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الهمآتيالتعبير ني ام المقمراعاة 

منهنما ولأن ، أح؛ائا ولخفائه ، لكثرته متعذر غيره وفي فته الاستقصاء 
منهولأن ، غيرهم دون العالم أهل من الاحتماص أصحاب يدركه 

القرآنفإن ، يعدهم لمن ويظهر المتقدمة العصور أهل على يخفى ما 
عبادهمن عبد على الله يفح وقد • الرد كثرة من يخلق ولا حديدْ يبلى لا 
بحباله.آعلم وهو • غيره على يفتحه لا ما 

علمايرزقنا وأن ، مباركا فتحا كتابه في لتا يفتح أن سبحانه أماله 
'مجنب سميع إنه به ينتح 

م





القرآذ_يالتعبير في ام المقمراعاة ٨

منالأحت٠اع وأن ، النعيم حنات في كانت ولو عذاب الوحدة أن ذلك 
٠عادة المتازماأت 

ثجفيمح>ينجثتت يدجلا يطع ومنح ؤ ت تعار قال 
]النساء:ألعظي_ئه آلمور ودمث> ضهثا •كنإدتجت> الأيهتتر دحتها 

١٣ ].

فها٥^٢ ألجثة أصأ>ث أوكك آكيكنت وبمملؤأ ءانهمإ ؤإفيينت ؤ •' وقال 

ؤثدحقدجقيعتيىمن•خقيي،  ١٠مي>تل^،إف وش؛محن ؤ ت 'وقال 
.٩[ همحآوثآصه]اكاين: 

،الجمع ويصيغة الإفراد ميغة لهم الخلود فيذكر النار أصحاب وأما 
،للاهانة المستلزم والج«ع العذاب يكون وقد ة، يالوحل العذاب فيكون 

المقام.يقضيه ما حسب العذاب دواعي من ذلك لغير أو 
ثارايت•ءلأ حدودم وبتعثد وودي آيلة شن ومت ؤ I تعار قال 

.[ ١٤]الماء: محشلدائتا؟بم 

ح1إاراداربجنمِ أس محايد ش بم-لثوأأثم ألم ؤ وقالا 
.مآا"[ ي؛أ4لالتوة;

الإفراد.وصي<نة فهذا 

■ئلإدو0هفهايئاثتعلوكإفأنحثبآلنارهم محألذئَكمةأوكدبوا ؤ وقال؛ 

مثنىثيس فثأ حنلورك< جهم أبوب ثآدئوأ ؤ قال: و' 
•[ ٢٩]النحل: 

•[ ٢٥٧بيووثه]\مة: ؤ وقالا 



٩بمإهق والترك الذكر في القرآني التمير في المقام مراعاة 

الجمع.مسغة وهذا 
وذكر، المؤمنات النساء من المؤمنين أزواج ذكر إذا أنه ذلك ومن — ٢ 

ذكرالكريم القرآن في يرد فلم المن، الحور معهن يذكر لم الجة إدخالهن 
الرأةفإن ومشاعرهن. لمستهن مراعاة المؤمنين أزواج مع المن الحور 

•المن الحور محن ولوكانت زوجها في شريكة معها تكون أن ترغب لا 
هودرنجم وأمح^( ءامحم ثذ صيح وش يلّمةا م جشئ ؤ قالتعالى: 

•[ ٥٦]ص: ملكالآآد؛تمحذ4 ومالت 
.•٧[ تالز-مف: ؤ وقال؛ 

إنمامنها ورد ما وكل ، )عالم( كلمة ذكر الكريم القرآن في ورد - ٣ 
تهثك ما؛ في قوله إلا ، والشهادة للمب الله علم في هو 

ؤ,إمحآسٍثفاطر: في وقوله ، ٣[ ب■' كاتق=ظمثلمآلعنته 
فيوقوله ، [ ٣٨]غار: 4 آلصدؤر يذات عليأر وآمح؛نجاإيم عس-،'ألثثؤيت، 

.[ ٢٦]الجن: ^تس،محقهزوش.هعلاه ءؤ الجن: ٌورة 
أنوذلائs ؛ بالشهادة علمه يقرن ولم وحده الغيب علم فيهن ذكر فقد 

ممويصر يبهد ما فيه ذكر فقد الغيب مع الشهادة علم فيه ذكر ما كل 
ؤآلشهندةآكلب عظم ؤ الأنعام: محورة في سبحانه كقوله وذللث، ، الغيب 

قال:أنه ،ذلك ^٧[ 
وآ'لأرمحص.خلىآصنت ودو محثثوث. ١^٣^ وذو 

٣٧ِ[٧٢]الأنعام: عيلمآلسس،ؤآلسهثندةوهوألبمكيمآلخ؛ساره ' ' ' أأل*ؤ؛ 
الاعتقادعلى للجزاء يكون إنما والحشر ، يشهد مما الصلاة ؤإقامة 

مشاه،وان.والأرض والسماوات ، والعمل 
والشهادة.الغيب ذكر فناب 



القران—يالتعبير في ام المقمراع_اة 

ؤألفهندويشكمعحيرآلغيب نردوبك^.اإق ثم ؤ محانه! وكقوله 
ير'ؤ I قال لما أنه ذلك ، [ ٩٤]التربة: سلونه كنن 
٠ؤألقهثدءه آلغيب عنلم ؤ قال يشاهد مما والعمل تعملؤزه 

—بترلسمنيةؤأآلغتب عنلم ؤ • الرعد محورة في قول ونحوه 
جهرألمردرمن أثز من ستآٌ ؤ قال! أنه ذلك ، ٩[ لالرءال: آل1قدافييم 

جمهءومن يريه يمق تن معفنت أم أمار. وسائق هنثأنخفأكلي هءومن 
ثربماأشآمطدآر١دآس أترأس محسلوندمى 

.•ا_اا[ ]الرعد: لأردلإومامننمحمحو١له 
وأماالغسي،. من القول ؤإمحرار ، به جهر ومن القول أمز من ذكر فقد 

،يالمهار والمارب باللل التخفي وكيلك الغيب. من فليس الجهر 
٠اهد مبالنهار ارمب وان، غائب باللل تحفى فالم

مشاهد.الخلق من يحفظه والدي ، غيب والعقبات 

والشهادة.الغيب عالم فيه ذكر ما كل وكيلك 
٣[]مبأ: ثلم نزف بك ئل ؤ سبأ: في ، dyوأم( 

و3الؤ تعالى: قال محض. غيب وهو ، الماعةمجيء على فيه الكلام 

حكتفؤ، أيكتر زلأ ث,إلكت من أصمر ولا أ'لأمءى ق وي أيكئزت ب يرم 
.ينه]سا:ما

الأحراليوم على الملام في المياق فإن ، فامحلر في حاء ما ذلك ونحو 
الأيةإلى والثلاثين الثانية الأية من وذلك ، والخافر للمؤمن فيه أعد وما 

إضاشَصشاءت> قال: ثم ( ٣٧. )٢٣والثلاثين الأمة 
فيوما الاعة في وما . [ ٣٨]فاؤلر: آلمبمدؤره يدان علمعد محآلأئئ؛داإدم 

*مشاهدا وليمي غيب الصدور 



١١ ؛؛؛:ؤ ■ والترك الذكر فى القرآني التعبير في المقام مراعاة 

هلإنأدركت>ُسمئاؤ قال فقد ، الجن سورة فى ورد ما ذلك ونحو 
تهيآ.إلاشهء بملهزعل ئأد آلنتب عنلم أم_دا. رمحآ لم بمعل أمِ وعدوث 

.[ YV-Yo.ه]الجن: . سآرضمنرسول. 
أمقريب أهو الساعة بموعد العالم نفسه عن ينفي، أن رسوله النه أمر فقد 

الشهادة.من وليس وهوغيب ، بعيد 

موصحه.تحبير كل فناسب 

وماألركؤه وءامإ آلمبملؤأ ؤ I البقرة محورة في سبحانه قال — ٤ 
;]١^؛ 4 بمب؛—إث ساأوث\ يثا آقه إة ألأب عند محدوء حيد تى حبإلأ 

أؤأوءامإ ألصأوه ؤأمثإ يته بثر ما ؤ I المزمل محورة في وقال 
د؛مأوأسغفرأأهو-ء؛رإؤمحظم عثأف ■ثترمحدوه -صتامحبمادثدموأ.لآاذ؛كين محبما وأمصإآه 

.[ ٢٠: مل،]المز أه 
البقرة:فيآية فقال 
علىزاد أنه ذلك ؛ المزمل: في وقال 

الحسن.والقرض القرآن قراءة الزكاة ؤإيتاء الصلاة إقامة 
الأحر.وعفلم الخير زيادة فناسب 

ثلثتءامتوأحكلوأمن كأيهاأكمت> ءؤ البقرة: سورة في تعالى قال — ٥ 
.[ ١٧٢: o_Ji]قإن^كنترإناهثجووُكحه 

ثناحللا أس ردق=ءكم مما فكلؤأ ؤ النحل: سورة في وقال 
.[ ١١٤: ٠٣]!ثنثدئآه ستزإباه 

البقرة:في فقال 
>؛نبوئه.سمقأسإنكتنإيا٠ ظزإ النحل: في، وقال 



القرآنيالتعبير في المقام مراعاة ؛ر-يإ ١ ٢

البقرة.آية في ف بالشكر فأمر 
.الحل آية فى اض نعمة بشكر وأمر 
أندادايتخذ من الماس من أن وذكر ، افه على البقرة في الكلام أن ذلك 

َكصيحأيداد؛اييهأم آثي دون ينخلين ش ألأأًر1 ومحي ؤ ت فقال اممه دون من 
ِشأنمزه آن آلتداب ^/؟-٤ ٠^١^' قة ووري قؤ ■٠ثا أشد ^٢ ٠١٠وق؛ أش 

.[ ١٦٥]اكرة؛ شدد أي وأن ميعا 
أولوعثوءاتآ٠آ أك، ءآ ليع ؤأبن، هآ أش أنزل مآ أسما نزلم ؤإدا رؤ I ونال 

 :ّ[١٧٠ ].

ذلكوعانة يالمعم كفر من وذكر العم ذكر في ياق فالالحل في وأما 
منيأتيهارزنها^^١ مفسن د:كائتاءامنة مثلامئة أس ؤصميب ؤ فقال؛ 

حقامأيما ألجمع آس.ل؛-اس هأدآئها آس أئموِ ق=كمرد£، تبخآ َلمل 
.[ ١١٢]اكحل:تصنمزه 

سورةأن حش ، عدة مواطن في الحل سورة ش العم ذكر تكرر وقد 
،عباده ٢^، العم ْر، فيها نعالك، الله عدد لما الحم سورة نمى الحل، 

وازقثدوأسه\اؤلأحثوظإىأسكشّنج>هؤ تعالى: قوله نحو من 
•تاكءل يكزديأه هم آس ؤبشت يهممؤذا آماكلل ؤ I وقوله ، [ ١٨]الحل: 

وأءٍئ،دمتةًتيجرأأآا نث آس نمث يعيمحؤف ؤ ه؛ ولوق، [ ٧٢
وغيرها.[ ٨٣]الحل: ألكفرإٍ>ى>ه 

•فيه ورد الذي موطنه تعبير كل فناسب 

ؤألمتطرملي٢رسئاءؤأكخن محت،ألتهزت إثتيى- زيث ؤ • تعالى قال — ٦ 
دإلك>ؤآلكرث لاقيني محأ آلمسومت ؤآلكيل آلوم_> برك\ ٢لثظزر 

.ا/٩٨ ٤ المعاني انظرروح 



٣١ 'ئم؛؛ي' والترك الذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

•[ ١٤عمران: زآل ثثآكئءلجك>آتءاسه 
للرحالالتاء حب يذكر ولم للناس زين الذي الشهوات حب فذكر 

يذكرنلم أنهن ْع ذلك في النساء دخل أنه غير حياءهن. يخدش لئلا 
يحبكما بنون لهن يكون أن يحببن النساء فإن ، البنين ذكر في وذلك 

الرحال.

يفقنفد فإنهن ، والفضة الذهب من المقنطرة القنامحلير ذكر وفي 
والقفة.الذهب حب في الرحال 

•وغيرْ الخيل من ذكر مما ذلك غير في يكون وقد 
.والنساء الرحال يشمل )للناس( وقوله 

مراعاةيذكرن لم ؤإن ، اء والنالرحال الشهوات حب في فيحل 
لحتائهن•

آسشز ل مميأون لا لبجت وما ؤ النماء؛ سورة في تعالى نال - ٧ 
هنذءآلسؤمى مجنا ربما يئرفيث وأرلدي ؤألئء اؤال بث وأإثتقئئؤ\وإ 

.[ ٧٥زاكاء: كوثاو١يلك١ينثكنيرإه 
فنحبه أهأها ألكار أهؤنإؤ هتنْ يذ مجنا ؤ الآية! هذه في فال لقد 

لأنوذلك ، الظالمة( القرية هذه رس يقل ولم ، أهلها إلى الظلم 
.لهاتشريما إليها الظلم ينحب فلم مكة يها المقصود 
وتذكيرْقرية صفة رروالوصف I الأية هذه في العاني( )روح في حاء 

٠. إليه. أسند ما لتذكير 

منأثLلخكنا ذلإ' ؤ تحالى؛ قوله في كما مجارا إليها الفللم ينب ولم 
ؤيبممي،أثث*ئلأهميه^كانثرت سبحانه وقوله ، بمطتتسثته!اه 

الرادؤد،ءقمرُ£اأةموِآسهلأن وحل عز قوله إلى ءامثةميسنةه 



القرآنيالتعبير في المقام مراعاة ١ ٤

النهشرفها لها تشريما إليها الظلم نسبة عن فوقرت . . . مكة بها 
ت«ار«ءاا.

َةتتصيم ين ءصسمنا ؤم ؤ ت فيقول يالفللم القرى ربنا يصف فد ولذا 
ينفءدل ؤ I يقول أو ، [ ١١زالأنياء: ءا-م؛ينكه هرما بمدها ؤأشاظ عين 
منوء=قابي ؤ ; وكقوله ، [٤٥]الحج:ه ظاِلثه ؤهى سكثها دثتثة 

.[ ٤٨لالحج: 

وتعظيما.لها تشريما _ قيل _كما مكة إلا 

إثكاوإندوذهة,إلأ دعورنث>ين إن ؤ ت النساء محورة فى تعالى قال - ٨ 
.. ثكنازبواؤ^كهه. 

ويعغلج■ بؤ ؤا س آلناين وين ؤ ت الحج سورة في وقال 
عذابإك ومديد يمبمإر فاثم تولاه من —^ ١١عليو كنب إؤ^إ مردإَ شبهلنن حيل 

.آضره]الحج:م_؛[
هأئ،آءألرتاهخآثوس<.طءإاتنؤ الصافات! محورة فى وقال 

لكمدحوئإ َلإ،-جامح-،. ين ؤمدمن أكلإألاعق إل لايثمعؤف سبجرثاردم. َلإ، 
.[ ١ _• ٦ ]المانات: يىدمسيابآام،ه 

بالمريد.والج النساء آيتي في الشيط-ان وصف 
مارد.بأنه الصافات فىآية ووصمه 

الطاعةعن الخارج والمتمرد والمارد والمريد 

.٨٢/٢٥روحالعlتي)١( 
.١ ٤ ٩ ه/ المعاني روح )٢( 



٥١  HIوالترك الذكر في القرآني النسر في المقام مراعاة 

مرد.من فاعل اسم و)مارد( 
أشدوهو ، مثبهة أوصفه ، )فعيل( وزن على مبالنة صيغة و)مرياو( 

واحدايجعالوسمما اللغة أهل كان ؤإن ، المارد من وأعتى 
فيقال فقد ، ورد مما كل في الشيهلان يه وصف ما ذلك على ويدل 

إلابدعورى وإن إثثا إلا دونوة ين دعورنت> ^إن • النساء آية متاق 
مهروصا.س٠ثا ءبثادق يى لاؤدة وءاثث_ اث؛ حئث :٧١٤ مريدا كظثا 

آ'لأثلهت١د١ى دلامتبجم ولاتحلثهم 
حسرقد آثم ولثايندورن> قخدآلسعلنن وش أس قؤى هكلإر>ك> 

١[. ١.١٩  ١٧]الماء: ثامثاه خنانا 

المارد.في يدكره لم ما آدم لبني العتوومحاربته صفات من فذكر 
وهمه لفامحتهلعه الدى الواحبمب الصيب اي ، المفروصر والصيب 

والعء٠اةأالكفرة 
•المج آية في ورد ما وكيلك 
•مريد بأنه الموضعين فى فوصفه 

ؤإنما، ان بالأنعتوه يتعلق ما يذكر فلم الصافات في ورد ما وأما 
كلمن يقذفون وأنهم ، مارد شيهلان كل من ماء الحفظه تعالى ذكر 

.يحوزاجانب 

،ذلك من أصحف فهم ، الأعلى الملأ إلى يننحون لا أنهم فذكر 
مبعدون.معلردون أي يحور وأنهم ، جانب كل من يقذفون وأنهم 

فيذكر فقد ، يريد مما شيئا حقق أنه المريد السيهلان صفة في فذكر 

)مرد(.العرب لمان انظر )١( 
ToY/V"البحرالسمط )٢( 



القرآن_ىالتعبير ني ام المقمراعاة ١ ٦

افه.لعنه الذي المريد الثسهلان يدعون من الناس س أن النساء آية 
مريد.شيطان كل يتح س الماس من أن الحج آية في وذكر 

ذلك.على دائبون وهم يريدون مما شيئا حققوا فهم 

أييفعلوا أن من وأذل أصعق فاتهم المارد صفة في ذكرهم س وأما 
سيقذفون ؤإنهم الأعلى، الملأ إلى ينتعون لا فإنهم يريدونه• شيء 

مبعدون.معلرودون ؤإئهم ، جانب كل 

مماشيئا حقق أنه وذلك ؛ المريد Jالشيطان الأولين وصف فناب 
•آدم بني إصلأل في يريل• مما شيئا بمحقق وأنه ، يريل■ 

شيئايحقق لا لأنه المارد؛ دالنيهلان الصافات في س وصف وناب 
'يريد مما 

.ناحية س هذا 

فإنالمارد السيهلان س الماء حفظ إذا سبحانه أنه أحرى ناحية ومن 
أنعلى ليدل المارد الشي3لان فذكر أولى. الرياJ الشيهلان من حفثلها 
،الكرويان س الجم حفظ نفلير وذلك ، أولى أعتى هو ممن حففلها 

سحففله فان معللونا الضعيفة الكرويان س الجسم حفظ كان إذا فإنه 
.أعالم وافه . أولى وأشد أقوى هي التي المكروبات 

ثويآقسمنفيآسصنؤ اء: الم؟-قالتحارفيّورة 

.[ ١٦٢]\س: 

وحكأثم دؤ ^١ ١^؛؛، آلثئ_تيرا ؤبمثي ؤ المحج؛ محورة في وقال 
٣٤]الحج: 

[٣٥-



٧١ *ثء والترك الذكر في اإقرآذي التعبير في المقام مراعاة 

۶ الماء 1وة في تعالى قال فمد   I فيالنون بذكر ه آلصلو؛ وآاإمّمإن
 Cرالمقيمين•

•بحذفها وألضيآفلإؤه ۶ الحج آية في وفال 
السبب؟فما 

الكتاب.أهل من آمنوا الذين في هي إنما الماء آية أن والجواب 
فيوص ، الحج شعائر يودون الذين الملمين في فهي الحج آية وأما 

فقال:الحج إلى السافرين الأية قيل ذكر فقد وماسكه. الحج سياق 
ثغَلإ، ين هى ءثاِم طذ محيمك ؤبمتالأ يأرق إخ ألثا؛يي( ة أين رؤ 

.م\آ[ثمنيهلالٍج:
فيه.والذبح الحج مناسك ذكر ثم 

أوالصلاة في القصر إلى إثارة الموز حذف فلعل ، سفر قي فهم 
ركعاتها.أو أوئاتها فتقل المبمع 
•بقوله الكتاب أهل من آمن من وصف كيف أحرى ناحية من انفلر نم 

الحجمتاسك يودون الذين المسلمين ووصف ، ه ألثوذورك>ألئهكوه وؤ 
والذبائحالحج ماسك في الكلام أن ذلك ؛ بقوله: 

بالذبحبمعلق فيما الإنفاق في هو ؤإنما الزكاة من ليس وهذا والهدي 
والناسك.

وسالخر وجوم ش جمداه جاءفي)روحالعانيآت 
فيها«لأ،.يغالون الهدنالمي إهداء ذلك 

فيه.ورد الذي موضعه تعبير كل فناسب 

.١ ٥ ٥ / ١ ٧ المعاني روح )١( 



محقي*
القرانيالتعبير مي ام المنمراعاة ١ ٨ 

قئتيفإلا رسل وما ؤ ت الأنعام سورة في تعالى ئ-قال  ١٠
كدبوأيئاينيثأولاهمقرمل.وألمث ءلأ"مفجز ولنيح ثنءاس 

.[ ٤ ٩ -  ٤٨]الأنعام: بماَكاموأينمقوزه يمنممألعداب 
^^نزضدنيهملائيؤ الكهف: فى وقال 
:]١^، 4 مقأ أندرؤأ ءاثى همأمحدوأ تلي م لدحْثوإ \لظفي حقمرمحأ 

.■ه1

قولهوهو واحد بدأهما أن ْع الآيتين من كل في التعقيب فاختلف 
•ؤ محاته؛ 

عاقبةقبلها ذكر أنه وذلك، ؛ والكافرين المؤمين عاقثة الأنعام في فدكر 
رن،ممه ظئوأوأئثد دابرألمومآؤ؛ذ( ممؤع ؛ؤ فقال: الدنيا في بالرمل المكذبين 
.[٤٥]١^٢: اممزه 
4نعقدئفقال: يجادلون الذين الكهف، في وذم 

فيالجدل صفة قبلها ذم لأنه ذللثف ؛ 4 تح،مأمآلإ ^^إْإشلي 
[.٥٤]الكهف،; -؛ثلأ4 شنزق آلإثى قاف 4 : فقال العموم على الإنسان 

.فيه ورد الذي موطنه في منامتا تعبير كل فكان 

نذغفي4صدورهم ورعناماؤ، 4 ت الأعراف سورة في تعالى قال - ١ ١ 
٠[ ٤٣

نزرعئ يحزنا غل تن صدوربم 4، ما ؤوسءنا ت الحجر في وقال 
٠[ ٤٧]الحجر)ن؛نتجاإن4 
أنهذللث، ، الأعراف آية في ياJمهم ولم الحجر آية في الإخوان فذم 

بعضهمأخوتهم يذم أن ناسبؤ متقابلون سرر على المتقين أن ذم لما 
)إخواJا(.فقال: لبعض 



٩١ :■إ ز؛والترك الذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

•الأعراف آية في والتقاءهم اجتماعهم يذكر ولم 
موصعه.تعبير كل فناب 

م،سيزرئمتنأشنيةلآنيؤ يونس؛ محورة في سبحانه قال -  ١٢
٣[١ إ تيونس ثئملزه أثلا عتل أق فسيقؤلؤن . . • ؤآ/دنجنر ألمح يمؤى آس 

ماء.البافراد 

ؤمأ'لأثنجث آلثتوزت ترئَ س ]، ٥٠ؤ مأ؛ سورة في وقال 
.[٢٤]سبأ: آهأه 

•رالسأماواتا I فقال السماء بجم^ 
٠الماء أفرد لما م-يقولمنآقه ؤ • يونس آية في فقال 
هووأنه ، والأرض ماء المن يرزقهم الذي يعلمون أنهم ذلك 

٠اف 

الطر.الماء: من الرزق معاني ومن 
آلثماعيرك شل ش س-اكهر ؤيث ؤ فقال؛ محماء المحاب اممه محمى وقد 

•[ ٦٣]العنكبوت؛ ه . ٠ ^^0ّبمأ(بمدميهايزلناف• 
]ى;ليياره -أقبمب جننت يدء ةادأئثا متنغ هء آيثك يى وئزه ؤ وقال؛ 

.]٩

ندقن آ ي هنمآ رق زس 
.٥[ ]الجاية؛ مهمتتاه 

الذياش ؛ لأجابواوالأرض الماء من يرزقهم مجن سألتهم فلو 
يرزقنا•

آلثتنزتتني يتندم س ؤ.ؤأ قال؛ فقد سأ آية في وأما 



القرآنيالتعبير في ام المقاة مراع>؛;إأج' ٢ ٠

ربنايقدره وأنه السماوات من الرزق أن يعلمون لا وهم ، ^ وأمحرخر> 
•إليهم يصل حتى سماء إلى سماء من محيتزله 

.ه لإأثء ؤ I فقال افه هو ذلك إن يقول أن هو أمره ولذا 
الأمران.فاختلف 

مقرين'ركانوا لما أنهم يوش آية في القيم لابن القيمآ ير )التغفي جاء 
إلهلا الذي اممه هو هذا فاعل أن عليهم له الاحتجاج حين كله بهذا 
٠. ٠ غيره 

بللا أي ؤم1مؤنألأه ت تعال شأنه من ذلك ذكر أن بعد قال ولهذا 
....يجحدونه ولا بذلك يقرون أنهم 

حتىسماء إر سماء من الرزق بنزول عالمين ولا مقرين يكونوا ولم 
•• • هنا ماء اللمقل فأفرد هذا إر علمهم يصل ولم ، إليهم تنتهي 

،السماوات من ينزل بما إقرارهم تتتفلم فلم محبأ في التي الأية أما 
المجيبونأنهع يذكر ولم فيها■ الجواب يتولى بأن رسوله أمر ولهلُا 

١ؤ المقزونفقالث 

اطه(.)سيقولون I يقل ولم 

رزقهينزل الذي وحده افه هو ذلك بأن يجيب أن ه نبيه تعار فأمر 
١^١، ا، الع السماوات من ومنافعه أنواعه اختلاف على 

محبم(موشموثروك<ؤ • يونس سورة تعارفي قال -  ١٣
.[ ٧٥]يونس: 

ن

الضر)١( 



٢١وامك الاكر ض اهم^نى كبير 

همسلطنمغِنإاتنثا ؤأحاه مهمثكن أيبمتا ثم ؤ المؤمنون؛ سورة في وقال 
.[ ٤٦-٤٥]المنمون: ءةفلإئجامإواعالإ؛ه 

•اكبيرين هذين في أمرين إلى نشير أن ونول 
علىوملؤ،، فرعون وهم يونس آية في إليهم المرسل قدم فقد - ١ 

ؤءو0ومبجءثاثئناه.ؤ فقال; الايات 
ثاينثاؤ فقال: إليهم الرسل على )الؤمنون( في الايات وقدم 

ولميزه وسشي ُثايشا ؤ فقال! المؤمنون آية في لطان الوذكر — ٢ 
يوض•آية فى يذكره 

ذاك؟فلم 
الذيياق للمناصب يونى اية في إليهم الرسل تقديم إن فنقول — ١ 

ضمهحِإق يبلا بمد٥٥ ين بمشأ ثم ؤ الأية؛ هذْ قبل قال فقد ، فيه وردت 
٥^،عق لقح كث'إك ثؤ ين هء بوأ مكث يثا نؤمؤأ َكاؤأ ما أكقت -بآءؤم 

.[ ٧٤]يونس! 

قولهوهو البينان على فيهتِه إق ؤ بقوله: إليهم الرسل فقدم 
ؤء:/لمامح4.

ةالخامالأية في وملوه فرعون وهم إليهم الرسل تقديم فناب 
•والعين 
الاياتهده يعد موسى كتاب ذكر فإنه المؤمنون آية سياق فى وأما 

.[ ٤٩لالمؤْنون: ؤ : فقال 

آيةفي الايات تقديم فناب ، آيات وفيه الايات من والكتاب 
٠المؤمنون 



القرآفيالتعبير في ام المقمراع—اة ن'واأإ ٢ ٢

وسآط؛نيثايشا ءؤ I قوله وهو المؤمنون آية في الساء؛لان ذكر وأما — ٢ 
أيقا.لسياقه المنامؤب فهو يونس آية في ذكره وعدم 

.[ ٤٦]المرموز: آفكمئؤمإواعالأه ت )!لومنون( آية ق قال فقد 
ثلكتائوتثئكأمحي ؤ ممال؛ إسرائيل لبني فرعون امتماد وذكر 

.[ ٤٧إ ]المؤمنون عنبدؤزه ئا 

٠والقهر بالمالطأن يكون إنما الأقوام وامتعبأد 
٠شيء أعلى فالمLلطان ، العلو مجرد من أعلى وهو علو والسلهلان 

واستكبارهمعلوهم لذكر منامسب فهو ، السلهلان ذكر ذلك فناسب 
■موسى لقوم واستعبادهم 

•يونس في مذكورا ذلك مثل وليس 
تيونس في أيئا قال لقد I تقول قد 

4آكرضف لمن ؤإقم آمحهم( ؤ، م فنعؤي وإ0 ؤ ت فرعون عن وقال 
.[٨٣ت ]يونس 

،سلطاثا ليس والإحرام ه ممون مما قامأ ءؤ ت فيهم قال إنه ت فنقول 
،موسى لقوم استعباده يذكر ولم ، الأرض في عال فرعون أن وذكر 

فيورد ما ذلك فناب ، والقهر السلهلان على أيد للأقوام والاصتعباد 
المؤمنون.

إنهفرعون عن وذكر مجرمين، قوئا كانوا أنهم يونس آية في وذكر 
إجرامحالات من السورة في ورد لما متاب وهو ، الرفين لن 

•وعدوا بغيا إسرائيل لني واناعه إسرائيل بني فتنته من ؤإسرافه فرعون 

معوقمن *مف عل ميؤء ين دربة إلا لموّءا ءاٌن تآ ؤ • قال فقد 
•إ ]يونس وملإبمآنيجهر4 



٢٣ liikوالترك الذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

بمثوجوده تجعوق مأثثهند ألحر إّمحيث( يببمآ ^وجوزيا ؤ وقال؛ 
٦٩٠]يونس: وعدؤإه 

فيه.ورد الذي سياقه تعبير كل فناسب 
ؤلثاهؤسداسم؛ونح ثم ءؤ I قال فقد المؤمنون آية في أحرى لطيفة وهناك 

مريمابن الايات هالْ بعد ذكر أنه ذلك ، لهرون أخوته فدكر ثاثدثاه 
هوسممب مزر دان ييؤؤ ؤءاؤبمكهماإئ ءايه ومحهُ مَيم آن ؤثنتا ؤ ت فقال وأمه 

•[ ٥٠ت ]المؤمنون 

ذكربل وأمه( )عيسى يقل لم إنه حتى و)الأم( )الابن( النسب؛ فذكر 
أرسأن1م ؤ فقال! وهرون موسى بين الأخوة ذكر ذلك فناب ، البنوة 

•يوس في ذلك مثل يذكر ولم • ثوّنمولثاه 
التناّب.لعليف من وهو 

■ضلأملأ،إثم ين ول شنؤح  Jlaؤ هود: سورة في تعالى قال - ١ ٤ 
.[٤٦:]هود ص؛إجه عز 

فهوهو شرعي حكم هذا أن وذلك )قيل( وبعدها قلها وقال 
حهيرال١،.

للجينينارويا عبر عندما أنه يوسف سيدنا قمة فى ربتا ذكر — ١ ٥ 
ئآمحهردنك> عنت. آد^كنفي ءؤ منهماإ ناج أنه ظن للذي قال أنه معه 

.[ ٤٢]يوث: آلثنقنذحًقزرندءملثيآلتجنبضعسجثزه 
للمزمنيكيد قد النيهنان أن على عظيمة دلالة الأمر هذا وفي 

عاقبةعالم ور ، للمؤمن عقيم نفع فيه يكون قد الكيد هذا أن يعلم ولا 
عليهيوسف أن اء الإنهذا أير من فإن صدْ. ولفعل يفعله لم الكيد ذلك 

اظر)ءر>يقاساببىجى.:١( 





٥٢ واكرك الذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

الأرضفي يسير يتركه ولكان ، اه أنكان لما ذلك الشيطان علم ولو 
الخضر.سيدنا عن للبحث 

للمؤمن.ضر كيده في يكون قد وأنه ، الثيaلان جهل على ذلك فدل 
جئيؤسف تاو^كر تفتوا ياض ؤ يوسف! سورة في مالي قال — ١ ٦ 

.[ ٨٥ليو.ش: 

هيوسف خ؛ ؛تذئ ؤ ت قال حين لأبيهم يوصف إحوة هالها الأية هذه 
الحزن.من عيناه ابيضت وقد 

شديدامرصا مريصا تكون حتى يوسف تذكر تزال لا أنك والمعنى! 
تهلك.أو الهلاك على مشقتا 

جوابفي قياس وهدا ، جوازا )لا( وحدفت تفتأ( رلأ التعبير وأصل 
بدلا الثبت الضاؤع لأن أذهب، لا أي: أذهب، واف تقول: المم 

لأذهبن.أو لأذهب ت أي ، ١ جواباللام؛ي من له 
رفتيء(:معاني من أن ذلك ، ونحوه)تزال( على )تفتا( الفعل واختار 

رأ،.وانقدعتاا نسيته إذا الأمر( عن )فتئت رايقال! نسى، 
الأمرعن ®فتأته الفراء! قال المار. وأطفأ )مكن( بمعنى ويأتي 
وفتأتالارأطفأتها«رم.شه، 

علىذكره تنسى لا ®أي تنحكرموسفه ينتؤأ ئاف ؤ نوله ومعنى 
فيما تهلفئ ولا ذكره عن تكفح ولا نفك تسكن ولا العهد، تقادم 

أن.القاماا هدا في فعل أنب وهو • به العلق نار من جوانحك 

٢ ١٢- ٢ ١ ١ ؛/ القسم( جواب من معانيالحو)حذف)لا( انفلر )١( 
 )٢(jU  العرب.)فتأ(
ناجالضوس)كآ(.)٣( 
معانىاكءوا/م>ج)٤( 



القرانيالتعبير في ام المقمراعاة هؤ  ٢٦

أنذلك ؛ لأتفتأ( )تافه يقل فلم ، المم حواب من )لا( وحذف 
ذلك،على سيكون الأمر أن من متأكدين غير وهم ، الحذف من آكد الذكر 
متأكدينغير أمر على وأقسموا مؤكد، غير الأمر كان فلما محصل. ا وهو 

مؤكد.غير لأنه ؛ المعنى في إرادته ْع المم جواب من )لا( حذف منه 
.وبديعه المقام مراعاة لهليف من وهذا 

يعدمامن ؤإخوته لأبيه يوسف سيدنا قول يوسف سورة فى وحاء — ١ ٧ 
ينوجاءلكم السمن ئ ادلمجي ؤا أحس ة ؤ • سجدا له وحروا بهم حاء 

١٠ ٠ ].

لئلاالجب( من أ-حرجني )إذ ت يقل ولم ؤءادأمنيمحآبمفي(4 فقال: 
ثريبلا ؤ لهم؛ قال وقد به فعلوه وما إخوته تتريب إلى إثارة ذكون 

أنإلى جن المن ؤإحراجه الرق، إلى كان الجب من إخراجه إن ثم 
أكبر.بذلك عليه اطه فنعمة مصر، عزيز يكون 

حذراالجب بقصة السلام عليه يصرح ررولم ؛ المعاني( )رؤح في جاء 
.. منهم. جرى لما وتناسيا إخوته تثريب من 

للمللثجلوصوله الجن من حروحه بعد تم إنما الإحسان ولأن 
لوالتهمة« الرق من وخلوصه 
يذكرولم لأؤإدمنيلأآبم)أ(4 للراوي: المجيرآ )التفسير في وجاء 

لوجوه؛الثر من إحراجه 
^ُاوأمحولوذكرواقعةالمر

الكرم.مجرى جاريا إهماله فكان لهم تثريبا لكان 

روحاسنيمآا/•^)١( 



٢٧ة؛:ي؛ والترك الذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

.عبداصيروه بل ملكا يصر لم البئر من حرج لما أنه • ١^^، 
منأقرب الإحراج هذا فكان ، مالكا صيروه الجن من حرج لما أما 

كاملا.إنعاما يكون أن 
تهمةبسبب الحاصلة المضار في و؛، البئر من أحرج لما أنه " الثالث 

،التهمة وزالت ؤإحوته أبيه إلى وصل الجن من أحرج فلما ، المرأة 
،.١١المفعة(( إلى أقرب هذا فكان 

ئنيألأاس^^ث،آطنهإيك ؤ إبراهيم; سورة في تعالى قال - ١ ٨ 
•١[ مخيآمرأمحمح4 

أنوذلك ؛ اممه( )بإذن يقل ولم ءؤدادذ(تيهنه الأية: في تعالى قال 
المالك،معناه الرب فإن ، والإنعام والهداية باللطف مشعر الرب لغغل 

.والمنعمر٢، والقيم والمربي والسيد 
منالناس بإحراج هداية منام المقام أن ذللث، ؛ هنا المناب فهو 

،)ربهم( صميرهم إلى وأخافه الرب ذكر فناسب، النور. إلى الغللمايت، 
•النور إلى الظلمات من بإحراجهم وهويهديهم الناس، رب فإنه 

وتوفيقهبتيسيرْ أي 4 ريهن ت المعانى( )روح فى حاء 
..تعالى.

وقيلالضمير، موضع الذلاهر وضع أنه إلا ربإذننا( الذلاهر وكان 
.. ١ محص لطف، الهداية وبأن والفضل ، واللهلفبالتربية للأشعار )ربهم( 

هيالتي التربية عن المفصح الرب اسم الناس صمير إلى وأصيف، 
.، ٣١إليه® المتوجه كماله إلى الشيء تبلغ عن عبارة 

١٥ ٢ ادس الالجلد الرازي، لشم الكسر التمر )١( 
.١ ٨ / ١ المحيهل البحر ، العرب)رم،( ان انظر؛)٢( 
٠ ١٨٠اسنيما/روح )٣( 



القرآنياكعبير في المقام مراعاة : إ ٢٨

الإحراجذلك أي ه رفؤن ؤوإد0 ررقال! ت المحيط( )البحر في وحاء 
الربذكر فناب ، عبيده هم إذ ، ْمالحهم في الفلر مالكهم هيل يت

عبيده؛؛حال فى )١٥^١ وكونه المالك منة على تنبيها هنا 

أوالرب يذكر والتفضل والهداية اللهلف موطن فى أنه الملاحظ ومن 
لفظيذكر بل ربهم( )بإذن يقول فلا والضرر المصائب موطن في وأما • اممه 

•ذكرنا كما والمالك والتربية بالإنعام مشعر الرب لمقل لأن ؛ الجلالة 
هآثي ن قمحيإلا.يإد دءين ُم؛تثآرن ئم وما ؤ ت تعالى قوله نحو وذلك 
.[١٠٢]القرة: 

.ؤاذنالiلهه قال: الضرر ذكر فلما 

ا-آله آلموصتن وتلم آتي فاذن آث<عاتي آكق يوم أصئبكم وما ؤ • وقوله 
.[ ١٦٦ممران: 

ؤإقاآلجوئمىهمقلحرثآفيي،ءامنوأوليسدض1آرهموقوله: 
•[ ١٠إلأداذنآثو؟ابلالمجادلة: 

مؤجلاه!آلكتانا اممه إدن إقا تموت أف لنمي كاف ءؤوما وقوله: 
.[١٤٥عمران: 

.[ ١١]الغابن: بمحنم.نإلألأنآلإه ؤ وقوله: 
^ندحأتثتنجعاينؤ قال: حين فى 

١"اآ[ ضئلمتيامه]إبرابإ:
؟العالمين رب افه وسبحان 

ظوؤ الحل: سوره في تعالى قال — ١ ٩ 
١[ ١٠]المحل: 

\}حر\ب0ايملم)١( 



٩٢ تي;;،,;إ والترك الذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

أنثرءادآ نن(كجرآلأحصرنايا جعدء ٢لذى ؤ ت ص سورة ش وقال 
.[ ٨٠نثهمفثلأ4تص: 

هيهؤ ت المحل آية في فقال المذكر يلففل الشجر على الضمير فأعاد 
•ذت~؛مودكه 

•ص: فيآية وقال 
ضسجر ين لأين؛ لإلآلثامن لإأم ؤ •' ١^١قعة سورة فى وثال 

.[ ٥٤-٥١]الواسة: ^وث.قيبجثىتيآصه 
نثاآلظونهؤمحاِوة فقال: الؤ)ث بالفظ الشجر على الضمير فأعاد 

•ؤيذكر يؤنث وهو جمعي جنس اسم )شجر( فإن ، اللغة في جائز وذلك 
ررالضمير• آتيأؤداه ١٢٠؛ؤتعالى؛ قوله في المحيهل( )البحر في حاء 

ويذكرُ'يؤنث جنس امم هو إذ نجر على عائد في)منها( 
معلومهو كما الكثرة يفيد التأنيث أن الاختلاف هدا في المسب ولعل 

أكثرجهنم شجر أن شك ولا مناسبة. من أكثر في ذكرناْ وكما اللغة في 
•وص الحل فيآيتي، الذكورة الدنيا أشجار من بكثير 

المؤنث.ضمير وهو الكثرة على يدل بما فجاء 

قيه.ورد الذي موضعه تعبير كل فناسب 

ؤهميإألقتلصتب'؛١^،،ءامإ إة١٥ؤ • الكهف سورة في تعار قال - ٢ ٠ 
.١[ -٨• ١  ٠٧]الكهف: لأ.خدبمجالأِءثماطُه 

نفسفي ما إر إشارة حلاه عما لا.بغؤث ؤؤ سبحانه؛ قوله في فإن 
إرعنه التحول في يرغب فإنه ما مكان في مكثه ؤلمال إذا أنه من ان الأن

.A٢١/• المحيط البحر )١( 



القرآنيالتعبير في ام المقاة مراع٣ ٠

ذلككان أيا ما مكان في طويلة مدة المكث من يمل الإنسان فإن ، غيره 
غيره.يرى أن يود فإنه جميلا كان ومهما ، المكان 

وأنهم، عنها التحول يريدون لا الجنة أصحاب أن إلى هنا فأشار 
ففي، الجنة في تتغير الشاهد لأن إما وذلك ، هناك الملل يعتريهم لا 

فيما يغير سثحانه الله أن أو ، ه نفيه نز جديدا ساكنها يرى وقت كل 
الدنيا.في هي ما غير على آحر شيئا فتكون ه نف

عنجواب وأنها ، الهلبيعة من الإنسان نفس فى ما إلى إشارة وهده 
منتديما م يقاء الخوصع هدا في البقاء من يمل ألا ت ه لنفالمرء سؤال 

؟تحول غير 

إبليسمن آدم حدر ربنا أن آدم قمة في طه سورة في تعالى قال ء ٢ ١ 
زؤله:ه مئثق يى'الجنة ملأجئج ولقجاك هتداعدوممى إن ؤبمادم ; قاJلأ 
١١٧ ].

وزوجهإحراجه على الكلام أن ْع ، لائم والخطاب )فتشقى( فمال 
—ذلك ، الدنيا في لائم الشقاء فجعل ، رفتشقيا( يقل ولم لأءز؛مصه هؤ 

المرأة.وليت والعائلة النساء اعالة الكلف هو الرجل أن س أعلم وافه 
مكلفةليت المرأة فإن لأهله. ذلك توفير في ويتعب يشقى الذي فهو 

الكلفهو الرجل ؤإنما ، الدنيا تملك كانت ولو والأولاد الزوج بإعالة 
)رؤحفي جاء ٠ الدنيا في سقى الذي فهو ٠ شيئا يملك لا كان ولو 

وهوالمعاش مثالي تحصيل في التعب بالشقاء الراد ®وقيل; العاني(! 
•، ل الرجال" وظائف من 

الفاصلة.نهاية إلى إضافة هذا 

.٣ ٦ ٩ / ٤ عود الأبي ير نفوانظر ٢ ٧ ١ / ١ ٦ المعاني روح 



١٣ والترك الذكر فى القرآني التعبير في المقام مراعاة 

وأدا؛زغإآوئللي هو آثئ يأف ذ؛ك ۶ ت الحج محورة في سبحانه قال — ٢ ٢ 
ؤاش ممق آس إرى فها يتب لا ءاتية ألناعه نأل ؤ ئىوهيير َلمل عق وئئ 

.\لإئJهص:٦سyآ
أيكرمها رمحب لا لأمه آلناعه إة ؤ ت غافر سورة في وقال 

.[ ٥٩زغام: ألنا؛تد،لأمحوى4 
٠لأرتبحاه وألألناعهءاتية ءؤ I الحج آية في فقال 
•انآلثاةةلأظلأنتبجاه > غافر: فيآية وقال 
،ءاتية؛٠ آلناعه أف ؤ وحدها د)أذ( الحج آية في الساعة إتيان فأكد 

•إةألناس ؤ واللام ئ)إن( غافر في وأكده 
َ>خم. ذككىلقلتيانيؤلآَ'كت'ُ سإنثنفييتنآمالإداؤ الحج! آية قبل قال أنه ذلك 

.٥[ ه]الءج: . .
*الريب فدكر 

•صلأيءى4 ¥ ت قال فقد غافر آية في وأما 
الإيمان.عدم فدكر 

ذلكفاقتضى الإنكار، في وأبعد أمحي الإيمان عدم أن شك ولا 
غافر.آية في التوكيد في الزيادة 

ءامنوأإللأر-غعن^yi هإل1نآئه ؤ ت الحج سورة في سبحا؛ قال —  ٢٣
.[ ١٢٨]الًج: أثثلأبجثموؤنيلكون4 

أنسيرإلأممةلاآؤر1ثنش دلا ءؤ ت الساء سورة في وقال 
.[ ١٠٧]الماء: بجششرة١فءان١فيئامح 

.٠ المج: آية في فقال 



القرانيالتعبير في ام المقمراعاة  ٣٢

الخيانة.مع صفة فيكر 
.ءؤإفأممةثجبجّت_>شكنؤاكفيماه النساءت آية قي وقال 
الخيانة.مع الإثم صفة فدكر 
فيقاب ، محهم ودفاعه آمنوا الذين ذكر الحج آية في أنه ذلك 
الكفر.في المبالغ أي ، الكفور الخوان يذكر أن المقابل 
ذكوكان الخيانة. ْع الإثم ارتكٍوا الذين ذكر فقد الماء فيآية وأما 

منبريئا به واتهموا وملاحا طعاما مرنوا النافقين من جماعة في 
صورةمن آيات في أمرهم سبحانه ذكر وقد • ٢ مسحانهأ الله فبرأْ الملمين 

الأية.هذه ومنها الماء 

عقققسهر هإكما إقما ومن ءؤ المياق في سبحانه قاله ومما 
همد١^١ هء يرم ثم ]،-،١ أؤ حطيقه قكسب وس ■ح،يثا عينتا آثه وكان ثسهء 

.: ]!_ صلةقناولسافيكاه 
الإثم.في البالغ أي ، الأية في الأثيم الخزان ذ/ قاب 
فيه.ورد الذي موضعه تعيير كل فنامحب 

ملهمًكديئ همت. بهمك ؤإن ؤ ت الحج محورة في سبحانه قال - ٢ ٤ 
ماظوى مدتنج همأنشب فيل. ؤبجم ضت يمحم ؤ ومحي محبماد ج مي 

[.٤٤-٤٢]الحج; ملإث،طا0ممره 
وأصحابلوط وقوم إبراهيم وقوم ولمود وعادا نوح قوم ذكر فقد 

قومأن ذك ، ؤوق'بمعه ت قال ؤإنما ، مومحى قوم يذكر ولم مدين 
،وقومه فرعون كذب؛ه ؤإنحا ، أكثرهم له آمن بل ، يكذبوْ لم مومحى 

.مومحى( )وقوم يقول أن يناب فلا 

,وما  ١٣٨ه/ المعاني روح انفلر 



٣٣واكرك الاكر في القرأني ااتعبير في المقام مراعاة 

عليهله ررالمآكذب بمّئه: ؤقوله: في المعاني( )روح في حاء 
ولمإسرائيل بنو السلام عليه قومه بل ، قومهوليسوا القبعل هو السلام 
يقللم ولهدا . . السير. إلا تاب منهم كذبه ومن بأمرهم، يكدبوم 
^١،.إبراهيم(،، وقوم نوح قال)قوم كما موسى( روقوم 

أثوؤا تبكو)و] ؤوآئ؛أس> الج! محورة في محبحانه قال -  ٢٥
-كينلهز أثه ولى بٍدكا أس تجندقس ث>و\' أز ئتاؤأ ئر 

هحلم—،ر لميؤ آثه ول0 ينبمؤنم مد.-محثلأ لثد-خأنهم . آلرنهى 

^^هُوهومحرآؤزلإه4سأ؛ في ومال 

حؤمحمر حم رؤئ ئملح متبمأ ثئئهم آذ ؤ ت المؤمتون محورة في 'وقال 
.[ ٧٢؛ أقؤماه
^سأكجزهومحبزالجمعة: محورة في وقال 

.اا[وبمه]اس;
بإننيفى>هباكوكيد الحجث آية في فقال 

->ترأمحتياهؤوألده'أو ه آٌلا ه ت الأحرى الايات في وقال 
•توكيد دون من 

فيأحرى أرض إلى وحرج وماله أرصه ترك فيمن الحج آية أن ذلك 
عندهمكان مما ^١ ليرزقنهم أنه ربنا فذكر مات. أو فقتل الله سبيل 

تركوه.الذي مكنهم من خيرا وليمكننهم 

.U١٦٥\/المعاني روح )١( 



القر[نىالتعبير في ام المقمراعاة هتهي  ٣٤

نجدثاأس كئدهنهم ؤ ت تعالى بقوله مرة ، مرتين الرزق فأكد 
بالحسالرزق وصف ثم ، الثقيلة التوكيد بنون الفعل فأكد حس^->تاه 

.نحرئاثطأ4 ؤ • ففال 
فاكدآلرزمك\ه لهو-محير آس ؤانك• ؤ بقوله• أكده الأحرى والمرة 

.واللام بإن ذلك 
مsكانفيكر ه يتصوئهُ مد->ثلأ لتد->Lقهم ؤ ت ذلك بعد قال ثم 

الثقيلةالتوكيد بنون ذلك وأكد ، المدخل ذلك يرضون وأنهم إقامتهم 
.يرضونه بأنهم ووصفه )ليدخلنهم( I فقال 

اش؛سيل في للمهاجرين أمرين فدكر 
المكان.وهو يرضونه الذي والمدخل ، الحن الرزق 

،ذلك من خيرا مبتغيا وماله أرصه يترك العادة في المهاجر أن ذلك 
المرضي.والمدخل ، الحسن الرزق له أن فدكر 

قال:ؤإنما ذلك، يؤكد فلم الدنيا في فهي الأخرى الأيات وأما 
توكيد.دون من ألرزتياه وائدهأوؤ مححمحأؤمحى4 دؤ 

فهدا، الهجرةمع اض سبيل في الجهاد بذكر لم أنه الأية في والملاحظ- 
اف•مل في المهاجر أجر 

وذلكالنه سبيل في الجهاد مع الهجرة أخرى آيات في ربنا ذكر وقل• 
أمحفمثأنيمأس سهل وجهدثمأ4 وهاجدوأ ءامزا امحن V ؛ تعالى قوله نحو 

تنهنبممز يبهر ببنمح( أو ألإؤذا ر أس بمد ديجه أغظم 
عظيرهأنر :يمده7 أه إف أبرأ حنيوئ-هآ ، ٢١٠;مقير مر فبما قم وجنت 

.[ TY.Y•]التوة: 

)هميقل ولم ، الفائزون هم وأنهم ، اف عند درجة أعظم أنهم فذكر 
وعظمه.الفوز كمال على للدلالة وذلك همألإرغ0ه ؤ ت قال بل فائزون( 



٥٣ ■إ;ء.■ والترك الذكر فى القرآني التعبير في المقام مراعاة 

نممفيها لهم وحنات ورضوان منه برحمة ربهم يشرهم أنه وذكر 
عظيم.أحر عنده اممه أن ذكر ثم . أبدا فيها خالدون وألهم ، مقيم 

وهزلأء، اش سيل في هاجروا فأولئك ، واضح الأجرين بين والفرق 
وأنمهم.بأموالهم افه سل في وجاهدوا هاجروا 

العمل.بحب يكون إنما والأجر 
1،ثدثاشيأ من آش هاكتثيإق لألإثأ غ ت أحرى آية في وقال 

.[ ٤١]المحل: بميره 
الأجرةولأجر ، حسنة الدنيا في لهم إن المهاجرين هؤلاء في فقال 

أكر•
يموتواأو يقتلوا لم ألهم ذلك ؛ حنة الدنيا في لييوئنهم أنه فدكر 

•والأحرة الدنيا في لهم ما فذكر 
فيلهم ما ذكر ؤإنما معهم الدنيا يذكر فلم ماتوا أو هتلوا وأولئك 

الاحرة.

هوواضح.كما لمقامه مناسب تعيير وكل 
حيرينبذ الجنة لهحب ؤ الفرقان! سورة في سبحانه قال — ٢ ٦ 

.[ ٢٤لالفرنان: 

ؤت الرحمن هماد في المورم من آحر موضع في وقال 
فلهآ•كتلإاورتث< فيهتامحيةوسكما. وةلموذك< يما^،/?1 .بمنريرك<آكندثه 

•[ ٧٦٠٧٥]الفرثان; ^^تسثمرإرشاماه 
وأحسنمستقرا حير يومئذ الجنة أصحاب أن الأولى الأية في فذكر 

الغلهيرة.ومت وهو • رمالها أو القيلولة مكان وهو المقيل فذكر مقيلا. 
فيها.النوم أو النهار منتصف استراحة والقيلولة 



القرانيالتعبير في ام المقمراعاة  ٣٦

هذكر، ومقاما مستقؤا حسنت أنها الجة عن الأحرى الأية في وذكر 
القيالولة.من أدوم والامحامة ، الإقامة مكان 

علىيدل بعده. أو الحساب عند الأولى الأية أن - أعلم والئة - ذلك 
جلجإوملهن دؤنذ بننئ لأ آل1ككع ميز ترم ؤ تعالى: فوله ذلك 

.مآأآ[محىهتالفرنال:

الحسابأا،.أوفي وهدامحيالنع 
ععلين عملؤأ إقما ؤبمدنثا ؤ •' الأية فبل بحانه قوله ذلك على ويدل 

٢٣ ].

القيامة.يوم الحساب ئد وهدا 

مميلاه^٥^؛^ ؤئنل ثلننبأ ألسماء يثيق وبوم ؤ • الأية بعد وقال 
٢٥ ].

.القيامة فى يكون وهدا 

فقال، مقيلا وأحن مستقرا حير يومئذ الجنة أصحاب أن فذكر 
.ذاك يهحمل إن يوم أى ريومثذآ 
وأنهمئئاْتهم الجنة أصحاب جزاء في فهي الأحرى الأية وأما 
يعانحميأألدنيه بج-رمحء-ى أؤإنيثئ ؤ بحانه؛ قال فقد فيها• حاليون 

هؤمفاما تممل محنت فيها حثإ\؛رت^ ومليما نحتة فيهكا ؤلأنمحت^• 
.[ Un_U،J]الفرقان: 

معالخلود يذكر ولم ، فيها حالا-ون وأنهم جزاؤهم الغرفة أن فذكر 
المقيل.

ا/٥ال٠عابي٩ روح انظر ^١( 



٣٧ءأآي;بج والترك الذكر في القرآني اكسر في المقام مراعاة 

^ستنتمتلرشاماه.ت فيها وهال 
•الأولى الأية ني الإقامة يذكر ولم ، الإقامة فذكر 

الجةمنازل أعلى وقيل ، المنازل من العالية الدرجة والغرفة؛ 
قبلالحشر في والقيل المستقر فيل ١١العاني(! )روح في حاء 

فيه؛،والقيل فيها المستقر أو ، الجنة دخول 
ْعقيلولتهم أو ، الجنة الجنة أهل دخول ساعة هو القيل وقيل؛ 

الحورالعينل٣،•
إنهمسبحانه قال ولذا ، القيل من أدوم الإقامة فان حال أية وعلى 

فيها.خالدون 

كلوعلى والأوقات الأحوال كل في الجنة أهل مقيل أن ثك ولا 
الفرقيوصح التعبير ؤإن منها. اه أعاذنا المار أهل مقيل من خير الأقوال 

•ير وتغحال كل على والمقام المقيل بين 
ناحية.من هذا 

)محير(المفضيل امم والقيل المستقر ْع ذكر أنه أخرى ناحية ومن 
.ؤحيرمنتمنلهسنسميلأه I فقال و)أحسن( 
مسثرلؤ-حسدت فقال الدح فعل ذكر والمقام المستقر وْع 
مستقرهمأحسن ما أي ، الدح ويحتمل المعجب يحتمل وهو ه ومناما 

ومقامهم.مستقرهم المستقر ونعم ، ومقامهم 
أهلتقر ممن حيرا يخي مؤيلأه ثبمن تمرل ن»■نثر ؤ I قوله أن ذلك 

مقيلهم•من وأحن النار 

روحاوعاتيأ<ا/'اه.)١( 
ا/٨.اJمعانى٩ روح )٢( 
روحاوعانيا،ا/ا/.، " lA؛/القدير فح ،  ٣١٥/٣تمراينممرانظر )٣( 



القرانىالتعبير ض المقام مراع—اة ِ ؛:  ٣٨

كما، التفضيل باب من ولكنه حن ولا خير عندهم ليس المار وأهل 
حلاوة.فيه ليس والخل الخل( من أحلى )العسل يقال: 

حنالشيثين في كان لما يقال هدا( من أحن رهدا فولما! إن 
الشمس)صوء I كقولما الأخر الشيء على الحز فى زيادة فيه وأحدهما 

•البتجرا ْن أحلى و)العل القمر( نور من أشد 

أفلأحدهما ولكن خير ولا حن الشيئتن فى ليس لما ال ويق
هإيه دعه يما لمث'إلا آكجث ؤ تعالى• كقوله وذلك الأحر من موءا 

.[٣٣]يوش: 

.القتل( من خير )الضرب ت وكقولك 

بلحن الأخر في وليس ظاهر حن الشيئين أحد في كان لما ويقال 
ونحوالأية• في وكما المار( من خير )الجنة كقولما وذلك كله ثر هو 
سبحانهقوله نحو وذلك المار وأصحاب الجنة أصحاب فى ربنا يدكره ما 

ثبؤيل.لاهنا,للثت> دعنأ ثمنهن مكاثاصنم، من؛ا أنمؤأ ؤإآ آؤ ; الار أشل في 
.[ ١ ٤ - ١ ٣ I ]الفرعان محكثهإه ئجؤيل ويود*اؤأدعؤإ نبؤيل ألؤم يدعإ 

ألمنقؤذذلعن آلي أنثي جثه أمِ ■ْتؤ عك ش ؤ ت الجنة في ةال ثم 
ؤبمدارش مل ماث ح-إبين يكاءؤدنث ما فيهثا قم ؤبميمل. جرام حم َكاثغ 
.[ ١٦-١٥]الفرقان: ^ ٠٠٤٠^

ألحسثدجثة أر -فيف أذ'إلك. ؤ ت فقال والمار الجنة بين المفاصلة فذكر 
•خر المار ش وض 

،الحسن في له المدح باب من فهو الأمر( هدا )حنن I فولما وأما 
أحنما أي ، حسنه من المعجب ويحتتمل وثابت. ظاهر حسن ذو ؤإنه 
الأمر!هدا 



٣٩والترك الذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

نعمأي ، المدح يحتمل ه ؤبمفاما مسفتإ -حتت ؤ ؛ محبحانه فقوله 
ومقامهم!مستقرهم أحسن ما أي التعجب، ويحتمل والمقام، المستقر 
كماالتحجب تفيد وقد المدح، تميد قد العين بضم صيغة)ئعل( فإن 

المحورا،.كتب هومقررفى 
أعلم.واممه والتعجب المدح الأمران الأية في يه والمراد 

٢٧  -LJلأون\ؤىتزصأؤ الفرقان! مورة في مبحانه ( ؛
.[ ٤٧]الفرقان: ^علألإارثويإه 

ظؤيخامح0ثاؤيخاالمأ: سورة في وقال 
.ألنبمارمعاساه]النأ; 

الموت.من البعث وهو ، نشووا النهار جعل أنه الفرقان في فذكر 
محاثا.النهار جعل أنه النبأ في وقال 
٠ولمقامه فيه ورد الذي ياق للموافق تعبير كل أن دلل 

أنفنامحب ، وبالساعة به والتكذيب النشور ذكر تكرر الفرقان فى فإنه 
,تثور النهار أن يذكر 

تئوزاهوثا حياه وثا موئا يملكون ت ابقة مآية في قال فقد 
.٣[]الفرقان: 

هّثعيرل ألكاعؤ حنكيب لمن وأ•ءتددا الثاعذ َكدبوأ ۶؛؛، بعدت وقال 
.اا[]الفرىن:

ممثازلآللءثاأيؤذلك: بعد وقال 

.r٨٧/ الهْع ،يمش ابن ثرح ،  Y٣٥٢/ الكافة عر الرضي ثرح انفر :١( 
٨٨.



القرآن_يالتعبير في ام الشمراعاة ٤

•[ ٢١ت ]الغرتان ذوئو١كبمله 
والنشور.يالبعث مكذبون هم إنما افه لقاء يرجون لا والذين 

لثامآلتؤع مثن أمطتن آلي أكنتذ أئنإعق ؤبمو ؤ ت ذلك بعد وقال 
.[ ٤٠]القرنان: ئلأعبم<محدله 

آثكهوثا.ِضب:ئئأؤ : ١^ بعد ق\ل ١^ ثم 
•[ ٤٩-٤٨]الفرقان: ^نآأساإطشدفث\رإه 

موتها,بعد الأرض إحياء فذكر 
٠ور الذكر فتاّب 

المعاش.مياق في فهي النبأ وأماآية 
ثاهء نمج ءهاجا. آء المتمرن من ؤأرلثا ؤ الأية؛ بعد قال فقد 

.أا_ا-ا[ جتاوومحأكاهاه]اوأ: 
الأنصاب.الشديد المهلر I التجاج والماء السحب. والمعصرات؛ 

الملممةالجنات و'كن.لك ، المعاش وسائل أهم من والنيات والحب 
فيه.ورد الذي موطنه تحبير كل فتاب 

منيا هب ؤسنا يقؤبيرب وآإك ؤؤ ت الفرقان محورة في تعالى قال -  ٢٨
•٤^١[ ]الفرتان: صكث>إماماه 

تمب من لأكثر الدرية على الأزواج قدم 
هوكما الأزواج من الذرية فإن ، الذرية من أمحبق الأزواج أن ذلك من 
•٢^١[ ]المحل: ؤ تحال: قال معلوم. 

جهةعلى معه تكون فهي ، بالشخص الذرية من ألمز الأزواج ولأن 
وقدالحياة. أمور في لمشاعلها الأب تفارق قد الذرية فإن الاستمرار. 

•أزواجهن ْع يذهبن فهن البنات من الذرية كانت ؤإذا عنه. بعيدة تكون 



١٤ ؛إ؛جإآ والترك الذكر في القرآني التمببر في المقام مراعاة 

،أحيايا معهم الدرية يذكر ولا الجنة في الأزواج ربنا يذكر ند ولهذا 
ت]الوخرف ^ محتنحيى أمن ألجمنه أد-محابأ ؤ ت تعالى قوله نحو وذلك 

•آ ٥٦ملكآلآدآكمءذهص؛ 
•أزواجهم مع فيكونون أزواج لها تكون قد الذرية ولأن 
•ذرية له تكون ولا زوج للرجل يكون وقد 
الغالب.في يفارقها ولا تفارقه لا العموم على به ألصق فهي 

إلىوتوجيههم ذريتها ترسة تحن فهي صالحة كانت إذا ولأنها 
للبيت.ومفارئا الحياة مشاغل في عنهم منمرئا الأب يكون فقد ، الخير 

نفلرإذا الصالحة المرأة يكنز؟ ما بخير أحبركم ارألأ •' الحديث وفي 
فيالحاكم روا0 حفثلته(( عنها غاب ؤإذا ، أطاعته أمرها ؤإذا ، سنته إليها 

•السيحين سرط على صحح حدبما وقال المتدرل 
فالأيناء، الرجل إلى الأبناء من أحب الزوجة أن ذلك معنى وليس 

فيالمؤبة سياق في قدمهم ولذا العموم على الأزواج من آبائهم إلى أحب 
ن1تنلوأ»ق-ثئ ولفأوظأ َغذ^١^٣ إن دل ؤ تعالى؛ قوله 

نىوعت'لإ\لصتإثاءظم َةثادهاوتع؛ محشؤن ١^^^١ 
ألمملامزي ؤأثث أويدارم وأإك< حئ هربمؤأ شه، 4، ؤحهاؤ 3اثسمم آس 

:^[^^^٢٤].
،الأفضل يقدم فقد ، عديدة لأسباب يكون قد والتآحير والتقديم 

المقاميقتضيه ما يحسسيا المفصول يقدم وقد 
وأنّثأ وملكة سليمان سيدنا قمة النمل سورة في ربنا ذكر — ٢ ٩ 
الجنمن ءقربم!، قول فدكر ؟ بعرسها يأتيه من ملاه سأل سليمان مبينا 

.والتاحير القديم باب ، القرش النمير انفلر ( ١ < 



التراضالتعبير في ام المقمراع—اة ؤإزإ؛إز;' ٤ ٢

عالمعنده الذي وأن ، ( ٤ ٠ - )٩٣ مقامه من يقوم أن قبل بعرشها ياتيه أنه 
ذلك.فعل وقد ، محلرفه إليه يرتد أن قبل به ياتيه إنه قال الكتاب من 

يقدرالعالم وأن ، الجن عفاريت من أقوى الحالم أن على ذلك فدل 
•الجن عليه يقدر لا ما 

منيملك قد البشر وأن ، العفليمة العالم منزلة على يدل وذلك 
الجن.يستطيعه لا ما الومحائل 

ؤبؤ فقالت! أسلمت محميا ملكة أن النمل محورة في ربتا ذكر — ٣ ٠ 
.[ ٤٤]المل: ^^آفتناسمةه 

وردكما لي( فاغفر نقي ءلل٠ت، إني )رب تقل لم أنها الملاحفل ومن 
قالأنه مومحى سيدنا عن ذكر كما وذلك ، القرآن من أحرى مواطن فى 

.[ ١٦]القصص: شتاصىظممزله ؤ I القبهلي قتل حين 
فقالا!الشجرة من فأكلا ربهما عصيا حين وزوجه ادم محيينا وعن 

.[ ٢٣]الأعراف: ين ورح1ناؤ بنائنئآّناوإن نؤ 
يجبالإمحلأم وأن ، الإسلام دخلت ثم كافرة كانت سبأ منكة أن ذلك 

الفقه.من وهدا ، المغفرة سؤال إلى تحتاج فلا ، قبله ما 
أوآشاضآشحةذ، يخب ؤ I العنكبوت محورة في حاء - ٣١

•[ ٦٨؛ لجىكءقنيتيه]انمك؛وت 
إلإلتي-دفي وكلب آممه يمن يكدب منن آطام _ ٠ ؤ و٠الفيالرمرت 

.[ ٣٢]الزص: 

•ؤنجاءه7ه العنكبوت! آية فى فقال 
.ُه إلجاءه ؤ الزمر! آية في وقال 
كدبأى ، للفاحأة هنا )إذ( أن التعبيرين بين الفرق فى ذكر ومما 
الوقت.من مهلة ولا تفكير دون من فجأة بالصدق 



١٤٣ ; ئ والترك الذكر فى القرآني التعبير فى المقام مراعاة 

منبه سمع لما بالتكذيب فاجاْ ارؤؤإدجاءه7ه I )الكشاف( في حاء 
أهليفعل كما وبامحلل حق بين بتميز واهتمام روية لأعمال وقفة غير 

٠ه يمعون فيما النصفة 

بينيكون قد بل ، المفا•جأة تفيد بالضرورة ليت فهي رلماآ أما 
•اليوم، أكرمته أمس أكرمني )لما ت تقول ، ومهلة وقت الأمرين 
ؤممبإسءص لثُ ؤتنا آق دون ين وما.بمدمحن آعرأم قثا ؤ ت تعالى قال 

الاعتزالعند لبت ويعقوب إسحاق هبة فإن [ ٤٩]مريم! 
•برمن ذلك بعد بل ، مباشرة 

إلامنمق عل لثم ما ألمنن عثف ثنيا قما ؤ سلبمان؛ سيدjا في وءال 
^لأ1نؤكئإبموثعثا

.[ ١٤]سأ: لءفيسفي4 
،ءاليالة غير بمدة موته بعد حصل ذلك أن على يدل هدا أن شك ولا 

أحيانا.المفاجأة تفيد لا قد )لما( أن عر ذلك فدل 

فيأمرين ذكر أنه فيه والمفاحأة اممه على الكذب في التميع دلالة ومن 
قالفقد ، حاءهم إذ بالصدق وكذبوا اممه على كذبوا أنهم ت الزمر آية 

إذحاءهُه.مممثنً=كذبتآتحوئدبإلهدف سبحانه 
فعلوابل ، الأمرين بين يجمعوا لم فإنهم العدكوت آية في وأما 
عقآ3مئ بش أطلم نبئ ؤ سبحانه فقال ، محللم فهو فعلوم ما وأيا • أحدهما 

اشضكآوممإوثاءث؛ه.
وأيا• العنكبوت آية في )أو( — ي وحاء ، الزمر آية في بالواو فجاء 

.منه أمحللم أحد ولا فنالم صاحبه فإن الأمرين من كان ما 

.٣٢م الكشاف )١( 



القرآذ_يالتعبير في ام المقمراعاة ٤ ٤

أظلم.لكن جمعهما فان 
لممن دون الظالم هو يجمعهما الذي أن الزمر آية في يقلن ولئلا 
لكفر.ظلم منهما كلما أن السورة في ذكر يجمعهما 

هوجاءدكءان؛ؤاءدنمؤ ت فقال وعذابه اض بآيات المكذبين ذكر فقد 
*[ ٥٩زالزمر؛ لآسكرثمحثي>ىآدضه 

.لآ_نتئثو0 حث ثى ألمداب قأثهم ثلمهم َن ١^•؛؛، َةدب ؤ ت وقال 
٢٥]الزمر: لإؤكام؛ءثه 

-٢٦ ]•

ؤاض: على كذبوا الذين في وقال 
••٦[ ]الزمر: 

•٣[ يحىسممح،بطثار4]الزم: وقال؛ 
فىالزمر آية فى بالواو المجيء أن أحرى ناحية ومن ، ناجمة من هذا 

بعدهاحاء لما مناسب -جاءْأه إي ?الصدق ؤدب آلله عل ^كذب ؤ فوله 
تالز'ر■آلم-قوبمه هم أؤبجك محبمتدئي ألمبمدق جآء ؤآرى ؤ ت قوله وهو 

٣٣ ].

اضعلى صدق فذاك ، الله على كذب لمن مقابل بالصدق حاء فالذي 
٠عليه كدب وهدا 

٠إيماء ^^^٠^ جدب ؤ I لقوله مقابل وبم-ذقبجه ؤ ٠ وقوله 
.به صدق وهدا به كدب فداك 

.بالواو معطوف وكلأهما متقابلان فهما 

•منزْكدبءٌ ؤ قوله: في )من( ب وحاء 
.-؛d ؤألزى ؤ ت قوله فى )الذي( وي 





القر1ذىالتعبير في ام المقمراعاة ا رإ ٤ ٦

مقابلذ)كذب( به، صدق لمن مقابل بالصدق كدب والدي 
.)صدق( 

•وجه كل من فيه ورد الذي موضعه تعبير كل فناسب 
اشهد دك ؤ الأحزاب؛ سورة في سبحانه قال -  ٣٢
لهميأف إؤجآؤينر'المقن\ن ؤيملجا يإدنم آف إل محداعيا محبسدمل ومبن/إ 

.[ ٤٧- ٤٥]الأحزاب: 

هه ءإي 

النبي()ياأيها ب مناداة الكريم القرآن في يرد لم أنه ههنا ندكر أن نود 
محمد.الرمل خاتم لغير 

•تعالى قوله نحو وذلك موصع من أكثر في ذللث، فيه. ورد وقد 
وقوله:، [ ٦٤ؤ
رئسجهنم ومأوطم محإعلظ مملأ آل==قثار جهد آتين كأت؛تا ءؤ 

آلثوخت-؛آ.تق إدا ألبن كأيا ؤ وقوله: ، [ ٧٣]١^: ٢^٠^^ 
.؟ا[لاومس:

ه.لغيره الرسول( )؛؛[١^١ مناداة؛ ترد لم كما 
وذلكموصع. من أكثر في بذلك س مناداته القرآن في وردت وقد 

[،٦٧ال«اتدْ! ] ويمه من أنؤلإتلك> ما ج لرسول ١ يتابما ه ؤ تعالى: قوله نحو 
يدتضض0 لمؤ-خك• ثنزنق، لا أؤود كأيها ه ؤ وقوله: 
.ا؛[لاّئالة:

فيهورد وقد • غيره رسول في صراحة )ساهد( كلمة ترد لم كما 
وميثسئإشهدا ارسدنك إدا ؤ قوله: ذلك من موصع، من أكثر في ذلك 

فتتآقركك شهدا رسولا إثآر أرمدآ إآ ؤ : وقو١١٠ ، ٨[ : ]اكع و؛ذييره 
.[ ١٥إل(لآوثرسوسم]اسممل: 



٧٤ اهق واكرك الذكر في القرآني السير في المقام 0راعاة 

منأكثر في ذلك فيه ورد وقد ه. غيره في )مبشر( كلمة ترد لم كما 
،١٠٥زالإمراء:ه وبذ؛ل بقثإ إلا أردنك وآ ؤؤ تعال قوله تحو وذلك موضع، 
.٨[ ]القح: ه ؤئذخا وبنما ثنهدا اريكك إما ؤ I وقوله ، [ ٥٦الفرقان؛ 
قولهنحو وذلك ، الرمل من غيره وفى فيه وردت فقد رنذير( كلمة أما 

•؟[ ؤةلفويجإذعب؛رتينهلمحنت سيدناوح لمان على تعالى 
تعالقوله نحو وذلك والإنذار اصيو ذكر الرسل عموم في ورد وقد 

[،٥٦الكهف: ، ٤٨]الأنعام: ه و٠نذرتي إلا ألنزثلأ ؤيل ما وؤ 
.[ ٢١٣]البقرة: شثىسذرتاوسرنه ؤ ت وقوله 

إماؤ ت تعالى نحوقوله وذلكره إلافيه )بشير( تردكلمة لم كما 
[،١١٩:]اJقرة ه آيصر محي، ءن قثز ولا دثيُإ اممؤ محنلك 

.[ ٢٨]سأ: ؤ وقوله! 

فقد، اف( )داعي وكذلك غيره في اف( إلى )داعيا ترد لم كما 
سإداىأس^امتوإدكءالقرآن! سمعوا ما يحد لقومهم الجن قالتا 

هتحن، لا وش، إ. ألو عداب نى دمدؤن من بمفرلة؛ظم 
-٣١]الأحقاف: ه ين صلنل ل أؤلآء دوندء من لإ ولقل آلأني( دثثجؤ_فى 

٣٢ ].

غيرهاممه رسل من رسول في )سراج( كلمة ترد لم كما 
الايات!هذه فى البيانية الأمور من شيئا لمذكر ونحوي 
علىشاهد أنه رءأحدها وجوها! يحتمل أنه )شاهدا( قوله في ذكروا 

.. ألئسولعبمإشهيداه. ؤتعالى! قال كما القيامة يوم الخلق 
..اف.إلا إله لا أن شاهد أنه ىتيها:

والميزانوالمار الجنة من الاحرة بأحوال الدنيا في شاهد أنه وثالثها؛ 



القر1ذ_يالتعبير في ام المقمراعاة فهق ٤ ٨

والصلاحوالمعصية الدنيا احوال الاحرة في وشاهد ، والصرامحل 
را،.والفساد(( 

الكافرينويندر بالجنة يبشر أي ه ويتب؛، بنك وؤ 
اهإلا إله لا بأن الشهادة معانيه من لأن الشاهد وقدم بالنار. والعاصين 

يعدها.ما على مقدمة وهي ذكر كما 

وحهلابهمالمؤمتين ذكر في السياق لأن التدير؛ على المبشر وقدم 
َمحرل.دكثآ أف آدمحإ ءامني ألإن خي ؤ ت الأية قبل قال فقد وتبشيرهم 

ثمإثم إث ٣ يموثم محرم قئتهم ثحثما. أدوتن وءكاف آلؤر إئ 
]الأحزاب:مثاه 
.ه..سدك ؤنومبئ/إ سن-هدا إثا أليق كائزتأ ؤ بحدها! ةال ثم 

.[ ٤٥]الأحزاب: 

]الأحزاب:لآمشآشمحلأيئإيم ؤ ! بعدهاقال ثم 
٤٧ ].

الإنذار.على التبشير تقديم فناسب 
إذاالندير يقدم فقد ، المقام بحب يكون إنما والتأخير والتقديم 

معاولالنقمى أملك لا ئل ءؤ تعالى: قوله نحو وذلك ذلك، المقام اقتفى 
^رتِئآوننامأوأإذ

.[ ١٨٨]الأعراف: ^^^للأمحوذئبجب,ؤبج04 
سبحانه!قوله في وذلك ، ؤإندارهم الكافرين ذكر لتقدم النذير فقدم 

١٧٣/٩شترالرازى:١( 



٩٤ ؛أئؤ| والترك الذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

4،أولتِتهلروأ فيه. لده إلا م إف حن| نن ما أيلم ين. 
نطهمأهمي، هي ذؤن أن ءّءة وأ0 سُ ين أثث -*آق وما محآمح؛مد( ألسم؛وثت 

.[ ١٨٥-١٨٢]الاراف: 

علىالإنذار تقديم فناب ، الضالين هؤلاء على الكلام ويستمر 
شزمينبشير أنه فذكر ، ثمووِقنويىه وينير أئآإلانذير إن ؤ ت ممال التشير 

المكذبين.الضالين لهؤلاء لا 

منحمن ترتيب فيه متأمحدبجله ؤ I اروقوله الرازي(: )تفسير في حاء 
فيويرغب اه( إلا إله بقوله)لا شاهدا أرمل اللام عليه اليي إن حيث 
بقولهم؛يكتفي لا ثم بالإنذار. يرهب ذلك يكف لم فان بالبشارة. ذلك 

سيلإق ألغ ت تعالى قال كما افه سبيل إلى يدعوهم بل اش( إلا )لأِإله 

داعثاإإئ(أشبإذندءه:وؤ 
-الأعلى المثل وفه - شخص أي إلى الدعوة لأن )بإذنه( ت قال 

إلىأدعوكم )أنا قلت: فلو إليه. اكدعو الشخص ذلك بإذن إلا تكون لا 
المدعوبإذن إلا ذلك يكون فلا ما( شخص إلى أو الأمير إلى أو الملك 

.، بانه١٢بإذنه إلا ذلك يكن لم اطه إلى داعتا الرمول كان فلما إليه. 
1دءوأسمه هنذهء تل ءؤ ت آخر موضع في محبحانه قال ولكن ت تقول قد 

:]يوش ومآأئأمن آس أئأذخاآقعي ثبمثرة عق آس ءاق 
ذاك؟فلم )بإذنه( يقل ولم افه( إلى )أدعو فقال ١[  ٠٨

أنهيعني فهذا .ه .سحيلإ.هنذهء هل ؤ ت ربه له قال لما أنه والجواب 

.ا،/مأيأالرازي ض )١( 
. ٩١٧٣; الرازي تمر انظر )٢( 



القرآنيالتعبير في ام المقمراعاة ؛|ؤثبم ٥

تبعهولمن له ملزم أمر وهو ، وزيادة إذن وهذا إليه بالدعوة أمره محبحانه 
.بصيرة على 'اسحانه إليه بالدعوق 

شهداارسدثك •' القح مورة في بحانه قال لقد ت تقول وقد 
ثءقزثَوميمه ومئئ ومرتحْ دونثت، ِلتثبج-نوأيأس بثاؤ رثي وبؤ-ثإ 

الأحزابفي قال كما اف( إلى )وداعتا يقل ولم ٩[ - ٨ ]١^; رأمسلأه 
الفرق؟فما 

سياقفي هي ؤإنما الدعوة سياق في ليت الفتح آية أن والجواب! 
ومن. وتونئؤءه ؤوس_تيإوه ! قال فقد ، ذلك على والبيعة القتال 
الصرررالعزرت ت العرب( )لسان في حاء ، بالسيف الصر العزير معاني 

Iتعالى الله قال ، ونصره وقوام أعانه •' وعررْ عزوا وعزرْ ، بالسيف 
الفيرفي حاء ؤوعزرثثومحره. الل4 وقال يثوُومفيرر4ْ 

وحل,عز الله نصر فقد البى. نمر ومن ، بالسيف( لنصروه رأى 
 Iنصرتموهم،•وقيل عظمتموهم. وعزرتموهم

فصأيدمم ءوق يداثي إنعا.ساسويك>آس مايمنك إذآلذمن^• ؤ I بعدها وقال 
هعظيما لما يئييه فيآلله عثه عثهد بما أؤفت، ومن ع نشهعك نكث فانما كث 

.'ا[لاكح:

كلهاالسورة إن بل ، السورة آحر إلى السياق هدا في الكلام ويستمر 
القتال.سياق في هي إنما 

اقثؤ الأية: قبل قال فقد اكالخ، سياق فهي الأحزاب آية وأظ 
لالأ-حزاب;ه حسثا باش و؟ى آة إلا لحدا ^، ولا^٥٣محبمثؤيم أش ربم-كت سلمن 

٣٩ ].

 )١(jU  العرب.)عزو(



والتركالذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

محمىفقد ، أعم السراج أن ذلك ؛ محمر يقل ولم سراج إنه عنه قال 
ألقمسوجعق مؤيإ فجمز آلممز ؤجعل ؤ سبحانه! قال فقد ، سراجا الشمس 
جسوال٠ يغرب لا راج والتغريب مس الإن يم ■ [ ١٦' لذوح يمإجاه 

إلىينقل والسراج تنقل لا والشمس ، منه يقتص والسراج منها يقتبس لا 
كلفي يكون والسراج مكان كل في تكون لا والشمس نريد، حيث 
كثيرةمحئج منه يكون والسراج شموس منها تكون لا والشمس ، مكان 
ذلك.وغير 

إنهيقل ولم مراحا الني حق في ررقال الرازي(؛ )شتر في جاء 
لفوايل!السراج من إضاءة أشد أنها ْع محمس 

أنوارمنه يوحد والسراج شيء منه يوحذ لا نورها الشمس أن منها 
.، أ غاب(( إن وكذلك منه أحد الذي يبقى الأول انهلفأ فإذا ، كثيرة 

فان، السراج من إضاءة أسد مس الإن قاله ما صهححا وليس 
سراجاجعله فكان ، سبحانه ذكر كما سراج الشجس ؤإن أعم السراج 

أعلم.وافه • ذكر كما سسب من لاكر محمسا جعله من أولى 
داود^^ؤأءاق ؤ سأ؛ محورة فى سبحانه قال -  ٣٣

.[١٣الثcئ4ِ]سأ:
يكونؤإنما ، وحده ياللسان يكون لا الشكر أن على الأية دلت 

التزكر.اعملوا ت تعالى لهم فقال بالعمل 
آلافبلسانه قال ولو بثاكر فليس الشكر من عليه يجب ما يعمل ر فمن 
الهلاعات.من عليه يجب ما بفعل يكون اطه وشكر ، اطه( )أشكر المرات 

تمرالرازىآ،/إَاا:١( 



القؤانيالتعبير في ام المناة مراع٥ ٢

حقه.يودي أن فشكره مال له كان فمن 
فلسيكتمه فمن يكتمه، ولا ره يأن يكره "علم عندهلكن ومن 

النعمة.هذه على تعالى افه أشكر I المرات آلاف قال ولو بثاكر 
ياليان.الذكر ْع بالعمل يكون فالشكر وهكذا 

مفعولاأو له مفعولآ يكون أن ويصح ، بهمفعول المعنى بهذا فالشكر 
لأجلوالحمل الشكر، عمل منهم فطلب مطلوب، ذلك وكل ، مهللما

شاكرين.اعمالوا ت أي الحال، تأويل على أو شكنا، يشكروه وأن الشكر، 
علىمس_، ررشكتا آع1وأءادداوردسكأه ؤ ت المعانى( فى)روح حاء 

للرحاءلا للشكر يكون أن حقه العمل أن إلى إثارة وفيه له، مفعول أنه 
مننؤع الشكر لأن ؛ لاعملوامهللق مفعول أنه على أو والخوف، 

لأنشاكرين. اعملوا أي: الفاعل، اسم بتأؤيل حال أنه على أو الحمل، 
فالكلام، لاعملوابه مفعول أنه على أو والجوارح، القلب يحم الشكر 

را،.الءلاعة(« كقوللث،)عملم، 
بالعمل.الشكر اقتران على ذللث، يدل توجيه أي وعلى 

٣؛أمحآف، ١^ أصحب ؤإ0 ت يس سورة في تحالك، نال -  ٣٤
.[٥٥]ص: يهوزه 

فذكر، الفربغ من يمل قد الإنسان أن إلى إشارة ه فثل ؤ، ؤ I ونوله 
•شغل محا أنهم بحانه 
بهملتذون أي ءؤئكهود(ه فقال! وممل متعس، المرهق الشغل إن ثم 

■ف مضخو 

.، ١ ص لسورة يرنا نففى الأية هذه وانفلر 

روحاوعانيا\/«آم)١( 
. ٢٧٤- ٢٧٠/ y^ju\على>يقالممسر )٢( 

(٢)



٥٣'؛•إلإم■■ والترك الذم في القر^ني النسر في المقام مراعاة 

ؤالزمر• سورة في تعالى قال -  ٣٥
.{ r\T>]الزص: سلإتممنوىه 

القاصيلأن وذلك ؛ ربك( )عند I يقل ولم ه حفآؤ جن ؤ • قال 
علاقةله تكون ولا المتخابن من ة واحل. مسافة على يكون أن ينبغى 
-الرسول وهو - الأية في والمخامحلب ، الأحر دون المتخاصسين بأحد 
إلىالرب فأضاف ه ولإ؛ج بمد ؤ • سبحانه فقال ، المتخاصمين أحد 

•منهم واحد إلى يفقه ولم حميعا المتخاصمين صمير 

صميرإلى الرب يضف لم أنه الكريم القرآن في الملاحظ ومن 
أووالقضاء الفصل في غيره مع مشتركا المخايح كان إذا المخاطب 
أوالمخاطبين صمير إلى يضيفه ؤإنما ، منهم واحدا يكون بأن الاختلاف 

دونواحدا يخص لا الجلالة لفظ لأن وذلك ؛ راق( الجلالة بلففل يأتي 
فهثثءبماكم ؤيذؤ' روؤّ إل م ءؤ تعالى• قوله نحو وذلك آحر• 

فماآكمة يوم س=طم بمآثم أثث ؤ • وقوله ، ؛! ١٦٤: تالأنمام عنطمويآه 
معهممشترك المخاطب لأن وذلك ، [ ٦٩]او>ج; تأب 

الاختلاف.في 

أحدالمخاطب يكن لم إذا المخاطب صمير إلى بالإضافة يأتي وقد 
يومبينئم مضى ؤياث إن ءؤ •' تعالى قوله نحو وذلك المختلفين أو المتخاصمين 

يمميقمى إن رؤ I وقوله ، [ ٩٣]يونس! محلفوزه فيه َكامأ مما آلمتمؤ 
يئمبملهو ؤبما إن ؤ وقوله؛ ، [ ٧٨]المل: ه أثبر آمر بجكمهء 

وإنؤ وقوله؛ ، [ ٢٠]المجدة: فه محقامإ مثا أنكتب ينم بينهم 
فقال[ ١٢٤]النحل: فه_ت،نو0ه فماد=قامأ يومآلثمؤ بيمم ربمايذآؤر 

فيهاقال فانه ، الاختلاف في معهم مشترك غير المخاطب لأن )ربك( فيها 
•ربينكم، لا ربينهم، 



القرانيالتعيير في ام المقمراعاة إز .؛,'ؤ  ٥٤

.ى ؤإرى>تعالى! قوله نحو وذلك ذكرت كما الجلالة باسم يأتي قد أو 
.[ ١٧دهسهممرمأكنمؤهلالخجت 

والفصل.والحكم المضاء في التعبير لطاف من وهذا 

آلإيَكىر بميوف ؤمأك!ان ت الشورى مورة في تعالى قال -  ٣٦
•[ ٣٧لالث-ورى؛ مانيبوإِشرؤذايم 

إنألثم إلا ثآلموجش مئءرآلإد>• ِلإبمة ١^؛؛، ؤ • التجم سورة في وقال 
.[ ٣٢ت رةىوإ<ح٢^^٥ه 

آيةفي اللمم يذكر ولم اللمم( )إلا فقال الجم آية في اللمم فامشى 
•الشورى 

سعةفشملت ؛٠ آلتعفتة ؤبح ;عى إن ءؤ النجم آية في قال أنه ذلك 
رحمتهمن وهذا الكبائر. احتنت إذا الذنوب صغائر وهي اللمم مغفرته 
بعباده.سبحانه 

ألنمؤزتماة ويئم ؤ النجم! آية قبل سبحانه قال أنه أحرى ناحية من ثم 
]\ثم:أ.لثنىه نميأ اؤ؛ن وى حممأ ^١ آقؤ_أ ون ؤ، زنا 

٣١.]

بالعملالإساءة يعم وهذا ، عمالوا بما أساؤوا الذين يجزى أنه فذكر 
الإيمكبائر احتنثى إذا اللمم تنى يأنه سبحانه فبن ، وكيهّرها صضرها 

.، الكبائرأ من قبحه عظم ما والفواحش ، والفواحش 
الشورى.آية سياق في ذلك نحو يذكر ولم 
الصغائريغفر حيث محبحألتعفنؤه إةلغث ررؤ • المعاني( )روح في جاء 

.٦١/YUالمعاني روح )١( 



٥٥ أ؛قء واكرك في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

إحراجهأن على وتنبيه اللمم لامتثناء تعليل فالجملة ، الكبائر باحتناب 
المغفرةلمعة بل ه نففي الذنب عن لخلوْ ليس المواحذة حكم عن 

١الربانية  ١١.،
ءؤالدحانت محورة في تعالى قال -  ٣٧

.[ ١٧]الا.حال: وجآءثمصو(دميمه 
٠الملام عليه موسى سيدنا به يعني دضوث ؤ • وقوله 

لأنهذلك ؛ الكريم القرآن في موسى سيدنا في مض( )رسول يقل ولم 
ؤؤبمللعسةننلمايآ.فقال: يحلها أن ربه دعا عقدة لمانه في كانت 

ءأر؛بل^4، ثْلإيى ولا >تتيى ثبجيث ؤ وقال؛ ، [ ٢٨- ٢٧بممهوإمفيه]طبم: 
.إدثثوةه]اسماء:آا[

واثُأرى كدا من آا؛وأدأ-م ؤ موسى: سيدنا عن فرعون وقال 
.[ ٥٢]\فخوف: يكاد 

محاإقأرسيا وكي. ؤ فيه: فقال بالإيانة نوحا سيارنا وصف حين فى 
.[ ٢٥صأمماريثهلهمد: ض شيم 

.٢[ ]نوح: هاليموءّإفءبتينه ؤ أيصا: فيه وقال 
فقال:الكريم القرآن ْن عدة مواطن في بالإيانة محمدا سيدنا ووصف 

ؤقثوأ_ادأفوقال؛ ، [ ١٣]انمحان: فيزؤ بجون قحآ؛م ̂ ؤ
4ين دئ محنه وؤد إؤ ءاحر إلتهأ أثق ع ولأ ئن. دإر تنه ظ إي 

١[ ٨٩]الحجر: ؤ وقال: ، •ْ-اه[ ]الداريات: 
ذلك.وغير 

العالين.رب اطه وسبحان 

٦٣/٢٧عانى J روحا١(  ;



القرانيالتعبير مي ام المقمراعاة ٥ ٦

إتحكمللأ مائي هأسر ؤ اللام عليه موسى لنبيه تعالى قال —  ٣٨
.[ yi.yrهمظمؤنهلسن: 

بعاقةعلم عنده لكن لو حتى يالأساب الأحد صرورة على دلالة وفيه 
بدلك.العزة رب ولوأحبره الأمر 

ومعمغرقون يتبعونه الدين وأن متثعون بأنهم نبيه أحبر سبحانه الله فان 
للأحدوذلك والتخفي، الفللمة وقت وهو ليلا، الإسراء منه طلب ذلك 

سيرهبين الفرق فما ؤإلأ عدوه، من المحاه الشخص يطالب حين بالأسباب 
بدلك؟ربه أحبره كما محالة لا مغرقين أعداؤهم لكن إذا ليلا ؤإسرائه نهارا 

حال.أية على بالأّباب الأحد بضرورة سبحانه لعباده تعليم وفيه 
فقد، المدينةإلى مكة من هاجر حين محمد سيدنا فعله ما بهذا وشبيه 

والتخفي.الحيهلة أسباب بكل أحد 
المقدورفإن لي مقدرا الأمر لكن إذا ت الشخص يقول لا أن ؤينبغي 

علمولو بالأسباب ياحد أن ينبغي بل الأسباب، بكل أحدت ولو حاصل 
كأتبماؤ فقال بالحذر ربنا أمر وليلك . بهاربه أحبره ولو بل الميجة، 

.[ ٧١]المساء: بيJرءىاإآظروأباترأصو١جميعاه 
صلاةأن حتى بالحذر القتال؛الأحذ عند المومنبن عباده ربنا أمر كما 
ائبكث ؤوإدا تعالى• قال الأمن• في الصلاة عن تختلف الخوف 

تلئالوأ همحّ>أتكف\ ين أنمكنذ ؤثالمة ولتأت وريءك-لم من هأك<ؤ_ذوأ 
صقبلإ'عق أو َكموأ ود جذوئأ وثأخدوأ 
تنأذى دآؤم ن "؛I إن عقا=ظلم جناح ولا و؛و<دْ مئة عولم دأتيعوآؤ 

أعدأنته إن حدريأ وحدوأ أسلحتح^أ نصعوأ أن مر؟ئئإ كنتم أو مطر 
.[ ١٠٢]الساء: ميٍنقاتاساه 



٥٧سؤ والترك الذكر فى القرآني التعبير في المقام مراعاة 

وتآحدوأؤ ت فقال مرتين يالحدر الأية فى ربنا أمر فقد 
•زو-خدوأحدرؤه جقرئم4ثمقالت 

علىالاتكال وعدم يالأساب الأحد صرورة على عغليمة دلالة وفيه 
٠افه إلا يعلمه لا المقدور فإن ، القدر 

للنامحنسقاء فه أن العسل عن سبحانه رينا ذكره ما ذلي من وقريّب 
وجعل، [ ٦٩]الحل: ت فقال 
والأحدوالتداوي الثماء محللب إلى إشارة وفيه ، مسحانه نعمه من ذلك 

.الشفاء يأساب 

يالأساب.الأحد صرورة إلى إشارات وغيره ذلك وكل 
لهصتآلإآ آبمت؛؛من وح؟( ؤ I التحريم مورة فى سحانه قال —  ٣٩
منؤاك ومحهء رها هنت رصدمئ رمجما بت مؤ ثءخثثا مبمها 

.ا١٢محنه]اسم;
،القانتات( من )وكانت يقل ولم ؤ سبحانه! فقال 

مماوأعلى أتم الذكور في القنوت فإن ، ا تكريمهفى للزيادة وذلك 
قالاث. الإنبخلاف ، والرسل اء الأنبيفيهم فإن ، الإناث فى 

هآلهمئ ١^، تف إلتإم متمحآ تجحاي ألأ مؤك ين أرسنثا وآ ءؤ سبحانه؛ 
•[ ١٠٩؛]يوصف 

وقال:
.[ ٤٣]اكٍل; َةتنيتأ>تربج 

أبى)تفسير فى جاء تكريمها. فى زيادة القانتن من أنها مدم 
،الطاعة على المواظبين عداد من أي منآكن\ىه رر>اؤؤنتا ! عود( ال

حتىالرجال طاعات عن تقصر لم طاعتها بأن والإشعار للتغليب والتذكير 



الهمآتيالتعبير في ام المقمراعاة  ٥٨

أوالقانتات( من )وكانت قولنا من أبلغ رُءهو • حملتهماء من عدت 
قانتة«ص.

عيابعن يمنيي أو آلمرم يود ؤ I المعارج محورة في سبحانه قال — ٤ * 
ينامآلألأس j، وش يود. آؤ وهمه وأخه. وصببمتوء تنثه. ينبذ 

.[ ١٤- ١١أت>يههتالمارج! 
أنيجرؤ لا فإنه ، افه عند منزلتهما لعفليم وذلك الوالدين يدكر فلم 

يفتديالذي فإن ، عليه الله غضب يزيد مما ذلك فإن ، بهما الافتداء يذكر 
يالإحانالله أمر وقد يغضبه. بما لا الأمر صاحب يرضى بما يفتدي إنما 
أكثرفي ص هتيبم1أه قال كما ؤإكرامهما الوالدين إر 
موضع.من 

.٨ا ]العنكبوت: ه حصنا ُولويد ألانحن يهبمتا ؤ وقال؛ 
به؟(أمرتك ما )أهذا ربه له لقال يهما الافتداء ذكر فلو 

يامواجهتي فى أمجري وتخالف أتعصينى ، يدي بين وأنت )أتغضثش 
ا(مجرم؟ 

الوقف.هذا فى يذكرهما أن يجرؤ فلا 
افه.عند الوالدين منزلة على عظيمة دلالة هذا وفي 

ؤيه،لغو. يفزألث»يى يوم ؤ ت فقال عبي ذكرهمافي ولكنه قدتقول! 
.[ riTl]ص: نبيهس،نيث4 

الفرق؟فما 

.٣٤٦المعودا"/نميرأبي )١( 
.١٦٥/٢٨روحالخاتي)٢( 
.٢٣الأمراء ، ١٥١الأنعام ،  ٣٦الماء ، ١^٣٨ انظر: )٣( 



٩٥ " -إ والترك الذكر في القرآني التعبير في المقام مراعاة 

فيالمعارج سورة في فما بجن، ظاهر سهما المرق أن الواضح ومن 
•النار من نجو ليهما الافتداء اق م

لكلفإن ، نفسه إلى المرء ليخلو الفرار سياق ففي عبس في ما وأما 
فإن، لهما إهاتة ولا معصية هذا في وليس يخيه, شأتا ذلك في امرى 

,هدافي سيء ولا يخلوبنفسه أن يريد مواقف في يمر قد الإنسان 
الأمران.فاختلف 

٠ههنا القدر بهن>ا ونكتفي 

هو أ *





١٦ م ات تفالال

إذااللكدم ولأن ، فيه وتصرفهم الكلام في افتتانهم عادة على وذلك 
ؤإيقاظاالسامع لنشامحل تهلرية أحسن ذلك كان أمالوب إلى لوب أم من نقل 

واحد.أسلوب على إجرائه من إليه للاصغاء 
يفوايدا،مواقعه تختص وقد 

فيقولمعتدين عن ليعفو متين المؤ أمير عند يتومهل أن ذلك أمثلة ومن 
يعنىبالعدل. إلا يحكم ولا بالحيوان يرصى لا المزمنين أمير ت لهم 

النافدة.صفته ذكر ؤإنما ، بالعدوان أرصي لا أنا •' يقول ولا ، نفسه 
يرضىلا الجيش قائد الجيش قائد فيقول جندي على يعتدى كأن أو 
أحديإهانة أرصي لا أنا I يقول ولا , يفعله ما وسترون جندْ أحد بإهانة 

.المقتدرة صفته يذكر ؤإنما جنودي 

لأخيهشخص يقول كأن وذلك ، العامية فى عندنا يستعمل قد وهو 
يسألهأو ، ه نفيعنى أحوك( فحل كيف )انفلر ت كبيرا يرام فعلا فعل وقد 

فعلهما أو)هدا أحوك( فحله ما رهذا له! فيقول الفحل هذا فعل عمن أحوه 
نفسه.يحنى أبوالوليد( 

أوالخiاب إلى التكلم من يمقل قد فهو ، كثير القرآن في والالتفات 
بحب، آخر إلى النية من أو ، غيره إلى الخلماب من أو ، الغيبة إلى 

منه.يراد الذي الغرض 

ذلك؛ومن 

القرة؛سورة في تعالى قوله - ١ 
وأثدئتهألإتت منير آن عيش وءائيثا دتحشؤ نعقهز وربع أممه هم من ننهم 

.[ ٢٥٣نوجآكديهلاّة: 

. ٧٣.٧٢القزوض للخطيب الإيضاح وانفلر ٥ ٠ -  ١٤٩/ الكشاف 



القرانيالتعبير في ام المقمراعاة  ٦٢

أولا:فقال الجليل الأمم ذكر إلى لبمفليم المتكلم سمر من 
ولمس، التفضيل هذا عظم إلى إثارة قال! ثم ، )قفلنا( 
بمنهموريع ؤ بقوله• ذلك على وعطف بعض• على بعضهم كتفضيل 
كمجردليس الدرجات ورفع بالإفراد. اف على الضمير بعود ه دتحنؤ 

المنامة.لخليق من هنا الالتفات فكان ، التفضيل 
الجليلالاسم إيراد )روقي الأية: هذْ في العاني( )روح في حاء 

سبقما ومحن والرغ التكلم مامحن إلى ورمر للمهابة تربية الألتفات بملريق 
منالقا-س بروح والتأمحد المنان إيتاء من لحق وما التفضيل مقللق من 

رالالتفاوت(( 
َةآإنك آؤجنا ؤهإدا المساء! سورة في تعالى قوله ذلك ونحو 
مورنأدّ ؤ قوله! إلى [ ١  ٦٣; ]الساء ه بمدة مى واشئ مج إق 
موّىأممه وق؛؛ هكأ قثنئإ ثم ورته مز من عقيق قثئ,ثه؛أ 

.[ ١٦٤ل1واء: ئو=كليثاه 
طريقعلى الجليل اسمه إلى للتكلم المحفليم صمير من فالمفت 

للإشارةورنمصتاهم( )أوحنا( في قال كما )وكلمتا( يقل ولم الألمفات 
منالنيين عموم مع ربنا فعله الذي الإيحاء وين المكلم ين ما إلى 

.)تكليما( قوله في المؤكد بالصدر المجيء ذلك على ويدل المفاوت. 
بيولارتب ائايي،,توم جتاَع إئلى رنا ؤ عمران! آل في تعالى قال - ٢ 

•٩[ لألءمان: لش٢سلأقخش١لخاثه 
نم، آلثايو(ه ؤإدكجثايع أولا! فقال الغيبة إلى الخهلاب من فالمفى 

ْع، الميعاد( تخلف لا )إنك يقل ولم لأي<>لفآلمننحاده إرك>'أممم ؤ قال! 
لمامح(محشرعهءساوم ؤ قبلها! ١^٠^ في قال أنه 

ال٠عانيج٣ص٢•ردح )١( 



;إ§إئآ"

وهبؤ بالخطاب ؤ : فقال ، يلتفت فلم ٨[ عمران: ]آل أقأ)نث\به 
منقوله: ذلك_واغأعلم_أن إنكآثآوثاب4 . . ا. لَ

صنته.فذكروا لأنفسهم يه دعوا الذي الدعاء 
يخصهم،لا عام فهوأمر ييأءلثاآلمعثثاد؟1< ءُكأش" ؤ قوله'• وأما 

الناسجامع فهو العلم، باّمه فذكروه الخالق جمع يعم هو ؤإنما 
•وكافرهم مؤمنهم 

فاستمرهم، لأنفدعوه بهم خاص طلب فهو الأحرى الأية وأما 
إليهم.المضاف الربوبية بلفظ الخطاب 
ماوءاينا ربما ؤ • السورة آحر فى محبحانه قوله ذلك، على يدل ومما 

وهو[ ١٩٤ءمراjTl  !0•هرثأيومآلممةإنلئ،لاهطفآلميعاده وعيثناعق٧،•)[؛،ولا 
لأنفسهم.الألباب أولي عاء دس 

عنم،لا إيق، آبمتت يوم نزثآ ؤلأ ؤ قوله: في ؛الخaلاب الدعاء فكان 
لأنهإليهم المضاف، الرب يامم دعاء هو ؤإنما ، يلتفت، فلم ه ألميعاد 
ألثايي،ِلومرواَإمكجتاَع ؤ التاسعة؛ الأية في قال حين في بهم. خاص 
كلفكان لهم، دعاء يذكروا ولم آلميعثثاده لايحلم، اثن إنك فيه لاري_، 

ءقيه ورد الذي لموصعه مناسا تعمحر 

قولههو إنما المشاده لابمثلف اثن إ'كلأ ؤ سبحانه قوله أن ويحتمل 
•قولهم وليس سبحانه 

السورة!آحر فى قال قد ؛ قلت، ارفان للزركشى؛ )البرهان( فى جاء 
هنا؟الخطاب عن عدل فلم مةإظثالأضن<لإيعاه ك ؤ

فإنيقتضيه. المقام لأن السورة صدر في الألتفامحت، جاء إنما : هلت،
فكانالفلال٠ين، س المثللومين لتنمم، والشر الخير تقتضى الإلهية 

أور.الأعظم ذكرالأسم انملولإر 



القرآنيالتسير في الشام مراعاة إ|؟إ ٦ ٤

المقامفذلك ه ألميعاد محلف ي إيك ؤ I السورة آخر في تعالى ئوله وأما 
،سيئاته عن يتجاوز وأن يفضاله علميه ينعم أن ربه من للعبد الهللمب مقام 

المستمرءالأصل عن العدول يقتضي ما يكن فلم 
ظاهره آيغكاد ثحلمق لا أثم إذك راؤ ت المحيهل( )البحر في وحاء 

منوأنه الاستئناف على يدل الغائب الأمم إلى الخaلاب صمير من العدول 
.. الداعين. الرامحين كلام من لا تعالى افه كلام 

بابمن ذلاانا ويكون الداعين كلام من الجملة هذه تكون أن ويحتمل 
الأعفلمباسمه ذكره في لما غيبة إلى حقناب من خروج هو إذ ، الالتفات 

)رينا(بقولهم الدعام والوا لما وكأنهم ، والهيبة والتعفليم التفخيم من 
الإيمانالكلام هدا وتضمن ، بالوعد الوفي بأنه تعالى النه عن أخبروا 
أتعالى® وعد بما والإبقاء والمجازاة بالبعث 

..ه.آلبمنكاد ثحلمش ي آس إنك راءؤ I عود( الأبي )تفسير في وحاء 
الماث.ئوالإجلال التعفليم كمال لإبراز الالتفات ْع الجليل الأمم ؤإظهار 

فإنه، الكريمة السورة آخر في ما بخلاف ، الهائل المهيب اليوم ذكر من 
منافيةالألوهية فإن الحكم بحلة وللامعار . . الإنعام. طلب مقام 

للأخلاق.

فوللتقرير تعالى جهته من وفة جمالجمالة تكون أن جوز وفد 
الراّخين«ص.

أمسهملمتأ هلإذ ت النساء سورة في تعالى قال - ٣ 

 )١(\yr\/Td\Aj.
TAU/Yالحرالسمط )٢( 
عودالر تمر )٣( 



٦٥ئأج| {ت \لأكف

محذوهوأأقَواثبه
.؛أ•[لاكاء:

)حاووك(ت أولا قال فمد ، الغاب إلى المخامحلب من فالتفت، 
)واستغفرمحت،يقل ولم ه آلربمول مُ ؤأستثمر ءؤ قال ثم ، بالخطاب، 

غيرهكامتغفار ليس استغفاره وأن الرسول منزلة لتعفليم وذللث، ، لهم( 
)واستغفرتيقل ررولم ؛ )الكثافخ( في حاء للتعفليم. الرسول بصفة فجاء 
وتعقلناه اممه رسول لشأن تفخيما الألتفاُت، طريقة إلى عنه وعدل لهم( 

ومكان#اش من الرسول اسمه من ثفاعق أن على وتنبيها لأستغفاره 

كتعمنثعيهز مؤآء ؤ آخر: موطن فى قال - أعلم واش - ولدا 
،الخهلاب، بضمير ٦[ ]المافقون: ه كأ آممه يغفر ق قتثفزثم أم أم ثهر 

تعغليمالهم( يستغفر لم أم الرسول لهم أستغفر عليهم )سواء يقل ولم 
•قال الرسول صفة ذكر لما فإنه استغفاره. يزذ أن من الرسول لصفة 

بضميرحاء لهم المغفرة نفي أراد ولما ه قصما وادثا أممه ؤلو-جدوأ 
الرسول.بصفة يأت ولم الخْناب 
•الأولى في قال ولماذا الأس٠تغفارين؟ بين الفرق وما I تقول وقد 

هثم آثه بمفر أن ؤ ت الأحرى الأية في وقال ه قمما $?—١ أس ؤلو■جدوأ 
واحد؟المستغفر أن ْع 

الأولىالأية في ذكر أنه ذللئؤ ، ظاهر الياقين بين الفرق أن والحقيقة 
هليوأإذ أا-هم ؤوؤ ت قال فقد ، اش مغفرة يهللون نادمين حاوا أنهم 

أنهم!فيها فذكر الأحرى الأية وأما ، ه أثء هأ،سممروأ ■كاثوك أنفسهم 
 :٥ ].

, T٢٨٣/ الممط البحر ،  TTA/rللزركثى وانفلر ٤ ٠ الكشافا/ه )١( 



الهمآتيالتعبير في ام المنمراعاة أ ء'ؤن ٦ ٦

لطيفمن وهو • المناب مكانه في تعبير كل فجعل ، ظاهر فالفرق 
الحبر*

ؤالأنعام: سورة في تعار قال - ٤ 
.[ ٩٩]الأنعام: يجسمنامحايثاه 

فالفقد العظمة. بضمير المكلم إلى الغيبة على الكلام من فالتفت 
عنقائلا  ١٠٣١إلى لماكفت ؤ أولا: 

حنامه ■محكإهنحج َننج ئلمبما غأؤ باثَغ، ثم؛ثا ؤ ّسثحانه: ه نف
وليسذلك فعل الذي اممه هو الكلام قال الذي أن على ليدل مراحكثاه 

كلامهو إنما القرآن أن على ذلك ويل«ل أحرى، جهة من إحبارا ذلك 
سبحانه.ه نفعن هو أحبر فقد ، افه

عنالمكلم صمير إلى الغيثة صمير من الالتفات عموم يفيده ما وهدا 
سبحانه.ه نق

ذاك.يقول الذي هو وأنه سبحانه كلامه الكلام أن على يدل فهو 
عغليمعلى الالتفات بهذا يدل أنه أحرى ناحية ومن ناحية، من هذا 

الماء.بإنزال العمة 

المنايةلكمال إظهارا الكلم إلى رروالأكفات المُانى(: )روح فى حاء 
.ا١ لأحارهاا اّء أنزل ما بشأن 

متتبنو همحرسمهابا آلئ اقثل ارمحا ؤآممه ؤ تعار: قوله ونحوم 
.٩[ ]فاطرإ شبم.دضم؛مممحاكوره 

^بماأتاسإيىرسولآسإيظمؤ الأعراف: سورة فى حاء - ٥ 
محلأمحبج،ءئقاِيأأس

روحاوعانىيم،ر"آآ.)١( 



٦٧"إء ات الالتف

ؤآئعوهويتغثتهء أش يؤين\ آؤكسخ آمحب ألأحق ورسوك 
.[ ١٥٨زالأمواف:ئه-تلوثه 

إلرثولآشإي=ظمؤ ت أولا قال فقد الغائب إلى المتكالم من فالتفت 
وذلكوبي( باض )فامنوا يقل ولم أشووعهه ؤهثامنوأ قال؛ ثم •صماه 

:١^ قل قال فقد مءض،من لأكثر 
م،;١^٢ . .وآلإنجز.آورثؤ ؤ، بمدهم ذكى بجدوئم أك 

4آلثمدمت> هت أولفق، تذ أزل ١^^ أنؤق وستثثث_وء وعزروه 
.[١٥٧]الأعراف: 

هوأنه على ليدل السائقة الأية في ذكرها ّسق الى الصمات فذكر 
ليدلالرسالة صفة إلى المكلم ضمير عن عدل يم ٠ به والمسر المقصود 

الله.رسول لكونه به فامتوا الوصف بهيا الإيمان استحق أنه على 

التيبالصفات ليصفه المكلم ضمير عن ءل.ل أحرى ناحية من ثم 
،الضمير وصف يصح لم وبئ( ؛الأنه )فامنواقال ولو • به الإيمان تدعوإلى 

الأمي(.البي وثي بافّ رفامنوا يقال أن يمح فلا يوصف لا الضمير فان 
)وبرسوله(يقل ولم 4قامنوأأش ت قال فإنه أحرى لءل؛فة وثمة 

بمرتيةيجعلهما ولم بافه، الإيمان بعد بالرسول الإيمان مرتبة أن عل ليدل 
باممه)دامنوا ت قولنا من آكد وبرسوله( باممه )فآمنوا ث قولنافإن واحدة، 

أنعلى القرآني التمير فدل ، توكيد فيها الجر حرف إعادة فإن ورسوله( 
نجدلا ولذا ، الباء فحدق بالله الإيمان لمرتية تابعة بالرسول الإيمان مرتبة 

وبرسوله(باطه )تؤمنون أو وبرسوله( ؛١٥^ )آمنوا نحو الكريم القرآن في 
وذلكالرسول من الياء بحدف كلها ؤإنما وبرسله( ؛اممه )فامنوا نحو ولا 

[،١١٠٦]النساء: ه ورسو.لمحع إش ءاَنوأ ءامغوا أقو( مجليآ 4 • تحالى قوله نحو 
;وقوله [، ٦٢]النور: ه ومط، آش ءامنإ آك آلثؤهنؤى • وقوله 



القرانيالتعبير في ام المقهراعاة ه.  ٦٨

محييرإمحه؟هبآؤ قؤن ؤ وقوله• ، ٤[ت ]المجادلة ووسوإمحعه بآش ّكؤبموإ ألك ذؤ 
وقوله:[، ١٧٩عمران: ]Tj ورثيدءه أس قاموأ ؤ وقوله؛ ، ٢١١]الصف؛ 

.[ ١٥٢]الماء؛ أؤنءاموأأشورشؤعيم وؤ 
أئهتِإلا يمقنتهُ يتهم يسئ أن معهم وما ؤ ت ورد ولكنه تقول: قد 

.[ ٥٤]الأوبة: 

،بالكفر وليس بالإيمان التعبير فى ذللث، ورود نفينا إننا فنقول؛ 
أكثربالرمل الكفر يكون فقد بالإيمان التعبير عن يختلف بالكفر والتعبير 

يكونلن ولكن بالرسول. ويكفر باق يؤمن من ثمة يكون فقد ، وأشل 
اش.هورسول إنما الرسول لأن باق؛ وكفر بالرسول إيمان 

ْعوعدمه الثاء بذكر والرسول بافه بالكفر التعبيران ورد وقد 
هدىلا ؤاممه ورسوي باس ًكثروأ ,جأ د)لك ؤ تعالى؛ قال ، الرسول 

ؤهمؤماثوأ ؤرسئهء يأس َةدروأ أثم ؤ وقال ، [ ٨٠]اضبة؛ كسف\نه 
.[ ٨٤: ]اضJة فنسقؤبمه 

)كفرالقول؛ من آكد وبالرسول( باممه )كفر القول! أن المحلوم ومن 
التوكيد.يفيد الذكر لأن وذلك ؛ والرسول( باش 

ممنالكفر في محي التوبة من والخمسين الرابعة الأية أن الواضح ومن 
^عاأركنهارؤ تحالى! قال فقد الأحريين. الآيتين 
أهكإلأ ممتهن ,جأ يمث أن مننهن وما سين. محرما ْ=قئن إم 

إلاي-يقوف ولا ائ حكوهم إلا آذون ولا وم؛سونحء اس يتقمثوآ 
الرسول.ْع الباء فذكر ٥[ ٤ -  ٥٣]الموبة: وهمكثرهونه 

إن1؛؛^ دثتعفز لا أؤ ذم آسثعفز ؤ الثمانين؛ الأية في قال حين في 
الثإيتلكيأمأمحكمروأباسووضوفثوآثئ" هأنقنعفزمحرشنءث،ه 

ورموله.باغ الكفر فذكر [ ٨٠^^\بمه]اضبة: 



؛®ؤثذات تفالال

يأتونلا بأنهم والحسين الرابعة الأية في أوصافهم في زاد فمد 
ذلكفاقتضى ، كارهون وهم إلا ينفقون ولا كسالى وهم إلا الصلاة 
بالكفر.وصفهم في الزيادة 

ولاؤ فيها؛ قال فقد ، والثمانين الرابعة الأية فى ورد ما ذلك ونحو 
ومارأوهمَةدثوأإث إتم من عث أياولامم ناث يمم أحد قزعق 

.[ ٨٤دنيقوثهلاضبة: 
فاسقون.وهم ماتوا وأنهم ورسوله باش كفروا أنهم ذكر فقد 

وصفهمفقد والخمسين، الرابعة الأية سياق في وزيادة ذلك وذكر 
،وبرسوله باش كفروا أنهم وذكر ، ^^نت،دمماشؤبمه يالهسق 

ولأتؤخ0ءقسائ إلاؤن؟فقال: أوصافهم في وزاد 
الرابعةالأية في الخوكيد ذلك فاقتضى [ ٥٤]1^: إلأوهلمَيهونه 

■والحمسمن 

التعبير.دقائق من وهدا 
ثليتأيهاؤ ت سبحانه قوله أعني ، الالتفات فيا١ية )الكشاف( في حاء 
ورسوؤدأس يثايموأ • • * همما إفيًظم آد رثول إؤ ألنار 

إؤؤ قوله! بعد وبي( باق )فامنوا قيل هلا I قلت ررمحإن .ه! ..('لأم، 
؟إفي=ظمه آس رثول 

التيالصفات عاليه لتجري الظاهر الأمم إلى المضمر عن عدل قلت: 
أنوليعلم البلاغة، مزايا من الالتفات محيريقة في ولما ، عليهأجريت 

الأميالني بأنه المستقل الشخص هدا هو واتثاعه به الإيمان وحب الذي 
ونقادناللنصفة إظهارا غيري أو أنا كان من كائنا وكلماته باق يؤمن الذي 

.^١، لفسها، العصبية من 

الكثافا/أخه.:١( 



القرآنيالتعيير في ام المقمراعاة ,؛: ٧ ٠

بالإيمانأمرهم الله رسول أنه ذكر ررلما I المحيط( )البحر في وجاء 
منذلك في لما الالتفات وهو الطاهر إلى المتكلم صمير عن وعدل ، بافه 

آلسآلثسند يقعون آل;ذ ؤ قوله؛ قى ذكرْ السابق الني هو بأنه البلاغة 
.السابقة،٠ الموجود؛الأوصاف ياتباعه المأمور هو وأنه آ'لأةك^,ه 
إظهارمن الأية ءذْ في ما يخفى ®ولا المعاني(؛ رروح في وجاء 

.^٢، للألتفات،ا ركتة ذلك وجعلوا للنفس العصثيه عن والنادي الصفة 
هليتآيهاألنارإؤرثولؤ ®وقوله: للزركشى: )آلثرهان( فى وجاء 

ولهربي، يقل ولم ؤهثامزأاس فوله؛ إلى آدإفيًًًًئاهمماه 
فائدتان؛

لها.بالعصبية ه نفعن الهمة دير • أحدهما 
الصفاتمن يه اتصفح بما الأتثاع استحقاقه على تنبيههم والثاني! 

يستحقلا وأنه صدقه على دليل أكبر هى الى والأمية البوة من المذكورة 
. ٠١الخمائص لهذه بل لذاته الأتثاع 

ث'آكاسخهمحمحعءمممؤ يونس؛ محورة فى تعالى قال - ٦ 
]يونس:دثخروى4 ما كمحبر0 رني، ذكؤإن ألإغ أممه هؤ، ^١^١^ ؤآ نهرنكث ^١ 
٢١ ].

إةؤ فقال؛ العظمة ضمير إلى الفت ئم ذكاه أم؛ أممه ئل ؤ فقال: 
إنمكنا أسميع افه )قل لقال؛ يلتفت لم ولو ما يعنئ0 رنثا 
تلؤ بقوله؛ الرسول تبلخ ينتهي أن أراد لكنه تمكرون( ما يكتبون رّمله 

سبحانه.مه نقعن فأحبر الفت ثم تآؤه أمج أممه 

أ/ه•؛المحيط المم )١( 
روحالمعانىه/'م،ر.)٢( 
اورئ0'؟/م\\م.)٣( 



٧١و؟ ات الالتف

ذلك!من ، معنى من أكثر الكلام لاحتمل يلتفت لم ولو 
أمرما حملة من تمكرون( ما يكتبون رمله )إن القول يكون أن 

إنمكنا أمؤع )اض يقول؛ أن مأمورا الرسول فيكون يقوله أن الرسول 
.تمكرون( ما يكتبون رمله 

وأما، مكنا( أسؤع راض يقول! أن ماموزا الرسول يكون أن والأخر؛ 
.متأنقة جملة هو قاتما تمكرون( ما يكتبون رسله رإن القول! 

مهعن اف هوكلام محإيما ما رثايمنبوف إة ؤ محوله! وأما 
.حصزا 

تهديدمن أسد للمخايبؤ المتكلم تهديد فإن ، أمد التهديد وهدا 
,الغائب 

بمزين يخمه آزس أدتا وادآ ءؤ الأية! هذه في فال لقد I تقول قد 
;بمهمنا آلإثن أدقتا إدآ ؤإدآ ؤ أحرى؛ آية في وءال ، ه 

]الشورى:ؤنآلإتفلكوئ4 أدض هدمت يما سط فتيم نإن دئ؛ع 
يوصآية في يؤكده ولم )ؤإتا( فقال! )إن( ب الإذاقة فاعل فأكد [ ٤٨

فلماذا؟

مب.من لأكثر ذلك أن والجواب! 
رحمة()منا فقال! منه الرحمة أن الشورى آية في ذكر فإنه 

ذلكفناسب غيره. من وليمت خاصة منه الرحمة أن أي ، للتخصيص 
ؤنانآإ،دآأذئه.فقال: الشورى فيJl التوكيد 
ناحية.من هذا 

قبلقال فقد الماس على يونس آية في الكلام أن أحرى ناجمة ومن 
إى؛هلوثلولآ•• الأية: 

.[ ٢٠-  ١٩]يونس: أذؤثعفيمح-»ايخنىنخوءه 



الهمآتيالتعبير ني المقام مراعاة  ٧٢

إدا'كثرؤححئ وألم آثر 1، يسهه هو١^؛.، ءؤ ت الأية بعد وقال 
علىالآكلأم ويستمر [ ٢٢ت ]يونس •ه • • ه ثتؤ بيبج جم ثمين 

الماس.

الأية:قبل قال فقد اش على الشورى ي ش اوكلأم أن حض في 
.[ ٤٧الشورى: ] ؤ

^:٠٣١١]نثآءه ما بملي آلثمتؤزت ثلث ش ؤ ت بعدهاوقال 

أنوناب ، رنا( التعظسم مير ص على الداخلة رإن( يزكي؛ أن فناب 
والأرض.السماوات ملك له فإن ، خاصة منه الرحمة يذكر 

،فيها هى التي السورة مستدأ تناب آية كل أن التناب لطيف ومن 
أفعجثا للثايى أَكا0 ءؤ ت فقال الماس على الكلام في يونس سورة بدأ فقد 

رجهمعند مئ!، مدم لهز أ0 ءامنأ ١^٥ ولثم لذفيألناس أذ نئبمر ^_؛ أؤمنآا}؛( 
.٢[ إىسالشرلهه]يرس: 

إلكءؤ ت قال فقد اض على الكلام في الشورى سورة وبدأ 
آتئؤثن أ'لآني ق وما ^لثثؤت ي، ث! لإ إو آ-لمكز آثنيز آثه 5^، بن ؤإئ'أس 

.اي]اكورى:م_إ[
(. . . )ؤإناأى وتوكيده الأية أول في ه لتفسبحانه ذكره فتاب 

.فيهاهو التي السورة لخاتمة متاب تعيير كل إن ئم 
هقيتأث،-األناسثؤ ت فقال الاس على الكلأم في يونس سورة فخاتمة 

يم>-لؤثا صل ومن ء كنسه ث؛ندى ؤد>ما آهندئ مميب ردم بن آلص ■جاءهكم 
•[ ١٠٨]يرض؛ ةهة؛ثوجي4 

آز>تنآإقكؤكدلك ؤ فقال! اممه على الكلام في الشورى سورة وخاتمة 



٧٣ات تفالال

ظءيؤيامدىإمحءمن ثئثه ولاآلإيمثن ماأوثب ديى ماَةث أمرأ مى 
وماآلتمنؤت ماؤ، لم أكى اش صمنط مستقيه.؛ صملط إق وإثك مذبماديا 

.[ ٥٣٥٢ُ\د\ؤيث\لأمحوه 
فيه.ورد الذي موصعه تعبير كل فناسب 

حئ,إدا'قثرفيح- والثم آلم ق .جع' ؤيوض؛ سورة في جاء - ٧ 
أمحَنَلإإود؛حوأهاآءمامحمححهمثاؤدثءاءهم ءقجؤ ييج :؛م ثحربن أٌ 

محيأتشاِخشص
٢٢تيرس: i • . بجنفي"محهلإ• 

-٢٣ ].

ُي ئثه هو١^؛-( ؤ • أولأ قال فئد النية إلى الخهلاب من فالتفت 
أولاحانهم أنه ذلك ه، يثق برُج جم قال: ثم ، 4 وأم 
فأخبرغائبين، صاروا الفلك بهم حرت لما ثم حاصرين، كانوا لأنهم 
فيحاء أمرهم. إليه ماآل ويقبح أمرهم من ويعجب حالهم نيين عنهم 

؟الغيبة إلى ^١[ب ١١عن الكلام صرف فائدة ما ت قلتأ ررفإن ت )الكشاف( 
منهمؤيستدض منها ليعجبهم حالهم لغيرهم يذكر كأنه البالغة قلت! 

^١١والتقبيح(( الإنكار 
حكمةأن - أعلم واف - يفلهر رروالذي المحمل(؛ رالمحر في وجاء 
امتنانفيه حقناب هوأقيىس؛غفيآلإوألميم ؤ قوله؛ أن هي هنا الالتفات 
للمخاحلبين.نعمة ؤإظهار 

فحن، شامل والخهلاب وكفار مؤمنون والبحر البر في والمثرون 
هذهيتذكر الهلمالح ولمل ، النكر على الصالح لهتديم بذلك حهلا؛هم 

.Y٧١/الكشاف )١( 



القرآنيالتعبير في المقام مراعاة و; ٧ ٤

بهاالملتس أن إلى آخرها في الأمر آل حالة ذكرت فلما ، فيرجع النعمة 
يكونلا حتى الغيبة إلى الخهلاب عن عدل الحق بغير الأرض في اغ هو 

,ره البغي® التيآحرها الحالة هذه مثل بصدور يخاطبون المؤمنون 
)جرينإلى )كنتم( عن التفت ارممد ليزركشي: )الرهان( في وجاء 

منلتعجبه لغيرهم حالهم حكاية إلى حطابهم عن العدول وفائدة بهم( 
المائدة.تلك لفاتت خط\وهم امتمرعلى لو إذ وكفرهم، فعلهم 

قوله:بدليل وكافرهم مؤمنهم الناس مع كان أولا الخطاب لأن ت وقيل 
للجميع،الذم للزم بكم( )وجرين قال فلو وأؤىمأامحفيُوأتمه هؤ 

شا'نهمالدين بهؤلاء الأخصاص إر الإثارة إلى الأول عن فالتفت 
رى.ذكرهعنهم® ما 

المماتوهو فيها لمن )بهم( رروصمير المعاني(: )روح في وجاء 
سوءلغيرهم وحكى حهلا؛هم عن أعرض لكنه حالهم تمح في للمبالغة 

رص.صنيعهم® 
وإدا.كدجثمالقحس أمحي  ٧١٧ؤ مريم: محورة في تعالى قال - ٨ 

.قتئاخاداهلميم;خح_؟ح[ 

كدحتمؤ بقوله؛ الخهلاب إلى )وقالوا( بقوله: الغبة من فالتفت 
علىووبخهم وحاطهم إليهم فالتفت جاوا( )لقد ت يقل ولم ثيكاءاداه 

النكر.العفليم والإل بالغيبة، التوبيخ من أبلغ والتوبيخ؛الخْلاب • قولهم 
أوجئتم، لقد محمد: يا لهم قل ارأي المحيهل(: )البحر في جاء 

٨٣٩. ١٣٨/٥المماس)١( 
اورئن*آ/\/امآ.)٢( 
.٩٦ا/١ المعاني روح )٣( 



٧٥■م ات تفالال

علىبالجرأْ عليهم تسجيل زيادة الختلماب إلى النية من ■مج التفاتا يكون 
را/قالوا(( ما عظيم على ونشيه ، لخهله والتعرض ، اممه 

لأمرهاوتهويل البامحللة لمقالتهم اءرذ أنها المعانى( )روح فى وجاء 
وشدةخط الكمال عن المنئ الخهلاب إلى الغيبة من الالتفات بهلريق 

الوقاحةبنهاية عليهم ونجيل والتقبيح التقنع غاية عن الغصح الغضب 
والهرأة•والجهل 

جئتم،(لقد I لهم قل بتقدير والكلام ، التفات لا وقيل 

أنطى للدلالة جازا( )ص يقل ررولم للزركشي: )البرهان( في وجاء 
كأنهقوله عليه منكرا عليه موبحا يكون أن ينبض قولهم مثل قال من 

أحاصرين(، قوما به يخاطب 

هؤنجكأممؤ ؤنه تردضث> جوقِ ءابترثن ؤما ؤ ت الروم سورة في جاء - ٩ 
•[ ٣٩همأكعمهمنه]اروم؛ 

ؤؤماءابترمنأولا• قال فقد الغامحن، إلى المخالجن من فالتفت 
ولم^بمهمأمحعمو0ه. ذلك: بعد قال ثم 

يخصولا ذلك فعل من كل ليشمل وذلك المضعفون( )فأنتم يقل 
•المخاُلجثن 

التفاتؤهؤلتكهمألمبمع،نيأ(ى تعالى! ررقوله )الكشاف(! في جاء 
النهوجه يريدون الذين )فأولئك خلقه وخواص لملائكته قال كأنه حسن 

المضعفون.فأنتم يقول! أن من لهم أمدح فهو المضعفون( هم ؛صدقاتهم 

.٢١٨\سم\بذ(■/)١( 
.روحاسنيآ-ا/ا،"اا)٢( 
TYU-UTYالبرهازم )٣( 



الهمآتيالتعبير في ام المقمراع—اة اإإأ>|مح'؛  ٧٦

المضعفون.هم أولئك محموتوه ! تقديره يكون أن وهو آحر ووجه 
والأول، مأخذا أسهل وهذا عليه. الدليل من الكلام في لما والحذف 

.، ١١ُالفائدة« أملأ 

قيلحيث الخهلاب عن راوالألتفات I المعاني( )روح في وجاء 
عليهمالملائكة بذلك حاطب بحانه كانه للتعفليم )فأنتم( دون )فأولئك( 

لحالهم.تحريما الخلق وخواص اللام 

هؤلاء)أولئك( ب يقصد بأن للتعميم ذكر بما التعبير يكون أن ويجوز 
أى•ومرهم" 

ؤأزؤيوؤأنتن ألبميه آدحزأ ؤ الزخرف! محورة فى تعالى قال - ١ ٠ 
وفهاماثننهيوآلأمشدم، تن بصحاف ءنجم يظ-اف ■ختثث. 

َةئنآوهنزهاثا أفيآ ثلقئ ذه كلاث. فها ؤأئن أييش وثتو 
.-٣٧[ ٧٠]الزخرف: صجاهكهلألإ؟تنهاظ؛لرله 

ثمأثن،وقع' أدحأوأألجثث ءؤ I بقوله أولا حاطهم لقد 
أنهوذلك ، فممبمحافنندتيمحأمل؛سه ؤ فقال: الغيبة إلى التفت، 

فأخبرالجة في وهم حالهم ذكر ثم الجنة، ليحول فأمرهم أولا حاطهم 
جملةمن فيكون عليكم( )يهناف يقل ولم .ه .يءلاداعتيم.ؤ بقوله ■ءّهم 

•لحولهم بعد عنهم أحبر ؤإنما الدخول قبل به خاطبهم ما 
فيوزيادة للنعمة إتماما ؤأترفيها-خأؤووأوكه ؤ • لهم مخاطبا قال ثم 

مرنهم،لزيادة بذلك حاطهم بل خالدون( فيها )وهم يقل ولم المرور 
تالسعود( أبى )تفسير فى حاء غيره. لا وحده الرحمن يقرره ما هدا ولأن 

.٥١٠الكشاف؟/)١( 

.٤٦المعانيا؟/روح )٢( 



٧٧ه* الألتف_ات 

فهاؤأمم ؤ . . به. أمروا حسبما الجنة دخولهم بعد ه ءانجم تثاف ارؤ 
للنشريف،والالتفات . , رور. للمؤإكمال للنعمة إتمام حن>فيووُىه 

إداَؤامنثئ فلم ؤ( ؤإثآأنرلن£ه ت الدحان سورة في تعار قال - ١ ١ 
ننزبغذ.تبمثه منءثرثأإداَةنا كفر.ما - م يفريىَ؛ل فبما ننذرن. 

.[ l-U]الدخان: ربمإممآكحآيي>ه 
أولا؛فقال ، الظاهر الأمم إر للمتعفلمم المتكلم صمير من فالتمننا 

ثمالتعفليم بضمير إواَةنا4زطبمه . . . إدا؟امندرن. . . . ؤإثآ
ؤفال؛ 

.منا( )رحمة لقال يلتفت لم ولو 
هووغيره الكتاب إنزال من ذكر ما فعل الذي أن الالتفات بتن وقد 

فىصحاه قال كما بينهما وما والأرض السماوات رب هو وربه ، ربه 
ومارفإيمهوآلنعحآلعلمتر.لبآلت-متوتوا'لأيئر، نن دبممه ؤ • الياق 
إلاإله لا الذي الإله هو وأنه ٧[ - ٦ ]الدخانت ه موضتك َقئُِ إن ينهأ 
لآإلهإلأهو-مويتربجؤ فقال: الأولين اآ؛ائهم ورب ربهم وأنه هو، 

.٨[ ]الدخان: ^بءابمابخ١لآJيك١ه 
الربوبيةبأن إشعارا ربه من الرحمة أن فذكر رذه نن تبمثة ءؤ قال نم 

•للمربوبين الرحمة تقتضي 
ؤإشارةوتعظنا له تشرما ه الرسول صمير إل الرب أصاف ؤإنه 

ؤ^• سبحانه قال كما للعالمين رحمة هو إنما س إرساله أن إر 

والأصله ربم، نن تحمه مزبلن. إداَكتا ؤ  ١١)الكشاف(؛ في حاء 

.١٠٨عوداُ/ الأيى نمير )١( 



القرأنيالتعيير مي المقام مراعاة إئ%؟ز  ٧٨

انإيذائا المقمر موضع فوضع ، منا رحمة مرسلين كنا إنا 
•• • المربوبثن على الرحمة تقتضي الربوبية 

إلاتحق لا وأنها لربوبيته تحقيق بعدم وما ه > ٠۵١ألنمع هو يم إؤ 
أوصافها؛هذه لمن 

رحمةمرملين كنا )إنا ت الكلام ررأصل ت للزركشي )البرهان( في وحاء 
تقتضيالربوبية بأن للاندار المضمر موضع الذلاهر وضع ولكنه منا( 

الإشارةأو بالذكر و. النبي لتخصيص أو عليهم للقدرة للمربوبين الرحمة 
الربإلى الضمير بإعادة التفت ثم ، غيره دون إليه هو إنما الكاب أن إلى 

المعي؛'تتميم من المقصود للمعنى المضمر موضع المونحؤع 
فيهوضع ه ربما نن ءؤ ت سبحانه رروقوله ت المعاني( )روح في وحاء 

ضميرهإل مفبمائا الرب بلفظ فجيء )متا( والأصل الضمير، موضع الفلاهر 
تعالىاممه صلى به الخطاب تخصيص وجه على وسلم عليه تعالى اممه صلى 
سبحانهكونه أن على ودلالة واللام الصلاة عليه له تشريما وسلم عليه 
الرحمة®يرسل أن يقتضى مما للعالمين رحمة مبعوث وأنت ربك 

ساكضابماوكنَههنا١^: مورة في تعالى _قال  ١٢
أسذضة ْ؛ ثسئيما صميئا وهديقا ، iiiltنعتم ومم يأحر وما دماكت ين مدم 

.١_٣[نت؛إ.ي>إ4لاكح;
وإلاأولا: فقال ، الظاهر الأمم إلى العظمة بنون التكلم من فالتفت 

فحالذي أن الجليل الأمم بذكر ليبين ٥^ لعفرلاث، ؤ • قال نم لقاه ئحنا 
الأتباعمن عنده ما هو له فح الذي أن خنان ظن لربما إذ افه؛ هو إنما له 

اعثاف"آ/\-،د)١( 

القرأنّآ/ا،آآّآ.)٢(
.روحاستيهلإ/ه>ا)٣( 



٢٩تفات الال

•غيرْ لا نصره الذي وهو اش هو إنما له قع الذي بأن ربه فأحبرْ والجنود 
يدلللمتكلم العفلمة مير ص ميغة لكه ؤإثادثتا بقوله! إن-محهلابه ثم 

يخبره، رسوله المخاؤلب وأن ، اممه هو محمدا يخاطب الذي أن على 
يريد.يما سبحانه 

،اممه هو ذلك فعل الذي أن إلى إثارة ت إثارتان فيه الالتفات هذا إن 
رسوله.أنه على فدل وأخبره بذلك خاطبه اممه وأن 

الرسالةعلى ذلك ودلالة هثثائان\ه ءؤإئاقننالأف له! قال أن بعد إنه ثم 
هوبئ-را شهدا ١ربمLنثك إدا ؤ I بقوله تمرحا ذلك ذكر صمنا 

.صمتاالأولى الأية إليه أشارت ما تصرحا الأية بهذه فبين ٨[ ]الفتح؛ 
ولمؤإJ١ئ>ن\قنة،مانارونعفزهكأثءه ت رروقوله ت فى)البرهان( حاء 

أسمائهلسائر المتضمن باسمه التامة المغفرة لهذه تعليما لك( )لمغفر يقل 
هُُذم>رلعنإرا أس وضمك ؤ ت فقال الصر به علق ولهذا الحسنى 

إليهالمغفرة إسناد في يكون أن رريمكن • المعانى( )روح في وحاء 
المغفرةأن إل إيماء العفلمة ينون إليه الفتح إسناد بعد الأعفلم بالاسم تحال 
بالوسائهل.شأنه حل يتولاه مما الفتح وأن بذاته سبحانه يتولاها مما 

بصيغةأنفسهم عن يعبروا أن العظماء عادة بان بحضهم صرح وقد 
توابحهما،بامتخدام الأكثر في عنهم يصدر ما لأن الغير مع المتكلم 

T١٦/٣اليرUنفيءالومالقر^ن)١( 
.روحاوعاني1آ/اا،)٢( 





١٨ أثعأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

لويحيث وتلاحمه واتصاله قبلها السورة ياحر أولها ارتباط قوة يخفى ررلأ 
الواحدةكالأية فيه تنافر لا واحدا متصلا لكانا البسملة البين من سقطت 

بعضا(بعنق بعضه احدا 

لاحرمتاب السورة هده ررأول I للرازي الكبير( )الممير فى حاء 
؛!٣١إلا ويهل تحار* قوله احرها فإن المتقدمة، السورة 

.١[ ]محمد: آئتثلهنصاه ثياَةئى'ؤبمدثإشأؤ 

عنأعرضوا معناه يكون أن يحتمل ه آش ّيإ، عن وبمن-مإ ؤ • قوله 
غيرهمصدوا معناه يكون أن ؤيحتمل ، فيه الدحول، عن وامتنعوا الإسلام 

)٣( ومنعوهمعنه 

تعالى!قال ، )الصدود( ومصدره لازما يكون قد )صد( الفعل فإن 
متعدياؤيكون ، [ ٦١ت اء ]الناه مندود عنك يصدون آلمن1فقان أيت رؤ 

]الماء:4 ي أف سمل ص ؤ : تعالى قال )الصد( ومصدره 
أعماله.اف أمحل الصنفين فكلا ، مرادان والمعنيان . [ ١٦•

روحاوعانىأ!آ/آ^)١( 
والخوايمالشتح ني الور بين )اكاب مماط وانظر ،  ١١٠٢;الرازي• تمر )٢( 

.•١;٢٣لارازى الكمر الضسر ، المحيط٦;٣٧ الحر ،  ١٢٦/٣انظرالكثاف)٣( 



ااقرآغ_يالتعبير في ام المقمراع—اة ٠.؛,  ٨٢

لهاليس خامة فجعلها وأحبطهال١، أبطلها أي محثلممص؛اه ؤ وقوله 
عاليهاويثيب يتقبلها من ب ليس خامة صالة جعلها رروحقيقة ثواب 

ويعتنييحمغلها لها رب لا بمضيعة هي التي الإبل من كالمالة 
عنتنفيس من فاصلة أعمال للكافر يكون أو كان قد أنه ذلك ، وأمرها« 
لهليس وغير0 ذلك لكل ذلك وغير رحم وصلة محتاج ؤإعانة مكروب 

البيان()أضواء في جاء ،. أ عملأرا الكفر مع اممه يقبل ارلأ إذ ثواب 
حنمن الكافر عمله فما . ثوابهاأبطل أي ه محلهم لثل ®ؤ • للثنقيْلي 

والتنفيسالرحم وصلة الجار وحمى الوالدين وبر الضيف كقرى الدنيا في 
تتعالى قال كما له أثر لا ويكون ويضمحل القيامة يوم يبطل المكروب عن 
[،؛YY"^كهمكاءمثويايم]امقان; ̂ ؤ

يقلفلم ، العمل إضلال المورة هده غير في يرد لم أنه نذكر أن ونود 
الورم.هدْ غير في أعمالهم( يضل )فلن ولا أعمالهم( )أصل 
صوصدوأ َةروأ أؤ-ي0 اف ؤ النساء محورة فى تعالى قال لقد ت تقول قد 
بإضلالمحمد آية فختم [ ١  ٦٧! لالغساء ه نجيدا ضثلأ صلوا هل أته محميبل 

ذاك؟فلم صلوا( )قد فقال الكافرين بضلال النساء آية وختم ، الأعمال 
—ذكرت كما — الأعمال ذكر ؛هناع مهلبوعة محمد سورة أن والجواب 

،وأعمالكم( ، )أعمالهم مجموعت الأعمال فيها ذكرت صورة أكثر وهي 
هأغثلهتِ ءؤةآ.ثثل وقال; ه تحل ثأن ؤ الرابعة الأية في قال فقد 

ؤأثهءؤ وقال! ، [ ٢٨محمد! ل ه أع-ملهتر هأحجط ؤ I وقال ، ٩[ حمد؛ مل 

الكشاف)١( 

.١٢٧_١٢٦/٣الكشاف)٢( 

.٣٥/•١٣الدرالمثور)٣( 
:٢ U/ بالقرآن القرآن إبماح في المان أضواء )٤( 



٨٣أضأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

،[ ٣٢زمحمد: ؤ وقال: ، [ ٣٠بملثصؤ4لسد: 
هنكذكأهثزك' وأن ؤ وقال: ، [ ٣٣]محمد: ولاممؤأ ءؤ وقال: 
.[ ٣٥]عحمدأ 

الأعمال.بإصلأل يختم أن ذلك فناب 
الإخبارفى السياق ؤإنما ذلك، نحو فى النساء فىآيات السياق وليس 

وآعتوياإؤ بحانه: قوله نحو وذلك ذكرهم إذا الأعمال أصحاب عن 
الكابأهل منمي في وقوله ، [ ١٦١]_: ضنعساكاكاه 

الذينفي ونوله ، [١٦٢ت اء نالنه عفئا لما ّتييم أدلإك ؤ • بالرسول 
[،١٦٨: ٠٧]؛ؤ : وظلموا كفروا 

:محثا4إثه ومقتغر عثادتدء عن اتضيمذ وش ؤ وقوله؛ 
قفستياوخلهم ؤ يه؛ واعتصموا باش امنوا الذين في وقوله ، [ ٢^١١]النساء؛ 

[.١٧٥مخكامميثاهلالساء: 
•فيه ورد الذي موصعه تعبير كل فناسب 

ذلك، فيهما الضلال أو الإضلال ذكر الأيتين في التمير لهلائف ومن 
هوإنما السبيل أن ومعالوم ، ه آش سيبل وصدوأعن ؤ الأيتين: في قال أنه 

سلالذم اقترن ما كثتزا ولذلك ضلال، السيل وترك ، للهداية 
تملعوإن ؤ تعالى: قوله ذللث، فمن الكريم، القرآن في الضلال أو بالهداية 
يشيلاوإ0 آلْليى إلا سمن إن أثأ شب ءن يتي-نيك فح ش آًًقر 
هآثه ّيبز، هن ِبجتٌل، كًليؤء ئاذ ؤ وقوله• ، ٤١١٦ت ]الأنعام ه مصون 
هأفيلا ^١ ١٥%Sv ١^١ إئآ ؤنو1 وقوك: ، ٩[ ]الحج: 

ثتمأفئز آز هنؤثع عبمتادتما ينإتر' ثأنثنِ ؤ وقو]ه: ، [ ٦٧]الأحزاب: 
.[١١٧ثتله]امتان:

٠الإضلال أو بالضلال السبيل اقتران من وغيره ذللث، وغير 



القرآنيالتعبير في ام المقمراعاة ه|لآ' ٨ ٤

ألمحقيقمحل قوله بالهداية جيل الاقتران في ورد ومما 
٤[.]الأحزاب! وهود-هلىآكايله 

٣[.]الأسان؛ وقوله.' 

هسميؤ" ءامنوأ ٢^•؛?!، ين أهدئ هوث".ه َئروأ لؤخآ ويقولون ؤ ت وقوله 
[.٥١]الماء: 

سبيلاهأهي.ئ هو بس أعلم ثاؤيهءمفكم عق تمل حيل قل ؤ ت وقوله 
.[ ٨٤]الإسراء: 

وغيرْ.ذلك وغير 

٠الإضلال بذكر وكلص;ثهلمه ؛ؤ بقوله محمد آية حتم فناسب 
بذكره تؤيدا ضللا ضئوأ هد ؤ I بقوله اء الثآية حتم وناب 

إضلال.أو وهوضلال اض، سبيل عن صد فيمن الأيتتن كلتا فان الضلال، 
َكثروأأؤي0 إف ؤ I فقال )إن( ؛ اء الثآية أكد أنه الملاحفل ومن 

كفرإآلي'بن ؤ ٠ قال ؤإنما ، محمي. اية يوكاأ ولم ه آش سبيل عن ؤأ ؤبمذ 
وقالكفروا الذين عن النساء آية في أتمر أنه وذلك \ؤه وثووا°ششفي 

بأنهووصفه -)قل.( وحققه؛ضلالهم فأكد ^لاتجيداه ؤ محهم: 
.التوكيل.ذلك فناسب بعيد. ضلال 

بأعمالهمأحبر ؤإنما الكافرين عن بها يخبر لم محمد آية أن حنن في 
ؤ1ضثلأصإ4.عنهمفقال: 

٠فيه ورد الذي لموصعه مناصبا تعببمر كل فكان 
وبمذؤأَكثرإأ آؤ!؛دكث• ؤ • النحل مورم فى سبحانه قال لقد تقول: وقد 

•[ ٨٨]المحل: تادكامأشدس!؛>ه 
أوبالضلال يختمها ولم ييثهلمساثاميىآصفه ؤ بقوله: الأية فختم 
ذاك؟فلم الابقتين الأيتين في كما الإضلال 



٨٥"؛1مإأ أبضأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

فىقال أنه ذلك ، موصعه فى ورد لما متاب تعبير كل أن والجواب 
يفدون()كانوا أنهم فذكر ه يمسنلأى حقامأ يما ؤ ت الحل آية 

الإفسادوعانة الإفساد. على ممرين كانوا أي المستمر بالماصي 
فاقضي، العذاب فى الزيادة الإفساد على الاستمرار وعانة ، العذاب 

العذاب.زيادة فعلهم 
٠هوظاهر كما قيه ورد الذي موصعه تحبير كل ناب 

وصدواكفروا بالذين يتعلق ما كل جمعت ، هذْل الثلاث الايات إن 
أوالبر عمل من كان ما مواء وأعمالهم صفتهم ذكر ءقد> ، اش سبيل عن 

■وعاقبتهم السوء أعمال 
كانما وهي أعمالهم أصل الله وأن ، بعيدا صلالا صلوا أنهم ذكر فقد 

عاقبةوذلك العذاب، فوق عذابا يزيدهم وأنه الفاصلة الأعمال من 
اد.الأف

هه  .

^^،وءامحأبماولءممومأمحمح
.٢[ ]محمد: كمJبإسء١بإلآنثحب١مه 

وء ه

قبلها.الش الأية بمقابل الأية هذْ 
عنوصدإ َكثثمحإ أكبم< ؤ مقابل ه آلمثيحمت، بجلؤأ ءاتزأ ءؤ فقوله؛ 
.سيلهيم 

"ق^ ؤ ونوله: . أصثوأم ّنجفي ءى وصدإ َكنىأ أئن ؤ تعال: قوله وص )١( 
ؤائ؛كنلإيأومحثإت ونوله • ضإوأصثلأبج-ٍداه ق أس 'أثردأد'نثوأص٢؛^، 

,دذساوويت،ه باحكامأ هرذآلمدف عدا، يدثهم اثم بي عن 



القرآنيالتعبير في المقام مراعاة  ٨٦

.اش مسيل عن وصدوا كفروا وأولئك الصالحات، وعملوا آمنوا فهؤلاء 
يقبللا إذ ، العموم بعد تخصيص ه محني عق، يذِ بما ؤءامإ ؤ I وقوله 

أهلمن قائل رب إذ ، و. محمد على نزل بما الإيمان ْع إلا إيمان 
أنهربنا فأحبر ، صالحا وأعمل بالله مؤمن أنا • يقول غيرهم من أو الكتاب 

،محمد على أنزل بما آمن إذا إلا بإيمانه يعتد ولا عامل عمل يقبل لا 
فإن، النسخ عاليه يرد ولا الأديان من قبله لما الناسخ هو محمد فدين 

٠والمرملن الأنساء حائم محمدا 

حق()هو يقل لم فإنه ، غيره حق لا أي 4 ر؛بم ثن وهرأنى ؤ ت وقوله 
أنهذلك ، سواه حق لا فإنه ، للحمر رأل( ب معرئا الحق( )هو قال ؤإنما 

مؤمنوهم وقيل • • ررؤءإثنكءانرا4. )الكشاف(: في حاء ربهم. من 
أهلالكتاب،وقيلهوعام•

علىبالمنزل للأيمان اختصاص ه محني عق ُزإا بما ءؤوءامؤإ وقوله 
لأنهوتعليما لشانه تعظيما الإيمان به يجب ما بين من اممه رسول 

هيالي الاعتراضية بالجملة ذلك وأكد ، بهإلا يتم ولا الإيمان يصح لا 
يردلا إذ الحق، هو محمد دين إن معناْ وقيل؛ ومدليىثنريم4 ؤ ت قوله 
لغيرْ،اناسخ وهو النسخ، عليه 

وحمىالقرآن، من »ؤؤأانوأوثاردؤميم ال٠عاني(؛ )روح في وجاء 
مكانهسمو على وتنبيها بشأنه تنويها قبله فيما اندراجه مع بدلك، الإيمان بالدكر 

بقولهأكد ولدا الكل، في الأصل وأنه به، الإيمان يجس، ما ساتر بين من 
لحمرمفيد والخبر المبتدأ بين معترصة حملة وهو ه ريم ثن ألى مم ؤ تعالى؛ 
أى.ؤدلك،ُاوبه* تعالى قوله في الحمر طريقة على فيه الحقية 

.٧٣/٨وانظرالمماسطالكثافمآ/يأا )١( 
روحاوعاتيا":أ/َا*ا.)٢( 



٨٧ءو لإ أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

هوومحله بمامد  ١٣١٧ؤ راقوله I للرازي الكبير( )التفسير في وجاء 
بهمالمراد أن وجه في بينا لأنا ؛ )وصدوا( الآكافر حق في قوله مقابلة في 

صدوافهم ، ه محمد اتباع على حث وهذا ، ه محمد ادباع عن صدوا 
وهؤلاء، عله أنزل وما الملام عليه محمد وهو اش سبيل عن أنفسهم 

حصلما صد لهؤلاء حصل جرم لا سبيله. اتييع على أنفسهم حثوا 
.، ^١ هؤلأء(< سيئات على وستر أولئك نات ح اممه فأصل ، لأولئك 

ومالكومربتهم أمرهم على القيم من ض ربهم، من الحق إنه ت وقوله 
والصلحوالنعم والمالك القيم هو الرب فإن ، عليهم والنعم أمرهم 

إذاالشيء رب المصلح الرب ررويكون ت ال*ربآ )لمال في جاء ، والمدبر 
.، ل ا، بتدبيره وقام ماسه إذا . . . رباالأمر زيد ررورب • أصلحه،١ 

هوإنما محمد على نزل الذي فإن ، المقام هذا في كلمة أنسب فهي( 
ويسوسهاويصلحها أمورهم ويرعى يربهم الذي ربهم من وهو الحق 

كله.الخير هو وذلك ويدبرها. 

وذلكالقرآن من كثيرة مواصع في بالرب مقروئا رالحق( لففل كان ولذا 
هريهم من ألص أهد قتالثوث ءاموأ آكبأَى هأثا ؤ I تحالى قوله نحو 

ريهم4آنصين ثتلثونأده ألكثب أزرأ ١^؛؟؛، وإة ؤ ت وقوله ، ؛؛ ٢٦تالقرْ؛ 
،[٦٠عمران;آل ، ١  ٤٧; ره4ثن آلحق 4 • وقوله ، [ ١٤٤• ]البقرة 

منأ'ظ وهل ُأؤ وقوله؛ ، ؛؛ ١٤٩]القرة: ؤو؛دملذءيىبنريج4 وقوله؛ 
.[٢٩]ص: رأؤ4 

ا/همآ.التمرالكبير• )١( 
)ريب(.العرب لسان )٢( 
)الرب(.انمر المباح )٣( 



القرانياكسر في المقام مراعاة  ٨٨

بهتنويه ربهم( )من بأنه الحق ارووصف ت واكوير( )التحرير في حاء 
أدلهم" وتشريف 

الصالحوعملهم بإيمالهم ءمتر فقد مترها أي ه ّ*يءا؛أم عتم ث كؤ 
وتوبتهم*عنها لرجوعهم والمعاصي الكفر من منهم كان ما 

فيحاء والقلب^. الفكر _ وحالهم. شأنهم أي ؤهج:ميم 
الإيمانذكر كلما تعالى اف أن مرانا »قل للرازي: الكبير( )التفسير 
ءامنهمأؤ ت فال كما والأجر المغفرة عاليهما رتب الصالح والعمل 
توقال •٥[، ]المج: ه ؤبُ مغفرة ثم الصنيحنت ؤبمبؤإ 

.٧[ تانمكأوت: ^قاهاةءزو>تحلمه 
.. المالح. العمل على والأجر الإيمان ثواب المغفرة بأن وقالنا 

يثيبما إلى ؤكزجإثئاه؛4إمارة قوله: ذلك حزاء هها فنقول 
الإيمان.عر 

١١الصالح العمل على يثيب ما إر إمارة بائإه نأصثع ؤ وقوله! 
سبحانهربتا فإن ّ أعمالهم أصل إنه الكافرين في قال ما بمقابل وهو 

عنكمر ؤإنه ، وأيهلله والخير البر أعمال من الكافرون فعله ما أصل 
بالهم.وأصلح ، سيئاتهم المؤمنين 
الثلاثةالأوصاف مقابلة في حاء ءوقد والتنوير(: )التحرير في حاء 

وهي:للمسلمين صدها أوصاف بثلاثة كفروا أثبتت التي 

. ٧٧التحرير)١( 
. ١٢٧الكثّافم/)٢( 

,Ur-U'/A^iالبحر، ١٢٧/٢انظرالكشاف')٣( 
.٣٤/١الكسر•التمر )٤( 



٨٩أسا اسال سورة وسمى 

الكفر.مقابل الإيمان 
اش.سبيل عن الصد مقابل محمد. على نزل بما والإيمان 

.أعمالهم( )أصل نقمته ما بعضن مقابل المالحان وعمل 
أعمالهم()أصل تضمنه مما آخر بعض مقابل سيئاتهم( عنهم و)كمر 

أعمالهم()أصل نقمته ما بقية مقابل بالهم، و)أصاح 

صمحأللةمحتيامم
.٣[ ]محمدت ^ي،مملأنامأءمه 

ءأه؛أن- 

وتكفيركفروا الذين أعمال إصلأل وهو ذكره الذي الأمر ذلك أي 
كفرواالذين اتباع بب بهو إنما حالهم ؤإصلاح آمنوا الذين سيئات 
•ربهم من الحق آمنوا الدين واتباع الباش 

الرازي(:)تفسير في حاء افه. من هو الذي الحق غير هو والماطل 
.، ٢١تعالى(( اض سوى U كل رااواٍلل 
الأمرذلك أي ، حبر بعده وما ميتتيأ رر)ذلك( )الكشاف(: فى حاء 

اتباعسبب كائن الثاني سيئات وتكفير الفريقين أحد أعمال إصلأل وهو 
الحق.هؤلأءابْللوهؤلأء 

بهذاذكر كما الأمر أي محذوف، ميتتيأ حبر )ذلك( يكون أن ويجوز 
.، ٣١الثسهنان(( الباطل I مجاهد وعن يه، ي>ثتتْع لا ما و)الباءلل( • السبب 

)١(

•تمرالرازي'ا/ا"ّآ )٢( 
 )٣(._xlالكشاف



الهماميالتعبير في ام المقمراعاة ؛t؛؛'■؛ ٩ ٠

إنماأي ررؤ ت كثير( ابن )نمير في وحاء 
لأنشؤونهم؛ وآصيحنا الأبرار ّسيئات عن وتجاوزنا الكمار أعمال أيهللنا 
آمنواالدين وأن ، الحق عر الثاطل اختاروا أي الباطل ائعوا كفروا الذين 
لا،•الحقْنربهمااانعوا 

عنحاء ما كل هي بل ، معينة جهة له ليس افاطل أن عر الأية وتدل 
كلأن على ليدل أطلقه بل ، له معينة جهة يذكر لم فإنه ، تعار اش غير 

ربمن إلا يكون لا الحق وأن ، الباطل فهو سبحانه غيره عن جاء ما 
•أبمألئىثن ؤ • بقوله فخصصه العباد 
.ه آظة بماس آس شب ه ؤ 

ماللهم اريبين ؤإنه ليمبروا البنين ذلك مثل للناس يبن اممه إن أي 
•، أ محادهما، ر إليه يصيرون وما أعمالهم 
إالناّيىآس يم>من-ا ءؤ الضرب ذك مثل رر)كدس( I )الكشاف( ر جاء 
عرالفريقين من المذكورين إر أو الناس إر راجع والضمير أقلهم4 

•ص  ٠٠١٠٠؛ليعبرواالناس لأجل أمثاله»ا يضرب أنه معنى 
المؤمنينالفريقين أحوال أي ار)أمثالهم( المعار(: )روح ر وجاء 

.. الأمثال. مجرى الغرابة ر الجارية وأوصافهما والكافرين 

مثلاالباطل جعل بأن والتنبيه التمثيل الأمثال بضرب يراد أن وجوز 
لعملمثلا الحق واتساع ، لخيبتهم مثال والإضلال الكفار لعمل 

لفوزهم١١مثلا السيئات وتكفير المؤمنين، 

.١٧٢ابنكير؛/تمر )١( 
.١٧٢كيرأ/ابن تمر )٢( 
اممشاف)٣( 

روحاسنىا-^ا/ج)٤( 



٩١ ٠٠ز؛أيضاالقتال سورة وتسمى محمد سورة 

للناساض محن المحن كهذا ت رروالمعنى ت والتنوير( في)التحرير وحاء 
كنههمتحقق عن محجوبين أنمهم شؤون عن غفلة في يبقوا فلا أحوالهم 
منبصيرة على يكونوا ولكي • بالْلثب الخبيث يختلهل لئلا التعود بحجاب 
٠٠مؤولهم 

ثنابمدوإذافدآ؛حئثث؛ا-لإبأو؛إربماجدإك
أتلم.تح-ل ش سلآش ؤ، قؤإ ؤآكة تعمى نتضهتظم وهأةؤ\' 

.؛-ا"[ ]محمد: 

ءآ

فيكمروا الذين لقاء في الكريم القرآن في قيرات ثلاثة وردت 
الحرب

^١^١٠٧١قآبما؟ؤ الأنفال: سورة فى سبحاه قوله الأول: 

وقر_حجهم ومآونه آس يننك سثب كثآء مثذ نتؤ إلتذ ثكها أد .كال 
.[١٦-١٥]الأنفال: ^٠؛^^ ٤١

ضواإد١كأيهاآلهك١٠١أيصا: الأنفال سورة فى سبحانه قوله والثاني: 
ورمولإوأطيعواآست سمث\. ثلم حقث، وآدءغثواأق ئأذ،وأ فشثه لنثتّ 

-٤ ٥ ]الأنفال: ألهننغريك-ه مم أس وأءاروأإ0 ر؛قي ؤدهب ئنرعوا ولا 
;٤٦

اكميرواكويرآأ/م\ي.



الئرأذياكسر في ام المقمراعاة ؛•؛؛ا؛؛إ  ٩٢

محمد.محورة في حاء ما هو ت والثالث 
الحرب.أحداث يحب مرتبة الايات وهده 

يتولىمن وتهديد الزحف عند التولي عن النهي ؛ي الأولى فالأية 
وعاقبته.

والأمرالتفرق وعدم اللقاء عند بالثبات الأمر في الثانية والأية 
الصبر.إلى يحتاج الثبات فإن ، بالصبر 

ونهايةالأسرى حكم في محمد ايات وهي الثالثة الأية وسياق 
•الحرب 

(الأحدان مريبه لهى 

الزحف.محي فالأولى 

.اللقاء ئد والثانية 

الحرب.ونهاية الأسرى في والثالثة 
الثباتوآية ، أولا وردت الزحف فاية ، واحد موصع في وكأنها 

.بعدهاالأسرى وآية ، بعدها 

جهنمومأواه افه من يغضب باء فاعله أن وهي ، الفرار عافية وذكر 
فرحايرحع أن المار عاؤبة فليت . له حزاء أنب وهو • المصير وبئى 
وبئسجهنم ومأوا0 اممه من بغصب يرجع ؤإنما ، ومأواه أهله إلى بنجاته 

وأهله.بيته مأواه وليس المصير 
معه.فالله الصابر الثابت وأما 

ويدخلهشأنه محيصلح بل عمله الله يصل لن النص محبيل في قتل الذي ؤإن 
الخة.



٩٣ء;ث؛هق أيضا القتال سورة وسعى محمد سورة 

محوله!وهى محمد محورة آيات محي نتفلر والأن 

ظمامتابمدوإثاإدآأمحضنمرمشدؤأألؤئاى حكآ ٢^٥١>-، دقنيب َلإأأ كثرأقف دا إلؤ 
تتؤبتمهكم لأنشربيم آممه محإز له أؤتجايق لتيث هثع حئ فدآء 

.؛_1[محا4]ساو:
محيقوله ذلك ويوضح ، الحرب محي اللقاء هو اللقاء من والمقصود 

•الآدةتؤخملإع١ي١ئئ١ه 
التعبيروأصل القتل. وهو الرقاب بضرب أمر ءؤ وقوله؛ 

,يالممدر ذلك عن وعبر الرقاب( )محاصريوا 

وليسالأمر بفعل أحرى آية ش ذلك مثل عن عبر وص تقول: قد 
منيموآ''ئرإوأ آآدعنا,يى دوق ؤ الأنفال! محورة في قال محقي ، بالمصدر 

٦١٢حفلبماتيه]الأمال: 
فىوأمر ، بالمصدر محمد آية محي أمر فلماذا بالضرب. أمر فكلاهما 

الأمر؟بفعل الأنفال آية 
حربحالة في تنزل ولم عام حكم هي إنما محمد آية أن والجواب 

فضربكفروا الذين فلقيتم حرب حصلت لو أنه المقصود ؤإنما ، معينة 
المقيدغير المجرد الحدث وهو عام هو الذي بالمصدر فجاء ، الرقاب 
برمن•

وقعةوهى مخصوصة واقعة حرب فى نزلت فقد الأنفال آية وأما 
قال، الزمن على الدال بالفعل فجاء ، الملائكة إلى موحه والأمر ، بدر 

أتككؤتى لأف ممدي أي ثا==فم محأثت؛ثاب روم' إلمشوق ؤ تعالى! 
...مهمحوا



الهمآتيالتعبير في ام المقمراعاة : ؟ ٩ ٤

مهتؤياسم ؤ ^^٠ ألشتهلني لإم عء ثيدهب هء محثهثمح؛ 
محبؤ، سأنج، ءاموا ديوأأث;ث مذم أؤ وئاثإئ آ'لأهوام.إديى 

4بماؤ حقو يمم أيثءأ هوق مؤ] أؤمن كثروأ أئمك< 
.؟_أ\اتالأمال:

تنطبقلا مخصوصة حال في الملائكة إلى موجه — ترى كما — فالأمر 
بالمصدريأت ولم أمر بما مسحاته فأمرهم ، الحرب حالات كل على 

العموم.عال الدال 

الكائنةالحرب عن الحكاية الأنفال رءفى الرازي(! )نمير في حاء 
القتالصف في حفر من لصرة أنزلوا والملائكة ، فيها كانوا وهم 

مطلوب.منه الفعل فصدور 

هلإتتر ؤ، ءؤ قوله! بدليل القتال وقت في وليس وارد الأمر وههنا 
'•قال الفعل على المأمور لتقدم مهللوثا المصدر كون بيان والمقصود 

.دممي_،ألأاسه ؤؤ 

تهناك قال تعار اممه أن وهي ، أحرى فائدة تبيين ذكرنا وفيما 
فأرشدهم، القتال وقت الوقت لأن وذللث، ؛ ه  yljjحقل مم ي ؤ

أنفبين القتال وقت، ليس وههنا المقتل. يصيبوا لم إن وغيرْ المقتل إر 
ذللث،ا<لم الموغرضي القتل المقصود 

بالمصدريأمر ولم المنصوب بالمصدر أمر أنه الملاحفل ومن 
الرقابا()فضرب يقل ولم ؛النصسس، آلنبماياه ئنيب ؤ قال! فإنه ، المرفؤع 

إيهنأدآء أتمؤن، ة0عم ؤ أحرى! آية في آحر مكان في قال كما ، بالرفع 
.ثابتادائما وليس بالوقعة موقوت الضرب لأن ذللث، ؛ بالرفع ؛^ ^■٠٣

•ا/ا/*ا.تمرالرازي )١( 



٥٩ أبضا ااقتال سورة وتسمى محمد سورة 

حملةمن حزء لأنه والدوام؛ الثبات على داو _ معلوم هو كما - الرفع فإن 
علىدال والفعل ، فعل تقدير على فإنه ، المنصوب بخلاف ، اسمية 

معلوم.هو كما الحدوث 

إكلأيك ألممؤف ؤإى ؤ فوله رروأما I للفراء القرآن( )معاني فى حاء 
'•تقول كما هر ٧٥١افى الأمر بمنزلة وهو رير فإنه [ ١٧٨لبقرة! ]1 إا.صئه 

.حام ورفعه ، نصب فهدا ، واحتسابا العدوفصبرا لقي من 

•جام ونصبه رفع، ةهاعمأتن،فه ؤ I وتعالى تيارك وقوله 
بهاويراد ، فحل فيمن عامة لأنها ؛ الكلام وجه فيه الرغ كان ؤإنما 

•فيرفع هذا على فيها فالأمر ت قال فكأنه ، يفعل لم من 
قولك،مثل يدايم ليس يقع الشيء عند أمرا كان إذا الفحل وينصب 

لملأنك نصبت ، سيرا وسيرا ، جدا فجدا عملك فى أحدت إذا للرحل! 
قوله!وأما . . . وفعله أتاه من على الواجب كالشيء فيصير العموم به تنو 

كالشيءالحث زكن ولر العدو لقوا إذا القتل عل حثهم فإنه قنث(زهاسه 3ؤ 
لقيتمإذا قولك بمنزلة وهو ، نمب فليلك ، قبله بفحل يجب الذي 

لهم*حث، كأنه . . الوقحة. تللث، عند وصدئا وتكبيرا فتهليلأ العدو 
دونمحمد آية فى )الرقاب( لفغل استعمال وهى أحرى لهليفة وهناك 

فىحكمهم وذكر الأسرى ذكر في محمد آية في السياق أن وهي ، الأنفال 
)الرقاب(د القرآن يميهم ما وهو رقيق فهو منهم بقي ومن أوالفداء المن 

وقؤ الزكاة: رآية وقوله [ ١٣]البالي: قوأوؤةه ؤ سبحانه: قوله فى وذللث، 
دونمحمد آية في الرقاب ذكر فناب ، منهانصيبا لهم وجعل آلنةد_>نج 

العربةالجملأ ،  ٢٤٧-،عانىاكما/ا-؛أ' أ/ا<م، وانظر ااقرآنا/ا،-ا معاني )١( 
والعنىاأ\_آاثأ.



القر|ذيالتعيير في المقام مراعاة ' ا؛إو■ ٩٦

،رقاب ولا أسرى عندهم ليس والملأئآكة للملاذكة. أمر هي الي الأنفال 
•أعلم واش المقامين لاختلاف اكميرين بين مغاير 

•محهمقثإأؤدائ4 
بالقتلأثقلتموهم أو . . . وأغلظتموهم قتلهم أكثرتم ء )أثخنتموهم( 

•، ل المهوض؛؛ عنهم أذهبتم حتى والجراح 
يوثق؛،،^٢،.ما والوثاق ، فأمروهم أي قJوأأوايىه دؤ 

بعدوقال ه ألنهابا مح/ث ؤ I فقال بالصدر أولا أمر لمد تقول! قد 
فيأمرالوثاق( )فشد يقل ولم الأمر بفعل فأمر ه ألوى١يى ^٥^^ ذلك! 

؟الفرق فما أولا قال كما بالصدر 
،بالفعل الأمر من أقوى بالمصدر الأمر أن العلوم من أنه والجواب 

ص.)اصر( قولك من وأكد أقوى )صرا( فقولك 
الآةأ٠ران:وفي 

الرقابيقرب الأمر الأول! 

الأمر.وهو الوثاق يشد الأمر • والاحر 
الأسير.وثاق شد من وأشد آكد الرقاب صرب أن شك، ولا 

،بالفعل بالأمر دونه وبالذي ، بالصدر المؤكد الشديد للأمر فجاء 
أوبالمى إما منته الوثاق شد فإن معلوم. هو كما واحدة بمرتة لما فهما 

بخلافه أؤنإيبما آ-لإبم قثع حئ ذتاء وإنا بمر منا ؤ؛نا تعالى! قال كما بالفداء 
لحاله.منامتا تحبير كل فكان الرقاب صرب 

^YV/Tالكشاف")١( 
.١٢٧/٣الكشاف انظر )٢١( 
.٢ ٤ ٢ - ٢ ٤ ١ والمض المربية الجملأ انظر )٣( 



٩٧-إإِلإؤ 'أيضأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

ؤبمظتدناثاهث4.
أنؤإما تمتوا أن فإنا أي مقمر، فعل تقدير على منصوب وهو 
وبينفيهللقوهم عليهم يمتوا أن بين الأمر بعد التخيير ®والمعنى تفادوهم 

أنيمادوهم«لا،.
.، له،، نفالمأسور يفدي أن والفداء ، فداء بغير الأسير تترك أن ®فالمن 

بمافبدأ الفضل، إلى أقرب ولأنه أيسر لأنه ؛ الفداء على المن وقدم 
الفداء.يملماك لا من الأسرى من لأن وأفضل أيسر هو 

بعدميحكم فقد الأمير، يقدرها التي العامة المصلحة إلى يعود والأمر 
ذاك.تقتضى العامة الممسلحة كانت إذا عليهم الإبقاء ؤإنما الفداء ولا المن 

قراءةترد ولم ، الرنيلالعبير هدا مثل في المحاه بحص أجاز وقد 
الأية.هده في بالرفع 

وليستبالحرب موقوتة حالة لأنها المقام؛ هدا في أولى والصب 
٠بأحدهما منتهية موقوتة حالة الفداء أو والمن ٠ دائمة 

ؤ-حئلإعأهأزرائاحه.
كالسلاحا بهإلا تقوم لا المي وأثقالها ا آلاتهالحرب ®أوزار 
.ويلأوزارئمحسما."٠,.دالمأع.
حتىوشركها ا>آثامها الحرب أوزار أن للفراء القرآن( )معاني وفي 

.، ١ ْسالماا أو لم مإلا يبقى لا 

.\y٧\ص١ف٣إ)١( 

.0W/Tللفراء القرآن .عاني )٢( 
انفلرحاب)٣( 
البحروانظر الكشاف )٤( 
. r٥٧/القرآن معاز )٥( 



القرآنيالسير في ام المقمراعاة ءء؛ئ  ٩٨

اختياروهو معنى من أكثر ليجمع الأثقال على الحرب أوزار واختار 
لطيف.

بهاالقائمون يحملهإ وهموم أثقال هي أخرى ناحية من والحرب 
لعليفمن وهو الأوزار معاني كل يجمع ١^^١، ا-لرب لإع •حئ ؤ • وقوله 

الاّسال.

.بجره ءؤد;لك 
.أوافُلواذلك(الا،،الأمرذلك ر>أي 
منوالتال.مير الهلاك أسباب من يريد بما منهم لأنتقم ربك أراد ولو أي 

بغيرأو حرب غير من بالملائكة أو حّف أو زلزال أو رجفة أو حاصب 
.١^٢٢أسباب من ذلك 

اممهيشاء )ولو مثلا يقل فلم ونحوه الإهلاك على الانتصار لففل واختيار 
المقام.هدا نحو في أنب والانتصار حرب، مقام المقام لأن لأهلكهم( 

•.لإيم وإضءمحائ ؤ
بالكافرينالمؤمنين فيمتحن ويخترهم ببعض بعضكم ليمتحن أي 

الكافرينويمتحن ، العفليم الأجر فتنالوا ويرابطوا ويصروا ليجاهدوهم 
نتائجمن ذلك إلى وما ياسرهم أو يهلكهم أو بأيديهم فيعذبهم بالمؤمنين 

•الحرب 

®ولكن; ه تعي ولكنرثوثضه=ظم ؤ قوله؛ فى )الكشاف( فى جاء 
حتىؤيمبروا يجاهدوا بأن بالكافرين المؤمنين لملو بالقتال أمركم 

أيديهمعلى يعالجهم بأن بالمؤمنين والكافرين العظيم، الثواب وجبوا ت ي

.الكشاف"ا/ارآأا)١( 

،سانىامآنمحهاظراصافمح؟ا)٢( 



٩٩ ء: إ■ ايضا القتال سورة محمدوتسمى سورة 

•را، العذاب® من لهم وجب ما ببعض 
لكمشؤع ولكن • ررأي كثير'• لأبن العنليم( القرآن )نمير في وحاء 

شرعيةفي حكمته ذكر كما أحباركم ويبلو ليختبركم الأعداء وقتال الجهاد 
دخأو؛آن تسم آر تعالى؛ قوله في وبراءة عمران آل سورتي في الجهاد 

•[ ١٤٢زآلعمران: 

أدهبمدبهر ^ينتوهم براءة• صّورة في وتعالى ارك تبال وق

. ٢٢١[(( ١ ٥ _ ١ ٤ ; لالو,ة 

.المضايع يالفعل شط؛صل؛،مه ؤ I الله سبيل في قتل فيمن ههنا قال لقد 
أصلؤ ت افه ستل عن وصدوا كفروا الذين في الأولى الأية ش وقال 

ايثهسبيل في المقتول أن - أعلم وافه - ذلك ، الماضي بالفعل 
فقد، المحح الحديث في حاء كما ، يعمله كان الذي عمله عليه يجري 

صياممن حير وليلة يوم رارباط . افه رمول عن لم مصحح في ورد 
رزقهعليه وأجري يعمله كان الذي عمله عليه حرى مات ؤإن وقيامه شهر 

.٢٣١وأهنسالفتان« 

علىيختم مت كل قال: أنه س الله رسول ررعن الخرمزي صنن وفي 
القيامةيوم إلى عمله له ينمى فانه افه سبيل في مرابْلآ مات الذي إلا عمله 

.، ٤١القبر® فتنة من ويأمن 

^YA/Y"الكشاف )١( 
.١٧٤كشر؛/ابن تمر )٢( 
.٥ ١ ا"/ لم مصحيح )٣( 
.١  I١٣"/ الترمذي سن )٤( 



ااقر1ذيالتعبير ني ام المنمراعاة 

منته.غير مستمر لأنه ،سحاته يفله ولن مستمر فالعمل 

يمينه)أمحل( الكافر حق في ررفقال الرازي(! )تفسير في وحاء 
لموكأنه عدم وجد حيث عمله أن إلى إثارة )يفل( يقل ولم الماضي 

٠أصله من يوجد 

أنإلى إشارة أصل( )ما يقل ولم يضل( )فلن المؤمن؛ حق في وقال 
الخلافغاية وبينهما للتابيد يفل( ف)لن له. أئت عليه ثبت، كالما عمله 

.والتضاد،اراآ التباين والصادغاية الداعي بين كماأن 
مراطإل الظالمن بجدي مما الجةُ" >_ إل ؤتبج:وءه 

هبمصإلآةثثمقامامحبمبمة.ثنؤ ت سحانه نال كما آلجحيم 

•وشأنهم حالهم ي أ ؤ
•دجثت؛الآمحوءامه زؤ 

أعدوما فيها الذي والمعيم أوصافها يذكر الدنيا في لهم عرفها فقد 
مرارألهم( )عرفها تعالى فإنه ، وصفها إلى حاجة ءولأ لأهلها 

منزلتهأحد كل يه يعلم اربما الأحرة في لهم وأعالمها ، رص ووصفها(( 
مساكنهمإلى الجنة أهل يهتدي I مجاهد قال الجنة. من ودرجته 

عليها،(يستدلون حلقوا منذ مكانها كانوا كأنهم يخهلثون لا 

ا/افتمرالرازي، )١( 
البحراوسلخ/هير)٢( 
.٤٢ا/تمرالرازي• )٣( 
كثيرابن ير نفوانفلر ،  ١٥٢ت/عود الأبي ير نفوانظر ،  ١٦٨ fTالكشاف )٤( 



١٠١أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

الرائحةوهي العرف من مأخوذ . .طيبها.عزفها مض ونل: 
أعلم.واه وحاصلة محتملة وكلها ، ، ل الطيبة 

.[ A_Uندئصنه]سو: 
٠ ٠ ٠

 Iويفتحعدوكم على )ينصركم( ورسوله اف دين تنصروا ررإن أي
لكم.

رأ،.الأسلأمء محجة أوعلى الحرب مواطن في ؤوثغأف١ممحه 
علىوقيل ، الحرب مواطن في النصر عن عبارة الأقدام رروتثبيت 

،.٣١الصراط(( على وقيل ، الإسلام 
مراد.ذلك وكل 

فيالحرب مواطن في ورد حيثما الأقدام( )تثبيت تعبير ورد وقد 
امدم.القرآن 

يَءِمحث4رمحأ آء آلكماء مى علبم3ا محيري ؤ بدر: وقعة في تعالى قال 
:ه ئد محشت قلهميهظم ءق يبنهذ آلشجهلني عءثلإ؛ر ويهب 

أمبمامملثا رؤيواثَيرثاوهنوأ معهُ قنثل يثي من محمح، ؤ مثعحانه! وقال 

.الكتوالمون؛/بأا)١( 
.الكئاف"ا/ا/أا)٢( 

.٣٠ه/القدير نح )٣( 



القرآن—يالتعبير فى ام المقمراعاة ء '  ١٠٢

أنإلأ' هولهن وماَكان ؤ آمحمرن محب وآس، آستكامأ وما ثعفؤأ وما سيفيرآس ؤ، 
آثمويِعف وآذص<زئا أةJ١منا وقت أنيثا ؤآ وإنماتا ذُوك ثا آغفر رنا ^١ ١٥

.[ ١٤٧_١٤٦ضين4]آلصان:
صك،إرإعشنأ أثيغ يئسا قالوأ وجخودوء لجالوت برنوأ وثثا ؤ ت وقال 

.[ ٢٥٠]\لمقوأ: ُمآلخقنذرركت>ه 
هذه.محمد آية ومنها 
ويُؤ ت تعالى قال الإسلام عن الخروج بمعنى ورد ففد القدم زد وأما 

.[ ٩٤]اكٍل: ضلآقومحسابلإ4 
ذم>ركلمهأق■ إنتحروأ ؤ ت فقال بالشرمحل المؤمنين حامحلب أنه والملاحفل 

رطةال)إن( ب المرحل وحعل ، لئه ينصرهم سروط للمومتن افه فنصر 
حصولهافى والمشكوك الوقؤع المحتملة المعاني فى تستعمل التي 

للشلؤعتكون التي )إذا( ب يأت ولم • ا ونحوهار والمادرة والوهومة 
يفعلمن وقلة افه نصر مشقة على يدل مما ا الو^؛٤^ وللكثير بحصوله 

بحرفالشرحل راوحيء I والتنوير( )التحرير فى حاء عليه. ويئست ذلك 
الشرحلمشقة إلى للاثارة الثرحل بوقؤع الجزم عدم فيه الأصل الذي )إن( 

.، وفائهء( فى يشك كالدي به المهللوب ليجعل وشدته 
حاصلذلك فإن شرحي دون من التعس لهم جعل فقد كفروا الدين وأما 

.قتلنالهم 
-؛أةه ءأ;- 

.٠٨٠عانيالحو٤/ ، الأمان ، ايندمشبم/أ انظر )١( 
.؟/٣٨المم انفلرساني )٢( 
و\سمنخ\^إ0\.التحرير )٣( 



١٠٣؟ؤء• أيضأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

.٨[ محمد; ت أملهره ؤأئل كمميأنمثاثم ?٢^؛>؛، ؤ
ه.  ه

والانحطاطوالبعد والشر والسقوط والعثار الهلاك هو المس 

والانحطاطالسقوط وللكافرين ، الأقدام وتثبيت النصر فللمومنين 
والهلاك.

للدعاءلأنه إصمارْ يجب لففله من بفعل المصدر على ®وانتصابه 
.. ورعيا. كميا 

حققي الأقدام تثبيت ذكر بعد حقهم في ذلك ذكر ألطف وما 
اوؤمين«لى.

لقلوبتقوية بأداة هلاكا أي لهم ®فتعنا I المحيقل( )البحر في وحاء 
والعثرةااالهلاك وللكفار التثبيت لهم جعل إذ ، المؤمنين 
تثبيتعكس 4 لم معثا َة،أ وي ؤ ® ت كثير( ابن في)تفسير وحاء 

لولرموله تعالى فه الناصرين للمؤمنين الأقدام 
ؤقت1تالإهلالتوكيد،فقال: الموصول الأمم جواب في الفاء وذكر 

حصولأكد فقد ، ، للتوكيدأ الموطن هدا نحو في تاتي قد الفاء فإن 
للكافرينالتعس 

ؤآلنسَكثوأوبمدإت السورة من الأولى الأية في قال أنه الملاحفل ومن 

العرب)تعس(.لسان وانظر )التمس( المحيط القاموس ١( 
. ٤٤/Ylالعاني روح ٢( 
.٧ ٠ a/ المحيط البحر ٣( 
.اينئير؛/ألأاتفسير ٤( 
بعدها.وما ١  ٤٨أ/النحو معاني انظر ٥( 



الهمآتيالتعبير في ام المقاة مراثيُمح؛؛أ 

لهمفزاد أءملهره نأصل لثز ئعثا ِةثوأ وأؤ;د، ؤ الأيةت هدم قي وقال 
فيفقال ، القتال مقام في المقام أن وذلك ، العمل إصلأل على التعس 

^3ئأئئأساعه.ؤ الذينآمنوا• 
إصلألولهم والعثار الهلاك وهو اكس لهم أن فذكر كفروا الذين وأما 

أيصا.العمل 
وذكرللموسن، الأقدام وميت المحر ذكر الحرب مقام في فناب 

للكافرين.الأعمال ؤإصلأل التعس 
زيادةدون من آمنوا الذين ذكر أنه الأية هده في أيصا الملاحظ ومن 

•آحر شيء زيادة دون من كفروا الذين المقابل في وذكر آحر، شيء 
اه,ّمييل عن الصد فيها فزاد الأولى الأية أما 

الأحوال،عموم في هي الأولى فالأية مختلف، المقام أن وذك 
،وزيادةاش مسيل عن صد والقتال القتال، مقام في فهي الأية هذه وأما 
إقوقحشثوث ث-تمحث َكمدأ هز ؤ بحانه قوله وهي 

.[ ١٢: ]آو وسو'أ'لمهاده جهئز 
لهم.فتعنا نفلير محتشته ؤ I فقوله 

ذكلاهما، الأعمال إضلال عاقبة 4 جمة إل ؤ وقوله؛ 
الأجرة•في 

فيه.ورد الذي موصمه تعبير كل فناسب 

.٩[ زمحمد; أسلإلأمحئهjه أل ؤ

ه.  ه



٥يأ؛طثإ؛ أعضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

فالحيط، فتموت الدابة بطن ينتفخ أن ص الحيط وحقيقة . أطلهاأي 
والهلألألالموت بش محي 

ؤإهلأكه.إماتته العمل إحباط فمعنى 

صنهنهمالإةثل ت قبلها الأية في قال أنه المناسبة لعليف ومن 
 Iها قآل ثم \>و\ي\، ؤوهذ\ثنكةلنهأي فقالJءؤهئثءأمحألهئه: دعا

،صاعهاحالة في وأماتها أهلآكها ثم أولا فأصاعها ، وأهالآكهاأماتها أي 
إصلألفلا ماتت إذا فاتها الإصلأل، ثم أولا بالإحباط يات ولم 
التعبيرفكان ، للموحودات والإصاعة والإضلال ، ميتةفإنها إضاعة ولا 

الحياة.في للواقع منامتا 
الاضاعةبالعتن. وحارتين مديدتن ممتن السياق هذا في إن 

إالموتى؟ في أمل هناك وهل أعمالهم، من يرجونه أمل فلا ، والإهلاك 
الحزنغاية وذلك ينفحهم، ما وأرجى وأغلاه ئيء أعز فقدوا لقد 
البين.الخسران هو وذلك والحران، والأسى 

نهأأثم دمل ئلهءِ من الخن عشع ع0 كث ثظثيإ ق ببجمحأ أمؤ ه ؤ 
١٠]سد: ممأسث١ءألأةأبيلأىمه 

فقال:وعاقبتهم قبلهم بمن ذكرهم أعمالهم أحبقذ أنه ذكر أن بعد 
اثارهمفان ه يتلهن من ألخن عشه قح كف تفلمغنإ ا'لأةفي فا دسارؤأ أهؤ ه ؤ 

العرب)حبط(. ouانظر)١( 



القرانىالتعبير فى المقام مراعاة 

فينظر.يسير لمن حاصرة تزال لا هلاكهم ودلائل شاخصة 
أنهذلك عاقبة( )كانت يقل ولم بالتدكير ؤكماخ0منحه ت قال لقد 

فيورد ما وكل مذكر. وهو ، العان.اب يمض هنا العاقبة لأن الفعل؛ ذكر 
بمعنىفهي أنثها ؤإذا ، العياب لمعنى فهو العاقبة تذكير من القرآن 
عتمةلم تكِت عن تعلمؤزك موف ؤ تعالى! قوله نحو وذلك ، الجنة 

.[ ١٣٥شثوت-هلالألوام: 
.المقام مراعاة لعليف من وهزا ، المعنى بحب والتأييث فالتذ.كير 

)الكشاف(:في حاء امتأصلهم. أي: ، الهلاك امتئصال الدمار: 
ءاليهمافه دمر والمعنى: يه، يختص ما عليه أهلك عليه( ار)دمر 

رأ،.لهم« كان ما وكل وأولادهم وأموالهم هم أنفمن بهم اختص ما 
وحاءبهم. يختص ما ودمر دمرهم فانه دمرهم، من أند عليهم فدمر 

الهلاكفغطاهم بهم يختص وما فأهذكهم ، الامتعلأء لمعنى على( )ب 
والتدمير.

أهلكعليه: ودمر ، أهلكه دمره: رايقال: العاني(: )روح في جاء 
حذفمن البالغة وجاءت ، دمره من أبلمر عليه فدمر ، بهيختص ما 

لتضمنوهي ، الاستعلاء بكلمة والإتيان يا منيا نوجعله المفعول 
.^٣، نحوها، أو الهجوم أو الإيقاع معنى التدمير 
بلالأقوام، هذه من بق مبمن تختص لا العاقبة هذه أن ربنا ذكر ثم 

.بعدهاوما  ٧٣اإنحو(ج\/كتابنا)معاني انظر )١( 
الكشاف)٢( 

.٤ ٥ ٦؟/ المعاني ريح )٣( 



١٠٧اللإإن:.؛إ؛ل أبضآ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

أمثالأي فقال:الكافرين من بعدهم يأتي من تشمل إنها 
واكومرةالعاب تلك 

.[ ١١]محمد; ملأ0أصبير(لأمقمه 
٠٠  ٠

والتدميرالكافرين ؤإهلأك ونصرهم للمؤمنين التعيين دلف سبب اي 
وأن، وناصرهم وليهم ت أي ، آمنوا الدين مولى افه أن هو عليهم 

منبهم حل ما ^-^ ١٠ناصر ولا لهم ولي فلا لهم، مولى لا الكافرين 
وانمزابءالعقوة 

.يعدها لما ومناسبة ، قبلها لما مناسبة الأية هده إن 

فهو، أقدامهم ويشت آمنوا الدين ينصر سبحانه اض أن قبلها ذكر فإنه 
وناصرهم.مولاهم 
الدينعلى دمر وأنه ، أعمالهم وأصل لهم تعنا كفروا الدين وأن 

•لهم مولى لا ضم أمثاب الكافرين من ولغثرهم ، مفهم ممن كفروا 
تجرىحنات الصالحات وعملوا آمنوا الذين يدخل الله أن يعدها وذكر 

كفرواللدين مثوى النار وأن • آمنوا الدين مولى قالاه ، الأبر تحتها من 
مولىلهم•فلا 

والاحرة.الدنيا في آمنوا الدين محولي قاف 
•الاخرة في ولا الدنيا في لا لهم مولى لا الكافرين ؤإن 

٠و أ ٠

^n/Aاسط البحر اننلر )١( 
. ٣١ه/ اصير قح واظر  ٤٥^^اني٦٢/ )٢( 



القرآنيالتعبير في اليام مراعاة ^!؛^ ١٠٨

ألأنيزمحنا بن نجه جثتت ألصنلء>نت ؤحملؤأ  ٢٣٠١٠يد"خلأؤما أس ة إؤ 
.[ ١٢^لأةأمحلكأكمةصٌلس: 

وذكروأحبطها الكافرين أعمال أصل الائه أن الأية قبل محبحانه ذكر لقد 
الديا.في الكافرين عاقبة 

لهم.مثوى المار أن وهي الأجرة في الكافرين عاقبة الأية هذْ و وذكر 
فيوعاقبتهم الدنيا في المّومنين نصر أيصا السياق في ذكر كما 
الأنهار.تحتها من تجرى حنات يدخلهم اف أن وهي ، الآخرْ 

٠والكافرين ال٠ؤمين عاقة الأية فامتوفت 

الصالحات.وعملوا آمنوا الذين عاقبة الأية هذه في رينا ذكر لقد 
ألهمعيجم أخبر وقد ، كفروا الذين عاقبة المقابل في فيها ذكر كما 
الأنعام.تآكل كما ويأكلون يتمتعون 

كفروا•الذين بمقابل فالذينآمتوا 
الأنعامتاكل كما ويأكلون يتمتعون يمقابل الصالحات وعملوا 

تأكلكما ويأكلون يتمتعون كفروا والدين يحملون فالؤمأون 
الأنعامالصالحات 

للكافرينمثوى المار وأن ربهم يدخلهم آمنوا والذين 
الأنهارتحتها من تجري جنات 

لهممولى لا والكافرون آمنوا الذين مولى فاض 
،قلائل أياما الدنيا الحياة بمتاع ررينتفعون أي وقوله• 
العاقبة.فى مفكرين غير غافلين )ويأكلون( 



١٠٩هإٌ أيضا القتال سورة وتسعى محمد سورة 

منبصددْ هي عما غافالة ومعالمها مسارحها قي الأنمام( تأكل )كما 
مجردأكلهم أن والمعنى . الأنعام أكل مشبها الأكل إن أي ، والذبح النحر 

لوالنفلر،، الفكر من 
الأنعامررإن ه اشتم لأؤ؛ ؤَةّا تعالى! قوله الرازي( )تفسير وفي 

والكافركذلك.غير لا الأكل يهمها 
عليه*ؤيقوى صالحا ليعمل يأكل والمزمن 

0عالمقام محلول والثواء ،. وممامل منزل أي ، لهم مثوى والنار 
الأسقرارل؛ا.

،عليها تهلخ أو النار في وتشوى تذبح وتأكل نتمتع بعدما والأنعام 
مثواهم.فهي ، النار في يلقون ويأكلون يتمتعون بعدما وهؤلاء 

محانيمن لأن ذلك ولعل ، أمنوا للذين مثوى أنها الجنة في يأت ولم 
الجنةأهل في ذلك يحن ولا ، لهم كالقبر النار فتكون ، قبرل )ثوي، 

أعلم.واش 
الإحبارررلأن ءؤمثوىئم؟بم قال سبحانه أنه والتنوير( )اكمحرير في حاء 

قوله!فى أصيمتج فلذلك ، مشاهدتها قبل حمل الأية هذْ فى المار عن 
.٢٦^المحشرآ في يشاهدونها وهم عنها إخبار لأنه ، ؤهال،آلنارمثومه 

ؤععلؤإءامهمإ ؤإةآثةيذجل • تحار لقوله تعبيرات ثلاثة وردت لقد 
ألصد>نتحضياه.

./A_l٧٧،واظرالبحر الكثاف*ا/ا،آاا )١( 
تمرالرا3ى'ا/هأ.)٢( 
الخرابح/يلأ.،الكثافما<آاا)٣( 

•رثوى، دس الم تاج ، رنوا، العرب لسان انظر ا ٤ ر 
.)نوى( العروس تاج ، رثوا( العرب لسان )٥( 
.اكءريروابيمآ/«ا، )٦( 



القرانيالتعبير في ام المقمراعاة 

ذكرها.مر التي محمد اية ت إحداهن 

ءامنؤأآؤه دجل آس ءف ءؤ ت الُج ٌّّورْ في تحالى قوله هما والأحرى• 
:]١^ مييده ما معل أق ^١ ٥٤من عمي حقت آلصظ<ىن ؤعملؤأ 

يدحلأق إرى غ أيصا! الحج محورة في تعالى قوله هي والثالثة! 
عكثؤىآلأيهدز محنها من هميم( جقت ألصندحنت وعمانإ ^١٠ ٠١٠

أثنِ،كئر.زهدوآع مها ولثاثهلم وؤ^ م_، د ين أثتاة يق فيهنا 
.[ ٢٤-٢٣]الحج: إثيمطآشّخ؛ه 

الايات؟هد0 خواتيم في الاختلاف محمز فما 

.خاتمتهاوذكرنا ذكرناها لقد محمد اية أن والجواب 

حئنتألصثت1حنب ءامنؤإهمعملؤأ يدجل أس اف ؤ تعالى! قوله وأما 
وردفقد ، لسياقه مناسب فهو ورل_ده ما معل أث أمحعه1رإن محننا ين عمي 

الؤما بمبمرْر لا ما أق دؤيت ين يدعؤأ ؤ بحانه! ّقوله الكافر في الأية قبل 
إ.دمأمص7لأ،ينسدء

.\[ T-\yلالٍج: عبم^ضزه 
اممهأما ، ينفعه لا وما يضره لا ما اممه دون من يدعو الكافر أن ذكر فقد 

ينفعه.ولا يفره لا الذي الكافر يدعوْ ما يمقابل وهو يريد. ما يفعل فهو 

ولأسأنمثارؤ]كسيإز معهء ين أميب ذناصزهُ يرعإ ؤ ت قوله وأما 
حنيآليتا ق ل/ ءؤ ت الصنف هدا في الأية قبل ربنا ذكره ما بمقابل فهو 

.٩[ ضشآكثمؤذابآحبيىه]الخجت 
،الدنيا في يخزيه فهو ، نفعه من أقرب صره لمن يدعو فالكافر 

الاخرة.فى الحريق عياب العزة رب ويذيقه 



١١١١؛؛^^ أبضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

■العشير ولبثس المولى لبس نفعه من أقرب صر0 الكافر يدعوه قاليي 
جانيدخله فهو المحير، ونعم المولى فنعم االومن يدعوه الذي وأما 

*الحريق عذاب الله يذيقه الذي الكافر بمقابل الأنهار نحها من تجري 
ألصتلجنتؤبميلؤأ ءامنإ يدحل مح، ابك ؤ ّسحانه! قوله وأما 

ؤقو ٠٢٥د ثن آنحاض ثى فيهثا محؤى ألٌث قننها ين قمي حننت 
أيصا.لسياقه مناب مآ[فهو ]١^; ؤاسهلميناجخره 

آمنواالذين وأما نار. من ثياب لهم قطعت كفروا الذين أن ذكر فقد 
•حرير الجنة في فيامهم 
آمنواالذين وأن الحميم. رؤؤسهم فوق من يصب كفروا الذين وأن 
الأنهار.تحتها من تجرى حنات لهم الصالحات وعملوا 
وعملواآمنوا الل.ين وأن . حديد من مقامع لهم كفروا الذين وأن 

.ولولواذهب أساور من فيها يحثون الصالحات 
فيهاأعيدوا غم من منها يخرحوا أن أرادوا كلما كفروا الذين وأن 
٠الحريق عذاب وذوقوا 

صراحلإلى وهدوا القول من الهليب إلى هدوا فقد آمنوا الن.ين وأما 
الحمل.

٠الحريق عذاب ذوقوا كفروا للذين فيقال 

يسمعونلا بينهم فيما القول من الهليب إلى هدوا فقد آمنوا الذين وأما 
.ملأنا ملأنا قيلا إلا -انثا ولا لغزا فيها 

•بقوله عنهم سبحانه أحبر كما الجنة في ربهم حمد إلى وهدوا 
فهاؤإرو دهس، من أسائر مى فها محبن ياو.خاوئنا عدن ننت جؤ 

يلثمة؛سق ^١ إرنت< لثنن عشا ثنل -آوؤؤ\ ١. حيبر 



القرآنيالتعبير في ام المقمراعاة 

هئمب فنا بمثث ؤلأ ُمنب فها بمثنا لا دثلدء من آلثمانؤ داز ليا آدئ 

دثولمن>ؤؤيثاآمحين ؤبمدم وق_الإاآنكقئإبمءآل؛ىصدهنا ؤ : وقو١١، 
[.٧٤زالزم: ّأ؛و،4 

وءاحر^^4؛؛ديانبمنقأثهمرمحممفبماسثم ؤ ت عنهم بحاف، وقول، 
•^ ١٠تيوص• ربآكلمءك>ه 

والاحرة.الدنيا في الحميد صراط إلى وهدوا 
وزيادةالتداذهم أماكن إلى الجة في ويهديهم الجة إلى يهديهم فهم 

المبمنلحت؛هي«يهرؤبمملؤإ ءامنإ آؤيت\ إن ؤ ; بحانه قال كما سعادتهم 
• ٤٩لونى■' ^يرفيمحSآشمبه 

تكونأن حون كما الجنة في يريدونه ما إلى الهداية تكون أن جوز ففد 
الجنةلدخول محبنا لتكون الالنيا فى الهداية 

ؤ،ؤآعثصثموأهءمسدخلهم ءآمنوأياس دأماأكرتث\ ؤ أيصات قال وكما
.[ ١٧٥تي١ممخ٠لاضتذيثاهلالماء: 

الأحرى"ل الحنة وطريق الدنيا ي والطاعة الإسلام 'رهو ت ا،لراد قيل 
فيه.ورد الذي المقام تعبير كل فناسب 

،إلخ ءامنؤأه هؤى يدحل ؤ رافقوله! I والتنوير( )التحرير في حاء 
•ؤ قوله: مقاJل 

بمبءؤ قوله: مقابل ءؤ وقوله: 

انظرروحالمعانيماا/تما"اأا)١( 
._'٧٢/١١٢٧ررحاJعانى)٢( 
• ٤٣/٦المعاني ردح )٣( 



١١٣ّ ي ؛١.؛■ أيضأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

تنماب كم ثطنن ؤ قوله: مقابل حرتر4 نجها Jواثهم ؤ وقوله؛ 

فإنهوذومإعدابأ.ثؤنه ؤؤ ت قوله مقال سوأإئأك-اه ؤ ت وقوله 
،.١١الكد* القول من 

هكم ياصل ملئ أهثكتنه،ر لإبمك أك مهثلث ين محو؛ أثد عن همه ين بن هؤ 
.[١٣]محمد: 

٠ ٠ ٠

قوةأشد هي الي القرى من كثيزا إن أي ، التكثير تفيد لفغلة )كأين( 
أهالهاأهامما أي )أهالكاهم( ماكة بها ويعي ، أخرجتك التي قريتك من 

•ينصرهم من لهم يكن ولم 
أنيفهم لئلا لزكة تعقلنا )أماها( يقل ولم )أماهم( وقال: 

إهلاك،بمالها أن من وأكرم اف على أعز فإنها أيصا، يصيبها قد الإهلاك 
الظالمين.من غيرهم أهلك كما العتاة أهلها يهلك قد ؤإنما 

القرآن،من عدة مواطن في القرى إهلاك الكريم القرآن في ورد وقد 
حاؤييةفهي خلجن ؤخمك أهلكت—ها فمكن ين ذك>ن ءؤ مسحانه: قال فقد 

[.٤٥]١^: مشده عكحمثوشهتاويزسملتؤويصر 
تدrاو]ةئم طوته ثامحمحك هميذأمثن ثن وئالت 
.[ ٤٨]الحج; ألممبره 
ها فو«ؤبمدها خللية َكانت فممز من قصمنا ؤم ؤ وقال؛ 

[.١١]الأياء: 

التحريرواكوير



القرآت—ىالتعبير في المقام مراعاة 

يالفللميصفها لم فإنه مكة إلا يالظلم كثيرة قرى ربنا وصف وقد 
سبحانهقال ، به أهالها وصف ؤإنما — العالم أولو ذكر كما — لها تعظيما 

أل؛راؤآلإلذان ءأا4ا•؛ ألنهانا بت وألمسصعفووا آس سيل ق مننا!ون لا ثم 4ا وؤ 
لتاينوئاءأ■ج*ل ئدنك كاين ألظارأهلهاؤأجعل هدءالثريان مجثاين -أربنا دمولون 

رروقد، مكة أهلها الظالم القرية بهذه ويعني • [ ٧٥؛ اء ]الن
مكة((أهلها الظالم بالقرية المراد أن على رون المقأجمع 

:]محمد ه \ءأة'ؤ نآبمأ ج، ستء لإ َقن رم، ين ينذ عؤ كاث ش أؤ 

؛أدءه 

بينالتقريري الاستفهام طريق عن الموازنة عباده من رينا طالب لقد 
هلعمله سوء له رنن ومن ربه، من سة على كان من الاس: من فريقين 

سسوان؟

الأولينوكون واGكاذرين، المزمنين الفريقين حال لتاين ررتقرير وهو 
منهمالكل ما لعلة وبيان سافلين، أسفل في والأجرين عليين، أعلى في 
استوائهما((لإنكار والهمزة الحال، من 

منتكون ولا اممة من هي إنما المنة أن فبين وقال: 
إلىلعباده الهادي هو وحده قافه ، الجهة تلك كانت أيا أحرى جهة 

٠الصسسمم صراحل 

٠ ١٤،وانظرتسيراراريأ/ا  ٤٥٠ا/ القدير فنح )١( 
روحانماني1آ/يأ.)٢( 



١١ ٥ أ ل أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

يدكرولم للمجهول )زين( الفعل منى َمحؤ،لإمحءمءه ؤ وقال؛ 
صاحبها.كان وأيا الرب من البينة ماعدا كل ليشمل معينا فاعلا له 

ءامتؤأافيث إل أثعواأضل َكريأ أثينت اة دالك ؤ •' السابق قوله نظير وهو 
.٣[ أثعوأآلإ(ينتياهلىصد؛ 

غيرعن حاء ما فكل — ذكرنا أن مبق كما — معينة جهة له ليس فاليامحلل 
.الله من وهوكونه واحدة جهة إلا له ليس المحق وأن ، باملل افّ 

يقلفلم ، افهإلى العمل سوء تزيين إسناد الكريم القرآن في يرد ولم 
عنقال وقد ، سبحانه إليه السوء ينب لئلا اعمالهم( سوء لهم رزينا مرة 

غيرمن سبحانه إليه التزيين بإسناد ٤ا ؛ رةلمأءثلهم4 ؤ • الكافرين 
.، ١٧الموء-ذكر 

وعملواآمنوا الدين لتقديم مناسبة ريه من بينة على كان من وقدم 
زعمأؤأ^١؛^؟ إز>ة '\يحز أس ؤإ0 قوله: فى كفروا الدين على ^١^^١ت ٥١١

المتقينتقديم من بعدها جاء لما ومناسبة ، [ ١٢ه ئثم مهمى إلنار 
مؤ قوله؛ في 

منَلملأشنتزنغفز؟ذ؛ا نلم ءإبمذ لدؤ4ثرلأ قثهُ 
.[ ١٥]محمد: صإآءلجما٣^^١٠^^ 

ؤإنماوصوابه بسلامته المقل يحكم ما يتبعوا ولم ه أهوآءم نجة إؤ 
الأهواء.اتبعوا 

،للميالخة أهواءهم( )وسعوا يقل ولم الفعل بتضحيمح )واتبعوا( وقال 
.سوء على سوءا فازدادوا الهوى اتباع في بالخوا فإنهم 

أو-ه  ه

بعدها.وما  ٩١آ/ الفاعل( )نائب باب النحو( كتابنا)معاني انفلر 



القيانيالتعبير في ام المقمراماة آ؛ء/أ  ١١٦

منومئفتْ آكرت َلإ، ين مبما محلم ^؛٣، نأنينري لدز4ملأ تيُم محأتة 
.[ ١٥^^إآءحم1ثاظعدآءمه 

ابل١،.ذ أي الخة مثل 
•مرصعآحر في به بمرح لم ما الأية هذه في ربنا ذكر لقد 
منأنهاوا آحر موصع في يذكر ولم ، ماء من أنهارا فيها أن ذكر فقد 

تخصلا الجنة في والأنهار الأنهار، تحتها من تجرى حنات ذكر بل ، ماء 
الأنهار.من أحرى أنواعا ذكر فقد ، الأية هدم في بين كما بالماء 

اليمينأصحاب أن ذكر فقد ، العموم على الجنة في الماء ذكر لقد نعم 
أنحتبما آيان ؤأنحب ؤ ت قال فقد المسكوب الماء منه ذكر نعيم في 

هتذهم( وم ممرؤدم. وظز . منضود محوي. مدر ق ؤ أتمس 
.[-٢٧١٣]الوانمة: 

آلماءهأناهضواعيناين ؤ الجنة أصحاب نادوا النار أصحاب أن وذكر 
.[ ٥٠تالأءراف: 

الأية.هده غير في الماء من الأنهار يذكر لم أنه غير 
بمرحلم بل ، الموطن هذا غير في ذلك يرد ولم لن ْبن أنهاوا وذكر 

الموصع.هدا غير في لبثا الجنة في أن 
لمبل ، الوطن هذا غير في ذلك يذكر ولم ، حمر من أنهارا وذكر 

منبكأس عليهم يطاقا الجنة أهل أن ورد لقد نعم • ^^١ فيها بأن يمرح 

^A/Uالمحيط البحر 



1١١٧أإخ؛ أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

إلا، ذلك وغير تأثيم ولا فيها لغو لا كانا فيها يتنازعون وأنهم ، معين 
الخمر.هي بذلك المقصود أن يصرح لم أنه 

يصرحلم أنه غير الخمر، بدلك يعش أنه المفسرين من كثير ذكر نعم 
نعله.لا بشراب ملأى الكأس كانت ريما بل ، بها 

أهلعلى به يطاق مما فالكأس ، الأنهار يذكر ولم الكأس ذكر إنه ئم 
الجنة.صمات فمن الأنهار وأما ، الجنة 

بلآخر، موصع في ذلك نحو يرد ولم مصفى عل من أنهارا وذكر 
وأنهالنحل ذكر لقد نعم الأية. هذه غير في تصريحا العسل ذكر يرد لم 
كنءِلأيه د)لك ذ إ0 نلنايف ثدآء فيه محق ث/لب بمثويها من ي خؤ 

.ثقلإوفه]اسم:؟1[
العسلذكر يرد لم أنه غير ، العسل هو إنما بذلك المقمود أن ومعلوم 

هذه.محمد آية في إلا 
الأحرى.الأيات في كما تجري الأنهار إن يقل لم لكنه I تقول قد 
ذكرمجرد وليس الطعوم ذكر هو إنما الأية هذه في المقصود إن فنقول 

الشيء.

ف)أرسالرائحة ولا العلعم متغير غير أنه أفاد منءةع؛رءاسنه ؤ ت فقوله 
يجري.أنه ذلك س فعلم وريحه١٠ محلممه تغير ررإذا وأجن الماء( 

وس، ^ ^١٢ال الفوجوم لجميع نفي بممحثثه4ُ لتَ لق من ؤ • وقوله 
.، لم أنه ذللث، 

.الكثافم«مآا)١( 

٢٣٤ه/اكار تفسر )٢( 
. ٤٨/Y1المعاني روح )٣( 



المرافئالتعبير في ام المقمراعاة :  ١١٨

،الدنيا ألبان تتغير كما تئيرتشهُه لتِ لمت، من ررؤ ت )الكشاف( في حاء 
الطعوم((من يكره ما ولا حازوا ولا قارصا يعود فلا 

زمنتقلب التي )لم( ب فنفى ه ثذ٠هر _وئعيرن لتِ ؤ ت قال أنه والملاحفل 
ولم، يتغير لم الله حلقه أن منذ حاله على بقي فهو الماصي إلى ^٤ ١٠٥٠١١

أهللحول بعد طعمه يتغير لا أنه أفهم لربما إذ ، طعمه( يتغير )لا يقل 
إلىالطعم انتهى لربما إذ ، آخر طعم له كان فقد ذلك قبل وأما ، الجة 
أوحامئا أو حاززا فيمبح العادة في طعمه يتغير قد اللبن فإن ، آخر طعم 

أنهعلى للدلالة )لم( ب فنفى يتغير. فلا ذلك على يبقى ثم ، ذلك غير 
.سبحانه الله أوحيه منذ كذللث، 

للشاربينلذة وأنها طعمها ذكر 4شنيلأ4 خمرة-ك همآنآري ءؤ ت وقوله 
الحقلوذهاب الطعم كراهة من الدنيا خمر عن عرف ما فيها وليس 

الخالصالتلذذ إلا هو ما ®والمعنى المكروهات من ذلك إلى وما والمدلع 
الخمرارمزآفات آفة ولا صدلغ ولا خمار ولا عقل ذهاب معه ليس 

ولدةلد فيقال! اللي تانيثح وهو ، مؤنثا وصما يكون قد )لذة( وقوله! 
عفيفةأي عمة وامرأة عفن رحل ت يقال وعمة وعفن وصخمة صخم مثل 

فالوصف٠ بعينها اللذة إنها أي به الخمر وصمت مصدرا يكون وقد 
هومعلوم.كما الوصف في المبالغة يفيد بالمصدر 
وصفأو اللذيذ وهو لد، تاني>ثا 4 ®4لوة الكشاف! ق حاء 
بمصدرا(

.\T'/rالكشاف )١( 

. ١٣٠الكشاف^ )٢( 

المنير)عف؛المصباح ، العرب)عقف( لمان انظر )٣( 
. ١٣٠الكشأفم/)٤( 



٩١ قث؛ :ا أيصأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

عنهأبعد وقد الطعم معروف والحل ؤمثري ؤ ؛ وقوله 
الشممفيخالخله النحل بطون من يخرم ررلم فهو غيره أو الشمم من يكره ما 

عنالأربعة الأشياء من واحد كل عرى ررثم ت الرازي( ير )نففي حاء 
الدنيا.بها وتتغير فيها هي التي النقص صفات 

•فهوآمن يأمن أمن وزن عر بأمن الماء أمن •' يقال يتغير فالماء 
•طعمه تغير زمانا بقي إذا اللبن وأمن 

.الشرب عند الشارب يكرهه والخمر 
كثيرا،؛فيه يموت النحل ومن الشمع من أحزاء يشوبه والعسل 
الصفاتمن يستكره عما والتعرية الطعوم ذكر الأية هذه من فالقصد 

.المشروبات في عنه يتغنى لا الذي وهو بالماء الأنهار هده من اروبدى 
العربأقوات من كثير في الهلعوم مجرى يجري كان إذ باللض ثم 

وغثرهم•
.به يلتد ما إر النفس تشوفت والمطعوم الري حمل إذا لأنه بالخمر ثم 
المشروبمن يحرض مما الدنيا في الشقاء فيه لأن بالعسل ثم 

الرتبة؛؛في حر متأ فهو والمعلعوم 
موصعفي تذكر لم الجنة في أمور ذكر وحده الموصع هذا في وليس 

ماذكرهذلك من ، غيرها في يرد لم ما أحرى مواصع في يدكر قد ل آخر 
همنيلا ذ-نى يا عينا ؤ I قوله في ثيل لالعين من الإنسان سورة في 

اخر.موصع في ذلك يرد ولم [ ١٨؛

.الممف"آ/-مأا)١( 

شرالرازي•)٢( 
 )٣(/U_٧٩البحر؛ .



القؤانىالتعبير مي ام المقمراعاة أبمأ'ت  ١٢٠

د؛ةاثمؤ ت قوله في التسنيم عن من المقلفضن سورة في ذكرْ ما ونحو 
•[ ٢٨-٢٧]المطفضن؛ ^ابم/بمةاآئرأوكث>يم 

ذلك.وغير 

ءؤزمِماِسفقال: ٢١١اJأكولإلى أثار المشروب ذكر أن بعد إنه ثم 
والمهلعوم.المشروب فذكر • َلملاك-تيه 

•ؤوشرْمنرباه 
كماربهم( من مغفرة فتها رولهم يقل ولم ربهم، من مغفرة ولهم أي 

دخولنل المغفرة أن ذلك ه ألثمتن َلمو من فها ؤثم ؤ التمرات! في فال 
•الجنة دخولهم سبب وهي الجنة 

المغفرةفتكون ، أيصا )فيها( تقدير احتمال على ذلك يكون وقد 
فيماالتكاليف رغ على للدلالة دخولها وبعد الجنة دخول قبل للمتقين 
•ذلك غير أو مثرب أو مأكل من حاب غير من به يتنعمون 

قبلالمغفرة ولهم * ه ريم بن ؤ ر' الرازي(• رتفسير في جاء 
دخولها•

التكاليفرفع أي ، مغفرة فيها لهم المعنى يكون أن هو والثاني 
.، ر الدنياء بخلاف حماب غير من فيأكلون 

لتلالهم ذكرها وعدم ذنوبهم متر هنا بالمغفرة المراد I يقال رروقل 
المؤاخذةوعدم الذنوب متر السائقة والمغفرة ، لذتهم فتتنغتس تحيوا ي

بها((ص.

تمرارازى،ا/لأأ.)١( 
ضرالرازي)٢( 
روحاوعانيآ'آ/ا،إ.)٣( 



١٢١إإثيأ؛ي أيضا القيال سورة وتسمى محمد سمورة 

وممانعلم مما المغفرة أحوال كل وليئمل للإطلاق )فيها( يذكر فلم 
.أعلم والله نعلم لا 

والعمأمرهم عل المم أي ربهم( )مجن فقال ؤ ت وقال 
الغم.من ذكر لما مناب هنا الرب فذكر ، ومالكهم وصيدهم عليهم 

النارقي خالد هو كمن نعيمها من ميئا ذكر التي الجنة أأصحاب أي 
ثوىمنهم دنا إذا *قيل الحرارة منتهى حارا أي ؟ حميتا ماء ومحقوا 

.را، أمعاءهم(( قطع شربوه فإذا ، رووّمهم فروة وانمازت وجوههم 
الضليعكترة على للدلالة )فقطع( يقل ولم بالتضعيف )فقطع( وقال 
فيه.والمبالغة 

•النار أهل قي يوما الجنة أهل سقى ما فذكر 
شفاءفيه الذي المصفى بالعسل الجنة لأهل المشروبات حتم لقد 

الدنيا.في للناس 
.الكافري" أمعاء يقجح الذي المشروب وذكر 
فشتان، الأمعاء يقعي ما وللكافرين ، الشفاء فيه ما للمؤمنين فذكر 

•الءالتين بين ما 

هه محب 

.يُ.ُ-  أوؤأاذمحِماداهاد٠١٥^هامحإ,لؤ-تي عندك إدا"ممأيى ء- ب~يع ش آ~؛م دؤ 
.[ ١٦]سد: 

أو؛؛؛- ؛؛؛- 

.١٢•الكشاف"؟/•



القرآن—يالتعبير في ام المقمراعاة *!ومء  ١٢٢

كلامهوسمعون . اض رمحول مجلس يحضرون كانوا المتاففون هم 
لأوليقالوا عنده من حرجوا إذا حتى ، مهم تهاونا بالا له يلقون ولا 

ميلعلى •اوذلك ما؟را، القرب ماذا الصحابة: من العلم 
ذلك.نفع ما ندر ولم ينول ما نفهم لم أي والاستخفاف الهزء 

،٢١ما« القرية الماضية الساعة آما: 
أحرى:آية وفي ذءشد-يعيثشه ؤ ها: وقال 

بواوفجاء أكثر يونس آية في المستمعين أن ذلك ، [ ٤٢]يونس: ه إس' 
الجماعة.

فييحدده ولم العموم علي إليه تمع ي من فيها ذكر فقد يونس آية 
ؤَلكمأ مؤ ألصم يتيح  ciUإيإى دسقعؤن ش ميمم ءؤ سبحانه: ال ق ،

قلة.وهم المافقين من مجله فى كانوا من ذكر محمد آية ففي 
JU

مجلس
العموم.على الصم فذكر [ ٤٢]يونس:

،يستمعون( )من و تمع( ي رمن قوله من القرآن في ورد ما كل وكذا 
■يستمع( رمن من أكر يتمحون( رمن فإن 

الكافرينقلوب على اف ؤلع ®يقال ، تحي فلا وغءلاها عليها حتم أي 
.٢٤١لخيرار يوفق ولا وعقلي يعي فلا حتم أي منه باق نعوذ 

بينالفرق في اللغوية( رالفروق في حاء ، الختم من أشد والتلبع 

.١٣٠م الكشاف انظر )١( 
)٢(

.الموصول( )الأمم باب في بعدها وما ١  ٦٩— ١ النحو( )معاني كتابنا انظر )٣( 
)ؤلع(.العرب لسان )٤( 



١٢٣أبمعأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

معنىمن يفيد فهو ، ويلزمه المهلبؤع قي شت أثر الطع ررأن والختم الطع 
وهو. محلبناالدرهم طبع ت يقال ولهدا ، الختم يفيده لا ما واللزوم الثبات 

لأنهالإنسان طع قيل أيثا كيلك . عنه يزول فلا فيه يوثرْ الذي الأثر 
•، ل زائل® غير ثان 

يعلمونولا يسمعون لا قلوبهمزأنهم عر اممه طع فيمن ربّا ذكر لقد 
هممعؤيى لا دهتِ هلؤيهم عق ودئجع ؤ تعارت قال • ولايفقهون 

١]الأعراف;  ٠ ٠.]

:وقال ، [ ٩٣]اكوبة: ه بمثثون ي دهر عل آثث هلبع غ ت وفال 
.[ ٨٧]التوبة: (دهرلأجوثه هل ؤ

عنهمنفى فقد المساوي، هده كل جمع ه ءائا هاد مادا ؤ فقولهم: 
؟قال ماذا ! فسألوا، قال ماذا يسمعوا لم فكأنهم والفقه. والعلم المع 

أوتواالذين فسألوا قال ما فهم فأرادوا قوله يفقهوا ولم يعلموا ولم 
•العلم 

فيذكرت ام المساوي هذه كل ؤ بقوله: فجمع 
لشملهاأطلقها بل الطع حالات من حالة يذكر لم ولذا متعددة. مواضع 

•الهوى واناع قلوبهم، عر الطع ت سيء كلاهما أمرين عنهم فذكر 
اJباعفي لليالغة )وسعوا( يقل ولم بالتضعيف يآقعؤأ؟٠ ؤ وقال؛ 

الهوى•

,٧٢اللغوية الفروق 
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.[ ١٧لإاقهلمدموههلمصد: 
هو ث ه

واتبعواالمنافقين من قالويهم على اف محلع الدين ربنا ذكر أن بعد 
أولئك.بمقابل امحتدوا الدين ذكر أهواءهم 

يلقيولا النافقين من اممه رسول إلى يستمع من المايقة الأية في فدكر 
منه.تهاوقا بالا له 

•هدى ذلك فزادهم افه رسول إلى استمعوا الذين الأية هذه في وذكر 
قلوبهم.على اض محلع أنهم السابقة الأية في وذكر 
هدى.زادهم اهتدوا الذين أن ذلك يمقابل وذكر 

قلوبهم.على اش محلع فأولئك 
هدى.زادهم وهؤلاء 

أهواءهم.اتبعوا أولئك أن وذكر 
والعمل.القول في اض فاتقوا ، تقواهم فآتاهم هؤلاء وأما 

ؤأدنآهندهمإؤؤ ت سبحانه بقوله هلهمثيمه عق أقين»لإآممه ؤأؤلتاك ارفقوبل 
فييزيد ما وترادف الرين تزايد من يحمل الطبع لأن ؛ ه هدى رادجز 

ؤءاثنهمؤ وعلان حل بقوله ؤءأقمأآمكمحِه تعارت ونوله الكفر• 
•القوى كمال على فيحمل مؤيثهتره 

إيماءإليهم الهوى متابعة ؤإمحناد تحار إليه التقوى إيتاء إستاد في ثم 
إروتلويح ، مهفدئر ؤإدا ؤ حكاية؛ تحار قوله معنى إر 
رادإلهي" دواء التقوى وملازمة ، روحار مرض الهوى متابعة أن 

. ٥١ا"ا/المعاني روح )١( 



٥٢ لإلإؤإز أعضا القتال سعورة وتسمى محمد سورة 

يستمعالمنافق أن تعالى الله بين رالما الرازي(• )نمير في جاء 
المهتديالمؤمن حال أن بين ، يستغن—د ولا تعيل• وي، ينتفع ولا 

،يستعيد والمنافق ، يعلم بما ويحمل فيفهم يتْع فانه ، بخلافه 
ويفيدار يفوالمهتدي 

اللهرسول إلى استماعهم هو الفاعل أن يحتمل رادهمِهدىه ؤ ت وقوله 
•هدى ذلك رادهم والمهتدون آما؟ قال ماذا يقولون النافقون ف .

'•النافقين فى تعالى قوله ذلك ويقوي الله. هو الفاعل أن ويحتمل 

هدى.اهتدوا الدين زاد سحانه اممه أن ذلك ويقابل 
فىسبحانه قال كما هدى. زادهم وهؤلاء ، قلوبهم على محلبع فأولئك 

.[ ٧٦]مريم; ؤ أحرى؛ آية 
،دمؤيهره ؤءامنهم ؤ  '•سبحانه قوله وهو المعهلوف ذلك يقوي كما 

هدى.زادهم الذي وهو ، تقواهم اتاهم قاف 
هدىزادهم النافقين استهزاء أن إلى آخرون وذهب 

)زادهم(؟فوله في للزيادة الفاعل ا١ما ! الرازي( ير )نففي حاء 
•وجوه فيه نقول 

وكلاماف كلام من واللام الصلاة عليه النبي من الممؤع الأول؛ 
مؤع.معلى يدل فإنه شتنيإثشه٠ ثيمم ؤ قوله! عليه يدل ، الرسول 

•الفريقين بتن ١^١؛>، بيان والهمود 

•٥٠ا/الرازي• فم )١( 
ؤ١ م سراء القرآن انظر.عاز )٢( 
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.فهموه وهزلاع ، يفهموه لم هم I قال فكأنه 
عقأس طة \ؤتي أوكك ؤ قوله: عليه ويدل زادهم تعالى اف أن ت والثاني 

هلد؟يمه•
هدى.زادهم والهتدين ص، فزادهم قلوبهم على ءلح تعالى وكانه 

,را٢ هدى،؛ المهتدى زاد المنافق امتهزاء والثالث! 

امحسبابفهده ، الأسباب بهده هدى زادهم الله أن عندي يترجح والذي 
أعالم.واف هداهم في تزيد اف جعلها 

•تقواهمل٢، جزاء أوآتاهم عليها أعانهم المعنى إن • قيل 
وقيل• تقواهم ثواب آتاهم المراد إن فيه ُ'ةيل • الرازي، ير رنفوفي 

آتاهموقيل • التقوى لهم بين يحنى ، إصمار غير من تقواهم نفس آتاهم 
ا,١ علموا؛١ يما العمل توفيق 

^1ةوئ ^١ لب قأئ أشماتلع ناء مثر بعنه يآيثم و ^لثاعه ,١^٠ بمثؤك هل يؤ 
•[ ١٨]محمد:

هه  ٠

ولموعاقبتهم. الماصية الأمم في الأحداث من مر بما يعتبروا لم أي 
ينتظرون؟فماذا اش رمحول إلى واستماعهم بالايات ويتعفلوا يعتبروا 

ستقعون؟وبم 

.٥٠ا/تمرالرازي• )١( 
.U،\/Aانميط البحر )٢( 
ا/•٥.تمرالرازي• )٣( 



١٢٧اجثإ,ز أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

إيمانذلك عند ينفعهم فلا فجأة تاتيهم أن الساعة إلا يبق فلم 
•ذكرى ولا 

ئهلؤ محانه! قوله وذلك ، علاماتها جاءت فقد ، قريبة والساعة 
ممدثلأميهأه.بثأ يآن؛ثم اف ّمحكإلاآلثاعه 

تعاراروقوله ت المعاني( )روح في جاء • العلامات هي والأثرامحل 
على، لمفاجأتها تعليل • • • وأماراتها علاماتها أي أس/اتلهاه حاء د ثؤ 

سوىينتفلرونه مترقب أمر للتيكر الموجبة الأمور من يثق لم أنه معنى 
منيعدوها ولم رأتا لها يرفعوا فلم أشرامحلها جاء إذ ، الساعة نفس إتيان 

.، ل محالة® لا المفاجاة بهلريق إتيانها فيكون إتيانها مبادئ 
إلايفلرون لا والمنافقون الكافرون رريعني ت الرازي( )تفسير في وجاء 

لموهم اتضحت قد والأمور صحت قد الراهن لأن وذلك ، الساعة 
.، ل الساعة® قيام عند إلا الإيمان منهم يتوقع فلا يزمنوا 

يقل)علاماتها(؟ولم )أثرامحلها( قال ولم تقول: وقد 
.. الساعة. أشرامحل ومنه . . أوائاله. الشيء ااأشراءل أن والجواب 

٠ ٢٣^أوله® ابتداء شيء كل وأشرامحل 
.أوائلهاآنذاك الساعة علامات من جاء والل>ي 

جاءت(؟يقل)فقد ولم ؤ قال: ولم تقول: وقد 
نحوفي التأنيث أن غير فصح، صحيح التحثيرين كلأ أن والجواب 

.، اااإغة١ في هومعلوم كما الكثرة يفيد التعبير هدا 

. ٥٢ا"أ/المعاني روح )١( 
.٥١; ١٠الرازي تفسر )٢( 

. ٩٨القرآن( المير ق الكلمة )بلاغة وانذلركتابما  ٤٣٥سراءا/ الخرآن( انذلرن)سانى )٤( 
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أوايلها.هي بل الرسول زمن في كثيرة تكن لم والأشرامحل 
التيكير.فناسب 

الساعة؟جاءتهم إذا الذكرى تنفعهم وماذا أي 
)أر(أن على ذكراهم، لهم فكيف ارأي المعاني(: )روح في حاء 

رمزابينهما وسهل اعتراض جاءتهم( و)إذا ، مبتدأو)ذكراهم( مقدم، حبر 
.. مجيئها. سرعة غاية إلى 

جاءتهمإذا الخلاص لهم فأنى أي محذوف، لمبتدأ حبر )أنى( وقيل 
بالعياب١١منوؤلة فينكرونه به يخبرون بما الدكرى 

علىالكلام لأن ه؛ ءؤإدابقوله: والخبر المبتدأ بين ونمل 
للاهتمام.المبتدأ على فقدمها ، ومجيئها الساعة 

ذلكومعنى . .الذكرى.تنفحهم لا *يعني الرازي(: )تفسير في وجاء 
اوعدؤىهأدىحمحنتحِيومكم هندا ؤ تعار: قوله هو يكون أن يحتمل 
[٢١]المافات: ه كدبجث يمء سمتر ه ألثنل ثوم ثنيا ؤ . [١٠٣]الأنبياء: 

تلؤف' ۶٠٠رئل يأ؛ثم أذم ؤ تعار: قوله وكذللئ، للتجر، به فيذكرون 
،.٢١[(( ٧١]الزم: 

أؤأذئم عياب قنع' آرءيءإإن نل ؤ أحرى: آية في قال كد تقول: قد 
٠[ ٤٠كلعونإنَكنتنصندقنهل١لأنعام؛ 

آيةفي وقال ، )أتى( الفل باستعمال ه ألثائ فقال: 

.٥٢آ؟/المعاني روح )١( 
• ٥٢ا/الرازي• تمر )٢( 



١٢٩أبضا القتال سورة وسمى محمد سورة 

الفعلباستعمال )جاءتهم( فقال ه يكرُثهم مم حاء إدا لهم فآن ؤ I هذه محمد 
الفرق؟فما ، )جاء(

،احر اختلاف هناك ؤإنما ، الوحيد الاختلاف هو هذا ليس فنقول 
آيةقي )إذا( واستعمل ، الأنعام آية في )إن( الشرمحل أداة استعمل فقد 

للأمورهي إنما - المحو علم في مقرر هو كما - )إن( أن وذلك ، محمد 
الحصول.القليلة أو المستحيلة أو الموهومة أو المادرة أو فيها المشكوك 
.بحصولها والمقهلؤع الكثيرة للأمور هي إنما و)إذا( 

فكيفكان لو أمر عن وموال افتراض هو إنما الأنعام آية في والكلام 
لوأمحيروني أي ه اورتعأ نل ؤ ت سبحانه فوله وذللث، الحال؟ سيكون 
تدعون؟الله أغير هذا حصل 

)أرأيتكم(استعمال من الكريم القرآن في ورد ما كل ذللث، ونحو 
.)إذا( يستعمل ولا )إن( معها يستعمل فانه و)أرأيتم( 
حصوله،ق ثلث، لا الوقؤع قري—، أو واغ هو فيما فهي محمد آية وأما 

مجيئها.إلا يبق فلم جاءت، قد علاماتها وأن قريبة الساعة أن ذكر فقد 
هيالمي )إذا( ب فجاء ، الوقؤع على وأدل الحصول إلى أقرب وهذا 

بحمولهوالمقطؤع الخيمن أو الحصول للكثير 
الإتيانأن بينهما الفرق في ذكر فانه و)أتى( )جاء( استعمال وأما 

آيةفي المجيء وأن • وأشق أصهب هو ّ المجيء وأن بسهولة مجيء 
َتمتمإن ألتم؛وعوة أفر ءؤ الأنعام! آية في قال أنه ذلك ؛ أسق محمد 

هقئءن ما وتنسون ساء إن إل4 يدعون ما دعون إناء بز صندضن 

.إذا( ، _إن الشرط أدوات )ُعاني مدها وما  ٨٣إ/ الحو( )معاني ممأبنا انظر ( ١ر 
. ٤٧القرآني( المان أ-رار كتابما)من انظر )٢( 
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يكثفّسحانه وأنه ، غيرْ يدعون ولا اممه يدعون أنهم فدكر 
.ثاء إن إليه يدعون ْا 

ينفعهملا أي ه إلإبهم ءدا؛آءمم لم لأة ؤ • قال فقد محمد آية في وأما 
وأشقأصعب الحال وهذه ذلك. إلى وما يدعون أنهم يدكر فلم ، شيء 
الأنعام.في ورد مما 

.)حاء( د وأثق أصعب هو لما فجاء 

تئتةألشاعة "حئ'إداءؤ الأنعام؛ سورة في بحانه قوله ذلك، ونحو 
ماهزروزهألاسا؛ هرم عك أورارئم بمبلون وهم فها يرطنا ما ثصنبماعك عازأ 

محمد.اية نظير وهي ، اعت انلمجيء )حاء( فاصتعمل [ ٣١ت ]الأنعام 
٠فه ورد الدى لسياقه منامحب تعيهمر فكل 

٠ه أو 

١٩ ].

*ه بو 

الكلامفي هي  JLJ،1الي الأية فإن ، نلها U ماسة الأية هدْ إن 
فيها.النجاة الأية هده في وذكر ، الساعة مجيء على 

بأمرين!تكون إنما الساعة في والنجاة 
ينجوولا ؤةأء^ؤأنملأءاكمحإلأآممثه قوله: وذلك هوالتوحيد الأول: 

يالتوحيد.الاعتقاد غير من أحد 

قوله:وذلك بالعمل يتعلق ما وهو الذنوب مغفرة هو والاحر: 
ِهَ محألمويؤهممحتا بلك-ث أس-ئ-عفرؤ دؤ 

آمشتاح



١٣١أيضا القتال سمورة وذسامحى محمد سعورة 
ءهص ع م* 

ذكرهمااللذين الأمرين بهذين يكونان إنما الساعة في والفوز فالنجاْ 
الأية.ش سبحانه 

لمنمغفرة تكون لا ولأنه الأهم لأنه ؛ الاستغفار على التوحيد وفدم 
*أعمالهم ميحبهل يل الألة يوحد لم 

والاستقراروالعمل التصرف في أحوالكم يعلم اطه أن ذكر ثم 
.فيهما تحملون وما 

.الأحر؛ في للحقوية أو للنجاة العمل يكون والمثوى التقلب وفي 
وجومالمناصبة ررولييان فقال! للمناصية آحر أمرا الرازي وذكر 
ؤفال؛ ئد\ثلة\ه صر.؛آآ ؤ I قال  ١٠١تعالى أنه هو ت رلأول 

ؤأزكي.محثناثنتعالى: قال كما ، اعةالتِالأمحييأتيدال
.[ ٥٨- ٥٧]الجم: دو0لإ 

هذا؟متى قال: قاتلا فكأن آتية، وهى حء همد ؤ وثانيها: 
منعليك يما واشتغل يه، تشتغل فلا ه أس إلا إله لا معوأفر ؤ فقال: 

تعالى:فوله وينامحبه للقائها. مستعدا وفت أي في وكن الاستغفار، 
ءؤنومحلآه4.

يممعك.>س؛لأ/هإلأمم4 اكالث: 
معنىفما بذلك، عالما كان لام والالصلاة عليه النبي قيل: فإن 
الأم؟

منعنه نقول 

لجالسالقائل كقول ، العلم من عليه أنت ما على فاثست أحدهما: 
•تقم لا أي اجلس، • القيام يريد 
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قومه،والمراد واللام الصلاة عليه المي ْع الخطاب، ثانيهما 
.، ل )أنه( في والضمير 

عاليههو ما على الثبامحت، طلجخ يفيد ه آس إلدإلأ لا أند ؟٠؟؛، ؤ وقوله: 
قولهنظير وهو ، بذللث، الناس أعلم فإنه. ؤإلأ بذللي، العلم ْن 

ؤإلأ، ذللثج على استمر ت أى [ ١ ]الأحزاب: آي أني، كآبمأ ؤ بحانه 
التوحيد.إلى دعا س أول وهو • سبحانه لله الكلقين أتقى فهو 

باكهادتين.بالهلق يكون إنما الإسلام في والدخول 
سعليه أنت، ما على لافاثستإ I بقوله ذللث، )الكشاف،( صا-محس، وقمر 

الله®بوحدانية العلم 
لأإظو1ذؤظ4.و ؤ

وهضمالتواضع على ١١يدل ذللث، أن منها ، أقوال ذللث، في قيل 
لهم®بالاستغفار غيره ومع ، بالاستغفار أمره إذ ، القس 

•الذنوبا س معصوم فهو. ؤإلأ 
منوحاشاه ذنب، إليه بالمسة هو الذي الأفضل ترك ررهو وقيل• 
ذللثإ®ل٤/

•وجهين يحتمل فيلكث4 وأس؛ثذرلآ ررؤ ت والعيون( )الكن، في وحاء 
.ذبؤ منلث، يقع أن اس استغفر يعني * أحدهما 

الأنوبج®س ليحصمالث، اش استغفر ت الثاني 

شرالرازي)١( 
٥٥ Anالماني روح وانظر  ١٣١الكشافم/ )٢( 
. ١٣١الكشاغ،A وانظر  ٨٠المطA/ الحر )٣( 
فيرالرازى*ا/اآه•)٤( 
.١٣٢الكت،والعيون؛/)٥( 



١ ٣٣أبضا الصال سورة وتسمى محمد سورة 

٠ه يسنتل أمتلث لتستذ رراي وقيل؛' 
ررؤةءمح;لأ/محِإلأائثاءوحاءءي)اكميرواضر(: 

فيبالعمل الأمر قبل بالعلم هنا أمر أن القرآنية الالط1رف ومن ه إدذا-كث 

هوؤإنما ، منها لعصمته السيئات من ليس ه الّثي مّه يستغفر وما 
ونحوها((العقلان من استغفار 

هنانقول أن ونود 

العباداتمن هو ؤإنما ، ذنب عن يكون لا قد بالاستغفار الأمر إن 
-كذلك وهو - الطاعة في اش حق يفي لا أنه العبد يرى فقد ، المولية 

أوغافلا، يفعل أن ينبغي عما غافلا يكون قد الإنسان إن أو ريه. فيستغفر 
قصرأنه يرى أو ، قول من يحسن لا ما أو ، فعاله يحسن لا مما يفعل عما 
سيئاتالأبرار نات )ح • قيل كما الخير وفحل الهناعق من عليه اعتاد عما 

منهو أنه كما لدلك. -؛^١^١ الاستغفار فيكون ، ذلك غير أو ، المقربين( 
والهناعق.الخير من الاستزادة باب 

يبنيعمل فيها ليس مواطن قي بالاستغفار رسوله ر؛نا أمر وقد 
،عليها والشكر النعمة إتمام باب من ذلك يكون ربما بل ، منه الاستغفار 

أوعوألنلمح آته سر نمبمج^اء إلا ؤ النصر! سورة في قوله حو وذلك 
وأنتثفزهرغث محمد أويسج أزاجا آس يبن ف تحاؤرتث> آلقاس ورأسك 

.-٣[ ١ ]الممر: إثود=قاراوائاه 
منتوفر بما قال أو ، فقضى له.بحقيقته علم لا أمر من يكون وقد 

٦٣٧ء/الضالص تمر )١( 
االتحريرواكولأ'آ/ه')٢( 



القرآنيالتعبير في المقام مراعاة ؛ ,؛.٠١٣٤

تعالى!قوله نحو وذلك ، بالامتغمار وأمره الأمر حقيقة اطه فبين ، الأدلة 
مه أثأ وه إآ الناِس ه لثيمَ الو آثكف ,؛١^٠ أزلآ % ؤ 

عنقتيل ه عفورادحيناؤ 0 وآنثعفرآثءإذى يثا. حصّؤحف\[و، 

يناأسأ" ؤكان ١^؛]( بن مالأيي إذيتوف وهومعهم آش ين ولائتثفمون ألناين 

...ه«ا_\ر«ا[تالساء:ؤدكيةُه عثإ-م دآؤف ثن أم يورآلمنة عثأم أس 
إرآخرالايات•

لهاض بين حتى مسلم عالي لمافق كاد أو بها حكم حادثة في وذلك 
.، بالامتغفار ربنا وأمره الخافق أمر وفضح ذلك 

أنهرأوه أمر عن استغفارهم يكون وقد افه. يستغفرون الأنبياء وكان 
وذلك، أفضل دكان يكن لم لو أو ، علم به لهم ليس مما الأولى خلاف 

فنائيالكافرين مع ابنه غرق حينما اللام عليه نؤح عن رينا ذكرْ ما نحو 
تهود:ئكأ -أوأث آلص وعدف نان ض ين آي إن رن ؤ ت ^١^٠ ربه 
يننؤحإدهولإسمنءؤ ربه له فقال أجمعين أهاله بنجاة وعده ربه أن ظاقا [ ٤٥

بن0^0 أن لبملك إق علم هء ثك ول نا ^1، قلا صؤ عر ءنل إثم أهلأ 
ؤ،مفز وزلا علؤ يهء ل قش ما أتتيك أن ك أءود إؤآ رن ، ١١٥و ا'يجل\ى 

.[ ٤٧-٤٦شفنه]صد: 
تسورواإذ الخصم بين الحكم في داود اممه نبي عن ذكرْ ما ذلك ومن 

رإكماؤحز لكم يهنز هقه أسا داوتد وءلس ؤ فيه! ر؛نا فقال المحراب 
.؛'آ_ه'آ[ ]ص; وحس عثثاليلق لم نإن ده أم مغمع ؤأداب. 

لهأن نعلم ولم الدين يوم حهليثته له لتغفر ربه إبراهيم سيدنا دعا وقد 

١٤٠ه/ المعاز روح ، بعدها وما ٤  ٧٣/ ١ القدير فح انظر 



١٣٥ز ؛أنة أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

يعفرا0 أطمع وأئى ؤ إبراهيم سيدنا لسان على سحاه قال فقد ، خطيئة 
•[ ٨٢]الشراء; يحيقفيئرمح4 

إلهاالعجل قومه اتخاذ يعد ولأخيه له يغفر أن ريه موسى سأل وقد 
ق،وأدبمايىجمتافؤ فقال؛ امري الأصلهم حين 

[ ١٥١،: ]١^١٥•

لميقاتذهبوا حينما الرحمة أخذتهم يعدما يالمغفرة أيصا ريه دعا كما 
•[ ١٥٥]الأيواف; وأزت<لحأّيخه ؤاةسمركاوآيخا أنت ؤ فقال! ربهم 

واستزادةاش لمرضاة طلتا وللمؤمنين له بالمغفرة الرسول يدعو وقد 
دعاما نحو وذلك ، المغفرة طلب يقتضى أحدثوه لأمر وليس ، الخير من 

آغفرلوت ؤ ت قائلا والؤمنات وللموصين ولوالديه له نوح سيدنا 
]نوح;إلاباتاه آلظيلمف رد وي وألمويثي< ميناوؤموج مؤح لثل نلمن 

٢٨ ]•

يومؤؤنمحتن وَلو؛ثئ آغفرل ؤما ؤ ت قائلا إبراهيم سيدنا دعا وكما 
•[ ٤١يمومألهنابه]إبراهمم: 

فىالحسن وللتإع الشر ويقع الخير لجلب يكون قد الاستغفار إن ثم 
كما، الشر ويدفع الخير في يزيد منه والإكثار الأخرة. في هو كما الدنيا 

مسم منتا-صناءاك فيوأإيه م روؤ آستغتيإ ؤأن ز : قال 
٣[]هود: ه َكم نحم عداب عوؤ قخاف موأ؛ؤآ يإن محام محز ذى َم( وؤت 
يتبليغه.وأمره السلام عاليه لشبه سحانه قاله ما وذلك 

إثمشملت ؤ 1 نؤح سيدنا لسان على سبحانه قال وكما 
لآهمجقٌي،ؤبممر وثن أمول يديإيإأؤإوبميدثِ لنسلآلثمآءءث-آم ئمايإ. َ؛ت 

•[ ١٢-١٠وأبملءأطإه]رح: 
ؤت قومه إلى هود اه ني ان يعلى قال وكما 



القرآنياكصير في ام المقمراعاة ه:0'  ١٣٦

ولايؤوؤثلإ' إق هوْ نيزدطم يدتارإ عثة=فم ايثكآء ئيق مآوأإقه ثز 
.[ ٥٢محرجىه]صد: 

ينبغىوالمذنب ، النجاة سبل من فهوسبيل الذنب من الاستغفار وأما 
.[ ١٣٥عمران؛ ]Tj، ه نفlلأقمبث^إلأأض ومن ؤ ربه تغفر يأن 

فييترجح فالذي وأننفرلآنة^-ه ؤ لرسولهI سبحانه قوله وأما 
الرسولكان إذا فانه ، لعباده تعليم وأنه القس هضم باب من أنه الظن 

ممنغيره حال فكيف ، يذنب لم أنه مع الذنب من بالاستغفار مأمورا 
الخطايا؟!به وأحامحلت بالذنوب غرق 

ولل1تيه،وأ>س_تعفرؤنق^ ؤ الأية؛ هذه في قال لقد تقول! وقد 
٠والمؤمنات المؤمنين معه فذكر وآلموإين-ته 

وتحؤنتاظظ(وثئوعدأدلوحى ةصّارإئ ؤ غافر: في وقال 
الزمنينمعه يذكر فلم [ ٥٥]غاز: ه و\لأءٍظر أنثى واتئ قمتي 

الفرق؟فما ، والمؤمنات 

سبيلفي قتل ممن المؤمنين ذكر محمد آية سياق في أنه والجواب 
وذكر، الجنة يدخلهم وأنه الصالحات وعملوا آمنوا الذين وذكر ، اض 

وزادهماهتدوا الذين وذكر ، افه رسول أصحاب من العلم أوتوا الذين 
تقواهم.وآتاهم هدى 

.آمنواللذين الاستغفار منه فهللب 
موسىذكر ؤإنما ، المؤمنين من أحدا معه يذكر فلم غافر اية في وأما 
النارفي يتحاجون الذين وذكر ، فرعون أذى على مومحى وصر وفرعون 

•الثنات رسلهم جاءتهم الذين من 
إنعءيزبؤآ ؤأؤيتا آلهدئ مو؛ى ءاوا دق' ءؤ الأية؛ قبل وقال 

.[ ٥٤-٥٣^^غاطل^Vكبهلءام: 



١ ٣٧ز,*و ئ * أبضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

آتاهم.سلطان بغير افه آيات في يجادلون الذين الأية بعد وذم 
٠السياق في المسلمين من الرسول غير يذكر ولم 

علىاصر ت أي ه -ص آش ؤث إلكث هأص-م_ ؤ لرّموله: فقال 
قالوقد الرسل. من قبلك من صبر كما التبليغ وعلى الأذى من يصيبك ما 
هلم سمحو ولا ألثسل ين ألع-رمح صأروفيُ َقا ؤ،ّو I أحرى ؤة في له 

.[ ٣٥لالأحقاف: 

التسبيحومداومة والإبكار. بالعشي والتسبيح الاستغفار منه وطلب 
اللام!عليه يوص في بحانه قال كما ، السوء ولغ الجاة إلى مدعاة 

-١  ٤٣لالم.اغات; ه يمل بجيِ بملبجءال ؤ، للت كت1.جاة. بي َك0 أثم لؤل* هؤ 
١٤٤ ].

فيه.ورد الذي لسياقه منامتا تعبير كل فكان 

معايشكمفي ومتقلثكم ومتصرفاتكم أحوالكم يعلم رروالنه أي■ 
حياتكمفي متقلبكم أو منازلكم في تتمرون حيث ويعلم ومتاجركم 

والنار،،الحنة من ومثواكم أعمالكم ق متقلبكم أو القبور، ق ومثواكم 
كما— الاستغفار أن ذلك ، المناسبة غاية في الاستغفار بعد هدا وذكر 

تقلبهمفي والأخر؛ الدنيا في السوء ودفع الخير حلب أمياب من - ذكرنا 
وافهبالاستغفار الأمر بحد ذكره فناسب القثور. فى أو بيوتهم فى ومثواهم 

أعلم.
أوأو هإ:- 

.١٣١الكثافم:١( 



القؤأنىالتعبير في المنام مراعاة  ١٣٨

مءنذكن 1ذةأ ّتقة يأوص ولأ؛4 >;بجل'ا|ث:١^؛ ارِم 
لذنوبية عثه ألمسي لثل—ز لإر،ظليويىإؤ1ث هومم ؤ، ١^؛؛، تأث أكت-اد 

لهزهع ثج0 أثت أي»تئعكتؤ]' عزم فثوف؛يا ومئ، لهزوطاعه هأول 
.'أ'_ا'ا[]سمد:

كء م

قتلوتمني كلمته وعلو الإسلام ظهور على حريصين المؤمتون راكان 
نلتعالى واش ، أيهلآ إذا توحشون ويبالوحي ون ستأنوكانوا ، العدو 
إنزالبهللبهم المؤمنين تعالى نملح ، يتعدى لا ومضروبة بابا ذلك جعل 
.، ر المتاشزا، أمر العدووفضح بمجاهدة أمرنا تتضمن والمعنى ، محورة 

بمحنتكليف فيها ررمحورة ت أي ه سورُْ لإث ولا ؤ ت بقوله والمراد 
.٠^٢، والمافق(( الزمن 

مرةمن أكثر نالوه أنهم على للدلالة المفارع بالفعل ؤيئؤده ءؤ قوله 
السورة.تنزيل فى رغتهم لشدة إظهاوا ذلك يقولون يزالون ولا 

لذلك.والتمني الشديد القللب عر تدل ام )لولا( وحاءي 
علىللدلالة )انزلت( يقولوا ولم ، المضعف بالفعل )نزلش( وقالوا 

التوكيدر"ا،.إفادة المصحف الفعل هذا محاني من فإن ، والتوكيد الاهتمام 
قالففد الاستعمال. هذا نحو فى القرآني الاستعمال ذلك على ويدل 

ولنكتثاي1 إمإل أن عق ثادث رتهءشإث^أس من ءايه قه وئازأنولالإل ؤ تعار؛ 
بالتضعيف.)نزل( فقال [ ٣٧لالأنعام: أءءكهJهملأبمل٠ونه 

. a٨١/ المحيط البحر )١( 
•ا/مه.الرازي تمر )٢( 
صلأ\•القرآني( انمير ني الكلمة )بلاغة محابماوانظر  ١٣٢ ١; التأويل محلاك انظر )٣( 

بعدعا.وما 



١٣٩أبضا القتال سورة وسمى محمد سورة 

زقامثل ريخ، ين ءاثة عثخ ابني ؤث؛" يمهمؤى ؤ م• موطن فى وقال 
•)انزو( فقال •٢[ ت ليوس ^كمهى٢دنظؤنه 

.بينهماالفرق يتضح الموصعين في الفلر ومن 
؛ن^١^٢ لإ.ءثك 'كآن ؤ الأنعام: آية ّساق ض قال فقد 

آثهشآء وؤ دثايهِ قبيم ق أوثلما \يزيوأ ق مما دبنخ_( أن آنقلنت 
.[ ٣٥زالأنمام: ق" 

آمح؛جاأوثلماقمماق ثموأ أن آنقلعث ؤ؛ن ت >سحانه قو١١، فانذلر 
بايةبالإتيان الر<اسول اهتمام شدة على والدلألة ه يثاثم محؤيم ألثثاي 

•إعراصهم ندة على والدلالة ، الهدى إلى تدعوهم 
وماؤ I الأية قبل قال فقد ، كذلك يونس محورة فى السياق وليس 

جئهِسومحَمح
•آ ١ ٩ ت يونس ل ه ءئتلفورن\ يه ييما بينهاثر 

 Iءايابماؤإدالهر؛نكرفي ص/اء*نمم بمي ين يخمة ؤإدآأذناآلنامحى ؤ ويعدها
[.٢١]يوض: ^أانتظاحنناظوىه 

.عموماالماس على فازكلأم 
أنمن أظهر الأنعام آية في )يزد( استعمال في الموكيد على والدلالة 

يوضح.

ضرش تن ^٥ ١٠ءثه ون زلا كمثوأ آلم، وهن ؤ آخر: موطن فى وقال 
.[ ٢٧]الرعد: صلسقاثوةدئإخمسأابه 

•)نزل( يقل ولم )أنزل( فقال 
الرعدوآية الأنعام آية في المرصعين بين الاختلاف على يدل ياق وال

٠هذه 



القرآنيالتعبير في ام المقمراعاة *^^ ١٤٠

هممدرثن أزرى يع أس ؤ : الرعاJ سورة في الأية قبل فمد 
٢٦ ].

آثهينصقر ألا يئن همحر وظ-ملآا ءامتإ ١^٤!، ؤ ت ءعاوه1 وقال 
تئال_،هلهثرتحس ل ؤبميلوأألصينم، ؛ ٣١٠الملوب.آثيكت> ممتن 
.[Y،\_YA]الرعد: 

•الموطنين بين ظاهر والفرق 

علىيدل مما وذلك ، والتوكيد الاهتمام على المضعف الفعل لن فل 
■سوره امنوا الذين اهتمام سده 

الفعليناستعمال فى آحر تعليلا التأويل ملأك صاحب ذكر وقد 
؛اؤَرمرلمحءَامحأتعالى: راقوله فقال: سد فيأية و)رلت( )نزلت( 

ه.سؤرة أذرلت دآ ظ ؤ ل:  Isثم ه محؤي؟ ننئق لؤب؛* 
مضعف.غير وثانيا ، مفعماأولا الفعل فورد 

،السورةنزول يودون الدين هم المزمنين أن - أعلم واش - ذلك ووجه 
التنجيممن غيرها في جاريا اعتادو0 ما على هو إنما نزولها وطلبهم 

التصحيف.عبارة هنا فالمالآئم المنزل. وتفصيل 

كمال.يعد بجملتها تحصيلها المراد إنما أذ-زلقسورةه ؤ وقوله: 
منالإنزال عبارة تحصل لما والملأئم الكلام، سياق من مفهوم وذلك 

تضعيف.غير 

واشملائم غير والعكس نقلم، أنب على وارد الوضعين من فكل 
أءام«لا،.

• ٨٥٧التأويل؟/ملأك 



١٤١إؤثثء؛ث' أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

تحتمللا متثابهة غير ررمسنة أي ه ئقة<ه سؤرة أذزلن ^ذأ ۶ وقوله؛ 
ا،القتال وجوب إلا وجها 

الديزرمفي صعق أو نفاق ٌيىيميس4أي 
كانواالأقدام ثابتي غير حرف على كانوا الدين ررهم )الكشاف( وفي 

تتهم®يألويتمنونه الجهاد على الحرصي يدعون 

العشيهأصابته من ينظر كما وعيفلا وهلعا جيئا أبصارهم محشحصى ررأي 
الموتااعند 

نمرينوذل 0طاعت 

لك)أولى وتتهدده تتوعد٥ لمن تقول ٠ والتهديد الزجر على تدل عبارة 
تفضيلاسم وهو ■ القرب وهو الولي من واشتقالها ، لك ويل أي يافلأن( 

الهلاك.وقوع قرب يفيد 
هلاكاتعالى افه أهلكهم بمعنى! ، الهلاك بقرب عليهم دعاء وهو 

ا•شروهلألأل كل من لهم أقرب 
وهولهم، فويل بمعنى؛ وعيد ررؤهأوث،إه )الكشاف(: في جاء 

المكروه،،يليهم بان عليهم الدعاء ومعناه القرب. وهو الولي من أفعل 

. ١٣١الكشاف^ ١( 

.روحاوعاتيآ-أ'/م\ا■٢( 
.١٣١الكثافم/٣( 

. ١٣١/٣الكشاف٤( 
.٤ y/٩ ٩ المعاش روح انظر ٥( 
الكشاف٦( 



٠ القرانيالتعبير في ام المقمراعاة ٍ بخؤ  ١٤٢

قالمحبحانه أنه وذلك المقام هذا في شيء أنب عليهم الوعاء وهذا 
قريبالموت فكأن ه آثتزت مى عقه يهلن إقلف تهلئون ؤ ت فيهم 
شركل من لهم أقرب هو بما بل ، الهلاك بقرب عليهم فدعا ، جدا منهم 

وهلاك.

سبحانه!قوله وذلك، ، القيامة محورة فى التعبير هذا نحو ورد لقد 
يكررهولم السورة في التعبير كرر وقد ، ه ئاوق لك أزق ئم هأرق. لك وق، آؤ 

فيفيه ورد الذي للمومحلن تعبير كل مناسبة وبيئا ذلك ذكرنا وقد ، هنا 
فيه.القول نعيد فلا القيامة لسورة يرنا نف

ءؤطاثننوتس.
أنتقدير على وهو ، قبله عما مستقل التعبير هذا أن على الأكثرون 

أومعروف( وقول طاعة )أمرنا وتقديره ، محذوف لمبتدأ خثر )طاعة( 
وقول)طاعن وتقديره ، محذوف والخبر مبتدأ أنه على أو ذلك. نحو 

وتقديرهمحذوف والخبر مبتدأ أنه على أو أونحوذلك. لهم( حير معروف 
.)أمثل( أو لهم( حير معروف وقول )طاعة 

كمالهم( رويل مض على مسممة نميتا لهزي آرق ؤ قوله: فتكون 
.بينا

١مستقؤ آخر تحبيتا >ةوووفيم ويول طاعذ ؤ ت وقوله 
طاعةأي ، مستأنف كلام شروق، رمرل طاعه ارءؤ ! )الكشاف( في حاء 

■، ٢١لهم؛ر خر معروف وقول 

٠ومايعدها  ٢٦٥القيائ سورة تفسير — ( بيانية )لمسات كتابنا انظر ( ١ ر 
.١٣١/٣الكشاف )٢( 



١٤٣١؛I' ' أيضا الشال سورة وتسمى محمي! سورة 

كلهمم/يفه ومل ط1عن لهرأي، مأؤل ؤ ت قوله يكون أن بعضهم وجوز 
جارورلهم( ، ميتدأ )أولى( أن على وحبر مبتدأ من متألقة واحدة جمالة 

طاعةبهم )أجدر ت معنى على المبتدأ حبر طاعة( و) ، يه متعلق ومجرور 
.معروف( وقول طاعة بهم و)أحرى معروف( وقول 

،صلته من و)لهم( ، مبتدأ )أولى( رروقيل ت المحيهل( )البحر في جاء 
مستقلكلام ممرؤف_الج ومل طاعة ؤ أن على والأكثرون • • • حبر طاعة( و) 

تومديره المبتدأ ؤإما . . . أمثل ومديره الخبر إما الجزأين أحد محدوف 
.ا ر ^ ٧٠أمرنا أو الأمر 

محتملان!والمعنيان 

محنىعلى مستقل، كلام لههم4 قأول ؤ أن على التعبير يكون قد فانه 
الهلاك.بقرب عليهم الدعام 
•بهم وأحرى بهم أجدر المعروف والقول الهلاءة أن معنى على أو 

أعلم.واف مرادا كلاهما كون وقد 
!أحدهماه ثرودج ومرل طاعه ؤ ت سبحانه قوله فى أمرين ذكر لقد 

)قولقوله وهو بالقول والاحر )طاعة(. قوله وهو بالعمل يتعلق 
.معروف( 

المعروف.والقول ، ورسوله ف الهلاعة ; كله الخير ذلك وفى 

ؤقذائزمالأم4.
•الجد والعزم ، جد أي 

ءؤ؛ياعتبتت تعالى قال كما ، الأمر لصاحب العزم يند أن والأصل 
عريوأؤإن ؤ وقال؛ ، [ ١ ٥ ٩ ت عمران ]آل ه بجب آق زة آته هز محتوم 

,٨ ١ a/ المحيط البحر 



القرآنيالتعبير في ام المقمراعاة  ١٤٤

.[ ٢٢٧أسذ؛ةمحىبم4]ابم: 
سعزهإراذإاكت ؤ تحارI كقوله الاستعارة باب من الأمر إر ند يوقد 

.الأمر4]س:ي\[ 
والجدوالعزم ، حد أي ه آ'لأنر عتم ارؤ؛يا I )الكشاف( في جاء 

قولهومنه ، مجازيا إستادا الأمر إر يسندان ؤإنما ، الأمر لأصحاب 
.زا، إ0دإلكخمعآ'شمه« ؤ نمار؛ 

ؤصمأأضَهاثعمح4.
فلوأو ، الجهاد على الحرصن من زعموا فيما اش صدقوا رُفلو أي 

حيرادلك لكان ه ألسستهم فيه قلوبهم وواطأت إيمانهم في صدقوا 
•لهم 

ؤهأبسألمرأنمحنحأتمار• قال والعمل، القول في يكون والصدق 
وألملهعقؤؤأيووآثم أقه ءاس س آلإ ؤليجث ؤإلمنيا آل»ئرق مق وجوئم' 
نأىوأكأك؛ل( وآقنت ألمزك> دوى ثهء عق آلثاد وءال والثتس نألكنب 
يمهدهممحالنؤهؤبى ألرؤ، وءاف آلتبميره ألنماسمذنأيار وق تأكاددن الممل 

هموأؤأفك صدءوا ١^^ أؤكك آبأين يجتن نألصج أتأسا؛ ق كهديأنألمنهرغئا ^١ 
.[١٧٧الثنيره]ابم: 

الزكاةؤإيتاء الصلاة ؤإفام اش حب عر اJال إيتاء مها اعمالأ فدكر 
٠والضراء البأساء فى والصبر 

العمل.في صدق وهدم 
القول.فى صدق وهو ، بالعهد الوفاء وذكر 

. A٨٢/ اسل الحر وانفلر  ١١٠١*ا/ الكثاف )١( 
.\T\/Tالكشاف )٢( 



١٤٥اخ؛أ؛أإا2 أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

نأزككئمصدمأ ٧١أؤكك ؤ الصمات؛ هذه أصحاب عن قال وقد 

فيوالعمل للقول المناب وهو والعمل، القول فى يكون فالصدق 
مله:ؤطاةننوتتيوفبح

٠؛؛؛- - ه

ؤكشؤمطواأيبماذم. أ'لآيفي 1، مسدل أن ميم ِإن همسر هل هؤ 
.[ YT-YY]محمد: 

ثوه  ه

ءؤظوصثدملمحثكا0• نلهاقال فقد الخطاب إلى الغيبة من التفت 
عمحر<

،لتوبيخهم وذلك .ه ..ميم ثثجترك ههق ؤ ت بقوله خاطبهم ثم 
الغائب.توبيخ من أشد المخاطب توبيخ فإن 

قلوبهمفي للدين التفات ئهلعسدتره ررؤ ! المحيهل( )البحر في حاء 
سوءعلى وتوقيفهم ، التوبيخ ميل على عليهم بالخطاب أقبل ، مرض 

^١،•مرتكبهمءا 
متوقعأي ، منكم يحمل ذلك لحل ت أي ، الرجاء أفعال من و)عى( 

عالمفانه ، تعالى إليه وثا مت ليس التوغ وهدا • منكم ذلك يحمل أن 
•حالهم عرف ممن يكون التو؛ع ؤإنما ، وبأعمالهم بهم 

وهذا. . النافقين. في كلها ررفالايات المحيط(! )البحر فى حاء 
كانيما عالم لأنه ؛ تعالى إليه منونا ليس )عسى( في الذي التوقع 

.AY/Aالحرالسمط )١( 



١; ١٤٦ القرآنيالتعبير في ام المقمراعاة ٦ 

المنافقين،؛عرف لن بة بالنهو ؤإنما ، يكون وما 

تمعسن يحتمل إنمكمبٌ ؤ وقوله؛ 
الأرضفي دتم أفعليهم أمراء فأصبحتم الناس أمر توليتم إن I الأول 

الأرحام.وقلعتم 

كنتمما إلى عدتم الجهاد عن ونكلتم أعرصنم إن ت الأحر والمعنى 
.الأرحام وقلع الدماء ومنك الأرض في الإفاد من الجاهلية في عليه 

توليتمإن منكم يتوقع هل ترون؟ ما هؤلاء اريا أي ت )الكشاف( في حاء 
المخايلمن ولاح الشواهد من منكم تبين لما عليهم وامرتم الناس أمور 
.. . الأرض( في نقدوا )أن 

ترجعواأن وسنته اش. رسول دين عن ونوليتم أعرصتم إن وقيل; 
والتناهببالتغاور الأرض في الإفاد س الجاهلية في عليه كنتم ما إلى 

الناتا١ووأد بعصا الأقارب بعض ببمقاتلة الأرحام ونملمر 
الجهادعن أي ^لتيثهمكركم4 راؤ ت كثير( ابن )نمير في وحاء 

عنه.ونكلتم 

الجاهليةمن فيه كنتم ما إلى تعودوا أي •ه • • دتسدوأ4،أله ن أؤ 
الأرحام؛؛وتقهلحون الدماء تفكون الجهلاء 

محتمل.وكلاهما 

التقطع.كثرة على للاللألة العين بتفعيف، ؤ وقال: 

.الحط.A/٢٨المم )١( 
. ١٣٢ّآ/الكشاف )٢( 

. ١٧٨؛/كير ابن تمر )٣( 



١٤٧'٤٥؛،'؛,■ أيضا  Jl_JIسورة وتسمى محمد سورة 

^منآمحصئم4,ؤ
الطرد*ي اللعنة رحمته،فإن من وأبعدهم محلردهم ؟ا<أي ؤلت-همأذله 

والإبعادل١/
ه.أبمأتهلم وينآ آصنمحز قؤ 
الهدى'؛ؤلريق عن أبصارهم وأعمى الوعفلة سماع عن ررفأصمهم I أي 

أذانهم(.)فاصم يفل: ولم )غأصمهم( قال: لقد 
)وأعماهم(.ت وقال 
الإبصار،يحصل لا آفة ولوأصابها الووية آلة العين لأن رروذلك قيل: 

.. الكلام. تسمع قلع أو قطع من آفة لوأصابها والأذن 
معأبصارهم( )أعمى ت وقال الأذن، ذكر غير من )أصمهم( فقال: 

ولو، بالأبصار جمعه ولهذا العين، بمعنى هنا البصر لأن العين؛ ذكر 
جمع.لما مصدرا كان 

فيمدخل لها والحين الإصمام. في لها مدخل لا إذ الأذن، يذكر فلم 
لماالمواضع هذه غير في الأفة أن عليه ويدل الكل. هي يل الروية، 
وقال:، وقر4 محفىآداننا تعالى: قال كما ووا سماها الأذن إلى أصافها 

.٢٣١الصمم«دون وقرا4والوقر فىأدئيه 
فذكره آبصمهم قال:أنه أخرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
أيماوهو العين، هو البصر فإن • والبصيرة الحين عمى ليشمل الأبصار 

قال. أيصا البصيرة وهو ، نظره القلب وبصر والعلم، القلب في الغاذ 

نانالعرب)لعن(.)١( 
.AY/Aانمط البحر )٢( 
,روحالمُاني1أ/ا'ا■، A/٢٨ الحراس وانظر  ٥٥ا/٠ الرازي شر )٣( 

)بمر(.العروس تاج ، )بمر( العرب لسان انفلر ( ٤ر 



القرآنيالتعبير في ام المقمراعاة ء؛||إ  ١٤٨

ررأي[ ١٣ب0: ]آو آلأبمم4 ض لمة ؤامح4د'إلكتح تعالى: 
معالأي: الأمر، يهدا بمر لفلان ال: يقكما العقول، لأولي 

وافهآعلم.، أومحرفةاا 
ذلكالعمى؛ على الصمم فقدم محأعمق هاصمغر ؤ وقال؛ 

ْتعالق^١ 4 ألفال ِذتا ويكر لاهزه حؤدْ أذ-زلش أ؛ؤؤدآ قال: لأنه 
ثأصثمزه.ءؤ فقال: بالع يتعلق ما فقدم بالمع، 

ئقه ١^؛^ ظن 4 : قال ثم 
4وأثْغفقال! بالبصر يتملق ما فيكر متعلق؛الإبصار. وهدا 

للمياق.مناسا والتأحير التقديم فاكان 
٠الأخص على الأعم تقديم الأيات هده سياق في الملاحفل ومن 
القولفإن ، القول من أعم والهناعت شحوأ!ومج ومل طاعه 4 قال؛ فقد 

قول.أو عمل في تكون والطاعة ، الهلاءة من يكون قد 
الأرضفي والإفساد ؤمطوأ أرين ي مسسدوأ أن ءؤ وقال: 

•الأرحام تقطع من أعم 
،بعدها مما أعم واللعنة آبم1ّرهمه أممة' لتهم 4 ؛ وقال 
اللعنة.من يكونان قد الأبصار ؤإعماء فالإصمام 

عموما4 أ؛صنهم نآعمج وؤ 4 قأصممحِ 4 ت قوله في أن وحتى 
ذكر.ما إلى وخصوصاإصافة 

عاما.به المفعول فكان رأصمهم( قال فإنه 

.١٥٩م الرازي نفير )١( 



١٤٩'ءإأ؛'ؤق' أيضا اوقت1ل سورة وتسمى محمد سورة 

منحزء وص للمر العمى فجعل محكتثم4 ؤودن؛أ مال؛ ثم 
يقل)فأعماهم(.ولم الشخص 
العموم.بعد الخموصن فذكر 

م

.[ ٢٤]محمد: محنالهاه ز<اك(آرومب ك ؤ

،)يدبرون( فقال ه ألمنء١ذنث دثوئو0 ؤ ت الأية هده في قال لقد 
ألاؤلراهدءاباءهم ؤ ما أمَجآءر أمحرل  ١٥^أهثِ ؤ آخر موصع مي ونال 

[o>->Jl :٦٨ ] ، ص:يبمضقِوأقأصه وقال[
والإدغام.بالإبدال )ليدبروا( فقال [ ٢٩

هذيناستعمال القرآني( التعبير في الآكلمة ربلاغة كتابنا في ذكرنا وقد 
القولنعيد فلا فيهمار البيانية الناحية من شيء وبيان القرآن في الفعلين 

ذلك.في 

محمد!آية فى قال أنه وص ، هناك ذكرناه مما شيئا هنا نذكر أن ونول 
القرآن.فذكر هلأذدىن0أياكه أؤ 

•الايات تدبر ®ص* آية فى وذكر 
هوأمحر.الأطولJا بالفعل فجاء 

ذءقظوبأسالأتآه.أ۶ 
)بلبمعنى وهي ، منقعلعة رأم( أن إلى المفسرين من قم ذهب 

.ومابعدها٤ ٩ القرش التعسر ني الكلمة بلاغة 



القران—ىالتعيير في ام المقمراعاة "؛',ئإ؛ا  ١٥٠

؟مقفالة أهي بل القرآن يتدبرون أفلا المعنى فيكون التقرير( وهمزة 
بانعليهم للتسجيل التقرير وهمزة بل بمعنى ررأم ! رالكشاف، في حاء 
،.١١ذكر(( إليها يتوصل لا مقفلة قلوبهم 

أمالقرآن يتدبرون أفلا المعنى فيكون متصلة أنها إلى آخرون وذهب 
حاصل؟الأمرين هدين من شيء أي أي: مقفلة؟ قلوبهم 

وصوللعدم تمثيل ه أيماثها قلؤس عك أم ؤ رر ت المعاني( )روح في حاء 
وصلإذ القرآن يتدبرون أفلا قيل! فكأنه ، لها الأمر وانكشاف إليها الذكر 

•• • سيبويه مذهب على متصلة )أم( فتكون إليها؟ يصل لم أم قلوبهم إلى 
)بل(معنى من فيها ومحا منقهلعة أنها إلى وحماعة حيان أبو وذهب 

تقبللا مقفلة قلوبهم بكون التوبيخ إلى التدبر ؛مّك التوبخ من للانتقال 
،.٢١للتقرير(( والهمزة والتفكر. التدبر 

٠إليها الأقفال وأصاف القلوب ونكر 

تشملهي بل ، معينة قلوب بها يراد لا أنه القلوب تنكير في قيل ومما 
معينة.قلوبا تشمل لكاس عزفها ولو الصفة. بهدم قلب كل 

الأقفالوتعريف القلوب تنكير ءوتامل القيم(! )التفسير في حاء 
قلوبإرادة يتضمن القلوب تنكير فإن ، القلوب صمير إلى بالإصافة 

الصفة.بهدم هم من وقلوب هؤلاء 
فيغيرهم قلوب تدخل لم أقفالها( القلوب على )أم قال ولو 
،.٣١اسلةاا 

.الكثافممآ\)١( 

. ٨٣إ A اب البحر وانظر ٧ ٤ Y/ ٦ العاني روح )٢( 
.٤٣٩الضرام )٣( 



أسماالقتال سورة ونسمى محمد سورة 

الأقفاليريد فلأنه إليها الأقفال إصافة رآوأط )الكشاف(: ش وحاء 
تنفتح١٠فلا امتغكت التي الكفر أقفال وهي بها المختصة 
•إليها التلغ وصول عن بالانغلاق القالوب وصف في شيء أشد وهدا 
والهلع، الخلع من أيسر الرين ت مجاهد ا>قال العرب(; ش)لسان جاء 

.^٢، كاإه« ذلك من أشد والإقفال الإقفال، من أسر 

سؤتآلقثلنى ت آلهدتمسلهم ج ما نزأيد أذيرمر عق أمحيدمحأ ألمحك ل إؤ 
٢٥ ].

نزلتوغيره: عباس ابن قال ٠ الكفر من عليه كانوا ما إلى رجعوا ^، ١٠
١١قلوبهم نافمخ ثم أملموا كانوا منافقين في 

ؤائلئيئم<.
وتصويرعليه تحرص لما النفس تزيين وررالتسويل ذلك. لهم زنن أي 
أغواه،،1 الشيطان له راومول الحن،ا صورة منه القبح 

الخفلانمااركوب لكم ارسهل ت وفي)الكشاف( 

 )١/r١٣٢الكشاف .

الرب)فر(.لسان ٢( 
روحاوعاتيا-آ/أم\.٣( 
الراغب)سول(.ثريات ٤( 
 )٥ijLmJ  سول(.الخرب(
.wy/Yالكشاف ٦( 



Lمراعاة \هلغؤج  jiJi القرآنيالتعبير في ،؛

عامفإنه التزيين بخلاف ، السوء في إلا القرآن في التويل يرد ولم 
•والوء الحس قي 

]\سو\ت:ه ق نيتئ ألإبس ■حبمبألآئم آثت ولق؛أ ؤ ت تعال قال 
منسثهانرقهاوتائا َةإما تكرياإلألثءمدهنِ أثق ؤ ت وقال ، ٧^١ 

ئلاذ;كشزهموقال: ، ٦[ 
.[١٢]نمك;أهوِه 

لالأنعام:^ سنوي ^^ثماءئازأ ؛ وء الفي وقال 
.[ ١٢٢]الأنعام: يناماؤاسأوممه وقال؛ ، [ ٤٣

•، وحدعهمر وغرهم ا ١ والأمأني* الامال في لهم ®مد أي 

أثثئمحهٍظأيبممى.لثم;؛ىَؤئواماثرفن كإأده>ثازأهؤ 
.[ ٢٦]محمد: أ'لآنرةثئبممحلسرإبجنه 

.ثازاه أم الاكن دؤ 
مناممه نزل ما كرهوا للذين قولهم بسبب هو إنما ارتدادهم إن أي 
•الأمر بعض في منفكم غترهم من أو اليهود 

للسيينأذى فيه الذي الأمر بعض في القرآن كرهوا للذين فإطاعتهم 
٠لردتهم ميبا كان لمين المعلى للكافرين ؤإعانه 

 )١(/r١٣٢الكشاف.

ممر؛/،A^ابن تمر )٢( 



ا'\إ\اّأه أبخيأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

.. ارتدادهم. من ذكر ما إلى إثارة رر)ذلك( ت المعاني( )روح في حاء 
—مائرل َؤئوا لدذمى ؤ المنافقين يعني )قالوا( أنهم سبب أي )يأنهم( 

.. القرآن. لنزول الكارهين اليهود من والنضير فربملة بنو هم ه أثث 
وهووأحوالكم أموركم بعض في أي ه ألأمر بممن 4 ثًظم ثؤ 

لإحوهريايئإ آقمك> رإل  ١٠١١٠ؤ ن تعار قوله في عنهم ماحكي 

را،.امرون؛ها< م( بعض ق وقيل [• ١١]الحثر: ^نئلث،رمم؛ؤؤه 
بعضفي أو ، به تامرون ما بعض *في أي فيمحألأم4 ؤ •' وقوله 

الأمرالاويدهمكم«رى.
ؤنأش/محاءبجه.

متواترتان!قراءتان )امرارهم( في 
,)أسن( ممدرأللممل الهمزة بكر إحداهما 

•مر جمع أسرارهم أي ، الهمزة بفتح والأحرى• 
فيأسزوْ سواء ، الأشياء إحماءهم يعلم أي يمارإس/إلأزه ؤ ت فقوله 

•كفروا الذين إحوانهم إر أ>وْ أم أنفهم 
توجهين يحتمل ررؤ ؛ والعيون( )النكت في حاء 

القول.هدا من بحص إر بعضهم أسر ما • أحدهما 
.^٤، الأءتقاد<ا هذا من أنمهم في أمروه ما الثاني؛ 

ا٥ ٩ ا"/ المعود أيي نمير وانظر ، ٧ ٥ T/ ٦ العاني روح )١( 
.١٣٢*ا/الكشاف )٢( 

. Y٣٧٤/اسر اكراءات ر النثم انظر )٣( 
.١٣٤إ/وانمون الكن )٤( 



القرآنيالتعبير في ام المقمراعاة ل .إ: ١ ٥ ٤

يخفونها.التي الأشياء يعلم أي بمارإشمإيره ؤ •' وقوله 
والأنباء، والأدبار كالإدبار والدات المصدر جمعتا فالقراءتان 

والأبصار، أبصر( )مصدر والإبصار ، نبأ( )جمع والأنباء أنبأ( )مصدر 
•قفل( )جمع والأقفال الباب( أقفل )مصدر والإقفال ، بمر( )جمع 

لليهوديقولونه ما إحماءهم أي ارؤ ؛ المعاني( )روح ني حاء 
'•ض■و ف 

التيالأشياء يعلم أي ، الهمزة بقح )أسرارهم( الجمهور وقرأ 
،.سرونها((ل

العموم.على مبنية أنها الأية هدْ في والملاحفل 
آق;محإل ت ؤ قوله: وص ، ذكرهامر التي الحشر آية وفي 

لمميمىمثر يث آؤف م  otكمثوأ آرن ,لإ-ئوِبئ نائمأ 
هلكذيرف إبر نأس كثتدؤ متيثن وإن أيا أ1لا فك يغ ه نذم 
والتبيين.التخميصر على مبنية أنها [ ١١•]الحشر 

.ه...ءؤI محمد آية مياق في قال فمد 
نافقواالخين فدكر ناماه راقآدمي الحشر: آية في وقال 

فضزومحن•
أعم.محماو آية في وما 

َؤهوامانزدأثثهللخ-مى ثاوأ دأده> ؤ محمدت آية في وءال 
اض.نزل ما كرهوا الدين هم محن يذكر فلم بذكرهم، يصرح فلم 

الكّنيرهأم بما َكموأ ِلإحوهرآؤما يمزق ءؤ الحشر'' آية في وقال 
•الكتاب أهل من كفروا للذين يمولون أنهم فذكر 

روحاوعانىا"\/هي.)١( 



٥٥ يإأأ'يإ؛ي أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

هوما يذكر ولم ؤ محمد! آية في وقال 
.^١^٠

مذمئتجمحى محقر يذ ؤ قوله؛ وص الحشر آية في الأمر وذكر 

إمرارهميعلم أنه ربنا فذكر ؤوأقثيعلألس/اهه محمد! آية في وقال 
كدب.أم صدق أهو ولا ، هو ما يذكر ولم 

الحشر:آية في وقال 
4لا.حووت نر آ'لأدبمر ل؛وزى صرؤئم ؤنج، ^٦٢ ١٥لا؛-متبأ نين منهم 

هدافي أسرارهم وفضح لهم أسروه ما كدب ربنا فبين [ ١٢— ١١تالحئ،رت 
الأ٠ر.

القتالذكر إذا أنه محمد آية في ذكر لما أنه المقام مراعاة لطيف ومن 
الموتمن عليه المص نفلر إليك يفلرون موض قلوبهم في الذين رأيت 
الحشرآية في قال كما لمصرنكم( قوتلتم )ؤإن يقل لم القتال حشية وذلك 

لأهلموالاتهم في الشجاعة أظهروا إنهم بل ذلك، نحو فيها يرد لم التي 
أبدالمدا يكر يع و؛لآ مُم كميي لمحئر نين ؤ نهم! فقالوا الكتاب 

محمد:فيآية قالواوأنهم 

ؤهىخمؤأ1لاواه.الحشر: فيآية قالوا حين في 
٠منهما كل ني للمقام متاسبة 

هذاهو ما يذكروا ولم الأمر بعض في الطاعة ذكروا الخوف مقام ففي 
البعض.



القرأنياكسر في الشام مراعاة ئؤهم ١ ٥ ٦

.و(ذ'يعمإؤآتاأثا4 ؤ : قالواالثجاى ادعاء مقام وفي 
المقام.مراعاة لطيف من وهذا 

ذكربل محمد سورة في باسمهم )النافقين( يذكر لم أنه والملاحظ 
•منهم هم الذين رالذينكفروا، باسم العموم على صفاتهم 

وأحوالهم.باسمهم صرح فإنه الحشر 1ية بخلاف 
العموم.على مبني محمد آية في فالياق 

•والمحن التخصيص على مبنى الحشر آية وفى 
ه.  ه

.[ ٢٧]محمد: ^تِلأدثرثم4 ̂ ؤ

أرواحهمالملائكة قبض عند يصنعون وماذا حالهم يكون فكيف أي 
وأدبارهم؟وجوههم يضربون وهم 

•سبحانه قوله من تقدم لما مناسب الأدبار على الوجوه صرب و؟اديم 
لهمسؤل آشعلنى ألهدف لهم تق، ما بتد نى أدأ-رمر عك أييدؤأ ة إؤ 

الهدى.تبين بعد كان فالارتداد [. ٢٥: ]محمد ؤأمؤلهره 
يكونالشيء على والإقبال ، الشيء على بالإقبال يكون الهدى ونين 

•عليه بوجهه بالإقبال 

الإدبار.على سابقة لأنها الوجوه صرب تقديم فناسب 
•عنه إدبار الشيء عن الارتداد فإن ، للارتداد مناسب الأديار وصرب 

قولهوهو بعدها جاء لما أيصا مناسب — والتاحير التقديم أي _ وهو 



١٥٧؛؛^^أبضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

]محمد:يممأخخثةُه ؤ ّسحا0،: 
٢٨ ].

فقدمبوجوههم الله سخط على إقبالهم يعنى اممه امخهل ما فاتباع 
ضربها•

الأدبار.صرب فتاب عنه أدبروا أي ؤو>=ظوظو\ وقوله 
ئنئكمآ أئعوأ يأثهحِ داللكث ؤ ت قوله في المعاني( )روح في حاء 

والمعاصي.الكفر من ه أس أسخط ما ®ؤ I و»ءقرهوإ أس 
•• • والطاعات الإيمان من وجل عز يرضاه ما بمّولره ر ؤ

صربناب للتوجه مقتضتا تعالى افه أسخط ما اتياع كان ولما 
.، الدبر،ال صرب ناب للأعراض مقتضتا سبحانه رضوانه وكراهة الوجه، 

.ه  ه

فصرص يٍمئوأ أسَ أثخط تآ أتيأ ؤئِ ي ؤ

٠.  ه

اللهاسخعل ما اتباعهم بب بهو إنما التوفي عند الصرمحب دلل اي 
•رضوانه كرهوا وأنهم 

١^٤في للمبالخة وذلك )تسعوا( يمل ولم بالتضعيف )انبحوا( وقال 
الله.أسخط ما 

و>=ٍمغو\أس أسخط ما أنمعؤأ ءؤ ت قال سبحانه أنه الملاحظ ومن 

ووحىني^ا\لأ.;١( 



القر|ذ_يالنسر في ام المقمراعاة آ؛آ؛ي  ١٥٨

)ما(أن ذلك أرصاْ( ما وكرهوا اممه أسخط ما )اتبعوا يقل ولم 
.افه تسخعل التي الأعمال ائعوا أي ، موصول اسم 

)وكرهوايقل ولم ، مصدر و)الرصوان( و>==قرهوأ ؤ ت وقال 
كرهواؤإنما اف( ترصي التي الأعمال )كرهوا يقل لم أي اللأُآ أرصي ما 

رصوانه.

ذلكآثار من فان ، وأوسع ترصه التي الأعمال كراهة من أعظم وهذا 
أنهمإلى إصافة ، فعلها وعدم سبحانه يرمحاها التي الأعمال كل كراهة 

سبحانه.٥ يرمحا لا ما كل فيتبعون أصلا رضاْ يكرهون 

)اتبعوايقال أن لمح اف يخهل مما واحدا أمرا اتبعوا لو فإنهم 
وكلشيء كل كراهة تستدعي افّ رضوان كراهة أن غير اممه( أّخهل ما 

علىالدلالة في وأعفلم أوسع وهذا ، سبحانه ربنا يرضاها التي الأعمال 
•معميتهم وعفلم قحهم 

ولمءؤويمئوأربمودةُه ت قال أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
ابتغاءويفعل العبد بمحب أن هو المهم أن ذلك ، يرضيه( ما )وكرهوا يقل 

.ءندْ محبوبا وليس ومائا صحتا يرضيه ما كان ؤإن سبحانه رضوانه 
عندمحبوبة وغير ثقيالة ربنا بها يأمر التي الأعمال بحص أن ذلك ؤإيفاح 

أنهالمثال سبيل على ذلك ومن • رضوانه ابتغاء يفعلها ولكنه الثخص 
فالقتال[ ٢١٦ذلإه\\ؤفوأ;ألقتالوهو َقبعابمتقم ؤ ت قال سبحانه 

لأننالا ذلك نفعل أن فالمهم سبحانه. به أمر وقد لنا كرم سبحانه قال كما 
اللهرضوان نحب فإننا الله. رضوان به مبتغين به أمر الله لأن ولكن نحبه 

به.يأمر ما فتفعل 

بذحإبراهيم خليله أمر سبحانه الله أن المثال مثيل على ذلك ومن 
محبوبغير إبراهيم ممدنا على ثقيل ذلك أن شك ولا ، إّماعيل ولده 



١٥٩:؛ز ؛ أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

لرصوانومحبة الله رصوان ابتغاء ذلك فعل ولكنه ، ولده عند ولا عندْ لا 
.عنده محبوبا ليس وشاقا ثقيلا يرضيه ما كان ؤإن اش 

!محثوبه فى الشاعر قال وقديما 

أتوقفم ولممتثلا لوقفت الغضا حمر على قف تيها قال لو 
امتثالايفعله ولكنه ومكروه شاق الغضا حمر على الوقوف أن شك ولا 

اا ومحبوبه خالقه أمر إطاعة فى بالعبد فكيف ، محبوبه لأمر 

يقتلواأن العجل اتخاذهم يعد قومه موسى سيدنا به أمر ما ذلك ومن 
بقوله!سبحانه أخبر كما اممه إلى توبة العجل باتخاذهم أنمهم 
نايكمءاق ^^١ الجز آ.،هأذَةم آندهفم ءلثسم  ٢٠٥٤يئو*ي ^٠ ٥٤مّئ 
آقّئهس ؤ زلإ ثوئ؛ ٥^ ءييم; ث ثم تت ئ;م أتئ؛ ؛١^١ 
لهذاصور ذكرت وقد الممس قتل هي العجل عبادة من فالتوية [ ٥٤]الم؛: 

اكل>ا<.

الله.يرضى ما وهدا 

لرضوانحثا ذلك فعلوا ولكنهم محبوب وغير ثقيل هدا أن شك ولا 
رضوانه.وابتغاء الله 

طنوزقثىؤ بحانه؛ ونال 
كصه ممطلموئهث1ظا 

•[ ١٨٦عمران; ]آل 

سبحانهقال ولذا ممحبوب وغير وشاق ثقيل الابتلاء هدا أن شك ولا 

■٧ ١ / ١ القدير فتح تقم انقد ؛١( 



القرآنيالتعبير في ام المقمراعاة ؟؛هإ' ١ ٦ ٠

JUj  ر>سحانم I يمثنيثولا يقمحإوأءاءكاوئم أن يروا مصبآلناسأن -أؤ
]انمكبوت:ويطس صدمإ هآكبمت قعلص ملهم ثن هتنا محبمز 
T-Y ].

الفتنةعلى مسرون الذين أنهم صدقوا بالذين المقصود أن شك ولا 
وغيرثقيلة الفتنة فإن ، المكاره من هذه أن شاك لا كما ، ربهم وينقون 
الفتنمن بافّ )تعوذوا فقال؛ الفتن من بالتعوذ و. أمر وقد ، محبوبة 

طن(لآ/مافلهرمهاوما 
بالشهوات(النار وحمت بالمكاره الجنة )حمت س قال وقد 

فيلحل لكان ؤإلأ يرخيه( ما )وكرهوا يقل لم أته سبحانه رحمته فمن 
رضوانهويبتغوا رضوانه يحبوا أن فالمهم ، المؤمنين من كثير حلق هذا 

محبوبا.أم ثقيلا اطه يريده الذي كان سواء 
افهرضوان ابتغاء تعمل أن المهم ولكن العمل تحب أن المهم فليس 

رضوانه.تحب وأن 

أس_حءلما ؤأئعؤأ I قال أنه ذلك ، آحر شيء التعبير هذا في وقيل 
•بالاسم وبالرضوان بالفعل بالخط فجاء ه ود=قرهوأ أس 

عارضىوالمختل ، الرضوان هو فالأصل ، وأدوم الفعل من أثبت والأمم 
وقدغضبه سيقت رحمته ؤإن ، صبحانه رحمته من الرضوان وأن ، ثب ل

يغضثهبب ليكون إنما فإنه خهل البخلاف ، شيء كل ومحت 
اتبعوافهؤلاء سابق. وهو سبحانه رضوانه هو فالأصل ، سبحانه 

•عنهم القّ رضا يبعد ما ففعلوا رضوانه وكرهوا اش أسخهل ما 

رقملم مصحيح مختمر منه( واكوذ القبر عذاب ني )باب لم مصحح انفلر )١( 
.٤٩٣الحديث 

•٦  ٨٦ص ١  ٩٦٩الحدث رنم المتد.رى للحافظ لم مصحيح مختمر )٢( 



١٦١إلإأيِ أضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

موجودغير الرصا أن على لدل افه( يرصي ما )وكرهوا قال ولو 
الأفعال.من ويتدعيه يوجده ما فكرهوا 
منوهو موجود الخهل أن على لدل افه( سخط )اتبعوا قال لو أنه كما 

.الخهل هدا اتبعوا وقد الثابتة صماته 

.بحباله سبحانه رحمته عفليم على يدل فالتحيير 

•قال تعار افّ أن وهي لطيفة ®وفيه ت الرازي^ )نمير في جاء 
فله، سابقة الله رحمة لأن وذلك افه( أرصي )ما يقل ولم اممه( أسخهل )ما 

•ذب على فهويكون متاحر الله وغضب الرضوان، منشأ وهى ثابتة رحمة 
)مايل الله( )ّخهل يقل ولم سابق ممه ثابت وصف لأنه )رضوانه( فقال 

■• • الرضوان كبويت يبوته س لالمنحل ان إلى إسارة ،^( ١١أسخهل 
منيكون أمر الله وغضب الفعل. منه يكون أمر الله ورضوان 

.٢١١فعله(( 

٠ ٠ ٠

.[٢٩محمد؛] أضغنممه آلته بمج لن أن ممحى ؤاقلوبهِْ الذبيك^■ حسب أم ؤؤ 
٠ ٠ ٠

والحداوةأوالبغضاء الحقد ت الضغن 
عليهتنهلوى وما ؤإحفاءهم إمرارهم يعلم أنه سبحانه الله ذكر أن بحد 
.ه.حيثآدت.أم ؤ الأية: هن.ه في قال قلوبهم 

والهمزة.)بل( بمعنى المنقهلعة هي هدْ و)أم( 

.٥٨ا/الرازي• شر )١( 
انالعرب)ضغن(.ي)٢( 



الةرآن_ىالتعبير ني ام المقمراعاة ؛  ١٦٢

مرض؟قلوبهم ®ى الذين أحسب بل ت والمعنى 
.محذوف الشأن صمير واسمها الثقيلة هن المخففة هي و)أن( 

أحببل ررأي الآJةت هذ0 ير نففي عود( الأبي )نمير في جاء 
ولنأحقادهم افه يخرج لن أن للمومنتن وعداوة حفد قلوبهم في الدين 

.٢١١مستورة® أمورهم فتبقى لرسوله.وللمؤمنين سررها 
فيأويخفونه أحفوه ما كل وأن حيانهم ميبهلل ربتا أن الأية ومفهوم 

ويفضعحهم.ربتا سيخرجه المتقبل 

يو؛ت- أ ٠

.[ ٣٠محثؤمحلسو: 
م

بأعيانهمتعرفهم حتى عليهم ودللناك ®لعرفناكهم نشاء لو ت أي 
عليك.لايخفون 

.٢٢١بها® يعلمون بعلامة تعالى اض يمهم أن وهو بعلامتهم، )سئماهم( 
منالخفي الوجه في ارأي القول( )لحن في سيعرفهم ه أنه أكد ثم 
لُآ،.غيره® يفهمه ولا اللام عليه النبي يفهمه الذي القول 

؛أعيانهمالقلوب مرصى رموله ف ميم سبحانه أنه على ذلك فدل 
لهم.وأذلها فضيحة أفح وتلك ، تور ممنهم يبقى فلا بوامحلمهم له ؤيفلهر 

ا٦ ١ a/ العود أيي تمر )١( 
.١٣٣م/الكشاف )٢( 

•الرازي تمر )٣( 



١ ٦٣أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

يعلم)وافه يقل ولم المخافن بضمير ؤ قال: ثم 
لغرضذلك لأن أو المكلفين، لجميع عام الخطاب لأن ؛ اعمالهم( 

ؤقوله! وهي بعدها الأية في الومنين لخهلاب الانتقال 
•للهنئواقمائه 

يشملعام ->ط\ب أعمالكم يعلم رروافه ت المحيهل( )البحر في حاء 
ا.ل شل* للمؤمنين حطاب وقيل والكافر. المزمن 

.[ 0٣١هلس■ س ؤ

منذكر فيما والاختبار الابتلاء كان ولذا والقتال الجهاد في السياق 
فيبالقتال يتعلق ما فيها ذكر السورة إن بل والصابرين، الجاهدين أمر 
•امحقا الهتال سوره مى حموره الأن حى مواًلن عدة 

قثممحبكهمؤأ أنيذ كتر ^١ ؤ السورة أوائل في سبحانه قال فقد 
.[ ٤ : ]محمد .ه ..ألنئاي، 

.٧[ ]محمد: أهراقًه وثن م/يإه.ضح؛ ^١^ ئتآبماآلخبمى،١٣ؤ •' وقال 
هوممق آؤرئ تأق أكثاد فهنآ وذكر هذهمة يؤده أذ-زك ^؛■٦ ءؤ ت وقال 

[.٢٠]محمد؛ محيمن٢مته 

سؤأهؤأللع آلاصآ همأفر آلتؤ ييأودعواإئ يلأ ؤ • الأية بعد وقال 
[.٣٥]محمل: 

. a٨٥/ المحيط البحر 



القر|نيالتعبير في ام المقمراعاة ه.  ١٦٤

.والصابرين لمعرفة الابتلاء ذكر فناب 
سبحانهاف أن مثلا ذلك من السياق. حب نوعه يذكر إنما والابتلاء 

ت؛(إث7ألثيJ نى يمء أثه كتاوم  ٢٠٣١؛،ي ؤ ؛ ال٠اJدة محورة في قال 
يعدقال فقد ، الصيد في السياق أن ذلك [ ٩٤؛ ]الاتار0 ه وواو\حبم' لديءأ 
.[ ٩٥^لوأأمحنوآممإه]اواممة: الآيةث 

عوهآلآؤموإلكيا;محومغ متعا صني للئ} ؤ وءال؛عدها؛ 
.[ ٩٦]المائدة: محيآومادتررط^ 

بالصيد.الابتلاء ذكر قاب 

ننوشن والجؤع نن ييء ؤ البقرة؛ في بحانه وقال 
.[ ١٥٥]البقرة: 

ؤهذذولوأبمن؛صفيالأية: مل قال ففد ، الصاف ش والياق 
.[ ١٥٤^مت(لأئنمؤرىه]البقرة؛ 

^إثوزجمف وري ,ش ثالوأإيامصيثة آصنبنهم إدذ ألون ؤ يعدهات وقال 
ذكر.يما الابتلاء ذكر فناب [ ١٥٦:]اJقرة 

]آوه ؤ عمران: آل في وقال 
٠[ ١٨٦عمرازت 

والأنفس.الأموال في والمياق 
تقيأمحتم ما عق هدر أثّ ماَ؛اد، ؤ I الأية قبل سبحانه قال فقد 

.[ ٩١١^^^نآديثينآثسبه]الصران: 
بج_مؤإيماممحرنث< >^ ٤١دلإه شن ؤَيل أيصات وقال 

؛الأنقى.الابتلاء من وهدا [ ١٨٥: عمراj ]أو يهتأه 
منينيءءيبمونيمآءاكنهمأذيه وثُعنسةهآِ ؤ الآيةأبم٠ا• قل وقال 



٥٦ أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

[.١٨٠: ]آد آلصنموه يوم يدء ما ثقومحون كم ثز هو بز ئثإ ئو-خثإ 
بازل.الأم من وهدا 

السياق.بحب نوعه يذكر فالأبتلأء 

وثوكمءؤ I محبحانه قال كما والشر الخير في عاما البلاء يكون وقد 
.[ ٣٠]الأنسإء; القروآ-لئةييتةولوناميمحمياه 

بالتوكيدو)ليبالوكم( )لملوكم( عدة مواطن في قال لقد • تقول قد 
الوكد.بنون 

يؤكدفلم وآلمقسه4 ؤ ؛ الأيياء آية في بحانه وقال 
ذاك؟فلم الفعل 

فىبالابتلاء وعد هى إنما بالون المؤكا.ة الايات أن والجواب 
للحال.تكون ولا الاستقبال تفيد الخوكيد نون فان ، المستقبل 

والحالالماصي في واقعة فهي ، دائنا وتقع عامة فهي الأنثثاء آية وأما 
القزألمؤب دآيثة محن م ؤ ت الأية في تعالى قال • والأ'ستقبال 

.[ ٣٥]\لأه: ^همئوزوابجثون4 
،زمن دون برمن ولا قوم دون بقوم خاصا وليس نفس لكل بلاء فهو 

يفيدقد الضاؤع الفعل فإن ، والاستقبال الحال في عاما بالفعل فجاء 
ؤوأقهيثئصودبجظوإمحفتعالى؛ كقوله اكجددي الاستمرار 

،[٢٥٨]البقرة:ه ويميت ألوى رن، ءؤ وقوله؛ ، [ ٢٤٥]البقرة: 
يثآءمثن آلتيكن محثنيع يثآء تى آلثئاكث> مرن آئتمحى آللهرمنيك ؤ ؤ وقوله؛ 
ذأبل ملج ف!بم. سم ؤ عق ^^١ آلءيرّ إي،تلئ يثاء ش ل وتب يشاء من دبر 

^مجآممصلإدضريىمن
٠[ ٢٧_٢٦مثاiهخاسه]آلصران:



القرآنيالتعبير في المقام مراعاة .ؤ  ١٦٦

فيه.ورد الذي موصعه تعبير كل فتاب 

.ئديم اش فعلم ؤإلأ الحناء به يتعلق علنا هؤلاء نعلم حتى أي 

منحسنها ليعلم أعمالكم عن يه يخبر وما عنكم يحكى ررما 
فحها«س.

والأقوال.بالأعمال الابتلاء ذكرت فالأية 
؛الأعمال.البلاء ذكر ت فقوله 

ودازكرونهيه يخبرون ما I بالأقوال البلاء ذكر ةلوالإ-اىه ؤ وقوله؛ 
يخبرعنهم•وما 

أعمالكمعن يخبر ما *ؤ ت المعود( أبي )نمير في حاء 
محهم.يخثر ما وهذا رص. وئ؛يحها« حسنها فيظهر 

عنأحيارهم بها المراد كون راوجوز المعاني(؛ )روح في وحاء 
أحبارونبلو أي؛ ، للعهد إصافتها أن على للمؤمنين وموالاتهم إيمانهم 
رأ،.وكذبها* صدفها فيظهر وموالأتكم إيمانكم 

فنعرفه قتارق رُؤوتلوا للثنقيطي؛ البيان( )أصواء في وحاء 
٠، ١ الكاذب* من منكم الصادق 

ا٥ ٨ U/ عطية لأبن الوجيز المحرر ، ١ ٦ ٢ ت/ العود أبي شير اننلر )١( 
. ١٣٣الكشاف^)٢( 

١٦المرد تمرأبي )٣( 
الرازيوانظرتقم روحاوعانىا"أ/خِ\ )٤( 
البيانأضواء )٥( 



١٦٧^^^أبضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

أعلم.وافه يه يخبرون ما وهدا 

أئتدئثم سن بمي،C من ،^، ٥١رثآمأ أف سفي ءن ؤبمذؤإ كمثيأ ألبث ة إؤ 
.[ ٣٢]مصي: ^^٠^^ 

لإإلأإصسلآشالسورة: من الأولى الأية في تعالى فال 

فيعملوه لما وذلك الماصي، بالنعل ه أعثثهم أصنث ؤ فقال؛ 
الماصي.

لماذلك أن ليفيد أ؛نمناهنه ؤوّثثحمط قال: فقد الأية هدم في أما 
•أعمالهم من يتقبل 

أعمالهموسيحبط الماصة أعمالهم أصل أنه الآيتين في فدل 
■الهسستميال، 

لفيالي د)لن( فنفى ه ثجأ أهن بممحإ ل ۶ سبحانه؛ قال لقد 
•الماسأم؛ل 

تفيدالي بالين فجاء ذلك، بمقابل محمثلهتِه ؤبمثتمعل ؤ ونال: 
الاستقبال.

)لنالإثبات، في موف أو ين التقابلها القي في و)لن( 
.، يفعل(ل)سوف أو )مبفعل( لقولا نفي يفعل( 

عنوالصد الأكفر في أفعالهم من يستقبل ما على اللكدم كان ولما 

.\/A\•، \مى\بجملأ\إ<\أ :١( 



القرآنيالتعبير في ام المنمراعاة هه!  ١٦٨

عنوصدهم كفرهم على وزاد ومتعددة ومتنوعق كثيرة تكون وقد الله سيل 
إةؤ فقال: د)إن( ذلك أكد وعداوته مخاكه أي الرسول مشاقة اطه سل 

.ه..البئكثتإ.
والإثبات.النفي قي أيضا مؤكد الخبر وكان 

تقيدانوسوف والين . المتقبل في النفي توكيد تفيد )لن( فإن 
المتقبلفي الفعل حصول توكيد 

وهووالإثبات القي في الإحثار وفي يدانها في مؤكدة الأية ذكاك 
المقام.يقتضيه ما 

أعنيالأولى الأية في اكوكد وعدم الأية هده في الخوكد ذلك وناب 
^ق(أعهم4.: قوله 

الضررمن شيئا اف يضروا لن يعني 4 شفا أممت يمثيأ ق ؤ وقوله: 
ولأشيئاسالأشياءص.

أغراضهم«ل؛،.إلى منها يملون فلا ميبعللها أي * ؤ
أنبينا وقد أعمالهم( رأحبهل و أعمالهم( رأضل بين الفرق ذكرنا وقد 

ومعنى)أحط■• أمحاعها أعمالهم( معنى)أضل فإن أشد أعمالهم( )أحيهل 
وأهلكها.أماتها أي أعمالهم( 

الرسولمشاقة أن على ليدل شفاه اممة بمثمحإ ل ؤ سبحانه: قال لقد 

. ٠٢٦ Y/ الكافة عر الرضي شرح ، ٢ ٠ ٠ Y/ \سذ )١( 
 )Y( :ونوله، ^^كيلمممه]بم; نول<-مال: انفلرالكشاف

.٤٣٤/١[١٥Yاء: ]النيؤتيهم سوئ، أويث< ؤ تعالى! 
اظرروحاوعانىأأ/\،ي.)٣( 
.\rrlrالكشاف )٤( 



١٦٩أيخمآ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

تعظيم.أي لرسوله تعغليم وفيه فه. مشاقة هي إنما 
معناْتهديد شيثاه يمميأأممه لن ؤ راوقوله! الرازي( ير )نففي حاء 

بلكذلي وليس ، يشاقونه به وهم الرسول ح الشقاق ذلك أن يظنون هم 
البلاغ،،إلا عليه ما اطه رسول محمدا فإن افه ْع الشقاق 

وصدهمبكفرهم ه أثث محممحإ إى ؤ  ١١عود( الأبي )تفسير في وحاء 
.اممه رسول يضروا لن أو ، الضرر من شيئا أو ، الأشياء من )شيقا( 

.، ل مشاقته،، وتففلح لتعظيمه المضاف حيف وقد نيئا. بمشاقته 
اطهمشاقة من أغراضهم إلى يصلون فلا أعثثهزب< نسئمثل ؤ ومحال: 
ورسوله.

محولهنحو وذلك افه بمشاهة الرسول مشاقة ربنا يقرن قد I تقول قد 
ورسولآُكثإُكأثهيثاقؤ(أده وش محدنولم ه كلكيأدهم ؤ ت سبحانه 

هؤتجبمؤلم أثة ثامأ غآمم ؤد"إك، وقوله• ، ]الأنفال؛ ه آليقاب شديد 
.٤[ لالحشرت 

هآلمقاب شديد أس آثة؛ة ومن ؤ I كقوله بالمشاقة افه يفرد وقد 
•٤[ ]الحثر؛ 

وثامأؤ ت قوله وهو هذه محمد كاية بالمشامحة الرسول يفرد وقد 
ن]الناء ألهلئه له بمن ما بمد ين ألرسول يشافى ومن ؤ وقوله! ، آلر؛؛وله 

ذاك؟فلم 
فيه.ورد الذي سياقه يحب كنا إن ت منقول 

■ا'/*ا■شرالرازى')١( 
.عودتمررال)٢( 



الهمآتيالتعبير في ام المقمراعاة ٠ هء ؛  ١٧٠

فيالرسول لمحاربة حرجوا الذين قريش كفار في هي إنما الأنفال فاية 
والكلام. لمحاريته لرسوله ومشاقة ، به الشرك في فه مشاقة فهي ، بدر 

.اطه مشاقة مع الرسول مشاقة ذكر فناسب يدر. وقعة على 

وش؛ئتؤ؛ؤرثولإ أس ساما أمم د'إك ؤ ت تعالى قوله فهي الحشر آية وأما 
.٤[ ! لالحشر آدلثؤر٠أسسيدآلممابه 

اممهفذكر ه آلله هتقإ وش ؤ ت قال ثم ورسوله اممه مشاقة أولأ فذكر 
توجهوقد ، المدينة عن النضير بني جلاء سياق في الأية أن ذلك ، وحده 
بقتلههموا وقد ، المدينة عن ليجلوهم معه بالمؤمنين اطه رسول إليهم 

أنهمالمنافقون إليهم ودس ، ا ^١ الغدر على وأجمعوا عليه وائتمروا 
فيسبحانه قال كما ، معهم يخرجون فأحرجوا إن وأنهم سينمرونهم 

أنلثى آس'قثروأ َلإ"مثيهث ئائمإ؛yU أدمى 1و ث ؤ.م اوّورةت 
ئدتأن أة ص ذؤ ظغ ه ثم قتبجى ص يث آؤف 

منهمرسوله اطه فأمكن . [ ١١]الحشر؛ ثكتيوذ<ه امم يمد ؤآقه كصمذ^ث 
سبحانهذكر كما ، قتال غير س وديارهم أموالهم ص افه ومكنه وأجلاهم 

ماللسر ِلأوو لزج ثن ألكأب أهز ة كمحإ أحج؛!•ن آوئ ءز ؤ قوله؛ في 
ؤجف ط أس هأننهم أس قى حصونأم أمهر ^؛١ بمثجوأ أن خكث' 

قولةاعث؛رإ نأيي بأي:؛م محمم عمبجث ألثقب هومم ؤ( ف وهن ءشت؛آ 
.أ[ألأبمض4]الحثر:

فياطه وقذف قتال بينهم يحصل لم أنه غير ، ورسوله اطه ساقوا فهم 
كانلما الرسول فذكر ساماأثنقثؤي،ه ؤ أولا: فقال الرعب. قلوبهم 

به.الغدر ومحاولات والمحاورات الواجهة س بينهم 

. ١٠٨روحانفلر )١( 



١٧١ f'\vأبشا القتال سمورة وسمى محمد سورة 

ْعمواجهة غير من حرجوا لأنهم ذلك ه أق وش ؤ قال؛ ثم 
•الرعب قلوبهم في قذف سبحاه الله وذكن منين والمؤ الرسول 

وقدبدر معركة في الأنفال أية أن الأنفال وآية الحشر آية بين فالفرق 
أقبثببجر ؤوس سبحانه! فقال قريس وكفار لمين المبين القتال حصل 

•الموضعين في ورّثولهمه 
برسولالغدر محاولة فى وللرسول لله المشاقة فكانت الحثمر آية وأما 

أقأم ءاؤد'إكا أولا؛ فقال رسوله على لهم المنافقين وممالأة اينه 
،بدر ض عما الحال فاحتلف ، قتال بينهما يحدث لم أنه غير ه ومود 
الإيمانعدم في فه المشاقة وبقيت الأمر، هذا ق رسوله مع الشاقة وانتهت 
•الرسول يذكر ولم ه آلمقاب قديد أق أق؛ف ومن ؤ فقال! برسوله 

.وآحرْ الأمر أول فى المشاقة لحالة منامتا التعبير فآكان 
أيما.لرسوله مشاقة هي اطه مشاقة أن يعني التعبير أن إلى إصافة هذا 

أيصا.رسوله شاق فقد الله يشاق فمن 
وجلعز مشاقته ذكر على اروالاقتمار المعاني(! )روح في حاء 
لفيه« ما أمرها تهويل من وفيه ، واللام الصلاة عليه مشاقته لتضمنها 
ماؤذلبمي الرسولين يثامحق ومن ؤ I محبحانه قوله وهى الماء آية وأما 

هممّيرإ ت ؤساء جهئم ونصلمهء مرك ما ءوفٍء آلمؤمتن سبيل غير وثح ألهدئ أه 
ذللث،، ، مختلفالأمر فان ، اممه مشاقة الأية في يذكر لم فانه [ ١١٥: ٠٧١]

واتهمواوسلاحا محلعاما المنافقين بحفي سرقة سياق في نزلت، الأية أن 
افه.رسول وصدقهم لمين الممن صالحا رحلا 

^١٩٥^الحادثة! فى تعالى قال فقد 
آش'كا0,إى آممه وآسثعفي إؤ يئا حصسقتزبة كش وف أممه أرطف ألثايزِتا 

اظرروحاوعانيهآ/آ؛.)١( 



القرآذ_يالتعبير في المقام مراعاة ا'إمحؤج  ١٧٢

َكا0ثن نحش أثن إة أسمم ;ءمثاؤ0 هك عين دلا-بميل قبمث. ■ذلإوب 
.^١، ١[  ٠٧-١ ٠ ٠ ]النماء; ءناأبمئا4 

،وكافرين لمين مبين حرب أو عقيدة مسألة في ليت فالمسألة 
فقالالأمر فناهر بحب الرسول بها حكم خاصة مسالة في ولكن 

شيلغر ومخ ألهدئ لد تمن ما بمد ين ألثسود ثثاءي دم، ؤ ' 
خاصةفالمسألة ه. مبمإ وساءئ جهنم وذمبم-إوء وك ما وؤء ألمويثن 
اممه.مشاقة يذكر فلم ، ه اف برمول 

العقيدةفي المشاقة في والحشر الأنفال آيتي مي الياق كان لما فإنه 
اش.مشاقة ذكر الكتاب أهل أومع قريثن كفار مع 

مسألةفي الرسول بحكم خاصة أخرى مسألة في الشاقة كانت ولما 
الرسول.مشاقة ذكر 

،تعالى ه مشاقة ص إنما الرسول مشاقة أن على أيصا تدل والأية 
ءو,فينحءؤ المؤمنين! سبيل غير ويتح الرسول يشاق فيمن الأية في قال ولدا 

تقتترنحش الله عقوبة إلى تفضى لا وحده الرسول مشاقة أن يقلن ولئلا 
■مصرا وماءمحت جهنم افه رسول ساق من عاقية ان ذكر افه اقة بم

ماوبمفث يمء يئ/إث بمفرأن ي أثة إف ؤ • الأية بعد سبحانه قال وقد هدا 
.[ ١١٦:  ٠٧١]^ ١٧عو حذ ممد أثي يثمك وثن دثلأ لنن، د'إش دوى 
الشاقة.لفظ يذكر لم ؤإن فه مشاقة وهذه 

أشمجيل َةروأؤبمذؤأعن إذألخبن ؤ سبحانه قوله وهى محمد آية وأما 
اطه(سبيل عن وصدوا كفروا الذين )إن الأية: في قوله فإن ؤش١مأأووبج 

٠المعتى محي فه مشاقة هي إنما 

,سدهاوما  ١٣٨ه/لمياز )١( 



١ ٤٧٣^٥؟ أبضا ااقتال سورة وتسمى محمد سورة 

رسوله.ومشاقة اممه مشاقة في 
ودرحتهاالمشاقة نؤع بحب فيه ورد الذي لسياقه مناسب تعبير فكل 

أعلم.واش 

.[ ٣٣]سد: ساوظَهسأأع4 
م

•• فقال الرسول مع الطاعة لفظ كرر 
ؤأطيعوأؤ مثلا! فيقول الرسول مع الهنامة يكرر لا أحرى مواطن وفي 

.[ ١٣٢أيوأووتهتألنمان: 
وردالسياق فإن الرسول مع الaلاءة لففل كرر حيث أنه الملاحفل ومن 

وحدهش فالياق يكرر لم وحيث . الرسول ذكر فيه 
فنال:قبلها الرسول ذكر وقد ، الأية هده فى الaلاءة لففل كرر وقد 

ه.. . . ؤإو(اكبد،كوو\ؤبمدؤأعنجيإقؤوسآمأ١لئثؤث 
ؤاةألبنكميأسبحانه: قوله وهى قبلها للأية مقابلة كأنها والأية 

ثظيمثإأثن ق أئتدئ ثم تن بمد؛؛٢ وثآمأألثّثودمن ّتدزأقه ءن ؤبمدرا 
ؤ٠تأتهاقوله: في الإيمان ®فوصف [ ٣٢]محمد: ه أممعنلهتِ وسثحب0ل 

•ؤإةأؤينَةروإه قوله: في الكفر وصف مقابل أثبمء١٠نوأه 
٠النه سيل عن الصد مقابل افه وطاعة 
.الرمول مشاقة صد الرمحمول وطاعة 

.٢٢١كفروارا الدين أعمال بطلان صد الأعمال إبطال عن والهي 

. ١٨٤. ١٨٢التوكيد باب القرآني( كتابنا)الممسر انفلر )١( 
 )٦/)٢y١سوسy٧\.



القرآذ_ىالتعبير في ام المقاة مراع ١٧٤

.َهبطاوا ؤ ت وقوله 
الصدئةعلى والأذى والمن لكلرياء للعمل الممحعلة ؛-المعاصي أي 
بطلوألا ءامنؤإ ؤى يهأذها ؤ I >اسحانه هال كما المبهللأت من وغيرها 

•[ ٢٦٤]القرة؛ صدق-يممبآتو(وألآذئه 
٢^■(أبطل بما أعمالآكم سهللوا ررولأ I المعود( أبي )تفسير في حاء 
.، ر ونحومحارا والأذى والمن والرياء والعجب والنفاق الكفر من أعمالهم 

هلثن يتقنآثه وئزَةدارش لإماءرأ آم شيل كثثوأوصدؤأعن آلإ-تي ة إؤ 
.[ ٣٤]محمد: 

٠ ٠ ٠

يغفرش ءؤ فقال! كفار وهم ماتوا الذين لهولاع المغفرْ عدم أكد لقد 
بالقرط.لتشبيهه الموصول الأمم حبر في بالفاء فجاء لثتِه آممه 

قدوهي ، بالقرط المشبه الوصول الأمم بجواب تقترن والماء 
تالمورة فى أحرى آية فى قال أنه ترى ألا ذلك. إلى إصافة للتوكيد تكون 

قآئثدئ قم ي-ن ٠^١ بمد من ألئثرث رئآم_أ أقه _؛؛، ص مصت-مأ كزوأ' ٢^•^؛، ة إؤ 
.[ ٣٢]محمد: آظتزه سثو 

اممهيفروا رفلن يقل فلم ، يأت؛الفاء ولم سقاه  ٥١يضن)]' ق ؤ فقال! 
وهمماتوا فيها المذكورين أن ذلك ، والثلاثين الرابعة الأية بخلاف شيئا( 
الأحرى.الأية بخلاف ، لهم المغفرة عدم فاكد ، كفار 

منيمل ألبمَةروادماماوهم'ةدارظن إف ؤ تعالى: نوله ونحوذلك 

عودالشترأبى )١( 



١٧٥؛؛;إ؛يأإي أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

إنؤ ت وقوله [، ٩١عمران: زآل 
هموأودجك مبت4> يمل د َةرإ آردادوا ثر إبمنهم بمد كزوا ١^؛؛، 

.[٩٠آلقثآؤ0ه]1لعمران: 
نحويقل ولم . بالناء يقبل( )ملن كفار؛ وهم ماتوا الدين في فقال 

•، ذلائ،ل على ماتوا أنهم فيهم يدكر لم فيمن ذلك 

.[ ٣٥]محمد: 

>ثلأهءأنتواالألقذو
وهواللم إلى تدعوا ولا ، للعدو تدلوا ولا تضعفوا ارلأ أي 

ر؟آواكالح.الماوة«
.ؤتأضآلآهن4 

أالأقهرونلهم® لأعداتكم ا١الأغلبون أي 
•موصعين يحتمل آ'لآءأهمثه ؤأنحَ ؤ رروقوله؛ 

بهدهوأنتم تهنوا لا • والمعنى الحال، موصع في يكون أن أحدهما؛ 
الحال.

ؤإسؤ تعالى! وقوله ٠ . ٠ مقهلوعا إحيازا يكون أن الثاني! والمعنى 

يعدها.وما ١  ٤٧أ/ بالشرط( الموصول الاسم )تشبيه باب النحو( كتابنا)معاني اننلر )١( 
،وانظراوحراوحيطح/ها/.اممشافم/ئما )٢( 
. U٦٣٢/ للشنمش البيان أضواء ،  ١٣٤م الكشاف اننلر )٣( 



القرانيالتعبير في المق—ام ْراء_اة ٥١٧٦

لومعونته،، بنصره معناه 

■ناصريم أي 
كونهمفان ناصركم، أي ؤآثث ررؤ المعاني(: )روح في جاء 
يوهمعما الاجتناب موجبات أقوى من ناصرهم وجل عز وكونه الأغلبين 

.، ٢١والضراعة،، الذل 

.سقصكمر٤، لن أو ، يظل٠تكمر٣، نن أي 
أوحميم أخ أو ولد من قتيلا له قتلت إذا الرجل وترت ررمن وهو 

فكأنماالعصر فاتته ررمن الحديث فى جاء مالأ. له أخذت ارأو . ، رحربته،، 
.ومالهاا،(را■،أهله وتر 

والمناسبةاللطف غاية في اختيار )وتر( مضاؤع )يتر( الفعل واختيار 
الدعوةعن نهاهم وقد وقتال حرب حالة في أنهم ذلك المقام، هذا في 
لنأي  ٢٣٦يجع'£ ؤ فقال: القتل مظة والحرب الملم، إلى 

•يملكون ما وأغلى شيء أعز وهي، ، إياهاويتركم يقتلها 
.ؤقؤ هنا: قال لقد تقول: قد 

تحلهأن اش سل قاؤأ1، ؤ : ورة الفي أخرى آية في وقال 

.W٦٦/'الوجيز الممر ١( 
./١Y٦٠٠٨^١^روح ٢( 
. a٨٥/ الممهل البحر ٣( 
.)وتر( العرب لمان ٤( 
.\ri/rالكشاف ٥( 

.٦٤م للفراء القرآن معاني ٦( 



١ ٧٧أبضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

،أيصا نمال حالة في وهم ه أعمآهم نضل هان ؤ فمال؛ ، [ ٤ حمد: م] 
الفرق؟فما 

،أحياء وهم قوله: أن أولا والجواب 
•الميت وليس يوتر الذي هو والحي 

أنيمح فلا ، قتلواقد أموات فالمدكورون الأحرى الأية في وأما 
بالوتر.يشعر لا الميت لأن أعمالهم( يترهم )ولن يقال 

يضلؤءق قوله! بعد قال أنه أحرى ناحية ومن ، احية نمن هذا 
نقيضوليت الإضلال نقيض والهداية ، ^ بالم تيدلأاوبمئ ؤ \ثوآةأه.' 

الوتر.

أنالأعمال إصلأل عدم عاقبة كانت ه تحل ^٥^٠ قال: قلما 
للأية.تفسرنا في ذكرنا كما الجنة إلى يهديهم 

موضعه.تعبير كل فناسب 

- ٣٦: ]محمد ه ومحخ بثأؤأ ئثحنأ=ظلم إن.تتتلكث، آتويت؛م. 
٣٧ ].

الأيةفي اللم إلى الدعوة عن نهى لما أنه قبلها لما الأية هذْ مناسبة 
الجهادتتركوا فلا ولهو لعب هي إنما الدنيا أن الأية هذْ في ذكر السابقة 

بكم.العدويتهين ويجعل يفعفكم مما فذلك ، إليها وتركنوا بسببها 
>ائثامح؛1ئت،دك;للأه>ملخ-طر جا،فىرالممرمءز(: 



القرآنيالتعبير في المقام مراعاة - ؛, ١٧٨

.، أ بسهااا الجهاد في تهنوا فلا ت أي ، الدنيا لأمر تحقير 
وهداوطه لمب ^لدتا ثوه -آإثما راؤ ؛ والتنوير( )التحرير في وحاء 

العدومقايلة في النهاية على العيش لدائد حب يحملهم أن من تحذير 
بهم"العدو يغري ذلك فإن المته مويتلوإلى 

زمانهواللهو ، الصبا زمانه اللعب رالأن اللهو على اللعب وقدم 
الثباباازمان على مقدم الصبا وزمان ، الشباب 

هووهذا ، والصبا الهلفولة دور في يقع ما وهو ، باللحب ارفيدأ 
تعالى!كقوله الجد نقيض على أحيايا اللعب يعللق كان ؤإن ، الأصل 

;وقوله [ ٦٥]اكوبة: ودألعبه نيل ء=كنا إثما كأشمّ ثجن وؤ 
.[ ٨٣\ؤتمف: \ ؤ

أعماللهو إن ثم • والشباب الفتوة دور في يكون ما وهو اللهو ذكر ثم 
.، ل والكبيرار للصغير يقع فاللهو ، اللعب من 

فيتعالى قوله هما فيا١يتين اللعب على اللهو رينا قدم لقد تقول؛ قد 
أومماآلماء ين عؤّ_نا ذيدأ لقن -أأصحثب أصحب'١لن١في ودأدكآ غ ت ١لأعراق 
ديثهلمعقآممييث.أومى^تحثدو١ -ثزتهثا دالوأإزكث^آقه ررد؛=ظلم 

.•0_اه[ الأعراف: ] ٣

وإزىلهوؤلمب إلا ألد0 آلمة هي؛ وها ؤ ت العنكبوت سورة فى وقوله 
.[ ٦٤لااعنكبوت؛ ثللجيك<ه 

.٦٦١/٧الوجيز المحرر )١( 
. ١٣٣/٢٦واكويرالتحرير )٢( 
مدها.وما  ١٣١٤; التاؤيل واننلرملأك  ١٥٣للاكرمانياJرUن )٣( 
.سهاوط  ٣٨٤/١^^ر١بنيج)٤( 



١٧٩إ' أبميأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

ذاك؟فلم 
النار.لأصحاب الجنة أصحاب قول في فهي الأعراف آية أما •' فنقول 

الصبية.أو الأؤلفال من وليسوا المكلفين من هم المار وأصحاب 
.للمنامبة اللهو فقدم ، ذكرنا كما لأعمارهم هوالمناصب واللهو 

فولمن فإنها الأعراف آية »أما الأية: هذه في المأويل( )ملأك في حاء 
فقدموالمعذيبهم. الموحية الكافرين حال عن إحيارا الجنة أهل المؤمنين 

اوقوالمالمكليف من مع الجاري الاستجابة عن الشاغل اللهو الذكر في 
محنغير معنلمها المي المن في أولا اللعب وحوي إذ اللعب. عن الماني له 

..المكليف.

.، ل تكليف١١ لا وحين البدأْ في حار لأنه أولا اللعب يذكر ولم 
تقدمأنه ررذلك فيها القديم هذا يقتضي فالياق العنكبوت آية وأما 

مدءاةوالرزق . ه لم7 همادوءونمدر ثذ ي—اء ؤش ألنوق يسهل أث، ءؤ ! قوله الآية 
تأتناؤ تحال؛ قال ولذا ، اللعب إلى لا لجمعه والمشعلة به الألمهاء إلى 

.٩[ ]المنافقون; سطلمشذءملإه 
ملتهرزقه عليه قدر والذي ، يجمعه ملته رزقه له هل يفالذي 
عليه٠بالحصول 

قولهقبلها تقدم فانه العنكبوت آية راوأما الماويل( )ملأك في وحاء 
تألمثزنمؤئوآلازنسحرأكنش ٢^٣^٠ ْليى - س سأقهم وؤوأ ؤ تعارت 

اليالمن وبلغ اللعب ن جاوز من إلا ويجيب هذا عن يسأل ولا ه أس 
فتابتفريطه. على وحسابه حهلا؛ه ويصح للمخاطب المكليف يتعلق بها 

ملأكالأردلا/ا-ا*ا.)١( 
ءر>يقاكفرالمانىا/سم.)٢( 



القرانيالتعبير في المقام مراعاة ائ;وز؛؛ّ ١ ٨ <

.٢ ر السن® تلك اوق يما الدنيا الحياة ذكر من ذلك 
لمب^لدتا ٢-^؛ إنما ءؤ ت محمد آية فى قال رأسحانم أنه الملاحفل ومن 
^محللأَلألأسيةءؤ وقالفىالأنمام: ئه 

.[ ٣٢^تيطونأيسlونهلالأنمام:
ورإلأ(.)ما( ئ الأنعام آية وفي ، )إنما( د محمد آية في فجاء 

.ؤإلأ( )ما مثل الحصر تفيد و)إنما( 

ونفييعدها يذكر لما إثبات )إنما( ررومعنى •' العرب( )لسان في حاء 
يداغما المعنى ، مثلي( أو أنا أحسابهم عن يداي، )إنما كقوله! سواه لما 
■، أ مثلي؛؛ هو من أو أنا إلا أحسابهم عن 

آيةفى )إنما( د حاء فلماذا واحدا معناهما كان إذا تقول! وقد 
الأنعام؟آية في ؤإلأ( )ما ود ، محمد 

،قيل كما ؤإلأ( و)ما )إنما( استعمال بين قرئا ثمة أن ت والجواب 
*صحته يدفع ولا المخاحلب ينكره لا لما تتعمل ف)إنما( 
فيه.ويشك المخاؤلب ينكره لما فتستعمل ؤإلأ( )ما وأما 
مونحؤعأن ءاعلم الجرجاني؛ القاهر لعبد الإعجاز( )دلائل في حاء 

لماأو ، صحته يدغ ولا المخاطب يجهله لا حبرا تجيء أن على )إنما( 
هوؤإنما هوأحوك إنما للرحل؛ تقول أنك ذللث، ير نف، المنزلة هازْ نزل 

يعلمهلمن ولكن صحته ويدفع ذلك يجهل لمن تقوله لا القديم، صاحبك 
.• الصاحب. وحرمة الأخ حق من عليه لليي تنبهه أن تريد أنك إلا يه، ويقر 

كدا(إلا هو ؤإن كدا إلا هذا )ما نحو والإثبات بالفى الخر وأما 

ملأك)١( 

 )٢(jU  الرب )الإتقان ، ٢  ٥٣. ٢ ٥ ٠ الإعجاز دلائل وانظر )أنن /Y ٤ ٩.



١٨١بائ؛إخأ أبممأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

أومصب هوإلا ما قالتإ فإذا فيه. ويشك المخاطب ينكره للأمر فيكون 
.، أ ذلك،ا على الأمر يكون أن يدغ لمن قلته مخطى إلا هو ما 

فىالايات سياق من ظاهر هو كما للمؤمنين محمد آية في والخطاب 
ؤأثرآلآءلود<ؤ • وقوله محمحمإألرزّوإاه هكأئ؛اأكبمءامنوأأطيعهمإألاه ءؤ ت فوله 

ولهو.لعب الحياة أن من الأية في ما ينكرون لا فهم 
Iسبحانه قوله وقبلها ، الكافرين سياق في فالكلام الأنعام آية وأما 

؛،١١٥ريم عق وقزأ وؤ ق بعبموبمآ ءن ,إلأ-ثالناآلدووء؛ا هم(ءالوأإ0 وؤ 
٩٢ : ]الأنعام ه دكينرون ألمدابايماكتم عادقزوبآ ورثا لوأل،  ١٥؛اتهم، هثد-اأشب 

٠٣- ].

للذينحير الأحر؛ الدار وأن ولعبا لهوا الدنيا تكون أن ينكرون فهم 
.ه آهلاثملون ؤ I لهم مخاطبا سبحانه قال ولدا ، يتقون 

إلاآلحيوه وما ؤ ت فيقول والإثبات بالفي يخاطبهم أن فناسب 
'؛■'؛*٧٢
ولهوسب 

٠لياقه منامب تعيير فكل 

ألإؤةضده ءؤؤما ت سبحانه قوله وهو العنكبوت آية فى حاء ما ونحوه 
<١٤مميى دكامأ ؤ اتجنار ١،^، آلاجمأ ألدار رزئك ولمب< لهؤل الأ أللت' 

الأية:قبل قال فقد ، الكافرين اللكلآ،لعلى سياق في فإنها [ ٦٤: ]انمبوت 
ر،همستيهاثمولئأسم،يت ؤ

•[ ٦٣]الختتموت: ^دكرملأسلونيم 
هلماهثثهبلدألدن محلصس دعئاأس آلمللث، يكتمإؤ، ^٥١ ؤ دعدها! وقال 

. ٨٧.  ٨٦للتفتازاني الخمر إهآ'-هه'ارانذلرثرح الإعجاز دلائل )١( 



القرآنيالتسير في المقام مراعاة  ١٨٢

مؤمحاؤلتعؤأ ءابثهم يمآ دكمثيإ روا ينجي( هم ١، أنار إل، 
.]انمكبوت: 

•فيه ورد الذي سياقه تعبير كل فناب 

اممهأمر بما بالعمل وذلك ربكم وتتقوا الإيمان على تسمروا ؤإن • أي 
•أجوركم يؤتكم عنه نهى عما وتنتهوا به 

الإيمان.عدم مع تقوى لا ولأنه الأول لأنه التقوى على الإيمان وقدم 
>هبم؛تئ؛مم.

وهوانمشرا، رع على يقتصر إنما ا جميعهيالكم لا ررأي 
الزكاة.

المنعموهو حقيقة لها المالك هو لأنه أمواله يسألكم إنما راوقيل 
.٢٢^بإعطائها(( 

جمعيسألكم لا نومتوا إن رروالمعنى المعاني( )رؤح في جاء 
قيل:كأنه ه تموام ِلإئؤ ؤ ت لقوله حسنة مقابلة وفيه . .أموالكم.

منرسحانه شرعه ما وهو المال بعض ويالكم الأجور كل يعتليكم 
مالهيسألكم ؤإنما حقيقة مالكم هو ما يسألكم لا أي ت وقيل ٠ . ٠ الزكاة 

عليكمالمنعم شأنه جل وهو حقيقة، لها المالك وهو وجل، عز 
بالأنتفاعبها«لم.

.١٣٤م الكشاف )١( 

.A1/Aالممط. البحر )٢( 
•A ١ / Y٦المعاني روح )٣( 



١ ٨٣أجو أيضا سورة محمدوتسمى سورة 

.[ ٣٧]مصي: ت؛نءه لإشم؛ 
ه!؛• ث ه

•ؤئمم=قم4 
.الموال في يبالغ أي 

.فيه والإلحاح السؤال أقد والإحماء 
،كلهويطلبه يجهدكم أي 4 ُرؤبمحظم ت )الكشاف( في جاء 

إذاالمسألة في أحفاه ت يقال ، قيء كل في الغاية وبلؤخ البالغة والإحماء 
لالإلماح® من شيئا يترك لم 

الأموالموال في الإحماء فإن وأحقادكم، وعداوتكم بغضكم أي 
والضغائن,الأحقاد يخرج 

وتفيقه الرسول على تضطغنون ارأي )الكشاف(: في حاء 
ءبأموالكم يذهب لدين ومقتكم كراهتكم وأظهرتم لذلك صدوركم 

،افهيكون أن يحتمل 4 ئتكء 4و؛نخ قوله• في والفاعل 
•، الخل يخرج أي• البخل، يكون أن ويحتمل 

علىمنهلو الإنسان أن على تاJل ضميرهم إلى الأصغان ؤإصافة 
الخروجإلى تدعوها خاصة مواقف في ونمرج الأفغان، منها أوصاف 

وغيرها.والكره الخب من الأخرى الأوصاف ثان 
كلأن ضميرهم إلى الأصغان إضافة دل اروقد الدرر(: )نقلم في جاء 

.\Ti/rالكشاف )١( 

الكشافم/إمم)٢( 

٢ ٥٧ا/ ٦ نميرالقرطى ، ١ ٤ ٤ آ"/ الوجيز المحرر ، ١  ٦٣عود٦/ اليرأيي نف)٣( 



القرآضالتعبير ني ام المتمراعاة ةهؤ1  ١٨٤

منإلا الأصغان من عليه ماجبل على القصان من له يما ينطوي إنسان 
الرحمنءاالرحيم عصم 

ومنمثل ثن فيهطم أش ثز ؤ، قفهمأ ئدعودكث ٥^؛؟؛ تأثُ هؤ 
عصلجموسووتا

.[ ٣٨]محمد: 

ؤقأذنئزلآن4.
تكرارأن وذلك ، للأهمية هتآم>خيءه ؤ فقال! التنبيه )ها( كرر 

النحاةعند التوكيد وهويفيد ، التنبيه فى الزيادة يفيد التنبيه 

تعالى!قوله نحو وذلك للتنبيه تكرار دون من أولاء( أنتم رها يقال فإنه 
التن؛يه.)U( يكرر فيم ١[  ١٩نأل 

قولهونحو ، هدم محمد كاية التنبيه بتكرار هؤلاء( رهاأنتم يقال كما 
يتآينِىاونمبجتعالى: 
.[٦٦:عمران ]أل ءلإ4 

كماالتوكيي. ويفيا_ التنبيه نيادة يفيد الايات فى التنبيه تكرار إن 
ذكرل.

عنالمتولين حدر أنه وذلك للأهمية، هذه محمد اية ل التنبيه كرر وقد 

.U١٨٠/ والور الايات تناب ني الدرر نظم )١( 
تعالى;نوله  ٤٨٦/٢الممهل البحر وانفلر  ١٧٦/١الهواح صع انفلر )٢( 

هزلأء(.

.ومايعدهاانظركتابنا)معانيالحو(جا/مآا )٣( 



ا ٨٥أيضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

مثد3ثقلا ؤوت ؤ فقال غيرهم قوما بهم باستبدال اممه مسل في الإماق 
التنبيه.في الزيادة ذلك فاستدعى ، مديدةعقوبة وهي 

فيالقمة من الثر وحوم جميع يعني أق4 ثوقوله 
•الر وجوم من ذلك وغير والزكاة الجهاد 

أرادقيل: أس4 ررؤالخازن(: )نمير في جاء 
وجوموجمح الزكاة إحراج به المراد ت وقيل والغزو، الجهاد في القفة به 

،.١٠م،رالمنىسلاه« 
شبماحدةقتاتثزشسئ4رؤ 

)وضعتهقولما نحو وذلك الابتعاد أي المجاوزة معناه حر حرف )عن( 
قال، عاليه( )وصعه بخلاف ، عليه كان أن بعد عنه أبعدته أي عنه( 

[١٥٧]الأعراف: ه هتهث َكائئ آقي وأ'هل إصتئ؛ر عنهم دبمح ؤ تعالى؛ 
•ه؛الخوأى نمعن الخير يعد شه( عن ريخل ومعنى قيل؛ 

علىينفقونه لا أنهم تفلنوا فلا إليه عائد صرر البخل ذلك إن ررأي وقيل 
وثمنالطيب باجرة يخل من فإن ، أقسهم على لابمفقونه بل غيرهم 
.، أ ه« نفعلى إلا فلايبخل وهومريص الدواء 

ررإذ■ؤ؛قاثخزشيهه قوله معنى أن واكنوير( )الحرير في وحاء 
.عليه® يالفرر بخاله فعاد عليه لهل التمن عدوه يتمكن 

ثواببحرمانها نمه عن يبخل ررفإنما المحنى يكون أن ويحتمل 
الإنفاق.

القرطىير نف،  ١٣٦ت/عود الأبي شتر وانثلر  ٤٣٠ه/الخازن متر )١( 

:ث:;س ٠٢٠
-٦٣ا/الضناّرللرازي، )٣< 



القرانيالتعبير في ام التمراعاة ه■؛؛  ١٨٦

الإمساك.معنى من فيه لما )عن( ب يتعدى )بخل( وفعل 
وقد. عليه المبخول على التضييق معنى من فيه لما )على( ب ويتعدى 

را،.)عن(« بحرف محا عدي 
>نه؛ئتةنآهأصث4.

الحقيقة.على ءير0 لا الغني هو فإنه للحصر )أل( ب الغني عزف 
،ميحانه ربنا يععلكموه ما إلا رسىع عندكم ن له الفقيلء متر ؤؤ 
الغنىا١فاف، والتنوير( )التحرير فى حاء الحقيقة. على ماله فاّل 

.شيء في مالأ الناس يسأل لا المهللق والغني ، المهللق 
لينفقوادعاءهم أن فتعين ، البذل منهم يهلع فلا فقراء والمخاطون 

قوله;ذلك إلى أشار كما منافعهم في أموالهم بصرف دعاء ايثه سبيل في 
لخد؛نماجزعنسهءه« ^ؤ 

ؤدأنث>• وجل عز غيرْ لا ؤ ١١ت المعاني( )روح في وجاء 
إلىلاحتياجكم فهو سبحانه به يأمركم فا ، الفقر في الكاملون ألمه_راءه 

امتثلتمفإن ، ذلك بدون إيصالها الحكمة تقتضي لا التي الماغ من فيه ما 
،.١ فعليكم٠ توليتم ؤإن ، فلكم 

أثرألناس هينأتر،ا ءؤ ت أحر موؤلن فى سبحانه قال لقد I تقول قد 
.[ ١٥يأشنأقومسس: 

محمد.أية في ذلك مثل يقل ولم أوت،رآكهنإءإقأسه ؤ فقال! 
.ألصبي^ آدس هو دله ؤآ ؤ فاهلر! آية في وقال 

٨٣٢ ٨٦واكوير التحرير )١( 
التحرير)٢( 
.٨٢٨٦روحانماني)٣( 



١ ٨٧أبضا القتال سورة وتسمى محمد سورة 

صفةيذكر ولم )هو( يذكر ولم ه أتى ؤآقث ءؤ محمد! آية في وقال 
.)الحميد( 

ذاك؟فلم 
فيه.ورد الذي لسياقه مناب تعبير كل أن والجواب 

رازقولا منعم لا وأنه الإنسان على اممه نعم فيها ذكر فاتلر سورة فان 
قلايخمف ين ِلفايى أف مابمج ؤ •' السورة أوائل في سبحانه قال فقد ، سواه 

امحإبم!محامحأ4ةأ؛ا

أ_م^ئوثؤئي]فار:
،سواه منعم ولا سواه رازق من لهم ليس افه إلى الفقراء هم فالماس 

.محمد آية في ذلك نحو يذكر ولم 
ّثمحاباقنثر ألغح ألسل أرئ ؤأف ؤ ت بقوله نعمه مذلاهر من حترئا وذكر 

.٩[ ]فاطر: سخأامممحآمره 
ءءؤَاصَ'ََِث>ُمَر>>َآجثَر>>ََا<ا-ِ •" - - -  -

CjV ؤمرتلج ملح ّّإقتمبممإبُت هنذاعذب لممإن و؛ابمبلكا غ و؛ولء' 
مبفزمه ألملك نتى ثثه تحثمنمف '؛نثكا ثنثايألكاؤن َيل 

.[ ١٢^^*ئنوىفتفا>: 
فقال!قطمير من يملكون ما افه دون من يدعون الذين إن ت قال ثم 

 rkJ^,تدشمنث>ينئهؤأفيكث ألممف ت ^3^1 أك دل==قم مثس محمي
ماسمثؤإ وإؤ دع1ءؤ م1ثوأ لا ددعؤهم إن . قثلمم بمل؛ؤث.ثن ما 

U>٣١]ه 
; ١٤



القؤآنيالتعبير في ام المقمراعاة بتياِ ١  ٨٨

السماواتمالك وهو وحدْ الرازق وأنه وحدْ المالك أنه فذكر 
فيذلك نحو يذكر ولم ه هر محأس ؤ يقول• أن فناسب والأرض 

.محمد ايه سياق 

ذكرفقد ، الثبوت حهة على للحمد المستحق أي )الحميد( وقال 
نعمه.على يحمدو0 أن فناب عباده على نعمه 

رثأمثل3 ٣^١ ؤات ؤ ت وقال حذرهم ففد محمد آية فى وأما 
يذهبهمبأن لهم تحذير فهذا ، هذاعلى ذكر)الحميد( يناسب فلا غ؛ركمه 

بم.بأحسن ويأتي 
افه.سبيل في الإنفاق إلى دعاهم محمد آية في إنه ثم 

بالرزقعليهم المتفضل وهو يعتليهم الذي هو فإنه فاؤلر آيات في وأما 
وأسهوآ'نيإآلمياله.ؤ ت فاطر في يقول أن فتاب والنعم. 

فيه.ورد الذي سياقه تعبير كل فناب 

تبا.ليالإنفاق من به اممه أمر وما والتقوى الإيمان عن تتولوا ؤإن \ أي 
ؤئملادكؤؤأمنكم. أقفل ياحرين ويأت يذهبكم أيI غيركم، قوما 

•، لمنكم حترا بل الولي في 
هلاق؛ؤوا'ئم ءؤ تعالى• ُروةوله ت الوجيز( )المحرر في حاء 

رآ،.هذا، ونحو بالأموال والبخل والتولي الخلاف في معناه 
وجهان!فيه لأيكرمأآقءٍه ررؤ ت والعيون( )الكت، في وجاء 

.٣٨٠المٍره/زاد )١( 
. ٦٦٣- U٦٦٢/ الوجيز المحرر )٢( 



١٨٩ا. أيضأ القتال سورة وتسمى محمد سورة 

..الله.سيل في بالإنفاق الخل في يعني : أحدهما
،.١١الطاعة(( ورك المعصية في الخاتي: 

إلأددروأبمذببمك-مؤ اكوبة محورة في سبحانه قال لقد ت يقال وقد 
فزاد[ ٣٩: تالتو;ة ه شتثا ضزو» ولا عريكم محرما ودستدل ألما عدابا 

ؤانسل ألثا ك1ائا ثدتحم ؤ فقال: اساب الأّتدال على 
فلمذاك؟

الجهاد.في التوبة آية أن والجواب 
اغ.محبيل في الإنفاق ففي محمد آية وأما 

وانتشارالسالخين مصالح حففل من فيه لما وأهم أثقل والجهاد 
فإنه، محمد آية في مما وأكبر أعفلم عنه والقعود . أعدائه ؤإذلأل الإسلام 

بالعياباكحدر في الزيادة فناب ، عليهم العدو لظهور محبنا يكون قد 
،العدو باستيلاء الدنيا في اءهو قيل كما الأليم العياب وهذا ، الأليم 

.، ٢١الآحرة(( في وبالمار 
)عياباوحل عز الله أي ه بمدررؤ المعاني( )روح في وجاء 

.، ر عدو(( وظهور القحهل ثب ب؛الإهلاك أليما( 

أعلم.وافه فيه ورد الدي موضعه تعبير كل فناسب 

¥ه  ه

الكتوالموز)١( 
.شيرالقرطيه/أإا)٢( 
• ٩٦روحالمعاني'ا/)٣( 







الارآنيالتعبير في ام المقمراعاة  ١٩٢

—كثير ابن دار — السامرايي صالح فاصل الدكتور _ الماني لتعبير ا— 
الثانمامآةاه_آ*ا»\م.الطبعة دمشق. 

عبدتحقيق — العمالي محمد بن عود اللأبى — السعود أبى ير فن— 
الرياصن.— الحديثة الرياصن مكتبة — عهنا أحمد القادر 

محمد*علي الخ تحقق — العالبى الرحمن عيد — العالي فر ت— 
الأولىالطبعة - لمان س بيروت - العربي الخراث إحياء دار - وآخرين معوض 

صثطه- ؛الخازن المشهور البغدادي الدين علاء - الخازن مير ن- 
—لبنان — بيروت — العلمية الكتب دار — شاهين "علي محمد اللام عبد 

'ام.»الأولىه'ا؛ام_ة«الطبعة 
عيسى، العربية الكتب إحياء دار — كثير لأبن العفليم القرآن فسير ت— 
•وشركا٥ الحلبي الإابي 

•العربي الراث إحياء -دار القرطي -نفتر 
السنةمطبعة - المدوي أويس محمد جمع - القيم لأبن القيم لقتر ا- 

اوحمالية1خماه_سام.
ممر- البهية المهلبحة - الرازي الدين لفخر الكبير لقبر ا- 
صالحفاصل د. ء والخواتيم المفتتح في ور البين لتاّب ا- 

م.٢٠١٦ه_١٤٣٧الأولى انيحة السامرائي_داراينكثير_دمشق_ 
—كثير ابن دار - امرائي الصالح فاصل والمعنى—د. العربية لجمالة ا— 

م.٢٠١٧ه_١٤٣٨د٠شق_ائبعةالأولى
-الأثموني شرح مع طبعت - الأشموني شرح على الصبان اشية ح- 

ركاه.وث الحلبي البابي _ءيى العربية الكتب إحياء دار 
 Iعبدبن الله عبد تحقق — للموكلي المايور ر الففي المنور لدر ا





القرآنيالتعبير في المقام مراعاة |لإلإبم  ١٩٤

بنالحق عبد محمد أبو — العزيز الكتاب ير نففى الوجيز لمحرر ا— 
وزارة- وتحرمحا الفاروق الرحالة وتعليق تحقيق - الأندلس عطية 

. ٠٢٠٢ ٠ م_ي ١ ٤  ٢٨الثانية الطعة - قطر - الإسلامية والشزون الأوقاف 
—بيروت.العالمية المكتبة — للفيومى المنير لمصباح ا— 
الكتبدار مهلثعة - الفراء زياد بن يحيى زكرياء لأبى القرآن عاني م— 

م.١ ٩ ٥ ٥ — ه ١  ٤٣٧ والترجمة للتآليف المصرية 
لمنق— كثير ابن دار — مرائي ل الصالح فاصل للدكتور النحو عاني م— 

.٠٢٠٢  ١٧م_١٤٣٨الأولى -الطثعة 
طهران.— الأصفهاني لالراغب القرآن غريب قي لمفردات ا— 
مهلبحة- توفيق محمود نشره للزمخشرى العربية علم في لمفصل ا— 

٠بالقاهرة حجازي 

مناللفظ المتشابه توجيه ق والتععليل الإلحاد بدوى القاطع التأويل لأك م— 
كاملمحمود الدكتور تحقيق - الغرناطي الزبير بن أحمد جعفر لأبي( التنزيل آي 

.م ١  ٩٨٥م_ ١ ٤ ٠ ٥ _ ببئروت والنشر للعلبامة الحربية النهضة دار — أحمد 
ابندار — مراني ل الصالح فاصل للدكتور القرآني البيان أمرار ن م— 

كثير_دمثق_الطبعة

بمصر.محمد ممعلفى معلبعة الخزري، لابن الحشر القراءات ل لشر ا— 

دار— البقاعي الدين لبرهان والسور الايات تناسب في الدرر قلم ن— 
الإسلاميبالقاهرة.الكتاب 

ؤبيروت - العلمية الكتب —دار للماوردي والعيون لكت ا— 
منة١ ط — السيوطي الدين لجلال( الجوامع جمع مرح الهوامع ْع ه— 

عادة؛ممر.اله_معلثحة  ١٣٢٧





الهمآمىالتعبير ني المقام مراعاة ٩٦

٧٢٠ ٥ الأية — يوض مورم من — ١٣
٢٣ ٤٦-٠نسورةهود_الآية١٤

٢٣................... ٤٢الأية — يوث محورة من — ١ ٥

٢٥, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ٨٥الأية — يوّف، محورة ~من ١ ٦
١٠لأية ا — يوسف محورة من —  ٢٦,,,,,,,,,,,,,,,,,,٠

^١١٢ الأية - إبرامم محورة من —
١٢٨ ٠ الأية - الحل محورة -من 

٢٩, ,,,,,,,,,,,,الأيتا — الكهف محورة من —

٣٠ ١١٧الأية — طه سورة من —

٣١, ,,,,,,,,,,,,,,,،٦,٧ الأيتان — الحج سورة من ~
٣١ ٣٨—الأية الحج سورة من —

٣٢, -منّورةالءج_الآياتآ؛_آ؛_ة؛ 
٣٣ ٥٩، منسورةالحج_الآيتانخه —

٣٥, _٦٧ ٧٥والأيمان  ٢٤امقان_الآية سورة -من 
٣٩. الفرقان-الآيةلأ؛ محورة -من 

٤٠, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,_الآية؛ي الفرقان محورة من —
٤٤١ ٠ - ٣٩النم،ل_الآيحان محورة -من 
٤٢الأية؛؛ النمل— محورة -من 

٤٢ ٦٨الأية — العنكبوت محورة من —

٤٦.  ٤٧- ٤٦- ٤٥الأحزاب_الآات محورة -من 
٥١ ١٣الأية — محبا محورة من —

٥٥٢ ٥ الأية — يس محورة من —

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤



M'١٩٧الفهرس

٥٣. ............... T\.r>هم-سمورةالزص_الآظن 
٥٤. ................. ٣٧الأية - الشورى سورة س -  ٣٦

٥٥الدخان.١^٧١ مورة ْن -  ٣٧
٥٦. ؤ. ..٠ ........ ٢٤-  ٢٣-الأيتان الدخان مورة من - ٣٨

٥٧. .١ . ...٠ ..ؤ. ......؛ ١ ٢ الأية - التحريم سورة س -  ٣٩
٥٨.......المعألم_الآاتاا_لإا_آا_ةا 'سبلة—٠٠*, ٤٠

٦١ ٢٥٣اJقرة_الآة١_سّورة
٩٦٢ عمران—الأية آل مورم ٢—من 

٦٤ ٣٦٤-سمورةالاء_الآية
١..............٩ ٩ الأية — الأنعام مورة من - ٤  ٦٦....٠

١٦٦ ....٠ ٠ .....١ ..... ١٥٨الأعراف—الأية مورة ٥—من 
٧٠ ٢١الأية — يونس محورة ٦—من 

٠٧٣ .ؤؤ . ...٠ ... ... . ٢٣- U٢٢-_محورةيو;س_الآطن 
٧٤. ...ؤ...ب.ّّ...بح-سّ،ورةصبم-الآظنخخ-هخ.

٧٥ ٣٩الأية - الروم محورة من - ٩
١٧٦ .. .٠ ٠ ٠ .ؤّ _٣٧ _٧٠٢٧الز-محرف_الآيات محورة -من ١٠

٠٧٧ ...٠ ..٠ ..٠ . ٠ .ؤ٠ ٦ . ٣ الايات الدخان. مورة من - ١ ١

٧٨. .١ . ٠ .٠ ........٣ - ٢ - ١ الايات - الفتح محورة من - ١ ٢
٨٠محمد سورة 

٨١. .ب.ب..ّ..ر......اوضؤ
٢٨٥ الأية ^;اننرأظإايت،ه 



ااقرآذ-يالتعبير في ام المقمراعاة ؛وإم ١  ٩٨

.............. .٨٩

٩١. .............٤

٩١ؤعولأاوق.ئمهالآةه 

١٠١. ...... ........٧ الأية نحئوأ ئ ؤ
١ّآ* ٨ الأية ءؤذالإلأكمهإمعثخأه 

١٠٤يؤأهالأية٩ ؤ
١ ١٠٥ ٠ هئيىَامح4الآة 

١٠٧. ...............١ ١ ^^ش1نأقمئأقنثالإأهالآية 
٠....... ١٢الأية ؤإد(أست.طألإنءامإه  ١٠٨• •■...• .١

١١٣'..ؤ....ّ؛.......ؤوفيننشبجتيآظوهالآية'؟ا 
١١٤• •••••••••••••••• ١٤الأية

١١٦.. ...... .........١ ٥ الأية موأثئؤنيذ.أكؤ0ه 
١٢١. ..................ؤزيفي^ههالآية1ا
١٢٤. ................ ١٧ؤتأقبمآسإراثهمص4آلأية

١٢٦..................ؤفنلطوبمسالآةما 
^١٣٠. ................. ١٩^^١^^^١^٠

١٣٨ ٢٠>ؤثقروالخثامحإهالآية 
١٣٨................... ٢١ءؤطالأنوتص4الآ'ية 

١٤٥. ..٠.............. ٢٢ؤئةلسرإنَؤكمهالأية
١٤٥اويةؤ ٢٣
٢١٤٩ ٤ اوية ض.ءونصاكه آة ؤ



اكهرس

١٥١. .............٢ ٥ لأية ا ؤ
١٥٢ ٢٦الأية ذ:للكعثازأه ؤ
١٥٦.... ......؛..؛ ٢٧الأية ؤ
٠. ....٠ ..١^٨٢ ذه1محأئتوه ؤ  ١٥٧. .....٠ .٠
١٦١. .......... ٢٩الأية ليوه ؤ

١٦٢ ٢٠٠

٠.. ٢٠١الأية ئرمءءاصن4 ؤ  ١٦٢٠. ........٠
٠..؛... ٣٢الأية  ٠  ١٦٧. ........٠

٠محأسإمحهالآة . ٠ ١٧٣. ؛...٠....٣٣.
١٧٤. .......... ٣٤الأية 

١٧٥ ٣٥آلأية ثلأهءأودماإئس ؤ
٠١٧٧ ..٠ّ ....؛ ٠ ٠ ؛ ٠ .ؤإهآمحةآثءئولأ4١^٦٣ 

١٨٣. .............. ٣٧الأية ؤ
٠١٨٤ ٠ ؤ . .٠ ٠ ..ؤ. .ؤ. ؤ. .ؤؤ ؤ ٠ . ١٣٨^ هتآمحكؤلأن4 ؤ

١٩١المراجع 
١٩٥الفهرس 




