




































٩١  ٠٠القرانى التعبير قي والاختلاف التشابه 

إ)ىتمصيف حديث أننك هل ءؤ الداريات؛ سورة في قال فقد ، الملائكة 
ثجفأهلي، إك مئ قكثوث. زم ثأم هال ممالاسثة إلد-خأزأءثي . ^۶^!( 

ومابعدهاء٠٢٤٠هلالاواروأتت ٠ بعجلسم\ن.

إيد.نلنإقوقالاصنف_(إقمج. ص ؤ الحجرت سورة في وقال 
[.٥٢— ٥١سلماثالامامكمنلونه]الخجرت 

ثثالؤأسلتماهالؤ ت التحثة عليهم فرد حيوه أنهم الداريات سورة في فذكر 
ء•

إيؤ I التحية رد أنه يذكر لم ولكنه حيوه أنهم الحجر سورة في وذكر 
*^ؤموحلو0ه 

فيذلك يذكر ولم سمين بعجل جاءهم أنه الذاريات محورة في وذكر 
حاءهموهل يردها؟ لم أم التحية رد أهو الأمر؟ حقيقة فما ، الحجر محورة 

اذززالمجر؟يذكرذلك ولمَلأ بعجل؟ 
حملوريما ، حصل قد هو إنما القرآن ذكره تفصيل كل أن والجواب 

ماموطن كل في ذكر وليه ، لذكر0 داعي لا لأنه القرآن يذكرْ لم مما غيره 
القمة.ذكر من والغرض الياق يقتضيه 

وفي، الملام عليهم رد أنه الذاريات في قال ولكنه ت تقول وقد 
فييقل لم فإنه ، توهمت كما الأمر ليس • فنقول • الملام يرد لم الحجر 
.تناقصا لكان ذلك قال ولو ، الملام عليهم يرد فلم حيوه إنهم الحجر 

لمكما ، تحيته يذكر ولم تحيتهم فذكر سقثاه ثنالؤإ ؤ  '•قال ؤإنما 
ذكرفتلوى ، شيئا لهم يقدم لم إنه يقل ولم بالعجل، لهم حاء أنه يذكر 
فيالضيف وصف لما أنه وذلك ، المقام بحسب الأحداث من قم 

التحيةرد من إبراهيم به أكرمهم ما ذكر ناسب مكرمون بأنهم الذاريات 
المشوي.العجل تقديم ومن منها بخير 







ءهصي٢  ٢٢

يذكرقد الواحد والموقف الواحد٥ اله المقي إنه بل ، كثيرا حياتنا 
وشتمتهفلأن على احتلت لم ت لثخص تقول فمد ، أمر من أكثر الثخمى 

القانون؟عليه وميعاقك القاصي إلى شكاك أنه تعلم ألا ، وصربته 
•شهرا بالجن سيعاقبني إنه يعابي؟ وكم فتقول؛ 

بالشتمواعتداء احتيال ت قضايا ثلاث إنها ذاك؟ وكيف ت له فتقول 
.بهاخاصا حكما تقتضي واحدة وكل ، بالضرب واعتداء 

•أشهر ثلاثة بالجن قبتي ميعا إنه ولقل ث فيقول 

قوليهأي نقلت إن وأنت قول، من أكثر ذكر الواحدة المسالة ففي 
عنه.نقلك فى صادقا كنت، 

فيها.زاد عليه شددته ؤإذا ، العقوبة قلل الأمر عليه هونت فإذا 
ويقولقولا بعضهم يقول قد أو ، قول من أكثر عنهم يذكر أن مانع فلا 

آخر.قولا آخر بعض 

فذكر، فنثا بلاغثا وضعا وضعهما ولكن للحقيقة مغايرة فيه ليس فهذا 
أخفهو ما مع الخفيفة الحقوبة وذكر ، الكبير الجرم مع الشديدة الحقوبة 

•جرما 

إذءؤ I اللام عليه موسى سيدنا لسان على تعالى قوله ذللث، ومن 
يتدؤثمن يناف ثؤرأو٠١^^١  ١٣٠يامحإّثابمؤ ءادسق شىلأنلهءإؤآ 

.تما:الاكل:

ننهَاتيلإ لي نائا تامث أتكينأإؤآ لأنله مال ؤ ت القصص في وقوله 
[.٢٩]القمص; دارئكلمصك.اوىه 

النمل:في قال فانه 
لهتالآئ(بجابجهؤ ت القصص في وقال 



٢٣ ٠٠٠ني القر التعبير في والاختلاف التشابه 

ؤإحبارقير الممل في وما ، دو ؤ ترج القصص قي وما 
علىأحبر أم )لعلي( I فقال ترجى أهو قال؟ محا حقيقة فما ثئاذزه ؤ ووعد 
رماتيكم(؟فقال; القير وجه 

وهذاترجى، ثم قير أو قي، ثم ترجى فهو ، كلاهمات والجواب 
•سأرجع بل اليوم، اء مأرجع لعلي تقول؛ ، كبراكلامنا في يحصل 
قبلسأرجمر الغروب! قبل العودة تتوقع مفرا افر موأتت تقول أو 

ذاك.أممملح لعلي • تقول نم ، الغروب 
ولكن، حقيقة هو عنك نقلته القولين وأي ، القولين كلأ قلت فأنت 

فيالفن هو يقتضيه الذي والمقام فيه الوارد السياق بحب قول كل اختيار 
ذلكأوضحت وقد ، تعبير كل اختيار فى حصل ما وذلك ، المعثير 

سببوبينت المننيل( من نصوص فى بيانية )لمسات كتابي في يالمفصيل 
الاختيار.

انقيؤ القصص: سورة في السلام عليه لموسى تعالى قوله وكيلك 
فدانلك^'ألتهب ين جناحلك^- إهك^■ محئ؛بماءيذعثرمومواثسم يعلك ؤا يدك 

هشنيى مثا يكامإ إمه-م فرُعؤث إك يغكث ثن بثهننان 
[.٣٢]القمص: 

يأدجل؛دققاينكءئ؛بماءثذعمّرمفيخءابميؤ ١^،،^ في وقوله 
[؟١٢]الممل: ىقلبكامألإافيراه 

ايات؟تع أم برهانان أهما ٠ له قاله ما حقيقة وما أعهلا٥ ما حقيقة فما 
فرعونإلى برهانين أءهلاه أنه وهو ذكر، كما الأمر أن والجواب: 

وقومه.فرعون إلى آيات وتع وملئه، 
قولهمإلى يرجع الذين وهم مجلسه، خاصة هم فرعون فملأ 



ألغمحّّلِمهئ ٢  ٢٤
ثبهم فرعون وقوم ، وقومه هم■ءون إلى فهي الايات أما ، ويستشيرهم 

مصر.

،فرعون مجلس فى موسى أظهره ما وهما ، وملئه لفرعون فالبرهانان 
الجيب.من يضاء اليد ؤإحراج العصا معجزنا وهما 

،المذكورتان الأيتان منها ، وقومه فرعون إلى تسع فهي الايات أما 
ماوهو ، وغيرها والطوفان والقمل والجراد والضمالع الدم إرسال ومنها 

سياقكل فى ذكر أنه مصر.غير في موسى قاء مدى الايات من يظهر كان 
بيانية(.)لمات كتابنا في ذلك ذكرنا وقد ، يقتضيه ما 

ثتغزومؤنحإجهله شمدا ؤآدثأيأآثال1تبم ؤ البقرة• فى تعالى قوله ونحوه 
.[  ٥٨ت ]\لمقو1 لكز-حءثيكإه 

ثكمسر ثجثد١ أناب وأدحأوأ حية وم_لوأ ؤ ت الأعراف في وقوله 
[.١٦١: ظيجٍظأه 

فيوذكر ، لهم:قال أنه البقرة في ذكر فقد 
^إظكتأءط؛زه.قال: أنه الأعراف 

لهم؟قال ما حقيقة فما قلة، جمع والخهليئات كثرة، جمع والخهلاي١ 
غفرإذا فإنه ، الأحر القولين أحد يناقض لا أنه ت والجواب 

تعبيركل ذكر أنه إلا ، الك؛رة في داخلة فالقلة ، حهليئاتهم غفر فقد 
القرآني.التعبير في أوضحنا٥ كما ، المقام بحب 

قليلاقنا أو الخهلايا بعض أو حهنايا بضع إلا نغفر لا • قال لو ولكنه 
فيتتعاور والكثرة القلة حمؤع بأن علما هذا ، الكثرة ذلك لناقفي منها 

فيحاء ّ للقلة والكثرة ، للكثرة القلة استعمال اللغة في يصح فإن ، اللغة 
،عشرة إلى ثلاثة الحقيقة بهلريق القلة جمع ررفمدلول الأثموني( )شرح 



٢٥ ٠٠القرآنى التعبير في والاختلاف التشالأ 

،له نهاية لا ما إلى العشرة فوق ما الحقيقة بملريق الكثرة جمع ومدلول 
رادمجازا« الأحر موضع في منهم كل ويستعمل 

واJابلجمع^كي،ه ؤ وقال: سحؤ تعالى: قال 
كلوصع أنه إلا مع، وهو واحد والعدد ملة جمع نبلأت والكثرة، 
.نحوهداوذلك ، يقتضيهالدي المقام بحب جمع 

الوصوحمن لأنها أذكرها أن يى يجدر كان ما أحرى مسألة وثمة 
الضالأهوال هذه سئلت: فقد ، مرة من أكثر عنها تت، سئلأني لولا بمكان 

أقوالهم؟عين أهي الماصين الأشخاص أو الرسل عن اش يحكيها 
صياغةصيغت دقيقة ترجمة وهي لأقوالهم، ترجمة أنها • والجواب 

فنفى المحالوم ومن ، فيهأوردت الذي المقام يقتضيه ما بحب فنية 
كلهامحتلمة ترجمات عدة يترحم أن الواحد للنص يمكن أنه الترجمة 

تفاوئابينها فيما تتفاوت هي يل بعض، من أمثل بعضها أن غير صحيحة، 
واحل.فحواها أن مع والحسن الجودة في كبينا 

أحب.فيما بمكان الوضوح من وهذا 

هه

.١٢٠إ/الأنمونى 











أمحي'الآنثصئسأوا ٢  ٣٠

الذيفإن ، المعصية وعدم الهuعة أسباب من الإعلان هذا إن ثم 
لمنمهلح الإنسان فان ، يعصيه ولا العادة في يهليعه ما شخص إل يلتجى 

٠عليه ولا يه ؤيستنصر يه يستنجد 

ربلله خاشعة ويجعلها القلوب يلين مما الاستعاذة هذه إن لم 
إرالحاجة بشدة شعور الاستعاذة هذه صحب إذا خصوصا ، العالمين 

.الشديد ركنه إر يأوي المستغيثين غياث 
Iفقال وءلاهرُا حقيها الشرور عموم من به نستعيذ أن ربنا علمنا وقد 

4أن تت يك تأمل ؤ ألشين?إير؛ همرب ين يك أمد ثن ُؤرهل 
آنثعدي ^٥^٠ ٤١٢يى يرعنش وإما ؤ : وقال ، [ ٩٨ِ  ٩٧ل\و؛ضوو: 

.[ ٣٦س - ٢ ٠ ٠ ]الأعراف ٢ ياض 

ماثر ومن ، ونحذر نخاف ما عموم من بربنا نستعيذ أن نبينا وعلمنا 
ماثر من التامات اممه يكالمان )أعوذ يقول كان فقد ، نعلم لا وما نعلم 

ماثر من وقدرته افه بحرة )أعوذ ت أمرا حشينا إذا نقول أن ويعلمنا ، حلق( 
منوبمعافاته ، غضبه من وبرصاه ، منه بافه يستعيذ وكان وأحاذر( أحد 

وكلوهامة شيهنان كل من التامة اممه يكلمان الامحلفال يعوذ وكان ، عفويته 
عيزلأنة.

.يه والاعتصام اممه إر الالتجاء عن تفصح نونة مباه فالأستحاذة 
يالذكرالإفصاح نفلير اللسان في بالقول الاستعاذة عن والإفصاح 

نشعربما ذلك من نكتفي لا يه مأمور مهللوب كلاهما ، والتحميد والتسسح 
،للقلب اللسان مواءلأة من بد لا يل ، الوجدان فى يه ونحس القلوب في يه 

.ه، دئا اثق آدؤيأ ءامنإ كأيأهآَ ؤ تحار• قال ، الذكر أعلى وذلك 
وأ0ؤثبمقفيشاىؤ وقالت اأ_آأا، ]الأحزاب: هلاه 0^1 ءم 

[.٢٠٠;]الأءراف ^رسآلمرلأممؤوأ'لآصافيه 



٣١ ٠٠اسق سورة ر ضن، 

وتحركتذكرني حيثما عبدي ْع )أنا ت قال أنه ربه عن ا مخين وقال. 
•حال كل على مطلوب به والاعتصام إليه والالتجاء رينا فيكر شفتاه( بي 

فيقال كما أعوذ( )إني ت يقل ولم )أعوذ( ههنا; قال ولم I تقول وقد 
أحرى؟مواطن 

ُريىاؤإؤ،عدت موسى! سيدنا لسان على )غافر( محورة فى قال فقد 
فيوقال ، ؛!٢٧]غام:ه للثاب مر؛نج دويي لا مقك؛ّ َلمل من هميهطم 

أفؤتجيمن مؤ، عدت ؤ أيصا! مومحى سيدنا لسان على الدخان محورة 
أعؤذإمحا رد_، هاد ؤ • نؤح محميدنا لسان على وقال ، [ ٢٠ت ]الوحان ه مجهمن 
مريم!لسان على وقال ، [ ٤٧]هود: ه يهءعلئ ل ماقش أف،غث- أن يش 

انيعلى وقال ، [ ١٨]مريم: ه ؤتخ َمحق إن منائ، إلرتن إوأمد اك ءؤ 
[.٣٦عمران: ]آل ؤ عمران! امرأة 

د)إو(.التأكيد عر ذلك كل 
وقال؛، [ ^١٦]١^: ؤ قال! حين فى 

4محقتحؤ أن تت يش ؤأعؤد ؤ آلقتنهن متت من ق، أمد ثن هر ؤؤ 
ذللث،يؤكد لم فإنه المعوذتين في ورد ما وكذلك [. ٩٨-  ٩٧]المؤْنول: 

إن(.)ب 

يحيرهما قدر على تكون الاستعاذة أن — أعلم واش — ذلك وعلة 
،متسلطا متمكنا والمخوف شديدا المحذور كان فإذا ، ويخافه المستاريذ 

ؤإلأأعوذ( رإني فقال" الأستحاذة أكد الخموصن، على هو يتهدده وكان 
)أعوذ(.قال: 

سيدناهدد فرعون لأن ؛ )إن( ب الاستعاذة أكد مثلا غافر آية ففي 
تعالى:قال بالقتل، موسى 

[.٢٦]غافر: آ/دؤنيآقاده ذ يظه-ز آوأن دكتتظم تدل، آن لحاف، 



سلآزئّلسأو؛ ٠  ٣٢
فامتعاذبالوجم ه هددو أنهم إلى ألمح فانه ، الدخان صورة في وكيلك 

4اه ل ؤyنئ١ ؤإن ؤ جمن أن وزع' تآ عدث و1في ؤ قائلات ذلك من 
وتهدد0الأمر فكان ، فاتركوني يي تصدقوا لم إن أي ، ٢[ ١ - ٢ ٠ ]الدخان: 

ربهإلى فلجأ ، عانتا لطا متمتمكنا الخوف وكان الخصوص، على هو 
.)إف( 1— ذلك مؤكدا ه بتؤاويك ظاعدت ؤ • فقال المتفعفين لجوء 

عناحتجيت ففد ، السلام عليها مريم لمان على ورد ما وكيلك 
مثلفى الماء يقلن ما فلمت وقد ، أمامها سوي ببشر ؤإذا لمغتسل قومها 

،بربها فلاذت ، عليها يعتدي أن من ها نفعلى وخثت الموقف، هذا 
كنتإن ينك يالرهمثن أمذ ت فقالت الاستعاذة تكون ما أشد وعاذت 

ذلكب)إن(.مكا4فأكدت 
اممهأسماء من غيره دون بالرحمن استعاذت أنها كيف انفلر ثم 

هذامثل من ويحميها يرحمها أن الرحمن من طيت أنها ذلك الحسنى، 
الرحمةلعامحلمة استثارة أيصا وفيها • الفضيحة يحمل الذي عليها الاعتداء 

فكان، وشأنها ويتركها ليرحمها أمامها الواقف الشخهس هذا قلب فى 
فيهتشع السورة حو أن إلى إضافة هذا بالرحمن. تستعيذ أن شيء أنب 

همندمرش يتهمن دئث ؤ • بقوله بدأت فقئ ، ، أحرهاأ إلى أولها من الرحمة 
آقيرتت\ءافوألآسملوأI قوله أواخرها في وكان ٢[، ت ]مريم ه دجق/يا 

[.٩٦]مريم: سمًعلئ(آونحاردا4 
ث>محلأإاكمانوح' ّّتدنا لسان على قوله وأما 

أنقؤنأبملك له! تعالى قوله على تعقيبا قاله فإنه ه يهءعلم ؤ، قس 
ut  بقوله به استعاذ ه لبملك ؤأذ1 >- وعقله فلما [ ٤٦]عود:ه آدجهلثدا;

المؤكد.الوعظ بمقابل مؤكدة استعاذة فهي بلفه ؤِلدآلءوذ 

.٢٩٦_٢٩٤القرشانظراشر 



٣٣ ٠٠الفلق سورة ا المعونتين تفسير 

،الخصوص وجه على نوحا مسدنا يض لكن الأمر أن على علاوة هذا 
■أبوْ وهمو ابّه غرق الذي الابن فإن 

آعيذهاوإتآ ؤ قوله! وهو عمران امرأة لسان على ورد ما وأما 
فإنها، الامتعاذة توكيد إلى يحتاج فالأمر ه أنييوِ آلشتهلي عن ودريتها 
يكونأن راجية ، لاوكنسةرا، حائما ض خالصا بهلنها فى ما يكون أن ندرت 

المعويةمن فإنه ، كالأنثى الذكر وليس ، أنثى فوصعتها ذكرا بطنها في ما 
دورفي الخدمة من الرجال به يقوم بما أنثى تقوم أن المألوف غير ومن 

،يغشونها والرجال وحيدة فيها تكون فقد ، بأمرها والقيام العبادة 
،الشيهنان وساوس من بناتهن على الأمهات تخشاه ما أمها عليها فخشيت 

،أحيانا حالتا يكون وقد ، الرحال يغشاه مكان فى وحدها وبقاتها 
ىوذريته١ين^فتطلت فقالت مؤكدة استعاذة لها فامتعاذت 

فإنة، المقام هدا ز بالانعاذة الذرية إلحاقها إلى انفلر ثم i اجيوِ 
علىالخشية مواطن أحطر من وهذا ، منه عليها يخشى ما إلى إلماح 
.ثالثهما( الشيهiان كان إلا بامرأة رحل حلا )ما قال.I وقد ، النساء 

هذافى يشيع )إل( ب التوكيد أل أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
ءاؤ• • . إفيتتصت١فيهمممتإلأنها: على تعالى قال المياق، 

آلقتايمن ودريتها ددث أبجدها ه منير سنيم( وأؤ . .أيئ.^٠٣٢ 
آلهبموه-

بهدموليس والحذر الخوف مواطن من النحو هذا على يكن لم ما أما 
ؤوإذفالتعالى: قوله نحو وذلك بإل، يؤكد فلا التهديد من الدرجة 

اؤنأن أش ياوآشدد١هزلأمادأعود ثدبمؤأبهم؛ آن  ٢٥١أثه؛لهمبمهءءاة موش 

اظرذعاكويرا/بمم.)١( 



ءسصأ٢  ٣٤

فلمتخويف ولا تهديد موطن ذلك فليس ، ؛، ٦٧ت لالقر٥ اةهايرك>ه ثن 
ذئوؤآأققزشؤ وقوله: الموطن هدا بين الفرق تحس وأنت • يإن يؤكد 

•الأحرى المواطن أو ورقأويح.4 
يلفمحأعؤذ آلشينط\ن. همزت ين يك أمذ ين ؤقل ؤ قوله؛ ذلك ومثل 

•دتأنبمثتح؛ث4 
ذلكإن ثم توكيد. إلى ذلك يحتاج فلا المعوذتين في ورد ما وكيلك 

الخصوص.وجه هوعلى يتهدده لا 

إنىظأوتشه)التوكيدؤ تعالى قوله وعدمه التوكيد فى هدا ونفلير 
توكيد.دون من ربناءأثنأأساه ؤ وقوله؛ ، إذ( )ب 

ْن[ ٢٣]الأعراف: قوله: آدم لمان على ورد فقد 
رتإيىث!تؤ الملام: عليه موسى لمان على وورد ، )إذ( ب توكيد دون 

بأ!ّملكة لمان على ذلك مثل وورد ، [ ١٦]القصص: ه ل ألمر متى 
[٤٤]النمل: ألمنلم\بمه حب ين ّلبمن ثع ؤأغلمت دئى ظلمت رُس-إيى اك قؤ 

النفس.فللم مقدار على وذلك د)إذ( بالتاكيد 
والقتل، عليه فقضى وكزه حين المعلى قتل بعد ذلك قال موسى فإن 
فأكدالعباد بحق متعلقة وهي آدم، معصية من أكبر وهي كبيرة، معصية 

,ؤ فقال: بإذ الفللم 
تعبدكانت فإنها كله، ذك من أكبر فهو ها لفسبأ ملكة ظلم وأما 
[٢٤]النمل: آسه يؤن للئني،س دنأجدلأأ ؤينمها ؤحديها ؤ تعالى: قال الثمي، 

ؤأسلمتؤ قائلة: الإسلام في بالدخول ذللثخ عن ونابت، بإذ الفللم فاكدُت، 
لأنهموسى؛ قال كما لي( )فاغفر تقل ولم آدشذه؛ تيب ش ثص ثح 

[،٤٨لالنماء: إلمحلأبمفثأنثنقبجه ؤ تعالى: قال مغفرة، الشرك مع ليس 
قبله.ما يجلمؤ والإسلام الإسلام، في الدخول إلا لها سبيل ولا 



٣٥ ٠٠الفلق سورة ا المعوذسن تقيسير 

التوبةتمحئ معصية هذه لأن ؛ المغفرة طلب فإنه مومحمى أما 
وهدا، كله قاصدا يكن لم فانه ، العمد الفل من ليس لأنه والامحتغمار، 

والأراستغفالأبالتوبة يتدارك ما 

علىبها التأكيد كان كما انمصية، قدر على بإف التأكيد أن فانفح 
الاستعاذة.تقضيه ما قدر 

)الفلق(:

كله.الخلق هو I وقيل المح، هو ت وقيل الفجر، هو 
معانيهاوكل ، اللفظة هده محاني أصل وهو • الشق ت الملق وحقيقة 

.. الشق. ت ^٠؛ ٥١١®! العرب( )لسان فى حاء إليه. تعود الأحرى 
وقال، ؤه،إةأسهاِؤآكوأيروثه التنزيل؛ وفى الخلق• والملق؛ 

والسحاببالمات الأرص يلي وكيلك . )حالق( معنى في وفالق بعضهم؛ 
حمحفالملق ، انفلاق عن أكثره أن للث، تين الخلق تأملت ؤإذا ، بالمهلر 

وفلق. . انشق. به؛ المكان وانفلق ذلك. من الصبح وفلق ، المخلوقات 
ارحاج!قال ه هاتيآلإصةاج ؤ تعالى; وقوله وأوضحه، أبداه الفجر! اممه 

شاقمعناه يكون أن وجائز الإصباح، حالق ت معناه يكون أن جائز 
منانفلق ما بالتحريك: والملق، حالق. معنى إلى راجع وهو الإصباح، 

راموكد الفجر، هو وقتل؛ بعينه، الصبح هو وقتل؛ الصبح، عمود 
•• • الشد معنى إر 

.. إشكال. بحد الحق بيان والملق؛ ، كله الخلق الملق؛ ويمال؛ 

هوالمح، ئلق مثل فتأتي الرؤيا يرى كان أنه الحديث؛ وفي 
١وإنارته،، صووه باكحريك! 

الرب)فالق('اا/؛ا/السان 



مؤ ٣٦
عنهيفلق الليل لأن الصبح؛ ت والفرق ررالملق ت )الكشاف( في وجاء 

ملقمن أبتن رم المثل؛ في يقال ، مفعول بمعنى نتل ، ويمرق 
والجبال، المئات عن كالأرض ، الله يقلمه ما كل هو وقيل . . الصبح(. 

والحب، الأولاد عن والأرحام ، المتلر عن والسحاب ، العيون عن 
ص.ذلكا< وغير والنوى 

عزوافه . . فلق. كنه الخلمق أن ارواعلم ت المم( ير )المفقي وحاء 
عنالأرض وفالق والنوى، الحب وفالق ، الإصاح فالق وحل 

ومنه. . . وفرقافلقا الظلمة: عن المنصيع المسح ويمي . . البات. 
فلما((ومحناه لموسى، البحر يلقه 

•الفلق معاني أشهر أن يمحن ذلك ومن 
عرماريه وحص له، معنى أشهر وهو الصبح، - ١ 
•ذلك من الصبح وثنى المخلوقات، جمح — ٢ 
إشكال.يمد الحق بيان — ٣ 

كالمصصمفعول امم فهو شق، أي ملق، ما كل هو الفلق: - ٤ 
،[ ٩٥]الأسام؛ هإد<آثهداِدآثنيآلئوكنه ؤ تعالى؛ قوله ومنه والهمل، 

الأحرى.اJهاني وهوأصل ، [ ٩٦]الأنعام: فاِلقالإمه وؤ 
تمنها ودولع أسباب له بالذكر الفلق وتخصيص 

همومهوزوال الليل ظلمة بتبدد مشعر الصبح- -وهو الفلق إن 
وترقبالليل من الشكوى نسمع ولدا الفرج. بمجيء ومشعر ومخاوفه، 

.٣٦٨/٣الكشاف )١( 

 )١٥٦٢٣٧١^)٢.
.٢٧٩م/العاني• روح انظر )٣( 



٣٧الفلقسورة / المعوذتين تفسير 

ويتمتئالليل يستطيل والخائف والمهموم المريض فان ، للصح الهموم 
الشاعر!قال ، الصح ومجيء ذهابه 

همهعازب اللمل أراح وصدر 
الأخر:وفال 

ميولهأرحى الحر كموج وليل 
بمالمهنمطى لما له فقلت 

انجلألا الضل اللل أيها ألا 
الأخر:وقال 

سلاسل ي فت أزي
شيءأنب ههتا الفلق فذكر 

لعده.

جانبكل س الهم علته تداعئ 

لمتلميالهموم أنونع بعلق 
بكلكلاء ونأعجارا وأردف 

بأمثلمنك الإصباح وما يصح 

لمبح الصببال مأم 
وقبإذا الغامق ذكر وأنه خصوصا 

لأنالقيامة؛ يوم من أنموذج لأنه بالذكر المسح خص إنه ونيل: 
والمحالموت، أخو والوم كالقبور، والدور كالأموات، الخلق 

٠ذلك غير وقيل والور، كاليعت 

منفيه لما الفلق( )يعني اءوتخصيمه البيضاوي(: )ضير في جاء 
يومفاتحة ومحاكاة النور، بسرور الليل وحشة وندل الحال، تغير 

أنقدر العالم هدا عن الليل فللمة يزيل أن قدر من بأن والإشعار القيامة، 
,٢١١يخافه(( ما به العائد عن يزيل 

ظهورمبدأ هو الذي المح هو ررالفلق: القيم(: )التفسير في وحاء 
فيأويالليل، في الممدين وعكر الظلام جيس يهلرد الذي وهو النور، 

أوكن أو سرب إل طريق قاطع وكل لص وكل مند وكل خبت كل 

٠٨١٤البيضاوي تفسير ( ١ ِ 



٢^٠^^صإلصأئ ٠  ٣٨
إلىبالليل انمشرت الي والشياطين ، أححرتهاإلى الهوام وتأوي غار، 

.، ل  ٠١لها ومحا أمكنتها 
لوجوهالتعوذ في الفلق تخصيص أن للرازي الكبيرا )التفسير في وجاء 

هداكل عن الشديدة الظلمات هذه إزالة على القادر أن ررالأول منها: 
ويخشاه.يخافه ما كل العائد عن يدفع أن أيصا يقدر العالم 

فيالإنسان أن فكما الفرج. لمجيء كالمثال المحبح ؤللؤع أن • الثاني 
لطلؤعمترقتا يكون الخائف كيلك الصح، لهللؤع منتفلزا يكون الليل 

النجاة.صباح 
كلحميكون الفللأم ش الإنسان فإن كالبشرى، الصبح أن الثالث: 

فلهيابالفرج، وبثر بالأمان صاح فكأنه الصح ظهر فإذا وصم، على 
.. السحر, وقت في حفة ومهموم مريص كل يجد السب 

يوممن أنموذج لأنه بالدكر الصبح خص تعالى أنه يحتمل • السادس 
.،٢١كالقبور(( والدور كالأموات، الخلق لأن القيامة، 

الفلقلفظ أن ذلك سب، من لأكثر الصح على لفغل)الفلق( واختار 
الليل،ظلمة عن الصح صوء انشقاق معناه لأن والحركة؛ بالتغير مشعر 

^لإصتاجه،ةاِفي ؤ ومنه والحركة، التغير على يدل والملق الانفلاق وأن 
الوقت،تعيين تفيد وإنما ذاك، تفيد لا فإنها )الصح( كلمة بخلاف 

وزوالالليل، بظلمة المسح نور وتبدل الأحوال، بتغير الفلق كلمة فتشعر 
والتبدل.التغير هذا الصبح كلمة تفيد ولا الضيق، بعد والسحة الهموم، 
لففلمن أعم )الفلق( لفظة أن أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا 

،كلهامرادة معانيه تكون أن ويمكن معنى، من أكثر لها وأن الصبح، 

.الممسر١^١٦٥)١( 
. ٠.٢٨  ٣٢٧٩! ٠ انماني روح وانظر ، ادكٍرأّآ/\\،ا_لإا،ا التمر )٢( 



٣٩؛؟ا4 اسق سورة ر سرانموذتين 

فاحتيار، المسح كالمة بخلاف المعنى، في نومتا يفيد )الفلق( فلفظ 
)الفلق(أولى.لففل 

فالرب، ههتا شيء أنسب الفلق إلى ؤإنحافته )رب( لفظ واختيار 
بربفالامتعاذة ، والمرقد والعالم والقيم والسيد والمربي المالك معناه 

أنبعنها بمدر ما ثرور من أمرها على والقائم ومالكها الخلوقات 
،شرورها وكف كفها على القادر فهووحل.ْ ، به المستعيذ إعاذة فى شيء 

٠أمره فتطع يأمرها فإنه 
وءالعنه ويدفع ويرعاه رعايته فى هو من يحفظ المربي إن ثم 

•رالرب، معاني ْن والمربي ، الشرور من ويحميه 
جهتين!من مناب )الرب( لفظ فاحتيار 

،عليه الخميتلر وريه وخالقه مالكه فانه ، منه المستعاذ جهة من 

ولذا، ورعايته حفظه على والقائم مربيه فإنه ، به المستعيذ جهة ومن 
والقياموالحففل التربية محنى من فيه ّ الاستعاذة ْع )الرب( لففل كثر 

•'تعالى قال بالأمر* 
هميهمؤن أن عذن ^ ُؤ • وقال ، [  ٩٨-  ٩٧ت ]المؤمنون ه تمحنروي أن 

الثم َلمل تن وتهًظم إرن< عدق مهمت.>.إذ ؤوهالا •؟[وقال؛ لالدحان: 
[.٢٧]غافر: يوينفريجآلمثابه 

سائرمن أوقع ههنا )الرب( ارولففل البيضاوي( )نمير فى جاء 
٢.ل ١، تربية الضار من الإعادة لأن ؛ أسمائه 

ذلكفإن ، ودواعيه أمحبابه له الاستعاذة مع )الرب( لففل غير وذكر 
عليهامريم استعاذة فى ذكرنا كما ، والسياق المقام يقتضيه ما بحب 

.٨١٤اكزيل أنوار )١( 



مؤ ٤٠
أىاختيار من اسسب مرورها من المخ^وقاأت لريا فالاصتعاذة ، السالآم 

آخر.اسم أو لفظ 
ءو

،مصدر0 كان أيا شر كل فيه فيدخل ، حمينا مخلوقاته شر من أي 
شرمن ®أي المعاني(؛ )روح في حاء الشرور، جمح ذلك فاستغرق 

والاختيار،الطباع ذوات من كان ما كائنا وغيرهم الثملين من حلقه الذي 
..وغيرها.البدنية للمضار الشر عموم والذلاهر 

الإنسوثر والاحرة الدنيا في شر لكل عام هو ت الأفاضل يعص وقال 
الذنوبوشر المار، وشر والهوام، باع الوشر والشياطن، والجن 

بحيثحلق ما تعميم وظ-اهره العمل، وسر المئس، ومر والهوى، 
القهرسول بها لمتعيذ ورة الزول ذلل يأبى ولا المستعيذ، نفر مل ي

.٢ ١ وسيمءا عليه تعالى اممه صلى 
ليتناولوذلك حلق، من شر )من يقل؛ ولم بنثرماحلقه ؤ وقال؛ 

شر)من قال؛ لو فإنه غيرهم، عن أم العلم ذوي عن صدر سواء ثر، كل 
منؤ فقالI العلم، ذوي من الصادر بالشر خاصا ذلك لكان خلق( من 

•قوله في يدخلون العقلاء فإن وغيرهم، الحلم ذوي ليشمل سرماحليىه 
جهتين؛من ا-ءلد4 مؤ 

وذلك، العقلاء وكفات يعقل لا ما لذات تستعمل )ما( أن الأولى! 
وماؤ وقوله؛ ، ٣[ لاكا»: ؤ I تعالى قوله نحو 

)ما(في فيدخل ، العلية ذاته على )ما( فاطلق ٣[ ]اليل: •خلقآق؛وولأقه 
وغثرْ•العاقل 

روحاوعاني-مآ/-ا/آ_اارمآ)١( 



١٤  ٠٢اكلق سورة / المعوذتين تئسير 

فإنه، التغلب باب من ذلك في يدخلون العقلاء أن الأحرى؛ والجهة 
بحسبالعاقل غير على العاقل أو العاقل، على العاقل غثر يغلب قد 

الأصللأن وذلك العاقل؛ غير تغليب يحن وهتا والمقام، القصد 
فيجاء العاقل، غير تغليب فحن عاقل، من نر بمدر لا أن والأولى 
لففلةتحت والإنس الجن إدحال جاز ®ؤإنما I للرازي الكبير( )التفسير 

لفغلةامتعمال حن العقلاء غير جانب فى حصلت لما الغلبة لأن )ما( 
العبرة؛الأغلب،<لأن ؛ فيه )ما( 

)ما(لأن ؛ حلق( الذي ثر )من يقل؛ ولم ه حلى ثرما ثن ؤ وقال؛ 
)ما(وأما ، غيره يثمل فلا المذكر للمفرد )الذي( فإن ، )الذي( من أعم 

)من؛ قال، لو فإنه ، وال٠ؤنثا المذكر ، والجمع والمثنى للمفرد فتكون 
الذكور.من واحد شيء شر يعني لكان حلق( الذي شر 

وقد، المؤنثة للمفردة )التي( لأن حلق( التي شر )من ينل؛ ولم 
ولا، اشتريتها( الني الكتب هي )هذه I كقوللث، العاقل غير لجمع تستعمل 
أو، حلق مما واحدة بشر إما الاستعاذة فتنحصر ، العاقل لجمع تستعمل 

،العقلاء من الصادر الشر ذلك يشمل ولا ، الحقلأء غير من مجمومة ثر 
أولى.)ما( فكانت، 

اللاتيثر )من القول: من أولى ه -غلق نا ثز من ؤ تعالى: وقوله 
الما لجماعق أيصا وتكون ، الإنايث، مختصة؛جماعة )اللاتي( فإن حلق( 
•العلم ذوي من الذكور يثمل فلا الذكور، من يعقل 

خاصة)الذين( فإن ، خلق( الذين شر )من القول؛ من أبما أولى وهو 
فكانت،العاقل، غير ولا الإنايث، فيه يدخل ولا الحقلأء الذكور ؛جماعة 

I ٩٣/tYالكبير التمر 



دئللأ  ٤٢
•وجه كل على غثرها من أور رماء 

ءإو

؛نقزعاًؤ،لآاومحهوؤ 
قولهومنه ، الظلمة والغق! ، ا اعتكر إذا اللل الغامق! 

فيح1ء [ ٧٨لالإ,ماء: ه آيل تق إك آشى ثؤك لِ\ر ؤ تعال: 
الليلوعق ٠ • انصبت• • . تعق• ماء الارعمت العرمحبا: زلمان 
•• ظلمته• الليل؛ وعنق • • وأظلم• انصب . • وعنقا• عنقا يغز 

أيأعسمى، أعسى الغيم؛ يوم لؤذنه قال أنه حيثم بن الربيع حديث وفي 
إظلامها،وهو الليل، ينتق حتى الغرب أحر 

أو، شيء كل في الدخول ت والوثوب ، شيء كل في دخل )وقب(: 
فيحاء ، الماء فيها يجتمع نقرة أو ام؛ والوقب; ، الوقب في الدخول 

الجبل؛في والويب • وقب واحدها الكوى، : ااالأوقاب الرب(: )لمان 
دخل• وقتل دخل، ؛ وقبايقب الشيء وقب • • • الماء فيها يجتمع نقرة 

••فىالوقب•

•• وأظلم• شيء كل في دخل إذا ت وقب إذا الليل، الغاض: الفراء: 
وقتا"وقب فقد غاب ما كل وقيل؛ ، شيء كل في الدخول والوقوب! 

غابت،والمص؛ أظلم، الليل: *وقب المحيهل(: )البحر وفي 
•• الناس• على ودخل أظلم ووقب: اللل، والغامز: • • حل• والعذاب: 
والحشراتوالهوام الشياطين تنبث فيه لأن شره، من أستعين• البارئ والغامق: 

•• الفتاك•وأهل 

.r\\lrالكشاف)١( 

٠)غسق( العرب لسان )٢( 
سمالمب)وأب()٣( 





المح؛آلآردج  ٤٤
وقللدغت، إذا الحية إنه وقيل: القمر، معانيه من أن ذكر فقد وحده، 

ماثرور من الاستعاذة فتكون الليل، ذكر من أولى ذكره فكان • ذلك غير 
•الليل فيه ويدخل أعم هو 

الغقمع الوثوب لنقل اختيار أن أحرى ناحية ومن ناحية، من هذا 
الليلأن ذلك تعبير، وأحمل استعارة أحن فهو الدخول، لمقل من أولى 
فالعالمكالقرةالماء. فيها يجتمع كما نمرة في ويجتمع محللامه ينصب كأنه 

منعادة يكون والأنصاب شيئا. منها يترك فلا محللامه الليل فيها بمب 
علىينصب إنما والليل ذلك، فيه يشترؤل لا فإنه الدخول خلاف فوق، 
النقرة.فى الماء ينصب كما فوق من الناس 

تيقال ، الامتلاء الغق ®أصل أن أخرى ناحية ومن ، ناحيةمن هذا 
جوفذا كان لما يقال والامتلاء . دمعااا امتلأت إذا العين غسقت 
،الماء عين أو الكوة، أو ، النقرةوهو الوقب ومنه ، ونحوهاكالنقرة 
يانصابيملؤها الليل فكأن ، سيء أنب الوقب مع العق فاختيار 

وأنب.أولى بذلك التعبير فكان ، فيهاخللامه 

معينتاب وقب إذا بالغاسق التعبير أن كيف أخرى ناحية س لنر يم 
الصبحوبرب الفللمة، ص النور برب يستعيذ فإنه الصبح، بمعنى الفلق 

إذاالغامق فإن ، أيثاالعام بالمعنى معه يتناسب وهو • الليل ثرور من 
معانعدة له الفلق وكذلك أفللم، إذا الليل أشهرها معان عدة له وقب 

ومزثزعامؤ،ؤ قولهI الفلق برب الاستعاذة فناست الصبح، أشهرها 
حال-كل 

عقيدةتتضمن وقب إذا غاسق شر من الفلق برب والأستعادة 

روحاسنى-ماار^)١( 



٤٥ ٠٠الفلق سورة ا المعوذتين تفسير 

ويمحوهاالظلمة يزيل فهو ، واحد والظلمة النور إله أن وتفيد ، التوحيد 
،وقب إذا الغامز ثر من - النور وهو — الفالق برب استعاذ فقد ، ثاء إذا 

إلهفهو شرورها ويزيل يزيلها الظلمة ورب النور رب فهو ، الظلمة وهو 
•قدير شيء كل على واحد 

أوه ؤإ؛- 

جمحَمبآمََ 

هنت وقيل الشريرة، والأرواح الخيثة النفوس هي ت قتل النفاثات؛ 
عليهايرقين حيوط في عقدا يعقدن اللاتي واحر الاء التأو الجماعات 

•الأحرين نفوس على للتأثير فيها وينفثن 
الجماعاتأو القوس أو اء التI راوالفاثات المحيتل( )البحر في حاء 
سوالامتعاذة . . ويرقين. عليها ويتفثن خيوط في عقدا يعقدن الواحر 

رالذلك(، عندفعلهن الشر س به تعالى اش يصيب هوما شرهن 

هأتمد ق ألأمشب كز ومن ؤ ١١المعاني( )روح في وجاء 
خيوطفي عقدا يعقدن اللاش واحر ل١ النفوس شر وص رُأى ؛ء -؛>،؛ ]١١٥

اكانبث،لخكان ذلك واعتبر للنفوس، صفة فالفاثات ، عليها وينفس 
الشريرةوالأرواح الخبيثة النفوس جهة س هو إنما المحر تايير أن مع 
لجميعالثر بشمول للايذان أو للعهد إما وتعريفها . . منها. لهلانه وّ

أى.فيه« وتمحضهن أفرادهن 
اء)التيقل؛ فلم بالموصوف، يأت ولم بالصفة جاء قد وهو 

بقيد،ذلك تقييد وعدم العموم لإرادة ذلك؛ غير أو المقوس أو المفاثات( 

. a٥٣١/ المحيهل البحر )١( 
.٢٨٢روحاسنى'ّآ/)٢( 



آدي؛؛آوثل٠ ٤ ٦
٠عرهن عن ام الماء عن صدر ّواء 

)النفاثين(يقل! فلم ، الخكور بجمع يأت ولم الإناث وج«ع وجاء 
وتشمل، الإناث تشمل )النفاثات( فإن ، أيثا العموم لإرادة وذلك 

الفعل.هذا تفعل اللاتي والجماعات والنفوس الأرواح 
ولو، الفعل هذا يقحل ممن وغيرهم والإناث الأكور نفوس تعم وهي 

•غيرهم شرور يعم ولم اككور إلا يثمل لم )النفاثين( قال: 
م

,منصحاسإداحد.هوؤ 
فمهل؛حامد( ثر )ص يقل: ولم -ثلميه إذاؤ بقوله: الحامد فيد 

صررفلا يحد لم إذا أما ، حد0 عند يكون إنما الحامد مر أن ذلك 
،وقت كل في يحد لا ولكنه بالحد متصفا ان إنيكوى قد فإنه ٠ منه 
وليسسائق( و)هذا ، كتابة حالة في هو وليس كاتب( )هذا تقول! كما 
.قيادة حال في ليس وهو قائد( )هذا I تقول وقد . سوق حالة فى هو 

منهليس الونت هذا وفى ، حد حالة غير فى الحامد يكون قد وكذلك 
قيدهولذا ، حد إذا عنه الثر يصدر ؤإنما ، عنه صادر مر ولا صرر 

؛قوله:ؤاذا.كثده.
•بقوله الحاسد ثر ممحانه تقييده اروتأمل ت القيم( )التفسير في حاء 

يرتبولا يخفيه، ولكن حد عنده يكون قد الرحل لأن حثيه إدا ءؤ 
بيده١١ولا ولا؛لسانه بقلبه لا ، مابوحه أذى عليه 

ثده:نمنشز-ثاسدإذا ؤ قوله: في المعاني( )روح في وحاء 
الشرمقدمات بترتيب بمقتصاه وعمل الحد من نفسه فى ما أظهر إذا ارأي 

. ٥٨٣اشيرام )١( 



٤٧ ٠٠اسق سورة ر المعوذتين ^سر 

ا.أ وفعلا(، قولا بالمحمود الأصرار ومبادئ 
كلمةلأن ؛ حسود( ثر )من يقل؛ ولم ^ حامد شر ؤمن ؤ وقال؛ 
،والمبا]غ المبا)غ غير أي ، والحامي الحول يثمل لأنه ؛ أعم )حامد( 

إذافانه كامملاب، وذلك حبه، فى حامدا كان حد إذا الحسود فان 
صادقايكون قد الكذاب لأن ؛ دائما وليس كذبه وقت في كاذبا كان كذب 
إذاحوي مر )ومن قال؛ فلو . الكذوب( يصدق )قد قيل؛ وقد ، أحيائا 
ؤمنءؤ قوله؛ بخلاف ، المبالغ غير الحاصد يثمل لا ذلك كان حد( 

حميعا.يعمهما ذلك، فإن حسده إذا شرحامد 

باسمفيأتي العقد( في المافثات مر )ومن إذن؛ يقل لم ولم تقول؛ وقد 
الحامد؟في فعل كما وغيره المبالغ ليشمل الفاعل 

صيغةحاء )الحمد( فقال؛ كثرة جمع )العقدة( جمع لما إنه • فنقول 
العقد.كثرة المبالغة صيغة فى الكثرة لتناسب المبالغة 

أفردإذا فانه ، 4 وؤؤؤخدو٦^،ه قوله؛ هذا ونفلير 
حاءالغيب جمع ؤإذا هعنارآكّاه، فقال؛ الفاعل يامم حاء الغيب 
القرآنفي وقع حيث وذلك ه آمحأوب علنم ءؤ فقال؛ المبالغة ؛صيغة 

قوله؛ورد فانه الغيوب، كثرة الحالم في المبالغة لتناسب وذلك الكريم، 
قوله؛وورد الكريم، القرآن من موصعا عشر ثلاثة في ه لعب أ 4
•مواطن أريعة قي لحآ'ذأوبه عؤ 

لماأنه وذلك ، أنب آلممده ك ءؤآلنمنث2ت قوله؛ أن فاتضح 
الشث.كثر الحقد كثرت 

؛منهاالسورة فى أحرى أمور وهناك 

a٥٨١/المسل البحر وانظر ،  ٢٨٤•ّآ/المعاني روح 



امح؛ا1<ثث^^١^٥^١ ٢  ٤٨

وينؤ ثرما بن ؤ ت فقال مطوق كل في شر( )من كرر أنه 
•مثلا يقل ولم ؤمزسزحامده ؤ وينئرآقدنكت4 ؤ ثر-ءاثّؤاه 

وغامقحلق ما شر )من ولا حاسد( وشر الفاثات وشر حلق ما شر رمن 
المدكورJنمن كلأ؛ أن على للدلالة وذلك وحاسد( والفاثات وقب إذا 

.شره لعظم الاستقلال وجه على منه الاستعاذة تنبغي 

التعبيرهذا فإن والنفاثات( وغاسق حلق ما شر )من •' قال لو ما بخلاف 
فقد، منها واحد كل انفرد إذا لا اجتمعت إذا شرها من الاستعاذة يحتمل 

)لات تمول كما ، وحده كان إذا منه شر ولا شيئين اجتماع من الشر يكون 
والمار(•المزين تحمل 

وقبإذا وغاسق حلق ما شر )من • قال إذا المعنى يحتمل ومحي 
وقبإذا الغاسق من واستعاذ ، حلق ما شر من استعاذ أنه ( . . . والنفاثات 
المماثاتومن وقب إذا الغامق من الاستعاذة فتكون ، والحامي والفاثات 
،شره من لا ه نفالليل من الاستعاذة فتكون ، شرورها من لا والحامي 

كلمةعلى العطف محيرنا إذا وذلك ، مرورهن من لا أنمهن الفاثات ومن 
شرورمجن الاستعاذة هو الراد أن مع حلىه شرما ين ؤ قوله! في )شر( 
•هم أنفمنهم لا هؤلاء 

'•تقول كما ، واحد شر لهؤلاء يكون أن أيصا المحنى يحتمل وقد 
الأولىالجملة ففي وحالي( محمد أخا رأيت و) حضر( وحالي محمد )أحو 
وفي، )حضر( ت قولما بدليل ، واحد شخص وخالد محمد أخا أن يتعين 

التقديروعلى شخمان. وأنهما واحد شخص أنهما يحتمل الثانية الجملة 
*المعنى يكون الثاني التقدير وعلى ، أخاهما رأيت المحنى يكون الأول 
•أولى واحد كل ْع الثر تكرار فكان ، خالد وأخا محمد أخا رأيت 

)من(ذكر لأن النفاثات( وشر غامق وشر حلق ما شر )من • يقل ولم 



٤٩ ٠٠الفلق سورة ا تفسير 

التكرارفإن وآكد، بالاستعاذة صف كل استقلال على أدل واحد كل في 
■التوكيد يفيد 

تفيقول منه تعاذ مكل من الاستعاذة لفظ يكرر لم ولم تقول• وق- 
شرمن وأعوذ وقب إذا غامق شر من وأعوذ الخلق برب أعوذ رقل 

وقلؤ فقال؛ الكريم القرآن من آحر موطن في كررها كما ( • • • النفاثات 
تالمؤ*~دنآؤيبأنثمحممؤنه بلف محأعؤذ منبك تتمذ 

فيوهي ، وأقوى متعلقها ذكر من آكل الاستعاذة تكرار إن فنقول! 
،فيها تكرارها فانبغى ، )الفلق( سورة فى منها أقوى )المؤمنون( مورم 

تذلك إيضاح ؤإليك ، )الفلق( محورة بخلاف 

رملبممت. يما أءلم محق لحثنألكيثه يآ آؤ آدئع ؤ : تعالى قال 
هبمئتحؤ أن تت اف محأعؤد . همنت ين إك أمد ثن 

وهدا، أحن هي بالي السيئة ييسر أن سبحانه فامره -٨٩[  ٩٦]المؤمنون; 
كما، بمثلهاالسيئة يدفع، أن الأصل إذ انية، الأنالنفس على يشق أمر 
ؤعنيأعثJئوقال: [، ٤٠]الشورى: ظهاه سثه ؤو-؛هنواسثمح تعالى؛ قال 

كانذلك عن عفا فإذا [ ١٩٤]القرة: ماأغثدئ عثهعوؤم
•الشن على وأشق أجمل 

ربناأمره وقد ، النفس على حدا ساق فهدا بالإحسان السيئة مقابلة أما 
يهللبلم فإنه ، حميعا ذلك من النفس على أسق هو يما السيئة يدغ أن 

،أحسن هى بالتي يدفعها أن منها طلب بل ، بالحسنة السيئة يقابل أن منه 
فإن، السيهلان على وأسد النفس على شيء أشق وهن-ا التفضيل، بصيغة 

إنالعدوان إلى وتدفعه محنتهمزه بل ، هدا لمثل الإنسان تلع لا الشياطين 
يحدما وكل ، للقس والثأر للكرامة طلبا بالمثل الرد إلى أو ، اّتهلاءت، 

همزاتمن نستعيد أن ربنا طل_، وههنا ، النفس على أمحق كان ذلك، 



أدمح؛'مدءههصا ٢  ٥٠
.هذامثل الفلق مورم في وليس ، حضورهم ومن الشياطن 
همزاتمن تعسذ يأن أمرْ أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 

النحى،والهمز• ، ووساوسهم زغاتهم • اطن ايوهمزامت المماطن، 
علىليحثها ينخسها أي ، بحديده يهمزها ورائضها الدابة راكس، أن وأصله 
علىويحثه ويدفعه ينخه أي ، الإنسان يهمز كأنه الشيطان فإن ، المشي 

الدابة.مع الرامي يفعل كما ، العصية 
منيستعيذ أن تعالى ارأمره الأية! ^٥ في المحيتل( )البحر في حاء 
العصيانعلى حثه عن عبارة الشيهلان من والهمز ، الشياطين نخات 
]منتحيذ يأن أمره يم ، ك%رع الدابة الرائفس يهمز كما ، به والإغراء 

الالى العضسا ؤرة بالسيهلانا همز ر وف٠ ٠ ٠ عنده حفورهم 
حضورمن بالاستعاذة أمر أنه والذلاهر . , ه. نففيها الإنسان يملك 

.٠٢٠اكأطينفىلكوك• 
،منه المرة جمع والهمزات ، النخس ررالهمز! )الكشاف( في وحاء 

علىالناس يحثون الشياطين أن والمعنى! الرائص. مهماز ت ومنه 
علىب حثا الدواب الرامحة تهمز كما ، عليها ويغرونهم العاصي 

المكررربه إلى المبتهل بلففل نخاتهم س بالتحوذ أمر . . المشي. 
حوله((ويحوموا أصلا يحضروه أن س وبالتعوذ ، لندائه 

حالكل في حضورهم ص واستعاذ ، الشياطين همزات س فاستعاد 
حضورهفإن ، وحضوره همزه ، سر كله الشيهلان فإن ، لأحوال اس 

لايكوزإلالشر.

السياق،يقضيه ما وهو  ٤١٩،"/حيان لأبي الحرا من الماد )الهر من زيادة )١( 
مانهلة.أنها والراجح 

. ٦٤٢٠; اسط البحر )٢( 
Tn،\/Yالكشاف )٣( 



٥١ ٠٠الفلق سورة ا المعوذتين تقسير 

ماكل من شر الخيطان إن يم الفلق. صورة في مما أشد هتا فالامتعاذْ 
،حلق ما محر من الملق محورة قي استعاد فقد ، آ رالقلق محورة في ذكر 

منشر بعضها تعار iمخلوقامح ، متعددة شروزا جمع مطلق أمر وهذا 
نعلمما وشر الشر، كثير وبعضها الشر، قليل بعضها يكون فقد يعص، 

لإأاشتطننصjصرؤؤ ت تعار مال كما عدونا، فهو الشيطان، مخلوقاته من 
مخلوقأكثر وهو ، كثيرا ربنا منه حدرنا وقد ٦[ ]فاْلر: ه عدهما 

منهالاستعاذة رينا طلب ولذا ، يتهددناشر أكبر فهو ، لنا العداوة يضمر 
آلثنaاتيثى يرعنك وإما ؤ تعار! قال القرآن. من عديدة مواضع في 

ؤئدام؟تآوالوقال: ، [ نمك٦٣، ٢٠•]١^١٧ ثرعهآسدأق4 
.[ ٩٨لالحل; آفيي،ره ئآستمديأفين

أشدهاكثيرة شرور تع وفيه وقب، إذا الغامق شر من اممتعاذ لم 
أومنالشيaلان، وساوس س كلها وهل.ه ، العقلاء من بمدر ما وأحطرها 

ه.الطازنف

وسوسةس يكون إنما وهدا ، العقد في النفاثات محر من واستنعاذ 
وعمله.ؤإعانتته الشيهلان 

الشيهلانس بهمز يكون إنما حده فان حد، إذا الحاسد شر ونحوه 
حضورهوما الشيطان، بحضور يكون إنما كله وذلك ، له وتزيينه ونزغه 

•والشر والنغ للوسومة إلا 

همزتآلثيطن.من ك مذ ثن ؤجل ؤ نوله؛ ر الاستعاذة كرر ولذا 
.أتب مكانه في تعبير كل فكان ، الفلق محورة دون محتميياه أن )jC همأعهمذلف 

هصف يك آءود رن ومل ؤ إ قوله ر المعار( رروح في جاء 
فيحور حضورهم من أى ه بمممون أن همت ؤأعهمدثإئ ررؤ : 4 • • ■ آلشينط؛ن 



٢. ٥٢

بالتعوذالأمر بعد الحضور من بالتعوذ الأمر وفي . . الأحوال. ، ر ]من[ حال 
الداءتكرير مع الفعل ؤإعادة ملاستهم، من اكحدير في مبالغة همزاتهم من 

الاستدعاء،في الابتهال نهاية وعرض ، به بالمأمور الاعتناء كمال لإظهار 
الوم((إرادة عند وحضورهم الثساطين همزات من المموذ وين 

السورةفى منه المستعاذ رتب أنه السورة فى الأحرى الأمور ومن 
•والخموصن العموم وبحمب ، والمله الكره بحمتا 

كليشمل وهو ، شرما ين ءؤ ت فقال وأكثره شيء بأعم بدأ فإنه 
،وقب إذا الغامق ثر وهو وأقل منه أحص هو بما أتبعه ثم مخلوقاته. 

يماأتبعه ثم منه. وأحص الكثرة في الأول دون وهو ، يحل إذا الليل وهو 
إذاالليل من أقل وهى ، الحقد في الفاثات شر وهو وأقل منه أحص هو 

أحصهو يما أتبعه ثم متعددة. وشروره يوم كل يدخل فالليل ، وما 
حد.إذا الحاسد ثر وهو وأقل 

الحاسد،وأفرد حمحهن أنه ذلك أعم، وعملهن أكثر، الحقد في فالفاثات 
كثير.أنهن شلث، ولا ، الواحر والنساء الشريرة الأرواح هن والفاثات 

الكثرة،على الدالة المبالغة صيغة على بهز وحاء الأستغراقية بأل عرفهن ئم 
.الحسد بوقنا وقيده ونكره الحاسد أفرد أنه حين في بوقنا، هن يقيل. ولم 

،الشرور من واحد بأمر يختص لا العقد في الفاثات عمل إن ثم 
عملفيكون ، ؛الحل. مخصوص فشره الحاسد وأما ، متعددة فثرورهن 
وأكثر.أشمل است 

تشملفقل. ، ، بموصوفمقيدة غير مهللقة صفة المماثات إن ثم 

ا،ادهلة.أنها والراجح ، السياق يقضيها زيادة )١( 
روحاسنىحا/آ^)٢( 



٥٣ ٠٠اافإق سورة ا المعوذتين تقسير 

فهوالحامد أما ، واحر الوالماء الشريرة الأرواح وعموم الشيامحلين 
.تعدداوأكثر أعم وشرهن أكثر فالنفاثات ، ان إن

،العقد في النفاثات بخلاف ، الثر عنه بمدر حاسد كل ليس إنه ئم 
وقد. الخاص إلى العام ومن ، الملة إلى الكثرة من تدرج أنه اتضح وبهذا 
إذ، شرها لخفاء هده حصى يم ، ه حلق ما شر ين ءؤ فقال! أولا ارعمم 
حيثمن بكيدك المداحى العداة ثر ! وقالوايعلم. لا حيث من يجيء 

را،.تشعر(( لا 
فيتعميم شرما ين ءؤ قوله! قلت! ارفإن )الكشاف(! في حاء 

والنفاثاتالغامق من إحل0 الاستعاذة محنى فما منه، يستعاذ ما كل 
والحامي؟

الإنسانيلحق وأنه ، أمره لخفاء ثر كل من هؤلاء شر حص قد قلت! 
الذيالمداحي الحداة شر وقالوا! ، به يغتال كانما يعلم لا حيث من 

.، أ تشحر(( لا حيث من يكيدك 
؛)النفاثات( وعزف و)حامد( )غامق( نكر أنه أيصا الملاحفل ومن 

كلولا ، الشر فيه يكون غامق كل وليس ، ثريرة نفاثة كل لأن ذلك 
ورب ٠٠. ، ل بحض دون بحض فى يكون ؤإنما ، الضرر مته يكون حاسد 
فيإلا حد )لا ومنه ، الخيرات في الحد وهو ، محمود حد 

•تمام أبي قول ومنه ، اثنتيزآ 
رنيحامي(( المكئمات ش حامد وما 

البحر)١( 
TnA/Yاصاف")٢( 

.1٨١٥نواراكزيل ،"ا/ارا-مآانظرالكثاف )٣( 
.خ/امه الممط البحر )٤( 



سزصصا٠  ٥٤

ومنؤ I فقال )إذا( بالظرف والحامحد الغامحق ند إنه ثم 
شرأن وذلك ؛ الفاثات يقيد ولم حده إذا ثرحامد و,من ؤ ، ه وقب 

وكيلك،الشر. إليه ينسب فلا يدخل لم إذا أما لحل، إذا يكون الغامق 
لمفانه ، النفاثات مر بخلاف ، الفنا أ>>لإكما حد إذا إلا يوثر لا الحاسد 

فيد.مقيد غير وهوواقع ، مطلق شرهن لأن ، بشيء أو برمن يقيد 
لمإذا لأنه ؛ بالثلرف والحامي الغامق اروقيد ت المحتط( )البحر في حاء 

وكيلك،الغامق. به فسر ما كل وكدللأ، إليه. منونا يكون لا الليل يدخل 
إذاأما ، يؤذيه فيما للمحود يحتال بأن أؤلهره إذا إلا حده يوثر لا الحامد 

.غيرْ،ا بنعمة لاغتمامه المحسود لا هو به يتأذى فإنما الحد يظهر لم 

٠

. ١٥٣ a/ المحط البحر 



٥٥ ٤^^٦ الناسن ساوره / المعوديين يقسير 

ثربن آلئاين. إكه آلتاين. مللف آلئايف. برب أعود و هؤ 
ألجتؤثن آلقا؛َح. صدوو ؤح همتوس \ؤى آلخق1س. ألوسواير 

ص

والإلهوالملك( الرب( وهي تعالئ الله صفات( من صفات بثلاث اسمماذ 
واحدةيمنة استعاذ حين في ، الخناس الوسواس ثر وهو واحد ثر من 

أناذلك( ، ومفصله مجملة متعددة ثرور من السابقة السورة فى الرب وهى 
الوسواسثر فان( ، الشرور تلك( س والمجت،ع الفرد على أخهلر الشر هدا 

طائلةتعت فيقع الاحرين وعلى الوسوسة إليه تلقى الذي الفرد على يعود 
والاحرة.الدنيا في والعقاب الحساب 
الوسوسةآفة وهي الدين مقرة كانت( ررولما ! المحيط( )البحر في جاء 

بصفاتمنها الاستعاذة في البناء حاء _ عقلت( ؤإن س الدنيا مضرة س أعفلم 
منالاستعاذة وفي ، المهللوب اتحد وان والإله والملكا الرب ت ثلاث 
تكثرؤإن( ، الرب وهي واحدة بصفة والحامي والنفاتات الغامق ثلاث 
.را، مه« يستعاذ الذي 

وهيالمستعيذ بها يستعيذ تعالى اف صفات س صفات ثلاث ذكر لقد 

. ٥٣٦\سم\بذحإ 



٢ ٥٦

وكلالإله، ويعده الملك ثم أولا الرب قدم وقد والإله، والملك الرب 
لسبب.ذلك 

حشيتإذا فإنك المحدور، لدغ الهلبيعي التدرج هو هدا فإن 
أولاتلجأ فإنك دفعه تملك لا مما أوعدوان ظلم عليك أووقع محيونا 

والخبرةالمعرفة بأولي وتتعين والرأي، والعلم بالمعرفة لفحه إلى 
هوالرب فإن الرب، شأن هو وهدا . هدانحو في تفحل ما إلى ليوحهوك 

إلىالتجأت بدلك يندفع لم فإذا والحلم. والموحه والمرقد المرئي 
لمأو بدك يندفع لم فإن باللك، أيصا عنه ويعبر والحاكم، السالء؛لان 

ويأحدمنه ليخلخك إليه أمرك وفوصت افه إلى التجأت حقك لك يأخذ 
حقك.لك 

فإذاوالإله، والملك الرب فهو الجهات، هده ه لتفالثه حمع وقد 
نميتؤإذا الله، إلى فالتجئ والتوجيه والعلم الخبرة أهل نحيت 

فالتجئشيء لهكل عنا الذي الإله نميت ؤإذا ، افدإلى فالتجئ السلطان 
افص.إلى 

تنزيلاالمعتادة الاستعاذة وجوه في رلويندرج ! العاني( )رؤح في حاء 
يرفعأن هم به أل؛ من عادة فإن ، الذات اختلاف بمنزلة الصفات لاختلاف 

لملكهرفعه رفعه على يقدر لم فإن ، كوالديه ومريئه لسيده أمره 
المشتكيإليه ومن الملوك ملك إلى شكاه محللامته يزل لم فإن ، وسلهلانه 
منها®المستعاذ الأفة عظم على إشارة ذلك وفي ، والفنع 

بأطواوومراحل:يمرون الناس إن ثم 
سندون ما إلى والأمحلفال الأجنة مرحلة هى ت الأولى فالمرحلة 

. ٢٨٦•■؟/،yUJIروح )١( 



٥٧ ٠٠الناس سورة ا المعوذتين تقسيير 

ؤيتولىأمرهم على ويقوم يرنهم من إلى محتاحون وهؤلاء التكليف، 
•الرب هو وذلك شؤونهم 
ذيلم ويحفظ أمورهم ينظم من إلى احتاجوا مجمع في كانوا فإذا 

.الملك ثان وذلك ، بعض عدوان من بعضهم ويحمى حقه حق 
يهللبهوما أمره ومدبر الكون هدا أمر في والنظر التكليف من بلغوا فإذا 

الإله.بامر متعلما ذلك كان حالفهم منهم 

الذيوالقيم المربي هو بحياتهم يتعلق فيما الناس يواجهه ما أول إن 
الناسص كثير على فيخفى الألوهية أمر أما الملك. ثم أمرهم، على يقوم 

علىحافيا الألوهبة أمر يبقى ونل والأبقار• الأحجار ويعبدون فيصلون 
للتيليلوالراهين الأدلة إلى جون قيحتا لهم ظاهر غير الناس من قم 
ماآحر فالإله ، صرورة يعرفان فإنهما والملك المربي أمر بخلاف ، عليه 

أعلم.واض أحره ولذلك ويعلم يعرف 
الكنفلمزيد إليه المضاف اروتكرير المعاني( )روح في جاء 
بالعاميراد أن يجوز فإنه ، تكرار لا وقيل! ، بالإضافة والتشريف والتقرير 

للتربية.المحتاجين والأؤلفال الأجة بمعنى الأول! فالناس ، أقرائه بعض 
•يومهم لمن المحتاجون لأنهم والشباب الكهول والثاني؛ 

.^١، تعالىا؛ طة المتوجهون المتعبدون الشيوخ والثالث؛ 
قاملمن اسم وهو ، الرب باسم بدأ راوأيصا •' القدير( رفتح في وجاء 

عرقفحينئذ ، كاملا عاقلا صار أن إلى عمره أوائل من ؤإصلاحه بتدبيره 
العبادةأن علم لما نم • الناس ملك أنه فذكر ، مملوك عبد أنه بالدليل 

سبحانهبثن معبود إله خالقه وأن ، مخلوق عبد وأنه ، عليه واجبة له لازمة 

. ٢٨٦اكعانيءآ/روح )١( 



fدخثق٢لآثن٠  ٥٨
لا/أنهإلهالاس«

فيهايشترك التي الأولى بالمرحلة بدأ أنه أحرى ناحية من لننفلر ثم 
صغارهاتربي الحيوانات فان ، المربي مرحلة وهي والحيوان الإنسان 

ينفلمملك إلى تحتاج لا وهي ، الرب شأن هو وهذا ، أمرها على وتقوم 
أمرها.

وواجباتحقوق وتفلهر أقرائه بين علاقات فتنشأ المجتمع يترقى ئم 
كانما سواء المجتمعات كل ثان وهدا ، لهلة الأو الملك إلى قيحتاحون 

منقم عند كانت وريما الملك. شأن وهو ، يكن لم أم دين ذا منها 
ملكإلى والانقياد التجمع من أولية والحشرات الحيوانات 

ونحوه

ومدبرهوخالقه الكون هدا أمر في يالنفلر افه خلق عقلاء يتخصص ثم 
النهج.هدا على فرتبه ، والإله الألوهنة أمر هو وهذا ، له والانقياد 

وارتزاقؤإصلاح ومعرفة علم محللأب يكونوا أن إما الناس إن ثم 
ؤإما، الناس يرب الذي والمربي والقيم والمرقد المعلم الرب فيقصدوا 

محللأبيكونوا أن ؤإما ، الملك فيقصدوا ومل3؛لان حاه ؤللأب يكونوا أن 
فهو، الصفات هذه كل لنفسه اض جمع وقد • الإله فيقصدوا وآخرة دين 

•والإله والملك الرب فهو ، محنالب كل إليه يقصد الذي الصمد 

المضافوفي ، القلة إلى الكثرة من الصفات في تدؤج أنه نلاحفل ثم 
للدارفيكون تتعدد قد فالأرباب ، الكثرة إلى القلة س _ الناس وهم - إليه 
أؤءئم• تعالى قال ، ويرشدهم يربهم رب مجموعة ولكل رنم، وللعبد رب 
بالما مثلا، رنلثت إق وقال! [، ٢٣]يومف; ه باى لحس رن، 

.،وانظراكفسرايآمب؟افحاكليره/\،«ه )١( 





امح؛آلأود٠ ٦ ٠
)ربيقال كما ، ملكا يكون لا وقد ملكا يكون قد الرب وأيصا 

إلهايكون قد الملك ثم الناس. ملك أنه فينن • . . المتاع( ورب ، الدار 
.أحد فيه يشاركه لا به خاص الإله اسم لأن ؛ إله أنه فبين ، يكون لا وقد 

أوائلمن وإصلاحه بتدبيره قام لمن اسم وهو ، الرب باسم بدأ وأيصا 
،مملوك عبد أنه بالدليل عرف فحينئد ، كاملا عاقلا صار أن إلى عمره 
وأنه، عليه وواحية له لازمة العبادة أن علم لما نم • الناس ملك أنه فذكر 

.، ١ الناس،، إله أنه سبحانه بتن ، معبود إله خالقه وأن ، مخلوق عبد 
الماص(؟ؤإله الماص )وملك ت فيقول بالواو يععلف لم ولم ت تقول وقد 

الربفهو ، متحددة ذوات أنه يقلن لئلا يحتلف لم أنه ت والجواب 
سفيها لما بالواو يعهلف ررلم أنه القيم( )الضير في جاء والإله. والملك 

أى.الإيذان؛المغايرة،، 
دربآداييىوؤ ت فقال بالضمير يأت ولم الماس كرر ولم I تقول وقد 

إلههم(؟ملكهم الماس )رب ت يقل ولم ممفآقايى.لصآقايراه 
كلمةأن ذلك وأحسن، أولى اسم كل ْع الماس ذكر أن والجواب; 

فقدالجميع، على تهللق وقد والقليل، منهم الكثير على تهللق قد الماص 
الحديثومنه ، الماس( )أيها ت بقولك، الماس س مجموعة تخاءل_، 
تعالى؛قال ، الأنصار يعتى وهو الماس( أيها علئ )أثيروا 

أنقطئا ومعلوم . [ ١٧٣عمران;زآل لؤ جمثزأ ق ١^١ش ألناسإن 
•منهم بعض همم بل لهم جمعوا الذين ولا الناس جميع ليس القائل 

ننيتلثاألناسإثاءؤ ت تعالى قوله ومنه الجمع، على تْللق وقد 

. ١٩٧اصرآم/،وانظرالتمر ذحالقاويره/ا،-ه )١( 
.٥٩٨اشم الشر )٢( 



١٦  ٠٠الياس سورة ا المعوذتين تقسير 

قدالناس فرب [. ١٣]الحجرات: يميل شؤيا وجعلكؤ دريؤى 
الناسوملك ، كثيرة أو الناس س قليلة مجموعة صاحب على يطلق 

الناسؤإله ، المرئي ناس س أكثر وناسه الملك سعب فإن أكثر، جماعته 
•الناس جمع يشمل فهو أكثر، عباده 

جماعةؤإله ملك أنه لظى ؤإلههم، وملكهم الناس رب ت قال فلو 
أوقليلة مجموعته تكون وقد غيرهم، دون الرب مع المذكورين الناس 
دونمجموعة ؤإله ملك أنه يقلن لئلا صفة كل ْع الناس فذكر ، كثيرة 

أحرى.
ناسأن ذلك الكثرة، إلى الهالة س الناس مجموعق في تدرج وقد 

ملكالربين س لجماعة يكون قد فانه الربي، ناس من أكثر الملك 
الماس،كل هم الإله ناص فان المالك، ناس من أكثر الإله وناس واحد، 
الملك.ناس بخلاف 

ذكرفي وتدرج القلة، إلى الكثرة من الصمات ذكر في تدرج فهو 
الكثرة.إلى القلة من ناسهم 

✓مم ?َم 

 yنسرآوعامنآنمايرْهي
يكونالفاء الفتوح ولعلال ئعلأل، وزن على كلمة الوسواس 

فازلزالوالزلزال، كالزلزال وذلك مميزا الفاء والمكور ، اسنا
لحركةاسم هو أي الأمم، وبالفتح ، )زلزل( الفعل مصدر بالكسر 
.، العروفة١١الأرض 

وهوكالثرثار وذلك الفاعل، اسم بمعنى وصما نعلأل يكون وقد 

.٢ ٠ -٩ ٢ ٠ ٨ م/ ٠ المعاني روح ،  ٣٣٥٢; الكشاف انغلر 



>محيآلآلد ٠٠ ٦٢
كفنالوالكثرة المالغة يفيد أنه غير والتمتام، والفأفاء المثرثر، بممتى 

أنإلى ذهب من فمنهم ، هداعلى الوسواس في اختلف وقد 
هوىمن الثؤيهلان به يوسوس ما وهو الوسوسة، بمعنى اسم الوسواس 

هووأهواء خطرات س النفس يه توسوس فما ، وشهواتهاالنفس 
الشالوساوس هده شرور س الاستعاذة تكون هذا وعلى الوسواس، 

تعالى.افه بذكر تنفع 

ذيثر س أي المضاف، حيف تقدير على الشيهلان به المراد I وقيل 
ررالوسواست فى)الكشاف( حاء الشيهلمان. هو الوسواس وذو الوسواس، 

فوسواسالمصدر وأما الزلزلة. بمعنى كالزلزال الوسوسة، بمعنى اسم 
فيوسوسة كأنه بالمصدر سمي ، الشيaلان يه والمراد ، كزلزال بالكر 

ذوبه أريد أو ، عليه عاكف هو الذي وشغله صنعته لأنها ؛ ه نف
الخفي®الصوت I والوسوسة الوسواس. 

أي، الفاعل اسم بمعنى وصفا الوسواس أن إلى ذهب وقم 
،والمقضقفى المثرير بمعنى والتمتام والقمفاصى كالثرثار ، الموسوس 

*وقالت المعاني( )روح في جاء أينا. الشيطان أسماء من وهو 
]يعنيالمعروفة للحركة اسم والمفتوح مصدر، المكور الزمخثري; 

فيإلا بالفتح فعلأل الأبنية في ليس أيصا؛ وقال . . . الزلزال[. 
فيهالأغلب أن إلا والكر، الفتح ذلك في يجوز أنه وذكروا ، ، المضاعف

مصلصل،بمعنى كصلصال الفاعل اسم بمعنى يكون أن فتح إذا 

)١(

 )٢(/Y"٣٧٠الكشاف.



٦٣ ٠٠الناس سورة ا المعودتين تفسير 

اممدو ولثس موسوس، بمض ووسواس مقضقض، لمعنى ومحقاض 
كانمواء ، نادرا إلا سسْع فلم المضاعف غير في وأما مالك. ابن عند 

التيالناقة وهو ، بمعجمتين حزعال النادر وس • • • حامدا اسما أو صفة 
.، ١ ظئرا، بها 

بمعنىمصدر امحم الزمخثري عند اروالومواس أيصا فيه وجاء 
فعللإن I العربية أئمة بعفن وقال • • بالكسر. والمصدر ، الوسوسة 
مصدرانولهما ، كصالصل مكرر وثنائي ، كدحرج صحح ضربان! 
فيكثر لكه ، شاذ والفتح ، أقيس وهو ، بالكسر وفعلأل ءنللة ت مطردان 
:قالواكما الثلاثي، في كفنال للمالغة ويكون وفأفاء. كتمتام المكرر 
فىما عليه فليحمل صفة، أنه والحق للمكثر. وثرثار للضعيف وطواحل 

.٢ ل المضاف،ا حيف أو التجوز إلى حاجة غير س الكريمة الأية 
والخبالغة،الكثرة يفيد الفاعل امم بمعتى وصف أنه يترجح والدي 

ؤ• قوله ذلك على ويدل 
الناس،س وقسما الجنة س قنا قسمين: الوسواس فجعل وألنتايرأه 

سصرب على إلا المدر بمعنى كان ما أو الصدر على يحمل لا وهدا 
التجوز،وس التقدير س سالم الوصف على فحمله • والتقدير التأؤيل 

اللغة.في نذلاJر وله 

فتكونالُنى، في التوسع على معا العنين على يحمل وقد 
جميعا.والموسوس الوسوسة سر س الاستعاذة 

الوسواسفإن سبب، س أكثر له الموسوس على الوسواس واحتيار 
ومعنىالوسوسة محنى يحتمل فهو ، ذكرناكما معنى س أكثر يحتمل 

روحاوعاني«مآ/اا-آآ_^أ.)١( 
. ٢٨٦•مروحالعاز )٢( 



دظءسص  ٠٠ ٦٤
معانيه.اختلاف على شروره من نعاذ فيمالموسوس 

لفظأن ذلك ، الوسواس غير آخر لمحنى يكون قد الموسوس إن لم 
رارحلفيقال؛ ، الوسوسة عليه تغلب من على يْللق قد الموسوس 

الذي- بالكمر - الوّؤس وفلان . . . الوسوسة عليه غلست إذا موسوس 
،.١١الوساوس® تعتريه 

،البالغة صمات من فهي ، الوسوسة في الميالمر هو الوسواس إن ثم 
الموسوسفى ولص ، والمنار كالكداب الثلاثي فى )فعال( مثل 

أولى.الوسواس اختيار فكان ، مبالغة 

فلم، العموم على منه يستعد ولم ، الوسواس شر من استعاذ إنه ثم 
منهاستعاذ الشي2لان ذكر عندما حين فى ، الخناس( الوسواس رمن • يقل 
هأليير ظثمآ من أش ءآس-تعد ايمءان مإث ؛يا ؤ ت فقال العموم على 

آيئهإناودربمامن فييدهايذك- وإؤآ سميتناميم وإؤ ؤ وقال؛ ، [ ٩٨]النأحل: 
الجنةهم الناس سورة في الذكورين أن ذلك ، [ ٣٦عمران: ]آل آلنجوه 

ومنهمالصالحون الؤمنون منهم والجن الشتاطن، ولمّوا والناس 
الجنلسان علي تعالى قال كما آدم، بني شأن الكافرون، ومنهم القسمة 

آلأنيحونمنا ؤأغ ؤ ت وقال [ ١ ٤ ; ]الجن ه آلشسهلؤل ومنا آلننلثؤل منا أما وؤ 
الشياطين٠هم منهم [فالكفرة ١١]الجن:ئاثوفدمحداوبىممد١ه 

منفاصّتعاذ ، يخفى لا كما أصناف وهم الناس، الجنة مع وذكر 
علىالجن من الاستعاذة يجغي لا فإنه العموم، على منهم لا هؤلاء شرور 

شرهم.من يستعاذ ولكن ، وصلاحاخ؛تا فيهم فان العموم، 

منبل العموم، على الناس من نستعيد لا فإننا الناس وكيلك 

 )١:jU /A)١٤٢الرب)وسوس .



٦٥ ٠٠الناس سورة ا المعوذتين تقسير 

ونصحهمؤإصلاحهم ودعوتهم الناس مأمورون فإننا شرورهم، 
سنستعيد ؤإنما ، الناس س باض أعوذ نقول فلا • منهم نستعيد فكيف 

ؤوهال|ت تعالى قال ، ذلك ونحو شرورهم ومن المتسلطين الغلالمين 
هالمثاب فني يويى لا َلمل نن نتهظم فف عدق إف مرّهم0 

[.٢٧]غافر: 

تكونفالاستعادة ، ونخسه وهمزه حضوره كله، فهوشر الشيهنان أما 
هث5تين إى أءمحد ثق رم ؤ تعالى؛ قال ، شرورْ ومن العموم عر منه 

ذكرفحن [. ٩٨- ٩٧]\و)سم0: ه محقثون آن نن ه رآعود ألئثين. 
١الومحوامس السر 

،الموسوسة الن.ات وهي الومحواس، ثر س استعاذ كيف انفلر ثم 
سلا كلها شروره س الاستعاذة لتعم وذلك وسوسته، شر س ت يقل ولم 
سفاستعاد وغيره، شيهلاJا يكون قد الموسوس فان ، فقتل الوسوسة شر 

فيحاء غيرها. أم وسوسة ذك كان سواء عنه يصدر ما كل شرور 
سالاستعاذة اوقع كيف وجلالته القرآن حكمة راوتأمل ! القيم( )التفسير 

فىيوسوس الذي ، الخناس )الوسواس بأنه الموصوف الشيطان ثر 
شرهالاستعاذة لتعم ، وسوسته( شر )من يقل' ولم ، الناس( صدور 
،.ل  ١١تره كل ؤمز(شرأوموابيهيمم ت قوله فإن ، حميحه 

ثرس الاستعاذة المراد أن رروالفلاهر المعاني(! )روح في وجاء 
وسوسته.مر س الاستعاذة إلى وماله ، وسواس هو حيث س الوسواس 

مرقأ قتل• ولدا ، شروره جمح من الاستعاذة المراح وقيل• 
يكونوعليه قيل؛ الوسواس، وسوسة شر من يقل؛ ولم 4 آلوسوامحي 

.٦٠٩اشم٨•٦_التمر )١( 



^٠٢سإسإئ و  ٦٦
الظاهر((على منه أظهر التقى يلحق كما البدن يلحق شره بأن القول 

ؤآئقابج،ه
واحيار. أحيائاوالاستتار التاخر وهو ، الخنوس من مبالغة صيغة 

منالوسواس فإن ، المبالغة في له مناب الوسواس مع الخناس وصف 
الوصففي الاستمرار على يدل كلاهما ، الثلاثي في كفنال الرباعي 

الحرفةعن منقول المبالغة فى )فعال( وزن أن ذلك فيه. والمبالغة 
.والحداد كالنجار الكذب حرفته كان فالكذاب ، والصنعة 

.له الشاغل شغله وهي ، الوسوسة همه أنه على يدل والوسواس 
■والزلزلة والهزُزْ الكبكبة • مثل الفعل تكرار على يدل المثير وتكرار 

،وموس كلما ويقمعه الوسواس يخني ما إلى حاجة بنا البشر ونحن 
كلماوملازمته الخنوس مداومة على يدل الذي الخناس لنقل فاختار 
فرصةسنحت كلما والخنوس للوسوسة مزاول فهو • بالله المستحيي استعاذ 

•منهما لأي 
عدوأو حمم لك كان إذا أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية س هدا 
،صعقه ومكاس وقوته خصمك صفة تعلم أن فينبغي السوء بك يتربص 

.منه تنجو وكيف ، الضرر عليه توغ أن بإمكانك الذي المقدار وما 
،تاما قفاء العدو هذا على نقضي أن نستطيع لا أننا ربنا أعلمنا وقد 

بذكريخس فإنه ، وسوسته ثر عنا ندغ أن هو تهلع نما قصارى وإنما 
فرصةأقرب في وكيده وسوسته يحاول أن يلبث لا وهو ، وطاعنته تعالى الله 

به.والأستعاذه اف ذكر عن غفلة لحظة كل وفي ، مانحة 
الذيوالسلاح له الشاغل وشغله وكيده العدو هذا صفة ربنا عزفنا لقد 

.٢٨٦/٣روحاسني•)١( 



٦٧ ٠٠٠^^يرافونسنرسورةاوناس 

هذافان ، منه ونستريح عاليه نقضي أن لا ، حطر0 لنصي به نتسلح أن ينبغي 
ستطيعه.ولا بإمكاننا ليس 

لحظةويتربص الكرة ليعيد المختفي أي ه ألوسواييياآأث—اير ؤ فمال! 
)الوسواسأو يعود( لا الذي المنهزم )الوسواس ت يقل ولم ، الغفلة 

باض.واستعن فاحذر ، وءلاءته( اف يذكر المقتول 

هؤؤ_اصدورآلتاس ت فقال المدر وهو الوسوسة موصع ذكر 
ومنها، القلب ساحة هي الصدور أن ذلك الناص(، قلوب )في ت يقل ولم 

إلوالممر الساحة يملأ فهو له، كالدهليز فهي ، إليه الواردايت، تدخل 
وساوسهس كان ما إلا القال_ا إلى يدخل لا حتى ، بوساوسه القلب 

وخعلراته.

فمهلالقلب في الوسوسة فتكون الناس( قلوب في )يوسوس يقل فلم 
ووارداتنور من الصدر فى ما فتطرد ، منها خاليا نفليفا المدر ويكون 

الحربساحة فى الأعداء يقحل ما يقحل فهو ، ووسوسته ظلمته رحمانية 
علىعلاوة هذا ، المبتغي إلى للوصول المجل ونمليل الألغام زمع من 

ذللق،.أمكنه ما والعزائم الهمم وتوهين الأعوان ودس الأراجيف إثاعة 
يوتوشأئدى ؤ ت تعالى قوله في الر رروتامل ت القيم( )التفسير في حاء 

قلوبهم(•رمح، يىصثورأقاص4ولميئلت 
فتجتمعإليه الواردات، تدخل قمته ، وبيته القلم، ساحة هو والصدر 

تخرجالقلم، ومن • له الدهليز بمنزلة فهو • القلم، في تلج ثم الصدر في 
فهمهذا فهم ومن ، الجنود على تتفرقا ثم الصدر إلى والإرادات، الأوامر 

وِصشئايىئزجلإه.تعالى: قوله 





٦٩؛٦٠ الناس سورة ا المعودتين تقيسير 

الجنةبرب أعوذ )قل يقل! ١[ولم لالناس: ه يربآتايف ءؤ؛لأءوذ ت قال 
والناس(؟

الجنةصدور قي لا الناس صدور في الوسوسة ذكر أته والجواب! 
بربهمالناس فاستعاد ، الجنة وليسوا الناس هم عليهم فالممدو ، والناس 
قلت:ررفإن الكشاف في حاء العدوان. هدا من ليحميهم وإلههم وملكهم 

وقعت،الاستعاذة لأن قالتا! خاصة؟ إليهم مضافا الناس( )برب قيل! لم 
الموسوسسر س أعوذ قيل! فلكك ، الناس صدور في الموسوس ر ثس 
،ومحبودهم إلههم وهو ، أمورهم عليهم يملك الزى بربهم الناس إلى 
ووالىومخدومهم بسيدهم حطبا اعتراهم إذا الموالي بعض تغيث يكما 

،.١١أمهم« 

مقابلفي وورد ، والجان والجنة الجن ألفاحل استعمال القرآن في ورد 
والإنسان.والاس الإنس ذللئف 

سالجنس لهدس الأصلان وهما الإنس، مقابل في استعمل فالجن 
هموالناس ، )الماس( مقابل ش )الجنة( استعمال وورد ، الخلو٠ارتا 

علىالماس بمللق وقد منهم، أفراد أو الإنس س كبرة أو فليلة مجموعة 
.الجمع 

يقابلما و)الجان( ، مهم أفراد أو الجن س مجموعة هم والجنة 
يقالوقد ، الجنس أو منهم الفرد الواحد على يْللق وهو ، )الإنسان( 

للجنسويقال ، إنسان( )هدا البشر! س للواحد فتقول ، أيصا للج،ع 

الكشاف



^٠٠ءظسهأ م  ٧٠

.طين( من الإنسان )حلق قولك؛ نحو أيما 
كقولك:، أيصاللجنس ويقال ، )جال( الجن من للواحد ويقال 

)هؤلاءفيقال أيصا الجمع على أطلق وربما ، نار( من الجان )حلق 
حال(.

علىيطلق الإنسان أن والجان الإنسان بين الفرق يكون هدا وعلى 
علىفيطلق )الجال( أما الجمع، على بمللق ولا الجنس وعلى الواحد 
أيصا.والجمع والجنس الواحد 

الجنفيستسل الألفامحل، لهذْ القرآن استعمال ذلك على ويدل 
تعالى:قال الجن، يقابل لما الإنس يستعمل ما وكسرا للثقلين، والإنس 

ينرقل ؤ وقال: ، [٠٦]الداريات: إلا ؤألاص أين -غكق ما رؤ 
زوين4ِء أئ لأ ألقز:ان ينق،^١ ألأ\ أن ء زأفن ألإص آنس 

ينمنثزخمتث محثثئن وبوم ؤ وقال: ، [ ٨٨
يخ-ناشداه

.[ ١٢٨]الأنمام: 

منحهثر ؤيؤ0' ؤ تعالى: قال الناس، يقابل لما )الجنة( ويستعمل 
الناس:محورة فى وقال ، [  ١٣الجدة؛ ، ١١٩]هود:ؤألناثن آلخثة 

هوألكثابج، آلجكة ين ؤ ألكاتنم، صدوري محِذ نوش و ؤ
.)الاس( يقابل كا )الجة( فاستعمل ، ه-آ[ تالاس: 

الولدا ذكرت، كما الإنس س مجموعة فالماص ، الناس غير والإنس 
لهزنل ثإدا ؤ تعالى: فقوله ، الأحر مكان أحدهما وصع أحيائا يملح 
كما)آمنوا مكانه: يقال أن يملح لا [ ١٣]١لبقرة: ءامن٢قاشيم َةما ءامنوأ 

محاسح4ثأثاصآقاما4ؤ ت تعالى قوله ونحوم • الإنس( آص 
P^١ ذت أفاس إن ص ثهم داث ١!؛ ؤ وقوله: ، [ ١٩٩]القرة: 



١٧ ر؟ه الناس سورة إ المعودتس تفسير 

لهمقال رالذين ذلك؛ نحو في يقال فلا ، [ ١٧٣يراو.' آل ]ه 
.فاحشوهم( لكم جمعوا قد الإنس إن الإنس 

مموففيآ'شامحاؤكتعالى؛ قوله ونحوم 
)تخافونفيه! يقال فلا [ ٢٦]الأنفال: ه ؤأندكم يثاودكم ألناس أن 
للجن.ذلك يقال أن يصلح ؤإنما الإنس( يتخهلفكم أن 

الإنس(من رحل وهذا ، الإنس من شخص رهذا تقول؛ وأنت 
للممضالناس( س رحل )هدا ولا الناس( س شخص )هذا تقول؛ ولا 

يكونوإنما الثانية. بخلاف ، ه جنتبين الأولى العبارة في فأنت ، ه نف
ه.جنبيان قصدك وليس الناس( س واحد )هذا الثانية في المعنى 
،وللجنس الواحد للفرد ويستعمل ، الجاذ يقابل ما فهو الإنسان أما 

يقالفلا ، [  ١٣]الإسراء: ؟؛؛ عنقهء ة هإ أونص إدس ويقل ؤ ر تعالى قال 
سفرد كل هنا فالمقصود ، ناس( )كل ولا إنس( )كل ذلك؛ مكان 

كرهآ[والمقصود؛ ]النازعات: 4 ثى ثا سدوآلإتن ء؛ؤثؤم وقال؛ • الناس 
ن.ا إن

هؤةأطد(لإضثنمح تعالى؛ قال ، أيثا للجنس يتعمل وقد 
همدؤرا قفا دثث م آلدهر نن  uru■آلإمي ءل أق وقال؛ ٧[، ]الجدة: 
[.٣٧]الأنماء: ءئمثثذم4 ؤ وقال؛ اتا، ]الإنسان: 

يقابلما وهو والجنس، للواحد تحمل يقد )الجان( وكذلك 
ؤ.ءارحآ/دمننينI تعالى قال ، أيصا للجمع يستحمل وربما ، الإنسان 

-١ ٤ ]الرحمن: ه قار من مايج ين ألكتان ؤحؤ، َةلثئار. صلمشل 
وقال؛[، ١٥
الجانعلى الضمير أعاد أنه ترى فأنت [ ٢٧- ٢٦]الحجر.■ ه ثارآلسمويِ ين هل 

ّمةرةا



٠ ٧٢
١[٠ ]المل: ه ؤ ت وقال 

أيئا.الجني يمعنى تكون وقد الريعة، الحية ههنا الجان معنى إن قيل 
)الجان(ستعمل وقد ، الأمان ويقابله الجنس أو الواحد هو فالجان 

للجمع.حان( ورهولأء للواحد، حان( )هدا ت فتقول للجمع أيصا 
فيوذلك أحيائا )الإنس( يقابل لما )الجان( القرآن يستعمل قد ولدا 

لرمملع£؛ر؛ؤ ت تعالى قوله نحو وذلك للج،ع، أو الجنس وهو معنييه أحد 
ؤوقوله: ، [ ٥٦]١^: ح4\ئاننلآه 
٦٣٩وسمجل\;ِ: 

الجنإلى للمنسوب مستعمل وقد الجن، من الواحد فهو الجني أما 
يكونالجني أن والجان الجني بين فالفرق ، الإنسي ويقابله ، أيصا

حني()هذا فتقول؛ الجن، إلى منسوب هو ما ولكل الجن من للواحد 
منسوبةأي حنتة( وصنعة ، جني عمل )هدا وتقول! ، الجن من للواحد 

وتقول:الروم، من شخصا به وتعني رومي( )هدا تقول: كما الجن، إلى 
•رومي ونج رومي لسان هذا إ نحو الروم، إلى للمنسوب رومئ( )هذا 

الإنس،من للواحد يكون قد فالإنئ والإنسان، الإنسئ ونحوم 
لمايكون وقد ، [ ٢٦]مريم: ضأًتفلممألوُر ؤ : تعالى قوله ومنه 
إنيوعمل ، جنية لا إنسية صنعة هدْ فتقول؛ الإنس إلى منسوب هو 

أعلم.واش حز، لا 
الناس؟على الجنة قدم ولم تقول وقل 

أسابعدة التقديم لهدا أن والجواب 
الوسوسة،فى الأصل وأنهم الناس، على المعتدون هم الجنة أنه منها 

الإنسيوسوّق تكون وقد ، الشيهلان أسماء من الوسواس أن حتى 
ودفعه.اوسيهلان وسوسة يسب للإنى 



٧٣الداوس سورة ا المعودتين تقسيير 

ثجاطتنعلى الإنس شياطض أحرى آية في قدم إذن ولم تقول؛ وقد 
نيوآلهرؤم،ط-همؤ I فقال الجن 

iبممحى محأ;لزممئثاظقمحاثثا 
[؟١١٢]الأنمام: 

علىالإنس نياطين تقديم يقتضي الأنعام في المقام أن والجواب; 
فيلا ومتركيهم، الإنس كفرة في الأيات ساق أن ذلك الجن، شياطن 

.١( ١ .٦ ١ ٠ ٦ الأيات )انفلر والشياطين الجن 
للأنبياءوالعداوة ه عدوا ي، زلإ، ا جعلنؤ الأية! في حاء وقد 

فيمها الإنس في أظهر الأنبياء فعداوة ، الإنس في ظاهرة ومحاربمهم 

فيلما ظاهر اض على والأفتراء 4 يثرومى وما 4مدرهم قال: م ث "
أعلم.وافه الجن على الإنس شياطين تقديم فناسب الإنس، 







ءئوسهأئمؤ  ٧٦
التفخممواطن في به ، jjjjالشأن صمير أن ومعلوم ، ه أحد 

)روحفي حاء وفخامته. ، Jbuما جلالة على ذلك فدل ، والتعفليم 
،الابتداء على الرغ ومحله ، الشأن صمير )هو( أن ررالمشهور I المعانى( 

علىالأمر أول من التنبيه به تصديرها فى والمر • . . بعده الجملة حبره 
الالضمير فإن ، والتقرير التحقيق زيادة من فيها ما مع ، مضمونها فخامة 

لمامترقتا الذهن فيبقى جليل حهلر له مبهم شأن إلا الأمر أول من منه يفهم 
. ٢١^تمكن* فضل له وروده عند فيتمكن إبهامه ؤيزيل يفسره مما أمامه 

تصربثن على تاتي كلمة 
الإفرادفتلزم ، حهلا؛ه بمح ومن العقلاء عموم بها يراد أن * الأول 
الموجبغير وفى والشرط والاستفهام القي بعد وتقع ، والتدكير 

نحووالمؤنث الذكر ، والجمع والمشي الفرد على ي وهي • عموما 
ؤإذآحدمنؤ تعالى؛ وقوله ، عاقل شخص فيها ما أي أحد( الدار في )ما 

عنهأحد تن *ذؤ ثا ؤ ت وقال ، ٦[ لاكو;ة؛ ه ئلمره ئنتحادذ المشركمكح 
يحقلمو لتهف ؤ I وقال للجمع. فاستعملها [ ٤٧]الحانة: 

أصليةهذه )أحد( وهمزة المؤنث. على فأوقعها [ ٣٢]الأحزاب ه آلشاع 
اللغة.أهل أكثر عند 

)واحد(بمعنى تكون أنها )أحد( كلمة صربي من ت الأحر والضرب 
هناكأن غير ، )وحد( وأصلها واو عن منقلبة همزتها أن على وأجمعوا 

والاستعمال.المعنى في و)أحد( )وحد( بين فرقا 
يحرفلا أي وحو( )رجل ت فتقول ، وغيره للعاقل تستعمل وحد( )ذ 

روحاسني«م/ا،ا"أ:١( 





ؤؤ ٧٨

ههنا؟)واحدا( يستعمل لم ولم تقول; وقد 
منها!أمور لعدة ذلك أن والجواب 

العمومعلى يصح ومن يعقل بمن خاصة رأحد( كلمة أن ء ١ 
فتقول!وغيره، للعاقل فتستعمل رواحي( كلمة أما العاقل، لغير تستحمل ولا 

الدار؟(في أحدا رأبت، )هل سائل سألك، فإذا ، واحد( وقلم واحد )كتاب 
يصحولا نعم، ت قلت، إنسان فيها كان وإن , لا قالت،! إنسان فيها يكن لم فان 
•يعقل لا ما وعموم والمر لكلثور دابة إلا فتها يكن لم إن )نعم( ت تقول أن 

علىيقع واحدا فإن المعتى جهة من الفرق اروأما التأويل(: )ملأك في حاء 
تقول:يتصف، لا أو والعلم بالعقل يتصم، مما كان مقرئ هو يما مفرد كل 

الفإنه )أحد( حكم حلاف، وهذا واحد. وحمل واحد وحجر واحد رحل 
ا.١ والجن« والإنس الملائكة من والعقل العلم لأولي إلا يقع 

عالمأنه)حئ على للدلالة )واحدا( يستعمل ولم هنا)أحدا( فاستعمل 
منأنسمتا هنا واستعمالها . كلهاالمعاني هذه كلمة)أحد( فجمعمت، واحد( 

الحوائج.في المقصود أي آسألصتتتنه ؤ بعدها أن ذللثه كلمة)واحد( 
بعده:قال يم يقصده. بمن عالما الحوائج في المقصود يكون أن بد ولا 

أنسم-،فكلمة)أحد( ، الأحياء خواص من وهذه ^ j،J^_وثم َُ؛~إئ م لؤ 
ههناسمكلوجه•

•تعالى ض )واحد( كلمة استعمل القرآن ولكن تقول! وقد 
الممددوعموم والثلاثة الاثنين يقابل لما استحملها إنه نعم فنقول: 

الأةإم يذ دكا سؤ آثة ئاوأإى ْكهن قد ؤ : فقال 
أنسب،.مأكانها في لفثلة كل استعمال ذكان ، [ ٧٣]iU_: وجد4 

.٩٦١/٢.لأكاكأويل)١( 



٧٩ ٠٠سورةالإ•حلأص 

ذلك، الواحد في يدخل لا والأحد ، الأحد قي يدخل الواحد إن - ٢
دلأحد( )اممه I تقول فعندما ، الواحد معنى فيها يدخل )أحد( كلمة أن 

أما، والعالم كالحياه الوحدانية ْع أخرى أمور على ودل ، واحد أنه على 
واحدكلمة على تدل كلمة)أحد( لأن الواحد؛ في يدخل فلا الأحد 
.ههنا أنب )أحد( اّتعمال فكان ، معها أخرى صفات وعلى 

يقاومهلكنه يقال! أن جاز واحد( يقاومه لا )فلأن نلت! إذا ارإنك - ٣ 
أنيجوز لا أحد( يقاومه لا )فلأن قلت! لو فإنك ، الأحد بخلاف اثنان. 

اثنان((يقاومه لكنه ت يقال 

أما، وحس بطل مثل )ئعل( وزن على مثبهة صفة )أحد( إن — ٤ 
.)وحد( من الفاعل اسم زنة فعلى )واحد( 

)واحد(من أثبت فأحد ، الفاعل اسم من أثبت المشبهة والصفة 
واحداكنت فتقول! ، نظير له كان إذا وحدانيته تزول قد فالواحد ، وأدوم 
إذاوحدانيته على يبقى وقد ، حمتا فصاروا واحدا وكان ، اثنين فصرنا 

نظير.له يكن لم 

ولاتتغير لا ووحدانيته ، والدوام الثبات على تدل فهي )أحد( أما 
وهذا، تغيرها وعدم الأحدية دوام على الدالة بالصيغة فجاء ، تزول 

مناسبلقوله:

فسمىحال، كل على المهللقة الوحدانية ه لفسبحانه ربتا جمع وقد 
فحاله٠ وغفورا وغافزا ، وعليماعالما سماها كما ، وأحداواحدا نفه 
الأحوال.من حال أى على تزول لا وهي الوحدانية، هي حال كل على 

.٥ ٠ ٢ o/ القدير فتح وانظرشتر ،  ١٧٨/٣٢امحالضر 



صؤككم '٨ 
ألمهارهألاجئ أس مهنبجذكحثرأوِ ءأياب آلس-ني ي-ص-جي ؤ تعالى؛ قال 

غير، [ ١٦ت ]غافر محآلتيدآماره ألهمم ٧!-، وقال• ، [ ٣٩]يوسف! 
منابهو وكل ، آخر مقام في والأحد مقام في الواحد يختار أنه 

لموصعه.

تفيدوهي ، تعالى بافٌ خاصة الإنات في الواقعة )أحد( كلمة إن - ٥ 
الصفاته فى ومتفرد ذاته فى مممرد فهو والصفات، الذات في الوحدانية 

)البحرفى حاء ، بالذات خاصة فهي الواحد أما ، غيره فيها يشركه 
أي، الوحدانية جهات جميع من فرد أي ، واحد لمعنى راوأحد I المحيتذ( 

•را، واوٌ من بدل أحد وهمزة ، يتجزأ لا وصفاته ذاته في 
صفاتمجامع على يدل I ارأحد I البيضاوي( ير )نفش وجاء 
. ٢٢١الكمال(( صفات جميع على دل)اض( كما الجلال، 
فصفاته، الصفات في والتنزيه الذات في الوحدانية على تدل فهي 

فىالوحدانية )أحد( كلمة له فأثثتت ، أحد فيها يشركه لا كمال صفات 
هناوهي ، والصفات الذات في الشرك عنه ونقت والصفات، الذات 
ض.وتنزيه توحيد مقام المقام لأن )واحد( كلمة من أنب 

،التوحيد تفيد وهي واحد أنه دلالتان؛ لها )أحد( كلمة أن فاتضح 
التنزيه.تفيد وهى ، صفاته فى له نفلير لا وأنه 

وأميقالاستعمال في )واحد( كلمة من أفدم )أحد( كلمة أن ء ٦ 
كائنوقد ، الحديثة الأبحاث تدل كما المسامية اللغات في منها وجودا 

بعضفى أيصا الأول بمعنى استحملت وقد ، الواحد بمعنى تستحمل 

البحراوحطخ/خأه)١( 
أنواراكزل؛اخ.)٢١( 



٨١ ٠٠الإخلاص سورة 

مشتقةوواحد الأصل سامية ررفاحد النحوي( )المملور فى حاء اللغات. 
وللمؤنث، )أحد( الجنوبية العربيات فى المذكر للواحلس ويقال . منها(( 

ورإحدى(، والمذكر للواحد )أحد( اللحيانية وفى ، )أحدت( 
الأولوبمعنى ، أحد  ١١بمعنى )حد( النبط لغة وفى . للواحدة 
.، ل والواحد(( 

اممهأن على للدلالة فاستعملها ، )واحد( لفغلة من أقدم )أحد( فلففلة 
والمقام.اللفغلة قدم بين فتاب ، شيء نله وليس يولد ولم يلد لم قديم 

هوءؤ I فقال بالأحدية عنه مخبتا الحلم باسمه )هو( الضمير ر فوقد 
فارادالصفة في المشاركة يحتمل مما آحر اسما يستعمل ولم أحديم آلله 
يقل!فلم غيره. أحد فيه يشركه لا الذي باسمه العلية ذاته عن يفصح أن 

ولو، ذلك إلى ما أو الحالم أو أو"الحي الرزاق هو أو أحد( الرحمن )هو 
يزيلبما فجاء ، اض به المقصود أن على تصريحا ذلك يمحى لم ذلك قال 
شرك.وحاؤلر؛ ولبى وهم كل 

تلبمثل ، قصده إذا إليه صمد من ، مفعول بمعنى هعل I الصمد 
وهو، مهمل بمعنى وهمل ، مجلوب بمعنى وحلب ، لوب م ؛معنى 
.ود ١لهقص أي ، الحوا فى إليه المصمود اليد 

.١^٩٧الطور )١( 
.U١١٥/ الإسلام نل العرب تاريخ )٢( 
.١٦٩ما/الإسلام نبل العرب تاريخ )"١( 
. ١٠٦٠لأ/ الإملأم قبل العرب تاريخ )٤( 
والبحراوسلح/بأه.،  Y-nvانظرالكشاف*آ/)٥( 



^إمحؤكأفأ٢  ٨٢

فىه إلالمصمود د الررالصمد• الراري(• )تمر محمخ جاء 
...له جوف لا الذي هو الصمد أن ت الثاني والقول . . الحوائج. 

،يشرب ولا يأكل لا . . . أحد فوقه ليس الذي الصمد ، الغني الصمد 
.. الأفات. تعتريه لا . .فيه.عيب لا الذي هو . . حلقه. فاء بعد الباقي 

شيءولا ، ميورث إلا يلد شيء ليس لأنه ؛ يولد ولم يلد لم الذي هو 
وسمونا؛إلا يولد 

صمدمن ، مفعول بمعنى لعل ت ا١الهبممد I المحيهل( رالبحر في وجاء 
بهاراويستقل الحوائج في إليه المصمود السيد وهو ، قصده إذا إليه 

،إله وصمد ، ا صمإ يصمده ارصمد٥ العرصا(. رلمان فى وجاء 
دونهيقضئ لا الذي  ٤٧٥٠١١يد الI بالتحريك والصمد . . قصده. كلاهما 

.. يقصد. أي ، الحوائج في إليه يصمد الذي • وقيل ، أمر 
عرالله على يجوز لا وهذا ، له جوف لا الذي المصمت هو وقيل 

وقيل:، زلل الإليه ينتهي الذي السيد الصمد: وقيل: . . وجل. 
.. سؤدده. انتهى الذي السيد الصمد: 

يصمدالذي هو وقيل: ، حلقهفاء يعد الباقي الدائم الصمد: وقيل: 
رص.أحدا، فوقه ليس الذي الرجال من وهو دونه، يقضى فلا الأمر إليه 

فيالمقصود إليه المصمود فهو المعاني، هذه بكل )الممل■( وهو 
أحد.فوقه ليس وأنه الغني أنه على يلءل وذلك الحوائج، 

ولايأكل لا أنه على ل يل، وهذا له، جوف لا الذي المصمت وهو 

١٨٢_١٨١/٣٢المم٠راهم)١( 
ه.٢٨/٨البحراJسل)٢( 
نلالرب؛/آ'؛أ.)٣( 



٨٣ ٠٠الإخلأص سورة 

،صعق جهة فيه ليس أنه على ويدل ، يولد ولم يلد لم أنه وعلى يشرب 
المتين.القوة ذو فإنه 

رامفلما السلام! عليه آدم حلق حديث اروفي صعيف والأجوف 
يتمالك.لا حلق أنه عرف أجوف 

ورجل. . يتماسك. لا أي يتمالك ولا جوف له الذي الأجوف 
الفواد<،لا،.من الجوف حالي كانه له قالب لا جان ت ومجوف مجوف 

فناءبعد الباقي الدائم وهو ، الأفات تعتريه ولا فيه عيب لا أنه على ويدل 
حلقه.

وثمؤ بقوله مرتبْل — الحواج في المقعود أي — الأول بالمعنى فهو 
دونالمقصود هو يكن لم نفلير له كان لو فإنه لكده ً=فموا لإ 

٠غتره 

ويحازرْشيئا يخاف الذي فإن ، ورة الهذ.ه بعد بالمعوذتين ومرتبهل 
ّيكفيه الذي هو فإنه إليه ويصمد افه إلى فليلتجى دفعه يملك لا مما 

^نوئمتمثنوومبمحؤ ت بقوله مرنهل الثاني يالمض وهو 
آسز قوله! أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا ، لخنيه لإيكفوا 
تعالىف والتنزيه الكمال صفات إثبات يفيد المختلفة بمحانيه ه ألضمي 

عالمحي أنه على يدل الوصف هذا فإن ٠ والتعطيل القص صفات ونفي 
القادروالغني ، منه يهللب بما الحالم الحي إلا يقصد لا لأنه ، غني ثائر 
ولذلك، الدعاء يجيب رحيم رحمن وأنه منه حلقه يهللثه ما إءعلاء على 
يتجبلم رحيما رحمن يكن لم لو وأنه ، الحوائج ؛ي مقصودا كان 

لأحد.

. ٣٧٩. ٣٧٨/ ١ • )جوف( العرب لسان 







آدثث؛|لآثث^^^للإكثهإوا م  ٨٦

.، ١ عنهم،، الغض وهو ، عنه تغنون يلا مخلوق كل إليه 
تكقولك ، الحمر لإفادة التعريف ارإن ت المعاني( )روح في وجاء 

رآ،.،_،، الجمالة؛Jفي إليه حاجة ولا ، الرجل( رزئي 
رأسالتوحيد لأن ؛ بعدها الصمدية ثم أولا الأحدية بإنات بدأ وقد 

أنيريد والذي ، الدين هذا مدار وعليه الإسلام في الاعتمادية ائل الم
أولا.اف إلا إله لا أن يشهد أن عليه فيه يدخل 

لنذلك دون ما ويغفر به يثرك أن يغفر لا اممه أن ربتا أحبرنا وقد 
آسعداه يما وكفر وحدْ باممه آمن فمن ، بعدم لما مقدمة والتوحيد ، يشاء 

منالمقصود أن شك ولا ، المستعان وأنه اللجا هو وأنه الصمد بانه 
الاعتقادشحة تقتضيه وما أولى هو يما فبدأ ، واحدا إلا يكون لا الجمع 

المنهلقى.والترتيب 

أحداممه هو )قل يقل! فلم ، واحدة آية في الوصفين بين يجمع ولم 
مسالةمنهما كلأ فجعل ، الاعتقاد في منهما كل لأهمية وذلك الصمد( 
.تقريره سبق كما ومجهول معلوم هو ما بين وليفرق ، مستقلة 

يولد،ولم يلد لم )الدى يقل؛ ولم بجئده وثم ٍإد أم ؤ قال؛ 
)الذيت قال ولو ، جهلوه بما ويعلمهم بذلك يخبرهم أن أراد أنه ذلك 

يعلمونلا أنهم والحقثقة ذاك يعلمون أنهم المعنى لكان يولد( ولم يلد لم 
،سبحانه بناته الملائكة وأن ، ولد قد الله إن •' يقولون كانوا بل ، ذاك 

.٣٦٧"Y/الكشاف )١( 

روحاسبى.مإبآآ.)٢( 
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،[ ٥٧لاك>ل: 4 ثنييث ما ولهم شثننم أونت A وعتلور ؤ : تعال قال 
هثةذؤ0 نؤم آثه ؤإل ثمومحن. إدكهم مذ ءانأم ألا ؤ ال: ون

[cjLiUli  : ١  ٥٢- ١ ٥ ١ ] . اليهودفإن والضارى، اليهود يقول وكذلك

وما، اض ابن المح إن يمولون! والضارى ، اف ابن عزيرا إن • يمولون 
الأخرى.ذلكسالمل إل 

أنب.قاله ما فكان 

أنالذهن إر يتبادر الذي أن ْع ، يولد( )لم على يلد( )لم وقدم 
؟يلد( )لم على يولد( )لم تقديم الأول 

كانما على رد أنه ذلك ، لمسب كان إنما م قل. ما تقديم أن والحق 
وغيرهمالكتاب أهل من الأخرى الملل وأصحاب العرب مثركو يعتمده 

كانما فقدم ، أبا ه إن يمولون! يكونوا ولم ، بنات أو أبناء ولد اممه أن من 
أهم.

باّصى؟ثتلده أم ءؤ I قال ولم تمول: وقد 
ومنماض. وهو ، اممهولد قال: من على رد هذا أن والجواب: 

،ولداول. اف إن : قالواالضالة والديانات الملل أصحاب أن المعلوم 
٠ذلك عؤهم فرد سيلي، I يمولوا ولم الأولاد، هؤلاء له وسموا 

لأنهوذلك المقبل؛ فى  jJbلا فهو اّصى فى يلد لم كان ؤإذا 
لهليس ولأنه مصمت، لأنه شيء منه يخرج ولا شيء فيه يدخل لا صمد 
أق؟ؤنلمؤ تعار: قال له، كفوا ليت لأنها صاحبة؛ له تكون فلا كفء 

[.١٠١]الأنعام: وممجشءعلبمه ^مخ(سملشء ولد 
منيتخل. أن أي ، أيمها الولد اتخاذ تنفى الولد الصمل.ية تنفى وكما 
الخلقكل ؤإنما ، ذلك إر حاجة به ليت لأنه ؛ ولدا مخلوقاته 
الولد.اتخاذ وينفى الولد ينقى )المبممد( فاسمه ، إليه محتاحون 



ّلصإإكأئ٢  ٨٨

لكانذلك كان لو ولأنه ، شيء من يخرج لم أي لولد4 لم وؤ 
لكانمولودا كان لو ولأنه معدوما. يكون لا والإله ، يولد أن قل معدوما 
أنيفي J ^اصثث4 آثه ؤ فقوله: ، صمدايكن فلم والده إلى محاجا 

.مولودايكون وأن والدا يكون 
وهوشريك معه ولكان يالوحدانية، متفردا يكن لم مولودا كان ولو 

يكونوأن والدا يكون أن ينفي أحده هوآش فل ؤ •' تعالى فقوله • أبوْ 
كانلو وكدلالئا بالوحدانية، متفردا يكن لم والدا كان لو فإنه ، مولودا
.مولودا

توقوله مولودا، يكون وأن والدا يكون أن ينفى لمحتده ؤآلله ت فقوله 
أيصا.ذك يفي سأامتتثد4 آؤ 

والأولية.بالقدم وصف وقوله! ! )الكشاف( في جاء 
والمجاسةا<للشبه نقي ؤلمرثتإدبا1 وقوله! 

إلىيفتقر ولم يجانس لم لأنه • يلد لم رُ • البيضاوي( )تفسير في وجاء 
عاليه.والفناء الحاجة لامتناع عنه يخالف أو يعينه ما 

الملائكةقال! من على ردا لوروده الماصي لففل عالي الاقتمار ولعل 
وذكه بجلد ولم ؤ قوله! ليهلا؛ق أو ، افه ابن المسح أو ، اممه بنات 

رآ،.عدمء يسقه ولا شيء إلى يفتقر لا لأنه 
ؤدرممينتلمتحثن4:وجا،فى)الفرهم(مازىفىملخ: 

موالان!اءفيه 

ؤنئلمثزدن4قوله! على محلي4 لم ؤ قوله! قدم لم الأول: الموال 

TnU/Yالكشاف")١( 

.٨١٤اكزيل أنوار )٢( 
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والدا؟يكون يم مولودا يكون الشاهد في أن مع 

،ولدا له أن ادعوا لأنهم ؛ يلد لم بانه البداءة وقعت إنما I الجواب 
عزيراليهود: وقالت افه(، بنات )الملائكة : قالواالعرب مثركى لأن وذلك 

.والداله أن أحد ينع ولم ، اف ابن المسيح النصارى! وقالت ، اف ابن 
الحجةإلى أشار ثم ه دسإد ثم ؤ فقال! بالأهم بدأ السبب فلهيا 

أنهعلى اتفاقا الولدية امتناع على الدليل قتل؛ كانه وئمدوليه ؤ فقال؛ 
لغيره.ولدا كان ما 

دسإدهثم ؤ فقال! الماصى ذكر على اقصر لماذا الثاني! الموال 
رلنيلد(؟ولميقل: 

اش.ولد قولهم! عن حواثا ورد لأنه ذلك على اقصر إنما الجواب: 
هألاه ؤإد اممحئوهمردوج. ألا غ ت تحار قوله عليه والدلل 

فيذلك قالوا إنما وهم قولهم كديب الأية هذه من المقصود كان فلما 
•قولهم وفق على الأية وردت جرم لا الماصي 

بنيسورة في وقال ه َُي~إد لم ؤ * ههنا قال لم الثالث! الموال 
ؤتأئخدوتآه؟ت إسرائيل 

وجهين؛على يكون الولد إن ت الجواب 
.الحقيقي الولد هو وهدا مثله منه يتولد أن أحدهما! 
هداويسميه ولدا يتخده ولكنه ، منه متولدا يكون لا أن والثاني؛ 

الحقيقة.في له ولدا يكن لم ؤإن الأمم 
منومنهم ، حقيقة افه ولد عيسى قال؛ من منهمٍ فريقان؛ والنصارى 

له.تثريما حليلأ إبراهيم اتخذ كما له، تشرينا ولدا اتخذ0 اف إن قال: 
وقوله:الحقيقة، في الوالد نفى إلى إشارة فيه دسإده لم ءؤ فقوله: 



أدثث؛ألآثثمؤ  ٩٠
ؤيثٍدنت'انؤقال: ولهذا الثاني، المم نفي إلى إشارة ؤيةغدَوت'اه 

لهومعينا ناصزا ليكون ولدا يتخذ قد الإنسان لأن ه ق'آلمنك ثريك ر لإؤت( 
ذ\ؤ[أقمثآسؤ أحرى• سورة فى قال ولذلك المهللوب، الأمر على 

الولداتخاذ أن ذكرنا ما إلى ؤإشارة [ ٦٨يونس: ت هوآدثلحاه سحننؤ وثدأ 
.. الحاجة. عند يكون إنما 

والمولودية((الولدية نفى يوجبان والصمدية فالأحدية كذلك كان ؤإذا 
ؤ'ياوفيلإجائ.

مثل.ولا نظير له يكون أن فنفى والمثل، الظئر الكفو* 
الجارقدم ولكنه له، كفذا أحد يكن ولم يمول: أن الأصل وكان 

الكلاملأن بالذات؛ عنه النفلير نفي المهللوب لأن لأهميته؛ والمجرور 
يعودإنما والضمير اش، وهو الكلام مدار عاليه ما فقدم عليه، هو إنما 

علىالكلام ترتيب فكان )أحد( وأحر نفيه المراد لأن الكفو قدم ثم عليه. 
الأهميةلكانت له( كفوا أحد يكن )لم قال: ولو المعنى. يقتضيه ما 

على)أحد(.تنصب 
قدموكما ، صميرْ قدم عنه الفلير ونفي )الله( على الكلام كان ولما 

علىالضمير قدم ه هوأممه ؤ فقال: الحلم على السورة بداية في الضمير 
الكفو.

والمجرورالجار فإن عامله، على المعمول تقديم باب من هذا إن يم 
الغالبفي القصر يفيد عامله على المعمول وتقديم د)كفوا(. متعلق )له( 

الاهتمام.ويفيد 
غيرهوأما ، احمت له الكفاءة نقى أنه ذلك ، معايفيدهما وههنا 

١٨٤- ١٨٣الضر



٩١ ٠٢الاخلأمى سورة 

،الاهتمام على علاوة هذا التاحير. يفيدْ لا المعتى وهذا ، فيتكافوون 
•ناحية كل من بالتقديم أولى فكان ، وصماته بحانه افه على الكلام فإن 

بابمن أيصا لكان كفذا( له أحد يكن )لم قال لو ولكه تقول: وقد 
القصر.ولأفاد متعلقه، على والمجرور الجار تقديم 

المعنىأن ذلك القصر، معنى في نصا يكن لم ذلك فعل لو ت أقول 
يكن)لم المحنى فيكون ، لأحد صفة بمحذوف ممملق )له( أن يحتمل 

أننفيت فقد ، أهلها من أحد الدار في ليس تقول: كما ، له()كفوا( أحد 
يكونأن فنفيت ، أهالهاغير من فيها يكون وقد ، أهالهامن أحد فيها يكون 
.كفوايكون فقد له يكن لم من أما ، كفواله، تابع أي له، أحد 

نفيتفقد منه( أقفل المدينة فى أحد )ليس تقول كما وذلك 
أيصااملأم ويجمل ، غيرهادون المدينة أهل من هو عمن الأفضلية 

أنهيفيد لا أحرى حهة من لكن الحصر، فيفيد ب)كفوا( التعلق معنى 
الأولى.هو قاله ما فكان الكلام، مدار وأنه المهم 

أنالقمح الحربي الكلام قلت؛ رافإن ت الكشاف( ير )نففي حاء 
فيمقدما باله فما . . يقدم. ولا تقر م غير لغو هو الذي الفلرف يوحر 

وأعربه؟الكلام أفصح 
سبحانه،الباري ذات عن المكافأة لنفي سيق إنما الكلام هذا ت قلت 

سيءأهم لذلك فكان الفلرف، هذا هو ومركزه مصبه المعنى وهذا 
آ.١  ١١٥١وأحربالتقدم وأحقه وأعناه، 

الأتي:المحو على الكلام هذا نحو في التعبيرية الاحتمالات إن 
له.لميكنأحدكفنا

.٣٦٧"Y/الكشاف 
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كفوا.له أحد يكن لم 
أحيله.كفوا يكن لم 

لهأحد٠لميكنكفنا
كفنا.أحد له يكن لم 
أحد.١٣لهيكن لم 

الكفاءةيذكر ولم ، له الكفاءة نفى له( كفوا أحد يكن )لم • فقولنا 
يكنرلم • تقول كما ، يتكافوون لا أو يتكافوون فقد ، غيره إلى بة بالن
راغتاعنك(.أحد 

٠آما ذكرناها فقد الأهمية أما 

صفة)له( والمجرور الجار أن يحتمل كفوا( له أحد يكن )لم • وقولنا 
كانلأحد صفة دمحازوف علقته فان ، د)كفوا( تعلقه ويحتمل ، لأحد 

التعلقويحتمل ١ لغيره كان من بخلاف ، كفوا فليس له كان من أن المعنى 
لنفىهى الأولى الأهمية أن التمير هذا يفيد ولا القصر• مفيد ئ)كفوا( 

رذكرنا أن سبق كما اش عن الكفّاءة 

ّلأحد صفة )له( يكون أن أي ، يراد أن يمح لا فهو الأول التقدير أما 
متعلمانوالمجرور الجار أن يحتمل له( أحد كفوا يكن )لم • وقولنا 

بينفصل لأنه ؛ النحاة أكثر عند مردود بل ، صعيف تعبير وهو )كفوا( — ي
والأجنبي، )له( والمعمول ، )كفوا( والعامل ، والمعمول؛أجنبي العامل 
اسمكان.لأنه )أحد( 

فيكون، لأحد صفة بمحذوف متعلقان والمجرور الجار أن ويحتمل 
مرد.ود.وهو ، ذكرنا أن سق كما غيره دون له كان عمن الكفاءة نفي المٌنى 

المراد.المعنى يودى لا صعيف أحواله كل في التعبير وهل.ا 
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،قصر غير من له الكفاءة نفي يفيد أحد( له كفوا يكن )لم ت وقولنا 
فهداأحد( عنك راغبا يكن )لم ت تقول كما ، له أكفاء غير كلهم أن ويؤكد 

معنىيتضمن ولا ، الخر لممدم الاهتمام وجه على عنه الرغبة ض يفيد 
■أكفاء أوغير بينهم فيما أكفاء يكونون فقد ، الأحرين إلى بالنسبة 

أنأي ، لأحد صفة كانا والمجرور الجار أن وهو آحر معنى ويحتمل 
موصوفهعلى والمجرور الجار فقدم له( أحد كفوا يكن )لم الكلام أصل 

المعنىوهدا ، ذكرناْ الذي الوصف معنى من قريبا فيكون ، حالا فاصبح 
يجوز•ولا بمح لا 

Iمحنيين يحتمل كفوا( أحد له يكن )لم ت وقولنا 
ثم، الأصل فى لأحد صفة كان والمجرور الجار يكون أن أولهما؛ 

يصح.لا المعنى وهدا السابقة. العبارة فى بينا ما على حالا فأصبح قدم 
وقعتوقد ئ)أحد( بينهما فصل وقد بكفوا متعلق أنه ويحتمل 

السياقأن حين في ، مهمة ليت هدا على فهي ، الكلام آخر في الكفاءة 
العدولالأولى يكون ولذا ، بالنفير المقصودة فهي، ، له الآكفاءة نفي في 
التعسر.هذا عن 

سبيلعلى له الكفاءة نفي يقيل، 1حثل؛؟1< لمحفما ؤثئترت وقوله 
ءكف فه ليس ٠ المعنى فيكون ، بيتهم فيما لعيره الكفاءة ؤإثثات القصر 

عنكيكن )لم •' تقول كما وهو • أكفاء عداه من ولكن، القصر جهة على 
عنالرغبة وأثث القصر سيل على عنه الرغبة نفيت فقد أحد( راغتا 
ولمالدار في الوم نفيت فقد الاJار( في زيد نام )ما تقول وكما ، غيره 

في)ما قلت؛ ؤإذا ، لا أؤ غيره في نام كون فقد ، غيره في النوم تثبت 
غيره.في النوم وأثبت الدار في النوم نفيت فقد زيد( نام الدار 

فتكون، لغيره مثبتة وهى منفية طه الكفاءة أن المحنى يكون الأية وفى 
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،ا حصن الإله هو فيكون ، لغيره ؤإثباتها له الكفاءة نمي • معنيين بت ك

.إلها يكون فلا غيرْ أما 
الوصفيةاحتمالات من غيره على يوحد مما سالم التعبير وهذا 
أعلم.واف ، المقام هدا في وأحنه تعبير فهوأولى ، والحالية 
إلي؛تفي ت فقال الماضي بميغة ذلك نفى ؤلم تقول؛ وقد 

طواكثمه؟
فيكفو له فليس الماضي في كفو له يكن لم إذا أنه والجواب: 

أؤالماضي فى موجودا كان يكون أن إما الكفء هذا لأن ، قهلعاالمتقبل 
المتقبلفي يكون فلا كفوا وليس الماضي في موجودا كان فإن لا. 

كانإذا إلا يكون لا السب وهدا لمثب، إلا يكوذ لا ذلك لأن ؛ كفوا
أوجدهإذا إلا يوجد لا بب والذاك، ويقوى يضعفه بحيث الإله من أقوى 
،وهذالايكون.الإله 

يكونلا وهدا المتقبل، ش محيوجد ؤإنما موجودا يكون لا أن ؤإما 
الإله.وضعها والأسباب سبب، فأوجده معدوما كان لأنه أصلا؛ كفوا 

Iفوله أن ذلك ، لمعانيهاوتثبيت للمورة تلخيص الأية هده إن 
فيهايشاركه لا وصفاته ذاته فى Jالوحدانية تقرئه يفيد ه أحد آش هو 

أحد.كفوا له ليس وأنه له نظير لا أنه يعني، وهذا أحد، 
غيرهدون الخلق جمح من المقصود أنه أفاد آثه ؤ ؛ وقوله 

لووأنه ، له نغلير لا أنه على يدل وهذا ، أحد الممدية هذه في يشاركه لا 
أحدكفوا له ليس أنه على ذلك فدل ، معه إليه مممودا لكان نظير له كان 

.كلهاالصمدية بمعنى 

علىدل إذ ، الخلوقات جمح باين يوئذه د-يتإدونلم أم ؤ وقوله؛ 
.أحد كفوا له ليس أنه على فدل ، ولاآخر له أول لا القديم أنه 
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لطاف!من السورة في ما إلى انفلر ثم 
وذلك، )كفء( عن وهوإبدال )كفوا( المتواترة القراءة في قال أنه _ ١ 

يكونلا إذ ، هومعلوم كما العربية في لها نفلير لا التعبيرية الصورة هذْ أن 
صمة.قبلها لازمة واو آحرْ في اسم العربية في المعربة الأسماء في 

،والتداعي امي كالتكرة قبلها ياء الواو قلبت ذلك حصل ؤإذا 
علىفجاءت ، هذا في كما لإبدال العارضة الأمور في هذا حاز ولكن 

،المعربة الأسماء فى له نظير لا ومما العربية فى المعربة الأسماء خلاف 
بينتناب فكان نظير له ليس لن المربية قى لها نظير لا بكلمة فجاء 

الأمر.هذا تود لم أحرى كلمة بأي جاء ولو ، والمعنى المقرئة 
لماه أ-محثد هوآلله هز ؤ ت قوله وهو الإثبات في )أحد( بكلمة حاء _ ٢ 

أملقنا.كما تعالى بالاه خاص وصف وهو ، الإثبات صفات في نفلير له ليس 
أرثيهلإيكفوا ي-لك وثم ؤ • فقال الض صفات في أينا بها وحاء 

،العموم وجه على النظير عته فنفى ، العموم على الدالة الألفامحل من وهي 
الكفاءةبنفي وحاء ، بافه الخاصة )أحد( ي الإثبات صفات في فجاء 

وإثبائا.نفتا بها فجاء ، العموم على الدالة )أحد( ي والماثلة 
يدلوهومما أرتده هزهوآللة ؤ ت فقال وضميره الاسم بين جمع - ٣ 

يرية.والتفالإعرابية أحوالها كل في والتفخيم التعظيم على 
يبعضهاالأيات ارتباط ء ٤ 

أويلد كان لو لأنه ؛ يولد ولم يلد لم أنه يخي لحده آس ؤ ت قوله 
؛أحد كفوا له يكن لم أنه يخي وكذلك • بالوحدانية متفردا يكن لم يوك 
بالوحدانية.متفردا يكن لم كفو له كان لو لأنه 

ناحيتينمن يولد ولم يلد لم أنه يفيد آممهآاصتتعده ؤ وقوله! 



مؤ ٩٦
ولاشيء منه يخرج لا ، له جوف لا صلد مصت أنه ناحية من — أ 

•شيء فيه يدحل 
،ولد اتخاذ ولا ولد إلى حاجة به فليت المقههود أنه ناحية من — ب 

.قبله مقصود هناك كان لأنه ؛ المحمي يكن لم مولودا كان ولو 
معهليس ُالوحدانية متفرد أنه يفيد ه يولد ولم لم ءؤ وقوله 

وهذا، شريك له كان بل ، واحدا يكن لم مولودا والدا كان فلو ، أحد 
معنى

كلها.المحمدية بمعنى الصمد أنه ويفيد 

.العباد بخلاف نظير له ليس أي أحد( كفوا له يكن )لم أنه ويعني 
صاحبةله كانت لو لأنه ؛ صاحبة له تكن لم مكافى أو نفلثر له ليس ولأنه 

له.مآكافئة لكانت 

وأنه، ^مقفيلإدظموالى؛هساهوقوله• 
الخليوكل المقصود هو لأنه ؛ مكافئ أو نفلير له فليي ، الصمد 

.إليه حون محتا 

النظير.نفى يعني وهذا لمث-ءإدوئلميوثه ؤ أنه ومعناه 
،النقمى صفات ونفى الكمال صفات إثبات فيها السورة هذه إن 

إلههمفهو ، حلقه بحاجات القائم وأنه ، الوحدانية هى الكمال قصفان 
وربهم•

،نغليرا له أن ونفي ، مولودا أو والدا كونه من القمحي صفات ونفي 
أعلم.وافه 





ص،ققهأوام  ٩٨
صلاغمعن هم آلن ؤ قوله! من المراد وهو ، الصلاة ترك )اكانى( 

همأؤزن ؤ قوله؛ من المراد وهو ، الصلاة في المراءاة )اكاك( 
•بثءوث4 

وبننثزثؤ قوله: من المراد وهو الزكاة، من المنع )والرابع( 
اتاه
تأربنا صفات الأرع الصفات تلك مما؛ااة في السورة هدم في فذكر 
إناأي ؟1< آوكوئر آعطقك إقا ؤ قوله! البخل ^١^ في فذكر 
تبخل.ولا الكثير أنت فأعيل ، الكثير أعياك 

دمأي )فصل( ت قوله صلامم ■ص هم آؤن ؤ مقابلة في وذكر 
الصلاة.على 

ائتأي ، )لربك( قوله! براءورت>ه هم آئ،نا ؤ مقابلة في وذكر 
الماس.لمراءاة لا ريك لرصا بالصلاة 

المصدقبه وأراح )وانحر( قوله! وثم0آتامله ؤ مقابلة في وذكر 
.، ل العجيبة® المناسبة هذه فاعتبر ، الأضاحي بلحم 

قوله!وهو المتقدمة السورة فى الوارد بالدين المكذيب مقابل وفي 
ذلكآعطبمك>آئوئره إقا ء؛ؤ I قوله ذكر بالدمنه أرى يق زء أؤ 

فيورد كما الجة في نهر أنه له معنى أشهر أو الكوثر معاني أشهر من أن 
)روحفي حاء الدين. بيوم الإيمان يقتضي وهذا ، الصحح الحديث 

الشهابوقال ، بالدين التكذيب مقابل يذكروا ررولم المعاني(؛ 
ذلكيقابل للأحروي، الشامل الكثير الخير بمُنى الكوثر إن الخفاحي: 

٢١ T/ الإتقان ، ٥ ١ ٩ A/ الممط المم وانظر ، ١  ١٧آآّآ/ الكير الضير 









صهًقلأ٢  ١٠٢

تعالى:قال التملك، يفيد كا غانا يسل فهو الإعطاء أما 
لو؛ين ءابثك ؤثد ؤ وقال: ، [٥١]الأنبياءت رخدلإه إملهم ءاتتا ؤثمد ه ؤ 

[،٦٨سمم؛نمىآسابه]الأحزاب: ؤ وقال: [، ٩٩ذءكئاه]طه؛ 
يقاللا أنه ترى وأنت، حٌا[ : ]الأعراف ألنارإن عياباصنفانن ذنلخ-لم ؤ وقال: 

منه.، صنفوما )أعهلى( ذلك،: نحو فى 
وقوله:، [ ٩٦]١٥^،; للديده ؤءانوقنير تعالى: قوله ذلك، ونحو 

)أعهلونييقال: أن يحن لا فإنه [ ٩٦]الكهمؤ: ؤهلهماه علبمد ائ امؤآ ءؤ 
)آتوني،.دون التمليك، يفيد هنا الإعطاء فإن الحديد( زبر 

فإنه[، ٥٩]الأمراء: ه مممه آلناهه ئؤد رءاتينا ؤ تعالى: قوله ونحوه 
الناقة(.ثمود )أعهلينا يقال: أن يحن لا 

ليسفإنه ^١[ ]الحشر: ءاثنتمأفيولفحسذ^ه ؤما ءؤ تعالى: قوله ونحوه 
.أءط١كم( )ما بمعنى 

كقولهوذلك، ، ذكرنا كما أيصا المادية للأمور يكون قد والإيتاء 
ؤن:اؤأآوئوقوله: ، [ ٤٣]ال؛قرة; تعالى: 

هءاثنكم أرى أف ماؤ، نن ؤءامهم ؤ وقوله: ، ٢[ ]النساء; بب أتولبم 
[.٣٣]الزر: 

اهؤث:اكنث تعالى: كقوله الخJمة، للأمور غانا ويكون 
،[ ٩٩]ٍله: منأو،ذحفماه ءابثك، ؤثر ؤ : وقوله ، [٢٥١]البقرة:ألثت،لاك>ه 

أيصاللقليل استحمل وربما ، [٥٤]المّاء:عظيثاه نلغا وءابمهم ؤ : وقوله 
.[ ٥٣لالشسا.: غدالأدوذونأتاسسرإه ؤ : تعالى كقوله 

الامتعمالفى غلس، ما وهو ، غالبا المادية للأمور فيكون الإعطاء أما 
،-٦[ ٥ ]اuيل: امحقؤآش.وصدى مذ ءآما ؤ : تعالى قال القرآنى، 

ِمثتاأعظؤأ ؤ؛ق وقال: ، [٢٩]التوبة: يزه عن ألجربة بمعلوأ *ْئ ؤ • وقال 



١٠٣ ٠٠الكوتنر سورة 

وشلؤ ت وقال ، [  ٥٨; ]التو;ة مآثهلورك>ه هم يمآإدا بمْلوأ لم ؤإن دبمإ 
وقد، الإعطاء يمعنى يكون الإيتاء أن فاتضح [ ٣٤]الجم: ه مله

.الإعطاء فيه يحن لا لما يكون 

دونالنماليك يوجب الإعطاء أن والإعطاء: الإبماء بين الأحر والفرق 
فإنه، الإيتاء دون إياه ملكته فقد شيئا أحدا أعطت إذا فإنك ، الإيتاءرا، 

جُاووثسوةهتعال: كقوله وذلك نمالتكا يكون لا ئد 
[.٥٩]الأمراء:وءاسانؤدألناههمممأه ؤ : وقوله ، ٧[ ]الحنر؛ 

تىألملاكث> توق ؤؤ تعار: قال ، انملهاء دون النع الإيتاء يشمل وفد 
[.٢٦]آلصران: دكايوص"صبجقآآه 

أنحبه لها أن أي الاختصاص، يوجب فهو تمليكا العطاء كان ولما 
دعالما ولذا أويمسكه، يثاء ما منه يعتلى أن فله ، يشاء كما فيه يتصرف 
[٣٥]ص: ه بمدئ ئ شو ينتج، لا  ١٤٤٠ؤ، نتب ل آعنر محن ؤ : نالأ <سليمان 

يقل:ولم ، [ ٣٩]ص: ه ح_اُ_، بمي أزأسك ةم0 هنذا ؤ تعار: له قال 
منالله آتا0 فيما يصح لا حين في فيه، ، التصرفله فأطلق أيتاونا( )هدا 

ذلكالله سمى وقد ، ويبينه يعلمه أن عليه ؤإنما يمسكه أن والحلم الكتاب 
ؤمحبمدءالإكسماننآدث١يىؤالمرءاثآلطتمهتعار: قال ، اعتناء لا إيتاء 

اممهحدر وقد [ ٩٩]طه: ذيكئزه لو؛ من ؤبمدء\إعبو< ؤ وقال: ، [ ٨٧]الحجر: 
تيكئئبآذآآرلنامنآكثتوألتدئيئإةءؤ بقوله: ذللثؤ من نيئا كتم من 

هأيكعوى وك>نغتلم أذئة كتمم أوكلث، آلكثب ذ للنا؛ثدا بينته ما بمي 
[.١٥٩]القرة: 

قالوالكثير، القليل في يستعمل ااالإءعلاء الرازي(: ير )نففي جاء 

،روحاوعاتي-مآ؛آالشسرامرأممآا 





٠١ ٥  ٠٠ااكودر سورة 

يتسنساص:

الشيءفي يستعمل وهو ، الإعطاء من استعمالأ أوسع الإيتاء أن — ١ 
والكثير.القليل في يستعمل فإنه الإعطاء أما العفليم، 

الإعطاء.فيه يحن لا فيما ستعمل فد أنه — ٢ 
٠الإبماء دون اكس يوجب الإعطاء ّا_أن 

نمليك.فإنه الإعطاء بخلاف النع يشمله قد الإيتاء أن _٤ 
أنلصاحبه أن أي للاختصاص، مستا كان تمليكا الإعطاء كان لما - ٥ 

اك.إمأو إءهلاء من يشاء كما فيه يتصرف 

يم1كأن أراد ربنا أن ذلك ، )آتيناك( دون ؤأءطتنناش>ه ت فال لقد 
لاحتمر)اتيناك( قال: ولو ؤإنآأغو^شاصه. الكوثرفقال: نبيه 
ؤوءايشادمويتعالىI فال كما تمليك، إيتاء لا آية إيتاء ذلك أن يفهم أن 

هآدئافي( من سعا ء١بطى قفن \ وقال ، [ ٥٩: ]الإمراء ه مممآ ٢^١٥^ 
•٣[.ؤءاقؤآلإبه]صبمات ت وقال [، ٨٧]الخم: 

مخمحىمللث، أنه أي التخصيهس، يفيد — معلوم هو كما — والتمليلث، 
يفيدلا الغالب فى فإنه الإيتاء بخلاف ، يشاء كما فيه يتصرف بصاحبه 

الاختصاص.

قالكما الننع يشمله قد فإنه الإيتاء بخلاف الننع، يشمله لا أنه ويفيد 
[،١٧٥]١^١^ تعالى؛ 

آلعص.تثثؤكأتأ مماقيهز إن ة آلآةوز_ من وءانمنه ؤ قارون في قال وكما 
فالإعهلاء، الأرض وبداره به ومحسف منه نزعها ثم [ ٧٦ت ]القصص آلمئءه 

•الإيتاء من، التكريم على أدل مهنا 
تحققإلى إمارة ، رّنعءليلئا( يقل؛ ولم ه ؤؤأءطتننك> وقال؛ 
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؟.الإملأم.
الأتاعوالأبع.ا/_كثرة

فيه.الش الكثيرة الفضائل _ ٩ 
الذكر.رفعة _ ١ ٠ 

العلم.- ١ ١ 
الحس.الخلق 

الشفاعة.هو الذي المحمود المقام س  ١٣
.ورة الهذه . ١٤

وهو، اللام عليه محمد على الله نعم جمح بالكوثر المراد ®إن _ ١ ٠ 
فليس، الكثيرة الكثرة يتناول الكوثر لففل لأن ؛ عباس ابن عن المقول 

فوجبالافي، على حملها من أور النعم هذْ بعض على الأية حمل 
ابنعن القول هذا روى ٧ حبير بن سعيد أن وروى الكل. على حملها 
Iمعيد فقال ، الجنة في نهر أنه يزعمون أنانا إن بحفهم! له قال عباس 

را،.إياْ« اممه أءهلاْ الذي الكثير الخير ص الخة في الهرالذي 
:والكوثر والخير، الحقياء كثير كوثر; ®رحل الحرب(! )لسان في حاء 

فينهر وهو الكوثر أعطيت مجاهد حديث وفي ٠ • • الخير الكثير اليد 
آ.ل الكثيرءا الخير I ومعناه والواوزائدة، الكثرة، س وهوموعل الجنة. 

مز!مما يتضح 
كثيرأي كوثر( )رحل • قولهم نحو للمبالغة صفة يكون الكوثر أن 
اللسانفي ورد كما الخير، بكثرة موصوفة ذاتا ويكون والخير، العطاء 

ا٢٨_١٢٤/٣٢اهمالتمر )١( 
.ا-/ا/إللساناورب)ممر( )٢( 



صإ،لإكهإؤام  ١٠٨
.وموصوئا صفة الكوثر يكون هذا وعلى ، الخير( الكثير اليد )الكوثر! 

قيرسوله على اممه نعم جميع يعني الكوثر أن محدنا يترجح الذي إن 
ربه، UaPالذي!•الكوثر من هو تفسيره في ذكر ما كل وأن ، والاحرة الدنيا 

منوهو ، الكوثر هو به الموعود الجنة ونهر ، عباس ابن قال كما إياْ 
به.وعده الذي الكومحر 

تدلصفة يكون )الكوثر( أن ذلك )الكثير( ت يقل ولم )الكوثر( وقال; 
)الكثير(بخلاف الكثير، بالخير موصوفة ذاتإ ويكون الكثير، الخير على 
بشيء.محددة غير فقط الكثرة تفيد فإنها 

٠صن تعني )الكوئر( فكلمة 

١-الكثرة.

الخير.٢. 

رجل)هو يقال: ولذلك ، فقتل الكثير وليس الكثير الخير تمي فهي 
بقولك:ذلك تتم حتى ونكت كثير( )رجل يقال: ولا ونكت، كوثر( 

أيالكوثر( )أقبل وتقول: ذلك، ونحو انمناء كثير أو الخير كثير هو 
الكثير(.)أقبل تقول: ولا الخير، الكثير السيد 

)هويقال ولا الكوثر( )هو فيقال: ، به الموعود النهر معانيه: ومن 
الخيرعلى يدل وكلاهما واسم، وصف هذا على فالكوثر ، الكثير( 
اليدمعناه: والموصوف والخير، العتناء كثير معناه فالوصف ، والكثرة

•الكثتر من أولى فالكوثر هذا وعلى الخير، الكثير 
كصيرف)نعل( وزن على أيصا المعنى لهذا )الكتثر( ويقال: 

منأقوى الواو لأن )الكيثر( يقل: ولم )الكوثر( قال: أنه غير وصيقل، 
أعلم.وافه الوصف لقوه الأقوى فأعطى ، الياء 





ا0غمحآلآوثمؤ  ١١٠
.)أعطينا( العظمة صمير إلى الفعل إسناد -  ١٢
والاحمماص.التوكيد لغرض المتقدم للضمير خزا جعله -  ١٢
.رآتينا( دون )أعطينا( استعمال ء ٤ 

كالرسولآخر وصف دون الخطاب صمير إلى الإعطاء تعدية ٠ ٥ 
ونحوه.والمطح 

وصفالالفظة هده في جمع وقد الكثير. دون الكوثر استعمال . ٦ 
•بالمر موصوف شيء وكل الخير 
للإطلاق.الموصوف حيف - ٧ 

العالمينرب وهو العظيم المعهلى I مكرمتين أعنلم احتماع . ٨ 
فكيف، تكريم بعده ما تكريم منهما وكل ، الكوثر وهو الحفليم وانمناء 

اجتمعا؟إذا 

فسنالإءهلاء نعمة سكر جعل 

ومن، النحر وهو للحبال وقسما ، الصلاة وهو تعالى بالله خاصا قسما 
النعم.سكر من اممه عباد إلى الإحسان أن يتضح هدا 

لربكالصلاة على فدم »أي . قبله\ا، ما على بعدها محا لترتيب الفاء 
حلاف، وجل عز لوجهه خالصا الخير من أفاض ما عليك أفاض الذي 

١ الصلاةفإن ذك. على تعالى شكره لحق أداء فيها المرائين عنها هين  ١١

.٤٨٩ه/ير القاو فتح )١( 



الكوترسورة 

(٢)

:٤).,

(٠،)فاشكر دون )فصل( قيل! ولذا الشكر، أقسام لجمح جامعة 
صلاةبالصلاة المراد إن قوم! فقال ، بالصلاة الراد في اختلف وقد 

الأضحيةيقدمون كانوا وقد ، فيه الأضحية نحر يالمحر الراد وإن ، العيد 
والنحربالصلاة آمرة الأية هذْ فنزلت ، الصلاة على 

المكتوبةالصلاة بالصلاة الراد إن ونيل! 

والنافلةالمكتوبة الصلاة جنس هو الراد إن ت وقيل 

وحدهطه عموما الصلاة تكون أن المهللوب إذ يبدو، فيما الراجح وهو 
,لغيره لا 

لغيريصلون كانوا المشركين فإن ، لربك خالصة صلاتلث، اجعل أي 
بالصلاةارأراد I الرازي( ير )نففي جاء ، وحده طه يماي أن فأمره ، اطه 

أنفأمره ، اطه لغير وينحرون اطه لغير يصلون كانوا لأنهم ؛ الصلاة جض 
رْ،.لأيصايولأينحرإلأطبمتحال«

الدنيافي الكثير الخير أعهليتاك كما ررأي ت كثير( ابن )تفسير في وجاء 
صلاتلث،لر؛لث، فأخلص ، صفته تقدم الذي النهر ذللث، ومن ، والاحرة 
اسمهعلى وانحر ، له ثريلث، لا وحده فاعبده ، ونحرك والنافلة المكتوبة 

ؤشإ0هيىوٍوتاىوسايىشتعالى: قال كما له، شريلث، لا وحده 

روحاسني'مأ؛آ،ومأواراملأاد)١( 
. ١٣• / VYالكبير الضر ،  A0٢/ الممط البحر )٢( 
.٤٨٩ه/القدير نتح )٣( 
القديرنح ، ١٣•; ٣٢الكبير الضير ،  T٣٦٢/ اممثاف ،  ٥٥٨إ/ محير ابن ير نف)٤( 

.١٣•أم الرازي تمر  ٢٥)



'دظم ١١٢

.. _*اا"ا[.  ١٦٢]الأنعام: 

علىوالذبح الق، لغير الجود من المشركون عليه لكن ما بخلاف وهذا 
ؤتحار: قآل فا نمه، غير 

اأا[«را/لسةهلالأنمام:
وهو، الرياء ولغ الإخلاص يعر رغناه ؤ محوله: أن هذا من محاتضح 

همؤ قوله؛ من الماعون سورة محي ذكره ما مقابل في 
المورمفي ذكر يقول: تمار رركأنه الرازي(: ير )نفمحي جاء ٦[ لالماءونت 
سبيلعر لكن لترياء لا أنت محصل للمراءاة يصلون لكنوا أنهم التقدمة 

.٢٢١الإخلاص(، 
)فملأءطقلن>آهوئره: إقا ؤ محوله: بعد يقول أن الأصل ولكن 

فوائدعده الالتفات هذا وفي دصليرؤئ،ه ؤ فقال: التفت ودكن لنا( 
:منها

الإطلاق،سبيل عر للمعهل لا وحده للرب تكون الصلاة أن أفاد أنه 
فالولو اممه. إلا الصلاة يستحق ولا المكر، يستحق بانملهاء المتصف فان 

الالتفاتفأزال ، معتلتالكونه الصلاة استحق أنه أوهم لربما لنا( )فصل 
الوهم.هذا 

فيوليس المتكلمن، صمير مع يشتري العفلمه)نا( صمير أن ٠ ومنها 
يصنؤ قوله: إر التعبير هذا عن فعدل الاشتراك، هذا يدفع ما المورة 
الاشتراك.صمير وليس الحفلة مير ص هذا أن عر لينهى رؤئ،ه 

إلاموطن في العقلة بضمير يأت لم أنه الكريم القرآن في والملاحفل 

فراينممرإ/خه0.)١( 
.١١٢١آم الضيراي )٢( 





«دبمحآلآظءهصهأ٢  ١١٤

تحطابه على مبنية كلها لكنت ولذا بالرمول مختصة السورة 
إىقاِنثض4.. .نمي;عث.. . صك.

)إنايمول: أن الذلام في الأليق ررلكن الرازي(؛ )تفسير في جاء 
دصؤؤ قوله: إلى ذلك ترك لكنه وانحر( لنا فمل الكوثر، أعطيناك 

الفصاحة.أبواب أمهات من الالتفات طريق على وروده أن )إحداها( 
عفلمةنهمع يوجب المنلهر إلى المضمر من الكلام صرف أن )وثانيها( 

المؤمنين،أمير يأمرك يخاطبونهم: لمن الخلفاء قول ومنه ومهابة، 
•المؤمنين أمير وينهاك 

هذاأن لففله صريح في ليس ه أعطقلث> ^إيا قوله: أن )وثاكها( 
تحتملكما الجمع تحتمل )إنا( لكمة وأيصا غيره. أو اش هو القائل 

أنهوهو الاحتمال، ذللث، ]لقي[ لنا صل قال: فلو ه، نفالمعظم الواحد 
،التثريالنجمسيل على ولغيره له أم وحده ش الصلاة هذه أن يعرف لكن ما 

الاحتماللدتث، إزالة ذللأ، ثلرو،هليكون ؤ وقال: اللففل ترك فلهذا 
تعالى.ف والعمل الهناعق فى بالتوحيد ومريحا 

لأنطه( قوله)فصل من أبلمر ه دصؤ،ؤ قوله: السابعة( )المسألة 
صثاشبقوله: إليها المشار المتقدمة التربية يفياو الرب لففل 

١٠يتركه ولا يربيه أنه المتقبل في الجميل الوعد ويفيد ه ألكوئر 
ؤ؟عثوه

وقال:الإبل• من والضحايا والنلث، الهدى نحر هو النحر: 
عامفهو الذبح أما بالإبل، خاص النحر لأن )اذبح( يقل: ؤأآ-مح-رهولم 

. ١٣١التمراصرآم )١( 



١١٥ ٠٠الكوثر سورة 

أنمنه فطلب ، يذبح ما وعموم والغنم والبقر الإبل من يذبح ما كل يثمل 
المحتاحمن.على بها ويتصدق ، العرب أموال خيار وهي • البدزرا، ينحر 

العربأموال حمار هي التي التين رروانحر المعاني(; )روح في حاء 
منهمويمغ يدعهم لمن خلافا المحاؤيح، على وتصدق تعالى باسمه 

اواءون«رى.
أنناب الكوثر أءهلا0 فلما ، الكثير للحطاء المناب هو والنحر 

تعالى.طه بالكثير يتصدق 

فيالحر تحت اليرى على المنى اليد وضع هو المجر: وقيل: 
الصلألأم.

منها;لأمحباب أرجح والأول 
فياستعمالها من أشهر الإبل نحر في المجر كلمة استعمال أن - ١ 
به.فسرت مما ذلك غير أو المجر على اليمنى وصع 
،علي عن يروى المرى على اليمنى اليد بوضع المجر ير نفأن - ٢ 
.ا يصح لا وهو 

هيئاتمن هو المسرى على اليمنى بوصع رانحرا تفسير أن ء ٣ 
محنىالعتلف يعط فلم يآلوأه شؤ؛ ؤ قوله: في داخلة وهي الصلاة، 

المعنى.هذا غير الحر من الراد يكون أن فوجب ، جديدا
أننبيه اممه فأمر اممه، لغير وينحرون النه لغير يصلون كانوا القوم أن — ٤ 
له.ونحره صلاته تكون 

الإبل.من ونسك به يضحى محا وم تينة، جمع • البدن )١( 
.٤٨٩ه/القدير فح ،  ٨١اكز؛لآ أنوار وانظر ،  ٢٤٦•*ا/روحاJع١ني )٢( 
.الممسراصرآمبمآا،  ٣٦٢م الكشاف ، كثير؛/خ0ه تمرابن )٣( 
■ضراينكير؛/خهه.)٤( 







آديزيألآ-لأصئلإؤهوا ٢  ١١٨

الزكاةتجب لم جرم فلا ، الحاجة بقدر يمللئا كان بل الدنيا من شيء 
.. . عليه واجبا كان فقد النحر أما ، عليه 

وصرفهابنحرها فأمر ، الإبل هو العرب عند الأموال أعز أن •' وثالئها 
.. تعالى. اف طاعة إلى 

أعظمبها فقرن البدنية العيادات أعفلم الصلاة أن الثاني: عن والجواب 
.٢١١الضحايا(( أنولع 

الحر؟على الصلاة قدم ولم ت تقول وقد 
تلأوجه ذلاثا أن والجواب 

أركانمن ركن فهي الله، عند وأكبر الحر من أهم الصلاة أن • منها 
تعالى.الله عند العبادات أكبر وهي الإسلام، 
فإنالحر، من أكثر بها والقيام الحر، من أعم الصلاة أن ت ومنها 
فاينالوافل، عدا واللملة اليوم في مرات حمس فمقل منها المفروض 

ذلك؟من الحر 

علىمقدم اض وحق العباد. حق الحر وإن اض، حق الصلاة إن ثم 
الحياد.حقوق 

القرآنآيات من والصدقة الصلاة فيه اجتمعت ما نفليرة الأية هذه إن نم 
ألمأوهيقيعوث أس ؤ • تعالى قوله نحو ، عليهاالصلاة يقدم فإنه الكريم 
ؤمؤنباليب يؤينؤن آفينن ؤ • وقوله ، [٥٥]الماتدة: ه ألرؤ_؛ ديدزن 

.٣[ ]البقرة: ريهنبجم ألتبم1وآوث 
نحرهو والحرI ، العيد صلاة بالصلاة المقصود إن قيل• إنه نم 
قبلينحر كان لأنه الحر على الصلاة وقدمت ، والضحايا والسك الهدى 

١٣٢.١٣١الضير١^٢٣;:١( 





>دبمحُآلآثق٢  ١٢٠

•الأحوال من بحال ذلك 
نمان!فانه الحر أما 

بنصحرام وأكله حرام فإنه ، البتة افه لغير يكون ولا ، للعبادة قم 
فيحاء وفد ، القرآن بنص حرم الذي به اللة لغير أهل مما وهو ، القرآن 

يقول!ه الني سمع أنه محنالب أي بن علي الإمام عن الصحيح الحديث 
،تعالى اض لغير يذبح أن به ررالمراد ت قالوا ، اش( لغير ذبح من الله )لعن 
للكعبةأو اللام عليهما لعيسى أو لموسى أو الصليب أو للصنم ذبح كمن 

الذابحكان محواء الذبيحة هذْ تحل ولا ، حرام هذا فكل ، ذلك ونحو 
اوئاأوكافتا«لا/م

يذبحومن الجرارين ثان هو كما ، للعبادة لا للأكل يذح وقم 
ذكرأنه نحلم لا مما الأكل أبيح بل ، التسمية فيه تكفي مهذا الأكل لغرض 

الصححالحديث في كما ، عليه نحن نمي أن ويكفي ، عليه الله اسم 
يأتونناقوما إن اممه رسول يا ! قالواقوما ارإن عنها الاه رصي عائشة عن 

وكلواء.أسم عليه سموا فقال: لا؟ أم عليه اممه اسم أذكر ندري لا باللحم 
سرمحنا.ليت الذبيحة على التسمية أن على بعضهم استدل وبهذا 

ذأوب ك' اق؛ ونلعام ؤ تعالى• قوله الاشترامحل عدم على يدل ومما 
لارلإ،.أم سموا أنهم في الشك وحوي ْع ذبائحهم من الأكل فأياح لؤ4 

هريرةوأبو هماص ابن منهم الفقهاء من قليل غير ثم ذهب وقل- 
تركهافمن سنة، التسمية أن إلى وأحمد ومالك والشافعي ومحناووس 

.، لالأكل حل في يقدح لم أوسهوا عمدا ءنا-هم 

.١٤٥نيلالأوطارخ/)١( 
١٤٦.١٤٥نلالأوطارح/)٢( 
.نلالأوطار،م/«؛ا)٣( 



١٢١ ٠٠الكوثر سورة 

قدفإنه ، واحدة بمرتبة يجعاسا ولم الصلاة عن المحر اختلفا ولدا 
أنفالزمه ، النحر دون الصلاة ْع )لربك( فذكر ، بخلافها عبادة يكون لا 

لغيرينحر فقد ، للشعيرة إلا ينحر بألا يلزمه ولم ، لربه الصلاة تكون 

؛قبلها ما على بمدها ما لترتيب ه شل ؤ فقال! بالفاء بدأ أنه - ١ 
َبالشكر. حدير قبلها ما لأن 

أهمها.لأنها الهلاءات من غيرها دون الصلاة احتار - ٢ 
رياء.ولا بحانه لغيرْ لا له للإخلاص ْلاتا ّا_قال: 

يصلىالذي هو افه أن على للدلالة )لنا( يقل: ولم بيإث4 ؤ ت قال - ٤ 
العموم.على للمعش لا له 

منفيها لما الحسنى اش أسماء من غيرها دون كلمة)الرب،( اختار — ٥ 
والعناية.والتعهد التربية معنى 

فىولما التكريم على للدلالة الخaلاب صمير إلى الرب أصاف - ٦ 
بشأنه.العناية من ذلك، 

الاشتراك.توهم لرغ التعفليم صمير بعد )الرب( بكلمة حاء — ٧ 
الحرفإن ، الشكر عقلتم على للدلالة الذبح دون الحر ذكر - ٨ 

بالإبل.مختص 

فيوالأوساع العموم على للدلالة الضحية أو الزكاة دون الحر ذكر - ٩ 
السنة.أوقايت، من بوقتر أو بالنصاب تخصيصه ولعدم ، الأوقات، 

فهم ققسمان; الشكر أن على للدلالة والحر الصلاة بين جمع - ١ ٠ 
لعباده.وقم 



سثفي٠  ١٢٢
الأوقات،سائر ق تكون ولأنها الصلاة، لأهمية الحر عل الصلاة قدم  ٠١١

بحال.نقط ولا الدوام على والليلة اليوم في تكون يومية عبادة وهي 
ذلكلأن ؛ ايحر دون الصلاة ْع ^ إغث ؤ بالمتعلق اكتفى -  ١٢
للعبادةيكون ففد الحر أما الدوام. وجه على عبادة الصلاة ولأن ، مفهوم 

.لغيره يكون وقد ، والنسك 

•التمثرية الأسرار من ذلك غر إلى 

فهوالبتر وأما المبغض، هو والتائ البغض، هو الشنان؛ 
..استاصله.إذا ونحوه الذنب قطع ت البتر • • قهلعا.الشيء ررامحتئمال 

•• أبتر• فهو أثرْ المر من انقهلع أمر وكل • • بتر• قبع كل وقتل؛ 
,٢١١الخاسر(( والأبتر . .له.عقب لا الذي والأبتر 

والمجيءرالأبتر، وتعريف الأبتر• هو و. مبغضه أن ربنا ذكر فقد 
فلم، ا حصن الأبتر هو شانئه أن على يدل باق وتوكيد0 القمل بضمير 

بل، البتر حملة من فيجعله أبتر( هو شانئك )إن أو أبتر( شانئك )إن ت يقل 
٠ؤقال؛ 

بخلاف، ممهلوعهاالذرية متأصل فهو البتر، معنى بكل أبتر إنه 
بقبتإن الشانئ هذا ذرية فان القيامة، يوم إلى وتمتد تتسع الض ذريتك 

علىمعك سيفها تل لك، معينة أتباعك من تمبح فوعاشت 
منأعدائك وبين بينها ما وينقطع وتمجدلا. وتوقرك تعزرلأ أعدائك، 

ستدعوذرياتهم إن ز بخير، تالكره ولا له تدعو ولا به تفتخر فلا نب 

 )١:jU )٩٩ت/المرب)بمر.







١٢٥الكوثر سورة 

الجمهوروقراءه كحدر. وشى الأبتر( هو شنثك )إن بعضهم وقرأ 
بغضكفي المبالغ أن ذلك ومعنى ، البالغة صغ من رشئ( لأن ؛ أولى 

شانئهأن على تدل الجمهور قراءة أن حين في ■ بيالغ لم من دون الأبتر هو 
كثر.أو بنفه قل مهما الأبتر هو 

الثبوتعلى دالة صفة الأبتر لأن المبتور؛ على الأبتر واختار 
علىالدالة المبتور بخلاف ، والأعور والأعمى والأصلمر كالأّمر 
اروفيI العاني( )روح في جاء البتر• هذا عنه يزول قد فإنه ، الحدوث 

يخفىلا ما تيمية ابن الإسلام شخ قال ما على المحتور دون بالأبتر التعبير 
.، ل اليالغةر، من 

لرسولخصوصية وهده ، وحمنا بوارا بغضه مجرد اف جعل وقد 
عنذلك يخرجهم ولا بينهم فيما يتثانوون قد اللين فان ، الله 

قال، الإسلام دائرة في يزالون لا وهم بينهم فيما يتعادون وقد ، الإسلام 
وقد، [ ٩٢]الماء: 4 همث وكو لآؤ عدؤ ق ين َكدك ي ؤ تعالى؛ 

نونؤ • تعالى يال الإسلام، عن ذلك يخرجهم ولا بينهم فيما يتقاتلون 
٩[.]الحجرات؛ ^وأهلمإثمماه 

لمؤإن الدارين وخسارة وبوار كمر شانه مجرد ؛إنه افه رسول أما 
وتعظيمتكريم هذا وفي • حرنا عله يعلن أو مجفا الشانئ عليه يل 

منإليه أحب ه يكون حتى أحدكم يرمن لا أنه الحديث وفي يخفى. لا 
هوالأبتر.شانئه فإن ، أجميعن والناس وولده وأهله ه نف

منالممتد الكثير الخير صاحب هو ؤإنما بأبتر، فليس هو أما 
التسعة.الممتدة والذؤية الأخرة، إلى الدنيا 

روحاوعاني«ماِ؛أ.:١( 



صصيامؤ  ١٢٦
.أعطيفإنه ، وأحنه ارتباط أجمل بأولها السورة آخر ارتبط وقد 

الكلمة.في السوء معاني بكل أبتر فكان البتر أعطي وشانئه ، الكوثر 
شيءمنه تاصل يلم . فإنه قطعا الشيء استئصال البتر كان إذا فإنه 

.الكثير أعطي ؤإنما ، شيء منه هتمغ ولم 
أعطيفإنه. ، أثرْ الخير س انقطع أص كل الأبتر ض كان وإذا 

*بأبتر هو فليس ، الكثتر الختر وهو ، الكوثر 
ذريتهؤإنما ، بأبتر ليس ه فهو له عقب لا الذي هو الأبتر كان ؤإذا 

منهم بل ، للرحل بدرية ليسوا البنت أبناء إن تقل ولا ، الدنيا تملأ 
طريقعن وليس الأم طريق عن إبراهيم ذرية من عيسى افه عد وقد • ذريته 
وثأبجنداورد دربخف، وثن ؤ ت تعالى قال معلوم• هو كما الأب 

وإناسوبمنح( وكي ورعيا آشنيئرت. ءزى واكد.لش وهنثو0 وموش 
.[AO.M

فإن، ذكره ؤإبقاء التحمس اسم حمل هو الدرية من الغرصى كان ؤإن 
لهوعلي، كل من وأرفع اسم كل من وأحلي ذكر كل من أبقى . ذكرْ 
■الأبتر هو شانئه إن بل ، بأبتر لبى 

كلففي منتشرة. باقية ذريته فإن اسمه وحلول ذكره رفعة على وعلاوة 
ذريةمن إنه يقول أحدا تجد ولا محمد، ذرية من إنه يقول من تجد مكان 

هذاوعلى القول، هدا قال ممن غيرهما أو وائل بن العاص أو جهل أبى 
أيما.الكوثر أعطى فقد 

الخيروهو الكوثر أععلى قد . فإنه الخاسر يعنى الأبتر كان ؤإذا 
الكثير!الكثير الخير أعطي وقد خامزا يكون فكيف الكثير، 

وهي، الدنيافي حاّتا يكون قد فهو ضربين، على الخاسر إن ثم 



١٢٧ ٠٠الكوثر سورة 

ق1ل، أعظمهما وهى الاحرق فى ا حامت يكون وقد ، الحارتين أهون 

رمؤأتيو قمم يغأ ك أنيق  ٤١هد نن نثم ما م؛ م ثرلإ' 
أتاهوقد ، دنيا ولا دين تجارة قي يخسر لم فإنه. الدنيا حارة أما 

واحد.يوم صحى في بينة مائة منه نحر ما الله 
،المحمود والمقام المرفؤع الذكر صاحب فانه الأجرة في وأما 

الدنيافي الكوثر أعهلي قد أنه ترى قانت ، الجة في الكوثر نهر وصاحب 
والاحرة.

أعهناهبما بدأها فإنه ، ياحرها السورة أول ارتبامحل قوة يتضح وبهيا 
،حير كل من الكوثر نبيه أعتلى فقد ، لمبغضيه جعله يما وختمها ، نبيه 

متصلا.عقثا ولا حيزا لهم يجعل فلم مبغضيه وبتر 
فقال:العلية ذاته إلى الإعطاء افه أمني كيف أحرى ناحية من انفلر ثم 

)وجعيايقل; فلم ذاته، إلى البتر يند ولم محثثك دآ إؤ 
جعلغير من أبتر فإنه ه، نفالشانئ إلى أمنيم بل الأبتر( هو مانئك 

وأقبح.له أذم وذلك هو، وصمه ذلك وإنما جاعل، 
هدهآيات من آية كل في فإن وجلالته التعبير هدا سمو على علاوة ثم 
•آخر وجه من إعجازا السورة 

يتعلقفيما ازكوثر تحقق وقد ةطكك>آلكوزه إثا ؤ ت تعالى قال 
أنبعد إسلامها محلنة الوفود وجاءته أعدائه على نمره فإنه ، الدنيابالحياة 

محاصرا.الأرض في مستضعفا كان 
الأرضمشارق إلى أتباعه يد على تحقق الذي النصر امتد وقد 

هائلافكريا انتهارا كان بل فحب عساكريا الصر ياكن ولم ومغاربها. 
يدعوكان الذي الدين ودخل الأرض  ٤١٥في؛دعوته انتشرت فقد أيقا. 



ألمحث1لآزوءؤإمحئي مؤ  ١٢٨
مئاتيزال ولا ، باسمه عظيمة دول وحكمت، الليل. عليه لحل ما إليه 

والتعظيمالمجيل ويذكرونه باسمه بتركون الاس من الملاين 
بأعلىالمعمورة حمح في يرير اسمه وسيبقى يزال ولا • عليه والصلوات 

الليلفي اللءحذلات من لحظة نخالو فلا ، مرات حمى يوم كل صوت 
وهذا، ه درك أك وها ءؤ تعالى؛ قال كما ، بالأذان اسمه رفع من والمهار 

اممهخلق أن منذ أحد يعقل ولم ، هؤ اف رسول غير لأحد يتحقق لم 
فهل، اف رسول أعهلي ما عليها ومن الأرض الله يرث أن إلى الأرض 

الكوثر؟هذا من وأعظم أكثر محاك 
إعجازا؟هذا أفليس الكوثر؟ أعطاه أنه من ريه أحبره ما يحدث ألم 

الإعجاز؟هذا من أوصح محاك وهل 
سيما|اك،أنه إلى إثارة فيه فان ه وأمحز لرغث دتز ؤ ت قوله وكذللث، 

فىنحر فإنه ، هذا تحقق وقد ، الله لوحه بها متصدقا وينحرها الإبل 
بينة.مائة واحد يوم ضحى 

وكان، الأقوال أصح في مكية ورة ارالأن ت الرازي( ير )نففي جاء 
الفقروزوال الدولة بححول البشارة مجرى حاريا النحر بالأمر 

،.١١والخوف(( 

بحيث،تصير فقرك بعد أنلث، إلى ®إثارة الأية هن.ه فى أن أيصا فيه وحاء 
ماإلى أشار أنه وذلك، ، إعجاز هلءا فتحقق ،. ر الإبل® من المائة تنحر 

وحدوثه.وقوعه قبل له حمل 

مبغضيهق0ل فقد ه هو'ألآبلأ سانثلكث> ؤإرك> ت تعالى قوله وكذلك، 

.١٣٢/٣٢الضيراصر)١( 
. ١٣٢/tYالكسر ير النف)٢( 



١٢٩ ٠٠الكوثر سورة 

حنولا نل ولا عقب لهم محق فلم ونلهم عشهم قطع كما حير كل من 
ذكرلأل

وافه، إعجاز آية كل في يكون وهكذا ، بحانه ربتا أخبر كما فكان 
pO؛؟.

١٣٢/ TYالمجير الممير ، ٨١٢التنزيل أنوار انثلر )١( 





ه0

^١ونتدوأرب غ؛ وآاسذا آشتآء يثلأ وإءويؤ_لم له لإيكف ِؤ 

هءإت- -؛؛؛- 

فإن، ظاهرة_ الفيل سورة أعني — قبلها لما ورم الهذه مناسبة إن 
،وحمام بيته افه حفظ وقد البيت. هذا بسبب جاووا إنما الفيل أصحاب 

لهذاوتعظيما إكراما الفيل أصحاب وأهلك وحماهم، قرسا وحففل 
لوررإذ ومعاشهم لأمنهم وحماية لهم حفظا البيت حفظ فكان البيت، 

لهمترتفع ولم والأقاليم البلاد في لتثتتوا الفيل أصحاب عليهم ملل 
،.١١كاوة« 

تقسمين على الإنعام أن رراعلم ت للرازي الكبير( )التفسير في جاء 
ولذلكوأقدم، أهم والأول الخع. جلب والثاني! الضرر، دفع ! أحدهما

،واجب غير فإنه الفع جالب أما ، واجب القس عن الضرر دفع ! قالوا
الفعجلب ونعمة الفيل سورة في الضرر دفع نعمة تعالى بين السبب فلهيا 

الوالعبودية بالشكر يقابل وأن لابد الإنعام أن تقرر ولما السورة. هذه في 

.٥١٣/٨البحراJحط)١( 



٢ ١٣٢

١٠هؤتجدواه ؤ ت فقال العبودية بهللب العمة ذكر أنع جرم 

ؤلأسمحوه
ت)آلف( وأصل ، مصدر)آلف( وهو والألفة، الألف من الإيلاف 

أبدكبهمزتض، )الإيلاف( )الإيلاف(؛ وأصل بهمزتين، )أالفا( 
قبلها.الهمزة وتحرك لكونها والمعير الفعل في مدا الثانية الهمزة 

رأ،.الخام(( مع اجتماع الراغب. فال رروالإيلأف_كما 
اليمن،إلى الشتاء في رحلة I رحلتين ألفت ئد فريش كانت وقد 
رحلتهمفي وكانوا ويتجرون، رافيمتارون الشام إلى الصنف في ورحلة 

غثرهموالناس لهم، يتعرض فلا بثته وولاة اطه حرم أهل لأنهم آمنين 
عليهم"ويغار يتخهلفون 

ربهتذاومثدوأ ؤ بقولهI متعلق والمجرور)لإيلاف( الجار إن 
والصيف(الشتاء رحلة لإيلافهم البيت هدا رب )ليعبدوا أي ه ألجت 

أصبحوابه الذي البيت رب بعبادة كفيلة وحدها العمة هده أن والمقصود 
يمدونهيكونوا لم فإن عليهم؟ الأحرى اممه بنعم فكيف مهلعمين، آمنين 
الفلاهرة.العمة لهذه فليعبدوه العم لخك 

أي، تقديره)اعجثوا( محذوف بفحل متعلق والمجرور الجار ت وقيل 
الذيالبيت هذا رب عبادة وتركهم الرحلتين هاتين فريس لإيلاف اعجبوا 

•حولهم من يتخطفون والناس الأمر هذا لهم ينر 

١•l٧/٣٢لضيرlعير)١( 
روحأوعانى'"ا/خمآ.)٢( 
.٣٦الكشافم،)٣( 



١٣٣س قريش سورة 

ؤؤآوإوو\هبقوله متعلق ه ئربيا ؤاؤِلإبل؛ب،  ٠٠؛ )الكشاف( ش حاء 
•الرحلتتن إيلافهم لأجل يمدوْ أن أمرْ 

الفاء؟دخلت فلم س: فان 
فلعدوهلا إما المعنى! لأن ؛ الشرط معنى من الكلام في لما ت قلمك 
لمائريعبدوه لم فإن ، تحصى لا عليهم افه نعم أن مض على ، لإيلافهم 

ظاهرة.نعمة هى التي الواحدة لهده فليعبدوه نعمه 

،•أ قريش٠٠ لإيلاف اعجوا ت المعنى وقيل؛ 
ررياعجبوايتعلق والمجرور الجار أن المحيتل( )البحر في وجاء 

عيادةوتركهم ، والصيف المتاء رحلة قريش لإيلاف اعجبوا أي ، مقمرة 
،.٢١اوت« ٥^١ رب 

لأنوالمعنى: ؤؤئثروأه ُقولخ: تتعلق أحمدت بن الخليل راوقال 
أنأمرهم ، فليعبدواالنعمة هذه إلفهم من ومكنهم هدا بقريش اش فعل 

،.٣١الرحلةا< إيلافهم لأحل يعبدوه 
ولمىعندهم مألوف الأمر هذا أن على يدل )الإيلاف( لمقل واختيار 

عاليه.ربهم يشكروا أن يستحق ما وهذا عليهم، طارقا 
الفعلوهو متعلق—ه على ه وِلإلف والمجرور الجار وقدم 

مها:، فائدةمن أكثر وليعطي مب من لأكثر ءؤظع-ثذوأيم 
ذلكلاقتضى قريش( لإيلاف البيت هذا رب )ليعدوا ت قال لو أنه -١ 
فيماسذكره ما وهو ، عليه تدل الذي المحنى ولأنمحى ، الفاء حذف 

.٣٦٠الكشاف٣;)١( 

.٥١٤إ A المحيهل البحر )٢( 
. ٥١د/إ المحيط البحر )٣( 



٥١ ١٣٤^

أولا.الفاء زيادة تصح لا فإنه ، بعد 
بالفعلمتعلق أنه يحتمل فهو ، المعنى ومع التقديم هدا إن — ٢ 

لتعينتأحر ولو )اعجبوا( تقديره مقمر بفعل متعلق أنه ويحتمل )ليعبدوا( 
.)ليعبدوا( المذكور بالفعل تعالقه 

فجعلهماالتقدمة والمورم السورة هذه بين الربعل قوى تقديمه أن — ٣ 
■قرص لإيلاف مأكول كعصف فجعلهم I قال فكأنه ، الواحدة كالمورة 

بهمتعلق أنه إلى بعضهم ذهب وقد 
حياتهمفى الإيلاف هذا أهمية يفيد لايثفد-ندياه ؤ تقديم إن . ٤ 

الاعترافإلى مدعاة النعمة بهنْ التذكير وأن ، عندهم مكانته وعفليم 
الاهتمامهذا التاحير يفيد ولا ، الأصنام عيادة لا وعبادته عليهم بموليها 

.العناية أو 

أطعمهاالذي البيت هذا رب قريش )لتعبي لقال يقدم لم لو أنه — ٥ 
الكلامفيتمزق والصيف( الشتاء رحلة لإيلافها خوف من وآمنها حؤع من 

أنالمحتمل من إذ ، المقمود المحنى يود ولم وفخامته رونقه ويذهب 
أنهالمحنى فيكون ، وامنها باطعمها متعلما ذاك عند والمجرور الجار يكون 

العبادة.إلى مدعاة الإيلاف يكن ولم ، للأيلأف وآمنها أطعمها 
العلةفذكر ، الفعل على العلة تقديم باب من هو إنما القديم هذا إن - ٦ 

التهديمباب من ذلك فيكون ، ذلك بهللب وتلاها أولا العبادة تستدعي الش 
لذلك.فقدمها ، منه أسبق وهى ، الفعل إلى الدافع هي الحلة فإن بق، بال

ربلته المحمي ؤ ت قوله وهو الفاتحة محورة فى حاء ما نفلير وهو 
تجدوإباف 'امحإ يوْي ئيي ؤ أنثممِ إ)إ، ئقت 

 )١(/r٣٦٠الكشاف.



١٣٥ؤه قريش سورة 
وهنا، بالعبادة الله إفراد اقتفاء سب قدم فإنه ه ذسستمترت واياك 

أيما.ذلك فعل 

يبينهما منه أبدل ثم ه ذو_ؤؤر1 ؤِلإيكف I فقال أولا الإيلاف أطلق 
الإيلافأمر لتفخيم وذلك ه ؤآلثتف ^لثتفي رلل4 هل؛؛وؤلم ؤ I فقال ويقيده 

.نفوسهم في ومكانمه عليهم فيه العمة عظيم على والدلالة 
؛الرحلتينالمقيد عنه أبدل ثم الإيلاف ءأطالق )الكشاف( في حاء 
فيه،االعمة بحفليم وتدكيتا الإيلاف لأمر تفخيما 

قواملأنه بالدكر الرحلتين إيلاف )رحص أنه الكبير( )المسير في وحاء 
رمعاشهم،، 
الرحلتان لأنهما والصيف( الشتاء )رحلتي والمراد ، الرحالة وأفرد 

أنلأوهم والصيف( الشتاء )رحلتي ت قال لو ولأنه ، ، اللسر لأمن رحلة 
الشتاءرحلتي القدير: فيكون الصيف، في وكدا رحلتين الشتاء قي 

أولى.ذكره ما فكان الصيف، ورحلتى 

ولأنله، تعفليما الميت إلى الرب وأصاف ، الكمحبةأي البيت، هدا 
يعظمهالذي البيت هدا بب بواستمرتا نجحتا إنما الرحلتين هاتين 

. ٢٣٩'r/روح وانظر ،  ٣٦٠م/ الكشاف )١( 
.١٠٦/٣٢الشترامح)٢( 
.١  ٠٧آم الكبير الضير ،  ٣٦•م الكشاف انفلر )٣( 



سمحدءهصها ٠  ١٣٦
منهمفطلب ، واستمرار وجود الرحلتتن لهاتين يكن لم ولولاه ، العرب 

وألا، ^يلتين النمْتن بهاتض عاليهم أنعم الذي الثثت هذا رب ■مائة 
٠سحانه له وشكتا عليهم لفصله اعترافا ، غيره يمدوا 

لهمهيأ الذي فإن ، المقام هذا في سيء أنسب البيت إلى فالإصافه 
البيتهدا رب خوف من وآمنهم جوع س وأطُمهم الرحلتين هاتين 

■يعبدونهأ الى أصنامهم وليسحا 
الذيهو البست رب أن وهو ، آخر معنى فيها البيت إلى الرب ؤإصافة 

معتدأي من حمايته تعني اليت إلى فالإصافة ، وحفظه بحمايته يتكفل 
حماهوقد ، يحميه( ربا للبيت )إن I لأبرهة المهللب عبد قال كما ، عليه 

•الميل بأصحاب فعل ما وفعل ربه 
يربيالذي هو الرب فإن ، ههنا ثيء أنب ررب( لفظ واختيار 

لفظفاختيار ، خاف إذ ويؤمنه -؟(٤ إذا ويهلعمه ، ويرعاه ويحفظه مربوبه 
•^تههمتيمغوءاتهممححوفه ؤ ت لقوله شيء أنب الرب 

تيقل فلم ، فيه لبس لا تعيسا اليت عين الإشارة يامم والمجيء 
وجهعلى ذاك عند يتعين لا لأنه ( . • أطيمهم. الذي البيت رب )فليمدوا 

المقصود.البسن عين الإشارة باسم فالمجيء ، التحديد 
فقد، معان عدة لها ذكر التعبيرات من ونحوه )فليعبدوا( في والفاء 

فليعبدواالحم لسائر يحثدو0 لم إن أي ، الشرمحل لمحنى دخلت إنها ت قيل 
اكوكيد.تفيد ا زائدلأ هي ت وقيل ، العمة لهذه 

ناحيتين!من وذلك ، ذلك ْع السبب تفيد وقد 

.ؤ قوله: ش  ٢٨٥وم  r٣٦٠/ امثاف انظر )١( 
.اظرادغنىا/ه1ا)٢( 



١٣٧ ٩٠مريش سورة 

الشرطجواب في والفاء ، الشرط جواب تقدير على كونها الأدر• 
•عالبا سب التفد 

فيالسبب معنى فيها معانيها اختلاف على الفاء كون ت والأحرى 
الغالب.

،وتقويته السبب معنى تفيد فهي ، المعاني هذْ كل تفيد ههنا وص 
دلتالذي السبب قوت أنها السبب بتقوية وأنمي ، الكلام توكيد وتفيد 

عيه.الدلالة عر تعاضدتا واللام فالفاء >لأشيتيه في اللام عليه 
لمولو ههنا، الفاء مجيء جوز الذي هو والمجرور الجار وتقديم 

،أعانك لأنه فأعنه ابتداء: يقال أن يصح فلا ، إدخالهايمح لم يتقدم 
■قريش لإيلاف البيت هذا رب فليمدوا • ولا 

هاتنمؤئ ثكتنل ثدا لمثل ؤ ت تعالى قوله التمير هذا ونفلير 
ؤوفيبمةمحه]اسر:ي[.،وقوله: [ ٦١سذات: 

الكوثرمحورة في قال كما لربهم( )فليصلوا يقل: لم ؤلم تقول: وقد 
فلمةثفيؤؤئ،"إمحزه، اؤ رسوله: على بها أنعم التي النعمة ذكر أن بعد 

العموم؟وجه على العبادة ذكر ؤإنما قريش محورة في الصلاة يذكر 

بلأصلا، الله يعبدون يكونوا لم قريس كفار فإن واضح، والسبب 
يهللبلم فهو العبادة، من جزء فهي الصلاة أما الأصنام، يعبدون كانوا 
منالعبادة عموم تكون أن طلب بل ، فّ وحدها الصلاة تكون أن منهم 
.ههناالمنامحسب وهو ، وحدهله وغيرها صلاة 

خوف(من وآمنهم جؤع ْن أطعمهم الذي ربهم رفليعبدوا يقل؛ ولم 
افهفإن بقريش، خاص الأمر أن يدل لم ذلك قال لو فإنه محبب، من لأكثر 
عنلخرج ذللا، قال ولو خوف، من وآمنهم جوع من كثيزا حلما أطعم 



>دبمحُألآظ٠  ١٣٨
منالله يطعمهم لم الله عباد من قسما فان ، أيصا كير حلق النعمة هذه 

لممن أنه ذلك معنى زكان هذا قال فلو ، خوف من يؤمنهم ولم جؤع 
اف.يعبد فلا التحمتان هاتان تشمله 

فربقل، عبادته إلى ويدعوهم بالكلام قريشا يخص أن أراد هنا وم 
أنهإلى ؤإثارة ، بسببه وإءلحامهم أمنهم وكان حوله هم الذي بالبيت ذلك 

•الناُس ولتخهلمهم البلاد فى لتفرقوا البسن يحم لم لو 
ببركةينعمون الذي إبراهيم أبوهم وهو ببانيه يذكرهم البيت وذكر 

وكان، ربه بأمر البيت بتي إنما ؤإبراهيم ، والأمن بالعيش بالتومحعة دعائه 
اللام.عليه حطمها التي للأصنام لا له عابدا 

هه  ه

عوءاتهمتين٠حوفؤهم ؤ
أنذلك ، يهما المنة لعفليم بهما وذكرهم النحمتين هاتين لهم جمع 

منوآمنهم فأطعمهم للجؤع عرصة وأهلها زيع، ذي غير بواد مكة 
عليهإبراهيم دعاء ببركة وذلك ، حولهم من يتخهلفون والناس ، خوف 

[١٢٦]البقرة: ^ ألكزن من آئم وأنيق ءؤ بالرزق لهم دعا فقد الملام، 
[.١٢٦: Ijkكدابلداءا»كاه\\)أجعل رن ؤ I فقال بالأمن لهم ودعا 

عرصةزيع ذي غير  jJL؛قهنايا راكانوا المحعل(: )البحر في حاء 
عليهإبراهيم بمءو٥ وذلك بهم، تعالى اف لعلف لولا والخوف للجؤع 
.م\ه[ ]القصمى: ه بجئإثهدمؤثَلملؤ • تعالى قال ، السلام 

،حلوا حيثما يأمنون بكونهم الحرب على قفلهم خوف من وآمنهم 
.، ١ خانقون® وغيرهم أحد إليهم يتعرض فلا اف بيت قهنان هؤلاء ت فيقال 

.a٥١٥/ المحيْل البحر 



١٣٩ ٠٠قريش سورة 

جوعمن أطعمهم قال: ءأنه عباس ابن عن المعاني( )روح في وحاء 
منوأمنهم ه ألكرت من ؤأرزئهم ؤ مال: حيث اللام عليه إبراهيم بدعوة 
را،.ايلساآظء/قاه« ي ؤ اللام: عليه إبراهم مال حيث خوف 

الما يورث قد الشح لأن )أشبعهم( يقل: ولم )أطعمهم( وقال: 
وحيرالجؤع، فيزيل الإطعام أما ، ونحوهاوتخمة بطنة من عقباه يحمد 

الجوعة.يد ما الطعام 
قوله:في الفائدة »u لرازي: اي( )التفسير في حاء 
فواتي:فيه الجواب 

ؤهوؤ تعالى: قوله ومنه شديد، الجؤع أمر أن على التنبيه أحدها: 
.. [. ٢٨\\ذشووى: كقسسماسلوأه أرى 

حتىالجؤع وهي ١^٧ الرديئة الأولى الحالة تذكيرهم وثانيها: 
الحاصرة.العمة قدر يعرفوا 

يقللم لأنه الجوعة؛ محمد ما الطعام حير أن على اكنييه وثالثها: 
البطة،١يورث فانه الإثباع أما الجؤع، يزيل الطعام لأن )وأشبعهم( 

أقفلالإطعام كان إذا )وأطعمهم( بقوله: يكتف لم ؤلم تقول: وقد 
الشح؟من 

فلاالحاجة به ند ولا الجوعة يد لا ما الإطعام من أن والجواب: 
الجؤععنهم الله أبعد أي ينجؤعه ؤأطععهر قال: ولدا العمة، به تتم 

وأكمل.أتم العمة؛ل.لك فكات بالإطحام، 
ولووحوف. جؤع كل فيثمل ، لإطلاقهماوالخوف الجؤع ونكر 

.٢٤١•م العاني روح )١( 
.التمرااكبيرأم/بىا)٢( 



■^؛^٠٢١ ١ ٤ ٠
يمايامحل ّْم؛ن جؤع ٌن إُ؛لداما فيثمل للعهل ذلك يكون أن لاحتمل عرفهما 

ذلكفنكر ، مثلا الفيل أصحاب من الخوف يكون كان ، معين خوف من 
للشدةفيهما التنكير إن وقيل؛ ويعممهما. والخوف الجؤع لإمحللاق 

•خوف أي وخوف ، جؤع أي جؤع من أطعمهم أي ، والتعظيم 
•يعني ، لشدتهما وخوف جؤع في ®التنكير • )الكشاف( في حاء 
عظثمخوف من وآمنهم ، قبلهمافيه كانوا شديد حؤع من بالرحلتين أطعمهم 

.، ر ايرهم،٠ ومبلدهم في التخ2لف خوف أو ، الفيل أصحاب خوف وهو 
علىخوف( )من جؤع( )من ت قال ®لم ت الكبر( )التفسير في وحاء 

التنكير؟مثيل 

.، أ التعفليمء التنكير من المراد I الجواب 
الخوف؟على الجؤع قدم ولم ' تقول قد 

منهالوجوه ذلك أن والجواب 
استمرإذا الجؤع فان ، أعفلم وأمره الخوف من أشد الجؤع أن - ١ 
إلىيودى ولا يتمر قد فإنه الخوف بخلاق ، والأحياء الإنسان أهلك 

أهمهو ما فقدم ، أعواما متخفتا خائفا يبقى من الناس من فإن ، الهلكة 
وأولى-

فيسنا الأمن وكان ، والاتجار المرة لغرض كانتا الرحلتين إن - ٢ 
منالغرض هو كان الجؤع من فالإؤلعام واستمرارهما. نجاحهما 
الأساسيالغرض فقدم ، نجاحهما أسباب من فكان الأمن أما ، الرحلتين 

.والصيف الشتاء حلتى ر من 

.٣٦•م الكشاف )١( 

. ١١٠آم ام اشر )٢( 



١٤١ ٠٠س-ورةقرداش 

ليسبلد في لأنهم وذلك ؛ شديدة الطعام إلى فريس حاجة إن ء ٣
مسالةأما ، الضرورة جهة على إليه محتاجون هم ما فقدم ، زؤع بذي 

•بعض على يعفهم يغير كان ففد ، الجزيرة في عامة فاتها الخوف 
الصيفعلى الشتاء لتهديم مناسب الخوف على الجؤع تقديم إن ء ٤ 

أحوجان الإنأن ذلك ألئجء يثلأ تعالى! هوله في 
يدحرونالناس من كثيرا نرى ولذا ، الصيف في منه الشتاء في الطمحام إلى 

لتقديممناميه الجؤع ص الإطعام فقدم فيه. الطعام لشحة للشتاء قوتهم 
.الشتاء 

فيهتهل الصيف أن ذلك! ، الصيف بإزاء الخوف س الأمن وجعل 
المستافيه يممب الذي التاء بخلاف ، مكان أي فى والكمون الإغارة 

قيتكن والهوام الوحوش أن على علاوة هذا الخلاء. في والتخفي 
فىمنها أكثر الصيف فى الإخافة فدواعى ، الصيف بخلاف ، الشتاء 
تعبيركل فناسب ، الصيف بإزاء الخوف س الأمن جعل ولذا ، الشتاء 

.موصعه 

ٌنآحر موطن في الجؤع على الخوف قدم ولكنه ت تقول وقد - ٥ 
فلم[ ١  ٥٥: ]١^ آهم، تن ش ؤ : فقال الكريم القرآن 

وأهم؟أشد الجوع كان إذا ذلك فعل 
،والمقام السياق يقتضيه ما بحسسيا يكون إنما التقديم إن فنقول 

اجت٠اعورد أنه ذلك ؤإيضاح فيه. هو الذي التعبير مقام كل اقتضى وقد 
.أحدها هدا الكريم القرآن س مواضع ثلاثة في والخوف الجؤع 

وسنوالجمع أمح، نث شء ؤ تحارت قوله الأحر والموطن 
[.١٥٥]الغرة: وبني والقرب نآلأمف ا'لأمول تى 

ءامنة^كانت همبتة ثتلأ أش ؤصميب ت تعالى قوله الثالث والموطن 



^أكك٠  ١٤٢
آإدهتسهأدائها أةموِأس قتكهمث ؤ من يأتيهارزهمهاد>ون\ مط-مسه 

[.١١٢?!؛: ]iJبمتميكه 

فيالخوف على الجؤع وقدم ، البقرة آية في الجؤع على الخوف فقدم 
■موطن كل في والمقام السياق يقتضيه ما يحب النحل، آية 

وقعتلأنها وذلك ؛ الجؤع على الخوف فيها تقدم فقد البقرة آية أما 
قبمثل ِش محزأ ولا ؤ • تعالى قال ، المصاب ووقؤع القتل سياق في 

نألجمحعأمحب ونن لي وءلاشروث. لذآءُ بق آمو؛س سه-ز("اش 
مصنةآصنبئهم ا أكتجبيث؛. وبثي ؤأشتت ألآموأل نن ويممف 

الخوفتقديم ذلك فناسب ، ةها_آ"هاا ت ]البقرة اثورت؟مده هألوأإوا,سؤولدا 
عرالجؤع-

ِممافكلؤإ ؤ بعدها! حاء فقد ، الأمحلعمة سياق ففي النحل آية وأما 

[١ ١ ٥ - ١ ١ ٤ ]المحل: ه . ٠ آثخنير. ولحم همألدم أؤته عثء=كلم حثم إقما 
٠الخوف على الجؤع تقديم فناسب 

مراعاةوذلك أحرى، ناحية من ههنا أنب الجؤع تقديم إن ثم 
الجؤعفان ، تاسآنلمغوآنحرفه ^قاه ؤ تعالى! قوله فى للإذاقة 

،الحقيقة على يداق مما والملحام ، فقده أو الطعام قلة بب يكون إنما 
أيصا.الناحية هالْ من الجؤع تقديم فحن 

علىالرزق فقدن من الناشئ الجؤع رروتقديم ! المعاني( )روح فى حاء 
الرزقإتيان على تقدم فيما المقدم الأمن زوال على المترتب الخوف 

•، ل الرزق؛؛ إتيان وبين ذلك بين المقارنة لمراعاة أو بالإذاقة أنب تكونه 

روحاوع1ني؛ا/'آ؛آ.)١( 



١٤٣قريحل سّورة 

فقال:الأية صدر في الرزق عالي الأمن فدم وممه تقول: وقد 
!نفقول: ه، ^؛ ١٤ؤ؛تن معدا رزده1 تاتيها مط1سمح ثامث1 ك\ئق دؤ 

كلمن مبمدا رزئها تأتيها ؤ قال: فإنه ، هناالمناسب هو التهديم هدا 
يكنلم لو فإنه ، إليهاالموصلة والهلرق بل التامين يقتضي وهدا تمآؤ 

اللتامض يجب فانه مكان، كل من الرزق ياتها لم موجودا الأمن 
فكانإليها. الرزق مجيء ليتم مطمئنة آمنة هي تكون وأن ، إليهاالموصلة 

•إليها بالرزق الإتيان سبب لأنه أنب هنا الأمن تقديم 
ابتلاءفي هي إنما البقرة آية أن أحرى ناحية ومن ناحية، من هذا 

النحلآية بخلاف العقوبات. باب من هي ولست واختيارهم، المزمنين 
فيالخوف من أشد الجؤع أن ومعلوم الكافرين، عقوبات في فإنها 

مكانهفي تعبير كل فكان أعلم، واممه أشد هو ما فقدم الحقوبات، 
المناس،.





مرر-ثرك وللاخر؛ وماش. رؤئ ماودعش ؤ تئ ^١ وأض وآلصاى. ؤ
قووجد كاوئ. مثا محلك م محمحآ. ره بميلف ويتوف آلأوك. 

٥^الهذ ه اومهر. آمحد»لأ هآمآ هأعئ. ءآللأ ووحدك دهثتئ. صالا 
محهمحهسثه

ثو

وحنععليه ذلك ثق حتى بمكة وهو أياما ه الرمول عن الوحي أطأ 
هدمفنزلت ، وودعك قلاك قال ربك إن ت له قل حتى ، مديدا جرعا 

قلاهوما ودعه ما ربه أن تخبره السورة 
الصلاةعليه حزن لماذا وهو السورة في النفلر قبل أمر يستوقفنا وهنا 
والدعةللراحة هو أم الدنيا؟ وأمور للمال أذلك وجنح؟ واللام 

والاستمتاع؟
هملأ مثُ عثلق سنلؤ( إما ؤ تعالى! قال كما ثقيل قول الوحي إن 

والصبروالأذى العنت ويحني ، والمشقة التكليف يحني وهو ْ-ا لالمُل• 

الكسرالتمر ،  A٤٨٥/المبط ايحر ،  ٣٤٥-  ٣٤٤م الكشاف انظر 
،روحاسنى«م/خهم ٥٢٢/٤ممر،شيراين 



٠ ١٤٦
يالماهعالمه ْع الوحي حزن فقد كله ذلك وْع ، الأذى على 

•نليغه أجل من وأذى عنت من 
الأمرهذا على حريص أهو ه للرسول اختيارا الإدهلاء هدا في إن 

سيتنفسهو أم يلقى ما أحله من ويلقى راحته أجله من يترك الذي الجديد 
أيصاهذا وفى ، التكاليف وهذا الهمة هذه من ريه يعفيه حين الصعداء 

ماسبيلها في يلقون كانوا ؤإن ، الدعو؛ أمر ليعنيهم الله إلى للدعاة درس 
.والأذى والعنت البهلش من يلقون 

)سكن(معناه و)سجا( شروقها. يعد الشمس ارتفاع وقت )الضحى( 
فيهوما أهله يمكن وإنما يسكن لا الليل أن ومعلوم ، الأقوال أشهر في 
•مجازي فالإساد هذا وعلى ، يالكون يتصف أن يصح مما 

مثلما، ر )غهلى( ت معناه وقيل! ، محللامه اشتد ! )مجا( معنى وقيل! 
■تععلته اى ا المسجه ومنه ، يالوثمب الرجل سجى 

معناهوقيل! . . ظلامه. وركد سكن ت ارسجى I )الكشاف( في حاء 
أمواجه®سكنت البحر ومجا ، فيه والأصوات الناس سكون 

٠لأثة)سجى( في اللغة ءأهل ذكر أنه للرازي الكبير( )الضير في وجاء 
مامثل النهار تغهليته I الليل مجي • • • وغتلى وأظلم مكن متقارية؛ أوجه 

،يالفللمة الدنيا غش ت هماس ابن ]قال[ . . بالثوب. الرجل يسجى 
يالماس®ساكن ]وقيل[: 

اظرروحاوعا;ي'*آ/مْا_إه^)١( 
.٤  A٥٨/المحط المم وانظر ،  ٤٣٤ v/ الكشاف )٢( 
التمر)*١( 



١٤٧ ٠٠الضحى سورة 

كمايقله ولم نبيه يولع لم أنه سجى إذا ويالليل بالضحى ربتا أنم لقد 
كما- خاصة دلالة هها لهما الششن بهذين المم إن الكفر. أهل زعم 
يمثلسجى إذا الليل وإن ؤإشراقه، الوحي نور يمثل الضحى فإن - قيل 

مظلمليل الوحي راقة ؤإث النبوة نور غير من الدنيا فإن ، وسكونه انقهلاعه 
•مطق وظلام 

مجي،إذا الليل على الوحي نور من مبق ما وهو الضحى، قدم ولدا 
.ومكونه الوحي انقهلاع مدة وهو 

اسجماماإلا ليس الأنقaلاع هذا أن إلى يثير المم هذا إن وقيل 
الليلسكون إلى النهار في المتعب يستريح كما النفس فيه ترتاح ومكوئا 
وحركةنور من فيه وما فالضحى ، اممه نعم من نعمة ذينك وكلأ ، وهيأته 

النهار.نعمة تقابل نعمة وراحة مكون من فيه وما والليل ، نعمة 

إلداللل داك.، إل م? ند اسم أن إر الإثارة إن 
يحتملI تفسيره في الرازي الإمام قال فقد ، قديمة إثارة الوحي انمءلاع 

زمانوالليل ، وملم عليه تعالى اش صلى رمالته الضحى يقال! أن 
•، ٧ الوحي احتاس 

وهو، القسم هذا م3؛لابقة راقتامل القرآن( ام أمفى )التبيان فى وحاء 
الوحينور وهو ، عليه م للمقالليل ظلام بعد يوافى الذي الضحى نور 

فأقم، ربه محمدا ولع ؛ أعداوْ قال حتى ، عنه احتباسه بحد وافاه الذي 
احتباسهظلمة بحد ، ونوره الوحي ضوء على الليل ظلمة بعد النهار بضوء 

.واحتجابه 

الجهلظلمة فلق الذي هو النهار ضوء عن الليل ظلمة فالق فإن وأيصا 

الكبيرالتمر )١( 



.اصصأسلآرل٠  ١٤٨
٢.ل للعقل،؛ وهذان ، للحس فهدان ، والنبوة الوحي بنور والشرك 

فيفال كما يسر( أو)إذا يغشى( رإذا ت يقل ولم إدا ؤ وقال؛ 
إلىإثارة وهو وركد، سكن )مجي(: معنى أن ذلك أحرى، مواطن 
)يسري(أو )يغشى( أن حين في وانقطاعه. وركوده الوحي مكون 

أنب.ههنا ذكره ما فكان الحركة، على تدل ونحوهما 

اودعكعىةتاش.همؤ 
بينعادة يكون وهو صاحبه، المفارق يولع كما التودح من ولمع 

المحبينبين والودلع التودح استعمال كثر ولذا ، والأصحاب المتحابين 
الشاعر!قال ، العربي الشعر في 

الرجلأيها وداعا تطيق وهل مرحل الركب إن هريرة ودع 
منالأصل في وهو التوديع، من رروذع المعاني(: )روح في حاء 
يبلغهوأن فر، الكآ؛ة عنه الله يدير بأن للمسافر تدعو أن وهو الدعت، 

متعارئاصار ثم بالسلامة، له دعاء التسليم أن كما العيس، وحففى الدعة 
أنعلى ١ ٠ ٠ مْللثا الترك في امتعمل يم وتركه، المسافر تشييع في 

الما واكعفليم اللهلف من وفيه للترك، تبعية استعارة تعار م الخودع 
.، ١ مفارهته؛؛ تعز ومن الأحباب بين يكون إنما الوديع فإن يخفى، 
القرنيواتجن•وأما 
مفعولذكر وقد ، يبغضهولم محمدا سيدنا يولع لم أنه ربنا أقم فقد 
إيقل، ولم ه وماش رك ماودعك ؤ فقال: البغفى، مفعول وحذف التودع 

اكتفاءاكانية الكاف حذف إن قيل: فقد سب. هن لأكثر قلاك( )وما 

٤٧اكمانفىأ؛امالقران)١( 
.روحاوعاني-مأه\)٢( 



١٤٩ ٠٠الضحى سورة 

الرسولوهو المخاطب صمير أنه علم فقد )ودعك( في الأولى بالكاف 
حذفالفواصل اتفاق فأوجب ، ذاك تقتضي الايات رووس ولأن ، . 

الكافل١،.

منأحدا قر ولا قلاك ما أنه بمعنى ، الإطلاق يفيد الحيف إن I وقيل 
.القيامةل٢، يوم إلى أحبك ومن أصحابك 

بنسبةيواجهه أن يرد لم فإنه ه له التكريم باب من الحذف هذا إن ثم 
يواجههلئلا المفعول اروحدف ت المعاني( )روح في جاء فقد ، إليه البغض 

هبه لعلفا منفي كلام في كانت ؤإن القلي بنسبة واللام الصلاة عليه 
.، ١ واللام® الصلاة عاليه وثففة 

يحذققد المفعول أن النحاة ارويذكر النحو( )معاني في وجاء 
غير، قلاك وما أي ماودعإئ، ؤ I تعالى كقوله الفواصل لتناسب 

،ذكروه ما على علاوة لهليما ومرا بديعا غرصا الحذف لهذا أرى أنني 
يواجههأن يرد لم تعالى أنه وذلك ، والتعفليم للإكرام ههنا الحذف أن وهو 

لرسولهإكرانا المابق بالفعول اكتفى ؤإنما قلاك( )وف فيقول: بالقلي 
الفعل.يناله أن من 

بمانواجهه فلا سخمسا نكرم قد فانا ، كلامنافي يجرى هذا ونحو 
بالغنيلأحر: أحد يقول كأن وذلك بالكلام، المقصود هو كان ؤإن ينين 
،قلت، ولا شتمت، ما واش لا فيقول: ، وقلت، وقلت، شتمت، أنلث، عنلث، 

.، ٤١الفحل® يناله أن من له تعفليما الفعالين في المفعول فحذف 

•٩/٢.٢التمرامح١'، البحراوحطخ/هحأ،  nolrاننلرالكثاف)١( 
.\  lT\0'العاتي روح ، انفلرالممٍرامر)٢( 
.١٥٦'م/المعاني روح )٣( 
معابىاكحوآآ/هاا_آامرإ( 



ا

القليمن وحيفه . له إكرام التوديع مع المفعول ذكر أن ترى فأنت 
ألطفمن وهذا ، الحذف في ؤإكرام الذكر في إكرام فهو ، له إكرام 

والحذف.الذكر مواطن 

الفإنه ، والخطاب الكلام أدب إلى ؤإرشاد نوحيه أيصا ذلك وفي 
،نمتا ولو عنه مرغوب بفعل ونكرمه نجته الذي الشخص مواجهة يحسمن 

بل، أصربك ولا أهينالث، لا وأنا ، أمنك ولم أشتمك لم أنا تقول! فلا 
أشتملم أنا • فتقول ، المواجهة وعدم والعموم الإطلاق مخرج تخرجه 

عيبلا المواجهة فإن ، الأفعال من فيه المرغوب بخلاف ، أصب ولم 
ماربي وسبحان ، تستحق كما أكرمك لم أنا فتقول ، تحن قد بل فيها 

عبادتك.حق عبدتك 

وأدلههنا شيء أنب المخاطب إلى ؤإصافتها )الرب( كلمة واختيار 
واليدوالمالك والمرشد المربي هو الرب فإن ، والعناية الرعاية على 

أحرجكومولاك سيدك وهو ورسوله عبده وأنت ويقليك يودعك فكيف 
والرسالة؟الوحي نور إلى الظلمة من 

هه ه 

ولا، الموت بعد التي وهي الدنيا يقابل ما بالأجرة المقصود إن ت قيل 
الكرامة.من له أعد لما الأولى من له حير الحياة تلك أن شك 

فيحياته من تقبل يما تشمل وهي ، عامة كلمة الأحرة إن وقيل! 
•الأولى وهو ، والأجرة الدنيا 

وتتعمل، الأحرة للحياة الكريم القرآن في تستعمل قد رالأحرة( إن 
أمتفؤبمد ؛ •٦٠.ؤت تعالى قال العموم. وجه على يالتأحر وصف لما 

٧[]الإسراء: مزذه أول لحزه هتكما ألسحد ول؛تحاوأ إيرلفوجٍظلإ لمثم؟ 



١٥١الصحي سورة 

لص:ي[.بمةثاِيىالخآيؤه : وىل الدنيا. في هدا أن شك ولا 
والإطلاق.العموم بها يراد أن فالأولى 

لهحير الأحرة أن سبحانه اروأطلق القرآن(! أقسام في )التبيان في حاء 
أنكما ، قبلها مما له خير هي إليها يرقيه حالة كل يعم وهذا الأولى، من 

.، أ نالها* مما له خير الأجرة الدار 
®لنهايةأنه المقصود أن يفيد قد الأية معنى أن التنزيل( )أنوار في وحاء 

والكمال((الرفعة في يتصاعد يزال لا فإنه ، بدايته من حير أمرك 
يرادأن يحتمل  '•وحماعة عطية ابن ®وقال ؛ المعاني( )روح في وحاء 

،للعهد فيهما فاللام ، وبدايته وملم عليه تعالى اممه صلى أمره لهاية بهما 
تزاللا ، بدايته من حير أمرك لنهاية أي ، إليه المضاف عن عوض أو 

رفعة((وتتماعد قوة تتزايد 

نصافيكون الدنيا( من لك، حير )وللاحرة I يقل لم أنه الملاحفل من ثم 
ؤرألأ:>رْقال! ؤإنما ، الدنيا الحياة يقابل ما بالأجرة المقصود أن على 

فيكان وما الدنيا ش كان ما سواء ، حميعا الأحرة ليعم ا*لأآوكه .خإرلأث،مرا 
والبشرى.الإكرام على وأدل أعم ذكره ما فكان ، الأحرى الحياة 

الملاحظوْن • فترصي المستقبل فى ربه يعْليه أن مؤكد شامل وعد 
أطلقبل ، يحهليه ماذا يقل فلم ، لأعهلى اكانى المفعول يذكر لم أنه 

معيناظرفا يحدد لم أنه كما والاحرة. الدنيا في حير كل ليشمل انمناء 

.٤٨القران اك؛انفىأنام )١( 
.٨٠٤اكزل أنوار )٢( 
.روحاوعانى.م/خه\)٣( 



^ئلأمك.إوا٠  ١٥٢
فيالأية هذه نزول بعد وقت كل ليشمل وإنما ، الععلاء هذا لزمن 
ترصييقل! فلم ، بشيء يقيده فلم الرصا أؤللق أنه كما والاحرة. الدنيا 
ذكروقد ، الرضا وأطالق انمناء أءلالق أنه ترى فأك ، كذا عن ولا بكذا 

يكونالعطاء فإن ، تكريم أي تكريم هذا وفي • بحانه ربه وهو المعطي 
ؤإصافةالرب، عهلاء من وأكرم وأعفلم أحل عطاء فلا ، المعهلي قدر على 

•يخفى لا ما الكريم من فيه الخهلاب صمير إلى الرب 

ؤت فقال الأية هذه قبل الاحرة ذكر لما إنه ثم 
ولسوفءؤ ت يقول أن ناب وحاضره ماضيه من حيرا متقبله فجعل 

لماتوكيدا فيكون )سوف( الاستقبال بحرف قياني يعطيلف 
تثمل)الاحرة( كلمة كانت ولما الأولى. من له حير الأحر٥ أن من ذكر 
بحرفيأتي أن ناب والأحرة الدنيا الحياة في عجره من يستقبله ما كل 

وهو، )سوف( من حزء السين فان ، بالين يات ولم آ رموف الاستقبال 
رموف(يذكر أن فناب ، كله ذكره ؤإنما ، تقبل الممن حزءا يذكر لم 

تناظروهو ، كله المستقبل ههنا وهى الأحرة بإزاء كله الحرف وهو 
طريف.

تفقال باللام إءa؛لاءه أكد باللام ذللث، فاكد )وللاحرة( قال! ولما 
•التوكيدين بين ناظر ف ؤ

منله حير الأحرة بأن تأكيد هي إذ ، قبلها بالأية مرتبطة الأية هذه إن 
•فيرضى يعطيه موف لأنه الأولى 

علىأمارة ذلك فإن ه وماش يئك ماودعك ؤ ت تعالى بقوله مرتثعلة وهي 
قلاه.وما ودعه ما ربه أن 

منأعهناه لما ثامل راوعد أنها الأية هذه في التنزيل( )أنوار فى حاء 



١٥٣ ٠٠الضحى سورة 

يعرفلا مما له ادخره ولما ، الدين وإعلاء الأمر وؤلهور النفس كمال 
مواه،؛كنهه 

لمؤلم )ولموف(؟ ت قوله في الفائدة ررما ! الرازي( تر )نففي وجاء 
)وسيعطكربك(؟.يقل: 

فوائد:فيه الجواب 

ا.ل زماما،؛ ذلك بعد يعيش بل أحله، قرب ما أنه على يدل إحداها؛ 
أحلمن هو فيرصى يعتليه صوف أنه من لأية ا هذه في افه وعد ما إن 
والهناءوالعلمأنينة الاستقرار أساس هو الحياة في الرصا أن ذك العم، 

والشقاءالقلق وحل الهموم حلت الرصا فقد فإن البال، وراحة والمعادة 
الكد.دواعي وعموم 
جوانبجميع الرصا عم إذا إلا هانئا ولا مرتاحا الإنسان يكون ولا 
بقدرواستقراره راحته من الإنسان فقد منها جانب من فقد فان حياته، 

ولم)فترصى( فقال: لبيه الرصا سبحانه أطلق ولدك الجانب، ذك 
.غيرهماولا جاه ولا بمال لا ، بشيء يقيدْ 

عيشهاوصفة الجنة أهل صفة الله جعلها وجلالها العمة هذه ولحفلم 
[٢٨]١^٧٢-ئم؛هه 

جفراع.٩ خ محوف غ وقال: مرصية، راصية بأنها فوصفها 
لوءوف•ثبمُ ملئ ز ثأق ؤ وقال؛ [، ٢٢-٢١]الحاقة: مصِه 

.-٧[ :٦ ]القارءن 

ثموالقنوط اليأس ثم القي الضغهل إلى يودي قد الرصا عدم إن 

٤٨٦/A_lالمم ،  ٣٤م/ه الكشاف وانفلر ، ؟•A المزيل أنوار )١( 
الشٍراصراممالم)٢( 



!٥٤

الرصا؟من أجل نعمة فأي الانتحار، 
معهالفقر ؤإن ونكد، تعب دونه من والراحة راحة، معه التعب إن 
دونهمن رالحقناء ، عتناء معه الحرمان وإن فقر. دونه من والغنى غنى، 

حرمان.

نعمةإلى الإثارة أدركت وهل به؟ ربه وعده ما عظم الأن أعرفت 
الحياة؟في الرصا 

لنممحدكيثاقاوئ.هأ۶ 
وهذايتركه، ولم يتمه بعد آواه فإنه له، ربه رعاية على يدل وهذا 

*وآوا٥ رعا٥ بل يتركه لم فإنه ؤهوماؤيه ماودعك ؤ بقوله! مرتبط 
حيرالإيواء فان ، أيصا ءؤ ت بقوله مرتبهل وهو 

•الأولى من له حيرا الأحرة فكانت اليتم من 

وبمقثالأبمدئ.4وؤ 
.إليه افه هداك بل ، بنفسك الحق إلى تهتد لم أي 

طريقهوما الشراع علم عن الضلال ررمحنا0ت ت )الكشاف( في حاء 
فهداك. .[.٥٢:لالثورى ه \}كةب ما دنى كنت ما ؤ I كقوله المع، 

والشراع١٠القرآن فعزفك 
وماطإك ماودعك ؤ ' قوله وهو القم، بجواب أيثا مرتبْلة الأية وهذه 

لأشثىآمح؟آوكه.ح؛و وهيرة ؤ وبقوله! ، ^^٠ 

ممرإ/"آآه.ابن وانظرتمر ، الكثاف'آ/ه؛ما )١( 



١٥٥الصحيسورة 

قديكون فكيف يمله ولم يتركه لم ربه أن تعني الضلال من هدايته فإن 
الضلال؟من هداه وقد وقلاه ودعه 

صالأًوحده فإنه ؤ ت بقوله أينا مرتهلة وهي 
منله حير فالأجرة ، الهداية وأحرته الضلال أمره أول فكان ، فهداه 

الأود•
هه

مأءمح<.هووجدك-ءآمحلأ ءؤ 
عيلته.من فأغناه الفقير ت العائل 
لمفإنه ه وماش رئك ماودعك ؤ ت تعار بقوله أينا مرتبلة الأية وهذه 

فضله.من أغناه بل لفقره يتركه 
وآخرتهأمره أول الفقر فإن ير(آمحأوكه حيرلاث ؤللاحرآ ؤ ت بقوله ومرتبْلة 

•الأول من له خر فالأخرة الغنى، 
يثكماودعك ؤ تعالى! بقوله مرتبطة الثلاث الايات هده أن ترى قانت 
،هداه بل ضلاله في يتركه ولم ، آواه بل يتمه في يتركه لم فإنه ومائه 

أغناه.هو وإنما لعيلته يتركه ولم 
يفعللم كان فإذا ، قلاه وما وذعه ما ربه أن على دليلا ذلك فيكون 

بعدها؟ذلك يفعل فكيف النبوة قبل ذلك 

كانذكره أمر كل فإن ه 'ألأوك يى ثرلاث ؤللاحرئ ؤ بقوله! ومرزبطة 
•أولاه من حيرا آحرته 

المبوةقبل أعطاه فقد هر؛ئه رتمك يعطيلف ولسوف ؤ ت بقوله ومرئطة 
وأعفلم.خير هو ما بعدها محيوتيه فهو ، رأيت ما 

فييْللق الرب فإن ، مر ما كل في شيء أنب )رب( كلمة واختيار 



؛محي'الآإؤءهزصصإ٠  ١٥٦
والرب، والمنعم والقيم والمربي والدبر والمد المالك على! اللغة 

أصلحهإذا الشيء ورب ، المملح بمعنى 
منإلى حاجة به فالشم منا أل؛امحيك ؤ بقوله: مرتط فهو 

الرب'معاني من وهذا ، وملحهويربيه أمره ويدبر ويوويه عليه يقوم 
منإلى حاجة به والضال ه يهدئ ذالا ووجدق ؤ بقوله؛ ومرنبط 

القرآنفي الرب باسم الهداية تقترن ما كثيرا وليلك ويرثيه، يهديه 
•تعالى قال والإرشاد، الهداية هي المربي مهمات أولى لأن الكريم؛ 

ائئّلآمحؤرباتعالى: وقال ]يونس;٩[، دبهنزلإمائاه هؤ 
.[  ٩٩]اكانات!سيبؤزه ه ذ١هبإك إي ؤ وقال: 'ه[، حلما/مأهدئهلد؛

يدبرمن إلى حاجة به العائل فان ٥^،^ ووثJكآيخ ؤ بقوله؛ ومرتبقل 
معانيمن وهذا ، شأنهويصلح وغيره بالرزق عليه وينعم عليه ويقوم أمره 

الرب.

ؤوأيثخلإ،قوله: وهو المورم أول في بالقسم مجرتطة الأيات وهذه 
أوضحبه مرتيعل ممايثاوئه محدث أدم ؤ قوله؛ فإن ثىه، وآكإ؛اإدا 
•ونعمة نور والإيواء ومحللمة ليل اليتم فإن ارباط، 

والهدىمحللمات فالضلال ه يهدئ صالا ووجدق ؤ قوله؛ وكيلك 
رخأثل ؤ تعالى؛ قال ، نورا والهدى ظلمات الضلال افه سمى وقد نور، 

ؤيكآوحإجإ' الور إل آلظلمنت من ي،ئرحهر أديث 
فءثاآص-حثب أوكاك آثدنب إئ آنور نك؛ همميهم آلهكعزف 

lJ[Y0U.]^؛:ه كلاؤث 

 )١(jU  العرب )٣٨٤ا/)رب.
)رب(ا/ألأم.الحرب  oUانظر)٢١( 



١٥٧ ٠٠الضحى سورة 

ترىقانت ، وبهجة نور والغنى ، ومكنة وظلمة ليل والفقر والعيلة 
ارتباط.أحمل وبالجواب بالقسم مرتبطة الايات هده أن 

وأغنى(وهدى )فاوى ت فقال الثلاثة الأفعال من المفعول حيف وقد 
المفعولحيف قيل! ، وأغناك( وهداك رفاواك I يقال أن الأصل وكان 

ذكرلو فإنه ، الأي رؤوس ورعاية ، المخامحلب وهو المراد لظهور 
بالألف.المنتهية الأي رووس مع ذلك ينسجم لم الكاف 

آواكوالمراد ، الكرم سعة على ررليدل الفحول حيف إنما I وقيل 
آ.١ وبك" ولك وأغناك ، وبك ولك وهداك وبك. لك وآوى 

وسعةالفاصلة ورعاية الراد لفلهور ، ذلك لكل حيف أنه نراه والدي 
بها منحصت الإيواء لكان فاواك( يتيما يجدك رألم • قال ر أنه ذلك ، الكرم 

فإن، ا كثين حلما به وآوى آواه أنه على ليدل للاظلاق المفعول فحدق 
افهرسول بتعاليم واوووا اكرموا إنما والمحتاجين اليتامى من كبرا 

لأحلهأي: له، وآوى ؤإكرامهم. لإيوائهم سبتا فكان وتوجيهه ؤإرشاده 
لهؤإكراما اممة رسول حبا ذلك يفعلون الموسرين من كثيرا فإن آوى، من 

اليتيموكافل رأنا قال فقد الجنة، في بقربه. يكونوا أن محلمعا 
علىالمح أن وذكر ، وارسهلى( المثابة إصبعيه إلى وأثار كهاتتن، 

وله.وبه فهوآواه ، القلب( اوة ممما)يزيل اليتيم رأس 
حلمابه وهدى هداه فإنه ه يهدئ صالا ووجدق ؤ قوله: وكيلك 

وهدى[ ء ٢ إ لالثورى تن~قي~ؤه إق لمااَئ ولبك ؤ ت تعالى قال ، كبرا
هدى.س ه لأحله أي: له، 

١ T٦٣/٠ المعاني روح انظر )١( 
.١٦٣•م/روحالعاني )٢( 



OA  اليمحألآلأ٠ ١'
لهوأغنى ، كث؛تا حالما به وأغنى أغناه فانه ^٥١^،^< في القول كيلك 

يغنى.أن اف ثاء ما لأحله أى 

يناك محن ألإ ؤ الذكر في الثلاث الأيات هذه ترتيب للاحفل ثم 
هوالترتيب هذا فإن مأعىه •٤^٠ ووندك ثآلأيهدئ. ووجدق دثاوئ. 

بلغفإذا ، البلؤغ دون هو لمن يقال فاليتيم ، الحياة في الطبني الترتيب 
فإن، الحياة في وفقه على ليسير الهدى إلى واحتاج اليتم صفة انتفت 
محلريقعن يكون أن فينبغي المال جمع وأما ، التكاليف مناط البلؤغ 

هذاغير عن يأتي مال وكل ، الربانية الهداية على المبى الصحيح السلوك 
فقد، البلؤغ بعد غنثا المرء يكون أن لزا٠نا وليس ، سحت فإنه انملريق 

بشؤعيهتدي أن والمقتر الغني من كل وعلى ، فقيرا يكون وقد غنيا يكون 
.وأولاه شيء هوأعدل ذكره ما فكان ، ضلال عداه ما فإن ، اممه 

راللها(( مقابلة فإنها بثلاث وصاه الثلاث العم هذه عليه عدد ررولما 

ؤةأثاآكرلأمحن©ه
أو، ، مالهل بتضييع تظله لا والمعنى ، يؤذي بما التسلط هو ت القهر 

فقداليتيم تحتقر لا ت معناه وقيل! ، لفعفهأ'آ، وحقه ماله على تغلبه لا 
يتيمار؛لكنت 

هه  $

. ٤٨٦^ابل البحر )١( 
. iAl/Aانمط البحر )٢( 
.ri\/Tالكشاف )٣( 
. ٤٤٦القديره/فتح )٤( 



١٠٩ ٠٠الضحى سورة 

وهوأمائلتقذهلاثمن ؤ
هووقتل ، والصدقة المعروف مائل أنه إلى المرين أكثر ذهب 

تتناولالأية أن والتحقيق ، ، الال١ مائل لا والدين العلم عن المائل 
•والدين العلم عن والسائل المعروف سائل تشمل فهي ، النوعين 

رداورده أعطه ومن ، عليه تغلفل ولا تزجره لا I تنهره لا ومعنى 
جميلأص،وقللضلآث

الضعفاءعلى فظا ولا فحانا ولا ٠^^١ ولا جبارا تكن لا ا'أى • وقيل 
افا(لن.عباد من 

والفقراءباليتامى سبحانه فأوصاه  ١٠كان أيا المائل زجر عن منهي فهو 
واوتعالمن«رْ،.

>تأناتىممه
*وقيل ، ، تبلغهال • بها والتحديث ، النيوه I بالتعمة الراد إن I قيل 

.، وتعالسمهر وقراءته بثه به! والتحدث ، القرآن هي 
،بك ليقتدوا إخوانك فحدث حير من أصبت ما عموم هي • وقيل 

.الiسةل٨، ه نفعلى وأمن يياء يتضمن لم إذا ذلك 

٤٨^٢١^ في المان ،\نم\سم\بل\إص1 ١( 
.٤٨القرن ام أقني المان ٢( 
. a٤٨٦/ المحقل البحر انفلر ٣( 
شيراينئير؛/*آأه.٤( 
.٤٨القرآن أمام في التيان ٥( 
.٤  ٨٨٧/ المحي0ل البحر ، ٤  ٤٦م/ اضير فتح ٨ُ٢، التنزيل أنوار ٦( 
٠٤٨٧/٨ابالبحر ، ٤٤٦القدير؛،/انظرنح ٧( 
الكثلأاف"آ/أ؛ّا.،  ٢٢٠; التمرالكبير١٣، \ M/r'ررحاJعاني ٨( 



ءهصه٠  ١٦٠
نعممن أم الدنيا نعم من كانت مواء ، عامة هنا النعمة أن والتحقيق 

تتعالى قال ، النعم أعظم والقر^ن النوة أن شك ولا ، الدين 
يهما!والتحديث ]الماودْ:ُآ[ ه ضغ، عوهأ وأثنت ٥^^٢ للإ أ'ك1ت 

بهاوالتحديث ، مهللقة هي ؤإنما ، ذلك على النعمة تقتصر ولا . تبليغهما
شحاء • عليك موليها شكرت بها تحدت إذا فإنك ؤإشاعتهار شكرها 

للناسؤإخلهارها عليه اممه بنعم باكؤدث سبحانه ارأمرْ القدير(! )فح 
سبفرد تخصيص غير س العموم على المعمة والفناهر بينهم. ؤإشهارها 

رأ،.أنواعها(( س نؤع أو ، أفرادها 
هداتعم العم أن ررواكحقيق  '•القرآن( ام أقفي )البيان في وجاء 

عليهافه بنعم يحدث وأن ، والعلم المعروف ائل مينهر لا أن فأمر ، كله 
أم.والدنيا(( ،ين ٧١في 

هدايتهتحته ويدخل ، كلها الله بنعمة اروحدث ت )الكشاف( في وحاء 
الضلال((س هل.اْ أن في بافه ٠^٠^١ والقرآن الشراع وتعليمه الضلال 

فان، ويشيعه ذلك ليكرر )فختر( يقل! ولم ه ؤئ0وون وقال! 
.ذاك يقتضي لا فإنه الخبير بخلاف ، والإشاعة الكرار يقتضى الحديث 

•قوله على ه محدث ؤ I قوله ®واختار I الرازي^ )نمير في حاء 
١أخرى(( بعل مرة ويعيده ينساه لا عتو0 حديثا ذلك ليكون )فختر( 

فيهايرلع لم إنه ت قتل فقد ، الايات هل>ه ترتيب في تكلم وقد 

ذحالقديره/اُإإ.)١( 
فحالقديره/ا"أ؛.)٢( 
.٤٩القرآن 1كيانفىأوام )٣( 
الكثاف)٤( 

الضيرامرلم-أآ.)0( 



١٦١ ٠٠,الضحى سورة 

هيفلست ، قبلها النسق وفق على مرنيه الايات تكن لم أي ، الترتيب 
كمحن أدر ؤ تعالى: قوله قابل فانه ، عليهبها اممه امس التي للنعم مقابلة 
صالاناو-ةوق ؤ ةال لكنه ه، مهر أكر ؤ؛أق • بقوله ه كاوئ نجعا 

مقابله!فى يقول أن المفلنون وكان ه مادئبمر ؤأماأكايل ؤ بقوله• ه فهيئ 
ه.^J>£، ره أماسنمة وؤ 

ه؛دأش عاملا ووجدك ؤ مقال فى يقول أن يقتضي القياس أن كما 
الملحوؤل.الترتيب يولع لم أنه ترى فأنت ه. ؤؤأةآلتاغلملأثمر 

مقصوده.علة لمراعاة حاء إنما الترتسس؛ عدم إن ت وقط 
قولهمقابلة في إلح . .بنعمة.راوأما المعاني(! )روح في جاء 
الصلاةعليه لهدايته وشموله لعمومه ه فهيئ صالا ك ووجي. ؤ • سبحانه 
النعم.من ذلك وغير الشرائع بتعليم الضلال من واللام 
فانه، وحل عز حقه على العباد حقوق لتقديم الترتيب يرلع ولم 
،التحلية على التخلية لتقديم I وقيل • العالمين عن غض وتعالى بحانه 

را،.الفواصل« أولمراعاة أوللترقي 
عليهالأمتان ذكر تقدم لما أنه لي ررويفلهر المحهل(: )الحر في وجاء 

السارذكر ثم ، البدايةأولاوهي اليتيم فدكر بثلاثة، أمْ الثلاثة ؛اوم 
سفترقى الهداية، هى عليه به امتن ما أشرف وكان العار، وهو ثانيا 

ذكرعند ذلك وسهل ؤإنما ، السورةمقطع وحعله الأثرف إلى هدين 
رأ،.التكليف« زمان هو انتم بعد لأنه الثلاثة 

المقاميقتضيه الذي وهو الأمثل، الترتيب هو هذا أن والحق 
بإزاءوهو ' واستذلاله قهره عن ونهى اليتيم أولا ذكر فإنه ياق، وال

.١٦٥- ١٦٤المعاني'م روح )١( 
.iAU/A_lالبحر)٢( 



لأؤهإفيا٠  ١٦٢
اJفنا.أمكما الطبيص اكرت؛ب وهو لأمهزه هأما^كj ؤ قوله; 

عموميثمل - ذكرنا كما - وهذا تهنه ملأ آلثيل ؤأما ؤؤ يعده ذكر ثم 
قولهبإزاء فهي المال، ومائل والدين، العلم عن المائل المائلتن، 

واللمالدين عن المائل لأن ؛ ناحتة من صالا ووجذق ؤ تعالى! 
ؤتعالى! قوله بإزاء وهى ، ينهره أن ينبض فلا للهداية محنالب 

قدالعائل لأن ؛ المال يسأل ممن المائل كان إذا أحرى ناحية من ئلازه 
.ينهره أن ينبغي فلا الناس أل ي

تقابلأحرى ناحية وس ذالا وو.ثنلش ؤ تقابل ناحية س فهي 
•جدكآيخظمحه •ووؤ 

تبمره!إلأ ائؤؤذ ^^١ ؤ • تعالى قوله في المحيهل( )البحر في حاء 
أوأععله ولكن ، تزجره أي ، تنهر فلا ، المستعطي ظاهره ، المائل رروأما 

.. جميلا. ردا رده 

،عائلاظناه ووجدك ؤ مقابلة في وهذه ، عليه تغلظ لا قتادة! وقال 
وجماعة.الفراء وقاله ، تحهلى الم- قلنا فالمائل-كما 

فيكون، اuل مائل لا والدين العالم عن ازئل هنا \وأٌ ! ]وقض[ 
نؤهلقضآلأمدئه((لا،.بإزاءؤ 

ترتيبأنب وهو ذ٦ْيثه ربم* ينعمن ؤأما ؤ تعالى! قوله بعدها وذكر 
نعممن عليه اض أنعم ما كل تشمل عامة — ذكرنا كما — النعمة أن ذلك ، له 

والأحرة.الدنيا 
ينعابمدك ألم ؤ • تعالى قوله من ذكره ما ؛النعم المقصود كان فإن 

متأحرافيكون وقوعها بعد يكون بها فالتحديث ، الخ . , . يثاوئه 

؛_An/A_l^UAالمم )١( 



١٦٣ ٠٠الضحى سورة 

ألذلك ، أيصا لها وصع أمثل فهو والتبليغ الدين نعمة كانت وإن ، عنها 
والصفاتالحسن بالخالق يتحلى أن عليه للدعوة يتمدى أن مبل الداعية 

يقهرفلا لينا هينا يكون أن عليه بل ، متآكرا ولا فئا يكون وألا ، الكريمة 
وبينبينه وحيل عليه مردودا كلامه كان ؤإلأ ، ائلا مينهر ولا يتيما 

اّتجا؛ةالاسله.

ىودكأرساؤ مار؛ قال 
ؤولؤَقتظاI وقال ، ٣[ - ٢ ]الصف: ه سأؤبك لُ ما أن آش بمد 

[.١٥٩]آلعمران: يذأمهح 
وهوتوجيه، مثله لا القويم بالخلق التحلي بعد تكون الله إر مالدعوة 

أيما.بعدها التحل.رث فيكون ، عموما [؛ ^٠۶

بالنعمةالتحاوث مثل ه آلسيلملأثمر ؤؤأثا • تعار موله وصح إن ثم 
وكل- لدسه المبلغر الله إر الداعية أن ذلك ، أحرى جهة من يحن 
علىهدفا ويكون ، والامحتيضاح للسؤال يتعرض ما ^؛^١ داعية— 

فشلؤإلأ عليه يغلفل أو سائلا ينهر ألا فحليه ، ونواياهم أحوالهم احتلاف 
به.وأنترتيب أمثل هو ورد نحوما على الايات هذ.ه فترتيب مهمته. في 

أوباس لا أنه وهو ورة، الآخر في درتا تخلص نأن باس ولا 
ليشكرنعم من فيه الأن المرء يتقلب وما به التدكير أو الماصي تذكر يحسن 

فقدسبحانه، ربنا فعل كما الخير. من ويزداد عليها وليحاظ عليها الله 
العسرأيام تذكر فان النعم، من عليه أور وما عليه كان بما نبينا ذكر 

المبتلىمعاونة إر ^۶١؛ المرء به يضيق مما ونحوها والضلال والضيق 
•الشاكرين من بذلك فيكون بها 





يانإف ثهدظ. قط مئة.1ف ؟[_؛،_،ي لأثتزئ. مممنثئ اءثئ. 
^^4َلآمحوهىمحَةك.
.ومامحبمكثنشوة.4

ح.قنئتشم.لج

ؤمحامحو4
أنفاحتمل محدوف، ومفعول)يغشى( غشياه، وقت بالليل م أن
؛^_:؛[]IJؤث1ؤلإذامشياه تعالى: قال كما الشمس، الغش يكون 

[٥٤]الأعراف: ه أمار أكل ثثى ؤ كقوله: النهار، يكون أن واحتمل 
يواريهاما وكل ، فتهاوما الأرض ت شيء كل المغشي يكون أن واحتمل 

ءللأم4لا،.

. ٤٨٣-  A٤٨٢/اسل انمر ،  ٣٤٢م/اصاف ظر 



آيغلإآلأزد٠  ١٦٦
مضيئا.كان ما ظالمته يغطي *أي الامحللاق به المراد أن يترجح والذي 

فيذهبوالأرض ماء البين ما وجميع الأفق الليل يغشى الزجاج؛ قال 

سء.
بصيغةوحاء . ، الشمس١٢ومحللؤع الليل ظلمة بزوال ونلهر انكشف أي 

الليللأن ؛ النهار مع الماضي وبالفعل ؤ I فقال الليل مع المضائ 
وتجلىظهر الشمس طلعت إذا فانه النهار راوأما ، شيء بعد شيئا يغشى 
إداؤألماي ؤ ت وضحاها( )والثمن سورة فى قال ولهدا ، واحدة وهالة 

ثياهتض:ر؛[«لم.
ؤنثاعمحَآمحه

الذكرحلق والذي أي موصولا، اسما )ما( تكون أن تحتمل 
ولمعانيعقل لا ما لذات تكون )ما( لأن ؛ )ما( — Iعنه وعبر ، والأنثى 

،:٣[ تالساء ألذساييم تن مر كاب ما ؤ تعالى! قوله نحو يعقل من 
لقصدههنا )ما( _ ؛التحبير فيكون ٥[ ]اكمس: بقهاه وما رآلث،وني ؤ وقوله! 

فيحاء ، والأنثى الذكر لجني الخالق بأنه ووصفه ، والتعظيم التفخيم 
الذكرحلق والذي أي ، الموصولة هي هنا رر)ما( القدير(! فتح ير )نف

ولقصيالوصفية، على للدلالة د)ما( )من( عن وعبر والأنثى، 
•، والأشا' الذكر صنفي، حلق الذي العغليم والقادر أي ، التفخيم  (٤)

.٤٣٩ه/القدير نح )١( 
.٤٨٣اب\//البحر م/ انظرالكشاف )٢( 
.٣٧القرآن اشانفىأسام )٣( 
نحالقاو'ير0/آم؛ؤ)٤( 



١٦٧ ٠٠الليل سورة 

بخلقأنم أنه المعتى فيكون ، أيصا مصدرية )ما( تكون أن وتحتمل 

الإنسانمن والأش الذكر عموم والأنثى بالذكر المراد وقيل؛٠إن 
بنيمن والأنثى الذكر هما وقنوت ، وغيرْ 

للنارعمل ومنه للجنة عمل قمته مفترق، مختلف عملكم إن أي 
والذكروالنهار، الليل I المتقابلة المتضادة الأشياء يهذه م أنوقد 

ونقائه.عي الاختلاف على والأنثى، 
كانالمتضادة الأشياء بهذه المم كان رالما ! كثير( ابن ير )نففي حاء 
أعمالأي لئئه ؤإةس،بؤ تعالى؛ قال ولهذا ، متضادا أيصا عليه المقسم 

فاعلومن حيرا فاعل فمن ، ومتخالفة أيثا متضادة اكتسبوها التي العباد 
٣ثؤا« 

،والأنثى الذكر بخلق م أقررثم ؛ القران( أنام في )التبيان في وحاء 
،وأنثاه ذكره ، أصنافه اختلاف عر كله بالحيوان الأقسام يتضمن وذلك 
سااتذلك يكل والهاد' اللل محن نال نحا والأش الأم ين ونال 

ا؛ربوبيته 

ذلك، والأنثى الذكر حلق ثم بالنهار ثم بالليل بدأ أنه الملاحفل ومن 

؛.Ar/A_iالمم انظر )١( 
. ٤٨١/•A_lانظرالبحر )٢( 
. ٤٨١/*A_lالبحر ،ه/'أ؛ القدير انظرنح )٠١( 
تمراينممرإ/خام)٤( 
.١٠٧القرآن ام أنش التيان )0( 



٢^٠٢^^٠٠ ١  ٦٨
الأجرامظهور نل وجوده فان يقولون، كما النهار من أص الليل أن 

الدكرحلق لم ، بعده وهو النهار لم ، الليل وُو بالأقدم فبدأ ، الماؤية 
بمدةوالنهار الليل وجود عن متأحر والأنثى الذكر وحلق ، والأنثى 
ومنه، حواء من أسبق آدم فان ، وأقدم أسبق لأنه بالدكر وبدأ محلويلة. 
.[ ١ ]النماء:بجؤبخن؛اروجمابأآ ؤ تعالى؛ قال كما حلقت 

كلمةفتذكر ، والأنثى الذكر الزوجض حلق إنه الأيات بعض في وقال 
آؤاث،نظنثننمىبخهثمؤ القيامة سورة في ورد نحوما ذلك و ؤ

الجمسورة وردفي وما ءإ'امحه، ألدئن آلرنمحا به إ*ل دّوكا. لظل هقث '؛اذ 
آلءلأةثيمحها.هئءص 

وردلما مناسب وكل سورة)الليل( في ؤ كلمة يذكر ولم 
التفصيلذلك فاقتضى الجنين، تْلور فى القيامة سورة في ثقل فانه فيه، 

فذمكلمةؤآؤبجه.الكلام في 
بخلاف، فيهاوفصل تعالى قدرته ذم فإنه سورة)النجم( في وكذلك 

أحرىناحية ومن ناحية، من هذا وأوجز، أقم فإنه سورة)الليل( في ما 
الزوجينذكر عدم يقتضي الليل سورة في ^ إة"٠٠٤ؤ • تعالى قوله أن 

ررقالالعرب(I )لسان في حاء والمثيل. النظير الزوج* معاني من لأن 
[٢٢]المافات: ه وأرقبمهم كاثإ آمحذ ^٥٢ ٢٠ؤ تعالى؛ قوله في الزجاج 

،أمثال أي ، أزواج هذا من عندي • تقول ، وصرباءهم ونفلراءهم ت معناه 
.٢١١صاحبه،٠ نفلير واجد كل أي الخفاف، من زوجان وكذلك 

الافتراقيريد بل والمشابهة، المماثلة يريد لا الليل سورة في وُو 

.T١١٧/ )زوج( العرب ل—ان )١( 



١٦٩ؤؤه الأيل سورة 

منقريب الزوج إن ثم الزوجين• ذكر عدم فناسب عي، الفي والتاعي 
ييممن وؤ حأى ءاينؤهءأذ نبن ؤ تعالى; قال ، معهامؤتلف زوجته 
ذكرهنا وهو أ ٢ ١ تالروم؛ ه ومحبمنه مند؛ ييثطم نبمل إثها أزنجا 

كلمن الزوجين ذكر عدم فنامب المفترق، المتباعد وهو الشتى، 
•ناحية 

الساعيوذكر ، والنهار الليل وهو عي الزمان ذكر أنه يتبين مبق مما 
عيالزمان اختلاف أيصا وذكر عي، الوذكر والأنثى، الذكر وهو 

الساعين.مصير واختلاف عي الواختلاف الساعين واختلاف 

وهوعي البزمان بحانه سرروأقم القرآن( أقسام في )التبيان في حاء 
السعي،اختلاف على والأنثى، الذكر وهو وبالساعي والنهار، الليل 

والأنثى.والذكر واليجار، الليل اختلف كما 

،وثوابه جزائه اختلاف على دليل ودلك ، مختلف وزمانه وسعيه 
بينيسو لم كما ، الجزاء في سعيه اختلف من بين يسوي لا سثحانه وأنه 

'"الللوص،رالذموالآش•
فناهرأمر فإنه ، المم يستوجب لا القسم جواب إن تقول! وقد 
والتوكيدالقسم هذا فلم ، مختلف حي الأن يعلم أحد كل فإن معلوم، 

واللام؟بإن 

كليقر0 ولا مشاهدا ولا معلوما ليس عليه م أقالذي أن والحق 
هوليس عليه م أقالذي فإن ، الناس أكثر فيه وينانع يجهله بل ، أحد 

التجارةمن الناس يمارسها التي اليومية الأعمال من المشاهد عي ال
علىأقم وإنما ، هذا على م يقلم فإنه ، وغيرها والصناعة والزراعة 

.٣٧القرآن 



٠٥  ١٧٠®^
ألنئؤإوش.وصدف ممق من ءاَم1 ؤ قوله! وهو ، لعا>ه التفصل يبينه أمر 

٥^^٤إلثئ. جدب ؤأستثئ. محل من وآة ؤ ومةاJاله ، مثمزم 
يجهلهومن ، الناس أكثر يتكرم بل ، أحد لكل معلوما ليس وهذا ممسززه 

.والتوكيد المم الأمر هدا فامتحق ، يعلمه ممن بكثير أكثر 
صحوإف ءؤ ت فقال المكلفون وهم المحاطين إلى عي الأصاف إنه ثم 
منالمكلمين غير معي فيه فيدخل لشتى( عي ال)إن يقل؛ ولم نشئه 

فييدخل لا وما والنمل كالنحل والحشرات والبهائم الحيوانات 
غيرهم.دون المكلفين يخص بتفصيل الجواب أنع ولدا ، التكليف 
مطلقعام والجواب ، عام الليل سورة في المم أن الملاحفل ومن 

سورةأي - قبلها التي السورة في والجواب المم أن حين في أيصا. 
مقيدان.— الشمس 

فلم، العموم سبيل على الليل؛ سورة في قال فقد 
ؤنأتلإداثشنهاهالشمس: سورة في قال حين في يغشى. ماذا يذكر 
الأرصن.أو الشمس على يعود وهو به، المفعول فذكر 

الشمس؛سورة في وقال ، الليل•سورة في وقال 
سورةش التجلية وقيد الليل، سورة في التجلي فاطلق ^١٢^١^ ١٣١^ؤ 

أوالأرض على أو الظلمة على أو الشمس على يعود والضمير . الشمس 
،.١١ءلىالدنيا

فإن، العموم سبيل على ■ثلث وما ؤ الليل• سورة في وقال 
•فقال الشمس سورة في القسم قيد حين في وأنثى. ذكر كل يشمل ذلك 

وهي، المكلفين بنفوس فقيده ودثويهاه -فورها ةألثه1 وماسوُنها. شن وؤ 

انظراكمراصرام•؟!



١٧١الليل سورة 

قوله!بدليل غيرها، تشمل ولا العائلة، النفوس 
وردما بخلاف ، كالقسم أيما مطالثا الليل صورة في الجواب وكان 

أعطىمن كل يثمل الليل صورة في الجواب فإن الشمس. صورة في 
وكذبواستغنى بخل من وهو ومقابله بالحسنى، وصدق واتقى 

•ثمود بقوم الشمس صورة في قيده حين في ، يالحني 
،مهللما وتفصيله الجواب كان مهللما الليل محورة في م الفكان فلما 

مقيداومثاله الجواب كان مقيدا النص محورة في القسم كان ولما 
والجواب.القسم بين فتامحب ، واحد بأمر م،حدودا 

ذكروقد وعامله. اعيه حميذكر المختلف للسعى تفصيل يعدم وما هذا 
حلالمن وذكر أشياء بثلاثة أقم فقد به. المقسم بمقابل صفات ثلاث 
قوله:وهو السيئة الصفات من بثلاث الثلاث هده وقابل ، ثلائاالخير 

ظد

نتا;ثأخم;آمحج؛
ررالمقصودلأن قيل: العتلية. ولا المعطى لا )أعهلى( مفعولي يذكر لم 

يكونهذا وعلى آ. ١ والعهليةا، للمعطى تعرض دون المعهلي على الثناء 
أءعلاه.ماذا ولا أعهناه عمن الفنر بغض أععلى، من على الثناء المقصود 
غيره،أم بالمال متعلما كان محواء ، الحيناء لإطلاق ذلك إن بل ت وقيل 

أوجهوعموم الله ءلاءة في النفس وحقوق المال حقوق ذلك يثمل فقد 
للاحرين•النفع 

٤١٠٨/A_1  )المم١ :



امح؛الأط٠  ١٧٢

توجهان أءز(ْ ٠ ُروفيقوله؛ ت الرازي( في)تمر جاء 
عتقمن الخير وجوه جمح في المال إنفاق الراد يكون أن ت ا-تا-ثس.ا 

ذلككان مواء . .عدوهم.على الخلين وتقوية الأمارى وفك الرقاب 
..نفلا.أو واجبا 

ؤإعطاءالخال حقوق إعهلاء يتناول ■ آعتق ؛ تتعالى قوله أن I رناسس 
وأعهلىالطاعة أععلى فلأن يقال: تعالى، اممه طاعة في القس حقوق 

إرادةالفعل مفعول رروحدف القرآن(: أنام في )التيان ش وحاء 
نقه،وطاوعته طبيعته يه وسمحت به أمر ما أعطى أي والتحميم، للإطلاق 

والشكر،والتوبة والإخلاص والهلاءة الإيمان ه نقمن إعطاءه يتناول وذلك 
وقصده((ونيته وبدنه ولمانه بماله والممع الإحسان، وإءءلاء٥ 

القصودإذ ، )أعطى( مفعولي رروحذف الخحيهل(: )البحر في وحاء 
فيالخال بذل وظاهره والحقلية. للخعطى تحرض دون الخعهلى على الثناء 

•زيد ابن وقال اض، حق أعطى قتادة: وقال ، ومكرمةومتدوب واجب 
.، لاض(( مثيل في ماله أنفق 

فيأظهر لأنه الخال؛ إعهياء )أعهلى( _ الراد؛أن عندي يترجح والذي 
وماينقؤ بعده وذكر وأماس؛ثله ؤ ت بقوله قابله ولأنه المعنى، هذا 
بهالخقصود أن فالراجح ، ينهه مالإ يوق آدذى ؤ وقوله: ه، رئة إءا 

تحلقهالإءءإاء في الحروف ررإن المعاني(: )روح في حاء المال. إعهلاء 

.١٩٩-١٩٨;١٠١الضرأهم )١( 
 )٨)٢T_مامأن٧*١LنفىأنLاك
.٤٨٣/٨البحرالمط)٣( 



١٧٣الليل سورة 

أنهغير ،  wJLJljالبخل ذكر مقابله في وير وقد ، خصوصابالمال 
مقداره.ولا المال أنولع من بنؤع ولا بمعطى يقتده ولم الفعل أٌللق 

أطالقكما ، بشيء يقيده ولم الاتقاء وأطلق ، وحدر احترز ت اتقى 
،اض( )اتقى بعضهم! قال لذا ، اتقاوه ينبغي ما كل لتشمل ، الإعطاء 

•عنه نهي ما اتقى ت غترْ وقال ، الخل اتقى ت آحر وقال 
)تفسيرفى حاء ، يتقى أن ينبغى مما وغيره ذلك كل يشمل أنه والحق 

الما كل عن الاحتراز إلى ررإثارة ء ثآهم( f قوله؛ أن الرازي( 
هو أ ه

وهيالأعلى. تأنيث كالعليا )الأحسن( تأنيث وهي ، صفة الحسنى 
هوما كل تشمل هي ولدا ، معين موصوف له يذكر لم مهللق وصف 

•معتز بشي،ء تختص ولا به التصديق ينغي مما الأحسن 
ابنفقال ، الوصف بهذا القعود فى المقرين أقوال احتلفت وقد 

لقولهتعالى اش وعد به الوارد الا.نيا فى الخلف إنه وحماعة! عباس 
والخنمجاهد وقال [ ٣٩]ما: تعالى! 

إلاإله لا وغيره! اللمى وقال الثواب. حماعة! وقال ، الجنة وحماعة! 

.٣١٤٨! ٠ المعاني روح )١( 
.٤٨٣\نظو\رحو\ب\إ)٢( 
.الضالك؛يرامآآا)٣( 
٠٤٨٣\سم\ب\ر)٤( 



سمحإإكإوام  ١٧٤

افهاربموعود التصديق م بالحسنى التصديق أن القديرآ رفح في وجاء 
كلسع الحسنى إن رروبالجمالة ت المقال وقال . يثيبه،؛ أن وعده الذي 

ا؛حنة حملة 

مماواحد بامر تخصيصها يبني فلا ، الأية قي ظاهر والإطلاق 
كمابه التصديق ينبغى مما أحن هو ما كل وتشمل تشمله هى بل ، ذكروه 

ذكرت.

إلىإثارة الإعءلاء أن عندي راويترحح المعاني(! )روح في حاء 
فعلمن العبادات سائر يثمل ما إلى إشارة والاتقاء ، المالية العبادة 

مطلما.المسئات وترك الحنان 

وغيرْيعمه بما أو بالتوحيد الإيمان إلى إثارة بالحسنى والتصديق 
وه،االإيمان يجب مما 

بالحسنىالتصديق على الاتقاء وقدم ، الاتقاء على انمناء قدم وقد 
لكونهإنه المقرون فيه فقال العمناء تقديم فأما سب؛ من لأكثر وذلك 
سبيلفى ماله أعهلى شخص فى كان الرول مبب أن ذلك ، النول محبب 

إلىالشيعة وذهب عنه. اف رصي الصديق بكر أبو أنه على وأجمعوا ، اممه 
تعيينهنا يعنينا لا ونحن . ، وحهه١ الله كرم طالب أبي بن علكي أنه 

فإن، السبب بخصوص لا اللفظ بعموم العبرة فإن ، هو من الشخص 
بكروأبو ، سبحانه رينا ذكرها الض بالصفات اتصف من كل يشمل اللففل 

فإنحال أية وعلى الحسن. الوعد بهيا مشمولان كلاهما الحسن وأبو 

.٤٤ه/• القدير نتح )١( 
التمرالكبير)٢( 
.روحاوعاتي«ما/ا/إا)٣( 
. ٢٠٤ل"؟/الكبير ير اننلرالتف)٤( 



١٧٥ ٠٦٢الأيل سورة 

العطاءتقديم فكان اض، سيل في ماله أعطى شخص في كان النزول سبب 
٠النزول سبّب لكونه اسب^ 

المالفيه شاع السورة جو أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
فيأظهر وهو ه أقش ُى ناَثا ؤ I قوله فيها حاء فقد ، به البخل أو ؤإعطاؤه 

،ه ماك7إدارئف عنع ومايعي ؤ ت وقوله ، ؤدأثاسيلإظئه ومقابله المال. 
فيالشائع هو فيه البخل أو ؤإنفاقه فالمال ه ماثر يوق ^٢^ وقوله! 
.العهلاء تقديم فناسب ، السورة 

هوما بعدم ذكر ثم ، الصفات من ذكر فيما المقفول هو والعطاء 
سبيلفي والعطاء ، انمناء من أفضل وهو ت قوله وهو منه أفضل 

بعدهذكر ثم . ت٠رةا١ بشق ولو النار اراتقوا قال • الاتقاء من هو إنما الله 
؛ذكر ما كل من أفضل وهو ، بالحسنى التصديق وهو ، منه أفضل هو ما 

،عمل مهما ميء ينفعه فلا بالحسنى كانب ومن ، الإسلام رأس لأنه 
المفصولص فترقى بالحسنى، التصديق س هما إنما والاتقاء والإءهلاء 

الأفضل•إل 
منأحص العطاء فان ، الأعم إر الأخص س متدرج أيصا وهو 

افهسبيل في معط فكل ، بالحسنى التصديق س أحص والاتقاء ، الاتقاء 
المتقييثمل بالحسنى فالمصدق ، بالحسنى مصدق متق وكل ، متم 

إلىالخصوص س تدرج فهو ، وغره المعطي يشمل والمنقي ، وغرم 
العموم.

ؤا0ت قوله قبله تقدم أنه وهو ، الترتيب هلءا حنن آخر أمر وهناك 
ويليهفيه. المذكورة الخصال أظهر وهو ، عي الس وانمتاء 

وقعود.ترك وحاسب( سعى جانب فيه فإن ، الاتقاء 

قلبياعتقاد هو ؤإنما ، عي بليس فانه بالحسنى الممبمديق وأما 



أمحّصإلأصإه ٠  ١٧٦
ألصقهو ما فقدم ، قاعدا يكون قد بالحسنى والمصدق ، وتصديق 

هدافكان ، منه وبعدها قربها بحب المدكورات ورتب ، عي بال
٠محيء ائب الترتيبمب 

وماحلؤرؤ ت قبله قال أنه ذلك ، الترتيب هدا أولوية فى آخر أمر وهناك 
بالنسبةأهم هو ما فقدم ، المجتمع يكون والأنثى الذكر ومن 

أنالفرد على إذ ، الفرد يقدمه ما أولى فإنه ، انمناء وهو المجتمع إلى 
وتهلورهالمجتمع بناء في دعامة فأول ، الدوام على آخذا لا معهلتا يكون 

وماوالتعاون والتآزر التكافل يعني وهو ، له انمناء هو وازدهاره وتقدمه 
الخير.خلال من ذلك إلى 

إلىاءة الإميحذر أن وهو ، الاتقاء وهي الأحرى والدعامة 
تحففلصالحة لبنة فيكون إليه الإساءة إلى يدعو ما يحذر وأن ، الأخرين 
منويحفظها ه نفيقي أن حانثان! له والاتقاء فيه. يعيش الذي المجتمع 

منأو منه عاليه يقع قد مما المجتمع يقي وأن ، عاليه تقع قد التي الغوائل 
أعلم.وافه الاتقاء أطلق ولذا ، غيره 

صفاتمن وذلك، بالحسنى، التصديق وهي الأخرى والدعامة 
وقوته.المجتمع لتماسلئ، الأمور ألزم من وُي ، المؤمن المجتمع 

حقوقفى مفزط غير ، ه نفعلى لغيره مويرا يكون بالحنى فالمصيق 
•متقيا معطيا ويكون ، الأخرين 

تليهايم ، محضة اجتماعية صفة — العتياء وهي — الأولى الصفة إن 
،الفردية إلى أقرب وهذه ، الإيمان وهي الثالثة ثم ، الائقاء وهي الثانية 
هذافكان ، المجتمع على تعود آثارها كانت ؤإن شخصي اعتقاد لأنها 

ههنا.ثيء أنب التقديم 



١٧٧ ٠٠الأيل سورة 

!ً؟ءمحك'''رُااُ'َ.> ؤبمنئسيترم م۶ 

مؤنسالكلحنى ، الأسمر مؤدا،سا تقفل امم وهي ، صمة الري 
موصوئالها يذكر ولم الصفة ذكر وهد الأكبر. مجونث والكبرى ، الأحسن 

مر.فيما )الحسستى( نفلير ، الإطلاق لقصد 

صلص ويل: الجن، إنها نل ص أقوالا: )الري( ر وقالوا 
.والتتروك الأفعال من به كلم، ما كل عليه يمهل أن المراد وقيل ، الخير 

الأعماللأن وذلائا ؛ اللغة من مجاز الوجوه هده ررولكل ت المقال فال 
ذلالئافإن محمودة وأمور وراحة يسر إلى عافته أدا-ؤتنا ما فكل ، والعوام_ا 

.را، الطاءات،« كل وصم_< وذللث، ، المسرى من 
للحالةررنهيئه أى ممني أن المحيط.( )البحر في وحاء 

والاحرة((الدنيا في وذللثا ، وأهون عليه أيسر هي الش 
ارفتهيثهأي ه هننئ ؤمثسثؤ ممني أن الما-ير( )فتح في وجاء 

فيالإنفاق له تمر فI والمعنى ، الخير عمل وهي الحسنى للخصلة 
اض*ُهلاءة والعمل الخير مبيل 

عاملليرى اليسير وأن ، الإطلاق يفيد ذللث، أن — أعلم وافه — والحق 
يذكر.لم وما ذكر ما ، والأحرة الدبا في حير كل قي 

فعللمن سيحصل موكل وعد فلأنه الفعل على الين لحول أما 
ررأنت الرازي( ير )نففي جاء • والموكيد الاستقبال تفيد الين لأن ، ذلل؛، 

وقتهيآا.1وخ لم مما ذللث، وكان ، الأخرة في واقعا أكثره كان لما اكوارس، 

.١٩٩/٣١اصرالتمر انفلر )١( 
.٤٨٣البحر )٢( 
قحالقدير0/،إأ.)٣( 



آديمحُألآنث٢  ١٧٨

الين،فأدخالت تراخ، لحله حرم لا الله إلا وقه على أحد ض ولا 
واللهحاصر غير آجل الوعد أن على بذلك ليدل ، التراخي حرف لأنها 

.٠١٠أءلم« 
للتأكيد،قيل: )سيسره( في رروالمن المعاني(: )روح في وحاء 

هيالتي الأخرة فى يكون معفلمه الموعود الجزاء أن على للدلالة وقيل: 
متراخ®منتفلر أمر 

التأكيد.معه تفيد أنها والراجح الامتقبال، تفيد الين أن شك ولا 
ميسره أمره لأن الكريم؛ الرسول ْع الفعل من الين حيف وقد 

قالوقت. دون بوئت ذلك يختص لا الدوام سبيل وعلى حال كل على 
تعالى:

بالتيسيروعدا لكان )ستسرك( : قال ولو ٨[ ]الأعلى: بم/ئه نيسرك وؤ 
.مراد غير وهو الحال دون الاستقبال فى 

التيسيرأن ذلك ، وأحسنه ارتبامحل أجمل بالتيسير المتعامحلفات وارتبامحل 
محاور:ثلاثة على يدور فيه قيل ما اختلاف على لليمرى 

فيويمشي أمورهم، الأخرين على ليير العبد الله يهئء أن الأول: 
اللهفة.أصحاب ويغيث المحتاج، ويعين حاجاتهم، 

الأمورعليه فتسهل ميسرة وأفعاله ميسرة أمورم تكون أن والأخر: 
•مخرجا صيق كل من له اف ويجعل الحاجات له وتقضى 

كلهاوهده بيسر. الجنة يدخله حتى الأخرة فى عليه التيسير واكالث: 
قوله:فى داخلة 

التمراعيراما'آ.)١( 
.روحاوعاني'"آ/ا،لا)٢( 



١٧٩ ٠٠الأيل سورة 

كلفي وأحسنه ارتباط أحمل الوعد بهذا المعاشات وارتباط 
يسريعطى من أن ذلك ، الأول بالعتي مرسهل )أعطى( فقوله! ، معانيه 

افيره فد فيكون ، حاجاتهم ويقضي عسرهم عنهم ويرفع الأحرين على 
•المعنى بهذا للبرى 

لهيجعل اف يتق من أنه ذلك ، الثاني بالمعنى مرسعل )اتقى( وقوله! 
قالمخرجا. ضيق كل ومن ، فرجاهم كل من له ويجعل ، ا يق أمرْ من 

وشؤ ومال: ، ٤[ ]الطلاق: ي ئ لإ -ءبمل أق بؤ، رش ؤ ت تعالى 
،٣[.٢ ]الخلاق: ومحُئظلأمحئبم 

بالحسنىصدق فمن الأحر، بالمعنى مرئط آئسئه وصدف ؤ وئوله: 
لحولله وير الحسنى، الدار وأدخله الحستى، الحالبة له اممه جعل 
. ١٨]الوعد: قادوأتيj^تنئه ؤ تعالى: قال ٠ الجنة 

ثلاثةلليسرى للتيسير ررذكر القرآن(: ام أقفي )التبيان في جاء 
ثاب:أم

والتعمثم،للإطلاق إرادة الفحل مفعول وحذف العبد، إءهلاء أحدها: 
يتناولوذلك ه، نفوطاوعته طبيعته به وسمحت به أمر ما اعتلى أي 

ؤإعطاءهوالشكر والتوبة والإخلاص والع؛لاءة الإيمان ه نفمن إعطاءه 
.. وقصده. ونيتته وبدنه ولمانه بماله والنني الإحسان 

منوهذا عنه، اطه نهى ما اجتناب وهي التقوى، الثاني: جب ال
عاليهميسره فالتقي ير. التحأمثاب من ه وضل. التيسير. أمثاب أعغلم 
تعسؤردنياه أمور بعفى عليه يرن وإن التقوى وتارك ، وآخرته دنياه أمور 
٠. ٠ التقوى من تركه ما بحسب أمورآخرته من عليه 

أنهفأخبر ٤[ ]الطلاق: ه ؤ ت تعالى وقال 
يثقآشبجعلوس ءؤ تعالى: وقال ، 'عيره على ييسر لا ما المتقى على ييسر 



٠ ١٨٠

عليهييسر أيصا وهدا ّا[ - ٢ إ ثح ن ك ' ا\ لأبمتيبمب جث ين وبذئض رؤ؛ رمحيا لد 
.. بتقواه. 

رتوفالله، إلا إله بلا وفسرت ، بالحسنى التصديق إ نمق' اث يسب 
صمةوالسرى لف. الأقوال وهي بالحلف، وفسرت بالجنة، 

٠, اليرى. والخلة الحاله أي ، محذوف لموصوف 
وهيله، الواقعة الافعة المهلة والحالة الخلة أنها المرى وحقيقة 

وييسرالخير فيجري وأسبابه، للخير يره تييتضمن ودلك ، رى العصد 
ميسرةوأسبابه الخير خصال فتصير وجوارحه، وزنه ويديه قلبه على 

لهمهيأ لأنه تستصعب؛ ولا عليه تستعصى لا منقادة له، مذللة عليه، 
لفعلها((ميسر 

سمنثئو ؤ
الثلاثالصمات بهذه آنفا الذكورة الثلاث الصفات قابل 

•تذممده ؤ يقابل سمبج4 ؤ فقوله؛ 
.شيئايحذر لا المتغني فإن ؤإشه يقابل ءؤؤأنتثئه وقوله: 
رءاهأوآن ممئ آلإض َةآإف ؤ تعالى؛ قال الهلغيان. إلى مدعاة والاستغناء 

U_1[.]الخلق: أنثذئ4 

•و>ثديىآكئه ؤ يقابل جبأ-لسئه ؤ وقوله: 
•ؤ يقابل ؤ وقوله: 
أولفي بهما م أقاللذين والنهار الليل تقابل متقابلة الصفات وهذه 

ورة.ال

ماما_اإالقرآن أقام في الهان )١( 



١٨١ا سورة 

نجريهوأن ، بالشر العمل له عهل محثأننا ا1مسنئ تينئ يمجأ ومعنى 
يصيرحتى ، فعلها عن ويضعف الخير أسباب عليه تتعسر حتى يديه على 
اليسريهي الجنة أن كما ، العرى العاقبة وهي النار إلى 

•بأمرين يكون رى للعررالتيمير القران( أقسام في رالتييان في جاء 
قلبهعلى الشر فيجري ، الخير أمحباب وبين بينه يحول أن • )أحدهما( 

•وجوارحه ولسانه ونيته 

الأيسر٠١الجزاء وبين بينه يحول أن ! )والثاني( 
اليرىفي مر كما ، الأعسر مؤنث وهو ، تفضيل امم و)العرى( 

فيثمل، والعموم الامحللاق لقمي الموصوف وحيف الأيسر. مؤنث أنه 
العاقبةفيلقى الخير فعل عليه يتمر وأن ، حمير هو ما لكل نهيئته 

مصيرهوهي ، وأشده شيء أعسر وهي ، جهنم وأشدها ، العسرى 
المحتوم.

هأو خأي 

َإثهمالم7إتامدى عنه مايعف وؤ 
إذاماله عنه يغنى شيء أي أي ، استفهامية )ما( تكون أن يجوز 

مالهعنه يغني لا أي نافية )ما( تكون أن ويجوز ، هاإلئا إذا أي ، تردى 
.المعنى في التوسع من وهدا ، مرادان والمعنيان ، ، شيئال 

مقتلأي القبر، حفرة في تردى أو الردى، من هلك، )تردى(: محنى 

اظرفحاكويره/'£ة.)١( 
٨١القرآن أنام ز التسان )٢( 
.٤٨١٠/ A_lانلرالبحر)٠١( 



سلآؤد٠  ١٨٢
سقطأي جهم، قعر فى تردى أو الأول، المعي مستلزمات من وهو ، فيها

مهاره.
إذاشيئا ماله محه يغني لا الشخص هدا فان مرادة، العاني هذه وكل 

مالهعنه يخي وماذا ، النار في يهوي أن عاقبته وكانت وقبر هلك 
ياترى؟إ

نبينأن علما أن المعنى إن قيل فقد معنى؛ من أكثر الأية لهدم ذكر 
والطاعةوالحرام الحلال وبيان الضلال طريق من الهدى طريق 

بهوالتعريف ذلك ببيان نتكفل ونحن ، والحمية 

،وحنته ثوابه ؤإلى اممه إلى صاحبه يوصل الهدى إن المعنى وقيل؛ 
وهو، مرصاته إلى أي ، سبحانه اش إلى يصل الهدى محلريق في فالمالك 

٠^^١٤وقوله؛ [، ٥٦]،محوي; ه بمرز دؤاهق ءف ؤ ت تعالى نحوقوله 
[.٢٩]الإنسان: رندءس-ايلأيم آخدإق ثاء ضن ئدكرت هب؛، 

أيللهدى( )علما الواحدى: راقال القرآن(: ام أمفي )الخبيان في حاء 
فيالمحنى وهدا ، وحنته ثوابه وإلى افه إلى صاحبه يوصل الهدى إن 

ثنيآف وعق ؤ I قوله في )الحل( وفي ، ههنا I مواصع ثلاثة في القرآن 
ذداضنلمءضُه.ؤ قوله: )الحجر( وفي ، ٩[ ]الخل: الكهي؟ن 

إلىطريقه يوصله الهدى طريق سالكا أن على يدل جليل شريف معنى وهو 
،اف إلى أوصله مالكه فمن ، المستقيم الصراط هو والهدى • ولأيي اش 

المابخ/ما/؛_؛ا/؛.،اظرالكثافمآ/ّ؛؛إ)١( 
. A٤٨٤/ الممط المم ،  ٠٥٢ ؛/ ممر ابن تمر ، ٤ ٤ • ه/ القدير نح انظر )٢( 



١٨٣ ٠٠ JJJlسورة 

اف<اإلى الوصول والغاية! الهدى، فالطريق! والغاية، الهلريق فيكر 

أنعلينا الزجاج! قال . البيان علينا إن ®أي ! القدير( )فتح في وحاء 
بيان، البيان افه على قتادة! قال الضلال. طريق من الهدى طريق نبين 

ومعصيته.وطاعته حرامه 

دءثاآددص-دؤ • لقوله ، سيله اممه فعلى الهدى سلك من ! الفراء قال 
رى.القاصد« السبيل على فهو اممه أراد من يقول أاوًفيه 
الحلالتبيين ه لاهدئ عوا ®ؤإ0 كثير(! ابن ير )نففي وحاء 
وجعله• افه إلى وصل الهدى طريق سلك من غيرْت وقال ، والحرام 
.، ٣١زعلآسصرأكزه« ؤ كقوله! 

يكونإنما طاعته سبيل وبيان الهدى بيان فإن ، مرادان المعنيان وهذا 
وتوضيحه.تبيينه بحانه الله على 

وثوابهمرصاته إلى أي ، بحانه الله إلى يوصل الهدى طريق ؤإن 
وقد، النار إلى يوصل ؤإنما إليه يوصل فلا الضلال طريق وأما ، وحنته 

معا.الجليلين المحنيين هذين الأية حمعت 

يجمعفإنه ٩[ ]الحل: قنيألكاتله أش وعق ؤ تعالى! قوله ذلك ونظير 
إليهوالدعاء المستقيم الهلريق تبيين افه على أن يعني فإنه المحنيين، هذين 

إلحججواراص•
أيصا!)القصد( ومعنى ، والحيل الاستقامة )القصي.(! ومعنى 

قصد، الهلريق استقامة ®القصد! الحرب( )لسان فى حاء الهلريق. استقامة 

.التيازه؛ )١( 
فحالقديره/'أأ.)٢( 
.OYكير؛/ابن تمر )٣( 



سلآزدصرسإؤآ ٠  ١٨٤
علىأي ^ محّدسيئ آف يعل ؤ I تعار وقوله ، قاصد فهو ممدا يقصد 

٠الواصحة والبراهين دالحء؛ج إليه والدعاء المستقيم الطريق تثيين افه 
قاصد.غير طريق ومنها أي جائر، ومنها 

وفي، قريب سهل قاصدت ومفر ، مستقيم مهل قاصدت وطريق 
ابنقال [ ٤٢]التوبة: ه لاثعوق هاصدا وتز\ نما ■مْتبما َكان ُؤلو التنزيل 

العدلءات والقصد ، شاق غير أي ، قاصدامفرا I عرفة 
هوالقاصد والطريق ، اغ إر يصل القاصد الطريق أن أيما ويعني 

قالكما الحق، عن حائد جائر طريق فهو عداه ما وأما المستقيم، الهلريق 
مصثايليوبجا^ربحتاJار: ،، ٥١

علىيكون أن ينبض واعتزامك مقصدك أن وهو آخر، معنى ويحتمل 
افهفحلى الهدى ملك ررمن • الفراء قال • إليه توجهك يكون وأن ربك، 
علىفهو افه أراد من • يقول ه، آكخيل قصد آس معل ؤ • لقوله مثيله 

.٢٢١القاصد« بيل ال
السبيللك فليأي المستقيم، بيل العلى فهو اممه أراد من أي 

٠عليه ربنا فإن المتقم، 
همتنقيؤ ءئخ صرل هندا ؤ ت تعار قوله في قيل ما هدا ونحو 

المستقيمالصراط على أدل أن اءعر المعنى إن قيل• فقد ، [ ٤١]الحجرت 
لبالتو,فيقوالهداية« وقيل: والحجة، بالبيان 

غرمن إلي الوصول إر يودى طريق أنه محنى ®عر هو ت وقيل 
•عليه المرور انتهى إذا علي( )طريقك نحو عر وهو وصلال، اءوجاج 

لأنالمب)نمد(أ/؛همآ_ههب)١( 
فحاكاويره/«أأ.)٢( 
.١٣٦م القدير فتح )٣( 



١٨٥الليل سيوره 

والشهادةالامممامة لتأكيد الانتهاء حرف على الاستعلاء حرف ؤإيثار 
تمثيلوهو ، الوصول من التمكن على أدل فهو عليه، ثت من بامتعلأء 

•• • كبيرا علوا ذلك عن افه تعالى ، ميحانه عليه لشيء استعلاء فلا 
إليهمعنى• على ، فلأن على الأمر هذ*ا في طريقك تقول؛ والعرب 

كما، للعين تهديد هدا أن وقتادة مجاهد وعن ، أمرك في الفلر يصير 
تفوتني®لا أي ، علي فْلريقك نشت ما افعل I لغيرك تقول 

المعنيانوهدا ، )إلئ( بمحتى )علئ( أن إلى بعضهم وذهب 
أعلم.وافه ، اكلاث الأيات هدم في معا مرادان 
تالأية هده تأليف أحرى جهة من لنلاحفل ثم 

بإنالأية وأكد ، الأمم على والمجرور( الجار )وهو الخبر قدم لقد 
ومعنى، غالتا القصر يفيد فإنه التعسر هذا مثل في التقديم أما . واللام 

ماإلى الناس يهدى الذي وحده هو إذ ، سبحانه به مختصة الهداية أن ذلك 
هداهسوى هدى وكل . غيرْ هدى يقبل ولا ، والأحرْ الدنيا في بملحهم 

،والأحرة الدنيا فى ثقي وصاحبه ، مرفوض مردود وهو ، وضلال باطل 
لوالناس ؤإن ، ذلك يستطع ولا غيره حلقه يهدي أن لأحد يمكن ولا 

.وشقوا كلوا غيره هدى اتبعوا 

لناوليبين ، نفوسنا في المعنى هذا ليثبت واللام بإن التعبير أكد وقد 
الأمر.هذا أهمية 

أنزلما غير في الهدى ويبتنون الأم هذا في ينازعون الناس أكثر إن 
بموكدين.أكده ولذا ، الحقيقة بهذه يقرون ولا ، اطه 

٥ا/١ ٤ المعاز روح )١( 
م١ ٤ العاني روح انظر ( ٢) 



أليثءأوئن^سثإإكإوا . ١٠٠  ٨٦

افهإلى يوصل الهدى '؛لريق أن وهو الأحر، بالمض الأية لكنت وإذا 
النارإلى الكه ميوصل عنه منقهلمر ؤلريق سواه وما ، غيره إلى يذهب ولا 

Iتعالى قوله نغلير وهو ، أيثا والتوكيد القمر إلى حاجة به المعنى فهذا 
ؤوأئأدأمطهالقصر في ونفليرْ ، [ ٤٢]الجم: أنإكرهآص(4 وؤ 

كلعلى فهو •٣[ لاس: ؤإكَربم؛تيآكايىه وقوله: ، تآلءمران:لأآ[ 
مقصور.مؤكد معنى 

فهي، وأحله ارتباط أحسن بحدها وما قبلها بما مرتبهلة الأية هذه إن 
المتناقضىالمختلف عي الهذا فإن ه نشئ ّعهر إنا ؤ ٠ بقوله مرتبعلة 

إذاالخلق وإن ، الصحح الهلريق لكوا ليالهدى إلى محتاحون أصحابه 
وسلكوابعض عن بعضهم وابتعد متاهات في ذهبوا إليهم عي الأمر أؤم 
هدىيتبعوا لم لأنهم شتى الناس معي أن ترى ألا ، متباعدة متنائية طرقا 
يكونأن ينبغى ولذلك ، فضلواوعقولهم أهواءهم انبحوا ؤإنما ربهم 

شتى.الناس سعى يكون لثلأ ا حصن ض الهدى 

^ظيىأمح.سرمبمرئ.بقوله؛ مرتبطة وهى 
حلويقم عزفنا وقد ربنا بينه الذي الهدى من فهذا .ه .يأستنئ.محل س نأمأ 

ذلك.سنوصح كما الايات س يعدها بما مرتعلة وهي يوصل، ماذا ؤإلى 

>ئإةكالوةثأمحه
كيفبه نتصرف الدنيا في ما وم الأحرق في ما م رالتا أن الأية محنى 

مناءاذلك فليهللب أوإحداهما أرادهما فمن ، نشاء 

أنذلك للهدئه ؤإةعيا قوله: وهي ، قبلهابما مرتثهلة الأية هذه إن 

.٤٤ه/• القدير يتح )١( 
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شقاءعنه الإعراض وفى ، الدارين سعادة اساعه فى يكون اه هدى 
الهدىمنه سيأتيه أته الجنة من خروجه يعد آدم ربنا أوصى ولدا ، الدارين 

لهكان عنه أعرض ومن ، ومعادنهما والآحرْ الدنيا حير له كان اتبعه فمن 
^ماعدز ل،ني بعضكز •همعا نهثا هال ؤ تعالى! ئال • فيهما  ١۶١٧^

ءنأمق وس يثق شسل هلا ئداى آثع دس هدى نؤ ياكة=ظم 
[.١٢٤-١٢٣]طه: خنكأه آلقثمة يرمِ ؤمحثرم صدغ معينه لإ ذحفيي 
٥،؛"هداى ل مس هدى مق ئأتدسرأ هإما متتامعا آمْلوأ هكا ؤ • ومال 

.]البقرة:فياءدوف4 
سبحانهمرصاته إلى الآحرة في يوصل الدنيا في الهدى مثيل ملوك إن 

قبله.بما ارتباط أحسن مربط لهو ، وجناته ثوابه ؤإلى 
منينزمإو آ-كئ وصدق إو وأش محق مذ  Cuؤ بقوله: مرتعلة وهي 

^ث٤لأثتئهؤ وقوله؛ ، ^^ ٣٥
الاحرق،لنا إن لهI اض فيقول الأخر؛ يريد المتقى المعطى أن ذلك 

أوأرادهما فمن ، الدنيالنا إن ت له اممه فيقول الدنيا يريد المستغني والبخيل 
طاعته.سبيل لك وليتعالى منه ملثْليها أحدهما أراد 

متنثقؤ وقوله: ، ممحرمبمرئ4 ؤ • تعالى بقوله أينا مريطة وص 
له.وهما والأولى، الأجرة في يكونان إنما ير والتحالتيسير لأن للثسزه 

الاحرة،في يكون إنما ذلك لأن دارا أندرتكن ؤ ت بقوله ومرتبعلة 
حال.كل على نواهيه واجتناب أوامره اتباع يجب لذا سبحانه، له والاحرْ 

وأخر، . . إش. خنق مذ فاثا ؤ ت قوله وهو طالبها لتقدم لامحرة ا وقدم 
ه. .وأمامذمحلمحآسق. ؤ قوله؛ وهو طالها لتاخر الأولى 
كلتاهما، قبلهاما بناء مثل الأية بناء أن أخرى ناحية من نلاحفل تم 
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،القصر تفيد وكلتاهما ، الأمم على الخبر قدم وقد ، واللام بإن مؤكد0 
لؤخزْلتا نإة ؤ I وقوله ، ف3محن'\ عليه الهدى أن يفيد لتهيئه إ0ءثثا ؤ I فقوله 

أحد.فيهما يشاركه لا قصرا له أنهما يفيد وألأو,كه 
فىووردت ، مؤكدة السورة هده فى الأية هده وردت لقد \ تقول وقد 

آمحنجاؤلأ ق ثئ ما ؟لإذّتي أم ؤ • تعالى قال ، مؤكدة غير النجم محورة 
السب؟. l^i[Y(5_Yiوأيوخه]\ثم: 

محورةفي الأية وردت فقد لهدا؛ محب من أكثر ثمة أن I والجواب 
بانمؤكدا ملآكه سعة فدكر ، فيها والمحرف الأموال امتلاك محياق فى الليل 

محلمن وأنا ؤ ; وقال ، مالك والمعتلي ه أصق من يأنآ ؤ قال: فقد ، واللام 
إذ، بالبخل يوصف فلا مالكا يكن لم إن لأنه ؛ مالك والبخيل وآسئق؟ا< 

المالوذكر الغنى. من والاستغناء الاستغناء وذكر • به يبخل ما عنده ليس 
هيامه ماث؛ يوف آكى ؤ وقوله: م١لعرإداردىه، عند ني؛ وما ؤؤ يقوله: ذلك بعد 

فناسبوعفلمته، ملكه سعة ربنا فدكر الأموال، يملك من في ذلك وكل 
الليل.محورة في، الملك توكيد ذلك 

إتيّنيآم ؤ • قال فقد • ذلك من، شيء فيها ليس الش الجم آية بخلاف 
شثعمممي لا آتثثوت ؤ ملك من .ظ ؤآلأرك. ٢^٥ ؤؤ ثث،. ما 

الجم.دون اللتل، محورة في، التوكيد فناسب سقاه 
ذكرفيه يشع اللين، سورة جو أن أحرى ناحية ومن، ، ناحيةْر، هدا 
عنهي، وما ؤ يعدها: وقال بخل، ومن مر من عاقثة ذكر فقد ، الأحرة

في،وهده ه . . ؤهأندر0؛ؤاراينفي،. ت وقال ، الأخرة في، وذلك مالدآإدار_دةيم 
لمالي الجم سورة بخلاف • الليل محورة في، التوكيد فناسب ، الأحرة 

النحو.هدا على، الأحرة حو فيها يشع 
،فيها الأولى، علؤئ الأحرة قدم أنه وهو ، الأية هده في آخر أمر وهناك 



١٨٩الأيل سورة 

القصصسورة في الأخر؛ علي الأولى قدم أنه غير الجم. آية قي وكذلك 

ذلك؟سبب فما •٧[ ]القمص: 

فيالإنسان على افه نعم ذكر سياق في وردت القصص آية إن ت فنقول 
بملإؤيثدئته ؤ تعالى! قال ، عليها العبد يحمده أن ينبغى ما وهو ، الدنيا 

الأؤقق آنحند حونه ^ آثه نئر ثلو_ض. ومآ ثوووحب يكن ما 
تميداأين ءثء=قم آثه جكثو ^ أرءستِ هز ؤ بجمن وييه ألحكم ودئ د!لآ:حرمح 

إنمر أنة ش ١. نعؤى س آنلأ بمنئ يأتهظم أس عز إله من بجرأدتف إك 
ثأتهظمأس عز إله س مم٢ِكنثق إك سزمدا ءثة=ظم أس جمن 

ت^لنهائأيل دؤ جمو تنمتهء محين إو؛ أثلا مه يثكمحب ^؛، 
آ1_*آم\[.تاكمص: 

علىالكلام سياق في وقعت لما الاحرة على الأولى تقديم فناسب 
قآمحرْؤ والمجم؛ اللل آيتي في قال كما يقل لم أنه ترى وأنت الأول، 

قألمحتد له ؤ ت فقال الحمد ذكر ؤإنما ، ءأ1دركه متجأ لتا دإ0 أوؤ 
موصعه.تعبير كل فناسب ، حلقه على العم ذكر لما الأوكإ'يفه 

الدنيالل )إن مرة! يقل لم أنه الكريم القرآن في الملاحفل من إنه ثم 
معالأور ذكر هدا نحو في ورد ما كل بل والدنيا( رالأحرة أو والأحرة( 

محب.من لأكثر وذلك ، الأخرة 
يحيالما )الدنيا( استحمل أنه ذلك ، )الدنيا( من أعم )الأول( أن منها 

آرؤح1زهوؤ ألوثا ءاتثاؤآ ^٥٦ ؤ قوله! نحو ويعيش المرء فيه 
ألوتاغ ؤ وقوله! ، ه ألايرؤ ألدت، أفنوأ ؤ •' وقوله ، -حكتهه 

،العموم على فيه وما للكون فتستعمل )الأول( أما ، ذلك وغير ظ؛له 
الوما اكنوها ومحفيها وما ماوات فال يدركه. لا وما الإنسان يدركه ما 



٠ ١٩٠
يذكرأن أراد فلما ، الأولى من كله فيها وما والأرض اف حلق من نعلم 
.)الدنيا( بدل )الأولى( يدكر أن ناسب وسعته منكه 

ومن، الأقرب )الأدنى( معاني ومن ، )الأدنى، مؤنث )الدنيا( إن ثم 
ىُالن آذسبيفيكح ؤ تعالى! قوله نحو وذلك والأحمّرلا، الثقل معانيه 

فالةالمعانيها من كان فلما [. ٦١\\يىنوأ: ه ؤ ئن آلكح آذي ئئ 
يناسبؤإنما ، الا-نيا ذكر وعظمته ملكه ذكر حين يناب لم والخامة 

٠أعلم وافه ، أنب ذلك حان الأولى، ذكر ذلك 
ئه،٥ 

.آكىكدبووكلؤإ،ه
هلاهدئ ما إة ؤ تعالى؛ بقوله مرتجل •ه ••دآوا ؤ تعالى! قوله 

الإرشاد.الهداية من هدا لأن ذلك 

كونعلى ٠^٤ قيل! ارا^؛]،^ ررؤ المعانى(: )روح فى حاء 
،هدايتكم® ش وبالغت بالإنذار ب.يكم ي بحانه، عليه الهدى 

•ذكرنا كما لؤءرْإمكه وأ0ذ\ ؤ ؛ بقوله ومرتجل 
منوعلى عليها الكلام كان ولذا ، يبشرهم ولم أنذرهم أنه وظاهر 

،الإنذار من ليس ذلك لأن ؛ الجنة يذكر ولم منها. ينجو ومن يصلاها 
النارعلى الكلام قصر الإلمار على تبليغه قصر فلما التبشير. من هو ؤإنما 

منها.والماحي صاليها صفات وعلى 

علىالمار أنذرهم أنه يحتمل وهذا ُلشه ؤ بقوله؛ ووصمها المار نكر لقد 
•غيره دون للأشقى أعدت مخصوصة نارا أنذرهم أنه ويحتمل ، العموم وجه 

«مآ.اظرلأنالرب)دنو(حا/هه!أ_«)١( 
.روحاوعاني'*آ/«ها)٢( 
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يصلىهذا على ثالأثقى بعض، من أشد العذاب وبعض درلكت، المار فإن 
تدوسؤ تعالى; مال كما ، الشماء فى دونه هو ممن غيره يصلاها لا فد نازا 

 :^[.١٢- ١ ٠ ]١

الفإنه واضح، فالقصر غيره يملأها لا بالأثقى خاصة نازا لكنت فإن 
إنوهو؛ سزال ذلك في أيير ففد المار عموم بها يراد لكن ؤإن ، غيرْ يملأها 

منالعصاة ويملأها ، الثقاء فى دونه ممن وغيره الأثقى يملأها المار عموم 
؟لأ,ثقثآ\لأ٦٠ؤ فقال: uىالأشقى ذلك مصر ص المدن، 

أوجه؛من ذلك عن والجواب 
الخلود،جهة على لازما تاما صلتا يملأها أن المقصود أن I منها 

الثناءرأ،.في الكامل بالكافر خاص وهذا 
أقسامهابكل المار عموم عل التنكير بهذا يهللق المار امم أن ت ومنها 
فكلأشده، إلى العذاب أحوال أهون من فيها أعد ما وجمع وأحوالها، 

وتشملوالأشقى، الشقي بملأئ ، قوله: في داخل ذلك 
بهذايقال أن فيصح ، جميعها منها الله أعاذنا ، والأعلى الأسفل الدرك 

)يصلاهايقال: وأن منها، قم باعتبار ه آلأنش ^لأ بمألنها لا ءؤ العموم 
العموم.باعتبار الأشقياء( عموم 

وأحوالهادرلكتها اختلاف وعلى أصنافها بكل المار أن ومنها; 
الخلق،أثقى هو المار يصلى الذي فإن الأنقى، إلا يصلاها لا وأهوالها 

فكيفالأشقى، هو العذاب أهون يعذب فالذي ، شقاء يحدها ليس إذ 
العذاب؟أشد بمالي بمن 

منإن أشدها؟ فكم، للأثقى أعد هين فيها وليس المار أهون إن 

.٤٤١. ٤٤٠/0نتحالقدير١^ )١( 
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.منه عذابا أشد النار أهل من أحل ليس أن يرى العذاب أهون يعذب 

أهلأهون ررإن قال! افه رسول أن لم( م)صحح قي حاء فقد 
يغليكما ثماغه منهما يغلير نار من وشراكان نعلان له من عذابا النار 

هذافعلى عذابا؛، لأهونهم وإنه عذابا منه أشد أحدا أن يرى ما المرحل 
فكيفالأشقى هو شقاء أقلهم إن إذ ، الأشقى إلا المار يملى لا المُنى 

منها.اممه أعاذنا باشقاهم؟ 
الذيللأشقى أعدت خاصة نار إلى يشير أنه لي يبدو فيما والراجح 

أعلم.وافه ، وتولى كذب 
نارألها على ليدل يعنلها ولم عامة وجعلها المار نكر ولم تقول: وقد 

يالأثمى؟خاصة 

•أوجه من ذلك عن والجواب 
جهنموكل - تلظى بالها ووصفها عامة وجعلها النار نكر أنه منها؛ 

وصفالهاوأحوالها امها أقبكل المار أن ليعلمنا _ تلظى نار ، كذلك 
أنمحنال لقلن عرضا ولو يحذروها، أن الماس على وأن الإنذار تستحق 

علىالمار أنذرنا أنه حين في ، غيرهادون المار تلك على واقر المحذير 
*مب ايالكر فكان العموم، 

دركات،ولكنها تلظى نار جهنم وكل ه تلفك ؤ بآلها ووصمها 
علىالإنذار فيتحقق ، وغيره الأشهى نار لمشمل عام بوصف فوصفها 
خاصة.الأشهى وعلى العموم 

بعضهاولكن حامية، نار جهنم كل، فان حامية( )نار ت تقول أن ومثلها 
حامية،نارا يملى والأشقى حامية، نارا يملى فالشقي يعص، من أشد 

حامية.نارا يصلون والعماة 



بجء*َلأ'
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للشمىذلك يكون أن ينفى فلا لهب( ذات )نار ت تقول أن ونحوه 
،الأثقى إلا يصلاها لا تلظى نار فهناك ، لمين الموعصاه والأثقى 

يصلأuضالأشقى.وuرنافى 
وسجنهاؤ فوله: لكان وخصصها لوعرفها أنه أحرى جهة ومن 
جعلهاولكنه ، غيرهايذوق فقد ، غيرهادون النار يتلك خاصا ؛؛؛■ 

يكلالعموم على النار يتجنب الأتقى أن على تنكيرها فدل عامة، 
ناحية.كل من أنب التنكير فكان ، أحوالها
إلاؤلأبمأثونا فقال: والتولى التكذيب وهما صفتين للأثقى ذكر لقد 

الآهموآلىكئس.
ومعنىومقتضياته، الإيمان مفردات يكل كدب ه ءؤَكدب ومعنى 

فقوله:بالمعاصي، وانشغل عنها وايتعد الهلاءات عن أدبر ه ؤمحيك 

ه،بمنئ جدب ؤآستثئ. محل ؤ لقوله: توكيد ه وشك كرب ءؤ وقوله: 
•غيرهما ؤيثمل يشملهما لأنه أعم والور التور، من والاستغناء فالخل 

التكذيبيشمل التكذيب لأن بالحسنى، التكذيب من أعم والت^كذيب 
الكفار.عافية وهو الحسنى، يغير التكذيب من وغيره بالحسنى 
الأيةفى قال فقد أسوأ، العاقبة كاك وأثمل أعم الوصف كان ولما 
فيويكر ، .سمثئ ؤ الأولى: 

فقال:غيره يصلاها لا تلفلى نارا يصلى وأنه الأثقى أنه لأية ا هذْ 
وهذهه، َكدت ١^ . ١'^ إلا نتثآ لا تش. و ءتء' آؤ 

٠وأعظم أسوأ العفوة 
غيرعاما والتولي ، يشيء محصوصن غير عاما التكذيب كان ولما 

الأشقى.هو دلك يكون أن امحتحق ، بشيء مخصوصر 



أديئ؛آلآُد

أطلقفإنه ، تخصيصها وعدم وعمومها النار لتنكير احر وجه وهدا 
هها.الإطلاق قاب والتولي التكذيب في الأتقى صفة 

تقال كما ، بالمضايع )فأنذركم( ت يقل ولم ه، خووتك' ءؤ وقال! 
واحديأمر أنذرهم لأنه ذلك [ ٤٥]الأنبياء: ه ايي انديكم إق1آ ءؤ 

مستمرالوحي فلأن لأنحمإه ايدؤمحكم ؤ قوله! أما النار, وهي به أحبرهم 
.مضارعابه فجاء ، يتنزل الوحي دام ما ينته لم والإنذار 

عادمسؤ يئل صسه ممل ءؤ قوله! بالماضي التعبير من ونحوه 
فان[ ٤٠; LJ1]ؤبمأد'مسا،مثا4 وقوله: ، [ ١٣]نمك: نحويه 
.ألدرتآؤ،رائرا؛ه ؤ قوله! نفلير وهما ، واكتمل تم فيهما الإنذار 

فيأكده حين في ، السورة هذه في الإنذار يؤكد لم أنه الملاحفل ومن 
أنذلك ، بال الإنذار بتوكيد م_>يتاه •عذابأ إدا ؤ I فقال البأ محورة 

آقةؤ،ثاثش.لأؤ الأيات هذه في إلا يرد لم اللمل محورة ش الإنذار 

ملأؤ بقوله: بدأ أنه ذلك وتكرر، الإنذار اسع فقد النبأ سورة في أما 
الإنذارأعاد ثم بالتكرار، مؤكد إنذار وآهو تمن4 ؤ 4 0 تتمحن 

.لهبماأئا(ولأمحؤن
ألًكارأ إقيم .  ١٥١^؛^٥^جزآء وعثاها. \ 1Sإلا•تثإ،. ولا ب-زدا ذتا 

شًكثنبأ. أحصيمة . ؛،' ١٢بماينننأ وكددوأ حثادأ. 
[.-٢١٠٣رثةإإلأمابج]اكا: 

'علاب؛أيرمايورينظرإدا ؤ ت بقوله السورة آخر في الإنذار كرر ثم 
ورةالأول في الإنذار فكان ،  444َقئ -م( يلؤ} و؛ؤث " ؟؛١٥ْتاموت أتنأ 

•الليل محورة دون النبأ محورة فى التوكيد ذلك فناب ، وآخرهاووسهلها 
أوو أ ه
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،ه 'ألأنش بمأنيآإلأ ت قال كما الأتقى( إلا يجنبها )ولا ت يقل لم 
يردهاأو أيصا يجنمها فقد الأتقى غير أما ، سيجنها الأتقى أن ذكر ؤإنما 

كاملا.تجنينا يجنبها فانه الأتقى أما ، عمله حب على خفيفا ورودا 
؛*َلأ ماويوف والذي ت وتولى كدب الذي الأثقى مقابل ذكر ثم 

وهيالتقوى في العليا الصفة ل التقوى حمال! ثلاث له وذكر ه يسى 
وهومقال وهو ، يتزكى ماله يؤتي وأنه ، ه 

مالهيعهلي فهو ه ينق، ماير قويا أنه ذللث، ، الأمر هذا قي الأعلى الوصف 
الأعلىوالوصف التقوى فى الأعلى بالوصف وصفه قد يكون وبذا ، كله 
ذلك.من أكثر ءءلاء لا فانه ، الإنفاق فى 

)يؤتىI يقل ولم ، إليه المال بإضافة ،ؤ؟ قال؛ كيف انفلر ثم 
ذلكمن الغرض ذكر ثم هو. وعمله كده ثمرة يؤتى أنه بمعنى المال( 
.يتعلهر أي ، بذلك يتزكى أنه وهو العهلاء عند وحاله 

أعلىوذلك ، الأعلى ربه وجه ابتغاء إلا ذلك يقحل لم أنه وذكر 
بالحسنى.التصديق درحات 

فيمنقاله مما وأسوأ أعم بصفات الأشقى ذكر لما أنه كيف انفلر ثم 
سوآما ؤؤ فيهم! قال ممن وأسوأ أعم وهو ولة<ه ءؤآلىَكلب I فقال قبله 
وصدقوش. آعش مذ ءؤ ت بمقال أيصا ذكر ه 'قدب.آ-ئسئ ؤآسنئ. محل 

فقدءؤألأفأ.آقتمايوقمالإيئهه، فقال: منه أعلى هو من آكونره 
همالئ ءؤيؤذ< أنه والملل الكثير العهل-اء يحتمل وهو ءؤأءءق؟ا< بمقاز ذكر 
كله.ماله يؤتي هذا لأن ذلك وأعم؛ أكثر وهو 

آلتئ؟4وصدؤ ءؤ وبمقاز ، العليا الصفة وهى الأتقى )اتقى( ويمقاز 



ؤ ١٩٦
أعلىفهو لدلك، إلا يفعله ولا الأعلى ربه وحه ابتغاء ذلك يفعل أنه 

التصديق.درجات 

وقالمثينرم ءؤ ت الأولى في فال فإنه أعلى، الجزاء كان ولذا 
أمرين,فيكر يرخى، سوف وأنه النار يجنب أنه ههنا 

أعدما لحفليم الأحرة في بثوابه يرضى سوف أنه ولسوفِمحه ؤ ومعنى 
ربهوجه ابتغاء إلا ذلك يقحل لم أنه وهو ، لهااحر معي وهناك له. 

شريف،جليل المعنيين وكلأ عنه، الله يرضى وقا ولورضوانه الأعلى 
قكأسؤولإ؛نبموإن تحالى الأه قال كما الجنات، من أكبر الاه رضا بان 

يرضىسوف اممه أن ذلكؤ ، معامرادان والمعنيان [ ٧٢ت ]التوبة أحىز_ه 
الجزاء.هذا عفلم فانظر سبحانه، الله جزاه بما سيرصى وأنه عنه، 

بالبناءه آلأش وسيجنبنا ؤ قال! كيف أحرى ناحية من انظر ثم 
أنذللث، ، للعلوم بالبناء الأتقى( )سيتجنبها يقل! ولم ، للمجهول 

ذلكوسبيل ، ربه إلى ذلك بل إليه ذلك، ليس ير عأمر النار تجن_ا 
.فه الحمل ؤإحلاص المال ؤإنفاق والتطهر التقوى 

ممد^لجكثه وأدحو آلكثافي عبن رحخ ئص ؤ I تعالى قوله ذلك، ونظير 
عنتزحزح )فمن يقل؛ ولم ، للمجهول بالبناء [ ١٨٥عمران: ]أل ئاره 
ومالكهمخالقهم إلى بل الناس إلى ليت النار عن الزحزحة لأن النار( 
ليسفإنه ، يعلون كانوا لو للناس عفليم إنذار وهذا ، النار خالق 

أنبمكن وكيف ، الأتقى كان ولو بنفسه النار يتجنب أن أحد ؛استهلاءة 
اطهينجيه من إلا ينجو ولا ستردها كلنا أننا على ربنا أقم وقد يتجنبها 

منيتا.م•حتما رعف عق َك0 إلاهمايدها ؤإن ءؤ سبحانه؛ فقال ، منها 
ؤقمؤ وقال! ، [ ٧٢- ٧١• تم؛م بماجه سوكت 

مثؤىجهقت ؤ، ألتس سندة ؤجوههم أثه عق َ؛كربوأ 'آددمى ثنى ألمنمؤ 
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همهملإ ألقوء يسهم لأ دممار؛هر أيمؤأ أقومن أثق ذثؤق ثثت؛ك؛ؤى. 
•ا"_اا"[.؛ ٤نزموينvهتازم؛

وقوله؛ؤممحمح،آفيقامحأه، تعالى؛ قوله إلى ترى ألا 
نظيروهو ، المتقين إلى لا ه نفالرب إلى التنجية بإسناد ه أقمإ أقومن 
كما— والمتقون ، للمجهول التجني، ببناء ه ألاش وذ-بحن?بما ءؤ محوله؛ 
*الناجون هم — الأيالت، من يظهر 

صميرإلى مريم محورة فى التحة صمتر أمحني ولم تقول؛ وقد 
اللهإلى الزمر محورة في وأسنده ه أثمؤإ ؛^y؛، متي؛ فقال؛ المتكلمين 

الليلسورة فى للمجهول الفعل ونى ه أقمؤأ أقوم؛، أثث ذثؤق ؤ فقال؛ 
ؤوسيجفنا^^،ه؟فقال؛ 

الجوفال ، التعبير فيه ورد الذي السياق ؛حس، ذلالث، أن والجواب؛ 
نحووذللئ، المتكلمين، صمير إلى الفعل إسناد مريم محورة في الشائع 
وأل11طيرن،أومرأشث . . خلقث. أة الإمأن يحقن ه ؤ قوله؛ 

.. لم'إتزثختأ. • • م،ب• .يممحع<بذ، • • ئرلخمبهن• 
.ه.آ'ئضين.ومؤث ومحيا. ^، ١٢إق محفز بجم • • • أثمإ ٢^؛؛< 

للتعظيم.الجماعة صمير إلى رنتجي( الفعل إسناد ذلك، فتاب، ، إلح 

وقدسبحانه، افه إلى الفعل إسناد الزمر محورة في الشائع الجو ؤإن 
مىلايهدتم، أق، إن . . . بينهن بمدآم اثء إن ؤ قوله؛ نحو اممه ذكر فيها  ٤٢
يهءأثث ةؤلإثأ ؤلن . . . ^؟؛؛١ يقغتد أن، أثق أياد لو د==كمار. َكذب هو 

كيجو،آئآفدادخآتمضأن. . لإكلث،آؤنسلإأأث؛. . . بمادم. 
أحنرل اثه . . للأنآنيِ. صديم اثه ثمغ أفمن . . . ،آء ٢كمiآء من أننث أق 

،وغيره ذللث٠ وغير ه . , . ألدنج أئتئ ي تمحزى أثق ^١٣ ١٥. . أثدث. 
اض.إلى اكجية يند أن ذلك، فناسب، 



مؤ ١٩٨
حيففناب والإطلاق، العموم اللل محورة في ؛؛L؛؛ حين في 
السورة،في الإطلاق جو ليناسب مذكور غير إلى التجنيب ؤإمحناد الفاعل 

الإطلاق.لا التخصيص يفيد الفاعل ذكر أن شك ولا 
أنهالأتقى وفي ينجيهم، أنه اتقوا الذين في ذكر أنه الملاحظ ومن 

وذلكومعاناته، الشيء في الوفؤع بعد تكون ند النجاة أن ذلك ، يجثها 
ؤإسرائيل• بني في تعالى قوله نحو 
التجنيبأما ٠ [ ٤٩ت البقرة 1 اءكإه ذأؤيسخؤن أتتاءكإ يذنح^ن ألتدالإ  ٠٣

أبعدكأنى يفيد العذاب( )جنتك فقولي! ، والمياعدة التنحية فمعناه 
ثمفيه واقعا كان أنه يحتمل فقد العذاب( من )أنجيتك وأما ، تذقه فلم عنه 

ذتي<م ؤ • دلاؤإيدهاه يع ؤإن ءؤ • قوله بعد تعالى قال ولذا ، منه أنجاه 
•الورود بعد أي أثمه 

فيه!فقال التقوى من العليا الدرجة في هو الأتقى أن شك ولا 
لهمأن فذكر ، والأتقى المتقي ففيهم اتقوا الذين وأما ، )ومحيجنها( 

ربهم.عند درجات أنهم غير عغليم ذوحفل وكلاهما ، المجاة 

ولسوئ؛مح.هرتفآ'لأإا. شزجزف.إلاآنهءوجه عند/ثن مايم وؤ 
وجهابتغاء ذك يفعل ؤإنما ، عليه فيجانيه فضل عليه لأحد ليس أي 

وأنالله يرضيه أن امحتحق ولذا ، يثائية مشوب غير لله حالحى فعمله ، ربه 
عنه.الله يرضى 

مالتقرير مستأنفة الجملة  ١١الأية هذه ير نففي القدير( )فح في جاء 
تنافيبشابة مشوب غير الخلوص جهة على التزكى كون من نلها 

منلأحد نعمة بصدقته ليجازى بماله يتصدق ممن ليس أي ، الخلوص 
ومعنى، تعالى الله وجه بصدقته يبتغي وإنما ، عليها ويكافئه عنده الناس 
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حتىعليها يجازى أن شأنها من نعمة عنده الناس س لأحد ليس أنه الأية 
مجازاتها؛١ماله س يؤتى ما يقصد 

حطومنها العموم، حط منها تعبيري، حْل ص أكثر فيها السورة إن 
التعبيرية.الخطوط س ذلك وغير ، التفضيل حني ومنها ، المقايلة 

إذابالليل أمم أنه ت منها ، مواطن من السورة في العموم حهل يتضح 
ولمتجلى، إذا بالنهار وأقم • ماذا يغشى يقل ولم العموم، على يغشى 

طائناؤ;هماذامميابحالشمس: سورة في ئال مثلاكما يم 
المميحتمل عام حلق( )وما ت قوله فإن ه ألووآ'لأئ وماحلل ؤ وقال؛ 

يالمحدرالقسم ويحتمل ، والأنثى الذكر حلق والذي أي ، بالخالق 
•والأنثى الذكر وحلق أى ، أيئا

يرادأن ويحتمل وأنثى، ذكر كل يحتمل أيصا عام والأنثى( و)الدكر 
أوصالح بعمل يقيده ولم العموم على المختلف عي الوذكر ، بنوآدم به 

فإنه، بشيء يقيده ولم العهلاء فأطلق ه ممد ئ ^٥٤ قال! ثم غيره. 
كماوالكثير. القليل انمناء ويحتمل ، وغيره مال س العام العطاء يحتمل 

اسمو)من، ، ذاك ونحو أسير أو بيجكين يقيدها فلم الحقناء حهة أطلق 
يقلفلم ، بشيء الاتقاء يقيد ولم )واتقى( وقال؛ أيصا. العموم يفيد 

قالكما افد( إلى فيه يرجع يوما )اتقى أو المار( )اتقى أو ربه( )اتقى مثلا: 
اتقاوه.ينبغي ما كل في أطلقه وإنما أحرى، آيات في 

وهيعدة، أمورا تحتمل صفة والحسنى ه آلثئ وصدى ؤ وقال! 
.موصومالها يذكر ولم بشيء يقيدها لم مطلقة صفة 

ولمعديدة أمورا يحتمل مهللق عام وهو ه فتتها ءؤمتنثْر وقال; 
•بحتنه أمرا يذكر 

ذحالقاويره/ا؛إ.)١( 



ايبءآلأددم. ٢ ٠ ٠

عامه وتزئ تقثثء ؤ وقوله: ، 4 إلسئ جدب ؤ قوله: وكيلك 
•ؤ ت وقوله وصدفآكمحه، ؤ قوله! نظير مطلق، 

هرئف إدا ؤ ت وقوله والقي، الاستفهام يحتمل ه يني، وما ؤ ت وقوله 
فيتردى إذا ومنها الهلاك، ومنها السقوط، منها معان عدة يحتمل 
أكفانه.

عليناأن فقديحتمل معنى، من أكثر يحتمل ؤ وقوله؛ 
•ءليّا يوصل أي ، الهدى طريق علينا أن ويحتمل ، الهدى بيان 

فيما )ف مثلا: يقل فلم مطلق، عام كاسرة نوف ؤ وقوله: 
ليشملذلك أطلق بل الدين( يوم )مالك أو الأرض( في وما السماوات 

•العموم على والأولى الأحرة 
بالتلظي،إلا تخصص لم منكرة ذكرها دلش؟و دارا أنذرتك ؤ وقوله: 

.عاماوالوصف عامة النار فكاس جهنم، لنار عام وصف والتلظي 
ولمالتكن.يب أطلق فإنه مطلق، عام ومده كوب آلذى ؤ وقوله: 

)بماأو ياياتنا( )يكدب أو والاسين( يكذب )الدي مثلا؛ يقل فلم ، يقيده 
الط، التولي فان وثك4 ؤ قوله: وكيلك ، أطلقهبل رملنا( به أرميا 
•بشيء يخص 

معناه:يكون فقد محنى، من أكثر يحتمل فإنه )يتزكى( قوله: وكذلك 
•ذلك وغير ماله زكاة يدفع أو )يتهلهر( 

الأتقىأن يحتمل فإنه معنى، من أكثر يحتمل ؤ وقوله؛ 
•عته سثرصى ربه أن ويحتمل يرض، الذي هو 

تجلىإذا وبالمهار يغشى إذا بالليل أقم أنه ورم الفي التقال ومن 
فإن، )تجلى( يقابل و)يغشى( ، النهار يقال فالليل متقابلان، وهما 
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H(ور؛غشىا وتكشف، ظهر )تجر(: ومعنى يغطى، )يغشى(: معنى 
•ماض نل تجلى( و) مقارع، 
وراش آعش تذ  ٤٥ؤ ت وقوله متمايلان، وهما والأنثى، الذكر وذكر 

ه،بمئ جدب إزإغإ وئنهق؛ محل من ت قوله يقابل ه آ-كئ وصدف 
بالحسنى(و)صلق )استغنى(، مقابل و)اتقى( )بخل(، مقابل ذ)أعطى( 

بالحسنى(.)كذب مقابل 

٠١وقو ه،لنتتزئ مينثث ؤ قوله: مقا؛ل ه ممسنئ : ١ 
•تقابل)الأولى( و)الآحرْ( 

و)وجنها(للمعلوم، مبني و)يملأها( ، )يجنيها( مقابل و)ملأها( 
هيقا؛لمحقك َكئت آقك، ؤ ^١'^ وقوف: ، لالمجهول، متى 

ؤآ'لأت.اكىققثايرئه
ترى.كما السورة في واضح حهل فهو 

فيالعليا الدرجة ذكر وهو ، آحر تعبيري حهل السورة في ويتضح 
و)اليسرى(الأحسن، مؤنث، وهو )الحسنى( قوله: وذلك الوصف، 

،الأول، ، ٧۶و)الأولى( الأعسر، مونن، و)العرى( ، الأيسر ، ٧۶
أعلىوهو ، ؛أل، عرف مما وكلها ، و)الأءلى( و)الأتقى( و)الأثقى( 

التفضيل.درجات 





نمنه

منآلإمنن إنا تدؤراؤ ٠^١ أش م نن جن عنألإيس أف ل هؤ 
وإمامإداهديمة٢^؛^إما L/_Jسبمعابيهثجعآ؛ث أمشغ ثلمغ 

يثتخىواعلهوثبما.إنأ'لأتتاث شلا .إدآأعثدثا 
يث؟رو؟ايإ.بجمفهابمالأف ثنن ثئآ يزاجهايقامرا. َكاث ثن'كأّن 

دأبمإ.ثدءسك-نأويثا ءك آلظعام وةلعثوف ثنتطيإ. ثزئ َ؛ان يزئ إلأذردءْامل 
محأهإ.^^١ _yC ^؛١ من إناه حوولا<قؤوإ. لازرن أف لوني ةلعث>ؤ إئ 

ومئ.جند ْنمح-أ بثا يجريم . ونئل سمه محلقئم أبومحِ ذَلق ثز أف مبمنهم 
لمحايدلك ^١ عي ودائه فبماثنناولارمط. لأتووف فبماعإاآ'لأآق ئممن 

هدييبمافئن بن مائيا .؛ مإينجأ َكاث ئأواب فقن نن بماين عيم ؤكثاف ؤه ثنللأ 
هولألوث>'تاليه. ضني ليا عبما رمحلأ. تَ،اجها كاف َآنا فبمإ ؤئتموث مليا. 

._؛،( لإاثن مشل.دإدارمح، ^١ إداهزلإجميثم ولآف نؤب 
ومم'ت-رابالهوتا.ونمهم بج<قبمت ١^١^- ^١ ثصنانكرق ثننج، -١>^، يغم 

^هككأمحاداشه.ةمحنإل 
وبىوأصه. ذمحأ ره أتم ودؤ كشإ. أو ءاثثا نم يغ لألأ ره ل،ةؤِ 
ورآ؛همأتتاحوودرون محون خوئ قلاءثوبلأ.إر^ح وتينه آنجدلم آكل 
إنبلبلا. أثيهم دلآ ثق١ وإد١ مثم رقدي؟ نحن.تإتغلإ ميلا. منا 



مؤ ٢٠٤
آهإل أف يثاء أن إلأ يثاءوف وما أ. سهلا رندء إق آمحد ثاء فمن يكره هدهء 
ؤهعدج أعدلم تمحهءؤآلظنلمثل ؤ بتاء يدبدش عيعا-كثا. َكا0 

هأو هات- 

ةؤنسقاتؤراؤ^ام ؤ
أمشاج،نطفة وص وتذكره وجوده، قبل الإنسان السورة تذكر 

والملكالنعيم إلى الدنيا من خروجه وبعد مكلف، إنسان وص وتذكره 
والسعير.الأغلال إر أو الكير 

^و هء 

الاستفهامأن على أ )قد( بمعنى )هل، أن على المفسرون اتفق 
هلء معنى فإن ، الدص؟( من حين الإنسان على أتى )أقد أي للتقرير، 

أتى()قد معناها وليس الاستفهام، بهمزه المسبوقة بمد أتى( )أقد ت أزه 
وتقررهالمخامحلب تستجوب أن أي التقرير، بها والمراد استفهام. دون من 

مقرايقول أن بد فلا ذلك؟( الإنسان على أتى )هل • له فممول علمه قد بأمر 
وأرصيتهأعهليته قد لثخمى تقول كما عليه. أش قل. نعم ■ بذلك معترفا 

نعم.لك فيقول وأرصيتك؟ أعهليتك هل 
؛كفيتك وقد أعطيتك قد ت له تقول بأن الإخبار مجرد من أبئر وص 

بخلافبه، ويعترف المخاطب به يقن أن دون المكلم من إخبار هذا لأن 
التقريري.الاستفهام سبقه إذا ما 

سيئايكن لم الدص من حين الإنسان على أتى بأنه - بد ولا - أقر فإذا 
وأوجده؟خلقه الذي ومن •' له قيل ، مذكورا

.yTo/T-^\jJ^\



٢٠٥الأسان سورة 

خاصة،الاستفهام ني )ند( بمعتى ®هل ت )الكشاف( في جاء 
قوله؛بدلثل أهل، ت والأصل 

الأكمذي القاع قح برأونا أهل 
علىأتى أي ، جميعا والقريب القرير على أتى، رأقد فالمعنى 

كانأي ، مذكوراشيئا فيه كن لم الدهر من حين قريب زمن قبل الإنسان 
،.١١الأصلأب(< فى نملمة مذكور غير منسيا شيئا 

قولهوفى ههنا )هل( أن عر رراتففوا المجير(: )التفسير في وجاء 
صنعرأيت هل ت تقول كما قد، يمعتى هلاثنلئ،حديثآلغنشيةخ ٠ ت تعار 
،أعهليتلث، وهل وعفلتلث، هل ت وتقول ، رآه قد أنه علمت وقد فلأن؟ 

ا.١ ووعفلته(( أعهليته قد يانك تقرره أن ومقصودك 

على)أهل( قيل ما على ررأصله ْ أق هو م المعاني(: )روح في وجاء 
والمقرر، عاليه دخلت بما الإقرار على الحمل أي للتقرير، الاستفهام أن 
الإنسانعلى مضى قد نعم يقولون؛ أنهم علم وقد البعث، ينكر من به 

يمتغكيف يمجن لم أن يعد أوجده فالذي • فيقال • كذلك يمجن لم حين 
فلما. . للتقريب. وهى )قد( بمعنى و)هل( موته، بعد إحياؤه عليه 

صارتثم ، معاالهمزة ومعنى معناها على دلت الهمزة د م)هل( مدت 
،,٣١والتقريس،(( للتقرير فهي ذلك، في حقيقة 

معنىففيها )قد( بمعنى كانت ؤإن هي قيل: ٠٠؛ القدير( )فتح في وجاء 
والاستفهامأتى، أقد فالمعنى؛ أتى، أهل والأصل؛ الاستفهام، 

البحروانفز ، الكشافمآ/ها'؟ )١( 
,٢١٣/٣وانظرمعانياكرآن،  Yto/r•التمراصر )٢( 
.روحاوعانيا،آ/-ها)٣( 



م ٢٠٦

والتقريبا،للتقرير 

اللامعاليه آدم أهو الأية هدم في الإنان المقصود في اختلف 
أنإلى طين من الله خلقه منذ ثسثقامدوراه أم ؤ ت بقوله المقصود فيكون 

الإنسان،حض هو أم ، مدكووايكن ولم شيئا كان فإنه الروح، فيه نفخ 
فإن،ئلمغين ■٠لثثاآلإقس إة ؤ تعانا؛ قوله بدليل بّوآدم، أي 
وهومذكور غير شيئا كان ثم أصلا، شيئا يكن لم آدم بني من واحد كل 

،تحتملهماوالأية بعد، فيما مذكورا إنسانا كان نم الرحم، في نهلفة 
حنسبعدها الأية وفي آدم الأية هذه في الإنسان أن عندي والراجح 

تلاه.ومن الأول الإنسان فذكر الإنسان، 

والحين، آدم بني حض هنا ®والإنسان ! المحيهل( )البحر في حاء 
رتبةإلى رتبة من وانتقاله نهلفة كونه حين وإٌا عدمه حين إما عليه مر الذي 
ائاإنوسمي ، له ذكر لا المدة تلك في فإنه ، خهلا؛ه إمكان حين حتى 

إليه.صار ما باعتبار 

المدةهي عليه مز الذي والحين ، والسلام الصلاة عليه آدم وقيل! 
•، ٢١الروح'ا فيه نفخ أن إل فتها التي؛قمح، 

ههناالمذكور الإنسان في ®اختلفوا ! الكثير( )التفسير في وحاء 
إلىذهب ومن ، السلام عليه آدم يريد المفسرين! من حماعة فقال 

ولدمبذكر عقب نم ، الأية هذه في آدم خلق ذكر تمار الله إن • قال هذا 
.إقا-٠لقناآلإمسمنقلمغءؤ قوله! في 

.٣٣٤ه/القدير فتح )١( 
.A٣٩٣/الحراب )٢( 



٢٠٧ ٠٠الإنسان سورة 

•ءكناقوله! بدليل ، آدم بنو بالإنسان المراد أن I الثاني والقول 
•. • واحد الموصعين قي فالإنسان آلإغسبنقلمغب 

كانومتى ، محدث الإنسان أن على التنبيه هدا من الغرض أن واعلم 
قادر*مهؤدث من فلابل كيلك 

ؤلمبمح،محثاظرا4
حينالإنسان على أتى أنه تحتمل فإنها ، معنى من أكثر الأية تحتمل 

تعالى:نوله مثل مذكور، غير ولا مذكورا لا أصلا شيئا يكن لم الدهر من 
وقوله، [ ٦٧]مريم: ك ؤتر مثر ثن نكه أة آلإذسنن لتظن ين وي أؤ 
هي تنف وؤ مد ين خلمتلش ومحي ئرءوهغن ربك هال َقذلك اد هؤ 

•لم؛م'آآ 

فإن، مذكورا يكن ولم شيئا كان أي ، للقيد موجه النفي أن وتحتمل 
ومثلالقيد. نفي تحتمل كما ، الأصل نفي تحتمل التعبيرات هذ0 مثل 
[٢٧٣]١^: ه لتماها آلكا-ك مثؤك ت تعال قوله ذلك 

 Iنفيوتحتمل ملحفين. غير ولا ملحفين لا أصلا يسألونهم لا والمعنى
رماقاؤ تعار؛ كقوله وذلك الأصل، إل يتوجه ولا وحدْ القيد 

ينفولم اللعب نفى فإنه [، ١٦]الأنبياء؛ ه كب\ن وما،مما ؤآلأتض 'النماء 
والأرض.المماوات حلق 

لمالدهر من حين الإنسان على أتى فإنه المعنيين، تحتمل هنا والأية 
•مذكورا يكن ولم شيئا فيه كان قد حين عليه أش يم أصلا، شيئا يكن 

ؤلنآالقيد، ذكر فلم الأول، المعنى هو القصود كان إذا ت تقول وقد 
ؤئ؛ئ،سثاه؟ل؛يقلكماقالفيموءلنآحر: 

الكبيرالتمر )١( 



أدمحَآلآثث٠  ٢٠٨
منأكثر ويودي سب من أكثر له )مذكور( كلمة ذكر أن ت والجواب 

جمعش ووجوده الإنسان طور على يدل ذكرها أل منها! ، فائدة 
إالمراحل 

،مدكوزا شيئا كان ثم ، مذكور غير شيئا كان ثم ، شيئا يكن لم فإنه 
•الوسهلي المرحلة يقفز فإنه )مذكور( كلمة حذف إذا ما بخلاف 

ينآلإمس حقنا إقا ؤ فوله! وهو ، بعدها للأية مناصب ذكرها إن ثم 
ولحشؤا كان أمشاجا نهلفة كان حين الرحم في الإنسان فإن ةإمةامشاجه 

مهموثدييا •ءلاثهم ءتن ؤ I السورة في لقوله ومناب ، مذكورا يكن 
.مذكوراشيئا بعد فيما صار أنه يفيد هذا فإن مدللاه أثلهم يدنا ؤإدايئنا 
ذلليوضح ، أيصا المناصب فهو همريم ائتي في ذكرها عدم وأما 

اشلني إيضاح فهي الأولى الأية أما الأيتان؛ فيه وردت الذي السياق 
أكرن هال ؤ بقوله! زكريا ذلك واستعد بيحيى اف بشره حين زكريا 

هعنتا "أكتكهي من بأثت وفد عانمل آممأؤ( ؤيكامت غثم ؤ، يكؤيش 
ربفقال امرأته؟ وحال حاله وهذا غلام له يكون كيف فتعجب ٨[ ]مريم; 
ممقولتِ مل ين نهيغى وهد _؛c ٥^۶؛ رمم• مال مال ؤ العزة: 

يخلقأن عليه أهون كان أصلا شيئا يك ولم حلقه العزة رب كان فإذا 
منالعقل متزان في أصعب العدم من الخلق أن شك ولا ، أبوين من ولدا 

مذكورغير شيئا كونه حالة في فإنه ، مذكورايكن لم ؤإن شيء من الخلق 
،مذكور غير لكنه ما محلور فى أو ما حالة فى أو ما هيئة على موجود هو 

ثم، أوجده ذلك ْع وهو ، أبحد - العدم من حلقه وهي - الأولى فالحالة 
لقدرب لقال: مذكورا( شيئا تك ولم فبل من حلقتك )وفد قال: لو إنه 

بهوعينتي الذي الغلام وأما فخلقتي، مذكورا أكن لم وإن شيئا كنت 



يٍ> 

٢٠٩الإنسان سورة 

مختلفا.قالأمر ، أصلا وحول له فليس 

ؤهملآلأفنؤ I قوله وهو ، نفسها السورة في الأحرى الأية ^^،١ 

لهفيقول ، المويت، بعد حقا إحراجه يستبعد الإنسان فان [ ٦٧- ٦٦]مريم; 
منأيمر والإعادة ، أصلا شيئا تك، ولم قبل من حلقتائs لقد العزة رب 

حلقهاف ابتدأ حين في موجودة الإنسان مويتج بعد المادة إن ثم ، الابتداء 
هذاقي يناب ولا ، القدرة على أدل الأول فالخلق ، أصلا شيئا يك< ولم 

غيرشيئا كان أنه يعني ذلك، لأن مدكوزا( شيئا يلث، )ولم يقول! أن المقام 
القدرة.على أيد الأولى والحالة ، مذكورا يكن لم أنه 

غيرلكنه شيء هو المومحتا يحد أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هدا 
بحدحالته الحالة هده لأشثهّتذ مذكورا( شيئا يلث، )ولم قال'' فلو ، مذكور 
مذكور.غير شيء أنه فى الموُت، 

علىليدل والابتداء الإنشاء في قدرته عفليم على يدلل أن أراد حين في 
الأسسب،.هو مكانه في تحبير كل فكان ، والإحراج الإعادة مهولة 
فإنه.ه ..آلإض ءل أق هل ؤ الأية نقلم أحرى ناحية من لتفلر ثم 

الإتيانبين فرق اللغة أهل بعض أن ذللئح )جاء( بدل )أتى( استعمل 
لياستبان وقد . سهولة بالمجيء يفيد )الإتيان( أن فدكر ، والمجيء 

أوومشقة صعوبة فيه لما المجيء يستحمل أنه القراني التعبير في النفلر من 
وافيةبصورة ذلك يينت، وقد ، )أتى( له تستعمل مما وأشق أصعّب، هو لما 
فيموسى قصة شرح فى التنزيل( من نصوص في بيانية ات )لمكتابي في 

•والقصص النمل سورتي 

.٢•١ الراغب٦، مفردات )١( 



•٠  ٢١ii_صوفلإسوا
الحالهذه في الإنسان على الدهر إتيان لأن ؛ ههنا )أتى( فاستعمل 

ولمشيئا كان أو ، شيكا يكن لم إما فهو ، عليه صعوبة ولا مشقة فيه ليس 
أومشقة عليه الدهر إتيان في ليس الحالتين كلتا وفي ، مذكووا يكن 

.)حاء( دون )أتى( فاستعمل ، صعوبة 

هل٢^^،بأنأق تل ؤ فقال! الخاعل عالي والمجرور الخار دم فه 
مدارهو الإنسان فإن ، أهم والمجرور الجار لأن ذلك ه (لدهر تن 

إنI فالقول ، حال فى يقف ولا يمر الدهر فإن ، الدهر وليس الحديث 
الإنسان.وهو عليه الأبي ذكر بخلاف ، كبيرة فائدة فيه ليس يأتي الدهر 

أ؛يأو أو 

،مذكورا شيئا يكن لم الدهر من حين عليه أتى الإنسان أن ذكر لما 
قنبه إقا.فلمناآلإيتن ؤ ت قال وحلقه أوحيه فيمن الفلر ذلك واستدعى 

يستدعيذلك لأن ؛ بإن وأكده التحظيم بضمير سبحانه نفسه إلى الخلق 
التوكيد.ويستدعي التعفليم 

معومرة ، )إنا( فقال! )إل( مع مرة مرتين! الخالق ضمير ذكر وقد 
ليسوأنه وحده الخالق هو أنه على للدلالة ، )حلقنا( فقال! حلق الفعل 

هوالميتلي أن ليعلم إليه الابتلاء بإسمناد )نبتليه( وفال! شريك. معه 
يبنولم غيره. لا صاحبها هو أنه ليعلم إليه الأفعال كل أسد ثم الخالق. 

الخالقهو ولأنه الفائدة. هذه يفد لم ذلك فعل لو فإنه ، للمجهول فعلا 
يعبدأن استحق مميزا بصيزا سميعا فجعله بالنعم عليه امتن الذي وص 

ويشكر.

منإقا-ءلمناآلأمس ءؤ فوله! بدليل ، (دم وليس بنوآدم هنا و)الإنان( 
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^١١نطقةمن خلق لم فإن[دم ظمذه 
المقصودأن إلى ذهب من قول س أعلم وافه س عندي يترجح والدي 

هذهالأية وفي اللام، عليه [دم هو الأولى الأية فى المذكور بالإنسان 
؛وأظهر القدرة على أدل وهو ، وبنيه [دم حلق ذكر قد فيكون ، ، بنوْل 
والاستمرار.الإيجاد ت الخلق نوعي فيه لأن 

هلؤ فقال؛ الضمير يدكر ولم )الإنسان( كلمة كرر _ أعلم وافه - ولدا 
)إناقال: ولو خلفاه(. )إنا يقل: ولم .خلقناآلإج؛ه إنا. , ؤتخزألأم. 

ولم[دم ذرية هم الموصعين في بالإنسان المقصود يكون أن لتعين حلقناه( 
وبالتالي[دم بالأول يراد أن ليحتمل )الإنسان( كلمة فكرر [دم. يشمل 
حميعا.فيشملهما ذريته 

حلهل،إذا مشجا يمشج مشج يقال: ، الأخلاط )الأمشاج(: ومعنى 
الخلوكلوالمشوج: الخليهل، والمشج: بمعنى، ومزجه ومشجه 

لاصود هجان كلمة شان ، وجمعامفردا ستعمل )أمشاج( وكلمة 
وأبطال،كبهلل بفتجين، مشج الفرد: في فيقال ، وغيرهاويلك وبشر 

الفردفي ويقال أمشاج، وجمعهما وأشراف، كثرش مشج، ويقال: 
أسمال،وثوب أكباش، وبرد أعشار، برمة كقولهم: ، أيصاأمشاج 
أمشاجونهلفة مشيج، ونهلفة مشج، نهلفة يقال: هدا وعلى 

أحلامحلمن فيها ما لكثرة والشيح المشج على كلمة)أمشاج( واختار 
مثلا:فيقال التكثير، لإرادة بالجمع الشكيء وصف وريما وامتزاجات، 

.٣٩٣/٨البحراJم٠ل، Y<\،5/rانظرالكشاف')١( 
.٢٣٠م الكسر• الضر انظر )٢( 
. ٣٢٣٦; ٠ الكبير الضير ،  ١٣٩ A/ \بذ اJم ، ٢  ٣٩٥; الكثاف \نخم )٣( 
اظراصواذ،م0؟آ.)٤( 



آمحُآمحدّللأةقهأئ  ٢١٢

متمهوهلم سبا منه جزء كل ح^^اوا لكنهم ، سامسب ويلد سبسمتا رريلد 
را،.عالىهذا<<

علىتجمع ، قفار ودار قفار وأرض ، قفر ودار قفر أرض ت رروتقول 
قفرا،حياله على موصع كل المواضع لتوهم معتها 

تفيدولا ، صغرها على أخلاط من النهلفة في ما كثرة إلى إثارة فهذا 
أعلم.والله ، المعنى هذا أو)مشج( )مشج( كلمة 

ؤ

الاختبارشدة لبيان )نبلوْ( على )نبتلي( واختار ، وتمتحنه تختبره 
أنومعلوم ، )بلا( في ليس ما والمبالغة الشدة من )ابتلى( في فان ، وقوته 

كاكتبوذلك )فعل( في ليس ما الحدث وقوة المبالغة من فيه )افتعل( 
)ابتلى(فى القرآنى الاستعمال إلى عدت ولو وصبر. واصهلبر وكب 

فيهاأصابهم وما أحد وقعة بعد تعالى قال ، واصحا ذلك لوجدت 
دانعلني وأس' هلو_بلإ ؤ، ما وذم؛تيس ؤ ما أممه 

ؤاعتوإذ ؤ ت الأحزاب وقحة فى وقال [. ١٥٤عمران: ]آل ه ألصدور 
١^؛^4 و آهثع ه قجن ١^ ص نس آمحثئ 

.[ ١ ١ . ١ ٠ ]الأحزاب: محأرؤكشددا4 
سبحاوافه 

)الملك(ورة حمش 
آ[؟ألثثر4]اس:

وقال، )نبتليه( ت ههنا قال ولم •' تقول وقد ويبتلي. يبلو نه 
ك(:

منأشد )الابتلاء( أن ذكرنا فقد ، لموطنه منامحب تعبير كل أن ت والجواب 

وانالرب)سسب(أ/مأآ)١( 
. n٤٢٢/الرب)قفر( لمان )٢( 



٢١٣الإنسان سورة 

الملك؛محورة في يدكره لم ما الابتلاء معه يصح مما معه ذكر ولذا ، البلاء 
تقتضيوالمغفرة ألعمرمح أنغز نووهن اللك: صورة قي قال ففد ء ١ 

الإنسان.محورة فى ما بخلاف التخفيف، 

وأنهوبصر محمع من الابتلاء معه يصح ما الإنسان محورة في ذكر - ٢ 
وبالغأطال الابتلاء معه يصح بما زوده ما ذكر في أطال فلما المسيل، هداه 

•الفعل قي حقق الملك محورة في ذلك يذكر ولم حقق ولما ، البلاء في 
الكافرينذكر عدا الملك محورة في الأعمال ابتلاء من محيتا يذكر لم - ٣ 
وقسجهنم عداب مغغ َىعأ وؤ؛ f ت فقال ربهم يخشون الذين وذكر 

لهمربهمإلشا عئسنث إنأفين ؤ • المرسن وصف فى وقال ، آث*نيأر4 
ذكرحين في وأولئك، هؤلاء أعمال من شيئا يذكر ولم معينه 

الملك،محورة في يذكره لم ما وهؤلاء هؤلاء أعمال من الإنسان محورة في 
وأنهم، تطيرامشره كان يوما ويخافون بالنذر يوفون المؤمنين أن فذكر 

٠وأسيرا ويتيما مكينا حبه على الهلعام يهلعمون 
كما، كفوراأو آثما يطع لا وأن ريه لحكم يصبر أن نبيه من وطلب 

طويلا،ليلا ويسبحه له يسجد وأن وأصيلا، بكرة ريه يذكر أن منه طلب 
•الملك سورة في يفض لم ما المومنض نعيم ذكر في وأفاض 

بجوثآلماإمحويروقءؤ أنهم ذكر فقد الكافرين، إلى بالمة وكذلك 
يحمنهءؤا يثآء من يدحل ؤ المورة ختام في وقال • ملأه لوما وراءهم 

صيغةفي ويطيل الابتلاء يذكر أن ذلك فاقتضى سنمحلإقا،أتيايم، 
الملك.محورة بخلاف فيه، ويباغ الفعل 

محنيينيحتمل )نبتليه( وقوله! 

حثتت قولك مثل وهو ، لنبتليه حلمناه أي ، التحليل I الأول المعنى 
وهذه، لأنتري أي ، دانا أشتري وحثت ، لأتحلم أي ، منك أتحلم 



سلآئثسصإإكإئ ٠  ٢١٤
التعليل.تفيد امتئناب الجملة 

خالقناهI بمعتى ، الفاعل من مقدرة حالا يكون أن الئاني• والمعنى 
الحالتكون أن المقدرة الحال ومعنى ، ابتلاءه مريدين أي ، له متلين 
هأكنلحؤك تى كيا بإتحؤ وثندثه ؤ ت تعالى كقوله ، المستقبل قي واقعة 

حلفاهأي ، المفعول من حالا يكون وقد التبشير. حين تبثا يكن لم فهو 
٨٠•)

-ءق،ؤأئكات قال التي )المك( مورة في كما التعليل لأم يدكر ولم 
والحالية.التعليل معنيي ليجمع وذلك ملأي أهشن تلوغ 

بينهما؟ليجمع المك سورة في ذلك يقحل لم يلم • تقول وقد 
-ءليىأووقؤألوكاقال! فقد ، ذلك يحتمل لا التعسر أن والجواب! 

حلقعلة لا والحياة الموت حلق علة ذكر فانه واأيوْةلوؤ 
يبلوكم(والحياة الموت حلق )الأي يقول! أن يحسن فلا ، الإنسان 
موصعه.تعبير كل فناب 

أيللحلم( ءلالتا )حثت كقوللث(! ، للتعليل مفيدة الحال تأتي وقد 
ذللئ،و)فعاإت ، 0كئ\ أي حنته( في ؤلمامعا الله و)ءبدت ، العلم لطلب 
اطه.رخوان ابتغاء أي افه( رخوان مبتغيا 

أو، التعليل تفيد استئنافية )نبتليه( حملة تكون أن يمكن هذا وعلى 
متقثلةأي ، افه وهو الفاعل من مقدرة حالا أو ، للتعليل مقيدة حالية 

•مبتلى أي الإنسان وهو المفعول من حالا أو ، له مبتلين بمحنى 
مائل!ففيه )نبتليه( قوله »أما ! الكبير( )التفسير في حاء 

)جئتكت الرحل كقول وهو ، لمليه معناه نبتليه الأولى( )الخالة 

.٣٣٥ه/القدير فح انفر )١( 



٢١٥ ٠٠الأسان سورة 

،لأمتمنحك أي أسمتحك( ورأسك ، حقك لأقضي أي حقك( أقضي 
هماكر ثى ه ؤ قوله: ونظيره لبيه. أي رنتليه( قوله؛ كدا 

تالاور;1[.

يعني، له مستلين حلقنا٥ أي ، الحال موصع في نبتليه الثانية( )المسألة 
.٢١١ابتلاءه(( مريدين 

.. الدنيا. في بالتكليف نخبره لنيله اءؤ المحيهل(: )البحر في وحاء 
حينتعالى لأنه مقدره، حال فى فهي بالتكاليف، نختبر٥ المعتى؛ أن وعلى 
رأ،.الوقت(( ذلك في بالتكليف له مبتلثا يكن لم نهلفة من حلقه 

مبتلينحلقناه أي الحال، موصع في بنيوه ارؤ )الكشاف(: في وحاء 
بهصائدا صقر معه برجل مررت كقولك: ابتلاءه، مريدين بمعنى: له، 
غدا((الصيد به قاصدا تريد؛ ، غدا

فمدومتعلقاته، ومستلزماته الابتلاء معه بمح ما ههنا الاله ذكر وقد 
ثجعلثهممتعادنيئاؤإياؤ تعالى! قال والبصروالعقل، المع ذكر 

وعلمناه،أرشدناه هدبمنهأشله ؤ ومعنى صوءيم ^لإةئوائنا 
^٤٥١ؤإثا،قوله: ذلك إلى ويشير الاختيار، وذكر العقل يقتضى وهذا 
إليهأثار الذي الرباني المهج وهو الاختبار مادة وذكر َدمءثاه. وإما 

دونها.من الابتلاء يصح لا الأمور وهذه ، إماهدتهآثت-له ؤ بقوله: 
أنهمفذكر ، الابتلاء أو الاختبار هذا من الكلفين موقف، ذكر نم 

أوالجنة وهى الأيتتلأء أو الاختبار هذا عاقبة وذكر وكفور، شاكر قسمان: 
الممتلئيوكر وأحوال، أركان من بالاختيار يتعلق ما كل فذكر ، عير ال

الشر)١( 
 )٢(A/M'rالبحراس.
 )٣(/r٢٩٥الكشاف.



٠ ٢١٦
،)الإنسان( وهو المبتلى وذكر ، )نبتليه( ت قوله وذلك افه وهو المختبر أو 

المبتلىوموقف  ٠٤ألميل هديننه إيا ؤ قوله! وهو الاختبار موصؤع وذكر 
وعاقبته.ْنه 

وهوالابتلاء معه يصح ما أعهلا٥ أنه ذكر ررثم ! الكثير( )التفسير في حاء 
عنكنايتان والبصر والمع ه بص؛را سميعا ئجعلثه ؤ ت فقال والبصر المع 
ؤلإشدناالملام: عت عنإبرامم حامما تعالى قال كما والتمييز، الفهم 

[<؛٤٢لأدمعلأشبمره]مرم: 
يالمياهس ؤ

فيهااجتمع الي القرآن آيات في المأن وهو ، البصر على المع قدم 
منوالتكاليف الابتلاء باب في أهم المع أن ذلك غالبا، والبصر المع 

المعفاقد بخلاف وي؛الح، ويفهم يهم؛ أن يمكن، البصر فاقد فإن البصر، 
•و\يئ تليغه الخير من، فإن 

لأنه ألميل هدننته إئا ؤ I الأية هذه بعد فقال الهداة على وقدمهما 
دونهماومن، ، العقزا إلهم، المعلومات يوصلان ءلريقان والبصر المع 

واستيعابها.المعلومات فهم الحقل على يمسر 
الحواسكالقدمأنإءْلاء على دالة ررالأية الكبير(: )التفسير في حاء 

رأ،.كيلك(( والأمر الحقل، عراعْناء 
الصفتينبهاتين بجعله عليه تعالى ر'وامتز، ت المحيط( )البحر فى وحاء 

بهدهجعله ولما . . لدلك. سبب آلتهما إذ والفهم، التمييز عن كناية وهما 
وعرفناالهلريق، إلى أرثيه أؤ، المثيل، إلى هداه أنه تعالى أحبره الثابة 

٦٣٧/٣الضيرامر•)١( 
الضير)٢( 



٢١٧ ٠٠الإنسان سورة 

.را، الهدى١١ طريق أرثدناه إذ ، الهلاك طريق ومال النجاة طريق مال 
سميعا)وجعلناه ت يقل فلم ، بالواو الصفتين هاتين بين يفصل ولم 
■يثصر وهما يسمع هما مين هالإنسان جعل انه يقلن للأ وبصرا( 

كرائتاٍا.ئ ؤ
الهدايةفاكد >اؤإقا-غلمناآلإع؛ه قال! كما ءؤإداهديمةآلش-له قال! 

حلقمن الغاية وهي ، مهم أمر الهداية لأن ، الخلق أكد كما بإل 
الأولىالعلة لألها فاض ربما بل ،أهمجة الغلق عن تقل لا فهي ، الإنسان 

1 ]إلا وأ'لإص أين غثث - رما ؤ : تعالى قال ، للخلق  : oLjlJJlه؛ا
التعظيمبصيغة نفسه إلى الخلق فنسب حاقناه إنا ؤ قال! كما ولذلك 
بإل.وأكده التعظيم بصيغة ه نفإلى فنسبه إداهدبمنه؟بم ؤ قال! بال وأكده 

أمرالمستقيم والصراط الصحيح المنهج تبيان وهي الهداية إن ثم 
بعيداصلالا فيها الناس صل وقد ، اف غير أحد يستطيعهما لا صعم-، 

وهوالخالق فهو ، إليه ذللث، فأسند ، وجماعات، وأحزانا شيعا وتفرقوا 
•النعم جمع موليا فهو ، الهادي 

جلكقوله ، به وبصرنا٥ ووضحناه له اربيناه ه! هديثه ؤ فمعنى 
.، ٢١يا[اا ]نمك: مثصةظأسس وعلأ!ؤ 

يعدهولم السبيل إلى بنفسه الفحل فعدى أثمبذه هديثه ؤ وقال! 
والتعدية، السبيل في يكن لم لمن تقال بإلي التعدية لأن وذللث، ؛ بالى 

نوعيذللث، في فجمع . ، فيهل يكن لم ولمن فيه كان لمن تقال المباشرة 

\//أا،*أ.الممط المم )١( 
؛/■آه؛.ممر ابن تمر )٢( 
.الفاتحة محورة بيانية( ات! )لمكتابنا ني وانظر ، ٩ ١ ا/ المعاني روح انظر )٣( 



لهءفئلسوا ٠  ٢١٨
كلمن الشكر ربنا فاسص ، به وتعريفه المسيل إلى الإيصال الهداية؛ 

ناحية.

ؤ|ناشاكثائتاءءه
؛المبالغة على و)كمور( ، الفاعل اسم صيغة على )شاكر( د حاء 

الشكر.دون الكفر فى يبالمر الإنسان أن ذلك 
،قليل العباد من الشكور أن ذلك كفورا( ؤإما شكورا )ؤإما •' يقل ولم 

لأحرجذلك قال ولو [ ١٣]سأ: ه همادى محئل؛ث ؤ تحال• قال 
بهيتصف من م الشكر كان ررولما ت المحيتل( )البحر قي حاء الشاكرين. 

منوقوعه ويكثر به يتصف من كثر الكفر كان ولما ، )شاكتا( قال: 
ذكرولما البالغة، بصيغة )كفونا( حاء الشكر، بخلاف الإنسان، 

والوعدا؛الوعيد أتبعهما الفريقين 

قسيمهليهنابق )كافتا( ت يقل لم ررولحله البيضاوي(! )نفير في وحاء 
،غالتا كفران من يخلو لا الإنسان بأن ؤإشحازا الفواصل على محافظة 

،.٢١ب(( الخوغل به الؤاحد ؤإنما 
كلمةيستعمل لم القرآن أن ذلك آحر، لأمر )كافنا( يقل; لم إنه ثم 
تعار!قال رمومزآ، بمقابل يستعملها ؤإنما ، )شاكر( بمقابل )كافر( 

.]٢

يقابلولما المؤمن يقابل لما يستعملها فإنه )كفور( كلمة بخلاف 
ؤتعال؛ قال الشكور، 
مثؤمأعقهم لابمش يارجهثُِ لهر و1ق-ماَكموإ ؤ وقال؛ ، [ ١٥]الزخرف: 

اب،م/أا،مءالبحر )١( 
.١  Y٥٣/ ٩ المعاني روح وانفر ، ^١ ٧٤السماوي نمير )٢( 



٢١٩؛^٠ الإنسان سورة 

[.٣٦]غاطر: سعدايهاكدللكمحميماَ؛و )يمحمف
عائممن اف يجعل الذي أن ذلك المؤمن، يقابل بما استعملها فههنا 

المقصودأن واضح فإنه فاطر، آية وكذلك مؤمن. غير لكفر هو جرءا 
•موممحن ولموا كفار هم فيها ;المذكورين 

اناشاكثانلناؤ فقال: الشاكر يقابل لما استعملها الإنسان سورة وفى 

َكنوراهآلثيثلنن و؛اث السنط؛ن َكادوأإ->وف إل ؤ : وقال 
ماآا[.لالإصاء:

علىيدلك ، الشكور يقابل ما وهو النعم كفران من مبالغة هنا فالكفور 
يقابلما بالكفور يقصد كان ولو ، ربه لتعم أي )لريه( في اللام ذلك 

نقيضهو الذي الكفر فان كفورا( بربه الشيهلان )وكان لقال: المؤمن 
ورس-إنيءهأثم ذقفروف إن ؤ تعالى: قال ، بالباء يعدى الإيمان 
وقال:، [٣٠]الوعد: الثمسه همثم ءؤ وقال: ، [١٥٠]التاء: 

ؤوإناهءَقخإي،هوقال: ، [ ١٣الروم: ] ؤ
 :^[٣٠]١.

اف(.)هويكفر نقول: لا ولكننا تقول: وقد 

ذنعديةاف( يكفر )هو نقول: فانا العم كفران بمعنى الكفر كان إذا فاقول: 
فإن، [ ١٥٢; ]اJقرة ؤلأ ل وإثاءك-روأ ؤ تعالى: قال ه، ينفالفحل 

هألؤ تعالى: كقوله باللام يقوى أن صح البالغة أو الفاعل اسم منه حاء 
،[ ٩٧]اJقر٥: بمصذئا.لمابيرك>يد-يفه وقوله• ، [ ١٦تالروجإ 4اامةه 

.[ ٢٧]الإسراء: وك١نأفتءلنةيجءكوه ؤؤ قوله: ونحو 
نعمهكفران في مبالغا رءأي الأية: هذه في العاني( )روح في حاء 
القيحة،صفاته بين من الوصف؛الذكر هذا تخصيص وفى . • تعالى. 



ءئ(ئثهإؤاؤ  ٢٢٠
مصرفهاغير إلى تعالى اممه نعم محرف عن عبارة هو الذي التبذير بأن إيذان 

.. للشكر. المقابل الكفران باب من 

،الإيمان يقابل ما على هنا الكفر حمل بجواز بعضهم كلام وينعر 
ووسبذاك«لا،.

يستعملولم الشاكر يقابل لما الكفور الإنسان آية في فاستعمل 
وإمامنا مؤ )إما يقل! فلم الإيمان على ههنا الشكر واختار الكافر. 
مجردلا الشكر تدعي توالهداية الخالق نعمة لأن ذلك ، كفورا( 
أينمعزلإ رحعل أيشاؤ ٢^^ م م ؤ • تعالى قوله ظئر وهو ، الإيمان 

[.٢٣]الملك: محآئأنائثونه 
ؤلأزيةؤةلأدؤب.اه،إ السورة فى تعالى قوله ذلك ناسب كما 
ئءؤالفق5ِكءرإه.وقوله؛ 

هديته^إيا قال! أنه وهو ، الشكر اختيار حسن آخر أمر وهناك 
الهلريقهو السبيل أن وذلك ، )السبيل( كلمة فامتعمل ه التخيل 

وماالهلريق بيل! ءال! الحرب( )لسان في جاء المهل. الواصح لوك الم
كثرتالهلريق؛ وأرأمثالتا . ١ لوكة. مسابلة! وسبيل . ٠ منه. وصح 

سا؛لتها«لى.

ّورةش قال كْا يقل ولم أء ٠ ]عس: تعالى: قال 
التيالمرتفعة الأرض هو والجد؛ [ ١٠; ]؛_ ه الجدين وهديمه ؤ البلد؛ 

إلىأدعى الميسرة الواصحة بيل الإلى الهداية أن سك ولا ١ سلوكها يشق 
ألبرومواصوأ ءاموأ ينآؤ;رن كاث نث ءؤ البلد؛ صورة فى قال ولذا ، الشكر 

.روحاوعانيها/ما■ )١( 
الربلأن )٢( 



٢٢١ ٠٠الإنسان سورة 
ءؤإث1ثآكثاه,هنا: وقال ، وماصأإ'يخ4 

عذابقدم حين في ، الكفور على الشاكر قدم ولم تمول! وقد 
الطمن؟صبنعو:واب 

عقاباختمر حين في الشاكرين، جزاء في أفاض أنه والجواب; 
التقديم.فناب فيه وأوجز الكافرين 
لأنذكرهم؛ تأخر وقد وعيدهم رروتقديم البيضاوي( ير )نففي جاء 
المؤمنينأحن®يدكر وختمه يه الكلام وتصدير ، وأضرأهم الإنذار 

تقوله في أخرها في التقديم نفلير السورة أول في التقديم هذا أن كما 
فيأدخلهم من قدم فقد يؤحمنوزوأ'شي\و؛أعدألإعدا،للبمأ؟® لتاء دحيٌن يؤ 

الكفور.ومنهم الظالمين بعدهم وذكر الشاكرون، ومنهم رحمته 

سشيلأولمملنلأوسعمازوؤهأعثذ؛ا؛١٥^ؤ 
والهدايةالهداية، من تقدمه ما عاقبة لأنه ذلك بإف؛ الإعتاد أكد 
أيصا.مؤكدة فالعاقبة مؤكدة، 
بينالفرق وما )أعددنا(؟ يقل• ولم )أعتدنا( قال! ولم ت تقول وئا- 
والإعداد؟الإعتاد 

)أعتد(في أن غير ، المعنى في )أعد( من قريب )أعتد( أن والجواب! 
هذاماأوىؤ I تعالى قال الحضور. )أعد( في يشترمحل ولا ، ورا وحف قرتا 

مالهم واعذوأ ؤ وقال: ، قريب عندي حاصر أي [ ٢٣]ق; نجده 
معناْوليس ، هيئوا أي [ ٦٠]الأنفال: اننزه رباه وسخ م} ثن آس-تءلعث> 

أي[ ٤٦]التوبة: ممئلآندوالإق؟ه ه ؤ : وقال ، أحفروا 

.أنواراكزيلأ؛؟،وامروحالعانيبمأ/مها)١( 



>محث|لآئ،ءفسصأ ٠  ٢٢٢
!العرب( )لسان في حاء الإحضار. يريد لا لأنه )أمحدوا( يقل ولم ، هيأوا 

,، أ حاصرا، عتيد فهو عناية الشيء وعتد ، حاصر معد •' عتيد اروشيء 
عتيدايكون حش الثيء إعداد هو اءالإمحاد الكبير(: في)الشتر وحاء 

أى.هدامالدىءت؛ده(( ؤ [ تعالى كقوله إليه احتيج منى حاصرا 
>ثوشأوثئتعالى: فال القرآني، الاسعمال ذلك عر ويدلك 

أقنمحت هادإق ألموت حصردْدهلم حئ,!؛١ ألكبمات بممأون 
؟1<لل-ما عدابا قتر آعنددا اؤإ،لتأ ءتقمار وهم أرن ولا 

حضرأو كفار وهم الموتى من هؤلاء كان لما )أعتدنا( فقال: [ ١٨]الساء:
.)أعتدنا( فاستعمل وأحضر منهم العياب قرب وقد الموت أحدهم 
جهنمئيرآوم متمنيا مو.يشا يمشو وش ؤ قال: حين في 

[.٩٣]الياء: ئُثأعدوئوائاعإيئاه 
الدنيا.حياتهم في يتقالبون يزالون لا هزلأء لأن وذلك )أعد( فقال! 
اشماممثا;ثدا وهبمأ ألئثل ًكدئإ ئثا نحج ولإ ؤ وقال؛ 

[.٣٧لالمرذان: ^^ث>س0ئاه 
حاضرعذابهم لأن )أعتدنا( قال! آية وجعلهم أغرقهم أنه ذكر لما فانه 

ذائقوه.وهم 

الجنةأهل حزاء ذكر لما فإنه الأية هده في الاستعمال عن الجواب أما 
أنناسب ، حاضر معد عندهم ما وأن ، سيقع أنه بصيغة لا الوقؤع بصيغة 

وذكر، كأس س يتربون الأبرار أن ذكر فقد ٠ كذ.لائا النار أهل في يقول 
حنةصروا بما وحزاهم ، ومرونا نفرة ولقاهم اليوم ذلك شر وقاهم أنه 

 )١(jU  ؛/آآ•؟.العرب)محد(
.٢٤•م• الكبير التمر )٢( 



٢٢٣ي الإنسان سورة 

يقولأن فناسب ، الماصة يالأفعال وأحوالهم شأنهم ذكر فقد ، وحريرا 
والقرب.للحضور )أعتدنا( المار! أهل في 

يشاءمن يدخل تعالى أنه ذكر لما فانه ، السورة آخر في ورد ما بخلاف 
.)أعتد( لا ^٠ ٢٠٤اعدؤأؤ I يقول أن ناب الاستقبال على رحمته في 

)أعد(استعمال القرآن في يرد لم أنه وهي ، أحرى ملاحظة وهناك 
)أعتد(يرد لم كما ، )أعددنا( ت يقل لم فانه ، )نا( الضمير إلى نيا م
.)أعتدنا( أي ، المعفليم بضمير إلا تعالى الله إلى نيا م

فكان، )أعددنا( يرد ولم ، الله على يعود والضمير )أعتدنا( ورد فإنه 
العموم.على القرآني الاستعمال في ورد لما الناسب هو هدا 

)أعتدنايقلن؛ ولم ، الكافر جمع ه متت،ؤ قال! إنه ثم 
أنوإما ؤ قال: لما أنه الظنون وكان ، الكفور جمع للكمر( 
ذلك؟محبب فما للكفر( أعتدنا )إنا فيقول: يجمعه 

يالغلم ومن الكفر في بابغ من ليشمل رالكافرين( ذوكر أنه ن والجواب 
مندون الكفر في البالغ يتناول ذلك أن ظان لقلن )للكفر( قال! ولو • فيه 
عاقثةذكر فلما الكافر، دون با3كفور خاص هدا أن ولفلن يالغ، لم 

مماأكبر العذاب من ميلقئ وأنه أولى، باب من الكفور ذلك شمل الكافر 
عذابهدا كان فإذا العياب، في له يبالغ الكفر في بالغ كما فإنه ذكر، 

ترى؟يا له أعتد وماذا الكفور، بحداب بالك فما الكافر 
ؤؤانلأسشة إلكذيِرك> أعثدآا إدا ؤ I بقوله العالاب ذكر وقد 

الحريةله أطلق لل أنه وذلك والمعير، والأغلال اللامحل فذكر 
وهداهكمراه وإما إما آلشيل إئاهدنثه ءؤ فقال: الدنيا في والاختيار 

لمشيئتهيتركه ولم الأخرة في قيده لكها يفلم فتها ليسلك بيل ال
الدنيا.في كان كما واختياره 



>محئألآظصئِصإتي ٠  ٢٢٤
تقيدوهي والأغلال ، الأرجل حركة تقيد وهي بالسلاسل قيده لقد 

إليهئ هقلأ أثمهم ؤ، ■هئنآ إ، ؤ تعالى: قال والأمحاق، الأيدي حركة 
[٦٤هآ أدى عك ؤ وقال: ٨[، نيس: ه مقثمن ئهم آلأدهأتي 

كلعر حركته قيد وبدلك الأعناق، وفي الأيدي في توصع فالأغلأل 
حريتهبمقابل والاختيار للحركة حالا أو فرصة له يترك فلم ، حال 

.الدنيافي واختياره 
شيئاالناس يظلم لا واض ، آثرها التي بيل والهو اختاره ما هذا إن 
يفللمون.أنمهم الناس ولكن 

^جماطامراج،ءضثةابمادف إؤ 
ولمللملائكة. البررة ويستعمل ، آدم لمني رالأبرار، القرآن يستعمل 

ؤادىتعار: قال للأuمي، البررة ولا للملائكة الأبرار يستعمل 
جمؤعس رالأبرار، إن الملائكة• يعني [ ١٦-  ١٥]عس: ثدره 

وأنآدم، بي س قلة الأبرار أن ذلك المسبية، للقلة فاستعملها القلة 
الكثرة.جمع لهم فاستعمل بررة فكلهم الملائكة 
قلةعلى للدلالة القلة بجمع يؤتى راوقد الأبنية(: )معاني في حاء 

تعملفقلالآ، كان المعدود؛مقابله قس إذا أنه بمحتى حقيقة، لا ثة ن
فيكثيرا كان ؤإن القلة جمع الكثرة في هودونه ولما الكثرة، جمع للأكثر 

والبررة.الأبرار استعمال ذلك ضن ذاته، 

المؤمنين،في كلها وهي اف كتاب س مواؤلن ستة في وردت)الأبرار( ففد 
هآلأبراي ع ومومتا ؤ تعار: قال العثرة، عر يزيدون شك ولا وهم 

،٥[ ]الإنسان: ين أس h ؤ وقال؛ ، [ ١٩٣عمران: ]آل 



٠٢٢٥^٠ الإنسان سورة 

[،١٤-  ١٣صوفيس.لإ0سرنيخمه وقال: 
ومال؟[، r-Y؟]الطفمن: أ'لأهعو0ه ؤ وقال: 

أرثايكئب إف ء ؤ وقال: ، [ ١  ٩٨ت عمران ]آل ه نلابار حير أثو عند ما وؤ 
•[ ١٨ت ]المطففين ششازاه 

وهوالملائكة صفة في وهو واحد موطن في إلا لففل)البررة( يرد ولم 
إلىيعود ذلك ولعل [ ١ .٦ ١ ٥ ]همس; ؤ تعالى: قوله 

اممرة،جمع بالفجارعلى فجيء قلة، كانوا بالفجار قسوا إذا الأبرار أن 
موطن،من أكثر في القرآن يذكره المعنى وهدا ، القلةجمع على والأبرار 

وقوله؛[، ١١٢]ما: ه همادى ي ؤؤشل تعالى: قوله ذلك من 
•وقوله ، [ ١ '  ١٠ت ]يوسف ه يءؤمتن حؤصت ؤدؤ النايين أحفر تآ وؤ 
فجيء[ ١ ١ ٦ الأنعامت ل ؤ

البررةبلففلة الملائكة صمة في وحاء المبية. القلة على للدلالة بالجمع 
را،.الشر٠٠ خلاف كذلك، كلهم لأنهم عرالكثرة، للدلالة ١^^ لا 

تسمىفلا فارغة كانت فإن شراب، فيها كان إذا الزجاجة هى الكأس: 
،.وإنماهيزجاجة١٢، كأنا

المؤمنين:من صنفين الأية في ذكر 
صنفاوذكر بالكافور، ممتزجة كامحى من يشربون أنهم وذكر الأبرار، 

العينمن يشربون أنهم وذكر المقربون، وهم قيل: الله( أسماه)عباد احر 
مزِجالذي هذا ررأي كثيرا: ابن )نمير في جاء ممتزجة. غير حالمة 
صرفااف عباد من المقربون بها يثرب عين هو الكافور من الأبرار لهؤلاء 

._٨"١١معانيالأتةفياب٧م١١)١( 
.0 • سالي اللغة سه انظر )٢( 



سلآنذ٠  ٢٢٦
عداهحتى )يروى( مض )يشرب( صمن ولهذا ، بهاويروون مزج بلا 

التمييزا؛على عينا ونصب ، بالباء 

فىوقال ، حزه ين دئتبجى ؤ الأبرار• قى قال أنه الملاحظ ومن 
بمنالأبرار ْع )يشرب( الفعل فعدى آوه عباد ها ِثربم ئثا ؤ المقربين! 

وجزاءالأبرار جزاء بين ليفرق وذلك بالباء، المقربين ْع وعداْ 
منها;نواح عدة من وذلك ، أعلى المقربين جزاء أن وليخبرنا المقربين، 

فإنهمالمقربون وأما ، الكأس س يشربون الأبرار أن ذكر أنه ء ١ 
يتلذذونفهم ، منها ويشربون بالعين ينزلون فهم ، العين من يشربون 
!المحو( )معاني في جاء وبالمكان. بالشرب 

)يشربونفقولك! ، الإلصاق تفيد الباء أن وهو ، آحر معنى رروفيها 
وشربناوأكلنا بالعين )أقمنا I تقول كما ، بها يكونون أنهم معناه بالعين( 

)يشربونI قولك بخلاف منها. يشربون العين من قريبون هم أي بها( 
من)أكلت ت فقولك ، الحين من القرب معنى على نص فيه ليس فإنه منها( 
حملربما بل ، بالبنان كنت أك على قاءلعة دلالة يدل لا بستاك( تفاح 

إليك.

فهو، منهايشربون بالحين نازلون أنهم على يدل إئربةا4 ؤ فقوله؛ 
والشراب،الفلر حاصل؛لذننى فالتمتع والشرب، القرب على يدل 

•الأولى بخلاف 

الماءمنه ينع الذي المكان إلى إثارة ههنا رءالحين أن في)البرهان( جاء 
به((يشرب مكاJا ت كقوله فصار بعين( نحو)نزلت ه نفالماء إلى لا 

شراينهمإ/إ0؛.)١( 
.٣٣٩_٣٣٨/٣،وامانيUن٠٢٨/٣عانى١سم)٢( 



٢٢٧ ٠٠الإنسان سورة 

أما، أعمالهم قدر على ممزوجة كأس س يشربون الأبرار إن - ٢
صرفا.خالصة العين س فيشربون المقربون 

فمعنى، )يروى( معنى صمن بالباء المتعدي الفعل إن - ٣ 
يروىبها•تثايمت

را،•وينفع" بها يروى رروكان للفراء: القرآن( ر٠عاتي في حاء 
شاوواحيث يجرونها إنهم أى ، تفجيرايفجرونها المقربين أن وذكر -٤ 

إلىالماء بها فيتفجر ذهب ص معهم بقضبان يثقبوها أن وذلك منازلهم، من 
•منزله من أراد حيث منهم واحد كل عند تجرى فهي ، أرادواحث 

،عليهم يمتغ لا تفجيرها أن على ليدل )تفجيرا( الصدر وذكر 
•الغزير بالماء تتفجر وأنها 

هه ه 

ينكثا>~يء ■عك آلظعام وقلممون ثت،تطرا. قزم َكان لوما محمحامذ إلدر ؤ.؛وؤذ 
تنمأولها.ه

معنيين:ههنا للنذر وذكروا واحب، لأنه بالنير بالوفاء بدأ 
الأمحلهر.وهو ه، نفعلى العبد أوحثه مما المعهود النير هو الأول؛ 

أوجبهوما تعالى اممه أوجبه لما عام راههتا بالنذر المراد أن والثاني: 
رص.الهلاءات<، وجميع الإيمان فيه فيدخل العبد، 

علىبالتوفر وصفهم في مبالغة بالنذر راوالوفاء )الكشاف(: في جاء 
بماكان الله لوجه ه نفعلى هو أوجبه يما وفى س لأن الواجبات؛ أداء 

.A٣٩٥/المحط المم واننز ، ٢  ١٥م معاني )١( 
.١  ٥٥; ٢٩الماني روح ،  A٣٩٥/ المحط البحر ،  ٢٩٦م الكشاف انفلر )٢( 
البحرالحيْل^ههم.)٣( 



آدهمحآأبمظ،مؤ ٢٢٨

أوفى؛؛عليه الله أوجبه 

للعمل،المقارنة النية ذكر فكأنه الأحر، اليوم خوف بعدم وذكر 
يالنية.مقروئا كان إذا إلا يقبل لا والعمل 
كانتإذا إلا يحصل لا الهلاعة تمام أن راواعالم الكبير(; )التفسير ش جاء 

هإلأدر بجلأ ؤ ت قوله وهو العمل عنهم حكى فلما بالحمل. مقرونة النية 
)إنمااللام! عليه قوله وتحقيقه يوماه ؤبجائ ؤ ت قوله وهو النية عنهم حكى 

بالأبرارا؛تعالى الله سماهم الأمرين هدين وبمجمؤع بالنيات( الأعمال 
استهلارمن ، الميالخر أقصى بالعا ا منتشت رافاشتا I )مستءليتا( ومعنى 

نفرا؛من استنفر بمنزلة ، طار من وهو ، الفجر وارامتهلار ، الحريق 

والأرض؛؛موات الملأ حتى اليوم ذللث، شر واللبم راا>ستهلار قتادة قال 
•؛!؛-؛ت- أ ه

اياهمء.م ؤ
أنهمأي الطعام، على يعود رحيه( في الضمير أن الأظهر جده ك عؤ 

'مالوال ؤ تعالى قوله نظير ، إليه والحاجة اشتهائه ْع الهلعام بملعمون 
ر[  ٩٢عمران: ]Tj، نح؛وفه مما تنغقوأ آلإحئ 

وعدمنفس بعليب ذلك يكون بأن ، الإطعام حب على المعنى وقيل! 
الإطعام.وهو )يطعمون( مصدر عالي يعود فالضمير ،  ،

.yw/rالكشاف١( 

.٢٤٢•مالكبير الضير ٢( 
.٢٩٧م الكشاف ٣( 

كشرأ/؛هإ.ابن ير نف٤( 
الكشاف٥( 

. ٩١٥٥آ/المعاني روح ٦( 



٢٢٩ ٠٠الأسان سورة 

الطعامبملعمون أنهم ت والمعنى ، اش على يعود الضمير إن •' وئيل 
فيمامذكور المحنى وهذا مرصاتهراا. وابتغاء لوجهه أي ، الثه حب على 
•ؤ.إ،اقبمكنلأمحآؤ؟ب ٠ تحال قول قى بعد 

فيه*لأن أمدح الطعام( حب )على أي الأول، المعنى إن وقيل؛ 
.٢٢١مضفعلهالأنماءأممر« القس، تى الإيثار 

إليهحاجتهم •ع الهلعام يهلعمون فهم ، ذلك لكل يكون أن وأعلاها 
غيرمن نفس يهليب ويفعلونه ، الإيثار باب من ذلك فيكون واثتهائه 

تعارالله وجه بذلك مبتغين ، الإحسان باب من فيكون مئة ولا تكدير 
بذلكفيجتمع ، الإحلاص باب من فيكون ، له عملهم حالصا ورضاه 

الإيثاروالإحازوالإحلاص.

)ؤيهلعمونI يقل ولم اكلعام، ؤوةلمث5نأئاميههظكر ت قال إنه ثم 
ولوعاليه، الضمير يعود أن أراد لأنه ونللثا ؛ وأّيرا( ويتيما مسكيئا حيه على 

،ناحية مجن هذا مذكور، على الضمير يعد لم الهلعام يذكر لم 
وهو، الأول المعنى لأنتفى الهلحام يذكر لم لو أنه أحرى ناحية ومن 

،به إلا البر ينال ولا البر ينال به والذي ، وأهمها وأؤلهرها المعاني أور 
تعار؛فال كما 

حالأفهولو ، ذكرناها التي العاني وهي معان ثلاثة أفاد الخلحام ئدكر 
معنيين:لأفاد 

أقادتهما وهو الأفلهر، وهو اممه( حب )عر المعنى كون أن الأول؛ 
الآُةُعاوها.

٠٧٧٤أنواراكزيل ، الكشاف،  ٣٩٥/٨البحراJحءط)١( 
.TU/Aالسل البحر )٢( 



ءسهقأ٢  ٢٣•

الفعلمن يقدر ما وهو الهلعام( حب )على المعنى يكون أن والاحر؛ 
,حال كل على أولى ذكره فكان )يهلعمون( 

لتمضعنه يغني الإطعام أن مع الطعام ®وذكر المعانى(؛ )روح في حاء 
واستقامةالبدن قوام فيه فيما كالعلم الهلعام ولأن ، الأول على الضمير مرجع 

•٢ ر الأح؛رين" على فعلهم لفخامة تأكيد به التصريح ففي ، النفس وبقاء البنية 
•الأسير على واليتم ، اليتيم على السكين فدم إنه ثم 

،الدوام على محتاج لمسكين ١ لأن ؛ اليتيم على المسكين قدم 
منفهو ، التهلؤع على يكون وقد الوجوب على يكون قد ؤإمحلعامه 

الزكاة.مصارف في الملكورين الأصناف 
،المسكين بخلاف ، غنثا يكون وقد ، محتاجا يكون لا فقد اليتيم أما 

•الزكاة إليهم صرف فيمن يدخل لم ولدا 
 Uكافزايكون قد فإنه لأسير ا.

واليتيم، اليتيم على المسكين فقدم ، الرتبة بحب التقديم فكان 
ءرالآس

بخلاف، الواجب باب من إءهلاؤهما يكون قد واليتيم والمسكين 
الإحسانيجوز العلماء عامة اروعند ، التهلؤع باب في يدخل فإنه الأمير 

.^٢، الواجبات(( إليهم تصرف ولا الإسلام، دار في الكفار إلى 
أولىهو بما بدأ يم ، بالنير الوفاء وهو بالواجب بدأ قل يكون وبهذا 

تجبفيمن الله أيحله وقد ، الدائمة الحاجة صاحب وهو المكين وهو 
يزولحتى مكفولا ويكون محتاج غير يكون قد وهو اليتيم ثم ، الزكاة لهم 

.١  ٥٥/  y٩المعاني روح )١( 
.روحاوعابى\،آ/هها)٢( 



٢٣١ ٠٠*الإنسان سورة 

الأفراد.قبل من الواجبات إليه تصرف لا الذي الأسير ثم ، يتمه 
الكثرة.بحب حرى القديم أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
فلابالبلوغ حمما يزول المم لأن اليتامى، من أكثر المساكين فإن 
،كبيرا أو صغيزا يكون فانه المكين بخلاف ، يتيما ذلك بعد يمي 

،الحرب أوزار من يكونون إنما الأسرى لأن ؛ الأسرى من أكثر واليتامى 
التهديمفكان حال، أية وعلى وقت كل في موجودون فهم اليتامى وأما 

•الك^ره 

لهفالمسكين ٠ التصرف على القدرة بحسب مرتبمب أيضا التقديم إن يم 
يزولحتى ناقمة فأهليته اليتيم وأما ، التصرف على ازكاملة الأهلية 

أنله فليس ، عليه كالمحجور لأنه تصريا أنل فهو الأمير وأما ، يتمه 
حبمرتبة فالأية الإمام؛ فيه يتخير حتى وعمله وإيابه ذهابه في يتصرف 

التصرف.على القدرة 

لأنالكافرين؛ مع والأغلال اللأمل لذكر مناب ها الأسرى وذكر 
.مغلول مقيد الأسير 

لئلا)يتمدقون( يقل: ولم الظثازه وتلممن ؤ قال: أنه الملاحظ ومن 
ؤإنمالهم، أو الصدقة عليهم تجب من يخص أو الصدقات ذلك يخص 

غنتاالفاعل كان وسواء ، إكراماأم صدقة كان سواء عموما الخير فعل أراد 
لا.أو الصدقة عليهم نجب ممن ، فقيراأم 

قيثبجتا زة ين نحائ إغ ■مقءت'ءقؤدإ. اؤ رث لا أش ِتيي قلمث٠ؤ ؤإءا 
ثيء؛وه

محتاحونوهم الهلعام يهلعمون أنهم الهلعام: إءلعامهم في أمرين ذكر 
وذلكإمحلمامهم في ه مخلصون وأنهم >نيءه، ؤء؛( ت قوله وذلك إليه 



آدثء1لآزدسكقا  ٠٣ ٢٣٢
الإطعام.أنولع أعلى وهدا إد?يأمه ؤ I قوله 

اطه(لوحه نملعمكم )نحن ت يقل ولم آده محب دُلبقق إعا ؤ ت وقال 
لوجههإلا بملعمون لا وأنهم ، يذلك الإطعام تخصيص لإرادة وذلك 
فيهليس فانه الإخلاص، أنولع أعلى وهذا آخر. شيئا متغين غير تعالى 
•رياء أو شرك شائبة 

يطعمونأنهم لأفاد )إنما( دون من اممه( لوحه نهلعمكم )نحن قال ولو 
أنهمأي ، الحصر أفاد فإنه الأية في أما لغيره. الإطعام ينفون ولا اممه لوحه 

يبتغىأن ينبغى كلها الأعمال أن يفيد وهذا محانه. له إلا ذلك يفعلون لا 
•آخر لشيء لا حصرا الله وجه بها 

أيصا؟الحصر يفيد اممه( لوجه نهلعمكم )نحن قولك! ؤإن •' تقول وقد 
غيرنالا نحن أي ، بالفاعل حصر ولكنه الحمر يفيد إنه نحم ت فتقول 

مهللوبغير المعنى وهذا ، ياخرين تحريض فكأنه ، الله لوجه نهلحمكم 
•قوله حين في • الله لوجه يهلعم من غيرهم هناك فإن ، أيما يصح ولا 

تخصيصلا الله لوجه بأنه الفعل تخصيص هو إنما أده لننه محء ءا إؤ 
أولى.ذكره ما فكان ، غيرهم دون المهلعمون أنهم 

،واللسان ثكتا ولا ، بالعمل إطعامنا على مكافأة منكم نريد لا أي 
الفهم ، باللسان الثناء هو والشكر ، بالعمل المكافأة هو الجزاء فإن 

•يشكروهم ولا يكافئوهم أن منهم يريدون 
اللصوجه يبغى فالذي إءاُُإبثؤضأقه ؤ تعالى؛ لقوله تقرير وهذا 

•آخر شيقا يريد لا وحده 

تقريرولا ؟ jTزد لا ؤ قوله: أن القدير(: )فتح في جاء 



٢٣٣ ٠٠الإنسان سورة 

الشكريطلب ولا المكافأة يريد لا اف لوجه أطعم من ®لأن قبله لما وتأكيد 
أطعمه((ممن له 

فعلحيف ؤإنما الله( لوجه نطعمكم إنما قالوا أو )يقولون يقل! ولم 
قالوامواء ، القال وبلسان الحال بلسان القول ليشمل وذلك ، القول 
عفليم.وأجره حير ذلك فكل نقومهم في عما الله أوحكى بلسانهم بذلك 

أنويجوز القول. إرادة على i صث| )الكشاف(: في جاء 
إحسانهملأن بالشآكر؛ أو يمثلمه المجازاة عن لهم منعا باللسان قولا يكون 

لعلفالهم قولهم يكون وأن الخلق، لمكافأة معنى فلا اممه، لوجه مفعول 
أنويجوز . .تله.أحلص من عليه يكون أن يبغي ما على ونبيها وتفقيها 

مسا.يقولوا لم ؤإن نيتهم وصحة اعتقادهم عن وكشفا بيانا ذلك يكون 
فأثنىمنهم الله علم ولكن به تكلموا ما إلهم أما مجاهد' وعن 

عالهم«ص•
ولابالأفعال، أي ، جزاء منكم نريد ®لا ؛ المحيعل( )البحر في وجاء 

أيداء؛الأمال«صب،شكورا
ثكوزا(ولا جزاء نريد )لا لإءءبمَيمحةهولميقل: وقال: 

إرادةينفوا لم فهم العالين، رب من والشكور الجزاء يريدون لألهم وذلك 
يدكرلم ولو منهم، لا لوجهه يعلعمون ممن أرادوه ؤإنما والشكور، الجزاء 

•يراد أن يبغي ولا بمراد لتس وهو الأؤللاق، وجه على الإرادة لنفى )منكم( 
الشكرمن أهم بالفعل الجزاء لأن الشتكور؛ على الجزاء وقدم 

.١0٦/٢٩،وامروحاسنى٣٣٨_١٣٣٧/٥(نياسر
.y<\v/rالكثاف)٢( 

 )٣(/a١  ٥٦المماني؟أ/روح وانظر ، ٣٩٥.



سلآثقصهسأوا ٠  ٢٣٤
شكرتبعه سواء ، الجزاء لأجل الحياة هده في يعملون والنامحي ٠ باللسان 

العمل.على جراء يعد ولا اللسان ثناء والشكور ، لا أم 
يقل:ولم ء رب لا ؤ ت فقال الشكور مع )لا( د وحاء 

علىكانا مواء هدين، من واحد أي يريدون لا أنهم ليفهم وشكورا، )جزاء 
لربماوشكوزا( حزاء منكم نريد )لا قال؛ ولو الافتراق، أم الأحتماع وجه 
فيليحل منهما بواحد اكتفوا ولو مجتمعين، يريدونهما لا أنهم أفهم 

الإرادة.

يريدقد الإنسان لأن نمللب( )لا يقل: ولم ^ رب لا ؤ وفال: 
وزيادة.الهللب ينفي لأنه الطالب، نفي من أبلغ الإرادة فنفي يطلب، ولا 

الجمعيحتمل )الشكور( أن ذلك )شكنا( يقل: ولم )شكورا( وقال: 
،؛٠؛؛؟٠ إؤ"رب لا ؤ فقال: والتعدي الكثرة على يدل والجمع والإفراد، 

عنالشكر كون ففد متطاولا، كثتزا كان ؤإن الشكر نريد لا أي ^١^ 
علىأدل الشكر كثرة أن شك ولا ويعاد، يكثر وقد واحدة، مرة الفعل 

عنالشاكر فيتكرر يتكرر قد الإطعام إن ثم والإحسان. بالفضل الاعتراف 
وكرر،لكم إطعاما كثر ؤإن أي ؤ فقال: مرة كل 

الجمع،بزنة فهو مصدرا الشكور كان ؤإن الإخلاص. على أدل فهدا 
ذلكيكن لم وإن ههنا المعنى زيادة على دالة المبنى زيادة كانت وربما 
.مهلردا

والجنس،الجمع بين فيجمع المعنى ليتح يدلك أتى يكون وقد 
فنفواالأفراد، مجمؤع على يدل والجمع كله الجنس على يدل فالمصدر 

أمالجنس أم الجمع حال على كان مواء حال كل على الشكر إرادة 
وأشمل.أعم وذلك الأفراد، 
الأي.لخواتيم التمير هذا موافقة على علاوة هذا 
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هذؤر\ ولا ج رب لأ ؤ ت تعالى #وقوله I العرب( )لسان قي جاء 
تمثل حمتا يكون أن ويحتمل ، قعودا( )قعد مثل مصدرا يكون أن يحتمل 

رادوكفروثفورار وبرود، برد 
منأكثر هو لما )الذكور( يستعمل القررأن أن - أعالم _واض والغلاهر 

إحداهما!الكريم القرآن في مرتين )الشكور( لنقل ورد فقد ، )الشكر( 
فيتعالى قوله في ت والأحرى ، الإنسان محورة في وردت التي الأية هذه 

أناراد تن ؤآلدهارذكه أبل جمل أدذى محهر ؤ • الفرقان محورة 
.[ ٦٢]القرنان: ثهطؤؤإه 

وهوسبأ محورة فى وذلالث، ، واحدة مرة ورد فقد )الشكر( لفظ وأما 
.لسا:ما[ ^^ئتيصاديى^لأCؤئب ؤ تعار؛ قوله 

1تي;ما لما تين الأيات هدْ في وبالنظر 
آعمالؤأءادؤ فقال! ، داود آل مخامحلتا استحملها )الشكر( كلمة إن - ١ 

المؤمنين.عموم إر بة بالنقلة داود وال داوردسكر١ب٠ 
قيامإر المؤمنين عموم يثمل فهو الفرقان محورة في ما وأما — ٢ 

ؤألأهارأيل جعل محهوآؤٍى ؤ ت فقال والمهار الليل في وشكرهم ، ااساءة 
حؤأ،دشظوئاه.

حبهعلى العلحام يطعم من ذكر فإنه الإنسان محورة في ما وكذلك - ٣ 
الساءة.قيام إر متكاثرون كثرة وهم ، يهلعم ومن 

كثرالمؤمنون كثر كلما أنه ذلك ، أكثر هو لما )الشكور( فاستعمل 
هملمن الأقل البناء واستعمل ، يه القاتمين لزيادة البناء في فزاد الشكر 

العروسوانفلر-اج ،  ٩٣!/)شكر( العرب لسان )١( 



م ٢٣٦

القرآنفي كثير المناسة هذْ ومثل وصاحبه، البناء بين فناب ، أقل 
■ام.م'" 

انأيإد دى ۶ ت الفرقان محورة في قال أنه أحرى ناحية من لنفلر ثم 
الاستعمالفي البناء وهذا ، )يذكر( بالفعل فجاء ثة==ضإمح يقتتقزاوأؤأد 

تفعيفينمن فيه لما منه والإكثار الفعل في المبالغة على يدل القرآني 
مماالفعل في والكثرة البالغة على يدل الذي الفعل مع )الشكور( ؛ فجاء 
الخذكرفي البالغ أن ثالث، لا إذ الشاكر، في البالغة يفيد أنه على يدل 

أعلم.واض ، أيصا الشكر في مبالغ 
م

 fِسنثايرثاصثامء.مم
الأيةفي الذكورين الأمرين تعلل وهي ، العليل تفيد تأنقة محملة 

%ه ء رؤ لأ ؤ وقوله: إدْمحآسه، دُلمةق إءا ؤ قوله: وهما ، قبلها
لأنناافه لوحه نهلحمكم إنما ت فالمنى الأول القول إلى ثة بالنف .

ذللث،شر يقينا وألا اف يحدبنا أن حفنا طعمكم لم فان اليوم، ذللث، ، نخاف
الله.لوحه للاؤلعام تعليل فهي ، الثوم 

نريدلا أننا فالمض: ؤلأفيدِعءبمَولأفؤلأه قوله: ش وبالمبة 
والشكرالكافأة لهللب، يعذبنا أن ربنا من حوئا الشكور ولا الجزاء منكم 
.قدمناما على 

حزنياتها.بكل قبلها للأية تحاليل الأية فهذه 
بالأمرمخصصا لا عاما اليوم هذا من الخوف ليكون همزة)إن( وكر 

بعدها.وما ٥ ٢ صضحة القرش( التعسر في الكلمة محاب)بلأفة انظر )١( 
بعدها.وما ص٣٥ ن. م. )٢( 



٢٣٧؛٩ الإنسان سورة 

نريدلا إنا أي ، فقط ؛بلها لما تعليلا الخوف لكان فتح ولو المذكور. 
•ربا ْن نخاف لأننا شكورا ولا جراء منكم 

الفعالينأحد بالمؤول المصدر تعلق يعني أيما الهمزة وفتح 
لئلا)نريد( بقوله! متعلما يكون أن والأقرب ، )نريد( أو )نهلحمكم( 

الالجزاء إرادة من الخوف فيكون ، بأجنبي والمعمول العامل بين يفصل 
فيقتصر، نخاف لأننا شكورا ولا جزاء منكم نريد لا أي ، الإطعام من 

•حال كل على أور فالكسر ، واحد أمر على المعنى 
للخوفإليكم إحساننا أن يحتمل مح ؤإداظذ< ار I )الكشاف( في حاء 

المكافأةمنكم نريد لا وإنا ، مكافأتكم لإرادة لا اليوم ذلك شدة من 
بالصدقة،؛المكافأة طالب على تعار افه عقاب لخوف 

فأضفىحقيقة عابس هو فكأنه ، المجاز على بالعبوس اليوم ووصف 
Iوقوله ، قائم وليلك صائم نهارك يقال! كما ، والشعور الحياة عليه 
ذلكلأهل العبوس إسناد قصد عر هو أو ، بنائم( المهلئ ليل )وما 
,مقامه إليه المضاف وأقيم المضاف فحذف ، أهله عابس أي ، اليوم 

فيكون، وأهله هو عابس أي ، والمبالغة والعموم الشمول لإرادة أو 
المبالغةزنة على بالصفة وجاء ، فيه ومن لليوم عاما وصفا العبوس 
بليعا.اتصائا به والاتصاف العبوس شدة على للدلالة 

اليومراووصف )الكشاف(! في جاء ، العبوس الشديد والقمتلرير! 
كقولهم:الأشقياء، س أهله بمنة يوصف أن طريقين! على مجاز بالعبوس 

بالشجلعأو العبوس بالأسد وضرره شدته في يشبه وأن • ٠ • صائم لهارك 
.، ر عينيه؛؛ بين ما يجمع الذي العبوس الشديد ! و)القمهلرير( الباسل. 

.٢٩٧مالكثاف )١( 

الكشاف)٢( 



٠ ٢٣٨

الرب،فيكر رثه إثا ؤ الأية! هذه في قال أته الملاحظ ومن 
افأن على ليدل وذلك ، )اف( فذكر لآْمحافه ؤ السائقة: الأية في وقال 

فانالعنيتزه رب نلد ألعمد ؤ تعالىI قال كما غيره، لا الرب هو 
Iتعالى قال كما اممه، غير الرب أن يرون وقسنا بربهم، يثركون قنا 

معيجعلون الماس س قنا فإن لالحل:؛ه[ دئجذ،ه مبمم يأآؤ متق دا إؤ 
اضدون س يتخذون وقسنا ، السابقة لأية ا دلت، كما به فيشركون أرباتا اطه 

دوبين أربتثابا ورجتهم >بتثامإ -آأعثثدوا ءؤ تعالى؛ قال كما أربابا 
هواش أن يعلضا أن ينا فأراد [ ٣١]التوبة: سثمه }٥ وألثسيح أش 

إيامحاف. . إل'يذؤمحبأؤ. ؤ فقال! ثريلئ، معه وليس غيره رب لا الرب 
•المعنتتن بتن، فجمع ربهم أنه وذكر راق، فذكر يزربمه 
بالذرالوفاء وهما ظاهرتين عبادتين الايات هذ0 في ذكر لقد 

والإخلاصالأحر اليوم س الخوف وهما قلمتن وهمادتض ، والإطعام 
ممنصفين وذكر ، والشأكور الجزاء وهما ششن إرادة عنهم ونفى ، ض 

المسالمص وصفين ، الأسير وهو محاربا وصننا مسالما صننا يهلعمون! 
قاصر.والاحر بالغ وأحدهما واليتيم المسكين وهما 

نثإئوعئ.<ئ ؤ
وقاهمتعالى أنه ذكر العبوس اليوم ذلك ثر يخافون أنهم ذكر لما 

،الوجه في يكون إنما والعبوس ، المضرم العبوس بدل ولقاهم ، شره 
[٢٤؛i_: ]ljkقيففاوجوههنُءألعيوِه ؤ ت تعالى قال المقرة، وكذلك 

المرور.الخوف وبدل 

فيالعبوس بين فقابل ، المرور وكذللث، ، القلب محله والخوف 
•فيه والمرور القلب في الخوف، وبين ، فيها والضرة الوجوم 



٢٣٩الإنسان سورة 

إنI منقول ، السرور وليس الأمن هو الخوف مقابل إن تقول! وقد 
٠رور معير امنا الإنسان يكون فقد ، وزيادة الأمن هو الرور 

باديةالنعيم في زيادة هي ؤإنما ، العبوس تقابل لا النضرة وكيلك 
الوجهونضارة ، نضر غير وتكنه عابس غير الوجه كون فقد ، الوجه على 
السرور.وكيلك ، التنعم على أدل 

أتواأنهم عنهم حكى لما تعالى أنه اراعلم ت الكبير( )التفسير في جاء 
هذهفي بتن القيامة، من والخوف اممه رصا طالب لغرضين: بالطاعات 

المرادفهو القيامة هول من الحففل أما الغرصين. هدين أعطاهم أنه الأية 
فأعطاهمتعالى افه رمحاء طلب وأما . ٠ آلعوه. ألك ثر آس مبمئهم ؤ بقوله• 
فيوالتتكتر • • القلب• في وسرورا الوجه فى نضرة سه 

واكخيمءللتعفليم 

نضرةوحزنهم الفجار عبوس يدل أعهناهم ارأي ! رالكثاف( في وجاء 
بموسموصوف اليوم أن على يدل وهذا ، القلب في وسرورا الوجوم في 

ص؛أس 

ولمه مستطنإ ثزم َكان لوما مابقة! آية في قال ولم تقول؛ وقد 
إنهمت قال لم أحرى• وبحبارة تهليرا(؟ مكان يوم ثر )يخافون ت يقل 

الشر.يخافون يقل ولم اليوم يخافون 
أنهمهناك ه الأية:هزه في قال حين في 
اليوم؟ذلك ثر وقاهم أنه هنا وذكر اليوم، خافوا 

ومماعبهائلة أهوال من فيه وما اليوم ذلك يخافون أنهم والجواب؛ 

اكفسراهم.م/0أآ.)١( 
 )٢(/rوانظرافماباا/ا*بمم.،  ٢٩٧الكشاف



.رصهه٠  ٢٤٠
القلوبفيه تتقلب ير عيوم — تعالى قال كما — اليوم ذلك فإن ، ثديية 

،وأهوال وشرور مصاعب من فيه بما اليوم ذلك يخافون فهم ، والأبصار 
ولماليوم، ذلك شر وقاهم إنه فقال: شهوده، من لهم مناص لا وهويوم 

وكلوأحداثه، وأحواله شيبا الولدان يجعل الذي اليوم ذلك مشهد يقهم 
عظيمان.وتخويف إنذار هذا وفي • شره وقاهم أن فحبهم مهول، منها 

ذلكلأن ؛ )ولقاهم( ال؛قة: الأية في وقال ، )وحزاهم( U: قال 
أولافلقوا بعد، والجزاء أولا، فاللقاء ، الجزاء قبل هو ؤإنما جزاء ليس 

•وحريرا حنة اللقاء بعد وحزاهم ، ومرونانضرة 
)ما(فتكون )بصبرهم( محناْ يكون أن يحتمل دماصجيأه ؤ ت وقوله 
والإيثارالهلاءات من عليه( صبروا )بالذي يكون أن ويحتمل مصدرية، 
والحاجة.

فيكونعليه، صبروا وما بصبرهم أي الاثنين، ليشمل العائد وحذف 
أعلم.وافه المعنى في التومع من 

الوصولعلى الداخلين الجر حرفي تماثل وجوب إر أذهب ولا 
الحرفتعين يكفي ؤإنما بالحرف، المجرور المائي حذف ليجوز والمالي 

أثثيتقن \ؤى ؤد>لك تعالى؛ قال الفصيح. في ذلك لورود اللبس، وعدم 
يدخلولم الجر حرف مع المائي حذف فقد به، أي [ ٢٣ت ]الشورى ه بمائه 
بهأي [. ٦٠]الفرقان: لعا،نإه أمجد ؤ وقال؛ ، مثله الوصول على 
الحرفان.اختلف وقد 

.٤ ٢ ٢; الكاب عر الرضي شرح اظر 



٢٤١ ٠٠الإنسان سورة 

•والحرير الجنة ت أمرين جمع يمبجأه جّ؛ ؤ وقوله• 
أمحبأ؛ووآ َةا بأؤثهن إة ؤ تعالى! قال ، البستان هى اللغة فى والجنة 

iiis  ،]ثم]\س.-ص. ةاء;اكأءاه وةال: ]١^٧١
الاحرة.في عادة الدار عر الجنة أطلقت 

والحريرمطوم•
فجراهمالله، لوجه أؤلعموا أنهم ذلك للص، والحرير للأكل، فالجنة 

ذلك، منهتقفلا منه ون يلبالحرير عاليه وزاد ، منهايأكلون جنة بدلك 
شحآإت1نتةرلخذزايمتعار! قال ، منها بخير الحنة يجزي اطه أن 

.. الإيثالأ عر صرهم »ؤثابجرإه : )الكشاف( في حاء ]المل:\،\/[. 
الجنة؟ْع الحرير ذكر محنى ما إ قلت فإن 

منإلته يودي وما الإيثار عر صرهم وجزاهم ت المعنى ت قلت 
•، ل بهي" ملبس فيه وحريرا هني، مأكل فيه تادا بوالعري الجؤع 

هءة- ثو 

؛•ِط

حذفلأن وذلك لأ_ميقذ؛ثاه . . ليا. ؤفقال! مرتين )فيها( كرر 
لأوهمزمهريرا( ولا ثمنا يرون )لا I قال لو فإنه ، اللبس في يؤسر الثانية 

مآكانغادروا فإذا ، الأرائك على الاتكاء عند هي هذه الروية عدم أن 
فيليس أنه لإفادة )فيها( فذكر ، والزمهرير الشمس فيها رأوا الجلوس 

.فقتل الاتكاء عند الروية نفي وليس ، زمهرير ولا شمس الجنة 

ؤوقوله: 

.واظراJحراس٨/٦٩٣،  ٢٩٧الكشافم/



سمحدّرلصإؤا ٠  ٢٤٢
فتهالثس لأنها البرد؛ ولا الحر فيها يذوقون لا أنهم منه المراد قتل؛ 

أثدهو والزمهرير؛ ، شديد برد مها وليس ، بحرهافتلقحهم شمس 
البردرا،.

القمرهو الزمهرير لأن قمر؛ ولا شمس فيها لمن المعنى إن وقيل؛ 
العرببعض بلغة 

،قمر أو شمس إلى تحتاج فلا يتلألأ نور أنها المعنى يكون هذا وعلى 
نورهي ؤإنما ليل فيها ليس وأنها القمر، من وأنور الشمس من أصوأ فهي 

■ثم مستد 

حرفيها لا معتدل جوها فالجنة ، المعاني هذه كل المراد أن والحق 
بنورمشرقة هى ؤإنما قمر ولا فيها شمس لا وأنها ، منذ برئ ولا شديد 
ربها•

فيالاعتدال المعنيين: ليجمع )قمنا( يقل؛ ولم )زمهريرا( وقال؛ 
معتدل،هواءها أن رريعنى )الكشاف(: قي جاء المتلألئ، والنور الجو 

.. القمر. الزمهرير: وقيل . ٠ تؤذي. برئ شدة ولا يحمى شمس حر لا 
وقمرا،شمس إلى فيها يحتاج فلا محياء الجنة أن والمعنى: 

٠ ٠ ٠

َء.١-رَ ر

صورتانوهما القهلوف، وتذليل الفللأل دنو بين لهم جمع 
كيفمتناولهم في ذلك يكون أن يعني القهلوف فتذليل متقاربتان، 

.٦٩٧مالكشاف )١( 

 )٢(A/Y\،rالبحراب.
 )٣(/r٢٩٧الكشاف.



٢٤٣ ٠٠الإنسان سورة 

هدايع يقوثها ؤ تعالى؛ قال كما ، منهم دنوها على دلالة وفيه ، ناؤوا 
لالحائن:م\[.

يعدعنها اليد يرد رالأ وأنه ، منهم دنوها يعنى القهلوف فتيليل 
منهم.دانية لهم مذللة والضلوف عليهم، دانية فالفللأل • ، ر ولا 

الفللألأن ذلك )دانية( الفاعل اسم على )ذللت( الفعل عتق وقد 
أما، الثبوت على الدال الفاعل باسم به فجيء مممل، ودنوها ثابتة 

بالفعلفجيء الحاجة، يحب يتجدد فتدليلها متجددة، فهي القهلوف 
الفعليةبين التحالف نكتة أن المعاني( )رؤح فى حاء ، التجدد على الدال 

تذليلفي والتجدد ، هنالك معللوية الفلل استدامة ررأن هم،• والأسمية 
.، ل الحاجة(( حسبؤ على القهلوف 

،محذوفة لجنة صفة )دانية( إءراب^ يكون أن أيثا الزمخشرى وجوز 
المحنىفيكون ، ظلالها عليهم دانية أحرى جنة وجزاهم التقدير! فيكون 

دانيةأحرى وحنة ، وحريرا جنة صروا بما وجراهم الآتيات النحو علك، 
جنتن.وعدهم أنه على فيدل ، ظلالها عليهم 

مجتمعانالأمرين أن على للدلالة الواو ارودحلت ؛ )الكشاف( في جاء 
والمرالحر عن العد بثن فيها جاممن جنة وجزاهم ث قيل ه كأن، لهم 

أي، جنة على معهلوفة )دانية( يكون أن ويجوز • • عليهم• الفلل؛ ودنو 
كقوله:جتين، وعدوا أنهم على ، ظلالهاعليهم دانية أحرى وجنة 

قفإيا ؤ بالخوف وصفوا لأنهم [ ٤٦]الرحمن;رمء-محن\نه مثام حاف لعن ؤؤ 
•  ••

البحرالممط)١( 
روحانمانيا،آ/ا<هف)٢( 



كيفا قطافهعلى تمتنع لا ذللا تجعل أن المعلوف وتذليل 
•٢ ٦ شاووارأ 

ء-ه  ه

مدنجل.ههدرثبما ثئة مإينجإ.ماببمأثن َكاثث منفثةدأتاف< قاتن ير ظاف وؤ 
يعدهاذكر شاووا كيفما يتناولونها لهم مذللة وأنها الفاكهة أمر ذكر لما 

أيصالهم مذلل وأنه ، له عليهم يهناف أنه فذكر ، يالشراب التنعم 
المهلعومذكر فقدم ، به عليهم يتئاف بل إليه للوصول جهدا يبذلون لا 

علىالأكل يقدم فإنه ، الكريم القرآن شان وهذا ، المشروب بذكر وتلاه 
أقؤرv_iأسلمتنيما كلؤأؤآئئوأبنا ۶ تعالى؛ قال ، اجتمعاحيث الشرب 
،•٦[ ]القرة: ممي ثن ؤآشزيإ ْكلوأ ؤ وقال: ، [ ٢٤]الحانة: آئ؛لقبم 

.[ ٧٩]الشعراء: دأرىمئمحمحاءيّيت؛ن4 ۶ • وقال 
بياضمع وهي فضة، من مخلوقة ^١ ١١١ه: محة ثن مائيا ؤ ومعنى 

وشقيقها.القوارير صفاء فى وحسنها القفة 

معنى)كان(؟ما قلت: فإن 

قواريرذكونت أي ؤَكنهثسكوبمه قوله: في )يكون( من هو قلت: 
صفتيبين الجامعة الشأن، العجيبة الخلقة لتلك تفخيما اف بتكوين 

لآ/ءؤَكاثطامحاطامرايم<اقوله: في ومنه)كان( المتبايشن. الجوهرين 
عليهايزيد فلا حاجتهم مقدار على جاءت أنها مد!مإه ؤهدرثبما ومعنى 

أكثر.كان ليته أو يفضل لم ليته تقول: فلا ، عنهاينقص ولا 
فيقدروها أنهم لها تقديرهم راومعنى المحيهل(: )البحر في جاء 

.y<\A/rاممشاف)١( 
.٣٩٧وانظرالمحر>_A/،  ٢٩٨■Y/الكشاف )٢( 



٢٤٥الإنسان سورة 

•قدروها كما فجاءت شهواتهم، حسب عالي وأشآكال مقادير عالي هم أتف
أنهمعلى ءنيم؟اا وكثاف ۶ قوله• عليه يدل ، بها للطادْين الضمير وقيل• 
مقدارعلى لكونه ، الشراب ألد وهو ، الري قدر على شرابها قدروا 

يعجزا؛ولا عنها يفضل لا حاجته 

منقوارير أكوابها وأن فضة من الأنية أن هنا ذكر ولم تقول؛ وقد 
ذهبمن بصحاف عليهم يهناف أنه آخر مكان في ذكر حين في ، فضة 

وأكواب؟
•ذللث، إيضاح وإإيائ، ، فيه ذكر ما يقتضي موصع كل إن فنقول! 

'كاتثفثن نن قايذ عي ؤظاف '■f ت الإنسان سورة فى تعالى قال 

إلاعدو تثقن بعصهز منني آآلأج-لأء ؤ ت الزخرف سورة في وقال 
دلآآقرصك<وأقن؛امحأآثوأ قؤك وق ي وبجاد ١لثمح 

إوبمثاق■يثث وأزئ>ؤ أنثن ألج_نث ميص.آد-ثلوأ ود==قامأ يئاثتنا 
بيألآمحلظسلآثن

سإوىإ.ث؛رفةاآيثهأهأئنزهايثاَقثن حنلاوث.زتثك ذها 
..rU[  ٦٧\\ؤخوق.■ ىهقآُبجاةجوه 

تيأتي ما محن الصين فيآيات الطر ومن 
متقون.هؤلاء أن الزخرف آيات فى ذكر أنه . ١ 
.عباد( )يا فقال! نمه إلى وأصافهم — ٢ 
-مؤن،لا ؤ لهم! مخامحلتا فقال والحزن الخوف من ءلد<أنهم أنه ء ٣ 

منهمؤ الإنسان؛ سورة في قال حين في . آثوملألأ 

T،\U/Aالبحرابل 



■اسئد٠  ٢٤٦
الإخبارمن أعلى بالطمأنة والخطاب ، الغائب مسغة ألك مز أس 

*الغية بصيغة 

^نءاسمأثاساي=قازأؤ والإسلام الإيمان ين جمعوا أنهم ذكر - ٤ 
،بالعمل ف والانقياد والaلاعة يالقالب التصديق يعنى وهدا ، ْنلبإزه 

ه.. . بجمدآاكدر^١^^١. ؤ I الإنسان سورة قي ورد ما هذا في ويدخل 
وكانوااف ذآيات أمنوا الذين المتقين صفات مجن جزء هذا فإن 

الإنسان.سورة في ذكره مما وأشمل أعم الزخرف في ذكر0 فما مسلمين. 
■بقوله لهم مخاطبا ناداهم سبحانه أنه الزخرف سورة في ذكر _ ٥ 

الإنسانسورة في الغائب بصورة ذك ذكر حين فى الج_نهه. دحاوأ أؤ 
الإخبارمن أعلى والزكريم جنه صمحأ تا وحزمم ءؤ فقال: 

بالغيبة.

فيزيادة وأزواجهم هم الجنة أدخلهم أنه الزخرف أيان في ذكر - ٦ 
•أدحاؤأألجنهأنرؤأرمحتعحنيكه ؤ فقال: والعيم الإكرام 

الإنسان:سورة في وقال ، )تحبرون( إ الزخرف سورة في قال ثم — ٧ 
والجمالوالبهاء والحز السرور الحبور: ومعنى ، صيرأوعووه نؤ 

العيش.وسعة فيه المبالغ والإكرام وأثرها والنحمة والشارة 
ذككل والشر واتجر والشر ررانجر العرب(: )لأن في جاء 
حبرني. . العمة. وأثر والبهاء الجمال هو وقيل: . . والبهاء. الحز 

التتزيلوفي • • سرني• الأمر؛ وأحمرني • • سرني• أي ، جمراالأمر هن"ا 
يجمرون'•الليث؛ وقال بمزون، أي يخنحك<ه ريصقن ف مهر ؤ العزيز 

المعمةاللغة: في الجرة الأزهري: ال وق. . ويكرمون. ينعمون 
قولهفي الزجاج وقال • • • العيس وسعة العمة بالفتح: اتجرة . . الامة. 



٢٤٧ ٠٢الإنسان سورة 

فه،ايبالغ إكراما تكرمون معناه م ؤ ت تحالى 
أي، حباره يفلهر سروزا تسرون ررؤ ؛ )الكشاف( فى وحاء 

•• • و-جوهؤرقنن؟آلعيحه ذ ؤثرف تعالى؛ كقوله وجوهكم، عر أثرْ 
سورةفي ما ذلك فشمل بجميل٠١ وصف فيما المبالغة والحبرة! 
.وزيادة الإنسان 

الأعين.وتلذ الأنفس تشتهيه ما فيها إن الزخرف محورة في فال — ٨ 
خالدون.فيها ؤإنهم - ٩ 
كثيرة.فاكهة فيها لهم أن وذكر - ١ ٠ 

الصحافذكر ذلك فناسب ، أعلى الزخرف محورة فى ذكر0 ما فكان 
الفضةمن الأنية ذكر الإنسان محورة في وناب ، والأكواب الذهب من 

قفةتشبهها لا الجنة قفة كاث ؤإن ، قفة من قوارير الأكواب وأن 
*فضة من قوارير الدنيا فى ليس إذ ، الدنيا 

حوأن وهو الزخرق آيات قى الذهب ذكر حنن آخر أمر وهناك 
به.والتنعم والزينة الذهب ذكر فيه ش-اع السورة 

لجعاقاوحسد؛ أمه ألناس ئمجِن ؤ ' الرحرف سورة في قال فقد 
وشتوهخة■، يقهرون عؤا ومعاخ فقن نن ثسا يمحم َلس
مثعلما دثلك حفل ؤإن وربمأ بمومرى. عثبما ؤبممئل قآ 

مم_هم[.]الزخرف: سرهكنه 
فضةمن نقفا الكفرة لبيوت يجعل أن وهو الدنيا في ذلك كان فإذا 
الزينةهو والزخرف ، زخرثا لهم ويجعل ، يفلهرون عليها ومعارج 

. o٢٢٩/)حبر( الرب نان )١( 
،وانذلرابراسح/أآ.الكش1فمآ"ل)٢( 



أيبزس٢  ٢٤٨

ومنذلك. من أقل الاحرة في النعيم يكون أن يناب فلا ، والذهب 
ثمالفضة. صحاف من النعيم على أدل والمحارج الفضة سقف أن الظاهر 

ذكرثم ه لأ1تةاو، رش عند ؤوألآذرْ ت الايات هذه ختام في قال لما إنه 
إلاعدو تتمن بتمبمهر مؤني آ/نجلأء ءؤ فقال! الأجرة في جزاءهم 

كانمما بكثير أعلى الأجرة في المتقين جراء يكون أن ناب ألسذيرت-ه 
.الدنيافى للكافرين ّيعهليه 

ؤ(أفن ؤ وقال! ه نففى استكبر فرعون أن أيئا ورة الفى وحاء 
ؤإ قاتلا بمومحى وامتخف ه قمى ثن مي آ'لأدء~ر ره-ب5 يضر ممى 
،قفة من الجنة صحاف أن يذكر أن يناب فلا ه يهب من مرة عقؤ أئ 

وجه.كل من الزحرف في الذهب من الصحاف ذكر فناب 

وأحيائاذهب من ياأنية أحيائا عليهم ي3؛لاف أنه — أعلم وافه — والأظهر 
،والمعيم الإكرام في زيادة بينهما يجمع وقد ، اللجية الفضة من دآنية 
المقام.من يناسه فيما نؤع كل ذكر أنه غير 

ص،٥ 

هم11تدلأ1لإأ، ع؛ناييامى َ؟ساَكأذمن،اجهاريلا ف، مّثول وؤ 
)ويسقون(يقول! أن ناب والأكواب بالأنية عاليه يهناف أنه ذكر لما 

وهيقبلها الأية في بها والهلاتفين الأنية يذكر لم ولما ، )يشربون( دون 
دونالشرب يذكر أن ناسب ه َؤص ين دئرمحورك< ألمدبيأر ؤءف قوله! 

قتادة!عن المعاني(! )روح في جاء ٠ قونهم يالهلائفين فإن ، القي 
تارةأنهم والفلاهر ٠ الجنة أهل لمائر وتمنج صرئا المقربون منها رريشرب 
مزاجهاكأس س قون يوتارة ، كافور مزاجها كأس س يثربون 

. r٩٦/الكشاف ،١ ٥ A/ اب البحر ،  ٣٢ا/ ١ )_( العرب ان ناظر )١( 



٢٤٩؛٠٠ الاسمان سورة 

تقدمهبما الأنسب لأنه )يشربون( دون هنا )يسمون( ذكر ولعل ، زنجبيل 
أنإلى رمز فيه يكون أن ويمكن الخ، . . . وقلاقءنيم؟ا<ؤ تعالى: قوله من 

•، ١١الأول٠٠ الكأس س شأنا أعر الكأس سْ 
يقابلما وهو المساغ، وسهولة ؛اللامحة يوحي السلسبيل ولففل 

وجأةاينتيناز.يخاماداءؤ سبحانه: فيه قال الذي الكفار طعام 
•الحلق في ينشب الذي الهلعام وهو [  ١٣- ١٢]المزمل: رعدابازلثاه 

الحلقفى انحدارها للأسة ااؤم-نيثدلأه ت )الكشاف( في حاء 
قيكان لما صفة I اللغة في السلسبيل الزجاج! قال . . اغها. موسهولة 

رى.اللامحة(( غاية 

الشرابهذا أن — المعاني رؤح صاحب إليه أشار كما — يظهر والذي 
:منهاأمور ذلك على يدل قبله، الذي ص أعلى 
•أماكنهم إلى المخلدون الولدان فيحمله يسقونه الشراب هذا أن _ ١ 
عليهم.بها يهناف الش الشراب آنية وصف س ٢ 

المنثور.بأنهمكاللزلز ووصفهم به الهلاJفين ذكر ٣. 
الشرابهذا أن على يدل مما الأول، الشراب في ذلك مثل يذكر ولم 

أعلى.
الءلائفينذكر فقد ، كلهاالطواف عناصر استوفى أنه الملاحظ وص 

يهوالمهلوف ، الأبرار وهم عليهم والمعلوف المخلدون، الولدان وهم 
محراب.س فيها يسقون وما القوارير وأكواب الفضة آنية وهى 

٠ ٠ ٠

المعانيروح )١( 
.الكشاف )٢( 



ص،صإجقاه  ٢٥

محلأيزإدادم"نيثمأدواثنحإ.4وإرآ0  'شؤ
أنفذكر ، يسمونهم الذي قاة ال وصف والشراب الأنية وصف أن بعد 

منتثرونلأنهم المنثور باللؤلؤ ووصفهم ، منثورا لولوا حبهم رآهم من 
مغلألما ت القدير( )فتح في حاء واحد. مكان في وليسوا مكان كل في 

يسقونهمالذين الثقاة وصما آنيتهم ووصف شرابهم وصف من بحاته 
إنمات العاني أهل قاو . . . . . الشراب ذلك 

بالمنفلوم.لثسهوا صما كانوا ولو ، الخدمة في لأنتثارهم ؛المنثور شبهوا 
الحوربخلاف ، الخدمة في ٌريأ لأنهم بالخنثور شبههم إنما ت قيل 

يمتهن؛الخد٠ة((لا لأنهن المكنون باللؤلؤ شبههن فانه ، العين 

أويشببون أنهم الوهم إلى بق يلئلا مخلدون بأنهم الولدان ووصف 
الخدمة.عن يحجزون أو وصفاوهم حسنهم يتغير أو يكثرون 

حتما.سيراهم بأنه إحثارا واليقين التحقق على الدالة )إذا( ب وحاء 
 -:•C- -ه-؛؛؛

وملكا'ئرإإوه>*، لإيآك رك إذا وؤ 
وليسكبيرا. وملكا نعيما رأيت رويتك وقعت حيث أنه والمعنى! 

الرويةتحدد فلم ، والشمول العموم لقصد وذلك ، مفعول الأول لرأيت 
وملكانعيما رأيت منك الروية وقحت أيتما بل ، معين مكان أو بشيء 
كيرا-

ليشيعمقدر ولا ءلاهر مفعول له ليس : )الكشاف( في حاء 
أينماالرائي بمر أن ت ومعناْ ، ثم الروية أوحدت ؤإذا ت قيل كانه ، ويعم 

فحاكويره/ا؛ما.)١( 



٢٥١ ٠٠الإنسان سورة 

الصبموضع قي و)ثم( كبير. وملك كثير بنعيم إلا إدراكه يتعلق لم وقع 
،.١١على 

ربيرقأنإباوسثنهنر قمة من حصر ثدي ماب ظي؛ عؤ 

يمضليس ١^ والحق ر؟،• )فوقهم( ت )عالهم( مض إن دثَ َهم 
أيؤؤ تعالى! قال ، ة والملأبة الملامتقتضي لا الفوقية لأن )فوقهم( 
،فوقا وهى  LJة ملامليت الماء فان ٦[ ]ق: ألثءمدهنه ّظثوإإئ 

فوقاوالغلير [ ١٩:]lJ_ ه محسني صثثت ويهن إلآلْلير_ ءؤ وقال؛ 
وهيونها يلبأنهم رعاليهم( معنى أن حين في • لما ة ملاموليست 

بخلاف، ة والملأبة الملاميقتضي )عاليهم( I قفوله لهم. ة ملام
رفوقهم،•

الأغلالمن ذكر ما مقابل وهي ، قفة من أماور يحلون أنهم ذكر 
•وأرجلهم المار أهل أيدي في والملأسل 

اورأمحالقرآن من آخر مكان في وذكر ، الفضة أمحاور هنا ذكر وقد 
ومرةالذهب أساور مرة يلبون أنهي؛ على للدلالة ذلك قيل! ، الذهب 
ررفان! )الكشاف( في جاء بينهما. يجمعون أنه»إ على أو ، الفضة أمحاور 
.ذهب من أنها آخر موضع وفي ، فضة من أساورهم أن ههنا ذكر قلت! 

صححوهذا ، فضة ومن ذهب من أمحاور وحالوا قيل! أنه هب قلت؛ 
ؤإما، المعاقية على إما ين! بالجنيسورون أنه»ا على ، فيه إشكال لا 

ومابينهما. وتجمع الحلي أنولع بين الدنيا اء نتراؤج كما ، الجمع على 

وانفلرابراسه/بمبمج، مآ/بمهآ الكشاف )١( 
اوسلخ/بمهجالبحر )٢( 



صدئِسأئ٢  ٢٠٢
لقفة(( من وسوار ذهب من موار ت مراران فيه يكون أن بالمعصم أحس 

وأساور، الأبرار حلية لأنها الإنسان سورة في ذلك ذكر إنه بل ت وقيل 
صفةاروهده ت كثتر( ابن )تفسير فى جاء ، المقربين حلية هى الذهب 

دممن بجا ؤبملإف تعار: قال فكما المقربون وأما الأبرار، 
.٣٢نلؤون0متياجهلأ>: 

آخرمكان فى الذهب وأساور ههنا القفة أمحاور ذكر أن لى ويبدو 
محورةمن ذلك فيه ورد مما ذلك إيفاح وإليك ، المقام يقتفيه لب 

مثلا.فاطر 

تعالى:قال 

مأرإرزهنثهم ^١ ؤأنفقإ آلمٍاوة ؤأفامؤإ أش كثب ثلودك> أتنن ن إؤ 
ننوبنييدم عوم' لجيهنر ئ كيف و بمتأ بنيث ثعلانثه 

أل>يىهو وكثب ١ من إثك ئتآ مإدءئ إو شآءظومّ غئؤر إئ/ 
'أنينآوكننب ١^^١ م بصير. بعسادهء أثن إن يديد بن لما ممؤةا 

منفتا محلإن يد.حئا عن.ن جنت ألخضمؤ؛ئ ألمحل م د'إدكَ> أس ادن 
عثاأدمث آئس ؤماثأ ه حمير بجإ موّيم لنحلا دهسا ثن أساث 
فهامحلدءلابمثنا بن آلثثامة أحلما^١^^ الئ أؤ قنوو إى)؛قآ آلق 

ا<أ_ْ"ا[.^: li]^قئلآبمث1اجايه 
•يأتي ما المن هذا من يتضح 

اض.كتاب يتلون أنهم ذكر أنه - ١ 

.٤ ٠ • A/ اب البحر وانظر ،  ٢٩٩م الكشاف )١( 
<؛.5U؛/كير ابن تمر )٢( 



ا ٢٥٣ ٠٠الإنسان سورة 
الصلاة.مأ_أةاما 

وعلانية.سرا اممه رزقهم مما أنفقوا — ٣ 
يهلعمونوأنهم ، بالذر يوفون أنهم الإنسان سورة في ذكر حين في 
،أعلى فاطر محورة في الأعمال أن محك ولا . وأمحيزاويتيما مكينا التلعام 

الإنسان،محورة في حاء مما وأثمل أعم والعلن الر في الإنفاق فإن 
مكروْوالذر ، بالذر الإيفاء من أكبر اف كتاب وتلاوة الصلاة وإقامة 
•واجب به الإيفاء أن غير ، البخيل صدقة فهو بخير، يأتي لا وهو ، شرعا 
•للربح ترجى إنما والتجارة ، تور لن تجارة يرجون أنهم وذكر - ٤ 

رجاءهملهم محيحقق الله أن محك ولا حامحرة. غير تجارة يرجون وهؤلاء 
.وغيرهاالذهبح أساور من ذكره ما ذلكا من فكان تجارتهم، في ويربحهم 

فضله.من هم ويزيل. أجورهم يوفيهم سبحانه الله أن فامحنر في ذكر - ٥ 
فاثتلرفي ئزكر ، َكاثتؤحمآءه هدا إف ؤ ت الإنسان محورة في قال حين في 

الذهبمحن الأساور يذكر أن ذلك فتاب ، اممه قفل من والزيادة الجزاء 
باللؤلؤ.والحلية 

محورةفى وقال ، مثكيإه معكِ جر| ؤ I الإنسان سورة في قال — ٦ 
الشكر.على المغفرة فزاد إثه,سمورمحظونه ؤ ت فاحنر 

■ءبادداهمن أهطمنا آلخن أئناآلكشب م ؤ • فاطر سورة في قال — ٧ 
لسم،المكلم سر إلى الفعلين بإضاد و)اصْلفا( )آورثنا( فقال: 
الكريم.موطن في القرآن يستعمله وهلءا 

الاصعلفاءفإن آخر؛ تكريم وهذا عباده، من اصهلفاهم أنه ذكر - ٨ 
اسل•يعني 

وسابقومقتصد لقسه ظالم إلى المصتلمين هؤلاء قسم نم - ٩ 



>محيالآزدسصإؤ؛ ٠  ٢٠٤
المكلمن،من الخلق أعلى وهم السابقين، منهم فعد الله. بإذن يالخيرات 

قال!لو فإنه التكريم. في الزيادة يذكر أن الموطن هذا في فاستحق 
فكان، السابقين لغير ذلك أن يفهم لم فضة( من أساور من فيها )يحلون 

المناسب.هو الذهب أساور ذكر 
آلمحلهر ؤد'للكث> فقال؛ فاطر مورة في الكير فضله ذكر - ١ ٠ 

فقال!اللؤلؤ وهى وزيادة الذهب أساور ذكر ذلك فناصب ه آله^كبار 

حملةوذكروا ، الحزن عنهم أذهب الذي الله حمدوا أنهم وذكر — ١ ١ 
•الاحرة قي بها عيهم اف أنعم التي النعم من 

منؤويزب-دهم ت فقال مرات عدة عليهم الله قفل ذكر ورد وقد 
٠^١^وقال: ه، هر'آلثند ؤدإل1كث> وقال: ه، محكيدر 
ؤإئا؛مممال! مرين والخكر المغفرة وذكر ، ه ضه، بن آلمقامة لملمادار 

ذلككر فناّب ه ثمؤر ءؤإذك< وقال؛ عمؤرفيظيره، 
٠واللؤلؤ الذهب أصاور 

افهكاب يتلون الذين وهم الطائعثن ذكر لما أنه كف انظر ثم - ١ ٢ 
لقسهالظالم ذكر ولما ءؤلئم-ثمورتهطونه، قال: الصلاة وأقاموا 

^١ؤإرنث< قالوا: ويكرمهم عدن حنات يدخلهم أنه وذكر والمقممد 
لولايدخلونها لا هزلأء لأن ؛ )لغفور( في اللام بزيادة 4 دوئ ثفؤر 

•الأولين من أكثر إليها يحتاجون وأنهم المغفرة، 
الماضي،بالفعل )وحلوا( الإنسان: سورة في قال ولم تقول: وقد 

)يحلون(فاطر: محورة في وقال 

فقالالماضي بالفعل عنهم الإنسان محورة في أخبر لما أنه والجواب• 
،صبروابما وجزاهم وسروزا نضرة ولقاهم اليوم ذلك سر وقاهم إنه 



٢٥٥ء؛^٠ الإنسيان سورة 

الماصي.بالفعل )وحلوا( يمول! أن ناب 
،المضاؤع بالفعل عدن حنات يدخلون أنهم فاؤلر محورة في ذكر ولما 

الضائ.بالفعل )يحنون( ت يقول أن ناب 
عليهم()يطاق الإنس—ان؛ محورة في إذن قال ولم تقول! وقد 

الضارع؟بالفحل عليهم( و)يطوف و)يسقون( 
ولو، وامحتمرارصا قي والالطواف تجدد على دلالة ذلك إن قلنا! 

ذلك.يفد لم الماضي بالفعل أحبر 

،المهلهر بمعنى أيصا وتأتي ، الطاهر بمعنى مبالغة صيغة )طهور( 
هوبل ، مطهر طاهر الشراب هدا أن على للدلالة الصيغة هده واختار 

مبالغةصفة ارطهور ! المحيهل( )البحر في حاء والتهلهير. العلهارة في الغاية 
•را، لأزم" فعل من وص ، الطهارة في 

.. . الدنيا كخمر برجس ليس 'ثرابا'ثهوطه ررءؤ ت )الكشاف( في وحاء 
ولم، الدنسة الأقدام وتدومحعه الوصرة الأيدي فتمسه يعصر لم لأنه أو 

إلىيؤول لا لأنه أو ، بتفلمها يعن لم التي والأباريق الدنان في يجعل 
المسك؛،كرح ربح له أبدانهم من عرقا يرشح لأنه النجاسة 

فيالبالغة الأول! قولان! فيه ااالهلهور ! الكبير( ير )اكففي وحاء 
التفسيرهذا وعلى ، المهلهر أنه الطهور! في الثاني القول , , . طاهتاكونه 
الآيةاصالأن!في أيضا 

من، شجرة محاق من تنع الجنة باب على ماء عين هو . ..أحدهما!

.٤ ٠ ١ a/ المحيط البحر )١( 
اممثاف)٢( 



آديمح'الآلدّالأصاوآ ٠  ٢٠٦
فيلكن وما وحد، وغش غل من ي في لكن ما اه نزع منها شرب 
وأذى.فدر من جوفه 

اتواذلك آخر في لكن فإذا والشراب الهلعام يزنون • ••وثانيهما!
حلولهممن مق ويقتض بطونهم بذلك فتطهر مشربون الطهور بالشراب 

يطهرلأنه ؛ مهلهزا الطهور يكون الوحيحن هذين وعلى • المسك ريح مثل 
^١،.المؤذية،، والأشياء الدميمة الأخلاق عن باطنهم 

طاهرشراب فهو ، المعاني هذه كل تجمع الصفة هذه أن والظاهر 
الحال.يقتضيه مما فيهما الثالغة من يذكر لم وما ذكر ما بكل مطهر 

وأنه، الشراب هدا قفل على يدل سبحانه الرب إلى سقيه ؤإمناد 
آلميرارإف ؤ الأول؛ قي قال فقد ، السابقين النوعتن من ذكره مما أعلى 

الثاني:الشراب في وقال لهم، ساقثا يذكر ولم َكألإداه ثن يئروث 
هداوفي الماقي. يذكر ولم للمجهول الفعل ببناء َ؟ساه د؛ا ؤومموذ 
علىذلك فدل سبحانه، الرب إلى بإسناده رسه وسمهم ؤ قال: الشراب 

الشراب.هذا فضل 

هوؤومئِهمريأه تعالى: قوله محيل: رافإن الكبير(: ير في)النفحاء 
والزنجبلالكافور عض من يشربون أنهم من ذلك قل تعالى ذكرْ ما عتن 

آخر؟أوهونؤع بيل لوال
التكرار.لغ )أحدها( وجوم: عليه ويدل آخر نؤع هذا بل قلنا: 
ربأم؟ا<ومهنهنر ؤ فقال؛ شه، إلى الشراب هذا أضاف تعالى أنه و)وانيها( 

،.٢١غيره،، دون هذا في فضل على يدل وذلك 

.٢٥٤•م الكسر التمر )١( 
.٧٧٦اكزيل أنوار وانظر ،  ٤٢٥ "T/ ٠ الك-ير الض )٢( 



٢٥٧ ٠٠الإنسان سورة 

•• • الساشن النوعتن يفوق آحر نؤع ®هو ت المعاني( )روح في وحاء 
/ر رالطهوروة<ا ووصفه العالمين رب إلى سقيه إستاد إليه يرشد كما 

شكوراولا جراء إليهم أحنوا ممن يريدون لا هولاع أن ذكر لما 
؛؛sjَكايى هنذا ؤِإI 0 فقال ، سعيهم لهم وشكر الجزاء أحن ربهم جراهم 

بالقول.ا وشكت بالفعل جراء فكان ه ؤاثسمقؤسآؤد١ 
هه  ٠

فقال!، نحن وبالضمير يإن المنزل ضمير وأكد ه نفإلى التنزيل أمحتد 
الزلفأكد )تزيلا( فقال: اJؤكد بانمدر التنزيل أكد ؤانانحُنزنهثم 

وهوعليه والمنزل اممه، وهو المنزل الأ"ية هده في ذكر وفد والتنزيل. 
القرآن.وهو والمنرل ، )عليك( بقوله! المخاهلب صمير 

ؤءة• فقال وحدها بان السورة أول فى الخلق أكد لقد تقول وقد 
ويالمصدرويالفمير بإن هنا التتاكيد كان فلم ه ظمغ ين آلإمس حلقنا 

الزكي؟

Iسب من لأكثر ذلك أن والجواب 
الكفرةفإن ، القلة إلا أحد فيه يختلف لم الخالق أمر أن منها 

يقرونكانوا قريش مثركي أن حتى ، اف هو الخالق بأن يقزون والمؤمنين 
ألتنشننثر همآمحيس ألنمو؛ت حلى ثى سآقهم للعن ؤ تعالى؛ قال ذلك، 

. ١٦٤؟Y/المعاني روح )١( 



٢٠٨  wآيبزس

فإنهماف، من القرآن تنزيل بخلاف [ ٦١]العنكبوت: ه أس  ١٧١محألممر 
فاحتاجللخالق، المنكرين من أكثر له والمنكرون بدلك، يمرون لا 

لأنالخلق؛ من أهم التنزيل أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هدا 
ألن-غلثث رما ؤ I تعالى قال ، والتكليف العبادة هو الخلق من الغرض 

إنماوالعبادة ، العبادة هي الخلق فعلة [ ٥٦]الداريات: لعدمحره مأ'لإذسإلا 
منينزل ما طريق عن يكون وذلك ، عباده به يأمر وما افه يريدْ بما تكون 
وتعرف، ربنايريدها الي الحثالة تعرف به لأنه ؛ أهم التنزيل فكان ، كتب 

التأكيد.إلى أدعى دلك ذكان ، عنها وينهى بها يأمر ام والنواهي الأوامر 
تأكيدعلى تأكيد لإن اسما إيقاعه بحد الضمير تكرر  ١٠)الكشاف( قي حاء 

كانإذا أنه اممه رسول نفس في ليتقرر بالتنزيل، اممه اختصاص لمعتى 
.^١، وصوابا،٠ حكمة إلا نزل وحه أي على تنزيله يكن لم المنزل هو 

ألدمرنا تحي ئإثأ ؤ آخر! موطن في سبحانه الله قال لقد ت تقول وقد 
تنيلأ!هآلمقا0 عثك ثزن نحن إدا ؤ هنا: وقال ٩[، ]الخم: وإهقأمن0ؤ0ه 

فماالحجر، آية في ذلك يقل ولم )عليك( الإنسان! محورة قي فقال 
ثب؟ال

علىالكلام بعدها لأن الإنسان محورة في )عليك( ذكر أنه والجواب 
عثكيزلل ممس إثا ؤ ت فقال والنواهي بالأوامر إليه الخهلاب وتوجيه الرسول 

رهآم ؤأدؤ . َكذودا أؤ ءاثثا نم يغ ؤلأ ره هج مذ . يريأذ 
المنامبفكان وثتنثقلا لإ حثذ ومك>أيل وأصيلا. 

ذكر)عس(.أن 

•T"؟/•الكشاف )١( 



٢٥٩ ٠٠الإنسان سورة 

الذكرعلى الآكلأم بل الحجر، سورة في كذلك الأمر يكن لم حين في 
رداألدوإما■محن ؤ ت قال فقد ، نهي أو أمر للرسول يوجه ولم ، وحفظه 

هوِاؤا ئكلكث ؤَكثإك القرآأن على الكلأم ويمضي ه أم-ثقذلد(  ١٤٧
ذكرذك يقتض فلم ه ا'لأولين ثنه ثك وهد ث، ِدومزف لا . 

مكانه.فى مناسب تعبير فكل ، رعليك( 

سورةفي وسماه ، )القرآن( الإنسان سورة في سماه ولم • تقول وقد 
)الذكر(؟الحجر 

ولم، القرآن هو ه الرسول على المنزل الكتاب اسم أن والجواب! 
باسمه.ماه فالإنسان سورة فى أووصف ذكر له يجر 

^؛^٠،السورة: أول في الحجر سورة في القرآن اسم ورد حين في 
ننتعا ءابثك بهأ آخرها: في وقال ه، تين وقرءاي آلخكثنب ءاينت 

صيىنآم:اث7محإ<.
ؤويالؤأفأنها١^^،نيلقوله؛ وهو قبلها للأية المناسب هو هذا إن ثم 
ؤإد١محنبقوله؛ العزة رب عليهم ا"[فرد ]ايحجو ه بمي
الاهعليهم ورد ، اذكت قريس كفار فأسماه 4 د/هففئرك و% إلإؤ ردا 

لموطنه.مناسبا تحبر كل فكان ، شسي يالتسسميه 

4ءاثثاأوَكمدإ. تئم ؤلأتيع رغث اصإر4ةؤ ه4 
يدلمما بالصبر، فأمره 4ظص؛نلآؤربم4 القرآن؛ تنزيله ذكر بعد قال 

وتآكاليفثقيل قول من فيه لما الصبر دستدتمب المرير التنزيل أن على 
•عليه بمبر أن ينبغي التنزيل فحامل ونلخ، 

لماالصبر منه يهللب إذن فهو الحكمة، بمعنى يكون قد والحكم 



■>محيآلآظءقإسإئ م  ٢٦٠

.يالنصر الله يأذن حتى الصبر من بحانه الله حكمة تقتضيه 

البمدك؛ همأس ءؤ ت تعالى قوله ومنه ، القضاء بمعنى الحكم يكون وقد 
وئونثرأظ بمن لنآلأ٠كمإلأA ؤ • وقوله ، ^٤١١]الرعد: معقب 

وقضاه.افه حكمه لما اصبر ت المعنى فيكون [ ٥٧]الأنعام: 

علىبالصبر أمر الله فان ، مهللوبان وهما ، معا يحتملهما والمعنى 
لحكمةاصبر ت المحنى فيكون • وأرادها وصعها لحكمة وقضائه الله حكم 
وأمره.وحكمه ربك 

وتعليقهالحكمة عن الصادر ربك لحكم ررفاصثر ت )الكشاف( في حاء 
تطعولا ، مكة أهل من أعدائك على نصرك وتاحيره بالصالح الأمور 

.را، الفلفر(( تأحر وصجتامن ، أذاهم على صبرمنك قلة أحدا منهم 
أومقصودك ١^٠، يوصلك ذك أن ءلاJا َكؤراه أو ثاثثا ٠^ يع ؤ؛ 

العاصي.على القدم ويفعله الإثم يرتكب الذي هو • والأنم • منه يقربك 
الجاحدهو أو ، الإيمان نقيض وهو الكفر، في البالغ هو والكفور! 

ذك.إيضاح مز كما الشكر مقابل الكفران من للنعمة 

أوالجارحة أفعال من يكون قد والإثم ، الإثم يقحل الذي هو فالاثم 
،أنم وفاعلها الإثم إلى تفضي كلها المعاصي فأفعال ، القلب أعمال من 

والحدالشهادة وكتم العلم ككتم القلب أعمال من الإثم يكون وقد 
وباطنه^ودروأثلنهرألإئمِ ؤ • تعالى قال ، ذك ونحو اناطل والاعتقاد 

.[١٢٠]الأنعام: 

للنعمةححدأ أو ، القلب في باطلا اعتقادا يكون قد والكفور 

.r"/Tالكشاف )١( 



'٦١ ٠٠الإنسان سورة 

،كفونااثم كل وليس آثنا كفور كل كان ولذا إثم، وكلاما باللسان، 
.ليعمة جاحد ولا كافر غير للاثم مرتكب فرب 

لكداعتا إثم هو لما راكتا منهم تطع ولا ارمعناه؛ ت )الكشاف( في حاء 
.. إليه. لك داعثا كفر هو لما فاعلا أو إليه 

نهتاليكون بالواو جيء فهلا ، أحدصا تطع ولا )أو( معنى ت قلت فإن 
يطعأن جاز تهلعهما( )ولا قيل• لو ت قلت جميعا؟ طاعتهما عن 

،أحدسا طاعة عن الناهي أن علم أحدهما تهلع لا ت قيل وإذا . أحدصا
•، ل أذهى« جميعا طاعتهما عن 

والكفور؟الاثم بين الفرق ررما ت المجير( )التفسير في وجاء 
كانت.معصية أي ، المعاصي على المقدم هو الآئمت الجواب! 

.كفوراآثم كل ليس أما ، آثم كفور فكل للنعمة. الجاحد هو والكفور؛ 
L^b  :قال:تعالى لأنه كلها العاصي في عام الأثم إن قلنا
نكتثوأزلأ ؤ وقال: ، إمماالشرك فسمى i ثظيثا ممد إش 

ألإئربيت ت وقال ه، هنثه ءائم بمفثنها؛ئهُ دس ألث-هثنده 
نيأملإمحِبمبحوقال: 

.٠ العاصي. لكل شامل الإثم هدا أن على الأيات هدْ فدك 
إنالآثمئموالكفورخاص«ل^.

مرتكبإطاعة عن ينهى أن أراد لأنه )أثيما( يقل: ولم )آثما( وقال: 
قال:ولو يبالغ. لم أم الأثام ارتكاب في باغ مواء أحواله، كل في الإثم 
العاصيفي البالغ إطاعة عن نهى أنه أفهم لربما أتيما( منهم تطع )ولا 
•مراد غير وهذا يبالغ، لم من دون 

الكشاف)١( 

.YoA/r•الكمر التمر )٢( 



صدئسو؛ج  ٢٦٢

ؤالقلم؛ صورة في إذن قال ولم ت تقول وقد 
)آثم(؟يقل ولم [ ١.١٢ ٠ ]القلم: 

وجه!من أكثر من المناصب مكانه في وقع تعبير كل أن • والجواب 
حلاف،فقال; المبالغة بأوصاف حاء القلم صورة في أنه منها؛ 

•الإثم في البالغة ذلك فناب متاع، ، مشاء هماز، 
أثيمهو ذلك كل يفعل الذي أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 

فقهل.آنتا وليس 

أثيناصاحبها يكون منها وصف كل في المبالغة أن ثالثة ناحية ومن 
وال٠ناعأثيم، بالميم والمشاء أثيم، فالهماز كلها؟ فيها بالغ إذا فكيف 
بالشرالمعروف وهو والزنيم أثيم، والعتل أثيم، والمعنيي أثيم، للخير 

مكانه.تعبير كل فناسب كلها؟ حمعها إذا فكيف أثيم، الظلوم 
كافزا(؟رأو يقل: ولم فبالغ، أوَةزراه ؤ قال: ولم تقول: وقد 

فإنهكشإه ؤإما حمآ إما ؤ تعالى؛ محوله في ذكرناه ذلك وجواب 
المقابلوهو العمة، وجاحد قلبه في الكافر ليشمل َةنوراه أو ؤ قال! 

أيصاالمناب وهو منهما. واحدا لشمل كافزا( )أو قال؛ ولو للشاكر. 
.إما'ثا؛كراوإما ؤ السورة أول في ورد لما 

ءأةو ء ه

قلاوبنه لإ آيل ومنك ؤ، يأصبلأ ره؛؛^٠ أتم ائر ثؤ 
محلاه

الاثمإطاعة عن ونهيه بالصبر أمره بحد والصلاة والتبح باليكر أمره 
ومضايقالأزمات في الوقؤع عند ذلك من بالإكثار يأمر وربنا والكفور، 

محبمن۶ تعار؛ قوله نحو وذلك الصر، إل تحتاج التي والمواض الأمور 



٢٦٣ ٠٠الإنسان سورة 

هؤن وئن رك محني دثخ دقإوث. نا نتدئق شيق أك تنر 
يتأقاآوثءاعأأداؤ ت الحرب قى اللقاء عند وقوله ، [ ٩٨. ٩٧]الحجر: 

[،٤٥]الأنفال: ه دد1شزملمثح ح^ثؤ أثء وآديثروأ فئثه كثي 
"litيكنئ ثحتنكإف أنت إلا إله الحوت بطن فى يونس وقول 

التسبيحمداومة فان المواطن، من ذلك ونحو [ ٨٧]الأنبياء; ه 'آمملمتى 
عندوأرمعها الأعمال أزكى وهي ، المضايق من وتنجي الكروب تفرج 

والنهار.الليل في التبيح مداومة منه طالب ولذا ، المليك 
عقبمتاركنهم إلى يرثيه أن سبحانه ررأراد ! المعاني( )روح في حاء 

غيرمن كلها بالصلوات ونهارا ليلا ُالعباده أوقاته ياستغراق يالأمر ذلك 
أكتلا ؤإثد ءؤ ت تعالى قوله متوال على يطيق بما بيح وبالتاحمماص 

فيلما رفامجد( قوله! على الليل( )من والمجرور الجار وقدم 
صلاةفإن ، والكلفة الشقة من ذللث، فى ولما ، عفليم أجر من التهجد 

ليما اقن( من ؤَكمإظة • تعالى قوله نفلير التهديم وهدا . ثقيلة الليل 
آيلرمى ؤ ت تعالى وقوله [،  ١٨-  ١٧: ]الدارJات ؟١< ِمن،لإؤث م ؤإلأّتاي 

[.٧٩]الإماء: ه تحويا ركىناما بمسك 
منالليل صلاة في لما الفلرف اروتقا..يم البيضاوي( )نمير في حاء 

لوالخالوءساا الكلمة مزيد 
غيره،على وفضله المجود منزلة علو على يدل التقديم هدا أن كما 

)اسجد(الفعل على الفاء إدخال سؤخ والمجرور الجار تقديم أن ذلك 
سرطجواب إنها I قلنا سواء ، التأكيد تفيد فيها قيل ما كل على الفاء وهذه 

.١  ٦٦؟Y/المعاني روح )١( 
.٧٧٤المزيل أنوار )٢( 



أمحي،لآثقصهاصإئ ٠  ٢٦٤
ولوللتوكيد. زائدة هي قلنا! أو ، الجود تيع فلا كان مهما أى ، مقدر 

منله )وفامحجل I القول بمح فلا ، الفاء زيادة نمح لم الظرف يتقدم لم 
فائدة.من أكثر أفاد القديم هدا أن يتضح وبهذا ، الليل( 

*

يلأ.4بر، ويآءئم وتأروة أثاحة محون ذكآكوثع إؤ 
نبدوْلأنهم ت فيل ، أمامهم القيامة يوم أن مع ويروق ؤ ت قال 

وعناهمالأمر أهمهم أنهم ولو ، به استخفافا حلفهم وتركوه ظهورهم وراء 
وراءالشيء يّبذ كمن ررفهم • همته يغفلون لا أعيتهم نمب لجعلوه شأنه 
وهوله تقبلن مالحقيقة فى كانوا ؤإن ، بشأنه واستخفافا به تهاونا ظهره 

أمامهم«أا،.
)قدامهم(؟يقل؛ ولم )وراءهم( قال! ارلم ت الكبير( )التفسير في وجاء 

وجوه؛من الجواب 

وراءجعلوه فكانهم عنه وأعرضوا إليه يلتفتوا لم لما أحدها! 
•ظهورهم 

فامقعل، ثقيل يوم مصالح وراءهم ويذرون • المراد وثانيها! 
الضاف.

ه،ررآلوءجهم تن ؤ ت كقوله )قدام( بمعنى يستعمل )وراء( أن ت وثالثها 

الظهورهم حلف أو قدامهم، ه ^٠^ ؤ ت في)الكشاف( وحاء 
الثقيلالشيء من وهوله لشدته الثقل امحتعير ه نجلا يوما ؤ • به يعبوون 

ذحاكديره/ماإما.)١( 
التمر)٢( 



٢٦٥الإنسان سورة 

.لخاش الباهظ 

وئ؛وود؛آلعاكلأ. يثث ل ^ ؤ I القيامة محورة في قال ولم تقول; وقد 
ثننامة4إىبجوفآثاحلدودروثؤ ههنا: وقال ألآ؛نرته، 

ثقيل؟اليوم أن فدكر 
ولمؤةُه بوما ورآءِ وبدروف ُؤ الإنسان؛ سورة في قوله أما فنقول! 

المشعراليوم ذكر تكرر أنه فالمبب ، القيامة محورة في ذلك مثل يقل 
وقالا، ثتتطهمإه نزم َكان بجما هو0َ ؤ ت قال فقد ، ورة الهان0 في بالثقل 

.القيامة محورة في ذلك مثل يدكر ولم هنحاقينرثايرثاصثامراه 
محورةفي الخهلاب بأسلوب موجها الكلام كان ولم ئايل يقول وقد 

فقال!ان الإنسورة فى الغيبة وباّلوب ؤودثدوثأ'ٌرهه، فقال! القيامة 
ورآءممحمايأ4؟ألؤ 

ذكرلأنه ؛ الإنسان محورة في الخهلاب ساب لا المقام أن ت والجواب 
ثرهكان يوما يخافون أنهم عنهم أحبر بل ، الأحرة يدر لم منهم قسما أن 

وذكره رثابوماهموماخر/] ين محاق إق ؤ بعضهم! لمان على وقال مستهليتا. 
يدروالم إذن فهم ، وسرووا نضرة ولقاهم اليوم ذلك ثر وقاهم أنه 

بدلك.الخaلاب يناسب فلا الأحرة 

هتنيلا صآ0 ظك نزنا نحن إدا ؤ : قوله يعد ه ئتهثر ئ قالأ 
أنلهم فينبغي ، القرآن أنرل الذي هو أسرهم ومحي خالقهم الذي أن ليعلنا 

أعلمخالقهم أن وليعلمهم ، ربهم تنزيل ويطيعوا خالقهم لكلام يسمعوا 

-rالكشاف)١(  '/T.



أديمحّصإلأصإؤآ م  ٢٦٦

وحدهأنه ليعلم الفعل على رنحن( وقدم • لهم ■تحر هو وما بمصالخهم 
يعبدوهأن فينبغي ، الحصر يفيد هنا ٠التقديم ، غيره حالق لا الخالق 
.إلها معه يتخذوا ولا غيره به يشركوا وألا وحده 

يعضهاعظامهم ووصلنا حلقهم أحكمنا كرحزؤ وثدي؟ ؤ ومعنى 
,.والتوثيق,الربط اءالأسرت )الكشاف(: في حاء مفاصلهم. ووثقنا ببعض 

مفاصلهموتوثيق ببعض بعضها عظامهم توصيل شددنا والمعنى 
.، ل ومجدوكه® الخالق معموبة جارية قولهم! ومثله ، بالأعصاب 

قلمغين آلإمس حآهنا إقا ءؤ ت فقال السورة أول فى بإن الضمير وأكد 
حلقالسورة أول في ذكر أنه وذلك ، ههنا يزكي ولم ه بقيه اج أمث-

فيماالإنسان حلق من أصعب وهذا ، مذكورا نيئا يكن لم أن بعد الإنسان 
هذهفي ذكر فإنه ، بعد فيما الخلق من أصعب الأول الإيجاد فإن ، بعد 

نيئايكن لم أن بحد الإنسان حلق السورة أول في وذكر ، هم حلقهم الأية 
.مذكورا

غيرحلقهم افه بأن إخبارهم أن أحرى ناحية ومن ، ناحية ْن هذا 
أويعلمون لا ولكنهم ، حلقهم الق، أن يعتقدون فإنهم ، عندهم فيه منانع 

أنيرون الناس س قسما فإن ، كان ثم يكن لم الخلق أن في ينازعون 
ألةفالم، الأزل منذ متسللة هي بل ، بداية ب ليس الوجود سلسلة 

,فيها متنانع هذه 

الخلقأن ذكر أنه وهو ، السورة أول فى التوكيد حسن آخر أمر وهناك 
ربهلستليه خلق ان الإنأن يحلم أحد كل ليس إذ ، للابتلاء هو إنما 

ولذا, الناس أكثر عند مجهول وهو ، فيه منانع الأم هذا بل ، ويختبره 

 )١( •/Y-٣٠الكشاف.



٢٦٧ ٠٠الإنسان سورة 

٠الموطن هذا دون المورة أول ض التوكيد حسن 

للدلالةتسل )إذا( أن ذلك ، ثشا( )ؤإن يقل: ولم )إذا( د جاء 
اللهبأن إشعار وهذا الحدوث. الكثير أو بحدوثه، والمقهلؤع المتيقن على 

نزلبما يومنون بمؤمنين ويأتي الخلقة قي الكفرة هؤلاء أمثال مسدل 
له.مهليعون خالقهم 

٠تمت وقد وستتم يداك حاصلة فالميثة 
وقتسيجيء بأنه عالما تعالى الله كان ررلما ! الكبير( )التفسير في جاء 

الالطاعة في وأصدادهم الخلقة في بأمثالهم الكفرة أولئك فيه اممه يبدل 
١)إذا(،، حرف استعمال حن جرم 

ثآ؛ر'،'\ . أقر/ آمانم لإ ؤ تعالى؛ قوله نفلير ههنا )إذا( ئ والم-صء 
ههدبر ئكاء إدا يهم عك وهو ؤ : وقوله ، [ ٢ ٢ - ٢ ١ ]عس: ه آثرم 

فجاء، الله سيبعثهم الموتى فإن ، بد ولا حاصلة فالمشيئة [ ٢٩لنووي؛ ا] 
الحصول.تيقن على لادلألة د)إذا( 

»َِ: هؤجإ سحيلأ رندء إن آنحد قاء ضى تذكره هثدهء إن م
إماآلتيل هدته إما ؤ ت ورة الأول قى تعالى قوله نفلير الأية هذْ 

ربهإلى اتخذ ثاء فمن ثم، كالتخيير هها والتخيير ه ي ذءب،ي 
قولهنغلير ه يكره هئذهء إن ؤ وقوله: فهوكفور. وإلا شاكرا فيكون مثيلا 

الهداية.هى التذكرة فهذه ؤ.إداسةهأيده تعار: 
و-ء ه

. ٧٧٦اكزيل أنوار وانظر ، ٢ ٦ ١ م ٠ امر الشم 



أدغمحُآلآووصرؤثهآئ ٠  ٢٦٨
عيماعما.هَكاث آلئه اممأإة يثاء أن إلا مائثاءوف وؤ 

،نثاوون أنكم اممه يشاء أن إلا تثاوون لا أنكم - أعلم واغ - ت والمعنى 
تختارواأن لكم شاء فإنه ، وإرادته اه بمشيئة كانا واختياركم مشيئتكم أن أي 

وكيفيخلق بما عليم اش أن وذلك ، المشيئة هذه يمنحكم لم شاء ولو 
بحانه.أرادها لحكمة ذلك وكل ، يخلق 

المن فيهم لكن وربما رحمته في يشاء من يدخل كيف I تقول قد 
الرحمه؟

لعلمذلك يفعل أنه علم إواآهَكاداءلماؤماه ؤ قال; لما أنه والجواب; 
واقتضتاذلك تحق يأنه اف علم من إلا رحمته في يدخل لا وأنه ، وحكمة 

وألهلدسأعدلإؤ قال; لما أنه أخرى ناحية ومن ، ناحية من هذا حكمته. ذلك 
•الغلالين غير من هم رحمته في يدخلهم من أن علم عدابا 

لإ\إؤنيُأك\ثتو3؟ إدا ؤ I السورة أول في قال ولم قائل! يقول وقد 
العذابفإن سبم،أفلإق0يه ؤ ت هنا وقال سشسلأولمملنلأومعهمإه 

والسلاسلوالنار عير باليكون لا قد الأليم العذاب لأن ؛ أشد الأول 
والأغلال؟

للذلالين،العذاب وهذا للكافرين، الأول العذاب ذكر أنه ت والجواب 
،كافرا ذلالم كل وض فلالم كام كل فإن ، كالإا كون والفلالم 

يكونأن فاقتضى [ ٢٥٤: SyUl]أسثوفه هم ؤ تعالى! قال 
فنالم.والثاني فنالم كافر صاحبه لأن أشد؛ الأول المذاب 
ارتباطاالسورة بداية ارتبطت وقد السورة، خاتمة هى الأية هذا إن 

وانتهت، مذكوراشيئا يكن لم وهو بالإنسان السورة بدأت ففد ، لطينا 



٢٦٩ ٠٠الأسان سورة 

.خاتمته وحتمتا يبدئه فبدأت ، ومصيره الإنسان هذا بخاتمة 
،والكفور الشاكر وهما السورة أول ش الناس س صنفين ذكر وكما 

.والمعانب١ المرحوم وهما حاتمتها في صنفين ذكر 
التعبيريةالخلوط فمن فيها؛ ظاهرة تعبيرية حهلوطا السورة لهذه إن 

وس، صنفين صنفين فيها الأشياء ترد فإنها ، التثنية على بنيت أنها فيها 
اكال:سبيل عال ذلك 

وإنا^١ ؤانا والكفور الشاكر الناس: من صنفين ذكر ١-أنه 
لصاه

وهماI نوعان والقيود ، والسعير القيود العياب! من صنفين ذكر - ٢ 
الملأسوواس.

الساقونوهم اممه وعباد الأبرار ٠ الجنة أصحاب من صتفين ذكر - ٣ 
آيابمادبجنايثتن وإخأ يراجها>كامرا َةارتثت> َةلإر( ثن بمتبجبى آمحإر ؤ.إف 

وآخربالكافور، ممزوجا شرابا الممزوج: الشراب من نوعين ذكر -٤ 
بالرتجيل•ممزوجا 

والإطعام.بالذر الوفاء وهما : الغلاهرة العبادات س نوعين ذكر -٥ 
ينمحاق ^^١ والإخلاص الخوف القلية؛ العبادات من نوعين ذكر —٦ 

ؤإءأاممإعقؤقيأسهِ
،والشكور الجزاء شيئين! إرادة هم أنفعن المهلعمون نفى - ٧ 

باللسان.الثناء هو والشكور؛ بالفعل، المكافأة هو والجزاء: 
فيتكون والضرة ، والمرور الضرة شيئين: لقاهم أنه تعار ذكر -٨ 

•القلب فى والسرور ، الوجوه 



؛٠^٠  ٢٧٠
للأكل،والجنة ، وحريواجنة شيتين؛ بصرهم جزاهم أنه ذكر - ٩ 

•للبي والحرير 

•والزمهرير الشص ت محن روية عنهم وض - ١ ٠ 
طننلهاودللتعي ودائه ؤ والقطوف الظلال منهم; دنوششن وذكر - ١ ١ 

.^Si.
محيتن بمايؤ ءيم وظاف ؤ والأكواب الأنية • بنيتين الْلواف وذكر — ١ ٢

•وأثام4 
آ'لأذرارؤإف العين ومن الكأس س الشرب.مودض•' وذكر -  ١٣

مرا.ئاثنبةابمادأفه
،ساق دون السرب ٠ الكاسي من الشرب من نوعين وذكر "  ١٤

.وممزق ؤ محإردنرؤثسمأيه ؤ والقي 
والإمحمتيرقالسندمس الثياب! من نوعين ذكر — ١ ٥ 

•والأساور الياص ت الزينة من نوعين وذكر - ١ ٦ 
ولسعقثِؤ َكاثلؤ؛حزاءه، إلهتذا ؤ I شيثين لهم قال أنه ذكر —  ١٧

.ؤ ت قولهم بمقابل هذا و، 
ولاؤ والكفور الأثم ت الماس من صنفين إطاعة عن رسوله نهى - ١ ٨ 

•قلغبجأثائثااوبيه 
والأصيلفالكرة ، والليل المهار في والصلاة التسبيح منه طلب - ١ ٩ 

•الليل في ظذمحوءنهبئ-زلجه ؤ وقوله؛ ، المهار في 
وأدوأتمؤ والأصيل الكرة وهما المهار؛ أوقات س وقتين ذكر - ٢ ٠ 
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^محنبيَندثرنوالاخرة الدنيا الحياتين: _ذكر  ٢٢
•دثمآءلإمنامٌه 

؟٠.. . ؤ,يث_6أتايخطرو0طم. : والترك الحب ذكر -  ٢٣
فسظهتهلمؤ الأمحر وشد الحلق ان؛ الإنأمر من أمرين وذكر - ٢ ٤ 

ن,£تنأحنلإه,
ثاءئن يكره هندءث إف ؤ ان الإنومثيثه افه مشيئة مشيئتين: ذكر — ٢ ٥ 

ه.أس ئشآء إلأ'أن وماثشآءوف أمحيإقرتمءثيه. 
والمعدمبالمرحوم من صنمن يكر عورة الحتم "  ٢٦

المتمالةالأحداث ذكر وهو الأحداث، ذكر قى آحر حهل وهناك 
تعالى!قوله ذلك ومن ، الماصى بالفعل 

اثآؤ - ١ 

مزاجهاتكازراهَكا َؤمر، ين يثريوى ؤ - ٢ 

٥-ؤهنثلمتنْومحةه

٨-

ؤندروهاس؛اه_٩ 

-ؤَ؛ثط،اجهاربحيلأ١4 ٠ 



^٠٢^١٠صإلأصأئ ٢٧٢

فصناين أمحاور ؤحرأ 

ع،'ربجم نبمشهم 
1نهَكا0ثقءبم

سنأسلإسا،ليايمؤ - ١ ٥ 
,أعلم وافه ، الخطوط من ذلك غير إلى 

هأو f؛؛- 



ه.

محؤدمآمزم0هأة؛مح
ثUُ يمأؤإ أن آف عند مئثا حتفأر ثعلون. لا ما يدوفيى ِللم ءامنهمأ 

فنَكأده> ثمكء ي يمجوث آومى بجب ه ،!ن مثوى. 
رسولملموىأي وهد يوذؤنجه يممحّيم محبؤء ئوّف وإدثاد ْأ متبمؤمن 

هادنإد آكشن. آنمؤم هدى ي ؤآثه هانبهإ أا؟ئ أنل؛ راغوا قثا إقأء=م أش 
يتملقمحبتيل آهميؤ ثى ثدئ نح، .ثا مثدهاإور آؤ رّحل إمحا يل إني بمي زإ أق بمي 

عقآهرك0 أطلأِينتي وس ين. هاوهنئاسم إلإقت جآءهم أ-ثدهإع ثعيىآسمة7 ين ؟4 
أقزر يييدوف ؤإ ألهثيان ألإ ي؛؛دى ثآك ألإسأؤ إق دق ثهو أثل 

أآيودين إلدئ رّوإم أنثت أدى ص آوكتيك. وؤ>=من زري مم ؤآس 
سمعقبجَْمبؤين

إنوقثالإ ِبأهؤ آق ّيفي 4 وؤد/ذ نثم 03باؤ مححث ]ب. عداك، 
الأيثنعَه/ذني

هادآ■لو١شاآق سأصارمال لاحنارمحى همأ، َة-امادبميأق أق أ>صار ءامنإ'ئإ أنين 
عدؤبمرعق ؛ ٣٠١٠أكن هأئدا ثاثه ؤيخي إتمغايق محثح بن ءلادق-ة ئثاممن أثؤ نصار أش 



٠ ٢٧٤
ؤئوآ'اعم،رآأكتر.هآمح؛ني رماق ماف،آلنتو؛ت ح بؤ 

آمح؛نجاهق وما ألستو؛ت ؤا ما ؤء سبح ؤ فمعنى ، التنزيه هو التسح! 
منيليق بما ذلك ذكروا وأنهم ، الصفات من يليق لا عما نزهوْ هؤلأء أن 

نفقه.لا ومما التسح من نفقه مما حالهم 

،باللام ومعدي بنفسه ممدي الكريم القرآن في التبيح فعل ورد لقد 
َكمل.دكثآ أثن آدمحأ ءامنؤأ ١^•؛>؛ كأئا ؤ • قوله بنفسه معدي ورد فمما 

ؤإدنرذهت ومنآيل ؤ ت وقوله ، آ ٤ ٢ - ٤ ١ ]الأحزاب؛ وجيلاه دلإب ؤبميم؛ 
لص:هإ[.ألبجوه 
فيونفليرها ورم. البها افتتح التي الأية هدْ باللام معدي ورد ومما 

نغلدألتنوتآلتحوأمحكسوقوله؛ الحشر، وسورة الحديد سورة مفتتح 
وغيرها.[ ٤٤]الإسراء:وؤنزيه 

ذلكفعل أي • له( )مبح ومعنى — ذكرنا كما — نزهه I )مبحه( معنى إن 
هوالفعلله والتسبيح ، الفعل هو فالتسح ، التعليل تفيد فاللام لأحله، 

الفعلينح ولا له. ونسك ونسك له، وصأى صر • تقول كما ، لأحله 
وحدهله تكون حتى تنفع لا عبادة أو فعل فكل ، سبحانه له يكون حتى 
ؤؤ'\أتعار: قال ، فكلفُللأيكونله؛اْلل ضلالا. ذلك كان وإلا 

رياءسبمح فمن [. ١٦٢]١^٢: تتآلعن1وآر(ه صلأؤ،ومءومحيايوثماؤذِش 
أنيبني فالتسبح ، له بممل فليس رياء صر ومن ، ف يمح فليس 

لهالتح ٠ ، , الفحاهم فالتمح العادات. كاد خالصا تعالء, له ن كم 

هوإخلأصاليةوالحملشآ
اللامبمنزلة تكون أن إما )ض( في ارواللأم المحيط(: )المحر في حاء 

فجيءزيدا( )نصحت يقال: كما افه( )سبح يقال: لزيد( )نصحت في 
أيالتعليل، لأم تكون أن ؤإما المفعول، إر الفعل وصول لتقوية باللام 



٢٧٥لإ^|4 السف سورة 

.، لخالصا،ا لوجهه أي اف، لأجل التسبيح أحدث 
نحوفي أي الكريم، القرآن في الامتعمالين هذين في الملاحظ ومن 

وأماالعائل، وغير المائل ْع اللام يستعمل أنه و)راسحه( ف( )محبح 
.لالحقلأء إلا تعمله يفلا ه بنمالتحدي 

مقءؤ وفال! ، [ ١ ]الحديد: وآلأري،ه ألتوت ي ما سؤ سح ؤ ت تعالى قال 
والعاهل.الانل لغير فهدا ٤[ ٤ ت ]الإسراء لإعلآ'هسوشئه 

هصقي وألْلار ؤألإرصن آل-توت ي من لإ دسأح آس أف ثر أز ؤ وقال؛ 
بغيرهم.الخقلأء احتلهل فهنا [ ٤١]النور: 

همحمآ ثلهبمم لا لحال . وإلاصالآ انثدؤ بما لم مج ؤ وقال؛ 
^هصنلإأبيةوارنملأؤ وقال: ، ]ض: 

.بالحقلأء خاص وهذا [ ٣٨]نمالت: ةئنمح0.ه 
باثويهممجتؤإ ؤ ت تعالى قال ، للعاش إلا يرد فلم بنفسه المتعدي أمحا 

وقال:، ٩[]القح: وأبميلأه ودثنحوْ وميروه وث-رتحْ 
هوأية أمحأ ويم . كئ دلإل أه أذمحأ ^ ال;ث 

تبيحأما ، باللام إلا يرد لم القلأء غير فتسح [؛ ٤٢-٤١]الأحزاب: 
وبدونها.باللام ورد فقد العقلاء 

يستعملأنه وهي التعبيرين، هذين استعمال في أحرى ملاحظة ولمة 
منأم المحون حيث من ذلك كان سواء وأشمل، أعم هو ما ْع اللام 
فيوما المماوات في ما له بح يإنه الله قال فقد ، التسبح أوقات حيث 

أعموهذا ، فيهن ومن والأرض المح المماوات له تبح وإنه ، الأرض 
وأشمله.تسبيح 

١٠•ا/البحرالمم0ل )١(  ٠.



ادغي؛آلآُث٠  ٢٧٦
الالتي للجمائ أو للواحد ه ينفالمتعدي يستعمل قد أنه حين في 

دني*ه١^، وس ۶ • تعالى قال ، والسعة الشمول في المبلغ ذلك تيلمر 
قلاوثتنه أم حثذ \ففي ۶^^ وقال؛ [، ٤٠]ق: ^ ألتجرد وأدبر 

وقال:[، ٢٦]الإنسان: زبلاه 
نحوه ينفالتعدي في يرد ولم • [ ٤ ٢ - ٤ ١ ]الأحزاب؛ وأصّأده بملإْ ؤبميم 

■بحم؛إ المفى السمول دلل 

أما، وغيرهم للحقلأء يستحمل اللام ْع الفحل أن ييايا ذلك ويكفي 
.للعقلاء إلا يستعمله فلم ينمه التعدي 
أكثراللام ْع الأوقات من ورد فما ، الأوقات ش الأتLغ ذلك ومثل 

وأثمل.وأعم اتساعا 
هوأصيلا ^^^٠ رمتحوه ؤ ه ينقالتحدي مع تعالى ال ن

[.٤٢]الأحزاب: ؤأصلاه وتورعا ؤ وقال؛ ٩[، ]الفتح: 
لإةا^سمةرقؤحؤ اللام! 0ع قال حين في 

الالجمع يصيغة ذلك فذكر [ ٣٦]١^: بالئدرإلآصاذ.بماله ذتا لم 
أصيل.جمع والاصال غدوة، فالغدوجمع ، الفرد يميغة 

ؤرسآقفيوقال؛ [، ٤٠]ق: ه وأدثرأشمل منحه وس ؤ وقال؛ 
دموثتنهؤوثتتحأيل وقال؛ ، [ ٤٩]اللوو; أل-جرمحه يإدبمر ه-نحع 

_)_(؛الأيل( )_ قال؛ ذلك كل ففي [ ٢٦]الإنسان: i زيلا لخلا 
)إدبارأو ال%حمدآ )أدار وهو طويلا لى اخر وقتا يكر يم ، التيعضسه 

الليل.غم يذكر لم الإنسان آية في أنه حتى النجوم( 
الثآوبرم أكي، يثيقونلإ ته بمث ؛ yMؤقال؛ حض في 

منوالنهار الأيل بإءللأق ؤإكإاوإلم-اره فقال: [ ٣٨]نمك: مثثو0هه 
تفيدالتي الباء ذكر يل الثحضية، على الدالة )من( يذكر ولم تقييد، د.ون 



٢٧٧ ٠٠الحمق سورة 

التسبيحمداومة على للدلالة قال! ثم الفلرفية. 
ومحلوله.

بالفعلورد فقد ، شتى بصور الكريم القرآن في التسح ورد لقد 
ووردب َمح مئ ۶ نحو بالمضايع وورد ، ه لأم نح ۶ نحو الماضي 

ؤبمنمهؤ ت ومحوله [ ١ ; ه البجل ره أسم مج ؤ نحو بالأمر 
الأزمنةليثمل وذلك )سبحان( وهو المصدر بامم ورد كما • ؤأصيلأه 

وال٠ضارعالماضي، الزمن يستغرق الماضي فالفعل تغرمحها. ويكلها 
،المتقبل في التسبيح محللب يفيد والأمر والاستقبال، الحال يستغرق 

يدلفهو ، المطالق الحدُث، يفيد فهو ، فاعل أو بزمن مقيد غير والمدر 
ذللث،فاستغرق ، لا أم يثبممحه من هناك كان سواء التسبيح حدوث على 

منهناك كان مواء الدوام على التسبيح متحق أنه وأفاد ، كلها الأوقايث، 
•يكن لم أم يبح 

تالسور من البعض محي محال تعالى إنه رانم الكبير(؛ )الممسير في حاء 
،الأمر بصيغة )سبح( البعض وفي ، )يبح( البعض وفي ؤسحإئهه1 

فيعليه يدل الماضي أن لما منقعير غير دائم تعالى القه بيح تأن ليعلم 
،الزمان من المتقبل في عليه يدل والمستقبل ، الزمان من الماضي 

را،.الحال® في عليه والأمريدل 
سورثان ه لأتم سح ؤ الماضي بالفحل بالتسبح السورة افتتحت لقد 

مجؤ أي ، المضارع بالفعل ور المن آخر فم افتتح وقد ، أحرى 
M,

قسح ؤ أي الماضي، بالفحل تبدأ سورة كل أن الملاحظ ومن 

T١١/٢٩اعيرالتمر )١( 



آدثمح|لآئ،٢٧٨

يسجخؤ أي ، المضاى بالفعل يبدأ ما بخلاف ، للقتال ذكر فيها يجرى 
ألمج٥؛^؛، من أنش س مكِ بمسرى لا ؤ الحييين محورة في قال فقد ، لدوه 

فيوذكر •١[• وئرأه 
القتالذكر السورة في وتكرر حصونهم من الكافرين إحراج الحشر محورة 

(.١٣، ١١، )انفلرعالىسلاكالالآات»ا 
كتلؤرىؤ(سبيدءصءاانأثئبجبؤ ت الصف محورة فى وقال 

>اؤكأج،اأئنءمأضأدءؤ: بقوله الجهاد وذكر ، ياصوآر،4 
>أمحلآؤَآؤ ّيفي ق مثهدة محينّوإمحء آش يمث أؤإ ي عداي، ين ئهآؤ ؛يكد 

مثليرد ولم ، )محمغ( الماصي بالفعل سل،أ ور التلك وكل وأمسلإه، 
المضارع.بالفعل بدأ فيما ذلك، 

ؤٌؤآفيقول! )ما( يكرر الآياتا من قم في أنه أيصا الملاحفل ومن 
فومامخ ؤ ت فيقول احر قم في يكرر ولا آُلأرءىه ق وما ألتمثوُن، ؤ( هوما 

يما ,؛إو سح ؤ فقال! لأية ا هده قي )ما( كرر وقد ، فيأولإتة'محفي(ه 
كرروحيث • ه وماؤا ءؤ فقال؛ )ما( فكرر آ'لأدصداه وماؤ، آلثمو؛ت، 

لموإذا ، الأرض أهل على بالكلام ذلك، أعقب التمسح آيات، في )ما( 
هذهبعد ذكر وقد يحدها. الأرض بأهل يتعلق شيما يذكر لا فإنه )ما( يكرر 
مالادقولويكت> لم ءامنؤإ ق؛ بمأغرا ؤ فقال! الأرض بأهل يتعلق أمرا الأية 

.، المناسسّ_.،أ هو )ما( تكرار فكان ثعلو0ه 
مافيآكتو؛د.<ومايىؤ وهو الفاعل على )ف( والمجرور الجار قدم وقد 

ؤإنما، الفاعل على ليس السياق فان ، أهم المجرور لأن وذك أ'لأرءتنه 
صفاتهمن قنا ذللث، بعل ذكر ولذا ، الله وهو يثح التتحق معلى هو 

ؤءك\رساعت.د.آش1نبعدهاأ قال ثم ، ؤوهوآّرلو،ره فقال! 

وهاعJها.١٧٩/١انفلرسانىاكحو]١( 



٢٧٩اكف سورة 

ؤ(يثنتوث  ١٠٥^بجب أس إن ؤ قال: ثم ،يممحأمالإمنأوش4 
وأولى.أهم هو ما فقدم يحبه، لا وما افه يحبه ما فذكر م-يإمحءصماه 

أهللأن وذللث، آ'لأرنيه؛ ق وما على؛ؤ أكثن>ته ؤ، ما ؤ وقدم 
قالت،ادم حلق أراد لما فإنه الأرصى، أهل من التسبيح فى أسبق السماوات، 
قعنركيتيح وءئل< ^٠^٠ ١٢وينفك فيا يمسذ من فيا أمحتل ؤ الملأد^كة؛ 

أسبق.هو ما فقدم '٣[ لاوقرْ؛ وذثلسممئه 
السماوات،فى فما ، تسبيحاأدوم هو ما قدم أنه وهو آخر، أمر وهناك 

[.٢٠]الأنياء:ؤ : تعالى قال ، سنحا أدوم 
هو)ئ(_كما فإن الملائكة، تشمل فلا العاقل لغير )ما( إن تقل: ولا 

تعالى:كقوله ، العقلاء ولصفات، العقلاء غير لدواتؤ تكون - معلوم 
ه.قلنا ما تضح فا [ ٨ - ٧ لشمس: ١ ] وممويهاه -فورها قآقها سوئها)ؤإ وما مس وؤ 

>'يأكس
يكونقد والحكيم أحد، يغلبه أن من الممتع الغالب، هو العزيز: 

الحكمة.من يكون وقد الحكم، من فعيلأ 

وقدحاكما العزيز يكون فقل ، العزم منتهى ذللثؤ كان حكم إذا والعزيز 
غايةذللث، فكان والحكم العزة جمع أنه هنا ذكر وقد حاكم، غير يكون 

الكمالمنتهى فذللث، الحكة من )الحكيم( كان ؤإذا فيهما. الكمال 
فيكونمتهورا العزيز يكون فقد بالحكمة، عزته يكمل أنه ذللث، ، أينا
فيه.نقصا ذللث، 

منوحكيم الحكم، من حكيم فهو مراد، المعنين كلأ أن والراجح 
الحكمة.ذو الحاكم العزيز فهو الحكمة، 
عزيزلا أنه على ليدل الوصفين بتحريف ؤرهوآدزصز4 وقال: 



م ٢٨٠
عزكل فإن ، سواه الحقيقة في حكيم ولا حاكم ولا ، سواه الحقيقة في 

منهفذلك لغيره حكمة أو حكم وكل ، سبحانه عزته فمن غيره يناله 
ؤتعالى: قال كما سبحانه، 

[.٢٦٩]١^: ؤئؤفيألحضثشدثاأ4 وقال: ، [ ٢٦عمدان: ]آل 
نزهوهالأرض في وما السماوات في ما أن يعني ٌبحأتمه ؤ قوله: إن 

الكمال.صمات له وأثبتوا النقص صفات عن 
إذالشرك، ؤإبطال الوحدانية على يدل آلعن،زللكره ؤؤهو وقوله: 

سبحانهافه توحيد على تدل الأية فهذه ، غيرهحاكم ولا سواه عزيز لا 
فىما إقرار وتفيد النقص، عن وتنزيهه الكمال بصفات واتصافه 

قهرحضؤع غيره دون له وخضوعهم بذلك له الأرصن في وما السماوات 
وعبادة.

وتقديس،عبادة حضؤع لا وغلبة قهر حفؤع يكون قد الخفؤع فان 
،وعبادةقهر حضؤع فهو الأرض في وما السماوات في ما حفؤع أما 

وصفهعليه ويدل ؤؤجوآلننغزللكم^ قوله: عليه يدل القهر فخضؤع 
سحؤ قوله: عليه يدل والاستحقاق العبادة وحفؤع ، د)القهار( نفسه 
سبحانه.له المهللق الكمال على ذلك فدل هوه 

أيه أردربم0 ؤ، وُّا آلتمنوت ؤ( ما قه سح ررؤ الكبير(: زالتمير في حاء 
شما جمع الحميدة الصفات من وغيرهما والوحدانية بالربوبية له سهد 

علىيغلب الذي وهو غلب، إذا عر من ورالعزيز( ، والأرهم؛ السماوات 
•غيره عليه يغلب أن يمكن ولا الغير ذلك كان شيء أي غيره 

يحكمالذي وهو عليه، قضى إذا الشيء على حكم من ورالحكيم( 
فقوله:، غيرهعليه يحكم أن يمكن ولا الغير ذلك كان ُنيء أي غيرْ على 



٢٨١

والوحدانيةالربوبية على يدل ه ايمحو1 ؤ، رما آكمتو؛ت ؤا ما أم سح ؤ
إذن«لا،.

،العموم على السورة قى ورد بما الكريمان الاسمان هدان ارتبهل لقد 
والحكمة.والحكم العزة حو فيها تلع فقد 

تتعالى قوله الحكم معنى من الحكيم واسمه العزيز باسمه ارتبهل فقد 
الحكيم.العزيز إلا ذلك يفعل ولا ولزءنيهآممثو0ه هل ؤ

،ه آلمئ،ن َؤْ رؤ َلإيء آلنن عق لقهنث ؤ I قوله أيصا بهما وارتبط 
علومعق ءامؤإ آؤم؛؛ ، 'هؤ وقوله! ، ه رب وقح آث يصرني ؤ وقوله• 

الحكيم.العزيز إلا ذلك يقحل أن يستملح لا فإنه ، ^،^ ٠٤
أشءؤيردرن,لقفمأور تعالى! قوله الحكمة من )الحكيم( باسمه وارتبهل 

والدي، الحكمة من والهداية ، للهداية هو إنما اممه نور فان ه ءأم1بهم 
•الحكتم هو إنما يهدي 

والهدىه آ-لي محلين آلدئ رمؤلم أتسق هوأؤ$آ ؤ قوله! أيصا يه وارتبهل 
الحكيم.عليه يدل إنما والحق ، الحكمة من 

هألٌ عدام، تن نحكِ ؤم عق ألص هل ؤ تعالى! قوله أيثا به وارتجل 
والذيه هتدؤث َقم إن دلآؤ-ءرلؤ ؤ وقوله- ، حكيم ذلك على يدل والذي 

اليحلم لا والذي ، العلم الحكمة مقتضيات من لأن حكيم هو إنما يحلم 
الارتباط.لطيف من وذلك ، حكيما يكون 

الشيرامحهأ/\اآ)١( 



أمح٠ّ  ٢٨٢
1ن\ف مثثاعند حقيرَ ى لاثعلو0 ت ءامنوألزموؤى أزن ي كؤ 

تموزإكلأسءِض0ه
،خاصا التقرح هذا في الب كان ؤإن عاما مخرجا الكلام أحرج 

يقالفيما عاما جعله بل تفعلونه( ولا وكذا كذا تقولون )لم I يقل لم فإنه 
يقلنلكان سه بالحادثة نزلت الذي الأمر ذكر لو لأنه وذلك ؛ يفعل ولا 
يفعلوهولم احر أمرا قالوا فلو ، عيره دون الأمر هذا بب بالإنكار أن 

اللوم.من بمنجاة كانوا 
فإنه، الأية نزول في منا كانت الي المسألة ذكر يعبا لا ونحن 

.المبب كان أيا الممقوت الوصف هذا على الحكم يتغير لا 
يتعلقالأمر أن النزول أسباب في يذكر وما المياق عليه يدل والذي 

منجماعة أن ذكر فقد ، الأمر هذا تحديد في اختلف ؤإن بالقتال 
كتبفلما إليه، uدرنا اممه إلى الأعمال أحب نحلم كا لو : قالواالمزمنين 

يقول!كان بعضهم إن ت وقيل • عنه نكلوا أو ذلك كرهوا القتال عليهم 
،يقحل ولم ، كذا وفعلت ، يهلعن ولم ، وهلعنت يقتل. ولم ، قتلت 
وصفذلك فإن غيرْ في أم ذكر فيما الأمر كان وسواء ذاك. اممه فأنزل 

•يفعل لا ما يقول فيمن يندرج وكله ، ممقوت 

آسأنمنمالأستى4
تاحتمالات التحبير وفي ، الباء بفم 

فالكبر، المن في والكبر المعنوي الكبر بين يفرقون العرب أن منها! 
تقولهالمعنوي والكبر ، الرجل( )كبر ت فيقال الباء بكسر تقوله المائي 
فياكون، بالضم فقاله مادي غير ههنا والكبر ، الأمر( )كثر ت فيقال بالضم 
•حبريا التعبير 



٢٨٣ ٠٠الصف سورة 

لقصدالعين ضم رفعل( إلى محول الفعل أن وهو ت آخر احتمال وفيه 
لقصد)فعل( إلى يحول قد الفعل فإن ، مقثا أكبره ما أي ، التحجب 
.التعجب 

فإنه، الذم بقصد )فعل( إلى محول الفعل أن وهو ت ثالث احتمال وفيه 
وبسنعم باب إلى تحويله أي الذم، أو المدح إلى الفعل تحويل أريد إذا 

والمدحالتعجب في معلومة ثرومحل ، العين بضم )فعل( على به جيء 
والذم.

الخبريالأسلوب إلى إصافة ، والتعجب الذم التعبير احتمل وهنا 
الأول.

المقتكبر أي ، مستتر لفاعل مف.ستا تمييزا يكون أن يحتمل و)مقتا( 
،الإبهام بحد الإيضاح لقصد وذلك بدلا يكون المؤول والمصدر ، مقتا 

ؤإصمار، ه ساوتى ي ما يمؤأ أن ؤ بقوله• الممقوت الأمر مر ثم 
التفخيمإلى إضافة إنناء إلى اللكدم يحول بالتمييز يره ونفالفاعل 

والتعفليم.

ئمؤأؤأمابأن ؤ أي ، المؤول المصدر هو الفاعل يكون أن ويحتمل 
قولكممقت )كبر والأصل فاعل، عن محول تمييز و)مقتا( سلوى4 

.، المثالغة١١لقمي. الفاعل حول وقد تفعلون( لا ما 

،المقت أممد ممقويا يجعله ما التحبير فى اجتمع قد يكون وبهنءا 

إلى)فعل(تحويل دون من التمير أصل على المر أنه'يحتمل منها - ١  ذ
الثبوت.على الالالة السجايا أفعال من بفعل بغضه عن أحبر قد فيكون 

بعدها.وما  ١٧٥ Y/ المحو معاني انفر 



^^إ(صهإوا٠  ٢٨٤
فيكون، التعجب لقصد )فعل( إلى التحويل يحتمل أنه ومنها - ٢ 

افه.إلى الفعل هذا بغض من التحجب هو القصد 

القصدفيكون ، الدم لقمي )فعل( إلى التحويل يحتمل أنه ومنها - ٣ 
الوصف.لهذا الذم إنشاء 
أشدوالمقت، ، اليغفى دون )المقت،( كلمة اصتعمل أنه ومنها — ٤ 

وأJاإغه.البغض 

المبالغة.لقصد تمييز إلى الفاعل تحويل يحتمل أنه ومحنها — ٥ 
الإيضاحلقصد بالتمييز يره ونفالفاعل إضمار يحتمل أنه ومنها _ ٦ 

•إنشاء إلى الخر وتحويل الإبهام بعد 
•وصنه؛الكير ومنها - ٧ 

النهعند المبغوض فان ه عندأش ؤ ت قوله يغصا الوصف، هذا وزاد — ٨ 
يبغثس.ما أسوأ هو 

وإنشاءخرا صورة أبغ وعلى وجه كل من ممقويا التعبير هذا فجعل 
)كبرمثلا ذللث، بدل قال ولو الإبهام. يعد ؤإيضاحا ومبالغة وذما وتعجتا 
)كبرقال! أو افه( عند المقت، أكبر )ما •' قال أو تقولوا( أن اممه عند المشتؤ 

•ال٠عانى هذه أكثر لفقد ذللثج أوغير ( , . . تقولواأن مقت، النه عند 
كقوله:لففله غير من التحجب، )كثر( في ®قصد )الكشاف،(: ش حاء 

غاوئإنابئ:واوها

التعجبلأن السامحين، قلوب فى الأمر تعغليم التعجب ومعنى 
آنؤ إلى وأسند وأشكاله، نفلائر٥ عن خارج شيء من إلا لايكون 

يفعلونلا ما قولهم أن على دلالة ، يره نفعلى ونصب،)مقتا( غوؤه، 
المشتإلقفل واختير ، منهالمشت، تمكن لفرحل فيه ثوب لا حالمى مشت، 



٢٨٥ ٠٠س-ورةالم-ف 

حتىكبيرا البغض جعل أن على يقتصر ولم . . وأبلغه. البغض أشد لأنه 
مقتهكبر ثبت إذا لأنه ، ذلك من أبلغ 1سه عند وؤ ، وأفحنه أشده جعل 

الشكوك،،عنه وانزاحت، وشدته كبره تم فقد افه عند 

بالمصدر)قولكم( يقل ولم ، الوول بالصدر أن ؤ وقال 
الممىفيكون واحدة مرة ولمر ذلك أن يحتمل )قولكم( أن ذلك ، الصريح 

أنيبين أن فأراد ، بمراد ذك وليس ، واحدة مرة ولو حمل لما الكثير 
بالفحلفجاء ، ذلك حصول تكرر إذا يكون الله عند الكبير المقت هذا 

والاستمرار.التجدد على الدال 

ه،نفللسبب تفعلوا( لم ما قلتم أن اممه عند مقتا )كبر يقل لم أنه كما 
وافه، واحدة مجرة وقع لما اطه عند الكبير المقت هذا يجعل أن يرد لم فإنه 

أعلم.
فييدخل الأمر هذا لأن ، ذمه في وبالمر الوصف هذا افه فقعر وقد 

يكذب.لا والمسلم ، الكذب دائرة 

يقحلون(لا ما يقولون الذين يمقت اطه )إن ت يقل لم ؤلم •' تقول وقد 
إنآثنمحبآومىؤ بعدها: الأية في قال كما للفاعل، المقت فيجعل 

للفاعل؟والحب للفعل المقت جعل فلماذا بمجيرنىقسحلمهءصماه 
كأ؛اءؤ بقول: الممقوت الوصف أصحاب حامحلب اطه أن : والجواب 

يقحلون(لا ما يقولون الذين يمقت اطه )إن ذك: بعد قال فلو أئ!نءاموأه 
يمقتلا وافه يذك، حومحلبوا الن.ين آمنوا الذين مقت إلى ذك لأفضى 

أنعن فنزههم الوصف، هذا يمقت ولكنه يحبهم، بل آمنوا الذين 
•للمؤمن إكراما بذلك وكفى ربهم، يمقتهم 

.٩٧الكشاف؛/)١( 



ء>محي-يظ٠  ٢٨٦
فجعل4 صث ثيلض، ؤا أومى بجب أثن إن ؤ قال: حين في 
كرامةفأي ، ^، Jlpوالغاالفعل فأحب فعلهم، ثب بللفاعلين الحب 

اوالحب؟ المقت فى الأيتان عليها دلت للمؤمن 

لقدةال:قدتقوو: 
يقولون(؟ما يقحلون الذين يحب الله )إن • ذلك بمقابل يقل لم 

يحبولا لتا، وارتضاها ربنا أرادها الض الأفعال يحب الله إن ت والجواب 
الذييحب لا فانه إمحللاقه، على الأمر ليس فانه الفعل، ذللث، كان أيا فعل كل 

علىأقسم لو حتى عنه ينتهي أن علته بل يفعله، نم سوءا يفعل إنه يقول، 
بلذاك، يفعل ألا عليه منكزا يفعل أو رحمه سيقطع إنه يقول فالذي ، فعله

إطلاقه.على القول هذا يمح لا ولذا المعروف، فعل من نقيضه يفعل 
أو؛؛؛- 

ثبسَكأدهار صما ثيلد، ق آل؛اى نحث، 
مصوآر،رو4

ممنغيرهم يذكر ولم صما سبيله في يقاتلون الذين يحب، الله أن ذكر 
ببIمن لأكثر وذلك الله، يحبهم 

كانينعلون لا ما يقولون الذين فيها اممه مع التي الأية نزول أن ت منها 
لوت قالوا فإنهم بالقتال، يتثحلق أمر يب بأو القإال، عن التكول بب ي

الذينيحسج أنه الله فأعلمهم إليه، لادرنا الله إلى الأعمال أحب نعلم 
المؤمنينامتثهاض فيه شاع السورة حو إن نم صما. مميله في يقاتلون 
أعلم,وافه الصنف، هذا ذكر فناسب ، اطهنصرة وطلبا للجهاد 

ويلزمونالجهاد فى يثبتثون الذين يحكا تعالى اطه أن • الأية ومعنى 
المرصوص.البنيان كثبوت مكانهم 



٢ ٨٧الحيف سورة 

وموالاةنياتهم وامسواء كلمتهم اجتماع في يكونوا أن المراد وقيل؛ 
المرصوص.كالبنيان بعصا بعضهم 

مكانهم،ولزوم الحرب في ناتهم فيراد مرادان، المعنيين أن والحق 
.بعصا بعضهم وموالاة كلمتهم اجتماع يراد كما 

نياتهمتفرقت فان ، وأجسامهم نياتهم في واٍيتا صما يكونوا أن فالمراد 
.واحد صف في وقفوا ؤإن صفا يكونوا لم قلوبهم وتشتت 

حللولا فرحة غير من تراصهم في راؤَلأده->ه )الكشاف(: في حاء 
نياتهماستواء يريد أن يجوز وقل؛ ورصف• بعض إلى بعضه رص زبنيان( 

١المرصوص١١ كالبنيان الكلمة اجتماع في يكونوا حتى الثبات في 
أنهتعالى افه أعلم إمححاق: أبو ارقال الكبير(: )التفسير في وجاء 

وقال:المرصوص، البناء كثبوت مكانه ويلزم الجهاد في شت من يحب 
اجتماعفي يكونوا حتى عدوهم حرب في شانهم يستوي أن على ويجوز 
المرصوص.كالبنيان بعصا بعمهم وموالاة الكلمة 

كالبنيانثبتوا اصطفوا إذا يحنى للثبات، المثل هدا صرب • وقيل 
.، لالمستقر١١ الثابت المرصومجن 

النيةلتقديم وذللث، )صما( على ثيله( م)في والمجرور الجار ولدم 
لتوحيدب النية توحيد إن نم الصفج. في يدخلوا أن قبل وأهميتها 

فيه.حير فلا اممه صبيل في القتال يكن لم فان ، الصفح

فرقالقرآن أن ذللث، بناء( )كأنهم يقل: ولم ، ؤمأينرأيل4 وقال؛ 
لماوالبنيان ، ماء للالبناء فاستعمل والبنيان، الثناء بين الاستعمال في 

والتوزيع.والشر ساية الفكر دار -  ٩٧إ/ الكشاف )١( 
الشتر)٢( 



٠^٢^^١^٥؛  ٠۶ ٢٨٨
ه_li ؤألتثائ فز؛سا آلآر؟ش  ١٣جمز ارى ؤ I تعالى يال ، البشر ينام 

مألثمهكه ألأه ليًظم جكد أس ؤ ت ونال ، [ ٢٢]الممِْ: 
أ1[.إثآء4]ظم:

[،٢١]اصف: ه لهز ^؛^!٠٢ • قال نن حش 
آلميؤ ومحال ، [ ٩٧; ]الصافات ه آيجثي ف، ئألقؤه ثقا لم آتإ قالوأ ؤ وقال 

ثماءق دتننم أكس س أم خث ورص>ن أس يى يموئ مل أش،رتامننم 
[.١٠٩]التوبة: ■مني،كايه 
^فنيثوءر،هسلألأ; فقال مرصوص بأنه البنيان ووصفج 

.وقوته تماسكه شدة على 
طي

أشرثول أؤ، حذث>ك ومد محبجؤء موّنم ثالا إد وؤ 
هلتحأ، لأتجىأٍأكقتي أس أنل؛ ر١غوأ ملثا إقأ=ظم 
ْعمومحى؛آذوه قوم أن وذلك ، اض رسول ليتأسى موسى نمة ذكر 
•إليهم اش رمول أنه علمهم 

هالله رسول يتبع ولا والهدى الحق ؤلريق عن يزغ لمن تحذير وفيها 
موصى.أصحاب ْع فعل كما ، قلبه الله يزخ أن 

انتديواموسى أصحاب أن قبلها لما القصة هذه ذكر ومناسبة • قيل 
القتالتمتى من حال حالهم محشثه ، ونكلوا رسولهم فعصوا الجبابرة لقتال 

•ترامع القتال عليهم كتب لما ثم 
لميقومحِ لمبجهء مّنما ثاد وإل ؤ ا؛ ؛ عود( الأيى )تفسير فى حاء 
واذكرأي . . القتال. ترك ثناعة من قبله لما مقرر متأنق كلام ه نوذؤبغ، 

إلىندبهم حين إّرائل لمي موّى قول وقت القتال عن المعرصين لهؤلاء 
ولاردوأينموبأد-ثلوأآ*لآزصأتمدثهأقَكثبأممه ؤ ت بقوله الجثابرْ قتال 



٢٨٩ؤؤه Jسورةااصمف^ 

عصيان((أشد وعموه يامره يمتثلوا فلم ه ثنتهلوأحنمين ،^ ٥٢عق 
،يفعل لا ما قال من المؤمنة الجماعة صف في كان لما إنه وقيل 

يرىأن في لرسولهم أذى نؤع ذلك كان ، الآكذب باب في يدخل وذلك 
بهآمن ممن موسى آذوا الذين فذكر يفعل، لا ما يقول من جماعته من 

.لأولئك وتحديرا وتقريعا لرسوله نامية 

،يفعل لا ما يقول من المرمنتن في كان ارولما ت المحيهل( )البحر في حاء 
الصلاةعليه للرسول الأذاية معنى في ذلك فان ، الكذب إلى راُثع وهو 

وقولهموس قمة ذكر فتاب الكذب، عانى من أتباعه في كان إذ واللام، 
•أنواعه من نؤع كل لشمل الأذى أطلق وقد • ٢٢١•' لقومه 

عنهالدفاع إلى يدعو منهما كل أمرين اللام عليه موسى ذكر وقد 
إيذائهوعدم ونصرته 

محبؤءموّف ئاد وإل ؤ ت قال فقد قومه، كونهم الأول: الأمر 
يؤذونه،ولا وينصرونه عنه يدفعون العادة في الرجل وقوم ، 4 يمح- 
كانؤإن قومهم من كان ومن أخاهم ينصرون الجاهلية في الحرب وكان 
مفللوما(أو ظالما أخاك )انمر الشهور مثلهم حرى ذلك وعلى ، ظالما

.حديدامفهوما افهرسول له أعطى والن'ي 
طاعتهيستدعي وهذا الله، رسول أنه يحلمون أنهم الأحر: والأمر 

المانعينهذين مع [ذوه إسرائيل بني لكن ، إيذاءه لا ونصرته عنه والدفاع 
٠للنصرة الممتلرمن الأذى من 

واستثارهالقربى لداعي واستصراحا لهم ؛ألفا قوم( )يا • لهم قال وقد 

٢٤٣العمLدىج٧/ محمد عود اللأبي عود الأبي نضو )١( 
.١  ٦٥\إ حيازج• لأبي المحيط البحر )٢( 



ءهظ.٠  ٢٩٠
يالأخيه; الرجل يقول كما أذاه، عن ويكفوا فيهليعوه قلوبهم ليلين للمودة 
واستثارهبالقربي تدكيزا عم، ابن يا عمه: ولابن بي، يا ت ولابنه أحي، 
المودة.لداعي 

المواقفمن نم في موصى أن الكريم القرآن في الملاحفل ومن 
وأحيائا، إياه سلغهم أن يريد الذي الأمر لهم يذكر ثم قوم( ريا ب يناديهم 

يقتضيهما بحب مباشرة الأمر لهم يذكر بل قوم( )يا ؛ يناديهم لا 
الموقف.

فيكان أو قلوبهم، وتليين حميتهم إثارة يتهللب الموقف كان فإذا 
كانؤإذا ، قوم( )يا ناداهم؛ بها عليهم اممه أنعم التي بالنٌم تذكيرهم مقام 

قوم(.ريا لهم: يقل لم يؤوهم يما وتذكيرهم وذم تقريع موقف في 
إيعوقم آممي تنه آدَقروأ ثمومحِ لمومهء موش هال وإد ؤ تعالي؛ قال 

ينمووآممفيي. تى أحدا يؤب م نا وتاثنتمحإ إنئكئلإثوي أسآ« غلإ' جعل 

.[ ٢١•٢. ]المائدة: 

إلىبالأنتاب يعتز واحد وكل فيهم، والملك النبوة بنعمة فذكرهم 
حمتهميستشر هو ثم • ملوكا وجعلهم أنبياء فيهم جعل الذين القوم 

فيقوم( )يا ت فقال ، لهم افه كتب التي المقدسة الأرض ليحول ونخوتهم 
الموقفين.

إيعفي==ظم آش نمه آدحئثيأ يزهي موش هال نإد ؤ ت قال حين في 
1ماظ؛وبدغمث العياب سوء مثوثوم ءال مذ أغمنآد 

هعظيث ولإذثأ من بلأءُُ دلمحظم وف ومتمحثوث 
العذابسوء امون يكانوا حين ذلتهم بأيام فذكرهم ]اورامم؛آا. 

فإن، قوم( )يا ؛ ينالهم فلم نساءهم ويستحيون أبناءهم ويذبحون 



٢٩١وسورةالص،ءف 

.الأذلاء القوم إلى بالاشاب يعتز ولا يفخر لا الشخص 
آضلممة آدءتكروإ لمويه ْومى هال ؤوإذ I قال الله ولكن تقول وقد 

^^^اإذآثممحمذزعزثه.
أشتنه آدَكروأ ءؤثثومحِ السائقة: الأية فى قال أيصا ولآكنه فنقول: 

تنأك؛ م:وت ى ن:اثها نو ض أيه فلإ يل 

نعمةوهز0 ، والمالك العزة نعمة قتالك، ، النعمتن ين كبير ففرق 
.به أحق كان حيث النداء فوصع ، الذلة من النجاة 

بهمأ،وأشدوايدبمئوأ أن غثث،لإ أممه لسهءءاة ادئوتى ؤو1إنت وقال 
[.٦٧]البقرة: سثنآٌتبى4 

والتشنيعلهم الذم مواقف، من هذا أن ذللا، ، قوم( )يا لهم؛ يقل فلم 
أناممه فأراد ، فيهافادارووا نقنا قتلوا فقد سيئاتهم، وذكر عليهم 

قومايشرف، لا مما البقرة أمر من ، معروفهو ما فذكر القاتل، يستخرج 
•القاتل ليستخرج بذبحيا أمرهم بل قوم، ريا ٠ لهم يقل فلم ، ذكرْ 

واتخذوْبحده من الحجل عبدوا وقد ربه مناجاة من عودته بعد وقال 
^^_قئشةآملثنإلها• 

ئرن،، أفلملمثد. مع محإلأعث1في ؛ Tj،^ftإك< مادئئمث، وادإ 
آمحدرأآقن آلن:هميرك.،١٤ أر؛كم وأتت  siوأد۶^٠١ وبج، ل أعفر 

هآلثمرن ٤^، وقد'إك الدبا لثوء ؤا وذدت ربهم من ءمبمب سينالإ آنمجل 
[.١٥٢- ١٥٠]الأعراف: 

لأنوذلك، ؛ بعدي( محن خلفتموني ما يئقوم )يا لهم: يقل فلم 
منغفستإ سينالهم بالهم لهم وتوعد وتأنسبا شديد غضتا موقفا ا الوقف



آدبمحألآُث،^^؛^ ١٠م  ٢٩٢
فلا، ولأخيه له المغفرة محللب وتخصيص ، الدنيا الحياة في وذلة ربهم 

إليه.ينبهم وأن قوم( ريا ت لهم يقول أن يناب 

آحر•موطن ش ه نفالموقف هدا فى قال ولكنه تقول: وقد 
ينشرلمبمؤء مش قد وإذ ءؤ ت البقرة محورة في قال فقد ، قوم، ريا 

الفرق؟فما [ ٥٤: ^يمإتابءو^أإتحمآعابآبي؛"مه
مافإن ، الأخر عن مختلف منهما كل فير والمقام المياق أن والحق 

فإنهاالبقرة آية أما الغضب. شدة وض الحدث وقت ض كان لأعراف اض 
،التوبة إر ودعوتهم الغضب هدوء وبعد بمدة الحدث بعد وغ ما تذكر 

نفه؛البقرة محياق ض الله قال فقد ، عنهم الله عفا بعدما وقعت إنها بل 
عموثاسمؤيتإؤ،م نقذبُالعجلثىبمدهءوأنم م وله إذزعديأمؤىوؤ 

ءفاأنه ّمحانه فدكر [ ٥٢. ٥١ل\وقوأ: قلإثو0ة لخلكم ه يمو نن نم 
والثانيالعصية، أثناء ض الأول فالمقام ، مختلفان فالمقامان عنهم. 

موطنه.تحبير كل فناسب العفو، بحد 

علؤرالنعم تعداد ض العموم علؤر البقرة ش الياق أن إر إضافة هذا 
علهمرالبقرة ض الكلام افتتح فإنه ، الأعراف ش ما بخلاق امحرائيل، يني 
يمدكآدأوم_أ عوؤذ آنحغ آيآ نني آدمحأ يبى ؤ ت بقوله إسرائيل بني 

حادثةيذكر أن قبل ذلك بعد وقال [ ٤٠:؛ ٠٢٠٠١١]ظوقئولإه يلان أوف,بمدكم 
العجل:

وعفاعليهم اش أنعم الذين إسرائيل بني يدعو إذن فموسى [ ٤٧]القرة: 
•الأعراف ؤي ما بخلاف ، قوم( ريا يقول: أن فناسب عنهم، 

أفهتلمى وهد ينمومحِيأمذوني ؤ ت الصف محورة ض لهم قال وقد 
لقلوبهم.وتليينا لهم استعهلافا قوم، ييا فناداهم رسولأشإيءكم؟اآ 



٢٩٣ ٠٠المعد سورة 

،َمء> استمرارعلى للدلالة اذيتموني( )لم يقل: ^ولمدردرنفي٢ولم قال: ثم 
اللام.عليه له الأذى 

ليدل)إليكم( هقال: \ثقإق^ءغلإآؤرثول ءؤرملوقال؛ 
وهو، خاصةإسرائيل لبني هي ؤإنما للبشر عامة ليت رمحالته أن على 
محمد.سيدنا قيل الرسل شأن 

>ققاناواائهمحثمه
وفاقاحزاء ذك فكان محه، قلوبهم اممه أمال الحق عن مالوا فلما أي 
أحدا.يفللم لا افه فإن زيغهم، بسبب 

a)محق، معأتى ان ذللن ، المناسب هو لأنه يالفق وصفهم احتار 
حرجتإذا الرؤلبة( )مشت مجن المعنى وأصل ، الحق الهلريق عن حرج 

وصفهمفكان ، محه ومالوا الحق الهلريق عن حرجوا فهم ، قشرها من 
٠ايصا الهلريق عن ئموج الفق لأن ؛ اسب بالفسق 

رمووأثإ3ؤسنهاكالث0بمئيراآاوط JrJ*ءمىآ؛ن ، ١١٠^٧٠ 
هأكئذت<ةزأثداسخرية. ئث1تئم ص ينبمدكاممُ 

٠الصارى يقول كما الله ابن لى انه على ليدل أمه إلى عسى سب 
ليسلأنه موسى؛ قال كما قوم( )يا لهم: يقل ؤثيإشلهولم وقال؛ 

أب.لعيسى وليس منهم، أبوه كان من الرجل قوم فان فيهم، نسب له 
يردلم مجوسي أن كما ، قوم( )يا ناداهم أن الكريم القرآن في مرة يرد ولم 
إلىعيسى به ونقومه، إسرائيل بتي فإن إسرائيل( بمي زيا ناداهم أن مرة 
ثمأمه إلى ينسيه أن يحن لا فإنه قوم( )يا • مناداتهم؛لعال>م تمهيال• أمه 



٠ ٢٩٤
ؤمحال: إنما راوقل )الكشاف(: في جاء قوم(. )ا لهم يقول 
فيكونوافيهم له نسب لا لأنه موسى قال كما قوم( )يا يقلI ولم 

قبله،موسى قال كما بهم، رسالته فخص إوره آس رمول إي ؤ ت وقال 
خاصة.إسرائيل لبتي رسالته أن على ليدل 

•وقوله • موسى بنبوة مديق ه آهمبي ين يدئ بثن ثا نصذقا ءؤ وقوله! 
،محمد سيدنا الخاتم يالنبي تشير لهمده آسمهُ بمدى ين اي، يسؤلؤ مبن/إ مؤ 

السلام.عليه أيصا أممائه)أحمد( ومن 
بهمايجئ ولم الحال على منصوبين و)مبشتا( )ممدئا( بقوله; وجاء 
،به أرمل مما ذللث، أن على ليدل وذللث، الأحبار، تعدد على مرفوعين 

ذللث،فدل ، افه( )رسول فيهما والعامل حالان، و)مبشتا( )مصدقا( فإن 
يمدلم بالر؛ع قالهما ولو • بها أرسل التي الرسالة أمور من هدين أن على 
يدللثج.ه نفعن أحبر أنه لأفاد بل ، تنصيصاذللث، 

نبي؛بينهما ليس أنه على ليدل )يعدى( يقلI ولم ثن ؤ وقال: 
)من(دون من وأما)يحد( ، البعديةفي الغاية ابتداء تفيد )من( لأن وذللث، 

والبعيدة.القريبة الثعدية فتحتمل 

جاءهملما أي اللام، عليه عسى به المقصود يكون أن يحتمل هازا 
المؤيدالممجزامحثؤ وهي بشارته وصدق رسالته صدق على الدالة Jالثيناتا 

قالواالاياتؤ من وغيرها والأبرص الأكمه ؤإبراء الموتى إحياء نحو من بها 
•مسن ه^،ا 

٩٨؛/الكشاف 



٢٩٥■^٠ الصد سورة 

البينانحاءهم لما أي ، محمدا به المقصود يكون أن يحتمل كما 
مبين.محر هدا •' قالوا يالبثارة المقصود هو ه^وأنه صدقه على الدالة 

صحرهدا يالبينات؛ حاءهم لما قالوا عيسى إليهم أرل من فإن 
ه.نفالقول قالوا س محمد قوم وكيلك ، مبين 

طظفادمثه،دبى؛ في تحال نال 
•١١.]

سنر,؛١^٠ هتدآ إن لنا شثؤ َكمثؤأ أؤ؛0 وقال ؤ محمد؛ في وقال 
الدؤ،إ همإدا . مح؟نكت؛لثل ؤ ت ة2ن؛\ فيه وقال ، [ ٤٣]ّبأ: ه ين 

هين سنر ؛الأ هتدآ إذ ؤقالوأ . .ظتذوذ ءايه أمحإ نإدا . ٤^٠ 
آا_ها[.]اكاظت:

هوت ررقيل ه إكثت -ءآءثم ت قوله في الكبير( )الممسير في حاء 
محمدا،هو وقيل عسى، 

)حاءهم(في المرفؤع الضمير أن >رالفإاهر المحيتل(; رالثحر في وجاء 
رأحمدا، على يعود وقيل؛ عنه، المحدث لأنه عيي على يعود 

أقوام:ثلاثة مرت الي الأيات في ذكر لقد 
ؤكاةاآؤبمءامنو١ه،وهوقول: محمد قوم من آمن من هم الأول؛ 

ممنكانوا سواء المكذبون وهم والاحرون؛ موص، قوم همم والثاني• 
•محمد إليهم أرمل ممن أم عيس إليهم أرمل 

وأؤلوعيمأفضالهم هم فالأولون والطاعة، الإيمان بحب ورتبهم 
•كمر من ثم موس، قوم ثم ض، 

.٣١٥/٢٩الميرامح)١( 
.١٦٦البحرالمصل•ا/)٢( 



|محيآلآظ^^إلأنتهيإ ٠  ٢٩٦
Iقوله وهو السورة مفتح مع يتناب الترتيب هدا أن إلى إصافة هذا 

فيالمسبحين ذكر أن بعد فإنه ، آ؛ؤنزه ق وما ألثتوت ؤ، هوما ح بؤ 
وهمواختيارا طوعا الأرض في يسبحونه بمن بدأ والأرض الماوات 
فيالله بحون يفهم ، له نسبيحا الذكورين أكثر وهم ، بمحمد المؤمنون 
•الأوقات من ذلك غير وفي المجود وأدبار صلواتهم 

قوموهم الطاعة عن وأنأى بيحا تأقل آخرين قوم إلى انممل ثم 
هذاي،ُريقهؤ ت وقالوا الكذب اممه على وافتروا عموا الذين نم ، موسى 

هممن ثم ، الهلاءة في يلونهم الذين ثم ، والعباد الجماعات بأطؤع فبدأ 
أعلم.والله الطاعن، عن أبحد 

ءأي

آمحم;يدي لا ثآثث آلإتلم قق.إث، محبمو آذءب آس عق آفركش مش أطلأِ من وؤ 
إخهب١! ألة1دإل 

الإسلامإلى يدعى وهو الكذب افه على يفتري ممن أظلم نمة ليس أي 
ساحرهو أو ، بالبشارة الممصود هو ليس محمدا إن ت فيقول الحق الله دين 

فيفللمونالحق الدين هو به حاء الذي وأن صادق بأنه علمه ْع ، كذاب 
الهدىيحرمونها لأنهم هم أنفيظلون فهم ، وغيرهم مهم أنقبذلك 

لأنهمغيرهم ويفللمون ، الوار دار ويدخلونها التهلكة موارد ويوردونها 
أوزارومن أوزارهم فيحملون الله دين في الدخول من لمنعهم سنا يكونون 
)التحريرفي حاء • الكذب إلى بته ينالرسول ويفللمون ، أتثاعهم 

أظلمكانوا راؤإنما ت ء آوهن آهمكش أطلنمش وس ؤ ت قوله في والتنوير( 
هو: قالواإذ فيه، ليس ما إلى بته بنه الرسول ظلوا لأنهم الناس 

الناسوظلوا . . النجاة. لها يتوحوا لم إذ سهم أنفوظلوا ساحر، 



٢٩٧الحيف سورة 

التوراةفي جاءت التي الأحبار ؛إخقاء ومحللموم التتكديب عالي حمالهم 
لُوالإتجل'ر

رولأيقل ولم الاستفهام مخرج فأخرجه .ه ..ؤرسأطلأِ ت وقال 
بالاجابةالسامع ليشارك وذك ، ذلك نحو أو ( . . افترى. ممن أظالم 

أظلمأحد لا فيقول: الكذب اممه عالي افترى ممن أظالم لا أن ه بنفوليقرر 
اشعلى افترى ممن أظلم )ولا •' فيقول بدلك اممه يخبر أن بدل فإنه منه، 

ه.بنفذلك السامع يقرر الكازب( 

لأنه؛ للأية ختاما الهداية نفي يصن اشخذه س وكي وقال! 
الهدىنفي فاسب الهدى، إلى يدعى أي ه آلإنو أق,إل ؤوئر قال: 
لألهم^^^١٠يلندىألممآلششنه مومىت أصحاب في قال كما عنه، 
عنهمالهدى فنفى ، فضلواعنه مالوا أي الحق، طريق عن زاغوا 

•بالفق ووصفهم 
سؤالان!ههنا ت تقول وقد 

فيقال فقد ، أأحر موطن في أكده كما الهداية نفي يؤكد لهإ بأ ■' الأول 
طإيميي ألثاس نبجل حقذبا أممه عل أنرئ أظلاثمن ئص ؤ I الأنعام سورة 

بإنالهداية نفي فأكد ، [ ١٤٤]\لأيم: i ألفسئ ٣ يموى لا ه إن 
فقال:

لا؛يديأدلت إن ؤ الأية: هد0 خاتمة في قال أنه هو الأحر: والسؤال 
الخاتمة،هدْ بغير متثابهة آيات في ختمها حين في ه. آلظديرى> ألموم 

َكذياأوكدب,بمامحيأف مل أئرئ ومذأظلامثن ؤ : الأنعام سورة في قآل فقد 
عنهم.الفلاح ينفي [فختمها ٢١إدملأمحآضمونهتالأسام: 

.الحريرواكويرا/آا/ا<يا



٠ ٢٩٨
َةرثأز حقد؛ عزآس ثذأظلايشآصن> ؤ مكانآخرا في وقال 

المجرمين فماهم [ ١٧]يونس: محخ لا إكم ماينهء 
ظالمين•

عدآشق منن أطام رنن ؤ ت فقال كافرين سماهم آخر موطن وفي 
هاشتمغلأ مثوى جهم ف أثس جآءْئ ٥ إلض كلب أو يكذ، 

٦٨.]

عدأشيخنأقن ^م ؤ ت بقوله يكتفي بل بشيء يعقب لا وأحيائا 
كله؟ذلك في السب فما ، ١ ٥ الأية - الكهف في ورد كما كذبه 

والمقام،السياق يقتضيه ما بحب يكون إنما تعبير كل أن ت والجواب 
يؤكد؟لم التوكيد يقتض لم ؤإن أكد، موى- إلى الآكلأم احتاج فإذا 

يقتضيهما حب على بها وصفهم ما بصفة يصمهم أن اقتضى ؤإذا 
ذلك!إيضاح وإليك ، السياق 

jCjOألثاس نبجل حقدبا أش عد أنرئ يخين أظلا ئس ؤ ت تعالى قال 
الهدايةنمي فأكد ، [ ١٤٤; ٣٧١١١]ألوت؛ يدي لأ أق ؤ ءي 

ثثرعازهلملألثاس ؤ قوله; الصف آية على زاد لأنه وذلك ؛ د)إن( 
علم.بغير الناس يضلون الذين لهؤلاء الهداية نفي تأكيد ذلك فاقتضى 
آيةفي ونكره الصف آية ش رالكذب( عرف أنه إلى إضافة هدا 

فيوقال مملأنيأةيءز٢شاممبه، ءؤ ت الصف في فقال الأنعام، 
أنالعلوم ومن ، ه ٍفدبا أش عد أنرئ يخن أظلا ئس ؤ ت الأنعام 

،عزفه معين أمر فى الافتراء كان فإذا ، نكرة و)كدبا( معرفة، )الكذب( 
,، نكرا معين شيء في ينحصر لم عاما الافتراء كان ؤإن 

ومابعدها. ١٣٧ا/معازاكحو انظر )١( 



٢٩٩ ٠٠سدورةاامLف 

عزفهبه والتبشر محمد التي بصفة مجتعلئا الصف آية فى الافتراء لكن فلما 
،الأنعام آية في ونكر'الكاوب ، ه ألءب آس مل آئركنح أظثريمن رس ؤ ت فقال 

ينحمرولا مختلفة ونواح متعددة أمور في كدتا اممه على يفترون لأنهم 
•أحرى جهة ْن أيصا الهداية نفي تأكيد ذلك فاقضي ، معين أمر في 

وذلك، السياق يقتضيه ما يحب الفلاح يعدم أحيائا بمنهم وهو 
يملآئرئ ومذأظلاثني( لايؤيزن. يثن أئ؛ذايتوأأث-مم ؤ ث تعالى قوله نحو 
٢[.١ - ٢ ٠ ]الأنعام; ^؛٦يمفحآلهلتلمونه أوَقبآثم

يثؤحلا إثم ؤ يقول! أن ناب ه أسأم حسموأ ءؤأل؛دا قال! فلما 
فمنأنمهم، وهو شيء أثمن خسروا لأنهم عنهم الفلاح أكلثينون4فنفى 

أخرى،جهة من الفلاح يأتيه قد مالأ يخر الذي فإن الفلاح؟ يأتيهم أين 
لهتعد ولم الفلاح يأتي أين ؤإلى الفلاح يأتيه فكيف ه نفخر الذي أما 

للدلالةالشأن ضمير وحاء يإن الكلام أكد وليلك ، خرئ فإنه نفس؟ 
ؤإو/لأبمؤحألهلتدمونه.فقال! الفلاح وعدم الحارة عظم على 

لعنةعليهم فيجعل فلاحهم وعدم وعقوبتهم خسرانهم في يزيد وقد 
أطلاخبآه/_ئعقآثوصقدؤآؤكدفءؤتعالى! قوله نحو وذلك ، اطه 

مالأحنف ؛هم ^^١ ^،^١ آممه سهل عن بمدون آؤ؛ن ئ أظكث و آثم 
السوء،أوصاف في غيرهم على زادوا هؤلاء فإن [، ١٩-  ١٨]هود: َةف،ذاه 

أنهم:ذكر فقد 
كدتا.اف على افتروا - ١ 

اممه.سبيل عن بمدون وأنهم - ٢ 
•عوجا ٣-ومحغونها 

•كافرون هم وهم -٤ 



٣٠ ءمحإلإصأئم ٠ 

كما، الأخرين هم وكانوا العياب ومضاعفه اللعنة بذلك فاستحقوا 
رما ٧٥١ؤ منيتيدك> ذيإ إم ؤإ؛لئ ؤ بعدها؛ الي الأية في تعالى قال 

رماآلننع ماَلكمإ العياب ثم أزلعءّيصعق بن أف درن من كر كاف 
محقامرأما عنثم وصل آنمسيم شف أل؛بم، أركش . .جمثون حقامإ 

.[ ٢٢- ٢ • محت(آلأمحوث4 
ماحسب فذلك ، ذلك غير أو كافرون أو مجرمون بأنهم وصفهم وأما 

■الكلام سياق يقتضعيه 

ثاثغءد=فذباآزكدث عزأف آئرى مش أظلا ثق ؤ تعالى؛ مال 
وذلكمجرمون، بأنهم فوصفهم [ ١٧لوض: ألثمموىه ينيخ لا إنه, 
ؤقبلها; الآية في ذكر لأنه 

،[١٣س؛ 
َكثإكمحنىءؤ فقال: بالإحرام ووصفهم بفللمهم آهذكهم أنه ذكر لما فانه 

بالإحرامأولئك من أظلم هم الذين هؤلاء وصف ناب أللوم 
الإكثز َكدبش.بماينًوة أز ء=قذبا \د عز آهازكن> مم أطلا ص ءؤ فمال! 
•أنممحى4 يئبخ 

المفترين،هؤلأء من أظلم أحد لا يعني ه أطلا ثذ ؤ وقوله؛ 
العزة,رب أهلكهم الدين كالأولين بالإجرام الوصف فاستحقوا 
٠٣أوَةدب؛حفز، أقم٤ايمزأف مش ثمذمملم ؤ أحرى؛ آية في وقال 

؛بالكفر فوصفهم [ ٦٨]المكيون: مثؤمح، جهم فا ألإم، ■٠اءهث ثا 
بكنمهأناثهلليفينؤنؤينمةأق ؤ قوله; الأية هده قبل تقدم لأنه وذلك 

وهو، اممه بتحمة وكفروا بالباطل أمنوا أنهم تقدم لما فإنه ، [ ٦٧]العنكبوت; 
مئؤىحهم ق آآيس ؤ فقال; بالكفر يصفهم أن ناسب الحق، الدين 



٣٠١الصفا وسوره 

قال، والساق المقام ماشضيه أيصا فذلك بشيء التعقيب عدم وأما 
يمملنءلتؤص يأميى زلا دونهءءالهه ين امحدوأ ثولأءمتنا ؤ تعالى• 

[.١٥]الكهف؛ ^^إيخن^غةاو^شكذد١ه 
أنبوسعهم ليس وهؤلاء ، الكهف أصحاب الفتية هم هنا والقائل 

لمولذا ، اممه إلى ذلك علم فإن ، لا أم قومهم سيهدي افه كان إن يقرروا 
فناب•' بقولهم الوصف يتعدوا 

.مومحلنه تعبير كل 

آليثلأولوءمْ ممحمح، م تأس >أمثبؤم آؤ لقفمأرور ِ ؤ
.محمد صفة ؤإحفاءهم تكذيبهم، فمثل ، بهم تهكم هذا 

نورينفخ بمن مبين، سحر إنه وقولهم يه، جاء الذي الحق ؤإنكارهم 
محمدبه حاء ما أن على ليدل ءؤورآث؟بم وقال: ، ليهلفئهايقمه الشمس 

يهلفأ،أن عن أنأى اف نور وأن الخلق، يه ليهدي سبحانه نوره هو إنما 
ويحتجبمبتعيبمب مس اللأن مس؛ النور من إنارة واسي تمكنا اكر فهو 

أحد.يهلفئه ولا شيء يحجبه فلا اممه نور أما ، نورهما
للتوكيد،المفعول فى زائدة تكون أن يحتمل )ليهلفئوا( فى واللام 

افه(.نور يهلفئوا أن وأصله)يريدون 

كلأن بمعنى الغرض، لهذا إرادتهم أي للتعليل، تكون أن وتحتمل 
•الغرض لهن-ا مصروف همهم 

أنيريدون أصاله; ه أق >وو ِؤظفمأ )الكشاف( فى حاء 
الإرادةفعل 0ع زيدت اللام هذه وكان براءة. محورة في حاء كما ، يهلفثوا
ؤإٍلفاء. . لإكرامك. حثتلئ، قولك: في الإرادة معنى ْن فيها لما تاكيدا 



٠ ٣٠٢
القرآن:في بقولهم الإسلام إبطال إرادتهم في بهم تهكم بأفواههم اض نور 

بفيهالثمس نور في ينفخ من يحال حالهم مثلت ، سحر( )هدا 
.لص«لا،

يهلنثوايورأسأف يريدو؛ك> ؤ ت التوبة ٌورة فى قال لقد • تقول وقد 
الفرق؟فما اش( نور ليطفتوا )يريدون 1 يقل ولم [ ٣٢تاكو؛ة؛ لأهوههنه 

وقدللتوكيال، الإرادة فعل مفعول مع بها يذض اللام أن ت والجواب 
)رفيم إنما فيها السياق أن ذلك التوكيد، الصف آية في السياق اقتضى 
ينبئهمم،يم أن عيي ثاد وإد ؤ محمد! بمجيء للبثارات الصارى تكذيب 

آسمه!بمدى ثن إفأ وم؛ذرإرسوإا أشبة ين يدي بثن ثا اؤءنصيها إؤارّودآس يل إسى 
نهوآفمكدوأس أطلأِبعتي وس ثارأه؛داسترشن. أكثت أخمدقها1تآتهم 

مرري٠،؛^ ثأس أف رر ,بمنمأ آمهزي ب ألإسل؛ئةك ق؛ئإق 
^^ءمهممثوذهتاس:أ_م[.

كتبهمفي الواردة للبشارة المحارى فتكذيب الإسلام، هو الله ونور 
التوكيد.على الدالة باللام فجاء اممه، نور إمحلناء منه القصد 

الآخر سياق في الأية ذكرت وقد ، مختلف فالمياق التوبة آية في وأما 
أيديع-رأرآئ ألتهود رهاثي■ ءؤ تعالى؛ قال ، التوكيد هذا مثل إلى يحتاج 
بأمبمهسثرم_لهمّ آس أ؛رن\ ألمسح ألثصثرى وهائي، 

ابمكآمريموألمسيح أش دوُب ين أييثا، وةثثه-م آثكذوأأح-سارهم 
^لأهمضئُئا

•م_اما.عغثوث4لاكوة: 

.الكثاف؛/ا'ا،;١( 



٣٠٣ ٠٠الصف سررة 

فجاءتكذيبها ومحاولة المبوة إلى متجه الصف آيات في فالياق 
اليهودمعتقدات على العي في اكوبة آيات في والسياق ، باللام 

فيالزائدة باللام فجاء ، والرهبان والأحبار والمسيح عزير في وانمارى 
الأيةفي بها يأت ولم والإسلام، محمد نبوة على الكلام لأن الأولى الأية 

.٢١١مختلفار السياق لأن الثانية 

فىوالصارى اليهود على الرد موطن فى أنه ثانية ناحية من ترى ألا ثم 
أ؛-روأإلأرنا ؤ فقالI التوكيد يقتضي الأمر لأن باللام جاء باق شركهم 

الئاثتآه.ضِوا
ورؤ؛رةونبجمأ ت قوله في للاختصاص الزائدة باللام جاء كيف فانظر 

السياقلأن ه ثآ ن.ءح.إثئها ِبمشدآاإلأ أم-ررأ رنا ؤ : وةوله ه أث 
يقتضيه؟.لا الذي الموطن فى وحيفها ذلك، يقتضى 

الفاعلباسم فجاء ه لوري مم تاثث ؤ قال; أنه أيصا ذلك على ويدلك 
فىقال حين في واستقر. ثبت الأمر أن بمعنى ، )متم( الثبوت على الدال 
مسبوقاالمضايع بالفعل فجاء آ0بيتّمحْأه وبأ؛ث>\أسإلأ ؤ ت الوبة سورة 

اكاصثة)أن( فإن ، الاستقبال على تمحيص وهذا ه سؤ أن ؤ الاصة بان 
•أعلم وافه آكل، الصف في ما فكان ، الاستقبال حروف من للمضائ 

الذيفإن ، لفعلهم المضحكة الصورة على ليدل )بأفواههم( وقال؛ 
بالةينفخوا لم فهم ، منه للسخرية مثار ليظفئها الشمس نور في بفجه ينفح 
بأفواههم.يل اطه نور يهلفئون لعلهم مثلا قوي دفع ذات 

اممهعلى وافتراءهم تكذيبهم ذكر أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
المحاربةمن كله وهذا ه، هداسهريق ؤ بالسنان: حاءهم محدما وقولهم 

.عابياكمم'اخ_آد.)١( 



ءئسإؤإ٠  ٣٠٤
وعدما اض أنجز وقد أعلم. واممه ، لدلك )بأفواههم( فقال؛ ، بالأفواه 

•الكافرين أنف وأرغم نورْ وأتم 

َئْوؤ ملء أ!دن عق ثهنث م ودين آتوئ رسمحلم أهل ٢^ هو ءؤ 
آلقوث.

ولمرّءأمه أنبمل هو ؤ ت فقال تعالى صميرْ إلى الرسول أصاف 
وذلكالرسول( أرمل الذي )هو أو محمدا( أرمل الذي رهو يقل• 

فىوالماس ، رسوله فإنه وناصرْ ومعزه حافظه أنه على وللدلألة لتكريمه 
إلىأصافه وقد باض يىك؛ف ؤيمحرونهم، إليهم يفافون من يحمون العادة 

سبحانه؟ه نف

هيبالهدى والمقصود ، الحق ودين االهل"ى رسوله أرمل أنه ذكر لقد 
والبشارات.والمعجزات البراهين من ه صدقه على تدل التي الل.لأئل 

السابقةالأمم عن به أحبر ما مثل من رسول أنه على يدل هوما فالهدى 
بهابثر الش والبثارات أحبر، كما فكان المتقبل في سيكون وعما 

أهلمن العلم أوتوا الذين وأن وصفاته، اسمه ذكر من السابقون الأنبياء 
علىيدل مما الدلال من وغيرها أبناءهم، يعرفون كما يعرفونه الكتاب 

•الحق إلى الناس يهدي الذي الهدى من وهو ، حما اض رسول أنه 
والشرائع.الأحكام من به جاء ما هو الحق ودين 

بهيهدى بما أى آفىأيبلممؤلمإلدكاه هو ررؤ • القدير( )فتح في حاء 
و)دين، لعباده اف سرعها التي والأحكام والمعجزات البراهين من الناس 
.را، وهوالإسلام* الحق( 

.٥ ١ y/٥ القدير يح )١( 



٢٣٠٥^٠ س-ورةالممف 

اللهصلوات الأنبياء حال كمال أن ااواعالم I الكبير( )التغير في وحاء 
أمور:بمجمؤع إلا تحصل لا عليهم 

ؤأنثزطم; قوله من وهوالمراد ، والمعجزات الدلائل كثرة I أولها 

موصوفةكونها أحد لكل يظهر أمور على مشتملا دينه كون • وثانيها 
،والأخرة الدنيا في المنفعة وموافقة الحكمة ومaلارقة والصلاح بالصواب 

آوه®^ ؤ قول؛ س المرب وهو 
وقد• الحق دين مول إلى مدعاْ لأنه الحق دين على الهدى قدم وقد 

حرتالأفاقة وهده ؤوي_و(ألإزأه، فقال: )الحق( إلى )الدين( أصاف 
حيثالحق إلى الدين أصاف فقد الامحلراد، سيل على الكريم القرآن فى 

كلمةإلى أصافه إذا إلا بالحق الدين يصف ولم الكريم، القرآن قي اجتمعا 
أدحىهن أث، أن همتتمث آلص دثهم آثث يقم يتيم ؤ • تعالى كقوله أحرى 

[.٢٥]الزر: أليق4 
ماغير وهو والحساب، الجزاء بمعنى هده النور آية في و)الدين( 

دلالة:من أكثر لها الحق إلى الدين ؤإصافة معان. من فيه نحن 
الحق،ه نفاممه محمى وقد تعالى. الله أسماء من الحق أن •' منها 
وقال!٦[، ]الحج؛ ه ئننز هو آثت دلك؛اف ؤ فقال! بالحق ه نفووصف 

ممؤأوتي هنالأف ؤ ونال! [، ٢٥]النور: هو'ألص أس أف تمن إؤ 
)دينقال: كأنه كان الحق إلى الدين أصاف فلما [ ٤٤الكهف: ]٠ 

الحق.الدين هو بل ، حقا دينه كان الحق هو الله كان ولما ، الله( 

دينأنه تعنى الحق إلى الدين فإصافة ، الماؤلل نقيض الحق أن ومنها! 

الضرالكجم1ا/اف)١( 



آديمح|لآزد٠  ٣٠٦
،الحق طريق هذا • تقول كما ، الباطل دين وليس وشريعته والعدل الحق 
اياطل•طريق وذلك 

إلىالموصوف إصافة باب من يكون أن يحتمل ذلك أن • ومّها 
،الاحرة ودار ، الحصد وحب ، الجامع مجد ت كقولهم ، صفته 

أتهفيفيد ، تقدير غير على أو ، مضاف تقدير على ، الغربي وجانب 
حال.أية على الحق بصفة موصوف 

جمعقد فتكون الحق، الدين وهو الحق، دين وهو الله، دين فهو 
الحق()الدين ت فقال بالحق الدين وصف ولو معنى• من أكثر بالإضافة 

.المعاني هده أكثر لفات 
ؤوثزحكيهآلكتيذه،بقوله: المابقة الأية حتمت ولم تقول! وقد 
ؤولوَئ_هآلمئغرنه؟I بقوله الأية هده وحتمت 

أصلأن ذلك ، فيها ورد لما مناسبة آية كل خاتمة أن والجواب! 
؛كافنا الزايع سمي ومنه ، وغطى متر إذا كفر من اللغة في الكافر معنى 

فيه.ما يستر لأنه كافتا الليل وسمي ، ويغطيه الحب يستر لأنه 
ذلكمصي كان ؤمدوفِثءمإهمتأسه; قال فلما الغللمة، والكفر: 

اللغوي،بالمعنى كفرا ذلك فكان ، ظلاماالنور يبدلوا أن يريدون أنهم 
أنب.ههنا أ3ؤ؛وو0ه وأويتقيه رؤ قوله: فكان 

فكلالشرك، من أعم الكفر أن أحرى ناحية ومن ، ناحيةمن هذا 
والدين،الرسول من أعم النور وأن ، مشركاكافر كل وليس كافر مشرك 
ذكرالنور ذكر فلما الخاص، بمقابل والخاص العام، بمقابل العام فجعل 

الشرك.مقابله في ذكر والدين الرسول ذكر ولما الكفر، مقابله في 
ءؤوثرتتتقرهالتقدمة: الأية فى راقال الكبير(: )التفسير في حاء 

فيه؟الحكمة فما رلوَؤأآلمئةنه ءؤ المتأحرة: في وقال آلىثري<ه، 



٣٠٧سورةااممف 

منوذلك ، الكتاب وهو إليه أنزل وما الرسول أنكروا إنهم •' فنقول 
ؤولوً=قمّهنال: فلهيا النعم، كفران في كلهم والكافرون اف، نعم 

الكافرينمن والمراد المشرك، لففل محن أعم الكافر لمقل ولأن آاكفثو0ه 
بهواللائق ، وإءلماءْ النور ذكر وهنا والمشركون، والتماري اليهود ههنا 

.. واكغطية. الستر لأنه الكفر؛ 

منزلةوذلك الحق، ودين والإرمال الرسول ذكر الثانية الأية وفي 
.. تعالى. اض على اعتراض وهي اللام، عليه للرسول عغليمة 

الدينمن أعم النور كان ولما • • • الشرك من قريب والاعتراهمر 
الإسلام،مخالفي حميع هم الذين بالكافرين قابله حرم لا والرسول 
همالذين بالمشركين قابله النور من أحص والدين والرسول والإرسال 

أحصمنالكامين«را/

•وهم، الأيّيز، بين، التمثر تناسب في نذكرها لعليفة وهناك 
وقال، ٨[ ; ]الصف ِلقفمأور يردون ؤ ت السابقة الأية في قال أنه - ١ 

الهدىبإزاء النور فجعل • آلهدمح،ه يبمؤلم أتبمل، 'ألنتم، هو ءؤ • الأية هذه في 
قالكما ، بالنور يهتدون إنما والخلق ، للهدى هو إنما النور أن ذلك 

وقال"، [ ٥٢الثوري؛ 1 عبادناه من يشاء من ع به ثندكا ممل جعلثته ؤإبزك ؤ تعالى• 
تبأثث- د يهدى ق بيبمج وًكثب محت آش نث حتاآحقم د هؤ 

ألْللثتإكآننورمن وبجممج4م آلثلنءّ نثل يخلاص أئح 
ها_1اا.سإل،مخطمحقيج-ه 

ينشمإ ؤثةون فقال: الابقة الأية فى اض إلى المور أصاف . ٢ 

(١;



٣٠٨

^ؤىهو ؤ I فقال الأية هذه فى محبحانه ه نفإلى الرسول وأصاف ،
أرثث(رطه.

الأية;هذه في وقال ه ؤرِْء مم قآلده ؤ ت السابقة الأية في قال - ٣ 
الدينعلى وإظهاره محرم يض نورْ b'_؛c َمحءه، ٌ ؤ ؤإقهرُْ 

أعلم.واممه ، كله 
رنؤلمأرست أ$ت< نو ؤ ت الفتح محورة في اممه قال لقد ت تقول قد 
[٢٨]١^: ثه——يداه إش وئق َمح اليمحا هئ ألحن.بمهرُْ الهدئ 

فلم، والتوبة انحف سورتي في قال كما ه آلمئجن َرْ وؤ ؤ ت يقل ولم 
ذاك؟

ولاالمشركين محادة الفتح آية سياق في يذكر لم أنه ت والجواب 
هذهقيل يقل ولم ، والخف التوبة آيتي سياق في ذكر كما محاربتهم 

نحوأو آلكم،0ه وأوحتقتحه لوري م ؤأثه أم؛ههلم أس زر ِلقفمأ يردف ؤ • الأية 
كدصدك>ؤ I نلها قال ؤإنما ، والخف التوبة محورتي فى قال كما ذلك 

محشىءاميث أث، ثأء إن آدصنام آكجد قرحأن الحي ألثءيا رس،وإض آممئ 
صصِشمحذ;ضمما

قالكما ألمئغزه ي وأو ؤ ت يقول أن ذلك يقتض فلم [ ٢٧]\ذةع؛ همبمتاه 
فىالسورتين•

—كماآمتين الحرام المسجد يدحول الوعد الفتح آية قبل ذكر لقد 
فلمالحديبية، صلح في المشركين وبين بينهم بالاتفاق تم وهذا ، — ذكرنا 

أعلم.وافه وجه، كل من ألمنجزه تؤنلوَرْ قول يقتض 



٣٠٩المعف سورة 

ورتوضإؤإهثذخ ألم عدل عك؛مْمنمتؤين ءاموأهللأث| ٢^ ءؤ 
دؤلأؤاؤثقن ثلول. َقم إن حلإد؛ذؤ-%ظ إأنول؛ؤ تيزآس ك وؤبدرط 

أثيم.آذزر دبم، عدم جتت ي، لة آلألمروعث ي ثن ءزى وؤ-بمؤجتيا 

ؤئع1ئنءاضإيآدءقائلا! التشويق بأسلوب امنوا الدين حاحلب 
بالإنجاءوبدأ ، أليم( عداب من )تنجي بأنها التجارة ووصف عك؛ثيزه 

العذابس الجاة أن ذلك ، الخان إدخال ذم قل الأليم لعياب اس 
قيكان ؤإن بعيش يهنا فلن معدنا كان إذا الإنسان فإن ، أهم الأليم 
هوبما فبدأ ، العياب من للاستراحة الموت المرء يتمنى وقد ، النعيم 

الجنةدخول سمى كما ، فوزا العياب من النجاة الله محمى وفد • أهم 
شعفو. ض عياب زف عصهش ا0 أ-غادا إلإ ش ؤ I تعالى قال ، قووا 

وهدا، [ ١٦—١٥ت زالأسام آلموزآلم\نه ودأإك ؤحمم مند سد يوميعنه يصمذ 
التجارة.هده لأصحاب الأول الفوز هو 

فقالبه الممحول وذم سبحانه ه نفإلى )أئن( الفحل أسند وفد 
الاهتمامعلى يدلان به المفعول وذر ه نفإلى الفعل ناد وإّ، رأدلكم( 

إنماينفعه ما على شخنا يدل الذي فإن ، لهم افُ ومحبة المؤمنين بأمر 
ؤإنما، بالإطلاق ألد( رهل ت يقل لم فهو ، المحير له ويْللب له محب هو 

يبناءتدلون( )هل يقل! ولم لهم. الدلالة بتخصيص أدلكم( )هل ت قال 
ه.نفإلى الدلالة أسد ولكن ، مجهولا الدال فيكون للمجهول الفحل 

القائلفيكون أدلكم( هل آمنوا اللين أيها يا رقل يقل• لم إنه ثم 
القائلفآكان ءاموأهل كآبمأ ءؤ قال: وإنما ، الرسول هو والدان 
سبحانه.الله هو للمؤمن والدان 
إمحاضفي دلالته له )تنجيكم( الإنجاء لفعل يه المفعول ذر إن ثم 



هكصأ٢  ٣١٠

لمفهو ، العياب من ينجيهم أن يريد فانه ، للمومين افه وحب النصح 
هم.نجاتهم أراد بل أليم( عذابا من تنجي تجارة على أدلكم )هل ت يقل 

للدلالة، بالتشديد )تنجيكم( يقل ولم ، الجيم بتخفيمط )تنجيكم( وقال! 
آ.العدابر في والمكمثح التلث وعدم الإنجاء سرعة على 

ليشملالعياب( )من يقل• ولم ، العذاب بتنكير عشاه ؤ.ةوأ وقال؛ 
الأليموالعذاب )أليم( بأنه ووصفه ، معينا عذابا يخص ولئلا عذاب كل 
ثمالعذاب. أنولع كل فشمل؛ذلك؛ ، وباطنا وظاهتا و؛ل-نيا يا نفيكون قد 
علىللدلالة وذلك ، الاخرْ في أو الدنيا في يقيده ولم العذاب أطلق إنه 
لممن أما . والاخرْ الدنيا في الأليم العذاب من تنجي التجارة هذه أن 

منفإن ، والآحر٥ الدنيا في العذاب سيعناله فإنه بها يعمل ولم بها ينتفع 
حتىتمتييحه وقد ، وتحقه الغاشمة القوى ستدومه الجهاد يترك 

وماله.دار0 من تخرجه 

لهم:اف وب المؤمنين تكريم على يدل ما كل عن بالأية نمر 
أنعلى للدلالة أدلكم( هل )قل يقل: ولم ه ! ٥١٢يل ؤ قال: فقد - ١ 

رسوله.وليس اف هو ذلك عرض الذي وأن اممه، هو القائل 
التشوض.على الدال ؤءآئققه؛الأّتفهام مآ.وقال: 
نفه.إلى الدلالة ؤأئققه؛إسناد '*آ_وقالث 

الدلالةأن ليفيد المخاطبين بضمير الفعل فقيد ؤأددؤه وقال: - ٤ 
بهم.مختصة 

.يالتشدbJ )تنجيكم( يقل ولم ، بالتخفيفط ٌيكِه ؤ • وقال — ٥ 
علىللدلالة الخاطبين بضمير الإنجاء فقيد ؤ ت وقال - ٦ 

.وط  ٧٥ص القرآنى التعبير ني الكية بلاغي انظر )١( 



٣١١ ٠٠سورةاام1د< 

لهم.المح وإمحاض للمؤمن الخير حب 
أنواعه.كل ليشمل العذاب فكر ءؤ وقال; - ٧ 
منه.كل ليشمل أِني4 ؤ وقال؛ - ٨ 
والاحرة.الدنيا عذاب ليشمل العذاب وأطلق - ٩ 

َكمدتيؤ رأستؤ 1تولآؤ جقرؤ ؤ، وقيدوث ^ ijjأم ؛نرن مؤ 
بالأموالاممه سبيل في والجهاد الإيمان من ذكر بما الجارة فسر 

ورسوله(باق تؤمنوا )أن ت يقل ولم ، أمويبمئمءه مبمؤن ؤ •' فقال والأنفس 
فائدة!من لأكثر وذلك 

محللبأن يض زكان ذكرها كان فلو الاستقبال، تفيد )أن( أن : مها
فييكون أن ينبغي الإيمان أن مع المتقبل، في يكون إنما الإيمان 
الحال.

أنإما المؤول المصدر لكان باض( تؤمنوا )أن قال لو أنه ومنها! 
أن)هي تقدير على ، محذوف مبتدأ عن حيرا أو ، الجارة من بدلا يكون 

كانإذا أنه ذلك ، أولى )أن( ذكر عدم يكون القديرين وعلى ، نؤسم\( 
تقديرعلى ورسوله( باق تؤمنوا أن على أدلكم )هل القدير يكون بدلا 

أنيصح فلا كذلك ذلك كان ؤإذا ، الأول محل إحلاله أو العامل تكرار 
تعنيلا الشيء على الدلالة لأن إلح؛ .ه .دمدآؤ.ظ يثقن ؤ يقول: 
دللتهما فعل صاحبك أن يفد لم حير على امرءا دللت، إذا فإنلث، به، القيام 

الجنةؤإدحال الذنوب غفران يعن لا الجارة هذْ على الدلالة وأن عليه، 
تفقال ، ذللث، إلى يودي الذي هو الجارة بهذه العمل وإنما والمر، 
ذللث،.تفحلون أي و)تجاهدون( )تؤمنون( 



مأ ٣١٢
،نومتوا أن هي أي! ، محذوف متدأ عن حبرا التقدير كان إذا وكيلك 

ذلكؤإنما ، والنصر الجنة ؤإدحال الذنوب مغفرة إلى يودى لا أيما فذلك 
ذلك.تفعلون أي ه . . هث0\لإ. ؤ فقوله: فقط، عاليه دلهم لما تفسير هو 

بمعنىالهللب يفيد )أن( دون من ^ أس.دفيؤن ءؤ •' قوله إن ثم 
امتثلواكأنهم ألهم على للدلالة الخبر إلى الصريح الأمر عن وعدل ، آمنوا

الهللبيمعتى الفعل هذا أن على ويدلك يفعلونه، فهم يه أمرهم لما 
رتومون(يكن لم لو فإنه ، )يغفر( بجزم ه • • ٠ دمأؤ دؤ •' قوله 

•ينجرم)يغفرا لم الطلب بمض 
هلؤ قوله: أعني الاستفهام، وهو الهللب تقدم قد ولكن ت تقول وقد 

•بالجرم إجابته فجاز أدلؤءكبمدِْه 
تستلزملا التجارة على الدلالة فان ذلك، يابى المعنى إن ت فنقول 

ذلكعر ئلوا لأنهم الجثة الماص كل دخل ؤإلأ الجثة، ؤإدخال المغفرة 
هوالطاعة.والمر الجنة إلى يفضي الذي وإنما الوسائل، من بوسيلة 

قلت!الخبر؟ لففل على به جيء لم قلت؛ رافإن I )الكشاف( في جاء 
وجهادإيمان عن يخبر فهو ، امتثل وكانه ، الامتثال بوجوب للإيذان 

،•ر موجودين<ا 
فىوالجهاد ، ورسوله بافه الإيمان وهما! بأمرين المجارة ر فلقد 

الأليمالمذاب ص ينجيان الأمران وهذا ، والأنفس بالأموال اممه مثيل 
•والأحرة الدنيا في ؛أنواعه 
والاستقرارالهلمأنينة على يبعث فإنه الإيمان، وهو الأول؛ أما 
علاقةل )الإيمان( لففل أن و٠لاهر ، اممه بقضاء والرصا الممسي والأمن 

.ا'الكشافأ/«)١( 



٣١٣ ٠٠الصف سورة 

منينجي وهدا وسكينة• أمن في هي إنما المؤمنة فالنفس بالأمن، 
٠عموما الباطن وعذاب مى النفالعذاب 

،ذكرنا كما الظاهر العذاب من ينجي فهو ، الجهاد وهو • الأحر وأما 
هذهأن عر فدل ، ْستفعمة خانعة شعوب تجاهد لا التي الشعوب فإن 

والأحرة.الدنيا في الأليم العذاب من تنجي التجارة 

سيلهغير في جهاد وكل الجهاد، من الغرض لأنه اممه( مثل )في ذكر 
•الأليم العذاب من ينجي ولا جنة إر يفضي لا فهوباؤلل 
.ههنامنهما أهم لأنه والأنفس، الأموال على ؤ وقدم 

فيه آف ثمل ؤ( ؤ قوله: على والأنفس الأموال قدم ولكنه تقول: وقد 
١٣١أوبي؛إة ؤ مثلا؛ )الأنفال( فى قال فقد أحرى، موامحلن 

سورةفي وقال ، [ ٧٢]الأنفال: ه أش سجيز ؤ وأذس؟م يأنوَلهمح رجنهدوأ 
ؤبمنهدمحأبجتابجأ لم دم ورِبمولمحء أثه  ١٣١٠أؤ؛و؛ آلعؤينؤيى إدما ؤ • الحجرات 

فلم[ ١٥]انحجرات:آلمتممؤثه ئم أولتك أق كؤبل ذ وأقهر 
ذاك؟

السياقيقضى فقد السياق، يقتضيه ما يحب ذلاث< أن والجواب: 
•آحر موضع في ناحتوها ويقتضي موضع، في كلمة تقديم 

كانؤإذا المال، ئدم مثلا' وجمعه المال حب في السياق كان فإذا 
منذلك لغير أو ه، أق كمحل ف ؤ ئدم والجهاد القتال في الياق 

ارتقدملأنه المال قدم مثلا الأنفال محورة ففي • والتأحير التقديم مقتضيات 
ردوىعتمألرماهؤ تعار: قوله مثل من والغنيمة والفداء المال ذكر 

ولاؤ وقوله: أنفسهم، به الأسرى فدى الذي المال وهو ، [ ٦٧]الأنفال: 
منأى [ ٦٨: ]الأنفال ه عظم عذاب لغن"م فيما دتسكم بق حمأف تن كثب 



>لمحي؛لآظ،لأ  ٣١

ذلكوغير [، ٦٩ت ]الأنفال ه ثبأ حللا عقنم مما هلوأ ءؤ وقوله! ، الفداء 
ذلكفي اف عاتبهم حتى لهم متللوثا كان المال لأن ههنا، المال فقدم 

يه١٠بالضحية يبدؤوا أن فطلب 
السياقفإن ، والحجرات الصف محورتي في والتأخير القديم وكيلك 

علىالحجرات في الكلام أن ذلك ، قدم ما تقديم يقتضي منهما كل في 
وأن، وأنفسهم أموالهم وهو بهم يتعلق ما فقدم ، وصفتهم المؤمنين 

يتعلقما فقدم أليم عذاب من تنجي الي التجارة على الصف آية في الكلام 
في'سيله في القتال ذكر تقدم أنه إلى إصافة هذا ه. آق سسؤ( ؤ( ؤ وهو بها 

صماسبيلوع ؤا دثتلوُت^> محب أثن إن ؤ • قوله وهو السورة أول 
فاقتضى، القتال ذكر فيه يشع السورة حو وأن ه متصؤمحى نسن 'لأيهر 

أعلم.واف الأموال، على تقديمذلك 

والأنفسبالأموال اف مثيل في والجهاد ورسوله باق الإيمان إن أي 
مثعصالنفوس إلي مكنه القتال أن صحيح والقعود. الراحة إيثار من حير 
آنثمحمأثموعائ آلإتالوهز'محا ؤ'محبؤطإ تعالى: مال كما إليها 

الوأنئنِ بملم وأممة ٣ ثر محبمو سكا دجمأ آن وعس لطم نثر وهو ثيث١ 
الأمةفإن ، ^^١ حثرا المكروه هذا في ولكن [ ٢١٦لالهمْت ثلموث>ه 

الخانعةالقاعدة الأمة بخلاف ، وحقهاها نفتحمى القوية المجاهدة 
غاز.لكل تستحبي فإنها 

حميعهاللأمة الخير أن أراد لأنه ؛ )ذلك( يقل: ولم ؤدألآؤه I وقال 
•محدود لوقت وليس الدوام سل وعلى فئة، أو لفرد وليس 

رذلك(■ وأشار؛آخر موضع في المؤمنين خاطب اش ولكن تقول؛ وقد 

١٩٠-  ١٨٩اكزيل درة ، ٢  ٠٣ينى واظر ،  ١٨٣.٨٢^ ١^ ;١( 
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تى_y؛ ألثسؤو تجيم ادا ءاموأ آه بمي ؤ : تعالى قال فقد ، )ذلكم( ب لا 
هنجم عمض آثت ؤق مدؤأ ؤ هأ وأطلا لآؤ -ثر ئلك تدلأ ءوزم ثرى 

الفرق؟فما [ ١٢]الجائلة: 

عمومهم الجهاد اية المخافن فإن ، ظاهر الفرق أن •' والجواب 
الرسول.مناجاة عند الصدقة تقديم آية بخلاف ، القيامة يوم إلى المؤمنين 
الجهادفإن ، الرسول زمن في حتى أعم الجهاد آية أن إلى إصافة هذا 

يجاهدوقد ، ه ونفبماله اكخمى يجاهد ففد ، والفقير الغنى يثمل 
تتعالى قال كما استء؛لاعته، حب على ه، ينفيجاهل، وقد ، فقهل بماله 

تخصفإنها الصدقة آية بخلاف [، ٤١]اكوبة: ه اب ونتجماثا نفثوأ آؤ 
خاصة.الرسول يناجون الذين الأغنياء 
وجيزةبمدة ذلك بعد نخت هده الصدقة تقديم آية أن إلى إضافة هدا 
ؤءأسمآنمزمإلأتيىت الأية هده بعد تعالى قال فقد ، حكمها وانتهى 

آثةؤأطيمإ الرةزْ وءامأ ألماوه هليمؤإ عوقم ؤثابآس يِسلوإ ههمصدقن؛د 
مهحكمةاية فهي الجهاد اية أما [ ١٣إ ]المجادلة ثملؤزه حهريما ؤأس وئ؛-وإتم 

والله، وأثمل وأعم أهم فيها جاء ما فكان الدين، يوم إلى حكمها ار حم
أعلم.
آ-لىؤدين آلدئ يبمولم ل( أنه-هوآددى ؤ قوله؛ بعد هده الجهاد اية ذكر إن 
يكونإنما لدينه اممه إظهار أن على يدل آلمنلازه َره وؤ َهمء عث،آلنن ثلار 

يظهرلا وحده ذلك فإن ، فحب الحق ودين هدى يكونه لا بالجهاد 
اللهوعد وقد ، سبيلها فى يجاهدون حملة من لها بد لا بل فكرة أو عقيدة 

الأمةهدْ أن علم أنه ذلالث، ومعنى ، كله الدين على دينه ميفلهر بأنه 
دينه.الله يفلهر حتى سبيله قي ستجاهد 

الأيةيعقب ولم ذلك التوبة محورة فى قال افه ولكن تقول؛ وقد 



^^رمحزؤإئ■أ  ٣١٦

هذا؟استدلالاك يمح فكيف بالجهاد 
الجهاديدكر مشحونة التوبة ومورة القول هذا يصح كيف فنقول 

يعدها!وقال حنين، غزوة ذكر الأية تقدم فقد آخرها؟ إلى أولها من والقتال 
\هنولججناحثزم وؤُأتويأ'شمولأهمزن أش لادقموى ؛؛لوا١^■^ قؤ 

وهمبق كثراألجرلإءن حئ أوثرأأليثب ١^•؛^ ين ألحي يئن يد,زث وي 
حقعاكلآ=ىازت>^ئن ؤ ت يعدهاوقال [، ٢٩ناكرة:

تا؛امرأ  ٢١٥^دتأيهثا ؤ يعدها: وقال [، ٣٦بمننلوءأدئاكهلاكوة: 
الأنفثوأؤ [ ٣٨]١^: 

زالوة;ه شنق ثتبمزوه ولأ ضزدظلم محرما ودند؛دل ألسما عثثابا ثني 
ؤآتيوأجثاهانشاب•٤[ ]١^: [ ٣٩

. ٥٢الأية إلى . . [. ٤١]اكوبة: آوه سبيل، ؤ، وقثأؤ إأنوإهً؛ًظم ييهذوأ 
السورةأواخر إلى أيصا والقتال يالجهاد يتعلق ما ذلالث، يحد وذكر 
مآمولحدوأ آلخق1افي نر؛ى ^؛ Cs^ijؤبج ثناوأ ءاموأ آلإن آأآا كؤ 
فيتكون تكاد آخرها إلى أولها من ورة فال[. ١٢٣:^؛؛: ١١]ه 

٠أعلم واض ، قلناه ما فاتضح ، الجهاد 

عدن-ثتت 4 ثه ثنإا ثن محن ذركؤ تنؤ ثقن تؤ 
•دلإكآكوراص.ه 

ءؤمحنوث,بأسونههت قوله أن على يدل وذلك بالجرم، •' قال 
علىليدل ذنويكم( )من I يقل ولم )ذنويكم( ت وقال ٠ إخياوا وليس محللبإ 

ثنءمٍبما ؤونخلكتِجثت ت قال ثم . يعضهالا كلها الذنوب يغفر بدللثخ أنه 
ذنبه.يغفر من عاقبة وتلك، ثنآاآ'لآ-ازه 

المساكنخصت راوإنما محليثة يأنها المساكن ، فوصفه ثبت بمسغا وؤ 
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المفارقةتلك على فوعدوا مساكهم، مفارقة الجهاد في لأن ؛ هايالذكر 
أبدية((اكن بمالمؤقتة 

)عدن(!معنى فان ، أيصا دلالته له ههنا جثت ؤ ذكر واختيار 
الحياةيحب والإنسان ، به أقام إذا بالمكان عدن ت يقال ، والبقاء الإقامة 

أنله فذكر ، فيها وما الحياة مفارقة مفلتة لأنه ؛ القتال ويكره التاء ويؤثر 
فهو، البقاء دار في مكنه من أمحليب مساكن إلى ذاهب هو إنما المجاهد 

عدنوجنات المساكن ذكر فاختيار ، الهليثة والإقامة للتاء يجاهد إذن 
دلالته.له اختيار ههنا 

ماالاختيار هدا ونحو ، والياق المقام يقتضيه ما بدقة يختار والقرآن 
أمحنءاموأي؛ما-محأؤ ت تعالي قوله في ورد 

نرص>محينه ربهر؛بممؤ ؤ ألإخف ر هذ أة بمد دمحع أقفلم 
هعذ1سثل أنث يمده7 آثة إل أبدأ حتييث>ةآ ب مشأِ سث فبما قم وحقت 

النعيمواختيار ، مقيم نعيم فيها جنات لهم أن فدكر ، [ ٢٢- '٢ ت تااتوبة 
مساكهموتركوا هاجروا ّ هؤلاء أن وذلك ، ههنا دلالته له القيم 
فجعلويستريح يقيم أن بد لا الهاجر فإن ، النعيم في الإقامة جزاهم 

القيم.النعيم في ذلك 
ييزهآلمز بلك دؤ 

•وقال ، النار من النجاة هو الأول والفوز ، الثاني الفوز هو وهدا 
كلوأن عيه الفوز نمر على للدلالة رذلكفوز( يقل: ولم ولشآكزر4 

الفوز.عثلمة على للدلالة )العغليم( _ ووصفه؛بفوز، ليس عداه ما 

آيةفي التوبة محورة في وقال ، ءؤ : ههناقال لقد تقول: قد 

١ ٩٥/yaوالتنويرج التحرير 



ءفسصامؤ  ٣١٨
وذلكالفصل بضمير القصر فأكد ه أددظتأز الدون م ودالش ؤ ت بها نبيهة 

ؤأنوثميألى-أنرئيرىآلثقمنيرك>أسهنٍ ؤهإ0أس ت تحال قوله في 

سءآثممىآسءأنشرإ تهيْء ألورثؤوألإنج-لؤآمحزموسأزق 
الفرق؟١[_، ١ ١ ]1^: ^ءود'مهماكورأصئه 

منهما!بكل التعبير وسب الفرق يوضح الصين في الفلر أن ت والجواب 
الخوبة:آية في وقال أمور؛ثوإمحءه، محؤف ؤ I الصف آية في قال لقد - ١ 

يطلبولم منون مؤ بأنهم فوصفهم ه آلثؤمخنثت> يرث< أفرئ أثت ءؤهإ0 
علىالدالة الاسمية يالميغة ذلك وذكر ، إليهوينديهم الإيمان منهم 

٠ا بويال

وقاله، دهذديأفاٌنجفيآش٨^^ؤ الصف! آية في وقال — ٢ 
يثقفلم ه رأموقم أذمت-هر ألمJمت٩رك يرنث\ أفرئ أس هأ0 ؤ I التوبة في 

الصفآية في المدكورون أما ، متهم اممه اشتراها فقد نفس ولا مال لهم 
أنهميذكر فلم ، لهم وأنفهم أموالهم تزال فلا ، بها يجاهدون فهم 

له.باعوها 

آيةفي وقال ، اممه سبيل في يجاهدون أنهم الصف آية في ذكر ء ٣ 
فهوالجهاد أما ، القتل مفلتة والمقاتلة دقءلورك>ؤاثخي-فيأثوه ؤ ت التوبة 

الأنفس.لاثتراء مناسب )يقاتلون( ت وقوله ، القتال ومنه عام 
آيةفي ذلك مثل يذكر ولم ، ويقتلون يقتلون أنهم الخوبة في وذكر - ٤ 

الصف.

يكونإنما والفوز ، الصف في مما أعلى التوبة في الصحية فكانت 
،وأكده الفوز في لهم زاد الضحية في زادوا فلما ، الضحية قدر على 
أعلم.وافه 



٣١٩الصد سورة 

الأنفسلأن وذلك الأموال؛ عر الأنفس الشراء صفقة في قدم إنه ثم 
ثم، شيء أنمن وهي أولا، أشهم فاعوا المال، من وأهم أغر 

به؟يعمل وماذا ه؟ نقالمرء محقي إذا المال محيمة وما ، المال أتبعوها 
موصعه.محي هو ما تعبير كل فاقتضى 

،القريب والفتح اف من النصر وهي عندكم محبوبة أحرى ونعمة أي 
جهاد.دون من يأتي لا النصر أن ذلك ومعنى 

أولفى قال أنه ذلك ، السورة فى الخاصة دلالته له )تحبونها( ت وقوله 
ماافعلوا قال فكانه سحيهءه ي ييؤبى ألتجك> بجب آثم إن ؤ ت السورة 

القريب.والفتح الصر وهو ، تحبون ما يعطكم اممه يحثه 
علىأدلكم )هل يقل: لم أنه ذلك أحرى، دلالة )تحبونها( ولقوله: 

تقال فكأنه القتال، وهو كرها الجارة تلك بعض في فإن تحبونها( تجارة 
تحبون.ما يعتلكم وتكرهون يحب بما النه أطيعوا 
وليساض من هو إنما الصر أن على لدل ه آف تن تر ؤ ت قال إنه نم 

هأ-إىكومِ ألنغم أكي عند ثن إلا لتحر آ وما ؤ ت تعالى قال كما وعدتكم، ؛جهادكم 
والقحالصر محبوبين بأمرين ذلك فعلوا إن ووعدهم [ ١٢٦ممران; زآل 

وحاصل.كائن ذلك أن على للدلالة نؤر ؤ ت قال ثم ، القريب 
ولمالقريب. والقح بالصر المؤمنين يبشر أن رمحوله افه أمر لقد 

باكبليغأمر هي وإنما ، الطلب أو الشرط جواب في داخلة البشارة يجعل 
حاصلهو لما إلا تكون لا البشارة أن ومعلوم ، قتلعا حاصل هو لما 

صدقه..على فدل ، مابشربه حصل وقل ، قتلنا 
أوخو أو 



ءههيا٠  ٣٢٠

لأحوارتي؛امبأغ>افيئإئأس*^،؛1 ءي٠ىآزن 'كاهال آش لصار ءامنإكبجا تفيذ هآ ،ؤ 
ءامتإأنين ٥،.، بثِتح ين ظايفة دث1منت أش مار ش آلؤاينجن هال، 

اممهنمرة إلى نمرته يضف من ه: أس تحارئأئ من ؤ معنى قتل.' 
اض؟نمرة فى معي يكون من معناه! وقيل إياي؟ 

ْعيكون فمن ينحرني، اممه إن الأول التفسير محنى يكون هذا وعلى 
لينصرني؟اممه 

فمندينه أنمر ت أي اممه، أنمر أنا المحنى يكون الثاني التفسير وعلى 
اش؟لننصر معي يكون 

هأش ثصمؤإ ءؤءن • تعالى قوله يتضمنهما المعنيان وهذان 
أنيحتمل ه أس ا>مبمارئخال I فقوله ، ينصره واممه النه ينصر فالمؤمن 
منطالب أنه يحتمل كما ، اش نصرة إلى إضافة يئصر0 من طلب المسيح 

له.نمرته إلى إضافة الله ينصر 

المحنيين.عن الجواب يكون أن يصح ه أممه محار ض ؤ • وقولهم 
يختصونالذين الأنصار من أنصاري( )من ررمعنى ت )الكشاف( في حاء 

ينصرنيمن معناه: يكون أن يصح ولا اش، نحرة في معي ويكونون بي 
رالالجوابء لايهلابق لأنه اممه؛ مع 

اللهْع أنماري من ه; ارؤمر،محتارئإلأس ت البيان( )مجمع في وحاء 
إياي؟اش نصرة مع ينصرني 

منكاللهم يقال؛ كما افه، إلى يقرب فيما أي ه أس ائ ؤ ت وقيل 

. ١٠أ/االكشاف )١( 
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جوابمن جانبا ذكر والهلرمي الزمخشرى من فكل ، ، ١١وإوك« 
أعلم.وافه ، النصرة 
الأيةهذه في الملاحظ من إن 

يكتفلم الاستفهام طريق عن التجارة لذكر شويهم أن بعد أنه — ١ 
ءامنإ'ؤبجأأصارتأّثاألخ؛ن ؤ ت فقال اطه أنصار يكونوا أن أمرهم وإنما ، بذاك 

الاختيارباب من وليس ، والتكليف الأمر باب من ذلك أن ليعلموا ه أق 
.والندوب 

القائلأما ، عيي هو أنصارى( )من للحواريين! قال الذي إن - ٢ 
عظمعلى يدل وذلك ، لنبمءاسمإآمارارآشهضواف ^أI١٢ للمؤمنين 

وأهميته.للمؤمنين التبلغ 
قالكما اف أنصار نحن قولوا آمنوا الذين أيها )يا يقل؛ لم - ٣ 

يهللبولم الفعل طلب فإنه ه أق أصار • قال ولكنه الحواريون( 
ورة.الأول في يقحل ولم قال لن لتأنيبه مناسب وهذا ، القول 
هشؤ I قالوا ؤإنما افه( أنصار )محنكون يقولوا؛ لم الحواريين إن —٤ 
قامواأنهم وذلك )فأيدنا( قال؛ ولذا ، الأن أنصاره نحن أي ه أيه أيصار 

ولم، التعقيب على الدالة بالفاء وحاء ، التأييد فاستحقوا فعلا بالصرة 
الخراخي.على الدالة أيدط( )ثم يقل؛ 

الخأييدأن على ليدل سبحانه ه نفإلى الفعل بإسناد )فأيدنا( قال؛ ء ٠ 
لصر١ بإسناد [ ٧ محمد\ ل ه يصغم آض مصمؤا ^ ؤ ■ قال كما ، سبحانه منه 
منهإلا يكون لا الصر فإن تتتصروا( اض تنصروا )إن يقل؛ ولم ، إليه 

سبحانه.

البيانمجمع )١( 



لأثكهإئج  ٣٢٢
قيظاهرين فأصبحوا ، بالحجة التاييد أمرين يحتمل التايثد وهدا 

اللام.عليه عيسى رغ بعد وذلك والغلبة بالسيف والتأييد ، حجتهم 
قوساهمأي ثامإوسوتمه أدي >رؤ ! عود( الأبي )نفير في جاء 
هاصبموأءؤ ، اللام عليه عيي رغ أن بعد وذلك ، بالسيف أو بالحجة 
غالينا٠ل١،•أي محدزه 
آلسموتق ما هي سح ءؤ السورة أول في بقوله مرتبهل التمثر هدا إن 

ذكرنا.أن مبق كم، 
السيفغلبة بمعنى كان إذا ءثوتم؟اا عك آقذ ^؛، ١٥ءؤ قوله: فإن 
الحكم.من باسمه)الحكيم( ومرتبهل ، باسمه)العزيز( مرتبط والفلفر 

من)الحكيم( باسمه مرتثهل فهو الحجة غلبة بمعنى كان وإذا 
فارتثهلالتأييد، نؤع كان أيا الحكيم العزيز باسميه مرتبتي فهو الحكمة، 

بأولها.السورة أحر 
نصرةفى عيسى كحواريى يكونوا أن عامة المؤمنين من طلب لقد — ٦ 
المسيح.السيد أتبلع من الخلص هم والحواريون الله، 

كالحواريين،يكونوا أن الأزمان مئ على عامة المؤمنين من طلب فهو 
أنههدا ومعنى محمد( أصحاب )يا I يقل ولم كأخاأق؛نءاثته ؤ * نال فقد 

الرفعةمن عفليمة درحة على يكونوا أن المزمنين عموم من يهللب 
والجهاد.والإخلاص 

هنفإلى الأنصار بإصافة ه أؤ ءال آضارئ من ؤ ت عيسى قال — ٧ 
أنمار)كونوا يقل! ولم ّؤبجاأصثازآه ءؤ افه! وقال ، به النصرة فارتبعلت 

النصرةترتبعل ولئلا ، المؤمنين عموم العللب ليشمل وذلك الله( إلى محمد 

. ٢٤٦؟/اب أبى تمر )١( 
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.)محمد( الرسول بشخمن 

-أتباعه خاصة وهم _ الحواريين إلى موجها عيي قول كان لما إنه ثم 
منينالمؤ إلى موجها الكلام كان ولما ، ُالتخءبس ه أ>صافيئ من ؤ ت قال 

العموم.على ؤَؤمأأُصارآفه قال! عامة 
منقطعة،رسالته أن إلى إلماح ه ءؤمنأمتافيمالآس ت عيسى قول إن - ٨ 

نمرته.متضلمر توفيه يعد أنه على يدل وهذا ، إليه الأنصار أصاف فانه 
دائمةالرسالة أن على فيدل ه أف ؤ'ؤنأآسنان ت للمؤمنين افه قول وأما 

.معين نخص إلى لا اف إلى الإضافة لأن ؛ مشلية غير 
أُصارض ءؤ ت الحواريون فقال ه ؤمر(أ>صارهائآس I عيسى قال - ٩ 
يكونونبأنهم للاعلأم وذلك اف( إلى أنصارك )نحن ت يقولوا ولم أمموه 
سواءاممه نصرة على فعزموا ، ذهابه بحد النصرة تتقني ولا بحده اش أنصار 

,يكن لم أم موجودا كان 
ملائما؟الجواب يكون حتى اممه( أنصار )من •' يقل لم ؤلم تقول وقل 

،اممه أنصار من أنه أحد كل لادعى اممه؟ أنصار من I قال لو أنه والجواب! 
نصرةلتكون أنصاري( )من •' قال ولكنه ، اض أنصار نحن اليهود! ولقال 

أنب.وجوابهم أنب مواله فكان ، الجديد النبي نصر محلريق عن اممه 
منالمؤمنين سيويد أنه على يدل ه ءاعنإ أكن ؤهأئُا قوله! إن —  ١٠

التأييد.في نلإاأكبمءامإهفدحلوا ؤ د ناداهم فقد ، محمد الرسول أتباع 
ؤهأبمُاعيسى! ١^٤ فى قال فانه ، أعفلم لمين المبتارة إن —ثم ١ ١ 

فيوقال ، العدو على بالتاييد ذلك فخص »اَص؛أمأياه \ؤ>وآ؛امؤأ
كونإنما دينه وإخلهار [ ٢٨]١^: ه َلإيء يجير ؤ لمين! الم

القحالنصر على فزاد ، القريب والفتح النصر لهم وزاد ، معتنقيه بفلهور 
القريب.



؛مح«اآممءأةإ!ةة؛ئو؛م  ٢٢٤

اضوعد وقد ، بشيء أئاعه يعد لم عيسى أن الملاحفل من - ١ ٢ 
القرسس،.والفتح بالنمر المؤمنين 

مناحر مكان قي ورد كما أمه إلى عيي نسة الأية في ورد —  ١٣
أنعلى يدل الأمرين هذين وكلأ ، النصرة طلب فيها ورد كما ، المورة 
•ولد له يكون أن عن تعالى ، فه ابنا وليس بشر عيسى 

،والقتال بالجهاد ابتدأت المورة إن I نقول أن نود الختام وفي 
١^;^محب أق إن ؤ بقوله؛ ابتدأت فقد والغلفر، بالتأييد واختتمت 

ؤ٥١^٥١آئ؛و؛ءانإعقنووجهبقولهI واختتمت يثنتؤرىقمحيلض،^١^ 
المورةأول فارتبط ، ونصره اف تأييد الجهاد عاقبة أن على يدل مما 

وأوثقه.ارتباط أحسن باحرها 

هُ



برم
دلاوم ^۵^ وألأ؛روأمحز آلأون و . ٧ شء َلإ عل وهو ثبجت .مء 

بمارعلآٍدا آستحئ م أئام مقت ؤ، إ'محئى ألثتؤن ■ْأث هوآئى شءعلم. 
َقتإما أبن يتئ وما محة ثى يمد وما  ١٣٠ومانهئج أمحمبج< ؤا ييح ما 

أقلمحآلأمر.يوئ َش وإل وألأرئ آث1يت مه بصاو.ي ثتزف يما نأس 
ؤنمئهءنأمموأأش  ٢٣^١٠ؤمومحأثانآيثدورخ( وثملجآوارj(٢^٠ قاآلتاي 

الوؤ وما . ؤو لم م وأنممؤإ من؛ءؤ  ٢٣١٠قافين فه كعثف؛و؛ جعاذلأ مما 

١^٠^،يمت أس، بخيمؤينآسست،ءازألإؤاف ي؛زثءنعندْة ٢^ 
ظآءبلآخم<يمزيىةؤمح
بمثوثنلوأهوس

إلمصعمم ئ، مص، يئيضنآس ٌ د١ ش ين. - ثثأؤن يما نآثم للسئ أثد 
ثثتيمموأشهَ أيي:آم بت ورهم بمش ءآلمحقت ألمحت رى بجم آ؛إث. م له 
ثملألثئهعوثتأ ثوألمزآص. إذ ذ؛؛ا خلإاو؛ث أ'لأيث محبما ين نجي ثقق ازلإ 

ثنمذبمك فالنثوأ ؤيآءآم آنيمإ نل ميمم ين سندس آنثلثييإ ءآمؤأ هفيك لأٍنخئ 
ص.تادلإلمألإققئإ



آمُألإسص04ا  ٣٢٦

ومإلدءم_آس محثع ا0 يأن آتيؤ. وبثس هوك؛م 
ئومهثأتت آلامي عث؟إ ث قل( مز من ألكنب ومأ َةئن ذؤمأ ؤأذُ آ-لى ين مند 

الأينت2^1 دثا مد مؤها بمد آمحدْس عي أثث أق شمؤرك.آطثثؤأ مئم وير 
وهثِيضعف قنصا-»l^L أثم وأمضإ ألعصذضد .إف _ij0 لعثكم 

تيية;آيُءت
أمحيأركش ثاثتنآ وًكدبجإ َةثرأ وأؤ؛!ى وررئم أجنجم لهن رغم 

^^ةنظءتم'َهيفي
^لإ^غٌثمح>إلإبجن

نيآئمحمحآمحق0صئ
آلضليذو رأس يثلأ مى يريه آس محسل، درللف ررنلأ اش ءامتؤأ إق-يكث> 

ىأألأفيطفتنملي
دئيمأ_(ؤأدُ ماث>م م1 نكتلأيأسنأعق دسار. أس عق د'للكن ,١٤ ومأه1  ٤١

آلئاسوأت،0 يثخوى ٢^؛؟، قمر. محتاي و نحب لا رآثد آاقأ=ظم 
ؤأرنأكثت رنتا  l^I^؛كد هيد. آلم هو آثق نول؛٤ وش ألتثزز 
بأسفه لتديد -أوأزل-ا إثفنط ألثاس ليوم و\ف؛/؛ثك آلكننب معهر 
ثتيز.مئ أثت دادسّ_أإث ؤرسقم ضرُ من آس ؤلعلم للثاني ومثؤع ثديي 

محقفم ثألنمة  ٥١^١ ق ^؟١ ٧؛؛^؛ ^١ ^١ ٤١زلقن 
أنسيسح زهمثا ذنتا ءاميم ءق تجئا م . محربممىو0 

رؤماظورخمه رأفة آنجوه قك قر_، ؤ، وجعتا آلإء؛يل وءاثته منيتر 
دثاسارعاثها أثءممارءوهاحى إلأآمماءرصول1، أسدعوهاما'َة؛تنهاعقهز 

حاأئن:اظأآئوإمح
٣وثمر هء تثؤف ى يتهءؤبجمللظم ين منؤهء وءابوأ 
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تنضزآشيء عق __رهمي آلا ألآ=كتف أهل يعلا لتلا نجم. عمر ؤأممه 

-C•:-ه ه 

لآلأكئنئنأيلإهز.ه
قالأنه ذلك ، ظاهر قبلها السورة خاتمة هذه السورة مفتتح ارتباط وحه 

ربكبأسمر مخ ؤ الواقعة صورة وهي قبلها التي السورة خاتمة في 
لأمرهتعليل فكأنه ه ؤآلأينن أؤوت ثرما سح ؤ ههنات وقال ه آقظيي 

أنن،بحه قوالأرضى الماوامحت، في ما صبحه لقد قال؛ فكانه بالتسبيح، 
تنزيههفي وتوافقهم التسبيح في معهم فتشترك ، أوكلئ، صبحه كما أيثا 

سثحانه.

بذكر، l^Jbأنها ؛الواقعة اتصالها ررووحه ت المعاني( )روح في جاء 
،به للأمر العالة موقر واقعا أولها وكان به، بالأمر ختمت، وتللث، الشبح 

السماوارتحفي ما له صح لأنه ه ألعطيعِ رؤك أسمِ مخ ءؤ ت قال فكأنه 
را،•والأرضءء

الأيةنحوهذه ير نفالصف، محورة في مر وقد ، التنزيه معناه والتبيح 
)وماI يقل فلم . )ما( يكرر لم "؛لأية هذه في أنه غير ، فيها المول نحيد فلا 
آياتفي )ما( كرر حث أنه موصع من أكثر ش ذكرنا وقد ، الأرض، قي 

فانه)ما( يكرر لم وإذا ، الأرضي أهل على بالكلام ذللثج أعمت، التسبيح 
محيئابعدها يذكر لم إنه وحبث، ، بحدها الأرضي بأهل يتعلق شتثا يذكر لا 

•)ما، يكرر لم الأرض بأهل يتعلق 
يجريف( )صبح أي ، الماضي بالفحل تبدأ سورة كل أن ذكرنا كما 

.١ ٦٤/YUالمعاني روح )١( 



آدبمحّم  ٣٢٨

وقد، ف( أي)يسح المضائ، بالفعل يبدأ ما بخلاف للقتال، ذكر فيها 
;وهوقوله للقتال ذكر فيها حرى وقد الماصى، بالفعل السورة هده بدأت 

من\' \؛>uyأؤئ نن دثحة أعظم أزكك وثنل آكئج مؤ، بن أمق س بظِ يسفكا لا ؤ 
-ا[.ثوزثثلوبجلالآة:

ؤيسنمهؤ قوله! في كما بنفسه محيى التسبيح فعل ورد وقد 
أنذكر وقد الأية، هدْ في كما باللام ومعدي [ ٤٢]الأحزاب: نملاه 

لأمتكون أن وإما المفعول، إلى الفعل وصول لتقوية تكون أن إما اللام 
أنذللث، ، آ الإحلأصل على الدلالة تفيد باللام تعديته وأن ، التعليل 

٠لله هو إنما 

هو،إلا عزيز فلا القصر على للدلالة الجليلين الأسمين عرف 
لأن، الواحد إلا إله لا أنه يقتضي *فهذا هو، إلا حكيم ولا حاكم ولا 

أص.إلهااا يكون لا كدللئ، يكون لا وما ، حكيم ولا بعزيز ليس غيره 
الصف.محورة فى الكفاية فيه بما هذا نحو ير نفمز وقد 

ملك،له أنه ذكر نم والأرض، السماوات في ما له محمبح أنه أولا ذكر 
يكونلا إذ ، أثمافيهما ما مللث، أنه يقتضي وهذا والأرخى، السماوات 

أنهعلم والأرض السماوات مللئ، له أن ذكر فلما رعية، على إلا المللث، 
فيهما.من مللئج 

تمر، ١ • • >/ • الفكر( الممط)دار انحر ، •٦ إ/ الفكر( الكشاف)دار انظر )١( 
الرازىهآ/لإ-أ.

ظمالاورر/>/'آ'*ا(.)٢( 
تمرالرازي)٣( 



٣٢٩ ٠٠الحديد سورة 

رمالكالمبدأ وتعريف رله( والمجرور الجار تقديم أفاد وقد 
.الحقيقة على مواه لأحد ملك فلا ، القصر السماوات( 

قدالشخص فإن ، ثيء أنب التسبيح آية بعد الأية هدم ومجيء 
فقدعليه ملك أو شيئا ملك فإن ، ملكا أو مالكا يكن لم إن ذاته في يحمد 
فدأو ، ويعاب فيدم الحال بغير يتغير أو ، ا فناهت يكن لم ما عليه يظهر 

لأنه؛ شيء أنب الأية هذه مجيء كان ولذا ، يسيء أو ملكه في يقصر 
،عزته في ومننه ، ذاته في منزه فهو ، الأحوال جمح في منزْ أنه ذكر 

،ؤإماتته إحيائه في ومننه ، ملكه في ومننه ، وحكمته حكمه في ومننه 
حذكمةكمال عن إلا ذلك يفعل لا أنه على ذلك فدل ، قدرته في ومتنه 
فيالتنزيه فاستحق ، شيء كل في المهللق الكمال له وأنه ، تدبير وتمام 

وصماته.أفعاله وفى ذاته 

محوتيدأ'لأرصه؛ن قوله قي والتنوير، التحرير رتمثر في جاء 
ملكله من لأن ؛ تعالى الله بيح تبعليل يؤذن الجملة هذه ارومضمون 

كماله.صفات الناس يحرف بان حقيق الدنيوي والعالم العليا العوالم 

قصروهو ، إليه المسند على المسند قصر إليه الند تعريف وأفاد 
فإنناقص، ملك هو إذ الأرض، في غيره بملك الاعتداد لعدم العاتي 
منؤإلى والجند، بالأحلاف العوادي عنهم يدفع من إلى مفتقرون الملوك 

ونحووالجزية الجباية أحد وإلى ، وقواد وزراء من المملكة ظام يدبر 
ذلك.

السماواتمجمؤع إلى رملك( إضافة اعتبرت إذا حقيقي قصر هو أو 
،.١١معها(( الماوات بل كلها الأرض على كالك ملك لا فإنه والأرض، 

محرز(.)دار  ٣٥٨; ٢٧واكوير اس 



آديبجألآزدج  ٣٣٠

ملكله أن الكريم القرآن من أحرى مواطن قي ذكر لقد ت تقول وقد 
١٨،  ١٧المائدة محورة في كما ، ينهماوما والأرض السماوات 
السب،؟فما ، ههناذللث، يذكر ولم  ٨٥والزخرف 
وماوالأرض السماوات مالك، له أن فيه ذكر موطن كل إن • فنقول 

كقولبحانه، به يليق لا ما اش في القول على تعقيبا جاء إنما بينهما 
محنآكوأآشءؤ I اليهود قول أو اغ، هو أو اممه ابن المسيح إن النصارى 

اض.أبناء أنمهم فجعلوا 
،ينهما وما والأرض السماوات مللث، له إن بقوله! ذللثج على فيعمبؤ 

ولدا؟يتخذ ظز 

،حاجة به أن يشعر أو ، ذلك، إلى حاجة به إنما ولدا يتخذ الذي إن 
وماوالأرسمر السماوات ملك، له فإن اممه أما ، الحاجة د لالولد فيتخذ 
الولد؟فلم ومالكهما ملكهما فهو ، بينهما 

غيروأنه باطل قولهم أن ليان الموطن هذا نحو فى ملكه سعة فيذكر 
,ينهما( )وما يذكر فلا ذلك، محياق في يرد لم ما أما ، الولد إلى م؛احتاج 

هوإنما ينهما( روما فيه ذكر موطن كل أن أيثا نذكر أن الهلريف ومن 
،والمسلمون والنصارى اليهود وهن! ، ملل ثلاُث، على الكلام محياق في 

،ثلاثة والمسلمون والنصارى فاليهود ، ذللث، يذكر لم ما بخلاف 
ذكرهما الثلأت، الملل بين فناسب، ، ثلاثة ينهما وما والأرض والسماوات 

•بينهما وما والأرض السماوات من 

تقال فقد ، إمحراتيل بتي على الكلام ذكر مثلا المائدة محورة ففي، 
بعدها!وقال ، [١٢]المائدة؛ه يل إني بؤح ميثنى آف أحذ وأمد ه ؤ 
تقال ثم [، ١٤]الائلة؛ ميثنمهره آ•محدJا شيوئ يما مالدأ آؤبيس> يرك\ وؤ 

[.١٥]الائدة: حإتنيمحاعِّلصآيم 



٣٣١ي الحديد سورة 

(٥٦إلى ٤ ٦ )من وفرعون موسى ذكر فقد ، الزخرف آية ذلك ومثل 
•لمين المعقيدة ذكر ثم ، ( ٦٤إلى  ٥٧رمن فيه وتكلم عيسى ذكر ثم 
تعبيركل فكان بعدها[؛ وما  ٨١ت ]الزخرف •ه ••ؤلد للمحمنن َكان إن ل قؤ 

مكانه.فى مناستا 

علىاش أن فدكر شيء كل عر قادرا يكون لا ئد الطك أو المالك إن 
ّيىِفقال!القدرة عمم إذا أنه والملاحفل , قدير شيء كل 

،)قادر( الفاعل باسم يات ولم ، البالغة تفيد بصيغة إلا يأت لم أطالقها 
البالغةتقتفي المقيدة غير ال2؛لالقة القدرة أو شيء كل على القدرة فان 
.الفاعل اسم يفيدها ولا 

يقيدْبل ، يعممه ولا يهللقه لا فإنه )قادر( الفاعل باسم حاء إذا أما 
•يقول أو ، [ ^١٣تالأنعام؛ ه ءاية يغل أن عق ثائر أممه إث ؤ ؛ مثلا فيقول يامر 

[•٦٥ت ]الأسام ^ فوعم عذاباين عو^م يبمث أن همألماؤرءمح ل فؤ 
ءأيءأي ثإ:- 

•شيء م قبل وص بداية لوجوده ليس أي ؤصآ'لأول4 
مقتضىوهذا ، شيء بعده وليس نهاية لوجوده ليس أي )والأحر( 

[.٨٨]القصص: ؤَم<شءثاةللأيخأه قوله: 
علىالظاهرة الدلائل ونصب للعقول تجلى الذي أي )والفلاهر( 

معهفليس ، شيء كل وفوق شيء كل على الحالي الغالب وهو ، وجوده
تعالى:قال كما الغلبة، وهو الفلهور من ، شيء فوقه وليس شيء 

الظاهرمراد: كلاهما معيان _lL،،y ، [ ١٤الصف: ]ه 



م ٣٣٢

•الخالبضلكضء ،دلأئله
كماالأمار، عن المحتجب بالحواس المدرك غير أي )والبامحلن( 

،[ ١٠٣ألأَمح4 ده زو ص لا ؤ تعالى: قال 
•وخفاياه شيء كل بواطن يعلم الذي وهو 

كلباطن يعلم والذي الأبصار، عن المحتجب معنيان: فللباحلن 
الأخر.من أظهر المعنيين أحد كان ؤإن حق، وكلاهما ، شيء 

هذْفي شيء يشاركه فلا القصر، يفيد ب)أل( الصفات وتعريف 
كلأول فهو باطن، ولا ظاهر معه وليس آخر، ولا أول معه فليس الصفات، 

كونهفي أحد معه وليس زول، ولا شيء كل يزول شيء، كل وآخر شيء 
.باطناأو ظاهزا 

تقييدأي أو بوصف ولا بإضافة لا ، بشيء الصفات هدْ يقيد ولم 
والظاهرانمللق، والأخر ١^، الأول أنه على للدلالة وذلك آخر، 

الأشياء.ص شيء يحب لا المهللق، والباطن المهللق 
كماشريك، معه فليس الشرك، إبطال على الأيات هذه دلت لقد 

،شيء كل قبل كان لأنه شيء إلى يحتاج فلا المهللق الغني أنه على دلت 
علمهعلى ه علم شء يبمويلإ ؤ قوله: ودل القادر، وأنه الخالق وأنه 

•الحق الإله فهو المطلق 

ليسوالأخر ، شيء قبله ليس الأول اءأنه الكبير( )الشير فى جاء 
الحواسعن باطن وأنه الدلائل، بحب ظاهر وأنه . ٠ شيء. بعده 

هوالظاهر: أن والباطن الظاهر فى وذكروا . • الأبصار. عن محتجب 
أيُأيلآ-'ه محوا ؤ تعالى: قوله ومنه ، شيء كل على الحالي الغالب 
فليسالفلاهر )وأنت الحل.يثا فى روي ما معنى وهذا . ١ عالين. غالبين 
١شيء( فوقك 



٣٣٣هب الحديد سورة 
القائل!يقول كما ، بطن بما العالم إنه ت الزجاج فقال الثاطن وأما 

،.١ الباطةاا أحواله يعلم أي ، فلأن أمر يبطن فلأن 
ؤثأتالأ4عله الدالة بالأدلة »ؤوأشث4 )الكشاف(: في وحاء 

شيءكل على الحالي )الظاهر( وقيل • . بالحواس. مدرك غير لكونه 
كلبعلن الذي والباطن وغلبه، علام إذا عليه ظهر _: له، الغالب 

،٢١وليس باطنه، علم أي ، شيء 
بدايةلوجوده ليس الذي ررءؤهنأ'لأرله المحيهل(: )البحر في وحاء 

.. شيء. كل قبل كان الذي الأول وقيل: . . مفتتحة. 
علامإذا عليه، ظهر من: له، الغالب شيء كل على العالي )الذلاهر( 

،.٣١باءله« علم أي ، شيء كل يهلن الذي و)الثاطن( ، وغلبه 

يل.كرءالم أنه ءؤهوآ'لآوثه قوله: في ؛ والتنوير( )التحرير في وجاء 
المقصودلأن متعلق على يدل ما ولا اللام( )بكر متعلق هنا الوصف لهذا 

صفةالمتكلمين اصهللاح في الوصف هل.ا ويرادف تقييد. بدون الأول أنه 
)القدم(.

عدموهي المطلق، الغنى صفة يستلزم الوصف هذا أن واعلم 
سبدلا بالوجود يخصصه مخصص أي المخصص، إلى الاحتياج 

وعدمعدم، مبق دون لذاته الموجود معناه: هنا )الأول( لأن العدم، 
انفرادهذلك ؤيستلزم ، بالجوهر العرض قيام به يقوم محل إلى الاحتياج 

اممهكان لما وجوده واجبا الله غير كان لو لأنه الوجود؛ بمنة تعالى 

.٢١٥_٢١٠/٢٩الضٍرامح)١( 
)دارالفكر(.٦١الكثاف؛/)٢( 
والتونيع(والشر للهلبامة الفكر )دار ، ١ ٠ • / ا • المحيط البحر )٣( 



آمح؛الآئفيءفصصا م  ٣٣٤
.. الوحدانية. له ست فليلك . , يالأولية. موصوفا 
يكونأن اقتضى الموجودات بوجود متعلق )الأول( كونه أن تقرر فلما 

جمحبعد الأحر هو أي ، الوجود ذلك بانتقاض متعالما رالأحر( د وصفه 
ا؛والأرضى ماء الموجودات 

ميلإ،سإىيمهو¥ 
)عليم(توقال • علما ثيء كل ومع وأنه شيء بكل علمه المحيهل أي 

الاستعمالدقيق ومن وسعته. علمه بالغ على للدلالة رعالم( ت يقل ولم 
مفرداالغيب بعلم )عالم( الفاعل اسم حمص أنه وطريقه القرآني 

آلمس—اههمنلم ؤ أو آلمسلأ همثلم ؤ •' فيقول مقرئة والشهادة 
)علام(ب أتى الغيب جمع فإذا الجمع، ْع ر'عالما لمقل مرة يذكر ولم 

اسمفخحمى ، ؛ آكيؤيس، علم ؤ فيقول! والكثرة المبالغة على الدال 
فهو، بالجمع )علام( المبالغة صيغة وقرن ، بالمفرد )عالم( الفاعل 

عدمؤ ت وقال ، موصعال٢، عشر ثلاثة في وذلك ^لس٠لأه عثنلم ؤ ت يقول 
الصيغةبين فناسب . الكريم القرآن من مواضع أربعة في ه أشوب 

ومتحالقها.

،والشهادة الغيب علم أو الغيب بعلم رعالم، لنقل حصص إنه بل 
.غيرْ مع يستعمله فلم الغيب بجمع )علام( وخصص 

معيذكره بل ، معين بمحلوم يقيده فلم استعماله أطلق فقد رعليم( أما 
[،٢٣١، ٢٩]القرة: وهوكل ؤ مثلا! يقول فهو المعلومات، جمح 

[،٢٤٦، ٩٥]البقرة:علم تآس ؤ ، [ ٧٩]ص: عليره حلق ئودكل ؤؤ 

ّحزن(.)دار  ١٣٦ .  ٠٣٦ واكوير الحرير )١( 
.١^٦٢، ٣ سبأ ،  ١٠٥،  ١٩٤^ ،  ٧٣الأنعام الثال: سبيل عر انظر )٢( 
،مباح؛.١^٨٧ ، ١ ١٦، انظراواندة؟'ا)٣( 



٣٣٥الحديدسورة 

ألصدورهيدان علمت؛ [، ١١٥عمران: ]آل ه علبمترإلمتذثث> وآثه ؤ
نحووذلك بشيء يخصصه فلا الكريم الأمم يهللق أو [. ١٥٤عمران: زآل 

هآذيز الثميع أنث وإنك [، ٣٢]1^: ه س المحر آنت ونك 
[.٧٣عمران آل ،  ٢٦٨، ٢  ٤٧]البقرة ؤةسثئص؛ث4 [، ١٢٧؛]الض؛ 

كمايطلقه أن فإما رالعليم( اسمه ذكر حيث أنه أيصا الملاحظ ومن 
،ءاؤ^لتمغآديثره أو ه محمححعتثد> نحو بشيء يقيدْ فلم ذكرنا 

حلقؤؤبْو، أو ه علم سء إي ؤ نحو شيء بكل محيعلآ يجمله أن أو 
علاَه•

تتعالى فوله نحو وذللث، الجمع فعل أو الجمع ْع يستعمله أن أو 
هعييت وآثه ؤ [، ٢٤٦، ٩٥ئطيمأممإمينهلالقرة؛ 

ْعم^فامتحماإه ء٠ران: ]آو ه الشين شثآ آفَ ؤ؛ف ، [ ١١٥عمران: ]آل 
الجمع.

٠الصل.ر جمع فقد [ ١٥٤عمران: ]آل المبمال.وره ذايتب عفر ؤؤأش ونحو 
صميرإلى الكيد قاصان، *٥[ ]يوش: ه علم بكوهى رق إن ؤ وقوله! 

[،٢١٥]ابرة: ه عيثز م أق س ^^لوأ يقول! أن أو الجمع. 
بما، [ ٢٧٣]١^٠؛: ونحو 

[.٢٨٣قرة: ]١Jث1لونيثه 
)تنفقوا(ونحوه ، )تفعل( يقل! ولم )تفملوا( فقال الفاعل جمع فقد 

فحلأو مفرد متعلق مع )العليم( الله امم استعمال يرد ولم • و)تعملون( 
وكثرةالكريم الأمم في المبالغة بين لهليف، تناسب، وهو ، مفرد فاعل 

الفاعلين.محتحلقاُتح 

اسمهحصممى أنه يتبين وبهذا 
.المقرئين والشهادة الغيب أو ، المفرد الغيب بعلم I )العالم( 



>يثمحآلآإقءئمحإوإؤإ مؤ  ٣٣٦
•عقمأل*توبمه ؤ • فيقول مجموعا الغيب بعلم • )العلام( واسمه 

ولمعموما مات العلمفيه أمحللق فانه ت )العليم( اسمه أما 
،بشيء يقيدْ فلا الأمم يطلق أن أو معين. المعلومات من بنؤع يخصصه 

الجماعة.فعل أو الجمع ْع أويستعمله 

هوكما للتعفليم فإنه )عالمين( الجمع بصيغة اسمه ذكر إذا وأما 
أوصحمن وهو ، وخواصه الهماني الاستعمال دقيق من وهدا ، معلوم 
•القرآني النمير في القصد على الأمور 

ؤت قوله أعني - الآية هذه إن 
وثيما.ارتباطا بعدها بما مرتثهلة _ ؤبأه 

وآ'لأمحهحاى أدوى هن ؤ يقوله: مرتبقل آلأووه هو ؤ فقوله! 
الأول.هو والأرض السماوات حلق فالذي 

ؤرإلأثيمحعآلآزر4بقوله؛ )الأحر(متجل وقوله؛ 
لهفالذي وآلهف؛ آلمحمن نك لم ؤ بقوله! مرتجل )الظاهر( وقوله؛ 

مرتجلالأحر المعنى وفي ، معنييه أحد في الغالب هو المالك 
وحولهعلى دالة آيات فهي  ٠٤همألأنيش ألثثؤن حأق ألوى هر ؤ يقوله; 

٠سحاته 

٠بقوله مرتبط ، يدرك لا الذي المحتجب بمعنى )الباطن( ت وقوله 
مرتجلعلمه أي ، شيء كل يقلن الذي وبمعنى ، ئنقؤأتيثاكتإه نؤ 

•ؤوهوىبمثاتيآثثوره وقوله؛ وئويلإ،شءظمه، ؤ بقوله؛ 



٣٣٧ ٠٠الحديد سورة 

أثامِمنة ق وآ'لأه آيكتن تؤ؛ \ؤو( هن ؤ
نأسَقثم ما أمن منوذوس؛ؤ ثئ وما آل-؛تأ؛ يى يرث وما  ١٣٠بمج وما ق، 

تاتوزص.
\و\ذكلص عر قوله: دل لقد 

الأول.أنه على دلالخه إلى إصاقة ، لهما

المسْلر،الحاكم اس أنه ؤ قوله: ودل 
والملك.المالك فهو له، هوملك الملك، أن أي ، المللئ، مالك، فهو 

والملكصرب، باب من ملكا رر)ملكته( المنير(: )المصباح في حاء 
كافرمثل ملأك، والجمع: ، ماللئ، والفاعل: منه، اسم الميم: يكسر 

بكسرمللثط، فهو لطة، التولى إذا أمرهم: الناس على وملك . . وكمار. 
والأمم:وفلوس، فلس مثل: ملوك، والجمع بالكون، ، وتخففاللام، 
ا.ر ١، الميم بضم ، الملك، 

ملكهفي ثيء •كنه يند لا أن يبني والمالك الملك، من كل كان ولما 
ؤئزفج يتئ وما ألتدل من يرث وما  ١٣٠بمج وما آلاربج، 4 ؤع ما بمؤ ؤ أنه ذكر 

١^^٠الأءااى'ز الك٠ال ذلك، لإ؟قتاثزنظآفكان 
عنثيء كل يعلم وإنما ملكوته، في شيء عنه يند لا فهو ، والتملك، 
يثمرهو وإنما فقعل، ذلك، وليس والأرصن. ماء الفي والساكن المسكن 

ؤلريقعن يعلم قد الفرد فان العلم، فوق مرتبة وهذه ، فيهماما أيصا 
وهىذللئؤ فوق مرتبة له بل ، ويشاهدهيعلمه فهو سبحانه الله أما الإخبار، 

فوقمرتبة وهذه ، كانواأينما عباده ْع فهو والمصاحبة، المعية 
القرب.مرتبة وهي ، المشاهدة

.٢٢١اسحاسم)س( )١( 



أل.بمحألآثفي٣٣٨

،وباطنا ظاهزا نعمل بما بصير أنه وهي ، أيصا ذلك فوق مرتبة له بل 
؛المعية فوق مرتبة وهذه عمله؟ لم ويعلم ، عامل كل عمل يعلم فهو 

فعللز تطم لا ولكنك ما عملا يعمل وتراه اما إنتصاحب قد لأنك 
بذاتعليم وأنه ، الحاملون يعمل بما بصير تعالى أنه فذكر ، ذلك 

الصدور.

•وهي العلم مراتب كل فذكر 
الماءمحن ينزل وما ، منها يخرج وما الأرض في يلج ما يحلم أنه — ١ 

والمحاعد.والمازل ، والخارج الداخل فهويحلم ، فيها يعرج وما 
كنا.أينما لنا مصاحب وأنه — ٢ 

٣-وأنهمصرلأء٠الا.

ذلك.فعلتا لم يعلم وأنه — ٤ 
وهوالمابقة الأية حتام ذلك فناب ، الحلم مراتب كل فاستوفى 

قوله•

ؤو٠-ابمجهولموقال؛ ، يولج( رما • يقل ولم ؤبمإرمايجه قال• 
وقال!، ينزل( )ما يقل! ولم ه يرن نما ؤ ; وقال ، يخرج( )ما يقل! 

فيالفرد لأن العلم؛ على أدل وهذا ، يعرج( )ما يقل: ولم مابمج4 وؤ 
أحبرفقد ربنا أما ، هو يفعله لم ما يجهل ولكنه هو يفعله ما يعلم الحادة 

علىأدل وهذا يعرم، وما ينزل وما يخرم وما يلم ما يحلم أنه ه نفعن 
العلم.

الماءمن ينزل ما وقدم ، منهايخرج ما على الأرض في يلج ما وقدم 
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يعرج،وما يخرج ما وأحر يلج وما ينزل ما فقدم ، فتهايعرج ما على 
ذلك؛عد يخرج ثم الأرض في يلج قد ماء المن ينزل مما كثيرا أن ذلك 

والينابحكالنباتات الأساب من بغيره أو بسببه يخرج ما الأرض من 
للخرؤج.سببا يكون قد فالولوج ، وغيرها 

ينزلفالذي ، ماء الإلى يعرج قد ومحيهلها الأرض من يخرج والذي 
قدومحيطها الأرض من يخرج والذي الأرض، في يلج قد ماء المن 

معنيين؛يحتمل وماِءثجةن؛ا4 ؤ ت قوله أن وذلك ، ماء الإلى يحرج 
،ذلك وغير والحشرات كالناتات داخلها من يخرج أنه الأول؛ 

•ومحيْلها دائرتها من يخرج أنه والاحرت 
الأرضأهل على الكلام في السياق لأن ؛ ماء الوأحر بالأرض وبدأ 

مكنهم.وهي لجخثه منفي، تا نآييئ َة-ثم ما أبجا ءؤ قوله؛ وهو 
وهومكؤأتيؤ يذكر لم أنه غير ، هذا نحو محبا فى قال لقد تقول؛ وقد 

قالفقد ، الأحرى عن احتلفت الأيتين من كل خاتمة أن كما ، إبه ثت 
ذآابملمماثيحؤاأرمحايبمابمثحيماومايلمليكآلث-ملمحمايعج ؤ فيّجأ* 

السبب؟فما ٢[ ]سبأ: \)غيؤئ\عئخ رم 
ذلك.يوصح الأيتين من كل سياق أن ت والجواب 

ؤيأهدُ'قىع ؤئو ؤ الأية؛ هذه قبل الحديد محورة في قال فقل - ١ 
ؤإحاطتهتعالى علمه على يدل بما قبلها اش الأية فى فجاء ٣[ ]الحديد؛ 

بعدوحاء ه يمام»الويالصة نأس أياماَقثم نئومذؤ ؤ فقال؛ شيء بكل 
المعتى.هذا يؤكد مما ؤبموصلمُداتيآلأدمه ؤ بقوله؛ ذلك 

فيالعالم بذكر المجيء فناب ، ذلك نحو محبا آية محياق في يرد ولم 
سبأ.آية دون الحديد آية 



أدبمحّ^!إكإئ ٠  ٣٤٠
علىيدل مما وهذا ؤوهوت؛محفيماكتمه د! الخو  AjTفي قال — ٢ 

تفقال بعملنا معرفته على يدل بما يعدها حاء ولدا ، المراقة 

ةتؤقظ4•

فخمهاه آلعضِ (لتحسر ؤجو ؤ محبات سورة في الأية خاتمة في وقال 
،المراقة ذكر فرفع لهم ويغفر يرحمهم أن أراد فكأنه ، والمغفرة بالرحمة 

ذكرهوأن ، والمغفرة الرحمة ذكر ْع أنب المراقة ذكر عدم أن محاك ولا 
.المراقة ذكر مع أنب يعملنا بصير أنه 

وليستوإمحأ-لتلقأيرهه ؤ فقال! لأية ا هده قبل لأخرة ا ذكر أنه ء ٣ 
وهيالساعة في هي إنما بعدها الأية أن كما مراقبة. أو عمل وقت الأخرة 

يدكرفلم قإمظزه ع( وق ءؤ قوله؛ 
السياق.هذا في نعمل بما بصير أنه ولا المراقة 

هوآيءىؤ تعالى؛ قال ، الخلق بداية محياق في فهي الحديد آية وأما 
؛دايةزمان وهو ه آلإخا عق آمتحئ م وار محثؤ ؤ، وأمح؛يس آلسمنؤن حؤ( 

صفحةحلي في فإنه محبا آية سياق بخلاف ، ومراقبتها واستمرارها الأعمال 
موطنه.تعبير كل قاب ، والمراقبة الأعمال 

،ستى يصور والمراقبة العلم ذكر فيه تردد الحيي سورة حو إن د ٤ 
ؤئرمئدكتأمثماَكّمهُؤ وقال! ، ٣[ : ]الآ؛ة ؤوهوسلإ،نيعىبمه قال1 فقد 

ثانعلم ٤[، ]الأية: يثه يتؤف تا ؤنآثه وقال؛ ٤[، ]الأية: 
منأثاب ح ؤ [ ١٠زالأية: "ئتثه ثملؤف يما ؤإس ؤ ، ٦[ ]الأية; آلصدوءيه 

عقد؛ك ^١٤  UbUأن مز ين يكثف ز إلا قيلإ ؤآ ه آ*لأرني، ز ميتة 
[.٢٥]الأية: بمهمحماشأه ءؤ [، ٢٢أش_ماره]الآة: 
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للتيؤلد ؤ ت قوله مثل من لاحرة ا ذكر سبأ صورة في وثا٠ع 
ئلمكاتةًكم ؤيذ بك قز لالوناآلثاعه َآكمرأأ اق؛ن ؤهاو ؤ ، [ ١ ت ^ ]١١١

،[ ٤ : ]١^٠^ ه ءكرو؛عر ؤتجيى مغنمة ثم أولنياكث> ؤ ، ٣[ ت زالأية ه آلتيا 
ؤ، ٥[ زالأية: سابثنبمزيوه ي ؤ

لؤ ، ٧[ ت ]الأيي ■ً>-؛يه حلي ش ثمثف م منهثر إدا ومحم؛ 
ؤِللأتلمش، ٨[ ]الأ;ت: ن\م\ي \وو\ب j لا.ةئ0/بى ^؛٠ 

ؤلأ"مخآلئمعةعندءآإلاؤ ، [ ٢١]الأيةت يقينإمحمزبخذهونهاقذؤه 
هألص ومح؛ثخا زنا ينا محح ئز ؤ ، [ ٢٣]الأية: ه دم أذى بمن 

،[٢٩لالآ؛ة;ؤيقؤلؤيىمئهنذاآلوعدإنحكنتزطي,يذ0ه ؤ ، [ ٢٦]الأية; 
ؤؤؤ ، ٣[ ٠ زالأية: تنئلئ(ه ولا ساعه عته دتن>رييى مزمولأ وتؤ,معاد ش ءؤ 

.ه. ظهلمإقم؛بمو. 
الغجتق ^ حميأ ة1 أينق ثج م ئ0لو< ؤ ، [ ٣٣-٣١ات: ]الاي

همحمءمةُك> ألمداس ؤ، أؤكإث، مثمن ءذعبإآ ؤت يتمن محألم؛ن ءامنؤن. 
ؤَوؤى، [ ٤٢-٤٠.ه]\لأ1ت: . ^علم'فئآ. ، [ rA.YW]الأتان: 

مفناسب [؛ ٥٤-٥١. يؤاهلامبك-ؤأحذؤأثنمكايخنما. إذ 
موطنه.تعبير 

آستاتأزقيوهوؤ 
نئنؤ قوله; بعد وردت لأنه ذللث، ؛ )يصير( على ثايؤد؛ه ؤ قدم 

•عملهم وهو بهم يتعلق ما فقدم معآؤأمحماكثم4 

القد والصاع ، والأرض السماوات حلق أنه السابقة الأية في ذكر 
وأنسواه، مللئ، فلا ا حصن الملك وأنه الصاع أنه فذكر ، ملكايكون 



ادمح؛الآزد

الأموروأن ، الدنيا انقضاء بعد ممتد مالكه وأن ، وحد0 إليه ترحع الأمور 
محؤواوَف قوله؛ في فإن ، الديافي هي كما الأجرة في إليه ترجع 

•العث إلى إنارة آلأمره 
وكانملكا يكون لا قد الشيء صاع كان ررولما I الدرر( رنفلم في جاء 
،عليه والقدرْ مملكته في يكون ما جمح بعلم إلا ملكه يكتمل لا الملك 
يهالإخبار بتكرير ذلك أكد ملكا يكون لأن إنكارا لليعث إنكارهم وكان 
رادالسماوات١١ ملك وحده أي . )له( I فقال 

محآش وإو وأ'لأرنيا آلثثؤه لإ ررؤ ؛ الرازي( )تفسير في وجاء 
إثباتعلى القول بهيا ودل . سواه مالك لا حيث إلى أي ألأمر 

اJهادااص.

تسيين يميد محألألإره آس ؤ فقوله! 
إلاشيء يعمل ولا فيها بمل الذي هو كلها الأمور أن • الأول المعنى 

.بأمرْ 

المعاد.إثبات الأحر! والمعنى 
هأو 

ىمث١نآثدور.^هحم ؤ
فارت؛طقدرته، على دال ؤ ت قوله 

ؤدمءلمواّذممحه•ذلكبقوله• 
بقوله!فارتبهل ، علمه على دال ه آلصدؤر لدان علم ؤجو ءؤ وقوله! 

ؤوميخ،محيم4•

نظمالورر'ا/خماأ.)١( 
٢ ١٦\،Y/الرازي تمر )٢( 
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.وحفااهامكنوناتها معناه! الصدور( و)ذات 

المشاهد، والباطن الظاهر يعلم أنه على قبلها وما الأية بهذْ فدل 
Jمكنوناتهاأي ه آلصدوري ^■١^ ؤ ٠٠ت المعاني( )روح في حاء والغاتب. 

بيانبعد نياتهم من يضمرونه بما تعالى علمه لإحاطة بيان ، لها اللازمة 
را،.يذلهرونها« الخي بأعمالهم إحاحكه 

م

مث؛؛ؤ( ^١٣فه،فين بتنذلأ مثا وآمموأ }يموم أش امنوأ ءؤ 

تنبمر؛ة؛و ست ءاك حمسلهت عق يرد ق هو . ممح؛و، َثم إن 
نيقفم_أفينيليأي أي ذج جمِهوما أنءؤإث دؤِ نإ؛م آكشب؛'ءلأمح 

أأوكاثوقنل أكثج مؤ، بن _ ثر< م؛ؤ دسزى لا إآيثم0 مهنث 
يثن.يماسارد< نأس كئ -آؤثلأوعدأش بمدرئثاوا من أنمفنوأ آٌن من ينحه 

صُمحنمحمحميب
هه ه 

٠تsؤءانم( ةئ؛ق فه ؛، ٨٥٤^*كءو ينا وأنفثؤإ رئ،مإهء أش ^؛ ٠١٠ؤ
نأثتجإثءمح:أئجه

الأمرانوهذان والإنفاؤ،. ، والرسول باممه الإيمان بشيئين! أمرهم 
ذكرهيشح والرسول باق فالإيمان . كبير حد إلى ؛ءلا؛عهما السورة يهلبعان 

منركنين حصص ؤإنما ، الإيمان أركان حمتع يذكر لم وهو • السورة في 
فلم، كلها السورة في وذلك ، والرسل باش الإيمان وهما ؛الذكر أركانه 
•الإيمان أركان من، الركنتن هذين، غير يذكر 

روحاوعانيِا!أ/خآ-أ_ا،ا-ر



سلآزد٠  ٣٤٤
وماءلاقملؤ وقال؛ ، ٧[ ]الأية: ورسئهءه لأش ءايمأ ؤ قال؛ ممد 

ؤزاليىثام^افوقال: ٨[، ]الأية: ه منذؤ ِلنؤهمأ دعوي وألئثون اش 
ؤيدُ£،ِلئ؛رك,ءاممإأشت وقال [، ١٩ت ]الأبة 

ءاموأ.وه آققؤأ ! .٠١٣تأتنا ءؤ ت وقال ، [ ٢١ت ]الأ؛ة ه ورؤه، 
[.٢٨]الأيةت ممؤ؛لدءه 

رؤوأُففسمأت قال ممد ، أيصاالسورة يهلع فانه بالإشاق الأمر وكذلك 
مكروأئقؤأإمءامنإ ؤوقال؛ ، ^١[ ؛ ٠٨١]

،[ ١٠]١^: ثثاءألأسوأفيشليآسه ؤ وقال: ، ٧[ ]ض: أم 
ؤأ>؛وقال؛ [، ١١؛؛: ]١٨؟ب حقا مضا ه مض يا ش ؤ وقال؛ 

٢^؛؛؛،ؤ وقال؛ ، [ ١٨: ]١٥ه >نا فيثامآس ذكتاإنيوإ 
[.٢٤]الأية: ^^وىظممحآفاماأبمفي4 

جمحتذكر لم فهي والإنفاق، للإيمان مخممة تكون تكاد فالمورة 
الإنفاىذكرت وإننا الصالح، العمل عموم -يكر لم كما الإيمان، أركان 

ؤلأمني_(فيها؛ جاء فقد بالإنفاق، أمريتط كما به تأمر ولم القتثال وذكرت 
بمدأممرابم؛ آمح؛ بمن دثثه أمظم أوكك، وثئل آلمثج بمن مح؛ س ط 

رممعند وألشيدآ» ؤ فقال؛ للشهداء ذكر فيها وجاء [، ١٠:]١٨ ه وثنلوا 
ورنثئيمحزم ش \ذأ ولعلم ؤ }ت؛ وةال [، ١٩]الأية: ه خزنأ ؤئن 

٢٥]الآيأنمأه  ّالجهاد مفنان ْن وهو [ 4:
الإيماناركان من يرأيهّن الط^صساصن فها سسع — رى كما — فالسوره 

٠الركنين هذين فيها ذكر تفسيرها صدد نحن الش والأية ٠ وبالإنفاق 

ممال؛ترغيب أكبر فيه ورغبنا فيه اتخلمثا مما الإنفاق طلب 
جعلكمما )وأنفقوا يقل؛ولم التثثحيفية، د)من( فجاء ه منا آنفقؤأ ؤؤ 



٣٤٠ ٠٠الحديد سورة 

الإنفاقليهون فيه امتخلمتا مما بعصا ننفق أن طلب ففد ، فيه( تخلفين م
•علينا 

فيتخلفين محعلكم الذي هو أي ه قيه تتنحلضن حعلكٍ ؤ ٠ قال يم 
الإنفاق.طالب وهو ، المال 

هو، أمواله هي إنما أيديكم بين الش الأموال أن قسثءسذاه ؤ ومعنى 
نقلهاإنه يم عليها. وكلاء إلا ولستم بها الامتمتلع وحولكم حلمها الذي 
حلفاءإلا فلستم غيركم، إلى صينقلها إنه ثم لغيركم، كانت وقل إلكم 

سئلكمفةا•
•الإنفاق إلى الشح من للخروج مدعاة المعنيين هدين من معنى وكل 

حياتكم.في أو موتكم بعد غيركم إلى منكم سينقله إنه نم ، ماله فالمال 
.مضاعفاكبيرا أجرا وأنفقوا آمنوا للذين جعل فانه ذلك وْع 

فيالش الأموال أن يعني ^ فه ارؤ )الكشاف(! في جاء 
وحولكمإياها مولكم ؤإنما ، لها وإنشائه بخلقه افه أموال هي إنما أيديكم 

فيبأموالكم هي فلست، ، فيها ، التصرففي حلفاء وجعلكم بها الاستمتاع 
حقوقفي منها فأنفقوا ، والتواب الوكلاء بمنزلة إلا أنتم وما ، الحقيقة 

غيرهمال من التفقه الرحل على يهون كما منها الإنفاق عليكم وليهن ، افه 
بتوريثهأيديكم في قبلكم كان ممن تخلفين مجعلكم أو فيه. له أذن إذا 

منإلى منكم وسينقل ، إليكم متهم انتقل حيث بحالهم فاعتبروا ، إياكم 
أنفسكم٠١منها بالإماق وانفعوا به تبخلوا فلا ، بعدكم 

وتسهيلالإنفاق في ترغيب أيصا راوفيه المعاني(: )روح في وجاء 
وينتقلله يدوم لا أنه علم إليه وانتقل قبله لن يبؤ، لم أنه علم من لأن ■ له 

والمعنى. , الأجر؛إنفاقه. كب في ويرغب إحراجه عليه فيسهل لغيرْ 

داظرشٍرارازتم،اّآ/ياآ،  ٦١الكشاف؛/ )١( 



صامحوؤأ٠  ٣٤٦
رادؤلمممتمآءنلأ'لأضه<ا تعالى! لقوله هوالمنامحب الأول 
ثلمث؛رَؤي؛همن؛ؤ ءاموأ ءؤ 

فيالأحر أكد لن-د ت تقول وقد • كبيراأجرا وأنفق آمن لمن أن ذكر 
ق،نبيى ألزءا0 هتذ-ا إن ءؤ ت الأمراء صورة فى قال فقد بإل، آخر موطن 

٩[: ]١٥يتآنلإأءي4 
الأيتينفي كبير بأنه الأجر وصف أنه مع هلْ الحديد آية في يؤكده ولم 
ضاصلالآي؟ذلك فهل 

فيلأي ا فواصل مع نتناب الأيتين من كل فاصلة أن I والجواب 
وردما تقتضي آية كل إن بل الأول، السبب هو ليس ذلك أن غير ، سياقها 

•ذلك إيفاح ؤإليك ، كيلك الأي فواصل تكن لم ؤإن التعبير من فيها 
ه.ءامؤأؤ،ين • الحديد آية في قال — ١ 

•ؤ الإسراء: آية في وقال 
الإسراءفيآية وذكر الفعل، بصيغة آمنوا( )الذين الحديد آية في فذكر 

هوكما الفعل من وأقوى أثبت والأمم ، الاسميةبالصيغة )المؤمنين( 
معلوم.

ءامنؤأؤ والرسول بالله بالإيمان الحديد آية في الإيمان حصص س ٢ 
أركانلكل عاقا فجمله الإسراء آية في الإيمان وأطلق ، ومحلمحء4 أش 

الإيمان.
آيةفي وذكر آخر. شيئا معه يذكر ولم الإنفاق الحديد آية في ذكر ٠ ٣ 

العملمن هو إنما والإنفاق أعم، وهو آلصنلأثثته دتملؤث ؤ الإسراء 
موطنه،تحبير كل فتاب الإسراء. آية في أولى التوكيد فكان الصالح، 

.روحاوعانييآأ/\،أل)١( 



٣٤٧الحديد سورة 

الأي.فواصل اقتضته ما إلى إخافة هذا 

،الكبير الأجر إلى المغفرة أحرى آيات فى أصاف لقد ت تقول وقد 
كطرهؤلم ذيو"' إم آلصنيحتت ءامنإؤضلؤأ د\ؤأوآ ؤ ت تعالى قوله نحو وذلك 
هؤأم مغيثه لهر إلف ربهم بمتوث أين إن ؤ وقوله؛ ، ٧؛؛ تءاطر؛ 
الزيادة؟هذه فى السبب فما [ ١٢؛]الملأئ، 

سياقفى هو إنما الكبير الأجر ْع المغفرة فيه ذكرت ما كل إن ت فنقول 
فيهيرد لم ما أما . المغفرة ذكر يقتضي وذلك والكافرين الذنوب ذكر 

ؤألنَكهميإفاحلرت سورة في قال فقد السياق، هذا في لمس فإنه المغفرة 
،٧[ ]الأية: محبمشثٌوبجحمئه 

.. آلماره. وئس جهنم عياب بَلهلم َكمنأ وِشبم ؤ الملك؛ مورة في وقال 
[١١- ٧ ]الايات; ه /؛صحف ئحما يديئم هعلفؤأ ؤ تعالى! قوله إلى 

كروهكذا ، ؤآجر'ثمتره مغيره لهُ ربهمإمحب عدسوث أين ^ ؤ ت قال ثم 
موطنه.تعبير كل فناسب يرد. لم ما بخلاف المغفرة فيه وردت ما 

أوأو أو 

محأف.
١الأية في الإيمان طلب تقدم لما  وماث^ؤلأؤ الأية: هذه في قال ^^ ١١
متكايرةالإيمان ودواعي تؤمنون لا ولم تؤمنون لا كيف أي بآشي ُقنون 

ملزمة؟

والدلائلالبينان يالايات جاء وقد للأيمان يدعوكم فالرسول 
وصدقه.إليه يدعو ما صحة على الواضحة 

فيأودعه بما به الإيمان على منكم الميثاق أحذ قد سبحانه الله إن يم 



،محي>لآزت٠ ٣٤٨
فطركمقي أودعه وبما الكونية ياياته وجودْ على الاستدلال من عقولكم 

يلجأؤإلها ربا له بان الإيمان على مفهلور الإنسان فإن به. الإيمان على 
الشدة في وح إذا الملحد فحتى ، ذلك إلى الحاجة اصهلرته إذا إليه 

ؤنرإداربنا• أحبر كما النه إلى لجا الأسباب به وانقهلعت منها مخلص 
ثنصل الئزذآلبمر منم ثإدا ؤ ، [ ٥٣]المحل: 

والفئةالعقلية الدواعي تضافرت فقد ، [ ٦٧]الإسراء: ه إياه إلا يعرف 
الفلم باض الإيمان على القامحلية بالحجج المؤيد اوسماع على علاوة 

تؤمنون؟

قدذلك رروقبل ؤطلمذنقؤه1 فيقولهت ت )الكشاف( في وحاء 
الأدلةلكم ونصب العقول فيكم ركب حيث بالإيمان، ميثاقكم اممه أحذ 

را،.عللكم<ا الفلروأزاح من ومكنكم 
المملدلائل بقت تهلل أنه الأمر رروحاصل ت الرازي( ير )تغفي وجاء 

فبقولهIالعقل وأما ه، ئرعوؤ • ئفوله النقل أما ، والعقل 
حيثإلى الأمر فقد النوعان هدان اجتمع ومتى ه لنييثنعِ بد ؤؤ 

آ.ل ءليهاا الزيادة تمتغ 
تثبتونلا كيف أي ه قؤف لا ذؤ وما ارؤ المبل(؛ )الحر في وجاء 

دلائلمن فيكم ركزة وذلك ، موجودة ذلك ودواعي الإيمان على 
لهذاؤوأووندمح4 ت نوله قي المع من ذلك وموجب ، المقل 

فدواعيبالإيمان، عليكم الميثاق أحذ تقدم وقد ، الجليل الوصف 
.، ل تركه® في عذر ولا منه ماع فلا حاصلة وأمبابه موجودة الإيمان 

.٦٢الكشاف؛/)١( 

• ١٧،وانثلردوحالمعاني٧٢/•فرالرازىا،أ/مل )٢( 
. ١٠٢المءراوحط-\/)٣( 



٣٤٩ ٠٠الحديد سورة 

المأحوذفالميثاق الوجه هدا رءوعلى والتنوير( )التحرير في وحاء 
اللهبوجود الإيمان من الميثاق يماثل ما أي ، الله من ميثاق هو عليهم 

منواحد كل على أحد قد ميثاق فكأنه ، اليشرية الفهلرة في وبوحدانيته 
رادفطري'ا فهوناموس التكوين وثرط الأزل في الماس 

وتعتزمونهالإيمان تنوون كنتم إن يعني• محنثذاه َثم إن ؤ وقوله• 
و)همخارجا( كنت إن خارجون )نحن ت قولنا نفلير وهو تؤمنون؟ لا فلم 

فافعل.عاليه وعزمت ذلك نويت إن أي راحلا( كنت إن راحلون 

َثمإن ؤ قوله: في الفاعل رروامم والتنوير(: )التحرير في جاء 
فقدأي الشرط، مياق في وقوعه بقرينة المتقبل في مستعمل ه محل 
فىالمرتكز الخفي والسب الفلاهر الب من تؤمنوا أن يقتضى ما حمل 

قدأنه ْع يه( )لتؤمنوا يقل: ونم ؤ وقال: 
يحببأن أراد لأنه وذلك ه؛ اس لأقؤف دؤ وما ؤ قوله: وهو ذكره مر 

•ويرعاهم يربهم الذي بربهم إيمان فإنه الإيمان، إليهم 

وهوقوله:بعد ذكر لما مناسب )الرب( كل إن يم 
هيالأولى الرب مهمة فإن ٧؛Jمحآمحنتءائأمحه ء؛-ز-ئة 

بعدم.جاء ما ذلك فناسب والهداية، والإرشاد التوجيه 

عنها.يتوش لم الدعوق في استمراره على للدلالة )يدعوكم( وقال: 
ظ؛-و أ ه

. ٣٧/• YUالخم.برواكوير )١( 
اك>ريرواكويربآ/'بس)٢( 



سلآرئءههأ ٢  ٣٥٠
أقنال شِبخأثؤينأئثت،ائألؤر ءيب؟ ءت-مح-محء ؤ يأمحث أرى ص ؤ 

الاياتينزل الذي هو أي ١^؛^،يمدءق.مرهءءايتت هو ؤ ت قوله 
أنليعلم ه همسدهء و ءؤ ت فقال العيية منة رسوله ووصف غيره. لا 

إنمارالعيد( وصفة له. تكريما صميره إلى وأصافه ف. عبد هو إنما رسوله 
الوصف،بهيا سبحانه الله كرمه فقد ، عاليهتطلق لمن تكريما اش يذكرها 
الذيهو أنه ذكر بأن ثالثة مرة وكرمه ، صميرهإلى بإصافته أما وكرمه 

علىللدلالة المفارع بصيغة )ينزل( وذكر البينان. الايات عليه ينزل 
التنزيل.استمرار 

تقوله وهى الأولى الأية بمدر مرتثهلتان قبلها والتي الأية هذه إن 
Iبقوله مرتبعل ه بأس ُفيتول لا ثكث وما ؤ فقوله! ه. ؤؤبمؤلدع باس امنؤأ ءؤ 
مرتبطه يثن ءايتت همدهء عق يمل حو ؤ وقوله! ، ه أس اينؤأ ءؤ 

الحجةظاهرات أي بينان بأنها الأيات وصف وقد . )ورسوله( ت بقوله 
وإنماالتام. الهدى فيها أن وعلى الله رسول أنه على الدلالة واضحات 

فيوالفاعل المور. إلى الفللمات من ليخرجكم البينان الأيات هذه أنزل 
يحتملكما اممه هو يكون أن يحتمل تزآكللمتءالأموه ؤقوله! 

٠الرسول هو يكون أن 

ؤوالأسوا؛ؤوثوفنجمه
والرحمةالرأفة بين الله جمع وقد • وأرق الرحمة من أحص الرأفة 

بنا.رحمته عفلم على للدلالة 

هماموطنين في إلا )الرحيم( اسمه عن )الرووف( اسمه الله يفرد ولم 
رءوثؤاك أس تتبمسا>ت أفثثآء سثه ينميي ش ألناًل وبرتت^ ءؤ قوله؛ 



٣٥١الحديد سورة 

أد1ثاؤهرءوى وآثه سه أثب ييحدرْكم ؤ وقوله؛ ، [ ٢٠٧]القرة: 
البقرة؛في قال فقد ، ذاك يقتضي المقام لأن وذلك ؛ [ ٣٠عمران: ]آل 
هنهءوهوألذماق عق أممه الدياوبنهن آدء-يومح ف، س -؛؛'-،٢^^ ^ؤ 

وألدنلو(ئآدرك ذها ِشث آ'لأرني ؤ سى رك ^^١ خصامَ. ل١ 
يلإممنء ألائن أنمزآ تدئث آسَ م كُ فئ ه \ذؤ أكات تحق لا 

[.Y«n_Y'i]الغرة: ولئاوآبجاه 
ذتثإؤ فيهم! ذكر الذين هؤلاء مع الرحمة ذكر المقام ينامحب فلا 
سثهيثرى من ألقا؛بم وت ءؤ ذلك بعد ذكر ثم ه آلمهتاد ولقس جهم 

.شاتأسؤلأرءوثإأكثاده 
ذكريناب لا والتحذير ويحنرًكمآكصبه ؤ • عمران آل في وقال 
الرحمة.

٠ ٠ ٠

من٠-؛؛^, لايسرى محأ'مح ييدآلتزت دف أش ألامحقوأذشي وماظ ؤ
وعدثيمد وثنلوأ بمد ئ ألمقؤإ آكٍن نن ينحه أعظم ألكك وقنل آلمغ ي؛، بن أش 

ألأصأةشئاصلإه
فيوقال ، مع)لا( بذكر)أن( ألا^وأذيلآس4 وىدق ؤ • قال 

تفيد)أن( أن ذلك ، )أن( دون من ومالكلأقنو0أشه ءؤ السائقة؛ الأية 
فيمنهم معللوب هو ؤإنما التأخير يحتمل لا الإيمان كان فلما ، الاستقبال 

الاستقباليحتمل اش سبيل في الإنفاق كان ونما يذكر)أن(. لم الحال 
وقتفي قائما ليس والجهاد ، للجهاد مطلوبا الإنفاق هل.ا يكون وقد 

الاستقبال.بأداة حاء الهللب 
أي، أموالكم وارث سبحانه وافه اطه محثيل في تنفقون لا لم والمعنى؛ 

السماواتميراث له بل ، كلها الخلق أموال إليه وسوول مهلكهم 



٢ ٣٥٢

إليهتؤول أن قبل المنفقين جراء لتنالوا يأنفسكم منها فأنفقوا والأرمحى، 
*الياحلن الممكن عقايب فينالكم عتكم رغما 

متيشوف ءؤ Jنفةوا ألا في ه ئنففوأ ألا إء وما ررؤ ت في)الكشاف( جاء 
مالمن لأحد باق ت يبقى لا فيهما شيء كل يرث ه وآلامحبأ آل-عؤت 

معوالجهاد اش سبيل في الإنفاق رك ش م غرض وأي ت يعني ، وغيرْ 
الإنفاقعلى البعث أبالخر من وهو أموالكم، فوارث مهالككم وافه رسوله 

،.١١اط4« سبيل في 

فهلافتورثون ستموتون أنكم ®والمعنى ت الرازي( ير )نففي وجاء 
عنيخرج وأن بد لا اّل أن وتحقيقه ، اطه هلاعة في الإنفاق في قدمتموه 

الأولالوجه على وقع فإن ، افه سبيل في بالإنفاق وإما بالموت إما اليد 
أثرهكان الثاني الوجه على وقع ؤإن ، والعقاب والمقت اللعن أثره كان 

أنيعلم عاقل فكل اليد من خروجه من يد لا كان وإذا ، والثواب المدح 
تعقثهيبحيث منه أولى والثواب المدح يتعقب بحيثؤ اليد عن خروجه 

والعقابءاللعن 

وردالذي الأحر لاسمه مناسب ه محآلأيض آلؤثؤزت ييه ؤتيمُ ؤ ت وقوله 
.السورة أول في 

ميراثيؤول وحده إليه أي ، الحصر يفيد والمجرور الجار وتقديم 
•معه نريك إلى ولا غيره إلى لا والأرض السماوات 

ه-ق أ ه

.٦٢أ/ الكثاف )١( 

الرازى\،آ/بماآتفسير )٢( 



٣٥٣أؤ٠ الحديد سورة 

امحقبمن ليثه أغظم وثنل آكثج مؤ، ثن ^، من، متبِ ؤلأدسوِى 
١محأينبمدرمأه

وقوةالإسلام عر قبل ، مكة فح قبل أنفن( من منكم يسوى ررلأ أي 
والنفقةالقتال، إلى الحاجة وقلة أفواجا اض دين في الناس ويحول أهله 

الذين)أولئك( ، الدلالة لوصوح ، فحدف، الفتح بعد س أنفق ومن ، فيه 
.. والأنصار. المهاجرين س الأولون( السابقوو( وهم الفتح قبل أنفقوا 
،.١١درجة* أعظم 

الدينص درجة أعظم أولئك كان( ارؤإنما المعاني(: )روح في وحاء 
بالمفسالصرة إلى الحاجة كمال عثد فعلوا ما فعلوا إنما لأنهم بعد أنفقوا 

سمحلينا القوس فيه ترعب ما وعدم أعدائهم وكثرة لمين الملقلة والمال 
بمايقينا أقوى وفاعله القس، على وأثل■ أنفع ذلك فكان الغنائم، كثرة 
.٢٢١؛حد« أنفقواالوين كاjلك ولا فيه، رغبة وأعظم تعالى اش عند 

والفعلرمن(، الموصول الاسم الفتح قبل من أنفق، لمن واستعمل 
الموصولالاسم ذلك يحد أنفق لمن واستعمل بالإفراد، وقاتل( رأنفهم، 
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الجهع.صمير لهم فاستعمل كثرة، فهم ، والمقاتلين؛حاسه 
ؤنبج(شثمحندل: نني الأسال ني ذلك .رام 

هءيش تثعؤف س ؤمحةن؛م وقوله؛ ، بالإفراد 'آأء مسثته 
بالجمع[ ٤ ٢ ]يونس: 

.٦٢إ/الكشاف )١( 

. ١٧٢روحالعاني؟آ/)أ(
.الأم)باب ١  ٦٧/ ١ النحو معاني انظر )٣( 



سلآنثم  ٣٥٤

وجهدوأؤ تعالى: قوله نفلير وهو القتال على الإنفاق وقدم 
الجهادعلى بالمال الجهاد بتقديم [ ٤١ت ]التوبة ه رأمسكم ُأمو].لءكم 

بالفس.

َلإبم.هلم ه مضا-صناؤفإن بميصزآس ياه ن ثؤ 
نفسطب عن وكونه فه النية بإخلاص الإنفاق هو الحسن القرض 

وأقفلالكريم الطيب المال وتحري تكدير، أو من دون من وجه وبشاشة 
•فتها ينفق التي الجهات 

أمور؛عدة فيه اجتمعت هوما الحسن فالقرصي 
وجهوبشاشة نفى حليب عن وكونه الإخلاص وهو المقرض، فى ت منها 

ذكرظ.كما 

المال.كريم من يكون وأن ؤليبا حلالا يكون أن وهو المال فى ت ومنها 
نفعاوأكثرها حاجة أشدها كان ما وهي فيها ينفق الش الجهة • ومنها 

٠لمن للم

لأنوذلك مضاعفة، يإعادتها وعد لأنه قرصا؛ الصدقة وسمى 
فإنفيها، وللترغيب النفس على لتهوينها وذلك اقترض ما يمد المقترض 

غيرمن المال عن الخروج عليها يسهل مما أكثر الإقراض عليها يسهل النفس 
.إعادة 

حسنائنصا أق4 دموْى ذاألوى تن ؤ ت أخرى ^أية فى قال لقد تقول قد 
هثبموث وإي-مح ديبمفل يمص ؤأثه ءكي\أوأ أصعاها لي نجشم 

.[ ٢٤٥]الترة: 

•اكميرواكويربآآ/لأيم ، ١٧٤-١٧٣/٢٧انذزروحاJعاتي:١( 



٣٥٥ ٠١٢الحديد سورة 

آيةفي يقل ولم ، كثيرة أصعائا القرض يضاعف أنه الأية هاو0 في فيكر 
ذاك؟فلم ه دو مضنعمم ؤ قال؛ ؤإنما ، ذلك الحديد 

فراده َلإبمر لم ُ أك،ٌ ضصي ؤ الحييين آية في قال أنه والجواب؛ 
هءةمحْ قوله: عن ذلك فأغنى المضاعفة على الكريم الأحر 

•القرة في ذلك مثل يقل ولم 
هوه َئبم لتر ه ؤ قوله! أن راوالظاهر I المحيط( رالبحر في حاء 

أحراكضعيف مع وله أي ، القرض على المترب التضمف على زيادة 

الخيرلأنولع والجامع الجودة البالغ الحسن هو اممريم: والأجر 
وهوالكم في المحن القرض جراء فذكر ، والقفا والشرف 

بالكرم.وهووصفه الكيف وفي الفاعفة، 

يذكرولم الكم وهو الكثيرة الأضعاف البقرة في ذكر ولكنه تقول! وقد 
ذلك؟فلم ، الأخرى عن تخالف الأيتين ن كل خاتمة إن ثم ، الكيف 

وردتالمحييد آية فإن ، بذاك يقضي الأيتين من كل سياق إن I فنقول 
قبلقال فقد ، ورة الفي الإنفاق طلب تكرر فقد ، الإنفاق سياق في 

ترم ذؤ فه متظ منا ءؤوأذفثوأ الآية؛ 
جاءتثم ه . . آق. جيجي فا ألا؛نفقؤأ دؤ وما ؤ I ذلك بعد وقال ، ه ؤو 

ؤثنداآلكانينأسيخاثق١ه.الأية؛ 
فيهو ؤإنما ، الإنفاق سياق في البقرة في الإقراض يآكن لم حين في 

والمكيف.بالكم الحديد آية في الجزاء ذكر ذلك فناب ، القتال سياق 

.١٠٤البحرالمسد'ا/)١( 
)م،((.الرب لمان )٢( 



م ٣٥٦

لكنفلما فيه، وردت الذي السياق آية كل حتام يكون أن ناصب كما 
ؤإكدؤ الأية حتام يكون أن ناب والقتال الموت ذكر قي البقرة في السياق 

قالفقد إليه. الرحؤع مظنة والقتال الله، إلى رحؤع الموت فإن مجمداه 
أزفوهم دبرهم بن حرجوأ لإعأ إل ثر ألم ه ؤ القرة؛ آية سياق قي 

أزىد١ من عير. محع أق يآعشواأة سيزآف وثتأوأق . .ثJرألتزدي.
هإبءذئسموسلدثامح. .يمرءش^سئJاصنا.

يكتبإن همسثيثو هل و ثا آثو س-خيفي ؤ، تحنيل تيًكا لثا آبمدق لهم لجن 
ه. .آس.شيب ق نقتل ألا ثآ ننا ثالوإ نقتو أَلأ آككاد قطم 

الخال.على ازكلأم ويستمر [ T'Yi-V-Y؛]البقرة: 
ؤفيه وردت الJى السياق آية كل ختام قاب 

بعءامتإ هاؤي1، ؤ • السورة من سابقة آية فى قال لقد تقول! وقد 
الأجرفوصف ه/محميه ؤ الأية: وئلفيهلْ نأنففيأهامحَ|قه 

بب؟الفما كريم، بأنه هنا ووصفه كبير، بأنه الأولى الأية في 
،وأنفقواآمنوا الذين الأولى الأية في ذكر أنه - أعلم وافه - ت والجواب 

بأنهالأحر فوصف واتسعت، الدائرة فآكبرت الإنفاق، على الإيمان فزاد 

فالذيالكرم، من وهل>ا الأجور مضاعفة ذكر الأحرى الأية وفى 
اللغةفي رالكريما معاني ومن كريم• ص إنما القليل على الكثتر يعطي 

.، ءطاؤْليشد لا الذي المعهلي الجواد 
أعلم.وافه ، فيهورد الذي الموطن آية كل ختام قاب 

•العروس)كرم( تاج ، العرب)كرم، لسان انظر 



٣٥٧ ٠٠الحديد سورة 

ظتؤإلثظمث نقودأذثيجث0 نرم هوآلدئواصر. فهاد'إلكث حيوي ألأمنر ي ين 
ممورلإمح:الأث

ثنتوإيمؤ بل قابأ خاؤ ذق أق! يثادوثثم آلمداب. م بن ومحة ألثته به 
\نؤقوثئ.مأوج( آم أم عء حئ أ'لأماؤا محآرثت ورشم حؤ 

هج مح 

ثنثألإم ئئنثقأ وأبمهِ أيي:أتا بت إة لخم، محأمحش آلمحت ئة، م جبؤ 
^ئجادههنمزأص.ه

ؤهأ-؛رتعالى: لقوله ظرئا رىه ^؛٣ يكون أن يجوز وزم 
ترىيوم )اذكر تقدير على أو اليوم، ذلك ش كربه( أجر له أي ه مر 

،.١^٠٢١١لذلك نممحا المرسن( 
والمنافقاتالنافقين ذلك يعد ذكر كما والمؤمنات المؤمنين وذكر 

التبكيتوينال( آمن من جمح البشرى لتنال والصدقات والصدفين 
ناشص جميع 

>>م

"يخم<ذورض("

الإمرلعأو إسراعهم على للدلالة ريمشي( يقل؛ ولم )يعي( قال؛ 
لبقهميمشون وهم يعي النور كان لو وإلا ، الجنة إلى للدخول بهم 

الفللمة.في وتركهم النور 
بهميفضى قد المعي لأن ريحون( يقل ولم النور إلى المعي وأسند 

بهميعي أنه على للدلالة النور إلى العي فاسد ، والتعب الجهد إلى 
يومالصرامحل على رروذلك ، ذللئ، بغير أو مطايا أو محاق أو محراكمت، في 

٦٦٢\ؤ\وي\\اض ، \■ rliالكشاف انظر 



٣٥٨

.، ١١الجةا< إلى وهودليلهم القيامة 
،النور( )يسعى يقل؛ ولم )نورهم( ت فقال إليهم الور وأصاف 

عمله,قدر على نور مرمن لكل فيعتلي أعمالهم، نور أنه على للدلالة 

السيرجهة وهي الأمام هو أيديهم بين ما لأن الجهتين هاتين ذكر 
الشمائليدكر ولم ، عداء الكتب إيتاء جهة هي والأيمان عي، وال

قال:ارؤإنما )الكشاف(: في حاء ، الأشقياء كتب جهة لأنها 
كماالجهتين، هاتين محن أعمالهم صحائف يؤتون عداء اللأن ه ويشم 

.، ١ ظهورهم؛١ وراء ومن شمائلهم من يؤتونها الأشقياء أن 
هثويا دعوأ تؤذ . طهروء ودآء متم اوف مذ ؤأما ؤ تعالى: قال 

>ا_اا[.تالأنثماق:

الورأن على للدلالة أيمانهم( )ص يقل: ولم )بأيمانهم(: وقال 
عنها.منحرفا أو مبتعدا وليس للأيمان ملاصق 

لمتن)الم• يقل م وله آمحثن رمحا يؤم ؤ • ال وق
الإيمانيدخل لم الدين وال٠نافقااتا المنافقين لإخراج والمسلمات( 

ءامثايمول ش ويىألمحا؛٧ ؤ تعالى: قال كما ، ظاهتاأملوا وقد قلوبهم 
امحعِ،اباه<هالت ؤ وقال: ، ٨[ ]البقرة: هم وما ألأم وأيرمحِ إش 

iمحذلإ 4 آلإبش ت-م، ^١ اثدأا متأ ف كنوأ ؤ فل ؛١^ 
.؛ا[]الحجراتت

٢٤ه/• القدير نح )١( 
.أ/مآا■الكشاف )٢( 



٣٥٩؛^٠ الحدي سورة 

مثاهدالأمر أن لإرادة ، لهم يقال أو لهم مقولا أي ، القول حذف 
القولوتسمع المؤمنين ترى فأنت ، غائب عن إخبارا وليس ممؤع مرئي 

فذكرزى بجم ؤ • قوله ذلك على والدليل ، بذاك تخير أن دون من 
ماJالبثرى والمراد . سماعا منقول لا مشاهد الأمر أن على يدل مما الروية 
٠حنايت به سرون ما اي ، به سر 

قريبفهو ، يعده وليس اليوم ذلك في كائن ذلك لأن )اليوم( وذكر 
فيذكره مؤ ما حميع على واقع ؤد''لثهمآمرأمميمه ت وقوله ، واقع 
،عقلتم فوز وبأيمانهم أيديهم بين يعي الذي فالور ، الجنة وآحرْ الأية 

•عظيم فوز فيها والخلود ، عظيم فوز والجنات ، عظيم فوز والثرى 
ءامؤأآئ؛بت> ؤ ت تعالى قوله عقلتم فوز البشرى أن على يدل والذي 

تديللا آ'محمح ونح آذتا ١^٠ ي ثهثآل؛شئ سفيى. نءقاثأ 
وجاءالفوز وعرف . [ ٦ ٤ -  ٦٣: تيرس آلعؤيده هوآلدؤز آثودبللف لخكشت، 

العظيمالفوز هو وحده ذلك أن وعلى القصر على للدلالة القمل بضمير 
المبين.هوالخسران عداه ما وأن ، غيره فوز ثمة وليس 

ءإيو أ ه

آنجمإيل مجأ ثن مهن آمحيا ؛ ٣١٠لدذث المفهو0 يقول ؤ؛وم 
ميلين وتكهزم آؤته فه داطناث اب لإ مزر ء ثمل ميإ فاقثإ ورآم 

.4وعر؛مآش آءأنث حئ آلأماؤث 
أنأيما ويجوز ، له . .ألثزط.رى من بدل •ه ••يم_ن م جبؤ 

.انفرروحاوعاتيَا\/أماا)١( 
•شيرالرازىهأ/؛أأ )٢( 



٠ ٣٦٠
علىليدل والمنافقات النافقين وذكر ^١، )اذكر( تقدير على منصوبا يكون 

تغنيفلا قرابة، لأحدهما يثضر ولا حزاءه ينال ين الجنمن فرد كل أن 
أوقريبه عن المؤمن ولا ، النافقةقريبتها أو المنافق قريبها عن المؤمنة 
أبي،أو أحي أو لزوجي تبتا كنت إني النافقة تقول ولا النافقة. زوجته 

•أحر أو قدم وعما ه نفعن مؤول واحد كل فان 

تمهلفيه الانتظار لأن )انتهلرونا( ; يقولوالم أنهم غير ، انتظروناأي 
انتظارافعللبوا ، الجنة إلى بهم يسرع أو يرعون والمؤمنون ، وإ؛هلاء 

ولو• يجابوا لم انتظ-اوا طلوا لو أنهم أدركوا وقد ، قليلا تمهلا أو قليلا 
تعالى:قوله في كما الأنتفلار، طلب لماغ فسحة الوقت في كان 

هأ'ثؤروأه،ؤ فقال  ٤١٠٢تيوست .إف \نت0لثو\فؤ 
.متمناالوقت في لأن ؤ وقال؛ 

لاقتضاءالجماعة قراءة في جرد الفعل اروكان الدرر(I في)نقلم جاء 
المؤولينلأن القوت؛ خوف إليه القدرة توصل ما بغاية الإيجاز الحال 

رآ،.الخاطف« كالبرق الجة إلى يرعون 
إليهمنفلروا إذا ررلأنهم إلينا( )انفلروا المعنى يكون أن ويجوز قيل: 

يه®فيستضيئون أيديهم بين والنور بوجوههم استقبلوهم 
ؤمير(ينصه•

:وقالوا، يه® فيتنيروا بهم يلحقوا أن وذلك منه ررنصب أي 

. ١٧٦اظرروحاسنييأ/)١( 

. ١٧٦/٢٧ىبUJروحا، وانظر■نمرازازىا،آا/هآاآآ،  ٦٣/٤ألكثاف )٣( 
الكشاف)٤( 



٣٦١ ٠٠الحديد سورة 

،منه المقتس من ينقحى لا الاقتباس لأن )نأحد( ت يقولوا ولم )نقتبس( 
إذاما بخلاف يقصها لا ذلك فإن النار من اقتبست إذا فإنك الأخذ بخلاف 
.فانفلرونا ينقص فلا منه نستفد والمعنى ، منها أخذت 

منأبلمر الاقتباس لأن ؛ )نقبس( ت يقولوا ولم رنقتبس( ! وقالوا
•يالاقباس ينقص لا وهو المؤمنين نور عظم على دليل وذلك ، المس 

علىللدلالة معكم( الذي النور رمن ؛ يقولواولم •' وقالوا 
.. عماله. قدر على نورا أحد كل القيامة يوم رايعتلى قيل! ، هم نورهم أنه 
يقولفهنالك النافقين، نور فتهلفيء فللة نعشاهم ذلك، على ثم 

^ي١صشسئأهكمصالاراات المنافقون 
جم*ظقنوإئإه

المبنىبصيغة )قيل( إسناد من ارويفلهر )قيل(: بل )قالوا( يقل: لم 
الملائكةكلام من هو ؤإنما المحاطين، المؤمنين غير قائله أن للمجهول 

نورلا إذ ، تهكماللمنافقين الملائكة مقالة وتكون للمنافقين. السائقين 
وراءب

إلىيكون إنما الرحؤع فإن ، مؤكداظرئا يكون أن إما وروراءكم( 
لفعلمحوكدا أيما فيكون )ارجعوا( بمعنى فعل اسم يكون أن ؤإما ، الوراء 

هاب لإ مور يلمم ي، حمؤ 
بينهمصرب والتقدير للتوكيد، زائدة ور( )بفى الثاء ت قيل 

تمرالرازيا،'آ/آ"أأ.)١( 
.٣٨٢اكم.برواكويرلإلإ/)٢( 
. ١٧٧/YU_UJI^Jانظر )٣( 



؛م'؛محد.رسها٢  ٣٦٢

jy  ' بمدريهم حجز أي رحجز( ض رمرب( صمن لقتل؛
المنافقينبين يه للحجز سور بينهم صرب ررأي بالباء عدي ولذلك 

.وغيره بناء من بالشيء احامحل ما هو I والور ، والمؤمّينُ 

ينفذونؤإنما ، فيه محتجزون المؤمنين أن يظن لئلا وهال؛ 
يتمكنونلا فالختافقون أعلم. واف الجنة إلى الملريق وهو مرادهم إلى منه 
منه.الخروج من يتمكنون والمؤمنون ، بالمؤمنين ليلتقوا فيه الدخول من 

،المؤمنون فيها التي الجهة وهى الرحمة فيه باطنه بأن ور الووصف 
كلمةعليه حقت ولن للمنافقين جهته من العذاب ياتى ظاهره وأن 

النافقينأن كما ، ظاهره باطنه يخالف — ترى كما — الور وهذا . العذاب 
وذلك، الكفر ويبطنون الإيمان يهلهرون فهم ، ظاهرهم باطنهم يخالف 
بينلهليف تناظر وهو ، العذاب قبله من وظاهره الرحمة باطنه المور 

الظاهر.عن الباطن احتلاف في والمنافقين ور ال

؛)يقول( الفحل قليل قبل استعمل وقد )ينادونهم( الفعل استعمل 
.للنداء الصوت رغ إلى فاحتاجوا حاجز بينهم صار لأنه ذلك 

ولممعهم كانوا لأنهم منكم( نكن )ألم يقولوا؛ ولم ه "^٢ ظ لم آؤ 
منكم(كن )ألم ت قالوا ولو ، )بلى( • ؛أجابوهم ولذلك ، منهم يكونوا 

•بكلأ لأجابوهم 
القرآنامتعمل حيث أنه ذلك بلى( )فنادوهم يقل• ولم 

قولهنحو وذلك ، القول بفعل الجواب يكون متصرفاته أو )نائي( الفعل 

. ١٧٧،روحاوعاتيمام>/ YYU/YيطرتمرI^؟)١( 
^AU/YU^Ijالتحرير )٢( 



٣٦٣ ٠٠سورةالحديد 

معناولاذوعآيتتقب بمي تعزل ؤ، ويكاث آتنه مح ويادئ ؤ تعالى؛ 
[.٤٣. ٤٢]هود: ^ؤ.،لثثاؤماكمه 

الفعلهذا واختيار الفتنة. في أوقعتموها أي ه شثكأ ثننتر وذيمء' ءؤ 
هنا.مراد أكثرها ، كثيرة معان له )فتن( فإن رفح، احتتار 

وأنتمرداءته. من جودته لمملهر النار في الذهب إدخال I معانيه فمن 
ومحسةرداءتكم وبات أنفسكم ففتنتم الموصع هذا في أنفكم ومحعتم 

معدنكم.

هذافي أنفكم وصحتم وقد والأحبار، الامتحان ت معانيه ومن 
لأنكموالامتحان؛ والاختبار الفتنة في أنفكم فأوقعتم أيثا الموضع 
معكم،نحن I للمزمنين فتقولون الكفر، وأبهلنتم الإيمان أظهرتم 

ويمتحنكمفريمح،.يركم كل أن شك ولا ، معكم إنا للكافرين؛ وتقولون 
•عليه أم معه ^٠٢ ١١ليتبين 

لكلخاص تعامل وإظهار الموقف موازنة إلى يحتاج الأمر هذا إن ثم 
الذيالمتناقص الملوك على القدرة لبيان أيصا امتحان وهذا فريق، 
والمراقبةالاحتبار تحت أنفسكم وضعتم فانتم المتباينين، الطرفين يرصي 

•أينا أنفسكم ومن فريق كل من 
ينآسي ؤإلفننه ءؤ تعالى! قوله ومنه ، والتحذيّ_ا الشدة I معانيه ومن 

تنإلاذنبه كرى تاءاس ؤ وقوله؛ ، [ ١٩١تالهمْ؛ 
•يعذبهم أي [ ٨٣لمست 

والأخرةالدنيا في والتعذيب الشدة في فأوقعتموها أنفسكم فتنتم وأنتم 
إلىولجوئكم مستمرة لصورة الحقيقة إخفاء ومحاولة والخوف، بالتربصى 
ترون.كما أنتم الأخرة وفى ، المعاذير واختلاق والراوغة الكذب 



'دمحّّللأصإوام  ٣٦٤

وأمجآ لرم ؤ تعالى؛ قال ، ١، الناو الإنسان إدخال معانيه! ومن 
الدنيافي أشكم فتتم وأنمم [ ١٤-  ١٣]الداريات: موذرؤأظ4 

الذينفأنتم المار، وأدحاكموها والعذاب المحنة في وأوقعتموها والاحرة 
بالماقمحتموها : ررؤ )الكشاف(: في حاء أنفسكم. فتنتم 

.وأهلكتموئ«رآا
مءَ؛َش 

ورص

منليتمكنوا الدوائر بالمؤمنين يتربصون كانوا فهم معللق، وتربصهم 
الفريقينأحد ؤلهور يتربصون أيثا وكانوا صراحة، كفرهم إعلان 

ي jJrCيربمول \ؤ>و؛ ؤ ت تعالى قال كما ، معه كانوا أنهم ليعلنوا وانتصاره 
هاوأأزدهبمجب ؤنجن َكا0 وإن ن،كثأ ألتَ ٥^٢ أش من قح ذم َلكف 

[.١٤١]النماء: صينن"ثؤئ 
المربصوهذا ، فريق كل من للانتفاع المربص تقتضي هذه فالفتنة 

رواربمآفقال؛ ، معه أنهم لعلموا ويربح ميفوز فثمن الرئة إلى يفضي 
أيتحلمون فلا وارتبتم ، حق على هو وهل محمد أمر في شككتم أي 

•ستغلب فريق 

وخدعتكمالأماني( )غرتكم حقيقته على الأمر لكم يسين لم ولما 
حتىالخادعة الممنيات هذه في وبقيتم ، محمد ميغلب لعله ت وقلتم 

الشيهنانيه خدعكم ما على علاوة هذا الموت. وهو الله أمر جاءكم 
أمانيفغرتكم ، يحذ؛كمرم ولا لكم سيغفر اممه إن لكم؛ وقال باممه وغركم 
والهتان.انحكم 

)ض(.القرآن غريب في اJفردات اظر )١( 
.nrالكشاف؛/)٢( 

اسماس،٢٢٧/٢٩،ضارازى٦٣/٤اماعشاف)٣( 



٣٦٥ ٠٠الحديد سورة 

فهمالأحر. إلى أحدها يفضي منهلقثا ترتيبا مرتبة المذكورات هذه إن 
الترمىعليهم فكان الكفر وأبهلنوا الإيمان أخلهروا بأن أنقمهم فتنوا 

طاللما ثم والاختبار. الفتنة أثر من التربص كان وبذا ، والانتظار 
فيمنوالشكوك الريبة داحلتهم حاسمة نتيجة له تظهر م ولالتربعي 
إننم وتمنيهم. نغزهم الخادعة الأماني دور جاء وبعدها ويغلب. سيظهر 

وهونياممه فغرهم اف بهلس ويخافوا صمائرهم تمحو لئلا ولج الشيهiان 
الدنياعن ورحلوا اف أمر حاء حتى ذلك على واستمروا الأمر. عليهم 

.غثايلقون وف فالشيطان ومن مهم أنقمن مغرورين منافقين 

وثقَةدثوأتأوظأألئارتجاتوحم ألإن ين ة فدية بمثحذيثم ي ؤ،محم 
أنمي.

وذكرإليه والدعوة الإنفاق ذكر السورة في تكرر لأنه الفدية ذكر 
يزم'بمرحي لأ ةل؛وم ؤ ت فقال يه، يأمرون والذين والخل الحسن القرض 
سبيلفي بالإنفاق الدنيا في أنفكم ضووا أن بامكانكم كان وقد ذيذه 

عامةالف^Jية كانت ؤإن المال تعني ههنا الفل.ية أن والفناهر . تفعلوافلم الله 
هآوصدثذأوئتؤ صث\ي نن سويه ؤ تعالى! قال فقد ، به يفتدى ما كل في 

[.١٩٦]البقرة: 

تقبل()لا يقل: ولم يوحذ( )لا قوله؛ المال معنى يرجح الذي أن غير 
ذكرمحن فيها ثاع وما السورة لجو المناب وهو المال هو يوحذ والذي 

١أعلم وافه الحز، والقرض للأنفاق 

منالمنافقين أن مع ه َكثيأ آلإن ين ولا فدية يذغ' يوحذ ك ؤ ■ وقال 
غيرمن الكافرون هم كفروا( )الذ.ين المقموح؛ أن ذلك ، كفرواالذين 



صإلإكهإؤا٠  ٣٦٦
الفديةتوخي فلا . ستروم ولم كفرهم أظهروا الذين وهم المنافقين 

•الاحرين الكافرين سائر من ولا المنافقين من لا 

إله،تآوون الذي والمأوى إقامتكم دار هي أي الناره ؤ،وم 
الذيملجوهم فالمار ، به يحتمى الذي والمكان المالجأ يعني والمأوى 

إليه.يأوون 

إنماالشر أن ذلك ، والمولى المأوى فذكر أمركم تتولى التي هي أي 
أنمر سئا المأوى يكون فقد والمولى• المأوى جهتين؛ من يأتيهم 

•ومولاهم مأواهم فالمار هؤلاء أما ، العكس يكون وقد ، حمن المولى 
وحقيقة. . بكم. أولى ررهي : 4 تنإذؤ نج، ؤ معنى إن وقيل: 

أولىهو فيه يقال الذي مكاكم أي ومقمنآكم، ممحراكم مولاكم؛ 
والمراد، غيرهالكم ناصر لا أي ناصركم، هي يراد أن ويجوز • • • بكم 
فامتنصربكذا فلأن رأصيب قولهمI ونحوه البتات. عالي الناصر نفى، 

كماتتولاكم I وقيل َةلثهزاه د»آؤ بمامأ ؤ تعالى! قوله ومنه ، الجنع( 
.^٢، المر« أهل أعمال الدنيا في توليتم 

فتكون، القرب وهو الولي، من، رالمولى،، اشتقاق يكون أن ويجوز 
قربعن، مكاكم أي ، مولاكم معنى 

•قرب عن مكانهم وهي، أمرهم تتولى فهي، ، مرادان والمعنيان 
لهن،وذلك ، المومحلن، هذا في، إلا مولاكم( )هي، جهنم فى يرد ولم 

أعلم:وافه 

انظرنظماللررما/آ؛ف)١( 
.٦٤إ/الكثاف )٢( 

اظرفحاكويره/؛أأأ.)٣( 



٣٦٧ ٠٠الحديد سورة 

تربصواالمنافقين أن هذه الحديد اية قي ذكر أنه الأول' السب 
كانتالطويل واكربص الأمل محلول فبعد الموت، حتى الأماني وغرتهم 

منوأدنى إليهم أقرب وهي يشعدونها كانوا فهم إليهم، أقرب النار 

جهنم)مأواه فتها ورد التي الأحرى الايات كل أن الأحر: والجب 
غيرتزال لا والدنيا ، الدنيافي وهم قيلت إنما ونحوها المصير( وبئس 

بينهمالسور صرب وقد الأحرْ في وهم قيل فإنه القول هدا وأما ، منقضية
^^٠فقال! منهم قرية فالنار قبله من العياب وأتاهم المؤمنين وبين 

ممحبلم"•

ترقبهمفي كانوا فقد ، لهم خاتمة أنب وهدم ه ؤوثس 
لهمفكانت ، الممسرق والمستقبل الحمن المصير ينتظرون وأمانيهم 

الأموأ.والمصير الظالمة 

،عنهم النصب ؤإبعاد المؤمنين إكرام فيها يتجلى الأيات هده إن 
•بهم والتهكم bهانتهم إرهاقهم فيها يتجلى فإنها المنافقين بخلاف 
المزمنين:في قال فقد 

الإ-رئعلى للدلالة نورهم( )يمشي يقل: ولم A رم تمح، ؤ - ١ 
كالاسرنعليس العادة إلى الإبطاء فإن إكرام، وهدا الجنة إلى بهم 

•الإكرام من فيه ما الإّرإع وفي ، إليها
)يسعون(يقل: فلم إليهم، ينده ولم النور إلى السعي أسند أنه - ٢ 

•بهم عي يأنه على فدل النور، إلى فأسنده يجهدهم، قد عي اللأن 
يقل:ولم ، إبتلهاء فيه يكون قد المشي لأن يمشون؛ إنهم يقل: لم فهو 

ذكرمن السعي أفاد ولكنه إجهاد، فيه يكون قد سعيهم لأن )بعون( 
النور•سعى 



٣٦٨  Vأفيئتيآلآئفي

بالتاءبهم( )سعى يقل ولم الفاعل فذكر (4 ٠٥-تق r • قال - ٣ 
أنفذكر نور، في أم ظلمة في أيعون يدرى فلا الفاعل وحذف للمجهول 

•يّص نورا لهم 
'•أمران فيه وهذا ، إليهم الور أصاف — ٤ 

علىيعطى وهو المؤمن نور هو إنما النور هذا أن على الدلالة الأول! 
ويكثره.نوره ليعظم بالمؤمن إهابة فهو ، عمله قدر 

بهفيتضيء عاما فيجعله الور( )يمحى يقل: لم أحرى ناحية ومن 
فيهيشاركه فلا به يستضيء الذي نوره مؤمن لكل فجعل المنافقون، 

•المنافقين على وحسرة ؤإرهاق للمؤمنين إكرام فهذا غيره. 
لمأنه غير ، أمامهم أد:أمه بت ءؤ ومعنى ، أد:أمه بت ؤ •' قال - ٥ 

عنتسأل ففد ، الشخص عن بعيدا يكون قد الأمام لأن )أمامهم( ت يقل 
منتتمكن ولا أمامك الور يكون وقد أمامك. هي ت فيقال قرية 

.بنأند;آم4 ؤ •' فقال لبعده به الأسضاءة 
أنهبأيمانهم محنى لأن إيمانهم( )عن يقل: ولم وأشمره 4 وقال: - ٦ 

^^اغاىسمسليىؤ •' تعالى قال كما ، عنهامبتعدا وليس بالأيمان ملتصق 
أيمانهمعن متراخ أنه لدل أيمانهم( )عن قال؛ ولو ، [ ١٧]طه: 

.الإلصاق تفيد والياء ، المجاوزة تفيد رعن، لأن ؛ عنها منحرف أو 

يجعلأن أراد لأنه بشراكم( لهم )يقال يقل: ولم ئئتثلإه ؤؤ قال: - ٧ 
٠ينقل ولا بشير الفيه يسمع غاثبا ليس حاصرا المشهل. 

واحد،كل البشرى لتنال المخاطبين صمير إلى البشرى وأصاف ء ٨ 
وهوإكرامأحر.حنات( )البشرى يقل: ولم 

الوعدمن ليست وأي البشرى قرب على للدلالة 4آلهم4 وقال؛ - ٩ 
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إلىوأدعى أحب لكنت أقرب لكنت لكما والبشرى الوقؤع. العيد 

منهملم أن على للدلالة )حنة( I يقل ولم جننته ؤ وقال؛ - ١ ٠ 
[.٤٦]ارحمن؛مثام وؤ»ن.غاق ؤ تعالى قال كما ، أكثر أو حنة 

وذلكأنهار( )فيها يقل؛ ولم ؤبي،ثنيآلآير4 قال: -  ١١
هذاالأسون، مفلتة والركود ، راكدة ولت جارية أنها على للدلالة 
فيالجري يذكر لم عندما ولذلك الجري، بمشهد التمتع إلى إصافة 
صفةعنها لينفى غأرثامتي4 ءؤ قال: [ ١٥]محمد: ذ؟محننء4 ؤ قوله: 

إليه.حاجة لا لأنه ذلك يذم لم الجري ذم ولما الأسون، 
الأنهار.كثرة على للدلالة )نهر( يقل: ولم س ؤ وقال: . ١ ٢ 

علىللدلالة هأه ؤ وقال: أحرى. بشرى وهي ■#٢؛،^ ؤ قال: -  ١٣
هوما إلى منه ينتقلون أومكاثا مرحلة الجنة وليت الجنات فى الخلود أن 

سعادة.أقل 
وإنماعفليم( فوز )ذلك يقل: ولم \ءمه ءؤوقال: — ١ ٤ 
جاءثم منه. أعفلم فوز لا أنه وعلى القصر على للدلالة بآل الفوز عرف 

،التتوكيي. في للزيادة الفصل بضمير 

أومحلفل يذره الذي الفوز فإن قائله، بعظم ويكبر يعفلم الأمر إن ثم 
فكيف• ملك أو قائد يذره الذي الفوز عن يختلف الناس صعقة س رجل 
وأكده؟!وقمره بالعفلمة ووصفه الملوك ملك ذمْ وقد 

)انتفلرونا(: يقولواولم ؤ^ذءلروثاه يقولون: المافقين أن ذر — ١٥
قصيرةمهلة منهم ؤللوا وإنما الأنتفنار، عهم يلا أنه يدرين فإنهم 

المرإلى بهم الإ-رإع على دلالة هذا وفي ينتظروهم• أي لينظروهم، 
به.يظ الذي من أكرم والمعادة الخير إلى به يسرع الذي فإن والمعادة، 



م ٣٧٠

ْنأكثر والاقتاس )نقيس( يقل: ولم 4 مهن ؤ قال: ثم - ١ ٦ 
سهم.الذي المور عظم على يدل وذلك القس، 
فانآخر، تكريم وهذا النور( )من ت يقل ؤينمج(؟اٌولم قال؛ -  ١٧

الورنورهم•
بماشغلوا ألا أراد لأنه )قالوا( يقل: وملآنبجأهولم -قال:  ١٨

ولمعنهم، بالنيابة غيرهم أو الملائكة فتكلم الكلام، من فيه فائدة لا 
القيل.بكثرة يرهقوهم ولا أهم هو عما بالكلام يشغلوهم 

السائلينأولئك عن فحجزوهم ه بشّ يلمم يجترت قال: -  ١٩
المنافقين.

ؤإنمافيه، محتجزين غير أنهم على لليلألة ه لإ،ب ؤ قال: —ثم ٢٠
مرادهم.إلى منه ينقدون 

فيوهم لا وكتف آخر، وهو"كريم باطنمذهألرته4 ؤ قال: -ثم ٢ ١ 
اممه؟رحمة 

يكون:ما أوضح فهو وإرهاقهم المنافقين إهانة على دلالتها أما 
أنالمؤمنين من يهلليون والمنافقات المنافقين أن ذكر فقد —  ١

قيلوقد ظلمة. في أنهم على يدل وهدا نورهم، من للاقتاس ينفلروهم 
والاستهزاءوحديعتهم إهانتهم باب من ، ، انهلفألثم نور لهم أععلي إنهم 
ُؤإ0تعالى: قال ، الدنياقي ويستهزئون يخادعون كانوا كما بهم 

٠كثير( ابن ير )نففي جاء ٠ آ ١ ٤ ٢ ت اء ]النه حثدعهم ؤهو أذنه بم—٠^^٠٠ 
ؤيآءكأفالثسإمكأمل؟٧٩^ ين آثلمحيألمهن ؤ آمنوا للذين المنافقون ررويقول 

أولةؤقال: حيث المنافقين بها حيع التي افّ خدعة وهي ه مك 

اظرشيراينهم؛/أأم_هأم.:١( 
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نيئايجدون فلا النور فيه نم الذي المكان إلى فيرجعون وهو 
٠يالإب^ له ور ببنهم صربا وقد إليهم فنصرفون 

بىعلهم ردوا المومنتن أن يذكر ولم ؤنلآنيمأه وقال؛ - ٢ 
الردتولوا الذين فهم الملائكة، هم القائل إن وقل؛ للمجهول، الفعل 
هويما مشغولون هم ؤإنما الءلاو_ا هذا يعنيهم فلا المؤمنون أما ، عليهم 
وإنمايجيبوهم فلا المؤمنين من يطلبوا أن للمنافقين إهانة وهذا أهم. 

آخرون.يجيبهم 
أحرى.إهانة وهو آنيمه ؤ قال: - ٣ 

فعلاسم يكون أو مؤكدا ظرفا يكون أن إما وهو ؤمحإءكأه ؤ • وقال — ٤ 
إهانةوهو ، ارجعوا ارجعوا لهم! قيل كأنه فيكون ، ؤآنح،مأه بمعنى 

ظاهرة.

بابجمن وهو نور ثمة ليس أنه يعلمون وهم ئإه فالنؤأ ؤ I قال — ٥ 
بهم•الاستهزاء 

اللحاقعن فحجزوهم ه اب لإ يثور يبمم محيي ؤ وقال؛ - ٦ 
ظاهرة.إهانة وهو ، بالمؤمنين 

•جهتهم وهي ؤ وقال: ٧- 
وراءمن أصواتهم يرفعون أنه فذكر تادؤثئمأدمقق ؤ قال؛ - ٨ 
•يريدون ما وبين بينهم حيل ولكن بهم ليلحقوا المزمنين ينالون السور 

فتنتمإنكم لهم؛ فقولهم متحددة، إهانات عليهم المؤمنين رد وفي — ٩ 
،الغرور باش وغركم ، الأماني( وغرتكم وارتبتم، وتربصتم، أنفكم، 

.٣٦٥ة/ ممر تفسران 
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ونكت.إهانة منهن خصلة كل 

َكروأهلإإوآِ ولايى فدبغ متآم لايحد ةز؛وم ؤ تحارت وقوله - ١ ٠ 
لهمؤإحبار إهانات كله ؤوفسآضيه ؤتيمبمم4 1وظإآقاره نؤ 

باش.نعوذ ، والمتقلب العاقية موء من سيلاقونه بما 

هأو- جأ؛- 

ب؛ؤمأولا آو يف قذ< وما إلآًمحآشم مبمم محكع أئن منوأ ؛؛4ijr  I^-؛يأن أقر ه ؤ 
شدوك.مم وتمئ قربم ممثث آلأمد صد بن ألكثب 1ومأ َةلن 
محلوف.هآلأينتدم موتغهد؛؛^١ بمد آمحؤًس عي أثث أف آغئثوأ 

ؤايأو ءث- 

ًمحخمءنثاتدةاو4
وؤونضج، حان ومعنى)أنى( ، مضاؤع)أنى( رياني( 

ذلك؟لهم يحن ألم معناه ءاموأه 
ئغٍاكخمههقؤ 

القلببين مشترك أمر والخشؤع القلوب، إلى الخئؤع أسند 
فيقال:الأصوات وإلى الوجوه ؤإلى الأبصار إلى ند يفهو والجوارح، 

كلهالشخص إلى ند يكما خاشع، وصوت خاشع ووجه خاشع بمر 
لماؤوحقائ تعالى: قال كما خاصع، أي خاشع رجل فيقال: 

iStضصوفعلخها ولربهم ؤ وقال: [، ٩٠]الأنبياء: 
0إ[.(ليده 

خضوعهالقلب فخشؤع ، والذل والخشية الخضؤع هو والخشؤع 
اضلذكر قلوبهم تخشع أن المؤمنين من فهللب ، وتذلله ووجله وخشيته 

وكل، القرآن هو الحق من نزل وما ، عام اش وذكر ، الحق من نزل وما 
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والخشية.الخشؤع إلى مدعاة منهما 

إثعاءؤ تعالى! قال كما والخشية الخشؤع إلى مدعاة اممه فذكر 
هميثيءؤ وقال! ، ٢[ : ]الأنفال ؤحلئ آممع يكر إدا أل؛؛، أئضئيك 

.[.ro_ri :^JI]مح١دxكبمةرثهلمه 
ثيدءين أؤنؤأألملم ألإ-ن إف ؤ • قال كما والوجل الخشية إلى مدعاة والمآن 

ره؛انعد َكا0 ِإذ ملآ سض ؤفؤلؤن سجدا. انبة0 بجوف عثؤم قق ^١ 
،-؟•ا[ ١٠٧]الإسراء: ثثوعا.ه أعؤت تح-رون,للاددأن و. 

آلاؤهحئثق تى ممتسدعا كشى - لتأيثهُ عق"صل لزأذهاثداآلينءاف ؤ وقال؛ 
ؤنهمتعن تثدثكقامثثشهامثايى أحس رل أش ؤ ث وقال ، [ ٢١]الحثر؛ 

.[ ٢١٠لالزمر: موُبهمإكمآسه 
قولهم!الكفار عن حكى محقي ، ذكزا اممه سماه وقد ذكر والقرآن 

،٨[ ]ص؛ عداُ_،ه يدؤبجإ ؛ uJك دؤى نن ثك ف، م ثل ثمحؤ محق ٥^ألدثر ءنمحث أؤ 
آءِأس ارل ئ ءؤ ت وقال ، [ ٩٩]طه؛ طوءابطىينق،ذحمحناه وقال؛ 

[.٥٠وساعقانقئه]صء: وقال: ، [ ١٠دوه]الطلأق: 
الجبلكان وإذا ، حشوعا القرآن يزيدهم ازكتاب أهل علماء كان فإذا 
له؟المؤمن قلب يخشع لا فكيف لله خاشعا منه يتميع 

تالخشية يستدعي منها كل أمور ثلاثة ذكر لقد 
٠الختية يستدعى وهذا مؤمنين، المخاحلبين كون — ١ 

الخشية.إلى مدعاة وهو افه، كر ذ ٢

الخشية.إلى وهومدعاة القرآن، أي الحق من نزل ما — ٣ 

^١أكنإدادكنهياJثءؤ تعالى! قوله نفلير الأية وهذه 
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ل٢،١[ ]الأنفال: يتو؛ئوفه ربهن وعؤر رادممإيمايأ ءايم ■يم بيش نإدا مرمم 
اياته.وذكر اض ذكر فيها ذكر فقد 

لقلوبيأن )ألم مثلا! يقل لم فلم القلب حثؤع المراد كان إذا ت تقول وقد 
اض(لذكر المؤمنين قلوب تخثع أن يأن رألم أو اف( لدكر تخشع أن المؤمنين 

^كلإعةلوذإك»طرأسه؟ؤ ت وقال ذلك، ونحو 
أسباب.لجملة ذلك أن والجواب! 

كقلوبوليس الكتاب أوتوا كالذين يكونوا أن من حذرهم أنه •' منها 
أنذاب ه الكئب أومأ َةلن محلا.ذؤ>ثأ ؤ فقال؛ الكتاب أوتوا الذين 
الكتاب.أوتوا الذين بمقابل المؤمنين على الكلام يكون 

للأشخاصوصف وهذا ه قيفؤب ميم وير ؤ قال أنه ؛ ومنها
فيالكتاب أوتوا كالذين يكونوا أن من يحذرهم أن فأراد ، للقلوب لا 

أنءامنوأه يأن أزم ه ؤ • قوله فناسب • متهم كثير وفق القلوب قوة 
.الكتاب( أوتوا )الذين بمقال يكون 

،وقلوبهم الكتاب أهل وذكر ، وقلوبهم المزمنين ذكر أنه ت ومنها 
مناسبة.ألهلف ذلك فناب 

الذممقام في لأنه الكتاب( )آتيناهم I يقل ولم أوذوأآلكنبه ؤ وقال! 
للمجهولالفعل بتي الكتاب أهل ذم إذا أنه القرآني النمير سمة ومن • لهم 

تفقال تعالى ه نفإلى الفعل أسند مدحهم ؤإذا ه رم؟ ؤ فقال: 

.انظرالكشاف؛/إ،")١( 
وماسط٩٢/٢انظرْعابىالحو)٢( 
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فإنه، كذلك نكون أن من فحذرنا القلوب يمسى الأمد محلول أن بين 
نزلوما اممه ذكر وفي • إليها سبيلا وة للقنيع وألا قلوبنا نتعقد أن يتغي 

.وحشوعها القلوب لحياة وكفاية غناء الحق من 

القلوبإلى الخثؤع إسناد بمقابل وذلك القلوب إلى القسوة وأسند 
القرآنفى وة القيند لم أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا أيصا. 

ؤت تعالى قال ، غيرها إلى يسندها ولم للقلوب إلا الكريم 
مثولؤى ءؤ ت وقال [، ٧٤]البقرة; ه منوة َةلجارمأوأقد يى دؤث بمز ثن 

وجملثادننهم يمذهضؤ ممضعم مما ؤ وقال! [، ٤٣]الأنعام: ه قلومم 
درنن هؤبجم لإك؛نؤ ميل ؤ وقال؛ ، [  ١٣: لالمامم•ة ه دئمحته شدودهم 

وغيرها.[ ٢٢]الزمر: آوه 

حشمتالقلب حثع وإذا صاحبه قسا القلب قسا إذا أنه وذلك، 
الجوارح•

فذكرمزه من ومإآنكنب َةئن ذؤمأ ة* ؤ ت قال ولم وقدتقول؛ 
منالأمد( عليهم فهنال ازكتاب أوتوا )كالذين ت يقل ولم ه، ثل ن يؤ 

يذكررٌر،قلآ؟أن دون 
بل، قلوبهم قست، الأولين أن على يدل لم ذلك، قال لو أنه •' والجواب 

قال!فلما ، الرسول لزمن المعاصرون هم المحنيين أن على دل لربما 
قلوبهمفةستا الأمد عليهم طال الأولين آباءهم أن على ومحثئ،4حل 

الزمن؟عليهم نتناول وقد بهؤلأء يالك، فما 

ه.ثل بن ؤ حذف، لو ما بخلاف، ، أسلافهم وذم فذمهم 
بالأخرين؟باللثج فما الأولين كأولئلث، يكونوا أن من حذرهم إنه ثم 
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.وأشد أشد بهولأم التشبه عن التحدير فيكون 

ؤو|مملإشهوكه
القولهدا ومجيء • افه طاعة عن خارجون فاسقون منهم كثيرا أن ذكر 

المسوقأسباب من القلب قسوة أن على يدل ئزمهزه ثئق ؤ I قوله بعد 
ودواعيها.١لهلاءة أسباب من القلب خشؤع يكون وبالمقابل ، ودواعيه 
بصيغةفاسقون أكثرهم إن ) مومحلن من أكثر في قال لقد • تقول وقد 

آإنالأمر؟ حقيقة فما ه شفؤب ميم وير ؤ I ههنا وقال ، التفضيل اسم 
الاختلافهدا في السبب وما فاسقون؟ أكثرهم إن أم فاسقون منهم كثيرا 

وقوله:ه شثنُك منيم ومحو ؤ قوله: بين تناقص لا أنه والجواب: 
اكثين أن يمي : فقوله ه. آلشدون آحقرم وؤ 

أوفاسقون( منهم قليلا )إن ت قال لو يكون التناقض وإنما فاسقون، منهم 
قوكتيناقض لا الناس( أقفل )محمد فقولك؛ فاسقون(. أقلهم )إن 
،عالم( )هو قولك: يناقض لا الناس( أعلم )هو ونولك: ، فاصل( )إنه 

أو)هوجاهل(.الماس( )هوأجهل ت قولك يناقض ولكنه 
مافهدا )أكثر( ؛ ومرة )كثير( ت بقوله مرة ذلك عن عبر لماذا أما 
أسوأتعداد فى السياق كان إذا )أكثر( يعبر؛ فانه • تعبير كل سياق يقتضيه 

ذلكيبلغ لا فإنه -)كثير( الوصف؛بخلاف ، ذكرهافي والإطالة صفاتهم 
تذلك إيضاح ؤإليك المبلغ، 
أكوؤقوله! وهما موضحين في )أكثر( ؛ الوصف جاء لقد 

[١١•ت صران ]آل ه آلنسمون وآءك-رهم ؤ وقوله! [، ٥٩استاو0؛ له 
ذكرته.ما يتضح الأيتين من كل سياق في وبالمفلر 
هأءاموأثُئدؤذدأألإماأمحدوأديم؛رهزئاءؤ ال٠ائلة! سورة في جاء فقد 
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مومبجا.وإداَكم ^ ٥١ثأموأ ^تلؤؤصارأوه ين ألكثب أدرأ ين ددءا 
هريئأتلآوسا مز لامقلول. يور ذهئذأر يلب مروا نقذو، آلنلزة إل ؛،^؛٣ 

هلش قيفوث اكوو' وآل نل من ، ٧١أزلإثناومآ وتآ أش ءامثا أل مآإلا" 
ؤللداخرآلقرده متهم وجعل علته وعضمٍ> آش لمنه من آقو مثهمة؛عند ك د َن يثر أنتكم 
وءر^١ ١٠^١ ١٥•؛٦^ ^١ . ٢^؛، ع عن  J-^J، ١٤٠ثر أزل؟ك آلْكمُت ؤتد 

،؛تنئلمبحعزلؤا
.ه. ضثائَبمثاكوظن.

[٦٥-  ٥٧]والتين ة الخامالأية إلى اونهم متعداد في ويتمر 
ؤوألأكرلإذثسهوله,I قوله فنامحسب، 

وأعاداوئهم وم، ٣٠٣١أهل ذكر فقد عمران، ال في الأمر وكيلك 
والتينة الخامالأية من ذكره ما ذلك من مرة. من أكثر وذكرها ذكرهم 

الواحدةالأية إلى والتسعين الثامنة الأية ومن ، والسبعين الثامنة الأية إلى 
بعدعشرة ة الخامالأية إلى المائة بحد العاشرة الأية ومن ، المائة بعد 

ذلالئ،يدكر أن فناب ، السورة فى المنتشرة الأحرى الموامحلن عدا المائة 
أعلم.واف ؤوآطرمآشموزه بقوله: 

ثو٦  ه
هتعقلؤن لعلكم آلأينت لكم يبما قد مؤبمها بعد آلمدئبمي، ثز آئة لط علموأ ١ؤ 

موتهايعد الأرخى يحيي الذي هو اش أن أي الأمر، هذا نعلم بان أمرنا 
ولابنفسها الماء من نحيا لا فهي ، يحييها اف أن لولا لتحيا كانت ما وأنه 

الأرضييحيي الذي هو قاف ، ذللث، على قادرة معه أو دونه أحرى ذاثا أن 
موتها.بعد 

لأثرتمثيل أنها ذلك جهتين؛ من ءلاهر نلها بما الأية ارئامحل ووجه 
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الأرضالغيث يحيى كما يحييها فإنه القلوب، في والقرآن الذكر 
مَآأهبمد ألمدمحى أث؛بجا أيا آعلموأ ؤ ت قوله أن المعاني( )روح في جاء 

بإحياءوالتلاوة بالذكر القاسية القلوب لإحياء امتهلرادا ذكر ررتمثيل 
اوة®القمن والتحذير الخشؤع في للترغيب بالغيث، الميتة الأرض 

اممهوأن الأموات بعث على تدل الأية هذه أن أحرى جهة ومن 
الأجرةذكر الأية هنْ قل مر وقد الأرض• بممي كما وبمعثهم سيحيهم 

بماترتبط جهتين من قبلها بما ترتبط كما وهى مشاهدها. من وجملة 
أيصا.جهتين من بعدها 

،لهم يضاعف والمصدقات المصدقين أن الأية هذه بعد ذكر فإنه 
ذكروقد فيها. يزؤع ما تضاعف فإنها نحتا؛الغيث التي الأرض شأن وذلك 

ؤاٌبيلآتحمخ؛ؤ،آمو؛لههم يبقوف مثل ؤ • فقال آحر مكان فى ذلك افه 
ميعؤ وأممه دثاء نص يصتعف نآممه ثه سثئزتأثد ؤ؛ ة سحع'سا.بل أبثث حشة 

 :^[.٢٦١]١

يماالأية فارتبك ، أحوالها من ومحلرئا بعدها الأحرة ذكر أنه كما 
ررتمثيلهذا قوله أن • الرازي( )نفتر في جاء ، أعلم واممه بعدها وما قبلها 

سببالذكر على فالموافلبة اوة القيسبب ماتت التي القلوب أن والمعنى 
المرادأن والثاني ، يالغيث الأرض اممه يحي كما إليها الخشؤع حياة لحود 

فيترغيبا ذلك فذكر ، الأموات بعث موؤ؛اه بعد آمحفيس عي ؤ قوله! من 
اوة((القعن وزجزا والخفؤع الخشؤع 

هأو 

.٦٤الكشاف؛/اننلر )١( 
.روحاوعانىيآ/اخا)٢( 
• ٢٣١اءآ/تفسيرالرازي )٣( 
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ولهرلئثثلهتِ مقا-حشنايضعف آث، وهثذقوؤأمضؤإ المقدتيل إة ءؤ 
ثهنِرغم عت ؤآلثمدآء هم ررنيمحءؤكك أف ءامنإ وأؤ-ما َكربأر. 

^محيصميِؤه

أجثثأكمثقاحشنايضتعفلهءِولهر ةألصدفيؤألعمذكتوأمبمإ إؤ 
مء.

)المتصدننيقل: ولم بالإُدال، ؤأئثبماوأئلحسه قال؛ لمد 
فيذلك بينا وقد الصدقات. في المالغة عر للدلالة والمتصدقات( 

وعدمهالإبدال بين الفرق وذكرنا القرآني( التعبير في الكلمة )بلاغة كتابنا 
فيه.القول نعيد فلا را، ؤألممذفن ؤ ت قوله نحو في 

الذكور،يكتف؛جماعة ولم المصدقين على المصيفات عطف وقد 
منمنها ويممدقن فيها فيممرس أموالهن في النماء استقلال على ليدل 
ليسوأنه يردنه، لا شيء على ويرغمهن أموالهن في أحد شرهن أن دون 

ونيتنغرهم، ولا ولأآباؤهن أزواجهن لا التصدق من بمنعهن أن لأحد 
أقربائهن،من أحد أو عنهن أزواجهن صدقة تغني فلا مال لهن كان إذا أنه 

للرجال.يضاعف كما الأحر لهن يضاعف وأنه 

والومنات،١لؤمنين ذكر كما والصدقات المصدقين ذكر إنه يم 
ذكرنا.أن ميق كما السورة فى والمنافقات والمنافقين 

والمصدقات،المصدقين ذكر بعد حسنا قرصا اممه أقرصوا الدين ذكر وقد 
الحز.القرض غير الصدقة أن إر إشارة عليهم، وعؤلفهم 

بلأءةاسفىاضامش0ثومابمدط)١( 
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أو، الحدقة أنولع أحن أنه منها؛ أقوال الحس القرض في ذكر وقد 
نمتهلأن ، التطؤع ®ويالإقراض الواجب التصدق محالتمدق المراد أن 

،.١١ذلك(( عالي كالدلألة يالقرض 

منهالأوجه الأحير القول صحة — أعلم وافه يظهر— والذي 
الأمربعد يه يامر وقد الزكاة بعل الحسن القرض يدكر قد القرآن أن — ١ 

وءامنثمالنجقوْ وءاقثم آيمثم لون ؤ ت تعار قال ، بالزكاة 
بنلإ' لاطف،؛ ■صنا ثنْثا أس وأهإبمتئ وعزرئثوم 

ه-صنا مما أثه وأمضوا آلجزه وءامإ آلقاوْ ؤأفوأ ؤ وقال [، ١٢ت
هوإنما الحسن القرضر أن إلؤر يشير مما ، قرصن والزكاة ، [ ٢٠• تالمز٠ل 

.القريحة بحد التهلؤع باب من، 
،مخير هو ؤإنما ؛الإقراض ملزما ليسر والقرض ، قرصا نميته - ٢ 

الصدقةمن، فإن المتصدق وبخلاف ، ؛إحراجها ملزم فإنه المزكي بخلاف 
يلزم.ما 

اثةاصسازؤم،ذا : 'م_قالقيأكثرمز،مور،
الإقراضفير الترغسب، باب من كأنه وهو [ ١١الحديد؛ ، ٢٤٥]\لمقوأ(ئدآه 

•الإلزام نيل س وليس فيه والتحير 
من،وغيرها الصدقات في فهو الصدقة، من، أعم الحسن، القرض أن أو 
المتصدقين،.علي، القرصين، عهلف ولدا ، الخير أبواب في الإنفاق وجوه 

وأمضؤأؤألمثذقت ألمقدمن إف ؤ ت فقال الأمم على بالفعل عطف وقد 
وصفهمالتصدق وأن ثابتة، لازمة الحدقة أن على ليدل مصاصكاه آس 

ليمن،فإنه الإقراض بخلاف الثبوت، جهة على متكررة فهي الثابت، العام 

■ ٢٣٢تمرالرازي)١( 



٣٨١المدد سورة 

فيالاسمية بالصيغة الإقراض صفة ترد لم ولذا الصدقة، ثبوت ثاثا 
)المتصدقين(.تقال كما )القرصين( I يقل فلم الكريم، القرآن 

آيةفى بالحسن المقصود ذكر مؤ وقد حمن، بأنه القرض وصف وقد 
بقة.ا م

فلمبالحسن، وصفه إلا القرض يذكر لم اف أن نذكر أن الطريف ومن 
الصدقة.بخلاف بذاك، وصفه دون القرض ذكر مرة يرد 

منمرة يهللقه ولم ممه، إقراض أنه ذكر فإنه القرض ذكر حيث وأنه 
يعهليهوما المعاملات في المالي الإقراض بين للتفريق ولعله تقييد، دون 

العبادات.فى إلا تكون لا فإنها الصدقات بخلاف ، النهلوحه الفرد 

قولهأعني مايقة، آية في ذكرنا كما الكريم والأجر المضاعفة ذكر ثم 
^^هٍلإومحنخعبمِيم.ؤ ت تعالى 

٠ه

وهؤعث لجاذآ دث أوكك ورنلوة أف ؟ ٣١٠ؤ
آلجيب.هأمحب إثاسآ ويكدط َقر؛وأ مأؤ!زك وررئم 
فليسورمله باه يؤمن لم فمن ، هؤلاء إلا صديق ثم ليس أي 
قدفالصديقية ، متفاوتة وأجورهم درجات الصديقين أن غير ، بصديق 

،بالمديقية رماله من نسما اش وصف فقد ، وغير0 للتثي وصفا تكون 
و1ديفيآوشبإتبمءمحؤؤ • فقال اللام عليه إبراهيم سيدنا بها وصف فقد 

فقال:اللام عليه إدريس بها ووصف ، [ ٤١ت»ر؛م: كافمذبماسه 
منغيرهم بها ووصف [ ٥٦تميم: وفإدمإمحكاثطبمادا4 ̂ ؤ

[٧٥]المائدة: ه صديقه وأثث ؤ فقال: مريم بها وصف فقد المؤمنين، 
أهدزأهئشم١^؛؛£ مع ءؤ فيقول: الأنبياء بعد آخر صنما يحدهم وقد 
وذكرالرّولتي، [ ٦٩]اياء: نأٌجإه £^؛ وألمدضف؛٢١٣أفنثث ثن 



٠٠٥ ٣٨٢
فهي، صديثاالله عند يكتب حتى المدق ويتحري مدق يزال لا من 

الشهداءأن كما درجات فالمديقون التصديق، أو الصدق من مبالغة صفة 
همورسله بالله آمنوا فالدين درجات، المالحين من غيرهم وأن درجات 

أعمالهم.بقدر وأجورهم غيرهم صديق ثمة وليس الصديقون 
نعم،فأجاب: ويزني؟ يمرق المؤمن عن سئل ه اش رسول إن ثم 

عنومثل الإيمان، دائرة عن ذلك يخرجه ولا الأحوال من حال في أي 
عنحرج كذب فإن دائما يصدق فالمؤمن إذن لا. ت فقال يكذب؟ المؤمن 

كذلك.إلا يكون ولا صديق فالمؤمن هدا وعلى الإيمان، دائرة 
هاسثلمنمح؛4ءط

تِن أحد على وهذا 
منالشهداء أن باعتبار ونورهم الصديقين أجر للثهداء يكون أن إما 

ورسله.بالله آمن ممن إلا شهيد ثمة ليس لأنه الصديقين، 

لكمنقول! كما ، بهم الخاص ونورهم أجرهم للثهداء يكون أن ؤإما 
فللصديقية، احر صنف الشهداء أن اعتبار على أجرهم ولهم أجركم 

تاعتباران 

منألهم وذلك خاص واعتبار ، ورسله بالله آمن من وهو عام اعتبار 
الأحر.أحدهما يناقض فلا ورسله بالله المؤمنين صفوة 

علىحمله يمكن ه وورثم محم ل-هح رمم عند ؤآلشيدآء ؤ وقوله: 
الاعتارين:

*المرسلين وصدقوا بالله آمنوا لألهم الصديقين من ألهم اعتبار على 
عمومبين من الخاص وصفهم لهم حاص صف ألهم اعتبار وعلى 
همؤكاثا ورثلدة أف ءامتؤأ ت )الكشاف( في جاء المؤمنين. 



٣٨٣ ٠٠سورةالحديد 

باشالمؤمنين أن يريد مبمم -أأهز رغم عند وأحوذر آشدمون 
إلىسبقوا الذين وهم والشهداء الصديقين بمنزلة الله عند هم ورسله 

*القه سثيل فى واسسسهدوا التصديق 
•نورهم ومثل والشهداء الصديقين أحر مثل ي أ ؤ

التفاوت؟من بد ولا الأحر في بينهم يوي كيف قلت؛ فإن 
بفضلهلهم ويضاعفه أحرهم المؤمنين يعهلي الله أن المعنى قلت! 

ذثيوته\وءؤ يكون أن ويجوز أولئك. أحر أضعافه مع أجرهم يساوي حتى 
.^١، حبرْ« إةثن\ءثم وؤ متدأ 

مناحر موطن في كما ، الصديقين بعد الشهداء الأية فى ذكر وقد 
آثهأثم ١^؛، مع هآوكك ؤألرسود آهه يق وثن ؤ I قوله وهو الكريم القرآن 
رفقاهوحثن ؤآكسب ؤألنذثن أفنثن تى علنجم 

الشهداءبعدهم وذكر الأنبياء يعد صنفا الصديقين جعل فقد ، [ ٦٩]الناء; 
الصالحين.عموم بعدهم وذكر 

ترددوقد والنور، الأجر أمرين فذكر وزرهم4 أجرهم أهن ؤ وقال؛ 
ياثن ؤ قوله؛ بعد ذكر فقد موطن، من أكثر في السورة في الأمران هذان 
أصنثنى ؤ قوله: أحر'لميجزه وإهُ لم حتابصعمهُ مضا آس يميي أزى 

•وأشؤره أبدمم بن زنئم يخ وأهمثت 
•حكامصاؤأمبمإآثم ؤآلعصدفنت آلمنذتي؛، إة ؤ قوله: بعد وذكر 
ا-مهمأنهر ريم عند ؤآكبملأ ؤ قوله: ه كربت أغث ولهن لهن ثنمعف 
لآث؛(كدمحامر؛سٌلمحء وءاينوأ آثة آققؤأ ءامثؤأ ألمو< كأنا ؤ وقال: • ه وملهم 

•نمثؤزخءه نؤيإ لخكم ؤبجعل تتميؤء بن 
ءوو ء ه

اعثاف؛/هآ.:١( 



؛٠^٠ ٣٨٤
هآهبمؤّ أمحب ؤكآك ثايتينآ َكرءوإؤيكدبجأ أئركث> وؤ 

يمقابلكفروا فذكر ، الأية صدر قي مؤ ما بمقابل ُؤلأء ذكر 
آمنواالذين بمفادل بحانه سياياته كذبوا الذين وذكر ، بالله آمنوا الذين 
أنفذكر ، بالرساى الإيمان طريق عن يكون بالايات الإيمان فإن ، برسله 
يفارقونه.لا ملازموه أي ، الجحيم أصحاب هؤلاء 

هالإقئز;ئايفيأور
ئوقسلإبجئظظ;فى

هفعآلمتحو. ^١^٠ آثدبآ ومبمو؛ىرماآثو؛ آممه تى سديدومثفنأ عداب آ*لآيرق 
وقدالأية. في ذكر بما الحياة هذه في الناس يعيشه ما حقيقة أحمل 

واللهوباللعب مبتدJا الناس حياة في ترتيبها بحب الأشياء هذه رتب 
بالجد.منتهيا 

ؤإنالأصل هو هذا • والصبا الطفولة دور في يسر ما وهو باللعب فبدأ 
وثان٥^١^٠>ؤ I تعالى كقوله الجد نقيص على أحيائا اللعب يهللق كان 

وقوله:[، ٦٥]التوبة: ه وداشب -ؤمق ًظنا إدما 
ؤاهم ؤ؛3، : وقوله ، [ ٨٣]الزخرف: ه يوعدؤف أدى يومم يثمآ حئ وثدبوأ 

وقوله:٩[، مم،:لتيوى4لانمخان: 
[.٥٥]الأنياء: 

أعماللهو إن ثم ٠ والشباب الفتوة دور في يكون ما وهو اللهو ذكر ثم 
والكبير.للصغير فاللهويقعر ، للعب اس 

بدايةدور في اء والتالشباب مقاصد س مقصد وهو الزينة ذكر ثم 
•أنوثتهن اكتمال 



٣٨٥اؤ٠ الحدي سورة 

فيفتخرونالرحال شأن من يكون ما أكثر وهو التفاخر بعدها وذكر 
وأجدادهم.|آواوهم ومآثر وأنسابهم وأحسابهم أفعالهم بمائر 

فيالتباري وهو والأولاد الأموال في التكاثر دور ذلك بعد يأتي ثم 
الحياةتدوم والأولاد بالمال إذ ، الحياة في الأهم المقصد وهو ، حمعها 
ليتفهي الأمور من قبلها ما أما • يجدون وفيهما الناس ينشغل وبهما 

والن5انة.يتالاكالمزلة 

وحتم، أكثر الأموال في التكاثر لأن الأولاد على الأموال وقدم 
ازل.ذكرولهميترك أحJUبالأولادلأنهم 

كلحبيامحلل فهو له ثمرة لا تعب أي I ررلعب ! الدرر( )نقلم في حاء 
ثميحنيه عما ويشغله فيلهيه به الإنسان يفرح شيء أي ولهو ، الصبيان 
)وزينة(فقال! الدنيا في يلهي ما عفلم ذلك أنع ثم ، الفتيان كلهو ينقضي 

فقال!ثمرتها وأتبعها ، النسوان كزينة النفس ويسر العين يبهج شيء أي 
ربعفسا، على بعضهم يفتخر الأقران كتفاحر أي )وتفاخر( 
حالتحقير الأية س الأصلي ررالمقصود ت الرازي( )نمير في وجاء 

•بأمور وصفها تعالى إنه ثم • . • الأخرة حال وتعفليم الدنيا 
إنثم ، حدا أنفسهم يتعبون الذي الصبيان فحل وهو لمب أنها )أولها( 

فعلوهو ، لهو أنها و)ثانيها( فائدة. غير من تنقضى المتاعب تلك 
أالزائلةا، الفانية بالصفات بينكم تفاخر و)رابعها( • • • الشبان 

فيالناس أمحلوارأحاد أصول أيصا رروهي • والتنويرآ رالتحرير في وجاء 
منهم.واحد كل تهلور 

نثلمالاورريم؟هف)١( 
شيرالرازي\،\/مأ_؛مأ.)٢( 



٢^^٠  ٣٨٦
والزينة، الشباب محلور واللهو ، والصبا الهلفولة مس محلور اللعب فإن 

.. الشيخوخة. محلور والتكاثر الكهولة، طور والتفاخر ، الفتوة طور 

الهلفولةفطور ، والصبيان الأطفال أعمال على الغالب هو واللعب 
تفاوتبحب ؤيكثر فيمل منه الإتيان في غيرهم ويتفاوت ، اللعب طور 

وصعقها.العقول رجاحة وفي الإنسان من الأولى الأطوار في الناس 
قومقال ولاJلك ، العقل خة يؤذن طورْ أصحاب عير س فيه والإفراط 

....ؤت له إبراهيم 

ألمعن وصرفها يه النفس اساذ منه يقصد قول أو لفعل امم واللهو 
أي، الشيء عن لها يقال: الكمد، أو الحزن أو الجد تعب من حاصل 

..عنه.غل نشا 

اللهوويكثر ، طور0 الشباب فهلور الشباب أحوال على اللهو ويغلب 
والعلرب.اسات تطلب س الدنيا أحوال في 

له،ممرا ناظره عند وقعه يجعل بما المكان أو الذات تحسين والزينة.' 
ناظريهم،عين في حنة مناظرهم تكون أن في الرغبة الناس طاع وفي 

فان، الحياة أحوال على التزيين ويغلب ٠ ٠ ٠ أماّ النساء جخ في وذلك 
...الزفتة منه لراد والملابس المساكن معفلم 

محامدهعن المرء حديث والفخر! ، به يفخر الذي الكلام والتفاخر؛ 
التفاعلزنة منه وصح ، الباطل أو بالحق فيه منها المحمودة والصفات 

.. . )بينكم( بفلرف تقييده به أنبأ كما حانبين بين يقع أن الفخر شأن لأن 
الفعلفي للمثالغة هنا التفاعل وصيغة الكثرة، س تفاعل والتكاثر; 

صيغةإطلاق شاع ثم • • • شيء كثرة في غيره يغالب س منزلة ينزل بحيث 
مراعاةغير س الكثير تحصيل على الحرصى في تستعمل فصارت التكاثر 



٣٨٧ ٠٠ديد ۵Jسورةا

را،.عليه،، حصل الغترممن مغالبة 
واللهواللعب على الكريم القرآن من أحرى مواصع في اقصر وقد 

ولهولمب إلا وماألحيوةألدؤ تعالى! قال ، يعدها وما الزينة يذكر ولم 
•[ ٣٢]الأنعام؛ ه أثلاثملون ينقون نف؛ن *مثر ولادارألآمحْ 

مموعإنظ!قءس؛هُقال: 
[.٣٦]محمد: 

ألتوإ0لهك، ألدارآلاحمأ وليك ألدنآالأ ،؟ ٢١ؤماهنده ؤ ت وقال 
[.٦٤لئطامأتلمحه]صت: 

الحديدآية في ذكره ما لأن ذلك واللهو؛ اللعب على ترى كما فاقتمحر 
اللهو.تحت سدرج قد والأولاد الأموال في وتكاثر وتفاخر زينة من 

والأولادالأموال في والتكاثر يلهي، قد والتفاخر ، تلهي، قد فالزينة 
زيتهؤآتوف ؤألمال، فقال! زينة والبنين المال اف محمى فقد ، يلهي، قد 

^^^اأؤنثاننوألأيؤأمثموقالث [، ٤٦أللإزةآفظه]اص; 
وهكلإووقال: ٩[، ]المافقون: 4 أة ذحم ءن ولا 

\اآ.ص: وثئذريمآ'لمثاقه 
ماوهو ، الواسع بمعناه اللعب معنى في الحياة أمور من كثير وتندرج 

فىورد كما صحيحا قصدا الأعمال من به ينمد لا وما الجد نقيض كان 
لعبا.سماه مما القرآن 

وصفهافى نمل الدنيا الحياة حقيقة فى الحديد آية فى نمل ولما 
بهايتعلن، آخر شيئا يذكر لم الأخرى الأيات فهم، أجمل، ولما ، وعابها 

الحياة.بوصف تتعلؤ، لا أخرى أوأمورا الأخرة ذكر ؤإنما 

«؛_م>التحريرواكويريآ/ا



صئئ)ستي،سؤل٠  ٣٨٨
فيهاقدم واحدة آية فى إلا الايات من مر فيما اللهو على اللعب وقدم 

آلوئإ(وماسهآلثوة ؤ I توله وهو اللعب اللهوعلى 
الي1قلأن وذلك [ ٦٤]اسوت: صوذائإت1محه 

ؤقوله: الأية تقدم أنه ذلك التقديم، هدا يقتضى 
لاإلىلجمعه والمشعلة به الألتهاء إلى مدعاة والرزق مذهادوءوتقدر 

ولا٣ ي لأ ^١^١ ١^ تعالى: قال ^١ اللءب، 
قدروالدي بجمعه مجلته رزقه له يسعل قاليي اولدطمصمحًُظم 

عليه.بالحصول مالخه رزقه عليه 

بمديف آمحثٌو يف آث آء آلثك تى زل ش ليت ؤ قال؛ ثم 
وهع[ ٦٣]١^^^،: لا ألكمبجن بل ش الثني ش أث؛ ثملث مؤهها 

،الاحرة وعن وعبادته الله عن بالدنيا التهوا بذاك ؤإترارهم معرفتهم 
اللهو.تقديم فناسب 

فيتقديمه فكان اللهو يدعوإلى ما محمد اية ولا الأنعام آية يتقدم ولم 
٠أسب العتكبودتا اة 

بافهالكافرون هم والكفار نباته. الكفار أعجب بغيث الدنيا الحياة شبه 
قدالزايع لأن الزر؛ع؛ هم الكفار إن يعضهم؛ وقال لنعمه. الجاحدون 

ينهليهأي ، الأرصر؛ بتراب يثيره الذي البذر يكفر لأنه كافرأ؛ يمي 
بالدنيايانترون الذين هم الكافرين فإن الأول، المعنى عندي ؛ح ويتر-

مقصودين،المعنيان كون أن من مانع ولا وبريتتها. بها لءجايا أشد وهم 
كثيرا.القرآن يراعيه الذي المعنى فى النوّع من فإنه 

.٦٥الكشاف؛/،  ٢٣٥/٢٩انظرنفيرالرازى)١( 
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أصحابوصف حين القح صورة في باسمهم الزولع القرآن ذكر وقد 
عقءآمسترئ ئأتثثأظ قاؤرم حكنؤ لخج َمحع آلإنجل، ف، ومثلم ؤ • فقال محمد 

[.٢٩الفح; ت أثكماره عم تينك ألظع ّّءةمحءبمجب 
ذلك، أنب هناك الكمار اختيار أن كما أتب، هتا الزرلع واختيار 

الزدلعذكر فناسب محمودة لمحورة وقع الفتح محورة في التشبيه أن 
الحديد.محورة فى ما بخلاف الكمار، لا 

ينامحب^ أثكماره  jCj:ِلعئ آلثؤع بمجب ؤ ت المتح آية في إنه ثم 
الكمار.بهم ليغيفل الكمار يعجب ت يقول أن 

لأن؛ مقصود زيع أنه عالي للدلالة القح آية قي رالزراع( ت قال إنه ثم 
الحديدآية قي ذكر ما بخلاف ، الأخرون به وينتفع به ينتفع ما يزمع الزامع 

منالمتلر بب بيخرج ما وص ه ألكمارتادهر آؤب إي َةثل ؤ I قال فإنه 
،والحشائش الأدغال ومنها للإنسان فيه فانية لا ما منها ، مختلفة أنولع 
أنب.مكانه فى تعبير كل فكان 

ظايمبجئخإط4
زوالهمافذكر والأموال الزينة ذكر ذلك وناب الزيع مال ذكر 

.الدنيا شأن وذلك وذهابهما 

تقال كما . مصفرا( يكون )ثم ت يقل ولم ؤ مصمنإ هرُمم Y قال؛ لقل 
الماؤلريرام أي البات. إر الأُل بإمحناد ه حشّا 

باكاؤلرتتعلق الزينة فإن ، وذهابها الزينة زوال على للدلالة وذلك مصفرا 
هييثكها بروحا آلثثاء ة جعنا وق ؤ تعالى! قال كما 

فإنوالاتحافل العبرة مومحلن على ليدل أخرى ناحية ومن ، [ ١٦]الحجر؛ 
٠يالرؤية يحصل ذلك 



؛ ٣٩٠
حطاما(ترام )ثم ت يقل ولم ، ماله هذا أي حشاه بخف م ؤ وقال؛ 

ربماإذ ، كذلك يكون أنه يبين أن أراد وإنما ، بالووية ذلك يعلق قلم 
كرائممن وهو نافع ثمين ولكه للنافر زينة ذي غير الشيء يكون 

ماليبقى محلا ويزول المال فيذهب حشاه بحن ثم ؤ ت فقال ، الأموال 
يتكاثرأو يتفاخر ولا مالأ ليس الحطام لأن زينة ولا تفاخر ولا تكار ولا 
له.

الحطامإلا له يبق لم الذي فإن ، معه واللهو اللعب سيذهب بل 
حطانا؟لديه ما أصبح وقد ويلعب يلهو وكيفا ، يلهو ولا يلعب لا 

ارمر؟سورة في قال كما حنناما( يجعله )ثم •' يقل لم ؤلم ت تمول وقد 
•الأيتين فى مختلف السياق إن والجواب؛ 

أمداق أن ثر آلت ؤ ت تعالى قال ، اف إلى نية مالأفعال ارمر آية ففي 
دهتجم أفيدهُ 5عا،٥^١ هء عئ ئر آلأيم ي بجح مثكثُ داء آلثماء بن 

هالآك_، لأزل لإوئ ص ي إن نثكتأ و محكثإ سمة 
ينابحالكه مالذي وهو ، ماء الماء من أنزل الذي هو قافه ، [٢١إ ]١^٠٢٠ 

ثيذلمثر ؤ ت يقول أن فناب اريع، به أحرج الذي وهو الأرض، في 
حتناما.يجعله الذي هو أخرجه الذي لأن حثلنماه 

آهمبعسث َةشل ءؤ ت قال فإنه الحديد، آية فى التحبير كذللث، وليس 
نفسهر حدتا سد فنم ^^فضزإلإبخنيىُه 

مجوصعه.تعبير كل فتاب سبحانه، 

نيبمؤزفهأش تى ثدثدومعفتأ آمحنؤعداب ف وؤ 
والتفاخروالزينة واللهو اليب قبله ذكر لأنه المغفرة على العذاب قدم 
٠العموم على محمودا ليس مما والتكاير 
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المغفرةبق يالعياب أن أخرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
فيالدخول وقبل القضاء وقبل الحساب قبل الموقف فعذاب ، والرضوان 

قالكما الجنة في الدخول قبل الخالق لجمح المار وورود المار. أو الجنة 
ثمأولا يعذب من الماس ومن [ ٧١]•ريم: ه رلأؤاردها تنتؤ ؤإن ؤ ت تعالى 
•الجنة يدخل 

ولمالله، س والرضوان المغفرة أن وذكر شديد. بأنه العذاب ووصف 
علىالمغفرة وقدم ، رحمته ّمعة عالي للدلالة العال.اب في ذلك مثل يذكر 

وفررؤ ؛ العاني( )روح في حاء ، قثاله وهي منه أسبق لأنها الرضوان 
الحياةأحوال س فصل فيما الانهماك نتائج س لأنه ه ثديي عياب آ'لآيرؤ 
قدره.يقادر لا عظيم ورضوان( افه )من عفلممة و)مغفرة( ، الدنيا 

سوأنه الرحمة غلبة إلى إشارة بشيئين الشديد العذاب مقابالة وقي 
اللهس بكونه العذاب وهف ترك وفى يسرين(. عسر يغالب )لن باب 

رأيئاءا غلتها إلى إشارة بذك بعده ما وصف ْع تعالى 
تردلم )غفران( كلمة أن ذلك ؛ )غفران( يقل! ولم )مغفرة( وقال 

سالمغفرة محللب وهو واحد لمعنى واحد موطن في إلا ال؛كريم القرآن في 
المغفرةوأما [. ٢٨٥; ]اJقرة ه رئاوإثادآل»مبمإر قوله! وهو الله 
قالذلك. وغير إليها والدعوة بها كالإخبار الطالب غير في فتأتي اف من 

وقال![، ٢٢١ه اذزهء وألممفنآ ألجنة إق ثعوأ تعالى• 
لزورلإئ، وقالا [، ٢٦٨]البقرة: ه وفصلا منه منفرة مدكم 

٦[.]الرعد: 

و*ّغؤر؟مميف مل • تعالى فال ، الله غير من المغفرة تكون وقد 

١٨٥AUروحانماني)١( 



ءقصصامؤ  ٣٩٢
.[ ٢٦٣]القرة: يسعهآآمحه 

ررالرصامعناه الرصوان لأن )مرصاة( يقل! ولم ررصوان( ت وقال 
قيالرصوان لفغل خص تعالى اض رصا الرصا أعفلم كان ولما ، الكثير 
.، ل تعالى® اممه من كان بما القرآن 

هآس تن لحط ،ء َةزن آسِ يبملأن آمع أقس ؤ ت الى تعال ق
4ودبم>ن ينه يبممو رثهحّ ثثفمحر ؤ ت ال وق، [١٦٢ران:عم]آل 

آفمنأش،ركاتثئمؤيثوئيمتنكآثقولإئو؛نيعزهؤ ت وقال [ ٢١]التوبة: 
.؟•ا[]التوبة: 

مبماثيبمهم( ؤ ت تعالى قال ، ولغيره له تتحمل فانها المرصاة وأما 
أتثآءقنكث يئرى ثن ألثا؛بم ويرنل ؤ ت وقال ، ١[]١^٠^: ه أتيك 

.م\'آ[منأث؛َاتأسه]اكرة:
فهوالرضوان وأما ، الرضااسغاء في إلا تتحمل لم )المرضاة( إن ثم 

ومثلؤ المرضاة؛ في تعالى قال ، وغيره الرضا ابتغاء في ستعمل عام 
وشؤ وقال؛ ، [ ٢٦٥]البقرة: *ر0إك\ج\ؤؤ آتقاء ي}ةم ينؤقؤبك أؤ؛وأ 

[.١١٤]الساء: يفعل^١,^آتغاءمِ،صاتأئوئسوئرؤَبمحأ.ماعقلها؛ه 
[٢١]التو؛ة:ثبنزنر ؤ الرضوان: في وقال 

الرضا.ادتغاء غير فى وهاوا 

آس؟®نجصزن اء آ.ني إلا عثهر َكتها ما ءؤ الرضا! ابتغاء فى وقال 
[٢٩]الفتح: ثولمحلألأآسويخإداه ؤ وقال؛ ، [ ^١٢]الحديد: 

المغفرة!أن يتتبين هدا ومن 
•الغافر حيث من عامة فهي ، وغيره الله من الغمرة في ستعمل ء ١ 

مائة)رصي(، الراغب مفردات ؛١( 
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بخلافالدلالة حيث من عامة فهي ، الهللب غير في عامة انها — ٢
الغافرفى وخاص ، المغفرة طالب وهو واحد بمعنى خاص فإنه )الغفران( 

.اش وهو 

Iالمرصاة وأن 
•غثرْ في تستعمل لم فهي ، الرصا ابتغاء في خاصة -١ 
غيره.أو افه فهو ، الرصا منه المبتغي في عامة وأنها — ٢ 

الرضوان!وأن 

الله.من أنه في خاص -١ 
الدلالة.حيث من فهوعام ، وغيرْ الرضا ابتغاء في عام - ٢ 

لأن؛ الرضوان لتقابل ه آؤ تى ت وقال المغفرة فخصص 
.الله من كونه في مخصص الرضوان 

خاصينكونهما حيث من فتناظرا ، الدلالة حيث من مهللق وكلاهما 
أعلم.وافه الدلالة. حيث من عامين ، بافه 

هه -؛؟؛- 

ليدئ dfJ^Jآلثء َةمبجا عتصثا ثجنؤ فلأ بن مثفرؤ إك ؤسافوأ 
ألقنزدو نأس يثلأ ش جنه أش ضل د؛لك، ورنلأ أش ءامؤأ 
ال؛تظجي.؟<

^^^١٠١^،فقال! وأبقى خير هو ما إلى دعا وعاقبتها الدنيا ذكر أن بعد 
وهينمقها لأنها الجنة على المغفرة وقدم ، ه ثجنؤ وآزؤ' بن معفنؤ ءاك 

٠دخولها محبب 

فيوقال ، ربنا من المغفرة أن فذكر ه )يتك' منفروبن ُاؤإك • وقال 



٣٩٤

المغفرةأن فذكر أ1قه تى ومعفنْ ثديي عداب آدحرق رف ؤ •' قلها الي الأية 
عبادهأمر الأية هده في أنه - أعالم وافه - الاختلاف هذا ومبب اطه. من 

إنلهم يقول أن فناب ئهنأه ين ث-رؤ إك سايقوأ ؤ • فقال ايقة بالم
وهوأمرهم ومتولي ربهم فهو إليهم• الربوبية صف ربكم من المغفرة 

•م حثر هو ْا إل يرثيهم 
،لأحد حطابا وليست الدنيا للحياة وصف فهي قبلها الش الأية أما 

آحرإر مصفرا فتراه يهيج ثم نباته الكفار أعجب غث كمثل أنها فذكر 
.ومثفتة ؤ ت يقول أن فناب ، ذكر ما 

منممفرؤ وسادعوأإك ه ؤ • عمران آل سورة في قال لقد • تقول وقد 
ؤ،سف_قول آمحن ِللمتمإى. أعدث وآلآرءس ألتم؛وات ءمآن-ها ؤجثة ريهكم 

نحبوأممه ألفايتن عين وألماذا!و< آلثيهل وألقراء آثج، 
[ ١٣٤. ١٣٣عمران: ]آل 

يمانجمله كبير تشابه من بينهما ما على الأسين بين ظاهر اختلاف وثمة 
ثيأتي 

الحديدآية 

ابقواّ

والأرضماء الكعرض 
ماءالؤإفراد التشبيه أداة )بذكر 
ورملهباطه آمنوا للذين أعدت 

يشاءمن يزتيه افه فضل ذلك 
العفليمذوالفضل وافه 

الاختلاف؟هذا مر فما 

عمرانآل آية 

وسارعوا

والأرضالسماوات عرضها 
ماءالوبجمع التشبيه أداة ريحذق 

.. ينفقون. الذين للمتقين أعدت 
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كلمةأن فدكرنا . ٢١١القرآني( محابنا)انمر فى ذلك لقيسا ونقول: 
معنيين:أحد على الكريم القران في تستعمل ماء( )ال

آدتاألنماء ؤينأ وقد ءؤ تعالى: كقوله مارات اللواحدة تكون أن إما 
كالجوعلا، مما الأرخى عدا لما تكون أن ؤإما ، ٥[ ]الملك؛ يمصتبيحه 
تعالى:كقوله وذللئ، ، عموماوالسماوات قف والوالطر والسحاب 

ماءوال[ ٢٤]اروم: ه موتها بمد قفا، ماء آلتماؤ ين ُؤورؤل 
^١^١ؤيىيمتيلأليًخهنثيرسحاباقنح؛قوقوله• السحاب، يمعنى هنا 

ألكيرإق يرو\ ألم ؤ • وقوله الجو، في طه يبأي [ ٤٨تالروم؛ ٩ ألثماء 
ءؤومنوقوله: ، [ ٧٩]النحل: ءماس؛لإىإلأأس4 

:لالأنعام ه آلك»اع ؤ، بمكد حكأثا "مجا كدرم بجمل بجّلإ أن يمي 
ين-راراهعاذؤ ؤيز'؛؛-ز،ألثمآء وقوله• ، والارتفاع العلو ش ياحد أي [ ١٢٥
إلاألسماء ق يجف هممايى ؤ : وهوله ، المهلر بمعنى هنا وهي [ ١١• ]نوح 

ألاكوق آلثثاء,إلئُ 1، وهوأدى ؤ وقولهت [، ٧٥]المل: 
وغيرها.المع السماوات تشمل عامة هنا وهي [ ٨٤]الزخرف: ه إلنه 

السماواتتشمل وهي ، كبيرا اتساعا متعة العام بالمعنى فالسماء 
•الأرض عن وارتفع علا مما وغيرهن السبع 

كاففحدق ه وألأيض عنأ؛تبمهاأكمؤت ؤ قال: ماوات بالحاء فلما 
حزءوالسماوات كييزا اعا اتمتعه هى الش بالسماء حاء ولما ، الشبيه

التشبيه.بكاف كر؟فيأكماؤإلأمءفيؤفجاء قال: منها 
الماواتفنىآية الأيين؟ من كل في تعال اف قال كف ترى ألا »ثم 

ؤردئِلؤئكثاضأأسقال: السماء آية وفي ه، قمتتيى أعيث ؤ قال: 

.بعدهاوما ص'آه ممر ابن دار طبعة القرش. الممسر 



'ييزسصإئكهك م  ٣٩٦
المتقيلأن ، ورمله باق المؤمنين من أحص المتقين لأن وذلك 

فالمؤمنون، متقتا يكون لا ففد ورمله بافه المؤمن أما مؤمنا إلا يكون لا 
باقالمؤمنون وهم الواسعة للطبقة فجاء ، المتقين من أكثر ورمله باض 

الخاصةالخليقة مع وحاء ، أكاره كنض ؤ الواسعة صمتها بذكر ورمله 
أقلهي الش )السماوات( بلففل المتقون وهم فبلهم ممن أقل هم الذين 

•والعدد عة البن فنامب ، ماء المن سعة 

يثاءمن يؤته أش ئئل دلإلث ؤ قوله! الحديد آية في زاد كيف انظر ثم 
دائرةفوتع الخلق على تفضله زاد لما وذلك ، ألعظيوه ذوألقئل ؤآه 

التقينعلى يقصرها ولم عامة المزمنين في وجعلها ، الجنة في الداخلين 
الحديد.آية في العفليم الخضل هذا ذكر ، منهم 

الخلقكثرة وذكر لها صفة بأوسع الجنة ذكر لما أنه كيف انفلر ئم 
الأيةوفي ، )سابقوا( ت قال عباده على العفليم فضله وذكر فيها الداحلين 
مامكان إلى المتوجهين الخالق كثرة لأن وذلك ، )سارعوا( قال: الأحرى 
المارعة.مجرد لا إليه المسابقة تستدعى 

الخسارعةتشمل وهي )المسابقة( الحديد آية في ذكر كيف فانفلر 
المزمنينوذكر ، وزيادةالماوات تشمل وهي )الماء( وذكر ، وزيادة

علىالفضل ذكر فيها وزاد ، وزيادةالمتقين يشملون وهم ورسله باض 
فجلتالألخافل من يناسبه ما موصع كل في فجعل ، والجنة المغفرة 
اف،حكمة 

الذيللياق مناسبة آية كل أن أحرى ناحية ومن ناحية، من هذا 
وزينةلب من الدنيا أمور في المسابقة الحديد آية تقدم فإنه فيه، وردت 

.٥٤— صري'مآه كثير ابن دار طبعت — القرآز اكُبتر ( ١ ّ 
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،مساقة فيه تكون قد اللعب فان ، والأولاد الأموال في وتكاثر وتفاخر 
،المتفاخرين بين ابقة هومإنما والتفاخر ، مسابقة فيها تكون قد والزينة 

Iيقول أن فناسب ، جمعها فى وتسابق تبار هو إنما الأموال في والتكاثر 
المسابقة.فيه تجدر ما على فنبههم ابقوأإكمنفرقه مؤ 

النهيتقدمها ؤإنما ، المسابقة على يدل ما عمران آل آية يتقدم ولم 
الأمرفناب ، والرسول اممه بطاعة والأمر المار باتقاء والأمر الربا أكل عن 

ال١^^٠١^١ ينهنا ؤ ت تعالى قال ذلك• في التواني وعدم بالمسارعة 

وسارعوأرحنورك.ه ثلخكم وألرسوث وأطعواأي . أعيث
أعيثوآلآرءس آيثتوق عن،صها وجنغ رهظم من ممفرم إئ، 

١٣٠]آلعمران: 

الءؤ I قوله نحو من عمران آل آيات في متعاطفات ذكر تقدم وّ 
أي^١ . ..ألكا;ثذ\ةث\' . .أق.ن١ئموأ ٠ ..أو؛وأتأطاوأ 
ننمنين؛ ومثاؤعوأإك ه ؤ فقال؛ عليها يعطف أن ناب ه . .٠ والرسول 
ؤساJقوأإكقال! عليه يحطمها ما الحديد آية يتقدم لم وّ • ه يمضي 

الخلف.لواو ذكر دون من معفن} 
تثكأأق ءؤؤآققوأ فقال! بالمقوى الأمر عمران آل آية تقدم وّ 
إنهاالجنة في يقول أن ناسب قدقو؟أفارأتيكشثكذر؛نه • ١ • ضحون 

ءامإفقال! اله ورمباممه المؤمنين ذكر الحلءيد آية تقدم وّ 
ؤأءد>£(إؤمىءاسمأإنها! يقول أن ناب سيأتيكهمأكق-بمنه 

آلتزا.يؤ( و!فةول أي ِللمتقإى.إ أعدق ؤ ءمران! آل آيات في وقال 



^محاؤكثهإئمؤ  ٣٩٨
مضاعفةأصعاظ الريا أكل عن النهي الأية تقدم أنه وذلك .ه . والثرآؤ. 

للمنفقينالجتة أن يذكر أن فناب ، والضراء الراء في الإنفاق إلى فدعا 
والنيةالرخاء في الله مرصاة ابتغاء أموالهم من يخرحون الذين وهم 

،الشدة في يتفقون فالمؤمنون حق. وجه بغير الناس أموال يأكل لمن لا 
.الامتدانة إلى فاضطر الشدة في وسر س مال ياكلون وأولئك 

وأل*ٍكقذر؛ؤ ت فوله نحو س أحرى صفات س ذكر ما كل وكذلك 
يتقدمولم ذكره. يناب ما تقدمه ذلك كل ألئامزه عير ( joلعاثآ آثغيهل 

بصيدهنحن عما والابتعاد الإطالة حشية ولولا ، ذلك س شيء الحديد آية 
بالتفصيل.ذلك لينت 

ذوآلفصلؤآش يشاء من يؤتيه آلله فنل دالك ءؤ ت بقوله الحديد آية وحتم 
باضآمنوا للذين أعدت الجة أن فذكر عباده على تفضله ذكر لما آلثظيوه 

أعظموذلك العمل يذكر لم أنه حتى الإيمان سمر آخر شيئا يذكر ولم ورماله 
أشءامنؤأ خخذ ؤ راقوله: الرازي(؛ )تفسير في حاء الفضل. 

باضآس لمن أعدت الجنة أن ذكر إذ أمل وأقوى رجاء أعفلم فيه 
قولهذكرنا0 ما به يتأكد ومما . ٠ آخر. شيئا الإيمان سمر يذكر ولم ورمله 

((ه يشاء من يريه آممؤ محئل دآلاث ؤ لأية! ا هذه بعد 

مضاعفةص أحرى أفضال س السورة في ورد ما على علاوة هذا 
بهيمشون نورا لهم ويجعل رحمته ص كفلين المؤمنين يؤتي وأنه الأجور 

أؤيآئأ'لإمحاينوءاي~وأ نهمأآققؤإأثث مء١ كأهاآف؛ن، ؤ • فقال لهم ويغفر 
.[ ٢٨]الأية: بر;اتئولهءلإفز^ه 

ألاآلتكثف أهل نعلا كلأ ؤ فقال! العغليم ؛فضله السورة وحتم 

.٢٣٦; ٢٩الرازي تمر )١( 



٣٩٩الحديد سورة 

آإص)بذو نأس نثلأ س تيه أش بمد آلثنل ؤأف أش قنز تن سء علن( سروث 
•وجه كل من موصعه تعبير كل فناسب آدتظ<؟إه 

أنقل، تُن يكثف ؤ، إلا أمسم ؤآ وألا آلأيو ق شبم ■ثن أصاب ة ؤ 

مكتوبةوهي إلا نفس في أو الأرض في مصة من حلت ما أنه ذكر 
وقوعها.قبل مقدرة 

أوالفعل)أصاب( إلا الصة مع يسل لا القرآن أن الملاحظ ومن 
أومصيبة من حنت ما ت مثلا يقل فلم آخر فعلا تعمل يولم منه تصنف ما 
منرأصاب( أصل أن - أعلم وافه - وذلك ، ذلك نحو أو وقعت ما 

،يخهلئه لم أي ، الهدف فلأن أصاب تقول؛ فأنت ، الخطأ صد الإصابة 
أنلنا يبين أن يريد سبحانه فكأنه ، يخهلئ لم أي ، كلامه في فلأن وأصاب 

.تخطئه ولم لها القدر مكانها أصابت وقد مقدرة هي المصائب 
وفى، وغيرها والكوارث والجدب الأفات نحو الأرض فى والمصيبة 

•ونحوها والموت والأمراصى الأدواء نحو الأنفس 

لأنهاالأنفس على الأرض وقدم والأنفس، الأرض في المصبة وذكر 
يخلقأن قبل الصائب فيها وقعت وقد ، الإنسان وحول قبل موجودة 

الإنسان.

كلهاقدرها أنه على للدلالة الامتغراقية )من( ؛ ؤينشبؤ4 ت وقال 
أوهانت.عظت مهما مصيبة ذلك عن تنل فلا الامتغراي( وجه على 

،ممن، بمفعول يقيده ولم الفعل فأطلق ه ميسن من لثاب آ ت وقال 
خاصاوليس مطلؤ، الكلام لأن مصيبة( من أصابكم )ما مثلان يقل فلم 




























































































