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 :الباحث إاّل يف احلاالت اآلتية

 .ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه .1
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 ملخص البحث                                  

كتاب حاشية الصاوي على تفسري دراسة عميقة على  العلمى  هدف هذا البحثي       
الباحث بني يدي الدراسة على  تطّرق, (األنفالإىل آخر سورة األنعام  من أول سورة) اجلاللني

, منهجه ىف حاشيتهذلك ترمجة موجزة لإلمام الصاوى و قبل و , علومه خمتصراتفسري القرآن و  بيان
وغريها من , خصوصا آيات العقيدةت الىت أوردها الصاوى و املعلوما احتوت هذه الرسالة توثيق

حث بتخريج اهتّم البا, ويتّم التوثيق عن طريق الرجوع إىل كتب أهل العلم, مسائل أخرى
علماء الفّن من كتبهم  وبيان منزلتها ناقال ىف ذلك أقوال, األحاديث الىت أوردها الصاوى

إىل  ,قراءات السبع الىت عرضها الصاوىالعزو  مما قام به الباحث ىف هذه الدراسةو , مباشرة
أجزاء  راسة باقىإخوانه طلبة العلم وخاصة نيجرييني بدباحث نفسه و أخريا أوصى الو , قرّائها

   .احلاشية لكى تتم الفائدة إن شاء اهلل تعاىل
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                                                  Abstract 

      This thesis focuses on part of volume three of Hashiya written by Imam 

Assawy with brief explanation on Tafsir (exegesis) and Quranic sciences. It 

also highlights on the author, (Assawy), his book and his methodology. The 

dissertation also tried to confirm the information presented by Assawy, by 

referring to other existing commentaries by pious predecessors. It discusses and 

authenticates the authority of the traditions related by Imam Assawy. The thesis 

also relates the different schools of recitations (Qiraat) to their reciters 

respectively. Finally, the researcher suggests the completion of the study of 

Hashiya of Assawy by some other incoming students, for its monumental 

achievement in sha-ALLah.   
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 اإلهداء                                  
وأسبغا عليَّ بركة دعائهما كثريا  دعما  وتشجيعا  وعونا  يف كل ... ربياين صغريا   الَذين إىل        
بكر محمد أبي والدي الكرميني الصاحلني ... إىل رمز العطاء والرمحة واحلنان املتواصل... دقيقة

ه تبارك وأسأل -(1)﴾َصِغريا   َرب ََّياين  َكَما اْرمَحْه َما رَّب  ﴿– طلحة والسيدة فاطمة غني مصطفى
ويفسح هلما , لفهما ىف عقبهما ىف الغابرينخيو , ما ويرفع درجتهما ىف املهدينيتعاىل أن يغفر هلو 

بقية أهل بييت من زوجايت الثالثة وأبنائنا, مث اإلخوة واألخوات, إىل و , ر هلما فيهينوّ و , ىف قبورمها
  .وإىل مجيع مشاخيي وأساتذيت, األحياء منهم واألموات

  

                                                             

 .22:اإلسراء, اآليةسورة (  1) 
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يرشكر  وتقد  
والص  الة والس  الم عل  ى  (2),﴾لَ  ِنْن َش  َكْرَل ْ أَلَزِي  َدنَّك مْ ﴿: هلل القائ  ل يف حمك  م تنزيل  ه احلم  د      

وعل ى آل  (3)."سال يش كر اهلل م ن ال يش كر الن ا": أشرف األنبياء واملرسلني, س يدنا حمم د القائ ل
 :هم إىل يوم الدين؛ وبعدبيته الطيبني الطاهرين, وأصحابه الغر امليامني, وعلى كل من سلك سبيل

فإن  ه مل  ن دواع   ي الف  ر  والس   رور أن أكّم  ل ه  ذا البح   ث يف ه  ذا الوق   ت وأن  ا يف أَّل الص   حة       
ة, احلم  د هلل رب الع  املني, والش  كر ل  ه عل  ى إحس  انه وإنعام  ه يف ك  ل حل   ة وح  ني, مث أتق  دم عافي وال

مته يل من إتاحة فرص ة قيم ة للدراس ة على ما قد جامعة املدينة العاملية مباليزيا بشكري اخلالص إىل
ها وأس   اتذوا وعماهل   ا عن   ا خ   ري اجل    زاء, ئيف مرحل   ة الت   دكتوراة, فج   زى اهلل الق   ائمني عليه   ا وم   درا

نيجريي  ا, حي  ث بعثت  ذ إىل ه  ذه -وأتق  دم بش  كري اخل  الص أيج  ا إىل جامع  ة مي  دغري بوالي  ة برن  و
دكتوراه, فج  زى اهلل م  ديرها الع  ام وأس  اتذوا اجلامع  ة وس  اندتذ ماّدي  ا  ومعنوي  ا  يف إكم  ال مرحل  ة ال  

 . وعماهلا واملشرفني عليها عنا خري اجلزاء
 عدامر ندايا البوبعدىتور الددكوال أنسى أبدا  أن أتقدم بشكري اخلالص إىل أستاذي الك ر        

ال   ذي تك  ّرم باإلش  راف عل   ى رس  اليت وأتفه  ا بتوجيهات   ه ومالح ات  ه القّيم   ة  -عج  ل اهلل ش  فاءه–
في   دة فج   زاه اهلل العل   ي الق   دير ع   ذ خ   ري اجل   زاء, وحف    ه م   ن ك   ل مك   روه ورع   اه, وأش   كر مجي   ع امل

, كلي  ةالعمي  د  الدددكتور عبدددالعبيب م ددى رأس همالعل وم اإلس  المية باجلامع ة, وعل  ى  كلي  ةأس اتذة  
وال  ذى راج  ع الرس  الة م  ن أوهل  ا إىل آخره  ا وص  ّححها وع  ّدهلا ونّقحه  ا ووض  ع فيه  ا ش  ينا م  ن علم  ه 

فاض ل والشكر موصول أيج ا إىل اإلخ وة األ. اخري  فجزاه اهلل عّّن وعن اإلسالم واملسلمني , اسعالو 
عل ى م ا ق ّدموه م ن خدم ة  , اهلل عن ا خ ريا مفج زاهر احل اج موس ى ك  وطاهر إنو وت   عمر علي زاريا

 .للمسلمني
اء, والشكر موصول لكل من أسهم يف إجناز هذا البحث وجناحه من أساتذة وأصدق      

كاغو واألخ احلاج حممد سنده واألخ الدكتور بابا غنا عمر,   مَ لَ وأخص بالذكر األستاذ الدكتور ب   

                                                             

 .6:سورة إبراهيم, اآلية(  2) 
 ., وصححه األلباين2113برقم 203ص 2ج ,باب ىِف ش ْكِر اْلَمْعر وفِ , األدبسنن أيب داوود, كتاب : ان ر(  3) 
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جزى اهلل اجلميع عذ خري اجلزاء, واهلل أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا  لوجهه الكر  إنه ويل 
 .ذلك والقادر عليه, وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 المقدمة
من يهده , إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا      

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا ,  اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له
 .عبده ورسوله

ِلُمونَ  َوأَنُتم ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  َوالَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  الّلهَ  ُقوا  ات َّ  آَمُنوا   الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿        ات َُّقوا   النَّاسُ  أَي َُّها يَا﴿ .( )﴾مُّس 
َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   ن َّف س   مِّن َخَلَقُكم الَِّذي َربَُّكمُ  ُهَما َوَبثَّ  َزو َجَها ِمن    لَِّذيا الّلهَ  َوات َُّقوا   َوِنَساء َكِثرياا  رَِجاالا  ِمن  

 َسِديداا  قَ و الا  َوقُولُوا اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا ﴿. ( )﴾رَِقيباا  َعَلي ُكم   َكانَ  الّلهَ  ِإنَّ  َواأَلر َحامَ  ِبهِ  َتَساءلُونَ 
ِلح   ۞  .( )﴾َعِظيماا  فَ و زاا  فَازَ  َقد  ف َ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يُِطع   َوَمن ُذنُوَبُكم   َلُكم   َويَ غ ِفر   َأع َماَلُكم   َلُكم   ُيص 

, وشر األمور حمدثاهتا, -ملسو هيلع هللا ىلص-وخري اهلدي هدي حممد , فإن أصدق الكالم كتاب اهلل : أما بعد     
 ( ). وكل ضاللة يف النار, وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 

فيه خرب ما قبلنا,  كتاباا   وأنزل إليهم, فإن اهلل عز وجل قد أكرم هذه األمة بأفضل الرسل, أما بعد     
وحكم ما بيننا, ونبأ ما بعدنا, هو الفصل ليس باهلزل, َمن  تركه من جبار قصمه اهلل, ومن ابتغى اهلدى 
يف غريه أضله اهلل, وهو حبل اهلل املتني, وهو الذكر احلكيم, وهو الصراط املستقيم, هو الذي ال تزيغ به 

العلماء, وال تنقضي عجائبه, من قال به صدق, ومن  األهواء , وال تلتبس به األلسن, وال يشبع منه
 ( ).عمل به ُأِجَر, ومن حكم به عدل , ومن دعا إليه ُهِدَي إىل صراط مستقيم

                                                             

 . ٠ : آل عمرانسورة (    )
 . :النساءسورة (    )
 . ٠ – ٠٠: األحزابسورة (    )
مسلم يف خاري و الب به ودروسه, أخرجهطَ يستفتح هبا خُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-هذه هي اخلطبة املسماة خبطبة احلاجة اليت كان النيب (    )

   6 ص 6, ج-ملسو هيلع هللا ىلص-باب االقتداء بسنن رسول اهلل  ,كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة صحيح البخاري,: انظر] .ماصحيحه
ط َبِة,  اجلمعة,كتاب  , وصحيح مسلم,6 64 برقم ئي يف سننه,  االنسأخرجه , و   ٠ برقم,   ص  جباب ََت ِفيِف الصَّاَلِة َواخلُ 

 .٠4  برقم 46ص 6, جتحب من الكالم عند النكاحما يس كتاب النكاح, باب
 برقم  ٠ ص  باب ما جاء يف فضل القرآن, ج ,-ملسو هيلع هللا ىلص-كتاب فضائل القرآن عن رسول اهلل أخرجه الرتمذي يف سننه,  (    )

 وضعفه األلباين يف ضعيف .هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده جمهول ويف احلارث مقال: قال أبو عيسىو , 6٠6 
  .الرتمذي
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حتدى اهلل به املشركني , الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه -هلالج لج-القرآن الكرمي كالم اهلل 
ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر  :ه, قال تعاىلبتالوته وتدبر  وأمر, أن يأتوا مبثله فعجزوا ﴿ِكَتاٌب أَنَزل َناُه ِإلَي َك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ

َل َبابِ  لُوا األ    .( )﴾أُو 
ويف هذا دليل على وجوب معرفة معاين القرآن, ودليل على ) :-رمحه اهلل  -قال اإلمام القرطيب        

 . ( )(تدبر آيات اهلل اتباعها: التدبر مع اهلذ , قال احلسنإذ ال يصح  ( ),أن الرتتيل أفضل من اهلذ
ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا  ,أي هذه احلكمة من إنزاله: )-رمحه اهلل-قال العالمة السعدي و        

وهذا يدل على احلث على تدبر القرآن, وأنه من أفضل األعمال,  ,علمها, ويتأملوا أسرارها وحكمها
 .( )(ل هذا املقصودصِّ شتملة على التدبر أفضل من سرعة القراءة اليت ال حتَُ وأن القراءة امل

يغوص في ه كل عصر , كالبحر اللجي الذي ال حدود ملوجاته, ن الكرمي باعة ال هناية هلاآالقر        
ما شبعت علمآء زمن من , اليت هي ذخرية اهلل ملن ألقى السمع وهو شهيد, وزمان طلبا لدره املَكّننة

وجيل و نور وجوده يف وجوه عباد , العتبار بقصصه والتخلق بآدابه واالتعاظ مب وعظتهااستنباط أحكامه و 
مل يتقاعس هذا اجلهد و  وتفسرياا  تالوةا واعتنوا به قام الصحابة ومن بعدهم حق القيام  .اهلل الركع السجود

قاموا بتفسريه وتيسري فهمه واإلرشاد بل  ,احملمود يف العناية هبذا الكتاب يف القرون األوىل إىل وقتنا هذا
ويف القرن الثالث عشر اهلجري قام , نا هذاميو وا فيه منذ القرون األوىل إىل وكتب ,إىل مدلوله ومقصوده

 -هلالج لج-باخلدمة البالغة لكتاب اهلل , -رمحه اهلل-هذا العامل اجلليل العالمة الشيخ أمحد بن حممد الصاوي 
, لدى الناس وقبوالا  ده هبجةا ازاد الشيخ زينة هلذا التفسري حباشيته حىت ز و , حباشيته على تفسري اجلاللني

لقد غطَّت ظالل هذه احلاشية , وأذكر بالتحديد دولة نيجرييا, لكثرة املتصوفة فيها, يف إفريقيا خاصةا 
                                                             

 .6 :سورة ص, اآلية(    )
تاج العروس من جواهر , حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق ,الزَّبيدي :ينظر .سراع يف القطع وىف القراءةإلا: اهلذُّ (    )

 .64 ص 6ج( ط.ت.دار اهلداية, د),  , ط(هذذ), مادة القاموس
-ه     دار عامل الكتب,  : الرياض),  بكر, اجلامع ألحكام القرآن, طالقرطيب, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب : انظر (   )

 . 6 ص   هشام مسري البخاري, ج: , ت(م ٠٠ 
مؤسسة الرسالة, ),  , طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي, عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل, : انظر (   )

 .    اللوقحق, صعبد الرمحن بن معال: , ت(م ٠٠٠  -ه  ٠   
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ذا ال تكاد جتد بيتا فيه معلم أو طالب إال وتوجد نسخة أو أكثر هل إنه حيث ,معظم بيوت املسلمني
يام رمضان, ذكورهم أمعني يف  شيخرف مسلمي نيجرييا أن جيتمعوا إىل مسجد وكان عُ , الكتاب

 .وكان كل عامل يف القبيلة يرتجم لقومه بلغتهم, وإناثهم ليستمعوا ترمجة هذه احلاشية
____________________________________________________ 

 :ختيار الموضوعأسباب ا
____________________________________________________ 

ختيار هذا املوضوع, منها وهو أعظمها املسامهة يف العناية بكتاب ناك أسباب كثرية داعية الوه        
هبذا الكتاب  هتمامإىل اال( نيجرييا)اهلل عز وجل, مث إنين ملا رأيت قدوم طالب العلم ومشاخيهم عندنا 

اجلزء  هذا على هيققحتو  تهدراسكرت بالقيام بوف ,هتمامياأثار ( اللنيحاشية الصاوي على تفسري اجل)
ذلك ألنه , ايالعاملية يف ماليز املدينة  املباركة, جامعة وتقدميه كبحث لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اليسري

ن مل جيد من يقوم خبدمته وبيان شخصية املؤلف مث تنقية األحاديث اليت تضمنها هذا الكتاب وبيا
 .رجاء أن ينفع به هذه األمة ومن بعدهاناوليه الوقوف عليها, تصحيحها وسقيمها حىت يسهل مل

____________________________________________________ 

 :إشكالية البحث
____________________________________________________ 

إبراز معاين و العلم الذي تبَّنَّ إذ ه, إىل جهد كبريحتتاج  اليتليلة اجل من العلومالتفسري  لمتعترب ع        
فإن حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني الذي ألفه العالمة , إليصال  فهم مراد اهلل إىل الناس, القرآن

وعلى هذا يتناول الباحث . أمحد بن حممد اخللويت املالكي يعترب تفسريا جليال يعتمد عليه الكثري عندنا
نتباه إليها ومن مث توطيد ة يف هذه احلاشية اليت ينبغي اإلنَ ن َّ كَ براز معلومات مفيدة مُ إلبحث يف هذا ا

وقد ذكر الصاوي يف هذا الكتاب مسآئل عقدية وفقهية مما قحتاج , ناوليهتالعالقة بني هذا الكتاب وم
 .إليها الناس

 :  ايق عليهحقلدراسة والتسئلة اآلتية خالل اأحاول اإلجابة عن األ, هذا منفانطالقا       
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 ؟ناوليهتإىل م ما دور هذا الكتاب يف تفهيم معاين القرآن وتقريبه  . 
 موافقة لعقيدة السلف الصاحل؟املذكورة يف هذا الكتاب العقدية هل املسآئل  . 
 الفقهي؟ما هو مذهب الصاوي و  . 
 استدل هبا الصاوي يف هذا الكتاب؟وما مدى صحة األحاديث اليت  . 
لقائلني بأن جل األحاديث اليت استدل هبا الصاوي يف حاشيته ضعيفة وما صحة قول ا . 

 ؟وموضوعة
فد طالب او تمث ملاذا مل يقم أحد يف إفريقيا خاصة مشال نيجرييا خبدمة هذا الكتاب مع  .6

 ؟العلم عليه
____________________________________________________ 

:أهداف البحث  
________________________________________________  

يف جماالت شىت دين هذا الالصاوي يف خدمة أمهية كتاب حاشية بيان أهدف يف هذا البحث       
املذكورة علومات وثيق املت, مع براز شخصية الصاوي ومكانته يف هذا العلمالعقدي والفقهي, وإ وخاصة

الكشف عن منهج الصاوي يف , مث حتقيق األحاديث الواردة فيها وبيان درجة احلديثيف احلاشية و 
, وكل هذا لغرض إبراز العقدية والفقهيةمع بيان اجلانب الذي مييل إليه الصاوي يف املسائل شيته اح

 .ناوليه مث تسهيل الوصول إىل املعلومات املكننة يف هذا الكتاب متمكانتة هذا الكتاب ل
 

____________________________________________________ 
:أهمية البحث  

________________________________________________  
مث , هم لعلماء مشال نيجرييا وطالهبمق الكتاب األقيتتبني أمهية هذا البحث يف أنه يقوم بعملية حت      

 إنه يتناول جانبا مهما مل يقم به أحد من الباحثني يف هذا الكتاب, وهو َتريج األحاديث الواردة فيها
املسآئل األحاديث و ألن الكتاب مليء ب, ناوليهتملوهذا أمر مهم , ودراستها من حيث الصحة والضعف
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على َتييز  ناوليه يف طالب العلم ولكنهم غري قادرينتمع كثرة م, العقدية والفقهية ولكنها غري حمررة
 ها مانقيتبأن يقوم بت وهذا أمر يزيد من أراد اإلسهام هلذا الدين اهتماما, الصحيح منه وغري الصحيح

مث إن هذا البحث يسهم يف عزو القراءات إىل أصحاهبا من حيث أن املصنف يذكرها جمردة  .استطاع
ا من الذين أسهموا  على هذاو دون عزوها إىل أصحاهبا,  يف تيسري هذا الكتاب أودُّ أن أكون واحدا

 .هائرَّ لقُ 
____________________________________________________ 

 : الدراسات السابقة
____________________________________________________ 

يكن ضمن الكتب ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة تبني أن هذا الكتاب مل       
اوي اإلمام الص: )مها بعنواناحدغري أن هناك رسالتني جامعيتني, إ ,اوخدمته االيت قام الباحثون بدراسته

ألخ ل( اجلزء األول-وحاشيته على تفسري اجلاللني دراسة وتعليق على اآلراء الباطلة واملرويات الضعيفة
قام بالدراسة والتعليق على اجلزء األول من هذا  -جزاه اهلل خريا-حممد السيد عوض بن حممد الدكتور 

اآلراء  اختصرإال أن الدكتور  ,صرمب الشريف الكتاب كرسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة األزهر
على  سأقوم أنا بالعملتخريج احلديث وعزو القراءات وغريها مما لالباطلة واملرويات الضعيفة ومل يتعرض 

 .  إن شآء اهلل  املختاراجلزء 
 هلأ منهج ضوء علي ونقد عرض) والسلوك العقيدة يف الصاوي آراء :بعنوانالثانية,  رسالة الو       
مقدمة لنيل درجة املاجستري يف كلية الدعوة وأصول  جامعية علمية رسالةوهي  –(  واجلماعة السنة

الدين, جامعة أم القرى مبكة, قدمتها األخت أمساء بنت حممد توفيق مال حسني, قامت األخت يف 
ثها أو ن َتريج أحاديعية, فضال شه العقدية فقط, وليست هلا عالقة باحلاآلرائهذه الرسالة بعرض ونقد 

 .حتقيقها
ري الذي ذكرت, وأما عن ة الصاوي غتب عن حاشيومل يكن هناك كتاب حسب اطالعي كُ       

وذكر  وهو خمطوط, (مناقب الصاوي)ه امسو  أمحد الششيتتلميذه لقد وجد كتاب فكانته شخصيته وم
 .شخصية الصاوي وبعض مناقبه عندهم يف التصوف وخصوصا الطريقة اخللوتية هفي
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____________________________________________________ 
 :حدود البحث

____________________________________________________ 
هذه الرسالة مقيدة بالدراسة والتحقيق على حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني لثالثة سور فقط,       

ق األحاديث وتوثيق املعلومات اليت أوردها الصاوي األنعام واألعراف واألنفال, مث إهنا هتتم جبانب حتقي
على املسائل الفقهية إال نادرا وال  يعولخالل تفسري هذه السور مع عزو القراءات وترمجة األعالم, وال 

 .اجلوانب اللغوية والبالغية بتاتا
____________________________________________________ 

 :البحث منهج
____________________________________________________ 

األنعام, واألعراف, ), قمت بدراسة السور الثالثة تعتمد هذه الرسالة على منهج البحث املكتيب         
متتنعا وقارنا ألربعة نسخ, نسخة درست حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني هلذه السور ( واألنفال

مريية األه وقد قوبلت هذه النسخة على النسخة  6  طبعت سنة اليت و عتربهتا أصلية وهي أقدمها  ا
املتداولة  طبوعةاليت طبعت باملطبعة األزهرية مبصر على نفقة مصطفى البايب احلليب وأوالده, مث النسخ امل

على أيدي الناس, وقمت بتحقيقها وتصحيح أخطائها اعتمادا على النسخة األصلية, مث قمت بتخريج 
( البخاري ومسلم)ما أخرجاه  اكتفيت بعزودة يف هذا اجلزء, وبيان صحيحها وسقيمها, و األحاديث الوار 

 نقال من األئمة احملققني املوثوقني, لعدم احلاجة إىل التصحيح, وما أخرجه غريمها ذكرت صحته وضعفه,
الداين وكتاب اعتمادا بالكتاب القراءات السبع أليب عمرو  مث أردفت بعزو القراءات السبعية إىل أصحاهبا

 .ذكر أصحاب األقوال يف املسائل الفقهية إن تيسر ذلكأ, و السبعة البن جماهد
بني  -ملسو هيلع هللا ىلص-, وأحاديث النيب ﴾   ﴿ هكذا  نيترَ هَّ زَ مُ  بني القوسني ال -جل وعال-ووضعت قول الباري 

, [     ]  هكذادين احمللي بني القوسني املعقوفتني, وقول جالل ال"   "ني هكذا تالشولتني املزدوج
وأوردت قول الصاوي سردا دون تقويس, وقمت برتقيم الكتاب حسب قواعد الرتقيم بوضع اجلمل 

, ومن مث قمت بذكر سور -  -املعرتضة كالصالة على النيب والرتضي والرتحم بني الشرطتني هكذا 
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ريا استعملت اآليات ورقمها اليت استشهد هبا الصاوي يف حاشيته, وكان ال يفرق بينهما بشيء, وأخ
 . عند إبراز رأيي " قلت"لفظة 

 :إىل قسمني أساسيني وقسمت البحث
وهذا القسم قحتوي التعريف باملؤلف ومنهجه وما يتعلق  ,الصاوي ومنهجه يف احلاشية :القسم األول

 .هبما
 هذا اجلزء الذي يتضمن السور الثالثة, وعزو القراءات إىل أصحاهبا مث يق علىحقالت :القسم الثاني

  .توثيق املعلوماتمع التعليق على بعض املسائل العقدية والفقهية, وترمجة األعالم املذكورين فيه, 
 

 
 
 
 
 

 

 

۞۞۞۞۞ 
 

   :تعريف الصاوي وحاشيته: التمهيد: األول الباب
 :ولفص ثالثة وفيه 

 :اسمه ونسبه: األول الفصل
 .الشهري بالصاوي أبو العباس,أمحد بن حممد اخللويت,: اسمه
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, وقيل نسبته إىل صاء رضي اهلل عنهيتصل نسبه مبحمد بن احلنفية بن اإلمام علي بن أيب طالب  :سبهن
انتقل جده حممد احلنفي إىل مصر, ونزل بقرية من قرى النيل تسمى   .احلجر يف إقليم العربية, مبصر

 ( ).(ه  4٠) صاء احلجر, وذلك يف سنة مثامنائة ومخس من اهلجرة 
 

 :بحثانشيوخه وتالميذه وفيه م :الفصل الثاني
 :شيوخه: األولبحث الم

تتلمذ الصاوي على عدد ال بأس به من العلماء الكبار, أخذ منهم علوما خمتلفا وألوانا من الفنون, 
 :منهم

أمحد بن أمحد بن أيب حامد الَعدوي املالكي األزهري اخلَل َويت, الشهري  :هوالدردير  يخالعالمة الش - 
, الذي هو عمدة الفقه املالكي. شرح خمتصر خليل :وله مؤلفات كثرية منها بأمحد الدردير,

, الشرح الصغري على أقرب املسالك, منت يف فقه املالكية أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك 
ِنيَّة , إىل باب اجلناية مث أكمله تلميذه الشيخ مصطفى العقباوي تأليفه وصل يف نظم اخلريدة السَّ

حتفة اإلخوان يف , لسُّنيَّة يف علم التوحيد على مذهب األشاعرة, وشرحها كذلكيف العقيدة ا
 .آداب أهل العرفان يف التصوف

أياما ولزم الفراش مدة حىت تويف يف السادس من شهر ربيع األول سنة  الشيخ الدردير تعّلل      
مبشهد عظيم   وقد صلي عليه باجلامع األزهر م ٠46 ديسمرب سنة ٠ املوافق  , ه   ٠  

 ( ).حافل, ودفن بزاويته اليت أنشأها جبوار ضريح قحىي بن عقب, وهو مسجد اآلن
 

                                                             

أكد بذلك الدكتور عبد العزيز مهدي, عميد الكلية وهو من . إهنا صان احلجر, وهي من أعمال حمافظة الشرقية مبصر :لوقي(    )
 .أبناء هذه احملافظة

 سالة,مؤسسة الر : بريوت),  ط, معجم المؤلفينعمر رضا كحالة, , و 6  ص  مصدر سابق, جاألعالم، الزركلي يف : انظر(    )
 .   ص  ج, (م 66  -ه      

دار : بريوت)شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، , وحممد خملوف,   -٠ ص مختصر شرح الخريدة البهية، :انظر(    )
 .٠4 -٠6 ص  , ج(ه    دار الفكر, ),  , واملكتبة األزهرية, ط6  , ص (ط.ت.الفكر, د



  

9 

 

املصري أبو داود سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الشافعي األزهري : اجلمل, وهوالشيخ  - 
فتوحات االهلية بتوضيح تفسري اجلاللني بالدقائق  :وله مصنفات كثرية منها .املعروف باجلمل

 .يةاخلف
 .فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب ▪
 .املواهب احملمدية بشرح الشمائل الرتمذية ▪
 .منت اهلمزية للبوصريي الفتوحات األمحدية باملنح احملمدية على ▪
 ( ).املنح اإلهليات بشرح دالئل اخلريات ▪
     

شية على مولده حا :لشيخ أبو عبد اهلل حممد بن عبادة بن بري, نزيل مصر, ومن أشهر مؤلفاتها - 
 ( ).ه  6  تويف آخر مجادى الثانية  .للغيطي وللهدهدي -ملسو هيلع هللا ىلص-

 :العالمة مشس الدين حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي, املالكي, ومن أشهر مصنفاته - 
 .بن هشاماحلاشية على شرح شذور الذهب ال ▪
 .احلاشية على مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام ▪
 .احلاشية على الشرح الكبري ▪
احلاشية على شرح السعد التفتازاين على منت التلخيص يف علوم البالغة وغريها من  ▪

 ( ).املؤلفات

                                                             

 مؤسسة الرسالة,: بريوت),  ط, معجم المؤلفينعمر رضا كحالة, و  ,6  ابق, ص حممد بن حممد خملوف, مصدر س: انظر(    )
 .6٠ص  ج ,(م 66  -ه      

املصدر السابق, عمر رضا كحالة, و,  4 ص  , واجلربيت, مصدر سابق, ج٠6 ص  البغدادي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 ,(م 66  -ه       مؤسسة الرسالة,: بريوت),  ط
 . ٠ ص  ج 
فيض الملك الوهاب المتعال  الدهلوي, عبد الستار,: , وانظر66 - 6 ص  ج ،مصدر سابق اجلربيت, يف التاريخ,: انظر(    )

مصدر ، , والزركلي ٠  ص  ,  ج(ه ٠٠6   -م ٠   دار املعارف, :بريوت),  طبأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي، 
 . ٠ ص 6سابق, ج



  

11 

 

الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد بن عبد القادر السنباوي األزهري الشهري باألمري,  - 
 :وله مؤلفات عديدة منها

 .حاشية على شرح الشيخ عبدالباقي الزرقاين على املختصر ▪
 ( ) .موع وشرحه وحاشيته عليهاجمل ▪

 ( ).لشافعي األزهري الشهري بالشرقاويالشيخ عبد اهلل بن جمازي بن إبراهيم ا -6
الشيخ أمحد بن شهاب الدين أمحد بن حممد السجاعي الشافعي األزهري, وله مؤلفات كثرية  -٠

 :منها
 .بلوغ اإلرب بشرح قصيدة من العرب ▪
 .اجلواهر املنتظمات يف عقود املقوالت ▪
 ( ).ه 6٠  تويف بالقاهرة سنة .اشية السجاعي على شرح القطر البن هشامح ▪

 
 
 
 

 تالميذه: بحث الثانيالم
أخذوا عليه علوما خمتلفة وألوانا من الفنون يف الذين تتلمذ على الشيخ عدد كبري من املشايخ,        

 :الشرعيات واللغويات, ومن أبرزهم
 .ه     السيد أمحد الششيت املتوىف  . 
 .ه ٠   عالمة اهلامشي الرتيب املتوىف سنة ال . 

                                                             

 .   ص ٠مصدر سابق, ج، ريخاجلربيت يف التا: انظر(    )
 , واجلربيت,44 ص  , ج.(ط.ت.دار إحياء الرتاث العريب, د: بريوت),  , طهداية العارفينالبغدادي إمساعيل باشا, : انظر(    )
 .٠٠ ص  ج صدر السابق,امل
 .٠6 ج  اجلبرييت, املصدر السابق, ج: انظر(    )
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 .ه 6   الشيخ يوسف بن حممد بن قحىي البطاح األهدل الزبيدي املتوىف سنة  . 
 .ه     العالمة أبو حامد العريب بن حممد الدفيت الفارسي املتوىف سنة  . 
 .الشيخ حممد بن حسني الكتيب احلنفي . 
 .السيد حممد الفراوي .6
 .أمحد بن حممد نصري .٠
 ( ).حممد البنا احلنفي مفيت السادة احلنفيةالسيد  .4

 
 :الصاوي ومصادره فيها، وفيه مبحثان حاشيته: لثالفصل الثا

 حاشية الصاوي: المبحث األول
دون حتقيق  ه مراتد مناعدأجملدات من القطع الكبري, وقد طبعت  ع حاشية الصاوي يف أربعتق      

ن يف األصل, وكانت هذه احلاشية اختصارا اختصره املؤلف وال َتريج, وكلها مليئة باألخطاء اليت مل تك
ملا كان علم التفسري أعظم : )لفقاحلاشية شيخه اجلمل, وقد ذكر سبب اختصاره هلا يف أول التفسري, 

را وأرفعها شأنا ومنارا إذ هو رئيس العلوم الدينية, ورأسها, ومبَّن قواعد الشرع وأساسها, االعلوم مقد
ب التفسري, وقد أمجع على االعتناء به اجلم الغفري من أهل البصائر تُ كُ   لِّ  من أجَ وكان كتاب اجلاللني

ته, فاشتغلت به على حسب عجزي, ووضعت كتابة ملخصة من ءجائين الداعي اإلهلي بقراو والتنوير, 
ه, وفوائد فتح موالنا من نور كتاب حاشية شيخنا العالمة احملقق الورع الشيخ سليمان اجلمل, مع زوائد

إمنا اقتصرت على تلخيص تلك احلاشية, لكوين وجدهتا ملخصة من مجيع كتب التفسري اليت بأيدينا, و 
ضاوي وحواشيه, ومنها اخلازن واخلطيب والسمني وأبو السعود يالب: تنسب لنحو عشرين كتابا منها

ومل أنسب العبارات  والكواشي والبحر والنهر والساقية والقرطيب والكشاف وابن عطية والتحبري واإلتقان,
ألصحاهبا غالبا اكتفاء بنسبة األصل, واهلل على ما أقول وكيل, وهو حسيب وكفى وسالم على عباده 

 .الذين اصطفى

                                                             

 .6  ص  مصدر سابق, ،حممد خملوف: انظر(    )



  

12 

 

وقد تلقيت هذا الكتاب من أوله إىل آخره مرتني على العالمة الصويف سيدي أمحد الدرديري, وعن      
األئمة تلقاه عن تاج العارفني مشس الدين سيدي حممد  أستاذنا العالمة الشيخ األمري , وكل من هؤالء

 ( )(.بن سامل احلفناوي, وعن اإلمام  أيب احلسن سيدي الشيخ علي الصعيدي العدوي

مل خيرج به املؤلف عن األصل, ومع كون هذا النص يوحي بأن هذه احلاشية جمرد اختصار, : لتق     
ري من املواضع, يذكر فوائد وتعليقات تفرد هبا عن إال أن احلقيقة تكشف عن حترر الصاوي يف الكث

 .شيخه اجلمل
 

 :مصادر الصاوي في حاشيته وفيه ثالثة مطالب: انيالمبحث الث
 :مصادره في التفسير: المطلب األول

فقيه من كبار الشافعية، له علم : محمد بن أحمد بن العباس أبو بكر البيضاوي ,العاملمام اإل هو :البيضاوي: أوال

ذو التصانيف املفيدة احملققة, واملباحث احلميدة املدققة, قاضي وهو  "التبصرة " الدب، صنف كتبا منها با
  ( ).صاحب التفسري العتيق والبحر العميق املسمى بأنوار. القضاة ناصر الدين

ه كما نقل شيخه منبوكان ينقل من هذا التفسري من خالل شيخه اجلمل ولكنه ال يعزو إليه اكتفاء       
ومل أنسب العبارات ألصحاهبا غالبا اكتفاء بنسبة األصل, واهلل على : صرح بذلك يف مقدمته, حيث قال

هذا التفسري العظيم, وكثريا ما  يفبعض احلواشي على وقد اعتمد الصاوي كذلك  ( )".ما أقول وكيل
فائدة  ( )م احلواشيوهي أعظ: ه (   6)حاشية حمي الدين شيخ زاده املتوىف سنة يوافق نقوله من 

                                                             

 . ص  الصاوي, حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني, ج(    )
دار  :بريوت),  ط ,مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزماناليافعي, عبد اهلل بن أسعد, : انظر(    )

 .   ص  , جاألعالميف  لزركليوا  , 66ص, (م66٠ -ه ٠     الكتب العلمية,
 . ص  املصدر السابق ج  اليافعي,: انظر (  ) 
 :من احلواشي املطبوعة اليت تناولت التفسري كله من مجيع النواحي(    )
حاشية مصطفى  - . ه (   6)حاشية حمي الدين شيخ زاده املتوىف سنة  - .ه ( ٠66 )حاشية الشهاب اخلفاجي املتويف سنة   -

وهي من : ه (  6  )حاشية إمساعيل بن حممد القونوي املتوىف سنة  - . ه ( 44٠)بن إبراهيم املشهور بابن التمجيد املتوىف حوايل 
جبامع أيب الفتح الغازي السلطان « تفسري البيضاوي», وقد كتبها بعد أن درَّس «تفسري البيضاوي»احلواشي القيمة اليت كتبت على 
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مث حاشية جالل الدين السيوطي  ( ).وأكثرها نفعاا وأسهلها عبارة كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون
 ."نواهد األبكار وشوارد األفكار"ومساها : ه (   6)املتوىف سنة 

ن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل ملؤلف عالء الدين علي بن حممد ب: تفسير الخازن :ثانيا
إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن, كذلك استخدمه الصاوي من خالل حاشية شيخه اجلمل ومل ينقل منه 

 .مباشرة
 

عبد احلميد بن أمحد بن عبد اللطيف  عبد احلميد اخلطيب للشيخ تفسير الخطيب المكي: ثالثا
 . متأدب متفقه, مولده مبكة: اخلطيب

 
ألمحد بن يوسف بن عبد الدائم  ون يف علوم الكتاب املكنون,املسمى الدر املصتفسير السمين : رابعا

هذا الكتاب مرجع رئيسي يف بابه, وكموسوعة علمية حوت ( ه 6 ٠: املتوىف)املعروف بالسمني احلليب 
الكثري من آراء السابقني, اهتم فيه مصنفه باجلانب اللغوي بشكل كبري أو غالب, فذكر اآلراء املختلفة 

ة إىل شرح املفردات اللغوية, كذلك أوجه القراءات القرآنية, كما أنه أملح إىل الكثري من يف اإلعراب, إضاف
اإلشارات البالغية, وذكر الكثري من الشواهد العربية فقلما جند صفحة إال وفيها شاهد أو أكثر نقل منه 

 .الصاوي بواسطة شيخه اجلمل 
                                                                                                                                                                                                    

حاشية عبد احلكيم  - (.   ص  وي جالقونوي, حاشية القونوي على تفسري البيضا: انظر.)كما قال يف املقدمة-حممد خان 
وهي مشهورة بالتحقيق والتحليل, وصواب النظر, ورشاقة العبارة, واإلغراق يف اإلشارة, حىت : ه ( ٠6٠ )السيالكويت املتوىف سنة 

حاشية  -. (6  ابن عاشور, التفسري ورجاله  ص : انظر) .كما يقول الفاضل ابن عاشور-اعتربت عنقاء الدارسني, وآبدة الناظرين 
حاشية جالل الدين عبد الرمحن بن  - .ه ( ٠ 6)أيب الفضل القرشي الصديقي اخلطيب املشهور بالكازروين, املتوىف يف حدود سنة 

يف رسالة « احلاشية», وقد ُحقق قسم من هذه «نواهد األبكار وشوارد األفكار»ومساها : ه (   6)أيب بكر السيوطي املتوىف سنة 
الطالب صبحي قصاب بتحقيقها من سورة األنعام إىل سورة الناس, وقدمها لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية؛  جامعية, حيث قام

م, بإشراف الدكتور رضوان القضماين, وتقع يف أربع جملدات, وأشار إىل أن طالباا آخر يقوم بتحقيق (  ٠٠ )جامعة البعث, سنة 
وطي, جالل الدين عبدالرمحن, نواهد األبكار وشوارد األفكار, حتقيق صبحي قصاب, رسالة السي: انظر .)«احلاشية»اجلزء األول من 

 .(املقدمة( 6/  )م,   ٠٠ ماجستري, جامعة البعث, محص, 
 .64 ص  , مصدر سابق, جالرومي, مصطفى بن عبداهلل القسطنطيين: انظر(    )
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الكرمي حملمد بن حممد العمادي م إىل مزايا القرآن املسمى إرشاد العقل السليتفسير أبي السعود : خامسا

 .ة أجزاءعبتسنشره دار إحياء الرتاث العريب ببريوت  ,السعود أيب
 

تلخيص تبصرة املتذكر وتذكرة املتبصر, ملؤلفه أمحد بن يوسف بن : املسمىالكواشي  تفسير: سادسا
وقد برع يف التفسري . ه 64٠يف سنة ه  وتو  6 ه  أو 6٠ احلسن بن رافع الكواشي املوصلي , ولد سنة 

 .واللغة العربية والقراءات, وتفسريه دليل على ذلك
يف قسم القرآن وعلومه بكلية أصول ( ه ٠٠  -٠6  حوايل )وقد مت حتقيق هذا التفسري قدمياا     

 .الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض يف عدد من رسائل املاجستري
 

أليب حيان األندلسي الغرناطي من كبار علماء القرن السابع اهلجري,   فسير البحر المحيطت: سابعا
مطبوع ومتداول, وهو حمط أنظار أهل العلم عامة, وأهل وهو تلقى العلم عن كبار علماء األندلس, 

أللفاظ القرآن هم ملن يريد الوقوف على وجوه اإلعراب املرجع امل -هذا التفسري  -عدُّ العربية خاصة؛ إذ يُ 
قد  -رمحه اهلل  -فاجلانب النحوي هو أبرز ما يف هذا التفسري, إذ إن املؤلف . ودقائق مسائله النحوية

أكثر من ذكر مسائل النحو, وتوسع فيها غاية التوسع, وذكر مسائل اخلالف فيها, حىت كاد الكتاب 
مل يهمل اجلوانب التفسريية -رمحه اهلل  - بَ ي َد أن أبا حيان. أقرب ما يكون كتاب حَن و  منه كتاب تفسري

األخرى يف كتابه, بل كان يتعرض لغري مسائل النحو؛ كذكره املعاين اللغوية لآليات, واألسباب الواردة 
يف نزوهلا, ويتعرض أيضاا لذكر الناسخ واملنسوخ, وأوجه القراءات القرآنية, واألحكام الفقيهة املتعلقة 

 .هذا الكتاب بواسطة شيخه نقل من. ( )بآيات األحكام
 

مشهور ذكره عند املتصوفة والكتاب  ,منه جزء قليلإال هذا الكتاب أصله مفقود تفسير النهر : ثامنا
يف ترمجة " كتاب هنر القادرية"سلسلة كتب الشيخ عبد القادر اجليالين جاء حتت عنوان  حدأوهو 

                                                             

 .  ص  در سابق, ج, والباباين, مص  ص  6العجلوين, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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حممد فاضل "احلسين احلسيين, ملؤلفه  القطب الرباين السيد الشريف الشيخ عبد القادر اجليالين
 ". احلمزرقي

على وهو كتاب يؤرخ جلده األ ,وهذا الكتاب أصله للباحث السيد حممد فاضل جيالين التيالين احلسين
حواله ومناقبه ومؤلفاته يف أه و تلجالالقطب عبدالقادر اجليالين احلسين و يذكر شذرة من سريته ونسبه و 

نه حصل على النسخة الكاملة من أعض املخطوطات ويذكر يف هذا الكتاب مزينة بصور ب جديدة,طبعة 
 .تفسري الشيخ عبدالقادر اجليالين

وبني دفيت هذا الكتاب نقرأ إسهامات الشيح عبد القادر يف نشر مفهوم التسامح بني املسلمني,      
كانت عدته يف ذلك ومحلهم على توحيد صفوفهم, لتقدمي الصورة احلقيقية لإلسالم, ودحر العدو, و 

دروس وجمال وعظاة كان يلقيها على العامة, وعلى طلبة العلم بشكل خاص, وقد أمثرت هذه اجلهود, 
أعادوا بث الوعي بني صفوف األمة, وقادوها إىل انتصاراهتا  ,أن خرج من هؤالء الطالب مصلحني

, قحتوي على أسرار وأدعية وعظاة وحترير مقدساهتا ووصفه حممد اجليالين يف مقدمته بأنه فريد مبعلوماته
  ( ).ما مل خيطر على بال بشر

 
املسمى اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  القرطبي تفسير: تاسعا

جامع لبيان آيات القرآن مجيعاا وهذا التفسري ( ه  6٠: املتوىف )األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب 
الكتاب من أفضل ُكتب . ه رمحه اهلل يركز بصورة شاملة على آيات األحكام يف القرآن الكرميإال أن

  .التفسري اليت ُعنيت باألحكام فريد يف بابه, ومن أمجع ما صنف يف هذا الفن
نقل منه الصاوي يف حاشيته من خالل شييخه, ونبني ما وافقه وما خالفه أثناء دراسة الكتاب إن      

 .شاء اهلل
 

                                                             

, (م٠٠6 مركز اجليالين للبحوث العلمية, : اسطنبول),  , طكتاب نهر القادريةحممد فاضل جيالين احلسين التيالين, : انظر(    )
 .٠ ص
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, (ه 4  : املتوىف) اهلل جار الزخمشري أمحد, بن عمرو بن حممود القاسم أليب :تفسير الكشاف: عاشرا
, وبية, واللغوية, احتشد له مؤلفهتفسري  يكشف عن وجوه اإلعجاز القرآين البالغية, واألسلكتاُب  وهو

زاليات االعتقادية املبثوثة يف رون قارئيه من االعتذِّ بيد أن العلماء قحَ  ,ليخرجه يف أهبى حلة بيانية
  .فتضاعيفه؛ وهذا ما حدا بابن املنري أن يتتبع هذه االعتزاليات, ويفندها على هامش الكشا

وهو أشهر تفاسري املعتزلة الذي أبان به املؤلف وجوه اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي , إلملامه         
علوم البالغة والبيان, واإلعراب واألدب, فأضفى ذلك يف بلغة العرب , ومعرفته بأشعارهم, وإحاطته ب

تفسريه آليات اهلل تعاىل, وحسن البيان, انتشر الكتاب يف اآلفاق, واعرتف اجلميع بفضله, وغزارة علمه, 
وكان الكشاف أول تفسري يكشف عن سر بالغة القرآن ووجوه إعجازه  وبراعته, وحسن الصناعة فيه,

مما كان له األثر الكبري يف عجز العرب عن معارضته واإلتيان مبثله, وذكر  ودقة معانيه يف ألفاظه,
الزخمشري فيه الشواهد العربية اليت وصلت إىل ألف بيت, واهتم باإلعراب والنحو, وتعرض باختصار 

 .شديد إىل املسائل الفقهية يف آيات األحكام , وبينها باعتدال وعدم تعصب ملذهبه احلنفي
شري استغل تفسريه لنشر مبادىء املعتزلة , واالنتصار ملذهبه فيها, وقحاول جهده أن لكن الزخم     

يتذرع باملعاين اللغوية لذلك, ويؤيد عقائد املعتزلة بكل ما ميلك من قوة احلجة , وسلطان الدليل, وعرض 
ها عن الذي يشعر بضعف الرواية وبعد" روي"أحيانا لبعض الروايات اإلسرائيلية , ويصدرها بلفظ 

الصحة, وختم كل سورة حبديث يبني فضلها وثواب قارئها , لكن هذه األحاديث اليت ذكرها أكثرها 
 ( ).ءجزاربع أأ يف  نشره دار إحياء الرتاث العريب ببريوت  ضعيف أو موضوع

 
 :دره في علوم القرآنامص: المطلب الثاني

ن ذكرمها يف حاشيته غري أنه مل ينقل منهما ومما اعتمد عليه الصاوي يف حاشيته يف علوم التفسري كتابا
 :مباشرة إمنا ينقل منهما بواسطة شيخه اجلمل, والكتابان مها

                                                             

 .64 ص  حاجي خليفة, مصدر سابق, ج: انظر (   )
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وهو كتاب مطبوع متداول بني الناس ( ه   6)جلالل الدين السيوطي  التحبير في علم التفسير: أوال
-ه   ٠  الطبعة  كتور فتحي عبد القادر فريد ونشره دار العلوم بالرياض وتاريخد وقد حققه ال

 .نقل منه الصاوي أوجه القراءات بواسطة شيخه اجلمل. صفحة 4  م, وقحتوي تقريبا  64 
 

 أسرار القرآن وعلومه من أسباب نزوله, مكيه يبنيهو كتاب يو  ,جلالل الدين السيوطي اإلتقان: ثانيا
البالغية, وجوه إعجازه, ومدنيه, قراءاته, حمكمه ومتشاهبه, ناسخه ومنسوخه, آداب تالوته, مباحثه 

ذكر فيه مثانني نوعاا . وباجلملة يعترب هذا الكتاب عمدة الباحثني والكاتبني يف هذا الفن ,أصول تفسريه
ولو نوعت باعتبار : من أنواع علوم القرآن على سبيل اإلدماج واإلمجال, مث قال بعد سردها نوعاا نوعاا 

 ( ).ما أدجمته فيها لزادت على الثالمثائة
 

 :مصادره في اللغة وفيه مسآئل: المطلب الثالث
 :مصادره في النحو: المسألة األولى

: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي املتوىف: جلالل الدين األلفية في النحو والتصريف والخط: أوال
طالع امل: امث شرحها ومساه, الفريدة :ومساها يبني ألفية ابن مالك وألفية ابن معط: مجع فيها( ه   6)

فيها خالف بني أهل العلم يثبت ما أثبته  ةوأما طريقة أخذه فيه فإنه إذا مر مبسألة حنوي ( ) ,السعيدة
 .السيوطي يف شروحه هلذا الكتاب

 ,فهي منظومة تتألف من ألف بيت من الرجز, تتعلق بأحكام النحو والصرفألفية ابن مالك : ثانيا
د اهلل مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك املولود يف مدينة أحد األئمة األعالم أبو عب: ومؤلفها هو

 .ه  6٠ه , وانتقل إىل دمشق وتويف هبا سنة 6٠٠سنة ( إسبانيا اآلن)َجيَّاَن باألندلس 

                                                             

 .   ص  ج اإلتقانانظر السيوطي يف (    )
 .٠  ص  مصدر سابق, جون، كشف الظنحاجي خليفة يف : انظر(    )
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: استدالله عند قوله تعاىل :بأبيات هذه املنظومة يف أماكن عدة منهاحاشيته الصاوي يف  مداست      
رَائِيلَ ي﴿ ُت َعَلي ُكم   ا َبيِن ِإس  مجلة الصلة واملوصول صفة للنعمة والعائد : قال ( ) ﴾اذ ُكُروا  نِع َميِتَ الَّيِت أَن  َعم 

حمذوف تقديره أنعمتها بالنصب على نزع اخلافض وال يقدر أنعمت هبا لئال يلزم حذف العائد من غري 
 :وجود شرطه لقول ابن مالك

 ( ).( )مررت فهو بر كمر بالذي  ۞۞كذا الذي جر مبا املوصول جر 
ُهَو الَِّذي َخَلق السََّماَواِت َواأَلر َض يف ِستَِّة أَيَّام  وََكاَن َعر ُشُه َعَلى وَ ﴿: ذكر عند قوله تعاىل: ومثال آخر

ُعوثُوَن ِمن بَ ع ِد ال َمو ِت لَيَ قُ  َسُن َعَمالا َولَِئن قُ ل َت ِإنَُّكم مَّب   ُلوَُكم  أَيُُّكم  َأح  وَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا  ِإن  َه َذا ال َماء لَِيب  
ٌر مُِّبنيٌ  الالم موطئة لقسم حمذوف وإن حرف شرط وقوله ليقولن " قوله ولئن قلت: "فقال ( ) ﴾ِإالَّ ِسح 

 :جواب القسم وحذف جواب الشرط لتأخره قال ابن مالك
ر َت فهو ُمل تَ َزم   ۞۞واحِذف  لدى اجتماِع شرط  وَقَسم    (6) ( ).َجَواَب ما أخَّ

 
 
 
 

 :دره في البالغةمص: المسألة الثانية

                                                             

 .٠ : سورة البقرة, اآلية(    )
 .66 ص  ج, املصدر السابق باب املوصولابن مالك, : انظر(    )
 .  ص  الصاوي يف حاشية الصاوي ج: انظر (    )
 .4: سورة هود, اآلية(    )
,  , طد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح المقاص ,حسن بن قاسم بن عبد اهلل حممد اأب, املرادي املصري: انظر(    )
 .46  ص  عبد الرمحن علي سليمان, ج: حتقيق, (م٠٠4  -ه  4   , دار الفكر العريب: بريوت)

 . 6 ص  ج الصاوي, املصدر السابق,: انظر(  6) 
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وأما طريقة أخذه فيه فإنه إذا تعرض على لطيفة بالغية يذكر ما ذكره   وقد سبق تعريفه,الكشاف 
قدم : قال  ( ) ﴾َوبِاآلِخرَِة ُهم  يُوِقُنونَ ﴿: الكشاف يف تفسريه ولكن بتصرف, كمثال عندما قوله تعاىل

 ( ).احلصر وأتى باجلملة امسية ألنه أعلى من اإلنفاق اجلار واجملرور ألفادة
وهذا يوافق ما يف الكشاف وما يف البحر احمليط ولعله يستعملها يف لطآئف بالغية يف حاشيته إال      

 .غالبا أنه ال يشري إليهما 
 

 :مصدره في القراءات: المسألة الثالثة
 البيضاوي يف مسآئل القراءات وخيالفه يف عرض البيضاوي تقدم تعريفه, وكان يعتمد على التفسري    

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا  َسَواٌء َعَلي ِهم  أَأَنَذر تَ ُهم  أَم  ملَ  ﴿ :بعض وجوه القراءات, كما حصل ذلك عند قوله تعاىل
س قرآءاتان مخ اءاتوإدخال ألف الواو مبعَّن مع, فحاصله أن القر  :وقوله): قال  ( )﴾تُنِذر ُهم  اَل يُ ؤ ِمُنونَ 

وكلها سبعية على التحقيق خالفا للبيضاوي حيث  ,مع اإلبد تان مع التسهيل, وقراءةوقرآء  حقيقمع الت
 لثاين أن فيه التقآء الساكنني األول أن اهلمزة املتحركة ال تبدل ألفا وا :لوجهني نٌ إن قراءة اإلبدال حلََ  :قال

  ( )".على غري حده
 
 
 
 

 اده باألبيات الشعريةاستشه: المسألة الرابعة

                                                             

 .من هذا البحث 6 انظر الصفحة  (    )
 . سورة البقرة اآلية (    )

 .٠ص  احلاشية ج(   ) 
 .6: البقرة, اآليةة سور (    )
 .4ص  الصاوي, احلاشية ج: انظر(    )
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 -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان يستشهد باألبيات الشعرية مستدال هبا بإثبات معَّن الكلمة أو إثبات مشائل رسول اهلل      
َ َذِلكَ ﴿ :, كما فعل عند قوله تعاىل ٌر َعَواٌن بَ ني  وقوله نصف بالتحريك يقال للمرأة : قال ﴾َواَل ِبك 

 ( )الذي ذهبا قل إن أحسن نصفها   ۞۞ص ف  وإن أتوك وقالوا إهنا ن :والبقرة, قال الشاعر
 ( ) ﴾اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ نَ ف َسكَ ﴿ :كان يستشهد كثريا بأبيات البوصريي, كما فعل عند قوله تعاىل وكما
يف شدة احلرب ال يتغري وجهه أبدا بل كان يتبسم إذ ذاك وال يكرتث  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد كان رسول اهلل : قال

 ( ).للقاء ما إذا أسهم الوجوه   ۞۞مسفر يلتقي الكتيبة بسا   : يمبالقاة األعداء, قال البوصري 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن ﴿: وكما كان يستشهد بأبيات شيخه الدردير يف اجلوهرة كما فعل عند قوله تعاىل      

ُكُروا  لِّلِه ِإن ُكنُتم  ِإيَّاُه ت َ  ويؤخذ من ذلك أن الرزق : قال ( )﴾ع ُبُدونَ آَمُنوا  ُكُلوا  ِمن طَيَِّباِت َما َرَزق  َناُكم  َواش 
 : بعضه غري حالل وهو مذهب أهل السنة, قال يف اجلوهرة

 ( ).ويرزق املكروه واحملرما   ۞۞فريزق اهلل احلالل فاعلما           

 
 
 

۞۞۞۞۞ 
 
 
 

 :مباحث ةثالثالتفسير، وفيه تعريف : رابعالالفصل 

                                                             

 .   ص  أليب هالل العسكري ج ديوان المعانيوالبيت موجود يف .   ص  الصاوي, املصدر السابق, ج: انظر(    )
 . 4:سورة النسآء, اآلية(    )
 .6  ص  ج الصاوي املصدر السابق,: انظر(    )
 . ٠ سورة البقرة اآلية (    )
 . ٠ص  ج ,املصدر السابقالصاوي, : انظر (  )
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 :وفيه مطلبان، تعريف التفسير: المبحث األول
 :التفسير لغة: مطلب األولال

 ( ).الكشف واإليضاح والبيان: التفسري لغة
رُ و , "َفَسرَ "أصل كلمة التفسري تدور من مادة   ُسرُه : يقالالبيان, : الَفس  َفَسر الشيَء يفِسرُه بالَكسر وتَ ف 

راا وَفسَّرَهُ  َسَن أي أَبانه والت َّف سرُي مثله, الت َّف سرُي والتأ ويل مبعَّن وا: بالضم َفس  حد, وأما قوله عز وجل ﴿وَأح 
 ( ).وتفصيالا  ابيانا : أي تَ ف سرياا﴾, 

رُ  ُش كل, والتأ ويل رّد َأحد احملتملني إىل ما يطابق : الَفس 
راد عن اللفظ امل

ُ
َغّطى والت َّف سري َكشف امل

ُ
كشف امل

ر نظر الطبيب إ. الظاهر َسر تُه كذا َأي سأَلته َأن يُ َفسِّره يل والَفس  تَ ف  ِسرةُ واس   ( ).ىل املاء وكذلك الت َّف 
راا, والتفسري مثله . البيان: والفسر أي سألته أن , واستفسرته كذا. وقد فسرت الشىء أفسره بالكسر ِفس 

 ( ).وأظنه مولدا, وكذلك التفسرة, نظر الطبيب إىل املاء: والفسر. يفسره يل

تقول فسرُت : نطالق, قال ثعلبالتعرية لإللق التفسري أيضاا على ويُط: "وقال أبو حيان ىف البحر احمليط
عرَّيته لينطلق ىف حصره, وهو راجع ملعَّن الكشف, فكأنه كشف ظهره هلذا الذى يريده منه من : الفرس
 ( )".اجلرى

هو مقلوب السفر تقول  :ويقال ,التفسري تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف بأنالسيوطي أفاد و 
  ( ).أسفر الصبح إذا أضاء

                                                             

, ذكر املناوي بأن التفسري يف اللغة هو الكشف    ص   الزبيدي, ناج العروس من جواهر القاموس, مادة فسر, ج: انظر(    )
ماء علوم القرآن واإلظهار, وهو املراد بقولنا هنا الكشف والبيان, واخرتت البيان من اإلظهار مع أن معنامها واحد ألن معظم عل

. حممد رضوان الداية. د: , حتقيق  , طالتوقيف على مهمات التعاريف. املناوي, حممد عبد الرؤوف: انظر. استعملوها يف كتبهم
  ,  6 , ص(ه٠   دار الفكر, : بريوت)
 . 6 ص  , جالبحر المديدابن عجيبة, : انظر(  )
 .  ص   , ج (دار صادر: بريوت),  , طلسان العربفريقي املصري, ابن منظور, حممد بن مكرم بن منظور األ: انظر(    )
 ,(م64٠ -ه ٠٠  , دار العلم للماليني: بيوت),  ط ,الصحاح في اللغة وصحاح العربية, إمساعيل بن محاد, اجلوهري(    )

 . ٠4ص  ج, حتقيق أمحد عبد الغفور عطار
-ه    دار الكتب العلمية, : بريوت),  ط البحر المحيط،تفسير أبا حيان, حممد بن يوسف األندلسي, : انظر(   )

 . ٠ ص  ,  ج(م 66 
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ولو قلنا , ودعوى القلب خيالف األصل, ورد برتتيبه كما هووهذا غريب ألن أصل اللفظ : قلت     
يف كتابه,  ( )لوسيوقد ذهب إىل ترجيح هذا القول األ بقوهلم ملا كان هناك ما يبني صحة أحدمها,

السفر مما ال  وهو لغة البيان والكشف والقول بأنه مقلوب ,أما معنامها فالتفسري تفعيل من الفسر: وقال
يسفر له وجه ويطلق التفسري على التعرية لإلنطالق يقال فسرت الفرس إذا عريته لينطلق ولعله يرجع 

 ( ).ملعَّن الكشف كما ال خيفى بل كل تصاريف حروفه ال َتلو عن ذلك كما هو ظاهر ملن أمعن النظر
أن يف اللفظني  -واهلل أعلم-والصحيح : وتوسط بعضهم قائال, وقد اختلفت أقوال العلماء فيه     

  ( ).تقارب يف املعَّن وليس أحد مقلوب اآلخر
وقحرتز من , تتبع ما سبق أن أي معلومة فيها بيان كاف للمعَّن يكون من التفسريويظهر لنا بعد      

تيب, نقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى, مع مراعاة املوافقة ىف النظم والرت  الرتمجة احلرفية, ألهناالتفسري 
 ( ).واحملافظة على مجيع املعاىن األصل املرتَجم

 
 

 تعريف التفسير اصطالحا: المطلب الثاني
 :يلفيما ي اواختصرهت كفن من الفنون  اختلفت عبارات العلماء يف تعريف هذا العلم 

                                                                                                                                                                                                    

اهليئة املصرية العامة للكتاب, : القاهرة. )ط., داإلتقان في علوم القرآنانظر السيوطي, جالل الدين, عبد الرمحن بن أيب بكر, (   )
 . ٠ ص   حممد أبو الفضل إبراهيم, ج : , بتحقيق(م 6٠ -ه  6  

حممود شهاب الدين أبو الثناء بن عبد اهلل بن حممود بن درويش بن عاشور, وتنتهي نسبته إىل زين العابدين بن  :اآللوسي هو(    )
 .مفسر, وحمدث, وفقيه, وأديب, وشاعر. -ملسو هيلع هللا ىلص-احلسني بن علي بن أيب طالب زوج فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل حممد بن عبد اهلل 

  ج( م  ٠٠ دار العلم للماليني, ),  , طاألعالممود بن حممد بن علي بن فارس, الدمشقي, الزركلي, خري الدين بن حم: انظر
 . ٠ ص

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم , عبد الباقي بن حممود بن عبد اهلل بن شهاب الدين أبو الفضل اآللوسي,: انظر(   )
 . ص  , ج.(ط.ت.دار إحياء الرتاث العريب, د: بريوت),  ط, والسبع المثاني

  مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه, ج: القاهرة),  ط  ,العرفان في علوم القرآنمناهل الزرقاين, حممد عبد العظيم, : انظر(    )
 . ص

 .٠ ص  الدكتور حممد الذهيب, التفسري واملفسرون, ج: انظر(    )
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, وبيان معانيه -ملسو هيلع هللا ىلص-هو علم يفهم به كتاب اهلل تعاىل املنزل على نبييه حممد: قال الزركشي - 
كامه وِحَكمهواستخر   ( ).اج َأح 

التفسري علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا وأحكامها : وقال أبو حيان - 
 ( ).اإلفرادية والرتكيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب وتتمات لذلك

 ( ).وهذا أوسط التعريف: وقال الزرقاين ملا ساق هذا التعريف
ه علم باحث عن معَّن نظم القرآن حبسب الطاقة البشرية وحبسب ما تقتضيه وعرفه بعضهم بأن - 

 ( ).القواعد العربية على طريق الكشف الواضح من حيث داللته على مراد اهلل تعاىل
من حيث  هو علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن اجمليد,: "وذكر الدكتور حممد الذهيب تعريفا وقال - 

 ( )".بقدر الطاقة البشرية داللته على مراد اهلل تعاىل,
فأوجز تعريفه بأفصح العبارة , وقد انتقد الفناري مجيع هذه التعريفات ودقق فيها ومل يرض هبا       

و أهو معرفة أحوال كالم اهلل تعاىل من حيث املعاين القرآنية ومن حيث داللته على مامل يعلم : "فقال
 .وهذا التعريف من أحسن التعاريف لكونه جامعا مانعا (6)"ةيظن أنه مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة البشري

نقُل الظاهر عن  هوالتأويل  :وقال (ه  6٠ ت)اجلوزي هم كابن بعضأما التأويل فقد عرفه و        
صر ف ظاهر : , وهذا يعين(٠)وضعه األصليِّ إىل ما قحتاج يف إثباته إىل دليل, لواله ما تُرِك ظاهُر اللَّف ظ

                                                             

   6 ص  در سابق, جمص, والسيوطي,   ص   الزركشي, املصدر السابق, ج : انظر(    )
 -ه       دار الكتب العلمية, : بيروت)، 1تفسير البحر المحيط، طأبا حيان, حممد بن يوسف األندلسي, : انظر(    )

 .     ص   الشيخ عادل أمحد عبد املوجود, ج : , حتقيق (م  ٠٠ 
 .6: ص  ج الزرقاين, مصدر سابق : انظر(    )
 .4 : تاريخ التفسري, صانظر (    )
 . ص   , جالتفسير والمفسرونالدكتور, حممد حسني الذهىب , : انظر(    )

 .6 ص  ,  ج(م ٠٠  –ه     دار السالم, : القاهرة),  ط, الحديث في علوم القرآن, وانظر احلسن أيوب ( 6) 
مؤسسة الرسالة, : بريوت),  ط ,نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائربن اجلوزي, أبو الفرج عبد الرمحن, ا: انظر(   ٠)

  .٠  , ص(م 64  -ه   ٠  
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توجيه لفظ : ىل معَّن من املعاين احملتملة, وال يظهر إالَّ بداللة تعيني املعَّن املراد منها؛ ألنَّ التأويلاللَّف ظ إ
 .متوجِّه إىل معان  خمتلفة لواحد منها مبا ظهر من األدلَّة

مل صر ف اللَّف ظ عن معناه الظاهر إىل معَّنا قحتمله إذا كان احملت :ن التأويل بأنهياملفسر  بعض ويعرف    
يَّ ِمَن ال َميِّتِ ﴿ :-تعاىل  –الذي يراه موافقاا للكتاب والسُّنَّة, مثل قوله  , إن أراد به إخراَج ( )﴾خُي رُِج احلَ 

  ( ).الطري من البيضة كان تفسرياا, وإن أراد به إخراج املؤمن من الكافر, أو العامِل من اجلاهل كان تأويالا 
صرف اآلية إىل معَّنا موافق ِلَما قبلها وما بعدها, حتتمله اآليُة, : "هبأنَّ ( ه   ٠6ت)وعرَّفه الزركشيُّ     

 ( ).غري خماِلف للكتاب والسُّنَّة من طريق االستنباط
ظهرتَا يف حبوث  مهاالتأويل والتفسري كلمتاِن تدالَّن معاا على بيان معَّن اللَّف ظ, والكش ف عنه, و :قلت    

م اختلفوا يف حتديد مدى التطابُق بينهما, فذهب قسٌم منهم إىل القول القرآن عند املفسِّرين, إالَّ أهنَّ 
والتأوُّل : "بالرتاُدف بينهما, فكلُّ تفسري تأويل, والعكس صحيح أيضاا, ولعلَّ منه قول اخلليل بن أمحد

ه ذهب أبو وإىل القول ذاتِ  ( )تفسري الكالم الذي َتتلف معانيه, وال يصحُّ إال ببيان غرِي لفظه,: والتأويل
, (ه   4 ت)(6)ونسب أيضاا إىل املربِّد  ( )التفسري واملرجع,: التأويل: ", إذ يقول(ه  ٠  ت)ُعبيدة 

القول يف تأويل ": , فعند تفسريه اآليات القرآنية يقول(ه  ٠ ت)واختاره من املفسِّرين ابُن جرير الطربي 
 .يَعين بذلك التفسريوهو  "مثال...واختلف أهُل التأويل يف اآلية.…قوله كذا 

                                                             

 .6 : سورة الروم,  اآلية (  ) 
 . ٠ص ( ه ٠  دار الكتاب العريب, : بريوت),  ط التعريفات، اجلرجاين, علي بن حممد بن علي,: انظر (  ) 
 .٠  ص  ج ،, مصدر سابقالزركشي(    )
, مادة (ه     -م6٠6 دائرة املعارف النظامية, : اهلند)، 1العين، طيل بن أمحد, الفراهيدي, أبو عبد الرمحن اخلل: انظر(    )
 .66 ص  , ج(أول)
 .46ص  جمجاز القرآن،  أبو عبيدة, (    )
  ج، ومجمع البيان ٠  ص ,(م٠٠٠ دار العلم والثقافة, : بريوت),  , طالفروق اللغويةأبا هالل العسكري, : ينظر(   6)

 .  ص
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, إذ يرى (ه   ٠ ت)ومن هؤالء الراغب األصبهاين  وذهب القسم اآلَخُر إىل وجود فر ق بينهما,     
والتفسري قد يُقال فيما خيتصُّ مبفردات  ( )ردُّ الشيء إىل الغاية املرادة منه قوالا أو فعالا,: أنَّ التأويل

 4  ت)ويرى الطربسيُّ  ( )تفسري الرؤيا وتأويلها,: وهلذا يقالاأللفاظ وغريبها, وفيما خيتصُّ بالتأويل, 
 ( )ردُّ أحد احملتمَلني إىل ما يطابق الظاهر,: كشُف املراد عن اللف ظ املشِكل, والتأويل: أنَّ التفسري(: ه 

نقُل : إخراُج الشيء من معلوم اخلفاء إىل مقام التجلِّي, والتأويل: وذهب ابُن اجلوزي إىل أنَّ التفسري
ويرى غريُه أنَّ التفسري  ( )الكالم عن موضعه إىل ما قحتاج يف إثباته إىل دليل  لواله ما تُرِك ظاهر اللَّف ظ,

ا, والتأويل  ( )توجيه لفظ متوجِّه إىل معان  خمتلفة مبا ظهر من األدلَّة,: بياُن لفظ ال قحتمل إالَّ وجهاا واحدا
شر ُح ما جاء جممالا من الَقصص يف الكتاب : فيه معَّن التفسريقوالا يكون ( ه  ٠  ت)ونقل الزِّبِيدي 

الكرمي, وتقريب ما تدلُّ عليه ألفاظُه الغريبة, وتبيني األمور اليت أُنزِلت بسببها اآلية, أمَّا التأويل, فهو 
 (6).تبيني معَّن املتشابه, واملتشابه هو ما مل يُقطع  بفحواه من غري تردُّد فيه, وهو النصُّ 

ومن خالل هذه  (٠)وذهب آخرون إىل غريها من األقوال للداللة على الفر ق بني التأويل والتفسري,     
ُهَو الَِّذي أَن  َزَل َعَلي َك ﴿: تعاىل إليه قوله , وُيشرياآلراء خنلُص إىل أنَّ للتأويل مزية زائدة على التفسري

اِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِم  َزي ٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ال ِكَتاَب ِمن ُه آيَاٌت حُم َكَماٌت ُهنَّ أُمُّ ال ِكتَ 
َنِة َواب ِتَغاَء َتأ ِويِلِه َوَما يَ ع َلُم تَأ ِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن يف ال ِعل مِ  ِمن  ِعن ِد  يَ ُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكل  ِمن ُه اب ِتَغاَء ال ِفت  

                                                             

 ,.(ط.ت.د دار املعرفة: بريوت),  , طمفردات غريب القرآنلراغب االصفهاىن, أبو القاسم, احلسني بن حممد, ا: انظر(    )
 .  ص

 .4٠ املصدر السابق,  صالراغب األصفهاين, : انظر (    )
عات, للمطبو  األعلمي مؤسسة : بريوت),  , طمجمع البيانالفضل,  بن احلسن بن الفضل علي الطربسي, أبو: ينظر(    )

 .٠ ص  ج ,(م 66  -    
 . 6 ص  جالتوقيف على مهمات التعاريف،  :ينظر(    )
 .٠  ص مصدر سابق, أبو هالل العسكري,: ينظر(    )
الرتاث العريب, : الكويت),  , طتاج العروس من جواهر القاموسأبا الفيض, حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق, : انظر(   6)

  .   ص ٠ج ,(أول), مادة , (م 66 -ه 4  
 .   ص ٠, ج(أول)مادة ، مصدر سابقوالتاج، ,     – ٠  أبو هالل العسكري, مصدر سابق, ص: ينظر(  ٠)
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َل َباب ِعلَم التأويل به, ومبَن َرَسخ يف  -سبحانه وتعاىل  -, حيث حصر ( )﴾َرب َِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُولُو األ 
ه يف الدِّين, : "-رضي اهلل عنهما  -البن عبَّاس  -ملسو هيلع هللا ىلص-العلم, ويدلُّ عليه أيضاا دعاء النيب  اللهمَّ فقِّه 

ه التأويل مع جاللة  -مل يكن للتأويل مزيُد فضل, مل يكن لتخصيص ابن عبَّاس بذلك فلو  ( ),"وعلِّم 
 ( ).مزيُد فائدة -قدره, وعظيم شأنِه 

 
 :، وفيه مطالبنشأة علم التفسير :المبحث الثاني
 علم التفسير ةنشأ: المطلب األول

 سبيل لفهم هذا إذ ال, -ملسو هيلع هللا ىلص-إذ بان بنيانه منذ حياة الرسول , علم التفسري هو أول العلوم نشأة     
رضي اهلل -فاجتهد الصحابة  -ملسو هيلع هللا ىلص-وواسطة فهم هذا الكتاب هو رسول اهلل , الكتاب إال بواسطة

-ما أشكل عليهم فهمه سألوا عنه رسول اهلل و  ,وفهموا القرآن مجلة بسليقتهم العربية األصيلة -عنهم
منوا ومل يلبسوا إمياهنم ملا نزلت ﴿الذين آ: قال -رضي اهلل عنه-عن عبد اهلل  كما يف حديث, -ملسو هيلع هللا ىلص

ليس كما تقولون ﴿مل يلبسوا إمياهنم بظلم﴾ بشرك : "يا رسول اهلل أينا ال يظلم نفسه؟ قال :قلنا. بظلم﴾
 ( ).﴾( )﴿يا بين ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم :أو مل تسمعوا إىل قول لقمان البنه

ولكن , لفظا ومعَّن -ملسو هيلع هللا ىلص–مي عن رسول اهلل دل على أن الصحابة أخذوا القرآن الكر يوهذا احلديث      
وكذا , بل قام الصحابة بتلقينه كما أخذوه من صاحب الشريعة, م يرقم يف السطور آنذاك ل التفسري

مث بعد ذلك دوِّن التفسري, وذلك يف أواخر حكومة , التابعون ملن بعدهم إال أهنم لقنوه مشافهة وكتابة
مث انفصل عن علم احلديث حىت قام بنفسه  , م من كتب احلديثكجزء مه  ,بين أمية وأوائل بين العباس

                                                             

 .٠آل عمران اآلية سورة  (  ) 
 6    :م,  برقم 66 -ه 6   القاهرة الطبعة األوىل  –دار احلديث  .66 ص  جالمسند أمحد بن حممد بن حنبل, (    )

 . 6 ص  ج
 .   ص أبو هالل العسكري, املصدر السابق, :ينظر (   )
 .   :سورة لقمان, اآلية(    )
سورة النساء, ]﴿واَتذ اهلل إبراهيم خليال﴾ : باب قول اهلل تعاىل كتاب األنبياء,صحيح البخاري,  : انظر. متفق عليه(  )

قِ  اإِلميَاِن,, وصحيح مسلم, كتاب  4   برقم 6   ص  , ج[   :اآلية اَلِصه, باب ِصد   .   برقم  4٠ص  ج اإِلميَاِن َوِإخ 
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كعلم مستقل,  فاشتغل علمآء ذلك العصر بتأليف التفسري باألسانيد مث جاءت عصابة منهم فاختصروا 
األسانيد وتركوا نسبة األقوال إىل قآئليها, فبدأ اخللط يف التفسري الصحيح بالسقيم ودخول اإلجتاهات 

هات ألصحاب الغقائد املختلفة وتنوعت ألوانه كالتفسري بالرأي والبياين والفقهي املتنوعة فيه كاجتا
وهذا مما جعل كل عامل , واللغوي واملذهيب واملوضوعي واإلشاري واألديب واإلجتماعي والعلمي وسواها

للقرآن أو بيان أحكام فمنهم من اهتم بابراز اإلعجاز اللغوي , يفسر القرآن حسب َتصصه العلمي 
  ( ).وكان ذلك بعد القرن الثالث اهلجري. عرابه أو التصور العقدي فيهلقرآن أو إا

ل بعض العلمآء وذكروا أن التفسري مر عرب العصور على مراحل وأطوار, وقد فصَّ  ,وعلى هذا     
 .إىل يومنا هذا  -ملسو هيلع هللا ىلص–ضمنت فرتة طويلة من الزمان َتتد من زمان رسول اهلل 

 
 :تفسيرشأة علم المراحل ن: المطلب الثاني 

 :المرحلة األولى
لقد قام , إىل انتهاء زمن الصحابة رضي اهلل عنهم -ملسو هيلع هللا ىلص–وَتتد هذه املرحلة من زمن رسول اهلل      

فيسألون رسول , الصحابة يف هذه املرحلة باستفسارات بعض ما استبهم هلم من قول الباري جل وعال
وأكثر , أول شارح هلذا الكتاب الكرمي -ملسو هيلع هللا ىلص–م ألنه عن معاين القرآن وبيان أحكامه فيبني هل -ملسو هيلع هللا ىلص–اهلل 

َ ﴿: وكان ذلك من أهم وظيفته اليت بعث ألجله كما قال تعاىل, اخللق فهما له َر لُِتبَ نيِّ َوأَن  زَل َنا ِإلَي َك الذِّك 
 ( ).﴾لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَي ِهم  َوَلَعلَُّهم  يَ تَ َفكَُّرونَ 

بل فسر بعض املغيبات اليت اختفت عنهم  , سر مجيع القرآن للصحابةمل يف -ملسو هيلع هللا ىلص-واعلم أن النيب     
: كما أشارت إليه عآئشة رضي اهلل عنها حيث قالت, كبيان اجململ وَتصيص العام وما التبس به املراد

 ( )"ال يفسر شيئا من القرآن برأيه إال آيا بعدد علمه إياهن جربيل -ملسو هيلع هللا ىلص-إن النيب "

                                                             

  .6 ص   مصدر سابق, بتصرف, ج, الزرقاين: انظر(    )
 .   : سورة النحل, اآلية(    )
( ه     ، دار الفكر: بريوت),  طمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي, , اهليثمي : انظر(    )

 .6ص  ٠ج
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 :المرحلة الثانية
وقد كان التابعون رمحهم اهلل , د هذه املرحلة من عصر التابعني وتنتهي إىل بداية مرحلة التدوينوَتت      

, كما قاموا حبفظه واتقانه, عليهم حريصني جاّدين يف أخذ العلوم عند الصحابة خاصة القرآن الكرمي
يكرب يف هذا العهد  استنبطوه بأنفسهم فجعل التفسري ويزيدون أحيانا ما, فنقلوا روايات التفسري عنهم
 .حىت مجع منه الشيء الكثري

ويف هذه الفرتة أصبح الناس قحتاجون إىل علم التفسري أمس احلاجة, ذلك لبعدهم عن العهد       
وكثرة املسلمني املوالني الذين ال يفهمون اللغة , النبوي واختالطهم باألعاجم الذين دخلوا يف اإلسالم

التابعني ليتعلموا شرائع دينهم اإلسالمي, وبسبب هذه العوامل أَلزموا  فأصبحوا يلجئون إىل, العربية
, أنفسهم بتعليم القرآن الكرمي حىت استطاعوا أن يؤسسوا املدارس التفسريية يف األمصار املختلفة

واشتهرت ثالث مدارس للتفسري يف هذا , واألساتذة هلذه املدارس الصحابة, والطالب هم التابعون
 :العهد

 .التفسري مبكة املكرمة مدرسة - 
 .مدرسة التفسري باملدينة النبوية - 
 .مدرسة التفسري بالعراق - 

رضي اهلل - ( )وأما مدرسة التفسري مبكة املكرمة مؤسسها الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس    
 , وانتجت هذه املدرسة صفوة سامية .وغريهم -(ه6  : ت)عنهما 

                                                             

, حرب هذه  عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو العباس اهلامشي ابن عم رسول اهللهو (    )
شيئا كثريا, وعن مجاعة من الصحابة, وأخذ عنه   احلرب والبحر, وروى عن رسول اهلل: األمة, ومفسر كتاب اهلل وترمجانه, كان يقال له

, وله مفردات ليست لغريه من الصحابة التساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله ونبل خلق من الصحابة وأمم من التابعني
قال مسلم بن خالد . أم الفضل لبابة بنت احلارث اهلاللية أخت ميمونة بنت احلارث أم املؤمنني: أصله, رضي اهلل عنه وأرضاه, وأمه

يا : فقال له  يف الشعب جاء أيب إىل رسول اهلل  ملا كان رسول اهلل: لعن ابن جنيح, عن جماهد, عن ابن عباس قا: الزجني املكي
وأنا يف خرقة   فلما ولدتين أتى يب رسول اهلل: قال". لعل اهلل أن يقر أعينكم: "فقال .حممد, أرى أم الفضل قد اشتملت على محل

لعل اهلل أن يبيض " : فقال رسول اهلل: واية أخرىويف ر  .بريقه غريه  فال نعلم أحدا حنكه رسول اهلل: قال جماهد .فحنكين بريقه
 . 6ص  الزركلي, مصدر سابق, ج: انظر ., فولدت عبد اهلل بن عباس"وجوهنا بغالم
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 . ( )وعطاء بن أيب رباح ( )جماهد بن جربو  ( )منهم سعيد بن جبري
وقد َترج على يديه  , رضي اهلل عنه( )وأما مدرسة التفسريية باملدينة النبوية أقامها أيب بن كعب     

كثري من التابعني فوعوا عنه الروايات التفسريية وبلغوها إىل من ورائهم حىت أصبحت متأثرة يف كثري 
 .من التابعني

                                                             

دخل سعيد بن جبري : قال . وكان من كبار العلماء . سعيد بن جبري ابن هشام , اإلمام احلافظ املقرئ املفسر الشهيد هو  (   )
 :انظر  .وقيل إنه كان خيتم القرآن فيما بني املغرب والعشاء يف شهر رمض ان , وكانوا يؤخرون العشاء  . رك عة الكعبة فقرأ القرآن يف

  ج , (م 66  -ه    مؤسسة الرسالة, : بريوت), 6ط ,سير أعالم النبالء الذهيب, مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان,
 .   ص

عرضت القرآن على ابن عباس ثالثني مرة , ويف : كان أعلمهم بالتفسري, وقال جماهد   : هو جماهد بن جرب اإلمام احلرب املكي(    )
وقال له ابن " عرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاحتته إىل خاَتته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها : " رواية 
عبد الرمحن قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن حدثنا أبو : وقال ابن جرير " وددت أنَّ نافعاا قحفظ حفظك : " عمر 

اكتب : فيقول له ابن عباس : رأيت جماهداا سأل ابن عباس عن تفسري القرآن ومعه ألواحه قال : عثمان املكي عن أيب ملكية قال 
: , وقال سلمة بن كهيلاهد فحسبك به  إذا جاءك التفسري من جم-رمحه اهلل-, وقال عنه سفيان الثوري "حىت سأله عن التفسري كله 

ابن سعد, أبو : انظر. ه  مبكة وهو ساجد ٠ توىف سنة  ,ما رأيت أحداا أراد هبذا العلم وجه اهلل تعاىل إال عطاء, وطاوساا, وجماهداا 
, حتقيق زياد حممد (ه٠4  م, مكتبة العلوم واحلك: املدينة املنورة),  , طالطبقات الكبرىعبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي, 

,  , طالبداية والنهايةابن كثري, أبو الفداء إمساعيل الدمشقي, و ,6  ص  والذهيب, املصدر السابق, ج، 6  ص  منصور, ج
  .   ص 6, ج(م644 -ه٠4  دار إحياء الرتاث, االوىل : بريوت)
وقال .إنه أدرك مائيت صحايب: ار التابعني الثقات الرفعاء, يقالالفهري موالهم أبو حممد املكي, أحد كب هو عطاء بن أيب رباح(    )

وكان ثقة فقيها عاملا كثري  .كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج, مث عمي بعد ذلك: مسعت بعض أهل العلم يقول: ابن سعد
ضهم وكان قد حج سبعني حجة, وعمر ما بقي أحد يف زمانه أعلم باملناسك منه, وزاد بع: وقال أبو جعفر الباقر وغري واحد .احلديث

َيٌة : مائة سنة, وكان يف آخر عمره يفطر يف رمضان من الكرب والضعف, ويفدي عن إفطاره, ويتأول اآلية ﴿َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفد 
ِكني ﴾   .س يف احلج إال عطاء بن أيب رباحوكان ينادي منادي بين أمية يف أيام مَّن ال يفيت النا[   4 :سورة البقرة, اآلية]طََعاُم ِمس 

 .6 ص  4ابن كثري, البداية والنهاية, املصدر السابق, ج: انظر
بار  -أبو منذر  -أيب بن كعب بن قيس بن ُعبيد النّجار هو (   ) اا من أح  األنصاري اخلزرجي البدري القارئ كان قبل اإلسالم َحرب 

-شهد العقب ة و بدرا وبقية املشاه د ومجع القرآن يف حياة الرس ول   .ان يف كتاب الوحياليهود, مطلعاا على الكتب القدمية وملّا أسلم ك
الذهيب, : انظر .(أيب سيد املسلمني)وكان رأساا يف العلم وبلغ يف املسلمني األوائل منزلة رفيعة, حىت قال عنه عمر بن اخلطاب  -ملسو هيلع هللا ىلص

  . ٠  ص  املصدر السابق, ج
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وأشهر خرجيي , اعتمادها على الرواية أكثر من اعتمادها على الدراية ومن مميزات هذه املدرسة     
, وزيد بن مسلم ,وحممد بن كعب القرظي ,هذه املدرسة أبوالعالية رفيع بن مهران الرياحى البصرى

 .وغريهم من التابعني
اتذة وهو أول األس, رضي اهلل عنه ( )ومدرسة التفسريية الثالثة مؤسسها عبد اهلل بن مسعود     

الذين درسوا يف هذه املدرسة ألنه كان وزيرا ومعلما على الكوفة فأقام بالكوفة برهة من الزمن, وكان 
وقد ورد يف , يلقي عليهم دروس القرآن وغريها من الدروس العلمية, أهل الكوفة قحبونه أكثر من غريه

فقالوا يا أمري , القوم عليهعن حبة بن جوين قال كنا عند علي فذكرنا بعض قول عبد اهلل وأثَّن اثر 
ما رأينا رجال كان أحسن خلقا وال أرفق تعليما وال أحسن جمالسة وال أشد ورعا من عبد , املؤمنني

اهلل بن مسعود فقال علي نشدتكم اهلل إنه لصدق من قلوبكم قالوا نعم فقال اللهم إين أشهدك 
علقمة بن : ن َترجوا من هذه املدرسة ومن أشهر م ( ).اللهم إين أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل

 ( ).وغريهم من كبار التابعني ,وقتادة بن دعامة ,واحلسن البصري ,وألسود بن يزيد ,ومسروق ,قيس
فهؤآلء هم البارزون يف علم التفسري الذين بذلوا جهودهم  فيه وصرفوا عقوهلم السليمة الفطرية      

عهم الذين أخذوا عنهم العلم ومجعوا أقوال من تقدمهم يف سبيل هذا العلم, مث جاء من بعدهم اتبا
 ( ).بالعلم وساروا على هنجهم وصنفوا التفاسري

 
 

 
 

                                                             

 - ملسو هيلع هللا ىلص -غافل اهلذيل أبو عبد الرمحن , أسلم قدمياا وهاجر اهلجرتني وشهد املشاهد كلها والزم النيب عبد اهلل بن مسعود بن (    )
تويف باملدينة  وحدث عنه وعن عمر وسعد بن معاذ وغريمها , وروى عنه العبادلة أبو موسى وأبو رافع وأبو شريح وأبو سعيد وغريهم,

 .   ص  ظر ابن حجر, يف اإلصابة يف َتييز الصحابة جان. ه  , ودفن بالبقيع , وصلى عليه عثمان  سنة 
 6  ص   ج ,مصدر سابق, ابن سعد: انظر(    )
 .٠6 –  ٠ابن سعد, املصدر السابق ص : انظر(    )
 .٠  ص    ج ,(م ٠٠ -ه6   دار الوفاء, : القاهرة),  , طمجموع الفتاوى, ابن تيمية, أمحد بن عبد احلليم: انظر(    )
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 :المرحلة الثالثة
وذلك يف أواخر عهد التابعني وهو أواخر هذه هي املرحلة اليت تسمى مرحلة تدوين التفسري,      

قبل هذه الفرتة يف بطون املؤلفات حكومة بين أمية وأوائل العهد العباسي, ومل يكن التفسري 
فبدأت العناية بتفسري القرآن يف هذه املرحلة بسبب تدوين احلديث مبوبا, حيث  , واملصنفات مدونا

كان بابا من أبواب احلديث, وما مصنف حلديث إال وخيص بابا من أبوابه للتفسري, فيجمعون ما 
ري القرآن الكرمي مستندين إىل من رواه  أو الصحابة أو التابعني يف تفس -ملسو هيلع هللا ىلص-روي عن رسول اهلل 

الذين كانوا من أئمة احلديث من التابعني,  ,واسحاق بن راهويه ,ووكيع بن اجلراح ,كسفيان بن عيينة
فأصبح التفسري يف كتبهم بابا مستقال من أبواب احلديث, مث جّد العلماء باإلرحتال إىل األقطار  

وبقية  ,واإلمام مسلم ,ما حاول يف هذا اجملال اإلمام البخارياإلسالمية ليجمعوا ما قيل يف التفسري ك
  ( ).أصحاب السنن الذين مجعوا مرويات التفسري يف كتبهم

 
 :المرحلة الرابعة

وحاول العلماء بتدوينه , استقل التفسري يف هذه املرحلة عن كتب احلديث وأصبح علما مستقال بذاته
فصار , وهكذا.... سورة الفاحتة مث البقرة مث آل عمران وترتيبه حسب املصحف, ابتداء مبا روي يف

احلافظ أبو عبد التفسري علما قائما بنفسه مستقال عن غريه, وممن قام من العلماء هبذا العمل العظيم 
 ( ).وغريمها, وجعلوا التفسري مسندا ,وابن أيب حامت ,اهلل حممد بن يزيد ابن ماجة القزويَّن

إن الفراء هو أول من فسر القرآن بكامله : لقرآن كامال, وقال ابن الندمياختلف العلماء فيمن فسر ا
  ( ).ورتبه حسب ترتيب املصحف

 
                                                             

مؤسسة الرسلة  : بريوت),  ط, منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرفهد بن عبدالرمحن بن سليمان, , لروميانظر ا(   )
 . ٠4ص  , ج(ه٠٠  

 .٠4دراسات يف التفسري ,ا ص(   )
 –   ,  ص (م6٠4  –ه 64  دار املعرفة, : بريوت),  ط, الفهرستابن الندمي, حممد بن إسحاق أبو الفرج, : انظر(    )

  . 
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  ( ).ونص ابن تيمية بأن عبد اهلل بن جريح  هو أول من فسر القرآن الكرمي كامال
 

 :الخامسة المرحلة
ن التفسري جمردا عن األسانيد ألن فيها دو , هذه املرحلة من أخطر املراحل اليت مر هبا التفسري      

حىت أهنم جردوه من أسانيد الروايات التفسريية, فاستغل هذه الفرصة أعداء اإلسالم فوضعوا كثريا 
وإىل الصحابة الكرام ممن عرفوا يف هذا  -ملسو هيلع هللا ىلص–من األحاديث يف التفسري ونسبوها إىل رسول اهلل 

ا من الروايات النوضوعة ملن بعدهم من اجملال كابن عباس وغريه, ومل يكتفوا هبم حىت نسبوا كثري 
التابعني, فوقع اإللتباس يف التفسري بني الصحيح والسقيم, مث تسللت إليه اإلسرائيليات فيه مما تستلزم 
جهود الباحثني املخلصني املتقنني لتمييز هذه الروايات صحيحها من سقيمها ليصبح هذا العلم 

 ( ).يف العهد األولبنصاعته األوىل والنضارة كما كان عليه 
 

 :المرحلة السادسة
اتسعت العلوم يف هذه املرحلة وتنوعت فروعها كبقية العلوم, كعلم النحو واللغة والفلسفة والفقه 
والكالم, مث اعتَّن هؤالء على مستوى فنوهنم بتفسري القرآن مبا يوافق فنهم حىت تأثر التفسري بلون 

بغري علم, وأصبح د ر التدليس والكذب والقول يف اهلل ثقافتهم فأصاب التفسري من هذا اجلو غبا
املفسرون يعتمدون يف تفسريهم على الفهم الشخصي ويتجهون اجتاهات متعددة وقد اتسعت هذه 

 :هي هم هذه االجتاهاتأومن  ( ).اإلجتاهات من أوائل العصر العباسي إىل يومنا هذا
 :جتاهشهر الكتب هذا اإلأو من  ( ) و السنةأآن وهو عبارة عن تفسري القرآن بالقر  :اإلتجاه االثري

                                                             

 .   : , ص , والدكتور الذهيب, مصدر سابق, ج   -  : منهج املدرسة العقلية احلديثة ىف التفسري, اجلزء االول, ص(   ) 
 .   ص   مصدر سابق, ج, الرومي :انظر(    )
 .  ص   الرومي, مصدر سابق, ج :انظر(    )
 .    : , ص لسابق, جاملصدر ا، , والرومي  ص   مصدر سابق, ج، الزرقاين: انظر(    )
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, ومعامل التنزيل للبغوى ,وحبر العلوم للفقيه السمرقندى, جامع البيان ىف تفسري آيات القرآن للطربي
وآضواء  ,وتفسري القرآن العظيم البن كثري ,واحملرر الوجيز ىف تفسري القرآن العزيز البن عطية املالكى

 .هاالبيان للشنقيطى وغري 
واشهر الكتب  ( ).هو عبارة عن تفسري القرآن باالستعانة بالراي و الفهم الشخصي :يأياإلتجاه الر 

 ,نوار التنزيل للبيضاوى, وأومدارك التنزيل للنسفى ,املؤلفة هبذا االجتاه مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي
وروح املعاين للسيد حممود  ,يويل ىف معاىن التنزيل اليب احلسن علي بن حممد البغدادأولباب الت
 .و غريها , اآللوس ي

هو عبارة عن تفسري القرآن على ضوء املذهب و هذا االجتاه من اهم االجتاهات اليت  :اإلتجاه المذهبي
تاثرت مبرور الزمان حيث قام اصحاب بعض املذاهب الدينية بتفسري القرآن الكرمي كالشيعة واملعتزلة 

 .( )جادة و موقف عظيم ىف خدمات تفسري القرآن الكرمي واهل السنة و هلم حماولة
وتفسري  ,(بن احلسن  الفضل  علي وبأ)شهر التفاسري للشيعة جممع البيان لعلوم القرآن للطربسى أومن 

ري القرآن للسيد عبد امليزان حممد بن مسعود بن عياش السلمي الكويف و تفسري امليزان للطباطبائي و تفس
براهيم إتفسري يعقوب بن و   شهر التفاسري للخوارج تفسري هود بن حمكم اهلواديأ ومن. اهلل العلوي
ىب لتنزيل ألويل حملكم اأهم التفاسري للمعتزلة جامع التأومن . تفسري عبد الرمحن بن رستم الورجالين و 

, رتضىو غرر الفوائد ودرر القالئد لعلي بن طاهر امللقب بالشريف امل ,صفهاينمسلم حممد بن حبر األ
 .زيل للزخمشرىنوالكشاف عن حقائق الت, وتنزية القرآن عن املطاعن للقاضي عبد اجلبار

هو عبارة عن تفسري القرآن على ضوء االحكام الفقهية و قد حبث العلماء يف هذا  :اإلتجاه الفقهي
حكام أجتاه إلشهر الكتب هبذا اأومن   ( ).االجتاه عند ظهور املذاهب الفقهية و بدو حركة تدوين الفقه

وروائع البيان ىف تفسري  ,حكام القرآن البن العرىبأو  ,حكام القرآن للقرطىبواجلامع أل ,القرآن للجصاص
 .حملمد على الصابوين ( وهو تفسري معاصر)حكام آيات األ

                                                             

 .   : , ص مصدر سابق, ج، حممد حسني الذهىب: انظر(   ) 
 . ٠  -  ص   ج  ،اجتاهات التفسري: انظر(    )
 .     -   : ص   , مصدر سابق, جحممد حسني الذهىب: ينظر(    )
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ردات يضاح الكلمات الغريبة واملفإوهذا االجتاه يتناول القضايا النحوية والصرفية ويعاجل  :اإلتجاه اللغوي
الغامضة يف سور القرآن الكرمي, لقد حبثها العلماء ووضعوا عليها التفاسري وجعلوها مرجعا لدراستهم و 

يب وجماز القرآن أل ,ىب جعفر النحاسعراب القرآن ألإشهر الكتب املؤلفة هبذا االجتاه أمن   ( ).حبوثهم
وغريب  ,صفهاينغريب القرآن للراغب األواملفردات ىف  ,يب حيانوالبحر احمليط أل, عبيدة معمر بن املثَّن

 .وغريب القرآن حملمد بن سالم اجلمحي ,وغريب القرآن لبابان بن تغلب البكري ,القرآن البن قتيبة
هو عبارة عن حماولة للوقوف على الصورة الفنية ىف القرآن حيث تناول االدباء والبلغاء  :اإلتجاه األدبي

شهر الكتب أومن  ( ).دبيةا النصوص القرآنية موضوع الدراسة األهذه الناحية يف تفسري القرآن وجعلو 
للدكتورة  " التفسري البياىن"لألستاذ حممد املبارك و  "دب اخلالدمنهل األ"كتاب : لفة هبذا االجتاهاملؤ 

 (.ء بنت الشاطي)عائشة عبد الرمحن 
ظهر الرباب السلوك والتصوف هو عبارة عن تاويل القرآن بغري ظاهرة الشارة خفية ت :اإلتجاه اإلشاري

و ميكن اجلمع بينها و بني الظاهر املراد واحلق ان هذا االجتاه للتفسري يرتكز على رياضة روحية ياخذ هبا 
الصويف نفسه حىت يصل اىل درجة تنكشف له فيها من سجف العبارات, هذه االشارات القدسية, 

شهر التفاسري هبذا أومن  . ( )عارف السبحانيةوتنهل على قلبه من سجف الغيب ما حتمله اآليات من امل
وتفسري  ,وعرائس البيان أليب حممد الشيزاي  ,حقائق التفسري لإلمام أيب عبد الرمحن السلمي: اإلجتاه

 .يب حممد سهل بن عبداهلل التسرتيالقرآن العظيم أل
بارات القرآن و جيتهد هو عبارة عن التفسري الذي قحكم االصطالحات العلمية يف ع:  اإلتجاه العلمي

هم الكتب أومن  ( ).ىف استخراج خمتلف اآلراء احلديثة و يكشف العلوم التجربية والفلكية والفلسفية
جرام نورانية القرآنية فيما يتعلق باألسرار الكشف األاملصرى و   جتاه جواهر القرآن للطنطاوياملؤلفة هبذا اإل
 .محد االسكندراينأمام حممد اجلواهر املعدنية لإلرضية واحليوانات والنباتات و السماوية واأل

                                                             

 . 64 : ص  , جاتجاهات التفسير: انظر(    )
 .    -   : ص , (م  64 /ه   ٠  املكتب االسالمي : بريوت) 1ط علوم القرآن،, الدكتور عدنان زرزور(    )
 . 64 : , ص ج اتجاهات التفسير،: انظر(    )
 .٠  -6 : ص ,(م 66 دار الكتب اللبناين  :بريوت),  طالتفسير معالم حياته منهجه اليوم، أمني اخلويل, : انظر(    )



  

35 

 

هو يتناول موضوعا واحدا يف القرآن الكرمي يعتمد املفسر اىل ذكر االيات اليت  :اإلتجاه الموضوعي
والناسخ  ,و من اهم الكتب املؤلفة هبذا االجتاه التبيان ىف اقسام القرآن البن قيم اجلوزية  ( ).تتعلق به

عجاز القرآن إو  ,عجاز القرآن للباقالينإو  ,سباب النزول للواحديأو  ,النحاس واملنسوخ اليب جعفر
 .ملصطفى صادق الرافعي وغريب القرآن البن قتيبة

جتماعية القرآن الكرمي من اسس احلياة اإل هو عبارة عن الكشف عما تضمنه :اإلتجاه اإلجتماعي
للطنطاي و املنار للشيخ رشيد رضا و يف ظالل كتفسري اجلواهر    ( ).ء التشريع و نظريات العلوم ومبادي

 .القرآن للسيد قطب
ثري جتاه األالكرمي منذ تدوينة حىت اآلن فاإل جتاهات اليت دخلت يف تفسري القرآنهم اإلأهذه هي      

ثر كبري أ ا طريقا لتفسري القرن الكرمي فلهثبتها حجة وأصحهأجدرها قبوال و أجتاهات هو من بني هذه اإل
 .  و تفسريه بالسنة أن حيث أنه تفسري القرآن بالقرآن جتاهات مئر اإلساعلى 

 
 :مطلبانوفيه : وأهميته التفسير ألوان :المبحث الثالث

 :ذكر أهل العلم بأن للتفسري ألوانا ثالثة ،التفسير ألوان: ب األولطلالم
 .التفسري التحليلي - 
 .التفسري اإلمجايل - 
 .التفسري املوضوعي - 

 :لتحليليالتفسير ا -أوال
يف هذا اللون من التفسري ميضي املفسر يف تفسريه للقرآن مع النظم القرآين, على ما هو موجود مرتب يف 
املصحف, حملال آية بعد آية, وسورة بعد سورة, متتبعا معاين املفردات,مع ذكر ما تضمنته املعاين من 

يضيف املفسر إىل ذلك ما استنبطه من  مستعينا بذكر أسباب النزول, وقد. مقاصد الشريعة وفق مراد اهلل
 .قوة ثقافته اللغوية والنحوية والفقهية

                                                             

 4  : , ص , جاتجاهات التفسير: ينظر(    )
 .   :,  صمباحث في علوم القرآنناع القطان, م (   )
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وعلى هذا النمط من التفسري يوجد منهم من كتب يف الفروع ومستطردا ملسآئل الفقه كالطربي, ومن  
كتب متأثرا بالنحو كأيب حيان, ومن كتب متناوال القضايا البالغية كالزخمشري, أو متأثرا باملذهب 

مية كالفخر الرازي, أو بالتصوف كابن عريب, ومن املتأخرين أيضا من مجع مجيع العلوم والثقافات  الكال
 ( ).كاأللوسي

 
 :التفسير اإلجمالي -ثانيا

هذا هو اللون الثاين من ألوان التفسري وهو الذي يعتمد فيه الباحث املفسر إىل اآليات القرآنية, على 
ف, فيقصد معاين مجلها, متتبعا ما ترمي إليه من املقاصد, وما ترتيب تالوهتا, أو وضعها يف املصح

هتدف إليه اجلمل من أهداف, ويتوخى املفسر يف عرضه هلذه املعاين, وضعها يف إطار منالعبارات, اليت 
يصوغها من ألفاظه, ووضعها يف قوالب تقرهبا من األفهام, وجتعلها مفهومة متداركة من القارئني أو 

ومن أمثلته يف القدمي . النمط هم احملدثون, وهذا التفسري اإلمجايل وليد العصر احلاضر السامعني, وهذا
 ( ).تفسري اجلاللني للسيوطي ومجال الدين, وتفسري حممد فريد وجدي يف احلديث

 
 :التفسير الموضوعي -ثالثا

اليت تتصل مبوضوع ويف هذا اللون من التفسري كذلك يعمد فيه الباحث والناظر يف القرآن, إىل اآليات 
واحد, فيجمعها وجيعلها نصب عينيه, وموجودة بني يديه, مث يقلب الطرف يف أحنائها, وقحيل الفكر يف 
جوانبها, ويكون منها املوضوع الذي تتصل به,مث يعمد إىل جوانب ذلك املوضوع, وجيعلهفي يف إطار 

ن هيكال تاما, متكامل األجزاء, تام متناسب, وهيكل متناسق, ملونا لنوحيه, مربزا ملراميه, حىت يكو 
اهلدف الذي يقصد القرآن -بوضع اآلية جبوار اآلية-البنيان, قائم األركان, وعلى ذلك يتجلى للقاريء

إليه,واملعَّن الذي يعول عليه, وهبذا يستكشف القاريء للقرآن هدايته ويربز للناس من مواضع القرآن, ما 
لون من التفسري املوضوعي, وإن حنا حنوه علمآء العلوم املختلفة,  جآء به ألدآء مهمته ورسالته, هذا ال

                                                             

 .٠ -4 ص  دراسات في التفسير الموضوعي، ي,الدكتور زاهر عواض األملع :انظر(    )
   -  املصدر السابق ص(    )

http://www.4shared.com/office/8umblQ_G/________.htm
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فعال ملا ﴿ :كعلم الكالم, وعند اإلستدالل على صفات اهلل بالدليل النقلي, من مثل قوله تعاىل
, وكذلك يف علم ( )﴾خالق كل شيء﴿ :وقوله تعاىل ( )﴾عامل الغيب والشهادة﴿ :وقوله تعاىل ( )﴾يريد

فإن تلك العلوم بوبت فيها أبواهبا, واستشهد هبا, ودعمت مبا يالئم تلك  .والفقهاألخالق, والتصوف 
  ( ).األبواب من أدلة قرآنية, وآيات تنزيلية

 
 ة علم التفسيرأهمي: ب الثاني طلالم
قال , القرآن الكرمي هو أعظم الكتب السماوية اليت تعبدنا اهلل هبا عز وجل بفهمه والتدبر مبعانيه    

ِتالفاا َكِثرياا﴿: تعاىل عز من -, وقال ( )﴾أََفال يَ َتَدب َُّروَن ال ُقر آَن َوَلو  َكاَن ِمن  ِعن ِد َغري ِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اخ 
, وهذه اآليات وغريها دالة على األمر بالتدبر (6)﴾أََفال يَ َتَدب َُّروَن ال ُقر آَن أَم  َعَلى قُ ُلوب  أَق  َفاهُلَا: -قائل

وال سبيل ألحد من البشر بعد رسول , ال ميكن أن قحصل التدبر إال بفهم املتلو به وهو القرآنو , القرآن
ومن هنا تتجلى أمهية , لفهمه ومعرفة حقيقة مدلوله إال مبعرفة أسباب نزوله ومقاصد مراده -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل 

وجيب عليهم , والقرآن متضمن عقائد وأحكاما وأخالقا الت ألجلها خلق اإلنس واجلان, علم التفسري
بيان سبب : "قال ابن دقيق العيد رمحه اهلل .أن معرفة ما يفهمون به كتاب اهلل من علم التفسري وغريه

 (٠)"النزول طريق قوي يف فهم معَّن القرآن

                                                             

 .6 : سورة الربوج, اآلية(    )
 .6: سورة السجدة, اآلية(    )

 .6 : سورة الرعد, اآلية(   ) 
 .6 -  ص  دراسات في علوم القرآنينظر (    )
 . 4سورة النسآء اآلية (    )

 .  سورة حممد اآلية  ( 6) 
,  ط ,إحكام األحكام شرح عمدة األحكامتقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي, . ابن دقيق(   ٠)
 .٠  ص  ج. , بتحقيق مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس(م ٠٠  -ه  6   مؤسسة الرسالة,  :دمشق )
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معرفة سبب النزول يعني يف فهم اآلية فإن العلم بالسبب : "وقال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهلل     
 ( )".بيورث العلم باملسب

 :ونصه, كالما مجيال يثري اهلمم ملعرفة علم التفسري  -رمحه اهلل -عبد الرمحن السعدي وقال الشيخ      
اعلم أن علم التفسري أجّل العلوم على اإلطالق وأفضلها وأوجبها وأحبها إىل اهلل ألن اهلل أمر بتدبر  و "

مني بذلك وجعلهم يف أعلى املراتب ووعدهم هتداء بآياته وأثَّن على القائكتابه والتفكر يف معانيه واإل
أثَّن املواهب فلو أنفق العبد جواهر عمره يف هذا العلم مل يكن ذلك كثريا يف جلب ما هو أفضل 
املطالب وأعظم املقاصد وأصل األصول كلها وقاعدة أساس السعادة يف الدارين وصالح أمور الدين 

باهلدى واخلري والرمحة ويهيأ له اهلل أطيب احلياة والباقيات والدنيا واآلخرة وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة 
الذي يقرأ القرآن وال يفسر كاألعرايب الذي يهذي : "وقال ابن عباس رضي اهلل عنها ( )".الصاحلات

 ( )".بالشعر
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
 
 
 
 
 

                                                             

-ه 6   , دار الوفاء: مصر),  ط, مجموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين, , ابن تيمية(    )
 .   ص   بتحقيق أنور الباز و عامر اجلزار, ج( م ٠٠ 

, (م ٠٠  -    مكتبة السنة, : القاهرة),  ط, مع شرح العثيمني, القواعد الحسان في تفسير القرآن, السعدي: انظر(    )
 .  ص
 .  6 ص  ج, السيوطي, مصدر سابق: انظر(   ) 
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 :دراسة وتحقيق لثالثة سور، وفيه ثالث فصول: انيالباب الث
 
 
 سورة األنعام: الفصل األول

 
 سورة األعراف: الفصل الثاني

 
 سورة األنفال: الفصل الثالث

 
 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 سورة األنعام: الفصل األول
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

من باب  ( ), مسيت بذللك لذكر األنعام فيها( )[مكية] ( )سورة األنعام ( )[بسم اهلل الرمحن الرحيم] 
 ,تسمية الكل باسم اجلزء

                                                             

 .استأنف املصنف بالبسملة هكذا وأسقطوها يف النسخ املطبوعة  (  ) 
ملكية الطويلة اليت يدور حمورها غالبا حول املسائل العقدية وأصول اإِلميان, وهي َتتلف يف هذه السورة من ِإحدى السور ا(   ) 

أهدافها ومقاصدها عن السور املدنية كما هي احلال يف البقرة, وآل عمران, والنساء, واملائدة, فهي مل تعرض لشيء  من األحكام 
كام األسرة, ومل تذكر أمور القتال ومعاداة اخلارجني على دعوة اإِلسالم,  التنظيمية جلماعة املسلمني, كالصوم واحلج والعقوبات وأح

كما أهنامل تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وال على املنافقني, وِإمنا تناولت القضايا الكربى األساسية ألصول العقيدة 
 :واإِلميان, وهذه القضايا ميكن تلخيصها فيما يلي

 . قضية األلوهية  - 
 . ية الوحي والرسالةقض - 
 .  قضية البعث واجلزاء  - 

: , ت(م ٠٠ دار النقاش, : بريوت),  , طتفسير النسفىوملزيد من البيان انظر النسفي, أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود, 
, ير كالم المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسالسعدي, عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل, و .  - ص  مروان حممد الشعار, ج

 .   ص  , ج(م, عبد الرمحن بن معال اللوقحق ٠٠٠  -ه  ٠   مؤسسة الرسالة, ),  ط
وينظر يف مكيتها تفسري البغوي, يف تفسريه, مصدر سابق, . ذكرت ما بني القوسني يف األصل وأسقطت يف النسخ اجلديدة(    )

,  ط. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزن عطية,  والقاضي األندلسي, أبو حممد عبد احلق بن غالب ب.  6ص  ج
الكشاف عن حقاق والزخمشري, أبو القاسم حممود بن عمر, .  6 ص  ج( م ٠٠ -ه     دار الكتب العلمية, : بريوت)

  , وابن. 6  ص  ج (م664 /ه 4   مكتبة العبيكان, : الرياض),  , طغوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
( م٠٠٠ -ه     مكتبة أوالد اتلشيخ للرتاث, : جيزة), , ط، تفسير القرآن العظيمكثري , أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي

القرطيب, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب : ينظر . وهذ القول هو الراجح وإليه ذهب مجهور املفسرين كما ذكره القرطيب.   ص 6ج
 .٠  ص 4ج( م٠٠6 -ه ٠   مؤسسة الرسالة, : بريوت),  , طلقرآنالجامع ألحكام ابكر, 

﴿َوقَالُوا  هذه : سورة األَنعام, ملا فيه من ذكر األَنعام مكّرراا كما يف قوله تعاىل: هلذه الّسورة امسنيالفريوز ابادى أن لقد ذكر (    )
ا : شاا﴾, ويف قوله﴿َوِمَن األَن  َعاِم مَحُوَلةا َوفَ ر  : أَن  َعاٌم َوَحر ٌث﴾, ويف قوله َم اللَِّه َعَلي  َها﴾, ومسيت سورة احُلّجة؛ أَلهنَّ ﴿َوأَن  َعاٌم الَّ يَذ ُكُروَن اس 

َناَهآ إِب  رَاِهيَم﴾, ويف قوله: وأَيضاا تكّررت فيها لفظة احلّجة يف قوله تعاىل. مقصورة على ذكر ُحّجة النبّوة تُ َنآ آتَ ي   ﴿ُقل  فَِللَِّه : ﴿َوتِل َك ُحجَّ
, بصائر ذوى التمييز ،أبو طاهر جميد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازيالفريوز ابادى, : انظر. جَُّة ال َبالَِغُة﴾احل ُ 

 .4٠ ص  ج( م٠٠٠ دار الفكر, : بريوت
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 ( )ونزل معها سبعون ألف ملك وهلم زجل ( )نزلت مجلة واحدة ما عدا الست آياتوهذه السورة  
يسبح ويسجد حينئذ,  -ملسو هيلع هللا ىلص-بكتابتها حينئذ وحني نزوهلا صار  -ملسو هيلع هللا ىلص-ونزلت ليال فأمر  ( )بالتسبيح

تبني احلالل  ( )[و]وكل ذلك تعظيما لشأهنا ألن ما اشتملت عليه من التوحيد وعدة مجلة من الرسل 
آخر : آخر هود, وقيل :وقيل  ( )يف األنعام مل يوجد يف غريها وورد أهنا فاحتة التوراة وخاَتتها, من احلرام

 .(6)اإلسراء, وفيها آية نزلت ومعها أربعون ألف ملك وهي﴿َوِعنَدُه َمَفاِتُح ال َغي ِب﴾
من قرأ ثالث آيات من أول سورة : "قال  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-وعن جابر 

وكَّل اهلل له أربعني ألف ملك يكتبون له مثل عبادهتم إىل يوم القيامة  -(٠)ويعلم ما تكسبون -نعام إىلاأل

                                                             

رِِه﴾ إىل آخر وهذه اآليات الستة هي اليت نزلت باملدينة عند بعض املفسرين, وهي قوله تعاىل ﴿َوَما َقَدرُ  :قلت(   )  وا  الّلَه َحقَّ َقد 
رُِكوا  ِبِه َشي ئاا﴾ إىل آخر  ثالث آيات, وأشار إىل ذلك الثعليب ثالث آيات, ومن قوله تعاىل ﴿ُقل  تَ َعاَلو ا  أَت ُل َما َحرََّم رَبُُّكم  َعَلي ُكم  َأالَّ ُتش 

  .   ص 6القرطيب, مصدر سابق, ج: وحكاه القرطيب يف تفسريه عنه, انظر
 . ٠ ص   ج واللسان, 6٠ ص  ج النهايةأي صوت رفيع عايل, تنظر : زجلٌ (   ) 
نزلت :" -ملسو هيلع هللا ىلص- قال رسول اهلل: من حديث أنس بن مالك قال  معاني القرآن هذا جزء من احلديث الذي أورده النحاس يف(    )

اإلمساعيلي, , وأخرجه 66 ص  ج" ألرض هلم ترتجسورة األنعام معها موكب من املالئكة سد ما بني اخلافقني هلم زجل بالتسبيح, وا
  زياد حممد منصور, ج:  , بتحقيق(م66٠  – ٠   مكتبة العلوم واحلكم, ),  , طمعجم الشيوخأمحد بن إبراهيم بن إمساعيل, 

رة نزلت علي سو " , وأخرجه ابن مردويه عن الطرباين من حديث ابن عمر بلفظ ( 66) السنن الصغرى, والبيهقي يف 4٠ ص
 :وارتقى به اهليثمي, وقال" التقريب"بسند ضعيف جد لوجود يوسف بن عطية يف سنده وهو مرتوك كما يف ..." األنعام مجلة واحدة

 ٠ج ،(ه       -دار الفكر, : بريوت)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  يوسف بن عطية الباهلي وهو ضعيف, انظر اهليثمي,
 .  ٠ ص  ج (م 64  –  ٠  : املنورة املدينة)،  طعرفة الثقات، مأبا احلسن العجلي,  :وانظر .  ص

 .املطبوعةثابتة يف األصل وسقطت يف بقية النسخ ما بني القوسني (    )
إسناده : قال حسني سليم" فاحتة التوراة األنعام وخاَتتها هود": عبد اهلل بن رباح عن كعب قالأخرج الدارمي يف سننه عن (    )

برقم     ص   ج ,باب فضائل األنعام والسور ,كتاب فضائل القرآن  الدارمي,سنن : انظر .وهو موقوف عليهصحيح إىل كعب 
فاحتة التوراة فاحتة األنعام وفاحتة التوراة خاَتة "من حديث عبد اهلل بن رباح عن كعب بلفظ  مصنفه, وأخرجه ابن أيب شيبة يف  ٠  

, 6  ص ٠ ج ,فضائل القرآن, باب ما يشبه من القرآن بالتوراة واإلجنيل كتاب  مصنف ابن أيب شيبه,: انظر ".سورة هود
 . ٠6٠ رقمب
 .6 : سورة األنعام, اآلية(   6)
 . :سورة األنعام, اآلية(   ٠)
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من حديد, فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحي يف قلبه شيئا  ( )من السمآء السابعة ومعه مرزبة
امش يف ظلي يوم : "ل اهلل تعاىلفيكون بينه وبينه سبعون حجابا فإذا كان يوم القيامة قا ( )[ضربة]ضربه 

ال ظل إال ظلي وكل من مثار جنيت واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا 
 ( )".ربك

: ﴿قل تعالوا﴾ أي إىل قوله ( )[وإال]﴿تستكربون﴾, قوله : أي إىل قوله [اآليات الثالث]: قوله
أي احلمد باملعَّن اللغوي, وأما باملعَّن  ﴾وهو﴿قوله  ( )[احلمد]﴿لعلكم تتقون﴾ هكذا مشى املفسر 

الوصف ]فعل ينبئ عن تعظيم املنعم بسبب كونه منعما على احلامد أو غريه, قوله : اإلصطالحي فهو 
﴿ذق إنك أنت العزيز : زاد بعضهم على جهة التعظيم والتبجيل إلخراج التهكم, كقوله[ باجلميل
 . (6)الكرمي﴾

ارة إىل أن ﴿هلل﴾ جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ الذي هو قدره إش[ ثابت: ]قوله
أو الثناء : ]أي فتكون اجلملة خربية لفظا ومعَّن, وقوله[ وهل املراد به اإلعالم بذلك: ]﴿احلمد﴾ قوله

أي فهي مستعملة يف حقيقتها وجمازها فالقصد [ أو مها: ]أي فهي خربية لفظا إنشائية معَّن, قوله[ به

                                                             

ادِ (   )   .6  ص   ج ,(رزب), مادة تاج العروس الزبيدي,: انظر. املِر زَبة بالتخفيِف املِط َرقةُ الكبريُة اليت تكون للحدَّ
 .حذفت يف النسخ املطبوعة وأثبتها كما يف األصل ولورودها يف احلديث(    )

ذكر كما ف على ورود له يف شيء منها, ولكن قد أورده بعض املفسرين يف تفسريهم,  يق كتب احلديث وملالباحث   تتبع : قلت (  ) 
. سيوطي للسلفي عن ابن عباس وضعفهمرسال, وعزاه ال -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أيب صاحل عن النيب     -٠  ص   الواحدي يف الوسيط, ج

السيوطي  كما أوردهو . وغالبها يف هذا املطلب ضعيف, وبعضها موضوع :وأورده الثعاليب, و اآللوسي يف تفسريه وتعقب قائال
, ويف سنده إبراهيم بن إسحاق, وهو متهم بالكذب وعلى هذا تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش: يف كتابه بسنده

السيوطي, عبدالرمحن : انظر. وذكره أيضا يف الدر املنثور .إبراهيم بن إسحاق مرتوك من الثامنة: وقال فيه احلافظ ديث موضوع,فاحل
,  ص  , ج(م ٠٠ -ه    مركز هجر, : القاهرة),  , طالدر المنثور في التفسير بالمأثورابن أيب بكر أبو الفضل, 

دار إحياء الرتاث : بريوت),  , ط, حممود بن عبد اهلل احلسيينالعظيم والسبع المثانيوح المعاني في تفسير القرآن ر واآللوسي, 
 .   ص  ابن حجر , يف تقريب التهذيب, ج: , وانظر٠6ص ٠ج( ط.ت.العريب, د

 .كذا يف األصل(    )
 .مل يكن ما بني القوسني يف األصل(   ) 
 .6 : سورة الدخان, اآلية(   6)
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عبيد لإلميان به وإنشاء الثناء به, وهذا هو محد القدمي للقدمي, وأل يف ﴿احلمد﴾ يصح أن تكون إعالم ال
 ( )أي اجلالل احمللي,[ قاله الشيخ: ]قوله. لإلستغراق أو اجلنس أو العهد والالم يف ﴿هلل﴾ لإلستحقاق

وصف باجلميل ثابت ال: كأنه قيل: ﴿الذي خلق﴾ صفة هلل, وتعليق احلكم باملشتق يؤذن بالعلية: قوله
ما سفل : واملراد باألرض. ما عال فيشمل العرش: واملراد بالسموات. له ألنه اخلالق للسموات واألرض

فيشمل ما حتتها وقدم السموات ألهنا أشرف من األرض لكوهنا مسكن املطهرين ال غري, واألرض وإن  
سابقة على األرض كما يف سورة كان فيها األنبياء لكنها احتوت على األشرار واملفسدين وألهنا 

َر َض بَ ع َد َذِلَك  -إىل أن قال  -﴿أَأَنُتم  َأَشدُّ َخل قاا أَِم السََّماء بَ َناَها: النازعات, قال تعاىل  َواأل 
فإن األرض خلقت أوال كرة مث خلقت . وبني آية النازعات (  ) وال منافاة بني آية فصلت ( )َدَحاَها﴾

بيضاء, والثانية  ( )مرمرة ( )[من]ا, فإن األوىل من موج مكفوف, والثانية السموات إلختالف أجناسه
 .(6)من حديد, والرابعة من حناس, واخلامسة من فضة, والسادسة من ذهب, والسابعة من ياقوتة محراء

                                                             

 .فصل األولسبق ترمجته يف ال(    )
 .٠  - ٠ : سورة النازعات, اآلية (  ) 
ِ ﴿: واآلية اليت يف فصلت هي قوله تعاىل (    ) َر َض يف يَ و َمني  ُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق األ  فَ َقَضاُهنَّ َسب َع  -إىل قوله تعاىل  –ُقل  أَئِنَُّكم  لََتك 

ِ َوأَو َحى يف ُكلِّ مَسَاء   ِديُر ال َعزِيِز ال َعِليِم﴾ اآلية مَسَاَوات  يف يَ و َمني  ن  َيا مبََصابِيَح َوِحف ظاا َذِلَك تَ ق  َرَها َوزَي َّنَّا السََّماَء الدُّ   .  إىل  6: أَم 
 .اجلديدة سقطت يف النسخ(    )
َر َمِر وهو نوع من الرخام ُصل ٌب, انظر(    )

  دار املعارف, ج: هرةالقا),  ابن منظور, لسان العرب, ط: َمر َمَرة هي واحدُة امل
 . 6 ص

والسابعة من : ", وذكره أبو حيان وتعقب على الرواية قائال٠6 ص 4ج. مصدر سابق ،البغوي: انظر. ذكره البغوي يف تفسريه(   6)
زمردة بيضاء, قحتاج إىل نقل صحيح, وقد كان بعض من ينتمي إىل الصالح وكان أعمى ال يبصر موضع قدمه خيرب أنه يشاهد 

البحر , حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النحوي األندلسيأبا حيان, : , انظر"ات على بعض أوصاف مما ذكرناالسمو 
 4عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض, ج: ت( م 66  -ه     دار الكتب العلمية, : بريوت),  ط المحيط،

كما قال اهلل : والصواب من القول يف ذلك أن يقال: وغريها, مث قالوقد ذكر اإلمام الطربي جزءا من هذه األقوال : قلت. , 6 ص
عز وجل ﴿كل يف فلك يسبحون﴾ وجائز أن يكون ذلك الفلك كما قال جماهد كحديد الرحى, وكما ذكر عن احلسن كطاحونة 

ء دائر, فجمعه أفالك, الرحى, وجائز أن يكون موجا مكفوفا, وأن يكون قطب السماء, وذلك أن الفلك يف كالم العرب هو كل شي
وإن كان كل ما دار يف كالمها, ومل يكن يف كتاب اهلل, وال يف خرب عن رسول "  باتت تناجي الفلك الدوارا: "وقد ذكرت قول الراجز

اهلل صلى اهلل عليه وسلم, وال عمن يقطع بقوله العذر, دليل يدل على أي ذلك هو من أي كان الواجب أن نقول فيه ما قاله, 
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وأما األرض وإن كانت سبعا أيضا إال أهنا من جنس واحد, واختلف هل األرض مداد وهو 
﴿خلق﴾ : تبار أقطارها, وقيل طباق كالسماء , وأما السماء طباق باتفاق, قولهالصحيح, فالتعدد باع
أي  [أي كل ظلمة]: ﴿جعل﴾ مبعَّن خلق فتنصب مفعوال واحدا, قوله ( )[و]أشار بذلك إىل أن 

أي حسي كالشمس  [ونور]: حسية كظلمة الليل واألجرام الكثيفة أو معنوية كالشرك واملعاصي, قوله
أي الظلمة وأما النور فسببه واحد ال  [لكثرة أسباهبا]: معنوي كاإلسالم, قوله ( )[أو]والقمر والنجوم 

﴿مث الذين كفروا﴾ مث للرتتيب الرتيب, : يتعدد ألنه إما معنوي وسببه اإلسالم, أو حسي وسببه النار, قوله
 .فبعد أن عرفوا احلق سووا به غريه فهو استبعاد ملا وقع منهم

﴿يعدلون﴾ مفعوله حمذوف قدره املفسر : أنه متعلق ب ﴿كفروا﴾, وقوله ﴿برهبم﴾ قحتمل: قوله
مبعَّن عن,  ( )[والباء]وقحتمل أن برهبم متعلق بيعدلون  ( )التسوية كما قاله املفسر,: ومعناه [ غريه]بقوله 

 . والتقدير مييلون عن رهبم لغريه من العدول وهو امليل عن طريق اهلدى
الوصف : من مجلة األدلة على كونه مستحقا للحمد كأنه قيل ﴿هو الذي خلقكم﴾ هذا: قوله

﴿من طني﴾ : باجلميل هلل ال لغريه ألنه خلق السموات واألرض والظلمات والنور وألنه خلقكم اخل, قوله
: دفع بذلك ما يقال  [خبلق أبيكم آدم منه]: قوله ( )أي مبتدئا نشأتكم من طني: من إلبتداء الغاية 
النطفة ال من الطني الذي خلق منه آدم فيه من كل لون وعجن بكل ماء فخلق اهلل إهنم خملوقون من 

أوالده خمتلفة األلوان واألخالق فاختالف األلوان من اختالف ألوان طينة أبيهم واختالف األخالق من 
اختالف املياه اليت عجنت هبا تلك الطينة فما من أحد إال وله جزء سري له من أبيه, فالطبائع 

                                                                                                                                                                                                    

والشمس والقمر, كل ذلك يف دائر : فإذا كان الصواب يف ذلك من القول عندنا ما ذكرنا, فتأويل الكالم. ت عما ال علم لنا بهونسك
,  , طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي, أبو جعفر, حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي, : ينظر. يسبحون

 .  ص ٠ أمحد حممد شاكر, ج: , بتحقيق(م ٠٠٠  -ه   ٠   مؤسسة الرسالة, )
 .كذا يف النسخ اجلديدة وأثبتها هنا ملناسبتها و لورودها يف اآلية(    )
 [.و]كذا يف األصل وعطف يف بقية النسخ اجلديدة ب (    )
 .هو جالل الدين احمللي(    )
 .وهو خطأ[ والياء]هكذا يف األصل ويف بقية النسخ اجلديدة (    )
 .يف األصل ويف بقية النسخ اجلديدة معرف باأللف واالم كذا(    )
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خالق أصلها من آدم, فتشبه الطني ألوالده باعتبار نشأهتا منه وسرياهنا فيهم, وقيل الحذف يف واأل
ما من مولود إال ويذر على نطفته شيء من تراب "اآلية, بل كل إنسان خملوق من الطني ألنه ورد 

  ( ),"تربته
إنه من الطني : فالنطفة عجنت بذلك الرتاب فصدق على كل إنسان أنه خملوق من الطني, وقيل

﴿مث قضى﴾ يصح أن يكون مبعَّن : باعتبار أن النطفة ناشئة عن الغذاء وهو ناشئ عن الطني, قوله
أي فبعد َتام خلقه يظهر أجله للَمَلك املوكَّل بالرحم, أو مبعَّن قدر, فثم : أظهر, فثم للرتتيب الزماين

زال فهي متقدمة على وجوده فالرتتيب يف هو اإلرادة املتعلقة باألجل أ ( )للرتتيب الذكري  ألن التقدير
 .الذكر فقط

أجل ينقضي مبوته وأجل ينقضي ببعثه فابتداء أجل املوت من :  ( )واعلم أن كل إنسان له أجالن
من  ( )حني وجوده وابتداء أجل البعث من حني موته وجمموع األجلني حمتم ال يزيد وال ينقص, وما ورد

ونقصه للعاصي القاطع للرحم, قيل حممول على الربكة وعدمها وقيل  زيادة العمر للبار الواصل للرحم

                                                             

، 1تنزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة، طابن عرّاق الكناين, أبو احلسن علي بن حممد, : ينظر (  ) 
لغماري والآللئي يف ,  بتحقق ومراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهلل بن حممد ا ٠ - ٠ دار الكتب العلمية, ص: بيروت)
التلخيص الحبير في تخريج , وانظر احلافظ, أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ,  ٠ ص  ج لمصنوعةا

 .٠  ص  ال يصح, ج: , وقال ( م646 -ه  6   دار الكتب العلمية, :بريوت ),  ط أحاديث الرافعي الكبير،
 [.لتقديرل]كذا يف األصل ويف النسخ اجلديدة (    )

, 6٠ص  ج تفسيره, واخلازن يف    ص  ج تفسيرهوقد ذكره البغوي يف  -رضي اهلل عنهما–وهذا من قول ابن عباس (   ) 
 . ٠ص  ج البحر المحيطوأبو حيان يف تفسريه 

ن سره أن م" :-ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل  :لقا -رضي اهلل عنه-وهذه إشارة إىل ما ورد يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك  (  ) 
ص   صحيح البخاري,كتاب البيوع, باب من أحب البسط يف الرزق, ج: انظر ."يبسط له يف رزقه أو ينسأ له يف أثره فليصل رمحه

برقم  4ص 4ج ٠  باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها, برقم الرب والصلة واآلدب, باب , وصحيح مسلم, كتاب  66 , برقم4 ٠
664٠. 
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له يف أجل الدنيا وينقص من أجل الربزخ وبالعكس للعاصي  ( )بتداخل أحدمها يف اآلخر, فالطائع يزاد
   ( )وبه فسر

أن  ( )ويؤيد ذلك ما حكي ( ).﴾﴿َوَما يُ َعمَُّر ِمن مَُّعمَّر  َواَل يُنَقُص ِمن  ُعُمرِِه ِإالَّ يف ِكَتاب  : قوله تعاىل
داود عليه السالم كان له صديق قد دنا أجله فأخربه جربيل بأنه مل يبق من أجله إال مخسون يوما فأخرب 
داود صديقه بذلك فتأهب حىت ذا جاء اليوم املتمم للخمسني أخذ غداءه وذهب لداود ليودعه فمر 

اهلل زاد يف عمره مخسني سنة بسبب صدقته  (6)ه أنفنزل جربيل على داود وأخرب  ( )بفقري فأعطاه غداءه
 ٠.يف ذلك اليوم فلما ذهب إليه ووجده مسرورا, فأخربه بذلك

خربه, وأضيف له سبحانه : صفته, وعنده: مبتدأ, ومسمى:﴿وأجل مسمى عنده﴾ أجل: قوله
 .للمخلوقات أيضا ألنه ال يعلم انتهاءه أحد غريه, واما أجل الدنيا فهو يف علم امللك وبانقضائه يظهر

﴿مث أنتم َترتون﴾ أي مث : قوله. وراء ذلك ال هناية له (4)[وما]﴿لعلكم﴾ أي ينتهي إليه, : قوله
بعد ظهور ذلك اآليات العظيمة تشكون يف وتنكرونه, وأفاد املفسر أن هذه اآلية رد ملا أنكروه من 

 .البعث وما قبلها رد للشرك الواقع من الكفار
هذا قحسب العادة اجلارية بأن القادر على اإلبتداء قادر على [ عادة أقدرفهو على اإل: ]قوله

قدرته سواء ال مزية لإلعادة على االبتداء ألنه إذا أراد شيئا قال  (6)اإلعادة باألوىل وإال فالكل يف قبضة
                                                             

 .وهو خطأ[ يزداد]بقية النسخ اجلديدة كذا يف األصل ويف (    )
يف تفسريه   (ه    : املتوىف )أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن َتام بن عطية األندلسي احملاريب  انظر ابن عطية,(   )

 .6٠ ص 4ج الدر المنثور, والسيوطي يف 66 ص  ج المحرر الوجيز،
 .  : سورة فاطر, اآلية(    )
بعد بذل جهد كبري, وأراها  تهاومل أقف على حكاياملوجودة يف الشاملة والوقفية التخريج كتب قد تتبعت كتب التفاسري و  :قلت(    )

 .حكاية إسرائيلية
 .بالذال املعجمة[ وغذاءه]كذا يف األصل ويف بقية النسخ اجلديدة (    )
 [.بأن]كذا يف األصل ويف بقية النسخ اجلديدة (   6)
 .الباحث عليه بعد بذل جهد, وهي ال َتلو من مسة اإلسرائيليةومل يقف (   ٠)
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ اجلديدة(   4)

 .وهو خطأ[ قبضته]كذا يف األصل ويف بقية  النسخ اجلديدة (  6) 
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﴿وهو اهلل﴾ مبتدأ وخرب والضمري عائد على التصف باألوصاف املتقدمة ويف : قوله. له كن فيكون
السموات واألرض متعلق بوصف تضمنه ذلك العلم ألن اهلل موضوع للذات الواجبة الوجود املستحقة 

اهلل املستحق للعبادة يف السموات اخل, وهذا ما درج عليه املفسر  ( )[وهو: ]جلميع احملامد فيكون املعَّن
َر ضِ : وبذلك جياب عن آية متعلق بنعت حمذوف : , وقيل( )ِإَلٌه﴾ ﴿َوُهَو الَِّذي يف السََّماء ِإَلٌه َويف األ 

 :( )تقديره وهو اهلل املعبود يف السموات اخلعلى حد قول ابن مالك
 ( )۞ما من املنعوت والنعت عقل ۞                             

: يعلم سركم وجهركم يف السموات واألرض, وقيل: متعلق بيعلم والتقدير: وقيل. جيوز حذفه  
ركم ولكن يلزم عليه تقدمي معمول املصدر عليه إال أن يقال يغتفر يف الظروف متعلق بسركم وجه

 ( ).واجملرورات ماال يغتفر يف غريها
إن الكسب ال خيرج عن السر واجلهر والعطف يقتضي : ﴿ويعلم ما تكسبون﴾ إن قلت: قوله

وما تأتيهم من آية﴾  ﴿: قوله. أجيب بأن املراد بالكسب ما يرتتب عليه من الثواب والعقاب. املغايرة
﴿من آيات رهبم﴾ من : قوله. كالم مستأنف بيان لزيادة قبحهم وكفرهم بعد ظهور اآليات البينات

تبعيضية واآليات قحتمل أن يكون املراد هبا القرآن فإتياهنا نزوهلا على رسول اهلل وعليه اقتصر املفسر, أو 
أن يراد ما هو أعم, قوله ﴿إال كانوا عنها معرضني﴾ الكونية كاملعجزات فاملراد بإتياهنا ظهورها واألحسن 

﴿معرضني﴾ ضمنه معَّن غافلني فعداه بعن وإال فاإلعراض : اجلملة حالية من الضمري يف تأتيهم, وقوله
أي [ بالقرآن: ]قوله. ﴿فقد كذبوا﴾ تفريع على ما قبله وتفصيل لبعضه: قوله. مبعَّن الرتك ال يتعدى بعن
﴿فسوف يأتيهم﴾ وعيد عظيم : ﴿ملا جاءهم﴾ ظرف لقوله كذبوا, قوله: , قولهوغريه من بقية املعجزات

                                                             

 .سقط ما بني القوسني يف النسخ اجلديدة وثابتة يف األصل كما أثبتنا(    )
 . 4: سورة الزخرف, اآلية(    )
 .سبق تعريفه يف املقدمة(    )

 .6٠ ص  ج شرح األشمونى على ألفية ابن مالكانظر األمشوين يف (   ) 
دار الكتب : بريوت),  , طحاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالكالصبان, حممد بن علي الشافعي,  :انظر(   ) 

مغني اللبيب عن كتب أبو حممد عبداهلل بن يوسف, اري, , وابن هشام األنص6٠6ص  ج, (م66٠ -ه  ٠   العلمية, 
 .6٠4ص  ج, (م 64 دار الفكر, : بريوت), 6, طاألعاريب
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مرتب على تكذيبهم وهو ال يتخلف ألن وعيد الكفار وعد حسن للمؤمنني, وهو وعد باعتبار ووعيد 
ُر ال ُمؤ ِمِننَي﴾: باعتبار آخر فعدم َتلفه باعتبار كونه وعدا, قال تعاىل َنا َنص   .(  ) ﴿وََكاَن َحّقاا َعَلي  

﴿أنباء﴾ مجع نبأ وهو اخلرب العظيم املزعج ومجعه إشارة إىل تكرر اجلزاء هلم يف الدنيا ويوم : قوله
فسوف يأتيهم جزاء : ﴿ماكانوا به يستهزءون﴾ ما اسم موصول وكانوا صلته, واملعَّن : القيامة, قوله

﴿أمل يروا﴾ : يف النار, قوله الذي كانوا يستهزءون به يف العاجل بالقتل واألسر واآلجل بالعذاب الدائم
: هذا إخبار من اهلل ببذل النصح هلم ومع ذلك مل يهتدوا واهلمزة داخلة على حمذوف تقديره أعموا, ورأى

﴿كم : وعليه فقوله : ( )يف أسفارهم إىل الشام, وغريها: إما بصرية وعليه درج املفسر حيث قال
 .ملة سدت مسد مفعوليها واألحسن األولفتكون اجل: سدت مسد مفعوهلا, أو علمية : أهلكنا﴾

أي كاليمن فإنه رحلتان رحلة يف الصيف للشام ورحلة يف الشتاء لليمن كما يأيت [ وغريها: ]قوله
﴿من قبلهم﴾ أي قبل وجودهم : أي وهي مفعول مقدم ألهلكنا, قوله[ خربية]قوله  ( ).يف سورة قريش

يطلق على األمة : ن قرن﴾ بيان لكم, والقرن﴿م: أو قبل زماهنم فالكالم على حذف مضاف, قوله
ويطلق على الزمان, واختلف يف حده فقيل مائة سنة, وهو األشهر, وقيل مائة  ( )وعليه درج املفسر

 ( ).وعشرون, وقيل مثانون, وقيل أربعون, وقيل غري ذلك
ه مفرد ﴿مكناهم﴾ وصف للقرن ومجعه باعتبار معناه ألن القرن اسم مجع كرهط وقوم لفظ: قوله

أي يف الدنيا حىت صاروا ذوي شهامة وغَّن عظيم ومع ذلك فلم تغن [ بالقوة والسعة: ]ومعناه مجع, قوله
أي ونكتته اإلعتناء بشأن [ فيه التفات عن الغيبة: ]عنهم أمواهلم وال أنفسهم من اهلل شيئا, قوله

: وصف ثان للقرن, قوله﴿وأرسلنا السماء عليهم مدرارا﴾ : قوله. املخاطبني حيث خاطبهم مشافهة

                                                             

 .٠ : سورة الروم, اآلية(    )
 .أي علمية كما سيأيت(    )
ياَلِف قُ رَي ش  : وهي قوله تعاىل(    ) َتاء َوالصَّي ِف ﴾  ۞﴿إِلِ َلَة الشِّ  .[ - : اآلية سورة قريش,]إِياَلِفِهم  رِح 

السيوطي يف الدر : انظر. أثرا ونسبه البن أيب حامت عن أيب مالك الدر المنثورهو جالل الدين السيوطي وذكر ذلك يف تفسريه  (  ) 
 .٠ ص ٠املنثور, ج

مادة  لسان العرب, وابن منظور يف  6ص ٠ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيانظر األلوسي يف  (  ) 
 .٠4 ص التوقيف, واملناوي يف  ٠ص  ج" قرن"مادة  في الصحاح,  واجلوهري    ص   ج" قرن"
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﴿وجعلنا األهنار﴾ وصف ثالث له, واملعَّن إن من مضى من قبلكم من األمم أعطيناهم القوة الشديدة 
يف اجلسم والسعة يف األموال واألوالد ومع ذلك فلم ينفعهم من ذلك شيء, فال تأمنوا سطويت باألوىل 

 : الشاعر ( )قال. منهم
 ( ).جنوده ضاق عنها السهل واجلبل ۞ال يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا 

حيث هلك من هلك فقد : ﴿وأنشأنا من بعدهم قرنا﴾ كالم مستأنف دفع به ما يقال: قوله
 .خرب الكون, فأجاب بأنه كلما أهلك مجاعة أتى بغريهم فإنه قادر على ذلك والقادر ال يعجزه شيء

احد فإن املراد به اجلنس ومجع ﴿قرناا﴾ هنا باإلفراد ويف بعض اآليات باجلمع واملعَّن و : قوله
على عدم  -ملسو هيلع هللا ىلص-﴿ولو نزلنا﴾ شروع يف بيان زيادة كفرهم وتسلية له : آخرين باعتبار معَّن القرن, قوله

ِمَن : وعبد اهلل بن أيب أمية ونوفل ابن خويلد[ ( )احلارث]إمياهنم به, وهو رد لقول النضر بن  ﴿ َوَلن ن ُّؤ 
َرُؤُه لِرُِقيَِّك َحىتَّ تُ نَ زَِّل َعَلي     (6).ومعه أربعة من املالئكة يشهدون بأنك صادق ( ) ﴾( )َنا ِكَتاباا ن َّق 

﴿قرطاس﴾ القراءة بكسر : إشارة إىل أنه أطلق املصدر وأراد اسم املفعول, قوله[ مكتوباا: ]قوله
القاف ال غري وجيوز يف غري القرآن فتح القاف وضمها ويقال قرطس كجعفر ودرهم, ما يكتب فيه 

[ كما اقرتحوه: ]أو غريه فتفسريه له بالرق بفتح الرآء على األفصح تفسري باألخص, قوله (٠)ا ورقامطلق

                                                             

 [.وقال]كذا يف األصل ويف بقية النسخ املطبوعة (    )
توضيح يف املرادي املصري و ,    ص  شرح األلفية،البيت من البسيط, وينسب لّلعني املنقري, واستشهد به البن الناظم يف (    )

,  6 ص  ج والتصريح,  ٠ ص  ج ،المساعدابن عقيل و,    ص  ،مغني اللبيب يفابن هشام , و ٠4 ص  ج قاصدالم
 .مل أقف على اسم قائله: ,  وقال٠ ص  ج والعيني,    ص  ج وشرح األشموني,     ص  ج وهمع الهوامع

 .يف األصل جاء ابن احلرث وما أثبتناه هو الصواب(    )
 .هنا ألصل خطأ وأثبت الصوابكتبت اآلية يف ا(   )
 .6٠:سورة اإلسرآء, اآلية(    )
 تفسيره , والبغوي يف٠4 ص في أسباب النزول, والواحدي ٠  ص 4هذا اخلرب ونسبه للكليب ج في تفسيرهذكر القرطيب (   6)

لن : شركني للنيب, وكلهم أمجعوا على أن سبب النزول هو قول هوالء امل٠ص  ج زاد المسير, وابن اجلوزي يف 46- 4ص  ج
 .نؤمن لك حىت تأتينا بكتاب من عند اهلل

 .وهو خطأ[ رقا]كذا يف األصل ويف بقية النسخ  ( ٠) 
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﴿إن هذا إال سحر مبني﴾ إن نافية مبعَّن ما وهذا مبتدأ وسحر خربه : أي اخرتعوه من اآليات, قوله
 .ومبني صفته واجلملة مقول القول

مرتب [ فلم يؤمنوا: ]ة عنادهم وكفرهم, قوله﴿وقالوا لوال أنزل عليه ملك﴾ هذا من مجل: قوله 
واملعَّن أن اهلل لو أجاهبم بإنزال ملك ومل يؤمنوا ألهلكهم كمن . على قوله ﴿أنزلنا﴾ فهو من تتمة الشرط

بَ ُهم  َوأَنَت ِفيِهم ﴾: قبلهم مع أنه قال  . فعدم إجابتهم رمحة هبم.  ( )﴿َوَما َكاَن الّلُه لِيُ َعذِّ
أي على : ]قوله. ملكا﴾ رد لقوله هال كان رسولنا من املالئكة ال من البشر﴿ولو جعلناه : قوله

: قوله. أشار بذلك على أن الكالم على حذف مضاف أي صورة رجل, فالشبه يف الصورة فقط[ صورته
ومل ير امللك على . أي ولذلك كان يأيت األنبياء على صورة رجل[ إذ ال قوة للبشر على رؤية امللك]

يف األرض عند غار حراء, ومرة يف  ( )مرة: مرتني -ملسو هيلع هللا ىلص-ية أحد من البشر إال رسول اهلل صورته األصل
    ( ).اإلسراء ( )السماء عند سدرة املنتهى ليلة

﴿وللبسنا﴾ جعله املفسر جواب شرط حمذوف والواو داخلة على فعل الشرط احملذوف : قوله
﴿ولو : على ذلك, وقحذف قوله ( )ار﴿ولو جعلناه رجال﴾ واملناسب للمفسر اإلقتص: قدره بقوله

أنزلناه﴾ ولبس بفتح الباء يلبس بكسرها خلط خيلط والتبس اختلط واشتبه, وأما لبس بكسر الباء يلبس 
 (6).بفتحها سلك الثوب يف العنق

                                                             

 .  : سورة األنفال, اآلية(    )
 .وهو خطأ[ مر]كذا يف األصل ويف النسخ اجلديدة    (  ) 
 .والصواب ما أثبتناه[ ليله]يف النسخ اجلديدة (    )
صلى اهلل عليه وسلم على صورته امللكية إال مرتني, مرة وهو يف بطحاء مكة رآه يف األفق, ومرة عند سدرة املنتهى  ومل يره النيب(    )

ة يف ليلة اإلسراء واملعراج, وما عدا هاتني املرتني فإن جربيل يأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صورة إنسان, وكثرياا ما يأيت يف صور 
انظر التعليقات األثرية على العقيدة الطحاوية ألئمة الدعوة السلفية حملمد بن عبدالعزيز بن مانع رمحه اهلل . هدحية الكليب رضي اهلل عن

 .   وعبدالعزيز بن عبداهلل بن باز رمحه اهلل وحممد ناصر الدين األلباين رمحه اهلل, ص
 .وهو خطأ[ اإلقتصاد]هكذا يف األصل ويف بقية النسخ اجلديدة (    )
 –ه     مكتبة لبنان ناشرون, : بريوت),  , طمختار الصحاحالرازي, حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر , : انظر(   6)

 .  6حممود خاطر, ط: , ت(م 66 
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فال حتزن واصرب على أذاهم فإن اهلل كافيك  ( )[أي]﴿ولقد استهزيء برسل من قبلك﴾ : قوله
أي لكن ال على الوجه الذي حاق هبم من عموم العقاب بل [ يق ملن استهزأ بكفكذا قح: ]شرهم, قوله

زِِئنَي﴾: يأخذ املتمرد خبصوصه وقد فعل اهلل له ذلك, قال تعاىل تَ ه  َناَك ال ُمس  ﴿قل : قوله. ( )﴿ ِإنَّا َكَفي  
بالذين سريوا يف األرض﴾ هذا استشهاد على ما تقدم كأنه قيل إن مل تصدقوا خرب ربكم بأنه حاق 

﴿مث انظروا﴾ أتى بثم ألنه ال قحسن التفكر : قوله. سخروا وكذبوا أنبياءهم فسريوا وعاينوا آثارهم
﴿كيف﴾ اسم استفهام خرب كان وعاقبة : واالستدالل وال يتم إال بعد َتام السري ومعاينة اآلثار, قوله

أي يتعظوا [ ليعتربوا: ]رة, قولهامسها وإمنا قدم اخلرب عليها وعلى امسها ألن اسم اإلستفهام له الصدا
 .فبالسري والتفكر قحصل االستدالل والنور التام

ألن من مجلة ما يعني على الوصول إىل اهلل والرتقي إىل  ( )ومن هنا أخذت الصوفية السياحة 
فَاِق َويف أَنُفسِ : املعارف النظر والتفكر يف مصنوعاته قال تعاىل َ هَلُم  ﴿َسُنرِيِهم  آيَاتَِنا يف اآل  ِهم  َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

قُّ﴾  .( )أَنَُّه احلَ 
﴿قل ملن ما يف السموات واألرض﴾ اجلار واجملرور خرب مقدم وما اسم موصول مبتدأ مؤخر : قوله

قل ما يف السموات واألرض ملن؟ وإمنا قدم اخلرب ألن : و﴿يف السموات واألرض﴾ صلة املوصول واألصل
﴿قل هلل﴾ أي تقرير هلم وتنبيه : ه حجة قاطعة ال ميكن ردها أبدا, قولهاسم االستفهام له الصدارة وهذ

                                                             

 .سقط ما بني القوسني يف النسخ اجلديدة(    )
 . 6:سورة احلجر, اآلية(    )
دين اهلل من شيء بل هو تالعب مع آيات اهلل وعدم معرفة دينه,  هذه من سخافات اليت اعتقدها املتصوفة دينا وهو ليس يف(    )

ال يبلغ الرجل منزلة : "ذلك أن السياحة عندهم هو اخلروج إىل  الرباري والصحاري , وترك الزواج اعتمادا بقول مالك بن دينار
ة سابقة أو نص كتاب أو سنة, ولكن مما وذلك دون سند من قدو  ,"الصديقني حىت يرتك زوجته كأهنا أرملة, ويأوي إىل مزابل الكالب

جيدر التنبيه عليه أنه قد ُنسب إىل هؤالء الزهاد من األقوال املرذولة والشطحات املستنكرة ما مل يثبت عنهم بشكل قاطع, تعاىل اهلل 
  لية األولياء جوح 64 وعبد الرمحن بدوي يف تاريخ التصوف ص, 6  ص 4سري أعالم النبالء جينظر ]عما يقولون علوا كبريا, 

منزلة الصديقني ال تنال هبذا النسك األعجمي املخالف ملا : " وقد علق حمقق السري الشيخ شعيب على هذا الكالم فقال. 6  ص
 "[. من ترك التبتل والرهبنة -ملسو هيلع هللا ىلص-صح عنه 

 .  :سورة فصلت, اآلية(   ) 
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َر َض َوَسخََّر : غلى أنه املتعني للجواب باإلتفاق لقوله تعاىل ﴿َولَِئن َسأَل تَ ُهم مَّن  َخَلَق السََّماَواِت َواأل 
َس َوال َقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه﴾  ( ).الشَّم 

:  التفريع أو التغليل فاملناسب أن يقول فال, أو ألنه ال جواب غريه, قولهيف معَّن[ ال جواب غريه: ]قوله
أي ألزم نفسه الرمحة ألنه وعد هبا ووعده ال يتخلف فهي واجبة شرعا ال  ( )﴿كتب على نفسه الرمحة﴾

ء ﴾﴿َوَرمح َيِت َوِسَعت  ُكلَّ شَ : والرمحة هي النعمة وهي عامة لكل خملوق يف الدنيا قال تعاىل. عقال ي 
( ) 

وأما بعد استقرار اخللق يف الدارين فتختص  ( )فمن رمحته إمهال العصاة والكفار وترادف الرزق عليهم,
رد بذلك على املعتزلة القائلني بأن [ فضال منه: ]الرمحة بأهل اجلنة وخيتص غضب اهلل بأهل النار, قوله

وفيه تلطف يف : ]عليه حمال, قوله الرمحة واجبة عقال على اهلل يستحيل َتلفها إذ هو نقص والنقص
﴿ليجمعنكم﴾ : أي يف ذكر الرمحة هبذا العنوان فال تقنطوا بل إذا تبتم قبلكم, قوله[ دعائهم إىل اإلميان

. الالم موطئة لقسم حمذوف وهو كالم مستأنف مؤكد بالقسم والنون إشارة إىل أن ذلك األمر البد منه
على باهبا متعلقة مبحذوف تقديره ليجمعنكم يف القبور  ﴾إىل﴿﴿إىل يوم القيامة﴾ قحتمل أن : قوله

﴿ال ريب فيه﴾ أي يف اجلمع : قوله. وقحشرنكم إىل يوم القبامة, وقحتمل أنه مبعَّن الالم أو ىف أو زائدة
                                                             

ة ودون آخرها الذي يقف على اآلية حىت أميزها عن غريها, وهذه اآلية وردت هكذا يف األصل إىل هذا احلد دون ذكر السور (   ) 
َر َض لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه ُقِل    :وهي متكررة هبذا اللفظ يف القرآن يف ثالثة مواضع, ففي لقمان ﴿َولَِئن َسأَل تَ ُهم مَّن  َخَلَق السََّماَواِت َواأل 

ثَ رُُهم  اَل يَ ع َلُموَن﴾, و  ُد لِلَِّه َبل  َأك  م  ُعوَن ِمن  4 : الزمريفاحلَ  َر َض لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه ُقل  أَفَ رَأَي  ُتم مَّا َتد  ﴿َولَِئن َسأَل تَ ُهم مَّن  َخَلَق السََّماَواِت َواأل 
َِتِه ُقل  َحس يبَ اللَُّه َعَلي ِه يَ تَ وَكَُّل ال ُمتَ وَكُِّلوَن﴾,  ُدوِن اللَِّه ِإن  أَرَاَدينَ اللَُّه ِبُضرٍّ َهل  ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِّه أَو  أَرَاَدين ِبَرمح َة  َهل  ُهنَّ مُم ِسَكاتُ  َرمح 

َر َض لَيَ ُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ ال َعزِيُز ال َعِليُم﴾ ومبا أهنا من املت 6:ويف الزخرف شاهبات يف األلفاظ بدلت ﴿َولَِئن َسأَل تَ ُهم مَّن  َخَلَق السََّماَواِت َواأل 
﴿َولَِئن َسأَل تَ ُهم مَّن  َخَلَق السََّماَواِت : يف النسخ اجلديدة وهي قوله تعاىل  6 :ا يف السورة العنكبوت اآليةاليت وردت يف األصل مب

َر الشَّم َس َوال َقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ اللَّهُ َفَأىنَّ يُ ؤ َفُكوَن﴾ العنكبوت َر َض َوَسخَّ  . 6َواأل 
والثاين بلفظ ﴿كتب [   اآلية ]األول بلفظ ﴿كتب على نفسه الرمحة﴾ : السورةوهذه اآلية أيضا وردت يف موضعني يف هذه (    )

فظ لتفسري األول, وعلى هذا فال سددن املصنف يف أووردت هنا بلفظ الثاين مع [    :األنعام, اآلية ]ربكم على نفسه الرمحة﴾ 
 .الذي وضعناه كما يف النسخ اجلديدة هو الصواب إن شاء اهلل

 .6  : راف, اآليةسورة األع (  ) 
نيا وسعت الربَّ والفاجر, وهي يف اآلخرة للمؤمنني خاصَّةا : وقال الواحدي(    ) أبو احلسن علي : انظر الواحدي, . إنَّ رمحته يف الدُّ

 –ه     دار الكتب العلمية, : بريوت),  ط الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،بن أمحد بن حممد بن علي, النيسابوري, 
 .   ص  ج( م 66 
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﴿الذين خسروا أنفسهم﴾ الذين مبتدأ, : يون القيامة, أو يف يوم القيامة الذي قحصل فيه اجلميع, قوله
إن . ﴿فهم ال يؤمنون﴾ مبتدأ وخرب, واجلملة خرب املبتدإ: أنفسهم مفعول خلسروا, وقولهوخسروا صلته, و 

. إن ظاهر اآلية أن عدم اإلميان مسبب عن اخلسران, مع أن اخلسران مسبب عن عدم اإلميان: قلت
يما أجيب بأن املعَّن الذين خسروا أنفسهم يف علم اهلل أي قضى عليهم باخلسران أزال, فهم ال يؤمنون ف
 .ال يزال, فاآلية باعتبار ما يف علم اهلل, وأما تسبب اخلسران عن عدم اإلميان فبحسب ما يظهر للعباد

: قوله. ﴿وله ماسكن﴾ هذا أيضا من مجلة أدلة التوحيد, زيادة يف التشنيع على من كفر: قوله
وجد, فيشمل  فمعَّن حل ( )أشار بذلك إىل أنه ال حذف يف اآلية, وعليه مجهور املفسرين,[ حل]

 .إن سكن من السكون ضد احلركة, وعليه ففي اآلية حذف تقديره وما حترك: الساكن واملتحرك, وقيل
قدمه  ( )﴿قل أغري اهلل﴾ رد لقوهلم له كيف ترتك دين آبائك, وغري مفعول أول ل ﴿أَتذ﴾: قوله

راد بالويل هنا املعبود, ويطلق تفسري ألَتذ, فامل[ أعبده: ]قوله. اعتناء بنفي الغريية, ووليًّا مفعول ثان
, ﴿الّلُه َويلُّ ( )﴿فَاللَُّه ُهَو ال َويلّ﴾: باشرتاك على معان منها املعبود وال يكون إال اهلل, وهو قوله تعاىل

 .ويطلق على القريب والصاحب وفلى املنهمك يف طاعة اهلل ( )الَِّذيَن آَمُنوا﴾
إن قلت إن فاطر اسم فاعل وإضافته لفظية ال  .﴿فاطر﴾ بدل من لفظ اجلاللة أو نعت: قوله

أجيب بأن حمل  . تفيده التعريف, ولفظ اجلاللة أعرف املعارف, وشرط النعت موافقته ملنعوته يف التعريف
كون إضاففته لفظية إن كان معناه التجدد واحلدوث, وأما هنا فهو من قبيل الصفة املشبهة, فيكون 

أي موجدمها على غري مثال سبق, [ مبدعهما: ]قوله. ليل ملا قبلهاوصفا ثابتا له, وهذه اجلملة كالد

                                                             

 6, جتفسير اللباب في علوم الكتاببن عادل, أبو حفص سراج الدين عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماين, ا: ينظر(    )
 . 6 ص

 .وهو خطأ والصواب ما أثبتناه[ أَتذوا]ويف النسخ املطبوعة (    )
 .6: سورة الشورى, اآلية(    )
 .٠  :سورة البقرة, اآلية(    )
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ما كنت أدري ما معَّن فطر : ( )قال ابن عباس ( )خلق وأنشأ,: ففاطر من الفطرة وهي اخللقة, وفطر
 وفاطر, حىت اختصم إيل أعرابيان يف بئر, 

 . أي أنشأهتا وابتدأهتا  أنا فطرهتا: فقال أحدمها
األعم, ألن املعَّن يرزق مطعوما أو غريه, فليس املراد من اآلية قصره على تفسري ب[ يرزق: ]قوله

﴿أول من : قوله. ﴿وال يطعم﴾ أي ألن املرزوق حمتاج ملن يرزقه, وتنزه اهلل عن اإلحتياج: قوله. املطعوم
واملعَّن أن أكون أول فريق أسلم, أو اسم . أسلم﴾ قحتمل أن من نكرة موصوفة, فجملة أسلم صفة

﴿أمرت أن أكون﴾ اخل أي أمرين ريب : وقوله. وما بعدها صلة, والتقدير أول فريق الذي أسلمموصول 
أن أكون أول املسلمني, ألنه جيب عليه اإلميان بأنه رسول, ومبا جاء به من الشرع واألحكام, وهو أول 

معلوم لقول ﴿والتكونن﴾ : أشار بذلك إىل أن قوله[ قيل يل اخل] ﴾و﴿: قوله. املسلمني على اإلطالق
حمذوف, واجلملة معطوفة على مجلة أمرت, واملعَّن أمرين ريب بأن أكون أول من أسلم , وهناين بقوله 

 . ﴿والتكونن من املشركني﴾, وهذه اجلملة الزمة ملا قبلها
مجلة ﴿إن عصيت ريب﴾ شرطية وجواهبا  ( )[و]﴿عذاب يوم عظيم﴾ معمول ألخاف, : قوله

 .ف﴾ وهي معرتضة بني الفعل وهو أخاف, ومعموله وهو عذاب ﴿أخا: قوله. حمذوف دل عليه

                                                             

إبداع وإجياد شيء على : الشَّقُّ ُمط لقاا , وقيََّدُه الرَّاغب بالشَّقِّ طوالا , وقيَّّدُه الواحدي بشقِّ الشيء عند إبتدائه, والفطرُ : ط رُ والفَ (    )
 . 6 ص 6ابن عادل, املصدر السابق, ج: انظر. أوجدها على غري مثال جُي تدى: غري مثال, ومنه ﴿فَاِطِر السماوات واألرض﴾ أي

. -ملسو هيلع هللا ىلص-عبداملطلب بن هاشم صحايب جليل من مكة املكرمة, وابن عم رسول اهلل  عبد اهلل بن عباس, هو عبداهلل بن عباس بن (   )
تفسري القرآن  وينسب إليه كتاب يف. ترمجان القرآن -ملسو هيلع هللا ىلص-ومل يدنس بشرك,  اشتهر بعلمه بالتفسري فسماه رسول اهلل  ولد قبل اهلجرة

ا  .ع املعرفة يأتيه الناس للتزود من علمهوكان واس. مجعه بعض أهل العلم وكان جيلس الستقبال الناس, وخيصص يوماا للفقه, ويوما
اتفق  - ملسو هيلع هللا ىلص -حديثاا عن رسول اهلل 66٠ روي عنه يف كتب احلديث  .ويوماا للشعر, ويوماا لوقائع العرب للتأويل, ويوماا للمغازي

سكن مدينة الطائف يف . وكان خياف مقام ربه.حِبَرب  األّمة  وُعِرف6 لم ب  منها ومس4 وانفرد البخاري ب   منها,  6الصحيحان على 
 .السبعني عاماا تويف يف خالفة عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنه وقد جاوز. الخيرج إال إىل مسجده أواخر عمره, وقد ُكفَّ بصره, وكان

 .   ص  ج, وابن كثري يف البداية والنهاية 4٠ص  انظر الذهيب يف السري ج 
,   ص  ج في الدر المنثوروذكره السيوطي  ,-رضي اهلل عنهما– , عن ابن عباس4  ص   ج تفسيرهأخرجه الطربي يف  (  ) 

 في روح المعاني, واأللوسي   ص ٠ج اللباب في تفسير الكتابوزاد نسبته أليب عبيد يف فضائله, وذكره ابن عادل الدمشقي يف 
 .٠  ص ٠ج
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﴿من يصرف عنه﴾ من اسم شرط, ويصرف فعل شرط, ونائب الفاعل مسترت يعود على : قوله
 . العذاب على قرائة األوىل, والفاعل اهلل على قراءة الثانية, وعنه جار وجمرور متعلق بيصرف

َنََّة : تعاىل ﴿فقد رمحه﴾ جواب شرط, وهو معَّن قوله: وقوله زَِح َعِن النَّاِر َوأُد ِخَل اجل  ﴿َفَمن ُزح 
أي واملفعول حمذوف تقديره العذاب , واملعَّن من يصرف اهلل العذاب [ وللفاعل: ]قوله. ( )فَ َقد  فَاَز﴾

قوله . عنه يوم القيامة فقد رمحه, يف ذلك تعريض بأن الكفار ال يرمحون ألنه ال يصرف عنهم العذاب
األوضح أن يقول واملفعول حمذوف, وهو ضمري يعود على العذاب, ألن الضمري [ حمذوفوالعائد ]

: قوله. العائد على من مذكور بقوله عنه, وأيضا ال قحتاج للعائد إال املوصول, ومن هنا شرطية الموصولة
 .﴿وذلك﴾ أي النجاة يوم القيامة

ملعَّن ال َتش لومهم بل بلغ ما ﴿وإن ميسسك اهلل بضر﴾ هذا تأييد من اهلل لرسوله, فا: قوله
 ( )أنزل إليك من ربك وإن اهلل مول أمرك, بيده الضر والنفع واملنع واإلعطاء, فهم عاجزون اليقدرون

﴿فال كاشف له﴾ : قوله. أي وغلبة واحتياج[ كمرض وفقر: ]على ايصال ضر وال جلب نفع, قوله
امسها مبين معها على الفتح يف حمل جواب شرط, وفعله قوله ﴿ميسسك﴾, وال نافية للجنس وكاشف 

يف ]﴿إال هو﴾ إال أداة حصر وهو بدل من الضمري املسترت : قوله. نصب, وخربها حمذوف تقديره أحد
  ( )[اخلرب

﴿وإن ميسسك خبري﴾ جواب شرط حمذوف تقديره فال راد لفضله, كما يف آية يونس : قوله
ِلهِ   .شيء قدير﴾ دليل لكل من اجلملتني﴿فهو على كل : قوله. ( )﴾ ﴿َوِإن يُرِد َك خِبَري   َفاَل َرآدَّ لَِفض 

﴿فوق : أشار بذلك إىل أن قوله[ مستعليا: ]قوله. به﴾ أي من النبوة وغريها (6)﴿ومنه ما مسك: قوله

                                                                                                                                                                                                    

 .ني ثابت يف األصل وحذف يف النسخ املطبوعةما بني القوس(    )
 . 4 : سورة آل عمران, اآلية(   ) 
 [.واليقدرون]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (    )
 .ما بني القوسني مل يكن يف النسخ املطبوعة(    )
 . ٠٠ : سورة يونس, اآلية(    )
 [.همنه مسك ب]كذا يف األصل ويف بقية النسخ املطبوعة (  6 ) 
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, ( )﴿فوق عباده﴾ أي فوقية مكانة ال مكان: قوله. عباده﴾ ظرف متعلق حبذوف حال من القاهر
غريه, ألن أوصافه كمالية, وأوصاف غريه ناقصة, فوصفه العز والعلم  واملعَّن أن صفاته فوق صفات

                                                             

وهذا تأويل من تأويالت األشاعرة آلي اهلل عز وجل, ومن املعتقدات الفاسدة, وقد قال هبذا الصاوي يف غري هذا الكتاب حنوا (    )
فمما جيب تأويله إليهام اجلهة )وهذه نص عبارته : دار ابن كثري 4٠شرح الصاوي على جوهرة التوحيد صكتابه من هذا, كما قال يف  

, (لى العرش استوى﴾ ألن اإلستواء على الشئ االستقرار عليه, وهو حمال يف حقه تعاىل, فيؤول بامللك واالستيالء﴿الرمحن ع: قوله
﴿ِإنَّ رَبَُّكُم الّلُه الَِّذي َخَلَق    :قد أثبت ذلك لنفسه يف كتابه يف سبعة مواضع تصرقحا ففي سورة األعراف -هلالج لج-وهو  كيف  :قلت

تَ َوى َعَلى ال َعر ِش يُ غ ِشي اللَّي َل الن ََّهاَر َيط لُُبُه َحِثيثاا َوالشَّم َس َوال َقَمَر َوالالسََّماَواِت َواأَلر َض يف  نُُّجوَم ُمَسخَّرَات  ِبَأم رِِه َأاَل َلهُ ِستَِّة أَيَّام  مثَّ اس 
َل ُق َواأَلم ُر تَ َباَرَك الّلُه َربُّ ال َعاَلِمنَي﴾, ويف سورة يونس ت ََوى َعَلى ﴿ِإنَّ رَبَّ   اخل  ُكُم الّلُه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلر َض يف ِستَِّة أَيَّام  مثَّ اس 

ِذي َرَفَع ﴿الّلُه الَّ   :ُروَن﴾, ويف سورة الرعدال َعر ِش يَُدب ُِّر اأَلم َر َما ِمن َشِفيع  ِإالَّ ِمن بَ ع ِد ِإذ نِِه َذِلُكُم الّلُه رَبُُّكم  فَاع ُبُدوُه أََفاَل َتَذكَّ 
َس َوال َقَمَر ُكل  جَي رِي أَلَجل   تَ َوى َعَلى ال َعر ِش َوَسخََّر الشَّم  نَ َها مثَّ اس   مَُّسمًّى يَُدب ُِّر اأَلم َر يُ َفصُِّل اآليَاِت َلَعلَُّكم السََّماَواِت ِبَغري ِ َعَمد  تَ َرو 

تَ َوى﴾ ويف سورة الفرقان﴿الرَّمح َُن   بِِلَقاء رَبُِّكم  تُوِقُنوَن﴾, ويف سورة طه َر َض َوَما  6 َعَلى ال َعر ِش اس  ﴿الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأل 
َأل  ِبِه َخِبرياا﴾, ويف سورة السجدة تَ َوى َعَلى ال َعر ِش الرَّمح َُن فَاس  نَ ُهَما يف ِستَِّة أَيَّام  مثَّ اس  ر َض َوَما ﴿اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأل َ   بَ ي  

تَ َوى َعَلى ال َعر ِش َما َلُكم مِّن ُدوِنِه ِمن َويلٍّ َواَل َشِفيع  أََفاَل تَ تَ  نَ ُهَما يف ِستَِّة أَيَّام  مثَّ اس  ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَق   َذكَُّروَن﴾, ويف سورة احلديدبَ ي  
تَ َوى َعَلى  َر َض يف ِستَِّة أَيَّام  مثَّ اس  َر ِض َوَما خَي رُُج ِمن  َها َوَما يَنزُِل ِمَن السََّماء َوَما يَ ع رُُج ِفيَها َوُهَو السََّماَواِت َواأل  ال َعر ِش يَ ع َلُم َما يَِلُج يف األ 

ت األحاديث واحدة منها, بل ورد - ملسو هيلع هللا ىلص -َمَعُكم  أَي َن َما ُكنُتم  َواللَّهُ مبَا تَ ع َمُلوَن َبِصرٌي﴾, وهذه اآليات كلها نزلت هكذا ومل يؤل النيب 
بل كذا فهمته عقول الصحابة, اليت ليس فيها زيغ وال غلو, وعليها وردت  يف أكثر من مائة حديث,الشريفة يثبت ذلك له سبحانه, 

 : وإليك بعضهاأهل العلم يف العلو و االستواء أقوال 
يُب َقد  َذَهَب وََكاَنت  يل َجارِيَةٌ تَ ر َعى َغَنماا يل : عن معاوية بن احلكم قال :حديث اجلارية وَّانِيَِّة فَاطََّلع ُت َذاَت يَ و م  فَِإَذا الذِّ  ِقَبَل ُأُحد  َواجلَ 

ةا َفأَتَ ي ُت َرُسولَ  تُ َها َصكَّ يَا : "ل تُ فَ َعظََّم َذِلَك َعَليَّ ق ُ  -ملسو هيلع هللا ىلص- اللَِّه ِبَشاة  ِمن  َغَنِمَها َوأَنَا َرُجٌل ِمن  َبيِن آَدَم آَسُف َكَما يَأ َسُفوَن َلِكينِّ َصَكك 
ُسوُل أَن َت رَ "  :قَاَلت   " َمن  أَنَا؟" قَالَ " يف السََّماءِ "  :, قَاَلت  "أَي َن اللَّهُ " :َفأَتَ ي ُتُه هِبَا , فَ َقاَل هَلَا "ائ ِتيِن هِبَا": قَالَ  "َرُسوَل اللَِّه أََفاَل أُع ِتُقَها؟

ِمَنةٌ "  :قَالَ " اللَّهِ  ِخ َما َكاَن ِمن  إِبَاَحِتهِ  ,املساجدكتاب  ,رواه مسلم يف صحيحه]" أَع ِتق َها فَِإن ََّها ُمؤ  , باب حَت ِرمِي ال َكاَلِم ىِف الصَّاَلِة َوَنس 
ُت ِفيُكم  َما َلن  َتضِ "  :-ملسو هيلع هللا ىلص-ويف حجة الوداع قال النيب . [٠    برقم ٠٠ص  ج ُتم  ِبِه ِكَتاُب اللَِّه َوأَن  ُتم  َقد  تَ رَك  لُّوا بَ ع َدُه ِإن  اع َتَصم 

أَلُوَن َعينِّ َفَما أَن  ُتم  قَائُِلوَن؟ قَالُوا َهُد أَنََّك َقد  بَ لَّغ َت َوأَدَّي َت َوَنَصح تَ : ُتس  َبِعِه السَّبَّابَِة يَ ر فَ ُعَها ِإىَل السََّماِء َويَ ن ُكبَها. نش  ىَل إِ  فَ َقاَل بِِإص 
َهد   :النَّاسِ  َهد  َثاَلَث َمرَّات اللَُّهمَّ اش    ج ,- ملسو هيلع هللا ىلص -أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب املناسك, باب حجة رسول اهلل " ]اللَُّهمَّ اش 

أي  َويَ ن ُكبَها. السماء ِقبلة الدعاء: حىت يُقال ودعيكان مستشهدا باهلل حينِئذ ومل يكن   - ملسو هيلع هللا ىلص -والنيب  :قلت[. ٠٠6 برقم 6 ص
ِهَد اللَّه عليهمميُِ  , النهاية في غريب الحديث واألثرابن االثري, أبو السعادات املبارك بن حممد, : انظر. ِيلها إليهم, يُريد بذلك أن ُيش 

 .   ص   ج ., حتقيق طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي(م6٠6  -ه  66  املكتبة العلمية, : بريوت),  ط
إنه  حيث روى -رضي اهلل عنهما  – بن عباستؤيد اإلميان به, منها ما قاله الصحايب اجلليل عبد اهلل ا وقد ورد عن السلف أقوال     

ومل يكن قحب إال طيباا وأنزل براءتك  - ملسو هيلع هللا ىلص -دخل على عائشة رضي اهلل عنها وهي َتوت فقال هلا كنت أحب نساء رسول اهلل 

http://as-salaf.com/article.php?aid=9&lang=ar
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واالقتدار, ووصف غري ه الذل واجلهل والعجز, فكل وصف كامل شريف فهو هلل, فكل وصف 
 ﴾اخلري﴿ :قوله. أي يضع الشيء يف حمله[ يف خلقه] ﴾وهو احلكيم﴿ :قوله. ,خسيس ناقص فهو لغريه

أي أهل مكة, فقالوا يا حممد أرنا من يشهد [ ونزل ملا قالوا] :قوله .أي فيعامل كل شخص مبا يليق به
بقلب [ إيتنا] :قوله. عنك فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر لك بالرسالة, فإننا سألنا اليهود والنصارى

 : اهلمزة الثانية باء, قال ابن مالك
 ( )ن كآثر وائتمنكلمة إن يسك   ۞۞ومدا أبدل ثاين اهلمزين من                        

أكرب, فحذف املضاف,  ( ) [ما]أي واألصل شهادة أي شيء [ َتييز حمول عن املبتدأ] :قوله
مبتدأ خربه حمذوف أي  ﴾قل اهلل﴿ :قوله. وأقيم املضاف إليه مقامه, وجعل مبتدأ وجعل املضاف َتييزا

, وقحتمل أن اهلل مبتدأ خربه فالكالم مجلتان ( )خرب حملذوف قدره املفسر ﴾شهيد﴿ :وقوله. أكرب شهادة
املراد بشهادة اهلل إظهار املعجزات على يده,  ﴾شهيد بيين وبينكم﴿ :قوله. شهيد, فالكالم مجلة واحدة

 ﴾وأوحي إيل هذا القرآن﴿ :قوله. فإن املعجزات منزلة منزلة قول اهلل صدق عبدي يف كل ما يبلغ عين

                                                                                                                                                                                                    

باب استواء الرب تبارك وتعاىل على العرش وارتفاعه إىل السماء وبينونته ، الرد على الجهميةجه الدارمي, أخر  . مساوات فوق سبع من
 .وسنده حسن  4, برقم ٠ ص  بدر بن عبداهلل البدر, ج: حتقيق( م 66 دار إبن األثري,  : الكويت)،  ط من اخللق,

سألت سفيان الثوري عن قوله عز وجل  : ن قال معدا[ ه   6 ت ]قاله االمام الكبري سفيان الثوري  ومما قاله السلف أيضا ما        
: وقال الذهيب يف السري وحكاه. ابن االثري, املصدر السابق أخرجه. علمه :قال[   :سورة احلديد, اآلية]أين ما كنتم﴾  ﴿وهو معكم

   . ٠ ص ٠إسناده صحيح, ج
و يستدلون بآيات املعية,  - عن ذلك علّوا كبريا تعاىل اهلل - كانت اجلهمية األوائل أول من قال بأن اهلل يف كل مكان:  قلت      

﴿ما يكون من جنوى ثالثة إال هو : تعاىل يف قوله  (ه ٠  ت قبل) مقاتل بن حيان عامل خراسان ونقول هلم فيها مثل ما قال
 .  6 أخرجه أبو داود يف مسائله بسند حسن, ص". وعلمه معه على عرشه هو[: "٠: سورة اجملادلة, اآلية]رابعهم﴾ 

 .ما من عامل من األئمة سلفا وخلفا إال وله يف هذه املسألة مقاالت وأختصر هنا خوفا من اإلطالة, واهلل تعاىل أعلى وأعلم: قلت
انظر ابن عقيل, عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري ,يف شرحه على ألفية ابن مالك مع حتقيق حممد حميي الدين  (   ) 

القاهرة, دار مصر للطباعة , سعيد جودة  -م, دار الرتاث  64٠  -ه   ٠٠  العشرون : , الطبعة    ص  ج  عبد احلميد,
 .السحار وشركاه

 .ما بني القوسني مل يكن يف األصل(    )
 .هو جالل الدين احمللي(    )
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القرآن ناطق باحلجج القاطعة, وهو من عنده  ( )[هذا]ألن  هذا دليل لشهادة اهلل, واملعَّن أن اهلل شهيد,
فال يرد كيف اكتفى منه عليه الصالة والسالم بقول اهلل شهيد, مع أن ذلك ال يكفي من غريه واالقتصار 

عطف على ضمري ] :قوله. على اإلنذار ألن الكالم مع الكفار, وبين أوحي للمجهول للعلم بفاعله
. , والتقدير وأنذر الذي بلغه القرآن( )[والعائد حمذوف]صلتها  ﴾بلغ﴿ة, وموصول ﴾ومن﴿أي [ أنذركم

أي إىل يوم القيامة, وفيه داللة على عموم رسالته, واستمرارها من غري ناسخ إىل يوم [ من اإلنس واجلن]
أي [ استفهام إنكاري] :الالم الم اإلبتداء زحلقت للخرب, قوله ﴾أئنكم لتشهدون﴿ :قوله. القيامة

إمنا أداة حصر,  ﴾قل إمنا هو إله واحد﴿ :قوله. ملعَّن ال يصح منكم هذه الشهادة ألن املعبود واحدوا
وما كافة, وهو املبتدأ, وإله خربه, وواحد صفته, وهو زيادة يف الرد عليهم, وهو من حصر املبتدأ يف 

 .اخلرب
أي ] :قوله. توراة واإلجنيلأي اليهود والنصارى, فاملراد بالكتب ال ﴾الذين ءاتينهم الكتب﴿ :قوله

ويصح أن يرجع الضمري للقرآن أو جلميع ما جاء به رسول اهلل من  ﴾يعرفونه﴿تفسري للضمري يف [ حممدا
أي معرفة كمعرفتهم ألبنائهم, وهذا من التنزالت الربانية,  ﴾كما يعرفون أبناءهم﴿ :قوله. التوحيد وغريه

أن عمر بن اخلطاب سأل عبد اهلل بن سالم بعد  ( )ملا رويوإال فهم يعرفونه أشد من معرفتهم ألبنائهم 
يا عمر لقد عرفته حني رأيته كما أعرف ابين, وألنا أشد معرفة مبحمد : إسالمه عن هذه املعرفة, فقال

 :قوله.  كيف ذلك؟ فقال أشهد أن رسول اهلل حقا وال أدري ما تصنع النساء: مين بابين, فقال عمر
: قوله. مبتدأ واجلملة نعت للذين آتيناهم الكتاب, ويؤيد قول املفسر منهم ﴾الذين خسروا أنفسهم﴿
خرب املبتدأ وقرن بالفاء ملا يف املبتدأ من معَّن الشرط وهو العموم, واملعَّن أن من سبق  ﴾فهم ال يؤمنون﴿

اجلنة ومنزال يف علم اهلل خسرانه, فال يتأتى له اإلميان يف الدنيا, وذلك أن اهلل جعل لكل إنسان منزال يف 
                                                             

 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
 .ملطبوعةسقط ما بني القوسني يف النسخ ا (   )
الذين آتينهم الكتب يعرفونه ), والبغوي يف تفسريه عند قوله تعاىل ٠  ص ٠ج مصدر سابق, ذكره األلوسي يف تفسريه,(    )

الدر , والسيوطي يف ٠ له أيضا ص أسباب النزول , ويف   ص  , جالوسيطالواحدي يف : , وانظر6  البقرة اآلية ( اخل....
وأوهى طرقه طريق الكليب عن ابن صاحل عن ابن عباس, فإن انضم إىل ذلك رواية السدي : "تقاناإل, وقال يف   ص  ج المنثور

 . 6  ص  للفراء ج معاني القرآن: , وانظر46 ص  ج" الصغري فهي سلسلة الكذب
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يف النار, فإذا كان يوم القيامة جعل اهلل للمؤمنني منازل أهل النار يف اجلنة, وألهل النار منازل أهل اجلنة 
, وقد علمت مما تقدم أن املؤمن واحد من ألف, فتكون منازل الكفار اليت يرثها املؤمنون يف ( )يف النار

ملنزه, ومنازل املؤمنني اليت تركت ألهل النار منزل  اجلنة لكل واحد تسعمائة منزل وتسعة وتسعون تضم
يزاد هلم, فيؤخذ منه أن اجلنة واسعة جدا, وأن النار ضيقة جدا ال سيما مع عظم جسم الكافر فيها, 

وإذا ألقوا ﴿ :وقال تعاىل ( ) ﴾وجنة عرضها السموات واألرض﴿: قال تعاىل. حيث يكون ضرسه كأحد
  .( ) ﴾منها مكانا ضيقا مقرنني

أشار بذلك [ أي ال أحد] :قوله. أي مبحمد أو باهلل أو بالقرآن أو مبا جاء به حممد[ به] :قوله
فرتاء ظلم ممن فعل واحدا من األمرين اإلستفهام إنكاري مبعَّن النفي, واملعَّن ليس أحد أإىل أن اإل

 .منه األمران والتكذيب, فما بالك مبن مجع بينهما كاملشركني وأهل الكتاب, فإن كال منهما وقع
أي بسبب ما ذكر وهو [ بذلك]وقوله . أي ال يفوزون مبطلوهبم ﴾إنه ال يفلح الظلمني﴿ :قوله

ظرف متعلق مبحذوف قدره املفسر, والضمري يف حنشرهم  ﴾ويوم حنشرهم﴿ :قوله. االفرتاء أو التكذيب
مث نقول للذين ﴿ :عائد على اخللق مسلمهم وكافرهم, ويصح عوده على املشركني, فقوله بعد ذلك

. حال من ضمري حنشرهم ﴾مجيعا﴿ :قوله. إظهار يف حمل اإلضمار زيادة يف التشنيع عليهم ﴾أشركوا
أتى بثم إشارة إىل أن السؤال بعد احلشر, واحلشر يطول على الكفار قدر مخسني  ﴾مث نقول﴿ :قوله

ن من ذلك اليوم وهو له, ألف سنة واملقصود من ذلك ردعهم وزجرهم لعلهم يؤمنون يف الدنيا فتأمنو 
َواَل ُيَكلُِّمُهُم ﴿ :والقول إن كان على ألسنة املالئكة فظاهر, وإن كان من اهلل مباشرة ورد علينا قوله تعاىل

                                                             

ن أيب هريرة ع 4   وهذه إشارة إىل احلديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب الزهد باب صفة اجلنة برقم (    )
فإذا مات فدخل النار ورث أهل اجلنة  ,مامنكم من أحد إال له منزالن منزل يف اجلنة ومنزل يف النار: "-ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل : قال

لَِئَك ُهُم ال َوارِثُوَن﴾  :فذلك قوله تعاىل, منزله شرط هذا إسناده صحيح على : قال اهليثمي يف الزوائد [.٠ :سورة املؤمنون, اآلية]﴿أُو 
 . صحيح وهذا آخر سنن اإلمام احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين: الشيخني, وقال الشيخ األلباين

 
 .   : سورة آل عمران, اآلية(    )
 .  : سورة الفرقان, اآلية(    )
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َم ال ِقَياَمةِ  إن  ﴾أين شركآؤهم﴿ :قوله. وقد جياب بأن املعَّن ال يكلمهم كالم رضا ورمحة ( ) ﴾الّلُه يَ و 
ُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا ﴿: شركاء ليسوا حاضرين معهم, ومقتضى قوله تعاىلمقتضى هذه اآلية أن ال: قلت اح 

أهنم حاضرون معهم, فكيف اجلمع بينهما؟ أجيب بأن  ( )﴾ِمن ُدوِن اللَّهِ  ۞َوأَز َواَجُهم  َوَما َكانُوا يَ ع ُبُدوَن 
والعالئق وأضيفوا هلم, ألن  السؤال واقع بعد التربي الكائن من اجلانبني, وانقطاع ما بينهم من األسباب

َاء مَسَّي ُتُموَها أَنُتم  َوآبَآؤُُكم﴿: قال تعاىل. شركتها بتسميتهم وتقوهلم قوله . ( ) ﴾َما تَ ع ُبُدوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ َأمس 
 .حمذوفان, وهذه اجلملة سدت مسدها ﴾َتزُعُمون﴿قدره إشارة إىل أن مفعويل [ أهنم شركاء هلل]

خربها  ﴾إال أن قالوا﴿اسم تكن, و  ﴾فتنُتهم﴿فعلى قراءة التاء يصح رفع [ لياءبالتاء وا]:قوله
, وعلى قراءة الياء فليس إال ﴾ربِّنا﴿ونصبها خرب تكن مقدم, وإال أن قالوا امسها مؤخر, ويتعني جر 

نصب فتنتهم خرب يكن مقدم, وإال أن قالوا امسها مؤخر, ويتعني نصب ربنا, فالقراءات ثالث وكلها 
أي جواهبم, ومساه فتنة ألنه كذب حمض ال نفع [ أي معذرهتم] :قوله. خالفا ملا تومهه املفسر ( )بعية,س

ُتُموَن الّلَه ﴿ :بني ما هنا وبني قوله: إن قلت ﴾ما كنا مشركني﴿ :قوله. به, بل به الفضائح َواَل َيك 
, مث يستشهد اهلل األعضاء أوال ينكرون اإلشراك وقحلفون على عدم وقوعه منهم: قلت. ( ) ﴾َحِديثا

قتنطق اجلوارح, فحينئذ يودون لو تسوى هبم األرض وال يكتمون اهلل حديثا, فهم أوال يظنون أن 
 .(6)إنكارهم نافع, فحني تشهد أعضاؤهم يتمنون أن لو كانوا أترابا ومل يكتموا شيئا

. , ألن ضرره عاد إليهمإمنا نسبه هلم وإن كان يف احلقيقة كذبا على اهلل ﴾على أنفسهم﴿ :قوهلم
 .بيان ملا[ من الشركاء] :قوله

                                                             

 . ٠ :سورة البقرة, اآلية(    )
 .  -  : سورة الصافات, اآلية(    )

 .٠ :سورة يوسف, اآلية(   ) 
َنتُ ُهم ﴾ فقرأ ابن كثري ىف رواية قنبل عن القواس وىف : ختلف القراء ىف الياء والتاء والرفع والنصب يف قوله تعاىلا(    ) ﴿مثَّ ملَ  َتُكن ِفت  

َنتُ ُهم ﴾ بالرفع نافع وأبو  وقرأ. رواية لعبيد بن عقيل عن شبل عن ابن كثري وابن عامر وحفص عن عاصم ﴿مثَّ ملَ  َتُكن﴾ بالتاء ﴿ِفت  
َنتَ ُهم  ﴾ بالنصب, وقرأ محزة والكسائى ﴿ مثَّ ملَ  َيُكن﴾ بالياء  َنتَ ُهم ﴾ عمرو وعاصم ىف رواية أىب بكر ﴿ مثَّ ملَ  َتُكن﴾ بالتاء ﴿ِفت   ﴿ ِفت  

 .   -   ابن جماهد, ص: انظر. بالنصب
 .    :سورة النساء, اآلية(   ) 
 .٠ ص  بق, جاأللوسي يف تفسريه, مصدر سا: انظر(  6 )
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أنه اجتمع أبو سفيان وأبو جهل والوليد بن : سبب نزوهلا ﴾ومنهم من يستمع إليك﴿ :قوله
املغرية والنضر بن احلارث وعتبة وشيبه ابنا ربيعة وأمية بن خلف واحلارث بن عامر, يستمعون القرآن 

ما أدرميا يقول, غري أين أراه قحرك لسانه ويقول أساطري : ول حممد؟ قاليا أبا قتيبة ما يق: فقالوا للنضر
األولني, مثل ما كنت أحدثكم عن القرون املاضية, وكان النضر كثري احلديث عن القرون املاضية 

كال ال نقر بشيء من هذا, : إين أرى بعض ما يقول حقا, فقال أبو جهل: وأخبارها, فقال أبو سفيان
مراعاة للفظ من, وسيأيت يف يونس مراعاة  ﴾يستمع﴿أفرد  . ( )وت أهون علينا من هذاويف رواية امل

 .معناها, واحلكمة يف مراعاة لفظها هنا, أن ما هنا يف قوم قليلني, وفيما يأيت يف الكفار مجيعا
مجع كنان وهو الوعاء اجلامع الذي قحفظ فيه الشيء وجيمع أكنان, واملراد هبا هنا  ﴾أكنة﴿ :قوله

 :وقوله. حىت ابتدائية ﴾حىت إذا جآءوك﴿ :قوله. أي القرآن[ فال يسمعونه] :قوله. الغطاء الساتر
[ كاألضاحيك] :قوله. جواب إذا ﴾يقول الذين كفروا﴿ :وقوله. حال من الواو يف جاؤوك ﴾جيدلونك﴿

أي فاملشهور أن أساطري يف مجعه ومفرده كاألضحيك [ األعاجيب]مجع أضحوكة بالضم, وكذا 
 .واألعاجيب
أي عن ] :قوله. أي الكفار ينهون عن اتباع النيب, أو عن مساع القرآن ﴾وهم ينهون﴿ :قوله

أي وعليه [ وقيل نزلت يف أيب طالب] :قوله. أشار بذلك إىل أن الكالم على حذف مضاف[ اتباع النيب
 . فجمع الضمري باعتبار أتباعه

 :نيب عليه الصالة والسالم بقولهال ( )أي وكان خياطب[ كان ينهى عن أذاه] :قوله

                                                             

, ونظام الدين القمي, احلسن بن حممد بن حسني 4 ص  , وابن اجلوزي ج   ص  ج أسباب النزولذكره الواحدي يف  (   ) 
, والبغوي,  6ص  م, ج666 -ه6   دار الكتب العلمية, : بريوت)،  طغرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري, 

 .6  ص  مصدر سابق, ج
هقي بسنده إىل يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس, أنه حدث أن قريشا حني قالت أليب طالب إن ابن أخيك أخرج البي (   ) 

يا ابن أخي , إن قومك قد جاءوين فقالوا كذا : فقال له  - ملسو هيلع هللا ىلص -هذا قد آذانا يف نادينا ومساجدنا, فاهنه عنا, فبعث إىل رسول اهلل 
من األمر ما ال أطيق أنا وال أنت, فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك , فقال رسول وكذا فأبق علي وعلى نفسك , وال حتملين 

مث " يا عم لو وضعت الشمس يف مييين والقمر يف يساري ما تركت هذا األمر حىت يظهره اهلل تعاىل أو أهلك يف طلبه: "- ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل 
: يا ابن أخي فأقبل عليه , فقال: - ملسو هيلع هللا ىلص -مر برسول اهلل فبكى, فلما وىل قال له حني رأى ما بلغ األ - ملسو هيلع هللا ىلص -استعرب رسول اهلل 
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 دين ا ( )من خري أدي ان الربية  ۞۞ (  ) [ولق د علمت بأّن دي ن حمّم د]
 ين ا      ذاَك مب   لوجدتين مس حاا ب  ۞۞ ل وال امل المُة أو ح ذار م سب ة  

 ( )حىت أوس د يف الرّتاب رهين ا ۞۞(  )أمرِك ما عليَك غضاضةٌ [ب  ( )فاصدع  ]
ول البن عباس وعمرو ابن دينار وسعيد بن جابر, والقول بأهنا نزلت يف املشركني وهذا الق

قوله . فتأمل (6)[األول]جلماعة منهم الكليب واحلسن, واألقرب لسياق ما قبلها وما بعدها واملعَّن 
املقصود من ذلك حكاية ما سيقع من الكفار يوم  ﴾ولو ترى﴿ :قوله. أي بإهالكه أنفسهم [ بذلك]

لو تبصر بعينيك يا حممد ما يقع هلوالء يف اآلخرة , لرأيت أمرا : مة وتسلية للنيب وأصحابه, واملعَّنالقيا
هذا يقتضي أن رسول : إن قلت. ما قال املفسر:عظيما تتسلى به عن الدنيا , فاخلطاب لسيدنا حممد 

بأن هذا : أجيب. خرةاهلل مل يطلع على ذلك, مع أنه مل خيرج من الدنيا حىت أحاط بوقائع الدنيا واآل
وأجيب أيضا بأن اخلطاب له واملراد غريه, ورأى إما بصرية وهو األقرب أو . قبل إعالم اهلل له باآلخرة

قلبية, واملعَّن لو صرفت فكرك الصحيح يف تدبري حاهلم الزددت يقينا, ولو قحتمل أهنا حرف امتناع, 
                                                                                                                                                                                                    

،  طدالئل النبوة، البيهقي, : انظر. مث أنشد أبو طالب هذا الشعر" امض على أمرك وافعل ما أحببت, فواهلل ال أسلمك لشيء أبدا"
-ار تراث اإلسالم, د٠4 ص  ج السيرة النبوية, وابن هشام يف 44 -4٠ ص  ج( م,644 دار الكتب العلمية, : بريوت)

 .القاهرة
 . 6 ص  ج [وعرضت دينا قد عرفت بأنه]بدل ما بني القوسني  السيرة النبويةوعند ابن كثري يف (    )
 .6 ص  يف اللغة ج الصحاحاخلَل ق, ينظر اجلوهري يف : الربية(    )
 [إمضي ل ] السيرة النبويةحممد بن اسحاق يف وعند (    )
  , ج(م664 دار الكتب العلمية, : بريوت)، 1أساس البالغة، ط, انظر الزخمشري,  املنقصة والعيبالذلة و : الغضاضة (    )

 . ٠٠ص
 .٠ ص  ألفية العراقي يف السرية للحافظ أيب الفضل العراقي جويف (    )

 من خري أدي ان ال      ربي      ة دين           ا* ولقد علمت بأّن دي ن حمّمد 
 حىت أوَس     د ف    ي الت راب ره  ينا* إليَك بأسرهم واهلل ل   ن يصلوا 

 وابشر بذاَك وقَ رَّ منُه عيونا* فاصدع  بأمرِك ما عليَك غضاضٌة 
 لوجدتين مسحاا ب ذاَك م        بينا* ل            وال امل          المةُ أو ح ذار مسب      ة  

 .قيورأيت الفرق بني ما أورده املصنف وما أورده العرا
 .وهو خطأ[ األوىل]كذا يف األصل ويف النسخ اجلديدة  ( 6 )
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َّن, قيكون عرب باملاضي لتحقق احلصول, على باهبا من املع ﴾إذ﴿فيكون قوله ترى مبعَّن رأيت, و
 .وقحتمل أهنا مبعَّن إن شرطية وإذ مبعَّن إذا, فيكون مستقبال, وألقرب األول

ليت حرف َتن, ونا امسها, ومجلة  ( )﴾ليتنا نرد﴿ :قوله. أي لدخوهلا على احلرف[ للتنبيه] :قوله
ل مقدر تقديره ماذا تفعلون لو رددمت, أي واقع يف جواب سؤا[ برفع الفعلني استئنافا] :قوله. نرد خربها

وبنصبهما يف ] :قوله. ﴾ونكون﴿ :خرب حمذوف تقديره وحنن ال نكذب, وكذا قوله ﴾وال نكذب﴿ :قوله
أي بأن مضمرة بعد واو املعية, أن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر معطوف على [ جواب التمين

تمَّن على اهلل ردنا مع عدم تكذيب منا مصدر مصيد من الكالم السابق, وتقدير الكالم فقالوا ن
أي بأن مضمرة وجوبا [ ونصب الثاين] :وقوله. أي على االستئناف[ ورفع األول] :قوله. وحصول إميان

بعد واو املعية يف جواب التمين, وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر معطوف على مصدر مصيد من 
كوننا من املؤمنني, ومجلة وال نكذب معرتضة بني   الكالم السابق, تقديره نتمَّن على اهلل ردنا مع

وقريء شذوذا بنصب األول ورفع الثاين  ( )املعطوف واملعطوف عليه, فهذه قراءات ثالث وكلها سبعية,
أي اإلبطايل, واملعَّن ليس األمر كما قالوا من أهنم لو ردوا [ لإلضراب] :قوله. وتوجيهه كما علمت

 . ك فضيحتهم بشهادة أعضائهمآلمنوا, بل إمنا محلهم على ذل
[ بشهادة جوارحهم] :قوله. الباء سببية[ بقوهلم] :قوله. أي وهو الشرك ﴾ما كانوا خيفون﴿ :قوله
. جواب لو ﴾لعادوا﴿ :قوله. أي فرارا من العذاب ال حمبة يف اإلميان[ فتمنوا ذلك] :قوله. متعلق ببدا

 .ينأي الذي وقع منهم بالتم[ يف وعدهم لإلميان] :قوله
قحتمل أنه معطوف على لعادوا, فهو من مجلة جواب  ﴾وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا﴿ :قوله

لو, وقحتمل أنه كالم مستأنف يف خصوص منكري البعث وهذا هو املتبادر من املفسر, وإن نافية مبعَّن 

                                                             

 [. يا ليتنا]ويف النسخ اجلديدة [ يا]كذا يف األصل بدون (    )
ُب ِبآيَاِت رَب َِّنا َوَنُكوُن ِمَن ال ُمؤ ِمِننَي﴾ فقرأ ابن كثري ونافع وأبو (    ) الكسائى عمرو و واختلفوا ىف الرفع والنصب من قوله ﴿ َواَل ُنَكذِّ

َب ِبآيَاِت رَب َِّنا َوَنُكوَن ِمَن ال ُمؤ ِمِننيَ  ﴾ هذه رواية ابن وعاصم ىف رواية أىب بكر, وقرأ ابن عامر ومحزة وعاصم ىف رواية حفص ﴿َواَل ُنَكذِّ
 ,   ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. ذكوان عن أصحابه عن ابن عامر
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 حنن فيها, وما حنن ما, وهي مبتدأ, وحياتنا خربه واملعَّن أهنم قالو ليس لنا حياة غري هذه احلياة اليت
 .مببعوثني بعد املوت

 ﴾قال﴿ :قوله. أي على حسابه وسؤاله, فالكالم على حذف مضاف ﴾على رهبم﴿ :قوله
دفع [ على لسان املآلئكة] :قوله. ﴾إن هي إال حياتنا الدنيا﴿أي ملنكري البعث الذين قالوا [ هلم]

 .جواب مؤكد باليمني ﴾قالوا بلى وربنا﴿ :قوله. بذلك ما يقال إن اهلل ال ينظر إليهم وال يكلمهم
غاية ] :قوله. أي بسبب الذي كنتم تكفرون به أو بسبب كفركم ﴾مبا كنتم تكفرون﴿ :قوله

املراد هبا مقدمات املوت, فاملراد أن حزهنم  ﴾الساعة﴿ :قوله. أي ال للخسران فإنه ال غاية له[ للتكذيب
حال من فاعل جاءهتم, والتقدير جاءهتم مباغتة,  ﴾تةبغ﴿ :قوله. الدائم قحصل هلم عند خروج أرواحهم

يا حرف نداء, وحسرتنا منادى  ﴾قحسرتنا﴿ :قوله. أو من مفعوله, والتقدير جاءهتم حال كوهنم مبغوتني
 :قوله. أي التلهف التحسر على ما فات[ هي شدة التأمل] :قوله. منصوب بفتحة ظاهرة ألنه مضاف لنا

ا منزلة العاقل, ألنه ال ينادى حقيقة إال العاقل, واملقصود التنبيه على أن هذا أي تنزيال هل[ ونداؤها جماز]
على ﴿ :قوله. مل يفرق بني خطاب العاقل وغريه, ومثله, يا ويلنا فتأمل ( )الكافر من شدة هوله

 جلملة حالية من الواو يف ﴾وهم قحملون أوزارهم﴿ :قوله. أي من األعمال الصاحلة يف الدنيا ﴾مافرطنا
أن املؤمن إذا خرج من قربه استقبله أحسن شيء صورة وأطيب رقحا,  ( )ورد[ بأن تأتيهم اخل] :قوله. قالوا

أنا عملك الصاحل فاركبين فقد طال ما ركبتك يف الدنيا, فذلك : ال, فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: فيقول
يعين ركبانا, وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء  ( ) ﴾ف داا يَ و َم حَن ُشُر ال ُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّمح َِن وَ ﴿ :-تعاىل-قوله 

أنا عملك اخلبث طاملا ركبتين يف الدنيا فأنا : ال, فيقول :هل تعرفين؟ فيقول: صورة وأنتنه رقحا, فيقول
 .( ) ﴾َوُهم  قَح ِمُلوَن أَو زَاَرُهم  َعَلى ظُُهورِِهم  ﴿ :أركبك فذلك قوله تعاىل

                                                             

 .وهو خطأ[ ههو ل]كذا يف األصل ويف النسخ اجلديدة (   )
,  4  ص  ج في تفسيره, وأخرجه ابن أيب حامت ٠  -6  ص  6ج تفسيره هذا احلديث أخرجه ابن جرير الطربي يف(    )

 . ونسبه البن جرير 6 ص 6ج  الدر المنثوروذكره السيوطي يف  , 6 ص  والبغوي ج من طريق عمرو بن قيس عن أيب مرزوق,
 .   4:سورة مرمي, اآلية(    )
 .  :سورة األنعام, اآلية (   )
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أشار بذلك على أن الكالم على حذف مضاف, واملعَّن أن [ اأي اإلشتغال فيه] :قوله  
اإلشتغال يف احلياة الدنيا عن خدمة اهلل وطاعته لعب وهلو, وليس املراد أن مطلق احلياة الدنيا لعب وهلو, 

 .بل ما قرب منها إىل اهلل فهو مزرعة لآلخرة, وما أبعد منها عنه فهو حسرة وندامة
أفال ﴿ :قوله. ألن منافعها خالصة من الكدورات وعزها دائمأي  ﴾خري للذين يتقون﴿ :قوله

اهلمزة داخلة على حمذوف, والفاء عاطفة على ذلك احملذوف, والتقدير أال يتفكرون فال  ( )﴾يعقلون
 ( ).أي فهما قراءتان سبعيتان[ بالياء والتاء] :قوله. يعقلون

لنيب صلى اهلل عليه وسلم على ما املقصود من هذه اآلية وما بعدها تسلية ا ﴾قد نعلم﴿ :قوله
َقد  ﴿ :وقع من الكفار من التكذيب وغريه, وهتديد هلم لعلهم يرجعون, وقد للتحقيق, نظري قوله تعاىل

بكسر اهلمزة لدخول الالم املعلقة لنعلم عن العمل يف  ﴾إنه ليحزنك﴿ :قوله.  ( ) ﴾يَ ع َلُم اللَُّه ال ُمَعوِِّقنيَ 
 :حيزها, قال ابن مالك

 ( )بالالم كاعلم إنه لذوا تقى   ۞۞وكسروا من بعدها فعل علقا                      
بتداء زحلقت للخرب لئال يتواىل حرفا تأكيد, يد, واهلاء امسها, والالم الم اإلوإن حرف توك

صلتها, والعائد حمذوف تقديره يقولونه, واجلملة  ﴾يقولون﴿فاعل قحزن و  ﴾الذي﴿وقحزنك خربها, و 
ن وامسها وخربها يف حمل نصب سدت مسد مفعويل نعلم, فإن التعليق إبطال العمل لفظا ال حمال  من إ

الفاء للتعليل, واملعَّن ال حتزن من تكذيبهم لك, واصري وال  ﴾فإهنم ال يكذبونك﴿ :قوله. كما هو مقرر
ذيبهم عناد تكن يف ضيق مما ميكرون, فإهنم ال يكذبونك يف الباطن, بل يعتقدون صدقك, وإنكما تك

َوَلِكنَّ الظَّاِلِمنَي ِبآيَاِت الّلِه ﴿ :دفع بذلك ما يقال إن بني ما هنا وقوله[ يف السر]: قوله. وجحود
 :قوله. تنافيا, وحاصل اجلواب أن املنفي التكذيب يف السر, واملثبت التكذيب يف العالنية ﴾جَي َحُدونَ ﴿
أي ال ينسبك إىل ] :قوله. ف وهي سبعية أيضاأي مع ضم الياء وسكون الكا[ ويف قراءة بالتخفيف]

                                                             

 .كذا يف األصل بالياء ويف النسخ اجلديدة بالتاء وهي قراءة سبعية(    )
 .6  ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. . قرأ ابن كثري وأبو عمرو ومحزة والكسائى بالياء وقرأ نافع بالتاء(    )

     . 4 :سورة األحزاب, اآلية(   ) 
 .   ص   ج شرح األشمونى على ألفية ابن مالك األمشوىن يفانظر (   ) 
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-هذا يناسب كال من القرائتني, واملعَّن ال يعتقدون تكذيبك باطنا, ولذا قال أبو جهل للنيب [ الكذب
أي زيادة يف [ وضعه موضع املضمر] :قوله. ( )إنا النكذبك, ولكن نكذب الذي جئت به: -ملسو هيلع هللا ىلص

, واملعَّن أهنم أنكروا آيات اهلل ( )اإلنكار مع العلم اجلحد ﴾جيحدون﴿ :قول. التقبيح والتشنيع عليهم
وذلك ألن [ فيه تسلية]أي يف عالنية قوله  ( )﴾يكذبونك﴿ :قوله. مع علمهم بأن ما جاء به صدق

على ما  ﴿قوله . الفاء سببية, وصربوا معطوف علي كذبت ﴾فصربوا﴿ :قوله. البلوى إذا عمت هانت
يصح عطفه على كذبت,  ﴾وأوذوا﴿ ( )[قوله. ]وا على تكذيبهممتعلق بصربوا , واملعَّن صرب  ﴾كذبوا

واملعَّن كذبت وأوذوا وصربوا, ويصح عطفه على صربوا, واملعَّن كذبت رسل فصربوا وأوذوا مع حصول 
حىت ﴿ :قوله. الصرب منهم, ويصح عطفه على قوله ما كذبوا, واملعَّن صربوا على تكذيبهم وإيذائهم 

أي مواعيد اهلل [ مواعيده] :قوله. , واملعَّن غاية صربهم نصر اهلل هلمغاية يف الصرب ﴾أتاهم نصرنا
: , قال تعاىل( ) ﴾ ِإن َُّهم  هَلُُم ال َمنُصوُرونَ . َوَلَقد  َسبَ َقت  َكِلَمتُ َنا لِِعَباِدنَا ال ُمر َسِلنيَ ﴿: بالنصر, قال تعاىل

الالم موطئة لقسم حمذوف, وجاء فعل ماض, ( ولقد جاءك: ) , قوله(6)﴾َكَتَب اللَُّه أَلَغ ِلََبَّ أَنَا َوُرُسِلي﴿
                                                             

قال الشيخ  , ٠6  برقم  6 ص  , ج"ومن سورة األنعام", كتاب التفسري باب 646يف السنن  ص الترمذيأخرجه  (  ) 
 ,   ص  ج المستدرك على الصحيحينوأخرجه احلاكم النيسابوري أبو عبداهلل, حممد بن عبداهلل يف  ,ضعيف اإلسناد: األلباين 

وذكر هذا األثر السيوطي يف . ما خرجا لناجية شيئا: صيحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه, وتعقبه الذهبيي فقال: وقال احلاكم
وزاد نسبته أليب حامت وأيب الشيخ وابن مردويه والضياء يف املختارة من طريق ناجية بن كعب األسدي  4 -٠ ص  ج الدر المنثور

شيخ, وقال : صاحل, وقال أبو حامت: األسدي من الوسطى من التابعني قال ابن معنية هو بن كعب وناجي. عن علي بن أيب طالب
وتاريخ البخاري   6 ص  ج الكاشفو  6 ص  ج وتقريب التهذيب 66 ص ٠ ج تهذيبثقة, وانظر : العجيلي وابن حبان

ومعرفة  ٠٠ ص ٠ج لميزانولسان ا 6  ص  ج عتدالوميزان اال     ص 4ج والجرح والتعديل ٠٠ ص 4ج الكبير
 .٠ 4 ص الثقات

اجلحد إنكار ما سبق له وجود وهو خالف النفي إذ هو إنكار نفس وجود املدعي  :وهذا ما مال إليه املناوي يف التعاريف قائال (   )
,  , طت التعاريفالتوقيف على مهماوقال الراغب اجلحود نفي ما يف القلب ثباته أو إثبات ما يف القلب نفيه, انظر املناوي يف 

 .   حممد رضوان الداية,  ص. , حتقيق د(ه٠   دار الفكر املعاصر, : بريوت)
 .بدون كاف املخاطب[ يكذبون( ]ب:)ويف النسخ اجلديدة ويف األصل ( أ)كذا يف األصل (    )
 (.أ,ب)سقط ما بني القوسني يف األصل (    )
 . ٠ - ٠ :سورة الصافات, اآلية(    )
 .  :اجملادلة, اآليةسورة (  6 )
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بيان ( من نبإ املرسلني)والفاعل حمذوف يعلم من السياق قدره املفسر بقوله ما يسكن به قلبك, وقوله 
ونبإ املرسلني فاعل, وقحتمل أن من اسم مبعَّن  ( )للمحذوف, وقحتمل أن من زائدة على مذهب األخفش

أوذوا فصربوا, فتسل وال  ( )[و]لقد جائك بعض أخبار املرسلني الذين كذبوا بعض هي الفاعل, واملعَّن و 
 .حتزن فإن اهلل نصرك كما نصرهم

أن احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد : سبب نزوهلا ﴾وإن كان كرب عليك إعراضهم﴿ :قوله
 كما كانت يف نفر من قريش, فقالوا يا حممد ائتنا بآية من عند اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل  ( )مناف جاء رسول

األنبياء تفعل فإنا نصدقك, فأىب اهلل أن يأتيهم بآية مما اقرتحوا فأعرضوا عنه, فشك ذلك عليه ملا أنه 
وإن حرف  ( ).شديد احلرص على إميان قومه, فكان إذا سألوه آية يود أن ينزهلا اهلل طمعا إلمياهنم فنزلت

 فعل ماض, وإعراضهم فاعله, واجلملة شرط, وكان فعل ماض فعل الشرط, وامسها ضمري الشأن, وكرب
, ومجلة كرب خربها مقدما, وفاعل كرب ضمري يعود ( )خرب كان, واألقرب أن إعراضهم اسم كان مؤخر

                                                             

ضعيف البصر مع صغر كان   األخفشهذا و . العالمة النحوي, أبو احلسن, علي بن سليمان بن الفضل البغدادي :هو األخفش(    )
مها, وغري  واملرزباين, املعاىف اجلريري, :روى عنه وبرع يف العربية وما أظنه صنف شيئا وهذا هو األخفش الصغري الزم ثعلبا واملربد, ,العني

ومير ببابه  بابن الرومي, فيه هجو يف مواضع من ديوانه وكان هو يعبث فالبن الرومي وحشة, ابن الرومي , وكان بينه وبنياوكان موثق
سنة سبع ومثانني ومائتني, فأقام إىل سنة ست  مصر إىل األخفش وقد سار وال خيرج يومئذ, فيقول كالما يتطري منهابن الرومي,

قبل الوزارة, فشفع له  ابن مقلة كان يواصل املقام عند :ثابت بن سنان قال وغريه أوسع يف اآلداب منه, حلب, إىلوثالمثائة, وقدم 
. إىل أن أكل السلجم نيئا باألخفش مث آل احلال ابن مقلة, يف تقرير رزق, فانتهره الوزير انتهارا شديدا فتأمل ابن عيسى الوزير عند

األخفش املقرئ صاحب  - قبل الثالمثائة - بدمشق سنة ست عشرة وكان: رة وثالمثائة وقيلمات فجأة يف شعبان لسنة مخس عش
األخفش  وكان .سيبويهصاحب  أبو احلسن سعيد بن مسعدة شيخ العربية, وهو األخفش األوسط, املأمون وكان يف أيام ابن ذكوان

سير أعالم : انظر .عبد احلميد بن عبد اجمليد اهلجري اللغوي اب,أبو اخلط وهو سيبويه, وأبو عبيدة,: أخذ عنه الرشيد, يف دولة الكبري
 . 4 - 4 ص   , جالنبالء

 .سقط ما بني القوسني يف النسخ اجلديدة(    )
 [.لرسول اهلل( ]ب –أ )كذا يف النسخ اجلديدة ويف األصل (   )
   ج في تفسيرهالبن اجلوزي, وذكره الرازي  ونسبه  4 ص  ج لباب التأويل في معاني التنزيلذكره اخلازن يف تفسريه  (   ) 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب , وأبو السعود العمادي يف ٠٠ ص  ج روح المعانيعن ابن عباس, واأللوسي يف   ٠ ص
 .كلهم بغري إسناد  6  ص  ج الكريم

 .وهو خطأ [مؤخرا]ويف النسخ اجلديدة ( ب-أ)كذا يف األصل (    ) 
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هذه اجلملة  ﴾فإن استطعت﴿ :قوله. على إعراضهم, وهو وإن كان مؤخرا لفظا إال أنه مقدم رتبة
جواب الشرط األول, ومنه النافقاء أحد أبواب  شرطية, وجواهبا حمذوف تقديره فافعل, والشرط وجوابه

حجرة الريبوع, وذلك أن الريبوع قحفر يف األرض سربا وجيعل له بابني أو ثالثة, النافقاء والقاصعاء 
. مث يدقق باحلفرة ما يقارب وجه األرض, فإذا نابه أمر, دفع تلك القشرة الدقيقة وخرج ( )والرمياء,

إتيان آية لقومك على طبق ما اقرتحوا فافعل, وهذا عتاب لرسول اهلل  واملعَّن إن شئت أن تتخيل على
أي من  ﴾فتأتيهم بئاية﴿ :قوله ( ).على العلق بإمياهنم, وترق له إىل املقام األكمل الذي هو التسليم

[ ولكن مل يشأ ذلك] :قوله. أي مجعهم على اهلدى[ هدايتهم] :قوله. حتت األرض أو من فوق السماء
ء نقيض املقدم, فينتج نقيض التايل إن كان بينهما تساو كما هنا, نظري لو كانت الشمس هذا استثنا

طالعة كان النهار موجودا, وقد أشار ملعَّن النتيجة بقوله فلم يؤمنوا, وإال فالنتيجة فلم جيمعهم على 
ما  أي الذين ال تسليم هلم, فال تتعب نفسك يف تطلب ﴾فال تكونن من اجلاهلني﴿ :قوله. اهلدى

 .اقرتحوه فإهنم ال يؤمنون
على  هذا من مجلة التسلية لرسول اهلل, واملعَّن ال حتزن ﴾إمنا يستجيب الذين يسمعون﴿ :قوله

عدم إمياهنم, فإمنا يستجيب لك وميتثل أمرك, ويقبل املواعظ الذين يسمعون مساع قبول, والذين 
هل, وللجنة أهل, فمن خلق اهلل فيه اهلدى نار أللاليسمعون يبعثهم اهلل فيجازيهم على ما صدر منهم, ف

وهذه اآلية يف  ( )انتفع باملواعظ وآمن, ومن خلق فيه الضالل فال تزيده املواعظ واآليات إال ضالال,
                                                             

اَماء, والَقاِصَعاء ,والرَّاِهطاء ,النَّاِفَقاء: هم أربعة وهي وذكر بعض(  ) . جحرة الريبوع, إذ أخذ عليه منها واحد خرج من اآلخر, والدَّ
 .٠ ص ،أدب الكتاببن قتيبة الدينوري, أبو حممد عبد اهلل بن مسلم يف اينظر 

 [.له]وزيد يف النسخ اجلديدة ( ب-أ)كذ يف األصل ( )
إن على العبد أن يعلم أن اهلل قد سبق علمه يف كل كائن من خلقه, فقدر : ويقولونعتقد به أهل السنة واجلماعة وهذا هو ما ا(  )

ذلك تقديرا حمكما مربما, ليس فيه ناقض وال معقب, وال مزيل, وال مغري, وال زائد وال ناقص من خلقه, يف مساواته وأرضه, وأن ما 
سورة ] ﴾َوَما َتَشاءوَن ِإالَّ َأن َيَشاء ٱللَُّه َربُّ ٱل َع َٰلِمنيَ ﴿د مشيئة وإرادة حتت مشيئة اهلل وإرادته شاء كان وما مل يشأ مل يكن, وأن للعب

نَ ُٰه ىِف ِإَمام  مُِّبني  ﴿: وقال تعاىل[. 6 :التكوير, اآلية َصي   ء َأح  نَٰ هُ ﴿: وقال تعاىل[.   :سورة يس, اآلية] ﴾وَُكلَّ شى  ء َخَلق   إِنَّا ُكلَّ َشى 
 ."كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة: "- ملسو هيلع هللا ىلص -وقال [. 6 :سورة القمر, اآلية] ﴾ِبَقَدر  
 .6 66برقم   ص 4, ج-عليهما السالم-كتاب القدر, باب حَجاِج آدم وموسى صحيح مسلم,  : انظر
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واملعَّن مل يشأ مجعهم على اهلدى, بل  ﴾ولو شآء اهلل جلمعهم على اهلدى﴿ :احلقيقة استدراك على قوله
هذا هو مفعول يستجيب, [ دعاءك إىل اإلميان] :قوله. قسم للنارقسم للجنة, و : قسم اخللق قسمني 

والسني والتاء لتأكيد اإلجابة, واملراد بالذبن يسمعون من سبقت هلم السعادة يف األزل, فما يظهر منهم 
مقابل  ﴾واملوتى﴿ :أشار بذلك على أن قوله[ أي الكفار] :قوله. من اإلميان هو على طبق ما سبق

أن املراد  إشارة للحشر,[ يف اآلخرة] :أي قحييهم, وقوله ﴾يبعثهم اهلل﴿ :قوله. ﴾معونالذين يس﴿ :قوله
ملوت, وهذا هو األقرب, وقيل معَّن يبعثهم قحيي قلوهبم باإلميان, فهو بشارة لرسول بالبعث اإلحياء بعد ا

                        . الذين يسمعوناهلل بأن أعداءه يؤمنون, ولكن يرده احلصر املتقدم, وأيضا من آمن فهو داخل يف قوله 
مث إليه ﴿ :الباء سببية أو مبعَّن على, واملراد باألعمال الكفر واملعاصي, وقوله[ بأعماهلم]قوله 

 . أي يوقفون للحساب واجلزاء, وأما البعث فهو اإلحياء بعد املوت فتغايرا ﴾يرجعون
ات الباهرة, حيث جعلوا ما جاء به سحرا هذا إنكار منهم ملا جاء به من املعجز  ﴾وقالوا﴿ :قوله

أي والنار إلبراهيم, وإالنة احلديد لداود, وغري ذلك من [ كالناقة والعصا] :قوله. وكهانة وطلبوا غريه
منزلة العدم, حىت طلبوا معجزة على صدقه, ولكنهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-معجزات األنبياء الظاهرة, فنزلوا معجزاته 

ي قلوهبم, مل يفرقوا بني مع جزاته ومعجزات غريه, فإن معجزاته أعلى وأجل, قال العارف من َعم 
 :( )الربعي

 ( )مبا كذب الفؤاد فهمت معَّن   ۞۞وإن قابلت لفظه لن تراين  
 :وقال أيضا

 ( )له وأنا ( )فإن اجل ذع ح نَّ    ۞۞وإن يكن خاطب األموات عيسى   

                                                             

يف اليمن, والربعي نسبة إىل برع وهو جبل ( النيابتني)ف من سكان هو عبد الرحيم بن علي الربعي اليماين, شاعر متصو  (   ) 
بتهامة, أخذ يف النحو والفقه على مجاعة من علماء عصره حىت تأهل للتدريس وتاتيه الطلبة من أماكن شىت فدرس وأفىت واشتهر 

,    ص  ج اإلعالمانظر الزركلي يف .  ٠٠وديوان شعره مشهور, وعليه مات سنة  -ملسو هيلع هللا ىلص- بالعلم والشعر وله ممادح كثرية يف النيب
 .    ص  ج الضوء الالمع،والسخاوي يف 

بأن مبَّن هذا الكالم على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهذا البيت من ضمن األبيات اليت َتالف نصوص الشريعة, ذلك (   )  
عليه السالم,  جربيل اءا يف ما هو املرئي, أهو اهلل تعاىل أمرأى ربه بعيين رأسه يف رحلة املعراج, ويف هذا نزاع مشهور بني أهل العلم ابتد

 .رآه بقلبه: فقد روى مسلم عن ابن عباس قال. مث هل رأى ما رآه بفؤاده أم بعينه
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 .إىل آخر ما قال
هذه اجلملة يف [ أن نزوهلا اخل: ]قوله. سبعيتانأي فهما قراءتان [ بالتشديد والتخفيف] :قوله

[ لوجوب هالكهم] :قوله. أي لعدم إمياهنم وانتفاعهم هبا[ بالء عليهم] :قوله. حمل نصبمفعول يعلمون
أي حبسب جري عادة اهلل, بأن من اقرتح آية وجاءته ومل يؤمن هبا أهلكه اهلل, فعدم إجابتهم ملا اقرتحوا 

يعا ألن اهلل من على نبيه ببقائها إىل يوم القيامة, ولو أجاب املتعنتني بعني ما رمحة باألمة احملمدية مج
 .طلبوا, النقرضت األمة كما انقرض من تعنتت قبلهم

 :قوله. كالم مستأنف مسوق لبيان كمال قدرته تعاىل وسعة علمه وتدبريه  ﴾وما من دابة﴿ :قوله
مجيع ما خلقه اهلل عز وجل ال خيرج : ليه, قال العلماءقدره خاصا لداللة مقابله وهو قوله يطري ع[ َتشي]

: قوله. عن املشي والطريان, وأحلقوا حيوان البحر بالطري ألنه يسبح يف املاء, كما أن الطري يسبح يف اهلواء
 :قوله. خصها بالذكر ألن املشاهد أقطع حلجة اخلصم, وإال فسكان السماء كذلك ﴾ويف األرض﴿
أي طوائف  ﴾إال أمم﴿ :قوله. نظرت بعيين ومسعت بأذين: نظري قولهصفة كاشفة,  ﴾جبناحيه﴿

ومجاعات أمثالكم, أي كل نوع على صفة وطريقة وشكل كما أنكم كذلك, فمن الدواب العزيز والذليل 
 . واملرزوق بسهولة وبتعب والقوي والضعيف والكبري والصغري واملتحيل يف الرزق وغري املتحيل كبين آدم

أي وتصريفه فيها يف كل حلظة, جبلب املنافع هلا, ودفع املضار عنها, [ ري خلقهايف تدب] :قوله
 :قوله. ( ) ﴾ما َخل ُقُكم  َواَل بَ ع ُثُكم  ِإالَّ َكنَ ف س  َواِحَدة  ﴿: ولطفه هبا, فال يشغله شأن عنِ شأن, قال تعاىل

تعرف رهبا وتوحده, كما أنتم  أي من إحيائها وإماتتها وإعزازها وإذالهلا وحنو ذلك, وكذلك[ وأحواهلا]
                                                                                                                                                                                                    

 .وهو خطأ[ حق]ويف النسخ اجلديدة ( ب)و ( أ)كذا يف األصل (    )
: خل حتت هنيه عن التفضيل بني األنبياء والرسل الذي يف قولهوقوله هذا  حسن جيد وهو ما عليه أهل السنة واجلماعة ومل يد(   ) 
و ال خالف بني العلماء يف أن األنبياء درجات . ل من غري تعينيضِّ وهذا النهي إمنا يكون ما إذا فُ "  ال َتريوا بني األنبياء: "-ملسو هيلع هللا ىلص-

َنا ﴿َورَبَُّك أَع َلُم مبَن يف السَّمَ : وأن بعضهم أفضل من بعض؛ لقول اهلل تعاىل َواِت َواأَلر ِض َوَلَقد  َفضَّل َنا بَ ع َض النَِّبيِّنَي َعَلى بَ ع ض  َوآتَ ي  
﴾ : وقوله[.   : سورة اإلسراء, اآلية]َداُووَد زَبُوراا﴾  ُهم مَّن َكلََّم الّلُه َوَرَفَع بَ ع َضُهم  َدَرَجات  ﴿تِل َك الرُُّسُل َفضَّل نَا بَ ع َضُهم  َعَلى بَ ع ض  مِّن  

كتاب التفسري, باب ﴿ذرية  صحيح البخاري,:انظر". أنا سيد الناس يوم القيامة: "-ملسو هيلع هللا ىلص-وقول النيب [.    : لبقرة, اآليةسورة ا]
َنَِّة َمن زَِلةا ِفيَها, ج    برقم ٠4 ص   من محلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا﴾, ج ِل اجل    , وصحيح مسلم  املقدمة, باب أَد ىَن َأه 

 . ٠ برقم ٠  ص
 .4 : سورة لقمان, اآلية (  ) 
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وتوحدونه, ومل يوجد كافر إال من اجلن واآلدميني, وإال فجميع املخلوقات عقالء,  ( )[ربكم]تعرفون 
َدهِ ﴿: وغريهم جمبولون على التوحيد, قال تعاىل ء  ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَم  وإمنا كفر من كفر من  ( ) ﴾َوِإن مِّن َشي 

أي من الشيطان, ومن التغيري والتبديل, وهو من درة بيضآء [ اللوح احملفوظ] :قوله. اجلن واإلنس عنادا
, فحيث أريد ( )فوق السماء السابعة, طوله ما بني السماء واألرض, وعرضه ما بني املشرق واملغرب

بالكتاب اللوح احملفوظ, فالعموم ظاهر, فإن فيه تبيان كل شيء ما كان وما يكون وما هو كائن, وقيل 
إليه اخللق يف  ( )أي قحتاج ﴾ما فرطنا يف الكتاب من شيء﴿ :د بالكتاب القرآن, وعليه فاملراد بقولهاملرا

أي جيمعون, وهذا بيان ألحواهلم يف اآلخرة إثر بيان أحواهلم يف  ﴾مث إىل رهبم قحشرون﴿ :قوله. أمورهم
أي وهي معدومة القرون,  [للجماء]قوله . ( )أي األمم عقالء أو غريهم[ فيقضي بينهم]قوله . الدنيا

وهذا كله إلظهار العدل, فحيث مل يرتك غري العقالء فكيف بالعقالء, فال بد من احلشر واحلساب 
 .واجلزاء, إما بالعدل وإما بالفضل

هو معَّن  ﴾يف الظلمات﴿ :قوله. أي أعرضوا عنها ومل يؤمنوا هبا ﴾والذين كذبوا بآياتنا﴿ :قوله
فهم صم القلوب عميها بكمها, فال يتأتى منهم انتفاع وال اعتبار, وال قوله يف اآلية األخرى, عمي 

من يشإ  ﴿ :قوله. أي فهو ظلمات معنوية, كما أن الكافر كذلك[ الكفر]قوله . يصل إليهم نور أبدا
هذا دليل ملا قبله, ومفعول يشأ يف كل حمذوف قدره املفسر بقوله إضالله وبقوله هدايته,  ﴾اهلل يضلله

أن اإلضالل واالهتداء بتقدير اهلل, فمن أراد اهلل هدايته, سهل له أسباهبا, وجعله منهمكا يف واملعَّن 
طاعته, وإن وقعت منه معصية وفق للتوبة منها, ومن أراد اهلل إضالله, حجبه عن نوره, وتعسرت عليه 

                                                             

 [.تعرفونه]أبدل ما بني القوين بالضمري الغائب يف النسخ اجلديدة بقوهلم (   ) 
 .  :سورة اإلسراء, اآلية(   )  
إن اللَّه خلق لوحا :قال  -رضي اللَّه عنهما -, من حديث ابن عباس 6 ص  ج المعجم الكبيركذا أخرج الطرباين يف (   )

اء , دفّتاه من ياقوتة  محراء, قلمه نور, وكتابه نوٌر, عرضه ما بني الّسماء واألرض, ينظر فيه كّل يوم  ثالمثائة  وستني حمفوظا من درة بيض
سورة ]﴿ُكلَّ يَ و م  ُهَو يف َشأ ن ﴾ : نظرة, ففي كلِّ نظرة  منها خيلق ويرزق وقحيي ومييت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء , فذلك قوله تعاىل

 [ .6 : ةالرمحن, اآلي
 [.وقحتاج]ويف النسخ اجلديدة ( ب)و ( أ)كذا يف األصل (   )  

لتؤدن : "قال -ملسو هيلع هللا ىلص-, عن أىب هريرة عن النيب  ٠ص المفردهذا ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة ملا روى البخاري يف األدب (   ) 
 (.44  )برقم  السلسلة الصحيحةرمحه اهلل يف وصحيح األلباين " احلقوق إىل أهلها حىت يقاد للشاة اجلماء من الشاة القرناء 
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َفَمن ﴿اآلية األخرى أسباب الطاعة, تكون معلولة غري مقبولة, وما يف هذه اآلية هو معَّن قوله تعاىل يف 
اَلمِ  رَُه ِلإِلس  رَح  َصد  ِديَُه َيش   . ( ) ﴾يُرِِد الّلُه َأن يَ ه 

هكذا [ أخربوين]قوله . أي على سبيل التخويف والتوبيخ على الكفر باهلل[ يا حممد( ]قل)
لم  أو فسرت الرؤية يف هذه اآلية ونظائرها باإلخبار, واألصل يف الرؤية العلم أو اإلبصار, فأطلق الع

اإلبصار, وأريد الزمه وهو اإلخبار, ألن اإلنسان ال خيرب إال مبا علمه أو أبصره, واستعملت اهلمزة اليت 
هي يف األصل لطلب العلم أو اإلبصار يف طلب اإلخبار ففيه جمازان, وراى فعل ماض, والتاء فاعل, 

عول الثاين, والتقدير أرايتم والكاف مفعول أول على حذف مضاف, واجلملة اإلستفهامية يف حمل املف
عبادتكم غري اهلل هل تنفعكم, واملعَّن أخربوين يا أهل مكة, إن أتاكم عذاب اهلل أو أتتكم الساعة 
بسرعة, أتدعون إهلا غري اهلل يكشف عنكم ما نزل بكم, وجواب اإلستفهام ال يدعون غري اهلل, فإذا كان  

 . كذلك فهو أحق بأن يفرد بالعبادة
أي كالصاعقة [ يف الدنيا] :قوله. جواب الشرط حمذوف تقديره فمن تدعون ﴾أتاكمإن ﴿ :قوله

أي على العذاب, ألن الكافر ال يشاهد من حني موته إال العذاب الدائم, [ املشتملة]قوله . والصيحة
اهلمزة لالستفهام اإلنكاري وغري  ﴾أغري اهلل﴿ :قوله. ( )أي سرعة[ بغتة] :قوله. وأسهله خروج الروح

قدرة إشارة [ فادعوها] :قوله. معمول لتدعون وهو صفة ملوصمف حمذوف والتقدير أتدعون إهلا غري اهلل
 .إىل أن جواب الشرط حمذوف

أي  [ يف الشدائد] :قوله. ستفهامانتقايل عن النفي الذي علم من اإلاضراب  ﴾بل إياه﴿ :قوله
املعَّن وداللة ما قبله عليه, أي إن  جوابه حمذوف لفهم ﴾إن يشأ﴿ :قوله. كاملرض والفقر وغري ذلك

شاء أن يكشفه كشفه, وإن مل يشأ كشفه فال يكشفه, فليست إجابة الدعاء وعدا ال خيلف, وهذا 
خمصوص بدعاء الكفار, وأما دعاء املؤمنني فهو جماب بالوعد الذي ال خيلف, لكن على ما يريد اهلل, 

                                                             

 .   :سورة األنعام, اآلية(   ) 
فجأة ألن السرعة ال يصح تفسري املباغتة هبا إذ أن املباغة ال تكون إال بدون شعور وأما السرعة قد  :فالصحيح أن يقول: قلت(   ) 

ولقيته . بَ َغَتُه, أي فاجأهُ  4 ص : الصحاح للجوهريما يف تكون بشعور وبدونه, وذهب مجهور املفسرين بتفسري البغتة بالفجأة ك
باَغَتةُ . بَ غ َتةا, أي فجأة

ُ
 .لسُت آَمُن بَ َغتاِت العدو, أي َفجآتِه: ويقال. املفاجأة: وامل
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َتِجب  َلُكم  ﴿: نا وبني قوله تعاىلإما بعني املطلوب أو بغريه, فال منافاة بني ما ه : وقوله. ( ) ﴾اد ُعوين َأس 
 رُِكوَن  .أي حني نزول الشدائد هبم ال يلتفتون إىل أصنامهم, بل ال يدعون إال اهلل َوتَنَسو َن َما ُتش 

 :قدره إشارة إىل أن قوله[ فكذبوك] :قوله. -ملسو هيلع هللا ىلص-هذا تسلية لرسول اهلل  ﴾ولقد أرسلنا﴿ :قوله
[ فهال] :قوله. من التضرع وهو التذلل واخلضوع ﴾يتضرعون﴿ :قوله. مرتب على حمذوف ﴾فأخذهتم﴿

 .أي وهو البأساء والضراء[  مع قيام املقتضى له] :قوله. أشار بذلك إىل أن التحضيض مبعَّن النفي
أي يقع منهم تضرع وال خضوع, بل ظهر منهم خالف ذلك  ﴾ولكن قست قلوهبم﴿ :قوله

لكفر, كما أن أشار بذلك إىل أن القسوة نشأ عنها ا[ فلم تلن اإلميان] :قوله .بسبب قسوة قلوهبم
أي الذي كانوا يعملونه أو  ﴾وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون﴿ :قوله. ميانالتضرع ينشأ عنه اإل

 :قوله. أي على املعاصي, ومل يتعظوا مبا نزل هبم من البأساء والضراء[ فأصروا عليها] :قوله. عملهم
 .أي فهما قراءتان سبعيتان[ بالتخفيف والتشديد]

غاية للفتح, واملعَّن أن من خالف أمر اهلل وطغى يستدرجه اهلل بالنعم  ﴾حىت إذا فرحوا﴿ :قوله
فإذا هم ﴿ :قوله. وميده بالعطايا الدنيوية, فإذا فرح بذلك كان عاقبة أمره أخذه أخذ عزيز مقتدر

 .س مبعَّن اليأس من كل خريإذا فجائية أي فاجأهم اإلبال ﴾مبلسون
الدابر التابع من خلف, يقال دبر الولد, والده, ودبر  ﴾فقطع دابر القوم الذين ظلموا﴿ :قوله

فالن القوم, تبعهم, فمعَّن دابرهم آخرهم, وهو كناية عن اإلستئصال, فلذلك قال بأن استؤصلوا , أي 
محد من اللهلنفسه على هالك الكفار ونصر هذا  ﴾واحلمد هلل رب العاملني﴿ :قوله. فلم يبق منهم أحد

 .الرسل, وفيه تعليم للمؤمنني أهنم يشكرون اهلل على ذلك, إذ هو نعمة عظيمة
هذا تنزل من اهلل سبحانه وتعاىل لكفار مكة إلقامة احلجة عليهم قبل  ﴾قل أرءيتم﴿ :قوله

استعماهلا يف العلم أو يف تقدم أن استعمال رأي يف اإلخبار جماز, وأصل [ أخربوين] :قوله. أخذهم
أخذ وهو مسعكم وأبصاركم  ( )[مفعويل]األول حمذوف لداللة : اإلبصار, وتقدم أهنا تطلب مفعولني

 :عليه, فهو من باب التنازع أعمل الثاين وأضمر يف األول وحذف ألنه فضلة, واملفعول الثاين هو قوله
                                                             

 .6٠:سورة غافر, اآلية(   ) 
 [.مفععول( ]ب)و ( أ)ويف األصل (   ) 
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بعده, ألن السمع مصدر ال يثَّن وال جيمع كما  أفرده ومجع ما ﴾مسعكم﴿ :قوله. اخل ﴾من إله غري اهلل﴿
املراد بالقلوب العقول أي أذهب عقولكم وصريكم كالبهائم  ﴾وختم على قلوبكم﴿ :قوله. تقدم يف البقرة

 .فال تعقلون شيئا
 ( )أشار بذلك إىل أنه أفرد باعتبار ما ذكر, واملعَّن من إله غري اهلل بزعمكم[ مبا أخذه] :قوله

 :قوله. متعلق بقوله من إله غري اهلل فاملناسب تقدميه[ بزعمكم] :قوله. د مما أخذ منكميأتيكم بأي أح
هذا تعجيب لرسول اهلل من عدم اعتبارهم بتلك اآليات الباهرة وكيف  ﴾انظر كيف نصرف اآليات﴿

 .منصوب على التشبيه باحلال, واملعَّن انظر يا حممد تصريفنا اآليات على أي كيفية
أي أخربوين, واملفعول األول الكاف على حذف مضاف أي أنفسكم,  ﴾مأرأيتك﴿ :قوله

لف [ ليال أو هنارا] :قوله. أي كالصيحة والصواعق ﴾عذاب اهلل﴿ :قوله. واملفعول الثاين مجلة اإلستفهام
البغة الذي يأيت من غري سبق عالمة, واجلهر الذي  :, وقيل( )ونشر مرتب, وهذا التفسري البن عباس

أشار بذلك إىل أن املراد هالك [ الكافرون] :قوله. ( )ق عالمة كان كل بالليل أو النهاريأيت من سب
الطائع, فاجلواب أن هالك  سخط وغضب, فاندفع ما يقال إن املصيبة إذا أتت فال َتص الكافر بل تعم

عَّن سخط وغضب, وهالك املؤمن إثابة ورفع درجات, واالستثناء مفرغ, واالستفهام إنكاري مب الكفار
 .النفي كما أشار له املفسر

هذا بيان لوظائف املرسلني, واملعَّن أن املرسلني منصبهم البشارة ملن  ﴾وما نرسل املرسلني﴿ :قوله
يف ] :قوله. آمن, والنذارة ملن كفر, وليس قادرين على إجياد نفع أو ضر, وإمنا جعلهم اهلل سببا لذلك

                                                             

 .وهذا المعَّن له[ يزعمكم]ويف النسخ اجلديدة (    ) 
الجواهر الحسان في تفسير وهذا مروي عن ابن عباس واحلسن ابن أيب احلسن , انظر الثعاليب أبو زيد املالكي يف تفسريه  (   ) 

, وابن عطية 64ص  ج تفسيرهوالبغوي يف . م66٠  -ه  4   بريوت الطبعة األوىل  –, دار الرتاث العريب 66 ص  ج القرآن
, والزخمشري    ص  ج تفسيرهواخلازن يف  ٠  ص  ج الوجيز, و46 ص   ج تفسيره, والرازي يف  6 ص  ج تفسيرهيف 
 .4  ص  ج تفسيره, والبيضاوي يف   ص  ج الكشافيف 

 .   -   ص 4انظر ابن عادل الدمشقي يف تفسريه اللباب يف علوم القرآن ج (  )  



  

75 

 

زن هو يف اآلخرة فقط, وأما الدنيا فهي حمل اخلوف واحلزن لبيان أن عدم اخلوف واحل ( )احرتاس[ اآلخرة
 .( )ألهنا سجن املؤمن

مقابل قوله فمن آمن كأنه قال فالذين آمنوا وأصلحوا اخل, وهذا يؤيد أن  ﴾والذين كذبوا﴿ :قوله
الباء سببية وما مصدرية, أي بسبب فسقهم, والفسق اخلروج  ﴾مبا كانوا يفسقون﴿ :قوله. من موصولة

 .الطاعة كال أو بعضا, فالكافر فاسق خلروجه عن طاعة اهلل بالكليةعن 
  ﴾وما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين﴿ :هذا مرتب على قوله ﴾قل ال أقول لكم﴿ :قوله

كأنه قال ليس على الرسول إال البشارة والنذارة, ليس من وظيفتهم إجابتهم عما سألوه عنه وال فعل ما 
أي ال أدعي أن مقدرات اهلل من أرزاق  ﴾خزائن اهلل﴿ :قوله. عنده خزائن اهلل اخلطلبوه منه ألنه ليس 

 .وغري ذلك ( )وغريها مفوضة إيل حىت تطلبوا مين قلب اجلبال ذهبا
أي ما غاب عين من أفعال اهلل حىت تسألوين عن وقت الساعة أو  ﴾وال أعلم الغيب﴿ :قوله

أي حىت تكلفوين بصفات املآلئكة, كالصعود  ﴾ملك وال أقول لكم إين﴿ :قوله. وقت نزول العذاب
إن كنت : للسماء, وعدم املشي يف األسواق, وعدم األكل والشرب, وهذه اآلية نزلت حني قالوا له

قل ال أقول لكم ﴿ :رسوال فاطلب منه أن يوسع علينا ويغين فقرنا, فأخرب أن ذلك بيد اهلل ال بيده بقوله
أخربنا مبصاحلنا ومضارنا يف املستقبل حىت نتهيأ لذلك, فنحصل : أيضا, وقالوا له ﴾عندي خزائن اهلل

                                                             

 .االحرتاس غري االحرتاز يف مثل هذا املوضع وهو خطأ ألن[ احرتاز]ويف النسخ اجلديدة ( ب)و ( أ)كذا يف األصل (  )
ُن ال ُمؤ ِمِن َوَجنَُّة ال َكاِفرِ "كما يف صحيح مسلم ِمن  حديث َأيب ُهرَي  َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم (    ) ن  َيا ِسج  " الدُّ
 (.66 ص  , ج6 6 كتاب الزهد حديث برقم )
غري أن أكثر املفسرين يشريون إليه عند تفسري هذه اآلية وهو خمرج عند الطرباين يف  -ملسو هيلع هللا ىلص-خرب غري ثابت عن النيب هذا  (   ) 

املوصل بتحقيق محدي بن عبداجمليد  –مكتبة العلوم واحلكم   64  –  ٠  الطبعة الثانية ,  4  ص 4ج  املعجم الكبري 
أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال يا رسول اهلل أدع اهلل أن : نصاري السلفي من حديث أيب أمامة أن ثعلبة بن خاطب األ

يا رسول اهلل أدع اهلل أن يرزقين ماال قال : وقحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه مث رجع إليه فقال : يرزقين اهلل قال 
وأخرجه البغوى ..." لو سألت أن يسيل يل اجلبال ذهبا وفضة لسالت؟ واهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-وقحك يا ثعلبة أما تريد أن تكون مثل رسول اهلل 

  ج), والبيهقى أبو بكر أمحد بن احلسني ىف شعب اإلميان (   ص  ج)يف معجم الصحابة  , وابن قانع(    / )ىف تفسريه 
قال اهليثمى .  زغلولبتحقيق حممد السعيد بسيوين ٠   بريوت الطبعة األوىل ,  –دار الكتب العلمية  (٠   , رق م  ٠6ص

 .فيه على بن يزيد األهلاىن, وهو مرتوك ( :   /٠)
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ما هلذا الرسول : وال أعلم الغيب  فأخربكم مبا تريدون, وقالوا له: املضار, فقال هلم ( )املصاحل وندفع
أفال ﴿ :قوله. وال أقول لكم إين ملك: يأكل الطعام وميشي يف األسواق ويتزوج النساء, فقال هلم

اهلمزة داخلة على احملذوف, والفاء عاطفة على ذلك احملذوف, والتقدير أال تسمعون ف ال  ﴾تتفكرون
 .معطوف على تتفكرون وليس جوابا للنفي وإال لنصب[ فتؤمنون]  :ق وله. تتفكرون

حمط األمر قوله لعلهم يتقون, واملعَّن أن إنذارك ال ينفع إال  ﴾وأنذر به الذين خيافون﴿ :قوله
اإلنذار, فال ينايف أنه مأمور بإنذار كل  ( )[إال]ي اخلائف, وأما الكافر املعاند فال ينفع فيه املؤمن العاص

 . أي بالذين خيافون[ واملراد هبم] :قوله. خمالف أفاد اإلنذار أوال, وإمنا ذلك بيان للذين ينفع فيهم اإلنذار
أي  ﴾يدعون﴿ :قوله. رب منكأي ال تبعدهم عن جملسك وال عن الق ﴾وال تطرد الذين يدعون﴿ :قوله

خص هذين الوقتني ألن يف األول صالة الصبح ويف الثاين صالة  ﴾بالغداة والعشي﴿ :قوله. يعبدون
. مفعول حملذوف تقديره ال يريدون شيئا[ألشياء]: قوله. العصر, وقد قيل إن كال هي الصالة الوسطى

املعجمة, والثاين أوىل لشموله لألموال  يصح ضبطه بالعني املهملة وبالغني[ من أعرض الدنيا] :قوله
[ وكان املشركون طعنوا فيهم] :قوله. ( )أي كعمار بن ياسر وبالل وصهيب[ وهم الفقراء] :قوله. وغريها

                                                             

 .وأثبتنا بالنون كما يف النسخ اجلديدة ليوافق الفعل الذي قبله[ وتدفع[ ]ب_أ]ويف األصل  ( ) 
 .ويف النسخ اجلديدة[ أ]وهو ثابت يف األصل [ ب]مل يكن موجودا ما بني القوسني يف األصل ( )
رضي اهلل عنه موىل لبين خمزوم, م الفقراء املشهورين بالفقر يف صحبته صلى اهلل عليه وسلم, وأما عمار بن ياسر فهو فهؤآلء ه ( ) 

ومر هبم . أسلم هو وأبوه وأمه, فكان املشركون   وعلى رأسهم أبو جهل   خيرجوهنم إىل األبطح إذا محيت الرمضاء فيعذبوهنم حبرها 
, وذكره الربهان    /   : سرية ابن هشام( ]صرباا آل ياسر, فإن موعدكم اجلنة : ) يعذبون فقال  النيب صلى اهلل عليه وسلم وهم

فمات ياسر يف العذاب, وطعن أبو جهل مسية   أم عمار   [ 66 ٠ برقم  4  /  الفودي يف كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال 
 .يف قبلها حبربة فماتت, وهي أول شهيدة يف اإلسالم

ملا أسلم عمر ظهر اإلسالم, ودعى إليه عالنية, وجلسنا حول البيت حلقاا, وطفنا : بن سنان الرومى رضي اهلل عنه قال يب هو وصه
َسُه اب ِتَغاَء َمر َضاِة : بالبيت, وانتصفنا ممن غلظ علينا, ورددنا عليه بعض ما يأتى به وفيه نزل قوله تعاىل ﴿َوِمَن الّناِس َمن  َيش رِي نَ ف 

 .ذلك حني هاجر , وترك مجيع ماله لقريش ويدعونه يهاجر بنفسه إىل الّله ورسوله[  ٠٠ ال بَ َقرَُة ] ِه﴾ اللّ 
ُم أُّمِه محامة وكان صادق اإلسالم طاهر القلب وكان أمي ة بن وبالل هو مو ىَل أيب بكر َرِضي الّله عنهَما , وهو باَلل بن رباح, وكان اس 

خيرجه إذا محيت الظهرية فيطرحه على ظهره يف بطحاء مكة , مث يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع خلف بن وهب بن حذافة بن مجح 
َحىّت . َأَحٌد َأَحٌد : ال تزال هكذا حىت َتوت أو تكفر مبحمد وتعبد الاّلت والُعّزى ؛ فيقول وهو يف ذلك الباَلءِ : َعَلى صدره مث يقول له

ِر الّصّديُق ب ُن أَ  نَ ُعوَن َذِلَك ِبِه وََكاَنت  َداُر َأيب َبك ر  يف َبيِن مُجََح فاشرتاه  -َرِضَي الّلُه َعن ُه  -يب ُقَحاَفَة َمّر ِبِه أَبُو َبك  يَ و ماا , َوُهم  َيص 
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إنه جاء األقرع بن حابس التيمي, وعتبة بن حصني : وحاصله كما قال احلازن. هذا إشارة لسبب نزوهلا
مع ناس من ضعفاء  -ملسو هيلع هللا ىلص-ملؤلفة قلوهبم, فوجدوا النيب جالسا الفزاري, وعباس بن مرداس, وهم من ا

املؤمنني, كعمار بن ياسر وصهيب وبالل , فلما رأوهم حوله حقروهم وقالوا يا رسول اهلل لو جلست يف 
هلا رائحة كرقحة  ( )[و]صدر املسجد وأبعدت عنا هوالء ورائحة جباهبم, وكانوا عليهم جبب من صوف 

ما أنا بطارد املؤمنني, قالوا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ريها, جلالسناك وأخذنا عنك, فقال النيب األعبد ملداومة لبسها لعدم غ
تعرف به العرب فضلنا, فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن  ( )[منك]فإنا حنب أن جتعل لنا جملسا 

عم, ترانا مع هؤالء األعبد, فإذا حنن جئناك فأقمهم عنا, فإذا حنن فرغنا فاقعد معهم إن شئت, قال ن
وال تطرد ﴿ :قالو فاكتب لنا عليك بذلك كتابا, فأتى بالصحيفة فدعا عليا ليكتب, فنزل جربيل بقوله

سالم عليكم  : الصحيفة مث دعانا وهو يقول -ملسو هيلع هللا ىلص-اآلية, فألقى رسول اهلل  ﴾( )[يدعون رهبم اخل]الذين 
واصرب ﴿ :, فأنزل اهللكتب ربكم على نفسه الرمحة, فكنا نقعد معه, وإذا أراد أن يقوم قام وتركنا

, فكان يقعد معنا بعد ذلك وندنو منه, حىت كادت ركبنا َتس ركبته, فإذا بلغ الساعة اليت ( ) ﴾نفسك
  ( ).يريد أن يقوم فيها قمنا وتركناه حىت يقوم اه 

 

                                                                                                                                                                                                    

, و الصاليب يف ٠4 ص  , واملباركفوري الرحيق املختوم   / , والذهيب يف السري 6 / انظر ابن األثري يف أسد الغابة . فأعتقه
 .6   ص  ة النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث جالسري 

والنسخ اجلديدة,  وهي ثابتة يف املصادر [ أ]وذكر اخلازن احلديث بغريه وكذا األصل [ ب]سقط ما بني القوسني يف األصل  ( ) 
 .احلديثية األصيلة

 .ويف النسخ اجلديدة وهو ثابت يف أصل احلديث[ أ]سقط ما بني القوسني يف األصل (  )
 .ويف النسخ اجلديدة [ ب]مل يكن ما بني القوسني يف األصل ( )
 .4 : سورة الكهف, اآلية(  )
- 4 ص  , ج٠   برقمباب جمالسة الفقراء, , وابن ماجه يف السنن كتاب الزهد, ٠٠ ص   أخرجه الطربي يف تفسريه ج(  )

 4 . 
. 44٠ ص  ج(     )اب فضائل الصحابة, رقم وانظر صحيح مسلم, كت. وقد روى مسلم والنسائي بعضه من حديث سعد   

هذا حديث غريب فإن هذه اآلية مكية واألقرع بن حابس وعتبة إمنا أسلما بعد : "وقال  6  ص  وساقه ابن كثري يف تفسريه ج
 ". ذلكوال اعتقد غرابة يف هذا, فإنه من املمكن أن نقول إن األقرع وعتبة مل يكونا من املسلمني عندما قاال" اهلجرة بدهر
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ا هذا كالتعليل ملا قبله, واملعَّن ال تؤاخذ بذنوهبم وال مب ﴾ما عليك من حساهبم من شيء﴿ :قوله       
يف قلوهبم إن أرادوا بصحبتك غري وجه اهلل, وهذا على فرض تسليم ما قاله املشركون, وإال فقد شهد اهلل 
أوال باإلخالص, وما نافية مهملة, وعليك جار وجمرور خرب مقدم, وشيء مبتدأ مؤخر, ومن صلة, ومن 

قوله .  ﴾زرة وزر أخرىوال تزر وا﴿ :حساهبم متعلق مبحذوف حال, وهذا نظري قوله يف اآلية األخرى
يقال يف إعراهبا ما قيل فيما قبلها, إال أن قوله من حسابك بيان  ﴾وما من حسابك عليهم من شيء﴿

: لقوله من شيء وليس حاال, ويف هاتني اجلملتني من أنواع البديع رد ال صدر على العجز, كقوهلم
جواب ]قوله . حصل باجلملة األوىل عادات السادات سادات العادات والتتميم, وإال فأصل التعليل قد

إن فعلت ] :قوله. ﴾فتطردهم﴿ :معطوفا على قوله ﴾فتكون﴿ :أي املرتب على النهي, وقوله[ النفي
 .أي طردهم[ ذلك
الكاف يف حمل نصب نعت ملصدر حمذوف,والتقدير ومثل ذلك الفتون املتقدم من  ﴾وكذلك﴿ :قوله

أي ففتنة الغين بالفقري لسبق [ والغين بالفقري] :قوله. بعضأخبار األمم املاضية فتنا بعض هذه األمة ب
بأن قدمناه بالسبق ] :قوله. يتمتع فيها مع كفره ( )[اليت]الفقري إىل اإلميان, وفتنة الفقري بالغين زينة الدنيا 

صريورة الالم يصح أن تكون الم كي أو الم ال ﴾ليقولوا﴿ :قوله. بيان لفتنة األغنياء بالفقراء[ إىل اإلميان
قال ]قوله . أشار بذلك إىل أن االستفهام إنكاري مبعَّن النفيعلى سبيل التهكم[ منكرين]قوله . والعاقبة

 .جواب االستفهام التقريري[ بلى]قوله . أي ردا عليهم[ تعاىل
وصفهم أوال بالعبادة  ﴾الذين يؤمنون﴿ :قوله. هذا من تتمة ما نزل يف الفقراء ﴾وإذا جاءك﴿ :قوله

 :اخل, أي اذكر هلم هذه اآلية إىل قوله ﴾فقل سالم عليكم﴿ :قوله. باإلميان إظهارا ملزاياهم وثانيا
يف وقت جميئهم إليك, وهذا السالم قحتمل أنه سالم التحية أمر أن يبدأ به إذا قاموا  ﴾غفور رحيم﴿

نشائية, وقحتمل عليه خصوصية هلم, وإال فسنة السالم أن تكون أوال من القادم, وعليه فتكون اجلملة إ
أنه سالم اهلل عليهم إكراما هلم أمر بتبليغه هلم, وعليه فتكون اجلملة خربية لفظا ومعَّن, وسالم مبتدأ, 

أي ألزم  ﴾كتب ربكم﴿ :وعليكم خربه, وسوغ اإلبتداء بالنكرة كونه دعاء, والدعاء من املسوغات, قوله
                                                             

 . 6 : سورة األنعام, اآلية(    )
 .سقط ما بني القوسني ويف النسخ اجلديدة ( ) 
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أي وهي سبعية أيضا, واحلاصل أن القراءات  ( )[ويف قراءة بالفتح] :قوله. نفسه تفضال منه وإحسانا
ثالث, فتحهما وكسرمها, وفتح األوىل وكسر الثانية, وكلها سبعية فأما الفتح فيهما فاألوىل بدل من 
الرمحة, والثانية يف حمل رفع مبتدأ, واخلرب حمذوف, أي فغفرانه ورمحته حاصالن له, وأما الكسر فيهما 

سري ملا قبلها, والثانية مستأنفة أيضا مبعَّن أهنا يف صدر مجلة وقعت خربا فاألوىل مستأنفة جيء هبا كالتف
ملن املوصولة, وأما على فتح األوىل وكسر الثانية, فاألوىل بدل, والثانية استئناف, فتأمل فإنه زبدة 

ق اجلار واجملرور متعل ﴾جبهالة﴿ :قوله. أي بدل شيء من شيء[ بدل من الرمحة] :قوله. احتماالت كثرية
, والتقدير عمل سوءا حال كونه جاهال مبا يرتتب على معاصيه من ﴾عمل﴿مبحذوف حال من فاعل 

العقاب غافال عن جالل اهلل, وفيه إشارة إىل أن املؤمن ال يقع منه الذنب إال يف حال جهله وغفلته, 
م القيامة, بل هي عامة لكل من تاب إىل يو  -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذه اآلية ال َتص الفقراء الذين كانوا يف زمنه 

 .حزبه ( )ولعموم بشارهتا افتتح هبا أبو احلسن الشاذيل
معطوف على حمذوف قدره املفسر بقوله ليظهر احلق, فطريق اهلدى واضحة,  ﴾ولتستبني﴿ :قوله      

ويف قراءة ] :قوله. ( )"تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يضل عنها إال هالك"ملا يف احلديث 
أي ورفع سبيل, فالقراءات ثالث وكلها سبعية, ففي الفوقانية الرفع والنصب, ويف التحتانية  ( )[نيةبالتحتا

 .أي واملعَّن لتعلم سبيلهم فتعاملهم مبا يليق هبم[ خطاب للنيب] :قوله. الرفع ال غري

                                                             

زِة يف األوىل والثانيِة ( أنَّهُ )وهي قراءة عاصم , وابن َعاِمر  ( ) ( أنَّهُ ), ويف (الرمحة ) , وتوجيهها يف قراءة األوىل بدٌل من (فأنَّهُ )بَفت ِح اهلَم 
وانظر الثعالبىي يف تفسريه اجلواهر احلسان يف تفسري . فأمره أنَّه غفوٌر رحيٌم , هذا مذهب سيبَ َوي ه: مرة , تقديرُُه خرُب ابتداء مض: الثانية 

 .٠٠ ص  القرآن ج 
ولد يف بالد غمارة  -نسبة  إىل شاذلة قرية بأفريقيا –على بن عبد اهلل بن عبد اجلبار بن يوسف أبو احلسن اهلذيل الشاذيل هو  ( )

املغرب ونشأ يف بين زرويل ويسمى الضرير الزاهد, نزيل األسكندرية, وشيخ الطائفة الشاذلية, وقد انتسب يف بعض مصنفاته إىل بريف 
علي بن أيب طالب, تفقه وتصوف بتونس, وسكن شاذلة قرب تونس وتفنن يف علوم كثرية دخل العراق مث سكن اإلسكندرية  وتويف 

 . 4 ص   انظر الزركلي يف اإلعالم ج. بصحراء عيذاب يف طريقه إىل احلج
, واحلاكم يف مستدركه كتاب العلم حبديث 4٠ص   أخرجه أمحد يف مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي اهلل عنه ج ( )

 . 6 ص  ج     رقم 
 .   ابن جماهد, مصدر سابق, ص: , انظروهي قراءة محزة والكسائي وشعبة(  )
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-هلل هذا أمر من اهلل لنبيه أن خياطب الكفار الذين طمعوا يف دخول رسول ا ﴾قل إين هنيت﴿ :قوله
أي هناهني ريب بواسطة الدليل العقلي والسمعي,  ﴾هنيت﴿ :قوله. يف دينهم ويرد عليهم بذلك -ملسو هيلع هللا ىلص

. لداللة كل منهما يدل على أن اله واحد ال شريك له, متصف بكل كمال مستحيل عليه كل نقص
 :قوله. هذا أحد إطالقات الدعاء, وبه فسر يف غالب القرآن ألنه يشمل الطلب وغريه[ تعبدون]قوله
مجع هوى مسي بذلك ألنه يهوي بصاحبه إىل املهالك, وهذه اجلملة تأكيد ملا  ﴾قل ال أتبع أهوائكم﴿

أي [ إن اتبعها] :قوله. حرف جواب وجزاء, وال عمل هلا لعدم وجودفعل تعمل فيه ﴾إذا﴿ :قوله. قبلها
 .هاتأكيد ملا قبل ﴾وما أنا من املهتدين﴿ :قوله. األهواء وهو بيان ملعَّن إذا

هذا زيادة يف قطع طمعهم الفاسد, واملعَّن ال تطمعوا يف دخويل  ﴾قل إين على بينة﴿ :قوله         
: دينكم ألين على بينة من ريب, ومن كان كذلك كيف خيدع ويتبع الضالل, وهذا نظري قوله تعاىل

أي  ﴾وكذبتم به﴿ :قوله. أي دليل واضح[ بيان] :قوله ( ) ﴾وتلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم على قومه﴿
ما  ﴾ما عندي ما تستعجلون به﴿ :قوله. واجلملة حالية, ويشري لذلك تقدير املفسر قد ( )بوحدانيته,

  -ملسو هيلع هللا ىلص-وسبب نزوهلا أن رسول اهلل . بيان ملا الثانية[ من العذاب] :األوىل نافية والثانية موصولة, وقوله
وإذ قالوا اللهم إن  ﴿هزاء كما يف آية األنفال كان خيوفهم بنزول العذاب عليهم, وكانوا يستعجلون به است

قدر املفسر القضاء إشارة إىل أنه منصوب على أنه  ﴾يقص احلق﴿ :قوله. ( ) ﴾كان هذا هو من عندك
صفة ملصدر حمذوف, وقحتمل أنه ضمنه معَّن ينفذ فعداه إىل املفعول به, وقحتمل أنه منصوب بنزع 

 .من قص األثر تتبعه, وقص احلديث قاله ( )[ويف قراءة يقص] :قوله. اخلافض أي باحلق
 :قوله. أي من العذاب ﴾ما تستعجلون به﴿ :قوله. أي لو كان األمر مفوضا إيل ﴾لوكان عندي﴿: قوله

أشار [ مىت يعاقبهم]: قوله. والضمري عائد على ما تستعجلون [لقي األمر] :بيان لقوله[ بأن أعجله]
والتقدير واهلل أعلم بوقت عقوبة الظاملني, فال يستعجلوا بذلك إىل أن الكالم على حذف مضافني, 

                                                             

 . 4:سورة األنعام, اآلية(    )
 .وهو خطأ[ بواحدانيته]كذا يف األصل ويف النسخ اجلديدة (    )
 .  : سورة األنفال, اآلية(    ) 
ابن : انظر. قرأ ابن كثري ونافع وعاصم ﴿يقص﴾ بالصاد وقرأ أبو عمرو ومحزة وابن عامر والكسائى ﴿يقض احلق﴾ بالضاد(    )

 .6  جماهد, مصدر سابق, ص



  

81 

 

ذلك, فإنه ال حق هلم إن مل يتوبوا, وإمنا تأخريه من حلم اهلل عليهم, فلوال حلمه ما بقي أحد, قال 
َر ُض َوَمن ِفيِهنَّ ﴿: تعاىل َواءُهم  َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأل  قُّ َأه  قبيح بعض العامة , فمن ال( )﴾َوَلِو ات ََّبَع احلَ 

إن قلت مقتضى هذه اآلية أنه لو كان األمر مفوضا له يف تعذيبهم لعجله . حلم اهلل يفتت األكباد
واسرتاح, ومقتضى ما ورد من إتيان ملك اجلبال يستشريه يف أنه يطبق عليهم األخشبني أنه مل يرض 

بأن ما يف اآلية بالنظر ألصل  :أجيب . وقال أرجو أن خيرج من ذريتهم من يؤمن باهلل فحصل التنايف
البشرية, ألن البشر يتأثر بالضر والنفع, وما يف احلديث إمنا هو رمحة من اهلل ألقاها عليه فرمحهم اهلل هبا, 

 .فرجع األمر هلل فتدبر ( ) ﴾فَِبَما َرمح َة  مَِّن الّلِه لِنَت هَلُم  ﴿: قال تعاىل
انه وتعاىل أوال أنه منفرد بإجياد كل شيء خريا كان أو ملا بني سبح ﴾وعنده مفاتح الغيب﴿ :قوله     

 ﴾وعنده مفاتح الغيب﴿ :اآلية, بني ثانيا أنه منفرد بعلم الغيب بقوله ( )﴾إن احلكم إال هلل﴿ :شرا لقوله
فهو كالدليل ملا قبله كانه قال العذاب والرمحة بقدرة اهلل, وال يعلم وقت جميء ذلك إال اهلل ألن عنده 

يب ال يعلمها إال هو, وعنده خرب مقدم, ومفاتح الغيب مبتدأ مؤخر, وتقدمي الظرف يؤذن مفاتح الغ
يطلعه اهلل على بعض املغيبات  ( )باحلصر وهو منصب على اجلميع, فال ينايف أن بعض األنبياء واألولياء

وأما من  ( )﴾الَّ َمِن ار َتَضى ِمن رَُّسول  إِ  ۞َعامِلُ ال َغي ِب َفاَل يُظ ِهُر َعَلى َغي ِبِه َأَحداا ﴿: احلادثة, قال تعاىل
 (6).قال إن نبينا أو غريه أحاط باملغيبات علما كما أحاط علم اهلل هبا فقد كفر

                                                             

 . ٠:ةسورة املؤمنون, اآلي(   ) 
 .6  : سورة آل عمران, اآلية (  ) 
 .6٠, يوسف ٠ , يوسف ٠ األنعام : هذه اآلية تكررت ثالث مرات(   ) 
 . وهذا مما يعتقده الصوفية, والروافض(   ) 
 .٠ -6 : سورة اجلن, اآلية(    )
ة على أن بعض األولياء  يطلعون على وقد وافق الصاوي مذهب أهل السنة واجلماعة, إال أن استدالله باآلية السابق: قلت(  6 )

وأما املطلق فهو الذي خيتص به اهلل , املطلق والنسيب: بعض املغيبات فهذا ليس على إطالقه, واألحسن تقسيم املغيبات إىل قسمني
فر, وهذا هو سبحانه وتعاىل ويتأثر به, وال أحد يستطيع معرفة شيء من هذا النوع من الغيب ومن ادعى معرفة شيء من هذا فهو كا

هو ما يطلعه على بعض خلقه من األنبياء والرسل, وقد فصل القول يف هذا : النوع الذي تطرق إليه املؤلف يف تكفريه إياه, والثاين
 . 4 ص  ج. حممد أمحد لوح يف رسالته تقديس األشخاص يف الفكر الصويف
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أشار بذلك إىل أن مفاتح مجع مفتح بفتح فكسر كمخزن وزنا ومعَّن العلوم املخزومة [ خزائنه] :قوله
ففتح مبعَّن الطرق اليت توصل إىل تلك العلوم أي فهو مجع مفتح بكسر [ أو الطرق] :الغيبة, وقوله

أي اخلزائن أو الطرق تفصيال إال هو, وأما علمنا فيها فهو على سبيل  ﴾ال يعلمها﴿املخزونة الغيبة 
 . اإلمجال, وهو تأكيد ملا علم من تقدمي الظرف

ينزل ﴿هي أي و [ اآلية]: قوله. أي وقت جميئها وتفصيل ما قحصل فيها ﴾علم الساعة﴿ :قوله      
ويعلم ما يف ﴿أي املطر, أي ال يعلم وقت جميئه وعدد قطراته ونفع الناس به إال اهلل,  ( )﴾الغيث

ا تدري نفس ماذا تكسب ﴿وم. شقيا أو سعيدا يعيش أو ميوتأي من كونه ذكرا أو أنثى  ( )﴾األرحام
األحوال اليت تطرأ على التعلم نفس ما يعرض هلا يف املستقبل من خري أو شر, وغري ذلك من  ( )﴾غدا

 :األنفس, قال الشاعر
   ( )ولكنين عن علم ما يف غد عمي  ۞۞واعلم علم اليوم وألمس قبله 

أي بأي حمل يكون قبض روحها فيه أو دفنها فيه, إن اهلل   ﴾وما تدري نفس بأي أرض َتوت﴿ :وقوله
مفاتح : وقال الضحاك ومقاتل (6)عليم خبري ببواطن  األشياء كظواهرها, وهذا التفسري إلبن عباس,

واألقرب واألمت أن املراد مبتاتح الغيب األمور املغيبة اخلفية مجيعها  (٠)الغيب خزائنه اخلفية يف األرض,
القرى اليت على ] :قوله. أي من خري أو شر ﴾يف الرب﴿[ قحدث] ﴾ما﴿: قوله. اخلمسة أو غريها

املراد الرب والبحر املعروفان, : قال مجهور املفسرينأي فيعلم رزق أهلها وعددهم وغري ذلك, و [ األهنار
 .ألن مجيع األرض إما بر أو حبر, ويف كل عوامل وعجائب وسعها علمه وقدرته

                                                             

 .4 :سورة الشورى, اآلية(    )
 .  : سورة لقمان, اآلية(    )
 .  : سورة لقمان, اآلية(    )

وهذا البيت ينسب إىل زهري بن أيب سلمى املزين والبيت من ضمن معلقاته كما أشار إىل ذلك احلسني بن أمحد بن احلسني     (  ) 
 .   ص ( م ٠٠  -ه      دار احياء الرتاث العريب, : بريوت),  الزوزين يف كتابه شرح املعلقات السبع, ط

 .  : , اآليةسورة لقمان(    )
 .64 / انظر الشوكاين, حممد بن علي بن حممد يف تفسريه فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري ( 6)
 .4٠ /  األلوسي يف تفسريه روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين حكاه اإلمام ( ٠)
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أي من الشجر إال يعلمها, أي يعلم وقت سقوطها واألرض اليت تسقط  ﴾وما تسقط من ورقة﴿ :قوله
عها والزارع للنبات فيعلم موضعها وهل أي هي واليت يض ﴾وال حبة يف ظلمات األرض﴿ :قوله. عليها

يَا بُ يَنَّ ِإن ََّها ِإن َتُك ﴿: املراد باحلبة اليت يف الصخرة  اليت يف األرض اليت قال فيها اهلل: تنبت أو ال؟ وقيل 
َر ِض يَأ ِت هبَِ  َرة  أَو  يف السََّماَواِت أَو  يف األ   .وكل صحيح ( )﴾ا اللَّهُ ِمث  َقاَل َحبَّة  مِّن  َخر َدل  فَ َتُكن يف َصخ 

إن مجيع هذه : فإن قلت. عطف عام, ألن مجيع األشياء إما رطبة أو يابسة ﴾وال رطب وال يابس﴿قوله 
بعد [ التفصيل]بأنه  من : األشياء داخل حتت قوله وعنده مفاتح الغيب, فلم أفردها بالذكر؟ أجيب 

ائب مث الورقة ألنه يراها كل أحد, لكن ال يعلم اإلمجال, وقدم ذكر الرب والبحر ملا فيهما من جنس العج
 .عددها إال اهلل, مث ما هو أضعف من الورقة وهو احلبة, مث ذكر مثاال جيمع الكل وهو الرطب واليابس

أي الثالثة معطوفة على ورقة, لكن ال يناسب تسليط السقوط عليها [ عطف على ورقة: ]قوله
[ بدل اشتمال من االستثناء قبله] :قوله. يابس معَّن الثبوتفيضمن السقوط بالنسبة للحية والرطب وال

أي وهو قوله إال يعلمها, وذلك ألن دائرة العلم أوسع من دائرة اللوح, فذات اهلل وصفاته أحاط هبا 
العلم ال اللوح, والكائنات وما يتعلق هبا أحاط هبا اللوح والعلم, وهذا على أن املراد بالكتاب اللوح كما 

   .فسر, وإن أريد بالكتاب علم اهلل يكون بدل كل من كل لزيادة التأكيد واإليضاحأفاده امل
ما ذكره املفسر بناء على أن اإلنسان له روحان, روح تقبض بالنوم [ يقبض أرواحكم]:قوله

وتبقى روح احلياة فإذا أراد اهلل موته قبضهما مجيعا وعليه مجلة من املفسرين ويشهد له آية الزمر, قال 
َنُفَس ِحنَي َمو هِتَا﴿: اىلتع , ويقرب هذا أحوال األولياء ألن هلم حالة تسرح فيها ( )﴾اللَُّه يَ تَ َوىفَّ األ 

أرواحهم وترى العجائب كالنائم, واملشهور أهنا روح واحدة, ويكون معَّن يتوفاكم يذهب شعوركم ألهنم 
 :قوله. حواسه احلركةوعقله اإلدراك عرفوا النوم بأنه فرتة طبيعية هتجم على الشخص قهزا عليه, َتنع

                                                             

 .6 : سورة لقمان, اآلية(    )
 .  : ورة الزمر, اآليةس(    )
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أي ألنه اخلالق لألفعال واحلركات والسكنات, فهو املغري لألشياء وال يتغري,  ﴾ويعلم ما جرحتم بالنهار﴿
 :( )قال العارف

 ملن كان يف أوج احلقيقة راق  ۞۞ربة    رأيت خيال الظل أعظ م ع
 .اق      ب محرك  وتفَّن مجي عاا وال  ۞۞شخوص وأشكال َتر وتنقضي 

مث يف كل للرتنيب, ألإلن بعد النوم البعث باإليقاظ إىل انقضاء األجل مث بعده  ﴾مث يبعثكم﴿ :قوله
اجلمهور على بناء  ﴾ليقضى أجل﴿ :قوله. البعث باإلحياء من القبور مث اإلخبار مبا وقع من العباد

و على السخص, ومعَّن قضاء يقضى للمجهول, وأجل نائب فاعل والفاعل حمذوف إما عائد على اهلل أ
: قوله. الشخص أجله استيفاؤه إياه, وقريء بالبناء للفاعل, وأجال مفعوله, والفاعل مسترت عائد على اهلل

أي املستعلي الغالب على أمره  ﴾وهو القاهر﴿: قوله. أي إن خريا فخري, وإن شر فشر[ فيجازيكم به]
, ويضر وينفع, فال راد ملا قضى, وال ملجأ منه إال احلاكم فال معقب حلكمه, يعطي ومينع, ويصل ويقطع

 .إليه, فهو املتصرف يف خلقه جبميع أنواع التصرفات, من إجياد وإعدام, واعتزاز وإذالل, وغري ذلك
أي فوقية مكانة أي شرف رفعة وعلو قدر تليق به, ال فوقية مكان  ﴾فوق عباده﴿: قوله

لى صلة أل كأنه قال وهو الذي يقهر ويرسل, وهذا معطوف ع ﴾ويرسل﴿: قوله. الستحاة اتصافه به
أي من خري وشر, ملا ورد أن كل إنسان [ مالئكة حتصي أعمالكم] :قوله. من مجلة قهره سبحانه وتعاىل

له ملكان, ملك عن ميينه, وملك عن مشاله, فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمني حاال, وإذا عمل 
أصرب لعله يتوب منها, فإن مل يتب منها كتبها صاحب سيئة قال صاحب اليمني لصاحب الشمال 

وقيل املراد : الشمال, قال العلماء يؤخر ست ساعات فلكية فإن تاب فيها مل تكتب هكذا, قال املفسر

                                                             

هو عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن محاد بن أمحد بن حممد بن جعفر اجلوزي بن عبد اهلل بن  (  ) 
قحافة, القاسم بن النضر بن القاسم بن حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أبو الفرج بن أيب 

الشيخ اإلمام احلافظ الواعظ املفسر العالمة مجال الدين أبو الفرج القرشي التيمي البكري البغدادي احلنبلي املعروف بابن اجلوزي؛ 
مولده ببغداد سنة . كالتفسري واحلديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ والطب وغري ذلك: صاحب التصانيف املشهورة يف أنواع العلوم

  ابن تغري بردي يف النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ج: انظر. وتويف أبوه وله ثالث سنني. سمائة تقريباا بدرب حبيبعشر ومخ
الدليل الشافي على المنهل ابن تغري بردى, أبو احملاسن مجال الدين يوسف,  و, ٠  ص  وشذرات الذهب ج.  ٠ ص

 . ٠  ص  , مصدر سابق, جتذكرة الحفاظ والذهيب,,  ٠ ص  ج .(ط.ت. مكتبة اخلاجني, د: مكة),  , طالصافي
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باحلفظة املالئكة املوكلون حبفظ ذوات العبيد من احلوادث واآلفات, وهم عشرة بالليل وعشرة بالنهار, 
إن اهلل هو احلافظ فلم وكلت املالئكة حبفظ الشخص؟ : إن قلت.هو األمتوقيل املراد ما هو أعم و 

بأن ذلك تكرمة لبين آدم وإظهارا لفضلهم, واحلكمة يف كون املالئكة تكتب على الشخص ما : أجيب
 .صدر منه أنه إذا علم ذلك, رمبا كان ذلك داعيا للخوف واالنزجار عن فعل القبائح واملعاصي

حىت ابتدائية, واملعَّن ينتهي حفظ املالئكة لألشخاص عندى فراغ  ﴾كحىت إذا جاءو ﴿: قوله
: قوله. األجل, فاملالئكة مأمورون حبفظ ابن آدم ما دام حيا, فإذا فرغ أجله فقد انتهى حفظهم له

أي باإلمالة احملضة, وهي ما كانت للكسر أقرب,  ( )[ويف قراءة توفاه]: قوله. أي أسبابه ﴾واملوتى﴿
. وحذفت التاء ألنه جمازي التأنيث, أو مضارع ويكون فيه حذف إحدى التاءينوهي إما ماض 

اللَُّه يَ تَ َوىفَّ ﴿: قال تعاىل: إن قلت. أي أعوان ملك املوت املوكلون بقبض األرواح ﴾وأرسلنا﴿:قوله
َنُفَس ِحنَي َمو هِتَا فكيف  ( )﴾ي وُكَِّل ِبُكم  ُقل  يَ تَ َوفَّاُكم مََّلُك ال َمو ِت الَّذِ ﴿ :وقال يف األخرى ( )﴾األ 

بأن اهلل هو هو املوتفي حقيقة, فإذا حضر أجل العبد, اشتغلت : اجلمع بني هاتني اآليتني وهذه, أجيب
أعوان ملك املوت بانتزاعها من اجلسد, فإذا بلغت احللقوم قبضها ملك املوت بيده, فهو القابض جلميع 

بأن معناه شهود : بض أرواحنا عند األجل بيد أجيبورد يف بعض األحاديث وتوىل ق: األرواح, إن قلت
الرب واستيالء حمبته على قلبه حىت يغيب عن إحساسه, فال يشاهد ملك املوت حني قبض الروح, وإن  

 .كان هو القابض هلا, وذلك يف أهل حمبة اهلل, ومن ميوت شهيد حرب أو غريقا أو حريقا وحنوهم
فقد . حالية من رسلنا أي واحلال أهنم ال يقصرون يف ذلكهذه اجلملة  ﴾وهم ال يفرطون﴿: قوله   

أن الدنيا كلها بني ركبيت : وورد. ورد ما من أهل بيت شعر وال مدر, إال وملك املوت يطوف هبم مرتني
يعرفه بسقوط  ملك املوت, ومجيع اخلالئق بني عينيه, ويداه يبلغان املشرق واملغرب, وكل من نفذ أجله

 . ش عليها امسه, فعند ذلك يبعث أعوانه من املالئكة ويتصرفون حبسب ذلكصحيفته من حتت العر 

                                                             

 .6  ابن جماهد, مصدر سابق, : انظر. محزة فإنه قرأ ﴿توفاه﴾ ممالة األلفوهي قراءة (    )
 .  : سورة الزمر, اآلية(    )
 .  :سورة السجدة, اآلية(    )



  

86 

 

أن ملك املوت يقبض الروح من اجلسد ويسلمها إىل مالئكة الرمحة إن كان مؤمنا, أو إىل : وورد
مالئكة العذاب إن كان كافرا ويقال معه سبعة من مالئكة الرمحة, وسبعة من مالئكة العذاب, فإذا قبض 

, دفعها إىل مالئكة الرمحةفيبشروهنا بالثواب ويصعدون هبا إىل السماء, وإذا قبض نفسا  نفسا مؤمنة
كافرة, دفعها إىل مالئكة العذاب فيبشروهنا بالعذاب ويفزعوهنا, مث يصعدون هبا إىل السماء, وروح املؤمن 

 .إىل عليني
خص على حدة, معطوف على توفته, وأفرد أوال ألن التويف يكون لكل ش ﴾مث ردوا ﴿ :قوله

َوَأنَّ ﴿دفع بذلك ما يقال إن بني هذه اآلية وآية [ مالكهم] :قوله. ومجع ثانيا ألن الرد يكون للجميع
 . تنافيا, فأجاب بأن املراد باملوىل هنا املالك وبه هناك الناصر ( )﴾ال َكاِفرِيَن اَل َمو ىَل هَلُم  

ويف رواية أنه تعاىل قحاسب الكل يف مقدار [ بذلكحلديث ] :قوله. أي ال لغريه ﴾أال هلل احلكم ﴿ :قوله
 .حلب شاة

أي فالظلمات كناية عن [ أهواهلما] :قوله. أي توبيخا هلم وردعا[ يا حممد] ﴾قل﴿: قوله
األهوال والشدائد اليت حتصل يف الرب والبحر, وما مشى عليه املفسر أمت لشوهلا احلقيقة وغريها, وقيل املراد 

ظلمات الرب هي ماجتمع من ظلمة الليل وظلمة السحاب, وظلمة البحر ماجتمع بالظلمات حقيقتها, ف
 .فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح العاصفة واألمواج اهائلة

اجلمهور على ضم اخلاء, وقرأ أبوبكر بكسرها, وقرأ األعمش خيفة   ﴾وخفية﴿: قوله
 ( ).كاألعراف

[ والشدائد] :قوله. يف حمل نصب مقول القول كما قدره املفسراجلملة  ﴾إلن أجنانا من هذه﴿: قوله
أي وكل منهما مع قراءة أجنيتنا بالتاء, وأما من قرأ أجنانا [ بالتخفيف والتشديد]: قوله. عطف تفسري

 ( ).فيقرأ بالتشديد هنا ال غري, فالقراءات ثالث وكلها سبعية
                                                             

 .  :سورة حممد, اآلية(    )
ِر ِمَن ال َقو ِل بِال ُغُدوِّ : تعاىل:  وهي قولهأي كما يف آية من سورة األعراف (   )  ه  ﴿َواذ ُكر رَّبََّك يف نَ ف ِسَك َتَضرُّعاا َوِخيَفةا َوُدوَن اجلَ 

 [.  ٠ : سورة األعراف, اآلية]َواآلَصاِل َواَل َتُكن مَِّن ال َغاِفِلنَي﴾ 
جازيان ابن كثري ونافع وأهل الشام وأبو عمرو ﴿لئن عاصم ومحزة والكسائي ﴿لئن أجننا﴾ بألف, وقرأ احل: قرأ الكوفيون(    )

 . 6  ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. أجنيتنا﴾
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. هالك إثر بيان أنه املنجي من املهالكهذا بيان لكونه قادرا على اإل ﴾قل هو القادر﴿ :قوله
 ( ).أي الذي وقع لقارون[ كاخلسف: ]قولهو  ( )أي اليت نزلت على أصحاب الفيل,[ كاحلجارة: ]قوله
: قوله ( ).منصوب على احلال مجع شيعة وهي من يتقوى هبم اإلنسان وجيمع على أشياع ﴾شيعا﴿: قوله

أَو  يَ ل ِبَسُكم  ِشَيعاا َويُِذيَق بَ ع َضُكم بَأ َس ﴿أي آية [ ا نزلتمل]: قوله ( ).مجع فرقة وهي اجلماعة[ فرقا]
: قوله.أي مما قبله وهو رضا بقضاء اهلل, وإال فقد استعاذ منه أوال فلم يفد[ أهون وأيسر: ]قوله. ﴾بَ ع ض  

َعَث َعَلي ُكم  ﴿: قولهأي [ وملا نزلت ما قبله] : أي فقال مرتني ( )[أعوذ بوجهك: ]قوله. اخل ﴾َعَلى َأن يَ ب  
ِقُكم  ﴿ :قولهمرة عند نزول   .﴾أَو  ِمن حَت ِت أَر ُجِلُكم  ﴿: قوله, ومرة عند نزول ﴾َعَذاباا مِّن فَ و 

أي منعين هذه املسألة, مبعَّن أنه مل جيبين يف يف هذه الدعوة ملا سبق يف علمه [ فمنعنيها: ]قوله
يف مخس وعشرين سنة يف  -ملسو هيلع هللا ىلص-عد موته من حصوهلا, فكان أول ابتداء إذاقة البعض بأس البعض ب

قال : ]قوله. أي هذه اآلية[ ملا نزلت: ]قوله. ومازالت الفنت تتزايد إىل يوم القيامة (6)ومعاوية, وقعة علي

                                                             

﴾   ۞﴿تَ ر ِميِهم  حِبَِجارَة  ِمن  ِسجِّيل  : وهو ما ذكره ربنا عزوجل يف قوله(   )   [. - :سورة الفيل, اآلية]َفَجَعَلُهم  َكَعص ف  َمأ ُكول 
نَتصِ : كما يف قوله تعاىل(   ) 

ُ
َر َض َفَما َكاَن َلُه ِمن ِفَئة  يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن ِمَن امل َنا ِبِه َوِبَدارِِه األ  َبَح  ہرِين ﴿َفَخَسف  َوَأص 

َم ِس يَ ُقولُوَن َوي َكَأنَّ اللََّه يَ ب ُسُط الرِّز َق لَِمن َيَشاُء ِمن  عِ  َنا خلَََسَف بَِنا َوي َكأَنَُّه اَل الَِّذيَن ََتَن َّو ا َمَكاَنُه بِاأل  ِدُر َلو اَل َأن مَّنَّ اللَُّه َعَلي   َباِدِه َويَ ق 
ِلُح ال َكاِفُرونَ   [.  4- 4:سورة القصص, اآلية]﴾يُ ف 

 . ٠ -٠٠ , صمفردات غريب القرآن. الراغب االصفهاىن, احلسني بن حممد: انظر (  ) 
 .  ٠ , ص ج لغةالمحيط في ال. الصاحب بن عبادانظر (   ) 
أو يلبسكم وهذا جزء احلديث الذي أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة, باب يف قول اهلل تعاىل (   ) 

ُهَما, يقول,  شيعاا  ا نَ َزَل َعَلى َرُسوِل اللَّهِ : " يَ ُقولُ : عن عمرو, مسع جابر ب َن َعب ِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعن   ﴿ُقل  ُهَو ال َقاِدُر َعَلى  -ملسو هيلع هللا ىلص- َلمَّ
ِهكَ : َأن  يَ ب  َعَث َعَلي ُكم  َعَذاباا ِمن  فَ و ِقُكم ﴾, قَالَ  ِهَك, فَ َلمَّا نَ زََلت  ﴿َأو  يَ ل ِبَسُكم  : ﴿َأو  ِمن  حَت ِت أَر ُجِلُكم ﴾, قَالَ . َأُعوُذ ِبَوج  أَُعوُذ ِبَوج 

﴾, قا  ". هاتان أهون أو أيسر”: لِشيَ عاا َويُِذيَق بَ ع َضُكم  بَأ َس بَ ع ض 
أن علي بن أيب طالب مل يكن قادراا , وسببها  -ملسو هيلع هللا ىلص-هذه هي أعظم فتنة مدحلمة جرت يف األمة اإلسالمية بعد وفاة النيبء  ( 6) 

ة عثمان مع علمه بأعياهنم, وذلك ألهنم سيطروا على مقاليد األمور يف املدينة النبوية, وشكلوا فئة قوية يف قتل القصاص على تنفيذ
وعلى  الصحابة بعض لذلك فضل االنتظار ليتحني الفرصة املناسبة للقصاص, ولكن. ومسلحة كان من الصعب القضاء عليها

وملا مضت أربعة أشهر على بيعة علي دون أن  القصاص رفضوا هذا التباطؤ يف تنفيذ والزبري بن العوام طلحة بن عبيد اهلل رأسهم
, واتفق رأيهم على اخلروج احلج أم املؤمنني عائشة اليت كانت عائدة من أداء فريضة , والتقوامكة خرج طلحة والزبري إىل القصاص ينفذ
والرجال, ليس هلم غرض يف القتال, وذلك َتهيداا للقبض على قتلة عثمان,  اخليل ليلتقوا مبن فيها من ةالبصر  إىل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%84
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عذابا من قبلكم, : أما أداة استفتاح, وإهنا بكسر اهلمزة, والضمري عائد على األمور األربعة[ أما إهنا
يقكم شيعا, ونصب القتال بينكم, فهذه األربعة كائنة قبل يوم القيامة, وعذابا من حتت أرجلكم, وتفر 

لكن األخريان قد وقعا من منذ عصر الصحابة, واألوالن تفضل اهلل بتأخري وقوعهما إىل قرب قيام 
وإن كان اخلريان يقعان قرب قيام الساعة, لكن العذاب : ( )[العلماء] :الساعة, هكذا أورد, ولكن قال

الضمري يعود على اآلية أو األمور [ ومل يأت تأويلها: ]قوله. عاماكما وقع يف األمم املاضيةهبما ليس 
 . األربعة, أي صرفها عن ظاهرها, بل هي باقية على ظاهرها, لكن بالوجه الذي علمته

أو غري ذلك, وما ذكره  ( )إنه سحر أو شعر أو كهانة: أي أنكره حيث قالوا ﴾وكذب به قومك﴿: قوله
وقيل الضمري عائد على  ( )سر من أن الضمري عائد على القرآن هو أحد أقوال وهو أقرهبا,املف

أي ألنه منزل من عند اهلل وما  [ الصدق]: قوله. وقيل على احلق, وقيل على النيب وهو بعيد ( )العذاب,
ه منسوخ أشار بذلك إىل أن[ وهذا قبل األمر بالقتال: ]قوله. كان من عند اهلل فهو صدق ال حمالة

                                                                                                                                                                                                    

واملؤسف أن حركات الشيعة يف تلويث هذا األمر وتشويه مسعة صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدأت . فيهم القصاص وإنفاذ
تؤثر يف شباب املسلمني وكانوا يشتمون معاوية وال يرتاضون بذكره, وهذا خطأ جلي, والصحابة كلهم جيب علينا التعرف بفضلهم وال 

تاريخ األمم . ينظر الطربي, أبو جعفر, حممد بن جرير. ن نأخذ يف شتمهم حمنة نقول فيهم ما نشاء رضي اهلل عنهم أمجعنيجيوز أ
العواصم من القواصم يف حتقيق . القاضي أيب بكر العريبو  .  -٠ , ص ج( ه ٠٠  ,  دار الكتب العلمية, ط: بريوت. )وامللوك 

 .                                           -ملسو هيلع هللا ىلص-مواقف الصحابة بعد وفاة النيب 
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ اجلديدة(   ) 
﴿َوَلو  نَ زَّل َنا : أي يصفونه وما جاء به من عند اهلل بأنه سحر أو كهانة أو شعر, كما جاء يف غري آية من القرآن, قال تعاىل (  ) 

ٌر مُِّبنٌي﴾ َعَلي َك ِكَتاباا يف ِقر طَاس  فَ َلَمُسوُه  ﴿َوَما : , وقال أيضا[٠: سورة األنعام, اآلية]ِبأَي ِديِهم  َلَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا  ِإن  َه َذا ِإالَّ ِسح 
ٌر َوقُ ر آٌن مُِّبنٌي﴾  َناُه الشِّع َر َوَما يَنَبِغي َلُه ِإن  ُهَو ِإالَّ ِذك  َذكِّر  َفَما أَنَت بِِنع َمِت ﴿فَ : , ونفى عنه الكهانه وقال[66:سورة يس, اآلية]َعلَّم 

 ﴾  [.6 :سورة الطور, اآلية]رَبَِّك ِبَكاِهن  َواَل جَم ُنون 
أخربنا أمحد بن حكيم األودي : تعاىل ﴿به﴾, وذهب إىل هذا ابن أيب حامت الرازي أثرا بإسناد حسن قال:  أي الضمري يف قوله(   ) 

كذبت قريش بالقرآن, وهو : ﴿وكذب به قومك﴾, يقول : : ن السدي, قولهفيما كتب إيّل, حدثنا أمحد بن املفضل ثنا إسباط ع
مع األثرين وجعلهما أثرا واحدا, عن حممد بن   4   برقم     ص   مث أخرج هذا األثر اإلمام الطربي يف تفسريه ج. احلق

أثرا واحدا     ص  الفتح ج , والشوكاين يف٠ ص  حدثنا أمحد بن املفضل به مثله, وذكر السيوطي يف الدر ج: احلسني قال
 .   ونسباه البن جرير, وابن أيب حامت وأيب الشيخ عن السدي, مثله, واهلل أعلم

 .  ص  هذا قال به الزخمشري, انظر الزخمشري يف الكشاف ج (  )  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
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واحلاصل أن يف  ( ).فأجازيكم : قولهولكن املناسب للمفسر أن يقول فأقاتلكم بدل  ( )بآيات القتال,
اآلية تفسريين األول أن اآلية حمكمة, واملعَّن لست جمازيا على أعمالكم يف اآلخرة, والثانية أهنا منسوخة, 

 .لك فاملفسر لفق بني تفسريينواملعَّن لست مقاتال لكم إن حصلت منكم املخالفة, إذا علمت ذ
نزلت ردا الستعجاهلم العذاب الذي كان يعدهم به, واملعَّن لكل خرب  ﴾لكل نبإ مستقر﴿: قوله       

وقت يقع : قوله. من األخبار رمحة وعذابا, زمن يقع فيه إما الدنيا أو اآلخرة أو فيهما ال يعلمه إال اهلل
 .ويصح أن يكون مصدرا أو اسم مكانأشار بذلك إىل أن مستقر اسم زمان, [ فيه

رأى بصرية والذين مفعوهلا, ويبعد كوهنا علمية, ألنه يقتضي أن املفعول الثاين  ﴾وإذا رأيت﴿ :قوله     
اخلوض يف األصل الدخول يف املاء فيستعار  ﴾خيوضون﴿: قوله. حمذوف, وحذفه إما شاذ أو ممنوع

البحر, وطوى ذكر املشبه به ورمز له بشيء من لوازمه للشروع والدخول يف الكالم, فشبه آيات اهلل ب
وهو احلوض, فإثباته َتييل, واجلامع بينهما التعرض للهالك يف كل, فإن اخلائض للبحر الغريق متعرض 

 .للهالك, فكذلك املتعرض للألباطيل يف كالم اهلل
: قوله ( ).قتالاخلطاب له وألصحابه, فالنهي عام وهو منسوخ بآية ال ﴾فأعرض عنهم﴿: قوله  

 .  الضمري عائد على اآليات وذكر باعتبار كوهنا حديثا ﴾يف حديث غريه﴿
: قوله. اخلطاب له واملراد غريه, ألن إنساء الشيطان له مستحيل عليه ﴾وإما ينسينك﴿: قوله

أي النون, [ وفتحها] :قولهأي للسني من أنساه أي أوقعه يف النسيان, و [ بسكون النون والتخفيف]

                                                             

يق جويرب عن أثرا من طر  4  ص  مل أجد من املفسرين من يقول هبذا غري ما أخرجه النحاس يف الناسخ واملنسوخ ج (  )  
ُوُهم ﴾ : الضحاك, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال رِِكنَي َحي ُث َوَجدَتُّ [.  :سورة التوبة, اآلية]نسخ هذا آية السيف ﴿فَاق  تُ ُلوا  ال ُمش 

 .  4 اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص. ولكن النحاس ذهب على أنه غري منسوخ, انظر النحاس
ن اجلزاء ملن كفر بآيات اهلل َتتلف من ظروف إىل اجلزاء يتضمن القتل وغريه وألأجازيكم , ألن  :يقولأن  فضلاألبل : قلت (  )  

 .6 ص  السيوطي يف الدر, ج: انظر .السيوطي هكما قالمن أقاتلكم   أخرى وعليه تكون فأجازيكم أفضل 
املنكر أمر مقدم على القتال, وإما هني عن اجللوس  هذا بعيد, وكيف يكون منسوخا بالقتال إذ أن األمر باملعروف والنهي عن(   ) 

معهم ألن اجللوس معهم وهم يف تلك احلالة من سبهم له ولدينه قد يقتضي الرضا إذا مل يكن هلم معارضا بلسان املقال وهو األمر 
 .باملعروف والنهي عن املنكر أو بلسان احلال وهو االمتناع عن جمالستهم
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ومفعول  ( )أي للسني من نساه فيتعدى للهمزة والتضعيف, ومها قراءتان سبعيتان,[ والتشديد]: لهقو و 
أي زيادة يف التشنيع [ فيه وضع الظاهر اخل]: قوله. ينسينك حمذوف تقديره النهي أو ما أمرك اهلل به

إشارة إىل  ( )[للشك]دة عليهم, وأتى يف جانب الرؤية بإذا املفيدة للتحقيق, ويف جانب اإلنساء بإن املفي
وقال ]: قوله. د ال يقعقأن خوضهم يف اآليات حمقق, وإنساء الشيطان غري حمقق, بل قد يقع و 

 ( ).بيان لسبب نزول اآلية[ املسلمون اخل
إذا ]: قوله. مبتدأ وخرب ﴾من شيء﴿اجلار واجملرور خرب مقدم, و ﴾وما على الذين يتقون﴿: قوله

خلائضني غري ممنوع لكن بشرط عدم مسايرهتم ملا هم عليه وبشرط وعظهم أي فاجللوس مع ا[ جالسوهم
أشار بذلك إىل  ﴾الذكرى﴿[ عليهم] ﴾ولكن﴿: قوله. وهنيهم عن املنكر, فهو َتصيص للنهي املتقدم

: قوله. أن ذكرى مبتدأ خربه حمذوف, ويصح أن يكون مفعوال حملذوف تقديره ولكن يذكروهنمة ذكرى
هو دين اإلسالم, ودفع بذلك ما يقال املشركون ال دين هلم من األديان املشروعة, أي و [ الذين كلفوه]

أي [ وهذا قبل األمر بالقتال]: قوله ( ).فكيف أضيف إليهم دين, وأخرب عنهم أهنم اَتذوه لعبا وهلوا
                                                             

ك﴾ ساكنة النون األوىل وبتشديد الثانية غري ابن عامر فإنه قرأ ﴿يَنسِّينَّك﴾ بفتح النون األوىل وتشديد كلهم قرؤوا ﴿ين سينَّ (    )
 .6٠ ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. السني مع النون الثانية, وكلها سبعية

 .سقطت ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة وهي ثابتة يف األصلني(   ) 
حدثين حممد بن احلسني قال, حدثنا أمحد بن املفضل قال, حدثنا أسباط, : ر الطربي سببا لنزول هذه اآلية وقالذكر ابن جري(   )  

وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد " :عن السدي
والقرآن فسبوه واستهزءوا به, فأمرهم اهلل أن  -ملسو هيلع هللا ىلص-ن إذا جالسوا املؤمنني وقعوا يف النيب كان املشركو : , قال"الذكرى مع القوم الظاملني

يَ َنا فتقعد معهم, فإذا ذكرت فقم: , يقول"وإما ينسينك الشيطان: :"وأما قوله. ال يقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه  . نَ ه 
م  ٠٠٠  -ه   ٠   , مؤسسة الرسالة,  اط )البيان يف تأويل القرآن, جامع . الطربي, أبو جعفر, حممد بن جرير بن يزيد بن كثري

 .6  ص   ج( 
لقد أنكر العلماء السابقون وما زالت بعض الطوائف املنتسبة إىل دين اهلل يتخذ أصحاهبا اللعب واللهو دينا وتقربا إليه, : قلت(    )

 اهلل بذلك؛ فقد سئل احللواين من علماء احلنفية عّمن مّسوا أنفسهم ما وقع عند املتصوفة يف عصرهم من الرقص واللهو, والتقّرب إىل
 .أفرتوا على اهلل, أم هبم جنة: فقال. الصوفية, واختصوا بنوع لِبسة, واشتغلوا باللهو والرقص واّدعوا ألنفسهم املنزلة

لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثري ممن  وأما ما ابتدعته الصوفية يف ذلك, فمن قبيل ما ال خُيتلف يف حترميه,: )وقال القرطيب
يُنسب إىل اخلري, حىت لقد ظهرت  من كثري منهم فعالت اجملانني والصبيان, حىت رقصوا حبركات متطابقة, وتقطيعات متالحقة, وانتهى 

َرقة, واهلل  التواقُح بقوم منهم إىل أن جعلوها من باب الُقَرب وصاحل األعمال, وهذا على التحقيق من آثار الزندقة, وقول أهل املخ 
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ليس فهو منسوخ بآياته, ويدخل يف عموم هذه اآلية, من اَتذ دين اإلسالم هلوا ولعبا, وأحدث فيه ما 
وبعض من يدعي االنتساب إىل الصاحلني, حيث جعلوا الطريقة املوصلة إىل اهلل طبال  ( )منه, كاخلوارج

 ( ).وزمرا, وأحدثوا أمورا ال حتل يف دين اهلل
على حذف الم العلة قدرها املفسر وال مقدرة, واإلبسال هو  ﴾وذكربه﴿: قولهعلة ل ﴾أن تبسل﴿: قوله

إما  ﴾ليس هلم﴿: قوله. والباسل الشجاع الذي يلقي بنفسه للهالك ( )ال,تسليم النفس يف احلرب للقت
[ ما تفدي به]: قوله. أي تفتد بكل فداء[ تفد كل فداء]: قوله. استئناف أو حال من نفس أو صفة هلا

                                                                                                                                                                                                    

دار ابن  ),  القرطيب, أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم, املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم, طالقرطيب, : انظر(. املستعان
 .6٠ ص  ج( ه٠    – 666 كثري, 

عليه -فني بعد قبول التحكيم, وكفروه وهم الذين خرجوا على اإلمام علي عليه السالم يف معركة صهي طائفة قدمية معروفة (   ) 
وكلَّ من رضي بالتحكيم , ومل  -رضي اهلل عنهما–وكفروا كالًّ من معاوية واحلكمني عمرو بن العاص وأيب موسى األشعري  -السالم

حكموا عليه يكتفوا هبذا بل كفروا أيضا أصحاب اجلمل وعائشة وطلحة والزبري, باإلضافة إىل تكفريهم لكل مسلم يرتكب كبرية, و 
وقد قاتلهم اإلمام علي عليه السالم يف النهروان وهزمهم شر هزمية ومل ينج من القتل منهم إال عدد قليل, وُعرفوا . باخللود يف النار

سيخرج قوم يف آخر الزمان, أحداث األسنان, سفهاء األحالم, يقولون من خري قول " :-ملسو هيلع هللا ىلص-بلقب املارقة, وفيهم قال رسول اهلل 
م , ال جياوز إمياهنم حناجرهم, ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميَّة, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن يف قتلهم أجراا ملن قتلهالربيَّة

 وقد انتشر من جنا بالنهروان من اخلوارج يف املدن اإلسالمية الكبرية كاملدينة ودمشق والبصرة بأواخر فرتة علي عليه السالم ".يوم القيامة
وكانت بذلك فرقة اخلوارج هي أوىل الفرق الكالمية اليت وبداية حكم األمويني , وعقدوا جمالس املناظرات واجملادالت الكالمية فيها, 

ظهرت يف التاريخ اإلسالمي, وتشعب اخلوارج إىل فرق عديدة أشهرها العجاردة والنجدية والصفرية واألزارقة واألباضية, ومل يبق من 
, ويشكل أتباعها اليوم أغلبية سكان سلطنة عمان باإلضافة إىل وجود أقليات "ى األباضية اليت تعد األكثر اعتداالهذه الفرق سو 

, وكتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم, باب قتل 46 ص  6صحيح البخاري, كتاب التوحيد, ج : انظر. منهم يف مشال إفريقيا
 –    ص   جعفر السبحاين , حبوث يف امللل والنحل , ج : وينظر, ٠ ص 6عليهم,ج اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة

  ٠. 
وأما اَتاذ الطبول وغريها من آالت اللهو دينا وإن كانت اخلوارج هم الذين فتحوا األبواب لذلك وقد اقتدت هبم الفرقة القدرية (   ) 

تقربون هبا, وإن كان بعض العلماء يبيحون ضرب الطبول ولكن مل يقل أحد الصوفية  يف هذه السنة السيئة وكانوا يعبدون اهلل هبا وي
إن التصوف   بشهادة بعض املعجبني به   تفّرد بالتجويد يف املوسيقى والغناء, فكانت منهم باَتاذها دينا, حىت قال بعض العلماء فيهم 

لزكي مبارك, : انظر. ف ق أنغام حمددة, وآالت موسيقيةجمالس الذكر الصويف مدارس لتخريج املغنني؛ إذ إن الذكر عندهم يكون وَ 
 .66  -64 التصوف اإلسالمي, ص 

 .٠6ص 6قلت هذا هو أصح معاين اإلبسال وهو تفسري جماهد رمحه اهلل كما قال أبو املسفر السمعاين يف تفسريه, ج(   )  
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أشار بذلك إىل أن الضمري يف ال يؤخذ عائد على الفداء مبعَّن املفدي به, فهو مصدر أريد به اسم 
 . املفعول

مبتدأ وخرب  ﴾هلم شراب﴿اسم اإلشارة مبتدأ خربه اإلسم املوصول, و ﴾أولئك الذين﴿: قوله
ماء بالغ هناية ]: قوله. واجلملة إما خرب ثان أو حال من الضمري يف أبسلوا, أو مستأنف بيان لإلبسال

 :قوله. ( )﴾وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم﴿أي يقطع األمعاء كما قال يف اآلية األخرى [ احلرارة
 .أشار بذلك إىل أن ما مصدرية , والفعل يف تأويل مصدر جمرور بالباء[ بكفرهم]

قيل سبب نزوهلا أن عبد الرمحن ابن أيب نكر الصديق قبل إسالمه دعا والده  ﴾قل أندعوا﴿ :قوله      
وفيه اعتناء  ,قولهومن يقول ب ( )أن يرد على عبد الرمحن -ملسو هيلع هللا ىلص-إىل عبادة األصنام, فنزلت اآلية أمرا للنيب 

لشأن الصديق وإظهار فضله, حيث وجه األمر إىل رسول اهلل, ويف الواقع األمر أليب بكر, واملعَّن اليليق 
 .منا عبادة من ال ينفعنا إذا عبدناه, وال يضرنا إذا تركناه

 :قوله. , فهو داخل يف حيز االستفهام﴾أندعوا﴿معطوف على  ﴾ونرد على أعقابنا﴿: قوله  
ي نرد ردا صفة ملوصوف حمذوف, أ ﴾كالذي﴿: قوله. أي بعد وقت هداية اهلل لنا ﴾إذ هدانا اهللبعد ﴿

ستهواء من اهلوى وهو السقوط من علو إىل سفل, مسي اإلضالل بذلك, ألن مثل الذي استهوته, واإل
عه هلك من سقط من علو إىل سفل ومل جيد حمال يستند عليه هلك, فكذلك من ترك الدين القومي ومل يتب

َا َخرَّ ِمَن السََّماء ﴿: تعاىل قولهوال جيد ناصرا وقد صرح باملراد من هذا التشبيه يف  رِك  بِاللَِّه َفَكَأمنَّ َوَمن ُيش 
ِوي ِبِه الرِّيُح يف َمَكان  َسِحيق   ُر أَو  تَ ه  َطُفُه الطَّي   باهلل مع وجود من يدله  ( )واحلاصل أن املشرك ( )﴾فَ َتخ 

                                                             

 .  : سورة حممد, اآلية(   ) 
افة رضي اهلل عنهما, وأما ما ذكره املصنف من سبب نزول هذه اآلية فقد ضعفه غري هو ابن الصديق عبد اهلل ابن أيب قح (  )  

: الثعاليب يف تفسريه اجلواهر احلسان يف تفسري القرآنواحد من أئمة التفسري لتضاربه مع ما ورد يف الصحيحني, اإلمام عبد الرمحن 
كر وباألصحاب أبواه قول ضعيف يرده قول عائشة يف الصحيح ما عبد الرمحن بن أيب بية وقول من قال إن املراد بالذي يف هذه اآل

وال يأتل اولوا الفضل منكم إذ نزلت يف شأن ايب :  نزل فينا من القرآن شيء إال براءيت قلت تريد وقصة الغار إذ يقول لصاحبه وقوله
 . بكر وشأن مسطح, انتهى

 .  :سورة احلج, اآلية (  )  
بد ندا هلل, وهو من أخطر الذنوب بل من أكربها ال سيما إذا مات العبد ومل يتب من شركه وهو خالد الشرك هو أن جيعل الع (  )  

رِك  بِالّلِه فَ َقِد اف  تَ رَ : خملد يف النار قال تعاىل َرَك ِبِه َويَ غ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك لَِمن َيَشاُء َوَمن ُيش  اا َعِظي﴿ِإنَّ الّلَه اَل يَ غ ِفُر َأن ُيش  ماا﴾ ى ِإمث 
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مثل من اختطفته الشياطني وسارت به يف املفاوز واملهالك مع مساعه مناداة من يأخذ بيده  على التوحيد,
 . وخيلصه منهم وهو مفرط وراض لنفسه بذلك, واملراد بالشياطني ما يشمل شياطني اإلنس

له ﴿ : قوله. أي يف استهوته[ حال من اهلاء] : قوله. متعلق باستهوته ﴾األرض ﴾ ﴿يف﴿ : قوله
أندعوا, واملعَّن أي  : قولهأي وهو [ واالستفهام اخل﴿ : قولهلة يف حمل نصب صفة حلريان مج ﴾أصحاب

ال ينبغي أن نعبد غري اهلل بعد هدايته لنا, ألن من عبد غري اهلل بعد إميانه باهلل, كان كمثل من أخذته 
. قيم فال جييبهمالشياطني فصار حريان ال يدري أين يتوجه, مع كون أصحابه يدعونه إىل الطريق املست

أي التوفيق واالستقامة واجلملة املعرفة الطرفني تفيد احلصر, فهو مبعَّن أن الدين  ﴾هو اهلدى﴿ : قوله
 .أي أمرنا اهلل بأن نسلم مبعَّن نوحد وننقاد لرب العاملني ﴾وأمرنا﴿ : قوله. عند اهلل االسالم

إىل أنه معطوف على أن نسلم, فهو داخل قدر املفسر الباء إشارة  ﴾وأن أقيموا الصلوة﴿ : قوله      
حتت األمر أيضا, وفيه التفات من التكلم للخطاب, وعطف تقوى عليه من عطف العام, وخص 

هذا دليل لألمر املتقدم  ﴾وهو الذي إليه حتشرون﴿ : قوله. الصالة بعد اإلسالم ألهنا أعظم أركانه
[ أي حمُِقًّا] : قوله. اهيه, ألنكم جتمعون إليه وقحاسبكموموجب المتثاله, واملعَّن امتثلوا أوامره واجتنبوا نو 

أشار بذلك إىل أن اجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال, أي حال كونه حمقا أي موصوفا باحلقية وهو 
وجوب الوجود الذي ال يقبل الزوال, وقحتمل أن يكون املعَّن حمقا ال هازال وال عابثا, بل خلقهما حِلكم 

نَ ُهَما اَلِعِبنيَ ﴿: تعاىل قولهيؤيد هذا املعَّن ومصاحل لعباده, و  َر َض َوَما بَ ي   َنا السََّماء َواأل   .( ) ﴾َوَما َخَلق 
                                                                                                                                                                                                    

فاإِلخالص وضّده يتواردان على . , ويضاده اإِلخالص, فمن ليس خملصا فهو مشرك إال أن الشرك درجات[4 :سورة النساء, اآلية]
وقد ذكر حقيقة النية وأهنا ترجع إىل إجابة البواعث, فمهما كان الباعث . القلب فمحله القلب وإمنا يكون ذلك يف القصود والنيات

مسي الفعل الصادر عنه إخالصا باإِلضافة إىل املنوي, فمن تصّدق وغرضه حمض الرياء فهو خملص, ومن كان غرضه واحداا على التجرد 
ولكن العادة جارية بتخصيص اسم اإِلخالص بتجريد قصد التقرب إىل اهلل تعاىل عن مجيع . حمض التقرب إىل اهلل تعاىل فهو خملص

. ولكن خصصته العادة بامليل عن احلق, ومن كان باعثه جمرد الرياء فهو معرض للهالكالشوائب, كما أّن اإِلحلاد عبارة عن امليل 
﴿ِإال ِعَباَدَك : تعاىل:  فمعرفة حقيقة اإِلخالص والعمل به حبر عميق يغرق فيه اجلميع إال الشاذ النادر والفرد الفذ وهو املستثَّن يف قوله

َلِصنَي﴾  فليكن العبد شديد التفقد واملراقبة هلذه الدقائق وإال التحق بأَتباع الشياطني وهو ال  [٠ :سورة احلجر, اآلية]ِمن  ُهم  ال ُمخ 
 .يشعر

 .بزيادة الواء وهو خطأ ألن اآلية كما يف األصلني[ ويف]كذا يف األصلني ويف النسخ املطبوعة (   ) 
 .6 :سورة األنبياء, اآلية (  )  
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هذا   ﴾يقول كن ﴿: قوله. اذكر والواء لإلستئناف: قولهمعمول حمذوف قدره املفسر ب ﴾يَ و مِ ﴿: قوله    
ُر السَّاَعِة ِإالَّ  ﴿: ن, قال تع اىلكناية عن سرعة اإلجياد, وهو تقريب للعقول, وإال فال كاف وال نو  َوَما أَم 

ِح ال َبَصِر أَو  ُهَو أَق  َربُ  ضمري [ هو]كل من كن ويكون تام يكتفي باملرفوع, و  ﴾فيكون﴿: قوله. ( )﴾َكَلم 
قّ  : ﴿قوله: قوله. يعود على مجيع ما خيلقه اهلل يصح أن يكون مبتدأ وخربا أو مبتدأ, واحلق نعته  ( )﴾احلَ 

أي ال بد من وقوعه وهو بفتح امليم مصدر ميمي, وأما [ ال حمالة] : قوله. يوم يقول: قولهخربه  ( )[و]
وخص  ﴾وله امللك﴿: قولهإما ظرف ل ﴾يوم ينفخ﴿: قوله. بضم امليم فمعناه الباطل, وليس مرادا هنا

يف الدنيا, ق ال  بذلك وإن كان امللك هلل مطلقا, ألنه يف ذلك الوقت ال ميلك أحد شيئا مما كان ميلكه
َناُكم  أَوََّل َمرَّة  ﴿: تع اىل أو خرب عن امللك والتقدير وامللك ينفخ يف  ( )﴾َوَلَقد  ِجئ ُتُمونَا فُ رَاَدى َكَما َخَلق 

 ( )أي املستطيل,[ القرن] : قوله. هو نائب الفاعل ﴾يف الصور﴿: قوله. الصورة له أو بدل من يوم يقول
وفيه مجيع األرواح وفيه ثقب بعددها, فإذا نفخ خرجت كل روح  (6)ة البوق,الصور قرن كهيئ: قال جماهد

فاإلحياء قحصل بإجياد اهلل عند النفخ ال بالنفخ, فهو سبب  (٠)من ثقبة ووصلت جلسدها فتحله احلياة,
صُّوِر َونُِفَخ يف ال﴿: قال تعاىل. أي وأما األوىل فعندها ميوت كل ذي روح[ النفخة الثانية] : قوله. عادي

َرى فَِإَذا ُهم ِقَياٌم يَن َر ِض ِإالَّ َمن َشاء اللَُّه مُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأخ             . (4)﴾ظُُرونَ َفَصِعَق َمن يف السََّماَواِت َوَمن يف األ 

                                                             

 .٠٠:سورة النحل, اآلية(   ) 
 .وهو خطأ[ باحلق]ويف النسخ املطبوعة [ ب-أ]ألصلني كذا يف ا  (  ) 
 .يف األصلني (  ) 
 . 6:سورة األنعام, اآلية (  ) 
 .يعين هبا صفة القرن ال القرن نفسها (  ) 
 .6٠ ص 4, ج 6٠6أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقا يف كتاب الرقاق باب نفخ الصور حديث رقم(  6)  

, بسند ضعيف إىل وهب ابن منبه, ٠ 4ص  خرجه أبو الشيخ األصبهاين يف كتابه العظمة جهذا جزء من األثر الذي أ ( ٠) 
وسبب ضعفه وجود حممد بن إبراهيم بن العالء يف سنده وهو منكر احلديث ووهب بن منبه هذا مشهور برواية اإلسرائيليات, انظر 

وذكر .    ص  ج( م646 ه  ,٠6  ء, مكتبة املنار, الزرقا),  , طذكر أسماء من تكلم فيهحممد بن أمحد بن عثمان الذهيب, 
 .وعزاه إىل أيب الشيخ األصبهاين 64ص  هذا األثر السيوطي يف الدر املنثور ج

 .64:سورة الزمر, اآلية  ( 4)  
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أي بالنسبة, وإال فالكل عند اهلل شهادة وال يغيب عليه شيء, بل ما [ ما غاب وما شوهد] :قوله      
  ﴾وهو احلكيم اخلبري﴿ : قوله. األرضني والسماوات بالنسبة له كما على ظهرها سواء بسواء ﴾ ﴿يف َتوم

 .كالدليل ملا قبله
اذكر, واجلملة معطوفة  : قولهالظرف معمول حملذوف قدره املفسر ب ﴾وإذ قال إبراهيم﴿ : قوله
وا من دون اهلل ما ال ينفعنا , واملعَّن قل يا حممد لكفار مكة أندع﴾قل أندعوا من دون اهلل﴿على مجلة 

[ وامسه تارخ] : قوله. وال يضرنا, واحتج عليهم مبا وقع إلبراهيم مع قومه حيث شنع على عبادة األصنام
وقيل إن آزر امسه تارخ لقبه, وهو مجع بني قولني, وتارخ بدل أو  ( )يقرأ باهلاء املعجمة واحلاء املهملة,

ألنه قام به العيب حني عبد األصنام أو العوج, وال شك أنه  عطف بيان, وآزر من األزر وهو العيب,
املراد هبا ما صور على هيئة اإلنسان وعبد من دون اهلل,   ﴾أصناما﴿ : قوله. قام به األمران العيب والعوج

وأصناما مفعول أول لتتخذ, وآهلة مفعول  ( )كانت من خشب أو حجر أو ذهب أو فضة أو غري ذلك,

                                                             

عاملِِ واحلدوِد ُمَؤن ََّثٌة, انظر الزَّبيدي يف تاج العروس: التُّخوُم بالضم (   ) 
َ
ص    من جواهر القاموس, ج  الفصُل بني األرضنَي من امل

   . 
اسم : اختلف املفسرون يف حتديد اسم أيب إبراهيم عليه السالم, منهم من ذهب على أن امسه تارخ وجزمه كالفراء والزجاج, قاال(   ) 

  وإعرابه, ج , والزجاج يف معاين القرآن٠  ص   ينظر الفراء يف معاين القرآن ج]أبيه تارخ, أمجع عليه النسابون وآزر لقب له 
   ينظر الطربي يف تفسريه ج]آزر وتارخ, ومال إىل هذا القول الإلمام الطربي, : , ومن املفسرين من قال إن له امسان[6٠ ص
, ومنهم من ذهب على أن امسه آزر الغري, وبه قال [  ص   , والقرطيب يف تفسريه ج   ص  , واخلازن يف تفسريه ج66 ص

 .نص عليه القرآن احلسن وغريه قالوا هذا ما
: " قَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َعِن النَّيبِّ : َأيب ُهرَي  رََة َرِضَي اللَُّه َعن ُه,  وفيه" بل ويف السنة أيضا كما روى البخاري يف صحيحه من حديث : قلت

ِه آَزَر قَ ت َرٌَة َوَغب َرَةٌ  أَبَاهُ يَ ل َقى إِب  رَاِهيُم  البخاري يف صحيحه, كتاب أحاديث األنبياء, باب قول اهلل  ينظر], ..." آزر يَ و َم ال ِقَياَمِة َوَعَلى َوج 
[ ٠  :سورة النحل, اآلية]﴿ِإنَّ إِب  َراِهيَم َكاَن أُمَّةا قَانِتاا لِّلِه﴾ : وقوله[    :سورة النساء, اآلية]﴿َواَتَََّذ الّلُه إِب  رَاِهيَم َخِليالا﴾ : تعاىل
, وهبذا نستطيع أن نرجح بأن مسمى أيب إبراهيم عليه السالم هو آزر ال [   :سورة التوبة, اآلية]﴿ِإنَّ إِب  رَاِهيَم ألوَّاٌه َحِليٌم﴾ : وقوله

  .غري وبه مساه الصادق املصدوق
ذ إهلا من دون الّله تعاىل (   )  م أو صورة , فإن مل يكن له جسم أو صورة : وقيل . الصَّنم واألص نام وهو ما اَتُِّ هو ما كان له جس 

 .   ص  النهاية يف غريب احلديث واألثر, ج ابن األثري,: ينظر ."فهو وَثن 
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أي على سبيل [ استفهام توبيخ] :قوله ( ).أي أنت وقومك وهم الكنعانيون[ اتعبده]: قولهثان, 
أعلمك, فالكاف مفعول أول, ويف ضالل مبني مفعول ثان, ومقتضى هذه  ﴾إين أراك﴿: قوله. اإلنكار

اآلية وآية مرمي, أن آزر أبا إبراهيم كان كافرا, وهو يشكل على ما قاله احملققون أن نسب رسول اهلل 
من الشرك, فلم يسجد أحد من آبائه من عبد اهلل إىل آدم لصنم قط, وبذلك قال املفسر يف  حمفوظا

 ( )وقال البوصريي يف اهلمزية ( )﴾َوتَ َقلَُّبَك يف السَّاِجِدينَ ﴿: تعاىل : قوله
 من كرمي آبائه كرماء  ۞۞وبد للوجوه منك كرمي  

فإذا انتقل جاز أن  ( )مدي يف ظهرهم,وأجيب عن ذلك بأن حفظهم من اإلشراك ما دام النور احمل
يكفروا بعد ذلك, كذا قال املفسرون هنا, وهذا على تسليم أن آزر أبوه, وأجاب بعضهم أيضا مبنع أن 
آزر أبوه بل كان عمه وكان كافرا وتارخ أبوه مات يف الفرتة ومل يثبت سجوده لصنم, وإمنا مساه أبا على 

. أي ظاهر ال شك فيه[ بنيِّ ]: قوله. التوراة اسم أيب إبراهيم تارخ عادة العرب من تسمية العم أبا, ويف
أي بسبب تعليمه التوحيد وكونه جمبوال عليه, ملا ورده أنه حني [ إضالل أبيه قومه ( )كما أريناه]: قوله

                                                             

, ويرجح بأن االسم األول هو للجد األول كنعان, وهم من العموريني, (خنع)أو ( كنع)أصل كلمة الكنعانيني : الكنعانيون (   ) 
نيقيون و اليبوسيون واآلراميون واآلشوريون وهم قبائل عربية, هاجرت من شبه اجلزيرة العربية, إيل بالد الشام وفلسطني, ومنهم الفي

,  أبو احلسن الشيباين, علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي, الكامل يف التاريخ, طينظر . والبابليون و اهلكسوس
 . 6ص  عبد اهلل القاضي, ج: , ت(ه      دار الكتب العلمية,  -بريوت)
 .6  :سورة الشعراء, اآلية(    )

إحدى مؤلفاته الشعرية الليت نالت اهتماَم الشعراء واألدباء والباحثني, فأثنوا سبقت ترمجة اإلمام البوصريي, وأما مهزيته فهي من (   ) 
, عرب (م٠46  -ه ٠   ت )على قائلها, وقد عرّب عن عظمة اهلمزيّة شارُحها الشيخ ُسليمان بن عمر بن منصور املعروف باجَلَمل 

قصيدته اهلمزيّة املشهورة, العذبة األلفاظ, اجلزلة املعاين, النجيبة األوضاع, العدمية النظري, البديعة التحرير, : : ي بقولهعن مهزية البوصري 
: القاهرة),  طمقدمة الفتوحات األحمديّة بالمنح المحمديّة، : انظر. إذ  مل يُنسج  على ِمن واهلا, وال َوَصَل إىل ُحسنها وكماهلا َأَحدٌ 

 .4 ص.( م٠ 4 -ه  ٠  
ولقد أصبحت اهلمزيّة من ُعُمِد الرتاث اإلسالمي يف تأريخ السرية النبوية الشريفة, ولذلك جند العلماء والباحثني الصوفيني وغريهم 

: يف أماكن منها يستشهدون بأبيات منها, كما هو احلال يف احلاشية اليت بني أيدينا واستشهد اآللوسي يف تفسريه روح املعاين
 (. ٠-6 :, وج4٠ و    -6 :ج)

 .كذا يف النسخ األصلية وزيدت اهلاء يف النسخ اجلديدة وهو خطأ(   ) 
 .وهو خطأ[ رأيناه]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (   ) 
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ت, ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له امللك وله احلمد قحيي وميي: نزل يف بطن أمه قام على قدميه وقال
أشار بذلك إىل أن املراد بامللكوت امللك, والتاء فيه للمبالغة  [ ملك]: قوله. احلمد هلل الذي هدانا هلذا

وعلى هذا فامللكوت وامللك واحد,  ( )كالرغبوت والرهبوت والرمحوت, من الرغبة والرهبة والرمحة,
في عنا كالسماوات وما فيها إذا فامللك ظهر لنا, وامللكوت ما خ ( )وللصوفية فرق بني امللك وامللكوت,

أنه أقيم على صخرة وكشف له من السماوات حىت  ( )علمت ذلك, فاألوىل إبقاؤه على ظاهره ملا ورد
َناُه ﴿: تعاىل قولهالعرش والكرسي وما يف السموات من العجائب, وحىت رأى مكانه يف اجلنة, فذلك  َوآتَ ي  

ن  َيا رَُه يف الدُّ رض حىت نظر إىل أسفل األرضيني ورأى ما فيها من العجائب, وكشف له من األ ( )﴾َأج 
أي ليعلم قومه كيفية االستدالل [ ليستدل به على وحدانيتنا]: قوله. وهذا يفيد أن الرؤية بصرية ال علمية

 ﴾وليكون من املوقنني﴿: قوله ( ).على ذلك ال لتوحيد نفسه, فإن توحيده باملشاهدة ال بالدليل
وإذ قال ﴿ :قولهأي بني [ اعرتاض]: قوله. ليستدل ال خ: قولهقدره املفسر بمعطوف على حمذوف 

أن منروز  (6)من اجلنة وهي السرت, وحاصل ذلك ﴾فلما جن﴿: قوله. وبني االستدالل عليهم ﴾إبراهيم
إنه يولد يف بلدك هذه السنة : بن كنعان كان يدعوا الناس إىل عبادته, وكان له كهان ومنجمون, فقالوا له

الم يغري دين أهل األرض, ويكون هالكك وزوال ملكك على يديه, فأمر بقتل كل غالم يولد يف تلك غ
السنة, وأمر بعزل النساء عن الرجال, وجعل على كل عشرة رجال قحفظهم, فإذا حاضت املرأة خلو بينها 

خرج منروز بالرجال وبني زوجها, ألهنم كانوا الجيامعون يف احليض فإذا طهرت من احليض حالوا بينهما, ف
يف الربية وعزهلم عن النساء َتوفا من ذلك املولود,فمكث بذلك ما شاء اهلل, مث بدت له حاجة إىل 

                                                             

, والطربي يف 64 -6٠ ص  , وانظر جماز القرآن ج   ص  هذا ما ذهب إليه الكثريون منهم الثعاليب يف تفسريه ج(   ) 
 . ٠  -6  , وإصالح املنطق ص 6 ص  , والزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ج٠٠ ص    ج تفسريه

 وأما أهل السنة من املفسرين يرون خالف ذلك, (   ) 
 . ٠ ص 6وذكره السيوطي يف الدر ج.  ٠ ٠, برقم 6   ص  أخرجه ابن أيب حامت يف مسنده ج(   ) 
 .٠ :سورة العنكبوت, اآلية(   ) 
 .وحيد املشاهدة أقوى من توحيد الدليلوألن ت(   ) 
أيب القاسم علي بن احلسن إبن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي يف تاريخ مدينة دمشق وذكر ومل أجد من يرويها بسندها وأوردها (  6) 

                          .                                            66 ص 6ج. فضلها وتسمية من حلها من األماثل, والقصة طوياة
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ا من قومه إال آزر, فبعث إليه عنده فأحضره عنده وقال له إن يل إليك : املدينة فلم يأمن عليها أحدا
: عليك أال تدنو من أهلك, فقال آزر حاجة أحب أوصيك هبا, ومل أبعثك فيها إال لثقيت بك, فأقسمت

أنا أشح على ديين من ذلك,فأوصاه حباجته فدخل املدينة وقضى حاجة امللك, مث دخل على أهله فلم 
يتمالك نفسه حىت واقع زوجته فحملت من ساعتها بإبراهيم, فلما دنت والدهتا خرجت هاربة خمافة أن 

هنر يابس, مث لفته خبرقة وتركته, قيل أخربت أباه به, يطلع عليها فيقتل ولدها, فلما وضعته جعلته يف 
ال, وكانت َتتلف لينظر إليه ما فعل, فتجده حيا ميص من أصبع ماء, ومن أصبع لبنا, ومن : وقيل 

إصبع مسنا, ومن إصبع عسال, ومن أصبع َترا, وكان إبراهيم يشب يف اليوم كالشهر, ويف الشهر كالسنة, 
أنا, قال : فلما شب إبراهيم وهو يف السرب قال ألمه من ريب؟ قالت: ا فمكث مخسة عشر شهرا, قالو 

أرأيت : اسكت, مث رجعت إىل زوجها فقالت: فمن رب أيب؟ قالت: أبوك, قال : فمن ربك؟ قالت 
يا أبتاه : الغالم الذي كنا حندث أنه يغري دين أهل األرض, مث أخربته مبا قال, فأتاه أبوه آزر فقال إبراهيم

فمن رب منروذ : منروذ, قال: فمن ربك قال: فمن رب أمي قال أنا, قال: أمك, قال: ؟ قالمن ريب
 . فلطمه لطمةا وقال له اسكت

اآلية, واختلف يف وقت هذا القول, هل كان قبل البلوغ  ﴾فلما جن عليه الليل رءا كوكبا﴿: قوله
وما وقع من إبراهيم إمنا هو جماراة لقومه  ( )والرسالة أو بعدمها, والصحيح أنه بعد البلوغ وإيتاء الرسالة,

واستدراج هلم, ألجل أن يعرفهم جهلهم وخطأهم يف عبادة غري اهلل, وليس إثباته الربوبية هلذه األجرام 
على حقيقة حاشاه من ذلك, ألن األنبياء معصومون من اجلهل قبل النبوة وبعدها, ألن توحيدهم 

                                                             

وذكرها أبو احليان األندلسي يف .    ص   ذكر هذا اخلالف اخلازن دون عزوها إىل أصحاهبا, ينظر اخلازن يف تفسريه ج(   ) 
اب, إن ذلك وقع له يف حال صباه وقبل بلوغه وأنه عبده حىت غ:" تفسريه البحر احمليط وعزاه إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال 

 . ٠ ص  ج" وعبد القمر حىت غاب وعبد الشمس حىت غابت
وعندما قال  هذا ال يصح, ألنه ال جيوز أن يقال يف نيب من أنبياء اهلل أنه عبد لغري اهلل, وإمنا جرى بينه وبني قومه حوار التعليم,: قلت

﴾ : إبراهيم عليه السالم إثبات الربوبية للكوكب أصال إمنا أراد أن يُفِهم قومه  مل يكن على وجه[ ٠6اآلية: سورة األنعام]﴿َهَذا َريبِّ
بأن هذا الكوكب الذي يعبدونه, الذي ال يضر وال ينفع ال ميكن أن يكون إهلا, وال جيوز اإلعتقاد بأن إبراهيم عليه السالم عبد 

وم بذلك, وقد قال الباري جل وعال يف الكوكب, أو عبد القمر, أو عبد الشمس والعياذ باهلل تعاىل, حاشاه وغريه من األنبياء أن يق
َدُه ِمن  قَ ب ُل وَُكنَّا ِبِه َعاِلِمنَي﴾ : حق إبراهيم َنا إِب  رَاِهيَم ُرش  يعين أن إبراهيم كان على هدى من ربه منذ [   :سورة االنبياء]﴿َوَلَقد  آتَ ي  

 .من ابن عباس رضي اهلل عنهماصغره, مل يعبد قط سوى اهلل تبارك وتعاىل, وعلى هذا إلإن هذا األثر ال يثبت 
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خصها  ( )[قيل هو الزهرة] :قوله ( ).من يوم ألست بربك بالشهود على طبق ما جبلت عليه أرواحهم
. أي عاملني باجنوم أو عابدين هلا[ وكانوا جنامني] :قولهألهنا أضوأ الكواكب وهي يف السماء الثالثة, 

 :قوله. أي فاجلملة خربية على حسب زعمهم, ال على حسب الواقع واعتقاد إبراهيم[ يف زعمكم] :قوله
أي ألن األفول حركة, احلركة تقتضي حدوث [ التغري واالنتقال]  :قوله. يء أفواليقال أفل الش[ غاب]

أي يؤثر ويفد, وهو من باب خضع, يقال [ فلم ينجع] :قوله. املتحرك وإمكانه, فيمتنع أن يكون إهلا
 .جنع جنوعا ظهر أثره

. كما تقدم  أي بزعمكم ﴾قال هذا ريب﴿ :قوله. حال من القمر والبزغ الطلوع ﴾بازغاا﴿ :قوله
إمنا قال ذلك ألن أصل اهلدى حاصل لألنبياء حبسب الفطرة واخللقة فال [ يُثبُِّتين على اهلدى]: قوله

إمنا عرض لضالهلم يف أمر القمر, ألنه أيس منهم من أمر الكوكب, [ قولهتعريض ل]: قوله. يتصور نفيه
منهم وأهنم على شرك, أي فالتعريض هنا  ولو قاله يف األول ملا أنصفوه, وهلذا صرح يف الثالثة بالرباءة

لتذكري ] :قوله. أي الدليل املذكور[ فلم ينجع فيهم ذلك] :قوله. الستدراج اخلصم إىل اإلذعان والتسليم
أي وهو ريب وهذا كاملتعني, ألن املبتدأ واخلرب عبارة عن شيء واحد, والرب سبحانه وتعاىل  [ خربه

                                                             

رِِهم  أي من يوم كنا على ظهر أبينا آدم فنادانا اهلل إىل التوحيد وقال فيه قوال عظيما ﴿َوِإذ  َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِمن ظُُهو (   ) 
ُت ِبرَبُِّكم  قَالُوا  بَ َلى َشِهد   َهَدُهم  َعَلى أَنُفِسِهم  أََلس  : سورة األعراف, اآلية]نَا َأن تَ ُقولُوا  يَ و َم ال ِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعن  َهَذا َغاِفِلنَي﴾ ُذرِّي َّتَ ُهم  َوَأش 

 ٠ .] 
والذي يظهر يل أن يقال رأى جنما فقط دون التحديد ملا أن األثر الذي جاء عنه ال يصح, وهذا األثر رواه ابن أيب : قلت (   ) 

﴿فلما جن عليه الليل رأى كوكبا﴾ : تعاىل:  ن الصباح بن قحىي عن زيد بن علي يف قولهحامت الرازي من حسني بن حسن األشقر ع
ونسبه البن املنذر, وابن أيب حامت , وأيب الشيخ عن زيد بن علي كلهم من  6 ص  وذكره السيوطي يف الدر املنثور ج. الزهرة: قال

هو شيخ, وقال : ابن عدي هو من مجلة الشيعة , وقال أبو حامت فيه نظر, وقال: طريق الصباح الكويف وهو متهم, قال فيه البخاري
  انظر يف ترمجته يف اجلرحج. مرتوك بل متهم: كان ممن خيطيءحىت خرج عن حد اإلحتجاج به إذا انفرد, وقال الذهيب : ابن حبان

 .4٠ ص  , واللسان ج٠6 ص  , وامليزان ج٠٠ ص  , واجملروحني ج   ص
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قالوا يف صفته عالم ومل يقولوا عالمة, وإن كان عالمة أبلغ تباعدا مصان عن شبهة التأنيث, أال تراهم 
 ( ). عن عالمة التأنيث

 ( )أي جرما وضوءا, وسعة جرم الشمس مائة وعشرون سنة كما قاله الغزايل ﴾هذا أكرب﴿ :قوله
ما  ﴾كونمما يشر ﴿ :قوله. أهنا قدر األرض مائة وستني مرة, والقمر قدرها مائة وعشرين مرة ( )ويف رواية

 :قوله. مصدرية أي بريء من إشراككم, أو موصولة أي من الذي تشركونه من اهلل فحذف العائد
أي فليس املراد بالوجه [ قصدت بعبادي] :قوله. عطف عام ألهنا تشمل األصنام والنجوم[ واألجرام]

حملهما واحد, وإمنا  اجلسم املعروف, بل املراد به القلب, وإمنا عرب املفسر بالقصد, ألن القصد والنية
 ( ). انتهى الوجه احلسي الستحالة اجلهة على اهلل

                                                             

, أنه أول ما حج لىب باحلج الُصيَب بن َمع َبديف سنن أيب داود بإسناده إىل ب أهل السنة واجلماعة ملا ورد وإىل هذا القول ذه(   ) 
: انظر. ]هديت لسنة نبيك , وإن مل يذكر ذلك يف تلبيته فال بأس , فإن النية حملها القلب: والعمرة مجيعاا , مث ذكر ذلك لعمر فقال 

 [., وصححه األلباين 4٠  برقم  6ص  باب ىِف اإِلق  رَاِن, ج, أبا دود, سنن أيب داود, كتاب احلج
هو أبو حامد حممد الغزّايل الطوسي النيسابوري الصويف الشافعي األشعري, أحد أهم أعالم عصره وأحد أشهر علماء املسلمني  (  ) 

الفقِه  الطريقِة, شافعي وفيلسوفيا , وكان صويف علوم الدين اإلسالمي يف القرن اخلامس اهلجري, كان فقيها وأصوليا وجمدد  يف التاريخ,
لُّقب الغزايل بألقاب كثرية يف حياته,  يف العقيدة, املذهب على طريقة األشاعرة يف آخر عصره مثَله, وكان سين إذ مل يكن للشافعية

ومفيت األّمة, وبركة األنام, وإمام أئمة  زين الدين, وحمّجة الدين, والعامل األوحد,: , وله أيضاا ألقاب مثل"حّجة اإلسالم" أشهرها لقب
  ج( م 66  –ه 6٠  دار صادر,  ),  , طمعجم البلدانياقوت بن عبد اهلل احلموي البغدادي, : انظر .الدين, وشرف األئمة

  .   ص( ه    دار الكتب العلمية, : بريوت),  , طالجانب اإللهي من التفكير اإلسالمي, وحممد البهي, 6  -6  ص
الفخر ينظر . هذا من قول الرازي يف تفسريه, ولكن يشعر القاريء كأنه رواية احلديثية أو األثر ولكنه منقول من كتب الفلكيني(   ) 

 .4   ص  من القرآن الكرمي, ج, يف تفسريه مفاتيح الغيب الرازى
في عن اهلل عز وجل اجلهة , ولذا مل يلتفت نعم, النية حملها القلب ولكن مل يكن السلف من املفسرين يرون أن هذه اآلية تن(   ) 

حاجاا, وهبذا فسر حرب هذه األمة : معناه حنيفاا :  إىل تفسري هذه اآلية أحد من العلماء يف هذه الناحية , بل فسروها وقالوا يف قوله
ابن كثري رواية عن علي بن , وذكر ٠٠ ص  , ج   عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما,﴿ينظر الطربي يف تفسري سورة البقرة اآلية

ابن كثري : انظر]﴿إين وجهت وجهي﴾ أي أخلصت ديين وأفردت عباديت : :وقال ابن كثرييف قوله( حاجا: أيب طلحة عن ابن عباس
 [ .64ص 6يف تفسريه ج
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أي وما فيهما, ومن مجلته معوداتكم العلوية والسفلية,  ﴾السموات واألرض﴿[ خلق] :قوله
فلما جن عليه الليل  :قولهإين أراك وقومك يف ضالل مبني, والعلوية ب: : قولهأبطل السلفية ب ( )[فقد]

 .حال من التاء يف وجهت ﴾نيفاح﴿ :قوله. ال خ
أنه ملا شب إبراهيم وكرب, جعل آزر يصنع األصنام ويعطيها له  ( )روى ﴾وحاجه قومه﴿ :قوله

ليبيعها, فيذهب هبا وينادي يا من يشرتي ما يضره وال ينفعه, فال يشرتيها أحد, فإذا بارت عليه ذهب 
قومه, حىت إذا فشا فيهم استهزاؤه جادلوه, هبا إىل هنر وضرب فيه رؤوسها وقال هلا اشريب استهزاء ب

أي [ جادلوه]عطف تفسري على [ وهددوه] : قوله. ال خ ﴾وحاجه قومه﴿: تعاىل : قولهوذلك 
. فمحاجتهم كانت بالتهديد ال بالربهان لعدمه عندهم وحماجة إبراهيم كانت بالربهان ففرق بني املقامني

ال خ,  استئناف وقع جوابا لسؤال  ﴾قال أحتاجوين﴿: لهقو . وجنون( )أي كخبل[ أن تصيبه بسوء]: قوله
أي إلدغام نون الرفع [ بتشديد النون] :قوله. نشأ من حكاية حماجتهم, كأنه قيل فماذا قال حني حاجوه

. أي َتلصا من اجتماع مشددين يف كلمة واحدة ومها اجليم والنون[ َتفيفها]: قولهو . يف نون الوقاية
وغريه من البصريني, مستدلني بأهنا نائبة عن الضمة, وهي قد حتذف ( )كسيبويه  أي[ عند النحاة] :قوله

عند ] :قوله. وينصركم ويأمركم باإلسكان, كذلك ما ناب عنها (6)كما يف قراءة أيب عمرو ( )[َتفيفا]

                                                             

 [.لقد]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (   ) 
مصدر سابق, . , والواحدي, الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد 6 ص  هذه قصة ذكرها البغوي يف تفسريه, مصدر سابق, ج(   ) 
 .دون إسناد وال عزو ألحد ومل أجد غريمها يذكر القصة عند هذه اآلية.  6٠ ص  ج
 . ٠ ينظر الفريوزآبادي, حممد بن يعقوب يف القاموس احمليط, ص. بسكون الباء َفساُد اأَلع ضاِء وبالفتح اجلن: اخلَب ُل (   ) 
رائحة "عمرو بن عثمان بن قنرب, موىل بين احلارث بن كعب, وكان يكَّن أبا بشر وقيل كنيته أبو احلسن, وسيبويه بالفارسية  هو(   ) 

. غري ذلك: وقيل . كان يشم  منه رائحة الطيب فسمي سيبويه: وقال اآلخرون . وقيل إن أمه ترقصه وتالعبه يف صغره بذلك" التفاح
 .4 ص  إحتاف النبالء ببيان تسمية العلماء , وأجبد العلوم جينظر . املشهور وتويف وله نيف وأربعيني على

 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(   ) 
صاحب  -ابن صهبان األزدى أبو عمر الدورى املقرىء الضرير األصغر: هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب و يقال  ( 6) 

ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن, و أجزاء القران و قرآات النيب صلى اهلل عليه : , وله مؤلفات منهاإمام القراءة يف عصره -الكسائى
( حملة ببغداد( )الدور)وكان ضريرا, نسبته إىل . ه  وهو أول من مجع القراءات ٠  وسلم, كان من كباراآلخذين عن تبع األتباع, ولد 

 .   ص   غاية النهاية, مصدر سابق, ج ابن اجلزري,: انظر. ه  4  أو  6  وتويف . ونزل سامراء
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يرسم بال ياء ألهنا من ياءات  ﴾وقد هدان﴿ :قوله. أي مستدلني بأن الثقل إمنا حصل هبا[ القراء
ائد, ويف النطق جيب حذفها يف الوقف, وجيوز إثباهتا وحذفها يف الوص, ومجلة وقد هدان يف حمل الزو 

نصب حال من الياء يف أحتاجوين, واملعَّن أحتاجوين يف اهلل حال كوين مهديا من عنده, وحجتكم ال 
تعود على ما, أشار إىل أن ما موصولة, فاهلاء يف به  ﴾ما تشركون به﴿ :قوله. جتدي نفعا ألهنا داحضة

[ لكن] :قوله. واملعَّن وال أخاف الذي تشركون اهلل به, أو تعود على اهلل, واحملذوف هو العائد على ما
بالنصب عطف [ فيكون]: قوله. أشار بذلك إىل أن االستثناء منقطع, ألن املشيئة ليست مما يشركون به

تَ َعَل ﴿ل كما يفيده املفسر حنو على مدخول أن أو بالرفع استثناف, أي فهو يكون حمول عن الفاع َواش 
اهلمزة داخلة على حمذوف والفاء  ﴾أفال تتذكرون﴿: قولهواجلملة كالتعليل لالستثناء , ( )﴾الرَّأ ُس َشي باا 

 .عاطفة عليه, أي أتعرضون عن التأمل يف أن آهلتكم مجادات ال تضر وال تنفع فال تتذكرون بطالهنا
ستئناف مسوق لنفي اخلوف عنه بالطريق اإللزامي بعد نفيه ا ﴾وكيف أخاف ما أشركتم﴿ :قوله

  ﴾ما مل ينزل به﴿ :قوله. واالستفهام للتعجب ( )﴾وال أخاف ما تشركون به﴿حبسب الواقع يف سابقا 
إن شرطية  ﴾إن كنتم تعلمون﴿: قوله. أي من املوحد واملشرك ﴾فأي الفريقني﴿ :قوله. مفعول ألشركتم

 .فاتبعوه : قولهفسر بوجواهبا حمذوف, قدره امل
ال خ, قحتمل أن يكون من كالم إبراهيم, أو من كالم قومه, أو من كالم  ﴾الذين ءامنوا﴿: قوله

فأي الفربقني  :قولهكان جوابا عن السوال يف   ( )اهلل تعاىل, أقوال للعلماء, فإن قلنا إهنا من كالم إبراهيم,
ونون أجابوا مبا هو حجة عليهم, وعلى هذين قلنا إهنا من كالم قومه, ويك ( )[إن]ال خ, وكذا 

تعاىل جملرد اإلخبار, كان املوصول مبتدأ, وأولئك  ( )اإلحتمالني فهو خرب حملذوف, وإن كان من كالم اهلل

                                                                                                                                                                                                    

 
 . : سورة مرمي, اآلية(    )
 .4٠:سورة األنعام, اآلية(    )

 . ٠ ص  , والبحر احمليط ج٠  ص  , واخلازن يف تفسريه ج٠ ص ٠انظر القرطيب, يف تفسريه ج(   ) 
 .له السالم, إذ إبراهيم يبلغ كالم اهلل عز وجلفال منافاة بني أن يكون كالم اهلل تعاىل أو كالم إبراهيم ع: قلت

 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(   ) 
 .٠ ص  , والبغوي ج 6 - 6 ص   القرطيب يف تفسريه ج: ينظر(   ) 
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يف ] :قولهمبتدأ ثان, واألمن مبتدأ ثالث, وهلم خربه, واجلملة خرب أولئك, وأولئك وخربه خرب األول, 
ال خ, شق ذلك على  ﴾الذين ءامنوا ﴿ملا نزلت : هما عن ابن مسعود قالأي ففي ( )[حديث الصحيحني

ليس ذلك, إمنا هو للشرك, أمل تسمعوا قول  -ملسو هيلع هللا ىلص-املسلمني وقالوا أينا مل يظلم نفسه, فقال رسول اهلل 
رِك  بِاللَِّه ِإنَّ الشِّر َك َلظُل ٌم َعِظيمٌ ﴿: لقمان البنه يه أهل السنة, وذهب وهذا ما ذهب إل.  ﴾يَا بُ يَنَّ اَل ُتش 

إىل أن املراد بالظلم يف اآلية املعصية ال الشرك, بناء على أن خلط أحد الشيئني باآلخر ﴾ ﴿املعتزلة
                                                             

﴿إن : : وله﴿واتذ اهلل إبراهيم خليال﴾ وق: كتاب أحاديث األنبياء, باب قول اهلل تعاىل. أخرجه البخاري, يف صحيح اجلامع(   ) 
ومسلم يف صحيحه, كتاب اإلميان, باب صدق .    6٠برقم 64 ص  ج.  ﴿إن إبراهيم ألواه حليم﴾: : إبرهليم أمة﴾ وقوله

 .٠  ص  وساقه البغوي بسنده يف تفسريه عند هذه اآلية, ينظر البغوي يف تفسريه, ج.    ص  اإلميان وإخالصه, ج
 .  :سورة لقمان, اآلية(    )

اهلل وأفعال   من إسالمية َتالف أهل السنة يف كثري من معتقداهتا, وكانوا يرون أن أفعال اخلري ي طائفةه  املعتزلة(   ) 
إذا ارتكب الذنب مثل الزنا  مناإلنسان وأن القرآن خملوق حمدث ليس بقدمي وأن اهلل تعاىل غري مرئي يوم القيامة وأن املؤ   من الشر

بتفسري الشرك معصية ليخلدوا مرتكيب  ومن هنا اضطروا( وال كافر  منأي ليس هو مبؤ )زلتني, من زلة بنيمن وشرب اخلمر كان يف
﴾, 66 ص 4املعصية يف النار وقال عند تفسري هذه اآلية ﴿ ومل يلبسوا إمياهنم بظلم﴾ أي مل خيلطوا إمياهنم مبعصية تفسقهم ﴿ج

 وعلى هذا التفسري. هذا حديث ابن مسعود الذي أورده املصنف فراجع:  وهذا من عدوهلم يف تفسري بعض اآليات ويرد قوله
 -رضي اهلل تعاىل عنه-وإمسوا معتزلة ألن واصل بن عطاء كان جيلس إىل احلسن البصري . هامن دخل النار ملعصية مل خيرج  من فإن

ون وإن فسقوا بالكبائر, خرج واصل عن الفريقني منمؤ  مفلما ظهر اخلالف وقالت اخلوارج بكفر مرتكب الكبائر وقال اجلماعة بأهن
لتني فطرده احلسن رضي اهلل تعاىل عنه عن جملسه ز من بنيزلة من وال كافر بل هو يف  منهذه األمة ال مؤ   من وفسقهما وقال إن الفاسق

ومل يزل مذهب اإلعتزال ينمو إىل أيام الرشيد ولكنه سكت ومل يقل شيئا إىل أن ويل املأمون فقال . فاعتزل عنه فسميت أتباعه معتزلة
ت فيها وطلب اإلمام أمحد بن خبلق القرآن وبقي يقدم رجال ويؤخر أخرى يف الدعوة إىل ذلك, إىل أن قوي عزمه يف السنة اليت ما

اظرة نحنبل رضي اهلل عنه, فأخرب يف الطريق أنه تويف فبقي اإلمام حمبوساا بالرقة حىت بويع املعتصم فأحضر إىل بغداد وعقد له جملس امل
, فناظروه ثالثة أيام فلم يقطع يف حبث حىت يفهمهم, وسفه أقوال همبن إسحق, والقاضي أمحد بن أيب دؤاد وغري   نوفيه عبد الرمح

زله ومل يقل خبلق القرآن من فأمر به فضرب بالسياط إىل أن أغمي عليه ورمي على بارية وهو مغشي عليه مث محل وصار إىلاجلميع 
احملنة   من ومكث يف السجن مثانية وعشرين شهراا ومل يزل قحضر اجلمعة ويفيت وقحدث حىت مات املعتصم وويل الواثق فأظهر ما أظهر

سكنن يف بلد أنا فيه, فاختفى اإلمام أمحد ال خيرج إىل صالة وال غريها, حىت مات الواثق وقال لالمام أمحد ال جتمعن إليك أحداا وال ت
ومل تزل جارية   هموويل املتوكل, فأحضره وأكرمه وأطلق عليه ماال فلم يقبله وفرقه, وأجرى على أهله وولده يف كل شهر أربعة آالف در 

احملنة وإظهار السنَّة وتكلم يف جملس بالسنة, ومل يكن   من برفع ما توقعإىل أن مات املتوكل, ويف أيامه ظهرت السنة وكتب إىل اآلفاق 
الفضالء واألعيان اجلاحظ وواصل بن عطاء   من على ما ذكروا  هممشاهري   منو .  هممنيف هذه األمة اإلسالمية أهل بدعة أكثر 

أيضاا الصاحب بن عباد   املعتزلة  منوالقاضي عبد اجلبار والرماين النحوي وأبو علي الفارسي وأقضى القضاة املاوردي الشافعي, و 
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يقتضي اجتماعهما, وال يتصور خلط اإلميان بالشرك, ألهنما ضدان ال جيتمعان, وأجاب أهل السنة بأن 
سواء كان باللسان أو بغريه, وكذا إن أريد به  اإلميان قد جيامع الشرك, ويراد باإلميان مطلق التصديق,

َوَما يُ ؤ ِمُن ﴿: تصديق القلب, جلواز أن يصدق املشرك بوجود الصانع دون وحدانيته, كما قال تعاىل
رُِكونَ  ثَ رُُهم  بِالّلِه ِإالَّ َوُهم مُّش    ( ). أفاده زاده على البيضاوي  ﴾َأك 

 ﴾ءاتيناها﴿رة مبتدأ, وحجتنا بدل منه, ومجلة أعرب املفسر اسم اإلشا ﴾وتلك حجتنا﴿ :قوله
 ﴾ ﴿متعلق مبحذوف حال من اهلاء يف آتيناها, وهو أحسن األعاريب ﴾على قومه﴿ :قولهو . خرب املبتدأ

وقيل إن تلك حجتنا مبتدأ وخرب, وآتيناها خرب ثان, وعلى قومه متعلق حبجتنا, واسم اإلشارة عائد على 
. إىل هنا[  ٠:األنعام] ﴾وكذلك نري إبراهيم﴿ : قوله هنا, أو من إىل ﴾فلما جن عليه الليل﴿ :قوله

وحاجه ﴿ :قولهأي وهو [ وما بعده] :قوله. أي اليت هي الزهرة والقمر وامشس[ أفول الكواكب] :قولهو 
قدره املفسر  ﴾على قومه﴿[ حجة] : قوله. أي بوحي أو إهلام[  ءاتيناها إبراهيم﴿ : قوله. ال خ( )﴾قومه

 ﴾نرفع درجات من نشاء﴿ :قوله.  أن اجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال من اهلاء يف ءاتيناهاإشارة إىل
فعلى  ( )أي فهما قراءتان سبعيتان[ باإلضافة والتنوين] :قوله. مفعول نشاء حمذوف تقديره رفعها

ع من اإلضافة مفعول به هو درجات وعلى التنوين هو من نشاء, ودرجات ظرف لنرفع, والتقدير نرف
قيل هي النبوة, فالعطف مغاير, وقيل العلم النافع,  (6)[ يف العلم واحلكمة] :قولهنشاء يف درجات, 

                                                                                                                                                                                                    

البداية . ابن كثري, أبو الفداء إمساعيل ابن كثري القرشي: ينظر. ف والفراء النحوي والسريايف وابن جين واهلل أعلموصاحب الكشا
الملل . و الشهرستاين, أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي. 6  -4  ص   , ج(م664 -ه 6   دار هجر, ),  ط. والنهاية
 .6 -6 ص( م 66 -ه     دار املعرفة, : بريوت),  ط. والنحل

 .٠6 :سورة يوسف, اآلية(    )
دار النكتب العلمية, : بريوت),  طحاشية القونوي على تفسير البيضاوي، . انظر عصام الدين, امساعيل بن حمممد احلنفي(   ) 

 . ٠ - ٠ ص 4,  ج(م ٠٠ -ه     
 .  ص  ج. إعراب القرآن. ينظر ابن سيده . كذا قال ابن سيده (   ) 
 .4٠:ألنعام, اآليةسورة ا(    )

, كتاب التيسير في القراءات السبع. أبا عمرو الداين, عثمان بن سعد: انظر. قرأ الكوفيون بالتنوين وقرأ الباقون بغري تنوين(   ) 
 . ٠ ص( م 64 -ه  ٠  دار الكتب العلمية, : بريوت),  ط
 .  6 ص  بق, جالبغوي,مصدر سا: وأمال إىل هذا اإلمام البغوي يف تفسريه, ينظر(  6) 
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أي يضع  ﴾إن ربك حكيم﴿ :قوله. فالعطف خاص على عام اعتناء بشرف نفع العلم وإظهارا لفضله
فع من يشاء, ويضع من الشيء يف حمله, وهو كالدليل ملا قبله, واملعَّن أن اهلل قحكم ال معقب حلكمه, فري 

 .ال خيفى عليه شيء ﴾العليم﴿يضع الشيء يف حمله,  ﴾احلكيم﴿يشاء, ال اعرتاض عليه, فإنه 
ال خ, ملا أنعم اهلل على إبراهيم عليه السالم بالنبوة والعلم, ورفع  ﴾ووهبنا له إسحاق﴿ :قوله

ه إسحاق ويعقوب وإمساعيل درجاته حيث جاهد يف اهلل حق جهاده, أمت اهلل عليه النعمة, بأن وهب ل
وتلك ﴿ :قولهوإسحاق هو من سارة, ومجلة وهبنا معطوفة على  ( )وجعل يف ذريته النبوة إىل يوم القيامة,

عطف فعلية على امسية, واملقصود من تالوة هذه النعمعلى حممد تشريفه, ألن شرف الوالد  ﴾حجتنا
نوح هو  ﴾ونوحا هدينا من قبل﴿ :قوله. وتيتهأي أي للشرع الذي أ ﴾كالًّ هدينا﴿ :قوله. يسري للولد

ابن َلمك بفتح الالم وسكون امليم وبالكاف, وقيل ملكان بفتح امليم وسكون الالم, وبالنون بعد الكاف 
ابن متوشلخ, بضم امليم وفتح التاء الفوقية والواو, وسكون الشني املعجمة وكسر الالم, وباخلاء املعجمة 

قحتمل أن الضمري عاائد على نوح, ألنه أقرب مذكور واختاره املفسر,  ﴾يتهومن ذر ﴿ :قوله. ابن إدريس
وقحتمل أنه عائد على إبراهيم, ألنه احملدث عنه, ويبعده ذكر لوط يف الذرية, مع أنه ليس ذرية إبراهيم, 

هو ابن أموص بن رازح بن عيص بن  ﴾وأيوب﴿ :قوله. إبراهيم ( )بل هو ابن هرون وهو أخو
أي  ﴾وهرون﴿ :قولههو ابن عمران بن يصهر بن الوي بن يعقوب, و  ﴾وموسى﴿ :لهقو  ( ).إسحاق

أي املؤمنني, أي فمن اتبعهم يف اإلميان  ﴾جنزي احملسنني﴿ :قوله. وهو أخو موسى وكان أسن منه بسنة
 .   أي ألن عيسى ال أب له[ يفيد أن الذرية اخل] :ولهق. أحلق هبم ورفع اهلل درجاته

                                                             

هو أفضل خلق اهلل على اإلطالق,  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هومعتقد أهل السنة واجلماعة, فاألنبياء متفاوتون يف الدرجات, النيب : قلت (   ) 
مث أهل العزم من الرسل وهم أهل الثبات واجلد من الرسل وهم على املشهور إبراهيم اخلليل وموسى الكليم وعيسى الروح ونوح النجي 

نَا ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَ ُهم  َوِمن َك َوِمن  نُوح  َوإِب  َراِهيَم : , وهم املذكورون يف قول اهلل تعاىل -ملسو هيلع هللا ىلص -سة بنبينا حممد فيكونون مخ ﴿َوِإذ  َأَخذ 
 .لخمتصر معارج القبو : ينظر. مث سائر األنبياء مث سائر اخللق[ ٠:سورة األحزاب, اآلية]َوُموَسى َوِعيَسى اب ِن َمر مَيَ﴾ 

 .باأللف وهو خطأ[ أخوا]كذا يف األصلني ويف النسخ املطبوعة (  ) 
 .أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم, الثعليب النيسابوريعيصا بدل عيص, ينظر :ذكر الثعليب هذا النسب, غري أنه قال (   ) 

 .66 ص  ج( م  ٠٠  -ه       دار إحياء الرتاث العريب, : بريوت),  , طالكشف والبيان
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وقيل هو إدريس فله امسان وهو خالف الصحيح, ألن [ ابن أخي هارون] ﴾وإلياس﴿ :قوله
إدريس أحد أجداد نوح وليس من الذرية, والياس هبمز أوله وتركه وهو بن ياسينانب فنحاص بن عيزار 

 .بن هارون بن عمران, وهذا هو الصحيح, فالصواب للمفسر حذف لفظة أخي
ساكنة وفتح الياء, وقريء بالم مشددة وياء اجلمهور على أنه بالم واحدة  ﴾واليسع﴿ :قوله

وكال فضلنا ﴿ :قولهو . هو ابن مىت وهو أمه ﴾ويونس﴿ : قوله. ساكنة, وهو ابن أخطوب بن العجوز
 :قولهأي والعامل فيه فضلنا, و [ عطف على كال] :قوله. أي على سائر األولني واآلخرين ﴾على العاملني

هذا ظاهر يف اآلباء واألبناء ال [ ومن للتبعيض] :قوله. األول أي العامل يف هدينا, واألقرب[ أو نوحا]
هذا تعليل لكون من للتبعيض, [ ألن بعضهم مل يكن له ولد ال خ] :قوله. اإلخوان فإهنم كلهم مهديون

واحلاصل أنه ذكر يف هذه اآليات من األنبياء الذين . وقد خصه املفسر بالذرية, ويقال مثله يف اآلباء
وإدريس وشعيب وصاحل وهود  -ملسو هيلع هللا ىلص-هبم تفصيال مثانية عشر, وبقية سبعة وهم حممد جيب اإلميان 

واختلف يف نبوهتم, لقمان وذو  ( )ذوالكفل وآدم, وتكون اجلملة مخسة وعشرون مذكورين يف القرآن,
أي وهو [ الذي هدوا إليه] : قوله ( ). الكفل والعزيز, من أنكر وجودهم كفر, ومنم أنكر نبوهتم كفر

 .حيدالتو 

                                                             

فهذا هو ماعتقده أهل السنة واجلماعة يوجبون اإلميان هبم مجلة ومبن ذكرت أمساءهم مجلة وتفصيال على حنو ما جاء به (   ) 
النصوص من مسمياهتم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم,  وأما عددهم فقد اختلف فيه الختالفهم على صحة األحاديث الواردة يف 

انظر ابن كثري, أبو الفداء إمساعيل . بن اجلوزي بالضعف على الوايات حبجة أن متون احلديث مضطربةعدد األنبياء والرسل, فحكم ا
لقد : قلت.  ٠ ص  , ج(م٠٠٠ -ه     مكتبة أوالد الشيخ للرتاث, : جيزة),  تفسري القرآن العظيم, ط. بن كثري الدمشقي

بن أصيغ عن احلادث بن أيب أسامة عن الفضل بن دكني عن أخرج ابن حبان حديثا صحيحا من طريق أمحد بن قاسم عن القاسم 
هشام بن عروة عروة عن عروة بن الزبري عن سعد الغفاري عن أيب ذر رضي اهلل عنه, وهذا إسناد صحيح,  انظر ابن حبان,  كتاب 

 .الرب واإلحسان, باب ما جاء يف الطاعات وثواهبا
. لسالم إميانا جممال, دون أن يفرق بني أحد منهم, ونؤمن هبم مجيعاا دون حصر بعددجيب اإلميان بكل الرسل واألنبياء عليهم ا(   ) 

ولقد : ]ومن هؤالء الرسل من قصَّ اهلل علينا قصصهم وذكر لنا أمساءهم, ومنهم من مل يذكرهم ومل يقص قصصهم قال اهلل تعاىل
 [.٠4: غامر[ ]أرسلنا رسالا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من ملن نقصص عليك
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أشار بذلك إىل الشرك مستحيل عليهم, فلو غري مقتضيه للوقوع [ فرضا] ﴾أشركوا ولو﴿ :قوله 
 . أو هو خطاب هلم واملراد غريهم

أي العلم النافع أي [ احلكمة] : قوله. أي األنبياء املتقدمون وهم الثمانية عشر ﴾أولئك﴿ :قوله
أي وفقنا وأعددنا للقيام حبقوقها,  ﴾فقد وكلنا﴿ :هقول. املراد باحلكم الفصل بني الناس والقضاء بينهم

, ويف هذه وعد من اهلل .فال ضرر عليك ألننا قد وكلنا ال خ: وهذا التعليل جلواب الشرط حمذوف تقديره
أي بل هم مستمرون على اإلميان هبا, واملعَّن أي ال  ﴾ليسوا هبا بكافرين ﴿ : قوله. بنصره وإظهار دينه

ر أهل مكة, ألن من كفر منهم وباله على نفسه, وأما آيانت اهلل فقد جعل هلا حتزن يا حممد على كف
دفع ذلك ما يقال إن هذه اآلية [ من التوحيد اخل] : قوله. أهال يؤمنون هبا ويعملون إىل يوم القيامة

تقتضي أن رسول اهلل تابع لغريه من األنبياء, مع أن شرعه ناسخلجميع الشرائع, وإن كلهم ملتمسون 
أما [ وقفا ووصال] : قوله. نه, فأجاب بأن االقتداء بالتوحيد الصرب على األذى, ال يف فروع الدينم

  :الوقف فظاهر, وأما الوصل فإجراء له جمرى الوقف, قال ابن مالك
  ورمبا أعطى لفظ الوصل ما         للوقف نثرا وفشا منتظما

م رسالته للعاملني إىل يوم القيامة, وقد أي أي ففي اآلية دليل على عمو  ﴾اإلنس واجلن﴿: قوله
أفضل من مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم, وبيانه أن  -ملسو هيلع هللا ىلص-احتج العلماء هبذه على أن رسول اهلل 

مجيع خصال الكمال وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم, فكان نوح صاحب احتمال أذى على قومه 
عز وجل, وإسحاق ويعقوب وأليوب أصحاب صرب  وإبراهيم صاحب كرم وبذل وجماهدة يف سبيل اهلل

على البالء واحملن, وداود وسليمان أصحاب شكر على النعم, ويوسف مجع بني الصرب والشكر, وموسى 
صاحب الشريعة الظاهرة واملعجزات الباهرة, وزكريا وقحىي وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد يف الدنيا, 

تضرع وإخبات, مث إن اهلل أمر نبيه أن يقتدي هبم يف وإمساعيل صاحب صدق الوعد, ويونس صاحب 
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مجيع اخلصال احملمودة املتفرقة فيهم, فثبت هبذا بأنه أفضل األنبياء ملا اجتمع فيه من هذه اخلصال واهلل 
 ( ).من اخلازنه أعلم ا

ما لكن قد إن املزية ال تقتضي األفضلية, ولذا قال أشياخنا احملققون إنه وإن كان جامعا جلميع 
 .غريه, لتفضيله من اهلل ال بتلك املزايا, فقد فاقهم فضال ومزايا ( )[ يف]تفرق 
وعاش آدم تسعمائة وستني سنة وكان بني إدريس ونوح ألف  ( )ونوح ألف ومائة سنة ( )بني آدم: "تتمة

 سنة, وبعث نوح ألربعني سنة, ومكث يف قومه ألف سنة إال مخسني, 
ولد على  (6)وقيل بعث نوح وهو ابن ثالمثائة ومخس ومخسني, وإبراهيم ( )وعاش بعد الطوفان ستني سنة,

 (٠)رأس سنة من آدم, وبينه وبني نوح عشرة قرون, وعاش إبراهيم مائة ومخسا وسبعني, وولده إمساعيل

                                                             

 -ه66  دار الفكر, : , بريوت اخلازن, علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي, لباب التأويل يف معاين التنزبل, ط: انظر(    )
 .٠  ص  , ج(م6٠6 

 .تكرر ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة وهو خطأ(   ) 
عند  -رضي اهلل عنه–كان نبيا كما يف حديث أيب ذر الغفاري وقد ذكر آدم يف القرآن مخس وعشرون مرة يف القرآن العظيم, و (   ) 

". نعم نيب مكلم: " يا رسول اهلل ونيب كان؟ قال: قلت " . آدم: " يا رسول اهلل أي األنبياء كان أول؟ قال: قلت ": اهليثمي وفيه
 .٠٠ ص 4ج( ه    دار الفكر, : بريوت)ط, .د. مجمع الزوائد, علي بن أيب بكراهليثمي, : ينظر

أن بينه وبني آدم عشرة "وذكر نوح عليه السالم يف الكتاب العزيز مخسني مرة, ويف حديث أيب أمامة الباهلي عند الطرباين (   ) 
رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري أمحد : "واحلديث صحيح لغريه, وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وقال بعد ذكر احلديث" قرون

وال منافاة بني النصني, بني ما نقله املصنف وبني ما أخرجه الطرباين . ٠٠ ص 4اهليثمي , مرجع سابق, ج " وهو ثقة بن خليل احلليب
مكتبة العلوم : املدينة),  , طالمعجم الكبيرالطرباين, سليمان بن أمحد, : إمنا ذكره املصنف تعديدا بالسنوات وذكر بالقرون, ينظر

 . ٠ص  ج( م 64  -ه   ٠  واحلكم, 
ُل, ثنا ِهَشاُم ب ُن َعِليٍّ  :قال -عليه السالم–كذا يف املستدرك احلاكم يف كتاب التاريخ, ذكر إدريس (   )  ثَ َنا َعِليُّ ب ُن مَح َشاَذ ال َعد  َحدَّ

َاِعيَل, ثنا َداُوُد ب ُن َأيب ال ُفرَاِت, ثنا ِعل َباُء ب ُن َأمح ََر, ُهَما, أَنَُّه َتال  السَُّدوِسيُّ, ثنا ُموَسى ب ُن ِإمس  رَِمَة, َعِن اب ِن َعبَّاس  َرِضَي اللَُّه َعن   َعن  ِعك 
اِهِليَِّة األُوىَل﴾ : َهِذِه اآليَةَ  َ نُوح  َوِإد رِيَس أَل ُف َسَنة  : " قَالَ [   :سورة األحزاب, اآلية]﴿وال َتربَّجن تَ بَ رَُّج اجلَ  , ....." َكاَنت  ِفيَما بَ ني 

إمنا أخرجه احلاكم يف " وحا بعث ألربعني سنة ومكث يف قومه ألف سنة إال مخسني, وعاش بعد الطوفان ستني سنةأن ن"ومل بكن فيه 
 ., وسكت الذهيب عن احلديثني   ص  احلاكم, مصدر سابق, ج: انظر. -عليه السالم-مكان آخر عند ذكر حديث عن نوح 

 ابن آزر  -عليهم الصالة والسالم–العظيم وهو من أويل العزم من الرسل  وذكر أيضا إبراهيم يف ثالث وستني موضعا يف القرآن(  6) 
 .كذا هو ذكر يف القرآن اثنني وعشرين مرة(  ٠) 
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عاش مائة وثالثني سنة, وكان له حني مات أبوه تسع ومثانون سنة, وأخوه  ولد بعده بأربع عشر سنة, 
أربعمائة سنة, وبني موسى وإبراهيم مخسمائة ومخس  ( )ئة ومثانني سنة, وبينه وبني موسىوعاش ما

مخسمائة وتسع وتسعون سنة,  ( )وستون سنة, وعاش موسى مائة وعشرون سنة, وبني موسى وداوود
انتهى من " عاش نيفا ومخسني سنة, وكانت مدة بالئه سبع سنني ( )وعاش مائة سنة, وولده سليمان

 ( ).ري يف علم التفسري للسيوطيالتحب
استئناف مسوق لبيان أوصاف اليهود, وقدر من باب نصر,  ﴾وما قدروا اهلل حق قدره﴿ :قوله

وهذا الكالم إمنا تنزل  (6)وحرزه ليعرف مقداره, واملعَّن مل يعرتفوا بقدر اهلل, ( )يقال قدر الشيئ إذا سربه
: تعظيمه ومل يعرفوه حق معرفته, واعلم أن هناك معنينيمع اليهود, وإال فاخلالئق مل تعظموا اهلل حق 

وهذه ال يصل إليها أحد  (٠)أي ما عرفوه معرفة اليت تليق به, ﴾وما قدروا اهلل حق قدره﴿واألول أن معَّن 
سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف ال أحصي ثناء عليك أنت كما : "ففي احلديث (4)أبدا,

                                                             

 .وذكر موسى يف الكتاب العزيز واحدا وثالثني بعد مائة وهو أكثر األنبياء والرسل ذكرا يف القرآن العظيم(   ) 
 .رة يف كتاب اهلل العزيزونيب اهلل داوود ورد ذكره ستة عشر م(   ) 
 .وأما سليمان فقد ورد يف ستة عشر مواضع(   ) 
( ه  ٠  مكتبة العلوم  واحلكم, : املدينة املنورة)ط, ., دالتحبير في علوم القرآنالسيوطي, عبد الرمحن بن أيب بكر, (   ) 
 .44 -4٠ ص
األزهري, أبو منصور حممد بن أمحد بن طلحة بن نوح بن : انظر. غورهإذا قسته لتعرف : مصدر َسرَبت اجلرح أسرُبه سرباا : السَّربُ  (  ) 

 .   ص  ج ,(م ٠٠ دار إحياء الرتاث العريب, : بريوت),  ط. تهذيب اللغةاألزهر, 
ا, كما يف وهذا التفسري هلذه اآلية باطل, ألن اهلل تعاىل مل يطالبهم باالعرتاف, إمنا طالبهم باالميان ألهنم قد اعرتفوا هب: قلت(  6)  

ُعوَن ِمن ُدوِن : تعاىل:  قوله َر َض لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه ُقل  أَفَ رَأَي  ُتم مَّا َتد  اللَِّه ِإن  أَرَاَدينَ اللَُّه ِبُضرٍّ َهل  ُهنَّ  ﴿َولَِئن َسأَل تَ ُهم مَّن  َخَلَق السََّماَواِت َواأل 
َِتِه ُقل  َحس يبَ اللَُّه َعَلي ِه يَ تَ وَكَُّل ال ُمتَ وَكُِّلوَن﴾  َكاِشَفاُت ُضرِِّه أَو  َأرَاَدين ِبَرمح َة  َهل  ُهنَّ  وغريها يف [ 4 :سورة الزمر, اآلية]مُم ِسَكاُت َرمح 

 .مواضع كثرية, وكلها تشري على أن الكفار ممعرتفني بقدرة اهلل ولكنهم يؤفكون
, (ط.ت.مكتبة اخلاجني, د: القاهرة)ط, . , دمجاز القرآنمي, أبا عبيدة, معمر بن املثَّن التي: كذا فسرها أبو عبيدة, ينظر(  ٠) 
 .٠٠ ص  ج
لربه, واآلية نفسها دليل على أن  -ملسو هيلع هللا ىلص-هذا ينفي معرفة النيب :  وهذا خمالف ملا كان عليه السلف الصاحل, إذ بقوله: قلت(   4)

ن قام مبثل ما قام به هؤآلء, ومن مل يقم مبا قام به بعضا من الناس قدروا اهلل حق قدره, إمنا نفت اآلية معرفة اهلل حق املعرفة عن م
 .هؤآلء فقد قدر اهلل حق قدره, وإال فال معَّن لذكر ما أجرم هؤآلء من تقصريهم يف تقدير اهلل حق قدره, واهلل أعلم
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خصوصية لليهود أمروا به, وهذا مل  ( )[فال]منتف يف حق كل خملوق,  وهذا.  ( )"ثنيت على نفسك
 . وإمنا هو واقع من املؤمنني وهذا هو املراد هنا ( )يقع من اليهود,

ومالك بن  أي[ وقد خاصموه يف القرآن: ]قوله. إما ظرف لقدروا أو تعليل له ﴾إذ قالوا﴿ :قوله
النيب أنشدك اهلل الذي أنزل التوراة على موسى, هل فقال له  -ملسو هيلع هللا ىلص-خياصم النيب  ( )الصيف, وقد جاء

جتد فيها أن اهلل تعاىل يبغض احلرب السمني أي العامل اجلسيم, وكان مالك املذكور كذلك, وكان فيها ما 
: -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال له النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص-نعم, وكان جيب إخفاء ذلك, لكن أقر ألقسام النيب : ذكر, فقال هلم

وقحك وال : أنزل اهلل على بشر من شيء, فقال أصحابه الذين معهما : أنت حرب مسني, فغضب وقال
واهلل ما أنزل اهلل على بشر من شيء, فلما مسعت اليهود تلك املقالة غضبوا عليه : على موسى, فقال 

وأنت إذا : أغضبين حممد فقلته, فقالوا : أليس اهلل أنزل التوراة على موسى؟ فلم قلت هذا؟ قال: وقالوا

                                                             

قدير شرح اجلامع املناوي, حممد عبد الرؤوف,  فيض ال: انظر. ذكره املناوي يف فيض القدير دون إسناد وال عزو إىل أحد(    )
 .٠  ص  ج, (م 66  -ه     دار الكتب العلمية, : بريوت),  الصغري من أحاديث البشري النذير, ط

 .فهو خطأ[ فالال]كذا يف األصل, ويف بقية النسخ املطبوعة (   ) 
–األمة عبد اهلل بن عباس كيف وقد ورد يف كثري من الروايات على أن اآلية نزلت فيهم, ومن بني من يقول هذا حرب : قلت(   ) 

 .-رضي اهلل عنهما
جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف خياصم النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة, فقال له النيب صلى اهلل : قال سعيد بن جبري

: حربا مسينا فغضب, وقالوكان " أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما جتد يف التوراة أن اهلل يبغض احلرب السمني: "عليه وسلم
,    , صأسباب النزول, والواحدي يف    -   ص   ج: في التفسير أخرجه الطربي. واهلل ما أنزل اهلل على بشر من شيء 

وعزاه ". إن اهلل يبغض كل حرب مسني: قرأت يف احلكمة: "ويروى عن مالك بن دينار قال: . عن كعب من قوله الشعبوالبيهقي يف 
ما علمته يف املرفوع, : "وقال احلافظ السخاوي. ٠  ص   ج: املنذر وابن أيب حامت, واختصره ابن هشام يف السرية السيوطي البن

, وقال صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب,    -   ص  ج: , واحلاكم6  ص   , و ج ٠ ص   ج: نعم روى أمحد يف املسند
لو كان هذا يف غري هذا : وسلم نظر إىل رجل مسني, فأومأ إىل بطنه, وقالوالبيهقي بسند جيد عن جعدة اجلشمي أنه صلى اهلل عليه 

في بيان َكِثير ِمَن األحاِديث المشتهرة َعلى المقاصد الحسنة , حممد بن عبد الرمحن السخاوي, أبو اخلري: انظر" ]لكان خريا لك
زاه البن أيب الدنيا والطرباين بإسناد جيد, انظر  وذكره املنذري وع. 6  , ص(ت.دار الكتب العلمية, د: بريوت)ط, ., داألِلسنة

: مصدر سابق، في مجمع الزوائد، , واهليثمي6٠ -46 ص  مصدر سابق, ج، واألزهري. 4  ص   ج: الترغيباملنذري, 
 .6٠ - 6 ص   ج: سلسلة الضعيفة , واأللباين, حممد ناصر الدين,   ص   ج: الدر المنثور, والسيوطي يف   ص   ج
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 ﴾نورا﴿ :قوله. بن األشرف ( )على اهلل غري احلق, فعزلوه من احلربية وجعلوا مكانه كعب غضبت فتقول
حال إما من به والعامل فيها جاء, أو من الكتاب والعامل فيه أنزل, ومعَّن نورا بينا يف نفسه, وهدى 

اء مفعول أول, حال ثانية, وجعل مبعَّن صري, فاهل ﴾جتعلونه﴿: : قوله. مبينا لغريه, وللناس متعلق هبدي
فعل  ( )[بالياء والتاء: ]قوله. مفعول ثان على حذف مضاف, أي ذا قراطيس أو بولغ فيه ( )وقراطيس

أي جيعلون [ يف املواضع الثالثة: ]قوله. التاء يكون خطابا لليهود, وعلى الياء التفات من اخلطاب للغيبة
. يتمكنوا من إخفاء ما أرادوا إخفاءهأي مفصوال بعضها من بعض, ل[ مقطعة: ]قوله. ويبدون وخيفون

أي مل يظهروه, مبعَّن مل يكتبوه أصال أو كتبوه وأخفوه عن ملوكهم وسفلتهم,  ﴾وَتفون كثريا﴿: قوله
: قوله. إن اهلل يبغض احلرب السمني: أي وكآية الرجم, وآية[ كنعت حممد: ]قوله. وجعلوا ذلك سرا بينهم

تم﴿ كما قال املفسر, وتكون اجلملة حالية, واملعَّن تبدوهنا وَتفون    قحتمل أن اخلطاب لليهود ﴾وُعلِّم 
واحلال أن حممدا أعلمكم يف القرآن بأشياء يف التوراة, مامل تكونوا تعلموها أنتم وال آباؤكم, . كثريا

 ﴾قل اهلل﴿ :قوله. وقحتمل أن اخلطاب لقريش, وتكون اجلملة مستئنفة معرتضة بني السؤال واجلواب
تدأ وخربه حمذوف تقديره أنزله, وعليه درج املفسر وهو األوىل, ألن السؤال مجلة امسية, قحتمل أنه مب

 : قولهفيكون اجلواب كذلك, وقحتمل أنه فاعل بفعل حمذوف تقديره أنزل اهلل, وقد صرح بالفعل يف 
لق بذرهم أو بيلعبون, ومعَّن إما متع ﴾يف خوضهم﴿: قوله. ( ) ﴾لَيَ ُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ ال َعزِيُز ال َعِليمُ ﴿: تعاىل

 ( ).يلعبون أي يستهزئون ويسخرون

                                                             

كعب بن األشرف النبهاين حليف بين النضري, وأمه عقيلة بنت أيب احلقيق, وكان أبوه أصاب دما يف قومه فأتى املدينة فارا  (  ) 
، أنساب البالذري, أمحد بن قحىي: انظر., على يد حممد بن مسلمة وكان معه أربعة أو مخسة من األنصار وقتل يف ربيع األول سنة 

 . 4 - ٠ ص   ج( م6 6 عارف, دار امل: مصر)ط, . د األشراف،
 , : القراطيس(   ) 
أبا عمرو الداين, عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو,  انظر . قرأ ابن كثري وأبو عمرو بالتاء وقرأ الباقون بالياء(   ) 

 .٠4ص( م  64  -ه  ٠  دار الكتاب العريب, : بريوت),  التيسري ىف القراءات السبع ط
 .6:الزخرف, اآليةسورة (   ) 
 الواحدي, مصدر سابق, : انظر. يعملون ما ال جُيدي عليهم, كما فسره الواحدي :واألحسن أن يقال (   ) 
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مصدق ﴿صفة ثانية, و ﴾ُمَباَركٌ ﴿صفة أوىل, و ﴾أَنزَل َناهُ ﴿مبتدأ وخرب, و ﴾وهذا كتاب﴿ :قوله
اللفظ املنزل على : لغة من القرء وهو اجلمع, واصطالحا[ القرآن] :قوله. صفة ثالثة ﴾الذي بني يديه

وهذا رد عليهم حيث قالوا ما أنزل اهلل  ( )از بأقصر سورة منه املتعبد بتالوته,لإلعج -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 
أي كلمة خري ملن آمن به, وشر على من كفر به, ومن بركته  ( ) ﴾مبارك﴿: قوله. على بشر من شيء

بقاء الدنيا, وإنبات األرض, وإمطار السماء, ولذا إذا رفع القرآن تأيت ريح لينة فيموت هبا كل مؤمن 
أي  ﴾مصدق الذي بني يديه﴿: : قوله. ويبقى الكفار, فبقاء اخلري يف األرض مدة بقاء القرآن فيها

بالتاء : ]قوله. موافق للكتب اليت قبله يف التوحيد والتنزيه, واملعَّن أنه دال على صدقها وأهنا من عند اهلل
الياء يكون الضمري عائد على  فعلى التاء خطابا للنيبء, وعلى ( )أي فهما قرائتان سبعيتان,[ والياء
هذه العلة مأخوذة من الوصف باملشتق, ألن تعليق احلكم به يؤذن [ أي أنزلناه للربكة: ]قوله. القرآن

وهي ( )أشار بذلك إىل أن الكالم على حذف مضاف, أي أهل أم القرى[ أي أهل مكة: ]قولهبالعلية, 
املراد مبن حوهلا ما قال رهبا من البالد, بل املراد أشار بذلك على أنه ليس [ وسائر الناس: ]قوله. مكة

                                                             

وهذه إحدى التعريفات اإلصطالحي للقرآن الكرمي, ولكين أراه ناقصا وليس تاما, ألنه قد يدخل يف القرآن ما نقل بغري (   )  
املكتوب يف املصاحف املنقول بالتواتر املتعبد  -ملسو هيلع هللا ىلص-القرآن هو كالم اهلل املنزل على نبينا حممد ": التواتر, ولكن لو زدنا وقلنا

دار : بريوت), مناهل العرفان في علوم القرآن,  الزرقاين, حممد عبد العظيم, ط: انظر. لكان أمت" بتالوته املعجز ولو بسورة منه
 .٠ ص  ج( م 66 -ه     الكتاب العريب, 

انظر . مبارك, أي كثري الفائدة والنفع الشتماله على منافع الدارين وعلوم األولني واآلخرين صفة بعد صفة: األلوسي قال(   ) 
 ٠ج( ط.ت.دار إحياء الرتاث العريب, د: بريوت)ط, ., دروح المعاني في تفسير القرآن العظيمشهاب الدين حممود, : األلوسي

ار هبديه واشتغل به يف حياته, والربكة كائنة هبم يف الدارين, كما أن الربكة يف ألفاظه وهذه الربكة عامة فيمن استن: قلت.    ص
يف مكننة ال يدركها إال الذين يتلونه حق تالوته آنآء الليل وآنآء النهار وكلما ازداد اإلنسان فهما وعمال ازدادت الربكة فيه وال يوجد 

وأنا قد نقلت أنواعاا من العلوم النقلية والعقلية , فلم قحصل يل بسبب شيء من : ياشتغال علم إال فيه, ولذا قال اإلمام فخر الراز 
حممد بن عمر بن احلسني : الفخر الرازي: انظر. العلوم من أنواع السعادات يف الدين والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم

 . 4ص   , ج(م 64 /ه  ٠  دار الفكر, : بريوت),  , طمفاتيح الغيب من القرآن الكريمالرازي, 
 .٠6أبا عمرو الداين, املصدر السابق, ص﴿ولتنذر أم القرى﴾, وانظر يف سبعيتها : تعاىل:  أي يف قوله(   ) 
 .4 ص ٠, والقرطيب, مصدر سابق, ج   ص  , والبغوي, مصدر سابق, ج   ص   ينظر الطربي, مصدر سابق, ج(   ) 
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واقتصر على اإلنذار ألنه هو املوجود يف صدر اإلسالم, إذ ليس  ( )مجيع البالد, ألن مكة وسط الدنيا,
: قولهمتعلق بيؤمنون, و  ﴾باآلخرة﴿صلته, و ﴾يؤمنون﴿مبتدأ, و ﴾والذين﴿: قوله. مث مؤمن يبشر

املبتدأ واخلرب لتغاير متعلقيهما, واملعَّن والذين يؤمنون باآلخرة إميانا معتدا خربه, ومل يتحد  ﴾يؤمنون به﴿
. به, حمصورون يف الذي يؤمن بالقرآن, فخرجت اليهود فال يعتد بإمياهنم باآلخرة لعدم إمياهنا بالقرآن

ف مجلة حالية من فاعل يؤمنون, وخص الصالة بالذكر ألهنا أشر  ﴾وهم على صالهتم قحافظون﴿: قوله
 . أي اآلخرة[ خوفا من عقاهبا: ]قوله. العبادات

أي : ]قولهَتييز, وأشار ب ﴾كذبا﴿من اسم استفهام مبتدأ, وأظلم خربه, و ﴾ومن أظلم﴿: قوله
أو للتنويع والعطف مغاير,  ﴾أو قال أوحي إيل﴿: قوله. إىل أن االستفهام إنكاري مبعَّن النفي[ ال أحد

ومل يوح ﴿: قوله. من عطف التفسري, ألن ذلك ال يكون بأو وليس من عطف اخلاص على العام, وال
أي من قبل اهلل, بل استهوته الشيطان, وسلب اهلل عقله, وختم على مسعه وقلبه, وجعل  ﴾إليه شيء

إنا أعطيناك العقعق, "على بصره غشاوة حيث قال ملا نزلت سورة الكوثر, أنزلت على سورة مثلها, 
فإن  ( )وغري ذلك من اخلرافات اليت قاهلا مسيلمة الكذاب, ( )"اإلبلق فصل لربك وازعق, إن شانئك هو

                                                             

إعجاز القرآن (. م٠٠6 )قحىي وزيري : انظر. لماء اهلندسة أن الكعبة َتثل وسط الدنياهذا لكون الكعبة فيها, لقد توصل ع(  )
 .كتاب حبوث املؤَتر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة, اجمللد , الكويت  الكريم في وصف حركة الظالل،

خمتلفة, وكلها ال تتفق مع هذا الذي ذكره املصنف,  ومل أقف على هذا النص رواية, ولكن ذكر بعض املفسرين روايات أخرى(   ) 
حممود وذكر " إنا أعطيناك اجلماهر, فصل لربك وجاهر, إن مبغضك رجل كافر",    ص   وعند فخر الرازي, املصدر السابق, ج

وكلها " افرإنا أعطيناك الزجمار, فصل لربك وهاجر, إن مبغضك رجل ك: ", والنص عنده6  ص ٠ األلوسي, املصدر السابق, ج
 .تتقارب يف املعَّن

هو مسلمة بن حبيب امللّقب بالكذاب رجل من بين حنيفة, يذكر أن امسه مسلمة وأن املؤرخني املسلمني يذكرونه باسم  (  )  
يف مسيلمة استحقاراا له كان ويسمى أيضا رمحان اليمامة, تزوج بسجاح التميمية وكان يعمل كثرياا من أعمال الدجل, ادعى النبوة 

أنه أشرك معه مسيلمة يف األمر, وتابعه كثري من أهل : عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وشهد له أحد أتباعه أنه مسع الرسول يقول
اليمامة, وخاصة من بين حنيفة, وادعى الكرامات, ومل يلبث حىت أظهر اهلل كذبه وُلصق به لقب الكذاب, وأراد إظهار كرامات تشبه 

د ذكر ابن كثري يف البداية أنه بصق يف بئر فغاض ماؤها, ويف أخرى فصار ماؤها أجاجاا, وسقى بوضوئه خنال معجزات النيب , فق
فيبست, وأتى بولدان يربك عليهم فمسح على رؤسهم فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لثغ لسانه, ودعا لرجل أصابه وجع يف عينيه 

اليمامة أيام خالفة ايب بكر, وقيل إن عمره حينئذ كان يناهز مائة ومخسني سنة, فمسحهما فعمي, قتل يف معركة حديقة املوت مبعركة 
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من : كتابا مع رسولني يذكر فيه  -ملسو هيلع هللا ىلص- اآلية نزلت فيه كما قال املفسر, وقد ورد أنه أرسل لرسول اهلل
عند مسيلمة رسول اهلل, إىل حممد رسول اهلل, أما بعد, فإن األرض بيننا نصفني, فلما وصله الكتاب قال 

لوال أن الرسل ال يقتل لضربت : نعم, فقال رسول اهلل: فقاال" أتشهدان له بالرسالة؟: "سولنيللر 
من ند حممد رسول اهلل, إىل مسيلمة الكذاب, أما بعد, فإن األرض هلل يورث : ", وكتب له"أعناقكما

ىل أنه معطوف قدره املفسر إ ﴾َمن  قال﴿[ ِمن  ] ﴾و﴿: قوله. ( )"من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني
أي كعقبة بن أيب معيط وأيب جهل وأضراهبما, وما ذكره ملفسر [ وهم املستهزءون: ]قوله. على اجملرور مبن

كان من كتبة الوحي مث ارتد وقال سأنزل مثل ما   ( )هو املشهور, وقيل نزلت يف عبد اهلل بن أيب سرح,

                                                                                                                                                                                                    

 6, ج 6ص  , جالبداية والنهايةابن كثري, : انظر. إن الذي قتله وحشي بن حرب قاتل محزة بن عبد املطلب يوم معركة أحد: وقيل
 . 4ص 4, ج ٠ ,   ,    ص
وأخرجه ابن شيبة يف تاريخ املدينة بسند صحيح .    ص ٠املصدر السابق, ج ابن كثري: انظر. ذكره ابن كثري بدون سند(   ) 

, َوَأمح َُد ب ُن ِعيَسى, قاال: لغريه, وقال ِزَاِميُّ ثَ َنا احل  , قال: َحدَّ ثَ َنا َعب ُد اللَِّه ب ُن َوه ب  , أَنَُّه : َحدَّ اِرِث, َعِن اب ِن َأيب ِهالل  َرو ب َن احلَ  مسَِع ُت َعم 
اَب, َكَتَب ِإىَل َرُسوِل اللَِّه  بَ َلَغهُ  َلَمَة ال َكذَّ ِمن  ُمَسي ِلَمَة َرُسوِل اللَِّه ِإىَل حُمَمَّد  َرُسوِل اللَِّه, َسالٌم َعَلي َك, أَمَّا بَ ع ُد, : "-ملسو هيلع هللا ىلص-َأنَّ ُمَسي  

رِك ُت يف اأَلم ِر َمَعَك, َوِإنَّ لََنا ِنص َف اأَلر ِض َولُِقرَي ش   : -ملسو هيلع هللا ىلص-َفَكَتَب إِلَي ِه َرُسوُل اللَِّه .ِنص َفَها, َذِلَك ِبأَن َُّهم  قَ و ٌم يَ ع ِدلُونَ فَِإينِّ َقد  ُأش 
َُدى, أَمَّا بَ ع دُ "  اِب, َسالٌم َعَلى َمِن ات ََّبَع اهل  ن  ِعَباِدِه, والعاقبة فَِإنَّ اأَلر َض لِلَِّه يُورِثُ َها َمن  َيَشاُء مِ : ِمن  حُمَمَّد  َرُسوِل اللَِّه ِإىَل ُمَسي ِلَمَة ال َكذَّ

 .64 , ص(م666 -ه ٠   الكتب العلمية, : بريوت),  , طتاريخ المدينةانظر ابن شبة النمريي, ". للمتقني
 هوعبد اهلل بن سعد ابن أيب سرح بن احلارث, األمري , قائد اجليوش , أبو قحىي القرشي العامري , من عامر بن لؤي بن غالب,  (  ) 

ويل مصر يف عهد عثمان رضي اهلل . ورواية حديث, روي عنه اهليثم بن شفي ملسو هيلع هللا ىلصلرضاعة , له صحبة بالنيب هو أخو عثمان من ا
-, واستأمن عثمان البن أيب سرح يوم الفتح من النيب  والظاهر أنه اعتزل الفتنة , وانزوى إىل الرملة. شهد صفني : عنه, وقيل 
قال . ارتد, فأهدر النيب دمه , مث عاد مسلما , واستوهبه عثمان: لدارقطينوهو الذي فتح إفريقية, قال ا. وكان أمر بقتله  -ملسو هيلع هللا ىلص

غزا إفريقية, نزل بأخرة عسقالن, فلم يبايع . كان صاحب ميمنة عمرو بن العاص , وكان فارس بين عامراملعدود فيهم : ابن يونس 
فأزله الشيطان ,  -ملسو هيلع هللا ىلص- سرح يكتب لرسول اهلل تويف سنة تسع ومخسني, وكان ابن أيب: قيل : قال أبو نعيم  . عليا وال معاوية

 .أن يقتل, فاستجار له عثمان  -ملسو هيلع هللا ىلص-فلحق بالكفار , فأمر به النيب 
أمر النىب بقتلِهم و لو ( مثانية رجال و ثالث سيدات)و كان ُهناك أحد عشر شخصاا , كان فتح مكة , وىف السنة الثامنة للهجرة 

عبد اهلل بن سعد بن أىب السرح, وعبد اهلل بن خطل و آمتاه, واحلويرث  : ن عبد اهلل منُهم و ُهمو كا, وجودوا ُمتعلقني بأستار الكعبة 
احلارث بن هشام , وزُهري بن أمية بن املغرية, وِعكرمة بن أىب جهل, وصفوان بن أمية, وهند  بن نقيذ بن وهب, ومقيس بن حبابة , و

م و عفى عن بعضهم بعد أن توسط هلم أقارهبم و معارفهم و أشقائهم و أزواجهم لدى ومل يُقتلوا مجيعاا و إمنا قُتل بعضه. بنت ُعتبة
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نازل مبر الظهران, وقد دخل يف حكم  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنزل اهلل, مث رجع لإلسالم فأسلم قبل فتح مكة والنيب 
لو حرف شرط  ﴾ولو ترى﴿: قوله ( ).هذه اآلية كل من افرتى على اهلل كذبا يف أي زمان إىل يوم القيامة

لرأيت أمرا فظيعا, وترى بصرية ومفعوهلا حملذوف تقديره  : قولهوجواهبا حمذوف, قدره املفسر فيما يأيت ب
: قوله. ولو ترى الظاملني وقت كوهنم يف غمرات املوت ال خ الظاملني, وإذ ظرف لرتى والتقدير

مجع  ﴾يف غمرات﴿: قوله. أي مسيلمة الكذاب املستهزئون, واألحسن أن يراد ما هو أعم[ املذكورون]
مسيت السكرة بذلك ألهنا تسرت العقل  ( )غمرة من الغمر وهو السرت, يقال غمره املاء إذا سرته,

تقدم أن الكافر موكل به سبع من املآلئكة يعذبونه عند  ﴾ِئَكُة بَاِسطُوا  أَي ِديِهم  َوال َمآل﴿: قوله. وتدهشه
إن املؤمن يكره : إن قلت. خروج روحه, ألن الكافر يكره لقاء اهلل, فتأىب روحه اخلروج فيخرجوهنا كرها

نته ما أعد اهلل بأن املؤمن وإن أحب احلياة وكره املت لكن ذلك قبل احتضاره ومعاي: أجيب. املوت أيضا
له من النعيم الدائم, وأما إذا شاهد ذلك هانت عليه الدنيا وأحب املوت ولقاء اهلل, وأما الكافر فعند 
خروج روحه حني يشاهد ما أعد اهلل مل من العذاب الدائم يرداد كراهة يف املوت, وعلى ذلك قحتمل ما 

يقولون هلم : ]: قوله ﴾ ﴿".اهلل كره اهلل لقاءهمن أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه, ومن كره لقاء : "ورد
أي ألن اإلنسان ال يقدر على إخراج روحه, وإمنا ذلك ألجل تعنيفهم, وقحتمل أن معَّن [ تعنيفا

                                                                                                                                                                                                    

: انظر.فأختبأ ىف منزل ُعثمان, و كان شقيق عثمان بن عفان ىف الرضاعة , و كان عبد اهلل بن أىب السرح ممن ُعفى عنهم , النىب
 .٠٠ ص ٠ج البداية والنهاية, وابن كثري,   ص  جالسير , والذهيب يف  ٠ , واملعارف ص 4 ص  الطربي يف تارخيه, ج

وهذا احلكم عام كما قاله املصنف, علما بأن املدَّعني هلذا األمر كثريون خاصة الطوائف املنحرفة الذين يبنون طائفيتهم (   ) 
, دون خجل وال أو أدعية خاصة مل يعط النيب أحدا قبلهم -ملسو هيلع هللا ىلص-بالكذب على خري الربية من ادعاء تلقي األوامر من رسول اهلل 

ورع, حىت إن بعضهم يزعم أنه يتلقى أورادا اليت هي أعظم من القرآن, عن النيب بعد وفاته بسنوات, يقظة ال مناما, فهؤآلء كلهم 
 .حتت حكم هذه اآلية, نعوذ باهلل من شرورهم -الشك–داخلون 

 . ٠٠- ٠٠ص  ملصدر السابق, جاجلوهري, ا: انظر. شدائده: املاء الكثري, وغمرات املوت: الغر أصله(   ) 
إىل النسائي يف الكربى مستدركه على احلافظ بن عساكر, وتبعه ابن (   ٠) التحفةوعزاه املزي يف . هذا حديث صحيح (  ) 

  وهو عند أمحد يف مسنده, ج. هذا احلديث صحيح يرويه أنس عن عبادة بن الصامت: , وقال٠٠ ص   ج الفتح حجر يف
. ٠   ص  ,ج٠٠ 6در سابق, يف كتاب الرقاق, باب من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه, برقم , والبخاري, مص   ص

ومسلم, مصدر سابق, يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, باب من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل 
 . 64 لقاءه, برقم 
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: قولهظرف ل ﴾اليوم﴿: قوله. حنوها من العذاب الذي حل بكم هتكما هبم ﴾أخرجوا أنفسكم﴿
للعهد أي اليوم املعهود وهو يوم خروج أرواحهم,  فالوقف مث على أنفسكم, وأل يف اليوم ﴾جُت َزون﴿

أي الذل والصَّغار, ال [ اهلوان: ]قوله. وقحتمل أن املراد باليوم يوم القيامة, واألحسن أن يراد ما هو أعم
عذاب التطهري كما يقع لبعض عصاة املؤمنني, ألن كل عذاب يعقبه عفو, فال يقال له هون, وإمنا يقال 

: قوله. الباء سببية, وما مصدرية, أي بسبب كونكم تقولون اخل ﴾مبا كنتم﴿: هقول. لعذاب الكافر
َوَمن  أَظ َلُم ممَِّن اف  تَ َرى َعَلى الّلِه َكِذباا أَو  قَاَل أُو ِحَي ِإيَلَّ وملَ  يُوَح ﴿: قولههذا راجع ل[ بدعوى النبوة اخل]

ءٌ  تَ ﴿: قوله. ﴾ِإلَي ِه َشي  ربُونَ وَُكنُتم  َعن  آيَاتِِه َتس  أي وبسبب كونكم تستكربون عن آياته, فاجلار  ﴾ك 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهلل, ففيه لف ونشر مرتب,  قولهواجملرور متعلق بتستكربون, وهو راجع ل

 .وهذا باعتبار سبب النزول, وإال فكل كافر يقال له ذلك عند املوت
اهلل سبحانه, وقيل املآلئكة ترمجانا عن اختلف يف تعيني القائل, فقيل [ يقال هلم] ﴾و﴿: قوله

مجع فردا وفريدا وفردان مبعَّن  ﴾فرادى﴿ :قوله ( ). اهلل وهذا مرتب على اخلالف هل اهلل يكلمهم أو ال
فال ينفي أهنم  ( )أي وذلك عند احلساب,[ حفاة عراة: ]قوله. منفردين خاليني عن الدنيا ومتاعها

بضم الغني املعجمة وسكون الراء املهملة, مجع أغرل  [ غرال] :: قوله. خيرجون من القبور باألكفان
اجلملة حالية من فعل  ﴾وتركتم ما خولناكم﴿: قوله. ( )كحمر مجع أمحر, أي غري مقطوعني القلفة

أشار بذلك إىل أن [ أي يف استحقاق عبادتكم: ]قوله. متعلق برتكتم ﴾وراء ظهوركم﴿: قولهجئتمونا, و 
على قراءة الرفع هو فاعل تقطع, والبني مبعَّن الوصل  ﴾وبينكم﴿: قوله .الكالم على حذف مضافني

                                                             

قائل هو ملك املوت, ملا ثبت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما, انظر أفيما أخرجه الطربي يف والذي يظهر واهلل أعلم أن ال(   ) 
 تفسريه

ُهَما َعن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم قَالَ (   )   إِنَُّكم  حَم ُشوُروَن ُحَفاةا ُعرَاةا : "كما يف حديث الصحيحني َعن  اب ِن َعبَّاس  َرِضَي اللَُّه َعن  
َنا إِنَّا ُكنَّا فَاِعِلنَي﴾ : ُغر الا مثَّ قَ رَأَ  ا َعَلي   , َوأَوَُّل َمن  ُيك َسى يَ و َم ال ِقَياَمِة [ ٠ :سورة األنبياء, اآلية]﴿َكَما بََدأ نَا أَوََّل َخل ق  نُِعيُدُه َوع دا

يَن َعَلى أَع َقاهِبِم  ُمن ُذ إِب  رَاِهيُم َوِإنَّ أُنَاساا ِمن  َأص َحايب يُ ؤ َخُذ هِبِم  َذاَت الشَِّما َحايب َأص َحايب فَ يَ ُقوُل إِن َُّهم  ملَ  يَ زَالُوا ُمر َتدِّ ِل َفَأقُوُل َأص 
ا تَ َوف َّي َتيِن : فَاَرق  تَ ُهم  َفَأقُوُل َكَما قَاَل ال َعب ُد الصَّاِلحُ  ُت ِفيِهم  فَ َلمَّ ا َما ُدم  ِكيُم﴾ ال   -ِإىَل قوله-﴿وَُكن ُت َعَلي ِهم  َشِهيدا سورة املائدة, ]َعزِيُز احلَ 

, ومسلم يف صحيحه,  ٠  6:حديث رقم 44 ص   انظر البخاري يف صحيحه, كتاب الرقاق, باب احلشر, ج[". ٠  :اآلية
 .6 4 : , حديث رقم٠  ص 6كتاب اجلنة, باب فناء الدنيا وبيان احلشر, ج

 .   ص  الزَّبيدي,  تاج العروس من جواهر القاموس, ج(   ) 
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أي وهي سبعية  ( )[ ويف قراءة بالنصب: ]قوله. وهو املراد هنا, ويراد منه البعد من باب تسمية األضداد
 ﴾شركاؤكم﴿و  ﴾شفعاؤكم﴿: قولهأيضا, والفاعل على هذه القراءة ضمري يعود على الوصل املفهوم من 

ظرف له, والتقدير تقطع الوصل فيما بينكم فقول  ﴾بيتكم﴿ الشفع واملشفوع له إيصال, وألن بني
ما اسم موصول فاعل  ﴾ما كنتم تزعمون﴿: قوله. تفسري للضمري املسترت[ أي وصلكم]املفسر 

 ., وكنتم تزعمون صلته, والعائد حمذوف تقديره وضل عنكم الذي كنتم تزعمونه شفيعا ونافعا﴾وضل﴿
وما يتعلق به أتبعه بذكر ما يدل  ( )ملا تقدم ذكر التوحيد, ﴾إن اهلل فالق احلب والنوى﴿: قوله

على ذلك, واملراد باحلب ماال نوى له يرمى, كالقمح والشعري والفول, وبالنوى ضد احلب, كالرطب 
ل أهنا , فاحنصر ما خيرج من األرض يف هذين النوعني, وإضافة الفالق للحب قحتم( )والنبق ( )واملشمش

حمضة, ففالق مبعَّن فلق, فهو مبعَّن الصفة املشبه وهو األقرب, وقحتمل أهنا لفظية, واملراد فالق يف احلال 
فسر الفلق بالشق ألنه املشهور يف اللغة, وألنه أقرب عربة وأكثر فائدة, [ شاق: ]: قوله. واالستقبال

خيرج احلي ﴿: قوله. راده به كل ما له نوىم[ عن النخل: ]قوله. إن فالق مبعَّن خالق: ابن عباس ( )وقال
قحتمل أنه خرب ثان ألن, وقحتمل أنه كالم مستأنف كالعلة ملا قبله, واملراد باحلي كل ما ينمو   ﴾من امليت

كان ذا روح أو ال كاحليوان والنبات, وبامليت ما ال ينمو كان أصله ذا روح أم ال كالنطفة واحلبة, فتسمية 
لف ونشر مرتب, وأدخلت [ من النطفة والبيضة: ]قوله. ع قبول الزيادة يف كلالنبات حيا جماز جبام

الكاف مجيع ما خيرج من النطفة والبيضة, فجميع احليوانات ال َتلو عن هذين الشيئني, فجميع الطيور 
إمنا عرب باسم الفاعل مع العطف,  ﴾وخمرج امليت من احلي﴿: قوله. من البيض وما عداها من النطفة

                                                             

 .  ابن خلف املقرئ, العنوان يف القراءات السبع, ص:انظر.وهي قراءة نافع والكسائي وحفص(   ) 
سورة األنعام هي من ضمن السور اليت نزلت توضح وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل, اليت تدفع اإلنسان لشكره والثناء عليه كما (   )  

شأنه و عظيم شأنه, وأراد اهلل عز وجل هنا ليقطع سبيل الغاوين يف صرف عبادهتم  هو الشأن يف افتتاحية السورة وأردفها ببيان قدرة
 .لغريه باألدلة الدامغة اليت تثبت وجود اهلل وعلمه وإرادته

 .٠  ص   انظر هناية األرب ج. املشمش بكسر امليمني وسكون الشني هي شجرة معروفة (   ) 
ر(   )   .٠  ص ٠ األفريقي  يف اللسان ج انظر بن منظور. النَِّبق مثر السِّد 
وأخرجه الطراين أيضا يف تفسريه . , عن حممد ابن سعد به٠ ٠6, حبديث رقم     ص  أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ج(   ) 
 ., عن حممح بن سعد به أيضا   ص 6ج
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أي   ﴾من احلي﴿: : قوله. إىل أنه كالم آخر معطوف فالق وليس بيانا له, وإال ألتى بالفعلإشارة 
كاإلنسان والطائر, ويشمل عموم هذه اآلية املسلم والكافر, فيخرج احلي كاملسلم من امليت كالكافر 

لى من  إن اهلل فالق ألجل الرد ع : قولهأتى بذلك وإن علم من  ﴾فأىن تؤفكون﴿: قوله. ( )وبالعكس
أي ال وجه لصرفكم عن اإلميان باهلل [ فكيف تصرفون عن اإلميان: ]قوله. ﴾فأىن تؤفكون﴿: قولهكفرب

أي ألصبح [ مصدر: ]قوله. مع اعرتافكم بأنه اخلالق جلميع األشياء, فهو استفهام إنكاري مبعَّن النفي
حيث أطلق املصدر وهو مبعَّن الدخول يف الصباح وليس مرادا, بل املراد الصبح نفسه, فلذا فسره 

. يكون للظلمة ال للصبح( )اإلصباح, وأراد أثره وهو الصبح, وظاهر اآلية مشكل, ألن اإلنفالق
بأن الكالم على حذف مضاف, واألصل فالق ظلمة اإلصباح مبعَّن الصبح, أو يراد فالق : وأجيب

الفجر الصادق, فهو فالق اإلصباح مبعَّن عمود الصبح, وهو الفجر الكاذب عن ظلمة الليل, مث يعقبه 
ويفيد هذا املفسر أو يفسر فالق خبالق,  ( )اإلصباح األول عن ظلمة آخر الليل, وعن بياض النهار أيضا,

. أي وهو الفجر الكاذب[ وهو أول ما يبدوا من النهار: ]قوله. ومساه فلقا مشاكلة ملا قبله, وكل صحيح
 .متعلق بشاق[ عن ظلمة الليل] : قوله

أي مجيعها حىت اهلوام [ يسكن فيه اخللق: ]قوله. أي حمل سكون واسرتاحة ﴾ناسك﴿: قوله
أي وهو النصب حسبانا معطوف على سكنا ففيه العطف على [ عطفا على حمل الليل: ]قوله. ( )واملياه

                                                             

ن أيب حامت الرازي من طريق سفيان بن وقد ذكر يف تفسري هذه اآلية أقواال خمتلفة ولكن معظمها ترجع إىل ما  أخرجه اب(   )  
مخر اهلل عز وجل طينة آدم أربعني يوما, مث وضع يده فيها , : قال عمر: الثولري عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن سلمان قال

خلق مث  -وقال مؤمل بيده هكذا, ودمج احدامها باألخرى-فارتفع على هذه كل طيب, وعلى هذه كل خبيثة مث خلط بعضه ببعض
انظر الطربي يف ".  منها آدم, فمن مث ﴿خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي﴾ خيرج املؤمن من الكافر وخيرج الكافر من املؤمن

ومحيد بن : , عن محيد بن مسعدة عن بشر بن املفضل, عن سليمان التيمي عن ابن مسعود, قلت٠ 64برقم ٠٠ ص 6تفسريه ج
   .وبقية الرجال ثقات(  ٠ ص  التقريب ج)وبشر بن املفضل ثقة ثبت (  ٠ ص  التقريب ج)مسعدة صدوق 

 .وهو خطأ[ اإلنفاق]كذا يف األصل, ويف النسخ اجلديدة (   ) 
بإضاءة الصبح, اعتماداا بقول ابن عباس رضي  فالق اإلصباحوهذا على فرض ما ذهب إليه الضحاك وجماهذ وقتادة, فسروا (   ) 

 .   ص 6الطربي يف تفسريه ج: انظر" إلصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليليعين با"اهلل عنهما 
والسكن اسم مفعول مثل الفلق على اعتباره مفعوال بالتوسع حبذف حرف جر وهو ما يسكن إليه النفس وتطمئن القلب إليه,  (  )  

أي أنه جعل [ 4٠:سورة النحل, اآلية]ُكم مِّن بُ ُيوِتُكم  َسَكناا﴾ ﴿َوالّلُه َجَعَل لَ : ولذا مسيت الزوج سكنا كما مسي البيت قال تعاىل
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: قوله. وجاعل الشمس والقمر حسبانا وذلك جائز باتفاق: معمويل عامل واحد وهو جاعل, والتقدير
حسابا : ]: قولهصدر حسب وكذا احلسبان بكسر احلاء واحلساب فله ثالثة مصادر و م ﴾حسبانا﴿

أي عالمة ضبط, لكن الشمس يتم دوراهنا يف سنة والقمر وشهر, وذلك  ( )أي ضبطا هلا,[ لألوقات
َس ِضَياء َوال َقَمَر نُوراا َوَقدَّ ﴿: لنفع العباد دنيا ودينا, قال تعاىل َرُه َمَنازَِل لِتَ ع َلُموا  َعَدَد ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّم 

قِّ يُ َفصُِّل اآليَاِت لَِقو م  يَ ع َلُمونَ  َساَب َما َخَلَق الّلُه َذِلَك ِإالَّ بِاحلَ  [ أو الباء حمذوفة: ]قوله. ( )﴾السِِّننَي َواحلِ 
إذا لو قال متعلق بقدر لكان أحسن, ألنك [ وهو حال مقدر: ]: قوله. أي فهو منصوب بنزع اخلافض

تأملت جتد احملذوف هو احلال, على أن جاعل مبعَّن خالق, وأما إن جعل مبعَّن صري فهو مفعول ثان, 
أي ذو العلم  ﴾العليم﴿: قوله. أي الغالب على أمره ﴾العزيز﴿: قوله. وهو إشارة لتقدير ثان يف اآلية

 .التام
ل من لكم بدل بد ﴾لتهتدوا﴿متعلق جبعل, و  ﴾لكم﴿أي خلق, و  ﴾وهو الذي جعل﴿: قوله

: تعاىل قولهاشتمال, فلم يلزم عليه تعلق جر يف جر ُمّتحدي اللفظ, واملعَّن بعامل واحد, ونظريه 
ُفُر بِالرَّمح َِن لِبُ ُيوهِتِم  ُسُقفاا مِّن َفضَّة  ﴿  .فلبيوهتم بدل من ملن يكفر بإعادة العامل ( )﴾جلَََعل َنا ِلَمن َيك 

وهو الذي أنشأ ﴿: قوله, و ﴾وأنشأنا من بعدهم﴿: قولهقة ما يأيت فبإمنا عرب به ملواف ﴾أنشأكم﴿: قوله
اسم فاعل  ( )بالكسر ﴾فمستِقر﴿: قوله. أي فكل أفراد النوع اإلنساين منه[ هي آدم: ]قوله. ﴾جنات

وصف, واملعَّن منكم من استقر يف الرحم, وعرب يف جانبه باالستقرار, ألن زمن بقاء النطفة يف الرحم 
أي وأما مستودع فليس فيه إال فتح  ( )[ ويف قراءة بفتح القاف: ]قوله. قائها يف الصلبأكثر من زمن ب

                                                                                                                                                                                                    

حممد الطاهر بن حممد بن حممد ابن عشور, حممد الطاهر, تفسري التحرير والتنوير, : انظر. لتحصل فيه راحة النفس من تعب العمل
   . 6 ص 6ج( م ٠٠٠ -ه ٠   مؤسسة التاريخ العريب, : بريوت),  الطاهر التونسي, ط

إن اهلل عز وجل جعل الشمس والقمر حبساب معلوم حمدد يدوران به من حيث ال جياوزانه أبدا : واألحسن أن يقال واهلل أعلم(   ) 
 . ٠ ص ٠انظر البغوي املصدر السابق ج. إىل أن ينتهيا إىل منازهلما

 . :سورة يونس, اآلية(   ) 
 .  :سورة الزخرف, اآلية(   ) 
 .أي بكسر القاف(   ) 
 .وهذه قراءة اجلمهور, وقرأه ابن كثري وأبو عمرو وروح عن يعقوب بكسر القاف(   ) 
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الدال, لكن على قراءة الكسر يكون معَّن مستودع شيء مردوع وهو النطفة, وعلى الفتح مكان 
أي يفهمون األسرار والدقائق, وعرب هنا يفقهون إشارة إىل أن  ﴾يفقهون﴿: قوله. استيداع وهو الصلب

وار اإلنسان وما احتوى عليه اإلنسان أمر خفي تتحري فيه األلباب, خبالف النجوم فأمرها ظاهر أط
 .مشاهد, فعرب فيها بيعلمون

باإلجياد : ملا امنت سبحانه وتعاىل على عباده أوال ﴾وهو الذي أنزل من السماء ماء﴿: قوله
ملاء الذي به حياة كل شيء بإنزال ا: امنت ثانيا ﴾وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة﴿حيث قال 

أي ونكتته [ فيه التفات: ]قوله. ( )﴾ويف السماء رزقكم﴿تعاىل  قولهونفعه, وهو الرزق املشار إليه ب
 ﴾فأخرجنا﴿: قوله. الباء للسببية ﴾به﴿: قوله. االعتناء بشأن ذلك املخرج, إشارة إىل أن نعمه عظيمة

كعور فهو عور وأعور,   ( )يء فهو خضر وأخضر,يقال خضر الش ﴾خضرا﴿: قوله. بيان ملا أمجل أوال
شروع يف  ﴾ومن النخل﴿: قوله. إشارة إىل أن خضرا صفة ملوصوف حمذوف[ شيئا]وقدر املفسر 

أي بدل بعض من  [ ويبدل منه: ]قوله. تفصيل حال الشجر, بعد ذكر عموم النبات, ملزيد الرغبة فيه

                                                             

 .  :سورة الذاريات, اآلية(   ) 
اهلل عز وجل سبحانه وتعاىل يف حكمته أن جعل تعتمد النباتات واإلنسان واحليوانات يف غذائها على النباتات اخلضرة حىت وإن   (  ) 

ة وهذه املصانع احلديثة اليت تعتمد من انتاجاهتا اخلضراء خيرجها النبات بأمر ربه عند بداية منوه وتسمى كانت تنتج من املصانع احلديث
واليت حتتوي على الكلوروفيل الذي عرّب عنه القرآن باخلضر حيث يقوم باالستفادة من " البالستيدات اخلضراء"يف كتب العلوم النباتية 

 .مائية ينتج عنها تكوين احلبوب والثمار املختلفة وسائر أجزاء النبات اليت نراها يف احلدائق والبساتنيالطاقة الضوئية وقحوهلا إىل طاقة كي
هي اليت تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية , وحتويلها " اخلضر"إن العلماء الباحثني يف جمال فسيولوجيا النبات اكتشفوا أن املادة اخلضراء 

وكان هذا االكتشاف بعد دراسات متواصلة , وجتارب متنوعة استغرقت قروناا .الثمار املختلفة  إىل طاقة كيماوية ينتج عنها تكوين
إن هذه العملية يف تكوين احلبوب والثمار واألشجار كانت سراا جمهوالا خيتفي يف أعماق الثيالكويد . ثالثة امتدت إىل القرن العشرين 

ردة , عرفها علماء النبات بعد سلسلة طويلة من البحوث والدراسات املتواصلة اليت داخل البالستيدة اخلضراء اليت ال ترى بالعني اجمل
أن يف النبات مادة : وبعد أن توافرت هلم وسائل البحث العلمي الدقيقة قرروا يف هناية املطاف. جتند هلا العلماء طوال بضعة قرون 

وهذا .اليت هي أساس لتكوين مجيع املواد املكونة للثمار واألشجار والزروع خضراء , وأن هذه املادة اخلضراء َترج املواد الكربوهيدراتية 
-http://quran: انظر وموقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. ما قرره القرآن الكرمي قبل ألف وأربعمائة عام

m.com/articleprint.php?id=     
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: قوله. ( )يزان عنه, فإذا انفلقت عنه مسي عذقاأي قبل انفالق الك[ أول ما خيرج منها: ]قوله. كل
مجع قنو كصنو وصنوان, وهذا اجلمع يلتبس باملثَّن دون حالة الوقف, ويتميز املثَّن بكسر  ﴾قنوان﴿

نونه, واجلمع بتوارد احلركات اإلعراب عليه وباإلضافة, فتحذف نون املثَّن دون اجلمع, فنقول هذا قنواك, 
لنسب فإذا نسبت إىل املثَّن رددته غلى املفرد فقلت قنوي, وإذا نسبت إىل ويف اجلنع هذه قنوانك, وبا

وقيل هي  ( )مجع عرجون قيل هي الشماريخ,( )[عراجني: ]قوله. اجلمع أبقيَته على حاله فقلت قنواين
السبائط, وال شك أن الشماريخ قريب بعضها من بعض, والسبائط كذلك, واعلم أن أطوار النخل سبع  

طاب زبرت, فأوهلا الطلع, مث اإلغريض, مث البلح, مث الزهو, مث البسر, مث : جيمعها قولككاإلنسان, 
: : قوله. وهلذه األمور قدم على ما بعده ( )"أكرموا عمتكم النخلة"الرطب, مث التمر, ويف احلديث 

معطوف على نبات, من عطف اخلاص على العام, والنكة مزيد الشرف لكوهنا من أعظم  ﴾وجنات﴿
اخل معرتضا  ﴾ومن النخل﴿: قولهويكون . معطوفان على النبات والزيتون والرمان  :قولهنعم, وكذا ال

بني املعطوف واملعطوف عليه اعتناء بشأن النخل لعظم منته, ويصح عطف جنات على خضر, وهذا 
رب حمذوف على قراءة اجلمهور, وقريء شذوذا برفع جنات والزيتون والرمان, وخرج على أنه مبتدأ, واخل

أي تفكروا [ نظر اعتبار: ]قوله. يقال مشتبه ومتشابه مبعَّن ﴾مشتبها﴿: قوله. تقديره ومن الكرم جنات

                                                             

ُق بالفتح(   )  ُق, بالكسر. أنا ُعَذيُقها املرجَّبُ : ول احلُباب بن املنِذرالَنخلُة حبملها؛ ومنه ق: الَعذ  : وَعَذق ُت النخلةَ . الِكباسةُ : والِعذ 
 .   انظر اجلوهري, مرجع سابق, ص. قطعُت َسَعفها

ينظر إبراهيم مصطفى , املعجم . ما قحمل التمر والعذق وهو من النخل كالعنقود من العنب, وجيمع بعراجني: العرجون(   ) 
 . 6 ص  وسيط, جال
ُع ِفيِهَما مَشَارِيخُ   (  )  م  ُروُخ ِوزَاُن ُعص ُفور  لَُغٌة ِفيِه َواجلَ  رَاُخ َما َيُكوُن ِفيِه الرَُّطُب َوالشُّم  انظر الفيومي, أمحد بن حممد بن علي, . َوالشِّم 

 .6  , ص(ت.املكتبة العلمية, د: بريوت)ط, .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري, د
عن " أكرموا عمتكم"أخرجه أبو يعلى املوصلي يف مسنده, مسند علي بن أيب طالب, حديث أكرموا عمتكم النخلة, حديث (   ) 

, عَ :َشي َباَن, قال ثَ َنا َعب ُد الرَّمح َِن اأَلو زَاِعيُّ, َعن  ُعر َوَة ب ِن ُرَومي   ُروُر ب ُن َسِعيد  التَِّميِميُّ, َحدَّ ثَ َنا َمس  , قَالَ ن  َحدَّ قَاَل : َعِليِّ ب ِن َأيب طَاِلب 
َلَة, فَِإن ََّها ُخِلَقت  ِمَن الطِّنِي الَِّذي ُخِلَق ِمن ُه آَدُم, َولَي َس ِمَن الشََّجِر ي ُ : "-ملسو هيلع هللا ىلص-َرُسوُل اللَِّه  َتُكُم النَّخ  رُِموا َعمَّ رَُها َأك  ويف " ل َقُح َغي  

وله شواهد يرتقي هبا إىل درجة احلسن : قلت. منكر احلديث: ن عدي اجلرجاينسنده مسرور بن سعيد التيميمي قال فيهأبو أمحد ب
  مكتبة املعارف﴾ ج: ﴿الرياض  حممد ناصر الدين, السلسلة الضعيفة, ط األلباين, :موضوع, انظر: لغريه, وذكره األلباين وقال

 . 6 برقم  64 ص
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: : قوله. يف مصنوعاته لتعلموا أن ربكم هو القادر املريد ملا يشاء, فتفردوه بالعبادة وال تشركوا به شيئا
وخشبة : ]قولهراجع للمفتوح, و [ شجركشجرة و : ]قولهأي املفتوح واملضموم,  ( )[وهو مجع مثرة]

مصدر ينع بكسر النون ينيع بفتحها   ﴾وينعه﴿: قوله. راجع للمضموم, فهو لف ونشر مرتب[ وخشب
وقريء بضم الياء, واملعَّن تفكروا وتأملوا ابتداء الثمر, حيث يكون  ( )كتعب يتعب ويصح العكس,

نضج فإنه يعود حلوا تسقى مباء واحد, ونفضل  بعضه مرا وبعضه ملحا ال ينتفع بشيء منه, وانتهاؤه إذا
إن اهلل فالق ﴿ :قولهاإلشارة إىل مجيع ما تقدم من  ﴾إن يف ذلكم﴿: قوله. بعضها على بعض يف األكل

أشار بذلك إىل أن ظهور األدلة ال تفيد وال تنفع, [ ألهنم املنتفعون هبا: ]قوله. إىل هنا ﴾احلب والنوى
 .أما من سبق له الذكر, فال تنفعه اآليات وال يهتدي هباإال إذا كان العبد مؤمنا, و 

: قوله. الضمري لعبدة األصنام, وهذا إشارة إىل أهنم قابلوا نعم اهلل العظيمة باإلشراك ﴾وجعلوا﴿: قوله
متعلق مبحذوف حال,  ﴾هلل﴿هذه طريقة يف اإلعراب, وهناك طريقة أخرى, وهي أن [ مفعول ثان]

قيل املراد هبم الشياطني, وإىل  ﴾اجلن﴿: قوله. مفعول ثان مقدم[ شركاء]واجلن مفعول أول مؤخر, و
وقيل املراد هبم نوع من املآلئكة كانوا يعبدوهنم, [. حيث أطاعوهم اخل: ]قولههذا يشري املفسر ب

 .العتقادهم أهنن بنات اهلل
يعود على  الضمري يصح أن يكون عائدا على اجلن,  وعليها املفسر, ويصح أن ﴾وخلقهم﴿: قوله

الضمري عائد على اليهود  ﴾وخرقوا﴿: قوله[. قد]اجلميع, واجلملة حال من اجلن, ولذا قدر املفسر 
والنصارى ومشركي العرب, فاليهود والنصارى نسبوا له البنني, ومشركوا العرب نسبوا له البنات, فالكالم 

عل وخرص مبعَّن كذب, وقريء يقال اختلق وخلق وخرق وافرتى وافت[ اختلقوا: ]قوله. على التوزيع
حيث : ]قوله. شذوذا باهلاء املهملة والفاء من التحريف وهو التزوير ألن احملرف مزور مغري للحق بالباطل

                                                             

, وبه قرأ اجلمهور, وقرأ محزة والكسائي وخلف بضم الثاء وامليم وهو مجع الثمر هو اجلَّن الذي خيرجه الشجر, بفتح الثاء وامليم(   )  
,  , طإتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشرالدمياطي, شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغين, : انظر. تكسري

  .٠٠ , ص(م664 -ه 6   دار الكتب العلمية, : لبنان)
َنع : قالوالينع هو الطيب والنضج, ي(   )    ينظر اجلوهري, مصدر سابق, ج. بفتح النون وكسرها, ويقال أينع ويُونع يَنعاا–يَ َنَع يَ ي  
 .   ص
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واملسيح ابن اهلل ليكون قد مجع مقالة الفرق الثالثة, فاليهود : كان عليه أن يقول[ قالوا عزير ابن اهلل
 .املآلئكة بنات اهلل: املسيح ابن اهلل, واملشركون قالوا: اعزيرا ابن اهلل, والنصارى قالو : قالوا
أىن منصوبة  ﴾أىن يكون له ولد﴿: قوله. هو قولهخرب حمذوف قدره املفسر ب ﴾بديع السماوات﴿: قوله

على التشبيه باحلال, وله خرب مقدم مفعول وولد امسها مؤخر, ويصح أن تكون تامة وولد فاعلها, 
من شأنه : ]قوله. د, واحلال أنه مل تكن له صاحبة, مع كونه اخلالق لكل شيءكيف يوجد له ول: واملعَّن

دفع بذلك ما يقال إن من مجلة الشيء ذاته وصفاته, فيقتضي أهنا خملوقة مع أن ذلك [ أن خيلق
خرب  ﴾ال إله إال هو﴿خرب ثان, و  ﴾ربكم﴿خرب أول, و ﴾اهلل﴿و. مبتدأ ﴾ذلكم﴿: : قوله. مستحيل
مفرع على ما ذكر من هذه األوصاف,  ﴾فاعبدوه﴿: قولهخرب رابع, و  ﴾شيء خالق كل﴿ثالث, و

 ﴾خالق كل شيء﴿: قولهف. فاملعَّن أن املتصف باأللوهية, اخلالق لكل شيء, هو أحق بالعبادة وحده
فهو رد ملا زعموه من الولد له سبحانه  ﴾وخلق كل شيء﴿: قولهوأما . ﴾فاعبدوه﴿: قولهتوطئة ل
أي متصرف يف خلقه ومتويل أمورهم, فالواجب قصر العبادة  ﴾على كل شيء وكيل وهو﴿: قوله. وتعاىل

 . عليه, وتفويض األمور إليه
مجع بصر وهو حاسة النظر, أي القوة الباصرة, ويطلق على العني نفسها ( )﴾ال تدركه األبصار﴿: قوله

صوص برؤية املؤمنني رهبم يف أي نفي الرؤية عام خم[ وهذا خمصوص: ]قوله. من إطالق احلال وإرادة احملل
                                                             

إدراك البصر صفة من املخلوق, وكل ما أدرك إليه البصر فهو خملوق, وكل ما أدركه بصرك ميكنك تصويره تصويرا كامال, ولذا   (  ) 
عليه, إذ حىت املؤمنون الذين اختصوا بالنظر إليه, مل يعطوا إدراك البصر بل النظر إليه, كما يف نفى اهلل عز وجل عن ذاته وقوع اإلدراك 

, ومل يعرب بأن وجوها يومئذ [  -  : سورة القيامة, اآلية]ِإىَل رَب َِّها نَاِظرٌَة﴾  ۞﴿ُوُجوٌه يَ و َمِئذ  نَّاِضرٌَة : سورة لقيامة, حيث قال
هو القوة اليت هبا النظر تامنتشرة يف عني اإلنسان يف وسط احلدقة وبه يتم إدراك املبصرات, فمن  هنا مبصرة, ألن اإلبصار مجع بصر, و 

تتبني خصوصية اهلل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصري وبني آهلتهم الباطلة املصنوعة من الصخور واألحجار واخلشب 
وال قحيطون به سبحانه , إال أهنم مع رؤيتهم له ال يدركونه , يامة رؤيا عيانية حقيقية إنه سبحانه يراه املؤمنون يوم الق: إذاا نقول .وغريها
لكننا ال , ونرى القمر , ونرى الشمس , وهلل املثل األعلى فنحن اآلن مثالا نرى السماء , وفرٌق بني الرؤية وبني اإلدراك . وتعاىل 

وهلل املثل , إال أننا ال نستطيع أن ندرك تفاصيل هذا اجلبل وحنو ذلك , ل بل يف األرض نرى اجلب, نستطيع أن ندرك هذه املخلوقات 
فهو سبحانه وتعاىل ال تتومهه القلوب , ولكن مع ذلك ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري , فاهلل يرى , األعلى 

 .أو لصفة معنوية أو لصفة فعلية , ة ذاتية هلل سبحانه وتعاىل سواء كان هذا التصوير مما يتومهه القلب أو العقل لصف, بتصوير معني 
 .   ص ٠ابن عشور, مصدر سابق ج: انظر
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 :قولهعلة ل[ لرؤية املؤمنني: ]قوله. اآلخرة, ألن الفعل إذا دخل عليه النفي يكون من قبيل العام
أي قامت هبا النضارة, وهي البهجة واحلسن, [ ناضرة: ]قوله. علة للعلة[ تعاىل قولهل: ]قولهخمصوص, و 

وقيل املراد : ]قوله. ( )أي ليلة أربعة عشر[ ليلة البدر: ]قوله. أي باصرة للذات املقدس[ ناظرة]: قولهو 
أي وعلى هذا فالنفي باق على عمومه فال قحيط به بصر أحد أبدا, ال يف الدنيا وال يف اآلخرة, فال [ اخل

ينايف أن املؤمنني يرونه يف اآلخرة, لكن بال كيف وال احنصار لوجود أدلة عقلية ونقلية, أما النقلية 
نة واإلمجاع, والعقلية منها أن اهلل علق رؤيته على استقرار اجلبل وهو جائز, واملعلق على فالكتاب والس

, إذ ال جيوز على النيب سؤال احملال إذ هو ملسو هيلع هللا ىلصاجلائز جائز, ومنها لو كانت الرؤية ممتنعة ملا سأهلا موسى 
يرى, فاهلل يصح جهل, ويستحيل على النيب اجلهل, ومنها أن يقال اهلل موجود, فكل موجود يصح أن 

أن يرى, خالفا للمعتزلة واملرجئة واخلوارج حيث أحالوا الرؤية يستلزم املقابلة واتصال أشعة بصر الرائي 
باملرئي, فيلزم أن يكون املرئي جسما, وتعاىل اهلل عن اجلسمية, ورد كالمهم مبا علمت, وبأن هذا التالزم 

أي ال تبلغ كنه حقيقة ذاته وصفاته أبصار وال [ يط بهال حت: ]قوله. عادي ال عقلي, وجيوز َتلف العادة
 .بصائر

. فيه تفسريان أيضا, األول يراها, والثاين قحيط هبا على أسلوب ما تقدم ﴾وهو يدرك األبصار﴿: قوله
أي ألن رؤية كل منهما لصاحبيه غري مستحيلة, وما جاز على أحد املثلني [ وال جيوز يف غريه اخل: ]قوله

من لطف  ﴾وهو اللطيف﴿: قوله. هذا هو التفسريالثاين[ أو قحيط به علما: ]قوله. خرجيوز على اآل
: قوله, و ﴾ال تدركه األبصار﴿: : قولهراجع ل : قولهفال قحيط به بصر وال بصرية, ف ( )مبعَّن احتجب,

                                                             

, فنظر إىل القمر -ملسو هيلع هللا ىلص-كما يف الصحيحني عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهلل قال كنا جلوساا ليالا مع النيب (   ) 
ال تضامون يف رؤيته, فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا : "ليلة أربع عشرة فقال

ِد َربَِّك قَ ب َل طُُلوِع الشَّم ِس َوقَ ب َل ال غُ  ُروِب﴾ سورة ق ويف رواية إنكم وقبل غروهبا فافعلوا, مث قرأ ﴿َفاص رب  َعَلى َما يَ ُقولُوَن َوَسبِّح  حِبَم 
ِس َوقب َل ُغُروهِبَا﴾ ج: كتاب تفسري القرآن, باب قوله  البخاري,: انظر". سرتون ربكم عياناا  ِد رَبَِّك قَ ب َل طُُلوِع الشَّم    ﴿َوَسبِّح  حِبَم 

 .66   برقم    ص  , ومسلم, كتاب املساجد ومواضع الصالة, باب فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليها, ج6  ص
اسم من أمساء اهلل العظيم, ومعناه : اللَّطيفُ : مجع عليه أصحاب املعاجم هو أنهذا ال يصح, ومل يقل به أحد قبله, والذي أ (  ) 

ولُطف . َلَطف اهلل لك, أي أوصل إليك ما حُتب برفق: ويقال: إذا رَفق ُلط فاا : وَلطف فالن لفالن يَ ل ُطف. الرفيق بعباده: واهلل أعلم
الرِبُّ : اللََّطفُ : وقال الليث. إذا كانت ضامرة البطن: اخلصر وجارية لطيفة: ويقال. أي صُغر:-بضم عني الكلمة-الشيء يلُطف

رِمة ما َغُمض معناه وَخفي : واللطيف من الكالم: قال. أي رفيق: وفالن لطيف هبذا األمر. وأمُّ لطيفة بولدها تُ ل طف إلطافا. والتَّك 
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فهو لف ونشر مرتب, وهذا هو املناسب هنا, فقول  ﴾وهو يدرك األبصار﴿: قولهراجع ل ﴾اخلري﴿
الرؤوف احملسن, وهو وإن كان مناسبا يف نفسه, إال أنه  ﴾اللطيف ﴿يقتضي أن معَّن [ بأوليائه]ر املفس

فتحصل مما تقدم أن الرؤية بالبصر يف اآلخرة للمؤمنني, وقع فيها خالف بني املعتزلة . غري مالئم هنا
بل  ( )شيء فهو جائز, وأهل السنة, وأما رؤية قلوب العارفني له يف الدنيا مبعَّن شهود القلب له يف كل

 هو مطلبهم وغاية مقصودهم ومناهم, 

                                                                                                                                                                                                    

مناهل العرفان في ,  الزرقاين, حممد عبد العظيم, ط األزهري,: انظر. لرقته ودقته, وهذه هي مدار معاين هذه الكلمة, واهلل أعلم
النهاية في و اجلزري, أبو السعادات املبارك بن حممد,  .٠ ص  ج( م 66 -ه     دار الكتاب العريب, : بريوت), علوم القرآن

 . 66 ص  , ج(م6٠6  -ه  66   -املكتبة العلمية : بريوت)ط, ., دغريب الحديث واألثر
اهلل عز وجل قضية هبت الغبار بني هذه األمة منذ العصر األول إىل وقتنا هذا,  منهم من ينفي هذه الرؤية نفيا كليا   قضية رؤية  (  ) 

ال يرى يف الدنيا وال يف اآلخرة, ومنهم منم يقول يرى يف الدنيا يف املنام وال يرى رأي العني إال يف اآلخرة, كأهل : كاملعتزلة, ويقول
وأما . قال ابن تيمية وغريه, ومنهم من يقول إنه يرى يوم القيامة لدى املؤمنني فقط, إىل غري ذلك من اخلالفالسنة واجلماعة, وبه 

أهل السنة واجلماعة يقولون إن كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل املوت فدعواه باطلة باتفاق ؛ ألهنم اتفقوا مجيعهم على أن أحدا 
:  ميوت, استدالال مبا صح عند مسلم عن النواس بن مسعان عن النيب صلى الل ذكر الدجال قالمن املؤمنني ال يرى ربه بعينيه حىت

أنه أخربه بعض أصحاب رسول اهلل : فأخربين عمر بن ثابت األنصاري : قال الزهري . واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حىت ميوت"
رهم فتنته  -صلى اهلل عليه وسلم-أن النيبَّ »:  -صلى اهلل عليه وسلم- تعلمون أَنَّه ليس يرى أحد منكم : "قال يومئذ للناس وهو قحذِّ

انظر صحيح مسلم, كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب " ]كافر , يقرؤه كلُّ من َكرَِه َعمَله: ربَّه حىت ميوَت , وأَنَّه مكتوب بني عينيه 
 [.٠ -6 ص 4 , ج6   ذكر ابن صياد, برقم

ائق اإلميان من املعرفة باهلل, ويقني القلوب ومشاهدهتا, وجتلياهتا هو صحيح ويقع ذلك حسب مراتب ولكن الذي يقع ألهل حق
اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه, فإن مل : "اإلميان كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا سأله جربيل عليه السالم عن اإلحسان, قال

 [.6 ص  اب يف اإلميان, جابن ماجه يف سننه, ب" ]تكن تراه فإنه يراك
يف  وقد يرى املؤمن ربه يف املنام يف صورة متنوعة على قدر إميانه ويَِقيِنه, فإذا كان إميانه صحيحا مل يره إال يف صورة حسنة, وإذا كان

يها من األمثال املضروبة إميانه نقص رأى ما يشبه إميانه, ورؤيا املنام هلا حكم غري رؤيا احلقيقة يف اليقظة, وهلا تعبري وتأويل ملا ف
 .للحقائق

وقد قحصل لبعض الناس يف اليقظة أيضا من الرؤيا نظري ما قحصل للنائم يف املنام, فريى بقلبه مثل ما يرى النائم, وقد يتجلى له من  
رأى ذلك بعيين رأسه  ورمبا غلب أحدهم ما يشهده قلبه وجتمعه حواسه, فيظن أنه. احلقائق ما يشهده بقلبه, فهذا كله يقع يف الدنيا

 .حىت يستيقظ فيعلم أنه منام, ورمبا علم يف املنام أنه منام
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 :( )قال العارف
                                                                                                                                                                                                    

فهكذا من العباد من قحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حىت تفنيه عن الشعور حبواسه فيظنها رؤية بعينه, وهو غالط يف ذلك, وكل  
ابن تيمية,  : ه   انظر.ا.ه فهو غالط يف ذلك بإمجاع أهل العلم واإلميانمن قال من العباد املتقدمني أو املتأخرين أنه رأى ربه بعيين رأس

 .46 ص  م﴾, ج  ٠٠  -ه   6   دار الوفاء, ),  , طمجموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين, 
ة يف اليقظة, وهلا تعبري وتأويل ملا فيها من األمثال أما الرؤيا يف املنام فيقول شيخ اإلسالم جبواز وقوعها, لكن حكمها غري رؤيا احلقيق 

املضروبة للحقائق, ولذلك َتتلف الرؤيا يف املنام من شخص آلخر حسب إميانه, مما يؤكد أن هلا حكما خيالف رؤيا اليقظة, واهلل تعاىل 
 .أعلم

ملولد والدار والوفاة, املشهور بابن الفارض هو أبو حفص عمر بن أيب احلسن علي بن املرشد بن علي احلموي األصل املصري ا(   ) 
, صاحب نظم التائبة يف السلوك على طريقة املتصوفة املنسوبني إىل االحتاد , تكلم فيه غري واحد من املشايخ واحملقيقني بسبب 

   , البداية والنهاية جابن كثري :انظر]قاله ابن كثري, " وقد ذكره شيخنا أبو عبد اهلل الذهيب يف ميزانه وحط عليه"قصيدته هذه 
 [.   ص

كان قد : مسعت منه من شعره , وقال يف التكملة: ه ,  قال املنذري   6بالقاهرة , ومات سنة ( ه ٠6 )ولد يف ذي القعدة سنة 
ان لس لسان الميزان أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي,انظر احلافظ ابن حجر, . ]مجع يف شعره بني احلوالة واحلالوة

 [.   ص  ج( 646  – ٠6  مؤسسة األعلمي للمطبوعات, : بريوت),  , طالميزان
 :ومن قصيدته

 وأشهد في ها أن                   ها ل ي صلت  ۞۞هلا صلوايت باملقام أقيمها 
 إىل حقيقته باجلمع يف كل سجدة ۞۞كالنا مصل واحد ساجد 

 :ومنها
 نتهائي يف مواضع رفعيتواهني ا ۞۞وها أنا أبدي يف احتادي مبدأي 

 ولكن صاليت ل ي ومن     ي كعبيت  ۞۞ ه          ي   ويف موقفي ال بل إىل توج
  :ومنها

 حبيث استقلت عقله واستفزت ۞۞وال تك ممن طيشة دروس           ه 
 مدارك غايات العقول السلمية ۞۞فتم وراء العقل علم يدق عن 

 .ي      نت من خطائي حميدتكا۞۞تلقيته عين وم ين أخ ذته  ونفسي 
فإن مل يكن يف تلك القصيدة صريح االحتاد الذي ال حيلة يف وجوده فما يف العامل زندقة وال : "قال الذهيب بعدما ساق هذه األبيات

سير أعالم هيب, انظر الذ". ]ضالل , اللهم أهلمنا التقوى وأعذنا من اهلوى فيا أئمة الدين أال تغضبون هلل فال حول وال قوة إال باهلل
 [.6٠ ص   , جالنبالء

سورة املائدة, ]﴿لََّقد  َكَفَر الَِّذيَن َقآلُوا  ِإنَّ الّلَه ُهَو ال َمِسيُح اب ُن َمر مَيَ﴾ : عند قول اهلل تعاىل, وقال أبو حيان األندلسي يف تفسريه 
وذهب , ى إىل الصوفية حلوَل اهلل يف الصور اجلميلة وانتم, ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من أقر باإلسالم ظاهراا [ "٠ :اآلية
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 إليها قلوب األولياء تسارع  ۞۞أنلنا مع األحباب رؤيتك اليت             
. مجع بصرية وهي النور الباطين الذي ينشأ عنه العلوم واملعارف ﴾بصائر﴿: قوله. وكذا رؤياه يف املنام

ي األدلة, ومسيت احلجج بصائر, ألهنا تنشأ عنها من باب تسمية املسبب مجع حجة وه[ حجج: ]قوله
: : قوله. قدر املفسر الضمري إشارة إىل أن املفعول حمذوف[ ها] ﴾فمن أبصر﴿: قوله. باسم السبب

قدر املفسر متعلق اجلار واجملرور فعال ماضيا مؤخرا,  وهو غري مناسب للزوم زيادة [ أبصر] ﴾فلنفسه﴿
: قولهاملناسب تقديره امسا مبتدأ, واجلار واجملرور خربه, والتقدير فإبصاره لنفسه, وكذا يقال يف الفاء, بل 

أي نفعه فال يعود على اهلل من الطاعة نفع, وال يصل [ ألن ثواب إبصاره: ]قوله. ﴾ومن عمي فعليها﴿
 . أي عن البصائر مبعَّن احلجج[ عنها] ﴾ومن عمي﴿: قوله. له من املعصية ضر

الكاف يف حمل نصب نعت ملصدر حمذوف تقديره نصرف اآليات  ﴾وكذلك نصرف اآليات﴿: قوله    
أي األحكام [ كما بينا ما ذكر: ]قوله. , مثل التصريف يف هذه السورة( )يف غري هذه السورة تصريفا

: ه تعاىلهذا وعد من اهلل بإكمال الدين وإظهاره, فلذا كان نزول قول اآليات ﴾نبني﴿: قوله. املذكورة
َمل ُت َلُكم  ِديَنُكم  ﴿ أي لتقوم هبم العربة [ ليعتربوا: ]قوله. ( )من مبشرات الوفاء لرسول اهلل ( )﴾ال يَ و َم َأك 

[ يف عاقبة األمر: ]قوله. عليه ﴾وليقولوا﴿: أي اإلتعاظ, فيميزوا احلق من الباطل, وقدره املفسر, قوله
فَال تَ َقَطُه آُل ِفر َعو َن ﴿: نظري قوله تعاىل( )م العاقبة والصريورةال وليقولواأشار بذلك إىل أن الالم يف 

, وقيل إن الالم للعلة حقيقة, واملعَّن نصرف اآليات ليعترب الذين آمنوا ( )﴾لَِيُكوَن هَلُم  َعُدّواا َوَحَزناا 

                                                                                                                                                                                                    

, وابن الفارض , وابن عريب املقيم بدمشق , وابن أحلى , والشعوذي , من ذهب من مالحدهتم إىل القول باالحتاد والوحدة كاحلالج
ليس  -على كل حال–جل والذي يظهر أن هذا الر : قلت[.    ص   انظر أبا حيان يف تفسريه , ج". ]وأتباع هؤالء كابن سبعني

 .برجل خري, واهلل أعلم
 .ذلك أن السورة تدور حول احملاور الثالثة  كما ذكرت يف أول السورة فراجعها(    )
 . : سورة املائدة, اآلية(    )
ي الدر فانظر السيوطي, . مكث بعد نزول هذه اآلية إحدى ومثانني يوماا , مث قبضه اهلل إليه ملسو هيلع هللا ىلصذكر بعض العلماء أنه (    )

 .4٠ -٠6 ص  , جالمنثور
 .   ص 4, جاللبابابن عادل الدمشقي, يف : انظر. هذا من قول أيب البقاء وابن عطية بأهنا  الم الصَّي  ُرورةِ (    )

 .4:القصص, اآلية سورة(   ) 
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فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿:ونظريه قوله تعاىل ( )ويزدادوا هبا إميانا, وليقول الذين كفروا درست ليزدادوا كفرا,
َتب ِشُرونَ  ِسِهم   ۞ فَ زَاَدت  ُهم  ِإميَاناا َوُهم  َيس  ساا ِإىَل رِج  : , قوله( ) ﴾۞َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِم مََّرٌض فَ زَاَدت  ُهم  رِج 

دارست( )كقاتلت, من املدارسة, واملعَّن تذاكرت مع أهل الكتاب فتعلمت منهم تلك القصص. 
وهي درست بفتح الدال : أي قرأت الكتب, وبقي قراءة ثالثة سبعية أيضا[ ويف قراءة درست: ]قوله

راجع لكل من [ وجئت هبذا منها: ]قوله. والراء والسني, أي عفت وبليت وتكررت على األمساع
 .أي اآليات, وذكر باعتبار معناها وهي القرآن ﴾ولنبينه﴿: قوله. القرائتني

ملا ذكر اهلل سبحانه وتعاىل قبائح املشركني وتكذيبهم لرسول اهلل, أخذ  ﴾أوحي إليكاتبع ما ﴿: قوله
اتبع, أي دم على ذلك, وال تبال بكفرهم, وال تلتفت لقوهلم, وما اسم موصول, : يسلي رسوله بقوله

والعائد حمذوف, ونائب فاعل أوحي ضمري مسترت عائد على ما, وإليك متعلق بأوحي, ومن ربك متعاق 
حذوف حال, ومن البتداء الغاية, والتقدير اتبع الذي أوحي إليك هو أي القرآن, حال كونه صادرا مب

وناشئا عن ربك, ويصح أن تكون مصدرية, ونائب  الفاعل هو اجلار واجملرور, والتقدير اتبع اإلقحاء 
ليه لتأكيد مجلة معرتضة بني املعطوف واملعطوف ع آل إله إال هو: قوله. اجلائي إليك من ربك

  ( )أي ال تتعرض هلم وال تقاتلهم, وهذا على أنه منسوخة  ﴾وأعرض عن املشركني﴿: قوله. ( )التوحيد

                                                             

ملعصية, يستندون يف هذا القول وهذا التفسري يوافق مع ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة بأن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص با (  ) 
َتَدو ا زَاَدُهم  ُهداى َوآتَاُهم  تَ ق واُهم ﴾ : باآليات الباهرة واألحاديث الطاهرة, ومن تلك اآليات قول الباري سبحانه سورة ]﴿َوالَِّذيَن اه 

ِديَ ن َُّهم  ُسبُ َلنَ : , ومنه قوله تعاىل[٠ :حممد, اآلية ِسِننَي﴾ ﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ه  [ 66:سورة العنكبوت, اآلية]ا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع ال ُمح 
من رأى منكم منكرا : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال ومن احلديث ما أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث أيب سعيد اخلدري 

بَاب بَ َياِن َكو ِن : ]ا احلديث قائالا وترجم مسلم هلذ" فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان
َي  َر بِال َمع ُروِف َوالن َّه  ُقُص َوَأنَّ اأَلم  ِي َعِن ال ُمن َكِر ِمَن اإِلميَاِن َوَأنَّ اإِلميَاَن َيزِيُد َويَ ن   مسلم, كتاب اإلميان, : , ينظر[َعِن ال ُمن َكِر َواِجَبانِ الن َّه 

ِي َعِن ال    .  ص  اخل, ج..ُمن َكِر ِمَن اإِلميَاِن َوَأنَّ اإِلميَاَن يَزِيُد َويَ ن  ُقصُ بَاب بَ َياِن َكو ِن الن َّه 
 .   -   : سورة التوبة, اآلية(    )
َت﴾, وقرأ ابن عامر بغري الف وفتح السني واسكان التاء: وهذه قراءة ابن كثري وابو عمرو, بااللف وفتح التاء(    ) : ﴿دارس 

﴾, والباقون بغري الف أبا عمرو الداين, مصدر سابق, : ينظر. ﴿دَرس َت﴾ وكلها سبعية: واسكان السني وفتح التاء ﴿دَرَست 
 . ٠ ص

 .   ص ٠ابن عاشور, مصدر سابق, ج: انظر. وتفيد هنا اندماج التذكري بالوحدانية لزيادة تقريرها وإغاظة املشركني: قلت(    )
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كما يأيت للمفسر, وقيل إن اآلية حمكمة, واملعَّن ال تلتفت إىل رأيهم, وال تغتظ من أقواهلم وإشراكهم, 
إذا "ال يستطاع ردها, ففي احلديث إذا أمجع خلق على ضاللة : ألن ذلك مبشية اهلل, ومثل ذلك يقال

 .( )"رأيتم األمر ال تستطيعون رده حىت يكون اهلل هو الذي يغريه
 ﴾وما أنت عليهم بوكيل﴿: قوله. مفعول ثان حمذوف تقديره عدم إشراكهم ( )﴾ولو شاء اهلل﴿: قوله 

أشار [ بل األمر بالقتالوهذا ق: ]قوله. تأكيد ملا قبله, أي لست حفيظا مراقبا هلم فتجربهم على اإلميان
 .اخل ﴾وأعرض عن املشركني﴿: بذلك إىل أن اآلية منسوخة, واسم اإلشارة عائد على قوله

ِإنَُّكم  َوَما تَ ع ُبُدوَن ﴿: سبب نزوهلا أنه ملا نزل قوله تعاىل ﴾وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل﴿: قوله
سلمني لألصنام, فتحزب املشركون على كوهنم يسبون اهلل كثر سب امل( )﴾ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنَّمَ 

الكالم نظري سب املسلمني ألصنامهم, فنزلت اآلية, وقيل إن أبا طالب حضرته الوفاة, فقالت قريش 
انطلقوا بنا لندخل على هذا الرجل, فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه, فإنا نستحيي أن نقتله بعد موته 

, ( )[احلارث]فانطلق أبو سفيان, وأبو جهل, والنضر بن . عه, فلما مات قتلوهفتقول العرب كان عمه مين
                                                                                                                                                                                                    

 .6٠ ص 6انظر السيوطي, مصدر سابق, ج. قاله السيوطي,(    )
أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري, باب ما جاء يف فساد الناس عند إظهار اخلمور واستحالل , هذا احلديث شديد الضعف(    )

ويف سنده عفري بن معدان, وهو منكر . من حديث صدي ابن العجالن, أبو أمامة الباهلي   4 ٠احلرير والفروج, حبديث رقم
وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان, باب يف السرت على أصحاب القروف, فصل . 6 ص  بق, جانظر الطرباين, مصدر سا. احلديث

 . 4ص ٠البيهقي, مصدر سابق, ج: انظر. , وفيه أيضا عفري بن معدان4  6يف أي الناس أشد بالء, حبديث رقم 
درية فرقة ضالة يزعمون أن ال قدر وأن األمر هذه اآلية تسمى آية القدرية, ذلك ألهنم يعتمدون عليها يف مذهبهم القدرية, والق(    )

أنف, أي مستأنف, مل يسبق به قضاء اهلل وقده, وأول من تكلم به يف البصرة بالقدر معبد اجلهين, وقد افتتح مسلم رمحه اهلل يف 
كر شيء عن عن اإلسالم واإلميان واإلحسان وأوله ذ  -ملسو هيلع هللا ىلص-صحيحه أبوابه حبديث عمر املشهور الذي فيه سؤال جربيل للنيب 

وابن منده, حممد بن إسحاق بن منده, . 4 ص  مسلم, مصدر سابق, ج: انظر. معبد هذا أمام عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما
السمعاين, أبو املظفر منصور بن حممد : وانظر يف ترمجة معبد اجلهين. ٠6 ص  , ج(ط.ت.دار أطلس, د: بريوت),  , طاإليمان

, هذا وقد ألف ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل تعاىل كتابا أطلق عليه شفاء العليل يف مسائل  6 ص  ط ج, األنساب. بن عبد اجلبار
 .القضاء والقدر واحلكمة والتعليل, فصل فيه الكالم على القدر وذكر اآلثار فيه

ا قحصب به أي يُرمى به احَلصب م: أي حطب جهنم ووقودها قال أبو حيان: ومعَّن حصب جهنم. 64: سورة األنبياء, اآلية(    )
 .   ص 6أبا حيان,ة مصدر سابق, ج: انظر. يف نار جهنم, وقبل أن يُرمى به ال ُيطلق عليه حصٌب ِإال جمازاا 

 .وهو خطأ[ احلرث]كذا يف النسخ املطبوعة ويف النسخة القدمية (    )
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أمية وأيب ابنا خلف, وعقبة بن أيب معيط, وعمرو بن العاص, واألسود بن أيب البحرتي, إىل أيب طالب, 
ن فقالوا يا أبا طالب أنت كبرينا وسيدنا, وإن حممدا قد آذانا وآذى آهلتنا, فنحب أن تدعوه فتنهاه ع

إن هؤآلء قومك وبنو عمك, : ( )فقال له أبو طالب  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذكر آهلتنا, وندعه وإهله, فدعاه فجاء النيب 
: وما يريدون؟ قالوا نريد أن تدعنا وآهلتنا, وندعك وإهلك, فقال له أبو طالب: -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال رسول اهلل 

أنتم معطي كلمة, أرأيتم إن أعطيتكم هذا, فهل : "-ملسو هيلع هللا ىلص-قد أنصفك قومك فاقبل منهم, فقال النيب 
نعم وأبيك : قال أبو جاهل" إن تكلمتم هبا ملكتكم العرب, ودانت لكم العجم, وأدت لكم اخلراج؟

ال إله إال اهلل, فأبوا ونفروا, فقال أبو طالب قل غريها ياابن : لنعطينكها وعشرة أمثاهلا فما هي؟ فقال
, "لشمس فوضعوها يف يدي ما قلت غريهايا عم ما أنا بالذي أقول غريها, ولو أتوين با: "أخي, فقال

 .( )لتكفن عن شتمك آهلتنا أو نسَب من يأمرك فنزلت : فقالوا
 :قوله. أي يعبدون, وقدر املفسر الضمري إشارة إىل أن مفعول يدعون حمذوف ﴾الذين يدعون﴿: قوله
رض له النهي أي فيرتتب على ذلك سب اهلل فسب األصنام وإن كان جائزا, إال أنه ع ﴾فيسبوا اهلل﴿

أشار بذلك [ اعتداء: ]قوله. ( )بسبب ما يرتتب عليه من سب اهلل, ففي احلقيقة النهي عن سب اهلل 
أي : ]مصدر, ويصح أن يكون حاال مؤكدة, ألن السب ال يكون إال عدوانا, قوله ﴾عدوا﴿إىل أن 

أي زينا هلؤآلء  نعت ملصدر حمذوف, ﴾كذلك زينا﴿: قوله. أي مبا جيب يف حقه[ جهال منهم باهلل
                                                             

رة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن هو ابو طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن م (  ) 
جعفر, وعلي, بني كل : مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, وله من البنني طالب,عقيل

الث ويرق له مع بقائه على قومه إىل أن مات قبل اهلجرة بث -ملسو هيلع هللا ىلص-واحد منهم أحد عشر سنني وقد كان قحدب على رسول اهلل 
دار الكتب العلمية, : بريوت),  بن حزم األندلسي, أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد, مجهرة أنساب العرب, طا: انظر. سنني

, وابن قتيبة, أبو حممد عبد اهلل بن مسلم,    ص  وابن كثري, يف البداية والنهاية, ج. ٠4 ص  ج، (م  ٠٠  -ه       
 .٠6 ص  , وابن هشام, مصدر سابق, ج ٠ - ٠ ص( ط.ت., ددار املعارف: القاهرة),  , طالمعارف

, 6٠  , وابن أيب حامت يف تفسريه, ص  ص   هذا احلديث ضعيف اإلسناد ألنه مرسل,  أخرجه الطربي  يف تفسريه ج(    )
 .٠6 ص  والبغوي, مصدر سابق, ج

م, فكل أمر يرتتب عليه فساد كبري يف تفريق األمة ويف هذا حكمة عظيمة لفقه الدعوة اليت تغافل عنها كثري من دعاة اليو  (  ) 
وتشويه مسعة اإلسالم جيب تركه وإن كان مأمورا إذ ال يتوقى ذاك الفساد إال برتكه, وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب, وهو من 

 .واهلل أعلم. باب ترك ما هلل هلل
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أشار بذلك إىل أن اآلية رد على [ من اخلري والشر: ]قوله. أعماهلم تزيينا مثل تزييننا لكل أمة عملهم
مرتب على حمذوف  ﴾مث إىل رهبم مرجعهم﴿: قوله ( ).املعتزلة الزاعمني أن اهلل ال يريد الشرور وال القبائح

 [.فأتوه: ]قدره املفسر بقوله
أي ألهنم كانوا قحلفون بآبائهم وآهلتهم, فإذا [ غاية اجتهادهم: ]قوله. حلفوا أي ﴾وأقسموا﴿: قوله

ألن جائتنا ﴿حكاية عنهم, وإال فقوهلم  ﴾لئن جائتهم ءاية﴿: قوله. أرادوا تغليظ اليمني حلفوا باهلل
عصا  أي طلبوا, وذلك أن قريشا قالوا يا حممد إنك َتربنا أن موسى كان له[ مما اقرتحوا: ]قوله. ﴾آية

يضرب هبا احلجر, فتنفجر منه اثنا عشر عينا, وَتربنا أن عيسى كان قحي املوتى, فأتنا بآية نصدقك 
قالوا جتعل لنا الصفا ذهبا, وابعث لنا بعض موتانا ": أي شيء حتبون؟: "ونؤمن بك, فقال رسول اهلل

إن فعلت ما : "هللنسأله عنك, أحق ما تقول أم باطل؟ وأرنا املآلئكة يشهدون لك, فقال رسول ا
                                                             

لى أهل السنة, و أجيب بأن أهل السنة َتسكوا يف هذه املسألة مبا ترسخت إن فيها ردا ع: وقالوا املعتزلة هبذه اآلية فقد َتسك(    ) 
, واإلرادة شرط يف اخللق ويستحيل  اهلل خالق كل خملوق ويستحيل أن خيلق املخلوق شيئا فيه احلجج والرباهني وقامت عليه وهو أن

جاءهتم به الرسل وألزموا احلجة بذلك َتسكوا باملشيئة  ثبوت املشروط بدون شرطه , فلما عاند املشركون املعقول وكذبوا املنقول الذي
ر عليه  والقدر السابق , وهي حجة مردودة, ألن القدر ال تبطل به الشريعة وجترى األحكام على العباد مبا كسبت أيديهم, فمن ُقدِّ

شركني , ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك باملعصية كان ذلك عالمة على أنه قدر عليه العقاب إال إذا شاء اهلل أن يغفر له من غري امل
قاسوا اخلالق على املخلوق وهذا باطل, ألن املخلوق لو عاقب من  عالمة على أنه قدر عليه بالثواب , وحرفت املسألة املعتزلة حيث

ميع ملكه فله األمر كله ؛ ألن اجل واخلالق لو عذب من يطيعه مل يعد ظاملا يطيعه من أتباعه عد ظاملا لكونه ليس مالكا له باحلقيقة ,
إرادة أمر  : يفعل ما يشاء وال يسأل عما يفعل وهم يسئلون, وعلى فرض فهم املسألة فهما دقيقا قسم العلماء اإلرادة إىل قسمني

ميع شاملة جلميع الكائنات حميطة جب وتشريع, وإرادة قضاء وتقدير, فاألوىل تتعلق بالطاعة واملعصية سواء وقعت أم ال , والثانية
َر َواَل يُرِيُد ِبُكُم ال ُعس َر﴾ : احلادثات طاعة ومعصية , وإىل األول اإلشارة بقوله تعاىل [  4 :سورة البقرة, اآلية]﴿يُرِيُد الّلُه ِبُكُم ال ُيس 

اَلِم َوَمن يُ : وإىل الثاين اإلشارة بقوله تعاىل َرُه ِلإِلس  ِدَيُه َيش رَح  َصد  َرُه َضيِّقاا َحَرجاا﴾ ﴿َفَمن يُرِِد الّلُه َأن يَ ه  سورة ]رِد  َأن ُيِضلَُّه جَي َعل  َصد 
َنا ُكلَّ : يريد وقوع املعصية وال يرضاها , لقوله تعال: , وفرق بعضهم بني اإلرادة والرضا فقالوا [   :األنعام, اآلية َنا آَلتَ ي   َوَلو  ِشئ  
ُكُروا يَ ر َضُه َلُكم ﴾ ﴿ِإن َتك  : , وقوله[  :سورة السجدة, اآلية] نَ ف س  ُهَداَها ُفُروا فَِإنَّ اللََّه َغيِن  َعنُكم  َواَل يَ ر َضى لِِعَباِدِه ال ُكف َر َوِإن َتش 

احلافظ بن حجر العسقالين, أبو الفضل أمحد : وقد بسط العلما القول يف هذه املسألة فيما فيه الكفاية, انظر[. ٠:سورة الزمر, اآلية]
وابن أيب العز . 4  ص   , ج(٠6  دار املعرفة,  :بريوت. )ط.ري شرح صحيح البخاري, دبن علي الشافعي, فتح البا

 .  4-٠6ص  ج( ط.ت.مؤسسة الرسالة, د. )ط.الدمشقي, القاضي علي بن علي بن حممد, شرح العقيدة الطحاوية, د
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نعم واهلل لئن فعلت لنتبعنك أمجعني, وسأل املسلمون رسول اهلل أن ينزهلا : قالوا" تقولون تصدقونين؟
 عليهم حىت يرضوا, ولكن إن مل يصدقوك لنعذهبم, وإن شئت تركت حىت يتوب تائبهم, فقال رسول اهلل

 .( ), فنزلت اآلية "بل يتوب تائبهم: "-ملسو هيلع هللا ىلص-
قل إمنا ﴿: قوله. جواب القسم, وحذف جواب الشرط لداللة جواب القسم عليه ﴾اليؤمنن هب﴿: قوله

وما ﴿: قوله. أي ال عندي, فالقادر على إنزاهلا هو اهلل, وينزهلا على حسب ما يريد ﴾اآليات عند اهلل
ما اسم استفهام مبتدأ, ومجلة يشعر خربها, والكاف مفعول أول, والثاين حمذوف قدره املفسر  ﴾يشعركم

 ﴾أهنا إذا جاءت﴿: واخلطاب للمؤمنني, أي وما يعلمهم أي املؤمنون بإمياهنم, وقوله[ بإمياهنم: ]بقوله
ويف : ]قوله. بكسر استئناف مسوق لقطع طمع املؤمنني بإميان املشركني, وتكذيب للمشركني يف حلفهم

الفتح, فاملناسب  ظاهره أن هذه القراءة مع كسر إن وليس كذلك بل هي مع ( )[ بالتاء ( )قراءة 
الكسر مع الياء ال غري, والفتح إما مع : , فالقراءات ثالث( )[ ويف أخرى بفتح أن: ]تأخريها عن قوله

والرتجي يف كالم  (6)مبعَّن لعل كثري شائع عند العرب,(  )أي وجميء أن[ مبعَّن لعل: ]قوله. الياء أو التاء
أي على أهنا  املفعول الثاين, وال [أو معمولة ملا قبلها: ]قوله. اهلل مثل احلقيق, فهي مساوية لقراءة الكسر

إما صلة أو داخلة على حمذوف, والتقدير إذا جائت ال تعلمون أهنم يؤمنون أو املقابل حمذوف, والتقدير 
 .(٠)إذا جاءت ال يؤمنون أو يؤمنون, وهو إخبار عن الكفار عن قراءة الياء, وخطاب هلم على قراءة التاء

                                                             

, وهو 6  ص  لبغوي يف تفسريه ج, وأورده ا4٠ ص 6مصدر سابق, ج: أخرج احلديث الطربي يف تفسريه, انظر الطربي(   ) 
 .صحيح لغريه

 .٠4انظر ابن عمرو الداين, مصدر سابق, ص. وهي قراءة ابن كثري وايب عمرو وايب بكر والباقون بالياء(    )
 .وهو خطأ[ بالياء]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (   ) 
 .٠6وهي قراءة اجلمهور, انظر ابن عمر الداين, مصدر سابق, ص(     )
 .وهو خطأ[ أي]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (    )
: وقال . أهنا معناه لعلها, أي لعل آية إذا جاءت ال يؤمنون هبا : أن قوله تعاىل: وروى سيبويه عن اخلليل : )قال ابن عاشور(   6)

الالم األخرية نونا, وأهنم قد قحذفون الالم األوىل  ألن, بإبدال العني مهزة وإبدال: مبعَّن لعل , يريد أن يف لعل لغة تقول ( أن ) تأتى 
( انتهى..وتبعه الزخمشري وبعض أهل اللغة, وأنشدوا أبياتا(. لعل ) أي ( أن ) علك أن تفعل, فتصري : َتفيفا كما قحذفوهنا يف قوهلم 

 . ٠  ص ٠انظر ابن عاشور, مصدر سابق, ج
 .   ص 6انظر ابن عاشور, مصدر سابق, ج(    ٠)
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فمن  ( )باستئناف مسوق لبيان أن خالق اهلدى والضالل هو اهلل ال غريه,  ﴾ونقلب أفئدهتم﴿: قوله   
 اهلدى حول قلبه له,  ( )[ اهلل له]أراد 

 
مرتبط مبحذوف قدره املفسر بقوله فال  ﴾كما مل يؤمنوا به﴿: قوله ( ).ومن أراد اهلل شقاوته حول قلبه هلا

ان ثانيا, كما حولناها أوال عند نزول اآليات لو نزلت, أي فهم ال يؤمنون, واملعَّن حتول قلوهبم عن اإلمي
إما حال أو مفعول  ﴾يعمهون﴿: قوله. عطف على ال يؤمنون ﴾ونذرهم﴿: قوله. يؤمنون على كل حال

مأخوذ من قوهلم أرض  ( )ثان, ألن الرتك مبعَّن التصيري, وعمه من باب تعب إذا ترددت متحريا,
 .أمارات تدل على النجاة عمهاء, إذا مل يكن فيها

وما يشعركم أهنا إذا جاءت ﴿: هذه زيادة يف الرد عليهم, ما أمجل يف قوله ﴾ولو أننا نزلنا﴿: قوله
 ﴾فأتوا بآياتنا﴿: ( )لوال أنزل علينا املآلئكة, قوهلم : أي طلبوا بقوهلم[ كما اقرتحوا: ]قوله. ﴾اليؤمنون

أي   (6)[بضمتني مجع قبيل: ]قوله. لوحوش والطيورأي من أصناف املخلوقات, كا كل شيء: قوله
تفسري لقبيل, وأما قبال فمعناه أفواجا [ أي فوجا فوجا: ]قوله. كنصيب ونصب, وقضيب وقضب

أي وهي سبعية  (٠)[وبكسر القاف وفتح الباء: ]قوله. أفواجا, وعلى هذه القراءة فنصب قبال على احلال

                                                             

 .هذا على مذهب أهل السنة واجلنماع خالفا للمعتزلة الزاعمني أن العباد هم اخلالقون ألفعاهلم, وسيأيت البيان عنها وافيا(    )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
: ِإَذا َكاَن ِعن َدِك؟ قَاَلت   -ملسو هيلع هللا ىلص-ثَ ُر ُدَعاِء َرُسوِل اللَِّه يَا أُمَّ ال ُمؤ ِمِننَي, َما َكاَن َأك  : قُ ل ُت أِلُمِّ َسَلَمةَ : وقد ورد يف احلديث قَالَ (    )

ثَ ُر ُدَعائِهِ  َثِر ُدَعاَءَك يَا ُمَقلَِّب ال ُقُلوِب ثَ بِّت  : فَ ُقل تُ : , قَاَلت  "يا مقلب القلوب ثَ بِّت  قَ ل يب َعَلى ِديِنَك : " َكاَن َأك  يَا َرُسوَل اللَِّه, َما أَلك 
ِ ِمن  َأَصاِبِع اللَِّه َفَمن  َشاَء أَقَاَم َوَمن  َشاَء أَزَاغَ : " يَا أُمَّ َسَلَمةَ : َك؟ قَالَ قَ ل يب َعَلى ِدينِ  بُ َعني  َ ُأص  , فَ َتاَل ُمَعاٌذ " إِنَُّه لَي َس آَدِمي  ِإالَّ َوقَ ل ُبُه بَ ني 

الجامع الصحيح سنن الرتمذي, حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي, : انظر". ﴿رَب ََّنا ال تُزِغ  قُ ُلوبَ َنا بَ ع َد ِإذ  َهَدي  تَ َنا﴾: قوله تعاىل
  .4  ص  ج( ط.ت.دار إحياء الرتاث العريب, د: بريوت)ط, ., دالترمذي

 .4  الراغب االصفهاىن, مصدر سابق, ص :انظر(    )
 .وما أثبتناه هو الصحيح[ قوله]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (    )

انظر ابن عاشور, . هور, وِقَبل مبعَّن املواجهة واملعاينة, وأولت بتأويالت أخرى بعيدة عن املراد واالستعماالتوهي قراءة اجلم(  6) 
 .6ص 4مصدر سابق, ج

 .6٠ ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. وهي قراءة نافع وابن عامر وأيب جعفر(   ٠)
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ن قبل فالن, أي مواجهه ومعاينه وهو مصدر منصوب على أي فيقال فال[ أي معاينة: ]قوله. أيضا
 ﴾ما كانوا ليؤمنوا﴿: قوله. احلال, أي معاينني ومشافهني لكل شيء, وصاحب احلال اهلاء يف عليهم

جواب لو, والالم يف ليؤمنوا الم اجلحود, ويؤمنوا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الم اجلحود, وخرب كان 
إشارة إىل أن [ لكن]قدر املفسر  ﴾إال أن يشاء اهلل﴿: قوله. ال لإلميانحمذوف تقديره ما كانوا أه

إن : كما هو عادته, وذلك ألن املشيئة ليست من جنس إرادهتم, وقال بعضهم  ( )اإلستثناء منقطع
. , واملعَّن ما كانوا ليؤمنوا يف حال من األحوال, إال يف حال مشيئة اهلل هلم باإلميان( )اإلستثناء متصل

أي جيهلون أن ظهور اآليات يوجب اإلميان, لو مل تصحبه مشيئة اهلل, وهو [ ذلك] جيهلون: قوله
توبيخ هلم حيث أقسموا باهلل جهد أمياهنم, أهنم إذا جاءهتم اآليات يؤمنون, مع أنه سبق يف علم اهلل 

 .يوجد املسبب شقاؤهم, ومن هنا ال ينبغي ترك املشيئة واالعتماد على األسباب, فقد يوجد السبب وال
هذا تسلية لرسول اهلل على ما وقع منهم من العداوة, والكاف داخلة على املشبه  وكذلك جعلنا: قوله

واملعَّن مثل ما جعلناك أعداء من قومك, جعلنا لكل نيب عدواا إخل, فتسل وال حتزن, . وهو مبعَّن مثل
شياطني اإلنس مقدم, و لكل نيب مؤخرا, والثاين عدوااألول : وجعل مبعَّن صري, فتنصب مفعولني

بدل, وهذا ما درج عليه املفسر, وقيل إن عدوا مفعول ثان, وشياطني مفعول أول, ولكن نيب  واجلن
, ولذا أن الكفار قتلوا يف ( )أي وإن مل يكن رسوالا  لكل نيب: قوله. متعلق مبحذوف حال من عدوًّا

مجع مارد وهو املتمرد املستعد للشر, وقدم شياطني اإلنس ألهنا  ( )[مردة: ]قوله. ( )يوم واحد سبعني نبياا 

                                                             

لبقاء واحلويف, وليس وجيها, إذ أن أهنم ال يستطيعون اإلميان بشيء مما وممن ذهب إىل أن االستثناء هنا منقطع الكرماين وأبو ا(     )
 .44 ص  , والكشاف, مصدر سابق, ج٠4 ص  انظر أبا حيان األندلسي, مصدر سابق, ج. ذكر إال مبشيئة اهلل عز وجل

 .٠6 ص  انظر أبا حيان, مصدر سابق, ج. وذهب إىل هذا القول أبو حيان النحوي األندلسي(   ) 
وكالم املصنف هنا يوحي إىل أنه على مفهوم أن النيب من أوحي إليه أو أنزل عليه الوحي ومل يؤمر بتبليغه, والرسول من أوحي (    )

 إليه وأمر بتبليغه, وهذا املفهوم عليه أكثر األشاعرة, والصواب غري ذلك, إذ ليس نيب أوحي إليه إال أمر بتبليغ ما أوحي إليه وهذا هو
ِنيَِّتِه فَ َين: ل كما يف قوله تعاىلمعَّن اإلرسا َسُخ اللَُّه َما يُ ل ِقي ﴿َوَما َأر َسل َنا ِمن قَ ب ِلَك ِمن رَُّسول  َواَل َنيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َتََّنَّ أَل َقى الشَّي طَاُن يف أُم 

 [.  : آليةسورة احلج, ا]الشَّي طَاُن مثَّ قُح ِكُم اللَّهُ آيَاتِِه َواللَّهُ َعِليٌم َحِكيٌم﴾ 
دار : بريوت. )ط.ر., دتفسير السراج المنير, والشربيين, حممد بن أمحد,  6 ص  انظر النحاس, يف إعراب القرآن, ج(    )

 . 6ص  , ج(ط.ت.الكتب العلمية, د
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إن شيطان اإلنس أشد علي من شيطان اجلن, وذلك إذا : أقوى يف اإليذاء, قال ابن مالك بن دينار
(  ):وقال الغزايل. ( )تعوذت باهلل ذهب عين شيطان اجلن, وشيطان اإلنس ييجيئين فيجرين إىل املعاصي

يف أمان, واحذر من شياطني اإلنس, فإن شياطني اإلنس أراحو شياطني اجلن من  كن من شياطني اجلن
وهذا على أن املراد شياطني من اإلنس وشياطني من اجلن, وقيل إن الشياطني كلهم من إبليس, . التعب

. ( )ففرقة توسوس لصلحاء اجلن, وتسمى شياطني اجلن, وكل صحيح. وذلك أنه فرق أوالده فرقتني
أي وهو شيطان اإلنس,  قال  ﴾إىل بعض﴿: أي وهو شيطان اجلن, وقوله ﴾حي بعضهميو ﴿: قوله

ُفر  فَ َلمَّا َكَفَر قَاَل ِإينِّ بَرِيٌء مِّنكَ ﴿: تعاىل نَساِن اك  [ من الباطل: ]قوله.  )) ﴾َكَمَثِل الشَّي طَاِن ِإذ  قَاَل ِلإل ِ
أي : ]قوله. موه الظاهر الفاسد الباطلوأشار به إىل أن املراد بالزخرف امل (6)بيان لزخرف القول,

                                                                                                                                                                                                    

لورق, ومنه قيل رملة ويقال املارد واملريد من شياطني اجلن واالنس, أي املتعرى من اخلريات, من قوهلم شجر أمرد إذا تعرى من ا(    )
 غريب القرآن،  األصفهاين, : انظر. الرجل أو الطفل االمرد لتجرده عن الشعر: مرداء مل تنبت شيئا, ويقال 

 .46 ص  , والكشاف يف تفسريه,ج6 ص 6,  والقرطيب يف تفسريه, ج   ص  ذكره الواحدي يف تفسريه, ج(    )
 .  ص  ج(ه       دار ااملعرفة,: بريوت),  , طإحياء علوم الدين الغزايل, أبو حامد حممد بن حممد,انظر (    )
والذي يظهر واهلل أعلم أن وصف شيطان أجلن وصف حقيقي, ووصف شيطان اإلنس وصف جمازي, فإن لكل من الفريقني (    )

والصالح ذهب يغوي ويضل بوسائل  يتعاونون ببعضهم البض, بالوسائل املتاحة املتفقة بينهما, هذا شيطان اجلن إذا مل يوفق باإلسالم
معروفة مذكورة يف القرآن من األصوات وغريمها اليت قل من ينجو منها يف عصرنا هذا, وأما شيطان اإلنس فهو من بين اإلنس ولكنه 

ُرهم وتغالبت ال موصوف بالشيطنة مبا يقوم من دوره بالتعاون معهم بل إنه التآمُر بني الفريقنِي والتواطُؤ بينهما حيث تفاقَمت أخطا
سيَّما يف هذا العصر , حيث يبدو ذلك واضحاا يف ظلِّ هذا الظهوِر اإلعالمي الفجِّ لشياطني اإلنس ومن وراءهم إخواهُنم من شياطني 

ة و اإلنس واجلنِّ ؛ بوساوسهم وتزيينهم وإهلاماهتم وإقحاءاهتم وإمدادهم لتلك احلشوِد, من الُكتَّاِب واملخرجنَي ومهندسي اإلضاء
الناَس إىل الزِّينات, واملنتجنَي واملمثلني والنقاد واحملكمني واملذيعني الذين يَلِبسون احلقَّ بالباطل ويكتمون احلق وهم يعلمون , وجيرُّون 

, و الثعليب, أبو إسحاق 6ص 4انظر ملزيد من هذا ابن عاشور, مصدر سابق, ج. املعاصي جهارا هنارا , ال حول وال قوة إال باهلل
  ج( م  ٠٠  -ه       دار إحياء الرتاث العريب , : بريوت),  , طالكشف والبيانأمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري, 

  . 4 ص
 .6 : سورة احلشر, اآلية(    )
تَ " قول مزين ال معَّن حتته"فسره بعض العلماء أنه (   6) تَ ف زِز  َمِن اس  طَع َت ِمن  ُهم  ِبَصو ِتَك وعلى هذا فاآلية مفسرة آلية اإلسراء ﴿َواس 

ُهم  َوَما يَِعُدُهُم الشَّي طَانُ  ُهم  يف اأَلم َواِل َواأَلو الِد َوِعد  ِلب  َعَلي ِهم خِبَي ِلَك َوَرِجِلَك َوَشارِك  [.  6: سورة اإلسراء, اآلية] ِإالَّ ُغُروراا﴾ َوَأج 
, والبغوي, مصدر   ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. احلق فيدخل حتته مجيع األغنية احملرمة واملغريات من األقوال بغري

 .   سابق, 
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مفعول شاء حمذوف  ﴾ولو شاء ربك﴿: قوله. مفعول ألجله غروراأشار بذلك إىل أن [ ليغرقوهم
 .( )تقديره عدم فعلهم

ما اسم موصول أو نكرة موصوفة, ومجلة يفرتون صلة أو صفة, والعائد حمذوف  ﴾وما يفرتون﴿: قوله
أي [ وهذا قبل األمر بالقتال: ]قوله. أو مصدرية والتقدير فذرهم وافرتاءهمتقديره فذرهم والذي يفرتونه, 

أي فالالم للتعليل, وما بني اجلملتني اعرتاض, والتقدير يوحي [ عطف على غرورا: ]قوله .فهي منسوخة
: بيان ملا, وقوله[ من الذنوب: ]قوله. أي قحبوه ألنفسهم ﴾ولريضوه﴿: بعضهم لبعض للغرور, قوله

. أشار بذلك إىل أن الكالم على حذف مضاف, والتقدير وليقرتفوا عقاب ما هم مقرتحون[ بوافيعاق]
أي من أحبار اليهود, أو من أساقفة [ أن جيعل بينه وبينهم حكما: ]قوله. اي قريش[ ملا طلبوا: ]قوله

 . النصارى, ليخربهم مبا يف كتاهبم من أوصاف النيب وأمره
اخلة على حمذوف, والفاء عاطفة على ذلك احملذوف, والتقدير أميل اهلمزة د ﴾أفغري اهلل﴿: قوله

وغري مفعول ألبتغي, وحكما حال أو َتييز, أو . فغري اهلل أبتغي حكما. لزخارفكم اليت زينها الشيطان
حكما مفعول وغري حال, واحلكمة أبلغ من احلاكم ألن احلكم من تكرر منه احلكم, وأما احلاكم 

اجلملة  ﴾وهو الذي أنزل﴿: قوله. ( )و ألن احلكم ال جيوز أصال, واحلاكم قد جيوزفيصدق ولو بتمرة, أ
أفغري اهلل أطلب حكما, واحلال أن اهلل هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال, فالذي : حالية كأنه قال

صارت يشهد يل هو القرآن, وأما الكتب القدمية فإهنا وإن كانت تشهد له أيضا, لكن ملا غريوا وبدلوا, 
                                                             

يف هذه اآلية حكم ما اهلل هبا عليم, أمرنا باتباعه واتلخضوع ألمره وأمر رسوله وزأمرنا أن ال نتبع الشيطان بل أمر أن : قلت(    )
وأعطاه أعوانا من بين جنسنا حملص اهلل اخلبيث من الطيب يُ تَّخذ عدوا , ولكن مع هذا كله أعطاه وسائل اإلمكانيات لغرور املؤمن 

ومن حكمة اهلل تعاىل  يف جعله لألنبياء : "والطاحل من الصاحل وليبتلينا اينا أحسن عمال, ومن تلك احلكمة ما ذكره السعدي رمحه اهلل
, ليتميز الصادُق من الكاذِب , والعاقُل من أن قحصل لعباده االبتالء واالمتحان : أعداء , وللباطل أنصارا قائمني بالدعوة إليه 

 يصارُعه اجلاهِل, والبصرُي ِمَن األع َمى , ومن حكمِته أن يف ذلك بياناا للحقِّ , وتوضيحاا له , فإن احلقَّ يستنرُي ويتضُح إذا قام الباطلُ 
ومن فساد الباطل وبطالنه , ما هو من أكرب  يتبني من أدلة احلق , وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته , -حينئذ  -ويقاوُمه , فإنه 

, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي, عبد الرمحن بن ناصر, : انظر". املطالب , اليت يتناَفُس فيها املتنافسون 
 .66 ص( م ٠٠٠ -ه  ٠   مؤسسة الرسالة, : بريوت),  ط
ناس باحلق, واحلكم أبلغ من احلاكم ألهنا صفة تعظيم يف مدح, وال تطلق إال واحلكم هو احلاكم, العادل الذي يفصل بني ال(    )

 .٠6 ص  القرطيب, مصدر سابق, ج: انظر. على من قحكم باحلق, خبالف احلاكم فقد يسمى به من قحكم بغري احلق
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. ( )أي الكتاب يعلمون أنه: قوله. أي ممن أسلم من علماء اليهود[ وأصحابه: ]قوله. غري معول عليها
متعلق مبحذوف حال,  ﴾باحلق﴿: , قوله( )أي فهما قراءتان سبعيتان[ بالتخفيف والتشديد: ]قوله

دفع بذلك ما يقال [ قدير اخلواملراد بذلك الت: ]قوله. والتقدير أنه منزل من ربك حال كونه متلبسا باحلق
إن الشك مستحيل على النيب, فكيف ينهى عما يستحيل وصفه منه, فأجاب مبا ذكر, وأجيب أيضا 

 .بأنه من باب التعريض للكفار بأهنم هم املمرتون, فاخلطاب له واملراد غريه
هر, واإلفراد على اجلمع واإلفراد, فاجلمع ظا: ( )أي القرآن وفيها قراءتان ﴾وَتت كلمت ربك﴿: قوله

إرادة اجلنس واملاهية, وترسم بالتاء اجملرورة على كل من القراءتني, وهكذا كل ما قريء باجلمع واإلفراد إال 
  ( )﴾ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّت  َعَلي ِهم  َكِلَمُت َربَِّك الَ يُ ؤ ِمُنونَ ﴿: أحدمها يف يونس ويف قوله تعاىل: موضعني

, فاختلف فيها املصاحف, فبعضهم  ) )﴾وََكَذِلَك َحقَّت  َكِلَمُت َربِّكَ ﴿: تعاىل وثانيهما يف غافر يف قوله
على  ﴾صدقا وعدال﴿: راجع لقوله[ باألحكام واملواعيد: ]قوله. بالتاء اجملرورة, وبعضهم بالتاء املربوطة

  سبيل اللف والنشر املشوش, ولو أخره لكان أحسن, واملعَّن َتت كلمات ربك من جهة الصدق,
كاألخبار واملواعيد, والعدل كاألحكام فال جور فيها, وهذا إخبار من اهلل حبفظ القرآن من التغيري 

َر َوِإنَّا َلُه ﴿: والتبديل, كما وقع يف الكتب املتقدمة, وذلك سر قوله تعاىل ِإنَّا حَن ُن نَ زَّل َنا الذِّك 
رَ ﴿: , وقوله(6)﴾حَلَاِفظُونَ  أي على التوزيع, [ َتييز: ]قوله.  ) )﴾أَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمك ث  َوقُ ر آناا فَ رَق  َناُه لِتَ ق 

                                                             

لبغوي, مصدر سابق, , وا4  ص  , والوجيز, مصدر سابق, ج 6ص   انظر الطربي, مصدر سابق, ج. هو القرآن الكرمي(    )
 .   ص  ج
 .4٠ابن عمر الداين, مصدر سابق, ص: انظر. قرأ اجلمهور بالتخفيف, وقرأ ابن عامر وحفص بالتشديد, واملعَّن متقارب(    )
 . 4انظر ابن عمر الداين, مصدر سابق, ص. قرأ اجلمهور بصيغة اجلمع, وقرأ عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف باإلفراد(    )

هوا بالقرائتني بأن املراد بالكلمات  أو الكلمة هي القرآن, وهو قول مجهور املفسرين, وهو األظهر واملناسب جلعل اجلملة معطوفة ووج
, فأما قراءة اإلفراد فإطالق الكلمة على القرآن باعتبار أنه كتاب من عند اهلل فهو من كالمه والذين آتيناهم الكتابعلى مجلة 

 4, وابن عاشور, مصدر سابق, ج   ص  , والبغوي, مصدر سابق, ج4  ص  احدي, مصدر سابق, جالو : انظر. وقوله
 .6 ص

 .66:سورة يونس, اآلية(    )
 .6:سورة غافر, اآلية(    )
 .6:سورة احلجر, اآلية(   6)
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أي صدقا يف مواعيده وعدال يف أحكامه, ويصح أن يكون حاال من ربك, ويؤول املصدر باسم الفاعل, 
, ﴾وَتت كلمة ربك﴿: هذا كالتوكيد لقوله ال مبدل لكلماته: قوله. أي حا ل كونه عادال وصادقا

أي : ]قوله. على سبيل اللف والنشر املرتب ﴾صدقا وعدال﴿: راجع لقوله[ قض أو خلفبن: ]وقوله
 .تفسري لألكثر[ الكفار

إشارة لسبب [ إذ قالوا اخل: ]قوله. قدر املفسر ما إشارة إىل أن إن نافية مبعَّن ما ﴾إن يتبعون﴿: قوله
: عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقالأخربنا : نزول هذه اآلية وما بعدها, وذلك أن املشركني قالوا للنيب

أنت تزعم أن ماقتلت أنت وأصحابك حالل, وما قتلها الكلب والصقر حالل, وما : قالوا. اهلل قتلها
قتله اهلل حرام, فكيف تدعون أنكم تعبدون اهلل وال تأكلون ما قتله ربكم؟ فما قتله اهلل أحق أن تأكلوه 

: اخلرص يف األصل احلرز والتخمني, ومنه خرص النخلة, وقوله ﴾إال خيرصون﴿: قوله. ( )مما قتلتم أنتم
أي يف قوهلم ما قتل اهلل [ يف ذلك: ]قوله. مسي اخلرص كذبا ألن فيه تتبع الظنون الكاذبة ﴾يكذبون﴿

 .أحق أن تأكلوه مما قتلتم
بأن اسم : دفع بذلك ما يقال إن أفضل التفضيل بعض ما يضاف إليه, فأجاب[ أي عامل: ]قوله

مفعول حملذوف تقديره يعلم من  من يضل: بأن قوله: وأجيب أيضا. التفضيل مؤول اسم الفاعل
 .﴾وهو أعلم باملهتدين﴿يضل, أو منصوب بنزع اخلافض, والتقدير مبن يضل يدل عليه قوله بعد 

اسم اهلل, فعند مل يذكر عليها  ( )هذا رد لقوهلم املتقدم , فإن امليتة ﴾فكلوا مما ذكر اسم اهلل عليه﴿: قوله
واملراد بذكر اسم اهلل هنا, عدم ذكر اسم غريه   ( )وعند الشافعي السنية, ( )مالك الوجوب الذكر,

 .ليدخل ما إذا نسي التسمية فإهنا تؤكل, وسيأيت إيضاح ذلك ( )كاألصنام,

                                                                                                                                                                                                    

 .٠6 : سورة اإلسراء, اآلية(    )
 بأبو حيان األندلسي , و64 ص  , واخلازن يف تفسريه ج4٠ص   هذا احلديث حسن لغريه, أخرجه الطربي يف تفسريه, ج(    )

 6,  والسيوطي يف الدر ج 4 ص  , والواحدي يف أسباب النزول ج 4 ص  , البغوي يف تفسريه, ج   ص  يف تفسريه, ج
 .46 ص

جنسة بغري تفصيل, وما  ماكان جنساا حال احلياة, فميتته : هي احليوان الذي مات حتف أنفه ودون تذكية, وهي قسمان: امليتة(    )
,  انظر ابن قدامة, عبد اهلل بن أمحد املقدسي, ط. كان طاهرا حال احلياة, فأجزاء ميتته على أقسام كما سيذكر املصنف قريبا

 (ه  ٠  دار الفكر, : بريوت), المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني
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تدأ, ولكم هذا تأكيد إلباحة ما ذبح على اسم اهلل, وما اسم استفهام مب ﴾وما لكم أال تأكلوا﴿: قوله
أي بني وميز, والواو  ﴾وقد فصَّل﴿: قوله. خربه, والتقدير أي شيء ثبت لكم يف عدم أكلكم اخل

وبقي ثالثة, وهي بناء األول  ( )أي فهما قراءتان سبعيتان,[ بالبناء للمفعول وللفاعل: ]قوله. للحال
أي [ آية حرمت عليكم امليتة يف: ]قوله. أي فصل وحرم[ يف الفعلني: ]قوله. للفاعل, والثاين للمفعول

وهو أن سورة األنعام مكية, وسورة  ( )اليت ذكرت يف املائدة, ويف املقام إشكال أورده فخر الدين الرازي,
                                                                                                                                                                                                    

انتهى, انظر ابن ...ة عمدا على الذبيحة, مل أر أن تؤكل الذبيحة وهو قول مالكومن ترك التسمي: قال ابن القاسمويف املدونة, (    )
 .   ص  ج( ه     مطبعة السعادة, : مصر)ط, ., دالمدونة الكبرىالقاسم, 

 .6  ص  ج( ه  6  دار املعرفة, : بريوت),  , طاألمالشافعي, أبو عبد اهلل حممد بن إدريس, انظر (    )
 .ملالكية, وسيأيت التفصيل عنههذا على مذهب ا(    )
, َحرَّمو  َفصَّلَ بفتح أول احلرفني من  ببناء الفعل للفاعل نافع, ومحزة, والكسائي, وعاصم, وأبو جعفر, وخلف أيفقرأ (    )

 .فّصل ما حّرمه من مطاعمكم, فبيَّنه لكم : أي
َما وتشديد صاده,  فصلبفتح فاء  َوَقد  َفصَّلَ : والكسائىوقرأ عامة قرأة الكوفيني وهي قراءة عاصم ىف رواية أىب بكر ومحزة 

 .وقد فصل اهلل لكم احملرَّم عليكم من مطاعمكم : , بضم حائه وتشديد رائه, مبعَّنُحرِّمَ 
صاده, ﴿َما ﴿َوَقد  ُفصَِّل َلَكم ﴾, بضم فائه وتشديد : ابن كثري, وأبو عمرو, وابن عامروقرأ ذلك بعض املكيني وبعض البصريني وهم 

 .ُحرَِّم َعَلي ُكم ﴾, بضم حائه وتشديد رائه, على وجه ما مل يسمَّ فاعله يف احلرفني كليهما 
 .وقد أتاكم حكم اهلل فيما َحرَّم عليكم: ﴿َوَقد  َفَصَل﴾, بتخفيف الصاد وفتح الفاء, مبعَّن: وروي عن عطية العويف أنه كان يقرأ ذلك

إن كل هذه القراءات الثالث اليت ذكرناها, سوى القراءة اليت : ن القول يف ذلك عندنا أن يقالوالصواب م: وقال أبو جعفر الطربي
ذكرنا عن عطية, قراءات معروفات مستفيضٌة القراءُة هبا يف قرأة األمصار, وهن مّتفقات املعاين غري خمتلفات, فبأيِّ ذلك قرأ القارئ 

بن جماهد التميمي, أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس وانظر  .٠٠ص   انظر الطربي, مصدر سابق, ج. فمصيٌب فيه الصوابَ 
 . 6٠ , ص(ه ٠٠  دار املعارف, : القاهرة),  , طكتاب السبعة في القراءاتالبغدادي, 

﴿ُحرَِّمت  : ول سورة املائدة املراد منه قوله تعاىل يف أ: ﴿َوَقد  َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلي ُكم ﴾ أكثر املفسرين قالوا: قوله : "ونصه(    ) 
ِنزِيِر﴾ ُم َوحلَ ُم اخل  وهو أن سورة األنعام مكية وسورة املائدة مدنية, وهي آخر ما : وفيه إشكال:[ سورة املائدة, اآلية]َعَلي ُكُم ال َمي َتُة َوال دَّ

هذا اجململ, واملدين متأخر عن املكي, واملتأخر ﴿َوَقد  َفصََّل﴾ يقتضي أن يكون ذلك املفصل مقدماا على : وقوله. أنزل اهلل باملدينة
﴾ يطعمه: بل األوىل أن يقال املراد قوله بعد هذه اآلية. ميتنع كونه متقدماا  وهذه اآلية . ﴿ُقل ال َأِجُد ىِف َمآ أُوِحَى ِإىَلَّ حُمَرَّماا َعَلى طَاِعم 

فخر الرازي, مصدر : انظر" ال مينع أن يكون هو املراد واهلل أعلم وإن كانت مذكورة بعد هذه اآلية بقليل إال أن هذا القدر من التأخري
 . ٠ ص   سابق, ج

مكية واملائدة مدنية فكيف قحيل بالبيان على ما " األنعام"هذا فيه نظر؛ فإن : قلت: "وذكر مثل هذا اإلشكال القرطيب رمحه اهلل وقال
 .٠ ص ٠القرطيب, مصدر سابق, ج: ظران" واهلل أعلم. مل ينزل بعد, إال أن يكون فصل مبعَّن يفصل
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بأن اهلل علم أن سورة املائدة متقدمة على سورة : وأجيب. املائدة مدنية, من آخر القرآن نزوال باملدينة
وقال  ( )بهذا االعتبار حسنت احلوالة عليها لسبقية علم اهلل بذلك,األنعام يف الرتتيب ال يف النزول, ف

اآلية,  ﴾قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما﴿: األوىل أن يقال وقد فصل لكم اخل أي يف قوله: بعضهم
إال ما ﴿: قوله. وهذه وإن كانت مذكورة بعد, إال أنه ال مينع االستدالل هبا االحتاد يف وقت النزول

[ فهو أيضا حالل لكم: ]قوله. استثناء منقطع, ألن ما اضطررمت إليه ليس داخال يف احملرم ﴾يهاضطررمت إل
  ( ).أي وهل يشبع ويتزود منها, ويقتصر على ما يسد الرمق, خالف بني العلماء

                                                             

 .ومل يذكر املفسرون جوابا أوىف مما ذكره املصنف هنا, واهلل أعلم: قلت(    )
 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إىل قولني(    )
, على (وابن حبيباحلنفية, واألظهر عند الشافعية, وأصح الروايتني عند احلنابلة, وبعض املالكية كابن املاجشون )ذهب اجلمهور  -  

: أن املضطر يأكل للغذاء, ويشرب للعطش, ولو من حرام أو ميتة و مال غريه, مقدار ما يدفع اهلالك عن نفسه أو يؤمن معه املوت
. وهو مقدار ما يتمكن به من الصالة قائماا, ومن الصوم, وهو لقيمات معدودة, وميتد ذلك من حالة عدم القوت إىل حالة وجوده

ويكون ( ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها), وألن [ ٠ :سورة البقرة, اآلية]﴿فمن اضطر غري باغ والعاد, فال إمث عليه﴾ : لقوله تعاىل
املضطر بعد سد الرمق غري مضطر, فلم قحل له األكل, فيصري بعد سد رمقه كما كان قبل أن يضطر, وحينئذ مل يبيح له األكل, فكذا 

 .بعد زوال حالة الضرورة
من امليتة وحنوها, إذا ( ادخار الزاد)ب املالكية على املعتمد  أنه جيوز للمضطر أن يتناول من احلرام حىت يشبع, وله التزود وذه - 

خشي الضرورة يف سفره, فإذا استغَّن عنها طرحها, ألنه ال ضرر يف استصحاهبا, وال يف إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته, ولكن 
 .ورتهال يأكل منها إال عند ضر 

سورة البقرة, ]﴿فمن اضطر غري باغ وال عاد﴾ : ودليلهم أن الضرورة ترفع التحرمي, فتعود امليتة مجيعها وحنوها مباحة لظاهر قوله تعاىل
ومقدار الضرورة إمنا هو يف حالة عدم القوت إىل حالة وجوده, وألن كل طعام يباح, جاز أن يأكل منه اإلنسان قدر [.  ٠ :اآلية

 .جاز له أن يشبع منه كالطعام احلالل سد الرمق,
هذا إذا كانت املخمصة نادرة يف وقت ما, فإن كانت اجملاعة عامة مستمرة, فال خالف بني العلماء يف جواز الشبع من امليتة وحنوها 

 .من سائر احملظورات
ويبدأ وجوباا بلقمة . ات, ولو رجى الوصول إىل احلاللويتفق الشافعية, واحلنابلة يف أصح الروايتني مع املالكية يف جواز التزود من احملرَّم

 .حالل ظفر هبا, فال جيوز له أن يأكل من احلرام حىت يأكلها لتتحقق الضرورة
لو عمَّ احلرام األرض حبيث ال يوجد فيه حالل إال نادراا, جاز استعمال ما قحتاج إليه, وال يقتصر على الضرورة, بل : وصرح الشافعية

ألن املصلحة العامة  : وعلل العز بن عبد السالم جواز تناول احلرام حينئذ, دون أن يقتصر على الضرورات بقوله. على احلاجة
 .كالضرورة اخلاصة
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أي من احملرم, [ وهذا ليس منه: ]قوله. أشار بذلك إىل أن االستفهام إنكاري[ املعَّن ال مانع اخل: ]قوله
أما ما مل ينص على حرمته وال حله من قبيل احلل, ألنه ذكر األشياء واستثَّن احلرام منها, فاحلرام معدود و 

. ( )والتغيب العقل ( )فمثل القهوة والدخان غري حمرم, إال أن يطرأ له ما قحرمه, كاإلسراف ( )معروف,
ر الضرورة, وإن كان يضر إن اعتاد ذلك وصار دواء له فهو جائز, ولكن بقد: وحاصل ذلك أن يقال

جسمه أو يسرف فيه فهو حرام, وإن اشتغل به عن عبادة مندوبة فهو مكروه, فكثرته إما حرام أو 
أي [ وضمها: ]أي من ضل الالزم, مبعَّن قام به الضالل يف نفسه, وقوله[ بفتح الياء: ]قوله. مكروه,

 بغري علم: الباء سببية, ويف قوله همبأهوآئ: قوله. من أضل الرباعي, مبعَّن أوقع غريه يف الضالل
متعلق مبحذوف حال, واملعَّن يضلون يف أنفسهم, أو يوقعون غريهم يف الضالل, بسبب اتباعهم 

. أي كالدم وحلم اخلنزير, إىل آخر ما ذكر يف آية املآئدة[ وغريها: ]قوله. أهواءهم, ملتبسني بغري علم
 .ازيهم على اعتدائهمأي فيج ﴾إن ربك هو أعلم باملعتدين﴿: قوله

                                                                                                                                                                                                    

مطبعة : مصر),  , طبداية المجتهد و نهاية المقتصدابن رشد احلفيد, أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد, : انظر 
ط, .د أحكام القرآن،, وابن العريب, أبو بكر حممد بن عبد اهلل,  6 ص  , ج(م 6٠ -ه  6  , مصطفى البايب احلليب وأوالده

,  , وابن قدامة, أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد, الشرح الكبري, ط٠٠ص  ج( ط.ت.دار الكتب العلمية, د: بريوت)
, وأبا إسحاق الشريازي, إبراهيم  6 ص 4, جنيالمغ, وابن قدامة, يف 66- 6ص   ج( م 66 -ه      دار هجر, : جيزة)

َبة, . د., و الزَُّحي ِلّي, أ4٠٠ص  ج( م 66 -ه      دار القلم, : دمشق),  ط المهذب في فقه اإلمام الشافعي،بن علي,  َوه 
 . 6 ص  ج( م 64 -ه     دار الفكر, : دمشق),  ط الِفْقهُ اإلسالميُّ وأدلَُّتُه،

احملرم املنصوص على حترميه معدود معروف, ألن احملرم الذي مل ينص الشرع على حترميه يتجدد يف كل : يقولواألحسن أن : قلت(    )
 .زمان ومكان, وحينئذ نضطر إىل قياس أو إمجاع قبل أن نثبت حرمته

رِِفنيَ : بدليل قوله تعاىل(    ) رُِفوا  إِنَّهُ الَ قحُِبُّ ال ُمس  َربُوا  َوالَ ُتس   [.  :سورة األعراف, اآلية]﴾ ﴿وُكُلوا  َواش 
باب حترمي كل شراب أسكر قليله, : ,  أخرجه النسائي, كتاب األشربة"ما أسكر َكِثريُُه فَ َقِليُلهُ َحرَاٌم :  "ملسو هيلع هللا ىلصبدليل قول النيب (    )

" آلثارشرح معاين ا", والطحاوي يف    ص  باب ما قيل يف املسكر, ج: , والدارمي, مصدر سابق, كتاب األشربة ٠ ص 4ج
, من طريق عامر بن سعد عن 66 ص 4, والبيهقي, مصدر سابق, ج[ 66,  66], برقم   ص  , وأبو يعلى, ج6  ص  ج

واحلديث صحيح لغريه ألن : قلت. صححه ابن حبان" أهناكم عن قليل ما أسكر كثريه: "أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل قال
شجعي قال عنه احلافظ شيخ ال بأس به وليس باملتني, وجبع الطرق والشواهد يرتقي إىل درجة يف سنده داود بن بكر بن أيب الفرات األ

: بريوت),  ط تهذيب الكمال،انظرعن ابن أيب الفرات األشجعي, املزي, أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبدالرمحن, . الصحيح لغريه
  .٠6  4ج( 64٠  – ٠٠  مؤسسة الرسالة, 
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لف ونشر [ عالنيته وسره: ]قوله. األمر من املكلفني من الإلنس واجلن وهو للوجوب ﴾وذروا﴿: قوله
أي وكان العرب قحبونه, وكان الشريف منهم يستحي من ذلك فيظهره,  ( )[قيل الزىن: ]قوله. مرتب

كالزىن والسرقة وبقية : أي فالظاهر منها ( )[وقيل كل معصية: ]قوله ( ).فأنزل اهلل حترميه ظاهرا وباطنا
كالكرب واحلقد واحلسد والعجب والرياء وحب الرياسة وغري : معاصي اجلوارح الظاهرية, والباطن منها 

ذلك من املعاصي القلبية, وهذا التفسري هو األقرب, وإن كان األول موافقا لسبب النزول, ألن العربة 
أي بالعذاب الدائم إن كان [ يف اآلخرة] ﴾سيجزون﴿ :قوله. بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

فإن تاب الكافر قبل قطعا, وإن تاب املسلم فقيل   ( )مستحال, ومات من غري توبة ومل يعف اهلل عنه,
بأن رمحة اهلل : ألي شيء اختلف توبة املسلم دون الكافر؟ وأجيب: إن قلت . كذلك, وقيل تقبل ظنا

وأما . لتوبة الكافر, لكان خملدا يف النار, مع أن رمحته غلبت غضبه سبقت غضبه, فلو جاز عدم القبول
املؤمن فهو مقطوع له باجلنة, فلو مل يقبل توبته وعذبه, فال بد له من الرمحة, انتهاء غاية ما هناك عذابه 

 , فقال بعض( )اختلف يف تفسري هذه اآلية ﴾وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهلل عليه﴿: قوله. تطهري له

                                                             

 . 4 ص  انظر البغوي, مصدر سابق, جقال به الكليب, (    )
والذي يظهر يل أن اآلية : , قلت   ص  , والبحر احمليط ج ٠ص   , والطربي ج6  ص  معاين القرآن, ج: انظر(    )

 .6  ص  أراد هبا النهي عن كل املعاصي سرا وجهرا, وإىل هذا ذهب البغوي, انظر البغوي, مصدر سابق, ج: عامة كما قال قتادة
 . 4 ص  البغوي , مصدر سابق, ج : : انظر. وهو من قول البغوي(    )
 .وإىل هذا ذهب أهل السنة واجلماعة خالفا للمرجئة(    )
مث اختلف الفقهاء ىف . استدل هبذه اآلية من ذهب إىل أنه ال حتل الذبيحة إذا مل يذكر اسم اهلل عليها وإن كان الذابح مسلما(    )

 :والهذه املسألة على ثالثة أق
أنه ال حتل الذبيحة الىت مل يذكر اسم اهلل عليها عمدا أو سهوا , وبه قال ابن عمر ونافع وعامر والشعىب وحممد بن : القول األول

 .سريين , وداود الظاهرى وىف رواية عن اإلمامني مالك وأمحد بن حنبل 
َن َعَلي ُكم  واذكروا اسم اهلل : , وبقوله تعاىل واحتجوا هبذه اآلية الىت فيها وصف ما مل يذكر اسم اهلل عليه بأنه فسق َسك  ﴿َفُكُلوا  ممَّآ َأم 

إذا أرسلت كلبك َومَسَّي َت " "َعَلي ِه﴾ وباألحاديث الىت وردت ىف األمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديث عدى بن حامت وفيه 
 " .ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكلوه"وهو يف الصحيحني وفيه وحبديث رافع بن خديج . متفق عليه" .َفَأم َسَك َوقَ َتَل َفُكل ,

فريى أصحابه أن التسمية ليست شرطا بل هى مستحبة , وتركها عمدا أو سهوا ال يضر, ويروى هذا القول عن ابن : أما القول الثاىن
﴿َواَل : واحتجوا بقوله تعاىل. محد بن حنبلعباس وأىب هريرة وعطاء وهو مذهب الشافعى وأصحابه وىف رواية عن اإلمامني مالك وأ
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اآلية عامة يف كل شيء, فأي شيء مل يذكر اسم اهلل عليه ال جيوز أكله, وقال : اجملتهدين غري األربعة
إن : اآلية خمصوصة بالذبيحة, فمن ترك التسمية عمدا أو نسيانا ال تؤكل ذبيحته, وقال بعضهم: بعضهم

وأبو حنيفة, وقال أو عجزا كخرس أكلت, وبه قال مالك  عمدا ال تؤكل, وإن تركها نسيانا تركها
التسمية سنة, فإن تركها عمدا أو نسيانا أكلت, وبه قال اإلمام الشافعي, وعن اإلمام أمحد : بعضهم
األوىل يوافق فيها مالكا, والثانية يوافق فيها الشافعي, إذا علمت ذلك فمحمل اآلية ما أهل به : روايتان

وأما حكم . ﴾أو فسقا أهل به لغري اهلل﴿: وله تعاىللغري اهلل فقط, ألنه املفسر به الفسق فيما يأيت يف ق
أو ذبح على اسم ]: قوله. امليتة فمعلوم من غري هذا املوضع, ومحلها املفسر عليهما معا ومها طريقتان

أي وإن مل يذكر اسم غري اهلل, وأما الكتايب إذا مل يذكر اسم اهلل ومل يهل به لغريه, فإهنا تؤكل, فإن [ غريه
بني اسم اهلل واسم غريه أكلت ذبيحته عند مالك, ألن اسم اهلل يعلو وال يعلى عليه, وأما  مجع الكتايب

وعليه : ]قوله. ( )املسلم إن مجع بينهما على وجه التشريك يف العبودية, فهو مرتد ال تؤكل ذبيحته

                                                                                                                                                                                                    

ل ذكر اسم صنم كما كان َتأ ُكُلوا  ممَّا ملَ  يُذ َكِر اسم اهلل َعَلي ِه﴾, وقالوا إن اآلية واردة فيما ذبح لغري اهلل ومل يذكر على الذبيحة اسم اهلل ب
 .يفعل املشركون عند ذبائحهم 

,     ه, كتاب األشربة وغريها, باب الصيد والذبائح واألطعمة وغري ذلك, حبديث رقمواحتجوا أيضاا مبا رواه الدارقطَّن, يف سنن
, وأخرجه البيهقي يف السنن الصغري, كتاب الصيد والذبائح, باب املسلم يذبح على اسم اهلل وإن مل يذكره بلسانه, ٠٠ ص  ج

إذا ذبح املسلم : "سنده كلهم ثقات, ولفظه ورجال -رضي اهلل عنهما–, كالمها موقوف على ابن عباس ٠٠ ص  ج,   ٠ برقم
 " .ومل يذكر اسم اهلل فليأكل فإن املسلم فيه اسم من أمساء اهلل

فريى أصحابه أن ترك التسمية نسيانا ال يضر , أما عمدا فال حتل الذبيحة , وإىل هذا املذهب ذهب علي ابن أيب : أما القول الثالث
 .سن البصرى وهو املشهور من مذهب أمحد بن حنبل وعليه أبو حنيفة وأصحابه طالب وابن عباس وسعيد بن املسيب واحل

إن اهلل وضع عن أمىت : " أنه قال  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النىب  -رضي اهلل عنهما–واحتجوا ملذهبهم بأحاديث منها ما رواه عبد اهلل بن عباس 
كتاب الطالق, باب طالق املكره والناسي ابن ماجه,  سنن : انظر .صحيح: قال الشيخ األلباين" اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 .وما بعده    ص  , وابن كثري ج٠ ص ٠وقد بسط يف القول يف املسألة علماؤ التفسري كالقرطيب ج.   ٠ برقم  6 6ص  ج
 .ولعل هذا املذهب أقرب املذاهب إىل الصواب, ومييل إليه املصنف رمحه اهلل

ليت ينبغي أن يتبَّن علماؤنا توضيحا أكثر, ألن هذه املسألة تدخل يف مجيع املسائل الدينية هذه القضية من أخطر القضية ا(    )
ا خاصة العبادات اليت ال جيوز للمسلم صرفه لغري اهلل وال أن يشرك فيها غريه من استغاثة وطلب شيء ماال يقدر إال اهلل, ﴿َوَما أُِمُرو 

يَن ُحن ََفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ؤ تُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن ال َقيَِّمِة﴾  ِإالَّ لِيَ ع ُبُدوا اللََّه خُم ِلِصنَي َلهُ  , ومع كل هذه اآليات [ :سورة البينة, اآلية]الدِّ
 .البينات يستغاث بقبور األولياء ويذكرون أمسائهم عند القيام واجللوس من دون اهلل, أليس هذا إشراك غري اهلل فيما هلل؟ فتفقه
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اعدلوا ﴿د أي املفهوم من ال تأكلوا على ح[ أي األكل منه: ]قوله. أي فالتسمية عنده سنة[ الشافعي
. أي إبليس وجنوده من اجلن ﴾وإن الشيطان﴿: قوله. أي العدل املفهوم من اعدلوا ﴾هو أقرب للتقوى

وذلك أن املشركني  ﴾ليوحون﴿تعليل  ﴾ليجادلوكم﴿: قوله. أي وهم شياطني اإلنس[ الكفار] :قوله
أتزعم أن ما قتلت أنت : ل اهلل قتلها, قا: قالوا يا حممد أخربنا عن الشاة إذا ما تت من قتلها؟ فقال 

أي ألن من أحل شيئا مما حرم  إنكم ملشركون﴿: قوله. ( )وأصحابك حالل, وما قتله اهلل حرام فنزلت
: قوله. ألنه أثبت حاكما غري اهلل, وال شك أنه إشراك ( )اهلل, أو حرم شيئا مما أحل اهلل فهو مشرك,

ولكن العربة بعموم اللفظ  ( ),-ملسو هيلع هللا ىلص-اسر أو النيب أي كعمر بن اخلطاب أو محزة أو عمار بن ي[ وغريه]
-فهذا املثل للكافر واملسلم, وسبب نزوهلا على القول بأهنا يف أيب جهل ومحزة , أن أبا جهل رمى النيب 

بفرث, فأخرب محزة مبا فعل أبو جهل, وكان محزة قد رجع من صيد وبيده قوس, ومحزة مل يكن  -ملسو هيلع هللا ىلص
ىت عال أبا جهل وجعل يضربه بالقوس, وجعل أبو جهل يتضرع إىل مؤمنا إذ ذاك, فأقبل محزة غضباحن

                                                             

 .واحلديث حسن لغريه.  4 والواحدي يف أسباب النزول ص, 4٠ص   أخرجه الطربي يف تفسريه, ج(    )
وهكذا لو حرم ما أحله اهلل , مع التوحيد : وإىل هذا ذهب أهل العلم من أهل السنة واجلماعة, قال ابن باز رمحه اهلل(    )

إهنا حرام : أو البقر أو الغنم أو غريها مما أحله اهلل حال جممعا عليه , وقال  أنا ما أحل اإلبل: واإلخالص واإلميان بالرسل , فقال مثال 
 .يكون هبذا كافرا مرتدا عن اإلسالم بعد إقامة احلجة عليه , إذا كان مثله قد جيهل ذلك وصادف جنس من أحل ما حرم اهلل

رئاسة إدارة : الراض),  رسل مجيعا وبعث به خاَتهم حممدا, طبيان التوحيد الذي بعث اهلل به ال بن باز, عبد العزيز بن عبد اهلل,انظر 
 .4 , ص(م666  -ه  ٠   البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد إدارة الطبع والرتمجة, 

أي الذي -إهنا يف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه, وأيب جهل, : اختلف العلماء يف حتديدمن نزلت فيه اآلية, وقال الضحاك(    )
. 46ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر". أحياه اهلل باإلسالم واإلميان هو عمر والذي هو يف ظلمات الكفر والشرك أبو جهل

, والبغوي, مصدر 6٠ص   إهنا يف عمار بن ياسر وأيب جهل, انظر الطربي, مصدر سابق, ج: -رضي اهلل عنهما–وقال ابن عباس 
 .4  ص  سابق, ج

﴿أومن كان ميتاا فأحييناه : إليه الضحاك ملا رواه الرتمذي يف سننه بسند صحيح عن زيد بن أسلم يف قولهواألقرب ما ذهب : قلت
أنزلت يف عمر بن اخلطاب وأيب جهل بن هشام , كانا ميتني يف : وجعلنا له نوراا ميشي به الناس كمن مثله يف الظلمات﴾ قال

اللهم أعز اإِلسالم : "ا فقالدع -ملسو هيلع هللا ىلص-جهل يف ضاللته وموته , وذلك أن رسول اهلل  ضاللتهما فأحيا اهلل عمر باإِلسالم وأعزه وأقر أبا
انظر الرتمذي, أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك, اجلامع ". بأيب جهل بن هشام أو بعمر بن اخلطاب

مصطفى البايب احلليب, : مصر),  ط, كتاب املناقب, باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه, (سنن الرتمذي)الصحيح 
 .٠ 6ص  , ج(م 6٠ -ه  6  
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ومن : يا أبا يعلى أال ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا, وسب آهلتنا, وخالف آباءنا, فقال محزة: محزة ويقول
أسفه منكم عقوال تعبدون احلجارة من دون اهلل, أشهد أال إله إال اهلل, وأشهد أن حممدا رسول اهلل, 

 ( ).ة يومئذ فنزلت اآليةفأسلم محز 
اهلمزة داخلة على حمذوف, والواء عاطفة على ذلك احملذوف تقديره  ﴾أو من كان ميتا﴿: قوله

. أيستويان, ومن كان ميتا اخل, ومن اسم شرط مبتدأ, وكان فعل الشرط وامسها مسترت, وميتا خربها
. أي اإلميان ﴾باهلدى﴿: قوله .خرب املبتدأ ﴾كمن مثله﴿: جواب الشرط, وقوله ﴾فأحييناه﴿: وقوله
ليس خبارج ﴿: قوله. أي ألن املثل هو صفة, واملستقر يف الظلمات ذواهتم ال صفاهتم[ مثل زائدة: ]قوله
[ ال: ]قوله ( ).هذا إخبار من اهلل بعدم إميان أيب جهل رأسا, ولكن تقدم أن العربة بعموم اللفظ ﴾منها

أي لقوله [ كما زين للمؤمنني اإلميان: ]قوله. فهام إنكاريأي ال يستويان, وأشار بذلك إىل أن االست
ميَاَن َوَزي ََّنُه يف قُ ُلوِبُكم  ﴿: تعاىل  ﴾زين للكافرين ما كانوا يعملون﴿: قوله. ( ) ﴾َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَي ُكُم اإل ِ

 .لوسوسةأي واملزين هلم حقيقة هو اهلل, ويصح نسبة التزيني للشيطان من حيث اإلغواء وا
الكاف اسم مبعَّن مثل, واملعَّن ومثل ما جعلنا يف مكة كرباءها وعظماءها اجملرمني,  ﴾وكذلك﴿: قوله

جعلنا يف كل قرية كرباءها وعظماءها جمرميها, فذلك سنة اهلل أنه جعل أول من يقتضي بالرسل 
ا, وكل آية وردت يف ذم واملعارضني املنكرين الكرباء, ليكون عن الرسل برهبم ظاهرا وباطن ( )الضعفاء

                                                             

ابن هشام : , وذكر قصة إسالم محزة4  -٠  , وا للواحدي, مصدر سابق, ص 6  ص  البغوي, مصدر سابق, ج:انظر(    )
 .ومل يذكرا أن اآلية نزلت يف هذا  6 ص   , واحلاكم يف املستدرك, ج 6 - 6 ص  يف السرية ج

. أو من كان ميتا باجلهل, فأحييناه بالعلم, أي وكل جاهل ميت وكل عامل حي: د فسر اآلية بقول آخر وهو أن معناهوق: قلت(    )
﴿أََوَمن  َكاَن﴾ من قبل هداية اهلل له : يقول تعاىل: وأحسن ما قيل يف اآلية قول السعدي حيث مجع مجيع األأقوال يف اآلية وقال

َناُه﴾ بنور العلم واإلميان والطاعة, فصار ميشي بني الناس يف النور, متبصرا يف  ﴿َمي تاا﴾ يف ظلمات الكفر,واجلهل, يَ ي   واملعاصي, ﴿َفَأح 
سه أموره, مهتديا لسبيله, عارفا للخري مؤثرا له, جمتهدا يف تنفيذه يف نفسه وغريه, عارفا بالشر مبغضا له, جمتهدا فيرتكه وإزالته عن نف

السعدي, عبد الرمحن بن ناصر : انظر. انتهى..  الظلمات,ظلمات اجلهل والغي, والكفر واملعاصيأفيستوي هذا مبن هو يف. وعن غريه
 . ٠ ص  , ج(م ٠٠٠  -ه  ٠   مؤسسة الرسالة , : مكة),  , طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانبن عبد, 

 .٠:سورة احلجرات, اآلية(    )
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم : "صة هرقل الطويلة وهو يف الصحيحني, وفيهيف ق أيب سفيانكما يف حديث : قلت(    )

عليها, ويف معناه متفق عليه, وهذه كما قال سنة اهلل يف أتباع احلق إىل يوم يرث األرض ومن " فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل
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الكفار جتر بذيلها على عصاة املؤمنني, فإن املباشر للظلم والفجور أكابر كل قرية ومدينة كما هو 
هو معَّن جمرميها, وحل املفسر يفيد أن جمرميها مفعول أول مؤخر, وأكابر [ فساق مكة: ]قوله. مشاهد

أن قوله يف كل : و أحد أعاريب أربعة,  الثاينمفعول ثان مقدم, ويف كل قرية ظرف لغو متعلق جبعلنا, وه
قرية مفعول ثان مقدم, وأكابر مفعول أول مؤخر وهو مضاف جملرميها, وأخر املفعول األول ألن فيه 
ضمريا يعود على املفعول الثاين, فلو قدم لعاد الضمري على متأخر لفظا ورتبة, وقد أشار ابن مالك 

 :لذلك بقوله
 ( )مما به عن ه مبينا خيرب  ۞۞  كذا إذا عاد عليه مضمر

أن يف كل مفعول ثان, وأكابر : الثالث. فيصري املعَّن وكذلك جعلنا عظماء اجملرمني كائنني يف كل قرية
مفعول أول, وجمرميها بدل من أكابر, ومل ُيَضف لئال يلزم عليه إضافة الصفة للموصوف وهو ال جيوز 

ل مضاف جملرميها, ويف كل قرية ظرف لغو متعلق جبعلنا, أن أكابر مفعول أو : الرابع. عند البصريني
واملفعول الثاين حمذوف تقديره فساقا, ورد بأن هذا التقدير ال فائدة فيه وال حموج له, فاألحسن الثالثة 

م  َعُدّواا فَال تَ َقَطُه آُل ِفر َعو َن لَِيُكوَن هلَُ ﴿الالم إما الم العاقبة والصريورة نظري  ﴾ليمكروا فيها﴿: قوله. األول
, أو الم العلة مبعَّن احلكمة, وأما قوهلم تنزه اهلل عن العلة, فمعناه العلة الباعثة على الفعل ( )﴾َوَحَزناا 

واملكر واخلديعة  سبحانك ما خلقت هذا عبثاليتكمل به, وأما احلكم فال َتلو أفعال اهلل عنها, 
بالصد عن : ]قوله. اء ال تقبل عادة إال من الكرباءواحليلة والغدر والفجور وترويج الباطل, وهذه األشي

                                                                                                                                                                                                    

َنَُّة, فَ َقاَلت  : "-ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل َرُسوُل اللَِّه : , قَالَ َة أحاديث كثرية منها ما روه مسلم يف صحيحه من حديث َأيب ُهرَي  رَ  َتجَِّت النَّاُر َواجل  : اح 
َبَّاُروَن َوال ُمَتَكب ُِّروَن, َوقَاَلت   ُخُليِن اجل  ُخُليِن الضعفاء َوال َمَساِكنُي, فَ َقاَل اللَُّه : َهِذِه يَد  ُب ِبكِ : -هلالج لجَهِذِه يَد  َمن   هِلَِذِه أَن ِت َعَذايب أَُعذِّ

َا قَالَ  متفق عليه واللفظ " أَن ِت َرمح َيِت أَر َحُم ِبِك َمن  َأَشاُء, َوِلُكلِّ َواِحَدة  ِمن ُكَما ِمل ُؤَها : ُأِصيُب ِبِك َمن  َأَشاُء, َوقَاَل هِلَِذهِ : َأَشاُء, َورمبَّ
,  4- البارون واجلنة يدخلها الضعفاء, برقم  انظر, مسلم يف صحيحه, كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها, باب النر يدخلها. ملسلم

  .وعريه من األحاديث. 6  ص  ج
  ج( م 64 دار الفكر, : دمشق),  , طشرح إبن عقيلبن عقيل العقيلي , هباء الدين عبد اهلل املصري اهلمذاين, ا: انظر(    )

 .     ص
 .4:سورة القصص, اآلية(    )
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أن كل طريق من طرق مكة كان جيلس عليه أربعة, يصرفون الناس عن اإلميان  ( )أي ملا ورد[ اإلميان
أي وبال مكرهم الحق هبم, [ ألن وباله عليهم: ]قوله. , ويقولون هو كذاب ساحر كاهنملسو هيلع هللا ىلصبالنبيي 

ِلهِ َواَل قحَِيُق ال َمك  ﴿: قال تعاىل عند  ( )سيصيب الذين أجرموا صغار﴿: وقال أيضا ( )﴾ُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأه 
 .أي مل يعلموا بأن وباله عليهم[ بذلك] ﴾وما يشعرون﴿: قوله. اآلية ﴾اهلل

لو كانت النبوة حقا لكنت : ملسو هيلع هللا ىلصنزلت يف الوليد بن املغرية حيث قال للنيب  ﴾وإذا جاءهتم ءاية﴿: قوله
زامحنا بنو عبد : وقيل يف أيب جهل حيث قال ( )ك, ألين أكرب سنا وأكثر منك ماال,أنا أوىل هبا من

مناف يف الشرف, حىت صرنا كفرسي رهان, قالوا منا نيب يوحى إليه, واهلل ال نؤمن به وال نتبعه أبدا, إال 
هنا,  يسن الوقف عليه: قال بعضهم ﴾مثل ما أويت رسل اهلل﴿: قوله ( ).أن يأتينا وحي كما يأتيه

اللهم من الذي دعاك فلم : ويستحب الدعاء بني هاتني اجلاللتني, وذكر بعضهم له دعاء خمصوصا وهو
جتبه, ومن الذي استجارك فلم جتره, ومن الذي سألك فلم تطعه, ومن الذي استعان بك فلم تعنه, ومن 

غيث, واهدين هداية من الذي توكل عليك فلم تكفه, ياغوثاه ياغوثاه ياغوثاه, بك أستغيث, أغثين يا م
عندك, واقض حوائجنا, واشف مرضانا, واقض ديوننا, واغفر لنا وآلبائنا وألمهاتنا, حبق القرآن العظيم, 

لفعل دل عليه : ]قوله. أي ردا عليهم[ قال تعاىل: ]قوله. والرسول الكرمي, برمحتك طيا أرحم الرامحني اه 
ولست ظرفا, ألهنا كناية عن الذات اليت قامت هبا دفع بذلك ما يقال من أن حيث مفعول به [ أعلم

بأن اسم التفضيل ليس : وأجيب أيضا. الرسالة, واسم التفضيل ال ينصب املفعول به, فأجاب مبا ذكر
على بابه بل هو مؤول باسم الفاعل وهذا أوىل, ألن ما ال تقدير فيه خري مما فيه تقدير, وأيضا يدفع 

                                                             

 .  4 ص  , وابن كثري يف البداية والنهاية, ج ٠ ص  ابن هشام, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .  :سورة فاطر, اآلية(    )
: والصغار: أخرج ابن أيب حامت الرازي يف تفسريه بسند حسن عن أمحد بن عثمان بن حكيم األودي نسده إل السدي قال(    )

 .سني قال حدثنا أمحد بن املفضل به مثله, عن حممد بن احل  4  برقم  6٠ص   وأخرجه الطربي يف تفسريه, ج  انظر. الذلة
: ونسبه الشوكاين البن املنذر عن ابن عباس قال. , ونسبه البن أيب حامت عن السدي مثله  ص  وذكر السيوطي يف الدر, ج

 .   ص  هوان,  انظر الشوكاين, مصدر سابق, ج: صغار
 . 4 ص  البغوي , مصدر سابق, ج: انظر(    )
  .  -  ص 4ور, مصدر سابق, جابن عاش: انظر(    )
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واحلادث, واحلاصل أن اسم التفضيل يف أمساء اهلل وصفاته, كأكرم وأعلم  توهم املشاركة بني علم القدمي
أي الذات اليت تستحق الرسالة وهو [ واملوضع الصاحل لوضعها فيه: ]قوله. وأعظم وأجل ليس على بابه

كسحاب مصدر صغر    ﴾صغار﴿: قوله ( ).أي ماتوا على الكفر ﴾الذين أجرموا﴿: قوله. ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
 ( ).صغر بالضم كعظم فهو صغري: وأما الصغر ضد الكرب, فيقال فيه ( )اهلوان,كتعب, معناه الذل و 

إما ظرف ليصيب أو لصغار, والعندية جمازية كناية عن احلشر, والوقوف بني يديه,  ﴾عند اهلل﴿: قوله
 .أشار بذلك إىل أن الياء سببية وما مصدرية[ أي بسبب مكرهم: ]قوله ( ).واحلساب واجلزاء

: إعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل  خلقه يف األزل قسمني ﴾يرد اهلل أن يهديه يشرح صدرهفمن ﴿: قوله
ثقي وسعيد, وجعل لكل أمة عالمة تدل عليه, فعالمة السعادة شرح الصدر لإلسالم, وقبوله ملا يرد عليه 

اآلخرة دار من النور واألحكام, وعالمة الشقاوة ضيق الصدر, وعالمة قبوله لذلك, وجعل لكل قسم يف 
إن اهلل خلق : "ملا يف احلديث ( )يسكنوهنا , فألهل السعادة اجلنة ونعيمها, وألهل الشقاوة النار وعذاهبا,

                                                             

﴿َسُيِصيُب : , ذكره الشوكاين ونسبه إىل ابن املنذر , عن ابن عباس , يف قوله  -رضي اهلل عنه-هذا من تفسري ابن عباس (    ) 
َرُموا ﴾ قال  .   ص  الشوكاين, مصدر سابق, ج: انظر. هوان: أشركوا ﴿ َصَغاٌر ﴾ قال : الذين َأج 

ف مجع بني القولني يف تفسري صغار, فسره ابن عباس باهلوان وفسره السدي بالذل, انظر السيوطي يف الدر كأن املصن: قلت(    )
 .66 - 6 ص 6املنثور, ج

 .6  ص  انظر أبا حيان, مصدر سابق, ج(    )
ف, وإليه ذهب الفراء معناه صغار من عند اهلل على تقدير من احملذو : اختلف العلماء يف معَّن عند اهلل إىل قولني, األول (    )

: , فإن معناه(صغار عند اهلل:)وأما قوله: والطربي, وعلى قوهلما أن العندية عندية حقيقية الجمازية, وإليه أشار اإلمام الطربي بقوله
. عند اهلل سيأتيين الذي يل : من عند اهلل, يراد بذلك: , مبعَّن"سيأتيين رزقي عند اهلل:"سيصيبهم صغاٌر من عند اهلل, كقول القائل

سيصيبهم "جئت من عند عبد اهلل, ألن معَّن: , مبعَّن"جئت عند عبد اهلل:", أن يقول"سيصيبهم صغار عند اهلل:"وغري جائز ملن قال
انظر الطربي,  ".  جئت من عند عبد اهلل:"فليس ذلك بنظري. , سيصيبهم الذي عند اهلل من الذل, بتكذيبهم رسوله"صغاٌر عند اهلل

 .    ص  , و الفراء يف معاين القرآن, ج6٠ص   مصدر سابق, ج
 .   ص  انظر الزجاج يف معاين القرآن, ج. والثاين أن العندية هنا جمازية وغليه ذهب البصريون

ُهم  َشِقي  َوَسِعيٌد : وهو املذكور يف قوله تعاىل(    ) ا الَِّذيَن َشُقوا  َفِفي النَّاِر هَلُم  ِفيَها َفَأمَّ   ۋ﴿يَ و َم يَأ ِت اَل َتَكلَُّم نَ ف ٌس ِإالَّ بِِإذ ِنِه َفِمن  
َنَِّة   ۞ َخالِِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلر ُض ِإالَّ َما َشاء رَبَُّك ِإنَّ رَبََّك فَ عَّاٌل لَِّما يُرِيدُ  ۞ َزِفرٌي َوَشِهيقٌ  َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا  َفِفي اجل 

َر جَم ُذوذ  َخالِِديَن ِفيَها مَ   [.٠4 ٠ ٠ : سورة هود, اآلية] ﴾  ۞ ا َداَمِت السََّماَواُت َواأَلر ُض ِإالَّ َما َشاء رَبَُّك َعطَاء َغي  
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فذكر يف هذه اآلية عالمة   ( )"خلقا وقال هؤآلء للجنة وال أبايل, وخلق خلقا وقال هؤآلء للنار وال أبايل
. وة اإلميان, فليعلم أن اهلل أعظم عليه النعمةكل قسم, فإذا رزق اهلل العبد شرح الصدر وأسكنه حال

أي يوصله  ﴾يهديه﴿: قوله. ومن اسم شرط, ويرد فعل الشرط, ويشرح جوابه. وبضدها تتميز األشياء
الشرح يف األصل التوسيع,  ﴾يشرح صدره﴿: قوله. للمقصود, وليس املراد الداللة ألهنا هي شرح الصدر

هلل يف قلب الشخص النور, حىت تكون أحواله مرضية هلل, ألنه يلزم من واملراد هنا الزمه, وهو أن يقذف ا
-أي وهو أنه ملا نزلت هذه اآلية, سئل رسول اهلل [ كما ورد يف حديث: ]قوله. الوسع قبول ما قحل فيه

فهل لذلك : هو نور يقذفه اهلل يف قلب املؤمن, فينشرح له وينفتح, قيل: عن شرح الصدر فقال -ملسو هيلع هللا ىلص
نعم, اإلنابة إىل دار اخللود, والتجايف عن دار الغرور, واالستعداد للموت قبل نزول  :أمارة؟ قال 

أي مينعه عن الوصول, ويسكنه دار  ﴾ومن يرد أن يضله﴿: قوله. ويف رواية قبل لقي املوت(  ).املوت
ومن اسم شرط, ويرد فعل الشرط, وجيعل جوابه, وجعل مبعَّن صري,  ( )العقاب, ويطرده عن رمحته,

أن أراد اهلل شقاوته, وطرده عن رمحته, : واملعَّن. فصدره مفعول أول , وضيقا مفعول ثان, وحرجا صفته

                                                             

: الَ قَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- وهذا حديث صحيح, أخرجه احلاكم يف مستدركه َعن  َعب ِد الرَّمح َِن ب ِن قَ َتاَدَة السَُّلِميِّ, وََكاَن ِمن  َأص َحاِب النَّيبِّ (    )
رِِه, مثَّ قَالَ : " يَ ُقولُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-مسَِع ُت َرُسوَل اللَِّه  َل َق ِمن  ظَه  , "َهُؤالِء لِل َجنَِّة وال أبايل, َوَهُؤالِء لِلنَّاِر َوال أُبَايل : َخَلَق اللَُّه آَدَم مثَّ َخَلَق اخل 

ِتَجاِج : قال احلاكم". َعَلى ُمَوافَ َقِة ال َقَدِر  : "يَا َرُسوَل اللَِّه فَ َعَلى َماَذا نَ ع َمُل, قَالَ : َفِقيلَ : قَالَ  َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َقِد ات ََّفَقا َعَلى االح 
ومل أقف على : قلت.  4 برقم  4ص  احلاكم النيسابوري, يف مستدركه, كتاب اإلميان, ج: انظر. ِبُرَواتِِه, َعن  آِخرِِهم  ِإىَل الصََّحابَةِ 

 .رده املصنفلفظ بداية احلديث الذي أو 
أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه من حديث عبد اهلل بن مسعود, كتاب الزهد, باب ما ذكر يف زهد األنبياء وكالمهم عليهم (    )

الرياض, ),  , طتفسير القرآن الصنعاني, وأخرجه الصنعاين يف تفسريه انظر الصنعاين, عبد الرزاق,  4  -٠  ص 4السالم, ج
 .66- 6ص  , ج(ط.ت.مكتبة الرشد, د

قبل نزول "وهو موضوع بلفظ آخر احلديث  "قبل لقي املوت  "واحلديث صحيح لغريه بسند الذي أورده الصنعاين بلفظ آخر احلديث 
 " .املوت

من أراد اهلل أن يضله يضيق عليه : ﴿ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاا حرجاا﴾ يقول: -رضي اهلل عنهما-قال ابن عباس (     )
[ ٠4: سورة احلج, اآلية]﴿وما جعل عليكم يف الدين من حرج﴾ : عل اإِلسالم عليه ضيقاا واإِلسالم واسع, وذلك حني يقولحىت جي
 . ٠ ص   انظر الطربي, مصدر سابق, ج. ما يف اإِلسالم من ضيق : يقول 



  

151 

 

فال يقبل شيئا من وصول اإلسالم وال من فروعه, ولو قطع إربا إربا, وعالمة ذلك إذا ذكر  ( )ضيق قلبه,
ََأزَّت  ﴿: وإن نطق بلسانه كأهل النفاق, قال تعاىل ( )التوحيد نفر قلبه وامشأز, َدُه امش  َوِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوح 

ِخرَةِ  ِمُنوَن بِاآل  أي كميت وميت, قراءتان [ بالتخفيف ةالتشديد: ]قوله. اآلية ( )﴾قُ ُلوُب الَِّذيَن اَل يُ ؤ 
بكسر الراء : ]قوله ( ).أي زائدة, فال يقبل شيئا من اهلدى أصال[ شديد الضيق: ]قوله ( ).سبعيتان

أي أو على حذف مضاف, أي ذا حرج [ وصف به مبالغة: ]قوله. عل كفرح فهو فرحأي اسم فا[ صفة
وفيهما إدغام : ]قوله (6).أي يتكلف الصعود فال يستطيعه ﴾كأمنا يصعد﴿: قوله. على حد زيد عدل

أي بعد قلبها صادا فأصل األوىل يتصعد, وأصل الثانية يتصاعد, وهاتان القراءتان مع [ التاء يف األصل
فهي قراءة من خفف ضيقا [ ويف أخرى بسكوهنا: ]وأما قوله. ضيقا, وكسر راء حرجا أو فتحهاتشديد 

 (٠)أي لتعسر اإلميان عليه,[ لشدته عليه: ]قوله. ويفتح حرجا فاملخفف للمخفف, واملشدد للمشددة
أن يأمن ملا فإن القلب بيد اهلل يسكن فيه أي األمرين شاء, وليس مملوكا لصاحبه, وحينئذ فال يبنبغي له 

هو يف قلبه من اإلميان وحمبة اهلل ورسوله, ومن هنا علمنا اهلل طلب اهلداية على سبيل الدوام مع كوهنا 

                                                             

ه عن سبيله, وجيعل ومن أراد اهلل إضالله عن سبيل اهلدى, : وكأنه  يرجح قول أيب جعفر الطربي, يقول(    ) َيشغله بكفره وصدِّ
 .٠6 ص   انظر الطربي, مصدر سابق, ج. صدره خبذالنه وغلبة الكفر عليه , حرجاا

إذا مسع ذكر اهلل امشأز قلبه, وإذا ذكر شيئا من عبادة األصنام ارتاح : ": هذا جزء من تفسري ابن عباس هلذه اآلية حيث قال(    )
 .إىل ذلك

 .  :اآلية سورة الزمر,(    )
 .64 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. قرأ اجلمهور بتشديد الياء وقرأ ابن كثري بتخفيفها(    )
 . ٠٠ ص 6السيوطي يف الدر املنثور, ج: انظر. ليس فيه للخر منفذ: هو كما قال عطاء اخلراساين, قال: قلت (     )
 .   ص  الشوكاين, مصدر سابق, ج: انظر(   6)
إن قلب اإلنسان مضغة عجيبة يف خلقه, إذا الن وخضع يكون كالعهن, وإذا تفرغ عن ذكر اهلل ومواالته كانكاحلجارة : قلت(   ٠)

وملا كان القلب حمال : " قسوة أو أشد, وإن صلح وبه صالح اإلنسان وإذا فسد وبفساده فساد اإلنسان, يقول ابن القيم رمحه اهلل
وكانت هذه األشياء إمنا تدخل يف القلب إذا اتسع هلا, فإذا أراد اهلل هداية عبد, وسع صدره وشرحه للمعرفة والعلم واحملبة واإلنابة, 

ابن القيم, أبو : انظر". فدخلت فيه وسكنته, وإذا أراد ضالله ضيق صدره وأحرجه, ومل جيد حمال يدخل فيه, فيعدل عنه وال يساكنه
  ج( ط.ت.مؤسسة النور للطباعة والتجليد, د: عنيزة),  ط على التفسير، الضوء المنيرعبد اهلل حممد بن أيب بكر الدمشقي, 

 .6٠-46ص
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سَتِقيمَ ﴿: حاصلة بقوله
ُ
اآلية,  ( )﴾َرب ََّنا اَل تُزِغ  قُ ُلوبَ َنا بَ ع َد ِإذ  َهَدي  تَ َنا﴿: وبقوله ( )﴾اهِدنَا الصِّرَاَط امل

ولذا خاف  ( )".للهم يا مقلب القلوب واألبصار ثبت قليب على دينكا: "-ملسو هيلع هللا ىلص-وقال رسول اهلل 
العارفون ومل يسكنوا إىل علم وال عمل, ملا علموا أن القلوب بيد اهلل يقلبها كيف يشاء, وال يأمنون حىت 

ولكن شأن الكرمي, أن من َتم له نعمة اإلميان اليسلبها منه, ألنه وعد  ( )تقبض أرواحهم على اإلميان,
أي الشيطان وهو تفسري للجعل على التفسري الثاين, وأما تفسريه [ أي يسلطه: ]قوله. ه وهو ال خيلفمن

 .أي وهو اإلسالم[ الذي أنت عليه: ]قوله. على األول فمعناه يلقى ويصيب
شبه دين اإلسالم بالصراط املستقيم الذي ال اعوجاج فيه, واستعار اسم املشبه به  صراط ربك: قوله

املناسب أن [ ونصبه على احلال املؤكدة للجملة: ]قوله. على طريق اإلستعارة التصرقحية األصلية للمشبه
 :يقول املؤكدة لصراط, ألن احلال املؤكدة للجملة عاملها مضمر, قال ابن مالك

                                                             

 .6:سورة الفاحتة, اآلية(    )
 .4:سورة آل عمران, اآلية(    )
, واحلديث بطوله عند "يا مقلب القلوب, ثَ بِّت  قَ ل يب َعَلى ِديِنَك "ومل آثر على هذا احلديث هبذا اللفظ, ولكن صح بلفظ (    )
ِثُر َأن  يَ ُقولَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َكاَن َرُسوُل اللَِّه : , قَالَ -رضي اهلل عنه–لرتمذي, من حديث أََنس  ا يا مقلب القلوب , ثَ بِّت  قَ ل يب َعَلى : "ُيك 

َنا؟ قَالَ : , فَ ُقل تُ "ِديِنَك  ِ ِمن  َأَصاِبِع اللَِّه يُ َقلِّبُ َها   نَ َعم , ِإنَّ : " يَا َرُسوَل اللَِّه, آَمنَّا ِبَك َومبَا ِجئ َت ِبِه فَ َهل  ََتَاُف َعَلي   بُ َعني  َ ُأص  ال ُقُلوَب بَ ني 
.    ص  , ج٠66 , انظر الرتمذي يف سننه, كتاب القدر, باب ما جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن برقم "َكي َف َيَشاُء 

 .واحلديث صحيح لغريه
ولو ثبت أن اللفظ من عنده فهذا من  العدوى اليت ابتلي به علماؤ  زيادة عند املصنف وليس يف احلديث," واألبصار"وأظن أن لفظ  

الصوفية من زيادات يف ألفاظ األحاديث اليت ال داعية هلا, فالواجب الوقوف على ألفاظ األحاديث كما هي قدر اإلستطاعة دون 
   .زيادة وال نقصان

كانوا يسألون اهلل عز وجل حسن اخلاَتة وكانوا شديدي وعلى هذا عاش سلف هذه األمة من الصحابة ومن بعدهم, و : قلت(    )
: فأخذ تبنة من األرض وقال  أبكاؤك هذا على الذنوب ؟: بكى سفيان الثورُي ليلة إىل الصباح , فقيل له اخلوف لسوء اخلاَتة, ولقد 

العاقبة يف  ن عبد اهلل أبو حممد,عبد احلق بن عبد الرمحن ب األشبيلي,: انظر. ]الذنوب أهون من هذه ؟ إمنا أبكي خوف اخلاَتة
أَتوف أن أكون يف أم : ما شأنك ؟ وقال: ما لقيت سفياَن إال باكياا فقلت: وقال عطاء اخلفاف[.  ٠ ذكر املوت واآلخرة, ص 

َما آَتوا  ﴿َوالَِّذيَن يُ ؤ تُونَ : وهؤآلء هم املوصوفون يف قول الباري جل وعال[.66 ص  ٠الذهيب يف السري ج: انظر]الكتاب شقياا 
م  رَاِجُعوَن﴾   [.6٠:سورة املؤمنون, اآلية]وَّقُ ُلوبُ ُهم  َوِجَلٌة أَن َُّهم  ِإىَل َرهبِِّ
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 ( )عاملها ولفظها يؤخ ر  ۞۞وإن تؤكد مجلة فمضمر  
 . فينافيه

والعامل فيها اسم اإلشارة, : املناسب أن يقول[ معَّن اإلشارة]ه قول[ والعامل فيها معَّن اإلشارة: ]قوله
: قوله. أي بعد قلبها ذاال[ فيه إدغام التاء يف األصل: ]قوله. باعتبار ما فيه من معَّن الفعل وهو أسري

آن أي املؤَترون بأمره, املنتهون بنهيه, وهم الصاحلون املتقون, فبقاء القر [ وخصوا بالذكر ألهنم املنتفعون]
ِديِث ِكَتاباا مَُّتَشاهِباا ﴿دليل على بقاء مجاعة على قدم النيب بدليل هذه اآلية وآية  َسَن احلَ   ( )﴾اللَُّه نَ زََّل َأح 

أولياء : فقد قال ابن عطاء اهلل. أنا مل أر أحدا منهم: ورمبا قال  ( )وال عربة ملن يقول عدمت الصاحلون,
 ( ).ال اجملرموناهلل عرائس خمدرة, وال يرى العرائس إ

اجلار واجملرور خرب مقدم, ودار السالم مبتدأ مؤخر, واجلملة قحتمل أن تكون  ﴾هَلُم  َداُر السَّاَلمِ ﴿: قوله
مستأنفة واقعة يف جواب سؤال مقدر تقديره وما جزاء من ينتفع بالذكرى,  فأجاب بقوله هلم دار 

التقدير قد فصلنا اآليات لقوم يذكرون, حال  السالم, وقحتمل أن يكون حاال من القوم أو صفة هلم, و 
أي من مجيع [ أي السالمة: ]قوله. كوهنم  هلم دار السالم, أو موصوفني بكوهنم هلم دار السالم

ويصح املراد بالسالم  ( )املخاوف واملكاره, ألن بدخوهلا قحصل األمن التام من مجيع املكاره حىت املوت
ُخُلوَن َعَلي ِهم ﴿: وقال (6)﴾حتيتهم فيها سالم﴿: , قال تعاىلالتحية الواقعة من اهلل واملآلئكة الَِئَكُة َيد 

َ
َوامل

                                                             

 . 6 ص  انظر ابن عقيل, مصدر سابق, ج(    )
 .  :سورة الزمر, اآلية(    )
لناس قد هلكوا, وهو منهي عنه هذا صحيح, ألن الذي جترأ مبثل هذا القول فهو طاحل, ألن هذا إشارة منه إىل أن ا: قلت (    )

َلُكُهم  : ِإَذا قَاَل الرَُّجلُ : " قَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-عليه الصالة والسالم, كما يف حديث َأيب ُهرَي  َرَة, َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  : انظر" َهَلَك النَّاُس فَ ُهَو َأه 
ِي َعن  قَ و ِل هلك الناس, ج  الرب والصلة واآلدب,صحيح مسلم, كتاب   . ٠6 برقم  ٠ ص  6  بَاب الن َّه 

شرح نهج عز الدين, عبد احلميد بن هبة اهلل بن حممد بن احلسني بن أيب احلديد, : ذكره صاحب شرح هنج البالغة, انظر(    )
 .  , ص(ط.ت.دار احياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاه, د: مصر) البالغة،

الزجاج, مصدر : الم , أراد به السالمة, أي أن هلم دار السالمة من اآلفات, انظرهذا على قول من قال إن هلم دار الس: قلت(    )
 .6  ص  سابق, ج

 .  :سورة إبراهيم, اآلية(   6)
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َمُعوَن ِفيَها َلغ واا َواَل تَأ ثِيماا ﴿: وقال ( )﴾َساَلٌم َعَلي ُكم   مِّن ُكلِّ بَاب     سالماا يالا قِ  إالَّ  ۞ اَل َيس 
ار السالم ما يعم باقي اجلنان, وليس املراد أشار بذلك إىل أن املراد بد[ وهي اجلنة: ]قوله. ( )﴾۞سالماا 

العندية عندية شرف, مبعَّن أهنا منسوبة هلل  عند رهبم: قوله ( ).خصوص الدار املسماة بدار السالم
خاصة وليس ألحد فيها منة أو املعَّن أن من دخلها كان من حضرة ربه, ال يشهد شيئا سواه, وال 

د من اجلنة نعيما, ازداد قربا من اهلل, وزالت احلجب عن قلبه قحجب بنعيمها عن مواله, بل كلما ازدا
خبالف الدنيا, إذا اشتغل بشيء من زينتها بعد عن اهلل, فكلما ازداد فيها شغال, ازداد فيها بعدا عن 

اجلملة حالية, واملعَّن  ﴾وهو وليهم﴿: قوله. اهلل, فال خيلص منها إال من جاهد نفسه وخرج عن هواه
الباء سببية وما مصدرية, والتقدير بسبب عملهم  ﴾مبا كانوا يعملون﴿: أمورهم, وقوله ناصرهم ومتويل

 .السابق, توالهم وأدخلهم حضرة قربه
أي [ بالنون والياء: ]قوله. يوم ظرف معمول حملذوف قدره املفسر بقوله اذكر ﴾ويوم قحشرهم﴿: قوله

. على قراءة الياء والنون على قراءة األخرى تفسري للضمري[ أي اهلل: ]قوله ( ).فهما قراءتان سبعيتان
: قوله . توكيد للضمري أو حال منه ﴾مجيعا﴿: قوله. أي مجيع احليوانات عقالء وغريهم[ اخللق: ]قوله
وليس معموال لنحشرهم بل مها [ ويقال هلم: ]معمول احملذوف قدره املفسر بقوله ﴾يامعشر اجلن﴿

                                                             

 .  :سورة  الرعد, اآلية(    )
 .6 -  : سورة الواقعة, اآلية(    )
: يع حاالهتا مقرونة بالسالم, يقال يف االبتداءمسيت بذلك ألن مج: وقيل: "وهو كما قاله البغوي إال أنه وجه بقوله: قلت(    )

,  [  سورة الرعد, ], ﴿واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم﴾ [6 :سورة احلجر, اآلية]﴿ادخلوها بسالم آمنني﴾ 
سورة ]فيها سالم﴾ ﴿حتيتهم : , وقال[6 :سورة الواقعة, اآلية]﴿ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قيال سالما سالما﴾ : وقال

 .44 ص  البغوي, مصدر سابق, ج: انظر[. 4 : سورة يس, اآلية], ﴿سالم قوال من رب رحيم﴾ [  :إبراهيم, اآلية
. وليس هناك تنايف بني  هذه التوجيهات كلها إذ املدار إىل إثبات دار نعيم فيها السالم من كل نقص معيب, أكرمنا اهلل منها: قلت
 .6٠ص  الضوء, مصدر سابق, جابن القيم, يف : انظر

قرأ اجلمهور بنون العظمة على االلتفات, وقرأ حفص عن عاصم, وروح عن يعقوب بياء الغيبة, ومها سبعيتان كما ذكر (    )
 .66 ص( ه ٠٠  دار املعارف,: القاهرة),  ط ،بن جماهد, مصدر سابقا: انظر. املصنف
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 ﴾يامعشر اجلن﴿: وقوله ( )يف املوقف, وتصيري غري العاقل ترابا,مجلتان, وهذا اخلطاب بعد مجع اخلالئق 
السني والتاء لتأكيد  ﴾قد استكثرمت﴿: قوله. واملراد باجلن الشياطني ( )املعشر اجلماعة واجلمع معاشر,

أشار بذلك إىل أن الكالم على حذف مضاف, والتقدير قد استكثرمت من [ بإغوائكم: ]قوله. الكثرة
لعل وجه اإلقتصار على كالم اإلنس, اإلشارة إىل أن  ﴾وقال أولياؤهم من اإلنس﴿: قوله. إغواء اإلنس

منادى حذف منه  ﴾ربنا﴿: قوله. اجلن هبتوا فلم يردوا جوابا, قوله من اإلنس يف حمل نصب على احلال
ر أي اليت تنوعت فيها اإلنس من سح[ انتفع اإلنس بتزيني اجلن هلم الشهوات: ]قوله. حرف النداء

وكهانة, ودعوى ألوهية, ودعوى نبوة, وسائر األديان والوسائل الباطلة, ومن ذلك كان الرجل يف 
أعوذ بسيد هذا الوادي من شر : اجلاهلية, إذا سافر ونزل بأرض فقراء, خاف على نفسه من اجلن فقال

نة, فاستمتاع اجلن أي يف هذه األمور املزي[ بطاعة اإلنس هلم: ]قوله ( ).سفهاء قومه فيبيت يف جوارهم
: قوله ( )باإلنس بالسلطنة اليت تولوها عليهم حيث امتثلوا أوامرهم, وكانوا من حزهبم ودخلوا يف جاههم,

الذي أحلت لنا تبع املفسر يف ذلك [ من األوقات اليت خيرجون فيها: ]قوله. أي الذي قدرته لنا
يُرِيُدوَن َأن خَي ُرُجوا  ِمَن ﴿: لظاهر قوله تعاىلشيخه اجلالل احمللي يف تفسري سورة الصافات, وهو خمالف 

                                                             

ثَاُلُكم﴾ : -هلالج لج-, يف قَ و لِِه -رضي اهلل عنه- ُهرَي  رََة وهو ثابت كما جاء يف حديث صحيح َعن  َأيب (    ) سورة ]﴿ِإالَّ أَُمٌم أَم 
ُلُغ ِمن  َعد  : " , قَالَ [ 4 األنعام, ء  فَ َيب   , َوالطَّي  ُر, وَُكلُّ َشي  َل ُق ُكلُُّهم  يَ و َم ال ِقَياَمِة ال بَ َهائُِم, َوالدََّوابُّ لِل َجمَّاِء ِمَن  ِل اللَِّه, َأن  يَأ ُخذَ قُح َشُر اخل 

َتجَّ : , قال احلاكم"ُكوين تُ رَاباا َفَذِلَك ﴿َويَ ُقوُل ال َكاِفُر يَا لَي َتيِن ُكن ُت تُ رَابااق﴾: ال َقر نَاِء, مثَّ يَ ُقولُ  رِيُّ َهَذا ُهَو اب ُن بُ ر قَاَن, َقِد اح  ذ  َجع َفٌر اجلِ 
ِلٌم َوُهَو َصِحيٌح َعَلى َشر ِطِه, وملَ    .4   برقم  6  ص  احلاكم يف املستدرك, مصدر سابق, ج:انظر. خُي رَِجاهُ  ِبِه ُمس 

. اجلماعة الذين أمرهم وشأهنم واحد, جتمعهم صفة أو عمل خريا كان أ شرا, وهو اسم مجع ال واحد له من لفظه: املعشر: قيل(    )
كثر على أن يضاف املعشر إىل اسم يبني الصفة اليت وذهب األ. وهو مشتق من املعاشرة واملخالطة وجيمع على معاشر أيضا مبعناه,

 .6٠ص 4ابن عاشور, مصدر سابق, ج: انظر. اجتمع مسماه فيها, وهي هنا صفة كوهنم جنا
 . ٠ ص ٠ابن كثري, مصدر سابق, : انظر(    )
, من الكفر والفسوق والعصيان, فإن فاستمتاع اجلن باإلنس طاعتهم هلم فيما يأمروهنم به: -رمحه اهلل-وقال ابن القيم اجلوزية (    )

هذا أكثر أكثر أغراض اجلن من ااإلنس فإذا أطاعوهم فيه, فقد أعطوهم مناهم, واستمتاع اإلنس باجلن أهنم أعانوهم على معصية اهلل 
حر والعزائم تعاىل, والشرك به بكل ما يقدرون عليه, من التحسني والتزيني والدعاء وقضاء كثري من حوائجهم, واستخدامهم بالس

وغريها, فأطاعهم اإلنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجور وأطاعتهم اجلن فيمايرضيهم من التأثريات واألخبار ببعضى 
 .66ص  ابن القيم اجلوزية, مصدر سابق, ج: انظر. انتهى..املغيبات فتمتع كل من الفريقني باآلخر
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واألحسن أن يقال إال ما شاء اهلل من األوقات اليت ينقلون يف فيها من النار  ( )﴾النَّاِر َوَما ُهم خِبَارِِجنيَ 
إىل الزمهرير, فينقلون من عذاب النار, ويدخلون واديا فيه من الزمهرير, وهو شدة الربد, ما يقطع 

[ لشرب احلميم: ]قوله ( ).من بعض, فيطلبون الرد إىل اجلحيم, كما ذكر يف حواشي البيضاويبعضهم 
أي وهو ماء شديد احلرارة يقطع األمعاء, وذلك حني يستغيثون من شر النار, يطلبون املاء ليربد عنهم 

وِ ﴿: تلك احلرارة, قال تعاىل ِل َيش  َتِغيثُوا يُ َغاثُوا مبَاء َكال ُمه  وعن ابن عباس : ]قوله. ( )﴾ي ال ُوُجوهَ َوِإن َيس 
أي فيحمل على من مات مؤمنا وهو مصر على املعاصي, ونفذ فيه الوعيد, ويكون املراد من النار [ اخل

أي يضع [ يف صنعه] ﴾احلكيم﴿: قوله ( ).دار العذب, وإن مل تكن دار خلود كجهنم لعصاة املؤمنني
 .فيجازي كال على عملهأي [ خبلقه] ﴾عليم﴿: قوله. الشيء يف حمله

الباء سببية, وما مصدرية, واملعَّن كما  ﴾مبا كانوا يكسبون﴿: قوله. أي نسلط ونؤمر ﴾نويل﴿: قوله
متعنا اإلنس واجلن بعضهم ببعض, نسلط بعض الظاملني على بعض, بسبب كسبهم من املعاصي, 

وملا يف  ( )"مث ينتقم من كليهما ينتقم اهلل من الظامل بالظامل"فيؤخذ الظامل بالظامل, ملا يف احلديث 
 :( )ومن هذ املعَّن قول الشاعر ( )"كما تكونوا يويل عليكم"احلديث أيضا 

                                                             

 .٠ :سورة املائدة, اآلية(    )
.( ط.ت.دار الكتب العلمية,د: بريوت),  , طحاشية القونوي على تفسير اإلمام البيضاويلدين إمساعيل بن حممد, عصام ا(    )

 .   ص  ج
 .6 :سورة الكهف, اآلية(    )
كما هي يف عقيدة أهل السنة واجلماعة أن من مات ويف قلبه مثقال حبة من اإلمياب باهلل ال خيلد يف النار, وإن مات : قلت(    )

َرَك ِبِه َويَ غ ِفُر َما : لقوله تعاىل, وهو عاص مصر على املعصية ومل يتب وأمره مفوض إىل مشيئة اهلل عز وجل ﴿ِإنَّ اللََّه اَل يَ غ ِفُر َأن  ُيش 
ا﴾  رِك  بِاللَِّه فَ َقد  َضلَّ َضاَلالا بَِعيدا  [.6  : سورة النساء, اآلية]ُدوَن َذِلَك لَِمن  َيَشاءُ َوَمن  ُيش 

خيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه : "أنه قال  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النيب  -رضي اهلل عنه-د جاء يف الصحيحني من حديث أنس وق
به وزن شعرية من خري, وخيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن برة من خري, وخيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف قل

, ومسلم    برقم   ص  ج باب زيادة اإلميان ونقصانه, اإلميان, صحيح البخاري, كتاب: انظر] .متفق عليه". وزن ذرة من خري
 [. 6 برقم  6  ص  باب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها, ج يف صحيحه ,كتاب اإلميان,

يعرف هبذا اللفظ, لكن روى ابن أيب  ال: قال النجم: العجلوين, يف كشف اخلفاء , وقالمل أقف على هذا اللفظ, ولكن ذكره (    )
, وذلك يف كتاب "إين أنتقم باملنافق من املنافق مث أنتقم من املنافقني مجيعا"شيبة وابن أيب حامت عن مالك بن دينار قال قرأت يف الزبور 
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 م  م إال سيبلى بظ ال      ا ظال      وم  ۞۞وما من يد إال يد اهلل فوقها  
وبخ الفريقني هذا زيادة يف التوبيخ عليهم, ألن اهلل سبحانه وتعاىل أوال  ﴾يامعشر اجلن واإلنس﴿: قوله

دفع بذلك ما يقال إن [ أي من جمموعكم: ]قوله. بتوجيه اخلطاب للجن, وثانيا خاطبهم مجيعا ووخبهم
ظاهر اآلية يقتضي أن من اجلن رسال, مع أن الرسالة خمتصة باإلنس, فليس من اجلن بل وال من املالئكة 

ُلُؤ ﴿: لك قوله تعاىلبأن املراد من جمموعكم الصادق باإلنس, ونظري ذ: فأجاب ( )رسل, ُهَما اللُّؤ  خَي رُُج ِمن  

                                                                                                                                                                                                    

كشف الخفاء حممد اجلراحي,  العجلوين, إمساعيل بن: انظر. ﴿وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون﴾ اآلية: اهلل تعاىل
 . ٠ ص  ج( ط.ت.دار إحياء الرتاث العريب, د)ط, ., دومزيل االلباس عما اشتهر من االحاديث على ألسنة الناس

يف األصل رواه احلاكم ومن طريقه الديلمي عن أيب بكرة مرفوعا , : احلديث شديد الضعف, ذكره صاحب الكشف, وقال(    )
مر عليكم بدون شك وحبذف أيب بكرة فهو منقطع , وأخرجه ابن مجيع يف معجمه والقضاعي عن أيب بكرة وأخرجه البيهقي بلفظ يؤ 

 .6  ص  العجيلي, مصدر سابق, ج: انظر. بلفظ يوىل عليكم بدون شك ويف سنده جماهيل
ن عند هذه اآلية كما استشهد ويستشهد به أكثر املفسري. , ومل ينسبه ألحد6٠ ص  ذكره ابن عبد الرب يف هبجة اجملالس, ج(     )

 .به املصنف هنا
اختلف أهل العلم يف وجود يف هذه املسألة إىل قولني والقول فيها مفصل معروف يف كتب التفسري والذي أراه أقرب للصواب (    )

 :إثبات الرسل من اجلن, واحلجج على هذا كالتالية
, فهذه اآلية يقتضي ظاهرها [٠  :األنعام ]َسٌل منكم يقصوَن عليكم ءاييت﴾ ﴿يامعشر اجلن واإلنس أمل يأِتُكم رُ : قوله تعاىل: أوال

﴿منكم﴾ وإىل هذا ذهب ابن عباس   رضي اهلل عنه   ومقاتل والضحاك بن مزاحم , ويرون أنه ال : أن منهم رسل, بداللة قوله تعاىل
-   ص   , والطربي, مصدر سابق, ج٠  ص  ابن كثري, مصدر سابق, ج: انظر. جيوز صرف اآلية عن ظاهرها إال بربهان

   .   
وال ينفي هذا كوهنم تبعا لرسل  من بين البشر لِما يف قصة اجلآن اليت يف سورة األحقاف ﴿ياقومنآ إنا مسَِعنا ِكَتاباا انزل من بعِد 

 [.6 :سورة األحقاف, اآلية]موسى﴾
مل قحدد وقت تكليفهم خبلِق بين آدم فصح بعموم النص أهنم  ومن تلك احلجج أنه سبحانه وتعاىل أخربنا بأن اجلن مكلفون, ولكن

مكلفون مذ خلقوا , وصح بالنص بأن اهلل ال يرتك املكلفني مهالا دون أن يبني هلم ما شريعتهم, وقد ثبت بالنص أن الرسل هم واسطة 
  .اهلل إىل املكلفني, وهبذا يتبني أن اجلنَ  قبل خلق آدم مكلفون مبلغون شرع رهبم

َمآَء﴾ :بني احلجج ما قصه اهلل علينا من قول املالئكة عليهم السالم  ومن ِفُك الدِّ سورة البقرة, ]﴿أجتعُل فيها من يُ ُفِسُد فيها وَيس 
  ., ففي هذا إملاٌح إىل تكليف  ورسالة  على وجه األرض قبل خلق بين آدم[6 : اآلية

, والذي أراه ما ذهبوا لقوة استدالهلم وأدلتهم كلها نقلية ال عقلية بيانية  وهذه بعض حججهم اليت أثبتوا من خالهلا رسال من بني اجلن
كما هو صريح يف بيان الؤلف, وعلى الرغم هذا كله فإن حرب هذه األمة وغريه من الصحابة يرون ذلك, وقد رجح أن يف اجلن رسالا 
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أي يف إحداهن  ( )﴾َوَجَعَل ال َقَمَر ِفيِهنَّ نُوراا ﴿: أي من أحدمها وهو امللح, وقوله تعاىل ( )﴾َوال َمر َجانُ 
أشار بذلك إىل جواب آخر, وتسليم أن هناك رسال من [ أو رسل اجلن نذرهم: ]قوله. وهي مساء الدنيا

: م رسل الرسل الذين يسمعون من النيب املواعظ واألحكام, ويبلغون قومهم ذلك, قال تعاىلاجلن, لكنه
َتِمُعوَن ال ُقر آَن فَ َلمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَنِصُتوا فَ َلمَّا ُقِضيَ ﴿ نِّ َيس   َولَّو ا ِإىَل قَ و ِمِهم َوِإذ  َصَرف  َنا إِلَي َك نَ َفراا مَِّن اجلِ 

ع َنا قُ ر آناا َعَجباا ﴿: , وقال تعاىلاآلية(  )﴾مُّنِذرِينَ  نِّ فَ َقالُوا ِإنَّا مسَِ َتَمَع نَ َفٌر مَِّن اجلِ   ۞ُقل  أُوِحَي ِإيَلَّ أَنَُّه اس 
دِ  ِدي إىل الرُّش  أمل يأتكم رسل منكم, أي من اإلنس يبلغونكم عن : , فيكون املعَّن على ذلك( )﴾يَ ه 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-جنس الرسل الصادق بالواحد, وهو سيدنا حممد  اهلل, ومن اجلن يبلغونكم عن الرسل؟ واملراد
ألنه مل يرسل هلم غريه, وأما حكم سليمان فيهم, فحكم سلطنة وملك ال حكم رسالة, وأما قوله تعاىل 

َنا ِكَتاباا أُنزَِل ِمن بَ ع ِد ُموَسى﴿: حكاية عن اجلن ع  َمَنا ِإنَّا مسَِ فال يلزم من علمهم مبوسى  ( )﴾قَالُوا يَا قَ و 
القص معناه احلديث, أي  ﴾يقصون عليكم ءايايت﴿: قوله (6).مساعهم لكتابه, أن يكونوا مكلفني بهو 

أي خيوفونكم يوم القيامة , واملعَّن  ﴾َويُنِذُروَنُكم  لَِقاء يَ و ِمُكم  ﴿: قوله. قحدثونكم بآيايت على وجه البيان
. يصح بناؤه للفاعل واملفعول[ قد بلغناأن :  ]قوله. قحذرونكم من خمالفة اهلل توجب اخلوف يوم القيامة

ن  َيا﴿: قوله ََياُة الدُّ َوَشِهُدوا  َعَلى ﴿: قوله. عطف سبب على مسبب, أو علة على معلول ﴾َوَغرَّت  ُهُم احل 
كرر شهادهتم على أنفسهم الختالف املشهود به, فأوال شهدوا بتبليغ الرسل هلم, وثانيا   ﴾أَنُفِسِهم  

التقبيح عليهم, واملقصود من ذكر ذلك االتعاظ به والتحذير من فعل مثل  شهدوا بكفرهم زيادة يف
َوالّلِه َرب َِّنا َما  ﴿: إن شهادهتم بكفرهم تدل على أهنم أقرروا به, وهو مناف لقوله تعاىل: إن قلت. ذلك

                                                                                                                                                                                                    

: بريوت)ط, ., دالمحلىو حممد علي بن أمحد بن سعيد, أب بن حزم الظاهري, :اإلمام أبو حممد ابن حزم األندلسي رمحه اهلل, انظر
 . 6 ص ٠ج( ط.ت.دار اآلفاق اجلديدة, د

 .  :سورة الرمحن, اآلية(    )
 .6 :سورة نوح, اآلية(    )
 .6 :سورة األحقاف, اآلية(    )
 . :سورة اجلن, اآلية(    )
 .٠ :سورة األحقاف, اآلية(    )
﴿َوَما : أن اآلية ظاهر الداللة يف أن اجلن مكلفني كما هو مؤيد يف آي األخرى, مثل قوله تعاىلهذا حتريف ظاهر, فكيف مع (   6)

نَس ِإالَّ لِيَ ع ُبُدوِن﴾  نَّ َواإل ِ  ., وإن قلنا بأهنم غري مكلفني مبا مسعوا من الوحي فكيف يعبدونه[6 :سورة الذاريات, اآلية]َخَلق ُت اجلِ 
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رِِكنيَ  م, وميشون على بأن مواقف القيامة خمتلفة فأوال حني يرون املؤمنني توزن أعماهل: أجيب ( )﴾ُكنَّا ُمش 
الصراط لدخول اجلنة, ينكرون اإلشراك, طمعا يف دخوهلم يف زمرة املؤمنني, فحينئذ خيتم على أفواههم, 

 .وتنطق أعضاؤهم قهرا عليهم وتقر بالكفر
اسم اإلشارة مبتدأ, وأن مل يكن خربه, والالم حمذوفة, وأن خمففة من الثقيلة,  ﴾َذِلَك َأن ملَّ  َيُكن﴿: قوله

ِلَك ﴿َّ : قوله. ضمري الشأن كما قال املفسر, والتقدير ذلك ثابت ألنه مل يكن إخل وامسها م  َيُكن رَّبَُّك ُمه 
أي لغلبة رمحته, ال ينزل العذاب على من خالف وعصى, حىت يتكرر عليهم التنزيل  ﴾ال ُقَرى

ارة إىل أن اجلار واجملرور الباء سببية, وقدر املفسر قوله منها إش[ منها] ﴾ِبظُل م  ﴿: قوله(  ).والتخويف
متعلق مبحذوف حال من القرى, واملعَّن مل يكن مهلك أهل القرى بسبب وقوع ظلم منها, واحلال أن 

دفع بذلك ما يقال [ جزاء: ]قوله. أي طائعني أو عاصني[ من العاملني: ]قوله. أهلها مل يرسل هلم رسول
فأجاب بأن املراد بالدرجات اجلزاء, وهو صادق  .إن الدرجات باجليم للطائعني فينا يف العموم املتقم

بأن يف الكالم اكتفاء أي ودركات على حد سرابيل تقيكم احلر أي : وأجيب أيضا. بالدرجات والدركات
 ( ). أي فهما قراءتان سبعيتان[ بالياء والتاء: ]قوله. الربد
حيث كان لكل من الطائعني والعاصني  هذا مرتب على ما قبله, جواب عما يقال ﴾َوَربَُّك ال َغيِنُّ ﴿: قوله

بأنه الغين, فال ينتفع بطاعة : جزاء ال مفر هلم منه, فما وجه إمهاهلم وعدم تعجيل ذلك هلم؟ فأجاب
خرب ثان ويصح أن يكون  ﴾ُذو الرَّمح َةِ ﴿طائع, وال تضره معصية العاصي, وربك مبتدأ, والغين خربه, و

ِهب ُكم  إِ ﴿ومجلة . الغين وذو الرمحة صفتني له أي ومن أجل ذلك  ﴾ُذو الرَّمح َةِ ﴿: قوله. خربه ﴾ن َيَشأ  يُذ 
أي مجلة واحدة, حبيث مل يبق منهم أحد  [ باإلهالك: ]قوله. بقاء اخللق من غري استئصال اهلالك هلم

                                                             

 .  :سورة األنعام, اآلية(    )
ومن رمحة اهلل تعاىل هلذه األمة أنه سبحانه ال يؤاخذهم فجأة حىت يرسل رسوال ومنذرا ليتوب من وفق للتوبة ويهلك من أعرض (    )

َا َيِضلُّ َعَلي  َها َواَل َتزُِر وَ : على بينة, كما قال الباري جل وعال ِسِه َوَمن َضلَّ فَِإمنَّ َتدي لِنَ ف  َا يَ ه  َتَدى َفِإمنَّ َرى َوَما ُكنَّا ﴿مَِّن اه  ازِرٌَة ِوز َر ُأخ 
ِبنَي َحىتَّ نَ ب  َعَث َرُسوالا﴾   -ملسو هيلع هللا ىلص-َعِن النَّيبِّ  -رضي اهلل عنه–, ويف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة [  :سورة اإلسراء, اآليةٌ]ُمَعذِّ

َر َأَجَلُه َحىتَّ بَ لََّغُه ِستِّنَي : " قَالَ  صحيح البخاري, كتاب الرقاق, بَاب َمن  بَ َلَغ ِستِّنَي َسَنةا فَ َقد  : انظر" َسَنةا َأع َذَر اللَُّه ِإىَل ام رِئ  َأخَّ
 . 6 6٠برقم  6٠  ص  أعذر اهلل إِلَي ِه يف ال ُعُمِر, ج

 .٠ بن جماهد التميمي, مصدر سابق, صا: انظر. قرأ اجلمهور يعملون بياء الغيبة, وقرأ ابن عامر بتاء اخلطاب(    )
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ِلف  ِمن بَ ع دُِكم مَّا َيَشاءُ ﴿: قوله. كعاد ومثود َتخ  : قوله .أي ينشىء ويوجد بعد إذهابكم ما يشاء ﴾َوَيس 
: قوله. أي وهم أهل سفينة نوح وذريتهم من بعدهم من القرون إىل زمنكم ﴾مِّن ُذرِّيَِّة قَ و م  آَخرِينَ ﴿
. بيان ملا[ من الساعة: ]قوله. أي لوجود نبيكم, ألنه بعث رمحة ال عذابا[ ولكنه أبقاكم رمحة لكم]

َوَما ﴿: قوله. لتقاء الساكنني كقاضخرب إن مرفوع بضمة مقدرة على الياء احملذوفة ال ﴾آلت  ﴿: قوله
 .أي فارين من عذابنا, بل هو مدرككم ال حمالة ﴾أَنُتم مبُع ِجزِينَ 

, وقوله ( )﴾اع َمُلوا َما ِشئ ُتم  ﴿: نظري قوله تعاىل ( )هذا أمر هتديد وزجر, ﴾اع َمُلوا  َعَلى َمَكانَِتُكم  ﴿: قوله
ة إما من التمكن وهو االستطاعة فتكون امليم أصلية, واملكان ( )" إذا مل تستح فاصنع ما شئت: "-ملسو هيلع هللا ىلص-

موصولة مفعول ] ﴾من﴿: قوله. أو من الكون مبعَّن احلالة فتكون زائدة, واملفسر جعلها مبعَّن احلالة
ارِ ﴿صلتها, و تكونأي و[ العلم خربها, وعلم عرفانية متعدية لواحد, ويصح  لهامسها, و ﴾َعاِقَبُة الدِّ

أشار بذلك إىل أن اإلضافة على معَّن [ أي العاقبة احملمودة يف الدار: ]مبتدأ, قوله أن تكون استفهامية
هذا يناسب كون من  ﴾أحنن أم أنتم﴿: قوله. يف, واملراد بالعاقبة احملمودة الراحة التامة والسرور الكامل

: قوله. الدار استفهامية ال موصولة, وإال لو جعلها موصولة لقال فسوف تعلمون الفريق الذي له عاقبة
ِلُح الظَّاِلُمونَ ﴿ استئناف كأنه واقع يف جواب سؤال مقدر تقديره ما عاقبتهم, فقال إنه ال  ﴾ِإنَُّه اَل يُ ف 

هذا من مجلة قبائحهم وخسران عقوهلم, وجعل فعل ماض, والواو  ﴾َوَجَعُلوا  لِّلهِ ﴿: قوله. يفلح الظاملون
ممِّا ﴿مفعول أول مؤخر,  ﴾َنِصيباا ﴿مفعول ثان مقدم, وجار وجمرور متعلق مبحذوف  ﴾لِّلهِ ﴿فاعل, و

ر ثِ ﴿: قوله. متعلق جبعلوا ﴾َذَرأَ  أي ما يزرع  [ الزرع: ]قوله. متعلق مبحذوف حال من مما ذرأ ﴾ِمَن احلَ 
متعلق مبحذوف  ﴾ولشركائهم﴿: قوله. أي اإلبل والبقر والغنم ﴾َواألَن  َعامِ ﴿: قوله. كان حبا أو غريه

وا لشركائهم, وأشار املفسر بذلك إىل أن يف اآلية اكتفاء بدليل التفصيل بعد ذلك بقوله تقديره وجعل
هذا تفريع على الشق املذكور والشق  ﴾فَ َقالُوا  ﴿: قوله. أي خدمتها[ إىل سدنتها: ]قوله. وهذا لشركائنا

                                                             

 .   ص  الزجاج, مصدر سابق, ج: انظر. على َتكنكم: وقيل معناه .  6 ص  فسريالوجيزن مصدر سابق, جت: انظر(    )
 .٠ : سورة فصلت, اآلية(    )
,     ,     ص  , وأمحد ج  4  , و ابن ماجه برقم  ٠6٠ و كذا أبو داود برقم ,  ٠6 ص  أخرجه البخارى ج(    )

 .حدثنا أبو مسعود به  , عن منصور عن ربعى بن حراش  ٠ ص  وج
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فمحط الكذب  ﴾َناَوَه َذا ِلُشرََكآئِ ﴿الزعم الكذب ومصبه قوله بعد  ﴾ِبَزع ِمِهم  ﴿: قوله. املطوي
التنصيف, حيث جعلوا نصف ما خلق اهلل وأنشأه من احلرث واألنعام له, ونصفه لشركائهم, وحق 
اجلميع أن يكون هلل, وقحتمل أن الزعم من حيث ادعائهم امللك وإنشاء اجلعل من عندهم, وامللك يف 

لغة أهل احلجاز, والثانية لغة بين  األوىل ( ):أي فهما قراءتان سبعيتان[ بالفتح والضم]قوله. احلقيقة هلل
فكانوا إذا سقط يف نصيب اهلل : ]قوله. والكل مبعَّن واحد ( )أسد, ويف لغة بالكسر, لكن مل يقرأ هبا,

وكانوا إذا رأوا ما عينوه هلل أزكى, بدلوا مبا آلهلتهم, وإن رأوا ما آلهلتهم أزكى, [ شيء من نصيبها التقطوه
 ( )ا جعلوه هلا, أخذوا بدله ما جعلوه هلل, وال يفعلون ذلك فيما جعلوه هلل,تركوه حبا هلا, وإذا هلك م

َساء َما ﴿: قوله ( ).أي جلهة مراضيه, وإال فيستحيل على اهلل الوصول واجلهة[ أي جلهته: ]قوله
ساء فعل ماض , وما اسم موصول فاعل, وقحكمون صلته, واملخصوص بالذم حمذوف قدره  ﴾قَح ُكُمونَ 
 .بدل من حكمهم, ألن حكمهم مبتدأ, واجلملة قبله خربه[ هذا: ]قوله حكمهم, وقولهاملفسر ب

َزيََّن ِلَكِثري  مَِّن ﴿: قوله. اجلملة معطوفة على اجلملة قبلها, والكاف مبعَّن مثل ﴾وََكَذِلكَ ﴿: قوله
رِِكنيَ  بالنصب  ﴾قَ ت لَ ﴿زين بالبناء للفاعل, ولكثري متعلق بزين, ومن املشركني صفة لكثري, و ﴾ال ُمش 

                                                             

وال أحفظ أحدا به , أي : قرأ اجلمهور بفتح الزاي, وقرأ الكسائي بضم الزاي, ويف رواية قرأها بالكسر,  وقال ابن عطية(    )
 .4  ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر. الكسائي يف رواية منه

 .بل قرأ هبا الكسائي إال أهنا شاذة منه كما سبق أن بينا(    )
كان املشركون جيعلون هلل من حروثهم وأنعامهم نصيبا, : قال ابن عباس : وقد ذكر يف املراد يف هذه اآلية عدة أقوال منها(    )

ولألوثان نصيبا , فما كان للصنم أنفقوه على األصنام وحدها, وما جعلوه هلل أطعموه الضيفان واملساكني , وال يأكلون منه ألبتة, وإن 
إهنا حمتاجة , وإن سقط شيء مما جعلوه هلل يف نصيب األوثان, : ألوثان فيما جعلوه هلل ؛ ردوه إىل األوثان , وقالوا سقط من نصيب ا

 .إن اهلل غين عن هذا: إهنا حمتاجة , وإن سقط شيء مما جعلوه هلل يف نصيب األوثان, تركوه وقالوا : وقالوا
 .-هلالج لج-جعلوه لألصنام خريوه مبا جعلوه هلل وال يفعلون مثل ذلك فيما هلل  كان إذا هلك وانتقص شيء مما: وقال احلسن والسديي 

 .سدوه , وإن كان على ضد ذلك , تركوه  -انه إذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان يف نصيب اهلل تعاىل : املعَّن: وقال جماهد
,  ٠ -66 ص 6الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. وقد ذكر يف معَّن اآلية أقواال غري ذلك, ولكن مصادها ما ذكرته هنا: قلت

 .6٠-66, وابن عاشور, مصدر سابق, 6  ص  وابن عطية, مصدر سابق, ج
يريد به  النفي بأن اهلل سبحانه وتعاىل يف السماء, وهذا خمالف لنصوص الشريعة الواردة يف إثبات كون اهلل عز [ واجلهة]قوله (    )

 .ثبات, فراجعهاوجل يف السماء, وقد سبق أن ذكرت أدلة اإل
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مفعول لزين, وهو مضاف ألوالدهم, وشركاؤهم بالرفع فاعل زين, وقرأ ابن عامر من السبعة زين بالبناء 
بالنصب مفعول املصدر الذي هو قتل, وقتل  ﴾أَو الَِدِهم  ﴿للمفعول, وقتل بالرفع نائب فاعل زين, و

ف إليه مبعمول املضاف, ألنه ليس مضاف, وشركائهم مضاف إليه, وال يضر الفصل بني املضاف واملضا
أجنبيا, واملضر الفصل باألجنيب, وهذه القراءة متواترة صحيحة موافقة للنحو, خالف ملن شذ وعاب 
على من قرأ هبا, كيف وهو أعلى القراءة سندا, وأقدمهم هجرة, وقرأ ابو عبد الرمحن السلمي زين مبنيا 

 :مضاف لقتل, وشركاؤهم بالرفع فاعل, قال ابن مالكللمفعول, وقتل نائب الفاعل, وأوالدهم باجلر 
 ( )كمثل بنصب أو برفع عمله   ۞۞وبعد جره الذي أضيف له  

وقرأ أهل الشام كقراءة ابن عامر, إال أهنم خفضوا األوالد أيضا, على أن شركاءهم صفة هلم, مبعَّن أهنم 
لزاي بعدها ياء ساكنة مبين للمفعول  يشركوهنم يف املال والنسب, وقرأ فرقة من أهل الشام, زين بكسر ا

كقيل ربيع, وقتل نائب الفاعل, وأوالدهم بالنصب, وشركائهم باجلر, وتوجيهها معلوم مما تقدم, فجملة 
هو دفن [ بالوأد: ]قوله. اثنتان سبعيتان ومها اللتان مشى عليهما املفسر, وثالثة شواذ: القراءات مخس

من : ]قوله ( )﴾بَِأيِّ َذنب  قُِتَلت   ۞َوِإَذا ال َمو ُؤوَدُة ُسِئَلت  ﴿: قال تعاىلاإلناثباحلياة خمافة الفقر والعار, 
: قوله(  ).رد على من منع ذلك وعاب على ابن عامر[ وال يضر: ]قوله. أي املالبسني لألصنام[ اجلن

 . خربه, ومباشر القتل هو كثري من املشركني[ ألمرهم به: ]مبتدأ, وقوله[ وإضافة القتل]
معطوف على لريدوهم, وهو من لبس بفتح الباء  ﴾َولِيَ ل ِبُسوا  ﴿: علة للتزيني, وقوله( )﴾لِيُ ر ُدوُهم  ﴿: ولهق

مفعول حمذوف تقديره عدم فعلهم,  ﴾َوَلو  َشاء الّلُه َما فَ َعُلوهُ ﴿: قوله ( ).يلبس بكسرها لبساا مبعَّن خلط
ن اهلل هو املوجد للخري والشر, وإمنا اخللق أسباب واملعَّن لو أراد اهلل عدم التزيني والقتل ما فعلوه, أل

                                                             

 . ٠ ص   ابن عقيل, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .6-4:سورة التكوير, اآلية(    )
 .وقد أوىف القول يف هذه املسألة مما فيه كفاية. ٠  -6  ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر(    )
المفردات في غريب القاسم احلسني بن حممد, أبو : انظر. اهلالك, والرتدي التعرض للهالك: ليهلكوهم, وهو من الردي: أي(    )

 . 6 , ص(ط.ت.دار املعرفة, د: لبنان)ط, .د القرآن،
 .4  أبا القاسم, مصدر سابق, ص: انظر. وأصل الكلمة من لبس الشيء وهو السرت ويتفرع منه املعاين(    )
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من نظر : )ظاهرية يف اخلري والشر, وإال فمرجع الكل إىل اهلل, ومن هنا قول سيدي إبراهيم الدسوقي
 ( ) (.للخلق بعني الشريعة مقتهم, ومن نظر إليهم بعني احلقيقة عذرهم

 : وقال بعض العارفني 
 فاشكر ملن قد وجب محده وتقديسه ۞۞الكل تقديره موالنا وتأسيسه 

 ه     إبليس ملا طغ ى من مكان إبليس ۞۞وقل لقلبك إذا زادت وساويسه 
تَ ُرونَ ﴿: قوله  .أي اتركهم وافرتاءهم ﴾َفَذر ُهم  َوَما يَ ف 
ال خ اإلشارة إىل ما جعلوه  ﴾َه ِذِه أَن  َعامٌ ﴿: هذا نوع آخر من أنواع قبائحهم , وقوله ﴾َوقَالُوا  ﴿: قوله

رٌ ﴿: قوله. آلهلتهم أي ال  ﴾الَّ َيط َعُمَها﴿: قوله. مبعَّن حمجور, كذبح مبعَّن مذبوح أي ممنوعة ( )﴾ِحج 
: قوله. أي من احلال دون النساء[ وغريهم: ]قوله. يأكلها, والضمري عائد على األنعام واحلرث

اي [ ونسبوا ذلك: ]قوله. أي والبحائر[ كالسوائب واحلوامي: ]قوله. حال من فاعل قالوا ﴾ِبَزع ِمِهم  ﴿
قسم حجر أي ممنوع منه بالكلية, وقسم ال يركب وإن كان : املن التقسيم إىل األقسام الثالثة, بأن قالوا

: جيوز أخذ لبه وأوالده, وقسم ال يذكر اسم اهلل عليه عند الذبح, وإمنا يذكر اسم الصنم, وقوله
تَ ُرونَ ﴿: قوله. وا ذلكمعمول حملذوف قدره املفسر بقوله ونسب ﴾اف رتَاء﴿ أي بسبب  ﴾مبَا َكانُوا  يَ ف 

 .افرتائهم
أي نتاج  ﴾َما يف ُبُطوِن َه ِذِه األَن  َعامِ ﴿: قوله. هذه إشارة لنوع آخر من أنواع قبائحهم ﴾َوقَالُوا  ﴿: قوله

حنالل  األنعام والسوائب والبحائر, فما ولد منها حيا فهو حالل للذكور خاصة, وما ولد منها ميتا فهو
خرب عنها باعتبار  ﴾َوحُمَرَّمٌ ﴿: خرب عن ما باعتبار معناها, وقوله ﴾َخاِلَصةٌ ﴿: قوله. للذكور واإلناث

أي باعتبار معَّن ما وهو األجنة, وهذا على النصب, وأما على الرفع [ مع تأنيث الفعل: ]قوله. لفظها
قراءة النصب, وباعتبار أن تأنيث امليتة أي باعتبار لفظ على [ وتذكريه: ]فباعتبار تأنيث امليتة, وقوله

                                                             

ن أصول الضاللة اليت دخلت على املسلمني من باب وهذا مومل يكن من قوله, بل إمنا هو مثل إيطايل مشهور يضرب به املثل, (    )
التصوف املقابَلة بني احلقيقة والشريعة, وجعل األمر الكوين الَقَدرّي كاألمر الشرعي يف كون كل منهما جيب الرضاء به واإلذعان 

 . واالستسالم له
 .٠   ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر . أي حرام: قال القرطيب(    )
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وكان ناقصة يف النصب, وامسها ضمري يعود على  ( )جمازي على قراءة الرفع, فالقراءات أربع وكلها سبعية,
: قوله. أي ذكورهم وإناثهم يأكلون منه مجيعا فَ ُهم  ِفيهِ : قوله. ما, وتامة يف الرفع فاعلها ميتة

َفُهم  ﴿ : واملراد بوصفهم التحليل والتحرمي الذي اخرتعوه, فالباء يف قوله أي جزاء وصفهم, ﴾َوص 
تعليل جملازاته إياهم, أي فمن أجل  ﴾إِنَُّه ِحِكيمٌ ﴿: قوله. لتصوير الوصف ( )[بالتحليل والتحرمي]

 .حكمته وعلمه ال يرتك جزاءهم
قص عددهم وإزالة ما أنعم اهلل به أي يف الدنيا باعتبار السعي يف ن ﴾َقد  َخِسَر الَِّذيَن قَ تَ ُلوا  ﴿: قوله

أي فهما قراءتان [ بالتخفيف والتشديد: ]قوله. عليهم, ويف اآلخرة باستحقاق العذاب األليم
إذا أسرك أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما : عن ابن عباس قال( )روى البخاري[ جهال: ]قوله ( ).سبعيتان

                                                             

 يكن: ﴿وإن يكن﴾ بالتحتية مع نصب ميتة, وقرأ ابن كثري برفع ميتة, بإعمال كان تامة, وهنا أجري ضمري: اجلمهورقرأ (    )
لتجرد لفظه عن عالمة تأنيث, وقد يراعى املقصود منه فيجري  ألنه جائز يف اخلرب عن اسم املوصول املفرد اعتبار التذكري: على التذكري

[. 6 : سورة حممد, اآلية]﴿ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا من عندك﴾ : تمعا يف قوله تعاىلاإلخبار على اعتباره, وقد اج
بالنصب, وقرأه أبو بكر عن عاصم بالتأنيث  ميتةوقرأ ابن عامر بالفوقية على اتباع تأنيث ﴿خالصة﴾, أي إن تكن األجنة, وقرأ 

وابن جماهد, مصدر سابق, ,    ص  طة, مصدر سابق, ج, وابن ع   ص 4ابن عاشور, مصدر سابق, ج: انظر. والنصب
 . ٠٠ ص

يف هذا حتذير شديد على أمر التحليل والتحرمي يف مجيع أديان السماوية الثابتة, وجند أن اإلسالم دائما قحدد السلطة اليت : قلت(    )
يا كانت درجتهم يف دين اهلل أو دنيا الناس, وجعلها َتلك التحليل والتحرمي إىل اخلالق الواحد األحد, فانتزعها كليا من أيدي اخللق, أ

ومن . فال أحبار او رهبان, وال ملوك أو سالطني, ميلكون سلطة خالصة أن قحرموا شيئا حترميا مؤبدا على عباد اهلل خالصا يف حق اهلل,
ا واتبعهم فقد جعلهم شركاء هلل فعل ذلك منهم فقد جتاوز حده واعتدى على حق الربوبية يف شريعة اهلل , ومن رضي هبم على هذ

 [.  :سورة الشورى, اآلية]ويعترب اتباعه هذا شركا ﴿أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل﴾ 
 ابن: انظلر. خفيفة التاء قَتلوامشددة التاء وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو ومحزة والكسائى  قتَّلوافقرأ ابن كثري وابن عامر (    )

 . ٠ جماهد, مصدر سابق, ص
َل ال َعَرِب فَاق  رَأ  َما فَ و َق الثَّاَلِثنَي َوِماَئة  يف ُسوَرِة : "أخرجه البخاري, َعن  اب ِن َعبَّاس  َرِضَي اللَُّه َعن  ُهَما, قَالَ (    ) ِإَذا َسرََّك َأن  تَ ع َلَم َجه 

َن  َعامِ  َتِديَن﴾﴿قد خسر الَِّذيَن قَ تَ ُلوا أَو الَدُهم  : األ  هذا هو اللفظ الذي عند البخاري . َسَفهاا ِبَغري ِ ِعل م  ِإىَل قَ و لِِه َقد  َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمه 
 ص  صحيح البخاري, كتاب املناقب, باب قصة زمزم وجهل العرب, ج: انظر. الغري, خيتلف قليال عن اللفظ الذي أورده املصنف

 . 4  برقم 6٠  
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َتِدينَ ﴿ قوله إىل ﴾َقد  َخِسرَ ﴿فوق الثالثني واملائة من األنعام  فيه إعالم بأن هؤآلء الذين  ﴾َوَما َكانُوا  ُمه 
 .ال تعلق آمالك هبداهم: فعلوا هذا الفعل, ميوتون على الضالل, كأنه اهلل يقول لنبيه

  ﴾َجنَّات  ﴿: قوله. هذا امتنان من اهلل إىل عباده وبيان أن كل نعمة منه ﴾َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّات  ﴿: قوله
د هبا مجيع ما ينبت أعم من أن يكون بساتني, أو ال بدليل ما بعده من باب تسمية الكل باسم املرا

أي [ كالبطيخ: ]قوله[. بساتني]جزئه األشرف, أو أطلق اخلاص وأراد العام, فال مفهوم لقول املفسر 
 ( )والنبق ( )يزأي وغريه مما له ساق يرتفع به, كاجلم[ كالنخيل: ]قوله. والعنب إذا مل يوضع على عريش

والعنب إذا وضع على عريش واحلبوب, وقيل املعروشات املرتفعات على ساق, وغري املعروشات ما ال 
َل َوالزَّر عَ ﴿: قوله. ساق له, عكس ما ذكر املفسر إشارة إىل أنه معطوف [ أنشأ]قدر املفسر  ﴾َوالنَّخ 

لزرع إلقامتهما بنية اآلدمي, فهما على جنات, عطف خاص على عام, والنكتة عموم النفع بالنخل وا
 ﴾خُم َتِلفاا ُأُكُلهُ ﴿: قوله. يغنيان عن غريمها, ال يغين عنهما, واملراد بالزرع مجع احلبوب اليت يقتات هبا

املأكول, أي مأكول لكل  ( )فاملعَّن إنشاء مقدرا يف علمه سبحانه أن أكله خمتلف, واألكل بالضم
َوالزَّي  ُتوَن ﴿: قوله. لف ونشر مرتب[ مثره وحبه: ]قوله. للون والرائحةمنهما, خمتلف يف الصفة والطعم وا

 ( )﴾ُمَتَشاهِباا ﴿: قوله. معطوف أيضا على جنات, وخصهما ألهنما أشرف الثمار بعد النخل ﴾َوالرُّمَّانَ 
. هماأي ولوهنما ورقحهما وجرم[ طعمهما: ]قوله. هو مبعَّن املشتبه املتقدم, إال أن القراءة سنة متبعة

أي استوائه ووجوب الزكاة فيه, فال تتوقف [ قبل النضج: ]قوله. هذا أمر إباحة ﴾ُكُلوا  ِمن مَثَرِهِ ﴿: قوله
إباحة األكل على الوصول إىل حد وجوب الزكاة فيه, وهو النضج أو التهيؤ له, وال قحسب عليه شيء 

هذا تفسري ابن عباس وأنس ابن [ اتهزك: ]قوله. للفقراء, أما بعد النضج فكل ما أكله حسبت عليه زكاته

                                                             

َوُد يُدمي الفَم التِّ : اجلميز (    ) هو أَل َواٌن خمتلفٌة , وهو موجوٌد . نُي الذََّكر يكون بالَغو ر , وهو ُحل ٌو , وهو األصفر منه , واأَلس 
 . ٠ص   الزَّبيدي, مصدر سابق, ج: انظر. بالَكثرِة يف أَر ِض الشاِم وِمصر

لة ُحل ٌو ,(    ) ب ِس , مث جُيَعُل نبيذاا فيكون هِنايةا يف اجَلو َدِة, ويُقال لَنبيِذه الضَّرِيُّ  النَّب ُق هو َدقيٌق خيرُُج من ُلبِّ ِجذ ِع الّنخ  . يُ َقّوى بالدِّ
 .   ص 6 الزَّبيدي, مصدر سابق, ج: انظر

﴿اأُلُكل﴾ هو الشيء الذي يؤكل, أي : و﴿اأُلك ل﴾  بضم اهلمزة وسكون الكاف لنافع وابن كثري, وبضمهما قرأه الباقون(    )
 .6  ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. ا يؤكل منهخمتلفا م

 .66كذا يف األصل , ويف النسخ املطبوعة ﴿ُمَتَشاِبه  انظروا﴾ وهي قد سبق تفسريها يف السورة نفسها عند اآلية برقم (    )
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وأجيب بأن . مالك, واستشكل بأن السورة مكية, وفرض الزكاة كان املدينة يف السنة الثالثة من اهلجرة
وقيل املراد باحلق إطعام من حضر, وترك ما سقط من الزرع والثمر للفقراء, وهو قول  ( )اآلية مدنية,

يل األمر للوجوب, ويكون منسوخا بآية الزكاة, وقيل للندب احلسن وعطاء وجماهد, وعلى هذا القول فق
أي زمن تيسري اإلخراج منه, وهو ظاهر فيما ال يتوقف على  ( )﴾يَ و َم َحَصاِدهِ ﴿: قوله. ويكون حمكما

تصفية, كالعنب والزيتون والنخل, وأما ما قحتاج إىل تصفية كاحلبوب فيقال إن يوم ظرف متسع, فيشمل 
اس, أو يقال إن يوم متعلق مبحذوف تقديره وآتو حقه الذي وجب يوم حصاده, وهو مدة احلصاد والدر 

أي فهما قراءتان [ بالفتح والكسر: ]قوله. ال ينايف أن إخراج احلق بعد التصفية إن توقف عليها
 .أي فيما سقي بالسيح, أو نصفه أي فيما سقي بآلة[ من العشر: ]قوله. مبعَّن واحد ( )سبعيتان

رِفُوا  َوالَ ﴿: قوله أي تتجاوزوا احلد بإخراجه كله للفقراء أو بعد اإلخراج من أصله, أو بإنفاقه يف  ﴾ ُتس 
أن ثابت بن قيس صرم مخسمائة : املعاصي, واألقرب األول الذي اقتصر عليه املفسر, ألن سبب نزوهلا

رِِفنيَ ِإنَّهُ الَ قحُِبُّ ال مُ ﴿: قوله ( ).خنلة يوم أحد ففرقها ومل يرتك ألهله شيئا  .أي يعاقبهم ﴾س 
, ويف احلقيقة [أنشأ], وإليه يشري املفسر حيث قدر ( )﴾َجنَّات  ﴿معطوف على  ﴾َوِمَن األَن  َعامِ ﴿: قوله 

, ألنه نعت نكرة تقدم عليها, ومحولة هو ﴾محولةا ﴿متعلق مبحذوف حال من  ﴾َوِمَن األَن  َعامِ ﴿: قوله
مشى املفسر على أن املراد باحلمولة الصاحل للحمل [ هاصاحلة للحمل علي: ]قوله. املعطوف على جنات

                                                             

ة التطوع ال الفرض ومنهم من اختلف املفسرون يف مقصود هذه اآلية, إىل أقوال, منهم من يرى أن الزكاة املقصودة يف اآلية زكا(    )
يرى أهنا زكاة فرض, وسبب اختالفهم أن  بعض العلماء يرون أهنا فرضت يف مدينة, وبينما اآلخرون يرون أهنا فرضت مبكة وفصلت 

 4ابن عاشور, مصدر سابق, ج: انظر. مقاديرها يف املدينة, واألقرب هو أن الزكاة فرضت يف مكة وفصلت مقاديرها يف مدينة
 .    ص

 ., ألن اآلية عممت ومل َتصص-ملسو هيلع هللا ىلص-مث تبقى مسألة الزكاة يف غري األصناف األربعة اليت ذكرها النيب 
وقرأ أبو عمرو, وعاصم, وابن عامر, . قرأه نافع, وابن كثري, ومحزة, والكسائي, وأبو جعفر, وخلف بكسر احلاء ويف حصاده(    )

 . ٠ ص ابن جماهد, مصدر سابق,: انظر. ويعقوب بفتح احلاء
. ساكنة العني ومن املع زاثنني بفتح العني وقرأ عاصم ونافع ومحزة والكسائى  ومن املَعزقرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر (    )

 . ٠ ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر
 ., واحلديث معضل ٠ ص   أخرجه ابن جرير يف تفسريه, ج(    )
 .زيادة خاطئة[ وجنات]لواو ويف النسخ املطبوعة بزيادة ا(    )
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والفرش وما عداه, واألحسن تفسري احلمولة بالكبار, أعم من أن تكون إبال أو بقرا أو غنما, والفرش 
وقيل احلمولة هي كل ما محل عليه من إبل وغريها,  ﴾مَثَانَِيَة أَز َواج  ﴿: ويدل عليه قوله ( )بالصغار منها,

ُكُلوا  ممَّا ﴿: قوله. أي اإلبل الصغار والغنم[ مسيت: ]قوله(  ).ذ من الصوف والوبر والشعروالفرش ماَت
أي يف احلرث واألنعام, بأن [ يف التحليل والتحرمي: ]قوله. أي من مجع الثمار واألنعام واحلرث ﴾َرَزَقُكمُ 

بني : ]قوله. تعليل ملا قبله ﴾َعُدو   ِإنَُّه َلُكم  ﴿: قوله. املشركون ( )حتللوا شيئا وحترموا آخر, كما يقول
إن املولود : أي ظاهرا لوجود عداوته ألبينا آدم من قبل, واتصاهلا ألبنائه من بعده, ولذلك قيل[ العداوة

 .  يف حال والدته ينخسه الشيطان, فيصرخ عند ذلك من شدة عداوته
مني اللذين قحصل بينهما التناسل, وعلى أحدمها, يطلق الزوج على الشيئني املتالز  ﴾مَثَانَِيَة أَز َواج  ﴿: قوله

بدل من  ﴾مَِّن الضَّأ نِ ﴿: قوله. أي بدل مفصل من جممل[ بدل من محولة وفرشا: ]قوله. وهو املراد هنا
ِ ﴿: قوله. مثانية أزواج على جواز اإلبدال من البدل َوِمَن ﴿: وقوله. أي ومها الكبش والنعجة ﴾اث  نَ ني 

ملن حرم ذكور : ]قوله. أي فهما قراءتان سبعيتان[ بالفتح والسكون: ]قوله. واملعزأي التيس  ﴾ال َمع زِ 
مبد اهلمزة الثانية مدا  ﴾آلذََّكَري نِ ﴿: قوله. أي بعض إناثها[ وإناثها: ]وقوله. أي بعض ذكورها[ األنعام

ألن مدخول قدم  ﴾َحرَّمَ ﴿الزما قدر ثالث ألفات أو تسهيلها, وهو منصوب بالعامل الذي بعده وهو 
ِ ﴿: قوله. اإلستفهام له الصدارة أم عاطفة على الذكرين, وكذلك أم الثانية عاطفة على  ﴾أَِم األُنثَ يَ ني 

املوصولة على ما قبلها, وحملها نصب أيضا تقديره أم الذي اشتملت عليه, وأم يف كل منهما  ( )[ما]
أي أخربوين خربا ملتبسا بعلم ناشىء عن إخبار  ﴾نَ ب ُِّؤوين ِبِعل م  ﴿: قوله. متصلة مقابلة هلمزة االستفهام

                                                             

انظر الطربي, . اإلبل الكبار اليت قحمل عليها والفرش الصغار: املولة: اختلف قول املفسرين يف كلميت محولة وفرش, قال جماهد(    )
: انظر. الغنم: اإلبل والبقر, والفرش: احلمولة: وقال الضحاك. ٠٠   , والزجاج, مصدر سابق, ج٠4 ص   مصدر سابق, ج

قول الضحاك أقرب وأوضح من : قلت. 6  ص  , وأبا حيان األندلسي, مصدر سابق,ج   ص 4قرطيب, مصدر سابق, جال
  الزجاج, مصدر سابق,ج: انظر. محولة وفرشا: وهو بدل من قوله تعاىل مثانية أزواج: َتصيص اللفظ باإلبل, وذلك لقوله تعاىل

 .4  ص
املولة ما تركبون, والفرش ما تأكلون وحتلبون, شاة ال حتمل تأكلون من : ن أسلم, ونصه هذا من قول عبد الرمحن بن زيد ب(    )

 . 6 ص 6ابن كثري, مصدر سابق, ج: انظر. حلمها و تتخذون من صوفها حلافا وفراشا
 .وهو خطأ[ تقول]ويف النسخ املطبوعة (    )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
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. وهي مجلة معرتضة بني املعطوف واملعطوف عليه, قصد هبا إلزام احلجة هلم ( )من اهلل بأنه حرم ما ذكر
أي فإن كان [ فإن كان من قبل الذكورة ال خ: ]قوله. أي جهته وسببه[ عن كيفية حترمي ذلك: ]قوله

حترمي مجيع الذكور, وإن كانت األنوثة, لزمكم حترمي مجيع اإلناث, وإن  سبب التحرمي الذكورة, لزمكم 
كان ما اشتملت عليه األرحام لزمكم حترمي اجلميع , فألي شيء خصصتم التحرمي ببعض الذكور 
واإلناث, فمن أين التخصيص, أي التخصيص حترمي البحائر والسوائب باإلبل, دون بقية النعم من البقر 

 .أي يف املواضع الثالثة[ واالستفهام لإلنكار: ]قوله(  ).والغنم
أم منقطعة, فلذا فسرها ببل واهلمزة, فمدخوهلا مجلة مستقلة, واملقصود هبا التهكم  ﴾أَم  ُكنُتم  ﴿: قوله

أي حاضرين ومشاهدين حترمي البعض [ حضورا: ]قوله. هبم, حيث نسبهم إىل احلضور يف وقت اإلبصار
: قوله. أي مل تكونوا حاضرين, ومل يدل دليل على حترمي البعض وحتليل البعض[ ال: ]قوله. وحتليل البعض

. متعلق بافرتى ﴾لُِيِضلَّ النَّاسَ ﴿: قوله. أشار بذلك إىل أن االستفهام إنكاري مبعَّن النفي[ أي ال أحد]
علم بل  متعلق مبحذوف حال من فاعل افرتى, أي افرتى حال كونه ملتبسا بغري ﴾بَِغري ِ ِعل م  ﴿: وقوله

ِدي ال َقو َم الظَّاِلِمنيَ ﴿: قوله. جاهال تعليل ملا قبله, واملعَّن ال يرشد الذين تعدوا حدود اهلل  ﴾ِإنَّ الّلَه الَ يَ ه 
 .بالتحليل والتحرمي إىل الصراط املستقيم لسابق الشقاوة هلم

ن عند اهلل, أخربهم مبا ثبت ملا ألزمهم اهلل احلجة بأن التحرمي عند أنفسهم ال م ﴾ُقل الَّ َأِجدُ ﴿: قوله
. واملعَّن قل يا حممد لكفار مكة ال أجد فيما أوحي إيلَّ اخل ( )حترميه عن اهلل, فهو نتيجة ما قبله ومثرته,

                                                             

 ., وال يصح[ذكره]املطبوعة ويف النسخ (    )
فخر الرازي, مصدر سابق, : انظر. هذا من كالم اإلمام فخر الرازي وهو أمجل ما قيل يف مراد هذه اآلية, فراجعه إن شئت(    )

 . 4 ص   ج: انظر. مث ذكر الطربي مثله وعزاه لقتادة وجماهد والسدي. 6٠ ص   ج
إشارة إىل رد حكيم منه سبحانه  حيث بدأ ببيان ما حرم  ال أجدب : يف هذه اآليةوعلى هذا النمط افتتح الباري جل وعال (    )

على املسلمني تناوله ألن اإلسالم هو الدين الوحيد املقبول عند اهلل ومن دان بغرة فقد خسر, وهنا ذكر فخر الرازي قوال مجيال ما 
جا للرد على املشركني يف خالل بيان ما حرم على املسلمني, وهذا الرد إدما ال أجدوافتتح الكالم املأمور بأن يقوله بقوله ب :  نصه

جار على طريقة كناية اإلمياء بأن مل ينف حترمي ما ادعوا حترميه صرقحا , ولكنه يقول ال أجده فيما أوحي إيل ويستفاد من ذلك أنه ليس 
ناس إال بإعالم من اهلل تعاىل , ألن اهلل هو الذي قحل ما شاء وقحرم حترميه من اهلل يف شرعه , ألنه ال طريق إىل حترمي شيء مما يتناوله ال

ما شاء على وفق علمه وحكمته , وذلك اإلعالم ال يكون إال بطريق الوحي أو ما يستنبط منه , فإذا كان حكم غري موجود يف الوحي 
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ما اسم موصول, وأوحي صلته, والعائد حمذوف, والتقدير يف الذي أوحاه اهلل  ﴾يف َما أُو ِحَي ِإيَلَّ ﴿: قوله
: قوله. قدره املفسر إشارة إىل أن حمرما صفة ملوصوف حمذوف ﴾حُمَرَّماا ﴿[ ئاشي: ]قوله. إيل وهو القرآن

. من باب هلم, ومعَّن طاعم آكل, ويطعمه يأكله ﴾َيط َعُمهُ ﴿: وقوله. متعلق مبحرما ﴾َعَلى طَاِعم  ﴿
فذكر  بالنصب خربها, ﴾َمي َتةا ﴿امسها ضمري مسترت عائد على الشيء احملرم, و ﴾ِإالَّ َأن َيُكونَ ﴿: قوله

باعتبار ما عاد عليه الضمري, وهذا على قراءة الياء, وأما على التاء فالتأنيث باعتبار خرب يكون وهو 
وأما رفعها ففيه قراءة واحدة بالفوقانية فتكون تامة وميتة فاعل, إذا  ( )ميتة, مهاتان قراءتان نصب ميتة,

بق قلم, والصواب الفوقانية, وهذا االستثناء س[ ويف قراءة بالرفع مع التحتانية: ]علمت ذلك فقول املفسر
يصح أن يكون متصال باعتبار عموم األحوال أو منقطعا, ألنه مستثَّن من حمرما وهو ذات, واملستثَّن  

بالنصب  ﴾أَو  َدماا ﴿: قوله. كونه ميتة وهو معَّن, قيس من جنس املستثَّن منه, واألقرب كونه متصال
ُفوحاا ﴿: قوله. ى املستثَّن يف قراءة الرفععطف على ميتة على قراءة النصب, وعل من السفح وهو  ﴾مَّس 

السيالن أو الصب, والدم املسفوح جنس من سائر احليوانات, ولو من مسك وذباب, وعند أيب حنيفة ال 
أي فإهنما طاهران, ملا [ كالكبد الطحال: ]قوله ( ).دم للسمك أصال, بدليل أنه إذا جنف صار أبيض

  ( ) ﴾فَِإنَّهُ ﴿: قوله ( )".لنا ميتتان ودمان السمك واجلراد والكبد والطحالأحلت "يف احلديث 

                                                                                                                                                                                                    

, وهي طريقة استداللية ألن فيها نفي الشيء بنفي وال يف فروعه فهو حكم غري حق , فاستفيد بطالن حترمي ما زعموه بطريقة اإلمياء 
 .٠  ص 4فخر الرازي, مصدر سابق, ج: انظر. انتهى. ملزومه

 يكن: , على أن كان تامة, وقد أجري ضمريميتة, وقرأ ابن كثري برفع ميتةبالتحتية ونصب  وإن يكن: قرأ اجلمهور(    )
وابن . ٠  ص 4ابن عاشور, مصدر سابق, ج: انظر. وصول املفرد اعتبار التذكريألنه جائز يف اخلرب عن اسم امل: على التذكري

 . ٠ جماهد, مصدر سابق, ص 
وقحرم الدم عند املالكية سواء دم اآلدمي غري الشهيد ودم احليوان غري املائي, الذي انفصل منه حياا أو ميتاا, إذا كان مسفوحاا (    )
ا دام عليه, وقحرم ما تقطر منه, ودم السمك ودم الكبد والطحال والقلب, وما يبقى يف عروق فيخرج دم الشهيد م. كثرياا ( جارياا )

احليوان بعد الذح ما مل يسل, ودم القمل والربغوث والبق وإن كثر عند احلنفية, والدم املسفوح جنس ولو كان عند املالكية والشافعية 
 .6  ص  , والزحيلي, مصدر سابق, ج٠ ص  ج: حاشية الدسوقيالشرح الكبري للدرير مع : انظر. من مسك وذباب وقراد

اَرُقط يِنّ َوال بَ ي  َهِقّي من : احلديث اختلف العلماء يف تصحيحه, قال ابن امللقن ملا أورد احلديثهذا(    ) َرَواُه الشَّاِفِعي َوأمحد َوالدَّ
د َهَذا َحِديث ُمنكر قلت َحِديث عبد الرَّمح َن بن زيد بن أسلم َعن أَبِيه َعن اب ن عمر َمر   فُوعا به والبن ماجه منه اللفظة األوىَل قَاَل َأمح 

يف  َسببه َأن عبد الرَّمح َن َهَذا ضعفه اجلمهور قال الدارقطين َوالبيهقي ُروي َموقوفا على عبد اهلل بن عمر َوهو أصح قال البيهقي وهو
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: قوله. وخص اللحم بالذكر, وإن كان باقيه كذلك العتنائهم به أكثر من باقيه ( )أي حلم اخلنزير,
قاا : قوله. األوضح أن يقول جنس, ألن التحرمي علم من االستثناء[  حرام]  عطف على ميتة, أَو  ِفس 

لَِغري ِ : وقوله. وهو على حذف مضاف, أي ذا فسق, أو جعل نفس الفسق مبالغة, على حد زيد عدل
أي قربانا كما يتقرب إىل اهلل, كان ذلك الغري [ أي ذبح على اسم غريه: ]قوله. صفة لفسقا الّلِه ِبهِ 

: قوله. أي من امليتة وما بعدها [مما ذكر: ]قوله. أي أصابته الضرورة َفَمِن اض طُرَّ : قوله. صنما أو غريه
  َر بَاغ تقدم يف سورة البقرة, أنه فسر لنا الباغي باخلارج على املسلمني, والعادي بقاطع الطريق, ألن  َغي  

مع كل مندوحة وهي التوبة, فإذا تاب كل جاز له األكل, وتقدم اخلالف يف املضطر, هل له أن يشبع 
: قوله. قتصر على سد الرمق, وهو مشهور مذهب الشافعيويتزود, وهو مشهور مذهب مالك, أو ي

 ٌفَِإنَّ َربََّك َغُفور كان [ ويلحق مبا ذكر: ]قوله. تعليل جلواب الشرط احملذوف تقديره فال إمث عليه
                                                                                                                                                                                                    

ختار ِعند مُجهور الفقهاء واألصوليني َوأهل هذا الفن فَيصح معَّن املسند قلت ألن قول الصَحايب أحل لنا كذا مرفوع 
ُ
َعَلى امل

يخ االستدالل هبذه الرواية َوروي هذا احَلِديث أَيضا من طَريق عبد اهلل بن زيد بن أسلم َمرفوعا وجنح ِإىَل َتصحيحه من هذه الطريق الش
 .انتهى.. تهماَتِقي الدين يف اإِلَمام هذا كله مع قيام اإلمجاع على طهارة مي

ابن امللقن الشافعي املصري, أبو حفص عمر بن علي بن : انظر. قلت جمموع أقواهلم يوحي إىل أن احلديث صحيح لغريه, واهلل أعلم
 .  ص  ج( ه ٠   مكتبة الرشد, : الرياض),  , طخالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعيأمحد, 

 .وهو خطأ[ فإهنم]ة ويف النسخ املطبوع(    )
وخباثة اخلنزير علمها اهلل تعاىل الذي خلقه, وتبني أخريا أن حلمه : ذكر بعض العلماء حكما يف حترمي اخلنزير, قال ابن عاشور(    )

تقيم أريد أنه جنس ألنه يأكل النجاسات وهذا ال يس: وقيل . يشتمل على ذرات حيوانية مضرة آلكله أثبتها علم احليوان وعلم الطب 
ابن عاشور, مصدر سابق, : انظر. ألن بعض الدواب تأكل النجاسة وتسمى اجلاللة وليست حمرمة األكلل يف صحيح أقوال العلماء

 .   ص 4ج
ذكره بعض الباحثني من أطباء املسلمني أن اخلنزير من بني سائر احليوانات يُ َعّد أكرَب  ومن تلك احلكم اليت ظهرت يف اآلونة األخرية ما

 :ودَع للجراثيم الضارة جبسم اإلنسان, ومن األمراض اليت تنشأ عن أكل حلمه ما يليمست
األمراض  - . كالتهاب الدماغ, والتهاب عضلة القلب.   األمراض الفريوسية  .   األمراض البكتريية  .  األمراض الطفيلية 

مى واإلهناك البديّن, وتضخم الكبد والطحال, أو التهاب الذي يسبب اإلصابة باحل" التوكسو بالزماجواندي"مثل جرثوم . اجلرثومية
  األمراض الناشئة عن الرتكيب البيولوجّي للحم    .الرئتني وعضالت القلب, أو التهاب السحائّي, باإلضافة إىل فقد السمع والبصر

تناول حلم لشارع احلكيم ما حرَّم وذلك كزيادة نسبة محض البوليك بالدم, وهذه األضرار وغريها دليل على أن ا. اخلنزير وشحمه
إسالم : انظر .اخلنزير إال حلكمة جليلة, هي احلفاظ على النفس, اليت يُ َعدُّ احلفاظ عليها أَحَد الضروريات اخلمس يف الشريعة الغراء

 www.islamonline.netالويب  )احلكمة من حترمي حلم اخلنزير -اسألوا أهل الذكر  -نت .ن الينأو 

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=39552
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=39552
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=39552
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: وقوله ( )أي كالسبع والضبع والثعلب واهلر والذئب,[ كل ذي ناب: ]املناسب تقدميه على قوله
فجميع : ر والنسر والوطواط, وهذا مذهب اإلمام الشافعي, وأما عند مالككالصق[ وخملب من الطري]

الطيور جيوز أكلهاما عدا الوطواط فيكره أكله, ومجيع السباع مكروهة ما عدا الكلب األنسي والقرد, 
ففيهما قوالن باحلرمة والكراهة, وأما اخليل والبغال واحلمري األنسية, فمشهور مذهب مالك أهنا حمرمة, 

 .شهور مذهب الشافعي إباحة اخليل دون البغال واحلمريوم

                                                             

 -صلى اهلل عليه وسلم  -حرم رسول اهلل : "قالحلديث الصحيح لغريه الذي أخرجه الرتمذي من حديث جابر بن عبد اهلل (    )
 "من السباع وكل ذي خملب من الطرييعين يوم خيرب حلوم احلمر اإلنسية وحلوم البغال وكل ذي ناب 

ال جيتمع يف حيوان  :ابن سينا قال . السن الذي خلف الرباعية مجعه أنياب: الناب ( كل ذي ناب) -رمحه اهلل–قال اإلمام الشوكاين 
قال يف . السباع كاألسد والذئب والنمر والفيل والقرد, وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد وذو الناب من . واحد ناب وقرن معا

  , كتاب األطعمة, جالشوكاين, نيل األوطار : انظر. وهو ما يفرتس احليوان ويأكل قسرا كاألسد والنمر والذئب وحنوها: النهاية
 .6  ص

ذهب اجلمهور غري مالك إىل حترمي املتوحش من ذوات أنياب منه من  لقد اختلف العلماء يف حتديد جنس السباع احملرمة,: قلت
السباع, مثل األسد والذئب والضبع والنمر والفهد, والثعلب, والسنور الربي, والسنجاب, والفنك, والسمور, والدب, والقرد والفيل, 

َلق  كالبازي : الطري ألهنا تأكل اجليف أي امليتاتوكل ذوي خملب من [.فوق الثعلب ودون الكلب طويل املخلب]وابن آوى (  )والدَّ
م [ وهو أكرب الغربان واألبقع]وغراب البني [ فرخ الغراب لكثرة نعبه]والباشق, والصقر, والشاهني واحلدأة والبومة والنعَّاب  طري ]والرَّخ 

( طن, يأوي إىل البيوت يف الربيع, وهو السنونوهو عرفاا طائر أسود الظهر أبيض الب)والنسر والعقاب, واخُلطَّاف [ يشبه النسر يف اخللقة
 .وما أشبه ذلك( أي الوطواط, وهو طائر صغري ال ريش له, يشبه الفأرة, يطري بني املغرب والعشاء)واخلُفَّاش 

[ د العصافريوهو طائر فوق العصفور يصي]وقحرم عند الشافعية أكل الببَّغاء والطاووس خلبث حلمهما, كما حرموا أكل اهلدهد والصَُّرد 
: أهنما حالل ألهنما ليسا من ذوات املخلب وال يستخبثان, والثانية: روايتان عن أمحد, إحدامها: وعند احلنابلة يف اهلدهد والصرد

حترميهما لنهي النيب صّلى اهلل عليه وسلم عن قتل اهلدهد والصَُّرد, والنملة والنحلة, وروي عن مالك القول بأن السباع ذوات األربع 
وأما الطري فهو حالل عند املالكية سواء ذو املخلب . مجيعها حمرمة, وذهب أصحابه إىل التحرمي: مكروهة وهو الراجح لديه, وقيل

فما عدا املذكور يف [    :سورة األنعام, اآلية]﴿قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرماا على طاعم يطعمه﴾ : وغريه, عمالا بظاهر اآلية
,    ص  , وابن رشد, مصدر سابق,ج /6 البدائع, : انظر. ل النهي املذكور يف احلديث على الكراهيةوقحم. هذه اآلية حالل
دار املعرفة, : بريوت),  , و حممد اخلطيب الشربيين, مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, ط ٠ ص : القوانني الفقهية

,  اهيم بن علي بن يوسف, املهذب يف فقه اإلمام الشافعي, ط, و أبا إسحاق الشريازي, إبر ٠٠ ص  ج( م66٠ -ه 4   
, والزحيلي, مصدر  6 -4٠ ص 4وابن قدامة, مصدر سابق, ج. 4٠٠-466ص  ج( م 66 -ه     دار القلم, : دمشق)

 .٠  -4  ص  سابق, ج

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13251
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اجلار واجملرور متعلق حبرمنا, وهادوا صلة الذين مسوا بذلك, ألهنم هادوا  ﴾َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا  ﴿: قوله
وقريء  ( )القراءة السبعة على ضم الظاء والفاء,﴾ُكلَّ ِذي ظُُفر    ﴿: قوله. مبعَّن رجعوا عن عبادة العجل

أظفور : ا بسكون الفاء وبكسر الظاء والفاء وبسكون الفاء, وبقي يف الظفر لغة خامسة مل يقرأ هباشذوذ
. أدخلت الكاف األوز والبط[ كاإلبل: ]قوله. ومجع األوىل أظفار, واألخرية أظافري قياسا, وأظافر مساعا

ثرب كفلس, شحم رقيق يغشى الكرش مجع [ الثروب: ]قوله. متعلق حبرمنا ﴾َوِمَن ال بَ َقِر َوال َغَنمِ ﴿: قوله
وشحم : ]قوله. واألمعاء, ولكن املراد هبا هنا الشحم الذي على الكرش فقط, وإال ناقض ما بعده

ما اسم موصول يف حمل نصب على  ﴾ِإالَّ َما مَحََلت  ظُُهورمُُهَا﴿: قوله. مجع كلوة أو كلية[ الكلي
َوايَا﴿: قوله. صفة, والعائد حمذوف االستثناء أو نكرة موصولة ومجلة ظهورمها صلة أو معطوف  ﴾أَِو احلَ 

أي املصارين, واملعَّن أن [ األمعاء: ]قوله. على ظهورمها, ومسيت بذلك ألهنا حمتوية مبعَّن ماتفة كاحللقة
: قوله. الشحم الذي تعلق بالظهور, أو احتوت عليه املصارين, أو اختلط بعظم كلحم األلية جائز هلم

: أي كزاوية وزوايا, وقيل محع حوية كهدية قوله[ أو حاوية﴿: كقاصعاء وقواصع, قوله  أي[ مجع حاوياء]
ِضِهم مِّيثَاقَ ُهم  ﴿:أي يف قوله[ مبا سبق يف سورة النساء: ]قوله. بفتح اهلمزة[ وهو شحم األلية] فَِبَما نَ ق 

رِِهم بَآيَاِت الّلهِ  َنا َعَلي ِهم  طَيَِّبات  ُأِحلَّت  فَِبظُل م  مَِّن الَِّذيَن هَ ﴿إىل أن قال  ( ) ﴾وَُكف  : قوله. ( )﴾اُدوا  َحرَّم 
أي بأن سبب ذلك التحرمي هو بغيهم, ال كما قالوا حرمها إسرائيل على نفسه [ يف إخبارنا ومواعيدنا]

فنحن مقتدون به, فقد كذبوا يف ذلك, بل مل يطرأ التحرمي إال بعد موسى, ومل يكن ذلك حمرما على أحد 
يف شرع إبراهيم وال غريه, وإمنا حرم إسرائيل على نفسه باخلصوص اإلبل من أجل شفائه من  قبلهم, ال

                                                             

 :ويف ﴿ ظفر﴾ مخس لغات (    )
 .﴿ظُُفر﴾ بضم الظاء والفاء , وهي قرءاة اجلمهور: األوىل

 .﴿ظُف ر﴾ بسكون العني , وهي َتفيف ملضمومها , وهبا قرأ احلسن يف رواية وأيب بن كعب واألعرج : نيةالثا
 .﴿ِظِفر﴾ بكسرا لظاء والفاء, ونسبها الواحدي قراءة أليب السمال : الثالثة
 ﴿ِظف ر﴾ بكسر الظاء وسكون الفاء, وهي َتفيف ملكسورها , ونسبها الناس للحسن أيضا قراءة: الرابعة

  , وابن عطية, مصدر سابق, ج ٠ ص   فخر الرازي, مصدر سابق, ج:انظر. ومل يقرأ هبا فيما علمنا" أظفور : " اخلامسة
 .٠  ص
 .     :سورة النساء, اآلية(   ) 
 . 6٠ :سورة النساء, اآلية(    )
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ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِح الًّ لَِّبيِن ﴿: عرق النساء الذي كان به, وقد تقدم الرد عليهم أيضا يف قوله تعاىل
رَائِيلَ  من سعة رمحته, فإذا تاب خلده  أي فبإمهاله للكافر[ حيث مل يعاجلكم بالعقوبة: ]قوله ( ) ﴾ِإس 

إن مقتضى الظاهر فقل ربكم ذو عقاب شديد, : دفع ذلك ما يقال[ وفيه تلطف اخل: ]قوله. يف الرمحة
 .بأن تلطف بدعائهم إىل اإلميان ليطمع التائب وال ييأس: فأجاب

ن مل يتب ومات على هذا من مجلة املقول أيضا, واملعَّن ال يرد عذابه عم ﴾َواَل يُ َردُّ بَأ ُسهُ ﴿: قوله
 .فأطعمهم يف الرمحة باجلملة األوىل, وبقي اإلغرتار باجلملة الثانية ( )الكفر,

رَُكوا  ﴿: قوله هذا إخبار من اهلل لنبيه مبا يقع منهم يف املستقبل, وقد وقع كما حكاه  ﴾َسيَ ُقوُل الَِّذيَن َأش 
ء  َوقَاَل الَِّذيَن ﴿: اهلل عنهم يف سورة النحل بقوله تعاىل نَا ِمن ُدونِِه ِمن َشي  رَُكوا  َلو  َشاء الّلُه َما َعَبد   ( )﴾َأش 

اخل, وإمنا قالوه إظهارا لكوهنم على احلق, ال اعتذارا الرتكاب هذه القبائح, مدعني أن املشيئة الزمة 
عذب فكيف تقول يا حممد إنا ن ( )للرضا, فال يشاء إال ما يرضاه, وقد وقع الكفر مبشيئته فهو راض به,

على شيء أراده اهلل منا ورضيه؟ وحاصل رد تلك الشبه, أن تقول ال يلزم من املشيئة الرضا, بل يشاء 
أي عدم   (6)َلو  َشاء: قوله(  ).القبيح وال يرضاه, ويشاء احلسن ويرضاه, فكل شيء مبشيئته تعاىل

إىل مقدمة كاذبة قدرها  إشراكنا, فمفعول املشيئة حمذوف, وهذه املقدمة صادقة, لكنهم توصلوا هبا
معطوف على الضمري يف إشركنا, والفاصل موجود  ﴾َواَل آبَاُؤنَا﴿: قوله[ فهو راض به: ]املفسر بقوله

وهو ال النافية, وتقدير املفسر حنن بيان للضمري يف إشركنا ال لصحة العطف, إذ يكفي أي فاصل, قال 
 :ابن مالك

                                                             

 . 6:سورة آل عمران, اآلية(    )
اا َعِظيماا﴾ ﴿ِإنَّ الّلَه اَل يَ غ  : وهو صريح قوله تعاىل(    ) رِك  بِالّلِه فَ َقِد اف  تَ َرى ِإمث  َرَك ِبِه َويَ غ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك لَِمن َيَشاُء َوَمن ُيش  ِفُر َأن ُيش 
ومن مات ومل يتب عن ذنب دون الكفر فأمره حتت مشيءة اهلل إن شاء عفا عنه وإال عذبه مث أدخل يف [. 4 :سورة النساء, اآلية]

 .اجلنة
 .  :النحل, اآلية سورة(    )
 . ولعل عقيدة املعتزلة مستمدة من قول هوآلء الكفرة, وهو جنس من تضييق رمحة اهلل تعاىل على العباد بغري برهان: قلت(    )
,  اخلميس, حممد بن عبد الرمحن, اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث, ط: انظر. هذا ما اعتقد به أهل السنة واجلماعة(    )
 . 6ص( ه 6    ,اململكة العربية السعودية -وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  : :مكة)
 .زيدت الواو خطأ ولو شاء اهللويف النسخ املطبوعة (   6)
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 ( )فافصل بالضمري املنفصلعطف  ۞۞تصل وإن على ضمري رفع م         
َنا﴿: هذا هو نتيجة قوهلم[ فهو راض به: ]قوله. أو فاصل ما رَك  [ قال تعاىل: ]قوله. ﴾َلو  َشاء الّلُه َما َأش 

أي مثل ما كذبوك ومل يصدقوك مبا جئت [ كما كذب هؤالء: ]قوله. أي تسلية له عليه الصالة والسالم
غاية للتكذيب أي استمروا على التكذيب  ﴾َحىتَّ َذاقُوا  بَأ َسَنا﴿: قوله. به, كذب األمم السابقة أنبياءهم

من زائدة, وعلم مبتدأ مؤخر, وعند ظرف خرب مقدم, واملعَّن هل  ﴾مِّن  ِعل م  ﴿: قوله. حىت ذاقوا اخل
أي ال علم : ]قوله. عندكم من شيء حتتجون به على ما زعمتم من أن اهلل راض بأفعالكم فتظهروه لنا؟

 .أشار بذلك إىل أن االستفهام إنكاري مبعَّن النفي [عندكم
جَُّة ال َبالَِغةُ ﴿: قوله : قوله[. إن مل يكن لكم حجة: ]جواب شرط مقدر, قدره املفسر بقوله ﴾ُقل  فَِلّلِه احلُ 

. أي وهي إرسال الرسل وإنزال الكتب, ومعَّن التامة الكاملة اليت ال يعرتيها نقص وال خفاء[ التامة]
أي ولكنه مل يشأ  ﴾هَلََداُكم  َأمج َِعنيَ ﴿: قوله. قدره إشارة إىل أن مفعول شاء حمذوف[ دايتكمه: ]قوله

 .ذلك فلم قحصل, وحمط التعليق على هداية اجلميع, وأما هداية البعض فقد حصلت
لغة أهل احلجاز عدم إحلاقها شيئا من العالمات, فهي بلفظ واحد : فيها لغتان ﴾ُقل  َهُلمَّ ﴿: قوله

لمذكر واملؤنث واملثَّن واجملموع والقرآن جاء عليها, وعلى ذلك فهي اسم فعل مبعَّن احضروا, ولغة َتيم ل
وهي إحلاقها العالمات, فتقول هلموا وهلمي وهلما وهلمن, وعليها فهي فعل أمر, وهذا األمر ملزيد 

َهد  ﴿: قوله. وحضورهمأي بعد جميئهم  فَِإن َشِهُدوا  : قوله. التبكيت هلم, وإقامة احلجة عليهم َفاَل َتش 
َوالَِّذيَن اَل ﴿: قوله. أي ال تصدقهم وال َتل لقوهلم, وهذا خطاب له واملراد غريه الستحالته عليه ﴾َمَعُهم  

ِمُنوَن بِاآلِخرَةِ  بُوا  ﴿: معطوف على قوله ﴾يُ ؤ  م  يَ ع ِدلُونَ ﴿: قوله. ﴾الَِّذيَن َكذَّ اجلملة حالية  ﴾َوُهم بَِرهبِِّ
يعدلون يسوون به غريه, واملعَّن التتبع الذين جيمعون بني التكذيب بآيات اهلل, وبني الكفر  ومعَّن

 .باآلخرة, وبني اإلشراك باهلل يف أهوائهم
ملا أقام اهلل سبحانه وتعاىل احلجة على الكفار, بأنه ال حتليل وال حترمي إال مبا أحله  ﴾قل تعالوا﴿: قوله

اخل, وتعالوا فعل  ﴾ُقل  تَ َعاَلو ا  ﴿: وما الذي حرمه وأحله؟ فقال سبحانه: اهلل أو حرمه كأنه سئل و قال
أمر مبين على حذف النون, والواو فاعل, وهو يف األصل موضوع لطلب ارتفاع من مكان سافل إىل 

                                                             

 .6  ص  ابن عقيل, مصدر سابق, باب عطف النسق, ج: انظر(    )
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مكان عال, مث استعمل يف اإلقبال واحلضور مطلقا, وآثرها إشارة إىل أهنم يف أسفل الدركات, وهو 
والعلو من أخس األوصاف إىل أكملها وأعالها, كأنه قال أقبلوا إىل املعايل, ألن من مسع  يطلبهم للرفع

جواب األمر جمزوم حبذف الواو, والضمة  ﴾أَت لُ ﴿: قوله. أحكام اهلل وقبلها بنصح, كان يف أعلى املراتب
َما ﴿: قوله. يكمدليل عليها, وقيل جواب الشرط حمذوف تقديره إن تأتوا أتل, أي اقرأ ما حرم اهلل عل

تنازعه   ﴾َعَلي ُكم  ﴿: ما اسم موصول, وحرم صلته, والعائد حمذوف, وربكم فاعل حرم, قوله ﴾َحرََّم َربُُّكم  
وحاصل ما ذكر يف هاتني اآليتني . كل من أتل وحرم, أعمل الثاين, وأضمر يف األول وحذف ألنه فضلة

دم املنهي عنه ألن درء املفاسد مقدم على مخسة بصيغ النهي, ومخسة بصيغ األمر, وق: عشرة أشياء
جلب املصاحل, وألن املنهي عنه مأمور باجتنابه مطلقا, واملأمور به على حسب االستطاعة ملا يف 

ووسط بينهما األمر برب  ( )".ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم: "احلديث
لواجبات بعد التوحيد, وهذه العشرة ال َتتلف باختالف األمم الوالدين اعتناء بشأنه, لكونه أعظم ا

هذه آيات حمكمات, مل ينسخهن شيء : واألعصار, بل أمجع عليها مجيع أهل األديان, قال ابن عباس
يف مجيع الكتب , وهن حمرمات على بين آدم كلهم, وهن أم الكتاب, من عمل هبن دخل اجلنة, ومن 

أي وضابطها موجود, وهو أن يتقدمها مجلة فيها معَّن القول [ مفسرة] أن: قوله ( ).تركهن دخل النار
دون حروفه, واستشكل بأن هذا يقتضي أن مجيع ما يأيت حمرم, مع أن بعضه مأمور بفعله على سبيل 

أن التحرمي يف النهي عنه ظاهر ويف املأمور به باعتبار أضدادها, فاملعَّن : أجيب بأجوبة منها. الوجوب
وهي املنهيات, أو تركا وهي املأمورات, ومنها أن يف الكالم حذف الواو مع ما عطفت,  حرم فعال

                                                             

 .   ص  , ج    ثار سؤاله عما ال ضرورة إليه, برقم وترك إك ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم, كتاب الفضائل, باب توقريه (    )
﴿قل تعالوا أتل ما : وذكر بعض املفسرين أن األحكام اليت تضمنتها هذه اجلمل املتعاطفة يف اآليات الثالث املفتتحة بقوله (    )

 :حرم ربكم عليكم﴾ إىل ثالثة أقسام 
 . ﴿أال تشركوا به شيئا﴾: الناس وهو ما افتتح بقوله أحكام هبا إصالح احلالة االجتماعية العامة بني : األول 
 .﴿وال تقربوا مال اليتيم﴾: ما به حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض وهو املفتتح بقوله : الثاين 

﴿وأن : أصل كلي جامع جلميع اهلدى وهو اتباع طريق اإلسالم والتحرز من اخلروج عنه إىل سبل الضالل وهو املفتتح بقوله : الثالث 
 .هذا صراطي مستقيما فاتبعوه﴾

 4مصدر سابق, ج: ابن عاشور: انظر. ﴿ذلكم وصاكم به﴾ ثالث مرات: وقد ذيل كل قسم من هذه األقسام بالوصاية به بقوله 
 . 6 ص  , وابن عطية, مصدر سابق, ج6  ص
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. والتقدير ما حرم ربكم عليكم وما أمركم به, مث فرع بعد ذلك على املذكور واحملذوف, واألقرب األول
رُِكوا  ِبِه َشي ئاا ﴿: قوله َساناا ﴿: قوله ( ).عتقاداتأي ال يف األقوال, وال يف األفعال, وال يف اال ﴾َأالَّ ُتش   ﴾ِإح 

: قوله. واملراد بوالدين األب واألم وإن عليا[  أحسنوا: ]مفعول مطلق لفعل حمذوف قدره املفسر بقوله
يطلق مبعَّن الفقر واإلفالس واإلفساد, واملراد هنا  ﴾مِّن  إم اَلق  ﴿: قوله(  ).تقدم أنه الدفن باحلياة[ بالوأد]

هذا يف معَّن التعليل للنهي املتقدم, واملعَّن ال تقتلوا أوالدكم من  ﴾ر زُُقُكم  َوِإيَّاُهم  حنَّ ُن ن َ ﴿: قوله. األول
, وقال يف اإلسراء ﴾مِّن  إم اَلق  ﴿أجل حصول فقر, ألن رزقكم ورزقهم علينا ال على غرينا, وقال هنا 

َيَة ِإم الق  ﴿ يف الفقر املتوقع, فهو خطاب  ألن ما هنا يف الفقر احلاصل بالفعل, وما يف اإلسراء ( ) ﴾َخش 
لألغنياء, وقدم هنا خطاب اآلباء, وهناك ضمري األوالد تفننا, وقيل قدم هنا خطاب اآلباء تعجيال 
لبشارة اآلباء الفقراء باهنم يف ضمان اهلل, وقدم هنا ضمري األوالد, لتطمئن اآلباء بضماب رزق األوالد, 

الد, وإن كانوا متلبسني بالفقر, واألخرى عن قتلهم وإن كانوا فهذه اآلية تفيد النهي لآلباء عن قتل األو 
رَبُوا  ال َفَواِحشَ ﴿: قوله. موسرين, ولكن خيافون وقوع الفقر هذا أعم مما قبله, ألن من مجلة  ﴾َواَل تَ ق 

: أي كالقتل والزىن والسرقة ومجيع املعاصي الظاهرية, وقوله[ أي عالنيتها: ]قوله. الفواحش قتل األوالد
تُ ُلوا  الن َّف سَ ﴿: قوله. أي كالرياء والعجب والكرب واحلسد ومجيع املعاصي القلبية[ وسرها] عطف  ﴾َواَل تَ ق 

قِّ ﴿: قوله. خاص على عام, ونكتته االستثناء بعدة يف حمل نصب على احلال, أو صفة ملصدر  ﴾ِإالَّ بِاحلَ 
ني باحلق, أو قتال ملتبسا باحلق,  وهو استثناء حمذوف, والتقدير وال تقتلوا النفس اليت حرم اهلل إال ملتبس

أي [ كالقود: ]قوله ( ).مفرع, أي ال تقتلوها يف حال من األحوال, إال يف حال مالبستكم باحلق
                                                             

 .مأخوذ من املشاركة وهو ماكان اثنني فصاعداا ,ومنه الشريك: الشرك لغة(    )
﴿فال  :وقال تعاىل" أكرب الكبائر أن جتعل هلل نداا وهو خلقك"وهذا تعريف نبوي للشرك ويف احلديث .فهو أن جتعل هلل نداا :عاا وشر 

 .ملن قال ما شاء اهلل وشئت ﴿قال أجعلتين هلل ندا﴾ -ملسو هيلع هللا ىلص-جتعلوا هلل أندادا﴾ وقال 
أمره وشناعة وصفه وقبح منزله اختص بالذكر من بني الوقائع اليت  وهو من الكبائر العظام اليت ذكرها اهلل سبحانه وتعاىل, ولعظم(    )

﴾   ۞﴿َوِإَذا ال َمو ُؤوَدُة ُسِئَلت  : تسأل عنها يوم القيامة وقال جل جالله  [ 6-4:سورة التكوير, اآلية]ِبَأيِّ َذنب  قُِتَلت 
 .  :: سورة اإلسراء, اآلية(    )
ُعود , قَالَ وهي األسباب املعروفة يف الشريعة ا(    ) اَل قحَِلُّ : قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم: ليت ورد يف حديث َعب ِد اهلِل ب ِن َمس 

َدى َثاَلث   َهُد َأن  اَل إِلَه ِإالَّ اهلُل َوَأينِّ َرُسوُل اهلِل ِإالَّ بِِإح  ِلم  َيش  يِن التَّارُِك الن َّف ُس بِالن َّف ِس, َوالث َّيُِّب الزَّاين : َدُم ام رِىء  ُمس  , َوال َمارُِق ِمَن الدِّ
َماَعةَ   .٠6 ص   ج.أن النفس بالنفس: البخاري مع الفتح, كتاب الديات, باب قوله تعاىل: أخرجه البخاري, انظر" اجلَ 
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[ ورجم احملصن: ]وقوله ( )".من بدل دينه فاقتلوه: "أي ملا يف احلديث[ واحد الردة: ]القصاص, وقوله
[ املذكور: ]مبتدأ وخرب, وقوله ﴾َذِلُكم  َوصَّاُكم  بِهِ ﴿: قوله. ة يف الفروعأي بشروطه, وهو وما قبله املذكور 

ختم هذه اآلية  ﴾َلَعلَُّكم  تَ ع ِقُلونَ ﴿: إشارة إىل أن اسم اإلشارة عائد على ما تقدم من األمور, قوله
ها يف الدين بذلك, ألهنا اشتملت على مخسة أشياء عظام, والوصية فيها أبلغ منها يف غريها, لعموم نفع

 .والدنيا, فختمها بالعقل الذي هو مناط التكليف
َسنُ [ أي باخلصلة اليت: ]قوله أشار بذلك إىل أنه نعت ملصدر حمذوف, واملعَّن ال تقربوا مال  ِهَي َأح 

ُلَغ َأُشدَّهُ ﴿: قوله. اليتيم يف حالة من احلاالت, إال يف احلالة اليت هي أحسن لليتيم ا غاية مل ﴾َحىتَّ يَ ب  
هذا تفسري [ بأن قحتلم: ]قوله. احفظوه إىل بلوغ أشده, فسلموه هلم حينئذ: يفهم من النهي, كأنه قال

تفسريه باعتبار آخره وهو ثالث وثالثني سنة,  ( )لبلوغ األشد, باعتبار أول زمانه, وسيأيت يف األحقاف
 ﴾بِال ِقس طِ ﴿: قوله(  ). سنةألن األشد هو قوة اإلنسان وشدته ومبدؤه البلوغ, وينتهي لثالث وثالثني

فُوا  ﴿متعلق مبحذوف إما حال من فاعل  , أو من مفعوله أي أوفومها حال كونكم مقسطني, أو ﴾َوأَو 
أي ال [ فال مواخذة عليه: ]قوله. أي النقص يف الكيل أو الوزن[ وترك البخس]قوله . حال كوهنما تامني

 .طأ يف أموال الناس سواءإمث, ولكنه يضمن ما أخطأ فيه, ألن العمد واخل
أي ال ترتكوه  يف القول [ بالصدق] ﴾فَاع ِدلُوا  ﴿: املراد بالقول ما يعم الفعل, وقوله ﴾َوِإَذا قُ ل ُتم  ﴿: قوله

ِد الّلهِ ﴿: قوله. وال يف الفعل, وإمنا خص القول تنبيها باألدىن على األعلى إما مضاف لفاعله أي  ﴾َوِبَعه 
ختمها بذلك ألن هذه  ﴾َلَعلَُّكم  َتذَكَُّرونَ ﴿: قوله. ه أي ما عاهدهتم اهلل عليهما عهده إليكم, أو ملفعول

                                                             

ذاب اهلل, صحيح البخاري, كتاب اجلهاد والسري, باب ال يعذب بع: , انظر أخرجه البخاري يف صحيحه من ؛يث أيب هريرة (    )
 . 6 ص  , ج6 ٠ رقم

َساناا مَحََلت ُه أُمُُّه ُكر هاا َوَوَضَعت ُه ُكر هاا َومَح ُلُه َوِفَصالُُه َثاَل : أي عند قوله تعاىل(    ) نَساَن ِبَوالَِدي ِه ِإح  َنا اإل ِ راا َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ ﴿َوَوصَّي   ثُوَن َشه 
ُه َوبَ َلَغ أَر َبِعنَي َسَنةا قَالَ  َت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َوَأن  َأع َمَل َصاحِلاا تَ ر َضاُه وَ  َأُشدَّ ُكَر نِع َمَتَك الَّيِت أَن  َعم  َأص ِلح  يل يف ُذرِّيَّيِت َربِّ أَو زِع يِن َأن  َأش 

ِلِمنَي﴾   [.  :سورة األحقاف, اآلية]ِإينِّ تُ ب ُت إِلَي َك َوِإينِّ ِمَن ال ُمس 
يف حتديد سن بلوغ الرشد, وقال سعيد بن جبري أهنا مثان عشرة سنة, وقال السدي ثالثون سنة, وقال  اختلف املفسرون(    )

   .٠   ص  تفسري ابن أىب حامت الرازي, مصدر سابق, ج: انظر. مخس وعشرون سنة: عكرمة
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صوابه والتخفيف, إذ مل [ والسكون: ]قوله(  ).األمور خفية غامضة, ال بد فيها من اإلجتهاد والتذكر
 .يقرأ بسكون الذال, فمن شدد قلب التاء ذاال وأدغمها يف األخرى, ومن خفف حذف إحدى التاءين

 ( )أي مع التشديد ال غري, فالقراءات[ والكسر: ]أي مع التشديد أو التخفيف, وقوله[ بالفتح: ]قوله
أي على كل من الوجهني, وحينئذ تكون الواو عاطفة من [ على تقدير الالم: ]قوله. ثالث وكلها سبعية

 هنا, أو من أول السورة عطف العلة على املعلول, والتقدير كلفتم هبذا الذي وصاكم به من أول الربع إىل
أي واقعا يف جواب سؤال مقدر, ومع ذلك فيها معَّن [ استئنافا: ]قوله. إىل هنا, ألن هذا صراطي

أن هذا صراطي مستقيما, مث اعلم : ألي شيء كلفنا مبا تقدم؟ فقيل يف اجلواب: التعليل, كأن قائال قال
ربها, وعلى قراءة التخفيف فامسها ضمري أنه على قراءة التشديد, فاسم اإلشارة اسم أن وصراطي خ

الشأن, واسم اإلشارة مبتدأ, وصراطي خربه, واجلملة خرب إن, ومستقيما حال من صراطي على كل 
 .حال
: يصح أن يرجع اسم اإلشارة إىل ما تقدم من أول الربع أو من أول السورة, قوله ﴾َوَأنَّ َه َذا﴿: قوله
َتِقيماا ﴿  اعوجاج فيه, فشبه الدين القومي بالصراط, مبعَّن الطريق جبامع أن كال أي ديين ال ﴾ِصرَاِطي ُمس 

: قوله. يوصل للمقصود, واستعار اسم املشبه به للمشبه على طريق اإلستعارة التصرقحية األصلية
خط لنا : عن ابن مسعود(  )أي اسلكوه وال حتودوا عنه فتقعوا يف اهلالك, روى الدار قطين ﴾فَاتَِّبُعوهُ ﴿

                                                             

ألن هذه املطالب األربعة عرف : وقالوذكر ابن عاشور حكمة أخري مفيدة يف تذييل اهلل تعاىل هذه اآلية بقوله لعلكم تذكرون (    )
. بني العرب أهنا حمامد , فاألمر هبا , والتحريض عليها تذكري مبا عرفوه يف شأهنا ولكنهم تناسوه بغلبة اهلوى وغشاوة الشرك على قلوهبم

 .٠٠ ص 4ابن عاشور, مصدر سابق, ج: انظر
بتشديد الذال  تذَّكرون:  رواية أيب بكر, وأبو جعفر, ويعقوبقرأ نافع , وابن كثري , وأبو عمرو, وابن عامر, وعاصم يف(    )

إلدغام التاء الثانية يف الذال بعد قلبها, وقرأ محزة, والكسائي, وعاصم يف رواية حفص, وخلف بتخفيف الذال على حذف التاء الثانية 
 . 4 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. َتفيفا

-رضي اهلل عنه–حممد الدارمي يف سننه, باب كراهة أخذ الرأي من حديث عبد اهلل بن مسعود  أخرج هذا احلديث احلافظ أبو(    )
-ه      دار املغين, : الرياض),  ط -سنن الدارمي-الدارمي, أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي, مسند الدارمي: , انظر
انظر سنن ابن ( صحيح, وأخرجه البخاري ومسلم: ) وقالوأخرجه ابن ماجه يف سننه, وصححه األلباين .  4 ص  ج( م٠٠٠ 

 .   ص  ماجه مع صحيح ابن ماجه لناصر الدين األلباين, ج
 .ولعل املصنف عزاه للدار قطين ومها ألن احلديث مل خيرجه الدار قطين يف سننه: قلت
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هذا سبيل اهلل, مث خط خطوطا عن ميينه وخطوطا عن مشاله مث : يوما خطا مث قال -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل  رسول
هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها, مث قرأ هذه اآلية, ويف رواية أنه خط خطا وخط : قال

تال هذا سبيل اهلل مث : خطني عن ميينه, وخط خطني عن مشاله, مث وضع يده يف اخلط األوسط فقال
أي األديان املباينة له, فشبه األديان الباطلة بالطرق املعوجة جبامع أن  [ الطرق املخالفة: ]قوله. هذه اآلية

بالنصب بأن يف  ﴾فَ تَ َفرَّقَ ﴿: قوله. واستعري اسم املشبه به للمشبه ( )كال يوصل صاحبه إىل املهالك,
 ﴾َلَعلَُّكم  تَ ت َُّقونَ ﴿: قوله. رك غريه من األديانأي ما مر من اتباع دينه وت ﴾َذِلُكم  ﴿: قوله. جواب النهي

أي َتتثلون املأمورات, وجتتنبون املنهيات, وأتى بالتقوى هنا, ألن الصراط املستقيم جامع للتكاليف, وقد 
أي الرتتيب يف [ ومث لرتتيب األخبار: ]قوله. أمر باتباعه, وهنى عن طرق املعوجة, فناسب ذكر التقوى

زمان, وهو جواب عما يقال إن إيتاء موسى الكتاب, كان قبل نزول القرآن, فكيف الذكر ال يف ال
أيضا بأن مث جملرد العطف كالواو, فال ترتيب فيها وال : يعطف بثم املفيدة للرتتيب والرتاخي؟ وأجيب

 .تراخي
ي الدنيوية أ[ للنعمة: ]قوله. مفعول ألجله, أي آتيناه الكتاب ألجل َتام النعمة اخل ََتَاماا :قوله

َسنَ ﴿: قوله. واألخروية متعلق بتماما, ومعَّن أحسن قام به احلسن وهو الصفات  ﴾َعَلى الَِّذَي َأح 
سبب لكونه قام به احلسن, واملعَّن َتام على احملسن منهم بسبب قيامه به, [ بالقيام به: ]اجلميلة, وقوله

ِصيالا ﴿: هقول(  ).أي اتباعه له, وامتثاله مأموراته واجتنابه منهياته أي : ]قوله. ﴾ََتَاماا ﴿عطف على  ﴾َوتَ ف 
م  ﴿: قوله. أي املدلول عليهم بذكر موسى والكتاب[ بين إسرائيل متعلق بيؤمنون, قدم عليه  ﴾بِِلَقاء َرهبِِّ

 .للفاصلة

                                                             

أهنا ليست بسبيل الحنرافها عن سبيل اهلل املوصل إىل  إمنا عرب بكونه سبيال ألن السالكني اَتذوها سبيال إىل اهلل واحلقيقة: قلت(    )
: قال" وال تتبعوا السبل: "رمحته عز وجل, ولذا فسر ابن عباس السبيل هنا بالضالالت كما أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت عنه قال

 .64 ص ٠ج. انظر السيوطي يف الدر. الضالالت
ن هذه السبيل حتتوي على ترك احملرمات, وتزيد مبا حتتوي عليه من فعل الصاحلات, وجعل الرجاء للتقوى أل: وأفاد غريه بقوله(    )

سورة البقرة, ] هدى للمتقني: فإذا اتبعها السالك فقد صار من املتقني أي الذين اتصفوا بالتقوى مبعناها الشرعي كقوله تعاىل 
 . ٠ - ٠ ص 4ابن عاشور, مصدر سابق, ج: انظر[.  :اآلية
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ي  نعت ثان له, أ ﴾ُمَباَركٌ ﴿نعت أول لكتاب, و ﴾أَنَزل َناهُ ﴿مبتدأ وخرب, ومجلة  ﴾َوَه َذا ِكَتابٌ ﴿: قوله
هذا القرآن العظيم, كتاب أنزلناه من اللوح احملفوظ ليلة القدر إىل : كثري اخلرب واملنافع دينا ودنيا, واملعَّن

مساء الدنيا يف بيت العزة, مث نزل مفرقا على حسب الواقع, مبارك كثرياخلري واملنافع يف الدنيا بالشفاء به, 
لسؤال عن صاحبه وشهادته له, وكونه ظلة على واألمن من اخلسف واملسخ والضالل واآلخرة, بتلقي ا

قصر اخلطاب عليهم ألهنم هم [ يا أهل مكة: ]قوله. رأسه يف حر املوقف, والرقى به إىل الدرجات العال
أي تصيبكم  ﴾َلَعلَُّكم  تُ ر مَحُونَ ﴿: قوله. بيان ألتباعه[ بالعمل مبا فيه: ]قوله. املعاندون يف ذلك الوقت

 .آلخرةالرمحة يف الدنيا وا
, وال يصح أن يكون [أنزلناه: ]بقوله. مفعول ألجله, والعامل حمذوف قدره املفسر ﴾َأن تَ ُقولُوا  ﴿: قوله

العامل أنزلناه املذكور, ألنه يلزم عليه الفصل بني العامل واملعمول بأجنيب, وهو لفظ مبارك, وقدر املفسر 
إن الكالم على حذف مضاف أي كراهة أن  :ال, ألن اإلنزال علة لعدم القول ال للقول, وقال بعضهم

َا أُنزَِل ال ِكَتابُ ﴿: قوله. تقولوا وكل صحيح  ﴾َوِإن﴿: قوله(  ).أي جنسه الصادق بالتوراة واإلجنيل ﴾ِإمنَّ
اخلفيه شيء, وذلك ألن إن املكسورة إذا خففت [ وامسها حمذوف: ]قوله. أي من الثقيلة[ خمففة]

لت, فال عمل هلا, ووجب اقرتان اخلرب بالالم, وذلك كما يف هذه ودخلت على فعل ناسخ مثل كنا أمه
أي لكتبهم, واملعَّن ال نفهم معانيها, ألهنا بالعربانية أو السريانية, وحنن عرب ال [ قراءهتم: ]قوله. اآلية

رآن أي ال نعلمها, واملقصود قطع حجتهم وعذرهم بإنزال الق ﴾َلَغاِفِلنيَ ﴿: قوله. نفهم إال اللغة العربية
بلغتهم, واملعَّن نزلنا القرآن بلغتهم, لئال يقولوا يوم القيامة إن التوراة واإلجنيل أنزال على طائفتني من قبلنا 

 .بلغتهما فلم نفهم ما فيهما
ُهم  ﴿ :قوله. عطف على املنفي وهو قطع لعذرهم أيضا ﴾أَو  تَ ُقولُوا  ﴿: قوله َدى ِمن   أي إىل  ﴾َلُكنَّا َأه 

أي ال : ]قوله. أي ال تعتذروا بذلك فقد جاءكم ﴾فَ َقد  َجاءُكم بَ ي َِّنةٌ ﴿: قوله. ستقيماحلق والطريق امل
أي العذاب السيء مبعَّن  ُسوَء ال َعَذابِ : قوله. أشار بذلك إىل أن االستفهام إنكاري مبعَّن النفي[ أحد

ِدفُونَ  : قوله. التشديد سبب إعراضهم وتكذيبهم بآيات الباء سببية, وما مصدرية, أي ب مبَا َكانُوا  َيص 
 .اهلل

                                                             

 .66 ص  , والبغوي, مصدر سابق, ج4  ص   الطربي, مصدر سابق, ج انظر(    )
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إن . استفهام إنكاري مبعَّن النفي, وهو مزيد َتويف وحتذير ملن بقي على الكفر ﴾َهل  يَنظُُرونَ ﴿: قوله
إن ظاهر اآلية يقتضي أهنم مصدقون هبذه األشياء حىت أثبت هلم انتظار أحدمها, أجيب بأن هذه : قلت

. ة املنتظر, ومل يعول على اعتقادهم, فاملعَّن ال مفر هلم من ذلكاألشياء ملا كانت حمتمة, عوملوا معامل
 ( )أي فهما قراءتان سبعيتان,[ بالتاء والياء: ]قوله. أي من أهل مكة وغريهم[ ما ينتظر املكذبون: ]قوله

أي  ﴾ال َمآلِئَكةُ ﴿: قوله. قام الرجال, وقامت الرجال: ألن مجع التكسري جيوز تأنيثه وتذكريه, تقول
ائيل وأعوانه, أو مآلئكة العذاب, ملا تقدم أن الكافر موكل بأخذ روحه سبع من مالئكة العذاب, عزر 
أشار بذلك إىل أن الكالم على حذف مضاف, ودفع بذلك توهم حقيقة اإلتيان, وهو [ أي أمره: ]قوله

ل هلم, إما أي املعج[ مبعَّن عذابه: ]قوله(  ).اإلنتقال من مكان إىل آخر, إذ هو مستحيل على اهلل
: أي على قرهبا, والعالمات الكربى عشرون وهي [ الدالة على الساعة: ]قوله. بالسيف أو غريه

الدجال, والدابة, وخسف باملشرق, وخسف باملغرب وخسف جبزيرة العرب, والدخان, وطلوع الشمس 
: قوله(  ).شرمن مغرهبا, ويأجوج ومأجوج, ونزول عيسى, ونار َترج من قعر عدن تسوق الناس إىل احمل

                                                             

ابن جماهد, : انظر. يأتيهم بالياءبالتاء وقرأ محزة والكسائى  تأتيهم امللئكةقرأ ابن كثري ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر (    )
 .٠6 مصدر سابق, ص

قال الشنقيطي رمحه ولو كان مستحيال الستعمل عبارة غريها, قال  وكيف يستحيل وقد قال ذلك يف غري موضع من القرآن,(    )
ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية إتيان اهلل جل وعال ومالئكته يوم القيامة , وذكر ذلك يف موضع آخر , وزاد فيه أن املالئكة : " اهلل

, وذكره يف موضع آخر, وزاد فيه أنه جل [  :سورة الفجر, اآلية]﴾ ﴿َوَجاء رَبَُّك َوال َمَلُك َصّفاا َصّفاا : جييئون صفوفاا وهو قوله تعاىل
ُر َوِإىَل الّلِه : وعال يأيت يف ظلل من الغمام وهو قوله تعاىل ﴿َهل  يَنظُُروَن ِإالَّ َأن َيأ تِيَ ُهُم الّلُه يف ظَُلل  مَِّن ال َغَماِم َوال َمآلِئَكُة َوُقِضَي اأَلم 

رُّ كما جاء ويؤمن هبا , ويعتقد , ومثل هذا من صفات اهلل تعاىل اليت وصف هبا نفسه ميَُ [ ٠  : لبقرة, اآليةبسورة ا]تُ ر َجُع األُموُر﴾ 
َ أَي ِديِهم  َوَما َخل َفُهم  َواَل : أنه حق , وأنه ال يشبه شيئاا من صفات املخلوقني , فسبحان من أحاط بكل شيء علماا  ﴿يَ ع َلُم َما بَ ني 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن, الشنقيطي, حممد األمني بن حممد املختار, : انظر[. ٠  :سورة طه, اآلية]ماا﴾ قحُِيطُوَن ِبِه ِعل  
 .٠6ص   ج( در عامل الفوائد: جدة)ط, .د

الدالة على قرب  آيَاِت رَبِّكَ  أَو  يَأ يتَ بَ ع ضُ ﴿أَو  يَأ يتَ رَبَُّك﴾ لفصل القضاء بني العباد, وجمازاة احملسنني واملسيئني, : وقال السعدي
 . 4 السعدي, مصدر سابق, ص: انظر". الساعة 

كما جاء يف حديث صحيح عند ابن ماجه وغريه من حديث حذيفة بن أسيد أيب سرقحة قال اطلع رسول اهلل صلى اهلل عليه و (    )
ت طلوع الشمس من مغرهبا, والدجال, والدخان, ال تقوم الساعة حىت تكون عشر آيا: "سلم من غرفة وحنن نتذاكر الساعة فقال

والدابة, ويأجوج ومأجوج, وخروج عيسى بن مرمي عليه السالم, وثالث خسوف وخسف باملشرق, وخسف باملغرب, وخسف حبزيرة 
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. يوم معمول لينفع على الصحيح من أن ما بعد ال يعمل فيما قبلها ﴾يَ و َم يَأ يت بَ ع ُض آيَاِت َربِّكَ ﴿
أتدرون أين تذهب هذه : قال يوما -ملسو هيلع هللا ىلص- أن رسول اهلل ( )ورد[ وهو طلوع الشمس من مغرهبا: ]قوله

إىل مستقرها حتت العرش فتخر ساجدة,  إهنا تذهب: اهلل ورسوله أعلم, قال: الشمس إذا غربت؟ قالوا
فال تزال كذلك حىت يقال هلا ارتفعي فارجعي من حيث جئت, فتصبح طالعة من مطلعها, وهكذا كل 
يوم, إلإذا أراد اهلل أن يطلعها من مغرهبا حبسها, فتقول يا رب إن مسريي بعيد, فيقول هلا اطلعي من 

آية تلك الليلة أن تطول قدر ثالث : من آية؟ فقال  يا رسول اهلل هل لذلك: حيث غربت, فقال الناس
ليال, فيستيقظ الذين خيشون رهبم, فيصلون مث يقضوزن صالهتم, والليل مكانه مل ينقض, مث يأتون 
مضاجعهم فينامون, حىت إذا استيقظوا والليل مكانه خافوا أن يكون ذلك بني يدي أمر عظيم, فإذا 

كما : ]قوله. ينماهم ينتظروهنا, إذا طلعت عليهم من قبل املغربأصبحوا أطال عليهم طلوع الشمس, فب
ال تقوم : " -ملسو هيلع هللا ىلص- قال رسول اهلل: أي وهي كما يف البخاري عن أيب هريرة قال[ يف حديث الصحيحني

  ( )"الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا
خروج الدابة, مث  مث نزول عيسى, مث خروج يأجوج ومأجوج, مث ( )وروي أن أول اآليات ظهور الدجال,

طلوع الشمس من مغرهبا, وهو أول اآليات العظام املؤذنة بتغيري أحوال العامل العلوي, وذلك أن الكفار 

                                                                                                                                                                                                    

ن ابن ماجه,  انظر سن". العرب, ونار َترج من قعر عدن أبني تسوق الناس إىل احملشر, تبيت معهم إذا باتوا, وتقيل معهم إذا قالوا
 .٠   ص  كتاب الفنت, باب اآليات, ج

باب بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإلميان, أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث أيب ذر رضي اهلل عنه, كتاب اإلميان, (    )
 .٠  ص  , ج٠  برقم

يَنَفُع نَ ف ساا ِإميَانُ َها ملَ  َتُكن  آَمَنت  ِمن  ﴿ الَ : سورة األنعام, باب قوله تعاىل -أخرجه البخاري يف صحيحه,  كتاب التفسري  (    )
, ومسلم يف صحيحه, كتاب اإلميان, باب بيان الزمن الذي ال يقبل اهلل فيه 6   , حديث رقم[4  :سورة األنعام, اآلية]قَ ب ُل﴾ 

 ( .٠  )  – 4  اإلميان, حديث 
: حيح مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قالوهذه الرواية خمالفة  ومرجوحة ملخالفتها مع ما صح يف ص(    )

إن أول اآليات : " حفظت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثا مل أنسه بعد, مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
 .6٠  ص  ج كتاب الفنت وأشراط الساعة,: مسلم يف صحيحه, : احلديث, انظر. . ." خروجا طلوع الشمس من مغرهبا 

الذي يرتجح من جمموع األخبار أن خروج الدجال أول اآليات العظام املؤذنة بتغري : "  -رمحه اهلل  -و قال احلافظ ابن حجر 
األحوال العامة يف معظم األرض , وينتهي ذلك مبوت عيسى ابن مرمي , وأن طلوع الشمس من املغرب هو أول اآليات العظام املؤذنة 
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يسلمون يف زمن عيسى, فإذا قبض ومن معه من املسلمني, رجع أكثرهم إىل الكفر, فعند ذلك تطلع 
 .  الشمس من مغرهبا

راجعا لألوىل,  ﴾ملَ  َتُكن  آَمَنت  ﴿: مؤمنة عاصية, ويكون قوله أي كافرة أو ﴾اَل يَنَفُع نَ ف ساا ﴿: قوله
راجيا للثانية, ويكون التقدير ال ينفع نفسا كافرة مل تكن آمنت من قبل إمياهنا  ﴾أَو  َكَسَبت  ﴿: وقوله

ملَ  َتُكن  ﴿معطوف على  ﴾أَو  َكَسَبت  ﴿: فقوله ( )اآلن, وال ينفع نفسا مؤمنة توبتها من املعاصي,
أي مجلة مل تكن آمنت [ اجلملة صفة نفس: ]قوله. , فحينئذ فيكون يف الكالم حذف قد علمته﴾َنت  آمَ 

نفسا مل ] أو: قوله. من قبل, وجاز الفصل بني الصفة واملوصوف ألنه بالفاعل وهو ليس بأجنيب
: لهقو . أشار بذلك إىل أن املعطوف يف احلقيقة حمذوف هو معطوف على املنفي ﴾َكَسَبت  ﴿[ تكن

باب من قبل : "-ملسو هيلع هللا ىلص- قال رسول اهلل: عن صفوان بن عسال املرادي قال  ( )روى[ كما يف احلديث]
املغرب, مسرية عرضه أربعون أو سبعون سنة, خلقه اهلل سبحانه يوم خلق السماوات واألرض مفتوحا 

من مغرهبا, أن من األشراط العظام, طلوع الشمس " ( )وورد". للتوبة, ال يغلق حىت تطلع الشمس منه
صبيحة تطلع الشمس من " وورد" . وخروج دابة األرض , وهذان أيهما سبق اآلخر, فاآلخر على أثره

مغرهبا, يصري يف هذه األمة قردة وخنازير, وتطوى الدواوين, وجتف األقالم, ال يزاد يف حسنة, وال ينقص 

                                                                                                                                                                                                    

". عامل العلوي , وينتهي ذلك بقيام الساعة , ولعل خروج الدابة يقع يف ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من املغرب بتغري أحوال ال
دار املعرفة, : بريوت)ط, ., دفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين, أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر, : انظر

 .   ص   ج( ه ٠6  
, ال ينفع من كان قبل ذلك مشركاا "يوم يأيت بعض آيات ربك: "لطربي على أهنا مشرك ال يؤمن باهلل قالورجح أبو جعفر ا(    )

 .   ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. باهلل, أن يؤمن بعد جميء تلك اآلية
هذا حديث : , وقال 6  ص  كتاب الدعوات, ج: , والرتمذي يف سننه ٠  ص  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده, ج(    )

, وقال األلباين 6٠ص 4, والطرباين يف معجمه الكبري, ج    ص  كتاب الفنت, ج: حسن صحيح , وأخرجه ابن ماجه يف سننه 
 .   ص  صحيح اجلامع, ج. حديث حسن : 
هذا حديث صحيح : وقال. 6  ص  , واحلاكم, مصدر سابق, ج 6  ص  كتاب الفنت, ج: ابن ماجه يف سننه : انظر(    )

 .ى شرط مسلم ومل خيرجاهعل



  

183 

 

ال تزال " ( )وورد". إمياهنا خريامن سيئة, وال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل, أو كسبت يف 
الشمس جتري من مطلعها إىل مغرهبا, حىت يأيت وقت الذي جعله اهلل غاية لتوبة عباده, فتستأذن 
الشمس من أين تطلع, ويستأذن القمر من أين يطلع, فال يؤذن هلما, فيحبسان مقدار ثالث ليال 

ل من الناس, وهم أهل األوراد ومحلة القرآن, للشمس , وليلتني للقمر, فال يعرف مقدار حبسهما إال قلي
فينادي بعضهم بعضا, فيجتمعون يف مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراخ بقية تلك الليلة, مث يرسل اهلل 
جربيل إىل الشمس والقمر, فيقول إن الرب تعاىل يأمركما أن ترجعا إىل مغاربكما فتطلعا منه ال ضوء 

مس والقمر من خوف يوم القيامة وخوف املوت, فرتجع الشمس والقمر لكما عندنا وال نور, فتبكي الش
: فيطلعان منم مغرهبما, فبينما النس كذلك يتضرعون إىل اهلل, والغافلون يف غفالهتم, إذ نادى منادي 

أال إن باب التوبة قد أغلق, والشمس والقمر قد طلعا من مغارهبما فينظر الناس وإذا هبما أسودين  
ُس َوال َقَمرُ ﴿: كالغرارتني العظيمتني, ال ضوء هلما وال نور, فذلك قوله  كالعكمني, أي َع الشَّم   ( )﴾َومجُِ

فريتفعان مثل البعريين املقرنني, ينازع كل منهما صاحبه استباقا, ويتصايح أهل الدنيا, وتذهل األمهات 
هم بكاؤهم يومئذ,  ويكتب أن أوالدها, وتضع كل ذات محل محلها, فأما الصاحلون واألبرار, فإهنم ينفع

عليهم حسرة, فإذا بلغت الشمس  والقمر وسط السماء, جاءمهل جربيل فأخذ بقروهنما فردمها إىل 
املغرب, فيغرهبما يف باب التوبة مث يرد املصارعني فيلتئم ما بينهما وتصريان كأهنما مل تكن فيهما صدع 

لك توبة, وال تنفعه حسنة يعملها بعد ذلك إال ما  وال خلل, فإذا أغلق باب التوبة, مل يقبل لعبد بعد ذ
أن الدنيا َتكث بعد طلوع الشمس من مغرهبا مائة " (  ):وورد" . كان قبل ذلك, فإهنم جيري هلم

وعشرين سنة, يتمتع املؤمنون فيها أربعني سنة, ال يتمنون شيئا إال أعطوه, مث يعود فيهم املوت ويسرع, 
يتهارجون يف الطرق كالبهائم, حىت ينكح الرجل املرأة يف وسط الطريق,  فال يبقى مؤمن, ويبقى الكفار

                                                             

دار الكتب العلمية, : بريوت),  , طتاريخ األمم والملوكالطربي, : انظر. واحلديث حسن لغريه‘ أخرجه الطربي يف التاريخ(    )
 .٠ ص  ج( ه ٠٠  

 .6:سورة القيامة, اآلية(    )
ذي أراه أن املصنف ذكر هنا كثريا من وال: , قلت    ص  كتاب الفنت وأشراط الساعة, ج: أخرجه مسلم يف صحيحه  (   )

 .بعض ألفاظ احلديث باملعَّن ال كما هي يف نص احلديث
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فيكونون على مثل ذلك, حىت ال يولد ألحد من نكاح, مث يعقم اهلل النساء ثالثني سنة, ويكون كلهم 
 ".أوالد زىن, شرار الناس عليهم تقوم الساعة

 .أمر هتديد على حد اعملوا ما شئتم ﴾ُقِل انَتِظُروا  ﴿: قوله
قام (  ):ملا ورد ( )األقرب كما قال املفسر, أهنا نزلت يف اليهود والنصارى ﴾ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَّقُوا  ِدينَ ُهم  ﴿: قوله

أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على اثنتني وسبعني ملة, وإن : "فقال -ملسو هيلع هللا ىلص- فينا رسول اهلل
ويف ".  النار, وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعةهذه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني, اثنتان وسبعون يف

أي كما حكاه اهلل عنهم بقوله يف [ فأخذوا بعضه: ]قوله". من كان على ما أنا عليه وأصحايب" ( )رواية
ُفُر بِبَ ع ض  ﴿سورة النساء  . أيضا ( )أي وهي سبعية[ ويف قراءة: ]قوله. ( )﴾َويُقولُوَن نُ ؤ ِمُن بِبَ ع ض  َوَنك 

ء  لَّس  ﴿: قوله ُهم  يف َشي  أي لست مأمورا بقتاهلم, وهذا ما مشى عليه املفسر من أهنا منسوخة,  ﴾َت ِمن  
فيجازيهم : ]قوله. واملعَّن أنت بريء منهم ومن أفعاهلم, لقطع نسبهم منك بكفرهم (6)وقيل إهنا حمكمة,

ء  ﴿: أي قوله[ وهذا: ]قوله. أي بفعلهم[ به ُهم  يف َشي  َت ِمن    .﴾لَّس 

                                                             

اختلف العلماء يف قصد اآلية هل املراد املشركون أو اليهود والنصارى أو األمة احملمدية, وسبب اختالفهم راجع إىل اختالف (    )
  النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ج: انظر], فرَّقوا, وقرأ الباقون فارقواقرأ محزة والكسائي  فرقوادينهمالقراء يف لفظ 

, ومعَّن فارقوا من املفارقة وهي الرتك وذلك ملن آمن ببعض وترك البعض فقد ترك [ ٠4 , وحجة القراءات البن زجنلة ص ٠٠ ص
ال تعاىل يف نفس السورة, ﴿جَت َعُلونَُه قَ رَاِطيَس تُ ب ُدونَ َها الدين القيم , أو فاعل مبعَّن فعل من التفرق والتجزئة أي آمنوا ببعضه كما ق

فإن املشركني كانوا يدعون أهنم على دين إبراهيم وقد هجروا منه وزادوا فيه الكثري والكثري, [  6:سورة األنعام, اآلية]َوَُت ُفوَن َكِثرياا﴾ 
وكل من ابتدع وجاء مبا مل يأمر اهلل عز وجل به : ما أورد اخلالفوخالف هذا الرأي ابن جرير الطربي, وزاد مؤيدا ما ذهب إليه بعد

وروي أبو هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذه اآلية ﴿ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهم ﴾ هم أهل البدع والشبهات, وأهل . فقد فرق دينه
 . 6  ص ٠الطربي, يف تفسريه, ج: انظر. الضاللة من هذه األمة

 .4   برقم    ص  الدارمي يف سننه, جأخرجه (    )
دار إحياء : بريوت ),  ط الجامع الصحيح سنن الترمذي،حممد بن عيسى,  الرتمذي, أبو عيسى: وهي عند الرتمذي, انظر(    )

 .6   , ج(ط.ت.الرتاث العريب, د
 .٠  :سورة النساء, اآلية(    )
 . ٠ ما سبق قريبا, انظر ابن جماهد, مصدر سابق, صك  فرقواأي قرائتا القراء يف قوله (    )
 .٠   ص  , وابن أيب حامت, مصدر سابق, ج 6 ص 6السيوطي يف الدر, ج: انظر(   6)
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َسَنةِ ﴿: قوله ثَاهِلَا﴿: قوله. أي يوم القيامة ﴾َمن َجاء بِاحلَ  ُر أَم  هذا إخبار بأقل املضاعفة, وإال  ﴾فَ َلُه َعش 
واعلم أن املضاغفة تابعة لإلخالص,  ( )فقد جاء مضاعفة احلسنة بسبعني وسبعمائة وبغري حساب,

اهلل اهلل يف "الة والسالم فكل من عظم إخالصه, كانت مضاعفة حسناته أكثر, ومن هنا قوله عيه الص
أصحايب, ال تتخذوهم غرضا من بعدي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 

وفسر احلسنة بال إله إال اهلل, وهوأحد تفسريين, واآلخر أن املراد هبا كل ما أمر .  ( )"أحدهم وال نصيفه
لك من أنواع الرب, وهو األوىل, ألنه أراد خصوص ما اهلل به, فيشمل الذكر والصالة والصدقة, وغري ذ

ينجي من الشرك, فذلك جزاؤه دخول اجلنة, وإن أراد الذكر هبا فال مفهوم هلا, ألن العربة بعموم اللفظ, 
وأفرد يف احلسنة والسيئة, ألنه لو مجع لرمبا توهم أن اجلزاء إمجايل, حبيث يعطي يف نظري حسناته كلها 

اجلزاء لكل فرد من أفراد احلسنات والسيئات, ألن احلسنات تتفاوت, فرمبا جوزي على  عشرة أمثاهلا, بل
 .بعضها عشرا وعلى بعضها أكثر

ثَاهِلَا﴿: قوله  :إنه مذكر, فكان مقتضاه تأنيث العدد, قال ابن مالك: مجع مثل إن قلت ﴾أَم 
 يف عد ما آحاده مذكرة ۞۞ثالثة بالتاء قل للعشرة 

                                                             

قال إن اهلَل  : ", فيما يروي عن ربه عز وجل, قال-ملسو هيلع هللا ىلص-حديث ابِن عباس  رضي اهلل عنهما َعِن النَّيبِّ وهو عند الصحيحني من (    )
َوالسيئاِت, مث بني َذلك, فمن َهم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللُ له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم هِبا فعملها كتبها اهلُل كتب احلسناِت 

هو له عنده عشر َحَسنات, ِإىل َسب ِعماَئِة ِضعف, ِإىل أضعاف كثرية, ومن هم بسيئة فلم يعملها, كتبها اهللُ له عنده حسنة كاملة, فِإن 
 برقم 46 ص  ج. صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب من هم حبسنة أو بسيئة: انظر. "ها كتبها اهلُل له سيئة واحدةهم هِبا فعمل

َتب   , وصحيح مسلم, كتاب املقدمة,6  6  .   برقم  4ص  , جباب ِإَذا َهمَّ ال َعب ُد حِبََسَنة  ُكِتَبت  َوِإَذا َهمَّ ِبَسيَِّئة  ملَ  ُتك 
اللََّه اللََّه : " -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل َرُسوُل اللَِّه : املصنف هنا خلط بني حديثني, األول حديث عبد اهلل بن املغفل املزين قَالَ أرى أن : قلت(    )

فَ َوالَِّذي : " -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل : قال  -رضي اهلل عنه–والثاين من حديث أيب سعيد اخلدري " يف َأص َحايب, اللََّه اللََّه يف َأص َحايب 
ِى َعن  سنن أيب داود, كتاب السنة, : انظر ". ]ي بَِيِدِه لو أنفق َأَحدُُكم  ِمث َل ُأُحد  َذَهباا َما بَ َلَغ ُمدَّ َأَحِدِهم  َواَل َنِصيَفهُ نَ ف سِ  باب ىِف الن َّه 

اَل تَ تَِّخُذوُهم  َغَرضاا  : ", وَتامهه األلباينصححو واألول عند الرتمذي  ,[66٠ برقم  6  ص  , ج-ملسو هيلع هللا ىلص-َسبِّ َأص َحاِب َرُسوِل اللَِّه 
, َوَمن  آَذاُهم  فَ َقد  آَذا , َوَمن  أَب  َغَضُهم  فَِببُ غ ِضي أَب  َغَضُهم  ين, َوَمن  آَذاين فَ َقد  آَذى اللََّه تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل, بَ ع ِدي, َفَمن  َأَحب َُّهم  فَِبُحيبِّ َأَحب َُّهم 

 ٠ ص   ج. -ملسو هيلع هللا ىلص-باب ِفيَمن  َسبَّ َأص َحاَب النَّىبِّ سنن الرتمذي, كتاب املناقب, : انظر". ]َذُه َوَمن  آَذى اللََّه فَ ُيوِشُك َأن  يَأ خُ 
  [.6    برقم
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 ( )اخل........يف الضد جرد                            
وأجيب بأنه جرد التاء مراعاة إلضافة مثل لضمري احلسنة, فكأنه اكتسب التأنيث من املضاف إليه, أو 
يقال إن أمثال صفة ملوصوف حمذوف تقديره عشر حسنات أمثاهلا, فجرد العدد من التاء مرعاة ملصوف 

 ﴾َوَمن َجاء بِالسَّيَِّئةِ ﴿: قوله[. أي جزاء عشر حسنات: ]قولهاحملذوف, وإىل هذا الثاين أشار املفسر ب
:  قوله. أو ما هو أعم وهو األوىل ( )أي الشرك على ما قال املفسر, حيث فسر احلسنة بال إله إال اهلل,

أي إن مات غري تائب وجوزي, وإال فامره مفوض لربه, فإن شاء عذبه, وإن  ﴾َفاَل جُي َزى ِإالَّ ِمث  َلَها﴿
: وأما إن مات تائبا فال سيئة له, ألنه من احملبوبني هلل واحملبوب ال سيئة له, قال تعاىل ( )شاء عفا عنه,

            . ( )"التائب من الذنب كمن ال ذنب له: ", وقال عليه الصالة والسالم( )﴾ِإنَّ الّلَه قحُِبُّ الت َّوَّاِبنيَ ﴿: قوله
هذا [ ينقصون من جزائهم: ]قوله. أي العاملون باحلسنات والسيئات ﴾نَ َوُهم  اَل يُظ َلُمو ﴿: قوله      

بالنظر جلزاء احلسنات, أي وال يزاد يف سيئات أهل العقاب, فالظلم نقص احملسن والزيادة يف املسيء, 
وتسميته ظلما تنزل منه سبحانه وتعاىل, وإال فالظلم التصرف يف ملك الغري, وال ملك ألحد منه تبارك 

أن احلسنة تتفاوت, : , وأما الزيادة يف احلسنات فليس بظلم, بل هو تفضل منه وإحسان, واعلموتعاىل
والسيئة كذلك, فليس من تصدق بدرهم كمن تصدق بدينار وهكذا, وليس من فعل صغرية كمن فعل  

ملن  أن هذا اجلزاء: كبرية وهكذا, فعشرة أمثال احلسنة من شكلها, ومثل السيئة من شكلها, واعلم أيضا
فعل احلسنة والسيئة, وأما من هم حبسنة ومل يعملها, كتبت له حسنة واحدة, ومن هم بسيئة ومل يعملها, 

: قال اهلل تعاىل: "فإن تركها خوف اهلل كتبت حسنة, وإن تركها ال لذلك, مل تكتب سيئا, ملا يف احلديث
, فإن عملها, فأنا أكتبها له بعشر إذا حتدث عبدي حبسنة ومل يعملها, فأنا أكتبها له حسنة حىت يعملها

                                                             

 .6٠ص  ابن عقيل, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .٠4 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: هو كما فسر أبو صاحل, انظر: قلت(    )

, اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديثحممد بن عبد الرمحن اخلميس, : : وعليه مذهب أهل السنة واجلماعة, انظر (  ) 
 .4٠ص( ه 6   وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : الياض),  ط
 .   :سورة البقرة, اآلية(    )
 .٠   ص  أخرجه ابن ماجه, يف سننه, كتاب الزهد, باب ذكر التوبة, ج(    )



  

187 

 

حسنات, وإذا حتدث عبدي بسيئة ومل يعملها, فأنا أغفرها له حىت يعملها, فإن عملها فأنا أكتبها له 
 .( )"مبثلها

إن حرف توكيد ونصب, والياء امسها, ومجلة هداين ريب خربها, وهدى فعل  ﴾ُقل  ِإنَّيِن َهَداين ﴿: قوله 
َتِقيم  ﴿و ماض, والياء مفعول أول, قل يا حممد : فاعل, واملعَّن ﴾َريبِّ ﴿مفعول ثان, و ﴾ِإىَل ِصرَاط  مُّس 

أي [ ويبدل من حمله: ]قوله. لكفار مكة, إنين أرشدين ريب ووصلين إىل دين مستقيم ال اعوجاج فيه
َتِقيما﴿:قوله. إىل صراط مستقيم, وهو النصب, ألنه املفعول الثاين: حمل  نعت لدينا, أي ال ﴾ُمس 

 َحِنيفاا : قوله. أي دينه وشريعته وما أوحي به إليه ِديناا بدل  ( )مِّلََّة ِإب  رَاِهيمَ : قوله. اعوجاج فيه
رِِكنيَ : قوله. حال من إبراهيم, أي مائال عن الضالل إىل اإلستقامة عطف حال  َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش 

 . الم عن إبراهيمعلى أخرى, وفيه تعريض خبروج مجيع من خالف دين اإلس
 َوحَم َياَي َومَمَايت : قوله. عطف عام على خاص ( )َوُنُسِكي: أشار بذلك إىل أن قوله[ عباديت: ]قوله

اجلار واجملرور  لِّلِه َربِّ ال َعاَلِمنيَ : قوله. قرأ نافع بسكون ياء حمياي وفتح ياء ممايت, والباقون بالعكس
يف : ]قوله. بالنسبة للعبادة خالصة, وبالنسبة للحياة واملوت خملوقة متعلق مبحذوف خرب إن, ولكن يقدر

ِلِمنيَ : قوله. أي الصالة والنسك واحمليا واملمات[ ذلك أي املنقادين هلل, واستشكل بأنه  َوأَنَا  أَوَُّل ال ُمس 
األولية بالنسبة وأجيب أيضا بأن . ( )تقدمه األنبياء وأممهم, وأجاب املفسر بأن األولية بالنسبة ألمته

 .لعامل الذر فهي حقيقة
                                                             

دار ابن حزم : بريوت),  , طالجمع بين الصحيحين البخاري ومسلماحلميدي, حممد بن فتوح, : انظر. متفق عليه(    )
 . 6 ص  , ج(م ٠٠  -ه      

, والقرطيب, مصدر  4 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. وقدر بعض املفسرين قوهلم اتبع, أي اتبع ملة إبراهيم حنيفا(    )
 .   ص 4سابق, ج

﴿ُقل  ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَم َياَي َومَمَايت لِّلِه َربِّ ال َعاَلِمنَي﴾, وذلك : ذلك أشرف العبادات الصالة والنسك فقالوخصص من (     )
لشرف هاتني العبادتني وفضلهما , وداللتهما على حمبة اهلل تعاىل , وإخالص الدين له , والتقرب إليه بالقلب واللسان واجلوارح , 

ذي هو بذل ما حتبه النفس من املال , ملا هو أحب إليها وهو اهلل تعاىل , ومن أخلص يف صالته ونسكه , استلزم ذلك وبالذبح ال
 .بتصرف  4 السعدي, مصدر سابق, ص : انظر. إخالصه هلل يف سائر أعماله

, والبغوي, مصدر سابق,  4 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. وبه يقول قتادة أي هو أول املسلمني من هذه األمة,(    )
 .   ص  ج
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َر الّلهِ ﴿: قوله  ﴾َربّاا ﴿وغري منصوب بأبغي, و ( )يا حممد ارجع إىل ديننا,: نزلت ملا قال الكفار ﴾ُقل  َأَغي  
ء  ﴿: قوله. تفسري لربا[ إهلا: ]َتييز, وقوله اجلملة حالية, واملعَّن ال يليق أن أَتذ إهلا  ﴾َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشي 

َها﴿: قوله. اهلل, واحلال أنه مالك كل شيء غري ِسُب ُكلُّ نَ ف س  ِإالَّ َعَلي   رد لقوهلم اتبعوا سبيلنا  ﴾َواَل َتك 
َها﴿: قوله. ولنحمل خطاياكم, أي يكتب علينا ما عملتم من اخلطايا أي إال يف حال كونه  ﴾ِإالَّ َعَلي  

أي وال غري وازرة, وإمنا قيد بالوازرة موافقة لسبب  ﴾ةٌ َواَل َتزُِر َوازِرَ ﴿: قوله. مكتوبا عليها ال على غريها
          . وهو وازر ( )اتبعوا سبيلي أمحل عليكم أوزاركم,: النزول, وهو أن الوليد بن املغرية كان يقول للمؤمنني

َرى﴿: قوله     ِمُلنَّ أَث  َقاهَلُم  َوأَث   ﴿: كيف هذا مع قوله تعاىل: إن قلت ﴾ِوز َر ُأخ  َقاالا مََّع َولََيح 
؟ أجيب  ( )"من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة: "ملسو هيلع هللا ىلص, وقوله ( )﴾أَث  َقاهلِِم  

: قوله. بأن ما هنا حممول على من تسبب فيه, فعليه وزر املباشرة, ووزر التسبب, ووزر الفاعل ال يفارقه
أي : ]قوله. أي من األديان وامللل ﴾ُكنُتم  ِفيِه ََت َتِلُفونَ   مبَا﴿: قوله. أي خيربكم ويعلكم ﴾فَ يُ َنبُِّئُكم﴿

 .أشار بذلك إىل أن إضافة خالئف لألرض على معَّن يف[ خيلف بعضكم بعضا فيها
أي خالف بني أحوالكم, حيث جعل منكم احلسن والقبيح,  ﴾َوَرَفَع بَ ع َضُكم  فَ و َق بَ ع ض  ﴿: قوله      

ُلوَُكم  يف َما آتَاُكم  ﴿اهل, والقوي والضعيف, والغين والفقري, والعامل واجل وليس عجزا عن مساواتكم,  ﴾لَِّيب  
: قوله. أي يعاملكم معاملة املخترب, وإال فال خيفى عليه شيء[ ليختربكم: ]قوله. فإنه منزه عنه سبحانه

َربََّك َسرِيُع  ِإنَّ ﴿: قوله. أي من الغَّن والفقر, ليتبني الصابر والشاكر من غريها[ أي أعطاكم إياه]
إن اهلل حليم ال يعجل بالعقوبة على من عصاه, فكيف وصف بكونه سريع : إن قلت ﴾ال ِعَقابِ 

بأن كل آت قريب, أو املعَّن سريع العقاب إذا جاء وقته, وأكد اجلملة الثانية بالالم, : العقاب؟ أجيب
: تقدم هناك, فالوعيد هنا هو قولهويف األعراف اجلملتني, ألن الوعيد املتقدم هنا, أخف بالوعيد امل

نَا الَِّذيَن ظََلُموا  ِبَعَذاب  ﴿: , وأما يف األعراف فهو قوله﴾َوَمن َجاء بِالسَّيَِّئِة َفاَل جُي َزى ِإالَّ ِمث  َلَها﴿ َوَأَخذ 
                                                             

 .   ص  البغوي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .  ٠ص  أبا حيان, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .  :سورة العنكبوت, اآلية(    )
 6 , ج6 ٠ أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب العلم , باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة, برقم(    )

 .6  ص
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العقاب,  , فاملقام هنا لغلبة الرمحة, فلذلك أكدت دون( )﴾ُكونُوا  ِقَرَدةا َخاِسِئنيَ ﴿: , وقوله( )﴾بَِئيس  
جعل خرب إن يف هذه اآلية من  ﴾َوإِنَُّه َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ ﴿: قوله. وأما هناك فاملقام هلما, فلذاك ئأكدا معا

الصفات الذاتية الواردة على بناء املبالغة, وأكده بالالم, وجعل خرب إن السابقة, صفة جارية على غري 
ت مبالغ فيهما, ومعاقب بالعرض, مسامح يف من هي له, للتنبيه على أنه تعاىل غفور رحيم بالذا

العقوبة, ومعَّن بالذات مغفرته ورمحته ال تتوقف على تأهل من العبد, ومعَّن بالعرض أن عقابه ال يكون 
 .إال بعد صدور ذنب فتأمل

 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                             

 . 6 :سورة األعراف, اآلية(    )
 . 6:سورة البقرة, اآلية(    )
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                        سورة األعراف: الفصل الثاني
 الرمحن الرحيم بسم اهلل                    
 ( )سورة األعراف مكية

تقدم أن املكي ما [ مكية: ]قوله. مسيت بذلك لذكر أهل األعراف فيها من باب تسمية الشيء جبزئه
أي ومنتهاها ﴿إنا ال نضيع أجر املصلحني﴾, [ الثمان: ]قوله ( ).نزل قبل اهلجرة وإن بأرض املدينة

هذا أحد [ اهلل أعلم مبراده بذلك: ]قوله ( ).فور رحيم﴾أي ومنتهاها ﴿وإنه لغ ( )[أو اخلمس: ]وقوله
 تقدم مجلة منها,  ( )أقوال

                                                             

اجلنة  بني  مضروب  سور  واألعراف  فيها كما أشار إليه املصنف,  األعراف  اسم  ذكر  لورود  األعراف  بسورة  السورة  هذه  مُسيت (    )
وسيئاهتم  حسناهتم  استوت  قوم  هم : فقال األعراف  أصحاب  عن  ئل س أنه  حذيفة  عن  جرير  ابن  روى  أهلهما,   بني  قحول  والنار  
: انظر. ]بينهم اهلل  يقضي  حىت  السور  على  هنالك  فوقفوا  النار  دخول  عن  حسناهتم  هبم  وَتلفت  اجلنة  دخول  عن  سيئاهتم  هبم  فقعدت  

 [.   ص   الطربي, مصدر سابق, ج
آية, وهي السورة  ٠6 فمدنية وهي من سورة الطول, عدد آياهتا  ٠٠ إىل   6 يات اليت تبدأ من سورة األعراف مكية ماعدا اآل

 ٠, والقرطيب, مصدر سابق, ج 6 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. ]السابعة يف ترتيب املصحف, نزلت بعد سورة ص
 [.   ص  , والبغوي, مصدر سابق, ج ٠ ص  , واخلازن, مصدر سابق, ج6٠ ص
فهي أول سورة عرضت للتفصيل يف قصص األنبياء ومهمتها كمهمة السورة املكية, تقرير أصول الدعوة اإلسالمية : ما حمور مواضيعهاوأ

 .من توحيد اهلل جل وعال وتقرير البعث واجلزاء وتقرير الوحي والرسالة
املدينة وإن كان نزوله بغري مكة واملدين ما نزل بعد أن املكي ما نزل قبل هجرته صلى اهلل عليه وسلم إىل : وهو املشهور: قلت(    )

مطبعة عيسى البايب : مصر),  مناهل العرفان يف علوم القرآن, ط الزرقاين, حممد عبد العظيم,: انظر. هذه اهلجرة وإن كان نزوله مبكة
 .6  ص  , ج(ط.ت.احلليب وشركاه, د

 .   ص  البغوي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
﴿إنا ال نضيع أجر : ﴾ إىل قوله تعاىل...﴿وسئلهم عن القرية: السورة مكية كلها ماعدا مثان آيات تبدأ من قوله تعاىلأي أن (    )

﴿وسئلهم عن القرية﴾ إىل : أن السورة كلها مكية ماعدا مخس آيات, تبدأ من قوله تعاىل: املصلحني﴾, هذا على قول, والقول اآلخر
 .﴿وإنه لغفور رحيم﴾: قوله تعاىل

أنه حرف : ةوالثاني, نا اهلل أَُفضِّل, قاله ابن عباس, وسعيد بن جبريإ: قيل :األوىل :تسعة أقوال وقد ذكر العلماء فيه: قلت(    )
 ,أنه اسم السورة مفتاح هلا, قاله احلسن: ةوالرابع, أنه اسم السورة من أمساء القرآن, قاله قتادة: ةوالثالث, هجاء من املصور, قاله السدي

هي حروف هجاء مقطعة نبه هبا : ةوالسادس, , وهذا مروي عن ابن عباس أيضاا -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه اختصار من كالم يفهمه النيب : ةامسواخل
 .6 ص  ذكره البغوي يف تفسريه, مصدر سابق, ج ,هي من حساب اجلمل املعدود استأثر اهلل بعلمه: ةوالسابع, على إعجاز القرآن
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هي حروف مقطعة استأثر اهلل بعلمها, وهي سره يف كتابه : بقوله ( )وقد ذكر هذا القول يف اخلازن
ن ﴿كتاب﴾ قدره إشارة إىل أن كتاب خرب حملذوف, واسم اإلشارة عائد إىل القرآ[ هذا: ]قوله. العزيز

: قوله. مبعَّن القدر الذي نزل منه, ومجلة ﴿أنزل إليك﴾ نعت لكتاب قصد به تشريف النازل واملنزل عليه
﴿فال يكن يف صدرك حرج منه﴾ ال ناهية, و﴿يكن﴾ جمزوم هبا, و﴿يف صدرك﴾ خربها مقدم, 
و﴿حرج﴾ امسها مؤخر, و﴿منه﴾ صفة حلرج, وهو هني عن املسبب, ويف احلقيقة النهي عن أسباب 

أشار بذلك إىل أن الكالم على [ أن تبلغه: ]قوله ( ).ال تتعاط أسبابا توجب احلرج: حلرج, واملعَّنا
: قوله. حذف مضاف, أي من تبليغه, ويصح أن الضمري عائد على املنزل أو اإلنزال أو اإلنذار

أي والالم  [متعلق بأنزل: ]قوله. وهو التخويف من عذاب اهلل بسبب خمالفته ( )﴿لتنذر﴾ من اإلنذار,
للتعليل, فهو مفعول ألجله, وإمنا جر بالالم لفقد بعض الشروط, ألنه اختلف مع عامله يف الزمان 
                                                                                                                                                                                                    

. هي حروف اسم اهلل األعظم: ةوالتاسع, ة دل اهلل تعاىل خلقه هبا على مراده من كل ذلكهي حروف حتوي معاين كثري : ةوالثامن
 [.  6 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر]

ّر اهلل يف القرآن, وهلل يف كل كتاب من  بأنه سِ : قالواالذي أراه هو ما ذهب إليه الشعيب , وسفيان الثوري , ومجاعة من احملدثني : قلت
ولكن نؤمن هبا, وَُتَرُّ كما جاءت, وروي هذا القول عن أيب  ينبغي اخلوض فيها,هي من املتشابه الذي انفرد اهلل بعلمه, وال كتبه سّر, ف

احلروف املقطعة : وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر, وعثمان, وابن مسعود, أهنم قالوا: بكر الصديق, وعلّي ابن أيب طالب, قال
: انظر. مل جند احلروف يف القرآن إال يف أوائل السور, وال ندري ما أراد اهلل عّز وجل: وقال أبو حامت من املكتوم الذي اليفسر,
 .  ص  الشوكاين, مصدر سابق, ج

 .   ص  اخلازن , مصدر سابق, ج :انظر(    )
 :وهو أصله, كما يف قول الشاعر , األول أنه الضيق, قاله احلسن ,واعلم أن للعلماء يف احلرج املذكور هنا أقواالا ثالثة (    )

 حلاجة ال العايل وال املتحرج ۞۞ولو ردت املعروف عندي رددهتا 
 .فال يضيق صدرك خوفاا أال تقوم حبقه: ويكون معناه

 :قال الراجز. أن احلرج هنا الشك, قال به ابن عباس رضي اهلل عنهما, وجماهد, وقتادة, والسدي: والثاين
 ما جئت أغزوك وال تغزوين ۞۞آليت لوال حرج يعروين 

 .فال تشك فيما يلزمك فيه فإمنا أنزل إليك لتنذر به : ومعناه
, وابن عطية, مصدر 66 - 6 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. فال يضيق صدرك بأن يكذبوك, وبه قال الفراء: والثالث

 . 6 ص ٠, وابن عادل احلنبلي, مصدر سابق, ج ٠ ص  سابق, ج
. ﴿فكيَف كان َعذايب ونُُذِر﴾ , أي إن ذاري: واالسم الُنَذُر, ومنه قوله تعاىل. وال يكون إال يف التخويف. اإلبالغُ : رُ اإلن ذا(    )

 . ٠ ص  مصدر سابق, ج "نذر"مادة  اجلوهري, يف الصحاح,: انظر
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النيب صلى اهلل عليه : اهلل تعاىل, وفاعل اإلنذار: والفاعل, ألن زمن اإلنزال غري زمن اإلنذار, فاعل اإلنزال
ل نصب خرب حملذوف تقديره هو ﴿وذكرى﴾ إما يف حمل نصب عطف على تنذر, أو حم: قوله. وسلم

ذكرى, أو يف حمل جر عطف على املصدر املنسبك من أن املقدرة بعد الالم والفعل, والتقدير أنزل 
وملا كان النيب مكلفا بالتبليغ للكفار, وإن مل يتعظوا به, أسند اإلنذار له, وملا كانت . لإلنذار والتذكري

عه, أسندت هلم, فالواعظ للكفار من غريهم, والواعظ املوعظة والتذكر قائمة باملؤمنني عند مسا
للمسلمني من أنفسهم, وحيث كان القرآن منزال ألنذار الكفار واتعاظ املؤمنني, فال قحل إخراجه عما 
أنزل له, كأن يقرأه الشخص يف الطرقات لطلب الدنيا أو التلذذ بالصوت احلسن كما يتلذذ  بالغناء, 

 .املوجب للعقوبةفإن ذلك من الضالل املبني 
﴿من ربكم﴾ إما متعلق بأنزل أو مبحذوف : قوله ( ).﴿اتبعوا﴾ أمر جلميع املكلفني أو للكافرين: قوله

﴿وال تتبعوا﴾, واملعَّن ال تعدلوا عنه إىل غريه من : ﴿من دونه﴾ إما متعلق بقوله: قوله. حال من املوصول
رة قدم عليها, واملعَّن ال تتولوا من دونه أحدا الشياطني أو الكهان, أو حال من ﴿أولياء﴾, ألنه نعت نك

أي مع تشديد الذال بعدها , [ بالتاء: ]قوله. من شياطني اإلنس واجلن, ليحملوكم على األهواء والبدع
راجع إىل القراءة األوىل, [ وفيه إدغام التاء: ]أي قبل التاء مع َتفيف الذال, وقوله[ والياء: ]وقوله 
وكلها  ( )صوابه نتخفيفها وفيه حذف إحدى التائني فالقراءات ثالث,[ وهناويف قراءة بسك: ]وقوله
أي وقليال نعت مصدر حمذوف, أي تذكرا قليال أو نعت ظرف [ وما زائدة لتأييد القلة: ]قوله . سبعية

 .زمان حمذوف, أي زمانا قليال, واملصدر أو الظرف منصوب بالفعل بعده
 كثري, ومل ترد يف القرآن إال هكذا, وجيب هلا الصدارة لكوهنا على أي مبعَّن[ خربية]﴿وكم﴾ : قوله      

أهلكناها من باب  ( )[أهلكنا: ]أي لفعل حمذوف يفسره قوله[ مفعول: ]قوله ( ).صورة اإلستفهامية
                                                             

 . ٠ ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر. واألقرب أن األمر للجميع وعليه مجهور املفسرين(    )
﴿قليال ما تذَّكَّرون﴾ مشددة الذال والكاف, وقرأ محزة والكسائى : قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمر وعاصم يف رواية أيب بكر(    )

وعاصم ىف رواية حفص ﴿قليال ما تَذكَّرون﴾ خفيفة الذال مشددة الكاف, وقرأ ابن عامر ﴿قليال ما يتذكرون﴾ بياء وتاء, وقد روى 
 .٠4 ابن جماهد, مصدر سابق, ص :انظر. عنه بتاءين

 . ٠ ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
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اإلشتغال, والتقدير وكم من قرية أهلكناها, ويصح أن يكون كم مبتدأ, ومجلة ﴿أهلكناها﴾ خرب و﴿من 
. أي فأطلق احملل, وأريد احلال فيه, فهو جماز مرسل[ أريد أهلها: ]قوله. كم على كل حالقرية﴾ َتييز ل

جواب عما يقال إن اإلهالك مسبب عن البأس الذي هو العذاب, وظاهر اآلية [ أردنا إهالكها: ]قوله
 ﴿بياتا﴾ قحتمل أنه: قوله ( ).يقتضي أن العذاب مسبب عن اإلهالك, فأجاب بأن الكالم فيه حذف

حال, والتقدير جاءها بأسنا حال كونه بياتا أي يف البيات مبعَّن الليل, أو ظرف وهو املتبادر من عبارة 
 .املفسر

﴿أو هم قائلون﴾ أو للتنويع, واجلملة حالية معطوفة على ما قبلها, والواو مقدرة وإمنا حذفت : قوله     
يقيل, كباع يبيع, فألفه منقلبة عن ياء, لدفع الثقل باجتماع حريف عطف يف الصورة, وقائلون من قال 

هذا قول ثان يف [ والقيلولة اسرتاحة نصف النهار: ]قوله. خبالف قال من القول, فهي منقلبة عن واو
النوم وقت الظهر, أو االسرتاحة يف وسط النهار, وإن مل يكن : تفسريها فتحصل أن القيلولة فيها قوالن

أي جاء بعضها [ جاءها: ]اخل هذا تفسري مراد لآلية, وقوله[ ليالأي مرة جاءها : ]قوله ( ).معها نوم
 ( ).أي كقوم شعيب[ ومرة هنارا: ]ليال كقوم لوط, وقوله

: قوله. أو املراد قوهلم على سبيل التحسر والتندم ( )﴿فما كان دعواهم﴾ أي استغاثتهم وتضرعهم,: قوله
وا﴾ أي إال قوهلم ﴿إنا كنا ظاملني﴾ واملعَّن ﴿إال أن قال: قوله. ﴿دعواهم﴾: ﴿إذ جاءهم﴾ ظرف لقوله

 .أهنم مل يقدروا على دفع العذاب عنهم, وإنكما ذلك حتسر وندامة طمعا يف اخلالص
                                                             

واملعلوم أن اآلية يف تقدمي اهلل عز وجل اإلهالك على البأس, يف تفسري هذه هذه إحدى التوجيهات اليت وجه العلماء : قلت (    )
معناه أهلكناها حكماا فجاءها بأسنا : أحدها  :ويف قولهوهناك توجيهات أخرى اليت هلا جدوى يف ذكرها,  اهلالك بعد جميء البأس

أهلكناها خبذالننا هلا عن الطاعة : والثالث .أهلكناها بإرسال املالئكة إليها بالعذاب فجاءها بأسنا بوقوع العذاب هلم: والثاين  .فعالا 
أن البأس واهلالك وقعا معاا يف حال واحدة, ألن اهلالك كان بوقوع البأس فلم يفرتقا, وليس : الرابعو  .فجاءها بأسنا عقوبة على املعصية

دخول الفاء بينهما موجبة الفرتاقهما بل قد تكون مبعَّن الواو كما يقال أعطيت وأحسنت, فكان اإلحسان بالعطاء ومل يكن بعد 
 .6٠ ص ٠سابق, جبن عادل احلنبلي, مصدر : انظر. العطاء, قاله الفراء

 .وما بعدها 66 ص   الطرب, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .66 ص  أباحيان, مصدر سابق, ج: انظر. أبو حيانكذا فسرها (    )
قوهلم ودعاؤهم وتضرعهم, والدعوى تكون مبعَّن االدعاء ومبعَّن الدعاء, قال : ﴿َفَما َكاَن َدع َواُهم ﴾ أي : "قال اإلمام البغوي(    )

 .   ص  البغوي, مصدر سابق, ج: انظر. انتهى" تقول العرب اللهم أشركنا يف صاحل دعوى املسلمني أي يف دعائهم: يهسيبو 



  

194 

 

واهلل لنسئلن, وهذا إشارة لعذاهبم يف اآلخرة, : ﴿فلنسئلن﴾ الالم موطئه لقسم حمذوف, والتقدير: قوله
رفع : زيادة األمم اإلفتضاح هلم, ومن سؤال الرسلإثر عذاهبم يف الدنيا, واملقصود من سؤال األمم 

 .قدرهم, وزيادة شرفهم, وتبكيت األمم حيث كذبوهم
﴿بعلم﴾ متعلق مبحذوف حال من فاعل نقصن, والتقدير فلنقصن عليهم حال كوننا مصحوبني : قوله

: ولهق ( )بعلم, وهذا حيث سكتت الرسل عن اجلواب, ﴿قالوا ال علم لنا إنك أنت عالم الغيوب﴾
 .يف مبعَّن عن, أي عما عملوا[ فيما عملوا: ]قوله. ﴿وما كنا غآئبني﴾ توكيد ملا قبله

﴿يومئذ﴾ خربه, و﴿احلق﴾ نعته, وهذا هو إعراب املفسر, ويصح أن : ﴿والوزن﴾ مبتدأ, وقوله: قوله
يكون ﴿احلق﴾ خرب املبتدأ, و﴿يومئذ﴾ ظرف منصوب على الظرفية, وهذا الوزن بعد أخذ الصحف 

: ساب, مث بعد الوزن يكون املرور على الصراط, وهو خمتلف باختالف أحوال العبادة, قولهواحل
فعلى األول تصور أعمال الصاحلة بصورة نرية حسنة : هذا إشارة لقولني[ لألعمال أو لصحائفها]

وتوضع يف كفة احلسنات, وتصور األعمال السيئة بصورة مظلمة قبيحة وتوضع يف كفة السيئات, وبقي 
إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن : "ملا يف احلديث(  )وهي أن الوزن للذوات: قول ثالث

بكسر الكاف وفتحها يف املثَّن واملفرد واجلمع , كفف [ وكفتان: ]قوله ( )".عند اهلل جناح بعوضة

                                                             

 .٠6 :سورة املائدة, اآلية(    )
 :واختلف من قال هبذا يف الذي يوزن على ثالثة أقاويل (    )

 .خرى يف كفة , قاله احلسن والسدي أن الذي يوزن هواحلسنات والسيئات بوضع إحدامها يف كفة واأل: أحدها
. أن الذي يوزن صحائف األعمال, فأما احلسنات والسيئات فهي أعمال, والوزن إمنا ميكن يف األجسام, قاله عبد اهلل بن عمر: والثاين

 .أن الذي يوزن هو اإلنسان, قال عبيد بن عمري, قال يؤتى بالرجل العظيم اجلثة فال يزن جناح بعوضة: والثالث
 .   ص  , والبغوي, مصدر سابق, ج٠  ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر 
﴿أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت : صحيح البخاري, كتاب التفسري, باب: احلديث متفق عليه, انظر(    )

 .  ص  ج.  ٠4 رقم وصحيح مسلم, كتاب صفة القيامة واجلنة والنار, باب, ب. ٠  ص  , ج    اآلية, برقم. أعماهلم﴾
واجلمهور على أن صحائف األعمال تُوزن مبيزان له لسان وكفتان, ينظر إليه اخلالئق, ميثل ذلك عدل اهلل للعباد وقطعاا للمعذرة,  : قلت

فيُنَشر عليه أن الرجل يُؤتى به إىل امليزان, : "كما يسأهلم عن أعماهلم, فتعرتف هبا ألسنتهم, وتشهد هبا جوارحهم, ويؤيد ذلك ما ُرِوي
يف ِكفة , والبطاقة يف كّفة, فَتثُقل  تسَعٌة وِتسُعوَن ِسجالًّ, ُكلُّ ِسِجلًّ َمد الَبَصِر, فَ ُتخرَُح َلُه بطَاقة ِفيَها َكِلمُة الشَهاِدة, فَ ُتوَضُع السِِّجالَّتُ 
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متقون ال كبائر : ثالث فرق ﴿فمن ثقلت موازينه﴾ اخل, اعلم أن الناس يف القيامة: قوله. بالكسر ال غري
هلم, وخملطون, وكفار, فأما املتقون فإن حسناهتم توضع يف الكفة النرية, وصغائرهم إن كانت يف الكفة 
األخرى, فال جيعل اهلل لتلك الصغائر وزنا, وتكفر صغائرهم باجتناهبم الكبائر, ويؤمر هبم إىل اجلنة, 

م يوضع كفرهم يف الكفة املظلمة, وال توجد هلم حسنة وأما الكفار فإهن. وينعم كل على حسب أعماله
توضع يف الكفة األخرى فتبقى فارغة, فيأمر اهلل هبم إىل النار, وهذان الصنفان مها املذكوران يف القرآن 

وأما الذين خلطوا, فقد ثبت يف السنة أن حسناهتم توضع يف الكفة النرية, . صراحة يف آيات الوزن
وإن   ( )ظلمة, فإن كانت احلسنات أثقل ولو بأقل قليل أو ساوت أدخلوا اجلنة,وسيئاهتم يف الكفة امل

يعفو اهلل, هذا إن كانت كبائرهم فيما بينهم  ( )كانت السيئات أثقل ولو بأقل قليل أدخلوا النار إال أن
على وأما إن كانت عليهم تبعات, وكانت هلم حسنات كثرية, فإهنم يؤخذ من حسناهتم فريد . وبني اهلل

املظلوم, وإن مل يكن هلم حسنات أخذ من سيئات املظلوم, فيحمل على الظامل من أوزار من ظلمه, مث 
  ( ).يعذب إال أن يرضى اهلل عنه خصماءه

أي بسبب [ بالسيئات: ]قوله. أي بسبب ثقلها يف امليزان, ورجحاهنا على السيئات[ باحلسنات: ]قوله
 .رجحاهنا على احلسنات

                                                                                                                                                                                                    

وأخرجه احلاكم يف . ٠٠ ص   ليل والتسبيح, جأخرجه أمحد يف مسنده, كتاب الدعاء والتكبري والته" البطاقُة, وَتِطيُش السِّجالَّتُ 
 . .٠ ٠ص مستدركه من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه, ج

إن هذا النوع من الناس  :فيهم وهذا النوع من الصنف األخري, أي الذين تساوت حسناهتم وسيئاهتم, قال بعض العلماء: قلت(    )
انظر ابن عادل احلنبلي, . الُث, وُهو الَّذين تُكوُن َحسَناتُُه وسيئاته متعادلة فإنه غري موجودفأمَّا القسُم الثَّ : ال يوجدون, قال ابن عادل

 .    ص  مصدر سابق, ج
 .وأراه خطآ مطبعيا[ أين]كذا يف األصل, ويف النسخ املطبوعة (    )
قال : قال  -رضي اهلل عنه–يرة ن يف صحيحه وغريه من حديث أيب هر اكما جاء يف حديث املفلس الذي أخرجه ابن حب(    )

: -ملسو هيلع هللا ىلص-املفلس فينا يا رسول اهلل من ال درهم له وال متاع له فقال رسول اهلل : قالوا " أتدرون من املفلس؟: "-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 
ى املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالته وصيامه وزكاته وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيعط"

" ليه مث طرح يف النارهذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يعطي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت ع
 .6  ص ٠ ابن حبان,  ذكر اخلرب املصرح بإجياب النار على السارق والزاين, ج صحيح: انظر
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ا كانوا﴾ متعلق خبسروا, وما مصدرية, و﴿بئاياتنا﴾ متعلق بيظلمون قدم عليه للفاصلة, ﴿مب: قوله     
 ( ).أشار بذلك إىل أنه ضمن الظلم معَّن اجلحد فعداه بالياء[ جيحدون: ]وقوله
قوله ﴿ولقد مكناكم﴾ اخل ملا بني سبحانه وتعاىل عاقبة من استمر على الكفر, ومن استمر على      

أي بالتفاق السبعة, [ بالياء]﴿معايش﴾ : قوله. ما أفاض عليهم من النعم املوجبة للشكراإلميان, وذكر 
ألن الياء أصلية إذ هي مجع معيشة, وأصلها معيشة بسكون العني وكسر الياء أو ضمها, نقلت كسرة 

باهلمزة  ( )الياء إىل الساكن قبلها, وحيث كانت الياء يف املفرد أصلية فإهنا تبقى يف اجلمع, وقريء شذوذا
َترجيا على زيادة الياء وأصالة امليم, وأما إن كانت الياء يف املفرد زائدة, فإهنا تكون يف اجلمع مهزة,  

 :قال ابن مالك. كصحائف وصحيفة
 ( ) مهزا يرى يف مثل كالقالئد ۞۞واملد زيد ثالثا يف الواحد 

لتأكيد : ]قوله. ملشرب وما به تكون احلياةأي حتيون فيها كاملأكل وا ( )[أسبابا تعيشون هبا: ]قوله     
 ( )﴿وقليل من عبادي الشكور﴾: أي زائدة لتأكيد القلة, واملعَّن أن الشاكر قليل, قال تعاىل[ القلة
أي : ]قوله. ﴿ولقد خلقناكم﴾ اخل تذكري لنعمة عظيمة على آدم, سارية إىل ذريته موجبة لشكرها: قوله

أي حني كان بشرا بتخطيطه وشق [ أي صورناه: ]قوله. صورأي حني كان طينا غري م[ أباكم آدم
حواسه, وإمنا جعل املفسر الكالم على حذف مضاف ألجل أن يصح الرتتيب بثم, وإمنا ينسب اخللق 
والتصوير للمخاطبني إعطاء ملقام اإلمتنان حقه, وتأكيدا لوجوب الشكر عليهم بالرمز, إىل أن هلم حظا 

هكذا يف [ أو أنتم يف ظهره: ]قوله. ما من األمور السارية يف الذرية مجيعامن خلق أبيهم وتصويره, ألهن
واحلاصل أن الناس اختلفوا يف ﴿مث﴾ يف . نسخة بأو, ويف أخرى بالواو, فعلى األول يكون جوابا ثانيا

منهم هذين املوضعني, فمنهم من مل يلتزم فيها ترتيبا, وجعلها مبنزلة الواو, وأبقى اآلية على ظاهرها , و 

                                                             

 . ٠ ص  أبا حيان, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .6  ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. ﴿َمَعاِئَش﴾ باهلمز: لرمحن األعرجفهي قراءة عبد ا(    )
 .   ص  ابن عقيل, باب اإلبدال, ج: انظر(    )
 .   ص  الزجاج يف معاين القرآن, ج: انظر(    )
 .  : سورة سبأ, الآلية(    )
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سجود : ]قوله ( ).من قال هي للرتيث الزماين, وجعل الكالم على حذف مضاف يف اخللق والتصوير
أشار بذلك إىل أن املراد السجود اللغوي وهو اإلحنناء, كسجود إخوة يوسف وأبويه له, [ حتية باالحنناء

لسجود شرعي بوضع إن ا: وقد كان حتية للملوك يف األمم السابقة, وعليه فال إشكال, وقال بعضهم
إن السجود : جبهة على األرض هلل وآدم قبلة كالكعبة, وقحتمل على أن السجود على ظاهره آلدم, وقوله

: قوله(  ).لغري اهلل كفر حمله إن كان من هوى النفس ال بأمر اهلل, ونظري ذلك تعظيمنا مشاعر احلج فتأمل
ميكائيل مث إسرافيل مث عزرائيل مث املالئكة جربيل مث : ﴿فسجدوا﴾ أي قبل دخول اجلنة, وأول من سجد

أبا : ]قوله. املقربون, واختلف يف مدة السجود, فقيل مائة سنة, وقيل مخسمائة سنة, وقيل غري ذلك
كان بني : ]قوله. هذا أحد قولني, والثاين هو أبو الشياطني, فرقة من اجلن مل يؤمن منهم أحد[ اجلن

ملا اتصف : قال يف الكشاف ( )ثناء منقطع, وأنه ليس من املالئكة,أشار بذلك إىل أن االست[ املآلئكة
﴿ِإالَّ إِب ِليَس َكاَن : بصفات املالئكة مجع معهم يف اآلية واحتيج إىل استثنائه, ويدل على ذلك قوله تعاىل

نِّ﴾,   ( )ِمَن اجلِ 
 

                                                             

 :َلقَناُكم  مثَّ َصوَّر نَاُكم ﴾ ﴿َوَلَقد  خَ : واحلاصل أن هلذه اآلية أربع تأويالت,أي يف قوله: قلت(    )
 .ولقد خلقناكم يف أصالب الرجال مث صورناكم يف أرحام النساء , قال به عكرمة : أحدها
 .ولقد خلقناكم يعين آدم مث صورناكم يف ظهره , قال به جماهد : والثاين

 .ع النطفتني يف األرحام , وهو معَّن قول الكليبخلقناكم نطفاا يف أصالب الرجال وترائب النساء, مث صورناكم عند اجتما : والثالث
الطرب, مصدر سابق, : انظر  .خلقناكم يف بطون أمهاتكم , مث صورناكم فيها بعد اخللق بشق السمع والبصر , قال به معمر : والرابع

 .66 -64 ص ٠ص, والقرطيب, مصدر سابق , ج  , وأبا حيان, مصدر سابق, ج6  -٠  ص   ج
الف بني أهل العلم ممن ينتمي إىل أهل السنة واجلماعة أن السجود بوضع اجلبهة على األرض مثل وضعه يف ال خ: قلت(    )

الصالة لغري اهلل ال جيوز, ويكفر الساجد إن قصد به تعظيما للمسجود له بال شك, ألن هذا من باب صرف العبادة اليت ال جيوز 
الوجه : إذا صدر منه السجود هبوى نفسه وقرنه ملشاعر احلج فباطل من وجهنيصرفها لغريه, وأما قول املصنف بأنه ال يكفر إال 

أن هذا قياس مع الفارق, إذ ما يف مناسك احلج والعمرة مامور هبا يف الشرع, وال جيوز أخذ شيء يف العبادات إال عند صاحب : األول
ج وال يف العمرة شيء أمر بالسجود له, وأما احلجر األسود مناسك احلج والعمرة معروفة واضحة, وليس يف احل: والوجه الثاين. الشريعة

 .واهلل أعلم. فاملأمور فيه التقبيل, وليس فيه احنناء والتقبيل من العوامل اليت يقوم به اإلنسان للدين ولغري الدين
 .   النقول يف أسباب النزول, صالسيوطي, يف لباب : انظر(    )
 .٠ :سورة الكهف, اآلية(    )
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ن﴾ أي يف الفعل, ﴿كان من اجل: وقوله تعاىل. فاالستثناء متصل ( )وقال بعضهم إنه من املالئكة,
 . واملعول عليه األول

﴿مامنعك﴾ ما استفهامية للتوبيخ يف حمل رفع باالبتداء, واجلملة بعدها خرب, و﴿إن﴾ يف : قوله      
حمل نصب أو جر, ألهنا على حذف حرف اجلر و﴿إذ﴾ منصوب بتسجد, والتقدير أي شيء منعك 

 النفي يف منعك, فهو كما يف ﴿ص﴾ حبذفها أي لتأكيد معَّن[ زائدة: ]قوله. من السجود حني أمرتك
﴿خلقتين من نار﴾ هذه اجلملة ال حمل هلا من : قوله. وهو األصل, ألن القرآن يفسر بعضها بعضا

 .اإلعراب, ألهنا كالتفسري والبيان ملا قبلها من دعوى اخلريية
ا َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع ﴿قَاَل يَا ِإب ِليُس مَ : قال هنا ﴿ما منعك﴾ ويف سورة احلجر قال: فائدة     

ُت بَِيَديَّ﴾ ( )السَّاِجِديَن﴾ ُجَد ِلَما َخَلق  اآلية, اختالف العبارات  ( )ويف سورة ص ﴿َما َمنَ َعَك َأن َتس 
خمالفة األمر, ومفارقة : عند احلكاية, دل على أن اللعني قد أدرج يف معصية واحدة ثالث معاص

وشبهة اخلريية أن النار جسم لطيف نوراين, والطني جسم كثيف اجلماعة, واالستكبار مع حتقري آدم, 
ظلماين, وما كان لطيفا نورانيا, خري مما كان كثيفا ظلمانيا, وملا كان ما احتج به على ربه باطال, لكون 
الطني فيه منافع كثرية وفوائدة مجة, ويتوقف عليه نظام العامل الحتياجه إليه, وملا ينشأ عنه من النبات 

اء اللذين مها غذاء العامل السفلي, والنار منافعها قليلة, وال يتوقف عليها نظام العامل, لوجود كثري منه وامل
  ( )غري حمتاج هلا, وال يسوى هبا,

                                                             

حممد األمني بن حممد املختار بن عبد الشنقيطي, : انظر. رداًّ مجيالا  ه اإلمام الشنقيطييعل ردَّ , وقد قول ضعيف جداالوهذا (    )
 .6٠ ص  ج( م   66  -ه      دار الفكر : بريوت),  ,  طأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن القادر اجلكين,

 .  : سورة احلجر, اآلية(    )
 . ٠: سورة ص, اآلية(    )
ظن : , وقال حممد بن جرير ٠ ص ٠انظر البغوي, مصدر سابق, ج. سة وجوه يف تفضيل الطني على النارمخذكر البغوي (    )

أن من :اخلبيث أن النار خري من الطني ومل يعلم أن الفضل ملن جعل اهلل له الفضل, وقد فضل اهلل الطني على النار من وجوه منها
الرزانة والوقار واحللم والصرب وهو الداعي آلدم بعد السعادة اليت سبقت له إىل التوبة والتواضع والتضرع فأورثه االجتباء جوهر الطني 

والتوبة واهلداية, ومن جوهر النار اخلفة والطيش واحلدة واالرتفاع وهو الداعي إلبليس بعد الشقاوة اليت سبقت له إىل االستكبار 
نة والشقاوة, وألن الطني سبب مجع األشياء والنار سبب تفرقها وألن الرتاب سبب احلياة, فإن حياة األشجار واإلصرار, فأورثه اللع

 .٠  ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. والنبات به, والنار سبب اهلالك, انتهى
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 .وأجابه جبواب السائل املتعنت املتكرب ( )رد عليه املوىل بأشنع رد,
﴿قال فاهبط منها﴾ الفاء لرتتيب األمر : قوله. ﴿فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها﴾ اآلية: قوله

: قوله. أي وعليه فبقي يف السماوات خارج اجلنة[ أي من اجلنة: ]قوله. على ما ظهر من خمالفة اللعني
﴿أن تتكرب فيها﴾ أي وال : قوله. أي فلم يبق له استقرار يف العامل العلوي أصالا [ وقيل من السماوات]

تفسري للصاغرين من الصغار, [ الذليلني: ]قوله. الكرب مذموم مطلقايف غريها, ففي الكالم اكتفاء, ألن 
 .وهو بالفتح الذُّلُّ والضيم

﴿قال أنظرين﴾ ملا كره اللعني إذاقة املوت, طلب البقاء واخللود إىل يوم البعث, ومن املعلوم أن : قوله     
على مراده, بل أمهله إىل النفخة ال موت بعد, فقصد استمرار احلياة يف الدنيا واآلخرة, فأجاب اهلل ال 

أي ال وقت النفخة [ أي وقت النفخة األوىل: ]قوله. وال جناة له من املوت وال من العذاب ( )األوىل,
 . الثانية اليت طلبها اللعني

اخل غرضه هبذا أخذ ثأره منهم, ألنه ملا طرد ومقت لسببهم, أحب أن  ( )﴿قال فبما أغويتين﴾: قوله    
أي وما مصدرية, وما بعدها مسبوك هبا, يشري له قول [ والباء للقسم: ]قوله. أخذا بالثأر ينتقم منهم

أشار به إىل أن صراط [ أي على الطريق اخل: ]قوله. املفسر بإغوائك يل, ويصح أن تكون للسببية
 . منصوب على نزع اخلافض

                                                             

لنص أو األمر الصادر من صاحب هذا ألنه قدم عقله على األمر الذي هو مبثابة النص, وكل من فضل أو قدم العقل على ا(    )
هو أوُل من أسس بنياَن التكرب , واخرتع القوَل باحُلسن والُقبح الشريعة فمعاله ما عال إليه هذا اللعني, ولذا يقول بعض العلماء بأنه 

 . ٠ ص  أبا السعود يف تفسريه, ج: انظر. العقليَّني
 .  ص  الشنقيطي, مصدر سابق, ج: انظر. فخة األوىلوعلى هذا فسر أكثر العلماء أي املراد به وقت الن(    )
: اختالف بني أهل العلم, منهم من قال معناه أضللتين, كابن عباس وابن زيد, ومنهم من قالففي قوله تعاىل ﴿أغويتين﴾ (    )

: انظر. من معَّن اآلخرأهلكتين بلعنك يل, والكل يتض: عذبتين, وبه قال احلسن, ومنهم من قال : خيبتين من جنتك, ومنهم من قال
 .   -   ص   الطربي, مصدر سابق, ج
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جوم منها, وهي اجلهات ﴿من بني أيديهم ومن خلفهم﴾ أي من اجلهات اليت يعتاد اهل: قوله     
ولذلك مل يذكر الفوق والتحت, وأما الفوق فلكونه ملا ميكنه أن قحول بني العبد ورمحة ربه,   ( )األربع,

وأما التحت فلكربه ال يرضى أن يأيت من ذلك, ويكثر إتيانه من أمام وخلف,  ( )كما قال ابن عباس,
م حكمة أخرى لعدم جميئه من حتت, لكون ويضعف يف اليمني واليسار حلفظ املالئكة, وذكر بعضه

اآليت من حتت إمنا يريد اإلزعاج, وهو يريد التأليف للغواية, واألول أقرب, وإمنا عدى الفعل يف األولني 
﴿وال : قوله. مبن اإلبتدائية, ألن شأن التوجه منهما خبالف األخريين, فاآليت منهما كاملنحرف لليسار

أنه من الوجدان مبعَّن اللقاء فيتعدى لواحد, وشاكرين حال, وقحتمل أنه قحتمل  ( )جتد أكثرهم شاكرين﴾
 .مبعَّن العلم فيتعدى الثنني

﴿قال اخرج منها مذءوما﴾ تأكيد ملا تقدم, ومذؤوم باهلمزة من ذأمة يذأمه ذأما إذا عابه : قوله     
دحر الطرد واإلبعاد, يقال أي ألن ال[ مبعدا عن الرمحة: ]قوله. أي اخرج ممقوتا معابا عليك ( )ومقته,

                                                             

مث آلتينهم من بني ﴿ :قوله: ما يفعل اللعني إذا جاء من كل جهة وقال -رضي اهلل عنهما-وقد ذكر عبد اهلل ابن عباس (    )
وعن ﴿هم أمَر دينهم, , أشبِّه علي﴾وعن أمياهنم﴿, أرغبهم يف دنياهم, ﴾ومن خلفهم﴿أشككهم يف آخرهتم, : , يقول﴾أيديهم
 .4  ص   الطرب, املرجع نفسه, ج: انظر. , أَشهِّي هلم املعاصي﴾مشائلهم

 .   -   ص   الطربي, املرجع نفسه, ج: انظر(    )
وهذا من أحد عدوان الشيطان آلدم وأبناءه إىل يوم يرث اهلل األرض ومن عليها, إذ عرب أنه يقعد هلم على الصراط الذي : قلت(    )

إن الشيطان ": -ملسو هيلع هللا ىلص-بل يقعد والقعود متضمن اللزوم ولذا قال  ,, ال حظ هنا, إنه مل يقل يتبعهم أو جيلسإىل جنات النعيملكهم يس
وقعد له بطريق : "قال". فعصاه وأسلم: "قال". أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟: قعد البن آدم بطرقه, فقعد له بطريق اإلسالم, فقال

دع أرضك ومساءك, وإمنا مثل املهاجر كالفرس يف الطَّول؟ فعصاه وهاجر, مث قعد له بطريق اجلهاد, وهو جهاد أهتاجر وت: اهلجرة فقال
فمن : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم". فعصاه, فجاهد: "قال". تقاتل فتقتل, فتنكح املرأة ويقسم املال؟: النفس واملال, فقال

أن يدخله اجلنة, أو قتل كان حقا على اهلل, عز وجل, أن يدخله اجلنة, وإن غرق كان حقا  فعل ذلك منهم فمات, كان حقاا على اهلل
 . 4 ص  مسند إمام أمحد, ج: انظر" على اهلل أن يدخله اجلنة, أو َوَقصته دابة كان حقا على اهلل أن يدخله اجلنة

ُص ال َمَتاَع َذمي اا ِمن  بَابِ : قال صاحب املصباح(    ) ِز ِمن   َذاَم الشَّخ  َم  أَُمُه بِاهل  بَاَع , َوَذاماا َعَلى ال َقل ِب َعابَُه فَال َمَتاُع َمِذمٌي َوَذَأَمُه يَذ 
ُءوٌم   .6  ص  املقري, يف املصباح, مصدر سابق, ج: انظر. بَاِب نَ َفَع ِمث  ُلهُ فَ ُهَو َمذ 

يعين مذموماا , قاله ابن زيد, وقرأ : أحدها :لى مخسة أقوالع العلماء ختلففقد ا يف اآليةهنا  هذا هو األصل, وأما املراد به : قلت
أنه شدة : واخلامس .منفياا, قاله جماهد: والرابع. مقيتاا, قاله ابن عباس: والثالث. لئيماا, قاله الكليب: والثاين .األعمش ﴿مذوماا﴾
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َذفُوَن ِمن ُكلِّ َجاِنب: دحره يدحره دحرا, ومنه قوله تعاىل ومها حاالن من فاعل  ( )دحوراا﴾ ۞ ﴿َويُ ق 
أي داخلة على املبتدأ, فمن اسم موصوف مبتدأ, و﴿تبعك﴾ صلته, [ والالم لالبتداء: ]قوله. أخرج

﴿منهم﴾ والقسم وجوابه : حمذوف بعد, قوله﴿ألمألن﴾ جواب قسم : و﴿منهم﴾ متعلق بتبعك, وقوله
والتقدير واهلل ملن تبعك, ومن اسم شرط مبتدأ, [ أو موطئة للقسم: ]قوله. يف حمل رفع خرب املبتدأ

. وألمألن جواب القسم املدلول عليه بالم التوطئة, وجواب الشرط حمذوف لسد جواب القسم مسده
[ ويف اجلملة: ]قوله. أي وهو الناس[ على الغالب: ]ولهأي وهو إبليس, وق[ وفيه تغليب احلاضر: ]قوله

 .أي على كوهنا شرطية, وتقديره أعذبه[ معَّن جزاء من: ]أي وهي ﴿ألمألن﴾ وقوله
رََج﴾ مسلط عليه عامله, عطف قصة : قوله ﴿َويَا آَدُم﴾ تقدير املفسر قال يفيد أنه معطوف على ﴿َأخ 

ُجُدوا  آلَدَم َفَسَجُدوا ﴾ فيكون مسلطا عليه, ويصح عطفه على قوله ﴿مُثَّ ق ُ  ( )على قصة, ل َنا لِل َمآلِئَكِة اس 
قلنا ورمبا كان هذا أقرب من حيث املناسبة, واألول أقرب من حيث قرب املعطوف من املعطوف عليه, 

[ تأكيد للضمري يف اسكن: ]قوله. وهذا القول قحتمل أنه واقع من اهلل مباشرة أو على لسان ملك
مسيت بذلك ألهنا خلقت من [ حواء: ]قوله. ﴾ جواب عما يقال مل أتى بالضمري املنفصل﴿َوَزو ُجكَ 

وذلك أن آدم ملا أسكن اجلنة, مشى فيها مستوحشا, فلما نام خلقت من ضلعه  ( )حي وهو آدم,
: قالت له املآلئكة ( )القصري من شقه األيسر, ليسكن إليها ويأنس هبا, فلما استيقظ ورآها مال إليها,

                                                                                                                                                                                                    

  , وأبا عبيدة, يف جماز القران, ج   ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. العيب وهو أسوأ حاالا من املذموم , قاله األخفش
 .   ص

 .6-4: سورة الصافات, اآلية(    )
 .أي عطف قصة خلق آدم وأمره املالئكة واإلبليس للسجود له على قصة إخراج آدم مع زوجته حواء من اجلنة(    )
: انظر. يت حواء ألهنا أم كل شيء حيإمنا مس: ذكر السيوطي يف الدر وأسند إىل ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس قال(    )

 . ٠ ص  السيوطي, مصدر سابق, ج
عن أيب مالك, وعن أيب : وهذا على قول من قال إن حواء خلقت بعدما أسكن آدم اجلنة كما ذكر ابن كثري عن السدي قال(    )

, وأسكن آدم اجلنة, فكان ميشي أخرج إبليس من اجلنة: صاحل, عن ابن عباس, وعن مرة, عن ابن مسعود, وعن ناس من الصحابة
. امرأة: ما أنت؟ قالت: فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه, فنام نومة فاستيقظ, وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها اهلل من ضلعه, فسأهلا

ومل مسيت : واقال. حواء: ما امسها يا آدم؟ قال: -ينظرون ما بلغ من علمه-قالت له املالئكة . لتسكن إيل: ومل خلقت؟ قالت: قال
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ثالث صلوات أو عشرون صالة على النيب, : وما مهرها؟ فقالوا: يا آدم حىت تؤدي مهرها, فقال ( )[مه]
بأن هذا : أجيب. إن شرط املهر أن يكون متموال, وهذا ليس مبتمول: إن قلت ( ).صلى اهلل عليه وسلم

قب حلكمه, وأيضا الشرط يف شرع حممد, ومل يكن يف شرع آدم, وأيضا اآلمر هو اهلل وهو قحكم ال مع
من خصائص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يزوج بال مهر أصال, فلما كان هو الواسطة يف ذلك, 
عد كأنه هو العاقد هلما, وإمنا كان خصوص الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم إشارة إىل أنه صلى 

ىت أبيه آدم, وأمر اهلل آدم اهلل عليه وسلم هو الواسطة العظمى يف كل نعمة وصلت لكل أحد, ح
بالسكون يف اجلنة, قيل قبل دخول اجلنة, فتوجيه اخلطاب حلواء باعتبار تعلق علم هبا, فإهنا مل تكن 

: قوله. خلقت إذ ذاك, وقيل بعد الدخول وهو املعتمد, وعليه فيكون املراد من األمر بالسكون االستمرار
مكان, ويف الكالم حذف بعد من, واألصل فكال من مثارها ﴿َفُكاَل ِمن  َحي ُث ِشئ ُتَما﴾ أي يف أي 

اكتفاء يذكره يف البقرة, وأتى بالفاء هنا, ويف البقرة بالواو تفننا  ( )[هنا]حيث شئتما, وترك رغدا من 
وإشارة إىل أن كال من احلرفني مبعَّن اآلخر, وقيل إن الواو تفيد اجلمع املطلق, والفاء تفيد اجلمع على 

                                                                                                                                                                                                    

ا َحي ُث ِشئ ُتَما﴾ : قال اهلل. إهنا خلقت من شيء حي: حواء؟ قال َنََّة وَُكال ِمن  َها َرَغدا ُكن  أَن َت َوَزو ُجَك اجل  سورة البقرة, ]﴿يَا آَدُم اس 
 .   ص  ابن كثري, مصدر سابق, ج: انظر: [. اآلية

 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
,    ص  وابن كثري, مصدر سابق, ج. , مع اختالف يف بعض اللفظ   ص  الطربي يف تارخيه, مصدر سابق, ج: ظران(    )

 [.دون جزء األخري من قضية املهر. ]6 ص  والشوكاين, مصدر سابق, ج
ّز وجّل َلّما َخَلق آدم ألنه خُمالف لَِما ثبت عنه عليه الصالة والسالم من أن اهلل ع احلديث ال خيلو من مسة الضعف,هذا و : قلت

احلمد هلل, فقال له : َلمَّا َخلق اهلل آدم ونفخ فيه الروح عطس فحمد ربه بإذن اهلل له, فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-عطس, َفَحِمد اهلل, قال رسول اهلل 
رجع إىل ربه  َرمِحك ربك يا آدم اذهب إىل أولئك املأل ومأل منهم جلوس فقل السالم عليكم فقالوا سالم عليك ورمحة اهلل مث: ربه

حسن صحيح, : وقال األلباين ,٠   باٌب سنن الرتمذي, كتاب أبواب التفسري, : انظر. فقال هذه حتيتك وحتية ذريتك بينهم 
, واظر صحيح بن  ٠ ص ٠, ج٠٠ ٠ وأخرجه البيهقي, يف السنن الكربى, كتاب الشهادات, باب اإلختيار يف األشهاد, برقم 

 .٠  ص 6ء اخللق, جحبان, كتاب التاريخ, باب بد
 [.هذا]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (    )
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يب, فاملفهوم من الفاء نوع داخل حتت املفهوم من الواو فال منافاة, وما ذكره شيخ اإلسالم سبيل التعق
 ( ).من اجلواب بعيد, كما تقدم لنا من البقرة فانظره

بقي شيء آخر وهو أنه وجه اخلطاب أوال آلدم, وثانيها هلما, وحكمة ذلك أن حواء يف السكَّن     
آلدم, وأما يف األكل من حيث شاءا, والنهي عن قربان الشجرة  تابعة آلدم, فوجه اخلطاب يف السكَّن

َربَا﴾ يقال قريب األمر أقربه من باب تعب, : قوله. فقد اشرتكا فيه, فلذا وجه اخلطاب هلما معا ﴿َواَل تَ ق 
ويف لغة من باب قتل, قربانا بالكسر فعلته أو داينته, وحينئذ يكون النهي عن القربان, أبلغ من النهي 

وقيل الكرم, وقيل التني, وقيل البلح, وقيل األترج, واملشهور ما [ وهي احلنطة: ]قوله. ألكل بالفعلعن ا
 ( ).﴿ِمَن الظَّاِلِمنَي﴾ أي ألنفسهما: قوله ( ).قاله املفسر

َوَس هَلَُما الشَّي طَاُن﴾ الوسوسة: قوله       احلديث اخلفي الذي يلقيه الشيطان يف قلب اإلنسان : ﴿فَ َوس 
إن األنبياء معصومون من وسوسة الشيطان, وظاهر اآلية يقتضي أن : إن قلت ( ).ى سبيل التكرارعل

بأنه مل يباشر آدم بالوسوسة, وإمنا باشر حواء, وهي باشرت آدم بذلك, : أجيب. الشيطان وسوس آلدم
مل : حلواء أطعمتين حواء, قال: ناداه ربه يا آدم مل أكلت منها وقد هنيتك؟ قال: قال حممد بن قيس

أما أنت يا حواء : أمرين إبليس, قال اهلل: ملا أمرتيها؟ قالت: أمرتين احلية, قال للحية: أطعمتميه؟ قالت
فألدمينك كل شهر كما أدميت الشجرة, وأما أنت يا حية فأقطع رجليك فتمشني على وجهك 

                                                             

وشيخ اإلسالم الذي هو شيخ مجل استشكل هذه اآلية مع نظريها يف سورة البقرة وقال إن السياق عرب هنا وأتى بالفاء ويف (    )
نة فال ترتيب بني السكَّن واألكل ويف هذه اآلية عرب البقرة بالواو, وذكر برأيه بأن احلكمة يف ذكر الواو يف البقرة كان األمر داخل اجل

 .٠  ص  اجلمل يف حاشيته, مصدر سابق, ج: انظر. بالفاء ألن األمر كان خارجها فحسن الرتتيب بني السكَّن واألكل
ه الشجرة هي وال أرى صحة ما ذكره املفسر, والذي أراه ما ذهب إليه ابن جدعان وحممد ابن إسحاق  وغريمها بأن هذ: قلت(    )

 .6  ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. شجرة اخللد اليت كانت تأكل منها املآلئكة
ويف هذا الكالم محل على فقهاء الشرع واستقصار هلم , والصواب أن ال يظن هبم هذا اخللل وإمنا : قال القاضي أبو حممد (    )

ع وهم مع ذلك ال قحمل عليهم أهنم يدفعون احلق يف أن العقل ال قحسن وال التمسوا على نوازهلم تعليق حكم احلظر واإلباحة من الشر 
 . 4 ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر. يقبح دون الشرع

َوَس ُمت ََعدٍّ : وقال (    ) ِر َمص َدٌر َوَوس  ثَ ت ُه َوبِال َكس  َوَست  إلَي ِه نَ ف ُسُه إَذا َحدَّ ٌم ِمن  َوس  َواُس بِال َفت ِح اس  َوَس : بِِإىَل وقَ و له تَ َعاىَل  ال َوس  ﴿فَ َوس 
َوٌس إلَي ِه ِمث ُل ال َمغ ُضوِب َعَلي   ُم مبَع ََّن إىَل فَِإن  ُبيِنَ لِل َمف ُعوِل ِقيَل ُمَوس  َواُس بِال َفت ِح َمَرٌض قَح ُدُث ِمن  َغَلَبِة هَلَُما الشَّي طَاُن﴾ الالَّ ِهم  َوال َوس 

َواٌس  السَّو َداِء خَي َتِلُط َمَعهُ  ُن َويُ َقاُل لَِما خَي طُُر بِال َقل ِب ِمن  َشرٍّ َوِلَما اَل َخي  َر ِفيِه َوس  ه   .6  ص ٠ املقري يف املصباح, ج: انظر. الذِّ
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وس هلما وهو خارج كيف وس: إن قلت ( ).وليشدخن رأسك كل من لقيك, وأما أنت يا إبليس فملعون
بأن وسوسته وإن كانت خارجة اجلنة, إال أهنا وصلت هلما بقوة جعلها اهلل له على ذلك, : اجلنة؟ أجيب

من شاط  ( )﴿الشَّي طَاُن﴾: أو أنه حتيل على دخول اجلنة بدخوله يف جوف احلية ووسوس هلما, وقوله
إبالسا مبعَّن يائس, ألنه آيس من  ( )بلسأي من أ[ إبليس: ]قوله. مبعَّن احرتق, أو من شطن مبعَّن بعد

﴿لُِيب ِدَي هَلَُما﴾ هذا من مجلة أغراضه يف : قوله. رمحة اهلل, وقد تقدم يف البقرة مجلة أمسائه فانظرها
الوسوسة, فتكون الالم للتعليل, وقحتمل أهنا للعاقبة, وأن غرضه يف الوسوسة خصوص غضب اهلل عليهما 

ُهَما﴾ أي غطى وسرت عنهما, واختلف يف ذلك اللباس, فقيل ﴿مَ : قوله. وطردمها من اجلنة ا ُوورَِي َعن  
غطاء على اجلسد من جنس األظفار فنزع عنهما وبقيت األظفار يف اليدين والرجلني, تذكرة وزينة 
وانتفاعا, ولذلك قالوا إن النظر لألظفار يف حال الضحك يقطعه, وقيل كان نورا, وقيل كان من ثياب 

 أشار بذلك إىل أن الواو الثانية زائدة, وحينئذ فال جيب قلب األوىل مهزة, [ فوعل: ]قوله ( ).اجلنة

                                                             

وقال أبُوا وضعفه غري واحد م العلماء, : , قلت   ص  , ويف تفسريه, ج  ص  هذا األثر أخرجه الطربي يف تارخيه, ج(    )
ِلم  األص   أنَّ "َبل  كان آدُم وإبليس يف اجلنَِّة؛ ألنَّ هذه اجلنََّة كانت بعض جنات األرض , والذي يقوله بعض النَّاس من : فهاينُّ ُمس 

 ٠ابن عادل احلنبلي, يف تفسريه, ج: انظر. فتلك القصة ركيكٌة ومشهورٌة " إبليس دخل اجلنَّة يف َجو ف احليَِّة ودخلت احليَّة يف اجلنَّةِ 
 . 6 ص

طَاٌن ِمث لُ : قال يف املصباح(    ) ُع َأش  م  َب ُل َواجلَ  , َوالشََّطُن احل  اُر ُشطُوناا ِمن  بَاِب قَ َعَد بَ ُعَدت  , َويف الشَّي طَاِن : َشطََنت  الدَّ َباب  َسَبب  َوَأس 
قِّ َأو  َعن  َرمح َِة ا ن ِس قَ و اَلِن َأَحُدمُهَا أَنَُّه ِمن  َشَطَن إَذا بَ ُعَد َعن  احلَ  نِّ َواإل ِ ِليَّةا َوَوز نُُه فَ ي  َعاٌل وَُكلُّ َعات  ُمَتَمرِّد  ِمن  اجلِ  للَِّه فَ َتُكوُن النُّوُن َأص 

ُل الثَّاين  , َوال َقو  طَان  َوَِّل َوُهَو  َأنَّ ال َياَء َأص  َوالدََّوابِّ فَ ُهَو َشي طَاٌن َوَوَصَف َأع رَايب  فَ َرَسُه فَ َقاَل َكأَنَُّه َشي طَاٌن يف َأش  ُس األ  ِليٌَّة َوالنُّوَن زَائَِدٌة َعك 
تَ َرَق فَ َوز نُهُ فَ ع اَلنٌ   .   -  ص  املصباح, مصدر سابق, ج: انظر. ِمن  َشاَط َيِشيُط إَذا َبَطَل أَو  اح 

ُح َوُهَو فَارِ : إن أصل الكلمة من بلس وليس من أبلس والبالس ِمث لُ : قلت(    ) ِ َساَلم  ُهَو ال ِمس  ُع بُ ُلٌس ِبَضمَّتَ ني  م  ِسي  ُمَعرٌَّب َواجلَ 
 .َعَناق  َوُعُنق  َوأَب  َلَس الرَُّجُل إب اَلساا َسَكَت َوأَب  َلَس أَِيَس : ِمث ُل 

َمِة َوال َعَلِميَّ  ب اَلِس َوُهَو ال َيأ ُس َوُردَّ ِبأَنَُّه َويف الت َّن زِيِل ﴿فَِإَذا ُهم  ُمب ِلُسوَن﴾ َوإِب ِليُس أَع َجِميًّ َوهِلََذا اَل يَ ن َصِرُف لِل ُعج  َتق  ِمن  اإل ِ ِة َوِقيَل َعَريب  ُمش 
, قاله املقري يف املصباح ِفيل  َوِإخ رِيط   . 6 ص  املقري يف املصباح, ج: انظر. َلو  َكاَن َعرَبِيًّا اَلن َصَرَف َكَما يَ ن َصِرُف َنظَائِرُُه حَن َو إج 

األقوال يف كتبهم, والراجح أن لباس آدم عليه السالم الظفر ملا جاء يف حديث صحيح الذي أخرجه احلاكم  ذكر املؤرخون هذه(    )
أخربين عبد الصمد بن علي البزار ببغداد ثنا أمحد بن حممد بن احلميد اجلعفي ثنا عبد العزيز بن إبان ثنا سفيان : يف مستدركه قال

كان لباس آدم و : ل بن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قالالثوري عن عمرو بن قيس املالئي عن املنها
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل : قال احلاكم" هو ورق التني: حواء الظفر فلما ذاقا الشجرة جعال خيصفان عليهما من ورق اجلنة قال
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﴿ِمن َسو َءاهِتَِما﴾ عورهتمتا مسيت بذلك ألن كشفها يسيء : قوله. وإمنا جيب لو كانت الثانية أصلية
َأن َتُكونَا  ( )[إالَّ ]﴿: وقوله. ﴿َوقَاَل َما نَ َهاُكَما﴾ معطوف على وسوس بيان له: قوله. صاحبها

ِ﴾ أى بفتح الالم أي مل ينهكما عن األكل منها إال كراهة أن تكونا من املآلئكة, أو تكونا من  َمَلَكني 
اخلالدين يف اجلنة فاملعَّن الذي ادعاه هلما, أن األكل منها سبب ألن يكونا من املآلئكة وسبب للخلود 

رغ  وهو مفعول من أجله, قدره البصريون ﴿إالَّ﴾ أفاد املفسر أن االستثناء مف[ كراهة: ]قوله. فيها
﴿َأن َتُكونَا﴾ اخل, وقدره الكوفيون أن ال تكونا, وتقدير البصريني أوىل, ألن إضمار االسم [ كراهة]

أي شذوذا, ويؤيده قوله تعاىل يف موضع  ( )[وقرىء بكسر الالم: ]قوله ( ).أحسن من إضمار احلرف
ُل ِد َوُمل ك  الَّ يَ ب  َلى﴾آخر ﴿َهل  أَُدلَُّك َعَلى َشجَ  أي : ]قوله. فامللك بالضم يناسب امللك بالكسر ( )رَِة اخل 

 .أي أحد األمرين[ وذلك
, وقضية هذه اآلية على قراءة الكسر, عدم اجتماع [عن األكل منها]أي ناشىء [ الزم: ]وقوله     

َلى﴾ اجتماعهما, وأجيب األمرين, وقضية اآلية األخرى وهي ﴿َهل  أَُدلَُّك َعَلى َشَجرَ  ُل ِد َوُمل ك  الَّ يَ ب   ِة اخل 
بأن أو مبعَّن الواو, وحكمة ترغيبهما يف امللكية, أن املآلئكة خصوا بالقرب من العرش, وهلم املنزلة عند 

 .اهلل
﴿وقامسهما﴾ معطوف على ﴿فوسوس هلما الشيطان﴾ وإمنا أقسم هلما ألجل تأكيد : قوله      

أي [ أي أقسم هلما باهلل: ]قوله. بل هو أول من عصى اهلل مطلقا ( )حلف كاذبا, إضالله, فهو أول من
                                                                                                                                                                                                    

  حلاكم, كتاب التفسري, باب تفسري األعراف, جمستدرك ا: انظر. صحيح: خيرجاه, وقال اإلمام الذهيب تعليقا قي التلخيص
 .4٠ص  ابن كثري , يف البداية والنهاية, مصدر سابق, ج: وانظر .٠  ص

 .سقط ما بني معكوبتني يف النسخ املطبوعة(    )
 .  ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر(    )
الطربي, : انظر. ن أيب كثري والضحال ﴿ِملكني﴾ بكسر الالمقرأ مجهور الناس ﴿مَلكني﴾ بفتح الالم وقرأ ابن عباس وقحىي ب(    )

 .4  ص   مصدر سابق, ج
 .٠  : سورة طه, اآلية(    ) 
واحللف ال يكون إال باهلل, ومن حلف بغري اهلل فقد أشرك, واإلبليس اللعني كان يعرف ذلك, ولذا مل يقسم بغري اهلل, ولكنه (    )

وكان اللعني أول من حلف باهلل كاذباا , وظن آدم أن : وهو كاذب كان من حزبه, قال  حلف به وهو كاذب, وكل من حلف باهلل
أحداا ال قحلف باهلل كاذباا فاغرّت به فإن شأن املؤمن أن يعتقد بصدق من حلف باهلل لتمكن عظمة اسم اهلل تعاىل يف قلبه وكان بعض 
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: قوله. وقبال منه القسم, فاملفاعلة باعتبار ذلك, وإال فالواقع أهنا ليست على باهبا, ألن احلالف هو فقط
 .أي ما ذكر من كوهنما يلحقان باملآلئكة ويكونان من اخلالدين[ يف ذلك]

أي [ حطهما عن منزهلما: ]قوله ( ).الَّمُهَا﴾ التديل النزول من األعلى إىل األسفل﴿َفدَ : قوله      
ألن غرورة تسبب عنه نزوهلما من اجلنة إىل األرض ال املعنوية, بل رتبتهما عند اهلل مل  ( ),[احلسية]

﴿فَ َلمَّا َذاقَا : لهقو . ﴿ِبُغُرور ﴾ الباء سببية, والغرور تصوير الباطل بصورة احلق: قوله. تنقص بل ازدادت
الشََّجرََة﴾ من الذواق وهو تناول الشيء ليعرف طعمه, وفيه إشارة إىل أهنما مل يتناوال منها كثريا, ألن 

﴿َبَدت  هَلَُما َسو َءاتُ ُهَما﴾ أي سقط عنهما : قوله. شأن من ذاق الشيء أن يقتصر على ما قل منه
             . ما دبر نفسه فال يظهر له, إال إن التفت له وتعاناهأي اآلخر, وأ[ ودبره: ]قوله. لباسهما فبدت إخل

. من باب طرب, أي شرعا وأخذا ( )﴿َوَطِفَقا﴾: قوله. أي يوقعه يف السوء[ يسوء صاحبه: ]قوله     
: قوله. ﴿خَي ِصَفاِن﴾ من خصف النعل خرزه واملراد يلزقان بعضه على بعض ألجل السرت: قوله

َنَِّة﴾ قيل ورق التني: قوله. لقبل والدبر﴿َعَلي ِهَما﴾ أي ا : قوله ( ).وقيل ورق املوز ( )﴿ِمن َوَرِق اجل 
﴿َأملَ  أَن  َهُكَما﴾ إما تفسري للنداء فال حمل : قوله (6).﴿َونَاَدامُهَا َرب ُُّهَما﴾ قحتمل على لسان ملك أو مباشرة

                                                                                                                                                                                                    

أخرجه البخاري يف األدب املفرد, باب " ]من غّر كرمي والفاجر خّب لئيماملؤ : "من خادعنا باهلل خدعنا ويف احلديث : يقول . العلماء
دار )ط, .حقي, إمساعيل بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت, تفسري روح البيان, د: انظر[.    ما ذكر يف املكر واخلديعة, ص

 . ٠  ص  ج( ط.ت.إحياء الرتاث العرىب, د
من الدالِّ والدالَّة وهي مع أن ما ذكره املصنف أحد املعنيني يف اللغة هلذه الكلمة, واملعَّن اآلخر وليس هذا هو املراد هنا, : قلت(    )

َهُل الرجُل احلليم  ۞۞أظن احلِل َم َدلَّ عليَّ قومي : فجرَّأمها  كما قال الشاعر: اجلُر أة أي  َتج   وقد ُيس 
  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر. من منزلة الطاعة إىل حال املعصية فحطهما بغرور: وهذا املعَّن هو أقرب ويكون معَّن اآلية إذاا 

 .٠6 - ٠ ص
 .وهو خطأ[ احلسنة]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (    )
: قاما خيصفان, قاله ابن حبر, والثاين: أحدمها: , ولذلك اختلف العلماء يف توجيهه هنا إىل قولنيجعل طفق مبعَّنكلمة وأصل  (    )

 ".طفق", والزبيدي يف التاج, مادة ٠  ص   مصدر سابق, ج: الطربي: انظر. صفان, أي قطعانجعال خي
 .٠  ص  البغوي , مصدر سابق, ج: ا,ظر . اختار البغوي هذا القول(    )
 .   ص   الطربي, املرجع نفسه, ج: انظر. هذا على قول ابن عباس وقتادة(    )

  .   ص   الطربي, املرجع نفسه, ج: انظر. نادي هو اهلل عز وجلواختار الطربي الثاين أي أن امل(  6) 
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﴿َوأَُقل لَُّكَما﴾ أي  : ن  َهُكَما﴾ اخل, قولهله من اإلعراب, أو مقول لقول حمذوف, والتقدير قائال ﴿َأملَ  أَ 
حيث امتنع من  ( )لكما[ بني العداوة: ]قوله. اآلية ( )كما يف آية طه ﴿ِإنَّ َهَذا َعُدو  لََّك َولَِزو ِجَك ﴾

أي وهو محل املخاطب على اإلقرار,  ( )[استفهام للتقرير: ]قوله. السجود له, ورضي بالطرد والبعد
َرَك﴾واملعَّن أقر بذ رَح  َلَك َصد   .( )لك على حد ﴿َأملَ  َنش 

َنا أَنُفَسَنا﴾ هذا إخبار من اهلل عن آدم وحواء باعرتافهما وندمهما على ما وقع : قوله     ﴿قَااَل َرب ََّنا ظََلم 
ألن حسنات األبرار سيئات  ( )منهما, وإمنا عاتبهما اهلل على ذلك, وإن كان ليس مبعصية حقيقة,

يس ذلك بقادح يف عصمة آدم, ألن املستحيال على األنبياء تعمد املخالفة, وأما اخلطأ يف املقربني, ول
االجتهاد والنسيان الرمحاين فهو جائز عليهم, ونظري ذلك ما وقع يف قصة ذي اليدين, حيث سلم رسول 

مل يكن, كل ذلك : أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهلل؟ فقال: اهلل من ركعتني, فقال له ذي اليدين
مل أنس ولكن أنسى : "بل بعض ذلك قد كان احلديث, وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فقال
وحكمة األكل من الشجرة ما ترتب على ذلك من وجود اخللق وعمارة الدنيا, فأنساه اهلل ( 6),"ألسن

من نفى عنه ألجل حصول تلك احلكمة البالغة,فمن نسب التعمد والتجر ؤ آلدم فقد كفر, كما أن 
فاملخلص من ذلك أن يقال إن  (٠)اسم العصيان فقد كفر املصادمة آية ﴿َوَعَصى آَدُم َربَُّه فَ َغَوى﴾

﴿َوِإن ملَّ  تَ غ ِفر  لََنا﴾ : قوله. معصيته ليست كاملعاصي, وتقدم حتقيق هذا املقام يف سورة البقرة فانظره
أي فهذا هو وجه اجلمع [ ملتا عليه من ذريتكمامبا اشت: ]قوله. شرط حذف جوابه اكتفاء جبواب القسم

 .يف اآلية, وقيل إن اجلمع باعتبار آدم وحواء واحلية وإبليس

                                                             

 .٠  : سورة طه, اآلية(    )
سورة البقرة, ]بل وألبناءمها, كما قال اهلل عز وجل يف آية أخرى ﴿َواَل تَ تَِّبُعوا  ُخطَُواِت الشَّي طَاِن إِنَُّه َلُكم  َعُدو  مُِّبنٌي﴾ : قلت(    )

 [.64 : اآلية
 [.استفهام تقرير]ا يف النسخ املطبوعة ويف األصل كذ(    )
 . : سورة الشرح, اآلية(    )
 إن: ويف كون ما فعل أبونا آدم من أكل الشجرة معصية أو غري معصية كالم عريض للعلماء, وأقول(    )
ِو, برقم(   6)  .4  ص  , ج   أخرجه مالك يف املوطأ, كتاب السهو,  بَاب ال َعَمِل يف السَّه 
 .   : سورة طه, اآلية(   ٠)
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: قوله. ﴿بعضكم لبعض  عدو ﴾ باق على ظاهره ألن إلبليس واحلية عدو آلدم وحواء: ويكون قوله
 (  ).فيهأي وهو املكان الذي يعيش فيه اإلنسان, واملكان الذي يدفن [ مكان استقرار]

﴿قَاَل ِفيَها حَت يَ و َن﴾ أصله حتييون كرتضيون, حتركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها قلبت ألفا, مث : قوله    
أي يف ﴿َُت َرُجوَن﴾ وأما ﴿حَت يَ و َن﴾ و﴿ََتُوتُوَن﴾ [ بالبناء للفاعل اخل: ]قوله. حذفت اللتقاء الساكنني

 ( ).فللفاعل ال غري
 آَدَم﴾ ملا قدم قصة آدم وحواء وما أنعم عليهما, وفتنة الشيطان هلما خاطب أوالد آدم ﴿يَا َبيِن : قوله    

عموما بتذكري نعمه عليهم وحذرهم من اتباع الشيطان ألهنم عدو ألبيهم, والعداوة لآلباء متصلة 
املطر, فينشأ عنه النبات  ﴿َقد  أَنَزل َنا َعَلي ُكم  لَِباساا﴾ أي أنزلنا أسبابه من السماء وهو: قوله ( ).لألبناء

الذي يكون منه اللباس كالقطن والكتان, وتعيش به احليوانات اليت يكون منها الصوف والشعر والوبر 
﴿َورِيشاا﴾ معطوف على ﴿لَِباساا﴾ : قوله. أي عوراتكم, أي فهو نعمة ( )﴿َسو َءاِتُكم ﴾: قوله. واحلرير

أن اللباس زينة اآلدميني, واملعَّن أن اهلل تعاىل منَّ على  وعرب عنه بالريش, ألن الريش زينة الطائر, كما
لباسا يواري سوآهتم, ولباسا ريشا أي زينة, ويصح أن تكون معطوفا على ﴿يُ َوارِي﴾ : آدم بلباسني

                                                             

َرى﴾ : وقد بني ذلك رب العاملني يف سورة طه حيث قال(    ) َها خُن رُِجُكم  َتارَةا ُأخ  َناُكم  َوِفيَها نُِعيدُُكم  َوِمن   َها َخَلق  سورة طه, ]﴿ِمن  
 [.  : اآلية

هنا, واليت يف سورة الروم ﴿كذلك َُتَرجون ومن آياته﴾  قرأ ابن كثري ونافع وعاصم وأبو عمرو ﴿َُتَرجون﴾ بضم التاء وفتح الراء(    )
[   : اآلية]ويف سورة املعارج ﴿يوم خيرجون﴾ [   : اآلية]وكذلك حيث تكرر إال يف سورة الروم ﴿إذا أنتم ََتُرجون﴾ [ 6 : اآلية]

[   : اآلية ]ألعراف ﴿ومنها ََتُرجون﴾ فإن هذين بفتح التاء والياء وضم الراء, ومل خيتلف القراء فيهما, وقرأ محزة والكسائي يف ا
 .٠6 ابن جماهد, مصدر سابق , ص: انظر. بفتح التاء وضم الراء وفتح ابن عامر التاء يف األعراف وضمها يف الباقي

َ أنه أمر آدم وحواَء باهلُبوطِ : م اآلية, وهناك توجيهان آخران, األولنظوهذا وجيه يف : قلت(    ) إىل األرض , وجعل  أنَّهُ تعاىل ملا بنيَّ
ين والدنيا اللِّبا أنَُّه : س, والثايناألرض هلما ُمسَتقراا بني بعده أنه تعاىل أنزل كل ما قحتاجون إليه يف الدنيا, ومن مجلة ما قُحتاج إليه يف الدِّ

نَي أنه خلق اللباَس للخلق , ليسرتوا تعاىل ملّا ذكر واقعة آدم يف انكشاف العورِة , وأنه كان خيصف الورق على َعو رَتيهما , أتبعه بأن ب
َُسبِِّب : به َعو رَتَ ُهم , ونبه بتكون األشياء اليت قَح ُصُل منها اللَِّباُس , فصار كأنه تعاىل أنزل اللِّباَس أي 

َبابَهُ , فعربَّ بالسََّبِب عن امل أنزل أس 
 .٠٠ ص ٠ابن عادل, مصدر سابق, ج: انظر. 
  البخاري, كتاب التفسري, باب تفسري سورة األعراف, ج صحيح: انظر. ما جاء يف البخاريك  أي كناية عن فرجيهما(    )

 .6  ص
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كونه يواري سوآتكم, وكونه زينة لكم, ويؤخذ من اآلية أن لبس لباس : فيكون وصف اللباس بشيئني
اد الزينة اليت مل َتالف الشرع وهذا إن صح القصد بأن مل يقصد الفخر وال الزينة غري مذموم, واملر 

كما أن التقشف يف اللباس غري مذموم إن كان خاليا من األعراض الفاسدة, بأن مل   ( )العجب هبا,
يقصد به دعوى الوالية أو إظهار الفقر ألجل أن يتقصد عليه, وباجلملة فاملدار على حسن القصد جتمل 

 :ويف هذا املعَّن قال بعضهم ( )أو َتشن فيها, بالثياب
 بل التصوف حسن الصمت واخللق  ۞۞ليس التصوف لبس الصوف واخللق 
 جنح الظالم وأجر الدمع يف الغسق  ۞۞فالبس م  ن الل        بس م      ا َتت ار وق م  
 لق االنسان من عل   قحب الذي خ  ۞۞ف       رب الب    س ال    ديب    اج مش   غ          ل  ه  
 ت اجى وذل ك عن د الع ارف      ني ش ق ي  ۞۞وكم فىت الب    س للخ      يش حتسب         ه  
 ( )وذا معه اللبس مأسور فلم يف             ق  ۞۞فإن ذل        ك ل      م قحج       به ملبس          ه  

أي املنجي من  ( )[العمل الصاحل: ]قوله. عنها أو الناشئة عنه ﴿َولَِباُس الت َّق َوَى﴾ أي النشىء: قوله     
 العذاب, 

                                                             

إن قضية اللباس والثياب قضية مشهورة بوَّب العلماء هلا يف كتبهم أبوابا خيصها, وميكن أن نقول هنا إن اللباس إذا سرت العورة (    )
رُت فهو جائز, فال شكومل يكن لباس شهرة وال مشاهبا فيه لشعار دين  غ  . رِي اإلسالم  ومل يُقصد فيه التفاخر والَتَبخ 

ضية يقول فيه عند تفسري قوله تعاىل ﴿ َويَ و َم يُ ع َرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر أَذ َهب ُتم  وللواحدي كالم مجيل يف هذه الق: قلت (    )
ن  َيا َواس   قِّ َومبَِ طَيَِّباِتُكم  يف َحَياِتُكُم الدُّ َر ِض ِبَغري ِ احلَ  َتك ربُوَن يف األ  ُوِن مبَا ُكن ُتم  َتس  َن َعَذاَب اهل  تَ ع ُتم  هِبَا فَال يَ و َم جُت َزو  ُسُقوَن﴾ َتم  ا ُكن ُتم  تَ ف 

ألن هذه اآلية ال  إن الصاحلني يؤثرون التقشف والزهد يف الدنيا رجاء أن يكون ثواهبم يف اآلخرة أكمل,[: ٠ :سورة األحقاف, اآلية]
 تدل على املنع من التمتع, ألن هذه اآلية وردت يف حق الكافر, وإمنا وبخ اهلل الكافر, ألنه َتتع بالدنيا ومل يؤد شكر املنعم بطاعته,

َم زِيَنَة اهلل اليت َأخ رََج ﴿ُقل  َمن  َحرَّ : واإلميان به, وأما املؤمن فإنه يؤدي بإميانه شكر املنعم, فال يّبخ بتمتعه, ويدل على ذلك قوله تعاىل
نعم ال يُ ن َكر أنَّ االحرتاز عن التنعيم أوىل؛ ألن النفس إذا اعتادت التنعيم صعب [    : األعراف ] لِِعَباِدِه َوال طَّيَِّباِت ِمَن الرزق﴾ 

َي ُل إىل تلك الطيبات على فعل ما ال يَ ن بَ 
دخلت : , قال-رضي اهلل عنه-روى عمر, . ِغيعليها االحرتاز واالنقياد وحينئذ رمّبا محله امل

ادعه اهلل أن يُوسَِّع على أمتك, فإنَّ فارساا : فإذا هو على ُزّمال  َحِصري  قد أثر الّزّمال جبنبه فقلت يا رسول اهلل ,-ملسو هيلع هللا ىلص-على رسول اهلل 
سنن البيهقي : انظر احلديث" ]م يف احلياة الدنياأولَِئَك قوم قد ُعجَِّلت  هلم طيباهت: "والروَم قد وسع عليهم وهم يعبدون غري اهلل فقال

 .  ص 6 , انظر الواحدي, مصدر سابق, ج [66 ص  , ج٠  6الكربى, باب ما وجب عليه من َتيري النساء, برقم
 .ومل أقف على قائلها(    )
 . 4 ص 4القرطيب, مصدر سابق , ج: انظر. هذا على قول عبد اهلل ابن عباس , رضي اهلل عنهما(    )
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ٌر﴾ أي فاسم االشارة مبتدأ [ خربه مجلة: ]قوله ( ).ألن االنسان يكسى من عمله يوم القيامة ﴿َذِلَك َخي  
لَِباُس ﴿وَ : ثان, وخري خربه, واجلملة من املبتدإ الثاين, وخربه خرب األول, واسم اإلشارة عائد على قوله

إن اهلل ال ينظر إىل صوركم ": الت َّق َوَى﴾ وإمنا كان خريا ألنه يسرت من فضائح اآلخرة, ويف احلديث
فإذا كان كذلك, فينبغي لالنسان أن يشتغل بتحسني  ( )"وأموالكم, وإمنا ينظر إىل أعمالكم وقلوبكم

: ( )ولذلك قال العارف البكري ( )ظاهره باألعمال الصاحلة, وباطنه باإلخالص, فإنه حمل نظر اهلل منه,
 .إهلي زين ظاهري بامتثال ما أمرتين به وهنيتين عنه, وزين سري باإلسرار  وعن األغيار فصنه

                                                             

لعل املصنف يشري إىل األحاديث اليت فيها ذكر الكسوة ألصحاب القرآن وكسوة الكرامة وغريها اليت وردت يف سنن : قلت(    )
اقرؤوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة انه يقول يوم القيامة يا رب : مسعت أبا هريرة يقول: حديث أيب صاحل قالالدارمي وغريه من 

مة فيحلى حلية الكرامة يا رب اكسه كسوة الكرامة فيكسى كسوة الكرامة يا رب البسه تاج الكرامة يا رب أرض عنه حله حلية الكرا
,  4 ص  سنن الدارمي, كتاب فضائل القرآن, باب فضل القرآن, ج: انظر. , وهذا احلديث حسن لغريه"فليس بعد رضاك شيء

 .    برقم
ِتَقارِِه َوَدِمِه  صحيح: انظر. أخرجه مسلم يف صحيحه(    ) لِِه َواح  ِلِم َوَخذ  َداِب, بَاب حَت ِرمِي ظُل ِم ال ُمس  مسلم, كتاب ال ربِّ َوالصَِّلِة َواآل 

 .  6 , برقم  4 ص  َوِعر ِضِه َوَمالِِه, ج
ق بالنية عند إرادة الصالة, حملها القلب, وال حمل هلا يف اللسان يف مجيع األعمال؛ وهلذا كان من نطقلت, وهو حمل النية والنية (    )

أو الصوم, أو احلج, أو الوضوء, أو غري ذلك من األعمال كان مبتدعاا قائالا يف دين اهلل ما ليس منه؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسم  
إين نويت  اللهم إين نويت أن أتوضأ , اللهم: كان يتوضأ , ويصلي ويتصدق , ويصوم وقحج, ومل يكن ينطق بالنية, فلم يكن يقول 

أن أصلي, اللهم إين نويت أن أتصدق ,اللهم إين نويت أن أصوم, اللهم إين نويت أن أحج, مل يكن يقول هذا؛ وذلك ألن النية 
 ﴿ُقل  ِإن  َُت ُفوا َما :حملها القلب, واهلل عز وجل يعلم ما يف القلب, وال خيفي عليه شيء, كما قال اهلل تعاىل يف اآلية اليت ساقها املؤلف

ُه اللَُّه﴾ , وجيب على اإلنسان أن خيلص النية هلل سبحانه وتعاىل يف مجيع [6  :سورة آل عمران, اآلية] يف ُصُدورُِكم  أَو  تُ ب ُدوُه يَ ع َلم 
 .6 ص  العثيمني, شرح رياض الصاحلني, ج: انظر. عباداته, وأن ال ينوى بعباداته إال وجه اهلل والدار اآلخرة

ل م س ل ك ال خ ل وت ي, م ص ط ف ى ال ب ك ري ب ن ك م ال ال دي ن ب ن ع ل ي ب ن ك م ال ال دي ن ب ن ع ب د ال ق ادر م ح ي ال دي ن هو اإلم ام ا(    )
ال ص دي ق ي ال ح ن ف ي ال دم ش ق ي ال ب ك ري, وهو شخصية حمرتمة عند العلماء املتصوفة مجيعا واخللوتية خصوصا, كان يوصف عند 

. ي نأخرين بأنه قطب الدين البنة, وه و األس ت اذ األع ظ م ق دوة ال س ال ك ي ن و ش ي خ ال ط ري ق ة و ال ح ق ي ق ة, وم رب ي ال م ري داملتصوف املت
د ال روم ه  وس اف ر إل ى ب الد ك ث ي رة م ن ه ا ال ق س ط ن ط ي ن يتة وب ال ٠66 ووصفه بعضهم بأنه بلغ إىل درجة الكشف, ول د ب دم ش ق ع ام 

 ه ال ط ري ق وع م وال ع راق وح ل ب وال م وص ل وب الد ال ش ام ول ب ن ان وب غ داد وال ق دس وم ص ر وال ح ج از, وف ي ك ل ه ذه ال ب الد ان ت ش ر ع ن
 .6  ص ٠لزركلي, يف األعالم, جا: انظر . ه  6  اإلرش اد ن ت وف ي ب م ص ر ع ام 
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فيه التفات : ]قوله. َذِلَك ِمن  آيَاِت الّلِه﴾ اسم اإلشارة عائد على اللباس املنزل بأقسامه﴿: قوله      
 .م تذكرون, ونكتته دفع الثقل يف الكالمأي وكان مقتضى الظاهر لعلك[ عن اخلطاب

﴿يَا َبيِن آَدَم﴾ ملا ذكرهم نعمة اللباس, نب ََّهُهم على أن الشيطان حسود وعدو هلم, كما أنه : قوله      
ِتنَ نَُّكُم الشَّي طَاُن﴾ هو هني له صورة, ويف احلقيقة هني لنيب آدم عن اإلصغاء : قوله. عدو  ألبيهم ﴿اَل يَ ف 

باعه, فليس املراد النهي عن تسلطه, إذ  ال قدرة ملخلوق على منع ذلك, ألنه قضاء مربم, بل لفتنته وات
رََج﴾ : قوله[. أي ال تتبعوه فتفتنوا: ]املراد النهي عن امليل إليه, وإىل ذلك أشار املفسر بقوله ﴿َكَما َأخ 

والتقدير فتنة إخراج الكاف مبعَّن مثل صفة ملصدر حمذوف, وما مصدرية تسبك مع ما بعدها مبصدر, 
      . الباء سببية[ بفتنته: ]قوله. قوله ﴿أَبَ َوي ُكم﴾ أي آدم وحواء. أبويكم, واجلامع بينهما زوال النعم يف كل

أي من ضمري الشيطان, وإسناد النزع إليه باعتبار كونه سببا فيه, والنزع أخذ الشىء [ حال:]قوله    
وفيه إشارة إىل أن من اتبع  ( )ُع النَّاَس َكأَن َُّهم  أَع َجاُز خَن ل  مُّنَقِعر ﴾,﴿تَنِز : بسرعة وقوة, ومنه قوله تعاىل

 .وأتى باملضارع حكاية للحال املاضية استحضارا للصورة العجيبة ( ).الشيطان, تزول نعمه بقوة وسرعة
. احذروه ألنه يراكم اخلف: ﴿إِنَُّه يَ رَاُكم ﴾ تعليل للتحرز من الشيطان الالزم للنهي, كأنه قيل: قوله     
﴿َوقَِبيُلُه﴾ معطوف على الضمري املتصل يف ﴿يَ رَاُكم ﴾ وأتى بالضمري املنفصل, وإن كان قد حصل : قوله

الفصل بالكاف زيادة يف الفصاحة, والقبيل اسم ملا اجتمع من شتات اخللق, ولذلك فسره باجلنود, 
﴾ ابتدائية, و﴿َحي ُث﴾ ظرف  ﴿ِمن  َحي ثُ : قوله ( ).والقبيلة اجلماعة من أب واحد نَ ُهم ﴾ ﴿ِمن  اَل تَ َرو 

                                                             

 .٠ :سورة القمر, اآلية(   ) 
َشاء َوالّلُه يَِعُدُكم مَّغ ِفرَةا مِّن ُه َوفَ (    ) سورة ]ض الا َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم﴾ كما يف قوله عز وجل ﴿الشَّي طَاُن يَِعدُُكُم ال َفق َر َويَأ ُمرُُكم بِال َفح 

ركم باإلمساك, وخيوفكم بالفقر وإياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأم: , وقال السعدي رحه اهلل تعاىل[64 :البقرة, اآلية
وما : , قلت[   ص  السعدي, مصدر سابق, ج: انظر .]واحلاجة إذا أنفقتم, وليس هذا نصحا لكم, بل هذا غاية الغش, انتهى

 َأيب حديث دام الشيطان يعد بالفقر وهو كذاب لعني, ومن َتسك ومل ينفق فمعوله الفقر والتلف كما جاء يف احلديث املتفق عليه من 
ِبُح ال ِعَباُد ِفيِه, ِإالَّ َمَلَكاِن يَ ن زاَِلِن, فَ يَ ُقوُل َأَحُدمُهَا: " -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل َرُسوُل اللَّهِ : ُهرَي  َرَة, قَالَ  اللَُّهمَّ َأع ِط ُمن ِفقاا َخَلفاا, َويَ ُقوُل : َما ِمن  يَ و م  ُيص 

َخُر اللَُّهمَّ  فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسَّن : ب الزكاة, باب قول اهلل تعاىلصحيح البخاري, كتا: انظر".]أَع ِط ممسكا تلفا: اآل 
 [.  64 , برقم  4 ص  , وصحيح مسلم, كتاب الزكاة, باب املنفق واملمسك, ج6   , برقم   ص  اخل, ج

الزبيدي, يف التاج, : انظر. ب  واحد  بنو أ: قُ ُبل, والَقِبيلةُ : اجلماعُة يكونون من الثالثِة فصاعداا من َقوم  شىتَّ, ومجُعه: والَقِبيلُ (    )
 .   ص  مصدر سابق, ج
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فأجسامهم  [ لَِلطَاَفة أجسادهم: ]قوله. مكان التقدير إنه يراكم رؤية مبتدأه من مكان ال تروهنم فيه
وال نراه للطافته وعدم تلونه, هذا وجه عدم رؤيتهم لنا فكثافة أجسادنا (  )كاهلواء, نعلمه ونتحققه

وهذا حيث كانوا بصورهتم األصلية, وأما  ( ).بعضهم لبعض فحاصله لقوة يف أبصارهم وتلوننا, وأما رؤية
اجلميلة أو احلسيسة, وحتكم  ( )إذا تصوروا بغريها فرتاهم, ألن اهلل جعل هلم قدرة على التشكيل بالصور

ئكة, أن فاآلية ليست على عمومها والفرق بينهم وبني املآل. عليهم الصورة كما يف األحاديث الصحيحة
املآلئكة ال يتشكلون إال يف الصورة اجلميلة وال حتكم عليهم خبالف اجلن وقد ورد أن الشيطان جيري من 

﴿الَِّذي : وجعلت صدر بين آدم مساكن هلم, إال من عصمه اهلل, كما قال تعاىل ( )ابن آدم جمرى الدم,
ِوُس يف ُصُدوِر النَّاِس﴾ قال إبليس جعل لنا : قال جماهد. دم ال يروهنمفهم يرون بين آدم, وبنو آ ( )يُ َوس 

إن عدوا يراك : وقال مالك بن دينار (6).أربع نرى وال نرى, وخنرج من حتت الثرى, ويعود شيخنا شابا
لَِياء﴾ أي صريناهم أعوانا : قوله (٠).وال تراه لشديد اجملاهدة, إال من عصمه اهلل َياِطنَي أَو  ﴿ِإنَّا َجَعل َنا الشَّ

 .فتحرزوا منهم. ؤمنني ومكناهم من إغوائهملغري امل

                                                             

 .أي تتم معرفتهم والتحقق هبم عن طريق األحاديث اليت وردت يف شأهنم إضافة إىل اآليات اليت تليت يف حقهم(    )
يف عيوهنم إدراكا, واإلنس ال  إن َُّهم يرون اإلن س ألن اهلل عز وجل خلق: وهذا رأي املعتزلة, وأما أهل السنة واجلماعة قالوا (    )

ال  يروهنم, ألنَُّه تعاىل مل خيلق هذه اإلدراك يف عيون اإلنس, وأما املعتزلة فتقول مثل ما قاله املصنف, قال اآللوسى ما والقضية مطلقة
شهد ملا قلنا ما صح من وي. دائمة , فال تدل على ما ذهب إليه املعتزلة من أن اجلن ال يرون وال يظهرون لإلنس أصال وال يتمثلون 

رؤية النىب صلى اهلل عليه وسلم ألحدهم حني رام أن يشغله عن الصالة فأمكنه اهلل منه , وأراد أن يربطه ىف سارية من سوارى املسجد 
اآللوسى, مصدر سابق, : رانظ. ﴿قَاَل َربِّ اغفر يل َوَهب  يل ُمل كاا الَّ يَنَبِغي أَلَحد  مِّن بعدي﴾ فرتكه: مث ذكر دعوة سليمان ىف قوله

 .4  ص 6ج
 [.الصورة]كذا يف األصل, ويف النسخ املطبوعة (    )
ِ َأنَّ َصِفيََّة َرِضَي اللَُّه َعن  َها أََتت  النَّيبَّ (    ) َسني  ا  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد ورد يف صحيح البخاري من حديث َعِليِّ ب ِن احلُ  َوُهَو ُمع َتِكٌف فَ َلمَّ

َن َصاِر فَ َلمَّا أَب َصرَُه َدَعاُه فَ َقالَ َرَجَعت  َمَشى َمَعَها فَ  َياُن َهِذِه َصِفيَُّة فَِإنَّ الشَّي طَاَن جَي رِي : أَب َصرَُه َرُجٌل ِمن  األ  َا قَاَل ُسف  تَ َعاَل ِهَي َصِفيَُّة, َوُرمبَّ
مِ  ََدِب,: انظر. ِمن  اب ِن آَدَم جَم َرى الدَّ  . 6  ص  , ج٠ 6  , برقم لتسبيح عند التعجبباب التكبري وا صحيح البخاري,ِكَتاب األ 

 . : سورة الناس, اآلية(    )
 .   ص 6السيوطي, يف الدر, ج: انظر(   6)
 .   ص  , والبغوي, مصدر سابق, ج6  ص  الكشاف, مصدر سابق, ج: انظر(   ٠)
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﴿َوِإَذا فَ َعُلوا  فَاِحَشةا﴾ هذه اآلية نزلت يف كفار مكة, كانوا يطوفون عراة رجاهلم بالنهار, : قوله     
ال ينبغي أن أطوف يف ثوب قد عصيت : ونساؤهم بالليل, فكان أحدهم إذا قدم حاجا أو معتمرا يقول

فإن وجد وإال طاف عريانا, وإذا فرض وطاف يف ثياب نفسه, ألقاها .  إزارافيه ريب, فيقول من يعري يل
نَا﴾ اخل أي حمتجني هبذين األمرين: قوله ( ).إذا قضى طوافه وحرمها على نفسه تقليد : ﴿قَالُوا  َوَجد 

َشاء﴾ أي رد مل: قوله(  ).اآلباء, واالفرتاء على اهلل  ( )[رد]قالتهم الثانية, وترك ﴿ُقل  ِإنَّ الّلَه الَ يَأ ُمُر بِال َفح 
﴿أَتَ ُقولُوَن َعَلى الّلِه َما اَل تَ ع َلُموَن﴾ أي ألنكم مل تسمعوه مشافهة, ومل : قوله. األوىل لوضوح فسادها

أي وتوبيخ وفيه معَّن [ استفهام إنكاري: ]قوله. تأخذوه من األنبياء الذين هم وسائط بني اهلل وخلقه
 .النهي

ِط﴾ خرب: دفع بذلك ما يقال إن قوله[ عَّن القسطمعطوف على م: ]قوله   : وقوله. ﴿أََمَر َريبِّ بِال ِقس 
األول أن أقيموا معطوف على : فأجاب جبوابني. ﴿َوأَِقيُموا ﴾ إنشاء وال يصح عطف اإلنشاء على اخلرب

قسط فاقبلوا الثاين أن الكالم فيه حذف, والتقدير قل أمر ريب بال. املعَّن, والتقدير قال أقسطوا وأقيموا
أي صالتكم, ففيه تسمية الكل باسم أشرف أجزائه, ألن [ أي أخلصوا له سجودكم: ]قوله. وأقيموا

﴿َكَما َبَدَأُكم  : قوله. ﴿َواد ُعوُه﴾ عطف عام: قوله ( ).أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
 ء أي يعيدكم أحيا ( )تَ ُعوُدوَن﴾ كالم مستأنف مسوق للرد على منكري البعث

                                                             

 .   ص 4السيوطي يف الدر, ج: انظر. ذكره السيوطي وأسنده إىل ابن أيب حامت(    )
 .وال زالت هذه هي احلجة للمعاندين املقلدة تقليد األعمى قبل نزول القرآن وبعده إىل يومنا هذا(    )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
صحيح مسلم,  : انظر. وهذا جزء من احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه(    )

 .    برقم 6 ص  ج باب ما يقال يف الركوع والسجود,كتاب الصالة, 
كما بدأكم شقياا وسعيداا, كذلك تبعثون   :القول األول أن معَّن اآلية: وهلذا الدليل اختلف املفسرون فيها إىل أربعة أقوال: قلت(    )

وكفر بعضكم, كذلك تبعثون يوم القيامة, كما بدأكم فآمن بعضكم :قالوا: , والثاين-رضي اهلل عنهما-يوم القيامة, قال به ابن عباس 
: والرابع. قال به احلسن, وابن زيد. كما خلقكم ومل تكونوا شيئاا, كذلك تعودون بعد الفناء أحياء: قالوا: والثالث. قال به أبو سفيان

قُح َشُر النَّاُس يَ و َم الِقياَمِة : "-ملسو هيلع هللا ىلص-وبه يقول مجهور املفسرين واستدلوا بقوله . كما بدأكم ال َتلكون شيئاا, كذلك تبعثون يوم القيامة
َنا إِنَّا ُكنَّا فَاِعلنَي﴾ " ُحَفاةا ُعرَاةا ُغرالا َوأَوَُّل َمن  ُيَكَسى إِب  رَاِهيُم َعَليِه السَّاَلمُ  سورة األنبياء, ]مث قرأ ﴿َكَما َبَدأ نَا أَوََّل َخل ق  نُِعيُدُه َوع داا َعَلي  
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 .باألرواح واألجساد بعينها ( ) [أي]

﴿فَرِيقاا َهَدى﴾ فريقا معمول هلدى, وفريقا الثاين معمول ملقدر من قبيل االشتغال موافق يف : قوله     
﴿ِإن َُّهُم اَتََُّذوا﴾ علة : قوله. املعَّن, والتقدير وأضل فريقا حق عليهم الضاللة, أي ثبت يف األزل ضالهلم

َتُدوَن﴾ أي يظنون أهنم على هدى, واحلال أهنم ليسوا : َلي ِهُم﴾ قوله﴿َحقَّ عَ : لقوله ﴿َوقَح َسُبوَن أَن َُّهم مُّه 
 .كذلك

أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة, : ﴿يابين آدم﴾ إخل سبب نزوهلا كما قال ابن عباس: قوله    
يها وكانوا ال يأكلون ىف ايام الرجال بالنهار والنساء بالليل يقولون ال نطوف ىف ثياب عصينا اهلل ف

(  )حجهم إال قوتا وال يأكلون حلما وال دمسا يعظمون بذلك حجهم, فَهمَّ املسلمون أن يفعلوا كفعلهم,

راعى ىف هذا احملل سبب النزول, واصل الواجب وعموم اللفظ يفيد أن [ ما يسرت عورتكم: ]قوله
قوله ﴿عند   ( ).اب كما هو املندوب شرعا تأملاملطلوب ىف الصالة والطواف ومشاهد اخلري مجيل الثي

                                                                                                                                                                                                    

.    ص  , والبغوي, مصدر سابق, ج4٠ ص ٠, والقرطيب, مصدر سابق, ج   ص   الطربي, ج: انظر[.   ٠ : اآلية
 . ٠ - ٠ ص  وابن كثري, مصدر سابق, ج

 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
 -ن جرير هذه اآلية الكرمية رد على املشركني فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة , كما رواه مسلم والنسائي واب(    )

كانوا يطوفون : من حديث شعبة, عن سلمة بن كهيل, عن مسلم البطني, عن سعيد بن جبري, عن ابن عباس قال -واللفظ له 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فال أحله فقال   وكانت املرأة تقول, الرجال بالنهار, والنساء بالليل,: بالبيت عراة, الرجال والنساء

, وهذا اخلرب, رواه مسلم يف صحيحه,  46 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ :اهلل تعاىل
 ,     برقم 6  ص  ج﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾,  :باب وجوب الصالة يف الثياب وقول اهلل تعاىل, أبواب الصالةكتاب 

, من طريق أيب داود الطيالسي, عن 6  ص  , ج 6   عراف, برقمورواه احلاكم يف املستدرك, كتاب التفسري, تفسري سورة األ
حديث صحيح على شرط الشيخني , ومل : ), مث قال احلاكم (قل من حرم زينة اهلل: نزلت هذه اآلية: )شعبة, بنحوه, ولكن قال

 . , ووافقه الذهيب(خيرجاه
ملسبغ للعورة ما مل يقصد به إسراف وال خميلة, وهو املطلوب والذي يظهر أن معَّن الزينة يف هذه اآلية هو اللباس الساتر ا(    )

والزينة ال حتصل إال بالّسرت التام للعورات , ولذلك صار التزين بأخذ : للمصلي ارتداءه كما هو مبني يف كتب الفقه, قال ابن عادل
 .   ص ٠, مصدر سابق, جابن عادل: انظر. الثياب يف اجلمع واألعياد ُسنَّة, فوجب محل الزينة على سرت العورة
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من  ( )كل مسجد﴾ املسجد ىف االصل موضع السجود, مث أطلق وأريد منه نفس الصالة والطواف,
باب تسمية احلال باسم احملل, والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب, فالذي ينبغي لألمة التجمل 

. قوله ﴿وكلوا واشربوا﴾ أي من احلالل فإنه راس التقوى ( )بالثياب عند حضور مشاهد اخلري مع القدرة,
قوله ﴿وال تسرفوا﴾ أي بأن حُتَرِّموا احلالل كما كانوا يفعلون من امتناعهم من اللحم والدسم, أو حُتلوا 

ما مأل "احلرام أو تتجاوزوا احلد ىف االكل والشرب, كالتعمق ىف ذلك أو اإلكثار املضر, ملا ىف احلديث 
ملا يف  ( )ألن ما زاد على ثلث البطن ال يعود على الشخص إال بالضرر, ( )"اء شرا من بطنهابن آدم وع

وهي إدخال الطعام على الطعام فاملناسب ان ال يأكل حىت جيوع, وأن  ( ) "أصل كل داء الربدة"احلديث 
ى ملكها عن , فإن ملك النفس على االسراف ىف املباح, أكرب دليل عل(6)[الطعام] يقوم ونفسه تشتهي

                                                             

 .4  ص  الواحدي, مصدر سابق, ج: انظر . ﴿عند كل مسجد﴾ للصالة والطواف: ولذلك قال الواحدي(    )
احتج بعض العلماء هبذه اآلية ومبا ورد يف معناها من السنة, أنه يستحب التجمل عند الصالة, وال سيما يوم اجلمعة : قلت(    )

نه من الزينة, والسواك ألنه من َتام ذلك, ومن أفضل الثياب البياض, كما جاء يف احلديث الذي أخرجه ويوم العيد, وكذلك الطيب أل
البسوا من ثيابكم : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يف مسنده من حديث عبد اهلل ابن عباس رضي اهلل عنهما, قال: أمحد

  ".وإن من خري أكحالكم اإلمثد, فإنه جيلو البصر, وينبت الشعر البياض, فإهنا من خري ثيابكم, وكفنوا فيها موتاكم,
هذا حديث جيد اإلسناد, رجاله على شرط مسلم, ورواه أبو داود, والرتمذي, وابن ماجه, من حديث عبد اهلل بن عثمان بن خثيم, 

, وسنن ابن 44٠ برقم  6ص  سنن أيب داود, كتاب الطب, باب يف األمر بالكحل, ج:]انظر. حسن صحيح: وقال الرتمذي
 [. 6  برقم 6   ص  ماجه, كتاب الطب, باب الكحل واإلمثد, ج

, من حديث  املقدام بن   ٠6احلاكم يف املستدرك, كتاب الرقاق, برقم: أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه, انظر(    )
ع ُت : املِق َداِم ب ِن َمع ِدي َكِرَب قَالَ روى الرتمذي يف صحيحه, َعن  , و    ص  ج. معدي كرب الكندي رضى اهلل تعاىل عنه مسَِ
َن ُصل َبُه فَِإن  َكاَن ال حَمَاَلَة  :َرُسوَل اللَِّه   َصلَّى اللَّه َعَلي ِه َوَسلََّم   يَ ُقولُ  ِب اب ِن آَدَم ُأُكالٌت يُِقم  َما َمأل آَدِمي  ِوَعاءا َشر ا ِمن َبط ن , حِبَس 

صحيح اجلامع للرتمذي, كتاب : انظر. قَاَل أَبو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  ,"ٌث ِلَشرَاِبِه َوثُ ُلٌث لِنَ َفِسهِ فَ ثُ ُلٌث ِلطََعاِمِه َوثُ لُ 
  , ج46  باب ما جاء يف كراهية كثرة األكل, برقم الزهد, 

 .وهذه اجلملة جزء من احلديث ولكنه أتاه باملعَّن, واهلل أعلم: قلت(    )
املقاصد احلسنة " بل هو من كالم احلارث بن كلدة طبيب العرب أو غريه -ملسو هيلع هللا ىلص -ال يصح رفعه إىل النيب : "يقال السخاو (    )
 (. ٠   ) كشف اخلفاء : , وانظر (   ٠ )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(   6)
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[ إنكارا عليهم]قوله . قوله ﴿إنه ال قحب املسرفني﴾ أي يعاقبهم على ذلك وال يرضى فعلهم ( ).احلرام
 .وتوبيخا هلم, وحيث كان إنكاريا فال جواب له

﴿اليت أخرج لعباده﴾ أي اليت خلقها من النبات, كالقطن والكتان, ومن احليوان كاحلرير : قول ه
الدروع, وكلها جائزة للرجال والنساء, ماعدا احلرير اخلالص للرجال فإنه قحرم والصوف, ومن املعادن, ك

واملعتمد  ( )وأما ما اختلط باحلرير وغريه ففيه خالف العلماء بالكراهة واحلرمة واجلواز, ( )عليهم إمجاعا,
                                                             

منهي عنه إتيانه ومن ملك نفسه عن العفو فيما إذ هو حالل له ومل يؤمر برتكه, فرتكه وإتيانه له سواء وأما احلرام فهو : قلت(    )
, سنن النسائي أبيح له سهل عليه ترك ما هني عنه, فله أن يفعل ما يشاء مما أباح اهلل له على حدود قول النيب صلى اهلل عليه وسلم

ا شئت, ما أخطأتك ُكل  ما ِشئ َت, والَبس  م" :-رضي اهلل عنهما-وقال ابن عباس  (. 6٠ )وسنن ابن ماجة برقم ( ٠6/ )
رََج لِِعَباِدِه﴾: بَاب قَ و ِل اللَِّه تَ َعاىَل , ِكَتاب اللَِّباسِ ,  صحيح البخاري: انظر ".سرف وخميلة: خصلتان , ﴿ُقل  َمن  َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّيِت َأخ 

  . 4ص 4 ج
قحل للنساء اللبس والتختم مطلقاا والتحلي باحللي وهو كما قال املصنف إنه قحرم على الرجال لبس احلرير والتختم بالذهب, و (    )

رواه ابن أيب شيبة عن " ]الذهب واحلرير ِحل  إلناث أميت, حرام على ذكورها: "من الذهب والفضة, كما ورد يف أحاديث كثرية منها
 -رضي اهلل عنه-وحديث علي [ حديث حسن صحيح,: زيد بن أرقم, وأخرجه الرتمذي بلفظ آخر عن أيب موسى األشعري, وقال

, وحديث [حديث حسن صحيح: وقال عنه الرتمذي. رواه اجلماعة إال البخاري" ]عن التختم بالذهب -ملسو هيلع هللا ىلص-هنى رسول اهلل : "قال
يعمد : "رأى يف يد رجل خاَتاا من ذهب, فنزعه فطرحه, وقال -ملسو هيلع هللا ىلص-إن رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-عبد اهلل ابن عباس 

رواه " ]إمنا يلبس احلرير يف الدنيا من ال خالق له يف اآلخرة: "- ملسو هيلع هللا ىلص -, وقال رسول اهلل " فيجعلها يف يده أحدكم إىل مجرة من نار
: , وتبيني احلقائق4  -٠  ص   ج: , اللباب6٠-,  4ص 4ج: تكملة الفتح: ويرجع يف هذه املسألة إىل كل من[. ]مسلم

,    ص ٠ج: ومابعدها, واملنتقى على املوطأ  ٠ ص  ج: ة, وشرح الرسال   ص  ج: ومابعدها, والدر املختار   ص 6ج
-44 ص  ج: , واملغين 4- 4ص  ج: , ونيل األوطار 6 , ٠  -٠  ص  ج: , وجبريمي اخلطيب  ص  ج: واملهذب

 6 .] 
فهم . يس حبرام واحلرير املخلوط بغريه إذا كان أكثر من بقية فهو حرام عند الشافعية وإن كان نصفه فما دونه من احلرير فل (    )

وعند  النووي, : انظر . أما املختلط من حرير وغريه فال قحرم إال أن يكون احلرير أكثر وزنا: قال النووي. يرون أن لالكثر حكم الكل
مبين على بقطن وحنوه فأجاز اخلز ومنع اآلخر , وهذا  املالكية يف املختلط أقوال ثالثها الكراهة , ومنهم من فرق بني اخلز وبني املختلط

ابن  لبسه عشرون نفسا من الصحابة وأكثر, وأورده : أبو داود عن مجاعة من الصحابة وغريهم , قال لبس اخلز وقد ثبت, تفسري اخلز
عبد اهلل بن سعد  أبو داود من طريق عن مجع منهم وعن طائفة من التابعني بأسانيد جياد, وأعلى ما ورد يف ذلك ما أخرجه أيب شيبة

انظر سنن أيب داود,  ] -ملسو هيلع هللا ىلص-كسانيها رسول اهلل : رأيت رجال على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو يقول: "أبيه قال عن الدشتكي
زِّ  كتاب اللباس, واألصح يف تفسري اخلز أنه ثياب سداها من حرير وحلمتها من غريه,  .[٠ ٠ برقم 4٠ص  , جباب َما َجاَء ىِف اخلَ 

أصله اسم دابة يقال هلا اخلز مسي الثوب املتخذ من وبره خزا لنعومته مث أطلق : حنوه , وقيل  وتنسج خملوطة من حرير وصوف أ: وقيل
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أن الكافر  إن املشاهد: عدم احلرمة, قوله ﴿قل هي﴾ أي الزينة من الثياب التبع, وهذا جواب عما يقال
يستمتع بالزينة واملستلذات أكثر من املسلم, فكيف يقال إهنا ﴿للذين آمنوا ىف احليوة الدنيا﴾ فأجاب مبا 

َلُه ِمَن : ويؤيد هذا املعَّن قوله تعاىل ( )ذكر, َعل  َه ََذا بَ َلداا آِمناا َوار ُزق  َأه  ﴿َوِإذ  قَاَل ِإب  رَاِهيُم َربِّ اج 
َطرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِئ   الثََّمرَاِت َمن  آَمنَ  ُهم بِالّلِه َوال يَ و ِم اآلِخِر قَاَل َوَمن َكَفَر فَأَُمت ُِّعُه قَِليالا مُثَّ َأض  َس ِمن  

, ولذا ال يعاقبون عليها ألن اهلل خلقها هلم بطريق االصالة ليستعينوا هبا على طاعاته ولذا إذا ( )ال َمِصرُي﴾
أي ال [ خاصة هبم]قوله  ( ).الزمان تقوم القيامة, إذ مل يبق مستحق للنعم عدمت املؤمنون ىف آخر

أي من الضمري ىف اخلرب يف [ والنصب حال]قوله . أي خرب ثان[ بالرفعي]قوله . يشاركهم فيها غريهم
كانت احملذوف, والتقدير هي كائنة للذين ءامنوا ىف احليوة الدنيا حال كوهنا خالصة هلم يوم القيامة, وإمنا  

خالصة للمؤمنني يوم القيامة, ألن رمحة اهلل تنفرد باملؤمنني وغضبه ينفرد بالكافرين, قال تعاىل, ﴿وامتزوا 
﴿كذلك نفصل االيت﴾ أي نُ بَ ي ُِّنها ونُ َوضُِّحها ىف غري هذا املوضع, مثل : قوله ( )اليوم أيها اجملرمون﴾,

فإهنم ]قوله . مون﴾ أي إنه مستحق للعبادةذلك التفصيل والتوضيح ىف هذا املوضع, قوله ﴿لقوم يعل
أي والقتل وسلب االموال وسائر االنواع [ كالزىن]قوله . اي وغريهم ال يعبأ به وال خياطب[ املنتفعون هبا

                                                                                                                                                                                                    

على ما خيلط باحلرير لنعومة احلرير , وعلى هذا فال يصح االستدالل بلبسه على جواز لبس ما خيالطه احلرير ما مل يتحقق أن اخلز 
الكراهة,  مالك وأجاز احلنفية واحلنابلة لبس اخلز ما مل يكن فيه شهرة , وعند. م الذي لبسه السلف كان من املخلوط باحلرير واهلل أعل

 ,  6  ص  , وابن رشد, مصدر سابق, ج 6 ص ٠ ابن حجر العسقالين يف الفتح, ج: انظر. وهذا كله يف اخلز
ا يف الدنيا, هي خملوقة ملن آمن باهلل وعبده يف احلياة الدني: يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية(    ) ا, وإن شركهم فيها الكفار حسا

رَكهم فيها أحد من الكفار, فإن اجلنة حمّرمة على الكافرين   ابن كثري, مصدر سابق, ج: انظر . فهي هلم خاصة يوم القيامة, ال َيش 
 .٠  ص

 .6  :سورة البقرة, اآلية(    )
ال تقوم الساعة إال " الذي أخرجه مسلم يف صحيحه  -عنه رضي اهلل-كأن املصنف يشري إىل حديث عبد اهلل بن مسعود (    )

 . 64  ص  ,  ج6 6 صحيح مسلم, كتاب الفنت , باب قرب الساعة , برقم : انظر" . على شرار اخللق 
ا وليس يف احلديث ذكر أن القيامة لسبب عدم املؤمنني على األرض, بل إمنا جمليء األجل الذي حدده ربنا عز وجل لقيامه كم: قلت

 .يف غري آية من القرآن, واهلل أعلم
 .6 : سورة يس, اآلية(    )
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املراد باجلهر املعاصي الظاهرية, كالقتل وشرب اخلمر, وسر [ أي جهرها وسرها]الفسق باجلارحة, قوله 
 .العجب والكرب والرياءاملعاصي الباطنية القلبية ك

. ﴿واإلمث﴾ عطف عام على خاص, وما بعده عطف خاص على عام ملزيد االعتناء بشأنه: قوله
أي للناس, إما بالقتل, أو سلب األموال, أو التكلم ىف أعراضهم أو غري ذلك, قوله [ هو الظلم]قوله 

به سلطنا﴾ ما نكرة مبعَّن  قوله ﴿مامل ينزل. ﴿بغري احلق﴾ إيضاح ملعَّن ﴿والبغي﴾ فهو صفة كاشفة
قوله . أي دليال, ألن دليل الوحدانية هلل أبطل الشر لغريه[ حجة: ]قوله. شئ, أي شيئا سواه تعاىل

 ( ).ويدخل ىف ذلك املفيت بالكذب ( )أي كتحليل احلرام,[ وغريه]
[ اعةس]قوله . وقت معني[ مدة]قوله  ( ).﴿ولكل أمة أجل﴾ أي لكل فرد من أفراد األمة: ق وله

﴿ال يستأجرون﴾ جواب إذا, وقوله : أي شئيا قليال من الزمن فاملراد بالساعة الساعة الزمانية, وقوله
﴿ال : ﴿وال يستقدمون﴾ مستأنف أو معطوف على اجلملة الشرطية, وال يصح عطفه على قوله

سبة جملئ يستأجرون﴾ ألن املعطوف على جواب, وجواب إذا يشرتط أن يكون مستقبال, واالستقدام بالن
 ( ).األجل ماض, فال يصح ترتبه على الشرط

                                                             

وأهل السنة واجلماعة جممعون سلفا وخلفا أن من أحل مبا حرم اهلل ورسوله أو حرَّم ما أحل اهلل ورسوله وهو يعلم حلته وحرمته (    )
 .   ص   جمموع الفتاوى, جابن تيمية, : انظر. فقد كفر ألنه نزَّل نفسه منزلتهما يف التحليل والتحرمي

إن اهلل ال يقبض العلم  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النيب  -رضى اهلل عنهما -يف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاصكما (    )
الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم  انتزاعا ينزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا مل يبق عامل اَتذ

, وصحيح مسلم, كتاب ٠٠ برقم ٠ ص  , جباب كيف يقبض العلم ,كتاب العلمصحيح البخاري,  : انظر] ".لوا وأضلوافض
ِل َوال ِفنَتِ ىِف آِخِر الزََّمانِ , العلم ه    [. 66٠برقم 6٠ص 4, جباب َرف ِع ال ِعل ِم َوقَ ب ِضِه َوظُُهوِر اجلَ 

ولكل أمة كتاب فيما قضاه : قال ابن عباس وعطاء واحلسن وجويرب: قي أقوال ثالثةوهذا التفسري على ما ذهب إليه اجلمهور وب(    )
ولكل  نيب يدعوهم إىل طاعته وينهاهم عن معصيته, والقول : اهلل عليهم من سعادة أو شقاوة, من عذاب أو رمحة, وقال معاذ بن جبل
وقد أخرج الّله بين آدم إىل األرض, وأسكنهم فيها, : ا, قالوااألخري ما ذهب إليه املتأخرون من املفسرين كالسعدي والشوكاين وغريمه

البغوي, مصدر : انظر. وجعل هلم أجال مسمى ال تتقدم أمة من األمم على وقتها املسمى, وال تتأخر, ال األمم اجملتمعة وال أفرادها
 ,4٠ ص  , والسعدي, مصدر سابق, ج6  ص  سابق, ج

وت أحد إال ألَجله وإذا جاء أجله ال يستأخر وال يستقدم, ومل خيالف يف ذلك إال املعتزلة, وقالوا ويف اآلية دليل على أنه لن مي(    )
وهذا غلط, ألن : إن املقتول ميوت لغري أجله ألنه لو مل يقتل لعاش إىل أجله, وهذا القول منهم واضح البطالن, قال اإلمام القرطيب

فإن مات بأجله فلم تقتلون : فإن قيل. جل ما فعله اهلل من إزهاق نفسه عند الضرب لهاملقتول مل ميت من أجل قتل غريه له, بل من أ
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﴿يبين آدم﴾ هذا خطاب عام لكل آلدم عليه والدة من أول الزمان آلخره, ولكن املقصود : ق وله
, وىف هذه اآلية دليل على عموم رسالته ألن اهلل خاطب من أجله عموم بين -ملسو هيلع هللا ىلص-من كان ىف زمنه 

﴿يأتينكم﴾ فعل الشرط مبين على الفتح التصاله بنون : د قولهأي لل تأكي[ ىف ما املزيدة: ]قوله. آدم
التوكيد الثقيلة ىف حمل جزم, ومجلة ﴿فمن اتقى﴾ اىل ﴿خلدون﴾ جواب الشرط, والرابط حمذوف تقديره 
﴾ قحتمل أن تكون شرطية, واتقى فعل الشرط, ومجلة ﴿فال خوف عليهم﴾  فمن اتقى منكم, و﴿َمن 

واتقى صلتها, ومجلة ﴿فال خوف عليهم﴾ خربها, وقرن بالفاء ىف املبتدأ جوابه, وقحتمل أهنا موصولة, 
قوله ﴿منكم﴾ أي من جنسكم يا بين آدم, وإمنا كان من جنسهم ألنه أقطع لعذرهتم . من معَّن العموم

قوله ﴿فمن . قوله ﴿ءاييت﴾ أي القرآنية وغريها. أي يقرؤون ويتلون ( )قوله ﴿يقصون﴾ ( ).وحجتهم
أشار بذلك إىل أن املراد بالتقوى هنا التقوى العامة, وهي اتقاء الشرك باالميان [ الشرك]اتقى﴾ 

وهي ترك املعاصي وأعلى منها ترك االغيار وهي    قوله ﴿وأصلح﴾ وأعلى منها تقوى اخلواص, ( ).لقرينة
 :بقوله ( )كل مشغل عن اهلل, وهلذه املرتبة أشار العارف

                                                                                                                                                                                                    

ولو . نقتله لتعديه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه, ال ملوته وخروج الروح إذ ليس ذلك من فعله: قيل له. ضاربه وتقتصون منه؟
 . ٠ ص ٠القرطيب, مصدر سابق, ج: انظر. وهذا واضح. بادترك الناس والتعدي من غري قصاص ألدى ذلك إىل الفساد ودمار الع

َ هَلُم  فَ ُيِضلُّ الّلُه َمن َيَشاءُ (    ) ِدي َمن َيَشاُء َوُهَو ال َعزِيُز  كما يف اآلية األخرى ﴿َوَما َأر َسل َنا ِمن رَُّسول  ِإالَّ بِِلَساِن قَ و ِمِه لِيُبَ نيِّ َويَ ه 
ِكيُم﴾   [. :سورة إبراهيم, اآلية]احلَ 

 االثر, والقصص أثره قصصت يقال االثر, تتبع القص :أصل كلمة قصَّ من قصص مث أدغمت الصاد األول يف الثاين, قصص(    )
 وقصصت قصيص, أثره فيتتبع الكإل من يبقى ملا قيل ومنه الخته قصيه﴾ وقالت ﴿:قصصا﴾ وقوله تعاىل آثارمها على ﴿فارتد ):قال

 .     ن, يف غريب القرآن, جاألصفها: انظر. ةاملتتبع االخبار والقصص ظفره,
. وتوحيد الضمري ومجعه ملراعاة لفظ من ومعناه. واملراد فمن اتقى منكم التكذيب وأصلح عمله فال خوف اخل: قال األلوسي(    )

 .6  ص 6األلوسي, مصدر سابق, ج: انظر
 .شعره فلسفة تتصل مبا يسمى وحدة الوجود شاعر متصوف, يلقب بسلطان العاشقني, يفوهو :ابن الفارض  وهو(    )

وامسه أبو حفص عمر بن أيب احلسن علي بن مرشد بن علي احلموي األصل, املصري املولد والدار والوفاة, يقال إنه يف األصل ينتمي 
   ن اهلجرة املوافق م ٠  لقبيلة بين سعد بشبه اجلزيرة العربية, لقبه شرف الدين بن الفارض, ولد يف الرابع من ذي القعدة سنة 

مسي بابن الفارض واشتهر به ألن والده كان يثبت فروض النساء .     للهجرة    6, وتويف سنة  6  أكتوبر /تشرين األول
على الرجال بني يدي احلكام فلقب بالفارض, ويستدل من االسم واملهنة أن الوالد كان رجل فضل وعلم يتصدر جمالس احلكم 
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 طري يوما حكمت برديعلى خا **   ولوح خطرت يل سواك إرادة
أي بأن ترك املعاصي أو كل مشغل عن اهلل فهو صادق بتقوى [ عمله]﴿وأصلح﴾ : ق وله 

وأحوال االخرة ولو جاءهتم البشرى من اهلل, فاحلزن دأب الصاحلني ىف  ( )اخلواص وخواص اخلواص,
حذف مضاف, أي قوله ﴿فلم يؤمنوا هبا﴾ أشار بذلك إىل أن الكالم على . الدنيا لزيادة درجاهتم

قوله . أشار بذلك إىل أن االستفهام إنكاري مبعَّن النفي[ اي ال أحد]قوله ب . عن االميان هبا[ تكربوا]
ال أحد أظلم ممن افرتى على اهلل كذبا, بسبب نسبة الشريك هلل,  : الباء سببية, واملعَّن[ بنسبة الشريك]

قوله ﴿أو كذب . هود حيث نسبوا له الولدككفار مكة حيث اشركوا مع اهلل االصنام, والنصارى والي
بآيته﴾ وإن مل ينسب الشريك له, ألنه ال يلزم من التكذيب باآليات نسبة الشريك له, وأما نسبة 

 ( ).الشريك فليزم معها التكذيب باآليات
قوله ﴿من الكتب﴾ من ابتدائية متعلقة . أي ىف الدنيا قوله ( )﴿أولئك يناهلم نصيبهم﴾: ق وله 

أي على حسبه من [ من الرزق]قوله . بيان للنصيب[ مما كتب هلم: ]حال من نصيبهم, وقوله مبحذوف
                                                                                                                                                                                                    

وهذه  .صب قاضي القضاة عرض على االب فرفض واعتزل وانقطع للعبادة يف قاعة باملسجد األزهر حىت توفاه اهللوالعلم, يقال إن من
 : األبيات من ضمن أبياته املعروف بالتائيات املسماة بنظم السلوك, يقول فيها

 مليت فاَرق              تُ    نهُ ع            يوماا  ِمل تُ  وإن   ۞۞مايَل مذهب  احلبِّ  يف َمذَهيب وع                 ن  
 برديت قضيتُ  , َسهواا  , خاطري على ۞۞ِس       واِك إرادة  يف , ل            ي خط           َرت   ول            و  

 .عنِك, رغبيت ال فيكِ  إالّ  , تكُ  فلم   ۞۞فاصنعي  شئتِ  فما , أم رِي يف احُلكمُ  لكِ 
, وابن حجر العسقالين, يف لسان 66 ص  , و الذهيب, يف ميزان اإلعتدال, ج 4 ص  , جابن خلكان يف وفيات األعيان: انظر

, وابن العماد احلنبلي, يف شذرات 6 ص  , ومبارك يف اخلطط التوفيقية, ج  ص  , والزركلي يف األعالم, ج٠  ص  امليزان, ج
 .   -6  ص  الذهب, ج

فة يف كتبهم, ويعنون هبا غالبا األولياء املقربني إىل اهلل, وليس يف قلوهبم غري هذه مصطلحات يستعملها علماء العقيدة املتصو (    )
 .اهلل
الفاسق من أهل الصَّالة ال خيلد يف النار, ألنَُّه تبارك وتعاىل بني أن املكذبني بآيات اللَّه ويف هذه اآلية داللة واضحة على أن (    )

 . يف النار واملستكربين عن قبوهلا هم الذين يبقون خملدين
لَِئَك يَ َناهُلُم  َنِصيبُ ُهم مَِّن ال ِكَتاِب﴾ مخسة أقوالففي هذه اآلية ﴿(    )  :أُو 

, والبغوي, املرجه نفسه,    ص   الطربي, املرجع نفسه, ج: , انظر(يناهلم ما قدر هلم من خري وشر: )قول ابن عباس: : أحدها 
 . 4 ص 6, والسيوطي يف الدر املنثور, ج٠  ص  ج



  

221 

 

وغري : ]طول, قوله ( )[من]أي من قصر أو [ واالجل: ]سعة وضيق, وكونه من حالل أو حرام, وقوله
أي كالعمل, وكما أن ذلك مكتوب ىف اللوح احملفوظ, مكتوب ىف صحف املالئكة وهو ىف بطن [ ذلك
قوله ﴿حىت إذا جاءهتم﴾ حىت  ( ).فتحصل أن ما قسم له ىف احلياة الدنيا ال يغريه كفر وال إسالم ( ),أمه

وقيل إهنم مالئكة (  )قيل إهنم عزرائيل وأعوانه, لقبض أرواحهم,[ املالئكة]قوله . إما ابتدائية أو جارة
أي توبيخا [ تبكيتا]وله ق. وتقدم أهنم سبع موكلون بأخذ روح الكافر قبضها للعذاب ( )العذاب,

قوله ﴿ما كنتم تدعون من دون اهلل﴾ أي اآلهلة الىت كنتم تعبدوهنا يف الدنيا فتمنعكم اآلن من . وتقريعا

                                                                                                                                                                                                    

  , واخلازن, مصدر سابق, ج   ص   الطربي املرجع نفسه, ج: انظر(. يناهلم ما وعدوا من خري وشر: )قول جماهد: والثاين
 . 4 ص 6, والسيوطي يف الدر املنثور, ج4٠ ص

والبغوي, , ٠6 ص   الطربي, املرجع نفسه, ج: انظر(. يناهلم ما قضى هلم من الشقاوة والسعادة)قول سعيد ابن جبري, : والثالث
 . 4 ص 6, والسيوطي, يف الدر املنثور, ج٠  ص  املرجع نفسه,ج

, والبغوي,    ص   الطربي, املرجع نفسه, ج: انظر(. أراد به األجل والعمل والرزق)قول حممد ابن كعب القرظي, : والقول الرابع
 . 4 ص 6, والسيوطي, يف الدر املنثور, ج٠  ص  املرجع نفسه, ج
يناهلم من العذاب املذكور يف الكتاب فإنه ذكر يف الكتاب الفرق من الكفار مثل )قول الطربي وغريه من املفسرين,  :والقول اخلامس 

 .٠4 ص   الطربي, املرجع نفسه, ج: انظر ( املنافقني واليهود والنصارى واملشركني
﴿َحىتَّ ِإَذا : إن شاء اهلل ملا يف قول اهلل عز وجل والذي أرى أن القول األول والثلث والرابع كلها توحي إىل شيء واحد, وهو الصواب

, مث الذي يناهلم من نصيب كان مقضيا عليهم يف الدنيا إىل وقت وصول ملك [٠ :سورة األعراف, اآلية]َجاءت  ُهم  ُرُسلَُنا يَ ت ََوف َّو نَ ُهم ﴾ 
 .  ٠ ص   ه, جانظر الطربي, املرجع نفس. املوت, وما يناهلم هو اخلري والشر واألرزاق واألجل

 .مل يكن ما بني القوسني يف األصل وزيد يف النسخ املطبوعة(    )
ثَ َنا َرُسوُل اللَِّه  :قال َعب ُد اللَّهِ من حديث كما جاء يف صحيح البخاري (    ) ِإنَّ َأَحَدُكم  : "َوُهَو الصَّاِدُق ال َمص ُدوُق قَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َحدَّ

ا  جُي َمُع َخل ُقُه يف َبط ِن أُمِّهِ  َمُر ِبَأر بَِع َكِلَمات  َويُ َقاُل أَر َبِعنَي يَ و ماا مثَّ َيُكوُن َعَلَقةا ِمث َل َذِلَك مثَّ َيُكوُن ُمض َغةا ِمث َل َذِلَك مثَّ يَ ب  َعُث اللَّهُ َمَلكا فَ يُ ؤ 
ُتب  َعَمَلُه َورِز َقُه َوَأَجَلُه َوَشِقي  أَو  َسِعيٌد مثَّ يُ ن  َفُخ ِفيِه  ِبُق َلُه اك  َنَِّة ِإالَّ ِذرَاٌع فَ َيس  َ اجل  َنُه َوبَ ني  الرُّوُح فَِإنَّ الرَُّجَل ِمن ُكم  لَيَ ع َمُل َحىتَّ َما َيُكوُن بَ ي  

َ النَّاِر ِإالَّ ِذرَاعٌ  َنُه َوبَ ني  ِل النَّاِر َويَ ع َمُل َحىتَّ َما َيُكوُن بَ ي   بِ َعَلي ِه ِكَتابُهُ فَ يَ ع َمُل ِبَعَمِل َأه  َنَّةِ  فَ َيس  ِل اجل  : انظر" ]ُق َعَلي ِه ال ِكَتاُب فَ يَ ع َمُل ِبَعَمِل أَه 
 [.٠٠  , رقم 4 ص ٠ صحيح البخاري, كتاب بدء اخللق, باب يف ذكر املآلئكة, ج

َر ِفيَها أَق   : كما دل علي ذلك قول اهلل عز وجل(    ) َواتَ َها يف أَر بَ َعِة أَيَّام  َسَواء ﴿َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فَ و ِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدَّ
 [.٠ :سورة فصلت, اآلية]لِّلسَّائِِلنَي﴾ 

 .٠  ص  , والبغوي, مصدر سابق, ج   ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .   ص 4ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر. وفاة احلشر إىل النار يوم القيامة , قاله احلسن وقيل إهنا : انظر(    )
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أي مع شدة احتياجنا إليهم ىف هذا الوقت, قوله ﴿وشهدوا على أنفسهم﴾  [ فلم نرهم]قوله . العذاب
فر, وال تعارض بني هذا وبني قوله ﴿وهلل ربنا ما  كالم مستأتف إخبار من اهلل بإقرار على أنفسهم بالك

 ., ألن مواقف القيامة خمتلفة( )كنا مشركني﴾
قوله ﴿ىف . ﴿قال ادخلوا ىف أمم﴾ أي هلؤالء الذين افرتوا على اهلل الكذب وكذبوا بآياته: ق وله 

تظرة ألهنم أمم﴾ يف مبعَّن مع, أي ادخلوا مصاحبني ألمم وهو حال من فاعل ادخلوا, وتسمى حاال من
عند الدخول مل يكونوا مصاحبني لألمم, وقوله ﴿قد خلت﴾ صفة أوىل ألمم, وقوله ﴿من قبلكم﴾ 

﴿ىف النار﴾ ىف للظرفية فاندفع ما يقال يلزم : صفة ثالثة, وقوله ( )صفة ثانية, وقوله ﴿من اجلن واالنس﴾
أي سبقت ومضت قوله قوله ﴿قد خلت﴾ . عليه تعلق حريف جر متحدي اللفظ, واملعَّن بعامل واحد

أي [ الىت قبلها]قوله  ( ).قوله ﴿لعنت أختها﴾ أي يف الدين. ﴿ىف النار﴾ املراد هبا العقاب جبميع طباقها
ىف التلبس بذلك الدين فالنصارى تلعن النصارى, واليهود تلعن اليهود, واجملوس تلعن اجملوس, وهكذا كل 

اصله تداركوا قلبت التاء داال وأدغمت ىف الدال  ( )ا﴾قوله ﴿ادَّاركو  ( ).من اقتدى بغريه ىف دين باطل
قوله ﴿أخراهم﴾ أي املتأخرون عنهم ىف الزمن, فأخرى . وأتى هبمزة الوصل توصال للنطق بالساكن

أي كانوا ىف زمنهم أو تأخروا [ وهم األتباع]قوله . تأنيث آخر مقابل أول, ال تأنيث آخر الذي مبعَّن غري
أشار بذلك إىل أن الالم يف ﴿ألوالهم﴾ للتعليل وليست للتبليغ ألن [ أي ألجلهم]قوله . بعدهم

قوله ﴿ضعف﴾ ضعف الشئ ىف األصل  (6).أي الرؤساء[ وهم املتبوعني]قوله . اخلطاب مع اهلل ال معهم
 .أقل ما يتحقق فيه مثل ذلك الشئ, واملراد هنا الزيادة إىل غري هناية بدليل قول املفسر مضعفا

                                                             

  .  :سورة األنعام, اآلية(    )
 .   ص  السيوطي يف الدر املنثور, ج: انظر. وهذا دليل على أن اجلن ميوتون ال كما يقوله احلسن(    )
 .٠4 ص  الفراء يف معاين القرآن, ج: انظر. أختها يف الدين ال يف النسب: قال الفراء(    )
 . 4 ص 6السيوطي, يف الدر املنثور, ج: انظر(    )
 . 6 ص 6األلوسي, مصدر سابق, ج: انظر (    )
 .وهم القادة املذكورون آنفا(   6)
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قوله  ( ).ضعف﴾ أما املتقدمون فلضالهلم وإضالهلم, وأما املتأخرون فلكفرهم وتقليدهم قوله ﴿لكل     
فعلى التاء لتكون خطابا لألخرى, أو لألحياء الذين ىف  ( )أي فهما قراءتان سبعيتان,[ بالياء والتاء]

ذلك إىل أن مفعول أشار ب[ ما لكل فريق]قوله . الدنيا, وعلى الياء يكون إخبارا عن املتقدمني واملتأخرين
 .﴿يعلمون﴾ حمذوف

أي بل  [ ألنكم مل تكفروا بسببنا]قوله . ﴿ألخراهم﴾ الالم هنا للتبليغ, ألن اخلطاب معهم: ق وله 
قوله . كفرمت اختيارا, ال أنا محلناكم على الكفر وأكرهناكم, ألنه ميكن اجلرب على الكفر لتعلقه بالقلب

قوله ﴿مبا كنتم  ( ).الخرى أنه من كالم الرؤساء لألتباعهذه إحدى طريقتني, وا[ قال تعاىل هلم]
 .تكسبون﴾ أي بسبب كسبكم من الكفر واملخالفة

أشار بذلك اىل أن [ فلم يؤمنوا هبا]قوله . ﴿إن الذين كذبوا بئايتنا﴾ أي وماتوا على ذلك: قوله 
لبناء للمفعول إما ﴿ال تفتح﴾ با: قوله. الكالم على حذف مضاف, والتقدير تكربوا عن االميان هبا

. ومثلها دعائهم وأعماهلم[ إذا عرج بأرواحهم]قوله  ( ).بالتاء أو الياء التخفيف أو التشديد وكلها سبعية
  ( )هو واد يف جهنم أسفل االرض السابعة, تسجن به أرواح الكفار,[ إىل سجني]قوله 

                                                             

﴿ِلُكلٍّ ِضع ٌف﴾ يعين أنه وإن كان للقادة ضعف العذاب , ألن أحدمها بالكفر باهلل عز وجل, واآلخر باإلغواء : قوله تعاىل (   )
هذا قول اجلمهور , و اعلم أن ضعف الشيء زيادة مثله عليه, وفيه الذي قام به بني عباد اهلل, فلكم أيها األتباع ضعف العذاب, و 

, والسيوطي يف    ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. وجه ثان وهو أن الضعف يكون من أمساء العذاب, وبه يقول جماهد
 . ٠ ص 6الدر املنثور, ج

أن يكون خماطبة حملمد وأمته, وقرأ عاصم وحده يف رواية  ﴿ولكن ال تعلمون﴾ بالتاء وقحتمل ذلكقرأ القراء السبعة غري عاصم (    )
أيب بكر ﴿ولكن ال يعلمون﴾, وروى حفص عن عاصم مثل قراءة اجلماعة, وهذه خماطبة ألمة حممد وإخبار عن األمة األخرية اليت 

ال يعلم أحد منهم قدر ما طلبت أن يشدد العذاب على أوالها, وقحتمل أن يكون خرباا عن الطائفتني محالا على لفظة ﴿كل﴾, أي 
 .66 ص  ج: انظر. أعد هلم من عذاب اهلل

 .   ص ٠بن عادل احلنبلي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
قرأ ابن كثري وعاصم وابن عامر ﴿ال تُفتَّح﴾ بضم التاء األوىل وتشديد الثانية, وقرأ أبو عمرو ﴿تُ ف َتح﴾ بضم التاء وسكون الفاء (    )

رأ محزة والكسائي ﴿يُ ف َتح﴾ بالياء من أسفل وَتفيف التاء , وقرأ أبو حيوة وأبو إبراهيم ﴿يَفّتح﴾ بالياء وفتح الفاء وَتفيف الثانية , وق
 .4٠ , وابن جماهد, مصدر سابق, ص٠٠ ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر. وشد التاء

 .   ص 6السيوطي, يف الدر املنثور, ج: انظر. وهذا قول جماهد وقتادة(    )
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هو كتاب جامع ألعمال اخلري : وأما عليون فقيل ( )هو كتاب جامع ألعمال الشياطني والكفرة,: وقيل
قوله  ( ).هو مكان يف اجلنة ىف السماء السابعة حتت العرش: وقيل ( )من املالئكة ومؤمين الثقلني,

أي وترى مقعدها ىف اجلنة وترجع مسرورة, فعند ذلك يرى البشر [ ويصعد بروحه اىل السماء السابعة]
هو كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أي و [ كما ورد يف احلديث]قوله . والنور على جسمها

قبض روح الكافر, وخيرج معها ريح كاننت جيفة وجدت على وجه االرض فيصعدون هبا فال ميرون على 
فالن بن فالن بأقبح امسائه اليت يسمى هبا يف : ما هذه الروح اخلبثية؟ فيقولون: مأل املالئكة إال قالوا

فيستفتحون فال يفتح هلم, مث قرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه  ( )[السماء الدنياحىت ينتهوا هبا إىل ]الدنيا, 
 ( ).وسلم ال ﴿تفتح هلم أبواب السماء﴾

                                                             

 . 6 ص  البيضاوي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .6 6ص 6 الطربي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .   ص 6السيوطي, يف الدر املنثور, ج: انظر. وبه يقول عبد اهلل بن عباس, رضي اهلل عنهما(    )
 .نسائيسقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة وهو غري موجودة يف نص احلديث الذي عند ال(    )
, وسنن النسائي, كتاب اجلنائز, باب ما يلقى به املؤمن من الكرامة عند    ص   , املرجع نفسه, جانظرالطربي. صحيح(    )

, وصحيح ابن حبان, باب املريض وما يتعلق به, ذكر اإلخبار بأن األرواح يعرف بعضها بعضا   4 , رقم4ص  خروج نفسه, ج
إذا حضر : قال  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أيب هريرة أن النيب  :واللفظ الذي عند النسائي.   ٠  , رقم 4 ص ٠بعد موت أجسامها, ج

املؤمن أتته مالئكة الرمحة حبريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إىل روح اهلل ورقحان ورب غري غضبان فتخرج كأطيب ريح 
ما أطيب هذه الريح اليت جاءتكم من األرض فيأتون به أرواح املسك حىت أنه ليناوله بعضهم بعضا حىت يأتون به باب السماء فيقولون 

املؤمنني فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فالن ماذا فعل فالن فيقولون دعوه فإنه كان يف غم الدنيا 
ئكة العذاب مبسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إىل أمه اهلاوية وان الكافر إذا احتضر أتته مال

عليك إىل عذاب اهلل عز و جل فتخرج كأننت ريح جيفة حىت يأتون به باب األرض فيقولون ما أننت هذه الريح حىت يأتون به أرواح 
كرامة عند خروج نفسه, سنن النسائي, كتاب اجلنائز, باب ما يلقى به املؤمن من ال: انظر. ]صحيح: قال الشيخ األلباين . الكفار 

 [.  4 برقم 4ص  ج
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قوله ﴿حىت يلج اجلمل﴾ الولوج الدخول  ( ).﴿وال يدخلون اجلنة﴾ أي بعد املوت: ق وله 
اجلمل من أعظم  واجلمل الذكر من االبل وخص بذلك ألنه أعظم جسم عند العرب فجسم ( )بشدة,

االجسام, وثقب االبرة من أضيق املنافذ, وهو تعليق جائز على مستحيل, واملعلق على املستحيل 
قوله ﴿يف سم اخلياط﴾  السم مثلث . مستحيل, فاستفيد من ذلك أن دخول الكفار اجلنة مستحيل

م, وأما ما يقتل فهو بالضم والكسر ومجعه مسا ( )السني, لكن القراء السبعة على الفتح, وقرئ شذوذا
قوله  ( )واخلياط االلة اليت خياط هبا, ويقال هلا خميط أيضا, ( )مثلث أيضا, إال أن مجعه مسوم,

قوله ﴿جنزي . ﴿وكذلك﴾ اجلزاء أي املتقدم وهو عدم فتح أبواب السماء هلم, وعدم دخول اجلنة
 .الزمان إىل منتهاهاجملرمني﴾ أي كما جزينا هؤالء جنزي كل من اتصف باإلجرام من مبدأ 

                                                             

األعمال, واألدعية , واألرواح, والكفار ال تفتح هلم هذه األبواب ألي واحد من هذه : واعلم أن أبواب السماء تفتح لثالث(    )
الطربي, : انظر.  غفور رحيمالثالثة قبل املوت أو بعده, إال أهنم تتاح هلم األسباب لفتح الباب وهو التوبة, إن تابوا وأصلحوا فإن اهلل

 .   ص   املرجع نفسه, ج
ا َوأَو جلَ ُتهُ إياَلجاا أَد َخل ُتُه, وال يقال: ويف املصباح(    ) ِِه يَِلُج ِمن  بَاِب َوَعَد ُولُوجا ءُ يف َغري   يف الدخول وجل, إال إذا كان الولوج: َوجَلَ الشَّي 

 .   يف غريب القرآن, ص املصباح, مادة وجل, واألصبهاين: انظر. مضيق
, واألصمعيُّ عن نافع (    ) هذه قراءة عبد اهلل, وقتادة, وأبُو رزين, وطلحُة ﴿ُسمِّ﴾ بضمِّ السِّني, وقرأ أبو عمران اجلوين, وأبُو هنيك 

السني يف اخلرت الذي يف اإلبرة يدخل فيه خيط اخلائط, وهو ثقب ضيق, وهو بفتح : والسم: وقال ابن عاشور. ﴿ِسّم﴾ بالكسر
  ابن عاشور, املصدر السابق, ج: انظر. وهي ما بني جند وبني حدود أرض مكة. اآلية بلغة قريش وتضم السني يف لغة أهل العالية

 .٠٠ ص
اخلياط﴾  سم يف اجلمل يلج ﴿حىت: تعاىل ومجعه مسوم, ومنه قوله واالذن االنف وثقب االبرة كخرق ضيق ثقب كل والّسم (   )

 يف مصدر وهو القاتل والسم االمر, بواطن يف يتداخلون الدخل الذين هلم يقال الذين للخاصة السامة ومنه فيه لدخ أي مسه وقد
 السموم﴾ عذاب ﴿ووقانا: تعاىل قال السم تأثري تؤثر الىت احلارة الريح البدن, والسموم بواطن يدخل تأثريه بلطف فإنه الفاعل معَّن

 .   ين, يف غريب القرآن, صاألصبها: انظر.ومحيم﴾ مسوم وقال﴿يف
 ا,به خياط الىت لالبرة اخلياط: َتييطا, ويقال وخيطته خياطة, أخيطه الثوب خطت وقد خيوط ومجعه معروف اخليط :خيط(    )

سورة البقرة, ]اخليط االسود﴾  من االبيض اخليط لكم يتبني ﴿حىت : اخلياط﴾ ويف قوله سم يف اجلمل يلج ﴿حىت: تعاىل كما يف قوله
 . 6 األصبهاين, ص: انظر[. 4٠ : اآلية
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اجلار واجملرور خرب  ( )قوله ﴿ومن فوقهم غواش﴾. ﴿هل م﴾ أي للذين كذبوا واستكربوا: ق وله 
مقدم, وغواش مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الياء اللتقاء الساكنني, منع من ظهورها الثقل, 

من حناس, وأرضها من رصاص, أن سقف النار  ( )واملعَّن أن النار حميطة هبم من كل جانب, وقد ورد
هذا بناء على [ وتنويه عوض من الياء احملذوفة]قوله . وحيطاهنا من كربيت, وقودها الناس واحلجارة

بالتنوين, استثقلت الضمة على الياء  ( )الصحيح من أن اإلعالل مقدم على منع الصرف, فاصله غواش
ا, مث لوحظ أن الكلمة ممنوعة من الصرف فحذفت, فاجتمع ساكنان الياء والتنوين فحذفت اللتقائهم

فحذفت تنوين الصرف فخيف من رجوع الياء, فأتى بالتنوين عوضا عنها, وأما تصريفها على أن منع 
الصرف مقدم على االعالل, فأصلها غواشي برتك التنوين استثقلت الضمة على الياء فحذفت مث أتى 

قوله . التقى ساكنان الياء والتنوين حذفت اللتقائهما, ف( )[الضمة]بالتنوين عوضا عن احلركة اليت هي 
قوله ﴿جنزي الظاملني﴾ عرب عنهم أوال باجملرمني, وهنا بالظاملني إشارة . ﴿كذلك﴾ أي مثل اجلزاء املتقدم

 ( ).إىل أهنم اتصفوا باألمرين معا
م عادته ﴿والذين ءامنوا﴾ ملا ذكر وعيد الكافرين, اتبعه بذكر وعد املؤمنني على حك: قوله 

: سبحانه ىف كتابه, واسم املوصول مبتدأ ﴿ءامنوا﴾ صلته ﴿وعملوا الصاحلات﴾ معطوف عليه, قوله
﴿وال نكلف نفسا إال وسعها﴾ اعرتاض بني املبتدأ واخلرب وهو قوله ﴿أولئك اصحاب اجلنة﴾ وهذا ما 

                                                             

هلم من جهنم مهاد من حتتهم فُ ُرش, ومن فوقهم  :ومعَّن اآلية. قال الضحاك ﴿املهاد﴾ الفراش, و﴿الغواشي﴾ اللحف,انتهى(    )
 .6  ص   الطربي, املرجع نفسه, ج: انظر. منها حلُُف, وإهنم بني ذلك

بعد جهد كبري, ولكن اجلزء األخري من قوله فهو صحيح كما ثبت يف نص  ومل أقف على حديث واحد جاء هبذا الوصف(    )
َجاَرُة أُِعدَّت  لِل َكاِفرِيَن﴾ : القرآن الكرمي, قال تعاىل , وهو ثابت يف [  :سورة البقرة, اآلية]﴿فَات َُّقوا  النَّاَر الَّيِت َوقُوُدَها النَّاُس َواحلِ 

 أحاديث النبوية, 
 .بالياء ويف النسخ املطبوعة غواش حبذفها وهو الصحيح وفقا للمناسبةيف األصل غواشي (    )
 .وهو خطأ[ الكلمة]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (    )
﴿والكافرون هم : وهاتان اآليتان تدالن على أن اجملرمني الراسخني يف صفتني, اإلجرام والظلم , هم الكافرون كما قال : قلت(    )

 .نون ال يكونون كذلك بأي حال من األحوال, واهلل تعاىل أعلمالظاملون﴾ واملؤم
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إال وسعها﴾ خرب, وقال بعضهم ﴿وال نكلف نفسا  ( )تبعا ألكثر علماء املعاين ( )مشى عليه املفسر
قوله ﴿وال نكلف نفسا إال وسعها﴾ أي ما يسعها من االعمال, . والرابط حمذوف, أي ال نكلف منهم

[ اعرتاض]قوله . وما يسهل عليها ودخل ىف طوقها وقدرهتا, وكل هذا تفضل منه سبحانه وتعاىل
لعمل السهل؟ أجيب بأن وحكمته تبكيت الكفار وتنبيههم على أن اجلنة مع عظم قدرها يتوصل إليها با

وهي ىف طاقة العبد, فاملراد بالعمل السهل ما كان ىف طاقة العبد   ( )املراد باملكاره خمالفة شهوات النفس,
 ( ).كان فعال أو تركا

                                                             

 -وإمنا حسن وقوع هذا الكالم بني املبتدأ واخلرب , ألنه من جنس هذا الكالم , ألنه : أي جالل الدين احمللي, ويقول اجلمل(    )
قدرهتم , وفيه تنبيه للكفار على أن اجلنة ملا ذكر عملهم الصاحل , ذكر أن ذلك العلم من وسعهم وطاقتهم وغري خارج عن  -سبحانه 

حاشية الجمل على تفسير اجلمل, سليمان اجلمل, : انظر. مع عظم قدرها , يتوصل إليها بالعمل السهل من غري مشقة وال صعوبة
 .6  ص  ج( ه ٠  املطبعة العامرة, : مصر)ط, ., دالجاللين

اخلطيب : انظر. هبا يطابق مقتضى احلال وهو نوع من أنواع علوم البالغة علم املعاين هو علم يعرف به أحوال اللفظ اليت (    )
القزويين, أبو عبد اهلل حممد, ابن قاضي القضاة سعد الدين أيب حممد عبد الرمحن, ابن إمام الدين أيب حفص عمر, القزويين الشافعي, 

 .  ص  حممد عبد املنعم خفاجي, ج: ق, دراسة وحتقي(ط.ت.دار اجليل, د: بريوت),  اإليضاح يف علوم البالغة, ط
رضي اهلل – من حديث أيب هريرةيف حديث صحيح متفق عليه  -ملسو هيلع هللا ىلص-أي اليت حفت النار هبا كما أخرب بذلك املصطفى (    )

 حجبت النار بالشهوات,: بابالبخاري, كتاب الرقاق,  انظر صحيح. ]"حجبت النار بالشهوات وحجبت اجلنة باملكاره"قال  -عنه
مسلم من حديث ورقاء بن عمر عن أيب الزناد  صحيحمن حديث مالك عن أيب الزناد هبذا اإلسناد, و     6رقم ب ٠6  ص  ج

صحيح : انظر". حف اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات: "عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهلل, صلى اهلل عليه وسلم, قال
 .[   ص 4ج ,  4  كتاب اجلنة, وصفة نعيمها وأهلها, رقممسلم,  

هذه آية وعد خمربة أن مجيع املؤمنني هم أصحاب اجلنة وهلم اخللد فيها, مث اعرتض أثناء القول : -رمحه اهلل-قال ابن عطية (    )
 بعقب الصفة , اليت شرطها يف املؤمنني باعرتاض خيفف الشرط ويرجى يف رمحة اهلل ويعلم أن دينه يسر وهذه اآلية نص يف أن الشريعة

إن هذه املكابد واملعوقات اليت حتول بني العبد واجلنة إمنا هي مبنزلة االختبار : انتهى, قلت. ال يتقرر من تكاليفها شيء ال يطاق
َنا اَل تُ ر َجُعوَن﴾ : واالمتحان كما قال عز من قائل َناُكم  َعَبثاا َوأَنَُّكم  إِلَي   َا َخَلق  , وقال يف آية [   :آليةسورة املؤمنون, ا]﴿أََفَحِسب ُتم  أمنَّ

َبارَُكم ﴾ : أخرى ُلَو َأخ  ُلَونَُّكم  َحىتَّ نَ ع َلَم ال ُمَجاِهِديَن ِمنُكم  َوالصَّاِبرِيَن َونَ ب   , واآليات فيها كثرية, وعلى [  :سورة حممد, اآلية]﴿َولََنب  
. تعني باهلل بأنه ال حول وال قوة إال به, واهلل أعلمالذي يريد النجاة والتخلص من هذه الباليا أن قحول بني قلبه وشهواته احملرمة ويس

 . ٠ ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر
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ال أهنم دخلوا  ( )﴿ونزعنا ما ىف صدورهم من غ ل﴾ أي خلقناهم ىف اجلنة مطهرين منه,: قوله 
من صدور أهل اجلنة, أن كل أحد منهم أعطي فوق أمانيه أضعافا  ( )اجلنة بعد نزع, وحكمة نزع الغل

احلقد هو ضيق الصدر من الغري, وهو أس احلسد, وهو [ حقد كان بينهم ىف الدنيا: ]قوله ( ).مضاعفة
معصية قلبية جتب التوبة منه, وجماهدة النفس لتخلص منه, ومن هنا افرتق كبار الصاحلني من 

 (  ).صغارهم
قسم خُلصت قلوهبم من األمراض الباطنية, فهم يف الدنيا كأهل اجلنة : م أن الناس ثالثة أقسامواعل     

ىف اجلنة, قحبون للناس ما قحبونه ألنفسهم, وهم األنبياء ومن كان على قدمهم, وقسم مل َتلص قلوهبم, 
اهدون ألنفسهم وال غري أهنم مل يرضوا ألنفسهم بذلك, يلومون أنفسهم على ما يف قلوهبم, وهؤالء اجمل

                                                             

وخلقنا اجلنة مطهرة من الغل واحلقد وغريمها من األدناس, ويكون املعَّن : وهذه العبارة ال تستقيم, حبذا لو قال املصنف: قلت (    )
إخباراا من اهلل عز وجل أنه ينقي قلوب ساكين اجلنة من الغل م, ألن اآلية تتضمن أهنم اليدخلون اجلنة هبذا الغل حىت ينزع من قلوهب

الغل : "-ملسو هيلع هللا ىلص-واحلقد, وذلك أن صاحب الغل متعذب به وال عذاب يف اجلنة , ويذكر يف بعض املفسرين يف هذا حديثا يقول فيه 
 ".على باب اجلنة كمبارك اإلبل قد نزعه اهلل من قلوب املؤمنني

احلقد واإلحنة والضغن, اليت حتصل يف النفس عند إدراك ما يسؤوها من عمل غريها, وليس احلسد من الغل بل هو  ل هووالغ(    )
 .   ص 4ابن عاشور, يف تفسريه , مصدر سابق, ج: انظر. إحساس باطين آخر

خيلص : "-ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل : الجاء يف الصحيح البخاري من طريق قتادة عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري  ق(    )
املؤمنون من النار, فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار, فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا, حىت إذا هذبوا ونقوا 

صحيح البخاري,  : انظر], "أذن هلم يف دخول اجلنة, فوالذي نفس حممد بيده ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة منه مبنزله كان يف الدنيا
بني هذا احلديث أن احلكمة يف نزع الغل من صدورهم أنه  ,[ 6 ص    ج ،٠٠ 6 رقمكتاب الرقاق, باب القصاص يوم القيامة, 

هو إزالة ما كان يف قلوهبم : ونزع الغل من قلوب أهل اجلنة: قال ابن عاشور. خبث ودنس وال يصح الدخول بالدنس يف مكان طاهر
غل عند تلقي ما يسوء من الغري, حبيث ظهر اهلل نفوسهم يف حياهتا الثانية عن االنفعال باخلواطر الشرية اليت منها الغل, يف الدنيا من ال

فزال ما كان يف قلوهبم من غل بعضهم من بعض يف الدنيا, أي أزال ما كان حاصال من غل وأزال طباع الغل اليت يف النفوس البشرية 
 .   ص 4ابن عاشور يف تفسريه, مصدر سابق, ج: نظرا. حبيث ال خيطر يف نفوسهم

وهذا القول قحتاج إىل مستند من القرآن أو احلديث, اللهم إال إذا كان املصنف يقصد به الصحابة ومن عاش يف عصرهم فقوله (    )
يف  -ملسو هيلع هللا ىلص- أشار إليها النيبصحيح ألن احلديث الذي ورد يف تفضيل كبارهم عن صغارهم ينتهي إىل مراتب أصناف الناس الثالثة اليت 

صحيح : انظر" ]مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادتهخري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : "قوله 
وأما غريهم ممن جاء بعضهم , [    ص  , ج    , رقم-ملسو هيلع هللا ىلص- كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل أصحاب النيبالبخاري,  

 .واهلل أعلم. أحد غري اهلل حيح على تفضيلهم فأفضلهم أكثرهم إميانا وال يعرف ذلكال يوجد دليل ص
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يؤاخذون بذلك حينئذ, وقسم مل َتلص قلوهبم, وهم رضوان ألنفسهم بذلك, وهؤالء فساق جيب 
 .من تلك اآلفات(  )عليهم جماهدة نفوسهم ىف َتليصها

﴿الذي : قوله. أي جبانب جدارها, وليس املراد أهنا جتري من حتت اجلدار[ حتت قصورهم: ]قوله 
لعمل ]كذا يف نسخة, وىف نسخة أخرى [ العمل الذي هذا جزاؤه: ], قولههدنا﴾ أي ارشدنا ووفقنا

﴿وما كنا لنهتدي﴾ بالواو ودوهنا قراءتان : قوله[. هلذا العمل هذا جزاؤه], ويف آخر [هذا جزاؤه
﴿وما كنا : أي وهو قوله[ الداللة ما قبله عليه: ]قوله. واجلملة إما مستأنفة أو حالية على كل ( )سبعيتان

﴿لقد جاءت رسل ربنا احلق﴾ هذا : قوله ( ).ولوال هداية اهلل لنا موجودة ما اهتدينا: ي﴾ والتقديرهنتد
إقسام من أهل اجلنة شكرا لنعم اهلل وحتدثا هبا, واملعَّن أن ما اخربونا به ىف الدنيا من الثواب حق وصدق 

أي [ خمففة: ]قوله ( ).أنه املالئكة ﴿ونودوا﴾ قحتمل أن املنادي هو اهلل وقحتمل: قوله. ملشاهدتنا له عيانا
أي ألنه تقدمها مجلة فيها معَّن القول دون [ أو مفسرة:]قوله. وامسها ضمري الشأن وخربها اجلملة بعدها

﴿أفيضوا علينا من املاء﴾, : أي من هنا إىل قوله[ ىف املواضع اخلمسة: ],  قوله[ونودوا]حروفه وهو قوله 
﴿أورثتموها﴾ حال من اجلنة, أو اجلنة : ة مبتدأ, واجلنة خرب, وقوله﴿تلكم اجلنة﴾ اسم االشار : قوله

                                                             

 [.َتليصهم]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (    )
: انظر. قرأ اجلمهور ﴿وما كنا هنتدي﴾ بالواو, وقرأ ابن عامر ﴿ما كنا هنتدي﴾ بغري الواو, وهي كذلك يف مصاحف أهل الشام(    )

 .4٠ مصدر سابق, صابن جماهد , 
كما يف   -عز وجل–ويف هذه اآلية دليل على أن األمور جتري على قضاء اهلل وقدره حيث نسب اهلداية إىل اهلل : قال العلماء(    )

َتِديَن﴾  َبب َت َوَلِكنَّ اللََّه يَ ه ِدي َمن َيَشاُء َوُهَو أَع َلُم بِال ُمه  ِدي َمن  َأح  دّلت هذه  [.6 :رة القصص, اآليةسو ]آية أخرى ﴿إِنََّك اَل تَ ه 
َتدِ  مذهب املعتزلة أّن كلَّ ما فعله اهلل يف حّق األنبياء, واألولياء : مث نقول . اآلية على أنَّ املهتِدي من هداه اهلل, وإن  مل يهده اهلل مل يَ ه 

ا حصل ا المتياُز بني املؤمن والكافر, واحملّق واملبطل بسعي نفسه من أنواع اهلداية واإلرشاد فقد فعله يف حقِّ مجيع الُكفَّاِر والفسَّاِق, وإمنَّ
َسُه إىل درجات اجلنان,  واختيار نفسه, فكان جيب عيله أن  قحمد نفسه, ألنه هو الذي حصل لنفسه اإلميان, وهو الذي أوصل نَ ف 

ا محد اهلل  ابن : انظر .فقط علمنا أن اهلادي ليس إال اهلل تعاىل - تعاىل -وخلَّصها من دركات  النِّرياِن, فلمَّا مل قحمد نفسه أل َبتََّة إمنَّ
 .٠  ص ٠عادل يف تفسريه, ج

  . ٠ ص 6اآللوسي, يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(   ) 
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وأتى باسم االشارة البعيدة إشارة لعظم رتبتها ومكانتها على حد . نعت السم االشارة وأورثتموها خربه
  ( )ذلك الكتاب,

هنم, فمن مل أي من الكفار ألن اهلل خلق ىف اجلنة منازل للكفار بتقدير إميا ( )﴿أورثتموها﴾: قوله   
فكل واحد من أهل اجلنة يأخذ منازل تسعمائة وتسعة وتسعني  ( )يؤمن منهم جعل منزله ألهل اجلنة,

فلما كان الغالب منها مرياثا أطلق على مجيعها اسم  ( )من أهل النار تضم ملنزله, فيجتمع له ألف منزل,
 ( )﴿أموات غري حياء﴾: أمواتا, بقولهاملرياث, وحكمة إطالق اسم اإلرث عليها, أن الكفار مساهم اهلل 

﴿مبا كنتم تعلمون﴾ الباء سببية وما مصدرية, : قوله (6).املؤمنني أحياء, ومن املعلوم أن احلي يرث امليت
                                                             

ن  َيا: وجه بعض العلماء وقالواو (    )  ٠بق, جابن عادل, يف تفسريه, مصدر سا: انظر. ُأشري إليها بإشارة البعيد, ألن َُّهم ُوِعُدوا يف الدُّ
 .   ص

قراءة ابن كثري ونافع وعاصم وابن عامر ﴿أورثتموها﴾, ﴿أورثتموها﴾ قراءتان سبعيتان ومل يذكرمها املصنف, ومها : ويف قوله تعاىل(    )
 . 4 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. وقراءة أيب عمر ومحزة والكسائي ﴿أورَتوها﴾ بإدغام الثاء يف التاء

ليس من كافر وال مؤمن إال وله يف اجلنة والنار منزل, : ودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون﴾, قال﴿ون: قال السدي(    )
هذه منازلكم :"فإذا دخل أهل اجلنة اجلنَة, وأهل النار الناَر, ودخلوا منازهلم, رفعت اجلنة ألهل النار فنظروا إىل منازهلم فيها, فقيل هلم

الطربي, يف تفسريه, : انظر. , فتُ ق سم بني أهل اجلنة منازهلم"يا أهل اجلنة, رِثُوهم مبا كنتم تعملون:"مث يقال, "لو عملتم بطاعة اهلل
 [.-رمحه اهلل–أخرجاه موقوفا على السدي . ]٠٠ ص  ج , وأخرجه الواحدي يف تفسريه,   ص   مصدر سابق, ج

قال النيب : قال -رضي اهلل عنه–حيحه من حديث أيب سعيد اخلدري يريد املصنف هبذا اإلشارة إىل ما أخرجه البخاري يف ص(    )
لبيك ربنا وسعديك, فينادى بصوت إن اهلل يأمرك أن َترج من ذريتك : يا آدم, يقول: يوم القيامة -عز و جل-يقول اهلل : "-ملسو هيلع هللا ىلص-

وتسعني فحينئذ تضع احلامل محلها تسعمائة وتسعة  -أراه قال  -من كل ألف : يارب وما بعث النار؟ قال: قال. بعثا إىل النار
فقال . فشق ذلك على الناس حىت تغريت وجوههم". ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد

من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعني ومنكم واحد مث أنتم يف الناس كالشعرة السوداء يف جنب الثور األبيض أو  : "-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب 
: فكربنا مث قال". ثلث أهل اجلنة: " فكربنا مث قال". لشعرة البيضاء يف جنب الثور األسود وإين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنةكا
من كل ألف تسعمائة "وقالك . ﴿ترى الناس سكارى وماهم بسكارى﴾ : فكربنا, قال أبو أسامة عن األعمش". شطر أهل اجلنة"

 [.٠6٠ ص  , ج ٠  بخاري, كتاب التفسري, باب تفسري سورة احلج, رقمصحيح ال: انظر". ]وتسعة وتسعني
 .  :سورة النحل, اآلية(    )
هذا املعَّن يكون مبنيا على قراءة من قرأ ﴿والذين يدعون﴾ فالياء على غيبة الكفار, وجيوز أن يراد باألموات الكفار الذين (   6)

﴿وما : من حيث هم ضالل غري مهتدين, ويستقيم على هذا فيهم قولهضمريهم يف ﴿يدعون﴾, شبههم باألموات غري األحياء 
 .4٠ ص 4ابن عطية, ج: انظر. يشعرون أيان يبعثون﴾
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لن يدخل اجلنة : "أي بسبب عملكم إن قلت ورد يف احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
أجيب بأن االية   ( )".وال أنا, إال أن يتغمدين اهلل برمحته: ؟ قالوال أنت يا رسول اهلل: أحد بعمله, قيل

حممولة على العمل املصحوب بالفضل واحلديث حممول على العمل املصحوب بالفضل, واحلديث 
 .حممول على العمل اجملرد عنه

إذا كانت اجلنة ىف السماء والنار يف : ﴿ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار﴾ إن قلت: قوله 
بأن القيامة خارقة للعادة, فال مانع من وصول النداء هلم, وهذا : رض, فكيف يسمعون النداء؟ أجيباال

النداء من كل فرد من أفراد أهل اجلنة لكل فرد من أفراد أهل النار, ألن مقابلة اجلمع باجلمع تقتضي 
اإلخبار بالشر إيعاد وإال ف ( )﴿ما وعد ربكم حقا﴾ تسمية وعدا مشاكلة,: قوله. القسمة على االحاد

: قوله. بينا ملا[ من العقاب: ]وقوله. ال وعد, وقدر املفسر الكاف إشارة اىل أن مفعول وعد حمذوف
 .﴿بينهم﴾: تفسري لقوله[ أمسعهم: ]قوله ( ).وقيل غريه من املالئكة ( )قيل هو إسرافيل,[ نادى مناد]
مائلة عن احلق, واملعَّن أهنم يغريون  أي[ معوجة: ]﴿الذين يصدون﴾ نعت للظاملني, قوله: قوله 

استوت : ]قوله. أي مينع وصول كل منهما لآلخر ( )[حاجز: ]قوله ( ).دين اهلل وطريقته الىت شرع لعباده
 هذا قول من ثالثة عشر قوال, ( )[حسناهتم وسيئاهتم

                                                             

قال . ] ص  , ج4  باب ما جاء يف الطاعات وثواهبا, برقم كتاب الرب واإلحسان,  صحيح, أخرجه ابن حبان يف صحيحه,(    )
 [.إسناده صحيح على شرط الشيخني: شعيب األرنؤوط 

أو , هي ذكر الشيء بلفظ غرية لوقوعه يف صحبته حتقيقاا أو تقديراا, مثل ذكر الشيء بلفظ غرية لوقوعه يف صحبته: املشاكلة(    )
 .6 بغية األيضاح لتلخيص ا ملفتاح, ص: انظر. أو بلفظ مناسب له, بلفظ مضاد للمصاحب له 

 .  4 الصبغ البديعي يف اللغة العربية, ص: انظر. يني ومفهومها خمتلفاإلتيان باسم من األمساء املشرتكة يف موضع: وقيل إهنا
البديع يف علم البديع, : انظر. يرتكز على احنراف داللة أحد الدالني املتشاكلني, هي لون من احتاد اللفظ واختالف املعَّن: وقيل
 .واهلل أعلم. وكاستعمال الوعد يف النعم والنقم كما يف اآلية: وقلت .6  ص

 .٠٠ يف أسباب النزول, ص. ذكره الواحدي(    )
 .٠  ص   ج. الطربي, يف تفسريه, مصدر سابق: انظر(    )
كما جاء يف حديث الشفاعة املتفق عليه, واللفظ   -ملسو هيلع هللا ىلص-ويدخل حتت هذا كل من بدَّل شريعَة اهلل أو سنةا من سنن نيب اهلل (    )

َض َوأَنَا َأُذوُد النَّاَس َعن ُه َكَما َيُذوُد الرَُّجُل إِِبَل الرَُّجِل َعن  إِ " -ملسو هيلع هللا ىلص-ُل اللَِّه للمسلم, َعن  َأىِب ُهرَي  رََة قَاَل قَاَل َرُسو  و  ". بِِلهِ َترُِد َعَلىَّ أُمَّىِت احلَ 
ُغرًّا حُمَجَِّلنَي ِمن  آثَاِر ال ُوُضوِء َولَُيَصدَّنَّ َعَّنِّ طَائَِفٌة  نَ َعم  َلُكم  ِسيَما لَي َست  أَلَحد  َغري ُِكم  َترُِدوَن َعَلىَّ : "يَا َنىبَّ اللَِّه, أَتَ ع رِفُ َنا؟ قَالَ : قَالُوا
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 من غري إذن ابائهم مث وقيل أناس خرجوا للغزو ىف سبيل اهلل ( )أوالد املشركني الذين ماتوا صغارا,: وقيل 
عدول القيامة يشهدون على الناس وقيل إهنم  ( )وقيل ناس بروا آباءهم دون أمهاهتم وبالعكس, ( )قتلوا,

 عماهلمأب

                                                                                                                                                                                                    

رِى َما َأح دَ  صحيح البخاري,  : انظر". ]ثُوا بَ ع َدكَ ِمن ُكم  َفاَل َيِصُلوَن َفَأقُوُل يَا َربِّ َهُؤاَلِء ِمن  َأص َحاىِب فَ ُيِجيُبَِّن َمَلٌك فَ يَ ُقوُل َوَهل  َتد 
, وما  [  :سورة األنفال, اآلية]﴿واتقوا فتنة ال تصيَب الذين ظلموا منكم خاصة﴾ : -تعاىل–ما جاء يف قول اهلل  كتاب الفنت, باب

ِض نَِبي َِّنا , 4٠  ص 6, ج  66قحذر من الفنت, رقم  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان النيب   -ملسو هيلع هللا ىلص-وصحيح مسلم, كتاب الفائل, باب إِث  َباِت َحو 
 [.66ص ٠, ج   6َوِصَفاتِِه, رقم

: السور الذي ذكره اهلل تعاىل فقال: حاجز, وهو: ﴿وبينهما حجاب﴾, وبني اجلنة والنار حجاب, يقول: بن جريرقال ا(    )
نَ ُهم  ِبُسور  َلُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّمح َُة َوظَاِهرُُه ِمن  ِقَبِلِه ال َعَذاُب﴾,  اهلل اليت يقول " األعراف"وهو [.   : سورة احلديد, اآلية]﴿َفُضِرَب بَ ي  

 .6  ص   الطربي, يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر. ﴿وعلى األعراف رجال﴾, كذلك: فيها
تفسري الطربي, : انظر. مجع عرف, وهو اسم ملكان مرتفع عن األرض, ومنه ُعرف الديك الرفاعه عما سواه من جسده: واألعراف

 .6  ص   مصدر سابق, ج
وإليه ذهب عبد اهلل بن . ل ألن عليه أكثر أهل العلم, ولكونه أرجح لقوة داللتهملعل املصنف اقتصر على هذا القو : قلت(    )

األعراف سور بني اجلنة والنار : -رضي اهلل عنهما–, قال ابن عباس -رضي اهلل عنهم أمجعني–عباس, وعبد اهلل بن مسعود, وحذيفة 
إذا أراد اهلل تعاىل أن يعافيهم انطلق هبم إىل هنر يقال  وأصحاب األعراف هم قوم استوت حسناهتم وسيئآهتم فهم بذلك املكان حىت

له هنر احلياة حافتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه املسك فألقوا فيه حىت تصلح ألواهنم وتبدو يف حنورهم شامة بيضاء يعرفون هبا 
 إذا انقطعت أمنيتهم قال هلم لكم الذي َتنيتم حىت إذا صلحت ألواهنم أتى هبم الرمحن تبارك وتعاىل فقال َتنوا ما شئتم فيتمونون حىت

الفريوز آبادى, حممد بن يعقوب, تنوير املقباس من تفسري ابن : انظر. ومثله سبعون ضعفاا فيدخلون اجلنة ذكره ابن جرير يف تفسريه
 .6٠ , ص-رضي اهلل عنهما  -عباس 

استوت حسناهتم وسيئاهتم فقصرت هبم سيئاهتم عن اجلنة هم قوم : ملا سئل عن أصحاب األعراف: -رضي اهلل عنه–وقال حذيفة 
 . 6 ص  اخلازن, يف تفسريه, ج: انظر. فيهم -تعاىل–وَتلفت هبم حسناهتم عن النار فوقفوا هنالك على السور حىت يقضي اهلل 

من كانت سيئاته أكثر  قحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر بواحدة دخل اجلنة: -رضي اهلل عنه–ويقول ابن مسعود 
بواحدة دخل النار وإن امليزان خيف ويثقل مبثال حبة من خردل ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب األعراف فوقفوا على 

يقول اهلل األعراف فإذا نظروا إىل أهل اجلنة نادوا سالم عليكم وإذا نظروا إىل أهل النار قالوا ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني فهنالك 
 . 66 ص 6السيوطي يف الدر املنثور, مصدر سابق, ج: انظر. ﴿مل يدخلوها وهم يطمعون﴾ فكان الطمع دخوالا : تعاىل

 .66 ص 6السيوطي, املصدر نفسه, ج: انظر(    )
 .٠  -   ص   الطربي, يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .4  ص   ج. الطربي, املصدر نفسه: انظر(    )
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 ( ).وهو ىف كل أمة 
أي هو أن اهلل قحاسب الناس يوم القيامة, فمن كانت حسناته اكثر [ كما ىف احلديث: ]قوله 

سيئاته أكثر بواحدة دخل النار, ومن استوت حسناته وسيئاته كان من بواحدة دخل اجلنة, ومن كانت 
أصحاب األعراف فوقفوا على األعراف فإذا نظروا إىل أهل اجلنة نادوهم ﴿سلم عليكم﴾ سالم عليكم 

﴿مل  -تعاىل–فهناك يقول اهلل  ( )﴿ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني﴾,: وإذا نظروا إىل أهل النار قالوا
قال : ]قوله. ﴿وناَدو ا﴾ أي أصحاب األعراف: قوله. وهم يطعمون﴾, فكأن الطمع دخوال يدخلوها

﴿مل يدخلوها﴾ كالم مستأنف جواب : ﴿عليكم﴾ وقوله: أشار بذلك إىل أن الوقف على قوله[ تعاىل
إذ طلع : ]قوله. وما صنع بأهل األعراف؟ فأجيب بأهنم مل يدخلوها: عن سؤال مقدر, كأن قائال قال

أي [ فقال قوموا ادخلوا اجلنة: ]قوله. أي أزال عنهم احلجب حىت رأوه ومسعوا كالمه[ م ربكعليه
فينطلق هبم إىل هنر احلياة, حافتاه قضب الذهب مكلل باللؤلؤ, ترابه املسك فيلفوا فيه, فتصلح ألواهنم 

 ( ).وتبدو ىف حنورهم شامة بيضاء يعرفون هبا, يسمون مساكني أهل اجلنة

                                                             

 .4  ص  , وابن كثري, يف تفسريه, مصدر سابق, ج4  ص   ج. الطربي, املصدر نفسه: انظر(    )
عن جعفر بن حممد عن : قال -رضي اهلل عنه–احلديث من مسند جابر بن عبد اهلل  -  6٠ أتى املصنف احلديث باملعَّن و(    )

! نعم يا حممد: ما هذا يا جابر؟ قال: قلت. الكبائر من أميتشفاعيت ألهل : "-ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل : أبيه عن جابر بن عبد اهلل قال
إنه من زادت حسناته فذاك الذي يدخل اجلنة بغري حساب, ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي قحاسب حسابا يسريا مث يدخل 

ن حسام الدين املتقي اهلندي الربهان علي ب: انظر.". ]اجلنة, وإمنا شفاعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملن أوبق نفسه وأثقل ظهره
بكري حياين وصفوة : , حتقيق(م 64 /ه  ٠  مؤسسة الرسالة, : مكة),  , طكنز العمال في سنن األقوال واألفعالفوري, 

 [.  6ص   ج. السقا
اهد عن عبد اهلل بن حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن جم:  وهذا احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه قال(    )

مكلل باللؤلؤ فيغتسلون منه : أراه قال: حافتاه قصب ذهب, قال( احلياة ) أصحاب االعراف ينتهي هبم إىل هنر يقال له : احلارث قال
ا َتنوا ما شئتم, فيتمنون م: إغتسالة فتبدو يف حنورهم شامة بيضاء, مث يعودون فيغتسلون فكلما اغتسلو ازدادت بياضا, فيقال هلم

ابن أيب شيبة, : انظر. ]واحلديث موقوف حسب قول احملققني. لكم ما َتنيتم وسبعون ضعفا, فهم مساكني أهل اجلنة: شاءوا فيقال
محد بن عبد اهلل اجلمعة وحممد بن إبراهيم اللحيدان, : , حتقيق(ه    -م ٠٠ دار الرشد, : الرياض),  , طالمصنف

 [. 6  ص   , ج ٠   رقم



  

234 

 

ذا صرفت أبصارهم﴾ عرب بالصرف دون النظر, إشارة إىل أن نظرهم إىل أهل النار غري ﴿وإ: قوله 
ألن رؤية العذاب وأهله تسيئ للناظرين خبالف النظر لنعيم وأهله ففيه مسرة للناظرين, فلذا ل م  ( )مقصود

املد ب ( )﴿تلقاء﴾: ﴿ونادوا أصحاب اجلنة أن أسلم عليكم﴾ قوله: يعرب ىف جانبه بالصرف بل قيل
والقصر قراءتان سبعيتان, وهي ظرف مكان مبعَّن جهة, ويستعمل مصدرا كالتبيان, ومل جيئ من املصادر 

أي [ ىف النار: ]قوله ( ).على التفعال بالكسر غري التلقاء والتبيان والزلزال, وبعضهم أحلق التكرار بذلك
 ( )وا عظماء يف الدنيا, كأيب جهل﴿رجاال﴾ أي كان: ال ابتداء مع العصاة, وال دوما مع الكفار, قوله

﴿بسيماهم﴾ أي عالمتهم, وتقدم أهنا : قوله. وأضراهبم (6)وعقبة بن ايب معيط, ( )والوليد بن املغرية,
أي شيء أغَّن عنكم : استفهامية, أي" ما"﴿ما أغَّن عنكم﴾ قحتمل أنَّ : قوله (٠)سواد الواجه للكفار,

: قوله (4).كم مجعكم وال استكباركم شيئا من عذاب اهللمجعكم, وقحتمل أهنا نافية, أي مل يغن عن
أي : ]قوله. أشار بذلك إىل أن مجع مصدر مضاف لفاعله, ومفعوله حمذوف قدره بقوله املال[ املال]

جتردت عن معَّن احلدث " كان"إنَّ : سبك املصدر مبا بعد كان جريا على قول من يقول[ واستكباركم
وكونكم مستكربين, وإمنا محل املفسر على : لى مقابلة املشهور لقالوصارت جملرد الربط, ولو مشى ع

                                                             

ن َُّهم مل يَ ل َتِفُتوا إىل جهة النَّار إال جمبورين على ذلك ال باختيارهم؛ ألن مكان الشرِّ إمنا عرب بصرف الصرب أل: عادل وقال ابن(    )
 .6  ص ٠ابن عادل, يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر. حمذور

الوجيز واحدي, أبو احلسن علي بن أمحد, انظر ال". وهي يف األصل مصدر استعمل ظَر فاا .جهة لقائهم: أي : " قال الَواِحِديُّ (    )
 . 6 , صفي تفسير الكتاب العزيز

 .6  ص ٠ابن عادل , يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .سبق ترمجته(    )
 .سبق ترمجته(    )
 .سبق ترمجته(   6)
بسيماهم﴾ يعرفون أهل اجلنَّة ببياض  ﴿يعرفون كالا : أي يف احلديث املذكور عند اآلية السابقة, وقال الواحدي يف تفسريه(   ٠)

 .   ص. الواحدي, يف تفسريه الوجيز: انظر. الوجوه, وأهل النَّار بسوادها, وذلك ألنَّ موضعهم عال  مرتفع, فهم يرون الفريقني
 .  ص  اخلازن, يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(   4)
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أي الذين كانوا [ إىل ضعفاء املسلمني: ]قوله. أي أهل األعراف[ مشريين: ]قوله. ذلك االختصار
  ( )وسلمان ( )وبالل ( )يعذبون ىف الدنيا, وكان املشركون يسخرون هبم, كصهيب

 .وحنوهم ( )وخباب
﴿ال يناهلم : قوله. ﴿أقسمتم﴾ أي بالالت والعزى: ستفهام تقرير وتوبيخ, قوله﴿أهؤالء﴾ ا: قوله 

اهلل برمحة﴾ هذا هو املقسم عليه, ويؤخذ من اآلية أن أهل األعراف ناظرون ألهل اجلنة, وأهل النار, 
من  وأهل النار ناظرون ألهل األعراف وأهل اجلنة, وهذا ملزيد احلسرة هلم, فهم يعذبون بالنار والتبكيت

                                                             

 لكسرى على االبلة , فغارت الروم عليهم , وأسرت صهيبا فنشأ فيهم , صهيب بن سنان الربعي النمري , كان أبوه عامالهو  (    )
مث باعته إىل كلب فجاءت به إىل مكة , فباعته من عبد اهلل بن جدعان فأعتقه , وكان من السابقني إىل االسالم الذين عذبوا يف مكة 

له يف الكتب, وكان فاضال وافر احلرمة, له عدة أوالد,  روى أحاديث معدودة, خرجوا, وكناه الرسول أبا قحىي , وكان يف لسانه لكنة, 
 .رضي اهلل عنه-وكان موصوفا بالكرم, السماحة . وملا طعن عمر استنابه على الصالة باملسلمني إىل أن يتفق أهل الشورى على إمام

بيه , عن جده, عن أيب جده, حدثنا يوسف بن عدي, حدثنا يوسف بن حممد بن يزيد بن صيفي, عن أ: أخرج البزار يف مسنده قال 
" من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر, فليحب صهيبا حب الوالدة لولدها: "-ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل : , قال-رضي اهلل عنه–عن صهيب 

تويف باملدينة .  [سنده واه: , وقال الذهيب  ص 6, ج  4 , رقم -ملسو هيلع هللا ىلص-مسند صهيب بن سنان, عن النيب البحر الذخار, : انظر]
 [.6  , صأسد الغابة، ابن األثري: انظر. ]ن أو وثالثني, ودفن هبا وكان ابن سبعني أو ثالث وسبعنيسنة مثا

 .سبق ترمجته (    )
. أنا سلمان بن اإلسالم: وسئل عن نسبه فقال -ملسو هيلع هللا ىلص-هو سلمان الفارسي أبو عبد اهلل ويعرف بسلمان اخلري موىل رسول اهلل (    )

نه من جي وهي مدينة أصفهان وكان امسه قبل اإلسالم ما به بن بوذخشان بن مورسالن بن هبوذان أصله من فارس من رامهرمز وقيل إ
, وله قصة طويلة [ ٠ أسد الغابة, ص: انظر. ]بن فريوز بن سهرك من ولد آب امللك, وكان ببالد فارس جموسيا سادن النار فأسلم

 .يف إسالمه, فراجع إن شئت
أبو : بن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن َتيم يكَّن أبا عبد اهلل وقيلوهو خباب بن األرت  :خباب(    )

هو موىل عتبة بن غزوان وقيل : هو حليف بين زهرة و قيل : أبو قحىي,  وهو عريب حلقه سباء يف اجلاهلية فبيع مبكة وقيل : حممد وقيل
بين زهرة فهو َتيم النسب خزاعي الوالء زهري احللف ألن موالته أم أمنار كانت من موىل أم أمنار بنت سباع اخلزاعية وهي من حلفاء : 

حلفاء عوف بن عبد احلارث بن زهرة والد عبد الرمحن بن عوف, وهو من السابقني األولني إىل اإلسالم وممن يعذب يف اهلل تعاىل كان 
وبالل وعمار ومسية . وأبو بكر وخباب وصهيب  -ملسو هيلع هللا ىلص-ل اهلل سادس ستة يف اإلسالم, وذكر يف السري أن أول من أظهر إسالمه رسو 

فمنعه اهلل بعمه أيب طالب وأما أبو بكر فمنعه قومه وأما اآلخرون فألبسوهم أدراع احلديد مث صهروهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-أم عمار فأما رسول اهلل 
لإلصابة يف َتييز الصحابة,  وأسد  ابن حجر يف: انظر. ]يف الشمس فبلغ منهم اجلهد ما شاء اهلل أن يبلغ من حر احلديد والشمس

 [. الغابة وابن هشام يف السري
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﴿ادخلو اجلنة﴾ مقول لذلك القول : قدرة إشارة إىل أن قوله[ قد قيل هلم: ]قوله ( ).أهل األعراف
: قوله. احملذوف ليصح جعلها خربا ثانيا ألن اجلملة الطلبية ال يصح وقوعها خربا إال إذا أولت خبرب

ئ, وعن السبعي بَويف ِقراءة , هاتان شاذتان على عادته, حيث يعرب عن الشاذي بُقر [ وقُرِئ أَد ِخلوا اخل]
أي جنسها [ مجلة النفي: ]قوله ( )وعلى هاتني القراءتني فال قحتاج لتقدير القول, ألن اجلملة خربية,
أي معمول حلال حمذوفة, [ حال: ]الصادق باجلملتني ومها ﴿ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون﴾ قوله

 .أما القراءة السبعية فال قحتاج لذلكففي كالمه تسمح, وهذا على القراءتني الشاذتني و 
ملا صار : -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  ( )﴿ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة﴾ قال: قوله 

يارب إن لنا قَرابات  من أهل اجلنة, : أصحاُب األعراف إىل اجلنة, طمع أهُل النار ىف الَفرَِج عن هم قالوا
هلم, فينظرون إىل قراباهتم يف اجلنة وما هم فيه من النعيم فائ َذن  لنا حىت نراهم ونكلمهم, فيأذن 

فيعرفوهنم, وينظر أهل اجلنة إىل قراباهتم من أهل النار فلم يعرفوهم لسواد وجوههم, فينادى أصحاب 
قد احرتقُت أفض عليَّ من املاء, فيقال : النار أصحاب اجلنة بأمسائهم, فينادي  الرجل أباه وأخاه فيقول

 ( ).م, فيقولون إن اهلل حرََّمُهَما على الكافرينأجيبوه: هلم

                                                             

 :اختلف املفسرون يف املشار إليه يف هذه اآلية إىل أقوال(    )
ُل النَّاِر : فقيل  .هم أهل األعراِف , والقائل بذلك ملك من املالئكة يأمره اهلل هبذا الَقو ِل, واملقول له هم أه 
َشاُر إليهم هم: وقيل

ُ
 .أهل اجلنَِّة, والقائل هم املالئكة , واملقول هلم أهل النار  امل

َشاُر إليهم هم أهل اجلنَِّة, والقائل هم املالئكة, واملقول هلم هم أهل النار: وقيل
ُ
 .امل

 ص واآللوسي يف   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. ]وذكر هذا اخلالف غإلمام اآللوسي ورجح قول الثاين, وإليه ذهب الطربي
 [. 4 ص 6تفسريه , مصدر سابق, ج

 .  ص  ابن عطة يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .وهو خطأ[ قاله]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (    )
 . 6 ص  , واخلازن, يف تفسريه, مصدر سابق, ج ٠ ص   القرطيب, يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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نظري  ( )أي الشامل للمشروب واملأكول وحينئذ فيضمن ﴿أفيضوا﴾ معَّن ألقوا,[ من الطعام: ]قوله      
علفتها تنبا وماء باردا, و ﴿أو﴾ مبعَّن الواو بدليل قوله ﴿حرمها﴾ وإال لو بقيت على باهبا من التخيري 

ويعلم من هذا . أي فالتعبري بالتحرمي جماز النقطاع التكليف باملوت[ منعها]قوله  .ألعيد الضمري مفردا
أنه ال يتأثر أهل بعذاب أهل النار لتقطع األسباب بينهم, ونزع الرمحة من قلوب أهل اجلنة ال ستحقاقهم 

 .ما هم فيه من العذاب
هو صرف اهلم مبا ال قحسن ﴿هلوا ولعبا﴾ الل: قوله. ﴿الذين اَتذوا﴾ هذا وصف للكافرين: قوله 

﴿وغرهتم احليوة الدنيا﴾ أي شغلتهم : قوله ( ).أن يصرف به,  واللعب طلب الفرح مباال أن يطلب به
﴿فَال يَ و َم نَنَساُهم ﴾ ليس من كالم أهل اجلنة, وإمنا هو : قوله ( ).بالطمع ىف طول العمر وحسن العيش

فإذا كان حال الكافرين فاليوم : مقدر تقديرهقرب الرب جل جالله, فالفاء واقعة ىف جواب شرط 
ال حقيقته  ( )أشار بذلك إىل أن النسيان مستعمل ىف الزمه وهو الرتك,[ نرتكهم ىف النار: ]قوله. ننساهم

 .مستحيلة على اهلل, فاملعَّن نعاملهم معاملة الناسي من عدم االعتناء هبم وتركهم ىف النار
[ برتكهم العمل له]قوله . يلية وما مصدرية, أي ألجل نسياهنم﴿َكَما َنُسوا ﴾ الكاف تعل: قوله 

أي وكما : ]قوله ( ).كما نسوا لقاء يومهم هذا:أشار بذلك إىل أن الكالم على حذف مضاف, تقديره 
نرتكهم ىف النار : أشار بذلك إىل أن ما معطوف على األوىل مسلط عليه كاف التعليل, واملعَّن[ جحدوا

 .هم آياتنالرتكهم العمل وجلحد

                                                             

 من تفيض أعينهم ﴿ترى: -تعاىل–كما يف قوله  منصبا, سال إذا املاء فاض :أصل الكلمة من َفيض: قال اإلمام األصفهاين(    )
 فياض ورجل سال, أي بالسر صدره فاض املاء﴾ ومنه من علينا أفيضوا قال ﴿أن وأفضته, أساله حىت ماله إذا إناءه الدمع﴾ وأفاض

 .٠6 األصفهاين يف غريب القرآن, ص: انظر. فيه خاضوا احلديث إذا يف أفاضوا استعري ومنه سخى أي
 .٠6 ص  زاد املسري ج: انظر. وفسرمها قتادة وعبد اهلل بن احلارث بأهنما األكل والشرب(    )
   الطربي, يف تفسريه, املصدر السابق, ج: انظر. الذين كانت مهتهم الدنيا واشتغاهلم هبا فهم املذكورون يف هذه اآلية: وقيل (    )

 . 6 ص  , واخلازن يف تفسريه, املصدر السابق, ج 6ص    ي, يف تفسريه, املصدر السابق, ج, والراز  ٠ ص
مفردات  الراغب األصفهاين يف , و   ص  , وأبا عبيدة يف جماز القرآن, ج ٠ ص   الطربي, املرجع نفسه, ج: انظر(    )

 .   ص  , والبغوي يف تفسريه, املرجع نفسه, ج64 ص غريب القرآن
 .   ص  , والبغوي يف تفسريه, ج٠6 ص   الطربي يف تفسريه, ج: نظرا(    )
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أي فضلناه على غريه  ( )﴿فصلناه﴾ القراءة السبعية بالصاد وقرئ شذوذا بالضاد املعجمة,: قوله 
 ( ).من الكتب السماوية

 :ىف قوله ( )أي وكذا بقية األنواع التسعة اليت مجعها بعضهم[ باألخبار والوعد: ]قوله 
 بشري نذير قصة عظة مثل ۞۞ ح ال ل حرام حمكم متشاب ه  
أي من الفاعل, ويصح كونه حاال من املفعول, واملعَّن فصلناه حال كونه مشتمال [ حال: ]قوله 

 .أي أو من كتاب, وجاز ذلك لتخصيصه بالوصف[ حال من اهلاء: ]قوله. على علم
 أي فهذا هو املراد بتأويله مبعَّن ما يؤول إليه[ عاقبة ما فيه: ]﴾ أي أهل مكة, قولهَهل  يَنظُُرونَ ﴿: قوله 

قِّ ﴿: قوله. ﴾ أي التأويلالَِّذيَن َنُسوهُ ﴿: قوله ( ).وعيد القرآن هلم َ َقد  َجاءت  ُرُسُل َرب َِّنا بِاحلَ  ﴾ أي تبنيَّ
َفُعوا  ﴿: قوله. صدقهم فيما جاؤوا به واعرتفوا بذلك العذاب ﴾ منصوب بأن مضمرة ىف جواب فَ َيش 

﴾ نُ َردُّ أشار بذلك أن مجلة ﴿[ هل نردأو : ]قوله. االستفهام فهو عطف اسم مؤول على اسم صريح
﴿فنعمل﴾ منصوب بأن مضمرة يف جواب : قوله. معطوفة على اليت قبلها, واالستفهام مسلط عليها

إما الشفاعة لنا فيما سبق منا, أو نرجع إىل الدنيا وحنسن : االستفهام الثاين واملعَّن نطلب أحد أمرين
دعوى نفع الشريك ألهنم كانوا َيدَّعون أن األصنام  أي من[ من دعوى الشريك: ]قوله. العمل فيها

 .تنفعهم

                                                             

البناء, أمحد بن حممد : انظر. فضَّل ناه على غريه من الكتب السماوية: وهي قراءة اجلحدري وابن حميصن بالضَّاِد املعجمة أي (    )
/ م ٠٠6 دار الكتب العلمية, : ريوتب),  ط إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر،بن عبد الغين الدمياطي, 

 .46 , ص(ه ٠   
 .٠4 ص  ابن عطية, يف تفسريه, املصدر السابق, ج: انظر(    )
 . أي وكان من ضمن ما ُفصِّل يف الكتاب األخبار والوعد(    )
ما صدروهم عنه وهم يعتقدون مآله واملراد هل ينتظر هؤالء الكفار إال مآل احلال يف هذا الدين وما دعوا إليه و : وقال ابن عطية(    )

مجيالا هلم, فأخرب اهلل عز وجل أن مآله يوم يأيت يقع معه ندمهم , ويقولون تأسفاا على ما فاهتم من اإلميان لقد صدقت الرسل وجاءوا 
 .٠4 ص  ابن عطية يف تفسريه, املصدر السابق, ج: انظر. باحلق
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﴾ أي أوهلا األحد, وآخرها يف ِستَِّة أَيَّام   ﴿: ﴾ أي ال غريه, قولهِإنَّ َربَُّكُم الّلُه  ﴿: قوله 
كما ورد أنه ابتدأ اخللق ىف يوم األحد وأنه خلق األرض ىف يومني األحد واالثنني, والسماوات (  )اجلمعة,

وروي  ( ) يومني اخلميس واجلمعة, وأنه خلق اجلبال والوحوش  واألشجار والزروع يف الثالثاء واألربعاء,ىف
إن اهلل خلق األرض يوم األحد واالثنني, وخلق اجلبال وما فيهن من : عن ابن عباس(  )واحلاكم ( )مسلم

ن واخلراب, وخلق يوم اخلميس منافع يوم الثالثاء, وخلق يوم األربعاء الصخر واملاء والطني والعمرا
السماء, وخلق يوم اجلمعة النجوم والشمس والقمر واملالئكة إىل ثالث ساعات بقني منه, فخلق اهلل يف 
أول ساعة هذه الثالث ساعات اآلجال, وىف الثانية ألقى اهلل األلفة على كل شئ مما ينتفع به الناس, 

بالسجود له, وأخرجه منها يف آخر ساعة, واستشكل  وخلق ىف الثالثة آدم وأسكنه اجلنة وأمر إبليس
إن ذلك التقدير ىف : ذلك بأنه مل يكن مث مشس, واجلواب بأن املراد يف قدرها ال جيدي نفعا إال أن يقال

علم اهلل, حبيث لو كانت األيام موجودة لكانت كذلك, مث اعلم أن ما هنا من األحاديث موافق ملا يأيت 

                                                             

, واخلازن يف تفسريه, املصدر السابق,  4 ص   طربي يف تفسريه, املصدر السابق, جال: انظر. -رمحه اهلل تعاىل–قاله قتادة (    )
 .   ص  , وابن كثري, يف تفسريه, املصدر السابق, ج 6 ص  ج
حدثنا حجاج, حدثنا ابن ُجرَي ج, أخربين إمساعيل بن : وهذا يوافق ما يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده حيث قال(    )

بيدي  -ملسو هيلع هللا ىلص-أخذ رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه–عن أيب هريرة -موىل أم سلمة -ة, عن أيوب بن خالد, عن عبد اهلل بن رافع أَُميَّ 
خلق اهلل الرتبة يوم السبت, وخلق اجلبال فيها يوم األحد, وخلق الشجر فيها يوم االثنني, وخلق املكروه يوم الثالثاء, وخلق : "فقال

ث فيها الدواب يوم اخلميس, وخلق آدم بعد العصر يوم اجلمعة آخر اخللق, يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة النور يوم األربعاء, وب
 [.  ص 4 , ج-رضي اهلل عنه–مسند أمحد, مسند أيب هريرة : انظر". ]فيما بني العصر إىل الليل

رضي اهلل –نيا , أم من أيام اآلخرة؟ قال ابن عباس اختلف أهل التفسري يف املراد باأليام يف هذه اآلية, هل هذه األيام من أيام الد
كان اهلل قادرا على أن خيلق السموات : وقال سعيد ابن جبري. هه من أيام اآلخرة, واليوم مقداره ألف سنة, وبه قال اجلمهور: -عنهما

الطربي يف تفسريه, املصدر : انظر. مورواألرض وما بينهما ىف حملة وحلظة , فخلقهن ىف ستة أيام تعليما خللقه التثبت والتأىن ىف األ
 .٠  ص 6, وابن كثري يف تفسريه, املصدر السابق, ج٠4 ص   السابق, ج

 4, ج   ٠باب ابتداء اخللق, وخلق آدم عليه السالم, برقمكتاب صفة القيامة واجلنة والنار, مسلم يف صحيحه,  : انظر(    )
 .٠  ص

 .46 ص  , ج 64 , باب تفسري سورة حم الدخان, برقم مستدرك احلاكم, كتاب التفسري: انظر(    )
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أن خلق األرض مقدم على السماء وال تنايف بينه وبني ما يأيت يف سورة من  ( )ىف سورة فصلت,
َر َض بَ ع َد َذِلَك َدَحاَها﴾: النازعات يف قوله تعاىل املقتضي تقدمي السماء على األرض, ألن  ( )﴿َواأل 

  ( ).الدحي غري اخللق, فإن األرض خلقت أوال كرة, مث بعد خلق السماء بسطت األرض
: , قوله[ألنه مل يكن مث مشس: ]جواب عن سؤال مقدر أفاده املفسر, بقوله[ رهاأي يف قد: ]قوله

أي وتسميته عرشا  ( )[هو ىف اللغة سرير امللك: ]قوله ( ).أي التهمل ىف األمور وعدم العجلة[ التثبت]
املرتفع على كل  وأما املراد به هنا فهو اجلسم النوراين (6)إمنا هو بالنسبة ملا عدا الراكب عليه لعلوه عليهم,

 ( ٠).األجسام احمليط بكلها

                                                             

ِ َوجَت َعُلوَن َلُه أَنَداداا َذِلَك َربُّ ال َعالَ : وهي قوله تعاىل(    ) َر َض يف يَ و َمني  ُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق األ  َوَجَعَل ِفيَها  ۞ِمنَي ﴿ ُقل  أَئِنَُّكم  لََتك 
َر ِفيَها أَق  َواتَ َها يف أَر بَ َعِة أَيَّام  َسَواء لِّلسَّائِِلنَي َرَواِسَي ِمن فَ و ِقَها َوبَاَرَك فِ  َر ِض  ۞يَها َوَقدَّ تَ َوى ِإىَل السََّماء َوِهَي ُدَخاٌن فَ َقاَل هَلَا َوِلأل  مثَّ اس 

َنا طَائِِعنَي  ن  َيا مبََصابِيَح َوِحف ظاا فَ َقَضاُهنَّ َسب َع مَسَاَوات  يف ي َ  ۞اِئ ِتَيا طَو عاا أَو  َكر هاا قَالََتا أَتَ ي   رََها َوزَي َّنَّا السََّماء الدُّ ِ َوأَو َحى يف ُكلِّ مَسَاء َأم  و َمني 
 [.  -6:سورة فصلت, اآلية]﴾ ۞َذِلَك تَ ق ِديُر ال َعزِيِز ال َعِليِم 

 .٠ :سورة النازعات, اآلية(    )
واهلل   , وتكوين تربة تصلح لإلنبات  , حبيث تصبح صاحلة للسري عليها  , وذكر العلماء أن دحو األرض َتهيدها وبسط قشرهتا(    )

  ؛ أو ماينزل من السماء فهو أصال من مائها الذي تبخر مث نزل يف صورة مطر  , أخرج من األرض ماءها سواء مايتفجر من الينابيع
, وقد اختلف العلماء يف  يه األحياء مباشرة أو بالواسطةوتعيش عل  , وهو النبات الذي يأكله الناس واألنعام  , وأخرج من األرض مرعاها

َر َض بَ ع َد َذِلَك َدَحاَها﴾ :يف قوله( بعد)معَّن  : وتقدير الكالم " مع"مبعَّن : أحدمها : , إىل قولني[٠ :سورة النازعات, اآلية]﴿َواأل 
مستعملة على حقيقتها ألنه « بعد » أن : قول الثاين واألرض مع ذلك دحاها , ألهنا خملوقة قبل السماء , قاله ابن عباس وجماهد, وال

-٠٠ ص   الطربي يف تفسريه, املصدر السابق, ج: خلق األرض قبل السماء مث دحاها بعد السماء , قاله ابن عمر وعكرمةانظر
 .6  ص 4, وابن كثري يف تفسريه, املصدر السابق, ج٠  ص   , واآللوسى يف تفسريه, املصدر السابق, ج٠٠ 

 ".ثبت"قاموس احمليط مادة : انظر(    )
 .66 ص  ج" عرش", واملعجم الوسيط مادة 4  ص" عرش"الصحاح يف اللغة, مادة  اجلوهري يف: انظر(    )
 .أي فهذا املعَّن يف اللغة ال يف اإلصطالح(   6)
املدينة ),  , طين في محاكمة األحمدينجالء العيناآللوسي, نعمان بن حممود بن عبد اهلل, أبو الربكات خري الدين, : انظر(   ٠) 

هو اجلسم املخلوق األعظم الذي السماوات : , وقال ابن عطية األندلسي   ص( م  64  -ه    ٠  مطبعة املدين, : النبوية
 أبا السعود :, وانظر٠  ص  ابن عطية يف تفسريه, املصدر السابق, ج. )السبع واألرضون فيه كالدنانري يف الفالة من األرض

مكتبة الرياض احلديثية, : الرياض),  , طإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي حممد بن حممد بن مصطفى, 
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وهذا نظري ما  -تعاىل–الذين يُ َفوِّضون علَم املتشابه هلل  ( )هذه طريقة السلف[ استواء يليق به: ]قوله
: فقال ( )﴿الرمحن على العرش استوى﴾: -تعاىل–أنه سأله رجل عن قوله  ( )وقع ملالك بن أنس

 ( ).اإلميان به واجٌب, والسؤال عنه بدعٌة, أخرجوا عين هذا املبتدعاالستواء معلوٌم والكيف جمهوٌل, و 
  
 

                                                                                                                                                                                                    

: بريوت),  ط الجواهر الحسان في تفسير القرآن،, والثعاليب, أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف, 6  ص  , ج(ط.ت.د
 . ٠٠ ص  الشيخ علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود, ج: , حتقيق(م66٠ /ه4   دار إحياء الرتاث العريب, 

السلف هم العلماء العدول الوارثون عن رسول اللهاحلقائق واملعارف والعقائد وميكن أن يقال هم السادة األخيار إىل هناية املائة (    )
ابن مجاعة, حممد بن : انظر. ر تدوين احلديث الشريف والكالم على رجالهالثالثة من اهلجرة النبوية الشريفة املباركة وانتهى إليه تقريبا دو 

وهيب سليمان غاوجي : حتقيق( 66٠ دار السالم,: بريوت),  إبراهيم بن سعد اهلل, إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل, ط
 .٠ األلباين, ص

ة األربعة أصحاب املذاهب املتبعة, أبو عبد اهلل مالك ابن أنس هو شيخ االسالم , حجة األمة, إمام دار اهلجرة, هو أحد األئم (  ) 
على األصح يف  -رضي اهلل عنه–ولد مالك . بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن احلارث

جتمل, وطلب العلم وهو حدث , ونشأ يف صون ورفاهية و -صلى اهلل عليه وسلم-سنة ثالث وتسعني عام موت أنس خادم رسول اهلل 
 .بعيد موت القاسم, وسامل

السفيانان, وشعبة, وابن املبارك, واألوزاعي, وابن مهدي, : روى مالك عن غري واحد من التابعني, وحدث عنه خلق من األئمة, منهم
القطان, وقحىي بن قحىي  وابن جريج, والليث, والشافعي, والزهري شيخه, وقحىي بن سعيد األنصاري وهو شيخه, وقحىي بن سعيد

دار الكتب : بريوت),  الشافعي, أبو عبد اهلل, حممد بن إدريس, مجاع العلم, ط: انظر. األندلسي, وقحىي بن قحىي النيسابوري
, دار القلم : بريوت),  تاريخ خليفة بن خياط, ط , و بن خياط, أبو عمر خليفة الليثي العصفري,    , ص(ه ٠  العلمية, 

, وابن حزم, يف 66  –ص  64 : , املعارف البن قتيبة   أكرم ضياء العمري, ص. د: ,  حتقيق ( ه6٠  سالة, مؤسسة الر 
 .4 ص 4, املصدر السابق, جالسير, والذهيب يف 6   -   ص  أنساب العرب, املصدر السابق, ج

 . : سورة طه, اآلية(    )
دار : الرياض),  , طشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بن منصور,هبة اهلل بن احلسن  أبو القاسمرواه الاللكائي, (    )

,  , طاألسماء والصفات أبو بكر, أمحد بن احلسني,,  والبيهقي, ٠  ص  ج أمحد سعد محدان,. د: حتقيق , (ه, ٠  طيبة, 
مختصر  الذهيب,: ظر ان . ,  وصححه الذهيب وشيخ اإلسالم واحلافظ ابن حجر ٠ ص   ج( ط.ت.مكتبة السوادي, د: جدة)

وكلها بألفاظ متقاربة  ,٠6 ص  حممد ناصر الدين األلباين, ج: , حتقيق(ه     املكتب اإلسالمي, ),  , طللعلي الغفارالعلو 
  .ومعَّن متحد
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االستواء باالستيالء مبعَّن امللك والتصرف فاالستواء يطلق حقيقة : فيؤولون ( )وأما طريقة اخللف     
  ( )وهو مستحيل على اهلل وعلى االستيالء والتصرف وهو املراد, ( )على الركوب
 :قال الشاعر
 ( )من غري سيف ودم مهراق ۞۞ بشر على الع راققد استوى 

 :وقد أشار صاحب اجلوهرة للطريقتني بقوله
 ( ).أول ه أو فوض ورم تنزيها ۞۞ وكل نص أوهم التشب  يها

  
 
 

                                                             

ماء أصول عرف بعضه العلماء بأن اخللف هم الطائفة الكثرية الكبرية من األئمة والعلماء الثقات من الفقهاء واحملدثني وعل(    )
الدين وغريهم الذين جاءوا بعد املائة الثالثة فقالوا يف آيات الصفات وأحاديثها مبا يسمى تأويال تفصيليا يعنون تفصيل ما أمجل 

ابن مجاعة, حممد بن : : انظر. السلف القول فيه من مثل مع تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة اخللق فقالوا لعل املعَّن املقصود هو كذا وكذا
وهيب سليمان غاوجي : , حتقيق(م66٠ دار السالم, ),  , طإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلراهيم بن سعد اهلل, إب

 .6 األلباين, ص
 -  ه ٠٠  دار العلم للماليني,  : بريوت),  , طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري, إمساعيل بن محاد, : انظر(    )

 . 4  بد الغفور عطار, صأمحد ع: , حتقيق(م 64٠ 
هذا التفسري من التأويل الباطل هلذه اآلية, ألنه يتضمن صرف اآلية من حقيقتها, إذ أن السلف مل يفسر اآلية كما فسروها, (    )

الصفحة : انظر. ]-رمحه اهلل–وكلهم فسروا اآلية على حقيقتها وتركوا اخلوض يف الكيفية كما ذكر املصنف سابقا من إمام دار اهلجرة 
   [.من هذا البحث    

, واألخطل هو الشاعر    ص 4 هذا البيت من قول األخطل, نسبه إليه الزَّبيدي, يف تاج العروس من جواهر القاموس, ج(    )
: انظر.]النصراين, وامسه غياث بن غوث بن الصلت بن سيحان بن عمرو بن السيحان بن فدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم

الجوهرة في نسب  الربي, حممد بن أيب بكر بن عبد اهلل بن موسى األنصاري التلمساين,  , و6  ص  األنساب, جالسمعاين يف 
, والشيباين, أبو احلسن علي بن 6   ص  , ج(م 64  -ه   ٠  مكتبة دار الرفاعي, : الرياض),  , طالنبي وأصحابه العشرة

 [.  ص  , ج(م64٠  -ه  ٠٠  دار صادر,: بريوت),  , طألنساباللباب في تهذيب اأيب الكرم حممد بن حممد اجلزري, 
 .  حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد, ص :انظر (    )
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وعليهما فالليل فاعل والنهار مفعول لفظا ومعَّن,  ( )أي فهما قراءتان سبعيتان,[ خمففا ومشددا: ]قوله
أي يغطي كال منهما : ]قوله. معَّن معَّن لئال يلتبس, حنو أعطيت زيدا عمرا ووجب تقدمي ما هو فاعل

يشري إىل أن يف اآلية حذفا تقديره ويغشى النهار الليل, ويؤيده آية ﴿ُيَكوُِّر اللَّي َل َعَلى الن ََّهاِر  ( )[باآلخر
واحلث واحلض مبعَّن  ( )ينهما فاصل,﴿يطلبه حثيثا﴾ أي ليس ب: , قوله ( )َوُيَكوُِّر الن ََّهاَر َعَلى اللَّي ِل ﴾

بالنصب عطفا : ]وحثيثا نعت مصدر حمذوف, أي طبلبا حثيثا, قوله (6)وهو الطلب بسرعة, ( )واحد,
 أي ونصب ﴿مسخرات﴾ على احلال من ﴿والشمس والقمر والنجوم﴾[ على السماوات

ات فحيث سريها سارت وىف أي مسري [ مذلالت: ]قوله (٠).فهما قراءتان سبعيتان[ والرفع: ]قوله      
هذا رد على الفالسفة القائلني بتأثري الكواكب ىف العامل السفلي, فهي أسباب عادية توجد األشياء 

﴿أال له اخللق واألمر﴾ أال لالستفتاح يؤتى هبا مبدأ الكالم البليغ الذي يقصد به : قوله (4)عندها ال هبا,
يف اهلل له, وليس ملخلوق استقالل بتصريف أبدا وإمنا الرد على املنكر, وتصرف احلادث إمنا هو بتصر 

                                                             

﴿يغشى اليل النهار﴾ فقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر : -تعاىل–أي اختلفوا ىف تشديد الشني وَتفيفها من قوله (    )
: انظر . قرأ عاصم ىف رواية أىب بكر ومحزة والكسائى ﴿يَغشِّى﴾ مفتوحة الغني مشددة الشني﴿يغ ِشى﴾ ساكنة الغني خفيفة الشني, و 

 .. 4 , مصدر سابق, صكتاب السبعة في القراءاتابن جماهد, 
ر دا: بريوت),  , طأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروفأبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي, البيضاوي, : انظر (    )

 .٠٠ ص  ج.( ط.ت.الكتب العلمية, د
 . : سورة الزمر, اآلية(    )
 .66 ص  البيضاوي, مصدر سابق, ج. يعقبه سريعاا كالطالب له ال يفصل بينهما شيء: قال البيضاوي(    )
ِكنِي﴾ ﴿َواَل قَحُضُّ : احلث يكون يف السري والسوق, واحلض يكون فبما عدامها حنو قوله تعاىلذكر بعضهم أن (    ) َعَلى طََعاِم ال ِمس 
 .٠6 - ٠ ص م,٠٠٠ ,  أبا هالل العسكري, الفروق اللغوية, ط: انظر [.   :سورة احلاقة, اآلية]
 -  ه ٠٠  دار العلم للماليني, : بريوت),  , طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري, إمساعيل بن محاد, : انظر(    6)

 .٠4 ص  فور عطار, جأمحد عبد الغ: , حتقيق(م 64٠ 
وقرأ ابن عامر وحده من السبعة و ﴿ الشمُس والقمُر والنجوُم مسخراٌت ﴾ بالرفع يف مجيعها , ونصب الباقون هذه احلروف  (   ٠)

ابن جماهد, مصدر سابق, : ينظر. كلها , وقرأ أبان بن تغلب و ﴿ الشمَس والقمَر ﴾ بالنصب , و ﴿ النجوُم مسخراٌت ﴾ بالرفع 
 . 4 - 4 ص

هذه هي عقيدة أهل السنة واجلماعة بان ال تأثري للكواكب يف شيء من خملوقات اهلل, وال يكون شيء إال بإرادة اهلل عز : قلت(   4)
 .  ص 6ابن تيمية, جمموع الفتاوى, ج: انظر. وجل
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العبيد مظاهر التصريف فمن أكرمه ُأجرِى جلب اخلري ودفع الضر على يديه, كمعجزات األنبياء 
﴿تبارك﴾ فعل ماض جامد ال يتصرف : قوله. ومن أهانه أجرى الشرور على يده ( )وكرامات األولياء

 .ومعناه َتجد وتنزه عن صفات احلدوث
﴿ادعوا ربكم﴾ أمر جلميع العباد بالتوجه ىف الدعاء هلل سبحانه وتعاىل, فحيث علمتم أن : قوله 

قد  ( )فوجهوا إليه قلوبكم واسالوه بألسنتكم, ( )اهلل هو املتصرف ىف خلقه إجيادا وإعداما وإعطاء ومنعاا,
أي من [ حال: ]مع, قولهالتضرع واخليفة واخلوف والط: ذكر اهلل سبحانه وتعاىل الدعاء أربعة شروط

أي ادعوا حال كونكم متضرعني متذللني ألن الدعاء إذا كان مع التذلل كان لإلجابة [ ادعوا]الفاعل يف 
أي بإمساع نفسه, ألن اهلل تعبدنا بالدعاء كما تعبدنا بالقراءة فال يكفى مرور [ سرا: ]قوله ( ).أقرب

إال  ( )[و]ه, فالسر أفضل له إن كان ينشط ىف ذلك الدعاء على قلبه, واعلم أن األنسان إذا كان وحد
  (6).فاجلهر أفضل له كاجلماعة

 
                                                             

موافقاا لدعواه, وذكروا شروط  املعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سامل عن املعارضة, يظهر على يد مدعي النبوة(    )
أن تكون املعجزة خارقة للعادة غري ما اعتاد عليه الناس من سنن الكون والظواهر الطبيعية, ومنها أن : للمعجزة ال بد من توفرها, منها

يعارض هذا األمر  تكون املعجزة مقرونة بالتحدي للمكذبني أو الشاكني, ومنها أن تكون املعجزة ساملة عن املعارضة, فمىت أمكن أن
قطف الثمر في بيان حممد صديق حسن خان القنوجي و اإلمام حممد بن عبد الوهاب, : انظر. ويأيت مبثله, بطل أن تكون معجزة

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد, : اململكة العربية السعودية),  ط عقيدة أهل األثر مع كتاب مسائل الجاهلية،
 . ٠ ص (ه     

 [.معنا]كذا يف النسخة األصلية ويف النسخ املطبوعة (    )
كنا مع : قال  -رضي اهلل عنه  -رضي اهلل عنه-ويف هذا تعليم آلداب الدعاء كما جاء يف حديث أيب موسى األشعري : قلت(    )

يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ال " :-ملسو هيلع هللا ىلص-فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكربنا ارتفعت أصواتنا فقال النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -النيب 
صحيح البخاري, كتاب اجلهاد والسري, باب ما يكره : انظر " ]تدعون أصم وال غائبا إنه معكم إنه مسيع قريب تبارك امسه وتعاىل جده

 [.  ٠ ص  من رفع الصوت يف التكبري, ج
 . ٠ ص  ابن القيم يف الضوء املنري قي التقسري, ج: انظر(    )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
حفاظا لنفسه من الرياء, وألنه مل يكن يدعوا صما وال بكما, إنه اهلل عز وجل يسمع ويرى وأقرب إىل اجلميع من حبل : قلت(   6)

 .الوريد
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: ﴿تضرعا﴾ وقوله: فهو راجع لقوله ( )هو كثرة الكالم من غري حضور ىف القلب,[ بالتشدق: ]قوله
 .﴿وخفية﴾: هو راجع لقوله[ وررفع الصوت]
﴿وطمعا﴾ الطمع توقع أمر : قوله اخلوف غم قحصل من أمره مكروه ىف املستقبل,[ خوفا: ]قوله 

وىف احلديث  ( )"ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة"حمبوب ىف املستقبل, ومنه رجاء اإلجابة, ففي احلديث 
فاستفيد من هذا أنه  ( )"ما من عبد يرفع يديه ويقول يا رب إال ويستحي اهلل أن يردمها صفرين"أيضاا 

أي [ املطيعني: ]قوله. ما كجناحب الطائر, إن مال حدمها سقطينبغي للداعي اخلوف والرجاء, فيجعله
: ولو بالتوبة, فاملطلوب تقدمي التوبة على الدعاء ليقع الدعاء من قلب طاهر, فيكون أقرب لإلجابة, قوله

ىف األصل وصف يف املعَّن لرمحة وهي مؤنثة, فكان حقه [ إن قريب: ]جواب عما يقال[ وتذكري قريب]
جمازي [ إن رمحت: ]بأنه اكتسب التذكري من املضاف إليه, وهو لفظ اجلاللة, أو يقالفأجاب . التأنيث

 .إن معَّن الثواب وهو مذكر فوصفه  باملذكر من حيث املعَّن: التأنيث فيوصف باملذكر, أو يقال
﴿إن ربكم اهلل﴾ اآلية, والرياح مجع ريح وهي : ﴿وهو الذي يرسل الريح﴾ معطوف على قوله: قوله    
عة الصبا والدبور واجلنوب والشمال, فالصبا تثري السحاب وهي من مطلع الشمس, والشمال جتمعه أرب

وهي من حتت القطب, واجلنوب تدره وهي من جهة القبلة, والدبور تفرقه وهي من مغرب الشمس, وىف 
ناشرات ال: املعاصف والقاصف والصرصر والعقيم, وأربعة رمحة: رواية الرياح الثمانية, أربعة عذاب

  ( ).واملرسالت والنازعات واملبشرات
                                                             

املعجم : انظرجهارة الصوت, جانب الفم مما حتت اخلد وكانت العرب َتتدح رحابة الشدقني لداللتها على ( الشدق)وأصل (    )
 . ٠ ص  الوسيط, ج

َعَواِت َعِن النَّىبِّ : انظر (    ) , ٠  ص  ج ٠6  برقم . -صلى اهلل عليه وسلم -سنن الرتمذي, كتاب الدعوات, باب َجاِمِع الدَّ
نتم موقنون باإلجابة واعلموا أن ادعوا اهلل وأ: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: من حديث حممد بن سريين عن أيب هريرة قال 

 .حسن:  -رمحه اهلل  –قال الشيخ األلباين " اهلل ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله
إن اهلل حيي كرمي يستحيي إذا رفع الرجل إليه : " ومل أقف على هذا احلديث هبذا اللفظ, ولكن أخرجه الرتمذي بلفظ: قلت(    )

, كتاب الدعوات, سنن الترمذي: انظر. صحيح:وقال الشيخ األلباين  هذا حديث حسن غريب,: وقال" يديه أن يردمها صفرا خائبني
 .6  ص  ,ج-صلى اهلل عليه وسلم-باب ىِف ُدَعاِء النَّىبِّ 

 4ثاين,جروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع امل  حممود بن عبد اهلل احلسيين, اآللوسي,: نقله من اإلمام اآللوسي, انظر(    )
 .   ص
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إن معَّن نشرا متنشرة متسعة أو : هذا التفسري مل يوافقه عليه أحد, بل بعض املفسرين قال[ متفرقة: ]قوله

ىف الكالم استعمارة مكنية, حيث شبهت الرمحة مبعَّن املطر [ قدام املطر: ]قوله ( )ناشرة للحساب,
﴿بني يدي﴾ فإثباته : ى ذكر املشبه به ورمز له بشئ من لوازمه وهو قولهبسلطان يقدم وله مبشرات وطو 

بسكوهنا : ]قوله ( ).أي حبذف ضمة الشني, وهي سبعية أيضا كاللتني بعدها[ َتفيفا: ]قوله. َتييل
﴿نشرا﴾ أي إما مبعَّن اسم الفاعل أو اسم املفعول أي ناشرة : قوله. أي وإفراد الريح[ وفتح النون

: قوله. أي ضم الشني ومثلها سكوهنا فمفرد االثنني واحد[ ومفردا األوىل: ]نشورة, قولهللحساب أو م
[ باملطر: ]قوله ( )﴿سحابا﴾ هو مثر شجرة ىف اجلنة,: ﴿حىت إذا أقلت﴾ غاية إلرسال الرياح, قوله

ال : ]قوله .أي إىل التكلم إذ كان مقتضى الظاهر فساقه[ عن الغيبة: ]متعلق بثقاال والباء للسبيبة قوله
 .أي فموت األرض كناية عن عدم النبات هبا[ نبات به

[ باملاء: ]قوله. عائد على البلد والباء مبعَّن يف[ به]أشار بذلك إىل أن الضمري يف [ بالبلد: ]قوله 
: يشري إىل أن الضمري عائد على املاء, والباء سبيبة ويصح عوده على البلد, وتكون الباء مبعَّن يف, قوله

اإلخراج﴾ أي فالتشبيه مطلق اإلخراج من العدم فمن كان قادرا على إخراج الثمار من األرض  ﴿كذلك

                                                             

 64٠  -  ه ٠٠  ني,  دار العلم للمالي: بريوت),  , طالدر المصون في علم الكتاب المكنون السمني احلليب يفذكره (    )
 .   ص  ج( م
أ ابن فقرأ ابن كثري وهو الذى يرسل الريح واحدة نشرا مضمومة النون والشني, وقرأ أبو عمرو ونافع الريح مجاعة نشرا مثقلة, وقر (    )

عامر الريح مجاعة نشرا مضمومة النون ساكنة الشني, وقرأ عاصم الريح مجاعة بشرا بالباء خفيفة الشني منونة, وقرأ محزة والكسائى 
 . 4 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: ينظر. الريح على التوحيد نشرا بفتح النون ساكنة الشني

مجع سحابة وهو الغيم فيه ماء أو مل يكن فيه  كثر املفسرين هو أن السحابمل أقف على أحد قال هبذا , والذي قاله أ: قلت(    )
, وابن عطية, احملرر  6 ص   الطربي, جامع البيان يف تأويل القرآن, مصدر سابق, ج: انظر. ماء مسي سحاباا النسحابه يف اهلواء

 .   ص  الوجيز, مصدر سابق, ج
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سيما أرض اجلبال الىت شأهنا عدم إنبات شئ من الثمار على إحياء املوتى من قبورهم رد على منكري 
 ( ).البعث

﴿بإذن : قوله﴿ال خيرج إال نكدا﴾ : أخذه من قوله[ حسنا: ]﴿والبلد﴾ أي األرض, قوله: قوله 
ربه﴾ أي بإرادته ومل يذكر ذلك ىف املقابل وإن كان بإذنه أيضا تعليما لعباده األدب, حيث أسند لنفسه 

  ( )"إن اهلل مجيل قحب اجلمال: "خري دون الشر وإن كان منه أيضا ملا ورد
ُر ﴾,: ولقوله تعاىل َي   ال سبحان من خلق القرد الشر, فال جيوز أن يق ( )[ك]ومل يقل وبيد(  )﴿ بَِيِدَك اخل 

أو لعلمه فمثل املؤمن كمثل األرض الطيبة ومثل [ هذا َمَثٌل للمؤمن: ]قوله. وال سبحان من دبب الشوك
املواعظ والقرآن كمثل املاء, فكما أن املاء إذا نزل على األرض الطيبة انبتت طيبا, كذلك املواعظ والقرآن 

﴿إال نكدا﴾ أي إال نباتا نكدا : قوله. لصفات احلميدةإذا نزلت على قلب املؤمن أنبتت الطاعات وا
 .عدمي النفع, ونصب نكدا على احلال أو نعت مصدر حمذوف أي إال خروجا نكدا وهو من باب تعب

وتركت الواو هنا,  -ملسو هيلع هللا ىلص-﴿لقد أرسلنا نوحا﴾ املقصود من ذكر تلك القصص تسلية النيب : قوله 
ما يعطف عليه هنا خبالف ما يأيت, ونوح امسه عبد الغفار  وذكرت ىف سورة هود واملؤمنون, ولعدم تقدم

بعث على رأس أربعني سنة على   بن ملك بفتح امليم وسكوهنا ابن متوشلخ بن أخنوع, وهو إدريس,
الصحيح, وقيل على رأس مخسني, وقيل مائتني ومخسني, وقيل مائة سنة, ومكث يف قومه تسعمائة 

ومخسني, فجملة عمره ألف ومائتان وأربعون, بناء على الصحيح ومخسني, وعاش بعد الطوفان مائتني 
من أنه بعث على رأس األربعني, وكان حبارا, وصنع السفينة ىف عامني, ولقب بنوح لكثرة نوحه على 
نفسه, حيث دعا على قومه فهلكوا, وقيل ملراجعته ربه يف شأن ولده كنعان, وقيل ألنه مر على كلب 

                                                             

دالل على وجود البعث, فإن الّله تعاىل كما أنه قحيي األرض وينبتها نباتا حسنا هذه اآلية عظيمة الشأن وواضحة است: قلت(    )
باملطر فإنه قادر على إعادة املوتى أحياء يوم القيامة, كإحياء األرض بعد موهتا, علما بأن الرياح حيث وقعت يف القرآن فهي مقرتنة 

 .بالرمحة, وأما الريح مبقرتنة بالعذاب
 . ٠ برقم  6ص  حَت ِرمِي ال ِكرب ِ َوبَ َيانِِه, ج, انظر صحيح مسلم, كتاب اإلميان, باب أخرجه مسلم صحيح(    )
 .6 : سورة آل عمران, اآلية(    )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
 .   ص   , واآللوسي, ج   ص ٠, وتفسري القرطيب, ج  , وقصص األنبياء ص٠6 ص  تاريخ الطربي, ج: انظر (    )
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وقدم قصة نوح ألن قومه أول   .قبيح, فأوحى اهلل إليه أعبتين أم عبت الكلب اخسأ يا: جمذوم فقال له
بالقسم هنا للرد على املنكرين ومما  ( )[أتى]إمنا [ جواب قسم حمذوف]قوله . من كفر واستحق العذاب

 قبيلة الرجل وأقاربه الذين اجتمعوا معه يف جد: ﴿إىل قومه﴾ القوم يف االصل: قوله. جيب التأكيد فيه
﴿اعبدوا : قوله ( ).واحد, ويطلق جمازا على من عاشرهم الرجل وسكن عندهم, وإن مل يكونوا أقارب له

صفة : ]قوله. ﴿مالكم من إله غريه﴾ استئناف مسوق لبيان وجه إفراده بالعبادة: قوله. اهلل﴾ أي وحده
﴿إين : قوله. زائدة أي ألن حمله رفع باإلبتداء ومن[ بدل من حمله: ]قوله. أي مراعاة للفظه[ إلله

اعبدوا اهلل ألنه ليس لكم إله غريه, وألين أحتقق نزول عذاب : أخاف﴾ علة ثانية لألمر بالعبادة, واملعَّن
 .اآلخرة بكم إن خالفتم ذلك, إما عاجال ىف الدنيا أو آجال ىف اآلخرة

مهم, والقلوب مسوا بذلك ألهنم ميلؤون اجملالس بأجسا ( )﴿قال املأل﴾ باهلمزة والقصر,: قوله 
﴿من قومه﴾ مل يقل الذين كفروا مثل ما قيل ىف قوم هود, ألن ذلك كان : قوله  .هبيتهم والعيون بأهبتهم

حذفه منه لعلمه مما يأيت يف اآلية : يف مبدأ رسالته ومل يكن مَثَّ مؤمن, هكذا قيل, واألحسن أن يقال
هم اجملمعني عليها املذكورين ىف سورة ﴿ىف ضالل مبني﴾ أي حيث عدل عن عبادة آهلت: قوله. األخرى

أي ألن الضالل هو [ هي أعم من الضالل: ]قوله (6)﴿َوقَالُوا اَل َتَذُرنَّ آهِلََتُكم ﴾: نوح ىف قوله تعاىل
 .أي ألهنا نكرة ىف سياق النفي فتعم[ فنفيها أبلغ: ]قوله. اخلروج عن احلق ولو بوجه

                                                             

 :انظر(    )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
قال ابن االثري القوم يف االصل مصدر قام مث غلب على الرجال دون النساء : قال الزَّبيدي يف تاج العروس من جواهر القاموس(    )

 .   ص   التاج, مصدر سابق, ج: ر انظ. ومسوا بذلك الهنم قوامون على النساء باالمور اليت ليس للنساء أن يقمن هبا
  , واللسان ج ٠ ص   , وهتذيب اللغة, ج٠  إصالح املنطق, ص: انظر. املأل هم أشراف القوم, ووجوههم ورؤساؤهم(    )

 .66 ص   , والطربي ج 4 ص  , والفراء يف معاين القرآن, ج4   , والقاموس, ج6٠ ص
 : انظر(    )
 .  :سورة نوح, اآلية(   6)
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سن موقع, لكونه وقع بني ضدين نفي الضاللة ﴿ولكين رسول﴾ قد وقع اإلستدراك أح: قوله 
 ( ).أي فهما قراءتان سبعيتان[ بالتخفيف والتشديد: ]قوله. املتوهم ثبوهتا, وثبوت الرسالة املتوهم نفيها

﴿رسلت ريب﴾ اجلمع باعتبار تعدد األزمنة, واملراد بالرساالت املرسل هبا الىت هي : قوله
: قوله. عدي بنفسه بالالم, وهو إرادة للغري كما يريده  لنفسه﴿وأنصح لكم﴾ النصح يت: قوله. األحكام

﴿وأعلم من اهلل ماال تعلمون﴾ أي من األحكام الىت تأتيه عن اهلل أو من العذاب الذي قحل هبم إن ل م 
﴿كذبتم﴾ أشار بذلك اىل أن اهلمزة داخلة على حمذوف والواو عاطفة على ذلك احلذف, : قوله. يؤمنوا
 .أي َتوفكم من عذاب اهلل إن ل م تؤمنوا﴿موعظة﴾ : قوله

﴿ولعلكم ترمحون﴾ : ﴿ولتتقوا﴾ مرتب على اإلندار, وقوله: ﴿لينذركم﴾ علة للمجئ, قوله: قوله
مرتب على التقوى فهذا الرتتيب ىف أحسن البالغة, وعرب ىف جانب الرمحة بالرتجي, إشارة اىل أن الرمحة 

. قدره إشارة إىل أن مفعول ينذر حمذوف[ العذاب: ]قوله ( ).أمرها عزيز ال تنال بالعمل بل بفضل اهلل
 .﴿اهلل ﴾ قدره إشارة اىل أن مفعول تتقوا حمذوف أيضا[ ولتتقوا: ]قوله

﴿والذين معه﴾ قيل كانوا أربعني رجال : قوله ( ).﴿فكذبوه﴾ أي استمروا على تكذيبه: قوله
لعرب, وحام ابو السودان, ويافث وهو أبو الرتك, سام وهو أبو ا: وأربعني امراة وقيل تسعة أوالده الثالثة

﴿ىف الفلك﴾ يطلق على املفرد واجلمع واملذكر واملؤنث, ووزن املفرد قفل واجلمع : قوله ( ).وستة غريهم
عرضها مخسني وطباقتها  ( )[و]﴿السفينة﴾ وكان طوهلا ثالمثائة ذراع, ومسكها ثالثني ذراعا : قوله. أسد

الدواب, والوسطى لإلنس, والعليا للطيور, وركبها ىف عاشر رجب, واستوت ثالث, السفلى للوحوش و 
                                                             

واختلفوا ىف تشديد الالم وَتفيفها من قوله ﴿أبلغكم رسلت رىب﴾ فقرأ أبو عمرو وحده ﴿أب لغكم﴾ ساكنة الباء ىف كل القرآن, (    )
 . 4 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. وفتح الباقون الباء وشددوا الالم ىف كل القرآن

أَنَّهُ قَاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص-َعن  َأىِب ُهرَي  َرَة َعن  َرُسوِل اللَِّه  -رضي اهلل عنه-قلت ويف هذا جاء احلديث يف الصحيحني من حديث أيب هريرة (    )
ا ِمن ُكم  َعَمُلهُ " ُدواَوالَ إِيَّاَى ِإالَّ َأن  يَ تَ َغمََّدىِنَ اللَّهُ ِمن ُه ِبَرمح َة  َوَلِكن  سَ : "َوالَ إِيَّاَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَالَ : قَاَل َرُجلٌ ". َلن  يُ ن ِجَى َأَحدا : انظر". ]دِّ

كتاب صفة القيامة , وصحيح مسلم,  6   برقم ٠   ص  صحيح البخاري, كتاب املرضى, باب هني َتين املريض املوت, ج
َنََّة ِبَعَمِلِه َبل  ِبَرمح َِة اللَِّه تَ َعاىَل, ج واجلنة والنار, ُخَل َأَحٌد اجل   [.46 ٠برقم 6  ص 4باب َلن  يَد 

 .   ص 4اآللوسي يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظرقال به اآللوسي, (    )
 .   ص 4اآللوسي , مصدر سابق, ج: انظر (    )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
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: ﴿بأئتنا﴾ أي الدالة على التوحيد, وهي معزات نوح, قوله: قوله ( ).على اجلودي ىف عاشر احملرم
﴿عمني﴾ أصله عميني حذفت الياء األوىل َتفيفا وهو مجع عم يقال ألعمى البصرية وأما عميتان 

 .عمى البصرفجمع أعمى يقال أل
﴿وإىل عاد﴾ جرت عادة اهلل يف كتابه, أنه إذا كان للمرسل إليهم اسم ذكرهم به, وإال : قوله

إشارة إىل أن ﴿أخاهم﴾ معطوف على نوحا, والعامل فيه [ أرسلنا]عرب بقول قومه, وقدر املفسر 
ة عطف قصة على ﴿أرسلنا﴾ املتقدم واجلار واجملرور معطوف على قوله إىل قومه, فتكون الواو عاطف

: قوله. قحرتز به عن عاد الثانية فإهنا قوم صاحل[ األوىل: ]قوله. قصة, وهكذا يقال ىف باقي القصص
﴿أخاهم هودا﴾ مسي أخاهم ألنه من جنسهم واجتمع معهم ىف جد, ألن عاد بن عوص بن إرم بن 

بن عاد بن عوص بن سام بن نوح, فسميت قبيلة ساهم جدهم, وهو بن عبد اهلل بن رباج بن اخللود 
إرم بن نوح,  وقيل ابن شاحل بن أرفخشذ بن سام بن نوح, فعلى االول قد اجتمع  معهم ىف عاد, وعلى 
الثاين ال, وإمنا اجتمع معهم ىف سام, وكان بني هود ونوح مثامنائة سنة, وبني القبيلتني مائة سنة, وعاش 

ر كونه امسا للحي, ومنعه باعتبار امسا للقبيلة, وهذا وعاد جيوز صرفه باعتبا ( )أربعمائة وأربع وستني سنة,
﴿فقال يقوم﴾ أتى يف قصة نوح بالفاء : قوله. من حييث العربية, وأما يف القرآن فلم يقرأ مبنع الصرف

﴿قَاَل َربِّ ِإينِّ : ألنه كان مسارعا ىف دعوهتم إىل اهلل غري متوان كما حكى ىف سورة نوح, قال تعاىل
﴿مالكم من إله غريه﴾ أي ألنه اخلالق للعال م : قوله. خبالف هود ( )ي لَي الا َونَ َهاراا﴾َدَعو ُت قَ و مِ 

﴿أفال تتقون﴾ اهلمزة داخلة على حمذوف, والفاء عاطفة على ذلك احملذوف : قوله. املتصرف فيه
 . والتقدير أتركتم التفكر ىف مصنوعات اهلل أفال تتقون

ة, ألن هذه املقالة ال تقع من مؤمن, ولذا تركت من ﴿الذين كفروا﴾ صفة للمأل كاشف: قوله
﴿إنا لنراك﴾ رأى هنا علمية, فمفعوهلا االول الكاف, والثاين متعلق : قوله. قصة نوح لعلمها مما هنا

                                                             

 .   ص 4اآللوسي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
  ن املطهر, البدء والتاريخ, جاب , و6٠ ص  , وابن كثري, البداية والنهاية, مصدر سابق, ج6 قصص األنبياء ص: انظر(    )

 .6  ص
 . :اآلية:سورة نوح(    )
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﴿يف سفاهة﴾ احلكمة يف تعبري قوم هود بالسفاهة, وقوم نوح بالضالل, أن نوحا : باجلار واجملرور, قوله
, وجعل يصنع الفلك, نسبوه للضالل, حيث أتعب نفسه ىف عمل سفينة ىف ملا خوف قومه بالطوفان

أرض ال ماء هبا وال طني, هود ملا هناهم عن عبادة األصنام صمودا وصمدا وهبا ونسب من يعبدها 
﴿ولكين رسول﴾ تقدم أن مثل هذا االستدراك وقع أحسن : قوله(  ).للسفه خاطبوه مبثل ما خطبهم به

 .ضدين موقع, لكنه وقع بني
﴿وأنا لكم ناصح﴾ احلكمة : قوله ( ).﴿أبغلكم﴾ بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان: قوله

يف تعبري هود باجلملة االمسية, ونوح باجلملة الفعلية, أن هودا كان نصوحا مع الرتاخي, ومعلوم أن ذلك 
. ية ألن الفعل للتجدديدل عليه باجلملة االمسية, ونوح مكررا للنصح, وذلك يدل عليه باجلملة الفعل

 .أي فال أزيد وال أنقص[ مأمون على الرسالة: ]قوله
أي [ وذكرى: ]قوله. ﴿أو عجبتم﴾ اهلمزة داخلة على حمذوف تقديره أكذبتموين وعجبتم: قوله

﴿إذ جعلكم خلفاء﴾ إذ ظرف مفعول ألذكروا أي اذكروا وقت : قوله. موعظة َتوفكم من عذاب اهلل
﴿بسطة﴾ بالسني والصاد قراءتان سبعيتان ومعنامها : قوله. النعمة ال ذكر وقتهاجعلكم, واملقصود ذكر 

إن طويلهم   ( )الذي قاله ىف سورة الفجر,[ مائة ذراع اخل: ]أي وماال, قوله[ قوة وطوال: ]قوله. واحد
هم قدر كان أربعمائة ذراع بذراع نفسه, وىف رواية مخسمائة وقصريهم ثالمثائة ذراع, وكان رأس الواحد من

﴿ءاالء اهلل﴾ مجع إىل بكسر اهلمزة : قوله ( )قبة العظيمة, وكانت عينه بعد موته تفرخ فيها الضباع,
أي برضا اهلل وزيادة النعم [ تفوزون: ]وضمها, كحمل وقفل أو بكسر ففتح كضلع أو بفتحتني, قوله

 ( ).ألن شكر النعم مما يدميها ويزيدها

                                                             

 .6٠ ص 4ذكره اآللوسي, يف تفسريه, ج(    )
 .سبق عزوها يف اآلية السابقة(    )
-6:سورة الفجر, اآلية]﴾ ۞يف ال ِباَلدِ  الَّيِت ملَ  خُي َلق  ِمث  ُلَها ۞ِإَرَم َذاِت ال ِعَمادِ  ۞﴿َأملَ  تَ َر َكي َف فَ َعَل رَبَُّك ِبَعاد  : وهي قوله تعاىل(    )
4. 
 .   ص ٠ ذكره اآللوسي يف تفسريه, ج(    )
سورة ]﴿َوِإذ  َتَأذََّن رَبُُّكم  لَِئن َشَكر مُت  أَلزِيَدنَُّكم  َولَِئن َكَفر مُت  ِإنَّ َعَذايب َلَشِديٌد﴾ : وهو وفق قول اهلل عز وجل, يف قوله تعاىل(    )

 [.٠:إبراهيم, اآلية
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﴿وجب﴾ أي حق وثبت والتعبري باملاضي : قوله. النصحة هلم﴿قالوا أجئتنا﴾ أي جوابا ب: قوله
﴿يف أمساء﴾ أي : قوله. ﴿وغضب﴾ عطف على سبب مسبب: قوله. إشارة إىل أنه واقع ال حمالة

﴿َويف َعاد  ِإذ  أَر َسل َنا َعَلي ِهُم الرِّيَح : قوله. قدره  إشارة إىل مفعول مسيتوها الثاين[ أصناما: ]قوله. مسميات
وكانت باردة ذات صوت شديد ال مطر وكانت وقت جميئها ىف عجزر الشتاء وابتدأهتم  ( )يَم﴾ال َعقِ 

صبيحة األربعاء لثمان بقني من شوال, وسخرت عليهم سبع ليال ومثانية أيام, فأهلكت رجاهلم 
ونساءهم, وأوالدهم وأمواهلم, بأن رفعت ذلك ىف اجلو فمزقته, وىف رواية بعث اهلل عزو جل الريح 

لعقيم, فلما دنت منهم نظروا إىل اإلبل والرجال تطري هبم الريح بني السماء واالرض, فلما رأوها بادروا ا
إىل البيوت فدخلوها وأغلقوا األبواب, فجاءت الريح فقلعت أبواهبم ودخلت عليهم فأهلكتهم  فيها, مث 

إىل البحر فألقتهم فيه, وقيل أخرجتهم من البيوت, فلما أهلكتهم أرسل اهلل عليهم طريا أسود فنقلتهم 
إن اهلل تعاىل أمر الريح فأمالت عليهم الرمال, فكانوا حتت الرمال سبع ليال ومثانية أيام يسمع هلم أنني 

 ( ).حتت الرمل, مث أمر الريح فكشف عنهم الرمل مث احتملهم فرمت هبم يف البحر
وسبب جناهتم أهنم دخلوا ىف  ﴿والذين معه﴾ أي وكانوا شرذمة قليلة يكتمون إمياهنم,: قوله

خطرية فصار يدخل عليهم من الريح ما يلتذون به, مث بعد ذلك أتوا مكة مع هود, فعبدوا اهلل فيها حىت 
أي وفائدته وإن [ عطف على كذبوه: ]قوله. أي مل نبق منهم أحدا[ أي أستأصلناهم: ]قوله ( ).ماتوا

 .وأهنم لو بقوا ما آمنوا, أي فال حتزن عليهم أيها السامععلم منه اإلشارة إىل أن اهلل علم عدم إمياهنم, 
﴿لقد أرسلنا نوحا﴾, عطف قصة على قصة, : ﴿وإىل مثود﴾ تقدم أنه معطوف على قوله: قوله

أي للعلمية [ برتك الصرف: ]قوله ( )ومثود قبيلة مسوا باسم جدهم مثود بن عابر بن سام بن نوح,
أخاهم﴾ أي يف النسب ألنه ابن عبيد آسف بن ماسح بن عبيد ﴿. ولو أريد به احلي لصرف. والتأنيث

 .بن حاذر بن مثود املتقدم, وكان بني صاحل وهو مائة سنة, وعاش صاحل مائتني ومثانني سنة
                                                             

 .  :سورة الذاريات, اآلية(    )
 .6 : سورة االعرف, اآلية(    )
: ت( م, 664  -ه  44  دار الكتب احلديثة, ),  بن كثري, لالمام أىب الفداء إمساعيل, قصص األنبياء, ط: انظر(    )

 .٠  ص  مصطفى عبد الواحد, ج
 .   ص  ابن كثري, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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﴿مالكم من إله غريه﴾ علة : قوله. ﴿الصاحلات﴾ بدل من أخاهم أو عطف بيان عليه: قوله 
حملذوف, والتقدير امتثلوا ما أمرتكم به, ألنه قد جاءتكم  ﴿قد جاءكم﴾ علة: ﴿اعبدوا اهلل﴾ قوله: لقوله

﴿هذه ناقة اهلل لكم آية﴾ كالم مستأنف بيان املعجزة, واإلضافة للتشريف واسم : قوله. بينة على صدقي
اإلشارة مبتدأ و ﴿ناقة اهلل﴾ خرب ومضاف إليه ﴿ولكم﴾ جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من 

ليها أو خرب ثان و ﴿ءاية﴾ حال والعامل فيها حمذوف تقديره أشري, ﴿ءاية﴾ ألنه نعت نكرة تقدم ع
وهذا القول وقع من صاحل بعد نصحهم, كما [ حال عاملها معَّن اإلشارة: ]وقد أشار له املفسر بقوله
تَ ع َمرَُكم  ِفيَها﴾: قال تعاىل يف سورة ه ود [ وهامن صخرة عين: ], قوله( )﴿ ُهَو أَنَشَأُكم مَِّن اأَلر ِض َواس 

وكان يقال هلا الكاثبة, وكان منفردة يف ناحية اجلبل, فقالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة تكون على 
وتكون عشراء جوفاء وبراء, وأي ذات جوف واسع ووبر وصوف, فدعا اهلل فتخضت  ( )البخت,

بني جنينها إال الصخرة َتخض التنوج بولدها, فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء كما وصفوا, ال يعلم ما 
اهلل تعاىل, فعند خروجها ولدت ولدا مثلها ىف العظم, فمكث الناقة مع ولدها ترعى وتشرب إىل أن 

﴿تأكل ىف أرض اهلل﴾ أي : ﴿فذروها تأكل﴾ مرتب على كوهنا آية من آيات اهلل, قوله: عقروها, قوله
م مل يلبثوا إال ثالثة أيام, ﴿فيأخذكم﴾ بالنصب ىف جواب النهي, والتعقيب ظاهر, ألهن: وتشرب قوله

 .﴿عذاب أليم﴾ أي مؤمل: رأوا فيها أمارات العذاب, كما يأيت ىف سورة هود, قوله
﴿يف األرض﴾ : ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء﴾ تذكري هلم بنعم اهلل الىت أنعم عليهم قوله: قوله

بوأكم ىف األرض﴾ أي أرض ﴿و : قوله. قدره إشارة إىل أن يف اآلية احلذف من األول لداللة الثاين عليه
﴿تتخذون﴾ أي تعملون وتصنعون, واَتذ يصح : قوله ( ).احلجر بكسر احلاء مكان بني احلجاز والشام

                                                             

 . 6:اآليةسورة هود, (    )
ِتيَّةِ : اجَلدُّ ُمَعرٌَّب وبالضم: والبخت[ البخث]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة (    ) الفريوزآبادي, : انظر. اإلِبُل اخلُراسانِيَُّة كالُبخ 

 .44 حممد بن يعقوب, القاموس احمليط, ص
رُ (    ) َغاِور وكلُّ َجَبل  اسُم داِر مثُوَد بواِدي الُقَرى بني املدينِة والشَّا: احِلج 

َ
ِم وكانت َمساِكن مَثوَد وهي بُيوٌت َمنحوَتٌة يف اجلَِبال مث ل امل

ر اجلَِباِل اليت تُنَقُر فيها وهي بُيوٌت  ثُ ُر على قد  ِن فيها بيوٌت من  َقِطٌع عن اآلَخِر ُيطَاف حوهَلَا وقد نُِقَر فيها بيوٌت َتِقلُّ َوَتك  يف غاية  احلس 
تاج العروس من جواهر القاموس, مصدر سابق, يف  الزَّبيدي,: انظر. َمُة الصَّت  َعِة ويف َوَسطها الِبئ  ُر اليت كانت َترُِدَها الّناَقةُ وطَبَ َقاٌت حَم كَ 

 . ٠  ص  ج
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أن يكون متعديا لواحد, فمن سهوهلا متعلق باَتذ, أو الثنني فمن سهولة متعلق مبحذوف مفعول به 
ومن مبعَّن يف, أي  ( )جبل به,﴿من سهوهلا﴾ مجع سهل وهو املكان املتسع الذي ال : قوله. ثان

تصنعون ىف األرض السهلة القصور, ويصح أن تكون من االبتداء, أي تتخذون من السهول, أي 
األراضي اللينة القصور, أي طوهبا وطينها, واألقرب األول, مسيت القصورة لقصر أيدي الفقراء عن 

لى إسقاط اخلالص أي من ﴿اجلبال﴾ ﴿وتنحتون اجلبال بيوتا﴾ يصح أن يكون املعَّن ع: حتصيلها, قوله
و ﴿بيوتا﴾ مفعول ﴿وتنحتون﴾ ويصح أن يكون ﴿اجلبال﴾ مفعوال به, ﴿بيوتا﴾ حال مقدرة كما قال 

: قوله. املفسر, ألن اجلبال ال تصري إال بعد حنتها, وهو إن كان جامدا, إال أنه مؤول باملشتق أي مساكن
أي بدل  [ بدل مما قلبه بإعادة اجلار: ]قوله ( ).لفساد﴿مفسدين﴾ حال ومؤكدة لعاملها, ألن العثو هو ا

كل من كل إن كان الضمري يف ﴿منهم﴾ عائدا على القوم, ويكون مجيع املستضعفني آمنوا, وبدل بعض 
من كل, إن كل الضمري عائدا على املستضعفني, ويكون املستضعفني آمنوا, واهلل أعلم حبقيقة احلال, 

قدره املفسر إشارة إىل أن هذا حق [ نعم]﴿قالوا﴾ : قوله. املستكربين﴿أتعلمون﴾ مفعول قول : قوله
اجلواب, وإمنا عدلوا عنه مسارعة إىل حتقيق احلق وإظهار إمياهنم, وتنبيها على أن رسالته واضح ال َتفى, 

 .فال ينبغي السؤال عنها فهذا اجلواب تبكيت هلم
﴿إنا بالذي ءامنتم﴾ مل : قوله. بكيتا هلم﴿قال الذين استكربوا﴾ إظهار ىف حمل اإلضمار ت: قوله

﴿وكانت الناقة هلا يوم ىف املاء﴾ أي : قوله. يقولوا إنا مبا أرسل به, إظهارا ملخالفتهم إياهم تعنتا وعنادا
فيحلبون ما  ( )فإذا كان يومها وضعت رأسها ىف البئر, فما ترفعه حىت تشرب مجيع ما فيها مث تتبجبج

 .م فيشربون ويدخرونشاؤوا حىت ميلؤوا أوانيه
﴿فعقروا الناقة﴾ أي ىف يوم األربعاء, فقال هلم صاحل, تصبحون غدا وجوهكم مصفرة مث : قوله

تصبحوا يف يوم اجلمعة وجوهكم حممرة, مث تصبحوا يوم السبت وجوهكم مسودة, فأصبحوا يوم اخلميس 
                                                             

,  أبا القاسم, احلسني بن حممد, املفردات يف غريب القرآن, ط: انظر. وأصل السهل ضد احلزن ومجعه سهول: قلت(    )
 .    حممد سيد كيالين, ص: , ت(ط.ت.املعرفة, ددار :بريوت)
, و أب القاسم, غريب القرآن, مصدر    ص  الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. ويقال العيث أيضا وهو أشد الفساد(    )

 .   ص  , والقرطيب, مصدر سابق, ج٠ سابق, ص
 .4 ص  عجم الوسيط, جامل: انظر. تبجبج حلمه , أي كثر واسرتخى وتورم يف اسرتخاء:يقال (    )
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فهم, مث اسودت يوم السبت قد اصفرت وجوههم, فأيقنوا العذاب, مث امحرت يف يوم اجلمعة فازداد خو 
فتجهزوا للهالك, فأصبحوا يوم األحد وقت الضحى, فكفنوا أنفسهم حتنطوا كما يفعل بامليت وألقوا 
بأنفسهم إىل االرض, فلما اشتد الضحى, أتتهم صيحة عظيمة من السماء فيها صوت كل صاعقة, 

ض حىت هلكوا مجيعا, وأما وصوت يف ذلك الوقت كل شئ له صوت ما ىف األرض مث تزلزلت هبم األر 
ولد الناقة فقيل إنه فر هاربا, فانفتحت له الصخرة الىت خرجت منها أمه فدخلها وانطبقت عليه, قال 

أي [ عقرها قدار: ]قوله ( ).إنه الدابة الىت َترج قرب القيامة, وقيل إهنم أدركوه وذحبوه: بعض املفسرين
, وكان ابن زانية, ومل يكن لسالف, وهو أشقى األولني  ابن سالف وكان رجال أمحر أزرق العينني قصريا

أي فاملراد بالعقر النحر, ففيه إطالق السبب على [ بأن قتلها بالسيف: ]قوله ( ).كما ورد يف احلديث
املسبب, ألن العقر ضرب قوائم أو الناقة لتقع فتنحر, ﴿وقالوا ياصاحل﴾ أي على سبيل آهلتكم 

قدره إشارة إىل أن العائد حمذوف, وكان األوىل أن يقدر ضمري [ ب ه]﴾ ﴿مبا تعدنا: قوله. واإلستهزاء
 .نصب, بأن يقول تعدناه لئال يلزم حذف العائد اجملرور باحلرف من غري احتاذ متعلقتها

﴿فأخذهتم الرجفة﴾ أي بعد مضي ثالثة أيام, والتعقيب ظاهر, ألن الثالثة أيام مقدمات : قوله
. إشار بذلك إىل أن يف اآلية اكتفاء, ألن عذاهبم كان هبما معا[ السماءوالصيحة من : ]قوله. اهلالك

 .﴿ىف دارهم﴾ أي أرضهم, فاملراد هبم اجلنس: قوله
﴿فتوىل عنهم﴾ أي بعد أن هلكوا وماتوا توبيخا, كما خاطب النيب صلى اهلل عليه وسلم : قوله

 كيف تكلم أقواما قد جيفوا؟ فقال يارسول اهلل: الكفار من قتلى بدر حني ألقوا يف القليب, فقال عمر

                                                             

 . 6ص  ابن إسحاق, ج: انظر(    )
يشري إىل ما أخرجه الصحيحني من حديث  هشام عن أبيه أنه أخربه عبد اهلل بن زمعة أنه مسع النيب صلى اهلل عليه و سلم (    )

َقاَها: خيطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  انبعث هلا [   :سورة الشمس, اآلية]﴾ ﴿ِإِذ انبَ َعَث َأش 
باب تفسري سورة ﴿والشمس ضحاها﴾  صحيح البخاري, كتاب التفسري, : انظر( ]رجل عزيز عارم منيع يف رهطه مثل أيب زمعة 

َنَّ ٠٠ ٠, برقم6٠ ص 6 ج َبَّاُروَن َواجل  ُخُلَها اجل  ُخُلَها , وصحيح مسلم, كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها, باب النَّاُر يَد  ُة يَد 
 [.  6 , برقم6  ص 4 جالضَُّعَفاُء, 
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خاطبهم قبل موهتم : وقيل ( )ما أنت بأمسع ملا أقول منهم ولكن ال جييبون, -صلى اهلل عليه وسلم-
وقت ظهور العالمات فيهم عليه يكون ىف اآلية تقدمي وتأخري تقديره ﴿فتوىل عنهم وقال ياقوم لقد 

لناصحني﴾, ﴿فأخذهتم الرجفة فاصبحوا يف ديارهم أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولكن ال حتبون ا
 .جامثني﴾

مع أنه   خطاب لسيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وقدره ومل يقدر أرسلنا,[ اذكر]﴿َو﴾ : قوله
يكون موافقا ملا قبله وما بعده, ألنه يوهم أن وقت اإلرسال لقومه ما ذكر, مع أنه ليس كذلك بل أمرهم 

هلم فروع شريعته, ولوط بن هاران أخي إبراهيم اخلليل عليهما السالم, وكان  أوال بالتوحيد, مث بنيَّ 
إبراهيم ولوط ببابل بالعراق فهاجرا إىل الشام فنزل إبراهيم بأرض فلسطني, ونزل لوط باألردن وهي قرية 

: قوله ( )بالشام, فأرسله اهلل إىل أهل سذوم, بالذال املعجمة على وزن رسول, وهي بلد مبحص,
أتون الفاحشة﴾ استفهام توبيخ وتقريع ألهنا من أعظم الفواحش, ولذا كان حدها عند أيب حنيفة ﴿أت

﴿ما سبقكم﴾ : قوله ( )الرمي من شاهق جبل, وعند مالك الرجم مطلقا فاعال أو مفعوال أو مل قحصنا,
أي ومجيع [ ناالنس واجل: ]قوله. اخل تأكيد لإلنكار عليهم, ألن مباشرة القبح قبيحة, واخرتاعه أقبح

البهائم, بل هذه الفعلة مل توجد ىف أمة إال يف قوم لوط  وفساق هذه األمة احملمدية, وكان قوم لوط 
وهو فاحشة  ( )﴿ َوتَأ تُوَن يف نَاِديُكُم ال ُمنَكَر ﴾,: يتباهون بالضراط يف اجملالس أيضا, كما قال تعاىل

حتقيق اهلمزتني, : اده املفسر, أن القراءات أربعحاصل ما أف[ بتحقيق اهلمزتني: ]قوله. عظيمة أيضا
وتسهيل الثانية من غري إدخال ألف بني اهلمزتني أو بإدخاهلا, ولكن احلق أن إدخال األلف بني اهلمزتني 
احملققتني غري سبعية, وإمنا هي هلشام, وبقي قراءة سبعية أيضا وهي هبمزة واحدة على اخلرب املستأنف 

                                                             

, برقم    ص  صحيح البخاري, كتاب اجلنائز, باب ما جاء يف عذاب القرب, ج: أخرجه البخاري يف صحيحه, انظر(    )
  ٠ . 

 .٠  ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .   ص  األمصار, ج ابن فضل اهلل العمري, مسالك األبصار يف ممالك: انظر(    )
 .٠  ص 6ج( م64٠ /ه٠٠  دار الفكر, : بريوت),  أبا بكر حممود بن أمحد احلنبلي, البناية يف شرح اهلداية, ط: انظر(    )
 .6 :سورة العنكبوت, اآلية(    )
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ي لنافع وحفص عن عاصم, فتحصل أن القراءات مخس, أربع سبعية وواحدة بيان لتلك الفاحشة وه
 ( ).غري سبعية

﴿من دون النساء﴾ إما حال من ﴿الرجال﴾ من الواو : قوله. ﴿شهوة﴾ أي وجل الشهوة: قوله
ىف تأتون وحكمة التوبيخ على هذا الفعل القبيح أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان وركب فيه شهوة النكاح 

سل وعمران الدنيا, وجعل النساء حمال للشهوة والنسل, فإذا تركهن اإلنسان فقد عدل عما أحل لبقاء الن
 .له وجتاوز احلد, لوضعه الشئ ىف غري حمله, ألن اإلدبار ليست حمال للوالدة هي املقصورة بالذات

﴿وما كان جواب قومه﴾ القراءة على نصب جواب خربا لكان, وامسها أن وما دخلت : قوله
, وقرأ احلسن بالرفع اسم كان, وأن ما دخلت عليه خربها, وما مشى عليه اجلماعة أفصح عربية, عليه

ألن اإلعراف وقع امسا, والواو هنا للتعقيب حلوهلا حمل الفاء ىف النمل والعنكبوت, ألن جواهبم مل يتأخر 
نايف أهنم زادوا ىف عن نصيحته واحلصر نسيب, واملراد أنه مل يقع منهم جواب عن نصح وموعظة, فال ي

 .﴿إهنم أناس يتطهرون﴾ قالوا ذلك استهزاء: قوله. اجلواب من الكالم القبيح
﴿فأجنينه وأهله﴾ أي ابنته, ألنه مل ينج من العذاب إال وهو وابنتاه إلمياهنما به, فخرج لوط : قوله

لقصة يف سورة هود وإمنا من أرضه وطوى اهلل له األرض ىف وقته حىت جنا ووصل إىل إبراهيم, وسيأيت َتام ا
أي ألن الغرب من باب قعد يستعمل مبعَّن البقاء ىف [ الباقني ىف العذاب: ]قوله. ذكرت هنا اختصارا

 ( ).الزمان املستقبل, ومبعَّن املكث ىف الزمان املاضي, واملراد األول
نصب ﴿وأمطرنا﴾ يقال غالبا يف الرمحة مطر, وىف العذاب أمطر, وعلى كل هو متعد ي: قوله

وكانت معجونة بالكربيت والنار, وهلكوا أيضا باخلسف, قال [ هو حجازة السجيل: ]قوله. املفعول
رُنَا َجَعل َنا َعالِيَ َها َساِفَلَها﴾: تعاىل , ورد أن جربيل رفع مدائنهم إىل السماء, وكانت ( )﴿فَ َلمَّا َجاء أَم 

ابعة ىف النزول عليها, اسم كل من يرمى هبا, مخسة وأسقطها مقلوبة إىل األرض وأمطر عليهم احلجارة متت
                                                             

حممد أبو الفضل : , ت(م  6٠ / ه  6  اهليئة املصرية العامة للكتاب, ),  , طاإلتقان في علوم القرآنالسيوطي, : انظر(    )
دار إحياء : بريوت),  , طالبرهان في علوم القرآن, و الزركشي, بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر, 6 ص    إبراهيم, ج

 . 6 ص  حممد أبو الفضل إبراهيم, ج: , ت(م ٠ 6  -ه   ٠6  الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه, 
 . ٠  غريب القرآن, صاألصفهاين يف : انظر(    )
 .4 : سورة هود, اآلية(    )
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﴿فانظر﴾ لكل سامع يتأتى : قوله. وقيل إن احلجارة ملن كان مسافرا منهم, واخلسف ملن كان يف املدائن
 .منه النظر والتأمل, ليحصل االعتبار مبا وقع هلؤالء القوم

صة, ولذا قدر ﴿لقد أرسلنا نوحا﴾ عطف قصة على ق: ﴿وإىل مدين﴾ معطوف على قوله: قوله
املفسر ومدين اسم قبيلة شعيب, واسم لقريته أيضا, بينها وبني مثانية مراحل, مسيت باسم أبيهم مدين 
بن إبراهيم اخلليل عليه السالم, وشعيب بن ميكائيل بن بشجر بن مدين بن إبراهيم اخلليل, فشعيب 

بدل من أخاهم, أو عطف بني ﴿شعيبا﴾ : أخوهم ىف النسب, وليس من االنبياء بين إسرائيل, وقوله
عليه, وأرسل شعيب أيضا إىل أصحاب االيكة, وهي شجر متلف بعضه ببعض بالقرب من مدين, قال 

َي َكِة ال ُمر َسِلنَي﴾: تعاىل َحاُب األ  تذكر تلك املعجزة ىف القرآن, وقيل املراد [ معجزة: ], قوله( )﴿َكذََّب َأص 
﴿فأوفوا الكيل وامليزان﴾ اخل, مبعَّن : قوله. ارضتها, وقيل املراد هباهبا نفسه, مبعَّن أن أوصافه ال ميكن مع

﴿فأوفوا الكيل وامليزان﴾ أي وكانت : قوله. ما يرتتب عليها من العز للمطيع, والذل والعقاب للمخالف
﴿فأوفوا الكيل وامليزان﴾ : ﴿وال تبخسوا أشياءهم﴾ هذا الم لقوله: قوله. عادهتم نقص الكيل وامليزان

الشخص إذا مل يوف الكيل وامليزان لغريه فقد نقصه من الثمن, وكذلك إذا استوىف الكيل وامليزان ألن 
﴿بعد إصلحها﴾ ورد أنه قبل بعث شعيب هلم, كانوا يفعلون : قوله. لنفسه, فقد نقص الغري من الثمن

هكذا كل نيب املعاصي, ويستحلون احملارم, ويسفكون الدماء, فلما بعث شعيب أصلح اهلل به االرض, و 
فبادروا : ]قوله. جواب عما يقال إهنم يكونوا مؤمنني إذ ذاك[ مريدي اإلميان: ]قوله ( ).بعث إىل قومه

 .جواب الشرط, وما قبله دليل اجلواب[ إليه
قدره إشارة إىل أن [ َتافون الناس: ]قوله. أي حمسوس بدليل ما بعده[ بكل صراط: ]قوله

ورد أهنم كانوا جيلسون على الطريق ويقولون ملن يريد [ بأخذ ثياهبم: ]قوله. مفعول ﴿توعدون﴾ حمذوف
﴿ملن آمن﴾ هذا مفعول : قوله. إنه كذاب ارجع ال يفتنك عن دينك فإن آمنت به قتلناك: شعيبا

أي العرب عنه بالسبيل, وهو الطريق املعنوي الذي هو الدين, واملعَّن [ تطلبون الطريق: ]﴿وتصدون﴾ قوله
 .ا ط املستقيم إىل االعوجاجتعدلوا عن الصر 

                                                             

 .٠6 :سورة الشعراء, اآلية(    )
 .   ص  ابن كثري, السرية النبوية, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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﴿واذكروا﴾ أي اذكروا وقت كونكم قليال : ﴿واذكرو إذ كنتم﴾ ﴿إذ﴾ ظرف معمول لقوله: قوله
[ فكثرهم: ]﴿قليال﴾ أي ىف العدو والعدد والضعف, قوله: قوله. اخل, واملراد اذكروا تلك النعمة العظيمة

﴿قَاَل : ه, قال تعاىل حكاية عن شعيبأي فزاد عددكم من فرعون, نزل عند شعيب فطمأنه وأمن روع
﴿عقبة املفسدين﴾ أي وأقرهبم إليكم قوم لوط فانظروا ما : قوله  اَل ََتَف  جَنَو َت ِمَن ال َقو ِم الظَّاِلِمنَي﴾

 .نزل هبم
﴿وطائفة مل يؤمنوا﴾ ىف الكالم احلذف من الثاين لداللة األول عليه, والتقدير وطائفة مل : قوله

﴿فاصربوا﴾ جيوز أن يكون الضمري للمؤمنني بالصرب ليحصل هلم الظفر : رسلت به, قولهيؤمنوا بالذي أ
, ( )﴿ فَ تَ َربَُّصوا  ِإنَّا َمَعُكم مُّتَ َربُِّصوَن﴾: والغلبة, والكافرين بالصرب لسوء عاقبة أمرهم, وهو نظري قوله تعاىل

املعَّن حىت يقضى اهلل بني املؤمنني ال حاجة له, ألن الضمري عائد على شعيب وعليهم, و [ وبينكم: ]قوله
﴿وهو خري احلاكمني﴾ التعبري باسم التفضيل باعتبار أنه احلاكم حقيقة, وغريه حاكم : قوله. والكفار

 .جمازا ومن كان له احلكم باإلصالة واحلقيقة خري ممن كان له احلكم جمازا
سطوا امسه بني املعطوف ﴿يشعيب﴾ إمنا و : قوله. ﴿قال املأل﴾ أي جوابا ملا قاله هلم: قوله

[ وغلبوا ىف اخلطاب اجلمع على الواحد اخل: ]قوله. واملعطوف عليه, زيادة ىف القباحة والشناعة منهم
إن شعيبا مل يسبق له الدخول ىف ملتهم, وإمنا محل املفسر على هذا اجلواب تفسريه : جواب عما يقال

وعلى ]قوله . على هذا فال إشكال وال جوابالعود بالرجوع, وقال بعضهم إن عاد تأيت مبعَّن صار, و 
 .أي التغليب[ حنوه

. أشار بذلك إىل أن اهلمزة داخلة على حمذوف والواو عاطفة ذلك احملذوف[ نعود فيها: ]قوله
قوله ﴿أولو كنا كرهني﴾ اهلمزة إلنكار الوقوع, وكلمة ﴿لو﴾ ىف مثل هذا املقام, ليست لبيان انتفاء شئ 

فاء غريه, بل هي جملرد الربط واملبالغة ىف انتقاء العود, واملعَّن ال تطمعوا ىف عودتنا يف الزمن املاضي النت
 .خمتارين وال مكرهني فتأمل

                                                             

 .  :سورة القصص, اآلية(    )
 .   :سورة التوبة, اآلية(    )
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﴿وما يكون : قوله. ﴿إن عدنا ملتكم﴾ شرط حذف جوابه لداللة قوله قد افرتاينا عليه: قوله
﴿إال أن : ل مشيئة اهلل لنا, قولهلنا﴾ أي ال يصح وال يليق أن نعود فيها ىف حال من األحوال, إال يف حا

يشاء اهلل ربنا﴾ يصح أن يكون متصال, واملستثَّن منه عموم األحوال أو منقطعا, وهذا اإلستثناء حمض 
. رجوع إىل اهلل وتفويض األمر إليه, وقد جازاهم اهلل بأن كفاهم شر أعدائهم, وأخذهم أخذ عزيز مقتدر

﴿وبني قومنا﴾ أي : قوله. علما﴾ َتييز حمول عن الفاعلأشار بذلك إىل أن ﴿[ اي وسع علمه: ]قوله
 .الكفار, وإمنا أعرض عن مكاملتهم ورجع اهلل متضرعا ملا ظهره له من شدة عنادهم وتعتنهم يف كفرهم

﴿وقال املأل الذين كفروا﴾ اخل إمنا قال بعضهم لبعض هذه املقالة, خوفا على بعضهم من : قوله
﴿إنكم إذا لسخرون﴾ أي يف الدنيا بفوات : تقدم, فلم يبال هبم, قولهامليل لشعيب, حيث توعدوه مبا 

﴿إنكم إذا خلسرون﴾ جواب القسم, وحذف جواب الشرط : ما قحصل لكم بالبخس والتطفيف ومجلة
 ( ).لداللة جواب القسم عليه

ِذيَن وذكر ىف سورة هود ﴿َوَأَخَذ الَّ  ( )﴿فأخذهتم الرجفة﴾ ذكر هنا ويف العنكبوت الرجفة,: قوله
أي صيحة جربيل عليهم من السماء, ومجع بينهما بأن الرجفة ىف املبدأ والصيحة ىف  ( )ظََلُموا  الصَّي َحُة ﴾

 ( ).األثناء فتأمل, وأما أهل األيكة فأهلكوا بالظلة, كما سيأيت ىف سورة الشعراء
: قوله. وا باملرة﴿كأن مل يغنوا فيها﴾ أي كان مل يلبثوا ىف ديارهم أصال ألهنم استؤصل: قوله

 .وهو ضمري الفصل[ وغريه]
. ﴿وقال يقوم﴾ ما تقدم من كون القول بعد هالكهم أو قبله ىف قصة صاحل جيري هنا: قوله

﴿وما أرسلنا ىف قرية من نيب﴾ مجلة : قوله. ﴿فكيف آسى﴾ أصله أأسى هبمزتني قلبت الثانية ألفا: قوله
باخلصوص وإمنا حص ما تقدم بالذكر ملزيد تعنتهم مستأنفة قصد هبا التعميم بعد ذكر بعض األمم 

 .وكفرهم
                                                             

يوسف : ت( ط.ت.دار الفكر, د: بريوت),  فية ابن مالك, طمجال الدين عبد اهلل األنصاري,  أوضح املسالك إىل أل: انظر(    )
 .  6٠ ص  ج الشيخ حممد البقاعي,

َبُحوا يف َدارِِهم  َجامثِنَي﴾ : وهي قوله تعاىل(    ) َفةُ َفَأص  بُوُه َفَأَخَذت  ُهُم الرَّج   [.٠ :سورة العنكبوت, اآلية]﴿َفَكذَّ
 .6٠: سورة هود, اآلية(    )
بُوُه َفَأَخَذُهم  َعَذاُب يَ و ِم الظُّلَِّة إِنَّهُ َكاَن َعَذاَب يَ و م  َعِظيم ﴾ : اىلوهي قوله تع(    )  [.46 :سورة الشعراء, اآلية]﴿َفَكذَّ
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﴿إال أخذنا أهلها﴾ ال يرتتب : ﴿فكذبوه﴾ قدره إشارة إىل أن الكالم فيه حذف ألن قوله: قوله
﴿لعلهم يضرعون﴾ أصله يتضرعون قلبت التاء ضادا : على اإلرسال وإمنا يرتتب على التكذيب, قوله

ألجل مناسبة املاضي ىف قوله تضرعوا خبالف ما هنا,  ( )ك ىف األنعاموأدغمت ىف الضاد, وإمنا قرئ بالف
 .فجي به على االصل

الغَّن : ]﴿العذاب﴾ أي الفقر واملرض, قوله: ﴿مث بدلنا﴾ أي استدراجا هلم, قوله: قوله
[ وهذه عادة الدهر: ]أي تكذيبا ألنبيائهم, قوله[ فكونوا للنعمة: ]لف ونشرب مرتب, قوله[ والصحة
: قوله. هذا من مجلة قول بعضهم لبعض[ فكونوا على ما أنتم عليه: ]ن مجلة مقوهلم, قولههذا م

﴿وهم ال يشعرون﴾ أي : ﴿وقالوا قد مس آباءهم﴾ اخل, قوله: ﴿فأخذناهم بغتة﴾ مرتب على قوله
َنا َعَلي ِهم  ﴿فَ َلمَّا َنُسوا  َما ذُكِّرُ : لعدم تقدم أسبابه هلم, وهذه اآلية مبعَّن آية األنعام, قال تعاىل وا  ِبِه فَ َتح 

ء ﴾  . ( )أَب  َواَب ُكلِّ َشي 
: قوله. ﴿ولو أن أهل القرى﴾ مجع قرية واملراد مجيع القرى املتقدم ذكرهم وغريهم: قوله

﴿واتقوا﴾ عطف على ﴿آمنوا﴾ على : أي اهلل قوله[ ورسله]أي أهل القرى وىف نسخة [ ورسلهم]
﴿بالتخفيف : املأمورات ومن مجلتها اإلميان, قوله عطف عام على خاص, ألن التقوى امتثال

 .قوله ﴿بركات﴾ مجع بركة وهي زيادة اخلري ىف الشئ ( )والتشديد﴾ أي فهما قراءتان سبعيتان,
﴿مبا كانوا يكسبون﴾ أي بسبب كسبهم من : قوله. ﴿ولكن كذبوا﴾ أي مل يؤمنوا ومل يتقوا: قوله

 .الكفر واملعاصي
﴿فأخذناهم بغتة﴾ وما بينهما : دمة من تأخري والفاء عاطفة على قوله﴿أفأمن﴾ اهلمزة مق: قوله

وعند الزخمشري أن اهلمزة داخلة على حمذوف وما بعدها معطوف على  ( )اعرتاض وهذه طريقة اجلمهور,

                                                             

نَاُهم  بِال َبأ َساء َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهم  ي َ : يعين بذلك قوله تعاىل(    ) سورة األنعام, ]َتَضرَُّعوَن﴾ ﴿َوَلَقد  َأر َسلَنا ِإىَل أَُمم  مِّن قَ ب ِلَك َفَأَخذ 
 [.  :اآلية

 .  : سورة األنعام, اآلية(    )
 . 6 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر (    )
 .   ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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﴿بياتا﴾ حال من ﴿بأسنا﴾ : قوله ( ).ذلك احملذوف ولكنه ىف هذا املوضع وافق اجلمهور ىف كشافه
 .﴿وهم يلعبون﴾ أي يشتغلون مبا ال يعنيهم: ن﴾ حال من ضمري ﴿تأتيهم﴾, قولهومجلة ﴿وهم نائمو 

اخلديعة واحليلة, وذلك مستحيل على اهلل, وحينئذ فاملراد : ﴿مكر اهلل﴾ املكر ىف األصل: قوله
 ( ).باملكر أن يفعل هبم فعل املاكر, بأن يستدرجهم بالنعم أوال مث يأخذهم أخذ عزيز مقتدر

رثون﴾ أي وهم كل قوم جاؤوا بعد هالك من قلهم كعاد ومثود وقوم لوط ﴿للذين ي: قوله
. وأصحاب مدين واألمة احملمدية, فإن كل فرقة من هؤالء تبني هلا اإلصابة بذنوهبم حيث شاء اهلل ذلك

أي املصدر املاخوذ منها ومن جواب لو هو فاعل والتقدير أو مل يتبني بالعذاب لو شئنا [ فاعل: ]قوله
 .﴿لو نشاء﴾ أي إصابتهم فمفعول نشاء حمذوف: , قولهاإلصابة

أي وأوهلا ﴿أو أمن اهل القرية﴾ وآخرها ﴿أومل يهد﴾ فاثنان بالفاء [ ىف املواضع األربعة: ]قوله
أي من [ ىف املوضع األول: ]أي الفاء والواو, قوله[ عليهما: ]اهلمزة, قوله[ الداخلة: ]قوله. واثنان بالواو

 .إشارة إىل أنه مستأنف منقطع عما قبله[ حنن]﴿ونطبع﴾ قدر املفسر  :موضعي الواو, قوله
﴿تلك القرى نقص﴾ اسم اإلشارة مبتدأ, و ﴿القرى﴾ بدل أو عطف بيان و﴿نقص﴾ : قوله
﴿من أنبائها﴾ : أي وهي قوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط وقوم شعيب, قوله[ الىت من ذكرها: ]خربه, قوله

أي [ عند جميئهم: ]قوله. ﴿ليؤمنوا﴾ الالم زائدة لتوكيد النفي: , قولهأي بعض أخبارها وما وقع هلا
أشار بذلك إىل أن [ أي للناس: ]قوله, أي باملعجزات بعد إرساهلم للخلق[ قبل جميئهم: ]قوله. الرسل

 .هذه اجلملة غري مرتبطة مبا قبلها, ويصح أن الضمري على االسم فيكون بينهما ارتباط
ي علمنا فأكثر مفعول أول وفاسقني مفعول ثان, والالم فارقة واملراد ليظر ﴿وإن وجدنا﴾ أ: قوله

﴿لفاسقني﴾ أي خارجني عن طاعتنا برتك : قوله. متعلقى عملنا للخلق على حد لنعلم أي احلزبني
 .أي وهم نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب[ أي الرسل املذكورين: ]قوله. الوفاء بالعهد

                                                             

 . 6 ص  الزخمشري, يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر (    )
–أمر أمساء اهلل تعاىل وصفاته أمر توقيفي, وال جيوز ألحد أيا كان أن يسميه وإىل هذا ذهب أهل السنة واجلماعة, ألن : قلت(    )

الواسطي, أمحد بن إبراهيم,  :انظر. أو يصفه إال مبا مسى به نفسه أو وصفه هبا نفسه مث مبا مساه به رسوله أو وصف هبا -عز وجل
 .  , ص زهري الشاويش: ت ,(ه 6  املكتب اإلسالمي, : بريوت),  النصيحة يف صفات الرب جل وعال, ط



  

263 

 

رين سنة, وبينه بني يوسف أربعمائة سنة, وبني موسى وإبراهيم ﴿موسى﴾ وعاش مائة وعش: قوله
﴿التسع﴾ أي وهي العصا واليد البيضاء والسنون اجملدبة والطوفان واجلراد والقمل : قوله ( )سبعمائة سنة,

﴿َرب ََّنا : والضفادع والدم والطمس, وكلها مذكورة ىف هذه السورة إال الطمس ففي سورة يونس, قال تعاىل
َواهلِِم ﴾, اط ِمس   ﴿إىل فرعون﴾ هذا لقبه وامسه الوليد بن مصعب بن الريان, ففرعون ىف : قوله ( )َعَلى أَم 

االصل علم شخص مث صار لقبا لكل من ملك مصر ىف اجلاهلية, وعاش من العمر ستمائة وعشرين 
وهو فرعون الثاين,  سنة, ومدة ملكه أربعمائة سنة, مل ير مكروها قط, وكنيته أبو مرة, وقيل أبو العباس,

إبراهيم النمرود, وفرعون هذه   وفرعون األول أخوه, وامسه قابوس بن مصعب ملك العمالقة وفرعون,
﴿فظلموا هبا﴾ ضمن ظلموا معَّن كفروا فعداه بالباء ويصح أن تكون الباء : قوله  .األمة أبو جهل

ذيبهم هبا, قوهلك ﴿كيف كان سببية, واملفعول حمذوف تقديره ظلموا أنفسهم بسببها, أي بسبب تك
عاقبة املفسدين﴾ كيف اسم استفهام خرب كان مقدم عليها وعاقبة امسها وإمنا قدم ألن االستفهام له 

 .الصدارة
﴿وقال موسى﴾ تفصيل ملا أمجل أوال, ألن التفصيل بعد اإلمجال أوقع ىف النفس وهذا : قوله

﴿فَأ تَِيا ِفر َعو َن فَ ُقواَل : ىف سورة الشعراء بقوله تعاىل القول وما بعده, إمنا وقع بعد كالم طويل حكاه اهلل
وىف  (6)﴿قَاَل ِفر َعو ُن َوَما َربُّ ال َعاَلِمنَي ﴾ االيات,: وقوله تعاىل ( )ِإنَّا َرُسوُل َربِّ ال َعاَلِمنَي ﴾, االيات,

 .قدره إشارة إىل أن مجلة ﴿حقيق﴾ مرتبة على حمذوف[ فكذبه: ]قوله: ط ه أيضا

                                                             

 .٠  ص  , ج(ه٠٠  دار الكتب العلمية, : بريوت),  , طتاريخ األمم والملوكالطربي, : انظر(    )
 .44:سورة يونس, اآلية(    )
 .  ص  الطربي يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
ُعود  (    ) ر  فَ ُقل تُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل أَتَ ي ُت النَّىبَّ  -اهلل عنه رضي–أخرج اإلمام أمحد يف مسنده من حديثعبد اهلل ب ِن َمس  قَ تَ ل ُت أَبَا : يَ و َم َبد 

ل   ُد لِلَِّه : "فَ َردََّدَها َثالَثاا قَالَ . قُ ل ُت آللَِّه الَِّذى اَل إَِلَه ِإالَّ ُهوَ : قَالَ ". آللَِّه الَِّذى اَل إَِلَه ِإالَّ ُهوَ : "قَالَ . َجه  م  بَ ُر احلَ  الَِّذى َصَدَق اللَُّه َأك 
َدُه ان طَِلق  َفَأرِنِيهِ  زَاَب َوح  َنا فَِإَذا ِبِه فَ َقالَ ". َوع َدُه َوَنَصَر َعب َدُه َوَهَزَم اأَلح   6مسند أمحد, ج: انظر". ]َهَذا ِفر َعو ُن َهِذِه األُمَّةِ : "فَان طََلق 

 [.    , برقم 6 ص
 .6 :سورة الشعراء, اآلية(    )
 .  :, اآليةسورة الشعراء(   6)



  

264 

 

أشار بذلك إىل أن [ أي بان: ]قوله[ أنا: ]﴿حقيق﴾ خرب حمذوف قدره املفسر بقوله: ولهق
﴿إال احلق﴾ مقول القول, وهو مفرد ىف معَّن اجلملة, ويصح أن يكون صفة : قوله. ﴿على﴾ مبعَّن الباء

: لهقو  ( )أي وهي سبعية أيضا,[ وىف قراءة]قوله . ملصدر حمذوف مفعول مطلق تقديره إال القول احلق
﴿فأرسل معي﴾ : قوله. أي وسوغ اإلبتداء به العمل ىف اجلار واجملرور, فإن على متعلق حبقيق[ مبتدأ]
وسبب سكناهم مبصر مع أن أصلهم من الشام, أن األسباط أوالد يعقوب جاؤوا مصر [ إىل الشام]

عمال الشاقة ألخيهم يوسف فمكثوا وتناسلوا ىف مصر, فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم ىف األ
أي جعلهم عبيدا بسبب استخدامه [ استعبدهم: ]قوله. فأحب موسى أن خيلصهم من ذلك األسر

 .إياهم
﴿ثعبان مبني﴾ : قوله. ﴿إن كنت من الصادقني﴾ شرط حذف جوابه لداللة ما قبله عليه: قوله

ن احلية الصغرية , واجلا( )الثعبان ذكر احليات وصفت هنا بكوهنا ثعبانا وىف آية أخرى ﴿كأهنا جآن﴾
ووجه اجلمع أهنا كانت ىف العظم كالثعبان العظيم, وىف خفة احلركة كاحلية الصغرية ورد أنه ملا ألقى 
العصا, صارت حية عظيمة صفراء شقراء, فاحتة فمها, بني حلييها مثانون ذراعا وارتفعت من األرض قدر 

على سور القصر, وتوجهت حنو فرعون  ميل وقامت على ذهبا واضعة حليها األسفل ىف األرض واألعلى
لتأخذه فوثب هاربا وأحدث أي تغوط ىف ثيابه حبضرة قومه ىف ذلك اليوم أربعمائة يوما مرة واستمر معه 
هذا املرض, وهو اإلسهال إىل أن غرق مع كونه ال يتغوط إال يف كل أربعني يوما مرة, وقيل إهنا ادخلت 

ناس فاهنزموا, ومات منهم مخسة وعشرون ألفا, ودخل فرعون قبه القصر بني انياهبا, ومحلت على ال
يا موسى انشدك بالذي أرسلك أن تاخذها, وأنا  أؤمن بربك وأرسل معك بين إسرائيل : البيت وصاح

 ( ).فأمسكها بيده فعادت كما كانت

                                                             

﴿حقيق على أن ال أقول﴾ فشدد نافع الياء وحده ىف على ونصبها وخفف : أي اختلفوا ىف تشديد الياء وَتفيفها من قوله(   )
 .46 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. الباقون وأرسلوا الياء

 .  :سورة القصص, اآلية(    )
 .   ص   اخلازن, يف تفسريه مصدر سابق, ج: انظر(    )
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من : ]قوله. ﴿ذات شعاع﴾ أي نور يغلب على ضوء مشس: ﴿ونزع يده﴾ أي اليمَّن قوله: قوله
أي هذا القول قوله ﴿فكأهنم قالوه معه﴾ هذا بيان لوجه [ وىف الشعراء أنه: ]قوله. أي السمرة[ ةاألدم

 .اجلمع بني ما هنا وبني ما يأتى ىف الشعراء
﴿فماذا تأمرون﴾ يصح أن يكون من كالم فرعون ويكون معناه تشريون ويصح أن يكون : قوله

 .امللوك, واألول أقرب من كالم املأل له, واجلمع للتعظيم على عادة خطاب
﴿أرجه﴾ فيه ست قراءات سبعية ثالثة مع اهلمزة, وهي كسر اهلاء من غري إشباع وضمها : قوله

 ( ).مع اإلشباع وعدمه, وثالث من غري مهز, وهي إسكان اهلاء وكسرها باشباع وبدونه
 .صر﴿وارسل ىف املدائن﴾ أي مدائن صعيد مصر, وكان رؤساء السحرة بأقصى صعيد م: قوله
: قوله ( ).أي باإلمالة وتركها فتكون القراءات ثالثا وكلها سبعية[ وىف قراءة سحار: ]قوله

أي وكانوا اثنني وسبعني, وقيل اثَّن عشر ألفا, وقيل مخسة عشر ألفا وقيل سبعني ألفا, وقيل [ فجمعوا]
يد أن هنا قراءتني فقط مع كالمه يف[ بتحقيق اهلمزتني اخل: ]قوله. مثانني ألفا, وقيل بضعا ومثانني ألفا

 .وإدخال ألف بينهما وتركه, وبقيت خامسة وهي إن هبمزة واحدة: أهنا أربع فكان عليه أن يقول
﴿وإنكم ملن املقربني﴾ أي ىف املنزلة عندي, حبيث : قوله. ﴿قال نعم﴾ أي لكم األجر: قوله

 .تكونون أول من يدخل عندي وآخر من خيرج
ما أن يكون ذلك تأدبا من السحرة مع موسى وقد جوزوا عليه ﴿قالوا ميوسى﴾ اخل إ: قوله

باإلميان والنجاة من النار, وإما أن يكون ذلك على عادة أهل الصنائع أو عدم مباالة مبوسى العتمادهم 
﴿إما أن تلقى﴾ اخل, أن وما دخلت عليه ىف تأويل مصدر مفعول حملذوف تقدير : قوله. على غلبتهم

                                                             

وقرأ ابن كثري ﴿أرجئهو﴾ بواو بعد اهلاء املضمومة وباهلمز قبل اهلاء, وقرأ أبو عمرو ﴿أرجئه﴾ باهلمز, دون واو بعدها وقرأ نافع (    )
أخره فسهل اهلمزة, وقحتمل من الرجا مبعَّن أطعمه ورجه قاله : ﴿أرجِه﴾ بكسر اهلاء, وقحتمل أن يكون املعَّن: وحده يف رواية قالون

﴿أرجئِه﴾ بكسر اهلاء وهبمزة قبلها, قال الفارسي وهذا : ﴿أرجِهي﴾ بياء بعد كسرة اهلاء, وقرأ ابن عامر: وقرأ ورش عن نافع املربد,
﴿أرجه ﴾ بسكون اهلاء وهي لغة تقف على هاء : غلط وقرأ عاصم والكسائي ﴿أرجُه﴾ بضم اهلاء دون مهز, وروى أبان عن عاصم

, إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبعأبا شامة, عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم,  :انظر. الكناية إذا حترك ما قبلها
 .٠6 ص( ط.ت.دار الكتب العلمية, د: بريوت),  ط
 .٠4 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر(    )
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كيف أمرهم بالسحر وأقرهم عليه فأجاب بأن : جواب عما يقال[ امر لإلذن: ]اخرت إما لقاءك, قوله
 .أي عن إدراك حقيقتها[ عن حقيقة إدراكها: ]قوله, ذلك للتوصل إىل إظهار احلق

﴿بسحر عظيم﴾ أي عند السحر, وىف باب السحر, وإن كان حقريا ىف نفسه وذلك أهنم : قوله
احلبال بالزئبق, وجعلوا داخل تلك األخشاب الزئبق أيضا, فلما  حباال غالظا واخشابا طواال, وطلوا تلك

أثر فيها حر الشمس حتركت والتوى بعضها على بعض حىت َتيل للناس أهنا حيات وكانت سعة األرض 
ميال ىف ميل, وكانت الواقعة ىف إسكندرية فلما ألقى موسى عصاه, بلغ ذنبها, وراء البحر, مث فتحت 

كانت تبتلع حباهلم وعصيهم واحدا واحدا, حىت ابتلعت الكل وقصدت القوم الذين فاها مثانني ذراعا, ف
حضروا ذلك اجملتمع, ففزعوا ووقع الزحام فمات منهم مخسة وعشرون ألفا, مث أخذها موسى فصارت ىف 
يده عصا كما كانت, فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من السماء وليس بسحر فخروا اهلل ساجدين 

و كان ما صنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا, وكانت محل ثالمثائة بعري, فعدمت بقدرة ل: وقالوا
 .اهلل تعاىل

﴿وأوحينا إىل موسى﴾ أي بعد أن ألقى السحرة حباهلم وعصيهم, أوحى اهلل موسى على : قوله
َع َلى﴾: لسان جربيل حيث قال كما ىف سورة طه ﴿تلقف﴾ أي : , قوله( )﴿قُ ل َنا اَل ََتَف  ِإنََّك أَنَت األ 

﴿ىف األصل﴾ أي وأصلها تتلقف حذفت إحدى التاءين َتفيفا وهذه قراءة : قوله. تأخذ وتبتلع بسرعة
 ( ).اجلمهور, وىف قراءة بإدغام ىف التاء وىف قراءة تلقف من لقف كعلم فتكون القراءاة ثالثا وكلها سبعية

. أي تزيينهم الباطل بصورة احلق[ تمويههمب: ]قوله. ﴿ما يأفكون﴾ أي يكذبون فاإلفك الكذب: قوله
 .﴿وبطل ما كانوا يعملون﴾ أي ظهر بطالنه: قوله

﴿وانقلبوا صاغرين﴾ أي فرعون وقومه : ﴿هنالك﴾ أي ىف ذلك املكان وهو اسكندرية قوله: قوله
﴾ ﴿الساجدين: قوله. غري السحرة فإهنم مل يصبهم صغار بل أصاهبم العز األبدي بإمياهنم باهلل  وحده

 .حال من السحرة

                                                             

 .64:سورة طه, االية(    )
 .٠6 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر(    )
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﴿قالوا ءامنا﴾ ىف موضع احلال من الضمري ىف ساجدين والتقدير قائلني ىف حال : وقوله
 .سجودهم ﴿ءامنا﴾ اخل

﴿رب موسى وهارون﴾ بدل من رب العاملني, أو عطف بيان أو نعت جئ به, لدفع إهبام : قوله
﴿رب موسى : ا ذلك بقوهلمإياي تعنون فدفعو : فرعون الناس أنه رب العاملني, حيث قال للسحرة

أي ىف [ وإبدال الثانية: ]أي مهزة اإلستفهام الزائدة ىف الفعل, قوله[ بتحقيق اهلمزتني: ]وهارون﴾ وقوله
الفعل وإن كانت ثالثة فهي فاء الكلمة فوي قراءة سبعية أيضا حبذف مهزة االستفهام, وىف قراءة األوىل 

قراءة بقلب األوىل واوا ىف الوصل, وتسهيل الثانية, وإبدال الثالثة وتسهيل الثانية, وإبدال الثالثة ألفا وىف 
ألفا, وىف قراءة بقلب األوىل واوا ىف الوصل وتسهيل الثانية, وقلب الثالثة ألفا, فالقراءات أربعة وكلها 

 ( ).سبعية
أحصل ﴿قبل أن ءاذن لكم﴾ أصله أأذن أبدلت الثانية ألفا على القاعدة  املشهورة واملعَّن : قوله

﴿إن هذا : قوله. منكم اإلميان قبل حصول اإلذن مين؟ ال يليق منكم ذلك, والفعل مضارع منصوب بأن
﴿مكرَتوه﴾ أي تواطأمت عليه قبل جميئتكم إلينا وقصد بذلك اللعني, : قوله. ملكر﴾ أي حيلة وخديعة

﴿لتخرجوا منها : ﴾ وقوله﴿إن هذا ملكر: تثبيت القبط هباتني الشبهتني اللتني ألقامها عليهم ومها قوله
﴿ألقطعن : ﴿ما ينالكم مين﴾ قدرة إشارة إىل أن مفعول ﴿تعلمون﴾ حمذوف قوله: أهلها﴾ قوله

أيديكم﴾ هذا بيان لوعيده الذي توعدهم به, وهل فعل ما توعدهم به أو ال؟ خالف, بل بعضهم إنه 
﴿من خالف﴾ اجلار واجملرور ىف : , قوله( )لُِبوَن ﴾﴿ أَنُتَما َوَمِن ات َّبَ َعُكَما ال َغا: ال يفعل بدليل قوله تعاىل

َا : أي كان بقتلك أوال, وىف آية طه[ بأي وجه كان: ]قوله. حمل نصب على احلال أي خمتلفة ﴿ ِإمنَّ
ن  َيا﴾ ََياَة الدُّ  .( )تَ ق ِضي َهِذِه احل 

ل مصدر ﴿إال أن ءامنا﴾ أن وما دخلت عليه يف تأوي: ﴿وما تنقم منا﴾ أي تكره فقوله: قوله
مفعول به لتنقم, واملعَّن وما تكره منا إال إمياننا, ويصح أن يكون املعَّن وما تعذبنا بشى من األشياء إال 

                                                             

 .   , مصدر سابق, صإبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبعبا شامة, أ: انظر (    )
 .  :سورة القصص, اآلية(    )
 . ٠:سورة طه, اآلية(    )
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عند فعل ما : ]﴿ملا جاءتنا﴾ أي وحني أتتنا من عنده, قوله: قوله. ألجل إمياننا فيكون مفعوال ألجله
[ نرجع كفارا: ]ففي العبارة قلب, قولهأي وما توعدنا به وهو القطع من خالف والتصليب, [ توعده بنا
﴿وتوفنا من املسلمني﴾ أي ثابتني على الدين احلق غري : قوله. ﴿ربنا أفرغ علينا صربا﴾: علة لقوله

 .مغريين وال مبدلني
﴿وقال املأل﴾ أي املصريون على الكفر, فإنه حني آمنت به السحرة آمن من بين إسرائيل : قوله

معطوف على ﴿ليفسدوا﴾ واملعَّن أترتك موسى وقومه ليفسدوا ىف  ﴿ويذرك﴾: ستمائة ألف, قوله
﴿وآهلتك﴾ باجلمع ىف قراءة : قوله. األرض وليرتك وآهلتك, واإلستفهام إنكاري واملعَّن ال يليق ذلك

 ۞﴿َفَحَشَر فَ َناَدى : اجلمهور, ألنه جعل آهلة يعبدها قومه, وجعل نفسه هو االله األعلى, قال تعاىل
َع َلى فَ َقاَل أَنَا أصناما : ]قوله ( ).وقرئ شذوذا وآهلتك بتاء التأنيث ألنه يعبد الشمس. ( )﴾۞َربُُّكُم األ 

: قوله ( ).أي فهما قراءتان سبعيتان[ بالتشديد والتخفيف]قوله . أي على صورة الكواكب[ صغارا
ل مولد أي قب[ من قبل: ]قوله. ﴿ونستحي نسارهم﴾ أي للخدمة: قوله. أي الصغار[ املولودين]

 .موسى
. ﴿استعينوا باهلل﴾ أي أطلبوا اإلعانة منه سبحانه. ﴿قال موسى لقومه﴾ أي تسلية هلم: قوله

. ﴿من يشاء﴾ مفعول ثان, واملفعول األول اهلاء: ﴿يورثها﴾ اجلملة حالية من لفظ اجلاللة, وقوله: قوله
 ﴿للمتقني﴾ اهلل, قدره إشارة إىل أن مفعول املتقني حمذوف: قوله

﴿من قبل أن تأتيتنا﴾ : ﴿قالوا أوذينا﴾ أي بالقتل لألوالد واستبقاء النساء للخدمة, قوله :قوله
أي بالرسالة وكان فرعون يستعملهم ىف األعمال الشآقة نصف النهار فلما بعث موسى وجرى بينهم ما 

﴿كيف تعملون﴾ فيها أي من اإلصالح : جرى استعملهم مجيع النهار وأعاد القتل فيهم, قوله
 .إلفسادوا

                                                             

 .  -  : سورة النازعات, اآلية(    )
ن جماهد, مصدر سابق, اب: انظر. قرأ األعمش ﴿وقد تركك وآهلتك﴾, وقرأ السبعة ومجهور من العلماء ﴿وآهلتك﴾ على اجلمع(    )

 .   ص
 .   ابن جماهد, املرجع نفسه, ص: انظر(    )
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واهلل لقد أخذنا أي ابتلينا وهذا شروع ىف : ﴿ولقد﴾ الالم موطئة لقسم حمذوف تقديره: قوله
﴿بالسنني﴾ مجع سنة ومن املعلوم : تفصيل مبادي هالك فرعون وقومه لتكذيبهم باآليات البينات, قوله

ف نونه لإلضافة ففي أنه جيري مثل مجع املذكر السامل ىف إعرابه أو رفعا, وبالياء نصبا وجرا, وحتذ
أي احتباس [ باحلط: ]ويقل إعرابه كحني قوله ( )"اللهم اجعلها عليهم سنني كسين يوسف: "احلديث

 .أي إتالفها باآلفات[ ونقص من الثمرات: ]املطر, قوله
﴿فإذا جاءهتم احلسنة﴾ أشار بذلك إىل أهنم باقون يف غيبهم وضالهلم, مل يتعظوا ومل : قوله

﴿يطريوا﴾ اصله يتطروا, أدغمت : قوله. أي حبولنا وقوتنا[ أي نستحقها: ]قوله. عليه يزدجروا عما هم
التاء ىف الطاء, والتطري ىف األصل, أن يفرق الشئ بني القوم ويطري لكل واحد ما خيصه, فيشمل 
النصيب احلسن والسيئ مث غلب على احلظ والنصيب السيئ واحلكمة ىف التعبري ىف جانب احلسنة بإذا 

فيدة للتحقيق وتعريفها ىف جانب السيئة بأن املفيدة للشك وتنكرها اإلشارة إىل أن رمحة اهلل تغلب امل
غضبه, وأهنا صادرة منه سبحانه وتعاىل, وإن ل م يتأهل ل ها العبد خبالف السيئة فصدورها منها نادر 

ستفتاح يؤتى هبا اعتناء مبا أال أداة [ أال إمنا طائرهم: ]قوله. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا
﴿عند اهلل﴾ أي ال عند موسى : قوله. أي عذاهبم الذي تشاءموا به[ شؤمهم: ]قوله. بعدها للرد عليهم

 . ﴿ياتيهم به﴾ أي جزاء ألعماهلم السيئة: فليس له مدخل ىف إجياد ذلك, قوله
ى صادق, وإمنا كفرهم ﴿ولكن أكثرهم ال يعلمون﴾ يفيد أن األقل يعلم أن فرعون كاذب وموس: قوله

 .حمض عناد
مهما اسم شرط جازم وتأت ... قوله ﴿مهما تأتنا به﴾ إخل. ﴿وقالوا﴾ أي فرعون وقومه: قوله

﴿من آية﴾ بيان هلما, وهبا  ( )[و:قوله]فعل الشرط جمزوم حبذف الياء والكسرة دليل عليها ونا مفعول, 
﴿فما﴾ : نا ﴿هبا﴾ متعلق ﴿لتسحرنا﴾ وقولهمتعلق بتأت وضمريها راجع هلما, ﴿لتسحرنا﴾ متعلق بتأت

                                                             

اجعلها عليهم سنني كسنني "صحيح البخاري, كتاب اإلستسقاء, باب دعاء النيب صلى اهلل عليه و سلم : متفق عليه, انظر(    )
َباِب ال ُقُنوتِ  66برقم    ص  ج" يوسف ِتح  ِلِمنَي  , وصحيح مسلم, كتاب املساجد, باب اس  يِع الصَّاَلِة ِإَذا نَ زََلت  بِال ُمس  ىِف مجَِ

 . ٠  برقم    ص  نَازَِلٌة, ج
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
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الفاء واقعة ىف جنوب الشرط وما نافية, و ﴿حنن﴾ مبتدأ ﴿يؤمنون﴾ خرب مرفوع بواو مقدرة منع من 
: قوله. ظهورها اشتغال احملل بالفاء الىت جلبها حرف اجلر الزائد واجلملة ىف حمل جزم جواب الشرط

السحرة ورجع فرعون مغلوبا, آب هو وقومه إىل اإلقامة  ملا آمنت: قال سعيد بن خبري[ فدعا عليهم]
على الكفر والتمادي على الشر, فتابع اهلل عليهم اآليات فأخذهم اهلل أوال بالسنني وهو القحط ونقص 

يارب إن عبدك : "الثمرات, وأراهم قبل ذلك من املعجزات اليد والعصا فلم يؤمنوا, فدعا موسى وقال
ى وعتا, وإن قومه نقضوا العهد بعقوبة جتعلها عليهم نقمة ولقومي عظة وملن فرعون عال ىف األرض وبغ

 ( ).ففعل اهلل هبم ما سيذكر" بعدهم وعربة
﴿فأرسلنا عليهم الطوفان﴾ أي ماء من السماء, واحلال أن بيوت القبط مشتبكة ببيوت : قوله

ومن جلس منه غرق, ومل  يدخل من بَّن إسرائيل فامتألت بيوت القبط, حىت قاموا ىف املاء إىل تراقيهم, 
ذلك املاء يف بيوت بين إسرائيل شئ, وركب ذلك املاء على أرضهم فلم يقدروا على احلرث, ودام عليهم 
سبعة أيام من السبت إىل السبت, فاستغاثوا مبوسى, فأزال اهلل عنهم املطر, وأرسل الريح فجفف 

ذا الذي جزعنا منه خري لنا لكنا نشعر, فال واهلل ال األرض, وخرج من النبات مامل ير مثله قط, فقالوا ه
ىف كالم غريه [ إىل حلوق اجلالسني: ]قوله. نؤمن بك وال نرسل معك بين إسرائيل فأقاموا شهرا ىف عافية

﴿واجلراد﴾ أي واستمر من السبت إىل : قوله. إىل حلوق القائمني, ومن جلس غرق كما علمت
اق أشجارهم, وابتلى اجلراد باجلوع فكانت ال تشبع ومل تصب بين السبت, يأكل زروعهم ومثارهم وأور 

﴿قَالُوا  يَا ُموَسى اد ُع لََنا َربََّك مبَا َعِهَد ِعنَدَك لَِئن   ( )[و]إسرائيل فعظم األمر عليهم فضجوا من ذلك 
رَائِي َز لَنُ ؤ ِمَننَّ َلَك َولَنُ ر ِسَلنَّ َمَعَك َبيِن ِإس  َت َعنَّا الرِّج  فأشار موسى بعصاه حنو املشرق  ( )َل﴾َكَشف 

﴿والقمل﴾ : قوله. واملغرب, فرجعت اجلراد من حيث جاءت, فأقاموا شهرا ىف عافية إىل أعماهلم اخلبيثة
مشى املفسر على أنه السوس أو نوع من القراد, وقيل أنه القمل املعروف بدليل قراءة احلسن والقمل 

غيث فأكل ما أبقاه اجلراد, وكان يدخل بني ثوب أحدهم بفتح القاف وسكون امليم, وقيل هو الربا

                                                             

 .6 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .سقط ما بني القوسني يف النسخ املطبوعة(    )
 .   :سورة األعراف, اآلية(    )



  

271 

 

وجلده فيمصه, وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلى قمال فاستمر ذلك سبعة أيام من السبت إىل 
: قوله  السبت, فضجوا واستغاثو فرفع عنهم, مث أقاموا شهرا ىف عافية مث رجعوا خلبث ما كانوا عليه,

أي وكان الواحد منهم  [ فمألت بيوهتم وطعامهم: ]قوله. ﴿والضفادع﴾ مجع ضفدع كدرهم وزبرج
جيلس ىف الضفادع إىل رقبته ويهم أن يتكلم قيث الضفدع ىف فيه, وكان ميأل قدورهم ويطفئ نرياهنم, 
وكان أحدهم يضطجع فريكبه الضفدع فيكون عليه ركاما حىت ال يستطيع أن ينقلب إىل شقة األخر, ورد 

لما أرسلها اهلل مسعت وأطاعت, فجعلت تلقى نفسها ىف القدور وهي تغلي, أن الضفادع كانت برية, ف
وىف التنانري وهي تفوز فأثاهبا اهلل حبسن طاعتها برد املاء, فصارت من حينها تسكن املاء, مث ضجوا 
وشكوا ملوسى وقالوا رمحنا هذه املرة, فما بقي إال أن نتوب وال نعود بعد ما أقامت عليهم سبعة أيام, 

: قوله. السبت إىل السبت, فدعا اهلل موسى فكشف اهلل عنهم ذلك, واستمروا ىف عافية مث عادوا من
﴿الدم﴾ أي وكان أمحر خالصا فصارت ميامهم كلها دما فما يستقون من بئر وال هنر إال وجدوه دما 

ب هلا من فأجهدهم العطش جدا, حىت أن القبطية تأتىي للمرأة من بيَّن فتقول استقيين من مائك, فتص
قربتها فيعود ىف اإلناء دما, حىت كانت القبطية تقول لإلسرائلية إجعليه ىف فيك مث جميه ىف يف, فتأخذه ىف 
فيها ماء, وإذا جمته ىف فيها صار دما, واعرتى فرعون العطش, حىت إنه ليضطر إىل مضع األحجار الرطبة 

إىل السبت, فشكوا ملوسى ذلك  فإذا مضغها صار دما, فمكثوا على ذلك سبعة أيام من السبت
﴿مفصلت﴾ أي مفرقات فكانت كل : قوله. حال من اخلمسة املذكورة[ آيات: ]قوله. فكشف عنهم

 .واحد َتكث سبعة أيام وبني كل واحدة أخرى شهرا
. ﴿وملا وقع عليهم الرجز﴾ هذا موزع على اخلمسة فكانوا كلما ضجوا قالوا هذه املقالة: قوله

 .بيان هذا[ ذابمن كشف الع: ]قوله
﴿إىل أجل هم بلغوه﴾ أي وهو : قوله. ﴿فلما كشفنا﴾ أي ىف كل واحدة من اخلمس: قوله

 .وقت إغراقهم
﴿فانتقمنا منهم﴾ أي أردنا اإلنتقام منهم ألن اإلنتقام هو اإلغراق فال قحسن دخول الفاء : قوله

 .بينهما
                                                             

 .  ص 6, واآللوسي, مصدر سابق, ج٠ -  ص   الطربي, مصدر سابق, ج :انظر(    )
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أنه يلزم عليه [ صفة لألرض: ]ولهق. ﴿مشارق األرض ومغارهبا﴾ أي نواحيها ومجيع جهاهتا: قوله
: قوله. الفصل بني الصفة واملوصوف باملعطوف وهو أجنيب, واألوىل أن يكون صفة للمشارق واملغارب

﴿الىت باركنا فيها﴾ وهذا الوصف ال يعني هذا : احلامل له على هذا التفسري قوله تعاىل[ وهو الشام]
: , وقد بارك اهلل فيها بالنيل وغريه ويؤيده قوله تعاىلاملعَّن, بل ميكن األرض بأرض مصر كما هو السياق

﴾ ,  وكذلك آية ( )إىل أن قال ﴿َكَذِلَك َوأَو َرث  َناَها قَ و ماا آَخرِيَن﴾. ( )﴿َكم  تَ رَُكوا ِمن َجنَّات  َوُعُيون 
رهبا مصر وقد اختار ما قلناه مجلة من املفسرين وقال بعضهم املراد مبشارق األرض الشام, ومغا ( )الشعراء

  .فإهنم ورثوا العمالقة يف الشام, وورثوا الفراعنة, ىف مصر
: ﴿كلمت﴾ ترسم هذه التاء اجملرورة ال غري وما عداها ىف القرآن باهلاء على األصل, قوله: قوله

 ( )[وخربنا]﴿ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه﴾ أي وأهلكنا : قوله. ﴿مبا صربوا﴾ أي بسبب صربهم
بكسر : ]قوله. ﴿وما كانوا يعرشون﴾ هذا آخر قصة فرعون وقومه: قوله. ه فرعون وقومهالذي كان يصنع

أي كصرح هامان وغريه من مجيع ما أسَُّسوه بأرض [ من النبيان: ]قوله (6).قراءتان سبعيتان[ الراء وضمها
 .مصر

ود من ﴿وجاوزنا﴾ شروع يف قصة بين إسرائيل وما وقع من كفر النعمة والقبائح واملقص: قوله
العرب هو اإلنتفال من جانب [ عربنا: ]قوله. وَتويف أمته من يفعلوا مثل فعلهم -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلك تسلية النيب 

أي من نصر وضرب ومها [ بضم الكاف وكسرها: ]قوله. آلخر النتقاهلم من اجلانب الشرقي للغريب

                                                             

 .  :سورة الدخان, اآلية(    )
 .4 :سورة الدخان, اآلية(    )
َناُهم مِّن َجنَّات  َوُعُيون  : وهي قوله تعاىل(    ) َرج  رَا  ۞وَُكُنوز  َوَمَقام  َكِرمي    ۞﴿ َفَأخ  سورة الشعراء, ]﴾ ۞ئِيَل َكَذِلَك َوأَو رَث  َناَها َبيِن ِإس 

 [.6 -٠ :اآلية
 .٠6ص   الطرب, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 [.وخرجنا]كذا يف األصل, ويف النسخ املطبوعة (    )
﴿يعرشون﴾, فقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو ومحزة والكسائى وحفص عن : اختلفوا ىف ضم الراء وكسرها من قوله تعاىلأي (   6)

  . 6 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. كسر الراء, وقرأ عاصم ىف رواية أىب بكر وابن عامر بضم الراءعاصم ﴿يعرِشون﴾ ب
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قيل بقر حقيقة وكان ﴿على أصنام هلم﴾ قيل هي حجارة على صورة البقر, و : قوله ( )قرءاتان سبعيتان,
﴿قالوا ميوسى﴾ القائل : قوله. هؤالء القوم العاكفون من الكنعانيني الذين أمر موسى بقتاهلم بعد ذلك

﴿اجعل لنا إهلا﴾ قيل أهنم مرتدون هبذه املقالة لقصدهم بذلك عبادة الصنم : قوله. بعضهم ال مجيعهم
العتقادهم أن عبادة الصنم بقصد التقرب إىل حقيقة, وقيل ليسوا مرتدين, بل هم جاهلون جهال مركبا, 

اهلل تعاىل ال تضرهم ىف الدين, وعلى كل هذه املقالة ىف شرعنا ردة, واجلار واجملرور ومفعول ثان, واهلاء 
﴿كما هلم آهلة﴾ صفة إلهلا وما اسم موصول وهلم صلتها وآهلة بدل الضمري املسترت : قوله. مفعول أول

 .ا لنا كالذي استقر هلم الذي هو آهلةيف هلم, والتقدير اجعل إهل
﴿ما هم : قوله. ﴿إن هؤالء مترب ما هم فيه﴾ مجلة مستأنفة قصد مبا توبيخهم وزجرهم: قوله

 .فيه﴾ أي من الدين الباطل وهو عبادة األصنام
﴿أبغي لكم﴾ أي أطلب واقصد : قوله. ﴿قال أغري اهلل﴾ االستفهام لإلنكار والتوبيخ: قوله

﴿وهو فضلكم﴾ اجلملة حالية : قوله. أي فحذف اجلار فاتصل الضمري[ اصله أبغي لكمو : ]قوله. لكم
أي بإجنائكم وإغراق عدوكم وإنزال املن والسلوى عليكم, وليس [ يف زمانكم: ]قوله. من لفظ اجلاللة

 .أفضل من مجيع األمم -ملسو هيلع هللا ىلص-تفضيلهم على مجيع العاملني فإن أمة حممد 
كالم موسى, فإسناد اإلجتاه إليه جماز, لكونه على يده وسببا فيه ﴿وإذ أجنيناكم﴾ هذا من  : قوله

أي وهي ظاهرة فإن الفاعل ضمري عائد على اهلل [ ويف قراءة أجناكم: ]قوله: حيث بعصاه البحر فانفلق
﴿يقتلون أبنائكم﴾ قدر : قوله. ﴿يسومونكم﴾ من السوم وهو اإلذاقة: قوله ( ).ومها قراءتان سبعيتان

: قوله. ﴿ويستحيون نساءكم﴾ أي خلدمتهم: قوله. إشارة إىل أن يقتلوا بيان ليسومونكم[ هم]املفسر 
أشار بذلك إىل اسم اإلشارة يصح عوده على العذاب ومعَّن كونه بالء  أنه خيتربهم [ االجناء أو العذاب]

الشر هل يشكرون فيؤجروا, أو يكفرون فيعاقبوا وعوده على العذاب ظاهر, فاالبتالء كما يكون ىف 

                                                             

يعكفون﴾, قرأ ابن كثري ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو بضم الكاف ﴿يعُكفون﴾, وقرأ عبد الوارث عن أي الكاف يف ﴿(    )
 . 6 ابن جماهد, املصدر نفسه, ص: رانظ. أىب عمرو ومحزة والكسائى ﴿يعِكفون﴾ بكسر الكاف

ابن جماهد, مصدر سابق, : قرأ ابن عامر وحده ﴿وإذا أجناكم﴾ ليس قبل األلف نون, وقرأ الباقون ﴿وإذ أجنينكم﴾, انظر(    )
 . 6 ص
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َنةا﴾: يكون ىف اخلري, قال تعاىل ري ِ ِفت   ُلوُكم بِالشَّرِّ َواخلَ  , فالشكر على النعمة موجب لزيادهتا كما ( )﴿َونَ ب  
ُهم مُِّصيَبٌة  ۞﴿ َوَبشِِّر الصَّاِبرِيَن : أن الصرب على الباليا, موجب لرضا اهلل, قال اهلل تعاىل الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت  

فعلى األلف من  ( )أي فهما قراءتان سبعيتان[ بألف ودوهنا: ]قوله ( )لِّلِه َوِإنَّ ا ِإلَي ِه رَاِجعوَن﴾,قَالُوا  ِإنَّا 
املواعدة, وهي مفاعلة من اجلانبني فمن اهلل األمر ومن العبد القبول, وعلى خذف األلف فالوعد من اهلل 

 .ال غري وهو ظاهر
األيام مع أن الصيام ىف االيام ألن موسى كان صائما  ﴿ثالثني ليلة﴾ إمنا عرب بالليايل دون: قوله

تلك املدة ليال وهنارا مواصال وحرمة الوصال على غري االنبياء فعرب الليايل بين إسرائيل إذا أهلك اهلل تعاىل 
عدوهم فرعون, أن يأتيهم بكتاب من عند اهلل فيه بيان ما  يأتون وما يذرون, فلما أهلك اهلل فرعون, 

ربه أن ينزل عليه الكتاب الذي وعد به بين إسرائيل, فأمره أن يصوم ثالثني يوما فصامها, سأل موسى 
فلما َتت أنكر خلوف فمه, فاستاك بعود خرنوب, وقيل أكل ورق الشجر, فقالت املالئكة كنا نشم 

ئيل من فيك رائحة املسك فافسدته بالسواك, فامره اهلل ان يصوم عشر ذي احلجة, فكان فتنة بين إسرا
أي كره فمه من أثر الصوم, وهو بضم اخلاء والالم معنا [ أنكر خلوف فمه: ]قوله ( ).ىف تلك العشر

﴿وقال موسى﴾ الواو ال تقتضى تربيا وال تعقيبا ألن تلك الوصية كان من : قوله. الرائحة أي من ميقات
 .نهمأي أمر بين إسرائيل وال تغفل ع[ امرهم]﴿واصلح﴾ : قبل ذهابه وصيامه, قوله

ملا جاء موسى مليقات ربه, تطهر طهر ثوبه : ﴿وملا جاء موسى مليقتنا﴾ قال أهل التفسري: قوله
وصام, مث أتى طور سينا, فأنزل اهلل ظلة غشيت اجلبل على أربع فراسخ من كل ناحية وطرد عنه 

هلواء, ورأى الشيطان وهو أم األرض, وحنى عنه املكلفني, وكشط له السماء فرأى املالئكة قياما ىف ا
العرش بارزا وأدناه ربه حىت مسع صريف األقالم على األلواح وكلمه جربيل معه فلم يسمع ذلك الكالم, 

أي وكان يوم [ أي للوقت: ]قوله. فاستحلى موسى كالم ربه, فاشتاق إىل رؤيته, ققال ﴿رب أرين﴾ اخل

                                                             

 .  :سورة األنبياء, اآلية(    )
 .6  : سورة البقرة, اآلية(    )
 . 6 ابن جماهد,مصدر سابق, ص: انظر(    )
 .6 ص  البيضاوي يف تفسريه, ج: ذكره البيضاوي, انظر(    )
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﴿وكلمه ربه﴾ أي : قوله. ة يوم النحراخلميس يوم عرفة فكلمه اهلل فيه وأعطاه التوراة صبيحة يوم اجلمع
أزال احلجاب عنه, حىت مسع كالمه جبميع أجزائه من مجيع جهاته, ال أن اهلل أنشأ له الكالم, ألن اهلل 
سبحانه وتعاىل دائما متكلم يستحيل عليه السكوت واالفة  ومل يصل ملا معَّن ما فهمه موسى من تلك 

الكالم هام واشتاق إىل رؤية الذات, فسأل اهلل أن يزيل عنه قوله ﴿قال رب أرين﴾ ملا مسع . املكاملة
إذ ال فرق بني احلاستني فقد سأل جائزا ألن كل  ( )حجاب البصر, كما أزال اهلل عنه حجاب السمع,

: قوله. قدره إشارة إىل أن مفعول أرين حمذوف[ نفسك: ]قوله. من جاز مساع كالمه جازت رؤية ذاته
, وال يقال إن الشرط قد احتد مع اجلواب, ألن املعَّن هيِّئ ىت لرؤيتك ومكِّينِّ ﴿أنظر إليك﴾ جواب الشرط

﴿لن ترين﴾ أي طاقة لك على رؤييت ىف الدنيا وهذا ال : قوله. منها, فإن تفعل يب ذلك أَنظُر إليك
 ﴿ولكن انظر إىل اجلبل﴾: قوله. يقتضى أهنا مستحيلة عقال, وإال عقلت على جائز وهو استقرار اجلبل

هذا من تنزالت احلق ملوسى وتسلية له على ما فاته من الرؤية, وهذا اجلبل كان أعظم اجلبال وامسه 
أي فحجبه عن الرؤية رمحة به, لعدم طاقة اجلبل على ذلك فضال [ الذي هو أقوى منك: ]قوله ( ).زبري

كة السماوات السبع أي نور جالل عرشه, وىف رواية أمر اهلل مالئ[ أي ظهر من نوره: ]قوله. عن موسى
نصف أمنلة : ]قوله. حبمل عرشه, فلما بدا نور عرشه, انصدع اجلبل من عظمة الرب سبحانه وتعاىل

: قوله. وىف رواية قدر قدر منخر الثور, ويف رواية قدر سم اخلياط, ويف رواية قدر الدرهم[ اخلنصر
أي بعد أن كان عاليا مرتفعا, وقبل [ رضمستويا باأل: ]قوله ( ).أي فهما قراءتان سبعيتان[ القصر واملد]

: قوله. تفرق ستة أجبل فوقع ثالثة باملدينة وهي أحد ورقان ورضوى, وثالثة مبكة, ثبري وثور وحراء
﴿فلما : قوله. ﴿وخر موسى صعقا﴾ أي سقط مغشيا عليه ذاهبا عن حواسه ولذا ال يصعق عند النفخة

                                                             

 .4 -6 ص  املصر السابق, ج: ذكره البيضاوي, انظر(    )
 .6 قصص األنبياء, مصدر سابق, ص: انظر (    )
بوزن , افحمزة والكسائي وخلف باملد واهلمز من غري تنوين فيهم[ 64: الكهف اآلية]هنا و[    : اآلية" ]دكاء"واختلف يف (    )

وافقهم فيهما , وقرأ عاصم كذلك يف الكهف فقط, أرضا مستوية: منبسطة السنام غري مرتفعة أي: محراء من قوهلم ناقة دكاء أي
الدمياطي, شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغين, إحتاف فضالء البشر يف : انظر .والباقون بالتنوين بال مد وال مهز, األعمش

 .46 , ص(ه ٠    -م ٠٠6 دار الكتب العلمية, : بريوت),  شر, طالقراءات األربعة ع
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أي وليس املراد طلب الرؤية معصية, وإمنا هو من [ مر بهمن سؤال مامل أؤ : ]أفاق﴾ أي برد حواسه, قوله
إن قبله من املؤمنني كثريا : دفع بذلك ما يقال[ ىف زماين: ]قوله. باب حسنات األبرار سيئات املقربني

من األنبياء واألمم, وىف القصة أن موسى عليه السالم, كان بعد ما رجع من املكاملة, ال يستطيع أحد 
غشي وجهه من النور, ومل يزل على وجهه برقع حىت مات, وقالت له زوجته أنا مل أرك  أن ينظر إليه ملا

منذ كلمك ربك, فكشف هلا عن وجهه, فأخذها مثل شعاع الشمس, فوضعت يدها على وجهها 
وخرجت ساجدة وقالت, ادع اهلل أن جيعلين زوجتك يف اجلنة قال ذلك لك إن مل تتزوجي بعدي فإن 

 .ها, ورد أيضا أنه مكث زمنا طويال كلما مسع كالم الناس تقايااملرأة آلخر أزواج
دفع بذلك ما [ أهل زمانك: ]قوله. ﴿قال ميوسى﴾ هذا تسلية على ما قاله من الرؤية: قوله

, فيقتضي أنه خمتار عليهما, فأجاب بأن -ملسو هيلع هللا ىلص-وإبراهيم اخلليل -ملسو هيلع هللا ىلص-إن من مجلة الناس حممد : يقال
 .ء أو غريهم, ولذلك كانت أنبياء بين إسرائيل يتعبدون بالتوراةاملراد بالناس أهل زمانه أنبيا

أي مرادا هبا املعَّن املصدري [ واإلفراد: ]قوله. أي باعتبار تعدد األحكام املوحي[ باجلمع: ]قوله
﴿وبكلمي﴾ اسم مصدر مبعَّن التكليم أي تكليمي إياك مباشرة : أي إرسايل ومها قراءتان سبعيتان, قوله

صح أن يراد بالكالم التوراة كما يقال للقرآن كالم اهلل يقال التوراة أيضا كالم اهلل, ألهنا بال واسطة وي
 .مجع نعمة وجيمع أيضا على نعم[ ألنعمي: ]أفضل كتاب أنزل من السماء بعد القرآن قوله

﴿وكتبنا له ىف األلواح﴾ أي وكان طول اللوح منها اثَّن عشر ذراعا, وقيل عشرة على طول : قوله
أي خشبها املسمى بالسدر, والشاقق [ من سدر اجلنة: ]قوله. سى, والكاتب هلا هو اهلل بال واسطةمو 

وقيل تسعة, وقيل [ سبعة أو عشرة: ]قوله. وقيل من ياقوتة محراء[ أو زمرد: ]قوله. هلا هو اهلل بال واسطة
التوراة وهي وقر سبعني بعريا نزلت : ( )اثنان, ويكون املراد باجلمع ما فوق الواحدة, قال الربيع بن أنس

                                                             

بصري, مسع أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي وأكثر عنه, واحلسن . الربيع بن أنس بن زياد البكري, اخلراساين, املروزي(    )
. العزيز بن مسلم, وابن املبارك وآخرون سليمان التيمي, واألعمش, واحلسني بن واقد, وأبو جعفر الرازي, وعبد: البصري, ومسع عنه

: صدوق, وقال ابن أيب داود: قال أبو حامت. ولقيه سفيان الثوري. وكان عامل مرو يف زمانه, وقد روى الليث عن عبيد اهلل بن زحر عنه
تويف سنة تسع : يقال. هإنه سجنه أبو مسلم تسعة أعوام, وحتيل ابن املبارك حىت دخل إليه فسمع من: قيل   .سجن مبرو ثالثني سنة

  .وثالثني ومائة حديثه يف السنن األربعة
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وقال  ( )يقرأ اجلزء منها ىف سنة, ومل قحفظها إال أربعة موسى ويوشع بن نون وعزيز عليهم السالم,
﴿موعظة وتفصيال﴾ بدل من حمل : أي قوله[ بدل: ]وقوله. هذه االية ىف التوراة بألف آية: ( )احلسن

أشار [ قبله قلنا مقدرا: ]قوله. لق بتفصيال﴿لكل شئ﴾ متع: ﴿من كل شئ﴾ وهو النصب, وقوله: قوله
أي ال برتاخ وكسل, فإن العلم [ جبد واجتهاد: ]بدلك إىل أن هذا احملذوف معطوف على ﴿وكتبنا﴾قوله

ال يأيت للمجد املشتاق, كان كسبيا أو وهبيا فال بد ملتعاطي العلم من الكد والتعب وخمالفة النفس, قال 
 :بعضهم

 ومن طلب العال س هر الليايل ۞۞ يلبقدر ال كد تكسب املعا
 ( )يغوص البحر من ط لب الآليل   ۞۞ تروم العز ث م ت ن    ام ل               يال

 :وقال بعض العارفني
 ( )كذا األوطان كي تدرك سناه ۞۞ فجد بالروح والدنيا خليلي  
﴿بأحسنها﴾ أي  :فجد اخلطاب ملوسى, واملراد غريه, ألنه هو آخذ هلا بقوة واجتهاد, قوله 

باألحوط منها, ألن فيها عزائم ورخصا, وفاضال ومفضوال, وجائزا ومندوبا, فأ ُمر قومك يأخذوا 
بأحوطها بأن يتبعوا العزائم, ويرتكوا الرخص, وذلك كالقود والعفو واالنتصار والصرب فاألخذ بالعفو 

ليس على بابه حبسنها,  أحسن من القود, والصرب أحسن من اإلنتصار, أو يقال إن اسم التفضيل
﴿سأوريكم﴾ اخلطاب ملوسى ومن تبعه, فالكاف : واإلضافة بيانية, واملعَّن يعملون جبميع ما فيها, قوله

. مفعول أول, و﴿ادَّاركوا﴾ مفعول ثان, واملعَّن أملككم إياها, بديل قراءة من قرأ سأروثكم بالثاء املثلثة
  .بدار الفاسقني, ديار عاد, ومثود, وقوم لوط, وقوم نوح هذا هو األقرب, وقيل املراد[ وهي مصر: ]قوله

                                                             

, وأيب السعود, يف  ٠ ص  , وابن كثري يف تفسريه, مصدر سابق, ج46 ص  البحر احمليط, مصدر سابق, ج: انظر (    )
 .4٠ ص  تفسريه مصدر سابق, ج

 .سبق ترمجته يف الفصل األول(    )
المنصف البن جني، شرح كتاب التصريف ألبي , ابن جين: انظر. جين إىل الشاعر املتنيبنسبت األبيات يف كتاب ابن (    )

 .٠  ص   ج ( ه  ٠  دار إحياء الرتاث, : بريوت),  , ط عثمان
 .ومل أقف على قائله بعد بذل جهد كبري(    )
 .  6ص 6السيوطي يف تفسريه الدر املنثور, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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أي ففي اآلية إشارة إىل أهنم إن خالفوا هبم كما فعل بفرعون وقومه, وهكذا كل ظامل [ ليعتربوا هبم]قوله 
فاجر, ولو من املسلمني, إذا بغى واعتدى وتكرب وحترب, ميهل مدة مث تصري دياره بالقع, فالعربة بعموم 

َم : خبصوص السبب ويؤيده قوله تعاىلاللفظ ال  َبُحوا اَل يُ َرى ِإالَّ َمَساِكنُ ُهم  َكَذِلَك جَن زِي ال َقو  ﴿فََأص 
رِِمنَي﴾  .( )ال ُمج 

اي أقسي قلوهبم وأطمسها عن فهم آيايت فال يتفكرون وال  ﴾ساصرف عن ءاييت﴿قوله  
. وهنم متلبسني بالدين الغري احلق﴿بغري احلق﴾ حال من ﴿الذين يتكربون﴾ أي حال ك: قوله. يتدبرون

﴿وإن يروا كل ءاية ال يؤمنون هبا﴾ أي لوجود الطبع على قلوهبم ويف اآلية إشارة إىل أن املتكرب : قوله
﴿بأهنم كذبوا﴾ أي بسبب : قوله. املتعرض, ال يستفيد نورا وال خريا من الذي اعرتض وتكرب عليه

َها َغاِفِلنَي﴾﴿ : أي ىف قوله[ تقدم مثله: ]قوله. تكذيبهم بُوا  ِبآيَاتَِنا وََكانُوا  َعن    يف ال َيمِّ بِأَن َُّهم  َكذَّ
أي الثواب [ لعدم شرطه: ]قوله. ﴿والذين كذبوا﴾ مبتدأ, ومجلة ﴿حبطت أعملهم﴾ خربه: قوله 

ة, وهو اإلميان, فاإلميان شرط ىف الثواب ألنه مقدار من اجلزاء يعطى للمؤمنني ىف مقابلة أعماهلم احلسن
فأعمال الكفار احلسنة, ال تتوقف على نية جيازون عليها ىف الدنيا أو خيفف عنهم من العذاب غري 

﴿هل جيزون﴾ استفهام إنكاري مبعَّن النفي, ولذا : قوله. الكفر, لكنه ال يقال له ثواب كذا قرر األشياخ
 [.ما]أشار له املفسر بقوله 

و ال تقتضى ترتيبا وال تعقيبا, ألن عبادهتم ﴿واَتذ قوم موسى﴾ عطف على قصة, والوا: قوله 
﴿من حليهم﴾ مجع حلي : قوله. العجل كانت زمن املكاملة ىف مدة العشرة األيام الزائدة فوق الثالثني

بفتح فسكون, وأصله حلوى, اجتمعت الواو والياء وسبقت أحدمها بالسكون, قبلت الواو ياء وأدغمت 
. أي قبل غرقهم[ الذي استعاروه من قوم فرعون: ]قوله. ح الياءىف الياء, وقبلت ضمة الالم كسرة لتص

أي ملكا لبين إسرائيل, كما ملكوا غريهم من أموال وديارهم, ولذا أضافه اهلل هلم, [ فبقي عندهم: ]قوله
عليه -﴿عجال﴾ وهذا العجل قد حرقه موسى : قوله. فهو باعتبار ما كان[ استعاروه]وأما قول املفسر 

                                                             

 .  :قاف, اآليةسورة األح(    )
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وامسه [ صاغه هلم منه السامري: ]قوله ( ).ه ىف البحر, كما قصه اهلل تعاىل ىف سورة ط هونسف -السالم
كان ابن زىن, وضعته أمه ىف حبل فأرسل اهلل إليه جربيل فصار يرضعه من إصبعه فكان يعرفه   ( )موسى,

حبافرها  إذا نزل إىل األرض, فلما نزل جربيل يوم غرق فرعون, وكان راكبا فرسا, فكان كل شئ وطئته
خيضر ويثمر, ففطن موسى السامري لذلك, وعلم أن هذا الرتاب له أثر فأخذ شيئا منه وادخره, فلما 

هذا إهلكم وإله : توجه موسى للمناجاة, صنع هلم العجل ووضع الرتاب يف فيه فصار له خوار, فقال
ربيل حيث كان موسى فنسي كما يف سورة طه وكان موسى السامري منافقا, وانظر اىل من رباه ج

منافقا, واىل من رباه فرعون حيث كان مرسال, فإن هذا دليل على أن السعادة والشقاوة بيد اهلل, فقد 
 :قال بعضهم

 فقد خاب من رىب وخاب املؤمل ۞۞إذا املرء مل خيلق سعيدا من األزل   
 ( )وموسى الذي رباه فرعون مرس     ل ۞۞  فموسى الذي رباه جربيل ك      افر  
﴿له خوار﴾ : قوله. تفسريا جلسدا[ حلما ودما. ]أي من ﴿عجال﴾ أو عطف بيان[ بدل: ]قوله 

أي [ فإن أثره احلياة: ]هذه قراءة العامة, وقرئ شذوذا له جؤار جبيم هبمزة, وهو الصوت الشديد, قوله
: قوله. التشنيع عليهم﴿اَتذوه﴾ كرره ملزيد : قوله. ﴿أمل يروا﴾ استفهام توبيخ وتقريع: بتأثري اهلل له, قوله

 .﴿وكانوا ظاملني﴾ أي أنفسهم أشد الظلم, حيث عبدوا غري اهلل
﴿وملا سقط يف أيديهم﴾ فعل مبين للمجهول, واجلار واجملرور نائب فاعل, وقرئ شذوذا : قوله 

والضمري عائد على   للفاعل, فالفاعل ضمري يعود على الندم, وقرئ شذوذا ﴿ُسقط﴾ بضم اهلمزة,
ألصل على القراءة السبعية سقطت أفواههم على أيديهم, ففي مبعَّن على, وذلك من شدة الندم, وا

                                                             

ََياِة َأن تَ ُقوَل اَل ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمو ِعداا لَّن  َُت َلَفُه َوانظر ِإىَل ِإهلَِ : وهي قوله تعاىل(    ) َك الَِّذي ظَل َت ﴿قَاَل فَاذ َهب  فَِإنَّ َلَك يف احل 
 [.6٠:سورة طه, اآلية]فاا﴾ َعَلي ِه َعاِكفاا لَُّنَحرِّقَ نَّهُ مثَّ لََننِسَفنَّهُ يف ال َيمِّ َنس  

 . 6٠ ص  ذكره السيوطي يف اإلتقان, انظر السيوطي, اإلتقان, مصدر سابق, ج(    )
 .ومل يذكر أحد قائل هذه األبيات ولعلها لشاعر جمهول: قلت.  6ص 6اآللوسي يف الروح, ج: انظر(    )
وقرأت فرقة ﴿َسَقَط﴾ بفتح السني والقاف حكاه الّزجاج,  قرأ مجهور الناس بكسر القاف وضم السني ﴿ُسِقَط يف أيديهم﴾(    )

, ٠  ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. وقرأ ابن أيب عبلة ﴿أس قط﴾ وهي لغة حكاها الطربي باهلمزة املضمومة وسني ساكنة
 . 6 ص  والسيوطي يف اإلتقان, ج
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الندم, فإن العادة أن اإلنسان إذا ندم على شئ عض بفمه على يده, فسقوط الفم على اليد الزم للندم, 
: قوله. القرآن فاطلق الالزم, وأريد امللزوم على سبيل الكناية, ومل تعرف هذه الكناية ىف لغة العرب إال ىف

أي وإمنا قدم يتصل ما قالوه [ بعد رجوع موسى: ]أي الندم, قوله[ وذلك:: ]﴿ورأوا﴾ اجلملة حالية قوله
﴿لئن مل يرمحنا ربنا﴾ اخل فيها قراءتان سبعيتان بالياء والتاء, فعلى قراءة الياء يكون ربنا : مبا فعلوه, قوله

 ( ).منصوبا على النداءمرفوعا على الفاعلية وعلى قراءة التاء يكون 
﴿غضبان﴾ أي ملا فعلوه من عبادة العجل وقد : قوله. ﴿وملا رجع موسى﴾ أي من املناجاة: قوله 

: قوله. ( ) ﴿قَاَل فَِإنَّا َقد  فَ تَ نَّا قَ و َمَك ِمن بَ ع ِدَك﴾ االية: أخربه بذلك املوىل حيث قال له كما ىف طه
﴿بئسما خلفتموين﴾ بفعل ماض إلنشاء : قوله. خلة﴿أسفا﴾ حال وكذا ﴿غضبان﴾ فتكون حاال متدا

الذم, وما َتييز وقيل فاعل, ومجلة ﴿خلفتموين﴾ صفة ملا, واملخصوص بالذم حمذوف قدره املفسر بقوله 
﴿من بعدي﴾ متعلق : قوله. , واملعَّن بئس خالفة خلفتمونيها خالفتكم هذه[خالفتكم هذه]

كتموه غري تام تضمني عجل معَّن سبق, أو املعَّن ﴿أعجلتم أمر ربكم﴾ أي ترت: قوله. خبلفتموين
أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من األربعني, وقدرمت مويت وغريمت بعدي, كما غريت األمم بعد 

هذا أحد األقوال, وقيل إنه [ فتكسرت: ]قوله. ﴿وألقى األلواح﴾ أي وكان حامال هلا: أنبيائهم, قوله
إلقائها وضعها ليتفرغ ملكاملة أخيه فلما فرغ أخذها بعينها ومل تكسر البعض وبقي البعض وقيل املراد ب

أشار بذلك إىل أن [ أي بشعره بيمينه: ]قوله ( ).يذهب منها شئ كما حققه وزاده علي البيضاوي
بكسر امليم : ]قوله. ﴿جيره إليه﴾ حال من فاعل ﴿فيأخذكم﴾: قوله. الكالم على حذف مضاف

فأما قراءة الفتح فعند املصريني مبين على الفتح لرتكبه تركيب  ( )ن,أي فهما قراءتان سبعيتا[ وفتحها

                                                             

أباعمرو : انظر. ونصب الباء من ﴿ربنا﴾ والباقون بالياء ورفع الباء محزة والكسائي ﴿ترمحنا ربنا وتغفر لنا﴾ بالتاء فيهماقرأها (    )
/ ه  ٠  دار الكتاب العريب, : بريوت),  الداين, عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو, التيسري يف القراءات السبع, ط

 . 4ص( م 64 
 . 4: سورة طه, اآلية(    )
 . 6ص  البيضاوي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم ﴿ابن أمَّ﴾ بفتح امليم, وقرأ ابن عامر وعاصم يف رواية أيب بكر ومحزة (    )

 .66 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. والكسائي ﴿ابن أمِّ﴾ بكسر امليم
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مخسة عشر, وعند الكوفيني ﴿يبين﴾ منادي منصوب بفتحة ظاهرة, وهو مضاف ألم, جمرور بكسرة 
مقدرة على ما قبل ياء املتكلم املنقلبة ألفا احملذوفة للتخفيف, وبقيت الفتحة لتدل عليها, وأما على قراءة 

عند املصريني هو منادي لياء املتكلم احملذوفة َتفيفا فهو كسر بناء, وعند الكوفيني كسرة الكسرن ف
جواب عما يقال إن هارون شقيق [ وذكرها أعطف: ]قوله. إعراب وحذفت الياء اكتفاء بالكسرة

وكان هارون كثري احللم حمببا يف بين إسرائيل وهو أكرب من . موسى, فلم اقتصر ىف خطابه على األم
. ﴿وكادوا يقتلونين﴾ أي بذلت وسعي يف نصيحتهم حىت قهروين وقاربوا قتلي: قوله. موسى بثالث سنني

 .﴿فال تشمت يب األعداء﴾ الشماتة فرح العدو مبا ينال الشخص من املكروه
 .﴿قال رب اغفريل﴾ أي ملا تبني له عذر أخيه, مجعه ىف الدعاء استعطافا وإرضاء له: قوله 
اَتذوا العجل﴾ أي وكانوا ستمائة ألف ومثانية االف, وبقي اثنا عشر ألفا مل  ﴿إن الذين: قوله 

قدره إشارة إىل أن [ إهلا: ]قوله. يعبدوه ألن مجلة من عرب البحر مع موسى ستمائة ألف وعشرون ألفا
 ﴿سيناهلم﴾ االستقبال بالنسبة خلطاب موسى به, وأما بالنسبة لنزوله على: قوله. مفعول اَتذوا حمذوف

 .أي عن السيئات الىت منها عبادة العجل[ رجعوا عنها: ]قوله. نبينا فهو ماض
﴿وملا سكت عن موسى الغضب﴾ أي مبراجعة هارون له, حيث االن له الكالم واعتذر : قوله 

له, وىف الكالم استعارة بالكناية حيث شبه الغضب بأمري قام على موسى, فأمره بإلقاء األلواح واألخذ 
وطوى ذكر املشبه به, ورمز له بشئ من لوازمه وهو السكوت, فإثباته َتييل وىف السكوت برأس أخيه, 

استعارة تبعية, حيث شبه السكون بالسكوت واستعري اسم املشبه به للمشبه, واشتق من السكوت 
سكت مبعَّن سكن, على طريق االستعارة التصرقحية التبعية, وما وقع من موسى عليه السالم من الغضب 

 .ناشئا عن سوء خلق وعدم حلم وإمنا هو غضب النتهاك حرمات اهلل وال ينايف احللم, قال بعضهم ليس
 ( )وحلم الفىت ىف غري موضعه جهل ۞۞  إذا قيل حلم قل فللحلم موضع  
﴿فَ ُقواَل لَُه : وما قيل إن موسى ملا كان قليل احللم, أمره اهلل باإلنة الكالم لفرعون حيث قال له 

: اهلل باإلغالظ على الكفار حيث قال ( )[أمره]وحممد عليه السالم ملا كان كامل احللم  ( )يِّناا﴾,قَ و الا لَّ 
                                                             

حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر الشنقيطي, : ذكره الشنقيطي يف تفسريه ونسبه إىل أيب الطيب املتنيب, انظر(    )
 .6  ص  ج( م, 66  -ه      دار الفكر, : بريوت),  , طأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآناجلكين, 
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فهو باطل ال أصل له, وإمنا الذي يقال إن كال كامل ىف احللم, وكال إما مأمور  ( )﴿َواغ ُلظ  َعَلي ِهم ﴾,
غالظ, هذا هو احلق, ومن نفى عن أحد باإلنة أو ال, فإذا تقرر الدين وثبت وأمروا باجلهاد, أُمروا باإل

﴿وىف نسختها﴾ أي كتابتها وتسميتها نسخة, باعتبار كتابتها من اللوح : قوله. منهم احللم فقد كفر
احملفوظ وهذا على ماقاله, زاده من أن األلواح مل تنكسر, وأما على ما قاله ابن عباس من أهنا تكسرت, 

﴿وىف نسختها﴾ أي ما نسخ من األلواح : قوله. حني فمعَّنفصام موسى أربعني يوما فردت عليه ىف لو 
﴿للذين هم لرهبم : قوله. الىت كسرت ىف ألواح آخر, فتسميتها نسخة ظاهر ألن نسخ الشئ نقله

يرهبون﴾ أي وأما لغريهم فليس فيه هدى ورحم, وإمنا هو وبال وخسران, فهي نظري مع املؤمن واملنافق, 
َتب ِشُروَن ﴿ فََأمَّا الَّذِ : قال تعاىل َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِم مََّرٌض فَ زَاَدت  ُهم   ۞يَن آَمُنوا  فَ زَاَدت  ُهم  ِإميَاناا َوُهم  َيس 

ِسِهم  َوَماتُوا  َوُهم  َكاِفُروَن﴾ ساا ِإىَل رِج  أي فضعف عن [ وأدخل الالم على املفعول لتقدمه: ]قوله ( ).رِج 
 .ين هم قحافظون رهبم, أي خيافون عقابهالعمل فقوي بالالم واملعَّن الذ

﴿من قومه﴾ مفعول ثان مقدم منصوب بنزع : أشار بذلك إىل أنَّ قوله[ أي من قومه: ]قوله 
﴿سبعني رجال﴾ أي من شيوخهم, روي أنه مل جيد إال ستني شيخا, : قوله. اخلافض واملفعول األول

بحوا شيوخا, فأمرهم موسى عليه السالم أن فأوحى اهلل إليه أن خيتار من الشباب عشرة فاختارهم فاص
يصوموا ويتطهروا ثياهبم, مث خرج هبم إىل امليقات وهو طور سينا, فلما دنا موسى من اجلبل وقع عليه 

ادنوا, فدنوا حىت دخلوا ىف الغمام : عامود من الغمام حىت أحاط باجلبل ودخل موسى فيه, وقال للقوم
: م موسى, يأمره ونيهاه, فلما انكشف الغمام أقبلوا على موسى وقالواووقعوا سجدا, ومسعوا اهلل وهو يكل

رَةا فََأَخَذت ُكُم الصَّاِعَقُة﴾ , وهي املرادة بالرجفة هنا وماتوا يوما وليلة, ( )﴿َلن ن ُّؤ ِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى اللََّه َجه 
ابن عباس إن السبعني الذين  وقال (6)وسبب أخذ الصاعقة هلم سؤاهلم الرؤية, وهذا قول غري ابن عباس,

                                                                                                                                                                                                    

 .  :سورة طه, اآلية(    )
 .سقط ما بني قوسني يف النسخ املطبوعة(    )
 . ٠:سورة التوبة, اآلية(    )
 .   -   :ةسورة التوبة, اآلي(    )
 .  :سورة البقرة, اآلية(    )
 .44- 4ص  الطربي, مصدر سابق, ج: انظر (   6)
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سألوا الرؤية, غري السبعني الذين ذهبوا للشفاعة, فاالوىل أخذهتم الصاعقة بسبب سؤاهلم الرؤية والثانية 
: وإىل هذا القول يشري املفسر بقوله ( )أخذهتم الرجفة بسبب معاشرهتم ملن عبدوا العجل وسكوهتم عليه,

وهم غري الذين : ]قوله. أي مل يفارقوا قومهم[ مل يزايلوا: ]قوله اخل[ قال وهم غري الذين سألوا الرؤية]
أي ألهنم مل يكونوا ىف ذلك املعياد, بل كانوا مع موسى حني أخذ التوراة, فلما مسعوا كالم [ سألوا الرؤية

﴿لو شئت أهلكتهم﴾ مفعول : قوله. أرنا اهلل جهرة فأخذهتم الصاعقة: اهلل ملوسى أقبلوا عليه وقالوا
: قوله. أي طلب العفو والرمحة من اهلل[ استفهام استعطاف: ]شيئة حمذوف تقديره إهالكهم, قولهامل
﴿وأنت خري الغافرين﴾ اسم التفضيل ليس على : قوله. أي اختبارك لتبني املطيع من املعاصي[ ابتالؤك]

 .قيقيبابه أو على بابه باعتبار أن الغفر ينسب لغريه تعاىل لكونه سببا, وهو الغافر احل
﴿واكتب﴾ أي حقق وأثبت وهذا من مجلة دعاء موسى, فأوله ﴿أنت ولينا﴾, وآخره : قوله 

﴿يف هذه الدنيا : قوله. ﴿واكتب لنا﴾ أول الربع: قوله. ﴿إنا هدنا إليك﴾ وحينئذ فال ينبغي جعل
اجلنة,  أي وهي[ حسنة]﴿وىف االخرة﴾ : وقوله. حسنة﴾ أي ما حتمد عاقبته كالعافية واإلميان واملعرفة

﴿إنا هدنا إليك﴾ استئناف مسوق لتعليل الدعاء أي ألننا : قوله. وما احتوت عليه من اللقاء واملشاهدة
﴿هدايا إليك﴾ أي رجعنا من هاد يهود, إذا رجع, ولذلك مسيت اليهود ذلك وكان اسم مدح قبل نسخ 

﴿أصيب به من : لهقو . ﴿قال عذايب﴾ جواب من اهلل ملوسى: قوله. شريعتهم, وبعد ذلك صار ذما
﴿ورمحيت : قوله. أشاء﴾ أي يف الدنيا, كقتل الذين عبدوا العجل أنفسهم ويف اآلخرة بالنار ملن كفر

: قد دخلت ىف رمحة اهلل, فلما نزل: أنه ملا نزلت هذه اآلية فرح إبليس وقال ( )وسعت كل شئ﴾ ورد
ني الذين يؤتون الزكاة املؤمنني, حنن من املتق: ﴿فسأكتبها﴾ اخل أيس من ذلك وفرحت اليهود وقالوا

﴿ىف الدنيا﴾ أي فما : قوله. ﴿الذين يتبعون الرسول﴾ اخل: قوله. فأخرجهم اهلل منها وأثبتها هلذه األمة
: قوله. ﴿فسأكتبها﴾ أي أثبتها: قوله. من مسلم وال كافر وال مطيع وال عاص إال وهو متقلب ىف الرمحة

﴿ويؤتون الزكوة﴾ خصها بالذكر ملشقتها : قوله. تنبون النواهي﴿للذين يتقون﴾ أي ميتثلون األوامر وجي
 .على النفوس من حيث إن املال حمبوب

                                                             

 . ٠ - ٠ ص  السيوطي, يف الدر , مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .6٠6ص 6وأخرجه السيوطي يف الدر, ج. ٠ 6٠برقم ٠6  ص  ابن أيب حامت, مصدر سابق,ج: انظر(    )



  

284 

 

﴿الذين يتبعون الرسول﴾ أي باالميان به بعد بعثته, والعمل بشريعته, ورد أن اهلل قال : ق وله 
عن ظهر أجعل لك األرض مسجدا تصلون حيث أدركتكم الصالة, وأجعكلم تقرؤون التوراة : ملوسى

قلب, قحفظها الرجل واملرأة واحلر والعبد, والصغري والكبري, فقال موسى ذلك لقومه فقالوا ال نريد أن 
: نصلي إال يف الكنائس, وال نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلب, وال نقرؤها إال نظرا, قال

﴿األمي﴾ أي الذي ال : قوله. ﴿فسأكتبها﴾ إىل قوله ﴿هم املفلحون﴾ فجعل هذه األمور هلذه االمة
يقرأ وال يكتب, نسب إما لألم ألنه باق على حالته اليت ولد عليها, أو ألم القرى وهي مكة لكونه ولد 

أي من كونه حممدا ولد مبكة, وهاجر إىل املدينة يقبل اهلدية, ويرد الصدقة, [ بامسه وصفته: ]هبا قوله
وراة باللغة السريانية إن حممدا مذكور ىف الت: ارخيهوهكذا من أوصافه وأخالقه العظيمة, قال اخلميس ىف ت

منا, بضم امليم وسكون النون وفتح احلاء وكسر امليم الثانية وبعدها نون مشددة بعدها الف, حبلفظ املن
عند أهل اجلنة عبد الكرمي, وعند  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومعناه حممد, وذكر احلسن عن كعب األحبار, أن اسم النيب 

عند أهل العرش عبد اجمليد, وعند سائر املالئكة عبد احلميد, وعند االنبياء عبد أهل النار عبد اجلبار, و 
الوهاب, وعند الشياطني عبد القاهر, وعبد اجلن عبد الرحيم, وىف اجلبال عبد اخلالق, ويف الرب عبد 

ة موذموذ, القادر, ويف البحر عبد املهيمن, وعند اهلوام عبد الغياث, وعند الوحوش عبد الرزاق, وىف التورا
 . حبروفه ( ) اه  -ملسو هيلع هللا ىلص-وىف االجنيل طاب طاب وىف الصحف عاقب وىف الزبور فاروق, وعند اهلل وحممد 

. ﴿يأمرهم باملعروف﴾ اخل هذا وما بعده إىل ﴿املفلحون﴾ من مجلة املكتوبة ىف التوراة واإلجنيل: قوله   
أي  [ من امليتة وحنوها: ]قوله. ز والبقرأي وهي حلوم اإلبل وشحم الغنم واملع[ مما حرم يف شرعهم: ]قوله

أي وتعيني القصاص يف القتل, وحترمي أخذ الدية, وترك العمل [ كقتل النفس: ]قوله. كالدم وحلم اخلنزير
يوم السبت, وكون صالهتم ال جتوز إال ىف الكنائس, وحنو ذلك من األمور الشاقة اليت كلفوا هبا, 

﴿وقروه﴾ أي : قوله. مينع من الفعل, كما أن األغالل َتنع منهوتسميتها أغالال جماز, ألن التحرمي 
قوهلك . ﴿الذي أنزل معه﴾ أي مقارنا لزمانه ومصحوبا به: قوله. ﴿ونصروه﴾ أي أيدوه: قوله. عظموه

ألنه ظاهر ىف نفسه مظهر لغريه, يهدي من الضالل . تفسري للنور مسي القرآن بذلك[ أي القرآن]

                                                             

  .  ص  ج  (دون مطبعة وال تارخيها) ,, تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيسحسني بن حممد بن احلسن: اخلميس: انظر(    )
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قوهلك ﴿فاولئك هم املفلحون﴾ أي املوصوفون هبذه . دي من الضالل احلسياملعنوي, كما أن النور يه
 .الصفات, فائزون ظافرون بالنجاة من األهوال دنيا وأخرى

﴿قل يايها الناس﴾ أتى هبذه اآلية دفعا ملا يتوهم أن الفوز خمصوص مبن تبعه من أهل : قوله 
من تبعه حصل له الفوز, كان من أهل الكتابيني, فأفاد هنا أن الفوز ليس قاصرا عليهم, بل كل 

     . ﴿مجيعا﴾ حال من ضمري ﴿إليكم﴾: قوله. الكتابيني أو ال, و﴿الناس﴾ اسم جنس واحدة إنسان
﴿الذي له ملك السموات﴾ يصح رفع ﴿الذين﴾ ونصبه على أنه نعت مقطوع, وجزه على : قوله     

﴿ال : ال حمل له من اإلعراب, وقوله ﴿ملك السموات واألرض﴾ صلة املوصول: أنه نعت متصل, وقوله
﴿ال إله إال هو﴾ فكل واحدة من هذه : ﴿قحي ومييت﴾ بيان لقوله: وقوله. إله إال اهلل﴾ بيان للصلة

﴿فئامنوا : قوله. اجلمل كالدليل ملا قبلها, وال حمل لكل من اإلعراب ألن الصلة ال حمل هلا فكذا مبنيها
تم أن حممدا مرسل جلميع الناس, وأن اهلل له ملك السماوات باهلل﴾ تفريع على ماتقدم أي فحيث علم

واألرض ال إله إال اهلل هو قحي ومييت وجب عليكم اإلميان باهلل ورسوله, وفيه التفات من املتكلم للغيبة 
﴿الذي يؤمن باهلل وكلمته﴾ أي ألنه مرسل : ﴿النيب األمي﴾ اخل قوله: ونكتته التوطئة لالتصاف, بقوله

ه ﴿لعلكم هتتدون﴾ أي تفلحون, والرتجي ىف القرآن مبنزلة التحقيق, فهو مبعَّن قوله فيما قول. لنفسه
 .﴿ترشدون﴾ من باب تعب ونصر: قوله. ﴿فأولئك هم املفلحون﴾: قوله. سبق

﴿ومن قوم موسى أمة﴾ استئناف مسوق لدفع توهم أن قوم موسى ل م قحصل هلم هدى, : قوله 
وهم شرذمة قليلة كعبد اهلل بن سالم  -ملسو هيلع هللا ىلص-بأن بعضهم آمن بالنيب  بل استمروا على ضالهلم فدفع ذلك

 .وأضرابه
﴿وقطعنهم﴾ اهلاء مفعوله, ﴿اثنيت عشرة﴾ حال, ﴿أسباطا﴾ بدل كما قال املفسر وَتييز : وقوله 

العدد حمذوف تقديره فرقة, ويصح أن قطع مبعَّن صري, فاهلاء مفعول أول, و ﴿اثنيت عشرة﴾ مفعول 
دل وسبب تفرقهم كذلك, أن أوالد يعقوب كانوا كذلك فكل سبط ينتمى لواحد ثان, ﴿أسباطا﴾ ب

وتفرقة بعض   منهم, واألسباط مجع سبط, وهو ولد الولد, مرادف للحفيد, هكذا يف كتب اللغة,
                                                             

,  املناوي, حممد عبد الرؤوف, التوقيف على مهمات التعاريف, ط: انظر. والسبط بالكسر ولد الولد كأنه امتداد الفروع(    )
 .66 حممد رضوان الداية, ص. د: , حتقيق (ه٠   دار الفكر املعاصر , : بريوت)
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[ أي قبائل: ]قوله ( ).العلماء بني السبط واحلفيد, بأن السبط ولد البنت, واحلفيد ولد الولد اصطالح
﴿وأوحينا اىل : قوله. أي فهو بدل من البدل[ بدل مما قلبه: ]قوله. ىف التفرق والتعدد أي كالقبائل

موسى﴾ أي حيث أمر بقتال اجلبارين هو ومن معه من بين إسرائيل نقب عليهم اثين عشر نقيبا, 
 وأرسلهم يأتون له بأخبار اجلبارين فاطلعوا على أوصاف مهمولة, فرجعوا وأخربوا موسى عليه السالم,

فأمرهم بالكتم عن قومهم, فخانوا إال اثنني منهم, يوشع وكالب فجبنوا, فحرم اهلل عليهم دخول القرية 
أربعني سنة يتيهون ىف األرض, فلما طالت عليهم املدة ىف التيه عطشوا, فطلبوا منه السقيا, فدعا اهلل 

وه باألدرة خفيف مربع  موسى, فأمره بضرب احلجر بعصاه, وهذا احلجر هو الذي فر بثوبه حني اهتم
: قوله. ﴿مشرهبم﴾ أي عينهم اخلاصة هبم: قوله. ﴿فانبجست﴾ أي انفجرت: قوله. كرأس الرجل

: قوله. ﴿وظللنا عليهم الغمام﴾ أي السحاب, يسري بسريهم, ويضيئ هلم بالليل يسريون بضوئه
يأخذ كل إنسان هو شئ حلو, ينزل عليهم مثل الثلج, من الفجر إىل طلوع الشمس, ف[ الرتجنبني]

: قوله. أي فكانت ريح اجلنوب تسوقه إليهم فيأخذ كل منهم ما يكفيه[ والطري السماين]صاعا, قوله 
﴿وما ظلمونا﴾ أي مل يصل لنا منهم ظلم بفعلهم, فإن ذلك : قوله. ﴿ما رزقناكم﴾ وهو املن والسلوى

 .مستحيل
. بعد خروجهم من التيه ﴿إذ قيل هلم﴾ أي: قوله. -ملسو هيلع هللا ىلص-خطاب للنيب [ اذكر]﴿و﴾ : قوله 

وقيل أرقحاء, وقد ذكر القولني ىف البقرة, فعلى األول يكون القائل اهلل على لسان [ بيت املقدس: ]قوله
﴿وقولوا : قوله. موسى وهم ىف التيه, وعلى الثاين يكون على لسان يوشع, وهو املعتد كما تقدم يف البقرة

أمرنا حطة أي طلبنا حطة الذنوب : رب حملذوف, ومعينإشارة إىل أن حطة خ[ أمرنا]حظة﴾ قدر املفسر 
 . أي فاملراد السجود اللغوي, بأن يكونوا على هيئة الراكعني[ سجود احنناء: ]قوله. ومغفرهتا

                                                             

أن أكثر ما يستعمل السبط يف ولد البنت ومنه قيل للحسن واحلسني : الفرق بني السبط والولد: وقال أبو هالل العسكري(    )
. ن قولنا سبط يفيد أنه ميتد ويطول, وقد يقال للولد سبط إال أنه يفيد خالف ما يفيده أل-ملسو هيلع هللا ىلص-رضي اهلل عنهما سبطا رسول اهلل 

 . ٠ ص( ه   مؤسسة النشر االسالمي, : العراق),  أبا هالل العسكري, الفروق اللغوية, ط: انظر
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خطايا وخطيئات, وعلى : أي فهما قراءتان سبعيتان, ولكن على النون يقرأ[ بالنون والتاء: ]قوله     
 ( ) .م باجلمع واإلفراد, فالقراءات أربعخطيئاتكم وخطيتئك: التاء يقرأ

قحتمل أنه جمرد هذيان [ فقالوا حبة اخل: ]قوله. ﴿قوال غري الذي قيل هلم﴾ أي ما أمروا به: قوله 
قصدوا به إغاظة موسى, وقحتمل أن يكون له معَّن صحيح, كأهنم قالوا مطلوبنا حبة, يعين قمح يف 

: قوله. مجع سته وهو الدبر[ على أستاههم: ]قوله. زكائب من شعر, وقد تقدم بسطه يف البقرة
قوله ﴿مبا كانوا يظلمون﴾ أي . ﴿عذابا﴾ أي وهو الطاعون, ومات منهم يف وقت واحد سبعون ألفا

 .بسبب ظلمهم, وقد غايرت هذه القصة ما يف البقرة عشرة أوجه تقدمت مفصلة, فراجعه إن شئت
كان يوبخ   -ملسو هيلع هللا ىلص-وسبب نزوهلا أن رسول اهلل  ﴿وسئلهم﴾ أي اليهود الذين يف املدينة,: قوله 

اليهود على كفرهم ويقول هلم أنتم قد تبعتم أصولكم ىف الكفر بأنبيائهم, فكانوا يقولون إن أصولنا مل 
تقع خمالفة وال كفر بأنبيائهم, وكانوا يعرفون ما وقع هلذه القرية وخيفونه, ويعتقدون أنه ال علم ألحد 

إن السورة مكية, وهذا خطاب : إن قلت. فقصها رسول اهلل عليهم فبهتوا ( )غريهم به, فنزلت اآلية,
ألهل املدينة, فاجلواب أهنا مكية ماعدا تلك اآليات الثمانية الىت أوهلا ﴿وسئلهم﴾ اخل فإهنا مدينة كما 

[ مجماورة لبحر القلز : ]وقوله. ﴿عن القرية﴾ أي أهلها: قوله. أي تقريعا وتبكيتا[ توبيخا: ]قوله. تقدم
أي عند العقبة وسبب هنيهم عن الصوم يوم السبت, أن اهلل أمرهم على لسان داود, أن يتخذوا يوم 
اجلمعة عيدا ينقطعون فيه لعبادة اهلل, فكرهوا ذلك واختاروا السبت, ومعناه ىف اللغة القطع, فهو إشارة 

السمك يوم السبت,  إىل أهنم منقطعون عن كل خري, فلما شددوا امتحنهم اهلل بأن حرم عليم صيد
وأحله هلم باقي األسبوع, فكانوا يوم السبت جيدون السمك مرتاكما, وباقي اجلمعة مل جيدوا منه شيئا, 
مث إن إبليس عملهم أن يصنعوا جداول البحر يوم السبت, فإذا جاء العصر وملئت اجلدوال بالسمك 

                                                             

قرأ نافع وابن عامر ﴿تغفر لكم﴾ بالتاء مضمومة وفتح الفاء والباقون بالنون مفتوحة وكسر الفاء ابو عمرو ﴿خطاياكم﴾ على (    )
لفظ قضاياكم من غري مهز وابن عامر ﴿خطيئتكم﴾ باهلمز ورفع التاء من غري ألف على التوحيد ونافع كذلك إال أنه على اجلمع 

 . 4أبا عمرو الداين, مصدر سابق, ص: انظر. ال أهنم يكسرون التاءوالباقون كذلك إ
, (م666  -ه  ٠   دار طيبة, ),  ابن كثري, أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي, تفسري القرآن العظيم,ط(    )

 . 6 ص  سامي بن حممد سالمة, ج: بتحقيق 
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ا سبعني ألفا, ففرقة اصطادوا, وفرقة هنتهم سدوا عليه وأخذوه يوم األحد فاقرتقت القرية ثالث فرق, وكانو 
وضربوا بينهم وبينهم سورا, وفرقة مل تصد ومل تنه, فبعد أيام قالئل, مسخ من اصطاد قردة وخنازير, 
مكثوا ثالثة أيام وماتوا, وأجنى اهلل الفرقة الناهية, والفرقة الثالثة وقع فيها خالف باإلجناء واإلهالك, 

﴿حيتاهنم﴾ مجع حوت, وأصل حيتان حوتان, وقعت الواو ساكنة بعد كسرة : هقول ( ).والصحيح جناهتم
﴿ويوم ال يسبتون﴾ : ﴿شرعا﴾ حال من فاعل ﴿تأتيهم﴾ أي قريبة من الساحل, قوله: قوله. قبلت ياء

أي ال يكون يوم سبت, واملعَّن حيتاهنم يوم السبت ظاهرة وغري يوم السبت ال تأتيهم, وملا كانت العبارة 
﴿ال : ﴿تأتيهم﴾ وقوله: علة لقوله[ ابتالء من اهلل: ]قوله. قال املفسر أي سائر األيام, أي باقيهامومهة, 

: قوله. ﴿مبا كانوا يفسقون﴾ أي يتجاوزون احلد: قوله. ﴿كذلك﴾ أي االبتالء املتقدم: قوله. تأتيهم﴾
. إذ يعدون﴾أي وهو ﴿[ عطف على إذ قبله: ]قوله. املناسب حذف قوله معهم[ ثلث صادوا معهم]

: قوله. ﴿مل تعظون قوما﴾ إمنا قصدوا بذلك اللوم على الناهني, حيث وعظوهم فلم يقبلوا منهم: قوله
. ﴿أو معذهبم عذابا شديدا﴾ أو مانعة خلو جتوز اجلمع, واملعَّن مهلكهم ىف الدنيا, ومعذهبم ىف اآلخرة

خرب حملذوف, وىف قراءة النصب  ﴿قالوا معذرة﴾ قدر املفسر موعظتنا, إشارة إىل أن ﴿معذرة﴾: قوله
أشار بذلك إىل أن [ لئال ننسب إىل تقصري: ]قوله. على املفعول من أجله, أي وعظناهم ألجل املعذرة

: قوله. األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عليهم, ولذا ورد أنه جممع عليه ىف مجيع الشرائع
عظة, وهو عطف على املعَّن إذ التقدير موعظتنا ﴿ولعلهم يتقون﴾ إشارة إىل أهنم ظانون إفادة املو 

 .لإلعتذار ﴿ولعلهم يتقون﴾ 
﴿قوله أجنينا الذين ينهون﴾ اخل, : قوله. ﴿فلما نسوا ما ذكروا به﴾ ىف الكالم حذف دل عليه: قوله    

﴿بئس﴾ فعيل من بؤس إذا اشتد, وقرء : والتقدير فلما ذكر من تذكر ونسي من نسي أجنينا اخل قوله
على وزن ضغيم, وبئس بكسر الباء وسكون اهلمزة أو قبلها ياء وبيس بفتح الباء وتشديد الياء بئيس 

مكسورة, وبيس بفتح الباء وسكون الياء وبائس على وزن فاعل, هكذا ىف البيضاوي, وليست كلها 
 ( ).سبعية

                                                             

 .4  ص 6اآللوسي, مصدر سابق, ج: انظر (    )
 .66-64ص  البيضاوي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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إال مبا ﴿كونوا﴾ أمر تكوين القول, فهو كناية عن سرعة التصبري, إذ ال يكلف الشخص : قوله 
إن شباهبم مسخوا قردة, : أي ﴿قردة﴾ وقيل[ فكانوها: ]قوله. يقدر عليه, وكوهنم قردة ليس يف طاقتهم

﴿فلما عتوا﴾ : أي قوله[ وهذا: ]قوله. إن الذين مسخوا خنازير, هم أصحاب املائدة: وشيوخهم خنازير
أي فهي داخلة [ كرهت ما فعلوهألهنا  : ]قوله. ﴿وأخذنا الذين ظلموا﴾ اخل: تفصيل ملا قبله, وهو قوله

 .حتت قوله﴿أجنينا الذين ينهون عن السوء﴾ فهي وإن مل تنه صرقحا لكنها هنت ضمنا
﴿وإذ تأذن﴾ إذ ظرف حملذوف تقديره ذكر وقت إذ . أي إىل قول عكرمة[ إنه رجع إليه: ]قوله 

ثن﴾ أي ليسلطن ﴿ليبع: مفعول حمذوف, والتقدير أعلم ربك أسالفهم, قوله[ أعلم: ]قوله. تأذن
علم مركب تركيبا مزجيا كبعلبك فإعرابه [ خبتنصر: ]قوله. ﴿من يسومهم﴾ أي يذيقهم: قوله. عليهم

على اجلزء الثاين, واألول مالزم للفتح, وهو غري منصرف للعلمية, والرتكيب املزجي, وخبت معناه ىف 
: قوله. ذلك الصنم األصل ابن, ونصر اسم صنم, مسي بذلك ألنه وجد وهو صغري مطروحا عند

فضرهبا : ]قوله. أي عن مل يقاتل منهم[ وضرب عليهم اجلزية: ]قوله. أي نسائهم وصغارهم[ وسباهم]
﴿إن ربك لسريع العقاب﴾ أي : قوله. أي ال تزال كذلك إىل نزول عيسى, فال يقبل إال اإلسم[ عليهم

 .إذا اتعلقت إرادته به, وإال فهو واسع احللم
[ ومنهم دون ذلك: ]قوله. -ملسو هيلع هللا ىلص-أي بين إسرائيل الكائنني قبل زمن النيب ﴿وقطعنهم﴾ : قوله 

: إشارة إىل أن ﴿دون﴾ نعت ملنعوت حمذوف وهو كثري إذا كان التفصيل مبن, كقوهلم[ ناس]قدر املفسر 
﴿وبلوهنم باحلسنات لعلهم يرجعون﴾ أي : قوله. منا ظعن ومنا أقام, أي منا فريق ظعن, ومنا فريق أقام

كالنقم واألسقام  والشدائد, ﴿لعلهم يرجعون﴾ عما هم : كالنعم والعافية, والباليا: هم بالعطايااختربنا
 .عليه من الكفر واملعاصي إىل طاعة رهبم, فلم يرجعوا

﴿فخلف من بعدهم خلف﴾ بسكون الالم للشر, وبفتحها للخري, يقال خلف سوء : قوله 
أشار [ التوراة: ]قوله. إثر بيان صفات أسالفهم -ملسو هيلع هللا ىلص-وخلف صاحل, وهذه صفة من كان يف زمن النيب 

: قوله. ﴿عن آبائهم﴾ أي أسالفهم سواء كانوا صلحاء أو ال: قوله. بذلك إىل أن أل يف الكتاب للعهد
﴿عرض هذا األدىن﴾ مسي عرضا لتعرض للزوال, ففي الكالم استعارة تصرقحية, حيث شبه متاع الدنيا 

﴿ويقولون﴾ : قوله. لزوال ىف كل, واستعري اسم املشبه به للمشبهبالعرض الذي ال يقوم بنفسه جبامع ا
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﴿سيغفرلنا﴾ أي ألناء أبناء اهلل وأحباؤه, وشأن احلبيب أن ال : قوله. أي زيادة على طمعهم ىف الدنيا
أي مل يقلعوا عنه, فقد طمعوا ىف املغفرة مع فقد شروطها, إذ من [ مصرون عليه: ]يعذب حبيبه, قوله

﴿ميثق الكتاب﴾ أي التوراة, واملعَّن أخذ عليهم امليثاق ىف التوراة, : قوله. الندم واإلقالعأكرب شروطها 
أهنم ال يكذبون على اهلل, وال يقولون إال احلق, قوله ﴿إال احلق﴾ صفة ملوصوف حمذوف مفعول مطلق 

﴿فلم كذبوا عليه﴾  :قوله. ﴿أن ال يقولوا﴾ والتقدير أن ال يقولوا على اهلل إال القول احلق: قوله. لقوله
﴿أفال تعقلون﴾ اهلمزة داخلة على حمذوف, والفاء عاطفة على ذلك احملذوف, والتقدير : قوله. أي اهلل

أي فهما قراءتان سبعيتان, فعلى الياء يكون إخبارا [ بالياء والتاء: ]قوله. أتركوا التدبر والتفكر فال تعقلون
أي ميسكون غريهم بالكتاب ويدلونه على طريق [ لتشديدبا: ]قوله. عنهم, وعلى التاء يكون خطابا هلم

 .اهلدى
أي من [ منهم: ]قوله. أي ميسكون ﴿بالكتاب﴾ مبعَّن يهتدون ىف أنفسهم[ والتخفيف: ]قوله 

وفيه : ]قوله. ﴿وأقاموا الصالة﴾ خصها بالذكر ألهنا أعظم أركان الدين بعد التوحيد: قوله. بين إسرائيل
أشار بذلك إىل أن الرابط هو لفظ ﴿املصلحني﴾ لقيامه مقام الضمري على  [وضع الظاهر موضع املضمر

 :حد قول الشاعر
  ( )۞سع اد اليت أضناك ح ب سعادا۞             

 .ونكتة ذل ك إىل شرف هم واالعتناء هبم
﴿وإذ نتقنا﴾ إذ ظرف معمول حملذوف, قدره املفسر بقوله اذكر, واملقصود من ذلك الرد : قوله

﴿اجلبل﴾ قيل : قوله. إن بين إسرائيل مل تصدر عنهم خمالفة اهلل: ود والتقبيح عليهم, حيث قالواعلى اليه
هو الطور, وقيل هو جبل من جبال فلسطني, وقيل من جبال بيت املقدس, ويف آية النساء التصريح 

ما فيها من  بالطور, وسبب رفع اجلبل فوقهم, أن موسى ملا جاءهم بالتوراة وقرأها عليهم, فلما مسعوا
                                                             

,  6٠ص  والبيت من الطويل, وهو بال نسبة يف شرح األمشوين, مصدر سابق, ج ۞ وإعراضها عنك استمر وزادا ۞  :عجزه(    )
في شرح شذور الذهب اجَلوَجري, حممد بن عبد املنعم بن حممد القاهري الشافعي,  , و٠  ص  وشرح التصريح, مصدر سابق, ج

 -ه      عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية, املدينة املنورة,: اململكة العربية السعودية),  , طمعرفة كالم العرب
 . ٠ ص   ,ج(م ٠٠ 
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التغليظ, أبوا أن يقبلوا ذلك, فأمر اهلل اجلبل فانقلع من أصله حىت قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم, 
وكان فرسخا ىف فرسخ, وكان ارتفاعه على قدر قامتهم حماذيا لرؤوسهم كالسقيفة, فلما نظروا إىل اجلبل 

وجعل ينظر بعينه اليمَّن اىل فوق رؤوسهم خروا سجدا, فسجد كل واحد على خده وحاجبه األيسر 
: قوله ( ).اجلبل خوف أن يسقط عليه, ولذلك ال تسجد اليهود إال على شق وجوههم األيسر

﴿فقوهم﴾ اإلحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد والتذكري به على لسان صاحب 
﴿كأنه ظلة﴾ حال من  :قوله. املعجزة قائم مقام ذكره ىف النفوس, إما حال منتطرة أو ظرف لنتقناه

﴿وظنوا﴾ اجلملة حالية من اجلبل, والتقدير ورفعناه فوقهم, واحلال أنه مظنون وقوعه : قوله. اجلبل
﴿اَتذوا﴾ معمول : ﴿وقلنا﴾ قدره إشارة إىل أن قوله: قوله. عليهم, ومعَّن الظن اليقني كما قال املفسر

تتصفون بالتقوى, وهي امتثال  ﴿لعلكم تتقون﴾ أي: حملذوف, وهو معطوف على ﴿نتقنا﴾ قوله
 .املأمورات, واجتناب املنهيات, أو جتعلوا بينكم وبني النار وقاية حتفظكم منها

﴿وإذ نتقنا﴾ عطف قصة على قصة, وقدر املفسر : ﴿وإذ أخذ ربك﴾ عطف على قوله: قوله
, الزيادة ىف اذكر إشارة إىل أن إذ ظرف معمول حملذوف, واحلكمة ىف َتصيص بين إسرائيل هبذه القصة

بدل : ]قوله. إقامة احلجة عليهم, حيث أعلمهم اهلل بأن أعلم نبيه مببدأ العامل, فضال عن وقائعهم
﴿يبين آدم﴾ واألوضح أنه بدل بعض من كل, ألن الظهور بعض بين آدم  : قوله. أي من[ اشتمال

صلبه من ظهره, أي فأخرج أوالد آدم ل[ بأن أخرج بعضهم من صلب بعض: ]قوله. كضربت زيدا يده
مث أخرج من ظهر أوالده لصلبه أوالدهم, وهكذا على حسب الظهور اجلسماين إىل يوم القيامة وميز 

: روي أهنم ملا اجتمعوا قال هلم  .املسلم من الكافر, بأن جعل ذر املسلم أبيض, وذر الكافر أسود

                                                             

 .   ص 4اآللوسي, مصدر سابق, ج: نقله من اآللوسي, انظر(    )
 يهبط من السماء, مث مسح صفحة ظهره اليمَّن, فأخرج أخرج اهلل آدم من اجلنة, ومل: قال"أخرجه الطربي عن السدي بلفظ (    )

, أبيض, مثل اللؤلؤ, فقال هلم ومسح صفحة ظهره اليسرى, فأخرج منه كهيئة الذر سوداا, ! ادخلوا اجلنة برمحيت: منه ذريته كهيئة الذرِّ
﴿ألست بربكم : نهم امليثاق, فقال, مث أخذ م"أصحاب اليمني وأصحاب الشمال: "فذلك حني يقول! ادخلوا النار وال أبايل: فقال

 . قالوا بلى﴾, فأطاعه طائفة طائعني, وطائفة كارهني على وجه التقية
مسح صفحة ظهر آدم اليمَّن , فأخرج منها ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون مث مسح صفحة : وأورده اخلازن يف تفسريه عن مقاتل قال

يتحركون فقال يا آدم هؤالء ذريتك مث قال هلم ألست بربكم قالوا بلى فقال للبيض  ظهره اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر
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شيئا, فإين سأنتقم ممن أشرك يب ومل اعلموا أنه ال إله غريي, وأنا ربكم ال رب لكم غريي, فال تشركوا يب 
: يؤمن, وإين مرسل إليكم مرسال يذكرونكم عهدي وميثاقي, ومنزل عليكم كتابا, فتكلموا مجيعا وقالوا

شهدنا أنك ربنا الرب لنا غريك, فأخذ بذلك ميثقهم, مث كتب اهلل آجاهلم, وأرزقهم ومصائبهم, فنظر 
رب هال سويت : والفقري, وحسن الصورة ودون ذلك, فقالإليهم آدم عليه السالم, فرأى منهم الغين 

إين أحب أن أشكر, فلما قررهم بتوحيده, وأشهده بعضهم على بعض, أعادهم إىل : بينهم؟ فقال
قيل هو صغار النمار, وقيل [ كالذر: ]قوله. صلبه, فال تقوم الساعة حىت يولد كل من أخذ منه امليثاق

وركب : ]قوله. مكان جبنب عرفة[ بنعمان: ]قوله. قيل غري ذلكهو اهلباء الذي يطري يف الشمس, و 
﴿وأشهدهم على أنفسهم﴾ أي قررهم, فإن الشهادة على النفس : قوله ( ).أي ومسعا وروحا[ فيهم عقال

هي جواب للنفي, ولكنها تفيد إثباته, كان جمردا أو مقرونا باالستفهام [ بلى: ]قوله. معناها اإلقرار
لو قالوا نعم لكفروا ألن نعم لتقرير ما قبلها : -رضي اهلل عتهما-ولذا قال ابن عباس التقريري كما هنا,

  ( )مثبتا أو منفيا, فكأهنم بأنه ليس برهبم,
                                                                                                                                                                                                    

هؤالء يف اجلنة برمحيت وهم أصحاب اليمني وقال للسود هؤالء يف النار وال أبايل وهم أصحاب الشمال مث أعادهم مجيعاا يف صلب آدم 
  , واخلازن مصدر سابق, ج   ص   ي, مصدر سابق, جالطرب : انظر. فأهل القبور حمبوسون حىت خيرج أهل امليثاق مجيعاا 

 .   ص
, فَ َقاَل لَِمن  يف مَيِيِنهِ "هذا احلديث صحيح لغريه بلفظ  : قلت ِ َل َق, وََكانُوا قَ ب َضتَ ني  , َوقَاَل لَِمن  يف : َخَلَق اللَُّه اخل  َنََّة ِبَسالم  ادخلوا اجل 

,  األزدي, معمر بن راشد, اجلامع, ط: وهو عند ىألزدي يف جامعه, انظر" َفَذَهَبت  ِإىَل يَ و ِم ال ِقَياَمِة  َوال أُبَايل, اد ُخُلوا النارَ : اأُلخ َرى
 ,    ص  ج( ط.ت.املكتب اإلسالمي, د: بريوت)
سنة من لدنآدم لقد تؤولت املعتزلة هذه اآلية فقالوا إمنا أراد هبا األخذ من ظهور بين آدم على الرتتيب الذي مضت به ال: قلت(    )

إىل فناء الدنيا, أي أن املقصود باآلية هو التمثيل والتخييل, ال على ما يدل عليه ظاهر اللفظ من إخراجهم حقيقة وإقرارهم بذلك 
 .٠  ص  , والبحر احمليط, ج٠6 ص  انظر الكشاف ج. لفظا

وذلك أن  -إن صحَّ عنه  -وفيه نظٌر : قائال -ارضي اهلل عنهم–على هذا املنقول عن ابن عباس  ابن عادل الدمشقيوتعقب (    )
ا املانُع من جهِة اللغة, وهو أنَّ النفَي مطلقاا إذا ُقصَد إجيابه  أجيب ب  هذا النفي صار ُمقرَّراا , فكيف يكفرون بتصديق التقرير؟ وإمنَّ

ا كان ذلك تغليباا جلانب اللفظ , وال جيوز مراعاُة جانب املعَّن إالَّ يف شعر  ﴿بَ َلى﴾ وإن كان مقرراا بسبب دخول االستفهام عليه , وإمنَّ
نضا هذا من كالِم اللَِّه تعاىل , وقيل . فأجاب قوله ألَي َس ب   ﴿نَ َعم ﴾ , مراعاةا للمعَّن, ألنه إجياب: , مث قال من كالم : قوله َشِهد 

﴿قالوا بَ َلى﴾ : نا , وعلى هذا القول قحسن الوقف على قولهشهد: اشهدوا فقال : املالئكة , ألهنم ملَّا قالوا بَ َلى , قال اهلل للمالئكة 
,  , طاللباب في علوم الكتابابن عادل الدمشقي, أبو حفص عمر بن علي احلنبلي, : انظر. ألن كالَم الذرية قد انقطع ههنا



  

293 

 

 :رضي اهلل عنه بقوله ( )وإىل ذلك أشار العارف األجهوري
 يص   ري إثبات      ا ك  ذا ق  رروا  ۞۞ب لى ج    واب الن في لك نه  

 إثباتا أو نف  يا كذا حرروا ۞۞ ل   ذي قبله         انع م لتقرير ا
﴿شهدنا﴾ قحتمل أن يكون من كالم املالئكة الذين استشهدهم اهلل على ذلك, فيكون : قوله 

﴿بلى﴾ وقحتمل أن يكون من كالم الذرية ويكون املعَّن أقررنا بذلك, وحيئنذ فال : الوقف على قوله
 .يصح الوقف على ﴿بلى﴾

[ يف املوضعني: ]﴿أن يقولوا﴾ أو ﴿يقولوا﴾ واملناسب تأخري قوله: أي قوله[ وضعنيىف امل: ]قوله 
﴿فاقتدينا هبم﴾ أي فهم مؤاخذون : قوله. فعلى الياء يكون إخبارا عنهم, وعلى التاء يكون خطابا هلم

[ هممع إشهادهم على أنفس: ]قوله. أي معين اجلملتني[ املعَّن ال ميكنهم: ]قوله. بذلك وحنن معذورون
 .أي إقرارهم عليها

أي وهم املرسلون وهو جواب عما يقال إن هذا العهد ال [ على لسان صاحب املعجزة: ]قوله 
 .﴿ولعلم يرجعون﴾ عطف على ما قدره املفسر: قوله. يذكره أحد اليوم

كر قد ذ  ( )ىف رسالة مساها القواعد الكشيفة ىف الصفات اإلهلية, ( )ذكر القطب الشعراين: فائدة حسنة
اثين عشر سؤاال, وحنن : ﴿وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم﴾ اآلية: العلماء ىف قوله تعاىل

                                                                                                                                                                                                    

 6حممد معوض, ج الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي: , حتقيق (م664 -ه   6   دار الكتب العلمية, : بريوت)
 . 4 ص

بضم اهلمزة  حممد بن أيب حممد زين الدين عبد الرمحن بن علي أبو اإلرشاد نور الدين األجهوري علي بن زين العابدينهو (    )
" إرشاد الرمحن السباب"من كتبه . قرية بريف مصر املالكي, تعلم وتويف بالقاهرة أجهور الوردوسكون اجليم وضم اهلاء نسبة إىل 

شرح "حاشية على تفسري اجلاللني, و"و " كتاب الكوكبني النريين يف حل ألفاظ اجلاللني "و" نوالنزول والنسخ واملتشابه من القرآ
الزركلي, األعالم, مصدر سابق, : انظر. يف مصطلح احلديث, وغري ذلك" حاشية على شرح البيقونية"يف املنطق, و" خمتصر السنوسي

 .4  ص    ج
ولد يف . من علماء املتصوفني: بة إىل حممد ابن احلنفية, الشعراين, أبو حممدهو عبد الوهاب بن أمحد بن علي احلنفي, نس(    )

: انظر. إىل الشعراين, ويقال الشعراوي, وتويف يف القاهرة: وإليها نسبته( من قرى املنوفية)ونشأ بساقية أيب شعرة ( مبصر)قلقشندة 
 .4٠ ص  الزركلي يف اإلعالم, مصدر سابق, ج

 "القواعد الكشفية ملعاين الصفات اإلهلية" , ولكن االسم الذي على الكتاب هو هكذا مساه الصاوي(    )

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
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: أين موضع أخذ اهلل تعاىل هذا العهد؟ واجلواب: نوردها عليك مع اجلواب عنها مبا فتح اهلل به, االول
أخذه : س وغريه, وقال بعضهمأن اهلل أخذ ذلك عليهم ببطن نعمان, وهو واد جبنب عرفة, قاله ابن عبا

بسرنديب من أرض اهلند, وهو املوضع الذي هبط آدم فيه من اجلنة, وقال الكليب كان اخذ العهد بني 
مكة والطائف, وقال اإلمام علي بن أيب طالب كان أخذ العهد ىف اجلنة وكل هذه األمور حمتملة, وال 

ورد : كيف استخرجهم من ظهر؟ واجلواب: الثاين. يضرنا اجلهل باملكان بعد صحة االعتقاد بأخذ العهد
يف الصحيح أنه تعاىل مسح ظهر آدم, وأخرج ذريته منه كلهم كهيئة الذر, مث اختلف الناس, هل شق 
ظهره واستخرجهم منه؟ أو استخرجهم من بعض ثقوب رأسه, وكال الوجهني بعيد, واألقرب كما قيل, 

شعرة ثقبة دقيقة يقال هلا سم, مثل سم اخلياط ىف  أنه استخرجهم من مسام شعر ظهره, إذ حتت كل
النفوذ ال ىف السعة, فتخرج الذرة الضعيفة منها, كما خيرج الصئبان من العرق السائل, وهذا غري بعيد يف 
العقل, فيجب اعتقاد إخراجها من ظهر آدم كما شاء اهلل, وال جيوز اعتقاد أنه تعاىل مسح ظهر آدم 

 .اتصال بني احلادث والقدمي على وجه املماسة, إذ ال
بلى, هل كانوا أحياء عقالء, أم أجابوه بلسان احلال؟ واجلواب أهنم : كيف أجابوه تعاىل: الثالث 

أجابوه بالنطق وهم أحياء عقالء, إذ ال يستحيل ىف العقل, أن اهلل يعطيهم احلياة والعقل والنظق مع 
ىف كل مسألة أن تثبت اجلواز, ونكل علم كيفيتها  صغرهم, فإن حبار قدرته تعاىل واسعة, وغاية وسعنا

بلى, فلم قبل قوما ورد آخرين؟ اجلواب كما قال احلكيم : فإذا قال اجلميع: الرابع. اىل اهلل تعاىل
أن اهلل تعاىل جتلي للكفار باهليبة فقالوا, بل, خمافة, فلم يك ينفعهم إمياهنم, فكان إمياهنم  : الرتميذي

إذا : اخلامس. بلى, معطيعني خمتارين, فنفعهم إمياهنم: جتلى للمؤمنني بالرمحة, فقالواكإميان املنافقني, و 
أنا مل نتذكر هذا العهد, ألن تلك : سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا, فأل  شئ ال نذكره اليوم؟ واجلواب

مث استحال  البينة قد انقضت وتغريت أحواهلا, مبرور الزمان عليها ىف أصالب اآلباء وأرحام األمهات,
تصويرها ىف األطوار الواردة عليها, من العلقة واملضغة واللحم والعظم, وهذا كله مما يوجب النسيان, 

إين : وكان سهل التسرتي يقول. إين ألذكر العهد الذي عهد إيل ريب: وكان علي كرم اهلل وجهه يقول
هل كانت تلك : وا إيل, السادسألعرف تالمذيت من ذلك اليوم, ومل أزل أربيهم يف األصالب حىت وصل

مل يبلغنا يف ذلك دليل, إال أن األقرب للعقول, عدم : الذرات مصورة بصورة اإلنسان أم ال؟ واجلواب
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االحتياج إىل كوهنا بصورة االنسان, إذ السمع والنطق ال يفتقران إىل الصورة, بل يقتضيان حمال حيا ال 
لىت هي الذرية, هل قبل خروجها من ظهره, أم بعد خروجها مىت تعلقت األرواح بالذرات ا: السابع. غري

قال بعضهم إن الظاهر أنه تعاىل استخرجهم أحياء, ألنه مساهم ذرية, والذرية هم : منه؟ واجلواب
ُحوِن﴾: األحياء لقوله تعاىل ُم  أَنَّا مَحَل َنا ُذرِّي َّتَ ُهم  يف ال ُفل ِك ال َمش  تعاىل أدخل  , فيحتمل أن اهلل( )﴿َوآيٌَة هلَّ

األرواح وهم يف ظلمات ظهر أبيهم, مث أدخلها مرة أخرى وهم يف ظلمات بطون أمهاهتم, مث أدخلهما 
ما احلكمة : مرة ثالثة وهم يف ظلمات بطون األرض, هكذا جرت سنة اهلل فسمى ذلك خلقا, الثامن

هل : التاسع. وف بذلكأن احلكمة ىف ذلك إقامة احلجة على من مل ي: ىف أخذ امليثاق منهم؟ اجلواب
أن الظاهر أنه ملا درهم : أعادهم إىل ظهر آدم أحياء, أم اسرتد أرواحهم مث أعادهم إليه أمواتا؟ واجلواب

إىل ظهره, قبض أرواحهم, قياسا على ما يفعله هبم إذا ردهم إذا ردهم إىل األرض بعد املوت, فإنه 
واح بعد رد الذرات اىل ظهره؟ واجلواب, أن هذه أين رجعت األر : العاشر. يقبض أرواحهم ويعيدهم فيها

رجعت ملا كانت عليه قبل حلوهلا يف : املسألة غامضة, ال يتطرق إليها العقلي عندي بأكثر من  أن يقال
قوله ﴿وإذ أخذ ربك من بين آدم : احلادي عشر. الذرات, فمن رأى ىف ذلك شيئا فليلحقه هبذا املوضوع

أنه تعاىل من ظهر : إن الذرية أخذت من ظهر آدم؟ واجلواب: س يقولون, والنا( )من ظهورهم ذريتهم﴾
آدم بنيه لصلبه مث أخرج بين بنيه من ظهور بنيه, فاستغَّن عن ذكر إخراج بين آدم من آدم بقوله من بين 
آدم, إذ من املعلوم أن بين بنيه ال خيرجون إال من نبيه, ومثال ذلك, من أودع ىف صدفة, مث أودع الصدفة 

 خرقة مث أود اخلرفة مع اجلوهرة ىف حقة, مث أودع احلقة يف درج, مث أود الدرج ىف صندوق, فأخرج منه ىف
يف أي : الثاين عشر. تلك األشياء بعضها من بعض, مث أخرج اجلميع من الصندوق, فهذا ال تناقض فيه

اطن احلجر األسود, وأن قد جاء ىف احلديث, أنه مودع ىف ب: مكان أودع كتاب العهد وامليثاق؟ واجلواب
أن كل ما عسر : هذا غري متصور ىف العقل, فاجلواب: للحجر األسود عينني وفما ولسانا, فإن قال قائل

 .على العقل تصوره يكفينا فيه اإلميان به, ورد معناه إىل اهلل تعاىل خملصا

                                                             

 .  :سورة يس, اآلية(    )
 . ٠ : سورة األعراف, اآلية(    )
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ي وهي ﴿آيت نا﴾ أ: قوله. ﴿واتل عليهم﴾ عطف على ﴿واسأهلم﴾ عطف قصة على قصة: قوله 
علوم الكتب القدمية, ومعرفة االسم األعظم, فكان يدعو به حيث شآء فيحصل بعينه, وكان يرى العرش 
وهو جالس مكانه, وكان ىف جملسه اثنا عشر ألف حمربة للمتعلمني الذين يكتبون عنه, وحاصل قصته 

ونزل أرض الكنعانيني على ما ذكره ابن عباس وغريه, أن موسى عليه السالم, ملا قصد قتال اجلبارين, 
إن موسى رجل حديد ومعه جند  : من أرض الشام, أتى بعلم إليه وكان عنده االسم األعظم, فقالوا

كثري, وإنه جاء خيرجنا من بالدنا ويقتلنا وخيليها لبين إسرائيل, وأنت رجل جماب الدعوة, فاخرج فادع 
املؤمنون, فكيف أدعو عليهم وأنا أعلم من اهلل ويلكم نيب اهلل ومعه املالئكة و : اهلل أن يردهم عنا, فقال

حىت أؤامر ريب, وكان ال : ماال تعلمون, وإين إن فعلت ذهبت دنياي وآخريت, فراجعوه وأحلوا عليه, فقال
ال تدع عليهم, فقال : يدعو حىت ينظر ما يؤمر به ىف املنام, فآمر به ىف الدعاء عليهم, فقيل له ىف املنام

حىت : ريب, وإين هنيت أن أدعو عليهم, فأهدوا إليه هدية فقبلها, وراجعوه فقال إىن قد آمرت: لقومه
ولو كره ربك أن تدعو : قد آمرت ريب فلم يأمرين بشئ, فقالوا له: أؤامر ريب, فآمر فلم يؤمر بشئ, فقال

متوجها إىل  لنهاك كما هناك ىف املرة األوىل, فلم يزالوا يتضرعون إليه حىت فتنوه فافتنت, فركب أتانا له
جبل يطلعه على عسكر بين إسرائيل يقال له حسبان, فلما سار على أتانه غري بعيد ربضت, فنزل عنها 
وضرهبا, فقامت فركبها, فلم تسر به كثريا حىت ربضت فضرهبا, وهكذا مرارا, فأذن اهلل تعاىل هلا ىف 

هب؟ أما ترى املالئكة أمامي وقحك يا بعلم أين تذ: الكالم فأنطلقها له, فكلمته حجة عليه فقالت
تردين عن وجهي, وقحك تذهب إىل نيب اهلل واملؤمنني فتدعوا عليهم, فلم ينزجر, فخلى اهلل سبيل األتان, 
فانطقلت حىت أشرف على جبل حسبان, فجعل يدعو عليهم, فلم يدع بشرع إىل صرف به لسان إىل 

بين إسرائيل, فقال له قومه, يا بعلم أتدري ما قومه, وال يدعو خبري لقومه إال صرف اهلل به لسان إىل 
هذا ماال أملكه, هذا شئ قد غلب عليه, فاندلع لسانه وفوقع : تصنع؟ إمنا تدعو هلم وتدعو علينا, فقال

اآلن قد ذهب مين الدنيا واآلخرة, ومل يبق إال املكر واخلديعة, فسأمركم لكم : على صدره, فقال هلم
وهن وأعطوهن السلع, مث أرسلوهن إىل عسكر بين إسرائيل يبعنها فيه, ومروهن واحتال, امحلوا النساء وزين

أن ال َتنع إمرأة نفسها من رجل روادها, فإنه إن زىن رجل بواحدة كفيتموهم, ففعلوا, فلما دخل النساء 
العسكر, مرت إمرأة من الكنعانيني على رجل من عظماء بين إسرائيل, وكان رأس سبط مشعون بن 
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إين : فقام إىل املرأة وأخذ بيدها حني أعجبه مجاهلا, مث أقبل هبا حىت وقف على موسى وقاليعقوب, 
فواهلل ال نعطيك, مث دخل : أجل هي حرام عليك ال تقرهبا, قال: أظنك أن تقول هذه حرام عليك, قال

   .من النهار هبا قبته فوقع عليها فأرسل اهلل عليهم الطاعون ىف الوقت فهلك منهم سبعون ألفا ىف ساعة
أي بل قيل بنبوته واحلق خالفه, ألن األنبياء معصومون من كل ما [ من علماء بين إسرائيل: ]قوله    

أي يف نظري الدعاء عليهم, وتسمى تلك اهلدية رشوة وهي [ وأهدي إليه شئ]قوهلك . يغضب اهلل تعاىل
هذا [ فأتبعه الشيطان: ]قوله. تدىل أي[ واندلع لسانه: ]قوله. حمرمة ىف شرعنا, والذي أجلأه املنصب

 .مبالغة يف ذمه, حيث كان عاملا عظيما, مث صار من أتباعه
﴿هبا﴾ أي بسبب تلك : قوله. ﴿ولو شئنا لرفعناه﴾ مفعول املشيئة حمذوف تقديره رفعته: قوله 

﴿كمثل الكلب﴾ أي الذي هو أخس : قوله. ﴿ولكنه أخلد﴾ أي مال واطمأن: قوله. اآليات
﴿أو ترتكه﴾ : قوله. ﴿إن حتمل عليه﴾ أي تشدد عليه وجتهده يلهث أي خيرج لسانه: قوله. تاحليوانا

أي بل غريه يلهث يف حال التعب [ وليس غريه من احليوانات كذلك: ]قوله. أي من غري تشدد عليه
ل ﴿ذلك مث: قوله. بيان ملا قبلها[ من امليل اخل: ]أي وهو اإلنسالخ, قوله[ ما بعدها: ]قوله. فقط

                                                             

, والرازي, يف تفسريه, مصدر سابق, واخلازن, يف تفسريه, مصدر 4  ص   البغوي, يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 . ٠ ص  , والتفسري املنري, ج 4ص 6ائب الفرآن, مصدر سابق, ج, وغر 6  ص  سابق, ج

الظاهر املعروف الذي دل عليه القرآن أن عقاب اهلل عز وجل لليهود بالوقوع يف التيه كان بسبب عصياهنم موسى عليه السالم : قلت
وا ﴿ يَا قَ و ِم اد خُ : يف أمرهم له للدخول يف األرض املقدسة كما يف قول الباري جل وعال َسَة الَّيِت َكَتَب الّلهُ َلُكم  َوالَ تَ ر َتدُّ َقدَّ

ُ
ُلوا اأَلر َض امل

ُخَلَها َحىتََّ خَي ُرُجوا  ِمن  َها فَِإن خَي ُرُجوا  مِ  ۞َعَلى أَد بَارُِكم  فَ َتنَقِلُبوا َخاِسرِيَن  ِإنَّا َداِخُلوَن ن  َها فَ قَالُوا يَا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قَ و ماا َجبَّارِيَن َوإِنَّا َلن نَّد 
ُلوا  ِإن ُكنُتم مُّؤ ِمِننَي قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن خَيَافُوَن أَن  َعَم الّلُه َعَلي ِهَما اد ُخُلوا  َعَلي ِهُم ال َباَب فَِإَذا َدَخل ُتُموُه فَ  ۞ ِإنَُّكم  َغالُِبوَن َوَعَلى الّلِه فَ تَ وَكَّ
ُخَلَها أَبَداا مَّا َداُموا  ِفيَها فَاذ َهب  أَنَت َوَربَُّك فَ َقاِتال إِنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن قَالُوا  يَا ُموَسى إِنَّا َلن نَّ  ۞ ِلُك ِإالَّ نَ ف ِسي  ۞د  قَاَل َربِّ ِإينِّ ال َأم 

َ ال َقو ِم ال َفاِسِقنَي  نَ َنا َوبَ ني  ﴾ ۞بَِعنَي َسَنةا يَِتيُهوَن يف اأَلر ِض َفاَل َتأ َس َعَلى ال َقو ِم ال َفاِسِقنَي قَاَل فَِإن ََّها حُمَرََّمٌة َعَلي ِهم  َأر   ۞َوَأِخي فَاف  ُرق  بَ ي  
ولذا جتد أن السدي أمال إىل أن هذه القصة وقعت بعد وفاة موسى عليه السالم, وبنو إسرائيل مع [. 6 -  : سورة املائدة, اآلية]

وكال القصتني من اإلسرائيليات, ومل يأت ( ٠6 ص  ري, مصدر سابق, جتنظر القصة يف تفسري ابن كث)يوشع بن نون عليه السالم, 
  , والثعاليب, ج٠  ص  انظر يف الرد على قصة بلغم تفسري اخلازن, ج. هبا خرب صحيح وكوهنا خمالفة ملا حكاه القرآن يف شأن التيه

 . ٠  ص  , وتفسري املنار, ج٠٠ص
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: قوله. وأخالقه ومشائله فغريوا وبدلوا -ملسو هيلع هللا ىلص-القوم﴾ أي اليهود الذين أوتوا التوراة, وفيها صفات النيب 
على : ]قوله. ﴿فاقصص القصص﴾ أي الذي أوحي إليك, ليعلموا أنك علمته من الوحي فيؤمنون

 .ال مفهوم له, بل املراد اقصص القصص على أمتك ليتعظوا بذلك[ اليهود
ثال القوم﴾ ساء فعل ماض إلنشاء الذم, و﴿مثال﴾ َتييز ﴿القوم﴾ فاعل على ﴿ساء م: قوله 

 .حذف مضاف تقديره مثل القوم, واملخصوص بالذم حمذوف تقديره مثهم
﴿فهو املهتدي﴾ بإثبات : قوله. -ملسو هيلع هللا ىلص-﴿من يهد اهلل﴾ هذا رجوع للحقيقة وتسلية له : قوله 

 .الياء وصال, ووقفا باتفاق القراء هنا
هذه للجنة : د ذرأنا جلهنم كثريا﴾ أي حبكم القبضة الإلهلية حني قبض قبضة, وقال﴿ولق: قوله 

﴿كثريا﴾ يؤخذ منه أن أهل النار أكثر من : هذه للنار وال أبايل, وقوله: وال أبايل, وقبض قبضة وقال
دره ﴿احلق﴾ ق: قوله. أهل اجلنة, وهو كذلك, ملا تقدم من أن من كل ألف واحدا للجنة, والباقي للنار

﴿بل هم أضل﴾ : قوله. ﴿يبصرون﴾ و ﴿يسمعون﴾ إشارة إىل أن مفعول كل حمذوف: هو, ونظريه يف
إضراب انتقايل, ونكتة اإلضراب أن األنعام ال تدري العواقب, والعقالء تعرفها, فقدومهم على املضار 

أي قلبا ومسعا ﴿أولئك هم الغافلون﴾ : قوله. مع عملهم بعواقبها, أضل من قدوم األنعام على مضارها
 .وبصرا, وهذه عالقة أهل النار املخلدين فيها

وىف  ( )هنا, ويف آخر اإلسراء: ﴿وهلل األمساء احلسَّن﴾ ذكرت ىف أربعة مواضع من القرآن: قوله 
 -ملسو هيلع هللا ىلص-أي وقد ورد بطرق خمتلفة منها قوله [ الوارد هبا احلديث: ]قوله ( )وىف آخر احلشر, ( )أول طه,

امسا, مائة غري واحد, إنه وتر قحب الوتر وما من عبد يدعو هبا إال وجبت له  إن هلل تسعة وتسعني"

                                                             

ََّن َواَل جَت َهر  ِبَصالَِتَك َواَل َُتَاِفت  هبَِ  ﴿ُقِل اد ُعوا  الّلهَ : وهي قوله تعاىل(    ) س  َاء احلُ  ُعوا  فَ َلُه اأَلمس  َ َن أَيّاا مَّا َتد  َ أَِو اد ُعوا  الرَّمح  ا َواب  َتِغ بَ ني 
 [.٠  :سورة اإلسراء, اآلية]َذِلَك َسِبيالا﴾ 

َمس َ (    ) س ََّن﴾ وهي قوله تعاىل ﴿اللَّهُ اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َلهُ األ   [.4:سورة طه, اآلية]اء احلُ 
َر ضِ : وهي قوله تعاىل(    ) ََّن ُيَسبُِّح َلُه َما يف السََّماَواِت َواأل  س  َاء احلُ  َمس  َاِلُق ال َبارُِئ ال ُمَصوُِّر َلُه األ  ِكيُم﴾  ﴿ُهَو اللَُّه اخل  َوُهَو ال َعزِيُز احلَ 
 [.  :سورة احلشر, اآلية]
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إن هلل عز وجل تسعة "ومنها  ( )"إن هلل تسعة وتسعني امسا, من أحصاها دخل اجلنة"ومنها  ( )"اجلنة
ة إن هلل مائ", ومنها ( )"وتسعني امسا, مائة غري واحد, إن اهلل وتر قحب الوتر, من حفظها دخل اجلنة

وكلها مذكورة ىف اجلامع الصغري عن علي وعن أيب هريرة,  ( )"اسم غري اسم, من دعا هبا استجاب اهلل له
واألمساء مجع اسم, وهو اللفظ الدال على املسمى, إما على الذات فقط, أو على الذات والصفات, 

ها أو استجابة واألخبار بأهنا تسع وتسعون ليس حصرا, وإمنا ذلك إخبار عن دخول اجلنة بإحصائ
إن أمساءه على عدد : إن هلل ألف اسم, وقال بعضهم: الدعاء هبا, وإال فأمساء اهلل كثرية, قال بعضهم

﴿واحلسَّن مؤنث األحسن﴾ أي  : قوله. أنبيائه, فكل نيب يستمد من اسم, ونبينا يستمد من اجلميع
: قوله. رف بشرف مدلولهككربى وصغرى, مؤنث األكرب واألصغر, وإمنا كانت حسَّن, ألن الدال يش

من أحلد : ]قوله. ﴿وذروا﴾ أمر للمكلفني: قوله. ﴿هبا﴾ أي وقت دعائكم وندائكم وأذكاركم[ مسوه]
تفسري لكل من القراءتني, [ مييلون عن احلق: ]قوله ( ).أي رباعيا وثالثيا, ومها قراءتان سبعيتان[ وحلد

حيث : ]قوله. ف الضريح, فإنه احلفر ىف الوسطومنه حلد امليت ألنه ميال حبفره إىل جنب القرب, خبال
أي اقتطعوا, وهذا اإلحلاد كفر, ويطلق اإلحلاد على التسمية هبا مل يرد, وهو هبذا املعَّن حرام, [ اشتقوا

ألن امساءه توقيفية, فيجوز أن يقال يا جواد, وال جيوز أن يقال يا سخي, ويقال يا عامل دون عاقل, 
﴿ما كانوا يعملون﴾ أشار بذلك إىل أن الكالم على حذف [ جزاء: ]قوله. وحكيم دون طبيب, وهكذا

. مضاف, وقدر ليصح الكالم, إذ ال معَّن لكوهنم جيزون الذي كانوا يعملون من اإلحلاد, بل املراد جزاؤه
﴿وذروا الذين يلحدون ىف أمسائه﴾ فهذه اآلية : اسم اإلشارة راجع لقوله[ وهذا قبل األمر بالقتال: ]قوله

 .نسوخة بآية القتالم

                                                             

للفظ ملسلم, انظر صحيح البخاري, كتاب الشروط باب ما جيوز من االشرتاط والثنيا يف اإلقرار والشروط اليت متفق عليه, وا(    )
, وصحيح مسلم, كتاب  الذكر والدعاء والتوبة,  4  برقم   64ص  يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إال واحدة أو ثنتني, ج

َاِء اللَِّه تَ َعاىَل َوَفض لِ  َصاَها,ج باب ىِف َأمس   . 6646برقم   6ص 4َمن  َأح 
ِبيِح بِال َيِد, ج(    )  .٠4  برقم     ص  أخرجه الرتمذي, كتاب الدعوات, باب َما َجاَء ىِف َعق ِد التَّس 
 .6 ٠٠ برقم  4٠ ص   أخرجه أمحد يف مسنده من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه, ج(    )
 ذكره السيوطي يف (    )
 . 4أبا عمرو الداين, مصدر سابق, ص: انظر .﴿يلحدون﴾ بفتح الياء واحلاء والباقون بضم الياء وكسر احلاء محزةقرأ  (   )
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﴿باحلق﴾ الباء : قوله. ﴿وممن خلقنا﴾ اجلار واجملرور خرب مقدم, و﴿أمة﴾ مبتدأ مؤخر: قوله 
﴿وبه يعدلون﴾ أي باحلق جيعلون األمور : قوله. للمالبسة أي يهدون الناس ويرشدوهنم ملتبسني باحلق

ال تزال طائفة " -ملسو هيلع هللا ىلص-أي وهو قوله [ كما ىف احلديث: ]قوله. متعادلة مستوية ال إفراط فيها وال تفريط
يقول  -ملسو هيلع هللا ىلص-مسعت رسول اهلل : وعن معاوية قال وهو خيطب ( )"من أميت على احلق إىل أن يأيت أمر اهلل

ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهلل ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهلل وهم "
ن زمان, وال مكان دون مكان, بل هم ىف كل مكان وىف وهذه الطائفة ال َتتص بزمان دو  ( )"على ذلك

كل زمان, فاإلسالم دائما يعلو وال يعلى عليه, وإن  كثر الفساق وأهل الشر, فال عربة هبم, وال صولة 
هلم, وىف هذا بشارة هلذه األمة احملمدية, بأن اإلسالم ىف علو وشرف, وأهله كذلك إىل قرب يوم القيامة, 

رآن والعلماء, وينزع القرآن من املصاحف, وتأيت الريح اللينة فيموت كل من كان فيه حىت َتوت محلة الق
 .مثقال ذرة من اإلميان وال يكون هذا األمر, إال بعد وفاة عيسى عليه السالم

﴿سنستدرجهم﴾ : قوله. ﴿والذين كذبوا بآيتنا﴾ مبتدأ خربه اجلملة اإلستقيالية بعده: قوله 
﴿نأخذهم قليال قليال﴾ : قوله. درجة فدرجة, أو اإلستنزال درجة بعد درجةاإلستدراج هو اإلستصعاد 

أي مندهم بالعطايا شيئا فشيئا, وهم مقيمون على املعاصي, حىت ينتهي هبم األمر إىل اهلالك, فهم 
إذا رأيت اهلل أنعم على عبده وهو مقيم على معصيته, : يظنون أهنم ىف نعم, وهم يف نقم, ولذا قيل

 .مستدرج له فاعلم أنه
﴿إن كيدي متني﴾ الكيد يف األصل املكر واخلديعة, وذلك مستحيل على اهلل, بل املراد : قوله 

 .اإلستدراج وكان شديدا, ألن ظاهره إحسان وباطنه خذالن
﴿أومل يتفكروا﴾ اهلمزة داخلة على حمذوف, والواو عاطفة على ذلك احملذوف, والتقدير : قوله 

صعد على الصفا  -ملسو هيلع هللا ىلص-﴿ما بصاحبكم من جنة﴾ سبب نزوهلا ما روي أنه : أعموا ومل يتفكروا قوله
                                                             

ال تزال طائفة من أميت : "- ملسو هيلع هللا ىلص -متفق عليه, انظر صحيح البخاري, كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة, باب قول النيب (    )
اَل تَ زَاُل طَائَِفٌة ِمن  " - ملسو هيلع هللا ىلص -يح مسلم, كتاب اإلميان,  باب قَ و لِِه , وصح666 ص  6وهم أهل العلم, ج" . ظاهرين على احلق

قِّ الَ َيُضرُُّهم  َمن  َخاَلَفُهم    .6 ٠ برقم    ص 6ج" أُمَّىِت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَ 
قِّ اَل َيُضرُُّهم  اَل تَ زَاُل طَائَِفٌة ِمن  أُمَّ " -ملسو هيلع هللا ىلص-باب قَ و ِلِه  أخرجه مسلم, انظر صحيح مسلم, مقدمة الصحيح,(    ) ىِت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَ 

 . ٠6 برقم    ص 6ج ,"َمن  َخاَلَفُهم  
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إن صاحبكم جملنون بات يهوت إىل : فدعاهم فخذا فخذا, يابين فالن, قحذرهم بأس اهلل, فقال بعضهم
الصباح, ومعَّن يهوت يصوت, وإمنا نسبوه إىل اجلنون ملخالفته هلم ىف األموال واألفعال, فإنه كان موحدا 

 .ى اهلل بكليته, معرضا عن الدنيا وشهواهتا, وهم ليسوا كذلكمقبال عل
إمنا فسر امللكوت بامللك, ألن امللكوت ما غاب عنا, كاملالئكة [ ملك السموات واألرض: ]قوله 

قدر فسر يف [ وما خلق اهلل: ]قوله. والعرش والكرسي, واملأمور بالنظر فيه عامل امللك وهو ما ظهر لنا
﴿وأن عسى﴾ قدر املفسر يف إشارة : قوله. وف على ﴿ملكوت السموات واألرض﴾إشارة إىل أنه معط

إىل أن اجلملة يف حمل جر عطفا على ما قبلها, و ﴿أن﴾ خمففة من الثقيلة, وامسها ضمري الشأن, ومجلة 
﴿فبأي حديث﴾ اخل متعلق بيؤمنون, وهو استفهام : قوله. ﴿عسى أن يكون قد اقرتب أجلهم﴾ خربها

 .عَّن إذا مل يؤمنوا هبذا القرآن الذي هم أعظم املعجزات, فبأي آية ومعجزة يؤمنون هباتعجيب, وامل
أي مع الرفع, [ بالياء والنون: ]قوله. ﴿من يضلل اهلل﴾ تذبيل ملا قبله, خارج خمرج املثل: قوله 

ة للتكلم ألن وبالياء ال غري مع اجلزم, فالقراءات ثالث وكلها سبعية, فعلى النون يكون التفاتا من الغيب
أي وهو اجلزم, ألن مجلة ﴿فال هادي له﴾ [ على حمل ما بعد ألفاء: ]قوله. االسم الظاهر من قبيل الغيبة

 .جواب الشرط يف حمل جزم
﴿يسئلونك﴾ الضمري عائد على أهل مكة كما قال املفسر, ألن السورة مكية إال ما تقدم : قوله 

كان خيوفهم من الساعة   -ملسو هيلع هللا ىلص-تعنتهم ىف كفرهم, ألنه من الثمان آيات, وهذا استثناف مسوق لبيان 
ِح : مسيت ساعة إما لسرعة جميئها, قال تعاىل[ القيامة: ]قوله. وأهواهلا ُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلم  ﴿ َوَما أَم 
أو لسرعة حساهبا, ألن اخللق مجيع قحاسبون يف قدر نصف يوم من هنار, أو ألهنا ساعة  ,( )ال َبَصِر﴾
خلفتها, وإن كانت ىف نفسها طويلة, ألن األزمان عنده مستوية, وهلا أمساء كثرية, منها القيامة عند اهلل 

ألهنا ثابتة, واخلافضة  ( )ألهنا تقرع القلوب بأحواهلا, واحلاقة ( )والقارعة. لقيام الناس لرب العاملني فيها

                                                             

 .٠٠:سورة النحل, اآلية(    )
َبت  مثُوُد َوَعاٌد بِال َقارَِعِة﴾ : وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل(    )  [. :سورة احلاقة, اآلية]﴿َكذَّ
 [. :سورة احلاقة, اآلية]اقَُّة﴾ ﴿احل َ :وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل (    )
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ألهنا تصم اآلذان,  ( )كن ردها, والصامةألنه ال مي ( )ألهنا َتفض أقواما وترفع آخرين, والطامة ( )والرافعة
ألن اهلل وعد فيه  (6)واليوم املوعود ( )األرض والقلوب, ويوم الفرقة لتفرقهم يف اجلنة والنار, ( )والزلزلة

الناس على رهبم, ويوم املفر لقول اإلنسان الكافر يومئذ  (٠)أقواما باجلنة, وأوعد أقواما بالنار, ويوم العرض
لشدة احلساب فيه, وزمحة الناس بعضهم على بعض, حىت يكون على القدم  (4)اليوم العسريأين املفر, و 

ألف قدم, ويف رواية سبعون ألف قدم على قدم, وتدنو الشمس من الرؤوس حىت يكون بينها وبني 
﴿أيان مرساها﴾ ىف الكالم استعمارة بالكناية, : قوله. الرؤوس قدر املرود, إىل غري ذلك من أمسائها

يث شبه الساعة بسفينة ىف البحر, وطوى ذكر املشبه, ورمز له بشئ من لوازمه وهو اإلساء فذكره ح
َتييل, وهذه اجلملة من املبتدأ واخلرب, بدل من اجلار واجملرور قبله, واملعَّن يسألونك عن وقت جمئ 

أشار [ مىت تكون: ]قوله. الساعة وهو يف حمل نصب, ألن اجلار واجملرور ىف حمل نصب مفعول ليسألونك
أشار [ على أهلهما: ]قوله. بذلك إىل أن الكالم فيه حذف مضاف, والتقدير إمنا علم وقتها عند اهلل

بذلك إىل أن الكالم على حذف مضاف, و﴿يف﴾ مبعَّن على, ويصح أن تبقي اآلية على ظاهرها ألنه 
﴿ال : قوله. ما سوى اهلل يطيقها شئ من السماوات لطيها وال األرض لتبدهلا, فهي شاقة مفزعة لكل

تأتيكم إال بغتة﴾ أي على حني غفلة واحلكمة ىف إخفائها ليتأهب هلا كل أحد, كما أخفيت ساعة 
اإلجابة يوم اجلمعة ليعتَّن باليوم كله, وليلة القدر ىف سائر الليايل, ليعتَّن جبميع الليايل, والرجل الصاحل 

: قوله. ى يف مجيع الصلوات للمحافظة على اجلميعىف مجيع اخللق ليعتقد اجلميع, والصالة والوسط
اي ملا قبله لبيان [ تأكيد: ]قوله. ﴿كأنك خفي عنها﴾ عن مبعَّن الباء, واملعَّن كأنك عامل هبا ومتيقن هلا

                                                             

 [. :سورة الواقعة, اآلية]﴿َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة﴾ :وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل (    )
 [.  :سورة النازعات, اآلية]﴿َفِإَذا َجاءِت الطَّامَّةُ ال ُكب  َرى﴾ :وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل (    )
 .ومل أقف على نص ينص عليه(    )
َر ُض زِل زَاهَلَا﴾ :وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل (    )  [. :سورة الزلزلة, اآلية]﴿ِإَذا زُل زَِلِت األ 
 [.  :سورة الروم, اآلية]﴿َويَ و َم تَ ُقوُم السَّاَعةُ يَ و َمِئذ  يَ تَ َفرَُّقوَن﴾ :وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل (    )
 [. :سورة الربوج, اآلية]﴿َوال يَ و ِم ال َمو ُعوِد﴾ :وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل (   6)
 [.4 :سورة احلاقة, اآلية]﴿يَ و َمِئذ  تُ ع َرُضوَن اَل ََت َفى ِمنُكم  َخاِفَيٌة﴾ :وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل (   ٠)
قُّ لِلرَّمح َِن وََكانَ :وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل (   4)  [.6 :سورة الفرقان, اآلية]يَ و ماا َعَلى ال َكاِفرِيَن َعِسرياا﴾  ﴿ال ُمل ُك يَ و َمِئذ  احلَ 
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أهنا من األمر املكتوم الذي استأثر اهلل بعلمه, فلم يطلع عليه أحد إال من ارتضاه من الرسل, والذي 
رسول اهلل مل ينتقل من الدنيا حىت أعلمه اهلل جبميع املغيبات الىت حتصل يف الدنيا جيب اإلميان به, أن 

رفعت يل الدنيا فأنا أنظر فيها كما أنظر إىل كفي "واآلخرة, فهو يعلمها كما هي عني يقني, ملا ورد 
خبار, ولكن أمر وورد أنه اطلع على اجلنة وما فيها, والنار وما فيها, وغري ذلك مما تواترت به األ ( )"هذه

 ( ).بكتمان البعض
: قوله. ﴿إال ما شاء اهلل﴾ أي َتليكه يل فأنا أملكه: قوله. ﴿لنفسي﴾ معمول ال أملك: قوله 

إن هذا يشكل مع ما تقدم لنا, أنه اطلع على مجيع مغيبات : ﴿ولو كنت أعلم الغيب﴾ اخل إن قلت
لمه بالغيب كال, علم من حيث إنه ال قدرة له أنه قال ذلك تواضعا أو أن اع: الدنيا واآلخرة, واجلواب

على تغيري ما قدر اهلل وقوعه, فيكون املعَّن حينئذ, لو كان يل علم حقيقي بأن أقدر على ما أريد وقوعه 
بأنه ال يشاء إال ما يشاؤه اهلل, فلو : أجيب. إن دعاءه مستجاب ال يرد: ال ستكثرت اخل, إن قلت

يكون كذا ال يوفق للدعاء له, إذ ال يشفع وال يدعو إال مبا فيه إذن  اتطلع على أن هذا الشئ مثال ال
َفُع ِعن َدُه ِإالَّ : من اهلل, واطالع منه على أنه قحصل ما دعا به, وهو سر قوله تعاىل ﴿ َمن َذا الَِّذي َيش 

 :ويف ذلك املعَّن قال العارف ( )بِِإذ نِِه ﴾,
 ( )ال ما يشاءفلست تشاء إ ۞۞  وخص ك باهلدى يف كل أم ر  
  
 

                                                             

,  , ط، كنز العمال في سنن األقوال واألفعالالربهان فوري, علي بن حسام الدين املتقي اهلنديضعيف اإلسناد, ذكره (    )
 .4٠4   برقم ٠4 ص   بكري حياين وصفوة السقا, ج: بتحقيق( م 64 /ه  ٠  مؤسسة الرسالة : املدينة املنورة)
﴿بِال بَ ي َِّناِت : هذا فيه غموض , كيف يؤمر بالكتمان ببعض األشياء يف الدين وقد أمر بتبليغ ما أنزل إليه, كما قال تعاىل: قلت(    )

َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَي ِهم  َوَلَعلَُّهم  يَ تَ فَ  َر لِتُبَ نيِّ , سلك املؤلف مسلك طريقتهم, إذ [  :سورة النحل, اآلية]كَُّروَن﴾ َوالزُّبُِر َوأَنزَل َنا إِلَي َك الذِّك 
جاز له كتمان بعض األشياء لبعض األولياء وتأخري بيانه حىت ينتقل إىل رمحة اهلل, كما قالوا يف  - ملسو هيلع هللا ىلص-قحتالون هبذا املسلك ليثبتوا أنه 

النيب يقظة  - ملسو هيلع هللا ىلص -ني حىت مات, و رأى الشيخ بعد وفاته حق بعض مشاخيهم بأن النيب كتم شيئا تلقاه من جربيل عليه السالم ومل يب
 . ال مناما أخربه به, وهذا فيه فساد كبري

 .   :سورة البقرة, اآلية(    )
 .ومل أقف على املنقول منه(    )
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إذا أراد اهلل أمرا,  ( )وللخواص من أمته حظ من هذا املقام, ولذا قال العارف أبو احلسن الشاذيل,
: قوله. أمسك ألسنة أوليائه عن الدعاء سرتا عليهم, لئال يدعوا فال يستجاب هلم فيفتضحوا

خصوا بذلك ألهنم املنتفعون ﴿لقوم يؤمنون﴾: قوله. ﴿للكافرين﴾ أشار بذلك إىل أن يف اآلية اكتفاء
 .ذلك

﴿من نفس واحدة﴾ : قوله. ﴿هو الذي خلقكم﴾ اخلطاب ألهل مكة املعارضني املعاندين: قوله 
أي وهو خملوق من [ أي آدم: ]قوله. أي ال املالك املتصرف, وهذا أعظم دليل على انفراده بالوحدانية

: قوله. ر إىل أن آدم وأوالده موجودان من عدماملاء والطني, واملاء والطني موجودان من عدم, فآل األم
[ حواء: ]قوله. ﴿وجعل منها زوجها﴾ أي من الضلع األيسر, فنبتت منه كما تنبت النخلة من النواة

﴿ليسكن إليها﴾ هذا هو حكمة كون حواء : قوله. تقدم أهنا مسيت حواء ألهنا خلقت من حي وهو آدم
عطف [ ويألفها: ]قوله. سكن إليها ويألفها ألهنا جزء منهمن اآلدم, فاحلكمة ىف كوهنا منه, كونه ي

هو : ]قوله. ﴿فلما تغشاها﴾ التغشي كناية عن اجلماع, وعرب به تعليما لعباده اآلدب: قوله. تفسري
أجيب بأن ذلك هبوطهما إىل األرض, وأما مجاعه هلا . إن اجلنة ال محل فيها وال والدة: إن قلت[ النطفة

﴿فمرت به﴾ أي ترددت بذلك احلمل لعدم املشقة : قوله. ة وال محل وال والدةيف اجلنة فبغري نطف
﴿فلما أثقلت﴾ أي صارت ذات ثقل أو دخلت يف الثقل, كأصبح إذا دخل يف : قوله. احلاصلة منه

: ما هذا الذي يف بطنك؟ فقالت: أي خافا, ورد أنه ملا جاءها إبليس وقال هلا[ وأشفقا: ]قوله. الصباح
قال هلا قحتمل أن يكون كلبا أو محارا أو غري ذلك, وقحتمل أن خيرج من عينك أو فمك أو ال أدري, ف

تشق بطنك إلخراجه فخوفها هبذا كله, فعرضت األمر على آدم, فدعوا رهبما إىل آخر الدعاء 
احلا إشارة إىل أن ص[ ولذا قدره: ]قوله. ﴿لئن﴾ الالم موطئة لقسم حمذوف تقديره واهلل: قوله ( ).املذكور

                                                             

رية وله عبارات يف لشاذيل أبو احلسن علي بن عبد اهلل بن عبد اجلبار املغريب, الزاهد, شيخ الطائفة الشاذلية, سكن اإلسكندا(    )
ونسب إليها , وتويف الشاذيل ( شاذلة )ه  بقبيلة األمخاس الغمارية , تفقه وتصوف يف تونس , وسكن مدينة  ٠ التصوف ,ولد 

 .   ص  انظر الزركلى, األعالم, مصدر سابق, ج. 6 6بصحراء عيذاب متوجهاا إىل بيت اهلل احلرام يف أوائل ذي القعدة 
 .    ص  يف تفسريه, مصدر سابق, ج اخلازن: انظر(    )
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﴿لنكونن من الشاكرين﴾ أي نزيد يف : قوله. آلتيتنا, ألنه مبعَّن أعطيتنا: صفة ملوصوف حمذوف ثان
 .الشكر, ألن الشكر يزيد ويعظم بزيادة النعم

[ أي شريكا: ]﴿شركاء﴾ مجع شريك, واملراد باجلمع املفرد, بدليل القراءة الثانية, قوله: قوله 
أي واحلارث كان امسا إلبليس, فقصد اللعني [ تسميته عبد احلارثب: ]قوله. تفسري لكل من القراءتني

املناسب أو يقول ىف العبادة أو يف [ وليس بإشراك ىف العبودية: ]قوله. بذلك انتسابه له وأنه عبده
املعبودية, وإمنا هو إشراك ىف التسمية, وهو ليس بكفر بل تعمده حرام, لعدم تعظيمه شرعا, وأما النسبة 

عا, كعبد النيب, وعبد الرسول, فقيل بالكراهة واحلاصل أن النسبة للمعظم شرعا ال حرمة للمعظم شر 
احلكمة ىف ذكر [ وروي مسرة: ]قوله. ولغريه حرام إن مل يعتقد املعبودية, وإال كان كفرا ىف اجلميع. فيها

أ, فذكر هذه هذه الرواية, أن هذا املقام زلت فيه إقدام العلماء, فمنهم من أصاب, ومنهم من أخط
وذلك أهنا ولدت قبل [ كان ال يعيش هلا ولد: ]قوله. الرواية ليتضح املقام ويظهر الغث من السمني

ذلك, عبد اهلل وعبيد الرمحن فأصاهبم املوت, وكان يلح عليها كل مرة, فأحل عليها كل مرة, فأحل عليها 
﴿فتعلى اهلل عما : أي قوله[ واجلملة: ]هقول ( ).ىف األخري, فسمته عبد احلارث كما أفادته رواية املفسر

﴿خلقكم﴾ أي وليس هلا تعلق بقصة آدم وحواء أصال, : عطف على قوله[ مسببة: ]قوله. يشركون﴾
ويف قوله ﴿يشركون﴾ . يشركان: ويؤيد ذلك اجلمع بعد التثنية, ولو كان راجعا هلا لثَّن الضمري وقال

 .التفات من اخلطاب أىل الغيبة
﴿وإن تدعوهم﴾ هذا بيان : قوله. ﴾ شروع ىف توبيخ أهل مكة على اإلشراك﴿أيشركون: قوله 

. لعجز األصنام عما هو أدىن من النصر املنفي عنها, واخلطاب للمشركني االلتفات اعتناء مبزيد التوبيخ

                                                             

املستدرك : ينظر]هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه, : رواه احلاكم يف مستدركه, من حديث عبد الصمد مرفوعاا مث قال(    )
, وأخرجه الرتمذي يف سننه, حدثنا حممد بن املثَّن حدثنا عبد الصمد بن عبد [ ٠٠ برقم  6 ص  للحاكم, باب ذكر آدم, ج

ملا محلت حواء طاف هبا إبليس وكان ال : "قال - ملسو هيلع هللا ىلص -عن النيب : لوارث حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن احلسن عن مسرة ا
هذا : قال أبو عيسى" يعيش هلا ولد فقال مسيه عبد احلارث فسمته عبد احلارث فعاش ذلك وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره

ن حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة, ورواه بعضهم عن عبد الصمد ومل يرفعه عمر بن حديث حسن غريب ال نعرفه مرفوعا إال م
 64 ص  ج انظر سنن الرتمذي, كتاب التفسري, باب ومن سورة األعراف,. ضعيف: وقال الشيخ األلباين. إبراهيم شيخ بصري

 .٠٠٠ برقم
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. ﴿إىل اهلدى﴾ أي لكم, أي إن تدعوهم إىل أن يهدوكم ال يتبعوكم إىل مرادكم, وال جييبوكم اهلل: قوله
 ( ).أي فهما قراءتان سبعيتان[ بالتخفيف والتشديد: ]لهقو 
﴿سواء عليكم﴾ استئناف مقرر ملضمون ما قبله, أي سواء عليكم ىف عدم اإلفادة دعاؤكم : قوله 

: قوله. هلم وسكوتكم عنه, فإنه ال يتغري حالكم يف احلالني كما ال يتغري حاهلم عن حكم اجلمادية
بأن : األصنام مجادات ال تعقل, فكيف توصف بأهنا مثلكم؟ وأجيبدفع بذلك ما يقال إن [ مملوكة]

املراد بكوهنم أمثالكم, أهنم مملوكون مقهورون, ال ميلكون ضرا وال نفعا, فالتشبيه من هذه احلقيقة ال من  
وبسكون الضاد عطف على [ بني]إما بتشديد الضاد عطف على [ وفضل عابديهم: ]قوله. كل وجه

 .زيادهتم عليهم هبذه املنافع املذكورة ومعَّن فضلهم[ غاية]
﴿أم هلم﴾ أشار املفسر إىل أن ﴿أم﴾ منقطعة تفسر ببل واهلمزة, واإلضراب انتقايل من : قوله 

﴿يبطشون﴾ من باب ضرب, وهبا قرأ السبعة, وقرئ شذوذا من باب قتل, : قوله. توبيخ لتوبيخ آخر
يف املواضع األربعة, أي ليس هلم شئ من أي [ استفهام إنكاري: ]قوله. والبطش هو االخض بعنف

﴿كيدون﴾ قرئ : قوله. ﴿قل ادعوا شركاءكم﴾ أي واستعينوا هبم ىف عداويت: قوله. املنافع املذكورة
بإثبات الياء وصال, وحذفها وقفا, وبإثباهتا ىف احلالني, وحبذفها يف احلالني, وكلها سبعية, ويف القرآن 

حبذفها  ( )بإثبات عند السبع يف احلالني, وىف املرسالت ( )هود﴿كيدون﴾ ىف ثالثة مواضع, هنا ويف 
 .عند السبع يف احلالني

﴿إن َولِيَِّي﴾ العامة على تشديد الويل مضافا لياء املتكلم املفتوحة, ويف بعض الطرق بياء : قوله 
 .واحدة مشددة مفتوحة

 .﴿والذين تدعون من دونه﴾ من َتام التعليل لعدم مباالته هبم: قوله 

                                                             

لباقون ﴿ال يتَِّبعوكم﴾ بتشديد التاء املفتوحة وكسر الباء واملعَّن قرأ نافع وحده ﴿ال يت َبعوكم﴾ بسكون التاء وفتح الباء, وقرأ ا(    )
 . 4أبا عمرو الداين, التيسري يف القراءات السبع, مصدر سابق, ص: انظر. واحد

يعاا مثَّ الَ تُنِظُروِن﴾ : وهي قوله تعاىل(    )  [.  :سورة هود, اآلية]﴿ِمن ُدونِِه َفِكيُدوين مجَِ
 [.6 :سورة املرسالت, اآلية]﴿فَِإن َكاَن َلُكم  َكي ٌد َفِكيُدوِن﴾ : وهي قوله تعاىل(    )
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﴿إن تدعوهم﴾ أي أيها املشركون, أي تدعوا أصنامكم إىل أن يهدوكم ال يسمعوا : قوله 
﴿وتراهم ينظرون﴾ اخل, بيان : دعاءكم, فضال عن املساعدة واإلمداد, وهذا أبلغ من نفي اإلتباع, وقوله

 .لعجزهم عن اإلبصار بعد بيان عجزهم عن السمع, وبه يتم التعليل ورأي بصرية
مبكارم األخالق, وحسن معاملة الكفار إثر  -ملسو هيلع هللا ىلص-العفو﴾ هذا أمر من اهلل لنبيه ﴿خذ : قوله 

جربيل على معناها,  -ملسو هيلع هللا ىلص-ملا نزلت هذه االية, سأل النيب  ( )بيان زجرهم وإفحامهم باخلطاب, ورد
ياحممد, ربك يأمرك أن تصل من قطعك, وتعطي من : فقال حىت أسأل ريب, فذهب مث رجع فقال

ليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من هذه : قال جعفر الصادق. ظلمكحرمك, وتعفو عمن 
أي ال تفتش عن [ وال تبحث عنها: ]قوله. أي ما سهل منها[ أي اليسر من أخالق الناس: ]قوله. اآلية

: قوله. ﴿وامر بالعرف﴾ أي ما عرف جنسه يف الشرع: قوله. األخالق بل أقبل ما ظهر, ودع ما بطن هلل
عن اجلاهلني﴾ إن كان املراد باجلاهلني الكفار, وباإلعراض عدم مقاتلتهم, فاآلية منسوخة  ﴿وأعرض

بآية القتال, وإن كان املراد باجلاهلني, ضعفاء اإلسالم وأجالف العرب, وباإلعراض عدم تعنيفهم 
َفِح ﴿: تعاىل: واإلغالظ عليهم, فاآلية حمكمة, وكالم املفسر يشهد للثاين, ومن معَّن ذلك قوله فَاص 

ِميَل﴾, َح اجلَ  وهو الذي ال عتاب بعده, ويف هذه اآلية تعليم مكارم األخالق للعباد, فليس هذا  ( )الصَّف 
 .األمر من خصوصياته صلى اهلل عليه وسلم

ملا أمر بأخذ العفو, واألمر بالعرف, واإلعراض  -ملسو هيلع هللا ىلص-﴿وإما ينزغنك﴾ سبب نزوهلا أنه : قوله 
والنزع هو النخس, وهو ىف األصل حث  ( ).الغضب؟ فنزلت هذه اآليةوكيف ب: عن اجلاهلني, قال

السائق للدابة على السري, واملراد منه الوسوسة, فشبهت الوسوسة بالنزغ مبعَّن احلث على السري, واستعري 
اسم املشبه به للشمبه, واشتق من النزغ ينزغنك مبعَّن يوسوس لك, واخلطاب للنيب واملراد غريه, ألن 

أعوذ باهلل من : ﴿فاستعذ باهلل﴾ أي اطلب اإلستعاذة باهلل بأن تقول: قوله. ال تسلط له عليه الشيطان

                                                             

 .٠  ص   الطربي يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 . 4:سورة احلجر, اآلية(    )
 .   ص   اتلطربي يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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﴿إنه مسيع عليم﴾ أي : قوله. أي وقرن بالفاء ألنه مجلة طلبية[ جواب الشرط: ]قوله. الشيطان الرجيم
 .فيجيبك ملا طلبت

أي شئ أمل ]قوله . ناب النواهي﴿إن الذين اتقوا﴾ أي الذين اتصفوا بامتثال األوامر واجت: قوله 
تفسري للقرائني, أي خاطر قليل من الشيطان, فإذا وسوس الشيطان للهم بفعل املعاصي, أو ترك [ هبم

أي ىف متابعة [ عقاب اهلل: ]قوله. الطاعات, تذكروا عقاب اهلل وثوابه, فراجعوا ملا أمر اهلل به وهنى به
 .أي يف خمالفته[ وثوابه: ]الشيطان, وقوله

أي [ أي إخوان الشياطني من الكفار: ]قوله. ﴿وإخواهنم﴾ مبتدأ, ومجلة ﴿ميدوهنم﴾ خرب: قوله 
: قوله. والفساق, أشار بذلك إىل أن املراد باإلخوان الكفار والفساق, والضمري عائد على الشياطني 

مري اخلرب على ﴿ميدوهنم﴾ الواو عائدة على الشياطني, واهلاء عائدة على الكفار والفساق, فقد عاد ض
: قوله. أي ال يبعدون عن الغي[ ال يقصرون]قوله . ﴿مث هم﴾ أي اإلخوان: قوله. غري املبتدأ يف املعَّن

أي التأمل والتفكر, واملعَّن أن الشياطني ميدون الكفار والفساق ىف الغي, حىت ال يكفون عنه [ بالتبصر]
 .لغريهم عالمةوال يرتكونه, فجعل اهلل يف هذه اآلية للمتقني عالمة, و 

﴿لوال : قوله. أي طلبوا[ مما اقرتحوا: ]قوله. رجوع خلطاب كفار مكة[ وإذا مل تأهتم: ]قوله 
أي اخرتعتها [ أشأهتا: ]قوله. اجتبينها﴾ أشار املفسر إىل أن لو أن لوال َتصيصية حيث قال هال

﴿بصائر﴾ أي : قوله. أي ال ميكنين ذلك[ وليس يل أن آيت من عند نفسي بشئ: ]قوله. واختلفتها
﴿لقوم يؤمنون﴾ حضوا بذلك : قوله. سبب فيها, فسمي السبب وهو القرآن باسم املسبب وهو احلجج

 .ألهنم املنتفعون به
أي وهو واجب عند [ نزلت ىف ترك الكالم ىف اخلطبة: ]قوله. ﴿فاستمعوا له﴾ أي للقرآن: قوله 

وقيل يف : ]قوله. اإلنصات سنة, والكالم مكروهمالك الشافعي ىف القدمي, ومذهب الشافعي ىف اجلديد, 
أي فيحرم الكالم ىف جملس القرآن للتخليط على القارئ بل جيب االنصات [ قراءة القرآن مطلقا

واالستماع, فإن أمن التخليط فال حرمة, وما ذكره املفسر قوالن من أربع, وثالثها نزلت ىف حترمي الكالم 
 ( ).يف الصالة, ورابعها أهنا أنزلت يف ترك اجلهر بالقراءة خلف اإلمامىف الصالة, ألهنم كانوا يتكلمون 
                                                             

 .4  -6  ص  بن كثري يف تفسريه, مصدر سابق, ج, وا   -   ص   الطربي يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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﴿واذكر ربك يف نفسك﴾ أي بأي نوع من أنواع الذكر, كالتسبيح والتهليل والدعاء : قوله 
﴿تضرعا وخيفة﴾ : قوله. ﴿سرا﴾ أي إن مل يلزم عليه الكسل وإال جهرا: قوله. والقرآن وغري ذلك

﴿ىف : ﴿ودون اجلهر﴾ معطوف على قوله: قوله. أي متضرعني خائفني مفعوالن ألجله أو حاالن,
﴿واألصال﴾ : نفسك﴾ قوهلك ﴿بالغدو﴾ مجع غدوة, وهي من طلوع الفجر اىل طلوع الشمس, قوله

مجع يصيل, وهو من العصر إىل الغروب, وإمنا خص هذين الوقتني بالذكر, ألن اإلنسان يقوم من النوم 
أول صحيفته ذكر اهلل, وأما وقت اآلصال فألن اإلنسان يستقبل النوم وهو عند الغداة, فطلب أن يكون 

أخو املوت, فينبغي له أن يشغله بالذكر, خيفة أن ميوت ىف نومه فيبعث على ما مات عليه, وقيل إن 
األعمال تصعد ىف هذين الوقتني, وقيل الكراهة النفل يف هذين الوقتني, فطلب بالذكر فيهما لئال يضيع 

 .﴿وال تكن من الغافلني﴾ خطاب للنيب واملراد غريه: قوله. إلنسان وقتهعلى ا
﴿عند ربك﴾ العندية مكانة ال مكان, أو املراد عند العرش ربك, هذا كالدليل الم قبله, : قوله 

: قوله. أي فإذا كان دوام الذكر دأب من ل م جيعل هلم على أعماهلم جنة وال نار, فلتكونوا كذلك باألوىل
: قوله. أخذ هذا احلصر من تقدمي املعمول[ أي خيصونه: ]قوله. أي يعتقدون تنزيهه[ نهينزهو ]
تفسري للسجود, أي فاملراد بالسجود مطلق العبادة, ال خصوص السجود املعروف, وإمنا [ باخلضوع]

وهذه أول سجدات القرآن املأمور هبا   خص السجود, ألن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد,
 .التالوة, واهلل أعلمعند 

 
 

۞۞۞۞۞ 
 
 

                                                             

: -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل : , قال-رضي اهلل عنه–هذا جزء من احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة (    )
لرُُّكوِع باب َما يُ َقاُل ىِف ا صحيح مسلم, كتاب الصالة,: انظر" ]فأكثروا الدعاء ربه وهو ساجدإن أقرب ما يكون العبد من "

  [.    برقم 6  ص  جَوالسُُّجوِد, 
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                                   :سورة األنفال: الفصل الثالث
 ( )بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ( )سورة األنفال
أو ]: خرب ثان, قوله [مخس اخل]خرب أول و [مدنية]مبتدأ مضاف إليه, و[ سورة األنفال: ]قوله

أوهلا  ( )وهو الصحيح, أو إال سبع آيات ( )هي مدنية كلها أو حلكاية اخلالف, فإنه اختلف هل [إال
﴿وإذ ميكر بك الذين كفروا﴾ وآخرها ﴿مبا كنتم تكفرون﴾ فمكيات وهو ضعيف, وال يلزم من كوهنا يف 

أي ألهنا [ يف غنائم بدر: ]قوله. شأن أهل مكة أهنا نزلت هبا بل نزلت باملدينة حكاية عما وقع يف مكة

                                                             

 .مل يذكر املصنف البسملة ولعله اكتفى بذكرها يف اجلاللني(    )
أسباب النزول أثرا من سعد بن أيب وقاص : أورد الواحدي يف كتابه -ملسو هيلع هللا ىلص-سورة األنفال معروفة هبذا اإلسم منذ حياة النيب (    )

 –اذهب القبض : , فقال-ملسو هيلع هللا ىلص-وقتلت سعيد بن العاصي فاخذت سيفه فأتيت به النيب ملا كان يوم بدر قتل أخي عمري : "قال
فرجعت يف ما ال يعلمه إال اهلل, قتل أخي وأخذ سليب فما جاوزت قريبا حىت نزلت سورة  -بفتحتني, املوضع الذي جتمع فيه الغنائم 

 . 4 الواحدي, ص: انظر" األنفال
صحيح البخاري, كتاب : انظر(. نزلت يف بدر: )قال( قلت البن عباس سورة األنفال) :وأخرج البخاري, عن سعيد بن جبري, قال

 .   ص  التفسري, باب سور األنفال, ج
فبهذا االسم اشتهرت بني املسلمني وبه كتبت تسميتها يف املصحف حني كتبت أمساء السور يف زمن احلجاج, ومل يثبت يف تسميتها  

أهنا افتتحت بآية فيها اسم األنفال, ومن أجل أهنا ذكر فيها حكم األنفال كما سيتبني ذلك إن  حديث, وتسميتها سورة األنفال من
: -رضي اهلل عنهما–قلت البن عباس : أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبري قال( اإلتقان)ففي ( سورة بدر)شاء اهلل, وتسمى أيضا 

 .   ص  اإلتقان, ج السيوطي, يف: انظر(. تلك سورة بدر: ), قال(سورة األنفال)
, وأهنا نزلت -رضي اهلل عنهما -وقد عدت السورة التاسعة والثمانني يف عداد نزول سور القرآن يف رواية جابر بن زيد عن ابن عباس 

 .   ص  املرجع السابق, ج: انظر. بعد سورة آل عمران وقبل سورة األحزاب
ست وسبعون, ويف عد أهل الشام سبع وسبعون, ويف عد أهل الكوفة : رةوعدد آياهتا, يف عد أهل املدينة, وأهل مكة وأهل البص

 .4  أبا عمرو الداين, مصدر سابق, ص: انظر. مخس وسبعون
 .6٠ ص ٠القرطيب, مصدر سابق, ج: انظر. احلسن وعكرمة وجابر وعطاءوهو قول (    )
 .6٠ ص ٠املرجع السابق, ج: انظر. وهذا قول ابن عباس رضي اهلل عنه(    )



  

311 

 

: قوله. أي وكانوا حمدقني برسول اهلل خوفا عليه من العدو[ وقال الشيوخ: ]قوله. المأول غنيمة يف اإلس
 .أي رجعتم[ فلئتم: ]قوله. أي اهنزمتم[ ولو انكشفتم: ]قوله. أي عوناا لكم ( )[كنا ردءاا]

السؤال إن كان تعيني الشيء وتبيينه, تعدى للمفعول الثاين بعن كما هنا,  ( )﴿يسئلونك﴾:قوله 
ان مبعَّن طلب اإلعطاء, تعدى للمفعولني بنفسه, كسألت زيداا ماالا, خالفاا ملن فهم أن ما هنا وإن ك

مجع نفل مثل سبب وأسباب, ويقال نفل بسكون الفاء  عن األنفال: قوله. من الثاين وادعى زيادة عن
هلم, بل كانوا إذا غنموا  لزيادة هذه األمة هبا عن األمم السابقة, فإهنا مل تكن حالالا   أيضاا وهي الزيادة,

هلل : قوله. ( )غنيمة وضعوها يف مكان, فإن قبلها اهلل منهم, أنزل عليها ناراا أحرقتها, وإال بقيت
وعلى  ( )إن معَّن ذلك أهنا مملوكة هلل, وأعطاها ملكا لرسوله يتصرف فيها كيف يشاء,: قيل والرسول

إن ما يأيت توضيح ملا هنا وتفصيل له, واآلية : هلا, وقيلاآلية ناسخة  ﴾واعلموا أمنا غنمتم﴿: هذا فقوله
أي  [ جيعالهنا حيث شاءا: ]قوله .حمكمة, فيكون املعَّن هلل والرسول من حيث قسمتها على اجملاهدين

أي  ﴾وأصلحوا ذات بينكم﴿: قوله. أي امتثلوا أمره وأمر نبيه ﴾فاتقوا اهلل﴿: قوله. فامتثلوا ما يأمركم به

                                                             

 .    ص  ج. ابن األثري يف النهاية: انظر. الَعو ُن والناِصرُ : ويقال رِد ءُ اإلسالم وُجباُة املال, وهو منعه, والرِّدءُ (    )
حدثنا أمحد بن إسحاق : ذكر املفسرون عددا من أنواع األسباب لنزول هذه السورة أحسنها ما أخرجه الطربي يف تفسريه قال(    )

عن اخلمس  -ملسو هيلع هللا ىلص-أهنم سألوا النيب : د قال, حدثنا عباد بن العوام, عن احلجاج, عن ابن أيب جنيح, عن جماهدقال, حدثنا أبو أمح
 . 6 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر". يسألونك عن األنفال: "بعد األربعة األمخاس, فنزلت

 ٠6  ﴿َوِمَن اللَّي ِل فَ تَ َهجَّد  ِبِه نَاِفَلةا لََّك﴾ اإلسراءوأصل ذلك من النفل أي الزيادة على الواجب, ويقال له النافلة, قال تعاىل(    )
: اآلية, وكل هذه يف معناها اللغوي, واختلف املفسرون يف معناها اإلصطالحي, والذي أراه ما قاله أبو جعفر الطربي ورجحه, ونصه

مه هي زيادات يزيد: , قوُل من قال"األنفال: "وأوىل هذه األقوال بالصواب يف معَّن ها اإلمام بعض اجليش أو مجيعهم, إما من َسه 
على حقوقهم من القسمة, وإما مما وصل إليه بالنفل, أو ببعض أسبابه, ترغيباا له, وحتريضاا ملن معه من جيشه على ما فيه صالحهم 

 .66 ص   الطربي, مصدر سابق, ج : انظر. وصالح املسلمني, أو صالح أحد الفريقني
مل حتل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم, كانت تنزل : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه–أيب هريرة كما يف حديث (    )

مُت : نار من السماء فتأكلها, فلما كان يوم بدر أسرع الناس يف الغنائم, فأنزل اهلل تعاىل ﴿َلو اَل ِكَتاٌب ِمَن اهلِل َسَبَق َلَمّسُكم ِفيَما َأَخذ 
 [.66: سورة األنفال, اآلية]َفكُلوا ممّا َغِنمُتم  َحاَلالا طَيِّباا﴾  َعَذاٌب َعِظيٌم,

أخرب أن الغنائم هلل من حيث هي ملكه ورزقه وللرسول من حيث هو مبني حلكم اهلل واملضارع : أيب زيد قالذكره أبو حيان عن (    )
 .4 ص 6با حيان األندلسي, مصدر سابق, جأ: انظر. فيها ليقع التسليم فيها من الناس وحكم القسمة قاتل خالل ذلك
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لوصلة اإلسالمية, فاملعَّن اتركوا النزاع والشحناء, والزموا املودة واحملبة بينكم, ليحصل النصر احلالة وهي ا
شرط حذف  ﴾إن كنتم مؤمنني﴿: قوله. أي فيما يأمركم به ﴾وأطيعوا اهلل ورسوله﴿: قوله. واخلري لكم

ل اإلميان, طاعة اهلل أي كاملني يف اإلميان, فعالمة كما[ حقاا : ]قوله ( ).جوابه لداللة ما قبله عليه
ِمُنوَن َحىتََّ قُحَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر ﴿: قال تعاىل ( )والرسول, وعدم وجود احلرج يف النفس, َفاَل َوَربَِّك اَل يُ ؤ 

ِليماا  نَ ُهم  مُثَّ اَل جيَُِدوا  يف أَنُفِسِهم  َحَرجاا ممَِّّا َقَضي َت َوُيَسلُِّموا  َتس  استئناف  ﴾منونإمنا املؤ ﴿: قوله ( )﴾بَ ي  
بالنصب على نزع [ الكاملون اإلميان: ]قوله. مسوق لبيان صفات املؤمنني, فهو كالدليل ملا قبله

 .اخلافض, أي فيه, ويف بعض النسخ حبذف النون, فيكون مضافاا لإلميان
وجلت ﴿: قوله. بثالث صالت كلها متعلقة بالقلب ﴾الذين﴿وصل  ﴾الذين إذا ذكر اهلل﴿: قوله

أشار بذلك إىل أن التصديق يقبل [ تصديقاا : ]قوله. أي فزعت الستيالء هيبته على قلوهبم ﴾قلوهبم
أخذ , وبذلك ( )الزيادة, إذ ال يصح أن يكون إميان األنبياء كإميان الفساق, وما قبل الزيادة قبل النقص

مبعَّن الباء,  ﴾وعلى﴿أشار بذلك إىل أن [ به يثقون: ]قوله. ( )أخذ مالك والشافعي ومجهور أهل السنة
                                                             

  ابن كثري, مصدر سابق, ج: انظر. ويصلحوا ذات بينهم[ اهلل]هذا حتريج من اهلل على املؤمنني أن يتقوا : وقال ابن عباس(    )
 .٠ ص

رسوله فليس مبؤمن, ومن فإن اإلميان يدعو إىل طاعة الّله ورسوله,كما أن من مل يطع الّله و : وأفاد العالمة السعدي قائال(    )
إميانا كامال يرتتب عليه املدح والثناء, والفوز التام, وإميانا دون : نقصت طاعته لّله ورسوله, فذلك لنقص إميانه, وملا كان اإلميان قسمني

َا ال ُمؤ ِمُنوَن﴾ األلف والالم لالستغراق لشرائع اإلميان: ذلك ذكر اإلميان الكامل فقال  .   عدي, مصدر سابق, صالس: انظر. ﴿ِإمنَّ
 . 6:سورة النساء, اآلية(    )
﴿َوالَِّذيَن : بل دل الكتاب والسنة على أن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية فالدليل من الكتاب قول اهلل تعاىل: قلت(    )

َواُهم ﴾  َتَدو ا زَاَدُهم  ُهداى َوآتَاُهم  تَ ق  َا ال ُمؤ ِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلت  قُ ُلوبُ ُهم  َوِإَذا : , وقال تعاىل[٠ : سورة حممد, اآلية]اه  ﴿ِإمنَّ
م  يَ ت َوَكَُّلوَن﴾  ِب ﴿ُهَو الَِّذي أَن  َزَل السَِّكيَنَة يف قُ ُلو : , وقال تعاىل[ : سورة األنفال, اآلية]تُِلَيت  َعَلي ِهم  آيَاتُُه زَاَدت  ُهم  ِإميَاناا َوَعَلى َرهبِِّ

 [. : سورة الفتح, اآلية]ال ُمؤ ِمِننَي لِيَ ز َداُدوا ِإميَاناا َمَع ِإميَاهِنِم ﴾ 
, وعند مسلم ( ٠  ٠)متفق عليه, عند البخاري برقم " خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان: "-ملسو هيلع هللا ىلص-ومن السنة قوله 

أعالها ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة اإلميان بضع وسبعون شعبة : "-ملسو هيلع هللا ىلص-وكذلك قوله , (  6 )برقم 
 ( .٠ )أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإلميان برقم " من اإلميان

وهو قول مجهور أهل العلم من أهل السنة ومن املرجئة ومن غريهم, قول اجلمهور من مجيع : حكاه أبو جعفر الطحاوي وقال(    )
 .٠4 , صالطحاوي, أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي, شرح العقيدة الطحاوية: انظر. ن يزيد وينُقص  الطوائف أنَّ اإلميا
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حصر أخذ من تقدمي املعمول, واملعَّن أن ثقتهم باهلل ال [ ال بغريه: ]وقوله ( )مبعَّن يتقون, ﴾ يتوكلون﴿و
 .بغريه, فال يعتمدون على عمل وال على مال, وال خيافون من غريه

. ( )بأي يالزموهنا يف أوقاهتا, مستوفية الشروط واألركان واآلدا ﴾الذين يقيمون الصالة﴿: قوله
 .أي النفقة الواجبة كالزكاة, أو املندوبة كالصدقة﴾ ينفقون﴿: قوله

أي لظهور عالمة اإلميان [ بال شك: ]قوله. صفة ملصدر حمذوف, أي إمياناا حقا﴾ حقاا ﴿: قوله
. أي غفران لذنوهبم﴾ ومغفرة﴿: قوله.  العندية عندية مكانة ال مكان﴾ عند رهبم﴿: قوله. الكامل فيهم

 .أي دائم مستمر ال نكد فيه وال تعب, مقرون بالتعظيم والتكرمي﴾ ق كرميورز ﴿: قوله
الكاف مبعَّن مثل, وما مصدرية خرب حملذوف, والتقدير قسم الغنائم  ﴾ كما أخرجك﴿: قوله

عموماا, واحلال أن بعض الصحابة كارهون لذلك, مثل إخراجك من بيتك, واحلال أهنم كارهون لذلك, 
و قصة بقصة, وهذا أحسن األعاريب, ولذا درج عليه املفسر, فاملشبه قسم فهو تشبيه حكم حبكم, أ
اخلروج لقتال ذي الشوكة جبامع إن كالا كان فيه كراهة لبعض املؤمنني, : الغنائم عموماا, واملشبه به

ونفس األمر خري ومصلحة للعموم يف كل, ألن األول ترتب عليه : حبسب الصورة الظاهرية, ويف الواقع
أي الكائن باملدينة, أو ﴾ من بينك﴿: قوله. ذات البني, والثاين ترتب عليه عز اإلسالم ونصرهإصالح 

أخرجك من بيتك بسبب : أي والباء سببية, واملعَّن[ متعلق بأخرج: ]قوله. املراد بالبيت نفس املدينة
تعلق مبحذوف احلق, أي إظهار الدين ورفع شأنه, ويصح أن تكون الباء للمالبسة, واجلار واجملرور م

: قوله. ( )حال من الكاف يف أخرجك, أي أخرجك متلبساا باحلق أي الوحي, ال عن هوى نفسك
                                                             

ويف تفسريه التوكل بالتقوى فيه نظر, أوال مل يسبقه أحد من املفسرين, وثانيا أن التقوى أعم من التوكل, وكيف يفسر األخص (    )
عة اهلل على نور من اهلل رجاء ثواب اهلل, وترك معاصي اهلل على نور من اهلل خمافة عذاب هي العمل بطا: "من األعم, التقوى التقوى

صدق التجاء القلب إىل اهلل جل وعال ): والتوكل.  6٠ص  ذكره الذهيب يف السري ج. وهذا من قول طلق بن حبيب رمحه اهلل" اهلل
 .,  وفعل األسباب, فتأملالتفويض: وذلك جيمع شيئني ( بتفويض األمر إليه بعد فعل السبب

ابن كثري, مصدر : انظر. احملافظة على مواقيتها ووضوئها, وركوعها, وسجودها: إقامة الصالة: :وهو كما قال قتادة: قلت(    )
 .   ص ٠سابق, ج

 . عز وجلوال منافاة ولو كانت العندية مكانية, وإمنا صرف املصنف العندية املكانية ألنه من نفات فوقية اهلل: قلت(    )
إمنا خرج  والذي يظهر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم , يستحيل له اخلروج من بيته أو بلده إال بأمر من اهلل عز وجل, و: قلت(   ) 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-من املدينة طالبا لعري أيب سفيان, اليت بلغه خربها أهنا صادرة من الشام, فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول اهلل 
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أي مقدرة, ألهنم وقت اخلروج مل يكونوا كارهني, وإمنا طرأت الكراهة عند األمر بقتال [ واجلملة حال]
هذا هو [ يف كراهتهم هلا]: قوله. أي وهي قسم الغنائم على العموم[ أي هذه احلال: ]قوله. ذي الشوكة

أي قسم الغنائم كان خرياا انتهاء ملا فيه من إصالح [ فكذلك أيضاا : ]قوله. وجه املماثلة واملشاهبة بينهما
 أي إبل حاملة  ( )[قدم بعري: ]قوله. ذات البني

                                                                                                                                                                                                    

من َخف منهم, فخرج يف ثالمثائة وبضعة عشر رجال وطلب حنو الساحل من على طريق بدر, وعلم أبو سفيان خبروج رسول املسلمني 
َضم بن عمرو نذيرا إىل مكة, فنهضوا يف قريب من ألف ُمَقنَّع, ما بني التسعمائة إىل األلف, وتيامن  -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل  يف طلبه, فبعث َضم 

فنجا, وجاء النفري فوردوا ماء بدر, ومجع اهلل املسلمني والكافرين على غري ميعاد, ملا يريد اهلل تعاىل أبو سفيان بالعري إىل سيف البحر 
ملا بلغه خروج النفري,  -ملسو هيلع هللا ىلص-من إعالء كلمة املسلمني ونصرهم على عدوهم, والتفرقة  بني احلق والباطل, واحلق املقصود أنَّ رسول اهلل 

: إما العري وإما النَّفري, ورغب كثري من املسلمني إىل العري؛ ألنه كسب بال قتال, كما قال تعاىل: نيأوحى اهلل إليه َيعدُه إحدى الطائفت
َطَع  قَّ ِبَكِلَماتِِه َويَ ق  َر َذاِت الشَّو َكِة َتُكوُن َلُكم  َويُرِيُد اللَّهُ َأن  قحُِقَّ احلَ  كثري, البداية والنهاية,   ابن: انظر. َداِبَر ال َكاِفرِيَن﴾  ﴿َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغي  

      . 6 ص  ج
وقد :  قبل أن ندقق فهم هذه القصة جيب ذكر الرواية اليت مجعت احلادثة لتقرب أذهاننا إىل استيعاب ما جرى وأقول: قلت(    )

: ان قد أقبلت فقالوحنن باملدينة , وبلغه أن عري أيب سفي -ملسو هيلع هللا ىلص-قال لنا رسول اهلل : أخرج ابن جرير , عن أيب أيوب األنصاري قال 
أن نتعاّد, ففعلنا, فإذا حنن ثالمثائة  -ملسو هيلع هللا ىلص-, فخرجنا فلما سرنا يوماا أو يومني أمرنا رسول اهلل "ما ترون فيها لعّل اهلل يغنمناها ويسلمنا"

تال القوم , ما ترون يف ق: ", فقال "عّدة أصحاب طالوت: "بعّدتنا, فسّر بذلك ومحد اهلل وقال  -ملسو هيلع هللا ىلص-وثالثة عشر, فأخربنا النيب 
ما ترون يف قتال : "يا رسول اهلل , ال واهلل ما لنا طاقة بقتال القوم , إمنا خرجنا للعري , مث قال : , فقلنا " فإهنم قد أخربوا مبخرجكم

سورة ]نا قاعدون﴾  ال تقولوا كما قال قوم موسى ملوسى ﴿اذهب أَنَت َورَبَُّك فَ َقاِتال إِنَّا هاه: فقلنا مثل ذلك , فقال املقداد " القوم؟
َرَجَك رَبَُّك﴾  إىل قوله: فأنزل اهلل [    : املائدة, اآلية َدى الطائفتني أَن ََّها َلُكم ﴾ : ﴿َكَما َأخ  فلما وعدنا اهلل . ﴿َوِإذ  يَِعدُُكُم اهلل ِإح 

اللهم إين أنشدك : "-ملسو هيلع هللا ىلص-سول اهلل إحدى الطائفتني, إما القوم وإما العري, طابت أنفسنا, مث إنا اجتمعنا مع القوم فصففنا, فقال ر 
أفضل من أن يشري عليه, إن اهلل أجّل وأعظم  -ملسو هيلع هللا ىلص-يا رسول اهلل إين أريد أن أشري عليك , ورسول اهلل : , فقال ابن رواحة"وعدك

هبا رسول اهلل  , فأخذ قبضة من الرتاب فرمى"يا ابن رواحة ألنشدّن اهلل وعده , فإن اهلل ال خيلف امليعاد: "من أن تنشده وعده, فقال
فقتلنا وأسرنا, فقال [  ٠ : سورة األنفال, اآلية " ]َوَما َرَمي َت ِإذ  َرَمي َت ولكن اهلل رمى"يف وجوه القوم فاهنزموا , فأنزل اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص-

لى ما قال يا معشر األنصار إمنا قحمل عمر ع: يا رسول اهلل ما أرى أن يكون لك أسرى , فإمنا حنن داعون مؤلفون , فقلنا : عمر 
﴿َما َكاَن لَِنىبٍّ َأن " إن اهلل قد أنزل عليّ : ", فدعي له فقال "ادعوا يل عمر": مث استيقظ فقال -ملسو هيلع هللا ىلص-فنام رسول اهلل . حسد لنا 

 ٠ الطربي, يف التاريخ, ج: انظر. ويف إسناده ابن هليعة , وفيه مقال معروف [ .  6٠: سورة األنفال, اآلية]َيُكوَن َلُه أسرى﴾  
 .   ص
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مة بن أي بإخبار ضمض[ فعلمت قريش: ]قوله. جتارة, وكان فيها أموال كثرية ورجال قليلة حنو األربعني
أي وكانوا ألفاا إال [ ومقاتلو مكة: ]قوله. عمرو الغفاري الذي اكرتاه أبو سفيان, ليعلم قريشاا بذلك

 . مخسني
: قوله. أي عدل عن الطريق املعتاد للمدينة, وسار بساحل البحر[ وأخذ أبو سفيان: ]قوله

أي آخراا, بعدتوقف بعضهم  [فوافقوه: ]قوله. أي يف املضي إىل بدر لقتال النفري[ أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصفشاور ]
بوادي دقران, بدال وقاف وراء, بوزن سلمان, واد قريب من  ملسو هيلع هللا ىلصحمتجاص بعدم التهيؤ, وكان إذ ذاك 

انظر أمرك : الصفراء, وعند املشاورة قام أبو بكر وعمر فأحسنا يف القول, مث قام سعد بن عبادة فقال
امض  : األنصار, مث قال مقداد بن عمروفامض فيه, فواهلل لو سرت إىل عدن ما َتلف عنك رجل من 

فَاذ َهب  أَنَت ﴿: كما أمرك اهلل, فإنا معك حيثما أحببت, ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى
فتبّسم رسول . ولكن اذهب أنت وربك فقاتال, إنا معكما مقاتلون .( )﴾َوَربَُّك فَ َقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ 

كأنك تريدنا يا : ا الناس أشريوا علي, وهو يريد األنصار, فقام سعد بن معاذ, فقالأيه: مث قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
إنا قد آمنا بك وصدقناك, وشهدنا أن ما جئت به هو احلق, فامش يا : أجل, قال: رسول اهلل؟ قال

 رسول اهلل ملا أردت فإنا ال نكره أن يلقى عدونا, وإنا لصرب عند احلرب, صدق عند اللقا, ولعل اهلل
سريوا على بركة اهلل وأبشرواح فإن : يريك منا ما تقر به عينك, فسر بنا على بركة اهلل, مث قال رسول اهلل

 .( )اهلل وعدين إحدى الطائفتني, واهلل لكأين أنظر إىل مصارع القوم
أي يقيمون حجة قبالة حجة, فليس املراد باجلدال, اجلدال يف  ﴾ جيادلونك يف احلق﴿: قوله

أي كأهنم مثل من يساق ﴾ كلما يساقون إىل املوت﴿: قوله. أي حتتم القتل[ ظهر هلم: ]قوله ( ).الباطل
هذا هو وجه املشاهبة, وسبب تلك الكراهة [ يف كراهتهم له: ]قوله. إىل القتل, وهو ينظر بعينه أسبابه

                                                             

 .  : سورة املائدة, اآلية(    )
 .66ص  ج( ط.ت. دار الكتب العلمية, د: بريوت),  البيهقي, دالئل النبوة, ط: انظر(    )
ما كان خروجنا إال للعري, ولو أخربتنا : جمادلتهم للنىب صلى اهلل عليه وسلم ىف شأن القتال وقوهلم لهإذا يكون معَّن : قلت (    )

 .لعدة له, وليس غريبالقتال ألعددنا ا
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 ( ).إال فرسان قلة عددهم وعددهم, فقد ورد أهنم كانوا ثالمثائة وثالثة عشر, والكل رجال, وليس فيهم
 .أي فإنه كثري العدد والعدد[ خبالف النفري: ]قوله

 ﴾ ويبطل الباطل﴿: جواب عما يقال إن فيه حتصيل احلاصل, وكذا يقال يف قوله[ يظهره: ]قوله
﴿ليحق احلق﴾ ليس مكرراا مع ما قبله, ألن املراد باألول, تثبيت ما وعد به يف هذه الواقعة من : قوله

  .األعداء, واملراد بالثاين, تقوية الدين وإظهار الشريعة مدى األيامالنصرة والظفر ب
فقط, فيكون اجلمع للتعظيم, أو خطاب للنيب  إما خطاب للنيب  ﴾ إذ تستغيثون﴿: قوله

إىل  ملا كان يوم ببدر, نظر : حدثين عمر بن اخلطاب قال: وأصحابه, روي عن ابن عباس, قال
مثائة وبضعة عشر رجالا, فاستقبل نيب اهلل القبلة, مث مد يديه, فجعل املشركني وهم ألف, وأصحاب ثال

اللهم أجنز يل ما وعدتين, اللهم آتين ما وعدتين, اللهم إن هتلك هذه العصابة من : "يهتف بربه يقول
فما زال يهتف بربه ماداا يديه حىت سقط رداؤه من منكبيه, فأتاه أبو " أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض

يا نيب اهلل, كفاك مناشدتك ربك, فإنه : فأخذ رداءه, فألقاه على منكبيه, مث التزمه من ورائه, وقالبكر 
. أشار بذلك إىل أن السني والتاء[ تطلبون منه الغوث: ]قوله ( ).سينجز لك ما وعدك, فنزلت هذه اآلية

ر وفيه أبو بكر, ونزل ورد أن جربيل نزل خبمسمائة وقاتل هبا يف ميني العسك ﴾ ممدكم بألف﴿: قوله
ميكائيل خبمسمائة وقاتل هبا يف يسار اجليش وفيه علي, ومل يثبت أن املالئكة قاتلت يف وقعة إال يف 

يردف بعضهم : ]قوله ( ).بدر, وأما يف غريها فكانت تنزل املالئكة لتكثري عدد املسلمني وال تقاتل
أشار بذلك إىل اجلمع بني ما هنا وبني ما يف آل [ والا أوعدهم هبا : ]قوله. أي يعقبه يف اجمليء[ بعضاا 

                                                             

راا َمَع : " يف مستدركه من حديث ُعر َوَة ب ِن الزُّبَ ري ِ, قَالَ كم ذكر العلماء هذا العدد بناء على ما أخرجه احلا (    ) َكاَن ِفيَمن  َشِهَد َبد 
ُعبَ ي َدُة, َوالطَُّفي ُل, : َوِمن  َبيِن َعب ِد ال ُمطَِّلِب ب ِن َعب ِد َمَناف  : " , قَالَ "ِمن  قُ رَي ش  َواألَن َصاِر َثالمُثِاَئة   َوَثالثَُة َعَشَر َرُجال  -ملسو هيلع هللا ىلص-َرُسوِل اللَِّه 

َاِرِث َفِقيَل إِنَُّه َعاَش  تَ َلُفوا يف رَبِيَعَة ب ِن احل  اِرِث ب ُن َعب ِد ال ُمطَِّلِب, َوَقِد اخ  ُ بَ ُنو احلَ  طَّاِب, َوَرَوى  بَ ع َد َذِلَك َوأَد َرَك أَيَّاَم ُعَمَر ب نِ َوُحَصني  اخلَ 
, باب من مناقب أهل بيت -رضي اهلل عنهم-احلاكم النيسابوري يف املستدرك, كتاب معرفة الصحابة :انظر"  -ملسو هيلع هللا ىلص-َعن  َرُسوِل اللَِّه 

 .٠  ص   , ج  ٠ , برقم-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 
 .6  ص  4ابن عادل احلنبلي يف اللباب, ج: انظر .عادل احلنبلي نهذا من توجيه اب(    )
   , ج    أخرجه ملسم يف صحيحه, كتاب اجلهاد والسري, باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم, برقم (    )

 . 4ص
 .    ص  السرية النبوية جيف  هشامابن : انظر(    )
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إال من عند : ]قوله. أي فأبدلت اهلمزة الثانية ألفاا [ كأفلس: ]قوله. أي شذوذاا [ وقريء: ]وقوله. عمران
 . أي فال يتوقف على هتيؤ بعدد وال عدد[ اهلل

عادة, فهي أي دفعة واحدة فناموا كلهم, وهذا على خالف ال ﴾ إذ يغيّشيكم النعاس﴿: قوله
يغشاكم   ( )معجزة لرسول اهلل, حيث غشي اجلميع النوم يف وقت اخلوف, وفيه ثالث قراءات سبعية,

كيلقاكم, والنعاس مرفوع على الفاعلية, ويغيشيكم بتشديد الشني وضم ياء املضارعة, والنعاس منصوب 
القراءة األوىل, أو املفعول منصوب على احلال على  ﴾أمنةا ﴿: قوله. على املفعولية يف هاتني القراءتني

النعاس : ألجله على القراءة األوىل, أو املفعول ألجله على القراءتني األخريتني, قال عبد اهلل بن مسعود
قيل إهنم ملا خافوا على أنفسهم لكثرة عدد العدو  ( ),يف القتال أمنة من اهلل, ويف الصالة من الشيطان

شديداا ألقى اهلل عليهم النوم, حىت حصلت هلم الراحة, وزال  وعددهم, وقلة املسلمني, وعطشوا عطشاا 
عنهم العطش, وَتكنوا من قتال عدوهم, فكان ذلك النوم نعمة يف حقهم, ألنه كان خفيفاا, حبيث لو 

اخل أي  ﴾ ليطهرهم﴿: قوله. بيان ملا[ من اخلوف: ]قوله ( ).قصدهم العدو لتنّبهوا له, وقدروا على دفعه
ا يف كثيب رمل, فشق الشي عليهم فيه من لينه ونعومته, واشتد عليهم اخلوف من أن وذلك أهنم وقفو 

يأتيهم العدو يف تلك احلالة, فألقى اهلل عليهم النعاس, فاحتلم معظمهم, فاشتد احتياجهم إىل املاء, 
روا وملؤوا فوسوس هلم الشطيان مبا ذكره املفسر, فرد اهلل كيده بإنزال املطر الكثري عليهم, فشربوا وتطه

 ( ).القرب وتلبد الرمل حىت سهل املشي عليه
معمول حملذوف أي اذكر, ومل يقدره املفسر اتكاالا على تقديره فيما  ﴾ إذ يوحي ربك﴿: قوله

إين ممدكم بألف ﴿: , أل للعهد الذكرى, أي املذكورين فيما سبق يف قوله﴾إىل املالئكة﴿: قوله. سبق

                                                             

لسني, وقرأ نافع وأبو جعفر ﴿إذ يَغشاكم﴾ بفتح الياء والشني وألف بعدها ﴿النعاُس﴾ برفع ا: ابن كثري وأبو عمروقرأ (    )
﴿يُغِشيكم﴾ بضم الياء وكسر الشني خمففا ﴿النعاَس﴾ بنصب السني, والباقون كذلك إال أهنم فتحوا الغني وشددوا الشني ﴿يُ َغشِّيكم 

 . ٠ ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. النعاَس﴾
: انظر. يب َرزِين, عن عبد اهلل بن مسعود, رضي اهلل عنهمن رواية سفيان الثوري, عن عاصم عن أ أخرجه ابن كثري يف تفسريه(    )

 .٠ ص ٠ابن كثري يف تفسريه, ج
 .4  ابن املطهر, البدء والتاريخ, ص: انظر(    )
 .  -  ص  , وج   ص  القصة بأكملها يف البداية والنهاية البن كثري, ج انظر(    )
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: قوله. اجلملة يف حمل نصب مفعول ليوحي ﴾ أين معكم﴿: قوله. ملفسركما أشار إليه ا  ﴾ من املالئكة
أي قووا قلوهبم, واختلف يف كيفية هذه التقوية, فقيل إن الشيطان كما أن له قوة  ﴾ فثبتوا الذين آمنوا﴿

 يف إلقاء الوسوسة يف قلب ابن آدم بالسوء, كذلك امللك له قوة يف إلقاء اإلهلام يف قلب ابن آدم باخلري,
إن ذلك التثبيت حضورهم القتال معهم, ومعونتهم هلم بالقتال : ويسمى ما يلقيه امللك إهلاماا, وقيل

: بالفعل, وقيل معناه بشروهم بالنصر والظفر, فكان امللك ميشي يف صفة رجل أمام الصف, ويقول
إين ﴿: لقولهكالتفسري   ﴾ سألقي يف قلوب الذين كفروا﴿: قوله ( ).أبشروا فإن اهلل ناصركم عليهم

[ الرؤوس: ]قوله. فهو لف ونشر مرتب ﴾ فثّبتوا﴿: اخل كالتفسري لقوله ﴾ فاضربوا﴿: وقوله﴾ معكم
وقد توسع فيه حيث استعملوه مفعوال به وإن كان أصله ظرف مكان مالزم ﴾ فوق﴿تفسري للفظ 

اخل, فقد [ الكافر يقصد ضرب رقبة: ]زائدة وقد أشار له املفسر بقوله ﴾ فوق﴿للظرفية, وقيل إن لفظة 
إن فوق باقية على ظرفيتها واملعفول حمذوف, أي فاضربوهم فوق األعناق, : أشار املفسر إىل قولني, قيل

أي أطراف : ]قوله ( ).وقيل إن فوق مبعَّن على, واملفعول حمذوف أيضاا, أي فاضربوهم على األعناق

                                                             

ور حول احلمى ملا يقع يف حقيقة األمر, والذي أراه واهلل تعاىل أعلى كل هذه االختالفات مذكورة يف كتب التفسري وكل يد(    )
أنه معهم يُعينهم " بدر"وحي من اهلل خيرب به نبيه أنه سبحانه أوحى إىل املالئكة الذين أمدَّ اهلل هبم املسلمني يف غزوة وأعلم أن 

وا اخلوف الشديد والذلة والصََّغار حني تضربون أعناقهم ومفاصلهم ويَنصرهم, فقوُّوا عزائم الذين آمنوا, سيُلقي اهللُ يف قلوب الذين كفر 
 .وأطرافهم

وجعل اخلطاب هنا للنيب صلى اهلل عليه وسلم تلطفا به, إذ كانت هذه اآلية يف تفصيل عمل املالئكة يوم بدر وما : وقال ابن عاشور
أوىل ألنه أحق من يعلم مثل هذا العلم وقحصل العلم  خاطبهم اهلل به فكان توجيه اخلطاب بذلك إىل النيب صلى اله عليه وسلم

َتِغيثُوَن  للمسلمني تبعا له, وأن الذي يهم املسلمني من ذلك هو نصر املالئكة إياهم وقد حصل اإلعالم بذلك من آية ﴿ِإذ  َتس 
 .4٠ ص 4ج: انظر[. 6:سورة األنفال, اآلية]رَبَُّكم ﴾  

اآلية اختالفهم يف حتديد معَّن فوق, منهم من فسره بعلى ومنهم من يرى ظرفيته ومنهم  وحمل اختالفهم يف تفسري هذه :قلت(    )
أي أعايل األعناق اليت هي املذابح تطيرياا للرؤوس , من جعله مفعوال به, ولو أهنم أبقوه على أصله لكان واضحا أكثر مما ذهبوا إليه,  

أبو الربكات عبد اهلل بن النسفي, :انظر. ىل هذا ذهب النسفي يف تفسريه وغريهإ,. أو أراد الرؤوس ألهنا فوق األعناق يعين ضرب اهلام
والقامسي, مجال الدين   ,٠  , ص(ط.ت.دار الكتب العلمية, د: بريوت),  , طمدارك التنزيل وحقائق التأويل, أمحد بن حممود

 .   ص ٠, ج(م٠ 6  -ه٠6  دار إحياء الكتب العريب, ),  ط ,حماسن التأويل ,حممد
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إال دخل يف : ]قوله. طرافها, والواحدة بنانةأ: البنان األصابع, وقيل: ( )يف املصباح[ اليدين والرجلني
 .أي ويف فمه وأنفه[ عينيه

الباء سببية, ﴾ بأهنم﴿: أي من إلقاء الرعب والقتل واألسر, وقوله[ العذاب]﴾ ذلك﴿: قوله
أصل معناها اجملانبة, ألهنم صاروا يف شق وجانب عن النيب ﴾ اهلل ورسوله﴿: قوله﴾ خالفوا﴿: قوله

أي وما نزل هبم يف هذا اليوم قليل بالنسبة ملا ادخر هلم ﴾ فإن اهلل شديد العقاب﴿: قوله ( ).واملؤمنني
 ( ).عند اهلل

 ﴾ فذوقوه﴿: اسم اإلشارة مبتدأ خربه حمذوف قدره املفسر, وقوله[ العذاب]  ﴾ذلكم﴿: قوله
ملفعول عطف على ذلكم, أو نصب على ا﴾ وأن للكفرين﴿: قوله. ال تعلق له مبا قبله من جهة اإلعراب

 .به

                                                             

 .4٠ ص  , جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأبا العباس, أمحد بن حممد بن علي الفيومي, : انظر(    )
املعاداة واملخالفة, كما أشار إىل ذلك الشوكاين رمحه اهلل, وكل من علم أو تعلم عن رسول اهلل شيئا ولو وقد يكون معناه : قلت(    )

عنه تساهال وتثاقال أصبح من العصاة املبتدعة, وإن أعرض جاحدا وقد خرج عن امللة, والعياذ  بواسطة مث أعرض عنه فإنه إن أعرض
 .   ص  الشوكاين, مصدر سابق, ج: انظر. باهلل

وال يسع أحدا كائنا من كان أن يتخلف عن أمره ال يف حياته وال  -ملسو هيلع هللا ىلص-إعلم أن اتباع الرسول هو اتباع سنته وأوامره بعد وفاته (    )
اته, وهلذا توالت اآليات البينات والسنن الكاشفات عن اتباعه واتباع أوامره فإنه من يشاقق الرسول بعد ما تبني له اهلدى واتبع بعد مم

ِمَنة  ِإَذا َقَضى: غري سبيل املؤمنني فإن له نار جهنم, ومن تلك اآليات الكرمية ما قاله رب العرش الكرمي اللَّهُ  ﴿َوَما َكاَن لُِمؤ ِمن  َواَل ُمؤ 
رِِهم  َوَمن يَ ع ِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقد  َضلَّ َضاَلالا مُّ  ِيَ َرُة ِمن  أَم  راا َأن َيُكوَن هَلُُم اخل  : , وقال تعاىل[6 :اآلية, سورة األحزاب]ِبيناا﴾ َوَرُسولُُه َأم 

َ َيَدِي اللَِّه َوَرسُ  ُموا بَ ني  يٌع َعِليٌم﴾ بسورة احلجرات, اآلية﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تُ َقدِّ ومن األحاديث [.  :وِلِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِ
قال : املشهورة قال -رضي اهلل عنه-يف كل شيء كثرية معلومة, وعلى سبيل التقريب حديث أيب هريرة  -ملسو هيلع هللا ىلص-الداعية إىل اتباع النيب 

". من أطاعين دخل اجلنة, ومن عصاين فقد أىب: ومن يأىب؟ قال: أىب , قالوا  كل أميت يدخلون اجلنة إال من: " -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 
جاءت مالئكة إىل النيب وهو : " قال -رضي اهلل عنه-كتاب االعتصام وحديث جابر بن عبد اهلل   –صحيحه "أخرجه البخاري يف 
: إن لصاحبكم هذا مثال, فاضربوا له مثال, فقالوا: واإن العني نائمة, والقلب يقظان, فقال: إنه نائم, وقال بعضهم: نائم, فقال بعضهم

مثله كمثل رجل بَّن داراا, وجعل فيه مأدبة, وبعث داعياا, فمن أجاب الداعي دخل الدار, وأكل من املأدبة, ومن مل جيب الداعي مل 
لب يقظان, فقالوا فالدار اجلنة, والداعي إن العني نائمة والق: أولوها يفقهها, فقال بعضهم: يدخل الدار ومل يأكل من املأدبة , فقالوا

أخرجه البخاري أيضاا ومثل هذه " حممد, فمن أطاع حممداا فقد أطاع اهلل, ومن عصى حممداا فقد عصى اهلل, وحممد فرق بني الناس
 .اآليات واألحاديث ال حصر هلا أجارنا اهلل عن خمالفته



  

321 

 

حال  ﴾ زحفاا ﴿: قوله ( ) .خطاب لكل من قحضر القتال﴾ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم﴿: قوله
اخل, أي [ أي جمتمعني: ]قوله. فهو مؤول باملشتق, أي حال كوهنم زاحفني﴾ الذين﴿من املفعول به وهو 

يش إذا كثر والتحم بعضه فاملعَّن على التشبيه بالزاحفني على أدبارهم يف بطء السري, وذلك ألن اجل
ويف املصباح زحف القوم زحفاا من  ( )ببعض, يرتاءى أن سريه بطيء, وإن كان يف نفس األمر سريعاا,

ويطلق الدبر على مقابل القبل, ويطلق على الظهر وهو املراد  ﴾ فال توّلوهم األدبار﴿: قوله ( ).باب نفع
فهذا اللفظ استعمل يف ملزوم معناه كما أشار املفسر  هنا, واملقصود ملزوم تولية الظهر وهو االهنزام,

مفعول ثان ليولوهم, ويف اآلية  ﴾ دبره﴿مفعول ثان لتولوهم, وكذا ﴾ األدبار﴿, و[منهزمني: ]بقوله
أي يوم : ]قوله. من فاعلها يف تعبريه بلفظ الدبر دون الظهر ( )تعريض, حيث ذكر هلم حالة تستهجن

  .يوم لقيتموهم, ألنه عوض عن مجلة: ضى التنوين يف إذ, أن يقولحل معَّن, وإال فمقت[ لقائهم
أحدمها أنه حال, والثاين أنه مستثَّن : يف نصبه مع ما عطف عليه وجهان﴾ إال متحرّفاا ﴿: قوله

أي [ مكيدة]بفتح الفاء وهي املرة من الفر مبعَّن الفرار أي اهلرب, وقوله [ الفرة]من ضمري املؤمنني, قوله 
أي الرجعة ألن الكرة املرة من الرجوع  وهذا أحد أبواب احلرب [ وهو يريد الكرة]اا وقوله خديعة ومكر 

التحيز والتحوز اإلنضمام وأصل حتيز حتيوز اجتمعت الواو والياء وسيقت [ أو متحيزا]ومكايدها, قوله 
يستعني, قوله أي يستنصر و [ يستنجد]قوله . إحدامها بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء

جواب الشرط وهو َمن   والباء للمالبسة أي ملتبسا ومصحوبا بغضب, وقوله  ﴾ فقد باء بغضب﴿

                                                             

﴿ إذا لقيتم ﴾ وحكم اآلية باق إىل يوم القيامة : اللقاء الذي تضمنه قوله قال ابن عطية واجلمهور على أنه إشارة إىل يوم(    )
بسبب الضعف الذي بينه اهلل يف آية أخرى وليس يف اآلية نسخ وأما يوم أحد فإمنا فر الناس من مراكزهم من ضعفهم ومع ذلك عنفوا 

كذلك من فر إمنا انكشف أمام الكرة وقحتمل أن عفو اهلل لكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيهم وفرارهم عنه , وأما يوم حنني ف
 .عن من فر يوم أحد كان عفوا عن كثرة انتهى

 . 6 ص  الكشاف, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .6 ص  املقري, مصدر سابق, ج: انظر(    )

الزيات وحامد عبد القادر وحممد  إبراهيم مصطفى وأمحد: انظر. هجن الشيء أي جعله هجينا وهجن األمر أي قبَّحه وعاَبه(   ) 
 . 6٠ص  ج, (ط.ت.دار الدعوة, د)ط, ., دالمعجم الوسيطالنجار, 
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كنه ويف اآلية وعيد عظيم ولذلك قيل إن الفرار أكرب الكبائر بعد الكفر,﴾ ومأواه﴿ قوله  ( )أي َمس 
ر فال قحرم الفرار, أي مقصور أي فإن زادت عن الضعف كما إذا كان املسلمون ربع الكفا[ خمصوص]

نزلت هذه اآلية ملا افتخر املسلمون بعد رجوعهم من بدر فكان الواحد منهم ﴾ فلم تقتلوهم﴿قوله 
والفاء واقعة يف جواب  ﴾ فلم تقتلوهم﴿بقوله  ( )أنا قتلت كذا وأسرت كذا فعلمهم اهلل األدب,: يقول

قريء بتشديد لكّن وَتفيفها  ﴾ قتلهمولكن اهلل ﴿قوله . شرط مقدر أي افتخرمت بقتلهم فلم تقتلوهم
فعلى التخفيف تكون مهملة ولفظ اجلاللة مرفوع على االبتداء وعلى التشديد تكون عاملة عمل إّن 

ظاهره  ( )﴾وما رميت إذ رميت﴿قوله  ( ).ولفظ اجلاللة منصوب على أنه امسها ومها قراءتان سبعيتان
أن املنفي الرمي مبعَّن إيصال احلصى ألعينهم واملثبت التناقض حيث مجع بني النفي واإلثبات واجلواب 

فيه  ﴾ ولكن اهلل رمى﴿قوله . فعل الرمي كما أشار هلذا اجلواب املفسر بقوله بإيصال ذلك إليهم
وأما  ( )التأديب لبعض املؤمنني, ﴾ فلم تقتلوهم﴿: القراءتان املتقدمتان وقد علمت أن حكمة قوله تعاىل

                                                             

يا  : قالوا "اجتنبوا السبع املوبقات" :قال -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النيب  -رضي اهلل عنه–وهو ثاب عند الشيخني من حديث أيب هريرة (    )
اليت حرم اهلل إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف  الشرك باهلل والسحر وقتل النفس" :قال ؟وما هن ,رسول اهلل

باب قول اهلل تعاىل ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى  ,كتاب الوصاياصحيح البخاري,  : انظر], "وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت
باب بَ َياِن ال َكَبائِِر  ,اإلميانوصحيح مسلم, كتاب  ,  6  برقم ٠ ٠ ص  ج ,ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون سعريا﴾

رَبَِها  [. ٠  برقم  6ص  ج ,َوَأك 
 .   ص   الطربي, مصدر سابق, ةج: انظر(    )
 . ٠ ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر(    )
ا يف احلقيقة مل تكن متناقضة وال حىت اختلف املفسرون يف توجيه ما قحيمله ظاهر اآلية , إذ اآلية ظاهرها املتناقضة ولكنه :قلت(    )

قال القاضي يف ظاهرها, ويكفيك جوابا أنه من كالم اهلل وال يعرتيه تناقض ألن التناقض نقص ويستحيل يف حق اهلل عز وجل, قال 
تلهم﴾  وذلك ﴿وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى﴾  ما قلناه يف قوله ﴿فلم تقتلوهم ولكن اهلل ق: فيحتمل قوله تعاىل: أبو حممد

 :منصوص يف الطربي وغريه , وهو خارج يف كالم العرب على معَّن وما رميت الرمي الكايف إذ رميت , وحنوه قول العباس بن مرداس
أي لن أعط شيئاا مرضياا وقحتمل أن يريد, وما رميت الرعب يف قلوهبم إذ رميت حصياتك, ولكن اهلل رماه  ...فلم أعط شيئاا ومل أمنِع 

يضاا منصوص يف املهدوي وغريه, وقحتمل أن يريد وما أغنيت إذ رميت حصياتك ولكن اهلل رمى أي أعانك وأظفرك, والعرب وهذا أ
 .   ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر. رمى اهلل لك, أي أعانك وصنع لك: تقول يف الدعاء

 .   ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. كذا قاله الطربي يف تفسريه(    )
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فإثبات أهنا معجزة مع اهلل لنبيه لتذكر من مجلة معجزاته اليت أمر ﴾ ميتوما ر ﴿حكمة قوله تعاىل 
 : وقال البوصريي ( )﴾وأما بنعمة ربك فحدث﴿: بالتحدث هبا قال تعاىل

 ( )ما العصا عنده وما اإللقاء ۞۞ورمى باحلصى فأقصد جيشا 
[ عطاء]يبلى, وقوله أي اهلُل ذلك أي القتل والرمي ليقهر اخل, قدره ليعطف عليه ول[ فعل]قوله 

أي فاملراد من اإلبالء اإلعطاء فهو إبالء خبري ال بشر فإن البالء يقع على النعمة وعلى احملنة ألن أصله 
مبتدأ  ﴾ ذلكم﴿قوله . اإلختبار وذلك كما يكون باحملنة الظهار الصرب يكون بالنعمة اظهار الشكر

جيوز أن يكون معطوفا على ذلكم فيكون يف  ﴾ وأن اهلل﴿وقوله [ حقّ ]خربه حمذوف قدره املفسر بقوله 
حمل رفع باالبتداء وخربه حمذوف أيضا, واملعَّن ذلكم االبتالء للمؤمنني حق وتوهني كيد الكافرين حق 
وموهن بفتح الواو وتشديد اهلاء والتنوين فكيد منصوب على املفعولية به ويقرأ بسكون الواو وَتفيف 

أي [ أيها الكافر]وقوله  ( ).مضافا إىل كيد فالقراءات ثالث وكلها سبعية اهلاء من أوهن  كأكرم منونا أو
أي ]وقله . فهو خطاب ألهل مكة على سبيل التهكم ألهنم الذين وقع هبم اهلالك والفتح وقع لغريهم

أي [ حيث قال أبو جهل]أي احلكم بينكم وبني حممد بنصر احملق وخذالن املبطل, وقوله [ القضاء

                                                             

 .  :سورة الضحى, اآلية(    )
 :وهذا البيت من ضمن مهزيته, وهو بيت مجيل كما ترى ولكن انظر ما قبله وما بعده لتدقق يف فهمه(    )

 ر ومن شرط كل شرط جزاء ۞۞ُشق عن صدره وُشق له البد 
 ما العصا عنده وما اإلل        قاء ۞۞ورمى باحلصى فأقصد جيشا 

 س        نة م ن حمول              ها شهب       اء ۞۞        مته         م ودع ا ل ألنام إذ ده  
 م عليهم سح اب              ة وط              فاء ۞۞فاستهلت بالغ يث سبعة أيّا 
  ي وحيث العطاش توهى السقاء ۞۞تتحرى مواضع الّرعي والّسق 

 اء يؤذي األن             ام غ الءورخ        ۞۞وأت ى الناس يشتكون أذاه         ا 
 وصف غيث إقالعه استسقاء ۞۞ف دعا فاجنلى الغمام فق   ل يف 

ا﴾ , وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائى وأبو بكر (    ) فقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو ﴿مَوّهن﴾  بفتح الواو وتشديد اهلاء منونة ﴿كيدا
, وروى حفص عن عاصم ﴿مو ِهُن كيِد الكفرين﴾  مضافا خفيفا بتسكني الواو  عن عاصم ﴿مو هن﴾  ساكنة الواو منونة ﴿كيداا﴾
  .وكسر اهلاء وضم النون من غري تنوين وكسر الدال
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[ أينا]قوله  ( )ش حني أرادوا اخلروج إىل بدر تعلقوا بأستار الكعبة ودعوا مبا ذكره املفسر,وغريه من قري
أي الفريقني يعين نفسه ومن معه وحممدا ومن معه وهو يزعم أن حممداا هو القاطع للرحم, حيث خرج 

: أحانه اهللهلك و : احلني, بالفتح اهلالك, حان الرجل[ فأحنه الغداة: ]قوله. من بلده وترك أقاربه
أي فهما [ وفتحها على تقدير الالم: ]قوله. والغداة ظرف للحني أي أهلكه فيما يستقبل ( )أهلكه,

 .أي والالم املقدرة للتعليل  قراءتان سبعيتان,
أي دوموا على طاعته وعلى عدم التويل يدم لكم العز  ﴾ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل﴿: قوله

 .الذي حصل ببدر
حنن : اخل نزلت يف مجاعة من بين عبد الدار بن قصي, كانوا يقولون ﴾ إن شر الدواب﴿: قوله

صم بكم عمي عما جاء به حممد, وتوجهوا مع أيب جهل حاملني اللواء لقتال النيب وأصحابه ببدر, 
 والدواب يف اللغة ما ( ).فقتلوا مجيعاا, ومل يسلم منهم إال اثنان, مصعب بن عمري, وسبيط بن حرملة

على وجه األرض, عاقالا أو غريه, ويف العرف, خمصوص باخليل والبغال واحلمري, ويف اآلية غاية الذم هلم, 
 -ملسو هيلع هللا ىلص-هذا تسلية للنيب  ﴾ ولو علم اهلل فيهم خرياا ﴿: قوله ( ).بأهنم أشر من الكلب واخلنزير واحلمري

اخلري, مساع تفهم المتناع علم اخلري  على عدم إمياهنم, ولو حرف امتناع المتناع, واملعَّن امتنع مساعهم
 .فيهم

هذا ترق يف التسلية, واملعَّن لو فرض أن اهلل أمسعهم مساع تفهم, لتولوا  ﴾ ولو أمسعهم﴿: قوله
وهم معرضون عنه عناداا فال حتزن على كفرهم, فإن كفرهم ثابت مطلقاا, فهموا احلق أوالا, هذا حاصل 

ية دلت عى القياس, حاصله لو علم فيهم خرياا ألمسعهم, ولو معَّن اآلية, واستشكل ظاهرها بأن اآل

                                                             

 .٠  ص  , والبغوي, مصدر سابق, ج٠4ص ٠السيوطي, يف تفسريه, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .   األزهري, يف هتذيب اللغة, ص: انظر. حان َحي ناا  وكل شئ  مل يُ َوفق للرشاد فقد: حان قَحني َحي ناا وهو من (    )
 . ﴿َوَأنَّ الّلَه َمَع ال ُمؤ ِمِننَي﴾ : أي اهلمزة يف قوله تعاىل(    )
 .   ص  البغوي, مصدر سابق, ج انظر.  -رضي اهلل عنهما–ذكره البغوي ونسبه إىل ابن عباس (    )
َر ض َدابَّةٌ  َدبَّ الصَِّغرُي َيِدبُّ وأصل الكلمة من (    ) َي ُش َدبِيباا أَي ضاا َساُروا َسي  راا لَي ِّناا وَُكلُّ َحي ََوان  يف األ   ِمن  بَاِب َضَرَب َدبِيباا َوَدبَّ اجل 

َع ُدَوابٌَّة ِبَقل ِب ال َياِء أَلِفاا َعَلى َغري ِ ِقَياس  َوَخاَلَف ِفيهِ  َوابِّ َورُدَّ بِالسََّماِع  ب َ َوَتص ِغريَُها ُدَوي  بٌَّة َعَلى ال ِقَياِس َومسُِ رََج الطَّي  َر ِمن  الدَّ ع ُضُهم  َفَأخ 
 .   ص  املقري, مصدر سابق, ج:انظر. ﴿َواَللَّهُ َخَلَق ُكلَّ َدابَّة  ِمن  َماء ﴾ : َوُهَو قَ و له تَ َعاىَل 
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لو علم اهلل فيهم خرياا لتولوا وهو فاسد, إذ لو علم اهلل اخلري فيهم آلمنوا ومل يكفروا, : أمسعهم لتولوا, ينتج
 إن احلد املكرر مل يتحد معَّن, وشرط اإلنتاج احتاده معَّن, ألن املراد بالسماع: وأجيب جبوابني, األول

أن الكالم مت عند قوله : الثاين. األول املوجب للفهم واإلذعان, واإلمساع الثاين للفهم من غري إذعان
ترق يف التشنيع عليهم, فاملعَّن هم مل يؤمنوا ومل ينقادوا عند  ﴾ ولو أمسعهم﴿: وقول ﴾ ألمسعهم﴿

مل يعصه ولكن توليهم التفهم على فرض حصوله, فعدم إمياهنم عند عدمه أويل, نظري لو مل خيف اهلل 
 ( ).عند ظهور احلق عناد وجحود, وعند عدمه جهل

أفرد ألن دعوة الرسول ﴾ إذا دعاكم﴿: قوله. السني والتاء زائدتان للتوكيد﴾ استجيبوا﴿: قوله 
﴾ ملا قحييكم﴿: قوله. يف احلقيقة هي هلل, وذكر الرسول أوالا, ألنه املبلغ عن اهلل, فعدم طاعته خمالفة هلل

: قوله. ما نكرة ومجلة قحييكم صفة, أو اسم موصول وما بعدها صلة, واملعَّن ملا فيه حياتكم األبديةما إ
أي وهو اإلميان واإلسالم, وقيل هوالقرآن, ألنه حياة القلوب, وبه النجاة من أهوال [ من أمر الدين]

واعلموا ﴿: قوله ( ).قاله املفسر الدنيا واآلخرة, وقيل هو احلق مطلقاا, وقيل اجلهاد يف سبيل اهلل وأَتها ما
أي يفصل بينهما بتصاريفه وأحكامه, وذلك كناية عن كونه أقرب ﴾ أن اهلل قحول بني املرء وقلبه

للشخص من قلبه, ومن قلبه لذاته, بل هو أقرب من السمع لألذن, ومن البصر للعني, ومن اللمس 
احليلولة, واستعري اسم املشبه به, وهو للجسد, ومن الشم لألنف, ومن الذوق للسان, فشبه القرب ب

احليلولة للمشبه, وهو القرب, واشتق من احليلولة قحول مبعَّن يقرب, على سبيل االستعارة التصرقحية 
                                                             

تَ َولَّو ا َوُهم  ُمع ِرُضوَن﴾  ليس املعَّن على أنه مل يسمعهم ﴿َوَلو  َأمس ََعُهم  لَ : فهكذا تقرير التالزم يف قوله تعاىل هنا: قال ابن عاشور(    )
فلم يتولوا, ألن توليهم ثابت, بل املعَّن على أهنم يتولون حىت يف حالة ما لو مسعهم اهلل اإلمساع املخصوص, وهو إمساع اإلفهام, 

 .   ص 6ابن عاشور, مصدر سابق, ج: انظر. فكيف إذا مل يسمعوه
قال اجلمهور من كلها متقاربة, فاإلميان واإلسالم تدخل فيهما  األمورةاملذكورة من اجلهاد واإلتباع وغريها ولذا    هذه األقوال(    )

الطربي, مصدر : انظر. املعَّن استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه ففيه احلياة األبدية , والنعمة السرمدية: املفسرين 
 .  ص  ري, مصدر سابق, ج, وابن كث 6 ص   سابق, ج

ويف اآلية دليل على وجوب االستجابة ألمر اهلل ورسوله وعلى هذا جيب على كل مسلم إذا بلغه قول اهلل أو قول رسوله يف : قلت
فة ويف هذه اآلية الشري. حكم من األحكام الشرعية أن يبادر إىل العمل به كائناا ما كان , ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال

أعظم باعث على العمل بنصوص األدلة, وترك التقيد باملذاهب الذي يوجبه بعض العلماء, وعدم االعتداد مبا خيالف ما يف الكتاب 
 .والسنة كائناا ما كان, ففي شريعة اهلل كفاية لكل شيء واهلل املوفق
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بل  ( ), تقدم أنه ال مفهوم للكفر واإلميان[فال يستطيع أن يؤمن أو يكفر إال بإرادته: ]قوله ( ).التبعية
للمس يف قبضة اهلل سبحانه, إن شاء أبقاه, وإن شاء أذهبه, وإمنا خص السمع والبصر والشم والذوق وا

أي إن خرياا فخري, وإن ﴾ فيجازيكم بأعمالكم﴿: قوله. اإلميان والكفر ألن مناط السعادة والشقاوة هبما
 .شراا فشر

: قوله. أي سبب فتنة وهي املعاصي, فإهناسبب لنزول املصائب الدنيوية ( )﴾واتقوا فتنة﴿: قوله
فعل مضارع مبين على الفتح, التصاله  ﴾ تصيَب﴿نافية, و ﴾ ال﴿اجلملة صفة لفتنة, و ﴾ تصيَب﴿

وليس جواباا [ إن أصابتكم: ]بنون التوكيد الثقيلة, وهو واقع يف جواب شرط مقدر قدره املفسر بقوله
الفعل املضارع لألمر, ألن املرتب على تقواها عدم إصابتها أحداا ال خصوصاا وال عموماا, وإمنا أكد 

أي فالظامل لظلمه, وغري الظامل  ﴾ بل تعمهم وغريهم﴿: قوله. املنفي بالنون, إجراء له جمرى النهي
  ( )إلقراره وسكوته وعدم هنيه عن املنكر,

مثل الظامل كمثل مجاعة يف أسفل مركب, ومثل غري الظامل كمثل مجاعة : "ويف احلديث ما معناه
األسفار أن خيرقوا خرقاا يستقون منه, فإن سلم هلم أهل األعلى هلكوا مجيعاا, يف أعلى املركب, فأراد أهل 

                                                             

 . ٠ ص  بن تيمية, جمموع الفتاوى, جا: انظر. وهذه املعية معية العلم ال بالذات وعليه أهل السنة واجلماعة(    )
وقد يكون للكفر واإلميان مفهوم حبيث أن اهلل عز وجل يرجع إليه األمر كله ال يؤمن أحد إال إذا أراد إرادة كونية وال : قلت(    )

 .يكفر إال إذا أراد إرادة كونية, وعلى هذا كان السلف من أهل السنة واجلماعة
اتقوا فتنة تصيب : ومعناه -ملسو هيلع هللا ىلص-نزلت هذه اآلية يف أصحاب رسول اهلل : النزول هلذه اآلية وقالوااملفسرين سبب  ذكر بعض(    )

لقد قرأنا هذه اآلية زمانا وما أرانا : قال الزبري. نزلت يف علي وعمار وطلحة والزبري رضي اهلل عنهم: الظامل وغري الظامل, وقال احلسن
نزلت يف علي : , وفيه ٠  –  ٠ ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. ان يوم اجلملمن أهلها فإذا حنن املعنيون هبا, يعين ما ك

 .وعمار وطلحة اخل
لذا منع الباري جل وعال نبيه ومصطفاه أن يقعد مع الذين خيوضون يف األمور اليت ال تليق بالدين وكذا قحرم قطعا بنهيه : قلت(    )

 بضرورة التغيري وتقدمي النصيحة هلم إن كان هو أهال له وإال فال, وإذا نزلت املصيبة فال نبيه جلميع املسلمني القعود مع العصاة علنا إال
ترتك الصاحل والطاحل إال عمتهم فالظامل لظلمه والصاحل لعدم القيام بواجه مث يبعثون يوم القيامة على نياهتم كما جاء يف احلديث 

يَ غ ُزو َجي ٌش ال َكع َبَة فَِإَذا َكانُوا بِبَ ي َداَء ِمن   -ملسو هيلع هللا ىلص-ُه َعن  َها قَاَلت  َقاَل َرُسوُل اللَِّه َعاِئَشُة َرِضَي اللَّ الصحيح الذي أخرجه البخاري من 
َر ِض خُي َسُف ِبَأوَّهِلِم  َوآِخرِِهم  قَاَلت  قُ ل ُت يَا َرُسوَل اللَِّه َكي َف خُي َسُف ِبَأوَّهِلِم  َوآِخرِِهم  َوفِ  َواقُ ُهم  َومَ األ  ُهم  قَاَل خُي َسُف يِهم  َأس  ن  لَي َس ِمن  

 .  ٠  برقم 6 ٠ص  صحيح البخاري, كتاب البيوع, باب ما ذكر يف األسواق, ج: انظر. يُ ب  َعثُوَن َعَلى نِيَّاهِتِم  ِبَأوَّهِلِم  َوآِخرِِهم  مثَّ 
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إن أمر املؤمنني أن ال يقروا املنكر بني أظهرهم, : )قال ابن عباس. ( )"وإن قاموا عليهم جنوا مجيعاا 
  ( )(.فيعمهم اهلل بالعذاب, فيصيب الظامل وغري الظامل

بعمل اخلاص حىت يروا املنكر بني ظهرانيهم, وهم قادرون إن اهلل ال يعذب العامة : "ويف احلديث
 ( )".على أن ينكروه فال ينكروه, فإذا فعلوا ذلك عذب اهلل العامة واخلاصة

اخلطيئة يف األرض, كان من شهدها فأنكر, كمن غاب عنها, ومن غاب  ( )[عمت]إذا "وورد  
الواردة يف ذلك, فإذا علمت ذلك, فال  إىل غري ذلك من األحاديث ( )"عنها فرضيها, كان كمن شهدها

, مبا علمت أن الساكت على املنكر, مؤاخذ (6)﴾وال تزر وازرة وزر أخرى﴿: تشكل هذه بقوله تعاىل
 .بوزر نفسه ال بوزر املباشر

أي  ﴾ مستضعفون﴿: قوله (٠).خطاب للنيب وأصحابه, نزلت بعد غزوة بدر ﴾واذكروا﴿: قوله
تركوا التجارة وصار . أي فلما هاجروا وأمروا بالقتال[ الغنائم: ]قوله. قتالمظهرون الضعف لعدم أمرك بال
أي فتزدادوا ﴾ لعلكم تشكرون﴿قوله . (4)"جعل رزقي حتت ظل رحمي: "رزقهم من الغنائم, ويف احلديث

                                                             

بعض احملدثني, وأما نصه الذي عند احلديث يف صحيح البخاري إمنا أورده املصنف مبعناه كما صرح بذلك, وهذا جائز عند (    )
ُهَما يَ ُقوُل قَاَل النَّيبُّ  ِهِن يف ُحُدوِد اللَِّه َوال َواِقِع ِفيَها َمَثُل قَ و م  : "-ملسو هيلع هللا ىلص-البخاري من حديث الن ُّع َماَن ب َن َبِشري  َرِضَي اللَُّه َعن   َمَثُل ال ُمد 

َفلِ  تَ َهُموا َسِفيَنةا َفَصاَر بَ ع ُضُهم  يف َأس  َفِلَها مَيُرُّوَن بِال َماِء َعَلى الَِّذيَن يف أَع اَلَها ف َ اس  َتَأذَّو ا ِبِه َها َوَصاَر بَ ع ُضُهم  يف َأع اَلَها َفَكاَن الَِّذي يف َأس 
َفَل السَِّفيَنِة َفأَتَ و ُه فَ َقالُوا َما َلَك قَاَل َتَأذَّي  ُتم  يب َواَل  ُقُر َأس   بُدَّ يل ِمن  ال َماِء فَِإن  َأَخُذوا َعَلى يََدي ِه َأجن َو ُه َوجَنَّو ا أَن  ُفَسُهم  َفَأَخَذ َفأ ساا َفَجَعَل يَ ن  

َلُكوا أَن  ُفَسُهم   َلُكوُه َوَأه  ِكاَلِت,: انظر". َوِإن  تَ رَُكوُه َأه   .٠    برقم   6ص صحيح البخاري, ِكَتاب الشََّهاَداِت, بَاب ال ُقر َعِة يف ال ُمش 
َنةا الَّ ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا  ِمنُكم  َخآصَّةا ﴾ : ابن جرير الطربي عند تفسري قوله تعاىلأخرجه (    ) سورة األنفال, ]﴿َوات َُّقوا  ِفت  

 . ٠ ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر[.   :اآلية
 الكنى واألسماء،يب, أبو بشر الدواليب, الدوال: انظر. أخرجه الدواليب يف الكَّن واألمساء من حديث أيب عدي رضي اهلل عنه(    )

 .   ص  ج( ه     -م ٠٠٠ ابن حزم, دار : بريوت),  ط
 [.عملت]كذا يف األصل ويف النسخ املطبوعة, وهو خطأ ألن مجيع طرق هذا احلديث مل يرد فيها اللفظ هكذا بل وردت (    )
 .٠    برقم 4  ص  , ج ٠4 , برقمنهيوالأخرجه أبو داود يف سننه,  كتاب املالحم, باب األمر (    )
 .  :سورة اإلسراء, اآلية(   6)
 .٠6 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر(   ٠)
 .  ص ٠ أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب فضل اجلهاد, باب ما قيل يف الرمح, ج(   4)
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[ ونزل يف أيب لبابة: ]قوله ( )﴾لئن شكرمت ألزيدنكم﴿: من النعم, ألن بالشكر تزداد النعم, قال تعاىل
أن رسول اهلل حاصر : اخل حاصل قصته[ وقد بعثه: ]قوله. امسه مرواه كما يف بعض النسخ, وقيل رفاعة

وقيل مخسة عشر, وقيل بضعة عشر يوماا, فلما اشتد عليهم األمر, قام عليهم . قريظة مخساا وعشرين ليلة
م من األمر ماترون, يا معشر اليهود, قد نزل بك: ر ئيسهم كعب بن أسد, وعرض عليهم اإلميان, فقال

نتابع هذا الرجل ونصدقه, : وما هي؟ قال: وإين أعرض عليكم خصاالا ثالثاا, فخذوا أيها شئتم, قالوا
فواهلل لقد تبني أنه نيب مرسل, وأنه الذي جتدونه يف كتابكم, فتأمنون على دمائكم ونصدقه, فواهلل لقد 

أمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم, تبني أنه نيب مرسل, وأنه الذي جتدونه يف كتابكم, فت
إن هذه الليلة ليلة السبت, وعسى أن يكون حممد : هلم نقتل أبناءنا ونساءنا؟ فقال: فأبوا, فقال

نفسد سبتنا, وقد علمت مسخ من : وأصحابه قد أمنونا فيها, فانزلوا لعلنا نصيب منهم غزوة, فقالوا
أن أبعث لنا أبا لبابة نستشريه يف أمرنا, فأرسله إليهم,  -ملسو هيلع هللا ىلص- خالف السبت, فأرسلوا إىل رسول اهلل

يا أبا لبابة, أترى أن : فلما رأوه قام إليه الرجال, وفزع النساء والصبيان يبكون يف وجهه, فرق هلم, وقالوا
 فواهلل ما زالت قدماي: ننزل على حكم حممد؟ قال نعم, وأشار بيده إىل حلقه إنه الذبح, فقال أبو لبابة

من مكاهنما حىت عرفت أين خنت اهلل ورسوله, مث انطلق وسلك طريقاا أخرى, فلم يأت رسول اهلل حىت 
أبرح من مكاين هذا حىت يتوب اهلل علي مما صنعت, فلما : ارتبط يف املسجد إىل عمود من عمده, وقال

ل ما فعل, فما أنا أما لو جاءين الستغفرت له, وأما إذا فع: بلغ خربه رسول اهلل وقد استبطأه, قال
بالذي أطلقه من مكانه حىت يتوب اهلل عليه, فأقام أبو لبابة مرتبطاا باجلذع ست ليال, وقيل بضعة عشر 
ليلة, حىت ذهب مسعه وكاد يذهب بصره, وكانت امرأته تأتيه يف وقت كل صالة, فتحله للصالة مث 

: اا, فقام يضحك, فقالت أم سلمةسحر  -ملسو هيلع هللا ىلص-تربطه, مث نزلت توبته يف بيت أم سلمة على رسول اهلل 
يا أبا لبابة أبشر : أفال أبشره, فقالت: تيب على أيب لبابة, قالت: مم تضحك أضحك اهلل سنك؟ قال

ال واهلل حىت يكون رسول اهلل هو الذي يطلقين : فقد تاب اهلل عليك, فتسارع إليه الناس ليطلقوه, فقال
صار على بين قريظة, أطاعوا وانقادوا أن ينزلوا على حكم بيده, فلما أصبح الصبح أطلقه فلما اشتد احل

رسول اهلل, فحكم فيهم سعد بن معاذ, وكان يف خيمة يف املسجد الشريف المرأة من أسلم يقال هلا 
                                                             

 .٠:سورة إبراهيم, اآلية(    )
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قوموا لسيدكم, فقاموا إليه,  رفيدة, وكانت تداوي اجلرحى حسبة, فأيت به, فلما حضر قال رسول اهلل 
إين أحكم فيهم أن تقتل الرجال, : الك أمر مواليك لتحكم فيه, فقال سعدإن رسول اهلل و : فقالوا

لقد حكمت فيهم حبكم اهلل من : وتقسم األموال وتسىب الذراري والنساء, فقال عليه الصالةوالسالم
 ( ).فوق سبعة أرقعة, والرقيع السماء, ففعل هبم كما قال سعد

إشارة إىل السرت عليه, وأن العربة بعموم اللفظ ال إمنا عمم اخلطاب ﴾ يا أيها الذين آمنوا﴿: قوله
معطوف على الفعل قبله, فهو يف حيز النهي, ولذا قدر املفسر ال, ﴾ وَتونوا﴿: خبصوص السبب, قوله
أي [ صادة: ]قوله ( ),﴾َتونوا﴿اجلملة حالية من فاعل ﴾ وأنتم تعلمون﴿: قوله. فهو هني عن اخليانتني

اخل أي ألهنا أمور زائلة فانية, وسعادة االخرة ال هناية هلا فهي [ راعاة األموالفال تفوتوه مب: ]قوله. مانعة
 .أوىل بتقدميها على ما يفَّن

املراد بالفرقان : وقيل[ فتنجون: ]أي جناة مما َتافون, وقد أشار هلذا املفسر بقوله﴾ فرقاناا ﴿: قوله
أي  ﴾ويكفر عنكم سيئاتكم﴿: قوله ( ).ىلالنور الكائن يف القلب الذي يفرق بني احلق والباطل, وهو أو 

 .عطف مرادف عليه ﴾ويغفر لكم﴿: ميحها, فقوله

                                                             

وما بعده, وأخرجه البيهقي يف السنن  4  ص 6وي, مصدر سابق, ج, والبغ 4 ص  اخلازن, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 . 6ص ٠الكربى, باب مساواة املرأة الرجل يف حكم احلجاب, ج

زَِي اللَُّه ﴿: حتت تفسري قول اهلل عز وجل ولكنهم ساقوهامل يذكر أحد من املفسرين غريه هذه القصة يف تفسري هذه اآلية, : قلت لَِيج 
َب ال ُمَناِفِقنَي ِإن  َشاَء أَو  يَ ُتوَب َعَلي ِهم  ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوراا َرِحيماا﴾ الصَّاِدِقنَي ِبِصد    [.  : سورة األحزاب, اآلية]ِقِهم  َويُ َعذِّ

التنقص  :يشبه أن َتثل باآلية يف قتل عثمان رمحه اهلل, فقد كانت خيانة هلل وللرسول واألمانات, واخليانة: قال القاضي أبو حممد(    )
, واخليانة هلل تعاىل م غريهأمر ما, ماالا كان أ ة علىفظاملاوهي مستعملة يف أن يفعل اإلنسان خالف ما ينبغي من  ,للشيء باختفاء

ابن عطية, مصدر سابق, : انظر. انتهى. هي يف تنقص أوامره يف سر وخيانة الرسول تنقص فقد اؤَتن على دينه وعبادته وحقوق الغري
 .6  -4  ص  ج
فرقاناا أي هداية يف قلوبكم تفرقون هبا بني احلق والباطل, قاله ابن زيد وابن  اهمعنأن : األوىل: فيها أربع تأويالت: قلت(    )

فتحاا ونصراا, قاله الفراء, : ةوالرابع. يعين جناة, قاله السدي: ةوالثالث. يعين خمرجاا يف الدنيا واآلخرة, قاله جماهد: ةوالثاني. إسحاق
وما بعده, وابن كثري,  44 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. يفرق بينكم وبني الكافر يف اآلخرةوهو أن : ةامساخلتمل وقح

  .  -  ص  مصدر سابق, ج
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وهذا تذكري لنعمة [ اذكر: ]إذ ظرف معمول حملذوف قدره املفسر بقوله ﴾وإذ ميكر بك﴿: قوله
, ﴾واذكروا إذ أنتم قليل تستضعفون يف األرض﴿: اهلل على نبيه, إثر تذكري نعمة اهلل على املؤمنني بقوله

أن قريشاا عرفوا ملا أسلم األنصار, أن أمر رسول : واملكر االحتيال على إيصال الضر للغري, وحاصل ذلك
, وكان -ملسو هيلع هللا ىلص- ندوة ليتشاوروا يف أمر رسول اهللاهلل يتفاخم ويظهر, فاجتمع نفر من كبار قريش يف دار ال

  والنضر بن احلارث, ( )ن عدي,وطعمة اب ( ),سفيان رؤساؤهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة, وأبو جهل, وأبو
: فجاءهم إبليس يف صورة شيخ جندين فلما رأوه قالوا له ( ),وأبو البحرتي بن هشام, وزمعة بن األسود

أنا شيخ  من جند, مسعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم, ولن تعدموا مين رأياا نصحاا, : من أنت؟ قال
فأرى أن تأخذوا حممداا وحتبسوه يف بيت مقيد, وتسدوا  أما أنا: ادخل فدخل, فقال أبو البحرتي: فقالوا

بئس : باب البيت غري كوة تلقون منها طعامه وشرابه حىت يهلك, فصرخ ذلك الشيخ النجدين وقال
صدق الشيخ النجدي, فقال هشام بن : الرأي, إن أصحابه يقاتلونكم وخيرجونه قهراا عليكم, فقالوا

ه فتخرجوه من بني أظهركم, فال يضركم ما صنع, فقال الشيخ إين أرى أن حتملوه على بعري : عمرو
ما هذا برأي, تعمدون إىل رجل قد اتبعه سفهاؤكم, فتخرجوه إىل غريكم فيفسدهم, أمل تروا : النجدي

إىل حالوة منطقة وطالقة لسانه, لئن فعلتم ذلك, يذهب ويستميل قلوب آخرين, فيسري هبم إليكم 
إين أرى أن تأخذوا من كل بطن قريش شاباا نسيباا, ويعطى كل : و جهلفيخرجكم من بالدكم, فقال أب

شاب سيفاا صارماا, مث يضربونه به ضربة واحدة, فإذا قتل تفرق دمه يف القبائل, وال أظن أن هذا احلي 
إنه : من بين هاشم, يقوم على حرب قريش كلها, غايته يطلبون ديته وهو أمر سهل, فقال إبليس

تفرقوا على ذلك, فأتى جربيل وأخرب رسول اهلل بذلك وبأن اهلل أذن له يف اخلروج إىل أجودكم رأياا, ف

                                                             

وهو والد معاوية .صحايب, من سادات قريش يف اجلاهلية, صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف :هو أبو سفيان (   )
-قاد قريشا وكنانة يوم أحد ويوم اخلندق لقتال رسول اهلل : سالم عند ظهورهكان من رؤساء املشركني يف حرب اإل.المويةرأس الدولة ا

وشهد حنينا والطائف, ففقئت عينه يوم الطائف مث فقئت , وأبلى بعد إسالمه البالء احلسن( ه 4سنة )وأسلم يوم فتح مكة  -ملسو هيلع هللا ىلص
 . ٠ ص  ركلي, مصدر سابق, جالز : انظر .خرى يوم الريموك, فعمياأل
 .٠  ص  الزركلي, مصدر سابق, ج: انظر .من رؤساء قريش يف اجلاهلية: طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف(    )
 .سبق ترمجته(    )
 .  4 ص  ابن األثري, يف أسد الغابة, ج: انظر. إنه قتل يوم بدر كافرا: زمعة بن األسود بن املطلب بن عبد مناف, قيلهو (    )
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املدينة, فلما كان الليل, اجتمعوا على بابه يرصدون حىت ينام رسول اهلل علياا أن يبيت مبضجعه, وقال 
أخذ عليهم, وقد  -ملسو هيلع هللا ىلص-تسج بربديت, فإنه لن خيلص إليك منهم أمر تكرهه, مث خرج رسول اهلل : له

: إىل قوله ﴾يس﴿: أبصارهم, فلم يره منهم أحد, ونثر على رؤوسهم الرتاب وهو يتلو قوله تعاىل
إن حممداا خرج عليكم ووضع الرتاب على : مث أتاهم آت فقال هلم ( )﴾فأغشينهم فهم ال يبصرون﴿

أي [ الندوةبدار : ]قوله ( ).رؤوسكم, فما من رجل منهم أصابه ذلك الرتاب إال قتل يوم بدر كافراا 
بالدار اليت يقع فيها احلديث واالجتماع, وهي أول دار بنيت مبكة, فلما حج معاوية اشرتاها من الزبري 

  ( ).العبدري مبائة ألف درهم, مث صارت كلها باملسجد احلرام, وهي يف جانبه الشمايل
لقبائل كلهم قتلة أي شبان ا﴾ أو يقتلوك﴿: قوله. هذا إشارة لرأي أيب البحرتي﴾ ليثبتوك﴿: قوله

: قوله. هو إشارة لرأي هشام بن عمرو ﴾أو خيرجوك﴿: قوله. رجل واحد, وهو إشارة لرأي أيب جهل
إن حقيقة : جواب عما يقال[ تبدير أمرك: ]قوله. أي قحتالون ويتدبرون يف أمرك[ بك] ﴾وميكرون﴿

بأن : عجز عنه, وأجيب أيضاا املكر حمالة على اهلل تعاىل, ألنه االحتيال على الشيء من أجل حصول ال
املراد ميكر اهلل, معاملتهم معاملة املاكر, حيث خيب سعيهم وضيع أملهم, أو املراد جازاهم على 

  ( ).مكرهم, فسمي اجلزاء مكراا ألنه يف مقابلته
بأن اسم التفضيل ليس : إن املكر ال خري فيه, وأجيب أيضاا : دفع بذلك ما يقال[ أعلمهم به: ]قوله

 .ابهعلى ب

                                                             

 .6: سورة يس, اآلية(    )
 .4  ص  , وابن كثري يف السرية النبوية, ج4٠ ص  ابن هشام , مصدر سابق, ج: انظر(    )
  , ج(م ٠٠ -ه     دار الساقي, : مكة),  , طالمفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالمالدكتور جواد علي, : انظر(    )

( ط.ت.دار الفكر العريب, د: بريوت)ط, ., د -ملسو هيلع هللا ىلص-ينة في الجاهلية وعهد الرسول مكة والمد, وأمحد إبراهيم الشريف, ٠6 ص
 . 6ص

ولذا يقول العلماء ال جيوز أن يقال هلل املاكر اشتقاقا من فعله كما يف اآلية ألن أصل الكلمة ال تدل على صفة الكمال, واهلل (    )
قيدة اشتقاق االسم من الفعل مرجعيته إىل النص وليس إىل اجتهاد عز وجل ال يوصف إال بصفة الكمال, وعلى هذا يقول علماء الع

الاللكائي, أبو القاسم  هبة اهلل بن احلسن بن منصور , شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة : انظر. الشخص
 . 6 ص  , ج(ه  ٠  دار طيبة, : الرياض),  وإمجاع الصحابة, ط
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تنازعه من مسعنا ﴾ مثل هذا﴿: قوله. هذا من مجلة قبائح أهل مكة﴾ وإذا تتلى عليهم﴿: قوله
إال ﴿: قوله. أي كالفرس والروم[ أخبار األعاجم: ]قوله. بلدة بقرب الكوفة ( )[احلرية: ]قوله. وقلنا

لك املقالة بقوله وقد رد اهلل عليهم ت ( )مجع أسطورة, كأكاذيب مجع أكذوبة وزناا ومعَّن, ﴾أساطري
. ,  فعجزوا عن ذلك( )﴾قل فأتوا بسورة مثله﴿: , وقال أيضاا  ( )﴾قل فأتوا بعشر سور مثله﴿: تعاىل

 :وقال البوصريي
 ( )منا ومثل النظائر النظراء ۞۞ سور منه أشبهت صوراا 

صب القراء السبعة على ن﴾ هو احلق﴿: قوله. هذا من مجلة قبائحهم الشنيعة﴾ وإذ قالوا﴿: قوله
احلق خرباا لكان, وهو ضمري فصل ال حمل له من اإلعراب, وقرئ شذوذاا برفعه على أن خرب للضمري, 

. أي كالصيحة واخلسف ﴾بعذاب أليم﴿: قوله. حال من احلق ﴾من عندك﴿: قوله. واجلملة خرب لكان
. ال قال ذلكأي وهو أبو جهل وال مانع من أن ك[ وغريه]وقوله . احلارثأي ابن [ قاله النضر: ]قوله
أي ألن أصعب اإلميان الدعاء [ وإيهاماا أنه على بصرية: ]قوله. -ملسو هيلع هللا ىلص-أي سخرية به [ استهزاء: ]قوله

                                                             

قحكمها ملوك الطوائف الذين كانوا من نسل قواد  أطراف دولة الفرس القدمية, اليت انقسمت إىل عدة دويالت احلرية تقع علىو (   )  
فارس تتوحد  ضعف ملوك الطوائف املقدونيون, وأخذت. إمرباطورية فارس يف القرن الرابع قبل امليالد اإلسكندر املقدوين, الذي فتح

أما أول ملوك احلرية فقد كان, كما ذكر مؤرخو  .م6   حكم األسرة الساسانية عامبقيادة زعميها أردشري بن بابك, الذي أسس 
 وقد عرفت هذه. مات, توىل امللك بعده ابن أخته عمرو بن عدي بن نصر اللخمي اليمين العرب, جذمية األبرش التنوخي, فلما

العرب يف  إحسان عباس,: انظر .وأبناء نصر املناذرة اململكة يف كتب تاريخ العرب وآداهبم مبملكة احلرية ومملكة اللخميني ومملكة
 .6  ص( م 6٠ دار الثقافة, : بريوت),  صقلية, ط

 .6 ص   الزَّبيدي, يف التاج, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .  :سورة هود, اآلية(    )
 .4 : سورة يونس, اآلية(    )
 :بله قال ققاله يف مهزيته و (    )
 جليت ع ن مرآهتا األص داء  ۞۞ا                   ممنا جتتلي الوجوه إذا إ

 ائر الن ظ راء              ومث ل النظ ۞۞نه أشبهت صورا منا                  سور م
 ك اخل طباء                ومهن        ف ال ي  ۞۞اويل عندهم كالتماثيل            واألق

 عنها اهلجاءمن حروف أبان  ۞۞ كم أبانت آياته عن علوم
 ها سنابل وزكاء           ع من ۞۞فهي كاحلب والنوى أعجب الزرا 
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-أي وهو احلجارة أو العذاب األليم, وال بالعذاب العام, لرفعه بربكته [ مبا سألوه: ]قوله. على النفس
منون, عذهبم اهلل على أيديكم أي يف بلدهم, فإن خرجت منها أنت واملؤ ﴾ وأنت فيهم﴿: قوله. -ملسو هيلع هللا ىلص

 ﴾ وهم مستغفرون﴿أي عذابا عاما وال خاصا, قوله  ( )﴾وما كان اهلل معذهبم﴿: قوله. عذاباا خاصاا هبم
اجلملة حالية من الضمري يف معذهبم, واملعَّن أن اهلل ال يعذهبم, واحلال أهنم يستغفرون, فاستغفارهم نافع 

َنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمن  َعَمل  ﴿: بشكل على هذا قوله تعاىل: إن قلت. هلم, بعدم نزول العذاب عليهم َوَقِدم 
بأن : أجيب  ( )﴾[( )َضاَلل  ]َوَما ُدَعاء ال َكاِفرِيَن ِإالَّ يف ﴿: , وقوله تعاىل( )﴾َفَجَعل َناُه َهَباءا مَّنثُوراا

ما قحصل يف اآلخرة, فأعمال الكفار استغفارهم نافع هلم يف الدنيا فقط, وأما هاتان اآليتان فاملراد منهما 
الصاحلة اليت ال تفتقر إىل نية, كالصدقات وفعل املرعوف واالستغفار, تنفعهم الدنيا وَتنع عنهم العذاب 

أي فضمري معذهبم يعود إىل أهل مكة, [ وقيل هم املؤمنون: ]وقوله ( ).فيها, وال تنفعهم يف اآلخرة
أي َتيز ( تزيلوا: )قوله. كة باعتبار جمموعهم وهم املؤمنونالضمري عائد على أهل م ﴾ وهم﴿: وقوله

 (6).املؤمنون على الكفار
                                                             

نزلت كلها بعد وقعة بدر : نزلت هذه اآلية كلها مبكة , وقالت فرقة : قالت فرقة : أفاد ابن عطية هنا يف زمن نزول اآلية وقال(    )
سورة ]م وأنت فيهم﴾ مبكة إثر قوهلم ﴿أو ائتنا بعذاب أليم﴾  نزل قوله ﴿وما كان اهلل ليعذهب: حكاية عما مضى , وقال ابن أبزى

عن مكة يف طريقه إىل املدينة,   -ملسو هيلع هللا ىلص-ونزل قوله ﴿وما كان اهلل معذهبم وهم يستغفرون﴾  عند خروج النيب [    : األنفال, اآلية
ابن عطية, مصدر : انظر. لعذاب عليهموقد بقي مبكة مؤمنون يستغفرون, ونزل قوله ﴿وما هلم﴾  إىل آخر اآلية بعد بدر عند ظهور ا

 .   ص  سابق, ج
 .  : سورة الفرقان, اآلية(    )
 .وهو خطأ وما أثبتناه هو الثواب[ تباب]كتب ما بني القوسني يف األصل ويف النسخ املطبعة (    )
 .  :سورة الرعد, اآلية(    )
َا ِإهَلُُكم  إَِلٌه َواِحٌد َفَمن  : وعال ذلك ألن نفعهم باألعمال مل تتوفر فيها كما قال ربنا جل(    ) َا أَنَا َبَشٌر مِّث  ُلُكم  يُوَحى ِإيَلَّ أمنَّ ﴿ُقل  ِإمنَّ

رِك  ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحداا﴾    [٠  :سورة الكهف, اآلية]َكاَن يَ ر ُجو لَِقاء رَبِِّه فَ ل يَ ع َمل  َعَمالا َصاحِلاا َواَل ُيش 
ارِ نزلت يف النضر بن احل(   6) شأن القرون , -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه ملَّا قصَّ رسوُل اهلل  -رضي اهلل عنهما–ذكر ابن عباس  .ارث من بين عبد الدَّ

اتق اهلل فإن حممداا : فقال له عثماُن بن مظعون, لو شئت لقلُت مثل هذا إن هذا إال ما سطر األوَّلُوَن يف كتبهم: املاضية قال النَّض رُ 
ال إله إال اهلل ولكن هذه بنات اهلل, : وأنا أقول: ال إله إالَّ اهلل, قال: فأجابه عثمان بإنَّ حممداا يقول.  حلقوأنا أقول ا: يقول احلقَّ, قال

 .﴿اللهم ِإن َكاَن هذا﴾  أي الذي يقوله حممد ﴿ُهو احلقَّ من عندَك﴾  مث دعا عليهم باهلالك: مث قال. األصنام: يعين
 :ني مث أجاب عنهماوذكر ابن عادل يف اآلية إشكالني من وجه
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 ( ).ثبت هلم يف عدم تعذيب اهلل هلم, أي ال مانع هلم منه: أي ﴾وما هلم أال يعذهبم اهلل﴿: قوله
مري أي وهو كون الض[ وعلى القول األول: ]قوله. أي وخروج املستضعفني أيضاا [ واملستضعفني: ]قوله

 ﴾وما كان اهلل معذهبم وهم يستغفرون﴿: أي وهي قوله[ هي ناسخة ملا قبلها: ]قوله. عائداا على الكفار
اجلملة حالية من ضمري  ﴾وهم يصدون﴿: قوله. ألنه أخرب أوالا أنه ال يعذهبم مع استغفارهم بالبيت

رد لقوهلم حنن والة البيت  ﴾ؤهوما كان أوليا﴿: قوله. أي النيب واملؤمنون[ أن يطوفوا: ]قوله. ﴾يعذهبم﴿
أن ال : ]قوله. أي اجملتنبون الشرك ﴾إن أولياؤه إال املتقون﴿: قوله. فنصد من نشاء, وندخل من نشاء

استثناء من الصالة  ﴾إال مكاءا ﴿: قوله. حمذوف ﴾يعلمون﴿أشار بذلك إىل أن مفعول [ والية هلم عليه
من جنس الصالة, فاالستثناء زيادة يف التشنيع  على حسب زعمهم, حيث ادعوا أن املكاء والتصدية

أي فكان الواحد منهم يشبك أصابع إحدى كفيه بأصابع األخرى ويضمهما [ صفرياا : ]قوله. عليهم
: قوله. أي ضرباا بإحدى اليدين على األخرى[ تصفيفاا : ]قوله ( ).وينفخ فيهما, فيظهر من ذلك الصوت

                                                                                                                                                                                                    

حكاُه اهلل عن كالم الُكفَّار, وهو من جنس نظم القرآن, فقد حصلت . أن قوله ﴿اللهم ِإن َكاَن هذا ُهَو احلق﴾ اآلية: أحدمها
ُجَر لََنا ِمَن األرض يَ ن ُبوعاا﴾  : املعارضة يف هذا وحكي عنهم يف سورة اإلسراء قوهلم [  6٠: إلسراء سورةءؤ ا]﴿َلن ن ُّؤ ِمَن َلَك حىت تَ ف 

 .اآليات, وهذا أيضاا كالُم الُكفَّار فقد حصل من كالمهم ما يشبه نظم القرن, فدلَّ على حصول املعارضة
يف نزول العذاب,  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنَّ كفار قريش كانُوا معرتفني بوجود اإلله , وقدرته , وكانوا قد مسعوا التَّهديد الكثري من حممد : الوجه الثاين

جزاا لعرفوا كونه معجزاا , ألهنم أرباب الفصاحِة والبالغِة, ولو عرفوا ذلك لكان أقّل األحوال أن َيُشكُّوا يف نبوَّة حممد فلو كان القرآن مع
َنا ِحَجاَرةا مَِّن السمآء﴾: , ولو كانُوا كذلك ملا أقدموا على قوهلم -ملسو هيلع هللا ىلص- ألن  ,﴿اللهم ِإن َكاَن هذا ُهَو احلق ِمن  ِعنِدَك َفَأم ِطر  َعَلي  

 . الشَّاك ال يتجاسر على مثل هذه املبالغة وحيث أتوا هبذه املبالغة علمنا أنَّه ما الح هلم يف القرآن وجه من الوجوه املعجزة
أنَّ اإلتيان هبذا القدر من الكالِم ال يكفي يف حصول املعارضة؛ ألنَّ هذا القدر كالم قليل ال يظهر فيه وجوه : فاجلواب عن األول

 .غة الفصاحة والبال
َهب  أنَّه مل يظهر هلم الوجه يف كون القرآن معجزاا إالَّ أنَّهُ ملا كان معجزاا يف نفسه, فسواء عرفوا ذلك الوجه أو مل : واجلواُب عن الثَّاين 

, والبغوي, 46 ص   مصدر سابق, ج ,والطربي ,   ص 4ابن عادل, مصدر سابق, ج: انظر. يعرفوا فإنه ال يتفاوت احلال 
 .   ص  ق,جمصدر ساب

إن اهلل يفعل يف عباده كيف شان ألنه ال يسأل, وهو فعال ملا يريد, يعذب من يشاء من عباده من عصاهتم ويرحم من : قلت(    )
َلُبوَن﴾  : يشاء منهم, كما قال جل عاله ُُ َمن َيَشاُء َويَ ر َحُم َمن َيَشاءُ َوإِلَي ِه تُ ق  ُب  [.  :العنكبوت, اآليةسورة ]﴿يُ َعذِّ

: انظر. أنه إدخال أصابعهم يف أفواههم , قاله جماهد: هذا أحد التفسريين للمكاء, وإليه ذهب اجلمهور, والقول الثاين: قلت(    )
 .   ص   الطربي, مصدر سابق, ج
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إن املكاء والتصدية ليسا من جنس الصالة, فكيف يصح : اخل, جواب عما يقال[ أي جعلوا ذلك]
استثناؤمها منها؟ فأجاب بأهنم كانوا يعتقدون أهنما من جنسها, فجرى االستثناء على معتقدهم, كانوا 

وقال ﴿: يفعلون ذلك حني يشتغل النيب واملؤمنون بالصالة وقراءة القرآن, كما حكى اهلل عنهم بقوله
 .( )﴾ذا القرآن والغوا فيهالذين كفروا ال تسمعوا هل

ولكن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب,  ( )نزلت يف كفار مكة, ﴾إن الذين كفروا﴿: قوله
مث : ]قوله. أي يعملون عاقبة إنفاقها ﴾فسينفقوهنا﴿: قوله. فإن املشاهد يف الكفار ذلك إىل يوم القيامة

التعبري بثم إشارة إىل أهنم  ﴾ مث يغلبون﴿: قوله. أي وهي عدم وصوهلم ملقصودهم[ تكون يف عاقبة األمر
أي فهما قراءتان  ( )[وبالتخفيف والتشديد: ]قوله. ميهلون استدراجاا هلم, وزيادة حسرة هلم يف العاقبة

 .سبعيتان
جيمعه مرتاكماا بعضه : ]قوله. أو توكيد هلا ﴾ فريكمه﴿إما حال من اهلاء يف  ﴾ مجيعاا ﴿: قوله
ة أن هذا اجلمع قبل دخوهلم النار, وحينئذ فيكون بياناا حلاهلم يف املوقف كما ظاهر اآلي[ على بعض

أي اخلائبون يف الدنيا ويف  ﴾أولئك هم اخلسرون﴿: قوله. تقدم أنه يكون سبعون ألف قدم على قدم
 .اآلخرة

كأيب سفيان : ]قوله. أن يبلغ الكفار ما ذكر -ملسو هيلع هللا ىلص-أمر للنيب  ﴾قل للذين كفروا﴿: قوله
إمنا خصهم ألهنم هم الباقون من كفار مكة, ألن اآلية نزلت بعد بدر, وفيها قتل من قتل من  [وأصحابه

                                                             

 .6 : سورة فصلت, اآلية(    )
يوم بدر, قاله  -ملسو هيلع هللا ىلص-قتال رسول اهلل أهنا نزلت يف نفقة قريش يف : أحدمها, ذكر املفسرون يف هذه اآلية سببني مها: قلت(    )

,  -ملسو هيلع هللا ىلص-أهنا نزلت يف أيب سفيان استأجر معه يوم ُأحد ألفني من األحابيش ومنه كنانة ليقاتل هبم رسول اهلل : والثاين . الضحاك
                                :سوى من احناز إليه من العرب , قاله سعيد وجماهد واحلكم بن عيينة , ويف ذلك يقول كعب بن مالك 

 نع      أحابيش منهم حاسٌر ومق ۞۞موج من البحر وسطه  وجئنا إىل 
 .أربع                 ثالُث م ئني  إن كثرنا ف ۞۞ة               َّ ة آالف  وحن ن َنص ِي                    ثالث  

 .٠  ص ٠, والسيوطي, يف الدر, ج٠  ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر
قرأ ابن كثري ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو ﴿لَيِميز﴾  بفتح الياء خفيفا, وقرأ محزة والكسائى ﴿لُيميِّز﴾  بضم الياء (    )

 .٠6 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. والتشديد
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أي بأن ينطقوا [ عن الكفر] ﴾ إن ينتهوا﴿: قوله. صناديدهم, وبقي من بقي, فاخلطاب ملن بقي
ذا بالشهادتني صادقني مصدقني, فكلمة التوحيد سبب لالنتقال من ديون األشقياء, لديوان السعداء إ

علمت أن هذا الفضل ملن سبق له الكفر, فما بالك مبن مل يسبق له الكفر, وعاش مؤمناا ومات كذلك, 
فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضراا ملا احتوت عليه من املعاين, حىت َتتزج مع : ( )قال السنوسي

ومن : ]قوله ( ).رمعناها بلحمه ودمه, فإنه يرى هلا من األسرار والعجائب ما ال يدخل حتت حص
وأصل العود الرجوع عن الشيء بعد التلبس  ﴾ وإن يعودوا﴿: قوله. أي السيئة وأعظمها الكفر[ أعماهلم

به, وحينئذ فيكون املعَّن وإن يرتدوا عن اإلسالم بعد تلبسهم به, ويصح أن يفسر العود باالستمرار على 
إن : م لوط وغريهم ممن هلك, إن قلتأي كعاد ومثود وقو  ﴾فقد مضت سنت األولني﴿: قوله. الكفر

بأن التشبيه يف مطلق هالك, : وأجيب. فمحفوظة منه -ملسو هيلع هللا ىلص-هؤالء قد أصاهبم اهلالك العام, وأما حممد 
وإن كان ما سبق عاماا, وهذا خاص, واألقرب أن يراد باألولني من سبق قبلهم من أوالد عمهم وأقارهبم 

إن : تعليل حملذوف وال يصلح للجواب, وتقدير اجلوابممن قتل ببدر ومجلة فقد مضت سنة األوليني 
 .يعودوا هنلكهم كما أهلكنا األولني

أي  ﴾حىت ال تكون فتنة﴿: أي الكفار مطلقاا, مشركني أو غريهم, قوله ﴾وقتلوهم﴿: قوله
شوكة ألهل الشرك, أي بأن ينقرضوا رأساا, أو بدخوهلم يف اإلسالم, أو بأن يؤدوا اجلزية بدليل قوله 

فاملكلف  ( ),﴾حىت يعطوا اجلزية﴿: , إىل أن قال﴾قتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر﴿: اىلتع
. بالرفع فاعلها ﴾ فتنةا ﴿أشار بذلك إىل أن كان تامة و[ توجد: ]قوله. به مأخوذ من جمموع اآليتني

. مبحذوف خربها متعلق ﴾هلل﴿امسها و ﴾الدين﴿ناقصة و ﴾ويكون﴿ ﴾ويكون الدين كله هلل﴿: قوله

                                                             

نسبة للحسن بن اشتهر, ويلقب أيضا باحلسين  اإلمام حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي, وبلقب السنوسي هو(    )
َترج بدار العلوم مث باالزهر, وزاول احملاماة الشرعية  .تلمسان وهو تلمساين أيضا نسبة إىل بلدة ,علي بن أىب طالب من جهة أم أبيه

 .    ص  الزركلي  يف األعالم, ج: انظر. م4 6 مدة, وعمل يف التدريس إىل سنة 
ي رسالة صغرية جدا ذكر ذلك يف آخر رسالته متحدثا عن الشهادتني وختم به قاله يف رسالته املسماة مبنت السنوسية, وه(    )

 .الرسالة
 .6 : سورة التوبة, اآلية(    )
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: قوله. القراء السبعة على الياء التحتية, وقرأ يعقوب من العشرة بالتاء الفوقية ﴾مبا يعملون﴿: قوله
 .أي بالذين تعملونه من خري وشر[ فيجازيهم به]

هذا ثناء من اهلل على نفسه,  ﴾ نعم املوىل﴿: قوله. أي أعرضوا ومل ميتثلوا﴾ وإن تولوا﴿: قوله
قدمي, واملعَّن أن اهلل ينصر العبد ويشكره وال يضيعه, خبالف الناصر من اخللق, ينصر فهو محد قدمي ل

 .أشار بذلك إىل أن املخصوصة باملدجح حمذوف[ هو: ]قوله. ومين بذلك النصر
يسئلونك عن ﴿: تقدم أن احلق أن هذه اآلية مفصلة اآلية ( )﴾واعلموا أمنا غنمتم﴿: قوله

فأن هلل ﴿: قوله. ن ملا ونكرة ليشمل اجلليل واحلقري, والشريف والوضيعبيا﴾ من شيء﴿: قوله ﴾األنفال
أي [ يأمر فيه مبا يشاء: ]قوله. بفتح اهلمزة خرب حملذوف, والتقدير فحكمه أن مخسه هلل﴾ مخسه

للنيب وآلله, واليتامى, : قسم هلل يصرف يف الكعبة, واخلمسة أقسام. فاخلمس يقسم ستة أقسام
إنه يقسم مخسة أقسام : سبيل, وبذلك قال بعض األئمة غري األربعة, وقال األربعةواملساكني, وابن ال

فقط للخمسوة املذكورين, وذكر اهلل للتعظيم, وهذا ما كان يف زمنه, وأما بعد وفاته, فاخلمس الذي كان 
يأخذه النيب يوضع يف بيت املال, يصرف يف مصاحل املسلمني, وأما بعد وفاته, فاخلمس الذي كان 
يأخذه النيب يوضع يف بيت املال, يصرف يف مصاحل املسلمني, وهو كواحد منهم, وهبذاقال الشافعي, 

النظر فيه لإلمام, وقال أبو حنيفة سقط سهمه وسهم القرىب بوفاته, وصار الكل للثالثة : وقال مالك
هاشم فقط,  هذا مذهب الشافعي, وعند مالك اآلل بنو[ من بين هاشم وبين املطلب: ]قوله ( ).فقط

: قوله. آل علي, وآل عقيل, وآل جعفر, وآل عباس, وآل حارث: وعند أيب حنيفة فرق مخسة

                                                             

 :واختلف املفسرون يف حتديد الفيء والغنيمة على ثالثة أقاويلالفيء, [ احلشر]ذكرت فهذه اآلية الغنيمة ويف األخرى : قلت(    )
 .ة ما ظهر عليه من أموال املشركني والفيء ما ظهر عليه من األرضإن الغنيم: قال عطاء بن السائب  - 
 .إن الغنيمة ما أخذ عنوة , والفيء ما أخذ عن صلح: وقال الشافعي وسفيان الثوري - 
 ليت هي يف سور احلشر منسوخة بآيةإن الفيء والغنيمة سواء وهو كل مال أخذ من املشركني , وآية الفيء ا: وقال قتادة - 

 . ص 4, والقرطيب, مصدر سابق, ج   ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر .يف سورة األنفال الغنيمة اليت
 – ه    دار الكتب العلمية, : بريوت) , , طاالستذكار ,بن عبد الرب, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري: انظر(    )

, وما 6  ص  ج: أحكام القرآن للجصاصوما بعدها, و    4ص  ج: , والبن العريب يف أحكام القرآن4  ص  , ج(م٠٠٠ 
 .بعدها
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: قوله. أي احملتاج ولو غنياا ببلده[ املنقطع يف سفره: ]قوله. املراد هبم ما يشمل الفقراء ﴾ واملسكني﴿
هلل للتعظيم والتربك, كما هو إشارة إىل أن ذكر اسم ا ﴾ النيب﴿إمنا مل يقل اهلل, و[ أي يستحقه النيب]

بيان ملفهوم قوله [ واألمخاس األربعة: ]قوله. أي من األصناف اخلمسة[ من أن لكل: ]قوله. التحقيق
أشار بذلك إىل أن جوبا الشرط حمذوف, لداللة ما قبله عليه, واملراد علم [ فاعلموا ذلك: ]قوله. مخسة

أي على مدخول الباء, [ عطف على باهلل: ]قوله. رة لهذلك مع العمل مبقتضاه, ألن العلم اجملرد ال مث
. أي بظهوره واتضاحه[ الفارق بني احلق: ]قوله. اخل بيان ملا[ من املالئكة: ]قوله. وهو لفظ اجلاللة

واهلل ﴿: قوله. بدل من يوم األول ﴾ يوم التقى اجلمعان﴿: قوله. أي خبموده وذهابه[ والباطل: ]وقوله
: قوله. أي الثاين بدل اشتمال[ بدل من يوم: ]قوله. التذييل والتدليل ملا قبلهك  ﴾ على كل شيء قدير

والعدوة الشاطئ والشفري واجلانب, مسيت بذلك ألن  ( )أي فهما قراءتان سبعيتان,[ بضم العني وكسرها]
انب السيل يعدوها ويتجاوزها لعلوها عن الوادي, واملعَّن أنتم باجلانب القريب من املدينة, وهم باجل

 ( ).اآلخر, وبينهما مقدار الرامي
مبتدأ خربه حمذوف,  ﴾والركب﴿أشار املفسر إىل أن  ﴾أسفل منكم﴿[ كائنون مبكان: ]قوله

حبيث لو  ﴾أسفل منكم﴿يف مكان  ﴾والركب﴿ظرف صفة حملذوف, واملعَّن أن  ﴾أسفل﴿: وقوله
: قوله. اآلخر باخلروج للقتالأي أعلم كل منكم  ﴾ ولو تواعدمت﴿: قوله. استغاثوا بقومهم ألغاثوهم

مبعَّن أنكم مل توفوا بذلك, بل قد تتخلفون  ﴾ أي ألمكن اختالفكم يف التواعد,الختلفتم يف امليعد﴿
وهو مجعهم بغري ميعاد, [ فعل ذلك]علة حملذوف قدره املفسر بقوله  ( )﴾ليهلك﴿: قوله. عن اخلروج

أشار بذلك إىل أن [ أي بعد حجة]قوله . فرهأي  يستمر على ك[ يكفر: ]قوله. وإخراجهم بغري تأهل

                                                             

وة﴾  بضم العني(    ) وة﴾  بكسر العني وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائى  ﴿بالُعد  . قرأ ابن كثري وأبو عمرو ﴿بالِعد 
 .٠6 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر

 .   ص 6, مصدر سابق, جالسيوطي: انظر. على شاطىء البحر بثالثة أميال: قال الكليب (   ) 
ليقتل ببدر : أحدمها : ليهلك من هلك عن بينة وقحىي من حي عن بينة, توجيهان مشهوران للمفسرين: يف قوله تعاىل : قلت(    )

 .من قتل من مشركي قريش عن حجة , وليبقى من بقي عن قدرة 
اخلازن, مصدر سابق, : انظر.آمن بعد العلم بصحة إمياهنم  ليكفر من قريش من كفر بعد احلجة ببيان ما وعدوا , ويؤمن من: والثاين

 .٠٠ ص  ج
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, واملعَّن أنه مل يبق هلم عذر يف ( )﴾ لَتَ ر َكَُبَّ طََبقاا َعن طََبق  ﴿: مبعَّن بعد, على حد قوله تعاىل ﴾عن﴿
من ﴿: قوله. أي يستمر على احلياة وهي اإلميان ﴾وقحىي﴿قوله . عدم إمياهنم, بل صار كفرهم عناداا 

بأحوالكم  ﴾عليم﴿أي بأقوالكم  ﴾وإن اهلل مسيع﴿: قوله. قراءتان سبعيتان ( )بالفك واإلدغام, ﴾حي
 .فيجازيكم عليها

مفعول ثالث, ألن رأي العلمية تنصب مفعولني بال مهز, فإذا دخلت عليها  ﴾قليالا ﴿: قوله
, اهلمزة نصبت ثالثة, واملعَّن اذكر يا حممد هذه النعمة العظيمة, وهي رؤيتك إياهم يف املنام قليالا 

إن : وإشارة إىل ضعف الكفار, وأهنم يهزمون, وهبذا اندفع ما يقال ( ).تشجيعاا ألصحابك وتثبيتاا هلم
أي وأخربت أصحابك  ﴾ولو أراكهم كثرياا ﴿: قوله. رؤيا األنبياء حق, فكيف يراهم قليالا مع كثرهتم

 ﴾ اهلل سّلمولكن ﴿: قوله. عطف على فشلتم, عطف سبب على مسب ﴾ولتنازعتم﴿: قوله. بذلك
أي [ مبا يف القلوب: ]قوله. اخل متعلق بسلم[ من الفشل: ]مفعول له حمذوف قدره املفسر, وقوله

 ﴾ الصدور﴿اخلطرات والسرائر اليت احتوت عليها القلوب, فاملراد بصاحبات الصدور والسرائر, و
 .القلوب, من باب تسمية احلال باسم حمله

بصرية, فتنصب مفعوالا واحداا إن مل تدخل عليها اهلمزة, هذه الرؤية  ﴾ وإذ يريكموهم﴿: قوله
[ أيها املؤمنون: ]قوله. حال( قليالا )وإال نصبت مفعولني, فالكاف مفعول أول, واهلاء مفعول ثان, و

: علة لقوله[ لتقدموا عليهم: ]قوله. أي يف الواقع ونفس األمر[ وهم ألف: ]قوله. تفسري للكاف
. أي تقليلكم يف أعينهم[ وهذا: ]قوله. ﴾ ويقللكم﴿: علة لقوله[ ليقدموا: ]قوله. اخل ﴾ يريكموهم﴿

أي مثلي الكفار وكانوا ألفاا, فرأوا املسلمني [ مثليهم]أي املسلمني [ إياهم]أي الكفار, [ أراهم: ]قوله
: قوله. قدر ألفني, لتضعف قلوهبم, ويتمكن املسلمون منهم, فال تنايف بني ما هنا, وبني ما تقدم

                                                             

 .6 :سورة االنشقاق, اآلية(    )
عن بينة﴾  بياء واحدة مشددة وقرأ عاصم ىف رواية أىب  قرأ ابن كثري ىف رواية قنبل وأبو عمرو وابن عامر ومحزة والكسائى ﴿حيَّ (    )

 .٠6 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. ورة والثانية مفتوحةبكر ونافع ﴿من حِيَي﴾ بيائني األوىل مكس
أنه ألقى عليه النوم وأراه قلتهم يف نومه, وهو الظاهر يف اآلية, وإمنا أراه ذلك على هذا ما ذهب إليه مجهور املفسرين : قلت(    )

قاء عدوهم, ولوال ذلك ملا جازت هذه احلالة خالف ما هو به لطفاا أنعم به عليه وعلى أمته, ليكون أثبت لقلوهبم وأقدم هلم على ل
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-من اهلل تعاىل يف نبيه 
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بالبناء للفاعل أو  ﴾ترجع﴿: قوله. علة حملذوف تقديره فعل ذلك ليقضي اخل ﴾يقضي اهلل أمراا ل﴿
[ تصري: ]قوله: فاعل على األول, ونائب فاعل على الثاين ﴾األمور﴿قراءتان سبعيتان, و ( )للمفعول,

 .هذا على قراءة البناء للفاعل, وأما على القراءة البناء للمفعول, فمعناه ترد
: قوله. أي حاربتم مجاعة, والفئة اسم مجع ال واحد له من لفظه ﴾إذا لقيتم فئة﴿: قوله

أي فاملراد بالذكر ما يشمل الدعاء [ ادعوه بالنصر: ]قوله. أمر للمؤمنني يف أي زمان ( )﴾فاثبتوا﴿
 :قوله. ويصح أن يبقى الذكر على إطالقه, فيشمل مالحظته تعاىل بالقلوب, وأنه معهم بالعون والنصر

 .الرتجي مبنزلة التحقق ألنه وعد ووعد اهلل ال خيلف ﴾ لعلكم تفلحون﴿
عطف مسبب على سبب  ﴾فتفشلوا﴿: قوله. أي فيما يامركم به ﴾وأطيعوا اهلل ورسوله﴿: قوله

عطف مسبب على سبب أيضا, وهذا على  ﴾وتذهب رقحكم﴿: قوله. أي عن احلرب[ جتبنوا]قوله 
أي ويطلق على الغلبة [ قوتكم: ]قوله. , ينشأ عنه ذهاب الريحالرتتيب, فاالختالف ينشأ عن اجلَب

الدولة يف احلرب بفتح الدال ومجعها دول بكسر الدال, وأما دولة املال [ ودولتكم: ]قوله. والرمحة والنصرة
 .أي على قتاهلم ﴾واصربوا﴿: قوله. فبضم الدال ومعها دول بضم الدال

أبو جهل ومن معه, ذلك أهنم ملا بلغوا اجلحفة,  أي وهم ﴾كالذين خرجوا من ديرهم﴿: قوله
ال واهلل حىت نقدم : ارجعوا لقد سلمت عريكم, فقال أبو جهل ,وافاهم رسول اهلل أيب سفيان وقال هلم

ليمنعوا : ]قوله. بدراا, ونشرب اخلمر, وننحر اجلزور وتضرب علينا القيام, فيتسامع بذلك الناس ويهابوننا
قدره [ ومل يرجعوا بعد جناهتم: ]قوله. سلمني عن قافلتهم اليت كانت مع أيب سفيانأي ليمنعوا امل[ عريهم

                                                             

وهي قراءة عامة الناس , وقرأ األعرج : قرأ احلسن وعيسى بن عمر واألعمش ﴿َترِجع﴾  بفتح التاء وكسر اجليم , قال أبو حامت (    )
 .   ص  ابن عطية, مصدر سابق, ج: ظران. وابن كثري وأبو عمرو ونافع وغريهم ﴿تُرَجع﴾  بضم التاء وفتح اجليم

اثبتوا بقلوبكم واذكروا بألسنتكم فإن القلب قد يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان , فأمرهم : قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل(    )
راا ﴿رَ : قيل وينبغي أن يكون الذكر يف هذه احلالة مبا قاله أصحاب طالوت. بالذكر حىت جيتمع ثبات القلب واللسان َنا َصب   ب ََّنا أَف رِغ  َعَلي  

ويف اآلية دليل على مشروعية الذكر يف مجيع األحوال, حىت [. ٠  : سورة البقرة, اآلية]َوثَ ّبت  أَق َداَمَنا وانصرنا َعَلى القوم الكافرين﴾ 
م به وطاعة رسوله فيما يرشدهم إليه, يف هذه احلالة اليت ترجف فيها القلوب , وتزيغ عندها البصائر, مث أمرهم بطاعة اهلل فيما يأمره

  ج, الشوكاين, انظر. انتهى. وهناهم عن التنازع وهو االختالف يف الرأي, فإن ذلك يتسبب عنه الفشل, وهو اجلَب يف احلرب
 . ٠ ص
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ألن خروجهم ليس  ﴾ خرجوا﴿وما عطف عليه علة حملذوف ال, لقوله  ﴾ بطراا﴿املفسر إشارة إال أن 
هو وما بعده  ﴾بطراا ﴿: قوله. للبطر, بل ملنع الناس عن العري, والبطر علة لعدم رجوعهم بعد جناحها

قال ابن . مجع قيمة, وهي اجلارية املغنية[ القيام: ]قوله. فعول ألجله, والبطر كفران النعمة وعدم شكرهام
 ( ): مالك

  ۞....فعل وفعلة فعال هلما ۞                     
أي القبائل فيهابوننا, وقد بدهلم اهلل شرب اخلمور بشرب كأس املوت, [ الناس ذلكفيتسامح ب: ]قوله

عطف على بطراا, فهو يف  ﴾ويصدون﴿: قوله. يان بنوح النائحات, وحنن اجلزور بنح رقاهبموضرب الق
 ( ): قوة املصدر أي وصداا, قال ابن مالك

 ۞واعطف على اسم شبه فعل فعال ۞
ظاهره أهنما سبعيتان وليس كذلك, بل التاء الفوقية مل يقرأ هبا السبعة وال العشرة, [ الياء والتاء: ]قوله 

 .سبق قلم فذكرها
عطف قصة على قصة وإذا ظرف معمول حملذوف  ﴾وال تكونوا﴿عطف على  ﴾وإذ زين﴿: قوله
. أي ملا خافوا من أعدائهم حني اخلروج احلروب الكثرية[ ملا خافوا اخلروج: ]قوله[ اذكر: ]قدره بقوله

ء إبليس يوم بدر جا: اخل, قال ابن عباس[ وكان أتاهم: ]قوله. أي جمري ومعني ﴾وإين جار لكم﴿: قوله
: يف جند من الشياطني, معه راية يف صورة رجل من رجال بين مدجل بن سراقة بن مالك, فقال للمشركني

أي [ أَتذ لنا: ]قوله. أي نازلني من السماء[ ورأى املالئكة: ]قوله ( ).ال غالب لكم اليوم من الناس
إنه : إن قلت. أي بتسليط املالئكة علي[ ينأن يهلك: ]قوله. ترتك نصرتنا يف هذه احلالة فعلى مبعَّن يف

بأنه لشدة ما رأى من اهلول, نسي الوعد بأنه من : من املنظرين, فكيف خياف اهلالك حينئذ أجيب
. املنظرين, وما أشار له املفسر جواب عما يقال, إن الشيطان ال خوف عنده, وإال ملا كفر وأضل غريه

                                                             

 .   ص  ابن عقيل, مصدر سابق, ج: انظر .وقل فيما عينه اليا منهما :وصدره (    )
 .   ص  ابن عقيل, يف املصدر نفسه, ج: انظر. ده سهالوعكسا استعمل جت: وصدره(    )
 .4ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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 ﴾واهلل شديد العقاب﴿: قوله. كذب وال مانع من ذلك   ﴾إين أخاف اهلل﴿: وأجيب أيضاا بأن قوله
 .يصح أن يكون من مجلة قول الشيطان واعتذاره, أو مستأنف هتديد له من كالم اهلل تعاىل

أي  ﴾ والذين يف قلوهبم مرض﴿: أي الكائنون باملدينة, وقوله ﴾ وإذ يقول املنفقون﴿: قوله
. ال عبد اهلل بن أيب فقط, ومل يكن فيها ضعيف إميانالكائنون مبكة, إذ مل قحضر وقعة بدر منافق, إ

قدره إشارة إىل أن [ يغلب: ]قوله. عائد على الدين[ بسببه]مفعول خلرجوا والضمري يف [تومهاا : ]قوله
 .دليل عليه ﴾فإن اهلل عزيز حكيم﴿: جواب الشرط حمذوف, وقوله

 ﴾ ولو﴿لكفار وقت املوت, الرؤية بصرية, ومفعوهلا حمذوف تقديره حال ا ﴾ولو ترى﴿: قوله
أي فهما قراءتان سبعيتان, فعلى الياء [ بالياء والتناء: ]قوله. حرف شرط تقلب املضارع ماضياا عكس إن

قيل املراد مجيع الكفار  ﴾الذين كفروا﴿: قوله. األمر ظاهر, وعلى التاء فألن اجلمع جيوز تذكريه وتأنيثه
ن قتلوا ببدر, واختلف أيضاا يف وقت الضرب, فقيل عند املراد الكفار الذي: من وجد وسيوجد, وقيل

. أي من املالئكة[ حال: ]قوله. املوت تعجيالا للمساءة, وقيل ذلك يوم القيامة, وال مانع من اجلميع
مقامع : ]قوله. فيعقمون مجيع أجسادهم بالضرب ( ).املراد أمامهم وخلفهم ﴾وجوههم وأدبارهم﴿: قوله

ر امليم, وهي العصا من احلديد احملماة بالنار, ولو وضعت على جبال الدنيا مجع مقمعة بكس[ من حديد
فهو حال  ﴾ يضربون﴿إشارة إىل أنه معطوف على [ يقولون]قدر املفسر  ﴾وذوقوا﴿: قوله. لدكت
 .أيضاا 

متعلق مبحذوف خرب, والياء  ﴾مبا قدمت أيديكم﴿: اسم اإلشارة مبتدأ, وقوله ﴾ذلك﴿: قوله
دفع بذلك ما يقال إن إذاقة العذاب حاصلة, بسبب ما فعلوا جبميع . اخل[ رب هباع: ]سببيةز قوله

أعضائهم, فلم خصت األيدي؟ فأجاب مبا ذكر, وبعضهم فسر األيدي بالقدر مجع قدرة, فيكون املعَّن 
يد اهلل فوق ﴿: ذلك, بسبب ما قدمته قدرتكم وكسبكم, فإن اليد تطلق ويراد هبا القدرة, قال تعاىل

واملعَّن ذلك بسبب ما قدمت  ﴾مبا قدمت أ يديكم﴿معطوف على  ﴾وإن اهلل﴿: , قوله ( )﴾مأيديه

                                                             

كرمي   -هلالج لج- أستاههم, ولكن اهلل :وإمنا اجلمهور ذهبوا على أن املراد هباهذا على خالف ما ذهب إليه مجهور املفسرين, : قلت(    )
 .٠  ص   ابن عطية, مصدر سابق, ج: انظر. كَّنَّ ف
 .٠ :سورة الفتح, اآلية(    )
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ونفي الظلم عن اهلل كناية عن العدل, فكأنه قال  ﴾ وأن اهلل ليس بظالم للعبدين﴿أيديكم وبسبب 
دفع بذلك ما يتوهم [ أي بذي ظلم: ]قوله. ذلك بسب بالذي قدمته أيديكم, وبسبب عدل اهلل فيكم

ظاهر اآلية, أن أصل الظلم ثابت هلل, واملنفي كثرته, فأجاب املفسر بأن هذه الصيغة ليست للمبالغة من 
 ( ):بل للنسب, قال ابن مالك

  .يف نسب أغَّن عن اليا فقبل ۞۞ومع فاعل وفعال فعل 
 ( )﴾وما اهلل يريد ظلماا للعلمني﴿: وحيئنذ فقد انتفى أصل الظلم, بل ال يريده أصالا, قال تعاىل

, ألن اإلرادة ال تتعلق إال باجلائز, والظلم من اهلل مستحيل عقالا, ألن حقيقة التصرف يف ملك الغري 
 .من غري إذهنن وال يتصور العقل ملكا لغري اهلل

: الكاف متعلقة مبحذوف خرب ملبتدأ حمذوف, قدره املفسر بقوله ﴾كدأب ءال فرعون﴿: قوله
تفصيل للدأب وتفسري له, والكسف  ﴾ كفروا بئيات اهلل﴿: لهقو . -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذا تسلية له [ دأب هؤالء]

: قوله. واملسخ من كل عذاب عام, وهالك كفار هذه األمة بالسيف, فاملماثلة يف مطلق اهلالك
أي تعذيب : ]قوله. كالدليل ملا قبله  ﴾إن اهلل قوي شديد العقاب﴿: قوله. الباء سببية ﴾بذنوهبم﴿

 .مأي بسبب ما قدمت أيديه[ الكفرة
اجلار واجملرور متعلق خرب عن اسم اإلشارة, واجلملة تعليل جملموع املعلول وعلته  ﴾بأن اهلل﴿: قوله

 ( ):جمزوم بسكون النون احملذوفة َتفيفاا, قال ابن مالك ( )﴾مل يكن﴿: قوله. السابقني
                                                             

 .6٠ ص  ابن عقيل, مصدر سابق, ج: انظر(    )
 .٠4 : سورة آل عمران, اآلية(    )
 :ذكر العلماء هلذه اآلية مخسة أوجه (    )

 . مل يك مغرياا نعمة أنعمها عليهم بالنصر هلم على أعدائهم حىت يغريوا ما بأنفسهم من الثقة به والتوكل عليه: أحدها
 .مل يك مغرياا نعمته عليهم يف كف أعدائهم عنهم حىت يغريوا ما بأنفسهم من طاعته والكف عن معصيته : اينوالث

 .من تأدية حق اهلل تعاىل منه . مل يك مغرياا نعمته عليهم يف الغَّن والسعة حىت يغريوا ما بأنفسهم : والثالث
 .ا ما بأنفسهم من اإلميان مل يك مغرياا نعمته يف الثواب واجلزاء حىت يغريو : والرابع

 .مل يك مغرياا نعمته عليهم يف اإلرشاد حىت يغريوا ما بأنفسهم من االنقياد : واخلامس
 .٠6 -  ٠ ص ٠, وابن كثري, مصدر سابق, ج4٠ ص   الفخر الرازي, فتفسريه, ج: انظر

 .64 ص  ابن عقيل, مصدر سابق, ج: انظر(    )
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 .حتذف نون وهو حذف ما التزم ۞۞ومن مض ارع لكان منجزم 
النون فالتقى ساكنان, حذفت الواو اللتقائهما, مث حذفت  وأصله يكون دخل اجلازم فسكنت

أي يرتكوا ما جيب للنعم من شكرها والقيام حبقها, ويرتبكوا [ يبدلون نعمتهم كفراا : ]قوله. النون َتفيفاا 
عدم الشكر, وعدم القيام حبقها, واملعَّن يبدلون ما هبم من احلال إىل حال أسوأ منه, فتغريت نعمة 

 .بأحوالكم  ﴾عليم﴿ألقوالكم  ﴾وأن اهلل مسيع﴿: قوله. ة العذاب هلمإماهلهم مبعاجل
اخل, كرره تفصيالا ملا قبله, ألنه مقام ذم وهو كاملدح, البالغة فيه  ﴾ كدأب ءال فرعون﴿: قوله

فأهلكنهم ﴿: قوله. أي كقوم نوح وهود, وقوم صاحل وغريهم ﴾والذين من قبلهم﴿: قوله. اإلطناب
كانوا ﴿: قوله. أشار بذلك إىل أن املراد بآل فرعون هو وآله[ قومه معه: ]قوله. أي بسببها﴾ بذنوهبم
فيه مراعاة معَّن كل, ولو روعي لفظها لقيل وكل كان ظاملاا وكل صحيح, وإمنا روعي معناها  ﴾ ظلمني

وال أي حني قدم رسول اهلل املدينة, وعاهدهم أن ال قحاربوه [ ونزل يف قريظة: ]قوله. مراعاة للفواصل
يعاونوا عليه, فنقضوا عهده وأعانوا عليه مشركي مكة بالسالح مث قالوا نسينا وأخطأنا, فعاهدهم الثانية, 

 .يوم اخلندق -ملسو هيلع هللا ىلص-فنقضوا أيضاا, وَتالؤوا مع الكفار على قتال رسول اهلل 
يف ذلك إشارة إىل أهنم مبعزل من جنسهم, وإمنا هم من جنس الدواب  ﴾إن شر الدواب﴿: قوله

 .﴾ إن هم إال كاألنعم بل هم أضل﴿: قال تعاىل ( )ذلك هم شر من مجيع أفرادها,ومع 
ال يعينون ]قوله . بدل من املوصول قبله, أو نعت أو عطف بيان ﴾الذين عهدت منهم﴿قول 

فشرّد ﴿: قوله. أي تظفرن هبم ﴾فإما تثقفنهم﴿: قوله. أي كفار مكة, فنقضوا أوالا وثانياا [ املشركني
 ﴾من خلفهم﴿: قوله. سببية, والكالم على حذف مضاف, أي بسبب عقوبتهم وتنكيلهمالباء  ﴾هبم

مفعول لشرد, واملراد مبن خلفهم كفار مكة, واملعَّن إذا ظفرت بقريظة فعاقبهم, ليتفرق كفار مكة وغريهم 
 .حىت ال يكون هلم قوة على حماربتك. مبن نقض عهدك ويتعظوا هبم, فصريهم عربة لغريهم

                                                             

املعَّن املقصود تفضيل الدواب الذميمة كاخلنزير والكلب العقور على الكافرين الذين حتم  :اآليةقال ابنة عطية يف معَّن هذه (    )
ابن : انظر. عليهم بأهنم ال يؤمنون , وهذا الذي يقتضيه اللفظ , وإما الكافر الذي يؤمن فيما يستأنفه من عمره فليس بشر الدواب

 .   ص  عطية, مصدر سابق, ج
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: خطاب عام للمسلمني ووالة األمور, وإن كان أصل نزوهلا يف قريظة, قوله ﴾ما َتافنوإ﴿: قوله
أي أعلمهم بأن ال عهد هلم بعد اليوم فشبه العهد بالشيء الذي يرمى, وطوى ذكر  ﴾فانبذ إليهم﴿

عذرهم أي مل يكن [ بان تعلمهم به: ]قوله. املشبه به, ورمز له بشيء من لوازمه وهو النبذ, فإثباته َتييل
واحلاصل أنه إذا ظهرت أمارات نقيض العهد, وجب على اإلمام أن . ظاهراا بيناا, وإال فال قحتاج لإلعالن

ينبذ عهدهم, ويعلمهم باحلرب قبل الركوب عليهم, حبيث ال يعد اإلمام غادراا هلم, وإن ظهرت اخليانة 
إن اهلل ال قحب ﴿: قوله ( ).درهم بالقتالظهوراا مقطوعاا به, فال حاجة إىل نبذ العهد وال األعالم, بل يبا

أي يف الكفار الذين خلصوا وهربوا, [ ونزل فيمن أفلت: ]قوله. تعليل لألمر بنبذب العهد ﴾ اخلائنني
وهذا تسلية لرسول اهلل وأصحابه, حيث حزنوا وعلى جناة من جنا من الكفار, وكان غرضهم استئصاهلم 

 .بالقتل واألسر
طاب لرسول اهلل, واملعَّن ال تظن يا حممد الذين كفروا فائتني اهلل وافرين اخل ﴾وال حتسَب﴿: قوله

من عقابه, إهنم ال يعجزونه, وهذا وإن كان يف أهل بدر, إال أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص 
, والثاين مجلة ال سبقوا, وهذا على قراءة ﴾ الذين كفروا﴿األول : السبب, وحسب تتعدى للمفعولني

وقية, وأما على قراءة الياء التحتية, فالذين كفروا فاعل, واملفعول األول حمذوف تقديره أنفسهم  التاء الف
أي مع الياء التحتية ال [ ويف قراءة بفتح أن: ]قوله. ﴾ سبقوا﴿كما قال املفسر, واملعفول الثاين مجلة 

أن التاء فيها وجهان, فتح إن خالفاا ملا يومهه املفسر من أهنا أربع, وحاصلها  ( )غري, فالقراءات ثالث,
 .أي اليت للتعليل[ تقدير الالم: ]قوله. وكسرها, والياء فيها وجه واحد, وهو فتح أن ال غري

                                                             

إمنا كان الغدر يف حق اإلمام أعظم وأفحش منه يف غريه ملا يف ذلك : قال علماؤنا رمحة اهلل عليهم: يب رمحه اهللقال اإلمام القرط(    )
من املفسدة, فإمنا إذا غدروا وعلم ذلك منهم ومل ينبذوا بالعهد مل يأمنهم العدو على عهد وال صلح, فتشتد شوكته ويعظم ضرره, 

فأما إذا مل يكن للعدو عهد فينبغي أن يتحيل عليه بكل حيلة, . , وموجبا لذم أئمة املسلمنيويكون ذلك منفرا عن الدخول يف الدين
وقد اختلف العلماء هل جياهد مع اإلمام الغادر, " . احلرب خدعة: "وعليه قحمل قوله صلى اهلل عليه وسلم. وتدار عليه كل خديعة

: انظر. والقوالن يف مذهبنا. وذهب بعضهم إىل اجلهاد معه. ائن والفاسقفذهب أكثرهم إىل أنه ال يقاتل معه, خبالف اخل. على قولني
 .   ص   القرطيب, مصدر سابق, ج

 .٠4 -٠٠ ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر(    )
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: بيان ملا قوله ﴾ من قوة﴿: قوله. أي للكفار مطلقاا, أو لناقضي العهد ﴾ وأعّدوا هلم﴿: قوله
: وهو على املنرب يقول -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل مسعت رسول : هذا احلديث رواه عقبة بن عامر قال[ هي الرمي]

املراد بالقوة : وقيل ( )ثالثاا, أخرجه مسلم," أال إن القوة الرمي" ,﴾وأعّدوا هلم ما استطعتم من قوة﴿
مجيع ما يتقوى به يف احلرب على العدو, من سالح ورمي وخيل ورجال ودروع وغري ذلك, وال منافاة 

, ألن املراد معظم القوة الرمي على حد "ال إن القوة الرميأ: "بني هذا وبني قوله عليه الصالة والسالم
أي مساعي, وإال فالقياسي ملا يقتضي [ مصدر: ]قوله. وهذا هو األحسن ( )احلج عرفة, والندم توبة,

أي  : ]قوله. أي بالرباط الذي هو مبعَّن الربط ﴾ ترهبون به﴿: قوله. االشرتاك, كقاتل وخاصم وضارب
سبب نزول اآلية, وإال فالعربة بعموم اللفظ, فاملراد مجيع الكفار يف أي زمان  هذا باعتبار[ كفار مكة

أجيب بأن املراد بإرهاهبم, إدخال الرعب . أورد عليهم أن املنافقني ال يقاتلون[ وهم املنافقون: ]قوله
أو : ]قوله. واحلزن يف قلوهبم, ألهنم إذا شاهدوا قوة املسلمني وشهامتهم, وكان ذلك مرهباا وخمّوفاا هلم

. أي ال تعلمون بواطنهم وما انطووا عليهم ﴾ال تعلموهنم﴿: قوله. أو مانعة خلو, فتجوز اجلمع[ اليهود
أي [ جزاؤه] ﴾ يوّف إليكم﴿: قوله. أي يف جهاد الكفار ﴾وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهلل﴿: قوله

َواهَلُم  يف َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحبَّة  أَنَبَتت  َسب َع َسَناِبَل يف  مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَم  ﴿: فاحلسنة بسبعمائة قال تعاىل
أي ومساه ظلماا ألن وعده باخلري ال يتخلف [ تنقصون منه شيئاا : ]قوله. , اآلية ( )﴾ُكلِّ ُسنبُ َلة  مَِّئُة َحبَّة  

ك الغري, وال ملك فكأنه واجب, وضده مستحيل, وليس املراد الظلم احلقيقي, ألن التصرف يف مل
 .ألحد معه

                                                             

ثِّ َعَلي ِه َوَذمِّ َمن  َعِلَمهُ مثَّ نَ  صحيح مسلم,: انظر(    ) ِل الرَّم ِي َواحلَ  َمارَِة , بَاب َفض   .٠ 6 برقم,    ص  ِسَيُه, جِكَتاب اإل ِ
 :فيه مخسة أقاويل ذكر العلماء يف املراد بقوله ﴿من قوة﴾  : قلت(    )

القوة التصايف : والثالث, القوة السالح, قاله الكليب: والثاين, أن القوة ذكور اخليل, ورباط اخليل إناثها, وهذا قول عكرمة: أحدها
روى يزيد بن أيب حبيب عن أيب علّي اهلمزاين عن . القوة الرمي: واخلامس, هلل تعاىل والرغبة إليهالقوة الثقة با: والرابع, واتفاق الكلمة

َتطَع ُتم  مِّن قوة﴾  َأاَل ِإنَّ الُقوَة الرميُ : "يقول على املنرب -ملسو هيلع هللا ىلص-مسعت رسول اهلل : عقبة بن عامر قال  وا  هَلُم  مَّا اس  قاهلا ثالثاا, " ﴿َوَأِعدُّ
 . ٠6 ص ٠وما بعده, وابن كثري, مصدر سابق, ج   ص   الطربي, مصدر سابق, ج: نظرا. وعليه اجلمهور

 . 6 :سورة البقرة, اآلية(    )
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أي الكفار مطلقاا وبنو قريظة, وعلى هذين القولني, يتخرج القول بالنسخ  ﴾وإن جنحوا﴿: قوله
اخل, وهذا مبين على أن املراد  ( )[قال ابن عباس: ]والقول بالتخصيص, الذي أشار له املفسر بقوله

واألمانة فال نسخ, إذ يصح عقد ذلك لكل   بالصلح عقد اجلزية, وأما إن أريد بالصلح غريه من اهلدنة
من أن اجلزية ال تضرب إىل عال أهل الكتاب فقط,  ( )كافر, وهذا التقرير مرور على مذهب الشافعي,

إن اجلزية تضرب على كل كافر صح سباؤه, كان من أهل الكتاب أو ال, فعلى مذهبه ليس : وقال مالك
وتوّكل على ﴿: قوله. أي فهما قراءتان سبعيتان ( )[تحهابكسر السني وف: ]قوله. يف اآلية نسخ أصالا 

 .تعليل ملا قبله ﴾إن اهلل هو السميع العليم﴿: قوله. أي فوض أمرك له ﴾ اهلل
. شرط حذف جوابه, تقديره لصاحلهم وال َتف من عذرهم ﴾ وإن يريدوا أن خيدعوك﴿: قوله

باطنية, وهي نصره لك من غري واسطة,  أي قّواك بأسباب ﴾ هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني﴿: قوله
مجع إحنة وهي العداوة والشحناء اليت كانت بني [ بعد اإلحن: ]قوله. وبأسباب ظاهرية وهم املؤمنون

أي بعد أن كان ما كان بينهم من البغضاء والعداوة  ﴾ وأّلف بني قلوهبم﴿: قوله ( ).األوس واخلزرج
و أن رجالا من قبيل لطم لطمة واحدة, لقاتل عنه أهل واحلروب العظيمة, مائة وعشرين سنة, حىت ل

قبيلته, حىت يدركوا ثأرهم, فلما آمنوا برسول اهلل زالت تلك احلالة, وانقلبت العداوة حمبة يف اهلل ورسوله, 

                                                             

جماهد وزيد بن أسلم وعطاء اخلراساىن وعكرمة واحلسن وقتادة كلهم ذهبوا على أن اآلية قلت ليس هو وحده بل قال به (    )
﴿قَاتُِلوا  الذين اَل يُ ؤ ِمُنوَن باهلل َواَل باليوم اآلخر َواَل قُحَرُِّموَن َما َحرََّم اهلل َوَرُسولُُه َواَل  :ىلمنسوخة بآية السيف ىف براءة, وهى قوله تعا

ال , ولكن قوهلم هذا  [6 :سورة التوبة, اآلية] يَِديُنوَن ِديَن احلق ِمَن الذين أُوُتوا  الكتاب حىت يُ ع طُوا  اجلزية َعن َيد  َوُهم  َصاِغُروَن﴾
يقوى, ألن يف آية براءة األمر بقتاهلم إذا أمكن ذلك, وإن مل يتمكن فإن جتوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه اآلية الكرمية ﴿َوِإن 

 .   ص ٠ابن كثري, ج: انظر. يوم احلديبية, فال منافاة وال نسخ وال َتصيص -ملسو هيلع هللا ىلص -َجَنُحوا ﴾ وكما فعل النىب 
 .6  ص  , جابن العريب, مصدر سابق: انظر(    )
قرأ عاصم وحده ىف رواية أىب بكر ﴿وإن جنحوا للِسل م﴾  بكسر السني وقرأ الباقون ﴿للَسل م﴾ , وروى حفص عن عاصم (    )

 .٠4 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: انظر. ﴿للَسل م﴾  أيضا بالفتح
ويرجع نسبهم إىل كهالن واستوطنت يثرب جبانب من قبائل األزد هاجرت إبان اهنيار سد مأرب مع اخلزرج  , مهااألوس واخلزرج(    )

الرسول بينهم وبني املهاجرين وهم اليوم  ى, وقد آخ-ملسو هيلع هللا ىلص-اخلزرج وقد اشتهرتا هاتني القبيلتني باألنصار ألهنم من نصروا نيب اهلل 
 .   ص  ابن كثري, البداية والنهاية, ج: انظر .يلقبون باألنصار
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اخل, هذا امتنان من اهلل على نبيه  ﴾ لو أنفقت ما يف األرض﴿: قوله. فكان معجزه عظيمة لرسول اهلل 
 .العظيمة بتلك النعمة
الذين كانوا حاضرين : فاملراد باملؤمني ( )نزلت ببدر,: قيل ﴾ يا أيها النيب حسبك اهلل﴿: قوله

وقعتها, فيكون يف ذلك مدح عظيم هلم, ودليل على شرفهم, ويؤخذ من ذلك, أن املؤمنني إذا اجتمعت 
املؤمنني ما التفت هلم إال قلوهبم مع شخص ال خيذلون أبداا, وليس يف ذلك اعتماد على غري اهلل, ألن 

نزلت يف إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه, بعد : إلمياهنم وكوهنم حزب اهلل, فرجع األمر هلل, وقيل
إسالم ثالثة وثالثني رجالا وست نسوة, فيكون هو متمماا ألربعني, فعلى األوىل اآلية مدينة كبقيتها, 

ينة, وال مانع أهنا نزلت مرتني مبكة يوم إسالم عمر ومرة وعلى الثانية تكون اآلية مكية اثناء سورة مد
 .معطوف على لفظ اجلاللة ﴾ ومن اتبعك﴿: قوله. باملدينة يف أهل بدر

إن يكن ﴿: قوله. أي مرهم أمراا أكيداا, أو رغبهم فيه ( )﴾حّرض املؤمنني على القتال﴿: قوله
اقصة, فعشرون امسها, ومنكم خربها, حال, وإما ن ﴾ منكم﴿و ﴾ عشرون﴿إما تامة وفاعلها  ﴾ منكم

األول والرابع بالياء ال غري, والثاين والثالث : وقع هنا مخس مرات ﴾ يكن﴿و. وهكذا يقال فيما بعد
. واخلامس بالياء والتاء, كما سيأيت للمفسر, فما سكت عنه فبالياء ال غريه, وما نبه عليه ففيه الوجهان

اهلل وهذا خرب مبعَّن األمر, لقلة املسلمني وكثرة الكافرين,  أي حمتسبون أجرهم عند ﴾صربون﴿: قوله
التكليف أن املسلمني وليهم اهلل, فهم معتمدون عليه, ومتوكلون عليه فبذلك الوصف  : وحكمة ذلك

                                                             

ملا : ملا أسلم عمر رضي اهلل عنه, ملا ورد يف الدر املنثور عن ابن عباس رضي اهلل منهما, قال  والذي يظهر أن اآلية نزلت: قلت(    )
ُبَك اهلل َوَمِن اتبعك ِمَن : تسعة وثالثون رجالا وامرأة, مث إن عمر أسلم صاروا أربعني فنزل -ملسو هيلع هللا ىلص-أسلم مع النيب  ﴿ياأيها النىب َحس 

ثالثة وثالثون وست نسوة مث  -ملسو هيلع هللا ىلص-ملا أسلم مع النيّب : مت, عن سعيد بن جبري, قالوذكر أيضا ونسبه إىل ابن أيب حا. املؤمنني﴾
ُبَك اهلل﴾  . 6 ص ٠السيوطي, يف الدر, مصدر سابق, ج: انظر. أسلم عمر نزلت ﴿ياأيها النىب َحس 

لت على املسلمني, وأعظموا ملا نزلت هذه اآلية, ثق: , قال-رضي اهلل عنهما– عن عبد اهلل بن عباسأخرج الطربي يف تفسريه (    )
﴿اآلن خفف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعفا : فنسخها باآلية األخرى فقال ,أن يقاتل عشرون مئتني, ومئة ألفا, فخفف اهلل عنهم

هلم وكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم مل ينبغ : فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني﴾, قال
   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. وإن كانوا دون ذلك, مل جيب عليهم أن يقاتلوا, وجاز هلم أن يتحّوزوا عنهم ,أن يفروا منهم

 .    ص  , وابن هشام, مصدر سابق, ج  ص
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وأما الكفار فال ناصر هلم, وهم معتمدون على قوهتم, وذلك داع  ( )كان الواحد مكلفاا بقتال عشرة,
يف اآلية من احملسنات البديعية االحتباك, وهو احلذف من كل نظري ما أثبت يف و  ( )للضعف واهلزمية,

اآلخر, فقد أثبت صابرون يف األول, وحذف الذين كفروا منه, وأثبت الذين كفروا يف الثاين, وحذف 
أي وقد كان هذا يف صدر اإلسالم وكان فرار املائة من [ وهذا خرب مبعَّن األمر: ]قوله. لفظ الصرب منه

أي فهما قراءتان سبعيتان, واملراد الضعف يف  ( )[بضم الضاد وفتحها: ]قوله. أللف حراماا, مث نسخا
األبدان, لكثرة العبادة والتعب, فرمحهم اهلل وأكرمهم, وأيضاا علم اهلل ضعف من يأيت بعد الصدر األول 

ستمر ذلك األمر إىل يوم أي وقد ا[ وهو خرب مبعَّن األمر: ]قوله. وعن القتال, فخفف اهلل عن اجلميع
أي وكانوا سبعني من صناديدهم, روي أنه ملا [ ونزل ملا أخذوا الفداء من أسرى بدر: ]قوله. القيامة

يا رسول اهلل, أهلك : ما تقولون يف هؤالء؟ فقال أبو بكر: -ملسو هيلع هللا ىلص-جيء باألسارى, قال رسول اهلل 
يا : ن لنا قوة على الكفار, وقال عمروقومك استبقهم لعل اهلل أن يتوب عليهم, وخذ منهم فداء يكو 

رسول اهلل, كذبوك وأخرجوك, قدمهم نضرب أعناقهم, مكن علياا من عقيل فيضرب عنقه, ومكن محزة 
انظر وادياا كثري احلطب, فأدخلهم مث : من العباس يضرب عنقه, فإن هؤالء أئمة الكفر, وقال ابن رواحة

                                                             

: وله تعاىلوهذا يوم بدر جعل على كل رجل من املسلمني قتال عشرة من املشركني فشق ذلك عليهم فنسخ بق: قال جماهد(    )
 .6 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. ﴿اأَلَن َخفََّف اللَّهُ َعنُكم﴾

كذا كل من اعتمد على نفسه البدنية فهو مهزوم وأما من اعتمد على نفسه اإلميانية فالقوة عنده بإذن اهلل, ومن مجع : قلت(    )
من الضعيف, ومن هنا علم أن الكفار بعد اعتمادهم على قوهتم بني االثنني فذاك حممود ألن املؤمن القوي أحب إىل اهلل من املؤ 

وكانوا يقاتلون للحمية اجلاهليِة واتّباِع خطواِت الشيطاِن وإثارِة ثائرِة البغي والُعدواِن فال البدنية فإهنم يقاتلون ألجل مادة دنيوية 
دنيوية فيِشّحون هبا وال يعرِّضوهنا للزوال مبزاولة احلروِب واقتحاِم يستحقون إال القهَر واخلِذالَن فالسعادُة عندهم ليست إال هذه احلياة ال

احتساباا وامتثاالا بأمر اهلل تعاىل وإعالءا لكلمته وبينما املؤمنون يقاتلون  موارِد اخلطوب فيميلون إىل ما فيه السالمُة فيِفرون فُيغلبون,
أن ال سعادَة يف هذه احلياة الفانية وإمنا السعادُة هي احلياُة الباقيُة فال يبالون وابتغاءا لرضوانه كما فعل املؤمنون يف غزواهتم, ويعتقدون 

 هبذه احلياِة الدنيا وال يقيمون هلا وزناا فُيقِدمون على اجلهاد بقلوب قوية وعزائم صحيحة فيقوم الواحُد منهم مثل مقام الكثري فذلك
ُروَن صابرون : قوله تعاىل ِ﴾  اخل﴿ ِإن َيُكن ّمنُكم  ِعش   .يَ غ ِلُبوا  ِما ئَ تَ ني 

قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائى ﴿ُضعفا﴾  بضم الضاد ىف كل القرآن, وقرأ عاصم ومحزة ﴿َضعفا﴾  بفتح (    )
. الضاد ىف ذلك وكذلك ىف الروم وخالف حفص عاصما فقرأ عن نفسه ال عن عاصم ىف الروم ﴿من ضعف﴾ , ضعفا بالضم مجيعا

 .٠6 -٠4 ابن جماهد, مصدر سابق, ص: نظرا



  

349 

 

بهم, مث دخل فقال ناس يأخذ بقول عمر, وقال ناس ومل جي أضرمه عليهم ناراا فسكت رسول اهلل 
إن اهلل ليلني قلوب رجال حىت : يأخذ بقول ابن رواحة, مث خرج رسول اهلل عليه الصالة والسالم, فقال

: تكون ألني من اللَب, ويشد قلوب رجال حىت تكون أشد من احلجارة وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم
ب  ُهم  فَِإن َُّهم  ﴿: ومثل عيسى قال ( )﴾ ِمينِّ َوَمن  َعَصاين فَِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيم َفَمن تَِبَعيِن فَِإنَّهُ ﴿ ِإن تُ َعذِّ

ِكيمُ  رَّبِّ اَل َتَذر  َعَلى ﴿: , ومثلك يا عمر مثل نوح قال( )﴾ِعَباُدَك َوِإن تَ غ ِفر  هَلُم  فَِإنََّك أَنَت ال َعزِيُز احلَ 
َر ِض ِمَن ال َكاِفرِيَن  ُدد  َعَلى قُ ُلوهِبِم   ﴿: , ومثل موسى( )﴾َديَّاراا األ  َواهلِِم  َواش  اآلية,  ( )﴾َرب ََّنا اط ِمس  َعَلى أَم 

قال عمر بن " اليوم أنتم عالة, فال يفلنت أحد منهم, إال بفداء أو ضرب عنقه: "مث قال رسول اهلل
منهم الفداء وهو عن كل واحد فهوى رسول اهلل ما قاله أبو بكر, ومل يهوه ما قلت, وأخذ : اخلطاب

عشرون أوقية من الذهب, وقيل أربعون أوقية, إال العباس فأخذ منه مثانون أوقية عن نفسه, وعن ابين 
أخيه عقيل بن أيب طالب ونوفل بن احلارث مثانون, وأخذ منه وقت احلرب عشرون, فجملة ما أخذ منه 

يا : ت, فإذا رسول اهلل وأبو بكر يبكيان, قلتفلما كان من الغد جئ: مائة ومثانون أوقية, قال عمر
رسول اهلل, أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت, وإن مل أجد تباكيت 

أبكي للذي عرض ألصحايب من أخذهم الفداء, فقد عرض علي عذاهبم : لبكائكما, فقال رسول اهلل
 ( ).آليةفنزلت ا -ملسو هيلع هللا ىلص-أدىن من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه 

وهذا من باب حسنات األبرار سيئات املقربني, فرسول اهلل لن يعمل إال ما أبيح له, وإمنا عتابه  
تعليماا ملن يتوىل األمور من أمته حسن السياسة من أنه ال يقبل الفداء من الكفار حىت يكون قادراا عليها 

                                                             

 .6 :سورة إبراهيم, اآلية(    )
 .4  :سورة املائدة, اآلية(    )
 .6 :سورة نوح, اآلية(    )
 .44:سورة يونس, اآلية(    )
بني ابن  منهذه القصة صحيحة ولكن مل يروها كلها راو واحد على حنو ما أوردها املصنف بل وردت جمزءة يف كتب السنن, (    )

, والرتمذي [ 4 ص  املسند, مصدر سابق, ج], وأمحد [٠6 ص  ابن أيب شيبه يف مسنده, مصدر سابق, ج]أيب شيبة 
دار الكتب العلمية, : بريوت),  , طتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذياملباركفوري, أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم, ]
  .وغريهم[ 64ص   تفسريه, مصدر سابق, ج يف], والطرباين [ ٠ ص  ج( ط.ت.د
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ى الفوقية تتعني اإلمالة يف أسرى, وعلى أي فهما سبعيتان, لكن عل[ بالتاء والياء: ]قوله. وظافراا هبم
 .التحتية جتوز اإلمالة وعدمهما

: قوله ( )﴿حىت يثخن يف األرض﴾ أي تظهر شوكة اإلسالم وقوته, وذل الكافرين,: قوله
أي يرضاها  ﴾ واهلل يريد اآلخرة﴿: قوله ( ).أي متاعها, مسي عرضاا لزواله وعدم ثباته ﴾ عرض الدنيا﴿

هكذا مشى املفسر على  ﴾ وما كان لنيب أن يكون له أسرى﴿: أي قوله ( )[منسوخوهذا : ]قوله. لكم
هذا القول وهوضعيف, بل ما هنا مقيد باإلثخان, أي كثرة القتال املرتب عليها عز اإلسالم وقوته, وما 

فإذا أثخنتموهم فشدوا : يأيت يف سورة القتال من التخيري حمله بعد ظهور شوكة اإلسالم حيث قال
فإذا علمت ذلك, فاآليتان متوافقتان يف أن كالا يدل على أنه ال بد من تقدمي اإلثخان مث  ( )ثاق,الو 

 .بعده الفداء
 ﴾ من اهلل﴿مبتدأ, ومجلة  ﴾كتب﴿حرف امتناع لوجود, و ﴾لوال﴿ ( )﴾لوال كتاب﴿: قوله

ن اهلل مكتوب واخلرب حمذوف تقديره موجود, واملعَّن لوال وجود حكم م ﴾سبق﴿: صفة له, وكذا قوله

                                                             

هو الغلبة واالستيالء, قاله السدي, وكثرة القتل لُيعزَّ به املسلمون قلت مجع املصنف هنا بني قويل أهل العلم يف توجيه اآلية (    )
 .4 ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. قاله جماهد. ويذل به املشركني

 .لقلة بقائهيعين املال, مساه عرضاا (    )
ابن أيب شيبة وابن املنذر عن جماهد رضي اهلل عنه يف قوله ﴿ما كان لنيب أن يكون له أسرى ذكر السيوطي يف الدر ونصبه إىل (    )

 . ٠ ص ٠السيوطي, مصدر سابق, ج: انظر. نزلت الرخصة بعد, إن  شئَت فمّن وإن  شئَت ففاد: حىت يثخن يف األرض﴾  قال
وا ال َوثَاَق فَِإمَّا َمّناا ب َ : اىلوهي قوله تع(    ) ع ُد َوِإمَّا ِفَداء َحىتَّ َتَضَع ﴿َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضر َب الرِّقَاِب َحىتَّ إَِذا أَث َخنُتُموُهم  َفُشدُّ

لُ  ر ُب أَو زَارََها َذِلَك َوَلو  َيَشاُء اللَُّه اَلنَتَصَر ِمن  ُهم  َوَلِكن لَِّيب   سورة ]َو بَ ع َضُكم بِبَ ع ض  َوالَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اللَِّه فَ َلن ُيِضلَّ أَع َماهَلُم  ﴾  احلَ 
 [. :حممد, اآلية

: قال جماهد وسعيد بن جبري (كتاب)﴿لوال كتاب من اهلل﴾  اخل أربعة أقوال للمفسرين, وذلك يف حتديد كلمة : ويف قوله تعاىل(    )
 . ق ألهل بدر أن يعذهبم ملسهم فيما أخذوه من فداء أسرى بدر عذاب عظيملوال كتاب من اهلل سب

لها من أهل بدر عذاب يلوال كتاب من اهلل سبق يف أنه سيحل لكم الغنائم ملسكم يف تعج: وقال ابن عباس وأبو هريرة واحلسن وعبيدة
 .ه على جهالة ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيملوال كتاب من اهلل سبق أن ال يؤاخذ أحداا بعمل أتا: وقال ابن اسحاق .عظيم

لوال قضاء من اهلل سبق لكم أهل بدر يف اللوح احملفوظ, بأن اهلل حمُِل  لكم الغنيمة, وأن اهلل قضى فيما قضى أنه ال : وقال الطربي
ا شهد املشهد الذي شهدَتوه  ناصراا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ببدر مع رسوال اهلل ُيِضّل قوماا بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون, وأنه ال يعذب أحدا
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بإحالل الغنائم ملسكم اخل, فهو عتاب على ترك األوىل, ال على فعل منهي عنه, تنزيهاا لرسول اهلل عن 
 .أي بسبب ما أخذمت ففي للسببية ﴾ فيما أخذمت﴿: قوله. مثل ذلك

 .أي خالصاا ال شبهة فيه ﴾ الطيبت﴿: قوله. أي أكالا حالالا  ﴾ حلالا ﴿: قوله
عم رسول اهلل  ( )نزلت يف العباس ﴾ ن آمنوا قل ملن يف أيديكم من األسرىيا أيها الذي﴿: قوله

وكان أحد العشرة الذين ضمنوا أن يطعموا الناس الذين خرجوا من مكة لبدر, وكان معه عشرون  -ملسو هيلع هللا ىلص-
أن قحبسها من فدائه, فأىب وقال  -ملسو هيلع هللا ىلص-أوقية من ذهب, فلما أخذ أسرياا أخذت منه, فكلم رسول اهلل 

يا حممد أترتكين أتكفف قريشاا ما : ت به لتستعني به علينا فال نرتكه لك, فقال العباسشيء خرج: له
فأين الذهب الذي وضعته عند أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت هلا إين : بقيت؟ فقال رسول اهلل

لفضل, ال أدري ما يصيبين يف وجهي هذا, فإن حدث يب احلارث فهذا املال لك ولعبد اهلل ولعبيد اهلل ول
وما يدرك يا ابن أخي؟ فإين أعطيتها إياه يف سواد الليل, ومل يطلع عليه أحد إال اهلل, : فقال العباس

أشهد أن ال إله إال اهلل , وأشهد أن حممداا عبده ورسوله, وأنك صادق, : أخربين به ريب, فقال: فقال
اآلية, فكان العباس ﴾ يا أيها النيب﴿ :وأمر ابين أخيه عقيالا ونوفل بن احلارث فأسلما, فنزل قوله تعاىل

أبدلين اهلل خرياا مما أخذ مين, عشرين عبدا جتاراا يضربون مبال كثري, أدناهم يضرب بعشرين ألفاا : يقول
مكان العشرين أوقية, وأعطاين زمزم, وما أحب أن يل هبا مجيع أموال أهل مكة, وأنا أنتظر املغفرة من 

أي باإلمالة وتركها فالقراءات [ ويف قراءة األسرى: ]قوله. مالة ال غريباإل ﴾ من األسرى﴿: ريب, قوله
 .وكلها سبعية  ثالثة,

                                                                                                                                                                                                    

والذي يظهر يل أن قول األخري هو األقرب ألنه مجع بني مجيع األقول . ديَن اهلل لنالكم من اهلل, بأخذكم الغنيمة والفداء, عذاب عظيم
 .   ص ٠, والسيوطي يف الدر, ج 6ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر. وضمنها

 .٠4 ص  , ج, والبغوي, مصدر سابق ٠ص   الطربي, مصدر سابق, ج: انظر(    )
﴿من األسرى﴾  وقرأ أبو عمرو وحده من السبعة ﴿من األسارى﴾  وهي قراءة أيب جعفر وقتادة ونصر بن : وقرأ مجهور الناس(    )

ن اب: انظر. عاصم وابن أيب إسحاق, واختلف عن احلسن بن أيب احلسن وعن اجلحدري وقرأ ابن حميصن ﴿من لسرى﴾  باإلدغام
 .   ص  عطية, مصدر سابق, ج
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أي ينقض العهد الذي عاهدوك عليه, وهو أن ال  ﴾ خيانتك﴿: بيان ملا قوله[ من الفداء: ]قوله
: قوله(. إلسالمرضينا با: )أي قوهلم[ مبا أظهروا من القول: ]قوله. قحاربوك, وال يعاونوا عليك املشركني

 .﴾ وإن يريدوا خيانتك﴿: هذا يف احلقيقة جواب الشرط الذي هو قوله[ فليتوقعوا]
أي سبق هلم اإلميان واالنتقال مع رسول اهلل من مكة إىل  ﴾ إن الذين آمنوا وهاجروا﴿: قوله

لِل ُفَقرَاء ﴿: املدينة, وهم السابقون األولون الذين حضروا الغزوات قبل الفتح, الذين قال اهلل فيهم
َواناا َويَنُصُرو  َواهلِِم  يَ ب تَ ُغوَن َفض الا مَِّن اللَِّه َوِرض  رُِجوا ِمن ِديارِِهم  َوأَم  لَِئَك ال ُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأخ  َن اللََّه َوَرُسوَلُه أُو 

. هم يف سبيل اهللمتعلق جباهدوا أي بذلوا أمواهلم وأنفس ﴾بأموهلم وأنفسهم﴿: قوله ( )﴾ُهُم الصَّاِدقُونَ 
 . ومل يذكرهم املفسر ألهنم تبع لرسول اهلل ( )أي واملهاجرين,[ النيب] ﴾والذين ءاووا﴿: قوله
ميَاَن ِمن قَ ب ِلِهم  قحُِبُّوَن َمن  َهاَجَر ﴿: أي الذين قال اهلل فيهم[ وهم األنصار: ]قوله اَر َواإل ِ َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤوا الدَّ

ثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهم  َوَلو  َكاَن هِبِم  َخَصاَصةِإلَي ِهم  َواَل جيَِ  : قوله ( ),﴾ُدوَن يف ُصُدورِِهم  َحاَجةا ممَِّّا أُوتُوا َويُ ؤ 

                                                             

 .4:سورة احلشر, اآلية(    )
اإلميان باهلل تعاىل, ورسوله, مث هاجروا  , سبقوا غريهم إىل-ملسو هيلع هللا ىلص-اسم يطلق على مجاعة من أصحاب رسول اهلل  املهاجرون(    )

من املهاجرين  ﴿والسابقون األولون :وأمواهلم إعالء لكلمة اهلل ونشر دينه, قال تعاىل تاركني قومهم وعشريهتم ومنازهلم وأوطاهنم
وهو الرتك والفراق, واملهاجر لفظ إسالمي اقرتن مبن  واملهاجرون مجع مهاجر مأخوذ من اهلجر[. ٠٠ :سورة التوبة, اآلية]واألنصار﴾ 

وقيل  رضوان,واملهاجر من الصحابة من شهد بيعة ال. إىل اإلميان وفارق قومه حفظاا لدينه أو رآه وسبق غريه -ملسو هيلع هللا ىلص-صحب الرسول 
﴿للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم  :من صّلى القبلتني, وقيل من شهد بدراا, وهم الذين جاء فيهم قوله تعاىل

 .[4:, اآليةاحلشرسورة ]ورضواناا وينصرون اهلل ورسوله أولئك هم الصادقون﴾  يبتغون فضالا من اهلل
على أعدائه من  -ملسو هيلع هللا ىلص-آمنوا باهلل تعاىل ونصروا رسوله  رج, ومن واالهم من سكان املدينة الذيناسم ُأطلق على األوس واخلز  األنصار

فاألنصار مصطلح  [.٠٠ :سورة التوبة, اآلية]﴿والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار﴾  :أهل الكفر باهلل ورسوله, قال تعاىل
: أرأيت اسم األنصار كنتم تسمَّون به, أم مسّاكم اهلل؟ قال :قلت ألنس: "إسالمي خالص اقرتن جبماعة من الصحابة, عن غيالن قال

: انظرمتفق عليه, [. ٠٠ : سورة التوبة, اآلية]﴿والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار﴾  :حمكم تنزيله بل مسانا اهلل إذ يقول يف
. اإلميان من الصحابة رة والنصرة الذين سبقوا إىلفاألنصار من السابقني األولني يف اهلج .  4 ص  ج مصدر سابق,احلميدي, 

وكانوا سبعة نفر, وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعني, والذين آمنوا حني قدم  والسابقون األولون من األنصار هم أهل بيعة العقبة األوىل,
  .مصعب بن عمري فعلمهم القرآن عليهم

 .6: سورة احلشر, اآلية(    )
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أي فكان األنصار ينصرون املهاجرين وبالعكس, وكان املهاجري يرث األنصاري  ( )[يف النصرة واإلرث]
بسكر الواو : ]قوله. أي بأن أقاموا مبكة ﴾جرواومل يها﴿: الذي آخاه معه رسول اهلل وبالعكس قوله

مبتدأ خربه اجلار  ﴾شيء﴿و. زائدة[ من] ﴾من شيء﴿: قوله  أي فهما قراءتان سبعيتان,[ وفتحها
أي ال إرث بني املهاجرين واألنصار, وبني الذين مل [ فال إرث بينكم وبينهم: ]قوله. واجملرور قبله

اعرتض بأن الغنيمة اليأخذها إال من قاتل, وهؤالء مل [ نيمةوال نصيب هلم يف الغ: ]قوله. يهاجروا
اسم اإلشارة على ما تقدم, من أن اإلرث بني [ وهذا منسوخ: ]قوله. يقاتلوا, فاألوىل حذف هذه العبارة

: قوله ( ).املهاجرين واألنصار ثابت باإلميان واهلجرة, ومنفي بني من مل يهاجر وبني األنصار واملهاجرين
وإن استنصروكم يف ﴿: ,  قوله﴾وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض﴿: أي وهو قوله[ سورةبآخر ال]

 ( )﴾والذين ءامنوا ومل يهاجروا﴿أي طلبوا منكم النصرة ألجل إعزاز الدين, والضمري عائد على  ﴾الدين
أي [ موتنقضوا عهده: ]قوله. أي من الكفار, وهم أهل مكة ﴾إال على قوم بينكم وبينهم ميثق﴿: قوله

أي فهما [ يف النصرة واإلرث: ]قوله. الصلح الكائن باحلديبية سنة ست على ترك القتال عشر سنني
 .أي وال نصرة[ فال إرث بينكم وبينهم: ]قوله. ثابتان بني الكفار بعضهم لبعض

                                                             

. أولئك بعضهم أعوان بعض :ء على تفسري عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما, واجلمهور خيالفونه يف هذا وقالواهذا بنا: قلت(    )
 . 6ص  ابن كثري, مصدر سابق, ج: انظر

ابن : انظر. قرأ مجهور السبعة ﴿َواليتهم﴾  بفتح الواو, وقرأ الكسائي , وقرأ األعمش وابن وثاب ﴿ِواليتهم﴾  بكسر الواو(    )
 . ٠6 اهد, مصدر سابق, صجم
رياث فنسخت اليت أي كانوا يعملون بذلك حىت أنزل اهلل تعاىل ﴿َوأُولُوا  اأَلر َحاِم بَ ع ُضُهم َأو ىَل بِبَ ع ض  يف َكَتاِب اللَِّه﴾  يعين يف امل (   )

 .قبلها وصار التوارث لذوي األرحام
 .املؤمنون من املهاجرين : األول :نَّهُ تعاىل ذكر للمؤمنني أقساماا ثالثة قال أهل العلم إنَّ هذا لرتتيٌب يف غاية احلسن, أل(    )

فهؤالء هلم بسب . املؤمنون الذين مل يهاجروا: والقسم الثالث .األنصار وهم أفضل النَّاس وبنيَّ أنه جيب أن يوايل بعضهم بعضاا : والثاين
حكمهم متوسطاا مبعَّن أنَّ الوالية للقسم األوَّل منفية عن هذا القسم, إالَّ بإمياهنم فضل, وبسبب ترِك اهلجرة هلم حالة نازلة , فيكون 

م يكونون حبيُث لو استنصروا املؤمنني, واستعانوا هبم نصروهم وأعانوهم , فهذا احلكم متوسط بني اإلجالل, واإلذالل, وأمَّا الكف ار أهنَّ
مني منقطعني عنهم من كل الوجوه, فال يكون بينهم والية وال فليس هلم ما يوجب شيئاا من أسباب الفضيلة, فوجب كون املسل

 .٠٠  ٠ابن عادل الدمشقي, مصدر سابق, ج: انظر.مناصرة 
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 ﴾ تكن﴿فعل الشرط, و ﴾ تفعلوه﴿إن شرطية مدغمة يف ال النافية, و ﴾إال تفعلوه﴿: قوله
إن مل تفعلوا ما ذكر من تويل املؤمنني وقطع الكفار, بل توليتم الكفار, وقطعتم : واملعَّن .جواب الشرط

املؤمنني, تكن فتنة يف األرض وفساد كبري, ألنه يرتتب على ذلك, قوة الكفار, وضعف املسلمني, وهذا 
ة الكفار وقطع إن مل تفعلوا ما هنيتم عنه من مواال: ما حل به املفسر, وقحتمل أن ال زائدة واملعَّن

 .املؤمنني
اخل ليس مكرراا مع ما تقدم, ألن ما هنا بيان لفضلهم, وما تقدم  ﴾والذين آمنوا وهاجروا﴿: قوله

وما هنا يف اهلجرة قبل الفتح,  ( )بيان لكوهنم أولياء بعض, وأيضاا ما تقدم يف اهلجرة قبل عام احلديبية,
: قوله. أي الكاملون يف اإلميان بال شك ﴾ملؤمنون حقاا أولئك هم ا﴿: قوله. كان قبل احلديبية أو بعدها

أي ال تعب فيه وال مشقة, ويؤخذ من هذه اآلية أن  ﴾ورزق كرمي﴿: قوله. أي لذنوهبم ﴾هلم مغفرة﴿
مجيع املهاجرين واألنصار مبّشرون باجلنة من غري سابقة عذاب, وأما ما ورد من أن املبّشرين عشرة, 

أي بعد احلديبية قبل الفتح, وألنه بعد الفتح ال  ﴾من بعد﴿: قوله ( ).فألهنم مجعوا يف حديث واحد
أي حمسوبون منكم, ويف اآلية دليل على أن املهاجرين األولني أعلى  ﴾ فأولئك منكم﴿: قوله. هجرة

: قوله. وأجل من املتأخرين باهلجرة, ألن اهلل أحلقهم هبم, ومن املعلوم أن املفضول يلحق بالفاضل
هذه اآلية نزلت بعد الفتح, وهي ناخسة لآلية املتقدمة, وهي مرياث املهاجرين  ﴾ رحاموأولو األ﴿

                                                             

من بعد نزول اآلية , وقيل : املؤمنون املهاجرون من بعد صلح احلديبية وهي اهلجرة الثانية , وقيل: واملراد هبم قيل : قال األلوسي(    )
 .٠4 ص 6األلوسي, مصدر سابق, ج: انظر. األصح أن املراد هبم الذين هاجروا بعد اهلجرة األوىلمن بعد غزوة بدر , و : 
َل السنة واجلماعة ال يشهدون ملعني  من أهل القبلة ال جبنة  وال بنار إال من شهد له رسول اهلل (    ) , -ملسو هيلع هللا ىلص-هذا ما ذهب إليه أه 

ُروا باجلنة وهم السابقون األولون من املهاجرين واألنصار عامة  والعشرة املبشرون باجلنة فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين ُبشِّ
 .يف مكان  واحد, وهم الذين يشتهر عند الناس أهنم العشرة املبشرون باجلنة

َرُهم  النيب  َرُهم باجلنة أكثرمن عشرة, عددهم كثري من الصحابة؛ ولكن ُخصَّ هؤالء بفضل  ألن َُّهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-والذين َبشَّ باجلنة  -ملسو هيلع هللا ىلص-َبشَّ
أنه  : عن عبد الرمحن بن األخنس أنه مسع سعيد بن زيد وهو يشهد على رسول اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص-يف مكان واحد, ويف حديث  واحد ساقَ ُهم 

 كان معه عاشر عشرة فقال أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وعلي يف اجلنة وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجلنة وعبد
" الرمحن بن عوف يف اجلنة وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة وإن أشأ أخربتكم بالتاسع فقال القوم من هو يا سعيد فقال هو أنا مث بكى

؛ ألنَّ  .6٠ ص  , ج466الطرباين, املعجم األوسط, برقم: انظر ر  فهؤالء هم أفضل الصحابة وترتيبهم يف الفضل كرتتيبهم يف الذِّك 
 .ليه عثمان مث يليه علي إىل آخرهكرتتيبهم يف الفضل, فأبو بكر أفضل ويليه عمر مث ي  رَت َّبَ ُهم  ؟ النيب 
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املراد هبا القرآن, ألن : وقيل[ أي اللوح احملفوظ: ]قوله. متعلق بأوىل[ ومن التوارث: ]قوله. لألنصار
أي [ رياثومنه حكمة امل: ]قوله. قسمة املواريث مذكورة يف سورة النساء من كتاب اهلل وهو القرآن
 . التوارث مبقتضى اإلميان واهلجرة بدون قرابة ونسخة والتوارث بالقرابة

 
 .والحمد هلل رب العالمين

 

 
 
 
 
 
 

۞۞۞۞۞ 
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 الخاتمة
 :أمور منها( حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني)يتضح من دراسة هذا الكتاب 

  رد كثريا من اإلسرائيليات دون تبني أن الصاوي يورد األحاديث الصحيحة والضعيفة كما أنه يو
َتحيص وال عزو, كما أ,ه يورد كثريا األحاديث باملعَّن مما جعل الكتاب يف غاية احلاجة إىل من 

 .قحققه وخيرجه
  إن اإلمام الصاوي كواحد من العلماء يوافق مذهب السلف يف بعض القضايا  العقدية كاإلميان

 .باملالئكة وكتبه ورسله واإلمامة وغريها
 ما أنه يوافقهم يف قضايا وكان خيالفهم يف بعض القضايا العقدية كاستواء اهلل عز وجل على وك

 .العرش وجميئه يوم القيامة ونزوله غلى مساء الدنيا يف ثلث الليل األخري
  واتضح يل خالل دراسة احلاشية أن الصاوي له موقف متميز عامة يف حترير بعض مسائل العقدية

رر املسألة مبنطق أشعري وأخرى سلفي كما هو احلال يف مسألة إثبات عن سلفه فتجده مرة قح
 .احلكمة هلل

  تبني يل أنه له موقف مشكور يف إنكار ما كان عليه املتصوفون اليوم من قرع الطبول والتغين
 .باملزامري والرقص وأكد أن ذلك من البدع احملدثة

 : التوصيات
جرييني أن يقوموا بإَتام ما تبقى من األجزاء يف  هذا أوصي اإلخوة الباحثني خاصة من طالب الني

 .الكتاب لتعم الفائدة, أسأل اهلل الكرمي رب العرش العظيم أن يسهل للجميع
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي. 
 املعجم الوسيط   . ط.ت.د. إبراهيم مصطفى و أمحد الزيات و حامد عبد القادر و حممد النجار

 . طدار الدعوة, 
 النهاية يف غريب احلديث  . م6٠6  -ه  66  . ابن األثري, أبو السعادات املبارك بن حممد

 . املكتبة العلمية, ط: بريوت. واألثر
 دار : بريوت. -ملسو هيلع هللا ىلص-مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول  .ط.ت.د. أمحد إبراهيم الشريف

 .ط.د, الفكر العريب
  دار ابن القيم, : القاهرة. خاص يف الفكر الصويفتقديس األش. م ٠٠ -ه    . أمحد لوح

 . ط
 دار احلديث,ط: القاهرة. املسند .م 66 -ه 6   . أمحد بن حممد بن حنبل . 
 ط ,املكتب اإلسالمي: بريوت. ط.ت.د. اجلامع .األزدي, معمر بن راشد . 
 دار  :بريوت. هتذيب اللغة. م ٠٠ . األزهري, أبو منصور حممد بن أمحد بن طلحة بن نوح

 . إحياء الرتاث العريب, ط
 املهذب يف فقه اإلمام . م 66 -ه     . إسحاق الشريازي, إبراهيم بن علي بن يوسف وأب

 . دار القلم, ط: الشافعي, دمشق
 املدينة املنورة. معجم الشيوخ. م66٠ –ه٠   . أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل ,اإلمساعيلي: 

 . ط ,مكتبة العلوم واحلكم
 كشف اخلفاء ومزيل األلباس عما اشتهر . ه٠4   -م 644 . ن حممد العجلوينإمساعيل ب

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. من األحاديث على ألسنة الناس
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 الرياض. سلسلة األحاديث الصحيحة. م666 -ه٠   . األلباين, حممد ناصر الدين :
 . مكتبة املعارف, ط

 م  جالء العينني يف حماكمة  64 -ه ٠  . اآللوسي, نعمان بن حممود بن عبد اهلل
 . مطبعة املدين, ط: املدينة النبوية. األمحدين

 دار إحياء الرتاث العريب, : بريوت. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .ط.ت.د
 . ط

 دار الكتب اللبناين, ط: بريوت. التفسري معامل حياته منهجه اليوم. م 66 . أمني اخلويل . 
 بريوت. التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح.  م 64  -ه   ٠  . أنور شاه, حممد الكشمريي :

 . دار الكتب العلمية, ط
 بيان التوحيد الذي بعث اهلل به الرسل . م666  -ه  ٠   . بن باز, عبد العزيز بن عبد اهللا

إلفتاء والدعوة واإلرشاد رئاسة إدارة البحوث العلمية وا: الراض. مجيعا وبعث به خاَتهم حممدا
 . إدارة الطبع والرتمجة, ظ

 اجلامع الصحيح . م64٠  –ه ٠٠  . حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل اجلعفي. البخاري
 . دار ابن كثري, ط: بريوت. املختصر

 دار : بريوت. األدب املفرد. م646  –ه ٠6  . البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل
 . البشائر اإلسالمية, ط

 كنز العمال يف سنن   . م 64 -ه  ٠  . الربهان فوري, علي بن حسام الدين املتقي اهلندي
 . ط ,مؤسسة الرسالة: بريوت. األقوال واألفعال

 ه ٠   .الربي, حممد بن أيب بكر بن عبد اهلل بن موسى األنصاري التلمساين -
 . ط, ار الرفاعيمكتبة د: الرياض .اجلوهرة يف نسب النيب وأصحابه العشرة .م 64 

 دار إحياء الرتاث العريب, ط: بريوت. هداية العارفني. ط.ت.د. البغدادي إمساعيل باشا . 
 دار طيبة,  ط. معامل التنزيل. م66٠  -ه  ٠   . البغوي, أبو حممد احلسني بن مسعود . 
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 دار: بريوت. البناية يف شرح اهلداية .م64٠ -ه٠٠  . بكر حممود بن أمحد احلنبلي وأب 
 . ط ,الفكر

 ط. دار املعارف, د: مصر. أنساب األشراف. م6 6 . البالذري, أمحد بن قحىي. 
 إحتاف فضالء البشر يف . ه ٠   -م٠٠6 . البناء, أمحد بن حممد بن عبد الغين الدمياطي

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. القراءات األربعة عشر
 باملنح احملمديه علي منت  ةمحديتوحات األالف. م٠ 4 -ه ٠   .أمحد بن أيب بكر ,البوصريي

 . مطبعة اخلريية, ط: مصر. اهلمسريه
 ,بريوت. أنوار التنزيل وأسرار التأويل .م64٠ . أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد البيضاوى :

 . دار الفكر, ط
 دار الكتب : بريوت. دالئل النبوة. م644 . البيهقي, أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي

 . لعلمية, طا
 ط ,مكتبة السوادي: جدة. األمساء والصفات .ط.ت.د . 
 مكتبة املعارف, ط: الرياض. سنن الرتمذي. ط.ت.د. الرتمذي, حممد بن عيسى أبو عيسى . 
  الدليل الشايف على املنهل الصايف .ط.ت. د. مجال الدين يوسف أبو احملاسن, تغري بردىابن. 

 . ط. مكتبة اخلاجني: مكة
 ط دار الوفاء,: القاهرة. جمموع الفتاوى .م ٠٠ -ه6    .ة, أمحد بن عبد احلليمابن تيمي . 
 اجلواهر احلسان يف  .م66٠ -ه4   . الثعاليب, أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف

 . ط ,دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. تفسري القرآن
 بريوت. الكشف والبيان. م ٠٠  -ه      . الثعليب, أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم :

 . دار إحياء الرتاث العريب, ط
  ,دار : القاهرة. عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار. م664 . عبد الرمحن بن حسن اجلربيت

 . الكتب املصرية, ط
 ط.اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية, د: القاهرة. مظهر التقديس. ط.ت.د. 
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 بريوت. املفتاح يف الصرف. م64٠  -ه  ٠٠  . ن عبد الرمحناجلرجاين, عبد القاهر ب :
 . مؤسسة الرسالة, ط

   ط دار الكتاب العريب,: بريوت. التعريفات .ه ٠ . 
 غاية النهاية يف طبقات القرآء. م٠٠6  –ه ٠   . ابن اجلزري, حممد بن حممد بن حممد .

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت
 دار الكتب : بريوت. شرح معاين اآلثار. ه66  . حممد أبو جعفر الطحاوي, أمحد بن

 . العلمية, ط
 مكتبة علوم الدين, ط: إمامية. ه4   . أبو جعفر النحاس, حممد بن إمساعيل الصقار . 
 ط.منشأة املعارف باإلسكندرية, د: القاهرة. مصر احلديثة. ط.ت.د. جالل قحىي. 
 دار : بريوت. سالك إىل ألفية ابن مالكأوضح امل .ط.ت.د .مجال الدين عبد اهلل األنصاري

 . ط ,الفكر
 إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل  .م66٠ . ابن مجاعة, حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل

 . ط ,دار السالم: بريوت. التعطيل
 املطبعة العامرة: مصر. حاشية اجلمل على تفسري اجلاللني. ه ٠  . اجلمل, سليمان اجلمل .

 .ط.د
 دار إحياء : بريوت .شرح كتاب التصريف أليب عثمان .ه ٠  . ف البن جين, املنصابن جين

 . ط ,الرتاث
 نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه . م 64  -ه   ٠  . بن اجلوزي, أبو الفرج عبد الرمحنا

 . ط. مؤسسة الرسالة: بريوت. والنظائر
 شرح شذور  .م ٠٠ -ه     . اجَلوَجري, حممد بن عبد املنعم بن حممد القاهري الشافعي

عمادة البحث العلمي باجلامعة : اململكة العربية السعودية. الذهب يف معرفة كالم العرب
 . ط ,اإلسالمية, املدينة املنورة
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 بريوت. الصحاح يف اللغة وصحاح العربية.  م 64٠ -ه٠٠  . إمساعيل بن محاد, اجلوهري :
 . دار العلم للماليني, ط

 مكتبة نزار : الرياض. تفسري ابن أيب حامت الرازي .م66٠  – ه٠   . ابن أيب حامت الرازي
 . , طمصطفى الباز

 اجملروحني من  .م٠٠٠  – ٠   . حممد بن حبان بن أمحد بن حبان, البسيت أبو حامت
 . , طدار الصميعي. احملدثني

 املستدرك على . م66٠ –ه    . احلاكم النيسابوري أبو عبداهلل, حممد بن عبداهلل
 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. حيحنيالص

 بريوت. صحيح ابن حبان. م 66  –ه     . ابن حبان, حممد بن حبان بن أمحد :
 . مؤسسة الرسالة, ط

 اإلصابة يف َتييز الصحابة,  .ه     .ابن حجر العسقالين, أبو الفضل أمحد بن علي الشافعي
 . دار اجليل, ط: بريوت

   ٠6ط.دار املعرفة, د: بريوت. البخاري فتح الباري شرح صحيح. ه. 
   ٠6للمطبوعات, ط األعلمي مؤسسة: بريوت. امليزان لسان. م646  – ه . 
  .دار العصمة, ط: مكة. تقريب التهذيب. ط.ت.د . 
    6  دار الكتب :بريوت . التلخيص احلبري يف َتريج أحاديث الرافعي الكبري. م646 -ه

 . العلمية, ط
 دار الفكر : بريوت. احمللى. ط.ت.د. و حممد علي بن أمحد بن سعيدابن حزم الظاهري, أب

 .ط.العريب, د
 دار الكتب : بريوت. مجهرة أنساب العرب. م  ٠٠  -ه       . بن حزم, علي بن أمحدا

 . العلمية, ط
 املدينة . معرفة الثقات. م 64  -ه  ٠  . أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صاحل العجلى

 . الدار, طمكتة : املنورة
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 دار السالم, ط: القاهرة. احلديث يف علوم القرآن. م ٠٠  –ه     . احلسن أيوب . 
 دار : بريوت. الكامل يف التاريخ .ه    . أبو احلسن الشيباين, علي بن حممد بن حممد

 . الكتب العلمية, ط
 ار, طكتبة الد: املدينة املنورة  .معرفة الثقات .م 64  –ه  ٠  . أبو احلسن العجلي . 
 شرح األمشوين على ألفية ابن . م 664  -ه 6   . أبو احلسن, علي بن حممد بن عيسى

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. مالك
 دار : بريوت. شرح املعلقات السبع. م ٠٠  -ه      . احلسني بن أمحد بن احلسني الزوزين

 . إحياء الرتاث العريب,ط
 دار إحياء الرتاث : بريوت. تفسري روح البيان. ط.ت.د. حقي, إمساعيل بن مصطفى اخللويت

 .ط.العرىب, د
 اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم. م ٠٠  -ه      . احلميدي, حممد بن فتوح .

 . دار ابن حزم, ط: بريوت
 ه     . حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النحوي األندلسيحيان,  وأب- 

 . دار الكتب العلمية, ط :بريوت. البحر احمليط. م 66 
 لباب التأويل يف معاين . م6٠6  -ه66  . اخلازن, علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي

 . دار الفكر, ط: بريوت. التنزبل
 اإليضاح يف علوم البالغة. ط.ت.د. اخلطيب القزويين, أبو عبد اهلل حممد, ابن قاضي القضاة .

 . دار اجليل, ط: بريوت
 دار صادر, : بريوت. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. م6٠6 . ن حممدابن خلكان, أمحد ب

 .  ط
    6 وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف : مكة. اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث. ه

 . والدعوة واإلرشاد, ط
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 دون مطبعة وال ) ,تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس .حسني بن حممد بن احلسن ,اخلميس
   (تارخيها

 دار : بريوت. تاريخ خليفة بن خياط  .ه6٠  . ط, أبو عمر خليفة الليثي العصفريبن خياا
 . ط, القلم

 دار : الرياض. سنن الدارمي. م٠٠٠ -ه      . الدارمي, أبو حممد عبداهلل بن عبدالرمحن
 . املغين, ط

 الرد على اجلهمية, الكويت. م 66 . الدارمي, عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد :
 . دار إبن األثري, ط

 مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود سليمان  .666  – ٠   . سليمان بن األشعث, أبو داود
 . ط .مكتبة ابن تيمية. بن األشعث السجستاين

 ,إحكام األحكام شرح عمدة . م ٠٠  -ه  6    ابن دقيق العيد, حممد بن علي بن وهب
 . مؤسسة الرسالة, ط: بريوت. األحكام

 دار : مكة. املفصل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالم .م ٠٠ -ه     . لدكتور جواد عليا
 .  ط ,الساقي

 املكتب االسالمي, ط: بريوت. علوم القرآن. م 64 -ه  ٠  . الدكتور عدنان زرزور . 
 دار إحياء الكتب العربية, : بريوت. التفسري واملفسرون. ه66  . الدكتور حممد حسني الذهىب

 . ط
  ط ,ابن حزم: بريوت .الكَّن واألمساء .ه    -م٠٠٠ . اليب, أبو بشر الدواليبالدو . 
 املكتب . للعلي الغفارخمتصر العلو  .ه    . مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان, الذهيب

 . ط .اإلسالمي
     6ط مؤسسة الرسالة,: بريوت. سري أعالم النبالء .م 66  -ه. 
  66 دار الكتب العلمية, ط: بريوت. الرجالميزان االعتدال يف نقد . م . 
    6 دار الكتب العلمية, ط: بريوت. تذكرة احلفاظ.  م664  -ه . 
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 فيض امللك الوهاب املتعال بأنباء أوائل القرن . ه٠٠6   -م ٠   . الدهلوي, عبد الستار
 . دار املعارف, ط: بريوت. الثالث عشر والتوايل

 مكتبة : بريوت. خمتار الصحاح. م 66  – ه    . قادرالرازي, حممد بن أيب بكر بن عبدال
 . لبنان ناشرون, ط

 بريوت. مفردات غريب القرآن. ط.ت.د. الراغب االصفهاىن, أبو القاسم, احلسني بن حممد :
 .ط.دار املعرفة, د

 بداية اجملتهد و هناية املقتصد. م 6٠ -ه  6  . ابن رشد احلفيد, حممد بن أمحد بن حممد .
 . ة مصطفى البايب احلليب وأوالده, طمطبع: مصر

 كشف الظنون . م 66 –ه     ., مصطفى بن عبداهلل القسطنطيين حاجي خليفة الرومي
 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. عن أسامي الكتب والفنون

 ط.دار مكتبة احلياة, د. تاج العروس من جواهر القاموس. ط.ت. الزبيدي, حممد مرتضى, د.  
 عامل . معاين القرآن وإعرابه. م644  -ه  ٠4  . إسحاق إبراهيم بن السريأبو , الزجاج

 . الكتب, ط
 َبةّ . د.الزحيلي, أ ُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ . ط.ت.د. َوه   . دار الفكر, ط: دمشق. الِفق 
 دار : بريوت. مناهل العرفان يف علوم القرآن. م 66 -ه     . الزرقاين, حممد عبد العظيم

 . ,طالكتاب العريب
 الربهان يف علوم . م٠ 6  -ه   ٠6  . الزركشي, بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر

 . دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه, ط: بريوت. القرآن
 األعالم. م ٠٠ . الزركلي, خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس, الدمشقي .

 . ني, طدار العلم للمالي: بريوت
  , بريوت. أساس البالغة. م664  -ه4   . أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحدالزخمشري :

 . دار الكتب العلمية, ط
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    4 الكشاف عن حقاق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل. م664 -ه .
 . مكتبة العبيكان, ط: الرياض

 دار الكتب : القاهرة. احلقائق شرح كنز الدقائق تبني .ه      .الزيلعي, عثمان بن علي احلنفي
 . اإلسالمي, ط

 دار : ببريوت. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع. م66٠ . السخاوي, حممد بن عبد الرمحن
 . مكتبة احلياة, ط

 دار : بريوت. يف بيان َكِثري ِمَن األحاِديث املشتهرة َعلى األِلسنةاملقاصد احلسنة . ط.ت.د
 .ط.ة, دالكتب العلمي

 النهاية يف غريب احلديث واألثر. م6٠6 -ه 66   -. أبو السعادات املبارك بن حممد .
 .ط.املكتبة العلمية, د: بريوت

 املدينة . الطبقات الكربى. ه ٠4  . ابن سعد, أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي
 . مكتبة العلوم واحلكم, ط: املنورة

  ,إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي. ط.ت.د. العماديحممد بن حممد أبو السعود .
 . دار إحياء الرتاث العريب, ط: بريوت

 تيسري الكرمي الرمحن يف . م٠٠٠  -ه  ٠   . السعدي, عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل
 . مؤسسة الرسالة ط. تفسري كالم املنان

     مكتبة السنة, ط: القاهرة .القواعد احلسان يف تفسري القرآن .م ٠٠ -ه . 
 دار الكتب املصرية, ط: القاهرة. خمتصر شرح اخلريدة البهية. م 64 . فودة سعيد . 
 دار املعارف, : القاهرة. إصالح املنطق. م ٠٠ . ابن السكيت, أبو يوسف إسحاق بن يعقوب

 . ط
 دار : وتبري . الدر املصون يف علم الكتاب املكنون .م64٠  -  ه ٠٠   .السمني احلليب

 . ط ,العلم للماليني
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 حتقيق صبحي . نواهد األبكار وشوارد األفكار. م  ٠٠ . السيوطي, جالل الدين عبدالرمحن
 . قصاب, رسالة ماجستري, جامعة البعث, محص, , ط

   6  اهليئة املصرية العامة للكتاب, ط: اإلتقان يف علوم القرآن, القاهرة. م 6٠ -ه  . 
   ط.املدينة املنورة, مكتبة العلوم واحلكم, د. لوم القرآنالتحبري يف ع. ه  ٠. 
     املكتبة التوفيقية, ط: مصر. مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع. ه . 
     مركز هجر, ط: القاهرة. الدر املنثور يف التفسري باملأثور. م ٠٠ -ه . 
 دار الكتب العلمية: بريوت. مجاع العلم .ه ٠  . الشافعي, أبو عبد اهلل, حممد بن إدريس ,

 . ط
   6 دار املعرفة, ط: بريوت. األم. ه . 
 إبراز املعاين من حرز األماين يف  .ط.ت.د. شامة, عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم وأب

 . ط ,دار الكتب العلمية: بريوت. القراءات السبع
 ط.د. تب العلميةدار الك: بريوت . تفسري السراج املنري. ط.ت.د. الشربيين, حممد بن أمحد. 
 أضواء  .م 66  -ه      . الشنقيطي, حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين

 . ط ,دار الفكر: بريوت. البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن
 دار : بريوت. امللل والنحل. م 66 -ه     . الشهرستاين, أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي

 . املعرفة, ط
 ,فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من . ه    . حممد بن علي بن حممد الشوكاين

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. علم التفسري
 اللباب يف هتذيب  .م64٠ -ه ٠٠   .الشيباين, أبو احلسن علي بن حممد بن حممد اجلزري

 . ط ,دار صادر: بريوت. األنساب
 الدار : اهلند. ُمصنف ابن أيب شيبة. ه    .  بن حممد العبسيابن أيب شيبة, أبو بكر عبد اهلل

 . السلفية, ط
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 دار العاصمة: الرياض . العظمة. ه٠4  . أبو حممد عبد اهلل بن حممد ,الشيخ األصبهاين بوأ ,
 . ط

 دار الكتب العلمية, ط: بريوت. احمليط يف اللغة. م 6٠ . الصاحب بن عباد . 
  حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني. م6 6 -ه    . يتالصاوي, أمحد بن حممد اخللو .

 . مطبعة األزهرية, ط: مصر
 حاشية الصبان على شرح األمشوىن . م66٠ -ه   ٠   . حممد بن علي الشافعي ,الصبان

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. أللفية ابن مالك
 مكتبة الرشد طالرياض. ط.ت.د. الصنعاين, عبد الرزاق,  تفسري القرآن الصنعاين , . 
 مكتبة . املعجم الكبري. م 64  –ه  ٠  . سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم. الطرباين

 . العلوم واحلكم, ط
 بريوت. جممع البيان .م 66  -    . الفضل بن احلسن بن الفضل علي الطربسي, أبو : 

 . ط للمطبوعات, األعلمي مؤسسة
 تاريخ األمم  .ه٠٠   .يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر, حممد بن جرير بن. الطربي

 . ط ,دار الكتب العلمية: بريوت. وامللوك
    مؤسسة الرسالة, ط. جامع البيان يف تأويل القرآن. م٠٠٠  -ه  ٠ . 
 اللباب يف علوم  .م664 -ه   6    .ابن عادل الدمشقي, أبو حفص عمر بن علي احلنبلي

 . ط ,علميةدار الكتب ال: بريوت. الكتاب
 بريوت. االستذكار .م٠٠٠ –ه    . بن عبد الرب, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمريا :

 . ط ,دار الكتب العلمية
 دار املعارف, ط: القاهرة. سيدي أمحد الدردير. ه     . عبد احلليم حممود . 
 دار : بريوت. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب. ه    . عبد احلي بن أمحد العكري

 . لكتب العلمية, طا
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 املتعال بأنباء أوائل القرن الثالث عشر . ه ٠٠6 -م٠   . عبد الستار, فيض امللك الوهاب
 . دار املعارف, ط: بريوت. والتوايل

 ط.مكتبة اخلاجني, د: القاهرة. جماز القرآن. ط.ت.د. أبو عبيدة, معمر بن املثَّن التيمي. 
 كشف اخلفاء ومزيل األلباس عما اشتهر من . ط.ت.د. العجلوين, إمساعيل بن حممد اجلراحي

 .ط.دار إحياء الرتاث العريب, د.  األحاديث على ألسنة الناس
 ط.دار الكتب العلمية, د: بريوت. أحكام القرآن. ط.ت.د. ابن العريب, حممد بن عبد اهلل. 
 تب العربية دار احياء الك: مصر. شرح هنج البالغة. ط.ت.د. عز الدين, عبد احلميد بن هبة اهلل

 . عيسى البايب احلليب وشركاه, ط
 مؤسسة : دمشق. شرح العقيدة الطحاوية. م666 -ه ٠   .  ابن أيب العز, علي بن علي

 ِ.6الرسالة, ط
 تفسري . م٠٠٠ -ه ٠   . ابن عشور, حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي

 . مؤسسة التاريخ العريب, ط: بريوت. التحرير والتنوير
 حاشية القونوي على تفسري . م ٠٠ -ه     . عصام الدين, امساعيل بن حمممد احلنفي

 . دار النكتب العلمية, ط: بريوت. البيضاوي
 م ٠٠ -ه    .أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن َتام األندلسي: ابن عطية .

 . , طدار الكتب العلمية: بريوت. يف تفسري كتاب العزيز احملرر الوجيز
 شرح ابن . م64٠  -ه  ٠٠  . ابن عقيل , عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري

 . دار الرتاث, ط: القاهرة. مالك عقيل على ألفية ابن
 الرتاث اإلسالمي, طمكتبة . املساعد على تسهيل الفوائد. م 64  - ه ٠  . بن عقيلا . 
 مكة. نز العمال يف سنن األقوال واألفعالك. م 64 -ه ٠  . علي بن حسام الدين فوري :

 . مؤسسة الرسالة, ط
 تنزية الشريعة املرفوعة عن . م 64  – ه ٠  . على بن حممد بن عراق الكناين أبو احلسن

 . , طمكتبة القاهرة. الشنيعة املوضوعة
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 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب. م646 -ه٠6  . ابن العماد, عبد احلي بن أمحد .
 . ار ابن كثري, طد: بريوت

 مؤسسة الرسالة, ط: بريوت. معجم املؤلفني. م 66  -ه      . عمر رضا كحالة . 
 كتاب التيسري يف القراءات السبع. م 64 -ه  ٠  . عثمان بن سعد الداين, أبوعمرو .

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت
      ط ,والرتاث مركز املخطوطات: الكويت. البيان يف عد آي القرآن .م 66  -ه . 
 ,اهليئة : القاهرة. عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان. ه    . بدر الدين حممود بن أمحد العيين

 . املصرية العامة للكتاب, ط
 دار ااملعرفة, ط: بريوت. إحياء علوم الدين. ه     . الغزايل, أبو حامد حممد بن حممد . 
 مفاتيح الغيب من القرآن . م 64 -ه ٠  . حممد بن عمر بن احلسني الرازي ,الفخر الرازي

 . ط. دار الفكر: بريوت. الكرمي
 دار املصرية, ط: مصر. معاىن القرآن. ه    . الفراء, أبو زكريا قحىي بن زياد القرن  . 
 دائرة املعارف : اهلند. العني .ه     -م6٠6  .الفراهيدي, أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد

 . النظامية, ط
 م٠٠٠ . أبو طاهر جميد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي, ادىالفريوز اب .

  . دار الفكر, ط: بريوت. بصائر ذوى التمييز
 بريوت. املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي. ه    . الفيومي, أمحد بن حممد :

 . املكتبة العلمية, ط
 منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري. ه٠٠   .الرمحن بن سليمان بن عبد, فهد الرومي .

 . مؤسسة الرسلة, ط: بريوت
 تاج العروس من جواهر . م 66 -ه 4  . أبو الفيض, حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق

 . الرتاث العريب, ط: الكويت. القاموس
 ط.مطبعة السعادة, د: مصر. املدونة الكربى. ه     . ابن القاسم. 
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 ط.دار املعرفة, د: لبنان. املفردات يف غريب القرآن. ط.ت.د. احلسني بن حممد أبو القاسم. 
 احملرر الوجيز . م ٠٠ -ه     . القاضي األندلسي, أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. يف تفسري الكتاب العزيز
 طمكتبة الغرباء األثرية. بةمعجم الصحا .ه    . عبد اهلل أبو احلسني, ابن قانع , . 
 دار الكتب : بريوت. أدب الكّتاب. ه    . ابن قتيبة, أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري

 . العلمية, ط
 دار املعارف, ط: القاهرة. املعارف. ط.ت.د. ابن قتيبة, عبد اهلل بن مسلم . 
 ط. دار هجر: جيزة. الشرح الكبري. م 66 ه      . ابن قدامة, عبد الرمحن بن حممد . 
 املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين. ه  ٠  . ابن قدامة, عبد اهلل بن أمحد املقدسي .

 . دار الفكر, ط: بريوت
 اجلامع . م ٠٠ -ه     . القرطيب, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري

 . دار عامل الكتب, ط: الرياض. ألحكام القرآن
 املفهم ملا أشكل من  . ه٠    – م666 . القرطيب, أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم

 . دار ابن كثري, ط.  كتاب تلخيص مسلم
 على تفسري  حاشية القونوي .م ٠٠ -ه     .عصام الدين إمساعيل بن حممد ,القونوي

 .دار الكتب العلمية: , بريوت ط. اإلمام البيضاوي
 عنيزة. الضوء املنري على التفسري. ط.ت.د. اهلل حممد بن أيب بكر الدمشقي ابن القيم, أبو عبد :

 . مؤسسة النور للطباعة والتجليد, ط
 دار الكتب احلديثة .قصص األنبياء .م 664  -ه  44  . بن كثري, أىب الفداء إمساعيلا ,

 . ط
   66  دار املعرفة, ط: بريوت. السرية النبوية. م  6٠  -ه . 
   ٠4دار إحياء الرتاث, ط: بريوت. البداية والنهاية. م644 -ه . 
    ط ,دار طيبة. تفسري القرآن العظيم .م666  -ه  ٠ . 
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  ,شرح أصول اعتقاد أهل السنة  .ه ٠   .هبة اهلل بن احلسن بن منصور أبو القاسمالاللكائي
 . دار طيبة, ط: الرياض. واجلماعة

 دار القلم, ط: دمشق. أ مالكموط .م 66  -ه      . , اإلماممالك بن أنس . 
 دار الفكر, : بريوت. سنن ابن ماجه. ط.ت.د. ابن ماجه, حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين

 . ط
 الرحيق املختوم. م666 .  حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيمأبو العال املباركفوري, صفي الرمحن .

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت
 دار الكتب العلمية, ط: بريوت. شرح جامع الرتمذيحتفة األحوذي ب. ط.ت.د . 
 دار الكتب العلمية, : بريوت. ذيل تذكرة احلفاظ .م664  -ه  6   . أبو احملاسن احلسيين

 . ط
 ه  4   . أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علّي املرادي املصري املالكي- 

 . دار الفكر العريب, ط: بريوت. ة ابن مالكتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفي. م٠٠4 
 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج,  . م66٠ -ه 4   . حممد اخلطيب الشربيين

 . دار املعرفة, ط: بريوت
 الزرقاء. ذكر أمساء من تكلم فيه. م646 ه  ,٠6  . حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب :

 . مكتبة املنار, ط
 دار الكتب العلمية, : بريوت. اجلانب اإلهلي من التفكري اإلسالمي. ه    . حممد البهي

 . ط
 شرح تنوير األبصار وجامع  الدر املختار  .ت.د. حممد بن عبد الرمحن احلنفي حممد بن علي بن

 . دار الفكر, ط: بريوت. ه46  . البحار
 دار الكتب : بريوت. شجرة النور الذكية يف طبقا ت املالكية. ط.ت.د. حممد بن حممد خملوف

 . العريب, ط
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 قطف الثمر يف  .ه    . حممد صديق حسن خان القنوجي واإلمام حممد بن عبد الوهاب
وزارة الشؤون : اململكة العربية السعودية. بيان عقيدة أهل األثر مع كتاب مسائل اجلاهلية

 . ط ,اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 مركز اجليالين للبحوث العلمية, . كتاب النهر القادرية. م٠٠6 . حممد فاضل جيالين احلسيين

 .  ط
 مركز اجليالين : اسطنبول. كتاب هنر القادرية. م٠٠6 . حممد فاضل جيالين احلسين التيالين

 .  للبحوث العلمية, ط
 مؤسسة املدينة للصحافة, ط. واقعنا املعاصر. م66٠ . حممد قطب . 
 دار الفكر,ط: بريوت. الزكية يف طبقات املالكيةشجرة النور .  ط.ت.د. حممد خملوف . 
 توضيح املقاصد .  م٠٠4  -ه  4   . املرادي, أبو حممد حسن بن قاسم بن عبد اهلل

 . دار الفكر العريب, ط: بريوت. واملسالك بشرح ألفية ابن مالك
 مؤسسة : بريوت. هتذيب الكمال. م64٠  –ه ٠٠  . املزي, أبو احلجاج يوسف بن الزكي

 . لرسالة, طا
 اجلامع الصحيح املسمى صحيح . م644 . مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري

 . دار األفاق اجلديدة, ط: بريوت. مسلم
 خالصة البدر املنري يف َتريج كتاب . ه ٠   . ابن امللقن, أبو حفص عمر بن علي بن أمحد

 . مكتبة الرشد, ط: الرياض. الشرح الكبري
 مكتبة املعارف, ط: املدينة. رآنمباحث يف علوم الق. م٠٠٠  -ه      . مناع القطان . 
 دار الفكر : بريوت. التوقيف على مهمات التعاريف. ه٠   . املناوي, حممد عبد الرؤوف

 . املعاصر, ط
      بريوت. فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير . م 66  -ه :

 . ط ,دار الكتب العلمية
 دار أطلس, ط: بريوت. اإلميان. ط.ت.د. ابن منده, حممد بن إسحاق . 
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  ,الكويت. رسالة يف اجلرح والتعديل. ه٠6  املنذري, عبد العظيم بن عبد القوي أبو حممد :
 . مكتبة دار األقصى, ط

    دار الكتب العلمية, ط: بريوت. الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف. ه٠ . 
 دار املعارف, ط: القاهرة. لسان العرب. م6   . د بن مكرم بن منظورابن منظور, حمم . 
 دار إحياء الكتب العربية, ط: مصر. العامل العريب.  م6٠6 . جنالء عز الدين . 
 مكتبة عامل : إعراب القرآن, بريوت. م644  -ه ٠6  . النحاس, أبو جعفر أمحد بن حممد

 . الكتب , ط
 دار املعرفة, : بريوت. الفهرست. م6٠4  –ه 64  . و الفرجابن الندمي, حممد بن إسحاق أب

 . ط
 مكتبة ابن تيمية, ط: مكة. حلية األولياء. ط.ت.د. أبو نعيم . 
 دار النقاش : بريوت. تفسري النسفى. م ٠٠ . النسفي, أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود

  . ط
 غرائب القرآن . م666 -ه6   . نظام الدين القمي, احلسن بن حممد بن حسني النيسابوري

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. ورغائب الفرقان
 هناية األرب يف فنون األدب   بريوت. م ٠٠  -ه       . النويري, أمحد بن عبد الوهاب :

 . دار الكتب العلمية, ط
 بمغين اللبيب عن كتب األعاري. م 64 . ابن هشام األنصاري, أبو حممد عبداهلل بن يوسف .

 .6دار الفكر, ط: بريوت
 دار: بريوت. النبوية السرية. ه    . احلمريي أيوب بن هشام بن امللك هشام, عبد ابن 

 . اجليل, ط
 دار العلم والثقافة, ط: بريوت. الفروق اللغوية. م٠٠٠ . أبو هالل العسكري . 
 دار الفكر, : بريوت. جممع الزوائد ومنبع الفوائد. ه      .نور الدين علي بن أيب بكر, اهليثمي

 . ط
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  ,دار : بريوت. أسباب النزول.م 6٠ . أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوريالواحدي
 . الكتب العلمية, ط

     طدار الكتب العلمية: بريوت. الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد .م 66  – ه , . 
 املكتب : بريوت .ل وعالالنصيحة يف صفات الرب ج .ه 6   .الواسطي, أمحد بن إبراهيم

 . ط ,اإلسالمي
 مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب . م66٠ -ه ٠   . اليافعي, عبد اهلل بن أسعد

 . دار الكتب العلمية, ط: بريوت. من حوادث الزمان
 دار صادر,  . معجم البلدان .م 66  – ه6٠  . ياقوت بن عبد اهلل احلموي البغدادي

 . ط
  دار املأمون : دمشق. مسند أيب يعلى. م 64  –ه  ٠  . املوصلي, أمحد بن عليأبو يعلى

  . للرتاث, ط
 

 


