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ء.قدحىألمزل قغؤ0 ئهم 1ذذرءادآوئلم ة" لثندرم، آؤصبمر. ؟نيُدألعؤز 
ثهمألاص ءل نهى آعنأد أعنقهم فآ جعدا إء هنؤث. لا شهم أَكمج 

ي-^ ٠٥ثدا -ظفهتِ ومن سثثث١ أد:كم بما ين ويعلنا مسمق. 
لاقؤث.إثائزرعاج"أرأرمحيرهم ءأدنبهم عي .محمحأ.وتوآء 

١[١ - ١ ]ص: ه شتئِلأن 
0ه

إدش.وألإأانآمحءِه
أبسل

ساأكثر أذكر أن أطع لا وأئ كشر، كلام المقطعة الأحرف في قيل 
فإنهافيها قيل مهما الأحرف هدم إن •' هنا أقول أن أود أني غير ، ذكروا 
وسيلةفكأنها ، بمدها يقال ما إلى يصاني وتجعله المامع انتباه تلفت 

الكلام.واستئناف للتنبيه فواتح إنها قوم قال ولذا ، الذهن تشد تعبيرية 
إنماللعرب! قال كأنه ، العجم حروق الى إثارة إنها آحرون! وقال 

معجزاكلاما منها أجعل فأنا تعرفونها التي الحروف هذه بنظم تحديتكم 





٧رؤا4 يس سورة 

,)قراءة( الأحر والمصدر )قرأ( للفعل مصدر الأصل 
قراءته^انع أي [؛ ١٨]اكّاما،ت ؤ؛دامأذن4ةيعهزءادهه I تعالى قال 

ْإحم ؤ I فقال أيثا ربنا به م وأن)الكتاب( أيصا ويمس 
.)الكتابة( من والكتاب 

كتابفهو ، ويكتب يقرأ أنه إلى إثارة والكتاب بالقرآن والتسمية 
.ومقروءا مكتوبا رينا به م فأق. مقروءا لكونه وقرآن مكتوبا لكونه 

>أمح4
.مرادة تكون أن يمكن كلها معان عدة يحتمل 

،)محكم( أي المفعول اسم بمعنى )فعيل( يكون أن يمكن فهو 
منولا يديه بين من البامحلل ياتيه ولا يتناقض لا الذي هو والمحكم 

وقال!، [ ١ ]مود: ه نيلت ئم ءاتتنم محت ت تعالى قال ، ، خك١ 
:تقول ، ٧[ صران: ، ]IJه نه ؛^ ٥١عثش ول ٢^ ي ؤ 

وحكيم.مهحكم فهو الشيء أحكمت 
ذوأنه بمعنى حكيما القران فيكون ، الحكمة صاحب ا أيصؤوالحكيم 

وحقيقة، مجازياالإسناد فيكون ، بها ومتمف إياها متضمن أي ، حكمة 
iؤقنمح،تيِ م >نثآ نحار: نال كا نمار، اه إر الإناد 

،فرعون إلى ذلك ية نوالحقيقة أمره إلى الرمد عدم قنب [ ٩٧]هودت 
ينهلقلأنه حكيم إنه أو . حكيم وقول حكتم رأي ت تقول كما وهو 

الاستعارة^باب من وهو ، التكلم كالحى فجعله ، بالحكمة 

.الرب)مأ(ا/"ا\ا زن )١( 
TTr/U_iالمم،  ٣٤٩/٤كحالقدير ،  ٥٦٣/٣اينممرانظرتفسير )٢( 
.٢ ١ ١ / YTالمعاني روح ٤ • اعٍر،"Y/ الضير ،  Y٥٨١/ الكشاف انظر )٣( 



أدهمح'اائافي٠ ٨
،الحاكم بمعنى فهو ، من مبالغة صيغة أيصا والحكيم 

والقولالعدل الحكم فهو ، كيلك وهو ، حاكم قرآن أنه والمعنى 
علىويهيمن يحكم فهو الأحكام، حميع على يعلو وحكمه الفصل، 

آلصألكتنب إنك وأريا ؤ ت تعالى قال كما والكتب الأحكام من غيره 
[٤٨]المائدة: ^^ث٧وتهتمثاقوه 

متصفوحكيم محكم كتاب فهو مهللوبة، مرادة كلها المعاني وهدم 
والأحكام.والشرائع الكتب على مهيمن وحاكم ، بها نامحتق بالحكمة 

بينوحمع ، معللوبة مرادة كلها معان عدة )الحكيم( ت بقوله فجمع 
توديولا ، والامتحارة العقلي المجاز بين وحمع ، والمجاز الحقيقة 

المودى.هدا أحرى كلمة 
؛؛؛-؛؛؛- 

,ؤاناثبتأ'ءنه
المرسلين.لمن إنه الكريم بالقرآن م أققد فهو ، القمم جواب 

أجمعبشيء م يقأن والمفروض بالقرآن م يقكيف • تقول وقد 
أنيرون لا والقوم ، يه مقتنا وقبوله تعظيمه على له والمقثم المقسم 

القسم؟هذا قيمة فما ، به بالقمم يتحدون فلا اض كلام القرآن 
علىالأكبر والدليل الرسول معجزة اف جعله القرآن أن والجواب 

ودالإ؟و؟ودىختاذتؤ ت تعالى قال عليها. الأعفلم والبرهان رسالته 

ئفيتورك<هلثوم وذِءقرئ ليمك ؤ، يكى عثهز ثئق آلخكتب هثلى 
•ه_اه[.ت ]انمكبرت 

.rYV/Uاظرالمحراسط 



يسسوره 

وأزلئأُييتلإ' تن ببجن جاتكم ق الناس ثأبما ؤ •' فقال برهائا الله سماه وقد 
[.١٧٤إومؤءبيثا4تاس: 

مأققد فهو حكيم. قرآن بأنه ووصمه مرة من أكثر به تحداهم وقد 
،وتأملوه القرآن هدا تدبروا I لهم قال فكأنه عليهم. الحجة به موم بما 

حاكموهو بالحكمة ينعلق حكيم وأنه ، يعدم إحكام لا إحكاما احكم فانه 
عندمن أنزل أنه اليقين علم لعلمتم تدبرتموْ فلو عليه، يعلى ولا يعلو 
الشمم.أحن من فهدا اممه. 

دليلهو ؤإنما الحلف، مجرد ليس هدا ررإن ت الكبثر( ير في)التفجاء 
هومرملا كونه ودليل معجزة، القرآن لأن اليمين صورة في حرج 

كدلك،اوالقرآن المعجزة 

كأنوذلك ، الدليل لإقامة العامة حياتنا في يستعمل القسم هدا ومثل 
هويلسه الذي قميصه أن تحلم وأنت عليه نخصى إحسان شختس ينكر 
أولمحسن( إنه القميص هدا لابس )ورب • له فتقول عليه به أحن مما 

إنهالقميتس هدا روحق • يقولون قد بل لجوادا إنه القميهس هدا )ورب 
إنكاره.من يتمكن لا الدي والدليل الحجة عليه تقوم يما فتقسم • لكريم، 
فانه. واحد آن في الرسالة موصؤع وهو البرهان هو القران هذا إن يم 
لتاييدالمعجزة فتكون الرسالة موصؤع عن المعجزة تختلف أحيائا 

بيضاءاليد جعل أو حية العصا قلب في موسى كمحجزة وذلك الرسالة، 
ؤإنماالرسالة موصؤع ليت المعجزات هذه فان ، نحوهما أو للناءلرين 

المعجزاتوهذه سبحانه. ربنا بها أمر الي والتعاليم التوحيد هي الرسالة 
علىوآية معجزة فإنها صالح ناقة ونحو يقول. بما وتصديقه الرسول لتاييد 

.٤١/٢٦اتفرالشر 



آمح٢ُلأافي٠  ١٠
أرملفإنه ، الرسالة موصؤع هي ليت ولكنها ، صالح صيدنا صدق 
أماالله. نبي ويلغها ربنا أرادها الي والواهي والأوامر وحده اف بعبادة 
موضعهو ؤإنه ه صدقه على الدالة والأية المعجزة فهو الكريم القرآن 

يقمأن بدلك فاستحق الثرفين وحاز الفضلين جمع وبذلك ، الرسالة 
له،

إنكارلنية وذلك إلكنى ؤ واللام رإن( — ؛ الجواب أكد وقد 
غافلونأنهم ذكر فقد ، بعدها الش الأيات ذلك بينت كما لرسالته قومه 
أيديهممحن من جعل وأنه يومنون• لا فهم أكثرهم على القوذ حث وأنه 
الإنذارعليهم محمواء وأنه ، يبصرون لا فهم فأغشاهم مدا خلفهم ومن سدا 

.التوكيد في الزيادة ذلك فاستدعى حال. أية على يؤمنون لا فهم وعدمه 
قوله:أن ذلك رسول( )إنك يقل: ولم إنفنن ؤ وقال؛ 

الوصف.فى معه يشتركون حماعق من واحد أنه على يدل المرملين( )من 
يشاركهكان إذا عما النفلر بغض بمقته إخبار فانه رسول( )إنك قوله؛ وأما 
سواءنجاحه عن فتخبر ناجح( )هو تقول! فأنت لا. أم الوصف في أحد 
معهكان إذا وذلك الماححين( من )هو وتقول! لا. أم غيرْ ناجح شمة كان 

وتقول!، ^آحر ناج معه يكون لا وقد ناج( )هو تقول؛ وكذلك • أحرون 
منو)هو مغرق( )هو وتقول؛ ناجون. معه كان إذا الناجين( من )ص 

منبدعا ليس إنه إلى يثير ه دن ؤ ت فقوله • المغرقين( 
صفته.مثل لهم جماعة من واحد هو ؤإنما ، الرسل 

علىإنك أي؛ ؛ حبر بعد خبرا والمجرور الجار هذا يكون أن يحتمل 
الثراء(أصحاب من بغداد أهل من )إنه تقول؛ كما ، مستقيم صرامحل 

.الثراء أصحاب من وأنه ، بغداد أهل مجن أنه فاخثرت 



يسسوره 

أرسلواالذين من إنك •' أي ؛ بالمرملين متعالما كون أن يحتمل كما 
مشم.صراحل على 

التقديرين؟محن المرق وما تقول؛ وقد 
بأحدتستغي أن يصح فإنه حبر بعد حبرا جعلته إذا إنك والجواب؛ 

المرملين(لن )إنك ت تقول أن يصح فإنه ، الكلام ويتم الخبرين 
كت>أمنئازماكلكموطزآحر ؛5، تمالى قال كما ، وتكممي 
[.٢٥٢]البقرة; وإكدنألمثٍ\؟كَ\ه إلؤ 

تتعالى قال كما وكتفى مستقيم( صرامحل على )إك وتقول؛ 
إذاأما [. ٤٣لالزحرف:ه تسنمير صتل يمق إدك إيش أو؛كا آئى ؤةسمسك 

فقوله، بمتعلقه إلا يتم لا الخلأم تجعل فإنك بالمرمالين متعالما جعلته 
من)أنت تقول؛ كما به متعلما قبله بما مرتبطا يكون ه منشم صمط ك عؤ 

منو)أنت القوم( هؤلاء إلى المرملين من )أنت أو الأمر( بهيا المرملين 
.الدولة( نفقة على المرملين 

1حر؟موطن في فعل كما الخبرين بأحد يكتف لم ولم I تقول وقل 
صراطعر أنه على لدل المرملين( لن )إنك قال: لو أنه والجواب: 

أمورعلى يدل المرملين من كونه فإن ، تصريحالا تضمنا مستقيم 
صراطعلى أنه ومنها؛ • حق على أنه ومنها؛ • صادق أنه ؛ منها، كثيرة

المرملينمن أنه الإخبار مجرد ومنها؛ • بالخير يأمر أنه • ومنها • مستقيم 
معيناأهرا حدد ه متنقيم صمط عك ؤ فقوله؛ متضمن، محنى إرادة إلى لا 

إلىينصرف قد الذي للن.هن ذلك ييغ ولم المرملين من كونه نقمته مما 
الرسالة.تقتفيه مما بأمور يصمح أن المقام يقتضى وقد معينة. غير أمور 

منأنه على يدل لا فإنه فقعل مستقيم( صراط على )إنك قال؛ إذا أما 
منرسول انه يعنى لا المتمم الصراط على المحصن فك^ان المرٌلن، 



آمحمث,فيصإلصك رز  ١٢

تصريحا.الممنين لإفادة الأمرين بين فجمع • اف عند 
فيالخبرين أحد إذن اكض فز كيلك الأم كان إذا تقول: وقد 

فيوقال ؤ موطن: في فقال القرآن، من آحر موطن 
إقؤبم]طسنمهمه؟ؤ • آحر موطن 

ذلك:إيضاح ؤإليك فيه، ذكر ما يقتضي موطن كل أن والجواب: 
نىوإدك الءؤ هك ذتقه\ الأم ؛^-^ ١٠غك ءؤ ت١ُالى: قال 

.[ ٢٥٢]البقرة: 

^مثير صميز ؤأ إئك إيك ؤَيى ِتؤئ ةسثتسك ۶ تعالى: وقال 
.[٤٣]الزخرف: 

وهواف دين إلى للدعوْ ذكزا فيه نر لم القرة آية سياق في نفلرنا ؤإذا 
وردتفقد ، القرآني القصص محياق في وردت وإنما ، المستقيم الصرامحل 

الرسل.من بعصا بعدها ذكر ثم وجالوت طالوت قمة محياق في 

أحبارمن يعلم لم عما يإحبارْ الرسول نبوة إثبات سياق في وردت لقد 
آلامءاشت خك ؤ ! يعدهاقال طالوت قصة ذكر لما فإنه ، الماصين 

الأحثارهئزه إجراء أن أي ألثثتثظمى\ه يى وإدك الخى عثهن سقلوها 
•المرسلين من أنك على دليل تعلمها لا وأنت لسانك على 

الخالقوهداية افه إلى الدعوة محياق فى وردت فإنها الرحرف آية وأما 
ؤمنالمتى ى آلأتطرأوتهي قتمح أفأنت ؤ تعالى. قال ، المستقيم صراطه إلى 
آئىنرثك أو منهم ظثا بك نله١ن ثا ٥؛ م-مت صقل ق ك ري 

ص>طؤأ إقك شآ اوئ صنذ . تئندرون ه ؛نا وعأ.تهلم 
^ثكاسمإلىس

[.٤٥- ٤٠]؛p_حرف: ^نآوشءاجهسذ.ئه 



٠١٣ يس سورة 

همادتيم> صثني؛ ؤ، َكادك> ومن آلثص أوّنيى ألصث شيع أهئت ءؤ فقوله! 
محإلمؤ • وقوله • القويم ودينه المستقيم صراطه إلى الخلق هداية يعني 
المتمم.الصراط ذكر ذلك فاقتضى أوحا0 ما يعني ى كلدؤ 

ناحية.من هدا 

نبيأنه يعني ؟٠ إقة، ئَيى ةتمسكإلئ ؤ قوله! أن أحرى ناحية ومن 
۶ قوله وكيلك ، مرمل   I بينفجمع ، ٠ وحبآ" ؤن ؤلش أربم-كابن من ومثل

كلفاقتضى )يس( آية في فحل كما مستقيم صراط على وأنه محرملأ كونه 
•مه ذكر ما موؤلن 

إلىالوصلة الهلرق أقرب أنه على يدل مستقيم بأنه الصراط ووصف 
مستقيم.وشؤع قويم طريق وأنه المهللوب 

صالةأو ، حبر مد خر ه ستقيم ؛ )الكشاف( قي حاء 
أنعلم وقد صالة أو كان حبرا إليه حاجة أي قلت؛ فإن للممرملين. 

٠ممتقيم؟ صراط على إلا يكويون لا المرسلين 
علىأرمل من تميير من إليه ذهبت ما بذكره الغرضن ليس ٠ قلت 

وصفهالغرض ؤإنما ، صفته على ليس ممن غيره من مستقيم صراط 
كأنه، واحد نظام فى الوصفين بين فجمع ، الشريعة من به حاء ما ووصف 

*ثابت طريق على الثابتين المرملين لن إنك • قال 

المستقيمةالصرط بين محن أرمل أنه على دال فيه التنكير فإن وأيصا 
.٢١١وصفه(( يكته لا صراط على 

أي، حير بعل حير ه مستقيم عك ؤ * الكبر( التقر ) في وجاء 
إلىالموصلة الهلرق قرُب ١ والمستقم ٠ متقم صراط على إنل 

٥٨١/Y  )الكشاف١ :





٥١  ٠٢يس سورة 

•ناحية كل من أولى القديم هذا فان 

>محدأص؛محء.
إلىبإصافته عظمه الحكمة ووصفه يه م أقبأن القرأن عفلم أن بعد 

تاحيتين يعظم الكتاب فإن ، العالة ذاته 
.لذاته تعفليم وهو ، فيه أولع ما حيث من — ١ 
.مرسله حيث ومن — ٢ 

مرسلهبسبب يعظم وإنما ذاته في قيمة بدي ليس الكتاب يكون فقد 
وصاحبه.

أنأو مخوئا مرهوبا يكون أن ت ببين بمعقلنا يكون صاحبه إن ثم 
ؤدازيل،أفيغزبقوله! ذللث، الله جمع وقد نعمته• في ويهلمع حيره يرجى 
للذ«اتالتعفلم ممدر وهما والترهم، الترغيب بين فجمع ه آلنييمر 

أنهيفيد ورالرحيم( ، أمره افد أنه يقيل• )العزيز( فقوله! بها. يتمل وما 
■'عانتا متجبرا وليس رحمة ذو 

حيثومن ، ذاته حيث من الناحيتين! من وعفلمه الكتاب ففخم 
مرساله.

المدحعلى نصب ه آدتمم آل*همح ُنيُن ؤ المعاني(؛ )روح في حام 
ففيهكان ما وأيا . . تنزيل. نزل أي ، ، محدوفلفعل المصدرية على أو 

بوصفهالدانية فخامته بيان بعد الإصافية القرآن لفخامة ار إظه
بالحكمة.

الكاملةالغلبة عن المعربين الكريمين الأسمين تخصيص وفى 
تنزيلهبأن ؤإنعانا وترغينا ترهيبا به الإيمان على حث الفاصلة والرحمة 



مأ١ ٦
ثتآوثسإلأؤ تحال: قوله إليه أنار حسبما الرحمة >ة عن اثئ 

إذاالشيء فان فيه، المحفوفل مكانه وهو للقرآن آخر تعظيم وهناك 
وقدالعابثون. يه يعبث ولا الأيدي تمسه لا امض مكان فى حفظ ثمينا كان 

الرسولإلى نزل وقد عال مكان فى أنه فدكر فيه المحفوظ مكانه إلى أشار 
علىيدل وهدا المرتفع، العالي المكان من يكون إنما فالتنزيل تنزيلا. 

مكانه.ورفعة القرآن رفعة 
تنواح عدة من القرآن تعظيم إلى أشار يكون هدا وعلى 

به.١-الإمام 

حكيمبأنه وصفه - ٢ 
بأمره.الرحيم العزيز نزله وقد عال مكان في وأنه - ٣ 
يتركفلم والترغيب. الخرهيب بوصفي نمه إلى أصافه الله وأن _ ٤ 
•وذكرها إليها أثار إلا التعظيم جهة من جهة 

•السورة في دلالة من أكثر له الرحيم العزيز واحيار 
هووالرحيم للحبال، ترهيب ذكره وفي الغالب هو العزيز فإن 

بينفجمع لهم، ترغيب ذكره وفي اكبات، وجه على بالرحمة المتصف 
٠والترهيب الترغب 

السورةجو فإن الكريمين، الأسمين هدين دْلاع السورة محلبعت وقد 
والرحمة.العزة فيه ينح 

القريةأصحاب أهلك فقد أعدائه، ومحق أولياته بتمر العزة تظهر فقد 



٧١ م|بم يس سورة 

,[ ٢٩ت ]ص إنَكام،إلأصيحقؤيحدةؤذاهمحنمدينه ؤؤ واحدة! يصيحة 

،شيئاشفاعتهم ممي لا الله دون من يمدونها التي آلهتهم أن وذكر 
،وجاهةلها ليست فهي بضر، الرحمن أراده من إنقاذ من يتمكنون ولا 

ؤإنيرينأوسسبحانه عزته على الأمور أظهر من وهذا قوة، لها وليس 
.[  ٢٣نيس: تفدوزه قمنعقهمكظا يصنلاقئنعؤ 

إنقاذهممن أحد يتمكن ولا لهم معين فلا أغرقهم شاء إن أنه ذكر وقد 
منازخمه تمدؤف.إلا ^٠ م صؤ مآد نمشهم ضأ وإن ؤ هو أراد إذا إلأ 

]ص:م؛_؛أ[.زتتافاكطنيم 

منهميبقى فلا جميعا تآخيهم واحدة صيحة إلا ينفلرون ما أنهم وذكر 
هميؤد؛صنحق إلا ما ؤ واحدة بصيحة ويجمعهم يحييهم وأنه أحد 

تحد؛^دا٥^١إند==كاسمإلأصحة ؤ ، [ ٤٩]ص: يؤننوه 
[.٥٣]ص: خمعقتاٍوث4 

مكانتهمعلى بمسخهم أو أعينهم على يْلمس أن شاء لو أنه وذكر 
آلبمز1هان1موإ وير غق لئأنثا ئثاي نؤ ؤ لمثبئته: رائ ولأ شز 
شماآسعلنثهمإمءءقاسهئّ عق دخ1أاون يكتآء وؤ مح/ئذنتح. ثأق 

"[.lU.ni]ص: نيكاَهِبجىه 
،يريد ما ؤيكون يشاء ما يفعل ، واحدة بكلمة ينفذ أمره أن وذكر 

أرلدسيقاإدا أمره7 إثما ؤ شيء سواه لأحد وليس شيء كل ملكوت بيده وأنه 
ؤإكهشء م نذءت مدوء ١^-^، كث1ثر( . قيخ$ودنا كن ثم يمهمل أن 

آه_م،هم[.لص:م؛ثم04

.العزة؟!هذه من أكبر هناك فهل 

أيصا.السورة في يشح فانه الرحمة حو وكذلك 





يسسوره 

السورة.في ذكرها الش رحمته مظاهر من ذلك وغير 
فإنالسورة بجو ارتباطا الكريمين الأسمين لهذين أن لاحفلنا وكما 

•تعالى قوله وهو الأية هذه بعد بما ارتباطا الكريمين الأسمين لهذين 

هذينذكر الكريم القرآن من عديدة مواطن في الملاحظ من إذ 
محورةفى عقب فقد الخلق. من الأكثرين إيمان عدم ذكر بعد الأسمين 
ؤماع0لأيه لمح، ؤا إة ءؤ I تعالى بقوله قومه مع نبي كل قصة بحد الشعراء 

قولهوذلك الرسول. من مكة أهل موقف على تعقيبا ذكرت كما 
ثؤتعالى؛ 

عمحثن.ؤزن آمحبمم ^١َكاث لأيه ه ؤ، َؤيم.إن يخ ئ ين  ١٢٥هت( 
\-.\<آ.]\ب:أمز\ليأه 

•مرايت يمايى السورة هذه فى الأيتن هانز ذكر تكرر فقد 

منأنه الشعراء صورة وفى السورة هذه فى الذكر هذه أسرار ومن 
الكافرينويخل وينصرهم المؤمنين يعر أن العزيز امحمه مقتفيات 
الكافرينحق وفي وتأييدا صرا المؤمنين حق في العزة فتكون ، ويهلكهم 

ؤإهلاكا.محئا 
وينجيهموبكرمهم المؤمنين يرحم أن )الرحيم( امحمه مقتضيات ومن 

عليهمالبينة وإقامة الحجة بإلزامهم الكافرين ويرحم ، الجنة ويدخلهم 
أبلغكما رسالته أبلغهم وأنه ، عذابه ويأمنوا ناره ليتقوا المخوف ؤإنذارهم 
رحمتهمن وهذا عليهم الحجة إقامة بعد إلا يعاقبهم لا وأنه المؤمنين 

علىتعالى نعمه في يتقلبون وأنهم يرزقهم أنه على علاوة هذا بهم. 
ذكربحد يذكر وحدته التعقيب هل.ا في نقلرت إذا وأنت له. محاربتهم 





٠٢١ سورةيُس 

لئنذروS"ؤ

المضمربالفعل أو )تنزيل( بقوله متعلما )لتنذر( يكون أن يحتمل 
الرحيمالعزيز نزله أوت ، لتنذر الرحيم العزيز تنزيل I التقدير فيكون )نزل( 
لتنذر.

المرسلينلن إنك • أي )المرملين( ب متعلما يكون أن يحتمل كما 
قومالتنذر أرملت أنك ت بمعنى قوما لتنذر 

ولذلكآباؤهم ينذر لم قوما لتنذر I والمعنى ، نافية )ما( أن والذلاهر 
هؤلاءفان . المستحكمة غفلتهم سبب هو الإنذار عدم فإن ، غافلون هم 

حدرؤماثآأظمنييرتعالى؛ قال كما نذير، من يأتهم لم القوم 
٣[.I ]الجدة ، [ ٤٦ينةغإكلأهلالمصص| 

الإنذارأن درحة إلى فيهم الغفلة فامتحكمت ينذروا لم آباءهم أن كما 
أعنقهمئ حتا إدا ؤ بقوله؛ ربنا وصفهم كما وأنهم عليهم سواء وعدمه 
-إلح4.-أعنلأ-

فيكونمصدرية أو موصولة تكون)ما( أن رين المقبعض حون وقد 
إنذارمثل قوما أو)لتنذر آبائهم( أنذره الذي الشيء قوما المعنى)لتنذر 

آباؤهمبالاياء والمقصود لابايهم، الإنذار إثبات يكون وبذا • آبائهم( 
الأقومون.

المعنى.هذا يرد ؤ تعالى! قوله إن تقول! وقد 

آباءهمأن المحنى أن ذلك ، المحنى هذ.ا يرد لا إنه ، كلأ والجواب! 
كماالمهد لتقادم الإنذار ذلك عن غفلوا ولكنهم أنذروا الأقدمين 

اظرروحاوعانيآآ/*ااأ.



صإكإئ؛ديمحالأا,في٢٢

ه٢^ نف هارر عئ تمحأ ته؛ رثوقا جوم ث الكنف يتأهل ؤ ت تعار مال 
غافلفإنه أياه نصحت كما فلأنا )انصح ت فولتا نحو وهذا ، [١٩]المائدة:

فإنكعنها( غافل فإنه لأبيه بنميحتنا يعمل أن لفلان )قل أو ذلك( عن 
عنها.العملة وأسث، النصيحة أست 

ررفوماI تعار قوله في )الكشاف( في حاء 
تآفيا لتنذر ؤ ت تعار قوله ونحوه ، الوصف عر ، آباؤهم منذر غير 

من^، ١٥إتيم ارسأأتآ ^٧؛ ، [٤٦]القصص:ه خيمي ين ئذيم نن بنهم 
[.٤٤]سبا: نذيره 

أنذلك ووجه ، الإنذار إثبات عر ه ءادآؤئم ^  ٦٤ؤ فر وقد 
علىمنصوبة موصولة أو ، آبائهم إنذار قوما لتنذر مصدرية، )ما( تجعل 

تعار!كقوله العذاب من آباؤهم أنذره ما قوما لتنذر ت الثار المفعول 
[.٤٠ؤإثآآدظوساثارثاه]البا: 

محمحهعفىامح>،؟•تعلقيبين فرق أي ل ملت فإن 

غافلون،فهم آباؤهم ينذر لم أي بالنفي، متحلق الأول عر هو ؛ قل-ث، 
لنإد1ئا ؤ I بقوله الثار وعر غفلتهم. ___، هو إنذارهم عدم أن عر 

أوفهوغافل، فانه لتنذره فلأن إر لتك أرمتقول كما لتنذر، ألنبملبماه 
غافل.

فىما هاوا لمناقفة منذرين غير منذرين يكونون كتف •' قلت فان 
الأخر؟الرأي 

•إنذارآبائهم نفي ر لا إنذارهم نفي ر الأي لأن ؛ مناقضة لا ؛ قلت، 
فيهم.النذارة وكاستت، إسماعيل ولد من القدماء وآباؤهم 



٢٣ ٠٠يس سورة 

،الظاهر وهو ينذروا لم آباءهم أن التميرين أحد ففي • قلت فإن 
به؟تصغ فما 

الأباعد®دون الأدنون آباؤهم أؤيد فلت 
،ظاهر يره نفنافية )ما( ت قولتا *فعر I الكبير( ير في)التفوجاء 

هيقولنا؛ وعلى غافلا. يكون فهو عنه الإنذار وبعد اباوْ ينذر لم من فإن 
وفيهغافلون. فإنهم آبائهم إنذار لتنذرهم I معناه لأن ؛ كذلك للإثبات 

ائل!م

يكونلا أن يقتضي وأحدهما النميران يفهم كيف ت الأولى( )المسألة 
.تفاد؟ وبينهما منذؤين يكونوا أن يقتضي والأخر ، منذرين آباؤهم 

آبائهمؤإنذار ، آ؛اؤهم أنذر ما ، معناه نافية )ما( قولنا'' على نقول 
والمتأخرون، منذرين آبائهم من المتقدمون يكون أن ينافي لا الأولين 

رآ،.منذرين® غير مهم 
الأولالوجه على هو المعاني(: )روح في وحاء 

ينذرلم أي للفريقين، والضمير عنه ومب الإنذار نفي على ممع 
غافلون.ذلك لأحل جميعا فهم آ؛اؤهم 

إيكؤ يفيده بما أو )لتنذر( تعالى: بقوله متعلق إ الباقية الأوجه وعلى 
بغفلتهمإرساله أو واللام الصلاة عليه إنذاره لتحليل وارد ألمنكسه نى 

خاصة،للقوم الضمير أن على عهلشان، فإنه اسقه نحو: إليه، المحوجة 
أنذرآ؛اؤهم.عما أي: ، عنهغافلون فهم فالمعنى 

بقولهوتحلقه ، أيصاالأول على بهذا تعلقه يجوز الخفاجى: وقال 

.٤٢اصاف؟/اخه_آ،مهواظراوماسطآآ/ )١( 
.٢٤/٢٦اشرالكٍير)٢( 



آلمحياث,في٢ ٢ ٤

أولهم والضمير تعللة الفاء وجعل ، الوجوم على )كذر( ت تعالى 
را،.قررأولآ(ا U الذهن إل المساق أن علك يخفى ولا ، اه لابائهم. 

أماالذهن. إر بق يالذي وهو الأول المعنى عندي يترجح والذي 
وكانأبوهم اللام عليه إسماعيل فإن الأقدمون الاياء بالأياء أريد إذا 

كماأبوهم الملام عليه إبراهيم إن بل ، قومه أنذر أنه شك ولا نبيا رسولا 
أنهأرى ولا ذلك. على الأمران يتناقض فلا ه إبنهير خآغ' فئن ؤ قال• 
ممندولهما ممن هو من أو الملام عليهما إسماعيل أو إبراهيم بذلك يعني 
و..الرسول قوم عن جدا بعيدا كان 

أكثروبينهما الملام عليه عسى محمد نبينا إر رسول أقرب إن 
لمآباءهم أن هازا على شك ولا ، قبله بمن بالك فما عام حممائة من 

.أعلم والله ، ينذروا 
هه

أملأبجبموث.4مح ؤ
،ووجب العذاب لهم ثت الكريم القرآن في القول( )حق محنى 

'المثؤجهثنسك-لأملأف ض آلمل حق وص ؤ تعالى• قوله هو والقول 
.[  ١٣تاوسجاوه وإلتاسأجعمك\ه 

آلمنهين جهثر لآماد0 ؤ تعار• قوله 'ر)القول( ت )الكشاف( في جاء 
لألهمووجب؛ عليهم ولمت القول هذا بهم تعلق يعني والناتر،صنه 

الكفرا،على يموتون ألهم علم ممن 
العذابأي القول، ووجب ثبت )حق( ®ومعنى ت ١^^،( )فتح في وجاء 

روحاوعانيأأ/ماآ.)١( 
. Y٥٨٢/الكشاف )٢( 



٥٢  ٠٠يس سورة 

هالؤ ميحانه! قوله هو هنا المذكور بالقول المراد وقيل . . أكثرهم. على 
؛ح_هح[اايكيجنسئلىه]ص؛ 

•وجوم لثل-حيىآلإوأاه ؤ ت تحال قوله ®؛5، • المجتر، فىرالتمسير وجاء 
ها-لىؤ تعار؛ قوله هو القول من المراد أن ، المشهور وهو ت )الأول( 

هذاوأن يؤمن هذا أن علمه في محبق لقد ت معناه أن هو ت )الثاني( 
يؤمنإنه ؛ غترْ حف ل وقال ، الإنه ت العض حق في فقال يؤمن لا 

.بغيره يدل لا بحيث وثبت وحد أي القول( )فحق 

علىاض قاله الذي القول حق لقد منه المراد يقال: أن هو )الثالث( 
بعديؤمنون لا فأكثرهم برهانه، وبان وغيره التوحيد من الرمل لمان 

ولمالكفر على ماتوا الكفار أكثر فإن أكثرهم( )على ٠ . ذلك. 
يؤمنوا«لأ،.

الأولالقولين بين اختلاف فلا علمه بق لقؤله نتق أن ولاشك 
•الرازي ذكرْ مما والثاذي 

الد.يلكن صحيح، الثالث القول في ذكره الذي المعنى أن وكل.لك 
المذابثبوت هو القرآن في القول( )حق محنى من الراد أن يفلهر 

)حقالكريم القرآن في يرد لم أنه ذلك يرجح والد.ي ذكرت. كما ووجوبه 
)حق(الفحل فإسناد ربك( كلمة )حقت وكذلك المعنى، لهذا إلا القول( 

فىوذلك ووجوبه، العياب ثبوت إلا يعنى لا الكلمة إلى أو القول إلى 

.٣٩٤؛/^١^ )١( 
المانيروح ،  ٣٢٤- انحط المم وانظر ،  ٤٣; ٢٦الك؛ير الممسير )٢( 

.y\r/yy
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ذكرناه.ما يترجح وبدا 

وهذا، يومنون لا فهم أكثرهم على القول حق أته )يس( 'آية في وذكر 
تحققوبذا ، الكفرأ عالئ وماتوا يؤمنوا لم الكفار أكثر فإن حمل ما 
حصولهقبل بالشيء أحبر لأنه الإعجاز من وهو القرآن. به أحبر ما 

فحصل.

علىماتوا أكثرهم وأن تحقق قد الأمر هدا أن أدرانا وما تقول! وقد 

وثيقةأصاّق القرآن فإن ، الكريم القرآن في ورودْ يكفي • والجواب 
علىدليلا ذلك لكان الأمر هذا يتم لم ولو وقته. في أحبر عما تاريخية 

فإنيحصل. لم به أحبر ما بأن الكفار عليه ولاعترض يه أحبر ما كذب 
يحصللم فلو ، دوما يسمعونها الأية وهذه نهار ليل عليهم يتلى القرآن 

عنه.ولارتدوا لكذ.بوه ذلك 

مقجواب في واقعة اللام وهذه )لقد( ب مصدرة الأية أن لثلاحفل نم 
وقدتحقيق حرف و)قد( . مقدراأم مذكورا القسم كان مواء النحاة عند 

وتحققحصل قد به أحبر ما أن ذلك ومعنى ، الماضي الفعل على دخلت 
فعلأ.

أنهمعلى ليدل يؤمنوا( لم )فهم يقل! ولم لا ئهم ؤ وفال! 
قال:ولو حياتهم، تقبل مفي يؤمنون لا وأنهم اممفر على سيموتون 

•مضى قد أمر عن إخبارا لكان يؤمنوا( لم )فهم 
التيحالتهم عن يخبر أنه لاحتمل مؤمنين( غير )فهم قال؛ لو وكذلك 

يكونفقد المتقبل، في ذلك يتغير وقد الأية، نزول وقت عليها همم 

.٤٤/٢٦انظرالتمراهم)١( 
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[.٧٠]ص: ؤ وقال: 

•والمجرور الجار على الفاعل بتقديم 
*المعنى إلى إصافة اللفظ ناحية من يس سورة في القول تقديم فناب 

كانإنما فدم ما فيه قدم تعبير كل أن ت وهو آخر أمر إلى أشير أن وأود 
فليس، اللففل إلى إصافة والمقام السياق ويقتضيه البلاغة تقتفيه لغرضي 

حن.على حنا ذلك فازداد التقديم. إلى الداعي وحده اللففل 
٠؛؛- ؛ ه

مسمة.4ظ ؤ
أوباليد أو بالعنق تحيهل يد حل. من حلقة وهو ، عل جمع الأغلال؛ 

والتضييقالتعنيف يقصد وذلك ، الجامعة ونمى بينهما تجمع 
.، والأمحرر والتعذيب 

.، بصرْر ويغص رأسه يرفع الذي ت والمقمح 
عراقصغلأءلا ثقالا أغلالا أعناقهم في جعل سبحانه أنه ت والمعنى 

تلمعفلا الذقن إلى تبلغ بحيث كله بالعنق تحيعل الفتحة واسعة لا المساحة 
،مره غاصا رأسه رافعا يبقى بل ، تحته ما يبصر أو رأسه يطآخمأ أحدهم 

منيتمكن لا بل ، حلفه ما ولا تحته ما ولا قدامه ما روية من يتمكن فلا 
يبصرفكيف وضيقه بعنقه يحيهل الذي الغل لعرض يسارا أو يميئا الالتفات 

يهتدي؟•أو 
يتمكنونفلا ضلالهم على و؛قائهم الكفرة هزلأم لحال تمثيل وهذا 

،تاجالموسار/ا<إ.اظرلأنالرب؛>/مآا_يا)١( 
انظرالبحر)٢( 
. T٥٨٢/الكشاف )٣( 



؛مح«ص٠ ٣١
الأجرة.في أينا حالهم هذا كان وربما ، ؛^^^٠ ولا الهدى من 

إلىمسل لا وأنه الكمر على تصميمهم مثل ررثم ؛ )الكشاف( فى حاء 
الحقإلى بمون لا أنهم في اJق٠حين كالمغلولين جعلهم ان ارعوائهم 

بينوذالحاصلين ، له رؤؤسهم ولأيهلاءكون ، نحوه أعناقهم يعقلفون ولا 
تبصر،ولا لهم امل لا أن في حلفهم ما ولا قدامهم ما يمرون لا سدين 
اممه.آيات في الطر عن متعامون وأنهم 

•تءىإل'أ'لأدمح4؟ ؤ • قوله مض ما •" قلت فإن 
أنوذلك ، إليها ملزوزه الأذقان إلى واصلة فالأغلأل ت معناه I قلت 

حلقةالذقن تحت، ؤئرفيه ملتقى يكون المغلول عنق في الذي الغل ًلويى 
هرأّيهلمأؤلئ تخليه فلا الذقن إلى الحلقة من نادرا العمود رأس فيها 

مقحما.يزال فلا قذاله ويوطى 

فهوالعير قمح • يقال • بصره ويغص رأسه يرغ الذي • والمقمح 
٢.ل رأّهاا فرفع روي إذا قامح 

ثقالاأغادلأ أعناقهم في حعلنا إنا ارمعتا٥ I الكبير( في)التفمير وحاء 
أنس معها المغلول يتمكن فلم الأذقان إلى تسغ بحيث غلاظا 
رأسه.

الإيمانس المع العنق في الغل من يفهم كيف ؛ الثالثة( )المسألة 
كناية؟يجعل حتى 

الرأسرافع مقمحا ويقي ذقنه إلى الغل بلغ الذي المغلول فنقول؛ 
حلفهوس مدا يديه بين أن بعده وذكر قدمه. عند الذي الهلريق يبصر لا 

المرملأن قبل س ذكر وقد . ورويته بيل الانتهاج على يقدر لا فهو مدا 

.>، Ar/Tالكشاف )١( 



٣٣ ٠٢يس سورة 

العقليالمتمم الصراط إلى المي يهديه الذي فهذا تقيم مصراط على 
,الحسى الهلريق إبصار من ممنوعا يجعل الذي كالمغلول ممنوعا جعل 

عدمعن عبارة الأعناق في الأغلال يقال: أن وهو آخر وجها ويحمل 
،عنقه وحضع الخط على رامه وضع إنه فيه! يقال المقال فإن ، الانقياد 
يحركهولا رامه يهلآطئ لا الذقن إلى الثختن الخل رنته في والذي 

الممدقءتحريك 

استحكامعلى دال )إذ( د وتأكيد٥ سبحانه ه نفإلى الأمر هذا ؤإمناد 
وهو، منه يتحررون فلا الخل هذا فك من أحد يتمكن لا وأنه الأمر همذا 

جعلالذي هو فإنه ه جبمؤف لا ئهم أَكمم ءق آلمل كدحق ؤ لقوله؛ تأكيد 
ولو• اهتدائهم عدم من علم لما عليهم قوله فحق أعناقهم قي الأغلال 

الأغلال،فك في أمل نمة لكان أغلال( أعناقهم في يعلن )لقد قال: 
أغلقهما أحد يفك فلا وح^كمه اممه قدره ما يغير أن أحد يسمملح لا ولكن 

•فتحه ما يغلق ولا ربنا 

ولمالأغلال على فقدم)أعناقهم( ه آعنلأ أقنبخر ؤآ ؤإدا وقال؛ 
الحديثمدار وهم عليهم الكلام لأن أعناقهم( في أغلالا جعلنا )إنا يقل؛ 
•أولى بهم تعلق ما تقديم فكان 

00

ك^؛ ٠٥هلمطن1هلم ثثا جمهثر رمن <ثثث1ا أيكم بن يذ ؤوج*لنا 
-محمحق$ه

أيديهممحن من جعل أنه ذكر ، أغلالا أعناقهم قي جعل أنه ذكر بعدما 
.مداحلفهم ومن سدا 

اكمراعير1أ/؛أ_ه;





٥٣ يس سورة 

غطاهمأي ، يالسدين أغشاهم أنه يحتمل ه ؤفآغشينثهم وقوله' 
علىعلاوة أبصارهم أغشى أو ، الحركة ولا الإبصار يتطعون فلا 

الإبصار.ولا الحركة يتطعون لا الحالتين كلتا وفى • دين ال

يذكرفلم ، ار والساليمين جهتا وهما الجانبين ترك ولم • تمول وقد 
سدين؟فيهما جعل أنه 

فنقول!

الحركةمن همتعهم قف-هترسذا قوله؛ إن _١ 
بهم.ملتصقان دين اللأن ذلك ؛ كاسي حهة أية إلى البتة 

الجمحميع تشمل والتغقلية ؤفاغشيننهمهأىمحليناهم، مآ_قوله! 
لإغثائهم.الحركة يستهليعون فلا أوجانبين منه جانتا وليس 
منعليه هم ما معرفة من يمنعهم ه تحثمحئ ك قوله؛ - ٣ 

الل•

ومنأيثا أيديهم بتن من السد كان اليمين جهة إلى اتجهوا إذا - ٤ 
ؤإن، عليهم دوية مفتكون الأمام هى متكون الجهة هده لأن ، حلفهم 

بينمن سدا فيجعل أيديهم بين ما هي ستكون إليها سيتجهون جهة أية 
جميعيثمل خلفهم( ومن أيديهم بين )من فقوله: خلفهم. ومن أيديهم 

إلىحاجة فلا أيديهم بين ما متكون إليها يتجهون جهة أية لأن الجهات؛ 
ذكرهما.عن يغنى ذكره فما ار، والياليمين جهتي ذكر 

أنلأحد يمكن لا أنه بيان تعالى افه إلى والإغثاء الجعل ؤإمناده 
الغشاوة.أويرغ دين اليزيل 

ءؤوبمظ؛اثننيتعالى• فقوله هدا رروعلى المجير(• )التفير في جاء 
لمعنىمتمما يكون ه بمئيك ي دهلم توا ومن.غكهن تثتثنا أدتثم 



>محثآلأإفيةإقئ)صإئ ٠  ٣٦
إلىإثارة أي;مم بن وج*لنا5ن ؤ • قوله لأن مغلولثن، إياهم الله جعل 
لهفيفادون الحق يمرون لا قال! فكأنه ، الرشاد سبيل ينتهجون لا أنهم 

.. الغل. لمكان له فينقادون الحق فيمرون لك يقادون ولا المد لكان 

يكونأن ؤإما النفس في يكون أن إما المانع يقالI أن وهو وجهآحر وفيه 
منوأما فالغل النفس في أما • الإيمان من جميعا الاذعان ولهم • عنها خارجا 

أنفسهم،في الش الأيات فيرون أنمهم عر نظرهم يقع ولا • فالمد الخارج 
،[ ٥٣]نمك; أذئسآلمه وفآ ألأياغا ق ءاينثا ثربهر ؤ تعال؛ قال كما 

نظر0يقع ولا ، يديه على بصره يقع ولا ه نفيرى لا المقمح لأن وذلك 
الأياتلهم تبين فلا الأفاق يمرون لا الدين بين من لأن ؛ الأفاق على 
ثثثلناطؤ فآديضأعنلاه إذا ؤ فقوله: هدا وعلى الأفاق. في التي 

والأفاق.الأنفس في الأو4 لأيات هل.ايتهم عدم إر إثارة أيدتنمه بن 
ائل:م^علناينينأدىسكن.ه ؤ تعار: قوله ير نفور 

رفإنهم الفائدة، خناهر ذكرْ الأيدي بين من الخن الأور( )المسالة 
أيل.يهمبين رومن المستقيمة الُلريقة لكوا ي أن وينبغي مالكون الدنيا 
فيه؟الفائدة فما خالفهم من الخق وأما الملوك. عر يقدرون فلا مدا( 

وجوه:من عنه الجواب فنقول! 

وهداية، يتركهاقد والكافر فتلرية هداية له الإنسان أن هو )الأول(! 
مدا(أيديهم بين من )جعلنا يقول: تعار فكانه ، أدركهاما والكافر نظرية 

مدا(حلفهم من )وجعلنا نظرية هي الش الاهتداء طريقة يسلكون فلا 
.. الفهلرية, هى التي الجبلية الهداية إر يرجعون فلا 

انسدفان طريق ملوك من بد له يكن لم إذا المالك أن هو )الثالث(: 
منالهلريق انسد ؤإذا يربع، ولكنه القصد يفوته قدامه الذ.ى الملريق 

مهلك،لأنه إقامة موصع يكون لا فيه هو الذي فالموصع قدامه ومن حلفه 



٣٧ ٠٠يس سورة 

.إهلاكهم إلى ^^ناٌر(شهارهإشارة ت فقوله 
أنيقتضي الفاء بحرف تعالى: قوله الثانية(: )المألة 

فكيفالسد جعل على مرتبا الإغشاء ويكون تعلق، بالي للاغشاء يكون 
ذلك؟.

توجهتن س ذلك ت فنقول 
للبعض،محيتا بعضها يكون مترتبة لأمور ذلك؛؛اتا يكون أن أحدهما: 

همأنفيبصرون فلا أغلالا( أعناقهم فى جعلنا )إنا قال: تعالى فكأنه 
يمرونفلا سدا( حلفهم ومن سدا أيديهم محن من )وجعلنا لاثماحهم 

وشمالهميمينهم على وما ماء اليروا أن يمكن وحينئذ الأفاق، في ما 
محسايبصرون فلا غشاوة( أبصارهم على )وجعلنا كله: هن.ا بعد فقال 

أصلا.

ذلليصر بحست متهم قريبا السد لكون ان بذللن ان هو ■ وانهها 
مدينقا،امه ومن حلفه من جعل من فإن أبصارهم، على كالغثاوة 

المدصهلح على عينه تبقى بهما ملترقا بينهما يبقى بحيث يه ملتزقين 
محرمحلفلكون المد عين وأما فللحجاب، المد غير أما . شيئايثمر فلا 

جدا.العين من ثريبا يكون لا أن المرئي 
يذكرولم حلف، ومن الأيدي بين من الدين ذكر الثالثة(: )المسألة 

إلىالملوك قمل.وا إن لأنهم . . فته؟. الحكمة ما والممال اليمين من 
عنومولتن شيء إل متوجهين صاروا الممال جانب أو اليمين جانب 
فيمنعههناك المد الله فيجعل أيديهم بين ما توجههم إليه ما قمار ، شيء 

.محمدايديه بين الله يجعل الكافر يتوجه فكيفما الملوك. من 

محبتاصار المد جعل أن ينا ّ أنا وهو ، ذكرنامما أحسن آخر ووجه 
علىله قدرة فلا بالمدين ملتزق وهو يه، ملتزئا المد كان للاغثاء 



ءقهصه٢  ٣٨
الشمال.وعن اليمين عن السد إلى حاجة فلا يمرة، ولا يمنة الحركة 

أنهمماذكرنا يحتمل ه يمحق ك يهم تعالى؛ وئوله 
مصدود،الكافر أن هو المراد يكون أن ويحتمل ، شيئايبصرون لا 

أنهفيظن الصد، يعلم ولا الممد يبصر لا وهو يول، معليه الحق ومبيل 
صالءاوغير المتقيمة الهلريقة على 

علآثم حم ؤ I المقرة سورة فى قال كما يقل لم ؤلم ت تقول وقد 
٧[؟]القرْت أبمتجٍه؛إغثو؟ه وعق ثنعهم ئوييبميروعق 

فيذكر ما أن على علاوة فيه، ذكر ما اقتضى موطن كل إن فنقول؛ 
هأعثبن1هلمؤ قوله! أن ذلك ٠ البقرة محورة فى أقائم ما يفيد )يس( محورة 
قوله:وأن ه، غثزآ هكييب وعق ؤ قوله؛ بمعنى هو ٩.^^^ لهم 

أنهميفيد ه ذرا طهر ؤثذ ثنيا ألد:t^ بن يئ جعتا وؤ 
كانؤإذا يسمع. لا بهما مغهلى سدين بين كان من فإن يسمعون، لا 

يمرونلا أنهم قافاي مدوية، العلم منافذ لأن يفقه؛ لا فهو كيلك 
يفقهون.ولا يسمعون ولا 

أنهذلك أحرى، حهة من المناسب هو موطن كل فى ذكره ما إن لم 
إنماوالصراط وصتلم1نمميم ؤ يس• محورة في قال 

الصراطملوك مجن الكفرة يمغ ما فذكر ا وسلوكه فيه للممر يكون 
أيديهمبين من د والأعتاقهم، فى الأغلال وهو فيه، والمسير المستقيم 

علىفإنهم المؤمنون أما السير. من لمنعهم هو إنما والسد • حلفهم ومن 
فيذلك ممل يذكر ولم سبيلا• ويتحذونه لكونه يالمسقيم الصراط 
٠محورة)ص( فى منامحنا المد ذكر فكان البقرة، 

التمراعيرأآ/هأ_أ؛.)١( 





ادخئ؛الئإفيمؤ ٤ ٠
تر\إؤ عز زكه من ('لمنمؤ قر إك تثنتدا ^لثهLر عثةًظلم 

.ls/y_y\زاكصص: 

واحدةبمنزلة جعلهما معا والنهار ؛؛!، uijتستقيم إنما الحياة كانت فلما 
أعلم.وافه ، مهماواحد كل ْع الجعل فكرر اكسر في 

فيوعدمه الإنذار أن بتن الإيمان من تمنعهم اش الموانع ذكر أن بعد 
•شيئا معهم ينفع لا فهو مواء حفهم 

ولمإنذارهم؟ من الغرض فما كذلك الأمر كان إذا ت تمول وقد 
ينذرهم؟

تتعالى قال كما الحجة، عليهم ولتموم للإعذار ذلك أن I والجواب 
عداداثديدآئازامعيرهأومعدمم مهدئ5هلم مماأفه مفلوق ^ ؛؛! ٣٠آمه لق لأ٥١ وؤ 

إآا[.إثنثؤهلالأماف;
بالنسبةسواء وعدمه الإنذار كان إذا أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 

معهميجدى لا الإنذار كان ؤإن فإنه إليه. ية بالنسواء ذلك فليس إليهم 
أنهعلم كن بالإنذار مأمور فانه ١لإنذار. لترك صوت ذلك يكون لا شيئا 

الأحوال،كل في مهللوبة اطه إلى الدعوة إن ثم يعلم. لم ولمن يستجيب لا 
عظمعلى يدل وذلك ، يستجيبون لا المدعوين أن ربنا أحبرْ إن حتى 

كانإن ثم الأحوال. من بحال تقعل لا وأنها ، اممه إلى الدعوة مكانة 
هذاكان ولو يسمع، من غيرهم من يؤمن فربما يستجيبون لا هؤلاء 
ذلكفيكون الاستبعاد أو الاستهزاء أو الإخبار حلريق على حاء السمع 
فييكتب الإنذار هذا إن يم . يريدوالم حيث من الدعوة لنقل وسيلة 

ؤمؤإءءؤ ت تعالى قال ولذا لميزانه، مثقلا الصالحة الداعي أعمال صحيفة 



يسسورة 

عليك)سواء يقلI لم و، 
•تنذرهم( لم أم 

فعلما مع يشيهم لا الإنذار أن تعالى لأبين ت المجير، )التفسير في حاء 
هلمث1ذرئهمبقوله• والإعماء والإغثاء د والالغل من بهم اف 

منهم،الإيمان إلى بة بالنسواء وعدمه الإنذار أي 
وعدمهالإنذار كان إذا قيل؛ فان التقديرين• على منهم له وجود لا إذ 

الإندار؟فلماذا سواء 

عليهم()مواء قال تعالى أنه الموصع هذا غير في أجبنا قد • نقول 
كعدمليس ه الني إلى بالنتة فالإندار ، ءليائ،( )سواء ت قال وما 

عاجلاسيادته زيادة في وسبّتإ العهدة عن له مخرج أحدهما لأن ؛ الإنذار 
عماليخرج س الهي فإندار السواء على إليهم بالنسبة وأما • آجلا وسعادته 

فيالوار من عليهم كتب لما به ينتفعوا لم ؤإن الإنلءار ثواب وينال عليه 
.٢١١القرار،( دار 

ثلمد1عفتهم ثثنْ ألبب آلثحس ثنى آلدحقر أثع من قذر إدما ِؤ 
ينفعالإنذار فإن القول عليه حق من ينفع لا إنذارك كان إذا • والمعنى 

فتهينثر حيا كان من ينفع أي بالغيب، الرحمن ويخشى الذكر يتبع من 
الرحمنوحشي والوعقل القرآن وهو الذكر اتبع من أيصا وينقع الإنذار، 

.المؤمنون وهم بالغيب 

•ًلائفتين يّني فالإنل"ار 

.٤٧_٤٦/٢٦امحالضر 







المحثآث,في٠ ٤ ٤
والتمير، ريتح( ه؛مض آو ررؤ أن المعاني( )روح في وجاء 
الدينالمؤمنين إنذارك ينفع إنما •' المعنى أو ، الوقؤع كحقق بالماصي 

يفرمحلعما الإنذار وبالإنذارت ، المؤمنين انح بمن الراد ويكون . اتبعوا
الحاصل.تحصيل يلزم فلا الأتباع بعد منهم 

القوليحق لم الذين الأقلون وهم اغ علم في انح من الراد وقيل؛ 
ءليهم«را،.

فيالمبالخة على للدلالة )تع( ت يمل ولم ؤأثعآلنًءكزه وقال! 
ثنرْألسب أؤمحى ؤحثى ؤ I بقوله أتبعه ولذا ، فيه والاجتهاد الأتبلع 

اتباعامتع هو يالغثب الرحمن يخشى الذي فإن ًكريهمه هملم ,بمغؤ~رؤ 
المتعهو كريم وأجر بمغفرْ يبشر والذي * صعق على اتباعا وليس جادا 

التاع.مجرد لا 
•الإنذار من المقصود معهم يحمل الذين هم فهؤلاء 

>ئمحأوئأئسه
وأوجه!معان فيه هذا 

بهآمن فكما ، يشاهده لم ؤإن الرحمن حثي أنه على يدل أنه • منها 
عادةالناس أن ذلك ، الإيمان تمام من وهذا بالغيب. خشيه بالغيب 

غابفإن ، أفعالهم مراقب أنه ويعلمونه ويشاهدونه يشاسهم س يخشون 
لأنهبالغيب الرحمن يخشى فإنه هذا أما منه. الخشية ذهبت، أعينهم عن 

.بصره عن غاب ؤإن أفعاله يراقب عليه شاهد معه حاصر أنه يعلم 
عبادهحذر الذي الرحمن عقاب حشي أنه أينا التعبير هذا محاني وْن 

روحاوعانىأآآ/مااأ.)١( 





أمح؛ممحم  ٤٦

مظهرغير الناس أعين عن غائثا حشي أو له، مشاهد غير العقاب عن 
.^١، الرياء* عن تسلم قلما علانية لأنها لهم الخشية 

أسمائهس غيرْ دون الخشية ْع )الرحمن( اسمه وذكر ت قالوا 
تمنها سب، من لأكثر المحنى 

واسعةرحمته لأن يعاقب لا الرحمن أن الدهن إلى بق يقد أنه — ١ 
ذللثحفدكر الخشية، وينمى الرجاء ه نفإلى بق فيغميه، سبقت وأنها 

برحمته,مغتر يغتر لئلا 

رحمتهعلى يتكل لئلا بالخشية فقرنه الائكال، تورث الرحمة أن — ٢ 
عقابه.وينسى 

منهالخوف يكون أن ينبغى أكثر رحمته بسبب نعمته كانت س أن — ٣ 
نعمته,عنه يقهير لئلا وذلك أتم 

،وذكرهاالرحمة فيه تشح السورة حو أن وهو احم، أمر وهناك — ٤ 
ثازب3(ؤ تعالى'' قوله فى ذكرنا كما والرحمة العزة على السورة بنيت وند 

وبج،آمحألإهؤ • فقوله يخشى، أن يبني والز.ز يٌه 
•والرحمة العزة بين جمع 
الراحم،بخشية مقرونة تكون أن ينبغي الرحمة أن إلى نوحيه وفيه — ٥ 

وقدصعقا تكون قد وحدها فالرحمة وحدها. بالرحمة الاتصال يمح فلا 
بينليجمعوا المربين إلى نوحيه فهو ، وتقصاذما بها الاتصاف يكون 

وبينالرب، من والخشية الربوبية وبين الراحم، من والخشية الرحمة 
إقاحافأنيمثكعدابتىأؤحمنيهؤ تعالى! قال ولذا والعقوبة. الرحمة 

ؤوقال! ، [ ٤٥]•ريم: 

روحاسنيآآ/يا؟:١( 



٤٧يس سورة 

)،[.٠ -  ٤٩]\سم: 

و؛نهبسةوصاروقوله: الكسر(; )التمير في حاء 
فالعاقلورحيم رحمن أنه مع فقال والرجاء الاتكال تورث الرحمة أن 
أكثررحمته بب بنعمته كانت من كل فإن الخشية، يترك أن ينبغي لا 

المتواترة.النعم عنه يقهلمر أن مخافة أتم، منه فالخوف 
اللههما به يختمان اسمين اممه أمحماء من أن هي اللهليفة(; ورتكملة 

[،١١•تالإّراء: ه ألثمس آذعوأ ر آس آدعإ ين ؤ تعالى; قال كما والرحمن 
الهيبةعن ينئ قاف هذا ءرفتا إذا علمان هما الأئمة: بعض قال حتى 

ههنا:وقال الله( )يرجو موصع؛ في فقال العامحلفية، عن ينئ والرحمن 
ومعرجاءكم، عنه تقهلعوا لا هيبة ذا كونه ْع بمي; ه ؤوأحثىآلؤحمى 

تأمنوْ،،لا رحمة ذا كونه 

بالرحمةالمتصف، ^ هؤبحآ المحيط(: )البحر في وجاء 
خوفاهويخشاه برحمته علمه ْع ولكنه الرجاء إلى تعود قد الرحمة أن مع 
عليه((به أنعم ما لبه يأن من 

يغترولم عقابه أي ه أؤس المعاني(؛)روح في وجاء 
يهنهلق كما العذاب أليم رحمته عقلتم ْع بحانه فإنه وجل، عر برحمته 

الؤمسةِ.وآنىو\و{ؤألمدابوهئئعبمادقآهأةالثدؤئ تعالى: قوله 
ا.٥ • - ٤ ٩ ]الحجر: ه الأير 

(٣)ونحوه((القهار دون الخشية مع الرحمن ذكر مر يعلم قرر ومما 

. ٤٨-٤٧/٢٦اصرالسير )١( 
.٣٢٥/٧الحراJمط)٢( 
روحاوعانيأ'ا/ياج)٣( 



٢ ٤٨

أكثرفي قال أنه مع طبجآ ؤ • ههنا قال ولم • تقول وقد 
.للضب؟ ذكر دون من ؤ مومحلن: من 

قوله:أن ذلك فيه، هو الذي لموطه مناسب تعبير كل أن والجواب 
كلعلى مهللقة خشية يخشونه أي معللق ه يالغيب ميهم ءئسؤُت- ٢^؛!-، ُؤ 

و\ذنةوحهتيهم محتؤث أقن ؤ ت وقوله • لا أم بالغيب كانت سواء حال 
٠النامس عيون عن غيبتهم عند أي ، بالغيب تكون الخيه أن أي ، مقيد 

أويشاهده لم ؤإن ريه يخشى أنه بالغيب المقصود كان إذا أنه ذلك ؤإيضاح 
أم)بالغيب( قال مواء فيه كلها الخشية فإن القيامة يوم عذابه يخشى أنه 
هدمفإن الناس عيون عن الضة بمض بالغيب المقصود كان ؤإذا • يقل لم 

للضبذكر دون من ليهمه محثويكت> ؤ وقوله• ، مقيدة تكون الخشية 
■لا أم الناس أمام الخاشي كان مواء أي ، عاما مهللثا يكون 

حالاتس حالة هي ؤ قوله؛ يكون هذا وعلى 
كانشسواء معللقة عامة حشية فتلك ، منها جزء وهى ، العامة الخشية 

مقيدة.وهذه ، لا أم الماس أمام 
وزيادة.بالغيب الخشية هى العامة فالخشية 

مهللقةذكرها تقييد دون س العامة الخشية ذكر يقتضي المقام كان فإذا 
*ذلك إيضاح وإليك * يقيدها ولم 

ؤدئإؤضثاء آكرهاذ، وهنملأ مهمبئ ءاقثا ؤبمد ءؤ ت الى تعال ن
همشفمؤث آلث١عة تن نهم و\ذوي ميهم عئثنيى آقن . .للممرنتن 

]الأنياء:مأ_بمأ[.

ئرقوس آلمبم1وأ وأ3اموأ أثعيب نجهم هئثومكث> إقما ؤ ■' وءال 
.[ ١٨]فاطر: ألمبره آلله وإل إثمح ؛قما,بماري 





اديمح)ث,في

إثثئتديدو-*هك همعلأتة يم؛ ;^٥^٢ معا ؤأنفقإ ألصلؤأ ^٥،•^؛ رجإ-م وحو أثغا» 
دهبؤءاآيم من صثح ومن ؟■■٠^١ عدي جثت . ٢^١^ عمى ثم ؤكك آلثتق 

ا'\_أأ[.]الوعد: 

ماض؛يظهر النص ومن 
ؤإ1ات فقال التدكر عليهم وقصر الأناب أولو بأنهم وصفهم أنه - ١ 

الأس.أويو ١^٠ يذكر ^٠ أنه المض و، 
بجمعالالتزام يشمل عام وصف وهو اف، بعهد يوفون أنهم ذكر -٢ 

المعاصيجمح وتجنب الفروض 
الميثاق.يقفون لا ٣—وأتهم 

يوصل.أن به الله أمر ما يملون —٤ 
•ربهم ٥-يخشون 

الحساب.سوء يخافون —٦ 

•ربهم وجه ابتغاء صروا أنهم -٧ 
الصلاة.خ_أءاموا 

الخشيةعلى يدل وهدا ، وعلانيةمرا اف رزقهم مما أنفقوا — ٩ 
وزيادة.بالغيب 

الميئة.بالحسنة يدرؤون — ١ ٠ 

الحوالأتي:عر جزاءهم وذم 
هم.يدخلونها عدن جنات وهي الدار عمى لهم أن - ١ 

.٣٨٢ه/اسط البحر )١( 





آمح؛الئافيءقصصا ٢  ٥٢

•حفيظ.

•بالغيب الرحمن حثي ص • 
.منيب يقلب اء ج٠ 

ظاهرةبدنية أعمالا يذكر لم أنه هدْ )ق( آيات في الملاحفل ومن 
وغيرها.يالحنة السيئة ودرء والإنفاق كالصلاة 

الرعد.في مما أنل الجزاء وأن 
ص؛سورة في ٥-ذكر 

الذكر.نح ا٠ 
بالغيب.الرحمن شى ح٠ 

فيونظيره الأناع. عموم يشمل عام أمر ^١^؛؛ وقوله 
•كته في الله عهد ما جمح يثمل فانه ه ينهلأش بجبجن آل؛ث ؤ الرعد آيات 

علىتفصيلا )يس( آية في ما ثمل وفد ، تفصيلا أكثر الرعد في ذكر فما 
•الأبلغ مجرد وليس الائاع في الإحسان جهة 

رنقهمومما ؤ المتقين؛ صفات في قال تعالى الله أن ذلك يوصح 
اتباع.وهذا ، ٣[ ]اكرة: شقوث4 

منوهذا ، [ ٢٢زارعي: ه وعلامه يثن ررقهم مثا وأشإ ؤ ههنا؛ وقال 
•الانبلغ مجرد وليس الأبلع في الإحسان 
،اتياع وهف.ا [ ٤٠]الشورى: ه ظأ ستثه سثؤ وحريأ ؤ ت تعالى وقال 

أمثلفيالأساع•أ[وهذا]الشورى: ؤهق، ؤدءسعكامحأنحوقال؛ 
أعلىوهذا [ ٢٢]ارعي: I ههنا وقال وأحن. 

وإنمافقط يعف لم أنه ذلك ، قبله مما وأحن الأتبيع في وأمثل وأكمل 
٠بالحسسه السمئه درا 





آدقمحاث,فيمؤ  ٥٤
وآخرتدينا. صائم أنا يقول! أن يخجل لأنه بالصحة يتعلق لأمر وإنما تدينا 
والصحة.للعقل مدهبة لأنها ولكن تدينا الخمر عن أمتغ لا أنا I يقول 

تشعرونفوسهم المجاملة بدافع محرمة أفعالا يفعلون آخرون وهناك 
منأوغيره الخمر كشرب يفعلوها لم هم وأنفولوتركوا ، والحرج بالإثم 

معءوص ودكنا ؤ المار: أهل من قم عن تعالى قال كما المعاصي، 
لصاحبه!يقول آخر وعن ، [ ٤٥زالمدثر: 

ذلك.ونحو ، [ ٣٨آتئرشئأ1وأمنه 
الخشيةمن وأعلى وأمثل أكمل هؤلاء أمام الله من الخشية فإفلهار 

وتقويةاض لشحائر وتعقلنا إظهارا فيها لأن ؛ الماس عيون عن ؛الغياب 
ورسوله.الله بمحاربة يجاهرون للذين وقمعا ، الدين لضعفاء 

الخشيةومعنى وأكمل. أثمل المهللقة الخشية تكون هدا وعلى 
بالمشاهدة.والخشية بالغيب الخشية المهللقة؛ 

آيعؤ,إثماقذرمن تعالى! قوله فى أخرى ناحية من لملاحفل ثم 
نوعينذكر أنه تجؤِزمءضهمه 

وعبادةه، ءؤآثعآلدحقز تعالى: قوله وهي ظاهرة عبادة العبادة: من 
الجزاء:من نوعين وذكر ؤثجم،آيخاوبم، قوله: وهي قلبية 

الكريم.والأجر المغفرة 
بالذنوب.يتعلق ما هى والمغفرة 

الصالح.بالحمل يتعلق ما الكريم والأجر 
.صالحاأم سيئا كان مواء الحمل أنولع كل ذلك فشمل 

بالأجرعليه مكافأ الصالح والعمل لهولاع، مغفور اليء فالحمل 
١به وانتقم أحن وهو الكريم 



٥٥بمي، سررة 

لمايمغفرة يشرم الندارة فيه أحدث راولما المحيط )البحر فى حاء 
ا؛الجنة وهو الصالح العمل من ما على كريم وأجر سلف 

،سلف لما عفليمة ه ومغف_رة هتحج ؤ ت العاني( )رؤح في وجاء 
لماقدره يقادر لا حسن ه يأجر ؤ ، منه يفرمحل لما • وقيل 

أسص.

إمين.ه

٠لأثة:الإيمان أصول إن : قالوا

فإنالايات. هذه في كلها ذكرها وقد ، والحشر١ والرسالة التوحيد 
قوله؛ذلك على نص وقد التوحيد على يدل وهدا مرسلا تقتضى الرّسالة 

•ؤ
.4..بقوله: الرّسالة ذكر وقد 

٠الحر على يدل ألموقن.ا\ه زم( نحن إنا ؤ ٠ وقوله 
والتبشيرالإنذار عاقبة أن ذلك واصح، قبلها يما الأية هده وارتباط 

.ه..أندر٠١؟^؛ آ لثندروا ؤ بقوله: الأية هده قبل ذكرهما اللدين 

TYo/Uالحط البحر )١( 
روحالعانيآ'آ/م\اأ.)٢( 
TYa/Uالممانمط ،انظرالتمر )٣( 



|دثمحاث.فيصأكإئ ٢  ٠٦

نيرسفنؤ سئنْ ظمحأ آقع إثنائزرش ؤ وقوله• 
وترهيتاترغيتا ذكرها فكان ، الموت بعد الحياة في تكون إنما 

•شيء أنب وهو 

•وجوم الترتيب ررفي •' الكبير( )التفسير في جاء 
الثلاثةالأصول صن أصل وهو الرسالة بين لما تعالى اش أن أحدئ: 

الحشر.وهو آخر أصلا ذكر لما ممؤمنا المكلف بها يعير التي 
ؤمذنْبقوله والبشارة الإنذار ذكر لما تعالى اف أن وهو • وثانيها 
فاضالدنيا في يز لم إن فقال: الدنيا في بكماله ذلك طهر ولم دمعفرمحِه 

•المشر؛ن ويجزى المنيرين ويجزى الموتى يحيي 
وهودوكد0 ما ذكر بالغيب الرحمن حشية ذكر لما تعالى أنه • وثالثها 

الموتى٠٠إحياء 

عامتدليل إلخ ُؤ.إكاءسثتيألموف4 ت المعاني( )روح في وجاء 
ووعيداوترغنا ترهيبا بالإذال>ار والمثمقين الكفر على المصممين للفريقين 

ووءاJا«ر٢،.

لإفادة)نحن( الفصل صمير ذكر مع )إن( ب التقدم الضمير أكد وقد 
غير0لا الموش يحيي الذي هو وحده اش أن ذلك ، وللتقوية القصر 

المؤكدالضمير وأعني ، لذلك الضمير فقدم أحد هذا في يشاركه ولا 
ولكنهالموتى. نحيي نحن I توكيد غير من يقال أن الأصل وكان . إن( )ب 

الكفارأن ذلك ، وتقوية توكيدا الفصل بضمير وجاء )إن( ب الضمير أكد 
ئما ؤ ت يقولون وكانوا الموت بعد بالحياة يومتون ولا بالحشر يقرون لا 

التمر)١( 
روحاوعاتيآآ/،ماآ.)٢( 



٥٧ ٠٠يس سورة 

الحكمفأكد [. ٢٤]الجاثة: إلا ^٦ نما وعنا الونانمرق إلأتانثا 
.وتوكيداحترا التمير هدا فأفاد ، الفصل وبضمير إن( )د 

أوالحصر لإفادة الضمير اروتكرير ت المعاني( )روح في حاء 
للأ•ءتتناءوالتأكيد الفعل. جلالة إلى للاثارة العفلمة وصمير , . للتقوية. 

ؤائهتإلأ-يقايقولون: كانوا الكفرة فإن الإنكار، لرد أو الخبر بأم 
نحيينحن إنا أي ؛ [ ٣٧]المؤمنون؛ ه غش؛بوجن وما ؤنجا شؤي—٠ آلييا 

القيامة((يوم ببعثهم جميعا الأموات 
فقدآخر، موطن في فعل كما أيصا باللام يؤكد لم ؤلم تقول: وقد 

[؟٢٣]الحجر: وءشآلإئو0ه ونبمث غي، ؤإياذتلمأ ؤ الحجر؛ محورة في قال 
•ذكر ما يقضي موطن كل أن • والجواب 

فييدكرم لم ما فيها وفصل قدرته مذلاهر من الحجر محورة في ذكر فإنه 
الحجر:محورة فى قال فقد محورة)يس(. 

ملين ؤحفثلثها . وئيقها بروجا ألثثآء ف( جعت؛ كد وؤ 
مدذثهاوآمحرًس فين. ثإاب هأمحعم الثح ٢^، من ،؛لا نجم. ثيهم 

وثنشش ه ظ موزون.وج إمحئ همأددنناجاون فهاروثة ؤأكنا 
إلأيمنجئومح.يأزم رما خينهُ إلأذك ى من وإن لم,يرلجا. لتم 

هقزخن.أضرنم سننثمحزه?؛؛؛( ؛(^^ي ٢٠وأرثثاأليبخؤكأهأزن 
[.٢٣-١٦]الحجر: ؤإياذننأ؛يءونمثو-عثالإوؤوه 

أنذلك فاقتضى ، )يس( محورة في ذلك من سيئا يدكر لم حين في 
،الإيجاز الإيجاز فتاب التفصيل. لمقام ومناسبة توكيدا اللام يذكر 

٠ادتفمل والتف.صاسل 

روحاوعانىآآ/ماأ:١( 





٥٩ ٠٠يس سورة 

أو، دينهم أمور الماس تعلم مدرسة تأسيس أو ، ممجد بناء أو ، كتاب 
بقدرنات ح له فتكتب حنة سنة سن أو ، اف إلى تدعو جماعة تأسيس 

.بها انتل حيث يها ينضر ما 
،مفللمة سن س بالملمين إصرار فيه عملا يعمل فد فإنه أوبالعكس 

للاّلأم،معادية أو بالملمين، ضارة أفكار نشر أو سيئة، بدعة ابتدلع أو 
أوزارعليه تكتب فانه ، السوء أعمال س ذلك إلى وما ، معصية إظهار أو 

الأعمالليت فإنه . أصرت حيث أصرار س أحدت ما بقدر ذلك 
قال. سر أو حير س الأعمال تلك أثار تكتب بل تكتب التي هي وحدها 

منالقيامة يوم إلى بها عمل ص وأحر أحرها فله حسنة منة مى )_ ه؛ 
ووزروزرها فعلمه سيئة ّنة مل ومن ، شنئا أجورهم من ينقص أن غثر 
شيئا(.أوزارهم س ينقص أن غير من القيامة يوم إلى بها عمل من 

الصالحةالأعمال س أسلفوا ثأ ؤيؤكتب راءؤ ! )الكشاف( في حاء 
أوصنفوه كتاب أو علموْ كعلم حمن أثر س عنه هلكوا وما ، وغيرها 
أو، ذلك نحو أو نمنرة أو رباط أو مجد س بنوم بناء أو حبسوه حبيس 

فيهاأحدث ومكة ، لمين المعلى الفللأم بحص وظفها كوظيفة ميء 
وكيلك، وملأ؛ ألحان س افه ذكر عن صد فيه أحدث وشيء ، تخميرهم 

بماأثييء الإش ءؤ؛لبمأ • تعالى قوله ونحوم بها. يمتن سيئة أو حنة سنة كل 
هيوقيل؛ آثاره. س وأحر أعماله س قدم أي ، [ ١٣]اشائ; ه ولم لدم 
اللهكان لو • العزيز عبد بن عمر وعن • • • الماحي إلى المشائين آثار 

.، ١١الرياح(< تعفيها التي الآىر هده لأغفل يا مغفلا 
سأسلفوه ما ه هدمإ ما ؤتكتب ؤ I١١ المعاني( )روح في وحاء 
الحنانس بحدهم أبقوها الش )وآثارهم( ، والهلالحة الصالحة الأعمال 

T٢٥/٧،وامالمرابل ٥٨٣لإ/الكشاف )١( 



آلغمحالئا,ق،^إس(ا ٠ ٦ ٠
كتأسيسالميثان ومن ، البر وجوم مجن ذلك وعير ٠ ٠ ٠ علموه كعالم 

وسنوهاأحدثوها الي الشرور من ذلك وغير ٠ ٠ • والعدوان الظلم قوانين 
■للممسدلن جدهم 

اضرسول قال قال: الجلي اش عد بن جرير عن حاتم أبي ابن أحرج 
أنغير ٌن بعدم من بها عمل من وأجر أجرها فله حنة سنة سن ررمن ه؛ 

منووزر وزرها عليه كان سيئة سنة سن ومن • سيئا أجورهم من ينقص 
ؤودأ==ئبتلا ثم سيئا، أوزارهم من ينقص أن غير من بعدم من بها عمل 

;اةثءأتائءيإه^ا،.
وآثارهمقدموا ما كتابة على الموتى( الله)إحياء قدم لقد • تقول وقد 

كتااةأن مع ه ؤءاقتئز مرمؤأ ما ؤيؤكتب آتنق نز محن إما ؤ فقال! 
.ذاك؟ فلم الموتى إحياء قل وآثارهم قدموا ما 

الرمانقى بق العلى مبنيا دائما يكون لا والتأخير التهديم إن فنقول 
تختلفاوهذه ، والاهتمام العناية على مبنى هو ؤإنما الأسرفح على أو 

نجلولذا ؛ بالعكر أو أحانا المتاخر يقدم فقد ، والمقام السعاق ؛ءىسا 
الركؤععلى السجود وتقديم مرة الجود على الركؤع تقديم لقرآن اش 
الحياةعلى المومحتا وتقديم مرة المودتs على الحياة وتقديم ، أحرى مرة 
مرةالمتأحر وتقديم مرة الزمن فى المتقدم تقديم ونجد ، أحرى مرة 

بنوألإؤرة مج ءل آوحج ج ؤ تعار؛ قال أحرى، 
وأ؛همبو؛6؛بم>، وآلأفتاط وسوب وإشحثف وإتثعيد إقإلأهي-م دآوتآ 

[.١٦٣زالناء: ^^نوءاساداوُدرؤراه 
بحدهموهو ذكر، ممن وغيرهما ويونس أيوب على عيسى فقدم 

علىقائما والتاحير التقديم فليس داود. أبيه قل سليمان وذكر • حميعا 

روحاوعانىآآ:ا/خاأ.)١( 



يسسورة 

ذكرت.كما والاهتمام العناية على مدارْ ؤإنما ؛ إذن الرمان في بق ال
السياق.بحب تختلف والاهتمام العناية وأوجه 

أوجهعدة من أهم لأنه الكتابة على الإحياء قدم وهنا 
فىيكون ذلك فإن ، والتبشير الإنذار من قبله لما المناسب أنه I منها 

الموت.يعد الحياة 

ؤإلأ، الموت بحد لما هى إنما الأعمال من قدموا ما كتابة أن ومنها! 
لذلك.الأهم فقدم ، للكتابة قيمة فلا 

هوذكر فيما شيرء أهم فإن ، الأهمية بحسب المذكورات رتب إنه ثم 
فيصاحبها على تعرض التي الأعمال كتابة ثم ، الموت بعد الإحياء 

الأعمال.من فدم ما إلى تندة م وهي الأنار كتابة ثم ، الثانية الحياة 
الاثار.كتابة هوأساس العمل من قدم فما 

وهوالله إلا فعله يستطيع لا ما وهو أحرى ناحية س الأهم قدم إنه ثم 
يفعلهلا أنه على ليدل المؤكد القصر بأسلوب به جاء ولذا ، الموتى إحياء 

بنفستكن لم ؤإن المخلوقون يفعلها أن يمكن فإنه الكتابة وأما اغ. إلا 
يفني ءس ,إقا ؤ ت تعالى قال ولذا ، والإحاطة الدقة س الدرجة 

قدموا(.ما نكتب نحن )ؤإنا يقل: ولم ودأكتث،ماقمإه 
فعلوالإحياء ، غيرْ يفعله ما على اممه فحل قدم أحرى ناحية س ثم 

ريناأحبر كما بأمره بها اJوكلين الملائكة فعل فهي الخابة وأئ افه. 
عتيدهإلالليديهب مل ين ما؟قفل ؤ ، •٨[ ]الزخرف! قى-بونه محيثاادبمم ؤؤ 

[.١٨]ق: 

يشعجوها وأن ، ذلك على مثنية السورة لأن الموتى إحياء قا-م إنه ثم 
-تقذهلوماكزلمامع نإن ؤ I تعالى قال الموت. بعد الحياة ذكر فيه 

الأحرى.الحياة فى وهذا ، [ ٣٢وص: 



ءههلأ٠  ٦٢
ئظ ،لإأ ^ أتظ م ؤن:\% 
آطلز0هزبمء•

.الموت بعد إحياء وهذا 

الحسر*أي• [، ٤٨؛كء.صر؛وفواهألؤتممدإن هئذا مئ نؤلهمن طؤ 
لفهممحؤى.1ك ثنآمحداب هم ؤاآلُبءنح؛يا وقال؛ 
ءن. ؤبمدك مانعدألؤت،؛ هثد١ ممدة مثناين ثوتاس 

اه_"اه[.]يس: fؤداجمعفيثامح١ثمحتييم 
فى1حر ومشهدا الجنة فى الاحرة الحياة مشاهد من مشهدا ذكر ثم 
الار.

بمم'ألعغلنممن هال ■^j؛^ ونمى مثلا ثا وضريٍا ؤ • بقوله السورة وتختم 

علىتقديمه فناب ، الموت بعد الحياة ذكر فيها يشع ورة فال
الكاةسثلو.بم.

الدمم أنض فكيف الإماء  JJااالكتاة الكِر(: رالض ئي جاء 
وتحييهم(؟قدموا ما )نكتب ت يقل ولم ، ونكتب( )نحيي ت قال حيث 
للحسابيكن لم إن الإحياء لأن ، الإحياء لأمر معفلمة الكتابة I نقول 

أثرلها يبقى لا ؤإعادة إحياء تكن لم إن نمها فى والكتابة ، يعفلم لا 
قدمفلهيا لأمره. معفلمة مؤكدة والكتابة المعتير هو فالإحياء أصلا. 

والجبروتالعقلة يفيا> وذلك نحن( )إنا قال؛ لما تعالى ولأنه ، الإحياء 
العغليمالأمر بالتعريف فقرن ، دونه والكتابة باش يختص عفليم والإحياء 

ا.ل العظيم،١ ذلك يعظم ما وذكر 

الفراص1آ/آ؛.





>دغمحارئإفيو  ٦٤
المحفوظ®هواللؤح وقيل\ اتبعوْ. 

شيء،روكذ يقل• ولم ركل، بمحب 4 وتلأشءأ-حصتة ت وقال 
كتابفي شيء كل أحصبا أنما )كل( بصب المض أن ذلك بالرفع، 

مثن•

تمعنتثن فحمل بالرغ وأما 
وحملة، بدأ ركل( فيكون بالنصب ذكرناه ما وهو الأول! المعنى 
له.حبرا )أحصيناه( 

)فيوالمر ، لشيء نعثا )أحميناْ( جملة تكون أن الأحر! والمعنى 
أنأي مبين( إمام )في أحصيناه( نيء كل )أنما المعنى فيكون مبين( إمام 

علىالأشياء أن ذلك ومعنى مبين. إمام في هو إنما أحصيناه الدي الشيء 
ليسوهو محصى غير وقم مبين. إمام في وهو محصى م ققسمين؛ 
يراد.أن يمكن لا باطل المحنى وهذا كذلك. 

أحرى.دلالة تحتمل لا التي القهلعية الدلالة ذات بالعبارة فجاء 
وعليهاالسورة هذه من القصد بينت )يس( سوره من الأيات هذه إن 

آياتارتبهلت وقد لها. تبيين السورة وبقية للسورة تلخيص فكأنها ، بست 
.واضحامتينا ارتباطا الأيات بهذه السورة 

منهم.واحد إنك أي ه ننوج؛ >اؤإنك بقوله: القسم أجاب فقد 
لهصرب فقد • الأمر هذا على بنيت وقد الهناع بهذا السورة طبعت وقد 
معهم.قصتهم وذكر المرسلون جاءها إذ القرية بأصحاب مثلا 

ههء ي أب هوب من بايهر ما عدآيثاد ثصثة ؤ وقال؛ 
•منهم واحد وأنه الرمل كثرة على يدل فهذا ، ٣[ • :

_•٤٩/٢٦.٥الضيراهم:١( 



٦٥؛١٩ يس سورة 

ؤعدم1 ^٥^١ الأخرة في لرملهم المكذبين تمديق وذكر 
[.٥٢زص: 

علىآدم بني إلى اض عهدْ ما أن السورة من آخر مومحلن في ذكر وقد 
لاسثدؤإل ءادم بمئ مة؛ذ\إ-تمأ ؤ مستمم! صراط هو رسله لسان 

،4 نثتقينز. صخثث ثدا آعثدوف نأن ؤ عدويى ئؤ إثم 
،مستقيم صراط على أنه السورة أول في الرسول وصف كيف فانفلر 
•آدم بمي إلى عهدْ همو همدا أن السورة بحر في ويأتي 

منذكرت ما على السورة بنيت وكما ه آقمتم آلعؤز دنيُل ؤ ت قال ثم 
ذلكوثاع والرحمة العزة على أيصا بنست ، ذلك فيها وثاع المرملين أمر 

ه.آؤمم آل*َُةر ُلإلا ؤ ■ قوله ير نففي ذكرنا أن سبق كما فيها 
وقدؤلثندرممأ^ فقال; الإنذار وهو التنزيل هذا من الغرض ذكر ثم 

اللهلرمل التكذيب مغبة من التحذير وهو ، فيها الإنذار جو أمحصا شاع 
نحومن وذلك والانؤزة الJنيا فى العقوبات من محذكرْ لما وذلك سبحانه 

كاوم1 ١^٤؛ نث جند من ثدهء من مبجهء عك اُزلنا وما ؤ." • تعالى قوله 
ماعلآلم-اد ثثثنأ حشمدؤن. هم ؤحده؛^١ 'كانئ.إلأصنحه ن إ. 

تثملهم و ؟ّمحثؤ.ِألهمبننإ إلأمائإبمحثً محي نح، بجبم 

وتخويف.إنذار كله وهذا 

[.٤٣^^^الأءسمإملأضيمذئه]سى: : قوله ونحو 
ملأمحتزن. محئم يلندهم ثؤده صبمه إلا ثءل،في< تا ؤ وقوله؛ 

[.٥ ٠ - ٤ ٩ تيس: مجعؤىه إكأهلهم ؤث* دسظعو0تحيه 
4محنتغخ؛ لرثا نحح ئم ^دا قحده صنمحة إلا ء==قأنئ، إن ؤ ت وقوله 

[.٥٣]ص: 



٠ ٦٦
تحذير.أي تحذير وفيه جهنم مشاهد من مشهدا وذكر 
هآنّرنتت عئ المهمل همنجؤ حثا َكا0 ش كندر ؤ قوله؛ ذلك ومن 

[•٧٠]ص: 

مظيمةلا يتثميزى. قلمهم ءاِلهه يهمن'اذئم ين همإثثدمحأ ؤ وقوله؛ 
•؛ي_ْلأ[ ]ص: بحولإمجندلأئثوإ؛ه 

قلب.له لكن لمن ؤإندار تحذير لكه وهذا 

سواءوأنهم الإنذار هذا من وموقفهم متنذرهم الذين القوم ذكر ثم 
حال.أية على يومنون لا فهم وعدمه الإنذار عليهم 

الأقوامأكثر حال هذا أن وذكره مثل من صرب فيما المورم في لما وبين 
وليعلمالله.ؤ رسول ليتأسى واحل الرسل إنذار من موقفهم وأن الخاصية 

القريةبأصحاب مثلا له صرب فقد وحدهم، قومه موقف ليس هذا أن 
اممهعباد شأن هذا أن بين ثم ومالهم، عاقبتهم وذكر رملهم من وموقفهم 

هءءب تن بأنهم ما عو<ُأد؛-اق ثصمأ ءؤ العموم على 
ءابومنمن دأ.يتآم همما ؤ • المعنى هذا مؤكدا بعد فيما ذكر نم ، •٣[ ]يس: 

طاأصل اكيءلان أن ذكر نم ، [ ٤٦]ص: صنبم(الأحمئ؛لإاي4 
هديمأ آظم كثمل حتلأ يء أصل وثمد ؤ آدم! بني من كث؛تا 
فإذانهلفة من الإنسان حلق اتله أن الموره خواتم في ذكر ثم ، [ ٦٢]ص; 

،ءوحصتمص•

افمن وموقفه الإنسان حال من وقرره بينه ما تؤكد الأية وهذه 
ورسالاته.

وأحرمغفرة بالغيب الرحمن وحشي الذكر انع من حزاء أن ذكر ثم 
عامةفدكر موطن، من أكثر في وقررْ المورم في الأمر هذا وشاع كريم. 
دقتهال آد-خفيلالقمح ءؤ له قيل وأنه القرية أصحاب من بالرمل آمن الذين 



٠٦٧^^ يس سورة 

والإكرامالمغفرة نذكر ه ^٦٥^؛ ؤتاي رف ل عمن يمتا يعمق. مي 
أصحابذكر ثم تيغِلأنردكردهمه. I قوله في ذكره ما وهما 
.٥ ٨ _ ٥ ٦ ونعيمهم الجنة 

هدمإما ؤيوكتب آلمؤئح نز عنن ؤ,إدا I بقوله الايات هده حتم ثم 
الوتىإحياء أمر ورة القي وشاع ه ^ 

ذكرنا.أن مبق كما لها ءلانا صار حتى 
السورةعليها بنيت الي المعاني هي الايات هذه أن هذا من فاتضح 

أعلم.وافه ، ذكرها فيها وشاع 
ه

_\ثج إي أصؤو،. كها إذ أكتلا آممحب ثثلأ لثم 
^يرن.قالإآأيللأحهاقا

رمالمسؤة. إوؤ إدآ يعلا رنا >[ ١١٥. ق$ذؤ0 _]/؛" أنتن [ن _؛ من آوس أنثن 
وؤت1ئؤيِتثهوإ بن إثا داأرأ ٠ آليث  ٣٦علسآ[لأ 

يأكت<.ئمح
المن أنعمحأ ألمسهُى. آقبمإ تهرمّ هاJ دستى ثثل آتدثؤ أنتا ين 

ءأفدمحعة. ؤإكد ثثتف ١^ أعثد لأ ة  ١٧. هم وي 
محيكثئا قمنعثهم عب قن لا يتقن آلبمى أنيئن إن ءالهثه ثن 

؛؛٠،3 برؤ؛أم ءاضش ءفيتح ٠ ينا صثل ش إدا إؤأ تسرن. 
]ص:يىؤثاضنونقنملآص4 

٢٧-١٣.]

^لدد<.ه
ؤؤوآضذ<لثممثلأه
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لهالمثل صرب فيكون 

.وأحنه ارتباط أحل قبلهما بما مرتبطان مرادان والمعنيان 

رروءيهو•جهان•• قوله قي الكبترآ )التفسير قي جاء 
•الوجهثن على ظاهر والترتب 

مثلا.لأ-حلمهم واضرب I المعنى يكون أن هو ت الأول الوجه 
لهمالقرية أصحاب نفسك لأحل واضرب I المعنى يكون أن ت والثاني 

مثلا.

القرية.بأصحاب نفك عند مثلهم أي 
وقال؛ه لن • اش ال فلما I نقول الأول وعلى 

حاءبقليل قبلي بل الرّل( من يدعا كنت )ما لهم قل ت قال ، )لتنذر( 
وخوفواالتوحيد وذكروا أندرتكم بما وأنذروهم مرسلون القرية أصحاب 

الإقامة.دار بنعيم وبشروا بالقيامة 
اللهأصله من ينفع لا الإنذار إن تعالى اف قال لما ت نقول الثاني وعلى 

واضربناس فلا ت واللام الصلاة عليه للمي قال يؤمن لا أنه عله وكتب 
رسلثلاثة حاءهم حيث مثلا نفك عند لهم مقل أي ، مثلا ولقومك لتفك 

وقومكواحدا جثتهم وأنت ، والإيذاء القتل على الرمل وصبر ، ثؤمتواولم 
.٢١١العالم® إلى بعثت وأنت قرية حاوا فإلهم الثلاثة، قوم من أكثر 

أصحاباجعل الأول: على ررفالمحنى المعاني(: )روح في وجاء 
طبقأي التكذيب، على والإصرار الكفر فى الغلو في لهؤلاء مثلا القرية 
و)أصحاب، )اضرب( S— ثان مفعول )مثلا( أن على بحالهم حالهم 
وبيانه.شرحه هو ما به ليتصل عنه أحر الأول مفعوله القرية( 

٥٠/٢٦الشيرامح:١( 



آدغيألأ1ذ٢ ٧ ٠

وقولهلكلمثل. الخراة قي هي قصة لهم وبتن اذكر الثاني؛ وعلى 
.، ١١القرية،ا أصحاب مثل أي ، مضاف بتقدير ؤ I سبحانه 

أنهمأراد لأنه حاءهم( )إذ يقل؛ ولم آؤثأؤنه إذ ءؤ ت وقال 
أتوهمأنهم يفد لم حاءهم( )إذ ت قال ولو لينذروهم. مكانهم في أتوهم 

فقدإليه. الرسل فأتاهم ما مكان في كانوا أنهم يحتمل بل ، مكانهم إلى 
فيقال:احتماعهم مكان إلى شخص ويأتيهم ما مدينة في قرية أهل يجتمع 

قريتهم.إلى ذهب أنه ذلك يفد ولم وكلمهم( فلأن القرية أهل )حاء 
ليبلغوهمدارهم في إليهم ذموا أنهم يفيد فإنه )حاءها( قوله؛ بخلاف 

فيه.ما التبليغ بأمر الاهتمام مجن هدا وفي وينذروهم، ربهم يعوم 
إشارةحاءهم( )إذ دون ؤ *وقيل: ؛ المعاني( )روح في حاء 

.، ر مقرهم« في أتوهم المرسلين أن إلى 
ولمامشمة فيه لما يكون المجيء أن ذلك )أتاها( دون )حاءها( ت وقال 

القريةأهل إلى المجيء في كان أنه ويبدو ا. الإتيان من أصعب هو 
قالولذا الإتيان. على المجيء فاختار وتهديد ؤإيذاء مشقة وتبليغهم 

لأنه، •٤[ قال: مهلرأنيحمن آك هل ؤإثدأنهم! ؤ تعار• 
-عوف'آؤ وقال؛ طريقهم• في وهم بها مروا أنهم وذلك سهلا إتيانا كان 
كآنودحولها إتيانها لأن ، [ ٧٧]ص: أَذاياه ا:تننثآ مققٍ أنل أنآ 

)حاءا(.دون )أتيا( فامّتعمل مشقة أو مساءة أهلها من يجدوا ولم ميسرأ 
هه ءأب 

.روحاوعانيأاآ/-أآآ)١( 
. ٢٢٠; ٢٢روح )٢( 
موصى)قمة بيانية٠ ْرلات كتاب وانظر ١ ٠ ولإ ٦ القرآن غريب في المفردات انظر )٣( 

والقصص(.النمل سورتي في 



٧١؛١٠ يس سورة 

وه. .
؛)جاءئ( قال; تما ، إلها( )أريا ينل; >انت0'آتيبولم نال: 

فكانالمجيء أما ، القرية إلى لا القرية أهل إلى الحقيقة فى الإرمال لأن 
كاثؤإن والضياع والأبنية المساكن على ممللق القرية فإن ، القرية إلى 

ؤةعثرعم،وثها،و حاؤثة ومآ رثؤ ٤^؛، مثر أوَةئى ؤ I تحار قال ، حالية 
هحبوطا ؤ بعد• قال ولذلك ، [ ٢٥٩ه مويها بتي هنذه'أثم نشء 

إليهمالمرسل هم لأنهم • القرية إلى يب ولم أهلها إلى التكذيب قنب 
المكذبون.وهم 

وبلغاهمالقرية أصحاب أنذرا أنهما على يدل ه دكدمهثا ؤ وقوله! 
وهي، الفصيحة فاء نمى الفاء وهذه ، كذبوهما أنهم إلا ربهم دعوة 
معإلا يكون لا التكذيب لأن ؛ التبالخ وهو المحذوف عن أفصحت التي 

ههناالعناية لأن ؛ له داعي لا وما الكلام من مفهوم هو ما فحذف التبليغ 
.منهما أهلها بموقف 

المعاني(!)روح في حاء مكة. أهل لموقف المشابه الموقف وهو 
لأن4، ءثا 4اذ ليءلابق إليها( دون)أرسلنا 4 [ي 4أئوئآ رروقيل: 

التعقيبوأيصا المجيء. بخلاف إليها، لا إليهم يكون إنما حقيقة الإرسال 
قولهفى التعقيب نفلير هنا وهو ٠ أظهر عليه 4 ءؤدكدبؤهعا تعالى؛ بقوله 
١٢٦•]البقرة: بمثالفآلخ؛يرةشبمرقI 4 تعالى 

،به المفعول يذكر لم أنه غير ، فقويناهما والمعنى! ، قوينا ! عززنا
بهأرملا الذي الحق تقوية المقصود أن ذلك ؛ )فعززناهما( يقل• فلم 

روحاوعانيآآ/اأأ.)١( 



آديمحمث.في.هصها ٠  ٧٢
ف1حرج، فقط الثخصين تقوية المقصود وليس ، تقويتهما على علاوة 
.المفعول بذلك التعزيز لتقيد به مفعولا ذكر ولو ، العموم مخرج الفحل 
ونرى، فكره تنصر ولا وتقويه شخصا تنصر قد أنك نرى فيما نرى فنحن 

وهمايقتله أو الأحر أحدهما يحارب متخاصمين فريقين أو شخصين 
التقويةأن على ليدل ةعجاإثا,كه ؤ ههتا؛ فقال . واحدافكزا يحملان 

منالغرض أن إلى وآخرون الزمخشري ذهب وقد ولدعونهما. لهما عامة 
أرسلاالذي الحق وهو به المعزز ذكر المقصود أن لبيان هو إنما الحيف 

أعلم٠والله ذكرت ما يبدولي والذي به. 
ؤI قوله في )الكشاف( في حاء 

.. . فقوينا ؛ هعئاه ررؤؤ 
به؟المفعول ذكر ترك لم قلت! فإن 

إلىمتصئا الكلام كان ؤإذا . . به. المعزز ذكر الغرض لأن قلت; 
مرفوضمواْ ما كأن إليه، وتوجهه له سياقه جعل الأغراض من غرض 
المسوقالغرض بالحق( اليوم السلهلان )حكم قولك! ونفليره ، مطرح 

والمحكومله المحكوم ذكر رفضت فلذلك )بالحق( قولك! إليه 
.عليه«لاا
)فعززناهما(يقل لم حيث المفعول رروترك ت الكبير( )التفير في وجاء 

والكلنصرتهما لا الحق نصرة بعثهما من المقصود أن وهو ، لهليف لمعتى 
المبيزا؛بالبرهان المتين لادين 

ؤقال! كما ثريثه ؤ فقال! سبحانه ه نفإلى التعزيز وأسند 

.oM/rاممتاف )١( 

.٥١/٢٦امترالشر )٢( 



٧٣ ٠٠يس سورة 

سحانه.بامره ذلك كل واحد والمعزز المرمل أن على للدلالة 

هقاولآإهامحظون.ه 
انصموقد ، واحدة بدعوة يدعون لأنهم جميعا إليهم القول أسند 

\شب\مإلى دعوتهمأ في الاشن إلى الثالث 

إلىيحتاج الموقف لأن )إف( د مؤكدة قالوها ه مت،ساون إل^؛ نا إؤ 
ؤؤ1د■ تعالى أحبر كما الومحولين كذبوا القرية أصحاب أن ذلك ، توكيد 

يعدالكلام فاحتاج بثالث قواهما ولدا ه ككدلوهثا آنثن إيم أرم1؛آ 
وهداإلبخأءِ،سلونه• ءؤإنا فقال! توكيد إلى بالثالث والتقوية التكذيب 

،بالجمع )فمالوا( ذلك على يدل ، والتعزيز التكذيب بعد هو إنما القول 
ؤلناإلإئإنت،ثؤنه؛اسمع.وقوله؛ 

مح؛إتأثرللأممأ.ه
،دوسا بالوحي اف ا-صذكم ذكيف أي دثثمكاه إلا أتن الا،آ قؤ 
بثر؟وأنتم بشر ونحن 

فملوقد • العموم على للتبوات ؤإنكار لهم تكذيب القول هذا وفى 
بعد!بقوله للتبوات وإنكار للمرسالين تكذيب من العبارة هذ0 تضمنته ما 
وبقوله!، النبوات إنكار يحنى القول هذا فإن ه سء من آلرهمتن أينل ما وؤ 

خاصة.لهم تكذيب وهو 

تضمنتهمما أمر كل ذكر ثم ، الأمرين يتضمن الذي العام الأمر فذكر 
العبارة.







آمح؛اثفيصؤك م  ٧٦
إلىالفعل فأسند بن أمدألرص وج ؤ مهنا؛ قال ولم تقول؛ وقد 
.٩[ ،: iUJi]ؤ الملك؛ سورة في وقال ، الرحمن 
منيثر عق آس ^jj؛، نآ هالوأ ة-رؤءإذ ص - أس هدروأ وما ؤ '' الأنعام محورة وفي 
.اف؟ إلى الفعل بإساد [ ٠٩١

مكانه.في الأنسب هو تعبير كل إن ت فنقول 
فقد، الكفار ومعاقبة العياب ذكر فيها يشح فإنه الملك سورة فأما 

الشالنير عن وموالهم النار في كفروا الدين مشاهد من منهيا فيها ذكر 
عدابوِلش;ن آنتعم. عد١ب م ؤ : قوله وذك جاءتهم 

^وققجمةتا؛اون
وأمحقَكا ما يعقد آو ثتمع وبمايألو'قا . أ؛و صم 4 أسنّ إن ثى؛ ين أثث 

ه_اا[.،: iUmJI]منقالآس>دبأش؛ره 

فوقهممن عذابه يأمنوا وألا الدنيا في وبطشه عقوبته من عباده حذر ثم 
الهالكةالأقوام في ربنا فعله يما يعتبروا وأن أرحلهم، تحت من أو 

وائمزصكشفيأئت.أت

.ا"ا_حااورهلاولأك:
يممؤِهوجندلكت آيأى طل أش ؤ • بقوله وهددهم أحرى مرة حذرهم ثم 

دونمن 

.٢[ ١ - ٢ ٠ ]\ولك: يىئتيزمور4 
لهواستبعادهم النشور ليوم الكفار إنكار فذكر أحرى مرة وعاد 
خليقولون ؤ ت فقال والأحرة الدنيا في العالمين رب عقوبات من وحذرهم 

رأوهؤإقءآأذأوديرين.هلث، آلخلأِءندآس صندقن.ئزتم هنئاألؤعدإن 





آم؛الئافيمؤ  ٧٨
■ُّرة وثمانين ٌبُا )٧٨( تهيالى رافّ، امم فيها 

مكانه.تعيير كل فناب 

>أئامإلأئمحؤ;ه
تبقولهم صمنا ذلك ذكروا أن بعد صراحة ؛التكذيب واحهوهم لقد 

د؟لرلآيخاينس؛هؤ وقولهم؛ ،  ؤ
قالوإ:آأيولأحظثاهبماوإلأفىقوله:ؤ والإنات ١^، وكان 

•ؤ ؤإلأ؛ بإف وههنا 
الموضعفي حرف كل فوصع )ما( من القي في )إل(أقوى أن ذلك 

وهومتكور غير أتنرإلابثرمثلثاه ءآ ؤ قولهم أن ذلك ، يقتضيه الذي 
الرلع،موضع فهو قكذم0ه إلا أمر إن ؤؤ قولهم أما للجمج. معلوم 

أنمهم.عن المرسلون ويدفعه بهم القرية أهل يلصقه الذي الوصف فإنه 
الكذب.إثبات بخلاف ، دليل أو إبان إلى يحتاج لا بشرا كولهم فإن 

منالغرض فإن تكذيبهم، إلى ليصلوا إلا بشريتهم يدكروا لم القرية وأهل 
إماتهو وإنما لهم الثرية إبان ليس بثرنثكاه ما ؤ قولهم: 
إلىويحتاج إنكار قوة فيه فيما الحرفين أقوى ذكر فناسب عليهم، الكذب 
ائات.

ص

سلآإوفيمحظزقه
لمجميل غير ردا وردهم تكذيبهم في القرية أصحاب بائر أن بعد 
واستمرواصدقهم على أقسموا ؤإنما عنهم، يرحلوا ولم اممه رسل يتركهم 

للدعاةنوحيه هذا وفي .ه . نت1يتلأ. ؤ قائلين: ربهم دعوة إبلاغهم على 
اتهمواأو جميل غير ردا زلوا أو يكرهون بما حوبهوا إذا يسأموا لا أن 





آدغمحاث,فيم •٨ 

صمترإل الرب فإصامة أمرهم• يعيه لم ربهم يكن لم ولو أبما، 
ودلالة.ماسة من أكثر له المتكالمض 
.والتقوية التوكيد يفيد الفعل على الرب وتقديم 
أرملناإنا أي ، التخصيص يفيد )إليكم( والمجرور الجار وتقديم 

.ربنا رسالة لنبلغكم الخصوصي وجه على إليكم 
،لأم بلا )مرسلون( قبلها وقال ، باللام )لمرسلون( ههنات وقال 

بعد؛إذ الأول العبارة أكد فقد الإنكار. لزيادة التوكيل• في زياق"ة وذلك 
فيغاية منها كل جمل بثلاث والإنكار التكذيب زاد فلما ، التكذيب 
الأول:الرة في قال فقد التأكيد. في زاد والإنكار التكذيب 
بالقممفاكد ٠ لثيثؤذه إلإؤ إآ يعار ة ؤ الأحرى: المرة وفي منسود،ه 

الفعلعلى )ربنا( تقديم وهو الاسمية وبالجملة تعلره ية، ؤ قوله: وهو 
للمقام٠المناسب هو تعبير كل فكان واللام. وبإن )يعلم( 

إنه.ه . دائنتا؛مح. ؤ تعال: قوله في الكبير(: )التفسير في جاء 
ذلكأعادوا بل ، يتركواولم يساموا لم التكذيب بمجرد أنهم إر ®إشارة 

إوؤإدأ بمنر ^ هاؤأ وؤ باليمين وأى-وْ عليهم القول وكرروا لهم 
منلأن القسم. مجرى يجري اف( )يعلم لأن باللام وأكدوْ لثئسيذه 

سببوهو الجهل إر اممه نب فقد يكون لا فيما الله( )يحلم • يقول 
ّثيهااالحنث أن كما العقاب، 

مجرىجار وهو تعار الله بحلم ®استشهدوا المعاني(: )روح في وجاء 
كاذبابه اسشهد من أن وذكر به. يجاب بما والجواب التاكين. في القسم 
اللهعلم معارصة يرهم تحن. وفيه كازب. على القسم كذلك ولا كفر 

تعار•

المميرايآأ/أه.;١( 





آدمحُاثق٢  ٨٢

إلىواصلا إليهم أرسل من لكل شاملا التبلغ يكون أن • الأحر والأمر 
قرئ•كل 

•تعنيه من كل إلى الدعوة لإيصال سبلا يترك فلا 

ثس يكن لم وإلا 
شيئامنه يكتموا وألا به أرسلوا ما كل يبلغوا أن عليهم فإن هذا وعلى 

عنهمايصدهم لا الأمران وهذان . القرية أصحاب جمح إلى يوصلوْ وأن 
إلزاما.به ألزموا مما ذلك لأن دائر عنهما يدفعهم ولا صاد 

•أمويا يحتمل رأورالمبيزآ • المجير، )التمسير فى جاء 
بالمعجزةالفارق أي الباطل، عن للحق المبين البلاغ أحدها؛ 

والبرهان.

الرسالةنبلغر أن يكفي لا أي • للكل أرسلنا لما المغلهر البلاغ وثانيها؛ 
•شخصين أو شخص إلى 

,، ل يمكن٠١ ما بكل للحق المفلهر اللاغ وثالثها؛ 

.^١٧٧بما وئ! 
فىحيزا وجوهكم على نر فلم ، بكم تشاءمنا أي بكم؛ تهليرنا 

)٣(,

بكءتشاءمنا أي بكم تْليرنا 
ح.

ؤاظقيأكمحيمنصالح؛ قوم فى النمل سورة فى قال لقد تقولI وقد 

التمر)١( 
.٥٨٤آ/اممشاف )٢( 

ضراينئيرمِاآ"ه.)٣( 



٨٣ ٠٠سورةببس 

م؟قال كما ههنا ؛ ٣٢٣،وأدغم قابيل [ ٤٧،: ٠٣١]ته 
أنالقرآني( اشر في الكلمة )بلاغة كابنا في ذكرنا أنا والجواب 

لكانوذلك ونحوه، )تطير( من أبلغ واطهر كادتر ونحوه راطتر( 
فيالطير أن على فدل العين، تضعيف على زيادة الماء في التضعيف 

الأيةهده في أنهم ذلك على يدل ، الأية هده في مما منه أشد النمل محورة 
فقدالنمل محورة في وأما • ينتهوا لم إن والتعذيب بالرحم هددوهم 
شكنترباس ماسمإ ئالؤأ ءؤ أهله! مع قتله على باق وتقاسموا تعاهدوا 
وأشد.أقوى الممل محورة في تهلمرهم أن على فدل ، ١١[ ٤٩]الممل: دأهةُه 
محورةفي راق( ب المملمر أكد إذن فلم كيلك الأمر كان إذا تقول: وقد 

قال!فإنه ، الممل محورة في يؤكده ولم دآلإه دظيدا إقا ؤ ت فقال ريس( 
^^؟١٥ؤ

،دوما وشدة مبالغة فيه فعل كل توكيد الكلام في يلزم لا أنه • والجواب 
وصفمن أقوى وصما أو فعل، من وأبلغ أقوى فعلا التكلم ذكر إذا فإنه 

بحبذلك يكون ؤإنما منهما، الأقوى الوصف أو الفعل يؤكد أن يلزمه لا 
أنفاله الكلام. يقتضيه ما بحب منهما واحد أي يؤكد أن فله الغرض. 

منالاصطبار فيذكر فلأن( على صرت ؤإني عليك )اصطبرت مثلا! يقول 
لأن، الصبر من وأقوى أبلغ الاصطبار أن مع الصبر ويزكي توكيد دون 

•الأحر على صبره ويؤكد عليه باصهلباره يخبر أن العبارة من الغرض 
)هوكذاب(I وتقول ، الفاعل امحم فتوكد كاذب( )إنه ت تقول أن ولك 

يلزمولا الفاعل. امحمم من أقوى البالغة أن مع البالغة صيغة تؤكد فلا 
Iتعالى قال • الغرض يحب ذلك يكون ؤإنما الموكيد الوصف مبالغة من 
واللام.بإن كذبهم فاكد ، موطن من أكثر في [ ٢٨الأنعام؛ ] ؤ

. ٥٦الإبدال القرآني( المسر فى الكلمة )بلاغان انظر: :١( 







ااجم؛'الئإفي^ئلأئسثإإكإوا م  ٨٦
عشهينقاى َلإمث هاط1و ؤ ت قوله وأما موطنه. تعبير كل فناسب 
ؤإ)ىؤادإلثوقوله: ، [ ٥١]النمل: أملأه أثادئرثهمرممهم ذمحؤم 
منفيها دار فيما وليس القصة على التعقيب من فهذا ، [ ٥٢]النمل؛ لأيده 

كلام.

ظهرالبلاغ في المبالغة الرمل من ظهر لألما ؛ الكبير( )التفسير في جاء 
!قالواؤأنشئه إوم إلا ؤ • المرسلون قال فلما • التكذيب الغلوفي منهم 

رئتاؤ قالوا؛ حيث باليمين قولهم الرمل أكد ولما ؤ,إنأسهمللأملأ،يم 
.٢١١بهم(( يالمملير قولهم أكدوا دمح4 
رسهوإصقؤتهيفؤ 

دعوتهمعن يكفوا لم إن بالرحم هددوهم بهم تهليرهم ذكروا أن بعد 
الداخلةاللام القسم على ويدل • التوكيد وبنون م يالقذلك أكدوا وقل. 
تهديدهموأكدوا ، عليه الدالة أي م للقالموطئة اللام وهي )إذ( على 
تهليرهمأكدوا فكما . )لرحمتكم( الفعل على الداحلة الثقيلة الخوكيد بنون 

.اكوكين. ونون بالقسم تهديدهم أكدوا إذ( )ب 
]الشعراء:لق؛تي ؤ آخر؛ مكان في قال لقد تقول: وقد 

فلم، [ ٤٦]•رم: ؤلبمؤدمحلآحك4 مريم: سورة في وقال ، [ ١١٦
واحد؟نمهل على العبيرات يجعل لم 

مختلفالمعنى لأن واحد؛ نمهل على جعلها يصح لا انه والجواب: 
الرحمعليك لأوقعن يعني )لأرجمنك( قولك؛ أن ذلك مختلف. والمقام 

•الرجم أونالهم د مرجوين آخرين مناك أن يض ولا 
•الرجم نالهم ممن واحد أنه يعني المرجومين( من )هو وقولك؛ 

.٥٣;٢٦الضيراصر:١( 



٢٨٧^ يس سورة 

منلتكون تنتهوا لم رلتن • يقال أن ريسآ صورة قي بمح فلا 
الرجمنالهم هؤلاء غير آخرون أشخاص هناك ليس لأنه المرجومين( 

*منهم فتكونون 
يقل:ولم ، تنتهقال:ؤلبمؤ فانه مريم آية في وكيلك 

أوالرجم نالهم معه آخرون هناك ليس لأنه المرحومين( من )لتكونن 
اللامعاليه إبراهيم لولده إبراهيم أبي من موجه الكلام هذا فإن سينالهم، 

وحده.

تنتهؤ لن هالؤإ ؤ معه ولن لنوح تهديد فإنه الشعراء مورة في ما أما 
•الرجم ينالهم الدن محن لتكونن تنته لم لثن أي بخأىويثأكثه، يممحح

معه.آمن من دون بنوح مختصا الرجم لكان رلنرجمنك( ت قال ولو 
محورةفى قال كما لنرجمنكم( تنتهوا لم رلئن • يقل لم ؤلم • قيل فإن 
)يس(؟

داعونواحدة بمنزلة كلهم ثلاثة يس سورة في الرمحل أن والجواب؛ 
الجيعبصيغة أنمهم على الكلام جاء ولذلك لرمحالخه، مبلغون اممه إلى 

صونناهئآالأ. . ؤلآ،إوئامحثأون.. 
فكاندالرأإثادaلإئاةمه ؤ جميعا بهم التتلير وكان ، 'ائلغآنيث.ه 

جميعا.لهم الخ3لاب 

وهو، أتباع فهم البقية أما ، ربه عن يبلمر واحد رسول فهو نوح وأما 
لزتنتهني( ؤ ! فقالواالكف منه ومحللب فخومحلب ، والمبلغ الدعوة صاحب 

لهتهديد فهذا معك. ومن لنرحمنك ت أي ، آلميو؛يركته ين يمؤح 
ولأتباعه.

ءؤ؛ للومحل لومحل قوم قاله ما نفلير القول وهذا 
قولهبدليل معك، ومن لنخرجنك أي ، [ ١  ٦٧]الثعراء; آلثمج\بمه من 





٨٩ ٦٠يس سورة 

تيقل لم فإنه ه ينا ولمسيِ يريمحنكت ءؤ واحدة والعذاب بالرحم متقوم 
أنهممنه لفهم ذاك قالوا لو لعله إذ ، الجهة فيبهم أليم( عذاب نكم روليم

يالعذاب.هم متماش هي آلهم أن يقصدون 
أنذلك ، مثب من لأكثر العذاب على )منا( والمجرور الجار وقدم 

نكموليم، لنرجمنكم ، تهليرنا إنا )قالوا الإسناد مدار وهم عليهم الكلام 
وهمالراحمون وهم المتْليرون هم فإنهم ، ضميرهم تقديم فناسب منا( 

المعذبون.

أينكم( )ليمبالفعل تعلقه يفيد والمجرور الجار تقديم إن ثم 
نيعولا نا بأنفذلك أمر ونتولى نعذبكم الذين نحن أي منا، نكم )ليم
نكم)ليم٠ قال ولو • عنكم يحقق أو لحالكم يرق قد ممن لغيرنا دلف 

هذاوعلى )عذاب( ل صفة )متا( يكون أن لاحتمل منا( أليم عذاب 
فهوبالتعذيب يقوم الذي أما ، أمره منهم صادرا العذاب يكون الاحتمال 

تقولما نفلير يكون وهذا • غيرهم 
الأولىالجمالة فإن لمحمد( كتانا استعرت و) كتانا( لمحمد )استعرت 

،لمحمد الاستعارة فتكون —)استعرت( يفيها والمجرور الجار تعلق يكون 
.)كتابا( لمحمد( )استعرت أي 

وهوتآخر معنى وتحتمل المعنى هذا فتحتمل الثانية الجملة أما 
وأنتمحمد كتاب هو الكتاب أن أي ، لمحمد عائدا كتابا استعرت 
.لمحمد( )كتابا )استعرت( الأيي النحو على المعنى فيكون ، استعرنه 

هوالأنسب.والمجرور الجار تقديم فكان 

ؤ
منهماونصيبكم حفلكم أو والشر الخير من لكم طار ما أي )طائركم( 



أدخمحالئ1في٠ •٩ 
فشرأشرا ؤإن فخير حيرا إن أفعالكم من يكون إنما وهو معكم 

،الكفر على الإقامة وهو معكم سومكم ررأي بالشؤم• الطائر وقمر 
غايةوفيه تعالى افه وعبادة التوحيد إلى ندعو لأنا معنا شوم فلا نحن وأما 

•المنوالضرانيئ<" 
والآتمْالدنيا في لكم خير هو بما ذكرتم لأن أي ه يحفزن ن بؤ 

لإطلاقهالشرط جواب وحيف والتحذب؟ بالرجم تتوعدونا أو تهليرتم 
•ممن بشيء تقييد٠ وعدم 

فيأو المحاصى فى للحد مجاورون أي 4 وأيى آئِ ؤء 
كلليشمل بشيء يقيده ولم الإسراف وأطلق العدوان. فى أو التطير 

٠سوء فى إسراف 

ه؛؛- -؛ ه

.„َر>ُ. هؤ آقبعؤإ ينموثِ ث،  ١٥تنئ رحل آلمددثؤ آذتا مى ث1أ وؤ 
والتوعدالتهديد فيه كثر الذي العصيب والظرف التأزم الوقت هدا في 
للرسلاتباعه ليعلن يحي رجل المدينة أقصى من جاء الإرهاب فيه واشتد 

له.سيحدث بما مبال غير قومه صلأل ويبين بهم ؤإيمانه 
الخصوص.هدا في مهمة دلالات التعبير وفي 

فيهامآكان أبعد من أي ، المدينة أقصى من جاء أنه ذكر فقد - ١ 
الدعوة.هم حاملا ، شيء يثنيه لا 

سماهاوقد القرية( أقصى )من يقل ولم ه آتند,دثؤ أصا ن مؤ 
علىللدلالة ذك ملأ١^٧ م فقال: بدء ذي بادئ قرية 

.rorا! القدير فح ،  ٢٢٤; ٢٢روح )١( 
)Y(









أدثمحالأافي٢  ٩٤

أبعدمن أي ه آلمدثة ألصا يف ررؤ^٠١٠ المعاني(؛ رروح في وجاء 
يكونأل وجوز للتطم. فتنوينه تعالى اض عند رجل أي ررجل، مواصعها 

.. . معه ليتواطوا يعرفونه لا المرملين أن لإفادة للتنكير 

إنه• وقل • قومه نمح على حرصا مشيه في ويسع يعدو أي ا ريعي 
.. عنهم, بالذب تعالى افه وجه فقصد الرمل نل على عزموا قومه أن سمع 

فيجاء ما عكس )رجل( على مقدما هنا ه آمحاألمدينة مى ؤ وجاء 
القصص.

البلاغة.في التفنن من حيان أبو وجعله 
القديمحقه الذي الفاعل على والمجرور الجار قدم الخفاجي؛ وقال 

عنيمنعه لم بعده وأن ، محنهم بحده ْع تعالى افه هداه إذ ، لفضله بيايا 
اللهوأن المعة إلى إمارة بالقرية التعبير بعد هنا بالمديثة عبر ولدا . ذلك 

•بعد أو قرب سواء يشاء من يهدي تعالى 
بلغقد إنذارهم أن إلى الإمارة نقمن حيث للاهتمام قدم • وقيل 

البين.بالبلاغ أتوا بأنهم فيشعر المدينة أقصى 
،المدينة أهل من أنه يفد فلم بيعي تعلقه توهم تأخر لو إنه وقيل؛ 

ءلرفهاوهوالمقمود((را،.فى ممكنه 
هه ه 

ؤحملثإ دظكث لا من ائعؤأ . ألمنسظمى آئعؤا ثمومحِ ؛( ١١٥ؤ
قهثلمحك.4

إلىتدعوهم أمور ثلاثة لهم وذكر قلوبهم. ليعهلف قوم( )يا لهم؛ قال 
الدعاة:هزلأء اتثاع 

روحالعانىأآ/ه؟آ_أآج



٩٥ ٠٠يس سورة 

فكونهم، اتباعهم يستوجب ما أهم وهذا ، اف من مرملين -كونهم ١
إلىولا أنفسهم إلى يدعون لا لأنهم اتاعهم إلى يدعو ربهم من مرسلين 

يدعونهمؤإنما بشرية أفكار إلى ولا خاصة آراء إلى ولا شخصية معتقدات 
•وخالقهم ربهم أرائه ما إلى 

خاصةمصالحة يبتغون ولا التبالغ هدا على أجرا يألون لا وأنهم — ٢ 
أنهمعلى يدل مما ، الأرصية الدعوات أصحاب من كثير ثان هو كما 

•لهم دعوتهم قي مخلصون 
مخلص.متح كل بغية وهو ، الأتباع يقتضى وهدا ، مهتدون أنهم - ٣ 

حاسةكلمة حاءفى)الكثاف(ث 
صحةوتربحون دنياكم من شيئا معهم تخسرون لا أي ، فيهم الترغيب فى 

را،.الآحرة(ا وخير الدنيا خير لكم فينتفلم دينكم 
الأئعؤإمن . ارسؤ\ركث> آئعؤا ؤ ت يقوله الأتباع كرر وقد 

آخرأم؛ ويفيد التوكيد يقيد فالتكرار غرض. من لأكثر نهثدو0ه همهم لمل 
مرملما شخصا أن ثبت فإذا ، أصلا يتبعوا أن ينبغي المرسلين أن وهوت 

ؤ^ئعوإقوله دلالة وهد0 ، قهلعا يتح أن إلى داعتا ذلك كان ربه محن 

Iصفتان فيه لمن فيكون المرملين غير اتبلع أما 
مهتديا.يكون أن — ١ 
.ذاتية منفعة يهللب ولا أجرا يال لا أن — ٢ 

منالمرسلين. )انبحوا قال! ولو ، المكلفين لعموم نوحيه وهد 
يثيرولا الرسل ياتبلع خاصا ذلك لكان مهتدون( وهم أجرا بمالكم لا 

٥٨٢آ/الكشاف 



آمحث>لق,فيّإ(لأكهوا ٢  ٩٦

)اتبعوا(فتكرار دعوتهم. إلى والداعين انملحتن من غيرهم اتباع إلى 
هاتينيحمل لمن الثاني والأتاع • وجودهم حالة في للرسل الأتاع أفاد 

المفتين.

بماوصفهم إلى به وللتوسل للتأكيد ررذكرير المعاني(: )روح في جاء 
المقتفي®تحقق إلى الإشارة بحد اتباعهم عن المانع نفي يتضمن 

الله،إلى لغ كل تشمل فإنها أعم، ذكونها )الذين( على واختار)من( 
أوأكثر.كان واحدا 

٠؛؛■ أ ٠

بدأأنه ذكر الهدى، على لأنهم المرملين باتبيع لهم نصح أن بعد 
و\نجهءل-رذ، آلذى أعثد لأ إ، رما فقال؛واتبعهم بدعوتهم فامن بنفسه 

•مجمداه 
والمعيد،المبدي هو أنه ريه لعبادة الموجبة الدواعي من اختار لقد 

بعديتركهم فلا يرجعون، إلثه وأنهم وأوجلهم، فطرهم الذي فهو 
أويعانهم أن فإما ، قدمواما على ويحاسبهم إليه سيحشرهم بل موتهم 

وإءلاع.تخويف هذا وفي يكرمهم، 
والإعادةالبدء وهما العبادة موجبات من الأمرين هذين اختار لقد 
كلسقط وبهذا ، تهليعهماتولا تفعلهما لا أألهتهم أن جميعا لحلمهم 
لعبادته.موجب كل وثبت غيره لعبادة موجب 

الاختصاص،لقصد )ترجحون( على )إليه( والمجرور الجار قدم وقد 
•تعالى قوله نطتر وهو ، غيرْ إلى لا حمرا إليه الرجؤع أن والمعنى 

روحاوعانىآاآا/أآآ.)١( 



٩٧ ٠٠يس سورة 

دلاؤما ءؤ • قال فإنه ، هم يعبدوه هووأن يعبده لأن الموجب ذكر كد 
فطره؟الذي يعبد لا فكيف هو يعبده لأن دلع وهدا أثدأقىههثتز،ه 

أيصا.فطرهم فهلره الذي لأن ليعبدوه أيما لهم دعوة وفيه 

إليهراجعون فإنهم هم يعبدوه لأن يلغ وهذا ه مبمؤذا •' وقال 
•محبهم قيحا 

فطره.لأنه أيصا إليه راحع وهومثلهم 
أيما.فهلرهم أنه يقتضي ه ؤأقىظرز، ت فقوله 
.أيما إليه يرجع أنه يقتضي ه وجّديك إؤق ؤ I وقوله 

وأنهميرجع إليه وأنه وفهلرهم فطرْ أنه إلى نمير باوجز أمحار وبذلك 
عنموجز تعبير وهذا يعبدونه؟ لا لهم وما يعبده لا له فما يرجحون. إليه 

تعبدونلا لكم وما ، أر"؛ع ؤإليه فطرني الذي أعبد لا )ومالي ت القول 
ترجعون(.ؤإليه فطركم الذي 

وهو، لقسه الناصحة معرض في الكلام ®أبرز •' )الكشاف( في جاء 
المححإمحاض في ألحل ولأنه ويداريهم، بهم ليتلطف متاصحتهم يريد 

•لروحه يريد ما إلا لهم يريد لا حيث 
لكم)وما قوله: مكان ه ثلتف لأأعثد إَ( وما ؤ قوله: وصع ولقد 

ولولا، 4 مجمن ء؛ؤوإكد ت قومه إلى ترى ألا ، فهلركم( الذي تعبدون لا 
المساقذلك ماقه وقد أرحع. ؤإليه فهلرني الذي • لخال ذلك قصد أنه 

وأطيعونيقولي فامحمحوا يربد ه هأسمعؤن يتؤز ءامنت ءؤ قال أن إلى 
إلاتصح لا ادة العبأن عنه معدل لا الذي الصحيح على نثهتكم فقد 



ءؤصههام  ٩٨

.، ١١مرجعكم* ؤإليه بدوكم منه لمن 
لمالأنه ه نففطرة الايات من رراحتار الكبير(! )التفسير في وجاء 

إلىأقرب هو ما اخار ه نفإلى العبادة بإساد آعثده لا ,د وماؤ قال؛ 
.. ه. نفعلى العبادة إيجاب 

قال!كما والرجاء الخوف إلى إثارة رجعو0ه ؤإكق ؤ * تعار وقوله 
منهيخاف المرجع إليه يكون من لأن وذلك وطعنا( حوئا )ادعوه 

رآرويرجى" 
معرضفي بإيراده قومه إرشاد في راتلطف الحاني(: )روح في وجاء 

يختارما لهم احتار أنه أراهم حيث النصح ؤإمحاض لشمه الناصحة 
كما، غيره عبادة إل حالفهم عبادة ترك على تقريعهم والمراد لنفسه، 

يالرجؤعبتخوفهم تهديدهم في مالغة متدم0ه ه ؤ • قوله عنه يني 
فيهكان أر"أع( )ؤإليه قال! ولو • وصريحا مواجهة العقاب ثديي إر 

•لُآا التعريضا؛ بطريق تهديد 
٥٤٤طل ءءد 
٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠*

ء>ا  كتثاسئعثهم ض يمزلاقس ءن؛٢؛؛^، دؤنهءءاإ-ه-كئ أيدين ءؤ 
ولأتندوزه

أنينبغى أنه أفاد لها استحقاقه وسبب العبادة يستحق من ذكر أن يحد 
و>اسيالةذائا يتخذ أو معه ولا دونه من إلها يتخذ أن له ينبغي لا وأنه يوحدْ 
إليه.لتقربه 

.U٣٢٨/انحط البحر وانظر  Y٥٨٥/ الكثاف )١( 
امر1آ/أه.التمر )٢( 
روحانمانىآأ/ا-أأ.)٣( 







يسسوره 

الذيفإن ؤةآعثدهوك-لأيم. ت تعالى قوله بخصوص أم؛ نذكر أن ونريد 
غيرمن أصلا موجودا الشيء لكن إذ أنه اللغة في الاستعمال من يبدو 

فلاما)اتخذت مثلا! يقال فلا ، )اتخذته( يقال! فلا اختيار ولا انفكاك 
حقيقة.أخاه لكن إذا أحا( )اتخذته I يقال ولا حقيقة. أباه لكن إذا أنا( 

تقول!كأن ، والاخيار والترك التخلي فيه يمح لما ذلك يقال وإنما 
توتقول الأصدقاء. اخيار في مختار لأنك لي( صديما فلاما )اتخذت 
)اتخذتت تقول أن يصح ولا • فيه مختار أنت فيما وصاحبا( أحا )اتخذته 

لأنه؛ خالئا اش اتقت ولا ، حالما الكوكب اتخذت أو ، حالما( فلأنا 
لأنكمعبودا( )اتخذته تقول! قد لكتلث، ، لذلك منثخل.ا وليس الخالق هو 

تحثي.ما اتخاذ فى مختار 

منتتخذ وأن الوكلاء تختار أن لك فإن ه وكبلا ءؤهاعثذْ ت قوله ونحوه 
تفلح.وكيلا اممه فاتخذ تشاء 

عق•' تعالى قال كما ، شيء كل على وكيل افه إن ت تقول وقد 
[،١٠٢تالأنعام: ؤدمحءومحوصئ4 ^١، ١٢تهود؛ َلإامحثوءئ4 

[.٦٢ولالزص: 

ونقليروالهناعق. الأخيار ولكلة وليست رية قولكلة هذه I فنقول 
إنؤ ت تعالى قال كم؛ ، قرية تكون قد ض العبودية فان ، العبودية ذلك، 

وقوله:، [ ٩٣؛ ]٣ ه عئر١ أؤس ء١يى إلأ' آلثمزت ق، ش ءظل 
منليت، العبودية وهذه ، [ ١٧]القرنان: ه خه أصلدم؛بمِثامحى ؤءأنتتحِ 

,ثوان بها يتتعلق ولا الهياعت 

فهعبدا يكون أن المرء يختار بان وذلك، خياريه ا عبودية تكون وقد 
لؤ تعالى: قال كما اكواب، بها يتعلق الش هى وهذه له، مهليعا 

،[ ١٧٢]الماء: 
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الماصىتصير الشرط قى )إن( فإن تقبل والمالماصى أما ت نقول 
قولهفى الاستقبال صيغة قل من ههنا المذكور لأن وذلك ، مستقبلا 
صيغةقبل من هثاك والمذكور ه، أعثد لا ِد وما ؤ ت وقوله ، )آآتخذ( 
آثهيسناى وإن ؤ تعالى! قوله في وكذلك ، )أفرأيتم( قوله؛ في الماضي 

منؤ قوله! وهو المتقبل بصيغة مذكورا عاليه المتقدم لكون ه يضر 
الكمارأن هو فيه والخكمة ه محيت وقوله•' بمرئاسه، 

منكمصدر ت قال فكأنه ، آلهتهم من يصيبه بضر س الني يخوفون كانوا 
المؤمنمن صدر كلام ابتداء وههنا منكم. محبق ما وهذا التخوف 

رالأمران؛، فافترق منهم صدوره يمكن كان ما والجواب ، للتقرير 
يفيدما كثيرا الشرط ْع الضاؤع الفعل أن عندنا يترجح والذي 

افتراضيفيد ما كثيرا فإنه اّصي الفعل يخلاف ، الحدث تكرر افتراض 
متمنيامومقا يمتل ومن ؤ I تحالى قال كما ، ^٠^٢، ٢٠الحدث وقؤع 

ؤوشقلثئمثاوقال: [، ٩٣]الخاء: i نيا محذا جهثن دجزآوم 
بالفعلالعمد القتل ْع فجاء ، [ ٩٢اء: ]الخه مؤمنة رمؤ هث>فير حملثا 

فرصةللقاتل نحت يكلما إذ ، الحدث تكرر فيه يفترض لأنه المضائ 
تكرره.يفترض لا فإنه الخطأ قتل بخلاف ، مؤمنا قتل 

أنأراد إث سنئا آش من ينهر فثن ض ؤ تعالى؛ قوله ذلك ونحو 
ث]المائدة ه 7هميما أكيصرأ ؤ، ومث وأمهُ متيم آمتث\ آلمسج يههف 

مرهتكون الإرادة هذه لأن ^٠ أراد ؤى' ماصا الإرادة بفحل فجاء ، [ ١٧
الأمر.انتهى فقد أهلكه إذا فإنه ، ثتآكرر ولا واحدة 

ئلأجغاخويثاوهمز تمتا راْيا عن تحالا لنآدا ^)؛1 تعالى: قوله ونحوم 

.٥٩/٢٦التضيراهم)١( 
.٦٦انظرمعازانمم؛/)٢( 
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ىقنن لا يطز آوئ ، jUفقال: )يس( سورة في الثماعة 
،عنده يثضر من رحمة يستدر إنما الثمح لأن ه شيئا شفنعنهم 

هؤلاءأما ، عندهكبير جاه له ليس من شماعة يقبل ند بالرحمة والمتصف 
وهذاالبتة. جاه لهم ليس إذ الرحمن، ْع حتى ثماعتهم تنفع فلا الالية 

هزلأم.وجاهة إسقاهل قي آيمر 

أرعريس، سورة في )الرحمن( اسم ورد أنه ثالثة ناحية من ثم 
في)الله( اسم وورد واحدة. مرة ولا الزمر محورة في يرد ولم مرات، 

مراتثلاث )يس( محورة فى وورد مرة، ين وحمتسعا الزمر محورة 
)ص(.ش ورالرحمن( الزمر، في اسم)اف( ذكر ذلك فناب ، فضل 

في)افه( واسم )يس( في )الرحمن( اسم ذكر الرازي الفخر علل وقد 
أنذكرنا قد فنقول! ^ أق أرإديى إن ؤ هناك! قوله راوأما بقوله! الزمر 

قلءؤ تعالى! قال كما ؛ والرحمن الله الوجود بواجب المختصين الأسمين 
والرحمن، والعظمة للهيبة والده [، ١١*؛ ]الإسراء ه آلثمس آدعوأ ر آدعإأق 

ؤألإسأهقوله! في والانتقام بالعزة اممه وصف وهناك والرحمة. للرأفة 
ؤوفوأبقوله! العغلمة على يدل ما وذكر ، [ ١٠١^]النص؛ بيىأبتئاًه >*~رثز 
علىالدال الأمم فذكر ■؛ ٦١• تالعسكوت ه و\يإيو( ألنترت حأث س سآقهم 

نممةفانه ه ءؤألدىظرز( بقوله! الرحمة على يدل ما ههنا وقال العظمة. 
،١ر فقال! العم سائر شرمحل هي 

قنلا لقز الرحس مدن ت )يس( محورة في قال لقد تقول! وقف 

أوأيادف،صتي؟ حممثمنت هن هل ِبمز آه أيادؤا إن ؤ ! الزمر فى وقال 

١سهم٦rإ^0.



أديث؛الأإفي^ئ(صهإوا ٠  ١٠٦
.[ 3٣٨الزمر؛ ثمحمحءه متسكت هرى هل درح_مة 

يردني)ؤإن يقل؛ لم إذ الرحمة، يذكر ولم )يس( في الصر فذكر 
فقال!، والرحمة الضر الزمر في ذكر حنن في رحمته( يمسكوا لا برحمة 

ذاك؟سب فما أوأطتيُرنمؤه . . . أثهد،أرإديى إؤ 
تسب من لأكثر ذلك أن — أعالم وافه — والجواب 

يتويعيكن ولم قريته أهل من الضر يتوقع كان )يس( صاحب أن ت منها 
كانالجو لأن القتل يتوقع كان ربما بل ، رحمة أو لين من سيئا منهم 

ووعيد.تهديد كله ، متازما 

الرحمة.ذكر يناسب فلا ، بقتله الأمر انتهى وقد 

يردني)ؤإن ذكر عن ههنا أغنى )الرحمن( امم ذكر أن ذلك ومن 
؛يحققها ؤإنما فقهل يريدها لا وهو ، الرحمة يريد الرحمن فإن برحمة( 

يردني)bن يمول؛ أن عن صفته بذكر فاكتفى برحمن، فلس bلأ 
،وصفاله يذكر ولم )اممه( اسم ذكر فانه الزمر، في ما بخلاف برحمة( 
تصريحا.والرحمة الضر يذكر أن ذلك فناسب 

المقام،يناب نحو1حر على في)يس( الأمران ذكر فشو هدا وعلى 
أعلم.وافه 

ثيثاولاثمنعثهم عي لاقين ؤ I )يس( في قال لقد • تقول وقد 
•وفي)ينقذون( في)ثقاعنهم( العقلاء الذكور صمير فاستعمل ينقذوزه 
هرىهل وؤ صلاه حكتشمث هن هل ؤ الزمر• سورة ش وقال 
الفرق؟.فما الإناث، بضمير مسكتن 

غيرلجمع ويستعمل للأناث يستعمل الإناث صمير أن ت والجواب 
جمعوالجبال شاهقان( هن )الجبال I فنقول ، مؤنثاأو كان مدكزا العاقل 
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[،١١]الفع: ه سأ" 0لإإ أوأناد صثإ يمم أمإد إذ أثومما بمك أكا بملك ئن ءل 
الأمرلحصر تبغا وير النير وذكر الكفار، على أيصا الكلام فإن 

.٢١^رالممسم<< 

أنالقرآني اكمحر من يظهر الذي فإن ذلك، غتر لى يدو والذي 
فيه.الأهم وهو الكلام وهومدار السياق عليه الذي هو الباء به تتصل ما 

كرمؤآاأوأياد كم أيإد إذ أثه ين بمنيّكِ ياآلى فزمن ؤ ت تعالى قال 
ه.ؤثأولأنجّمل محدؤذلثمنندوين>مح ُحهوي 
دوروالك^لآم ، بالسوء لا آ ريكم المخاطسن يضمر الياء اتصلتا فقد 

الأيةحش عثرة الثانية الأية من وذلك ، عليهم والسياق المحاطين على 
العشرين•

^زلأوشلضمايرعنهدن 
ثعمبمقؤِ\ؤو( يا محإدالاتشود،إلأظيلأ.هلس أرألمنن أنهمت زئرمحى مهك 
ؤقا؛٤١أي دميض نن م ِءاثوث وي يخمه ،ؤ أؤاد أو سوءا يم أياد إذ أممه من 

ألؤأسإؤجأ وأ؛ُ إقنا هام لإحوهم وآكةل\ى يذؤ ١^*^٤ أثه ملأ مر ه شط. 
بمئأئم'?لى

آ.ثءيرلأعق أسحة حداد بآننؤ مأهجيم لو؛و، -أيهب ^^١ ينألموءن< عثه بمثى 
لتإ.تإئ0\لأن؛ت يسمل. أدي عق يزيك ؤآن لهمنلهم أثث يلنجل لزبفييأ أهمكك 



محياث.فيم  ١١٢

عىئسثلوذى آلبرلب ق آادويكت أوأثهم بجدؤإ آأد؛حزاب يأت يلت يدهبيإ 
 :^٢[ ٠ ِ  ١٢]١.

عليهم.يدور الكلام لأن المحاطين بضمير الباء اصالت فقد 
اإقأطد،ئأظإأوأراديمسأىؤ ت وةال 

[,١١مافأستاسلو0ئيرإه 
والساقالكلام أن وذلك ، أيئا الخاطبين ضمير الباء اتصل، وقد 
عليهم.يدوران 

تأدأننعفز وأهأزث١ موق تئفآ أيوي ين ألثخلموث ك تمود ثؤ 
صثإدآئم إذأياد ثما أش يرثتت ص؟ بملك  ٧٣٥مزهإوبهم ؤ، يألمشمرماون 

أفيوويثيب ل أن شم دل -يمحل. ثمأؤث يما أك َكاة ؛ل ساذؤم أوأرإد 
ممايظثر آلنؤء طث رطننقد ٥^٤٢ ف، دأنش محعمنح ٦^١ أتيهم إلئآ ؤألمؤيرف 

ثتلئنش سعتا. 3كه؛ن أعننُا يادآ ^٣^، إش تيئ وتِ رمن أنيل. 
عثن،نجما.ؤقدبسدثاءيئاى'أس يثآء نتن وأ'لأئبممر آلت-متنت 

_J^درونا لتأ.ثووها إك \إ2كقنمث' ^١ 'الثمحيزى 
ثلين أه ،ثك سمثأ ر ئل آس عخإ ثتدؤأ أن رددوث> 
مذآلأغرلد_،لاممهونإلا٥؛^.شقثشتن ^١ ٤Siبزعيندظ مثمون 

لماأش يرنكم تطيمأ قان أوينيؤن دقنلوأ؛م نديي ؟؛؟< أط، مي إك تدما —م 
ص:

،[ ٧٠]الأس_اء: ه أ'مححمإرك ثحعلثهم َلإدا يدء ؤ -ال؛ وق
سيدناعلى والكلام ، يالكيي تتصل ولم )يه( الغيبة بضمير الباء واتمالت، 

.( ٧١٢- ٥ ١ الأية )من آية عشرين من أكثر في وذللخ، الملام عليه إبراهيم 
هلأه,بمز أيادؤا إذ أش د/ن ين كدءؤن ما بمد أي قز ءؤ ت قال حين فى 
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آسش"حسيى يمحدء ثنيكن لخخ هز محمؤ أوأيادق ،؟ ٣٤حكتممق ص
.[ ٣٨]١^٠٢,؛ عقهؤءظلآئوظوو<ه 

قال؛فمد يالضمير تتصل ولم وبالرحمة بالضر ههنا الباء اتصلت فقد 
أوصرا يي أراد )إن I يقل ولم ُرحنقه . . صز. آس ذ إؤ 

ويدلك، والرحمة بالضر والعناية الاهتمام أن وذلك ، رحمة( يي أراد 
إنؤ فقال! الرحمة اك ؤإمالضر يكشف ذلك على عقب أنه ذلك على 

ثعسكدتاهسمى هز ُرحمة أو١١،^ صلا ًكنثقت هى هل يمز أثث أنادؤا 
.[ ٣٨; لالرمر دوًءكلآلمزغوذ،ه علته آس قزحبى هتوء 

أشألإس ؤ تعالى! قال فقد ، به والاهتمام ذلك فى هو إنما والسياق 
علىفالكلام ، [ ٣٦]١^٠٢,: من اقيك وممدلتف^ عتدم يكاي 

الأشخاص.على لا المعتقدات 
اتصلتفقد ، [١٠١^تيوزس؛ محآد قلا يدلن,بمئر وريت ؤ • وقال 

يقل!ولم ، ه _ُردث,بمثر وائت ؤ فقال؛ الخaلاب بضمير لا بالخير الياء 
عليهوالسياق الأمر هدا في هو إنما الكلام أن وذلك حيزا( بك يرد )ؤإن 

لهأإلأهوواييتيردثإمح؛ريئزهآديكاشف أس وإن ؤ تعالى! قال 
[.١٠١/ليوس: أنييتزه بمادؤءJبBذ\ت^ثJ يئاءيى دءمن يصيب هلارآد 

علىلا رذهما أو بكنفهما يتعلق وما والخير الضر على فالكلام 
هئإلا لذو يكاشف ثلأ يئز أس دتثناى وإن ؤ قال! وليلك الأشخاص 

.وا،رتردقملألآدثنإمحءه 
،تعالى حيره يرد أن يملك أحد ولا ، هو إلا الضر يكشف أحد فليس 

ضبمادتيه.دءسثآء سا ؤ يقوله! عقب وليلك 

هبمثق  ٠٧يسك ي ما أس دون ثن ثيغ ولأ ءؤ ١لأية! هدم قبل قال وقد 
دفعهما.أو ؤإيمالهما ترى كما والضر الفع في فال\كلأم 



أدهئ؛آث.في^^^٥١  ٠۶ ١١٤
فقال!يالضر الباء وصل ، )يس( محورة أعنى ، السورة هذه وفي 

هثمنعثهم عهح لاقنن يمز آؤحس مذن ءالهتدإن د/ؤيق أمحدين ءؤ 
الضرعلى الكلام أن وذلك صرا( بي الرحمن يرد )إن ت يقل ولم تقدوزه 

تعنلا ؤ فقال! ؤإزالته الضر بكشف عقب ولذلك ، الاهتمام مدار وهو 
يفذونيولا عني الضر يدفعون لا أي ه ثقدون كلأ كظ ثئعقهم عقذ 

منه.

،الكلام وعليه الساق في أهم هو بما تتصل اياء أن بدلك فانفح 
أعلم.واف 

ه:ء أ ه

محالأنموون4'<ََهم>ءَِ.ماَ.' آ،ر' 
قدرة.ولا حام لها ليس آلهتهم أن بتن 

جاه,لها ليس أنه معناه شيئا شفاعتها تنفع لا فكونها 
قدرة.لها ليس أنها معناه إليها ويلتجى يمدها من تنفذ لا وكونها 
.صفتها؟!هده آلهة يحيدون فكيف 

بمجموعهاوأنها ، حاهولا مكانة لها ليس بمجموعها أنها بص إنه ثم 
شفاعتهمتغن لم اف عند شفحت حميعا آلهتهم أن فلو ، قدرةلها ليس 

شيئا.

.تستقرلم تنقده أن أرادت جميعها أنها ولو 
الآلهةاهده أصحف وما أتفه فما 
الحياة،في العلبيعي الترتيب هو هذا لأن القدرة على الشفاعت قدم لقد 

نقناذلك يجد لم فان عنده، أولا يشح آحر على بثخمى استعان من فإن 
•العكس وليس القوة، إلى لجآ 
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ممعثهمسثاهقال: ررثم )التفسراصر(ث في حاء 
الضردفع يريد من لأن وذلك ؛ العقلاء من يقع ما ترتيب على نقدوزه 

فبالهفإن أولا، فيشفع الأحسن بالوجه يدفع شخص به أصن شخص عن 
إنقاذيعلى يقدرون ولا لإ لامن ؤ I فقال يدفع، وإلا 

ا.ل الوجوم،، من بوجه 
بدأالأعلى، إلى الأدنى من ترث رروهو المعاني(: )روح في وجاء 

لأنهالإنقاذ بانمماء عنه وعبر القدرة انتفاء ثانثا وذكر ، الجاه بنفي أولا 
أىسمحه،، 

وجهكل من للعبادة مستحق افه أن ^٠٠ ١٤١١هده من فاستبان 
الخالق.فطر أنه — ١ 

وصلاحهم.حيرهم فيه ما إلى ليرشدوهم إليهم الرسل يرسل وأنه - ٢ 
المحن.ويكافئ المسيء فيعام، والمصير المرحع إليه ٣- 

•ءنيرينأوّنه ؤ • بمادْ رحيم أنه - ٤ 
حدود.لقدرته ليس مقتدر قوي أنه — ٥ 
وإنقدرة لهم وليس جاه لهم ليس دونه من يدعون ما وأن - ٦ 

.اجتمعوا

تعالىاممه أن بيان حصل الايات هده رروفي ت الكثير( )التفسير في جاء 
توجه كل من معبود 

سواءالحثالة يستحق مالك، ورب فامحنر فهو جانبه إلى ^١ كان إن 
يحن.لم أو ذلك يعد أحسن 

م٩/٢٦اعيرالتمر )١( 
روحاوعاني\أ/ب؟\.)٢( 



٠ ١١٦

•رحمن فهو إحسانه إلى نفرأ\ لكن وإن 
صرم.يدفع فهو الخوف إلى نفلنا لكن ؤإن 

أدنىفإن ، الوجوه من بوجه يعبد أن يملح لا غيره أن بيان وحمل 
،اف أراد إذا إلا ئيئا يدفع لا اف وغير ، كريهة ليوم ذلك يعد أن مرانه 

•را، دافع٠٠ إلى حاجة فلا يرد ؤإن 

قلدامحامله14ؤ 
منعلى يخفى لا خئاهر ضلال فى إدا فإني آلهة دونه من اتخدت إن أي 

يريدؤإنما فقط، ه نفالقول بهيا يعنى لا وهو عقل، من مكة أدنى له 
أيصا.المخاطسن بدلك 

فأنتموخالقكم فاؤئركم وتركتم شانها هدا آلهة اتخذتم إن ت والمعنى 
يثيرلئلا بذاك يواجههم ولم نفه على القول أحرى وقد • ءلاهر ضلال فى 

إلىيرجعون لعلهم وتفكيرهم عقولهم وليستعملوا وعصبيتهم استفزازهم 
■الحق 

لأنهحفى؛ غير مبين بأنه الضلال ووصف واللام، بإن العبارة أكد وقد 
ْعالتأكيدات هده تدعى يالمقام ولأن ، حماكدللث، لكن ذللث، فعل إن 

ووضوحه.ؤلهوره على الإنكار أند ذللث، ينكرون المخاطبين لأن ؛ ظهورها

دونمن بالحق وميع صراحة بكل المكفهر الجو هذا في إيمانه أعلن 
•مواربة 

ه.اي٦٢/٩الضير 



٠١١٧ بس سورة 

منينتظر ولم ، إليه يدعوهم ما إلى وسفهم ، بنفسه بدأ أنه وأعلن 
محصذلك وقى ، عقده ويند قليه ويقوى فيشجعه يسبقه أن أحد 

الإخلاص.ومحض الإيمان 

الوقتذلك في قومه تحدى الدى الرحل هدا إيمان قوة إلى اظر ثم 
عنيكفوا لم إن بالرحم فهددوهم الرسل يسمعوا أن فيه يهليقون لا الذي 

.الدعوْ 

فاسمعون.بربكم آمنت أنا ها ت فقال 
مؤعمظاهر بصوت إيمانه أعلن أنه على يدل )فاسمعون( •' وقوله 

بمامثال غير أنه على يدل وهذا أحد. كل يسمعه ، متلجاج ولا حفي غير 
•ذلك من أكثر هو وما والتعذيب الرجم من له بحمل 

.والقوه التوكيد من ذلك فى لما آمنت( )أنا على آمنت( )إني واختيار 
طالإلأمحدأليىظتفىهؤ نلها قال أنه مع ربربيآ دون )بربكم( وقوله؛ 

•وربهم ربه فهو يرجعون، وإليه فطرْ الذي وهو ربه هو ربهم أن ليبين 
الذيبربكم آمنت أي ، للرسل )بربكم( ت بقوله الخطاب إن •' وقيل 

وربربه هو الرسل فرب ، للجمع الخهلاب أن والحق • إليه تدعون 
الرملاتباع قومه من ومحللب ، الملأ على ذلك أعلن قد وهو ، قومه 

إليه.يدعونهم بما والإيمان 

منله ستحصل بما يبال ولم به وجهر بالحق صدع فهو حال أية وعلى 
.هذاإيمانه إعلانه جراء 

لأن؛ ابربي )آمنت ت قوله من أولى ءانت ؤ وقوله؛ ت قيل 
•أيصا بربي آمنت وأنا • المقابل له فيقول بربه مؤمن هو إنما شخص كل 

•الرسل إليه يدعو الذي الرب أنه على يدل ءاثث ؤ فقوله: 





١١ ٩  ٠٠يس سورة 

فيقلنا كما ، العموم على فاسمعون السامعون أيها بربكم I روثالثها( 
يريد، عملك أنزر وما أملك أكثر ما مكين يا •' يقول حيث الواعفل قول 

.يمحه سامع كل به 

Iفوائد )فاسمعون( قوله وفي 
المتكلمفإن )فاسمعون( قال! حيث متفكر مترو كلام أنه )أحدها( 

يتفكر.سامعين جماعة لكلامه أن يحلم كان إذا 
حتىفعلت بما أخبرتكم إني I ويقول القوم ينبه أنه •' )وثانيها( 

,معك لأمنا أمحلهرت ولو أمرك عنا أخفيت لم ت تقولوا لا 
القائل!يقول القبول. يمحنى الذي ماع الالمراد يكون أن ت و)ثالئها( 

قبله.أي قولي ذْع نصحته 
!ههناوقال ه ظني لامحيأرى وماة ؤ قبل؛ من قال لم ت قلت فان 

•بربي؟ آمنت ت يقل ولم اُثة_يلإ4 ءؤ 
ءامنتؤ قال! لما لأنه ولاهر. أمر الرمل ْع الخaلاب قولما نقول 
ولوإليه. يعوم الذي بالرب وآمن قولهم قبل أنه الرسل محي فلهر ئكقأه 

•بربي مؤمن وأنا رب لي يقول؛ كافر كل يقولون؛ كانوا لعلهم ر؛ربيا قال 
لأنهوذلك ، للتوحيد بيان ففيه الكفار ْع الخهلاب قولنا! علي وأما 

يقول:أنه فهم ه ؤ؛انشقال ثم ه ثلتي آوى أعتد ؤ قال: لما 
تقال لو ما بخلاف ربكم، بعينه وهو فطرني الذي وهو واحد وريكم ربي 

تعالىقوله هذا ومثل بربي. آمنت أيثا وأنا ت الكافر فيقول بربي. أمنت 
لا،ها[اا]الثوري: ؤآلقيربماوريم4 

فقالبالحق وصيع بإيمانه صرح ررثم ت المحيعل( )البحر فى وجاء 

_٥٩/٢٦امحالضر 



أديمحآلأا.فيسكإوأ ٠  ١٢٠
فاسمعون، يه كفرتم الذي أي ه و/ننم' أِءامنت إئتتح ءؤ لقومه! مخامحلتا 

تكونلا العبادة ؤإن ، الحق على نبهتكم فقد وأؤليحون قولي اسمعوا I أي 
والميمبالكاف الخهلاب أن والذلاهر مرححكم. ؤإليه نشأتكم منه لمن إلا 

الخطاب; وقيل . . والتنبيه. ال٠بالخ جهة على والأمر ، هولقومه وبالواو 
للرمل،ا)فاممحون( وقي )بربكم( في 

بذلكشافههم لقومه الخهلاب أن ٠االفلاهر ت المعاني( )روح في وحاء 
يصدربما المبالاة وعدم الدين في ليتصالب إحلهازا بالحق وصلخ 
•• منهم• 

همما يهللان على والتنبيه الحق لتحقيق صميرهم إلى الرب ؤإصافة 
حلقكم.الذي بربكم أمنت إني I أي ، أرباتا الأصنام اتخاذ من عليه 

علىمنكم يكون بما أب-الي لا فإني قولي فاسمعوا أي )فاسمعون( 
ذلك.

هءالنناختاره الذي الخير إلى دعوتهم مراده I وقيل 

ثنوك*لءا مؤ، لما عثر يما يعثمؤن. صرى يهت، هاو للقث آدحق يل قؤ 

قومهيه فعل وما قالها التي قولته بعد له حمل ما ذكر القرآن محلوى لقد 
واجهوه.وكيف 

انحطالبحر )١( 
YYA_YYU/YY،^1_J|^ (Y)



١١٢  ٠٠يس سورة 

ُ.م'  يذكرولم له: قل حتى قوله يتم ذكي لم أنه بين أنه إلا 
يعدهايمهلوه لم أنهم ت ذلك ومعنى والاحرة. الدنيا بين مشهدا أو أمرا 
الحلله مال الجنة باب على ه نفوجد حتى ذلك قال إن ما فإنه • البتة 

الجنة.

المقام.عليه دل ؤإنما به له حاجة لا ما كل فاحتمر 
يذكرولم )قيل( فقال: للمجهول الفعل بني أنه الاختمار ومن 
اJلأئكة.هم القائل ولعل القائل، ذكر س >ض يمملق لا لأنه القائل؛ 

السياق.من معلوم ذلك لأن له( رقيل يقل لم أنه كما 
لانصبابله( )قيل ت يقل ولم الجنة، ادخل ارقيل ت )الكشاف( في جاء 
.، لمعلوما،، كونه ْع له المقول إلى لا وعفلمه المهول إلى الغرض 

الفعلفتبغي الفاعل ويتلوي ، قولته بحد له حمل ما يتلوي وهكذا 
ؤ^دحلأئثده.ت قوله إلا يذكر ولا له المقول ويتلوي للمجهول، 

•واحد تصري جو وفي واحد نز في التمير فتسير 
لبيانررامتئناف : ؤإ قوله في المعاني( )روح في جاء 

حقيقة،الجنة بدخول له إذن الأمر أن والفناهر ذلك. قوله يحد له و؛، ما 
أنبعد أنه حوي مابن فحن ، الدنيافارق قد الرجل أن إلى إشارة ذلك وفي 
بئرفي وألقي يبرم من قصه حرج حش الأرجل بوودء قتلوْ قال: ما قال 

.. . ٢[ »_AT راجع - القتل أنولع من ذلك بغير قتل ]وقيل: الرس وهي 
والرواياتالأخار تواترت أنه عقلية ابن وادعى ، قتل أنه على والجمهور 

ُذلكااص.

. OAO/Yالكشاف )١( 

. Y٥٨٥/ اعثاف وانظر ،  YYA/TYروح )٢( 



صئلأذؤه؛ئ٠  ١٢٢
نيم1مو0ه

،عاقبته وحسن بإكرامه يعلمون قومه أن تمنى حتى الجنة أدخل إن ما 
مثلالكرامة من ونالهم يه امن ما بمثل وامنوا لاهتدوا ذلك علموا لو فالهم 

فواتلأ، ؛لسانه ذلك قال بل ، فقتل ه نففي ذلك يتمن لم وهو ، ناله ما 
لهم.الخير وحب لقومه الهداية تمني إلى إثارة ذلك وفي اللسان. القلب 

ولوللخلق الهداية يحب المؤمن فإن . به فعلوم ما سوء ذلك من يمتع ولم 
.قتلوه ولو بل ، وعذبوه إليه أماوا ولو بل ، أعدائه ألد كانوا 

بهاعلمهم ليكون بحاله قومه علم تمتى راؤإنما I )الكشاف( في حاء 
والعملالإيمان في والدخول الآكفر عن بالتوبة مثلها لاكتساب منا 

الجنة.إلى بأهلهما المفضيين الصالح 
علىعفليم تنبيه وفيه • وميثا( حيا قومه )نصح مرفؤع حديث وفي 
هنفألحل من على والتروف الجهل أهل عن والحلم الغثفل كظم وجوب 

فيوالتلتلف تخليصه في والتثمر ، البغي وأهل الأشرار غمار في 
كيفترى ألا عليه. والدعاء به الشماتة عن بذلك والاشتغال ، افتدائه 

أصناما،عيية كفرة وهم الغوائل له والباغين لقتلته الخير تمنى 
ذلكليحملهم بحاله قومه علم تمنى رروإنما I المعاني( )رؤح في وحاء 

جرياوالهناعق الإيمان في والدخول التكفر عن بالتوبة مثله اكتساب على 
الحديث:وفي الأعداء. على والترحم الغيفل كفلم في الأولياء متن على 

.، ر ٠١وميتا حثا قومه نصح 
الخلقلعموم الهدايه ليحبوا وللمسلمين للدعاة إمارة القول هذا وفي 

.oAo/rالكشاف )١( 

روحاوعانيأأ/ا،أأ.)٢( 





صلظسمح٠  ١٢٤

تاعمزلؤ محوله؛ في )ما( أن رروالظاهر ت الممهل( )البحر محي وجاء 
محذوفوالعائد )الذي( بمعنى يكون أن جوزوا ، مصدرية ه رق 

إلىيؤ„ول إذ بجيد، هدا وليس الذنوب( من ربي لي غفرْ )بالذي تقديره: 
بمغفرةعالمهم تمني يحن والذي المغفورة، بالذنوب علمهم تمني 
لالمكرمين؛١ من وجعله ذنوبه 

أنويجوز ، مصدرية )ما( أن اروالظاهر الماني(! )روح محي وجاء 
ليغفر بالذي يعلمون قومي ليت يا أي ، مقدر والعائد موصولة تكون 

،ربى لى غفره الذي أي؛الغفران ، غفره بالذي أو ، ربى ، مييه يأي ، به 
المصدرية.إلى فتزول له تعالى مغفرته تعغليم والمراد 

بأنهوتعقب الذنوب. من ربي لي غفره بالذي أي •' الزمخئري ومحال 
.ذلك يحسن ولا المنورة بذنوبه علمهم تمني إلى يوول إذ ، بجيد ليس 
،.٢١ينتذلم<< لا عليه عطفث وكل،ا 

اسماتكون أن تحتمل )ما( أن من الكشاف صاحب إليه ذهب وما 
،أمور ثلاثة يضعفه الذنوب من لي غفره بالذي محنى! على موصولا 

منها:

يحسنولا الخفورة بالذنوب علمهم تمني إلى يؤول ذلك أن - ١ 
ذلكإلى أثار كما المغفرة، تتوجب معاص من عمل يما علمهم 

البحر.صاحب 

وتمنيه، سترهاالذنوب وغفران ، الستر معناها المغفرة أن _ ٢ 
السترلخني مغاير وهو ، وفضحهانثرها تمنيه يعني بها علمهم 

.٣٣/•U._Iالبحر)١( 
. ٥٨٤اكزيل أنوار وانظر: ،  ٢٢٩/ TYاوع1ني روح )٢( 



٠١٢٥ يس سورة 

•العم حلائل من الذنوب ستر فإن ، سترها من افه أكرمه وما 

إلىيؤول ذلك فان وبم*لء_؛ ؤ ت قوله مع تنتظم لا أنها - ٣ 
اوسنىالأنى:

منوجعلني الذنوب من لي غفره بالذي يعلمون قوص لت يا 
لي()غفره على معهلوفة متكون )جعلني( لأن يصح لا وهو المكرمين. 

المغفوربالذنب يعلمون قومي ليت يا المعنى: فيكون للذي، صلة أي 
ليغفره الذي يعني: لي( غفره )ما قوله: فإن المكرمين. من وجعلني 

الذنوب.من ربي 

الغفور.الذنب أحرى: بعبارة أو 

ؤله صلة ؤبمئلى ؤ جعل بمح فلا 
تفيدوالباء موصولا، اسما أو مصدرية تكون أن إما )ما( أن فاتضح 

ربييه لي غفر الذي بب باليحلمون قومي ليت يا • المحنى فيكون يب ال
٠أعلم واف ّ الوجهين على المعنى فيستقيم المكرمين. من وجعلني 
لاقتصرذلك وال ولو ربي( به لي غفر )بما فيقل: العائل يذكر ولم 

جمعالعائد فحذف الصدرية، دبون الاسمية الوصولية محنى على 
المعنن.

هولأنه ه رق عثرل لما ؤ فقال: الفاعل على والمجرور الجار وقدم 
معلومفالفاعل الذنوب، يغفر اف أن معلوم لأنه الكلام، مدار وهو الهم 
له.الغفور نحلم أن الهم ولكن 

إؤتت>ؤ لقوله: مناسب ه زق ل عمن ؤ ههنا الرب لففل واختيار 
•يخفى لا ما واللقلق الرعاية من فيها ه نفإلى ؤإصافته ءاذش 





۶١٢٧^٠ دءس سيوره 

حؤ بعوض؛ نثيه [ ١٥وتآءآيخبنمح؛ه ؤ ٥-وقولهم؛ 
[.٩١]١^٢: ولاشُءمفيمحبج 

شبيه[ ٢١]ص: لهم.' المؤمن وقول - ٦ 
.[ ٥٧]الفرثان: يىلزه هلتآآتظظنرعثه ؤ ه: بقوله 

ءؤسحتعن لا يمز ألرء-ن إن؛٢؛^^، ءالهثه دؤبيق ين ءآئند ءؤ وقوله؛ — ٧ 
اممهدون من الهة اتخل.وا أنهم بمي [ ٢١٠]ص: ه تقدرن ولا كثتئا ممعثهم 

يمدونهم•

افهدون من اتخذوا الذ.ين الجاهلية فى العرب يممقدات شبيه وهذا 
بميقرك.قثهم ءاِبجه اسث دون ثن وآمحدمحإ ؤ ت فيهم افه قال والذين آلهة 

[•٧٥— ٧٤]يس• محصsر٤يىه جند لم 
وأنهم، منهم واحدا إلا يؤمنوا لم القرية أصحاب أن بين لقد ء ٨ 

قدؤ فيهم: اممه قال الذين قريش كفار مثل وعدمه الإنذار عليهم استوي 
ؤ^٢١؛تيمءأدرظموقال: ، ٧[ ]ص: حممظملأهخا4 

•١[.]ص؛ أرلرتذمحإلأتيط<ه 
مثلايكونوا أن يمح القرية أهل إلى أرسلوا الذين الرمل وإن 
•س اش لرسول 

قومه.كذبه الرسول أن كما كذبوا فإنهم ء ١ 
لهم.القرية أصحاب تكذيب ْع الرّالة بلغوا وأنهم — ٢ 
حاؤهافقد القرية، أهل عن غرباء أنهم مع الرسالة بلغوا وأنهم - . ٣ 
ربهم•إلى داعض 

•وبالتهديد منهم بالتهلير واجهوهم أنهم - ٤ 



سلأإفيءئ)سإوأ ٠  ١٢٨

منواحد كل به عالم يحيث مينا بلاعا ربهم رسالة بلغوا وأنهم - ٥ 
.القرية أهل 

استشهد.حتى بهم آمن من ثنت وأنه - ٦ 
رالغواالدين رملهم حال وفي حالهم في مثلا القرية أصحاب فكان 

•ربهم دعوة 

لاقوهااض عابهم وسوء رسلهم من وموقفهم القرية أهل وحال 
هم.أنفوليراحعوا ليرتدعوا الرسول لقوم مثلا تكون التكذيب نتيجة 

هذهمن ذكرناها الض الأول بالأيات مرتعلة القرية أصحاب نمة إن 
ومقاصدها.السورة عليها بنيت أنها ذكرنا والش السورة 

قوله!ارسهل فقد -١ 
المرملين.من واحد أنه فذكر يرثإسه ؤ ; بقوله إيقتنآ"ايمه 

•قبله ملين بمر مثلا وصرب 

ألمدحى كد ءؤ بقوله ه ثريبماباك حتحهئ\ ؤ بقوله! وارتبهذ — ٢ 

•إماءسثزألمنف4 ؤ بقوله: ؤولمحبجمدا4 'م-وارتبهلقولهت 
^^،٢^ؤإنيرذنآمحثبجهبقولخ ٤-وارسهلقوله: 

^٥^٥بقوله: قوله:ه_وارتبهل 
بجقومءمحهمه•

)فبشره(.مقابل فهو له، بشارة ملألحلآهله ؤؤ فقوله: 
'•يقابل رده ؤ وقوله؛ 





ة ١٣'

لكنالأمر لأن نزل، أن لما شض لكن ما أي كا( )وما قوله: نقول: 
)ومانقول: أو إنزال. إلى محتاجين كنا وما أنزلنا فما ذلك بدون يتم 

الواقعة.تلك غير في جندا الواقعة نالك مثل في منزلين( كنا وما ، أنزلنا
قال:حيث ذلك غير وفي بدر يوم في حنودا اممه أنزل فكيفح قيل: فإن 

لمحمدتعظيما ذلك نقول: [؟ ٢٦]التوأة; ه يروها ؤ جودا أنزل وؤ 
..((را،

ؤإنمانافية ليت ظكامجلاه ؤ قوله: في )ما( أن إلى قوم وذهب 
منجند من قومه على أنزلنا ما أي )جند( على معتلوف موصول اسم هي 

بأنحيان أبو ورده العياب. أنولع من الأمم على ننزله كا والذي الماء 
يصح.لا وهو الزائدة يمن المجرورة الكرة على المعرفة عتلف يعني ذلك 
•جند على معتلوف اسم )ما( فرقة: راوقالت المحيهل(: )البحر في جاء 
مثلهم.الأمم على منزلين كا الذي ومن جند من أي عقلية: ابن قال 

انتهى•
ومذهب، زائدةجند( )من في )من( لأن يمح لا تقدير وهو 

•ّرًلين لزيادتها أن الأحفس غير البصريين 
•استفهام أو ثهي أو نفي قبلها يكون أن أحدهما: 
نكرة.بحدها يكون أن والثاني: 

معرفة،الكرة على المحقلوف يكون أن يجوز فلا كذلك لكن ؤإن 
وهو، زيد( من )ولا يجوز لا ؤإنه زيد( ولا رجل من صرتت )ما يجوز لا 

الكرةعلى يعقلف فلا معرفة، وهو ، )الذي( _ العطوف؛ندر 
.، لالزائدة•، بمن المجرورة 

.٦٢/٢٦التمراص)١( 
٢/ yrانعاني روح وانظر  U٣٣٢.٣٣١/ الممْل البحر )٢( 



١٣١ ٦٠يس سورة 

أنهغير ، جائز هذا نحو قى العطف فإن ، نظر فيه حيان أبى ورد 
تنقول أن يصح لا فإنه • الموضع على يعطف ؤإنما اللففل على يعطف لا 

برفعذلك نقول ؤإنما ، محمود يجئ محمود( ولا امرأة من جاءني )ما 
،حالي بجر حالي( ولا امرأة من رأيت )ما •' نقول أن يصح ولا • محمود 

توجهيمكن لا لأنه ؛ يالمصب حاليا( ولا امرأة من رأيت )ما I نقول ؤإنما 
المرفه.العاموإل 

إمكاناروثرطه ! اللففل( على )انملف باب في )الختي( في جاء 
زيد(ولا امرأة من جاء )ما نحو فى يجوز فلا المطوق، إلى العامل توجه 

.، ١ الخارق١١ في تعمل لا الزائدة )من( لأن الموضع على عتلما الرير إلا 
اسمفإن ، للجنس النافية )لا( امم على العتلف، في يكون هذا ونحو 

)لا(لأن رفعه تمن معرفة عليه عهلفنا فإن ، نكرة يكون أن بد لا هذه )لا( 
فييصح لا فإنه بارغ زيد( ولا فيها امرأْ )لا نحو المعارف في تعمل لا 

.، الفتحل على بناوْ أو النصب )زيد( 
الموضععلى مععلوفة )ما( تكون أن من الأية في الماع فما هذا وعلى 

زيدا(؟ولا امرأة من رأيت )ما مثل منصوبة و)ما( مجرورة )جند( فتكون 

ذلكفيكون ، معا لهما ويتمع التعبير يحتملهما صحيحان والمعنيان 
•المعنى في التوسع من 

هوأنه على ليدل ؤ-هنثآلإلاه فقال: ه نفإلى الإنزال أسند وقد 
بثالث،عززهم الذي وهو الرسل أرسل الذي فهو العقوبة، أنزل الذي 

ئناشزنداثايحاهت فقال ه نفإلى ذلك، وقدأسنن. 

.؛ Ur/Yْخنيالالمب )١( 
.اظرثرحالأثمونيلإ/أا)٢( 



آليئ؛|لئإفي؛٠  ١٣٢
المرسلةالجهة أن على ليدل أيصسا ه نفإلى الإنزال يند أن فنامحب 

.غيره والمعاقب الرمل هو يكون أن يليق لا إذ ، واحدة والعاقبة 

Iعهنا لاقال امناه! وآ ه ؤ قوله• قي الكبير( )التمسير في حاء 
ه.نفإلى الفعل بإسناد و،آارلاه هؤ 

غيرإلى القول بإسناد أيحلآ-ثنده قيل ءؤ المزمن حال بيان فى وقال 
فيوأما التعفليم. بلففل فقال الهيبة باب من العياب لأن وذلك ، مدكور 

يقولحيث الملائكة بقول كالمهنأ هو ليكون )قيل( فقال! للقده لحل أؤ 
فيها((خالدا الجنة ادخل يراه! صالح وكل ملك كل له 

أنذلك ، القتيل الرحل صمير إلى القوم بإصافة قومه( )على وقال 
،آئعؤأ ينمؤيِ ؤ ت لهم فقال ه نفإلى أصافهم الرحل هذا 
يحنيهمما إلى ويدعوهم ليتعهلفهم قوم( )يا ب دعاهم وقد قومه فهم 

سبحانه.ربه فقتلهم فقتلوه 

عليهمالعياب أنزل أنه على للدلالة )بعده( يقل ولم بعده( )من  '•وقال 
)ومات قال ولو • الغاية ابتداء تفيد )من( فإن • يمهلهم ولم مباشرة يعده 

؛-)من(فجاء ، والطويل القصير الزمن لاحتمل بعده( قومه على أنزلنا 
إمهال.دون من بالعقوبة عاحلهم أنه على ليدل 

الغاية،ابتداء على يدل بعده( )من ت رروقوله المحيتل(: )البحر فى حاء 
.ل يالهلأك« عاحلهم بل قتله يعد عاتبهم ولا رسولا إليهم يرمل لم أي 

 Iأتهعلى ليدل الاستغراق على الدالة د)من( فجاء حند( )من وقال
•كثروا أو قلوا حندا ينزل لم 

.٦١اتقب؛رأآ/التمر )١( 
البحرانحط)٢( 



١٣٣ ٠٢يس سورة 

نفيلاحتمل )من( يدكر لم ولو ، الثني كل الإنزال نفي اّتغرق فقد 
كماحنودا أو جنديا أنزل أنه يحتمل ففد ، الوحدة ونفي الجنس إنزال 

أصلا.ينزل لم أنه يحتمل 
فكانوالمحاربة العقوبة مقام في لأنه رملك( على )جند( كالمة واختار 

اففحاربهم ورسله اغ حاربوا قومه فإن ؛ أنب الجند لنقل اختيار 
•جند غير من سبحانه 

جنود(رمن • يقل ولم جند( رمن • فقال الجنود على الجند واختار 
،وجنود أجناد على يجمع رالجند( فإن ، جند جمع الجنود أن ذك 

ذك؛ الجند نفي يعني فلا الجنود نفي أما ، الجنود نفي بمي الجند ونفير 
نفيربخلاف ، كله الجنس نفي يعنير الامتغرافية رمن،( مع الواحد نفير أن 

الجندإنزال يتفير هدا فإن جند( من، أنزلنا رما قال! إذا فإنه ، الجمع 
والجنود.

لمولكن، الجمع نفيت فإك رجال( من، حضر رما I قلت إذا ونحوه 
'•قلت إذا أما رجلان. أو رجل، حفر يكون فقد ، الاثنين، أو الواحد تنف 
كانسواء الاستغراق سبيل، عن، الجنس نقيت فقد رجل،( من، حضر رما 

أحد.يحضر فلم جمعا أم مثنؤ، أم واحدا 
جنود(رمن، • قال ولو ، والجنود الجند إنزال نفى جند( رمح، • فقوله 

وأنملي.أعم ذكرْ ما فكان ، الجند إنزال ينف لم 
مقرئهجمعي، جض اسم رالجند( أن أخرى ناحية ومن، ، ناحية من، هدا 
وزنجي، ، وروم^ رومي مثل الجسم، يمد وحيفها للواحد فالياء ، جندي 
وزنج•

١٠ ١ ١ / ا )جند( المنير الممماح }١( 
.١ ١ ١ / ا )جد( المير انمياح اظر )٢( 



آمح؛اثهمحؤكإئ مؤ  ١٣٤
علىيسر الجنس اسم أن المعلوم ومن تكسير. جمعر لهو الجنود أما 
عاملتإذا فإك والجمع. والاثنين الواحد على يقعر فهو ، والكثير القليل 
الجمعأما الروم( )عاملت ت تقول أن لك حاز روميين أو واحدا روميا 

فقطالجمع على يقع ؤإنما ، ذلك فيه يصح فلا 
والاثنينالواحد نقى جنده ثن بميم، ثن ممهء عق امدا وما ه ؤ فقوله؛ 

الواحدينفا لم بالجنود ولوحاء ، الجمعي الجنس اسم نفى لأنه والجمع 
•وجه كل من أور ذكرْ ما فكان والاثنين، 

)ولممل(وذلكلأن)ط(يقل: فلم )لم( عر القي في )ما( وامحار 
.٢٢١من)لم( القي في أقوى 

القيفأكد ، المؤكدةالاستغراب )من( بدكر أيصا القي أكد وقد 
•الأستعراقيه رمن( واستعمال الحرف)ما( باستعمال 

الاستغراب،ذكر)من( وهو )لم( دون )ما( ذكر حسن أمرآحر وهناك 
)ما(.بخلاف ْعا)لم( الاستغراب يرمن( البتة يات لم القرآن فإن 

أعمماء اللأن ؛ السماوات( )من يقل• ولم ماء( ال)من وقال• 
الجوأيثا وتشمل السماوات تشمل فهي السماوات، من وأثمل 

ماواتالتشمل فهي العموم، وجه على علاك ا وموالحاب 
الأستغراقية)من( ذكر ناّسح كما وأعم، أثمل ذللث^ فكان ، وزيادأم 

٠والعموم للأّتغراق كليهما فإن ماء الذكر 
حنداعليهم ينزل لم وهو )الماء( ذكر إلى الحاجة وما تقول وقد 

ماء؟المن ولا الأرض من لا أصلا 

.انذلرشرحابجشاكّابأ/ميا)١( 
.٢٢٨النحو؛/ني انظرمط )٢( 
.٥٢القرش اشر انظر )٣( 



١٣٥ ٠٠يس سورة 

1هاوكهموإنما ماء المن حنيا عليهم ينزل لم أنه ذكر إنه •' فنقول 
ما.لصحة 

بالصيحة.ؤإنما بالجند ليس لكن العياب إنزال مبدأ ص ماء فال

الأيةلكانت الماء يذكر لم لو أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
•منرلتزا كنا وما جند من بعدم من قومه على أنزيا روما • الأتي النحو على 

الجنودإنزال ينفي ه محما'ؤاؤ I قوله لأن ؛ يصح لا المعنى وهذا 
سبحانهالله أن حين في . غيرها من أم الماء من كان سواء حال أية على 
وعاقبببعض بعضهم ودفع فحاربوهم آخرين على وأقواما حنودا أنزل 

.سه،.بض'

بينحصلت حرب وكل إنزال. أو نزول فهو عال مكان من إتيان وكل 
اللهيعذب وثل • نزول فهو عال مكان من أحدهما وانحدر أقوام أو قومين 
،بعض على بعضهم ويعث ، سعض بعضهم ويدفع ، بمض الناس بعض 

]ال>ج:ه صنيع مح4ث مشى بثئمم آلثاس آممه لغ ؤ تعار؛ قال كما 
سوأثديي٥^٥١ بأي اول لآ عآ، وعدئانهمابمثاعبمًظم ؛، ٩٠٢ ؤ ت وقال ، •٤[

٥[.وىوسائنعو/لآه 

منينزلون ومأجوج ياجوج وكان • جند إنزال من ذلك يخلو ولا 
المعنىتمم يلم الماء( رس حذف فلو • الأرض فى فيمدون الجبل 

يمح.ولم 

وتآ^٠ ت هي الأية فإن ، المعتى يصح لم قيد أي حذف لو ؤإنه هذا 
٠ه ؤماكامهزئ آلسماؤ جندمن يعدهء ين ع ضيه املتاعل 

أنزلسبحانه الله لأن المعنى؛ يصح لم قومه( )على حذف لو فإنه _١ 
محمدسدنا لنصرة وذللش يعده المماء من جنودا 



؛محرآث,فيم  ١٣٦

معاقبةهو القصد لأن ؛ المعتى يمح لم يعدم( رمن حيف ولو -  ١٢
قتله.بب بالعقوبة أن يفهم لم الظرف حذف فإذا ، قتله يعد قومه 

ذلك.بيان والمراد 

علىالمنفي يعلم لا لأنه ؛ المحنى يصح لم جند( )من حيف ولو -  ١٠
Iالتعبير سيكون إذ ، يمح لا وهو ، عاما النفي ولكان ، التحديد وجه 
لإنزالنفي وهو منزلين( كنا وما ماء المن بعدم من قومه على أنزلنا )وما 

ماءالمن إنزال لكل نفي هو بل ، ماء المن العذاب أنولع ولكل الجنود 
المنزلقيدنا ؤإذا يستقيم. ولا يصح لا وهو ، شرا أم حيرا كان مواء 

منقومه على أنزلنا )وما المعنى! محيكون إذ ، أيصا يصح لم بالعذاب 
أنزلسبحانه افه لأن ؛ يمح لا وهو منزلين( كنا وما ماء المن عذابا بعده 

ربتاأحبر كما جندا ليس ولكن ماء المن عذابا نلهم من وعلى عليهم 
ثأزلثاعد'١^؛؛,قثييإيذنإننالثناعؤ موسى: قوم في قال فقد سبحانه، 

عقأإئا«ازلويى> ؤ لومحل! قوم في وقال ، [ ٥٩]القرة; يممؤزه َلكمأ يما 
[.٣٤]انمكثوت: باكمأص.مومىه 

كلمةماء وال١ ماء المن الصيحة قبلهم من وعلى قومه على وأرمل 
الرجزربنا فر وقد ، غيره أم سحابا كان سواء علا ما كل تشمل عامة 

قال، الحجارة ال ؤإرمحالصيحة بأنه ماء المحن لومحل قوم على النازل 
ننمثربم!أث.نجعناع؛ايه-اسا,؛لهاوأتطرُاعثبمحجار؟ آلصيحق ثأحدمم ؤ •' تعالى 

الحذف.يصح فلا ، [ ٧٤- ٧٣]الحجرت بجبميه 
ذكرناه.لما يمح لم ماء( ال)من حذف ولو — ٤ 

سبحانه.ربتا كلام الكلام أعدل فكان 
ينزللم تعالى وهو ماء( ال)من • ررقال • الكبير( )التفسير في جاء 

التقييل؟فائدة فما الأرض من جندا إليهم أرّمل ولا عليهم 
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وجهين؛من عنه الجواب ت نقول 
ماءالمن بامر جندا عليهم أنزلنا وما المراد! يكون أن )أحدهما(! 

للعموم.فيكون 

لمالنازل أن فبين ، الماء من عليهم نزل العياب أن ! )وثانيهما( 
وخربتنارهم أخمدت بصيحة ذلك كان ؤإنما ، عفلمة لهم جندا يكن 

را،.ديارهم« 

سإلأصبمنلره؛ذاهمخخمدونج^ه
صميركان واسم ، ، واحد٥ل صيحة إلا أوالأخذة العقوبة كانت ما أي 
وليلك)ما( من أقوى )إن( لأن ذلك ، بما ينف ولم بإن ونمى مستتر• 

قال. اجتماعهماموامحلن من ذلك ويتبين القصر. لإفادة بإلأ تقترن ما كثترا 
اJالكيةفاثبات ، [ ٣١نرث: ^إإنسآإلأءئيه لى! ١٠٧"

هولما ؤإلأ بإن وأنبت نفى نم أولا بما نفى وليلك قوة إلى يحتاج ليوث 

أيندآؤهمسمنمآأنترزلابثرظكاوما ؤ قوله! فى ذكرناه ما ذلك ونحو 
•ؤإلأ بإل وأتت نفى ثم ، بما أولا فنفى إلا آمر إن _؛ 

منتعالى؛قوله وهو قريبا > ما ونحوه 
،[ ٢ ٩ -  ٢٨]_؛ ه ئحرْ َكانتخالأصينة ؤماكامهنلأ الثماؤ مث جنبت 
•ؤإلأ بإل وائت نمى نم ، أولا بما فنفى 

الضير)١( 
. 0A1/Yالكثاف )٢( 
.٢٣٥أ/المم معاز انفر )٣( 



اديمح'اث.في^!إكك  ٠۶ ١٣٨
تأمرين أفاد وقد ، مزكي نعت )واحدة( وقوله! 

إلىيحتاجوا لم فإنهم ، وصعقهم هوانهم وبيان ، اطه قدرة بالغ بيان 
واحدة.صيحة من أكثر 

لمؤإن المقام عليه دل فإنه ، ووضوحه لفلهورْ )كان( اسم وأضمر 
ذكر.له يجر 

تميدالفاء فإن ، هلاكهم سرعة على لالدلألة الفجائية ؤإذا بالفاء وحاء 
علىللدلالة معا بهما وحاء ، المفاحأة تفيد ؤإذا ، واكعقيب الترتيب 

مهلة.وخمودهم الصيحة بين تكن لم بحيث المفاحأة سرعة 
همإذا )ثم فقال: بثم حاء فلو المودى، هدا حرف أي ينئي ولا 

نغلير، الصيحةمن مدة يعد حصل إنما حمويهم أن على لدل حامدون( 
دشريذك>هلشر اسر نرإدآ ٧>—، حلدكآين أن ءادنهة هميى ؤ تعالى! قوله 

'آأ•'لارومت

إنماذلك أن يدل ولم أيصا التعقيب على ذك يدل لم بالواو ولوحاء 
فجاء، الإتباع تفيد بل بب التفيد لا الواو فإن ، الصيحة بسبب كان 

.مرداها حرف أي يودي ولا ، والمرعة المسب معنيي على للدلالة بالفاء 
هيناالأمر لكون تأكيد )واحدة( ااوقوله: الكبير(: )التفسير فى حاء 

الثه.عند 

فإنالهلاك، سرعة إلى إشارة فيه ه حشمدؤد هم يإدا ؤ وقوله: 
يتاحرا،لم وقتها وفى الصيحة مع كان حمويهم 
فاحأهمررأي : ءؤ؛ياهمحتمدؤزه قوله: في المحيهل( )البحر في وحاء 



١٣٩يس سورة 

له لم الصيحة إثر الخمود 
واسمهاناقمة، و)كان( نافية، ررو)إو( المعاني(: )روح في وحاء 
العقوبة،أو الأخذة أي هي، كاس ما أي ، خبرهاو)صيحة( مضمر، 

.. واحدة. صيحة إلا 

الصيحة.ْع كان بحيث هلاكهم محرعة إلى إشارة وفيها فجائية وزإذاآ 
٢.ل المكنيةاا الاستعارة محبيل على بالنار شبهوا وقد 

كانهلفاءحياتهم وانهلفاء هلاكهم سرعة إلى إشارة رخامدون( وقال 
السراج.

وهوالنار خمود من مأخوذ فإنه ، اختيار أحن الوصف هذا واختيار 
:خموداتخمد النار رءخمدت يقال: ، حسيسهاوذهاب لهبها سكون 
،البتةجمرها أطفئ إذا : هموداوهمدت ، جمرهايهلفأ ولم لهبها سكن 

التنزيلفي جاء حثا. لهم تسمع لا خامدون: وقوم ناره، فلأن وأخمد 
همفإذا الزجاج: قال ه حنمدون هم ؤ، ئءدْ صبمه إلا 'كائن ^[j، العزيز 

أم.الهامداا الخامد الرماد بمنزلة وصاروا ماتوا قد ساكتون 
خمداوسمع كنمر النار: ررخمدت المحيهل(: )القاموس وفي 
،,٤١جمرها« يطفأ ولم ، لهبهامحكن وخمودا 
ماتتقعد: باب من خمودأ النار راخمدت المنير(: )المصباح وفي 

رْ،.جمرهارا وبقي لهبها مكن قيل: ، شيء منها يبق فلم 

TrY/Uالممالمط)١( 
 )Y( روحانمانيY/Yr .
 )٣(jU  )١٤٤؛/الرب)حمد .
. ٢٩٢ا/ ابد)حمد( القاموس )٤( 
, ١٨١\إ )حمد( المنير الممساح )٥( 



>مق-الأا,فيم  ١٤٠

لهبهامكن ; حموياحمدت وقد حامدة ررنار البلاغة(! )أساس وفي 
آ.ل حسيسها، وذهب 

الأتيةالمعاني يحمل الفعل)حمد( أن مر مما يتضح 
حمرها.يطفأ ولم لهبها مكن أي النار، حمدت يقال - ١ 
•سيء منها يبق ولم ماتت إذا النار، حمدت ت أيصا وقيل — ٢ 
حئا.لهم مع تفلا مكنوا إذا القوم، حمد •' ويقال — ٣ 
الهامد.الخامد الرماد بمنزلة وصاروا وماتوا سكتوا ت القوم وحمد — ٤ 

منها,أثر بقاء وعدم انطفاؤها فهو النار همود أما 
طفوءاطفئت ت همودا تهمد النار راوهمدت I العرب( )لسان في حاء 
•• • أثر لها يض فلم التة وذهت 

طفشتإذا همودا وهمدت ، لهبهامكن إذا ث النار حمدت ٠ الأصمعي 
الة«'".

أوالنار وطفوء الموت ررالهمود المحيهل(I )القاموس في وحاء 
حرارتها؛،ذهاب 

ذهبقعد! باب س همودا النار ررهمدت ! المنير( )المصباح في وحاء 
•رى نيءءر منها يبق ولم حرها 

منها!نواح عدة من أنب الهمود على الخمود واختيار 
فإن، حركتهم وانقهلاع سكونهم سرعة إلى إمارة ذلك في أن - ١ 

.٢٥٠)ص( اللاعن أساس )١( 
)همد(. ٤٤٨ززالمرب؛/)٢( 
.٣٤٨/١اسس(القاموس )٣( 
.،-i/Yالميرزيد( المباح )٤( 





أدب؛؛ارئادمؤ  ١٤٢
الخمودفأعهلى ، كالهمود أبما الموت ت الخمود معاني ومن — ٦ 
والكونالهلاك كمرعة الهمود يوليها لا أحرى معان مع الهمود معنى 

ساكنوأن الموت بعد البعث إلى الخفي والرمز ، الصيحة بعد 
•تحرق نار وحشمتهم بارد 

أعلم.واف أولى الخمود اختيار فكان 

دسثيزهملأ.هثن^؛٠٠^للأ'؛امأ؛ؤء يانبر عل'ألم-اقما حس/ة ثؤ 

منقطعاا حيت يكون حتى الإنسان يركب والغم ، الندم أشد الحسرة 
فاته.ما كدارك شيء فعل يستملح لا 

النائميبقى حتى الدم أشد ت ®الحسرة I العرب( )لسان في حاء 
فيه((منفعة لا الذي الدواب من كالحمير 

علىالدم كثرة من الإنسان يركس، أمر ®الحرة الزجاج; وفال 
حيزا،يبقى حتى له نهاية لا ما 

كأنعليه، والدم فات ما على الغم • الراغب قال ما على وءالمرة 
فرءلما تدارك عن إعياء أدركه أو دللث فرمحل من قواه عنه انحر المتحسر 
ْنه«ص

للحمرةنداء أنه الأقوال أشهر على اده ألبعل ينحسري ؤ ومعنى! 

 )١(jU  الرب )٢٦٢ه/)حر.
.U٣٣٢/الحط البحر )٢( 
روحاسنيمأ/آ.)٣( 



١٤٣ ٠٦٢سن سورة 

حضورك.وقت فهدا حرة يا أقبلى أى ، مجازا 
للحرةررنداء ه: ؤ ثحنتأ ؤ قوله: قى )الكشاف( فى حاء 
أنحقك الي أحوالك من فهذه حرة يا تعالي ت لها قيل كأنما عليهم، 

بأنأحقاء أنهم والمعنى: بالرمل، امتهزائهم حال وهي فيها تحفري 
متحسرهم أو المتلهفون، حالهم على ويتلهف المتصرون عليهم يتحسر 
الثقلين<امن والمؤ٠نين الملاذكة حهة من عليهم 

صنمايننا ألمأ ^،^'٦ تعالى! قوله النداء على الدلالة ويقوى 
ههآًكثةل نجدا١^،؛ئتحل مهميندعيأثناإلك>تشل.لاننئؤأ 

مؤئادعوأثؤيإهطهرمء. يمتإوئ وف لأمأمط ؤ وقوله* تالفر٠انت 
•ا_اا[.]الانشقاق: 

ياأو: ، واثبوراه: يقولوابأن للحضور مناداته الثبور دعاء ومعنى 
•وحينك وقتك فهدا ثبور يا احفر أي ، ثبوراه

الهلأكُ".وي: 
همأنفأوقعوا العباد أن بيان المقصود ولكن النداء حقيقة يقصد ولا 

عقلينامركبا الحرة منه تركبهم مخرجا منه تهليعون يلا عفليم أمر في 
فيفليس ، نفوسهم يملأ ما والندم الغم من وينالهم ، تفارقهم لا 

أملرائحة استرواح موصع فيها وليس ، والدم الكرب لغير مكان نفوسهم 
تفارقهملا منقهلعون نادمون متحسرون فهم فرج، نسمة م تتولا 

.الأبيين أبد والغم والدم الحسرة 

روح،  U٣٣٢/ المحيط المم ،  ٦٢/ ١٢٦^ \س واظر ،  ١٥٨٦/٢^!^ )١( 
المعاني

،٣٢٥/٣الكشاف انظر )٢(  روح، ؛؛ U/A،  ٤٨٥/٦المحيط المحر ، ٤٠١/٢
.٨١/٣،٢٤٤/١٨العانى



آلخخُاث.فيم  ١٤٤

عملوقد شخهس عن قولنا نظير وهو ، يصيبهم لما تفظينا لذلك وعبر 
مماويله يا ، حارته يا كبير؛ حسران منه ميلحقه أنه نعلم عملا 

.له واااسعفلاما يصيبه لما ا>استهفلاعا ذلك نقول ، ميحمل 

٠بهم المتهرئون بالرسل المكذبون هم والماد 
المتحسر؟ارمن ! الكبير( )التفسير في حاء 

■وجوم فيه نقول 

ذلكأن بيان المقصود إذ ، الحقيقة في أصلا متحسر لا ت )الأول( 
العذاب.تحقق عند الندامة تحققت حيث الحسرة محللب وقت 

الغرضكان إذا رأنا يرفض قد المفعول أن وهو ، لغوي بحث وههنا 
معطى،شيء هناك يكون ولا ويمنع( يعطي فلأيا )إن ت يقال ، به متعلق غير 

فيهنحن وما كثير، المفعول ورفض والإءهلاء، المنع له أن المقصود إذ 
غيرالمتحسر ذكر أن ذكرنا، ما فيه والوجه قليل، وهو الفاعل رفض 

الوقت.ذلك فى متحققة الحسرة أن المقصود ؤإنما ، مقصود 
للأمرتعغليما الاستعارة على اممه هو حسرة( )يا قائل أن I )الثاني( 

كالضحكاممه حق في وردت التي كالألفامحل يكون حيث له وتهويلا 
•والتمني والتعحهب والخر ان والن

أومتحسر القاتل أن ، ندامة ويا حسرة يا I قولنا معنى ليس نقول أو 
بيانفي تجوز إلى يحتاج ولا المدامة وقؤع عن مخبر أنه المعنى بل ، نادم 
فإنالداء في إلا حقيقته على به يخبر بل حسرة( )يا قال! تعالى كونه 

الإحثارا؛والمراد مجاز المداء 

،الماد ويل يا أي بمسنةعلآلإناؤه راءؤ ت كثير( ابن ير )نففي وجاء 

اكفرالكمرأما/أا-_*اا".:١( 



١ ٤٥ ٦۶يس سورة 

علىأشهم على العباد حرة يا أي لباده ١ عل ؤ.بمصمة ٠ قتادة وقال 
.، ل الله® حنب فى وفرطت الله أمر من ضيعت ما 

الأفهامإلى المتبادر للمقام الأوفق ررولعل المعاني(: )روح في وحاء 
فيه((ما البالغة من ففيه التحسر، منه يتاتى من كل حسرة نداء 

-K؛-أو- ألإ- 

والدم.الحرة مبب بيان وهدا 
رسوليسلم لم أنه والمعنى: الاستغراق، يفيد رسول( رمن قوله: 

•الاستهزاء من 

نبي(؟)من الزخرف؛ في وقال رسول( )من ههنا؛ قال ولم تقول؛ وقد 
فيه.وردت الذي الوطن ناسبت لففلة كل إن فنقول: 

قحفتن نمايلبهم آلأوين. ف، ى أرسلناين ذلإ' ؤ الزخرف في قال فقد 
[.v.n]الزخرف: إلا 

تفيدوهي خبرية هدْ )كم( فإن الكثير، يقيد أرسلنا( )كم فقوله: 
ييكل ولتس نبي رسول كل فإن الرسل، من أكثر والأبياء التكثتر، 
الخبرية.كم كلمة)نبي( فناسب رسولا، 
)كم(لففل الزخرف آية في تقدم اللا اكاويل(: )ملأك في حاء 

أومرسل يي من إليه يوحى من كله ذلك ناب للتكشر، وهي الخبرية، 
آ.ر لام® العليهم الصنفين يعم ما هنا فورد مرسل. غير نبي 

ضراينكورمآ/'يه.)١( 
روحالم>اتيمآأ/؛.)٢( 
• ٥٨٤آ/التأويل ملأك )٣، 



أديمح'الأا,فيسصأو؛ ٢  ١٤٦

العبادتقبل يأن المفروض إذ ، للاهتمام الفعل على )به( ومديم 
ولكنهمربهم من إليهم مرمل لأنه والإكرام والاستجابة بالطاعة رسولهم 
والسخرية.بالاستهزاء استقبلوه 

الادعائيللحصر التقديم هذا أن إلى المعاني( )روح صاحب وذهب 
للحصرعليه وقدم ، بيتهزئون متعلق رروربه( ت قال الفاصلة. لمراعاة أو 

الفواصل،؛لمراعاْ يكون أن وجوز ، الادعائي 
الحصر.محنى على يقتصر لا عامله على المحمول تقديم أن ومعلوم 

منذلك لغير التقديم يكون قد ولكن كثيرة فيه الحصر إرادة إن نعم 
[،١٦تعالى! كقوله وذللث، الاهتمام مواًلن 

بل، المجوم على يقتصر لا الاهتداء إذ ، الحصر يفيد لا هنا التقديم فإن 
ثنيأ0 ألأبج، ذ< 'عالمح،؛ قال كثيرة الاهتداء وسائل إن 

وّائلمن فدكر ، [ ١٥لاكءل: ه متدمحف لشظم وثثأد وأي، يا=ظم 
والسبللأ،.الجبالوالأنهار الاهتداء 

ويجوز، والاهتمام للعناية هو إنما ههنا التقديم أن نرى فيما والأظهر 
أعلم.وافه المعانى( )روح صاحب ذكرْ لما يكون أن أيصا 

م

^اآمإيالأتيثوث.ه
حبريةو)كم( ، فيتعفلوا الماضية للأمم إهلاكنا كثرة يعلموا ألم أي 

الأمة.وهو قرن جمع والقرون ، التكثير تفيد 
ائل:مالأية وفي 

روح)١( 
وأنامها(.تأليفها السبيت محاط)الجملة انظر )٢( 



١٤٧ ٠٠يس سورة 

َكمبهدقم أيلم ؤ ت قال آخر مكان وقي أزييأه ؤ قال: أنه - ١
[.٢٦]الجدة: ممكناه 

•نلهم( )من مكازآخر: في وقال )قبلهم( آ_وقالهها: 
فأفرد.قرن( )من آخر: مكان في وقال القرون( )من : ههناوقال ء ٣ 
القرون.على الفلرف فقدم القرون( من )قبلهم ت ههنا وقال - ٤ 

يرتنآهاكنا وئم ؤ فقال! الفلرف على القرون قدم آخر مكان وفي 
مل1م4من ^كاأمحزون ؤ وئالت ، [ ١٧]الإّماء: بمدمجه من آلسلن 
[.١٢-]يرض:

الأخلاق؟هدا ّر فما 

فنقول

ورألمتر( رألم ومعنى ، لهم( يسن رألم ؛ لهم( يهد )ألم معنى إن - ١ 
،بموطن تمر كل خص المران ولكن ، كير حد إلى متقاربان لك( يهد 
،هلْ )يس( آية وهما موطنين ش هدا نحو في الروية استعمل فقد 

ثلهرمن أندكا أرثنيأؤ' ؤ الأنعام: سورة في تعالى قوله الأخر والموش 
مديإياو->ثتاألأيهنز ٢٠٢٤٥وأرّثتاألت؛ رؤ غ ناؤ ألأرض مكقه>اؤ، ن رض 

٦[.]الأنعام: ءا-منه بمدهترزئا بن ؤأنشادا ذ.ؤبمإ-م ييز،؛تفهم  otلمزي 
سورةقي تعالى قوله وهما أيصا موطنين فى يهد( )ألم واستعمل 

قدتثؤن من ثلمهم ين س=كثا َمحر ثن بهي \jp غ الجدة؛ 
سورةفي وقوله ، [ ٢٦]الجدة: دمعويك.ه أفلا لاثت دللك ل إن سكنهم 

طه:

[.١٢٨]طه: لآولآه4 
الدنيويةالعقوبات ذكر سياق في الروية فحل يستعمل أنه والمادحفل 







آدخث؛الأافي٠  ١٥٠
هيتيئؤن أهد ؤأنفثم منه دأه=ئل ، JOيهء محثئج آتحثتين آمحس إل 

[.YU_Yn]الجدة: 

أكبرجدة الفي التهديد أن  Ijلأتفح الأسى سياق في نفلرنا ولو 
تمنها ، نواح حملة من وذلك )يس( في مما وأشد 
عليهايمرون أي ه مثاممهإ ق ت السجدة في قال أنه ء ١ 

للموعظةوأدعى التوعد على أدل وذلك ، ويبصرونها فيها ويمشون 
فيعميقة آثاوا يبعث فيها والمشي المهلكين اكن ميحول فإن ، والعثرة 
أوضح.أولئك كمصير مصيرهم بأن والتهديد ، النفس 
فيذلك مثل يقل ولم ه، لايث د;لك ؤإ0ؤا جدة؛ الفي قال - ٢ 

نصوا•

ألاأي تقرينالهم، أفلامممنىه ؤ ت بقوله بحدذللث، عقب أنه س ٣ 
•وأحبارهم؟ حديثهم يسمعون 

التقريع.في زيادة أهلأ_جمرونه ؤ بعدها! قال ثم _ ٤ 
الدنيافي العذاب يديقهم بأن الأية هذه قبل وتوعدهم تهددهم وقد ء ه 

يؤنأنمدف\ل)ثآة (لمداو_، مى ءؤولندئئهم : ؛قوله الآحرةءداب قبل 
•ريسا في ذلك مثل يقل ولم ، [٢١]المجدة:رجعورك<ه 

إحراجمن ريس، سورة في عليهم ونعمه الله رحمة آثار من ذكر - ٦ 
،جدة المحورة في يذكره لم ما العيون وتفجير الجنات ؤإنشاء الحبوب 

•والناس الأنعام منه يأكل الذي الزيع إحراج إلا السجدة في يذكر لم فإنه 
مماأمحي والتوعد التهديد على يدل السجدة في والسياق المقام فآكان 

فيقبلهم، ورص ، ريس، في يرقهم، فجاء ، ريس، سورة في هو 
المحدة.



يسسوره 

ءؤI )»؛_( مورة في تعالى قوله ذلك ونحو 
ij ٣[ لءس؛ تام_ايم ح؛0 ؛؛.

بملثاض أثد هم من نن ثلمهم أشكنا ذلإ ؤ ! )ق( سورة في وقوله 
[.٣٦ت ]ق محيمزه من ؤاآلقدهل تقؤأ 

ثل4اه.ؤ في)ق(: وقال ثنَذلهمه، ؤ )ص(: في فقال 
الخوعدأن يضح الأتن من كل فيه وردت الذي السياق في الفلر ومن 
قالأن على يزد لم )ق( في فإنه ، )ق( في مما أشد )ص( في والتهديد 

ؤهوآلنمع أوأنز هلب لإ َ؛ا0 لس إدُ؛ًقثئ ؤ، إدا ؤ الأية! هذ>ه بعد 
•الأجرة في الحشر إلى ثم ، أمرآحر إل انتقل ثم ، س ت ك ثهاه 
توعدهحموجبات من ذكر فقد ، يختلف السياق فإن )ص( في وأما 

ثتدرنمم-؛آءم أن محؤدوأ ؤ ت الأية هذه بعد قال فقد ، )ق( في يذكرْ لم ما 
0وق لئ ^١ وتثء< كداب شتر قدا الكفثون هاد 

قماسمننآ^١ يمإدؤ كيء ^١ إة ءاإهسمح أي،أمثؤإؤآصهقأهف نيم آلملأ ؤأيهللمل 
لنج،دي، 1،ئف، م بد ييأ بن ٥،^آلدكر أحنمح،.أءنيئ إلا كدآ إذ آلآ:ْرأ آلملإ 

أ-خ[.لثايذوؤإممواد،ه]صت 
كذاب،.ساحر هذا : قالواأنهم ذكر فقد - ١ 
بذلك.وتواصوا الآلهة نمرة على الملأ وتحاهد — ٢ 
٠وكذب، احتلاق هو إنما الرسول ؛4 أتى ما إن وقالوا — ٣ 
.بينهم من الذكر عليه ينزل كيف وعموا - ٤ 

ءثتأأنجمحهمنمرمههمممادؤ قال أن على )ق( في يزد لم حين في 
ئدايتناهؤ I بقولهم البعث واستبعدوا ، ٢[ ت ]ق، 

والمواجهة.الخصومة تلك، مثل فيها وليس ، ٣[ ت ]ق، ميده داإك،رؤع نايا 



أمحُالأإفي٢  ١٥٢

ؤَل٥يدؤبجأعيام،4بقوله؛ بالعذاب توعدهم فقد ذلك على وعلاوة 
ومحيدوقونه.يعد يذوقوه لم أي ، ٨[ ]ص: 

لهامنما ؤيؤد؛ إلاصيحة وماتفلرهيؤؤ، ءؤ بقوله! أحرى مرة تهددهم ثم 

)ص(في الرسول من الكفار موقف فإن ، واصح المقامين بين فالفرق 
وقال، قبلهم( )من •' )ص( في فقال ، أثل لهم وتوعده تهديده وكان أشد 

رقبلهم(.في)ق(:
•^ش=ضاثلهمهوؤينمحمه • قوله بين الفرق فانفح 
إلىإصافة ريس( سورة في )قبلهم( قوله: حنن أحر أمر وهناك 

ليدلوذلك ءؤأمألمإي٢لأتيعوثه الأية: حتام في قال أنه وهو ، ذكرناه ما 
وابتعدبالفناء عهدها تهئاول ؤإن الدنيا إلى ترجع لا الأمم أن على 

ذلكوليس ، الدنياإلى تعود لا حميحها الهالكة الأمم وأن ، زمانها
أولمند وأهلكت أبيدت أمة ترجع لم فانه منهم، قريب زمنه بما مختصا 

ربهاسيجمعها ؤإنما المتقبل، في إليها ترجع ولن الأن، إلى الدنيا 
محنابتداء الأمم جمح ليشمل )من( حيف إلى أدعى وهدا إليه. ويرجعها 

.الدنياأول 

فدلكعنها تاحيرْ أو )القرون( على )قبلهم( الغلرف تقديم وأما - ٣ 
مثلا:فيقول )قبلهم( قدم المشركين تهديد أراد إذا فانه القحد، يحب 

وئزاسكناؤ مثلا فيقول الفلرف على القرون قدم ذلك يرد لم وإن . 4 همن 
عءين أكرون منك، وه ءؤ أو ، [ ١٧: ]١لإسراء 4 مج بمد من آلمؤن مك 

[.١٣ثناخلاويأ4]يرض: 
،تهديدهم يعني إليهم اساف الزمن وهو بهم يتعلق ما فتقديم 



١٥٣ ٠٠يس سورة 

فيهتقدم التهديد بقصد ورد ما وكل ذاك. يفيد لا فإنه تاحيرْ بخلاف 
تنثلمهم ين أهلخ=قنا ' إللم بهد أؤت؛ ؤ قوله: نحو القرون على الظرف 

أمماقصن هم همن تن ملهم وؤ ؤ وقوله• ، [ ٢٦لال~جدة؛ الق/محنه 
الكريم.القرآن من مواطن ثمانية في وذلك ، [ ٧٤ل*ر>م: 

وهما:موطنن في )نلهم( الفلرف على القرون وقدم 
.[  ١٧]الإسراء: بمد يف سكنايى"١^؛؛ وئم ؤ تحالى؛ قوله 

[.١٣]يونس: ^ةمداْللثوأه ؤ ت وقوله 
الموطنفليس ه مج بمد مئ آلمون يى أهدكنا ذلإ' ؤ ت تعالى قوله أما 
،القرون من نوح بعد من على الكلام ؤإنما ، الرسول لقوم تهديد موطن 

ززوي عثنا ينيل صل؛قا وش شف :مثلى ٩ آنندئ ش ؤ تعالى؛ قال 
أمداهمأ ّإإلث أف نإدآأردآ . دبموأ؛ُ كمك حئ معييثن َة وما لمئ ؤزر وإزرْ 

مهامالئلاهث ■؛٠^١ مبدآذاحل4 .ض\.شَكايى همادهءي) إدم-ب قىِ؛رؤث مج 
تاوسائ آربي-رء د أيا ومذ ثد-"حودإ. ميمما بمشها جهم جعنا؛> ثم ممد لئن 

.٢[ ٠ - ١ ٥ ]الإّراء: ر؛شئوئله وماَكائعهلاء 
,خاصة الرسول لقوم تهديد مقام المقام فليس 
تهديداليس فهو ؤ : ، Oyوأما 

ؤلثدءؤ تعالى! قال • ذلك في المقام أو السياق ليس أنه كما ، أيصا لهم 
يجنثاكا5الأؤف(

كثيبمدهم ئ آ'لأةنجا ؤا •غائقما ءنلإ م آلامخ. آلموم مف َؤدأإلئ 
[.١ ٤ -  ١٣]يونس: ممسلو04 

ثمؤ I تعالى قوله بالإهلأك تهديد مقام ليس المقام أن على ويدل 



٢ ١٠٤

جمالهمش سم 
إهلاكهم.في لا بعدهم من حلاف 

الفرق.فاتضح 
لغرضيكون إنما ذلك فان )كم( بعد وجمعها القرون إفراد وأما — ٤ 

لأيأو حالاته من حالة أو المهلك القرن صفة ذكر يريد كان إذا يفرد فإنه 
السياق.يقتضيه احر سبب 

أو، العموم على المجمؤع ذكر يريد ؤإنما ذلك يرد لم إذا ويجمع 
سببلأي أو ويجمعها ريها مّتحتيها المهلكة القرون هذه أن يئن أن يريد 
السياق.يقتضيه آخر 

ينما آ'لأرص ؤ مككه؛( رن نن منير من ١^١ لإ ازروأ تعار: مال 
ظه^همير ين ءرى آلأيهر وجعلنا ندد١ر١ ي آلثمآء وأرسلنا و دع 

٦[.]الأنعام; وأضاظمنسجزداءمنه 
بقوله:أهاوكه الذي القرن صفة فهوذكر 

لكم,نمكن لم مجا الأرض في مكناهم - ١ 
*مدرارا عليهم ماء الأرملنا — ٢ 
•تحتهم من تجرى الأنهار وجعلنا - ٣ 

بعدهوأنشأ قرئا فأهللث، ، آخرين قرئا بعدم أنشأ أنه ذلك يعد ذكر ثم 
•آخر قريا 

[.٧٤أمماورءياه و'قال•"
منذلنا.وأحن أثائا أحن بأنه المهلك القرن فوصف 
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ؤ،ثمنأ بملثا ميم أند ٠^؛ من نن ملهم آ،شكنا ثنحر ؤ )ق(: في وقال 
.[ ٣٦]ق: آل-كدنيسمحمره 

وأنهمالرسول زمن في الكفرة من بطشا أشد بأنهم القرن صفة فذكر 
•البلاد في نقبوا 

هتام حثئ تادؤإ من نن ميهم ثن 1هثكا كن ؤ ت )ص( قي وقال 
.وامحتغاثواوصرخوا وصاحوا فجأروا أي ، ٣[ زص؛ 

الإهلاك.عند هدْ حاكهم فذكر 
حميعأ.المهلكين شأن هذا كان ريما ت تقول وقد 

في)يس( محورة في تعالى محوله بدليل كذلك كلهم ليسوا ت فنقول 
•إن'؛انتإلأءن٠ثؤبجدةمحإذاهمحنمدؤزه ؤ • القرية أصحاب 
يذيتيم تجس ثنن'يو لألكنائلهرين وقم ؤ مريم: آخرمحورة في وقال 

•[ ٩٨]•ريم؛ رقه ينح ؤ أم 
إند=تف>لمنؤ الأية! هذه قبل قال أنه ذلك ، الإفراد يقتضي والسياق 

يكلهمئدا. وعدهم أحصنم كذ . أؤس'تد١ إلاءاف، آيثثؤزت ق، 
•[ ٩٥-  ٩٣تميمت يده 

منكل أحصى سبحانه أنه ذكر فقد ، الإفراد في السياق أن ترى فأنت 
منهمواحد كل ؤإن ، عدا وعدهم واحدا واحدا والأرصى السماوات في 

.فردا القيامة يوم ستأتيه 
أعالم.واف ، لذلك القرن فأفرد ، الإفراد ذلك فناب 

الإي وم المحن نث هتهم  ١١٥^َةن بثثأ أؤ ؤ ت قال حين في 
[.٣١وص:قأثرث4 

قتنقؤن آلمثون نن متهم ين أهلء=طنا م ثم بهد أولم ؤ وقال: 



آمح؛الئافيءفاص}. ٢  ١٥٦
[.٢٦ت لالسجاوة ^<لآثتأفلأدصعويك\ه 

ذألكفا با سحكيم ؤا بمثمحن آلمقن ئن لتهم ؛؛، ۵٥١َكم لهم ت،د أملم ؤ وقال• 
[.١٢٨نطه: 

١٥٠بمادهء•ذملب قمحاإر؛ث مج بمد ين آلمين منى أئوكن1 دلإ. ؤ ت وقال 
[.١٧]الأمناء:يءه 

منهاأومجموعة منها قرن تخصيص دون من العموم على القرون فدكر 
بامرممن•

ناحية.من هدا 

الأحرة؛ذكر مقام في مجموعة القرون يذكر قد أنه أحرى ناحية ومن 
يؤأكرلهلكناأؤ ؤ ت )يس( محورة فى فقال ويجمعها كلها محيحييها لأنه 

^لأهئنسثاؤعثذامحثو0ه.
سبحانه.لديه ويحضرها كلها سيجمعها أنه فدكر 

يماآكانثة بحم يّهم ينيل هو يبما إف ؤ ت الجدة محورة في وقال 
آلثثدنمن دلهم ين ^^١ ٤٥' إلئ م أند ٠ محوي فه حفامأ 
٠ه يمعؤيك^• لفلا لاثت، ذ؛للتم، ق إن مس4د^نهم ق يمسؤن 

.القيامة يوم بينهم يفصل أنه محبحانه فذكر 
صتكامعلثه ئ/ ؤأ ذء=قربم ءن أعق، وس ؤ I هله محورة في وقال 
.يمز كث همهد آع،ئ ِلن تت هال . أص 'أكبمتثؤ يرمَ وءئقثْ 

تينمحلم مف من نجني جثلك ننئ آيرم ^؛٥؛، مناما ءادتنا أتتك هاو 
٢^؛؛مف تنهم أهلكنا َكم ثزإ نهد ^ ٠٥١ ؤأبئ لثد لآخرِْ ٢ ونمداب رم، ثاثت 

.لآفىذهمحلآلإآه،ه 
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ذكرساق فى الايات هذه قى مجموعة القرون ذكر أنه ترى فأنت 
الاخرة.

تتعالى قوله نحو وذلك آخر لأمر الجمع يمتضي السياق يكون أو 

كثرةبيان أراد وقد ، لها وصف دون من القرون ذكر أنه ترى فأنت 
إشارةمن يخل لم السياق إن ثم • نهمح بعد من المتهلاولة المهلكة القرون 

Iالأية هازه بعد حاء ففد ، الأحرة إلى 
لإ-جهمجعنا مر زبد لص يساء ما مها ئأ عجدا آلع_احلأ يرد َكاف ش ؤ 

لأؤأتكموَن محبمو ممها ثا ومي آُفحره د ن رمن ذإ-~مو)\. مدمو>ا بمث-ها 

ؤأكتدرحتب آكأر محلاحتأ بمي عق بمثئم هقلمثا كف آثلز محئيئل. رممف 
.٢[ .١  ١٨]الإمراء: يِيلأه 

بينهماالتفريق في كافيتان والإفراد الجمع صيغتي إن ت تقول وقد 
الإطالة.هذه إلى حاجة ولا 

مطربتسويد نا أنفنكلف لم الخبرية ركم( بعد ورودهما لولا ت فنقول 
يدلوإنما ، الواحد على يدل لا الخبرية )كم( بعد المفرد ولكن واحد، 

رحلاأكرمت أنك على يدل لا أكرمت( رص )كم فقولك: ، الكثرةعلى 
الجمعدالأعلى ههنا المفرد دكان ، المثير إكرام على يدل وإنما واحدا 

•أعلم والله ، بينهما التفريق فاقتضى 

إليهم؟يرجعون لا أنهم يروا ألم ت والمعنى 



؛دبلإ'الثإفيءئ(صهإوامؤ  ١٥٨
يرجعونلا أي الاختصاص، لإرادة )إليهم( والمجرور الجار وقدم 

ذلكوأكد الموت. بعد والصاة الحشر إر إلماح وفيه ، إلينا بل إليهم 
صمناالحشر أست فقد ه محم-رؤز؛ لرينا آُيع لما َ،ل ؤإن ؤ ٠ يعدها يالأيه 

يحدها.الأية في بدلك وصرح ، والمجرور الجار بتقديم 
ثانيةمرة الدنيا إلى الرحؤع أن على للدلالة )لم( دون )لا( — ؛ ونفى 

)لم(ي نفاه ولو ، المتقل في ولا المحاطين زمن في لا أصلا يكون لا 
.المستقبل دون اّصي في الرحؤع نفى لكان 

راجعونكلهم ألهم ذكر الدنيا إلى لهم رجعة لا اJهلتكين أن ن ت٧ 
وعاقبهالدنيا في اممه أهلكه من أن على تنبيه الأية وفى • لديه محضرون إليه 

ويحاقثه.ويحاسبه إليه سيرجعه بل سدى يتركه لا 

اضأهاوكه من ليس أنه بين الإهلاك بين »u الكبير(; )ض في حاء 
ا؛وعقاب وحبس وحاب جمع بعدم بل ، تركه 

)إلا(.بمعنى و)ّ( نافية، و)إذ( 
)كل(بمعنى ههنا )جميع( وليت ، )جميع( وخبره مبتدأ، و)كل( 

المفعول.اسم بمعنى فعيل فهي )مجموعون( ههنا )جمح( معنى ؤإنما 
بمعنىتكون محي و)جميع( محضرون. مجموعون كلهم أن والمنى 

مجتمعونأي جميع قوم تقول! ، مجتمعين وبمعنى ، مجموعين 
أيجميع( و)ن*حن ، مجتمعون الهللأب أي ج»ِح( )الطلاب I وتقول 

.٦٤/٢٦الفيراعير)١( 
.٩٤٠٤! العرب)جمع( لمان انظر )٢( 
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تام.كلام فهدا ، مجتمعون 

بجميع،)كل( عن أحبر كيف ت قلك ءافإو )الكشاف(; في حاء 
واحد؟ومعناهما 

منهمينفلت لا وأن الإحامحلة معنى يفيد كلأ؛ لأن بواحد؛ ليس قلت; 
أحد.

فحيلوالجمح; يجمعهم، المحشر وأن الأحتماع، معناه والجمح 
را،.وحازاحمينا،؛ حميع، حي يقال; مفعول، بمعنى 

ظرفو)لدينا( للحساب، محضرون أنهم )محضرون( _ والمقصود؛
لديهالإحضار أن بمعنى الحصر، لإفادة )محضرون( متعلقه على قدم 

ؤءاغبقوله: في والمجرور الجار تقديم ظر وهو • غثرْ لدى ولمس 
لأنحمث4•

ويمحالمعنى، على )حميع( ل نعت أو ثان حبر إما محم>/وثه وؤ 
قالكما محضر( لدينا حميع لما كل )ؤإل فيقال؛ اللففل على حملا إفرادْ 

.[ ٤٤]١^: محموؤ0محيعصثه ؤ تعالى؛ 
فياللففل على وحمل )يس( في المعنى على حمل ولم تقول: وقد 
القمر؟

يجمعأن ناسب )يس( في الكثيرة المهلكة القرون ذكر لما فنقول; 
)محضرون(.فيقول; 

كماجموعا وليس واحد جمع أو واحد فريق فإنهم القمر سورة فى أما 
ذلكفناسب ، [ ٤٥]القمر: قثثه ؤيفد، لمحتع ؤ بعدها؛ تعالى فال 

الإفراد.

.٦ ! ٦٢انعاني روح وانظر  T٥٨٧/ الكشاف )١( 



آدثمحالئ!في^ئ(سصوا  ١٠٠ ٦ ٠
لكلوليس كله للجمع أو كله للفريق وصف هو إنما الانتصار إن ثم 

أوانتصرنا( )نحن I المنتصر الجيش أو المنتصر الفريق فيقول قرئ• 
وصففالنصر انتصرت. أنا I الجندي يقول ولا انتصرا. )جيشنا 

أوللفريق وصف لأنه الوصف فوحد ، ة حل. على فرد لكل لا للمجمؤع 
فإنافه أمام للحساب الإحضار بخلاف واحدا. واحدا لأفراده لا للجمع 

ءايهؤكلهم ؤ ت تعالى قال كما للحساب ويمثل ربه أمام سيحضر فرد كل 
ؤأحرى جهة من )يس( في الجمع فناسب ، [ ٩٥]مريم: يرمآك؛ننؤثنيا4 

هحؤ.دية إيتع ؤؤإدا ت الشعراء سورة في إذن قال ولم تقول؛ وقد 
يفرد؟ولم فجمع ، [ ٥٦لالث.عراءت 

تعالى؛قال ، السياق عليه ويدلل سب من لأكثر ذلك أن والجواب؛ 
كاُهئوث.وؤ؛مثا . فياو0 كززمه ؛ ٠٥٥إن حيمتف. ألتزن ؤ، ايبمل مؤ 

مآه_آه[.]اكعراء: وؤايغخغ.ئأه 
الماسيحشرون أناسا المتعددة المدائن في أرسل فرعون فان 

جمعلا متعل.دة جمؤع فهم المذكور، فرعون قرار يلغونهم ويجمعونهم 
٠جهة من الجمع فناب ، واحل. 

يجعلأن يرد لم لأنه حاذر( لجمع )ؤإنا يقل؛ لم أحرى جهة ومن 
فكلفرد، لكل وصفا يجعله أن أراد بل العموم، على الفريق وصما الحذ.ر 

الذيمنتصر( جمع )نحن مثل ليس فهو ، حاذراكون أن ينبغي بعينه فرد 
المجمؤع.في فرد كل وصف، هذ.ا فان ، الأفراد وصم، لا الجمع هوومفط 

ههنا.الجمع فناسي، 
١أعلم والله ، مكانه ش هوأنس، تعبير كل أن فاتضح 

هص أو 



يسسورة 

يأًكوث.شنه ظ  ١٣٠ؤأيتا ثبنيا -أاوثه ثأألاكس ؤن؛اق 
*^iii  منثأيظأؤأ ير،آدمحن. فبما وثميا يأنف تجّز تن جننت فها
حقلهاشمحقثيق.سضأس-غاى٦^٤٤ أملأ أدبهم ءمحته ومأ مِء 

بمنين.بم
ؤنأ0َةلثاؤحتحال: قوله وهى السامة الأية فى الحشر ذكر لما 

بمقدورهذلك أن وعلى وقوعه إمكان على الدليل ذكر ه لخننثحأ ليئنا 
فيهاوالجتان الحب ؤإحراج الميتة الأرض بإحياء فاستدل ، مسحانه

والدلل،العلأمة الآدة ومعنى ^اآيئبيثا4 ت فقال 
•الأحرة في الموتى إحياء على دليلا الميتة الأرض إحياء فجعل 

دلائلفيها وإنما ، الموتى إحياء على الأية بهده الاستدلال يقتصر ولا 
حملةفذكر ، ورحمتهالبالغة وقدرته الله توحيد منها أحرى، أمور على 

شم.نعمه من 

ائل:موفيه ررءؤوءايةمحأأمحكسهت ت الكبير( في)التفسير حاء 
قبله؟.بما هذا تعلق وجه ما ت الأولى، )المسالة 

•وجهين من قبله لما مناسب نقول؛ 

إلىإنارة ذلك كان جميع( U كل )ؤإن قال U أنه )أحدجما(: 
ؤإصرارهمواستبعادهم لإنكارهم قعلنا إمكانه على يدل ما فذكر الحشر، 

ؤوءايهمأمحسآوهوبجا4كذلكتجيالوتى.فقالت وءنادهم، 
وكانالكذبين ؤإهلأك المرملين حال ذكر U أنه )وىن؛هما(: 

مكانهملكونها بالأرض وبدأ ، عليه يدل ما ذكر ، التوحيد شغلهم 
٠• ٠ والكون الحركة عند لهم مفارقة لا 

لهمآية ت يقول كأنه التحم، تعدد فيه فلأن التوحيد إلى بة يالموأما 



آدثقالأ،في٠  ١٦٢
والأمرؤإمكانهم تحريكهم فيه الذي ومهدهم ملكنهم فإنها الأرض، 

تكنلم أو ميتة كانت وسواء ، ؤإمكانهم وحولهم عنده الذي الضروري 
نعمة.فهي مها لهم لابد لهم مأكان فهي 

•وأنزْ أحن مير فإنها ثانية نعمة تخفر بحيث إحياؤها نم 
•• • مكانهم في يصير قوتهم فإن ثالثة نعمة منها الحب إحراج ثم 
كلفي الحب تنبت الأرض لأن رابحة نعمة فيها الجنات جعل ثم 

,وجودا الحب بعد فتكون الثمار منها وخذ بحث الأشجار وأما ، منة 
كانولو بالحصول، الاعتماد لهم ليحصل العيون محن فيها فجرنا ثم 
المطريقع وأين تغرس أين يعلم لم ولكن لحمل، الماء من ماؤها 
القهلر.وينزل 

قوله:لأن وذلك مفيد؛ ذلك كل الموتى إحياء إلى ية ويالن
،منهبد لا الذي الضروري الأمر إلى كالإنارة ثاه نثا ءننأآ وؤ 

يكنلم إن الذي إليه المحتاج كالأمر ه شن فيها ةثثث1 ؤ وقوله: 
الحال.مختل يبقى لكنه عنه الإنسان يغن لا 

تكنلم إن التي الزينة إلى إشارة المحاه ين فها يثميا ؤ وقوله؛ 
أحسنعلى يكون لا لكنه الحاجة ورطة في يبقى ولا الإنسان تغن لا 

مايبني'اأه•
وحدهمتخصهم لا أنها ْع لهم الأية فجعل لئأ4 ^١^ ؛ؤ قال: لقد 

يعدالحياة يذكرون لأنهم وذلك الله؛ حالق س العقلاء لعموم آية هي يل 
علىيدل بما فحاجهم بالتوحيد، يقرون لا مشركون ولأنهم الموت، 

•التوحيد على يدل وبما الموتى إحياء 

١٨٦.٦0سص٦yإ)١( 



١ ٦٣ ١٢بس سورة 

حيثبهم حممها فلم مطالثا آية ؛)الأرض الكبير(: ير )التففي حاء 
ؤن:اقالإ؛ا؟ئال: 

منوأما ، الوجوه بأيير الشيء يعرف لم لمن وتعري تعدد الأية نقول! 
را،•دلل٠٠ يدكرله لا الرؤية بملريق الشيء عرف 

إنكارفي مجراهم يجرى ومن ءكة أهل على يعود )لهم( في والضمير 
اسرص

)والأرضيقل ولم الأرض وهي المتدأ على الخبر وهي )آية( وفدم 
وليسفدرته على الدالة العلامات على التكلأم لأن وذلك لهم( آية الميتة 

علىدلائل والقمر والشمس والمهار الليل ماق وقد الأرض. على الكلام 
لهموءاثذ ٠ ٠ • أرؤض م ٠^^٠١^ ت فال ولدا لذاتها وليس قدرته 

علىقم^للدلالة فقال!والمجرور الجار على الأية قدم إنه ثم 
فقال:والمجرور الجار مدم ولو وحدهم، تخصهم لا ولكنها لهم آية ألها 

دونلهم بألها الأية تخصيص يعني ذلك لكان آية( الميتة الأرض )ولهم 
فيفالممديم بهم. خاصة آية وليت للجميع آية ألها حين في غيرهم، 
يائةآستعالى!نحوقوله وذلك التخصيص يفيد ما أكثر نحوهذا 

بهمخاصة آية لألها )آية( على )لكم( فقدم ، [ ٧٣]الأعراف; ه لا==قلمءاثه 
غيرهم•دون 

الجارفقدم ، [ ٤١ءمران: ل1ل ه ءابه لإ أحعل ؤرن« ت قوله ونحوه 
غيره.دون به خاصة محللبآية لأنه والمجرور 

اعيرآأ/ه^التمر )١( 
/XT٦العاني روح ،  U٣٣٤/ الحط البحر )٢( 



؛مح؛اث,في٠، ١٦٤
ومستقرهممكنهم لأنها الأرصى يذكر وبدأ 

ؤنغ ؤ
وهم، البشر ياكله ما أهم وهو وقوته الإنسان هلعام لأنه بالحب بدأ 

الناس.هالك الحب فقد ؤإذا ، جياع دونه من 

ولبيان، لأهميته )يأكلون( الفعل عالي )منه( والمجرور الجار وقدم 
أحلمن وهو ، حب دون من قوت يكون ولا ، منه يأكلون إنما البشر أن 

منه.إلا يكون لا الأكل وكأن العم، 
علىللدلالة الفلرف بتقديم يأدكلور؛ه ثمنه ارءؤ I )الكشاف( في جاء 

منهبالارتزاق ويقوم العيش معفلم به يتعلق الذي الشيء هو الحب أن 
الهلاكحاء فقد ؤإذا ، الضر ووصع المحتل حاء قل وإذا ، الإنس صلاح 

.ونزلالبلأء«لآ،

،إياه إحراجنا بعد الحب من أي را)فمنه( I المعاني( )روح في وجاء 
والجار، تبعيضية أو ، ابتدائية و)من( ، المسبب على داحلة والفاء 

الحبأن على للدلالة والتقديم )يأكلون( ت تعالى بقوله متعلق والمجرور 
حتىبه للاهتمام الحمر إبهام من ذلك في لما به ويحاش يوكل ما محفلم 

مأكولغيرْ«ص.لا كأنه 

U/؛rTالحط البحر انظر )١( 
.٥٨٧الكشاف؟/)٢( 

)٣(



يسسوره 

.ألميؤن ين فبما ^٠٠^١ ؤأعف تجخم؛ ين جكت بها يعلنا وؤ 

،والأعناب النخيل من الجنات ذكر — الأهم وهو - الحب ذكر أن بعد 
الناس.طعام إلى ية بالنالحب دون وهما 

قالوليلك ، الثمر وليس الشجر هما والأعناب بالنخيل والمقصود 
قوله!إن ثم منه(. )ليأكلوا ت يقل ولم بعد• فيما 

أيصا.ذلك على يدل )حنات( 

النخلةقواي. فإن ، منها أفضل لأنها العشب على النخيل شجرة وقدم 
؛النخالةالعنب شجرة تقاس ولا فائدة. س منها جزء أي يخلو ولا كثيرة 

نمرها.بخلاف الفائدة صئيلة العنب فشجرة ، المائدة حيث من 

يدكرلم الفواكه اض ذكر اض الواضع )رقى الكثير(: )الضير في حاء 
بلففلالعنب يذكر ولم النخالة، وهى شجرته بلفغل ذكرءآ ]بل التمر 

لأنوذلك الكرم؛ يذكر ولم والأعناب، العنب بلففل ذكره بل شجرته 
إلىية بالنوالنخل ، الفائدةقليلة حقيرة ثمرته إلى بالنسبة شجرته العنب 
يتخذمنها الفلروف س كثيرا فإن الجدوى. كثيرة القدر حليلة عظيمة يمرنه 

لمنها" الأعجب هو ما منها فاختار بالحيوان شبه ولها ينضر وبلحائها 
القرأنس آحر موطن في النخل على العنب قدم ولكنه ت تقول وقد 

سثاآوآثننا.يمتعالى؛ قوله وهو الكريم 
عوؤوحدآيذ وعئلأ. ورتوك ومحتا. وبمآ ذا. ٥^١ ثما.ةأتقا آلارص ثسا 

]همس:نونثنوه 

الساق.يقتضيهأ زيادة )١( 
.٦٧التمر١^٦٢;)٢( 



ادبث؛'الئافيءؤ ١  ٦٦
•موطنين قي إلا القرآن في الخل على العنب يتقدم لم ت فقول 

.هذه عبى ايات فى أحدهما؛ 
قلإألأيًبا وف ؤ I تعالى قوله وهو الرعد سورة في الأحر! والموطن 

ثحدخ تق بماي وعثر صطؤإن محمحل ومتع أعف نى رحثمئ متجتمخس 
٤[.]الرعد: سمتاعق 

إكألإشتن سلر Y قال؛ فقد ، الأطعمة فيها ذكر فإنه عبس آيات أما 
فانهالنخل أما والزيتون. والعنب الحب فدكر منها عددا ذكر م ث، 

المذكورأن حين في ، التمر تحمل الني للشجرة اسم هو وإنما بهلعام ليس 
النخلأما ، طعام والحب ، ثمر والزيتون العنب من فكل الثمر• هو قبلها 
وأحرالأطعمة قدم ه طثامي2 إق آلإذش ءقثلر ؤ قال؛ فلما ، شجر فهو 

وءئلأ.وثدتيئمماه.ؤ فقال؛ الحدائق بجنب المخل جعل ولذا ، الشجر 
ناحية.من هذا 

أكثرفالحب ، الكثرة يحب المذكورات رتب أنه أحرى ناحية ومن 
الحبمن أقل وهو العنب ثم ، العالم في ؤإنتاجا وجودا المذكورات 

فيؤإنتاجه كبيرا تثايئا متباينة أجواء في ينبت العتب إن الزيتون. من وأكثر 
الزيتون.إنتاج أصحاف العالم 

•العنب من أقل وص الزيتون ذم ثم 
وص، الزيتون من بكير أقل العالم في محإنتاجه ، أقل وص الخل ثم 

•الزيتون انتشار الأرض في مئتشزا وليس خاصة أجواء في إلا يثمر لا 
الحالم.في كثرتها بحب الأطعمة فرتب 

،الأكل في واختلافه البات من المتجاور فيها ذكر فانه الرعد آية أما 
الصنوانالخل وهو المتجاور أقرب إلى انتهى ثم الأعتاب بجنات فبدأ 



١٦٧ ٠١٠يس سوره 

•متجاورن كل من وهوأقرب واحد أصله الذي 
هوما ذكر ثم ، اتين البمن متجاورة قطع وهي الأعناب بجنات فبدأ 

المتقاربة.الحقول أو الواحد الحقل في الرؤع وهو تجاوزا أقرب 
حقلفي كان إذا فإنه ، العنب أشجار من بعضه إلى أقرب والريع 

ثممتجاورة. كانت ؤإن المتعددة الجنات من بعضه إلى أقرب فهو واحد 
الفاكهةأشجار إن إذ ، الكرم أشجار من أختها إلى أقرب الريع نبة إن 

إلىيحتاج لا والزرع ، ويحس لمرها لتكثر بعضها عن شاعد أن ينثغي 
المسافات.من الشجر إليه يحتاج ما مثل 

إذ، شيء كل من أقرب وهو ، وغترْ الصنوان النخل إلى انتهى ثم 
المتحديةائل القوهي ، واحد أصل من يخرج الذي النخل هو • الصنوان 

فهي، بعضهاإلى شيء كل س أقرب وهدم النخلة، أصل من تخرج اش 
.تجاوزا الذكورات أقرب 

التيالأشجار إلى وانتهى بالجنات فبدأ ، التجاور بحب فرتبها 
واحدة.نخلة من تخرج الش اتل القوهي واحد أصل من تخرج 

المياق.يقتضيه ما بحب التقديم فكان 
ؤِلتأءكاإينت الثمر في وقال ه يألكؤن ت الحب في وقال 

الدوامعلى الحب من يأكلون الناس أن ذلك ؛ التعليل لأم بذكر ه ئنهآ 
منهايأكلون لا فهم كيلك فلت الفاكهة أما ذلك. على مستمرون وهم 
بوصهملتس الناس من كمحرا إن ثم • أوانها في يأكلونها الدوام على 

علىمستمرون هم ما بين ففرق متباعدة. أوقات في إلا الفاكهة يأكلوا أن 
أكلهوئليسكدلك.

فقال!مباشرة الحب ذكر بعد الأكل ذكر لماذا أنه وهو مزال وهناك 
بحدما إلى الثمار عن الأكل وأحر ، ه يألكؤف دمنه حثا  ١٣٠مجئا ألؤ 



آلمحثالث1في^^ا(وأهإوا مؤ  ١٦٨
ويعلناءؤ فقال! مباشرة الجنات ذكر بعل يجعلها ولم العيون تفجير ذكر 

الجارة،والأنهار العيون إلى يحتاج لا الحب أن ذلاكا محبب إن محيل; 
ماءإلى تحتاج فإنها الجنات بخلاف السحاب، ماء يكفيه قد ؤإنما 

فحاجة، والأنهار والأبار العيون من يكون وذلك ، لسقيهامستديم 
أوفالعيون ، الحب حاجة من أكثر المستديم والماء العيون إلى الجنات 

هيامها.مبدأ وهو ، الجنات لقيام الأول الشرحل هو مقامها قام ما 
بقوله:الانتفاع على التنبيه أحر ارلم الكبير(: )التفسير في حاء 

فيوقال آإمح؛4 بن ذثا ؤ ت قال حتى الثمار ذكر عن )ليأكلوا( 
الخيلذكر عقب يقل ولم الحب، ذكر عقب ؤ الحب: 

ليأكلوا؟.والأعناب 
أكثريرى ولهذا الأمهنار، بمياه وحوله يتم وهو قوت الحب نقول: 

هناكتبهلل لا والحراثة والزنع الأشجار من شيء بها يكون لا البلاد 
إليهيحتاج ما جعل حيث اف من لتلف وهدا ، الماء ماء على اءتمّادا 

.وحوياأعم الإنسان 
إلاللثمار حاملة الأشجار نمير ولا بالأنهار إلا تتم فلا الثمار وأما 

أحر،افلهيا الأنهار وحول ؛عل. 
أنْع والفاكهة الحب ذكر عن العيون تفجير ذكر أحر ولم تقول: وقد 

لوجودهما؟شرمحلء وهو لهما محابق الماء 

محب:من لأكثر ذلك أن والجواب 
أهمالطعام لأن وذلك ، المشروب على المتلعوم قدم أته منها _ ١ 

.٨ - ٧ / YTالمعاني روح وانظر  Y٦٧/ ٦ الكسر الش؛ر )١( 



١٦٩ ٠٠يس سورة 

الشرببخلاف ، عليه للحصول يجهدون والناس ، أعر عليه والحصول 
المشروب.عالي الطعام فقدم ، أيسر عليه الحصول فإن 

فهو، الكريم القرآن في الشائع هو المشروب على الهلعام وتقديم 
للييكلوأوأقمبجأين ؤ ت تعالى قال ، اجتمعا إذا الشراب على الهلعام يقدم 

[،I٧٩ والشعراء ه ؤيسمهن يهلممى هو ؤ ت وقال [، ٦٠ت ]البقرة ه أش 
- ٦٣لالواقُة: ه ص أم سمحميدآ ءأنثن عهمنحث. ما أرءيم ؤ ت وقال 

وكذللث،، [ ٦٨]الواقعت: ه موف أثى آناء ض آرء ؤ بعدها! قال ثم ، [ ٦٤
ههنا.

ؤإماءهاالميتة الأرض فذكر الموتى، إحماء في المياق، أن ومنها - ٢ 
•عليه آية فيه ما فقدم ، ذلك على دليلا منها والجنات الحب ؤإحراج 

العيون.تفجير س ذلك على أدل والجنات الحب ؤإحراج الأرض فإحياء 
الحب:في ئل فقد الشرب، يدكر ولم الأكل ذكر أنه . ٣ 

مح،يقل ولم مءه، ص الجنات:في وقال ه، يألكؤث 
هذاذكر، له يجر لم ما وأحر يوكل ما قدم فلذلك منها( )ليشربوا العيون: 

وإنشاءالأرض إحياء وهو الأكل لغرض انمون تفجير ذكر أنه إلى إضافة 
-والسياق الكلام مدار عليه ما فقدم ، للشرب وليس الجنات 

إمايحول )فيها( في والضمير ه، مزآتغن فقا ويجنيا ؤ قال: أنه - ٤ 
•الأرض على يعود أو الجنات على 

كانت،العيون( من الجنات في )وفجرنا أي: الجنات على عاد فان 
فتكونالجنات في كان التفجير لأن الوجود في الجنات عن متأحرة العيون 

الوجود،في عنها متأحرة العيون تكون هذا وعلى ، لها سابقة الجنات 
بقه.لقدم ما وتقديم تاخترها فنأّب 

في)وفجرنا أي: الجنات على لا الأرض على يعود الضمير كان ؤإن 
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لأن؛ والأعناب الخيل بجنات له علاقة لا فاكفجير العيون( هن الأرض 
متأحراأو للجنان محابقا يكون وقد ، وغيرها الجنات فى سيكون التفجير 

عنها.

ولستوالجنات الحب لإحراج الأول السبب هو الماء إن — ٥ 
والجنات،الحب ؤإحراج الرؤع لإنبات الماء توفر هو المهم فإن العيون، 

فيالجنات أكثر ؤإن • غيرها عن أم العيون محلويق عن ذللئح كان مواء 
فيهاالعيون تفجير أما . بالماء قى نؤإنما ماء عيون فيها ليس الأرض 
فيتكون فقد بالجنات. ترتبهل لا فالعيون ولذا ، العمة في فالالزJادة 
بحدالجنات مجن حنة في عين تتفجر وثل تكون. لا وقد ماء عيون الجنات 

Iتعالى قال كما ، الخير فى زيادة ذلك، فيكون وجودها من قليلة غير مدة 

لمقات ّنئل. جللهما محبمجخ سثأ يفرمنه ولم أ'ممها ءاّث، ررعا.كتا 
تفللمولم أكلها منهماآتت، كلأ وأن الجنتين فدكر [. riry]الكهف: ثث4 

كانالمجير أن على يدل مما ممره، حللهما وثجندا ؤ قال؛ ثم ، شسامنه 
حلالكان التفجير إذ ، والابتلاء الاختبار في زيادة متأحر زمن في 

الجنتتن•

تكونقد والعيون،إذ الجنات بين لازم زمانيا أو مكانيا ارتباحل فلا 
حنان.ثمة وليس عيون تكون وقد ، ماء عيون فيها وليس حنات 

الاسغداء بها لأنه ؛ الماء عيون من وأقفل أهم الجنات إن ئم 
الغالب،.في عليه فمقدور الماء أما وءلعامهم، 

قدموالعيون الجنات احتمعت، إذا أنه القرآني العبير في الشاغ إن 
حقتق ءاييتت يذكباؤاماهنهنا ؤ نعالك،" قال العيون، على الجنات 

زثثرنه]اهماء:
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[.٥٧]التعداء: ؤ وقال: 

•[ ٢٥ت لالدحان لجوؤه جقت رقأثن َكهم ؤ وقال• 
\.\.Ti.\Tr]\ب: يميجووسمحن4 ؤ ومال: 
•[ ١٢]نوح: ؤةلءشؤ،ومللؤأنيإه وهال: 

تعالى:قال كما الإنبات ّّّبب أنه محن أن أراد إذا الماء يقدم أنه غير 
)!،إ.اثأنشاطJUبهمءكندؤؤاعقدهابآ ؤ،أيي؛0 هتدرمنأك_ماءماء ؤؤأينلنا 

ياكلمحذاهويما ،؛وه' وكه ؤ>؛اا لكث ؤلممف نحيل ين جكت دء لكِ 
لاوؤمون;خا_ا،ا[.

هاليد قبمب جننت دء هأددئنا مثغ تاء ألثما؛ يى ونزدا ؤ وهال: 
ا،[.تيى:

هّيىو َلإ، باث ي ثؤبمنا تآء آلتما,ؤ ين أيرل ١^^ وهو ؤ وءال؛ 
ا،ه[.لالأنمام:

وحقت. ؛^^١ ء يهء لثئ ةايا. آ، آلم>ت ئ وأرثا ؤ ومال؛ 
أا_أا[.أكاهاه]اكأ:

ذلك.وغير 

أعلم.وافه ، وجه كل من والجنات الحب من مدم ما تقديم فحس 
العينبتضعيف ه ليا رثميا ؤ قال! أنه أحرى ناحية من لنتفلر ثم 
،والمبالغة التكثير يفيد العين المضعف )فعل( فإن ، الكثرة على للدلالة 

*ْئلك محيحى ئ ومانإ ؤ إ تحالى قال ، التكثير يميد فلا الثلاثي الفعل أما 
ألأثهزهش>ن وعي |ذيز، بن جنت للف ؤدؤ0 بموعا. ألأتمض كاين يتجر 

•ا،_اه[.]الإّراء: 

)فتفجرقال: حين في واحد. ينبؤع لأنه بالتخفيف؛ )تفجر( فقال: 
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ثوئا.لا أنهانا ذكر لأنه اصف الأنهار( 

؛!١٢]١^: ^داة'شآثاثومسفره ؤ تعالى: ومحال 
كلها.عيوئا الأرض جعل أنه وذلك 

يالتشديد.[ ٣٣]الكهف; ؤثمياطلهماماه ؤ قال: ولكنه تقول: وقد 
يدلمما وغزارته النهر هذا في الماء كثرة على يدل ذلك إن فنقول: 

•التفجير كثرة على 

'

هوؤإنما أيديهم تعمله لم الثمر أن أي افية، )ما( تكون أن تحتمل 
١مماممنثاممآدئاتحالى: كقوله سفحلاش 

يدعملته ؤإنما الناس أيدي تحمله لم فالثمر ، [ ٧١ت ]ص منلبحزاه لها 
الإلهية.القدرة 

ثمرهس )ليأكلوا والمعنى: ، أيصاموصولا امنا تكون أن وتحتمل 
•أيديهم، عملته الذي ومن 

•معنى من أكثر على تكون والموصولة 
سالثمار س يعملون ومما يمره س ليأكلوا المعتى: أن لك ذس 

الثمار.س الناس يحمله مما وغيرهما والدس الشراب 

منأيديهم عملته مما لياكلوا الموصولة: على المحنى إن وقيل: 
•تنضج حتى رها على والقيام والكد والقي الغرس 

نوعين:على الثمر أن يذكرا أن أيثا يحتمل المعنى إن وقيل: 
فيهتعمل أن دون من الله يخرجه وإنما الإنسان عمل فيه يدخل لا قم 

ان.الأنيد 
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منأيديهم عملته والذي قال؛ كأنه )الذي( بمعنى موصولة و)ثانيها( 
منأحرجه الذي اض ثمر من ويأكلون أيصا منه يأكلون التفجير بعد الغراس 

•• • الناس من معي غير 
تكونأن يحتمل ، موصولة )ما( قولما على ؛ الرابعة( )المسألة 

،بهما الإنسان يأكل ما نوعي ذكر كأنه — يالمجارة أي — عمالته وما بمعنى! 
الأيديعمل غير من يوكل ما المئات ومن • والتجارة الزراعة وهما 

كالأثساءفيوكل صنعة عمل فيه يعمل ما ومنه ، وغيرهما والمر كالعنب 
بعدإلا يزكل لا الذي وكالزشون ، مطوحة إلا تزكل لا المي 

.، ل إصلاح١١ 
فيموصولة )ما( : -مأتة؛ويطه وتاررؤ المعاني(: )روح في وحاء 

أوعملوه الذي من ولمأكلوا أي . . )شمره(. على ععلف حر محل 
.. وغيرهما. والدبس كالعصير الممر من يتخذ ما به والمراد ، صنعوه

الممرا،إلى رام وضمير)عملته( نافية )ما( وقيل: 

الجليلة؟العم بهذه أمدهم الذي النعم شكر ذلك يستدعي ألا أي 
الأمربصيغة لي( )فليشكروا يقل: ولم الاستفهام، بصيغة ذلك قال 

ربهم؟شكر ذلك يستوجب ألا لهم: يقول أن أراد لأنه وذلك 
عدمأن بيان وفيه الشكر، لعدم إنكار ْع الشكر لقللب عرض وهو 

الحممن ذكره ما لأن ؛ المسس، على الدالة بالفاء وجاء قبح، النعم شكر 
•إليه ومدعاه للشكر مسسا فالمعم للشكر، الوجبة الدواعي من المايقة 

.الضرالكسرا-أ/ا/ا■)١( 
روحاسبى*اأ/ح.)٢( 
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لعدمواستقباح إنكار ه دثه؛كرود، ار المعاني(! في)روح جاء 
علىللعهلف والماء والعبادة. بالتوحيد المعدودة بالعم للنعم شكرهم 

يشكرونفلا بها أيتنعمون أو العم هدم أيرون أيI المقام، يقتضيه مقدر 
بهاراالنعم 

[،٧٠ؤئوهظوثه]هماست: لقدقالفيموٍلناحر: تقول: وقد 
جاءوهنا وشدة، بحث الهللب وهو الحضيض على الدالة ب)لولا( فجاء 

الفرق؟.فما النعم لنكر القوس استثارة ْع العرضي يفيد بما 
الاياتوذكر العم تعداد في هو محورة)يس( في السياق إن فنقول: 

بهم.الرحمة ومظاهر والدلائل 
وزوالبالحقوبة واكهديد والوعد الحدير مقام في فهو الواقعة في أما 
بذلآن عق . عنوما الموث مدربا ص ؤ ت تعالى قال ، العمة

منف.ثل قولا ألأؤك عيئرأكآة ؤاثد . ثلمو0 ما ؤ، ونشئcثم أْقثؤز 

؛ٌدنندوك.٥١.أرءتثث .إداظلئز
هصك محي كء ص ا'مأول. قق أم فزن بن أنزلقرث ءَأتم 

[.٧٠- ٦٠]الواسة: 

عليه.والحث الشكر على الحضى واكحدير اكهديد هدا فنامحب 

•الفرق فاتضح 
يكونقد الشكر فان ، يقيده ولم الشكر أؤللق أنه الملاحفل من ثم 
كذرإن آس نممت ؤآفبمكرؤأ ؤ تعالى: قال للمنعم، يكون وقد للنعمة 

آينثتلئل اسكت أن ٌيآ لت ؤ وقال؛ [، ١١٤تاكءل؛ ه ثبدئ إك١ه 

روحاسني*اأ/ا،.)١( 
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.[ ١٩،: ]١٣أسءنء،ثلدقه 
العم.شكر م، فهدا 
صكنترإكاهإن ثي وأسحوأ ُؤ تعار؛ قال للمنعم، الشكر يكون وقد 

مآبا[.ثيووثه]امحة:

[.١٥]سبأ: ؤ وقال؛ 
.وموليهاالعمة شكر كاول الشكر أؤللق وهتا 

هه  ه

-؛:> .ُم  تيآض-همزمنالأو ؤ

الأرضرتنبت مما الأزواج فدكر ، والأنولع الأصناف هير الأزواج 
يماثم بأنفسهم ثم بالأرض فبدأ ، لايعلمون ومما أنمهم ومن 

لمافإنه ، المساق يقتضه ما بحب الذكورات هده ورتب يعلون. لا 
بدأؤن:اقئأالآهآئصا4 فقال: ١^ >، الكلام كان 

منالمتقيدين هم المامس كان ولما ، الأرصن تنبت مما بالأزواج 
يعدذكرهم ، مكانها وهم شمرها ومن حبها من يأكلون فهم الأرض، 

ممايحلون( لا )ما ذلك بعد ذكر ثم ه أذْسهلح ومن ؤ فقال! ذلك 
به.لهم محرفة ولا ءلاهرْ به لهم علاقة لا 

رلإداهمصيل.يم̂ ؤ
امتنيلوالحشر الوحيد على بأحوالها واستندل الأرمحى ذكر أن بعد 

هوفالذكان والزمان، بالمكان استدلاله فكان ذلك عر والمهار ؛الليل 
يتنعاقباناللذان والمهار الليل هو والزمان ، عليها يعيشون الي الأرض 
علمهم•
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وهيالأرصى بأحوال اش امحتدل ررلما الكبير(! رالتمير في جاء 
اJكاندلالة فإن ، اللكلي الزمان وهو والمهار باللمل امتدل اللكلي الكان 
تتغنىلا والزمان ، الجواهر عنه تتغنى لا المكان لأن ، منامة والزمان 

•را، زمان" فهوفى عرض كل لأن ؛ الأعراض عنه 
JJJL؛الاستدلال على بالأرض الاستدلال قدم لقد تقول: وقد 
فيقال فقد الأرض، على والنهار الليل قدم آخر مومحلن وفي ، والنهار 

الثآلممر ؤآلقمس وآلنهار آكل ءاينته ؤبن ؤ )فصلن( صورة 
إبا٠يظنثم إن حامهث \قى ق ؤأسجدإ للممر وإلا ممشممى 

^٢^?-اقل لإ شمف ته عند ظ/؛(  oUثتدوث. 
حسعه؛دآؤؤاعفياألمآءآهارثآيو؛ض مى ءادننهءآطى ومن ه. يثمؤف ب ؤهم 

[.٣٩- ٣٧نمك: ت خدره محئأتاهاهمآ'وه,ؤئسء 
السبب؟فما 

علىالاستدلال في م )ص( صورة في السياق أن ث والجواب 
محثثو0ه.ذ،( ؤح لثا م نإن ؤ قوله: بعد الأية ونمت، وقد ، الحشر 

باللملالاستدلال من ذلك على أدل المتة الأرض بإحياء والاستدلال 
•آخر طريق من استدلال فيهما كان ؤإن والنهار 

بالعبادةؤإفراده الله توحيد في فهو )فصلت،( سورة في الكلام أما 
مراليعبدون المركيز من قم كان وقد ، غيره عبادة عن والنهي 
:فقال لهما ويجدون والقمر 

لهمايجد اللتين وآيتيهما والنهار الليل تقديم فكان ، آلإى"ءقهرت\ه 
فإنه، وتوحيده الله عبادة فى هو إنما السياق إن بل أولى. الناس س طائفة 

.٦٩/٢٦الضراهم)١( 
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ريكعند الدين أن ذكر وعبادتهما والقمر للشمس السجود عن نهى أن بعد 
عليهايعيشون الي الأرض إن بل والمهار- بالليل ويبنونه الله يمدون 

شيءأنسب الخضع واستعمال العالمين. لرب خاشعة حاصعة هي إنما 
العبادةلمقام المناسب فانه المقام هذا في 

فيه.ورد الذي لمكانه مناستا تحبير كل فكان 
ررإثباترفصلتاات محورة فى المقصود أن الكبير(. رالتفير فى جاء 

قولهبدليل الحشر ثم ه للشنمن لامجدؤأ ؤ تعالى! قوله بدليل الوحدانية 
أولاالمقصود وههنا ، [ ٣٩ت ]ضلت ه آل»ودث لمي لتاها آلئ إن ؤ تعالى؛ 
فيالفلر عليه يدل ، أكثر الحشر ذكر فيها السورة لأن ؛ الحشر إثبات 

بم'تعالى! قوله بدليل أكثر التوحيد ذكر وهناك السورة. 
وآخر، غيره إلى ٩[ ]ضلت: ه .ؤء قا آمحمٌن حاق إاثمى 

الأمراءسن السورتين 

،كاكوت الليل فان والمثور، اكوت على دالة آية والمهار والليل 
كماالنهار في ربهم ينشرهم أموات الليل في والناس ، كالحياة والنهار 

ؤحملس1تادا ؤألؤم تا،سا اكر جعل إلإى ؤهو ؤ بقوله! سسحانه أخبر 
[.٤٧]١^: اواردئورإ4 

ثانية.جهة ص للمياق منامتا ذلك فكان 

الاستدلالمنه الراد كان إذا قائل: ررلوقال الخبير(: ش)التفسير جاء 
ؤوءاي-هلهمآكله؟قال: حيث الليل اختار فلم بالزمان، 

وقال:الأرض وهو المفللم هو الذي بالمكان امحتدل لما نقول: 

اظرفىظلألالةرآنه/هأام.)١( 
\لوو\شم\^أ'لأ.)٢( 
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اليل.وص الظلمة فيه الذي الزمان امتدل ةاقُقأألأثن ؤ
وفيه، الأصوات وهدوء الناس سكون فيه الليل أن وم •' آحر ووجه 

الصورفي كالنفخ الشمس ءللوع بعدم ويكون — كالموت وم — النوم 
أ[د؛ءرإخأ وءاية ؤ الأرض• في قال كما الموت فذكر ، الناس فيتحرك 

المكانينس ذكر كما ، بالموت أشبههما الزمانين من فذكر ه ألثتة 
بالوت((أشبههما 

كشطهإذا الشاة( حلد )ملح س ، منه نزيله آلياره زنة ذسلح و ومعنى 
.عنهاوأزالهل٢،

أيأصبحنا! I يقال كما ، ، الفللأم١ في داخلون رمفللمون( ومعنى 
أنوالمعنى ، العتمة في لحلنا أي وأعتمتا! ، الصباح في لحلنا 
•ظلام في الناس فتكون النهار عنه نزيل 

كالشاةالليل جعل أنه ذلك ، بالنهار مغهلى الليل أن التمثر هذا ويقتد 
كماالنهار منه لخ في، ويعلوها يعتليها الذي كالجلد والنهار ، ونحوها 

أوله غلامحا والنهار أصلا الليل فجعل ، الليل تحته فيكون الجلد لح ي
,حلدا 

أصلا.الليل جعل إنه ت فقالوا ذلك المقرون فهم وقد 

،أمل الليل أن على بهذا قوم رروامتدل ! المحيتل( )البحر في جاء 
.، ٤١عليه« ءلارى مع والنهار 

التمر)١( 
. ٢٥٨٧; الكشاف )٢( 

. Y٥٨٧/الكشاف )٣( 

.TT-\/Wالحرانمط )٤( 



ءمح؛الئافيءهقها مؤ  ١٨٠
دلالةواحد غير قال ما على الأية رروقي ت المعاني( )روح قي وحاء 

لرضووه(ا مترها عليها طارئ والنور ، الغللمة الأصل أن على 

الشمسصوء فان ، الشص سبب يأتي إنما النهار فإن كيلك والأمر 
زالتفإذا فوق، من يأتي فهو النهار، فيكون ويخليها الأرض يعلو 

الأصلهي فالفللمة ، الفللمة وهي الأصل ظهر صونها وذهب الشمس 
•طارئ والنهار 

فإذاأو ، مبصرون( هم فإذا الليل منه لخ نالنهار لهم روآية ت يقل ولم 
ذلكمعنى لأن ؛ يصح لا ذلك لأن ؛ النهار في داخلون أي رمنهرون( هم 
تحتهالذي النور ظهر اللثل زال فإذا النور، ويخلي فوق من يأتي اللتل أن 

مقيئة.ولمست، مفللمة الأرض لأن يصح لا وهذا ، الأرض وهوصوء 
هيالفللمة ولمث، ، الفللمة يزيل الذي هو الضوء أن المحلوم من ثم 

فإذاالليل منه لح نالنهار لهم روآية • قال ولو ، وتمحوه النور تزيل التي 
.ذلك، يصح ولا ، النور تزيل الفللة أن يعني، لكان مثمرون( هم 

علىليدل الح( رينيقل ولم ، ه نفإلى الفعل بإسناد لخ( )ن • وقال 
مدبرتدبير دون من ه نفمن يحصل ولم وقدرته اف بفعل يجري ذللئ، أن 

.وقدرته الله توحيد على آية ذللئ، فيكون ، فاعل فعل ولا 
أثرليبين مفللمة( الأرض )فإذا يقلI ولم سمللثنثه ؤلإداهم وقال: 

المهاريعد الفللأم في يدخلون الذين هم فإنهم حياتهم، وفي فيهم ذلك 
والإظلأم،الضياء في عليهم النعمة أثر وليبين لهم، آية ذللئه فيكون 

أنلا بتعاقيهما ذكون إنما والعمة عليهم، والإظلأم الضياء نعمتي فذكر 
أيءبمرإنقز ؤؤ تعالى! قال كما القيامة. يوم إلى مرميا منهما واحد يكون 

أ/ااهم.القدير فح ،وانظر )١( 





'ادبمحمح.فيمؤ  ١٨٢
،مراد ذلك وكل ، زمان اسم أو مكان اسم بالمتقر يقصد فقد ، مكاثا أم 

لمنتهىررأو ، نتعداه لا _، في تجرى فهي ، ومكانا زمائا تقر م لها فهي 
مغرباومغربا مشرقا مشرقا تنقصاها لألها ؛ والمغارب المشارق من لها 

تعدوه،الا لألها ومستقرها حدها فدلك ، ترحع ثم أقصاها تبلمر حتى 
عليهافه أقر ررالدي وهوأحلها عنده تستقر وقت أي ، مستقر لها وهي 

الذيالوقت ت وقيل الستة. آحر وهو عاليه فاستقرت جريها فى أمرها 
القيامة،؛يوم وهو جريها وينقهلمر فيه تستقر 

أنيمكن كلها التفصيلل٣، على وأزمنة أمكنة ذلك في ذكرت وقد 
علمية.لحقيقة مخالفا ذلك يكن لم ما مراده تكون 

فقال!إليها الجري أسند أن بعد آلتلميِه آسمز مدير دللك ؤ ت قال ثم 
تدير•أو تقدير دون من بنمها تجري ألها يقلن لئلا أشثر<ياه رؤ 

،خالقها لها وضعها سنة وفق على العليم العزيز بتقدير تجري فإلها 
لهاجعل لن حاصعة هي ؤإنما ، مختارة حرة تكون أن أبملل وبذلك 

أنأو معبودة تكون أن صحة بذلك فأبهلل ، تتخهلاْ ولا تعدوه لا قرا ت م
.إلهاتتخذ 

م

.هخاعادَةتمحممحمثازل ثآلمثرمدرثه ؤؤ 
ذكرالعليم العزيز ير ؛تقل• لها لمستقر تجري وألها الشمس ذكر أن ؛حل• 

،القديم كالعرحون يكون حتى فيها يسير منازل له قدر وأنه ، القمر 

. ٥٨٨- Y٥٨٧/الكثاف )١( 

.الكشاف )٢( 

.U\/Ynانظرالشتر؛^)٣( 
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إلىالشص جرى نب كما )قدرناه( ت فقال ه نفإلى التقدير وسب 
.تقديره 

العليم.العزيز وصف إعادة عن رقدرناه( بقوله وامحتغتى 
منمنبته إلى ثماريخه بين ماالعدق عود راهو ورالعرجون(؛ 

الخلة؛٠

أوجها؛ثلاثة من به فشبه واصفر وانحنى دق قدم ُروإذا 
،شهر كل في الحالة هده إلى يعود لأنه )صار( على )عاد( واختار 

•المعنى بهذا إشعار )صار( في ولمس 

هلكق آلمارؤثر تاِلى آكل، ولا آلممز يديك أف ثا بمتح( الثمي، لا ؤ 

لأن؛ ذلك علهم، القدرة لها وليس القمر تدرك أن للشمس يتيسر لا أي 
يتعداه.لا به خاصا فلكا للقمر أن كما ، نتعداه لا خاصا فلكا لها 

،متتاقض أنه فنان فيفلن لبس في يوقع قد الم، أن بعضهم ذهب وقد 
،ابؤ، حمالقمر أن معناه ألتدركآلثمزه لأآلئسد،فر،ثا ؤ •' قوله أن ذلك 

سابقةالشمس فتكون ابقر حمالهار أن معناه ولأآكر،سادواآواره ؤ • وقوله 
تناقصا.ذلك فيكون 

الناقصيدح بما وتفسيره الخى تخرج المفسرون حاول وقد 
الفلون١٣/

.٥٨٨أ/الكشاف )١( 

.oAAfrالكشاف )٢( 

YY/Yr،^_l^،  ٧٣/٢٦اصانظرالتمر )٣( 



؛^؛٢^٢  ١٨٤

ملكف وبل ؤ بقوله• الفلن هذا يدير بما رينا ذلك أوصح وقد 
سباق،في ليسا فهما فلكه، له والقمر الشمس من فكل بمبمزك^ه 

نفليراالجرمان وهذان وراءه. الشص ولا الثمس أمام القمر فليس 
فييدور منهما وكل العراق، في والأخر أمريكا في أحدهما شخصين 

فليسووصعا سعة الأخرى عن تختلف داترة وكل ، يتعداهالا دائرة 
الثمسبين ما وأن ، لصاحبهابقا ّسأحدهما ولا الأخر، يدرك أحدهما 
بكثير.هذا من أبعد والقمر 

أنهذلك ثايتة، علمية حقيقة عن يعبر التعبير هذا أن على علاوة هذا 
تشرقفالذي مكان، من وتغرب مكان على الثمس تشرق لحفلة كل في 

نهارأمامه فالليل ليلا، يكون منه تغرب والذي نهارا يكون عليه الشمس 
فالليلالنهار، وكذلك ، عليهيأتي نهار وخلفه لحفلة كل في عليه ياتي 
.نهازا^مه لأن لقهار ساما ليس 

الليلأن منه يفهم قد ه آلسز نديك أن ثا ضف ألشمس لأ ؤ فقوله! 
ليسأي ولأآكلساديىآماره ؤ ت قائلا الفهم هذا ربنا فصحح النهار سابق 
•النهار سابق الليل أن هدا معنى 

الكلأم.هذا قائل العليم العزيز اش فتارك 
ألشمسلا ؤ I قوله في بالفعل التعبير مر عن السؤال يسقهل وبهذا 

أقذت قوله في وبالامم ، )تدرك( ت فقال ^ ألمنن لديك أن ه ألو؛ف 
أنذلك ، واحد ق نعلى يجعلهما ولم رمابق( ت فقال ه المار سابق 
سابقالليل أن منه يفهم قد ه ألمز ندبك أن ثا ذمر_( الشمس لا ءؤ قوله! 
اكحبيراتأعدل وهو ، التصور هذا فرد ه أمار سايئ ايلر  Vjؤ فقال! 

وأبلغها.

فإن، بحث عليها القي حرف وتقديم الفحل على الشمس تقديم وفي 



١٨٥يبس سورة 

ولكنهالقمر( تدرك أن للشس ينبغي )لا يقال! أن هذا نحو في الأصل 
سب:من لأكثر قاله ما إلى ذلك عن عدل 

منأكثر نمي بها يراد فإنه معرفة اسم على دخلت إذا )لا( أن محتها — ١ 
ليتفإنها مصايع فعل على دخلت إذا ما بخلاف ، وحونافتكرر أمر 

نفييريد بأنه ليؤذن المعرفة الأمم فقدم أمرين ينفي أن أراد وههنا • كذلك 
وإلاأكلثابىتدؤكآكمز أل ئا يبمي، آشمش لا ءؤ فقال; مسألة من أكثر 

نفليروهذا المهار. الليل وسبق للقمر الشمس إدراك يتقي أن فاراد آلماره 
.[ ٣٨]البقرة! ؤ I تعالى قوله 

علىاسمية حملة فععلف اسمية كلتاهما متعامحلفتين بجملتين فجاء 
النهار(سابق )الليل وقوله! ، لها( ينبغى )الثمن قوله! وهما اسمية 

رجعمحمل )لا ت قولما نفلير وهو أولى. هذا نحو في الجملتين وتوافق 
خالدولا محمد رجع )لا قولك! من أولى وهو مسافر( خالد ولا 

•فر( ا م

عنالفعل نفي القي حيز في الفعل على الاسم تقديم يفيد قد - ٢ 
ذلك(فعل محمد و)ما ، هذا( قلت أنا )ما نحو لغيره ؤإثباته المذكور 

.غيرْ فعله ؤإنما محمل. يفعله ولم ، غيرى قاله وإنما هذا أنا أقل لم أي 
القمرلإدراك الشمس عن القدرة نفي التعبير يفيد المعنى هذا فعلى 

فينفيالحكيم العزيز اممه وهو ، غيرها ذلك يستهنير أي ، لغيرها ؤإثثاتها 
والاختيار.القدرة عنها بل.لك 

علىللدلالة الثمن النفي حرف ارؤإيلأء ! البيضاوي( ير )نففي جاء 
.، ل  ٠٠لها أريد ما إلا لها يتيسر لا مخرة أنها 

. ٥٨٥اكزيل أنوار )١( 



ءديئ؛|لأإفيمؤ  ١٨٦
حرفتقديم )يعتي ذلك يكون أن رروجوز ت المعاني( )روح في وجاء 

منبها أريد ما إلا لها هل يتلا مخرة كونها لإفادة الشمس( على القي 
أنارما نحو! النفي حرف بعد وجعله الفعل على إليه الند تقديم حيث 
قلتأنا ما أي! ؛ التخصيص يفيد حاجتك( فى معي زيد وما ، هازا قلت 
علماءحققه ما على ، غيره بل حاجتك في سعى زيد وما ، غيري بل هدا 

الشمسعن ملْلانه في القمر إدراك تسهل نفي من والمقمود البلاغة. 
نفيإلى ذلك ويرجع ، " oUaiوتدهب-نوره تطمس أن لها يتهل أن نفي 

قاعدةعلى بناء المحنى فيكون ، السالهلان ؤإذهاب الطمس على قدرتها 
عزاف وهو عليه يقدر غيرها بل ذلك على تقدر لا الشمس أن التقديم 

بكونهامشعر الحليم العزيز بتقدير لها الجريان إثبات بعد وهذا ، وجل 
.، ر بها،؛ أريد ما إلا لها يتمهل لا مسخرة 

منالأمم عن الفعل نفي لمجرد أيصا التعبير هذا يكون أن ويصح ء ٣ 
قولنانظير وذلك ، به تخصيصه ولا مغايرة أحرى جهة إلى إثباته إرادة غير 

لمزقال:

آآحر؛فيقول ، نائم( وحالي يقرأ )محمد وحالي؟ محمد يفعل ماذا 
لملكنه محمد عن القراءة نفي يفيد فهذا نائم(. حالي ولا يقرأ محمد )لا 

يقرأ.أحر شخصا أن لزوما يثبت 

نفييفيد فهذا أعانني( أحي ولا ساعدني أبي )لا ت تقول أن هذا ونفلير 
.لزومالغيرهما ذلك إثبات يفيد لا ولكن جهتين عن الفعل 

الباب.هذا من يكون قد وهذا 

جرىأنه ذلك والاهتمام، العناية لغرض يكون قد التقديم هذا إن ١ ٤ 

.٢١روحاسنىمآ>/)١( 
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لثنثثزؤ قال: فقد الأية، هذه قبل والقمر للشمس ذكر 
نادللأّالنمس تقديم فتاب ه مثازل هويئنه ؤآلممر ؤ ت وقال ه له—ا 
•والقمر والشمس والمهار الليل على الكلام في السياق لأن ؛ إليها

للشمسينبغي )لا ت قال ولو قبله، بما الكلام رمل التعبير هذا إن - ٥ 
تجري)والشمس قال لو فإنه الكلام، يرتبعل لم .( . القمر. تدرك أن 

.القديم. كالعرجون عاد حتى منازل قدرناه والقمر . . . لهالمستقر 
متصل،غير مقعلعا الكلام لوحدت القمر( تدرك أن للشمس ينبغي لا 

.i.. >لأالثنشمحتا/ قوله: بخلاف 
ه

ؤوثفىهإكِيرى؛
فيهافيحل تبح، الأجرام كل أي العموم، يفيد )كل( في التنوين 

لتخحمىمنهما، )وكل فقال: بمن بين أو أصاف ولو والقمر• الثمي 
الحكمفي ولحل المعنى ومع الإصامحة عن )كل( فقطغ ■ بهما الكلام 

أنأفاد الجمع إلى المباحة إستاد إن ثم الأجرام. من ذكر له يجر لم ما 
بحتنتعداها لا أفلاك لها كلها وأنها المماوية، الأجرام عموم المقصود 

والاختيار،الإرادة كلها عنها فنفى العليم. العزيز تقدير ذلك وأن ، فيها
الناس،من م قيفعل كما يعبد أن يتحق ما منها يكون أن نفى وبذلك 

والاختيارالقدرة الجمع إلى باحة الؤإساد الإضافة عن القطع بهذا فنفى 
وخالقها.ربها سخرها مسخرة كلها أنها وأثبت ، جميعهاعنها 

عنعوض والتنوين وكلهم، ")وكل،؛ التقاوي(: )تفسير في جاء 
الأحوالاختلاف فان والأقمار، للثموس والضمير إليه، المضاف 

ره.بهارا مشعر ذكرهما فان للكواكب، أو الذات في ما تعددا يوجب 

.٥٨٥التنزيل أنوار )١( 



،دبث؛آلئافي^!^٥١  ٠۶ ١٨٨
الإضافةمحي الأمر يختلف فهل قل: ارفإن ت اعير( )التضسر في وحاء 

وتركها؟.لقفا 
كذاالناص من واحد كل القائل قول لأن وذلك نعم، فنقول؛ 

كدا()كث قال: فإذا عليه، الفهم اقتصار فيفيد غيرهم إلى الفهم يذهب لا 
.٠ الإضافة. محي العموم من أكثر عموم الفهم في يدخل 
والفر،الشمس والمذكور منهم، واحد كل بمعنى )كل( كان إذا 
.بحون(؟ )يقال! فكيف 

•وجوم من عنه الجواب ت نقول 
كوكبكل عن أحبر فكأنه ، للعموم )كل( قوله؛ أن بينا ما ت )أحدها( 

.. ر. محيا 

منالليل في ما والمراد ؤ^/٦آيلسلإاأماره قال: لما )وثانيها(: 
٢.ل )يسبحون(،؛ قال: الكواكب 

منزلةالأجرام لتنزيل الواو، وهو ، العقلاء ضمير إلى باحة الؤإستاد 
كماالعقول، ذوي فعل من باحة والتبح، أنها ذكر أن جهة من العاقل 

سبحانه:وقوله •يجرده، لا مادؤ ؤ الأصنام: حق في تعالى قوله في 

عاقلشخص كأنها نتعداه، لا خاص فلك في سح أنها جهة ومن 
مدارهعن يخرج ولا يشذ فلا حدوده يتعدى لا فهو له حد بما ملتزم 

وفلكهمكانه يعرف منها كلأ إن بل بحص، على بعضه ولاسغي 
الهائجةكالإل وليت ملتزمة عاقلة الأجرام كأن يشعر فهذا ، وحدوده 

التمرامحأ\/إلإ_هب.)١( 
0لإ.! ٦٣ص روح )٢( 
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.لها يحلو كما وتهيم تشرد عقالها من 
مماللناس بالأمان إثعاوا فيه كأن العقلاء صمير إلى باحة القاساد 

•فتهلكيم عليهم تنقص ولا ترجمهم فلا فوقهم، 
هيأي دائرية، والأجرام الكواكب حركة أن إلى إثارة الأية وفى 

•هدى غير على الفضاء فى منهللقة وليست، محدد لها ار مفي تدور 
.. أفلاك. والجمع النجوم مدار لاالفاااكا ! العرب( )لسان في حاء 

تستديرالأرض س قطع والفاك، . . ماء. الاستدارة الفاااكا الفراء: 
حولها٠١عما وترتني 
الأجرام،حركة عن للتعبير شيء أنسب باحة اللففل اختيار إن ثم 

الفضاءفي الحركة عن للتعبير اللففل هدا الحديث الحصر عالماء احتار وقد 
عنها.للتعبير لففل أنب وحدوْ لأنهم 

_ركدذا.ملهءما نن ألئكآثتحؤن.ؤنلمناثم j( ■حثادريمم  ١٤١يرءاه نؤ 
ال1ثحون.هآلئك ق •كثادريمم مأي، ءاه نؤ 

فيالأجرام سباحة ذكر لما فإنه ؤلماهرة، قبلها لما الأية هدم مناسبة إن 
وجريهاالماء في الملاثs سياحة ذكر ؤ فقال: الفلك، 

. ()٢
هه

والجمعرفللئ،( فالفرد ، وحمعامفردا تكون رالمالك،( كلمة إن 
واحد.بلفثل أيصا )فللئ،( 

العرب)فلك(.زن )١( 
.VA/Yl^lالتمر انم )٢( 



؛>محيامح١٢ ٩ ٠

تجرىاش فن المحي فقيل: الأية فى الوارد )الفلك( في اختلف وقد 
بحملعلهم محامس الأولاد، هم والذريه ، الساعةقيام إلى لحار اش 

يالمعمةامتنان الأبناء على يالعمة الامتنان أن ذلك الحار، في أولادهم 
فقدمحليبة، ذرية الله يرزقهم أن الاس يدعو ما كثترا ولذللث، الأباء. على 
هأللعا,ء ّعيع ءايك شجه يتيه ل-ذش بن 1< هب رث ؤ اللام: عليه زكريا قال 

عبادتعالى وصف فقد بالخير، لدؤياتهم ويدعون [، ٣٨]آلعمران; 
ف_رهأرؤحنا ين أثا هّتا رثك يقؤلؤث ؤآقين ؤ • بقوله الرحمن 
سدرسآ ؤين ؤ : اللام عليه إبراهيم ونال ، [ ٧٤تان: ٠٢٠١١]ه اعثيتيج 

[.١٢٨ثنلهسه]ابمرة: 

-ذريتهم أي - وأنهم ينقطع لا نلهم وأن باق عمهم أن إلى إثارة فهو 
•بالأموال الممتلئ ، بالضاغ المشحون الفللثج في سيركبون 
والمقصود، اللام عليه نوح سفينة هو ؛الفللث، المقصود إ وقيل 
الأبناء.؛الدرية: 

ذريتهمحمل قد يكون الأقدمين آباءهم حمل لما أنه والمعنى قلت 
الأباءوحمل نسللا،. للادمى سق لم الحمل ذلك ولولا أصلابهم، مح، 

الدرية.حمل يتضمن 

.ؤحمله. يهمهم ومن أولادهم آ رررذليتهم )الكشاف،(: في حاء 
أنهفيها: ذرياتهم اممه حمل ومعنى • نؤح ممتنة المشحون( )الفللث، وقيل: 
ذكرؤإنما وذرياتهم، هم أصلابهم وفي الأقدمحين، آباءهم فيها حمل 

قدرتهمن التعجسي، في وأدخل عليهم الامتنان في أبلغ لأنه دونهم ذرياتهم 
أى.سمنة في القيامة يوم إلى أعقابهم حمل في 

.٧٨/٢٦اصرانظرالضير )١( 
.U٣٣٨/المحيتل البحر وانفلر ،  ٦٥٨٩!الكشاف )٢( 



يسسوره 

نوحسنية في ذريتهم حمل ررواستثكل المعاني(: )روح في وحاء 
أصلابهموفي الأفدمين آبائهم بحمل ذلك بان وأجيب اللام، عليه 

فيأبلغ لأنه يالتبع محمولون أنهم ْع الذرية وتخصيص وذريتهم، هولاع 
حيثءلاهتا التعجب في وأدخل عقبهم، بقاء تضمن حيث الامتنان، 

لأنهالإيجاز، ثع واحدة سمينة في كثرة يحصى يكاد لا ما حمل تضمن 
يدلالذرية فذكئ نالهم. ليبقى معهم ومن حملتاهم يقال؛ أن الفلاهر كان 

علىقليل بلففل فدل أصولهم، سلامة يستلزم وهو التل، بقاء على 
كثيرا<معثى 

قال:سبحانه فانه اّمتشكال، نوح سفينة )الفلك( كون في وليس 
مقيتةفي حمالهم أنه فذكر ، [١١]الحاقة;•خملقؤفي  ٠٥كثا لتا وا إؤ 

قايرقم ■كنا ؤ يقول: أن قمح آباءهم حمل وإنما يحملهم لم وهو نوح 
فيالمحمولين ذرية حميعا هم وذريتهم المخاؤلبين فان أ*هلإ،آتئبمونه 

ال«%منه*

،^^ ٤٢ف، عقؤ_ الداء كثا لتا إة ؤ تعالى: قوله أعني الخطاب وهذا 
منآية ذلك يكون وأن ، الزمان مدى على للبشر ح0لابا يكون أن يصح 
.حلقه على تعالى نعمه آيايته 

ىأّظرأقءلأؤ يحد: فيما قال لما أنه أحرى ناحية ومجن ، ناحيةمن هذا 
الصيحةبهذه والمقصود ، [٤٩]ص;محصمؤزه ؤهم ثلْدهم هميؤدة محنحف 
فييقول أن صح ذريتهم تأخذ ؤإنما تاخذهم لا وهي القيامة، صيحة 
أنمع يالميحة، المحنيين هم فجعلهم ذريتهم. حمل أنه نوح مقيتة 

.واحداشيئا والذيية الأباء فجعل ، الذرية هم المعي 

روحاوعاني*اأ/يآ.)١( 



ءئمحإإجتي٠  ١٩٢

فيبالحمل ذرياتهم وعلى علهم من أنه أحرى ناحية من لمطر ثم 
فقال;هم حمالهم الماء طغيان حالة في ذكر أنه غير الفلك، 

ذلك، ذريتهم حمائ ذكر الماء طغيان يذكر لم ولما ، ادآء 
علىليدل هم حملهم أنه فذكر الغرق يخشى الماء طغيان حالة في أنه 

الذريةنجاة في وليس ، لذريتهم نجاة نجاتهم وفي ، بالمجاة عليهم إنعامه 
للاباء.نجاة 

عليهمالعمة فكانت ذريتهم حمل أنه ذكر الماء طغيان يذكر لم ولما 
يدرءعليهم العمة كانت، بتمترآحرت أو بالأنتفاع، ذريتهم وعلى بالجاه 

بأنهالفالكا وصف، لأنه ذلك، المنفحة؛ بجالس، ذريتهم وعلى المفسدة 
—كماالمفامد ودرء الجارة. وعروصى بالقاع مملوء أي مشحون، 

ودعالمفسدة درء المحاطين مع فذكر ، المناع حلب على مقدم - يقال 
عليهمالعمة فكانح، ، لهم النفحة حلب الأبناء وْع عنهم، الضرر 
•ذريتهم وعلى 

بهمتجري أي جارية، بأنها الفلك، وصف، الماء طغيان ذكر ولما 
بأنهالفللأؤ وصف، الماء طغيان يذكر لم ولما • ^آمن مكان إلى لينجوا 

لأن، الماء طغيان مع المشحون ذكر يحسن ولا ممتلئ، أي مشحون، 
بسرعة.به ينجون فلا الجري في ييهلئه امتلاءه 

أنس،تحبير كل فكان الشحن، المنفعة وْع الجري الجاة ْع فذكر 
مكانه.فى 

عليهممن ه دريثم -مثلنا ؤ ت ههتا ررقال ت الكبير( )الشير في حاء 
ذريتهم•بحمل 

بحملعليهم هناك من ه ظزة عقؤؤ، آهء حلعا قنا إنا ؤ ت تعالى وقال 
•هم أنف



١ ٩٣ ٠٠يس ودة س
ومن، الغير ذلك نفع قد يكون بالغير المتعلق ينفع من لأن • نقول 

بل، الغير ذلك عن الضرر دير قد يكون لا بالغير المتعلق عن الضرر يدير 
،أبوه بفرحه ضح وفرحه ان إنولد إلى أحن من مثاله! نفعه. قد يكون 

فييكون ولا ، أباه قيح قال يكون ان إنولد عن الألم واحد دع ؤإذا 
يلحئهمالضرر كان الماء محلنيان فعند أبيه. عن الألم أزال قد الحقيقة 

لماالضرر أولادكم عن دفعت قال: ولو الضرر، عنكم دفعت فقال: 
•عنه الضرر دع بيان حصل 

بنيرحاصل النفع لأن ه ؤؤ-حلناذريمم فقال: الماع بيان أراد وههتا 
امتلاءفإن ه ألتمن ألملك قال: ههنا أن هدا على ويدلك الدرية، 

فلا؛الضرة دع وأما ، المفحةبيان بلكره بمحصل الأموال من الفلك 
ظحتارالملامة، وهالك أ؛هلأ به الخلاص كان أثقل كان كلما الفلك لأن 

علىيدل ما وههنا الجري، وهو الضرر من الخلاص على يدل ما هنالك 
المحن؛،وهو الخفحة كمال 

ولم، هدْ آية)يس( في أي ، ههناالدرية حمل ذكر ولم تقول؛ وقد 
هم؟حملهم يذكر 

منها:لأمور ذلك إن فنقول: 

مماحتقثها أمح؛نوغ حلى ألزى بض ؤ الأية: هده قبل قال لما أنه -١ 
منتكون إنما الذرية لأن الذرية؛ ذكر ناب ه ومنأثهِ ثمينآ'محس 

الأزواج•
ذريتهمتأحد ؤإنما تأخذهم لا وهي القيامة، صيحة ذكر ولما — ٢ 
أيصا.الذرية ذكر ذلك ناب 

.اكمر١^٦٢;٠٨)١( 



ادثمح'ا1ئافيسإًإق؛ مؤ ١ ٩ ٤
أنهصث أخرهم فهو عليهم، المن قبيل من ذلك إن ثم - ٣ 

•ذريتهم ومحقي يقيهم ؤإنما يستأصلهم لا 
وقال!، ه أريس م وءايه ررؤ قال! أنه أحرى ناحية من لمظر ثم 

تحملهم(بحيث حعلماها الفلك لهم )وآية يقل! ولم آكره لهم ءايته وؤ 
بعجبفليس الفلك نفس أما ، العجب هو الفلك في حمالهم لأن وذلك 

عجبالليل ونفس فعجب الأرض نفس وأما حشب. من مثنى كبيت لأنه 
.اش«را، إلا لأحد  ١٠^؛قدرة لا 

الفلكفي وليس الفلك في بالحمل هو إنما عليهم الأمتان إن ثم 
،لذاته مقصودا ليس فالفلك ، العمة هو فيه الحمل أن ذلك ، ه نف

والمنة.العمة مناحل يه ما فذكر ، فيه الحمل هو الفصول ؤإنما 
عليهممنته ذكر المشحون الفلك في ذريتهم بحمل عليهم مى أن ويعد 

■ميدءمامكوي،ه ين ثم ؤثلقنا ؤ • فقال بالحمل 
الفلك.مثل من يعني مثله( )من وقوله: 

توجهان فيه يركبون( و)ما 

والزوارقفن المن يركبونه وما الفلك أنه I الأول 

•وغيرها الإبل من الر في يركب ما عموم أنه والأخر؛ 
يماعليهم فمن والبحر، البر في يركب ما عموم يثمل أنه والذلاهر 

سبحانه.ربنا لهم مخرم مما عموما يركبونه 
المهارونعمة القلعام، ونعمة الأرض، وهي الكن بنعمة فذكرهم 

•والحر الر في بضائعهم وحمل وحملهم والليل، 

الضيراعيرآآ/\ه.)١( 
اشيراع؛رأآ/اد.،انثلرالكشاف )٢( 



١٩٥يعس سورة 

منذلك حلق أنه ذلك ، عليهم نعمته تمام على يدل )لهم( ومحوله! 
كانالخلق أن على يدل لم يركبون( ما مثله من )وخلفنا محال! ولو أحالهم. 

أجلهم•من 
محال!لو ما خلاف ، عليهم آخر تفضل فيه إليهم الذرية إصافة أن كما 

وهدايعم ذلك فإن ، نوح ْع الناس ذرية أو ، المخلوقات ذرية حمالنا إنا 
هم.يخصهم 

المغيث.I الصرح 
.نؤح قوم من المغرقين مع فعل كما أحد ينقيهم فلا يالإغراق هددهم 

رسولهمكدبوا نوح قوم أن ذلك ، أحرى حهة من لهم تهديد هذا وفي 
•أغرقهم ربهم ثاء فإن رسولهم كذبوا وهؤلاء ، فأغرقهم 
فيحملهم يذكر لم وهو يالإغراق التهديد يصح كيف تقول! وقد 

آيثؤؤامح، ■تلنادريمأا أيا م وءاية ؤ فقال! ذريتهم حمل ذكر ؤإنما ، الفلك 
الأشثونه؟

•لهم لا لذريتهم يكون أن يمح فالتهديد؛الإغراق 
فذكر^ ُا مثلهء من لم ؤ قال؛ لما أنه ! والجواب 

.لهم التهديد يكون أن صح الفلك مثل من يركبونه ما 
مغيث)فلا ت يقل ولم ، ؟< لثأ صؤإ محلا ؤ قال! ولم تقول؛ وقد 

•لهم(؟ 
وحه!من لأكثر ذلك إن  '•فنقول 

.المستغيث ومنها المغيث منها I معان عدة يجمع الصرح أن منها 



آدهئ؛الأافي٠ ١  ٩٦

المتصرخصوت أيصا والصريح 
هدهههنا يحتمل وقد ، معان عدة جمع ه لم محلاصمخ ؤؤ فقوله! 

•كلها المعاني 
شكولا والمستغيث المغيث نفى الآية في يحتمل كيف تقول؛ وقد 

.مستغيثون؟ أنهم 
مهم(صريخ )فلا يقل؛ لم فإنه ، محلنتت ما على المعنى ليس ت فنقول 

لهمتغث يلم بمعنى ، لهم مستغيث لا أي ملأصة ؤ قال! ؤإنما 
أحللهم نغيث يفلا أغرقهم ثاء إن أنه المعنى يكون هدا وعلى ، أحد 
فنفى، يعين من ولا لهم العون يهللب من شمة يكون فلا ، لهم مغيث ولا 

بلأيصا جثثهم تنجو فلا البحر ياحدهم وهوكذا لهم. والمستغيث الغيث 
•البحر فى تذهب 

أنهمالمعنى يكون هذا وعلى ، المستصرخ صوت أيصا والصريح 
منيتمكنون فلا أفواههم يلجم الماء لأن العون ومحللب الصراخ يمكنهم لا 

الاستغاثة.ؤللب 

لعللبالصوت رفع إمكان ونفى ، لهم والمستغيث الغيث نقى وبهذا 
•مرعثة ووحدة رهيب صمت في فيغرقون الأستغائة 

،الصراخ من الصريخ لأن أيصا الغيث على الصريخ لفقل واختار 
المصيبةأو الفنع عند الشديدة الصيحة هي والصرخة! 

يزيلالذي هو المصرح فان ، واحد بمعنى والمصرخ والصريح 
صوتهبأعلى يصرخ الغرق على يشرف والذي • صاحبه باغائة الصراخ 

)مخ(أ/^العرب لأن )١( 
.٢ ؛/ )صرخ( العرب لسان )٢( 







١٩٩؛^٠ لعس سورة 

•معنتتن يحتمل والتمتر 

•حنن إلى ويمتعهم بهم رحمة ينقذهم أن الأول؛ 
•تمتنع وإنقاذ رحمة إنقاذ نوعضت على إنقاذهم أن الأحر: والمعنى 

بعدويهتدون الكفر بعد يؤمنون الماجض هؤلأء من قنا أن وذلك 
تعالى.منه رحمة إنقاذهم فكان الضلال، 

•حين إلى متاعا إنقاذهم فيكون صلالهم على يبقون الأحر والقسم 
حين.على والختلع اممه رحمة نالتهم مان والف

ويايمانهم.الغرق من بإنقاذهم الله رحمة نالتهم آمنوا فالدين 

الغرق.من بالمجاة الله رحمة نالتهم يؤمنوا لم والدين 
رحمةنالته من متهم ولكن ممتعون، مرحومون فكلهم هدا وعلى 

ؤإيمانه.بنجاته أومع 
ؤإلأسبحانه، منه كانت بهم الرحمة أن على ليدل ءؤرحمةتن1ه ت وقال 

برحمتهفذلك أحد أغاثهم لو وحتى ويغيثهم. يرحمهم من ثمة فلتس 
سبحانه.برحمته إلا ينقذون لا فهم ينجيهم، من وتهيئته لهم سبحانه 

مبماقوله- قي المجير( )التفسير فى حاء 
نأمرين يفيد اروهو 

علمفمن أي وال٠تاع، الرحمة قسمين إلى الإنقاذ ام انقأحدهما 
زمامافليتمنغ يؤمن لا أنه علم وفيمن ، رحمةالله فينقذْ يزمن أنه منه اه 

إثما.ويزداد 

الدنيافى الزوال بل للدوام، مفيد غير الإنقاذ لكون بيان أنه وانيهما: 



٢٠ آمحثاث,فيءقإمحهأئ مؤ ٠ 
أنلازم فالزوال ، يمسه ثم ، حين إلى ويمنعه رحمة اف فينقيه منه بد لا 

يقع®

إلاؤ فقال؛ والمجرور الجار على ههنا الرحمة قدم لقد • تقول وقد 
فيقول:الرحمة على والمجرور الجار يقدم أن يصح فهل تناه، وهمه 
مناإلا ينقدون هم )ولا أو حين( إلى ومتاعا رحمة إلا منا ينقدون هم )ولا 

الكريم،القرآن من مواطن في ذلك قدم كما حين( إلى ومتاعا رحمة 
إئه,ينه درعنثها ثم رحثه 5ثا آلإدس أدتا ^:١ ؤ قوله: نحو وذك 

•٩[ ئ ۶١ثءوس»طمئيم 
ثاجذا ؤوقوله: 

.[ ٤٨]١^^: ألإمثنءق4 
والتأحير؟التقديم هدا من الغرض وما 

موالان؛ههنا فنقول: 

آيةفى الرحمة على والمجرور الجار تقديم يصح هل الأول: المزال 
)._(؟•

ذللنحو من ورد فيما والتأخير التقديم هدا من الغرصى ما والاحر: 
.القرآن؟ فى 

الجارتقديم يمح لا إنه فنقول؛ الأول الموال عن الجواب أما 
لوأنه ذلك ميخل، المعنى لأن ، آية)يس( فى الرحمة على والمجرور 

ينقدونهم )ولا أو حين( على ومتاعا رحمة إلا منا ينقدون هم )ولا قال: 
مغيثمنه وينجيهم منقي تعالى الله من سينقذهم أنه المعنى كان منا( إلا 

عنتعالى إغراقهم، عن عاجزا اممه يكون وبدلك حين، إلى ومتاعا رحمة 

٨٢; ٢٦الكسر التمر )١( 



٠٢ ١  ٩٠يس سورة 

الأية.في التقيبمر يصح لا ولذا ، اممه من ينقذهم من سيكون لأنه ؛ ذلك 
فذلكوالثوري هود آيتي من ذكرناه فيما والمجرور الجار تقديم أما 

المقام.يقتضيه ما 

ثممنارحثه آلإمنن ولغن ؤ • هود ش قال وتعالى بحانه فإنه 
ئثتهصحء بمني تك أددنث زلن يكمئ. قثوس إئم مئة رعثها 

١[.٠ - ٩ ]عود: ١كثاتؤإيملنيطره 
محإنبح مح تبممه ٠ثا ألإمس أدتا ^دآ وإدا ؤ الشورى؛ في وقال 

[,٤٨]الشورى;ه َكنور آلإمس ه؛ أيديهم هدمت يما سشة محنمم 
فقال:فصلت سورة في والمجرور الجار على الرحمة قدم حين في 

أدقهوإ،0 . دنوطثُ ألشزفمس تثه وإن >^ ٧٢دءآء من 'ألإمتن دتثم لا ؤ 

تىولتدمهم عمالإ؛ كثا َثثثوإ أهون إئئؤئ؛ عنث/َدنئ د ^١٤ رمحت 
دعثااؤآكزهزو سه ^١ ء فد بما ؤيئا \ٌو1 \إكنؤأ ؤ همإدآ عيظ. 

[,٥١-  ٤٩]ست: علآغ_(ه 
على)فصلت( في الكلام أن يتضح الثلاثة الوامحلن في الفلر ومن 
فيفإنه ، والثوري هود في مما أومحح الإنسان على وأيرها أكثر الرحمة 

ولمفقط الرحمة ننع حالة فذكر ، منه ونزعها إياها إذاقته إلا يذكر لم هود 
,عليه الرحمة أير يذكر 

•بها( رفرح • قال أن على يرد لم فإنه الشورى في وأما 
بهاواحتفائه فيه أثرها وصف في وأطال فصل فقد )فصلت( في وأما 

,)فصلت( فى تقديمها فناسب 

ه•ءنيمح، من نته ^، ٠١٧^هودت مورم في تعالى قوله ذلك ونحو 



آديمحآث,فيم  ٢٠٢

•والمجرور الجار على الرحمة بتقديم [ ٢٨ت نعود 

الجاربتقديم [ ٦٣]عود: ؤ نمها! السورة في وقوله 
•الرحمة على والمجرور 

.فيهماوالتأحير التهديم سب يتضح الأيتتن محياق في النظر ومن 
^امحبحك.للأمدوأؤ ت تعالى ثاو 
ألسمو.سالاأتلا^؛٧َةىأمنمههءيوك عياب أثادا^٤٢ ^؛١^ إلاآثم 

^لأمحلإمحكا؛اؤئاويةا
^دظوهمأرتيمإنممءسؤ

هكمهون ثا وأم،ر آنلز،كعوها عق^ث مثت عندوء تن ؤحة ؤءاننى رف تن 
[.YA_Y0]هود: 

ءأرمماتؤّيذإم بمومحّآعثدوأآثه شيعاعال شويأحاهم هو\إ؛أ ؤ ت وقال 
ياأؤأمحب. يب دف إف فهاةسثف،ءن>- وآنت،ظل هوقتالإ 

مناثؤ، ش ^^١ ءاباوثiا ثثد ما لإد أن أتهنج هتدآ مو ذ1ثا َمحق هر بصنئ 
رفؤءايم،ينهين يثؤ هق إنًظث أرءسر ثعوو كالا.ماد ايؤ تم؟ 

-٣٦[. ٦١]هود: ٥ربقومحبره 
نوحقصة في الرحمة على الكلام أن السابقين الصين من ترى فأنت 

عوؤدثئ عندهء من تئ ، ٣١٧ؤ ت قال فقد أكثر، ووصمها أطول 
^^هوثامحثامئوبج

رنههينه وءائه ؤ ت قال فقد ، صالح قصة في كدللثج الأمر وليس 
.ئمنيممب(,بنكآؤإذؤ ت بعدها قال ثم ذللث،. على يرد ولم 

لمولما ، الرحمة قدم نوح قصة في أكثر الرحمة على الكلام كان فلما 
أحرها.صالح قصة في كدللث، الكلام يكن 
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الرحمة.وتأخير صميره تقديم فناسب ، نؤح 

منموامحلن وفي ، تناه إلاثهمه ءؤ آية)ص(: في قال كد تقول: وقد 
التمترين؟محن فرق من فهل عنده ؤ•' قال الكريم القرآن 

عندئاهنذ يحمه ؤ ت قوله أن القرآني التمثر من الظاهر فنقول؛ 
تناهنبته ؤ قوله: أن ذلك تناه، هته ؤ قوله؛ من أحص ؛؛ ٦٥]١^؛ 

تعالى!قال فقد ، وكافرهم مؤمنهم الخلق جمح تشمل عامة الرحمة فيه 
ولانآد3ننهجمقؤ وقال؛ ، حثزه .إلار!زهِمثارمقعاي١ك )؛ jjdL؛لاهم وؤ 

[.٥٠]ضلت: ئآأد؛رآداقنيثهه 
تردولم ، يالمومن خاصة رحمة فهي نح—مةقنعثدداه ؤ ت قوله أما 

•المؤمنين غثر في الكريم القرآن في 
ش^دبعويجأرءيمإنكتوسة ؤ ت نؤح متينا لمعان على تعالى قال 

.[ ٢٨]عود: رفوءنيلآمهينسهءه 
منهليتعلم موسى اتبعه الذي الصالح الرحل وهو الخضر في وقال 

ءلناهق؛ من رعثننه عنديا تن تينه تاوئ ع؛ثاددآ تى همدا جدا مؤ 
[.٦٥]الكهف: 

معهنوثلمهم أملم وءاثيننه ؤ اللام عاليه أيوب متينا في وقال 
.[ ٨٤]الأنياء: بمدآاوبنمحكنه 

قوله:فإن عندآه، نذ سه وؤ يثاه نتنه ؤ ت قوله هدا ونفلير 
^داؤ تعالى قال • والكافر المؤمن تشمل عامة العمة فيه تناه عنة نؤ 

ط:ثاقادبمسءق:لتي
.[ ٤٩]الزم: ث"بملم0ه آَكمتمإ ودكن فننه 

ينهمنة إداحولهن م مبماإثخ صردعاريم مش'ألإذس ؤإدا ه ؤ ت وقال 
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سلاهزتعشوعن أندادا ه وبمن مز من دعوأإقخ َكاث ما ئى 
٨[.]النص: ظة 

هوكما الكافر أصات وقد الناس عموم شملت عامة النعمة فهدم 
الخانة.الأية في واضح 
^إلأتعالى؛ قال ، بالموس حاصة فهي ةتمثيدا:ءسدأه ؤ قوله!  ١٠١

؛"آ_همأ[.ككئيمجمحرىنيسكدهلاكصت 
جلأاهوؤجمهينعني1اه.قوله: نفلير وهذا 
ومرةمتا( مرة)رحمة الواحد الموقف فى يرد قد ولكنه ت تقول وقد 
محورةفى أيوب محيينا فى تعالى قوله نحو وذلك عندنا( س )رحمة 
هبمي،وز>=ظو،ايذ يتهمه معهنَ وثلهم ءؤوءاثيثه ت الأنياء 

[.٨٤]الأنياء: 

ودكتئ^١ مخمه ٣^! و؛نلهم أهإم أدآ رؤتنا ؤ ت )ص( محورة في فيه وقوله 
[.٤٣]ص: %ول\صه 

الفرق؟فما 

يوضحالذي هو الأيتن س كل فيه وردت الذي السياق إن فنقول: 
الخعبيرين.بين الاختلاف محبب 

مثغلآ،ل رهأ ُادئ إي آتيب همدآ رأذَآر ؤ )ص(: محورة فى تعالى قال 
سمملثُ ^٥^١ وث؛زب. مغتت؛يد هتغا ئْإاف أركز وءدف. بمط القيثلف 
ضنتامبيمءوألاءثئء١دانحد لأول'ا'لأك_،. نناودكرئ نته معهم نههم 

]ص:^ن.تحصاخبمأكثهلآ،به 
أمحاس-غاآعأتربيت يادئ ؤ الأيياء: محورة ش وقال 

ئنتئ a£x£Cjصز يهءمن مادكتمنا لإ ءآن-تجئنا آمحبترك. آبجم 
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راكعاوحر ربه فامتغفر فتته قد النه أن داود ظن فقد حال أية وعلى • به 
ذلك.له اش وغفر وأناب 

فتتهقد اممه أن وذكر ، ربه ذكر عن الخير حب أحب وأنه سليمان وذكر 
.أناب ثم حدا كرميه على وألقى 

*وعداا|ب بنصيب ه مقد هلان ال|وان ايومب ويكر 

الأنبياءلها تعرض ام والفتن الابملاءات في والياق فاJقام 
المذكورون.

عليهموالإنعام التفضل ذكر ؤإنما ، ذلك مثل الأنبياء محورة في وليس 
فقال!الحرث في وحكمهما وسليمان داود ذكر فقد ، بهم ورحمته 

أنهيذكر ولم ، [ ٧٩•' ؤعلماه ؤحكلأءايئا•>cق١ ؤهمهسهاسقمن 
عليهما.ؤإنعامه تفضله ذكر ؤإنما ، فتنهما 

هوأمب^لأإذؤ قال! ؤإنما ، الشيهلان ه مأنه يذكر ولم أيوب وذكر 
[.٨٣]الأنساء: يادئرثه7أيمثغاآثثرك^-٢٢^٨^ه 

فيءنيإُاه ين ؤر!همذ بقوله■ الخصوصية ذكر والياق المقام فنامحب 
.أعلم واف ، )ص( محورة دون الأنبياء محورة 

•أحرى ناحية من الأيسن إل لنفلر ثم 
ثاتبجءمحص5تثابثه)الأنثياء(: في قال فقد 

[.٨٤]الأناء: ططرئشينه 

ئرئلآ>4الأكهت في)ص( وفال 
[.٤٣زص: 

بيتهماالفرق وإليك 



ء£!إصإإه؛أي؛؛أص٢٠٨

و'لأه
له

صرمن به ما فكشفنا 

أهلهاتيناْ 

عندنامن رحمة 

للعابدينوذكرى 

في)ص(

أهلهله وهبنا 

متارحمة 

وذ/ىلأووألأواب

الصينعلى تعقيبا يأتي ما نذكر أن وتود 
يشملالإيتاء فإن وزيادة، له( )وهبنا يشمل )آتيناه( ت قوله إن — ١ 
ءابمنهؤ قوله! نحو وغيره المال في الإيتاء يستعمل ففد ، وغيرها الهبة 

ءاينتهمؤؤ ت وقوله ، ه •ممْ آلنامه ئود رءابما ؤ وقوله* ، وعلماه ■كيا 
.نحوه في الهثة تمح لا مما ألكثبه 

الرحمةإذ ، وزيادة تناه نخمه ؤ يثمل ;حم1محعنلَاه ؤ قوله إن - ٢ 
أماوكافرهم. مؤمنهم الخلق عموم فيها يشترك عامة )منا( I قوله في 

فهي، العامة الرحمة على تزيد خاصة رحمة فهي ينعندئاه لحمة ؤ ت قوله 
الرحمة.في زيادة •ع رخمة,تأناه ؤ ت قوله تشمل إذن 

فإن، الوصفح في وزيادة الألباب( )أولي يثمل )للعابدين( وقوله - ٣ 
،العابدين من كلهم الأكاب أولو وليس الألباب أولي من كلهم العابدين 

فييزيدون العابدين فإن هدا وعلى ، عقل غير من عبادة تصح لا أنه ذلك 
•هم العابدين فإن ، الألباب أولي على الوصف 
.عبادة + الألباب أولو 

وزيادة.الألباب أولى يثمل )للعابدين( ت قوله فكان 





،1محث'الأإفي٠  ٢١.
[،١٩زالأنياء: ه ص _ئذؤرث0َ ^؛١" الأنساء: قى تعالى قال 

أفدأؤثثؤت وقال [، ٢٠زالأنياء: ؤؤلآإكإلآأدألإثط(ه ت وةال 
ؤحدآ ٧١٥ؤ وقال؛ ، [ ٢٦]الأنياء: ه مكرمرئئ> بمناد بل ستحنم ؤلرا 

سثئك>س^^١٢^ؤ وقال: ، [ ٥٣ثابمحداثاخمته]ابيء: 
وونيام ؤ وقال: [، ٦٦]الأناء: 

ثاؤو؛امأ وقال؛ ، [ ٦٧]الأنبياء: ه تفلزى أثلا م يؤن من ثجدطث> 
[،٨٤]الأنبياء: ه لأشين وذِءتقتئ ؤ ت وقال [، ٧٣]الأنبياء: ه عنيدن 

ؤإرنفي>هنداوقال؛ ، [ ٩٢: ]الأنيياء لأثأهءظلمآمدوبه ت وقال 
[.١٠٦]الأنبياء:

ؤووهسناوقال؛ ، [ ١٧]ص: ه داؤرد نآدوصددا ؤ ت )ص( فى وقال 
وقال:، [ ٣٠محأبم؛ائهءأمح4]ص: 

امنمحممحأدثر ُؤ وقال؛ ، [ ٤٤]ص: آلتيه قم ؤ ت وقال ، [ ٤١]ص: 
•[ ٤٥]ص: 

توقوله ، يخ(لإنييتيهمافيالأنياء قوله; فناس_، 
■%ووأيطوب 

)ص(:فى قال أنه حا زادe ومما 
ؤددتاهأءنعاقوله'• ذلك فناسب ، [ ٢٩]ص: ئتتدقر١ز٧ألآفه 

[.٤٣]ص: نمحئلآنيا'لأهمه 
^مياآمحآإيقالفي)الأنياء(: وأنه 

ب■تيي؛؛ ئا وكانإ آلرحكوؤ ؤإبتاء آلمبملزؤ وإبما،ر آلخم؛ت فمل 
[.٧٣]الأنبياء: 

[.١٠٦: ]الأنثياء ^ذاولنغاممعشبدكث.ه ت وقال 
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عند؛ين لحمة تعهُ ومثلهم أملم وءانيننه ؤ محوله! ذلك محناسب 
رذِطزئكلنه.

وسامحاتهاالعبادة مواقف فيها تكررت الأنيياء سورة أن على علاوة هذا 
المهام.هذا يناب لا مما طول ذلك وثرح ، )ص( محي مثله نز لم مما 

أعلم.واش ، وجه كل من مكانه تعبير كل محناب 

تقنبمابيم محمؤث. لثلمؤ ئاظم؛ؤ أقيئم آضإماثن ئم مل إدا وؤ 
محادسا^^١^ سوأ يم ^١ عمامنيا(ن. إلأَكاذوأ يغم نذءاكت ءاثؤ 
ثلنلفح أنتز^ إق أئْثهأ آثه من يفيق حقثثؤأ آلخن 

ؤحدهصبمق إلا سملثين ما صندق\ة. ثذ إن النعي ٥^١ مئ ومؤئ ميس. 
إئأنيمتيمرك.ه

ءؤ
فيماياتي وما العذاب موجبات من تقدم ما احذروا لهم قيل إذا ت أي 

.أعرصوا بعد 
مها:وجوه مامحأدبخموئثؤ4 ؤ ت قوله معنى في وقيل 

وما-ظهنهءؤ الذنوب، من مضى ما يعني ماي؛نأتلُكمه ؤ I قوله أن 
منهارا/بقي ما 

تأحر.وما ذنوبكم من تقدم ما أو 
الشالوقائع مثل من حلت الش الوقائع أمحةةأ4 ؛ق ماؤ ت وقتل 

يانبيائها.المكذبة الأمم بها ابتلست 

.٣٦١فحالقدير؛/)١( 



٢ ٢١٢

ا.وعداب ، ، الساعةل أمر من ماحلقؤه! وؤ 
فإنهاوالوازل الأفات من أيديكم بين ما أي محيآؤم4 مام ؤ وقتل؛ 

.منها حلفكم وما بكم محيتلة 

حفيما ه! •حلم^ؤ ؤما ؤ ، لكم ظهر ما ه  p^oأذيما ؤ ت وقتل 
عكم^.
والحرقالغرق مثل العذاب أنو١٤ من ه  ٢٠٤٠^؛؛تن ما ؤ ت وقيل 
ؤلأثم صمغ ملأ نمنهم ضا رك ؤ ت تعالى بقوله عليه المدلول وغيرهما 

هذهمن نجوتم إن ، لكم الهنالب الموت من ه حلم^ز ؤما ؤ . ه ينقذؤن 
•أن ة-عاءاكجتنه ؤ • تعالى قوله عليه يدل ، معه لكم نجاة فلا الأشياء 

نماؤ ، لهامقبلون فإنهم الأحرة ه: أيييث؛ئم ة، ما ؤ وقيل؛ 
فإنهم-اركوزلهارْ/الدنيا ظقؤ4: 

يأتي!بما تلخيصها ويمكن فيها. قيلت التي الأقوال أشهر هده 
•ابير-،أيبكمه مؤ 

منها.تقدم وما الذنوب من مضى ما - ١ 
المكدية.السالفة بالأمم اف أوقعها التي الوقائع - ٢ 
الغرقمثل العياب وأنولع بكم المحيهلة والنوازل الأفات — ٣ 

والحرق.

،روحاستيمآأ/مآ_ا'آ.؛، A،\/rالكشاف )١( 
البحراب)٢( 
.٣٦١أ/القدير فح )٣( 
.٨٣/٢٦اصرالضر )٤( 
.٣٤• U/ انحط البحر ، /٣٨ Y٦اعير التمر )٥( 
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لكمظهر ما - ٤
ه_الأخرة

.منها بقى ما أو الذنوب من ناحر ما - ١ 
الاخرة.وعذاب الساعة آ-أءر 

.بعد فيما تنزل التي والأمان النوازل — ٣ 
لكم.الطالب ؛_اووت 

عنكم.حفي ما - ٥ 
.٦-الدنيا

الأمورهذه من تقدم ما يعني ه أدبكم  ijما؛؛ؤ أن على الأقوال وأكثر 
مجاهدإلى نسب أنه غير ، يعد فيما منها يأتي ما يعنى ه نهء ؤبما ءؤ 

،وعذابها الأحره يعني أق-0محمه ^1، ما ؤ أن وهو ، ذلك بعكس القول 
٠فيها وما الدنيا يعني بما'حلكؤيم وؤ 

ينبغيما يثمل -ظم^زه ؤما أدبكم ما ؤ قوله فإن حال أية وعلى 
أنغير ، غيرْ أو مجاهد قول على والاحرة الدنيا أمور من يتقى أن 

يعنيأدبكمه ، ما؛vjؤ أن القائلون إليه ذهب ما يؤيد القراني الاستعمال 
،الأحبار حين في فحلا واغ هو ما أو ، المذكورة الأمور من تقدم ما 
المستقبل.وهو يعد يأت لم ما يعني بما"حلق^ثه وؤ 

ثىينيَ ثئك مصيفا!ما بالم، آلكثب إنك  ٥٨ؤ ت تعالى قال 
٠امماب من تقدمه لما ما مصي أي ، [ ٤٨؛: Jjljj]آلهككبومهتمثاعثوه 

آمحؤثي بث لما مصذها من،يم أي مبش ءاكرهم عك وممثا ؤ ت وقال 
[.٤٦المائدة؛ت آلورُنِه ين يديف أ؛ن ومصدقاِما وهمور هدى فيه آلإنحيل وءانينثه 







محُالأافيءؤرصوؤأ ٠  ٢١٦
,لخ تنأن بد لا الحرم الأشهر فإن ٥[ تاكو;ة؛ المسرينه 
فان، •١[]الجمعة: ه ^fc ؤ، ءأش-تحأ ألصاوه محنتا لإدا ؤ وقوله؛ 

,تنقضي أن بد لا الملأ٥ 
بحصوله.المقطؤع من فهذا 
أويننا بأحسن فحوا شثز -ضيم ؤإدا ؤ ت قوله حصوله الكثير ومن 

[.٨٦]التاء: ه ردوها 
الواقع.في يتحقق لا محص افتراضي أمر هو لما )إذا( تستعمل ولا 

ولما، يخ لا ولما يفر لما الأفتراصات لعموم تستعمل فقد )إن( أما 
أسجمل إن اتءينر ت تعالى قوله نحر وذلك ، يقع أن يمكن لا 

أنقل ؤ وقوله• ، ٢^١[ ]القمص; سمما-اإنىم؛رأكئمؤه 
[.٨١]الز:مف: زنو 

٠م! ض مل القول هذا أن ض ليدل الأية في )إذا( ب فجاء 
وتطاولهما،كثرتهما على والتبالغ المح معهم ينفعر لم أنه هذا ومعنى 

يوثرلا وهؤلاء ، القوس في توثر والبليغر الصح كثرة أن الفروض إذ 
كثر.الصحوإن فيهم 

المعز.ولأتفيد)إن(هذا 

معلوملأنه ذلك ؛ الأية قي الشرط جواب يذكر لم أنه الملاحظ ومن 
عماإلا'كانإ زيمأ ءائنت تى ءاثن تن يبيم وما ؤ تعالى؛ قوله وهو بعدم مما 

لدلالةفحذفه ، آ أعرضوال اتقوا لهم قيل وإذا قال؛ كأنه فه 
.عليه بمده ما 

أنهموهو ، ذكر ما على علاوة آخر أمر إلى إثارة الحذف يكون وقد 

. ٠٣٤ U/ المحط البحر ،  ٨٢/ ٢٦الكٍير الضر ،  ٦٥٨٩! الكشاف يطر 





أدغمحاث,فيصرصوؤآ ٠  ٢١٨
المحذورتدلمر ولا المحذور بها اف يدغ أن مرجو الأسباب فاتخاذ 

بيلفالالأسباب. اتخاذ مع المحذور يقع أن المحتمل من إذ ، وحدها 
قال!ولذا الله. رحمة ورجاء الأسباب اتخاذ هو المحذور لدفع 

لأن)لترحموا( I يقل ولم ، الرجاء على الدالة )لعل( د فجاء ه ذرمل 
وحده.المحذور يدفع ولا الله رحمة معه مرجو الاتقاء 

الل.نيلجعل لترحموا( حالفكم وما أيديكم بين ما )اتقوا قال! ولو 
لكيلاالترجي تفيد الي )لعل( ب جيء فلوا ، وحدئ بالأسباب حاصلا 

له.معبودة فتكون ربه وينمى الأسباب على الإنسان يتكل 
فوله:أن ذلك ، ترحموا( أن )عسى يقل: ولم وقال: 

منالجرد الضاؤع الفحل فان والاستقبال، الحال يفيد ؤل"نلءزرمداه 
والاستقبال.الحال يحتمل الاستقبال حرف 

الحال؛يفيد ولا الاستقبال يفيد فإنه ترحموا( أن )عسى ت القول أما 
المتقبلفي الرحمة فتكون المتقبل، إلى الفحل تمرق )أف( لأن 
وفيوالاستقبال الحال في تراد الرحمة أن حين في الحال. في تكون ولا 
أولى.قاله فكازئ الأزمان،كل 

فيهذكر ؤل،نكؤ قوله; أن أحرى ناحية ومن ناحية، من هن>ا 
فيوالواو ، )لحلكم( في )كم( الضمير ت وهما مرتين الخهناب ير مص 

صميرفيه ذكر ترحموا( أن )عسى قولتا أن حين ش )ترحمون(. 
أقوىءؤل؛نقؤيود،ه تعالىI قوله في الإسناد فكان واحدة مرة الخهلاب 

مرتين.بهم الرحمة وقؤع إليهم أسند فقد تكرر، الإسناد لأن ؤآكد 
وقولمااسمية، جملة ؤل؛نلكتذرمداه ت تعالى قوله أن ثالمة ناحية ومن 

كماالفعلية من أقوى الاسمية والجملة فعلية، جملة ترحموا( أن )عسى 
•أقوى ؤممؤجمدأه ت تعالى قوله في الرجاء فsكان ، معلوم هو 



٢١٩يس سورة 

فقده نثثؤ ؤما أيكم ما آمؤإ ؤ تعالى! لقوله المناصب إنه يم 
شاملاعاما الأمر فكان ، هوآت وما حاصر هو وما تقدم ما باتقاء أمرهم 

الأزمنةتشمل عامة الرحمة تكون أن المناب فكان ، كلها للازمنة 
)أن(من مجردا المضائ بالفعل فجاء ، ومستقبلها حاصرها ، كلها 

،بالمستقبل خاصا لكان ترحموا( أن )عسى ت فال ولو كله. ذلك ليشمل 
ؤماؤ ت فوله وهو بمدها وما قبلها بما الأية فارتبهلت ، العام العام فتاب 
•عثإاخمجه إلأَغذو؛ نغم ءاثت من ءابؤ من يبيم 

تعالى:قوله فى وذلك بعئ الرحمة ترجى ورد ولكن تقول: وقد 
١^؟فما ، ٨[ ]الإسراء: هأنثثؤئمحعديمسؤف 

ع1ئرةؤأنؤ قوله! أن ذلك ، مكانه فى أنب تعبير كل إن فنقول؛ 
إسرائيلبني إلى موجه فيه الخناب أن ذلك مستشل، بأمر حاص 

يحلونوأنهم مرتين الأرض فى دون يفأنهم ذكر ما بعد ذلك قال وقد 
بعدوقال الثانية. المرة بعد الدمار ميلحقهم أنهم ذكر يم • كبيرا علوا 

٢١الثانيةرال٠رة بعد الرحاء فهذا ؟4 عديأ عدؤ ولذ أن,ئظ ملإؤن عش ؤ ذلك؛ 
.)عسى( ذلك فناب ، مستقبل وهو 

الأمران.فاخلف 

أعمريس( آية فى الاتقاء أن أخرى ناحية ومن ، ناحية من هدا 
اتقاءوذلك ، خلفهم وما أيديهم بين ما باتقاء أمروا أنهم وذلك ، وأشمل 

إسرائيلبني عن ذكر فيما كيلك الأمر وليس ، تأحر وما تقدم لما شامل 
أعمريس( آية فى الترجي فكان ، الثانية المرة بعد بما خاص فإنه 

.٢ ١ ا/ ٥ روح ،  Y٢٢٥/ الكشاف بفر 



آلمحياث.في٠  ٢٢٠
أعلم.واش ، مكانه تعبير كل فناسب ، وأثمل 
السورة.في وأحداث آيات من بكثير مرتبطة الأية هده إن 

أيديهمبين ما يتقوا لم الذين القرية أصحاب بقصة مرتبطة فهي 
اتقىالذي الرحل ونمة أيديهم. قدمت بما اف فاهلكهم ، حلفهم وما 

الجنة.اف فادحله حلفه وما يديه بين ما 

إماءسنزألمؤنجنحؤيؤكتبماهدمؤإؤءامهرئثثى؛ؤ بقوله! ومرتثطة 
ماؤيبمكث ؤ ت قوله وهو أيديهم قدمت ما ذكر فقد ه ين ؤآِإم لنمجثه 

ؤ,إثاءسذحمألإدنحه•ت قوله وهو حلفهم( )ما وذكر ، هدموأوءاثرهميم 
مثذاومنحنمهنِثاهؤ ت بقوله ومرتبطة 

حلفهما يتقي وكتف مد؟ يديه بين من كان من يديه بين ما يتمي فكيف 
حملوقد حلفهم وما أيديهم بين ما يتقون كيف مد؟ حلفه من كان من 
يبصرون؟لا ذلك على علاوة وهم ، حلفهم من وسد أيديهم بتن من سد 

حلفهم.ما فهذا ؤحثذامحثود،ه ؤ بقوله: مرنطة وهي 
بعدها.وما ه ؤحده إلاحنحة ما ؤ بقوله! ومرتثهلة 

كلهوهذا .ه ..معدؤت كنتن جهم هندهء ؤ ت يقوله ومرتبْلة 
.خلفهم مما يتقوه لم ما 

شءَكل مامت مدهء الوى محسنحنن ؤ I السورة آخر محي بقوله ومرتبملة 
ولكهيبمب0ه

أ؛ت-

'ارًَءَ.همء

بهاينزل آية كانت سواء ربهم آيات من آية تأتيهم ما أنه ت والمعنى 
وعدمعنها الإعراض شأنهم كان إلا الكون في اش آيات من آية أم الوحي 



٢٢١يس سورة 

الوحيبها ينزل التي الايات يشمل عام فالإعراض وتدبرها. فيها النظر 
.ماء والالأرض فى الكونية والايات 

فانأظهر، الوحي بها ينزل التي الايات على دلالتها في وهي 
الفعلهدا فان ، المعنى هذا يقوى )تأتيهم( ت وقوله ، أشد عنها إعراصهم 

صدقعلى تدل الش الايات وح المترلة الله ايات سمر يكثرة يستعمل 
يؤتيهاالتي المعجزات وهي تؤيدهم، التي والبراهين اف رسل به جاء ما 

صدفهم.على آية لتكون رمله اف 
•جميعا عنها إعراصهم على ويدل كلها الايات يعم فالتمير كل وعلى 

تنيامهر ما الباد عل تنمصتأ ؤ تعالى! بقوله مرتبطة الأية هذه إن 
عماالإعراض في قبلهم من يشهون ضم مملآوث4 بؤ' محل 

وءايةؤ قوله! وهو الكونية الأيات من ذكر بما ومرتبعلة الرسل. به جاءت 
.i...ن:اققاهكتائيلم... .^^٢^٠ 

كلها.الأيات عن معرفون ضم 
بماالناطقة الايات هد0 إما بها اروالمراد المعاني(! )روح في جاء 

عليهاللاقبال الموجبة تعالى آلائه وموابم تعالى اض صنم بدائم من فمل 
والإيمان.

الناطقةالايات من باية الوحي نزل ما أي ، بها الوحي نزول وإيتاوها 
.والاستهزاء التكذيب وجه على محرصين عنها كانوا إلا بذلك 

وتعاجسس،للمعجزات الشاملة التكوينية والأيات يعمها ما ؤإما 
آنفا.المعدودة الثلاث الأيات جملتها من التي الممنوعات 

منالتي الأيات من آية لهم ظهرت ما أي لهم، ظهورها ؤإيتاوها: 
تعالىوتفرده سبحانه بوحدانيته الشاهدة تعالى شؤونه من ذكر ما جملتها 



آدمحُالأإفيصإلاصإئ ٠  ٢٢٢
الموديفيها الصحح للظر تاركين معرصين عنها كانوا إلا ، يالألوهية 

•^١، وجلءر عر به الإيمان إلى 
تعالى!قوله من تقدم بما متعلق رروهدا الكبير(! )التمسير في وحاء 

•يدءدسمزءلأيم تنؤبمولإلأكامأ ٢لمادمابايهر ظ ؤ
جاءتهم\ذ\ بحي 

. ٢٢١إليهاء التفتوا وما محها أعرضوا بالايات أتوا فإذا ، كدبوهم الرمل 
نبوةعلى دالة آية من تأتيهم ما راوالمعنى! ! القدير( )فتح في وحاء 

إلاالأحوال من حال في التوحيد من إليه دعا ما صحة وعالي محمد 
•معرصين عنها كانوا 

.. التكوبمية. والأيات اكزطية الأيات يثمل وذلاهمْ 
فيها.الصحيح الفلر وترك إليها الالتفات عدم بالإعراض والمراد 

مإهءةورأاوي تن يايه،ر يبادما عل'؛ ثءحس/؛ ؤ بقوله• متعلقة الأية وهدم 
أعرضوابالأ'يات أتوا ؤإذا ، كذبوا الرمل جاءتهم إذا أي اه دستزن<لآ، 

 )}٢٣١^١.

الأية!هده بناء في الملاحفل ومن 
حالتهميبين أن يريد لأنه ذلك ، )لا( يف؛ ولم )ما( نفى؛ أنه ء ١ 

دحلّطإذا الحال تفيد )ما( لأف ، )ما( — ؛يكون وذلك ، عليها هم التي 
للاستقبال.الفعل تخاكى أنها الجمهور فعند )لا( أما المفاؤع. على 

وكثيرا، الإمحللاق تفيد أنها المحو( )معاني كتابنا في حققناه كما والحق 
للاستقبال.بها يؤتى ما 

روحاسني'آأ/ا،آ.)١( 
.التمر١^٦٢;٣٨)٢( 
إ/اا-*ا_آأا"*آ.القدير فتح )٣( 



٢٢٣ ٠٠يس سورة 

فضعليه، هم ما يريد بل المممل قي حالهم سن أن يريد لا وهو 
لدلك؛_)ما(.

هذاأن يبين أن يريد لأنه تأتيهم( )ما فقال! المضايع بالفعل جاء ء ٢ 
بصيغةأتتهم( )ما يقل! ولم الاستمرار. على وليدل وديدنهم شأنهم 

الانقطاعيفيد الماضي فان ، ماضية حالة يبين أن يريد لا لأنه ؛ الماضي 
لأالأّترار.

علىللدلالة ^١^٤ ٠١١وصيغة ، نافية ارو)ما( I المعاني( )روح في حاء 
.، ١١التجددي« الاستمرار 

وذلك، الاستغراق على الدالة ب)من( فجاء 1ية( )من قال؛ — ٣ 
لاحتملآية( تأتيهم )ما قال! ولو الأيات. حميع عن الإعراض ليشمل 

عنهاكانوا إلا واحدة آية تأتيهم ما أي ، الوحدة نفي ولاحتمل لعموم اض 
معرض•

هداإعراضهم أن ليبين إلهم المضاف الرب إلى الايات أضاف — ٤ 
فكيفبالنعم عليهم المتفضل ربهم آيات الأيات فإن ، إعراض أسوأ 

٠عنها؟ يعرضون 

،آياته عن يحرصوا أن لا ويهليعوه ربهم يثزكروا أن المفروض إذ 
.سوءا إعراضهم الإضافة هده فزادت 

إلىالمضاف الرب اسم إلى الأيات ررؤإصافة ! المعاني( )روح في حاء 
٠٠حقهافي عليه اجترأوا ما لهويل المستتح شانها لتفخيم ضميرهم 

فجاءعها( أعرضوا )إلا يقل! ولم ه ثنين عتا إ؛لأ'كامإ ؤ قال! - ٥

روحانمانيمآ/أ،آ.)١( 
روحاوعانىمأ/\،أ.)٢( 



آمح؛اث,فيممصإإك^ؤا مؤ  ٢٢٤
هذاوأن ، الثابت وصفهم هذا أن على ليدل )معرصين( الفاعل باسم 

الإعراضمكون الماضي بالفعل أعرضوا( )إلا يقل: ولم ودأبهم. شأنهم 
حادثا.

فيهمثابت وهو أصلا حاصل الإعراض أن على ليدل ئركان( وحاء 
معرصضوحدتهم جاءت إذا الأية فإن الأية، مجيء بعل يحدث ولم 

عها.

علىاستمرارهم إلى إشارة الكلام رروقي المعاني(: )روح في حاء 
.، ر الاياتءا إتيان استمرار حسب الإعراض 

ؤإلأكام؛لإافقال: الفاعل امم عل )محها( والمجرور الجار قدم _٦ 
الإعراضأن على ليدل ، محها( معرضين كانوا )إلا يقل: ولم مان4 

منمواحهةأية ولا ربهم آيات سماع يهليقون لا فهم ربهم، دآيات خاص 
،عنهيعرضون ولا والحديث الكلام من علاها ما يسمعون وهم ، آياته

فكانالتقديم، ^ا تقتضي الفاصالة أن إلى إضافة للقصر، التقديم فكان 
الأي.وفاصلة القصر لأمرين: التقديم 

عليهفدمت )معرضين( ب متعلقة ®و)عن( المعاني(: )روح في حاء 
أيالإضافي، للحصر وقيل: حالهم، تقبيح في مبالغة الادعائي للحصر 

رى.الفواصل« لرعاية وقيل: الكفر، من عليه هم عنا لا عيجا معرضين 
فبنيه عما إلأَ؛ذوأ نغم مذءاثت ءابؤ تن يايعم نما ؤ قال: - ٧ 

ربهمآيات من آية تأتهم )إن يقل؛ ولم المفرغ، الأسثناء على التعبير 
وأنالدوام، يفيد هذا القرآني التعبير لأن ذلك ، معرضين( عنها كانوا 

روحانمانيمآأ/ا،لإ.)١( 
روحاوعانى"اأ/ا،آ.)٢( 



٢٢٥ ٠٠يس سورة 

ذلكالشرط تعبير يفيد ولا . ربهم آيات من آية حاءتهم كلما يحمل ذلك 
حاءكإن أنه ذلك أفاد أكرمته( محمد يأتني )إن •' قلت إذا فإنك ، نصا 

كانواحدة مرة أكرمته إن فإنك ، حاءك كلما تكرمه أنك يفيد ولا أكرمته 
حاءككلما أنه يفيد فإنه أكرمته( إلا يأتيني )ما قولك؛ أما صادقا. كلامك 
أكرمته.
)من(زيادة معه يمح القيا بالامتثناء العبير أن على علاوة هدا 

يصحولا شبهه أو المفي لوحود وذلك ، )إلا( قبل وقعت إذا الامتغراقية 
ربهمآيات من آية من تأتهم )إن تقول؛ محلا ، الشرطي النمير في ذلك 
.معرصين( عنها كانوا 

ؤصإمن ^١٠^١ للخن حقيثيإ ألخن ^ ١٥ادغموأبماوذءهي ثم إدايل نؤ 
ظرلأيىظراله.4

هواممه بأن واحتجوا امتنعوا الله رزقهم مما الإنفاق منهم طلب إذا أي 
ونحنربهم يجتعهم فكتف لأغناهم، يعنيهم أن ثاء ولو ، أفقرهم الدي 

.ظاهر صلال وهو ، الله لمشيئة مخالف هدا طلبكم إن نهلعمهم؟ 
،المحتاجين إطعام ه يقوله؛ المقصود أن والظاهر 

العموممخرج أحرجه أنه إلا ه، لأعأهآ آث، من ؤأثلعم قولهم! بدليل 
ؤأذفهوأب1قءأقهقوله: أن ذلك الجواب، في والخموص الخللب في 

عاما.الطلب فكان الخير أفعال من وغيره الإطعام فيه يدخل 
وهوالمحتاج، إطعام حتى الإنفاق من شيء أي عن امتنعوا أنهم غير 

أكبرهو عما امتناعهم هدا عن امتناعهم فدل ، المروءةإليه تدعو ما 
الإنفاق.عن الأمتناع في مبالغة هدا وفي وأعظم، 
حيثجوابهم في اللففل تغيير في الفائدة ررما ! الكثير( )الضير في جاء 



أدقق-محسصإؤأ ٠  ٢٢٦
بالإنفاقأمروا لأنهم وذلك ، رزقه افه يشاء لو من على أننفق • يقولوا لم 

فلمأتنفق، يقولواI أن جوابهم فكان لم ثإدايل ؤ • قوله في 
أطعم؟قالوا: 

-بالإيفاق أمروا إذا لأنهم ذلك؛ مخالفتهم غاية بيان فيه 1 نقول 
-منه بأقل ولا بالإنفاق، يأتوا لم — وغيره الإطعام فيه يدخل والإنفاق 

زيداأعمل لغيره: القائل يقول كما وهدا • طعم لا وقالوا: — الإطعام وهو 
أعطيهلا يقول: أن هو المطابق أن ْع درهما( أعطيه )لا يقول! ، دينارا
.^١، ههناء فكذلك أتم، الوجه هذا في المبالغة ولكن ، دينانا

عاموهو الله، رزقهم مما بالإنفاق ارأمروا إ المحيهل( )البحر في وحاء 
يقتضيإطعامهم نفي لأن ؛ المخالفةبغاية فأجابوا ، وغيرهالإطعام في 

كانواام الأشياء أقل ولا نفق لا قالوا: فكأنهم العام، الإنفاق نفي 
يفتخرون,به الذي الإطعام وهو أنفسهم على بها ويؤثرون بها يمحون 

،دينارالزيد أعتل لشخص: يقول كمن المبالغة، سبيل على وهذا 
رى.د؛نارا« أعطيه لا من: أبلغ فهذا درسا. أعطيه لا فيقول: 

^١^،^ؤ قوله: وذلك بالاتقاء أمروا أنهم الايمحن من والملاحظ 
بالعيادةيتعلق عام أمر وهو ننلكث حلهن ؤما أدبكم ؛؛j( ماأهتؤإ 

متعة.الاتقاء وجوه فإن بالاحرين، ويتعلق الشخصية والحياة الفردية 
ه. . . أنفهماثم ؤإدايل ؤ قوله: وذلك الخير وجوه في بالإنفاق وأمروا 

مجنصرورة هو الذي المحتاجين إطعام ومنه بالاخرين. يتعلق أمر وهو 
ممان:اف أوامر أن على يدلنا وهذا الحياة. صرورات 

التقوى.في وهويدخل ، افهبحقوق بالقيام يتعلق قم 

الشيراعيرآأ/أح_هخ.)١( 
.٣ > / TY"العاني روح وانظر ،  ٠٣٤ U/ المحيط المم )٢( 



٢٢٧يس سوره 

.جمث عنهما امتنعوا وقد ، الإنفاق ومنه العباد بحقوق يتعلق ونم 
تركعلى لذمهم قيل ما على رروالكلأم اJعانى(: )روح في حاء 

بتركوجل عز تعظيمه ترك على ذمهم إثر تعار افه حلق على الشفقة 
كلهالأنها التكاليف؛ بجمح أحلوا أنهم إر إثارة ذلك وفى اكقوى، 

^١،.بحانهءا حلقه على والثمقة تعار، ه التعظيم • أمرين إر ترجع 
•الأية من والملاحفل 

إر٠اؤرإدايلمأطأهإثار٥ فقال! )إذا( الشرمحل بأداة بدأت أنها - ١ 
أنمبق لما كيرا لهم قتل لقد إنه بل ، فعلا لهم نل قد القول هذا أن 

ه.. . ؤؤإدامدثأص. قوله: فى دلالة)إذا( في ذكرنا 
فقال:الايمحن في للمجهول )فل( الفعل ض -وقد ٢  ِ

سبب:من لأكثر آهثمإه 
.١^٠٠^٥ وهم معلوم القائل أن ذلك من 

يتغيرلا فإنه القائل، بذكر غرض يتعلق لا أنه أحرى ناحية ومن 
القاتل.وليس المقول هو المقصود فإن القائل، بتغير الحكم 

فالقولالقائل، في لا المقول في الفلر صرورة إر الإشارة ذلك ومن 
الحقبالقول الأخذ إر نوحيه فهو يائله. كان أيا به الأخذ يبغى الحق 
وعاءأي من تضرك ولا الحكمة )خذ يمحنىI وهو ، قائله إر النفلر دون 

خرجت(.

القائل،يب بالكفرة من الموقف هذا أن لظن القائل ذكر لو إنه تم 
يرفضونما كثيزا الماس فإن الموقف، كغير آخر شخضا القائل كان ولو 

رفضهمأن لظن القائل ذكر فلو آحر• قائل من ويملونه قائل من القول 

روحاسنيمآأ/ا،آ.)١( 



.دمحي>لئإفي٢ ٢٢٨

القائل.من لا المقول من هو إنما هذا موقفهم أن فين • القائل بسبب 
شيءإنفاق منهم محللب أنه على للدلالة التعيضة د)من( حاء وقد - ٣ 

•عليهم ذلك ليسهل عليهم يه افه أنعم مما 
عليكم،وتفضل رزقكم الذي هو اممه إن أي ، افهإلى الرزق أسند - ٤ 

بطريقسبحانه أعطاكم ررأي عليكم؛ وتفضل أعهثاكم مما شي؛ا فأنفقوا 
فيوترغيبا للحق تحقيما بذلك وعبر الأموال، أنولع من والإنعام التفضل 

ه،إقك قصزأممه يمحقمآ للحسن ؤ ت تعالى قوله منهاج على الإنفاق، 
بمنالإتيان وكذلك بالأمر، الامتثال ترك في جنايتهم عفلم على وتنبيها 

.، ١ التبعيضيةاا 

رإداءؤ فقال للمجهول الثناء بعد الأية فى له والمقول القائل بين — ٥ 
آثهمن ثامراأثلمخ يكثثيإهاِ مناووءهذوثاثرآؤن أنفمق م يل 

ص.
هم)أنفقوا( القائل أن ^١٠^١^ لقن حقثثيإ اكن ؤئاد قوله: فبين 

كفرواالذين أن ذكر ولذا ازكفار، هم لهم قيل الذين وأن المزمثون، 
•قولهم المومنتن على ردوا 

الإبهام.بعد الإيضاح على بنيت الأية أن يتضح هذا ومن 
هادؤ بقوله! القائل بين ثم ، للمجهول الفعل فبني )قيل( ت قال ففد 

,ءامنرأه ^؛j، 'ٍظذزط آآدن 
الذينعلى يعود بأنه الضمير أوضح نم الضمير فذكر )لهم( إ وقال 
ء١دالدندكمثؤأيمكفروا۶ 

وهوههنا بالإنفاق المقصود بتن ثم ، عام وهو آنفقوأه ؤ قال؛ نم 

روحاوعاتيآمآ/ا،أ.)١( 





سمحإإكأئ٠  ٢٣٠

الإطعامأسندوا منانزة؛ؤآللثه ؤ بقوله: افه إلى الرزق أسند لما - ٨ 
المنمونلهم هال U فإنه امثاشؤممهصه. ؤ فقالوا: إليه 

فكأنهم. أص^ ه ش أي ءؤ أجابوا ؤأنفمحأثقمحه4 
حرمهم.الذي هو رزقنا الذي الله : قالوا

لأطعمه(اممه يشاء )لو يقل: فلم )لو( جواب قي اللام يذكر لم - ٩ 
القرآنقي والملاحفل توكيد. إلى يحتاج فلا ميسور مهل الإطعام أن ذلك 

اللام.فيه ذكرت مما توكيدا أقل جواب)لو( من اللام المننؤع أن الكريم 
معهيؤتى المر ميزان في أصعب كان فما اكد، هو فيما باللام فيوض 

شيءليس أن العلوم من أنه ْع اللام، منه مع أيمر كان وما باللام، 
•شكاء ٌن افّ علك، أصعب 

لأنباللام فجاء [ ١٤٩]الأنعام: محثاآثهدمصئ،4 ؤ تعالى: قال، 
[.١٥٥لالأعراف؛ مل من أهاتكثه،ر أوشيت ؤ وقال: صحبة. الهداية 

ؤؤؤ وقال: كالهداية. وليس عليه مقدور الإهلاك لأن اللام يذكر فلم 
غيرباللام. فجاء عمير صعب وهذا عقما==تقانيئِه تأةنهر دشَاث 

منعليه مقدور لأنه اللام يذكر فلم أئلعمسؤثاءهل1نعه7ه ؤ قال: أنه 
ذللئ،فلوثاء اض، على اليسيرة الأمور من ذلالiا أن وليبيتوا الناس من كثير 

نحن؟نهلعمهم فكيف ذللئ، يشأ لم افه ولكن فعل، 
مم

م-إنهصلئل إلاؤح أمءِ ن إؤ 
معناهو)مبين( أحد، على حاف غير ظاهر صلال في إلا أنتم ما أي 

أحد.يظهره أن يحتاج لا ه لفمفلهر 
٠قمين على الضلال فان 



٢٣١ ٠٠يس سورة 

إلىيحتاج وهذا ، والعلم البصيرة ذوو إلا يعلمه لا حفي نحلال 
ومح(•إيضاح 

سنهأو أحد يفلهره أن إلى يحتاج لا ه نفعن مبين أي مبين، وضلال 
كلمن وأمحن إظهار كل من أظهر وهو بنفسه، ه نفمحن فإنه شخص 

يفلهرالذي الذلاهر المبين الضلال من بالإنفاق أمرهم فجعلوا ، تبيين 
ه.نف

،الضلال فى إلا لستم أي ، القصر جهة على الكلام أحرج وقد 
فإنمبين( ضلال في )أنتم القول عن يختلف وهذا آحر. شيء في تم ول

الضلال.غير فى ليسوا أنهم يفيد فإنه _آكد، القصر أي - ذلك 
يفيدإلا( أنتم )إن قوله: أن ذكرنا ررقد الكبير(: )التفسير فى جاء 

ليسواوأنه ، الحصر يوجب قد لأنه ؛ ضلال( فى )أنتم قوله: يفيد لا ما 
الضلال.غير في 

لفلهورهأنه معناه ذكرنا قد يالمبين، الضلال وصف الثالث(: )البحث 
رل ضلال؛؛ أنه أحد على يخفى لا ضلال فى أي ضلال، أنه ه نفيبين 

)ما(من النفي في آكد )إن( لأن و)ما( ينف ولم -)إن( نفى؛ثم 
أي:الظرفية، يفيد حرف وهو )في( فاستعمل ضلال( )في وقال: 

اللجة.في يمهل كمن فيه ماقْلون الضلال في مغمورون إلا أنتم ما 
الهداية،فى )على( ستعمل القرآن أن رون المقلاحفل وقد 

ليهممن هدى يمك أؤكك ؤ فيقول: ، ونحوم الضلال في )في( ويستعمل 
٥[.زالترة: أثئيمنه 

الضيرالكسرأأ/هه.)١( 
بعدها.وما  ٢٣٥النحو؛/ معاني ينظر )٢( 



سث,في^إكإئ مؤ  ٢٣٢
في)على( فاّترمل ، [ ٢٨]هود: ه رف تن سؤ عث< َقئ إن ؤ : ويقول 

•الطريق على واستعلائهم الهداية من تمكنهم على للدلالة المعنى هذا 
وثدرئمؤ ، [ ٥٤تالمؤمو_ن: هدرهمفيوهدع(ه ؤ قال: حين في 

هي؛رددئت< تيبهر ؤ دهر ؤ ، [ ١١•]الأنعام: بممهوزه لشه1د ءؤ 
همولا حولهم ما يتينون لا ذلك في محاقتلون لكنهم أي ، [ ٤ ٥ ]التوية: 

أوؤ،هدى تق \أخ>==كز أو ؤإة" ؤ ت تعالى هال ولذا أشهم، من متمكنون 
معورفي، الهدى مع )على، فاستعمل ، [ ٢٤]ّجأ: يزه صلنل 

الضلال.

كونهميفيد صلأل، )في قوله؛ ارإف الكسر،! )التفسير في حاء 
هدى،ورعلى ، بينة، )على مواصع: في وقوله غائصين. فيه مغمورين 

عليه((قادرين المستقيم الهلريق متن راكبين كونهم إلى إثارة 
٠ ٠ ٠

هم»َأَ , اَءم ََرآ-َََ مئهثل.١ألؤممدإنّكتنرطذفهنإإ.هفهملؤن ؤؤ 
صادقينكنتم إن منه وتحذروننا به نوعيوننا الذي القيامة يوم متى أي 

قولكم؟في 
دسما أدمإ كم قل نإدا ءؤ : الآية إليه أثارت ما هو هنا اكjكور والوعو 

مح؛تلإنتاص
فالإشارة، وعد الموصع هذا في ررليس الكبير(! )التفسير في حاء 

٠وعد؟ أي إلى الوعد، )هذا بقوله؛ 
رما}إل:يألإ' ها ما آدتؤإ ثم مل وإدا ؤ تعالى؛ قوله في ما هو نقول؛ 

لكونمذكورا يكن لم ؤإن معلوم هو أونقول: ، الماعةقيام من حلكؤه 

.٨٥/٢٦اشرالكسر)١( 



٢٣٣ ٠٠يس سورة 

والعقاب،،والثواب والحاب  UULتدكيرهم على مقيمين الأنبياء 
نوعيونناأنتم الذي القيامة يوم متى ررأي I المحيط( )البحر في وحاء 

،الاستهزاء سبيل على وهو يه؟ تهددوننا الذي العذاب هذا متى أو به؟ 
،مؤمنين غير وهم ، منه يخاف مما إلا يتقى ولا بالتقوى أمروا لما فهم 

استهزاء،،به تخوفونا الذي هذا يسر متى ! سألوا
علىللدلالة )وقالوا( يقل! ولم يالفايع )ويقولون( وقال! 

واحدة.مرة ذلك يقولوا ولم القول هذا على استمرارهم 

كما( . . الوعد. هذا متى أموا للذين كفروا الذين )ويقول يقل ولم 
أسمن أثلمم ءامنوأ ؤن '=طآشو\' هأ" ^،3< السابقة! الأية فى قال 

إلىموجه وهو كافر إلا القول هذا يقول لا أنه معلوم لأنه ذلك ه لئع1هآ 
الذينبه يؤمن ولا الأحر باليوم يؤمنون المؤمنين لأن ؛ آمنوا الذين 
.كفروا

،واقعا إلا يرونه فلا ، له ترقب غير محن الشيء وقؤع ههنا النظر محنى 
بلللصيحة منتفلرين غير الكفار كان ولما ، المفسرون؛الأنتذلار فسر0 وقد 

الفعلي.يالأنتذلار فنروها ينكرونها 
أيه ؤحدآ صلمحت إلا ما ؤ  ١٠! الكبير( )التفسير في حاء 

ينتظرونكانوا ما هم قيل! فإن . . المعلومة. الصيحة إلا ينتفئرون لا 
كانوالأنهم فعلي الأنتفئار فتقول! ، بعدمها يجزمون كانوا بل الصيحة 

التمر)١( 
.Ti'lyالمحراب )٢( 



ادمح؛مح,فيمؤ  ٢٣٤
لولاالساعة وتقريب العذاب وتعجيل البوار فاعله به يستحق ما يفعالون 

وعلمه١١وقدرته الله حكم 
كانتولما ، ينتظرون ما أي ينظرون راما ! المحيتل( )البحر في وحاء 

منتظروها*لكنهم جعلوا وقوعها من لأيد الصيحة هده 
.و)ينتذلرون( )ينظرون( بين فرقا ثمة أن والحق 
أماتوقع. أو له ترقب غير من بغتة واقعا الأمر يرون )ينظرون( فمعنى 

•الأمر ومع ترثب فهو الانتظار 
يفاجئلما )الطر( يستعمل فهو ، هدا على القراني الاستعمال وأكثر 

وتوقع.ترقب فيه لما والانتظار ، الأحداث من 
يؤهم بعثه دأيه>ِ أن أكاعه إلأ يهوثييك< هق ؤ تحال; قال 

.[ ٦٦ت الزحرف ل ثعطيك\ه 
ترقب.غير من أي بغتة تأتيهم أنها فذكر 

iأءمحا ثة ثن ئ تأيم أن ١^ ١^ بجن ال:ؤلإل وق
[.١٨لمح٠Lلت

هدئل ين م، يمولآكمتنت> هؤائأؤيأهُ بجم للأتأوبلم ءون ثو ا وقال؛ 
شلوهى^ئا! ٧١٧

.[ ٠٣يذ-روثه ما عمم وصل أنممم ■ص/ئأ هد تتل 
أوله ترقب غير من يأتيهم وهو ، الأحر اليوم في أنه واضح والكلام 

الكلام.ذلك عر يدل كما به لكفرون لأنهم انتظار؛ 

٨٦/٢٦الضرالكسر)١( 
.Vi'/yالحرالمحط )٢( 



٠٢٣٥ يس سورة 

ثنىض محنهم عث—بج أس صدمأماعنهدمحأ يحات الهمه تن ؤ قال• حنن في 
[.٢٣وثُزه؛ش؛ظه\\لأحز\ب: 

•ويترب ذلك ينتظر من منهم أي 
•٣[.]المجدة: ^يجثم-تظثمحمحه ؤ وقال: 

٠الترقب وهو فامره 

وعصبيجس رذغأ تن عشمحقم ومع ين. هاز، ؤ لقومه؛ هود وقال 
ثانمكبإمن ^٠١ آس يزو ث، ثاوكإ ١٠و■أنتم ثمسثوئ ئنتق فيتح أجني.لوني 

[.٧١]الأعراف: صآتنثظئتتح4 
وترقبه.ذلك بانتظار وأمرهم وتهيئهم توعدهم قد فهو 

منأطول )انتظر( بناء فان ، ذكرناه ما يقوى الفعلتن من كل بناء إن ثم 
اللففليناسب ما كثيرا إذ وطوله، الأنتفنار زيادة على يدل وذلك ، )نظر( 

المعنى-
تبعتهمواحدة صيحة إلا ينفلرون لا أنهم - يس آية أي - الأية ومعنى 

صيحةهازه بالصيحة والمقصود ، ومعاشهم حياتهم فى يختصمون وهم 
القامة.

الذيفإن ؛ أكير فزعا ذلك في لأن )ينتفلرون( على )يفلرون( واختار 
الصيحةررلأن ؛ ينتظرها ممن أكثر ويمنع قوائم يرجف الصيحة تفجوه 

بهصاح إذا مهم على المقبل فإن ، يرحف غافل على وردت إذا المعتادة 
الصيحةحال كان فإذا ٠ لالصيحة المنتفلر بخلاف قواده، يرجف صائح 

مشغولخصمه ْع هو الذي الغافل على وترح والقوة الشدة من ذكرناه ما 
،.أ أعظم،، والإيجاف أتم الارتجاف يكون 

.٨٦/٢٦اصرالتفسير )١( 



آدبمحاث.فيم  ٢٣٦

منكلأ فإن ، القرية أصحاب في ذكرها كما هها الصيحة وذكر 
الصيحة.وأخذته ربه يرحمه فلم ، خلفه وما يديه بين ما يتق لم الصنفين 
•الأيتتن قي البناء بين فرئا هناك أن غير 
بالفعله محيؤدة صبمن إلا َكات إن ءؤ القرية! أصحاب فى قال فقد 
وقعت.قد الصيحة لأن الماصى 

لملأنها المض-ائ بالفعل ولهوؤه إلاصيثه ما ؤ ؛ ههناوقال 
تسر.

.؛داهمك.له ؤ القرية! أصحاب في وقال 
أنهوذلك درجعورك-ه أنلهم إئ ؤأ؟ تحة دستإيمل محلا ؤ ههنا؛ وقال 

،؛٠ؤ قال؛ أهلهم من هم ناخل. كأنها أي ، تأخذهم الصيحة إن قال! لما 
مثليقل ولم • أهلهم عن بعيدا أخذتهم الصيحة لأن إلآأهي^؛يوثه 

•وأهلهم هم جميتا أحميتهم لأنها ؤياهمحنمدؤيه ؤ قوله! مع ذلك 
أمورفي يحتصمون أي محمبممؤزه ؤهم ؤ ٠ قوله أيصا ذللثا وناصب 

أنفناسب ، مساكنهم في ولا أهلهم بين ليسوا أنهم ذلك ومعنى ، الدنيا 
■إئأنلهممجعؤذكه ملأدّ؛ؤثعوياتحيهة* ؤ يقول! 

صاداالتاء من أبدل أنه غير )يختصمون( )يخصمون(! ومعنى 
هذاومحبب يخصمون. فصار الماكنين لالتقاء الخاء وكر وصعقها 
فأبدل، المبالغة على يدل التضعيف أن _ أعلم وافه — والتضعيف الإبدال 
الاختصام.في البالغة على للدلالة وصعق 

أمورفي مبالغون الاختصام في منهمكون وهم تأخذهم الماعة أن أي 
يسممليعونفلا الصيحة فتأخذهم ، شاغل ذلك عن يشغلهم لا الدنيا 

•بشيء ينطقون ولا توصية 







٢٣٩ ٠٢ثبس سورة 

الفعلوأحر رالتوصتة، به المفعول على )ستطعون( الفعل قدم إنه ثم 
فلم، واحد نق على يجعلهما ولم والمجرور الجار عن )يرجعون( 

•أهلهم، إلى يرجعون ولا توصية تهليعون يرفلا يقل 
أنذلك يرجعون( أهلهم إلى ولا يسممليعون توصية رفلا يقل؛ ولم 

المهام.هدا فى الكلام أعدل ربما قاله ما 
لكانالفعل على المفعول فقدم يسمملحون( توصية رفلا قال! لو فإنه 

رماI تقول كما ، غيرها تهليعون يوقد بالتوصية خاصا الأستهلاءة نفى 
أنونحوم غيره. وأثت الشعر نفيت فانك ، غيره قلت أي قلت( ا شم 

غيره.أكرمت، أي أكرمت،( زيدا رما تقول؛ 

•وأشمل أعم النفي فكان غيرها يثبت ولم التوصية فنفى هنا أما 
وأبتالأهل إلى الرجوع نفى ه تجتوث أهلهم اك ٠)£؟ وقوله؛ 

قال:ولو إلما. بل إليهم يرجعون لا أي اف، وهو غيرهم إلى الرجوع 
إليهالرجؤع بمت ولم أهلهم إلى الرجؤع لنفى أهلهم( إلى يرجعون )ولا 
سبحانه.إليه الرجؤع إثبات أراد ولكنه ، ماد غير وهو 

ؤألهمبروأَةرالسورة؛ في تعالى قوله فى التقديم نقلير التقديم وهذا 
آخرفي التقديم ونفلير لايثوثه، إي وم آلمثون تث ملهم ستا 

•بئءر؛نايشءوإمفيمياه السورة؛ 
والتأخير.التقديم هذا من الأي خواتم تقتضيه ما إلى إصافة هذا 
،للشدةمبينة أمور ارفيه الأية؛ هذه في الكبير( )التفسير في جاء 
الحالهذه في فلأن القائل؛ قول فإن الأمتهلاعة، عدم رأحدها( 

قديوصي من لأن ، التوصية يسمملح لا قوله؛ دون ، يوصى لا 
■^^تهلعها 



محُآث.فيم  ٢٤٠

يوحدمما أمؤع يوحد والقول يالقول، وهي التوصية )الثاني( 
منؤلويل زمان إلى يحتاج فعلا فكيف ، كلمةيتهليعون لا فقال الفعل، 

وردالواجات أداء 

قدرةلا أنه على يدل الكلمات سائر بين من التوصية اختيار )الثالث( 
أمس.التوصية إلى الحاجة الموت وقت فإن الكلمات، أهم على له 

،ماتوصية على يقدر لا أي للتعميم، التوصية في التنكير )الرابع( 
عنهافالعاجز بالإشارة تحمل ئد التوصية ولأن ، يسيرةبكلمة كاك ولو 

غيرها•عن عاجز 

إلىالحاجة لشدة بيان أتلهم افأ ولأ ؤ ت قوله )الخامس( 
لعدمالوصية عن يمك قد أهله إلى الوصول يرجو من لأن ؛ التوصية
إليها.الحاجة 

لمفإذا ، التوصيةمن له فلابد أهله إلى له وصول لا بأنه يقطع من وأما 
٠الشدة غاية على دل الحاجة مع يستطع 

توجهان ولآاهأض^ايوثه ؤ قوله؛ وفي 
يجتمعواأن إلى يمهلون لا بأنهم يقعلعون أنهم ذكرنا ما أحدهما؛ 

•التوصية إلى الحاجة يوجب وذلك ؛أهاليهم، 
رجؤخولا يموتون أنهم يض يرجعون، لا أهلهم إر أنهم وثانيهما؛ 

^^١•إل لهر 

له١جتماع ولا فر الذلك من له رجؤع لا أنه ويعلم سفرا يافر ومن 
بالوصية١٠يأتي أحرى مرة ؛أهله 

.!٦٦WAص \كوو ;١( 





سلأإفيصئ)سإئ ٠  ٢٤٢
ماملإداهم لمئ فيه لج -م آممه ثآء من إلا ايؤ؛و1 ي وس آلسمتوتي ؤ، من شعى 

[.٦٨]النم: ثفلزوزه 

احممامحال في لأنهم بالصيحة )يس( في ذلك عن عبر أنه ذكرنا وقد 
ذلكنحو وليس • والضجيم الصخب تقطم التي الصيحة فل.كر وصخب، 

أحداثهممن يخرحون هم فإذا الثانية الفخة الصور في نفخ أنه فذكر 
•سرعون • )ينسلون( ومعنى ، ربهم إلى يسرعون 
فيألتس ، بمزوق4 مام وا ؤ ث الزمر في قال ولكنه تقول؛ وقد 

اختلاف؟.ذلك 

السياق،يقتضيه مشهد تصوير هو وإنما اختلاف ثمة ليس • فنقول 
•ذلك ؤإيضاح 

وقدقائما يكون قد فالماشي المشي، يناقض لا )قيام( I قوله أن — ١ 
بمسيأش أهدئ ؤيهوة ؤ بميى أهمن ؤ ت تعالى قال كما قائم، غير يكون 

ثثلنهءهض يمشى من ئمم ءؤ وقال: ، [ ٢٢]اللأك: ه مثبمر صمط مق سؤ؛ 
[.٤٥]الور: 

ذكرفقد الأخرى عن إحداهما تختلف الحالتان كانت لو وحتى — ٢ 
)درستهت تقول كما آخر، مومحلن في والأخرى موطن في الحالتين إحدى 
هوفإذا صغيزا تلميدا و)درسته الكلية( فى طالب هو فإذا صغيزا تلميدا 
ينافىولا للتربية( وزير هو فإذا صغيزا تلميذا و)درّته الجامعة( فى أستاذ 

الأخر.أحدها 
ينافىفلا الأنمللاق، بدء مكان إلى يشير الأحداث( )من • قوله إن — ٣ 

)انهللقتقولI كما ، حالنا أو واقفا الأنمللاق قبل يكون أن ذلك 
ولمالانطلاق بدء ذكرت فأس المستشفى( إلى المدرسة من المتسابقون 



٠٢٤٣ يس سورة 

.عليه كانوا وصع أي ذلك يناقض ولا ، قبله ما تدكر 
آلإبمداثمن ألمبمؤرقاداهم ق محيقح ؤ ت قوله في الكبير( )التمير في جاء 

مححم ؤ تعار؛ كماقال ، أحرى مرة فيه نفح ررأي ت سلإبم<ه يلهم إك 
تمسائل وفيه لإداِمامُسمل1زؤد(ه 

قمئ^داهمفه لبح مم ؤ I آخر موصع في تعار قال الأور( )المسألة 
يبمبلؤى ليهم إك آمحداث ين هم ؤ، ؤ •' ههنا وقال ، ه يّفلممحك قيام 

يكوناأن يقتضي هم( )فإذا الموصعين في وقوله ، النلأن غير والقيام 
نقول!، منا 

توجهين من عنه الجواب 

،القائم اّشي لأن المرح المشي ينافي لا القيام أن • )أحدهما( 
الفلر.ولابمافي 

واحدزمان في الكل كأن الأمور، مجيء المرعة أن )وثانيهما(; 
القائل:كقول 

هل"من الثيل حقه صخر كجلمود ا منر مدبمقبل مفر مكر 
تعار:وقوله الأية هده بين منافاة ررولأ المعاني(: )روح في وحاء 

لتقاربأو والمشي، والفلر القيام احتميع لجواز قيامُثءلمةد،ه  ٢٠٥١^^ؤ 
.، لالمشي« في الأسرع وزمان ناظرين القيام زمان 

فيه.ورد الذي المياق لخاسبة فذلك تحبير كل اختيار أما 

فيالصعقة ذكر أنه ذلك مام هم ^دا ؤ الزمر في قال فقد 
آيثيو(ان1، رآلتمتوزدتاثمن ش آلصؤرمحص ي ؤديح ؤ فقال: الأور النفخة 

اكيرامحآآ/مه.)١( 
.٣٢ ٨٣الماتي روح )٢( 



آدبتياث.فيمؤ  ٢٤٤
ينافيما الثانية النفخة في فدكر ، الموت وتعني ، الغشية نعى والصعقة 

•ثذلرإي،ه مام هم ي ؤ فقال! والموت الغشية 

الضخةفي كانوا لأنهم ذلك ينسلون؛ ربهم إلى إنهم )يس(: في وقال 
فقد، لشؤونهامجتمعون وهم فيها ويخصمون الدنيا إلى يتسالون الأولى 

الاجتماع،ْع إلا يكون لا والاختصام محنتهمزه ؤهنر ظوظز ؤ قال: 
للخصومةويجتمعون ربهم إلى الون ينأنهم الثانية النفخة في فذكر 
مكانه.تعبير كل فناسب ، عنده

بالفعلالمتقبل الحدث عن فعبر ه آلصؤر ق ؤييخ ؤ ت قال لقد 
الأحداث.من مضى ما بمنزلة الوقؤئ محقق أنه على للدلالة الماضي 

علىتدل الفاء أن ذلك الفجائية، )إذا( مع بالفاء فجاء )فإذا( قال ثم 
الوقت،من مهلة أو تراخ دون من فجاة بملحرحون أي والتعقيب، الترتيب 

ينسلونالأحداث من يخرحون تلبث دون من مباشرة الشخة عقب ففي 
ؤت تعالى قوله في كما الفجائية إذا مع بثم يأت ولم ربهم. إلى 

)ثم(لأن ذلك ، [ ٢٠]١^: 
الموتىيخرج مباشرة الضخة عقب في أنه فبتن ، الزمن في التراخي تفيد 
مراقدهم.من 

وهوالأحداث( )من فقدم يمبرته تنهم تنآمحيدكإك ؤ وقال: 
بدءفقدم ، الغايةانتهاء وهو ربهم( )إلى بعدم ذكر ثم النلأن، مبدأ 

)انهللقتقول! كما وهو ، العلثيعي التعبير وهو ، يعده النهاية وذكر الغاية 
•السوق( إلى الفلاني المكان من 

فإنه، والقصر للاهتمام الفعل على والمجرورين الجارين وقدم 
،له مرسومة غاية إلى مرعا قبره من الميت بمخرج أن شيء أعجب 



٢٤٥ ٠٠يس سورة 

رعةم ودب هب مما المختلخل والتراب النخرة العظام هلْ تخرج فكيفا 
غايتها•إلى تعدو 

ومنيهمأمرهم مالك هو الل-ى ربهم هوإلى إنما إسراعهم أن ذكر وقد 
•حمرا ربهم إلى ينسلون فهم ، أحرى جهة إلى لا 

منالخارجين أن ذلك، ، ههنا سيء أنسب رالرب، لفظ واختيار 
قسمان!الأجدايث، 

،به الأرحم وهو أطاعه الذي ربه إلى ذام_ا فهو وميدْ ربه أطيخ قم 
الأنبه أرحم فهو بالنعم، وغزاه الدنيا في عليه أنعم الذي هو أنه ذلك 

متوليإلى والضعيف سيده إلى العبي• يكجى كما إليه يلتجى وهو وأكرم، 
.أمر0 

يعادفهو إليه أحن من إلى وأمحاء بالعم غذاه الذي ريه عصى وقم 
منإلى تسيء أن الإساءة ومر ، بالإساءة وقابله إليه أحسن الذي ربه إلى 

شيءأب، الرب ذكر فكان رجعة. وأسوأ إعادة مر فهي ، إليك أحسن 
•ههنا 

ذكروتقديم ، الهيبة ذكر موصع ررالموصع ت الكبير( )التفسير في جاء 
إليهمالمضاف، الرب بدل قال فلو ، الرحمة على يدل الرب ولففل الكافر 

.لا؟ أم أليق يكون هل الهيبة دالأ؛ءلى لففلآ 
التوجهإلى واصهلر أماء من لأن ؛ يكون ما أحن اللففل هذا ت قلنا 

.، ل غيره١١ من ندما وأكثر ألنا أمد ذللثؤ يكون إليه أحسن من إلى 

بعدإسراعهم إلى للإشارة الرب رروذكر المعاني(: )روح في وجاء 

\كوو\شم\^ا\\.



؛دغءاث,في٠  ٢٤٦

٣أله* اضطروا حنن إليهم أحن من إلى الإساءة 
إليهأحضروا هم ؤإنما فيه لهم اختيار لا ربهم إلى الإسرلع وهذا 
ِجحفيتنامحممتيه,I مار قوله ذك على يدل ، إحضارا 
كونهمأن على دل )محضرون( ت اروقوله الكبير(: )التفسير في حاء 

٣اختيارى« لا إجباري )ينسلون( 
لمالتي الرجؤع جهة الأية هده في ذكر أنه أحرى ناحية من لنفلر ثم 
دلأمظيمد،فييةؤ السابقة الأية فى قال فقد ، السابقةالأية فى يذكرها 

هتجثوث أهلؤم إك ولا ؤ قوله؛ ذكرنا"أن وقد ه ميثؤث أهلهم ِإك ن؟ 
إليهايرجعون التي الجهة عين وهنا • أهلهم غير إلى يرجعون أنهم يعني 

•حصرا ربهم إلى يرجعون أي ؤ،إكردهلمدموكه فقال: 
•جهتين من السابقة بالأية ارتبعلت الأية هذه أن يتبين هنا ومن 

ملأدسظيمدامصسنو؟"إئؤ ت السابقة الأ'ية في قوله أن الأولى؛ الجهة 
أنهذك ، تصريحاأمانتهم الصيحة تك أن على يدل لا 

يستطعفلا ، أهلهإلى الرحؤع وبين وبينه والتوصية الحي بين يحال قد 
قال!فلما ، اجين الممن كثير حال وذك ، أهله إلى يرجع ولا توصية 

.ماتواأنهم الأية هذه من علم الأجداث( )مجن 
إئولا ؤ قال؛ لما فإنه ، الرجؤع جهة ذكر أنه الأحرى؛ والجهة 

هذهفي ذكان لون. يتربهم إلى أنهم الأية هذه في ذكر 
*الرجؤع جهة وتحيتن لهم حدث ما توضح الأية 

.ه.لأتظيمي<ىق. I قوله مقابل تنأ'لأئواثه ؤ ث فقوله 

ررحاسني"آآ/؟'آ.)١( 
امرأ؟/•٨الضر )٢( 



٢٤٧يسسوره 

يمؤبمكيفهم 1ك ؤ • ونوله 

قوافي والمجرور الجار وتقديم 
ولآِشصبجمثهؤ نوله؛ ني 

تعالى!قوله نظير الأية هذه إن 

أنلهمائ ؤ فوله مقابل 

ظرذثَه 

إلارمم ءاثت تذ ءاثؤ مذ همم ٌا وز 
ماآمؤأ لهم مل نإدا ؤ I قوله وهي نلها الأية بتنت فإنها َكاذوإعغأامض\ثه 

ملأؤ قوله: أعني الأيتين كلتا فمي • جمذه أثر0محإوما ت0 
J_ما أمؤأ لهم مل وإدا ءؤ ت وقوله درجمذض-ه أهلهم إلأ ؤب مئة أ1ةلتمذ 

ذلكإلى أشار ؤإنما حمل، بما يصؤح لم ذرمو،ه ثلكث يكزهمما-ئهإك أي 
بعدها.الأية في 

بدع"تناظر وهو 
م!٥ ، ص

.ه. . . ^^ثناسضامنصة ءؤ 
قال!لو أنه ذلك ويلنا( يا )يقولون يفل• ولم دثوئتاه ؤهالواهال• 
كما، ويلما( ا قائلمن )ضالون أي حالأللملأن الفعل دكان )يقولون( 

فى، الملأن عند القول فيكون يّرع( يدبر و) يبكى( يقبل )هو ت نقول 
منبحثهم ابتداء في ذلك قالوا فإنما ، المملان قبل القول أن حين 

الموررا،•
هم)فإذا تعالى: اف قال لو »لوقالقاءز: الكبير(: )التفسير في جاء 

•ألثق كان ويلنا( يا يقولون ينسلون ربهم إلى الأجداث من 
وجزمنأمحداثإك هم ؤ^١ قوله؛ لأن وذلك ، اممهمعاذ نقول؛ 

روحاوعاتي"آآ/آج



سلأافي٢  ٢٤٨

أحزاءيجمع زمان أمرع في تعالى أنه إلى إثارة ذكرنا ما على ه يسوى 
الحالمثل ذك لكان )يقولون( قال: فلو . . ويحركها. ويحييها ويؤلمها 

ريا• قولهم فإن كذلك، وليس ، ويلنايا قائلين ينسلون أي لون لين
،.١سلوا® أن قبل ويلنا( 

ينالونأنهم ويلنا( ريا ومعنى ، والهلاك والعن>اب الحزن هو الويل 
يقولكما ، أواك فهذا هلاكنا ويا عذابنا يا احضر أي وعذابهم، هلاكهم 
وأواك،وقتك فهذا احضر أي بيتي( حراب وريا مميبتى( ريا الناس؛ 

دعتأممنين صنما ع، مننا ٧^٦ ؤ الار: أصحاب فى تعالى قال 
4ث، نية ويإ  ١٧محئ أو ي . محق ثئاِص 

نوراه.يا ، ياويلأْ قالوا: ل، 

منوالمشقة والهلاك الحزن ررالويل: العرب(: ان ريفي حاء 
وياحزني يا فيه النداء ومعنى بالويل، دعا هلكة فى وح من وكل العذاب 
أنالويل نائي فكانه وأواك، وقتك فهذا احضر عذابي: ؤيا هلاكي 

المفلح®الأمر من له عرض لما يحضره 
بالتاء؟ويلتنا( ريا يقل: ولم ويلنا( ريا قال: ولم تقول: وقد 

الويلةأما والحزن، العذاب أي ذكرناه ما هو الويل أن والجواب' 
تعالى:قوله نحو وذك الفضيحة موامحلن في بها ويؤتى • الفضيحة فهي؛ 

هدامال يوبمنا فيه مما منفقان آلثمملن همق، آتيمهث ؤجح وؤ 
[.٤٩]الكهف: مرءإلاكصنهأه 

.١٨٩/٢٦لك٠يرالتمر )١( 
 )٢(jU ، العرب )٢٦٥ا/٤ )ويل .



٢٤٩ ٠٠يس سورة 

فإن، الأعمال نشر فضيحة وهي للفضيحة يا أي ويلتنا( )يا ت فقالوا 
فإذاالر فى يفعالها فهو ، فاعلها منها تر يتكان الأعمال من نما 

.كلهافضحها قد بالكتاب 

لوحدناهاالكريم القرآن في بالتاء الويلة استعمال موامحلن تتبعنا ولو 
•الويل مواطن بخلاف ، الفضيحة مواطن في كلها 

لش؛هنئا إث سحا  ٠٠٣محمروهنداوؤآ ه ينويائ ماك ؤ تعالى• قال 
[.٧٢]هود: 

تشعرشخ وبعلها تلد التي المسنة العجوز أن ذلك ويلتا، ريا • فقالت 
فيتعالى قال ولذا ، منها تخجل فضيحة المن هذه مثل في ولادتها بأن 

[.٢٩]الاJارات:وخث\وقعتيه موطنآخر؛ 
كيفولا به يفعل ماذا يعلم ولم أخاه قتل الذي آدم ابن ُي وقال 
خمإؤيبحئق'آ'لأرءتنِل؛ريهراكه دمق ؤ الحيلة أعيته وقد الجثة من يتخلص 

وري ١٥آل؛؛،ب هنذ١ ينل أي، أن أعجزت .بؤكنآ هاث،أجتؤ سوء٥ يورق َفيذ' 
[.٣١عءْمحلأصعخامحلأ4 

الغراب.من وحيلة تفكيرا أقل كان إذ فاضح، عجز موطن وهو 
ألرسولآمحدئ؛ع ينثتي بقول محييه عك آلقاِلم بمس ؤينم ؤ وقال؛ 
إدبمن. آلند=قر ءن أءتي_في كد ٠ حلملأ ^^١ ١٥أمحي ثن ني( ثؤيلن سية. 

]الفرعان:ىآشقي،لإض 
امتهلماعصاحبه فإن وعجزها، الشخصية صحف في افتضاح موطن وهذا 

وعجز.نقمي دليل وذلك بعقله ويعبث تفكيره ويلغي ويقله يخدعه أن 
•المواطن هذه مثل في الويل يرد ولم 

اكرئوألأني،توأءؤ قالتُالى: 



أديئ؛اثة^٥^١ ؤءأ  ٢٥

تاكمق . لداَقا٠^٠٨؛، دونتآ مالؤأ قثإؤن.  ٢٠٤٥وجإيج' فيه امئم مآ 
[.١٥- ١٢! ]الأنساء حيثياحمدزه تي؛ 

»ءكناإيا تقولؤخ ره عداب نن سمحة مثثهر وها ؤ • وقال 
سئهص:آ؛[.

رإأَةنحكو شخصة عَك ^؛١ آنحى آؤئ ثآمحب ؤ ت وقال 
[.^١٩]الأنياء: 

[•٥٢]ص؛ ةسبمثثاينمقدلأه ت وقال 
هأنين بجم ثدآ .نئكأ ^٥١^١ يثلثين. م ؤحدث؛يا يحؤأ هم( لإلعا ؤ ت وقال 
\،ا_-آ[.لاكافات:

هشثن َكا أنا جلآ ^ ١٥َظومن. سف عؤ سنيتر ؤ»اثل وقال: 
[.Y\_T']القلم: 

الفضيحةوالويلة: الشر، حلول ®الويلI العرب(: )لسان في حاء 
يعنيقاتما واويلتاه، المائل: قال ؤإذا تفجع، هو وقيل والبلية. 

هألخكقب ندا مال يوبما ؤ تعالى: قوله ير نفوكدللث، ، وافضيحتاه
.٢١١ا<أ[« ]الكهف: 

بهياوهو ، الرقاد أي المصدر ويحتمل المكان يحتمل ورالمرقد( 
،اليقفلةإلى ية بالنكالوم القبر صححة تكون الرقاد بمعنى أي المحنى 
كالوم.القبر في والرقاد يقظة الثعن، فيكون 

أحداJنا(من بحتنا )من يقل: ولم ه مهديأ ين ثعثنا س ؤ وقال: 
وبعثواالأحداث من بعثوا قد فهم والمصدر. المكان المحنيين: ليشمل 

الموت.رقدة من 

)ويل(أأ/0ا"أ.لازالعرب 



٢٥١يس سورة 

طعمفيها يجدون هجعة للكفار مجاهد ررعن )الكشاف( فى حاء 
منقالوا؛ القبور ياهل صيح فإذا ، النوم 

،الميت مضح عن استعارة اءالمرقد ! المحيهل( )البحر ش وحاء 
مكائاأويكون ، وهوأحول ، رقادنا من أي؛ ، مميزا يكون أن واحتمل 

مراقدنا.من أي ، الجمع به يراد فيه الفرد فيكون 
ينامونالبشر حمبع أن من وقتادة ومجاهد كعب بن أبي عن روي وما 

)من! قالواوقيل! ، الإسناد صحيح غير هو فقالوا! الحشر قيل نومة 
عيابمن إليه صاروا ما حنب فى كالرقاد كان القبر عذاب لأن مرقدنا( 
رى•جهنمءا

ونرن.ه-دامانعدألقهمئ هؤ 
،موالهم عن جوانا الملائكة كلام هدا يكون أن المحتمل من 

،الكافرين كلام يكون أن أو ، المؤمنين كلام هذا يكون أن ويحتمل 
فيكر، به ويؤمنون الأحر اليوم يذكرون كانوا المؤمنين أن يعلون فإنهم 

ويشملالاحتمالات جمع ليعم القائل حذف وقد ، ذلك عن علموه ما 
القول.منه يصح من كل 

الذيعن موال من يعقنا من ؤ الكفار! قول إن قيل! فإن 
ذلك؟يصح فكيف عنه جوابا ليس قونحئاه ؤعد هنذاما ؤ وقوله! ، بعثهم 

عنحقيقثا سؤالا ليس ه سبمتناين^ددا ؤ الكفار! قول أن والجواب! 
ذلكعلى يدل ، وندم وابتئاس تحسر سؤال هو ؤإنما ، بعثهم الذي 

'\-ه.١٦الكشاف )١( 

.٣٢ ١٦٢الماني روح ،  ١٣٤ U/ ابل البحر )٢( 
. Y٥٦/• الكشاف يظر )٣( 



سلأ1في٠  ٢٥٢
للحساببعثهم هو الله أن اليقين وجه على يعلمون فهم ويلنا( ريا ت قولهم 

ه.ؤثؤتلئاسثعثنإين : قالوا وللا 
يوعدونهكان الذي بالوعل وهوندكيرهم الأولى هو بما الجواب فكان 

هوذلك ومع مهم، فرمحل ما على وآقريعهم الرمل ذكرته وما الدنيا في 
أنأي ه ألتحش ؤعد ما ءؤهأدا ت قوله وذلك الباعث عن الجواب يتضمن 
بعثكم.الذي هو الرحمن 

هذهإلى وصيتا كمح ما• محرا يهول لرجل محولنا نفلر وهو 
الحال؟

عملك،.بسوء هذا •' له فنقول 

والكيفية،الحال عن مواله فإن مواله، عن جوابا ليس وهو 
سيءر؛أي موال عن جواب الحقيقة في فهو ، الهيط عن كان والجواب 

لمحملهذا؟حمل؟(أو:
بالجواب.الأولى هو ما إلى فعدل 

عنموال ه مرهرداُد من بعثنا من ؤ ت قلت، ارفإن I )الكشافح( في جاء 
جوابا؟ذلك، ءلا؛قه فكيفج الياهمث، 

،الرسل به وأنبأكم وعدكم؛البعث، الذي الرحمن بحثكم محناْ قلمت،! 
وذكرواأحوالهم إليهم ونعت قلوبهم بها ميثت طريقة على به جيء أنه إلا 

لهىلهم؛ قل وكأنه ، به أنذروا ما بوقوع وأخروا وتكذبمهم كمرهم 
عنالسؤال يهمكم حتى مرقده من النائم بمحا وهو عرفتموه الذي ؛البعث، 
وعدمالذي وهو ، والأفزلع الأهوال ذو الأكبر البعث، هو هذا إن ، الباشث، 

را،.الصادقين« رمله ألمة على المنزلة كتبه في افه 

اممثاف)١( 



٢٥٣ ٠٠يس سورة 

أوإلىالرقي إلى إشارة )هدا( قالما: »إن الكير(: )الشر في وحاء 
يكون؟أين بعثنا( )من • بقولهم الاصتمهام فجواب البعث 

بعثبأنه العلم حصول بعثنا( )من قولهم: من غرصهم كان لخا نقول؛ 
تنبيها.ليس به الرحمن وعد بعث هدا بقوله: الجواب حمل تنبيه، أو 

فلأن؟أيقتلني تقول ماذا لغيرْ: قال إذا الخائف أن كما 
عنهالرعب إزالة غرصه أن لعلمه ويسكت تخف( )لا يقول: أن فله 

،.١١الجوابء يحمل وبه 

١^^(لأنه بالفاعل يجابوا أن الفلاهر ءاوكان المعاني(: )روح في وحاء 
تذكيناذكر ما إلى عدل لكن بعثكم، اممه أو الرحمن يقال بآن عنه مالوا 

واحدغير وذكر • الفاعل إلى الإشارة تضمنه مع عليه لهم وتقريعا لكفرهم 
هدافان الباعث عن تسألوا لا المعنى: أن على الحكيم الأسلوب من أنه 

يهمكمالذي وإنما الأن، يهمكم مما ليس ذلك ؤإن النائم كبعث ليس البحث 
،.١ فيه؛' ما تقريعهم من وفيه والأفزلع. الأهوال ذو البحث هدا ما ألوا تأن 

موصولااسما تكون أن تحتمل ؤهنداماؤعدآلؤءّ؛نه قوله: في و)ما( 
وعدهدا أي مصاورية تكون أن ويحتمل الرحمن. وءل0 الذي هذا أي 

الرحمن.

وقدأي الحالية، وتحتمل الجمالة على العهلف فتحتمل الواو أما 
علىعاطفة الواو تكون أن أيما وجوزوا به. أحبروا فيما المرسلون صدق 
وصدقالرحمن وعن. هازا التقدير: كان مصدرية )ما( كانت فإن ، الصلة 

•المرملين 

.٩٠/٢٦الضيراص)١( 
روحاوعاتيمآ/ممّ)٢( 



،دخء'اث.فيصئلإكه؛ؤا٠  ٢٥٤

الرحمنوعده الذي هدا المعنى كان موصولا اسما كانت ؤإن 
.المرسلون فيه وصدق 

تالمعنى كان مصدرية )ما( ححلت إذا فالت! ررفإن I )الكشاف( فى حاء 
فيهوالممدوق الموعود تسمية على ، المرسلين وصدق الرحمن وعد هدا 

جعلتهاإذا ه ألمنسسلؤزى ؤرصددك< فوله؛ وجه فما والمدق، 
موصولة؟

،المرسلون صدقه والدي الرحمن وعده الذي هذا تقديره! قلت! 
الحديثصدقوهم ت قولهم من المرسلون فيه صدق والذي بمعنى 

ا،بكره من صدقتى ت ومنه والقتال. 

ووّئجآس ؤعدنا ما هتدا ؤ الأحزاب: سورة فى قوله نفلير الآية وهذه 
[.٢٢]الأحزابد وعقآقJرنىوب 

هصدؤتن َىتهم أإنعدل0 هتدا مئ ؤفؤلهمن ؤ قوله! Jمقابل ا/دمية هذه إن 

•الدنيا في قولهم يقابل الاحرْ في القول فهذا 
*الدنيا في قولهم بمقابل [ ٥٢ت لس ه آلقئس نعد ما ؤهندا ت فقوله 

*ألؤعد؛هندا مئ 
شترإن ؤ قولهم! بمقابل ه ميمؤبى ؤنصدرث< وقوله! 

•صدفتزه 
يقابله.ه ."آتنعد.ندامئ ويموؤ0 ؤ بقولهم! والاستهزاء والسخرية 

ه.ؤِءثثاسمثناين^ددا بقولهم! والحرة الندم 
•الاحرة في )قالوا( قوله! يقابل الدنيا فى وقولاه ؤ وقوله! 

٦!الكشاف 



٢٥٥سورةددس 

منالسورة في تردد لما المناسب هو )المرملون( لفظ اختيار إن يم 
•المرملين ذكر 

Iوهما ذكرا قد سموالين ثمة أن أحرى ناحية من لننظر ئم 
صادقين؟إنممم الوعد هذا مش الأول: المزال 

مرقدنا؟من ُعثنا مجن الأحر: والمزال 
جوابنصدوكألؤب؛ ؤعد ما ثنيا ؤ تعالى: قوله وأن 

•معا الم~ؤالمن عن 
فقدالأول، الموال عن جهة من جواب ساماوعدأؤئ،ئه ؤ فقوله: 

الوعد؟:مىهدا الوا
هداهو.فقال: 

الباعثذكر نقمن قفل أحرى، جهة من الأحر الموال عن وجواب 
•الرحمن وص المرقد من بعثهم الذي 

أينو،ألؤمسؤءا ؤ القرية: أصحاب بقول أيصا مرتيهلة الأية هذه إن ثم 
منمح؛إنآذنللأممؤنه.

قولهم؛عر رد ؤسامارعدأوسه فقوله: 
أنزل.فيما يكون إنما الرحمن فوعد سءه 

إلاآنت إن ؤ قولهم: على رد 4 وصدرك ؤ وقوله؛ 
.0مح.ؤثه 

منأثعؤإقماننذر المورة: أول في تعار بقوله أيثا مرنطة وهي 
قزءص إكا ًكممم. نأجر يمعفرر ثننه الثب آلبجف وحتى آلدحقر 

هتبين إمحاً ؤآ أ'حصلآءينثص شماو كل وءيبخبمأ ظموإ ما ؤيعفتب الموزث.\ 



ّإسإؤ،محث-امح٠  ٢٥٦

الرحمنوحشي الذكر اتبع من أن رمحوله لسان على الرحمن وعد فقد 
قال؛ثم كريم، وأجر مغفرة له بالغب 

هومأه.
ؤهند١ماوعدآؤئئ: وقال

يلغ.فيما رمحوله وصدق مرقدهم من وبعثهم الموتى أحيا فإنه 
•امحن في الرحمن ذكر تردد أنه إل إصافة هذا 

ؤؤمئهنداI قوله في كلمة)الوعد( أن وهي تعبيرية ناحية من لئفلر ثم 
به.الموعود أي المفعول، امحم يمحنى مصدر آلؤعده 
يقعمتى أي ه "آلؤعد هندا مئ ؤ رروقوله؛ ! الكثير( )التفسير في حاء 
وبالعذاب١القيامة بيوم فمر وقد ا• ل  ٠١به الموعود 

الذات.بمعنى الأية في المريح فالمصدر 
فإنالذات. وعن المصدر عن إحابة ه الؤئ،ث نعد ما ؤه^د١ وقوله؛ 

الذيالوعد عن إجابة فتكون الذات بمعنى فهي موصولا امحنا )ما( كانت 
الذات.هوبمعنى 

عنإجابة وهو المؤول بالمصدر أجاب فقد مصدرية )ما( كانتا ؤإن 
ليشمل)الذي( ؛ يأت ولم )ما( ف فجاء الوعل. هو الذي المصدر 
معا.المعنيين 

بينه وبمثوك< ؛ ٣٥١نعد ما ؤهندا قوله؛ جمع إنه ثم 
ه OJ^yمامأ ألإى ألتيّدفي نعد ؤ : تعالى قوله في كما ، والصدق الوعد 

[.١٦]الأحقاف: 

.٨٦/٢٦اهمالتمر )١( 
البحرالمحيط)٢( 
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تسب من أكثر فله )الرحمن( لفظ اختيار وأما 
لأن؛ الرحمن اسم آثروا فإنهم المؤمنين قول هدا كان إذا أنه ! منها

لغنؤ ت تعالى قال كما رحمته في يدخلهم فإنه بهم التامة رحمته وقت هذا 
[.١ • ٧ عمران: ]Tj ئلمذآاكإدو0ه 

رحمته.في طمتا الرحمن اسم آثروا فإنهم الكافرين قول كان ؤإذا 
إلىإثارة قيل: الرحمن اسم إيثارهم ارفي المعاني(: )روح في حاء 

لهيلقوا لم وهم الرحمة، آثار من بالبعث الوعد إن حيث من التقرع زيادة 
آثرهوقيل: • يقتضيه لما يستعدوا ولم به وكذبوا إليه يلتفتوا ولم بالا 

•• • أعينهم نمب فهي غمرتهم قد الرحمة أن لما المؤمنين من المجيبون 
هم،أنفأجابوا أنهم على الكفار قبل من الجواب هذا زيد: ابن وقال 

بعضهمأجاب أو الملام عليهم المرسلين من ّمعوه ما تذكروا حيث 
لكافرليس وهيهات يرحمهم، أن في ؤلعا الرحمن اسم وآثروا . بعصا

وحل١١عز رحمته من يومئذ نصيب 

كثيراالرحمن اسم أن الكريم القرآن في الملاحفل من أنه مع هذا 
.منهاوهذا الأخرة مشاهد فى يذكر ما 

أكأمحُكا0ئدمملإاههماده ؤ : تعالى قال 
•[ ٦١ت ريم مل 

هلاللمحمى آ(ينهمان همحشت أم عؤح لأ آلدابج، ثعهمى يوميي ؤ وقال: 
[.١٠٨: محللأثنثابا]ط،،

4و لإ ؤتبجى ألرحس له أذث مذ إلا ألشثعه نثع لا يونز ؤ وقال؛ 
[.١٠٩]طه: 

روحالعانى*آأ/مآج;١( 



>ديمحآمح٠  ٢٥٨
[.٥٢]ص: منيامانعدأؤة-ؤثوصدكآم؛ظوُك>ه ؤ وقال؛ 
هحظ، ينه ممدؤل لا آلرت؛تي ي-ثتا وما وآإزيو آلتمؤإب رن ؤ ت وقال 

٣٧: ٧١١.]

وءادآيتن أع أذن مذ إلا /٦^٤٥^^ صظ ألئ تقوم بجم ؤ I وقال 
.[ ٣٨لاو1: ثناياه 

[.٦٩]مربم: ؤ وقالت 
[•٨٥لم؛م؛ ^و<إقأوتييخاه ؤ وقال؛ 
.[ ٨٧]مريم; لأيملءد(آكفنعه,إلأسأنحنبمدآؤحمثنعهداه ؤ ت وقال 

هعبم-ا آؤم ءاف، إلا  J^H^jآلتمزت ؤ، ش لطل إن ؤ ت ف ! وق
ص.]ص: 

هعسهمإ ٦^٥^ عق يزنا وينقا0 ممثبمن ال>يى منذ ^، ٥٢ؤ ث وقال 
لالهمئن:أ؟[.

جووأل مرات أرع السورة في الرحمن اسم تردد أنه إلى إضافة ^ا 
ّفيها ثاغ الرحمة 

سقنهألس_، أؤتن ؤحثئ ألنء=كز آيع من ننذر إثا ؤ ت تحار قال 
[.١١]ص: شتةِزمءضهميم 

إلاآمر إن _؛ ين آليص ؤزذ وتآ مكا يقر ولا أننر مآ ^٢ ١٥ؤ I وقال 

تمدونهنثُ كتث١ ثثنعثهم عؤسلأ قئن لا يقؤ آؤس مدن إن ;'ؤ وئل 
[.٢٣]ص: 

[.٥٢]يس;آلمندلورك>ه وبمدوك هنداماؤعدالرئش ؤ I وقال 
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•٥[ ]ص: ءؤمحزأله-آبيأه ت وقال 
[.٥٨زص: وقال: 

[.٤٤]ص: ةوكئ\الط0ه وقال: 
هتيمث إنملك ؛»1^^ ؤماأدبكم }؛o ماآمإ ٤؛؛^ مز ^٥١ ؤ : وقال 

[•٤٥زص: 

القرآنمن مواطن فى )اف( إلى )وعد( الفعل أسنلء لقد تقول: وقل 
[.٩٥]آكآء: ١لأأمأه ويلاوعد ؤ تعالى كقوله وذلك الكريم 

وثممعي؟ ثم الصنلحت وعتثملنأ ءامنوأ قأ أممه وعد ؤ وقوله: 
ا،[.ظي؛ثه]اسة;

ئاو-جهم3(أذئزَ د1تننفمشت، ^؛:١ ألاه ومحي ؤ ؛ 

هألأثهنر محها ين عزى جكت رآلثوخت آلثومنيرك> أثث وعد ؤ ١ وقولة 
[.٧٢]ي: 

الفرق؟فما الرحمن إلى )وعد( الفعل أسند وهنا 
لم)اف( إلى )وعد( الماصى الفعل فيها أسند سورة كل إن فنقول؛ 

والتوبةوالمامم.؛ اء الثكورة طويلة كانت ؤإن )الرحمن( اّم فيها يذكر 
•الكريم القرآن من سور عشر في وذلك ، ور المن وهمرها 

الرحمناسم تكرر )الرحمن( إلى )وعد( الفعل مها أسند سورة وكل 
تكررفقد مريم سورة أما و)يس(. مريم سورتي في وذلك السورة، فى 

اسمفيها تكرر فقد سورة)يس( وأما مرة، عشرة إحدى الرحمن اسم فيها 
وجه.كل من الاختيار هدا فناسب مرات. أرع الرحمن 
أسندوما ، اه إلى فيه الوعد أسند ما بين فرق ثمة وهل تقول؛ وق.، 

الرحمن؟إل 
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يالكافرينأو منين بالمؤ مخصص اض إلى الوعد فيه أسند ْا إن فنقول! 
آئضىأممه وهمد ؤ أو ه أأنؤمنيرك> أثث وعد ؤ مثلان ول فتق

•خاص فهووعد وألمكفق1ته 

العبادعموم يثمل عام وعد فهو الرحمن إلى الوعد فيه أسند ما أما 
جكتؤ تعالى! قال ، الرحمن اصم يحققها الش للرحمة تحقيثا وذلك 

عنىءبادْ وعد أنه ذكر فقد [. ٦١]•ريم: 
فيكما صالحا وعمل وآمن تاب من هؤلاء بعباده المقصود أن مع الإطلاق 

ينخنيفهأؤكك منيحا ؤحمل ؤءامن ثاب من إلا ؤ تعالى؛ فال ، السابقة الأية 
محغدمجم؛ إدم آدثب ألرءسهمادم همعد ألمح، عدن جقت ثثا. ممأمؤن ولا نتنه 

«1_اآ[.يةايملص؛م:
ساماؤعدخمبنت؛وصدرتت<أرثلورنث>هؤ • )يس( سورة فى وقال 

أمالمؤمنون أهم الخلل( من الموعود يدكر ولم الوعد فاطلن، 
أما، لوعد مفعولا يدكر فلم الإطلاق على عام وعد فهو ، الكافرون 

القرآنمن موصعا عثر اثنى في وذلك دائما مخصص فهو اش إلى إسناده 
.بينهماالفرق فاتضح ، الكريم 

الكلام.هن.ا قائل وسبحان 

تاٍييا.هث ؤ
إلايىآدئور4 محخ ؤ ت تعالى قوله في المذكورة الفخة كانت، ما أي 
العزة.رب لدى، محضرون مجموعون هم فإذا ا واحدلأ صيحة 

. ١٠٦٣القدير؛/ قح ، ٩ ٠ Y/ ٦ الكسر الضر يطر 
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الموتبمد والإحضار الجمع مفاحأة على للدلالة و)إذا( بالماء وحاء 
بلاالحدوث على تدل والماء المماحأة، تفيد )إذا( فإن ، ومرعته والبلى 

والسرعة.المماحاة على يدل واحتماعهما ، تراخ 
•مجموعون هم فإذا أي ، مجموعون رحمح( ومعنى 

فيقال كما )مجموعون( يقل! ولم )جمح( قال! ولم تقول; وقد 
آ'لأولبمإث هل ؤ الواقعة! سورة في قال فقد الكريم؟ القرآن من آخر مكان 

[.٥٠-٤٩زالوانعن: 

١[. ٠٣]عود: ^دهيرمسهوٌه وقال1 
أنإما — سابقة آية في ذكرنا كما — بمعنيين تاتي )جمح( أن والجواب! 

مجتمعينبمعنى تكون أن وإما ، مجموعون أي مفعول بمعنى تكون 
وقوله:، [ ٤٤]القمر: ه ممر جح ممى أريمؤد ءؤ تعالى؛ قوله نحو وذلك 

مجمعون.آ"ه[أي ]الثعراء: »اؤزإنا.لنجع.ذددلأه 
لمأي مجتمعون، لا مجموعون أنهم على ليدل )محقرون( ي فجاء 
اسمعلى تنصيصا يدل فهو )مجموعون( وأما باختيارهم. يجتمعوا 

)محضرون(.نحو إلى يحتج لم ولدا ، جمعاجمعوا أي المفعول، 
وهيرذملآ زنة على )جمح( أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 

،٢ فحلار وقع لما إلا تقال لا الصيغة وهن.ه اتضح، كما )مفعول( بمعنى 
•يقع لم ولما وير لما فتقال )مفعول( صيغة أما ، سيسر لما تقال ولا 

محلرد.لمن إلا )محلريد( تقول: ولا قتل، لن إلا )قيل( تقول: لا قانت 
)مفعول(صيغة أن أي سيقتل، ولن قل لخن فيقال ومطرود مقتول أما 

فعيل.بخلاف والاستقبال، الحال تحتمل 

. ١٥٦/١٦المنمص،  ٢٢٨الكاتب أدب ،  y\T/yسويه كاب 
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فجاء، وير ما بصيغة القيامة أحداث عن حدث )يس( آية وفي 
.الوقؤع على تدل الي بالصيغة 
علىبهما فجاء المتقبل محياق فى فإنهما وهود الواقعة آيتا أما 

،[ ٤٩لالواقأة: هوإثألأولفوألإححم؟نه ؤ الواقعة! في تعار قال مفعول. 
فيالكلام أن على يدل وهذا )قل( بقوله! ييلغهم أن الرسول أمر فقد 

ذلك.في واضح الايات ومحياق ، الدنيا 

هءقئملا لأن يوم . نندردِ لاجفي، لا يمءآ،1 رثا ثئهود. ينم ردتلق ألثاش 
•[ ١ ' ٠ - ١  ٠٣ت ]هود ؤسعيده دسهزستي سس

فيأنهم على يدل آمححتْه عداب -خاف ننن لأنه دبلن ق إن ؤ فقوله: 
.الدنيا

ؤ؛٣^^٠وقوله؛ لأمقدوره، ^^امحْآإلأ ؤ قوله؛ وكذلك 
المتقبل.على الكلام أن على يدل ذلك فكل قمحقلممسإلأِيادنه 

الفرق.فاتضح 
فان، )عندنا( من أحص وهو والقرب، الحضور على )لدينا( ويدل 

كانؤإن مال( )عنل.ى تقول! قانت والغاب. للحاضر تكون قد )عند( 
.و%احاضنا كان إذا إلا )لدي( تقول ولا ، ظءتا 

غيرنالل>ى لا لدينا محضرون أي ، القصر على يدل )لدينا( وتقديم 
ذلك.بيان نً كما 

٠ ٠ ٠

اللكنةعر الرضي تمح ، ١ ٠ • أ/ يعيش ابن شرح \ر^'ل الهمع سفلر 
. \yA/y
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تظلملا للمحاب الجمح فيه يحضر الذي القيامة يوم أي ، فاليوم 
■ا ٌ

أفادفالتنكير ٢، ل فاجرة أو كانت بزة نفس كل ليشمل النفس نكر 
كما، محللمم من اليوم ذلك في فليس ، الإطلاق علي الفللمم ونفى ، العموم 

ؤبمحامحإه]ظم:يا[.تعالى: فال 
معنض:يحتمل ورثسا( 

قل.ؤإن الفللمم من شيئا تظلمون لا أي الممدؤية، يحتمل 
الأشياءمجن شيئا تظلمون لا أي به، المفعول ويحتمل 
شيئاولا الثللمم، من شيئا نفس تظلم فلا ، معامرادان الممنيان وهذان 

يقيدها.ولم كلمة)شيء( أطلق ولذا ، الأشياء من 

ءؤواذُفقال: المحاطين إلى التفت الجميع عن الظالم نفى بعدما 

قوله:أن إلى المقرين بعض ذهب وقد 
كانما أصعاف يجزى المؤمن أن ذلك للكافرين، حهلاب ه ثملؤدا 
يعمل.كان ما إلا يجزى فلا الكافر أما يعمل، 

أنبمُتى الجنس، به المقصود لأن عام؛ الخهياب إن بل وقيل: 

.؛نغلرروحالمانيم؟/٣٣)١( 
؛نذلرروحانمانيمأ/مم_؛م.)٢( 
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العمليجزى فلا ، فثر شرا ؤإن فخير حيرا إن العمل جس س الجراء 
.بالسيء الحسن العمل ولا ، الحس بالجزاء اليء 

المؤمن.ليأمن ءؤ I ءرفقوله ت الكبير( )التمير في حاء 
الكافر.المجرم يياص ل ؤ

مسائل:وفيه 

يأسإلى الإنارة عند الخطاب في المائدة ما ت الأولى( )المسألة 
أمانإلى الإشارة في الخطاب وترك ، تجزون( رولأ بقوله• المجرم 
أيهاتفللمون )ولا ت يقل ولم تظالم( )لا ت بقوله العذاب من المؤمن 

المؤمنون(؟

كذلكوهو ، العموم يفيد كتثاه مس قللم ي ؤ قوله! لأن نقول 
أبدا.تفللم لا فإنها 

يفعللم ؤإن المؤمن يجزي اف فإن ، بالكافر مختص تجزون( )ولا 
بتارة.وفيه ، عاما وعدلا بالمؤمن مختنقا فضلا ف فإن 

التعقيب؟فاء لذكر المقتتضي ما ! الثانية( )المسألة 
والحساب،للفصل والجمع ، مجموعون )محضرون( قال! لما نقول 

عندظلم فلا ، بالعدل للفصل إلا يجمعوا لم جمعوا إذا قال؛ تعالى فكأنه 
ولهذا، للعدل الإحضار على مترتبا الغللم عدم فصار ، للعدل الجميح 

ذلكأي ، تظلم فلا للعدل حلت ت للقاضي أو للوالي القائل يقول 
ويستعقبه.هذا يقتفى 

بمايجزون بل ، يعملون كانوا ما عين يجزون لا ت الثالثة( )المسألة 
حقثنِما إلا ءئزو>ى وأتُ ؤ ت وقوله ، كانوا ما على أو يعملون كانوا 

بنفسهيتعدى )جزى( ت يقال لا الحمل. بعين الجزاء أن على يدل ثملؤيه 





م ٢٦٦

إلاتجزون )ولا ت بتميرين ذلك نحو عن يعبر أنه الأمر قي والتحقيق 
معنى.له وكل تعملون( كنتم بما إلا تجزون رولأ ، تعملون( كنتم ما 

Iمعنيين يحتمل الأول فالتعبير 

يزيدلا أي ، تعملون كنتم ما بمقدار تجرون أنكم هو • الأول المعنى 
•ينقص ولا العمل عن الجراء 

عملكمكان إن عملكم جنس من تجرون أنكم هو الأحر؛ والمعنى 
ررالناسكقوله ، شر فالجزاء شرا كان ؤإن ، حير فالجزاء حيرا 

.فترا؛ شرا ؤإن فخير خثرا إن بأعمالهم مجزئون 
فالباءتعملون( كنتم بما إلا تجزون رولأ • فولتا وهو الثاني التمثر وأما 

ريمابل ، الحمل بمقدار الجزاء يكون أن يقتضي ولا ، السبب تفيد فيه 
وهيشديدة العقوبة تكون قد بفعلتك( رعاهبتاك، قولك؛ ففي ، عليه زاد 

.الفحلة تقتفيه مما أكبر 

الإكراميكون فقد تصرفك( بحن أو إجابتك بحن )أكرمتك وتقول 
قديل ، للعمل الجزاء مساواة ذلك يقتضي فلا ، عمله من بكثير أكر 

.له او مغير يكون وند ، له اؤنا ميكون 

ونحوميعملون( كانوا ما إلا يجزون )هل الكريم؛ القرآن في يرد ولم 
حتلمابفي ذلك ورد وإنما ، البتة المزمنين في التعبيرات من 

الخلق.لعموم الخهلاب أو الكافرين 
أنهوهو ، معا ؛معنييها العبارة فتكون الكافرين حهناب في فأما 

يحملون.كانوا ما جنس ومن يحملون كانوا ما إلا؛مقدار يجزون لا 

إنماأي! ؛ الجنس يحني أنه فالراجح الخلق عموم حهلاب في وأما 
،الأول المعنى من المؤمنين امتثناء بدليل ، عملكم جنس من تجزون 
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•عملهم من أير جزاءهم فإن 
لحنيؤ ت تعالى قال ، والكافرين للموجن فتكون باياء الجراء أما 

[.٣١]الجم: أثؤره 
بمايجزيهم إنه الكافرين في قال لكنه ، بالباء جزاءْ جعل فكلاهما 

.عملوايما وليس بالحض يجزيهم أنه فيكر المؤمنون وأما ، عملوا

هزآع1نثهإ ^«aJ£، - آ'لآحرآ وإمتافي ُثايؤا كدبوأ ؤ نار؛ فال 
[.١٤٧]الأعراف;ه َكانوأممأوى نح-روُىإلا،؛^1 

َكاذوأما إلا محرمح0 هل كمثقأ أؤث0 أعناق فآ آلأعئل وثثل1ا ؤ وةالت 
ظرنه]مأ:مما.

هبمموة َكاؤأ ما سجنزف أنتني، ؤ، ةنأحثورك هأ ودروأ ؤ وقال؛ 
[.١٨٠]الأعراف: 

|دزيُتق>إلاماَقئنؤ،(!ناي_هو دثأت جاءإلثثن وفال؛
'ها.سلود،4]المل:

هفيك كنز نا إلا عئ نثا الايم. أشوف  i^Tjj^١^ وقال: 
.LT^-TA]انمانات: 

َةثرمممنث؛؛١ إثا علبمؤ تنأ.؛ ءوو\ لأ آو آصإقأ ^صاوها ؤ : وةال 

علأسظو؟وامحنثثامص<؟َثل: 
٧[.]التحريم: 

للكافرين.كله الخهلاب أن ترى فأنت 
الخلق.عموم في ذلك نحو وقال 



محث،ث,د ١٢ ٢٦٨
.٥[ ١ ت ]إيرامم َثمبته ما ينير ؤ أثه لمي ؤ • تعالى قال فقد 

تؤ0هكم تا هروث أقثز كيآا إق قق محو َث جاذه محو ورئ ؤ وقال؛ 
]الجاثا:\>\[.

منويزيدهم عملوا ما أحسن يومهم أنه ذكر فقد المومنن ش أما 
يعمالون.كانوا ما يجزيهم إنه يقل ولم قفله 

[.١٢١]اكوبة: ؤ تعار؛ قال 
.[ ١٠٨]الور: ئوأمدهمتنىنجه ؤ وقال؛ 
يجزىلا السيئة يعمل الذي أن ربنا أحبرنا وقد ، عظيمة بشارة وهذه 

قالمنها. بخير تجزى أو ، أمثالها بعثر فتجزي الحنة أمجا ، مثلهاإلا 
٥^ءؤ وقال: ، [ ٤٠]غافر: نحزة؛،إلأهله ت تعالى 

.[ ٨٤]القصص: لأماكمإبمموك.ه 

بجئ'إلأة1هاؤ ت وقال 
.[١٦٠]الأمام: وهمببمشوه 

.[ ٨٩]العل: يؤم؟دءامنؤذاه مغ من يمايبمم خ- ٌلم أنمث جاء من ؤ • وقال 
؟ذكرنا كما والكافرين للمؤمنين فيرد بالباء التعبير وأما 

حيو؟وهوئنأويئ دًًم صنيحاين مذعبن ؤؤ • تعالى ثإل 
٠[ /١٩]المحل: ماًءقازأتملو0ه يصبب ولجههرمبمآ ؤجة 

بم*تيلممحر نبجنتم عيأؤأ ١^ أثؤأ عنئم آممة لبميققر غ وقال؛ 
.وُآ[ ]الزمر: آئىءظ>امأس«لوده 

المزمنين.في فهذا 

الكافرين:في وقال 
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إلاولا|ئرومح مس لاقللم ؤت لهم فقدمل السااق، للكلام 

سعلق أخو؛ ا-إمثمح أصشب ؤإف ت فقال الجنة أصحاب عن لهم ذكر ثم 
العذابألولع من لهم أعد ما يروا بأن لحرتهم زيادة وذلك ه دكهؤل 

•الجنة أهل بنعيم ويخروا 
عنلنا عاما ؤإحبارا حديد كلام استئناف هدا يكون أن يصح كما 

ليرنهم.لتقتدي ونعيمهم الجنة أصحاب 
لهمتندينا يكون القيامة يوم للكافرين حaiاثا كونه تقدير على فهو 

حمرتهم.في وزيادة 
لتاباعثا يكون اليوم ذلك في نعيمهم عن لنا إحبارا كونه تقدير وعلى 

•منهم لنكون 
ناحيةمن فهو ، الأمرين لتحتمل الاحتمالية الصيغة هدْ صح وقد 

،الدنيا لأهل حث أحرى ناحية من وهو ، القيامة يوم للكافرين تناديم 
الجنةأصحاب )يا ت مائلا الجنة أصحاب حاطب ولو الأمرين. بين فجمع 

ولاؤ ت بقوله الكافرين حاطب كما ( . . فاكهون. شغل في اليوم إنكم 
القائدتين.هاتين يجمع لم إلاماءتتكنتز0ساوثه ءئ1زوث\ 

ؤإقأشب١ةثمحآصفيمررقولهتعالى؛ المعاز(: في)روح حاء 
جملةمن بالكفرة خاصا المابق الخطاب كون تقدير ر عه 

حالبحسن الإخبار فإن ، وتدامتهم لحسرتهم زيادة يومئذ لهم 'سقال ما 
حكايةوفي ، ماءة عر اءة ميزيدهم مما حالهم سوء بيان إر أعدائهم 

بسيرةالاقتداء إلى ومدعاة عليه هم عما الكفرة لهزلاع مزجرة دلك 
*المؤمنين 

القيامةيوم في يكون بما لنا ؤإحبار كلام ابتداء عاما كونه تقدير وعلى 



أمحيالئ1فيم  ٢٧٢

ص.والعقاب« الثواب من لهم أعد ما إلى كل صار إذا 
الذيالأمر هو والشغل ، شغل قي بأنهم الجنة أصحاب عن أحبر لقد 

أوللمرة موجتا لكونه إما غيره إلى يلتفت فلا سواه عما المرء يشغل 
أمريعنيهم فلا يالنعيم مشغولون بانهم علم )فاكهون( •' قال ولما اءة. للم

.الأمور من ذلك غير ولا ، القيامة يوم أهوال ولا ، النار أهل 
الشغلمجن نمهد مما ليس الشغل هدا أن على ليدل الشغل ونكر 

فيه.فاكهون إنهم ت يقال أن يكفي ، آحر شغل هو وإنما نعرف مما ولا 
،معروف ولا معلوم غير المذكور الشغل لأن ؛ ههنا التعريف يحن ولا 

ذلكدل ، الشغل في هو لك! فقال أبوك؟ أين I شخئا مأك إذا فأنت 
الحادة.فى يشغله مما أو يوم كل يشغله الذي المعهود الشغل في أنه على 

ؤإنما، المعهود شغله فى ليس أنه علمت ، شغل في هو • لك قال فإن 
فقال، مساءة في أم حير في شغل أهو تعلم ولا له طرأ آحر شغل هو 

•شغلهم في فاكهون إنهم تعارت 
وجوهايحتمل شغل( رفي • ررقوله • الكبير( )التفسير في حاء 

،الثواب من اممه آتاهم ما باحذ اليوم هول عن شغل في • )أحدها( 
متممايكون )فاكهون( وقوله ، اب حولا عذاب من حبر عندهم فما 

عفليمشغل في هم يقال أن حاز شغل( )في قال• لو قاف ، ملامتهم لبيان 
عليهيعرض ثم عفليمة فتنة يصيبه من فان ، وأهواله اليوم في التفكر من 
باهمهذا عن مشغول أنا يقول! ماله في وقع بخسران ويخثر أمورم من أمر 

والثبور.بالويل لا ، والسرور باللذة عنه شغلوا أي )فاكهون( فقال منه. 

عنشغلوا أنهم يريد ولا لحالهم ؛يائا ذلك يكون أن ت درثانيها( 

روحاوعا;ي"آآ/إم.)١( 
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بلبثاق، ليس بأنه عملهم بين ثم عمل، في هم معناه: يكون بل ، شيء 
محبوب٠ملي هو 

ؤيشغلهالمرء يصد الذي الشأن هو اروالثغل المعاني(I رروح في وجاء 
أوالمرة كمال لإيجابه إما الكل، من عنده أهم لكونه شؤونه من مواه عما 

شغلكأنه للتعظيم، وتنكيره الأول، هو ههنا والمراد المساءة، كمال 
كلعن شغلهم الذي النعيم من فيه هم ما به والمراد كنهه، يدرك لا 
بهذاواحد وهو نعيم، أنه باعتتار الشغل وأفرد • • • بالمال يخطر ما 

.٢٢١الأعتبار« 
بخبرينالجنة أصحاب عن أحبر محي يكون أن يحتمل التعبير هذا إن 
أولجرا شغل، رقي فتكون فاكهون، وأنهم شغل في أنهم وهمات 

الأتي;المحو على ثاثا حزا و)فاكهون( 
)فاكهون(.، شغل( الجنة)في أصحاب إن 

أي، بهمتعلما شغل( ورفي )فاكهون( هو الخر يكون أن يحتمل كما 
أي:الشغل.في فاكهون أنهم 

بالشغل.متمتعون أي الشغل( في الجنة)فاكهون أصحاب أن 
علىفاكهون وأنهم شغل، في أنهم وهي؛ معان عدة جمع وبهيا 
فيفاكهون وأنهم ، غيرهفي أم الشغل في ذلك كان سواء العموم، 
الشغل.

شغلفي اليوم الجنة أصحاب )إن I يقال أن الحربية في يمح إنه 
الجارمن حالا اكهين( و)ف، شغل( )في المر فيكون اكيحس( ف

التمر)١( 
.٣٤روحانماني٣٢;)٢( 



^^(صوكأؤا٠  ٢٧٤
لكانبالنصب قالها لو لأنه ذلك ؛ أولى قاله ما أن غير ، والمجرور 

غيرهفي أما ، الشغل في التمتع فيكون شغلهم عند فاكهون أنهم المعنى 
■فاكهين غير أو فاكهين يكونون ففد ، عنه مكون فهو 

والأوقات.الأحوال كل ذلك ليعم مرفوعا يه فجاء 
وقعبمحدوف متعلق مجروره ْع راوالجار المعاني(: )روح في جاء 

ورقيالخبر هو يكون أن وجوز ، لهاثان خر ورفاكهون( لإن، خرا 
.. ميره. ص من حال أو به متعلق شغل( 

الترقبلتنزيل تحققها قبل الاسمية بالجملة هذه حالهم عن والتعبير 
علىوفيه ، ووقوعهاتحققها سرعة بغاية للإيدان الواير منزلة المتوغ 

,، لالخاءلبيناا لماءة زيادة الخهل-اب حموص تقدير 

لهميحصل بما متلدذون متمتعون متنعمون )فاكهون(: ومعنى 
بهتمتمت أي بالشيء( )تفكهت يقال: 

فيأنهم لبيان وذلك للاهتمام )فاكهون( على شغل( )في قدم وقد 
الشغلمن الراحة في الإنسان يتفكه أن المعتاد من إذ فاكهون، الشغل 

ليسالشغل هذا إن إذ فاكهون، شغل في أنهم فذكر الشغل، في لا 
وتفنيه.المرء ترهق التي الأحرى كالأشغال 

االإنسان؟ فيه يتفكه مما غيره فى فكيف الشغل في هذا 

)١(

. Y٥٩١/الكشاف )٢( 

 )٣(jU العرب
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ْععنهم جديد إخبار وهو متانفا الكلام هذا يكون أن يحتمل 
.حبرا بعده وما مبتدأ رهم( فيكون أرواحهم 

،)فاكهون( في المستتر للفسير تأكيدا رهم( يكون أن ويحتمل 
شغلفي الجنة أصحاب )إن ت معنى على ، عليه معطويا و)أزواحهم( 

•وأزواجهم( هم فاكهون 
•وزيد هو قائم برجز مررت تقول؛ كما 

فيأزواجهم ْع الجنة أصحاب إن المعنى! يكون التقدير هذا فعلى 
•فاكهون شغل 

•والتفكه الشغل في يشاركنهم فالأزواج 
متكئون.الأرايلئ، على ؤللأل في أنهم حميعا عنهم أحبر ثم 

)هم(إعراب على أي ، الأول التقدير على أنه التقديرين بين والفرق 
Iالأتي النحو على المحنى يكون مبتدأ 

شغلفي أزواجهم أن يذكر فلم فاكهون( شغل في الجنة أصحاب )إن 
الجنة.أصحاب من أنهن باعتبار العموم عليه يدل وإنما ، فاكهون 
•4••طلل 4، ؤأروجام م ؤ بقوله؛ أزواجهم وعن عنهم أحبر ثم 
فهذاالأرائك٠ على متكثون وأنهم ظلال في بأنهم جميعا عنهم فأحبر 
•الصوم حيث من إجار والأول بالنص، عنهم إحبار 

■المحنى يكون الثاني التقدير وعلى 

مذكثون.الأرائك على ظلال في بأنهم جميعا عنهم أحبر ثم 







٢ ٢٧٨

عليهم،الكلام أن وذلك الفاكهة، وأحر على)فيها( مدم)لهم( لقد 
ؤ،نأزمحيجم م مكهؤف. سعل فا آمحم آثثؤ أصشتا ؤإ0 قال• ففد 

بهم.تعلق ما يقدم أن فناسبا •ه ••طثل 
ؤإةأن,حبت قوله من مر ما نْلر وهو الجنة، في أي )فها( قال؛ ثم 

الأرآهعق طثل ل م ؤ وقوله؛ ، 4 ذمجوذ حخ فا آدلإ آيئق 
وأزواجهم()هم ويقابل الجنة( )أصحاب يقابل )لهم( فقوله؛ ^^،^ ٤٠
نغل()في يقابل )فيها( وقوله؛ ، عليهم يعود )لهم( في الضمير فان 

الجنة.في أي ، فيها ذك لأن ظلال( )في ويقابل 
التعبيرهدا نحو من مختلفة تعبيرات الكريم القرآن في وردت لقد 
نثآءئليئساما ؤم' تعالى! فوله نحو وذك والتاحير التقديم فيها اختلف 

[.٣١]الحل: ءءىأس١صىه 
همأ1.ئولأ وءد.ا ر؛ئا عل قنك يكآءؤيى-ٌيأ ما فيهثا قم ؤ وقوله! 

[.١٦]الفرقان: 

يشاوون(.)ما على )فيها( الأيتين في فقدم 
،[ ٣٥]ق: ولدثامزبده فبما ما ئم ؤ آخر! مكان في قال أنه غير 

.)فيها( وأحر يساؤون( )ما فقدم 
١المقام يقتضيه ما بحب وذك 

>ئمبماتائمموثهدالمُان: الحل ّدرتي م نمار دك تف 
.الجنة على كان الكلام فلأن يثاوون( )ما على )فيها( بتقديم 

ءعبماثن م، ث-ءلوما عدي ■جكث م آلثيث در ونم ؤ ت تعالى قال 
[.-٣٠١٣ئمحثكه]الخل: 

ثآَكاثئ أل1نئ ممن آلي الخز ثئة أَ; يؤ وص ش ؤ وقال: 



٢٧٩ ٠٠يس سورة 

ثتثولاهوقوآ رش عق ماى نهن - قتآءتث■ ما مهثا قم نمييل. جنآي 
[.١٦-١٥]الفرقان: 

)فيها(الجنة صمير فقدم الموطنين، في الجنة على ترى كما فالكلام 
•آ يناووف )ما على 

علىالكلام فلأن )فيها( على يثاوون( )ما قدم فيها التي )ق( آية أما 
كفحْم.مذحتنرنذاماوعدؤن.لغزأيأس ؤ تعالى! فال الجنة. سيدخل من 

عدِ.منادشآ1رثه
\آ_هآ[.زثتايده]ق:

الجنة.صمير على يثاوون( )ما فقدم 
'الجنة سيدخل من على يعود معلوم هو كما )يساوون( في والضمير 

مكانه.تعبير كل فناسب 

مايلهم فكهه فيا كم ؤ هده؛ )يس( آية في قال لقد إ تقول وقد 
•دعود،ه 

فيهاؤلكم أيفممكم ذيثتحما ما همها ولآ^م ءؤ فصلت! سورة في وقال 
[.٣١]نملت: 

الفرق؟فما . )ص( في يكررها ولم )فيها( ذكرر 
هما فيهيتنعمون الجنة في هم فيمن )يس( آية أن والجواب 

وأزواجهم•
مالالموت، عند وهو الجنة دخول ثل فيها فالكلاث فصلت آب أما 

لألبجه>آديءقهألأؤ ت تعالى 
[.٣٠]ضلت: ^قافيكتولأطض<ه 

فيهاماذثتهٍحولكم ؤ فقال! بالجنة تبشرهم عليهم تتنزل فالملائكة 



،دخمح1ث.فيءفسصأ٠  ٢٨٠
إنماالأمرين كلأ أن ليعلمهم فكرر)فتها( ثثمحا4 ما قيها ؤوم أيمثآقم 

•الجنة فى هو 

الجنةيحول قبل ذلك يكون أن لاحتمل تدعون( ما )ولكم قال! ولو 
الجنة.في يكون إنما ذلك أن فاعلمهم ، الخهلاب عند 

^^؛٢دناؤههكرفقال; في من على فيه، فالكلام أماأية)يس( 
أعلم.وافه ، فصلت آية في كرر ما إلى يحتاج فلا ، فيهالأنهم ثادعؤزه 

دكهلاه.فها ^^٢ ؛ فيآية)ص( قال ولم تقول: وقد 
ه؟يقنبمٍح ما فها وثكم ؤ فصلت! في وقال 

فصلتآية أما ، عموما الجنة أصحاب فى )يس( آية أن والجواب! 
.استقامواثم اطه ربنا قالوا الذين ت وهم الجنة أهل من معين صنف في فهير 

فإن، الجنة أهل من قليل غير عدد من منزلة أعلى هؤلأء أن شك ولا 
وليس، ذلك على والاستمرار وانتهاء عملا الالتزام هي الاستقامة 

بحدوديلتزم ولم حياته في يستقم لم من منهم فإن ، كيلك الجنة أهل كل 
سبحانه.منه تفضلا الجنة أيحله افص أن غير ، \ذثواأ 

وقاله، آمنكم دثتتيح ما فّها استقاموا: الذين في فقال 
للذينالجزاء فكان ه، هنكيه فيا قم ؤ عموما; الجنة أصحاب في 

إلاليت فالفاكهة ، الفاكهة مجرد من أعم ذلك فإن أعلى، استقاموا 
.النمس تشتهى مما جزءا 

علىاسقاموا الذين هزلأم أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
،تطلب كانت مما كثيزا وحرموها الشهوات عن أنفسهم أبعدوا الشؤع 

مهاؤ ت فقال الدنيا في الحرمان يمقابل الأحر٥ في لهم افه فأمحللقها 
ممبميحممنcكميم.
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تدعي؟وما تشتهي ما بين الفرق وما •' تقول وقد 
،بالقول تطليه ومحا تريده ما معناه! تدعيه ما أن والجواب! 

تطالثه.لم أم طليته سواء الفص تريده ما هو تشتهيه! وما 
أنتعالى فدكر ، عدة لأمحباب تطالبه ولا شيئا المفى تشتهي فقد 

لمؤإن ذلك لهم كان شيئا أنمهم اشتهت فاذا ، كليهما الأمرين لهولا■؛ 
اشفيحققه شيء في رغبة حاطر أنمهم في يخهلر أن يكفي فإنه • يتللوْ 

يدورما فذكر ، يهللبون ما أيصا ولهم بذكره. ألسنتهم تجر لم وإن لهم 
أعلم.والله ، اللسان يطلبه وما الفص في 

هأو ؛؛:- 

.عليكم( )سلام قائلا! العزة رب يحيتهم أي 
فيه.شوب لا لهم خالصا ههنا! )سلام( معنى يكون أن ويحتمل قيل؛ 

وخثره، مبتدأ يدعون(! اارما أن على لهم خالصا يدعون ما ولهم أي 
ذلكقال ^١،، فيه؛، شوب لا خالص سلام يدعون ما ولهم بمعنى )سلام(، 

• ٢٢^ؤ ت قوله معنى وهذا • به يعدهم قولا العزة رب 
عليكم(؟)سلام يقل ل؛ وو»آ تقول! وقد 

خالصوأنه الحية المعنيين! ليشمل ذللث، يقل لم أنه والجواب! 
لهم•

الحية.وهو واحدا معنى إلا يحتمل لم عليكم( )سلام قال! ولو 

.٣٦٥؛/ القدير نتح وبطر ،  ١٥٩ Y/ الكشاف )١( 
. ٥٩١؛نظراصاف؟/)٢( 



أدمحة>لأإفي٢  ٢٨٢

:ههناقال تقول: وقد 

[.٣٢ؤربمحهمِسمي]فت،: نملت: في وقال 
الفرق؟فما 

آيةوأن الجنة، في هو فيمن )يس( آية أن ذكرنا أننا والجواب: 
بها.يبشر هو ؤإنما بعد يدخلها لم فيمن فصلت 

منعليه نزل إذا للضيف نير ما الزل لأن )نزلا( )نحلت(: في فقال 
غذاءهملهم أثمت أي نزلا: لهم ررأقمت ومعنى: ومكان، محلحام 

^١،.عليه« ينزلوا أن معهم يملح وما 
الجنة.فير نزولهم عند لهم أعده ما هذا أن ذلك: ومعنؤر 
بعديحمنر لم الحساب لأن المغفرة فدكر ^،٢ه وقال: 

الملائكةفهلمأنتهم لهم، افه يغفرها أن ويرجون ذنوبهم من، يخافون وهم 
•ؤرلأمحظرلهم4 بقوله• 
الحسابانتهك، وقد بها يتنعمون وهم الجنة أُر، في فإنها آية)يمئ( أما 
ثبرين ؟^٠ ءؤّللم • فقال مغفرتها يرجون ذنوب أو معاص لمة ولمس 
متولؤروهو المربى هو فالرب الأنسب، لأنها كلمة)رب( فذكر ه رحيم 
لأنبالرحمة ووصفه وينعمهم٠ ويكرمهم يرعاهم أحوالهم وراعي أمرهم 
تنقعلمرفلا ، رحمتهتقر م هير فالجنة البتة، إليها يحتاجون مما رحمته 
.أبداعنهم رحمته 

والنعيم،عادة الأسباب كل، المليلة ا/؟يات هذه فير افه جمع لقل• 
•والملل والرم الضثق دواعي كل عنهم وأبعد 

. ١٨١/ ا ٤ العرب)نزل( لسان يطر :١( 



٢٨٣ ٠٠سهمدةيس 

الحاصلالملل عنهم فأبعد • شغل في الجنة أصحاب أن ذكر فقد - ١
الإنسانيرم مملا المراغ يكون فقد ، عنه بمدر الدي والرم المرنغ ُن 

.يه 

المزعجالممل المضض الشغل من ليس الشغل هدا أن وليعلم — ٢ 
متمتعون.متنعمون أى )فاكهون( قال؛ صاحبه يرهق الدي 

•الشغل ْن والرم والضثق الفرج، س الملل فأبعد 
عليهاللكبة وتدخل الإنسان تقتل الش الوحدة وحشة عنهم وأبعد ~ ٣ 
أحبفيكر ، ه ؤأزوجام م ؤ فقاوت فيه يتقلب الذي المعتم كان مهما 

فميالأ-تحر- في إليها الإنسان يفر ام وهي بهم وألصقها إلهم الصحة 
•زوجه إلى يعود ثم صحبة كل المرء يترك المهناف 'أحر 

,الجميع يحم فذلك وقرناءهم أمثالهم بالأزواج قصد ؤإذا 
علىيدل مما ه ظلتل ل ؤ • فقال وحماله المكان حن وذكر — ٤ 

واحدنؤع من خلل على يقتصر ولا الظلال أنوج أيصا يحم وهو ، الشجر 
•واحد شيء من يكون ما أو 

عقؤؤ فقال! الراحة أسباب فيه وأن ونعيمه المكان بهجة ذكر ثم — ٥ 
الآآك4.

الراحةتمام على يدل مما وأروحها والهيئات الجلسات أهنأ وذكر — ٦ 
مقكئ،ه.ؤ فقال! 
العيشسعة على وأدل وأهنأه القلعام من يوكل ما ألذ فيها وذكر — ٧ 
الفاكهة.وهى 

يتمنونما لهم أن ذكر الفاكهة إلا لهم ليس أن يقلن لئلا ثم - ٨ 
يهللبون.وما 



٢ ٢٨٤

أوالمم هذا فقدان من الخوف فان ، العام واللام الأمن ذكر ثم -٩ 
اللام.فذكر العيش ينغص يكرم مما شيء حصول أو تغيرْ 

.اللام معاني كل فشمل بشيء يقيده ولم اللام أؤللق —وقد ١ ٠ 
ؤءإن؛نحإأمحميفقال؛ منهم وفصلهم المجرمين عنهم أبعد ثم - ١ ١ 

وملامأمن فكان حدة على وكونوا انفصلوا أي [؛ ٥٩ليس: ه ألثجرمو0 
متللق.

•أمرهم متوذ لهم ولغ أي ؤ؛ينر؛زيم وقال؛ - ١ ٢ 
كلعلى الرحمة إلى للحاجة )رحيم( هائلا! بالرحمة -ووصفه  ١٣

•حال 

،والأمان الأماني وتحقق ، والخلان المكان فى عادة الفكانت 
•الرحمن الرحيم ورعاية 

•الراحمين أرحم يا منهم اححلنا اللهم 

لاتثدؤألت ثتئ؛ادم أعهذإوقم .ا*كممو0 لإآ أنوم آننئ وؤ 
أذو.وتمد 

هه_أا■[.]ص: صمممأسلوثه 

محمحا.هآ ؤ
Iتعالى قوله ونحوه ، حدة على وكونوا المؤمنين عن انفردوا أي 

نجتكأقر ؤ وقوله؛ ، [ ١٤تالروح؛ 4 .جبمج ^ ألثاعه دمحم ة؛ نؤ 
[،٤٣]الروم;ه اضذثي0ِ يؤنذ أيده من ز ممد لا يوم يؤ، أف ئل ثن آلهثوّ .للدن 



w٢٨٥ يس سورة 

مهاوثعآوؤ أنثل أنثؤإ يقودظواِ عنشرمحرحمعام ومم ؤ ت وقوله 
[٢٨]يونس: دنأمه 

ألطفمن ه ثحيب ئث من مت" نقم ؤ I هوله يعد الأية هدْ وورود 
المجرمين،من المكان حلو عند يكون إنما السلام أن ذلك المنامحبات، 

ومكانهمالمؤمنين فريق من فمازهم ملام، فلا مجرمون فيه كان فإن 
اللام.قممهم 

بعضكمانفردوا أق! أتزم وأقليأ ؤ ت قوله معنى إن ت وقيل 
•، ^١٢ولا يرى لا فته يكون نار من بيت كافر لكل مكون بعض، عن 

حلافعلى ، بعض عن بعضكم رر)امتازوا( ! الكبير( )التفسير في حاء 
همؤ ت تعالى بقوله إليه أثار الدي بالإحوان الأحتماع من للمؤمن ما 

،أيصا الفرقة وعذاب الأليم العذاب لهم يكون النار فاهل ه يأزوجفن 
.، ٣١الفرقة، فوق عذاب ولا 

،لحولهم أول من زمان بعل هذا ررولعل I المحانى( )روح في قال 
ؤإدؤ تعالى! كقوله احر آيات في الوارد بعضا بعضهم عتاب ينافي فلا 

.، ٤١[٠١ ٤٧]غافر: يثحآ-مرأكواآلناره 

وبينبينهم يكون ما أول التمايز أن القول هذا صح إن ويبدو 
•أعلم وافّ ، بعد فيما بينهم يكون ثم ، المؤمنين 

هو أ ه

م٧٦/٣،ضراينممر٩١/٢ْبفلراصاف)١( 
،روحاوعانيآأ/\،مآ/اا،ه يظرالكشاف )٢( 
.٩٥/٢٦اصرالتمر )٣( 
روحاوعاني'آآ/\<'آ.)٤( 



أدمحُ>لأإفيصدمحوؤآ م  ٢٨٦

عيرع إثار ألثتهإ1ن هتثدؤأ لا ل ءادم ينبئ إوقم أعهد دِ 
ُ.مُ ُ

ْجيرامحظ

عمومحاطب المؤمنين عن بالانفراد وأمرهم المجرمين حاطب أن بعد 
اضبعباده وأمرهم الشيطان عبادة ترك من إليهم عهد بما وذكرهم آدم بني 

وعدمالشيطان عبادة بسبب كانت إنما تلك المجرمين عاؤثة لأن ؛ وحده 
افه.طاعة 

والعهد!، أوص ألم - المغرون يقول كما - أعهد( )ألم ومعنى 
وصاهإذا إليه وعهد ، الوصية 

منأقوى العهد فإن ، والوصية العهد بين احتلائا لمة أن والحقيقة 
بهايحلف واليمين الموثق بمعنى يكون العهد أن ذلك ، الوصية 

،الشأن صاحب هو العاهد أن يوصي والدي يعهد الدي بين والفرق 
Iصديقك لك يقول فقد ، الشأن صاحب يكون لا فقد الموصى أما 

وأوصيك، تجارة في فلائا تشارك ألا وأوصيك ، حيرا بفلان أوصيك 
الوصيوليس النصح باب من وصية فهدم • نصيحته وأخي فلأن بامتثارة 
منأنزعه أي ، فلأن أمر إليك أعهد •' قال لو ما بخلاف ، الشأن صاحب 
عنه.ؤولا مأنت فتكون ، عهدتك إلى عهدتي 

وليتعنه. مؤولا وجعله الأمر وحمله كلفه إليه• عهد ومعنى 
.الأمر بيده الدي الشأن هوصاحب فالعاهد كيلك. )وصى( 
الوصية.من أقوى العهد أن يتضح هدا ومن 
بخلاف، تعالى الله غير إلى الكريم القرآن في الهد فعل يسند ولم 

الضير،آ/ا<ه يفلراصاف )١( 
T'0/i(j،،p)و1نالرب )٢( 
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تتعالى قال ، غيره وإلى اض إلى أمني فإنه الوصة فعل 
[.١٢٥]١^: إمحمحقمئمميوأنلإتإيج4 

[.١١٥عياولإيدثُمحماه]د: ت وقال 
'٦^زص: ^ ^٣^٧١٠٠١٣ؤ وهال؛ 
لأتيناحئ ِيثول آلالإبجث عهدإتناَ أثث ئائواإن قك ؤ وقال؛ 

[.١٨٣صران: ]آل دمحنلأظُآقاثه 
[.١٣٢ع١بجميبجوسموبه ؤ قال• حنن في 

[.١٢:•، ]iJLدقيثه ؤ ؤ وقال؛ 
[.١٣١]الماء: ^ئ1وؤأأتحينتلمةاه ؤ وقال: 

لأهّمية— العهد أفعال من غيره شأن — ه نفإلى العهد هدا أمني وقد 
فنمحال. أتم على به والعمل والهلا•ءة الجد محمل وليحملوه الأمر هدا 
إليكم(يعهد )ألم ت مل فلم ، الرمل إلى يسنده ولم للمجهول الفعل يض 
لهحلق ما غاية هو إنما الأمر هدا أن ذلك رملي( إليكم يعهد رألم أو 

رماؤ تعالى قال كما سبحانه، لعبادته إلا يخالقوا لم فإنهم الثقلان، 
[.٥٦]الل.اردات: 

مثحانهعليهم أنزله يما الرمل ألمنة على جاء إنما إليهم وعهدْ 
منؤإحراحه ادم لأبيهم اكيهلان عداوة إلى إثارة "آدم بني ونداوهم 

شخصاندكر أن ذلك ونفلير حيرهم. ويأخدوا ليذكروا وذلك ، الجنة 
حاءثم ، له بغضه شدة من عمدا فادحة مصيبة بأبيه أحر شخص أوقع 

تدكيزا، فلأن ابن يا ت له فيقول محيرا ناصح فيثصحه مال في ابنه يشارك 
.وتحاويزاله 

.٥ ٩ ١ آ/ الكشاف ، ٤ ٠ ; ٢٣روح؛_y، ،  ٩٦؟/ ٦ المير التمر ؛نفلر ( ١ ) 



؛دبث؛'الث1في^^إقسثهإئ مؤ ٢  ٨٨
لهذالكلتمهيد لائم البنوة بوصف رروالداء المعانى(! )روح في حاء 

والذكرونفهم ، العلم مقتضى على جريهم لعدم والتأكيد التعليل 
مواء«لا/

ءك

•، ل قلوبكم ش ويزينه إليكم به يوسوس فيما تْليعوْ لا أي 
،الهناعق مجرد ليت العبادة لأن بالطاعة لا بالعبادة ذلك عن وعبر 

الوالدينوطاعة الأمر أولي كْلاءة تعبده ولا شخصا تهليع قد فأنت 
ينفذمن يكرهك فقد ، الإكراه طريق عن تكون قد الهلاءة إن ثم وغيرهم. 

العبادةوإنما ، عبادة نمى لا وهده ، عليها ويحملك الطاعن على أمره 
والتدلللُآ،.للأمر والانقياد والاستلام الخضؤع مع الهياعق تعني 

يوسوسفيما طاعته الشيطان بعبادة رروالمراد ؛ العاني( )رؤح في حاء 
عنهاوالتنفير التحذير لزيادة بالبالة عنها عبر لهم ويزينه إليهم به 

وحل،اعز عبادته مقابلة في ولوقوعها 

أوالتعفليم مبل على يكره أو له بالجود تحتهس لا اليهنان وعبادة 
،حتلواته وادثاع ومراده مقاصده بتنفيذ تكون ؤإنحا ، له الشعائر إقامة 
ولذلك، للشيهلمان عبادة هي إنما اممه لغير عبادة وكل ، له عبادة ذلك فكل 

عنمخثتا تعالى قال ، للشيهلان عبادة الأصنام عبادة سبحانه اممه سمى 

المعانيروح )١( 
.٩٦/٢٦الكيرالشتر ،■ا/\ا،ه يطرالكشاف )٢( 
. ٢٦• إ/ العرب)عبد( بظر )٣( 
روحاوعاني"آآ/-إ.)٤( 
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ولاؤلأنجمر تدمالانبنمع لم ئنأ؛ني قه إذهال ؤ الملام؛ عليه إبرامم سدنا 
هعصثا كأ آلقثن إن ثثد'اشلى لا كأّني . . . ثظ. عنك يني( 

أ؛_؛أ[.]ميم:

ثمؤحمنكثنته ؤ لعث كائيم ءاإه-ؤ، عى أنت أيإعب ؤ ؛ أبوه له فقال 
[.٤٦لمريم: 

شيماتقوله ذلك على يدل لالثمهلان، عبادة الأصنام عيادة فجعل 
•صءاهؤ(ىبجيمه عليه أبيه وزد ، لأئنت؛لأجمزه 

واتباعه.عبادته لا منه الابتعاد يوجب ذلك فان للنهي، تعليل 
ظهر)أبان( معنى فان ، لها مظهر العداوة ظاهر )مبين( ومعنى 

أظهرالرجل، ورأبان وظهر، أمرْ بان أي الرجل( )أبان ت تمول وأظهر• 
يعبدهفكيف ، لها ومظهر العداوة ظاهر الشيهلان فإن وبينه. أمره 

.اكس؟ا

ممان!العدو إن 

•لها ٌجين لعداوته مظهر -نم 
•ْجين غر لها مخف -ونم 

Iممان العداوة ؤإن 

إحماءها.صاحبها أراد ؤإن بينة ظاهرة _ءداوة 
حفية._وءداوة 

مظهرؤإنه ، حفاء عداوته في ليس العداوة ظاهر عدو الشيطان وإن 
ؤآقذ ؤ ت صراحة لريه وذكرها العداوة هدم أظهر ومد مخفيها. غير لها 
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 :^^[ ١٧. ١٦]١.

[.١١٩]الماء:وصنهم4 ومحلمنهم ؤ ت وقال 
ذلك؟كل ْع افه دون من يعبد فكيف 

ولمبيمآه عدو تثتِ إئز ؤ فقالأ )لكم( والمجرور الجار قدم وقد 
لماعدو فهو الاخصاص، لغرض وذلك لكم( مبين عدو رإنه يقل؛ 

المار.فيدحلما ريما ط\عة عن ويبعدنا يقلما أن همه وكل ، خاصة 

العداوةأما ، لماالإبانة أن المعنى لكان لكم( مبين عدو )إنه قال؛ ولو 
٠لغيرنا أو لما كانت ربما بل نصا لما فلمت 

هه و- 

صرامحلهو إنما بعبادتي وأمركم الشيطان عبادة من عنه نهيتكم ما أي 
وتنكرمستقيم. غير هو آحر ؤلريق وكل ، منه أقوم صراط لا مستقيم 
الهلرقأحد أنه يعني ولا • مستقيمة أخرى طرقا لمة أن يعني لا الصراط 

واحدوهو الشيء يمكر فقد • بالاستقامة وصفه المقصود بل المستقيمة 
تتي5ؤ وقوله: ، رحيح؛ه ثن من مي تثم ؤ تعالى؛ كقوله معه شيء ولا 

ووصفبالرحمة الرب وصم، المقمود إذ ، [ ٤٢]فمك: نزحكرخميده 
■حمد حكم يانه المنزل 

فالأستقامة، بالاستقامة الهلريق وصف القصود فإن ههنا وكيلك 
•حال كل على اله؛لالوبة هي 

دائروالأمر الاستقامة المطلوب أن رروفيه ت العاني( )روح في حاء 
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معهاوصايل١،.
اككيرسلخإن وقل: 

فيبليغ صراط يريد: ه منتملو صميث ارؤثدا )الكشاف(: في حاء 
عليه.يكون أن يجب ثرط لكل جامع استمات، في بلخ بابه، 

العدولعن لهم توبيحا المقيمة الصئط بعض هل«ا يراد: أن ويجوز 
الذيالمعوج الهلريق عن الناس يتفادى كما ملوكه، عن والتمادي عنه، 
أقومهو الذي الطريق أحوال أقل قيل: كأنه واكهلكة. الضلالة إلى ,>دي 

كماالمالك، يضل لا الذي الطريق قي يعتمد كما فيه يعتمد أن الهلرق 
فيماهذا بعده: ليس الذي البالغ النصح نصحه وقد لولده الرجل يقول 
أم.نمائحه(( عن الإعراض على له توبيحا صار، غير نافع قول أظن 

بهكانت ولذا ، مجتاز سالك الإلمان أن إلى إشارة الصراط وذكر 
إلىمنه ويجتاز انمنيا الحياة في عليه يسير المتميم العلريق إلى حاجة 

عادة.الدار إلى مفضنا الاحرة 

لئلاالحياة في وفقه على يسير المستقيم الصراط س له لأبد فالإنسان 
الرحيم.الرحمن عند النعيم جنان إلى به ويقضى ويشقى يفل 

إثارةه صميئ ؤسا تعالى: قوله ضمن رروفي • المجير، )التلمير فى جاء 
مستقيم(صراط فقوله)هذا إقامة دار في كان لو لأنه مجتاز، الإنسان أن إلى 

منا وأنالطريق بأفعل وماذا يقول: القيم لأن معنى، له يكون لا 
.٢٤١المقيمين؟(( 

روحاوعانيمآآ/اإ.)١( 
.٤٠/XTالعاني'روح )٢( 
. Y٥٩٢/الكشاف )"٢( 
اعير1؟/هو.الشتر )٤( 
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منلأكثر بحانه بعبادته الأمر على الشيطان عبادة عن المهي وقدم 

داخلتهاإذا اض عبادة فإن ، اللهعيادة د تفالشيطان عبادة أن منها: 
شركالشيهلان عبادة مع اف فعبادة العمل. وحبط دت نالشيطان عبادة 

الجنة.تدخله ولا النار من صاحبها تنجي لا 
الشيهلانعبادة هع اممه وعبادة تضر، اينه عبادة مع الشيهنان عبادة إن 

اقترنتلو حتى النار إلى تقود الشيطان فعبادة حال أية وعلى • تنفع لا 
•عمل معه ينفع ولا النار في الفرد يوقع عما فنهى ، اللهبعبادة 

فان، بشراأم ا حجت كانوا مواء الأصنام عبادة الشيهلان عبادة ومن 
•النار إلى صاحبها وقادت أفدتها اض بعبادة اقترنت إذا الأصنام عبادة 

منافه عبادة وأن ، الغرر دفع باب من الشيaلان عبادة ترك أن ومنها; 
تركتإذا إلا تدفع ولا تنفع لا أنها غير • الضرر ودفع المنفعة جلب باب 

،الشيهلان عبادة بترك إلا ثمرتها تؤتى لا افه فعبادة ، الشيهلان عبادة 
أكلها.ونوني غايتها الله عبادة لتؤدي مقدم الشيطان عبادة عن فالنهي 

تطيعيالإنسان فان ، الأوامر تنفيد من أيسر النواهي تنفيد أن • ومنها 
•كثترة بأعمال القيام يستملح لا قد لكنه ، كثيرة أشياء عن ه نفيكف أن 

أمرتكمارما قال.: ولدا بالطاعات، القيام من أيسر المحارم عن فالكف 
قال.أوكما ءنهاا فانتهوا عنه نهيتكم وما اصتطعتم ما منه فائتوا بشيء 

.فحلهاعليه يثقل ولكنه العبادات يترك أن تطيع يفالإنسان 
•عليه أبمر هو بما فبدأ 

توقفهأن لأبد فإنك الهلريق ضالأًءن إنسانا وحدت إذا أنك ومنها: 
الشيهلانوعبادة المستقيم، الهلريق إلى تعيده ثم أولا فيه المضي عن 
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.اف إلى القلب ليخلو أولا تركها من بد فلا صلال 

Iتعالى قال كما ، الشطان يعيدون آدم بني أكثر وحد أنه ومنها! 
[،١١٦]الأنعام:ه أثؤ _)، عن محتحرث ؤذ ش أحفر تملع إن يؤ 

تجدأن نحو وذلك وتصح، فه عبادتهم لتستقيم فيه هم عما فنهاهم 
فيههو مما تخرجه أن فلابد الوحل في أوراكنا مستضر في ساقطا شخصا 

ذلك.بعد بتنفليفه تقوم ثم أولا 
التقدمالتخلية حق أن لما الأمر على الهكب ررتقديم إن ت أبما وقيل 

أنعلى بناء ب، منتسر صميث ءؤسا تعالى؛ قوله به وليممل ت قيل 
را،.المستقيما< الصراط في المحروق لأنه تعالى عبادته إلى الإنارة 

أوأو أو 

٠ؤأصلظزفقوله! . ٢٣١العظمةوالأمة الكثيرأى، الخلق رالجبدآ 
ذلكفدل ، بالكنرة ذلك معر وصفه ثم . كثيزاحلما أصل أنه يعني حبلاه 

ولذاالكثرة. في المبالغة على ذلك فدل ، وكثرتها الجمؤع تعاظم على 
كثيزا()خفا قولما: فان ، كثتزا( )حيلا د مكنزا( )خاقا يدقون: لا 

ممنالكاثرة الكثرة على للدلالة بالكثرة الجبل وصف نم رجبلأم، يعني 
الشيهلان.أصلهم 
معان؛ثلاثة تجمعر لمقل)الجمل( منها أحذ الني مادة)جبل( إن 

أر؛
Tii/Uالبحرالممط )٣( 
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كثير.أي ، حبل حئ ت يقال . ذكرنا كما الكثرة — ١ 
•وحنال الأرض أوتاد من عفلم لما الجبل ومنه ، والشدة الغلفلة - ٢ 
محنه.حبل إلى انتهى كأنه القول عليه صعب إذا الشاعر( )أحبل ويقال 

الضخم.والجنل: 
•، أي وجبل، جبل أنت يقال؛ الشح، - ٣ 

كلها.العاني هده ليجمع )الخلق( دون اللفظة هدْ احتار ولعله 
الذينهؤلاء أن على ويدل ، ذكرناكما الكثرة على يدل ذلك فان 
كحجارةالقلوب قساة الهلثاع غلاخل ظلة عتاة هم إنما الشي3لان أصلهم 
حلقعلى متجرون ، ذمة ولا إلا مؤمن في يرنون لا قوة أند أو الجبل 

.منهم الضعفاء ميما ولا الله 
-؟اءيمإي ثلولأ ؤ I فقال وة بالقالصلأل هؤلاء صبحانه اممه وصف وقد 
ٍقازأثآ ص َه َوئ ء ف َولبج ١ ^ى 

لزحكرأسزثاتثرثام؛رأأرهثع يأن^ ٠٠■ؤ وقال؛ [، ٤٣لالأسام: 
ويرهأرم دمئ آلأمد عثإز ثثائ مل ثن ألكثب آوم؟ ^٠ آ-لي يى 

قلمحت منه ؤ ت وقال ، [ ١٦لال>اليال: بممدنيموك4 
،[ ٥٣]الحج: ميزه ؤثاف مح، محلى'الْل-إث-ثن قلؤبهم إكاَيو ممهس قلُئ؛م 
•[ ٢٢تال>م: ؤ وقال؛ 

بهمآمن وبمن بالرسل القرية أصحاب فعله ما ذكرناه ما على يدل ومما 
المورةفى ورد لما مناب )الجمل( لففل فاحنيار ورة، الفي ذكره مما 

.أيما

عبادةفان وأفعالهم؛ معتقدهم وموء بواطنهم قبح على ذللث، يدل كما 

(j^.)بم \ju انظر١(  :
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عيادةبخلاف ، قبيحة مظلمة والنفوس ، سوداء القلوب تيع الشيطان 
بقوله:فجمع الماطن، وتزين الموس ويزكي القلوب تنير فإلها اف؛ 
كلمة)حلق(تودي ولا ، كلها المعاني ؤحلأىرأههنه ب ؤ
 Uرحيل(.كلمة دته أ

كلمةفان بالثقل، يوحي وبناءها الكلمة حرس أن إلى إمحافة هذا 
،والشدة الغالغلة وثقل ، النفوس على وصغعله الضلال ثقل ثقيلة رحيل( 

•القوس على القبح وثقل 
لمفإنه والمستمرة، الفلاهرة الشيهيان عداوة الأية هده في اممه بين لمد 

حلثاأبنائه س أصل بل ، الجنة س ؤإحراحه آدم أبيهم بإغواء يكتف 
منه؟.الحدر وأحد الاتعامحل إلى هذا يدعو أفلا ، كثيرا 

عندهس لأن ؛ تعلون( تكونوا رأفلم دون ه تقلؤة ^^٢ أملم ؤ وقال؛ 
يكنلم لو حتى منه، حذره وأحذ الشيهيان محلريق عن ابتعد العقل ص مسكة 
ومصدره.الضرر عن للأبتماد كاف الحقل وحول فإن ، شيء العلم ص عنده 

أليسأي بب، اللإرادة ه قؤأؤى قوله: في بالفاء وحاء 
منه؟والحذر عنه للبعد كافتا متا ذلك 

صبمتيث٠^٥^١ قوله: مع شيء ب أنرالإصلأل( لمغل واختيار 
إنماوالإضلال ، مستقيماؤلريئا يلك أن يريد المالك لأن مسقيره؛ 

المستقيم.الهلريق عن هوإبعاد 
فأيهماعنه، يضالنا واكيaلان المستقيم، المراحل إلى يهدينا قافه 

بالعبادة؟أحدر 

استئنافه كشمل حتلأ منآؤِ أحثل ولمي ؤ را الحاني(: )روح في جاء 
بيانإثر بغيرهم اتعاظهم عدم ببيان القرح وتأكيد التوبخ لتشديد مسوق 

حمواكفار حملتهم س الذين لمتاحريهم فالختلماب العهد، نقضهم 



ءؤإؤهإئ٠  ٢٩٦
جناياتهم.لتفاعف والتقرح التوبخ بزيادة 

.. . للاغواء المباشر لأنه ضمير إلى الإضلال ناد وإأا
أكنتمأي ، المقام يقتفيه مقدر على عهلف ه ثقلؤن نيتا ملم أؤ 

تكونوافلم أو ، لضلالهم أنها تعقلون تكونوا فلم عقوباتهم آثار تشاهدون 
العذاببكم يحيق كيلا عليه كانوا عما ترتدعوا حتى أصلا شيئا تعقلون 

.الآلم«'أ؛
أو$إأ أو 

أيَ؛ادوأبجبؤن يما محبممدؤيثهم أنح؛أم ءق محر آإ؛زيم 
دقَأةزؤ ءه لثأ1نا دقاة نف 

.ومنئتبثامضبمكاكننثهزعقم،==طانيئِثاآتككئؤأ 
^^هيىآدفيآلأسلور(ه

ه« - ٠

وقفهمفقد ، وحالهم مالهم ذكر الشيهئان أنحلهم الذين ذكر أن بعد 
توعدونكنتم التي جهنم هذه انفلروا قائلا؛ وهزعهم جهنم شفير على 

حرها.وقاموا فاصلوها الشيaلان واتبحتم بها فكذبتم 
َقئرألإ، جهم هتزئ' ؤ تحار• ررقوله ت المعاني( )روح في جاء 
والإلزاموالتقرع التوبخ تمام بمد يه يخامحليون استئناف ه معاوؤى 

التيجهنم ترونها التي هذه أي ، جهنم ثفير على إشرافهم عند والتكيت 
والمبلغين، اللام عليهم الرمل نة ألعلى بدخولها توعدون تزالوا لم 

روحاوعاني*أأ/اإ.)١( 
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الشيطانااعيادة عنهم 

قريبةأنها على للدلالة )تلك( ت يقل ولم ه ؤسهءجهم I قال لقد 
.فيه ما والتخويف والتقرع التيكيت من هدا وفي ، مرئية منهم 

فيقال كما المار( )هده يقل: ولم العلم، باسمها )جهنم( وقال! 
ةقكد!وف يها َكتمح اؤر ٢^ هده ؤ :  L^iقال فانه الهلور، محورة 
ينمتدعؤثإقثارءؤ ت الأية هده قبل العلور في قال أنه ذلك [، ١٤: لالطور 
هآلثار هتده ؤ يقول؛ أن فناسب المار، فذكر ، [ ١٣; لالطور ه دعا جهنم 

علىللدلالة وعدتم( )المي ت يقل ولم ه معدؤى َمحِ : 'وهال 
الاستمرار.يفد لم )وعدتم( قال: ولو ، وتهلماولهالوعد استمرار 

أنعلى للدلالة الواعث. يذكر ولم للمجهول )توعدون( الفعل وبني 
٠عنهم والمبلغون الله رمحل وهم متعددة جهات وأنهم كثر، الواعدين 

كللمنامحبة الهلور، فى و)تكد؛ون( ، )يس( فى )توعل.ون( وقال: 
قال:فقد الوعد، محورة)يس( فى تردد فإنه فيه، ورد الذي سياقه تعبير 

١^٣؛نعد ما ؤسا وقال: ه، صندقإف َكتهم 'ألنعيإن هذامئ ؤويخأؤ0 
ه،معدؤب كنتر \تج جهم هندءء ؤ وقال: ه، آلمنساورنتث% ؤصدوى 

ؤكتترمعدؤىه.قوله! فناسب 
يؤمدميل ؤ قوله: لأية ا هذه سبق لما العلور فى )تكذبون( وقال: 

و)توءدون(الطور، في )تكن.؛ون( قوله: فنامحب [، ١١]الطور: للقكنبسه 
فىر؛سآ•

#ه ه 

•• I؟/ الكير الشر واننلر ، ٤ ١ ؟/ rrروح :١( 
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اتاكترهمثويى.هو ؤ

.، حرمار قاصي أي النار( )صلي الفعل من أمر • اصلوها 
قيالكفر على استمراركم با بباليوم جهنم حر قاموا ت والمعنى 

الدنيا.

َغثراق جهم هنذهء ؤ فقال؛ نلها الوعد ذكر لما )اليوم( وقال؛ 

منياألنعيإنمئ ؤ I ئاثلض منه ويسخرون الوعل. بهذا يكذبون وكانوا 
تأحيرفلا توعدونه كنتم الذي الوعد تنفيذ اليوم ٠ لهم فقال َكتترصدق\نه 

إرجاء•ولا 

ؤفقال: الوعود ذكر بإزاء الايات هذه في )اليوم( ذكر تردد ولذا 
قكهوو(ه،سعل ي ألؤم آ-إسذ أصحب إة ؤ وقال؛ ، دمس للم قي 

عقمحتر أتيم ءؤ وقال! ه، 0كنييى لهن ثا آلثنم آصلنثا وقالءؤ 

الكفر،على استمرارهم على للدلالة تالك،رةمحرنح4 ؤ وقال؛ 
بإزاءوهو والاستمرار. الدوام يفيد لا ذلك فإن كفرتم( )بما يقل؛ ولم 
استمرارعلى يدل الذي ؤَقثتِمبمكيم السابقة: الأية في تعالى قوله 

•منهم الكفر دوام قابله وأتباعهم الرمل من الوعد فدوام • والوعد التذكير 
فلمقيد، بأي الكفر يقيد لم فهو الاحللاق، يفيد )تكفرون( وقوله؛ 

.ذلائ، أوغير الأحر( أوباليوم باممه تكفرون كنتم )بما مثلا؛ يقل 
معنيين:يحتمل )تكفرون( الفعل إن 

. ١٣٧/١العرب)صالو(  jUيفلر 
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الإيمان.نقيص هو الذي الكفر معنى ت الأول 
قالبالعم، اذكفر وهو الش؛كر نقيض هو الذي الكفران والأخر: 

؛ؤوأئهظزوأفيوقال: ، [ ١١٢]المحل: 4 أش يأشي شكمي ؤ تعالى: 
كعينقيده ولو للنار. موجب وكلاهما ، [ ١٥٢]المقرة: ه ولا 

الإيمانيجب ما وبعموم باش يكفرون كانوا فهم ، آخر دون واحد لمعتي 
تعالى.بنعمه يكفرون كانوا كما به 

ذكرتقدم لأنه ذلك المحنيين، ؤإرادة الإطلاق هذا يقتضي والياق 
وكذبوا.فكفروا إليه دعوهم وما الرسل 

أحياأنه ذكر فقد وجحدوا. بها فكفروا وآياته نعمه عليهم عدد أنه كما 
منجنات فيها وجعل ، يأكلون منه حثا منها وأحرج ، الميتة الأرض 

خلقأنه وذكر ثمره. من ليأكلوا العيون من فيها وفجر ، وأعناب نخيل 
،يأكلون ومنها ركوبهم قمتها لهم ذللها وأنه ، لها مالكون هم أنعاما لهم 

[.٧٣]ص: طآقثؤركت>ه 

طينيجمع بما يأتي أن فتاب ، ينعمه وكفروا باممه كفروا فهم 
ؤيقيد ولم فأطلق المعنيين 
َمحتا انزم >آنلزثا قوله: في الكمر( )الضير في جاء 

ثلاثةمن وحرنهم ندامتهم مدة يوجب ما الكلام هذا 'روقي قىنرو_رنثه: 
أوجه:

تعالى:كقوله ؤإهانة، تنكيل أمر فإنه ، )اصلوها( قوله: )أحدها(: 
[.٤٩الدحان: ] ؤ

مضت،قد ولذاتك حاصر، العذاب يحني )النوم( قوله: )والثاني(: 
العذاب.اليوم وبقي انقضت، قل. وأيامها 



٣٠ أدئمحالئا,ق٠ ٠ 
واممرانالآكفر فإن يما ؤ تعالى؛ وقوله ت )الثالث( 

الألأم،أثمي من المنعم من الكمور وحياء ، بهايكفر كانت نعمة عن ينبى 
المسالبه يأمر ما يي افعلوا المجرم! العبد يقول ما كثيرا ولهذا 

•، ١١^■^٠٠ بتن تحفروني ولا 
تاكت،رءهلرىه،آصلؤثاآكؤم ؤ ت فقال ههنا أوجز لمل • تقول وقد 
سؤآءيرط لأ أو ةصه؛ئإ آصاهمها ؤ I فقال وأطال الهلور محورة في وممز 

.ذاك؟ فلم [ ١٦]الطور: ^ثرسلو0ه 
مقام)يس( في المقام فإن ، فيه ورد ما اقتضى موطن كل إن ت فنقول 

سْءجهمهمؤ )ص(؛ في قال فقد تفصل• مقام الطور وفي ، إيجاز 
ذلك.عر يزد وئم 

خزيق م \ؤئ ؤ هيآ يزني وبت ؤ الطور: في قال حض في 
يهاَقئد اؤ ثذوألثار دعا. جهنم ثاب إق دعوث يرم بمبوف. 
ثتولاثنمئ آز لاضثوث.أصأوهاعذوأ أنتن أم أئذرسا قكد-ؤث. 

يأتي:ما يضح الصين في الطر ومن 
الطور،في وعقوباتهم جهنم أصحاب صفات ذكر في فمحل أنه - ١ 
أهلفي قوذ عر )يس( في يزد لم فإنه )._(• ثي يذكرْ لم ما وذكر 
مثنؤ الْلور؛ في قال حين في • ;أيلا ء أصل للمد ؤ المار: 
جهنمثار إل ثدعوث ينم بمبوف. مٌدا - ؤ، هم أمحمح، . بجبي 

أكثر)يس( في يفمحله لم ما وعقوباتهم صفاتهم ذكر في فصل لما - ٢ 

/٢٦التمراصر)١( 
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أفيم. بماثث آلثاره ش ؤ ت فقال وتقرمهم نكتتهم من 
ماإثاءمنف عوؤ موآء آولا آصؤا ؟. لانصثوث م أم ئدا 

كتث1لونه.
الضلاليكر ؤ )ص(: ز قال م_أنه 

كدهؤ ت فقال بالنار يكدبون أنهم الهلور في ذكر حض في • العموم على 
نابالار عر واسا التكاو؛ب كان ^١ ،' ه الثاث 

علهاويكنهم بها يمرهم وأن علها الكلام ويطل فيها القول يفصل أن 
ألأنتن أم ئدآ أفسنر . يها َقئاد ه آلثار نده ؤ فمال! 

َقتن^١ محزؤف إثا عوؤ صمئ لا أو شأوا' ^صلوها دث. 
ثملووه

فيالمذكورين من وممرا ضلالا أكثر الملور في المذكورين إن - ٤ 
والضالولمدأحئلبذؤيبَتحأله ؤ I )يس( في قال أنه ذلك ، )يس( 

عمليعمل قد أنه إلا الإسلام دائرة في يزال لا يكون وقد ، كاءتايكون قد 
الموشات،من وغيرها الخمر وشرب كالزر ما أمر في الضلال أهل 

تميمفي تعار قال . كافزاليس أنه غير صال المنكرات هدم فماحب 
تضلوا(و)أن ، [ ١٧٦: ٠٧١]ه ممدا أن لةًظم أنئة ته ؤ ت المواريث 

.تكفرواأن معناه ليس 

مني،ؤ، هم آل؛ذا أئآن بجم؟ز ميل ؤ قال؛ فقد العلور في أما 
.  . ،JSفدكر:، ندهآلثاراب،َئُلها^؛

•مبلبجم؟نيإكلإبمه ؤ العموم على مكذبون أنهم — ١ 
•يلعبون حوض في وأنهم - ٢ 
.هنذهآلنارآركمحريهاؤ بالنار يكذبون أنهم — ٣ 

•ذكرها في ويفعل عقوباتهم في يزيد أن فناسب 



سلأا,فيئإلأقكهإئ ٠  ٣٠٢
■فه ورد الذي السماق تعبير كل فنامسب 

َكمإيما أينلهم ؤيشهد ضإة عكمحتر لبجم آؤ 
أنسعن وغيرهما ائي والنلم مرواه الذي الصحح الحريث في 

قال:آإ؛ومصءأتيمخ4 ؤ تحار: قوله في عنه اممه رصي 
ممأتدرون قال ، نواحيه بدت حتى فضحك ه المي عند رركنا 

يات يقول ربه. العبد مخاطبة من قال! اف. رمول يا لا ! صحكت؟ 
إلاعلي أجتز لا إز فتقول؛ بلى• فتقول؛ الظلم؟ من تجرني ألم رب 

الكاتبينوبالكرام ، ّهيدا عليلث بنفسلل كفى فيقول! منى. ساهدا 
يخرثم ، اعماله فتنطق انطقي I لأركانه ويقال فيه على فيختم ، شهودا 

أناصل<اكنت فعنكن ومحئا لكن بعدا فيقول! الكلام. وبين بينه 
هنفإر الختم فعل أمند تعار افه ررإن ! الكبير( )التفسير في حاء 

قاللو لأنه ؛ والأرجل الأيدي إر والشهادة الكلام وأمني )نختم( فقال؛ 
كانذلك أن احتمال فيه يكون أيديهم( وننطق أفواههم على )نختم تعار! 

محي؛محءثآؤ نمار؛ فقال ، مقول غير بالإُبمار والإقرار ، وقهرا جرا منهم 
الكلامعر تحار اممه يقدرها بعدما باختيارها أي و؛ئذند أيد-^٢ 
منهم.الذنب صدور على أدل ليكون 

ؤيئندأيدعم ؤيمخثنا ؤ قال! تحار الل4 أن هي منها )الثانية(! 
إرند تالأفعال لأن ؛ للأييي والكلام للأرحل الشهادة جعل أرثثه-مه 

ةؤ ت وقال ، عملوه ما أي عْثتمح ؤما ؤ تعار! قال ، الأيدي 

٥٧٧/٣يطرشراينهم
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الأيديفإدا بأمكم( تلقرا )ولا أي ، [ ١٩٥]الشرة: ه ئلموأ 
لكلعاملة.

والجلودالأرجل فجعل ، غيره يكون أن ينبغي العامل على والشاهد 
إليها((الأفعال إصافة لعد الشهود حملة من 

الشهادةدون الأيدي إلى التكليم اروسسة ت المعاني( )روح في وحاء 
إليهاالعمل به نكر أنها حتى ، الأعمال بمثاصرة اختصاصها لمزيد 

^يداه ءدمئ C آلمتء بملر ؤ؛ور تعالى؛ قوله فى كما الفاعلية، يهلريق 
[LJI :٤٠] ، بماؤ ت وجل عز وقوله لديهم بين ؤما ؤ محانه! وقوله

َك،جتمما ؤ ت وعلا جل وقوله [، ٤١الروم; ل ه 'ألثا;٢ا أذدى كصثثا 
فكانتالأرجل، كيلك ولا ، ذللئ، غير إلى [ ٣٠]الشورى: ه 1تدبتؤ 
،كالأجنبية فكانت الأعمال إليها تقف لم أنها لما بها أب الشهادة 

،إليها ؤإصافتها الأعمال مباشرتها لكثرة بالأيدي أنب التكليم وكان 
.٢٢^الحاملة« هي فكأنها 

عمضيد ُوم ؤ )الور(! محورة في تعالى اممه قال لقد ت تقول وقد 
[.٢٤]النور; ثاكامأعثلوي(ه 

ذاك؟فلم ، الأقوام على حتم وهنا عليهم، تشهد الألسنة فجعل 
هناذكرهم الن.ين أن ذلك أسامحه، من محماقتل المزال إن فنقول! 

كلأن يقتضي ولا ، آخر صنف، النور سورة فى ذكرهم والذين صف، 
إنبل ، واحد نمهل على يحامون وأنهم أفواههم على يختم الحشر أهل 
•ينبغي بما عليه الشهادة وتكون الأمر يقتضى بما يحاسب صنفج كل 

التمرالكبيرأآ/ا-ا_آ■)١( 
. ٤٢/YT"انماني روح )٢( 



سلأا,في ٠۶؛•ّآ 
فيأنه ذلك ، مختلف المقام أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 

بهتانمن الألمنة لاكته وما المحصنات ورمي الإفك نمة ذكر النور سورة 
إليهاوجمع بالجرم قامت اش هي لأنها ؛ يتطقها أن المناب فكان 

ؤإن، والشهود الشهادات ذكر المورة في تكرر إنه ثم والأرجل. الأيدي 
اسهلاقها.أيصا ذك قاب ة، يالألتكون إنما الشهادات 

ثنس»ا-بمإدويِ حو؛ أرثة يأما أر م ^صثت  oyjوه ؤ * تعالى قال 
يكون؛اللسان.إنما المحصنات ورمي جلدْه 

أحديئ؛دآءإلأأثثمحآفتهنده م أرزجهم بجن ثأرن ؤ ت تعالي قال 
باللسان.يكون إنما الأزواج ورمي لميألص؛دةثك>ه أنحعتلي؟إؤلبهر 

ألكييمىهلمى إيم إس ثمنين آيع يشيد ادأ آنمداب عننا ؤيدؤؤأ ؤ ت وقال 
بلسانها.تكون إنما وشهادتها 

افترتهإنما هذا والإفك ه تنؤ عمتة الإنك آلإن ؤإة • وقال 
الألمنة.

 tij^.أسعث هأؤنجك الشتدآؤ يتأمأ لتر لإد دييآء بأتتؤ عثو رلأ
•ألسنتهم سهدون إنما المهود و، 
وهوه، علر بهء لآ^م لمى يمؤنبميكما ؤتمؤلهمن ياحثفبخك ^٥^^٥ إذ 

ألوياق نمنؤأ آلمميتت، آلأدفلنت أيحصننت، تيمرى آلإن ءة 
الألمنة،ذكر فنامب باللسان، يكون إنما الميحصنات ورمى 

ويسألها.يتنهلقها أن يد فلا ، غيرْ لا الناصب هو بل 

في)يس(الأفواه على الختم ذكر أن أحرى ناحية ومن ، ناحيةمن هذا 
وإويقلاؤ ! بعدهاقال فقد ، الأعضاء تعهليل من يعد ذكره لما مناب 
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ؤإزلكثآءلثسةيزعقم،تئالهرتاؤ I ومحال ، ءستاعأشمميم 
)يس(في الأفواه على الختم ذكر فنامب ، لهنا ٢سعكئؤأ 

.النور سورة دون 

يذكرفبدأ الترتيب هذا على النور سورة في بها جاء ولم •' تقول وقد 

،يالإفك ورمت اقترن الني هي لأنها ، الألسنة بذكر بدأ إنه I فنقول 
المح.الفعل هذا الة فهي ، المزمنان الغافلات المحصنات وقذفت 

العملا إليهب ينالأيدي لأن ؛ الأرجل على الأيدي وقدم 
وقال:[، ٤٠;  Ijl]ماهومق ألمء يث1ث ة ُؤ ت تعالى قال • والكب 

من1ءبة=ظم نثآ ؤ ت وقال ، [١٨٢:ءمران ]آل ه أيلم مثر هل يما اللف دؤ 
[.٣٠]الشورى؛ مخزماكثبتمكزه 

لهثؤزه.؛ )ص( فيآية قال ولم ت تقول وقد 
ؤثاَكامإتئزنه؟الور: فىآية وقال 

النور.في العمل جو وشاع ، ريس( في الكسب جو  ٤٣لقد؛ت فنقول 
محالأ>تاةاثا)يس(: في iال فقد 

مندنا وثجندا ؤأعثؤ محسخم( من جثنا فتهآ ؤجثتا يأيكئ. دينه 
مم'_0م[.]ص: ألعيؤن.,ليأًظؤأينث/هءه 

•[ ٤٢]ص• كاثمتيهدءماؤكو0ه ت وقال 
اضرزقهم وما ، [ ٤٧]ص: ه أثث ررق؛م منا ادنموإً ثم رإدايل ؤ وقال: 

*كسمت 

هلهثاهمهم أثثثا أديآ عملت منا لهم ئكا أيا يقإ أؤيل ؤ وقال: 
٠الكّتا من لها وملكهم ، [ ٧١]يس: 



سلأافيسرصهه ه  ٣٠٦
قبع,وتو؛\حفيا ه؛ . ٤^؛ وع جثم محنيا محر ثدلكها ؤ وقال: 

[.UY'-UY]ص: أهلأضفيوى4 

*الكسسب فها )سنا فمورة 

٠العمل فيها فقد النور سورة أما 

[.٢٨]النور: ؤنأقين1ظىبمه تعالى: قال 
]اأنور؛ح'؟[.ؤ وقال: 

]النور؛^!؟؛،ءًقمرمحأأهملأهمكييبنرمحسثةآثمكاةءآءه ؤ وقال؛ 
.[٣٩

•[ ٥٣]النور؛ ي؛رباملجنه ت ومحال 

لمستنكثهرقمحنلحنت ؤعملؤإ ءامنإمٍ ^JC همعدآس ؤ وقال: 
[.٥٥]النور: آُأمح4 

[•٦٤]النور: ^ثهمبماظأ4 ؤ وقال: 
.الور في والعمل )يس( فى الكب ذكر فناب 

إقامحنؤ قوله: وهو السورة أول فى ورد لما منامبة هذه آية)يس( إن 
[•١٢]يس: 

هدمإهماؤدهكتب ؤ لقوله: مناب ه أنو-؛م ؤيمحقا ؤ فقوله: 
كماالأيدي إلى القديم ينب ما كثيزا ؤإنه بالأيدي، تكون إنما فالكتاية 

•مش يمامل دللك ؤ نحوقوله: ، ذكرنا

منتكون ما كثيرا الاثار فان الأرجل، لذكر مناسب )وآثارهم( وقوله: 
إلىأقدامهم آثار تعني إن)آثارهم( محيل: فيما قيل وقد الأرجل، أثر 
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•أعلم وافه ناحية، كل من السورة حو الأية هلْ فنامحست ، الماحي 
ه.  ٠

يوحدلم كأنه حتى حملة وأثره الشيء إذهاب التلمس! 
لهامحن فلا ، ، ممسوحةلتعود حتى العين شق تحفية الحين: ومحلمر 

•، جفزلولا ثق 
وطمى، ومحكمهيتلمس، عليه اطه ارمحلمس ت العرب( )لمان فى حاء 

الأعمىالمطموس I الزجاج وقال صووه. ذمإ والصر! والقمر النجم 
العلموسوكون . . عنيه. شفر يرى فلا ، عينيه حفن حرف يبين لا الذي 

دطلمسأن مل من ؤ وحل! عر قوله وكيلك ، للنيء المسخ وم1زلة 
.[ ٤٧]الماء: وحوهاه 

غيرها®أي أموالهم، على امحلمس ربنا . .  .
لهايبقى لا حتى وأزالها أعينهم لأذهب يشاء لو اطه أن الأية ومعنى 

جفن•ولا نق 

كأنهاعينه تبدو وقد يبصر لا من الأعمى فإن ، ومخ عمى وهذا 
البصرعمى فإنه المهلموس أما ، أعمى أنه إليه الناظر يظن لا حتى سليمة 

•أثر لها ين ملأ العين وذهاب 

.٣٢٥/٧المماJسل،اصرهآ/ه؛ انظرالضر ١( 
.٣٤٤/٧المط المم ٢( 
. Y٥٩٢/الكشاف ٣( 

Tnv/iالقدير فح ٤( 
 )٥jU  )الحرب)طصAvr/U



آدغث؛آلئ1في ٣٠٠ ٠ ٨
وهووزيادة العمى ليشمل وذلك لأعمينام( نشاء )ولو يمل؛ ولم 

دثك\ءؤلو ؤ بعد! لقوله المناسب هو وهذا ، ؤإزالتها العين ذهاب 
•جزئي مخ وذاك ، عام مخ فهذا لسحثنهرءشًقاثهِه 

،عليه وطمس ه طمت فيقال وبعلي ه ينفيتحدى )طس( الفعل إن 
لئتنسناؤ فقال! بحلي ههنا فحدا0 ، الكريم القرآن في التحبيران ورد ومحي 
ؤييدؤ لوط! قوم في فقال بنفسه القمر مورة في وعداه ، ه شمخب عل 

عندوهما ، [ ٣٧; ]القمر ونذره عذاتج، غذؤمأ أنمنم ءقسنا صيفه عن زؤدؤ؟ 
واحد.بمعنى اللغة أهل 

طمسعن يختلف ه فهلم، واحد بمعنى ليسا أنهما لي يبدو والذي 
.الاستعلاء تفيد )على( فإن ، الحض ذهاب يقيدان حميعا كانا وإن عليه 

بماغهإاْ عليه(! )طمس ومعنى ، أثره ومحا أزاله )طمسه(! فمعنى 
منأند عليه الطمى فزكون ، شيء منه يبين ولا أثر له يبقى فلا يطمه 

شيءفيه يدخل فلا يغهليه ما فوقه ويكون طمنا يكون فإنه ، التلمس 
.عليه( و)ختم )ختمه( الحرية في ونظيره • شيء منه يخرج ولا 

فهوطبعه . . وختاما. حتما يختمه ررختمه ! الحرب( )لمان فى حاء 
كأنهشيء منه يخرج ولا شيئا يفهم لا أن القلب على والختم . . مختوم. 

..طبع.

علىالتغهلية وهو ٠ . واحد. اللغة في وطبع ختم إسحاق أبو قال 
آ.أ شيءا< يدخله لا أن من والأستيثاق الميء 

طبعه.وختاما! ختما يختمه راختمه ! الحي3ل( )القاموس في وحاء 

)خم(ها/مه.العرب يان )١( 
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شيءا،منه يخرج ولا شنئا يفهم لا جعله •' قلبه وعلى 
إليهالدخول يمغ بما لتغطيته وذلك ختمه من أشد الشيء على فالختم 

عليه.وطمس طمسه وكيلك ، منه والخروج 
والطمسالمح شدة على للدلالة ممننثاءأبيره ؤ هبا: وقال 

يعده.ورد الذي العام للمح المناب وهو 
•)على(؟ دون من ءؤ القمر! في قال ولم I تقول وقد 

ؤقال أنه ذلك ، أثدو )يس( فى ذكره ما أن ت والجواب 
أسأمهدثمنأ ؤ قوله؛ على يرد لم حض في • 'ألصرث 

.— ذكرت كما — القمر محورة فى 

قوله؛وهو لأية ا هدم قبل الختم في )على( لورود مناسب إنه ثم 

العقوباتمن ربتا يفعله فيما )يس( فى السياق أن على علاوة هذا 
ءأدرجهممحن 'امحم ؤ نلها• قال فقد ، المألوف عن الخارجة الشديدة 

يذةي.ثونه.
ثأقآيتزث هأنث؛موإ عق لئت1ثا دقآي ؤإو ؤ : ههنا وةال 

محثدئ
مأ=ت=قاخم1رثاأستعلنثؤإعق دقَاءلتسةننبو وؤ ءؤ بعدها; وقال 

•مْبم-ياهلأمىه 
أعلم.واش ، وجه كل من )على( ذكر فاب 

تمعان ثلاثة يحتمل ء(سثقوإألهلطه ؤ I وقوله 

.١ • ٢ ؛/ القاموسالمحبل)خمه( )١( 



٠ ٣١ ٠
إليه.للوصول سابقوا أي الصراط، إلى استبقوا ت أحدها 

4ألح؛ثؤ تعال• قوله مثل إليه، بادروا ت الثاني دالمعك، 
•إليها بادروا أي ، [ ١٤٨]البقرة؛

•إليه يهتل-وا فلم وتركوه جاوزوه أي الأحر؛ والمعنى 
.. إليه• سابقا يعنى الباب اروامتبقا ت العرب( رلمان قى جاء 

أي؟4 ألميمتلئ ؤ وقوله! • إليها بادروا أي ت ه لحلاب ا ؤ
•• • صلوا حتى وتركوه جاوزوه 

بقيأن منهما واحد كل يجتهد الباب ابتدرا معناه إمسئاJاآت١به وؤ 
،.ل ١١صاحبه 

ابقوالتأعينهم على لوطس فإنه ، مهللوبة مرادة كلها المعاني وهدم 
•إله يهتدوا لن ولكنهم ، الصراط إر للوصول وابتدروا 
علىيكون أن يخلو لا ه 'آلصتزئ ااؤهاس1بموإ I )الكشاف( في حاء 

يقمنأو ، الصراط إلى فاستبقوا والأصل! ، الفعل ؤإيمحال الجار حيف 
علىينتصب أو ، إليه مسبوئا لا مسبومحا الصراط يجعل أو ، ابتدروا معنى 

إلىيستبقوا أن راموا فلو ، أعينهم لمح ثاء لو أنه • والمعنى ، الظرف 
المالوفةمقاصدهم ؤإلى مساكنهم إلى ملوكه اعتادوا الل«ي المهيع الهلريق 

تصرفاتهمفي صاعين إليه يتبقون كانوا كما كيرا إليها ترددوا ازي 
يعلمواأو يبصروا أن عليهم وتعايا ، يقدروا لم دنياهم أمور ل موضعين 

يخلفواأن طلبوا فلو لأعماهم شاء لو أو . . . غيرْ عن فضلا السلوك جهة 
.٢٢١طريهاءا يعرفوا ولم لعجزوا فيه المشي اعتادوا الدين الصراط 

١٧;١٢س( العرب لسان )١( 
. Y٥٩٢/الكشاف )٢( 
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بالفعلحاء ولو • كلها المعاني هذْ ليشمل )استبق( بالفعل فجاء 
,المعاني هذه يحتمل ولم واحد معنى لتمن )نحل( أو )بادر( أو )تسابق( 

شدةفان ، ه آعنيم عك أهلسنا ؤ I لقوله المناصب هو هذا إن يم 
سلوكه.امحادوا الذي الملريق إلى يهتدون لا جعلتهم الطمس 

كيفيبصرون: أر ومعنى قيل: ه قأق.مخكك ؤ ت قال ثم 
يبصرون.

أين.من وهو: آخر معنى تحتمل و)أنى( 
عدمأن على للدلالة )ولوشئنا( يقل: ولم لقاء4 محإؤ 4 ت قال لقد 
الحاليفيد مضاؤع فعل )نشاء( أن ذلك المشيئة، عدم لاستمرار الطمس 

يفيدوهو ماض فقحل )شئنا( أما الاستمرار، يفيد وقد والاستقبال 
المضي.

صيغةوإيثار لأعميناهم، هملوئقاءه رررؤ المعاني(: )روح في حاء 
أعينهمعلى التلمس عدم أن لإفادة المضي على كان ؤإن الاستقبال 
ليسالمضي موقع الواقع المنفي المضارع فإن المشيئة، عدم لاستمرار 

انتفائه((استمرار يفيد قد بل الفعل، استمرار انتفاء إفادة في بنص 

وزيادة.العمى وهويشمل )أعمينا( بدل )طمسنا( قال: كيف فانفلر 
التغعليةوهي وزيادة التلمس يشمل وهو أعينهم( )على وقال: 

والأستيئاق.

وزيادة،والبادرة وزيادة، السابقة يشمل وهو )فاستبقوا( وقال: 
كلها.العاني هذه هويجمع إذ وزيادة، والضلال 

روحالمابيمأ/ةأ.)١( 



صئلسإئ؛دبمحُ'مح٠  ٣١٢
)إلى(معنى ليشمل الصراط( )إلى ت يقل ولم )الصراط( وقال؛ 

معنىيحتمل لم الصراط( إلى )فاستبقوا قال؛ ولو المباشره. والتعدية 
الضلال.

•وزيادة )كتف( معنى يثمل وهو )فاني( وقال؛ 

الحالمين.رب ف والحمد 

هأو 

َهلهنا ا:تكنمأ تا محقاتهي ء كمحهز ذقَمح >;ز 
ىمحإو4

التحويليكون وقد ، منها أقح صورة إلى صورة تحويل I المح 
آ•ل بهيم حيوان إلى أو الجمادات من غيره أو حجر إلى 

المنزلة.والمكانة! ، ، والمقامل كالمقامة ، المكان محي والمكانة؛ 
قال، عليه هو ما وعلى حاله على يعنى مكانته( على )عمل ويقال! 

أي[، ١٣٥]الأنعام: ه همثايت إف نمحضب' مثر آنثوأ بيوم ءل ؤ تعالى؛ 
حالكم.على 

فلأن؛عند مكين وفلان ، المنزلة ررالمكانة؛ ؛ العرب( )لسان في حاء 
والجمع، الموصع والمكان! . . الموصع. والمكانة؛ ، المكانة بتن 

.٢٤١وأماكن« أمكة 
حيالكمعلى أي ه؛ مل ااؤآع_ثاوأ : أينافيه وحاء 

 )١(jU  )؛/الرب)مخyr.
.ryv/iالقدر نح بظر )٢( 
. Y/Y\>0الكشاف يطر )٣( 
العرب)كون(ِاأ/ا"؛آ.لسان )٤( 
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لي! الفراء تمكنون. معليه أنتم ما على أي ٠ معناه ٠ وقيل ، وناحيتكم 
،الملك عند المنزلة والمكانة! . . ومحلة. وموقعة مكانة قلبه في 

التكيرا،جمع بمجمع ولا ، مكانان والجمع 
أمكنتهمعلى لمسخناهم أي ت مكانتهم( على )لمسخناهم ومعنى 

عاليهاهي التي حالتهم على لمسخناهم أو ، مغادرتها تهليعون يفلا 
•أمكنتهم في فيجمدون 

أيوالمقام. كالمقامة ، واحد والمكان ارالمكانة I )الكشاف( في حاء 
إدبارولا بإقبال يبرحوه أن يقدرون لا مكانهم يجمدهم محا لمسخناهم 

رآررجوع" ولا مضي ولا 
المكانليشمل >تكانكم( )على يقل: ولم ؤءقثكايطم4 ت وقال 

.عليهاهم التي والحال 
مب؛من لأكثر الرجؤع على المضي وقدم 
المضييريدون الناس أن ذللق، الرحؤع، س أهم المضي أن منها: 

أهم.هو يما فبدأ بعد، فيما والرحؤع وحاجاتهم أعمالهم إلى 
معرفةعن سئ الرحؤع فان الرجؤع، من أصعب المضي أن ت ومنها 
فقدالمضي أما فيها. حاء التي الطريق في ميحود لأنه ذلك الهلريق، 

سأصعب المضي فيكون محروقة ولا مألوفة غير طريق فى يكون 
•الرجوع 
أماوالمنهللق، الإقامة محل عن ابتعاد هو المضي أن إلى إصافة هذا 
وذلكبالأصعب، فبدأ أمهل، الرحؤع فيكون إليه، عودة فإنه الرحؤع 

هو ١٠فيبدأ؛الحركة تهلح يلا بل المشي تهلح يلا هو الناس: يقول كما 

«م.لمانالمب)مكن(ما\/')١( 
.٥٩٢الكشاف؟/)٢( 



٠ ٣١٤
•أيسر هو ما إلى يعود ثم أصعب 

مترين،اقفز بل أمتار، ثلاثة فاقفز استهلت إن I متحديا تقول وكما 
أولاقال فقد التحدى من القرآن في ورد ما ونحوم . ونصفامتزا اقفز بل 
ؤدامر\قال! عجزرا فلما ، [ ١٣]هود: ه مهشمي، نثلدء 0وزسور ايؤأ ثؤ 

ليكونأيسر هو بما تلاه ثم يالأصعب فيدأ ، [ ٢٣]البقرة: دثورةِننمثينحءه 
•عليهم وحجة لهم ملزما ذلك 

الرحؤعلأن الرحؤع، على المضي ررقدم I الكبير( رالتمير في حاء 
وأما، بل من الطريق ملوك عن يني لا المضي لأن ؛ المضي من أهون 

مملوكمن أهون مرة رئي قد طريق مملوك أن شاك ولا ، عنه فثنى الرجؤع 
وهوذللث، من أقل ولا ه لهتا أستظننؤإ هما ؤ فقال! ، ير لم طريق 

الخفيا،من أهون هو الذي الرجؤع 
مي؛لئثنناعق وإويقلا ؤ الآيةوالتيّا_أءنيقولخ! إنهده

ماءقايِعق دثلمشهز قوكة* إر ؤ. 
وهوالورة أول فى ورد بما مرتبطتان — هما٢ستءلنئوإلهتا 

منمسمقإ.ؤجعلنا آظلأهمهىإل^ا'لأدهافيائهم أجهم ؤإياجعناؤا ت قوله 
•قوله أن ذلل ، سداهأغسيثئافهملأ.؛جروي*ه مكنارمنمحآ

^^أمضتاهتيبمطك>ه
مسمن.ههم الأذهاي، إل يهل أعنلأ أعنقهم قآ جعنا إما ؤ قوك! ظر 

فيجعلت الذين فهؤلاء ، ه سدا ■حالمهز رمن سندا ؤدعم ق من ؤجعتا 
كالمموحينممد حلمهم ومن سد أيديهم بين من وجعل أغلال أعناقهم 

يرجعون.ولا مضيا يستطيعون لا 

هأقآلمذزل هاس-ثموإ أعلمؤم عق لثثنا ئثاء نأو ؤ ه! وقوف

الشترالكبيرأآ/م•^:١( 
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•^ ٤٤٧بجم^ؤ ت قوله نظير 
الأممحن الموطنتن هذين في جمع أنه الارباط هذا في والطرف 

الحقتقةوين ، والمادي المعنوي الأم وبين ، الخلقي والذاتي الخارجي 
والمجاز.

كلجب ^^4؛؛ ثدا -فنمهن ومن ^؛^١ أيكم ين ثى ؤجعتا ؤ ت فقوله 
الجم،عن ■خارج لأم الإبمار وعدم الحركة عدم لكن إنما 

فكايوافاعساهم ّد، حلفهم ومن ّد اُديهم بتن من كان انه ودلل 
بدنية.عاهة سبب لا لدلك، والإبصار الحركة يستهلبون لا 

ثأقدزفو\'أمح؛آم همإويثاءأئسناهق ؤ نوله؛ وأما 
الجمفي الروية آلة تعطيل بب يكان إنما الإصار عدم فان _رجمةُك^ه 

•خارجي ماغ محب وليس 
عدم^ن ه مأءتقاضثِ كثلممحنتهزعق دقَاء وؤ ؤ I قوله وكيلك 

تهلحيلا شيء إلى الجم بتحول وذلك المخ، بب بالحركة 
حصلما بسبب كان إنما الحركة وعدم الإبصار عدم فإن ، الحركة
•خارجي محب وليس ذاته للجم 

الجسماز.والماع الخارجي الماع بين الموضعين في فجمع 
مقمحؤف.ؤئهم رلءهى سك أعنيهم قآ  iiiأةأ،*ؤ ت قوله إن ثم 

وإنماالحقيقة، على ذلك ليس ^دارتيشهأزظاه 
حقيقية.مادية وليت نضية مواع وهي الإيمان من المواع منه يراد 

۶ قوله وأم،   I ،^ؤإزؤ ت وقوله .ه، .أءي؛آم.ؤإودثساءأئسنا٤
الحقيقة،وأنفيرادبه.ه، ..كثخثنهإزعقما===قايِدكَاء 

فأريدالحقيقة؛ على الجم حركة وتحهليل البصر آلة تعطيل المقصود 
مواعمجازية—وبالأخرى نفسية أمور الإيمان—وهي مواع بأحدهما 
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تناظروهو ، والروح والمادة ، والمجاز الحقيقة بين فجمع ، حقيقية 
جميل•

،و؟"اكأنيهمتجثهمدكه ؤ • الصيحة ذكر عندما قال لقد تقول؛ وقد 
يدكرفلم وأ؟:قلآمركه، ؤ ت هنا وقال • إلها يرجعون التي الجهة فل-كر 
ذاك؟فلم الرحؤع، جهة 

أنهموذلك ، أصلا جهة إلى يرجعون لا هنا أنهم والجواب: 
الأمامحهة يعلون فلا ، شيئاJعلون ولا شيئا يمرون لا مموحون 

مكانايعرفون ولا غيرهم، من أهلهم يحرفون ولا الخلف، جهة ولا 
أنكما بهم، يانون أو يعرفونهم أهل الأن لهم ليس بل ، إليهيرجعون 

جهة،إلى يرجحون أنهم يذكر فلم مموحون، وهم يعرفونهم لا أهلهم 
الصيحة.أهل بخلاف 

عنالأسaلاعة يف ولم ، المضي عن الاسطاعة نفى إنه : تقول وقد 
عتلفيجوز ولا لما٢سءكهوإمبتا ؤ قال: فقد الرحؤع، 

فلمحملة، يكون لا )امتطاع( مفعول لأن ؛ على)المضي( يرجعون( )لا 
عنالأّتهلاءة نفى فيكون رجوعا( ولا مضيا امتهلاءوا )فما يقل: لم 

•والرجؤع؟ المضي 

عدمفي والدوام الاستمرار على يدل لم ذللث، قال لو إنه فنقول: 
بعدفيتطع منقطعا ذللث، يكون قد بل والرجؤع، المضي على القدرة 

فقدقياما( ولا مشتا امتهليع فما صربته )لقد تقول: كما ، ذللث، على مدة 
فقوله:والدوام، الاستمرار يحني لا فهدا ذلك، بعد ١^٧٤ أنه يحتمل 

القول:من أولى ذلل؛، فكان الرجؤع، عدم دوام أفاد يرجعون( )ولا 
رجوعا(.)ولا 
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علىالرحؤع عدم أفاد يرجعون( )ولا قوله؛ أن علمنا لمل ت تقول وقد 
تهلعيفقل ، الدوام على المضي على الأصتهلا•ءة ينف لم ولكن ، الدوام 

.قياما( ولا مشتا امتهلاع )فما ت قولك في كما ، ذلك بعد 
جهةعلى المضي على الأّستهلاءة عدم أفاد إنه بل ، كلأ والجواب 

نفىالدوام على الرجؤع نفى لما أنه ذلك وجه، من أكثر من الدوام 
،مكانه إلى يرجع أن بد لا يمضي الذي فان ، الدوام على أيما المضي 

،المضي من أيسر الرجؤع أن ذلك ، أيصا المضي نفى الرجؤع نفى فان 
•أعجز المضي عن فهو الرجؤع عن عاجرا لكن فإن 

يرجعونولا يمضون لا أنهم يفيد مؤمحقامهره عق ؤ ت قوله إن نم 
يرجعون.ولا يمضون لا أنهم على فدل ، ذلك يسممليعون لا وأنهم 

يرجعوا(أن ولا مضيا استهلاءوا )فما يقل! لم ؤلم •' تقول وقد 
وهومؤولا مصدرا سيكون ذاك عند لأنه ؛ المضي على الرجؤع فيعتلف 

عدمفي الرجؤع يدخل ذاك وعند ، الصريح المصدر على عتئفه يصح 
.كالمي؟ الأسمملاعة 

)أن(لأن ؛ المتقبل في الرجؤع نفي لأفاد ذلك قال لو فنقول؛ 
،الحال في الرجؤع عدم ينفي ولا الاستقبال إلى الضاؤع الفحل تصرف 

الخناسبفوات على علاوة هدا متللق. نفي فهو ولأتيعودنث>ه ؤ قوله؛ أما 
الأي.فواصل في 

عدمطريق عن لكن سواء الأحوال كل في الرجؤع ض لقد ت تقول وقد 
)فلافيقول! كيلك مهللما نفتا المضي ينف لم فلم ، غيرها أم الأستهلاءة 

يرجعون(؟ولا يمضون 

ذلكيكون قد بل ، القدرة عدم على يدل لم ذلك قال لو فنقول؛ 
أولى.الأستهلاءة ونفي ، اختيارهم بمحقي 



سكك٠  ٣١٨
أحديمضيهم ممد بأنمهم المضي ستتليعون لا كانوا إذا ت تقول وقد 

الاستطاعةنفى بل بأنفسهم( مضثا استطاعوا رقما ت يقل لم إنه ت فنقول 
يعيدهمأن يمضيهم لمن يد لا أحرى ناحية من إنه ثم العموم. على 

•مجل بكل أبما المضي ض مجل بكل الرجؤع ض فلما ويرجعهم، 
يبرحونلا أنهم على يدل ؤعكما=تطاضره ت قوله أن إلى إضافة هدا 

حال.كل على يرجعون ولا يمضون لا أنهم على ذلك فدل ، مكانتهم 
•أعلم واف تعجر، كل من وهوأولى 

علىعطف هو مل: ررؤهنحمح4 المعاني(•■ )روح في جاء 
منحير بالمعيدي )تسمع باب من وهو ، لامتهلماعوابه المفعول رمضئا( 

وإلا، رجوعاولا مضقا استيناعوا فما التقدير: فيكون ، ١ تراه( أن 
المرحالأمم دون بدلك والتعبير ، جملةيكون لا رامتهناعوا( فمفعول 

قالما على ساء للمضي الرجؤع مغايره إلى الإيماء ْع للفواصل قيل 
قل،من الخلريق سلوك عن ينئ لأنه المضي؛ من أهون أنه من الإمام 

إلىنفوا القي استمرار إلى الإيماء ْع لدلك وقيل عنه، ينبئ لا والمضي 
الإمام،إليه أومأ ما لوحفل إذا جهتين من ترق هناك ويكون ، اللففل ولاهر 
فانواختيار، إرادة عن كان ما المنفي الرجؤع أن إلى الإيماء ُع له وقيل 

فياعتبارهما من البائر إلى أقرب الفاعل إلى المسند الفحل في اعتبارهما 
.. المصدر. 

عنيرجعون ولا والمراد: ، اسممياعوا( رما جملة على عهلفا هو وقيل: 
أنإلا ذكر ما على عهلف هو وقيل: قلوبهم، على طع قل■ أنه لما تكذيبهم 
بالبعيد.وليس المسخ، قبل عليه كانوا ما إلى يرجعون ولا المحنى: 

يرجعون(.فى)ولا المهدرة تقدير)أن( على يعنى 



٠٣١٩^٠ ددس مسورة 

استطاعتهونفي المكان عن الذهاب يالضي الراد القولين وعلى 
قبلهما وكذا هذا أن ذالذلاهر كان ما وأيا ، الرحؤع استهلاءة نمي عن مغن 

الدنيا.ت5انفى لوكان 

الذلاهر((خلاف وهو القيامة، يوم كله التوعد هذا ملام! ابن وقال 

أنفبعد ، أمقل إلى حلقه فى ينتكس أن بد لا يعمر الذي أن والمعنى 
فيبدأ، أصقل إلى بالأنتكاس سيأخذ والبدنية العقلية قواه فى يرتقى كان 

يعلمفلا العمر أرذل إلى يرد حتى ، والعقل الجم في والوهن بالضعف 
*ا حمعلم بحد من 

تعالىقدرته على دليلا فيها فإن ، واضح قبلها بما الأية هذه ارتباط إن 
المكانةعلى والمخ ، الأعين على التلمس من ذكره ما يفعل أن 

.حراكا تتليعون يفلا 

علىفنخلقه فيه نقلبه ه ألق ق سة=ءؤشه ؤ  I١١ )الكشاف( في حاء 
وحلو، حده في صعق على خلقناه أنا وذلك ، قبل من خلقناه ما عكس 

منويرتقي ، حال إل حال من وينتقل يتزايد جعلناه ثم ، وعلم عقل من 
لهما ويعلم ويعقل ، قو"نه ويستكمل أشده يبلغ أن إلى ، درحة إلى درحة 

فييرجع حتى يتناقص فجعلناه الخلق في تاه نكانتهى فإذا ، عليه وما 
العلم،من وخلوه عقاله وقلة جده صعق في الصبي بحال ثبيهة حال 
ؤوهظمشبردوحل: عز قال أمحناله، أعلاه فيجعل هم الينكس كما 
ردذثثثد ءؤ ، ْا ]الحج: ثظه عل»إ بمد من بملم لحتقثلأ ألمم أردؤ، إق 

روحاوعانى"آآ/أأ.)١( 



أ>محئاث,فيظفئ،كئئ ٠  ٣٢٠
إلىالشباب من ينقلهم من أن على دلالة وهدم ، ٥[ ]١^>،: 

وءااةالخرف إلى العقل رجاحة ومن ، الضعف إلى القوة ومن ، الهرم 
،وعكسه النقل هدا خلاف نقلهم بعدما الجهل إلى العلم ومن ، التمييز 

بهمويفعل ، مكانتهم على ويمسخهم ، أعينهم على يطمس أن على قادر 
.، ل ا، يعقلون أفلا . . وأراد. ثاء ما 

قدرعلىمن أن فلايعقلون ذلك أيرون ءأي ؤآهلأسلور،ه؛ ث وقوله 
لعدمإيقاعهما عدم وأن ، والمخ التلمس من ذكر ما على يقدر ذلك 
.، أ بهمارا تعالى مشيئته تعلق 

عمرناه)ومن يقل؛ ولم المضاؤع، بالفحل وننكه( رنحمره قال! وقد 
)ومنقال! ولو الحياة. قانون هذا وأن ، الاستمرار على للدلالة نكسناْ( 
ماضية.حالة على ذلك دل بل ، الاستمرار على يدل لم نكناْ( عمرناه 

منهدا أن على للدلالة سبحانه ذاته إلى والتنكيس التحمير أسند وقد 
وأن، الأعين على يتلمس أن قادر وأنه ، والختام البدء فى وقدرته فحله 

يدللم للمجهول بالناء ينكس( يعمر )ومن قال ولو • المكانة على يمح 
،قبله بما الارتبامحل ذلك يرتيعل ولم ، سبحانه فعله من ذلك أن على 
ه.نفإلى ذلك ند يلم لأنه ؛ تقدم ما على دليل فيه يكون ولا 

أفلاأي: السبب، على الدالة بالفاء فجاء وقالا 
ويتفكر.يعقل لا لمن تقرع وفيه . ويتفكروايعقلوا لأن سببا ذلك يكون 
ذلكلمعرفة كاف الحقل لأن )يعلمون( ت يقل ولم )يعقلون( وقالا 

الىالغلاهرة الأمور من فهو علم. ذا صاحبه يكن لم ؤإن به والاستدلال 
•العقل غير إلى تحتاج لا 

اسيمهأم.،وانفرالبحر  ٥٩٦١٦الكثاف )١( 
. ٤٦روح)٢( 



٣٢١ ٠٠يس سورة 

ؤآظمممإسئإ0هI السورة من محابق موطن في قال لقد تقول؛ وقد 
الفرق؟ءسالور،هسا ! ههناوقال 

منحهلاب فإنه ، ماصية أمور عالي تتكلم السابقة الأية أن ت والجواب 
ؤت قال فقد ، الدينا قي بنوآدم فعلمه عما القيامة يوم العزة رب 

ينابولا ه سقأؤث أقام ؤ ت يقول أن فناب •ه ••ءادم ^?۶!، إوكم 
.تعقلون( )أفلا يقول! أن 

أويعيشونه حياتهم في يرونه حاصر مشاهد أمر على فالكلام هنا أما 
أنيمح فلا ، غيره يناب ولا نئلؤزه ^؟٥٠^ قوله؛ فنامحب معه يعيشون 

الأحر.مكان أحدهما يوصع 

ومحانبم.ِصكن

جهنمذكر لما فانه ، لطيف ارتباط قبلها بما الأية هده ارتباط إن 
ذكرهمما ذلك وغير الأرجل وشهادة الأيدي وتكليم الأفواه على والختم 

حيالمن هدا أن ظان يظن فقد ، مألوف وغير تغرب مهو مما بعد 
ألئارهممايبنجغعلمتقه وما ؤ فقال! الحقائق من وليس وتمويراتهم الشعراء 

لئثإئمللأبمحمحاةبم4•
كانوافقد ، محاعر( )هو I لقولهم رد ه ألسعر علمتثه ءؤوما I قوله إن 

أحلمنربلفالوأأحنغنث دل ؤ •' تعالى قال ، الوصف بهيا لله رسول يمنون 
^^^ثأثاكاتمحأئولأاقاِموقال: ، ٥[ ]ص: 

ه.ألقعز رماظننه ؤ بقوله: قولهم فرد ، [ا٣٦]المافات؛ ؤننيإه 



>وثءألأافي٠  ٣٢٢
الشعر(نعلمه )ولم ت يقل فلم د)لم( ينفه ولم د)ما( الفعل ونفى 

وأن، فعل( و)لقد نفي فحل( )ما أن ذلك النفكب، في لقوة)ما( وذلك 
بمنزلةكانت الماضي الفعل نفت إذا و)ما( ، و)فحل( نفي يفعل( )لم 

مالقجواب 
فهو، أراده لو له يتأتى ولا يليق ولا له يصح ما له( يسغي ومعنى)ما 

*يتهلعه ولا الهر نقلم يمكنه لا 
لويتطلب ولا له يصح وما لدوه سنج( ؤما ارؤ )الكشاف(I في حاء 

يتسهلرارولم له يتأت لم الشعر قرض أراد لو بحيث جعلناه أي طلبه، 
•شعرا القرآن كون ونفى ، اشاعت الرسول كون بهذا فنفى 

وقد، وماءلثنأهاشنزه ؤ فقال! للشعر الرسول تعاليمه أولا نفى لقد 
إياْعلمه لو وأنه ، منه حرم حير الشعر تعليمه في كان ربما أنه ظان يقلن 

،ا شاعت يكون أن يصح لا أنه أي إث7ه سنج، ؤما ؤ فقال! له أكمل لكان 
مهمةغير الني مهمة فان ، إياه تعليمه عدم حقه. في الكمال وأن 

.ا شاعت يكون أن بالنبي يليق فلا ، الشاعر 
!والشعراء الشعر في يقال ما وأقل 

وقد، يكذب أو منها ينقص أو الحقام( في يزيد قد الشاعر أن - ١ 
يقوللا الرسول ييتما ، ومبالغاته الشعرية تصويراته فى الخيال يه يستبد 

منه.أوينقص فيه يزيد فلا الحق إلا 
•المعنى حساب على وتحينه الكلام بتزويق يحنى قد الشاعر وأن — ٢ 
يضعوقد ، المعنى يقتضيها لا صرورات في يقع قد الشاعر وأن ء ٣ 

٤٠ ٦ ٠ / ١ سبويه كتاب ينظر )١( 
.Y٥٩٣/الكشاف )٢( 



٣٢٣يس سورة 

منالبلاغة ومقتفسات يخل وقد ، المناب موصعها غير في الكلمة 
•ذلك إلى وما وحذف وذكر واحير تقديم 

.البلاغة مراتب أعلى في التمير يضع فإنه القرآن أما 
طبيعةعن يختلف بما وطبيعتهم الشعراء صلوك حدد القرآن إن ثم — ٤ 
ثاؤن.آزرصإفيطز،قالث فقد وملوكه، ١^؛، 

وهذا[، ٢٢٦. ٢٢٤]اكعرا،: ه بماك ي C إيئى ووأم ءلج0 ثاد 
ولم، الخلق لإصلاح يتصدون الدين الأنبياء محلوك يكون أن يمكن لا 

ؤعملهمإءامإ أؤن ^إلأ ت فقال والأنبياء الرسل أتباع إلا منهم نثن ي
[.٢٢٧]التعداء: ه . . أضى. 

كانفلو يشر٠ كلام هو أي الشاعر، قول هو إنما السعر إن يم ٠ —٥ 
،شاعر محمدا أن الكفار ادعى وق. البشر. كلام من لكان ا ثم القرآن 

محمداوأن ، افه كلام ليس القرآن أن إلى بذلك ليصلوا شعر القرآن وأن 
•زعمهم ليبطل ذلك ض ، رسولا ليس 

أنفنفى وأصراب، نفلراء لهم والشعراء ، نفلير له الشعر إن ثم - ٦ 
بهحاء لما ولا له ليس أنه على ليدل شاعرا ومحمد شعرا القرآن يكون 
نطير•

يمحولا له يمكن ولا أي ه ؤوبمايبفيمح رُ ت المحيهل( )البحر في حاء 
فيأكثره والشعر محص، حد طريق في اللام عليه لأنه يناصب، ولا 

ومع؛الأة، قبيحا ليس لما وتقب^ ، حناليس لما وتحين هزل، طريق 
لتكون، يخهل لا أميا جعله كما الشعر يقرض لا تعالى جعله ٠ مفرطة 
.. أدحض. والشبهة ائت الحجة 

اكخييلمن الشعراء قول في عما له ترفيعا الشعر من نبيه افه مغ ؤإنما 







؛دبمحاث.في٠ ٣٢٦
علىترى كما والكلام ، [ ٥٢-  ٥١؛: ٠١٥١١]قعيأو<ه دوإلارما اجؤن. 
فيهو إنما الأية آخر إلى إوفث>؛ئه َكثإأ أون كاد وأن ؤ ; فقوله الرسول، 

إلادكرؤعثسهم نتا ؤ بعدها: وقال المان، على لا الرسول على الكلام 
)ما(.ب فنفى ههنا القرآن على تكلمت الي الوحيدة الأية وص 

فىالتعبير هذا مثل في )ما( ئ نمى الذي الوحيد الموطن هو وهذا 
الكريم.القرآن 

إلاهو إن لمح7 يبج( اليعرؤبا وماعلتننه ؤ إ رص( مورة في قال حنن في 
فالكلام'ال؛ّرنثه عق آكول ؤنجي حثا كاث كنذرش نثن. ؤمءان لكث 
أنيحتمل ؤِكذرشكا0محاه قوله؛ إن حتى ، ترى كما القرآن على 

فنمىالقلم في مما أطول القرآن على فالكلام القرآن. يه المقصود يكون 
.إن( )ئ 

سمهآلإب أباء ين يتلك ءؤ يوسف: سورة فى تعالى قوله ونحوم 
يأوألناي0 يكر ^؛١ بممحث. محثم آدم محمأ إل أديم َمحث وما ؟^ ١٠

هلتنية ذًكث إلا ئو إذ م يذ عثه تظهر نما خ يثريبجن حزصت 
أ'ا_؛«اا.]يوث:

هوفإنه ، القرآن يحني ه إقلث محيه آلإس، أباء ين يتلك ؤ فقوله؛ 
ذكرهاالتي يوسف قصة بها يعني المذكورة الغيب( و)أنباء إليه، يوحى ما 

القرآن.

١القر٢ن هو قيل: وماتظهرهمخم4 ؤ ت وقوله 
إراهنإلأذءك.رقثفيثه.ؤ يقول: أن فناسب 

أئأينؤآ أم يى عثم ئل،؛i ؤ ص: سورة في حاء ما ونحوه 
■^^د<بآكبمتجثنيه 



٣٢٧ ٠٠^يس سورة 

أّظتؤثعقييىة ؤ فقوله; ، واضح هو كما القرآن على هو إنما فالكلام 
القرآنيعني ه جمتآ بماّ بأم ؤؤُلثث ؤ وقوله• • القرآن هو قيل• آثره، 
ُإن.التقى فتاب 

دٌاهدبمدلءن• • ؤإدملثول،ث-ول،• التكوير؛ سورة في تعالى وقال 
وهو، ;! ٢٧- ١ ٩ ]الكوير: ه دوصن ]لا هو لذ • • • >زث0 'فآذ • • • فيم 

بإنوأنت فنفى ، ذللث، فى فضل وأنه ، القرآن على الكلام أن فى واضح 
الفرق.فاتضح ، ؤإلأ 

^،ءثاانقيطكا.ه
فكلاهماالرسول، أو القران )ليندر( I بقوله المقصود يكون فد 

هلايؤبمؤف أزأرثذنيم ءأندرثهم ههأ ؤرّؤآء تعالى؛ قال ، منير 
•الرسول يه والمقصود 

ونئنئئمأ أق؛ كذر •مكا ل1تادا مصيى كثب وهدا ؤ : وقال 
[.١٢لأثغ،سبمه 
الكتاب.ههتا والمنذر 

منذر.والقرآن منالر فالرسول 
تأقوال فيه ؤؤمنَكانحناهذكرت وقوله؛ 

بالإنذار.فينتفع البصيرة حي القلب حى كان من به المقصود أن منها! 
كالميت.الغافل لأن ، متأملا عاقلا كان من به المقصود إن I وفيل 

كانفمن ، حياة الإيمان لأن ؛ منا مؤ كان من به المقصود إن وقيل! 
يمنىمررا لم وجآتدثا هبثيثه مثا َكاث *jc م تعالى؛ قال ، حثا كان مزمنا 

١٢٢.]



أدخمحاث,في.زصصأ ٠  ٣٢٨
ندعآثأ ^١ ِش ذنؤبثؤ\ ءآمنوأ لإ؛0 يتأئرا ؤ I ال وق

.[ ٢٤زالأنفال: 

الباطل.ويأبى الحق يقبل صححا قلبه كان من المقصود إن وقيل.' 
تعالى:كقوله الأرض، وجه على حي كل به المقصود إن وقيل؛ 

.[ ١٩]الأنعام: أجملقداصا0محمبجءوسه دؤ 
أنهافه علم أي ؛ اممه عالم في حثا كان من به المقصود إن ت وقيل 

•، الإنذاو بهذا ّجومن 
بالإندار.معنيون هؤلاء كل ؤإن ، محتملة الأقوال هده وكل 
وهدا[ ٤ ]١^،: نلداه أس أعكي ئامإ أدرك وثندر ؤ : تعالى قال 

للكافرين.إندار 

.[ ١٢]الأحقاف: ني\نه ؤ وقال: 
•[ ١ ]القرنان؛ إيءنش^لمإتثتجله ؤ وقال؛ 

هآلصأو| ؤأدامؤإ أنسب نمم محئؤيى ، ^؛rjننذر إقما ؤ ونال: 
للمومين.إنذار وهدا [ ١٨]فاطر؛

إلاوميئهم، محهم وكافرهم، مؤمنهم الخلق لكل عام فالإنذار 
كانس ءؤ بقوله! المقمود أن — أعلم واش — هنا ظني في يترُح الذي أن 

ارسأيأؤءكزئثىؤ بقوله: ورم الأول في قصده ما حناه 
قاللأنه وذلك ، [ ١١]ص: ؤلجر>=ٍضمه يم*فرمح مننة لأوب ألنجي 

بإزاءحثا كان من فجعل المي؛نهه عق ألثوو ننجي ؤ ذلك: بعد 
الإنذار.له ^^مال٠ملأسللوثا 

ابنتمر ،  ٥٨٧اكزيل أنوار ، •١ ٦/٢٦الكمر الضير ، الكشاف انثلر )١( 
. T-IAالقدير؛/ ،فح  ٤٩/yrاJعاني روح ،  ٥٨• م كثير 
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كلمةعلتهم تجب أي ه؛ 'الآّرك عق آلمؤل جذنج؛ ومعنى 
اكلابل١،.

أولفي ذكرناه كما العياب وجب القرآن! في ه ألمز ؤ"ءدا ومعنى 
علىالمنزلة كتبه في وقال الأزل في قال بحاته ّاف أن وذلك ، السورة 

هيوالحجة بالؤجة. إلزامهم بعد وعذبه النار أدحاله به كفر من إنه رمله 
ؤإلزامهمالإنذار بعد القول فيحق به وبلغوهم رماله لسان على اممه أنزل ما 

[،١٥]الإسراء: ه رّولأ بعث حئ معديثن َس وما ؤ تعالى• قال • الحجة 
وقال:٤[، ]الإنسان: وقال: 

ؤوآذذوأأل؛ارأؤاأَت*ثت وقال ، ؛، ٢٦• ا؛الثررى 
[.١٣١^j: ]آل يجزه 

قولإما ، ه عق آلمول ننجؤ ؤ رء اتىير(ت )التفسير فى حاء 
جهثرمىمحأتلآ0 مي حىأكؤل( ؤتعالى! قال كما وكلمته العذاب 
كنهبححذا I تعالى وقوله ، [  ١٣ت ]الجدة ه تجممى ؤألنامن آلجقؤ 

حئمعديثن رماَج ؤ ت قال تعالى افه لأن وذلك ، [ ٧١ا؛الزم؛ ه انمداب 
التكذيب،؛منه وجد من على التعذيب حق جاء إدا ف، 

ِصرشكا0بجاونجؤُدقوله؛ في للحي الكافرين مقابلة وفي 
منأكثر في رسا ذكره ما وهو أموات الكفار أن إلى 

قحيخ، بممح، ُودآ وجعلثاؤ* مثاقبميثه ماث ش بث ت تعالى قال ، موطن 
[.١٢٢]^; بماِرجبماه 

إشعاراحثا كان من مقابلة في رروجعلهم ! اكزيل( )أنوار في حاء 

،روحاوعانيمأ/«ه ٥٩٣آ/انفلرالكثاف )١( 
.التمرالكبيرا"أ/أ'ا )٢( 



ادبمحاث.في ١١٠٥^^،٠  ٣٣٠
.، ل الحقيقةا< في أموات تأملهم وعدم حجتهم وسقوط لكفرهم بأنهم 

Iعدة نواح من لطيفا ارتباطا السورة بأول ارتبطتا الأيتين هاتين إن 
إمكلإئي. -آؤالهمءان بمس. ؤ ت السورة أور قي تعالى قال فقد — ١ 

•قوله يناب وهو ، بثاعر ليس أنه يعنى إدكدنآلمنحير،ه ؤ • فقوله 
أصوه.ثاعكه زؤ 

ربفال كما الشعراء فان ، ذاك يقوى نسموه صمط عك ؤ وقوله 
.المعنى هدا يعضد مما فهذا ، يهيمون واد كل في العزة 

وهو، بشعر ليس القرآن أن يعني ه ألنجِ أين محبي ؤ ت وقوله - ٢ 
إذمللأدؤدءزءا0فينهؤ قوله؛ يناصب 

ؤأخ(ت وقوله ، ث1ؤنإمظثه ؤ فوله: أل - ٣ 
كنذرشكا0ؤ قوله: يتآب 

قوله؛ينامب ■عقأكمجمئهمVيقنؤذاه كدحىألمزل ؤ قوله: وأن — ٤ 

ؤآلهمءانؤ فقال; حكيم بأنه السورة أول في القرآن اممه وصف لقد - ٥ 
•محمحءانيير1،ه ؤ • فقال مبين بأنه هنا ووصفه ، أ-لدك-ره 
الصراطومعرفة ، مستقيم صراط على إنه السورة أول في قال أنه ذلك 
المستقيمالصراط على والمير ، حكمة إلى تحتاج غيره من المستقيم 

٠حكيم بأنه فوصفه ، حكمة إلى يحتاج 

.٥ ٠ ! ٦٣المعاني روح وانفلر  ٠٠ ٥٨٧التنزيل أنوار 



٣٣١ ٠٠يس سورة 

إلىيحتاج لا أمر وهذا ، بشعر ليس الهمان أن يبين أن أراد وههنا 
وصفكل فكان ، ٌب؛ى4 ^ومحراث ت فقال تبيين إل يحتاج ؤإنما حكمة 

أتب.كانه مل 

إذؤ فقال! ههتا وذكزا قرايا رسوله على أنرله ما تعار اممه سس — ٦ 

ءؤِإئمات ذلك بعد وقال ، ءؤوألمزبانأ-لكبه ت السورة أول قي وقال 
•وذكت! هرائا الموطنين في ماه فئنذرمن^بإآلنحفره 

وأحرالسورة أول في القرآن فدم أنه نذكر أن المناب من يكون وقد 
عثرة:الحادية ١^٠١؛< في قال ثم ألكوه، نألمنءان ى بس ؤ ت فقال الذكر 

ؤأةامحرشآجآؤءظره•
•فقال؛ الخرآن وأحر الذكر قدم وههنا 
ثمالقرآن على بالكلام بدأ السورة أول في أنه ذلك دواعي من ولعل 

بمتاؤآكمهم- ؤإد1 ت قوله وهو والمخ الهلس يثبه ما على الكلام أحر 
لذلك.القرآن فقدم ه مسمى 

ؤلوؤ •' فقال القرآن على الكلام وأحن والمخ بالهلمس بدأ وههنا 
دقتآءوؤ . جمئيرك ثأق النvتنءث عق أئثنثا ئثآء 

ألثعرؤماوماعلثننه ؤ ذلك؛ بعد قال نم ، ةنههمو،نحقانيره 
أعلم.واش لذلك القرآن ذكر يأحر ، فييه نينءان يكر هوإلا إذ لق7 عل 
اللعليفة.الموافقات من وهو 

.والتناب الارتبامحل لعليف من وهذا 



أمحُآلئافيّ<لصلوا ٠  ٣٣٢
يدلكهالهثاتنكرث. أدي-آأقتايهم نثاعبلت لهم يقأأط ولر آؤ 

ليسالرمول وأن بشعر، ليت المنزلة اض آيات أن ذكر أن بعد 
فياممه آيات إلى نفلرهم لفت مبين، وقرآن ذكر هي ؤإنما بشاعر، 
تفقال الأنعام، وهي بحياتهم وألصقه إليهم ثيء أقرب فذكر حلقه، 

بهاعليهم ربهم نعمة فتذكروا خالقها قدرة ؤار الأنعام هذْ إلى يروا أولم 
Jالعياد٥؟ويفردوْ عليها فيشكروه 

الامتفهام،همزة بعد بالواو يروا( التمير)أولم الكريم القرآن في يرد 
تعالى:قوله في السورة هذه في مر كما واو دون من يروا( )ألم يرد وقد 

واوهي الحاة عند الواو وهذه ، زيروأَةرس؛كتاملهميتتث>أمحمحنه أؤ 
مقدر.على نملف وقد مذكور، على تعطف وهى انملف، 

،فعل ماذا خالد إلى تر )ألم • قولنا نحو المذكور على فالمعتلوف 
مذكور.على عقف فهذا عليه؟( أنكر كيف أخيه إلى تر أولم 

Iفهوممان المقدر على المحهلوف أما 

كلامك.عليه فتبني غيرك من ذكر له حرى ثم 

وتقديرالتاؤيل على بالواو تأتي ذلك وْع صريح ذكر له يجر لم وقم 
٠المعنى 

الموصل.من حالي رُثع • محدثك يقول كأن فالأول 
عودته؟بعد زرته أو • له فتقول 





أمق'>محصئسأوا ٠  ٣٣٤
هومما الحياة في أمثاله كثر فيما يستعمل تر( )أولم إن ت أيثا وقالوا 

٠معاهد 

,مثله كثر لا ما باب من فهو الواو دون من تر، رألم أما 
كرممحإ آذ ؤ القرآن في وح قد أنه ررواعلم ت )الرهان( في جاء 

بعضهاوفى ، الأنعام في كما واو بغير المواضع بعض في أهتكا4 
•يروا، )أفلم بالفاء بعضها وفي ، بالواو 

توجهين على تأتي الكلمة وهدم 
بالألففيذكر ، بالمشاهدةفيه الاعتبار كان بما تتصل أن أحدهما: 
حملةعلى حملة عهلف على والواو ، الاستفهام على الألف والواوولتدل 

قبلها.بما اتصالا أشد لكنها الفاء وذلك ، قبلها
الألفعلى فاقتصر بالأسدلأل، فيه الاعتبار بما يتصل أن والثاني: 

الاستئناف.مجرى ليجرى والفاء الواو دون 

ألكرهإ،ل يزرا آد ؤ الحل; في بقوله الأصل هذا ينتقض ولا 
ه١مهجك٠؛ طؤن تى م؛ثأ5م -أؤ ه: بقولالها لاتص، [ ٧٩لالمء-ل: 
إليليإ آلم ؤ عليه فثني —الاستدلال ار؛الاعتبا ومثيله، [ ٧٨—رن 

ففيهواو الإكار ألف بعد فيه موضع ®وكل النزيل،: )درة في وحاء 
أمثالهلكثرة فالاعتبار الواو بعد ما إلى الطريق يسهل ما على نكيت 
كأن، ٧[ ]الشعراء: ق ئ ذثاثن أؤا َئن إل'امح،  ١٧آولم ؤ كقوله؛ 

ولمذلك فحلوا فقال: والدبر الفكر عن وعقلوا الرسل كذبوا قال؛ قائلا 
الغفلة.من فيها الفكر تنبه الى المشاهدات إلى ينفلروا 

.١٥الرهان؛/•)١( 



٣٣٥ ٦٠.يس سورة 

^^ادئئمانم.أوليرثأؤ I تعالى قوله وكذلك 
إرينظروا ولم كذبوا ت قال كأنه ، [ ١٩٠١٨]المالك: إل٠^ظيروممنصمشؤ^ه 

مثلواو فته ما وكل . . المشاهدات. في الفكر من الغفلة عن يرلع ما 
لكثرتهامنبهة له أمثال التقدير في تقدمه ما على تنبيه فهو يروا( )أولم 

حكمه.في وما المشاهد في كله فهدا أعغلم، فيه فالتكيت 
عليهيعتلف ما قبله يقدر لم ما فهو يروا( )ألم مثل واو فيه ليس وما 

علمهإلى يودي مما وذلك مثله، يكثر لا ما باب من لأنه بعده، ما 
همنس ينير ين  'ؤتجوأ بر- الأنعام سورة في كقوله بالامتدلألأت 

•قوله إلى ه عتيم آلسثآء وأرسلنا دو ئعن ثن ما آ'لأرتيب ؤ مككهم 
ولكناهدوْ يثم لا موهذا ، ٦[ ام؛ ]الأنعه ؤآنلك؛ثهم 

علموه((

يسرأمرا ذكر لأنه ؛ بالواو )أولم( هذه )يس( آية في قال وقد 
لموالدلائل الايات من ذكرظْ U إن قال: كأنه بالمشاهدة فيه الاستدلال 

كثيزايشاهدونه ما إلى يروا لم أو الشرك عن ويردعهم الحق إلى يهدهم 
وسخرهالهم الله ذللها كيف الأنعام وهو به وينتفعون معه ويعيشون 

لمفحتهم؟

•به فيستدل المشاهدة هوكثير ما إلى أنفلمارهم يوجه وبذلك 
فتاتييقتغر فلم والأدلة بالبراهين له وتأتي أحدا تحاج أن ذلك ونحو 

الوقؤع.كثير الملك مهل الدلالة محناهر ببرهان له 

والتحجيب،للانكار الهمزة يروا( را)أولم المعاني(: )روح في حاء 
ألمأي: للمعهلوف، مسنبحة مقدرة منفية حملة على للعهلف والواو 

٢٨٢/١ملأكاكأودل،وانظر ادرةاكزيلبىا_بم«:١( 



أدبمحُ'اث.في٠  ٣٣٦
زعمللمعاسة. مشابها يقينثا علنا يعلموا ألم أو يلاحظوا ألم أو ، تفكروا 
والأول، إلح ؤآرموأ'لإأنتكئاه ت تعالى قوله على عنك هذا أن يعضهم 
المشاربالنعم ؛التذكير وهذا ، النقم من ؛التحذير التوحيد على للحث 

,، ١١وانتفاءهم« لأحلهم أي أداحكام4 ؤ ت تعالى موله إليها 
ه.  ه

فيقولللمجهول يبنه ولم ثكاه أيا ؤ • فقال ه نفإلى الخلق أسند 
آلإلمتفوحلى ؤ ت قوله نحو من أحرى مواش قي قال كما )حلق( 

،والإنعام التفضل باب من هذا أن وذلك ، [ ٢٨]النساء: ه ضعيفا 
لوإنه ثم سبحانه. ه نفإلى والخير والتفضل العمة يند الكريم والقرآن 

ذلكيتناسب ولا سبحانه. الله هو الخالق أن على يدل لم للمجهول بناه 
ونعمهآياته يفلهر أن فيه الله أراد والذي الأية فيه وردت الذي الياق ْع 

مجهولة.الجهة فتكون ويوحدوه ليعبدوه حلقه على 

كانتمجهولا الفاعل كان ؤإذا ، ضمحوى4 قال: إنه نم 
أنيبني التي الجهة يعرفون فلا مجهولة الشكر إليها يوجه التي الجهة 

الشكر.لها يقدموا 

فىوأسنده المتكلم، صمير إلى هنا الخلق أسند لقد تقول: وقد 
فيهادفءليًظم وأ'لأةثر-ثلمها ؤ فقال: الغاب صمير إلى النحل سورة 

متشابهان،الموطنين أن ْع ْآ ]المحل: ه يأيكلؤف ؤمنها ومكبع 
ذاك؟ولم الفرق؟ فما 

•وجه من أكثر من فيه ورد لما مناب نمير كل إن • فنقول 

.٥ ٠ / yvالمعاني روح )١( 





أدبمحُ'امحّلِصئتي ٠  ٣٣٨

رمثيعدفء مها مظأ ثلثها - ؤأبممم ؤ ت الحل محورة ؛ي وقال 
ومحيلأزإ، ثثمن نحس مها رجم م تأ>ءكلو0 وبما 

^ضهر؟ئمتوفجمره
ْ_ي[.لاكءل:

فيمرات أرع سبحاه اف على يعود الذي المتكلم صمير ورد فقد 
وهي؛رص( 
ذليا.، أيدينا ، حلمتا ، أنا 

فيواحدة مرة إلا سبحانه الق، على يعود الذي الغيبة مير ص يرد ولم 
رحلقها(.فى المستتر الضمير وهو النحل 

•الموصعين في الكريم مواطن إلى لظر ثم 

•لهم الخلق بل قامحم^ 
ؤإنما)لكم( يقل: ولم ؤ5لأمحءاه المحل: في قال حنن في 

ؤل،=ءمحميحادفآهلا،.قال: 
الاهضامعر للولألة i ٧ تيك ؤ;1\ )يس(: في قال . ٢ 

سدي.لك صنعته هذا تقول: كما والتكريم، 

•الحل في ذلك مثل يقل ولم 
محامحن<صالهم،ولميذكرفي

•لهم ملكها أنه المحل 

٤٧٤اظرالبحراسه/:١( 



٣٣٩ ٠٠سورةيس 

مثليقل ولم كه1محإه لآلؤ فقال: لهم ذللها إنه )يس(: في قال - ٤
الحل.في ذلك 

تحملأنها الحل في وذكر ركوبهم، منها أن )ص( قي ذكر - ٥ 
الأسفار.في أثقالهم 

فيذلك مثل يذكر ولم مشارب، فيها لهم أن )يس( في ذكر - ٦ 
الحل.

يأكلون.مها أنهم والحل في)يس( ذكر - ٧ 
•منافع فيها لهم أن والحل )ص( في ذكر - ٨ 
•)ص( في ذلك يذكر ولم ، دفئافيها لهم أن الحل في ذكر - ٩ 

•في)ص( ذكرها الي المنافع في يدخل وهو 
يسرحون.وحنن يريحون حين حمالا فيها لهم أن الحل في -ذكر  ١٠

•الموصعين من موصع كل تقريبه ما ونلخص 
Iبه)يس( تفردت ما 

•لهم الخلق أن - ١ 
إياهم٠مآ_تم0كها 

'م-تدلمالهالهم.
الركوب.٤- 

المسارب.— ٥ 

الحل!يه تفردت ما 
؛الدفء ١. 

الأثقال.آ-حمل 
ّا_الجمال؛



آدخمحُ'اث,في٠  ٣٤٠
إلىيحتاج لا مما وتفضلا تكريما أكثر الموطنين أي معرفة أن وأظن 

'بيان 

فييدخل النحل يه تمردت ما أن نذكر أن بنا يحن أنه إلى إصافة هذا 
فنانلثم ءؤ ; بقوله )يس( في ذكرها التي المنافع 
والتذليلكالتمليك المنافع في يدخل لا فقد )يس( يه تفردت ما أما 

ض•الخلق وأن 
•أعلم وافه وجه، كل من فيه ورد الذي الموصع تعبير كل فناسب 

أياءؤ فقال! )خلق( الفعل )يس( في القر1ن استعمل لقد تقول! وقد 
١^١^ءؤ فقال; )جعل( الفعل سورة)غافر( في واستحمل ، ه لهم •٤^١ 

ذاك؟فلم ، [ ٧٩]غافر: دأَلإىه وع منتا لميتقق محأ هكذ 
الفرق؟وما 

غافر؛في وقال ه دئ-آثىثك أثلا ؤ ت )يس( في قال أنه ت والجواب 
للشكر.أدعى هو بما )يس( في فجاء ، يىءايتبآشمكروفه آؤ 

ذلكلك( )جعلته من والعناية الاهتمام على أدل لك( )خلقته فالقول; 
فيهيشترط فلا الجعل أما ، إيجاده قبل ابتداء له جعله إنما له الخالق أن 

ذاك.

هن،،)جعلت أو لك( السيارة هذه )صنعت تقول أن ذللث، ونحو 
لك(.السيارة 

،منهالتستفيد وجعلتها إياك( )ملكتها معناه؛ لك( )جعلتها فقولك 
.ابتداء لك تصنع لم أنها ومعلوم 
لغيرك.لا ابتداء لك صنعت أنها فمعناه لك( )صنعتها قولك أما 

الشكر.إلى وأدعى والعناية الاهتمام على أدل ه لهم ءؤ فقوله; 



٣٤١ ٠٠يس سورة 

ذلك:يوضح الأيتين في ورد ما إن ثم 
يماوة=طئ\' الأقيم ٣ جمتل الإى آممة ؤ ت غافر محورة في تعالى قاو 

ؤعافهاصدهو>=حز ق ناثه ءي نإ3لأأثثإ مقس فيهثا قإ دأمحدنث> ؤتنا 
هونكرؤ0 أش ءاينت هأى ءاينتهء وثردكلم . لملك اظ 

\'؟_اار[.لغاهم:

قالأنه ذلك ، )غافر( في مما الشكر إلى أدعى )ص( في ذكره فالذي 

،ه مكؤث ثهثا همهم ؤ >، ه أديآ عميت ننا ؤ ، ه ثهم زثلمنا 
،،ؤدبمبمةَمحه ، ت0وي، نؤ 
•مئ—ابماه ؤؤ 

،ؤ ، ءؤل؛يظبوإملإاه ، هًذثعُألأنمه ■ؤ 

ونادو>ةمحاٌ ، مح'ثئ؛لهامحث< ، ثثكأ4 
الشكر.إلى أدعى )يس( في ما فكان المنافع، على )الشارب( 

ذكروكرر ، )غافر( في الجعل ذكر تكرر أنه أيصا ذلك حن ومما 
ل؛سقوأأقل دؤ حمو أكى أثث ؤ ت غافر في فقال )يس( في الخلق 
[.٦١]غافر: فيهه 

 I[ ٦٤]ءافر: ثمظمألأتيوٍلكه ؤ وقال.
•٩^١[ ■' ]غافر ىجمتثلم٢ ؤ قوله! فناب 

.عمأت ثهم -^^١ ج حإ أقلر ؤ ت يس في وقال 
١ظئنهسّةه ؤ ت وقال 



آدهمح'اثقصإ(محإإىو؛ ٠  ٣٤٢
بمرءأنبمأقه4رهوءالت 

.^١^;
،وجهكل من في)غافر( الجعل وذكر في)ص( الخلق ذكر فناب 

أعلم.واش 

غيرْن وعمله إحداثه نحن تولينا مما أي ه أيدينا عملت نما ؤ معنى 
اليدإلى العمل وأسند • يعمله١ أن لغيرنا يمكن ولا شركة ولا واسطة 

فعبريدي. عملته مما هدا ت فيقال ياليد تباشر إنما المصنوعة الأشياء لأن 
•أفهامهم من يقرب بما ذلك عن 

يباشرهالا المصنوعة الأشياء كانت ارلما المحيهل( فى)البحر حاء 
هأديا عملت نما ؤ بقوله أفهامهم من يقرب بما لهم عثر باليد إلا البشر 

برزتؤإرادتنا فثقدرتنا يعمله، أن لغيرنا يمكن ولا عمله تولينا مما أي 
،.أأحد،ا فيها يشركنا لم الأشياء هذه 

وعملتاهأبدعناْ مما أي ه أدية نماعمات ارؤ ! القدير( رفح في وحاء 
فيمبالغة الأيدي إلى العمل ؤإسناد ، شركة ولا واسطة غير من 

للدلالةبيدي( )عملته منا الواحد يقول كما بالخالق والتفرد الاختصاص 
بعمله،،تفرده على 

منلهم )حلقنا ت المعنى فيكون موصولا اسما تكون أن تحتمل ورما( 

. ٠٣٧ إ/ القدير نح ،  U٣٤٧/ ابل البحر ،  Y٥٩٣/ الكشاف انئلر ( )١ 
.٣٤٧/٧ابل البحر )٢( 
.i٣٧تحالشدير٤/•)٣( 
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أيدينا.عملتها الي الأشياء من أي أيدينا( عمالته الذي 
عملمن لهم )حلقنا المعنى! فيكون مصدرية تكون أن وتحتمل 

دلالة.منهما ولكل مراد وكلاهما . أيدينا( 
ئصا3كان أيدينا( عملته الذي )من فقال: د)الذي( ذلك عن عبر ولو 

المصدرية.يحتمل ولم الاسمية الموصولية في 
العائد.فذكر أيدينا( عملته )مما I قال لو وكذلك 

•أعلم واف المعنى في للتوسع منهما أيا يقل ولم 
ليدلأيدينا( عملت )ما يقل: ولم ه بثاعماكؤ قال: إنه ثم 

عملت()ما قال: ولو • الإلهة القدرة يد عملته ما يعفى هذا أن على 
القدرةعلى وأدل التنؤع على أدل قاله فما الأنعام. على العمل لاقتصر 

•والتكريم 
الجمعبصيغة ه نفذكر لأنه ذللث، الجمع؛ بصيغة )أيدينا( وقال: 

أفردالإفراد صيغة نمه اش ذكر إذا أنه القرTن فى والملاحقل وأ-تأتناه, أؤ 
بماْبل ؤ ويقول: ، [١٠]الفتح؛ه أيد:يمم مث أس يد و فيقول ثناها أو اليد 

همدى لما نسجي أل معلى ما ؤ ويقول: ، [٦٤؛ لالماتاوْ ه مبسوءإتان 
بثاؤ تعالى: كقوله اليد جمع الجمع بصيغة ه نفذكر ؤإذا [. ٧٥]ص: 

.المناممس.،وهو أيديناه عملت 
مفعولوهو آ. والإبل^ والغنم البقر وهي ننم جمع الأنعام تثئاه أؤ 

■٤^^١لهمؤ فقال: بشأنهما للاهتمام المفعول على الجارين وقدم )حلقنا( 
لأحلهمأي )لهم( وهو يتكريمهم يتعلق ما فقدم يناسأكمئآأسماه 

حلقفي العلة ولأنهم وتكريمهم، عليهم بالإنعام الاهتمام على للدلالة 

.٣٧نحالقدير؛/•)١( 



سلأإفي٠  ٣٤٤
عمالتهما بجب الأنعام ووصع المعلول. على العلة فقدم ، الأنعام 
.منه بعض لأنها الأيدي 

،الملوك بشأن للاهتمام )مالكون( على )لها( والمجرور الجار قدم 
.بها للاهتمام فقدمها عليهم وأكرمها أموالهم أهم من لأنها وذلك 

قولهالقصر يفيد لا مما التقديم هذا ونحو . ا قصت التقديم هدا يفيد ولا 
)به(فقدم ، [ ٧٢تيرش؛ ه وآتأهءضيمر بر خل ت تعالى 

دونبه زعيم أنا • معناْ وليس ، آنذاك البعير حمل لأهمية )زعيم( على 
أكفيكموأنا وأهلي بديني يتكفل )من • ثخص يقول أن هذا ونحو . غيره 
فليس. كفيل( بذلك )أنا ت قائل له فيقول الطريق؟( قاؤلمر الفاتك هذا أمر 

هوالأمر هذا فان ، للاهتمام قدمه وإنما ، غيره دون بذاك كفيل أنا معناه 
فيقدمهالهلريق قامحي أمر تولي وبين بينه يحول الذي وهو أهمه ما 

.الفاصلة رعاية على علاوة هذا للاهتمام. 

ثباتعلى للدلالة )يملكون( يقل: ولم بالأمم، )مالكون( وقال؛ 
،والحصول الشوت عدم لاحتمل )يملكون( قال! ولو واستقراره. الأمر 
المستقبل.في سيملكوبا وأنهم ، الأن مالكيها غير وأنهم 

لرعايةراوقدم ؤظملإتاظآؤ0ه: قوم في انماب )روح في جاء 
استقرارعلى للدلالة الاسمية الجملة ؤإيثار الاهتمام، مع الفواصل 
واستمرارهاا؛لها مالكيتهم 

دونمن لهم حلقها فلو عليهم، النعمة تمام من ان للأتوتمليكها 

١٥ / ttالمعاني روح  ٢١'
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الانتفاع.تمام بها كان لما تملك 
إثارةمهملهثاظؤ0ه؛ ؤ ت تعالى ررقوله الكبير(: )التفسير في حاء 

يملكهاولم حلقها لو تعالى فانه الأنعام، حلق في الإنعام إتمام إلى 
.، لبها" ينضر كان ما الإنسان 

فهمإياهم فملكاها لأحلهم حلفاها ارأي )الكشاف(: في وحاء 
أويزاحمون، لا فيها Jالأنتفاع مختصون الملاك تمرق فيها متصرفون 

•، لقاهرونرا صابهلون لها فهم 
ه

وينيخهاالمسي يقودها عليهم تتعصي لا منقادة سهلة صيرناها أي 
بهاينتفع لم وآية نافرة كانت ولو الأشياء. من شيء في عليه تأبى ولا 

الانتفاع.تمام مالكها 
غيرسهلة وصيرناها أي ررؤود^نتنهامحإيم المعاني(: )روح في حاء 

قولهبه ينْلق حسبما الذبح حتى بها يريدون مما شيء في عليهم مستعصية 
تعار«ص.

فانإنعام، زيادة وذللننهامحإه ءؤ رروقوله: الكبير(: )التفسير في وحاء 
وهيالأنعام يماك الإنسان كان فلو يفع، لا ^١ كازآتا إذا المملوك 

كماالأكل يحمل كان ؤإن الركوب، في الذي الإنعام تم لما صادة ناذة 

الكسرآآ/!•الضير )١( 
. Y٠٩٣/الكشاف )٢( 

روحاسبىآ^اه)٣( 



آدبمح'الأافي٢  ٣٤٦

بالتعبإلا أيما الأكل نعمة يكمل كان ما بل ، الوحشية الحيوانات في 
رأزالبعض" وقي للبعض إلا يتهيأ لا ذلك ولعل ، الاصقلتاد في الذي 

وتمليكهالهم حلقها ذكر فإنه ، الأنعام في النعمة تمام به ما ذكر وبهذا 
تكونما الأشياء من أن ذلك ، فيها النعمة تمام وهذا لهم. وتذليلها إياهم 

الشمسكخلق مملوكة تكن لم ؤإن بها للأنتفاع الخلق في منها المائدة 
.وغيرها والجبال والأنهار والنجوم والقمر 

الماءوعيون كالجنات والتمليك الخلق فى منها الفائدة تكون ما ومنها 
يملك.مما وكثير والأراضي 

وذلكوالتذليل والتمليك الخلق في إلا فيها العمة تتم لا ما ومنها 
غيرمخلوقة كانت فلو ، حميحا يها إلا يحصل لا العمة تمام فإن كالأنعام 
غيرمملوكة مخلوقة كانت ولو ، الأنتفاع ذلك بها انتفحنا لجا مملوكة 

فذكرإلا؛الذليل بها الانتفاع يتم ولا ، أيضاالأنتفاع؛ها يتم لم مذلJة 
.فيها العمة تمام به ما 

مركوب.أي ، مفعول بمحنى لحول الوكوب 
وصفة.اسم I قسمين على مفعول بمعنى وفحول 

لماوالخور ، يشر لما والمقؤع ، مرسل بمعنى رسول نحو فالاسم 
.به يتبخر 

وهيI أمون وناقة ، مذللة أي ، ذلول ناقة قولهم! نحو والوصف 

.«االتمرالكبيرا-'آ/آ-)١( 



۶٣٤٧^٠ س-ورةددس 

•، وعثورهار فتورها يؤمن التي الناقة 
كلمن أو الإبل من يركب ما وهو ، اسناالأية في وردت وركوب 

دابة.

،تركب التي الإل من والركوبة ررالركوب ت العرب، )لسان في جاء 
ترب^.دابة ال،كوب:كل وقل: 

فهيللتفريع والفاء التدليل لمنفعة بيان .ه .رؤبهم,همما ؤ • وقوله 
المنافعبيان ْع يوكل ما ؤإلى يركب ما إلى التذلل أحكام فرعت 

الأخرى•
ؤننبارمحبمؤمما.اههتعالى: ررقوله الكبير(: )الشير في حاء 

وكانتالمنفعتين إحدى وحدت لما التاوليل لولا إذ التدليل، لمنفعة بيان 
.، ٣١الوحودر( قليلة الأحرى 

لتفريعفيه الفاء فان ررؤمحن؛ارؤ-بأ4 المعاني(؛ )روح في وجاء 
فحولفركوب مركوبهم، منها فبعض أي ، وتفصيلهاعليه التدليل أحكام 
(٠وحلوب كحمور مفعول بمحنى 

للشمض،ورمن، يركب، بعضها أي ؤلإارمح(ه قوله؛ ومعنى 
•[ ٧٩}عاقر.' ؤ تعالى: قال كما 

الإل،تركب وإنما تركب لا والخم فالبقر ، كلها تركب لا iالأuم 
فيفقال ، ٨[ ]الخل; ءؤ قال: حين في 

.٢٦الراغب)أس( مفردات )١( 
لانالربا/ها؛)ركب(.)٢( 
.•٦/٢٦١اعيرالتمر )٣( 
روحاوعاني"اآ/اه.)٤( 



صصا٠  ٣٤٨
Iوالحمير والبغال الخيل في وقال ، ه نتأ ؤلؤب=ظوإ ت الأنعام 

•تركب كلها لأنها ؛ تيفأرهاه لؤ 

منيأكل أو الهلعام( من ياكل )هو I تقول كما ، منها يأكلون أي 
•السعتض معنى على أو الابتداء معنى على ، الخز 

أي:، منهاأجزاء على بل الأنعام من حنس على واقنا ليس والتعيص 
والشعروالصوف كالجلود توكل لا منها أحزاء فإن والشحوم، اللحوم 
•يوكل لا مما ومرها 

يزكلما تأكلون أي ه دأدكأؤف رمثها ؤ رر المعاني(: )روح في حاء 
أنوجوز • ■ • تبعيفية )من( ذ ذلك، ونحو والشحوم اللحوم من منها 

تأكلونأي سببية، أو مجازا للتبعيض تكون وأن ابتدائية، )من( تكون 
الإبلباكتراء تكتسس، المأكولة والثمار الحبوب فإن ، بثهابيحمل ما 

أءلهر،اوالأول ، وجلودهاوألبانها نتاجها وأثمان مثلا، 

يوكلما إلى بالنسبة الأنعام إن أي ، لالإضافي للحمر )من( وتقديم 
القليورمن بها غيرها يقاس ولا المعتمدة، هي اللحوم وات ذس 

كالمحبوباللحم غير س يوكل ما الحمر هذا في يدخل ولا والسمك. 
•وغيرها والثمار 

روماؤ ت فول في الظرف تقدم قلت رافإن )الكشاف( في جاء 

.٥١; ٢٣وانظر،  ٩٩,٩٨/١٤روح )١( 
أمورأو معينة أشياء إلى بالنسة الحمر وهو المسي، الحمر أي الإصافي الحمّر )٢( 

صفاتإل بالشبة صفة أو ، معينين أشخاص 1ر ية يالنشخصا تحصر كأن ، معينة 
الحقيقي.الحصر هو الذي الحصر غير وهو معينة 
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غيرها.من يوكل وقد بالاختصاص مؤذن ئايركث>ه 
وأما، معايشهم في الناس يعتمده الذي الأصل هو منها الأكل I نلت 

بهالمعتد فكغير والبحر البر وصيد والط الدجاج من غيرها من الأكل 
.، ل التمكه<ا مجرى وكالجاري 
يأكلونمنها وبعض أي العاني( )روح في وجاء 

ا.١ الأجزاء،؛ باعتبار والتعبيض لحمه. 
فقال:الفعلية إر الأكل ز الأسلوب غير وقد 

التجددعلى يدل الفعل لأن ذلك بالاممية، ه رمثم محنثا ؤ نلها؛ محال 
نتحبماهء ؤهنحج تعالى: قال كما عادة يأكلون ومنها أي: والاستمرار، 

تاقم.، ستأك ؤ وقال؛ ، [ ٢٧]الجدة: ؤأشثئمه أنتهم تنه ثأيتفد 
بالفعلللدلألةذك عن فعبر ، [ ٢٤]يونس: أ'هممثاإومحلآس 

شأنهم.هو هذا وأن والاستمرار التجدد على 
يصالحمما الإبل من م يقخاص الركوب فإن ، الركوب كذك وليس 

منهايصالح ما الأنعام حميع من يكون فهو فعام الأكل أما للركوب، منها 
ممبدنيْ■

ئلهمريس اثلون اكاس نكل ارثوب، س أم الأكل ن إ٢ 
الركوب.بخلاف متكررة يومية حاجة فالأكل ، يركبون 

والأكل.الركوب بين المغايرة ذك فاقتضى 
الأنعامفي عام الأكل لأن الأسلوب رروغير المعاني(: )روح قي جاء 
.ال المركوب،؛ بخلاف مستمر وكثير جميعها 

.١٩٨-١٩٧الكشاف٢;)١( 

.٥ ١ ٢/ ٣ المعاني روح )٢( 
.٥١روحالمُاتيمأ/)٣( 



سكهأ٠  ٣٥٠
التذليلذكر لأته ههظ الأخرى والمامع الأكل عر الركوب وقدم 

الركوب.التذليل مذلاهر وأهم ؤؤ فقال! 
بعدالأثقال حمل ذكر أم الحل في الذليل يذ/ لم لما أنه ترى ألا 

المافعوالأكل.ذكر 
الركوبقدم ذلك وْع غافر في أيئا الذليل يذكر لم إنه ت تقول وقد 

ومتانت1 لرد=ظتوأ ألأنم إم حمد ق آثه ؤ ت تعالى فقال الأكل عال 
حشحزرءلتهاؤعلق ودئقمأءنياحاجه فتهتامثيع ودم دأَمحكث>. 

[.-٧٩٠٨زغانر: ا'ئشمحلوثه 
ذاك؟فلم 

ألفلكؤعل ؤعايها صأدولإكم ق حاجة ءثرتا ؤ I قال ن فنقول! 
عليهاالحمل على هو إنما الكلام لأن وذلك ؛ الركوب قدم 

.الفلك وعلى 

المملفي المياق لأن الزخرف سورة في الأكل يذكر لم ولذلك 
.حصزاوالركوب 

ما^'^٣- ٦^، نن ل؛و وجمد َما آلأرثح أدى.خأى ؤ تعار; قال 
ىثبمل؛jj ومحر\ ه أسوم ^١ رأؤ نمه تدمحإ مر ۶^؛^، .لستؤءأ 

[.١٤-  ١٢]الزخرف: ^آإكؤاصليثه 

الحلفي الأثقال حمل وذكر )يس( في الركوب ذكر ولم تقول؛ وقد 
الحل؛في وقال ؤمح؛يارمحاه في فقال ، الركوب يدكر ولم 

محملآقالكزه؟وؤ 
مكانه.في أنب تعبير كل إن ت فنقول 



٣٥١ ٠٠يس سورة 

نءاهؤ I فقال الموطن هذا غير في الركوب ذكر )ص( في أته ذلك 
حملفذكر ما مليء نن ثم دتققيآ . آل1ئامن آلملك ل -م4ك|دربملم أقا

':;'صسسس
[.١٤الحل؛ ت لإ؛ثُوأيرحمح-إهت.ه 

وغيرها.للتجارة الفللئ، في البقاع حمل في هو قفله من والأبتغاء 

ؤوقال؛ 
كالأنعامالقيامة يوم في فهم [ YO]الحل: ه ثزتح؛ك> ما تثثاآ عوألا ثتر 

غيرهم.وأثقال أثقالهم يحملون 
لجوومنامتا الأية فيه وردت الن.ى للياق منامتا تعبير كل فكان 

ؤحسنبحؤث جذُك فيها•؛تال ولكم ؤ ت النحل في فال أنه ترى ألا ، السورة 
محآقلؤ • بقوله ذلك بعد الزينة ذكر لما الجمال فذكر ٦[ ]الحل: ثكمزه 

.٨[ ]الحل: ^^؛وءكبوهاوزيهه 
حيهمثه ؤئتمجؤأ ءؤ فقال! للبس البحر من الحلية اسنخراج وذكر 

للزينة.تلبس إنما والحلية [ ١٤]الحل:دلمسوده-ا4 
ذكرلما ه دق؟' فيها مكب' ؤ فقال: الدفء ذكر أنه ترى ألا ثم 

وهيالأكنان وذكر والبرد الحر نقى التي الملابس وهي المرابيل 
ثكِتثاحوحظثلأ ٢٠٥محآلقثجنلؤ فقال؛ الإنسان يه يحتمي ما 

دقيآئِوس-ىيل آنئر مهءفم نتحل دم ؤجمز أءكسا مبتة من 
[.٨١]الحل: ؛أنءم4 
فيه.ورد الذي الموقع تعبير كل فناب 



آديمحُاث,في٠  ٣٥٢

صمترعلى والمجرور)لهم( الجار في عليهم العائد الضمير قدم 
فهم• لهم مخلوءة ومي عليهم هو إنما الكلام لأن )فيها( قوله؛ في الأنعام 

ذلك.بعد الأنعام صمير ذكر ثم ، لخالقهاالمسببة والعلة وجودها سبب 
والأوتاركالجلود والأكل الركوب عدا منافع فيها لهم أن ذكر ثم 

ذلكلإلى وما وكالحراثة ، وغيرهاوالأصواف 
الجلودمن فإن الشرب، وأدوات اللبن سينينI تحم والشارب 

وغيرهاالقرب من والأدوات للشرب أواني يتخذ ما 
يفدلم ثراب( فيها )لهم ت قال ولو معنيين، )مشارب( بقوله; فجمع 

•اللض وهو واحدا معنى إلا 

وذلكالعام، بعد الخاص ذكر باب من النافع بعد الشارب وذكر 
بها.العرب واعتناء لأهميتها 

تقديممن الكريم القرآن سائر في هو كما الشرب على الأكل وقدم 
وذلك[ ٣١ؤوءقؤأوأسلوأه]الأراف: ت تعالى كقوله الشرب على الأكل 

عليه.الحصول وصعوبة الأكل لأهمية 
إنالهامن يكون الأكل فإن ، الشرب من أعم الأنعام من الأكل ولأن 
وفىخاصة الإناث من فيآكون الشرب أما ، وكبارها صغارها وذكورها 
وأعم.أهم هو ما فقدم ، خاصة حالات 

المنافعمن تقدم ما لأن النافع، بقية عن الشارب ذكر أخر وقد 
فيإلا تكون لا فإنها المشارب إلا صاحبها ثاء متى به الانتفاع يمكن 

٥١،روحالمُاني٣٢;'ااكمرالكبيرا-أ/ا-،يطرالكشاف\/إا،ه )١( 
يطرالضر)٢( 



٣٥٣س-ورةددس 

لمحدودةفأخرها ، غيره في يكون ولا الإرصيع وقت وهو معين ومت 
أعلم.واف بها الأنمماع 

عليهم؟النعم لامتدامة لثاكرهم متا ذلك يكون ألا أي 
إلىأدعى هذا نحو في الاستفهام لأن الاستفهام بهبة ذلك وقال 

سوءبيان على وأدل بالشكر النعم مقابلة إلى النفوس واستثاره الحث 
.يفعلوالم إن صنيعهم 

الشكريستدعي ما تقدم لأنه وذلك ؛ السب على الدالة بالفاء وحاء 
•النعم من ذكره ما وهو 

سابقةآية في ذلك بيان مر كما والعمة المنعم ليتناول الشكر وأؤللق 
السورة.في 

هه ٠ 

نهن؛دئتهثر لايمظتمث رل؛أ، يتصمةُك لعلهم ءالهه دون'اثم ثن اثندمحأ ؤؤ 
4ومايعيوئ ممحنح ما محزلهرإئايعلم محزنك ندمحئمؤن.٥^! جم 

4اَأ، يملأك ءا.لههيئ4لم دوناثث ين اثندؤل ؤؤ 
التيالنع»ا من عليهم وأمغ الأنعام من لهم خلق ما ذكر أن بمد 

افآلهة.دون س اتخذوا أنهم ذكر وشكره الخالق عباده تستدعي 
فيه.ما يالإساءه الإحسان مقابلة على والتبكيت التوبخ س ذلك وفي 

تفرلا عاجزة آلهة دونه من اتخذوا المنعم الخالق يشكروا أن بدل فهم 
٠ينصروهم أن رجاء على تنفع ولا 



سث.في٠  ٣٠٤
قلمهمءالهه ُاش يهمن من ؤإعئديإ راؤ ت الكبير( )التمير في حاء 

الواجبكان فإنه ، ونهايتها صلالهم زيادة بيان إلى إشارة يمامييك<ه 
يفرلا من عبادة على وأقبلوا فتركوها لأنعمه شكنا الله عبادة عليهم 

عهم:قال كما لهم الماصرون هم أنهم ْع الصرة منه وتوقعوا ينفع، ولا 
.، أمنصورة« ولا ناصرة هي لا الحقيقة وفي وأذْصأءايككمه، م؛وْ ■ؤ 

يريدونحال أية على فهم ، عليهاينصرون الش والجهة الصر وأطلق 
يكونوابأن الله عند ينصروهم وأن الصر، يستدعي موطن كل قي الصر 
إليه.يقربونهم عنده لهم شفعاء 

طيئوثصنئلم4^ؤ 
علىقادرون أنهم على يدل قد ذلك لأن ينصرونهم( )لا ت يقل لم 
علىليدل لاتهئون ؤ قال وإنْا ذلك يفعلون لا ولكن الصر 

•وضعفهم عجزهم 
٠ ٠ ٠

أي!؛ هم ؤإنما نصرهم تهليعون يلا الألهة أن المعنى قيل؛ 
بهمينتصروا أن بدل فهم ، وينصرونهم عنهم يدافعون لهم حند عابدوهم 

عنالدفاع عن عاجزون لأنهم عنهم؛ يدافعون لهم جنودا صاروا 
.الرجاء وانقهلاع الأمل حيبة من يكون ما أسوأ وهذا ، هم أنف

المشركونالمتخذون أولك أي ررروهم( I المعاني( )روح في جاء 

٨٠٧/٢٦التمراصر)١( 



٣٥٥ ٠٠يس سورة 

فيعنهم والذب لحففلهم معدون أي ^ محصئؤدئ( لألهتهم أي )لهم( 
رأ،.الونيا« 

أي، محضرون للأصنام حند والكفار ارأي ! القدير( )فح في وجاء 
وقال، عنهم ويدفعون منهم يمتعون ث الحسن قال • الدنيا في يحفرونهم 

وهيللأصنام ينتصرون I الزجاج قال . الدنيا في لهم يغضبون أي I قتادة 
نصرهم.تستطيع لا 

الجند.بمنزلة لها فهم بها ويقومون الالهة يعبدون ت المعنى ت وقيل 

)لهم(وصمير للمشركين )هم( صمير جعل على الأقوال هدم 
ل٢/للألهة(( 

للعذابمحضرون للالهة جند أي لهم، جند أنهم المعنى بل وقيل: 
إلىفتتقيمهم القيامة يوم المار بها توقد الألهة هذه أن وذلك الأخرة، في 

جنداتكون الأ'لهة أن أو قائدهم. الجند يتح كما إليها يتبعونهم وهم المار 
للحداب.محضرة لهم 

ويحتضدوابهم يتقووا أن في ؤلمعا الألهة رراتخدوا ! )الكشاف( في جاء 
معدونلألهتهم جند هم حيث ، قدروا ما عكس على والأمر ، يمكالهم 

استطاعةلا والالهة ، لهم ويغضبون عنهم ويدبون يخدمونهم )محضرون( 
ويشفحوااف عند لينصروهم اتخذوهم أو ، الصر على قدرة ولا بهم 
معدونجند القيامة يوم هم حيث ، توهموا ما حلاف على والأمر ، لهم 
،.٣١للنارا( وقودا يجعلون لأنهم ؛ لعذابهم محضرون لهم 

.٥١روحالماتي٣٢;)١( 
.٣٧١فحالقدير؛/)٢( 
٠٥٩٤الكشاف؟/)٣( 

(٣)



آديئي'اث,فيءفلصهها ٠  ٣٥٦
حالفي نصرهم تستطع لا الالهة هده أن وهو آخر لطيف معنى وفيه 

للالهةأي لهم كان ولو النصر تتهليع لا هي أي ، محضرين حندا لهم أن 
أنهمشك فلا ذلك؟ لهم يكن لم إذا فكيف معدون محضرون حند 

•الحال الواوواو تكون هذا وعلى ، وأضعف وأذل أعجز محسكونون 

،نصرهم تتهليع لا الالهآ أن وهو آخر؛ معنى الرازي الفخر وذكر 
الالهةاحتمصط لو حتى ت أي لصرتهم محضرين حندا هي كانت ولو 

تكنلم إذا فكيف تنصرهم أن تستطع لم لتصرهم معدة حندا وكانت 
كيلك؟

جندكم وهم ثمكلم دسثظيمن لا ؤ I قوله في الكبير( )التفسير في حاء 
محنصثؤزه

صن؛يحتمل رروهو 
.ذكرناكما آلهة اتخذوه لما حندا العابدون يكون أن ! )أحدهما( 

لهليفمعنى ففيه هذا وعلى لالعااالين، حندا الأصنام يكون أن ت )الثاني( 
يستهليعونلا بأنهم أكدها ه تممهم يسطيمن لا ؤ محال! لما تعالى أنه وهو 

دالذلك فان ، لممرنهم ، ومحضروزل لهم حندا يكونون ما حال نصرهم 
فييكون المحرم عن عجز ثم واجتمع حضر من فان ، الاستطاعة عدم على 
أنصاره١١يجمع ولم متاهتا يكن لم من بخلاف ، الضعف غاية 

Iصحيحة محتملة كلها المعانى وهذه 

لهموهم عنهم ويدفعون ينصرونهم عابديهم وإن عاجزة الألهة فان - ١ 
محضرون.جند 

)ومحضرين(.والصواب: ، كدا)١( 
التمر)٢( 
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•الثار في للعذاب محضرين مكونون وآلهتهم -وأنهم ٢
محضرونحند لها كان ولو تنصرهم أن تستطيع لا الالهة وأن - ٣ 

,كذلك؟ ليت وهى فاكيف للنصر معدون 

معدينحندا وكانت احتمعّى ولو تنصرهم أن تمممليع لا وص - ٤ 
'عابديهم لنصرة 

المعاني.هده كل التعبير هذا فجمع 
المعانيهذه يؤد لم تأخير أو بتقديم مكانه عن لمقل أي عثر ولو 
لهم.محضرون حند وهم قال فلو ، مجتمعة 

محضرون.لهم حند وهم ت أو 
محضرون.حند هم ولهم أو: 

ربمابل ، مجتمعةالمعاني هذه يفد لم آخر تعبير أي محيل لو وكذلك 
وأجمعهاوأحنها التعبيرات أعدل التعيير هذا فكان المحنى. اختل 

المطلوبة.للمعاني 

هأو؛ ومابملؤث ممؤنكث ما يعلم إثا قولهر القؤ 
إنهفيه يقولون فهم دعوته. وقي فيه يقولونه لما يحرن أن عن نهاه 

إنهادعوته فى ويقولون ، مجنون ؤإنه ، ساحر ؤإنه ، شاعر ؤإنه ، كاذب 
لهالعداوة من به يتناجون مما ذلك غير إلى ، وافتراء وكذب ؤإفك ضلال 
ليشملالقول أطلق وقد ، لأقوالهم يحزن أن عن فنهاه ، وحربه 

.إليه يدعو وفيما فيه يقولونه ما 

فلم، ه بملثؤث وما ديمأكت ما تنلم ؤءثا بقوله؛ ذلك محللا استاف ثم 



TOA  اديمحالأا,في^ئمحأجئ مؤ
أويظهرون ٌا إبطال على قادر وهو ، وجهرهم مرهم يعلم وافه الحزن 

يضمرون؟

اسماتكون أن تحتمل مدور(ه وما س/يدك ما ؤ ت قوله فى )ما( إن 
تكونأن وتحتمل ، يعلنونه والذي يسرونه الذي نعلم • أي ، موصولا 
إمرارهمكله ذلك يعلم وهو ، ؤإعلانهم إسرارهم نحلم أي ، مصدرية 

يعلتونه(وما يرونه رما قال! ولو يعالنونه. وما ؤإعلانهم يرونه وما 
العائديذكر فلم ، المصدرية تحتمل ولم الاسمية الموصولة كعينت، 
يرونما كل ليشمل والإعلان الإمرار وأطلق حمينا. المعنيين ليشمل 

شيئايخص ولا الجميع يعم فعلمه ، الأمور من أمر كل في يحلنون ما وكل 
•شيء دون 

نعلمأي ، محذوف والعائد موصولة ررورماآ I العاني( )روح في جاء 
يعلنونهوالذي ، ذلك ونحو لك والعداوة الزائغة العقائد من يرونه الذي 

ونحوها.والتكذيب الإشراك كلمات من 

والمفعول، ؤإعلانهم إصرارهم نعلم أي ، مصدرية تكون أن وجوز 
•اللازم منزلة منزلان أوالفعلان ، محذوف 

وهوالأولى«لآآ.الأول والتLدر 

مرتبةعلى مقدمة الثر مرتبة لأن قيل! ، الإعلان على المر قدم وقد 
والعلة، الإنسان يفعله لما علة فهو ، الإعلان بق يالثر لأن العلن 
الإحاطةعلى يدل بالئر الحلم إن وقيل! المحلول. على مقدمة 

•أولى باب من العلن يحلم فهو ر الي*ام كان فمن • كلها بالمعلومات 
•ذلك غثر وقتل 

روحاوعاتي*اأ/آه.)١( 
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عالمهإحاطة لبيان العلن على الئر ®وتقديم ؛ المعاني( )روح في جاء 
لأنوقيل! العلن. علم من أقدم كأنه عنده الثر علم إن يحث بحانه 

أووهو إلا سلن شيء ٌن ما إذ ، العلن مرتبة على متقدمة الثر مرتبة 
متقدمالأولى بحالته تعالى عله فتعلق • ذلك قبل القلب في مضمر مبادئه 

حقيقة.الثانية بحالته تعلقه على 

ولأنه، الأمر ملأك فإنه الباطن بإصلاح الاهتمام إلى للاشارة I وقيل 
^١،.للبيان(( المحتاج الاشتباه يحل 

-فهو ، الثر تقديم على يقتصر لا أنه الكريم القرآن فى والملاحفل 
نحووذلك ، الإحماء على الجهر يقدم قد — الإعلان على الثر يقدم كما 

بمامؤأ>؛ة : وقوله ، ٧[ ]الأعلى: ه بمق ١^^١ بملأ ؤ\% تعالى؛ قوله 
ؤإنؤ وقوله [، ١١•؛ ه ماث=فتمودنت محبملم آلمول آلجهرمحركت\ 

[.٢٨٤\\ؤقوأ\ 

بدكريكتفى فقد ، الأحر دون أحدهما بذكر يكتفى أحيائا وهو 
وقد[. ٢٦]محمد: ه بم/اه ينلر تعالى؛ قال كما مثلا الإمرار 

كقولهوذلك ونحوهما والمسغ العمل كدكر الفلاهر٥ الأمور بذكر يكتفى 
ؤإر(أسءثارسات وقوله ، [ ٩٦ه يماسنلولى تعالى؛ 

١المقام يقتضيه ما بحب ذلك وكل ، "١[ ٠ بمسمنه]الورت 
الإحماء:على الإعلان أو ، الإعلان على الإخفاء تقديم فى قيل وقد 

ذكرتقدم ؤإذا ، الإخفاء قد>م الكفار أو النافقين على الكلام تقدم إذا إنه 
٠الكريم القرآن من ورد ما حمح فى مهلرد وهدا ، الإبداء قدم المؤمنين 
^قتالآأفطلمأوؤ تعالى: قوله فى التأويل( في)ملأك حاء 

.٥٢;٢٣روح:١( 



سلأا,في^^٠^٥١^ ٠  ٣٦٠
النفاقذكر فيها يجر فلم البقرة آية ررأما ت ه ألده يم يحاسسهئأ ثخفوه 

بعدبه أعقبت وفيما فبلها الدين آية وفى فيها الخهلاب ؤإنما أهله صفة ولا 
نندوأماوإن ؤ • تعالى فوله فيها فورد الأحكام من يخصهم فيما للمؤمنين 

بناءأعمالهم ؛ادى فيها فقدم آهأه يم ثثاس[وم أوينمزث أثسوطلم ؤآ 
•المنافقين صفة عن وتنزههم بواطنهم سلامة على 

وماثدوف ما بمام وأس آتثع إلا ألرسول عل ما ؤ • تعالى قوله ومنه 
.. للمؤمنين. حءلاب لأنه يبدونه ما ذكر فتقدم ، [ ٩٩لالمائدة؛قكتمو0ه 
بالإحفاءبالبدء اطرد كما الضرب بهيا يلحق فيما مهلرد حاو وهدا 

كقولهبدكرهم الكلام وينتخلم الكفر أهل ذكر يتقدم حيث الإعلان على 
ؤقنِآكتيتعالى؛ قوله بعد ٣[ تالأسام: وج1-وةأه يظ' بملم ؤ تعالى؛ 

ويمحماقثوثوماؤ تعالى؛ وكقوله ، ١[ تالأنعام! بميفيت>ه كثروأبريم 
وماشثؤى ما تأث ؤ تعالى؛ وكقوله ، ٤[ ]اك١بن؛ 

همؤمن حلق؛رؤتآؤُءفاِ؛روينآؤ هوأرى ؤ تعالى! قوله بحد [ ١٩؛ ٠٠٣١]
ومابميؤذاهمادك؛صدمحبمم ؤيام محلأد،ى ؤ تعالى؛ وكقوله ، ٢[ ]اكاين: 

^^اّتجوثه
،والفاق الإيمان رعي على الهلرفين فى ذكرناه ما فاطرد ، [ ٦٧]اكل: 
١١وينامحب يجب ما على كل وحاء 

مامزوث>وماؤ I تعالى فوله مواطن فى تتبعتها صحيحة ملاحفلة وهده 
،٧٧)البقرة وهي؛ الكريم القرآن فى مواصع أربعة فى وردت وقد يلوزه 
الكافرين.بذكر حامحة وهد7المواطن (. ٧٦يس ، ٢٣الحلهوده، 

موطّينمح، بالخطاب ؤ تعالى؛ قوله ورد وقد 
،[١٩]الضحل: نلمئرنت.ه وما متحى ما بملأ ؤآممه ؤ تعالى؛ قوله وهما 

.١٣٨_٠١٣٧/١لأ٠كاكأو؛ل:١( 
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دانعلم نأثة قلون وما ئثؤق ما رثاذ وإ'انيرا آلمو؛اتي ؤ( ما ؤء وقوله؛ 
منهما وإنما ، بالكافرين مختصين لما وهما ، ٤[ لااتغا؛ن؛ ه آلضدور 
ذكرفيها جرى قد كان ؤإن آدم بني عموم تشمل الي العامة المواطن 

فرين.لاكا 

وهيالإنسان على العم تعداد سياق في ونمتن، فقد الحل آية أما 
Iفوله إلى وتتمر .ه ..دقء مها له=ظم -نأثها ؤألأنمر ؤ I قوله 

للأرءسق ؤألق • • • إمثا ل>-ثا منه لثا>ءقوأ آلءء-ز سعر أدف ثو رؤ 
أثلامحأق لا م فوق أقن غ يقوو: آن إل ه يط ضت آن 

آثتلأمحثوهاِ؛ائ أف سه و1ننمدوأ ذ.ث==ظوئ. 
[.١٩-^١١ ]الحل: بملأماينيثىرمالآُدويتنىه 

العم.تعداد سياق في ذكرت أنها ترى فأنت، 
والشرك،المشركين عالي الكلام في بدأ المباق أن الملاحفل أن إلا 

عماوثك سحنتم ممجلوه ثلأ أف أنر أق ؤ بقوله! ورة ال^أت فقد 
ألؤوألايزك آلثمؤزت ؤ•٠لى بقوله• الآيات وبدأت ، ه يثكبى 

ؤإئة ■ءصير هو ^١ قلمؤ من آلامنن حوح ج ينرؤى عما شك 
لربهالخصيم الإنسان ذكر بعد ذكرت إذن فهي ، الإيات ؤآلأمدقهاه 

به.المشرك 

أفيؤن من يدعؤف لقح ؤ تعالى! قوله ماشرة ذللث، عم-إ في يأتي ثم 
ىبمثوثوئ_محئؤ

•TY-Y ] ، الكفار.على الكلام في وسمر

والكافرينالمشركين على الكلام سياق ش ونمت، الأية تكون هدنا على 
•للمومتتن ذكر فيها يرد ولم 



٥

امء

'ليمحُآث.فيّللأققهإوا ٢-  ٣٦٢

ؤاكن-٠؟^^, هوآ؛وى ءؤ لأتي; ا السياق في وقعت فقد آية وأما 

وماقيوفربملأمائثوك وأهم، آمحوثت يعلاما4 . شمغو وآه صورؤ ملحس 
Y_؛[.]التغابن: وأثهعلبمداتآمحدوره 

مباشرةبعدها جرى أنه إلا الكافرين عر ذلكلأ^ يختص لم فالياق 
و>؟ث،ِيّمحوثا^؛؛َةمفأَن٢٣اوإؤكؤ : _lJ الكافرين ذكر 

.-٧( ه ل١كغاتي: هملغود؛لأقوآسِفيئه 
وغأم الكافرين ذكر تقدمها سواء الكافرين سياق في وقعت قد فتكون 
•رعمها

علىالثر فيه تقدم ما فكل ، صحيحة الملاحظة تكون حال أية وعلى 
•عقبها في كان أم الأية تقدم سواء الكافرين على الكلام سياق في كان العلن 

والتأخيرالتقديم يكون والتاحير للتقديم العام الخعل هذا مع أنه غير 
.الأية فيه ترد الذي للياق منامنا 

غمثحاسذد أوثحدوء اثسهظلم ؤآ كندوأما وأن ؤ مثلا؛ تعار فقوله 
تعالى:لقوله الإخفاء على فيه الإبداء قدم إنما [، ٢٨٤]١^: ه أج 

علىلا ويفعله الإنسان يديه ما على يكون الحساب فان ئد حاستك؛ ثؤ 
يمنعه،أن الإنسان بوسع ليس ذللث، فإن ، حوامحلر من ه نففي يدور ما 

وخافواعنهم اممه رصي الصحابة على ذلك اشتد الأية هذه نزلت لما اءولهذا 
وحقيرهاءاالأعمال جليل عر لهم الله محامية ومن منها 

تمراينئيرا/ممآ



٣٦٣ ٠٠يس سورة 

لماأته وغيره لم مالإمام رواه الذي الصحح الحدث في وورد 
افرمول أصحاب على ذلك اشتد اف رسول على الأية هده نزلت 
منكلفنا افه رسول يا ت وقالوا الركب على جثوا ثم . افه رسول فاتوا 

عليكأنزلت وقد ، والصدقة والجهاد والصيام الصلاة نهليق ما الأعمال 
قالكما تقولوا أن ارأتريدون اممه رسول فقال ، نهليقها ولا الأية هده 
ربناغفرانك وأطعنا سمعنا I قولوا بل وعصينا؟ سمحنا قبلكم الكتابين أهل 

إثرهافى اطه أنزل أبنتهم بها وذلت القوم بها أقر فلما ، المصيرا؛ ؤإليك 
ومحهءومكمحيء اق ءاس ؤ رنهء من إنه يزث ^ آفيثون اس ءؤ 

رقاواثدنثرسلأودثاوأسم-اوأط«ناعهمادك لحدبن محي لام،؛ 
^^٠: اض فأنزل اف نسخها ذلك فعلوا فلما ، [ ٢٨٥]١^: ه آلمي 
لآخره ه آكسس ونغآ، ماَكّإت  ١٠١وسعهاهنح أس يمحم 

تنانهنتإ آلمرل مث آلجهز بملم ؤل>؛ة ت تعالى قوله وكذلك 
لماوذلك الكمان على الجهر قدم فإنه [، ١١٠]الأسياء: ه ئ؛=كتمودك 

[،١٠٩]الأنبياء:ؤ تحار؛ قوله بلها تقدم 
Iوقوله جهرأ، إلا يكون لا وذلك ، والإشهار الإعلام هو والإيذان 
كلهموكاشف منهم أحد عن بملوم لم يه الإعلام فى ررصتوين يعنى ٣^^٠ 

تقديمه.فنايب جهر كله وذلك لحائه(( عن الحصا وقشر 

قدمفقل ، ٧[ ]الأعلى: ه بمي وما ا-محن بملأ ؤ\% ت تعار قوله ونحوم 
والإقراء، ٦[ ]الأعلى: ؤثنثرظشهلادئه ; تعار قوله لتقدم وذلك الجهر 

.وجهراسرا تكون فقد القراءة بخلاف ، جهرا إلا يكون لا 
الجهر.تقديم فناسب 

.٣٣٩_٣٣٨/١ئيرابن ير انفرنف)١( 
.٣٣٩/٢الكشاف )٢( 



أمحي-الثإفيءئِوهإؤا ٠  ٣٦٤

علىالر تقديم في ذكرناْ الذي العام الخل إلى إصافة أنه والمقصود 
أيصا.ذلك يقتضى الأية فيه ترد الذي السياق فإن ، العلن 

وذلكأيصا المقام يقتفيه ما فذلك الأخر دون باحدهما الاكتفاء أما 
.[ ٢٦]محمد: يتوإشإدخه ثاثه ؤ • تعالى قوله نحو 

أخلكءؤ تعالى نال فقد ، ذلك يقتضيان والمقام السياق لأن وذلك 
همأثهأ'لأمت ثمن ي ثنلنتظم آممه ثروث ما َؤئوأ إث!؛ى ثارا إأده> 
ذكرلأنه ذلك )وجهرهم( يقلI ولم ، [ ٢٦]محمد؛ ه إص/امحمر بملإ 

لمأنهم غثر أ*لأنره يممف ق ثقلثًظم ءؤ قولهم؛ وهو به جهروا ما 
نألاهءؤ فقال! أسروه وإنما ، يبينوْ ولم فيه يهليعونهم الذي الأمر يذكروا 

،المقام إليه يحتاج ما فذكر ، أسروه ما عليه يخفى لا أي يم-لأإس/اهه 
أعلم.وافه 

هأي -ن ه

ثانبمتن بيق. حصيتر هو ^١ دهلمن ين ^liA ١^١ آلإيتى ُر ؤدز أؤ 
أؤلآضآها ءئ ^٢١ ْل . ربمم ٌمحا "الثم يما من هاد ونى-كمهر قلا 

؛١^١آلأحئر ل^Jيرآكمحر جمد ٢لjكا . علير حلق م-0ِوهوبلإ( 
ثنأقأن عق يثير وإ'لأرما الثمتو؛ت -ْليى أوليسُألديى اؤ؛ مؤدؤد، ينه ان-هم 

َقنلم يمد أن سنئا أرلد إدآ مه1 إدما' ١. العيئِ ؤئوآقثى بك يثيهر 
همجمد ؤإثو سء آلإ تعت يدهء ١ةنى ئثبمس . دي-كوبم 

. [Ar_UU:_J

بنالعاص وقتل: حلف، بن أش هو مكة-قيل: عتاة أحد حاء قل: 
الهواءفي ويدروْ يفته وهو رميم عظم يده وفي اش. رسول إلى - وائل 

هذا؟يبعث افه أن أتزعم محمد يا وهويقول: 
المار.إلى يحشرك ثم يبحثك ثم اطه يميتك نحم قال.: 



٣٦٥ ٠٠يس سورة 

ثن-»1منث أئا آلأينكن ُر أؤلر ءؤ ! )يس( آخر من الايات هذه ونزلت 

بعدهاهدا اف أيحيي البالي؛ العظم فث بعدما له قال أنه رواية وفي 
ا.ذكرنال بما اممه رسول ناحابه أرى؟ 

وههو-ثصبريثث ُرآلإمنن^٠١ثثتنهثنيطمه ولتِ أؤ 
فإذانهلفة من الله حلمه بعدما الإنسان حال من التعجيب هو المقصود 

لربهخصما كان أن عاليه نعمته جراء فكان ، له معاند لربه مخاصم هو 
٠له خصومته مفلهزا 

هوفإذا نهلفة من خالقه ريه أن وذلك الخالق قدرة بيان المقصود ت وقيل 
نمه.في عما مبين ولدد حجة ذو مخاصم ناطق 

ترىلا تقبيحا البعث إنكارهم وحل عز اض قح ٠٠)الكشاف( في حاء 
جحودفي ؤإفراطه الإنسان كفر تمادى على وأدل ، وأبلغ منه أعجب 
حيث، القحة في وتغلغله الخسة في وتوغله ، الأيادي وعقوق المنعم 

النطفةوهو ' وأمهنه شيء أخس هو منه خلقه الذي عنمره بان قررْ 
ودناءةأصله مهانة على مثله يتصدى بان حاله من عجب ثم . . المدرة. 

.. الجبار. لخخاًمة أوله 

مهيناماء كان هوبعدما اهمحصبمي،رباهفإذا قوله! معنى وقيل 
٠١قمح ه نفق عما معرب مبين الحمام عل ثائر منلليق مميز رجل 

ؤهإدام_حبجربمهأىت تعالى قوله  ٠٠ت العاني( )روح فى وجاء 

بمظرشراينهمم/اغ0.)١( 
مأ/أا<ه_ه\،ه.الكشاف )٢( 



"لمح؛الأإفيءقصصأ م  ٣٦٦
.. . ذلك في متجام ءلاهر )مبين( ، الباطل والجدال الخصوئ في مبالغ 

بعدماهو فإذا ت يقه حمبمير هو قادا ؤ I تعالى قوله معنى وقيل؛ 
شعما معرب مبين الخصام على قادر منطبق مميز رجل مهينا ماء كان 

فصبحا؛ضميره 

آلالذي الوصف يقه ير هوحمبمقادا ءؤ ت المحيعل( )البحر فى وحاء 
كانبعدما هو فإذا أي الخصام، معه يتأتى الذي والإدراك المتين من إليه 

مه<افي عما معرب مبين الخصام على قادر منهليق مميز رجل نهلفة 
مننهلفة من ريه خلقه يعدما فالإنسان ، مقصودان مرادان والمعنيان 

ألهة.دونه من يتخذ له مخاصم هو إذا رجلا وسواه مهين ماء 
عاقلاائا إنالطفة من جعل بان خالقه قدرة إلى الإنسان ينفلر أولا 

حجته؟عن مبينا مخاصما ناطما 

عليهتنكر فهي ، والتحجيب الإنكار على الدالة بالهمزة تبدأ الأية إن 
الإحسانيقابل أن وذلك ، حاله من وتحجب ربه من وموقفه فحله 

.وتعجيب فهوإنكار ، بالجحود والنعمة ، بالإساءة 

تأيئا وقيل مقدر، كلام على عطف إنها فيها قيل ام بالواو جاء ثم 
،ذكرنا أن سبق كما الوقؤع وكثرة ؛المشاهد الاستدلال بها المقصود إن 

أدعأماأيددآ عمأت نما لهم ثكا أيا يغإ أق ءؤ قوله! على عتلف هي ت وقيل 

بضميرجاء أنه مع ألإثنه ير أق ؤ فقال; )الإنسان( ذكر ثم 
فيالأستدلأل أن وذلك ، ه لهم .تقآ أيايئ آه ؤ فقال: قبلها الغاJبين 

روحالعانيمأ/ّآه_؛ه)١( 
اوحط7/دإآالبحر )٢( 



٣٦٧ ٠٠يس سورة 

ينظرأن الأولى فكان خري، كل على حجة وهو إنسان كل يخص الأية هذ0 
الأن.هو وماذا أصله في وينظر حلقها وفى فيها ويتأمل ه نففي 

الأيةفهذ0 ، الناس من مجموعة على كلام فهو ؤأولةِمغأه ؛ قوله أما 
ي:الكبير(: )التمر في حاء وأثمل. أعم 

سالمتخذون اض عبادة التاركون المنكرون الكافرون معناه ه عملتاأدينإ 
'•تعالى فقوله هدا وعلى • لهم الأنعام حلق يروا أولم ، آلهةدونه 

الإنسانحنس ْع لأنه تقأه، ؤأولتِ قوله: من أعم كلام آلإثنه ير 
وأكملأثمل الأنفس دليل أن ذلك سب فنقول: منهم، جمع مع وهو 
ولكنغيبها عند وحلقها الأنعام عن يغفل قد الإنسان فإن وألزم، وأتم 

عنغاب إن فقال! ، يكون وأينما يكون ما متى ه نفْع هو يغفل لا 
سحلقناه أنا ير أولم باله؟ فما مه نقعن يغيب لا فهو وحلقه الحيوان 

١نعمة؟اا أتم وهو نهلفة 
والواووالتعجب، للانكار ررالهمزة العاني(: )روح فى وحاء 

تعالى:قوله فى مر كما للمعهلوف تتبعة مهى مقل.رة جملة على للحتلف 
سحلقتاه أنا يعلم ولم الإنسان يتفكر ألم أي: إلخ، . .ه.ييأ ولن أؤ 

وتمهيداالمسابق للتكير تاكيدا أعيدت الجملة تلك عين هي أو نطفة، 
بخالقيتعلق بما علمهم عين النكر أن لما بالإنكار منه أحق هو ما لإنكار 

٠٠ مهم. أنق
المابق^ مغأ ءؤأولتِ على العطف أن إلى الأحلة بعض كلام ويشير 

حلقما ان للأنحلق تعالى فإنه المعكيس، على منهما كل ابمناء والجامع 
ليكونقن.رة نطفة س سحانه وحلقه والعم، المنعم وجحد فكفر ليشكر، 

لأنالضمير مورد )الإنسان( ؤإيراد ١ وخاصم وتكبر فتلغى متذللا منقادا 

اشسراهممآ/مه.;١( 



ءئسأئم  ٣٦٨
.، ل ا؛ ان هوإنحث من بأحواله متعلق الإنكار مدار 

الفاعلليبين ه نفالمعظم صمير إلى الخلق بإصناد )خلقناْ( ت وقال 
.وتففاله ؤإنعامه وقدرته 

الحلأ؛قبقدرة ويدكره ، بأصله الإنسان ليذكر نهلفة( )من • وقال 
فيتaلامننامحلما عاقلا ائا إنمنها وجعل الهلفة هدْ تعهد وكيف ، العليم 

لخالقه.

فيهو فإذا أي: التعقيب، على الدالة بالماء فجاء )فإذا( قال: ثم 
إحسانفكان ، أيصاالسبب تفيد والفاء لربه. حمم مباشرة ذلك عقب 
شيءوأبعد شيء أعجب وهدا له. وخصومته كفره في مسا كان إليه حالقه 

سبتاالإحسان يكون أن المفروض إذ والعادات، المعاملات مألوف عن 
والجميل.بالقفل والاعتراف الشكر إلى 

به.وكفره عليه المنعم لخصومة سببا إليه الإحسان فكان الإنسان أما 
والسبب.التعقيب معنيي بين فجمع؛الفاء 

مفاجئهدا موقفه أن على للدلالة المفاجأة على الدالة )إذا( _ ؛وجاء 
•إليه أحن من مع هذا يفعل أن متوقع غير وهو 

المفاجأأتمن فانه اممه، قدرة باغ على الأية تدل أحرى جهة ومن 
مدافعابالحجة ناطما مخاصما عاقلا ائا إنالنطفة هذه تصبح أن العجيبة 

•وجه كل من مفاجأة فهي ، ضميرهفي عما مبيئا ه نفعن 
لأنرالخصيم( واختار الخصومة. في المبالغ هو و)الخصيم( 

والعقلالنهلق على بذلك فدد ، ذلك، في ويباغ غيره يخاصم من الخصيم 
بالحجة.والقيام 

. ٥٣المعاني"آآ/روح )١( 



٣٦٩ ٠٠سورةداس 

يريدوما لخمومته المفلهر ه نففي عما المفصح هو و)السن( 
وأبلغ، التطفة وهي الإنسان حلق طور في ثيء أصعقا فيكر ، إظهاره 

الخصم.وهو فيه ثيء 
فيالأمر هذا يبوت أي ، الثبوُتا على للدلالة اسمية بالجملة وحاء 
الإنسان.

الخصمذكر وإنما ، ناطق أي رر)حصم( ! الكبير( )التفسير في حاء 
كلامهيبين لا ه نفمع الماطق فإن الماطق أحوال أعلى لأنه ازطق مكان 
حممايكن لم إذا غيره ْع والتكلم ، غيره ْع يتكلم وهو يييته مثلما 

حصمه.مع كلامه كان إذا يجتهد مثلما يجتهد ولا يبين لا 
عندالعاهل لأن الإبانة واختار ، عمله قوة إلى إثارة )مبين( وقوله؛ 

إثارةه مملمة من ؤ تعالى! فقوله . . عدمه. عند منه درحة أعلى الإفهام 
أعلىإلى إشارة ه مجثث حصير ؤ وقوله! ، عليه كان ما أدنى إلى 

آ.١ عليه® حصل ما 
أيه حبيثر هر مإدا ؤ تعالى• رروقوله المعاني(! )روح في وحاء 

الباطل.والجدال الخصومة في مبالغ 
داخلالمنفية الجملة على عتلفج ، ذلك فى متجاهر ظاهر ! )مبين( 

أخسمن خلقناه أنا ير أولم قتل! كأنه ، والتعجيب الإنكار حيز في 
شهادةفهلرته مبدأ بصحته يشهد أمر فى خصومتنا ففاحا وأمهنها الأشياء 

الخصومةفي استقراره على للدلالة الاسمية الجملة ؤإيراد ، بينة 
عليها.واستمراره 

علىالفجائية ؤإذا بالفاء الإنكار تعقيب أن الخفاحية الحواشي وفي 

>A/Yn^iالشتر 



سث,في٠  ٣٧٠
والخصمم، الجنس الإنان والمراد ، للتعجيب مقو خلافه يقتضي ما 

.. . مهللما للعث المنكر الكافر هو إنما 

كانيعدما هو فإذا ؤداداهوحم>ب>ينهI 1 تعالى قوله ٌّْكا وقتل 
صميرهفي عما معرب مسن الخصام على قادر مطيق مميز رجل مهينا ماء 

ناؤلرانوالمفاجأْ والتعقيب )خالقناْ( على محهلوف حينئذ فهو ، فصيح 
،.١١حالقه« إلى 

ارتبامحلأحن الايات من بعدها وما قبلها بما مرتبطة الأية هذه إن 
•وأبلغه 

قلهمءالهث ُاثث دون ثن وآقندمحأ ؤ تعالى؛ بقوله مربملة فهي 
لخالقهم.ءلاهر٥ خصومة هذه و، 

إذاأنه وذلك ه يعلنؤق وما مميرث ما يعلم ءئا ؤ • تعالى بقوله ومربهلة 
يعلمأنه شك فلا ، رجلا سواه حتى وأنشأه طفة من الإنسان خلق افه كان 
يعلن•وما بمر ما كل 

ضآبكزمهمامن ، 3١٥خلمه, ثاتلاونى ؤ بقوله؛ بقلة مر وهي 
١^^٠^ن ، ه عيئِ حلق أول أشأدآ ئ ألنمحقا ؤ تنأ، ربمار 

منأيمر الإعادة لأن ، الأخرة فى إعادته على أقدر طفة من خلقه 
الابتداء.

تىرمي؛ؤ.هو ؤ
الأيات.هن>0 تفسير مهللع في أوردناه ما هو المثل 

ررحاوعانى"آمآ/"أه_؛ه.)١( 
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لكنلو فانه ؛ والاحتجاج التذكير لطيف من ->المهره وئى رؤ • وقوله 
•يعجب ولم يأل لم ذاكزا 

قلؤ I فقال ملزمة ظاهرة يحجة أجاب بل التذكير بهذا يلف ولم 
عنغنية حجة وهي ، عليره حلق خ؛ وظن أؤل أيتثاها محيتا'أقوئ 

•الإلزام حمث من التعلثق 
ذلكاقتضى ه ظق 1ُتلإ؛ ءؤ قال: فلما )عالم(، مبالغ و)ءليم( 

العالم.في المبالغة 
ليسمستمر ذكر بما تعالى علمه أن على للتنبيه الاسمية إلى رروالعدول 

.كإنشائهسآت«لا،

هعيه دم ؤمحكنا ؤ آخر: موطن في قال ولكنه تقول: وقد 
أنمع )عليم( يقل: ولم شيء( )كل مع )عالمين( فقال: ، [ ٨١]الأنبياء: 

ذاك؟فلم ، كلمة)خلق( من أعم كلمة)شيء( 
وأحواله،العلم صفات، بكل ه نفوصم، سبحانه الله إن فنقول: 

،والنجيل الحدوث على الدال بالفعل أي )يعلم( بانه ه نففوصف 
أبت،وهو الغيب( )عالم نحو الفاعل باسم أي بأنه)عالم( شه ووصف 

لفهفجمع وعلام؛البالغة، عليم بأنه نفه ووصف ، وأدوم الفعل من 
مكانه.في أولففل وصف، كل يضع أنه إلا وأحواله، العلم صفات كل 

تتعالى قوله فيه ورد الذي السياق إلى رجعنا ولو 
العبيرهذا أن ذللث، سياقه، في الأمثل هو العبير هذا أن لرأينا عمحسه 

فييحكمان إذ وسليمان داود ألة موُي، جدا حاصة مسألة محباق في وقع 
فقال:لمليمان الريح وتخير الدرؤع صنعة داود وتعليم ، الحرا-ث١ 

٥٥/YTالمعاني روح ]١( 
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سةلأؤ وًكنا دنعئ1ا أش ( ^jfJِإئ أميهآ هرى عاصك ذثسآلئ ؤؤ 

بماوالشمول العموم حيث من يقاس ولا الخاص أحص س وهدا 
وغيرهاوالأرض السماوات وحلق الإنسان خلق ص )يس( آيات في ذكره 

وذراتالخلق بكل العلم يثمل وذلك جديد، س وبعثهم الموتى ؤإحياء 
•أجزائهم من تفرق وما ترابهم 

فيه.ورد ما ورعالمين( ، فيه ورد ما رعاليم( فناسب 
ءاي

منهمفدثة^دآأسم لءمر(آشنر'ألأحصريائل لذيجمث( ١ؤ 
استبعدالكافر أن ذلك ، ارتباحل ألهلف قبلها بما الأية هدم ارتبامحل إن 

والعجبالاستبعاد إلى أدعى أمر إلى نظره فلقت ، الموت بعد الإحياء 
تبعدم أمر وهو ، منه يوقدون نارا الأحمر الشجر س لهم جعل أن وهو 

فىصتيعد هو ما على قدرته فذكر ، النار تهلفئ الماء لأن ، المألوف فى 
ويألفونه.يعرفونه مما تفكيرهم 

فيذلك يكون ما أفلهر أنه إلا ، الشجر عموم هنا بالشجر والمقصود 
هاتينمن شجرة كل من كالمسواك قفميب فيوحد والعقار شجرتي 

وهوالنار فتنقدح ماء يقعلر وهو الحفار على المرخ فيحق الشجرتين 
•الذهن فى وأبعده شيء أعجب وهو ، الوقود فى ويستعملونه يعرفونه ما 

الشجرس النار انقداح خلقه بدائع س ذكر ررثم ت )الكشاف( في حاء 
بهاتوري المح، الزناد وهي به وانعلفائها الماء المار مضادة مع الأخضر 
نارشجر كل )في أمثالهم وفي والحفار. المرخ ص وأكثرها الأعراب 

الممواكينمثل غصنين منهما الرجل يقطع ، والعقار( المنخ واستنجد 
العقارعلى ذكر وهو المرخ فيحق الماء منهما يقعلر خضراوان وهما 
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اض((اذن النار فتنقدح أنش وهي 
منالإنسان حلق من أغرب هو ما ررذكر ! المحيط( )البحر في وحاء 

الناراقتداح وهو ، شيء أبلع وذلك ، صده من الثيء إبراز وهو ، النطفة 
مماحرجت ذلك ومع النار يهلفئ الماء أن ترى ألا ، الأخضر الشجر من 

أى.الاء« على هومشتمل 
بالاسم؛)موقدون( ت يقل ولم بالفعل تهرؤده أثر ؤوقال: 

الحدوث.على يدل بما فجاء الحاجة، عند يفعلونه مما هدا لأن 

ؤبمودق يئلمهم بمر< أن هق ر بقي ؤألأيض اكمنو؛ت الخٍيى-ْليى ؤليس أؤ 

تعجبمهو بما امتدل ثم ، نهلفةمن الإنسان بخالق بالامتدلأل بدأ 
حلقإلى ترقى نم ، الأخضر الشجر من المار اتقاد وهو حولهم مما 

مبدأللإنسان ذكر أنه ذلك وأعجب؛ أعفلم وهو والأرض الماوات 
الأخضر،الشجر وهو منه تخرج أصلا للنار وذكر ، المهلفةوهو منه خلقه 

فإنوأءجس_ا أعفلم وهدا منه. خلقهما شيئا والأرض ماوات لليدكر ولم 
داعيفلا هدا وعلى ، القدرةعلى وأدل أعجب الحض العدم من الخلق 

وإعادتهاجمعها ؤإن ، موجودةأجزاءهم فإن الموت بحد البعث لأستبعاد 
الماواتخلق وهو ابتداء وجود ولا مادة له ليس شيء خلق من أيسر 

والأرض•
محبم-رءقأنبمأيىظهرهؤ ئمقال: 

الكثاف'ا/ههه.)١( 

؛A/U_ITالحر )٢( 
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أعجبهو ما على قادر أته على ليدل وذلك يعيدهم( أن )على يقل؛ ولم 
كمامتفرقة أحزاء ولا نملف غير من هؤلاء أمثال آخر حلما ينس أن وهو 
.شيء غير من ابتداء والأرض السماوات حلق 

الإعادة.من وأعسر الخلق ني أبعد هو ما فدكر 
حلقمن وأغرب أبيع هو ما ذكر ررثم ت المحيط( راليحر في حاء 
العفليمةالمخلوقات هذ0 إنشاء وهو الموتى إعادة ومن نعلفة من الإنسان 

الثثؤتخأى \ؤى ؤأولنتل فقال: الوجود إلى العدم صرف من الغربجة 
.٢١^لآزصشريخأنعذثيثه« 

للعطفوالواو والنفي، للانكار ررالهمزة المعاني(: )روح في وجاء 
الذيوليس ، مرةأول أنشأها الذي أليس أي: المقام، يقتضيه مقدر على 

والأرضالسماوات خلق الذي وليس ، ناراالأخضر الشجر من لكم جعل 
الصغرفي ه يصن تأق أن عق منير ؤ شأنهما وعظم جرمهما كر ْع 

أى.إليهما١٠ بة بالموالحقارة 

سبحانه:له صفتين ههنا ذكر لقد 

ؤنم.1م.ثإي: JUjكلها ;المخلوقات الطم ْفت الأولى: 
Aif

العليم.الخلاق أنه فذكر الخلق، صفة والأخرى: 
عليمأنه إلى إشارة عليم خلق إكل أنه ذكر اuلية العفنام ذكر لما فانه 

وأين، ذراتهذب وأين مخلوق، كل عن شيء كل يعلم ، شيء بكل 
خلقه.من يسير يسير جزء إلا العفلام ذرات وما ، ملى، أماكن في استقرت 

TiA/Uالبحرابل )١( 
روحىني^إأ0.)٢( 
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منآلة جزئيات ما إنسان يعلم فقد ، كافثا وحده العلم يكون لا قد ثم 
أبلغعلى الخلق صفة فذكر ، تركيبها يستهلح لا ولكنه وأماكنها الألأت 

الخلاقوهو ، علتم حلق بكل فهو • العليزه وهوآ-لمقى ؤ •' فقال حال 
'الُليم 

فييشاركه لئلا عليم( )حلاق I يقل ولم ، ؤآ-لئقىالعليزه ت وقال 
الخلقمعاني أحد على حالما يكون قد الإنسان فان ، أحد الوصفين هدين 
سيدنالسان علئ تعار قال كما علتم بأنه يوصف وقد )التقدير( وهو 

٠t٥٥ؤإل-حفيذلعليهمهلدوسفت ت اللام عليه يوٌش 
الدالةواللام بالألف فجاء ، اممه غير العليم بالحلاق يوصف لا ولكن 

.الصفتين هاتين فى والكمال القصر على 

والخلق.العلم في الاتصاف كمال به ما فذكر 

ؤهوؤ ت فقال سابقة آية في عليم بانه ه نفوصف ولكنه ت تقول وقد 
الوصف؟يعرف ولم 

فإنه، اممه لغير يكون لا ذلك أن علم حلقه ؤت قال لما فنقول؛ 
اض.غير حلق يكل عليما يكون لا 

تقال والأرض السماوات وحلق نهلفة من الإنسان حلق ذكر لما إنه نم 
.والإيجاد الخلق في واستمراره حلقه كثرة على للدلالة )الخلاق( 

إنوالإيجاد الخلق فان ، جمع أحس هنا والعلم الخلق بتن والجمع 
يكونوقد عبثا يكونان قد لأنهما ؛ فيهما حير فلا علم عن يكونا لم 

.نفعهما من أكبر صررهما 

مومحلنالمومحلن لأن ؛ المؤكدة الزائدة بالباء فجاء )بقادر( وقال! 
ؤإعادتهم.مثلهم حلق على قدرته يؤكد بما فجاء ، إنكار 



آديمح'الأإفيسزصصا ٠  ٣٧٦
،ه أنفر آ-لدقق ؤهو ؤ بقوله؛ ههنا الأية حتم لقال • تقول وقد 
،[٣٩]ضلت!قره ّيىِ َغ، هل إيم ؤ • بقوله به ثبته ْوًلن ؛ي، وحتمها 

وإمحرءسآلتمنؤزت *حلف أثمى أثث أة مؤأ أؤؤ ؤ )الأحقاف(ت فى قوله وذلك، 
هص ثمح،ئ َلإ، عل، إثم بق ظ مح، آن عك قدر محتيأ يى ولم 

،فالمذاك؟.]الأحماف:مآ[

وذللئ،، التعبير مغايره يقتضى المومحلنين بين اختلافا ثمة إن فنقول! 
يهوؤ ت قوله ف\ب شدرعقأن ؤ أنهقالءيآية)يس(ت 

آقنقأشر<.
قوله؛فناسي، ه ^ '١١٣تبمنى أن عق بمنير ؤ ت الأحقاف آية في وقال 

ؤبمةل،َلإ،محثدئبم
ءأيألإ- 

آؤلزؤ قوله؛ وهو الماصي في خلق ما الايات من مبق فيما ذكر لقد 
ءؤالزىجمللمننآشأصرت وقوله ه، يهلفق من .ئقإ؛ه أناآلإمنن ُر 

شدرعقأنالثمتؤزي،ؤإلأيض ؤأوليسهميىِحلل وقوله• آ'لأحثردارله، 
._،S^

والحالالماضي في ، وقت، كل فى تحد لا التي قدرته ذكر وهنا 
ءزؤإنأآأتيإدآألأدفقال; ١^؛ قد أمر ذلك آن يظن لئلا ؛ والأستقبال 

،)كن( له: قال ثسئا أراد إذا أنه فدكر ، يأنبموث،لإكنئؤث4 
سبحانه.أراد وكما أمر كما فيكون 

علىللدلالة يكون( )ثم يقل: ولم )فيكون( فقال: يالفاء وحاء 
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أومهلة.تراخ ذلك في وليس أمر كما مباشرة أرائه ما يكون وأنه التعقيب، 
هه - ٠

وإبيتيو0.هشء إل ؤ
كلعن — العالية ذاته يعي وهو — الملك بيده من سبحانه اممه ئره 

شيءكل ملكوت بيده والذي المقتدر الخالق هذا أن حالقه ليعلم ؛ نقص 
وقد، غشوما ظالما المقتدر المالك يكون فقد . نقتس كل عن متره هو 

بقوله؛ذلك كل عن ه نفاممه ذزْ نقص، صمات فيه تكون 
'الذي.بدبملك_تكلس(ءه 

العزمع الملك ؛معنى يكون وهو ، ، اللكل في مبالغة والملكوت 
الملك.في ليس ما مبالغة ففيه ، الملك مجرد وليس والسلهلان 

،وعقلته ملطانه وملكوته؛ اممه اروملك الحرب(؛ )لسان فى حاء 
الملكوهو . . وملكه. وسلطانه عزه أي؛ ، العراق ملكوت ولفلان 

ُالز'"'•
فيمبالغة لفغل العرب كلام في رروالخلكوت ؛ القدير( رفتح في وجاء 

مالكيةبيده الذي بحان فقال؛ كأنه ، والرحموت كالجبروت الملك 
الكلية((ص.الأش؛اء 

ذكربعدما فانه ، السبب على للدلالة )فسبحان( قوله؛ في بالفاء وحاء 
وقدرتهوالأرض السماوات في حلقه وعفليم حلقه على النعم من أولأْ ما 

.شيء كل ملكوت بيده الذي الخالق تنزيه ذلك استدعى ، تحد لا اذي 

.٥٧/٢٣،روحاسبى١١٢/٢٦اشيرامح)١( 
.٣٨٢;١٢نانالرب)ملك( )٢( 
.٣٧٣/٤ذحالقاJير)٣( 
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فيالمتصرف المالك أنه على ليدل ه ّيىم َم، تإكست ؤ.ُيزمحء • وقال 
يتصرفكل وتركهم الخلق خلق أنه ءلان يقلن ولئلا ، يشاء كما ملاكه 

ثدهءؤ فقال: مشيثة ولا حكم ولا محيرة عاليه للة ليس غاربه على وحبله 
مشيئتهبموجب فيه والتصرف سيء كل مالك ررهو ٠ أي ه ثيء َؤ ملكين، 

١ومحقاياحكمته،، 

لإفادةه ثيء َؤ ؤ المبتدأ على الخبر وهو )بيده( وهدم 
نميبفيه لاخر ليس حصرا هو بيد٥ ء مي كل ملكوت فإن القصر، 

•صفر يدم غير يد كل فان ، شيء بيده ولا 

فيالتصرف من ذكرْ ما أن على ليدل ه مبمؤف محال: ثم 
كماالآخرْ في الملكوت بيده ؤإنما ، الدنيا في مقصونا ليس الملكوت 

والمصير.الخر->ع إليه وأنه ، الدنيا في 
علىللدلالة الفعل على والمجرور الجار فقدم ؛ؤولكهمبمون4 ت وقال 

■غيره إلى لا حصرا إليه الرحؤع أن 
^زاكىيمهءظءتلإسءهميهالمعاني(: )روح في حاء 

شانه.عز شأنه في قالوا عما وتعجيب تعالى، به وصفوه مما وحل عر له 
سببقيل ما لأن سببية، أو بحان، فذلك علم إذا أي جزائية، والفاء 

سبحانه.لتنزيهه 

الملكفهو والرهبوت، كالرحموت الملك في مبالغة والملكوت 
مالكاتعالى كونه أن إلى إيماء حيزه في بما )سبحان( تعليق وفي التام، 
أيصاالملكوت ر وف، بيح للتمقتفى شيء كل على هادرا كله لدلك 
.. والغيب. الأمر بعالم 

. on'\/Yالكشاف ;١( 
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ووعيدللمقربين وعد هدا تعالى، غيره إلى لا ه بجمودآ زه ۶
.والمشركن® للمؤمنين عام فالخطاب ، للمنكرين 

َكلملكت ايدْء ؤ • فقوله ، والحشر التوحيد الأية هذه في قرر لقد 
إثباتؤؤوإكهمبمود،يم وقوله! ، له شريك لا واحد أنه على يدل سء^ 
•للحمر 

كلها.الإيمان أركان السورة هال.ه في ذكر لقد 
ثنييؤ قوله! من السورة يه بدأت ما وهو وتوحيده بالله الإيمان فذكر 

ؤأسدْءتإءت ى ادنمثبمى ؤ قوله! من به انتهت وما ، الاحي،,ه ألعغز 

اممهبرسول يؤمن حتى بهم الإيمان يتم لا وأنه بالرمل الإيمان وذكر 
ماايبساد عل ثحننأ ءؤ وقوله! ، وهذه لن إقث ؤ قوله! ذلك وه 

نعدما ؤثدا ونوله؛ ، يه، إلا ر؛ثول تن بايهر 

فقال!تنزيله أنه وذكر به فأقم القرآن وهو كتبه يد بالإيمان وذكر 
•• • أ'محانآلهب■• وؤ 

نىإيك ؤ قال! لما فإنه ، وصريحا إثارة بالملائكة الإيمان وذكر 
آلعخزئيل ؤ قال! ولما ، الرسالة أبلغه من ثمة أن على دل 

به.تنزل من هناك أن على ل ت. الزحته 
ألسمنجندتيق ين بمدمء ين ؤني، آرياعك وآ ه ؤ قوله: هو والتصريح 

ةاَقئامحلأة.

.٥٧روحانماني٣٢;)١( 



اديث؛الأا,في٠  ٣٨٠
كررما وهو ، اليوم ذلك في الخلق وجراء الأحر بالنوم الإيمان وذكر 

■السور0 فى يكره 

وقوله:ه لا ههم أَكلمؤأ ؤ آلمود حق كد ؤ • بقوله القدر وذكر 
•ه نم ؤالماً أتيي ّيى؛ ه ؤ 

نومن)أن I الحديث في وردت التي الإيمان أركان السورة فاستوفت 
وشرم(.خيره وبالقدر الأحر وباليوم ورسله وكتبه وملأكته بالله 

فيهاليس السورة هده بأن يقال أن ا١ويمكن I الكبير( ير )النففي جاء 
•البراهين بأقوى الثلاثة الأصول تقرير إلا 

قدمهما ودليلها ه، قثببجأ ثى إثك ؤ بقوله! الرسالة بيان فابتداوها 
لننزرمماه،ؤ I بقوله عنها أحرم وما ، ه للئكي ؤألقنءان ؤ • بقوله علتها 

؟أهدهء ١لدى ءؤمنصن بقوله! والحشر الوحدانية بيان وانمهاوها 
،الحشر إلى إشارة •' وقوله ، التوحيد إلى إثارة ه ي 

وثوابه((ودلائله الثلاثة الأصول هده إلا السورة هذه في وليس 
ارتبامحل!بأجمل بأولها السورة آخر ارتثهل لقد 

قجبءا.لهه 'اش يؤن ين همامحدثا ؤ إ تعالى قوله ارتبمل فقد -  ١
هيذى حممسر هر قادا دْلفة ين .ظقنأه أناآلامنن ُر آولتِ . . . يم>رؤءك^> 

آَكهم؟مءق ألمرل لثدحق ؤ قوله! وهو المعاندين في ورة الأول في ورد بما 
^ظمأزفيممحألأهع،ه•وقوله؛ ، دهملأ.خعثه 

ه.نفوالمجتمع أشهم الأثخاصى على الكلام وكأن 
المورة!أواخر فى تعالى قوله فى الموت بعد الحياة ذكر وارتثهل — ٢ 

محنتا'آرئهل رميئل. نئ بمي'النلم ئن هاد قمه, وئئ تثلأ ئتا بمتت حمؤ 

الضر)١( 



١٣٨ ۶^٠ يبس سورة 

آلموؤنس>اؤبمفتبثم إنامحن ؤ ت السورة أول فى بقوله مرنه أؤل آيث—أث 
ناهثءإ4.

تالسورة أواخر فى تعالى قوله فى والغفلة النيان ذكر وارتبهل - ٣ 
يهمءادآؤبمم أنذر ة وا ؤ.لثنذر ت بقوله ه •كمه, ومي ٠؛؛^! لتا بم/يا وؤ 

عنفؤ0ه.
عنغافلون هم كما هو خالقه عن غفل فالأول غافل، فلكلهما 

عنوالغفلة القس، عن الغفلة العفلميينI العقلتين فجمع الإنذار• 
الرالة.

إثكؤ ت فقال الرسل حاتم وذكر الخاتمة الرسالة بذكر السورة ابتدأ - ٤ 
*ُعلصمثطمستقيوه لمنآلمرسل؛ن
•رللمحُتبممبمه ؤؤ * فقال وانتهائها الدنيا بختام وختمها 

فيفقال المرسل إلى بالرحؤع وانتهت ؛الإرسال ورة البدأت لقد 
•ؤ • الختام في وقال ؤ • الأول 

ئسنمحننءؤ ت ربنا قال كما ونقول ، الكلام هدا قائل سبحانه اض فجل 

ه. ه 





لصمن

أكنؤ لجهن قهمة هدى آلكر. ^ ٠٢ءاتنت خك و لتَ اؤ 
ينهميدي؛ن عك آمحتك ْ بجبجرث هم أ*لآتي ؤمم ١^٠ ءجئ< ؛-^؟ ٥١١ضمو0 

^ه،لإاممم0ه

ذلكييتا وقد ، السور من عدد ثان المقهلخة الأحرف السورة بدأت 
فيه.القول نعيد فلا القرآني( )التعبير كتابنا فى 

١^إلى يثر ولم الآد1ت إلى شار أ ؤ
معيةالللايات ذكر من السورة فى تردد لما وذلك ، البقرة مسورة فى كما 

لتِع نإداككءثؤءاضاوك ؤ تعالى؛ قوله ْثل من والكونية 

معية.الالأيات من وهده 
وإلقاء، عمد بغير السماوات خلق ذكرها الش الكونية الأيأت ومن 
الثمسوتسخير البات، ؤإخراج الماء ؤإنزال الأرض، في الرواسي 
ؤ،عمي آثمنك أف ئد أز ؤ قوله؛ مثل من الأيات من ذلك وغير والقمر، 



٣٨٤  w؛محي'امح

ميِي 

•ه و كمحم بت■ جثا ألأم بمءلحُثامحّآ وما ؤ وقوله• 
منيكون أن يحتمل والحكيم ، )حكيم( بأنه الكتاب ووصف 

أي!، الءحكمل٢،  ٧٢٠يكون أن ويحتمل ، ، أ حكمة ذو هو ت أي ؛ الحكمة 
وأرياؤ • تمال قال كما ، عليه ومهيمن الكتب من غيره على حاكم كتاب 
؟ا<عقه ومهتسا الخككب ين يدني نهمي .لما ٠منثا آلؤ آنكثب إلك 

[.٤٨]اناندة: 

قالكما ، )محكم( أي ، مفعولل٣، يمض فعيلأ يكون أن ويحتمل 
•١[ ت،،ود: ^يمص1ثينمحءمحثمه ت تحار 

،غيره على وحاكم ، حكمة ذو فهو ، كلهامرادة المعاني وهذه 
•ومحكم 

ربناوصف وقد ، حكيم قاطه أن حكيم بانه الكتاب وصف ومقتضى 
العنينؤبمو ؤ ت فقال حكيم بأنه موضع من أكثر في السورة في نفسه 

آلمحكنوإهوقال:

للمحنين،ورحمة هدى وبانه حكيم بانه ههنا الكتاب وصف 
ؤذلكالبقرة فى قال ففد للمتقين، هل.ى بأنه البقرة سورة في ووصفه 

Iهنا وصفه فقد 

.اكمراهمه/0اا)١( 

. Y٦٦/١ المعاني روح ، ٤ ٨ ٢ / ١ ١ العزيز الكتاب نفتر الوجنن؛ي و الم بمُلّ ، ٢١
. ٦٦\/ ١ المعاني روح ينفلر )٣( 



٣٨٥لقمان سورة 

•ءيالحكسم ١
.ورحمة هدى وأنه —٢ 

 ٣ —■

تالبقرة في وقال 
فيه.ريب لا — ١ 

^-هدى.

ّا-لالمتض.

حكيم.بأنه يصفه ولم 
منالسورة في ورد لما مناب فهو )لقمان( في يالحكيم وصفه أما 

،الحكمة من الوصية في ذكر وما ه، ؤوإ!أتإو قوله؛ نحو 
ؤإةقمث-ثكثه•ت وقوله 

يجواثآت تعار لقوله متاب فهو البقرة في ه مه ؤؤ'وي' فوله؛ وأما 
فال:ثم أولا، الرب عث< نفى فقد ه، علثدنا ردا تنا ي ؤ، حقب 

[٢٣]البقرة: ه نئنهء من يثورم هانوأ نيئا عل ريا معا ريب ؤ حئنم ؤوإ0 
الريب•دواعي فأبطل 

ؤئئىممق^نه•ت المقرة في وقال 
فيذكر ما عر الرحمة فزاد ه ^^نتن ثنته هدى ؤ : ههناوفال 

لقمانفي وقال ، )للمتقين( ت البقرة في قال أنه وذلك ، البقرة
الذيفهو المحن أما ، هنفيحففل الذي هو والمنقي ، )للمحنين( 

تعارتقال هو• عليه ذلك فلايقتصر غيره ؤإر ه نفإر بممحن 
ؤوألو؛إدتيت وقال [، ٧٧]القصص: ه لقك أممه نمن يطئآ 

jrr:،١٨١]



آمحُآمحءفاسصا ٠  ٣٨٦
خاصة.للنفس فإنها القوى بخلاف القس، على يقتصر لا فالإحان 

رحمهمالاحرين رحموا فلما الرحمة، من الاحرين إلى والإحسان 
زادالأخرين وإلى أنفسهم إلى أحنوا بأن الوصف ش زادوا فكما ، اممه 
الهدى.على الرحمة لهم اض 

فيللمحسنين الجزاء في زاد اممه أن أخرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
لهمزاد فكما ، [ ٢٦يونس: ت أحنؤإالسئوزبادءُه لؤي؛ ه ؤ فقال! الأ'خره 

•الدنيا في لهم زاد الاحرة في 

هدىؤ •' فقوله السورة، في ورد ّ مناسب تعبير كل إن ثم 
هاقزأمثزأ زل سأوأ لم تعالى:'ؤ؛ن لقوله مناسب القرة في ؤثؤإه 

فقالالريب دواعي إدهلال على تعقيبا وارد هذا أن الهلريف ومن • آقانه 
■تلدائاذوايثورزمننفلهءوأدعو؟،قهدآءئمتنإنحقنمؤاريِ_امنارداعك وؤ 

وم_دهاةدم_أآثار'آلؤ، معزأ ؤأن سأوأ ثم اذئمإنَقئرخدقن.؛ن دون 
.[ .٤٢ ٢٣]١^٠-: ^^بماع1بمتِصئه 

الالكثج، ذللث، ؤ فقال الريب نفى بعد أيصا السورة أول فى ءوورد 
السورة!أول فى فقال بديحة منامحبة وهى للتنفسه هدى هه يمحب 

•ؤ ثم: وقال ، ثنثمهب مم ؤ
محورةفي ورد ّ الخامحب فهو ؤلاته هدى ؤ قوله: أما 

والإحسان.والرحمة الهدى حو السورة في شاع فقد لقمان، 

٠المستقيم السبيل وهدايته لابنه لقمان ال إرسالهدى هر ٠^١١ فمن 

هممحلاؤك ثيهم من هدى عك ؤلتك ؤ الحسنين! في تعالى قوله ومنه 
.٥[ ]_}،: الأممأمده 



٣٨٧ ٠٠لقمان سورة 

يريدإنما بل اللك ي^يلسأةبلأ.هواكى وقوله• 
.الهداية 

هدىبغبرعزه ؤ،آته بجندل من ؤيزآلثاين ؤ • قوله ذلك ومن 
تكونإنما والإنارة ، بالإنارة الكتاب وصف إلى وانظر ه . محت 

للهداية.

.يتجه أين يدري لا هوصال فإنما الظلام في يسر الذي أما 
قوله;نحو وذلك والمقلين القالين على الكير الهدى مذلاهر ومن 

ه،,;ج عز شر سبيل عن شر الحثيث لهو يثلميى من 'ألنايي ان حمؤ 
ؤوإدافلمألهأثآت وقوله ، وقوله• 

عدابإك ييمهم آيشطن لنلردكا0 ءاداءآ ؤحدئاعقه ما يبع أل مالهمأ شذأف 
يدعوهم، الضالين آياءهم اتبعوا صالون وهؤلاء ، [ ٢١]_)،; ه آلنيثر 

تعالىقال كما عير، العياب إلى يوصلهم حتى له فستجيبون الشيطان 
عكيكنب أرإغإ زبي شيلنن ًكل ؤتثح دغثرءل،ر آقه ؤ، بجندل من ينآدا^يرا وغ 

والضلالة، م_؛ا]الحج: ه آلثيثر عداب إق وعديه بجلم ثاثم أثمشملأْ 
ذفضابم-ى•

والمسموعةالكونية آياته من ذكر0 ما السورة فى الرحمة مظاهر ومن 
ه1تؤأ يميد أن آمحس 1، ؤوقؤإأ تعالى قال ، بالإنسان رحمة 

الأرض.بنا تميد لئلا بنا رحمة الرواسي ألقى فإنه [، ١٠]لقمان؛
ومصاحبتهمابالوالدين الإنسان وصية محن ذكره ما ذلك ومن 

مذلاهرمن ذلك وكل ، له ؤإرصاعها لولدها الأم حمل وذكر بالمعروف 
.الرحمة 

الظاهرةالعم باغ وإٌلآ والأرض السماوات فى ما تسخير وذكر 
ؤإسح١^؟؛( ي محما آلثمزت ؤ( ما ٣ سمر آق أف مهإ ألمِ ؤ علينا والباطنة 



آامحي|لأإفي٠  ٣٨٨
٥

غيروذكر ، بنا الرحمة أعغلم من وهذا ، •٢[ ]لقمان: ثرمحمأو،لهه 
العم.من ذلك 

ؤيؤيؤذؤ ت قوله فى الزكاة إيتاء من ذكره ما الإحسان مظاهر ومن 
إحسانذلك ومن إليهما، والإحسان بالوالدين الوصية ومنها ، أل؛هؤهه 

وتعاليمه.ؤإرشاده ابنه إلى الأب 
فندآستمسلىإلآث،ؤهومحسن وجههأ ملم ؤس ه ؤ I قوله ذلك ومن 
حلقهإلى اف إحسان مظاهر من وذكر ، [ ٢٢]لقمان: ه آمح، إيتمئق 

حلقهوما لهم والأرض السماوات في ما وتسخير العم من عليهم عدد ما 
وارتبهلتمناسبة أحمل السورة في ورد ما الأية فتابت أحالهم. من 

■اريياحل احن 

ذلكؤ ت البقرة محورة في ررقال الكبير(! ير )الففي حاء 
أحوالهفي أمر ذكر زاد ، الكتاب وصف ذكر زاد فلما )الحكيم( يمل! ولم 

•ه-دىمحشةه ؤ ت هناك وقال ، هنيىقهمه4 ؤ فقال؛ 
في)رحمة( وقوله! ، )الكتاب( قوله! مقابلة في )هدى( فقوله! 

ذيمعنى على بالحكيم الكتاب ووصف ، )الحكيم( قوله! مقابلة 
•رصا ذات أي فيء؛شةرإصسهمه ؤ تعالى! كقوله ، الحكمة 

؛)للمحسنين( : ههنا وقال ، )للمتقين( هناك: قال اكانية! المسألة 
منبه يهتدي أي )للمتقين( قال! آحر شيئا يدكر ولم هدى أنه ذكر لما لأنه 

عناد.غير من فيه ؤينفلر ، والعصب والعناد الترك يتقى 

والعتادالسرك المتقين أي )للمحنين( قال: ههتا)رحمة( زاد ولما 
الإحسان.الأ/ززكلمة 

قالكما للكمر، اكارك هو والمتقى بالإيمان، الأتي هو فالمحسن 
وش، [ ١٢٨]المحل: محسنوىه هم وأؤ؛وأ أيمإ أل'ما مع أثن إة ؤ ت تعالى 



٣٨٩,؛^٠ لقمان و|اوورة 

محسناكان الإيمان يحقيقة أتى ومن الجنة. وله متما كان الكفر حاب 
،[ ٢٦ت ]يونس ه ونمادة انسئ ثصنإ لفيي، ه ؤ I تعالى لقوله الزيادة وله 

منقرب الله رحمة لأن ؛ )للمحنين( قال: رحمة أنه ذكر لما ولأنه 
،.١١المحنى« 

الإحسانمن وهي الأتم، الوجه على أداؤها وهي الصلاة إقامة ذكر 
انمر.إلى الإحسان من الزكاةوهي وذمإيتاء القس. إلى 

ؤإلىالنفس إلى الإحسان إلى مدعاة وهو بالأحرة الإيقان وذم 
ّالإحسان جماع فذر الأحرين 
•ؤؤبممإلأجقُْممةّوةه قالهنا: لقد 

في)هم( فزاد ، ٤[ ]١^؛: ه مقؤف هم ؤوإلأخرةَ القرة في وقال 
الاحرةذض من السورة في تردد لما — أعالم -واض وذلك الجملة، أول 

،السورة ايات عدد نصف زهاء فى ذلك ورد فقد ، بهاوالتوعله وأحوالها 
هأر دعدا>—> فننة ؤؤ ا، ٦ ]لقمان: ه مهتز عد-اب لهم ؤ قوله: نحو وذلك 

هحظ ؤبمدألده ح->إإيينجا ، ٨[ ]لقمان: ه حكت لهثم ؤ ، ٧[ ]لقمان: 
محأمح=ظمئزِإد ؤ ، [ ١٤]لقمان: ألننيسثره إل ؤ ، ٩[ ]لقمان: 

عدابإك د-تمهم ^ثن [، ١٥^^ِثماود،ه]لقمان; 
،[ ٢٣]لق٠ان: بوه ثا ثنثثئم ؛^4؛ ،[ ٢١]لق٠ان: اشثر4 

إلاا.تدلإ' ما ؤ ، [ ٢ ٤ : ]لق٠ان ه عيفل عراءس إق أدصعلنئم ئؤ 

ام_طآ/تماا٤ لمان . يرون . اكركبء دآر ِ م\ذي \س!صر 
اكاحأاا_هاا.ماا،ا<ام_اوجالل.



ألمحياث.فيم  ٣٩•

ولوْء؟ا<عن والر بنير لا يوما ؤأنثؤإ ؤ ، [ ٢٨]لفان: ؤيحدإه حكنمى 
.[ ٣٤]لقمان: انمحعثهءلإامم4 ؤ ، [ ٣٣]لقمان: 
ؤهمؤ I بقوله بدأت فقد به، وانتهت الاحرة بذكر بدأت السورة إن ثم 
ألتاعلاهعلم م عند آلته إن ؤ I بقوله وانتهت [ ٤ ]لقمان: مؤنهمزه هم باكمق 
أم[.]لقمان:

البقرة.في ما على السورة هذه في )هم( زيادة فناسب 

صعببالأجرة الإيقان لأن )يوقنون( الفعل على )بالأجرة( وقدم 
الناسس قنا إن بل ، يسير ؛المشاهد الإيقان فإن شاق، ومقتضاه 

أحبركما مكة كفار هؤلاء ومن الأحر، باليوم يؤمنون ولا باق يؤمنون 
صأش رعد إة وإدايل ؤ فوله؛ نحو وذلك موطن، من أكثر في ربنا عنهم 

وهاث(أئبنؤ I ومله ، [ ٣٢]الجانية: ١^[^^ ما ماده( م ؤا رب ي كاعة 
حتد؛ده٠^، ش تثنف َكو ثزقثن ^١ سةمح| تجل ندل؛ؤءفي هو كمتمإ 
بناوء١ثاؤئا ترمحا كا أءد١ كنرقأ ؤهال، ؤ ت ه ونوق، ٧[ ]س؛__أ: 

آ'لأول؛نهإلأ'اسطإر هن1ا إن تل ين وء١ثازيا عس ٥^١ ؤعدنا أولثن لثممث 
]اكل:يآ"_ع1[.

Iبقوله عنهم ربنا أحبر كما باض يومنون كانوا الأجرة إنكارهم وْع 
هأنأس ثمؤإن وألمس أيثئتن نسحر وآمحيس أيثمنت ؤ من سآفهم ثعن وؤ 

فقال!ها نفالسورة في عنهم أجبر وكم؛ ،  ٢٦١]الشوت: ه لؤبحن 
•[ ٢٥: ]لق٠ان آممه؟؛؛ تهؤين }\يعنى من أينم ؤن وؤ 

الإيمانيدعي ممن بغيرهم تعريفا )يوقنون( الفعل على )هم( وقدم 
إيقانايوقنون الذين وحدهم فكأنهم ، بمقتضاه يعمل ولا الأحر باليوم 

ههنافsكان بهوس، ليس عداهم س وكأن ، الأحر باليوم حقيقيا 
،عليه والمجرور الجار وتقديم ، الفعل على الضمير تقديم تقديمان! 
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الواوتكون أن ويحتمل ، يالاحرة( )ؤيوقنون ت يقول أن الأصل ولكن 
حالفي الزلكة ويؤتون الصلاة يقيمون الذين المعنى! فيكون للحال 

يقيمونفهم ، يالاجرة موقنين ذلك يفعلون أي! ، بالأحرة إيقانهم 
علىقالها ولو يالأحرة. موقنين الزلكة ويؤتون ، بالأحرة موقنين الصلاة 
ءلمعاأفعالهم فكانت ، المعنى هذا يفد لم بالأحرة( )يوقنون أي ، الأصل 

عذابه.من وخوفا سحاته ثوابه في 

الأحر؟باليوم ( Lyيكن لم من يصلي وهل تقول: وقد 
أنهمقريش مثركي عن ربنا أحبر فقد ، ذاك يكون قد نعم فنقول؛ 

َكا0وما ؤ فقال! بالأجرة وومي0 لا أنهم ذكر أنه مع بملون لكنوا 
هم؛ا.لالأنفال: ^وأكت،إلأتحظآءوصدئقه 

شأنعظم على يدل )هم( وتكرار الاسمية الجملة على ذلك وبناء 
يه.الإيمان عدم ْع شيء يضر لا وأنه ، الأحر باليوم الإيمان 

أنفذكر ربهم، من هدى على الصفات يتلك الموصوفون أولئك 
•أحرى ذات من لا ربهم من هو إنما الهدى 

المربيهو الرب أن ذلك اقتران، أحن الهداية مع الرب لفظ واقتران 
كثيزاولذا ، والهدايةالتربية الرب مهمات وأولى والمرثد، والمعلم 

موأعملي ^)١٢ كقوله! وذلك ، الهداية مع الرب لفظ يقترن ما 
هستممِ صتط إق يؤآ هدُو، ق ش ؤ وقوله! •٥[، حلمهزمهدئه]طه: 

ذلك.وغير [، ٦٢]الثعراء;ه تيدن ويأ إن ؤ وقوله! [، ١٦١]الأنعام:
الذيأن ذلك ، دلالتها لها إضافة ضميرهم إلى )الرب( ؤإصافة 



٠ ٣٩٢
والخوجيه.الكح ومحض الهداة إخلاص وفيه هوربهم يهديهم 

هو أ ه

وحدهمألهم على يدلان الفصل بضمير والمجيء المفلحين وتعريف 
كلقي الفلاح يبغي والإنان ، مواهم مفلح شمة وليس المفلحون 

فلاحولا ربه من هدى على يكون أن فعليه كذلك الأمر كان فإذا ، أموره 
،منهم إلا يكونوا لا أن بل منهم يكونوا لأن بالناس إهابة فهدا • ذلك بغير 
المفلحون.وحدهم وهم حاسر عداهم فمن 

شايايكون قد الهدى محلريق أن أحرى ناحية ومن ، ناحية س هدا 
الضرس متبعه وينال الدنيا في الأذى ثديية عاقبته تكون وقد مكلفا 

وأنهرابح مفلح متبعه أن ربنا فدكر ، عنه العزوف إلى يودى ما والعنت 
،به بالتمسك ؤإهابة اتباعه إلى مدعاة ذلائ، فكان ، سواه في فلاح لا 

تعقيب.أحن ذلك فكان 
م

ل(شضرطرطاغدهاس ح

نحوالحديث( ورلهو يعني، وعما الخير عن ألهى باهلل كل اراللهو 
،١١بالخرافات، والتحدث لها أصل لا ام والأحاديث بالأساطير الر 

.، وحو٥١ الخنا وقول والغناء 
الحارثبن الضر في نزلت ألها الأية هدْ نزول سب في ذكر ومما 

.o\i/yالكشاف )١( 

. ٤٨٥. ١٤٨٤; ١ الوجيز يطرالحرر )٢( 
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بضوفي الأعاجم• أجار فيشترى فارس إلى ناجزا يخرج وكان 
إنت لهم ويقول قريثا بها ويحدث فيرويها الأعاجم، كتب الروايات: 

أحدثكموأنا وثمود عاد بحديث يحدثكم والسلام الصلاة عليه محمدا 
ؤيتركونحديثه فيتملحون ، الأكاسرة وأحبار واسقنييار رستم بحديث! 

بل، بعينه واحدا تحص لا فإنها الأية لرول أسباب من ذكر ومهما 
٠الوصف عليه ينطبق همن كل تعم 

وبعيربالتجارة علم يحير لاسسرى اى" ه عر ل٢شبمنثر 
بالحقا،والباطل بالهدى الضلال يستبدل حيث ، بها يصيرة 

اهد ما ا ، ستري ماذا يعلم وهو ينفعه ما عادة سبمتري وال<ء،%%تري 
٠فقوله هدا وعلى ، يئفحه ولا يضره ما ستري وهو علم بغثر هسستتري 

.)يشتري( بالفعل متتعلق علم( )بعير 

أي، علم بغثر الإصلأل فيكون ريضل( ب متعالما يكون أن ويحتمل 
سرأنوآيهُ ؤبإة وإة ؤ تعالى؛ كقوله يعلم لا وهو الناس يمل 

[.١١٩]الأنعام: ءني4 

سفيكون و)يضل( )يشتري( متعلق؛الفعلين أنه عندي يترجح والدي 
الحارةفتكون علم بغير ويقل علم بغير يشتري فهو التنانع، باب 

يفلوكونه ، حاسر يشتري ماذا يعلم ولا يشتري س لأن ذلك ، مضاعفة 
علىصرره يهتصر قد علم يعر تري المفان ، ايضا حاسر علم بغر 

وكونه• الأحرين إلى ضرره فيتعدى الأحرين يفل فهو هدا أما ، ه نف

البحرابي/بمماا،المحررالوجيز ، ٦٧/٢١طلرروحاJعاني)١( 
. ٥١٤آا/،الكثاذ)٢( 



|دبتيآث,فيصدئإسوا ٠  ٣٩٤
بعلميتكلم أن الأصل لأن ، المسؤولية من يعفيه لا علم بغير يضل 

أحرهذا إن بل . بجهله الناس فيقل علم به له ليس بما يتكلم ولا 
شهلّلإةرؤ تعالى: قال مهتد، أنه حب ؤإن جهله يعفيه ولا الخاسر؛ن 

عأٍشزذشثاه
أسدون ين أيلحء ^^،؛٧ أءثدو١ إدهتد ؤ وقال؛ ، [١٠٤-  ١٠٣]الكهف:

تإيمؤ وقال؛ ، •٣[ ]الأعراف: أمم 
.[ ٣٧]الز-؛مف: ^^وو(مصدوفه 

بعضمع التعبير هذا س قريبة القران في تعبيرات وردت لقد 
قولهفي وكما الأية، هذه في كما الإضلال مع بيل اليذكر فقد ، اختلاف 

يتبمح؟صلء ؤ وقوله• ، هء ■' ]الحج ه أممه بتل عن بصل عُليوء يايا ؤ • تعالى 
•٨ء لالرص• 

ثذؤ تعال: قوله ل كما المثيل يذكر ولا الإضلال يذكر وأحيانا 
فلم، [ ١٤٤]الأنعام: ؛'زه يعتو آلثاس حقدبالبجل أس عل آنرئ أطلابمن 

•سيله( عن الناس )ليقل يقل؛ 

الجآيتي في كما ذلك يقول لا وأحيانا علم، )بغير • يقول وأحيانا 
والزمر•

،[ ١٤٤]الأنعام: عائإه ثثو آلثاس ِيني—ل ؤ فيقول؛ الناس يذكر وقد 
الأخرى.الأيات في كما ذ/هم لا وقد 

•سبب دلك ولكل 

وهوالمستقيم وصراطه النه دين يعني فهو السبيل فيه ذكر ما قاما 
وكما، لقمان آية في كما وذلك السبيل فيه يذكر لم ما بخلاف ، الإسلام 

كثبولا هدى ؤلأ ط يعم آس ل محلل من ين ألنا ؤهن ؤ تعار؛ قوله في 
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المنمؤينم وندضؤ آلدئا■حني ق لم آقه ميل عن لضل عهلفهء ثال تثر
ح_آ[.لال>ج■. 

ؤاداؤ. تحال؛ قوله في وكما • ميله عن ليقل اطه في مجادل فهذا 
َ؛اثدءوألمحمحما سه إدا م رلإُ دعا ضر صالإتد< 

إدثبراأمحyآهمه
٨[.]النم: 

الجاهليينتحريم في تعار قوله نحو الميل فيه يذكر لم ما بخلاف 
حرمءآلثءًقرني هل آمؤن ويرتتتآآلم آتن آك ومحل، ؤ ت الأنعام من قنا 

إذ,^jT؛ يضق م آلأمحة محثام عقه آئثثك أثا 'لأٍا \و 
تيرٍٍمحفدبأإغألآثاس اثه عل آيرئ أظلامس ئس يهندأ أممه وشهظنأ 

[.١٤٤]م: 

حزئيةمسألة هذه لأن وذلك اممه( سبيل عن الماس )ليضل يقلI فلم 
كلأ.بالدين متعلقة وليت والأطعمة JالازباJح متعلقة 

وذلك، أيمحّا يقتضيه سب ، iJJJJiذكره عدم أو علم( )بغير ذكر وأما 
علمي.لصسملآسلمفىآلأتاؤ I الحج سورة في تمار قوله نحو 

علم()بغير ت يقل لم فإنه [ ٩ ]الحج: ه آ-مد، عداب آلممة يهمم ونويء ■حنتم، 
ولادغيرّءأرولاهدى ^،٢٥،، بم-زل من دين'ألايد، ؤ قوله! الأية شرم لأنه وذلك 

١الأية هذه قبل العالم عنه نفى فقد كنماير.ثارعثلفهءه 
كّلأندادا سه ؤبمز ؤ قال! فقد ، الزمر محورة فى ورد ما ذك ونحو 

يقل!ولم ، ٨[ ت ]الزمر ثنأنحفآثاره إيك هللا يخثيك يمح سّإمءهل عن 
مسؤإدا • تعالى قال فقد ، ذك محب توضح الأية وبقية ■علم، رتحير 

تلثن ءقء ،•ي' ؟0 ما ثى ينه خيتة حرلهر ثم.١^١ ئبما رئم دعا ئز ألإلتن 
إدك،ير«أنحنيآمه•^^^ء،شنحةةئهئ؛ت 



آديمحآث,في٠  ٣٩٦
إذنفهو ، له واستجاب إليه منيبا ربه دعا لأنه علم( )بغير ت يقل فلم 

,سيله عن ليقل أندادا له جعل ذلك ومع وحده فدعاْ ربه يعلم 
لمما كل أن ذلك ، أيصا سبيه فله ذكرهم وعدم )الماس( ذكر وأما 

،الإنسان أو الماس ذكر تقدم فلأنه )ليقل( قوله! مع الماس فيه يذكر 
•ؤ ت نحوقوله وذلك 

تخ،أفاصشسئيىآشه.ؤ وقوله: 
[.١٢تمض؛ وإدامسآلإثىآمحره ؤ وقوله! 

الماس.لذكر حاجة فلا 

يدرألثاس لبجسل حقد، أثه عل آ0رئ ينين أظلا ئس ؤ قوله: وأما 
فقد، الثيهلان ذكر تقدم يل الماص ذكر يتقدم فلم [ ١٤٤]الأنمام: تزه 

قذثو>===كذوحلتكثر ربرتث> وءكدأةثث> ؤ I قوله الأيات تقدم 
هدينهم عقهن ^^^١' ليرندوه-م ثتْطاوب أزكيهم ذذذ 

 ;[.١١٠٧]١^٢

الشياطين.هم والشركاء 

لموولأم الأنعام: تحريم آية قل وقتل 
[.١٤٢]الأسام; ^،!^إيتز3^عدويزه ٢0آثثولأثئئوأحْلولمثاتليم 

فلما، الماس يفل أن يريد والنيهلان ، لاإشي3لان اتباع الحريم فهن>ا 
عدوهملأنه الماس ذكر ناب الشيهلان ذكر تقدم ؤإنما الماس ذكر يتقدم لم 

المذكورالكتاب( )آيات على تعود أن يحتمل )يتخن،ها( فى راالضمير 
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ا،سل العلى يعود أن ويحتمل أولا، 
روليتخذهايقل! فلم )ويتخذها( المعهلوف مع باللام يأت ولم 

الغرضحين، من عليه المعتلوف بمنزلة ليس المعهلوف أن ذللث، ، هزوا( 
اشتراءمن الأول، الغرض فإن ، الثانية بالدرجة يأتي هو ؤإنما ، والتعليل 

القرانعن المستمعين ، وصرفالإصلأل، هو احلير والأيالحديث، لهو 
يحصلأن يمكن إنما الهزء لأن ؛ الثانية بالدرجة فيأتي، الهزء أما ، الكريم 
شراءمن الغرض فإن ، الأماهلير شراء محلريق عن وليس متعددة بهلرائق 

واحدةبمنزلة يكونا لم فلما ، اف سبيل عن الإصلأل، هو إنما الأسامحلير 
بأحمد)مررت فقوللثا! ، الحدف، من آكد الذكر فإن ، اللام حذف، 

يكنلم فلما ، ومحمود( بأحمد )مررت قوللث، من آكد وبمحمود( 
فيشأنا أقل هو مما اللام حيف، الغرض في واحدة بمنزلة المتحامحلفان 

اسل•
تعاليىمثلأ:قوله إلى ترمح، ألأ 
آلنتىمدد همكندثؤإ يذهر من ئنلأ  ١٣٥مبصمأ ٢^١^ ءابه وثعتا 

عليه، والمعهلوفالمعهلوفإ في اللام ذكر كيف [ ١٢]الإسراء؛ ؤآ-لثابه 
 Iالسنينومعرفة اف، قفل من الابتغاء لأن و)لتعلموا( )لتبتغوا( فقال

الأمورألزم من اب، والمحالسنين معرفة ؤإن مهللوبان، كليهما والحساب 
معا.المتعامحلفين في اللام فدكر الحياة لهذْ 

ءه

شل. . . يثني، من، 'النا؛تي، ؤبمر، ؤ ت أولا قال إذ الإفراد، بحد جمع 
عذابلم ؤأؤكلي، بعدها! قال ثم ، بالإفراد ه هنيإ يقخدها ؤ .

.٤٨٥ا/١ انحروالوجيز )١( 
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لكن\ؤه سل عن ضل ؤ قال• لما أنه وذلك ، الجمع بصيغة مهماه 
البقرةمحورة في حاء أنه ذلك على يدلك ، يضلهم ولن له التهديد 
آلمحثزةؤ ملد من النابين رثى ؤ فقال؛ المتعاشات مع بالإفراد 

آلآ;نجؤ مش مك ^١^١ . ألخصاءِ وهوألد هنهء ماؤ عق ه الدتاوثنهن 
أيأد مل ^١ ألتثاد. محق لا وأممه أدرث مها لبميت 

.٢[ ٠ ٦ - ٢ • ٤ : ]١^٠ أل٠lهثاده ولقس جهم لألإثإيىص-صُ أَر؛ لحده أممه 
معه.يدكر لم لأنه صيةُجممه ءؤ فقال؛ بالإفراد فجاء 
الحديث(لهو يشتري )من لكن ارلما ؛ والتنوير، )التحرير في جاء 

المشركينمن قصصه إلى تمعون يوالدين الحارث بن الضر على صادقا 
•،أ  ٠٠أوكiىمحإقابنجوه ؤ الجميع بصغة وعيدهم في جيء 

واستكبربها واستهزأ اممه يايات استهان لأنه مهين بأنه العياب ووصف 
•مهيئا عدانا له فجعل به يستهزأ لن إهانة والاستهزاء ، عنها 

كتابالقرأن أن بين ررلما الأية: هده في اعير( )الممسير في جاء 
ذلكيتركون أنهم الكفار حال من بين حكيمة آيات على يشتمل حكيم 

•وجوم من صنيعهم سوء يبين ما فته إن ثم بغيره، ويشتغلون 
فسح.أحر بحديث والاثتغال الحكمة ترك أف الأول؛ 
..أقبح.لكن فيه فانية لا لهوا لكن إذا الحديث هوأف اكاتي; 

علم،بغير يشتري أي الشراء إلى عائد علم( )بغير تعالى؛ قال ثم 
٠ ٠٠هزواالمبتل يتخذ أي هزوا ويتخذها 

هه # 

اكءريرواكويراأ/أثا)١( 
٠ ١٥آ/الكبير التمر )٢(  ١
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هثنْؤمإ 1دثمح فآ دن1نهاعل لز ئ تغك، وك عثه نئك ^١ ؤ
بجأيمئ$ه

يحدثهو أو حصل الأمر لأن )وإن( يقل؛ ولم )وإذا( ال؛ ف
بخلاف، محالة لا سيقع أو كثيرا يقع لما تستعمل )إذا( لأن ، محالة لا 

يقع.لا وقد يقع قد لأفتراض ستعمل فاتها )إن( 
.مستكبئاعنها ولى وقد حملت التلاوة أن ذلك ومعنى 

تكرارعلى للدلالة ؛ )تليت( يقل؛ ولم ، ُالضارع )تتلى( وقال؛ 
هداأما فيها. التأمل إلى يدعو التلاوة تكرار أن والمفروض عليه. التلاوة 

•ا تم معنها يولي فهو 
أياتهلتعثليم المعغلم اممه صمير إلى الأيات بإضافة )أياتنا( وقال؛ 

•فعله وتثنح 

كونفقد بالتولية، يكتف لم أنه على للدلالة )مستكبتا( وقال؛ 
يالتولىفوصفه ، ربه آيات عن يتكبر فهو هدا أما ، متكبر غير الخور 

زيادةوهو ، عنها وصنه؛الاستكبار ثم ، فح وصف وهو ، ربه آيات عن 
القح•في 

وليسيمع أنه عر لالدلألة ه و) >وفآ م-منهاك0 نم ؤ'أن وقال؛ 
•عليه يتلى ما يتجاهل ولكن وقر، أذنيه قي 

فيذلك نحو يقل ^ولم ؤ'جفؤآأذثمحوء>1 ؛ ههاقال ولم تقول؛ وقد 
يتنعي م عثه ثثق ض ءاينت متع يم. قه اؤ' وبت ؤ قوله؛ 
[؟a_uلالجان؛<ت ثداد،يإه ثثم، 

كزريل ؤ I قوله فيها تقدم لما الجاثية آية ارأن ذلك؛ عن والجواب 
ليطا؛قهيكن لم الله ايات ؛سماع فوصفه ه ءثه تق آثي ءاي—ت لؤآبمئع أيم أماك 



آدمح؛أث,فيءهههصبا ٠ ٤ ٠ ٠
السماعمن مانع والوقر ، الايات سماعه ذكر قد لأنه الأذن، في الوقر ذكر 
.. . منه الماع الوقر ذكر االسماع الإعلام يناب فلم 

إليهالمشار ذكر وتقدم كمان آية في الأيات سماع ذكر يقع لم ولما 
طمِخي آس سجيل عن لضل آلكثدث لهو لثنيا من آلناين ثمن ؤ بقوله؛ 

لمأنه مع ، الوقر زيادة ذكر فناسها مرتكب زيادة وهذه ؤيقخدها 
ووضحفازداد ، الجاثية آية في ورد كما الأيات سماعه ذكر فيها يرد 

.اللأؤم«لا،
محله  ٠

يعدال،أل_مهنمء ثؤ 
ذلكقال ولكنه ، الخير في تكون إنما والبشرى )فبشره( قال! 
واستكبر.اض بايات استهزأ كما يه فاستهزأ ، استهزاء 

فيقال كما )فبشرهم( يقل! ولم ، الإفراد بضمير )فثشرم( وقال! 
،الجمع بصيغة مهسه عياب لم ؤ I فيها قال إذ ، المابقة الأية 

الأيةبخا>*ف ، أحدا معه يذكر ولم وحده ذكر0 الأية هذه في أنه وذلك 
يضلهم.من معه ذكر فقد المابقة 

،مهين بأنه المابقة الأية في ووصفه ، أليم بانه ههنا العذاب ووصف 
إذاتكون ما غالتا الإهانة فان ، به اللائق بمكانه وصع وصف كل أن ذلالث، 

علىأسد وقعها كان أكبر جمع أمام كانت وكلما الأخرين. أمام وقعت 
وتكون، ظاهرة ليت فالإهانة يشاهدها أحد ثمة يكن لم إذا أما ، الشن 

ويعرفونه.يعرفهم أشخاص أمام كانت إذا أشد 
مهينبأنه العذاب وصف كان أصلهم حمنا الأولى الأية في ذكر ولما 

•٧٨٩آ/التاؤيل ملأك 



٤٠١ ٠٠لقمان سورة 

يشهدفكان ، أصل من مشهد أمام واقع لأنه وذلك ؛ النفس على أشد 
•بعض إهانة بعضهم 

ذكر0لأنه ؛ )مهين( بأنه العاJاب يصف لم فإنه الثانية الأية في أما 
بالأليم.وصفه فناسب ، تعذيبه يشاهد أحدا معه يذكر ولم بمفرده 

Iجانبين الاستهزاء في أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
العذابين!بين له فجمع ، إيلامهم وجانب ، الأحرين إهانة جانب 

والموبالمهين 

غيرمولنا يكون وقد ، للجد ّْؤلم غير مهيئا العذاب يكون ففد 
بامتهزائهوآلمهم الاحرين أهان فكما العذابين. بين له فجمع ، مهين 
•والإيلام الإهانة بين له جمع 

،الباحلل الحديث رريشتري فهو وجوم من للمشتري ذم لأية ا هذْ وفي 
هذاحسن فهمت فيه نفلرت ؤإذا عنه. يحرض مجانا يأتيه الصراح والحق 
،الثمن ببذل يطلبه أنه ْع المشترى يطلب المشترى إن حيث من الكلام 

العاقليهللب أن الواجب إن ثم ، شيئا يبذل ولا يهللبه لا الشيرء يأتيه ومن 
جاءهمؤإذا ، يعللبونها كانوا ما وهم ، ويشتريها يجده ثيء بأي الحكمة 

مراتب!أيصا فيه إن ثم ، يمحونها كانوا ما مجائا 
•قبيح وهمو ، الحكمة عن التولية الأولى! 
الاستكبار.والثاني: 

عنمستغنيا يكون كيفا إليها ويحتاج وبهرام رمتم حكاية يشترى ومن 
..عنها.مكبر حتى الحكمه 

يلتفتلا الذي المتكر شغل ءؤَلأنفيمثياه تعالى: قوله الثالث; 
غافلة.كأنها ه نفويجعل الكلام إلى 



أدبمح-محسصإوا ٠  ٤٠٢

.٢١١الإعراض؛، في أيحل ؤحمأ0هئ>نجولآه قوله•■ ت الرائع 
منالمشتري ذم الأية هد0 رروتصنت المحيط(: )البحر في وحاء 

إلىالالتفات عدم ثم الاستكبار، نم الحكمة، عن التولية وحوم: 
فيهماكأن أذنيه بكون الإعراض في الإيغال ثم ، عنهاغافل كأنه سماعيا 

■ه السأأماع عن يصد٥ صمما 

ؤعدآذيفذا إزإةحنلب-ن اشتم جننت لم أكلحنما ؤبمبملؤأ ءامنؤأ ؤإفهنى 

ذكرألينا وعدانا مهينا عذابا لهم أن وذكر الكافرين ذكر لما 
.النعيم حنات لهم أن فذكر صالحا وعمل آمن من ذلك 

المضليلقاه ما هي إذ إضافة، أنسب النعيم إلى الجنات ؤإصافة 
ومهينأليم عذاب في لكن ومن أليم• وعذاب مهين عذاب من المتهزى 

العيم.إلى الجنات إضافة ذلك، قتام، الجنات، في ؤإنكان ينعم لا 
فانالاختصاص، يفيد الجنات على )لهم( والمجرور الجار وتقديم 

صالحا.وعمل آمن لن إلا كون لا النعيم حنات 
وكيفح، يتحالف، لا منه وعد هذا وأن ، فيها خالدون أنهم ذكر ثم 

الحكيم؟العزيز الله من وعد وهو يتخلف 
وتحقيقوعده إنجاز من يمنعه ما ثمة فليس شيء يغلبه لا الذي هو والعزيز 

روالملحة الحكمة تقتفيه ما إلا يفعل لا الذي والحكيم وعيده، 

. ١١٦اعيرو/التمر )١( 
. ١٨٠المحيط البحر )٢( 

■٨ ١ أ/ ١ المعاني روح بمْلر ، ٣١





آديث؛الئافي٠ ٤ ٠ ٤
ذلك.من يمنعه حكينا عزيزا هناك أن يقلن من ثمة وليس ، مانع ذلك 

منأيي0 ؤإوأقماِق ءؤ ت تعالى قوله سياق فى فجاءت الثانية الأية وأما 
أممهإن أس َى1نت ماممدق أنحر دعدهءسنعة ين أقرؤأتثربميم سمةٍ 

فيترد لم كما ، معاند أو له محارب ذكر السياق في فليس عؤأنحك-ريم 
فياقتضى ما ذلك يقتص فلم ، وحزائهم أوليائه نصرة على التحميب 

موضحه.تحبير كل فناسب ، التعريف من الأول 
-؛؛؛-أو ؛!؛- 

َو»" ّ ئ  فبماوت إم بسد أن رثثث؛و( ؤ، ؤآلق رثم؛بما عمد آلثتوت,شر اؤا حؤ 
هقاجامنجتيهمو4

تأحر مكان فى وقال ، ه نذ-آآ عمد آلثموب,بمهر خايا - ؤ •' ههنا قال 
فان، لمكانه مناب تحبير وكل ، ٢[ ]ارعي: ه ئرؤها حمد ألّتزتق ؤ ؤ 

تجهات من أنب الرعد في )رفع( تحبير 
إنماوالإنزال ، i آثنحق زه بن ه ول ؤ أنه ١-منها 

.السماوات( )رفع فناسب مرتفع، مكان من أي فوق من يكون 
 ٢-JUj : أقزق ئد أنوه i :فوقوس ، ٢[ ي

.السماوات 

وهيالسماوية الأجرام من وهما والقمر الشمس تسخير ذكر — ٣ 
.ماء الرغ ذكر فناسب ، ماء الفي مرتفحة 

.)رفع( دون )حلق( فناسب ، ذلك من شيء )لقمان( في وليس 
الأيةفي ورد لما مناسب لقمان في السماوات( )حلق ت قوله إن ثم 
•ه دؤتيب؛■ ثن ألدن ماذا■ْلثت فأؤؤف أشي هنداحلى ءؤ I قوله وهو بحدها 

أو



٤٠٥لقمان سورة 

[.١٠]كمان: شماقؤآنسيمأه ؤ
بكم.تميد لئلا أو تميد أن كراهة أي 

ئدأن ؤ أحيانا! يقول الرواسي يذكر حين أنه الملاحظ ومن 
وأحيانا، [ ٣١]الأنياء: ؤ\ي أو ، [ ١٥]\سم: ه هم 

،٧[ و]ق؛ ا، ١ • و]نمات: [. ١٩و]الخجر؛، ٣[ ]الرعد: في كما ذاك يقول لا 
[.٦١و]المل: ، [ ٢٧و]اورملأت: 

ئال:ان الأنعلى اض نعمة بيان أراد إذا أنه - أعالم واش - ذلك وسبب 
ذلكعلاقة لبيان لا صغ فيما اض قدرة بيان أراد وإذا ، دائيدلأًظم4 أؤ 

ذاك.يقل لم بالإنسان 
ورحمتهالإنسان على اه نعمة لبيان ههنا دأ؛=كمه أفثيد ؤ وقال• 

عدمفان السورة أول في ه ؤؤحمة هدى ؤ بقوله! مرتبط أمر وهذا ، له 
٠لهم اش رحمة من بهم ميدها 

ألمضؤهو ؤ لها* السابقة الأية في تعالى بقوله أيصا مرتبهل وهو 
بمامرتبطة فهي ، الأرض في الرواسي إلقاء حكمة نن فانه ، أ-كضبميم 

الحكمة.ناحية ومن الرحمة ناحية من ناحيتين! من قبلها 

،، أ-حرىأ آيات في كما )جعل( دون وأمحفيأمح؛داقؤ4 ؤ • وقال 
إلقاءفإن ، السابقة الأية في )العزيز( ب ه نفوصفه لم.ناسبة وذلك 

العزة.من الرواسي 
وقوله:، )العزيز( لاسمه مناسب ه رويي ؤ، ؤألق ؤ ت فقوله 

لاسمه)الحكيم(.مناسب كره تمتد ن أؤ 
بالرواسيالمقصود لأن مثلا الجبال دون )الرواسي( لفغل واختار 

.٦١النمل ،١ • ضك ،  ٣١الأنياء ، ٣ انفلر.ثلأ'الرءد 



آدغث؛'الأا,في^^(لأثتتهإئ ٤ ٠ ٦

لفظيستعمل لا ولدا ، ذلك على يدل ما الجبال لفظ في وليس ، الثوابت 
الرسومن الرواسي لأن القامة، يوم وذهابها زوالها يدكر حين الرواسي، 

أئبالوإدا ؤ I قوله نحو وذلك الجبال لفظ يستعمل بل ، الثبات وهو 
ؤولجلء>، [ ٢٠]النأ: ، ٣[ لاككو.ر: 

i]ه وجدة ذم ه أي؛ائ وس  ibJi :همتت ١^ ^^١ ، [ ١٤
٠وغيرها ، [ ١ ٠ ت زالمرسلأت 

طريؤ،على بحاه اممه صمير إلى الإنزال باساد )أنزلما( قال! 
ان.للأنيالمبة الماء لأهمية وذلك الأكفان 

كلفير متكررة ظاهرة نعمة الماء إنزال ررإن I الكبير( )الضير في حاء 
الإنسانليتنيه صريحا ه نفإلى فأسنده ، مكان كل في متكثرة ، زمان 

رحمته٠١من له فيزيد نعمته لشكر 

قوله:في التكلم إلى الغيبة من رروالألمفات والخوير(: في)المحرير وحاء 
الماس®عند دورانا أكثر هي اكي، العمة بهده للاهتمام روانزلما( 

وهوالمنزل فهو هأنتايتاه ؤ I فقال نفسه إلى الإنبات أسمني وكيلك 
.المنعت 

معناهو)الزوج( ، والمنفعةالخير كثير الجودة بالغ صنف كل س أي 

.التفسيراصو/غاا)١( 
ا٤٦/٢١اكءريرواكوير)٢( 



لقمانسورة 

أصنائا.أي ، ٧[ ]الواسة: سده وكمؤ ت تعالى قال ، الصف ههنا 
أصناف.أي ، [ ٥٨ت ]ص وءاحريز(سؤكةق؛حه ؤ وقال؛ 

،بالكرم قومنه ههنا؛ قال ولم تقول؛ وقد 
.بالمهجة؟ فوصفه ه ضج رج ثنمن ؤ والحج رق، في وقال 

فهناكموضع كل في الأي فواصل موافقة إلى إضافة أنه والجواب: 
منكانه.في تعبير كل حنن آحر أمر 

-قلنا كما - والآكريم ينًًمحوفجَؤريمه ؤ )لقمان(: في قال فقد 
منذكره لما المناسب وهو المنفعة والكثير والتفامحة الجودة البالغ هو 

،المنفعة كثيرة والتفامة الخير بالغة وهى ، إياه افه آتاْ الض لقمان حكمة 
[.٢٦٩]البقرة: حراحكئهمأه يوقآلجهكثههمدأؤي ش دؤ 

تذظثزاؤ تعالى: قال والجمال، النية سياق فالسياق )ق( في أما 
مددقهاؤألثناوأ'لأثبنو ريج. َةمابمثهاوريكه-اوماياين ألثءءرمهنِ إئ 

شيدهثالإ ^،^؛١بك • • • و بهيج رج مل وقتآيناثن محثازذيمآ 
،ماء الفي الزينة ذكر البهجة ذكر ناب كيف فاننلر ، [ ١٠- ٦ ]ق: 

تللعثا بامقت ؤآفحل ؤ قال: كيف وانظر • للهجة تكون إنما والرئة 
والجمال.للزينة مناصب ذلك وكل شين-ه 

ؤوت-ريىآلإ؟كحهائيةقال: فقد الج، محورة في جاء ما ذلك ونحو 
،[ ٥ : ]١^ ه بهيج وؤج حتقؤ ين وأبئ ؤرث آههقئ آناء عثها أركا ئإدآ 
المناصب.وهو بالبهجة الهمود فقابل 

مومحلته.تعبير كل فناسب 

هو أ ه



٠ ٤٠٨
صلنلقا ألثلنيؤن بل دؤنهء ين أقن .>أرآ ماذافلف آقه حلق نيا مؤ 

فين@ه

س
والإثارة، مخلوقاته أي ، المفعول اسم ههنا بالمدر يراد أن يمكن 

•وغيرها الماوات حلق من ذكر ما إلى 

صنعه()هدا ت تقول كما ، حلفه هدا ت أي ؛ الحدث به يراد أن ويمكن 
.فعاله( و)هدا 

يكوناأن المحتمل ومن ، فعله وحن صنعه بدع إلى تكون والإشارة 
منا.مرائين 

علىللتنمتص دونه( من الدين حلق )ما ولم )ماذا( وقال: 
والامتفهاب.الوصولية لاحتمل )ما( قال! ولو ، الاستفهام 

قدإذ ، الوصول في ليس ما والاستهزاء التعجيز من الاستفهام وفى 
'•المعنى فيكون ، رويته فتهللب سيئا حلقوا أنهم الوصولية من يفهم 

فحلما وهدا ، فلأن صغ ما إلى انظر ت تقول كما ، حلقوم الذي أروني 
كانتفإن ، كتب ما وأرني ، كتبه ما وهدا ، رسمه ما وهدا ، فلأن 

ولئلاالمعنى لهدا وقعلعا ، يرام أن فأراد سيئا كتب أنه احتمل موصولة 
الوصوليحتمل ولا الاستفهام على ينمن بما حاء سيئا حلقوا أنهم يفهم 
)ماذا(.وهو 

،ذاك يحلمون وهم سيئا يخلقوا لم دونه من الدين أن المعلوم ومن 
فقالوسكتوا انقهلحوا ولدا اممه غير حلقه شيقا يروه أن يستهليحون لا فهم 
هو؛



٠٤ ٩  ٠١٠لقمان سورة 

عبدوالأنهم هم لأنفظالمون فهم ، الظالمين من والمشركون 
هوما عبدوا لأنهم وحقروها أنمهم فأذلوا ، العيادة يستحق لا ما 

لها.ظالمين فكانوا النار أنقمهم محييحلون وهم ، دونهم 
أعظمشيئا يستحق لا ما أعطوا لأنهم أحرى جهة من ظالمون وهم 

وهذا، اممه لغير جعلوها وهم وحده افه حق فالعبادة ، العبادة وهو الأشياء 
فهؤلاء، ظالما كنت غيره إلى صاحبه عن الحق صرفت إذا لأنك ، ظلم 
الوضوحمن هو أي ، لنفسه مفلهر ظاهر ضلال في وهم ظالمون. إذن 

.JJUعلى يخفى لا بحت 

سؤثاِظِضمنش
حميدعى أثل كوؤأ، 

هيت وقيل ، والعمل القول في محله في الشي،ء وصع هي ت الحكمة 
فقدبالعلم العمل توفيق أوتي من فكل بالحلم• العمل توفيق عن ارحمارة 

.، ر الحكمة<ا أوتي 
الفرديكون ولا ، العمل وجانب القول حانب جانبان! لها فالحكمة 

والعمل.القول يحن حتى حكيما 

الحكمةإيتاء لأن وذلك ؛ )آتينا( ه نفإلى الحكمة إيتاء اض أمحتد وقد 
إلىالإيتاء ند يسبحانه ربنا أن الكريم القرآن فى الشاع ومن ، الخير من 

قالا. الحمومر في نضمه إلي الخير أفعال يسند بل ، الخير في ه نف
هرثدا رمم مم أياد أر ف يعن رئي أثق ددفيقآ لا ؤأما ؤ تعالى: 

رمممم أ5د أز ؤ فقال! ه نفإلى الرشد وهو الخير فاصني [، ١٠]الجن 

.الضراعيره/هاا)١( 
,بعدهاوما  Y٨٩/ النحو معاني اتفلر )٢( 



أمح،آلأافي.زصكهأ ٢  ٤١٠
ؤأثررببمنفيآ'هيىه.فقال; للمجهول الشر مريد وبني رثداه 

الحارثبن الضر نمة على لقمان نمة راعاؤكة الأية أول قي والواو 
هه ّخيل عن ش"ل لهوألكثديؤ يثمى من أتابن و؛ى ؤ • تعالى قوله في 

الحديثبلهو عنايته من الضلالة فى حاله عجيب تضمنت كونها باعتار 
لقماننمة كون وباعتبار ، هزوااممه سبيل ويتخذ الله ثيل معن ليضل 

حالانفهما والحكمة، الاهتداء فى لقمان حال عجيب متضمنة 
.٥١متضادان« 

>أنافؤق
فيجعالونتفس.يريةل الأية في )أن( أف إلى رين المقمن كثير ذهب 

حروفه.دون القول معنى متضمنا )آتينا( 

المفسرة،نمى هدا مثل فى )أن( ررفإذ ت الكبير( )التفسير في حاء 
أم.ؤانآثمحِسهوهوكدلك« بقوله: الحكمة اممه إيتاء نثر 

للحكمةنمير ه هؤ تنخ أن ؤ I قوله أن إلى بعضهم وذهب 
لألكعل.

نمريهه ذ تنخ أي( ؤؤ I قوله ررو)أن( ت والتنوير( )التحرير في حاء 
)أن(فتكون الحكمة. وهو مفعوله ضب )آتينا(لأنه لفعل تميزا وليسى 

إليهماأو إليه أوحيت أقوال هنا الحكمة أف باعت—ار للحكمة رة مق
؛)أن(تمر أن فيمالح حروفه دون القول محنى الحكمة في فيكون 

.. التفسيرية.

التحريرواكويراآ/ا/؛ا)١( 
البحر،ا،/ا<ااالكبير انفرالضر )٢( 
الضيرالكبير)٣( 



٤١١لقمان سورة 
m

را،.الحكمهء من اممه شكر فإن وأيئا 
لقمانآتينا التقدير! إن I يقال أن يبدو فيما المعتى إلى والأقرب 

وأوصاهالحكمة آتاه أنه المعنى فيكون ، فه اشكر أن وأوصيناه الحكمة 
به.وأمره بالشكر 
ف.اشكر أن وآتيناه بتقدير أو 
وألهمناهذلك إليه أوحينا أي ، فه اشكر أن واتيناه الحكمة اتيناه أي 

كقولهإلهام وحى يكون قد بل نبوة وحى يكون أن ذلك يشترط ولا ، إياه 
وأنمؤ وقوله: ، ٧[ ]القصص; ايصبمده أف أؤمجوّكت إق ؤأنصج" ؤ ت تعالى 

أمإلى الرب أوحى فكما ، ؛ا ٦٨]الحل: ألهمؤ،أيبآقذىثذبصيؤدأه 
لقمانآتى ، بالاتخاذ الأمر الحل إلى وأوحى ، بالإرصاع الأمر موسى 

وذلكتفسيرية، )أن( جعل من أولى وهدا ، يالشآكر الأمر إليه وأوحى 
منهو إنما الشكر أن مع فحب، الشكر هى الحكمة يجعل التفسير لأن 

كلها.الحكمة هو وليس الحكمة 

يشآكرأن لقمان أؤتيها الني الحكمة من أن أيصا يحنى التمير هذا إن 
ربه•

آتاهما على ربه يشكر أن أيئا ويعنى ، الحكمة من هو إنما افه فشكر 
إنت تقول كما ، عليهاربه يشكر أن ينبغي نعمة الحكمة فإن الحكمة، من 
آتاك.ما على فاشكره الحكمة اطه آتاك وقد ، ربك تشكر أن الحكمة من 

تواحد آن فى معان عده يفيد المير فهدا 
ومن، به وأوصيناه أوت فه، اشكر أن وآتيناه الحكمة، لقمان آتينا 
الحكمة.من آتاك ما على ربك واشكر ، ربك تشكر أن الحكمة 

اكحريرواكويراأ/اها_؟ها;١( 





٤١٣ه لقمان سورة 
بفعليؤتى أنه الكريم القرآن في الشرط استعمال في الفلاهر ومن 

يتكررلا فيما ماصيا يه ويؤتى ، حدوثه يتكرر فيما مقارعا الشرط 
.الكريمل١، القرآن في كثيرا حاء الأمر وهذا ، حدوثه 

وعنؤ الشكر؛ في ررقال الأية: هذه فى الكبير( )التفسير فى حاء 
عيأثه هأ َكمر وس ؤ الآكفران! وفي ، المتقبل بمبميغة ؤ دثةًظن 

واحلمعنى في والمستقبل الماضي يجعل الشرط كان ؤإن ه سد حمي
فنقول، حر فهو دارى يدخل ومن ، حر فهو داري دخل من ت القائل كقول 

فييتكرر أن ينغي الشكر أل وهو ، أمر إلى ؤإرثاد معنى إلى إثارة فيه 
أنينبغي والكفر ، يكرر أن ينبغي شكر فمن ، النعمة لتكرر وقت كل 

.، ١ الكفران® يترك أن يلغي كفر فمن ، ينقْير 
قدمحين في ، الأية هذه في ازكفر على الشآكر قدم أنه الملاحظ ومن 

الروم:سورة في تعالى قال أحرى، آية في الصالح العمل على ازكفر 
[*٤٤الأسيمبمهدلأه]الروم؛ س ؤ

التعبير:في اختلاف من أكثر نجد الأيتين في وبالنظر 
آيةفي وقدم الصالح، العمل وأحر الكفر الروم آية في قدم فقد - ١ 

أشرت.كما الكفر وأحر الشكر لقمان 

شكمنثثهلإْؤ فقال: الفريقين من كل عاقبة الروم في ذكر - ٢ 
رشؤ لقمان: في قال حين في ، ه ينهدؤف ةلأمسلم صلكا حمل وش 

قبةفذكر ، ه حميد عى ؤرف"أممه كمن وش حد، هظإ ^ثا بمنظر 
ازكفران.عاقبة يذكر ولم الشاكر 

اظر>ساتيالحوأ/آأ.)١( 
.التمراهمبم/هاا)٢( 





٤١٥لقمان سورة 

فيكفر من عاقبة ذكر من تقدم فلما الروم في الآكفر عاقبة ذكر وأما 
البرفي اد المأخلهر فيمن قال فقد ، الأحرة فى ذلك وعاقبة الدنيا 

وقال؛، تيمث.ه ثلمهم مإمحإ إ>نزأؤى ليمهم رؤ والبحر؛ 
،ه مشنين. اؤكرهمِ َكان مل بن أكن عية كاذ َلإم، تأو0ل/أو} أ/نين 
.الكافرين عاقبة في للفلر فوجهنا 
فقال؛كفر من عاقبة ذكر ناب ولذا ، الأخرة في سيناض بما هدد ثم 

بقوله؛فاكتفى لقمان في ذلك من شيما يذكر ولم كنيره َكمرهعثه ن مؤ 
حميده,عن أممه 5َمنؤن من وؤ 

أيةفإن والمضي ال٠ضارع في الترهل فعلي اختلاف إلى وبالنسبة 
يتكرر،الشكر لأن بالمغائ الشرمحل فعل فذكر الدنيا، ش هو فيمن لقمان 
لقنا.أمكما الشكر تكرر يتكرر لا لأنه بالماصي الآكفر وذكر 

ؤتعالى؛ قال ، الأجرة في فهي الروم آية وأما 

يالمانحي؛الصالح والعمل الكفر فذكر ، [ ٤٤ِ  ٤٣]الروم: .ه ..صلحا
•عمل من قدم ما على هوجزاء ؤإلما ثم، عمل لص لأنه 

أولاالشاكرين ذكر فلأنه لقمان ز الشكر بمقابل الكفر ذكر وأما 
ئسهءوسكزؤنأقلإنيبده.ؤ فقال: 

آمنمن ذكر فناسب والمشركين الكافرين ذكر فقد الروم سورة في وأما 
 Iيخئلأ.مىاكنءاسمإؤ وعملصالحافقال

كلفناسب ، [ ٤٥-٤٤]الروم؛ محلمحءغلأمحّت،اعفرنه 
.موحلمه صسر 

الشكرأن على للدلالة )إذ٠ا( _ ؛فجاء ينآؤر قإثا ؤ وقال؛ 
صاحبهينقع الشكر فان ، سبحانهالله يفيد ولا حصزا صاحبه إلا ينفع لا 



٠٠ ٤١٦
تعار؛قال ، نعمه من الشاكر يريد بان ربنا قضى وقد • والاحرْ الدنيا فى 

م\[.]إيرامم:

فهو، كفر يض.ره ولا شآكر ينفعه لا ه حميد عى أممه ظ)؛ َكهر س وؤ 
غناه.فى المحمود الغتى 

الدوام.على الحمد يمتحق الذي م والحميد 

يكونفقد ، وألعلفه جمع أحن محمودا وكونه الغني بين والجمع 
علىمحمود غني فربنا ، غني غير محمودا أو ، محمود غير غنيا الشخمى 
الدوام.

وهالاماإ0محف،أموسفيؤ إبراهيم. موره في حاء لقد ت تقول وقد 
،واللام بإن الجملة فأكد ، ٨[ ]إُرامم: ه حيد أي أممت همعا؛ى ألأيس 

وحدها)إن( ب لقمان آية في أكدها حنن في ه، لفي، ؤظ>ىأثث I فقال( 
الفرق؟.ؤؤفأثهعبمحبيد4سا فقال،: 

لقمان!فى قال( فقد ، فيه ورد لما مناسب، تعبير كل أن I والجواب 
قمفقد ، ه حميد -ي أممه َكمنؤن وش لتمهء يذكث دتح=فرؤثا مت( وؤ 

•كفر ومن( يشكر من( إر الماد 

أؤ.إن" فقال جميعا الأرض أهل كفر فافترض إبراهيم محورة فى أما 
Iنواح ثلاث من التعبير في فالاختلاف ، ^^وأأموشذاأمحفي(جمثاه 

إبراهيممحورة فى وجرى التبعيض، على جرى لقمان آية قي أنه - ١ 
الشمول.على 

وقال، ماصتاالشرمحل فعل ؤوس5َمنهفجعل لقمان; في قال -أنه ١٢
الكفرتكرر على للدلالة ه؛المضساؤع تآيضإ إن ؤ إبراهيم; محورة في 





اليث؛الئافيؤؤ  ٤١٨
فيغني لا أنه على فيدل الغني( هو )فلأن ت قولك أما آخرين. أغنياء 

الغنيهو والأرض السماوات في ما له من أن شك ولا ّمواه. الحميمة 
سواه.غي لا الذي 

ء'بج-K؛- 

لهلامِألفنش إذى أثو لثمك لا بشي دع2لهر ؤهو لأنهء كس هاث لد وؤ 
بجث.

آئكنأن ليكك لثمتن ءابا وكد ؤ ت قوله على العبارة هذه ععلفت الواو 
الأبناءوعظ فان ، لابنه وعقله وفي طه شكره في الحكمة آتيناه أي ، أه 

.الحكمة من 

وأن، والإرشاد بالموعنلة أبناءهم يتعاهاووا أن للاياء نوحيه هذا وش 
عنهميأخذون والجهال السوء ومعلمي والهلرقات لاإشوارع يتركوهم لا 
.ينفعهم ولا يضرهم ما ويتعلمون ، والفحل القول من ممهل ما 

ررعتلفه • • • ء لأمه محس هاث ؤؤ ؤ قوله: أن الكبير( )التفسير في حاء 
فيثاكزا جعلناه حين الحكمة لقمان آتينا وتقديره! ، سبق ما معنى على 

يكونبأن الإنسان مرتبة علو لأن وهذا لغيره. واعفلآ جعلناه وحين ، ه نف
،الكمال إلى إشارة ^ ءؤ I فقوله ، لغيره ومكملا ه نفقى كاملا 
التكميل®إلى إشارة لأينهءهمهويعقله لمس هال، ؤؤ خ I وقوله 

جملةعلى ررعهلف هذا سبحانه قوله أن والتنوير( )التبمحرير فى وجاء 
الجملةهذه فمضمون ، الفحل متاب نائية الواو لأن ءاتظاقسآنكمه ءؤ 

قالإذ الحكمة وآتيناه ت والتقدير لقمان. أؤتيها الش الحكمة بعض يقمر 
منالقول ذلك فكان حكمة أوتي قد لابنه ذلك قوله وقت فى فهو ، لابنه 

.الضيرايو/واا)١( 







٤٢١ه لقمان مودة 

ولأن، الدين ورأس الإيمان رأس لأنه الشرك عن بالهي النصح يدأ 
صلاحهاأماس لأنه التوحيد هو النفوس في يغرس أن ينبغي ما أول 

•ونجاتها 

لأكثروذلك بالعبادة يامرْ أن قبل الشرك عن نهاه أنه الملاحظ وس 
•مب من 

،الشرك مع عبادة تنفع فلا ، العبادة على مقدم الشرك عدم أن منها! 
أهم.هو بما فبدأ 

فيكونالعبادة أما ، والكبير الصغير يعم الشرك عن النهي ولأن 
أعم.هو بما فبدأ ، البلؤغ بمد بها التكليف 

ولدا، والطاعات بالعبادات القيام س أيسر الشرك عن الانتهاء إن ثم 
صلاةمن بالعبادات يأتون لا أنهم غير ، موحدين الناس س كثيرا نجد 

•وغيرهما وصيام 

وتصحيحهاالحقيدة بغرس قام إذا حتى ، وأيسر واعم أهم هو بما فبدأ 
بالعبادات.ذلك بحد أمره 

؛٥ءق 

٠٤عظير لفلنر آكمف ى إؤ 
والعالم، والعاجز القادر بين وي يلأنه ظلنا الشرك كون 
إلىوالمحتاج المتفضل والمنعم ، والمخلوق والخالق ، والجاهل 

كنتهؤلاء بين سويت لو الحياة في فانك ، عظيم ظلم وهدا • النعمة 
لهمفأحرى عمل طلب إلى حماعة مثلا تقدم لو فانه ، عفليما ظلما ظالما 



^ئإصاو؛سمح٠  ٤٢٢

علىتفاصيله بادق العمل ذلك جزئيات كل يحن من منهم فكان احتار 
منومنهم ، وأحنه الكلام بأبلغ ذلك عن يخبر ، وأحنه وجه أكمل 

يحسنولا ؤإدراك فهم ونمور عئ في ، شيئا يعلم ولا ، شيئا يحن لا 
عفليما.ءلأما ء؛لالما شك ولا كنت بينهم سويت وكنت ، أيصا النهلق 

الخالقبين التفاوت فان ، الظلم هذا من كثير أعظم باض الشرك فإن 
قياس.فيه يمح لا والمخلوق 

الشيءوصع من فيه لما فللما الشرك اروكون ت المعاني( )روح في جاء 
منهإلا نعمة لا س بين التسوية س فيه لما عقلينا وكونه ، موقعه غير في 

.، ل له(( نعمة لا ومن سبحانه 
يعبدالمشرك أن جهة من للنفس ظلم ذكرنا أن مبق كما الشرك إن ثم 

لنفسهظالما فياكون ، البتة العبادة يستحق لا س أو ، شأئا منه أقل هو من 
سبحانه.الله كزمه وقد قدرها س حالما 

،الهلكة موارد يوردها أنه ذلك ، أحرى ناحية من للنفس ظلم إنه ثم 
.فيها مخلدا حاليا النار صاحبه يورد الشرك فان 

Iفقال واللام ؛إذ ذلك وأكد ، عفليم بأنه الفللم هدا وصف ولدا 
ؤإممأكهممثظت>

،أحرى ناحية من دلالته له اختيار يالفللم الشرك وصف اختيار إن ثم 
الشخصكان لو وحتى ، والذلالمين الغللم كرم الإنسان فهلرة أن ذلك 

الناسعموم تجد ولذا ، غيره س يسيغه ولا ه لفيسيغه فإنه ظالما 
فوصف، الميل في حتى للمذللوم نفيا وينتصرون الفلالم يكرهون 

ويتركه.عنه لينأى صاحبه إلى تنحاز ولا القوس كرهه  ١٠؛الشرك 

. Y٨٥/ ١ المعاني روح )١( 



٤٢٣ه لقمان سورة 

عظيرهؤؤ؛ركآلثمفلفثامِ قوله! أن أيصا نذكر أن من ولعل 
أنينبغي والموحه الناصح أن إلى وهوإشارة ، الشرك عن للنهي تعليل فيه 

،تعليل دون من الأمور يذكر وألا ، الموجب السبب ويذكر كلامه يعلل 
أعلم,واف* ، ونفسه عقله له ويلم السامع ليقتغ وذلك 

هة- ء ه

أن؛ jrulcؤ، يصنم ؤئن عق ؤهنا أك/ خمثه يؤلديد آلإننن محبمة ؤؤ 
هءفئ مالإس ؤ، تشه أف ح1هدالدءق ؤإن إلأشبر. آسه=غززاؤلؤلدك 

إلئر إل من؛b>_، سبل ؤآئم معطى ٢^٠ ؤ، وبماج-هما يعهثا هلا طإ 

لأنهوذلك ؛ لقمان كلام بين وصحه العالمين رب كلام الكلام هذا 
يقولأن لا ، بالمعروف ومصاحبتهما الوالدين بوصية هو يأمر أن أراد 

بالوالدينوصى فالذي ، افه عند الأبوين منزلة لعفلم وذلك ، ذلك الأب 
اطه.هو 

صحثتهوحن ؛هلاعته يأمره إنما الأب أن إلى الابن ذهن يذهب ولئلا 
أوصىالذي هو فاممه له، تابعا يجعله وأن منه يستفيد أن يريد لأنه 
.هذافى له مصلحة ولا 

بالوالدينوصيته افه يذكر ثم كلامه يتم لقمان يلغ لم ولم ت تقول وقد 
ذلك؟بحد 

لعفليموذلك باض الشرك بعد بالوالدين الوصية وصع أنه والجواب؛ 
قوله;بعد الوصايا آحر فى يضعهما أن يريد لا فهو ، اف عند منزلتهما 

افتوحيد بحد تأتى منزكهما فان ه صهمتك من ؤآغضص نبق ؤ، آصد ؤؤ 
ذلكيجعل فإنه بالوالدين، الوصية في القرآن شأن وهذا بعبادته. والأمر 

يئيمأوأعبئواأممتوك ه رؤ تعالى؛ قال ، بعبادته والأمر باش الشرك بعد 



آدبمحآلأا,في٠  ٤٢٤
ألاغبمدوأيه وقش ه ؤ وقال; ، [ ٣٦]الماء: رإلو؛ةشلتنثاه يفءث-يثا 

[.٢٣]الإسراء: ^^صتيبم1\م 

أنعامن I، ؤفمتل/ ؤئن هق ؤهع أنم خمقه يؤلديد 'ألإيس ؤمحبمينارؤ 
ةإدكإدآمار.4

الأية؛هده في الملاحظ من 
وذلك، )أوصى( لا الصاد تشديد )وصى( الفعل استعمل أنه - ١ 

نتعمليالقرآن أن الملاحظ ومن • فيها والمبالغة الوصية على للتشديد 
فيتعمله)أوصى( وأما المعنوية، والأمور الدين أمور في )وصى( الفعل 

أدلةءف بمفا وبمدوب بيؤ دد-ٌئ ؤ • تعالى قال ، المادية للأمور 
توقال ، [ ١٣٢ه منلئون وأثر إلا ثموس ملأ أئن لآقم آصعلق 

[.١٣١]الساء: ١^١^ أرأا و.إبام ملهتقم من ألإتب رؤ' أمحن وصتا ولمد ءؤ 
ثظمثل ؤآأولدطأ بجص1فيأسُ ؤ قال: حن في 
المواريث.فى وهى ، [١١لال»ماء:

قيوهي ، [١١:، ]4١٧ دى أو قآ ص ومثؤ بمد ئ ؤ وقال؛ 
المادية.الأمور 

موطنفي إلا المموية للأمور الكريم القرآن في )أوصى( يرد ولم 
المسحIالملأ لمان على تعالى قوله وهو مادي بأمر فيه اقترن واحد 

)أوصاني(،! Jlsفإنه ، [ ٣١]مريم: ؤطؤطوقمادثحكاه ع ؤ
.رالأموالأ١، يتعلق مائي أمر والزكاة ، بالزكاة الصلاة اقترنت، لما 

فييزال لا كان الملام عليه المسيح أن إلى أيصا يعود ذللث، ولعل 

١٩القرش اشير انظر 



٤٢٥ ٠٠لقمان سورة 

أعلم.واف ، الفعلين أحف فامتعمل بعبادة عمليا مكلف غير المهد 
إنماواف ، )ووصينا( فقال! بحاته اش إلى التوصية أمحتد إنه نم - ٢ 

ذلكفإمحناد ، الهمة الأفعال وفي الخير أمور في ه نفإلى الأفعال ند ي
صميرإلى الفعل هدا أمحني وقد ، التوصية هدم شأن عظم على يدل اش إلى 

إلؤيؤلدك ل أشنكن أن ؤ فقال! ذلك بعد أفرد نم للتعظيم الجمع 
رثةهدْ أن ذكرلأ وقد ؤإلينا( . .لما.اشكر رأن يمل: ولم آمحأوي، 

علىللدلالة العظم الجمع صمبر أوبعد قبل يقرئ فإنه القرآن، في التعبير 
له.شريك لا واحد أنه 

بهااش أمر الوصية هدْ أن وهو آحر أمر ذلك ْع ههنا يكون وقد 
الجمعبضمير الفعل فجاء الرمل، وبلغها الملك، بها ونزل ، محبحانه

أعلم.واف ، أيصالدلك 
منلأكثر رأبويه، ئ يقل ولم بولديَه آلإذّن محيبمتأ ؤ وقال؛ - ٣ 

الوالدلفظ فيها وغالبت والوالدْ الوالد تثنية )الوالدين( كلمة فإن محبب، 
لنقلفيها وغلب والأم الأب تثنية رالأبوين( كلمة وإن • بالتدكير ثنيت ولدا 

أنإلا للمدكر تغليب فيهما الكلمتين أن ومع الأبوين، قيل ولدا الأب 
المرأْبها تقوم الحقيقة في والولادة ، الولادةمن مأحوذ )الوالا-ين( لففل 

التثنية.في الوالد لففل فيها غلب أنه إلا 
الأبوين،على الوالدين لففل اختيار إلى تدعو مناسبة محن أكثر وههنا 

ؤخمك.هامحفقال! الرصلع من الفهلام وهو والفصال الحمل ذكر أنه منها! 
والإرصاعالحمل وبين ه عامجن 1، ؤفصنلم ؤ ت وقال ، 4 ؤئبن هل ؤهنا 

الولادة.

رباهوقد صعيفا، عاجزا الدنيا إلى ومجيئه بولادته الإنسان تذكير وفيه 
٠إليهما والإحسان الجميل رد يدعوإلى مما إليه، وأحنا وحميا٥ والداه 



أديمحهماث,في٠  ٤٢٦
لمظمن ذكر لما الأب من أكثر الأم إلى الصحبة إحسان إلى إلماح وفيه 
•والإرصاع الأم حمل وذكر الوالدين 
الإحسانيدكر حين أنه وهو يتخلف لا عام حظ المآن قي كان ولذا 

بالفظيذكره ولا )الوالدين( يلففل ذلك يذكر يهما والبر والأم الأب إلى 
رويالأبوينت واحدة مرة يقل فلم ، الولادة بأمر ان للأن^^١ الأبوين 
إليهماوالإحسان بالمعروف بالصاحبة الأمر مواطن كل إن بل إحسائا( 

لهاالأم أن إلى إلماح وفته الوالدين• بلفظ يأتي لهما والدعاء يهما والر 
ذلك.في الأوفى الصيب 
وأولدنإلأأثة لاثتذون إنؤءن بغآ مقى وادأحديا ؤ ت تعالى قال 

.[ ٨٣]البقرة; إتسادأه 

هل-م^ن٢ وألء؛إدما قنة يدء دقنخ_أ وك أممه و\عبل-وأ ه ؤ ت وقال 
ا*ما.]اىء:

قتءأهء يطرألايثجا رثبم=ظلم ماكثم أنز كمازأ ض ه ؤ وقال: 
[.١٥١لالأنعام: وألو؛إرتيإتجه 

هيحشنأ وألر؛إاوتي ^١^١٠ إلا غبدوأ آي ؤك وقش ه ؤ I ال وق
]الإّماء:مأ[.

[.١٤]كان: ؤ وقال؛ 

[.١٤]كمان: أنآنمظرلةلدكه ؤ وقال؛ 
٨[.]!نمكبوت: ؤ وقال: 

[.١٥]الأحقاف: إ-ءشاه ووصيناالإذسلأ-مح ؤ وقال؛ 
[.١٤]م;م: ينلديهإمءجثارلعمبمكاه ينمل ؤ وقال؛ 
[.٤١ؤرماآسمنلئولآمحه]محسم: وقال: 
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[.٢٨]رح: وت ؤ ت وقال 
وغيره.ذلك وغير 

ذكرناما فيه يكن لم مما ونحوها المواريث في )الأبوين( لفظ يأتي قد 
نصيبمن أكثر الأب نصيب لأن ذلك ولعل ، ونحوم بالإحسان الأمر من 

الأمفيالبراث.
نمثمؤؤيئ تعالى• قال كما الجد لمثتى الأبوين لنقل يأتي وقد 

٦[.]يوصف: ولمحو^ مدامزهم ين أبواش أدكهاعق َكآ يعقوب ءال نعق علتلكت- 
تعالى!قال البشر، أبوا هما إذ ، وحواء لأدم الأبوين لفظ يأتي وقد 

[.٢٧]\لأتم\ف.■ >كآصأقهائائقه 
فلنادحلوأءؤ I قوله فى وذلك يوسف قمة فى تخنف ذلك أن تظن قد 

عدونز ننج ؤ وقوله: ، [ ٩٩ليوّف: ف ؤيز إثه ءاوئ بجيف عق 
فيالأبوين لففل امتعمل فانه ، •١[•]يومحض: ه سجل-ا لم ؤحنيأ آلينثي 

الوالدين.لففل يتعمل ولم والإحسان الإكرام مومحلن 
يوسفقمة في )الأبوين( لففل استعمال إن بل ، يتخلف لم أنه والحق 

القرآني٠الخهل ْع يتفق أيئا وهو المناسب هو 
لأمذكر يرد لم القمة هده في لأنه )الأبوين( بلفغل جاء أنه ذلك 

ويوسفوأبنائه الأب حول تدور كلها بل ، لحالتها وصف ولا يوسف 
حزنابصرْ فقد الدي وهو الكفليم، المحرون هو فالأب ، الملام عليهم 
هَؤظيسث ئهو آلمن ينتى علمناه ؤؤآيثئ تعالى: قال كما وأمحما 

قالكما الهلاك عليه حشي حتى له الذكر الدائم وهو ، [ ٨٤]يوث: 
ubJ- :سؤممؤصيئاأوظنض^

ههناالأب تعليب المناسب من فكان ، [ ٨٥ت يوصف ت ه آلهنلكمك^> 
.الوالد تغليب لا 









٤٣١ ٠٠لقمان سورة 

هممحإآ آليتا 1، قوله: الأتن هاتين في يرد فلم 
السب؟نما 

آيةقي قال فقد لقمان، آية في يرد لم آخر بتعبير ذلك ورد لقد ت فنقول 
الأحقاف:في وقال ثنأه، - ؤؤنبمثاآلادسالعنكبوت: 

فذكرلقمان، في ذلك مثل يرد ولم ، [ ١٥]الأحهاف: وإلألددإثناه 
فيبالمعروف المصاحبة فدكر ، الأحر في يذكره لم ما موطن كل في 

والأحقاف.العنكبوت آيتي في والإحسان بالحز التوصية وذكر لقمان، 
فيه.ورد فيما المناسب هو تعبير وكل 

لأنذلك لقمان؛ فيآية فيآئتاعأآهأنب فقوله: 
فقدالناس، ومعاملات والمعاشرة المصاحبة في لقمان قصة في السياق 

فيثم وتوجيهه، معاشرته وحن لأبنه الأب يمماحبة الوصية بدأت 
عنوالنهي بالمعروف الأمر من ومصاحبتهم الناس معاشرة أصول 

الناسيبغضه مما والاحتيال عليهم والفخر عليهم التكبر وعدم المنكر، 
والأفعال.لصفات اس 

عمومفي والمعاملة المصاحبة حن الوصية هذ0 شملت لقد 
ومصاحبته، لوالديه الابن ومصاحبة لاينه، الأب مصاحبة المجتمع: 

•معهم يمش ممن للاحرين 
الأمرفكان والأحقاف، العنكبوت آيتي سياق في ذلك مثل يرد ولم 

أنب.هتا بالمعروف الوالدين بمماحبة 

إنبل أنب، والأحقاف العنكبوت آيتي في والإحسان الحس وذكر 
أنب،العنكبوت آية في الحنن فذكر أنب، مكانها في لفظة كل ذكر 

أنب.الأحقاف فىآية الإحسان وذكر 



ءهههام  ٤٣٢
يشركأن على يجاهدانه أبويه أن افتراض لقمان آية فى ذكر أنه ذلك 

.الحسن أو الإحسان يذكر فلم باق 
ؤمحبمتاءؤ ت قال فإنه ، أيصا ذلك العنكبوت فى قال لقد ت تقول وقد 

الخرق؟نما ، ]التتموت:خا
ؤاهئنه أف عيج محهداك ؤإن ءؤ قوله; قي المجاهدة أن ت والجواب 

على)جاهده قولما: في فإن زإنيخدائملjه، ؤ قوله: في أشيمها 
قولما:من أقوى وهي المجاهدة، وشدة الشيء على الحمل معنى يفعل( أن 

ليفعل(.)جاهده 
ينجح(أن على عليه و)أنفقت لينجح( عليه )أنفقت تقول: أن ونحوه 

تفيدفإنها المانية أما المجاح، لغرض عليه أنفق أنه تفيد الأولى الجملة فإن 
للأنفاق.شرط المجاح فإن المجاح، باشتراط عليه أنفق أنه 

أنعلى ابش ورزوجتك لعينني، ابنتي )زوجتك تقول؛ أن ونحوم 
ذلكوليس إعانته لغرض ابنته زوجه أنه تفيد الأولى الجملة فإن ، تعينني( 
يعينه.أن بشرط ابنته زوج أنه تفيد فإنها المانية الجملة أما عليه. اشتراطا 
هنثمعأأننمؤامادإؤآآرلدأنأذكأءلكث>إحدىآبمى ؤ تعالى: قوله ونحوه 

.[ ٢٧تاسس: تتتيح؛ه 
سورةق وقال ءةأداذثمك-يىه ؤ هنا: ررقال والمنوير(: )المحرير ق جاء 

المجاهدة،تخن على أيد فهو )على( حرف فأما لئنرلني(ه ؤ الذكبوت: 
والإلحاحءاالعي شدة والمجاهدة للاشراك، قوية مجاهدة أي 

هوما ذكر ؤإنما لقمان في يذكره ولم العنكبوت آية في الحسن فذكر 
أنب.

.١٦٠;٢١التحريرواكوير)١( 
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؟احمنناه ووصينا ا؛ؤ الأحقاف ي في قال ولم ت تقول وقد 
،إحداهما قى الحس ذكر حتى والأحقاف العنكبوت آيتي بين الخرق فما 

الأحرى؟في والإحسان 
فان، بينهما الاحتالف محبب في ظاهر الأمر أن I والجواب 

سدرالإحسان أن ذلك( )الحسن( من الإكرام في أمكن )الإحسان( 
•)أحن( 
حسناي ميء( ال)حمن مصدر والحسن ، إحسانا إليه احممن ٠ تقول 

إليه()أحسنت ت تقول ، الأخرن إلى حيره يتعدى فالإحان ه. نففي 
٠حيرا له فعلت يعني 

،ه نففي حسن هو يل الاحرن إلى حيره يتحدى فلا )المحن( أما 
حسن.ولخاء جميل كلام من حسنة معاملة أي حننا( )عاملته فتقول! 
فعلفي الحنن من أمكن فالإحسان ، حيرا له تفعل فان الإحسان أما 

،للوالدن نفئا وأكبر إمائا أكثر الأحقاف في فما ، الاخرن ونفع الخير 
مسبب!من لأكثر وذلك 

الحملفدكر ه َيثا وؤبمعثه َئ؛ها أكم ؤ قال! أنه منها - ١ 
،بيسر هينا ويضعه كرها نيئا الإنسان يحمل فقد كره. وكلاهما والوضع 

عندالوضع آلام تخفى ولا • كرها والوضع كرها الحمل فكان ههتا أما 
الولادة.

ولم، وهن على وهن إنه ت وقال الحمل ذكر فإنه لقمان آية في أما 
وكرهالحمل كره ذكر فإنه ، أشد الأحقاف في فما ، ومشقته الوضع يذكر 

الوضع.

•ذلك إلى يشر فلم العنكبوت قي وأما 



ّلسإوا٢  ٤٣٤

يث3ال، ؤ ت تعار قوله بدليل ، مؤمنان الأحقاف في الوالدان - ٢ 
[.١٥ت نتلثأتيآفت،وئقهىه

الآيةتهذه بعد قال ففد ، المؤمنين الأبوين سياق في وقعت والأية 
ؤهعامل بن أةتور0 ■حلت ة لمج أف أنحي}ي لكما أي لوإد•يمح ثال أرى ؤؤ 

مؤمنانهنا فالأ؛وان ، [ ^١١]الأحناف: وءىءاينإلرسأشصيم 
هنوالعنكبوت لقمان آيتي بخلاف الإيمان، إر ويدعوانه بالبعث يعدانه 

الشرك.على له مجاهدتهما 

وإنحنهد.اقؤرتيه.يىه.ؤ I الأحقاف آية في يذكر لم ولذا 
)ؤإنالأحقاف: محوره في يرد لم أنه التأويل(! )ملأك في حاء 
كانفيمن الأحقاف آية ررلأن ه مح، نثمك آن عل ؤ أو بي( لتشرك جاهداك 

ؤأفزلدى وعك عل أنث أتيآ أثكن,ؤانتةلوأ آن أؤببمغت ؤ I قوله ترى ألا ، مؤمنا
إره مقإثكهماقمنكنيذو دريمحآإي ؤا لف وأصإح مبمنه أهملصدءا 

رل للشرك،، هنا مدخل ولا ، هذابعد ما 
الحسن.مجرد وليس الأحقاف آية في الإحسان ذكر فناسب 

منأنب والأحقاف الحنكيوت آيتي في والإحسان الحسن ذكر إن ثم 
قبلقال فقد الأعمال، من الحسن محياق في يكرا أنهما ذلك أحرى، جهة 
>سثاهإءنهنِ آلقيحنت ؤهملهمإ ^ ٣١٠• العنكبوت آية 

ه-مننا مؤيديد آلامس ؤثبمثا . تملؤن ألوى أحسن وذبتزغأ 
لالتكوت:ي_خ[.

وتجاطءنمايشمأ احن مم ؤ ; الأحقاف بعدآية وقال 
الوالدينمحامالة حسن فناسب ، [ ١٦لالأحماف؛ ه ثلمؤ أصس |ا 'نتءاخم 

اكأويللإ/؛أب.ملأك )١( 
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لقمان.محورة هي ذلك مثل يرد ولم ، الأعمال من حن ما 
•أعلم وافّ ، وجه كل من موطنه تعبير كل فتاب 

هأو ؤو 

•بيلها لا نيلسأطبلأه قؤ 
هو ج ه

كتمييمههتا الخبر وتقديم • غيري إلى ترجعون لا م-إلاصوعآؤمه ثؤ 
فيالضمير جمع وقد • للشرك إبطال وفته ، للحصر أشمحره إل ءؤ في 

إليه.أناب ومن والوالدين الابن ذكر لأنه )مرجعكم( 
أوأو أو 

ُأعمالكم.أحبركم أي سالأوسزد(ه م ؤ
قدلأنه ؛ رفأجزيكم( يقل! ولم تعملون( كنتم بما )أنبتكم •' وقال 

ممابخير ربه يجزيه المؤمن إن ثم له. يغفر ثم عمل بما الإنسان يني 
وقال!، [ ٨٩]المل: مماه حف ظم آنصنؤ جاء من ؤ ت تعالى قال كما ، عمل 

ثرمهلمدسأئىكاوإج ؤ
أحرىآية في كفروا الدين ذكر عندما أنه ترى ألا ، ٧[ ت زانمتكبوت تنلؤزه 

يعييهمأنه ذكر بل ، عملوا يما ينبئهم أنه يدكر بأن يكتف لم السورة من 
■مؤأإةتاهثتهم مأإوامعهم بمنبك َكر وش إؤ فقالت بذك 

هعلمغل عذالس إث صهلتئم -م كيلا يمنعهم . ألصدؤر ^-١>^، علم آذئه 
_؛Y[.Yr]كمان: 

ساويلسأكب. . ئذذوإنيأ. بالإفرادؤ الأية في المتكلم بفمائر وجاء 
وإثباتالشرك نفي موطن المومحلن ن أل؛ 

تعالىقوله ونحوم • المواطن هده مثل في الضمير يجمع فلا ، التوحيد 



آدغمحآلأا,في٠  ٤٣٦

هاد'ذأ يهء تك ثئ ما ه مق :كهد١ئ يإن حج >،)حز  ٤٣٠۶همهبمدئا ءؤ 
٨[.]العكبوت! كتأرتماونيم بما هأفو؛كر يطتهماإومر-بمعكم 

الموطنهدا غير في للتعفليم مجموعا المتكلم دضمير يأتي قال وص 
ألوتاآل>توؤ مثتع ظبؤ إثا0بلإؤب كأخاتلناس ؤ تحارI قوله نحو وذلك 

^؛١^٥ؤ وقوله: [، ٢٣تيرس: 
ءىش ؤ • وقوله آ، ٤ ٦ ت تيوس ه 'م،حعه>َ ^ نومنك آو مدم آوى بمص 
ئرإكناآتي2^1 ؤ( مثع ثنمميى. لأ ألكزب أف عق ثروث أك,ن 

[.-٦٩٠٧بمادفازأةكذرونه]ووضت 

ئر.هلقف أف إف أممه بات أُلأمح 
بحانهبوصيته كلامه اعترض أن يعد لابنه لقمان وصية إلى الأن عاد 

_()يا بقوله: نداءه فكرر .ه .دش.إن إما بثي ؤ فقال: بالوالدين 
افهقدرة فيه يبين مثلا له صرب ثم يقول. ما إلى ويصغي قلبه ليعتلف 

يأتيخردل من حبة بمثقال قدرته وعن عنه ثيء يند فلا بالأشياء ؤإحامحلته 
معروفنبات والخردل الأرض. فى أو السماوات فى كانت، أينما افه بها 

الصغر.فى مثلا يفرب المم من أصغر حثه 

منالموز حيف ه -مدل ين "ْثؤ يثقال ك إن إمآ يبى ؤ ت قال لقد 
ذلكثاب أممن ولعل النون، بإثبات )فتكن( ذلك بعد قال نم ، )تكن( 

عيننم مكانها يعين فلم ^ -مدل يق حثؤ يثقال يش إن إما ؤ قال! أنه 
فإن، ه آ'لآني أوؤط ألنمنؤت يخمذأوؤ، ي مكن ؤ فقال؛ بعد فيما مكانها 
،الون فحدق لها مكان لا تائهة هثاءة أي ، الوجود ش أبعد الأولى 



٤٣٧لامان سورة 

أعلمواش ، النون فأثيت مكانها عين فإنه الثانية بخلاف 
بمتينها4- ظث ؤإن ؤ هوله؛ أن للزركشي في)البرهان( حاء 

صغيرةكانت ؤإن أنها على ارتنيها ؛ )تكن( من النون حدقت ، [ ٤ • ]الساء: 
ينبىؤ ومثلها؛ ، وتضاعيفها ترتيبها إليه فإن الاعتبار في حقيرة المقدار 

•رآ، إم'إندشلأناوقنمد(تنوهرا 
وثمة، وفتحها النون وشدة الكاف بكسر )فتكى( هي قراءة ثمة إن ثم 

)وكنمن النون وسكون الكاف وكسر التاء بفتح )فتكى( وهي احرى قراءة 
يكى()كى معنى أن ذلك ، الامتتار محنى فيها القراءتين وكلتا ^٣، كن( 

الطائر،عثى هو والوكن: ، عشهلحل الءلاتر( )وكن ومعنى امتتر. 
صخرة.في تتر فتحريل من حبة مثقال تك إن أنها المعنى: فيكون 

الاستتارمعنى لتعهلي وذللث، )كن( في النون نبوت يفر مما وهدا 
أعلم.والله ، أيصا 

السماواتفي كون أن بد لا الصخرة أن ْع ثءحفيص،حرىه ءؤ وقال: 
فىعير الصخرة بامحلن من الشيء استخلاصي لأن وذلك الأرنحى، فى أو 

العادة.

الفياعمن ؤيصونه سيئا يحفظ أن شخمى أراد إذا أنه المعلوم من 
الدارغرف من غرفة في يضعه بل الدار، ساحة في يضعه أن يكتفي لا 

أوصندوق داخل المحففلة يضع وقد ، محففلةأو صندوق في ويضعه 
محففلة.داخل المحفغلة يضع وقد ، خزانة

ساتيالحوا/'ا،آ.انظر )١( 
اورئنا/م'«؛_ار•؛.)٢( 
. ١٨٢اسب/انمر يطر )٣( 



٢^^٠  ٤٣٨

.الشيء بها يحفظ الي الصغيرة المحفظة مثل مثلها خرة فالم 
يصعبقفلا للمحفنلة تعمل الشيء حففل في المبالغة أردت ؤإذا 

الوصولوعدم حفظه في بالغت مهما أو لمينا الشيء كان وكلما ، فتحه 
شيءوأمكن , إليها الوصول وعدم الأشياء حففل في يتفننون والناس • إليه 
إليه.الوصول يمكن ولا مفتاح له لمن أمين مكان في يولع أن الحففل في 

الحفظة.بإتلاف مستحيلأّإلأ أو ا ين عاستخراجه يكون ذلك وعند 
،صخرة في حريل من حبة بمثقال لدلك مثلا اممه صرب وقد 

أنهاْع الصخرة من الحية هده يستخرج وربنا ، مفتاح لها ليس والصخرة 
الصخرة.يحطم أن دون مجن مفتاح لها ليس 

حفائهاعلى للدلالة صخرة( )على ت يقل ولم ؤفىصء>رقه ت وقال 

فيأنها على ليدل الأرض( رعلى يقل: ولم الأرض( )في وقال: 
الأرض•باْلن 

العلممجرد لأن اف( )يعلها يقل: ولم ه آثه ها ؤيات قال: ثم 
ولكنكحزانة أو صناأّوق داخل شيئا أف تعلم فقد ، القدرةعلى يدل لا 
القدرة.وبالغ العلم على يدل هاأثله كان ؤ فقوله: ، فتحهعلى تقدر لا 

حفييأمر الخفية الأشياء إلى يتوصل أي ادئةأطتفجوه إف ؤ وقال: 
بلهلمهداخلها من يخرجها بل ، تكسيرهاأو الصخرة تحهليم إلى يحتاج فلا 

لملفؤإلى حبرة إلى يحتاج الحففل هدا مثل من بالشيء والإتيان • وخبرته 
هى.كما والصخرة داخلها من يستخرجها بحيث 

فيتكون أن من بد لا الصخرة إن قيل: ارلو الكبير(: )التفسير في جاء 
.. ذكرها؟. من الفائدة فا الأرض فى أو السماوات 



٤٣٩ ٠١٠لقمان سورة 

أنومنها ، الصغر غاية فى يكون أن منها ، بطرق يكون الشيء حفاء 
وراءمن يكون أن ومنها ، ظالمة قى يكون أن ومنها ، بعيدا يكون 

.حجاب 

غيرمن محوء قى قريبا كبيرا يكون بأن بأسرها الأمور انتفت فإن 
.الشرائط انتفاء مع والعلم الروية اممه فأثست، العادة. في يخفى فلا حجاب 

الصغر.إلى إثارة حنوه مثقال ُك إن إما ؤ •' فقوله 
الحجاب.إلى إشارة همن،فيصامىه ؤ وقوله! 

الأبعاد.أبعد فإنها ، البعد إلى إثارة أوي ؤ • وقوله 
الأرضجوف فإن ، الظالمات إلى إشارة ه آ'لأتيى ف أو ؤ وقوله• 

الأماكن.أظالم 
مجنلأن ، افه( )يعلمها القائل! قول من أ؛الح ^ أثه إيا بأن ؤ وقوله• 

حالدون العلم فى حاله يكون لغيره إظهاره على يقدر ولا الشيء له يظهر 
فلهرهاأي ه أثه ها بات ؤ فقوله؛ ، لغيره وفلهره الشيء له يظهر من 

للأشهاد.

القدرة.نافذ أى ؤ وقوله! 

الأمور"بثواطن عالم أتم، * لمثده ُؤ 
إذالأنه ؛ شيء أنب لاثنيك ؤ قوله: بعد المثل هذا ضرب إن 

مكانكل ومن الأرض أو السماوات من الخردل حبة بمثقال يأتي الله كان 
يستهليعلا كان إذا قدرته وما قوته؟ وما ملكه؟ وأين الشريك؟ يفعل فماذا 

.الشرك؟!ولم اليسير؟ الحمير الجزء هذا استخلاص يمغ أن 

. ١٢١الضسراهمبم/)١( 



آدبمحُامحسزصصا ٢  ٤٤٠

الشريك.وانتفاء الشرك إبهل-ال عر الحجج أظهر من وهذا 
فهكون أن يصح لا أنه له ليبين لابنه المثل بهذا لقمان جاء لقد 
هذاوقي ، يقول بما ابنه ليقتغ وذلك النهي بمجرد يكتف ولم ، شريك 
ذكردون من والواهي الأوامر في يوغلوا لا أن والمرشدين للاباء نوحيه 
أعلم.وافه ، تعليل أو دليل أو حجة 

قل)؛ قن "؛قؤ ال يئفيك إن إما ؤ ! هناقال لقد تقول؛ قد 
إنره.أطيق آثه إن آثه إيا بات آ*لأمح أرق ألثمنؤت أوق صخمؤ 

يهاا أبن"مدل من حبم-ثهم مثكتال، يكاكن وإن ؤ ؛ آخر مكان في وقال 
[.٤٧لالأنساء; ه بمالإ،ئ 

Iذلك من ، التعبير في اختلاف بعض بينهما فكان 
الأنبياءوفي ، مضارعان لقمان في وجوابه الشرط فعل إن —  ١

ماضيان.

وفي• ه يك إن ؤ مؤنث إر ند ملقمان في الكينونة فعل وإن — ٢ 
•مكتاده ؤإزتكاك ؤ مذكر؛ إر ند مالأنبياء 

.الأنبياء في يذكرها ولم لقمان في الحبة مثقال وجود أماكن ٣_ذكر 
الأيتين.من كل خاتمة ^تلفت 

بب؟الiما

•ذلك يوضح الأيتين من كل سياق أن والجواب! 
فهوواضح.لقمان في سياقها أما 

تحار!قال ، الأخر اليوم عر الكلام في فالأية الأنثياء محورة في وأما 
م£مثال،ؤكاى وإن س-يثا دمس هططم ٥^٠ ^لمنمة ِلوْي أكنئ آلأنتين ؤبمنح ءؤ 

[.٤٧؛ ]الأنبياء غ ينا وقى يها ا أبن-مدل من خً' 



٤٤١ ٠٠لقمان سورة 

الاختلاف!سبب بذلك فاتضح 

فيمالقمان آية فان وجوابه الشرمحل فعل في الاختلاف حيث من أما - ١ 
،مستمرة فيها والأفعال باقية تزال لا والدنيا • الدنيا في الإنسان يفعله 
مقارعين.وجوابه الشرمحل فعل فكان 

وهوالقيامة مواقف من موقف على فيها فالكلام الأنيياء آية وأما 
للوزنوأحضرت الأعمال انمقلمت وقد ، الأعمال ووزن الحساب موقف 

أثنا"حردل ين يثمال، يتفات وإن ءؤ فقال! بالماضي ذلك فمرعن 

Iلقمان آية فى قال فانه الكينونة فعلى إستاد ش الاختلاف وأما — ٢ 
منأو الفحلة أي ، مؤنثاصميرا )إن( اسم فكان ه دك إن ما إؤ 

فكان^^٨. ٥٥١١صمير أو را، السياق® من لفهمها والإحسان الإساءة 
المذكرعلى الأنبياء في الكلام كان حين في مؤنث. إلى نيا مالفعل 
الفعلفاسد ، الشيء أي ثتشةئنئاكيثكاده قال: 
المذكر•إل 

اممهقدرة لبيان فد.لك لقمان فى الحبة مثقال وجود أماكن ذكر وأما — ٣ 
الشرك.عقيدة ويبعلل بدلك ابنه لقمان ليعزف وشمولها 

ووزنالحساب سياق وهو ، مختلف،فالياق الأنبياء في وأما 
^كها.ذكر وليس الأعمال 

أنذلك، أيصا، واضح ببه قالأيتين من كل خاتمة اختلاف وأما — ٤ 
.ؤI فقال الحساب في الأنبياء آية 

. ٨٨/ Y ١ المعانى روح ( )١ 
. U١٨٢/ابل انظرالمم )٢( 



أدثمحُأث.في٠  ٤٤٢
الخفيةوجودها أماكن من الحبة مثقال استخلاص فى لقمان وفى 

.خؤت فقال 

٠موحلنه تعيير كل فناسب 

ذكرفقد ، الأنة هد0 في والتأخير التقديم جرى كيف • تقول وقد 
.ذلك؟ سب فما ، الأرض ذكر ثم يعدها السماوات ذكر ثم أولا الصخرة 

،ماء الفي ذكون قد والصخرة أولا، الصخرة ذكر أنه والجواب: 
كالقمرصخور السماوية الأجرام في ذكون فقد الأرض، في تكون وقد 

فدكرالقفاء. فى سابحة صخور تكون وقد ، وغيرهماوالمشتري 
•والأرض ماء الفى وجودها يشترك التي الصخرة 

فيالجاري الخل وهو الأرض، على وقدمها السماوات ذكر ثم 
أكثرفي وذلك السماوات قدم بالأرض السماوات اقترنت فحيث السورة، 

هننيؤآ 1، ؤألمح( ئؤما عم خ آقثوت ثلق ؤ قال'تعالىت 
.؛ا١٠]لقمان: 

•[ ١٦ن؛ لقما ] ه مح؛بما آ إذ آلتمنؤت أوق صخ/ِى ق خني وقال• 
•[ ٢٠]لقمان: ءيوتاق وقال؛ 
•[ ٢٥ن:  ١٠٥]] ه آس ركولأ لأتح( آومن كهم سأ ؤثغن ؤ وقال؛ 
•[ ٢٦]لقمان: مح؛وتلآمحم،يم وقال! 
الأرضبجنب ذكر السورة في الأرض وأحر السماوات قدم وحيث 

حاقؤ تعالى؛ قوله نحو وذلك الأرض يسكان أو بالأرض نتعلق أمورا 
ينَلإ،درا وف اغ' يميد أن )يأ آمحنجا ؤ، ؤألق منما عمد بمي 'آيثموت 

[.١٠:]لق٠ان .ه .دآبه.



٤٤٣لقمان سورة 

أقرينمى . . . آ'لأتيى ق أو آلثمنؤت ي أر صمي ؤ، هق$ن ؤ وقوله؛ 
[.١٧-  ١٦]لقمان: •4 • آهثلوة. 

ؤأسغعثكإتسمؤماؤ،آبر؛؛وأ اكنؤت ناؤ( لكم ّثر أزمهأأفآثت ؤ • وقوله 
[.٢٠]لقمان: .ه . وآذهسمآثير(شمحئفآش. ط؛هرْ 

شآ-ئ؛ثتستإ*ثنىءئ؛أس ؤ وقونه! 
[.٢٥]لق٠ان: خطصأ 

ؤأوأتاؤاأنيد. هوآلمى أس وأزمح1أ0 ماؤاألّثوت لؤ ؤ وقوله* 
[٢٧٠_٢٦]لقمان: ^محمنعٍأئه 

وردما نز على جاريا الأية في الأرض على مارات التقل.وم فكان 
السورة.فى 

مآأصابلىإ0عك كآثئإحؤوي' إمر ١^٢^^٥ ي مبؤ 
دإلكذم؛إاهمه

أمرْالسليمة، العقيدة أسس له وبين الشرك عن ابنه لقمان نهى أن بعد 
التيالعبادة وهي الصلاة، وهي وأوجها العبادات يأهم وبدأ ، بالعبادات 

المرءعنه يسال ما أول وهي ، الأحوال من بحال المكلف عن تسقط لا 
١الامتجابة مفلتة ذللئ، لأن بني( )يا المحبب نداءْ وكرر ، القمامة يوم 

الصلاةإقامة لأن ذللئ، )صل( ت له يقل ولم ؤ ت له وقال 
وحشوعوسجود وركوع قيام من وأكمله حال أتم على بها الإيان تض 

وذكر.قرآن وقراءة 
٠النكر عن والنهي بالمعروفج بالأمر الصلاة إقامة أمره؛عن- ثم 

بالمجتمع.يتعلق وما بالنفس يتعلق ما • العبادات من بنوعين فأمرْ 



آدبم؛اث,في^^إإ؛ثإؤا ٠؛  ٤٤٤

تكميلالمنكر عن والنهي بالمعروف والأمر ، للنفس تكميل فالصلاة 
فيهويرمي يحفظه أن الفرد على المجتمع حق من أن ذك للمجتمع. 

والأمر، ال والفالهدم عناصر منه ويجتث ، والقوة الخير قواعد 
•ذلك إلى يودي ما أبرز من المنكر عن والنهى بالمعروف 

بالمعروفأمر من أن يعلم لأنه ه أصادك عك،؛1 نآصز ؤ له: قال ثم 
•يلقى ما على بالصر فامرْ ، والمكارم للأذى تعرض المنكر عن ونهى 

جراءمن يصيبه قد أنه علمه ْع بدلك ابنه أمر أن لقمان حكمة ومن 
فإن، الأباء عموم من العهود حلاف وهدا بالقليل، ليس أذى ذك 

منللناس التعرض عدم متهم ويهللبون أبنائهم على يخشون عادة الأباء 
أذىذك جراء س يلحقهم قد لأنه المنكر، عن ونهيهم بالمعروف أمرهم 

وصيانتهوحففله المجتمع بقاء أن حكمته فأدرك؛ثاقب لقمان أما يرهقهم. 
بهذهليقوم ابنه فحث وسلامته، ابنه راحة من أولى التخريب وامل عس 

وفيالكاره. ص يصيبه ما على بالصبر وأوصاه له، حبه على الهمة 
الشاقةالمهمة بهذه للقيام أبناءهم يوجهوا لأن عفليم للاباء نوحيه هدا 

الذيالخير فإن وأذى، عنت س ذلك سبيل في لقوا مهما عليها ويحتوهم 
الذيالأذى س بكثير أعفلم بدك القيام س المجتمع وعلى عليهم يعود 

منه.يلحقهم قد 

التيالضلوعق الواجبة الأمور ص أي ه آتممحر مج يى دتللك ^إف 
•يتهاون أو فيها المرء يتراحى أن يبني لا 

عنوينهى بالمعروف يامر س أن رريعني الكبير(: )التفسير في جاء 
•عليه الصير فامره ُودى المتك^ٌ 



٤٤٥ن سورة 

أي، المعزومة الواجية الأمور من أي منسإآلأوره إ0ديمو؛ ؤ ت وقوله 
.٢١١المقطوعة(( 

وقال، بإو فأكده مزمءآبخؤره دتللك إ0 ؤ هنا؛ قال لقد تقول؛ وقد 
واللامبإن فأكده [ ٤٣]الشورى; عزر لمى د'إش لن ؤ : أحر مومحلن في 
الفرق؟لما 

محآصرؤ ت لقمان فى قال أنه ذلك ، مختلفان المقامين أن والجواب! 
والمسر.فأمره ، منعزه'آمحثوريم دلتلك نمابليىإ0 آ عك 

فأصافأي؛ووه عزر لمى لن نعمل ئت محأمن ؤ • الشورتم( فى وقال 
•إليك أسام لمن وتغفر أصابك ما على تصبر أن أي ، الصبر إلى الغفره 

فقال!التوكيد زيادة إلى فاحتاج ، الصبر مجرد من القس على أثق وهذا 
رآ،نديجمحهمأمحر4 لؤ 

هءإي أ؛؛- 

ثايَك محق لأ آق  ٤١تة أش ي شى َلأ ش ظ قي ه ؤ 
محءه

احتقارعن فنهاه الماس معاملة فى الأداب إلى بابنه لقمان ارانتقل 
الماسمع مساواته ؛إظهار أره يقتضى وهدا ، عليهم الفخر وعن الماس 

٠ه منهم كواحد نمه وعد 

•عنهم والإعراض عليهم التكر عن فنهاْ 
وإعراصا.تكبرا عنهم إمالمه الخد معير ومعنى 

١٢٢_١٢١/٩الممسرام)١( 
.•٢ ١^١ انمر انظر )٢( 
.\سممحو\س\لإاأ\\)٣( 



٠ ٤٤٦

مشت،،في مخال ررنالمرح الزهووالخيلاء ْع المشاط هو والمرح 
لكبرا® المشي في التبختر وهو ، الخيلاء ،امن والاحتيال! 
•تكبر إذا واحتال الرحل حال I يقال )حاد( من مفتعل و)مختال( 
دش،رالعجب الجهول المتباهى الصلف ت والمختال 
علىلأنه، ؛ بالض والإعجاب التكبر في )حال( من !bJ؛؛ و)احتال( 

•)افتعل( وزن 

المبالغهو فالمختال المحل. معنى في البالغة )افتعل( محاني من ؤإن 
الوصف.معاني سائر وفي بالشس والإعجاب والتباهي التكبر في 

ذلكغير أو نب أو مال من أعطي ما تعداد وهو ، الفخر من و)الفخور( 
والثاهاةفيذلك.

فيالباهاة وهو ، الفخر من ءالفخور I العاني( )روح في حاء 
تحدادذلك في ويدخل ، والجاه كالمال الإنسان عن الخارجة الأشياء 

لدالال١، مباهاة أنه لغلهور أعهلاْ ما الثخص 
يعددالذي هو الفخور ت مجاهد ءقال I الوجيز( )المحرر في وجاء 

بالمبالفخر اللفظ وفي قال: وتعالى، تبارك اف، يشكر ولا أعطى ما 
،.٠١ذلك« وغير 

الإكثارعلى للدلالة البالغة صغ من وهو فحول، زنة على والفخور 

\س\فجنح\\ايم0.)١( 
روحاسنى\^-ه.)٢( 
يطرزن)٣( 
.٩٠;روحاستي١٢)٤( 
■المحررالوحءزاا/م'ه )٥( 



٤٤٧ ٠٠لقمان سورة 

فيه.ذلك إظهار من 

فيقال كما الأرض( )على يقل: ولم ؤ،آ'لأنيه ثنن  ٠٤ؤ وقال: 
بهنبما عل بمقؤن آقهى الرء-ني وبمتاد ؤ • الرحمن عبأي وصف 
يخرقأن يريد لكنه أي الغلرفية، تفيد رقى، أن ذلك ، [ ٦٣ت ]المرنان 
ئاأنيف ي ثنن  ٠٤ؤ تعالى! قال كما ، مرحه شدة من برحليه الأرض 

.[ ٣٧]الإّماء; يأمحرلجآيادثليه 
لأنهوذلك لإ}تيه ءل ؤبمشؤن فقال: الاستعلاء فتفيد )على( وأما 

موضعه.حرف كل فناب ووقار، كيتة ب مهل على أي )هويا( قال؛ 
المالخة:تفيد كلها الأية في وردت ام الأبية إن 

ذللش، المرح فى المبالغة على يدل ة ثنى  ٠٤ؤ فقوله! 
المبالغة.على وهويدل مصدرا بالحال حاء أنه 

مفتعلصيغة لأن ، الوصف فى المبالغة على يدل )مختال( وقوله! 
المبالغة.تفيد 

الفخر.في المبالغة على يدل )فخور( وقوله! 
يبالغلا الذي أن أفترى المبالغة، على بالوصفين حاء ولم تقول: وقد 

الحب؟انتفاء يشمله لا الوصف في 

يحبلا اف، أن فإحباره ، توهمت ما على الأمر ليس أنه • والجواب 
إحبارهو ؤإنما ، المباع غير يحب أنه يعني لا الى الوصف في المبالغة 

فيه.ورد الذي المقام في الوصف عن 
الكاذب.تحب أنك يحنى لا الكذوب( أحب لا )أنا فقولك! 

الصادق.تحب لا أنك يعني لا الصدوق( أحب )إني وقولك: 
مقامفي تقول وقد ، الكذوب( أحب لا )أنا مقام: في تقول فقد 



أديئ؛الأإفي٠  ٤٤٨
،الصدوق( أحب )أنا مقام؛في تقول وقد الكاذب(. أحب لا )أنا • آحر 
المقام.يقتضه ما بحب الصادق( أحب رأنا آحر! مقام في تقول وقد 

الحال.لمقتفى الكلام ٠هلامة هي إنما - معلوم هو كما — والبلاغة 
،؛ا ١ ٠ ٧ ]الماء: ه أيما خآ، آه0 ثن محب لأ أثن ؤءة مرة! افه قال ولذا 

هآمنه بجب لا أثث إف ؤ أحرى• مرة وقال ، ءؤ-ماداه البالغة بصيغة 
البالغة.بصيغة لا الفاعل امم بصيغة ، [ ٥٨]الأنفال; 

•[ ٢٣]الشورى؛ ه غفؤرثكي آفة إذ ؤ فقال! مرة ه نفعن الله وأخبر 
اثنحيرأؤ)؛ دْلوغ وش ؤ أحرى! مرة وقال ، البالغة بصيغة )شكور( I فقال 
الذيالمقام يحسب الفاعل اسم بصيغة ، [ ١٥٨]القر0؛ ه عليعر تمِ 

منهما.كلأ اقتضى 

محثاوىآسممإ0محءؤ ت النساء محورة في قال فانه 
بوزن)يختانون( فقالI [ ١٠٧]الماء: ه أيما ->واا َكاى من محت لا 

البالغة.بصيغة )حوائا( I فقال الخيانة فى البالغة يفيد الذي )يفتعلون( 
ولاألناين مى منغمون ؤ ت بقوله الخوانين هؤلاء صفات ذكر ثم 

تتأوند_ثا آثث ^؛؛5 ألمول بن مْتئ لا ما يبنزف إذ معهم وهو أذو ين متخمون 
يجشئئأثنعنثمآلJنثائش ألحةوؤ جاق جندلثن محولاي هتآثن محتمتا. 

ثمدسه هيأ أو حة، بمثل وش ويكية*. عقيم ش أم هكنب يدر 
سهءعق يكسبإساثإيماكةسثهم ومن •؛نفويإقحيما. يحدأك م-تعفرآمح 

ممداحتملهء_ون إءائم أؤ حهلتق ةكسب ومن علمماحك-ما. آثئ ؤكان 
.[ ١ ١ ٢ . ١ ٠ ٨ ]الماء: ونا٧^١بيناه 

لأن)حائنا( يقل ولم حواياأيماه َكا0 ش محب لا أثه إن ؤ ت فقال 
الخيانة.في مبالغون أي خوانون، هؤلاء 

محالأ,بنمكيانمحةآيمإخمنؤالأنفال: في تعالى قال حين في 



لقمانسورة 

رءَ *،c• ,ك ََّ--ج  وإنماخانوا أنهم يذكر فلم ، [ ٥٨]الأنفال:  ٠١٤محب د أنث إذ موا؛ ■_ 
)إنهيقل! ولم ه للميس بجب لا آثه ؤءة فقال! الخيانة منهم خيفت 

يكونونفهؤلاء خان فإذا ، أصلا يخونوا لم فإنهم الخوانين( يحب لا 
•يحب لا وافه ، ءائنين 

ولكن، حميعا يبغضها وافه بعض من أتي يعضها الوء قصفان 
أشد.فيها المبالغ يبغض 

يحبولكنه ، جميعا يحبها وافه بعض من أشد بعضها الخير وصفات 
.أشد منها المكثر 

فيمبالغ هو مرحا الأرض في ويمشي للناس خدْ يصعر فالذي 
الصفاتفى المبالغين يحب لا افه أن فأخبر ، المذمومة الصفات 

منأن يفهم لم فاخر( خائن كل يحب لا اطه )إن قال؛ ولو ، المذمومة 
فيإنسان يثاغ قد أنه ذلك ونحو المذمومة. الصفات في مثاغ تقدم 

إشارةالكذاب( أحب لا )أنا له! فتقول مرة بعد مرة ويكذب ، الكذب 
الكذب.كثير أنه إلى 

الكذب.ولم مرة كذب لمن الكاذب( أحب لا )أنا وتقول! 
وصمتنلأمحسملقايمحر قوله: في اممه جمع لقد 
الفخور.وهو القول في والأخر المختال، وهو السلوك في أحدهما 

والقول.الفحل من الذميم يبغض أنه فأخبر؛اولك 
الذيلأن تتزيفإنحصأزء_هذلك قوله! بعد حاء وهذا 

حسنمتواضعا يكون أن غيره قبل عليه المنكر عن وينهى بالمعروف يأمر 
للدعاةالأشياء ألزم من وهذا ، يفخر ولا يختال لا والفعل القول 

•والمرتدين 



ادبمحاث,فيس،ئصئؤا ٠  ٤٥٠

•وأوجب ألزم الدعاة على وهو فرد، كل على لازم هذا إن 
الجملةفأكد ه ثمر محنال َغ تمحت لا أثث إن ؤ •' هنا قال لقد تنول ند 

[٢٣]الحديد: م،محالشوره لامحت ؤأس ؤ ت الحديد صورة في وقال بإل، 
الفرق؟فما توكيد، دون من 

آداببيان في لقمان في المقام فإن ، مختلف المقام أن والجواب! 
ؤفقال! الناس مع التصرف وحمن المعاملات 

منؤآغضض مثمك ؤ، ؤآقيد ثمر. ءمحنالا لإ محب لا آس إن محا ؤ،'١؛^، 
.[ ١٩-  ١٨]لقمان؛ إنئؤأ/دصوتلصوتهإره صؤتك 

فىالقصد منه وطالب مرحا الأرض فى المشي وعن الكم عن فنهاْ 
محتالَكل محب لا آنته إن ؤ ت قوله ذلك فناسب الصوت رغ وعدم المسى 

يالوكيد.نمره 
بيانفي ليس فهو ، ذلك على الكلام فليس الحديد محورة في وأما 

تعالى:قال ذلك، ,>كد فلم اكس بين العلاقات في ولا انمامالة اداب 
ظموآثثلإمحبومحثافي̂ ؤ

.[٢٣]الحديد: ثوره 
الاسبين العلاقات عر الماء محورة في اللكدم كان لما أنه ترى ألا 

فقال!لقمان في أكده كما بإن التعبير أكد لهم العاملة ؤإحان 
آلماوقوذي ل-صننا و؛لو؛إدى حج' يدء ولأ أممت ه ؤ 

صصناهاحبالخش
فخوراهمحتاك لكان مى محب ي آممت إن آيم3ؤم مثكت وما ألثحي-في وأن 

[.٣٦]النماء: 

واليتامىالقربى وذي الوالدين من ذكر من مع العاملة بإحسان فأمرنا 
اليمينمالك إر انتهى حتى الجار إر العاملة ؤإحان والمساكين 



٤٥١ ٠٠لقمان سورة 

.التوكيد ؤإنآسلأيي،^(محافيكوره يقول! أن فتاب 
•أعلم واف مكانه. تعبير كل فناب 

•والإبطاء الإّرإع بتن المشي في توسهل أي آهصدقْئيكه وؤ 
الإسراعإلى احتجت فإن ، الحاجةبمدر يكون إنما والمشي 

المشيفي التماوت سمتلث، يكن ولا ، مشيلئ، في فتونهل ؤإلأ ، أااسرءح، 
مذموم.فإنه 

صوتك(من )اغفض ت وقال ، منه احفض أي 
كلهصوته يخفص أن المهللوب ليس لأنه صوتك( )اغضض يقل! ولم 
يكونفلا ، السامعون إليه يحتاج ما يقدر منه المهللوب ؤإنما ، يسمع فلا 

يسممعون.فلا الهمس إلى أقرب يكون ولا ، فيرعجهم ذللث، من أعلى 
ذكر.فيما والاعتدال التوسهل إلى إثارة ترى كما وهذا 

وعدمه منحا أإه0 ق لسن إ؟ ؤ قال؛ رالما ! الكبير( ير )التففى حاء 
مشيوهو ، الاختلاف غاية يخالف، الذي وهو ، بضده يكون قد ذللث، 

هشك ؤ_، ؤآصد ؤ فقال؛ تزهدا الضعف، ه نفمن يري الذي التماوت 
•• • المذمومن الطرفن بين وسطا كن أي 

الأفعالفي التومعل إلى إشارة ه منصهمتك ؤأعضض مئسك ق آصد ؤؤ 
.٢١١والأمال« 

صوتهيرفع من فذكر ، أقبحها أي ه آ-ثار نئن آلممحزُن، أُهؤ ن إؤ 

١٢١٠-اشرالكر



اديمحآث,فيمؤ  ٤٥٢

منه.ليغص النفوس فى وث5ر0 الحمار بصوت ينبض مما أكثر 
.يجمع؟ ولم الحمير صوت وحد لم ت ملت *فإن 
الجنسهدا آحاد من واحد كل صوت يدكر أن المراد ليس ت قلت 

صوت،له الناؤلق غير الحيوان من حنس كل أن المراد ؤإنما يجمع، حتى 
توحيده١١فوجب ، الجنس هذا صوت الأجناس هذه أصوات وأنكر 

الحمر()لصوت يقل! ولم الحمير( )لموت ت هنا قال ولم قلتج! فان 
حمرمثذزُْهمأدهم ؤ ! آحر مومحلن في قال أنه مع ، الحمار جمع وكلاهما 

الحئر؟على فجمع ، [٥٠]الدثر: 
،الأهلي للحمار جمعا )الحمير( اصتعمل القرآن إن ت فنقول 

ؤللثلوآلعال،وآلمحم\تؤ فقال! الوحشي للحمار جمعا )الحمر( واستعمل 
.٨[ ]الحل: لميقوةاوزمةه 

الأهليةالحمر صوت المنكرة الأصوات من الناس عموم عرفه وما 
فواصلعلى علاوة هذا الحمير. على فجمعه معهم تعيس الش وهي 
أعلم.واف ، الأي 

ءث؛هنةشم مأُّحهثكأ محماقأيرمإر< آلسثؤت ؤ، ما لكم سمر أق نؤإأف غأز 
من؛رؤ^هكثب ؤي" ولأهدى عز بمن؛ر ألله ز بم-دل من ؤثزألناس ؤاله 

يخامحلباف كلام وهو آحر كلام الأن وبدأ لابنه لقمان وصية انتهت 
بكلامهمتمل الكلام وهذا .ه ,.لم سمر أق أف نيإ أز ؤ '' قائلا ءباد0 

هنداحلق. . . حمد ِشر ألثتوت حاق ؤ قوله! وهو الوصية قبل سبحانه 
-4..أق.

.o\A/yالكشاف 



٤٥٣■ لقمان سورة 

الدوابويث الأرض في الرواسي ؤإلقاء السماوات حلق هناك فذكر 
والأرضالسماوات في علينا اض أنعمها الكب النعم هنا وذكر ، ذلك وغير 

وهوالمحر وهو الخالق فهو علينا النعم وإمباغ لتا فيها ما يتخير 
بالنعم.المقيض 

عبادتهإلى الناس تدعو الأمر هذا معرفة أن والمتوغ المعلنون وكان 
بغيرالله في يجادلون كله ذلك مع الناس س مما لكن ، مبحانه ومحناعته 

منير.محاب ولا هدى ولا علم 

Iالسورة أول فى قال أنه ذلك ، السورة بأول مرتبهلة الأية هذه إن 
بانهالكتاب فوصف ه ؤهد وهدى ألكر ألكثب ءايث ك غؤ 

بغيريجادلون هؤلاء أن وذكر ، للمحسنين ورحمة هدى أنه وذكر ، حكيم 
منير.كتاب ولا هدى ولا علم 

,حكم بأنه الكتاب وصف ؤبمق؛رز4يقابل فقوله: 
هدى.بأنه الكتاب وصف يقابل ؤ وقوله؛ 

وقدعندهم، المنير الكتاب وحول نفى ه من؛ر كثب ؤك ؤ وقوله: 
ؤيئلساممبآمح4.فقال: إلىآياته وأثار الابتداء في أثبته 

لأنهمالجدال في يحنوا لم ^^نثنهوصلأء ؤ وقال: 
منير.كتاب ولا هدى ولا علم بغير جادلوا 

سبحانه؛خالقهرحمته فتقابلها السورة أول فى المذكورة الرحمة وأما 
الظاهرةالعم ؤإمثاغ الأرض في وما السماوات في ما لهم تسخيره في 

عليهم.والثاحلتة 

ترتيب,بأحسن حاء فانه الأية هذه فؤب التعبير لنلاحفل ثم 



؛محيآث,في٠  ٤٥٤

يقلولم ، الخلق من العقلاء لعموم والخطاب أزمنإه ؤ ت قال ففد 
المفرد.ُخهلاب تر( )ألم 

الخلق.لعموم يالتخير نعمته فذكر سءحرمح؛ه ُؤ ت وقال 
أعموهدا ، فيهما ما عموم يمل ؤبماؤاآإ١ثمJؤه آلنمؤت ق ما ؤ • وقال 

آاقتألوشمزم ؤ موامحلن: في قال كما يقل فلم وأشمله، تخير 
وشمحرمءةواره.ؤ ، وّحر؛قمآ'لأمح4 ؤ ، وقته 
فيوالزيادة ، وغيره العطاء في الإفاصة هو والإ>ساغ )أسبغ( ت وقال 

انملهاء.مجرد وليس ذلك، 

للدلالةوذلك )أئئمه( ت يقل ولم الكثرة، بجمع فجاء )نعمه( ت وقال 
المعم.كثرة على 

وهوأنواعها. بكافة المعم شمول على للدلالة وباطنه( )ءلاهرة ت وقال 
وأعمه.شمول أومحع 

مركبذكر في فأفاض منيره وإلاكثب هدى علر^٠ شر ؤ ت وقال 
وعناصر©.الجهل 

)لكم(.بقوله: الخق عموم وهم لهم المحر في وأفاض فاوّح 
فيوما السماوات في ما وهو لهم سخره فيما وأفاض وأوسع 

الأرض•

•رأبغ، ت يقوله الفعل في وأفاض وأوّع 
)نعمه(.ت بقوله النعم في وأفاض وأوصع 
.وبامحلتة( )ظاهرة قوله! وهو والعموم الشمول في وأوسع 



٤٥٥ ٠٠اقم-ان سورة 

ؤبممءزإئتيىقوك: وم الجهل عتام ذم قي وأفاض وأوم 

.والظاهر الباطن الجهل عناصر تشمل هذه الجهل عناصر إن يم 

،النفوس في هو إنما والعلم ، العلم عنهم نفى ه ز بمن ؤ ؛ فقوله 
ماذاتعلم لا فأنت ، آثاره بعض أو آثاره تفلهر وإنما للراش يظهر لا وهو 

الأمورس فهو ، رويته مجرد س مقداره ولا علم س الشخص يحمله 
٧١.^

•وباًلئا ظاهرا يكون والهدى ، الهدى عنهم نفى هدى( )ولا ت وقوله 
،هدى اممه كتاب القرآن محمى ولذلك .؛ الكتب الفلاهر الهدى فمن 

توقال ، ٢[ :  Ji_0]ه ممضن هدى فه لأنيب آلكنب ؤذلك ت قال فقد 
هوجزئ.للسفن ؤنحعه ؤبمدى زو لآلمل تم-تثا آلكثب عقك ^^؛١ ُؤ 

;!.٨٩]الحل: 

علىتعالى قوله ومنه ، وعلاماته الهلريق أد/لآُء الفلاهر الهدى وس 
ههدى ألناي عل أوأحد بمسي يما ءايكِ لؤة ؤ • الملام عليه موسى لسان 

[.١٠ت ]طه 

وعثشؤؤ فقال! للهداة بل والوالجبال المجوم القرآن وذكر 
ثيدا0 روًك ، ٢٥٦ف ثآلق ؤ ت وقال ، [ ١٦]النحل: وآفج-مممندئه 

[.١٥]الحل: تيإنو0ه 

قلثهفي يقال.فه بما الحق لأتباع ان للأناش توفيق الماؤلن الهدى وص 
4وزدثهتِهدى ربم. ءائؤإ قط ؤإن؛م : تعالى قوله نحو وذلك ور نس 

،[ ٧٦].ريم: 4 هدئ آنتدنإ ألرك» أنيئ وثزب ؤ وقوله؛ ، [ ١٣]١^٠٥-،: 
4إظئ،وقوله؛ ، [ ١١٠]الجدة: الآنم.اَؤصىئ.ذهاه 4إرظنوقوله؛ 



آلجم؛الئافيصهإئ ٠  ٤٥٦
منتوفيق فهذا ، [ ٥٦ت لالقصءس يثاءه س هزي آقه محؤكذ أحجبت ٌن ّهمحى لا 
هدى.يزداد أو فيهتدي عساله من يشاء من قلب في شدقه ونور اممه 

والكتابعندهم المنير الكتاب وحوي نفى تنيره "كثا Vjؤ وقوله! 
مقروء.ظاهر 

•بطن وما منها ظهر ما والهداية العلم عناصر كل عنهم فنفى 

•الظاهر إلى المشترك إلى الباطن من العناصر ذكر فى تدرج وقد 
غيركتب إلى يرجعون قد هؤلاء لأن ؛ منير بأنه الكتاب وصف ثم 

أو، الله سبيل عن ليصل الحديث لهو يشتري الذي ذلك مل منيرة 
الضال.تهدي لا الكتب فهده ، المحرفة الكتب إلى يرجعون 

لأنيَولأكثلإبيِه الكتاب: في »قال الكثير(: )التفسير في جاء 
بعدالتوراة مثل محرف ولكنه كتاب من يجادل كان من منه المجادل 
منيجادل لا يقول: أن القائل لكان كتاب( )ولا قال: فلو ، التحريف 

المجوسولأن كتابهم في فهو يقولون ما بعض فان كتاب، غير 
متير_ههيمقب ءؤ فقال: كتابهم، من والتثليث بالتثنية يقولون والنصارى 

.،١١مظالم(( الكتاب ذلك فإن 
المجادلات،أكر منير كتاب ولا هدى ولا علم بغير اممه في المجادلة إن 

ومن. كزاأشن. أو الأذان في الحمير صوت كاكار العقول فى منكرة وهى 
أصؤتأزيإب ئأت إن ءؤ قوله: بعد الأية هده كون أن الموافقات لهليف 

.١٢٤اكمراعيرآ/)١( 



٤٥٧ ٠٠لقمان سورة 

إكعدار_،أشم.هآلشتهثن 
)ؤإذايقل؛ فلم bدراكهم فهمهم وقلة وجهلهم ضلالهم يض أن أراد 

بلبالإثم، العزة تأخذهم لئلا كتابنا أو عندنا ما أو مسيلنا( اتبعوا لهم قيل 
قيما لهم ومحخر حلقهم الذي الله ه أثه أرو تآ أئمأ لم يل وإدا ؤ قال؛ 

نعمه.عليهم وأمح الأرصى في وما السماوات 
غرضيتعلق لا لأنه معينا فاعلا يذكر ولم لهم( فيل )إذا وقال؛ 

لمغيره القائل كان ولو القائل، هذا بسبب رفضهم أن يقلن ولئلا ، بذكره 
القائل.كان أيا جوابهم هذا يكون بل كذلك، جوابهم يكن 

سبحانه.اف بإزاء آباءهم فجعلوا ءاباءثآه ماهمحدياعثه نى الؤإبل قؤ 
ذلكقالوا ولو ، لأتبحناْ( اممه أنزله هذا أن نعلم رلو • يقولوا لم إنهم 

ولكنهمالحجة، عليهم يقيم حتى السامع ولعذرهم آخر حديث معهم لكان 
منير.كتاب ولا هدى ولا علم بغير اف أنزل ما على اناعآبائهم آثروا 

يوعوهزإكعدابآش؛رهؤأنلر>=ق\0آلشتطتن ت تعالى قال ثم 
أودعوة أو فكرة معتنق كل أن ذلك ، حالهم من تعجيب السؤال وهذا 

واحدكل أمرين ذكر وقد • معيدا ومالا حنة عافية بذلك يبتغي عقيدة 
•منه الغرار ينبغى منهما 

اتبعهمن عاقبة وأن ، ذلك إلى يدعوهم الذي هو الشيهلان أن ذكر فقد 
.اف؟ أنزل ما يتبعون ولا يتبعونه فكيف ، عير العذاب 

افهإلى منه ويفر عليه هو مما بجلده ينجو لأن عاقل بكل إهابة وهذا 
.مسحاته إليه وجهه لم وي

٠ ٠ ٠



مؤ ٤٥٨
نإلصآتثك ؤئومحتس أف إل محبم وش ٠ رؤ 

هع؛مهآلأش.ه
متعديةالكريم القرآن في )أملم( الفعل متصرفات وردت ما أكثر 

Iومحوله ، [١٣١; o^Jl]ه آإوعيخوأ هب أنثنت، ؤ ت قوله نحو باللام 
^أدأ1لؤقمؤ وقوله• ، [ ٦٦غافرت ت لنت، أذلتلم أينت يؤ 

.هذه لقمان آية محي إلا بإلي متعديا يرد ولم ، [ ٥٤تالرمرت همأنلتؤإلإه 
)أسلمأن ، له( و)أسملت إليه( )أسلمت، ت محولنا بين الفرق في ومحيل 

الشيء(إليه )أسلمت، I تقول، التفويض، وبمعنى الإعطاء بمعنى يأتي إليه( 
•إليه أمرى محوصت أي إليه( وجهي )أسلمتإ ت وتقول( ، إليه لفحته أي 

هنفجعل أيثا ومعناه ، له واستسلم له انقاد فمعناه له( )أسلم ت وأما 
له.خالنا أي له، سالخا 

.٠ دفعه. الثيء إليه ررأسلم ! الحرب( )لسان في جاء 
محولان!وفيه ، لم مفلأن يقال،! . ٠ الانقياد. والاستسلام! الإسلام 

العبادة؛٠ف الخخلهس هو والثاني! ، افه لأمر المتلم هو أحدهما! 
باللامعدى( ومحي ، بالى عدى له ما ثلت،! ارفإن ! )الكشاف( في وحاء 
فى(قوله؛

أي، طه سالخا ه ونفذاته وهو وجهه جعل أنه اللام ْع معناه محلتإ! 
له.حالنا 

دفعإذا الرجل إلى ^٤ ١١يلم كما ه نفإليه ملم أنه )إلى( مع ومعناه 
.رآ، إليه« والتفويض عليه التوكل والمراد إليه. 

.)سلم( العرب لمان )١( 
.o\'\/y (٢)



٤٥٩؛^٠ لقمان سمورة 

فوضمحملممحجةهُإوأثهأن ؤ ١١المعاني(: )روح في وحاء 
فالإسلاموقالبه. بقلبه سبحانه عليه وأقبل ، أمورم جمح تعالى إليه 

منإليه أشرنا عما كناية والكلام الذات. ورالوحه( التفويض. اليم كالت
يحدىوقد وحل، عز عليه التام والإقبال تعالى إليه حميحها الأمور تسليم 

الإحلأصاالمعنى قصدا باللام )الإملأم( 
•معنى يكون هذا وعلى 

إليه.فنصه أي الأمر، إليه وأسلم إليه. دفعه الشيء: إليه أسالم 
١له وأخلص له واستسلم له انقاد له( ومعنى)أملم 

تعالى؛قال به٠ مفعول إلى متعديا )إلى( مع )أسلم( الفعل وورد 
هذانحو في الأصل أن والغلاهر ه أق إل حبأ ومن ه ؤ 

.به مفعول إلى يتعدى أن الاستعمال 
بهمفعول إلى متحد وغير به مفعول إلى متعديا حاء فقد اللام ْع وأما 

•٢[.ت عمران زآل ه ش ءبمؤى أسنت مقل ؤ المعدي: فى تعالى كقوله 
هآيتقث لتث أنللم ؤأ رأيرت ؤ الخعدي: غير في ه وقول

[.٥٤]الزمر؛ ^قمة1لثوإهه ؤ ومحوله: ، [ ٦٦]غافر؛ 
تعالى:كقوله به مفعول ولا حر حرف دون من وحده الفعل يرد وقد 

،[ ١٤]الٍجرات: i أنثأا ووأ نله، قيأ ؤ محل :اظ ألأوان 
[.١٤؛_؛ ]iJ^مهوكلي،ضوأرثداه ؤ وقوله: 

منلأكثر اللام دون بإلي معدي لقمان آية في )يسلم( الفعل ورد وقد 

ماأقعؤإ لهم يل وإدا ؤ تعالى: قوله بعد جاءت الأية هذه أن ذلك من 

• ٩٥آ/١ المعاني روح 



آدمحُاث,فيم  ٤٦'

السيرالأصل في معناه ظرإليمائدداقمحءاباءلأه 
انعفمن • يه ممتديا حلفه مرت أي فلائا( )اتبعت I فقولك المتع. حلف 

.إليه ويدفعه قياده إليه لم يفكانه ثخصا 

آباءهم.واتبعوا قيادهم الشيهلان إلى أملوا فالكفرة 
إلىالقياد يدغ كما أنمهم أى ، وحوههم اممه إلى أسلموا والمؤمنون 

مزيقود•

ظ\ةووشيء أكرم الوجه لأن الوجه وذكر • والنفس الذات معناه والوجه 
•الجم قي 

.وجه هدا 

،عليه وتوكل إليه الأمر فوض بمعنى إليه( )أسلم أن الأحر والوجه 
عنداممه إلى أمره تفويض إلى بالحاجة يشعر ما أكثر الإنسان أن ذلك 

ميولوتغرقه العواصف به تعمق أن يخشى فإنه ، والنوازل الشدائد 
بماالاستمساك وإلى يحفظه عاصم إلى الملحق بالحاجة فيشعر النوازل 

•آلع-رأؤآريىه هقدآستمك ؤ ت فقال يثبته 
أمرهااف فإلى عنه تنكشف وما يخشاها الني الأمور هذه مال وأما 
وإلآذو4ءؤ فها الله قضاء تبين يان إلى الويقى بالمروة يستمد أن وحيه 

Iعنقه 

ؤ;إئاِطلإينآصةلأ;زئاس: الأية ش -مال فنول 
ةإزأق ملم رس ٠ ؤ ت يقول أن انتقى باثداه ١٠ءثه مايجن، 

•إله النصم^ تعسلم بمعنى 

أناقتضى آ/لآمره عنفه آق ؤإق بحنن} ^ستسلث ممد ؤ وقوله؛ 
.إليه الأمر تفويض يمعنى ي يمههآخإئ ملم ؤ يقول؛ 



٤٦١لقمان وسورة 

•اعلم واش وجهتن من الفعل هدا اقتضى فقد 
نهوخ وجهال أسأم من القرة؛ سورة في قال لقد ت تقول وقد 
[،١١٢:]اJقرة ه بمنبجن مح! ولا عقهم حوف ولا ردء عند أرم ذإلأ؟ محسن 

الفرق؟فما علمنا كما بإلي لقمان في وعداه باللام، )أملم( الفعل فعدى 
السؤالهدا وليس الأيتين هاتض في مزال من أكثر هناك فنقول: 

ذلك:من ، وحده

بالمضايع.٠ؤبمنينلمه ؤ لقمان: في قال أنه — ١ 
ؤسأظميمبالماصي.1 البقرة في وقال 

•بإلي بالتعدية ؤ.\ذ لقمان: في ٢-وقال 
باللام.بالتعدية ءؤ,شه البقرة: في وقال 

•ممدآسثسكآل"-مةقآزيئه ؤ لقمان: في وفال —٣ 
•البمة آية في ذلك مثل يقل ولم 

ؤولئ(أشع7قجئآلأسمه•لقمان: في ؛-وقال 
•ولاهم.^وةه عقهم ولاحيف أمحميندييمحء ص ؤ البقرة: في وقال 

ذلك؟فلم 
جواب:إلى يحتاج الموالان هده من كلأ؛ إن فنقول 

معنىأن فذلك، البقرة في وماصا لقمان في مقارعا الفعل ذكر أما 
منإلى القياد وتسليم اق إلى الوجه تاليم — ذكرنا كما _ لقمان في الفعل 

إليه.ودفعه باتياعي اممه أمر 
إليه.أموره تفويض أيقا ومعناه 

تشعرالتي والأمور ، متجددةمتعددة الأتباع إلى تحتاج التي والأمور 



محُاث,في٢  ٤٦٢

كمامضارعا بالفعل فجاء ، متجددة متعددة الله إلى تفويضها إلى بالحاجة 
غالبايأتي الشرمحل فعل أن وذلك يتحتفزه ؤبن ؤ تعالى! قوله فى ذكرتا 

بهويوتى ، واحدة مرة أنه مظنة أو تكراره يقل فيما ماصا القرآن في 
وقوعه.يتكرر فيما مضارعا 

ومالواؤ • والنصارى اليهود فول على ردا الأية جاءت فقد البقرة فى أما 
رداتعالى فقال ، [ ١١١]البقرة: أؤثءأنرئه هؤدا َكابي من إلا لجنه يحل؛ إى 

بمساإنثتوممحؤعلهم: 
هموثُ عؤهم حوف ولأ رتبحء عند أجرم ئةأ محسن يهو ش وجهه أسلم س بث 

فىفالدحول ، السالم يدخلها بلى أي ، [ ١١٢-  ١١١]القرة: ءرؤ0ه 
يقومالتي الأعمال تتكرر ؤإنما يوم، كل يتكرر ولا مرة يحصل الإسلام 

•أسلم وقد الإسلام يحل بالشهادتين المرء سهل فإذا المسالم، بها 
متجددةمتكررة فهي اف إلى المرء يفوصها التي الأحداث أما 

البقرة.في وماصا لقمان فى مضارعا بالفعل فجاء ، مستمرة 

،بينهماالفرق وذكرنا معناهما ذكرنا فقد واللام بإلي التحدية وأما 
ولداعليه، ويتوكل الله إلى أمره يفوض : إلؤؤ مجههُ ملم ؤ فمعنى 

•عشهآضره ممدآسم1ننىالشرطؤ جواب كان 
استسلمأيصا؛ ومعناه ، الإسلام فى لحل ! ف( وجهه رأملم ومعنى 

جوابكان ولذا ، له خالصا أي ، ممه سالما ه نفوجعل له وانقاد اممه لأمر 
■ولأهم ■حوفءقهم أجيم:عندربمءوي ؤ ؛ الشرط- 
،سالما ه نفجعل لأنه اف( إلى )أسلمت من أعلى ف( أسلمت رذ 

صمتؤ تعالى: قال كما اض، لغير سيئا ه نفمن يترك لم له خالصا أي 
ه٠^٠ دسوبثان هل يجل سلما ومحيلا قجء فيه ؤثلأ مثلا آممض 

الشراكة.من له خالصا أي ، [ ٢٩]الزمر؛ 



٤٦٣ ٠٠لقمان سورة 

ربهله قال حين إبراهيم وخليله بيه عن اممه أحبر - أعلم واف - ولذا 
اضومال باللام. [ ١٣١زالقرة: ه \إإ1ألب؛0 ِونث أنش£، ؤ أّاللمأنهقال: 

أثهيؤن عن ثم0 محي آن نهيئ إف ش ه ح ■٠ والبيض الرسل لخاتم 
وأمرْ، [ ٦٦]غافر: ه قضت لتث لت-لم أف وخيمئ رق ين  c-_Jfؤ،  ٤٦٥٢لما

مرةوأمره ، [ ٧١]الأنعام؛ ه ألمننيى لري وبِ،ُا ؤ يقول• أن أيصا 
•[ ٢٠عمران: ]آل رمنآقعنه ؤؤأصنتنبمهىس • يقول أن أخرى 

،[ ٤٤: ]اانمل ه ١^٧٠؛^( ؤيب ثق مع ؤأسلمت ؤ سبأ؛ ملكة وقالت.، 
باللام.ذلك كل 

فقال:وأتم، أعلى الجواب كان وأكل أتم له( )أمالم الفعل كان نما 
هوكحوئمحاهمحامحثه•

إلىيسلم ممن درجة أعلى ف( أسلم ررزمن أن المجير( )التمير في جاء 
وجهيأملمت، ت القائل يقول للاختماص، واللام للغاية )إلى( لأن • اف 

إلىالوجه لأن الوصول؛ عدم عن هذا ويتبئ نحوك، توجهت، أي ، إليلث، 
الاخمماصيفيد للئ،( وجهي رأمحلمت ت وقوله • الوصول قبل الشيء 

هذاعلم إذا للوصول. وقطعها المسافة على تدل التي الغاية عن يني ولا 
لتحلآمحثهإلأسما0لأاؤ والمارى: اليهود قاك البقرة فى فتقول؛ 

ئم^إمحكاؤأزمحظلمه، فقالافرداعاليهم: ب أرتنئ 
ر٦ [١٠ ١ ١ ٢ ]البقرة: هسمحاوجمه تعالى: بقوله قولهم اد مبين 

مواطنفي )أسلم( الفعل عن والمجرور الجار أحر لقد تقول؛ وقد 
الزمرمحورة في تعالى قال فقد المواطن، بحض فى الفعل على وقل.مهما 

والمجرورالجار فاخر ، [ ٥٤]الزمر: ؤ مثلا؛ 

.الشٍراعيره/هأا)١( 



آدمحُاث,فيمأ  ٤٦٤
هأثلثا ظ ؤ المج؛ مورم في قال حين في )أسلموا(. الفعل عن 

بب؟الفما الفعل، على والمجرور الجار بتقديم ، [ ٣٤]الحج: 
هتاونحن ٠ إليه يدعو مّببا شك ولا والتأّحير للتقديم أن ٠ والجواب 

،ذلك لبيان )أملم( الفعل فيها ورد الش الايات كل نمضي أن نريد لا 
كماوذلك التقديم فيها يمح لا الايات من قنا إن I بإيجاز أفول ولكن 

ؤولخمحبملربوقوله• وخايخأذلئلمقثهقخته، ءؤ قوله: في 
الوصول،على الملة تقديم من فيه لما ، [ ٧١^٨^>^ ٥١

تقديممحن فيه لما أسالم( أن العالين لرب )وأمرت نقولI أن يمح فلا 
أنيصح فلا ، عنهاحر متأ يه تعلق وما ، )أن( على والمجرور الجار 
قبلها.فيما )أن( بعد ما يعمل 

)أن(.تقدير على فإنه ضّللمه ولن،وا ؤ في القول وكيلك 
يقدمالتوحيد مقام في إنه فنقول؛ والتاحير التقديم فيه يجوز فيما وأما 

التوحيدمقام غير في أما الحصر، لقصد الفعل على والمجرور الجار 
ذلكيوضح مثلا لك وأصرب آخر. سبب ذلك غير اقتضى إذا إلا فيوحره 

ذكرناهما:الكن والزمر المج آيتي في 
ؤيثيأسيإ ثله7 ؤبجد زقه ؤ؛لنهك الحج: محورة في تعالى قال 

.[ ٣٤زالج؛ تتاتييم آلمح؛س
منُقنهلوإ ي أنسهم عق أستمحإ آله، ثبمادئ هز ٠ ؤ الزمر• في وفال 

رذتقمؤقيتيأ،إث ألمحم. ألممؤئ ئو آلدموب بمفر آده إن آده جمف 
.[ ٥٤-  ٥٣]الزص؛ ضئإ_ذك<ه ثُ ئز آلمداب يأتتكم مزأل من ؤأثلئؤإإؤ 

لأنهالحج آية في )أسلموا( الفعل عر )فله( والمجرور الجار فقدم 
والمجرورالجار فقدم ؤ؛لهكؤزقهؤيؤده قال: فقد التوحيد، مقام في 

له.الإسلام لحمر 



لقمانسورة 

ولكن، التوحيد ذكر مقام في ليس فانه الزمر، في الأمر كيلك وليس 
الجاريقدم فلم ، لها اف ومغفرة الذنوب في المرقين ذكر في المياق 

أعلم.وافه ، ذاك يقتضي لا المقام لأن والمجرور 

استمسكفقد بالإحسان اتصافه حالة في اطه إلى وجهه لم يمن أي 
الوثقى•!الموْ 

بهيتصف لم مجن دون بالإحسان متصف هو من على ينهلبق الأمر فهدا 
الشدة(.في يعرفك، الرخاء في اطه إلى )تعزف، هأ اطه رمول قال كما 

،[ ٥٦]الاعرا؛،: 4 شبن يرنت> شريب آثب لأنك إف ؤ تعالى؛ قال 
.[ ٦٩]العتكّويت،؛ محلأأثثلخآلمءحسن\ر؛ه ؤ وقال؛ 

ه،أنبئ آيينقق ممدآستمسلت، ؤ • لقمان آية فى اطه قال لقد I تقول وقد 
،[ ٢٥٦]القرة: ياه لمزآستمائ،آلتمووأزس؛٠أمصام ؤ • البقرة في وقال 
المب؟فما لقمان في ما على لأي ٣١ب ؤ القرة في فزاد 

قالفقد ، السب، يوصح الأيتين من آية كل سياق أن ت والجواب 
يكمنلثن آلئ ازئدمن رخن ئّ ألدن ؤ، واه لا ؤ القرة؛ سورة فى تعالى 

سمغؤآس دأ آذفمتام ي آلإى ^١٠^^ لنتق ممسي يآؤ ودؤمِإل الهلنغوت 
[.٢٥٦]١^؛: يُه 

يلحققد بالطاغوت، والكفر يالهلاغوت. الكفر القرة آية فى فذكر 
الهلغيانفي المابغ هو )الطاغوت( فإن ، والعنت، الأذى صاحبه 

الشياطينمن والإضلال الضلال فى رأس كل والهناغوت ، والعدي 
يستمسك،من حفظ في مبالغة ه ل انفصام لا ءؤ فقال: والأصنام والإنس 



ألبجُآلأافي٠  ٤٦٦
ذكرما مثل إلى يحتج فلم لقمان، ش ذلك مثل ني السياق وليس ، بها
فيه.ورد لما مناب تعبير فكل • القرة آية في 

أي، دون)فقد( من )امتمك( يمل ولم ه آستمك ممد ؤ وقال 
رقد(أن ذلك استمسك( محن وهو النه إلى وجهه يلم )ومن • يقل لم 

لمولو وحصل. الوثقى باليروة استماكه تحقق أنه والمعنى للتحقيق، 
الفعلأن ذلك المتقبل، في ذلك كون أن لاحتمل يرقد( يأت 

للاستقباليكون أن فالغالب له جوابا أو للشرحل فعلا وقع إذا اّصي 
وكقولكللاستقبال، ذلك فإن نجحت( درت رإن ت نحوقولك وذلك 

أنهمع الاستقبال يفيد المار( رأدحله فالفعل النار( أيحله باممه يكفر رمن 
قدالوثقى بالعروة الاستمساك أن على للدلالة رقد( ب فجاء ماض، 

•اض إلى وجهه لم يلمن حصل 

فيالمبالغة على للدلالة رأمك( ت يقل ولم رامتمك( I وقال 
الإمساك.

أنهاعلى للدلالة رالوثيقة( يقل: ولم رالوثقى( بأنها العروة ووصف 
٠منها أوثق عروة شمة ولمى العرى أوثق 

ؤوإلآثهجهأ'حبيه
وحده.إليه الأمور عاقبة لأن للحصر والمجرور الجار قدم 
الكفرةعلى ردا للحصر اممه( رإلى رروتقديم العاني(: رروح في جاء 

را،.الأمورار لبعض مرجعيةآلهتهم زعمهم في 
ءأأ؛ي أو 

. t٩٥/ ١ المعاتى روح ؛١( 



;٦٧ ٠٠لقمان سورة 

<
أائتُدص

.الأية هذه فى التعبيرية الملاحظات من طرئا نذكر أن نود 
قولهبعد ماصا الشرمحل بفعل فجاء ه َكن ؤمن ؤ ت تعالى قال — ١ 
الشرحلفعل كان وقد وجههُه ينلم ؤبمن ه ؤ السابقة؛ الأية في تعالى 

مقارعا.

أتإآؤإوش ؤ سابقة آية فى تعالى قوله نظير التمتر وهذا 
مضارعاالأول الشرط بفعل فجاء حمبده عي أثم َكترؤآ' محبن لمسهء 

ذكرناوقد ، ماصا )كفر( قوله وهو الثاني الشرط بفعل وجاء ، )يشكر( 
)منقوله: أما مقارعا. ؤ قوله: في الفعل مجيء سب 
ؤأحميدهَكمزؤراأثم وس ؤ تعالى: قوله في ذكرناه ما نفلير فهو كفر( 

فيه.القول نعيد فلا 

مفعولاوالمخاطب فاعلا الكفر فجعل ؤفلأ_لإهئه آ-قال: 
لأكثرالصورة هذه على بالتحبير جاء وقد لكفره. تحزن لا والمعنى؛ به، 
•مب ٌن 

أنيريد الكفر فكأن ، اللهرسول يحزن أن الكفر نهى أنه ذلك من 
فكأنه، عاليه ؤإشفائا برسوله رأفة ذلك يفعل أن اممه فنها0 اممه رسول يحزن 

،الفاعل هو إنما النهي أن وذلك ، رسولي تحزن لا الكفر أيها ت قال 
أحوك.الضرب عن فالنهي حاليا( أحوك يضرب )لا ت تقول 

عاقالةذات الكفر فكأن ، المجازي اكحبير من فيه ما إلى إضافة هذا 
ذلك.عن ايله فنهاه افه رسول تحزن أن تريد 

المعنى.هذا يود لم لكفره( تحزن )لا قال ولو 



٤٠  ٦٨

هيالفاء وهذه ، ه َثمر؟ث هنغزك هلا ۶ * قوله في الفاء جاء - ٣ 
Iقوله فى )من( أن على تنميتنا فيها حاء وقد ، الشرط لجواب الرابعلة 

اسما)من( تكون أن لاحتمل بالفاء يأت لم ولو ، ثرط اسم كمر( )من 
موصولا.

تفيدالشرط أسماء لأن ؛ كفر من كل أي ، العموم الفاء مجيء فأفاد 
نخصبه يراد ومد ، المعارف من فهو الموصول الاسم أما العموم. 

زارني)من ت تقول ، العموم يشمل فلا باعيانهم أشخاص أو معين 
•أحيانا الجنس به يراد وقل ، أحبه( من و)زارنى ، أكرمته( 

ذلك.على للدلالة بالفاء فجاء ، العموم به فيراد الشرط اسم أما 
فىالخفليم يفيد الذي الجمع بضمير ه منهنر ت قال - ٤ 

بضميره ْمجاكم إل نم_ ءؤ السورة! من مابقة آية في قال وقد ، )إلينا( 
الشرك:عن المهى موطن فى السابقة الأية أن ذلك الإفراد، 

الوحدانية،على للدلالة فأفرد ه . . وإنمحهرائءرذهبى. . .أق.
١التعفليم بضمير فجاء كذلك؛ ههتا المقام يكن لم حين في 

لإفادةالمبتدأ على الخبر هو الل.ي )إلينا( والمجرور الجار مدم ومد 
غيرنا.إلى لا مرجعهم إلينا أي الحصر، 

فيقال كما مرجعهم( إلينا )ثم يقل: ولم ؤإوامثهلمه مال؛ - ٥ 
إلمر-جعكلمهآضمحكميماكترءؤئمِ قوله: وهو السورة من سابقة آية 

تقيل.)نم( أن وذلك سبحانه، إليه المرجع تقريب لإرادة وذلك ث>ملود(ه 
.هناذكرها والخراخيفلم المهلة 

منلأكثر )ثم( ؛_ فجاء ئنِإوثنيقة؛ه ؤ ال؛قة: الأية في قال وقد 





صئسؤاصم.v؛^ 
دبمأمهمدمأ آلإن إة ؤ تعالى؛ قال ، اممه إلى رجوعهم يذكر ولم ، الدنيا 
iثءن َغؤا قمم؛١ ولإ ه  ۴١وِ ثاكِمفيئ جاوأ 

.التنيء فأمهل ، [١٥٩]الأنعام:
هبمبمنئوئ> يقازأ يثا أممه يقتلا وسوك ؤ قوله: وأما 
طويلةمدة تزال ولا الدنيا ش هو من على أيضا فالكلام ، [ ١٤]المائدة: 

•،^؛ ۴١ومحن ينهم 
هصئسِةنحسزأتعالى: قال 

آكثتويزو إق وم؛ثاآ ألعد١وه تنهم  ١٦٤٤١٥يهء دً=ؤروأ نما 
[.١٤]المائدة: 

مدةوهد0 وئصتتاءإققي^لأثيه ؤ فقد 
)موف(.و فجاء كلها الدنيا عمر تسنغرق طويلة 

مبنيفالياق •٦[ ]الأنعام: ه سلون كم تا ثمم ت قوله وأما 
ؤشإيىعإ؛بثؤننث تعالى قال الامممجال، وعدم والتآحتر الإمهال على 

ماْ[.]الأنعام: رماشتعجلورك١خ^ه 
نهمحممىن;بمث<ؤ وقال: 

[.٥٨]الأنعام: 

ؤوقال: 
اا-_\ا■[.أفييكمي]الأنعام: 

قال:أن فبعد اممه. إلى وردهم الموت مجيء بين ؤإمهالأ مدة ذكر فانه 
اش(•إلى )قرئوا يقل: ولم لإ ؤ ؤققعرظثا4قال: 

٠الفاء دون ذكر)ثم( مثاب الإمهال، على مني فالياق 
سسابقة آية في وقال ، المنقطع بالماصي علنأه بما ؤ قال! — ٧ 



٤٧١ ٠٠لصان سورة 

فيالساق لأن وذلك ؛ المستمر بالماصي ذعملؤزه اكتر بؤ السورة 
واستمرار، وتهلاولها المجاهدة استمرار I الاستمرار في السائقة الأية 

اش.إلى المنيبين لسبيل الأتباع واستمرار ، بالمعروف المصاحبة 

ث|زإإ؛مرج،همه.ؤ ت السابقة الأية في قال أنه على علاوة هذا 
كلفناسب العمل. استمرار ذك وفي ، والتراخي المهلة تفيد و)نم( 

.الماصي في العمل استمرار ذك 

فليس•ؤ ••وسَقنه فيهدْالآية:ؤ قال حين في 
.المنقهيرالماضي فناسب استمرار، فيها 

فيقال كما ونحوه نحلم( )إننا I يقل ولم .ه ..ؤ قال؛ - ٨ 
فيالتعبير سأن وهدا الجمع. بعد المفرد إلى فرج^ ورفننبثهم( )إلينا( 
يل.كرأن  Jbلا للتعنلسم الجمع بلفغل تعالى ضميره ذكر حيث فإنه ، القرآن 

٠واحد أنه يعلم حتى الإفراد على يدل ما بعدم أو ذك قبل 
عليماف فإن كفر )ومن ت يقل ولم إد(ُاشعابمذاتآكدمه ؤ ت قال - ٩ 

علىعالمه لقمر به( عليم افه )فإن ت قال ولو • الشمول لإفادة وذلك به( 
بالنفوسعالمه شمول أؤللق المدور( بيات )عليم ت قال فلما ، كفر من 

وغيرهم.هؤلاء علمه في فدخل ، عامة 
.ناحية س هدا 

إنؤ ت فقال النفوس خفايا نعتي المدور( )ذات أن أخرى ناحية ومن 
علىيدل لم به( )عليم قال: ولو الخفايا. ليشمل "أسطمدانآلئدئوه 

.الخفايايعلم أنه 
علمهليشمل صدورهم( )بذات يقل! ولم المدور( )بيات وقال 

خاصة.نفوسهم في ما وليس عموما النفوس في ما 



سثي.وفصه ٢  ٤٧٢

،الظاهرة بالأعمال العلم يثمل ه يماضئ هثثهم ؤ قوله! إن - ١ ٠ 
القوس.خفايا يشمل ة'اتيقتدؤيه عيم ؤ وقوله؛ 

حفى.وما ماظهر علمه فشمل 

عالمهفي البالغة على للدلالة )عالم( يقل: ولم )عليم( قال: - ١ ١ 
القوس.فى بما 

واش، الوامع العلم هذا اكد على للدلالة د)إن( ذلك وأكد -  ١٢
أعلم.

هه ه 

ئمإقظابسل.هأل ؤ
مفعولأي ، المحذوف للمصدر وصف أنه يحتمل )قليلا( قوله! 

للزمانوصف أنه ويحتمل ، قليلا تمتيعا نمتعهم بمعنى مهللق 
حذفوقد ، قليلا زمائا نمتعهم بمعنى زمان ظرف أي ، المحذوف 
وهو، قليلا زمائا قليلا نحتيعا نمتعهم أي ، المحنيين ليشمل الموصوف 

القلةلانحصرت قليلا( نمتيعا )نمتعهم I قال فلو ، المعنى فى لوسع اس 
،الزمان في القلة لانحصرت قليلا( زمائا )نمتعهم ت قال ولو ، المتع في 

أعلم.واش ، حميعا المعنيين ليشمل الموصوف فحذف 

،اللموسة الأشياء منزلة في للحذاب تنزيلا غليفل بأنه العذاب وصف 
•مجاز وهو 

إكأصءلزه7 م بلة هأمثمم َةر القرة• قي قال لقل- ت تقول وقد 
[.١٢٦ت طابآلناروبإآشأ.إوه 

مها:احتلاق أوجه اكعبيرثن وبين 





؛ديئ؛الئافيم ٤٧٤
وضميرالقرة فى الإفراد بضمير الكفرة عن العبير أما الأن! فنقول 

الكلامأن فدلك ، الفعالين في ُه المفعول بدلك وأعني ، لقمان في الجمع 
اللامعليه إبراهيم أن وذلك ، مكة وهو واحد بلد أهل على البقرة في 
من١٠س الكزن مى ،^ ٤٥١ثإنيق ءا,ينا ،؛^١ ^١ ٥٥أجعل ؤتت بقوله! مكة لأهل دعا 

خاصة.مكة أهل من كفر من على فالكلام •ه ••بمم 
عام.فالكلام لقمان في وأما 
قلةالأرض أهل عموم في الكفار إر بالماس مكة أهل من كفر ومن 

وهناكالجمع. بضمير الكثرة وعن الفرد بضمير القلة عن فعبر ، جدا 
موضعه.فى نذكره آخر سب 

صميرإلى لقمان وفى ، الإفراد صمير إلى البقرة فى الفعل إسناد وأما 
لمافدلك الفاعل وهو الفعلين فى المستتر الضمير يذلل وأعني ، الجمع 
فيما فكان ، الإفراد ضمير يليه أو يسبقه الحفليم ضمير أن من ذكرناه 
اةؤعهدثا • • • ؤإذجعلناأؤت ؤ للتعفليم الجمع ضمير بعد واقعا البقرة 

بعده.الإفراد فتاب إاآ؛هث،ذوإسشيله 

أننلما أثبمأ محأ يل وإدا ؤ الإفراد يعد وح ففد لقمان في أما 
فجاءه آمحهمِ عنفه أممه نإد • • • آس إز ؤجهه! ملم وش ه • • • أممه 

.الجمع بضمير 

فقال!ه نفإلى البيت أضاف أنه أخرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
فحبروحرمه بيته أهل بنفسه يتولى أن فناسب .ه ..بيق ْلهرإ ن أؤ 

الإفراد.بضمير ذلك عن 

مومحلته.فى نذكره آخر سبب وهناك 

ناهنتهم إننامجعهلم ؤ لقمان! في قال كما البقرة في يقل لم أنه وأما 



٤٧٥لإ^ا4 لقمان سورة 

عنجواب ذلك لأن فذلك ظيلاه ؤمئع4 ؤ مباشره قال ؤإنما ، هملنأه 
وأمحيِإؤ ميم تاس س ألقثت ثى آهلم دآررذ ؤ اللام عليه إبراهم دعوة 

.التمتع الجواب جعل ولذا ، بالتالغ وليس بالرزق يتعلق فالأمر 'ا'لآره 
فيلأنه ^ كزأ ملأ ؤ الجواب! جعل فإنه لقمان في أما 
معاندونالرسول زمن في حاصرون الكفار أن أحرى ناحية ومن ، البليغ 

لأخلقثثكم؛ه.ؤ فقال: له 
بعديخلقوا لم فإنهم كفر( )ومن بقوله• لإبرامم المذكورون وأما 

.هأ5بمزذاكتكم؛7ه ؤ ؛ يقول أن يناسب فلا 
فيوقوله ، إثعداص حنخذج م ؤ لقمان: في قوله وأما 

فيالعذاب ذكر أنه فذلك، ألننييِه ألنارU_، عياب إك يإ ؤ ت القرة 
كماتتضاعف، الحرم في والسيئة الحرام، افه بلد أهل من كفر لمن البقرة 

كمنليس الحرام اف بلمي في وهو ذكفر فالذي تتضاعف، فيه الحسنة أن 
كنلس الحرام الملي في ربه يعمي والذي الحرام، الملي حارج يكفر 

دمؤ ت الحرام البلد أهل من كفر فيمن قال ولذلك، ، آخر مكان في يعميه 
منأسد يالمار بالتعذسبح والتصريح آلننيي_ه وفم، ألناي عداب إك أصءلزه7 
نعتيولا غاليئا عذابا ّأءذرلأج تقول قد فإنك، . الغليفل بالعذاب التهديد 

.حتما يالمار ستحرقه أنك، 

.. . )أمح الإفراد بضمير إليه الفعل إسناد أينا ذلكف على يدل ومما 
كانهلأنه وذللا، نضتلر( ، )نمغ قوله! من أشد المهديد؛ذلك، فإن أضهلرْ( 

•ه بنملولاه 

،الهاء وهو الإفراد بضمير الكافر ذكر أنه أيصا ذلك، على يدل ومما 
أنهيعي، لأنه ؛ الجمع تهديد من ووعيدا تهديدا أشد بالإفراد والمعبتر 

وقدعذاب ها نففى والوحدة ، فيعذبه واحدا واحدا كفر من يتولى 





٤٧٧لقمان سورة 

سألنه،رشولؤا ؤ ت قوله وهي الفعل فيها ذكر واحدة آية إلا اممه( )خلقنا 
٩[.مخوف: ُةنامزأيزه 

غير، عليه يدل ما لتقدم يذكر لم أم الفعل ذكر مواء معلوم المعنى إن 
ويؤكد.الكلام قي يتومع أن أراد إذا ويذكر الإيجاز أراد إذا يحذف أنه 

علىالكلام ي يتوسع أن أراد لأنه ؛ الزحرف آية قي الفٌل ذكر وقد 
ؤالخاقممال: 

ثلكمتسأل فها ^٢ يجنن مهدا أ'لأدبما شظإ جثي ^ ألبيثد. 
َأكقلكم؛تا يلده هء فآذشرثا إثدر ماء رزمئ^آلنعا.؛ء ؤإدوى نهتدؤزى 

محأمحو!لآمحماكمحف.
آدذىسبممآ ؤيمؤيإ عقه آمنوم ^١ ردم نمه يدهمأ ير عقيلهؤية، لستوُأ 

.[ ١ ٣ - ٩ ; لالزحرف مق/ؤنه لم هنذاومايكنا سءح-رلتا 
بالخالق.يتعلق ما بحده ذكر لأنه )خالقهن( الفعل فذكر 

يتحدثلم فإنه الجواب فى )خلق( الفعل فيها يذكر لم التي الايات أما 
Iذلك بيان ؤإليك ، ف( )الحمد غير يقول لا وقد ، بعدها الخلق عن 

ؤألثمزآكمس ؤسمحر وآلمتيس آيثعزت نقإ من سأفهم ولعن ءؤ تعالى! قال 
وقال، الخلق عن شيئا يذكر ولم ، [ ٦١ل\ئئووت; ائحؤ0ه مأن آس 

ثدْءتمدرهإ0أقبخ؛شءىيرهؤ ت ؛عدها 
بالخلق.لا يالرزق يتعلق ما يعدها فذكر ، [ ٦٢]الشوت; 

تيلآهسلئرإرئأسؤ I وقال 
الخلقغير آحر أمر إلى بعدها وانتقل ، [ ٢٥لك«ان: أ٠تكشلملأثل٠ونه 

،[ ٢٦ه آ-يد ألثى هو آس إة وإ"لأتصن آلكوت 4 ما A ؤ فقال: 
،خالما المالك يكون أن اللازم من وليس الخلق، يذكر ولم الملك فذكر 



<محُ>لأإفيسسإي ٠  ٤٧٨
.صانعها أو خالقها محو ليس أشياء الثخ3س يملك فقد 

[،٣٧لالز«رت ت وقال 
دونمن يعبدونه ما إلى انتقل ؤإنما ، يالخلق يتعلق شيئا بعدها يذكر ولم 

محنمحو مز أس أ3إديى إن آؤ دون من كنمف ما لإآبمد هل ؤ فقال؛ اممه 
عاقهآثه هوحنى يتهء هحى»نسكت هل ُرحمت أوأرإديى صلا حكنثقت 

.[ ٣٨]١^: يرطلآئولإوفه 
يثآومسحاوولإؤ الزخرف: مزموره موطنآخر في وقال 

قالؤإنما بالخلق، يتعلق شيئا يذكر ولم ، [ ٨٧]الذحوفت يوقزذأه ءأئ أف 
.[ ٨٨]م-ضق: محمحممُلأئؤلجنه ؤ بعدهات 

واف،، الايات بقية دون التاسعة الزخرف آية في )خلقهن( ذكر فاّب 
أعلم.

هو ء ه

ؤشا.ئثدتي
وقل، اف، أمام نفك وأبرأت ولزمحتهم عليهم قامت الحجة لأن 
١لشيهلانيدعوهم ممن فكون مثلهم نكن ولم للحق هدانا ي الن. لفه الحمد 

فهووالأرصى، السماوات خلق الذي لفه الحمل. وقل ٠ عير العياب إلى 
وحوم.العبادة ومستحق كله، الحمد حق ت م

المستحقوحال0 هو والأرض السماوات حلق الدي أن يعلمون لا 
له.شريك لا وأنه للعبادة 

والأرضىالسماوات خلق الذي هو الله أن وهو مهما شيئا يعلمون إنهم 



٤٧٩ ٠٠كمان سورة 

اأبليه؛اتيعلم كمن إنهم * العلم هذا على يبي ماذا يعلمون لا ولكن 
•مهاص ما يحلم ولا 

هووأنه ، 1اْ يعرف من مثل - الأعلى المثل وفه - ذلك في مثلهم 
عليهوينفق يتحهدْ يزال لا وأنه النعم عليه وأغدق عليه وأنفق رباْ الذي 

منوينكر فيهلح ، ويشكره يهليعه أن عاليه أن يحلم لا ذلك ْع ولكنه 
ذكرهوقد ، والده وعدو عدوه يطع هو بل ، نعمة ولا منة ولا له قفل لا 

ذلك.كل ْع عليه فأبى تجاهه الحقوق من عليه وماذا يعلم بما أبوه 
.عليه؟!أبيه بفضل العلم قيمة وما هدا جحود فاي 
إلىوإلجائهم إلزامهم على موآثتده ررؤ ت المعاني( )روح في حاء 

شانهجل يه تعالى غيره إشراك من عليه هم ما يهللان يوجب يما الاعتراف 
.. الحقيقي. والنعم الخالق غير يستحقها لا التي العبادة في 

كانهحن، إيغال وفيه ، يلزمهم ذلك أن لا أ»ئذهلم ل بؤ 
ط4ااالحمد أن يحلموا لا أن إلى انتهى جهلهم وإن • سبحانه قال 

عنهمفنفى لأيملمؤفه أيتقئهم بل ؤ ت لقمان في قال لقد تقول قد 
■العلم 

[،٦٣ت تااع-؛كوت لكغ>رملأسلولاه ءؤ ت العنكبوت محورة في وقال 
أنذلك ، العلم بعدم الذم من أشد العقل بعدم والذم ، العقل عنهم فنفى 

العقلفاقد أما ، يتعلم العقل ذا فإن بالبهائم. المساواة يعني الحقل نفي 
•الاختلاف؟ هدا محبب فما ، يتعلم فلن 

'•ذلك يوضح الوطنين من كل في المياق أن والجواب! 

. Y٩٦/ ١ المعاني روح )١( 



آامحث'امحصه ؤؤ  ٤٨٠
ؤبآس ؤظأ ؤإلأمحس آلثمتوت حش من سأكهم ونج، ؤ ت لقمان في قال 

وإاد؛دماؤسيرألثنسأكمؤيت حأى من ؤمحاسأقهم ؤ ت انمكبوت في وقال 
أقلثذإة محيثدر بمائه، ين ^؛؛1، لس يبثءالنوى أق يؤدمف. ثأن أس ؤآلثمرلمئ 

ا-صت:ممسلأظيلأشأونه< 
وهو:واحدا موالا لقمان في سألهم أنه نرى الصين في الظر ومن 

والأرض؟السماوات حلق من 
والأرضالسماوات حلق من موالان: عدة الخكبوت في ومآلهم 

بعدالأرض يه فاحيا ماء ماء المن ئزل ومن والقمر؟ الشمس ومخر 
•موتها؟ 

اض.أنه ذلك كل عن وأجابوا 

عدمعلى دليل تعالى بوحدانيته إيمالهم ْع ذلك بكل فمعرفتهم 
لمذلك وْع للتوحيد الأمامئة لمات الميكل يؤمنون فإنهم عقلهم. 

بالوحيد.أي يه، الإيمان تهليعوا ي
إلىلمات الممن به يترفون ما العقل من عندهم ليس أنه هدا ومعنى 

يفعلمن أن لأدركوا العقل من سيء عندهم كان ولو ، الفلاهرةالتاج 
•الشريك عن منزها بالعبادة يفرد بان المستحق هو كله ذلك 

الشالسؤالان أحد هو إياه سألهم الدي السؤال فإن لقمان في أما 
نفيوهو أيسر هو بما فرماهم أيمر، الأمر فكان الخكثوت في ّأله 
أعلم.والله العقل، دون الخم 

٠ ٠ ٠



۶٤٨١^^ لقمان سمورة 

'•قوله وهو المبتدأ على الخبر هو الذي )فه( والمجرور الجار قدم 
حصراض والأرض السماوات في ما أن أي للحمر; السماوات( في )ما 

لغيره.وليس 

الأيةهده قبل ذكر وقد والأرض، الماوات فى ما له أن هنا ذكر لقد 
■خ-آقآل؛موبجخرهمزمنماؤألقؤاؤ فقال; والأرض السماوات حلق أنه 

^لأتمسلئولإؤ وقال؛ -ه، • 'آمحأصد،رقؤ• 
يملكقد فإنه فيهن، وما والأرض الماوات له أن على ذلك فدل 

يملكفقد صحح، والعكس الغلرف، يملك ولا الفلرف في ما ان الأن
الغلرفله أن قبلها والتي الأية هده في فذكر فيه، ما يملك ولا الغلرف 

فيهن.وما والأرض السماوات له أي فيه، وما 

ومالكوالأرض السماوات مالك افه أن قبلها وما الأية بهذه دل لقد 
.فيهماما 

دشإن ؤ وقوله; ، غط ؤما ألثأترت ؤر ما وئر سمر ؤ قوله; ودل 
آللاهها يأت آلأمح( أرق ألثثوت آرق تق' ي مكر ر حني ئ حثم 

فيهماولما لهما المالك أنه على فدل ، فيهماالمتصرف أنه على 
الحميد.الغنى فهو فيهما والمتصرف 

ه،محسن ؤمو أف إل وجههُ ينلم لبن ه قوله' بعد هذا ذكر 
قوته;من نؤ مآ نظر وهذا ، ه َثئثي بمننك هلا َكمن وش ؤ وقوله; 

ثهثوشتغ0أقنينيده.مب ؤ
قوله;نظر ه نمومحسن أف إق وجههُ وشه ؤ قوله; فان 



٠ ٤٨٢
ملأَكن نس ؤ ت وقوله ، محهء4 بمطرلإيمادئآقن ٌن دؤ 

وسكمزظنأقنيخيده.ؤ قوله: نظير َقمثي؟< 
فهوالثبوت، جهة على المحمود معناه ذكرنا كما ورالحميد( 

فلؤ لقوله؛ مناست، وهو • شيء كل فى والمحمود غناه فى المحمود 
٠الحمد هو الحمد له فن آلمد,ثلهه، 

;، ١١وقو ه، أس لقؤإن و\لغو( آلنموت خ؛ من سألتهم وهن( ءؤ قوله! إن 
.)الغني( لأممه مناسبان مايىآء؛تإ'شسه ؤؤ 

)الحميد(.لاسمه مناسبان هلآ-لثدِقه ؤ I وقوله 
وأحنه.ارتباط أجل مبق بما ذلك فارتبط 

فيهاوما والأرض فيها وما الماوات ر>إن الكبير(: ير )التغفي حاء 
الغنيفهو افه إلا غني فلا محتاجون، فالكل ومخلوقه ض كانت إذا 

حاجته،يدفع من إلى لاحتياجه حامد فهو محتاج وكل المؤللق، 
هداوعلى الحميد، فهو المهللق الغني إلا المهللق الحميد يكون فلا 

المحمودا؛بمعنى الحميل. يكون 

أ-كيدههوألعى أنده إة ءؤ • ههنا قال لقد تقول: وقل 
أثهؤإرتك ض همثا آلسمتو؛ب ل ما لم ؤ الحج: سورة في وقال 

فقال:الفصل صمير على وأدحلمها اللام فزاد ثهزآلنج؛حآلًيده، 
ذلك؟.ب فا اي هز لؤ 

لقمانفي يفصل لم ما الحج سورة في الملك في فنل أنه والجواب: 
وْعالماوات ْع )ما( فذكر مالآلككو؛تؤماض'أمحيسه لم ؤ فقال: 

والتتكرار، )ما( كرر لم فانه لقمان في كذلك التعبير وليس الأرض، 

التمر)١( 



٤ ٨٣ ٠٠لقمان سورة 

•الحج في اللام بزيادة ووسعه التمثر فاكد الكلام في والتوسع التوكيد يفيد 
فاما ؤ,ث لقمان! في قال أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
و١لأرضللسماوات مالكه فجعل أ-كتده هيآ هو آممه وآُلأرصداإن 'الهؤت 

محاه.على دليلا 

لهوأثه رتامح-حآلأدهاؤءكث■ ماؤاآلكثزت لم ؤ فقال! الحج في وأما 
لهأن فذكر ، والملك الغنى بين فاصالة بالواو آلانج؛لأفميدهفجاء 

زالتفلو ، الغني وصف عليه وزاد الأرض في وما السماوات في ما 
الحميد.الغني هو لكان بل بغيرهما حميدا غنيا لكان والأرض ماء ال

فجعلتغني( إنه تان ب وألف دار مائة يملك )فلأن تقول! كما وهو 
غناه.على دليلا ذلك جعلت أو ، ذلك فى محاه 

منغني هو أي غى( وءنه بنان وألف دار مائة يملك رفلأن وتقول! 
يوثرلم البستان وألف الدار مائة ذهبت فلو ، الملك من ذكرت ما دون 
غناه.فى ذلك 

اللام.زيادة فناب الغنى على وأدل أوسع هو ما الحج في فذكر 
هوألاوغل آل1!متو؛ت مثك وق ؤ ! أحياJاالله يقول لقد تقول! قد 

فمخأءت5محوماتيأه[ ١٨،  ١٧: suUi]، [ ١٨٩]آلعمران: 
IU[ :_١٢٠.]

الفرق؟فما ممؤمايى^مزتةلأتخأه ؤ أحرى! أحياثا ويقول 
الملكأنه يفيد ه وأ'لأني آلسمتزت ٠،^، ,لدي ؤ قوله! أن والجواب! 

اممهقال ، الحكم من الميم بفم )المالك( فإن ، لهن والصخر والحاكم 
هقي ثن ميما 'ا"لآدهتر وهتذْ يصر ممى ؤ( أقس ؤ ت فرعون لسان على 

اه[.لالزحرف:



آدهثياث,فيصإلأؤهإئ ٢  ٤٨٤

لهمملوكة فهي ، فيفيد قوله؛وأما 
،ؤلإثافيأءتوآمح4 قوله: أي ذلك، فدن لهن، اليالك وهو 

قالكما والملك، المالك أنه على ه وأ'لأرءفي ممى ءؤ.ش ت وقوله 
مواءملك ولا غيره مالك لا ومالكهما مالكهما فهو ءؤنإكأتلاؤ،ه تعالى! 

.الحميد الغنى فهو 

أبجرمابمدهءثنته ئ أقروأب>ربثدم هتق ثن ألأيو  ijؤذث\.وؤ 
سثمآلإإ0أمحيزعنث.ه

هذاأن ءلان ظن لربما والأرض السماوات في ما له اض أن ذكر لما 
وقدرتهوخزائنه لملكه حدود لا أنه على يدل بما دعد0 فجاء ، ملكه جمع 
بعدممن يمده والبحر ، أقلاما بريت الأرض فى شجرة كل أن لو فقال: 
قدرته.وعجائب اض كلمات نفدت ما ، بهايكتب أبحر سبعة 

ألثوتي ما ءؤ,ش تعالى: قال ءلما الكبير(: )التفسير في حاء 
السماواتفي ما لانحصار ملكه لتناهي موهتا ذك وكان ه وأُلأدتيا 

قدرتهفي أن بين لتناهيهما الصريح العقل وحكم فيهما، الأرض في وما 
هاشر سجرةٍ من أإدمح0 ,ف ؤإواثماؤ فقال: لها نهاية لا عجائب وعلمه 

الله،،صغ عجاب تفنى لا مداد والأبحر بها ويكتب 
التوحيدعلى مجرة( )من قيل: لم قلت: ررفان )الكشاف(: في وحاء 

شجر؟هو الذي الجس اسم دون 
منيبقى لا حتى شجرة شجرة وتعقبها الشجر تفصيل أريد قلت: 

.أقلامابريت قد إلا واحدة ولا الشجر جنس 

الكبيرالشر )١( 
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؛التقالل لا التكثير موصع والموضع ، قلة جمع الكلمات ت قلت فإن 
فهلأقيل:كلماه؟

ا.١ يكلمه؟،، فكيف البحار بكتيتها نفى لا كلماته أن معناه قلئ! 
تكثيرفي المبالغة من الكلام هدا اروفي المحيقل(! )البحر في وحاء 

واحدةكل مشتمل الأشجار أن وذلك ، يتأمل أن ينبغي ما والمداد الأقلام 
علىيقي منها غصن كل الأغصان وتلك ، الكثيرة الأغصان على منها 
افإلا يحيهل ولا ُه يعلم لا ما إلى التناهي في الأقلام عدد مبلغ القلم قدر 

التيوخزائنه ، ينتهي لا الذي وعلمه ، نمد لا الي بقدرته عزيز إنه 
حكمة.عن إلا فعله يصدر لا حكيم ، تنفد لا 

سابقةآية في وقال حك_ثيم عؤز أمحه إف ؤ : ههناقال لقد تقول: وقد 
ذاك؟فلم الكريمض الأسمين بتعريف وهو ؤ ت السورة من 

إنؤ ت تعالى قال ، الاحرة فى هى إنما السابقة الأية أن والجواب! 
ؤهوحقا آش همعد فيا حتلومن ألنم جكت ثم آلتنلحتت ؤبمعلؤإ ءامنؤأ آلمك> 

إلاعزيز آنذاك يبقى لا أنه المعلوم ومن ، ٩[ . ٨ ]لمان; آدك_ائ؛ءىبمه 
هو.إلا حاكم ولا هو 

وحكاماملوكا ويرون أعزة أشخاصا يرون الدنيا في الناس كان لقد 
مؤمنهمحميعا الخلق فيرى الأحرة في أما والحكم، الملك يتداولون 

.آ/\،\ه الكشاف )١( 

. U١٨٧/المحط البحر )٢( 



ؤً  ٤٨٦
تعال:قال كا ص إلا س ولا ص إلا عزيز لا أن وكافرهم 

لاعزيزغيرهأي ت مقال ، ؛؛ ٥٦]١^؛ 4 ة -تقف 
التعريف.فناب حكيم ولا 

كماالحكيم( العزيز هو )إنه تفيقول يإن ذلك يؤكد لم ولم •' تقول وقد 
هدم؟الأية في أكده 

وحكمهالله عزة ينكر أو يشك أحد الوقت ذلك في ليس I فنقول 
بخلافالتوكيد، إر حاجة فلا به ويلم ذلك يرى كلهم بل وحكمته، 

أعلم.واف ، موضعهتعبير كل فناب ، الدنيافي ما 
هأو ؛؛ي 

نْإ0أسمعنير.هث ؤ
.وأوثقه ارتباؤل أحن بعدها وبما قبلها بما الأية هدم ارتثهلت 

اف.كلمات من الناس حلق فإل 

اف.كلمات ص بعثهم ؤإن 
اف.كلمات س واحدة كنفس حلقهم ؤإن 
تنفد.لا التي اش كلمات ص واحدة كنفس بعثهم ؤإن 
المايقة.الأية بخاتمة ارتبهلت كما 
فالمخلوقات، الحزة له الخالق أن ذلك ، حكيم عزيز الخالق فإن 

العزيز.باسم ذلك فارتيهل ، لأمرْ ءلائحة وأنها ، صنعه س كلها 
أرادها،لحكمة حلقهم وهو وصنعه. حلقه في حكيم حكيم، والخالق 

،[ ٥٦]الداريات: ؟؛< لع؛تثني إلا وألإذس لين ثئمث رثا ز ت تعار قال كما 
فارت٠هل، ٢[ ]الملك: ه آأقؤأثىملآ دبلوؤ وآ"ثوْ آلموث تق ألى ؤ وقال؛ 
فيحكيم فهو ، لحكمة وحلقهم حكمة حالقهم فهو الحكيم، باسمه 





٢ ٤٨٨

الأحراليوم عقيدة وتثبيت اغ عبادة وهي السورة بمقاصد وارتبتلت 
.العمل ؤإحسان السلوك وآداب 

الخالقيخلمق كان وإذا ، مواه من دون العبادة يستحق يخلق فالذي 
ألزم.له العبادة كانت واحدة كنفس 

يبعثهمكان ؤإذا ، سواه من دون العبادة يستحق الخلق يبعث والدي 
ألزم.له العبادة كانت واحدة كنفس 

العملؤإحسان ، العمل ؤإحان العبادة هو إنما الخلق من والغرض 
هقصنعتلا ربلؤكأولؤو؟ آلمؤق ■ثأث أرى ؤ تعالى! قال كما العبادة من 

y[.]اسلك: 

•الُمل على للجزاء ص إنما والثعث 

0أث4معبيريمإؤ 
سءَم( عك أس ؤ1نك ههنات يقال أن الأولى ْن ألثس ت تقول قد 

تجعلأن فيمكن ، خاتمة من أكثر تحتمل قد تاق الش الأية إن فنقول 
منفكان ، السورة فى الأ'يات من لكثير حاتمة قدير( شيء كل على الله )إن 

،ه * * • عم إع؛ر آلثتوت حاق ؤ لقوله؛ خاتمة تجعل أن الممكن 
وقوله:.ه، ..٦^؟؛، ؤماق ألثثرت ماي سمرل؛م آق أن ' ١٧أزؤ ت وقوله 

خواتيمتحتمل وقد وغيرها. ^ اشر.قمى ين آلألأى ؤا أتا ملن ءؤ 
أنينبغي الخاتمة اختيار ولكن الأحرى• السور في الأمر وكيلك أحرى، 

أحله.من ذكرت الذي والغرض الأية فيه وردت الذي للتاق مناصبا يكون 
وردتالذي سياقها ش توصع أن ينبغي بل بمفردها توخي ألا ينبغي والأية 



٤٨٩ ٠٠لأنمان سورة 

وتعابيرها.ألفاظها واختيار مقاصدها لتفهم فيه 
الإلهيةالقدرة بيان سياق قي واردة الأية هل مثلا ننظر أن فينبغي 

أو، والعمة الفضل بيان فى أو ، الحكمة بيان في واردة أوهي ، وسعتها 
موقفبيان فى أو ، الأحرى الإلهية الصفات لبيان أو ، الغنى بيان فى 

انسذلك،إرضذسسالأماض.الإن

الزؤعؤإحراج ماء المن الماء بانزال ذلك على مثلا ولأصرب 
,به والحبوب والفواكه 

نعمةبيان فى يساق أن ويمكن ، اف قدرة بيان فى اق يأن يمكن فهذا 
البعثعلى الاستدلال بيان في اق يأن ويمكن ، والحيوان الإنسان على اف 

واختيار، ربه لعمة الإنسان جحود بيان فى ياق أن ويمكن ، والثور 
الأية.أحله من وردت الذي للغرض موافئا يكون أن ينبغي الخاتمة 

الغرضلكن واحدا أمرا تذكر فقد كثيرا اليومية حياتنا في يجري وهذا 
،نخص كل على تدل غريبة حادثة مثلا تذكر فقد ، يختلف ذكره من 

أنلبيان أو منه للتندر أو الشخصي هذا صفة لبيان الحادثة تذكر قد ولكن 
سيفرطأنه أو إليه به عهد الذي المكان في يكون أن ينبغي لا الثخمى هذا 
ذلكبعد العقيب يكون ثم ، ذلك غير أو به أنيطت الش المسألة في 

.الحادثة أحله من أوردت الذي للغرضر مناسبا 

المحوهدا على ورودها وسبب الأي خواتيم في نتأمل أن يّبض وهكذا 
القرآنفى وأغراضه العبير محقاصد إلى يهدينا ذلك فان ، ذاك دون 

الاختياروحن انمقة غاية في أمور يا وستنكشف ، الكريم 
فإن، وأوثقه ارتباط أحسن الأية بسياق ههنا الأية خاتمة ارتبطت وقد 

القرش(.محاط)اشر ني الأي( بث)فواض انظر :١( 



؛صء ٠٠ ٤٩•
^^ب،ىت-ءءةآفئمصره■ؤ هي الابن 

•والبصر المع وحتمت واليعت الخلق فايتدأت 
.؛۵^١ مينا ّيكون أن بد لا والخالق 

.ا بصيت سميئا يكون أن بد لا مدافنها من الخلائق يبعث والذي 
بدلا عملا أحسن أيهم وليبلوهم ليعبدوه عباده يخلق الذي والخالق 

بأعمالهم.ا بميت لأقوالهم مسمينا يكون أن 
ممتعايكون أن بد لا وأفعالهم أقوالهم على ليحابهم يبعثهم والذي 

وياعمالهمبهم يصيتا ، الاحرْ في به يحتجون ولما الدنيا في قالوه لما 
دونمن أحد يثقى فلا أحد الخلائق من عنه يند لا وأته ، لهم أعد وبما 
اب.حولا بعث 

يقمر.ما ومنها يبصر ما ومنها يسمع ما منها الإنسان أعمال إن ثم 
يقمر.وما يبهر وما يسمع ما فشمل بصسثره إفآق5ّح ؤ •' ههنا فقال 
أنويحتمل الرؤية، محنى من يكون أن يحتمل ههنا )البصير( أن ذلك 

هُميرْ ميهء ؤ آلإلس ؤ.S ت تعالى قال كما البصيره معنى من يكون 
هبمبمثره عل اثإ إئ أدعرأ مخيل ثدهء ئل ؤ وقوله: ، أا؛ا 

[.١٠٨]يوسف!

هلألمناد شط؟ أثث آظ.\ث إئ مهن دأ؛لإس ؤ ت تعار قوله ومنه 
[.٢٣٧]البقرة: ؤإناست\سو0يئه وقوله؛ ، [ ٤٤]غار■' 

يجع.ما يشمل )ممح( فقوله! 
فىقال أنه إر إضافة هذا يضمر. وما يبصر ما يثمل )بصير( وقوله؛ 

فشمل، تنصيصا يقمر ما فذكر ه آلندمحي بيات علم أش إة ؤ ايقة؛ ّآية 
•ويضمر ويبحر يسمع ما كل 



٤٩١ ٠٠ن l_Jسورة 

اليصير(السميع هو الله )إن ٠ يقل ولم بصؤثره ّم^ أفه إ0 ؤ ٠ قال لقد 
قدأنه غير ، والبصر بالسمع المتفرد البصير( السميع )هو معنى أن ذلك 
ؤ(ما وبم سمحر آس أق نيأ أز ؤ تعالى! محال لخالقه. والبصر المع أثبت 

قاأبل يئج أثه ؤأزرا0 ال؛ وق•ه، ••٦^، X( ؤما آلثتوت 
,.؟ا<.أفهار.

.ه..تحر ؤ وقال: 

•لهم الروية فأنت 
لهفأثبت ه ؤؤل أذبي ؤ، دس٠عهاَلكف لتِ َأن نةءك\را مؤل ؤ وقال! 

للمع.الأذنين الله وضع وقد ، يسمعها لم كانه ه نفيعمل لكنه مع ال
إثباتوهدا ه . . ٠ عر بمقثر أثه ؤح بمندل من 'النائي ؤثن ؤ وقال؛ 

شك.ولا يسمع محالمجادل ، للمع 
ءاداءلأهعايه ؤحدئا ما يبع ثل محانأ آلله أُزل ثأ ئأأئعوأ قيل وإدا ؤ I وقال 

القول.على ردوا فإنهم ، أيصا مع للإثبات وهدا 
•إمحسمأنأسه ؤ وقالت 

السؤال.عن فأحابوا 
مع.للإثبات هدا وكل 

أولى.قاله ما فكان ، لخلقه والسمع الروية فأسن 
الكريم،القرآن في ماورد أكثر ثان وهو البصر على مع القدم إنه ثم 

.^١٢ القول نعيد فلا القرآني( )اكعبير كتابا ز لدلك تحليلا ذ/نا ومحي 
عأد

.رالتأحير( )التقديم باب التعسر انغلر ( ١ ! 



٥١^٠  ٤٩٢^
ألئمسوسحر ؤبجئ فاآفهار آقل يج اثه أة ر ؤأز 

^محأقبماش1ونجم.ه
منبالأرض يتعلق ما وذكر ، السماوات حلق أولأ السورة فى ذكر 

يخريزلأبإمح،ؤ،آلأمحفقال! وغيرها الرواسي إلقاء 
•4• • إلإ' محت أن 

ءؤ^/٤!أفآثهسمحنئمماقفقال؛ العموم على فيهما ما تسخير ذكر ثم 

أنأزير ؤ فقال؛ فيهما ما بعض تسخير بعدها وما الأية هذه في ذكر ثم 
ه،وألثمر ألسممن وتؤ ابل ف آلثهار ويثئ آفهار ف، اقل، لج جبه 

.ه..لهفيآبمرمثت<آس.ؤ وقالت 
أنهو الترتيب وجه إن ت يقال أن رريحتمل ت الكبير( فى)التفسير حاء 

علىلرنطايىآمحيىه قال! لما تعالى اطه 
بقوله;الخصوص وجه على فيهما هو ما بعض منها ذكر العموم وجه 

إلىإثارة وإلممره وسحرألشممن ؤ ت وقوله ، أقهار4 ؤ< اقل لج جبؤ 
ييعمتأدحر ف( هفئ رأة أؤ ءؤ هذا! بعد وقوله ، السماوات في ما 

را،.الأرض« في ما إلى هإشارة . . آش. 
التخيرآية في وقال المفرد، تر( رألم ههنا; قال لقد 
الكلامسياق أن ذلك ، الجمع يخ2؛لاب ه ذغ سحر أق أف أزممحأ ؤ • الأولى 

حملآلتثرتخر حاق ؤ ت قال فقد الجمع، حتناب في الأولى الأية في 
ربكم(I قال نم ، )ترونها( : فقال .ه ..ثلإ' سيد أن تزؤ آلمتيس ؤ، نألق يءا 
ينأق؛ن نثآ ماذا قو)ويى أممه حلق ؤهتدا ت قال ثم الجمع، •^١١^ على 

الكسرالشٍر )١( 
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•الجمع حط-اب فيها فناب ، الجمع رخء؛لاب )أروني( •' فقال دؤنهأءه 
فيجاءت فقد ه، , . (قل. يج اثن آن ؤ\ثت أعني الأية، هذه أما 

فقال:ه َئث؟7 ملأ َكمن نس ؤ قال: فقد المفرد، حطاب مساق 
الستون■ئتف س سألهم ؤلن ؤ فال* ثم ، المفرد بخهلاب يحزنك( )فلا 

هق أ-لنثد ؤب ؤ ت قال ثم ، المفرد بخطاب )مأكهم( فقال: ه وأ'محس 
فيوامتمر ، الإفراد خطاب فناب المفرد، بخطاب )قل( ت فقال 

•^فائإائ،مبمفيآبمره فقال! المفردمدذلك محناب 
ما-غاككآؤلإؤ فقالI الأية هذه قبل الجمع حاطب ولكنه تقول; وقد 

حلقك)ما ت يقال أن يمح فلا المفرد، حطاب هنا يصح لا فنقول؛ 
واحدة.نفس فإنه واحدة( كنفس إلا بعثك ولا 

شوما السماوات في ما ذكر لما أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
قما لم سمر آثه أل ل[ ت فقال العموم حاطب العموم على الأرض 

٠^١^ت فقال المفرد حاطب فيهما ما بحص ذكر ولما ه، آثمونؤماة 
واف، الإفراد التخصيص وناب ، العموم العموم فنامحب .ه .اثة.آن تر 

أعلم.

حدأدسو!'حسهمي ؤ
حلققبل أنه ذلك المهار، من وأسق أقدم الليل لأن بالليل بدأ 
منوأسق أقدم لأنها القمر على الشمس وقدم نهار• يك لم الشمس 
أعلم.واف القمر، 

وحاءلحظة، كل في يتجدد ذلك لأن مضارعا )يولج( بالفعل وحاء 



آدبمح'امح٠  ٤٩٤
الإيلاج.تجدد يتجدد لا ذلك، لأن ماصا بالفعل)مخر( 

فيوقال ، المتمل يصغة )يولج( ت ررقال ! الكسر( ير )التففي جاء 
أمرالنهار في الليل إيلاج لأن ؛ الماصي بصيغة )مخر( والقمر! الشمس 

تمرارمأمر والممر الشص وتخير ، يوم كل بل فصل كل يتجدد 
قوله!على )سخر( مسحانه! قوله ااوعهلم< ! المعاني( )روح في وجاء 

الأحرفي الملوين أحد إيلاج أن لما صيغة بينهما ، والاحتلأف، )يولج( 
ؤإنما، تجدد ولا فيه تعدد لا قامر التسخير وأما ، حين كل في متجدد 
فىآوارْااوالتجدد التعدد 

الأيةقي كما لكم، )ومخر ت يمل ولم ^ظرأكنأنوأميم ؤ وقال؛ 
وإنما، الأولى الأية في كما النعم تحداد مقام ههنا المقام ليس لأنه الأولى 

لأتؤمو(ءانمةه.ؤ إ تعالى قال كما ، افه بيازآياُت، فى 
مأثة ين؛آ والمترمل أيسمس ؤبمجم ؤ قالأ أحرى ناحية من إنه ثم 

منفان ، الحم ذكر ذللئ، يناسب، ولا ، مسجى أجلا لهما أن فدكر ثتيه 
لملكم( )مخر قال؛ حيث ولدا ، الأنقهلاع ذكر وهنا الدوام العمة تمام 
•أم مسمى( أحل )إلى ت يقل 

'سّ 
فيوقال بإلي، )يجرى( الفعل فندى إق بمؤآ ؤ : ههناقال 

.فعداه ؤ أحرى: آياُتج 

.١٣٠آ/الكبير الضير )١( 

.٥ الزم ،  ١٣ظ> ، ٢ الريد ّررة انفلر )٤( 



؛٩٥ ٠٠لقمان سورة 

تفيدواللام ، الغاية انتهاء تقيئ )إلى( أن بينهما الفرق قي ذكر ومما 
لهذهيجرى أنه لأحل( )يجرى فمعنى ، التعليل وتفيد الاختصاص 

وصوللغرض يجرى I تقول كما ، المسمى الأجل لإدراك أي ، الغاية 
وبلوغه.الهدف 

المسمى.الأجل يبلغ أن إلى يجري أنه أجل( إلى )يجرى ومعنى 
الأياتسياق في جاءت لأنها أنب الأية هده في )إلى( ومجيء 

يألأن ررللمائل المزيل(: )درة في جاء والإعادة. الحشر على المنبهة 
همسش م [خ هممحا ؤَكل بقوله؛ لقمان سورة في ما اختصاص عن 
•مسمى لأجل هويجرى إنما مواه وما 

يجري4 مكثر تحمي ؤ قوله؛ معنى إن يقال؛ أن والجواب 
حتىجاريا يزال لا ؤهممحاإمحم4معناه: وقوله؛ لجلوغسمس، 

•له المسمى جريه وقت اخر إلى ينتهي 

نحوتودي واللام للانتهاء التي ئ)إلى( لقمان محورة في ما خص ثمإنما 
امالأيات لأن المسمى، الأجل لبلوغ جريها أن على تدل لأنها سائ 

-حأقك٢ماؤ فقبلها: ، والإعادةوالحشر النهاية على منبهة آيات تكتنفها 
بعدئو، 

الوقتذلك إلى يجري كل المعنى: فكان وإدْءه؛ عن لابمنروالد مرما 
اممهأخبر كما النجوم فيه وتنكدر الشمس فيه تكور الذي الوقت وهو 

تعالى.

ابتداءعن الإخبار فى مي إنما اللام فيها ذكرت التي الخواصع وسائر 
ألأنارعئ أكل قلإر ^٣، ؤايمحس آلكتوزت ؤ-حلرك قوله؛ وهو الخلق 

تييصقل محآلثثر ألشص وتمحر عل'أقز ؤيمئ 
4رمحتجها بتتا جعد يم ثجد} دش بن أكمر.-ظءر آلمنير هو ألا مسثس 



آلمح؛ا1ئإفيءقصفٍهأ مؤ  ٤٩٦
حريوابتداء والأرض السماوات خلق ابتداء ذكر في وكتشها الش فالأيات 

محورهفي قوله وكيلك ، الغاية لبلؤخ تجري ذاك إذ وهي الكواكب 
تيقول إذ ، والبحر البر في بها بدأ التي العم ذكر في هو إنما الملائكة 

هأيل تملح يذمحى. ^٣' ؤ قوله: إلي 4 ايمان قرى ما حم4 
؛،٣٤ثه، لكل مألممن ألشمس ننحر أقل ٢لقاري ؤبجءلج آلنهتار 

بمصيىما دؤنهء ين دلءورك> ؤألمحكت أل٠تإلف ك ر3كم أس دإة=كم تسئ 
■ثزبمث؛ره•

بالحرفالابتداء عند ما واختص ، بحرفهاالهاية ذكر عند ما فاختص 
أحلهاا،من الفعل يقع الي العلة على الدال 

مدةأن على ليدل أحل( )إلى يقل: ولم منوه م إئة ؤ وقال: 
مسبقا.محددة جريها 

الأجلهدا أن إلى إلماحا يره بماصلؤن ^^١^ ه I ذك بعد وقال 
قوله:فارتبط ، عليهاوالمحامحبة الأعمال فى الفلر وقت هو المسمى 

•مس-هىه م ه ثنيا سمل ؤ * بقوله ءؤ 
وقوله:، ه سلؤد، كتتر يما فاينئهتظم ؤ بقوله: أيصا وارتبط 

•الاحر اليوم من الحدير من بعده بما أيثا وارتيهد ، ثئهميمامؤإه هه 
•بالعمل للاهتمام )خبير( على تعملون( )بما والمجرور الجار وقدم 

بهاوالتنثيء الأعمال ذكر من ورة الفي تردد ما الاهتمام هدا وناسب 
أعلم.وافه ، أصحابهاومال 

. ٧٥م المم ْطتي وانفلر ،  ٣٧٥. ٣٧٤الثزيل درة :١( 



٤٩٧ ٠٠لقمان سورة 

آلعئهز أس همأن أؤطئ دؤنه ين تمف ما محأف آلحم( هو ه أف ينلك ءؤ 
ألخير.ه

وتخراللتل في النهار ئ!لأج النهار في الليل إيلاج من ذكرْ ما أي 
الحقهو اش أن بب بكان إنما ؛ ذكر مما ذلك وغير والقمر الشمس 
عاجزةلأنها ؛ الباؤلل هو دونه من يدعون ما وأن القادر الموحد الخالق 

•شيء أي عن 
فكل، الحق لأنه فيه ءلاعته يجب إنما عنه نهى أو به أمر ما وأن 

الحق.أنه ثب هويإنما والقدرة الكمال صفات من عنه ذكر0 ما 

الحق.أنه ثب يلازمة ونواهيه أوامره وكل 
وتعليلوصفاته أفعاله لكل تعليل ه ألص هز أثن ِيأف دللك ؤ فقوله؛ 

ونواهيه.أوامره كل ءلاءة للزوم 
،حق هو ما حملة من فيجعله حق( اممه بأن رذلك I يقل لم إنه ثم 

لمافه لولا فانه ، ّمواهحق لا أنه على للدلالة الحق( )هو قال: ؤإنما 
الحقوهو والاحر، الأول الحق هو الله فإن أصلا، الوجود في شيء يكن 

موحود.غير بامحللأ شيء كل ولكان أصلا، حق هناك يكن لم لولاه الذي 
الجنةفان حق، بأنها توصف أحرى أشياء هناك ولكن ت تقول ند 
ه.قال كما حق الملائكة ؤإن حق، النيين ؤإن حق، النار ؤإن حق، 

ذلك؟ينكر ومن ت فنقول 

لهاف يإيجاد حق هو إنما حق هو مما تذكره لم وما ذكرته ما كل ولكن 
مماشيء يكن لم موجودا الله يكن لم فلو ، اللهمن الحق هذا يكتب وهو 

ويبهللالحق يحق الذي وهو الأول الحق هو الله فإن ، غيرهولا ذكرت 
اياْلل.







٠٠  ٠٠
إكيدعؤمم آلأنهثن ن حكا أؤأو !؛^ •٠١٧عقه ؤحدك ما ثبع أق لهمأ ظ آثه أينو مآ أبعإ 

٢١.]

هيفمؤن لا أء=فرهم ل إة آ-ث،و ؤ أممه لئرلق وأمحتمس ^ ٣٤١١
.'آأ_هآاللقمان:

أشممنوسر ٢^( ف أقهار وبجئ أقهار ؤ، أتل بجءج أممه أر زر أؤ 
هوأممه د;لكان -ير. سؤن نا أممه ؤأيى قتس م ألي محيغا َؤو وألممز 

هألئئ هن أممه همأن ألنطلر دؤنه من يدمف ما ؤق؛ ألص 
ا،آ_'مآ[.تكان:

الصورةفي فهم ٠ يختلف هنا البامحلل أهل مع السياق أن ترى فأتت 
هجرةنتيجته الأرض، في متمكنون مصارعون معاندون معاجزون الأولى 

المومنتننشيت زيادة إلى الأمر فاحتاج ، موتهم أو قتلهم أو المومشن 
فإنالناس، رقاب س وتمكينهم الباطل أصحاب لهلة بافتتانهم وعدم 

٠الباطل هو عليه هم ما أن توكيد السياق فاقتضى ، ورهبة فتنة للسلهلان 
،المريقين بين والمحاجة العملي الجدل سياق ففي الثانية الأية وأما 

وبهلشه.الباطل لصولة ذكر فيها وليس 

التوكيد.محن الأولى الأية في اقتفاه ما السياق يقتض فلم 
ذكرالح^ سورة في تقدم لما أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية س هدا 

أفيؤبن من يدعؤأ ؤ ت فقال الباطلة المعبودات من اممه دون س يدعون ما 

ذلكمثل يتقدم ولم ، أ  ١٣- ١ ٢ ت ]الحج ووأسألمشره لدسآمك ئدوَء 
الخج.في ذلك أكد )لصان( في 



٥٠١؛؟٠ اقمان سورة 

هذايستدعي ما فيها ورد الحج سورة ررإن ؛ التأويل^ )ملأك في حاء 
آلهتهمإلى الإثارة تكرر وهو ؤيناسه المنفصل يالضمير التآكيد 

هذاوأوصح ، حالهم ومنيع مرتكبهم يوهن تعرينا بذكرها والإفماح 
قولهميتدأ أو فملأ المعتد الضمير بهذا الإتيان ملأءمة وأشد0 التكرر 
آليم اوضى آلهلير نتنكنئ آلنعاء حرمحى  ٥٥أف ^؛؛4 رس ؤ تعالى• 

الإبك ١٥^^١^I السورة آخر في وقوله ، [ ٣١ت ]الحج ه سيق كاتي مق 
ثقااليباب بمثئم وؤإن يبابا قمحلمإ ثن دؤناس ؤن قمركن 

شيءأنب قبلها ذكرنا والتي الأية هذه ، [ ٧٣ت ]الج لأدسثقذ^نهه 
مندؤنهءهوآلبمهلأهذ'للكأنكثآث،مرآثحىؤآنكنمازكوعوغ ؤ : كو١١٠

را،.[<< ٦٢]1^ 
لطين مايلمأ ^?٤؛ • هنا قتل إنما راوكأنه ت المعاني( )روح في وجاء 
منمادئمرك> ؤؤأذكء الحج سورة وفي الفصل، مير ص بدون آلثطنه 

المشركينعلى الحهل أن لما الفصل صمير بتوميهل ه آزنطل هو دونهء 
السورة؛؛تلك، في عليهم الحهل دون السورة هذه في وآلهتهم 

فيما لأن لقمان آية دون الحج آية في زيادة)هو( أن أيما في وحاء 
أيصاولهذا مرتين، أو مرة مؤكدة آية كل آيات عثر بين اروغ إنما الحج 
دونه ألحميي لهوآلعك1تS رءرك■ ؤ •' الآُي تعار قوله في اللام زيدت 
السورة.تلك فى نفليره 

هذهذكرت فلهذا الشيهلان ذكر السورة هذه في تقدم يقال أن ويمكن 
هناكااالشيهنان ذكر يتقدم لم فإنه )لقمان( مورة بخلاف المؤكدات، 

• ٧٢٤أ/التأول ملأك ،وانفي  ١٧٤-١٧٢اكرآني اشر )١( 
.١  ٠٤; ٢١انماني روح )٢( 
.روحالخانيبا/اا<ا)٣( 



ادغمحالأإفي^!^٥١ ؤؤ  ٥٠٢
بضميروحاء فكرر)أذ( الخيره، آديئ هو أممه ؤأن ؤ ت وقال 

أنهولبيان سبحانه فيه والكبر العلو لحمر والصفة الخبر وعزف الفصل 
تتعالى قال كما القاهر العلي فهو ، الحقيقةعلى غيره كبير ولا علي لا 
العفليمالل3لان الكثير وهو ، ؛؛ ١٨تالأن٠رام؛ بمادوءه مذ ألماهر هو وؤ 

ووصفبالحق ه نفوصف أن بعد الكريمين الأسمين هذين ذكر وقئ 
وأنه، والدوام الثبوت وجه على عال الحق أن لبيان بالباطل يدعونه ما 

والحق، مهثن مافل والباطل ظاهر عال فالحق ، ويزهقه الماطل يعلو 
ذليلقميء فإنه وانتفخ انتفش فمهما . وصعزا صغارا صغير والباطل كبير 

حمر•

وتحديناؤإندانا ، الحق لأهل وتثبيئا تهلميئا الأسمين هذين ذكر وقد 
اuطل.لأهل 

"العلهو أممه همأن ءؤ •' لقوله تعلق ارأي ت الكبير( )التفسير في حاء 
بماتقدم؟.ألخيجيه 

بذلكفنبه ، يغلب لا الذي ر المقتل. القاهر I العلى معنى ت والجواب 
عبادتهفي بذلك مرغبا يعبد من سائر دون والفع الضر على القادر أنه على 

.غير0 عبادة عن زاحزا 

كماليفيد أيصا وذلك ، وسلطانه قل.رته في العفليم فهو الكبير قاما 
بالقدرة«لا،

هه

!٦٣ص ض 



مأ«ه ٠٠لقمان سورة 

لمح،ق ءادننهءا0 تى إيرؤؤِ آذؤ ثبمتر آدم مح، عمي ١^، أف ر أؤ ءؤ 

هذهفى ذكر ، سابقة آية فى السماوات قى ما بعض تخير ذكر لما 
.الفلك، وهي الأرض في ما بعض تخير الأية 

.الفلك، حري هنا وذكر ، والممر الشمس حرى هناك فدكر 
اضأف علمنا ه ءاثنهئ ؤ ت وقال ، آده ينعصت، ؤ فال! ولما 

يجريافه أن تر )ألم يقول: أن عن ذلك، فأغنى ومترها ئجريها هو 
الفللأ،(أونحوذللأ،.

معنينتؤأبمتيأشمهيفيد وقوله؛ 
،البحر وتسخير تسخيرها وهو الله نعمة بسبب تجري أنها الأول: 

ؤؤوسمرهمألمإاك١تعالى: قال كما لنا الفلك، سخر أنه النه نعمة فمن 
الفاللأ،فيه كجري البحر سخر وأنه ، [ ٣٢]!برامم؛ ٨؛<،ه ؤ،آيم 

هيأمروء نه لثمي أثم دثث سمم أئكا ^ ١٠ؤتعالى: قال كما 
[.١٢لالجاث؛ة: 

مماالضائع من تحمله بما أي الله، بنعمة تجري أنها الأخر: والمعنى 
ان.الأتعلى به اممه أنعم 

بماتجري وهي ، الشمخير بنعمة تجري فهي مرادان، والمعنيان 

"ت''
أسرارفي آيات ومنها التسخير، في آيات منها ، عفليمةآيات وهي 

وحوفهان الأتصحف، في ومنهاآيات ، الحجائ—، من فيها أولع وما البحار 





٥٠٥رؤا4 لقمان سورة 

البحرقي الفلك حرى ذكر تقدم ررولما ! المحيط( )البحر في حاء 
،النعمة ذكر وتقدم ، الخوف من راكبه على يخفى لا ما ذلك في وكان 
لتعالى،، به أنعم ما على وبالسكر ، يحدر ما على بالصبر الختم ناب 

كلمةترد فلم ، القرآن في دوما بالشكور رالصتار( وصف اقترن وقد 
.)شتكور( ت معها وقال إلا )صبار( 

الإنسانأن على للدلالة المبالغة صيغة على الوصفين بهيين حاء وقد 
•الدوام وجه على الشكر إلى ويحتاج ، الدوام وجه على الصر إلى يحتاج 

علىالصبر إلى فيحتاج ، الدوام على ريه ءلاعة تلزمه فالإنسان 
الطاعة.

يكره.ما على الصبر إلى فيحتاج يكره لما عرصة وهو 
متفيضة.دائمة عاليه افه نعم لأن ؛ الدوام على الشكر إلى ويحتاج 

حوياأو الحر في تهديدا ذكر إذا أنه القرآني التمثر في الملاحظ ومن 
الشكرذكر والتحذير التخويف يدكر لم فان ، بالشكر الصبر ذكر قرن فيه 

مهمجعشتم ؤإدا ؤ ت الأية هده في قال ولما ، الصبر يذكر ولم وحدْ 
ظايسؤره•َةلسلهذكرالصبرفقال: 

ألمذ ئلإ\أو ءاقته وبث ؤ ت قوله وهو الشورى مورم في جاء ما ومثله 
لهوءعقءثهرؤ.إد<ؤط روإبحِ يقللن دثآدثكأ(ألريح َةمحعلنيِ.ءن 

آمآ_؛ّآ[.]الشورى: يره 

بقوله!البحر في ؤإهلاكهم بالإغراق هددهم لما فانه 
4.قؤ،صثارسر َكتواًهذكرالصبرفقال:

U١٨٨/المحيهل البحر )١( 



آامحُآثفيّإلأصإؤا م  ٥٠٦
قولهقي كما الصر يذكر ولم وحاِْ النكر ذكر التهديد يذكر لم فإن 
لخنازقانّظؤ ك\و: 
١٠^دلهسوذها حيّة  ذصسإهثيؤحح وكنتئؤأ فيه مؤاحر ١لفأك^■  ٤٢

[.١٤]الحل; محإملخظمظأكن4 
أك)كءهملثمى رحميه تن ؤلذدعِ تيرآحح ءاي-نهءأف ثتى ؤ ت وقوله 

[•٤٦بمؤصثثؤد،لج]اررمت 
^ةُر؛باإغيحمحلمله■ 

.أا[ ويثبم]ئ>:

محلءءين ؤلسنؤأ يمء فه ألمه لثمي أثر ^ 53سحر آكى ؤ وقوله! 
[.١٢!لالجاثي4 وئٍدءِونه 

ولمالشكر ذكر تخويما أو تهديدا يذكر ولم علتهم العم ذكر لما فإنه 
٠أعلم واتله ، الصير يذكر 

ألتنإل ثينهم ٥^ ألتن ثن هنى أن دعئأ َغلقللي مؤج عشييم  ١٥^ؤ 
بهالإيمان على اممه مملره فقد الإنسان، فى اف آيات من عفليمة آية هده 

فتنكروركامها الحياة أتربة فعلرته تغطى قد الإنسان ولكن ، وتوحيده 
وانقطعت،وبيل مرض أصابه أو مهالكه في وقع فإذا ، به يشرك أو اممه وحول 

منهيرجو كان من كل في أمله وحاب بالهلاك وأيقن الرجاء أساب به 
قدكان ما فطرته عن انزاح ، بيده والأحد نجيته عن الجيّح وعجز العون 
علىعليها الله فطرْ الي الفطرة وظهرت والركام الأتربة من غهلاها 



٥٠٧ ٠٠لقمان سورة 

كانلو عظيمة اممه آيات من آية وهى ، الأحد بالواحد مستغيثة حقيقتها 
يفقهون.الناس 

ايملإكُثغلإأئؤ 
،أظلك ما كل أو السحاب أو الجبل وهي ، ظلة جمع الظلل' 

اممهدعوا بالهلاك أيقنوا وقد وغطاهم كالجبال الموج حاءهم إذا ت والمعنى 
المقتمد.منهم كان التر إلى نجاهم فلما ، الدين له مخلصين ذلك عند 

كنلم أي الإخلاص، في المقتصد فمنهم ت أقام والمقتعدون 
ومنهم، إخلاصه قل فقد ربه دعا حين عليه كان الذي إخلاصه على 

انزحرفقد والبغي الكفر في غلوائه على يبق لم أي ، الكفر في المقتصد 
بعصالأنزحار.

وأنكرْشيئا علم إذا الإنسان فان ، الحق من تعلم ما إنكار • الجحود 
هؤبملؤ خثلما مم أنفمحآنتمئهآ ها ثبمحديأ ؤ ت تمار قوله ومنه • جاحدا كان 

[.١٤]المل: 

بينمن وا>ستخاإءهم الموت مخالب من اض أنجاهم الذين وهزلأء 
همأنفعلى أخذوه الذي للعهد غادرين إلا ليسوا ياياته جحدوا ثم أسنانه 

ينعمه.كافرين لله، بالإخلاص 

أي، ختروا ولكنهم عليه القه عاهدوا بما يفوا أن عليهم كان فإنه 
.وجحدواكفروا ولكنهم الله نعمة يشكروا أن عليهم وكان . وكنواغدروا 

والخيانة.الغدر أشد والختر 





٥٠٩^؟٠ لقمان سمورة 

البحر.راكب يحتري حوف وهو ه دعهمإألق 1، لإدايكإ ؤ قال! 
منبمنزلة الموت من وكانوا وأعظم أكبر لقمان  AjTفي الهول كان فلما 

ازجروا، التمساح فم من استخلص من بمنزلة أو ، ونجا الأمد صغمه 
أو، فيها رقين مكانوا أن بعد الذنوب فى فاقممدوا الشيء بعض 

المشرقين.بعد منها كانوا أن بحد الطاعة فى اقتصدوا 

العنكبوت.في كذلك الأمر وليس 
علىالعنكبوت في الكلام سياق أن أحرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 

ألنسؤبمجم ؤإلأيض آلسمئت حأث تن ٌأنّهم ؤلتن ءؤ إ تعالى قال • المشركين 
رلمى^ظفيآءآثا. ..,مأةؤآلثثروهاأثأ 

ألأحفري بر ثي أنمحند ش أممه قمؤثن ميها بمد ئ محس أد 
إققثنهم ٥^١ أنن أم محكج، أس دعؤأ آلمقى ؤ، يظؤإ لإدا . .بمقاوف..

يتلمى.أؤاممؤذ زجي ءائيتهم يءا لآؤم،إ يئجة. نم إدا آلمن 
أسدؤمنو0 أناونطؤ؛ -كرثاءامناهمقطفألثاسمىحيلهإ جعدا أثا مغإ 

[.٦٧_٦١ككهممحفهلانمكبوت: 
عليهمالكلام تمر يؤم المركين، يعني ه مألثهم ؤنن ؤ ٠ قال فقد 

أ،يق أؤأم ؤ بعدها؛ قال ثم ه آلثللئا 1، رًظوإ لإدا ؤ الأية ذكر أن إلى 
نثتامحثامثاه.

إذاإنهم فقال: المشركين على هو إنما - زى كما - الكلام ياق ف
شركهمإلى عادوا البر إلى نجاهم فلما ض، دينهم أحلموا البحر ركبوا 
ذلك،.على للدلالة الفجائية باذا حاء ولذا ، فجأة

علىالكلام في ليس هو إذ فيختلف، لقمان في الياق ا أم
أقإة محيمدإ إلاءءقثني< بميثكم ولا ما"خآٌكآ ؤ ■ تعالى قال • المشركين 

وشماثهارفآكز وبجئ 1،أقهار ^٤٢^، ه أن أنثر يشار. مع 



أدبمحآث,في^ئصإإكإئ 

ندنإلث> ثر. ناسنين أش ؤأزى مس م إق س؛مه محألممر ألشمس 
^نأسهممألخضز.همرآ0

لآوضلإلإ،صثاي؛٠، ؤ، إة أش ثبمتا آبمر محا عمعا آلهك 
آشرإل ٥^بمهم أدالدن دحمأأشةلص؛0 شيرمح ذيؤ^١ 

إلأمقابضؤقأياقاش؛محئم
ؤبمدأقهوإإيْءشيثاإثث ؤلأملؤدهوحازعن ولدْع عن والل لأ.بمرربخ ؤآحشؤأبجنا 

-٣٣[٢٨]لقمان: ألمرواّه أش يمتحكم ؤ(؟ يا ألد ألثوم ئرةًمحم لأ مخ 
■المورم احمٍ إلى 

٠فيه ورد الذي مكانه نمير كل فناسب المياقان فاختلف 

لإداييمحإؤاآلفمح،ؤ • العنكبوتا في ررقال I الكبير( )الممير في حاء 
،[ ٦٥^مجوت: دشج0ه ^ إدا هتنابم-هلمإلآلجن ءؤ : قال ثم د-مإأقه، 

فنقول:ضإلأشرثنهممهنصده ؤ ههنا: وةال 
فيذلك أثر بقي كالجبال الذي الموج وهو عظيما ^١ ٠١ههنا ذكر لما 
بعصانزجر الذي وهو الكفر في أي مقتصد منهم فخرج قلوبهم 

علىيخا ولم منه شيء معه فقي الإخلاص في مقتصد أو الانزحار، 
مثلمعاينة البحر ركوب مع يذكر لم وهناك الإخلاص، من عاليه كان ما 

أثر،،عنده يبق لم حيث إشراكهم فذكر الأمر ذلك 
،البحر يركبون ممن الناس أصناف قبلها والش الأية هذه فى ذكر لقد 

الكفور.الحقار وذكر المقتمد، وذكر الشكور، الصثار فذكر 

الُوما ؤأحثؤأ ريلم أيمإ ألناس كآيا ؤ ت بقوله حميعا الناس نائي ثم 
٠ه ٠ ٠ ٠ ؤلدهء عن ك ؤإ بمنو 

. ١٣٢التمراصرو/را( 





٠ ٠١٢
ةُمميحن إلاهوق1دعوْ لاإله ئوآلن\ ؤ ! قوله ونحوه 

وذكوالمجرور الجار فقدم ، [ ٦٥]غاير: شييبآلعفيزه الدركثتكد 
ءؤت تعالى قوله من ابتداء وذلك افه، الكلأمجعلى لأن 

إلىاض على الكلام يتم بل )٧٧( الأية إلى [ ٦٠]م: كن،ق|ه 
الذيالضمير تقديم فناب والثمانون، ة الخامالأية وهي السورة نهاية 
أعلم.والله ، عليه يعود 

نائشَش\ولأَززئيه ؤ
ولأألدتا آيمحوه ثثرةءقلم ملأ حي أس ؤبمد إئ سنثأ ^٠، عن ^ ١٠•

،أتجإ ألناس كآخا ءؤ فقال! ربهم يتقوا أن الناس افه أمر لقد 
،واحدا ربا لهم أن على ليدل إليهم وإضافته الرب بإفراد )ربكم( وقال؛ 
هوؤإنما ، شعب دون نعب أو فئة دون فئة رب هو ولا أرباب ثمة فليس 

جميعا.الناس رب 

والمالكالمربى هو الرب أن ذلك ، دلالته له ههنا الرب لفظ واختيار 
أنالماس فعلى ، والضر المفع بيده أن يعني وهذا ، والقيم والمنعم واليد 

عادةوالماس الضر. بهم ويوغ عنهم نفعه يمك لئلا ذاك بيده س يتقوا 
شيئايملك لا س بخلاف ، يضرهم أن يمكن أو نفحهم بيده من يحذرون 

.الاتقاء موحيات س ذلك لأن لهم بربوبيته فذكرهم ، إناءهم 
أنذلك ، بعده والولد الوالد لذكر أيصا مناسب الرب لفظ واختيار 

فانهولده مع الوالد وكذلك ، والقيم والمرتد والحلم المربي هو الرب 
لهليفا.فهوتناب ، والمربي له والموجه عليه القيم 

٠ ٠ ٠



٥١٣لقمان سيورة 

هيومالامحنروالدعنؤلدهءمحلامهملهمدهوجازعنؤإلدهءثيثا ؤ
عنهيدقع ولا بشيء ينفعه لا والمعنى يقضي، لا ت يجزي( )لا معنى 
شيقأرا/
،فيه( يجزي )لا والتقدير لأِءنيبوافعنتيسه، ءؤ هها: قال لقد 

بخلاف• فيه( يجزي )لا ت يقل فلم والمجرور، الجار يدكر لم أنه غير 
يومايأيموأ ؤ •' قال فقد ، فيهاوالمجرور الجار ذكر فانه أحرى آيات 

هلا وثم يظثجث ما سى آؤ؛ وق ئم أثب أل محو محنوث 
ؤألاشبمشرألقلولث> فيه ثملب ينما محافؤن ؤ وقال'. ، [ ٢٨١لقرة! ات 

[.٣٨.٣٧صتاظانيثثمتنمم< 
الفعأن ذلك الإءللأق، يفيد الحيف أن س اعلم وافه ِ والمسب 

اليومبدلك يختص لا ي . ّؤ لامحهنال؟ؤص،َونوْء ؤ قوله: في والدفع 
اليوم،ذلك على ذلك أثر يقتصر لا فإنه أحد عن أحد حزى إذا فإنه فقط، 

أنأفهم لربما )فيه( قالI ولو الجنة، في سيكون لأنه الأبد إلى ّميمتد بل 
اليوم.ذلك على مقتصر ذلك أثر 

•تعالى قوله نحو وذلك )فيه( يقل؛ لم تجزي( )لا قال! حيث ولذا 
ولاعدق نبما يوْد ولا ثثعه مما يمل ولا ثسا يمثى عن مس عرى لا رما آيمؤأ وؤ 
ويسثا لأني، عن سس عزى يوما ؤإقمأ ؤ وقوله ، [ ٤٨: ٥٠٢٧١]ه مين ضم 

[.١٢٢]القرة: ^عهتث^ممتهنلألإحإنه 
ثفإلآمدموق^حلنياؤ تعارت قوله بخلاف 

الحساب،بيوم مختص ذلك فإن [، ٢٨١]القرة: ه لهلنون ب وهم ءقث؛ث ما 
ه.ماءقسبغ ثثى َكل وق ثم ؤ ت تعالى قوله ذلك على يدل 

.،روحاوعانياآ/يماانذلراوحررالوجٍزاا/هاْ :١( 



محياث.فيص،لأصإؤا ٠  ٥١٤
)فيه(فذكر ، القيامة يوم هو الحساب وتوفيه افه إلى الرحؤع ويوم 

.للتخصيمحن 

.محألأ ألئميش فه تثثب ينما محامن ؤ ت تحار قوله ونحوم 
ذلكفإن ، [ ٣٨- ^١٣ ]النور؛ محلاه ثن ؤميدهم ضلؤأ ما لمن ألده لننيمم 
الجزاءيوم وهو والأمار القلوب فيه تتقلب الذي القيامة بيوم مختص 

أعلم.وافه ، لذلك رفيه( فذكر 

فىوفال والولد، الوالد فذكر ونمْءه عن والد لاعتيذ ؤ ههنات وقال 
منلأكثر وذلك النفس عموم فذكر سثثاه يني، عن فئ، عزى لا ؤ • البقرة 

ومماحبتهمابهما والوصية الوالدين السورة فى ذكر فقد مناسبة. 
إليهماالإحسان أن •4 .• لأ.بمزبموالدعنولدْء 4 بقوله؛ فثن بالمعروف، 

الأحرة.إلى يمتد ولا الدنيا فى مختص هو إنما بالمعروف ومصاحبتهما 

قآتياأناسأتجارمإهءؤ ت بقوله الرب ذكر لما أنه أحرى ناحية من ثم 
ذكرفنارسبج لأبنه، مرب الوالد لأن ، ولدم عن الوالد يجري لا أنه ذكر 

•النفس عموم فذكر البقرة، فى ذلائإ مل يرد وأم والولد، الوالد ذكر الرب 

ثانونمْءنلأمنلدهن والدعن لاعمق ؤ ^١^ الولد عر ١^١^> وقدم 
عنهالدفع على وأحرص الولد على شفقة أكثر الأب لأن 

لذللث،.فقدمه 

منالولد على ققة ث أكثر الوالد كان ررلما المحيهل(ت في)البحر جاء 
أولا®به بدأ أبيه على الولد 

ابنهعلى شفقة أثدو لأنه بالوالد اروابتدى I والتنوير( فى)التحرير وجاء 

. ١٨٩المحيهلالبحر )١( 



٥١٥ ٠٠لقمان سورة 
أفماله® إلا سوء من محلتنا له يجئ فلا 

>ولأالولد: فى وفال >لأتبمئائهباص، الوالد: ز وقال 
بوالديهالإنسان وصى اش أن ذلك بالأمم، ه ؤإلدهء عن جاز هو ملمحي 

الوالدبخلاف والثبوت، الدوام جهة على بدلك مكلف وهو ، إحايا
الشفقة،بداغ ينفعه أو عنه يدغ ؤإنما البلؤخ، بعد بولده مكلفا غير فإنه 

غيروجعل الاسمية بالصيغة المكلفط فجعل الجزاءين، بين فقرق 
أبتوهو الثبوت، على يدل الأصم لأن الفعلية؛ بالصيغة المكلفح 

الفعل•من وأدوم 
ومصاحبتهمابوالديه الإنسان توصية السورة في مر لما إنه ثم 

الوالدينحزاء ذكر للأبناء الأباء معاملة في ذلك، مثل يذكر ولم بالمعروف 
الثبوت.على الدالة الاسمية بالصيغة 

والدهعن جازيا يكون أن ممأنه من ررالأين الكبير،•' )التفسير في جاء 
بواجبوليس الشفقة من فيه لما يجزي والوالد الحقوق، من عليه له لما 

مؤددن Vjؤ الولد: في وغال يجزي( )لا الوالد؛ في سال ذلك، عليه 
.٠"

لماتعالى افه ءرإن الكشاف(: من )الأنمماف في المنير بن أحمد وقال 
وأوجبوجل، عز شكره بوجويبج شكرهم وقرن الأباء على الوصية أكد 

وهمههنا مملمر إمكانه، نهاية بحسمتط يسؤوْ ما والده يكفي أن الولد على 
منيلقاه ما ويكفيه عليه. يحقه مجزيه القيامة فى الولد يكون أن في الوالد 
إجزاءكان فلما حقه. في ذللا، الدنيا في عليه اممه أوجب كما الميامة أهوال 
جديزاكان الدنيا في عليه حفه افه لأن الوقؤع معلنون الوالد عن الولد 

اكميرواكوير\\/^ا)١( 
. ١٣٣الشسراي؟/)٢( 



سث.فيم  ٠١٦

. ٢١١العكس((كيلك ولا الوهم، هزا لإزالة لقي ام 
دللدْءعن جاز ئو مئ ؤي ؤ قوله؛ في بالمولود الولد عن وهمر 

المولودبخلاف ، الولد وولد الولد على يقع الولد لأن قيل! ، ثتثاه 
منهولد الذي الأدنى للأب حي لو منهم ®الواحد فإن ، منك ولد من فانه 

.٢ ر أجداده(( من فوقه لن يشفع أن فضلا ، ثناعته تقبل لم 
بالمعنى)مولود( ارلإشعار )ولد( دون بمولود عبر إنه وقيل؛ 
أنعلى التنبيه لقصد الجوامد بمنزلة امم هو الذي )ولد( دون الاشتقاقي 

الاخرْفي المشرك أبيه لضر العرض صاحبها تخول لا الرقيقة الصلة تلك 
يتجشمفلعله تربيته، من المشقة تجشم من المولودية إليه نومي بما له وفاء 

. ٢٣١عنه(( الجزاء في لعلميه حسما الأجرة في عنه الجزاء في الإلحاح 
عنالولد يجزي لا أي ، الممدؤية معنيين يحتمل )شيئا( ت وقوله 

منشيئا عنه يجزي لا أي ، المفحولية ويحتمل ، الجزاء من شيئا والده 
سيئاولا الجزاء من سيئا عته يجري لا فهو ، مرادان والمعنيان ٠ الأصياء 

.الأشياء من 
ص

عأس رعد إئ 
الأخر؛.فى عباده به وعد ما ومنه ، به وعد وعد كل فيه يدحل 

وقدبالدنيا. وتشتغلوا الأحرة وا فتنألدتاه آلضوة يممهمحكم لأ مؤ 
بهمإهابة الدنيا بالحياة تغتروا لا والمعنى! ، الدنيا الحياة إلى الفعل أسند 

. ١٥٢ Y/ الكثاف بحاشة الكشاف س الأنمماف )١( 
. Y٥١٢١/الكشاف )٢١( 

. ١٩٤; ١٢١واكوير التحرير )"١( 



٥١٧؛٠ لقمان سورة 
،المجاز من ذلك في ما إلى إصافة هدا ، منها حيرهم يأخذوا أن إلى 

الناس.لعز الشرك تكب الحياة فكأن 

•الناس غزه لكثرة الشيطان بها وصف وقد ، مبالغة صيغة العرورت 
ذلكوأول يغر ما كل ليشمل )الشيطان( على )الغرور( اختار وفد 

الشيهلان.

الدنياأن ولتوكيد ، النهؤب لتوكيد الثقيلة بالنون الفعالين أكد وقد 
إلىمدعاتين أكبر هما بل ، مؤكدا غرونا الناس يغران مما والشيهنان 

•الغرور،والهأعام 
همهوهي الإنسان مبتغي هي لأنها الشيaلان على الدنيا الحياة وقدم 

ويجعلهابها يغرهم قد الشيهلان ولأن . أجلها من يكدح وهو ، ومهللبه 
الغرور.شرك 

المطلبهي الحياة لأن )الدنيا( يقل! ولم الدنيا( )الحياة وقال؛ 
أعلم.واف ، ومراده للأنان الأول 

لإ-أ ه

ئدلمحارما آ*لأرحامِ 4< ^١ وتلا وُآزدآلمث آلثاعؤ عثم عنده آثه ة إؤ 
هإ. —م- جئعلي-> أثه إف نؤيتا ؤف ُأى دنس ؤثاةد)ى ظسماداقءكسثكا 

الغيب.مفاتح الأية هد0 ذكرت 
قالكما أحدا عليه يهلي فلم به اف اختص أمر وهو المساعق بعلم فبدأت 

•[ ٦٣شآثاةشإثابخهاسافهلالأراب: تعالى؛ 
بجاذقلأممايوإلأ



آيبءآص٠  ٥١٨

[.١٨٧]الأعراف: محوي؛أكمهمممله 
رهأل . ين أنث فم سثها. لإل آقاعن ءي قثوث ؤ ت وقال 

على)عنده( الخبر فقدم ه ءلم عنده آس إف ؤ ت تحار قال لقد 
إلايعلمها لا أي الاختصاص، يفيد التقديم وهذا ، الماعة( المبتدأ)علم 

بان.ذلك أكد وقل ، هو 

والمعنى:، الخبر حملة على فعهلف أدد1ثه ودآزإث_ ؤ ت قال ثم 
يفطووهذا للأمم، تدة مفعلية حملة الخبر فجعل الغيث. ينزل اش وأن 

٠أيصا الاختصاص 

رويعلمت يقل ولم الغيث، تنزيل فذكر ألميثه وإز؛ذ ؤ ت قال لقد 
إذالخلق، يعني الذي هو الغيث تنزيل لأن ذلك؛ نحو أو الغيث( نزول 

العمة.على أدل هو ما فاختار مصالحهم. تتم وبه حياتهم تبدأ به 
ويتجالد.يتكرر ذلك لأن دالضارع؛ )ينزل( I وقال 

وغيرالجنس يشمل عام العلم وهذا يثثافيامحاته قال: نم 
،قصيراأو ومحلويلأ ، بليداأو وذكيا ، ناقصاأو تاما كونه نحو محن ذلك 

يختمنفلا يأحواله، يتعلق ما وكل والقسي الجمي استعداده ويعلم 
بالجنس.العالم 

بالفعلوحاء الدهر. مدى على الأرحام في ما حميع يعم وهذا 
١واستمراره الحلم هذا تكرار على للدلالة الضاؤع 

أش،أم أذم أي >>نتاثناِذا"لآنثته اسنى(: )ورح قي جاء 
بينوخولف . . الأحوال. من ذلك محوي ما وكذلك ، ناقص أم أتام 



٥١٩ ٠٢لقمان سورة 

الاختصاصمزيد على الأول قي ليدل ، هذاوبين ه ألثاعة طإ عندم ؤ
تجدداستمرار على هذا وفى ، حفائها شدة على ودلالة الساعة بأمر امحتاء 

هذاولم ، الاختماص ْع المتعلقات تجدد بحب التعلقات 
التنزيلباساد إثارة مثلا الغيث ويعلم يقال؛ بان ، قبله فيما الأسلوب 

لأحناصالمنافع كثرة من فيه لما شأنه عظم إلى صريحا الجليل الأمم إلى 
صحةعلى الأرض إحياء من عليه يترتب بما الاستدلال وشيؤع الخلائق 

را،.الخليم« الكتاب فى بالماعة إليه المثار البحث 
اختصاصهإلى إشارة )عنده( كلمة رروفي • واكويرآ رالتحرير في وجاء 

وهو)عنده( وتقديم ، الاستئثار شانها الندية لأن ؛ اللم بذلك تعالى 
٠• • الخصسصى يفد إله المني على ند محلرف 

ؤإنوالتقدير: الخبر، حملة على عهلف ه الثلث واآريث__ ؤ وحملة 
الفحلاختيار وفي . . الخيث. بتنزيل التخصيص فيفيد الخيث، ينزل الله 

احتياجعند المرة بعد المرة الخيث إنزال يجدد أنه إلى إفادة الض-ارع 
بالمسندالإتيان كان الحصر عداد في نما هذا حاء قد ؤإذ . . الأرض. 

٠. بالقرينة. للاختماصى مفيدا مقدم إليه مند عن حبرا فعلا 

.. أمحلواره. حمح بعلم ينفرد أي مافيآ*لأرحامِه • عليه وعهلف 
والأحوال®الأؤلوار تلك يتبدل اللم و تكو لإفادة وجيء 

*ه

ذ. ه.ؤوتائد.ريىشىماداتحثكسبعرا قال! ثم 
مثلغدا سأكسب ت يقول فلا يومه كب على القياس لينفى الخد فذكر 

.١ ٠ Y/٩ ١ المعاني روح )١( 
. ١٩٧. ١٩٦ا؟/اكحريرواكوير )٢( 



٢ ٥٢٠

غدابه كأن يظن قد الثابتة الأجور أصحاب من هما فإن ، اليوم كب 
,الغد له يخى ماذا يعلم لا وم اليوم ككسبه 
عمومفي هوعام ؤإنما ، فقط المعاش بأمور يتعلق لا الكسب إن ثم 

وقد، به يتعلق وما المعاش أمور فى الكب يكون ففد ، يكب ما 
محمىوقد كب. لكله فدلك والسيئات الحسنات من الأعمال في يكون 

ماوعقتا َةّبث ما لها ؤ تعالى! قال ، كبا والسيئات الحنان اض 
٩ولحهلت )،؛بئ مةسب س بتق ؤ ت وقال ، [ ٢٨٦: ]١١٠^٠٥ه آكتس 

[.٨١]١^؛: 

وإإيحأؤ •' تعالى قال ، لغيرْ يكون وقال للقلب يكون قد والكسس، 
وقال:، للقلب الكسب فأثبت [ ٢٢٥]القرة: واإومبمممفهمقلإه< 

فأنبته[ ٣٠]الشورى: ؟١٠ أندكن َةتت مما تصمكف من محشيكم مآ تؤ 
.لغيره 

غدا؟!يكب ماذا يعلم فمن 

قدفراشه على المريض حتى فإنه اممه، إلا أحد يعلمه لا مما وهذا 
البيتداخل آخر إلى مكان من ينتقل وقد فيموت، الحمام إلى ينتقل 

يدرىلا الذي بالصحيح فكيف ، يموت أرض بأي يحلم فلا • فيموت 
بلده.خارج أم القلريق في أم عمله مكان في أم بيته في أيموت 
وهىالساعة بدكر بدأ فإنه ، والتأخير التقديم حيث من الأية لتفلر ثم 

الكأنناألناسأيمهمأرق^أؤلخشؤإُوما ؤ قوله؛ بعد جعلها وقد المغيبات رأس 
■بق ّما ذكرها فناسب القيامة يوم وهو ولرْءه محنروالدعن 



٥٢١ ٠٠لقمان سورة 

،وحويا يعده المذكورات أمبق وهو ، الغيث تنزيل يعدها ذكر ثم 
المشروبيتحصل به فانه الأرحام في ما الوجود في بق يالغيث فنزول 

الأرحام.في لما والمهلعوم 
بنزولالقرآن ينيل ما كثيرا أنه أحرى ناحية ومن ، ناحية من هدا 

منغهأذدت_ناويرنايزالثعاخماء ؤ ت تعالى قال ، والنشور الماعة على الغيث 
لامايؤلتبمامحيي.jj، ناطلع باسقت وافحل ا-لصيدْ نثب جننت ح، 

الما-كة.على الكلام يعد فجعله ، [ ١ ١ - ٩ : ]3، إمحءقثئاكضآمححه 
ورأرإث__ؤ فقولهI الولادة، قبل ما وهو الأرحام في ما ذلك يحد ذكر تم 

يحده.الأرحام في يما وارتباط قبله الماعة يدكر ارتباط له ١لثيثه 
يكسسبلا الكاسب فإن الولادة، بعد فما وهو هب الكيعده ذكر م ل م
الولادة.يعد إلا 

آخرا.الموت ذكر يم 
الأسبقية.يحب فرتبها 

ونفثااممه لعلم إثبائا فتها فإن الأية، هدْ في أحرى ناحية من لتنفلر ثم 
ظاثأحث،وثآثماؤ نال: فقد ، ءدا0 من لعالم 

وقدرته.اف لعلم وهوإثبات فيآ*لأنءا.مِه 
أرءسيأى يمز دى وما ^١ ئ،ًءكسب مادا يئس ئدؤى وما ؤ ت قال ثم 

المخلوقات.لحلم نفي وهدا ئمؤيتاه 
،والخبرة الحلم له فأثبت ث—ثره عليم آثئ إة ؤ I بقوله الأية حتم نم 
الغيب.يمفاتيح علمه ذكر مع يتناسب وهدا 

الحلمتمام من فإن الاتصاف، كمال من والخبرة العلم واحتماع 
الخبرة.معه تكون أن وكماله 









٥٢٥ ٠٠الكتاب مراحع 

الصحافةالشركة مهلبعة - الإسترابادى الدين لرصي الكافية شرح —
،اماه.نةّالثانية 

إدارةونشر محلح - يعيش ابن الدين لموفق الزمخشري مفصل -شرح 
المنيرية.الطباعة 

وأولادهالحلبي البائي مصطفى مطبعة ، ١ حل - للشوكاني القدير ح ف— 
ه.١ ٣ ٤ ٩ منة بمصر 

مهلثعة- الثعالبي محمد بن الملك عبد متصور لأبي اللغة قه ف— 
بالقاهرةالاستقامة 

الأولى.العلثعة - قعلب يد لالقرآن فللأل -في 
—هر  ١٣٧٣محله/- الفيروزابادي الدين لجد المحيقل لقاموس ا— 

الطباعة.فن ؛ه\،ام-ثركة 
ببغداد.المثنى مكتنبة نشر — بولاق طبعة على مصور — تبويه ل—الكتتاب 

ممحعلفىمهلبحة — الزمخشري اممه لجار التنزيل حقائق عن لكشاف ا— 
١م.م_مة٩ ١٣٦٧منة بمصر وأولاده الحلي اوا؛ي 

للواحدى.النزول أسباب ش القول —لباب 
•بولاق طعة عن مصور - منظور لابن العرب -لمان 

دار— المامرائي فاصل للدكتور اكنزيل س نصوصي في بيانية سات مل— 
٢م.٠ ١ ٥ _ ه  ١٤٣٦الأولى العلبعة — سوريا - كثير ابن 

الدوحة- ١ محل - عقلية لأبن العزيز الكتاب نمير في الوجيز لمحرر ا~ 
آ»ةاه_ه\اا،ام.

بيروت,— العالمية الكتتثة — للفيومي المنير —الصباح 
دار— مرائي آ الصالح فاصل للدكتور ت العربية في الأبنية عاني م— 



٢ ٥٢٦

'آم.اُّآةاه_ها»الأولى الطبعة موريا- - كثير ابن 
الدار- الجار علي محمد الأمتاذ تحقيق - للفراء المآن عاني م- 

والرحمة.للتآليف، المصرية 

موريا- كثير ابن دار - مرائي ل الصالح فانحل للدممور الحو عاني م- 
.٠٢٠٢  ١٧ه_١٤٣٨الأولى-الطبعة 

تحقيق— الأنصاري هشام لأبن الأعارب كب عن اللبيب *^، ٠~ 
■الحميد عيد الدرن محيى محمد 

طهران.- الأصفهاني للراغب القرآن غريب ش لمفردات ا- 
كاملمحمود الدكتور تحقيق - الزبير بن أحمد جعفر لأبي التأويل لأك م- 

.٢١٩٨٥م—  ١٤٠٥بيروت والشر- للهلباعق العربية الهضة أحمد—دار 
-محمد مصهلفى مهليعة - الجزري لابن العشر القراءات قي لشر ا- 
مصر.

عمربن إبراهمم الدين لرهان والمرر الأيات تناسب ش الدرر قلم ن- 
١العلمية—بيروت الكتب البقاعي—دار 

الكويت/ طا — الشنتمري للأعلم ميبؤيه كتاب نفير في لكبمتا ا- 

ستة١ ط - الميوطي الدين لجلال الجوامع جمع شؤح الهواح ع ص- 
بمصر.المعادة مهلبعة ، م ١٣٢٧

ءة



اثكتابفهرست 

الصفحةالقرآني النص الرقم 

٦وأإوشء4 ؤ ٢
٨بمبئأمحه ؤ ٣
١٠ظن،بمت؟فيت~قيمه ؤ ٤
١٥ؤمحُدأصيه ٥
٢١صا؟بمإدتأظنه ؤ ٦
٢٤أوممَرويه ؤ ٧
٢٠١لآلآدضضمس>وةه ؤ ٨
طاهtشيتثهمؤ ٩

٣٣ئهلمُمحنه 
٤٠ ١٠

ؤ ١١

٤١يمعسمومءنيحم4 
ماهدمأؤءادنتئمعّىةإماثسنزآتيكؤ  ١٢

٥٥أمار فآ يصههه 



آمح؛اث.في٢  ٥٢٨

٧٣ؤثناو1آِلئأييربج  ١٤
١٥

٧٨ ١٦

٨١ئإلأآهاسم4  ١٧
ئثثءِ:ث ١٨

٨٩فيمحم:لأموهمص  ١٩
ستىماديمونجآسوأؤ  ٢٠

؛٩ ٢١

٩٦محزكوثو0ه  ٢٢
ؤ ٢٣

٩٨ولأ_ثيوويه ^٤١ ثقتهم 
١١٦ ٢٤

١١٦^^أظًثون4 ؤ  ٢٥
^نين.ساصلرقؤ  ٢٧٢٦

١٢٠

همناكناآلتماؤ برن\ جّمح ين ^^؛٢" ين قؤيَ، هك وما ه ؤ  ٢٨
١٢٩محلبم< 

١٣٧يقؤم؛إط1ؤلإيووةه وك  ٢٩
هءيسرو تن ثأيهر تا  jLjf^ثحننأ ؤ  ٣٠

١٤٢



٥٢٩ ٠٠اساب فهرست 

٣١

١٤٦.وخى(ه 

١٥٨يوإنلإقائت'طمحن4  ٣٢
"Y-Y لآ>تاِءظفث

١٦١,أدظف0آ4 
منث رمجندأ ؤأعف محيز نن جننت مها ويعنا ؤ ٣  ٥٣ ٤

^^'ط1م1ثمحأديهمألأ
١٦٥شءظث£0ه 

تممتآلأءسألأض أقىعر ؤ  ٣٦
١٧٦^اآ،0ه 

١٧٦سثمحذاقامحن4  ٣٧
\هممئذ;ششر ؤ  ٣٨

١٨١آتدج4 
١٨٢هًونآشمه ءؤ  ٣٩

مَهالأثقأوائ٤ ٠
١٨٣محي فا محس 

١٨٩ه آلثمن \ةئه ؤ( دربمم عآ أة م رءاه ؤ  ٤١
١٩٤^^امتيبجنا_إةوبج  ٤٢
١٩٥ؤ  ٤٣

١٩٨يخهننابمااكمحنه ؤ  ٤٤
٢١١بخ٢ةاطكقممآؤيوثه ءؤ  ٤٥
٢٢٠ه نيئين ما  ٤٦



آمحئ'امح■٥٣

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٨

٢٤١

٢٤٧

٢٥١

ءاموأتتكمئ ، نزق؛ؤثآممض،)؛٠١٥أنفمؤأث ثم ؤإدامل ؤ
٢٢٥صإثأضإلأيىمحبيِه 

سدايخإمحثونه
همجعؤيّت أهلهم إق ولا نيبمية متطعؤن ملأ 

ه. . مهدلأ. ثعثناين س ثؤيلط هاأؤأ 

٢٦٠^ائإمعقضامحث/يئ<ه إنءتفاثإلأتي>ة 

ئألإفيم؛ئهوي|ه

محإيايههوثمن1أعوفه

ياثم1طتبوطأص|مم

نيسابتثس£ضمِه
هتقلؤث ذءف\ أهلم َكثارإ حمحلأ مغ؛ؤز آصل ؤثثد 

٢٦٣

٢٧٠

٢٧٥

٢٧٧

٢٨١

٢٨٤

٢٨٥

٢٩٠

٢٩٣

٢٩٦

٢٩٨



٥٣١^؟٠ الكتاب دهر'ست 

^اهردأئثه؛مؤ  ٦٥
٣٠٢بثاَكذدأمحنه 

هأق^ ٠١٣۵١٢هآ|تثموإأعينؤم وإويثاء]ئننناعق ؤ  ٦٦
٣٠٧محسه 

ظضئِتاآس£هلنعوإؤ  ٦٧
٣١٢ولإتيعودك>ه متيسا 

٣١٩م،آلأسلوياه ؤ  ٦٨
٣٢١جممحإ0مئلأعمحا0مانه ؤ  ٦٩
٣٢٧لك'اثّرنثه ؤ  ٧٠
نثامممحأ|مماممحا ٧١

٣٣٢تد>نه 
٣٤٥^محنجا:جم >  ٧٢
٣٥٢ ٧٣

٣٥٣لأنت>ه ؤ  ٧٤
٣٥٤ ٧٥

٣٥٧ينلنوو(ه وما منيدك ما ملم إئا محولهر هنيذك هلا ؤ  ٧٦
٣٦٥مار،ه ^^نثسمحنلإداهمشحأر ؤ  ٧٧
٣٧٠ربمي-ةِيم يني'ا'ضلمتح ؤ  ٧٨
٣٧١صأزوعأزهميجمحيه ؤ  ٧٩
هرنن^كمTققرJالألإدTأضظؤ  ٨٠

٣٧٢رىوو0ه 
بملو(ظ-هر ٧١٥٤^٠^^^ؤ  ٨١

٣٧٣£نجمبي 
٣٧٦ربمولقمكنمءبمه ؤ  ٨٢
٣٧٧محهِرمحثه  ٨٣



ادبئ؛آلأافي٠  ٥٣٢

صئاة
٣٨٣خك:لسأعص< ؤ ٢
٣٨٤لجث؛وه ؤ ٣
٣٨٩ه أُلآحرقهمؤمم ؤ'ألإي،تيمهميزآلصلؤأوبؤذؤثآلر؛اوه ٤
٣٩١ ٥

شلصسلآثدث ؤ ٦
٣٩٢

^^^أ?نفيمثياجنوؤ ٧
٣٩٩نملموةسيبيه 

٩١٨

٢•؛ف؟نئنأثجنثنملصه 
ثأمحاآئوتدءسم؛ثادألقؤاآمحمحنج،قؤآنؤ •١ 

٤٠٤؛نًْهتيمتيه 
قداخلكأئبممندُطل ١١

٤٠٨اشثونيىمحبي4 
ؤJشيم^طنؤت١ ١٢

٤٠٩ئئنسمحيأقىنيأه 
محيءالأدنة"إقءرلؤؤ  ١٣

٤١٨\3نفق؛ءثه 
١٤ <

٤٢٤لظإدكادأشّيره 





٢٩

٢ ٥٣٤

٤٨١خأيبألحثه شسإنأس ءؤ  ٢٦
يحذلإقإوآصث ؤ ٢٧

٤٨٤ه ع_،ر - عتيذ أثه إن ألإ َىمت ت مد ما أنجر سنعة 
ؤ ٢٨

٤٨٦مبم\ره 

وبجئاجارفيآسمبمم
نعملؤنبما أش ؤأيى تسش لمل إق محمى َمإ ؤالممز أينمس 
٤٩٢ثئ4 

هوأس همأن أينطل يؤن، من يلمف ما ؤو آلحق هو أثث ؤ ٣ ٠

■«ٌثلير0>ؤين آممؤ يبمت، ألم ف ما ؤ^ةأ'  ٣١
٥٠٣لإلإ،صثارسءره 

٣٢ <

٥٠٦كفؤره 
^ء'ثثالأهوئشمحؤ  ٣٣

فلا•حم، ؤبمداش ؤالومءشيثاإُث محلاملهميهوجازعن 
٥١٢محةأفتاَولأوصأشس 

ؤ ٣٤
ثهمتلضن أى مس وبماندرى عدا ماداهبمتثكسب هممائديمحامس 

٥١٧ثسثره علبمث أس إة 
٥٢٣الكتاب مراجع 

٥٢٧الفهرس 




