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وله تعالى  :أولميعلموا أن الله يبط الرزق  .الآية

ف

ثمقال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل
والقول الفاسد الذى ١كتسبوه من عذاب الله شيئاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا  .ولما بين فى
فى أوائك المتقدمين أنهمأصابهم سيئات ها كسبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقواهم الفاسدة
قال ( وماهثم بمعجزين )أى لا يعجزونى ف الدنيا والآخرة .

دءر )يعنى  :أول يمعلموا أنالله
قيشا
يان
وزق
ثمقالتعالى( أولميعلموا أن اللهيبط الر
)أيىق.تز
ووليهق(در و
اذىلبرطرق لن يشاء ثواراةش؛بض:تارة أخرى  +وق
تناك هر ال
يد لهمنسبّب»وذلك
ويقلها,
الال علة نا .رى الناس ححتلفين فىسطة الررق:وض

.نرى الجاهل المريض
لت لد هوعةل الرجل جوهله ل.ان نررىالعاقل القَادر فشىد الضيق و

الضعيف فى أعظم السعة  .وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والانجم والآفلاك لآن فى الساعة الى
ولد فيها ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر  .قد ولد فيه أيضاً عال من الناس وعالم من الحيوانات
»لماشاهدنا حدوث هذهالآشيا .الكثيرة
غير الإنسان  .ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالممنالنبات ف
فى تلك الساعة الواحدة مع كرما ختلقة فى السعادة اولشقاوة ,علا أنه لشن امور افق اللعادة
والشقاوة هو الطالع ؛ وما بطلت هذه الأقسام  .علمنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه ؛وصح بهذا
البرهان العقلىالقاطع على عة قولهتعالى( أولميعلموا أنالبلبهسط الرزق لمنيشاء ويقدر ) .
قال ااشاعر :
تهرى
سب
فقضى
مب
لنعد
اا ا
فل

٠ ولاالنحس يقضى علينا زحل

.وقاضى القضاة تعالى وجل
ولكنة ححكر رب السما
تم بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير لللأمام الفخر الرازى رحمه الله
تعالى بتصحيح وم أجعة الاستاذ حمد اسماعيل الصاوى الشهير يعيد الله

ويتلوه الجزء السابع والعشرون وأوله تفسيرةوله تعالى :
لإقل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله »4

لىه ؛ حق عومآدله
اهعل
كلل
[انا
أع

وبع عر » 1 -

يليل

فوله تعالى  :ولك:ن أ كثرمما

.٠الآة

4
لك أبله ؛ وق حال السلامة والصجة تطعهعن أله 375ده إل

نفسهة ؛» وهذا تناقفض قبيح ؛

فبين تعالى قبح يطقرتهم فيا ثم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة ؛ فقال (بل هى فتنة)
لا بحب الشكر؛ وعند فوانها يجب الصير ؛
وند
صن ع
حلآ
<ة:
يعنى النعمة التى خولها هذا الكافر فتن
لفتذنتهب
اال
ومن هذا حاله بوصف بأنهفتنة من حيث ختير عندهحال من أواتلىنعمة  5يق
بالنار  .إذا عرضته علىالنار لتعرف خلاصته .

ثمقالتعالى( ولكن أكثرمم لايعلمون ) والمعنى مقدامنا أانلهتذاخويل إنماكانل لى
اضل والجواب .
ؤمعر
لفى
ارها
ية أحاث نذك
لقآفى
اوب
الاختبار .
ره بو ارا 000
لسار جا
ا
بالواو؟(والجواب)

هم قبلهذهالاية أنهميشمئزون منماع التوحيد ويستبشرون
عىنحك
أنه تعال

 2ثم ذكر بفاءالتعقيب أنهمإذا وقعوا فى الضروالبلاء والتجاأواإلى اللهتعالى
بسماع ذ كرالشر

»ر فاءالتعقيب ليدلعلىأونهامقعون فى
ذك
فشان
وحده .كان الفعل الأول مناقضاً للفعل الث
أنول والثانى فاصل معأن كلواحد منهما مناقض
المناقضة الصريحة فىالحال ؛ وأنه لايسلبي
ا
ب ميا
للثانى فهذا.هاولفائدة فىذ كر فاء التعقيث ههنا ::فَأمَ الآية  0فلس المقصود
وقوعبم فىالتناقض فى الحال؛ فلاجرم ذ كراللهبحرفالواو لابحرف الفاء .
ل يتلهفوضل  .يعنى نحن نتفضل عليه
اتخو
 (١السؤال الثابى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) ال
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق .

لإالسؤال الثالث6ماالمرادمنقوله( إنماأوتيتهعليعم)؟ ( الجواب )يحتمل أن يكون

المراد  :إنمأاوتيته علىعلالله بمكسوتىحقاً لذلك؛ وحتمل أن يكون المراد ؛ إنمأاوتيتعلىعلى
ناكمل أ بكرنالمراد ؛ إنماأوتيته علىعملاجل ذلكالعم قدرت على

كا

جدت الصحة لعلى بكيفية العلاج ؛
اكتسابه مثلأن يكون مريضاًفيعابمنفسه  ,فيقول إتوما
وإِنما وجدت المال لعلى بكيفية الكسب .
.مير فأىقوولتهي(ته ) عائدعلىالنعمة ؛٠ نميا
ل السؤال الرابع ) النعمة موؤنائةلض
ؤلىنث ؛ بل قال بعده( بلهىفتنة ) لجعلالضميرمؤتآ فاالسيب فيه ؟
مدإ
التذكير كايفلعا

(والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاًمن النعمة ف؛لفظ النعمة مؤنث ومعناه مذكر فءلا
ل جآامزران .
جارم
ثمقالتعالى(قدقالهاالذين منقبلبم ) فا أغنىعنهمالضميرفىقالها راجع إلىقوله( إنما

م

ا ا

جملةمنالمقول ( والذين منقبلهم)ث قمارون وقومه حيث

قال ( إ[نماأوتيته علىعلم)عندى وقومه راضون به فكا :نهمقالوها ء ويحوز أيضأ أينكون فى
الامم اخالية قائلون:مثلب .ا

قوله تعالى  :فإذا ه ع

لد سان ضر

دعانا  .الآية
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000

يؤمنون «؟ه»

اللكفار لوملكوا كل مافى الآرض من الا موال وملكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم
من ذلك العذاب الشديد ( وثانيها ) قوله تعالى (وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون )أى

ظهرت لهمأنواع من العقاب لمتسكن فى حسام ٠ وكا أنه يليه قال فى صفة الثواب افلجنة «فيها
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو
(ا هم مناللهمالميكونوا حتسبون و( ثالثا ) قولهتعالى( وبدا لهم سكات بهسابوا
بد
وله
قو

ومعناه ظورت لهمآثار تلك السيئات التى ١كتسبوها أى ظبرت لحم أنواع من العقاب آثار تلك
السيئات التى ك|تسيوها  .ثمقال (وحاق بمم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستّزثون بهء فنبه

تعالى هذه الوجوه على عظم عابم .
.م إذا لخنواه نعمة منا قال نما أتيوته على عل
قوله تعالى ل(فاذا املساذسان ضر دعانا ث
هدا
لق
ان»ء
قلمو
/ل ى فتنة ولكن اكثرملا يع

الذء0

فى عنهم مماكا نو | كيوك

مسابوا و.الذين ظلءوا من هؤلاءسيصيهم سيئاتكسمباوا وماهر معجزين ؛
فأصابهم سيئات ك
|ولم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم ,ؤمنون . 4
اعلمأن هذا حكاية طريقّة أخرى سه طرائقهم الفاسدة  .وذلك لانم عند الوقوع ف الصا

و»ن
رلى
بتعا
والله
 12ف القفر والمرضى يفزعون إل

أن دفع ذلكلايكون إلمان »ه ثم إنه

وعافية فى النفس » زعم أنه ما خصل ذلك
تعالى إذا خ وهمالكمة .وض إما السعة فى :لال 1ال
بكسيه وسيب جهده وجده  .ذإنكان مالا قال إتما حصل بكسى ؛ وإنكان حة قال ما حصل

ذلك بسبب العلاج الفلانى  ,وهذا تناقض عظير ؛ لانهكان فى حال العجز والحاجة أضاف الكل

ال
سماه

قوله تعالى  :ولو أن للذين ظلءوا  .الآية
52

سا
سراعاصب
لاخر لاس

ولو
أندينطلوا
مف
امثله
اىالأرض جميعو
معه
لادوا به من
سوء

العذاب يومالقيمة ودا كممن همال يكونواحَتَسبونَ««»4بدالهم

ن
وماكوا
يحق م
ات با

د»:.

.لو أن الذينظلموامافىالاأرض جميعاًوءثلهمعهلافتدوا
ياكخانتوالفيفهون و
بعيبنادك فم

بهمنسوءالعذابيومالقيامةوبداله ممن اللمهالميكونوايحتسبون  .وبدالهمسيئاتماكسبوا
وحاق مم مكاانوا به0

كةين  .وهو أنك إذا ذكرت اللهوحده تقول
رقبيح
شل ال
معما
لالا
اعمأن هذانوع آخرلمن
لاإلهإلااللهوخده لاشريك لهظ؛برت آثارالنفرة ومجنوهبم وقلوهم و.إذا ذحكرت
الاصنام والاوثان ظبرت آثار الفرح والبشارة فى قلومهم وصدورم و
جىبل
:ذلك يادللعل
واغماقة  :لان كذرالته رأس السعادات وعنوان الخيرات  :وأماذكر الأصنام التى هى النادات
الخسيسة  .فبورأس الجبالات والحاقات ف٠نفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشارهم بذكر هذه
ونى الدلائل على الجبل الغليظ والحق الشديد ؛ قالصاحب اللكشاف وقد يقابل
قم م
أصنا
الأ

الاستبشار والاثمتزاز إذكل واحد منهما غايةفىبابه اللآانستبشار أن يمتلى .قلبه سروراً حتى
يظبر أثرذلك السرورفى بشرة وجبه ويتهلل ؛ والاثمئزاز أن يعظم غمه وغيظه فينقيض الروح إلى
نهم هذا الامرالعجيب
داخل القلبفيبقفىأدم الوجه أثرالغبرة والظلمة الارضية  :ولما ع<ك

هما )أنهذكر الدعاء العظير ف»وصفه أولا
أمرحيند(
الذى تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأ
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبمفاطرالسموات والأارض ) وثانياً بالعلمالكامل وهو قوله

تعالى عااللمغيب والشهادة؛ وإما قدم ذ كر القدرة على 2

8

"0

لآنالعلمبكونتعهالى مدو[

متقدمعلىالعلمبكونهعالماً.ولما ذكر هذا الدعا .قال( أنت نحك بينعبادك فم| كانوا فيه

يختلذون) يعنى أن نافرلتمتعونحيد وفرحهم عند ماع الشرك أمرمعلوم الفساد ببديية العقل ؛

ومع ذلك  .القومقدأصروا عليه  .فلايقدرأ<د علىإزااتهم عنهذا الاعتقاد الفاسد وا اذهب
ت
ل؟
الليل
قتهبا
الباطل إلا أنت  .عن أبىسلءةقال س:ألتعائشة بكمان يفتتح رسولاللهيلق صلا

كان يقول اللبم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والارضعالم الغيب والشهادة
أنتتح بينعبادك فياكانوافيهمختلفون اهدنى لما أختلف فه من الحق بإذنك وانك لتهدى

من تشاء إلى صراط مستقيم »
ذر فى وعيدهم أشياء ( أوها) هأؤنلاء
واعل أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ك

”7

1

قولهتعالى  :وإذا ذكر الله وحدة  .الآية
دمر الى اس اواابر اصرهة اوه

 0أللّه وحده
وإذا ر
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له

-ه
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لِنَ مندونه دام يستبشرونَ  2106قلالهمغاطرالسموات والأرض

عامحك ساد ا ظُ سس عادك ف كانو| فبه نون »/
ون لايعبد الآوثان التى هىجمادات لا شعور لا ولا إدراك ؛ واعلم أن الكفار أوردوا على

هذا الكلام مَوالا ١ 0 :نحن لانعبد هذه الاصنام لاعتقاد أنهاآلمة تضر وتنفع وإمما نعبدها
)ا عاثل لاشخاص كانوا عند الله من المقرئين 'ف»تحن,تغدها لآ<[ أن يضير أولتئك
الأ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا! من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا
 101 0تاوت ) وتقري اكات أنهو لا :التكفار ما أن يطمعو| بلك الشفاءة
لاما
ننعات هاذللهأاصنام تماثي للحا (والاول) باط
نذه اللأصنام أو ف أوالتك الحلاء رالرها د الذيج
ه
لان هذه اناداتت وهى الاصنام لاملك ع رلا تعقل شث | فكيف يعمل صدور الشفاعة ُ

العة إلابإذن الله  :فيكون
فدع
شرأح
لقد
(والثاق)باطل لان فى يوم القيامة لابملك أحد شيئاً والاي
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى يأذن فى تلك الشفاعة؛ فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتخال
بعبادة غيرهوهذا هو المراد من قولهتعالى ( قل لاللهشفاعة جميعاً) ثم بين أنه لاملك لاحد غير
الله بقوله ل(ه ملك السموات والآرض ثم إليتهرجعون ) ومنهم من ل

فى الشفاعة مطلقا

فاشفاعة "
بقوله تعالى ( قل لله الشفاعه جميعا|ً) وهذا ضعيف ل نا نسل أنه سحايه مال ,مأذ ا

يقدر حك على الشفاعة  .فان قيل قوله )الله يتوق اللانفس احين متها ) هنهلوال لآن هذا يدل

عل أن الماوفى هو الله فقط ؛ وتأ كد هذا 0
وله
بتق)
ومي
يحى وي

حا0

اه ) ونيدولهاررق الذى

أ انفأأحياكم ) “م إن الله تعالى قال فى
( كيف تسكفر ون باللهوكتتم

القادزئ ( قل يتوفاكرملك الموت ) وقال فى  9ثالئة راتحي إذا جاء 0الأوت كه
ار نوعمن
حفقفيىقة هو الله إلا أنه ا
رسلنا و)جوابه أاانللمتو
ا

إكللك فن الفملقاموكضءن:قبض:الا روااح إلىملك اموت وهو رئيسونحته

أتباعوخدم فأضيف التوفى فىهاذلهاية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية » وفى الآية ااثانية إلى
ملك الموت لاأنه هوالرئيس فى هذا العمل وإلى ائر الملائكة لناهم هر الأتباع لملك الموت
والله أ
قولهتعالىل(وإذا ذكراللهوحده اثمأزت قلوبالذيلنايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالذين
من دونه إذا هم يستبشرون » قل اللهم فاطر السموات والاأرض عالمالغيب والشهادة أنت نحم

4

قوله تعااللىل:ه يتوق الانفس  .ا0آ.ة

ذاللكخوف العظي ,عن قلب الرسول يَِِتعٍ فقال ( إناأزلناعليك الكتاب )الكامل الشريف - 2
لنفع الناس ولاهتدائهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالحق وهو المعجز الذى يدل على أنه من عند الله
أمنات علمم وكيل ) والمعنى
فن اهتدى فنفعه يعود إليه  .ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه ( و

أنك لست مأموراً بأن نحهلهم على الإيمان على سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض إلهم»

وذلك لتسلية الرسول فى إصرارهم على الكفر  .ثم بين تعالى أن الهداية وااضلال لا حضلان إلا
من الله تعالى » وذلك لآن الهداية تشبهالحياة واليقظة والضلاليشبه الموت والنوم ؛ وكا أن الحياة

واليقظة وكذاإك الموت والنوم لا بحصلان إلا بتخليق الله عر وجل وإبحاده فكذلك الحداية
والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى ؛ ومنعر ف هذه الدقيقة فقد عرف سرالته تعالى فى القدر ؛
ومن عرف سراللهفىالقدر هانت عليه المصائب  ,فيصيرالتنبيه علىهذه الدقبقة سباًازوال ذلك

الحزن عنقلب الرسول صل الله عليهوسلفبذاوجه النظم فالىآية » وقيل نظم الآية أنه
تعالى ذكر حجة أخرى فى إثيات أنه الإله'العالم ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه الاصنام .

ل المسألة الثانية > المقصود من الآية أنه تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم إلا

أنه يمسك الأنفس الى قضى عليها الموت ويرسل الأاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى

وقت ضربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوفى الانفس حين موا )يعنىأنه تعالى يتوفى الانفس الى
يتوفاها عند الموت يمسكبا ولا يردها إلى البدن وقوله ( ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) يعنى

أالننفس الىيتوفاها عند النوم بردها إلىالبدنعنداليقظة وتبق هذه الخالةإلىأجل مسمى .
وذلك الأجل هو وقت الموت فبذا تفسير لفظ الآبة وهى «طابقةللحقيقة و.لكن لابد فيه من
مزيد بيآن ؛ فنةول اانفس الإنسانية عبارة جعونهرمشرق رحوانى إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه
فىجميع الاعضاء وهو الحياة ؛ فنقول إنهفىوقت الموت ينقطع تعلقه عنظاهر هذا اليبدن وعن

باطنه وذلك هو الموت  .وأما فى وقت النوم فإنه ينقطم ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه

ولاينقطع ضوؤه عنباطن البدن  ,فثبت أن الوماوتلنوم منجنس واحد إلاأن الموت انقطاع

تكااممل والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه؛ وإذا ثبت هذا ظبر أن القادر العالم الحكيم
دبرتعلقجوهر النفسبالبدن علىثلاثةأوجه ( أحدها ) أن يقعضاولءنفس على جأميجعزاء
البدنظاهره وباطنه وذلك اليقظة(وثانيها)أن يرتفع ضوء النفس عن ظهر البدن من بعض
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم و(ثاللها ) أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو

حلد منهما توفيآً للنفس » ثمبحمتدازهأما عن
انك
الموت فثبت أن الموت والنوم يشتركان فوىكو
الاخر بمخواص معيئة فى صفات معينة و»مثلهذا التدبير العجيب لايمكن صدوره إلاعن القادر
العلب ,الحسكير » وهوالمراد من قوله ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ويحتملأنيكون المراد

بهذا أن الدليل يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إمهواصًوفاً بهذه القدرة وءذه الحكة

له عَليِكاَلكتَابَلناس ب 1كن امتدى فلنقسهم
-
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إلى تخويفااشركين فكان المقصود من هذه الآية 0 1عل ار 3عر ذاكرة الله تغالى قبل .
هذه الآية وهوقوله تعالى (وخوفونك بالذن من دونة) واورى” (كاشفاتضره  2وعسكا تر حمته)

بالتنوين علٍالأاصل وبالإضافة للتخفيف  .فإن قي لكيف قوله (كاشفات) و (ممسكات) عل التأنيث
بعد قوله (و*وفونك بالذين مندونه) ؟قلنا المقصود ااتنبيه علىهالضعفها فإنالانوثةمظنة الضعف

ولآنهم كانوا يصفونم! بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة؛ ولما أورد لله علهم هذه الحجة
(ل ياقوم اعملوا على مكانتكم ) أى نتمتونق
الى لادفع لها قال بعده على وجه التهديد ق

أفكأنكمفىنهاية القوةوالشدة فاجتهدوا أفنىواع مكرك و كيدكم»فإ عامل أيضأ فى تقرير ديى
(فسوف آعلمون) أن العذاب والخزى يديبنى أو  7 00اط مه التخر هت 1
قوله تعالى ل إأننزالنا عليكالكتاب للناس بالحق فانهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل
عايها وما أنت علبهم بوكيل» الله يتوفى  0حين  0والنى لتمت فىمنامها فيمسك الىقضى
عليها الموت وبرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم ,تفكرونء أماتخذوا من
دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لاملكون شيئًاً ولابعقلون ؛ قللله الشفاعة جميعاً له ملك السموات

والأرض ثمإليه ترجءون )فىالآبة مسائل :
 2المسألة الأول » اعم أن النى مكلت كانيعظم عليه [صرارهم على الكفر كاقال ( فلعلك
باخع نفسك على آثارمم إن لميؤمنوا ) وقال ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى
(فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآية فى فساد مذاهب الاشركين
ثآرة بالدلائل-والبينات وتارة بضرب الآامثال وتارة يذكر :الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل

انار

فتوعلاهلى  :ولثن سألتهم من خلق السموآت  .الآية
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وملاتنأله من خلق السموات والارض للقولن لله قل أفرأيتم ما
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يخزيه ويحل عليه عذاب مقي »١14
ل

-

سم

لتقوامك)ان الخالق للكفر
عل حعةمذههم فىهاتين المسألتين بقوله( أليساللهبعزيزذوىان
فهمهو الله لكان الانتقام والتهديد غيرلائقب .ه

قوله تعالى لإولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله » قل أفرأيتم ماتذعون من

دون الله إن أرادف الله بضر هل هنكاشفات ضرهء أوأرادفى برحمة هلهن مسكات رحمته  .قل

حى الله عليه يتوكل المتوكلون » يقالقوم اعمملكوعالنىتك إنى عاملفوف تعلمون ؛ من يأتيه
عذاب يخزيه وحل عليه عذاب مقيم . 4
ليل على
اىلإقداءة
اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد الموحدن ءعادإل

أزيي
تزبيف طريقة عبدة الأآصنام » و بى هذا الت
صفلعليىن :
لاالاصل الآول » هو أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر الاعلالحمكيم الرحيم
وهو المراد بقوله ( ولئن سألتهممن خلق السموات والارض ليقولن الله ) واعلم أن من الناس
ونر الخلائق لاتزاعبينهم
به بي
ملي
جفقع
من قالإن العمبوجود الإله الفادر الحكيم الرحيم مت

فيه  .وفطارة العقل شاهدة بصحة هذا العم فان هن تأهلفى يحائب أحوال السموات والإارض وق
يتجائب أحوال النبات والحيوان خاصة وف يخائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة
والمصالح العجيبة ؛ علمأنهلابد من الاعتراف بالإله القادر الحكم الرحيم .

(والاصل الثاى) أن هذه الأصنام لاقدرة لها علىالخيروالشروهوالمراد من قوله أ(فقرلأيتم
ماتدعون من دون الله إن أرادى الله بضر هلهنكاشفات ضره أوأرادتى برحمة هلهنمسكات
رحمته)فثبت أنهلابدمنالإفرار بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم  وثدت أن هذه الاصنام
اكنت عبادة اكلالهفية  .وكان الاعتماد عليهكاف '
لافدرة اها علىالخير وااشمرء وإذاكان الاككذل

وهو المراد من قوله (قل حسى الله عليه بتوكل المتوكلون) فإذا ثبت هذا الأصللمبلتفت العاقل

ابرع

ذوله تعالى  :ليكفر الله عنهم  .الآية

أل الوجوهء فقيل المرادأنهم
يهك(فر الله عنهم)يدلعسلىقوط العقاب عنم على ك
لول
وق
صدقواالآنبياء عليهم فيه  0فان الله يكفر عنهم أسوأ أعماالحمومن اد الشاة 0ذلك
الإمان ,ويوصل ليم أحسن أنواعالثواب  ,وقال مقاتليجز.هم بانحاسن منأ ام وملايحزيهم
اخن
بالمساوى  .واعم أن مماكنا

شيخ المرجئة وثم الذين يقولون لا يضر ثىء من 3

مع

الإمان »ا لا ينفع ثثى .من الطاعات مع الكفر » واحتج هذه الآية فقال إنها تدل على أن من
صدق الأنبياء والرسل فانه تعالى يكفر عم أسوأ الذى عملوا » ولا بحوز حمل هذا الآ-و! على

الكفر السابق » لآن الظاهر من الآية .يدلعلىأن التكفير إتما حصل فى حال مواصفبم الله
ان وهر التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن ييكون المرادامنه الكبائز الى يأى
7د يمان» نتكون هذه الآية تنضيصاً على أنه تعالى يكفر عنهم بعد إيماتهم أسوأ ما يأتون
به وذلك هو الكبائر
ل الحكم الرابع  4أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون المحقين بالتخو يفات الكثير خسم
الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير
1ك ف الفوس والأاص كذلك” لإانه ثنت أنه عالمبجميع المعلومات قادر علىكل الممكنات غنى
عنكل الحاجات فهو تعالى عالماجات العباد وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والراحات »
وهو ليس تخيلا ولا حتاجا <تى بمنعه خله و<اجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان

الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليهكل المرادات  .فلبذا قال ( أليس الله
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب عليها النتيجة المطلوبة فقال ( وذوفوء»ك بالذين من

):يع لمااثيت أن.اللهكاف عبد كان التخوريف بغير الله حُباً وباطلا ء قرأ أكثر 1:
عبده بافظ الواحد وهو اختيارأنى عبيدة لآنه قال له ( ويخوفونك )روى أن قريشاً قالت
كله إنا تخاف أن خبلك آلهتنا  ,فأيزلالهتعالى اهلذهآية » وقرأ جماعة(عباده) بلفظ اجميع0
ا ال اد الانساء فإن نوحا كفاء الغرق » وإبراهم النار ؛ ويونس بالإنجاء0
تعالى كافيك ياحمدما كنى دؤلاء الرسل قبلك  .وقيل 73م الانبياء قصدومم بالسو.با| لقوله تعالى

( وهمت كل أمةبرسوكم ) وكفام اللهشر منعاداهم .
واعم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام مخاتمة
هى الفصل اق فقَال( ومن يضلل الله فا لهمن هاد » ومن بهداللهفا له منمضل) يعنىهذا
ت
إلا إذا خص اللهالعيد باهداية والتوفيءق وقوله ) لسن أللّه بعزيز ذى
الفضل نفع والبينات

ذى انتقام ) جَبدِيد للكفار'.

واعلم آن أصحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الاأعمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضلل الله
ثا له من هاد ؛ ومن بهد الله فاله من مضل ) والماحث فيه من الجانبين معلومة والمعتزلة يتمسكون
دغر

؟»

.ا

وله تعالى :ليتكفراللهعنهم .الآية

قي.ل صار صادقاًبهأى بسببه  ,لآنالقرآن
وريف
يكد يعنى أداه إلهميانزلعليهمنغير تح

معجزة  والمعجزة تصديقمن الحكير الذى لايفعل القبيحفيصير المدعى للرسالة صادقاً بسبب تلك
المعجزة وقرىء وصدق .

واعم أنه تغالى'أثبت للذى ججاء بالضدق وصدق نه [حكافا كثرة'
 ١الحم الأول » قوله( أولئك م المتقون )وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان؛ وكليا
كان أحد الضدين أشرف وأككلكان الضد الثاى خش وأرذل ؛ ولماكان التوحيد اقرف!لا |

كان الشرك أخس الأشياء ؛ والآنى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى ؛ فالانى بالتوحيد الْذى
هو أفضل الاشياء يكون تاركا لشرك الذى هو أنس الأاناء وارذفاءظذا ال 0000
المصدقين بكونمم متقين .
الحم الثانى» للمصدةين قوله تعالى ( لممأ يشاءون عرندهم ذلك جزاء المحسنين ).

وهذا الوعد يدخل فكيلهمايرغب المكلف فيه  ,فانقيللاشك أن الكال محبوب إذاته مرغوب
فيه لذاته ء وأهل الجنة لاشك أنهمعقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية التى هى للأانيياء وأكابر
خنيث إنهوال :وخير يوجب
الأولياء عرفوا أنبا خيرات عالية ودرجات كاملة ؛ والعلم بالثى .ه
الميل إليه والرغبة فيه ؛ وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لانفسهم فوجب

حصوطا لهميحمهذه الآي :ة وأيضاًفانلميحصللممذلكالمرادكانوافالغصة ووحشة القاب ؛
سد قعلنوب أهلالآخرة ء وَدَلِك بقتضى أن أحوالهم
ححقد
للال
ايزي
والى
وأجيب عنهبأنالله تع
فىالآخرة بيخلاف أحواه فىالدنيا» ومنالناستممنسسك هذه الايةفىأن المؤمنين يرون الله
ه
لحت
ون
قلون
دون أنهميرون اللهتعالىلاشك أنهمداخ
عإتنالقذين
يلوا
تاعاللىقيواممة  قا
تعالى (وصدق به) لانهم صدقوا الانبياء عليهم السلام  ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى
فوجب أن بحصل له ذلك لقوله تعالى ( ل ما يشاءون عرنبدهم ) فان قالوا لانسل أن أهل الجنة
يشاءون ذلك ؛ قانا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب  .ولاشك أنها حالة

مطاوبة لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار؛ بل لو ثبت بالدليل كون هذا المطلوب متنعالوجود
لعينهفإنهيتركطلبه .لالأجل عدم المقتضى للطلب  .بللقيامالمانع وهوكونهممتنعاًفىنفسه .
فثيت أن هذه الشببة قائمةوالنص يقتضى حصو لكل ماأرادوه وشاءوه فوجب حصولا .
واعلم أن قوله ( عند ربهم ) لايفيد العندية بمعنىالجهةوالمكان بل بمعنىالصمدية والإخلااص

كافىقوله تعالى ( عندمليك مقتدر ) واعل أن المعتزلة تمسكوا بقوله و(ذلك جزاءالحسنين )
علىأن هذاالآجر مستحق لمعلى[حسانهمف ا
ىلعبادة.
 0الحم الثالث » قوله تعالى ( ايكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويحزهم أجرثم بأحسن
صول الواب علىأكل الوجوه
حلى
)دل عب
الذىكانوا يعملون ) فقوله ( فممايشاءون عبد رهم ي

وله تعالى  :والذى ا
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يعملون » أليساللهبكاف عبده » وو فونك بالذين من دونه  .ومن يضللالله هما له من هادء ومن

يهد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام »4
ذر عقيبه وعد الصادقين ووعد
ذن وعيد الكاذيين والمكذبين لاصادقين ك
اعلمأنه تعاللى لا ك

المصدقين ؛ ليكو ن الوعد

و الوعد ؛ وفنه مسائل :

لاالسألة الآولى  4قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره  :والذى جاء بالصدق
وخاصحد فالذى جاء بالصدق عمد والذى
.فيه قولان (الا'ول) أن المراد ش
والذى صدق به و

.هذا القول مروى ععنلى بن أنىطالب عليه السلام وجماعة من المفسرين
صدق به هو أبو بكر و
رضى الله عنهم اولثاف) أن المزاد منه كل من جّاء بالصدق  ,فالدى جاء بالضدق انلسااء ,والدى

صدق به الا“تباع  .واحتج القائلون بهذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا لمبحر أن يقال
(أولتك م المتقون ) .
الالة الثانية  6أن الرسالة لاتت إملا بأركان أربعة  :المرسل والمرسل والرسالة والمرسل
»لمقصود من الإرسال إقدام المرسل إليم علىالقبول والتصديق » فأول تصخأى بالتصديق
إليه وا
هو الذى بم به الإرسال؛ وسمعت بعض القاصين من الذى يروى عن النى يلع أنه قال « دعوا
لكر فاية من تشم النبوة : 6

واعلم أنا سواء قلنا المراد بالذنى صدق به شخص معين  .أو قلنا المراد منهكلكمانن موصوفاً
هذه الصفة  .فإن أبابكر داخل فيه .
(أهااعل التَعَدَبر الآ“ول ).فدخول أنىبكر فيه ظاهر » وذلك لا”ن هذا يتناول أسبق الناس
إلى التصديق  ,وأجمعوا على أن الا“سبق الا”فضل إما أبوبكر وإما على وحمل هذا اللفظ على
أبىبكرأولى ل؛اأن علياًعلياهلسلام كان وقت البعثة صغيراً .فكان كالولد الصغير الذى يكون
فى البدت ؛ ومعلوم ل إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوة وشوكة م ا فرإنه كان رجلا
ا ان كرا فى المنصب  .فإقدامه عاللىتصديق يفيد مر قزةوشوكةق الإسلاء فكان
حمل هذا اللفظ إلى أنىبكر أواك :

أشاعل التقدين الثاى ) فهو أن يكون المراذ كل من كان موضوفاً بهدذه الصفة  وغل هذا
التقدير يكون أنوبكر داخلا فيه .
لاالمسألة الثالثة  4قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أى صدق به الناس » ولم
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تير ه00

أجرهمبحسن ذى كانوا 1000د أليس أللهبكاف عبدهويخوفوتك
إن ٠هوأن عن راو ل
علية
من انمق هو ذلكالرجل:الدى هوا
منهأ
.ذا القولتزعركلطائفة

ا

؛ثبت أن هذا المثال مطابق للبقصود .
وعل هذا التقدير أيضاً ينطيق المثال ف

:وله ( مثلا ) نصب على
أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة فق
ولى
تنى ه
سالمع
تيز؛و
العي

صفتاه| و-التاها  .وإنمااقتصر فى العييز علىالواحد لبيان الجنس

ثادي:ت أنه
وأند
)لمعنى أنهلماباطللقول بإثيات الشركاء وال
وقرىء مثلين ء ثمقال(ال+د للهوا
عادله( بل أحكثرم
لاإلهإلاهو الواحد الاحد الحق  .ثبت أن الحدلهلالغيره  .ثبمق
لايعلرن)أى لا يعلمون أن ال+دله لالغيره :وأن المستحق للعبادة هو اللهلاغيره؛ وقيل المراد
أنه لما سيقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة ؛ قال ال+د لله علىحصول هذه البيانات وظبور
إاتن؛كان أكثر الخلق إلعمرفوها ولم يفوا عليه .ا ولماثم الله هذه البيانات قال
هذه الوبين
إ(نك ميت وإنهم مويتاونلم)راد أن هؤلاء الأقوام وإنلم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة
بسبب استيلا الحرص والحسد علهمف اىلدنيا؛ فلاتبالياهمدبفهذإانك -تموت وثم أيضاً
رمون
حونش»ث
تموت
سي

يوم القيامة وتيختصمون عنداللهتعالى .والعادل الحقبح بينم فيوصل

هقذ»ا هو
فندي
إلوكل واحد ماهو حقه ؛ وحينئذ يتميز الحق من الومبطالل؛صديق من الز

كتتم أحياء7

ن
إ.
واهم
المقصود من الآبة؛ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إنك وإي
اد الموى  .لآن كل ما هو آ تت آت ء ثمبين تعالىنوعاًآخرمن قبانحأفعالهم؛
عمدفى
أيا
فإنك وإ
ع أهميكذبون ويضمون إليهأنهميكذبون القائل انق  .أماأنيهكمذبون  .فهوأنهمأثبتوا
للهولدآًوشركا رما عم مصرون على م

ا
بي ٠ فلانهم

مرا مَالم بعدقيام

 1النبوة» ثم أردفه بالوعيد فقال( أليسفى جبنم مثوى
ا
الدلالة القاطعة
 00لان
للكافرين )ومنالناس منتمسسك مهذه ع وخ لا

وبان
ك كل
يطعية
الاخاللفمسفائل الق
فدوجخبوله نحت هذا الوعيد .
لع

و

1

كاذباً فوىقويلهك.ون مكذباً للذهب الذى هو الحق»
ع به أولئتكممالمتقون ؛ لممايشاءون عند ربهم

يينك,فر اللهعنهم أسوأ الذىعنلواويمري» أجرم بأحسن الذى كانوا
لحسن
ذلك جزاء الم

سشابلنوا

قوله تعالى  :ورجلا سلا لرجل  .الآية
)متشا
١المسألة الأول ال
إذا عسر وهو رجحل 0

الف

إن افون العضرزون قال شكن :يشاك رشكواء واشكساً
أ  00كين

إذا تعاسر  .قال الليث  :التشنا 1

التنازع

ادف .ىر كال الكل والبار منشا كان .أى أنهما:متضادان إذا جاء أحذهما ذهب الآخر »
وله قةصلة شركاء ].تقول أشتر كوافنه:

ثنير وأبوعرو سالما بالآلف وكسر اللام يقال سل فهو سا
 ١المسألةالثانية »>قرأكاب
والياقون سلا بفتح السين واللام عير الآلف ٠ ويقال أيضاً  6السين وكسرها 0

9

انا فن كرّأسالما فهو اسم الفاعل تقدير مس فهو سالم .وأما سائر القراءات فبى مصادر سل
ّ خلوص لهمن الشركة قوملنهم  :سليت له ااضيعة ٠
والمعى ذا سلامة » وقول(  ّ 0ذا
وقرىء تالرةفع علىالانتداء أ وهناك

ل سام رلا"

:ضرب لقومك مثلا وقل لهم مايةولون فى دجل من
 ١المسألةالثالثة »4تقدير  0ا
المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع ءكل واحد منهم يدعى أنه عبده فهم
يتجاذبونه فحوانحهم وهو متحير فى أممره  .فكلا أرضى أحدهم غضب الباقون» وإذا ا<تاج فى
مهم إلهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر فهو يبق متحيراً لا يعرف أمهمأولى بأن يطلب

؛رجل ا
رضاه؛ وأمهم بعينه فىحاجاته  :فهو بهذا السبب فى عذاب دام وتعب مقرم و
مخدوم واحد خدمه على سبيل الإخلاص .ءوذلك الخدوم يعينه على مهماته  :فأى هذين العبدين

زح شأنا .اراد ميل حالمن ثبت آالمة شى ؛ فإن “أواتك الالحة  تكوت»
متنازعة متغالبة » قاال تعالى( لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقال( ولعلا بعضبمعلى بعض)
فيبق كاك

رك متجيرا الك

لا يدزئ أى هؤلاء الالهة يعبد وعلى ربوبية أيهمتعمد :و

يطلب رزقه  .ومن يلتمس رفقه ؛ فهمه شفاع  ,وقلبه أوزاع  .أما من لميثبت إلا إهاًواحداً فهو
قائمبماكلفه عارف بماأرضاه وما أعنطه  .فكان حال هذا أقرب إلى الصلاح من حال الأول
وهذا مثلضرب فغاية الحسن فى تقبييح الشرك وتحسين التوحيد » فإن قيل  :هذا المثال يلناطبق
على عبادة الآصناملآنها جمادات » فليس بينها منازعة ولا مشما كسة ء قلنا إن عبدة الأاصنام مختلفون
منهم من يول هذه الأصنام تمائيل الكوا كب السبعة  .فهم فى التيقة إنما يعبدون الكوا كب
ونم يثبتون بينهذه الكوا كبمنازعة ومشماكدة ؛ ألاترى أنهميةولون زحل
قمإ
ل»ث
ابعة
الس
هو النح س الأعظم والمشترى هو الشعد اللاعظ م .؛ومنهم من يقّول هذه الاصنام عماثي|ل الارواح

الفلكية » والقائلون بهذا الول زعموا أذ كلا

حوادث هذا العام يتعلق روح من

الأرواح السماوية؛ وحينئذ بحصل بين تلك اللارواحَ منازعة ومشا : 0نتن يكن المثل

مطابقاً  .ومنهم من يول هذه الاصنام تماثيل الاشخاص منالعلساء والزهاد الذين مضواء فهم
يدون هاذلهعاثيل لتصير أاوللتلكاشخاص من العلساء والزهاد شفعاء لم عند اولالهلقائلون

را
ي
سا
ع

ضرب

قولهتعالى :ضرب اللهمئلارجلا ا.لآآية
دا

عوسي

ا

تعره

سال

جلافي ش
هرَكاهناكسو َرَجَلاسا رجِلهَلُ
-

ل

بل أكترملايعون « 76
امد لله
يستويان ملا

عالت للم سم

ا

نك ميت و إنهميتونّ

 12مإن /بوم اقي ةم عند
رب ُتصمونَ <؟؟» 75
نَ أظْمَ
منكدب
سل سلفا سل سل # 6

ىلكافرين نفرفف
كل بالصدقإذجا» فى جم منو ا
علالله

( والثاف) أنه وصفهيكرنه عريواإقنالان ثر  2 10 5اال ١ نا ١ دالة على
؛ما كان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطلاحاتهم
واصطلاحبم و
هذه المعاتى بوضع العرب ب

وصكفوهته اقرآنا والقرآن عاارلةقعرناءة واله [) 000 0ا
)نه ب
كَانَ مخلوقا محدثاً ا(لثالك أ
أنا تحمل كلهذه الوجوه علىالاروف
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاوم(فءوواللجاواب)
واللاأصوات وهى حادثة ومحدثة ,
الل والمعنى ضربنا للناس فى
لع
اصوب
لةز4قحالاج قوله ( عرباً ) من
ااني
لمسألة الث
ال
هذا القرآن فىحال عرييته و بيانه و>وز أن يصب علٍ المد
ل(المسألةالثالثة4أنهتعالىوصفه بصفات ثلاثة(أولها) كونهقرآنا .والمراد كونهمتلواً
ه
ن)
ونها
كوثا
افنىحاريب إلىقيام القيامة »يما قال( إناتمن نزلناالذكر ولإنحاالفهظون ) (١
ته كما قال ( قل لاثجنتمعت الإنس والجن
ضعن
رغاء
البل
عء وا
مصحا
عربياً والمراد أنه أير الف

علىأن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثلهولوكان بعصبم لبعض ظهيراً) (وثالتها) كونه ( غير
لره
ادلغي
اجر)اد براءته عن التناقض »م قال( ولوكان من عن
وىاعو
ذ

لوجدوا فيه اختلافا

كثيراً ) وأماقوله(لعلهم يتقون )فالمعتزلة يتمسكون بهفىتعليل أحكام اللتهعالى.
و(فيه حث آخر )وهو أنه تعالى قال فى الآية ال
يآول
تىذ
(لعكلهم
رون ) وقال فى هذه
عذك
وات
الآبة( لعلهم يتقون )والسبب فيهأن التذكرمتقدم علىالاتقاء لآ
:نه إذ
رره
فه ووقف
عللخىواه وأحاط بمعناه ح.صل الاتقاء والاحتراز والله أعل .م
؛هستلويان
جال ي
ر سل
لجلا
ء متشا كدون ور
ايه
كاف
رجل
شلار
قوله تعالى ض(رب للهمث
اممة عندربكم
لنقكمييو
هم ميتون؛ ثامإ
إ منيت
ونك
مثالام؟د له بل أ كثرهم لايعلمون ؛'إ
ختصمون ٠ فنأظل م:ن كذب عل الله و ذب بالصدق إذ جاء“البق عو خوطيفار '
اعلم أنهتعالىلما بالغ فق شرح وعند الكفان أردفه يذكر مثل مايدل على فساد مذ هم

وقبح طريقتهم فقال ( ضرب اللهمثلا)وفيه مسائل :

قولم تعاق: .لهذا لاحر كر اله

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم

ا"

 0025قراع الكتائب

أى لاعيب فهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بوجه مز 0كرةة تكد اهيا
لا.يقدرون

الكة

على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا رن

تقاء ٠ فلاقدرة لهم على الاتقاء

قال أيضاًإن الذى يلق فىالنار ي 1لق مغاولة بدأه إلى عنقه ولا نبا لكان شق

وجهه  ,إذا 0

هذا فقول

::جو أنه #>#ذوف

وتهدره

أفن 0-1ى بو جهه

سوه

النار إلا

العذاب 10

الناية دنهر امن من العذان دق الكري! حذف فى نظائره :وسوء العدذاب شدته .
ثم قال تعالى ل(لوقظياللمين ذوقوا ماكنتملكبون) ولما بات بعال كنه عذاي
2
القاسة

بن من
ا فقال ١ كَدَث ألنم
قُْ الاخرة دين أنضا افي4ه وفوعبم قُّالعذاب ف الدنء

قبلهم اهم العذاب من حيث لايشءرون ) وهذا تذبيه على حال هؤلاء لان الفاء فى قوله ( ذم

العذاب ت)دل على أنهمإما أتاهمالكدات شي الككد ف
لزم حصول

العذاب ل"

بالعلة على المعلول  2وقوله ) من

ناذا كان التكدف عافلا 1
حيث

لاشءعرون

( أى من

الجية

الى لابحسبون ولامخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها  .بينما همآمنونإذأتاهمالعدات مق عليه إلى
ادص منباء ولمابين أنه أثام العذاب فى الدنيا بين أيضأ أنه أتااهم الخرى وهو 1
والصغار والهموان

والفائد ةنق دك هذا اله أن العذاب التامهو أن  1قنه الام مقر

اك ان والذل.
ذاب الآخرة أكبرلوكانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب
ع(
لال
ثومق
والخزى كاتقدم ذكره ؛ فالعذاب المدخر لممفىيوم القيامة كأبر وأعظ من ذلك الذى وقع.
كن كل ذلك التخو يفك و التراهيب :فليا ذكر الله تعالى هذه الفوائد,المكائرة :والتفائسن
المتوافرة فى هذه المطالب ٠ بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكهال والقام فقال ( ولقد
ضر بئاللناس فى هذا القرآن من كل مدل لعلهم يذكرون ) والمقصود ظاهر ء وقالت المعتزلة دات

الاآية على أن أفعال الله وأحكامه معللة » ودلت أيضاً على أنه يريد الإبمان والمعرفة من الكل
لان قوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل » وقوله فى آخر

الاية (لعلهم كد تروزل ) مختفر

بالتعليل أيضاً ؛ ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الآمثال إرادة حصول
وكا كانت

هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة

التذ كر والعلم؛

ف القران  1لاجرم وصف

القرآن

بالمدح والثناء؛ فقال ( قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل :
خىت)ج القائلون بحدوث القرآن بمذه الآبة منوجوه ( الآاول) أن
اآول
ل(المسألة ال
قوله( ولقدضربنا للناس فى هاذلاقرآن م نكلمثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنهتعالى إنما
اان القديم
ذكر هذه الأأمثالليحصلهم للدت والقق للقي وى به لضن اخ تكن  1ف

الذئاكون موجوداً فى الأزل؛ وهذايمتنعأن يقال إإنهعا أى عالفرض كنا كوذاء

يا
نيناشن
تفنبيةسحسىوينس

“هاف ريض جر.

0

8 2

اوكا

ا"

بىة
جيتق
وأفن
بال:
وله تع

,

)ط100
سو ءال

2
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غ.

حرف إلى ؟ ( والجواب ) التقدير تلين جلودهم وقلوهم حال وصولا إلى حضرة الله وهو لابحس

بالادراك .
لإ السؤال الثالث »لمقالإلىذكراللهولميقلإلى“ذكررحمة الله؟( والجواب )أن من
أحب انهلجل رحته فبماأحب الله  ,وإتما أحب شيا ذيرة » وأماافن أ الا ١ '
»ا السببلميقلثمتلينجلودهم قولوجم إلى
سواه فهذا هو نحب احق وهو الدرجة الفعالليةبذ
ذكر رحمة اللهبلقالإلىذ كرالله .وقدبيناللهتعالى هذا المعنىفىقوله تعالى ( فنترداللهأن

يهديه يشرح صدره للاسلام ) وفىقوله( ألابذكراللهتطمئن القاوب ) وأيضاًقال لآمةموسى
( تاب [سزاشل اذ كزوا نعمتىالتىأنعمت عليكم ) وقال أيضاً لامة مد صلىالله عليه و-لم

(فاذكروق أذ كركم ) .

لإالسؤال الرابع  4لقالفىجانب الخوف قشعريرة الجاودفقط  .وجفاىنب الرجاء لين
الجلود والقاوب معاً؟ (والجواب) لاآلنمكاشفة فىمقام الرجاء أكلمنهافىمقام الخوفء لان
الخيرمطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض و>لالمكاشفات هو القلوبوالآرواح وأللهأعلم.

ذلل(ك هدى اللهمبدى بهمنيشاء ومن
ثمإنهتعالىلما وصف القرآن هاذلهصفات قا
يضلل اللهفاله من هاد ) فقوله ر ذلك ) إشارة إلىالكتاب وهو هدىالله سبدى بهيمشناء

عمبناده وهو الذى شرح صدره أولا لقبول هذهالهداية ( ومنيضللالله) أى منجعلقلبه
ال أصخابنا بهذه الآية
لد)
دها
تهمن
سال
ا(ف
واية
قاسياًمظلاًبايداملنفاهفمياً لقبول هذه الحد
وسؤالات المعتزلة وجوابات أصخابنا عينمتاقدم فىقوله (فنيرد الله أن .ديه يشرح

1
دان

0
لو

أما قولهتعالى( أفنيتتقىبوجبهسوء العذاب يوم القيامة) فاعلمأنهتعالىاحلكعقلاىسية

قلوبهم حك ف اىلدنيا وح فىالآخرة  :أما حسكتهم فااىلدلنياضفلبوال التام ياقوالم(ن
يضللاللهفالهمنهاد) وأماحكمهمفىالآخرة فهوالعذاب الشديد وهوامهرادمنقوله( أن
يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) وتقريره أن أشرف الأعضاء هو الوجه لآنه حل الحسن

؛إنما يتميزبعض الناس عن بعض بسبب الوجه ؛ وأثر
والصباحة  .وهوأيضاً صومعة الحواس و
تبشرة
مرةس.
ةسف
كثذم
خوم
اه ب
ضجو
السعادة والشقاوة لايظبر إلافىالوجه قالتعالى (و

» ووجوه

»هقها قترة  .أولئكممالكفرة الفجرة ) ويقال لمةدم القوم ياوجه العرب ,
يومئذ عليها غبرة تر
ناا أن أشرف
زم
ذاءكقبت
وليقلاطلريق الدالعلى كنه حال الثىء وجه كذا هو كذ
الأعضاء اهلووجه ؛ فإذا وقع الإنسان فى نوع نمأنواع العذاب فانه يجعل يده وقابة لوجبه وفداء

ضعفد

جه
واء
ل فد
لوجه
قنادر على الاتقاء بجعل كل ما سوى ال
االكا
ل .ه وإذا عرفت هذا فتقول  :إذ

لا جرم حسن جعل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء  :ونظيره قول النابغة :
دارل

ل٠

فوله تعالى  6لين جلودهم وقلوبهم .٠.الآية
ألله موصوفون

وثاوهم إل 2

 1عد ا0

ل

والمشاهدات

 3تارة لقشعر

المي
جلردهم

جاودثم و خرى 75

فيه أن عقو  :وال أن عم م تضطرب ذل هذا عل أن تملك

١زرالاو حصلك لانت هن الشيطلانء وأقول ههبنا بحف آخر وهو أن الشيخ أباحامد
إل ورد مسألةى كتاب إحاء علوم الدين »:وهى أنا ترى كثيراً من الناين يظبر علية :الوجن
الشديد التامعند ماع الآبيات الختولة على شرج

الأوصل

والهجر  3وعند سعاع الآيات لا يظبر

عليهثىء من هذه الا<وال ,ثم إنه  3لل ود كاعد فيه من ,وجوه اكثيرة ١وأنا أفرك :
لت خروها عن هذا المدى :فىكلا تأملت!ف أستران ال  7اقشعر جلدى وقف على
0

الست

وكا معدت تلك

ألا شار

أ زل على وما

وجدت

'  0هن وجوة (الآآول)
انه سس متنا راطو أن الهج القوجم والصراط ا
وحر ويغضن  وحب تلءق بالخلق +وإثياته فى حق الله
لك ال شعار كات مشسملة عل وضل -م
تعالى كفر » وأما الإنتقال من تلك الآ<وال إلى معان لاثقة بحلال الله فلا يصل إليها إلا العلماء
الراعذون فىالعلم» وأما المعانى التى يشتمل علا القرآن فبى أحوال لائقة بحلال الله .فن وقف
علمهاعظم الوله قُّقليه فإن من كان عنده نور الإيمان وجب
 /وعنده مفانح الغيب لا يعلءها إلا هو )إلى1

أ يعظم أضطر ابه عد

الآية  /والثان ( وهو

أنى كت

لض

ماع قوله
المشايخ

قال ما أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر  .لآن قوة نفس

القائل تعين على نفاذ  0فى الروح٠والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ
 4الفجور ( والثااك
الردوال المعصوم » وااقائل هناك ماءر كدذات علو هء من الشووة ودا اعية

ل

مكار القران على الدعوة إلى الحق قال تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ص»راط الله الذى
له ما فى السموات وما فى الأرض ) وأماالشعر فداره على الباطل قال تعالى ( والشعراء6
الغاوون  3لورأنهمفىكل واد يدوك

وأنهم يولون مالا يفعلون )فبذه الوجوه الثلاثة فرو

ظاهرة  2لع أ تعلق بالو جدان من نفس

1

فإن 1 51

م

ير

عم بده من تفسيه 1

س النفسن والعقل ماد كرته والله أعل.
١

ل١إالمسألة الثالئة » فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذكرها فى معرض
ل وات
لإالسؤال الأول  4كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف
تركيبه من حروف التقشع وهو الآديم اليابس مضموماً إلها حرف دابع وهو الراء ليكون
»ذلك مثل فى
 1دوالا غل معى زائد يكال ,:افشتعر جلده من الخوف وقف شعره و
كذ اخوف..

 (١السؤالالثانى  4كيف قالر تلين جلودمم وقلوهم إلىذ كر الله ) واملاوجه فى تعديه
ت؟ر
وه

 -م

قوله تعالى  :تقشعر منه جاودهم  .الآية

م

الدن وتقرير عظمة الله .لوذلك فانك لاترى قصة من القصص إلاو يكون #صلها المقصود الذى
ل!مهرواد م5نه متقليا ؛ ا١لله الحاو
افهذ
ذكننا .

 2الصفة الثالثة )4من صفات القرآن كونه (مثائى) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله

يولتقداك سبعاً املنمثانى ب)اولجاة فكأثر الاشياء المذكورة وقمت زر (10000
ن(
تعآالى
مثل  :الأامر والنهى  ,والعام.والخاص  .والمجمل والمفصل ؛ وأخوال السموات والآارض 911ة
واانارء والظلبة والضوء ؛ واللوح والقلم ؛ والملائكة والشياطين؛ والعرش والكرمى ؛ والوعد
والوعيد؛ والرجاء والخوف  .والمقصود منهبيان أن كل ما سوى الحق زوج ويدل عألذكل

يدهضه وأن الفرد الا<د الحقهو الله سبحانه .
القبضّ
وهبت
ثى.
ل مونهد الذين بخشون رمم ثم تلين
جشعر
فنات القرقآونله ( تق
4م
الصفة الرابعةص
ا

إلى ذكرااق )لوقه ا

ابلإمسألة الاولى  4معنى ( تقشعر جلودهم ) تأخذه ,قشعريرة وهى تغير يحدث فى جلد
الإنسان عند الوجل والخوف .قال المفسرون وا:لمعنى أنهمعند سماع آيات الرحمة .والإحسان
صل لهمالفرح ففتلين قلومم إلى 0
حا
م

إن ال#مقين مانلعارفين قالوا  :السائرون فى

.إن لاح لمم أثرمن عامامال عاشوا .ويحب
مبد!جلال الله إن نظروا إلى عالمالجلال طاشوا و
علينا أن نذكر فهىذا الباب مزيد شرح وتقرير ف»نقول الإنسان إذا تأمل فى الدلاثل الدالة على
أنه يحب تنزيه اللهعن'التحيز والجبة  .فبنا يقشعر جلده؛ لآن إثبات موجود لا داخل العالمولا
غارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العال ؛ سا يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلود ؛ أما إذا
.ت أن كل متحيزفهومنقسم
ثب
تأملفىالدلائل الدالةعلىأنهيحب أن يكون فرداً أحوداً
فهمذأ يلين جلده وقلبه إلىذكرالله  .وأيضاً إذا أراد أن يط عله ععنى الازل فيتقدم فى ذهنه
|فك اسئة شم يتهدم أيضاً صمي كل لحظة من علطا تلك الدة الف ك"0
عمقدار لظا ل

ولا بزال بحتال يوتقدم ويتخيل فى الذهن فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الازل قال
يس بثى . ,لان كل مااستحضرنه فىفهومتناه والازل هو الوجودالمتقدم علىهذه
العقل هلذا
وقشع الجلدا وآما إذا ترك هذا الإعار وقال هنا (0
؛هنا تحير العقل ي
المدة المتناهيةا فب
تهمواً منزه عن الآول والآخر وإن كان
دباا ف
.إن كان واج
وجوج إماواجب وإما ممسكن ف

»ذا اعتبر العقل فمهعمنى الازلية فهبنايلين
مكنا فهو محتاج إلىالواجب فيكون أززلياً أبدياًفإ
ذكر الله ف.ثبت أن المقامين المذكورين فىالايةلايحبقصرهما علىسماع آبة
ا
مة ٠ بل ذاك أول تلك المرانب و بعده مراتب لاجدلها ولا حصر فى <صول
حية
لبروآ
اعذا
اا
تلك الحالتين المذ كورتين .
 2المألة الثانية )يمروى الواحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال  :القرآن دل على أن أولياء

قله تال :كنا0

ْم0ما القسمالث5
على 0

ال

كاك

1

0

ا “فق لان  13 1ع والقرآن فيل

أدم عليه |١لام

به كات )

قال ع لى ( فالو

(إذ اتلى ابراهيم ربه بكلمات فأ
خف إبراهي عالليهسلام قال تعالى و

3

|اأحرال
هنب

) و هم8

أ راك

ولاتجيل ورالدبور.:
اللواللاة ا

 ١وأما القسم الرابع ) من الااصول المعتبرة فى الامان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح

أ<وال البعض وأهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك )
 0القسم الخامس  4مايتعاق ارال المكلفين وهى على نوعين  0وال" ( أن بشروا.بوجوب

هذه التكاليف عليهم 2

الراد من قوله ) وقالوا معنا واأطعنا | 0 5اكَاق ( أن يعترفوأ| بصدور

التقصيرعنهم فىتلك الأعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غفرانك ربنا) ثم لماكانت
مقادر رؤية التقصير فى مواقف العبودية بحسب المكاشفات فى مطالءة عزة الربوبية أكثر,
21القسم السادس » معر فة المعاد وأمحث

وهو

والقمامة

ا لن
مر له

قوله

وإليك المصير (

وهذا هو الإشارة إل معر ق 4المطافك الميمة قَْطاب الدين  2وَألةراان  2-لانهابه له قَّتشربر 0

المطالب ولذريفيا وفرخها ولا ترى قَْرا

يشتمل على له

الارض ومغارما ا

هله

ادوم  5يكتمل القرآن علنها .وهن تأمن فى هذا التفسير عل أهالمنذكر من حار فضائل القرآن
إلا قطرة  2لكا 5

د

على هذه

ألة

 0لاجرم 0

ألله عزو جل

القرآان وهال تعالى (الله ززل

أحسن الحديث ) والله أعلم
 0الصفة

الثانية  4هن

صفات

القرآن  0تعالى 0 /

م(
1
١1 معنا

أ |التكناك ققد فسر أ

ااعلأمن هذه الآية تدلعل أن
بف
ف ذرله كال (ذلك الكتاب لاريت فنه ) وأمكاونه متشابباً
إاء أن  15متشابة  .وقوله رك اذى نال اك الكاى منم نات اخكات ون أمالكتاب
ور

د
متشا بات ( يدل عل الونَ اليعض منشاء |

الاية  3فقالابن ع اس ع أله معدنمه لعحضه

لعضاء

5
البيعض  :وأ

ونه كله دما ام ف هده

سك هذا التشاه ال فقأ دور (أحدها)

أن الكاتب ل إذا كتب كتاا طويلا ؛ فانه يكون بعض كلماته فصيحا  .ويكون البعض ذير
قصيح ؛ وااقرآن خالف ذلك فاإنه فصييح كامل نذا <ة 0 3انه (وثانما ) أن الفصيح إذ

71

 -ات كر تلك الوافية كن انالك

الىراقية ألفاط فصحة0

كلامه ف العاأب الثانى غير كلامه ف الككة]اك 1
فىمواضع :5بره من  2رن

وكلها 0

ول

وآلله تعالى  60قصة موسى عليه اسلا

متشامة قَّ ال

الايات والبءاناتفانه يشوى بعضبا 0 70

وثالما (  7-1 0مأفيه د

 3لعكظ  7002أن دنه ]ل 'ا أواع

تعره من العلوم ل عددناها مث أمية مككه 7قَّ 0

شنشي
الو
ف
درهفع

13

المقصود مر د

الدع1

"22

قوله تعالى  :فويل للقاسية ولومم  .الآية

(وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين بدى رحمته و)قال تعالى ( وأرسلنا الرياح لووا(قرحا)بعها)

الآثار ااعلوية والرعد والبرق ؛ قال تعالى (ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) وقالتعالى
( فترى الودق بخرج من خلاله ) ومن هذا الإساب ذكر الصواعق والا'مطار وتراكمالسحاب

و(خام.ها) أحوال الا*ثاروالعار وأنواعها وأصنافها » و(سادسها) أحوالالجيواءات  :قال تعال

( وبث فيهانمكل دابة و)قال (والانعامخلقها لكم ) و( سابعبا ) يجاب تكوين الإنسان فى

أول الخلقة  .قال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى “مه وبصره
ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعبا) تواريخ الا“نبياء والملوك وأحوال الناس من أول خلق العالمإلى

آخر قيام القيامة و(
.عاشرها) ذ كرأحوال الناس عندالموت وبعدالموت» وكيفية البعثوالقيامة »

وشرح أ<وال الس
شعدا
قء و
يال
ااء  .فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسموات  :وإلى
عكر أخرئ فى عالمالعناصر  .والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“نواع من العلوم العالية الرفيعة.
(١وأما القدم الرابع  4وهو شرح أحكام الله تعالى وت
فكال
نيفه
قو
.ل هذه التكاليف إما أن
تح
أصل
عمفى
ال القلوب أاوفلىأع
جما
ولارح .
(أما القسم الاول  4فهو المسمى بعل الاخلاق وبيان تمبيز الأخلاق الفاضلة والاخلاق
الفاسدة والقرآن يشتمل علىكل مالا بد منه فى هذا الباب  .قال الله تعالى ( إن الله يأمى بالعدل

والإحسان وإيتاء ذى القرف وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى ) وقال ( خذ العفو واءر

بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) .
ذا الثاف) فبو التكاليف الحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعل الفقه وااقرآن
جلوه .
المع
وأك
مشتمل علىجملةأصول هذا الع
للى
قاسم الخامس » 4وهو معرفة أسما.اللهتعالى فهو مكذور فقىوله تعواللىل(ه
لأم
با(و
الاسماء الحستى فادعوه بفهاب)ذا كله يتعاق بمعرفةالله .
 ١وأما القسم الثانى  4من الاصول المعتبرة فى الإيمان الإقرار بالملاتة م قال تعالى

( والمؤمنون كل آمن بالله وملاكته ) والقرآن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيلالإجمال

طخرى
وأ
ر عل
يىق التفصيل ؛ أمابالإجمال فوقوملهلا
(نكته ) وأما بالتفصيل فنها مابدل على
الىع(ل الملائكة رسلا ) 'ومنهاأنهامدبرات لهذا العالم .قال تعالى
جلتعا
كرنهم رسلاللهقا
ولح(مل
(لمقسمات أمرا فالمدبرات أمرا و)قال تعالى (والصافات صفاً ) ومنها حملة العرش قا
فا

قكهم يومئذ ثمانية ) ومنهاالحافون <ول العرش قالل(موتلرىانكة حافين من
عفرشورب
حول العرش و
)منها خزنة النار قال تعالى ( علا ملائكة غلاظ شد
اادل)
كومن
رهاام الكاتبون

قال ( وإن علي لحافظين كراماً كاتبين )ومنها المعقبات قال تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن
خلفه ) وقد يتصل بأحوالالملانكة أخوال الجن وااشياطين .

٠.
1

4 :

قوله تعالى  :فويل للقاسية قلومم .الال

رق

بكوته حياً.قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هر فادعره ملصين له الددن ) ( وسادسما ا)لعلم بكونه

مريداً  .قال الله تعالى(فن يرد الله أن ,ديه يشرح صدره للاسلام) (وسابعها) كونه سميعاً اا
ولىه(و السميع البصير )وقالتعالى( إت مىعكا أسمع ووأرثىا)م(نها ) كونه متكلا .
قال تعا
قتاعلالى ( ولو أن مافى الارض مشرنة .أقلام والبحبرده من بعده سبعة أحر ما نفدت
كلات الله) ( و تاسعم  0أمراً 0لتعالىزاتا من قبولمن بعد ) ١ وعاشرها ) كونه
ل
اء
قلك
انا رتحعامماا

)ذا مايتعلق بمعرفة الصفات
نه
تعالى ( الرمن الرحم ءام 00ف

احتبصافه ما .
الى ب

.ما
ل وأماالقسمالثالث » وهو الأفعالء'قاء!.الا”فعال إماأرواح وإأماجسام أ
(ا يعلم جنود ربك إلاهو ) وأما
الاترواح فلاسبيل للوقوف علهلاإللقاليل »  5قال تعالى وم
والعالم الا“سفل  .أاملعاالم الا“على فالبحث فيه من وجوه
.هى إما العالم الا“على إم
الا“جسام ف
( أحدها ) البحث عن أ<وال السموات :و(ثانها) البحث عن أ<وال الشمس والقمركاقال تعالى
(إذ دبعم الله الذى.خلق السموات والا كرض فى ستة أيام ثم استوى غلل-العرش يعشى .الليل

 0لله حنيثاً والشنمسن والقَمْز والنجوم مسلخرات «يأمره ) و( ثالثهنا):البحث عن أحوال
الاأضواء ؛ قال الله تعالى ( اللهنور السموات والا'ارض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الش.مس

ضياء والقمر نوراً)و(رابعها) البحث عن أحوال الظلال » قال الله تعالى (ألتر إلى ربك كيف مد
ال ل  2عله سااكناً ) و رخاسسسها) اختلاف الليل والنهار » قال الله تعالى (مكوار اللين غى
.ال تعالى ( وهو الذى جعل لم
النهار ويكور النهارالعللييل) و س(ادسها ) 5الكوا كب ق
هةا
ضوجن
رى (
ععال
)سوابعها )'صَممااتلجنة  .قالت
باهالفبىظرل:ماوتاليحر (
ا
)ات النار ق»ال تعالى (لما سبعةأبواب لكل باب منهم
كعرض السماء والا'رض) و( ثامنها ضف
جزء مقسوم) توا(سعها) ضفة العرش  .قال تعالى (الذين تحملون العرش ومن -وله) و(عاشرها)

صفة الكرمى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا“رض ) و( حادى عثرها ) صفة اللوح
والقلم م اللوح ؛ فقوله تعالى( بل هوقرآن مجيد؛ فى لوفو ظ) وأما القلء فقولهتعالى (نوااقم
وماسطرون) .

ءقد وصفها بصفاتكثيرة(إحداها )
وأما شرح أحوالالعام الا'سفل(فأولها) الا'رض و

:ل تعالى ( ألم
رن ونا قال تغال (الدئ جع لاد من  00 7نه مباداً قا
رن
.ال
الذلول ق

تا :أحاوءأمواتا 0023
قاا (
دهاداً) و(ثا!ث) كونه كفا .قال كي
0 0
.ال تعالى
 0نسهاطأ ق

طكلا
ييه
ل  0بحر
اكلارض بساطلاتسلكوا منها سبلالخجاجا) وال
(والله جعل ل
وم ف
قال تعالى(وهو الذى نر االلكبحر لتأكلوا منه خأ طرياً) و ( ثالثها ) المواءوالرياح  :ق تاعلالى

ة

.لاية
قتوعلاهلى  :فويلللقاسية قلوم ا

ا

 ١المألةالثانية 4كاولنقرآن أحبن الحديث  ,ماآن كرك اشن ال 0
لامش

اا

لسغ .

ل القسمالاأول ) أن فكوا /أتصيت الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين  ( :الأول )

أن يكون ذلك الحسن لااجل الفصاحة والجزالة ( الثانى ) أن يكون تحسب النظم فى الاساوب»

وذلك لان القرآن ليسمن جانلسشعر ؛ ولامن جنس الخطب  .ولامن جذس الرسائل  بل هو
نوع مخالف الكل مع أذكل ذى طبع سليم يستطيبه ويستاذه .

 0القسم الثانى 4أن يكون كونه أحدن الحديث ل
أاجل المعنى ؛ وفيه وجوه ( :الائول) أنه

للتع
كى(
كتاب منزه اعلنتناقض  كواقا
وال
ان

من عاندلغليره لاوجخدوتالفايهفاً كثيراً )

ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك مانلمعجزات ( الوجه الشانى ) اشتهاله على

الغيوب ا!-كثيرة الفمىاضى والمستقبل ("الوجه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً .
وضبط هذه العلوم أن نقول  :العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فىكتابه فى قوله ( والمؤمنون
كل آمن بالله وملانكته وكتبه ورسلة  ,لاتفرق بين أحد منرسلهة وقالوا سمعنا و ألما عآدرلا
ربنا وإليك المصير ف)هذا أحسن ضبط يكن ذ كره لاملوم النافعة .

أ
لما القسم الآول »4واهلوإبمان بالله  ,فاعل أنه يشتمل على خمسة أقسام م:عرفة الذات
والصفات والافعال والاحكام والاسماء .أما معرفة الذات فهىأن يعلموجود الله وقدمه وبقاءه .
وأما معرفة الصفات فهى نوعان :
بإأحدها) ما بحب تبزءهه عنه  .وا لايم يف1 1

من اللاعضاء والاجواء ونه

عختضأ حيروجهة ؛ ويب أن يعلم أن الألفاظ الدالةاعللتىنزيه أربعة  :ايس ولموماولاءوهذه
الاربعة المذكورة  .مذ كورة فى كتاب الله تعالى لبمان التنزيه .

أما كلمةليس .فقوله( ليسكثثله ثى ).وأما كلمةل :م فقوله(ل يلد:وم يولد ؛ ولميكنله
كفواً أحد ) وأما كلمةم :ا فقوله(و ماكان ربك ذسياً) ( :ماكانللهأن يتخذ منولد)وأماكلمة
لا ؛ فقوله تعالى (لاتأخذه سنة ولا نوم) ؛ (وهو يطعم ولا يطعم) ؛ (وهو حير ولا حار عليه) ؛

عىة وثلاثين موضعاً املنقرآن (لاإله إلا الله) .
بف
وقسوله

(وأما النوعاثاف)ووه الضفات الى بحبكونه موص وفاً ها من القرآن (فآوطا) العلمبالله :
والعلم بكوائة يما خالقاً قال تعالى ( الخدللهالذى خلق السموات واللارض ) (و و

ا

رالهفىذه
آنهخ)وق
بكونهقادراًق.ال تعالى فىأول سوارلةقيامة ( يللقادرنن علىأننسوى بنا
)ئ
السورة ( أليس ذلك بقادر على أن يحىالوموثنىال
(ها ال
)علم بكونه:تعالى عالمأ  .قال تعالى ( هو
الله الذى لا إله إلا هو عالمالغب والشهادة ) (ورابعما) العلىبكونه عالما بكلالمعلومات ؛ قالتعالى

(وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو) وقوله تعالى ( الله بعلما تحمل كل أنثى(و
)خامم!) الع

قولهتعالى  :فويل للقاسية قلومم  .الآية

م

 5شكدا 1ت رداك در إعاناً عل إعآن.وازداد ذلك الإنسان كفرا عكلفىر :إذا
عرفت هذا لميبعد أيضأ أن بون ذ كرالته يوجب النور والهداية والاطمئنان فىالنفوس الطاهدرة
 2وا عن ليق افلنقؤس اليثة القبيطأنية  .إذلاعرفت هذا فتقوؤل
١
إن رأس اللأدوية التى تففيد الصحة الروحانية ورئيسها هوذكراللهتعالى ف»اذا ١تفق لبعض النفوس
إن الال  0داه عررضيا كان مر ضى تلك النفس ءراضا للا ترجق زوالة
ولا يتوقع علاجه وكانت فى نهاية.الشر والرداءة ؛ فاهذا المدنى قال تعالى (فويل للقاسية قلوءم من

ذكر الله أولئك فىضلال مبين ) وهذا كملكاامل بحةق  .ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل

 7إااكآن سبي لاصول انزو والشفاء واهدايةوزيادة .الاطمثنان  :والمقدود منه ببان أن
القرآت للماكان موصوعاً هذه الصفات  ,ثم إنه فى <ق ذلك الإنسان صار سبباً لمزيد االقسوة دل
ذلك على أن جوهر تلك النفس قد بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات  .فنقول إنه تعالى
وصف القرآن بانواع من صفات الكل .

لاالصفة الآولى»4قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل :
لمسألة الاولى) القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه  ( :الأول ) أنه
ال
1ك 2ب كوه حديا فى هده الابات وف ,اياك أخرى هنا قوله تعالى ( فلأيًا يحديت مثله )
اقول تقالى (أفيذا الحديك أنت مدهدوق) و ابادرت لاي وأأن يكونخادم ؛ قالون[ بل اديت

أقوى فى الدلالة على الحدوث من الحادث لآانه يصمح أن يقال هذا حديث وليس بعتيق » وهذا
ولس تحادث )تبت أن_,الخديث'هو الذى يكون قريت العهند بالحديت .:ومعى الحجديث

0ل

ولف هن اروف والكيات :وتاك ارون والكرات تخدث حال قلا وسباعة

فساعة  .فهذا تمقارمريرهذا الوجه .

أما ا(لوجه الثانى ) فى بان استدلال القوم أن قالوا  :إنه تعالى وصفه بأنهنزله والمعزل يكون
 21درف الغير' .وما يكون كذ

لك:فهو حدك وحادث .

وأما (الوجه الثالت) فى بيان استّدلال القوم أن قالوا  :إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن
كىن تحنس ساي الاحادرث  5أن قله رد أفضل الاخوة ,يقتضى أن يكون زد .مشاركا
»بت أنالقرآن من جنس سائراحلاآديث .
لاأولئك الاأقوام فوصفة الاخوة ويكون جمنسهم ق
اناالا اذك خادة وج رطا :أن يكون الْقَرَآانَ حادم .
أما (الوحه الرابع ذدالوك (ن فالوس 1ه عا وضهه يكونيا كنا بأو الكتاب مقتق مق
الكيتبة وهى الاجتماع  :وهذا يدل على أنه بموع جامع ومحل تصرف متصرف  .وذلك يدل على
مالروفوالا'صوات
كونه حدما ( والجوات) أن نول هل هذا الدليل علىالكلام الأؤلف ن
والا'لفاظ والعباراث  .وذلك اكلام عندنا محدث عخذلوق واللهأعل.

3

دسم

فوله تعالى  :فويل للقاسية قلوهم  .الآبة

فى تفسير شرح الصدر وفى تفسير الحداية  :ولابأس بإعادةكلام قليل هبنا ف:نقول إنه تعالى خلق

جواهر النفوس مختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مأثة إل الأطات 1١0 000

الاتصال بالروجاناتاء و بعضها نذلة كدرة خيسة ماثلة إلى الجسمانبات وفىهاذلاتفاوت أمس

حاصل فى جواهر النفوس البشرية و.الاستقراء يدل علىأن الام كذلك ؛ إذا عرفت هذا فقول

المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود ففطىرة النفس » وإذا كان ذلك
الاستعداد ااشديد حاصلا كخنرئىوجج تلك الحالة من القوة إلى الفعل بأدنى س بب.مثل الكبر يت
00
الذى يشدتمل بأدى نار أ؛ما إكذاانت النفس ببعيدة عن قول هذه الجلذيا القدسة و١

ون االآل المناسبة للالهيات فكانت
<أثرع
الروحانية ؛ كبالنت مستغرقة فطلب الجسمانيات قليلةالت
قاسية كدرة ظلءانية  .وكلما كان إيراد الدلائل اليقينية والبراهين الباهرةعلها أ كثركانت قسوتم]
وظلتها أقل  .إذا عرفت هذه القاعدة فنقول  .أماشرح الصدر فهوماذ كرناه » وأماالنورفهو

عبارة عن الداية والمعرفة  :ومالم بحص ل شرح الصدر أولا لمحصل النور ثانيا  :وإذاكان الحاصل
هو القوة النفسانية لميحصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل  :وربما صار سماع الدلائل سبباً لزيادة
و
القسوة ولشدة النفرة فهذه أيصضونلنة بحب أن نكموعاومة عند الإنسان حمىكلة [لر
علىمعانى هذه الآيات ؛ أما استدلال أصتابنا فىمسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فتققددم
هناك والله أعلم.

ل المسألةالثانية )4من محذوف البرك فى قوله ( أدن دو قانت ) والتقدير  :أفن تمرح الله
صدره للاسلام فاهتذى كن طبععلى قلبه فلم متد لقسوته  والجواب ٠تروك لآن اكلام

المذكور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلوهممن ذ كر الله ) .

.االمسألة الثالثة4قوله(فويل للقاسية قلوهم هن ذ كرالله) فيهسؤال  وهو أن ذ كرالله
سبب لحصول النور واهداية وزيادة الإطمئنانك قال ( ألا بذكرالله تعامئن القاوب )فكيف

درلص

جعله فىهذه الآية سببالحصول قسوةالقلب و.الجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر

كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميلإلىالطبائع الهيمية والاخلاق الذميمة ؛
فان سماعها إذكر الله يزيدها قسوة وكدورة:؛ وتقرير هذا الكلام بالأمثلة فإن الفاعل الواحد

تختلف أفعاله بحسب اختلاف ااقوابل كنور ااشمس يسود وجه القصار ويديض ثوبه :وحرارة
الشمس تلينااشمع وتعقدالماح ,وقدتزئ إننانا ادا بدك كلام واذل فجالي ا
فستطببه واحد ويستكرهه غيره  :وما ذاك إلامكارذناه ما+نتللاف جواهر النفوس  .ومن
اختلاف أحوال تلك النفوس  .ولما نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من -لالة من طين )
لنمآخنرا انتبى رسول اللهوكا إلىقوله تعالى
فنسا
وكان قد حضر هناك عمر.ين الخطاب وإ

ل رسولاتهكلق
قينا)
فالق
( ثمأنشأناه خلفاًآخرق)الكل واحد منهم( فتبارك الله أحسن الخ
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قوله تعالى(أفن:شرح 1صدربهرهاالامفهو  2ور قن رانة ذوتللاما00 1

٠لدارائك ىقضلال سين ؛ اللهنزل أحسن الحديت كتابا متشامما مثاق تقشعز منه جلود
ا
الذن يخشون رمم 'تلين جلودثم وقلوهم إلى ذ كر الله ذلك هدى للهجدق بها من" يساء وامِنَ

نقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم
يضال الله ذا له من هادء أَفينت
 1ونء كذت الذنم 0فأتاهم العذات امحنت

”لا ايشدزون ؛ فأذاقهم 0

أبر لكاونوا يعلدون ؛ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة ك
مثل لعلهم يتذكرون » قرآتاً عربيأغير ذى عوج اعلرم يتقون ) وفيه مسائل :
 (١المسألة الاولى > اعلمأنه تعالى لما بالغفى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع مذه البيانات لا يكبل
إلا إذا شرح الله الصدورونورالقاوب فال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى :ور من ربه)
واعم

العنااف ددرة الأنعام فى تفسير قوله (فن برد الله أن ديه شرح صدره الاسلام)

+اتثر با
ح

»

فولهتعالى  :المتر أن الله أنزل من أأسماء مفاءلك [ .لي
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الم تر األنله انزل من السماء ما ,فسلئه ينا
سه

سال

 81ا

2

-

ا

لوانه ثم ميج فتربه مصفر
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القول لدى وما أنا بظلام للعبيد) قلنا قوله ماببدل الول لدى ليس تصرحاً يحانب الوعيد بلهو
كلام عام يتناول القسمين أاعنلىوعد والوعيد ؛ فثبت أن الترجيحالذى كذرناه وحاقلله أعلم.
ابل ينابيع فى الأرض ثم يخرج بهذرعا
قولهتعالىبإألمترأن اللهأن ل مو السام ق

مختلفاً ألوانه ثم ميج فتراه مصفراً ثميجعله حطاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الالباب »)
اعلمأنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لآولى الآلباب فيها وصف
الذننا بصفة توجب اشتداد النفرة:عهاء وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن النماء ماء وهوالمطروقيل

كلماكانفىالأرض فهومنالسماء  ثمإنهتعالىينزلهإلىبعض المواضع ثم يقسمه فيسلكه

بنابيع فى الآرض :أى فيدخله وينظمه يناييع فى الآرض عيوناً و.مسالك ومجارىكالعروق فى
الأجسام  .ثممخرج به زرءاًمختلفاألوانهمنخضرة وحمرة وصفرة وبياض وغيرذلك  :أوعتافاً

أصنافه من بشرعوير وسعسم ثمبيج  .وذلك لأنه إذا تم جفافه جاذله أن ينفصلعن منابته .وإن
م تتفرق أجزاؤه افتلك الاجر أء كما هاجت لا ن تفرق شملصير  85بابسأ ) إن فى ذلك

لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه ا<لواال فىالنبات عل أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون منحطم الاعضاء والاجزاء؛

ثمتسكون عاقبته الفموإتذ.ا كانت مشاهدة هذه الآحوال فى الندات تذكره حصول مثل هذه
الأ<وال فى نفسه وفى حياته  .خينئذ تعظم نفرته فى الدنيا وطيباتها  .والحاصل أنه تعالىفى الاآيات
امةيذك
قروى
متقد
الم

الرغبة فىالاخرة ؛ وذ كرفىهذه الآيةمايةوى النفرة عنالدنيا؛ فشرح

صفات القيامة يقوى الرغبةفىطاءة الله» وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدنيا .وإنما
قدم الترغيبفىالآخرة على التنفير عن الدنيا ل.آن الترغيب فى الآخرة مقصود بالذات ء والتنفير
عن الدنيا مقصود بالعرض ؛والمقصود بالذات مقدم علىالمقصود بالعرض .ف؛هذا يمامالكلام قْ
سير الآبة ؛ بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن اللالفاظ ؛ قال الواحدى  :والينابيع جمع شبوع وهو

يفعول من نبع يفبعيقالنبعالماءينبعويفبعو ينبعثلاث لغات ذكرها الكسانى والفراء؛ وقوله

(ابيع ) نسب تحذف الخافض لآن التقدير فسلكه فىينابيعثميبيجأى مخضر :والخطام مابجف
ين
وردفتت وميا

هه

لي

النيت .
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!1يف ف الشرط وأعافواق الجرا .تنبا على للبالقة النامة في
-

د

.ذلك لا”نه تعالى
المسألة الثانية  4احتي الا"صداب بهذه الآية فى مسألة الهدى والضلال و
)إذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيمان والطاعة ؛
قال ( أفن حق عهلكيامة العذاب ف
وإلا زم انقلاب خير الله الصدق كذبا  .وانقلاب علءه جهلا وهو محال ( والوجه ااثاى) فى

الاستدلال بالآآية أنه تعالى حكم بأن ح<قيةكلمةالعذاب توجب الإستنكار التام من صدور الإيمان
والطاعة عنه  :ولو كان ذلك مكنا ولى تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه لمببق لهذا الاستنكار
والاستيعاد معنى .

المسألة الثالثة  4احتج القاضى بهذه الآية على أن النى يلق لايشفع لاهل الكبائر .قال
لابه حق عايهم العذاب فتلك الشفاعة تكون جارية مجرى إنقاذهم من النار  .وأن الله تعالى حكم

عليهم بالإنكار والإستبعاد  .فيقال له لا نسم أن أهل الكبائر قد حق علهم العذاب وكيف بحق
العذاب علهم مع أن الله تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)
وم قوله( إن الله يذفرالذنوب جميماً) واللهأعل .م
لاالتوع الثانى »4من الاشياء التى وعدها الله هؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى (لكن
الذين اتقوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذ كر فى وصف الكفار
(لحهم من فوقهم ظلل من النارومن نحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قاذا لآنالمزل إذا بى
على ذل | د عند كان الفوقاق ضف بناء من التحتانى فةوله ( مبنية )اانه إن مان يدوق

ف إكرة والشئذة ماو اللنول الاسفل :والحاضل أت النذل الفواقاق والتحتاق حضل
فىكل واحد منهما فضيلة ومنقصة  .أما الفوقاتى ففضيلته الاو والازتفاع ونقصانه الرخاوة
 0نا التحتاق فالضلامنةاء أما متازل الجنة قانها متكون مستجمنعة لكل الفضائل واه
عالية تمفعة وتكون فى غابة القوة والشدة  .وقال حكمء الإسلام هذه الغرف المذية بعضها فوق

البعض  .هثاله من الآ<وال النفانية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مبنياًعلى البععض والنتاتج
الآخرة التى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تكونف

غابة القوزة ل بتكت .ىبالود

والشدةكالعلوم الاصلية البدمية .
)ذلك معلوم  ,ثم خت ,الكلام فقال ( وعد الله لابخلف الله
ثمقبالج(رى من حتها الانمار و
الميعاد ) فقوله ( وعد الله) مصدرمؤ كلدآن قوله( لهم غرف )فى معنى وعدم الله ذلك وى

الآبة دقيقة شريفة » وهى أنه تعالى كفثىير من آدات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأنه لامخاف
وعده .ول يناكرفى آبات الوعيد البتة مثل هذا التأكيد والتقوية » وذلك يدل علىأن جانب الوعد
أرجح من جانبالوعيد خلاف مايقوله المعتزلة »فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما,دل

من

بم
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ما سمعويترك ماسواه .

واعل أنه تعالى حك على الذن يستمعون القول فيتبءون أحسنه بأن قال (أولئك الذين هدام

الله وأولئك هم أولوااللبااب) وفى ذلك دقيقة يجيبة ؛ وهىأن حصول المداية فى العقل والروح
أمر حادث  .ولا بد له من فاءل وقابل  .أما الفاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله ( أولءكَ
)إن الإنسان
أهو(لئك ثمأولوا الاألباب ف
الذين هدام الله ) وأما القابل فإليه الإشارة بقوول
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع <صول هذه المعارف ال+قية فى قلبه  .وإتما قلنا إن الفاعل لهذه

الحداية هو الله  :وذلك لان جوهر النفسمع ما فها من نور العقل قابل للاعتقاد الحق والاعتقاد
.ى كان الااهر
الباطل و:إذا كان الثىء قابلا للضدن كانت نسبة ذلك القابل إلمهما على السوية ومت

كذلك اءتنعكون ذلك القابل سببآ لرجحان أحد الطرفين  :ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا
للحركة والسكون على السوية  .امتنع أن تصير ذات الجسم سبباًلرجحان أحد الطرفين عاللىآخره
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعمّل بوجب هذا الرج<ان  :بل نقول إنه يريد ت#صيل أحد

الطرفين  ,فتصير تلك الإرادة سباًلذلك الرجحان ؛ فنقول هذا باطل ؛ لان ذات النفس  6أنما
قابلة لهذه الإرادة  .فكذإك ذات العقل قابلة لإرادة مضادة لتلاك الإرادة ؛ فيمتنع كون جوهر

النفس سباً لتلك الإرادة ف.ثبت أن حصول المداية لابدلما من فاعل ومن قابل ( أما الفاعل )

فيمتنع أن يكون هو النفس  .بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو جوهر النفس .فلهذا
السبب قال (أولئك الذين هدام الله وأولئك ثمأولوا اللبااب)ثم قال ( أفن-قعليهكليةالعذاب
أفأنث تقد منفى الثآن)لاف مبائل :

 ١المسألة الاأولى ) فى لمظ الآية سؤال وهو أنه يقال إنه ق(األفنحق عليهكلمةالعذاب)

ولا يصحفىالكلام العربى أن يدخل حرف الاستفبام علىالإسم وعلى الخبر معاً  .فلا يقال أزيد
أتقتله ٠ بل ههنا ثىء آخر  .وهو أنهمادخل حرف الاستفهامعل الشرط وعلٍالجزاء  .فكذلك
دخل حرف الفاء علهما معأ وهو قوله (أفن حق)» (أفأنت تنقذ) ولاأجل هذا السؤال اختاف
النلدويون وذكروا فيه وجوها (الاأول) قال الكساتى:الآية جملتان والتقدير أففن حق عليه كلمة
العذاب  ,أفأنت تحميه  .أفأنت تنقذ من فىالنار ( الثانى) قال صاحب الكشاف  :أصل الكلام
أن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه  .وهى جملة شرطية دخل علماهمزة الإنكار والفاء فاء
الجزا . .ثمدخلت الفاء التى فى أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أأنت مالك
أمرهم ؛ فن حق عليهكلمة العذاب أفأنت تنقذه :والهمزة الثانية هى ا'لوالى كررت لتوكيد معنى
الإنكار والاستبعاد ؛ ووضع من فالنار موضع الضمير .والآية علىهذاجملة واحدة ( الثالك )

لا ببعد أن يقال إن حرف

الاستفهام إنما ورد ههنا لإفادة معنى الإنكار  :ولماكان استتكاره هذا

1
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م

على هذا الرف؛ ومْهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتذيوا وأنابو! لاهلمبشرى وكان ذلك
درجة عالية لايصل إليها إلا الأولون ؛ وقصر السعادة علوم يقتضى المرمان للا كثرين ؛ وذلك

لا يليق بالرحمة التامة » لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن فى كل باب كان فى
زمرة السعداء  .واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد :
 ١الفائدة الاولى  4وجوب النظر والاستدلال  .وذلك لانه تهالى بين أن الداية والفلاح
مر تيطان بماإذا سمع اد دكات انلا كتررة انان كتار نينا ما هوا احلاسن الاحوتب :ومن
ا
.آن  0ا
المعلوم أن تمييز الأحسن الاصوب عما سواه لااحصل بالسماع ل
بين الكل .لآن قوله (الذ ,لفون  +القَوك)بدك علىأن |سماع قدر مشترك فيه لت أن -ييز
نلمؤجب لاستحفاق
الاحسنعم اإكواة لا تاق دالسماع راع  0حجةالعقل » وهذا لعل أا

المدح والثناء متابعةحجة العقّل و بناء الآمر على النظر والاستدلال.

لإالفائدة الثانية  4أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والآديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة
اليه عل ححنه عل شييل التحصيل  :وذاك:أمر“لا مكن #صيله إلا بالخوض"ى كل وأحد من
وريرها والشسهات وتزنيفها تعرض
ابحلثدعلنائل تق
الشائل غل التفصيل (والثاق )أنا قبل ال
.ا-ك أول العقل بأأنفهضل وأكل كان أولى بالقبول .
فولكنالم
تلك المذاهب وأضدادها علىعمّ
مثالة أن صريالعقل شثاهد بأن الإقرار بأن إلاهلعامحىعالم قادر حا يم حكيم رحيم أو 1ن ]كارا

ان ذلك المذهب أولى و»الإقرار بأناللهتعالى بلحارى فى ملك ان ما كان
ك؛
ذفلك
 1ان فتيتته أول من القول بأن أكثراها مجرئ فسقلطان الله عل“ خلاف إرادته » وأنِضًاً
1ك الله فرق د حي منزه عن التراكب والاعضاء اويل من القتول بكونة متبعضاً مو لقا ؛
وأيضاً 0ل باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من الول باحتياجه المهما  .وأيضاً القول بأن الله
رحم كر قد يعفو عانلعقابأولى من القول ,أنهلايعفو عنه البتة ؛ وكلهاذلهابواب تدخل
نحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتيءون م

) فهذا مياتعلق با*+تيار الاحسن  3وات

الاعتقادات .

ا ستل بأبوات التكاليفت فهو عل قسمين منها"ما يكون من أبوات الخبادات ..ومتها
ما يكون مأنباب المعاملات ؛ فأما العبادات فثل قولنا الصلاة التى يذكر فى تحرعبا الله أكبز
ككرك الثة قبا مقارية السكير  :و يقرا فباسورة القاحة  .ويا فها بالطمأنينة فى المواققت
للبعةاء ويقرا فيها التشهد ؛ ويخرج منها بقولهالسلام عليكم أذاد شك آنا احلدن,مق الصل ا ولالى
داعفها شئءامن هذه الااحوال» وتوجب عل العاقل أن'يتار .هذه الصلاة ؛ وأن يترك
.أماالمعامللات فكذاك مثل أنه تعالى شرع
 1ءا وكناك القول فىجميع أبواابلعبادات و
القصاص والدية والعفو ؛ ولكنه ندب ّ العفو فقال(وأن تعفوا أقرب للتقوى)وعن اعبنباس

.
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ل تاخافوا) يعنىلاتخافوافياتستقبلونه منأحوالالقيامة ولاتحزنوا بسببمافاتكممنخيرات
الدنيا  .ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرهم تحصول الخيرات والسعادات فقال

و(أبشروا بالجنة و)قال أيضفىآيةأخرى ي(وم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين
ها ماتشتهيه
ف(
قرا)ل أيوضاً
ونما
أبدهم وباماعم بشراك اليوم جنات تحرى من :تمتها الأ
(لث )أن المبشرمنهو ؟فنقول يحتمل أن يكون
اونلث)ا
ولد
فعيينها خا
وأنأفسثوتتلذمالا
ال
م اململانكة  :إماعندالموتفقوله ( الذينتتوفامم الملائكة طيبين يةولون سلام علي )وإمابعد

دخول الجنة فقوله ( الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علصيكيبما
رم فنعم عقى

)حتمل أن يكون هو الله سبحانه ياقال (تحيتهم يوم يلقونه سلام) .
الدار وي
شرى )فيهأنواعمنالتأكيدات ( أحدها ) أينفهيد الحصر فقوله
بهم
ل(ل
اله
واعم أن قو

(لهم البشرى ) أى هم لا لغيرهم  :وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعالى ( وثانها )أن الآلف واللام فى لفظ البشرى مفيد للباهية فيفيد

أن هذه الماهية بّمامها لحؤلاء  .ولممببنقها نصيب لوغيثرهامل(ثها ) أن لافرق بين الإخبار وبين
البشارة والبشارة هو الخبر الآول حصول الخيرات  .إذا عرفت هذا فتقول كل ماسمعوه فىالدنيا

من أنواع الثواب والخير إذا معوه عند الموت أو ف القبر فذاك لايكون إلا إخباراً .فثبت أن

هذه البشارة لاتتحقق إلا إذا حصل الإخبار حصول أنواع أخرمن السعادات فوقماعرفوها
يا نسأل اتلعلاهلىالفوز بها  :قالتعالى(فلاتعلمنفسماأخى لهممن قرةأعين)
امعلوهدانفى
وس

( ورابعها ) أن الخبربقوله(لهمالبشرى )هواللهتعالىوهو أعظم الءظاء وأ كل الموجودات
والشرط المعتير فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال
بالكلبة على الله والسلطان العظم إذذاكر شرطاً عظي|  .ثمقاللمن أنى بذلك الشرط العظيم
 5فبذه البشارة الصادرة من الساطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظبم :دل على

بوشقعاترة بهقبدلغ فى الكال والرفعة إلى حيث لايصل إلىشرحها العقول
أاناللذى
والافكار  :فثبت أن قوله(لهمالبشرى ) يدل على نباية الكال والسعادة من هذه الوجوه
واللهأعل .

و(اعل أنه تعالى لم
)ا قال (لاهلمبشرى ) وكان هذا كامجمل أردفه بكلام يحرى مجرى
اتتفسير والشرح لهفقالتعالى( فبشر عبادالذينيستمعون القولفيتبعون أحسنه ) وأرادبعباده
رلعل
الذينيستمعون القول فيتعون أحننه :الذ.ن اجتنوا وأنابوا لاغيرثم وهذا يد
أىأن
س
السعادات ومىكز الخيرات ومعدن الكرامات هو الاعراض عن غير الله تعالى  .والاقبال

بالكلية طعا
2لعة اولالهل.مقصود منهذااللفظ التنبيهعلىأن الذين
7اجتنبواالطاغرت وأنابوا :ثم
5
1
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بذهم

بلمفضية إلى المسدبات .فى هذا العالمء قلنا ليسالمراد مر إعراض
أنه بالجس يشاهد الأساار

للك عتيا أن بشضى علمابالعدم فان ذلك دخول فاىلسفسطة وهو باطل ؛ بل المراد أن يعرف
الس للك براحن وأن كل ماسواه فإهابمكن الوجود الذانه:وكل مكاان
 ٠الال ناه لاروك إلا يكوين الواجب وإيحاده .ثم بإبه سبحانه.وته الى جحل تكو ينه
للأأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهى عام ال.موات والروحانيات ؛ ومنها ما يكون
بواسطة وهو عال العناصر والعالم الأسفل  ,فإذا عرفت الآشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل
ل الله ويائته ,و أنه لز مدان إلا هو ولا مؤثر  0و٠حيذئذ ينقطع نظره عن هذه الممك.نات.
مشغو  003الأولوالموجد الآول»إبه إن كان قودضع الاسبابالروحانة
والجسمانية كرك تادى إلى 'هذ ااطاوت.فهنا ,اأمقء 0

وإن كان قد وضع تحيث لا يفضى

وذا الطريق يتقطع نظره عن الكل ولا ببق فى قليه التفات
إلى <صول هذا  0لمحصل »به

المثىء إلا إلى المو جود الاول ؛ وقد اتفق أن ىكنت أنصم بعض الصيان فى حفظ العرض والمال
.قلت هذه
فعارضنى وقال لاجوز الاعتماد علىالجد والجهد بل ب الاعتماد عقلضىاء الله وقدره ف

اكه دن تنا و لتكنك هاعرفت معناها ..وذلك لانه لاشممة أن الكل من الله تعالى إلاأنه سبحانه
ور الاشياء على قسمين منها ما جعل حدوته و<صوله 1 8ساب معلومة ومنها ماحدثه من غير

واسطة هذه الاسباب .

١أما القسم الأول » فبو حوادث هذا العالم الأسفل

ل( وأما القسمالثانى » فهو حوادث هذا العالم الاعلى؛ وإذا يت هذا فنقول من طلب
أحوادث هذا  7الاسدز لمن الاساك الى عا الله تال كان هذا العحك 0لله فى
حكدته الفا ف تىدبيره  .ذإن الله تعالى حم بحدوث هذه الاشياء بناء على تلك الاسياب المعينة
 0عن
ءهذا هو الكلام فى  0الاء
 05تريد تحصيلها لا من تلك الاسباب ف
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى ( والذين اجتنيوا الطاغوت) إشارةإلى 0
.م إنه تعالى
عن غير الله وقولهتعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارةإلى الإفيال بالكليةعلى  0الله ث

عرلاءاأشياء ((أحدها) قوله تمالى ( لحمالبشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعلقيحبات
عتحنصد القرب من اموت وعند الوضع فى
؟نةول إنم!
أ(حدها ) أن هذه البشارة متى تحصل ف
قدورف
وعن
لر و
اقب
ال

وند
رق فق السعير ع
وند فارنلصير فرق ق ,انه وفر
قى عَرطَةَ العامة ع

مونون الجنة “كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بذوع من اير والروح
ما يدخل ال

؟نقول إن هذه البششارة تحصل بزوال
والراحة والربحان (ثاونها) أن هذه البشارة فماذا تحصل ف
المكروهات وبخصول المرادات ؛ أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا تحزنوا)
درف[ عاكون من الستفيل والدرن :إما مكون يسبت الأاخوال الماضنة تقوله (.أن

قوله تعالى  :وأنابوا إلى الله 65 .

4ك

قر صد ه ل عل

نكم

ورا آلأناب 12

وس
5

كةالدادا
أن حق عليه
والمهة

اتم

ره

|
ا

ترا لاه

000
عه

قم

ىالثار' »41:لكن الذي أتقوا رهم م غرف من توكهاغرفمله
 03الممعاد «#86.
رق من كتالدطار,ور للهاعلو
--

0

83

ره

غر ف مبنيةتحرى من
مهم
لقوهار.
حق عليهكلمةالعذاب أفأنت تنقذ من فى النار » لكن الذين ات
تحتها الانهار وعد الله لاخلف الله الميعاد . 4

اعم أن الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والآاوثان ذكر وعد من اجتنب عبادتما

واحترز عن الشرك ؛ ليكون الوعد مقرونا بالوعيد أفبدياًحصل كال الترغيب والترهيب؛ وفيه
:

ٍ١إالمسألة الاأولى  4قال صاحب الكشاف  :الطاغوت فءعلوت من الطفيان كالملكوت
والرحوت إلا أن فيها قلا بتقدم اللام على العين  وفى هذا اللفظ أنواع من المبالغة ( أحدها)
النسمية بالمصدر كا"ن عين ذلك الثىء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المبالغة فإن الرحموت الرحمة
ين ومثل هإذناما
على
لع
الام
الواسعة والملكوت الملك المبسوط ( وثالثها) ماذكرنا من تقديم ال

يصار إليه عند الممااغة .
 ١المسألة الثانية  4اختلفوا فى أالنمراد من الطاغوت ههنا الشيطان أمالآوثان » فقيل إنه
الشيطان فان قيل إنهم ماعبدوا الشيطان وإتما عبدوا الصنم ؛ قلنا الداعى إلىعبادة الصنم لماكان

»قيل المراد بالطاغوت الصنم وسميت
هو الشيطانكان الإفدام على عبادة الصنم عبادة للشيطان و
طواغيث على سبيل الجاز لا"نهلافعل لها  .وااطغاة همالذين يعبدونما إلا أنه لما حصل الطغيان

عند مشاهدتها والقرب منها ؛ وصفت ببذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب على السبب >سب الظاهر»
صل
وقيل كل مايعيد ويطاع من دون الله فبو طاغوت ؛ ويقال فىالتواريح إن ا'لا

فى عبادة

دبةوا افلىإله أنه نورعظي  :وفىالملا0كة أنهاأنوارمختلفةفى
تاقمشي
عانو
اومك
الاصنام ؛ أن الق
الصغْر والكبر  ,فوضعوا تماثيل وصوراً عل وفق تلك الخيالات فكانوا يعبدون .تاللكقاثيل

علىاعتقاد أنهميعبدونالله والملائكة » وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت)
أى أعرضوا عبنوديةكل ماسوى الله  .قوله توغاألىنا(بوا إلى الله ) أى رجعوا بالكلية إلى
يبك بكلّقليك ؛
لىأج
[وس
رناة » أن الله تعالىقال لموسى  :يام
وسم
لاتنام
اسفر
الله  .ورأنت ف ال
ومنمحاصل الإجابة
تإ
وأقول مادام ببق فى القاب التفات إلى غير الله فبو ما أجاب إِلهه بككل قلبه :
بكل القلب إذا أعرض القاب عن كل ما.وى اللهمنباب الطاعات فكيف يعرض عنبها «سع

ذوله تعالى  :والذين أجتنبوا االطاغوت  .الاية

5

لو

الارتأ 012 0:واإلالللهل لمبشرى فشر
-

2

عاد 8
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دمس
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ا
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صتبا
آح سا

0

-ه

إحاطة الذارمهم من جميعالجواف  3ع

فى اللا<وال

اشوا راكدسات اونطرصن وسائرالألخلاق الذميمة بالإنسان فا»ن قبل اال

ا

ماعلى الانسان فكيف تعمبى ماته

بالظان؟و الجوأن من

و<<+وه (الآول) أيك من

نان إطلاق أسم

 _00الاح اكقراه ) وجزاء شن سيئةة مثلبا ) ؛ ١اا:كان ) أ لق يكو 4

0

الله

دان احنحته لان النار دركات  6أن الجنة0

5 55

(:والثالت ) أن الظلة التحتانة إذا

كانت  0 0الفوقانية قّ الرارة والإحراق والابذاء  2أطلق ١ 5أ<دهها على الآخر لاجل
الماثلةوالمشامة  5قال الحسن ُ دين طيقتين من لان دروك

مافوقهم

0

مك نهم 43ونظير

هاذلهآية قوله تعالى ي(وم يِعشامم العذاب من فوقهم ومن نحت أرجلهم ) وقوله تعالى ( لهممن
جهنم مهاد ؛ ومن فوقهم غواش ) .

(لك خوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب
ثم قال تعالى ذ
شرك ( ذلك)) مبتدا وقوله ( وف الله به عياده ) خبر  .وى قوله (نخوف الله به عباده) قولان
) الاوك ( التقدير ذلك العذاب لحن

لالكفار هو الذنى نخوف

ألله  4عياده أئ الو مئين  8آنا ذا

أن لفط السبادى القرَآن نض بأهل الاعان ما كان ويفا لللؤمنين لأجل أنهمإذا سمعوا
أن ل

1

لكر

ماتقدم خافوا فاخاصوا قَّالتوحيد والطاعة ) الوجه التاق ( أن هذا

الكلام قُْ

فكيت بليق بيك أن يعد تهولاء المسا كين إلى هذا الحدالعظيم ررحي عنه نانال و2

مئة تخويف الكفار والضلال عن الكفر و الضلال ء فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخو يف
والتخويف

لايكمل الانتفاع  4إلا بأدخال ذلك اذى :

العذاب ف الوجود تحصيلا

لذلك المطالوب

الذى

قَّالوجود وجب

إدخال ذلك

هو التكليف  2والوجه الول

عندى

النوع من

قر

5

والدامل عليه  1قال بعده ( ؛با عياد فاون ) وقوله ( باعاد ) الاظهر مه أن اللرراة منة نماووا
 0لهدل القصوة من 7

عذاب

اككماار للمؤمئين تخويف

الو مزين

8
فياأ.

الموؤمو نَ بالغوا

قوله تعالى ل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لحم البشرى فبشر عباد :
الذن إستمءون الهو لشيتبءون ريه أولك الذين هدام ألله وأو لبك مُأولوا الآائاب

ر-
ثع
غعم
«

مع

5

فوله تعالى  :فاعبدوا ما شِئُّممن ذوث .ه الآية

تال" وأهلا ويثما فق الجنةء فان أطاعأعطى ذلك  :وإذكان من أهلالنار حرمذلك تلأسرنفسه

وأهله و«بزله وورثه غيره من المسلين ؛ والخاسر المغبون  :ولما شرحالله سرامم وصف ذلك
الخسران بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ك)ان السكرير لاجلالأكيد ( الثانى)
أنه تعالى ذ كرفىأول هذه الكلمة حرف ألا وهو للتنبيه وذ كرالتنبيه هفذىا الموضع بدلعلى
نثك)لة
التعظمكانهقل إنه بلغ افلىعظمة إلى حيث لتاصل عقولم إليها فتنبهوا لها( الأثال

( هو ) فى قوله ( هو الخسران المبين ت)فيد الحصركا نهقبلكل خسسران فإنه يصير فى مقابلته كلا
خسران (الرابع) وصفهبكونه (مبيناً) يدل اعللتهويل » وأقول قد بينا أنلفظ الآبة يدل عىكبونه

»قول نفتقر إلى بيان أمرك إل
(خسرااً مبينا)فلثبينبحسب المباحث المقلية كونهخسراناً مينآ وأ
أنيكو نخسرانآثمكو نهمبيناً(أماالاول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأاعلطىعقل » وأعط
المكنةوكل ذلك رأسالمال ؛ أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكتسب فماالحياة الطببة فىالآخرة .
وأما العّل فإنه عبارة اعلنعلوم البدهية وهذه العلوم هى رأ سالمال والنظر  :والفك رلامعنى

له إلا ترتيب علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبية  .فتلك العلوم البديهية المسماة
بالعقل رأس المال وتركيبها على الوجوه الخصوصة يشبه تصرف التاجرّ فى رأس المال وتركيبها
عاللىوجوه بالبيسع والشراء .وجصول العلم بالنتيجة يشبه حصول الري  .وأيضاًحصول

القدرة علىالاعمال يشبه رأس المال ..واستعهال تاللكقوة فتىمخصيل أعمال البر والخير
ليرشيبهح ٠ إذا ثبت هذا
البر
مىن المال؛ وحصول أعبال الخير وا
أر ف
رتاج
شه تضرف ال
فنقول  :إن مر أعطاه الله الحياة ووالاعقللمقكن ء ثمإنهلميستفد منها لماعرفة الحق

ولاعمل الخير البتة كان جروماً عن الربح بالكلية  .وإذا مات فةد ضاع رأس المال بالكلية
(أا الثناق) وهو بان كون ذلك اسان
فخكاسنرذلاكناً» فبذا بيان كوّنه خشرانا :و
مبيناًفبوأنمنليربح الزيادة ولكنه معذلكسلٍمنالآفات والمضار  .فهذام ليمحصللهمزيد
نفعل بمحصللهأيضاًمزيدضرر ء أمادؤلا.الكفار فقداستعملوا عقوهم الى هىرأس مالم
ىْ استخراج وجوه الششبهات وتقوية الجهالات والضلالات  .واستعملوا قواثم وقدرثم فى أفعال

ا) أنهم أتعبوا أبدانهم
وءةه(
الشر والباطل والفساد  .فهمقذجمعوا بين أمورفىغاية الأردا
وعةولهم طلباًفى تلكالعقائد الباطلة والأاعمال الفاسدة (وثانيها) أنهمعندالموت يضيع عنهمرأس
المال من غير فائدة (وثالئها) أن تلك المتاءب الشديدة اكلاىنت موجودة ف الدنيا فنصرة تلك
الضلالات تصير انالا للعقوبة الشديدة والبلاء العظمبعد الموت ؛ وعند الوقوف على هذه المعانى

بظمر أنه لايعقل خسران أقوى من خسرانهم ؛ ولاحرمان أعظممن حرمانهم ؛ ونعوذ بالله منه .
ولما شرح الله تعالى أحوال جرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم ٠ بين أنهملميقتصروا
على الحرمان والخسران ؛ بل ضهموا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد ..فقال ( فىمن

ن
لعذ

ٍ
- 3

قوله تحال ! تأعدوا ما:م م ن ذواله  .الآنة
عن

أل الظاهرم2
الإسلام قَّحير جبريل عليه الس الام بالاعما

وهو

نا
اراد

وله

قَْم 02

الآنة

(وأمرت لآن أ كون أول المسلمين) وليس لقائل أن يقول ما الفائدة فى تسكريرلفظ (أمرت) للانا
ذر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانياً فى عمل الجوارح ولا رن هذا يكريرا
تقول ك
رادرت لان( كرن أول المسلين) التنية عل كونه رسو لا.من
 ١الفائدة اثالثة »4
الك راحب الطاعة, .لان أول المسلبين فشرائع لله لا مكن أنبكوان إرلدااول الله لان

أول من يدرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ  :ولما بينالله تعالى أمره بالإخلاص

لت إل ال الخشرعة .ركان الام تمل الوجوت .تومل الندبببين أن ذلك لامر
للوجوب تقال (قل إنى أخاف إن عصيث ربىعذاب يومعظيم و)فيه فوائد :
 ١الفائدة الآولى »)أن الله أ عدا صل الله عليه وس أن بحرى هذا الكلام على نفسه: 
والمقصود منه الممالغة قَّزجرالغير عن المعاصى له معحلالة قدره وشرف ذوته إذاوجت0 

ناتنا حدرا عن العاصي ففيرَه يذلك أولى.:
لاالفائدة الثانية »4دلت الاية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف
من العقاب » وهذا يطابق قو لنا إن الله تعالى قد يعفو عن المذنب والكبيرة؛ في-كون اللازم عند

أ

7ك اللضية هو اوفك من.العقات لانفين  +صول العقاب :
ل الفائدة الثالثة ) دلت هذه الآية على أن ظاهر الأمس للوجوب ؛ءوذلك لأنه قال فى أول
)م قال بعده ( قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم )
الآنة ( إفى أمرت أن أعبد الله ث
فيسكون مءى هذا العصيان ترك الاس الذى تقدم ذكره ؛.وذلك يقتضى أن يكون تارك الام
عادياً ؛ والعاصى يترتب عليه الخوف هن العقاب  .ولامعنى للوجوب إلا ذلك .
 ١النوع الثالث » من الآشياء التى أم الله رسوله أن يذكرها قوله ( قل الله أعبد مخلصاً له
دبنى ) فان قيل ما معنى التسكرير فى قوله ( قل إأنىمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وقوله ( قل
الله أعبد مخلصاً له دينى) ؟ :قانا هذا ليس بتسكرير لآن الآول إخباربأنهمأمورمن جهة الله بالإتيان
السادة ؛ والثانىإخبار بأنة أ بأنلايعيد أخدآ غير الله » وذلك لان قوله ( أمزّت أن أعبد الله )
لايفيد الحصر وقوله تعالى ( قل الله أعبذ )يفيد الحصر يعنى الله أعبد ولاأعد أحداً سواه
الدلل عله أنهلما قال بعد ( قل الله أع.د( قال بعده (فاعيدوا ما م من دونه )اا كيل

فىأن قوله(فاعبدوا ماشتم من دونه )00
 5درت

لاد من الراجرا كانه  0لما باللبغيان

رعاية التواحيد :إلالعاية القصورى افبعد ذلك أنتمأعرفبأنقسك  .م بين تدسالى يال

ا
الزجر بقوله 0قل إن الخاسرين الذء:

أتفسهم ) لوقوعها ق هلاك لا  0هلاك أعظم

.إِن
 5لسرا آمل أعالامم إنكانولاينأعل التان معد سروم © حسرو] انهم و
.قد ذهيوا عنهم ذها ,بأ لارجوع بعده اليتةَ و.قال ابنعباس :إن لكل رجل
ادن أهل الجنة ف
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قوله تعالى  :إتىأمرت أن أعبدااللها.آية

بأنه بذير حساب ء ولو ليعطوا إلا الاجر المستحق  ,والا“جر غير التفضل ( الثانى ) أن الثواب
له صفات ثلاثة (أحدها) أنها تكون دائمة الاجر لهم  :وقوله (بغير حساب) معناه بغير نهاية»
لاأنكل شى .دخل تت الحساب فهو متناه  فا لا نهاية لدكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها )أنها
تسكون منافع كاملة فى أنفسما ٠ وعّل المطيع ماكان يصل إكلىنه ذلك الثواب ؛ قال يلع « إن
فى الجنة مالا عين رأت ولا أذن معت ولاخطر علىقلببشر » وكلميشااهدونه من أنواع
الثواب وجدوه أزيد ما تصوروه وتوقعوه  .ومالا يتوقعة الإنسسان» فد يقال ['11000

حسابه ؛ فقوله ( بغر حساب ) ول على هذا المعنى (والوجه ااثالث) ف التأويل أن ثواب أهل
البلاء لا يقدر بالميزان والمكيال؛ روى صاحب الكشاف عن النى يلم أنهقال « ينصب الله

الموازين يوم القيامة  فت بأهل الصلاة فيوفون أجورمم بالموازين ؛ و يو بأهل الصدقة
ووق بأهل البلاء فلاينصب هم ميزان ولاينشر لهمديوان ؛ويصب
فيوفون أجورثمبالموازين » ي
عاليلهماجر صباً » قال الله تعالى (إتما يوفى الصابرون أجرثم بغير حساب) حتى يتمنى أهل العافية
افلىدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض ل بهأهل البلاء من الفضل .

لاالنوع الثانى  4من البيانات أم الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إنى أمرت أن أعبد
انر قريش قالوا لانىعَظلٍمابحملكعلىهذا الدين الذى
كتلف:إ
الله مخاصاً ل اهلدين)قالمقا
أتيتنابه؟ ألاتنظر إلىملة أبيك وجدك وسادات قومك يعندوان اللات والءزى ! فأنزلالله؛ قل

اص
ا)
احدلهما
ياحمد إنى أمرتأن أعبد اللهمخلصاً.لهالدبن و»أقول إانلتكليف نوعان (أ
بالاحتراز عما لا ينبغى (والثاتى ) الاامر بتحصيل ما ينبغى  :والرتبة الآولى مقدمة على المرتبة
الثانية بحسب الرتية الواجبة اللازمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى قدم الام بإزالة مالاينغى

فقال ( انوا ربم) لآن التقوى هى الإ<تراز عمالاينبغى ثمكذر عقيبه الأامى بتحصيل ميذابغى

(:ما ) الام
حديدنه
أ قب
فقال إ(نى أهرت أن أعبد الله مخاصاً لهالدين ) وهذا يشتمل عل

بعبادة الله ( الثانى )كون تلاك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلى وشوائب الشرك الخ »
وإنما خص الله تعالى الرسؤل بهذا الم لذبه عل أن غيره بذلك أ-ق فكهاولترغيب للغير»

وقوله تعالى ( وأمرت للآن أحكون أول المسلمين ) لاشيهة فى أن المراد إنى أول متنمسك
بالعبادات التى أرسلت بها  :وفى هذه الآية فائدتان :

 ١الفائدة الآولى »كانه يقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وثم

لايفعلون ذلك ٠ بل كل ماأمرتكمبهفأناأول الناس.شروعاً فيهوأ كثرهممداومة عليه .
الفائدة الثانية  4أنه قال ( إفى أمرتأن أعبد الله ) والعبادة لما ركنان عمل القلب عومل
الجؤارح :عملالقلبأرقن من عامللجوارح ف
؛قدم ذكر الجز .الأشرف وهوقوله ( مخلصاً له

له الدين ث
)م كذر عقيبه الآدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام ؛ فإن النى صلىالله عليه وسلم

ونان  :لذن اأحستوا فى هذه الذنا حسنة  .الآية

)ا

ع

_ظمف١ظعة .وإنما يلبق بحو ال الأخرق .فإنها شرتيفة» وآمنة زم

الانقضاء والانقرا ض(والثا )أن ثواب المحسن بالتو حيد والاعمال الصالهة إنما حصل فى الآخرة

قال تعالى ا(ليوم تحرئ كل نفس بما كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والآمن والكقاية
حاصلة لاسكفار ؛ وأيضاً خصوطا للكافر أكثر وأثم من حصوخا للاؤمن .كا قال يله « الدنيا
سجن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج

عَلها يظهر ون ) ( .الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد االحصر ء بمعى أنه
.ما لو حملنا هذه الجسة على
مناحلصال إلا للذين أحستوا :.وهذا باطل أ
د إن لحدنة هته الد
حسنة الآخرة ضح هذا الحصر  .فكان له على حسنة الآخرة أول :ى ثمقال الله تعالى ( وأرض
أللّه واسعة )وفيه قولان ( الآول) المراد أنه لا عذر البتة للبقصرين فى الإحسان » حتى إنهم إن

اعتلوا بأوطانهم وبلادهم ؛ وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفرة على الإحسان وصرف الحم إليه :
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة  .فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فها على
الاشتغال بالطاعات والعبادات » واقتدوا بالانساء والصالحين فى مباجرتمم إلى غير بلادثم ؛

ليزدادوا إحساناً إلى إ<سانهم » وطاعة إلى طاعتهم ؛ والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مكة
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن ؛ ونظيره قوله تعالى (قالوا فيمكنم ؛ و 1اكنا مستضعمين

فى الأارض» قالوا ألمتك نأرض الله واسعة فتهاجروا فيها) و(القول الثاى) قال أبومسل  :لايمتنع
لكوت الراد من الارضل أرضن الجنة ؛ وذلك لأانه تعالى أص انلومنين بالتقوى وهى حشية ألله»

ثم بين أن من اتق فله فى الآخرة الحسنة » وهى الخلود فى الجنة  ثمبين أن أرض الله أ»ى جنته
واسعة » لقوله تعالى ( تقبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تءالى(وجنة عرضبا السهوات والأارض
أعدت للمتقين ) والقول الآول عندى أولى ؛ لآن قوله( إنما يوفى الصابرون أجرثم بغيرحساب )
لق إلا بالآوال ":وق هذه الآءة مسائل:.
((المسألة الآولى) أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر ؛ فقد ذ كرناه فى سورة البقرة ؛ والمراد

[ية
|د
6ي
4ا
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0ت
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ا:ف1يدل

ههذا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرثم  .وعلى تجرع الخصص واحتمال البلايا
فى طاعة الله تعالى .
١لمسألة الثانية ت)سمية المنافع التى وعد الله بها على الصبر بالاأجر وهم أن العمل على
ا

الثواب الاآن الاجر هالومستحق »إلا أنه قامت الدلائل القاهرة علل أن العمل ليس عليه
را افرحِب حل لفظ الاجر عل كونه أجرا سب الوغد» لا حسب الانتحقاق .
 2الملاالة الثالثة  4أن تهعالى وصف ذلك الاجر بأنه بغير حساب ؛ وفيه وجوه ( الا”ول )
لل لياق :الممئ أنهميعطون ما يستحةون ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب  .واو لم يعطوا

إلا المستحق لكان ذلك حساباً » قال القاضى هذا ليس بصحيم  لان الله تعالى وصف الا”جر

قوله تعال :قل ياعبادىالدينآمنا  ً.الآية
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له الدين ,
»دوا ما شتم من دونه اقللخإانسرين الذين خسروا أنفسهم
اقللله أعبد مخاصاً لهدفيانىعب
وأهليهم ايلوقميامة  .ألاذلك هو الخسران المبين ؛ لهممنفوقهم ظلل منالنارو منتحتهمظلل,
ذلك خوف الله به عياده ياعبادى فاتقون .4

اعلمأنه تعالى لما بين نق المساواة بين من يعلموبين من لايعلم ؛ أتبعه بأن أمس رسوله بأن

يخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام :
اللنوع الأول  4قوله ( قل ياعبادى الذينآمنوا اتقوا ربكم و)الحراد أن الله تعالى أمس
امسن أن يضموا إاللإىيمان التتقوى ؛ وهذامنأول الدلائل علىأن الإيمان يابلقمعصية ٠ '
ااتلقاكءبمانئر يلملم الثواب
قال القاضى أبمارملتقوى لكيلا بحبطوا إيمامهم  .لآنعند ال
و بالإقدام عليها حبط » فيقال لههذا بأنيدل على ضد قولك أولى  ,لأنهلماأمى المؤمنين بالتقوى
دل ذلكعلىأنهمبؤبمقناً املععتدمقوى  .وذلك يدل علىأن الفسقلايزيل الإيمان .
ل تعالى
ا.
قوائد
فنالف
و ا ب٠ين لهمماافلىاهتذاقاء م
واعل أنه
(للذين الحيندو  1عدم الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدنيا) حتهل أن > ون صلةلقوله (أحسنوا)

ى
ه؛
وخرة
لأهوسنة  :فعلاىلتقدير الآولمعناهللذرن أحسنوا فىهذه الدنياكلهم'حسنة فى الآ
يم يعنى حسنةلايصل العقل إكلىاكلنهما.
عسنظة)
للهت(<
لقو
؛نكير فى
دخول اولجانةلت
(ير الثانى)فعناهالذينأ<سنوا فلهمفىهذهالدنيا <سنة » والقائلون بهذا القول
واأملاعتلقىد
قالوا هذه الحسنة هىالصحة والعافية  .وأقول الآولى أن تحمل علىالثلاثةالمذكورة فىقولهكلاق
دثلانة ليس لها نهاية :الامن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الآول أولى وبدل

عليه وجوه (الآول) أن التنكير فى قوله (<سنة) بدل على النهاية والجلالة والرفعة » وذلك لا يليق

٠“+

قولهتعالى :قل يا عبادى الذينآمنوا اتقوا ربك  .الآية
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 © 1اصاوون  50عبر اانا 1

3فسه »
هع أنه 'قال 721ذاالشرف ب 2حذر الآخرة) فيا سافلا 5 7-7ن
1فائدة ااثالئة
ال

أل وأليقيحضرة اللهتعالى .
.ا يدل علىأجنانب الرجاء ك
وسههذ
وفى مقامالرجاء أضافه إلى نف

حهى الايل
نلآن
امان
اللمسألة الثالثة  4قيل المرادقوملنه ( أمهنو قانت آناء اللدلك)عث
اضمته كز من كإنككروف
.الصحيح 11
فى  2ةاوه أافران فى ركعة واحدة و
||

هذه الصيه م

فيه عهان وغيره لذن الآبة غير مقتصرة3

:

وكا
 0المسألة الرابعة  4لاشمة فى أن فى الكلام حننا :والتعد ردن هو مانت كميرةء [
حسن هذا الحذف أدلالة الكلام عليه  .للأنه تعالى ذكر قبل هذه الاية الكافر وذكر بعدها ( قل

هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلدون ) وتقدر الاية قل هل يستوى الذين يعلهون وثم
الذين صهم أنهمهنون آنا رمعا

كرف

0

 5االدات لايعلمون وثم الذين وصههم ع 1البلاء

بوحدون وعند الراحة والفراغة ون

ش فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر اراد ًا

»انم وإن تام اللهآ لةالعمإلأانهمأعرضو اعن خصيل العلم»
وصف الله الكفار أنهملايعلدون ل
فاهذا إل

0

جعلهم كامم سوا

'ولى الالنايت من

حيث نهم  :ينتفعوأ بعةوهم وقلو سم .

قوله تعالى ( فل هل إسةتوى لذبن يعلمون والذين 0

( فهو 2

المكفاف أراد بالذين يعون الذان سيق ذ 3وم القااتون» 0 1
مذا الحذل كانه جعل

القمانتين ممالعلماعء

وهو

_ك

0ون
 1ت

تذيه عالىأن من يعمل فهو غير عالم٠

كمقال وقه

(زدراء عظم بالذن يهتنئون العلوم ثملايقنتون ٠ وفتنون فبها*آميفتنونبالد تيافممع ندالله جملة .

والجهال لايعرفه أيضأ إلا أولوا الالباب؛ قبل لبعض العلماء  :إنكمتةولون 1أفضل منالمال

العالم بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم لآن العلماء علموا مافى المال من المنافع فطلبوه ؛ والجبال
العلممن
لميعرفوا ما فى

المنافع فلاجرم

تركوه .

قوله الفكالل رز قل ياعيادى الذرق ا

اتقوأ

وأرض الله واسعة  .إما يوفى الصابرون أجرثم

ربع للك رن كر

ف هذه الدنا

0

سات ول إن أمرت'أن أعتدالته علصا

22
9

وله تعالى  :وجعل للهأندادا  .اليد

.ثكمون مصيره إلى النار .
اتعلهدفنىيا ي
الزجر  وأن يعرفه وله تم

ولما شرح الله تعالى صفات المشركين والضالين ؛ ثمتمسكهم بغير الله تعالى أردفه بشرح
(من هو
أ<وال إنحقين الذين لارجوع م إلا إلى الله ولا اعنهاد لهم إلا على فضل الله ف.قال أ

)يه مسائل :
فانتآنا اللي#ساجدا ماما ف
.ما
 ١المسألةالأولى 4قرأنافعوابنكثيروحمزة( أمن) عذففة لمموالباقون بالتشديد أ

التخضفة فيه وجبان (الآول ) آن الآلف آلف الاستفهام داحلة علمن مواط ]نا ”ا
(ثانى ) أن
.قيل كالذى جعل للهأنداداًفاكتى بماسبق ذكروهال
لك و
ذيس
كن ل
على تقديرك
يكون ألف نداء كانه قيليامنهو قانت من أاهللجنة  ,وأماالتشديد فقال الفراء اللاصل أم

القول هىأمالتىفىقولك أزيد أفضل أمعمرو .
ل
من فأد
 ١المسألةالثانية  4القانت القائمبمابحبعليهمنالطاعة٠ ومنهقولهصلاللهعليهوَتلم
«أفض ل الصلاة صلاة القنوت» وهوااقيام فها :ومنهالقنوت فىالصبح لانهمدعوقاتما .عن أبنعر

قمانهنوت )
رضى اللهعنهأقناهل لا أاعللقنوت إلا قراءةالقرآن وطول القيام وتلا (أ
وعن ابنعباس القنوت طاعة الله  :لقوله (قكالئلهتون ) أى مطيعون  :وعن قتادة (آناءالليل)
قضيلام الليل وأنه أرججم من
ساعات الليل أوله ووسطه وآخره؛ وفى هذه اللفظة تنبيه على ف

قيام النهار » وي ؤكده وجوه ( الأول )أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء
)ن الظلمة تمنعمن الإبصار ونوم الخلق بمنع من السماع ؛ فاذا صار القلب فارغا ععرن 
( الثاتى أ
الاشتغال بالا<وال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصل ؛ وهو معرفة الله وخدمته ( الثالث ) أن

(ن ناشئةالليل
الليل اوقلتنوم فتركه يكون:أشق فيكون الثواب أكثر( الرابع ) قولهتعالى إ
ادا

وأقوم قيلا ) وقؤالة ( ساجدا) خالزفواقرى بتاعد وقاكم علىأنهخبر إعد خبر

اجملعصبفينتين .
والواو لل
:هها أنه بدأ فهابذكرالعملوختم فيهباذكرالعل أ»ما
واعل أنهذه الآيةدالقعلىأس ارريحيبة فأو
:ما العلمفقوله (هليستوى الذينيعلمونوالذين لايعليون) وهذا
العملفكونه قانتآساجداً قائما وأ
بلدعل أن كالالإنسان حصورف هاذلينمقصودين ف؛العمل اهلوبداية واولعاللمكاشفة هوالتهاية .

 2الفائدة الثانية  4أنهتعالى نبه على األنانتفاع بالعمل إنما حصل إذا كان الإنسان مواظباً
علي :ه فانالقنوت عبارة عنكون الرجلفَاممَأ مايحب عليهمنالطاءات  .وذلكيدلعلىأن
.لة ساج(داً وقائماً ) إشارة إلى أصنافى الأاعمال
العمل إنما .فيد إذا واظب عليه الإنسان وقو
)ة إالىلأإننسان عند المواظبة ينكشف لهفى
شرب
اهر
إمة
خررة ويرجو رح
آحذ
ل(
اوله
وق
(ر الآخرة ) ثبمعده مقام الرحمة وهو قوله و(يرجو رحمة
حذ
بله
الأول مقام القهر وهو قو

ربه ث)م بحصل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذييعلدون والذين لايعلدون)

اذ

كال  :وجمل للهأنداذا .الأنة

و

 00 4ال 5فثدت 8طريقتهم فى هذا الاب متناقضة .

)قيل المراد' بالإنسان:أقوام معينونمثل عتبة بن ربيعة
أما قولهتعالى (أوإذا املسآنسان ف
وغيره » وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذ كره  ,لان الكلام مخرج على معبود تقدم .

وأما قوله (ضر )فيدل فيه جمييع المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده :
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد (ودعاربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف
الضر سواه » فلذلك قال ( منيباًإليه ) أى راجعاً إليه وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى
الرجوع (ثمإذا خوله نعمة منه ) أى أعطاه ؛ قال صاخب التكشاف:وفى حقيقته وج ان
القيام به
(أحدهما) جعله خائل مال من قوطم هخوائل اك مال 05
ومنه ماروى عن راسوهليلي «أنه كانعر باهلموعظة » (والثاى) جعله خول من خال
[اذخ|تال وافتخر » وق المعنى قالت العرت::
إفنالدى طوابل النا قاس
ثمقالتعالى ( نسى مكان يدعو إليه من قبل ) أى نسى رابلهذنى كان يتضرع إليه ويتهل
ع من اكقواله .تعالك.(,وما,خلق الن كر زوالا و)قوله تعالى (ولا أنتمعابدون
اىن(كحوا ما طاب كم من الونساقءي)ل نسى الضر الذى كان يدعو الله
فال
ا أعنين) كله تع
الل كشفه والمزاد من  0نى أى تركدعاءه كانه ليفزع إلى ربه .ولو أراد به النسيان الحقيق
لا ذمه 2

كرن الماداه نسى أن لا يفوع ,روات 1ل كاه قاد م

الشركاء املعله
ثم قال تعالى ( وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ) وفيمهسائل :
 ١المألةالأول ) قرانك

عمرو ليضل بفتح الياء والباقون ليضل يضم الياءعلى

معنى ليضل غيره .

١المألة الثانية » المراد أنه تعالى يعجابلعقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين ف»عند
ار لسشوورة 1أنه :لآ مفزع إل كارسواه وعنك التعمة تدوون

'[ل 'أحاد أله معة.

ومعلوم أنه تعالى إذا كان إبما يفزع إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشرء
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كانفى ت#رير حالهم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة
وقلة الغقل .

ضل عن سبيله ) أنهلايقتصر فى ذلكعلىأن .يضل نفسه
لليه(
١لمسألة الثالثة 4معنىقو
ا
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركه فىذلك ؛ فبزداد إثما علىإوثماهل.لام فىقوله
ل(يضل )لام العاقة كةوله  5 00ليكون ل عدوا وتونام “راكنا كر الله

تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددم فقال (قتملتع بكفرك قليلا ) وليس المراد ملنهاس بل
اشر
وعم

»2

كشحرق

فوله تغأل  :وإذا مل الإنسان ضر © 1(9.
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قدرة الصانع وعليه وحكدته؛ ثمأتبعه بأن أمره بالشكرونبهاه عن الكفر ثم بين أ<واله بعدالموت

بقوله(ثمإلىربكم مجعكم ) وفيهمسائل :

١مسألة الآولى  4المشيهةتمسكوا بلفظ إلى علىأن إل اهلعالمفىجبةوقدأجبناعن مهراراً.
ال
لاالمسألة الثانية  4زعم القوم أن هذه الارواحكانت قبل الاجاد وتسكوا بلفظ الرجوع
ا

 9الايات .

١لمسألة الثالثة 4دلت هذه الآية على إثيات البعث والقيامة
ا
ثمقال( فينيكمما كنم تعليون) وهذا تهديد للعاصى وبشارةلطع لوقوالقلق1
بذات الصدور )كالعلة لما سيق ؛يعنى  55يمكنه أن  6بأعمالكم الاين عالمبجمينع المعلومات :

فيعلممافى قلوبكمٌ من الدواعى والصوارف

وقال يلت د إن الله لاينظر إلى صوركع ولاإلى

لكك»ن ينظر إلى قلوبكموأعمالم » .
ووال
أق
قوله تعالى ارو قسن الأنيان هوا دا

إليه؛ثم إذا وله نعمة منه نمساىكان

.جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله  :قل تمتعبكفرك قلءلاإنك نمأصحاب النار»
يدعو إليه منقبل و
و رحمة رية.قل ل دا ف |'0
جو
رخرة
أمن.:هواقانت .آنا اللبل متاجدا وقائما در الآ
يعلدون والذين لا يعلمون سا يتذكر أولواالآلباب 4

اعم أن الله تعالىمابينفساد القول بالثمرك وبين أن الله تعالى اهلوذى يحبأن يعبد  ,بين فى
هذه الآية أن طريقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لانم إذا مسهم نوع

؛إذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة
من أنواع الضر لميرجعوا فى طلب دفعه إلا إلى الله و
الأصنام ومعلوم أنهمإنما رجعوا إلى الله تعالى عند حصول الضر ؛ لآنه هو القادر على إيصال
اآلواجب عليهم أن يعترفوا
نال
كىباعض
لف
و كاذلك
<آمر
الخيرودفع الضرو٠إذا عرفوا أن الأ

ا
ساك

ثم إلىريم مرجع 1

عن هن اراس للرامن وجوه

بالاو منين  5قال أله تعالى (وء 2اعد الرمن

(الا”وان
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اده ل

الذين يعشون على اله تحن

هما

ا"

هوا أ( وقال ( عبناًلسرا ب 3

اا” الكفر)
عباد الله) وقال (إن عبادى ليس لك علبهم ساطا ن )نعلهذا التقدر قوله
رلل
شك و
 7رط لمدوين الكفر؛ وذلك لايضيرنا( الثانى )ل)يا ول اللكفراا رادانه ك
؛ال الله تعالى 10
إنه برضا لله لآن الرضاعع.بارةعن المدح عليه والثنابءفعله ق
أى دحوم الى عليهم ) اثالث ( 0

عبارة رك

عرض
اللوم ذ

الشيخ الوالد ا

الأؤمنين)

 0ار|
الدين عر رحمه ألله : 0

ولنشس عارة عن الإرادة ؛والدا(.ل عليه ورك ابن

مكنآن ذا خط  0طرف الفا"
رصنت فيا واغل :المسن رصا
أثبت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قاناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن
قوله ( ولابرضى لعباده الكفر ) عام ف؛تخصيصه بالآيات الدالة على أنه تعالى بريد الكفر من

الكافر كةوله تعالى (وما تشاءون إلا أن يشاء الله )والله أعلم.
ثمقالتعالى ( وإن تشكروا برخه الك ) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه
الشكر  2وقع 4ناكل :

ركى

(9المسلأد الآولى  4اختلف القراء فىها(٠يرضه) عثللىاثه أوجه (أحدها  0اناقفمو أوعرو
وابن

ظ

١
ظ

صم ودعرةايط الاء5

غيرمتبعة ( وثانيها ) قرأ أو راو و مر  5قَّ عض

الروايات يرضه سكانة الحاء للتخفيف ( وثالم) ) قنراأفع فى بعض الروايات  0وَاين
او كدان مضموءة الهاء مششبعة ؛ قال الواحدى رحه الله من القراءمن أشبع الحا .حأتلىلمق
رادا

لآن ما قبل أطاء مح  7 00ضربه

سن

رك

كا ولم يلحق الوون

05م 7
الاصل يرضاه والالف

يس
سس
امحذوفة للجزم ل

يازم حذفها فكانتكالباقية » ومع بقاء  0لاجرو إنات الزارا فكذا ههنا..
 ١المسألةالثانية الشكر خالة مس كبة من قول واعتقاد وعبل (أما القول) فهو الإقرار

يحصول النعمة ( وأما الاعتقاد )فبو اءتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم .
ود
جن
عوي
لر
وع2حشي

أحداً على فعل غيره » فلو فعل الله كفرثم لما جاز أن يعذهم عليه  :وأيضاً لا وز أن يءذب
الاولاد يذنوب الآباء م.خلاف ما يقول القوم و.احتج أيضأ من أنكر وجوب ضرب الدية على
العاقلة ممذه الآية .
)م أنا ذكرنا كثيراً أن األممطالب للانسان أن
عل
اكم
وجع
ثمقالتعالى ( ثمإلىربك م
درف

خالعه هدر الإمكان 0

يعرف مانضره وما تفعه قَّهذه الجا 58الكمويه أن

أحواله لعل الموت؛ 0هفىهذه الآية كن الدلاكل الكثيرة 9ن العام الاعلى و العام اللاسنال
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فوله تعالى  :ولابرضى لعباد الكفر الآية

0
0
0
0
0
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إلا له وجبالقول بأنه لا إله إلا هولانه لوثبت إله آخر ف
.ذلك الإله إما أينكون لهالملكأولا
يكرن لفاهالمنلكك؛ان لهالملك ؤينئذ يكونكل واحد منهمامالكاقادراً ويحرىبينهماالقانع
كاثبتفىقوله (لوكان فبهماآلحةإلااللهلفسدتا) وذلك محال  .وإن لميكنللثانىثىء من القدرة

والملك فكون ناقصاً ولايصاح للالحية  .فثبت أنه لما دل الدليل علىأنه لاملك إلا الله :وجب أن
يقال لاإلهللعالمين ولا معبود للخلق أجمعين إلا الله الأاحد الحق الصمد ء ثماعلمأنه سان بلك
بين بمذه الدلائل كال قدرة الله سبحانه وحككته ورحته .رتب عليه تزييف طريقة المشركين
والضالين هن وجوه  ( :الأول ) قوله(فأتىتصرفون ) يحتجبهأصحابنا وتحتج به المعتزلة  .أما

فموا بأنفسبم عنهذه البيانات
صنهرمل
نىأ
أصهابنا فوجه الاستدال له بمهذه الآية  :أنه صاريحة ي ف
حلد
ان ك
وك لآ
بلصرفها عنهم غيرهم » وماذاك الغير إلاالل :ه وأيضاً فدليل العقل يقوى ذل
هل والضلال عليناأنهمن
جصل
لح
اتما
بريدلنفسهتحصيل اق والصواب ء فلالمبحصل ذلك وإ
غيرهلامنه  :وأما المعتزلة فاولجاهستدلال لهم  :أن قوله(فأتىتصرفون ) تعجب من هذا
الانصراف ٠ ولوكان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لببقلهذاالتعجب معنى .

ثمقالتعالى( إن تكفرو! فإناللهغنىعنكم) والمعنى أن اللهتعالىماالكملكفلفين ليجر
[لأسبه امتففة أوليدفععن نفسه مضرة  .وذلك لانه تعالى غانلىعالىطلاق  :ويمتنع فىحقه جر
المنفعة ودفع المضرة ؛ وإنما قلنا إنه غنى لوجوه  ( :الآول أ
)نه واجب الوجود لذاته وواجب

الوجود فىجميع صفاته  .ومنكان كذلك كان غنياًعاللىإطلاق ( الثانى) أنهلوكان محتاجاً
لكانت تلك الحاجة إقمدايمة وإما حادثة و.الآاول باطل وإلا لزم أ.ني
لقافى
اخل
أزل ماكان
يحتاجاً إليه وذلك محال  :لان الخلق والا“زل متناقض و
.الثانىباط لانالحاجة يوالها

يلداعوه الداعى إلى تحصيل النقصان لنفسه (الثالث) هب أنه ببق الششكفىأنه هلتاصلحشمووة
والنفرة والحاجة عليهأملا؟ أما مم المعلوم بالضرورة

0

والاأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرمى والعناصر الا”ربعة .والمواليد الثلاثة

يمتنعأن يتتفعبصلاة زيدوصيام عمرو ء وأن يضربعدم صلاة هذا وعدم صيامذاك ؛ فثبت بما
ذ كرناأن جميع العالمينلوكفروا وأصروا علىالجهلفإناللهغنىعنهم .

قثامل تعالى بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان يلنافعه إيمان ولا بيضره
كفران إلا أنه لا يرضى بالكفر  .واحتج الجباتى بهذه الآية من وجهين  ( :الا'ول ) أن الهبرة
يقولون إن الله تعالى خلقكفر العباد وإنهمنجبةمخالقه دقوصواب .قالولوكان الا”ص
كذلك لكان قدرضى الكفر من الوجه الذى خلقه  .وذلك ضدالآية ( الثانى ) لوكان الكفر

يثفا
انكا
بقضاء اللهتعالى لوجب علينا أن نزضى به لا”ن الرضا بقضاء ا'لتلغهالى واج
تعفد
ج؛ و

الامة علىأن الرضا بالكفر كفر ثنت أنه ليس بقضاء اللهوليأسيضا برضاء إقراتمالق.وأعات
يمجوفو

فوله تعالى  :ذلكمالله رابكلمآ.ية

هع

رعذ الوزن عله هال رونك لك مننالانعام تمانية أزواج) وَعن الابل والبكؤوااضان والعق
(نعام خلقها لك فيا دف) .
وقد بيناكيفية دلالة هذه  0انات على وجود الصانع فى قووالهلا
ء الله وتقديره وحكبه مودوف
اأن
ض)
قول
وتفسير قوله تعالى( وأنزل ل ) وجوه  ( :الأ
اظئكلن يكون ( الثانى ) أن ثيئاً منال+يوان
كحفو
بالفزول من السهاء لاجل أنهكنتب فىاللوح الم
لآ يعيش إلا بالنبات والنبات لا يدوم إلا بالماء وااتزاب » والماء ينزل من ااسهاء قصار التقدير
رض وقوله ( ثمانية أزواج ) أى
كانه أنزطا ( الثالث ) أنه تعالى خلةها فى الجنة ثمأنزها إلى األا

ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز وءالزوج اسم لكل واحد معه آخرء فاذاانفرد فهو
(ل منه الزوجين الذكر والآاتى ) .
لالجىع
فرد منه قال تع

ثمقالتعالى( حلم قَُلا

بعد خلق ) و فيه إبحاث :

( الأول  6قرأ حمزةبكر 1:لا لفك والميم؛ والكساتى بكسرالحمزة وفتح ال7ا والماقون

ات يضم الال"ف وقتح المم.
ذر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه
 ١الثانى  4أنه تعالى لما ك
اناهلعا تصباءنا إذكر انهاشرف الميوانات يعد الإنسان» .ثم 'ذ.كز عقيب

(اً
ذ كرهما حالةمشتركة نبايلإنسان وبين انلعاام وهى كونها مخلوقة بفطىون أعباتهم وقولهخلق
من بعد خلق )المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين

ثمجعلناه نطفة فىقرار مكين  ,ثمخلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة مضغةنفقَناالمضخة عظاماًفكسونا
العظام خا ثم أنشأناه خلقاً آخر ء فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلمات ثلاث ) قبل
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال هذه
الخالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورك فىالآرحام كيف ا

)ى ذلك الغيا لد
(لكم الله رم أ
 0أنهتعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفها قال ذ
0
عرف >ائب أفعاله هو للريم ؛ وى هذه الآية دلالةعلىكونه سبحانه وتعالى منزه
واللاعضاء وعل اكواند 8

عن السلمية والمكانية .وذلك أنه تعال عندما أزا اد أن عزف عباده

ذاته الخصوصة لميذكر إلا كونه فاعلا لهذه الأشياء  ولوكان جما مركياً من الأاءضاء لكان
للك إشلرل والاعضاء كر ها التىء' بأجواءحقيقته .وما تعر به تأَخَوَالفوأقعاله
فدأك تعريفت لله بأهور خارجة.عنذاته  .والتقزيفث.الأول 1كل من الثاق ».و لكان ذلك
القسممكنال |كان ال كتماء يدا القسماتن تسصين اوقا رةلك غير عاك نبلنا أن 11ل كما

بهذا القسم إمسا حسن لآن القسمالآول تحالمتنع الوجود  .وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى
الا عن الجسمة وَالإاءَضاء 00
قثامل تعالى ( له الملك و)هذا يفيد الحصّر أى له الملك لا لغيره .ولما ثبت أنه لا ملك

قولهتعالى :يكورالليل عل النهار  .الآآية

١4

إثبات إلهيته  .إما أن تتكون فلكية أو عنصرية ؛ أماالفلكية فأقسام (أحدها ) خلق السموات
والارض ء وهذا المعنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة حشنراها فى تفسير قوله

تعالى ( امد لله الذى خاق السهوات والارض )و ( الثانى) اختلاف أحوال الايل والنهار وهو
المراد هبنا من قوله ( يكور الليل عالنىهار ويكور النمار على الليل و)ذلك لآن الور وااظلية
اك هذا أخرى  .وذلك يدل على
ورةذ؛
فنى.كل يوم يغلب هذا ذاك ثا
ويا
عسكران مهيبان عظ
ا
ل؛
وور
احد منهما مغلوب مةب
أن وكل

بد مغنالب قاهر لهما يكونان نحت ندبيره وقبره

0ا١( 1
,ر م
ر,اد منهذا النكوير أينزهيد فىكل واد مهما بقد
مالى
اهلوتع
وحان
وهو الله ستب
الآخرء والمراد من تكونر الليل والهار ماورد فى الحديث و تعوذ باللّه من الور بعدال ”

أى من الإدبار بعد الإقبال :واعم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى بقوله ( بكور اليل على
)قوله ( يوج الليل فى النمار ) وبقوله ( وهو الذى جعل
النهار )وبقوله ( يغشى اليل النهار وب
اللال .والنهار خلفة لمنأرادٍ أن يذكر ) .و ( الثالث) اعتبان أحوال الكوا ١ 3 ]|00000

والقمر  فان الشمس سلطان اانهار والقمر سلطان اللال ؛ وأكثر «صالم هذا العالم مربوطة هما
وقوله ) كل بحرى لاجل مسهى ) الاجل المسمى  0القيامة ؛لايزالان بحريانإلى هذا اليوم

فاذا كان يوم القيامة ذهباء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) والمراد من هذا التسخير
أن هذه الآفلاك تدور كدوران المنجنون علىحد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء

لل

الك

ولما ذكر الله هذه الأنواع ااثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا هو العزيز الغفار ) والمعنى
أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً كأاىمل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة
والفضل والإحسان ,ايه لمنا كان الاخارفق لكرنه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة
كةث»رة الرحمة توجب الرجاء والرغبة » ثمإنهتعاىأتبعذكر
فكونه غفاراً يوجب كثرة الورحم

؛بدأ يذكر الإنسان فقال (خلقكم
الدلائل الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأأسفل ف
هن نفس واحدة ثمجعل منهازوجبا ) ودلالة تكون الإنسان على الإلهالختار قدسبق ببانها
مماراً كثيرة ٠ فان قيل كيف جاز أن يول( خلة-كم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها )

وا عونهجمونه ( الأول ) أنكلمة ثم 5تحىءلبيان كون
اهمب؟
جلق
ألخ
والزوج مخلوق قب
إحدى الواقعتين متأخرة عن الثانية  .فتكذلك تحىء لبيان تأخرأحد الكلامين عنالآخرء كقول
نىعت اليوم  ,م“امصنعت أسمكان أيب ؛ ويقول أيضاً قدأعطيتكاليوْشيئاً  :ثم
صغن
ا بل
مائل
الق
الذى أعطيتك أمس أكثر (الثانى ) أن بكون التقدير خلقكم من نفس خلقت وحدها ثمجعلمنها
ذوجها ( الثالث ) أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهبكرالذر ثم خلق بعد ذلك <واء .

واعلم أنهتعالى لما ذ كر الاستدلال يخلقة الإنسان على وجود الصانع ذ كرعقيبه الاستدلال

ل

اق السموات والارض بالحق عاالانة
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الصدور »١68
-ه

نراهر ولا
؛تاج اكلا لق الك تكن مقرور] بالمررت الذي ك
إلى ولد يوم مقامهفالح
يقوره غير كان الولد فىحقه تحالاءفثبت أن قوله (هو الله |!واحدالقبان ألفاظ مشتملةعلى دلائل
قاطعة فى ن الولد عن الله تعالى .
وكور النهار على الليل .
قوله تعالى ل خاقالسموات والارض بالقيكور الليلعلى اانهار ب
ف نفس وأحوة ثم
 700السشن والعمنكل جرئ لجل مسلفئ ألا هق العزين:قار ل فخ
؛ةكم فى بطون أمماتك خلقاً من بعد
جعل منها زوجبا  .وأنزل لكممن الانعام ثمانيةأزوايجخا
خلق فى ظلمات ثلاث »ذلك الله ربكم له الملك لا إله 9هو نأتى تصرفون» إن تكفر وا فإن الله
خرى ثم إل
رة وأزر
ذزر
ولاا ت
وا يرضه لكم“و
روإن
كفر
شالك
تده
غنىعنكمولايرضىلعبا
الت

قبسم اك تمتعملون إنه على0

)
الصدور 4

اعلمأن الآية المتقدمة و علىأنهتعالى بن "ونه منزها عن ١ول  3535مار حداً وقبار |

عَالاأى كمامالالقدرة ء فليابنى تلك السألة علىهذه الاصول ذكرعقيبها مايدلعلى80

يءض.اً فانه تعالى طعن فىإطية الأصنام فذكر عقا الصفات التى باعتيارها
أغنا
وعلل كال الوامت
تحصل الإلهية ؛ واعمأنا بينافى مواضع من هذا الكتاب أالندلائل التى ذكرها الله تعالى فى

ا"

قليه1 0ل

فولهتعالى  |::و أراد اللهأن بتخذولدألاصطق .٠الآية

الاصرا ر عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدا ءلالدال على بظلا نه٠فكون هذا الطريق

 3إالىمقصود و.الأطباء يقولون لابد من تقديم المنضج على اسلقمسهل فان بتناول المنضج
آصير المواد الفاسدة رخوة قابلة لازوال ؛ فاذا سقيته المسهل إمد ذلك حصل النقاء التام  فكذلك

ههنا سماع التهديد والتخويف أولا بحرى بجرى سق الماضج أولاء وإسماع الدليل ثانا بحرى
.بذا هو الفائدة فىتقدم هذا التبديد .
بحرى >ق المسبل ثانيا ف

ثمقال تعالى ( إزالله لامدى منه و كاذب كفار ) والمراد أن منأصر على الكذب والكفر
بق بحروءاًعانذا ف واللراد بهذاالكذب وصفهملهذهالآصنام بأنهآالحةمستحقةلاعبادةمع
علدهم |نبا جمادات خسيسة وثم تحتوها وتصرفوا فيها ؛ والعلمالضرورى حاصل بأنوصف هذه

الكتستاء بالألحية اكذب عض  .وأاالكفر فحتمل أن يحكون المراد منه الكفر الراجع إلى

الإعتقاد و:الآمر هبنا كذلك فإن وصفبم لهابالإلهية كذب  واعتقادم فيهابالإلحية جبل و كفر .
ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة ؛ والسبب فيه أنالعبادة ناية التعظيم ونهاية التعظيم لاتليق
إلامنيصدر عنهغاية الإنعام  وذلك المنعم هو اللهسبحانه وتعالى وهذه الاوثان لامدخل لها

فى ذلك الإنعام فالإشتغال بعبادة هذه الآأوثان يوجب كفران نعمة المنعم الحق .

م قتاعلالى (لوأراد الله أن ,تخذواداً لاصطؤ نما يخلق مايشاء سبحانه هوالله الواحدالةبار)
كراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة علىاي

ونه
جم
وانه
عانلولد وس

(الآول)

أنه لوانخذ ولداً لما رضىإلابأكل الآولاد وهوالإين فكيف نسبتإمليه البنت (الثانى) أنهسبحانه
انحكبتااج
لكا
واحدحةيقوالواحدالحقيق متنعأن يكون له ولد » أما أنه واحد حقيقفلأأنهلو
إلمكل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » فكان يحتاج إلى غيره وانحتاج إلى الغير مكن إذاته .
والممكن إذاته لايكون واجب الوجود لذاته » وأماأن الواحد لايكونلهولدفلوجوه (الأاول)
أن الولد عبارة عن جزء نمأجزاء الثىء ينفصل عنه ؛ ثمحصل له صورة مساوية لصورة الوالد.
ثىى .الذى ينفصل متهجزء والفرد المطلق لايقال ذلكفيه(الثانى ) شرط
اقللف
وهذا إنما يع
الولدأن يكون ماثلافىتمام الماهية الوالدفتنكون حقيقة ذلك الثىء <قيقة نوعية #ولة على

شفصين ؛ وذلك حاللآنتعيينكل واحدمنهما إنكانمنلوازمتلكالماهية لزمأن لاحصل
من تلك الماهية إلا الشخص الواحد  وإن م يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كانذلك "7
التعمين معاوماً بسيب منفصل”»يفلكاون [اً واجب الوجود ذاته  .ف.ثبت أن كونه إلاواج
الوجود لذاته يوجب كونه واحداً فحقيقته » وكونه واحداً فىحقيقتهيمنع منئبوت الولد له» .
ضيف أن كرنه ولجنا بمنع من وت الولد (الثالث) أن الولدلا محصل إلامن الزوج والزوجة 3

والزوجان لابد وأن يكونا من جنس واحد  ,فلوكان لهولدلماكان واحداً بلكانت زوجته من 7
جاسه ؛ وأماأن كوقنبهاراً منعمنثبوت الولد له فلآن انحتاج إلىالولدهوالذىيموت فيحتاج .

#وله كاك  :مأتعيدثم لها

لاق الك ذكرهالقاضى

ذاى  .الآبة

10

فبعيد » لانإهذا عزم على أن بتوب عنه فى الحالعلأنمه لايس ذلك

»ما فىحق كل وأ
الذنب البتة ث.م نقول مذهبنا أناتقطع حصول العفو عن الكبائر فى اجملة فأ
من الناس فذلك مشكوك فيه لآنه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشساء) فقطم محصول
المغفرة فى اجملة إ:لا أنه سب<انه وتعالى لميقطع >حصول هذا ااغفران فى حقكل أحد بفلى حق
هن شاء وإذا كان كذاككان الذوف حاضلا فلايكن الإغراء حاضلا والله أعءلى .
 ١المسألةالثالثة بهقالصاحب اللتكشاف قرىء الدين بالرفع » ثقمال وحق من رفعه أن

يقرأ مخلصاً بفتماللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حتى يطابقةوله ( ألا لله الدين الخالص )
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين يصفة صاحبه على الإسناد امجازى كقوهم
شواعارع؛لم باك ادن إرناس الشادات بووركسها الأخلاضن ف التوحيد أردفة ذم

طريقة المشركين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلئى )
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولومنانعيدهم إلا ليقربونا إلىاللهزائى» وعلى
هذا التقدير ابلرذين محذوف وهو قوله يةولون »٠ واعلم أن الضمير فقىوله ( نمعايدم إلا
ليقربونا إلى الله زلى ) عائد على عاد الى عبدت من دورتت الله  .وهىقسمان العقلاء وغبر

.ر من الناس يعبدون
ثي
كمكة
وملائ
العقلاء » أما العقلاء فهو أن قوماً عبدوا المسيح وعزيراً وال
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فا أنها أحماء عاقلة ناطقة » وأما اللاشساء التى عبدت مغ أنها
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهنى الاصنام » إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار
(عبدهم )
لذى بالقلا أما| بغيرالعقلاءفلايليق و؛بيانه منوجهين (الآول)  000فقول مان
ضير للعقلاء فلا بليق بالآصنام ا(لثانى ) أن لهايبعد أن يعتقد أوانك الكفار فى المسيح والعزيز
والملائكة أن يشفعوا لمعند الله  ,أما يبد من العاقل أن يعتقد افلأصنام والمادات أنها تقريه
»ى هذا التقدير فرادهم أن عبادتهم لها ترمقم إلىالله و؛يمكن أن يقال إنالعاقل يلعايد
إلى اوللعهل
الصنم كت إله حفت !أو حجر واإمنا يشيدونه  5ا مايل التكواا كت أو انا
ءكون مقصودم منعبادتها توجيه
الا راحالسماوية|,و #اثيل الآنبياوءالصالهينالذين مضوا وي

الناذات إلى تلك الأاشساءجادللؤا هذه العاثيل صوراً لا .
وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا إن الإله الاعظم أجلمن أن يعبده البشرلكن اللائق
.م إنها
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكابر من عباد الله مثل السكوا كب ومثل الأرواح السماوية ث
»هذا هو المراد من قوهم ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زاى ) .
تشتغل بعبادة الإله الآ كبر ف
فلجواب
واعمأن الله تعالى لما محذكاههم أجاب عنها من وجوه  ( :الأول ) أنه اقتصر ا
)اعم أن الرجلالمبظل إذا ذ كر
على يرد التهديد فال ( إن اللهيكمبينم افيه ختلفون و
 5اطلا ركان مصراً عليه » فالطريق فعلاجه أن بحتال تحيلة توجب زوالذلك الإصرارعن
اتكر
دسام

»6

وا

1

ا اسان اين

6
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أومماروا
ل الخلوص وتأ كدهذابقولهتعالى(
يلى
بع
سعباة
صري فىأنهبحب الإتيان بال
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما بيارن الوجوه النافية للاخلاص فباىلوجوه الداععة

للشريك وهى أةام  ( :أحدها ) أن يكون للرياء واللمعة فيه مدخل ( وثانها ) أن يكون
)ن يأنى بهاويعتقد أن
مقصوده من الإتيان بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النار ( وثالتها أ

ها تأثيراً فى إيحاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها )وهو أن بخاص تلك الطاءات عن ااسكبائر
حي تصير مقوبولهةذ)ا القول [نما يعاتبلرمعلنقتولزلة .
 ١المسألة الثانية ) من الناس من قال (فاعبد اله مخلصاً له الدين) المراد منه شمهادة أن لا إله
إولاااخه,تجوا علا روي أن النىدلىاللهعليهوسلم قال« لاإلهإلاالله -صى ومن دخل
حصى أمن من عذانى » وهذا قول من يول  :لاتضر' المعصية مع الإعان يالا تانلفعطاعة ممع

الكفر ء وأمااكلثرون فقالوا الآية متناولة لكل ماكلف الله بهمنالأواءر والنواهى :وهذا
هو الأولى لآن قوله(فاعبد الله) عام» وروى أانمرأة الفرذدق لما قرب وفاتها أوصت أن
يصل الحسن البصرى علا ء فليا صلى علها ودفنت قال للفرذدق باأبافراس ماالذى أعددت
لهذا الأمر؟قال شهادة أن لاإله إلا الله  .فقال الحسن رضى الله عنههذاالعمود فأن الطنب ؟ فين
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا املعطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة  :قال القاضى فأما
مايروى أنه صلى الله عليه ولم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أنى
الدرداء » فإن صح فإنه يحب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلالم يحز قبول هذا الخبر لآنه مخالف

للقرآن و؛لانه بوجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً ع الزئا والسرقة  ,وأن لا بكون متعدياً
بفعلهما لآنه شمدعة شهوته للقبيح بعلأنه لايضره معتمسكه بالشهادتين فكائن ذلك إغراء بالقبيح

والكل ينافى حكمة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة يوجب
أيضاًالإغراء بالقبيح  .لا"نا تقول إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبيح

مضرة إلا أنه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة مخلاف قول مينقول إن فعل القبيح لايضر مع
السك بالشهادتين  .هذا :ام كلامالقاضى  .فيقال له  :أما قولك إن القولبالمغفرة مخالفللقرآن
فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قتاعلالى ( إنالله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك

ان يشاء و)قال (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) أى حال ظلمهم كايقالرأيت الأمير
(اعبادى الذين أسرفوا على أنف,م
أكشلرهبه أى حالكونه كلا وشاربا  .وقال ي
على و

لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً )  .وأما قوله إن ذلك يوجب الإغراء
بالقبح  .فيقاللهإن كانالاأمر كيذلك وجب أغنيفقربحانه عقلاء وهذا مذهب البغدادبين
من المءتزلة و.أنت لاتقول به ل؛اأن مذهبالبصريين أن عذاب المذنب جائز عقلا  .وأيضاً فيلزم
عليه ألناحصل ااخغفران التوبة  :لآنهإذا علأن إهذا أذنب ثمتابغفراللهلهلمينزجر  .وأما

إلا"

وله سلق 1111:لا إلبك العمنات بالق  .اللآية

5

سوم

كلض كوته .كمال عريوا,ظلهذاالأشب قال( تمزيل الكلابك وق

الله العز ك5

أما قولهتعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق )قفيه سؤالان :
لاالسؤال:الأول ) لفظ التعزيل يشسعر بأنه تعالى أنزله عليه يحماً يحماً على سبيل التدريج
ولفظ الإبزاليشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيفالمعبينهم!(والجواب)إن صم الفرق
سس التتزيل و بينالإنزال من الوجه الذى كذرتم فطريق ابمع أن يقال المعنى إنا حكئنا حك كنا
جزها بأن يوصل إليك هذا الكتاب » وهذا هو الإنزال :ثم أوصلناه يجماً نجماً إليك على وفق
المصالم وهذا هو التغزيل .
ل الدؤال الثانى  4ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(والجواب)فيه وجهان
نكانراد ( أنزانا الكتاب ال)يمكلتسا الى والصدق زالضواب عل :معنى كل ما أودعباه
فيه مثني[ات التوحيد والئ.وة والمعاد .وأنواع التكاليف فهو<ق وصدق كب العمل به والمصير

)ناء عل دليل تق دل عل أن الكتاب
نا إِلَيِكَ الكتاب ب
ز إلنا
لاكلتاف ) أن يكون الأمرنادر
نازل منعند الله  .وذلكالدليل هو أن الفصخاء يزوا عن معارضته  :ولو لميكن معجزاً لا
روا عن معارضته .

ر

ثمقال( فاعبد اللهمخلصا لهالدين ) وفيهمسائل :

اللامسألة الأولى أ»نه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزلنا إليك ااسكتاب بالمق ) أن هذا
الكتات مشتمل عل الحق والصّدق ور الصواب أردف:هنا بعض مافيه من الاق والصدق وهو أن
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكاية ,

فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى عل سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) :
وأما راءته هن عبادة غير الله تعالى فهو المراد بوله ( ألا لله الدين الخالص )لآن قوله ( ألا لله )
صىر أن يثبت الح افلمذ كور وينتئى عنغير المدكور ؛ واعل األنعبادة
حمعن
ل.و
احصر
فيد ال

ممع الإخلاص لا تعرف حمَيقَة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه
المثافية للاخلاص ما هى فهذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها :

اناا فى فل أو قرول أوترك فعل أوترك قول ون نيه نحرد اعتقاد أانلام بة
عظم بقحببوله .

 "١١الخلاض هبر [ن تكن الداع له إلى الإتيانٌ ذلك الفعل أوالترك عرد هذا الاتقناد

والإمتثال ؛ فان حصل منه داعآخر فإما أن يكون جانب الداعى الى الطاعة راجحا على الجانب
الآخر أو معادلا له أو مرجوخا .وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط؛ وأما إذاكان الداعى
الموطاعة الله راجح عل الجانب الآ خرفقد اختلفوا فى ,أنه هل يفيد أملا .وقد ذ كرنا هذه المسألة
“ارا لظ القرآن يدل عل وجوت الإتنان به عل سيل الخاوص »:لآن قوله(فاعبد اللهمخلضاً)

00

قوله تمالى وا

3

الكتلب بكرنبن اقَاء لآمن خارملومهاصرضي مشبر .رأنيناا ار ف

د 100

الفاتشة (الثالث ) أناإذاأضرنا ا متدأ صار التقدير هذا تغزيل الكتاب مون احقهي.تف رما
بحازآخر  .لآنهذاإشارة إلى السورة  :والسورة ليست غس التغزيل ٠ بلالسورة متنزلة» خَيتتق

دة .
راهولا
ضملن
لازتح
يحتاج إلىأن نقول المراد من المصدر المفعول وهوبح
ئيةل»ون يخلقالقرآن احتجوا بأنقالواإنهتعالى وصِف القرآن بكوته
اثان
قةال
لسأل
١االم
اتلجواب) أنا تحمل مذ القفنظةعل |
ولحد
(ابا
قإل
ويق
لصفخللايل
الو
تنزيلا ومتزلا و:هذا ا

الصيع والحرء ف
لخرا
نآ
تيات
وضفالقرآن بكونهتنزيلا وآ
ا امسأاثالثة)الآباتالنكثيرةدل على
على كونه منزلا .

:
١

أما(الآول) ققولهتعالى( وإنهلتنزيلرب العالمين )  .وقال ( تغزيلمنحكير حيد) وقال |
ممزيل املنرحمن الرحيم ) .
(ح
ت

بقاالل(حوق أنزلناه وبالحق نزل) وآنت تعلم ١
وأم (االناق)قدول(هإنا تحنزلتاالذكر ).و
أن كونه معزلا أقرب إلى المقيقة من كووته تتز يلا .قكوته منزلا يجحازأيضآ لآنهإنكان المراد من

القرآن الصفة العامة بذات اقهقبولايقل الإتقصال والتزول  .وإنكار _-المراد منه الحروقف 4

والاصوات فهىأعراض لاتقبل الاتقال والتزول :بلالمراد من العزول نزول الملك الدى بلغا
إلىالرسولمك .

:

ب فهذا الللفظيذلعلىكوته
يىللا
 ١المألة الرابعة )قالتالمعتزلة الغزيازلهقواذر الد
تعالىقادراً علىمالا تهايةلهوالحكي هو الذى يقعللداعية المكة لاإداعة الشبوةء وهَدًا

إتما يتمإذا نيت أنه قعالىعالميحميع المعلومات .٠ وأنهغتىعنجميع الحاجات إذا نبتَ هنا

لعومات ..والقدرة
ميجعمي
للل
.لع
ا
قتقول كونهتعالى(عزيزاً حكيا)يدلعلىهذءالصفات الثلائة ا
عاللىكملمكنات و.الإستضاء اعنلكحلاجات  .فن كانكدلك امتتعأن يفعلالقبيحوأنيحم' .
بالقيح  .وإذاكان كذلك فك مايفعله يكونحكة وصواباً .إذا نانتلهذإاتفتفقو
العالقرآن .
لبت
انهث
بيهأ
معجز
:ح(دهما ) أن ياعلمقأرنآنكلام القه والدليل عل
للين أ
صع
أوقف
يت

الرسول صادقاً  .وثيتبالتواتر أانهلكاقنيرقآولنكلام القه نحصل مانلجمموعقهداتمينتين 
مىوهضىوعة لحاء
األنقرآن كلام اقه( والآصل الثانى ) أن اقهأراد ذهالالفاظ المعاتىال

أم بحسبالاغةأوبحسبالقرينة العرفية أوالشرعية لآنهلولميردبهاذلكلكان يوياذاك "

لايليق بالحكير فثيتبماذكرناأن الاتفاع بالقران  لاحصلإل باد قليعقن الاسليه ر|
صنلين إلابإئات كونه تعالى حكيا و٠ثيت أن لايل"
ونبت أنه لاسييل إلىإثابالت هاذي

كون

»>
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ليون نوف إن أله لايهدىمن هو كاذب كفار  66إراناد الله ان تخد

ولد ل صطق  2كلق ئ يشا ا

هو1

اله اهار ده»

بست الله الجر الرحيم)

ل تنزيل السكتاب من الله العزيز الحسكير  .إنا أنزلنا إليك السكنتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له
الدين  0ألهلله الدين الخالاص والذين اخذوا من دويه 1

م لعبدثم إلا ليعربو نا إل ألله زلق

إن ألله َّ لمم فم  3فيه ختافون إن ألله لا ببدى دمن هو كاذب كما

 2لو لاد ألله أن تخد

ولدأ لاصطن عا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القبار > .
اعم أن فىالآية مسائل :
) المسألة الآولى ) ذكر الفراءوالزجاج  :فى رفع ( تعزيل ) وجمن ( أحدهما ) أن يكون
نز(يل م)يتدأ وقوله (من الله العزيز ال-+كيّم ) خبر ( والثاتى) أن يكون التقدير هذا تنزيل
تله
قو

الكتاب؛ فيضمر البتدأ كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة ؛ قباعلضهم الوجه الأول لوجوه
(انى )أنا
(الآول) أن الإضار خلاف الاصل » فلا يصار إليه إلا لضرورة  ولا ضرورة هناالث
إذا قلنا( تنزيل الكتات من ألله ( جلة امة هن لد والخير أفاد فايْدة شر بفة  2سن

أن تنزيل

3

مم

0

ا

0

فولهتعال :ى قلماأسألك عليهمنأجر .الآية 7 7

1

00000

فقا :أوما .أب من 'المتكلفين والمفسيزون  :كذروا فيه وجوها  .والذى يَغْلِ عألقن أل اران
هند
أهنذا الذىأدعرك إليه دينليسبحتاج فىمعرفة تهإلىالتكلفات الكثيرة » بيلهشودي

صري العقل بصحته  :فإنى أدعوى إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثمأدعوكر (ثانياً)إل تىنزيهه
؛م أدعوكر (ثالنً)إلى
وتقديسه عنكلمالا يليقب ؛ه يقوى ذلك قوله(ليس كثلهشىء) وأمثاله ث

الإقرار بكونه موصوفاً بكال العلموالقدرة والحكمة والرحمة :ثم أدعوكم (رابعاً)إلى الإقرار بكونه
وإضداد  .ثم أدع (كخراءسا)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الاوثان  .التى هى
منزهاً عن الشركاء ال
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة فى الإعراضعنها ؛ ثأدمعو ك (رسادس])إلى تعظيم
الأرواح ااطاهرة المقدسة  .وهرالملائكة والآانبياء أثدمعوكم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة

وكايمن(اً)إلى الإعراض
(ليجزى الذين أساءو! بماعملوا  .ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى)ثم أدعث
هةذ:ه الاصول الغانية  .هى الأصول القوية المعتيرةفىدين الله
فاخر
عن الدنياوالإقبال على ال
تعالى  .ودين د يَلِتهوبدائه العقول  .وأوائل الآافكار شاهدة بصحة هذه الآصول القانية.

فثبتأنىلست من المكافين فىااشريعة النىأدعو الخلق إليباءلىكلعقلسليموطبع مستقيم »
فإنه يشبد بصحتم! وجلالتها  :وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قوله (إن هوإلا ذ كر
عنى أنكم إن أصررم على
م)
لينم)ا بين هذه المقدمات قواللت(علين نبأه بوعاد<لين
والم
للع
الجهل والتقليد » وأبدتم قبول هذه البيانات الى كذرناها ف.ستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبين
لذإاعراض أو مخطثين  ,وذ كر مثلهذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ممالامزيد عليه
فاىه
رهيب .والله أعل .م
لؤتيف
اتخ
فوىال

شْ

قال المصنف رحمة الله عليه  :عمتفير هذه السورة بوم اآنخيرسافلىثلاثاء الثانى منشهر

ذى القعدة سنةثلاث وستماثة  ,و امدللهعلىآلاثه ونعائه  .والصلاة على المطهرين منعباده فى
أرضه وسمائ ٠ه والمدح والثناء يايليق بصفاته وأسمائه  .والتعظيم التام لأنبيائه وأوليائه وعم
تسلا كثيرا إلى 0الدين.

1لاتعال .ىان م أطلععليه من  : 0الأآية
ره

72

0

اي
«ز
قل مما اسئكم عليه

نر ها سس

 2قراس

هرأ

امن شكنين«كم»

هس

لين د/ال »/رلكلن نسأه بعد دين «»88
-

ل

-

 0اناك الآولىة 0

2

قة)بالرفع (والحق) ال
ة زفالح
0ه

 5والياقون

بالنصب

فهما .أما الرفع فتقديره فالحق قسمى  .وأما النصب فعلى القسم أى فالق» اكقوللك والله

 11عا قله ر والحى لوول)اتصت:قوله [ والحق ) بقوك( أقول ).
30الساألة الثانية  4قوله (منك) أى من ات

 2وثم الشنياطين ) ومن تبعك ممم ( من ذرية

أ الكاف
بؤلكدضبمهير مفنىهم .
إن ل قروألجهمسين) تاكد اذا ؟ قلنات:حتمق أن ا
ل م0

من تبعك ؛ فرمعدمئأه كن

4
 0اه  3الغاة

جهم هن اع وعين

والتابعين لا َ3ك مم 7
(الآول)

نناهذه ال ف ٍ لهأن الكل بقضاء ألله من وجوه
احتج أكداب

ال فال فى حق ره منها فإنك رجير  .و إن عليك لعنتى إلى  0الدين)فهذا إخبار
 3لا بوه ن

من الله ان

فلو  0لانقاب

حير

ألله الصدق كد وهو

ع ال  2ذكان

صدور

الإيمامننه حالامعأنهأمسبه (و الثاف) أنه قال( فبعزتك لاغوينهم أجممين ف)الله تعالى علم منه
ل ريم وعم منه هذه الدعوى .٠وكان قادراً على كه عن ذلك  2والقاذر على المنعإذا ١بمنع
6

عا

نه  3فإن قالوا لعل ذلكالمنع سك

عن الإضلال ٠ وبخاص بى آدم عن الضللال

إبليس
لك النع تخاص
ن
قول فاسك»٠ الآذ

قن اعذا

لثااث) أنه تعالى أخير أنه5
وهذآأ عيبن الأصلاحة (ا|1

(بع) أنهلوأراد أن
نم تفرد اازلمكذب والجهل فى<ق الله تاعاللرىا
لا يكفر الكافر لوجب أن ببق الانبياء والصالهين  .وأن يميت إبلسن والشياطين ؛ وحيث قلب
الام علينا أيه فاسد ( 0

أن تكايف أواءعك الكفار بالإيمان  2متذى

تكليفهم بالإعمان

ذه الآيات الى هى دالة على أنهملا يؤمنوكن اليتة  5وحيلد يلزمأن يصيروآأ مكافين بأنيؤمنوا

م لا يؤمنون البتة  .وذلك تكايف ا لا يطاق و.الله أعلم.
قوله تعالى ل قل ما أسألكم عليه مِنْ أجر .وها أنا قن المتكلفين  :إن :قو إلا ذ كر للعالمءناء
للق

1

عد دين .٠ 4

اعم أن الله تعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة  وذلك لأنه تعالى ذ كر طرقاً كثيرة
ىى ووب
دالة عا

الاحت  0قَْطلب الدن ,ثم قال عند

0

 :هذا الذنى أدعو النامس إله

يدب

أن يتظار فىجال الداعئ “:وق َال الدعوة ليظهر أنه حق 1باطل : أما+الداعى "وهو/أنا  .كايا
لاأساأاََعلى هده

الدعوة 1

ومالاء ومن

الغلأاه 5

كران

للا 0

5

عن

طلب

»ان من الظاهر أينهلع كانبعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فيا  .وأما كيفية الدعوة
لمال البتة وك

م

ثوله تعالى  :فبعزتك للأاغوينهم أجمعين ا:لآية

 ١الاول )أنه يحاز عن الطرد ؛ لآن الظاهر أن من طرد فقد يرى بالحجارة وهو الرجم فلا

كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو الاعن فلوحملنا قوله
رىد لكان قوله بعد ذلوكإ(ن عليك اعنتى ) تكراراً والجواب ومجنبين
ارجلمٍط)عل
(

من الجنة أو من االسموات و تحمل اللعنعلى الطرد من رحمة
 /الاول )اباتحمل الرجم على الطرد

الله ( والثانى أ)نا حمل الرجم على الطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعتى إلى يوم الدين ) على أن

ذلك الطرد بمتد إلى آخر القيامة فيكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً .

لإ والقول الثانى  4فى تفسير الرجبم أن تحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين هرجومين

بالشبب والته أعل .فإن لقكبلمة إلى لإنتبا .الغاية فقوله ( إلى يوم الدبن ) يقتضى انقطاعتلك
اللعنة عند يجى .يوم الدين ؛ أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء يوم

"

القيامة جعل مع اللعئة أنر'اع من العذابتصيراللعنة مع حضورها ٠فسية .

واعل أن إبليس لما صار ماءوناً قال ( فأنظرف إلى يوم يبعثون ) قبل إتما طلب الآانظار

إلى يوم يبعثون لجل أن يتخلص من الموت للآنه إذا نظرإل يىوم البعثلمبمتقبلباولمبعث

وعندبجى.يوم البعثلابموت أيضأًخينئذيتخلص منالموت ققالتعالى( إنكمن النظرين إلى

يم الوقت المعلوم)ومعناة [نك من المنظر ين إلى يوم يعلنه اق ولا يله أحد سواه ؛ ظَال !ليل

2
7

)بنا أضاف الإغواء إلى ته
ف(بعزتك ) وهو قسم بعزة الله وسلطانه ( لاأغريهم أجمعين فب

وهو على مذهب القدر وقال مرة أخرى ( رب .با أغويتى ) فأضاف الإغواء إلى الله علىم هاو
0
2فى1خم
دقل لكان كه لدلع [سد
وأما قوله ( إلا عبادك منبم المخلصين ) قفيه فوائد :

١ةدئافلا ىلوألا  4ليق ضرغ سيلبإ نمذهرك اذه ءانثت-الا نأ عقبال همالكى بذكلا " 2
هنآلملولركذي اذه ءانثتسالا ىعداو هنأ ىوغي لكلا ناكل ربظب هبذك نيح زجعينع ءاوغإ " ١
دابع هللا نيحلاصلا  .ناكف سيلبإ لاق امنإ ذ ترك اذه .انثتسإلا بذكلاعقيالتل ىف اذه مالكلا »"” 2

اذهدنعو لاقي نإ بذكلا .ىث فاكتتسي هنم سيلبإ ففيكف قياي لملاب مادقإلا هيلع نإف؟ ليق 70

فيكعملانيبهذهةيآلانيبو هلوق (اموانلسرأنم لوسرالوىن الإ اذإ ىنمت قلأ الشيطان
ىف هتينمأ) ؟انلف نإ سيلبإمل لقي ىفإمل دصقأ ءاوغإ دابع هللا نيحلاصلا لب لاق مهنيوغال وهو
ناكنإو دصقي .اوغإلاالإهنأال مهوغي .
.قال تعالى فى
المائدة الثانيةيهذه الآية تدل على أن إبليس لا يغوى عباد الله الخلصين و

"
00
:

صفة يوسف (إنه من عباد نا اتخلصين) فنص من جمو هاتين الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف

عليه السلام و؛ذلك يدل عكلىذب الحشوية فيا بنسبون إلى بوسف عليه السلام من القباتح.
واعم أن إبليس لما ذكر هذا اكلام قال الله تعالى ( فالحق والحق أفول لاءلآن جهنم منك

ومن تبعك هنهم أجمعين و)فيه مسائل :
7وه
ابل

-

فوله تعالى  :أخرج منها فإنك رجيم ٠ الاي

الإارزعة فى قوة الفحل هو الثار وأاكلها فى قوة الإنفعال هو الآرضن والفغل فطل من'الإتفعال
فالنار أفضل هن الارض  .أما القائلون بتفضيل الآرض عل النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الآول)
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتها إليك شجرة مثمرة والنارخائنة تفسدكل ما أ-لمته
(لثالث
إاليلهاثا(نى ) أن الحس البصرى أثنى على النار )(١ فليستمع ما يقولهالحس اللمسى ا
أن الارض مسو لية على النار فإها تطفىء النار و»أما النار فإنها لاتؤثر فى الارض الخالصة .

ل وأما المقدمة الثالثة  4فهى أن منكان أصله خيراً من أصله فهو خير منه ؛ فاعلم أن هذه
ةد ذاو ذإك لآن أصل الرفاد النار :و أصل اليساتين النذهة والاالماثرمرة هو الطين
 1 7ار ء إناكلار المثمرة حبر من الرماد ..وأيضّابذهبٍ.أن اعتبار هََة الجهة بوجت
 0 0أن هذا يكن أن يصير معارضاً يجهة أخرى تو جت الرجحان مثل إنسان نسيت عار
ا فإت نسية بو جك رسجحالة إلاءآن الذى نلا يكون نيا قد يكو ن كثير العلم

د تكون هو أفضل من ذلك النسيب يدرجات لا حد لما  ,فالمقدمة الكاذية فى الة.اس الذى
هطاذفا القياس لكن كيف
اهو هذه المقدمة .فإن قال قاتل هب أن إبليس أخ
|1
زمه الكفر من تاك الخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ر الآول ) أن قولة (ا#دوا) أص
راك نض الوجوت تل الندّث وخخالفة ”الندذت لا تو جب العصان فصلا عن الكفر :

وأيضاً فالذين يقولون إن الاأمى لاوجوب فبم لا يتكرون كونه يمحتملا للندب احتمالا ظاهراً
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب
إلا أن إبليس ما كان من الملامكة فأمى الملامكة بسجود آدم لا يدخل فيه إبليس ( الثااث ) هب
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز تخصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقياس
(الرابع)هب أنه لميسجدمع عليهبأنهكانمأموراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا بوجب
(الجواب) هب أن صينة الآمر لا دل عل الو+جوب ولكن
الككار ولكلف امه الكفر و
يون أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب ؛ وهنا حصلتتلك القرائن وهى قوله تعالى
أ(ستكبرت أمكنت من العالين )فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إتما ذ كر ذلك
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يوجب الكفر  .إذا عرفت هذا فقول
إن الس ننااة كن هذا القياس الفاسد قال تعالى (اخرج منها فإنك رجيم ) .
واعم أنه ثبت فأصىول الفقه أن ذ كر الحكم عقيب الوصف المناسب بدل على كون ذلك
الحم معللا ذلك الوصف وههنا الحم كوه رجها ورد عقيب ما حك عنهأنه خصص

النص

بالقياس  .فبذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الك  :وقوله(منها) أى من الجنة
أو من السموات والرجم المرجوم وفيه قولان :
الكله رتك إلى الم
( )9العبارة مصحفة لان الحس البصرى فما نعلملمنا عل نالعا حادى نك أن الس اللنولاصترف .كبان ١ و
من ناحزة أخرى هى أن فضل النار ليمظبره إلا البصر واللمس وهما من طبيعة الآرض  .فيسبهما بفانضل الآرضٍ عمل النار .

5

601

لكك

د :

قوله تغالى  :قال

غايةعبابتهومصفة إلىذلك العمل ؛ فاذ! كانت المناية السدية تر أزم العملادلي
.الله أعلم.
يحازاً عنه عند قيام الدلائل ٠ 2 فهبذا مالخصناه فى هذا الباب و

ا 2

أما قوله تعآلى ( استكيرت أمكنت من العالين ) فالمعنى  :امتكبرت الآن أمكنت أبذاً
»أجاب إبليس بقوله ( أنا خير منه خلةتتى من نار وخلقته من طبن )
من المنكبرين العالين ف
فالمعنى أذ1

و

سم

يقبح أمرى بسجودى له فكيف وأنا خيرمنه

كيونل خيرا مبأنناأصله من النار والنار شرف منالطين».فصحأن أصل حهي بعسل

77

ل  1م أضلة فبو خير منه فرذه مقدمات ثلاثه :

١المقدمة الأولى » 4أن إبليسمخلوق من النآر يدل عليه قوله تمال حكابة عنه ( لفان

من لازوخلفتة .من د و)قوله تعالى و(الجان خلةناه من قبل من نارااسموم ) .

١لمقدمة الثانية  4أن النار أفضل منالطين ويدل عليه وجوه ( الآول) أن الاجرام
ا
لك امرمدة الاجرام العنصرية والنار أقرب العناصر م انلفلك والارض أبمدها عنه
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض ( ,الثاتى ) أن النار خليفة الشمس والقمر فىإضاءة هذا
العالم عند فيبتهما والشمس والقمر أشرف من الارض  .خخليفتهما فى الإضاءة أفضل من الارض
(ثالث ) أن الكيفية الفاعلة الأصلية إ.ما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لان
ال
الحرارة تناسب الوحايالةبرودة تناسب الموت ( الرابع ) الارض كثيفة والنار لطيفة واللطافة

)لنار مشرقة والارض مظلءة والنور خير من الظلية (السادس)
أشرف من الكثافة ( الخامس ا
النار خفيفةتشبهالروح والارض ثقيلةتشبهالجسد والروح أفضل من الج-د فالنار أفضل من

الارض لوذلك فإن الاطباء أطبقوا على أن العنصرين اثقيلين أعون على تركيب الاجساد وأن
ااسلابنعا)ر صاعدة والارض هابطة والصاعد
اىلتاوإردواح ('
العنصرين الخفيفين أعونعل
انهلهذوى يبدأ من نقطة الإستواء
روج الفلكهو الل لآ
أفضلمنالحابط (الثامن ) أن أبول
الشمالى.ثم إن المل عبلى طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب والروح وهماعلى طبيعة النار
وأخس أعضاءالحيوان هو العظموهو بارد يساأبرضى ( التاسع )أنالاجسام الآأرضية كلماكانت
أشد نورانة ومشامة بالناركانت أشرف وكلا كانت أكثر غبرة وكثافة وكدؤرة ومقاية
بالأرض كانت أخس :مثاله الاجسام الشببة بالنار الذهب والياقوت والاحجار الصافة النورانية

ومثاله أيضاًمنالثياب الإبريسم ومايتخذمن .ه وأماأن كلماكان أكثرأرضية وغبرة فهو 0
أخس فالامى ظاهر ( العاشر ) أن القوة الباصرة قوة فى غاية الشرف والجلالة ولا يتم عملها رلا '
بالشهاع وهو جسم شبيه بالنار (.الحادى عشر )أن ا

ولاحك

أجسام العالم الجسماق هانلشنس

افع انارق مورك وله وأثره( الثافعشر)أن النضجوالحضم والحياةلاتتم -

بإاللاحرارة ولولا قوةالحرارة لما تم المزاج وتولدت المركات (الثالث العاثشر) أن أفوى رضي |3

ولهتعالى  :قالياإبليس مامنعك  .الاية

ا؟ا

(ثانى ا)ليد عنارة عن النعمة يقال أنادى فلان فى <ق فلان ظاهرة والمراد |:اا د بالبدن
ال
النعمالظاهرة والباطنة أو نع املدين والدئيا ( الثالت )أن لفظ اليد قد بزاد للتأ كيد كقول القائل
سيت يداك ركقوله تتالى ( ا يدندى رحمته ) .
ك١
إن جنى اللسان هذا ما

ولقائل أنيةولحمل اليد عل ااّدرة ههنا غير جائز؛ وريدل عليه وجوه(الآول)أن ظاهرالاية
نت
الو
كء ف
قتذى إثنات || 0ن

أأبمد عبارة عن العدرة ١زم إثنات قدرتين لله وهو باط(لو الثابى)أن

اله قتضى أن لون آدم مخلوقا باليدين بجوب فضيلته وكونه متجوداً للفلاتكة .فلو كانت اليد
عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقا بالقدرة ؛ لكن جميم الاشيا .عخلوقة بقدرة الله تعالى فكما أن
آدمعليه السلام مخلوق بيد الله تعالى .ذفلكك إبليسمخلوق بيد الله تعالى وعلىتقدير أن كرون
اد غارة عنالقدرة .لم نكن هذه العلة علة لكونآدم مسجوداً لإبليسأولى من أن يكون

٠0حيلاذ تل أظم الآية وببطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلل
لذن مشدوداً  0و
اللهعليه وسلم قآل نر

ست طعا الضف

لمر0

و(أما التأويل الثانى ) وهو حمل اليدين على النهمتين فبو أيضاًبال لوجوه ( الآول )

(إن تعدوا نعمة الله تلحاصؤها) وظاهز الآية يدل عل أن
أن نم الله تعالى كثيرة م قال و
)و كانت اليد عبارة عن النعمة فنةول النعمة ملوفة خليلنهئذ
اليد لا تزيد على الإثاتين ( الثانى ل

لايكون ً 0ا تلعلاهلى بل يكون مخلو قا ليءضالذلوقات » وذلك يأنيكون سبيلزيد التقصان
ل ل أن كون سينا ازايلدكال (الثالف ).لو كانت اليد عبارة عن التعمة لكان قولة
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتبارك الذىبنعمته الملك ولكان قوله«بيدك الخير» معناهبنعمتك

عنل.وم
متا
وسوط
الخير ولكان قوله ( يداه مبسوطتمانعن)اه نعمتاه مب

أنكل ذلك فاسد.

)هو قوله إن لظ اليد قدا يذكر زيادة لجل" التأ كيد 'فنقول لفنظ
وأا التأويل الثالك و
لق

دق من كوان هذا العضو جاصلا له وى حق من لايكون هذا العضو حاضلة

فى حقه ( أما الاول ف)كةوطهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا
أن محل القدرة هو اليد فأطاق اسم اليد على القدرة  .وعبلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد
القدرة  .وقد تقدم إبطال هذا الوجه ( وأما الثانى ) فكمّوك (ببن يدى عذاب شديد) وقوله (بين
 0الشاعة) إلا أنا نقول هذا از هذا اللفظ مذ كور واغخاز لياقاس عليه ولا مكون مطرداً ,
فلا جرم لا يحوز أن يقال إن هذا المعنى إمما حصل بيد العذاب وبيد الساعة؛ ونحن نم أن قوله
زتلقادموا بين يدى الله ورسوله)قد يجوز أن براد به التأكيد والصلة أ.ما المذكور فىهذه الآية
ليس هذا اللءظ بقلوله تعالى ( لقت بيدى ) وإنكان القياس فى اجازات باطلا فقد سقط

كلاءكم بالسكلية  فهذا منتهى البحث فى هذا الباب .
والذى تلخص عندى فى هذا الناب أنالسلطان العظميلقادر علىهل ثىء بيده إلا إذا كانت

عاك .الآ
نم
مبليس
قوله تعالى  :قالي إا

1

نابأكل ولا لقبراب رلا ا
 ١الحجةالخامة ) :إنكا ل

اكن
كحر
يت

كالمت .وإن

كالاشرب والوقاع وذلك باطل.
كان لجنا الااشاء كان إنانا ركاشليتيمة عَتَابا إاللىه" و

(إالحجة السادسة) أنهميقولون إنه ينزلكلليلة من العرش إلى السماء الدنيا » فقوللهمحين
ونئذ لاببقفى
شل» حي
رن ع
عكا
ل<ين
انيا
نزوله  :هل مبدببقرأً للعرش ويبق مدراً لامماءالد
مولعه يزصبورلا عن إلهيةالعرش وااسموات .
ازول فايّدة ؛ وإن لمميدقبرأ للعرش فمند نز
 3داقلمرش ٠وإن العرعر الأافية اا"
اللإحجة الساومة © أنهم يقولون إنه تعالى
إعلىظمة الكرئى أوعل هذا الترنيب حتى يذاهلمإللماء الدنياء فاذاكان كذلك كانت الا
الدنيا بالنسبة إلى عظمة الكلاهلذرة بالنسية ٠ 07 فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصبر صغيراً
.ل ذلك باطل.
بحيث انسعه السماء الدنيا  .و إما أن يقال إن السماءالدنياتصير أعظم منالعرش وك

1
0
9
5

7

الحجة الثامنة ) ثبت أن العالمكرة ؛ فإنكان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنبة إلى"

عر  1باطل  وإن كانفوق بالنسبة إلى الكل .-فينئة يكون جسما محيظاً هذاالعالومن ١2|
كل الجوانب .فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا“فلاك .

٠

 ١الحلناسمةح ماتك الاترض كرةء وكانت السمواات كرات فكل لاله

00

الساعات وإنها تكون ثلث الليل فىحق أقوام معينين من .كان كرة العوارض ء فلونزل من

العرشفىثلث الليل وجب أن يق أبنداازلا عن العرشن » وأن لايرجعإلىالعرشالبتة.
الحجة العاشرة » أنا إنمازيفناإطيةالشيمس والقمرلثلا.ةأنواعمنالعيوب(أولها)كوته
مولغ املنا”جزاء والا”'بخاض (اوثانها ),كؤنه غود متناعيا (ونالتبام 0

00

والسكون والطلوع والغروب  .وإذا كان إله المشبهة مؤلفاًمن الا“عضاء والا'جزاء كان ك: 1

فإذاكان عاللىعرش كان محدوداً متناهياً  :وإن كان يفذل من العرش وبرجع إليهكان موصوفاً
بالحركة والسكون .فبذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للألهية وجب تعزيه الإله عنها بأسرها» 07
وذلك يبطل قول المشبهة و؛إن لمتسكن منافية الآألهية خينئذ لايقدر أحد على الطعن فى إلهية

ان والقبر.:

بإالحجةالحاديةعشرة» قولهتعالى( قلهو اللأهحد ) ولفظ الاحد مبالغة فاىلوحدة .
اء والا” عاض .
جندازلا
وذلك كافك مركا م

١لحجة الثانية عشرة » قولهتعالى ( والله  0نت املفقر ا .و)الوكان مركا من الا 1
ا
والا'بعاض لكانيتا جا إلمهاوذلك يمنعمن كويْ ءهخا لح

» قدت مهذه الوجوه أنالقول

بإثنات .الأعضاء والأجزا .للهمحال  :ولما ثبتبالدلائل اليقينية وجوب تنزبه اللهتعالى عن هذه

"

الاعضا » .فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول) أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب
اقوقةة ٠ قالتعالى( أويعفو الذى يده عقدة التكاح) ٠
وىطمن
مالى هاذلاآمى هن بد.أ

7

13
إبلمس  | 0متعلك :
قوله تعال  :قال يا

ذا ١

وإبليس الذى لميسجد هو القوة الوهميةاالىبش الإناوجه 72ا ْ  1فيه.ظويل .وأما
ليةم 'ل#وادئكة لادم ادأ تنلك ملهبدل على كونه أفضل منالملائك2
بقية المسائولهى :اكيف

كاهلن كافراًأصلياً أملا .فكل ذلك تقدم
أملا ء وأن إبليس هكلان من الملائكة أملا ء وأنه
قاسورة الثقراة وغيرنها .

ل المسألة الرابمة  احتج من أثبت الاعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن
.وجب المصير
تسجد لا خلقت ببدى )فإىثيات يدن الله تعالى  .بأن قالوا ظاهر الانة يدل عليه ف
إليه ؛ والآيات الكثيرة واردة على وفق هذه الاية » فوجب القطع به .

واعلم أن :الدلائل الدالة عللى .نى كونهتعالىجسما سكي من الأاجزاء واللاءضاء  .قد سبقت
(ول ) أن من قال إنه مىكت.من
ارةلأ
إلا أنا تنك ههنا نكتاً جارية مجرى:الإلزامات الفظاه
1

 1اما أن شت الاعضاء الى ووزد ذاكرهااق :القرآن

ولا.نيك عليها  .وإإما أن

ول لزه إثيات صورة لا يكنأن بزاد علهاالقفسىح» لأنه  -إثنات
أان
ا»فلإنك
يزيدعليها
جد منه إلايجرد رقعة الوجه لقوله (كلثىء 5
ي.ثولا
وجه ح

) ويلزمه داكت

تولجهج(رى بأعيننا )وأن يدت جنياً واحداً ل(قو.لهيتعاالحىسرتا
فتىلك الرقعة :عونا كثيرة لق
على م اف طتفى جنب الله ) وأن يثبت عل :ذلك الجنب

لات
(يم
علىم
د لقوله تعا

ألذا ويتقدير أن يكورن له .يدان خإنه يمت أن يك نو كلاهراعلى جانب واحد لقوله عَلِتْمِ« الحجر

 1يك تدرف لالض  6أن بيت له سام واعدا :لقوله تاك( يوم مكتعينب عن ساق )
ان الخال .من هذه :الصضوززة :.ترد رقة,الوجم:ويكوين عاها عيؤن :كثيرة وجنب” .واجد

ويكون عليه أكيثديرة وساق واحد » .ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الور ول كان هد عيذاً
لغب أحد فى شرائه  .كيف يقول,العاقل إن رب العالمين موصوف ببذه الصورة .
ي
نا القسمالثانى .:وهو أن'لا يقتصر عل الا عضاءالمذكورة فى القرآن .بلبز يد .يونقض

ل  7الات :عقت يطل متعنت هبق الل عل زدالظولهر 0
ل العقل :
١الحجة الثانية »فىإبطال قوم إنهم إذا ] 00ا د كال كا:نةا له عضر
كل :و إن أتتواله عضو النشاء فيو الٌن إن نفوها فبوتخصى لو عنين . :تالخ
من

اللهيكنايقول الظالمون علواً كيرا .

الحجة الثالثة»4لك انه تامو هال لما ايكون سو ملاملا يتعمر اليتة تشكون
اطلا نو إما لن كرون #ابلا للانات مكرك تاقابلا للذفرق والموق ؛ وتعالى الله ذعلنك.
اللحجة الرابعة) أنه إنكان حيث لامكنه أن يتحرك عن مكاءه .كان كالزمن المقعد العاجز.

وإنكانحيث عكنه أنبتحرك عن مكانه.كان بحلا للتغيرات ؛ فدخل تحتقوله(لأا<ب الافلين).

15

فولهتعالى :ونفخت فيهمنروحى  .الآية 1

شقر
بخل
انالأنه
ا(ل١ثانى » ذ كر هب

٠ن طين ؛ وفىسائر الآيات ذكر ألهخلقه من ار7١ 

الأشياء كفوتلعهالىف آدم إنهخلقهمنتراب وكقوله ( من صاصال منحا مسنون ) وكقرله |
( خلق الإنسان من يحل ).

١ثااث » أن هذه الآية تدلعلىأن تهعالى لماأاخلبمرلانكة بأنهخلق بشراً من طين1 
ال
ا ٠و الاي الأاخرى وهىالى قال( إفى جاعلفىالارض خليفة ) بين أنهمأوردوا

مولأنا
:البو اب عن !لآول أن التقدينكا نه.سبحانة وصفل أ
الال واللجواب قنما تناقض و
البشر شخص جامع للتقوة اللهيمية.والسبعية وااشبطانية والملكية ؛ فليا قال( إفىخالق بشراً من
طين ) فكا نهقال ذلك ااشخص المستجمع لتلك الصفات ٠ إنما أخلقه من الطين .والجواب عن

نرسل 001
يرقأوهتمقبطلا ؛ رفآر همن الإ
يناثلا نأ ةداسملا ةدعبلا وه بارزلا:
الصلصال فتبت أده ملناافاة بينالكق؛ والجواب عنااثالث أنه فىالآية المذكورة فىسوراةلبقّرة
بينلهمأنه خلق فىالارض خليفة »
ا ينأن ذاللكخليفة بشرمخلوق منالطين.
ذىا يدل على أن تخليق البشرلايتم
هوح
 2المألة الثانية  4قالفاذا سوبته و نفخت فيهءنو ر
إلا بأم 95التسبوبة أولا .؛» ثم تفخ الروح . 8وهذا ج لان الإنسان مركب من عبد ولقين '

أما الجسد فإنه إتمابتولد املنمى و٠المى إنما يتولد مندمالطمث وهو إنما يتولد منالاخلاط
الاربعة ؛ وهى إتما تتولد املنأركان الاربعة ٠ ولايد فى حصول هذه القسوية مرنعاية مقدار
مخصوص لكل واجد منها  .ومن رعايةكيفية اءنزاجاتما وتركبباتها 0

رعاية المدة الى فى مثلها

حصل ذاللكمزاج الذى لاجله حصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة .
قا نفس «إابها الإشارة بقووله
نف
(خت فيهمن روحى ) ولاأضاف الروح إنلفىسه دل

عل أنهجو هرشزيف عاوى قديى ب.وذهيك الحلولينة[ .ق أن كهمنيدل ل البمط  1ااا
بوهم أن الروح جزء من أجزاء الله تعالى و»هذا فى غاية الفساد  .لآنكلما له جزء وفكهلو
كب وفكن الراحنوةالذايه وبحدث.

وأما كيفية نفخ الروح » فاعلم أن الاقرب أن جوهر النفسعبارة نعأجسام شفافة نورانية .
علوية العنصر ؛ قدسية الجوهر ؛ وهى تسرى فى البدن سريان الضوء فى الموا ...وسريان النار فى

الفحر؛ فهذاالقدرمعلوم  .أماكيفيةذلكالنفخ فيالايعليهإلااللهقيال :

ا
(١لمسألة الثالثة) الفاءفىقوله( فسقعاواجلدهين ) تدلعلىأنهكاتم
ا

بت

اللهعلمهم بالسجو د +٠وأما أن المأمور يذلك السجود ملائكة الارض ٠أو.دخل فده

دلانكة ااسهوات مثل جبربل وميكائيل و؛الروح الأاعظر المذكور فقوىله ( يوم يقوم الروح
والملائكة صفاً )ثفيه ميأ حث عميقة  .وقال بعض الصوفة  :الملائحة الذينن روا .بالسجود لآدمء

هم القوى النباتية والحيوانية الحسية والحركية »فإنهافىبدنالإنسارن خوادم النفسالناطقة ,

1

قوله تعالى  :إذ قال5
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لاملان 0متك ومن بعك  3أجمعيندهو»/

ل اسن  )5متك أن :جد  5يدقل  00ا ا  7كك .قالآنا حير
منه حلقتتى من نار وخلقته منطين  .قال فحارج منها فانك رجي » وإنعلك لعتتى إلى يوم الدرن»
قال رب ذانظر نىإلىبوم ببعثون  .قال فانك من المنظرين  .إلىيوم الوقت المعلوم  .قال فبءزتك

لأغوينهمأجمعين  .إلا عبادك منهم الخاصين ق.ال ذالمق والق أقول لآملآن جهنمم منك ومن
تبعك منهم أجمعين 41
إعلم امقر

 51هذه القصة المنع فز ادن والككار :ذلك لآن" إبلدق  2إعنا
وقعفياوقعف تشبك المسد ووالاكلرتاكفار '[عنا" ازعو معدلايه الام :سيت اللشد
 01الله تعالى ذدكر هذه القصة ههنا لظير شياعيا زاجراً ل عن هاتين الضلتين المدّهومتين

والحاصل أنه تعالى رغب المكلفين فى النظر والاستدلال ؛ ومنعهم عن الإصرار وااتقايد .وذكر

تفقرىيره أموراً أربعة (أولما )أنهنأعظيم فيجب الاحتياط فيه( والثاتى) أن قصة سؤال
الملائكة عن المكمة فىتخليق البشر يدل علىأن الح-كمة اللاصلية فى تخليق آدم هو المءرفة والطاعة
يس نما خاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد والكبر فيجب
لأن
ب)
إالث
اللاجهل والتتكبر ( الث
على العاقل أن يحترز عنهما  .فهذا هو وجه اانظم فى هذه الآيات ؛ واعلم أن هذه القصة قد تقدم
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالاءد منه وفيا مسائل :

)الات: 
١مسألة الآولى )فىقوله ( إنى خالق بشراًمنطبن ؤ
ال
( الآول ) أن هذا النظم ا يصح ار ريك خلق البثبر لمن الطوق  .اتإذا قبل أَنَااميحد
راز سن ذهب  .فهذا إما يستقيم لو أفكن احادة من الفضّة :

نوهتعال:ىإذقالربكلللآئك الآية

1
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نلكافرينَ« /4قَلَب ليسمامَك أنتسجد
إلاإبليساستار وَكانَم آ
يلوك

البشربع أنهميشتغلون بقضاء الشهبوة وهوالمراد من قوله ( يمفنسد فا و)بإمضاء الغضب وهو

(فك الدماء ونحن نسبح تحمدك ف)قال الله سبحانه وتعالى إ(نى أعلم
المراد من قوولهيس
ما لاتعلدون و)تقرير هذا الجواب والله أعلم؛ أن يقال إن الخاوقات عحسب القسمة العقلية على
نلفمس والشهوة وهم
لصل
امتح
لقل والحكمة؛ ول
أقسام أربعة  ( :أحدها ) الذين حاصللع
الملائكة فقط ( ثانيها) الذين حص[لهم النفسوالشهوة  .ولميحصلهم العلموالجمكمة وهىالبهائم

(وثالها) الآشياء الخالية عنالقسمين  .وهى المادات و بقفىالتقسي (ق-م رابع) وهو الذى حصل
فايلهلأمان وهو الإنسان والمقصود من تخليق الإذان ليس هو الجهل والتقليد والتكير والعرد
فناكل ذلك صفات البهائم والسباع بل المقصود من تخابقه ظهور العلم والحكمة والطاعة  .فقوله

إ(نى أعل مالا تعلمون ي)عنى أن هذا النوع منالمخلوقات  .وإن حصلت فيه الشهوة الداعية إلى
الفساد والغضب الحامل له عسلفىنك الدماء  .لكن حصل فيه العقل الذى يدعوه إاللىمعرفة والحبة
والطاعة والخدمة ؛ وإذا نبت أنه تعالى إتما أجاب الملائكة .هذا الجواب وجب علٍ الإنسان
أن يسعى فى حصي هذه الصفات ؛ وأن بحتهد فى١كتابها .وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد

والإصرار والتكير  .وإذا كان كذلك فككل من وقف عكلىيفية هذه الواقعة صار وقوفه علها:

داعاً له إلى الجد والاجتهاد فى! كتساب المعارف الحقة والأاخلاقالفاضلة زاجراً له نعأضدادها
.هذا ال.بب ذ كر الله تعالليهذا اكلام فى هذا المقام  .فان قيل الملانكة لابحوز أن
ومقابلاتها فل
يقال إنهم اختصمونا بسبب قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فتها و يفك الدما) .فان الخاصمة ممع الله
كفر  .قلنا لا شك أيه جرى هناك سؤال وجواب ء وذلك يشابه الخاصمة والمناظرة والمشاءبة علة
لجواز امجاز  .فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اللخاحمة عليه و.لا أمى الله تعالى عمد صا الله عليه

وسم أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول ( إن يوحى إلى أتما أنا نذير مبين )

هدب
ياذن

يعنى أنا ماعرفت هذه الخاصمة إلا بالوحى ؛ وإنما أوحى الله إلى هذه القصة لآنذركر بها ولاصير
هذه القصة حاملة لكعابللإخلاص ف الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .

قوله تعالى ب إذ قرابلك للملائكة إنى خالق بشراً من طين  .فاذا سوبته ونفخت فيهمن

روحى فقءوا له ساجدين  .فسجد الملائكةكلهمأجمءون  .إلا إبليس استسكير وكان مالنكافرين ٠

عأ7يةبعب0سحرن

#وله تعالى 00
6

عاد  .الاية

طرٍبق5ة أخرئ ف تفسير هذه ال 2 1ا

إنه تعالى

ريا

7رمن ضفاته فى هذ الىوضع

خمسةالواحد والقبار والرب والعزيز والغفار .كأموانه واحدا فهو الذىوقع الخلاف فيه بن
ولنه واحداً بكونه قبارا وق يبنل و جه ذه الدلالة
اقل الحق وبينالمشركتين واستدلتعالى ك ع

إلا أن كونة قباراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه وجب الخو افلشديد فأردفه تعالىيذكر
صفات ثلاثةدالة اعلرىحمة والفضل والسكرم ( أوها )كونة رباللسموات والاأرض ومابينهما
وهذا ما مكم معرفته بالنظر فىآناان حكمة الله تحال فى خلق السهوات والاارضق والصاضر

اك اناده ' ذلك خر لاس ل له اذا تأملك فى آثارا حكته وواختفاق خاو هده
اشليااء عرفت حيلئذ ترييته للكل وذلك يفيد الرجاء العظم ( وثانها )اثونة عريزاً والفائدة ى

ذكره أن لقائ لأن يقولهب أنه رب ومرفى وكرم إلا أنهغير قادر  4المفدور اك حفاجان
 000أى فادر عل كل الممكنات' فو يغلتالكل ولا يغله تبى(.وثالثها ) كونه عَفَاراً
د

كاه أن قائل أن دول هك

ءأنهارت وعَسَن 00

الخاصين فى العبادة » فأجاب عنه بأن من بق على الكفر سبعين سنة ثم تاب فاتى أزيل اسمه عن
ديوان المذنيين 1

عليه بفضى ورحمى جمبع ذنوبه

1

إل دكرات

إلا ار  :واعم أنه

تحال مانس ذلك قال.رقل هو نياعظم أنت عمه مدرصن ) هذا انا اعظيميحتمل وجوهاً
فكن أن يكون المراد أن القول بأن الآله واحد نأعظبر» ويمكن أن يقال المراد أن القول بالنبوة
عظيروي»مكن أن يقال المراد أن القول بإئبات الحشير والنششر والقيامة نبأ “وذلك لان
هذه الاب الثلاثةكانت مذكورة فى أول السورة ولاأجلبا انبجر الكلام لكلماد 0110 5
دتقدم  5كلهاهاقاذوله (اكات
ويمكن أيضاً أن كوا ألمد كرون قر]ن فعرا لان هذا أيضاً 0قد

قىال (قل هو ع عظيم نم
اعل
أتزلناه إليك مبارك ليديروا آياته) وهؤلاء الل و ام أعرضوا عمنه

م

ون ) زاغل أن قوله(أنتمعنهمعرضون ) ترغيب فى النظر والاستدلال ومنع من

التقليد ا ن هذه المطالب مطالب ششريفةعالمة » وإن بتقدير أن يكون الإنسان فما علىالاق يور

بأعظم أبواب السعادة » وبتقدير أن ييكون الإنسان فها على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة
فسكانت هذه المباحث أنباءعظيمة ومطالب عالية بهية و؛صريح العقل يوجب على الإنان أن يأنى
فبها بالاحتياط التام وأن لا يكت بالمساهلة والمساعحة .
أما قوله تعالى ( ماكان لى من عل بالملاً الاعلى إذ ختصمون ) فاعل أنه تعالى رغب المكافينَ
فى الاحتياط فى هذه المسائل الأربعة » بوالغ فى ذلك الترغيب من وجوه  ( :الأول ) أن كل

واحد منها نبأعظيم » والنبأ العظير يحب الاحتياط فيه ( الثانى ) أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن
فلارض غليفة قالوا أتجعل فنها من يفسد فيها ويسفك
ما قبل فيه أنه #عالى لما قال (إنى جاعل ا
دك ونقدسك ؛ قال إنى أعلممالاتعدون)والمعنى أنهمقالوا أىفائدة فى خلق
مسبح
حن ت
الدماء وم
وو؟-

ظر»8١5-

أرف

قوله تعالى  :ومامن إله إلا الله الوأحد القهار .الآية

لا لما دعا الناس إلى أنهلاإلهإلا إله
كدا
اعلم أنه تعالى لما حكى فأىول السورة أن عم
واحدا وال اندر ول مان مطنبد (شفءول أن لفوبالقيامة <ق « .أولتك الكفار أظهروا
قصص الأانبياء لوجهين
السفاهة وقالوا إنهساحر .كذاب واستهزؤًا بقوله  .ثإمنه تعالى ذ كر
( الآول ) ليصير ذلك حاملا محمديلت على لناب  /الآننا.عاهم :السلام فى الصبر على سفاهة

القوم ( والثاى ل)يصير ذلك رادعا للكفار على الإصرار على التكفر اولسفاهة وداعياً إلىقبول
لنم»ا بم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق آخروهو شرحنعيمأهل الثواب وشرح
وإما
ال

عقاب أهل العقاب  .فلما تمم الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب الكموذرة فأىول
السورة وهى تقري رالتومدوااوة والبدث ء فَقَال فل ياتمد [نما أنا متذر ولا بد هن الزثرار ا7

ما من إله إلا الله الواحد القهار  .فان الترتيب الصحيح أن نكذرشهات الخصوم أولا ويحابعنها
كبذ؛ا
فطلو
اائل الدالة عللىصمة الم
لييه
دعق
لكر
ثامتذ

هبنا أجاب الله تعالىعنشبتهم و نبهعلى

فكسلاداتهم ؛ ثمذ كر عقيبه مأ يدل على صحة هذه المطالب ءلان إزالة مالاينبغى مقدمة عإلثرات

ذىا
هرف
لنةفواشسدة مقدم على كتب اللو شالصححة فيه » ومن نظ
ماينغى.وغ| ل الوحمانال
الترتيب اعترف بأن الكلام منألوالسورة إلىآخرها قد جاءعلىأ حسن وجوه الترتيب والنظم .

أما قوله ( قل إتما أنا منذر ) يعنىأ<أبولغال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعاد »
وأحوال ثواب من أقربه .ا وكابدأفىأول السورة بأدلة التوحيد حيث حى عنهم أنهم قالوا
فحدكاًذ)لك بهدهأنا بتقرير التو<يد فقال ( وما من إله إلا الله الواحد
أ(جعل الآدة أ وا
اعبار )وفهذه الكلءة إشارة إاللىدايل الدال على كونه منزهاًالعشرنيك والنظير و»بيانه أن
الذى بجحعل شريكا له فى الإلهية إ.ما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على ااتصرف ف العالم

؛ل يكون جماداً عاجزاً (والاول) باطل لآنه لوكان شر يك قادراً على الإطلاق
أولايكونكذلك ب

لميكنهوقادراًقاهراً :لآنبتقدير أن يريدهو شيئاًويريد شريكه ضد ذلكالثى .لميكن خحصول

أحد الامرين أولىمن الآخر ء فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخر  .وحيئئذ لايكون قادراً
»لعاجز لايصاح للالهية  .فقوله ( إلا الله الواحد اوار) إشارة إلى
قاهراً بل كانعاجزأً ضعيفاً وا
أكوننه قباراً يدلعلى كونه واحداً ( وأما الثلى ) وهوأن يمال إن الذى جعل شريكا له لايقدر

,ا أيضاً فاسد لان صري العمل يحك بأن عبادة الإله القادر
على شىء البنة مثل هذه الاأوثانفبذ
القاهر أولى منعبادة اماد الذى لايسمع ولاببصر ولايغنىعنكشيئاًفقوله(ومامنإلهإلا

اللهالواحد القبار) يدلعلىهذه الدلائل  .واعلأن كونه سبحانه قأبمارشعر بالترهيب والتخويف,
فليا ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والاارض وما ينهما

العرير الغفار) فكوته ربا مصعر بالثريبة والاحينان واللكزم الود رن الوك قارا مل|

بالترغيب  :وهذا الموجود هو الذى تحب عبادته .لاأنه هوالذى مخثى عقابه ويرحى فضلهوثوابه.

لى  :قل كم و 0

د

0

٠الآنة

١0 1 رب الْسَمَوَات
قل عا آنما 0اسنإلال احد
هو

22م

2

هدم

ناماس

ا

عدرة جه

756

0

ا

للم

ع 2وموم

ا

والارض وما ا آيلر القاد «دد» قل هو نوا ح ديات 11
7
معرضون 2616

الأعلَإذ :حتصمونَ 3
بلل ا
م علأ

ا

م

ار

إن+

0

2

5-1

(١

المسألة الأول) قرآ أبواعدر وو

وحمزة والكساى(من الاأشرار اتخنذنام) بوصل

ألف ( اتخذناهم و)الباقون بفتحها على الاستفهام ق.ال أبو عبيد وبالوصل يقرأ لان الاستفهام
متقدم فىقوله )0مالنا لاس

رجالا)؛لاك

لمر ,كين لايشكوكَ 0

لاله تعال قد أخبر عنهم ذلك ى حقو
ستفهموا

عن

شىء

علموه  0جا

الفراء عنه

اللوّمتين قالدنا عر لآ

 3 َ 0 1ى أنسوك ذك)كميدن
بان قال هذا دن اح تفهام لحك

مع نأه

َك

التمجبيب

ق الهمزة للاستفهام
أمن
والتو ببخ؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الشىء المعلوم ؛ أما وجه قول
)ان قيل فا الجملة
أنهلابدمنالمصيرإليه ليعادل قاوتلخهذ(ناهم ) بأمفى قوله( أمزاغت عنهم ف
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة 1

؟ قانا إنها محذوفة والمعنى المقصودون ممأمزاغت

 ١المسألةالثانية ق4رأ نافع( سخرياً ) يضم السين والبافون بكسرها  .وقيل هما بمعنى وا-
ف شكس هو الومواد  8عر وليل سواتلجتير .
م المسألة الثاثة  4اختلفوا فى نظ الآية على قلربنناعلى القراء:ين المذ كورتينأماالةراءة
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نزاهم حاضرين لاجل امم لحقار6م ا

ا

أنهم

)أما العراءة علىسبيل
زاغت عنهم الايصار ووقع التعبير عن حقارتمم بوقهم ( امخذيامم ربا و

الاستفهام  ,فالتقدير لاجل أنا قد اتخذناهم عذريا وما كانوا كذلك ف بدخلوا النارء أملجل أنه
زاغت عنهم الأبصار ,داعمالا حعكنىهم اهلذمهناظرة قال إذنلك الذى حكينا عنهم
لق لابد و أن تكلموا بهء ثم بين أن الذى حكيناه عنم ماهىف 92قال (تخاصم أهلا!عَإن) و إعا 0
ألله تَعالك تلك الكليات تخاصاً لان قول الراوشاء (لامرحباً مم) وقول الاتباع ( ل أتملا 0

بكم) من

باب الخصومة .

قوله تعالى ب قل إما أنا منذر وما من إله إلا اله الواحد القهار ؛ رب !اسموات والأارض
وم 'نينهما العزيز الغفار  2قل هو ا عظيم نتمع4

يختصمون

؛ إن توح

إلى إلا 5

أنابذيرمبين . 4

مدر صوون  43م كان ق من عم بالمل الاعلى إذ

قف

قولهتعالى :وقالوامالنائرى رجالا  .الآآية

افلدىثيا أولا.ثم معالذنيكانوا أعداءلهم افلدىنيا ثانآا(ألمأاول )فه.قوله (هذافوج 9
مقتحم معكم) واعلمأن هذاحكايةكلامرؤساء أهل النار يقوله بعضهم للببععضضبدليل أن ماحكى

بعدهذا منأقوال الأاتباع وهو قوله( قالوابل أ::نملامرحاً بكمأتتمقدمتموه لنا) » وقيل إن
7

41#

سنأل ود

٠ وقوله ( لامرحبا بعهمم

اروساء اكد

نهمصألوا النار)كلام الرؤسا.ء و؛قوله ( هذا فوجح مقتحرمعك )أىهذا جم عكثيف قداقتحم

حاق
اكلمفجىهل وا
 3النارايقاكا
مدوا مع
مالع؛
تنو
ولضل
نى اقتحرمعكم النار أى لداخلذار
فى بتكم  .والاقتحام ركوب ااشدة والدخول فهاء والقحمة الشدة .

وقوله تعالى لا(مرحباً مهم ) دعاء منهم على أتباعيم  :يقول الرجل ليمدنعو له مرجباً أى
انك ماق الد مقا ار  9بلادك رحباً ث
.م بدخل عهلكيلمة لافى دعاء السوء»

وقوله ( هم ) بيانللمدعو عليهم أنهم صالوا النار تعليللاتيجاحم الدعاء عليهم  ونظير هذه
الآية قولهتعالى( كلما دخلتأمة لعنأتختها ) قالوا أى الاتبا ١ع بل أتملامرحباً بكم)
بريدون أن الدعاء الذى دعوم به علينا أما الرؤاضاء أنتمأحقب ؛
ه وعلوااذلك بقوهم ( أنتم

قدمتموه لنا) والضمير للعذاب ألصولهم  .فان قبل مامعنىتقدمهمالعذاب لهم؟قلناالذىأوجب
التقدم هوعمل السوء قال تعوالذىو(قوا عذاب الحريق  .ذلكبما قدمت أيديك ) إلا أن
الرؤساء لما كا
لاسثمبب فيهبإ
انو
اغو
هم وكان العذاب جزاءهم عليهقيل أنتمقدمتموه لنالجعل

الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدم  .والضمير فى قوله ( قدمتموه ك)ناية عن الطغيان
الذى دل عليه قوله ( وإن للطاغين لشر هآ ب ) وقوله ( فبدس القرار ) أى بالسمستقر والمسكن

بث :م ثمقالت الاتباع ( ربنامن قدملناهذافزدهعذاباًضعفاً) أى مضاعفاً ومعناه ذاضعف
ونظيره قولهتعالى( ربنامؤلاءأضلونافآتهمعذاباًضعفاً) وكذلك قولهتعالى ر(بنا إأنطاعنا
سادتنا وكبراءنا فأضلونا ااسبيلا .ربنا1م ضعفين مالنعذاب ) فإن قيلكلمقدار يفرض

من العذاب فنكاان بقدر الاستحقاق لمبكن مضاعفاً  .وإنكان زائداً عليهكانظلاًوإنه لايحوز .
قاللنماراد منهقولهعليه السلام « ومن سنسنة سيئّةفعليه وزرها ووزر معنمل مإالى بوم
وضلااللث؛انى عذاب الإضلال والله أعلم.
القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب ال
وههناآخرشرح أ<وال الكفار منعكالاذنيو! أحباباًلهمفىالدنيا ؛ وأماشرح أحوالهم
(وا مالنا لانزى رجالا كنانعدهم من الاشرار )
معالذيكانواأعداء لاهلمفدىنيا فهوقوولقهال
“اطي الكفار إذا نظروا إلى جوانبي ج
قهوخين
لئذ
ون

(مالنالانزى رجالا كنا

باه هم وموم املنآشرارء إبمماعنى ١
نعدهم هن الاشرار ) إعنون فقراء المامين اليذينؤ ل
الاراذل الذين لاخير فبهم ولا جدوى  .أولآنهمكانواعلىخلاف 'دينهمفكانوا عندمم أشراراً "ا
(اهم خريا ) وفيه مسائل :
ا
م قمال
خوا
ذن

"

وله تعالى  :وآخر مشنكله أزواج ا.لآبة

لجر

(ن الإنان ايطغى ؛ أن رآه استغنى) وهذا يدل عل أن الودف بالطغيإن قد حصل فى <ق
إ
.ذا عرفت هذا
اها فقد طغى إ
عىدو
تال
ضاحب الكبيزة  .ولاكل من جاوز عن تكاليف الله تع

كدرل :قال انعا رضى الله عتهما (.المعىأانلذن طدوا ,كوذيو ]ادل كم 1م3اف أى

شر مرجع ومصير  ثمقال ( جبنم يصلونم! و)المعنى أنه تعالى لما حكم بأن الطاغين لحم شر هآب
)هو كقوله (لهم هن جهنم مهاد وفمونقهم
فسره بقوله ( جم يصلونما) ثمقال (دمُس الهاد و
حمتاهم من النار بالمباد الذى يفترشه النائم .
غواش ) شبه النله
ا

 0اناوه ميطيل :

١لمألة الأول  4فيه وجهان ال(آول ) أنه على التقديم والتأخير .والتقدير هذا حيم
ا
)ن يناكلوتقدير جبنم 0فك الياهذا 2ووه ثماببتدى:
وغساق فليذوقوه ا(اثانى أ
فيقول  :م وغساق .

)نه الذى يغسق من
الل(مسألة الثانية  4الغساق بالتخفيف والتشديد فيه وجوه ال(آول أ
صديد أهل انار » يقال  :غسقت العين إذا سال دمعها و.قال ان عمرهو ألقبح الذى يسيل منهم
يجحتمع فيسقونه ا(لثانى ) قبل اجيم دروك

 . :والضناق عرق رده ودكء الامهرك أن

الغاسق الوبارلده؛ذا قبل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار ا(اثالث ) أن الغساقالمنتن حاكلىزجاج
امات هه قطرة فى المشرق الاتتئت أهل اللغرت ولو قطرت منه قظرة فى:ااغرتٍ لانتنت :أهل
المشرق (الرابع قالعت  :الغساق عين فى جهنم يسيل إلا سم كلذات حمة من عقرب وحية .

١المسألة الثالثه  4قرأ حمزة والكسانى وحفص عن عاصم غساق بتشديد السين حيث كان

ارك بالتحفيف ..قال أبواعل القارسق الاختار الاخفيفت لانه إذا ده لمتتخل من أن يكون
ىم .على هذا الوزن إلا قايلاء وإن كان صفة فقد أقعم
حل
يماء
 2صفة عفانكان اسما فاتلأس
مام الموصوف واللاصل أن 0
ثمقال تعالى ( و1خر من شكله أزواخ )فيه معاكل :

 (١المسألةالآولى ) قرأ أبو عمرا
اولكهداوتز؛قراءة جاهد اا

الآالف علجىمع أخرى أى أصناف أخر من
أى عذاب آخرء أما على القراءة الأولى فقوله

ىن مدوقات أخر امن شكل هذا المذوى ..أئامنمثلهق الغدة والمظاعة م ,أزواج أى
 2اما  1القراءةااثانيةفالتقدير وعذاب 0

كن

حر أوأزوا  8صفةلاخ 0

طروياأا صفة للثلاثة وهم حمم وغساق وآخرمن شكله  .قال صاحب الكشاف

م ل الكينز لإعير .
وقرىء مشنكاه بالكسر وهى لغْة »و ناف 0

واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن 0

مأكوم حي أ<واهم الذين كانوا أحباء لهم

المفسر بين الشكل والغنج ولامناسبة بنهما ظاهرة
التريةمكرم ا
مقارنة
(]) فكذاف الاصلولملها

.لآية
فوله تعالى  :هذا وإن الطاغينلشر مآب ا
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" قزلتعا(هذاوإن لاطاغين لشر ات عر بويكتالليامل فليذوقوه حميم
عوبناق :و اح موشه 1واج .
مهذقافتوج
حم مك لامرسياً مم إنمم صالوا اانارء قالوا

'+و6ه

بلمأن
رتحملبااً بأكنرتم قدمتموه لنافمْسالقرار  .قالواربنامن قدم لناهذل فزده عذاباًضعفاً
فىالثار؛"راان لارف رالاسكاتعفر مر الاقرا :أخدنام م تخرياًأمزاغت عنهم

الا'بصار ؛ إن ذلكلق تخاصم أهلالنار) .
اعلأنهتعالىلم وصف ثواب المتقين ؛ وصف بعده عقابالطاغين  ,ليكون الوعيد كموذراً

عيدب إل هدم ا
ولداهي عق الترفين
واعل أنه تعالى ذ كرمن أحوال أهل النار أنواعاً( فالا'ول ) مرجعبم ومآمم:ف
هقاذ(
ا

8

ل
ب"

وإن للطاغين لشر ماب ) وهذا فىمقابلة قوله ( وإن للمتقين لسن ماب ) فبين ا

حال

الطاغين مضاد لال الومتاقيخنت.لفوا فىالمراد بال
اطاغ
لينم,ف
فأسكثررين حملوه عاللىكفار,
وقال .الجبانتى  :إنهمول عألحىواب الكبائر سواء كانوا كف
ياركاًوأو
نلم
وا كذلك؛ وا<تج
الا أولون بوجوه (الا'ول) أن قوله (لشر

ا

ن مآأنث غيرهم ؛

وذلك لا بلق إلا بالكفار ( ااثانى ) أنهالعتاك حى عنبم أم قالوا( اتخذناهم خريا) وذلك

لباباليلقإكلافار  ,لا*ن الفاسق لايتخذ المؤمن خرياً (الثالث) أنه |سمذم و؛الاسم المطلق
لع
ماول
كبامل ؛ والكامل فى الطغيان هو الكافر ٠ واحتج الجبائى علصلة قوله بةوله تعالى

1
1

قوله تعالى  :حتى إذا جاؤها . :الآية

أن

 7ادارات "لترالك صرت رزيلالبد والرجل» وهو من يدل الإشيال؟
حة
تن )
ماتفعد
 ١الم ألة الثانية )قرى ( .جن

ه علىتقدير أينكوك قوله (اجننات
ال ع

,كلاهما خبر ا عَدذوفك   1هو (جنات عدن مفتحه م ) .
عدن)  6ومفتحة خبره و

(١المألة الثالثة  4اعلم أنه تعالى وصف من أ-وال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء ( الآول) 
أخوال  6كنهم ٠ فهوله ( نات عدن ) يبدل على أس بن( نضا ( +7

جنات

وساتين

(لثانى ) كونما داتمةآمنةمن الانقضاء. 
وا

وفى قوله (مفتحة لحمالابواب) وجوه (الأول) أنيكون المعنى أن الملائئكة الموكلين بالجنان
إذارأو! اج 0

ألبهواها وحيوه بالسلام ف.يدخل كذلك محفوفاً بالملائئكة عألىعر

الا ءاج[ هرئة» قال تعالك (.حئ ذا جاموها'وفتحت أبوابا وقال لهمخزاتها سلام عليكم طبتم
فادخلوها خالدين ) (١٠ ) 0أن تلك تراك ناكرا انفتاحها انفتحت لم وكا أناد ترا
انغلاقها انغلقت لطم(الثالث) المرادمن هذا الفتح »-واضف “تلك المسا كن باملسسعةا؛.فروةالعيون
ف أ.ومشاهدة الا<وال اللذيذة الطبية .

ثم قال تعالى ( متكئين فيها ) يدعون فيا  .وفيه مباحث
 2الارل  4أنه تعالى كذر فى هذه الآبة كونهم متسكدين فى الجنة  .وذ كر فى سائر الآيات

كيفية ذلك الانكاء ؛ فقال فى آنة( على الائرائك متسكدئون ) وقال فى آبة أخرى ( متسكتين على
رفرف خضر ).

( بحت الثانى© قولهل دين

فها) حال قدمح على العامل فها وهو ةوله (يدعون فما)

وانالقاككة
والمعنى يدعون فى الجنات (متسكدين فيها) ثمقال( بفا كبة  0تر
در .هذا المعى أنذيار
اا والتقدن بفاكية كثيرة وقرات كثير  .واليينق ك
العرب حارة قليلة الفواكه والا'شربة » فرغبهم الله تعالى فيه .

ولما بين تعالى أمى المسكن وأمس المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه أم المنكوحء فقال
و
ك(
( وعندثم قاصرات الطرف ) وقد سيق تفسيره فى سورة والصافات ؛ وباججملة فالمعتى

قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القلب علىحبتهم  .وقوله (أتراب) أى على سن واحد »
وحتمل كون الجوارى أتراباً  .وتمل كونهن أتراباً للأزواج ؛ قال القهال  :والسبب فى اعتبار
هذهااصفة  .أنهن لاسا تشابهن فى الصفة والسن والحلية كان الميل إلمهن عل السوية ؛ وذلك يقتضق
عدم الغيرة .

.ثقمال قعالى (هذا ما توعدون لياولمحساب )يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب
.م إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال ( إن هذا لرزقنا ماله من
الموصوف بهذه الصفة ث
نفاد ) .

هإذنا ررقانالسنجار الآية .
 83تعالى :

4م
عض

22

6

ناس

َولمن د 1066

إنهذالرؤقناماهمننقاد. 6

ال هؤلا .الا*نبياء
وكر
حذ
إعم أن ففقوله (ذ كر)وجهين ( الا“ول ) أنهتعالىإ:ا شأرح
عاهم السلام لا“جل أن يصبرعمدعليهالسلام علىتحمل سفاهة قومه فلسا تممبان هذا الطريق

وأرآد أن لذكرتايا ير ا جب لصي عسلفىاهة الجهال  وأراد أن باميلزبأحادبينعن
صننف
مأ
ل)ي!
اقين
الآخر لءاجرمقال (هذا ذكر)  .ثمشرع فىتقرير الباب الثانىفقال(و إن للت
إذا > كلاماًقالهذاباب را

٠ وإذا فرغالكاتبمن فصلمنكتابهوأرادالشروع

فه
رددأن
برا
ىأر عاراكذا لان كل وكيتة؛ والدليل عليهأنمالماأتمذكر أهل الجنة وأ

0

.ذكر أاهللنار قال

أن المرادهذا شرف وق

جميل لهؤلا .الآنبيا.عليهم الام يكذرون به أبداً .والآول اهلوصحيح .
أماقوله( وإن للمتقين لحسن ماب ) .
فاعلمأنه تعالى

00 3

سفاهتم على النى لع بأن وصفوه

ا

كذابء.وقالوا لهعلىسبل الاستوراء ( بناجل لنقلنا) سند هذاأن عمذابالستر عل0ه
بةي:ن أن ذلك الصبر لازم منو جبين ( الأآول ) أنهتعالى لمابينأن الأانبباء المتقدمين
وفاه
الس
صبروا عل المكاره والشدائد ف.يجب عليك أن تقتدى .مم فى هذا المعنى (الثاى) أنه تعالى بين فى
للثهموناب كذا و كذا  .ومن خالفهكان لهاملنعقاب كذا
هذه الآية أن منأطاع الله كاان
وكذا  :وكل ذلك يوجب ااصبر علىتكاليف اللهتعالى» وهذانظ حسن وترتيب لطيف..

أماقولهتعالى( وإن للءتقين لحسنماب ) المآب » المرجع  .واحتج القائلون بقدم الارواح

بهذه الآية  وبكل آية تشتمل على لفظ الرجوع ووجه الاستدلال ؛ أن لفظ الرجوع إنما يصدق
لكوانت هذه الأدواح موجودة قبل الاجساد ؛ وكانت فى حضرة جلال الله ثمتعلقت بالآنداق»
فلن

اهارات الأبذان يشمن ذلك وجوه (و<-واءه ) أن هذا إن دل فإِنمايدلعلى أن

الارواح كانت .وجودة قبل اللابدان .ولا يدلعلىقدمالارواح .

ناومتحتل اللرأو|
قوق(لنمال) شم
ثمقالتعاللى ( جنات عدن ) وهو بدكمن

وفيه مسائل :
 9المسألةالآولى»ذ روا فىتأويل هذا اللفظ وجوهاً ( الأول )قال الفراء :معتاه مفتحة
:ررت ترجل <سن
لمأبوايهاء والعرب تجعل الآلف واللام خلفاً من الإضافة  :تقول العرب م
:لمعنى (مفت<ة لهم
الوجه ف.الالف واللام فىالوجهبدلمن الإضافة ( والشانى ) قالالزجاج ا
( الثالث ( قال صاحب !(كشاف ( :الآبواب) بدل من
الابواب) مما

ضصمير  0و تقديره مفتحة
ل األ

١

وله تعالى ه:ذا ذ "ر وإنللمتفين نالا
ومني

0

0 00
-
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الاواب «0ه ممَكئينَفيا0

0

كبةكثيرةوشَرَاب 10؛ وعندم

0ك صرفب ارات 8ه هذاماتو عدون ليومالحسّاب ١ه إِنْهدًا
ناس وى نهدنالقسمين من الا “عمال أالومعا وف ا لس ولالاطل ار  0الاشهك
الا شار ) إشارة إن هاتين الحالتين .
ثم قال تعالى ( إنا أخلصناهم مخالصة ذ كرى الدار ) وفيه أملستان :

١المسألة الأولى ) قوله ( نخالصة ق)رىءبالتنوين والإضافة فن نوانكلاترقدير (أخاصنام)
أى جعلناه .خالصين لنا يسبب خصلة خااصة لا شوب فها وهى ذكرى الدار ومن قرأ بالإضافة
<رى الدان قد تكون الله وقد تكون لغير' اله
 640خاض من ذاكرى الدار :يعى أن ك
فالمعنى إنا أخلصناهم بسبب ما خلص من هذا الذكر .

لإالمسألة الثانية 4فىذ كرى الدار وجوه  (:الاولى ) المراد أنهماستغرقوا فىذ كرىالدار
الأخرة وبلدوا فى هذا الذكرإ كحت توا الدنيا رالثاق) المراد .حصول النكر الجليل الرفيع
فالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى أقهم الذ كر اجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله

[ و اجكل ل السسان صدى فى" الآخرين ) .
)ى الحتارين من أبناءجنم .الا“خيار
ثمقال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المططفين الا“خيار أ

جمع خير أوخير على التخفيف كا'موات فجمع ميت أو ميت  .واحتج العلماء بهذه الاية فى إثيات
 .عصمة الأانبياء قالو! لآآنه تعالى حك عل عرب اانا على الإطلاق  .وهذا يعم حصول الخبرية

فى جميسع الا”فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال .

ثمقال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا“خيار ) وم قوم آخرون من
الا*نبياء تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كرنا الكلام فشرح هذه الا'سماء وفى صفات هو لاء

الا'نبياء سورة الآنبباء وفى سورة الا*نعام » فلافائدة فى الإعادة  .وههنا آخر اكلام فىقصص
الساء ق هذه السوؤاة .

قوله تعالى لهذا ذ كر وإن للءتقين لحسن مأب جنات عدن مفتحةطر الا“بواب  :متسكثينفيها
يدعو نفهابها كبة كثيرة وشر اب ؛ وعندثمقاصراتالطر ف أتراب  .هذا ماتوعدونايومالحساب»
و2

خر كك +ع

بخ

قوله بام :واذار؟ عبادنا !راعي وااغق وكيك  .الآة

16ظ

0-1
وز عباد] 

مُوب أولاىلأبدى والأبصار «ه».

8لصنَممتخالصةذكرَىالذار0:4وإنبمهمعندنا نَآلمصطفَينالأخيار
وساه

ع2

1

عدرواره

سام ه

معي واليسَع وذا الكفل 01منالأخبار لدف

وهذا يدل علأىنإنشريفم العبد ا

صل

 0اب ؛ا و معت لعطنب كل قال ا

تعالى (ذعم العبد ) فى<ق سلمان عليهالسلام نارة .وق عق أنرب خلَ يارم أخرى عظم الثم
فى قلوب أءة مد يَلنَه وقالوا إن فو لهتعالى (ذءم العبد)فىحقسلهان تشريف عظم  .فاناح]تجنا

جننا إتلخمل
تَإ
اح»و
 3لمات ا هذاالتشريف لمنقدر عله
متفلاقكة مثل
إبلىا
بلاء مثلأأيوب لمنقدر عليه .فكيف السييل إتلحىصمله  .فأنزلاللهتعالى قوله نَممالمولىونعم
ضكول .فى
فمن
لان
ان ك
النصير ) والمراءد أنكإن لم تكن ( نعمالعيد ) فأنا ( نعمالمولى ) وإ
ان
.و
نك
إفضل
ال

:.اه واالعسدرة:
منك التقصير ث

قوله تعالى لإواذ كر عبادنا إراهم وإسحق ويعقوب أاولىآايدى والأبصار إ.نا أخلصناهم
يرل
عذك
:وا
سرم
اخيا
وداإرن»هم عندنا لمن المصطفين الآ
مخالصة ذ كرى ال

وإليسع وذا الكفل

وكلمن الآاخيار »فىالايةنات[

لإالمسألةالآولى » قرأ ابن كثير(:عندنا )عالواحد وقهرىاءة ايعنباس »اطول ا
قوله ( ع.دنا ) تشريف عظم ء فوجب أن يكون هذاالتشريف مخصوصاً بأعظم الناسالمذكوربن
فى هذه الابة وهو

إبراه.
يموقرأ الباقون (عبادنا ) قالوا لان غيرإبراهيم من الانبيا .قدأجرىق

عايه هذا الوصف جاء

0

إلاعد أنعمنا عليه) وفىأيوب ( نناملعبد) وفى نوح

( إنهكان عبداً شكور أ ) فن قرأ عبدنا جعل أبراهم وحده عطف بان له ثم عطف ذريته على

-ا

7ل

عبدنا وهى [سمق ويعقوب ؛ ومن قرأ عبادنا جعل ابراهيم واحق ويعةقوب عطف بيان لعبادنا .
ير الآيةكانهتعالىقال( فاصبرعبلمايقولون واذ كر عبدنا داود )
قيةد4
امسألة التثان
ال
صرب؛ر
ولنا
إلىأن قال( واذ كر عبدناإبراهيم ) أى واذ كر يامد صبر إبراهيم حين ألقف اى

إححقللذبع  .وصبر يعقوب حينفقد ولده وذهب بصره  .ثمقال( أولىالا.يدى والابصار ).
واعل أن اليدآلةلا" كثر الا؟عمال والبصر آلةلااقلوإىدراكات  ,لخسن التعبير اعلنعمل بالبد

والعاندزراك باالمراء [ذا خرفك ماقا فهرل اش انالف لمان اك انها

لاوا ”

أما القوة العاملة فأشرف ما «صدر عنبهاطاعةالله .وأما القوة العالمةفأشرف مايصدر عنها معرفة

ملضي
علكلا

لسش

 1كاك إناوجدناه صابرا  .الأنة
عينان فاغتسل من إحداههما وشرب

من

اللاخرى  4فذهب

الداء

ع
ن

ظاهر هومن

باط4:

باذن أبله :

وقبل ضرب برجله الهنى فنبعت عين حارة فاغتسل منهاثمباليسرى فنيعت عين باردة فشرب هنها
ثمقالتعوالوىه(بنا لهأهله) فقدقبل هم عين أهله وزيادة مثلهم ٠ وقيل غيرم مثلهم .
ى لآنه هو الظاهرفلا بحوز العدول عنه من غير ضرورة .ثماختلفوا فقالبعضهم
ل)
واول
أوال
(
معنام أزلنا عنهم الدة م فعادوا أكوا 3 .,وقال (عضهم بل حضروا عدده لعد أن غابوا عنه واجتمعوا
بعد أن تفرقوا  .وقال بعضهم ك0

منهمرمكتواشة ف يتصل بالعشرة و بالخدمة .

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالأقرب أنه تعالى متعه بصحته بوماله وقواه <تى كثر نسله وصار
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك  .وقال الحسن رحه الله  :المراد مابلةاهل أنه تعالى أحياهم
بعد أن كر :

ثمقال( رحمة منا ) أى إعسا فعلنا كلهذه افلعاال على سبيل الفضل والرحمة ؛ لا على سبيل
اللزوم .
ذ(كرى لا"ولىالا"لباب ) يعنى سلطنا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء
ثم قوال
لاه الله والتعاء:؛ تنما لاارل للالات عل إرد اق ضير طفن والممصر داه
ربدنا داود )
التنيه على ماوقع اذاه الكلام بوههو قوله لمحمد ( اصبر على مايةو لون واذ؟ ع
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( ةماود

م
ع)
كر دول الزال تكات

إعا فعلتاها لمذه الاغراض

والمقاصد  .وذلك يدل عبىأن أفعال الله وأحكامه معللة بالاغراض والمصالم والكلام فىهذا الباب
فد ضر غير هرة.
أما قوله تعالى ( وذ ببدك ضعتثاً ) فهو معطوف عل اركض والضغث الهزمة الصغيرة من
ا

ريحان رداك

واعم أن هذا الكلام يدل على تقدم عمين منه » وفى الخير أنه

حلف على أهله ؛ ثمح١تلفوا فى السبب الذى لاجله حلف عليها ؛ ويبعد ما قبل إنما رغبته فى طاعة

,و تعدا أيضاماروى:أنها قطعك' الذوائت عن زأسها لان المضطر إلى .الطِعام  3له
سان
2

الافرث أناخالقتة فق يعض المبمات  ,وذلك أنما ذهبت فيعض المبمات :قأبطأت كلك

قَّ مرضه ليضر بنها مائة إذا برىء » ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله يمينه هون شىء

عليه وعليها ؛ وهذه الرخصة باقية » وعن النى يليه أنه أنى بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا
فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضرية » .
يف وجده صابراً وقد شكى إليه  .والجواب
ثقمال تعالى ( إنا وجدناه صابراً ) فانقكيل
رخرةة( الول ) أ|نه شكى من الشسيطان إليوهماشكى منه إلى أحد ر الثاتى )أن الآلم نحكيان
علىالجسد لمبذ©ش"تاننقا عظمت الوساوس خاف على القَاب والدين فتضرع ( اثالث ) أن

.الشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر  .ثم قال ( نعمالعد إنه أوابة)
الشيطان عدو و

ع"

2

قوله تعالى  :أركض رلك  .الج

ايزنعان
فسلا
قما.ل لاأدرى ماتقولان غير أن اللهيعلمأنىكنت أمر عيلاتلنرجل
لأ.وب عليه ال

3

خق»
اافى
لالم
فيذكران الله تعالىفأرجع إلى بدتى فأنفر عنهما كراهيةيأذنكرالته تعالى إل
ا(مس )
قيل إف اءرأته كانت تخدم الناسفتأخذ منهمقدر القرت ونجى.بهإلىأيوب فاتفق أنهم
ما استخدموها البتة وطلب باعلضنساء منها ق
إطحعدى ذؤابتها على أنتعطبها قدرالقرت ففعلت »
ثمفىاليوم الثانىففعات مثل ذلكفليبق لهاذؤاية  .وكان أيوب عليه السلام إذاأراد أن بتحرك
علىفراشه تعلق بلك الذؤابة  :فلمالميحدالذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبهو اشْيَدٍ غمه ؛ فغند
ذلك قال ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) ٠ ( اللنادس )قالفىيعن (9ابكم يارب لقد

عليت مااجتمع على أمران إلاآثرت طاعتك ؛ ولما أعطيتنى المال كنتللأرامل قهاءولابن

نل لد ا
الولكناالى اا قردىم ق

ا

ا

00

طر الآول فمالسن
(ى الشيطان بنصب
خخاف
امن
اربلثم
ووضعه على رأسه و؛قال .نك يا
حيق
؛الله أاعللتحق
اةل؛ وسمعت بعض الييود  0إن
وعذاب )وقد ذكروا أقوالا أخرى و

ااص
للكذلتكاب أن أنوب
لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً فى واقعة أيوب ؛ وح
كان رجلا كثير الطاعةللهتعالى ٠واظبا على العبادة .مبالغاًفى التعظم لامر الله تعالى والشفقة
بوقلعفاىء الشديد والعناء العظيم » ف لوكان ذلكلحكمة أملا؟ فانكان
لنه
علىخلق الله.
اثمإ
ذلك لحكة فن العملوم أنهماأنىبحرم ف الزمان السابق حتى يجحعل ذلك العذاب فىمقابلة ذلك
الجرم؛ وإنكان ذلكلكثرة الثواب فالإلهالحكم الرحيمقادرعلىإيصالكلخيرومنفعة إليه
من غتيروسط تللك الالام الطويلة لبجم الكرءهة  .وحيئذ لابق فىتاللكأامراض
كةل:مات ظاهرة جلية وهى دالة على أن أفءال ذى الجلال منزهة عز ,التعليل
ذ فهائد
هات
ولاف
وا

امال والقاسدء والمىالمرع( 1ملأببال  1توق لسار
لمسألة الثالثة  4لفظ الآآية يدلعلىأن ذلك النصب والعذاب إتما حصل من الشيطان
ال
ثم ذلك العذاب على القول الاول عبارة عما <صل فىبدنه من الامراض  وعلى القولالثانى

ن
الا
<رةزعنا
عبا

عسل»ى
وساو
الحاصلة فىقلبهبسبب إلقاء الو

التقديرين فيازم إثبات الفعل

الوشيطأانج.اب أصحابنا رحمهم الله بأنالاننكر إثيات الفعل للشيطان كنا نقول فعل العبد

 .مخلوقللهتعالىعلىالتفصيل المعلوم .
أماقولهتعالى( أركض برجلك )فالمعنى أنهلماشكى.من الشيطان  فكانهسألربهأن يزيل ".
عنهتلكالبليةفأجابهاللهإليهبأنقالله( أركض برجاك ) والركض هوالدفع القوى بالرجل ؛
رضجلك  .قيل إنه ضرب برجله تلك الارض
ومنهركضك الفرس ؛ والتقدير قلذاله أبرك

فنبعت عين فقيل ( هذامغتسل بارد وشراب ) أى هذاماءتغتسل بهفييرأباطنك  :وظاهر اللفظ
دل على أنهنبعتلهعين واحدة من الماء اغتسل فويهشرب منه  .والمفسرون قالوا نبعت له

وك

مس القيطان  الاة
كلك إن
1

إك نسى القطان يصب وعذات )فأجات اشادعانيء وأو 'إلية أن الوكضق جلك )
لته عننابارزدة طببةفاغتسل مفناأ:ذهب الله اعنه كل داء ,فأظاهرزة وياطية؛
رهمجننح
فاظبرالل
ورد عليه أهله وماله .

والقول الثاق  :أن الششيطان لا قدرة لهالبتة على إيقاع الناس فى الا”مراض والالام  والدليل
»لعل
عليه وجوه (الاأول) أنا لوجوزنا خصول الموت والخياة والصحة والمرَضنْ من:؛ الشديطان ف
ود الحياة بفعل الشيطان  .ولعل كل ما حصل عندنا من اخيرات والسعادات ,
الوا<د منا إمسا ج

دءلوا
مسطان
از الغ

,كونا لنااسيل إلى أن نعرفن أن! معط اللا واللوت

والصضحة والسقم درا تعاك',رالثاى) أن الشبيطان لو قدر على ذلك قل لا«يسعى فى قتل

اخرب دورهم؛ وملايقتل أولادهم ر الثالث أنه ال3هح ع
اذانياءوالاولياء؛ ولمل ب
بأنه “لا قدرة
الشيطان أنه قال(وماكانلىعليك سمانطان إلاأن دعو تكفاستجم

 1الث لعل اإلقاء الوساوس والاواطز الماسدة ؛ وذلك يدل عل قول'مت يقول .إن
اوز أن َال إنالفاء|
البيطان هو الذى ألقافهىتلك الامراض والآفات .فان قال قائل :للم
لهذه الا<وال هو الله تعالى لكن على وفق القٌاس الششيطان ؟ قلنا فاذا كان لابد 00
بأن خالق تلك الالام والاسقام هو الله تعالى  .فأى فائدة فى جعل ااشيطان واسطة فىذلك ؟ بل
لق

أن المراد من قوله ) إن مسدى القنيطان بصب 0

هاء الواو
( افك إلٍق

[أفاسدة

اء ء ثم القائلون هذا القولاختلفوا فى أنتلك
والواطر الباطنة كان يلقيه فى أ0:
كفت كانت وذ كروافه وجوه  00أن علته كانت شديدة الآلم .ثم طالت
ا
مدة تاك العلة واستقذره الئاس ونفروآأ 6

اورته  0وم مق لهشىء من اللاموال البتة  3وَامأته

كانت مخدم الناس ومحصل له قدر القوت.؛ ثم دلت نع  5الكانى عنس لك أن متد وار

ويه ع

ألد خول علهم وم نالاشتغال تخدمهم  2و الغسطان كانيذ كره  3الى كانت والافات الى حضلات 2
وكان تال قَّدقع تلك الوساوسن  1فليا قوست

تل كالوساوس

فى قلءه حافت وتضرع

إلىألله  0وقال

(إنى مستى الشيطان بنصب وعنذاب ) لآنه كلباكانت تلك الخواطر أكثوكان ألمقليه منها أشد .
!1ك
أالثاق) أنه|ا

20

عالت مله المرض جاءه الشيطان وكان بقنطه من

ريهاك

5جزع
أن ب

تاكن خاطر القنوط فى قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) ؛

( الثالث ) قيل إن الشيطانَ ا

قال لا

أنه لو أطاعنى رَوجك لاات.

عديكه هده الافات فذكرت

المرأة لفهذغلكل.ب على ظنه أن الشيطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى
وقال ( إنى مسنىالشيطان بنصب وعذاب)  ( .الرابع ) روى عن النى اصللله عايه وسلٍ « أنه بق
ا

ف لباه كان عشرة ع

دى رفضه أأثقر بب والتعيد إلا رجلين  2ثمقال أحدههما لصاحيه

اق أذنك أب ت.,ذناما أنى به أحد من العالمين  :ولولاه ما وقم فى مثل هذا البلاء  :فذكروا ذلك

00

"1
-

ص
حا عن تن

ولا مث إناوناك صَابرا

,وعد يدلااكيا  .الآية
مده

ور

تر

:

556

سدأنه أواتْ «؛؛»

اهب )
ودإن
وخذيدكضغتاً فاضرب به ولاتحنث إناوجدناه صابرأ ذمر األعب
اعم أن هذا هو القصة الثالثةاملنلقصص اذ كور  0السورة و.اعلم أن داود وسلهان
اء والنماء.؛ وأيو ب كان من خصه الله تعالى بأنواع البلاء '
لاف
آأصن
لله
اه ع
اض الل
فمن
أنا
كا
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار  .كان الله تعالى قال  :ياعهد اصبر على سفاهة قومك

فإنهها كان فقي الدنيا كأثر نشمة ومالا وجاها من داؤد :ولسان عليما اللام ء وما كان [71
لتانتظ لاجد وأن

يا
نوال
لأدنأح
اعرف
 255-20مل فىأحوال هؤلاءلت
العافل لا بد له املنصبر على المكاره ؛ وفيه مسائل :
(مسألة إلا"ولى ق»ا4ل صاحب الكشاف :أيوب عطف بيان  .وإذ بدلاشتمال منه( أفى
ال
0

احكل
قمي
للول
بلق ساي اطي لكلايه للد ادباسهبيه .و

ددشي الانهغائب »

فرىء (بنصب) إضم النون وفتحها مع سكون الصادوفتحبة وضهباء فالنصب لضن ؛كالرشد

زرا

 011000ا

والرخ مدواقم واايد أم والساورانق  :وانمب ل أل
والمعنى واحد ؛ وهو التعب والمشقة والعذاب والال .
:لغم الشديد بسببزوالالخيرات وحصول
واعل أنهكان قد حصلعنده نوعان من المكروه ا

لم الشتديد فىالجسم .ولما <صل هذان النوعان لا جرم ء ذ كر الله تعالى
لاتا؛
اوه
ومكر
ال
لفظين وهنا النصب والعذاب .

ل المسألة الثانية لل
»ناس فى هذا الموضع قولان ا
(لاأول أ
)ن الآلام والا'سقام الحاصلة فى
جسمه إنما حصلت بفعل الشيطان (الثانى) أمها ما حصلت بفعل الله  .والعذاب المضاف فى هذه
الآية إن الشيطان.هو عدَاب الوسوسةء و إلقَاء.الخواطر الفاسدة.
وأماالقول الاأول  :فهر يرهماروى أن إبليس سألربه؛فقال هل فعىبيدك من لسولطتى

:نعدمى أي
عليهيمتنعمنى؟ فقالالعلهب
لوبع؛ل يأتيه بوساوسه وهوبرى إبليسعياناًولايلتفت
إلي ؛ه فقاليارب إنهقد امتنععلى فسلطى علٍماله .وكانبحيئهو يقولله :هلكمن مالك كذا وكذاء

فيقولاللهأعطى واللهأخذ ,ثممحمدالل :ه فقاليارب إن أيوب لايسالىبمالهفسلطنىعلى ولده .
لخاء وزازل الدار فهلك أولاده بالكلية  .اءه وأخيره بهفلمبلتفت إليه ف.قال يارب لا يبالى بماله
وزللهمدن جهجب

فيه .ف
لفى
ذكث
ك

#الأذنو و
اعفت فق
علد]وتلل وتوران

ع 7ظيمة وآلام شديدة

البلاءسنين ؛ <ىصار نحيث استقذره أهلبلدهرج لاجس وملقر

يقرب منهأحد  ,لخاءالشيطان إلىا أنه.و قاللزوأونجك استعان نىلخلصته منهذا البلاء»
فذكرت المرأة ذلكلازوجبا  .لخلفباللهلعثانفاه الله ليجلدنما ماثة جلدة؛ وعند هذه الواقءة قال

لاك

ا

60

7 6

صثرر
ة

ه

يك

را

عد

هي يوان

2

ايه

إِذْتادى نه 1سل الخيطان دعنك عذ انا١2
ل

اركض

عدا ارت

م وم 2

و أذ ثراعيدنا ابو
جلك

لاقي

الأ

د ع لم رخا

سل

05

ماس الصاح

إرد وَشَرَابَ 0
0

-

ههله ومثلهم
ووهينال ا

2

هو>”> يعدا ه

ىلألب باب 0014ود يدكضعتا
لكا
رحمةماد كى لام
هه
آ[#

علىالغ,وروص قَْ|(0

0 2

إما 5ا 3ع أدثم0-

-ه

د السلام إل يدموما ل 0 3
طيفة

فإن كك

اللاول وجب

صرب به
7

اياطين
ا ش
إناههذه

أن يرأثم من كان ديح

الخاسة 2

إذلو جاز أن لا نراهم مع ؟ . 1 3فليجر أن تتكون حضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة
؛لك دخول فالسفسطة  ,وإ نكانااثاى وهو أن أجسادم ليست كثيفة .
ولا نراها ولا نسمعها وذ
بل لطيفة رقيقة  .فثلهذا يمتنع أن يكون موصو ةباالقوة الشديدة  .وأيضاً لزم أن تتفر قأجسادهم
وأن تتمزق بسبب الرياح القوية أن بموتوا فى الحال ,وذلك بمنع من وصفيم ببناء الآابنية
القوية » وأيضاً الجن والشياطين إنكانوا موصوفين بهذه الوة والشدة .فلم لا يقتلون العلساء
والزهاد فزىماننا ؟؟ولم لاخربون ان اناس 5ومع أن اسلو مب الغونف إظهار لعنهم وعداوهم 1

وحيت لمبحس شىء من ذلك ؛ علينا أن القول بإثيات الجن والشراطين ضعيف .
واعم أن أصحابنا بحوزون أن تكون أجسامبم كثيفة معأنا لا نراها  وأيضاً لا يبعد أن
.أما
يقال أجسامهم اطيفة بمعنىعدم اللون ؛ ولكنها صلبة بمعنىأنها لاتقبل التفرق والمزق و
الجبا قفقد3. 0

كن

ا

2

ار

 0أن اانا 0 42

01 2

52700

قَّلمن سلمان ؛

0

ا والشياطين لس إلا من هذا لد
ع قال تقال (هذا عطاؤ نا فامئن  1لك

عير <ساب)

وقيه ةو لان (الآول) قال انعباس

رضى الله عنهما  :أعط من شئْت وامنع من شئْت بغير حساب » أى ليس عليك حرج فيا أعطيت
وفما كك تا( التاق ) أن هذى أ ااستاطين :لخاضة :والمعئعلا القخاطين[|المشخرروان
عطاؤ نا فامئن علىمن ست

ز شلك منوم ف العمل بغير حساب
من لهذا طبن كل عنه ٠ واحيس م ن

ولماذ كرالله تعالى ماأذبعل 0

 3ولس عرزيو نك
قوله تعالى

.

الدنيا؛ أردقه بإنعامه عليه فاىلآخرة .فال و(إن

اف كلاق امتئ العنطان صب وعذات *ا ركمن

برجاك هذا مغتسل بارد وشرَاتك :و وهنا لهأملة ومثلهم معبم رحمةمنا وذكرى لأولىالالاب»

1

ثوله تعفالسىخر:نا ل اهلريحتجرىبأ.مراهلي

ظ

أحدعلىمعارضته ( والوجه الثانى ) فالىجواب أنه عالليهسلام لمامرض ثعماد إلى الصحة

عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى الغير بإرث أو بسبب آخرء فسأل ربه ملكا لايمكن أن ينتقل
مكن أن
بكا
امل
(ا لينابغى لاحد من بعدى )لأى
موللهك
منه إلى غيره ٠ وذلك الذى سأله بق
ينتقل عنى إلى غيرى ( الوجه الثالث ) فىالجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا معالقدرةعليها
أشق مالناحتراز عنها حالعدمالقدرة علها ؛ فكأ"نهقال  :باإلهىأعطى ملكة فائقةعلممالك البشر
أمل وأفضل ( الوجه الرابع ) ءنالناس
بالكلية ح,تى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوانى ك
من يول إن الاحترازعنإذات الدنيا عسر صعب ؛لآن هذه االذات حاضرة وسعادات الاخرة
نسيئة  .والنقد يصعب بيعه بالنسيئة  :فقال سلمان أعطنى يارب مملكة تسكون أعظم المالك الممكنة

خهرلق أن حصول الدنيا
ليظ
لهال
للبشر ؛ حتىأأنىبق مع تلك القدرة الكاملة غفاىية الإ<تراز عن
منة المولى( الوجه الخامس ) أن من لميقدرعلىالدنيابقملتفت القاب إلافيظن
دنعم
لخابم
أن فبها سعادات عظيمة وخيرات نافعة  .فقال سليهان يارب العزة أعطنى أعظم المالك حتى يقف
الناس علىكال<اطا » خينئذ يظبر للعقلأنهليسفهافائدة وحينئذ يعرض القلب عنهاولايلتفت

إليها ؛ وأشتغابالعبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدنياء ثمقال(فسخرنا له الريح
رت رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانتلينة
(لسلمان الريح
لاتزعزع ولا تمتنععليهكانت طيبة » فان قيل أليس أنه تعالى قال فآيىة أخرى و
(ول ) لا منافاة بايلآنيتين فان المراد أتنلك
عاضفة تحرى بأمره ) قلنا الجواب من واجهليناأ

الريخكانتفقىوة الرياح العاصفة إلا أنمالما جرت بأمرهكانت لذيذة طيبة فكانترخاء(والوجه
الثاى )من الجواب أن لك الرحكانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولاهنافاة بين الأامرينوقولهتعالى

( حيث أصاب ) أى قصد وأراد ؛ وحك الاأحدمى عن العرب أهميقولون أصاب الدواب فأغطأ

الجواب  .وعن رؤبرةجأنلين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عنهذه الكلمة نفرج إلمهما .فقالأبن

؟الا هذامطلو بن .ا باوجملةفالمقصود أن تهعالى جعلالريحمسخرة له<تىصارت تجرى بأمره
تصيبان فق
؛ال صاحب الكشاف الشياطين عطف على
على وفق إرادته ث.م قال والراطي نكل بناء وغواص ق
الريح وكل بناء بدل من ااشياطين وآخرين عطف على قوله (كل بناء) وهو بدل الكل منالكلكانوا

يبنون لهماشاء منالابنيةويغوصونلهفيسةخر جون الاؤاؤ  وقوله (مقرنين) يقالقرنهم فىالهبال

ال
ل)
غفاد
أالأص
ل(و
اثرة
والتشديد للك

واحدها صفد والصفد العطيةأيضاً .قالالنابغة:

و أعرض أبيت اللعن بالصفد

فعلى "هذا الصفد القد فكل من شددته شدأ وثيقاً فد صفدته  .وكل من أعطيته
وثه.و أن هذه الآيات دالة علىأن الشياطين لها '
عطاء .جزيلا فد أصفدته  .وهينا بح
قرة عظيمة  .وبسبب تلك القوة قدروا على بناء الابنية القوية التى لا يقدر علبها البشرء وقدروا

وله تعال :قال وب أغفرالى.وهب لى ملحا لا,شقى..الاثية

فاع

سبيل الله ولميقل إن شاء الله ف.طاف عليين فلمحم إلا لاامرتاذجاودة نجاءت ليش ريسل لخ رذ
عل كرسة فوضم فى حجره .فوالذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كابم فى سبيل الله
سانا أجمعون » فذلك قوله'( ولقدفتنا سلمان ) ( الثالث) قوله (ولقدفتنا بنلمان ) بدبتهرض

ةلاكلوضل ١ والجواب :تقال ف|لضكيف
اقادات عله( ألةيتاعل ؟راسه)منه (جلسدما)يوذ
 5شمعلى وضم وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رجعإلىحال 'صحة ؛ فاللفظ تمل ذه الوجوه

ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة ر الرابع ) أقول لاببعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاه
الله تعالى بتسليط وف أو توقع بلاء من بعض ال+هات عليه  .وصار بسبب قوة ذلك الخوف
كالجسد الضعيف الملق على ذلك السكرمى  .ثمإنه أزال الله عنه ذلك الوف ء وأعاده إلى ماكان

عله من القورة وظليب القلب :

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعل أن الذين حملوا اكلام المتقدم على صدور الزلة منه
مشكرا مذه :الآيةفإنه لولا تقدتم الذنب لما طلب المغفرة» و تمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان
لا يفك البتة عن ترك الافضل والآأولى  .وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لان <سنات الأبرار

سيئات المقر بي .ن ولانهم أبداًفىمقام هضم اانفس » وإظهار الذلة والخضوع .كم قال بَلتمِ « إنى
لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هدا المعنى
والله أعل .م
شمقال تعالى (وهب ل

يفبغى 1

دن لعدئى ) دلت هده الآنة على أنهبحب تقدم

مهم الدين عل مهم الدنيا ء لآن سهان طلب المغفرة لأاوثم بعده طلب المملكة  .وأيضاًالآيةتدل
.آن سهان طلب
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواباخيرات فى الدنيا ل
المغفرة أولا ثمتوسل به إلى طلب المملدكة  .ونوح عليه السلام هكذا فءل أيضاً أده تعالى حكى
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكمإنه كان غفاراً ؛ يرسل ااسماء عليكم مدراراً » ويمددكم بأموال
وبنين) وقال محمد يلتم ( وامس أهلك بالصلاة واصطبر علا لا نسألك رزقاً يمن نرزقك ) فإن
.الجواب عنه أن القائلين
قيل قوله عليه السلام (ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ) مشعر بالحسد و
.و أن يغطيه الله ملكا
أن الشسطان استولى عل مملكته قالوا معنى قوله لاينبتى "لاجد من بعدى ه
لاتقدر الشاطين أنيةوموا مقامه البتة » فأما المنتكرون إذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآأول)
أن الملك هوالقدرة فكان المراد أقدرتى عل أثْنياء لايقدر علها غيرى البتة » ليصير اقتدارى عليها

معجزة تدل علىة نبونى ورسالتى  .والدليل عىحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخرنا له
»لاششك
الريح تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريح جارياً بأمره قدرةيجيبة كويهجيب و
أنه معبجزة .دالة عل نب توه فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبنى لا"حد متنعدى ) هو هذا المدى لان
شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتما » فوله ( لاينبغى لاحد من بعدى ) يعنى لا يقدر

و7
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قوله نءالى  :ولقد فتنا سيان ٠ الآنة

ع

أنا لمان حعولايه النزاب وسيوه ؛ ثمأخذ يخدم ااسما كين ينقل لهم السمك فيعطونه كليوم

؛لن اممابردعأة منافىدههاولايغتسل من
سرائيل كمالشيطان وسأل آصف نساء -ليهان فق
وقيل بل نفذ حككه فى كل ثى .إلا مين  .ثم طار ||اشيطان وقذف الخاتم فاىلبحر فباّلعته ”

9

هوقم ساجدالقدورر '
والحام ترب و
سمكة ووقعت المح فىيد -لمان فبقر بطما فإذا م ب

إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر .

لل

و

2

والرواية الثانية  1للدشوية أن تلك المرأة لما قنامك علىعبادة تلك الصورة

نفك
إس
وكان يسقط الذاهم منيده ولا نماسك فبا  .فقال له

اف:ئن سلمان

لمفتون بذتبك فتب إلى الله 1

؟ل
قا
 (١والرواية الثالئة 4لم قالوا إنسلعان قال لبعض الشياطين كيف تمتنون الفناس

أرنى خانمك أخبرك فلما أعطاه اياه نبذه فى البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان عل كرسيه .
ع

الجحكاية إك اها
إذا عرفت هذه ازوانات قيقلا قالوا المراد من قوله (هولد فتنا سلمان ) أن اللهتعالى ابتلاه

ية .
سلل
رن ع
كيظا
جهلووس ذإك الش
وقوله ( وألقينا علىكرسيه جسداً )
ولالإروايةالرابعة  6أنهكانسبب فتذته احتجايه عن النثاسلاثة أيام فسلب ملك وأاق
على سريره شيطان عقوية له.
واعم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لوقدرعلى
علىثىءاملنشرائع ف.لعل هؤلا .الذين
أن يتشبه بالصورة والخلقة بالانبباء0
رآتم اناس فى صورة تمد وعيسى وموسى علياهلسلام ماكانوا أولئك بلكانوا شياطبن تشبهوا

باهلمفصىورة لاآلجإلغواء والإضلال و.معلوم أن ذلك يبطلالدينبالكاية (االثالنى)شأينطان

علاىأمنل نسىاللليهان بامثللمهعذاهءلة لوجب أنيقدرعلىمثلهامعجميع العلساء
ليوقُدرع

والزهاد ؛ وحيئذ وجب أنيقتلهم وأن بتمصراقنيفهم وأن يخرب ديارهم » وما بطلذلكفىحق

)يف يليق بحكة اولإلحهسابه
آحاد العلماء فلآن ,بطل مثله فى حق أكابر الأآنبياء أولى ( والثالث ك
لنك
تأذ
ليان
أن يساط الشيطان علىأزواج سلهان؟ ولاشك أنهقبيح ( الرابع) لوقلناإنسل
أارأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منه؛ وإن لميأذن فيه اابتة فالذنب علىتلك المرأة ؛ فكيف
يؤاخذ الله سلمان بفعللميصدرعنه؟ فأماالوجوه اتى ذ كرهاأاهللتحقيقفى هذا الباب فأشياء:
الاول) أن فتنة سليان أنه ولد لهان فقالت الشياطين إن غائن صار مسلط علينامثل أيه

فسبيلناأن نقتلهفعسلليمانذلكفكانبربيهفىالسحاب فيينماهو مشتغل بمبماتهإذ ألقذلك الولد
يتاعلىكرسيه فتنبهعلىخطيئتهفىأنهل يمتوكلفيهعلاللهفاستغفر ربهوأناب (الثاف) روى عن
النى علق أنه قال « قال سلمان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كلوواحدة'تأتى بفارس مجحاهد فى "7
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فيه و +وابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الانبراء علهم السلام  ,ولم يدل دليل على حوة
هذه الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية؛ فكيف الحكايات عن أقوام

يلباالى مهم ولا يلنفت إلى أقوالهم و»الله أعلم
قوله تعالى ((ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ؛ قال رب اغفرلى وهب لى
أكضاظا
ملكا لاينبنىلا د مبعندى إنك أنت الوهاب ؛ فسخرنا له الريع حر ادمرا 7
.ذا عطاواناذامتن أو أمسك لغير
شاط كل باء وغواص خرن مقراتين ف .اللاصفاد ه
جنات ؛ وإناله عندنا لزلق وعسّن مأب 22
اعلمأن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسلهان عليه السلام واختلفوا فى المراد من قوله ( ولقد

.لآهل الوعاللمتحقيق قآوخلرء أما قول أهل
لنا)هل الحشو والرواية فيه قول و
وييا
فتنا سل
الحشو فذكروا فيه

حكايات

 ١الآولى »قالوا!إن  1عه حر مدية ف الدولنةفرج |إلها دده تجاه الريعتأخذها
ا ا
تا خونأابنتا له»استبا جاده من أحسن الناش وجبآً النطفاهًا م
وكانك تبى أبدأ على أببهافأمر سلمان الشيمطان فثل لها صورة أببها فكستها مثل كسوته وكانت
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جواريها يسجدن لهاء فأخبر آصف سايان بذلك فكسر
الصورة وعاقبالمرأة  .ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش الرماد لجلسعليه تائيا إلى اتلعلاهلى ؛وكانت

له أمولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فى خابمه
إحفة عتدها توما فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلهان  .وقال ياأمينة خاتمى فتختم
 ١ريل عل؟_مى سلمان فأىعله الطيز واعلن بالإنسء توغيزت هيتةسلمان تأت أمينة للك
الخاتمفأنكر ت وهطردته .فعرف أن الخطيئة قدأدركته فكان يدو رعل البيوت يتسكفف  .وإذا قال

"0

قولهتعالى :فطفق مسحاًبالسوق  .الآية

(ابعها ) أنه خاطب رب
أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم ليشمتغل بالتوبة والإنابة البتة ور

لعالمين بقوله( ردوهاعلى) وهذهكلة لايذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس ,

2

قهاها
اوق
نىس
علف
ألخي
ور ا
أنهأتبعهذه المعاصى بع

ننى
لع
اوى
 .ور

صلى الله

ْ

عليه وسلمأنه « نهى عن ذب الحيوان إلالمأكله» ف؛بذه أنواع مر النكبائر نسبوها إلى
سلمانعلي اةلسلاممع أن لفظالرآةن لميدل علىثوىءسمناهاد(سها ) أن هذه القصص إنما

كأفنار لبملاغوا
ل) و
اساب
ذكرهااللهتعالعقب قوله(وقالو اربنا يحل لناقطناقبلبوم الح
فى السفاهة إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد صل الله عليه وسلم أصبر يا##د على سفاهم6م

ْ

و(اذكر عبدنا داود ) وذكر قصة داود  .م ذكر عقيبها قصةسلمان ٠ وكان التقدير أنه تعالى قال

لمحمد عليه السلام اصبر باعمد عملاىيةواون واذكر عبدنا سلمان » وهذا الكلام نمايكون لائقاً
لو قلنا إنسامان عليهالسلام أنىفىهذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الميدة  .وصير على

طاعة الولهأ»عرض عالنشهوات واللذات ؛ فأما اوكان المقصود من قصة سلمان عليه السلام

فىهذاالموضع أن أهقدم علىالكبائرالعظيمة والذنوب الجسيمة لميكنذكرهذه القصة لاثقاً

ب
ل0
ادال

مبذا الموضع ٠ فثبت أن كتاب الله تعالى ينادى على هذه الاقوال الفاسدة بالرد و 0
رولبإانط املخنيلدكوانياً
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لآالفاظ القرآن والصواب أن نق
هذلكفىدين عمدمكلا *سملإينهان عالليهسلام احتاج إلى الغزو خلس
نك
إليهفىدينهمكاأنه

.إنما
وأمر !-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذ كر :لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس و
أحها لآمراللهوطلب تقويةدينهوهو المرادمن قوله عن ذكر زبىء ثمإنهعليه السلام أمر

“ى
االارل

بإعدائها وتسيرها دى ثوارت بالحجاب أى غابت عن بضره .م مرالرائضين بأن بردوا تلك

الخيل إليهفلا عادت إليهطفق يمسح سوقها وأعناقهاء و ارعس نلكمآد اا
(نى )أنه أراد يأظنهر أنه
ظنم الأاعوان فىدفع االعلدوثا
عا م
أونه
تشريفاً لها وإبانة لعزتها لك

أثر الآمور بنفسه ( الثالث ) أنهكانأعلم
فىضبط السياسة والملك يتضع إحلىيث بباشر ك
باحوال الخيل وأمراضما وعيو ما  .فكان بمتحنها وبمسح سوقها وأعناقها <ى يعم فهبلها ما يدل

طق عليه لفظالقرآن انطابقاً مطابقاً موافقاً .ولايازمنا
ناه
عاللىمرض  .فهذا التفسيرالذى ذيكرن
نسبةثىء من نلك المنكرات والحذورات ؛ وأقول أناشديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه

الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل بردها  .وليس لهم فى إثباتم! شهة فضلا عن حجة ؛ فإن قيل
فاجمهور فسروا الايةيذلك الوجه  .فا قولك فه؟ فنةول لناههنامقامان :
بإالمقامالأول ) أن ندعى أن لفظ الآبةلايدلعلىثثى.منتللك الوجوه النىيذكروا ,
وقد ظهر واد للهأن الآمر؟ ذ كرناه » وظبوره لانرتاب العاقلفيه .

 ١المقامالثاتى) أن يقالهب أن لفظ الآبةلابدلعليهإلاأنهكلامذ كرهالناس  .فهاقولك

“
0ذ11ذ[
آ1ك[

وله تعالى ل

ات لساب :فلو فلا ال اد

م

القدوق

و

د

ويقنع بصره
'تو ارت اماف 1ابكانمعناه أنه ح

عليهاحال جر ماكان  .شرل هناك الكلمة إلىأن عابيك عن كه
دىتوارت ال امات

٠ ولو قلنا اراد

ده الكلمويوق :فل الحضل إل قت
كان معناه أنه كان بعد عين

)نا لوحكئنا بعود الضمير ف.قؤله حى تو ارت إلى الشتمس
لغرب  :وهذا فى غابة البعد ( الثالث أ

 2اللفظكل أنهترك ضلاة العصر كان هذا متافن] لقو لها(أحبيت حي ديل عن ذكر ربى)
ابةنلو
فان تل
ككانح
ت عن ذكر الله لما نسى ااصلاة ولما ترك ذكر الله (الرابع) إنه دقدتر أله
الشمس وؤفاتت صلاة العصر ؟ .فكان ذلك ذنيأ
عليه السلام  5مشغولا بتلك الخيل حى غربت
عظم| ما قر يافكالالق ناملذهخالة التضرع اولبكاء والمالغة .إفظىهان التو بةرءفأملأن يَدَوزْلَ
على سبيل لمر راوالمظمة لله العالوورب العالمين ر.دوها على ممثل هذه الكامة العارية عن كل

جبات الآدب عقيب ذلك الجرم العظير » فهذا  "0عن أفت الناسن.عن اين فكف حورن
إخاءة إل الرسول المطهر المكرم ؛(!الخامس) أن القاذر عل .تحريك د

1

الله تعالى فكان يحب أن بقول ردها على ولا يقول ردوها على  :فان قالوا إتما ذكر صيغة اجمع
للتنبيه على تعظم المخاطب فنقول قورلدهو(ها ) لفظ مشعر بأعظمأنواع الإهانة فكيف يلبق
ذا اللفظ رعاية التعظيم انان ) أن العمل ,او,رجدت يعد العروب :لكان ذلك مشاهدا لكل
أهل الدنيا ولوكان الآامر كذلك لتوفرت الدواعى عل نقله  0؛ وحيث لميقل أحد ذلك
علينا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعشى الصافنات:

الجياد)ثم قال ( دى توارت

دا وغوه الصمير !إلى أقرت :المذا كوارين أولى  ,وأقرب المذ 0م  1الجباد
دس فابعدهمافكان عود ذلك امير إلى '1اضافتات أوق'فثبت نا ذ كرنا أن حمل قوله
(هاعل )عل:أن المرادمنة
دو
ارت اجات )عل تزارى الشلمسن .وأن حل ورله
طاب أن يرد الله الثنمس بعد غروبهاكلام فى غاية البعد عن اانظر .

(ق مسحاً بالسوق والأعناق ) أى لعلسليان عليه السلام مسح سوقها
طف
ثمقالتعفالى
؛لوا إنه عليهالسلا
وأعناقها ق.ال الآ كثرون معناه أنه ماسلحسيف بسوقها وأعناقها أى قطعبا قا
اتلك اليل اسيردها وعةز سوقها وأعتاقها :تقربأ
1ت علذة القصر بسنت امتؤالة 0
م

إلى الله تعالى » وعندى

|

كا أيضاً تدك ,و يذل عليه وجوه( الأول  3لكوان معى مسح

السوق والأعناق قطعما لكان معنىقوله (وامسحوا برءوسك وأرجلك) قطعباء وهذا مما لايقوله
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فرما فهم منه ضرب العنق ؛ أما إذا لميذ كر لفظ السيف
م يهم البتة من المسح العقر والذيح ( الثانى ) القائلون بهذا اقول جمعوا على سلمان عليه السلام

الاوالعًلاامفنعال المذمؤمة (-فأولا ) ترك التلاة و(ثانيا أ)نه استوك عله الاشتعال بحب

الدنيا إلى حيث نسى الوصلاقةا.ل صلي اللهعليه ولم « حب الدنيا رأسكلخطيئة » (وثالتها)

"١2

هو من حين

اتيت
ق الإن
ءما ب
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4ق لسر

النمار عرض

حبااكم101 ..

الخل ملهلكر إللها ويقف عل كيفية أحوالما :

فت بوصفين (أولما) الصافنات ؛ قالضاحابلصحاح  :الصافن الذى
والصافنات الجياد الخيلصو

ءى قنا
.فى الحديث « كناإذا صلينا خلفه فرفعرأسه من الركوع قنا صفونا أ
يصفن قدميه و
صافنين أفدامئا »و أقول علىكلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس (وااصفة الثانية)
للخيل فى هذه الآية الجناد .قال البرد  :والجاد جمع جواد وهو ااشديد الجرى  :كا أن الجواد

من الناس هو السزيع البذل؛ فالمقصود صوفها بالفضيلة والكيال حالتى وقوفها وحركتها  .أما
حال وقوقا فوفبا بالصفؤن  :وأما حال كحتربا فضفزبا بالجودة يدنى آنا إذا رقف 0

سا كنة مطمئئة فى مواقفها على أحسن الشاكال  .وإذا جرت كانت سراعاً فى جربه ,ا فاذا طلبت
ت
بذا
»وإ
طتل
لحق

للى
امقا
.ث
تحقع
لمتل

يبر
لح
ابت
( قالإفى أ<ب

عن ذكر ربى)فى

تفسير هذه الاءظة وجوه ( الاول ) أن يضمن أحببت معنى فعل يتعدى بعن  .كأنه قيل أنبت

وزماتل؛معى أن الاحت 7100000
خب .امير عن ذكن بز( والثاق ) أن حيتت معى أل
عن ذكر رف ٠ أى عنكتابترفى وهو التوراة؛ لآن ارتماط الخيل كا أنه فى القرآن مدواع

فكذلك ف التوراة ممدوح (والثالث) أن الإنسان قد بحب شيئاً لكنه بحب أن لا بحبه كالمريض

الذى يشتهى مايزيد فى مرضه  .والآب الذى بحب ولده الردى .؛ وأما من أحب شيا »وأحب

أن حبهكان ذلك غاية الحبة فقوله أحبيت حب الخير بمعنى أحببت حى لحذه الخيل .
ثقمال ( عن ذ كررنى) بمدنى أهنذه الاحلبشةديدةإتما حصلت عن ذكر الله وأمره
لاعن الشهوة والهوى ؛ وهذا الوجه أظهر الوجوه .

رت )٠ وف قورلدهو(ها )
وه(احتى
تقول
ثم قال تعالى ( حتى توارت ) أقول الضميرفى
تسمل أن يكون كل واخد منبما غائد! إل اللقآنن+ه جرى ذاكر مالهتبلق نياوهر الا١
ويحتمل .أن بكون,كل .زاجد مبماعائدا إل الضنافنات :وصتمل أن يكون الأول متعلمابالقارار

والثانى باولصايفناحتت:مل أن يكون بالعكس هن ذفلكه.ذه احتمالات أربعة لامزيد علا
(فالاتوك أ)ننينوة النفشيزان :مآ إلى الضافياي عته قاكى اق توارت الصللان 110
رذوا الصافنات عل و؛الاختمال [الثاانى) أن يكون ا'ضميران معأعائدين إلىالشمس كانه قال حتى
صهل الله عليهول لما اشتغل بالخيل فاته
وى أن
ر»
ومس
توارت الشمس بالحجاب ردوا الش
.ل الله أن يارلدشمس فقوله (ردوها على) إشارة إلىطلب رد الشمس ٠ وهذا
سأ
فعصر
صلاة ال

الا<تمال عندى بعيد والذى يدل عليهوجوه ( الآول) أن الصافنات مذكورةتصرحاً ؛ والشمس
غير مذكورة وعود الضمير إلى 4

(لشانى) أنهقال( إنى
أولى من عوده إلى المقدر ا

أحببت حب الخير عن ذكر ربى <تى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سلمان

طيه النتلام كانيقوال إلىأسببعنحب احير عن ذكر زى  .وكانبيدامطلالقيات ول 1ل ٠

ت.يدم
ال

قوله تعالى  :ووهبنا لداود سلهان نعمالعيد  .الآية
رحن
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توارت بالحجاب ١؟»50 2

ا

اعلى فطفق ا

بالسوق والأعتاق١526

الطريق © ارخ  7الله تعالى هذه الطلرقةق الإلرام ذفىال: 0ال وضفٍ القرآن
كل الفصل فقال (كتات أنزلاهإليك مارك ليدروا أياته ولتَذكراوا أولوا الالباب)
 11بر ولى يتأمل ولم وساعده التوفيق الإلحىلميفت ,على هاذلهاسرار العجيبة المذكورة
ااه ان العطء » حسث براه فى ظاهر الخال مقروناً نسو  .الترتيت ,وهو فى اللقيقة مشتمل
على دل جهات 0

فهذا ما <ضرنا فى تفسير هذه الآيات »و؛بالله التوفق,

قوله تع
وال
وىهلب(نا لداودسايان نعم القن إنة” اواك إد :عركن اعلكه بالك" الصافنات
.الجاد»ء فقال إنى أحببت حابلخير عن ذ كرربى حتى توارت بالحجاب :ردوها على فطفق
 0بالسوق والأعناق )
واعلم أن هذا هو التصة الثانية وقو  0العبد ) فيه مراحت :
ا(لاو ل ) نقول الخصوص االمدحفى(نعمالعبد)حذوف فق»يل هو سليهان و
؛قيل داود؛
وبل)
والاول أولىلآنهأقرب المذ "ودين ٠ولانه  1بعده ( إنه أوا
ا

بحوز أن يكون المراد

هو داود»ء لآن وصفه ببذا المعنى قد تاقدلم ف
آىية المتقدمة حيث قال ( واذكر عبدنا داود ذا
الأيد إنه أل قلنا لافلظآواب ههنا أيضا صفة داود لزم الشكرار  ولو قلنا إنه صهة

لسلمان لزم 5وك الاآن  0لآبيه فى ضفات الكل فى الفضملة ف
:كان هذا وال

ا

الثانى)أنه قال أولا ( نهم العبد )ثمقالبعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليل:

فهذا يدلعلى أنه ما كان(نهم العيد كنأ فيلرم أذكل مكنان كثير الرجوع إلى الله
لق اكأثز الاوقاك وق الكثرينات كاك درط قابانة( نمملعن هوذل هاولى لذ
الشفافة لان يل الإنساناق أن يرت الق لناته اويز لاجل العمل به ورأس المعارق

 02 70فه الله تصالى  :ورأس الطاعات ورئيسيا الاعتراف بأنهلا ثيثتىم .مناخيرات إلا
ذَلك كان كثير' الرجوع لاه كال فكان زاياعبت اناكمن
عا اليهتعال مق ككان
اث لزانركس أن يكون ( نعمالعبد).

أما قوله(إذ عرض عليه)ففيهوجوه (الاوأل) التقدير( نعمافك ) هو إدكان مف أجالة
أنه فعل كذا (الثانى) أنه ابتداء كلام  .والتقدير  65يعمد إد عرض عله كذا ركذا ؛ والعثى

0

ولهتعالى  :كتاب أنزلناه إليكميارك  .الآية

( المألاهثانةٌ )ف تىقرير نظم هذه الآيات فقول ١لسائل أن يسأل فبقول إنه تعالى
حى فى أول السورة عن المسهزئين من الكفار أنهم بالغوا فى إنكار البعث والقيامة ؛

)لما حك اللهتعالى عنهم ذيلكذلكمر الجواب ؛
سماب و
لقبحليو
انا
وقالوا(ربنايخللناقط
بل قال( اصبر علمايةولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنهلاتعلقلذكر داود عليه السلام
باألنقول بالقيامة حق ء ثمإنه الى أطنب فىشرحقصة داود  ,ثمأتبعه بقوله و(ما خلقنا
ذر إثبات
,م لما ك
السهاء والارض ) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثيات حكمة الله بقصة داود ث

حكة الله وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر واانشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كتاب شريف
لعخوير ٠ولا تعلق لهذا الفصل بالكلات المتقدمة  وإذا كان كذلك كانت
فاضل كثير الانف

هذه الفصول فصولا متياينة لاتعاق للبعضمنها بالبعض ؛فكيف ليق بهذا الموضع وصف القرآن
بكونه كتاباً يشفارً فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول  :أن العقلاء قالوامن ابتل مخصم

ذ|[0ذ0|[|0

جاهل مصرمتعصب  .ورآه قد خاض فى ذلك التعصب والإصرار  .وجب عليه أن يقطع الكلام

يق
رشدء
طل أ
لقبو
انال
فته ع
معهفىتلك المسألة ؛ لآنهكلاكانخوضه فىتقريره أ كثركانت نفر
ك المسألة  وأن مخوض فكىلام آخر أجنى عن المسألة
تهلفى
حينئذ أن يقطع الكلام مع

الأولىبالكلية ويطنبف ذلك الكلام الاجنى  :بحيث ينسى ذلك المتعصبتلك المألة الاولى»

فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنى ونسى المسألة الآولى ؛ خيئد يدرج فىأثناء الكلام فى

٠

هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الآول ؛ فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة ,

فإذاسلمها .لخينئذيتمسك ممافىإثبات المطلوب الوآوحلي.ئذ يصير ذلك الخصم المتعصب

منقطعاً مفح] ؛ إذا عرفت هذا فنقول إن الكفار بلغوا فى إنكار الحشر والنشر والقيامة إحليىث
قالوا علىسبيل الإستمهزاء ( ربنايل لقنطانا قبلبومالحساب )فقاليأعمداقطعالكلام معبم
فهذىه المسألة  .واشرعفىكلام آخر أجنى بالكلية عن هذه المسألة  .وهى قصة داود عليه
السلام ؛ فإن املنمعلوم أتنهعللاق لهذه القصة بمسألة المشر والنشر  .ثمإنهتعالى أطنب فى
لتقلكصة  .ثمقالفىآخر القصة ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأآرض فاحكمبايلنناس
شارح
نمه تعالى قال  :وأنا
أ.ث
كحق
بالحق ) وكلمن سمعهذاقال نعىمافعلحأيمثره بالحكم بال

لآمارك بالحق فقط  .بل أنامع أنى رب العالمين لاأفمل إلا بالحق ولا أفضى بافلياهطلب»نا
مات
سلللم
عن؛د هذايقا
الخصم يقولنعممافعلحيثلميقض إلابافلحق

حب
أن حك البله

أن يكون بالحق لا بالباطل ..لزمك أن تلم مةالقول بالحشر والنشر ؛ لآآنه ليولحمصل ذلك لزم
أن يكون الكادر راجحاً علىالم فىإيصال اخيرات إليه .وذلكضالدحكئة وعين الباطل »
ماًكلناهم
فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع على متكرتى الحشر والنشر إبيراد
:ر ذلك الخصم الذى بلغ إفنىكا .المعاد إلى احلداستهزاء مفح)مازماًبهذا ٠
الخلاص عنفمهصا

1

ل

كت  01000مالك

1١مسألهالآولى ) احتج |اق بذ اه

آلانة

.ع

كار ل ونانيكون خالةاً اعمال

العباد قالللانها مشتملة على الكفروالفق وكلباءا باطقل,فاليا بين تعالمل أنة (يقا .حا السمواأت
والآأرض ومابنمما باطلا )دل هذا ع أنه تعالى لمخاق أعمال العباد .ومذله قولهتعالى (وماخلةنا
الك بالق)و عند امجبرةأنه خلق اللكافر لجل أن كفر والكفر
الشذزات 5
باطل.وقد خاق الباطل  .ثمأكد تعالىذلك بأن قال (ذلك ظن الذينكفروا ) أى كل نه قال هذا
القول فكهاوفر  0تصريح ١بأن مذهب الجيرة عين الكفر ؛ واحتج أحهابنا رحمهم الله بأن هذه
الآبة ندل علىكونه تعالى خالقاًللأعءال العبادفقَالوا هذه الآية تدل علكو نه باتلعى ا لمالكلمابين

رض

ولارض :فو جت أ.نكن التلعهال عالقا ا:
.و أعمالالعباد خاصلةبينااسناء ا

 2هذه الآيةدالة على ححة القول بالحشر رالدث)ا 0 0ذلك للانه تعالى
 0ال -ألة الغا نية

خلق الخلق فى هذاالعالم ف.إما أنيقال إنه خلقبم للاضرار أوللانفاع أولا للاتفاعوال اللاخبرار
والآول باطل لآن ذلك لايليق بالرحيم الكر م  .والثالث أيضاً باطل لآن هذه الخالة حاصلة حين
كانوا معدومين » فلمبقءإلا أن يقال إنه خلةهم للاتفاع :دول وذلك الإتفاع كا أن بكرن ف

حياة الدنيا أوفى حياة الاخرة  .والآول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ؛ و تحمل
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا يلءق بالممكية  .ولما بطل هذا القسى نيت القول بوجود حياة

6-0ى بعد هذه الحياة الدنيوية » وذلك هو القول بالحشر واانششر والقيامة » واعلم أن هذا الدليل
ها فسى:أوولزة يونس بالاستقصاء “قلاسمل إلى
اوقد
نة.
ضثير
اه ك
لوجو
اشررو ون
وطلإاذ)ا لملك
كار فثيت عااد كرنا أنه تمالى, (:ما خلق النهاء زالآارضن وما بينهما با
 ١١ركان القول/الحشير والنثر لازماً »وأ نكل من أنكر القَول بالمشسر والفشر كان شناكا
فى حكمة الله ى خلق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل
 1راس التار ) ولمنا ين اللهتعالى عل سبيل الإجمال أن إنكار .الحشى اوانتى بوجت

الشنك فىحكمة الله تعالى بين ذلك علىسبيل االتفصرل » فقال (أم بجعل الذين آمنوا وعملوا ااصالحات
كالمفسدين فى الأرض أمنجعل المتقينكالفجار ) وتقريره أنا نرى فى الدنيا من أطاع الله واحترز
 2تبفييتة ف الفقر و الؤمانة وأنىاع البلاء» ونرى السكفرة والفساق فى الراحة والغيطة » فلو

يكن حشر ونشر ومعاد خينئذ يكون حال المطيع أدون من حال العاصى  .وذلك لاياق بحكمة
لادمافكاة  :سآن إتكار امش والفشن نو جت"[نكار حك ةا
لكق
الحكم الرحم 1د لكان ل

4يهمسائل :
قثاملتعالى لك(تاب أنزلناه إليكمباركليدبروا آياته وليتذ كأرولو الآلباب وف

لإالمسألة الآولى  4قالت المعتزلة دلت الآية علىأن تهعالى نما أنزل هذا القرآن لجل الخير
والرحمة والهداية  .وهذا يفيد أمرين ( أحدهما )أن أفعال الله معللة برعاية المصالح ( والثانى ) أنه
تعالى أراد الإيمان والخير والطاعة مانلكل مخلاف قول من يول إنهأراد الكفر من الكافر .
602 2 2-2

٠
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فولةتعالى  :ومأ خلقناالسما .والارضن ومابينبما  .الآرة

بينهم منازعات وعخاصمات ولايد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو الساطان

الذى ينفذ حكيه عل الكل فثبت أنه لا ينتظم مصالم الاق إلا بسلطان قاهر سائس ؛ ثمإن ذلك

ضظرمره على الخاق
السلطان القاهر السائس إنكان حككه على وفق هواه لوطلب مصالم دنياهع
.ذلك يفضى إلى تخريب ااءالم
فانه مل الرعية فداء لنفسه يوتوسل مم إلى تخصيا مقاصد نفسه و

ووقوع الهرج والمرجفى الخلق و:ذلك يفضىبالاحرة إلىهلاكذلك الملك  .أما إذا كانت أحكام
ذلك الملك مطابقة للشر بعةالحقه الإلهيةانتظمت مصالح العالم .٠ واآسعت أبواب الخيراتء ل أحسن
الوجوه  .فهذا هو المراد من قولهم(فاحكم بين الناس بالحق) يعنى لايد من حا بين الناس بالحق

فكن أنت ذلك الحا كرشمقال ل(ا.تتسع الموى فيضلك ع_ سيل الله)الآية  .وتفسيره أن متابعة

الموى توجب الضلال ءنسبيل الله .والضلال عسنيل الله يو حب سوء العذاب  :فينتج أنمتابعة
لواف مرحنن وي الل +
أما المقام الأول  :وهو أن متابعة الموى توجب الضلال عن سبيل الله فتقزيره أن الحوى
بدعو إلى الاستغراق ف اللذات الجسمانية  .والاستغراق فها ينع من الاشتخال بطلب السعادات

الروحانية النىهىالباقياتالصالحات ٠ اهما حالتان متضادتان فيبقدرمابزداد أحدهما يتقص الاخر.
أما المقام الثانى  :وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب  .فالا فظياههر لان

الإنسان إذا عظم ألفه بهذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ<واله الروحانيات  ,فإذا مات فقد فارق
ابوب والمغشوق .ودخل دنار لت له بَأهْل تلك 'النانار إلف وليس لعبته قواةمظالعةا ألو[
وص لإاللىمكروه  .فكانلاحالة فى أعظم العناء والبلاء ..قبت
ولحو
برقا
تلك الديارء فكأنهفا

أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله  .وئبت أن الضلالعن سبيل اله يوجب العذاب »
ال .
كاية
لىغ
ان ف
وهذا بيا
)عنى.أن السبب الأول لحصول ذلك الضلال هو
ثمقالتعالى ( بما نسوا يوم الحساب ي
دناد الزاد لايلوممعاد؛
عع
إرض
نسيان يوم الحساب ءلانه كلاون متذكرألايولمحساب لما أع
ولما صار مستغرقا فىهذه اللذات الفاسدة .

روى عن بعض خلفاء بمبرىوان أنه قال لعمر بن عابلدءزيز هملعت مابلغنا أن الخليفة
لابحرى عليه القلمولا يكتب عمليعهصية ؟ فقالياأميراخؤهنينالخلفاء اأفلضألاأنمبيا! .؟ ثمتلا

هذه الاية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ثم قال
ولارض ومابننهما باطلا ذلك ظنالذين كفروا فويل للذين كفروا هن
تعالى ( وما خلقنا ااسماء ا

النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربنًاماخاقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار و)قوله تعالي
في)ه مسائل :
ولحق
اوالتارض ومابينهماإلابا
وسم
(ما خلق الله ال
ا

لاللهعال :يا داود إنا جعكنك خليفة فىالارض  .الاية
د

8

ا

ار 2

صدره اشر هس هس عد يي
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01

تتبع 0

فيضّلك عن سبلالله إن الذرن يضلون عن سييل الله هم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب»:

وما خلقنا ااسماء والارض وما ببنهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار,
أمعل الذين آمنواا وعملوا"الصالحات كالمفسدين فى 'الأارضن أم تجعل'المتهين كالفجار  .كتاب

أنزلناه إليك مبارك ليديروا آياته وليتذ كرأولوا الآلباب 
اعلمأنه تعالى لما تممالكلام فى شرح القصة ردفيا ونان أنه تقال فورض "إل داوة خلذفة
نش وهذا من أقوى الدلائل عل فساد:القول المشيؤرق “تلك القصة» لآنَ من البععد جداً أن

بو صف الرجلبكونه ساعياً فوسفك دماء المسلمين  .راغباً فى انتزاع أزواجهم منهم ثميذكر عقيبه
أن الله تعالى فوض خلافة الأرض إليه  .ثم نقول فى تفسير كونه خليفة وجهان ( الآول )
جعلناك تخلف من تقدمك من الأانبياء افلدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خليفة الرجل
من خلفه  .و ذلك ما يعقل فى حق من يصح عليه الغيية ؛ وذلك علىاللهمحالل ((الثاذ 6نا جعلتاك

مالكا للناس ن
وافذ الحم فهمفهذا التأويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلناء الت فإأرعة .وحاصله

أن حايقة الرجل يكون نافد الك فى رعيته وَحَقَيقة الخلافة متنعة فى حق الله  ,فلا امتئعت
الحقيقة جعلت اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ الحكم.
ثمقال تعال ( فاحكم بين النامن باحق ( واعم أن انعاأن خلق د

بالطبع »:لان الإنسان

الوا<د لا يننظم مضنا له إلا عند وجود مديئةتامة < عَ ان هذا ات

٠ .وذلك يطحن » .وذلك

خبز » وذلك ينسج ؛ وهذا يخيظ  .وباخلة فيكون كل واحدة منهم مشغو لابمهم ؛ يونتظم من

١94

آهي.ة
لفرآري
استغ
قولهتعالى  :فا

اظلن ععللىم هبنا أن داود عليه السلام 1ا قضى بينهما ذظر "
لفظ ال
ل
0
.عل داود أن الله ابتلاه بذلك فثبت أن
أحدهم] المضاحبه فضحك ,ثم معداإلىالسماء قبلو جبه ف

داود علمذلك و إنما جاز حمل لفظ ااظن على العللآن العلم الاستدلالى يشنبه الظن مشابة عظيمة »

والمشامة علة لجواز الواز  .وأقول هذا الكلام إنما يلم إذا قلنا الخصمانكانا ملكين أما إذا لم

مننق الللذهلتكعاللىايالشزتمَمعًْالحبماللااسلتظغفناعرل وىااللإعنلا,لءة .بللقائلأن يقول إنهلماغلبعلىظنه حصول الابتلاء ١
2

أما قوله( فا-تغفر ريه) أى سأل الغفران منربه؛ثمههناوجهان إقلننا بأنه قدصدرت
تاهغذافار علي  :إنلمنقلبهقلنافيهو جوه ( الاول ) أن القوم لا دخلوا
سملن
ا.ح
لنه
اةم
زل

.م إنه مع أنه مع القدرة
.ه كار سلطاناشديدالقبر عظيم القوة ث
عليه قاصدين قتولإهن

ايلدشخدليدةفىعقللىبهالثاىنءتقاممن واملفععجابحسصتو.دغفالرفزعربفهىقعلنبهتعلذكاعانلهاملةولومأينقالبإالشلليىملئهاًو.قارعبترفالبآأنمإنقدامأهن ٠
علىذلك الخير ماكان إلابتوفيق الفلهغ.فر اللهلهوتجاوز عنه بسبب طربان ذلك الخاطر (الثانى)

فمر
غمث
تعنه
سعفا
ارف
لعلهم بمإبذاءالقوم  .ثمقالإنهل يمدل دليل قاطععلىأن هؤلاء قصدوا الش

عن ذلكالهم ( الثالث ) لعل القومتابوا إلىاللهوطلبوا منهأيسنتغفر اللهلهملأجل أن يقبل
توبتهمفاستغفر وتضرع إلىالله :فغفرالله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعائه ٠ وكلهذه الوجوه محتملة
ظاهرة ٠ والقرآن مملوءمنأمثالهذه الوجوه وإذا كاناللفظ عحتملا لماذ كرناهولميدقلميل

قطعى ولا ظى على التزام المنكراتالتى يذكرونم :ا فها الذى بحملنا اعللنىزامها والقولبهاء والذى
تكد أن الذى ذ كرناه آقك :و أفوى أن قال ختم الله هذه القصة بقوله ( وإن لهعندنالزلى

وتحمل أنواعاً منالاشدلائمدوفاىفقة والانقياد  .أماإذا كان المذكور السابق هو الإقدام على١

وحسن مأب ) ومثل هذه الذاتمة إنما تحسن فى حق من صدر منه عمل كثير فىالخدمة والطاعة؛

الجرم والذنب فاإنلمثخلاهذتهمة لا تليق به  .قال مالك بديننار إذا كان يوم القيامة بأمىزبر
دفيع وبوضع فىالجنة .ويقال ياداودمجدنىبذلك الصوت الحسن الرخيٍ الذىكنت مجدنى به

فىالدنياواللهأع .م بقهبنامباحث  ( :فالآول ) قرىءفتناهوفتناهعلىأن الآلف ضميرالملكين
( الثانى) المشهور أن الاستغفار ما كان بسبب قصة النمجة والنعاج ؛ وقيل أيضاًإنا كان
بسبب أنهحك لاحد الخصدين قبل أن مكملعام الثانىوذلك غيرجائز( الثااث )قوله( خر 
را كعاًوأناب ) يدلعلى حصول الركوع  ,وأما السجود فد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء :

(لرابع ) أن مذهب الشاففى رضى الله عنهأن هذا
بار ا
خبت
لومأاًث
ان ي
ببعي
دفةى أر
مديد
الش

)ستشهد .
امس ا
لوةخ(
الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لآن توبة نى فلاتوجب سجدة الاتلا
أبوحنيفة رضى للهعنههذه الآبةفىججمودالتلاوة علىأن الركوع يقوم مقامالسجود .

فوله تعالى وطن

داود اما  5نأه  .الآنة

/اة ١

فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا  .وأنت فعلت كيت وكيت .ثم نظر داود فل
أب<رداً فعرف الحال» فان قكيليف جازلداود أن بحم على أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟

خغص الآول من كلامه نظر
لفر
اما
كنارذو فيه وجوضاً ( الأول ) قال عمد باسناق :ل
قل
ات إلاىلخصمالذىلمبتكلرونال ا(ئنصدق لقدطولياهل:خافل أن هذا اللكان
ل علاكوايه كل

الثالى

قَّ7

داود0

2ك
تقول أمرتك

(والثاى» قال ١,ن الانارى

رطا

الادعن أحد الخصمين اءعترف

ولم بذ 1الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالةظاهر الكلام عليهءكا
ري ارات فكسدت  .وقاك العال :زا أن اضرب بعصاك البحر

فاتفلق  5فضرب فانفلق  ,والثالث أن بكرن التقدير أن الخصمالذىهدااما به كرن فناطليك ؛
ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخلطاء ل غى بعضهم علىبعض) قال الليث.خليط الرجل مخالطه:

:طاء الشركاء  .فان قيل لمخص داود اللطاء ببغى بعضم على عض مع أن غير
وقال الزجاجالخل
ف عارك ذلك .ولواب لاشك ”أن الخالطة نو جب كثرزة المذازعة والخاصمة  .وذلك
اال الاحر نكل نعل امك الأشاء! التفيعة إذا
لاما إذا اختلطا اطلع كلراحد مما عل و
اطلع عليه عظمت رغبته فيه  .فيفضى ذلك إلى زيادة الخاصمة والمنازعة  .فلهذا السبب خص
داود عليه السلام الخلطاء زيادة اليغى والعدوان .ثم ا.دنتى عن هذا الحم الن,اموا وعملوا

الصالحات للآن مخالطة رد لاتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية .
فلا جرم مخالطتمم لانوجب المنازعة » وأما الذن تسكون خالطتهم لاجل حب الدنيا لابد وأن
تصير مخالطتم  8لمزيد اابغئى والعدوان  :واعلم أن هذا الانكاء بدل عل أن الننت اموا
وعملوا الصالحات ع

لعضوم على بءض .ءفلو كان داود علءيههالسلام قد بغىوتعدى على ذلك

الرجل لزمبحكمفتوى داود أكنلوان هومن الذين آمنوا وعملوا الصالحواتهع.لوم أن ذلك
سك إل دول من .شول المرزاة من واقعة التعجةقصة داود قولناظل :
ثمقالتعوالقىل(يل مواهامع)لم أن الحم بقلة أهلالخير كثيرفى القرآن ؛ قال تعالى ار
|ليس
من عبادى الشكور) وقال داود عليه لامي هذا اخراص ((وقليل ماثم) وحى تعالى عن ب

أنه قال( ولاتحد أ كثرمم  5 61رظي المله "أن الذواي ناإلدنا كتير فى اراس
الباطنة والظاهرة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة والمجموع ا

ق
لى إلى
للذاع
ها تدعو إلى" اذا أوالدساءواالذةالحنيةء و أماا
كننل1
واقفون على باب جهنم ال
والدين فليس إلا العقّل واتيلاء القوة الحسية والطبيعية علىالخلق أكثر من ا'قوة العقلية فيهم »
فلبدَا السب وقعت القلة فى جانت أهل اير اولكثرة فى جانب أهل الشر ء قال صاحب الكشاف
وهمإ.قذالا أردت أن تتحةّق فائدتما
(يل مام ) للاهام وفيه تعجب من قلت
قل
وله
ومافى قو
:حديث ما على قصره  وانظر هل بق له معنى قط :
وموقعها فاطرحها من قول امرىء القيس و

)لوا معناهوعلم داود أنما فتناه أي امتحناه  قالوا
ولىظ(ن دأاوتدما فتناه قا
قثامل تعا

قوله تعالى  :قاللقد ظليك بؤال نعجتك  .الآية

١

إذا أفرط وجعه وانتهئ إلىالغابة.يوقال باغلتمرأة إذا زنت ٠ لآنالزنا كبيرة منكرة  ,قَالٌ

تعالى ( ولا تتكرهوا فتياتك؟ علىالبغا ) .ثفمقاالح(كم بينناباملحقعن)ى الحم إحكام الآمر
فى إءضاء تكليف الله علمهما فى الواقعة  .ومنه حكمة الدابة لانها تامنلعممناح ٠ ومنه بناءمحم
)أاىلحكم المق وهو الذى حكالهبه( ولاتشطط )يقال شط
إذاكانقو ي ٠ا وقوله ( بالحق ب

شهط:ت الدار إذا بعدت ٠ قال تعالى ( لقدقلناإذاً شططاً ) أى قولا
نه قول
الرجل إذا بعودم؛
بعيداًعناق » فةوله( ولاتشطط ) أى لاتبعد فىهذا الح عن الحق  .ثمقال ( واهدنا إلى
)سواء الصراط هو وسطه ؛ قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء الجحم ) ووسط
سواء الصراط و

ارولامعقنصود
الثى .أفضله وأعدله  .قال تعالى( وكذلك جعلنا؟ أمةوسطأ ) وأقول إنهمعب
م ( ولا تشطط ) وهى نهى
و)
قانما
الواحد بثلاث عبارات ( أها ق)رحم فاحكمبالحق (وث

عن الثبااطلاث(هوا) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط )يعنىيحب أن يكون شعيك فىإيحاد

بق الاطل إلى امار 1100.
الالمن
للاحىح.وتفىران عنهذا الباطل أن ترد
هاذاا

مبالغة تامة تفقىرير المطلوب ؛ واعلم أم لما أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال
»قال ( إن هذا أخى لتهسع وتبعون
عقون ببيان سبب تاللكخصومة علىسبيل التفصيل ف
يه
ف)
وجة
تع

مسائل :

ل المسألة الآولى ) ق4ال صاحب الكشاف (أخى) يدل من هذا أو خبر لقوله (إن) والمراد
قة والألفة أو أخوة ااشركة والخلطة  .لقوله تعالى( وإن كثيراً من
اوة
دوأخ
صن أ
للدي
اوة ا
أخ
الخلطاء )كل واحدة من هذد اللاخوات ا

الامتناع من الظلموالاغتداء .

لإالمألةالثانية 4قالصاحب الكشاف قرىء ,ت(سع وتسعون ) بفتح التاءونعجة بكير
النون؛ وهذا من اختلاف الاغات نحو نطع ونطع  .ولقوة ولقوة وهى الآنثىمن العقبان .

لىضمنأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية: 
نثع:جة الاأنث
ا(ل١مسألة الثالثة  4قاالالللب
واجمع النعجات ؛ والعرب جرت عادتهم بجحعلالنعجة والظبية كنأية عنالمرأة. 

 ١المسألةالرابعة 4قرأعد الله( توستععون نعجة أنثى) وهذا يكون لأاجلالتأكيد
كقوله تعالى ( وقالالله لانتخذوا إلهين ائنين إنما هو إله واحد )؛ ثمقال( أ كفلنها وَعِرَنى
أفل متاحت
كعافنىلأبا كا ك
كبشاف ( أكفلنها ) حقيقته اج
لاح
ال ص
فالىحظاب ) قا

يدى ( وعزق ) غلبنى » يقال عزه يعزه  ,والميْعجاءنى حجاج لمأقدرأن أورد عليه ما أورده ب ؛ه
غواهىلبة  ,واعلمأن الذينقالواإن هذين الخصمين كاءامن
لزةم»
وقرىء وعازتى من الامعا

الملائكة زعموا أن المقصود هن ذكر اانعاج المثيل :لآن داود كان نحته تسع وتسعون امرأة
وم يكن لآوريا إلاامرأة وا<دة  فذكرت الملائمكة آللكالواقعة علىسبيل الرهز والقثيل.
ثمقال :تعالى ( قال لقدظليك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أسىؤال إضافة نعجتك إلى
رنمت
نماجه ٠ وروى أنهقال لهإ

ذلك ضربنا منك هذا وهذاء وأشار إلى الانف والجهة

ا

قتوعلهالى ا

وها

ا

0
لههذ
) قول
ا راب) ٠و ثانيها)
أريعةام (أحدها) ةقوله تعال ) إذ لسورو ||
منهم ) .٠ (ورابعها) #وله ( قالوا “ذف
قوله (م

( فهذد ااانا ظْ الاريهة 0ب|اصيخ

٠ وثالثها)

|جمع َ« وحم كانوا

 5قالو| فهلاه الآية َكل على أن أقل امم »١نان (والجواب ) لامتنع

اثنين بدليل أنهمقالوا دان

وا
أن يكون كولاحد من الخصمين ججعأ كثيرين ء لاءا بينا أن الخصم إذا جحل اونعإانه لايثنى ل
بجمع  ثمقالتعالى (إذ د خلواعلى داود ) والفائدة فيه أمهم ربما تسوروا المحراب وما دخلوا
عليه ؛ فليا قال ( إذدخلوا عليه )دل على أنهمبعد النسور دخلوا عليه  .قال الفراء  :وقد جاء بإذ
ص دين ويكون معذاها كالو احد 83كقراك طريْكك إذ دخات

علىإذ تراك

 5 2زألهيكون وقت

الدخول ووقت الاجتراء واحداً  .ثمقال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما
.لم أنهم إنما دخلوا عليه للثرء فلا جرم فزع منهم ؛
رآها قد دخلوا عليه لا من الطريق المعتاد ع
ثمقال تعالى ) دالوا 2ت

خصمان لغى لعضنا على بعض ) وقيه ساكل

 2المسألة الأولى )

 2نش زوف

أى  2العصنان,.

4نا قولان (الآول) أنهماكاءاملكين نزلا مالنسما .وأرادا تنبيه داود
ا(لإمسألة الثانية هه
عليه ااسلام على ةبح العمل الذى أقدم عليه زوالثالى) أجماكاءا إنسانتن دخلا عله للشر والقتل"؛
|ندذه جاعة مء:ن الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع ||0
فظنا أ مهما حدانه غالاً نكا آناع

م

الشككرون لكوهما ملكان.فقد اختجو ا عله بأمهما لوكاناملكين لكانكاذبين ى.قوفها خصمان »
فإنهة ليس ببن الملائكةخصومة » و لكاناكاذبين فى قول) ( بغى بعضنا على بض ) و لكان كاذبين فى

قولهما (إن هذا أخى له نسع و دون فحجة) فثرت! أنهما لواكانا ملكين لكانا كاذبينوالنكناي عل
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبةونه بالقول ) ولةوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهيون

إلى القول الاو لعن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب
المثل لاعلى سبيل التحقيق فلميلوم الكذب ٠ وأجيب عهنذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى

العدول عن ظاهر اللفظ و.معلوم أنه على خلاف الاصل ء أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل ؛ خيةذ لم إسناد الكذب إلى

شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله أعلمونا العائاون كز مقا لكين يقد
احتجوا بوجوه ( الآول ) اتفاق كأثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرهفنعزلة من أن ,تسور
عليهآحاد الرعبة .فى حال تعبده فيجب أن .تكؤن.ذلك من الملامكةالث(الك ) أن قوله تعالى
 0قالوا لاتخف )الدلالة على اكريما ملدكين :.الإآن من هو من رعمته لناكاد يقول له مثل ذلك

معرقعةمنزلته(الرابع) أن
2

 0كو بهامللكن لاخدا من

لاتجاسر أن يدول له لانظم ولا تتجاوز عن الهق واعم أن دف

فده الدلائل ظاهر .

ا خاجة إك المراتء وَاللَهأعل .م
( المسألةألعالئه١ 2بغى بعضنا على بعض ) أ قد وخرج عن الحد يقال بغى اجرح

4

3

0

 .الآية

ا قال( لقد ظلنكبسؤال جنك إل نعاجه اك عليه يكونه ظالماً جرد دعؤى وات
.لا أن هذا من
بن ل.سكون هذا الحكم مخالفاً الضواب :.فعند هذا اشتفل بالاستغفار .والتوية إ
باب تراكلافضل والآولى()١ فئيت .هذه البيانات أنا إذا حمننا هذه الآآيات على هذا الوجهء 3
لايازم إسنادثىء املنذنوب إلىداود عليهالسلام ٠ بل ذلك يوجب إسنادأاعلظطاعات إلي ٠ه

ثم نقول وحمل الآية عليه أولى لوجوه (الاول) أن الأصل فى حال المسلٍ البعد اعلمنناهى ؛ لاسيها
أار الأنبيا .والرسل (والثانى) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال فىأالوآل.ية
وهو رجل من ك
ظمهلمراوا
أسلا
محمدبَنِته( واصبر علىما يولون واذكر عبدنا داود ) فإنقومععملديه ال
أوا به قحياثلوا ( ربنايل لقنطانا ق,بيلوم
ز)
ماب
تكذ
سحر
اسا
ونه
السفاهة حيث قالو! (إ
لى-فاهتهم وتحدل وبحمولا تظهر الغضب
الحساب ) فقال تقال فأأو ل| الاية  :أصير امد عا

ءهذا ان ؟  0بحسن إذا كان داود عليهيهالسلام فدصبرعل إبذائمهم وتحمل
واذ كا عدنا داود ف

سفاهتهم وحل ولمإظهر الطيش والغضب ء وهذا المعى إنماحصل إذا حملناالآيةعلىماذكرناه »

(لرابع ) أن تلك الروايه نما تتمثى
أما إذا حماناها على ما ذ كروه صار الكلام متناقضاً فاسداً وا
إذا قلذا الخدمان كاءاملكي » ولا كان من الملاكة وما كان بدنهما ذاحمة وما بغى حأدهما على

الآخركان قولما خصمان بنى بعضنا على مض كذباً  .فهذه الرواية لا تتمإلا بشيئين (أحدهما )
إستاد الكذب إلى الملائكة ( والثانى ) أن يتوسل بإستناد الكذب إل الملائكة إلى إسناد قش
رىمناا استغنينا إعسنناد
كعل
ذية
القبائح إلى رجل كبيرمن أكابر الأانياء ؛ فأماإذا حملا الآ
ا
هناذفى
كاءا:ن قولناأولى  فهذا ماعند
ذأني
الكذب إلى الملائكة  :وعن إسناد القبيح إلى الأ

الباب  :والته أعلمبأسراركلامه » ونرجع الآن إلى تفسير الآيات  :أما قوله(وهل أتاك نابلأخصم)
قااللواحدى  :الخصى مصدر خصمته أخصمه خصم  .ثم؛-مى بالهإثنان واجمع ولايثتىولا
بجمع ؛ يقالهما خصى وم خصم  5 :يقال هاعدل وم عدل  .والمعنى ذوا خصم وذوو خصمء؛
.قوله تعالى (إذ وروا
وىد عليه السلام و
دلااعل
 0بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخ
رنء
وم
ستوه
انمحراب ) يقال تسورت السور تسوراً إذا علوته » ومعنى (تسوروا الحراب) أىأ

وه وأعلاه  .يقال سور فلان الدار إذا أتاها من قبل سورها .وأما الحراب #المراد مائلهبيت

الذى كان داود يدخل فيه و يشل بطاعة ربه ؛ وسمى ذلك البيت بالحراب لاشتماله على الحراب ؛
ى أن أقل امع انان
وقهه.
ول ااف
أنصعم
يكسامى الشى .بأشرف أجزائه  .وههنامسألة م
عند بعض الناس ؛ ودؤلاء تمسكوا هذه الآبة ل.آنه تعالى ذكر صيئة المع فىهذه الآيات فى
(),أقول :للاتمكون ذها#قصةراجعةإل قىصة الم 8اتىنفشتفىالزرع وجاء ذكرها فى-ورة الآنياء  .وقدذ كرت هناك
قما.عدة
للا
االس
ويه
بلفظ الغنم وهنا بلفظ النعاج وفتئة داود كانت بالاجتهاد فى الحم رالخطأً فِه وقد نص انه علىأنهفهمها لمانعل

أن من اجتهد فى حك واخطأ فله أجر  .ومن أصاب فلهأج_ان وكا"يه عليهالسلاملميدرك هذهالقاعدة أولميكن الممل علهاافى
؛منا توه و1إن52
عبده وهذا استنفر .ريه والدلائل على ذككلثيرة منها ظاهر الآبة ولااداع [ل اتأويل بالمرأة أو غيرها و

الخلطاء لِغى بعضهم على إحض والتعقيب بقوله تعالى(#اداود إنا جملناك خليفة فىالارض فاك بين الثاس بالحق ولاتضع الحوي) .

ذوله

قتله للاجل أله 0 3زوج

0:

تلك الأراأذ

عيدنا 0 . 8

ت

الدلةإسل٠تب هذ

خغؤة ١

الممنىوهو أنه لى يشق عليه

قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يكالل بعضهم بعضاً أن يطلق
لمرأتة دى

زوجع أوكانت عادتهم هذا

المعنى مألوفة معر وفهإلى

أن الأنصار كانوا نِتاواقن

المهاجر بنبهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام .وقعت على تلك المرأة فأ<ا فسأه النزول
عنها فاستحيا أن برده ففعل وهى أمسلمان فقيل له هذا وإنكان جائزاً فى ظاهر الشريعة ؛ إلا1
ليلق بك  1وإن سات

الارارصتات

المهر بين  8فهده 0

ثلاكه لوحملا هذه القصه

علوا حول

كال
منها ميبلزم فى <ق داود عليه السلام البرك الافضل و

وأما الإ<تهال الثالث  :وهو أن هذه القصة على وجه لايلزم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود
عليه السلام » بل يوجب الحاق أعظم أنواع المدح والنتاء يده وهو أن نمال رواق أواإجاعة مل
الاأعداء طمعوا فى أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام » وكان له يوم خلو فيه بنفسه ويشتغل

عذة ادااما بمنعونه منهم لخافوا فوضءوا كزياً  .دالوا خصمان بغى بعضنا على بعضص

لهحفىاق الذنب بداود إلا ألفاظ
إلى آخر القصة ؛ وليس ف لفظ الةرآن ما يمكن أن يحتجإ ب
سال سه ) 14
دناود أتما فتناه) 1
أريفة ل
(وثالثها) قوله زوأ.اب) (ورابعها) قوله ) و

1لك )ثم نقول ؛ وهذه الاافاظ لا يبدل 0
ذ

مها عل هكارذوه» وتقزيره من وجوه (الآؤل) أنهم لما دلوا عليه لطلب قتله هذا ااطريق»
وعم داود عليه لدم ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام مم

لاله مال إل الصفح

والتجاوز عنهم طلا أرضاة ألله  .قال وكانت هده الواقعة هى الفتنه احطة جارية بحرى الاملاء

اسان

© إنه استغقر ريه ماهمبهومنالإإنتعماممنهم وتاب عن ذلك الحمرأنابة  قله

ذلك القدرمنالهموالعزم (والثاى) أنه وإن غلب على ظِنهأنهمدخلوا عليه ليقتلوه  إلاأنه ندم

س
لىأن
اةعل
علىذلكلظن » وكاللمالتدقلمالة ولاأمار

ل

حيث

ن
فب
عتاة:قا
ظننت مهم هذا الظن الردىء فكان هذا هو اراددمن قوله (و طن ذاود اعا:فع

28

"وه

وأناب) منهفغفر الله ل ذهلك (الثالث) دأخنوطرعليه كان فتنة لداود عليه 1

(غفر
مايست
إلا أانهلعلسيهلام استغفر لذلكالداخل العازم علىقتله.قكاال فى حقتمدو
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فداود عليهالسلام استغفر لهموأناب » أى زجع 1لله تعالى فى
طلب مغفرةذلك الداخل القاصد للقتل و؛قوله ف(غفر نا له فاك) أي غفرنا لهذلك الذنبلاج
ا<ترام داود ولتعظيمه .يا قال بعض المفسرن فى قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك)

م
قكدما
تاجل
أن معناهأناللهتعالىيغفر لك ول

مذننب أماتلكر(ابع ) هب أنه تاب داود

عليه السلام عن زلة صدرت منه  .لكن لا نسل أن تلك الزلة وقعتبسيب المرأة  01لابحوز أن

يقال إن تلك الزلة إنما حصات ء لآنه قضى لاحد الخصمين قبل أن يسمعكلام الخصم الثانى  :فإنه
وامعاث خرات م

ه؛

:وتهلاك نابلأخصم ا٠لآية
فوهتعالى أ

ىدم مسلمولوبشطر كامة جاءاركالفيايةبكترابين عمنهابس فلن ه 010وأيضأ لوفثل
ذلك لكان ظااً فكان يدخل نحت قوله ( ألالعنةالله على الظالمين ) ( التاسع ) عنسعيد بن

المسيب أن على بأنى طالب عليه السلام قال د من حدثك؟ بحديث داود على مايرويه القصاص
ْثةين
سما
ودته
جل

قإينرة 0
موا
لال
6ابوهو خدالفرية .الاعننلياء ..وما يقوى هذا أنهملاماق
:

كأعمل .
بأرأيتذل ا
مقل
شعبة زلى وشبد ثلاثة من عدول الصحابة بذلك  .وأماراب فعانه لب

يعنىفانعربن الخطاب كذب أولثكالثلاثة وجلدكلواحد منهمتمانين جلدةلاجل أجم قذفوا »

فيف الحال مع داود عليهالسلام مع أنه من
و إذا كانالحال فوىاحد من آحادالصحابة كذلك ؛ ك
اسللامعا(شر ) روى أن بعضهم ذ كر هذه القصة علىمافى كتاب الله
من أكابر الانبياء عليهم ال
بغلاى أن يزاد علمها  .وإنكانت الواقعة علىما ذ كرت ء ثمإنه 0يذكرها لاجل
نقال
يلىف
تعا

للكتر
اكذ
اولدعسليلهام  :فلا ولزلعاقل أينسعى فىهت
أن يستر تلكالواقعة على دا
”

العلتشمس» فثبت
يمهماط
للى
عبإ
أةقل أكثورأفقالعمر)١١ «سماعىهذا الكلام أح
أألفوسن
هذه الوجوه التى نذاكهرا أن القصة التىذ كروها فاسدة باطلة » فانقالقائلإن كثيراًمن أكائر 
الحقيقأنهلماوقع التعارض ١
المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة  .فكيف الحالفيها ؟ فالجواب

بايلندلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الآحادكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولىء
وأيضاً فالاصل براءة الذمة وأيضاًفلا تعارض دلايللتخريم والتحليل كان جانب التحريم
أولى ؛ وأيضاً طريقة الاحتياط توجب ترجيح قولناء وأيضاً فحن نعم بالضرورة أن بتقدير

وقوع هذه الواقعة لاايقلولله لنا يوم القيامة لمل تمسعوا فى تشهيرهذه الوواقأعةم؟ا بتقديركونها

باطلة فعالنينا فىذكرها أعظم ااعقاب » وأيضاًفقالعليهالسلام «إذا علمت مث الشمس فاشهد»
جمةب
وا قائ
فرناه
وفهنا! م حصل العمولاالظنفىصعةهذهالحكاية ؛ بل الدلائ:لالقاهرة النىذك
ل بهاءوأيضاكل المفسرين لميتفقوا علىهذا القول بل الآكثرون المحقون
يضءاً إذا تعارضت أقوال المفسرين
ولفأساد
والحققون مهم يردونه وحكون عليه بالككذب وا
جقوع إالىدلائل التىذكرناهافهذا تمام الكلام فهىذه القصة .
لتروب
ااقط
وامحدثين فيه تس
أما الا<تمال الثالى  :وهوآت تحمل اهذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولايبوجب

"0

صهة عهلذا التقثر واعوء [ :الأول آنا |”1
اكفليةقهذ
حصول الكيزة :فنقولفى
خطهها أوريافأجابوه “مخطها داود فآثره أملهاء فكان ذنبهأن خطب علىخطبة أخيهالمؤءنمع
كثرة نسائه(الثان )قالواإنه وقعبصره عليهافالقلبهإليهاوليسلهفىهذا ذنبالبنة؛ أما وفوع

بصره عليهامنغيرقصدفذلكليسبدنب  ,وأماحصول الميل عفيبالنظرفليس أيضاًذناً
هذا الميل ليسفى وسمه  ,فلايكونمكلفا به بللمااتفقأن قتلزوجهال يمتأذتأذيعظمابيب '
( )١لمبنص فماسبق على عمرهذاولم يشر إليه  .والخبر يفيد أن ذلك البعض الذىحك القول العاشرحى القصة أمامخض امه عمر "ا
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهر عمرن الخطابأمان عد العزيز أم تخص غير هما ولمله سقط بان ذلك من اناج أوالمطعة الأميربة 5

لآأن

وله تعالل :وهل أثاكنبإ لمم  .اله
ذكر تلك القصة على وجوه تدل  3كا

5

عن لاسن لاما امم رته على

عطلاىعة الله تعالى خينئذ يناسب أن  00عقيبه ( إنا

بت أن هذا
ث)
فآرض
جعلناك خليفة فى ال

الذى تاه أوولالل(ثالت ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآبة دالة على مدداحود عليه السلام
© مه وءةٌ حرجا أيضاً دالة على ذلك ؛ فلو كانت الواسطة دالة علىالقبانحوالمعائب لجرى بجرى
أن يقال فلان عظمم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل ويزنى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى

.كا أن هذا الكلام ما لايايق بالعاقل فكذا ههنا » ومن المعلوم أن
أرضه وصوب أحكامه و
)هو أن القائلين هذا القول
(الرابع و
 1اسفن والشعئن ف القتل من" عظم أبواب العيوب و
 1اف هذه الرواية أن .داودتغليةالسلام تمى أن حصل لله فى الدين  5حظل لللانباء المتقدمين
بع وحصل ليعقوب
لحذمن
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى اانار وحصل للاذبي
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهمإنما وجدوا تلك الدرجات لآنهم لما
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلاء  :فأوحى الله إليه أنك ستبلى فى يوم كذا
فاباللغافحىتزاز ثم وقعت الواقعة  .فقول أول حكايتهم يدل علىأناللهتعالى يبتليه بالبلاء
الذى بزيد,فى منقبته و يكل مماتب إخلاصه فالسعىفقتل النفس بغير المق والإفراط فى العشق

كيف بليق مبذه الخالة  .ويثيت أنالميكاية الى ذ كروها يناقض أوها آخرها(الخامس) أدناود
نى الذن
ث)
تنوا
سآم
اذين
رناً من الخلطاء ليبغىبعضهم على بعض إلا ال
عليه السلام قكالث(يوإ
لبغى »فلو لما إن كنمو
در عان

وا اليى لزم أن يقال إنه حم بعدم الإيمان على نفسه وذلك

فعض الجالس وحضر فيه ضبأعكابر الملوك وكانيريدأن يتعصب
باطل ( السادس ) حضرت ب
أن داود عليه كانمن
لتقرءرذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك ؛ فلت له لكاش

أكابر الأنبيا .والرسل  ,ولقد قال الله تعالى (اللهأعلمىحيث يحعل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى
مثل هذا المدح العظي لميحز لنا أن نبالغ فى الطعن فويأهي.ضاً فبتقدير أنه ما كان نيافلا شك أنه

كان مسلا  .ولقد قالصل الله عليه

ل

»تثقمعدلير ألناانلتفت

إلى ثىء من هذه الدلائل إلا أدا تقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة اتى
ئجابً املنثواب » لإآشنناعة الفاحشة
شليابو
ها حدفة صضحة ذان'رواإتها وذ كرها
إنلم توجب العاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب » وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة

قظقماب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتها  :فانصري العقل يوجب
 ,ذا كرها ياستلحقعأع
فافسدةان
 00تعبا فت أن للق مادهيا إله:.وأن شرح تلك القصة عجرم محظور فليا سمع ذلك الملك
هاذلاكلام سكت  .ول يذكرشيا (السابع ) أنذكر هذه القصة ؛ وذ كرقصة يوسف عليه

السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون محرماً لقوله تعالى (إن الذين بحبون أن تشيع
لى
قد ف
اماحمة فى الدين أمنو| )(الثامن) السوعى داو

ذلك الرجل [دخل تحت قوله و من سعى

0
وله تيال :وهل أناك نأالخصمالآية

1

فى عدوديته لله تغالى بلكانكاملافىطاعة قن والشبوة .

( الصفة الثالثة) هو قوله ( ذا الأأريد ) أى ذا التقوة؛ ولا شك أن المرادمنهالقرةفىالدين ؛
.لا معنى للقوة فىالدين إلا القوة
وىك الكفار و
اف
مودة
لآن القوة فغىير الدن كانت موج
بنمللك نفسه اعلنقتل
الكاملة على أداء الواجبات » والاجتناب عن الحظورات ؛ وأى قوة لم
والرغبة فزوجة اسل ؟.

(صفة الرابعة ) كونه أواباً كثيرالرجوع إلى الله تعالى؛ وكيف يليق هذابيمكنون قلبه
ال
مشغوفا بالقتل والفجور ؟.

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا #ذرنا الجبال معه ) أفترى أنه عذرت له الجبال ليتخذه

و مسلةاإلى تل لجار ؟
( الصفة السادسة ) قوله( والطير تحشورة )  .وقيل إنهكانمحرماً عليهصيدثثىء من الطير
وكيف يعقل أن يكونالطيرآمنآمنهولاينجومنهالرجل الل علىروحه ومتكوحه ؟.
ا(لصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد مط.كه
ِأَسبَاب الدثباء بل المراد .أنه تعالى شد ملك عا يقوى الذين :واسناب مادق الال 10

تقديد ملك فقالدّن والدنيا ومن لاعلك نه عالنقتل وَالفهِورٌ كف لابق به خللق ١١
(ناه الحكمة وفصل الخطاب ) والمكية اسم جامع لكل
ا(لصفة الثامنة ) قوله توعاآلىتي

لًا
عغىمعلا
مويانب

ا(ه الحكمة وفصل الخطاب ) ممع
يىإننا
آهتتعال
 .فكيف يجوز أن يقول الل

إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان مزناحمة أخلص أحابه فىالروح والمنكوح .

فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب .
(لأول ) قوله ( وإن لعهندنا ازلفى
وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة ا
وحسن ماب) وذكر هذا الكلام :أ يناسب لدولت القصة المتقدمة عقلوىته فىطاءة الله ؛
(إن لهعندنا لزلق )
أما لوكانت القصة المتقدمة دالةعلىسعيهفىالقتلوالفجور لميقكونله و
)ا يدل على كذب تلك
هذ
وآرض
لائقأ به( الثاتى ) قولهتعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأ
(حدها ) أنالملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس
ونه أ
جم
وصة
الق
وأمواللهم وأزواجبم فبعدفراغه مشنرح القصة على ملأ مالنناس يقبح منهأن يقول عقيبه
.ذلك لانذكرتلك القباتحوالأفعال المنكرةيناسب
أماالعبد إنى فوضت إليك خلافى وناببى و

؛أعا جعله نائياًوخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا ي(لويثقانما) أنه نت فىأصول
الزجر والحجر ف

الفقه أن ذكر الحكمعقيب الوصف يعدلى كون ذلك الك معللا يذلك الوصف ٠ فلناحكى

لله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة .ثم قالبعده ( إنا جعلناك خليفة فىاللارض) أشعر هذا بأن '
ذضه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة و.معلوم أهنذا فاسدء أمالو
الموجب لتف
هو ي

١

.هل أتاك نا الخدم  .الآية
قوله تعالى و
.

ان

1١6

وحن

قاف «6؟»

ذلك وإن له عددنا لزلى ودسن

٠

ا

4

اعم أن الله تعالى لما مدحه وأثتى عليه منالوجوه العشرة أردفه بذكر قصة ليبين :أن
اواك

الواقعة ف هذه القضة لا اين شىء ا

ي4هالسلام ا
عاء

و

لا  3والمدح العظ

عا قوله تعالى (وتمل,أتاك ناألخص م ) فهو نظير قوله تعالى (هل أتاحكديث مومى ) 0
هذا الااستفهام التنبيه على جلالة القصة١تفهم عنها ؛اللكوت داعياًإل الاصغاء لماوالاعتيار م 5

وأقول لاناسق هذه القصة ثلاثة أقوال رأ<دها) ذ كرهذه القصةعلى وجهيد لعل صدورالكييرة
لايك

عنه (وثانها) دلااتما على الصغيرة (وثالتها) حيث

على لكيرة ولاعلى الصذيرة ُ

فأما القولالاول-ذاصلكلامهم فبها  :أنداودعشقامرأة أوريا .فاحتالبالوجوهالكثيرة حتى
قتلزوجها ثمتزوج ممافاالرسلهلإليه ملكينفى صورة المتخاكمين فى واقعة شيم بواقعته  .وعرضا

,م تنبه لذلك فاشتغل بالتوية .
.م داود  3لزم منه أعترافه بكونه مذنأ ث
تلك الواقعة عليه خ

والذى أدينبوهأذهب إليهأنذلك باطل ويدلعليهو جوه (الاول) أن هذه الحكايةلونسيت إلى
فس الناسزأ شدم ؤرراً كك

همنجاوالرجلاشو ىالخييث الذى قرر تلك القصه لونقمة

إلىمثل هذا العمللبالغى نبز به نفسهور مأ لعن من

امسبه إلمأ 2وإذاكان الآص كدلك فكيف يلاق

بالعاقل نسبة المحصوم إليه (الثانى) أ حاص | القصة ع

إلىرين إلىالسعى ف #تلرجل هسل بغير

هن سعى
حق وإلى الطمعفى زوجته (أء الأول ( فأس منسكرقال يله م
يوم

ا

القيامة مكتوباً

ا

07ن

فى دم مسلمولوبشطر

رحمةالله» ( وأماالثانى ) فنكرعظم قالصى الله

عليه وسلم  2المسلممن سل المسليون من لسانوهيده؛ وإن أورياملميسم من داود لافى روحه ولا
قَْمنسكوحه ) والثااث ( أن ألله تعالى وصف

داود عليه السللام قبل  00هده القضاة

بالصفات

العشرة الم كورة  .ووصفه أيصَأ بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة  .وكل هذه الصفات تنافى

كونه عليه السلام موصوفا بهذا الفعلالمنسكرو العمل القبيح  .و لا بأس بإعادة هذه الصفات لجل
المالغة فى الميان .

تقول (أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أمى مدايل بأن يقتدى بداود فى المصابره مع
المكايدة  5ولوقلنا إن داودم لصير على عخاافة نمس

بل سعىق إراقة دمأمرىء لم لغرض شهو نه

فكيف يلق بأحكم الحاكرين أن يأمرحمداً أفضل الرسل بأن يقتدى بداود فى الصبر على طاعة الله .
| شه الثاية )هرى أنه وضقة يكونه عنداً له وقد يبنا :أن المتصود من هاذلاوصف
بان ون

ذلك

الموضو ف كآملاقى موقف

العودية تاماً قَّالقيام ا

الطاعات

والا<تراز

عن

الحظورات  5ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلاك اللاعمال الماطلة  :كذ ما كان داود كاملا

اا
ذ
7
ا
0
ا
00
ت1زت

قوله تعالى :وعلأناكنباألخصم.٠الآية

١/4

810-5

عل نك واد إِت
ذسوروا أنحرَابَ ١٠

مم

إذ
دلواعل د
ىاود

فرع منهمقالوا لا نف عَْانبغى  7| 05علىبعض فاح بيدا باحق

لاتشط وطآفدناإسلوىاء آلهراط  0إزاطااي لاب ونا
ذه

»

روس

ا

2

مج ولتدب واد فَقَأل فيا وَعَرنىفىالخطاب د» قَالَ لقّد

يالهت

لك بنول تبكإل نناجوهَإِنْرامنالخلالينىيش -
2-4

582

مضإالدليخر تملوالصالحاتوََليلٌماهموَظَنداوداتما فتناه
ه
ت عد

لك

نيه ب

ذا

اجر

”"

لدره6
ه

.عام

ير

لسلدقت

عام

سمه

2ه

و تعر ريه و حر راكعاوآنآب د:ى ةفخفارله ذلكوَإِنَّلهعند آ.
] 22الغايات 1ك

ا

لق أك لكانت الآثار الصادرة عن القنالطلئلة

فى حقهأكل٠مونكلكانت تلك القدرة فى حقه أقلكانت تلك الآثار أضعف .ولما بين الله
تعالى والحال جوهر النفس النطقية ااتى لداود بقوله ( وآتيناه الحكمة أ)ردفه ببيان كال حاله
فالىنطق والافظ والعبارة فقالوفصل ال4طابوهذا الترتيب ف غابة الجلالة  .ومن المفسرين من
فسر ذلك بأن داود أول من قال فكلىامه أما بعدء وأقرل حقاًإن الذن يتبعرن أمثال هذه

الكلرات فقد حرموا الوقوف على مكعلاانءالله تعالى <رماناً عظي|)١١ والله أعلم :وقول مقنال

ادكه الساي فصل بين الخصوم وهو طلبالبيئةوالوينفبعيدأيضاً.لإآنفصل
الخطاب عبارة عر _.كونه قاادرلاًتععلىبير عن كلمامخطر بالبال وتحضر فى الخيال ح؛حيث

.هذا معنى عاميننوالجميعالاقسام والله
حيث بنفصل كلمقام عن ٠قام و
لالط ثىءبءشىء؛ تو

أعل ؛ وههنا آاخلركلام فى الصفات العشرة التى ذكرها الله تعالى فى مدح داود علياهاسلام .
قتوعلهالى ب وهلأتاكنبأالخصم إذ تنسوروا امحرابء إذ دخلوا علىداود ففزع منهمقالوا
لارعت خسان بغىبعضنا علىبعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط  .واهدنا إلىسواء الصراط .

إن هذا أخى لهتسعوتسعون نعجة ولىنعجةوا حدة؛ فقال أ كفلنيها وعزنىفىالخطاب  .قاللقد
ظلنك بسؤال نعجتك إلى نعاجه  :و إن كمبرآمن الخامطاء لسبعى بعضهم عبلىبعض إلاالذ نين آمنوا

وعملوا الصالحات وقليل ماهم و
.ظن داود [تما فتّناه فاستغفر ريه وخر را كما وأناب :فغفرنلاه
؛قد
قلال أمابمد:٠:لبعدهم عنالفهم وعنالصواب و
نأو
منه
ؤاف بعبارته هذه الذين فروا إبتاءداود الحمكة بأ
()١لقمصد
ا
روى أن أول من ال أمابدد هي فس نن ساعد الايادى الخطب المتبور .

اجل؟اإإاامدإعرموإي

وله تعالى  :وآتيناه الحكمةوفصل الخطاب

م١

ولاثر مدره

نه

لحك وفَصلّالخطاب 5

حك ) وقيل شددنا على الممالغة  وأما الا  1ا المالهذا ااشد فكثيرة)  10ان

لاسا الددرة أو الدينة .أها الاوك فد كر واافيه بوين( اللاوالا ).زو الواتحناق :عن سعيد
جنمير عن ابن عباس رضى الله عنهمااداه كان بحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل ؛ فاذا
أ

أصمبحقبل أرجعوا فقدرضى عنيمنى الل »ه وزاد آخرون فذكروا الفا

6و 1وكاث .كأك

لك الارض سلطاناًرع عكرمه عن اعبنباس أن رجلا ادعى عند دواد علىرجل أخذ منه

بقرةفأنكرالمدعى عليه ف.قال داود للبدع 0البيئة فلهمنبا ترأى دك د مناقة أن النه لامرك
أن يقتل المدعى عليهفثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضر 0
للهأممره بقتله فال المدعى عليه صدق الله إكنىنت - 3:1ت أناهذا الرجل غملة فمتله داود  .فهذه

باب الدينية الموجية ذا الشد فهى الصر والتأمل التام
آوأسما
اكل؛
الواقعة شددت مل
شاطالكامل .
رالا
ل ااصفة التاسعة » قوله ( وآتيناه الحكمة )واعلم أنه تعالى قال ( ومن يوت الحكمة فقد أوتى
خيراً كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانية والبدنية والخارجية ٠ والفضائل
النفسانية حصورة فىقسمين العلموالعمل ٠ أما العلم فه ,أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية
التعدهات النلاهنة مقاضى الطافه البشرنة » وأما العمل فهو أن يكون الإلسان آتيا بالعمل
الاصلحالآصوب

بمصالل الدذيا والاخرةء فهذاهو المكمة وإنما سمى هذا بالحكية لآن اشتقاق

تعفق,ادات
علض
لوةا وا
ارغا
ا  0إمحنكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسبابوال
ا الأاعمال المطابقة
أامم؛
واحك
الصائية الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غابة ال
لمصال الدنيا والآخرة .فإنها و 0الرعاية ولا تقبل النققض واافنسلخه.ذا السبب سمينا تلك
المعارف وهذه الاععال بالحكة .
 0الصفة العاشرة  4قوله ( وفصل الخطااب ) واعم أن أجسام هذا العام على ل

نا

(نها ) التى> 1
أ(حدها )ما تتكون خالية عنالإدراك والشءور وهى المادات والنياتاتوثا
ها إدراك وشءور ولكنا لاتقدر على تعريف غيرهاالآا<وال البَى عرفوها فى الا كثر وهذا

القسم هو جملة الحووانات سوى الإنسان (وثالئها ) الذى حصل له إدراك وشعور وحصل عنده
قدرة عتلعىريف غيره الآا<وا[المعلومة له » وذلك هالوإنسان وقدرته علىتءر يف الغير الأاحوال

المعلومة عنده بالنطق و الخطاب ,ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعريرعما افلىضمير ؛
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول؛ ومنهم
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه  .ومنهم من يكون قادراً علىضيط المعنى وااتعبيرعنه إلى
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السامع 0تلكالجباليسمعها تسبي .

لإالبحث الثالث » قال الزجاج يقال شرقتالشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل

هما بمعنى  :والآول أكثر تقول العرب شرقت الشمس واماء يشرق .
يىة
ع عل
رجوا
شاحت
باالبحث الرابع 4
دارو

دلتخ«ل
صلاةالضحىبهذه الآية  .عنهاأمفى .قا

اوضوء فو ضا م صلى صلاة الضحى ٠؛ وقال ياأمهانى.
فع ب
]لق لي نسل

هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عنابنعباس قال « تهحلدون كذرصلاة الضحىفىالقرآن؟
قالوا لا فقرأإناعذرناالجبال معهإسبحن بالعثى والإشراق» وقالكان يصليها داود علياهلسلام
وقاللميزلفى نفسى شىء من صلاة الضحى حبى وجدتما فى قوله (يسبحن بالعثى والاشثراق) »

(الصفة السادسة 4منصفات داود عليهالسلام قوله تعالى (والطيرحشورة كل له4اب ())1
وفيه مباحث :

اطولفةجعبلىال والتقدير وعذرناااطيرعشورة ؛ قالابن
لإالبحث الآاول) قوله(وااطير) مع
عباس رضىاللهعنهماكانداود إذاسببتحهجاولجبال واجتمعت إليهالطيرفسبحت معه ؛ واجتماعها
إللهدو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح اللهعن

الطير مع أنه لاعقل لها ؛ قلنا لايبغد أن ,قال إن الله تعالىكانيخلق ا عقلا<تى تعرف الله قتسبحه
 ٠حينئذ » وكل ذلككان معجزة لداود عليه السلام .
 2البحث الثانى ق»ال صاحب الكشاف قوله (بحشورة) فى هقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى

الحشر مثل ما كان فى التسبيح من إرادة الدلالة علىالحدوث شيئاً بعد ثى . .فلاجرم جى .به اسماً
لافعلا  .وذلك أنهلوقيل وخخرنا الطيرمحشورة تسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرقا
جملة واحدة دل عاللىقدر المذكور والله ألم.
١لبحث اثالث  6قرىء (والطير محشورة )بالرفع. 
ا

ت
امن
ف4
صبعة
اللاصفة السا

داود عليه السلام ق.وله تعالى (كللهأواب )ومعناه كل

وطي لراكآى رجاع ٠؛ أى كلارجع داود إلى التسبيح جاو بته ف,هذه الآشياء
والعداسن الال ا
أيضأكانتترجعإلىتسبيحاتها » والفرق بينهذهالصفةو بين ماقبلها أن فم . -ق علالأجنالو الطير
سبحت مع أت ببح داود عليه السلام ٠ وسذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقبل الضمير فى

لأمىن دواد والجبال اواطيرلله أوابأىمسبح للهرتجسبيح .
كالى
قوله ( كل له أواب) للهتع
ل الصفة الثامنة  4قوله تعالى(وشددنا نل) )52أى قويناه وقال تاق ١ستشد عضديلة
و10

( ٠؟) كذلك

فمل المؤاف هنا وفى الموضعين مفاءله

ضطر إلى ذَلِك
فى الآية الى,اشر نا إلها بالوامش فى ص و 89واقد

فيق
تيىم
لتنظ
اة لل
وبر
اضطراراً كاظداوهر وايس فى هاذلاصنيع أإئخلال بالنفسير وإنما هومغا

حب .
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صف الله تعالى
ذفان و

الأأنبياءرده امشدر نبأ قد افقو |:معى العبودية يست رن فى الطاعة ( والثالث ) قوله
ذا الاس) أىذا القوة عل أداء الطاعة والا-تراز عنالمعاصئ » ذولك لآنه تعالى لما مدحهيالةؤة

سا أن دكون تلك القوة ءوجبة للمدح :والقوة الى توجب الماش العظم ليست إلا القوة على
00

ورة فل قوله ( نحان) خد
اكالهوترك مانبئ عنه ( والايد ) المداكون هبنا كالقوة الكمن

الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وكتبنا له فالالواح منكلثى .موعظة وتفصيلا لكل ثى .ن؛فذها
بقوة ) أى باجتهاد فىأداء الآمانة وتشدد فالقيام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والأايد)
وصرقهو)له تعالى ( وأيدناه روح القدس )
رمه ةوه تغالى "هو الذى يدك بن
1

كال زروالدياء بشناها بأبد) عن قتادة :أعطىقوة فى العباذة وفقباً فى الدين  :وكان يوم الليل
ويصوم نصف الدهر ال(رابع ق)وله ( إنه أواب ) أى أن داودكان رجاعا فى أموره كلبا إلى
)فعال بناء المبالغة يايقال
وداوات فعال فن  2إذا رجع ياقال تعالى ( إن الينا إياءهم و
ا
ل رات فانه ألم من قاتل وصارب (الخامين ) قوله تعالى إنا (خرنا الجبال معم سحن
)نظير هذه الاية قوله تعالى ( ياجبال أولى معه والطير و)فيه مباحث :
بالعثى والاشراق() و

(لآول ) أن الله سبحانه خلق فيجسم الجبل حياة وعقلا
ل(البحث الاول ) وفيه وجوه  :ا
ا

رحظ

ظىيوره قوله 10
نال
صاك الل يجا لله تع

نعهالى خلق فى الجيل عقلا ماك  6عاق فيه رؤية الله تعالى فكذا ههنا ( الثانى ) فى
 1ت

التأويل ما رواه القفال فى تفسيره أنه وز أن يقال إن داود عليه السلام قد أوتى من شدة
صغى الطير إليه لح-نه فيكون دوى الجيال
الصوت و<سنه ما كان له فى الجبال دوى <سن ؛ ويما

وتصويت الطيرمعهو إصغاؤه إليه تسبيحاً  .وذ ركمد بناسحق أن الله تعالى لمبط أحداً خملنقه
دل مدرت داود حى أنهكان إذا قرأ الزيور دنت فته الوحواش حيتأىخذ بأعناقها ( الثااث ) أن
الله حال شخر الجبال حتى أنهاكانت تسير إلى .حت بر يده داود وجعل ذلك السير تسيخا لآنه
كان يبدل على كال قدرة الله تعالى 0

للبحث الثانى) قال صاحب الكشاف (يسبحن)فى ممنىمسبحات » فانقالوا هلمن فرق بين
ا
يسيحن ومسيحات قانا نع ٠م فان صيغة الف عل ندل على الحدو ث والتجدد  .وصيغة الاسممعلى الدوام
عل مابينه عبدالقاهر النحوى فى كتاب دلائل الإعاز » إذا ثبتهذا فنقولةوله (يسبحن) يدل على
(نا ذر نا الجبال معهيسب<ن ) الآبةوقد أدايلجمؤاف تفسيرها هنا مع ااتى قبلهافاضعا,رإلىالخروج
) (1هما موضع ذ؟كر قوله تعالى إ

3ل الآنة جخلة ثم ذكرها مع تفسيرها مفضلة .
عبنعطتره الى سار غليها من ك

اطعوو

م
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وله تغالى :لصبرعلى مأبةواون  .الآية

يوم ال  ,فأن بقدر هأ بزداد 1

الضدين درفاًبزداد الضد الاخر نقصاناً (والثااى) 2

قيل

لدايرلعضيق صدرك يسبب إنكاره ,لقولك ودينك ٠ فإنهم إذا خالفوك فكالاابر من الآانبياء
م
وافقوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين  :منهم من قال إنما تدل عذلنىبه و؛منهم هن قال

اه إن <لزنيكس إلا .
ومد
إنا لا تدل عليه(فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيهكا ن قهيل مح
لآن الكمار ,كذيونك؛ وأما حزن داود فكان بيب وقوةه .فىذلك الذنب ولا شك أن حرة
أشمد ؛ فتأملفى قصة داود وماكانفمينهالحزن العظيم حتىمخف عليك ما أنتفيهمنالمزن(ومن
بقااللثاتى)قالالخصمان اللذان دخلاعلداود كانا من البشر؛ و إنما دخلاعليه' لقصد قتله:خاف منبما
تلعمرض لإيذائهما ولا دعا علمهما بسوء بلاستغفر طيا علىما سيجىء تقرير هذه
داود ؛ ومع ذيلك
يده السلام بأن يقتدى به فى حسن الخلق (والخامس)أن قريشاً
الطر بقةفلا جرم أمى الله تععالىلتم
نا كذيوا حمداً هعالليسلام واستخفوا به لقوهرف أ كثرالى إنه يم فقير .ثمإن تهعالى قص
علىعمدكالبملكة داود  .ثمبينأنهمعذلكماس من الأحزان وااغموم  للمأن الخلاص عن
لون واذكر عبدنا داود)
ولى
ةر ع
يصب
ا(ا
مالى
انيلاس(ادس ) أنقوله تع
الخرن لاسبيل إليه فىوالد
غيرمقتصر علىداود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكأ نهقالر اصبر على
ما يةولون )واعتبر حال سائر الأانبياء ليعليه أن كل واحد منهم كان مشغولا مم خاص وحزن

ليالةدرعجانتدالله
ااق
خاص » خينئذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الهموم وال <زان  :واأنلاسعتحق
اها فهىذا المقام وههنا وجه
لاحصّل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنيا »وهذه وكجورهنذ

آخر أقوى وأ<سن منكل ماتقدم ؛ وسيجىء ذ كره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله
ك(تاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) واعلٍ أنه تعالى كذر بود ذلك حال آسعة من الأانبياء
فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستّة آخرين على الإجمال .

ا فالقصة الآولى 4قصةداود ؛ واعم أن مجامع ماذكره الله تعالى فىهذه القصة ثلاثة
)فصيل ما1نى الله داود من الصفات الى :وجب سعادة الاخرة
أنواعمن الكلام ( فالآول ت
والدنيا (والثاف) شرح تلك الواقعة التى وقعت له منأمر الخصمين (والثااث) استخلاف الله تعالى
إياه بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوعالاول ) وهو شرح ااصصفات الى آتاها الله داود ءن
(ر على
الصمب
الصفات الموجبة لكال السعادة فهىعشرة ( الأول )قولهلحهد صلاللهعليهنو

ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) فأمرحمداً صلى الله عليه وسلم علجلالة قدره بأن يقتدى فالصبر

االولهد وذلك تشريف عظم وإ كراملداود حيث أم اللهأفضل الاق مدا صلى
داءة
بىط
عل
دهنا داود) فوصفه
بحق
الله عليه وسلم بأن يقتدى بمهفكىارم الأخلاق ( والثانى )أنهق(العفى

يكونه عبداً له وعبر عننفسه بصيغةا مع الدالةعلىنماية التعظم  ,وذلكغاية التشريف ء ألا ترى أنه
سبحانه وآعالى لما أراد أن يشرف تمداً عليه السلام ليله المعراج قال ( سبحان الذىأسرى بعبدة)
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رافك ا

ا

||ناقة .وهو

ط بين حلبى الناقة وأصله منالرجوع

؛

.الزمان الحاصل بين الهلبتين لعود اللبن إلى الضرع
يقال أفاق من مرضه » أى رجع إلى الصحة ف
اإسمى فواقاً بالمتتم ونالضم ٠كةولك قصأ ص الشحر وقصايكا ٠ قال الواحدى والفواقوالفواق

أععان من اللأافاقة 0

إلا أن الفواق بالفتح

معنكاها الرجوع ون كافاقة ارصن

وروى الواحدى ف البسيط عن أنى هريرة عن النىيكل أن قهال فى هذه الآبة « يأم الله
[مرافيل فينفخ نفخةالفزع ٠,قال فيمدها يوطولا » وهى اتى يقول ( مالحامن فواق )ثمقال
الواحدى :وهذا حتمل مع ماين (أحده)) اا
:

الص<ة ولا ,عه

إلى لمكن )واتهال 1

سكون(والثاق)ما ل م2

؛والمعنى  8تسكن تلك

من بق علىحالة و احدة  3إنهلاف.ق منه ول افق

:

والله أعل

قوله تعالى ل وقالوا ربنا يحل انا قطنا قبل يوم الحساب ؛ اصبر علىما,ولون واذ كر عبدنا
داود ذا الايد إنهأواب )

اعم أنا ذ كرنا فىتفسير قوله(ويجبوا أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب)
أن القومإعا تعجيوا لشببات ثلاثة (أوا) تتعلق بالإلميات » وهوةوله (أجعل الالة إل واحداً)
(والثانية) تتعلق بالننبوات  2وهوةوله  /أأنزل عليه الذكر هن

سننا ( (والثالثة )تنعلق بالمعاد

وهو

٠ولما ذكر رسول الملهَل
من التىء لآنه قطع منه من قطهإذا قطعه ويقال 7
لاون الخن»ةكارا عوسيل الاستبزاءع:زنا سنا مانلجنك أو عل لا حفة أعالنا
حى ننظر فما٠ .

واعلم أن الكفار لم باالغواالفسىفاهة على رسول اللهمَل حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب)

وقالوا لعهلى سبيل الاستهزاء ي(حل لقنطانا أ)مره الله  00على

 0ا(صبر على

.ا يقواون ) فإن قيل  .أى تعاق بين قوله (اصبر على ما يةولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود) ؟
م
قانا بان هدآ التعلق من وجوه
على ألله وإنكارهم سن

(الاول) كانه قبل نكت

لشن

»ذاذكر قصة

داود د

قد شاهدت

من هوٌلاء الجهال جراءتهم

لعرف شَدّة حو قه من الله تعالى ومن

.لآاية
قولهتعالى  :وما ينظرهؤلا .إلاصيحة ا

١
مع قوة 7

نصب
ها ب
غوالثاف ) ألك
أبل (١

»يضرب ل
تلك الخشب الأربع و

ميب

ه13عمد يدى المعذ بور جاءه ل
ق ال ١

واد مهنذه اعلضااء 1

معلقاً افلهىواء إلى

لليه العقارب والحبات
أن يتم(ووالثالث )أنهكانبمدالمعذب .بين أربعة أوتاد فى الارض وبرسلع

(لرابع ) قالقتادةكانت الا ابا ملاعبيلعب بها عونداهل(خاش) أن لقا | 7
وا
.ا
ننو
ايري
ك كث
ونوا
كا

كثررى الأهبة عظيمى العم؛ وكانوا يكثرون من الاوتاد لاجل الخيام

فعرف ب(هواالسادس) ذو الآوتاد والجموع الكثيرة و.سميت الموع أوتاداً لآنهم يقرون أمره
.أما الإبكة فهى الغيضة اللتفة.
ويشدون ملكته مايقوى الود البناء( )1و
ذناهم من الأمم مم
ثمقال ت(عأالوىلئكالأحزاب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين كر

,ك
ذمل
ككناه
الذين تحزبوا أعنلبرىائهمففأهل

؛آنه تعالى بيقنوله (جند ماهنالك
نفعلبقومك ل

با٠ا3
وو

موزوم مالنلأحزاب) أن قوم مد يلقم جند من الا<زاب ؛ أى من جنذس الاحزاب المتقدمين ؛

ذر أنه عامل الأحزاب المتقدمين بالإهلاك كانذلكضخويفاً شديداً لقوممد يلت (الثانى) أن
فلما ك
معنى قوله (أواثكالآ<زاب) مبالغةلوصفبم بالقوةوالكثرة  :كا يقالفلانهو الرجل ؛ والمعنى أن

تاراا

حال أاوللكاحزاب معكال قوتهمكامناهو الحلا كوالبوار  :فكيفحالهولا .الضعفاء الا كين.
واعلم أن هؤلاء الاقوام إنصدقوا ذه الاخبار فهوتحذير  :وإنليصمدقوا ا فهو تحذير

أيضاً  .لآن 1ثارهذه الوقائع باقية وهو يفيد الظن القوى فيحذرون ؛ ولآان ذكر ذلك عسلبىيل
التكرير يوجب الحذر أيضا ء ثم قال إن كل إلا كذب الرسل فق عِقَاب» أى كل هذهالطوائف

تفرىغيب والترهيب  .لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كانذلك بعدحين »
لكمذابوا أنايالءمم
و لصاوو عن وها السامعين  .ثمبينتعالىأن هؤلاءالمكذبين وإن تأخرهلاكبمفكانه واقع
مم فقال (وما ينظر هؤلا .إلا صيحة واحدة مالا من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان

بابياجم ويحيئهم دفعة واحدة كما يقال صاحالزمان بهم إذا هلكوا
(الآول) أنبكون المراد عذ
صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان
قال الشاعر :

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوةعت الصيحة فيهم ؛ ونظيره قوله
تعالى ( فهلينظرون إلامثلأيام الذين خلوا من قبلهم )الآية (.والقولالثانى)أن هذه الصيحة
هى صيحة النفة الآ ولى فى الصور  5 .قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظزون إلا صيحة واحدة
اشيم م وهمبخصمون )والمعنى أنهموإن لمبذهبو طاول دبا فوع  7بوم القيامة ,
هحري لاط
مي ناتائناتباع لا ب

را ف سدوده ف |
اولماطدرف [بشع ك ج
الثى .فه

7

َ

منهم ٠ كالرجل الذى ينتظر

ا

 0هذه الصيحة فقال

؛لباقون بفتحما.ء قال الكسانى والفراء
( مالحامن فواق )ةقرأ حرة والكساف(فواق) بضم الفاء وا
() الآولى أن تفسر الأوناد هنا بالأهرام  ,فانها خاصة بالفراعين فى مصر  .وإنما جاز أن نسميها أوتادا تعبها لبا بالجبال فى
الرسوخ فى الأرض والعظوالسموق والعلو والارتفاع  ,والته تعالى سم الجبال أوتادا فى القرآن بقوله و(الجبالأوناداً) ٠

2
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ا
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وما نظ فور
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فيه هذه الكليات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسلم ( وأما المقام الثانى ف)بو أنه تعالى لما

فل كإاننوا علكون السموات والارض فليرتةوا فى الاسباب» ذكر عقيبة أنهم جند مر:ءّ

ل لاسر هون ضء يفون  :فكيف

ات

؛لقتادة
 000وما بينهما قا

هنالك إشارة إلى يوم بدر 8خبر الله تعالى ك 2أنهسيوزم جد المشراكين ا تأويلها بوم بدر.
وقيل بوم الشدق روا لاصوا غندذئ حملهعلى بومفتح ممك » وَذلكلان المدى  5جند سرصير ون

منوزمين فى الموضع الذى ذكروا فيه هذه الكلمات وذالك الموضع هو مكة ؛ فوجب أن يكون المراد
أنهمسيصيرون منوزمين فى مكة وما ذاك إلابوم الفتح و.الله أعلم.
قولهتعالىاركذبت قبلهمقومنوح وعآد وفرءون ذو الاوتاد ؛ وثمود وقوملوط وأكداب
الك أوائك الا<زاب» إن كل إلاكذب الرسل فق عاب » وماينظر هؤلاء إلا صبحة

واحدة مالا من قواق )
اعلمأنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شية القوم أنهم إنما توانوا وتكاسلوا افانىظر
والاستدلال» لأامجمللم ينذل مهم العذاب  ,بين تعالىفىهذه الآآية أن أقوامسائرالآانبياء همكذا
كانوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصود منه تخويف أوائك الكفار انلكذيانوا يكذ.ون
الرسول فىإخباره عن نزول العقاب علوم فذكر الله ستة أصناف منهم أولهم قوم نوح عليه
السلام وما كذبوا نوحا أهلكبم البلاهلغرق والطوفان ( والثافى ) عاد قوم هود لما كذبوه
فالرثع)ون لما كذب مومى أهلك اللهمعقومه باولغارقلر(ابع )
أهلكبم الله بالرح ( والث
ثمود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة (والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا بالخسف
لاصتاب الا بكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهانكوا بعذاب يوم الظلة » قالوا وإيما
وضف الله فرعون يكونه ذا الاوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل "هذه الكلمة من ثيات البيت
المطنب بأوتاده ث»م استعير لإثيات العز والملك قال الشاعر
ولقد غنوا فها بأنم عقة ة  النا طل :فلك اثانت] “الرهاثا
قَآل القاضئ حل الكلام .عل هذا الوجه أولى لان موصت بتكذيب الرسل » فيجب فما

اب أن يكون تفخم| لام مللكه ليسكون'الرجر امنا وارد من قبل الله تعالى عليه مَنَالحلاك

 353ز

قولهتعالى  :جند مأهنالك موزوم  .الآية

يا

ا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما  7وا النظروالانتدلال
قمهم عذابى؛ ولوذاقوه لميقع منهمإلاالإفبال عأدلاء المأمورات والانتهاء اعلننهيات
لأآنذىل
و(ثانها ) أن يكونالمراد من قولة ( بل همفىشك من ذكرى هو أن النى صلىاللهعليهوسم

.ثنمهم أصروا على الكفر  .ول ينزل عليهم
كان يخوفهم من عذاب الله لأصوروا عاللىكفر إ
.وا (اللبم إن كانهذا هو الحق هن عندك فأمطر
الفعذاصبا:ر ذلك سلبشاًسكهم فى صودتقهال
) فقال ( بل همفىشك من ذكرى )معناه ماذكرناه  :وقوله تعالى ب(ل

انء
مم
سارة
لحج
اينا
عل

(الوجه
لما يذوقوا عذاب) معناه أن ذلك الشك [ا حصل يسبب عدم نزول العذاب و
عن تلك الشبهةقوله تعالى ( أمعندهم خزائن
الثانى )املنوجوه ٍذى/كرها الله تاعاللىجوفىاب
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرنر هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية

والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكاءل القدرة ووهاباًأىعظم الجود وذلك هو الله
قف كونه واهباًلهذه النعمة
ولم
ت؛
والى إ.ذوا كانهو تعالىكامل القدرةوكاملاليجود
سبحانه تع
علىكدن ازيب

له انل ير ول يختاف ذلك أيضاًبسببأن أعداءهبحبونهأويكرهونه

( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشسبة قوله تعالى ( أمهمملك السموات والارض وما
بينهمافليرتقوافىالأسباب ) واعل أنهيحبأننا يلكمونراد من هذا الكلام مغابلرالًمراد من
نوفياوضع جات

ةباقرل

نلله نعا!لىغير«تناهية ؟! قال ( وإن من
ه
نات أ

ثىء إلاعندنا خزائنه) ومن جامللةذتلزكائن هو هذه السموات والارض  فلءاذكرنا ال+زائن
أولا علىعمومهاأردفها بذكر ( ملك السموات والأرض ومابنهما ) يدنى أ هذه الاشياء
أحد أنواع خزائنالله فاذا كدم عاعرن عنهذاالسدم٠.فنأن تكونوا عاجزين عن كل خزاان

:أماقوله تعالى '(فليرهوا 3
ا ذكره ق  الفرق بايلنكلامين .
الله كان أولى
)المدنى أنهمأن ادعوا أنلهممللكالسموات والارض فعند هذايقال لحم ارتقوا فى
الأسباب ف

الأسباب واصعدوا ف المعارج التى يتوصل بها إلى العرش حت يرتقوا عليه ويدبروا أمى العالم
وا
قه(
تقول
را ب
يدلو
لماست
فسلا
خمتنارون و.اعلم أنحكاء الا
لهوا الوحى عيلى
زلل
نا
يوت
ولك
وم
افلىلاسباب ) عل أن الأجرام الفلكيةوماأودعللهفهامن القوىوالخواعن اسان ب لود

العالمالسفلى لآن الله تعالى سمى الفلنكيات أسباباً وذلك يدلعلىماقلناه والله أعلم :أما قوله تعالى
دثه(ما ) فى تفسير هذه
حبح
ج(ند ماهنالك مبزوم من الاحزاب ) ففيه مقامان مأنال

الألفاظ ( والثاتى )فىكيفية تعلقهابم قابلبا( أماالمقامالأول )فقوله( جند )مبتدأ وما للايهام

كةوله جدئت لامما؛ وعندى طعامم .ا و( مناللأحزاب )صفةلجندو (مهزوم )خبرالمبتدأ
وأماقوله( هنالك )فيجوز أن يكون صفة لجندأى جند ثابتهنالك » وتحوز أن يكون متعلقاً
بمبزوم معناه أالنجند املناحزاب هزوهمنالك ؛ أى فذىلك الموضع الذىكانوا “يذكرون

-

6/١

قوله تعأالأىن:زل عالليهذكر من بيننا ا.لآية
اه

0

ل

ل
مىشك منذكرى با
ركعلهالذركرمنبيانيلا ث ف
هوه

وستره

 »/8١أم0

2

300120

1 0ة
-ه

--ه

«لوقوا عدا
مد أها ا

ع رب «»59أم طم ملك اللوموات
ربك المزيز
ذه

و

م
سل الس ١ سن

رقدمج جو

0

والارض ومي
انما يتقُوافىالأسياب ١1 جند م ه
انَالكَمهزوم من

لاجراي «»١١

ذرى ب1ل-ا يذوقوا عذاب ؛أم
أىن(زل عليه الذكر من بيننا بل مم فى شك من ك
أال
قوله تع
عندثم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب  3أملهمملاك اللقدراك والارض
اسان

؛ دل

ماهنالك زوم

من حزان

ومأ بنهما فلير:ةوا 2

54

اعم أن هذا هو الشمة الثالثة لآواثئك الكفار وهى الشيهة المتعلقة بالنبوات وهى قوطم إن
مدا لماكان مساو يا لغيرهفى الذات والصفات والخاة الظاهرة واللاخلاق الماطنة فكيف يعقل
1

ل

غ>قص

هو مهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو

المرراذ من قوم  1أأنزل عليه الن  5هن

بيننا ) فانه استفهام على سبيل الإنكار  .وح الله تعالى عن قوم صا أنهمقالوا مثل هذا القول

(لق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر )وحى الله تعالى عن قوم مد كلل أيضاً
فقالواأأ
أنهمقالوا ( لولا نزل هذا القرآن غلى رجل من القربتين عظبم ) ومام الكلام فى تقرير هذه

الشببة  :أنهمقالوا النبوة أاشليرمفراتب ؛ فوجب أنلاتحصل إلا لشرف الناس وممدليس أشرف
انن لكنالثالثةكاذية وسبب رواج
توليا
قتانيال
حمقدم
الناس » فوجب ألناتحصللهوالنبوة » وال
هذا التغليط عاهمأنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان
نن التقشانية 0ا 0 0 000 0
نالتسعادة “ثلاثة ألد ش
عد غيره ١كم ظتوا أن غيره اا  0انعقد هذا  1الفاد فى : 0ثم إنه
(لأول ) قوله تعالى ( بل هم فى شك من ذكرى بل لما
تعالى أجاب عن هذه الشهة منوجوه ا
يذوقوا عذاب)

وفيه وجهان

) أحدها ) أن قوله ( بل ثمفىشك

من

ذ 0

م

الدلائل

ظلرووا ذلمزاال هذا الشنك عنهموذلك لآنكل ماذكروه منالشمبات فبى كليات ضعيفة
 .النتى
ينا الدلائل كك تدل ا

علىصوة تنو نه  2فهبى دلا 0قاطعة ذلو 1ملوأ دق التأمل ق الكلام

' لوقفوا عضلىعف الشرهات البّى تمسكوا ا فىإبطال النبوة ؛ ولعرفوا عة الدلائل الدالة على>دة

 ٠نبوتهء ليثم  1ذلككان لاجل أنهمتركوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالى ( بل 1سا

اا

:نا بهذا ف اىلمةالآخرة ٠ الآية
وله متاسععع

فى الذات فهو ابنالاين 1

لووك بوره  3الها يجب أن يحكؤون جنا وعتمةا |

تهزملة الذين يقولون إن '
عف
ئب أن يكون كذلك  .واألمماشبهة فاىاللأفمعال
غبافي
لوج
ايز
بح
الآمى الفلانى قبييحيل لم 0ك

قا منات فثبت بماذكرنا أنه إنصحكلام هؤلاء

اذا
المشسهة فى ال
لتأوففعال لزم القطع بصحة شية هؤلاء الم
داها
لين
عشرك
فحيث
ى؛و
افقن
ستوا

.

علمنا أن عمدةكلام السمة وكلام المعتزلة باطل فاسد  .وأما الشة الثانية فلعمرى .لكوان التقليد
حقَاًلكانت هذه الشيهة لازمة وحيث كانت فاسدة عاليلناتأقنليد باطل بقهمناأحاث :

لإ البحث الأولى )4أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغمنالعجيب كقولهم طويل وطوال

وعريض وعراض وكبيروكبار وقديشدلدلمبالغة كقولهتعالى( ومكزوا مكراًكباراً).
١الثاتى » قال صاحب الكشاف قرىءيجاب بالتخفيف والتشديد فقال وااتشديد أبلغمن
التخفيف كقوله تعالى ( مكركأباراً ).
تمعقاللى (وانطلق الملامنهمأن امشوا واصيروا علىآلمتكم) قد ذكرنا أن الملا عبارة
ث
عن القوم الذين إذا 00001

القالوب والعيون منمهابتهم وعظمتهم » وقوله :

نريش/اتطلقوا عن ججلسأفىلالب ومدنباكتهمرسوللقداتشلتدعا 3 1
(سه) أى م ق
بالجواب العتيد قائلينبعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا علىآلهتك )وفيهمباحث :
لااال
لبحث
قال
رآول
ا»
ءة ا
المشه
مورة
شأ
ونا اوقرأ ابناأب
مىعب
شلة
وا بحذف أن قال
> 00
صاحب الكشاف أن عع
انلىمأىنلطآنلقين عن مجلس
ووتفاوضوا فها بحرى فى ا س المتقدم ؛ فكان انطلاقيم

:ماعلىقول » وعن ابن غدل
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أيطىلب لِيؤخذمنك .قالالقفال هذهكلمةنذكر للد يد والتخو يف وكان معناها أنه ليس غرض 
مد منهذاالقولتةرير الدين  وإنماغرضه أن يستولى علينافبحكمفىأموالناوأولادنابما يريد..

ثم قال (ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة) والملة الاخرةمهلىة ا'نصارى فقالواإنهذاالتوحيد
الذىأن بىه مد»َهم سامعناءقرف للنضاري :أو يكون المرادباالمللآةخرة هقلرةيش الى"
8كرا آباءهمعلهاء ثم قالوارإنهذا إلااختلاق) افتعال وكذب ؛ وحاصلالكلام مهنا الر9
ر

أموم قالوا مداسنمعنا عن أسلافنا القولبالتوحيد ؛ فوجبأن يكو باطلاء ولوكان القولبالتقليد '

حماًلكانكلام هؤلا .المشركين حقاً .وحيث كان باطلا علمناأن القولبالتقليد باطل .
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جهالتهم  .وذلك لانه جاءهم رجل يدعوم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب فى الآخرة,
والتنفيرعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أقار هم يعلمون أكناهنبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل
ذلك ما يوجب الاعتراف بتصديقه  .ثم إن هؤلاء الأقوام +اقتهم يتعجبون من قوله » ونظيره

ْ

(يدوا أن جاءمم منذر منهم ) ومعناه أن
قوله ( أيمعلرمفوا رسولهم فهم له متكرون ) فقال و
تحداً كان من رهطهم وعشيرتهم وكان مساويا لهم فى الاسباب الدنيوية فا-تنكفوا من الدخول
ييفحهي»وا أن يختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم
نحت طاعته ومن الانقياد لتوكال
اخاصية الشريفة ؛ و,الة:فاكان هذا التعجب سيب إلا الحسد..
 0ل
قا
والى
ثمقالتع
(ل الكافرون
هذا ساحر كذاب ) وإتمالم يقن وقالوا بل قال (وقال

الكافرون ) إظهاراً للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر الام ؛ فان الساحر
هو الذى بمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عند م بالككين فل ذلك والتكدزت
هو الذى خير عن العىء | على ماهر عليه وهو كبر عن وجود الصانع القهديم الحكيم العليموعق3

اندر رالنقي وسار الاشياء الى تثيت بدلائل العقول تتا فكيف يكون كذاباً  .ثم إنه :تعلى
حى جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذباً وهى ثلاثة أشأياحءد(ها ) ميتاعلق بالإلهيات
( وثاننها ) ها يتعلق بالنبوات ( وثالئها ) ما يتعلق بالمعاد  ,أما الشيرة المتعلقة بالإلهيات فهى قوهم
(أجعل الالحة إلها واحداإن هذا الثىء يجاب) روى أنه لأم-ام مر فرح به المسءون فرحاً شديداً
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفس من صناديدمم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا
 .أنت شيخنا و كبيرنا وقد علمت ما فعل هو لاء السفراء يعنون المسلدين تناك لتقضى بيننا وبين ابن
أخيك فاستحضر أبر طالب رسول الله مكلت وقال بان أحى هولاء قوم يألونك :الال
فلا تملكل الميل على قومك  .فقال يله ماذا يسألونتى  ,قالوا ارفضنا وارفض ذ اكلرمتنا وندعك
وإلهك ,فقال يَلِنهأدأيتمإن أعطيتكم ماسألمرق أتتمكلمة واحدة تملكون بهاالعرب وتدين
ل العجم ؟ قالوا نعم ؛ قال تولوا لاإله إلا الله ء فقاموا وقانوا (أجعل الآمة إلا واحداً إن هذا
لثىء يجاب) أى بليغفااىتعجب وأقول منشأ النعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا
من أححاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامبم تابعة للبحسوسات فلناوجدوا فى الشاهد أن
,الوا لابد فى
الفاعل الواحد لاتق قدرته وعمله محفظ الخاق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد ف

حفظ هذا العالمالكثير من آلهة كثيرة يكف لكل واحد منهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى )

أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقوطم كانوامطبقين علىالشرك » فقالوا من العجبالعجيب أن يكون
أولتك الآقوام على كثرتهم وقوة عمكةوالهنوا جاهلينهبطلين ؛ وهذا الإنسان الواحديكون عحذاً

صادقاً ٠ وأقول لعمرى لوسلينا إجراء حكم الشاهد علىالغائب من غير دليل وحجة  :لكانت ااشبهة
الاولى لازمة ؛ وما توافقنا على فسادها علمنا أن إجراء حم الشاهد على الغائب فاسد قطعا  .وإذا

بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصلكلام المشيهة فى الذات وكلام المشبهة فى الأفعال ٠ أما المشببة
ودع" اخر »00-

فولتهعال:ىومجبواأن جاءهممنذرمنهم.الآية_.
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محأرون ) والجؤار رفع الضوت بالتضرع والاستكعابة
( حَى !ذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا م ي

وكةوله (1لآنوقد عصيتقبل) وقوله (فلميك ينفعبم إبمانهم لما رأوا بأسنا) بق هبنا أحاث :
»فرىق الكلام فى ل(فلظات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هىلا
حق
تآول
١البحث ال
المشبهة بليس زيدت عليهاتاءالتأنيث م زيدت علىرب وثمللتأكيد ؛ وبسببهذه الزيادة حدئت
؛االاسم
سارز إلاأحدجز مها إم
امنه
نانل»و
أاحي
لأححاكام جديدة  :منهاأنها لاتدخل إلاعلىال
النافيةلجنس زيدت علا ال .تاءوخصت
وإماالخب ور بمتنعبروزهما جميع ,ا وقال الاخفش إنهال ا

ابلنأأحيان (وحين مناص) منصوب بماك نك قلت ولات حين مناص لهمويزتفع بالإبتداء أى
ولات حين مناص كائنلهم .

اء منقوله ( ولات ) والكسانى يقف علبا بالحاء
لنتعل
افو
ل البحث الثاتى) اجمهور يق
ماء المؤنثة » قال صاحب الكشاف :وأما قولأنىعبيدة التاءداخلة علىالمين
سلى
كااليقأف ع
فلاونه لماعو اسقتيا ده الهالنادملتزقةبحينفىمصحف عثوان فضعيف فك وقعت فىالمصحف

أعاء خازجة عق قاس الخ :
اللبحث الثإلث ) المناص المنجا والغوكمء يقال ناه ينوضّه :إذا أغائة ,واستياض طلب
المناص ؛ واللهأعل .م
عل الآلطه
ج.
أاب
بو أ|ن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذ
عل
والى
قوله تع
ابن:طلق اللامنهم أن امشوا واصبروا علىآلحتكم إن هذا لثى.
ها واحداً إن هذالثىء توجا
راد م؛اسمعنا مهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

اعلمأنهتعالىلماحكىعن الكفار كونهم فى عزة وشقاقأردفةبشرحكلاتبالفاسدة فقال

( ويجبوا أن جاءهممنذر منهم ) فى قوله(منهم) وجهان ( الأول ) أنهم قالواإن مدا مساو لافى _
بمننا
يتص
كةي؛ف يعقلأن مخ
فصور
الخافة الظاهرة والأاخلاق الباطنة والنسب والشكل وال

بهذا الخصب العالى والدرجات الرفيعة ( واأثاتى )أن الغرض من هذه الكامة النبيه على كال

ثوله تعالى  :بالذين كدرو |  :الثية
بالسخاء (وا:واب) اه

يمد صادواً تفبلىيغ
ري

/ا١ا

الحم المذكور قبلكلمة (بل( ))1أماماذكره المفسر كون

ة (بل)
معد
لر ب
كذكو
الرسالة أوكون القرآن أوهذه السورة معجزة والحكم الم
نه كذلك

صل المطلوب؛ والله أعل .

١الم أل اةلثانية) ة| مدن صاد بكسر الدال .ل جل التقاء لليناكتين ,افر ل اسيل اابحنمراً
بنصب صاد ونون وبحذف حرف القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفعان »وأ كثر القراء على
ااخر.
قة وال
الجزم لان اللاسماالءعارية ع التوامل تذكرقومو

 0المسألة الثالثة »فىقوله ذى الذكر وجهان (الآول) المراد ذى الشرف » قال تعالى (وإنه

لذكر وللكقومك ) وقال تعالى ر لقد أنزلناإليكمكتاباًفيه ذكركم ) ومجازهذا قمونلم لفلان
ذكر فى الناس ءا يولون له صيت (الثاتى) ذى البيانين أىفيه قصص الأولين والآخرين ؛ وفيه
بيان العلوم الاصلية والفرعية ومجازه من قوله ( ولقد يسرءا القرآن للذكرفهل من مد كر ).

اللإمسألة الرابعة  4قالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بيان 1 000
رهووإقلارذآان
تعالى(وإنه لذكر لك ولقومك ء وهذا ذكر ميارك » والقرآن ذىالذكرءكإن
مبين )و ( بيان الثانى )قوله ( م اا

ند كرن من ربهم محدث )وقوله ( مماايأتهممن ذ ١

الرمن محدث ) ( والجواب ) أنناصرف دليلك إلى ال1روف واللأصوات وهى محدثة .

كمفنهار من رؤساء قريش الذين يوز على مثلهم
)االملراد
أما قوله(بل الذين كفروا ف
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلىالحق  .والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى
نفسه من الأاحوال النى تمنعه من متابعة الغير لقوله تعالى و(إذا قيللاهتق الله أخذته العرة
ويهه»و
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جبة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عل
لانو د من الشيقكانه برتفع عن أن يلزمه الانقياد له بل يمل نفسه فىشق 0
فير بن"أنألكوناق شقة نفسه ولا برى عليه حكم خصمه .ومثله المعاداة وهو

أذ

0

وة والاخرةق عدوة : 7وهئ جانت الوادى :وكذلك' الحادة أن يكون هذا فى
1ع4دان

حد غير" حد الآخر و»يقال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار منه على حرف
0
وف جانب غير جانبه واللهأعلم ثم إنه تعالى لما وصفهم بالعزة والشمّاق خوفهم
أهلكنا قلبممن قرن فنادوا ) والمعنى أنهنمادوا غند نزول العذاب فىالدنيا ولميذكر بأى ثىء

نادوا » وفيه وجره (الآول) وهو لطرنهم نادوا بالاستغاثة لآن نداءمن نزل به العذاب ليس
إلا بالاستغاثة ( النثاانىد)وا بالإءمان والتوبة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا

أصواتهم » يقال فلان أندىصونام فنلان أى ارفع صونا .ثمقال (ولات حين مثاص ) يعنى
ا
 (00الحكالذى ةقبل كلية( بل ) هو وصصف القرآن

كر

 3بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما

.ا
هذ
.بة
تفيدهكله ذى الذكر وهذا هو الحك التبادر من ظاهر والآ

يكونللاضراب بلمعنى ويجرى الكلام على الاساليِب

العرابية  .فهو قبل الاستنتاج والاعتاد على ماجاء بعدر بل) من الات والاضراب لا يكون عن حلم لمبذكر .
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تمانون ومان آيات مكية م
إهال ناحيب
صن الوقرءآن افلىذكر  31بلاكلذفنرواق عر زلف ا 1
اهلكنا منقبلهم منقرن فنادوا ولاات حين مناص 2

( سماللهالرخرن الرحيم )
ص والقرآن ذى الذكرء بل الذينكفروافىعزةوشقاق » كرأهلكنا قمبنلهم من
قرنفنادوا ولات حين مناص  4وفيهمسائل :

ورة البقرة
لاالمسألةالأولى » الكلام المستقصى فىأمثالهذهالفواتحمذكور فى أ-ول
ولا بأس بإعادة بعض الوجوه (فالآول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولما صادءكةو نا صادق
:لمصنوعات »حمد (والثانى) معناه صدق مدفىكلماأخبر بهعنالله(الثالث) معناه
اصلاوعندعا

صد الكفار عنقبولهذاالدين :؟!قالتعالى(الذين كفروا وصدوا عنسبيلالله)( الرابع)
معناهأن القرآن مركب منهذه الحروف وأنتمقادرون عليهاولستمقادرينعلىمعارضة القرآن؛

فدل ذلكعلىأن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وهى المعارضة
ومنبا الصدى وهو مايعارض صوتك فى الأاما كن الخالية من الإاجسام الصلبة  .ومعناه عارض
القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانتهعننواهيه ( السادس ) أنهاسمالسورة والتقدير هذهصاد»
فإن قهببلنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذكر) قسموأينالمقسمعليه؟ (والثاق)

أذكلمة (بل)تقتضى رفعحكثبتقبلها:وإثبات حكبعدهايناقضالحك الفسابأقي»ن هذا

المءنىههنا ؟ (والجواب) عن الأول منوجوه (الأول) أن يكونمعنى صاد ,بمعنىصدق مديلق »
فيكون صادهوالمقسمعليه :وقوله(والقرآن ذى الذكر) هوالقسم(الثانى)أن يكون المقسمعليه
محذوفاً ؛ والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذكر) أنهلكلام معجز .لآنابيناأنقوله(ص) تندبه
-

(لث)أن يكون صاد اسماً للسورة؛ ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذكر » .
على اولتاحدلىثا
ولماكان المشهور أن مدا عليهالسلام يدعىفىهذه السورة كونها معجزة .كان قوله هذه (ص) ١
جارياًبحرى قوله :هذههى|اسورة المعجزة  .ونظيره قولك هذاحاتموالله؛ أى هذاهوالمثبور '
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آنه

هذا التعبير عن هذه المعاتى كأ نكمامنوا يقدمون ظُالعادة فى وقت اطبا  5 55ذلك
للعمل »ثم أعادتعالى قوله (فتول عنبم حى <ين ؛ 0
الوقت كنايةعن ذكا

عةل؛ى هذا
ويام
هنذه الكامة فيا تقدم أحوال الدنيا ء وفى هذه الكامة أ<وال الق
فقيل المراد م
قد فالتكرن زائل

..وقيل إن المراد من الكرير المبالغة فى الترديد والتوويل؛ ثم إنه تعالىخم

الدورة مخاعة شر يفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان أهمالميمات لاياقل .معرقة وال
ثلاثة ( فأوطا ) معرفة إله العالم بقدر الطاقة البشرية  .وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى

ثلاثة أنواع أ(حدها ) تمزمه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية ؛ وهو لفظة سبحان
و(ثاننها )وصفه بكل ما يليق بصفااتلإلهية

وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية !ادر 5

التربية وهى دالة علىكالحاكمة .والرحمة والعزة إشارة إلىكالالقدرة (وثالثها) كونه منزهاً ذ
الإلهية عن الشريك والنظير  :وقوله (رب العزة )يدل على أنه القادر على جميع الحوادث ؛ 7
»إذا كان الكل ملكا له وملكا لهل ببق لغيره
الآلف واللام فى قوله(العرة) تفيد الاستغراق و
؛ت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عما يصفون )كامة حتوية على أقصى الدرجات
ثفىءئب
وأكل النبايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى
لفل نفسه و يعامل الخلق فى هده الحياة:البتيوزية.:

[|[ذ[أ#أاااذ11000
|ذ[ذ[ذ[|[|[|[
[١ز[[ذ||ذ[زذ[ذ[[ذز[
ذ[زذ|ز||[1ذ[[ز[و|[ذ

واعم

مرالخلق ناقصون ولا بد فم 1مكل يكلم  2وسائد برشدهم وهاد مدعهم؛

وما ذاك إلاالانبياء عليهم الصلاة والسلام .و بدمة الفطرة شاهدة بأنه يحب على الناقص الاقتداء

)آن هذا الافظ يدل علىأنهم فى
بالكامل » فنبه على هذا الحرف بقوله ( وسلام على المرسلين ل
الكل اللاتق بالبشرفاقوا غيدهم.ولا جرم بحب على كلمن سواهر الاقتداء مه(موالمهمالثالث)
وههار
١يه

من مهمات العاقل أن اعرف أنه كف 0

حاله بعد-الموت .

واعلمأن معرفة هذه الذالة قباللموت صعية ؛ فالإعتهاد فيهاعلى دف ولد

وهو أل إله

العالم 0رحم ٠ والغنى الرحيم 3يعذب » فنبه على هذا الارف بةوله (واد للهرف العالمين)

لك لان استحقاق المن له م إلا بالإنعامالعظيم ف ذا ترد متم وظاهر كر شرعكا
.من هذا وصفهكان الغالب منه هو الرحمة والفضل والدكرم فكان هذا المحرف
عن العالين و

عل لامة الخال سدالمزتءفظهر اذ كرنا أن هذه الخاتمة .كالصدفة الحتوية.على دزر
 12ا3رى الكر اكي  .ونسأل التمسساته تقالحسن!1امة والعافية فىالدننا والآخرة.
حمتفسيرهذه السورة وة يرم المعة السابع عثر من ذى القعدة سنة ثلاث وستهاثة لذ

للهرب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين تمدوآ له وحبه وأزواجه وذرياته أجمعين .
ويا
ن
يص
تد
و
د
بسالتاودربيا
سزير
بلاروابونسحلد

كفنا
الم

قوله تعال:ى افعذاينا ,بلإتسارنالا
ال
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المنذنءبن»«1١1 وتول عاهمحل كين  113واد ففركة ببصرون»0*1
وا
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صا ١اص

فنا

ههه
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يا
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مدو
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سبحآنربك رب العزةعم ياصفُونَ ١.010وَسَلام علىالمرسلين 1١ما»
رعدوروكر 

|

اس سن

صداو سل

واخمالان وب العالليندكمل»
سر

فتول عنهم حتى حين ٠ وأبصرهم فسوف شرن أفيذابنا يستعجلون ٠فاذا نزل بساحتهم فساء

صباح المنذرين ؛ وتول عنهم دىحين ٠ وأنسن فسدوف ينضرون ؛ سسبحان ربك رب الموة |
يصفون » وسلام على المرسلين واد للهرب العالمين »

اعلمأنه تعالى لما هددالكفار بقوله تعالى (فستوق تعلمون) أىعاقبة كفرهم أردفه مايقوى

قلب الرسول اصلللهعليه وسلم فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ؛ إنهم ل المنصورون ٠
ددلتقيدملعليه قتوعلهالىكتب اللهلاغلبن
لق
اته
وصر
وإنجندنا لهمالغالبون ) فبينأن وعده بن

أنا ورسلى » وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشرمقضى بالعرض ٠ وما بالذاتأقوى ممابالعرض »
وأما النصرة والغلبة فقدتكون بقوة الجة » وقد تنبكاولدولة والاستيلاء »وقد تنكون بالدوام
وااثباتفالمؤمن وإنصار مغلوباًفىالباعضوقات بسبب ضاعلفاألودنيا فهو الغالب  .ولايلزم
بلعض الانبياء وقد هكزثمير من المؤمنين ؛ ثمقال تعاللىرسوله
علىهذه الآية أن يقال ف:قّد ق
وأقخدبره ما تقدم ( فتول عنهمحتىحين ) والمراد تركمقاتلتهم والثقةبماوعدناهم إلىحين
سلفرون
فخت
لمةم.وا
اندا
يتمتعون ؛ ثم حل باهلمحسرة وال

فقيل المراد إلىيوم بدرء وقيل

إى فتم مكة ؛ وقيل إلى يوم القيامة » ثمقال ( وأبصرمم فسوف يبصرون ) والمعنى فأيصرمم وما
يقضى عليهم من القتل والآسر فىالدنيا والعذاب فى الآخرة ؛ فسوف يبصرونك مع ما قدر لك
املننصرة والتأبيد افلدىنراوالثوابالعظيم افلىآخرة ؛ والمرادمن الآمى المشاهد بأبصارهم علىالخال

المنتظرة الموعودة الدلالة على أنهاكائنة واقعة لاالة » وأن كينونتها قريبة كأأنها قدام ناظريك .
وقوله ( فسوف يبصرون ) للتهديد والوعيد؛ ثمقال ( أفبعذابنا .:تعجلون ) والمعنى أن الرسول
عالليسهلام يكاهنددهم بالغذاب  ,وها رأوا شيئاًفكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على
سبيل الاستهزاء  :فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل  ,لان لكل ثىء من أفعال الله تعال وا
وكقت جهلا ؛ ثمقالتعالى فىصفة
لذل
اىء
معيناًلايتقدم ولايتأخر ؛ فكاأن طلب <دوثه قبل بج
العذاب الذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذرين) وإنما وقع

ع 1
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لهذا ا
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مردثرره
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رساي 2١١ » ١نم لمالمتصورون 1/012
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َْلببوتَدع »1فتول عنهمحى خين لمم

وأره 22

5.ه

2

برت

املنله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى لما اقنضت حكته شيئاً  :وعلم وقوعه  ,فلو لميقع ذلك الى لزم
انقلاب ذلك الحكما وانقلاب ذلك العم جيلا :عاك أوما زلانانوا لكا القامة
فهى معارضة بالآبات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الابات فتق

الدلا ل العقليةالتى ذ كنراها سليمة  :والله أعل .م
نمقال تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) فالجمهور على أنهمالملائكة أوصفوا أنفسهم
بالمبالغة فى العبودية » فانهم يصطفون للصلاة والتسبيح ٠ والغرض منه اتبيه على فساد قول
من يول إنهم أولاد الله وذلك لآن مبالغتهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه  :واعلم أن
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأولها ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنها  :وتلك
الدرجات إشارة إلى جدارتهم فى التصرف فىأجسام هذا العالموإلى در جام فى معرفة الله تعالى

أما درجاتهم فى التصرفات والأافعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمرادكونهم صافين فى
أداء الطاعات ومنازل الخدمة والعبودية» وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وإنا لندن
المسبدون )والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به .
واعم أن قوله ( وإنا لنحن الصافون؛ وإنا لتحن المسبحون )يفيد الحصر ومعناه أنهم ثم
الصافونف مواقفالعبودية لاغيرم وأنهممم المسبحون لاغيرم ؛ وذلك «دلعلى أنطاعات البشر

ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإ! معارفهم كالعدم ؛ <تى يصمهذا الحصر  .وباجملة فهذه
الألفاظ الثلاثة تدل على أسرار يحيبة من صفات الملائكة فكيف جوز مع هذا الحصر أن يقال
البشر ترب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أملا .
كها(نوا ليقواون لوأن عندنا كذراً من الآولين لكنا عباد الله الخلصين )
إ قنول
ووأما
١
فالمء:

0ك

تريش وغيرع كارابولون (لوأن عندنا ذكراً) أى اكتاياً

لال

الذين نزل علهمالتوراة والإنجيل لخلآصنا العبادة لله » وما كذينا ماكذبوا ت.مجاءهمالذكر الذغ

هسيود الآذكار والكتاب المبيمن علىكلالكتب »وهو القرآن فكفروا به و.نظير هذه الآية
(وف
سىد
فال
عهالى ( فلماجاءهم نذير مازادهم إلا فوراً)ثم قال تع
قتول

يعلبون ),أى فسدوف

يعلبون عاقة هذا التكوررةالمكذيا :

قولهتعالى بإرولقد كسلبمقتتنالعبادنا المرسلين »إنهم لهالمنصورون ؛وإنجندنا لممالغالبون؛
نك
منحد
ه
سكا
م
ي
تد

0000

.اا

9
0
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:نكم وماتعبدونماأنت.م الآية
ثوله تعالى فا
7

الماك فاقنبلكيفيستقمالليعمعقوله(منهو ) قلنا(من)

الفمطع ا
ٍ

مل هو عل لفظه والصالون على معناه .

بمسألة الثائية  4احتيج أصحابنا .ذه الآبة على أتنأهلثاير لإغواء الشيطان ووسوسته » ٍ
ال
ونله تعالىر فإِنكموماتعبدونماأنتمعليهبفائتين) -
وإفاالور قضا.ء الله تعالى وتقديره.قلا

لال؛ وقوله تعالى
وواع اللفضتنة
تصرح بأنهلاتأثيرلهوهم ولاتأثير لاحوال معبودم فى وق
لك فىحك اللوهتقديره » وذلك تصريحأن المقتطى ”
كنكذان
(إلا من هر صال الج<بم)يعنى إلا م
لوقوع هذه الحوادث  7تعالى ءوكانعمربنعبدالعزيزيحتجبهذه.الآية إثاتهلا '
المطلوب ٠ قالالجبانى المراد أن الذين عبدوا الملانكة يزعمون أنهمبنات اليلهكلفارون أحدآ "

منن الها ١
ؤيك
ينلم
ليطا
الء الش
عنض
دنم
بىأ
وىم الله أنه سيكفر  :فدلهذاعل
لتف
عثب
ممن
إلا
واكان بمنع ااشيطان  .فصيمحبهذا أنكل من يعصى ليمكن ليصلح
لو منع الله الشيطان من دعائه إل
عنهثىء من الأفعال (والجواب) حاصل هذا الكلام أتنهألثاير لإغوا .شياطين الإنس والجن ' .
وهذا لانزاعفيهإلاأن وجه الاستدلال أن تهعالىبين أنهلاتأثيرلكلامهم فىوقوعالفتنة  .ثم -

استثى منهمافىقوله

ا ا

قمونع الفتنة.
وراد
 0الم

»ك تصريح ؛بأنحكاللهبالسعادة والشقاوة هو الذى '
ذمل
وجحم
همرإكلىرما ملم اهندال ال

ول الشقاوة والسعادة  .واعل أن أصحابنا قرروا هذهالحجة بالحديث المشهور وهو أنه
بؤثرحصفى
حج آدم موسى  قال القاضى هذا الحديثلميقبله علما .التو-يد ؛ لآنه يوجب ألانيلام أحد على

شىء من الذنوب ؛ لآنه إنكان آدم لاوز موسى أن يلومه علىعمل كتبه الله عليه قبل أن يخلقه» "

:ذا قال مومى عالايهسلام فى
ن حدت هذه الجة لآدم عليه الفسللامسا
فنبا.
فكذ ككل مذ
الوكزة هذامنعمل الشيطان إنهعدوءضل مبين ؟ ولماذا قالفلنأ كون ظهيراًللمجرمين؟ ولماذا.
 1ذا
ل ا
تمبسه اعللهيهم
كىأ
لفارمعون وجنوده عل
الحدتث' يوج أن آدم كانقدرياً :فلزمهمأن يكفذروه :و كفك يجوز معقول آدم وحواء

مهما

سرين ) أن يحتج على مومى
اكلونخنامن
وإغنلفمر اوتنراحمنا لن
السلام (ربناظلءناأنفسنا ت

0
بأنهلالومعليهوق كسعل عهاك ل أن لت جا بعكلد لمان
لا تقبل ذلك كقرء نم 91ا ٠فإنابينأان صريح هذه الآيةيدلعلىأنهلاتأثير.

الييها الآول)أن
رلع
السا.ومهنذقا الناب »فاق )لكل صل حكة اوه بناوج والدذى يد
تسلسل"
الكافر إنضل بسبب وسوءةالشيطان فضلال ااشيطان إنكان بسبب شيطان آخر ازم
الشياطين وهوحال  .وإن انتهى إلى ضلال لميعصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المطلوب ( الثاق))
ددقو.ل ضده يدلعلىأن ذلك
أذكل أحديريد أن يحصل لنفسه الاعتقاد المق والدين الص

ليسمنه( الثالث ) أن الافمال ءوقوفة علىالدواعى وخصول الدواعى تخاقالل ٠ه فيكونأل

وله تعالى :فان؟ وماتعبدون  .الآية
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زه نفسه عما قالوا من الكذب فال ( س<.ان الله عما يصفون» إلا عباد الله الخاصين ) وفى هذا

الاستئناء وجوه ء قيل استثناءمنالحضرين » يعنى أنهم ناجون » وقيل هو استثناء من قوله تغالى
( وجنعلوا بينه وبين الجنة.نسبا ) وقيل هو استثناء منقطع من ال#ضرين ؛ ومعناه ولكن الخلص

برآء من أن يصفوه بذلك  ,والمخاص بكسر اللام من أخلص العيادة والاعتقاد لله وبفتحها من
٠
أخاصه الله باطفه والله أعلم
قوله تعالى ل فانكمعوما تعبدون »ما نتمعليه بغاتنين  إلا من هو صال الجحيم » وما منا إلا
له مقام معلوم .وإنا لنحن الصافورن .٠وإنا لنحن المسب<ون ؛ وإنكانوا ليةولون  .لوأن عندنا
ذكرأ منالآواين ؛ لكنا عباد الله الخلصين  ,فكفروا به فسوف يعلمون  2فيه مسائل :

( المسألة الأولى ) اعلمأنه تعالى للا ذ كر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه ما ننه
بهعلىأن هو لاء الكفار لايقدرون على حمل أحد علىالضلال إلاإذا كان قد سبق  3الله فى

حقه بالعذاب والوقوع فى النارء وذكر صاحب الكشااف فى قوله ( فانم وما تعبدون  ,ماأنتم
ديك ما أنموهم
ليني)ن ( الآول ) الضمير فى( عليه )للهعر 0
واتن
قيهبف
عل
جميعاً بفاتنين على الله إألساماب النار الذين سبق فىعلٍالله كونهممن أهل النار ؛ فان قيل كيف
يفتنونهم على ألله ؟ َيتنوم عليه بإغوا”نمم من قولك فتن فلن على فلان امرأته ما تقول

أقسدها عليه( :والوجه الثانى) أن تكون الواو قفوىله ( وماتعبدون )بمعنىمع كمافى قوهم
كل رجل وضيعته

فكي جاز السكو ت على كل رجل وضيعته “#فتكذاك عات أن يك على قوله

) فانم  6تعبدون ) لان قوله ( وما تعيدون ) سأد مسد الخبر لدان ممناء فانممع ما تعبدون؛

والمعنى فاك مع ل1تم أى فانكمقرناوم وأكابهم لاتتركون عبادتهاء ثمقال تعالى ( ما أنتمعليه)
أىعل ماتعبدون (بغاتنين) بباعثين أوحاملين علىطرالبفتقنة والإضلال (إلا من هوصالالج-يم)
مثلكم .وقرأ الحسن ( صال الججم ) بضم اللام ووجهه أن يكون جمعا وسقوط واوه لالتقاء
و 7الور لك م

ةا

قوله تعالى أصطقالبناتعلالبنين05

(الاول) أن دليلالعقلبقنضى فسادهذااذهب  :لا انللتهعالى كل الموجودات  .و[ كل
ون)
كيف
مك ك
تال
صقطبفهاء الاخس وهوالمراد منقوله( أصط البنات علىالبنين؛ م
لاايلي
يعنى إسناد اللافضل إلى الافضل أقرب عانلدعقل من إسناد الأاخس إلى الافضل ذ
.انكان كم
العقل معتيراً فىهذاالباب كان قولم باطلا ( والوجهالثانى ) أن نترك الاستدلال على فساد
دلوا ذالكدليلفضده يظور أنه
مذههم ب؛ل نطالهم بإثيات الدليل الدال علىصعةمذهههمفاحذا
لميوجدمايدلعلىصححةقولحموهذاهوالمرادمنقوله( أم لككسلطان مبين .فآتوابكتابم إن
بار
خول
للحس
ااا
كصناتمدقين )فثبت بماذ كرناأن الول الذى ذهبو إليه لميدلعلىحمتهل

ولا النظر  :فكانالمصيرإليهباطلا قطعاً» واعلمأنه تطعاالىللمياهم مايمدلذعلهىصيمةيم دل
ذلكعلىأن التقليد باطل  :وأن الدينلانيصم إبلالادليل .
 ١المسألةالثانية4قوله( أمطق البنااتلعبلنىين ) قراءاةلعامة بفتيح الحمزة وقطعها من
(أصطق )ثم يحذف ألف الوصل وهو استفمام توبيخوتقريع ٠ كقوله تعالى( أماتخذ مامخلق

بوناقتو)له تعالى( أملالهبنات ولكم البنون ) وقوله تعاالى
ل(أ
ذلكك,ر واللهآثى ) وجاأن
هذه المواضع كابااستفبام فكذلك فىهذه الآبة » وقرأ نافع فبىعض الروايات ل
(كاذيون
اصطق ) موصولة بغيراستفهام » وإذا ابتدأكسرالحمزة علىوجه الخبر والتقدير اصطق البنات
فىزعمهم كقوله (ذق إنك أنت العزيزالكريم )فىزعمه واعتقاده .
ثمقالتعالى (وجعءلوا بينهوبينالجنةنسباً)واختلفوا فىالمرادبالجنةعلوىجوه (الأأول) قال

مقاتلأثبنوانسب بآين اللتهعال وىبينالملانكة حينزعموا أهمبناتاللها,ولعقلىوهلذاةالجنة مم
بنهم
أجتنا
الملائكة سموا اجنلالا
صع
انرأو ل نآهم خزان الج؛ وأقلرهذا القول عندى مشكل .
 2أبطلقوط,الملائكةبنات الله “.معطف عليه قوله (وجعلوابينه وبين الجنةنسباً)والعطف
لانه
بقتضى كون المعطوف مغايراًللعطوف عليه  .فوجب أننايلكموراد منهذه الآية غيرماتقدم -

تهم ؟
(الثانى)قال مجاهد قالت كفار قريش اللملائكة بنات الله  .فقاللم أبوبكر األصمديبقافن

قالواسروات الجن  ,وهذا أيضاً عندى بعيدلانالمصاهرة لانسمى نسباً (والثالك) روينا فى تفسير
قولهتعالى( وجعلوا للهشركا .الجن ) أن قوماًمنالزنادقة يةولون اللهو[بليس أخوان فالتهالخير
الكرحم وإبليسهوالاخ الشرير الخسيس ء فقوله تعالى (وجعاوا بينه وبين الجنة نسسآ) المراد منه
اسئلين بزدانواهرمن)71
هذا المذهب ؛ وعندى أنهذا القولأقربالأقاويل  .وهو ماذهلب!قلو
ثمقالتعالى( وقد علمت الجنةأنهممحضرون ) أى قدعلمت الجنةأن الذينقالوا هذا القول
محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علبت الجنة أنهمسيحضرون فى العذاب  :فعلى القول
نلىة أنفسهم  .ثمإنهتعالى
جدإ
لعائ
اانى
:على القول الث
الأول الضمير عائدإلىقائلهذاالقول و
)0

بزدان وإهرمن أى الشر والخير

أو النوروالظلة وهذا المذهب هو

المذهب المعروف

ذهب

المانوية نبة إلى ٠ ماق ٠

.

أوكن"من قال به .وهو دذهب باطل لمافه من الاشراك بالله .

ذ14ا

وله تعالى ف:استفمهم ألربك البنات ا
.لاية
02

لس

2-

8

اا

ل
شاهدون «١0هى ١ مهمن إفكيء

نر را اس صن ره سس سه

2

0

أصطو أالبنآتعلالبنين «؟ه»١

0

0
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بذكرون دما أ لَكمسلطا مي0ن 001نوا كيبكم إنكلتمتمصَادقِينَ
اا

ملام
ل

ماهس

2

هدمع

هن

5ه وجعلوا بينه وبين الجنة لا ل
جاه اس

خا صر

ساي

دسا

7

س.حان الله عمايصفون

قدره

 8هه

ا

لت

ليت ]له |كم لمٌوضرون »«86١

01

©5501

إلاعمال ١الخاصين٠56 :

يف
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ؛ ولد الله و[نهمرن ٠ أصطق !١ 83على البنين » ما لكك5
كبلطانمين »تراب ابإعن كت صادقين » و جعلوا بينه
زدكرون  :أم ل ت
حكون ١ ل ن
وبين الله لك ٠ولتدعليت الجنة أنم محضرون ٠ سب <أن الله 1

ا٠لاعاد الله الخلصين»

وفيه مسائل :

ا
١لمسألة الآولى ) اعلمأنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأانبياء عليهم السلام عاد إلى شرح
امد كين وان قبحبا وعنافياء ومن جلة أقوالهمالباطلة أمم أثبتوا الأولاد لله سبحانه
وتعالى » ثمرعبوا أنناهن حنسن الاناك لا من جنس الذححكورر فقال ( فاستفةم ألربك البنات

وهم البنون و)هذا معطوف على قولة فى أول افلساورسةت(فتهم أهمأشد خلقاً أمن خلقنا )
رداك انه تعالل أعن رسوله صل الله عليه وسلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم

اق الكلام موصولا بعضه بض إلى أن أمره بأن يستفتههم فى أنهملمأثبتوا لله سبحانه البنات
ولانف ,م البنين  0الواحدى عن المفسرين أنهمقالوا إن قريشاً وأجناس العرب جبينةوبى
لمة وخزاعة وبمنلىيح قالوا الملائكة بنااتلله ؛ واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين”:( أحدهما ) إثنات 0ه

وم
ش:
ان ال
باطل لآن العر ب كانوا تدك رن
لبنت
ىء

الدئ 1

يدبكت الخاقوة مته كيف يمكن إثياتلهلخالق (والثانى) إثبات أن الملائكة إناث  :وهذا
أ بلاطالن طريق العلمإماالحس وإما الخبر وإما النظر .أما الحس ففةودهينا لآنهم ماشهدوا
كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إنااً وم شاهدون )

وأما اكير فنقود أيضاًلآن الخبر إتما يفيد العم إذا علىكونه صدقا قطعاً وهؤلاء الن 0:,نْ
عن هذاالحمكذابو نا ناكر الميدل عالىصدقبم لادلالة ولاأءاناه وهر المراذ من

 /ألهإنهم 0إفكبم ليهواون ولد الله وإ:نهملكاذبون ( واما النظرشُفْةود وبيانه من وجهين

!ا

آتي.ة
لبنا
ولهفتعاالسىت:فتهم ألربكا ال

تأستفتهم ارلببكنآت وهمآلَونَ « »:أمحلفا للدم نان وهم
الممعط الذىليسعليه ريش ء وقالمجاهدسقيمأى سايب .
ت(نا عليهثجرةمنيقطين ) ظاهراللفظ يدلعلى أن الحوت لما نبذهفى
بلى
نتعا
ثومقأال
العراء فاله تعالى أنبتعليهثرة منيقطين وذلك المعجز له .قالالمبردوالزجاج كلجر لايقوم
علىساقوإتما يمتد على وجه الارض فهو يقطين ؛ تحو الدباءوالحنظل والبطيخ  قالالزجاج ©

اهالممنقكطنان إذا أقامبه وهذاالشجر ورقهكله علىوجه الأرض فاذلك قيل
بقاق
أحسب اشت
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع  :فقال ومن جعل القرع منبين
ل الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين
الشجر يقطيناً كلورقة انتسعت وسترت فهى يققطينا »
اهل'آ(خر ) أن
وجل
ل يمذكرهما المفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لميكنقبلفأنبتهالهلا

اليقطينكان معروشاً ليحصل لهظل  :لآنهلوكان منبسطاً على الأأرضلميمكنأن يستظلب .ه
فني)ه مباحث :
ويدو
(لناه إلى مائة ألف أوبز
ثمقالتوعاألىرس

 ١الاول »4يحتمل أن يكونالمراد وأرسلناه قبلأن يلتقمهالحوتوعلى هذاالإرسال وإن
ذكربعد الالتقام  ,فالمرادبهالتقدم والواومعناها المع .ويحتمل أنيكون المرادبهالإرسال بعد
الالتقام  .عن ابنعباس ارلضله عنهما أنه قالكانت رسالة يونس عليهاللام بعد مانبذه اموت »

أّءول ويحوز أن يكون | ١
للقو
اىا
آىخقورمين سو
وعلهذا التقديزيوز أن يكون أرسل.إل

:

أرسل إاللىآولين ثانا بشريعة قآمنوا به .ا
بإالبحثالثانى »ظاهر قوله( أو يزيدون) وجب الشسك وذلكعلىاللهتعالىحالونظيره

قولهتعالى( عذراًأونذراً) وقولهتعالى(لعلهيتذكر أو يختى) وقولهتعالى (لعلهميتقون أو

يحدث لحمذكرا ) وقوله تعالى ( وماأمىالساعةإلاكليح البصر أو هوأقرب ) وقولهتعالى
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وأجابوا عنه منوجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن ا

يكون المعنىأو يزيدون فىتقديرجبمعنىأنهمإذا رآتمالراتىقالهؤلا .مائةألف أويزيدون على

المائة؛ وهذا هو الجواب ع نكل مايشبه هذا ,

مامنلمواا
ثمقالتعالى (فآمنوافتعناهمإلىحين)والمعنى أن أولئك الآأقو

أزال الله

الخوف عنهم وآمنهممنالعذاب ومتعهماللهإلىحين أى إلىالوقت الذىجعلهاللهأجلا لكل
واحد منهم .

قفولاهتسعاتلىف(ت(هم ألربك البنات وهمالبنون .أم خلقناالملائكة إناثاًشوامهدون»

قوله تعالى  :فنيذناه بالعراء ٠ الآنة

ىو" ١

وى نيه بفتاليته السمكا وأوحى الله تعالى
فقال باهولا أن الخاصى ,تولفنف ف كاد ر
إلى الحوت «لانكسر منه عظماً ولاتقطع له وصلاء ثمإن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثمإلى
حر فارس ثمإلى بحر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء و 5
.كان يستظل باويأكلمن ثمرها <:
المنتوف لاشعر ولالحم  :فأنبتالله عليه ثرة من يقطين ف
شرك من أصلها خرن ومن لذلك ] +قدا 02259
اك ع
الشدة ثم إن الارض

أستظل حت هذه الشجرة من الف.هس والريح و

من كرها وقد سشطت ؛»فقيل له يا يونس

اةقتلعت فىساعة ولا >زن على كاله الف أو بزيدون تركتهم !
>1زن على ث#رة أنكت ق سواع

انطلق إلهم » والله أعلميحقيقة الواقعة .
ثمقال تعالى (فالتقمه الحوت وهو ملي)م يقال التقمه والتهمه والكل معنى واحد ء وقولهتعالى

( وهو هليم) يقال ألام إذا أنى بمسا يلام عليه » فالمليم المتحق للوم الآنى بما يلام عليه .
ثمقال تعالى ( فلولا أنهكان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون) وفى تفسير كونه
من المسبحدن قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حك الله تعالى عنه فى آية أخرى أنه كان يول

لاله إلاءأنت سبحانك إفى .كنت من الظالمين ( التاق ) أنه لولا أنه كان قبل
 1الات
أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى المصلين وكان فى أكثر الا أوقات مواظيباً على ذ كراللّه وطاعته
للبث فى بطن ذلك الحوت ٠ وكان بطنه قبراًله إلى يوم البعث ؛ قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء
فةا»ن
يذكرك فىالشهد

يونس عليه السلام كان عبداًصائلليا ذا كرالته تعالىفلا وقع فىبطن

الحوت قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين لليث فى بط ن:ه إلى يوم يبعثون رارك فرعون كال

عدا طاغياً ناندياً»فلا أدركه الغرق قال(آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل )قال
الله تعالى ( 1لآن وقد عصيت قبل و)اختلفوا فى أنه كم لسك اق يناورت  ,والفهلا المر]نَ
 7بعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاتل
لا يدل عليه ق.ال الحسنلميليث إلاقليلا وأخرج من نه
ابن حيان ثلاثة أياموعنعطاءسيعة أياموعن الضحاك عشر ين بوم أ وقيلشورأولا أدرى بأى

دليل عينوا هذه المقادير »وعن أنىهريرة عن النى يلي أنه قال « سبح يونس فى بطن الحوت
فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمعصوتاً ضعيفاً بأرض غرببة » فةالذاك عبدى يونس
عصاى ذبسته فى يطنالموت ف البحر ؛ فَالوا العبد الصاح الذى كان يصعد إليك منه فىك لا بوم

رلحوت فقذفه فى
وليلة عمل صال ؟ قالنعم لكتقدو |لهقما

»ذاك هو قوله ( فنيذناه
الساحل ف

بالعر ( 2وقة مياحث :

لاالأول » العراء المكان الالىقال أبوعبيدة إنما قيل لهالعراء لاأنه لاتجرفيهو لاشىءيغطيه .
نلبكذ إلوىنافسلهن,بذ إنما حصل
لذ
ال«ثاانى  6أنه تعالى قال( فنبذناه بالعراء) فأاضاف
بفعل الحوت ؛ وهذا يدل علىأن فعل العبد مخلوقللهان :

غ١

دنحمنضين  .الآية
مكا
ل:ف
االى
قوله تع

قوله(لمنالمرسلين ) أنهمن المرسلين عند اللهتعالى.

ال -ألةالثالثة) أبق من إباق العبد وهو هربه منسيده؛ ثماختلف المفرون فقال بعضهم 

إنه أبق من الله تعالى  .وهذا بعيد لأنذلك لايقال إلافيمن يتعمد مخالفة رب .ه وذلكلايحوز على ''
الانياء واختلفوا فماللأجله صار مخطءاً ٠ فقيل لانه أم بالخروج إلىباسىرائيل فيلقمبل ذلك 7

التكليف وخرج مغاضباً لربه ؛ وهذا بعيد سواء أمره الله تعالى بذلك بوحى أو بلسان نى آخرء 
.ا أيضاً بعيد لآن الله تعالىلماأمرههذا
هذ
وقيل إن ذنبهأنهتركدعاءقومه  .ولميصبر علوبهم
العمل فلايحوز أن يتركه  :واللأقرب فيهوجهان  ( :الأول )أن ذنبهكانللآن الله تعالى وعده
إنزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاعحالة؛ فلأجل هذا الظن لميصبر على دعائهم ؛
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاملكبم الله بالعذاب وإن أنزله » وهذا هو
الا“قرب لا*نه إقدام على أمى ظبرت أماراته فلا يكون تعمداً للمعصية » وإنكان الا*ولى فى مثل "
ك الظن  ,لا”جل أنه 7
ذطألفى
نثكمشف ليونس من بعد أنه أخ
الظن
هذا الباب أن لايعمل فيه با

ظهر الإيمان منهم فعنى قوله ( إذ أبق الى الفلك) ما ذكرناه ( الوجه الثانى ) أن يونس كان وعد
»لك 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفيئة فذ

هوقوله ( إذ أبق الىالفلك ) اوملاكملام فىمشكلات هذه الآية ذكرناه فى قوله تعالى ( وذا النون .

إمذغذاهضبباً فظنأن لننقدرعليه) وقوله( الىالفلك المشحون ) مفسر فىسورة يونس '
)مة '
ساامه
(فس
والسفينة إذاكان فيها المل اللكثير والناس يقال إنها مشحونة .ثم قال تعااللىم
هى المقارعة ٠ يقال أسهم القوم اذا اقترعوا ء قال المبرد واتما أخذ مالنسبام التى تيجال "

للفقرعكةا(ن من المد<ضين )أى المغلوبين يقال أدحض الله حجته فدحضت أى أزالها فزالت "
وأصل الكلمة مانلدحض الذى هو الزلق  :يقال دءضت رجل البعير ازذلاقت » وذ كرآي '
لهسمعة
عباس فىقصة يونس عليه السلام انهكانيسكن مع قومه فلسطين فغزامم ملك وسى من

أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف  .وكان الله تعالى أوحى إلى بى اسرائيل إذا أسرك عدو
أو أصاتكم مصيبة فادعوتى أستجب ل ؛فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين

نى من أنبيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا .الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اسرائيل نبا فاختار

الى

يونس عليه السلام لقوته وأمانته .قال يونس الله أمرك بهذا قال لاولكن أمرت أنأقبوعثياً

لتك» فقاليونسوف بىاسرائيل منهوأقوىمنى فللاتبعثه » فألمالملك عليهفنضب 
ذوأن
أمكينآ
يونسمنه وخربج حتّى أنى بحرالروم ووجدسفينةمشحونة لخملودفيها؛ فلدا دخلت ة ارلبأحشرفت 
نوإةلاملما>صئلرفاهمنغير ورلباسبب ظاهر؛ وقال
فايصيا
اعلغىرق ٠ فقااللملاحوناإلنفيسكع

التجار قد جربنامثلهذافاذارأيناه نقترع  ,فنخرجسهمه نغرقه؛ يفغلرنقواحدخيرمنغرق الكل
بنقأوثتارناعون فيخر جسب١ .
نرجسهمبونس ٠ قال التجار نحنأبواللىمعصية مننىالله» #معادوا "ا

للك لون 1 :
إلا
رممه دوكك إِذْأقبَ إ
ل

أ-

ار اس  7أ

0

فساهمفكانمنالماحضين 9

7

فالتقمه امو

7222

وس

ا

لبس

م فاه

آآ#أ---ه

مانن

سه

6
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المسحين «5؟»١ ألببثفىبطنهلل  0ا
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2

-ه

آذآهه

ات 6262

سا 2 82

ا

وه
ع

ارات

ماؤوايتاعلة شخرةمه
2

اويزيدودَ 7ع »١1ا

»2

فذنأه بالعراء
2-5

6

عوعم

-

-ه

5

ىائةآلف
فظن 334١ وأرسلنآه إل م
م

انه 671

وس

ار

95

-

2

2

متعناهم إل دين «8/5١6
4

-

ءٍِِ

كل هذه القصة ايعتير ما  0والعرب .قان الذين
ع الفطة الخامسة .إنوهتعالى إعبا 5

كفروا من قومه هلكوا والذين آهنوا نجوا  .وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نهم بقوله تعالى
.بالليل ) وذلك لآن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى
 1كم لعرون علهم مصبحين و
| ف الاض إعا عثى ف الليل .وى أول النهار» فلهذا السبب عين تغالى هذين الوقئين .

ثمقال تعالى (أفلا تعقاون) يعنى أليس فٍ عقول تعتبرون مماء والله أعل :م
4
 0قصة واس عليه ااسلام 2

قولهتعالى (وإن يونس أنالمرسلين » إذل

لقلكا حون  0ثم فكان من المد<ضين ,

فالتقمه الحوت وهومام  .فلولاأنهكان منالمسبحين » لليث فى بطنه إلىنيوبمعثون » فنيذناه بالعراء

وهوسقم لشي

معنطي » !انا إل مان ألفك أزيدونء قآمنواة 1

4

إعم أن هذا هو القصة ااسادسة  5دارلقع سن  1ورة ف هذه الذورة وإعنا كد

7
هذه القصة خائمة للقصص ءلجل أنه لما لميصبر على أذى قومهوأبق إلى الفلك وقع 1

الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى يِه على أذى قومه .
أما قوله ( وإن يونس لن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون ) ففيه مسائل :
 ١الم أل اةلأولى  4قال صاحب الكشاف قرىء يونس يضم النون وكسرها. 

ل المسألة الثانية 4دلت هذه الآيةعلى أن هذه الواقعة مما وقعت ليونسعليه السلام بعدأن
»ذ أبق إكىالفلك) معنا أنهكان من المرسلين
ل لآن فوله (و إن رانس لمانلمرسلين إ
ومكن أن ,يقال إنة جاء كىثير من:الرزوايات أنه أراسله :ملك؛ زمانهإلى
]ىق إل الشلك :ي

أولئكالقوم ليدعوثم إلىالله » ثمأبق والتقمهالحوت فعندذلك أرسلهالله تعالى  .والحاصل أن قرله
ل(من المرسلين )لايدل على أنهكانفى ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى » ويمكن أن 5أنه
سبحانه وتعالى ذ كر هذا الوصف فمعرض تعظيمه  .وان يفيد هذه الفائّدة إلاإذاكان المراد

كإنذالك تحرى الحسدين 70
وله تعالى :

دل

27-

ع

6وس

 1ارسَلِينَ 71126إذيناهو
إنلوطا
١

_-و
عد

تهأه سم هن

اش

معي  4116لاوا
هزه

ديج

4

عا

حزءاه مرك 3

ا

لههمم مصحها ١
قُالغارينده ١ » م مر الاخرين  »0751وَإنه لعرون عل
مد هاه

02

د/ا»1١1 وبالليلافلا عقون دلعلكء

ارلآقنليست لجل رعاية 2
٠ بللاجل قوةالمعاق وجزالة الالفاظ  .واعلأنهللا عاهم -
علبىادة غيراللهبصارلحتوحيد ون الشركاء ؛ فقال (اللهربكوربآبائك الآولين)وفيه مباحث .
لإالآول » أنا ذكرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشرية كيف يدل على وجود' '
الصانع الختار »و كيف يدل على وحدته وبراءته عن الأضداد والأنداد » فلا فائدة فى الإعادة .
 (١البحثالثانى » قرأ ع و اسان ف عن عاصم ( اللهربكم ووكله آباكم ) كليا 

(سرن الخالقين و)الباقون بالرفع عاللىاستئناف» والأاول '
 .بالنصب عاللىبدل من قولهأح
اختيار أنىحاتم وأبعبيد ؛ ونقل صاحب الكشاف أنحمزة إذا وصل نصب .وإذا وفف رفع ؛

ولما حىاللهعنهأنه قررمعقومه التوحيد قال( فكذبوه فانهملحضرون ) أى محضر ون النار
بااد الله.
ا الكلام فيهعند قوله ل
نذ
غد
(كنت من المحضرين ) ثمقتاعلالى (
عإل
كأءروقد
ذمباوه بكايتهم » بلكان فيهممنقبلذلكالتوحيد فلهذاقالتعالى '
الخاضين ) وذلك لآن قو
كمه
إ(لا عباد الله ال
يخلض
عينن)ى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لابحضرون ثمقال(وتركنا
عليه فى الآخرين سلام على إل ياسين ) قرأ نافعوابن عام ي
وعةوب آل ياسين على إضافة لفظ

آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الآلف وجزم اللام موصولة بياسين » أما القراءة الاولى ففيها
وجوه  ( :الأول ) وهو الأقرب أنا كذرنا أنه إلياس بن ياسين فكان الياس آل ياسين ( الثانى ) "

آل ياسين آل عمد يلت (وااثالث) أن ياسين اسم القرآن ١كائنه قيلسلام الله على هن آمن بكتاب -
الله الذى هو ياسين  .والوجه هوالآًوللآنه أليق بسياق الكلام  :وأما القراءة الثانية ففها وجوه"
واإ
لس وإ
ن(
ا(لآول ) قال 3يقال هيكال وميكائيل وميكالين ف.كذا دهن
اليا
ثليا
اسين
ى)
قال الفراء هوجمعوأأرارد به إلياسوأتباعهمنالمؤمنين  .كةوهم المبلون والسعدون قال
أنا اسبعند كأرم 72
 0قصة لوط عليه السلام 3

7

ثمقال تعالى (كإنذالك تحزى المحسنين إ٠نه منعبادنا المؤمنين) وقد ستبفقسيره والله أعلم»
فغاارين ثمدمرنا
,لا يحوزاً ال
.ذ تحيناه وأهله أجمعين إ
قوله تعالىاوإن لوطا لمن المرسلين إ
4
لغ تا
الآخرين انتروثملبيعياي ل

كا

 0تعالى:اتدعونا بعلا اده
اعلمعه الوه  0من  57انكوررة فى هذه الدورة ودفةيه 1

لى» قرأابن عام (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآالف والباقونبالهمزة
(المسألة اولآ
وقطع الف ١ قال أبىيكن أن خرراق  :من 3ك عتد الصق :لفك فتن أخطأ ل ركان أعلالسنأم
 1ونه ولا يخرذونه  :قال الوأحدى وله وجبان (أحدهما) أنة أحذف الممرة من إليا جذفا :
سدنهاان كثير من وله (إنها لإحدى الكثر ) و كول الثناء

لاق هراك لاما
والآخر أنه جعل الهمزة التى تصحب الام للتعريف كقوله ( واليسع ).
قا.ل إن
وريس
ل السألة الثانية 4فى إلياس قولان  :يروى عن ابن مسعود أنه قرأ وإن إد
إلياس هو إدريس ء وهذا قول عكرمة  ,وأما أكثر المفسرين فهم متفقون على أنه نى من أنبياء
بى إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى مومىعليهم السلام  ,ثمقتاعاللى (إذ قال

إل يمون )والتقدر اذكر ياجمد وا (إذ قاللقومه ألا تنقون) أى ألا تخافون الله
قال الكانىألا تخافون عبادة غير الله و.اعلم أنه لا خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذكر ما هو
الجنك إذلك الخوف فقال (أتدعون بعلا د

 6الالقين ) وفيه0

لالاأول »فىبعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علملصم كانلهكمناة وهبل و»قيل كان من
عندو |الهأبعرائة

دشب ؛ وكان طوله عشرين ذراعاً ولهأربعة أوجه» وفتنوا 02

جقوف بعل ويشكم بشريعةالضلالة » والسدنة
سادن وجعاوهم أساء وكن الشيطان يدخل ى

حفظوما ويعلءوما الناس وهم أهل يعليك من بلاد الشأم ؛و؛به ميت مديلتهم غلك ..واعم أن

قولحم بعل إسم لصنم من أصنامهم
هلةذ»ا
فضلا
ويتكاءبشربعة ال

آنا قومإن الثيطانكان 1

يلاك

مشكل انا إن كر ر ناهذا كان ذلك ها حاركفكيراء ناامعد اك

لو كلام الذئب معه وكلام الع
لآنه نقل فى معجزات النىم0

را

الع ولو جوزتا أن

يدخل الشيطان فى جوف جسم ويتكلم ؛شك عون هذا الال كا ف اىلذئب واججل والجذع,
وذلك يقدح ف كىونالهآذشهياء معجزات (الول الثاى) أانلبعل هو الرب بلغة الهن ؛ يقال
فل نكل هلاه الدار ء أى من ربهاءوى الزوج بعلا لهذا المعنى » قتاعلالى (و بعو لتنبأ<ق بردهن)
وقال تعالى(و هذا ع

)فعلى هذا التقدير لذن

سيدون عكر البرك ويتركرن اده ,آله

لاالبحث الثاتى ) المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد خااقاً لآفعال نفسه» فقالوا
لو لميكن غير الله خالقاً لا جاز ودف الله بأنهأحسن الخالةين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله

تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) .
ل البحثالثالث»كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قبل  :أتدعون بعلا وتدءون<سن
و 11خاظر.

4ب

6

ول

تعالى و:إن إلياس للن المرسلين ا.لآية

إن اس كنَْرْسَلينَ 1.ه ذال لقَومه
ألت
اون 54814

دعن

002207

ل

ل

”سهاعلام

رار همده 52

©واس

بعلا وتدرون أحسنالخَالقينده؟»١
-3

ل

هري ورب ءابائمالأولين«»11
اي

اا

ابادللهحلصن درك
محضرون ه»١١1/ إلع
هانهم
بو ف
عدو ]|

/2

وتركنا علعيق
مدع ره

اراب 5

لاسين »>
ي»ملامعل إ ي

كلك بحزى |نحسنين١151
نا

إنمنعنادنام منيسَ«؟»1١١

قن 3القسمالثاف) ووهو دفع الضرر فهو المراد من 1رم
العظ بم ) وفيهقولان  :قيل إنه الغرق ؛ أغرق أله فرعون وقومه 2

5

من الا

قلي»ل
واثي
اللهبنى إسر

لمرأأهن تعالتىجا من إيذا٠ء فرعون حيشكان يذبح أبناءم ويستحى نساءهم .
واعم تمان

ات 0

عل فل

وهو

لد

قنك تلاك المنة والهاء فقىوله

اآل بظهورالحجة
<كلوال
(ونصرنام) أى نصرنا موسى وهرون وقومهما (وكانوا ثم الغالبين) فى

وفىآخر الأمس بالدولة والرفعة(وثانهما) قوله تعالى ( وآتيناهما الكتاب المستبين) والمرامدنه
التوراة 10وهو

الكتاب المتمل على مع العلوم لق يحتاج إلمبا ١فى مصالح الدين والدنيا 7

قال

(إنا أنزلنا التوراة فيهاهدى ونور) ؛ (وثالئها) قولهتعالى (وهديناهما الصراط المستةيم) أى دللناهما

على طريق الحقعقلاوسمعاً  .وأمددناهما بالتوفيقوالعصمة  .وتشبيه الدلائل الحقةبالطريق المتقيم
واضح (ورابعبا) قوله تعالم(وتركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الآول) أن المراد (وتر كنا

عايهمافىالآخرين) وهمأمةعمديليمقولحم(إسلامعلىموسىوهرون) (والثاف) أن اه(راودتركنا
رىهفذاقوله بعد ذلك
يوعل
د»
قيل
لرتام
علايهلماآ فخىرين) وهمأمة“مديلتالثناءالحسن واالذك
كلاماللاهلعال ا
(سلام علىمومى وهرون) هو

 55ر تعالى هذه الأقسام الأربعة من أبوابٌ

التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك بجزى ال#سنين) وقد سيق تفسيره » ثمقال تعالى (إنمما منعبادنا

المؤمنين ) والمةصود التنبيه ؛ علىاألنفضيلة الحاصلة بسبب الإبمان أشرف وأعلى وأكل منكل
ون بكونمما من المؤمنين واللهأعل .م '
رسى
همو
وئل
الفضائل  :ولولاذلكلماحسن ختم فضا
قصة إلياس عليهالسلام 4

قوله تعالى ل وإن إلياسلمن المرسلين ؛ إذ قاللقومه ألاتتقون اعون فبلا ونا"
أحسنالخالقين » اللهربكمورب أبائكم الآولين؛ فكذبوه فانهملحضرون ء إلاعباداله امخاصين»

ور كنا عليه فيالاخرين ؛ سلامعلى إل ياسين » إناكذ لكنجرىالمحسنين إنه من عبادناالمؤهنين »>

3

ثوله تعالى :ولقدمننأعلىموسى وهارون  .الآية
0

9ذ
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ا

ل

ايخ لع

ولقد م لو

6
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مداه م١

مدا ألرماط امسقم  0110وبركنا ليماف الأخرين25ل»
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ا
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0

ا
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ل

ا

سلام على موبى وهرون
-ه

م

«  116إنكذلكَتحرىالنحسنين

إِمْهمًامن

فبرواثره

3ن !او منِين١ه
ا
سا ءا

بر

)فى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى
ثمقال تتعالى (  9عليه ؤعلى اسحق و
طارادل من صلب اشحاق ( والثاق) أنه أبقئ اثناء الحسن على إبراهيم
أخرج جميع
واحاق إلى بوم 0

البركة عابرة1

شال رومن 515
0بات » ثم قال
ث

ةضائل الاب فضيلة الاين ء ليلا
سن وظالم لنفسه ميين ) وفى ذلك تذبيه علأ 4لايلزم من  0ف

شر هذاه الشنة سب لمفاخرة الهود .:ودخل تحت قوله ( حسن) الانداء والمؤمنون وتحت قوله
( ظالم) الكافر والفاسقوالله أعلم .
 0قصة هوسى وهرون علمما السلام 4

قوله تعالى ل وإلقدمنناعلى مؤسى وهارون ؛ ونجيناهما وقومهما منالكرب العظم » ونصرناهم
فكانوا ممالغالبين  ,وآنيناهما الكثاب المتبين » وهديناهما الصراط المستقم » وتركنا عليهما فى
الآخرين » :سلام على موسى وهار ون إناكذلك تجزى المحسنين  ,إنهما من عبادنا المؤمنين © .
اعمأن هذا هوالقصة الثالثةمنالقصص منالذ كورة فىهذه السورة» واعلم أنوجوه الأانعام
كنت كثيرة إلاأنا حصورة فى نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المشار عنه والله تعال 5ك

القسمين هبناءفةوله( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلهماء وقوله
(ونجيناهما وقوههما من الكرب العظيم )إشارة إلى دفع المضار عنهما .
 (١أما القسمالأول » وهو إيصال المافع » فلا شك أن المنافع على قسمين  :منافع الدنيا
ومنافع الدين  ,أما منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكيال
فى ذات كل واحد منهما  .وأما منافع الدين فالعلم والطاعة  ,وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » ولا ذ كر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور ء لاجرم
لاتق هبنا هذا الرهق.

قوله تعالى و:فديناه بذب عظم ٠ الآبة

801

ل 71
تفل ١
)بتداءإخبارمنأله
وقوله ( إنا كذلك نجرىالمحسنين ا

اا ما تقدم من

الكلام ؛ والمعنى أن ابراهيموولدهكانا#سئين فىهذه الطاعة فكا جز يناهذين الحسنين فكذلك

سلنين
لك
ازى
تح

.

خيزلفيصهون من
ليتم
اذى
ثقامل تعالى ( إنف هذا اهلوبلاء المبين )أى الاختبار البين ال
غيرمم أو الحنة البينة الصعوبة التىلاعنةأصعب منها( وفديناه بذجعظم ) الذبحمصدر ذبحت

والذبح أيضاًمايذبحوهو المراد فىهذه الاية؛ وهبنامباحث تعلق بالحكايات (فالآول )حكى
فاىلقصذةبيح أن !براهيم عليهالسلام لماأراد ذحه قالبابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بناإلى
شعب ثبيرأخيره بمساأمى به » فقال ياأبت اشدد رباطى فىكيلا
0
الشعب
أضطرب» وا كف

؟

عنى ثيابك لاينتضح عايهاثىء مندى قترأه أى فتحزن  ,وامستحل شقر ا

وأسرع إمرارها علىحلق ليكون أهون فانالموت شديد و.اقرأعلىأى سلاى وإنر أيتأنترد
قيصى علىأى فافعلفانهعسىأن يكون أسبلله ؛ا فقالابراهيمعليهالسلامنعمالعونأنتياببى
علىأمىالله ثمأقبلعليهيقبلهوقدربطهوهمايبكيان ثموضع السكين علىحلقهفقال كبنىعلى

حسجان

وجبى فانك إذا نظرت وَجهى رحمتى وأدركتك رقة وتقحدول يبتك وبين أمر الله ميخانه

وتعالىففعلثموضع السكينعلىقفاهفانقليت السكينونودى ياإبراهيم قدصدقت الرؤيا .
لاالبحثالثانى ) اختلفوا فىذلك الكبش فقيل إنهالكيش الذىتقرب به هابيل ابنآدم

إلى الله تعالىفقبله؛ وكانفىال+نةيرعى حتى فدى الله تعالى به إسماعيل  :وقال آخروأنرسل

بجالي"1بابيلجود5+لازؤي

اللهكيشامن الجنة قد رعى أربعين خريفاً؛ وقال السدى نودى إبراهيمفالتفت فإذا هوبكبش

0

أملحانحطمالنجبل ف:قام عنهابراهي فأخذهفذحه ؛ وخبلىعنابنه  :ثم اعتنق ابن وهقاليابىاليوم
وهبتلى :وأماقوله( عظم) فقيلسمىعظما لمظمة .وثمنة  +وؤالسعد بن جبيز لحق [4

5

يكون عظما وقد رعى فىالجنةأربعين خريفاً .٠ وقيلسمى عظما لعظ قدره حيث قبلهالله تعالى

فداء عن ولد (ب,رأهيم »ثم قال شال

زه بادالاو

ئد إلى
عإناه)
لديا ( 101

ابراهيم ؛ ثمقال تعالى ( و بشرناه بأ#اق نسا من الصالحين ) فقوله( نبياً) حالمقدرة أى بشرناه

بواستود لسداق

وساعيل أن غضمببذلةالاية) زوللة80
ذه تبر ون يقولإنالديخه ا

قنوبلهي(آ) حالويلحاوز أن يكون المعنى فبشرناه باسماق حال كون إححمق نبياً لآن البشارة
بهمتقدمة علىصيرورته نبياً .فوجب أن يكون المعنى و بشسرناه بإسماقحالماقدرناه نبيا  ً:وحال
ان
كر:
اصي
ذليهف
إا ع
وككن
ماح

ذككانت هذه البشارة بشارة بوجودإسحاق حاصلة
ئذل
يك
خام
ال

بعدقصةالذييح  :فوجب أنيكون الذببح غيراسحاق ؛ أقصىماف الباب أنيقال ل يابعدأنيقال
قكادنتمة عليها فىالوقوع
ماأتنما
هذهالآبةوإنكانت متأخرة فىالتلاوة عانلقذصةبيح إل
والوجود :إلاأنانقول الاصل رعاية الترتيب وعدم التغييرفىالنظر» واللهأعلمبالصواب .

0
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/أ١ 6

ث نمقول مقامات الأنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام هنها مايقع على وذق الرؤية كافى قوله
كال ف عق رسولنا يه ( لتدخان المسجد الحرام )ثموقع ذلك الشثىء بعينه » ومنها ما بشععلى

الضدك فى حق إبراهيم عليه السلام فانه رأى الذح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة ؛ ومنها مايقع

على ضرب من التأويل والمناسبة» فى رؤيا يوسف عليه السلام » لهذا السبب أطبق أهل التعبير
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة .
 ١المسألةالسادسة ) قرأ حمزة والكسا (ترى) إضم اللاو فس الاىمي أن اهارق مناشيك
»الباقو ن بفتح التاىء ثممنهم من يميل ومنهم من لا ييل .
من الصير و التسليم؟ وقبل ماتشير و

 ١المسألة السابعة4الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة
ليظر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث براه قد بلغ فى الحم إلى هذا الحد
العظيم ٠ وفى الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وحصل للآابن الثواب العظي فى

الآخرة والثناء احسن فالىدنياء ثمإن تهعالى حكى عن ولد ابراهيم عليه السلام أنه قال افعل
ومعتاه أفمل.ماتوص به فذق الجارما حذف من قوله :
1
أمرتك الخبر فافعل ما أمرت إنه]
شمقال (ستجدى إن شاء الله من الصابرين) وإعا علق ذلك عشميئة الله تعالى على سبيل الترك

والتيمن  .وأنه لا<ول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله .

قثامل تعالى ( فلا أسلما ) يقال سل لام الله وأسلمواسةسلم بمعنى واحد ؛ وقدقرىء بهن

جميعاًإذ انقاد له وخضع  .وأصلها منقولك سل هذا لفلان إذاخلصله  :ومعناه سلممن أن ينازع
فيه ؛ وقرلهى سل لام الله وأسلم أدرمةز لان عنه بطاهر  9وحقدقة امعناها! خأاضر تقسدات وتجقلم]
سالمة له خالصة  ,وكذ لك معنى اسة-لم استخلص نفسه لله وعن قتادة فى أسلءا أل هذا ابنه وهذا
0

ثمقال تعالى (وتله للجرين ) أى صرعه على شقه فوقع  1جمينيه على الآرضن وللوحه

جبينان » والجبهة بينهما  ,قال ناابلأعرانى التليل والمتلول المصروع والمتل الذىيتل به أى يصرع »؛

هذ.ا خظأ لآن الجبين غير الجة .
فالمعنى أنه صرعه على جبينه  :وقال مقاتل كبه على جبوبته
ثم قوالنتعاالدىي(ناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان( الاول) أن هذا
جواب فليا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى) أن عند البصريين لا وز
ذلك والجواب مقدر والتقدير  :فلما فل ذلك وناداه الله أن ياإبراهيم قد صدقت 'الرؤيا  .سعد
عليه رأناه الله دوة ولده روزأحول له الثوات»قالوا وتخدق اتلؤاق “ليس يغزيت:ى
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان يحذوفا كان أعظموأعخمقال المة-مرون سا أضجعه للذيح نودى
من الجيل ( باإبراهيم قد صدقت الرؤيا ) قال احقةون السسبب فى هذا التكايف كال طاعة ابراهيم

لتكاليف الله تعالى فلما كافه الله تعالى ممذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه يال الطاعة وظبر
من ولدهكال الطاعة والانقياد ؛ لاجرم قالقد صدقت الرؤيا ؛يعنى حصل المقصود من تلك الرؤيا
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أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤيا) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل

بهاولايدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلكالمذام و.أما قوله ثانيأكلياإقبطعراهي عليهالسلام جزءاً
و»ل هذا باطل لان ابراهيم عليه السلام لوأنىبكلماأم به لما
قيه
ن إل
فأليف
أعاد الله تعالى الت
احتاج إلى الفداءوحيث احتاج إليه علمنا أنه لمأت بما أمى به  .وأما قوله ثالث إنه يازم  إما
قلو:ل هذا بناء علأن انه تعالى لانأمر إلا بمنا يكون خسنا فىذانه
نلجهّ
فماا
الآمر بالقبيح وإ
يلحه وبهاوطل  :وأيضأ فهب
بعق
ق ال
تسين
وىتح
ولا ينمى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته  .وذلك بناء عل
أنا نسم ذلك إلا أنا نقول للا بخوز أن يقال إن الام بالثىء نارة يحسن لكون المأموةا

وتارة لأجل أن ذلك الآمر يفيد سحة مصلحة من المصالح وإن لميكن" المأمور به حسناً ألا ترى
أن السيد إذا أراد أن بروض عبده ء فانه يقول لإهذا جاءبوم الدمة فافعل الفعل الفلاانى؛ ويكون
يةك.ون مقصود السيد مذنلك الآمر ليس أن يأنى ذلك العبد
ذلك الفعل منالأفعال الوشاق

بذاك الفعل ؛ بل أن يوطنالعبدنفسهعلىالإنقياد والطاعة ٠ ثاملإسنيد إذا علمنهأونطهن
نفسه عالطاعة فد يازليلآلم عنهذلك التكليف  ,فكذا هبنا ؛ فتاقليمموا الدلالة على فساد هذا
الاحمال لميتمكلامم .

 ١المسألةالرابعة  4احتيجأصعابنامبذه الآية عل أن اللهتعالىقديأمربما لابريدوقوعهء
والدليل عليه أنه أمر بالذبح وما أراد وقوعه» أماأنه أمر بالذبح فلا تاقدلممفسىألة الأولى .
وأما أنهماأراد وقوعه فلآن عندنا أنكلماأراد الله وقوعه فانه ب»قوعحيث لميمعهذاالذبح
وكااللذبن»بى عن
زدلة فلآن الله تعالى نمى عن ذل
لهم؛وعأمتاعن
اوع
ر مااد وق
علينا أنهتعأالى
الثىء يدل علىأن الناهى لايريد وقوعه فثبت أنه تعالى أمربالذبح  ,ثوبت أنه تعالى ماأراده؛ وذلك
يدلعلىأن الامر قد يوجد بدون الإرادة و.تمام الكلام فى أن الله تعالى أمر بالذبح مائقدم فى
المسألة المتقدمة  .واللهأعم .
لإالمسألة الخامسة » فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فىالنوم لا فى اليقظة وببانه من
وىم
ناف
اردلأول
وجوه ( الأول ) أن هذاالتكليفكانفىنبايةالمشقةعلىالذابحوالمذبوح  :فو
كاايف الشاق ؛ ثميتأكدحال النوم بأحوال اليقظة » خينتذ
ارولدتهذ
<تىيصير ذلككالمنبه لو
بلياجم هذاالتكايف دفعةواحدة بلشيئافشيثاً( الثانى) أن اللهتعالىجعلرؤياالأانبياءعليهم
السلام حقاً:قالاللتهعالىفىحقعمديلقع(لقدصدقاللهرسوله الرؤياباحقلتدخلن المسجد
الحرام ) وقال عن يوسف عليه السلام ( إنى رأيت أحد عكشوركاً والشمس والقمر رأيتهم لى
حك ) والمقصود من ذلك
أامذأتى
ساجدين ) وقالفى<ق إبراهم عليهالسلام ( إنىأرى فىالم

واحال منام  :فإذا اتظاهرت الحالتان
تقوية الدلالة علىكونهم صادقين ؛ لآن الال إماحال يقظة إم
علىالصدق  ,كانذلكهو النهساية فىبيانكونهم محقينصادقينفىكلالآ<وال ؛ والتهأعل .م

قوله تعالى  :والشرناة بق

0 6

نا من الصالهين .٠لد

ا
يعوب اسراككل نى أللّهبن اق ذبيح أللّه بن أبراهم خليل آذ كنا حلة الكلامقَْ

الاب

وكان الزجاج يقول الله أعلمأمما الذبيح والله أعلم .واعلمأنه يتفرع على ما ذكرزااةفى
0-0
اوضع الذح فالذين قالوا الذبم

بالششام وقيل بدت المقدس» و

اال

االذيح 0
قالواك ن

 0والذن قالوا إنه إحققالوا هو

أعل .م

هأمورا ليذ]عا زرأى هبذوا

 ١المسألة الثالثة  4اختاف الناس فى أن براهم ا

الاختلااف مفرع على مسأل من مس ائل 2و لالفقه 41وهى أنه هل >وزاسخ الحم قبل حضور مدة

ثقيةة إنه لاجوزء
الامتثالفقالأ كثر أكهايناإنه جوز  0وقالت المعيز لة 5دير من فقهاء الشافعية واله:

فعلى اقول الأول أنه سبحانه وتعالى أمنه بالذيح  3ثم أنه كال أسحخ هذا التكليف قل <حضور

وقته  .وعلل القول الثانى أنه تعالى ما أمره بالذيح  .وإتما أمره بمقدمات الذبح هذه ماله شرلقة
من مسائل بابالنسخ “واحتج أصهابنا علىأنه جوز لخ ع

قبل بجىء مدة امعان أن اللهتعالى

أمى إبراهيم عليه  8بذبح ولده؛ ثمإنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك  2المطلوب
)نه علياهلسلام قال ل لوده إتى أرى فىالمنام
1د لوجبين ( الأول أ
إتما قلنا إبه تعالى أمره بذبح ل
أى أذعك ؤقال الولدافعل ما تؤم وهذا يدل على ل يهالسلام  0ا

س0

عمقدمات الذيح

قد
الذج ثم أنهأ عمقدمات الذيحوأدخلهافى الوجود ليلذ كن قل  1ندىء و

أ به وق هذا  3لايحتاجإلى الفداء .لكنه اناج إلى الفداء يدليل قولة توعافلىدي(ناه
1مور به .وقد ثبت أنهأق كل مقدماتت الذجح .وهذا يدل على
دهاق أ
بذبح عظيم( فدلهذا عل أن

أنه تعالىكان قد أمره بنفس الذي » ذاثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثياته
وذلك يدل على المقصود ء وقالت المعتزلة لانسلٍ أن الله أمره بذبح الولد بل نةول إنه تعالى أمره
عمقدمات الذيح .و يدل عليه وجوه

إل اع

(الأاول) أنهأن بالذبح وإعا أنىبمقدماتت الذبح ثم إن ألله

أنهأق بما أمر به بدليل قوله توعانلىاد(يناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا )

وذلك يدل علىأنه  5إلىامك ع

انانام مقدمات الذيح سن

الذحوتلاك المقدمات عبارة

,لعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الآمر
عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه وا
الثاتى )الذبع  2عن قطع الحلقوم فلعل إبراهيم عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كلما قطع
جزءاًأعاد الله التأليف إليه  ,فلهذا السبب لم الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل
القوم أنه كاك سسمر تدصاً ا

بإيقاعفعل معين قُْوقت

معين  40فبذا يدل على أن إيتاع ذلك

الفعل فى ذلك الوقت حسنء فإذا أنهاه عنه فذلك النبى يدل على أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك
الوقت شبيح  0فلو-حصل هذا الى عقيب ذاك الأمرازم 1

أمر.ن 2 4

إنكان8
تعالى

حال

تعالى وإنه محال  :فبذا تمام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الآول أنا قد دللنا على أنه
اتا د

0

أمره بالذيح 3

ا يد
وا

.لآية
فوله تعألى  :ويشرناه بأدق نبا امانصالحين ا

نلقبار)راوز صبنهبعللزن ٠ا ووصفه أنضا تضدق الوعد .قو
يأك الماللب ا

( إنهكان صادق الوعد ) لآنهوعد أباهمن نفسه الصبرعلىالذبحفوفىب .ه
وان
نبق)ول ك
فقو
شر(ناها باحق ومن وراء إسحق يع
لاالحجة الرابعة 4قوله تفعابلى
ود ذلك (فالاول ) باطل
أع
؛ه ب
الذبييح إسق لكان الام بذنحه إما أن بقعقبلظهور بعقوب مل

ها معهبأنهيحصل منهيعقوب فقبل ظهور يعقوب منهلميحز
.و
شقر
لآنهتعالىلمابشرها بابنتم
الام بذحه ؛ وإلا حصل الخاف ف قوله ( ومن وراء اححق يعقوب )( والثانى ) باطل لآن قوله

( فلما بلغ معه السعى ٠ قال يابنى إنى أرى ف المنام أنى أذحك )يدل على أن ذلك الإبن لما قدر
عل الشعى وَوظّل إلىجناالقدرة عل الفعل آم اتلعلاهلى إراهم بذيحه ؛ وذلكبنافىوقوعهذه

القصة فزمىان آخر ف؛ثبت أنه لايحوز أن يكون الذبيح هو إسمق .
(2الحجةالخامسة ) حكاللهتعالى عه أنه قال ( إلى ذاهب إلى ل

طلى من

ال
ؤذا
لنس)وه
االحي
املنله تعالى ود يستأنس به فغىربته فقال (رب هب لى من الص

[ما

بلأن بحصل لهالواد؛للآونهحصل لهولدواحد لماطلبالولد الواحد؛ لآنطلب
قسن
يح
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالهين ) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد ؛ وكلمة من للتبعيض
وأقل درجات البعضية الواحد فكاأن قوله (من الصامين )لايفيدإلاطلب الود الواحد فثبت
ا السؤال وقع حااللطولبلد
هتذأن
هأذنا السؤال لابحسن إلاعندعدمكل الاولاد فثب
الاول :وأجمع الناس علىأن إسماعيل متقدم فى الوجود علىحمق ؛ فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء

وهو اسماعيل  ,ثمإناللهتعالىذ كر عقيبهقصةالذبيح فوجب أن يكون الذبيح هوإسماعيل .
ل الحجة السادسة ) الا*خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة  :فكاأن الذبيح بمكة.
ولوكان الذبيح عقلكان ابلاذبلشام و؛احتج منقال إن ذلك الذبيح [هسوحق بوجبين ( :الوجه

؛ما أو فانهتعالى حكىعن ابراهمعالليهسلام
لون)ان أول الآيةوآخرها يدل على ذلك أ
 0علىأن المرادمه مانجهرته إلىااشام
ا
قبلهذه الآية
“مقال(فبشرنأه بغلام حلم) فَوَج أن يكون هذا الغلام لعن الأ احق ؛ ثمقاللعده (فليا بلغ معه

لوغذللكام الذى '
اه
نذا العلاملديكد ل ال ى
مه
السعى ) وذلك يقتضى أن يكون المراذ
فلشام ؛ فثبت أن مقدمة هذه الآية تدلعلىأن الذبيحهوإححق  ,وأماآخر الآيةفهوأيضاً ش
حصل ا

لللي 110
ما
دل ع"لذل لكاه تساكاي قضناةلذيل بسز يترابسنليا
أنه بشره بكونهنبياًمن الصالمين  :وذ كرهذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل علىأنهتتعالى
إنمابشرهبهذهالنبوةلجل أنهتحملهذهالشدائد فىقصة الذبيح  .فثبتبماذ كرناأن أول الآية
وآخرها يدل على أن الذبيح هو [#ق عليه السلام .

ب
امن
كتهر
ب الحجة الثانية4على مةذلكمااش

يعقوب إيلىوسدف علايلهسلام من

 0قوله ) إى رك ف المنام أن أذعحك (فقره مسائل -

(المسألةالآولى) فى تفسير هذهاللفظة وجبان (الا'ول) قالالسدى :كان إبراهيم حين بشر
انق قبل أن بولكلهقال هو إذن للهذ..ح فقيل لابراهيم قد درل اندر 1فت دراك فاضصاب
) قال ا ببى ل وى قْالمنام أى أذعحك ).

 7ا طرق ار أله رأىاليلة التروية'افافنامف" ,كان قائلا شو ل»لنا زرك أله
 5إلى الرواح» أمن لله هاذلاحم
الي
رلك يذب ابنك هذا فءلما
أممن الشيطان ؟ ثُن شم سىم بوم التروية ذلا كس ر أ مثل ذلك » فدورف أ من الله فسهى يوام
عرفة ) 2 2اق

ل اللملة الثالثه فم بادره فسمى يوم النحر .وهذا هو قول أهل التفسير وهو

يدل على أنه رأى فى المنام ما يوجب أن يذب ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ  :إنى أرى
فى المنام ما يوجب أن أذيحك ( والقول الثالى ) أنه رأى فى المنام أنه يذحه ورؤيا الانبياء عليهم
السلام من باب الوحى ؛ وعلى هذا القول المرنىفىالمنامليس إلا أنه يذبح  .فان قل إماأن يقال
إنه ثبت بالدليل عند الانبياء عليهم السلام أن كلمارآه فىالمنام فهو <ق حجة أولميشبت ذلك
بالدليلعندم ؛ فانكان الاول ا

الولد فىهذه الواقعة ؛ بكلان هن الواجب عليه أن يشتخل

بتحصيل ذاك المأمور  4وأن لابراجع الولد فيه  2أن لايقول له (فانظر ماذا ترى) و أن لاروقف
العمل على أن يقول لهالولد (أفعل مما تؤص)  6وأيضاً 2ل

للمإنه كك قُْاليوم الأول فكأ

ولو ثبت عنده بالدليل أنكل مآرراة قَّاانوم فرو<ق ميكن إلىهذا التروى افر

43

حاحة  2وإن

كل العاف وهو أنه لميشبت بالدليلعندهم أن مايرونه فى المنام<ق »ف2كيف جوز له أن يقدم على

ارا متزوداً فيه ثمتكأدت الرؤيا بالوحىالصريح و»الله أعل .م
» المسألة الثانية 4اختلفوا فى أن هذا الذيح من هو ؟ فقيل إنه ادق وهذا قول يمر وعلى
والعاس بن عيدك المطاب وأبنمسعود ع
والزهرى

والسدى

ق وعكرفة
اللاحياكه قتَادة وسعيد بن جمير وهسرو ف

ومقاتل رضى اللهعنهم » وقيل إنه أسماعيل

وسعيك بن اادث ولطمو وااأشعى وجاهد الكل

وهو قول ابن ع

 2واحتج القائلون

بأنه اسماعيل

و ان عير

بوجوه:

ا(لآول ) أن رسول انه يلم قال « أنا ابن الذبيحين » وقال له أعرانى ديا ابن الذبيحين فتسم
 .فسئل عذنلك فقال  :إانلعبمدطلب لما حفر بر زمزم نلذلره لنن سبل الله له أمرها ليديحن
1

ولده ع( نخرجالسهم على عيك الله فيعهأحواله وقالوا له أؤفد إنكعائة من الإابل  2ففدآه بمائةمن

من الإيل ؛والذبيح الثافى إسمعيل » :

ل الحجة الثانية  4نقلعن الاعمىى أنه قال سألت أباعمروين العلاء اعلنذبيح  .فقال ياأصمى
عبيهوالماحر بمكة 5
أبنعلك ( ومتّىكان!>ق >كه وإعاكان إسماعيل بمكة وهوالذى ىالييت م أ

 0الحجة الثالثه  4أن الله تعالى وصف امماعيل بالصبر دون إ#ق فى قوله (وإمماعيل

و 0دغر 1 -

.ليه 0
قولهتمالى :فليابلخمعه السعى ا

055

د

الع ممهألسعكَل بإ فى آكامأن عاط مانارى 1
َل يأأبت

د
مدرة ها

7و
مه

ل الى َ 3اء أله منالصابرين«٠ . قلا اسلا
سادعاةة 2ه

س2

م

م

-
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اثر
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- 010

يي

0

«/ا ٠١6١
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٠ ثم اعواج "١3

اليهوعلىإسحقومن ذريتهمامحسنوهطالمله
رن ع
آلصالحين  1١5وبأك
3

ا
7

1

5

للق

ميث 31ل

قولهتعالىلافليابلغمعهالسعىقاليابنىإتىأرى فالام أنىأذيحكفانظرماذاترىء قال ٠
با أبت افعل ماتوس ستجدق

إن عناء اللهمن الصابرين  :فلياأسلما وئلهللجبين » وناديناه أن

اء والفمبديني,ناه بذيح
لهو
بال
لهذ
يا إبراهم .قد صدقت الرؤيا إناكذلك بحرى السنين .اإن
عظير وتركنا عليهفى الآخرين سلام على إبراهيم »٠اكذلاكمحتسجرنىين.إنه ممر٠.عنادئا”
امن

ربع

ا

ىق
هع ع
عليو
نبا منالصالحين  .وباركنا

نريتهماسن وظام .
وم ذ

لنفسه مبين . 4

اع أمنه سبحانهوتءالىلماقال( فبشرنادبغلامحلي) أتبعهما يدل عحلصىول مابشر

وبلوغه

3

به

أدرك وبلغ الحدالذى يقدر فيهعلىالسعى » وقوله '
فقال(فلما بلخ معهالسبعى)ومعناه فليا

اىر .هذا المءنىأنبأالرا"فق النارالا ”
.والعفاتئدةش ف
زمعه) فموضعالحال والتقديركاثناًمعه؛
ا
وغيره رما عنف بهفى الاستسعاء فلا >تمله لا*نه لمتتحك قرته ؛ قالبعضهم كان فىذلك الوقت 

ىلآيةالا“وىبكون"
اعدهف ا
إن ثلاث عشرة سنة :والمقصود من هذا الكلام أن اللهتعالىل و
ذلك الغلام حلا .ببنفى هذهالآية ميادل على كال حليه  .وذلك لا"نه كان به منكال الحم ١

وفسحه الصدر مافواه على ا<تمال تلك البلية العظيمة  :والإتيان بذلك الجواب الحسن .

قوله تعالى  3رب

هب

 0من الصالمين  3الاية

أه ١

بثىء من الأعمال إلا لله تعالى  5.قال ( وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض) قيل إن

.آن المقصود من هذه الآية بان مماجرته إلى أرض الشأم » وأيضاً يبعد حله
القول الأول أولى ل
عل اطداية فى الدين » لآنه كان على الدرن فىذلك الوقت إلا أن يمل ذلك على الثبات عليه  :أو
هعتلىداء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة ف ار الدين
الك
لذ
حامل

4له ( سبهدين ) يدل على أن الحداية لا صل إلا مالنلهتعالى   5يول
»)المسألة الثالثة .قو
أعماءنا ولا كن  0هذه الحداية على وضع الادلة وإزاحة الاعذار .لأذكل ذلك قد حصل فى
ره
الزمان الماضى »

سمودين ) يدل على اختصاص تلك الهداية لعل

.فوجب حملاطداية

:ان قيل [»راهم عليه السلام جزم فى هذه الاية
ف هذه الاية علىحخصم|ل العلموالمعرفة فى قله ق

بأنهتعالى سموديه ٠وأن موسى عليه السلام لميحزم به ء بل قال(عسى ربى أن بهدينى سواء السييل)

فا الفرق؟ قلذا العبد إذا تل له مقامات رحمة الله فقد زم حصول

المقصود » وإذا يحل لهمقامات

كونه غنياًعن العالمين ؛ خينئذ يستحقر نفسه فلا حزم  .بل لايظهر إلا الرجاء وااطمع .
)له تعالى ( إنى ذاهب إلى رلى ) يدل على فساد تمسك المشببة بقوله
اللمإسألة الرابعة قو

تعالى ( إليسه يصعد انكام الطيبُ )لا نكلمة إلى موجودة فى قوله ( إنى ذاهب إلى ربى ) هم أنه
ميازم أن يكون الإله موجوداً فى ذلك المكان  .فكذاك ههبنا .
واعلأنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الاأرض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمنالصالحين)

أى هب لى باعلضصالحين ؛ يريد الولد ؛ لا ن لفظ الحبة غلب فى الولد .وإنكان قد جاء فى الاخ
وعقوب
فى قوله تعالى ( ووهبنا لمن رحمتنا' أخاههرون نيا ) وقال تعالى ( ووهبا له إحمق ي

ووهبنا لديحى)وقال علىبن أنىطالب لابنعباس رضىالله عنهم حين هتأه بولده :على أنىالاأملاك
شكرت الواهب :,وبورك لك ق الموهوب ؛ولذلك وقعت التسمية حبة الله تعالى و حبة الوهاب
وموهوب ووهب.

واعلم أن هذا الدعاء اشتملعل ثلاثة أشياء ع:لى أن الولد غلام ذكر  وأنه يبلغالحم و؛أنه
الله
دين عرض عل » أبوه الذبح (65
يكون حاماء0
بالحل ق.ال تعالى
الصارين ) ثماستحل لذلك ؛ وأيضا فان |برأهيم عليه |/سلام كان 0

إ(ن إبراهي لاأواه حليم  :إن !ل أواء مشك ) كين  7موصوف بالحل  :وأقناهئم
1

 05الشرف والفضيلة  :راعزاأن الصلاح أفضل الصفات بدليل أالنخليل عليه 0

طلب الصلاح لنفسه ٠ قال (رب هسيلى <كما والحقى بالصالهين) وطلبهالولدفقال (ربهب لىم

الصالحين) وطلبه سلوان عليه السلام بكعادل درجته فى الدين والدنيا ؛ فقال (وأدخانى بر متكفى
عبادك الصالحين) وذلك يدلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد .

[1
|[
|
|0|1|1
006
|[

١

قوله تعالى  :وقال إنىذاهب  .الآءة

ماقت أى قيامك لخجوزه سيبوبه ومنعه الاخفش وزعم أن هذا لايجوز إلا فى الفعل المتعدى
وذلك يدلعلىأن مامعمابعدها فىتقدير المفعول عندالاخفش ؛ -لمناأن ذلكقديكون بمعنى

المصدر  .لكنه أيضا قد يكون بمنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول ) قوله ( أتعبدورنف
تمناحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون) المنحوت لاالنحت لانهم ماعبدوا النحت وإتما
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) البرك الل حتى يكون كل

)نه تعالى قال ( فاذا هى تلقف مايأفكون )
خقر و(الثانى أ
آىوف
لعل
اظين
واحد من هذين اللف
وليس المراد أنهاتلقف نفس الإفك بل أراد العصى والحبال .التى.هى متعلقات ذلك الهلك
فكذا ههنا ( الثالث )
أن العرب تسمى حالعمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذاعمل فلان
ىقد.
جف
يصدر
والمراد محل عمله فثبت هذه الوجوه الثلاثة ن انلةاماجحيعدهاا و بمعنى الم

أيضاً بمعنى المفعول فكان مله هبنا على المفعول أولى لآن المقصود فى هذه الآية تمزذيهههمفى
.آن الذى جرى ذ كرفهى أواللآية
عابلادأةصنام لاببانأنيهمولجادون أفأعنالفسهم ل
.اعلم أن هذه الؤالات قوية وفى
إلى هذا الموضع هو  3عبادة الأصنام لا خلق الاعمال و
دلائلنا كثرة ؛ فالآولىترك الاستدلال بمذه الآية والله أعلم.
واعل أن إبراهيم عليه السلام لما أوردعلهمهذه الحجة القوية يوقلدروا على الجواب عدلوا
إلى طريق الإبذا( .فقالوا ابنوا له بنيانا) واعلم أن كيفية ذلك البناء لايدل علا لفظ القرآن  .قال
اكرا 1000
ة عنكر
عو
رراعا
عون ذ
أعبنبان . :ينو حائظا من خجر طرله فىالسياءا ثلاي
نار فطرحوه فباء وذْلِك هو قوله تعالى ف(ألهوه فى الج<يم ) وهى النار العظيمة ق.ال الزجاج :
كنلار بعضها فوق إعض فهى جحم ؛والالف واللام فىالجحيم بادللنعهلابة والمءنىى جحيمه .

أى فى جحي ذلك البنيان  ثمقالسال فأرادوا بكهيدا خانمالاسفلين) والمأن فى وقت
الحاجة حصاتالغابة له و.عندما ألقوه فى النارصرف الله عنه ضرر النار ف:صار هوالغالب علهم.

واعل أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( إفى ذاهب إلى ربىسيهدين ) ونظير هذه الآية
قوله تعالى ( وقال إنمىباجر إلى رلى و)فيه مسائل :
محبباجرته :
د4لت هذه الاية علىأن الموضع الذى تكثر فيه الأعداء ت
 0المسأله الآولى )1

مهه
الي
للهع
س ال
ووات
وذلك لآن إبراهير صل

ل»
٠ معأن اللهسبحانهخصه بأعظمأنواع النصرة

ل اس ااشديدة هاجر منتلاالكديار  ,فلا'نبحب ذلك علٍالغيركان أولى .
)لمراد منهمفارقةتلك
الالنآ(ول ا
المسألة الثانية )فىقوله(إتىذاهب إلى ربى ) قو
:اغب يعادى إلى
أالمق إخىاب إل هرا اضع دين رنى ( والقول الثانى ) قال الكلى ذ
 4و
للمراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرةالمدنيار  .وبه اقتدى موسى حيث
ربى ؛ فعلى القول ان ا

قال (كلا إن معي ربى سيهدين )وعلى القول الثاني المراد رعابة أحوال القلوب و.هو أن لا بأتي 
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طّ ألا لحين د ٠ . »١

1
ذت

8

فبشرناهبغلامحليم»«١١١

ناوا إملسةرعين :رالا كثزومنا:عزفوه فتعرفوا١أنللك لركاشن هذا د:الت أجل"
قوله تعالى ل قال أتعبدون ما تنحتون  .والله خلقكم وما تعملون :قالوا ابنوا له بنيانافألقوه
فى الجحيم ادا يك اكدأ عات الاسفلين »ا وقال إى ذاهب إلى رى شين #رب:هب لى
من الصالمين ٠ فيشرناه بغلام  4 0وفالاية انل

 ١المسألة الأول » اعل أن القوم لما عاتبوا إبراهم على كسرالآصنامفهو أيضاً ذكر لهم
الدليل الدال على فساد المصير إلىعبادتما فقال
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن

له والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان  00أ للانسان

البتة  .فاذا نحته وشكله علىالوجه الخصوص
لكان اه

أن لاء الذى 1

( أفادوة ما<:تون »والله خلقك وم |تعملون)

دا

لتحدث فيهإلا آثارتصرفه  ,فلوصارمعبوداً عند ذلك
نا حصات

نا تصمرفاته قيه صار

كك

ا

ذلك 1:

وفساذ ذلك معأوم ببدمهة العقل 5
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الاحات عوله ( والله خلمم رما فون )كل أن فدلا

العيد مخلوق لله تعالى فقال التدويون  :اتفقوا على أن لفظ ما معمابعده ف تقدير المصدر فقوله

و(ما تعملون ) معناه وعملك  .وعلى هذا التقدير صار معنى الابة والله خلقكم وخلق ع لك ؛ فان
ل

هذه

وجوه

الآية <جة علي دهن

 7الأاول ) أنهتعالىقال( أتعبدون  8تتحدتون

العيادةوالنحت !إ|ا|مم !إضافة الفعل إلى الفاعل ولوكانذلك 6
للعيد ( الثانى (  0لعإلى كك

0

هذه

الا 3تو سخا ل

( ا

يتخاءقالله 0تحال كو نه قعلا

ع مأدة لكام

2

1

خالة,م وخالق اتلك ألاأصنام والخالق هوالمستحق للعيادة دون الخلوق .فليا0

تعالى بس أنه

عيادته سيحانه

وهو خالةهم واعد

الاصنام لاجر م أنهاستحانة وتعالى وخهم على هذآأ الخظأ العظيم فوَال

أيْعْبِدَوِنَ ماتنحتون

0كونوا فاعلين لافعاله,لماجازتو بيخهم عليها.
والله خلقكم وماتعملون)  0ي

7

أن هده الآية لست

تقدير المصدر ؛ قلا هذاءئ8:
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وسانه أن .و به والأخفش احا م 5

هل ور

مانعدها

قَّ

 5هاال ىن

قفولأهتقعابلىل:وا إليهيفون ا.لْآيةَ' 
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اعللنجوم والاستدلال بمقايستها حرام  .لآنمن اعتقد أن الله تعالى وو

م هذه |

خرصوص  .فهذا العلمعلىهذاالوجه ليس يباطل 3 .
الكوا كب بقوة ومخاضية لاجلما يظبرمنه آث
وأما الكذب فير لازم

تراز ( [فىسعيم ) عسلبىيل التعر يض مغنى أن الإنبان”

واله عن حصول حالة  :-بإمدافنىه و إمافى قلبهوكل ذلك سق.,
لانفك فى أأكحثر

ا(لوجه السابع ق)ال بعضهم ذلك القول عن اراهي عليهالسلام كذية ورووا فيه ا

ابراهيمإلا ثلاث كذبات» قللتبعضهم هذاالحديث ْ
النى صلىاللهعليه وس أنه قال ذكماذب
:قال ذاك الرئجل فكيف ع كد
اذى أن يشل لإآان أسميةة الكذب إلى إراهم  0ف

1

الرواة العدول ؟ فقلت لماوقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوى وبين نسبته إلى الخليل ١7

عليه السلام كانمن المءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى ث
:م نقول للا يجوز أن يكون "
المراد يكونه كدب خبراً شبيياً بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن المراد من قولهفنظر نظرة افلنجوم
أى نظر فى تومكلامهم ومتفرقات أقرالهم  :فان الآشياء التى تحدث قطعة فطعة يقال إنها منجمة 
أى متفرقة ومنهنجوم الكتاية  .والمعنى أنه لما كملعماتهم المتفرقةنظر فياك يستخرج مها حيلة 7
تهخفىاف عنعهمذفلرمبادً أحسن من قوله( إنىسقبم)والمراد ٠
لنفس
ارل
ااعءلىة عذ
قمه
إدر
بق
يملا يد من أن أصير سقنما ياتقول ان رأيته على أوقات السفر إنك مسافر  .واعلم أن إبراهيم ٌ
(نى سيم ت)ولوا عنه مرضين فتركوهوعذروه فىأن لاتخرج اليوفمكان "
عليهالسلام لما قال إ

ذمرلاكده ( فراغإلآى نهم ) يقال راغ إليإهذا مالإليه ف اىلسرعلى سليل الخفية, ,ومئها |
روغان الثعلب  .وقوله ( ألاتأكلون ) يعنى الطعام الذى كان .بين أيديهم ٠ وإتما قال ذلك
 0قال
استهزاء مهاء وكذا قوله (مالك لاننطقون» فر8عي ا لل
فضرهم ا

إن راغ عام فى معنى ضربهم أأووفراغ عليهم ضرباًيمعنى ضارباً .وف قوله

لينثا(نى) أنه أنى "
( باللهين)قولان ( الأول )معناه بالقوة والشدة لآن الهين أقوى الوجاارحت
بذلكالفعل بسبب الحلف  .وهو قوله تعالى عنه ( وتالله كليآدن أصنامك ) ثمقال( فأقبلوا إليه ”

يزفون) قرأ حمزة (يزفون) إضم الياء والباقون بفتحا وهما لغتان ,قال ابن عرفة منقرأ بالنتصب '
زجف:ون يسرعون وأصله'”
وفم؛ن قرأ بالضمافوى من أزف يزف  .قالاليزجا
فهو منزف يز
مزنيف

النعامة وهو ابتداء عدوها | ,

حمزة بزفون أى يحهلون غيرثم على الزفيف » قال

؛ال وهو سرعة الخطوة ؤمقاربة المثىا'
الأصمى يقال أزففت الإبل إذا حملنها علىأن تزف ق
والمفعول ذوف على قراءته كا نهمحملوادوابهم على الآسراع فى المثى ؛ فانقل مقتضى هذه -

الأبة أن إناهيما عللسيهلام لكميارها عدوا إليهوأغتوه .وقالف لنزرة ىاقافن | 10
(ا من فملهذا بالهتنا إنه لمنااظالمين ق,الوا معنا فتىيذكرمم يقالل إهراهيم ) وهذا..
الققصاةلو
عذاد
لقضب؟قا
يقتطئ أنهمفى أولالآمر ماعرفوه فينهاتين الابتين تنا

أن يقال إن جماعة.

فوله تعالى  :افكاً آلمة دون الله  .الآية.

١ 1/

ثمقال (أثفكا آلمة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون
ا

دن دونه إفكا  3ا

قدم المفعول على الفعل للعنابة وقدم المفءول له على المفءول به للانه

كان الام عنده أن يقرر عندهم بأنهمعلى إفك وباطل فى رشكبم  :ويجوز أن يكون إفكا مفعولا
يكون عاك ممعى تريدون آالهة من

دوك اللهآ فكين 7

ثم قال ( فا ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما أ)تظنون برب العالهين أنهيجوز جءل
هذه اخلدات مشاركة له فى*المعبودية ( وثاننها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه اجلاسام
حى جعلتمو ها مساوية له فى المعمودية فتمهم بذلك على أنه نس لك 6

ثمقال (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم ) عن ابن عباس" أكتهامنوا يتعاطون عل اانجوم
ف أملومعلىمقتضى عادتهم ع وذلك أنه ا

أن إكايدمم ف أصنامهم ليلزمبم ةف

بغار مسو

د

وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه فأراد أنيتخلف عنهم ليبق خالياًفى بأيتصالناام فيقدر
على كسرها وهيئا سوّالان ( الاول ) أن النظر فى عم النجوم غير جائزفكيف أقدم عليه إبراهم

فالتا )أنه عليه السلام ماكان سقي| فلاقا إلنى سقيمكان ذلك كذبا  .واعلم أن العلداء ذكروا
فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت
تأيه سقامةكالجى فى بعض ساعات الليل والنهار » فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعةوقال ( إنى
سقيم) ل

عذراً قَّخلفه عن العيد لك لمموكان حادقاً فمافال 0

السقم كان ا

قَْذاك

الوقت ؛ وإنسا تخلف لاأجل تكسير أصناءهم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه
ماور ٠ فلذلك نظر إبراهيم فى
السلامكانوا أححاب النجوم يعظمونها ويقضون .بهاعلى غائب ال
النجوم أى فعلوم النجوم وفى معانيه لاأنه نظر بعينه إليها  .وهو  5يقال فلان نظر فى الفقه وى
الندو وإيما أراد أن يوهههم أنه على ما يعلدون ويتعرف من حيث يتعرفون حى إذا قال ( أنى

سقيم) سكنوا إلىقول .ه

(لوجه الثالث ) أن
أما قوله ( إنى سقير ف)عناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ا
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم ) هو قوله تعالى ( فلها جن عليه الليل رأى كوكياً ) إلى آخر الآيات
وكان ذلك النظر لاجل أن بتهدرف أ<وال هذه السكوا كب هل هى قديمة أو مدثة ؛ وقوله (إنى

سقيم ) يعى سقيم القلب غير عارف برن وكان ذلك قابللبلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيدكان له
بجمصوص ؛ وكلما طل علىصفةخصوصة مرض إبراهيم ولاأجل هذا الاستقراء لما رآه فى ذلك
)ا السقم واقع لاحالة (الوجهالخامس)
هذ
ىةيم
الوقت طالعاأ على ”للك الصفة الخصوصة قال (إأفىس
أن قوله ( إفى سقيم ) أى ميض القاب بسبب إطباق ذلك ابجمعالعظيم على الكفر والشرك ؛ قال

(علك باخع نفسك ) ( الوجه السادس )فى الجواب أنا لا نسلأن النظر فى
تعالى محمد َع ل

14

ولهتذاى :فراغ إلى لهم  .ال.آية
هرس

ا

رين ع مرغ إل الهم فقالل

 1راع علهمصرب بين  55كأقبلوا ليه
ا عي

ا

هاه

4
-

عمندهبرين  :فراغ إلىآلتهم فقااللألاتكألون ؛ مالك لاتنطقون ا

يا بالينن قار

إل دون )ى الايةجياشل :

م

ا)لضمير فقىوله من شيعتهإلمىاذايعود؟ .فيهقولان (الاللة )و

الاظو أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهل بته وغل ديه وسباة

لإبراهيم قا
؛لو ل
إبراهيم إلانبيان هود وصالم ؛ وروىصاحب الكشاف أنهكان
بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة و أر عون سئة ( الثانى) قا اللكلىا
00
ا

0000

الال أظهر ل
:زان تقدم ذ كر

لعسليلهام »و
لذ
نى كلت فعودالضمير إلىنوح 9
ريتق
كلم
ناوح
ادم
وك ( وإن من شيعته ) من معنى المشابعة يعنى
ال عليه
ىإذ)م د
ف(
) العامل
ةثانية
( لمسأ ا

وإن من شايعه على دينه توقواه ح<ين جا٠ء ريه بقاب سل لإبراهيم .
ره بقلب سلمم) قفيةمسبائل :
أماقوله( إذ جاء

) قولان (الآول) قالمقاتل والكلى يمنىخالص
و
الم أنهسل ممن الشرك فم يشرك بالله( والثاتى )قالاللأصوليون المراد أنهعاش
 ٠فيدخل فيهكونه سلما عن ااشرك وعن الشك
1
يع
ملم
.وس
اس ماحب انفسهج
نحب
لن ن
لهكا
اس أن
ببن
عن ا
وعن الغلوالغش والحقد والحسد .ع

هحد :واحتجالذاهبوت إل اىلذولالول يأك
دلل ب أ
عف
يالى
الناسمنغشهوظللهوأسلله اللتهع
تعالى ذ كربعدهذه الكلمة إنكاره على قومه الشرك بالله  :وهو قوله (إذ قال لآسه وقومه ماذا

تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول ااثانى بأن الافظ مطلقفلايقيد بصفة دون صفة  .ويتأكد
وكانلابمهين) معأنهتاعاللىتقاهلأ(علم حيث
ل ع
قدهبمن
هذا بقوله تعالى (ولقد آتيناإبراميرمش
يحعل رسالته ) وقال(و كذلك نرى إبراهيمملكوت السموات والارض وليكون منالموفنين )
00
فان قل .ماامنعجىى .يقليه قا ناهأن من ل
القلب ؛ ورأيت ف التوراة أن اللهقاللموسى أجب إلهك بكل قليك .
اه.برطسواوهاخيارري
ج:هتجكبل بامناج
واعلمأنهتعالىلماذكر أن إبراهيمجاءربهبقلبسليمذكرأن من جملةآثار تلك السلامة

أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد فةال ( إذ قال للأبيه وقومه ماذا تعبدون ) والمقصود من هذا

الكلام تهجين تلك الطر بقةتقوبيحها .
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الك الأجابة

عن ذاته لصاغه 3
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فقال ( ولقد نادانانوح ) ووال دقرا العظيم لا يليق به إلا الإ<سان العظيم ( والثاى) أنه أعادصيغة
ها |.يدل علىتعظيم للك النحية "ل" سلمأ وقد وصف كلك
للبم امون ) ذلك

ار

الاجابة  0اميك
الاجابة هانب

الاجابة (والثا!ث) أن الفاء ف قوله 1م الجيبون) يبدل على أن <صول هذه

على ذاك تك

 2والحكم لمرانب علىالوصف عات 0

يدل على أن النداء بالااخلاص سيت ول

أنة  3م أنهعا
الآجا

 1سن

على سبيل الإجمال  2لو أن الإنعام حصل فى تاك الإجابه من وجوه

الكزفاله0

1س

بعنضى لون معطلا 4
أنه عه.دا نه 2

ؤقدأا
لمجت

الهولل) قوله تعالى 5١ 0-نأه

اعللقوال الأول الكرب الحاضل يسيث :اذو ف'من اأغرق؛

وعللى الثاى الكت ألخاظ امن أذى قومه (وا||ثانى) قو له( وجعلنا ذريته  3الماقين )يفيد الخصر

وذلك بدل على أنذكل م  1وسوى ذريته فقد فنوا ء قال ابن عباس ذربته بنوه الثلاثه  :سام

وحام ويافث  فسام أبو العرب وفارس والروم  .وحام أبو الدودان  .ويافت أب ااترك .
 ١النعمة الغالثة  4قوله  5الى زو"توك أاعا 4ف ده رن

دل ارال هذه الكامة  3ذان قيل ف معرى
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كوت

هذه التحية

فيهم جميعاً أى لا خلو أحد منهم منها :كانه قيل أثيت الله التسلم على نوح و أ ادمه

الملائكه

؛م إنه تعالى لما شرح تفاصيل إنعامه عليه قال ( إناكذإك نحرى
والثقلين لفءيون عليه بكليتهم ث
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٠١

1

عليه اأسلام

الحسنق ألسئة ع

4تلاك د

الرفمعة 5-0-0-00

قات

العالمين لاج أنهكان 0
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بحسنا بأنهكان عبدا لله مؤمناً.والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المةاماتالإيمان

١ك ر الأهاة لطاعتة .
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وهو
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المؤمنين  281١ثمأع رقنالاخرين »058

يكون زاجراً ل عنكفرثم و.قوله تعالى ( إلا عباد الله الخلصين )فيهقولان ( أحدهما) أله "
افن
استثناء منقوله(ولقسدضل قبلهم أ كثرالأولين ) (والثانى ) أنه استثناءقمونله (
ككي

7

عاقبة المنذرين ) فانباكاتنت أقبحالعواقب وأفظهها إلا عاقية عباد الله المخلصين » ذانهاكانت مقرو له 1

الخير والراحة :

 0القصة اولالى  -قصة نوح عايه|اسلام 10

كنرب
له م
اهَلِ
قوله تعالى ( و قد نادانا توحقلاعمالمسون» ونجحذاة :وأ

المظيمار

|8

.ام علىنوحف العااين  :إناكذ لكنجراىحسنين »
ذريته هم الباقين و:تركنا عليهفى الآخرينسل
إنهمنعادنا المؤمنين ..ثم أغرقنا الآخرين »)

١

اعمأن تهعالى لماقالمن قبل ( و له
ا
1 11000
النذرين أ)تبعه بشرح وقائع الآنبياء عليبمالسلام (فالقصة الآولى) حكاية حال نوح عليهااسلام 7
وقوله ( ولقد نادا:ابل

0

عرلا ب لي"

أنن اللام فى 0

محذوف والمخصوص 3

عله اأنىفلنعماجون من

إالبحث الثانى) أنه تعالى  2نأونحاً نادى ويلذمكر أانلذنلكداء فىأى الوقائعكان؟ .
لا جرم حصل فيه قولان (الآاول) وهو المشهور عند الخهور أنه نادى الرب تعاكل فى أن ينجيه "

من منة الغرق و كرب تلك الواقعة (والقول الثاى) أن نوحاًالعلسيهلام لا اشتغل بدعوة قوهه 7
إلغبواذفاىئه وقصدوا قتله  .ثمإنهعليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار "'
إلى الدين الحق با

تج هذاالقائلعلى ضءف القاولآول بأنه "
ائهح»
قومه ف.أجابه الل تهعالى وهنههم من قتله وإويذا
عليهالسلام عا دءا عليوملجل أن ينجءه الله  4أهله ؛ وأجا بالله دعاءه فيهفكان <صول تلك /

النجاة كالعلوم المتيقنفى دعاته » وذلك يمنعمن أن بِهَالالمطلوب منهذا النداء حصولهذه الولف7

ثم إنه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناداء قال بمده ( فلنعم الجيبون و)هذه اللفظة تدل علىأن 0

قوله تعالى  :فانظر كيف كان عاقية ألذدرين  .الاية
طعمما ؟

قانا إن الواقع ىُّل

 2رما استروح مه

ع١
فاذا 0 2

715
إلى  1 5أيه قُْ

الله  9الغنديد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثىء وإن كان بالصفة التىذكرتموها

(الوجه الثى) أن يقال الزبانية يكرهونهم علاىلكل من تلك الشجرة تكيلا لعذاءم .
واعم أهم إذا شيدو الفطك يقيد  30وحتاجون إل الثرات»
9

شر ابم  8فال

إن طم علما 0

لخيره  8واحيم ألمراتكا ناتاه

ذاك م

ملك لشو ب

ء

دمن 0

( ف الزجاج  2العواف انم عام ف 1

قَّا رارة  2ولد

ام
الزقوم بب

فعَنْدٌ هذا وصف الله
 8خاط

أنه إذا غلم ذاك الحطش شرك بك سهوآ من

لعو ذ 5بألله منومأ :

ياة عسافاوم٠تها قولة (وسقوا ما؛
 .واعم ا١لله صف ا بم فىارلان تإشاءكومت
فقطع 0 0

علما3

ومنها عاذ

مم

ره  1هذه الاية  2فان  0ماالفا دق كة

ث“م إن
 6ف قوله( 0

)؟ :قلنا فييههو جبان (الآول)) أنهملاون بطوم من جرة الزقوم1 7

حرق إطوهم فيعظم عطشهم ثم لهم » سهون

إلا لعل قله مد بدة والغرض

ل السك سا
نكي |

( والثاق )أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ؛ ثم وصف الشراب بما هو أبشع منه:
 1كول :ثم قال

فكان المقصود مكنلمة ثماق أن حال المشرى ب فىالشاعة أعظر

:ى بعد أكلالزقوم وشرب اي » وهذا يدل
تعالى ( ثمإن جمعبم لإلى الججم ) قال مقاتل أ
عل أيهم عند

شرب

أحيم لميكونوا فىالجحيم » وذلك بأن د ون ايم دن دوع

الجحيم  فهم يوردون اميم لاحل

الشترات كا وود

الابل

إلىالماء  .ثم بوردون

خارج عن
إل الجحيم ,

فهذا قول مقاتل » واحتج على كدته بةوله تعالى (هذه جرتمالى 'يكدات ا الجرمون زطواةون ينها

وبين حميم آن ) وذلك يدل على صخة ما ذ كرناه ثمإنه تعالى لما وصف عذابهم فىأكلوم وشريهم
د
قال ) نهم

آ بنااءثمضضالين فهم عل  1ثارثم مرعوك

) قال الفراء  :الآهراع الآسراع يبعال6

' وأهرع إذا استتحث ؛ والمدى أنهميتبعون أبابءهم ١7ماع ف شر عكها نمم يزعجون إلى اتباعآبائهم ؛
والمقصود من الاآية َه تعالى

علل اس:حما قم للوقوع ق تلك العدداتد كلها :يتقلد الاباء فى الدين

نالك اتباع الدليل ٠ولولم بو جد قَّالقرآن اد غير هذه الآبة ف ذم ||تقليد كو

شم إنه ل

ل

اكه أ وجب التسلية له فق حفبراهمو تكذيهم ٠ قال(

الاولين .و القد ساي منذرين ) فبين ال أن إدساله :للرسل ول تقدم والمكدرة

وإن د

0

٠ فلس عليه إلا البلا .

تعالى ( فانظ ر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فاىلظاهر انا مع الرسول

علت .8إلاأن المقصود م4.ه خطا ب

طْ

ولقد ضا ل قبلهم

ررلانم معو ١ب1اللاخيادع
لكهاا

 5جرى

هن ا

لكات.:

ول عاد وثمود وغيرهم » فانل ي
معلمواذلك فلاأقل من ظ
ونخوف يصلح أن

مع أن النار تحرق الشجرة ؟ والجواب عأنزهخالق النارقادر على أن بمنع النارمن إحراق الشجر »

ولانه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية والته تعالى يمنع النار عن إحراقبم فلملابحوز مثله فى هذه

الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فعنى كون شجرة الزقوم فتنةللظالمين أهنوهم لما سمءوا
هذه الآبة وقعت تلك الشيهة فى قلوهم وصارت تلك الشبهة سيا لمادهم فىالكفر فبذا هو المراد
من كونهافتنة لهم( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهمفى

النار لانم إذا كلف |و تناولها وشق ذلك علهم خ؛ينئذ يصير ذلك فتنة فى حقهم (الوجه الثالث) أن
كو نال آد نمَالفئنة آلآمحان والاختار تءانهذا وىي
ءعد عرالمرقى والثارة عالق 1ا'0
والمعروف ؛«إذا ورد على ساملعمؤمنفوض عله إلىالله وإذا وردعلىالزنديق توسل بإهلى الطعن
 0ماو الوق :
ثإنمه تعالى لماك
ذر هذه الشجرة وصفبها بصفات  ( :الصفة الآولى ) قوله إثنبماجرة تخرج

ف  0الحم قيل منبتها فى قعر جبنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا
كأ نهرءوس الثساطين) قال صاحب الكشاف  :الطلع للنخلة هاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من

حلا ؛ إها استعارة لفظية أو معنوية » وق
ل(
عأ ) لطلوعه كل.سنة » ولذلك قيل
ت ايبن
بة سطمى
قال
طلع النخللآول مابخرج من ثمره و:أما تشبيه هذا الطلع بارلءوشسياطين ففيه سؤال » لانه قيل
إنا ما رأينا رءوس الشياطين نكيف يكن آشبيه ثىء مأ ؟ وأجابوا عنه منوجوه ( :الآول) 02

الصحيح أن الناس لما اعتقدوا فى الملائك كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا فالثساطين

نهاية القبح وااتشويه فىالصورة والسيرة  .فكياحسنالتشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكال والفضيلة
فى قوله ( إن هذا إلا ملك كريم )فكذلك وجب أن بحسن التشبيه بر.وس القسياطين فى القبح
وتشويه الخاقة  :والحاصل أن هذا من باب التشبيه بلاالمحسوس بل بالمتخيل كانه قيل إن أقبح
الاشياء فىالومم والخيال هورءوس الشياطين فبذه الشجرة تشمما فى قبعم النظر وتشويه الصورة .

والذى يؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب منكرالصورة قبيح الخلقة » قالوا
[نه يكشطان ».وإذا رأوااشيثاً جيين الضورة .والسيرة» قالوا [ت#ملك » وهال امرق القزين ؛
الى #والمشرق ممناجقى)1

:وصيواة در
يقاطن

اقراال

( والقول الثانى ) أن الشياطين حيات لها رءعوس وأعراف و
؛هى من أقبحالحيات ؛ وبها
يضرب المثل ف القبح و؛العرب إذا ر مأنتظراًقبيحاً قالتكا"نه شيطان الماطة؛ والساطة
تبحرة معينة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشياطين» :نبت معروف قبيح الرأس ؛ والوجه
الاول هو الجواب الحق ؛ واعل أنهتعالى لماذ كرهذهالشجرة وذ كرصفتها بينأن الكفار
( لأكلون :منها فالثون منها البطون) واعم أن إقدامهم على ذلك الآكل يحتمل وجهين:
(الاول) أنهمأكلوافنها لعدة الجوع ٠فان قبل وكيف يأكلونما مع نهاية خشولتها وننها ومزارة

خسا
0

-

 1تدال:أذلكخير زلاأم 5الزقوم ا
.لآية
8

م

ل

اه

هسائره

54

١١
8

_2م .سار مدره سه

 0-9قضبللهم |كثر الأولين
رمه

ثرم رساه

فم منذرين «كلا» فانظر ل

م 100

عدرهة  2مم

كان عاقآلمندَرينَ 1/016ا اد0

 7مدولرم سمس

1

'

1

امحاصين د»4/701

لى آ ثار مور 1
ع.
مين
 0حير .مثرمإجنعهم لاإللجىحيم » إنهمألفوأبااءمفبضال
ضل قبلهم أاأكثر الاولين ؛ ولقد أرسلنًا فهممندرين ف
»انظر كيف كان عاقبة المنذرين » إلاغباد
الله المخلصين . 4

رضهرا ( لكل هن كلامل ,العاهلون) أترعه بقواد
إعلمأله تعال هال د كر أهل انه وا
أ(ذلك خير نزلا أمتجرة الزقوم )
رفأم
سسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد ذلك على كفار
ل لسار ذلك زاجراً لماعلنكفر ؛ وكا ودف من قبل هآ كل أهل الجنة ومشار مم ودف
أيضاً فىهذه الآية مآ كلأهل الثان ومشار هم .

أما قوله ( أذلك خير نزلا أمثتجخرة الزقوم ) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لاهل الجدة
خ(ير نزلا )أى خير حاصلا ( أمشجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال
 70تر الترك» فاستغيا للخاصل فن"الشى:؛ وبعال أرسل الأاميرا إلى فلآن نزلا" وهو الثىء
الذى يصلح حال من ينزل بسيبه  .إذا عرفت هذا فنقول حال الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة
والسرور ؛ وحاصل شجرة الزقوم الألموالغم وم
؛علوم أنه لانسبة للاحدهما إلى الآخر فى البرية

إلا أنه جاء هذا الكلام » إما عسلدىيل لمر َ أولا أن الا لك ان  10رصان
إل الرزق الكر و
,الكافرين اختاروا ماأوصا بمإلى العذاب الألم .فقيل همذلكتو بيخا لعهلمى
سواءِا تيارهم » عار( الزقوم )فقال الواحدى رحمه 3
الكلى فانه روى  1ا نولت هذهالآابة قال أبر'

0ا

 5مالرله ق انوتم الزقوم فا أهل

المنيسمون الهر والزيد بالزقوم » فقا ل أوجهل لجاربه ا

تنه بزيد وعر»

قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالىلميردبالزقوم ههناالزيد 0
اشتفاق من الثم وهو الافراط هن أكل إلى ء دى 0
اف الهأن ندل  1نماشجرة كرمة 0

اوها عظم من كار ل ثم إنه كال تكره أها

نْاالارقرة ل

ذلك به

الراحة له 6

9

نار على ”تاو ل بعض

وقال تقوا 1

5:

ازقوم

ت .فلن دز فم

وظاهر

موصوفة بصفات كلهدمن

أجر 7

.

أما قوله تعالى (إنا جعلتاها فتنة لظالمين) ففيه أقوال  (:اللاول  1ناكا صاك فيه
إاظالمين ؛ هن حي ث
ث

إن الكفار

و[

هذه الآبة ؛قالوا لمك يعمل أنن يدت الشجرة ف جهم

١
5-3

ا

لح -

5س

ا

ل

ل

دعي

وى

 :أذلكغيانزلا ا

ال

رربت

عو

2ه

ا عا سلثر مد

ام على

١٠

ن
ف الطلي ٠
إنجلها

ن
إ :

عر عر

ل :
لهم:
ار 00 0الشياطين 266فان
ج فىألالجحيم )40طلومرمها
ع تحر

لأكلونَمنه قاَالُونَمه آالِطُونَ ددهمإنهمعلا سوبامنحميم1 000
يه عا

سام وس

عرس

ها تس

إن مرجعهم لإلىالحمل نهمألا ا
ثم

700

دنا ول( زان زا  000لالع'نرآءق يوا07 0

 ١المألةاثثالثة 4قوله( أئنك لمنالمصدقيناتنا محا وكا رلارعفاناقا .ا
اختلف القراءفى هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الآولى والثانية بالاستفهام مهمزة غير ممدودة
والثالثة بكسر الآ
غلفيمن
ر استفهام  .ووافقه الكسانى إلاأنه يستفهم الثالثة همزتين وق؛رأ

ابن عامر الآولى والثالثة بالاستفبام همزتين والثانية بكسر الالف من غايسرتفهام  :وقرأ الباقون
بالاستفهام فىجيعها ؛ ثماختلفوا فابنكثيريستفهم همزة واحدة غيرهطولة و بعدها ياءساكنة
خفيفة  :ومأبروو مطولة ؛ وعاصى وحمزة بهمزتين .

وأما قوله ( إن كدت لتردين ) قرأ نافع برواية ورش لتردينى بإثيات الياء فى الوصل

والبافون تحذفها.
 ١المسألةالرابعة »|أحصتعجابنا علىاألنهدى وااضلال منالتهتعالى بقولهتعالى و(اولا
ةر

ل

ور

ا

ل أن كل مافعلةاللهتعالى من وجوه الإنعام 2
3

:إذاكان ذلكالإنعا مءشتركا فيه امتنع أن  37شم
قّ حق المؤمن فقد فعله فى  3الكافر و

خصول الهدابة للؤمن .وأأنن يكون سبباًلخلاصه منالكفر والردى فوجب أن تكون تلك 7

النعمة المخصوصة أمراً زائداً عاللىتإلنكعامات التى حصل الاشتراك فها .وما ذلك إلا بقوة "

0
الداعئ إلىالإمان وتكميل الصضارف عن الكفر .
»ج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذى من أهل الجنة (أنفحان <
حسةتّ
اخام
لالمسألة ال
بميتين إلا تمنونا ألاولى ف)هذا يذل عل أن الإنسان لماوت إلاءرة واحدة ولو -صات الحياة 7

(واب ) أن قوله ( إلاموتتنا الاآوللىمر)اد «ندكل ١
افلىقبر لكان الموت حاصلا مورتاينلج
مااوقع فىالدتياواللهأعم .

7

قوله تعالى( أذلك خيرءزلا ثأجمرة اا قو :م إن جتلاها الاين  :إنها مجرةتخرج فق.

؛
ش'نه
لاكا
العب
أاصللجحم ط
مي.و
اسطين ل
.فإآنكهملونعته فالثونمنهالبطون ,ثم إن له عمليها .

شراب خمر الجنة فان ع>ادثة

الخفلء عضوم

6

لعضص على لمك

من

اللأمور اللذيذة

وتقاكز

الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الآمور اللذيذة  .ذ كر تعالى فى هذه  4أن أهْل الجنة
ذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلةكان من جملة تلك الكللات أنهم يتذكرو
.م إنهم تخلصوا عنه 0
أنهمكانقد حصل لمفى الدنيامأيوجب ل م الوقوعفى عذاب الله ث
بالسعادة الابدية  2ا

دهن 0

هذه الحماء أ أهل الجنة تك مل سرورثم ومجمم

.

)ى قال قائل من أهل الجنة إنى كانلى قرين فى
أما قوله(قال قائل منهم إنىكان لى قرين أ
الدنا  1فو لأءنيك و

المصدةين (  2كان وى

على التصديق بالبعث

والقيامة

ويقول

ا

|| ار كنا تايا وعظاها أثنا لمدي:ون) أى لحخاسبون ومجازون؛ والعنى أن ذلك القرنن كان
0لمنة دول لخلنانة
يول هذه الكلمات علىسبيل الاستنكار  .ثم إن ذلك الرجل الذى هو من ا
بدعوثم إلىكال عرو راربالاطلاع

رت

2

ال 0هدة ذلك القرينومخاطبته (هلأ نتممطاعونْ٠ فاطلع)

أمرآ اطلع معه لانه لكوان اك بلا تكلف لسن ل 3

حاجة فلذلك

قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أماراف الجنة فاطلع عندها إلى الذار(فرآه فى سواء الجحيم) لق
وإسط الجحيم قال 51

والقيامة ا

 0تألله إن 0

أتردين ( أى 9اي

بدعائك إناى إل إنكار اليعث

لعمة رف) بالإرشاد إلىالحق والعصمة عن الباطل (لتكنتك هن املحضرين) قُّالنار

مثلك ؛ ولما تممذلك الكلام مع الرجل الذىكانفى الدنيا قرياً له وهو الآن من أهل النار عاد
إلى مخاطبة جلسائه الذين ثم من أهلالجنة فقال ( أفا نحن بميتين )وفيه قولان ( الأول أ
)ن أهل
اله اعون فى أول دخوهم فى الجنة  0لاموتون» فاذا جىء بالموت على صورة كبش أملح
وذبح فعند ذلك يعلمون مم لا موتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبم الموت ( والثانى )أن

الذى يتكاملخيره وسعادته فاذا عظم تعجبه با قد يول أيدوم هذا لى ؟ أفبيقهذا لى؟ وإنكان
على فين من دوامه  2شم  65راعبم هن هذه  0احثات #ولون (إن هذا  2والفوز العظيم) ٠
وما قوله ( كل هذا فليعمل العأملون (  1أنه من

بف ةية كلامهم © رقفل إنه انتدا كلام من

 012اطلب مثل هتاه السعادات يحب أن يعمل العاملون .
ل(المسألة الثانية ) قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فىسورة
الكهف فى قوله ( واضرب طم مثلا رجلين ) إلى آخرالآيات ؛ وروى أن رجلين كانا شريكين
خصل لما نانة الاك  1فقال أحدهما للآخر أقاسمك فماعه واشترى داراً يألف دينار
أراها صاحيه وقال كف ترى سما ذعال ما انا مرج وقال اللهمإن صاحى هذا قد ابتاع

هذه الدار اع دنار واوا حالك دارم دنورالخنة ق
»تصدق بألف دنار ثمإن صاحه :دوج
بامرأه 2

يليج دنارر وتصدق هذا بألفك دناولاجل أن توا حة ألله م:و

العين » ثم إن

صاحبه اشترى بساتين بألنى دينار فتصدق هذا بألنى دينار  .ثم إن الله أعطاء فى الجنة ماطلب

ولهتعال:ى قال قائلمنه ٠م.الآية

ا

نلمصدقينَ 1ه «إذا
ي  00 »10إن لَ ا
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1

اتن بين «»» إلاومكا الأول ومت
ان

ععَذَبينَ٠٠د»إنهذا حوالَو آلمظيمد

.

لمثلهذاَمل العآملونَ<١
ا"
ا

ليذبعو أ

كروت يقل رف ا ل فهومنزوف ونزيف :والملىليس ذه فلل

نوعمنأأنوواع الفساد التىتكون فى شرب اعخرمن صداع أو خمار أو عريدة ولاهم يسكرون

أيضاً ؛ وخصهبالذكرلانه أعظمالمفاسدفىشرب اغخ ؛ر؛ولماذكر اللهتعالىصفة مشروهم ذكر '
مفع)نى القصر
وطر
)وله ( وعندثم قاصرأت ال
عقسبه صفهة ماسكوحهم من للانة أوجه( الآول ق

فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى ( <دور مقصورات ف الخيام ) والمعنى أنبن يحبسن نظرهن ولا

ينأظرزنإولىاغيجرهن .

)ال الزجاج كيار الاعين حسانها واحدها عنناء: 
(١الصفةالثانية > قولهتعالى ( عين ق

 0نا)لمكنونف اللغةالمستوريقال كننتالثىء
لالصفةالثالثة ) ق4و
وأكننته ٠ ومعنىهذا:التشبيه أن ظاهرالبيض بباض يشوبه قليلمنالدفرة» فاذاكان مكتوناً كان |
مصو نأعن الغيرةوالقترة ٠ فكانهذاالاونؤغايةالحسن والعر بكانوا يسمون النساءبيضاتالخدور.

ولماتمماللهصفات أهل الجنةقال(فأقبل بعضهم علىبيعتضساءلون ) فانقبلعلىأى
شى .عطف قوله (فأقبل بعضهم علىبيعتضساءلون ) ؟ قلناعل
طلها(ف عليهم ) وا
يىقو
يثنريون وتبتحادنون عل الشراب قال الشاعر:

/

وما يقت من الأدات إية  71جات الكراء عل لخدام

والمعءى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عماجرى لحم وعلبهم فى الدنيا .

قوله تعالى قالقائلمنهمفى كانلىقرين » يقولون أئنكان المصدقين  ,أتذ 1مساواكنا تر['
؛لتاللهإن كدت لتردين» 
وعظاماً أئنالم.ينون ق:ال هل أ::متطملعون ؛ فاطلعفرآهفىسواء الجحيم قا
زلا إلى لكا ا أها بنمحينتين إ.لا موتا الارلزناطق بمعذبين إن هذا
لدوالفؤزالعظيملمثلهذافليعمل العمالرن  6فالاية.متسائل ؛

بإالمألةاللأولى ) اعمأنه تعالىذيكار فى أهل الجنة أنهميتشاءلون عند الاجتماع على

لا +

ثوله تعالى  :فى جنااتلنعيم  .الآية

(ثانى ا)لأمنقصودءه
فأإنجهمسام حكمة مخلوقة للابد ؛ فكل مايأكارنه فهو على سبيل التلذذوال
 5الها كية المنسيه

:احكرة على الأعلى ؛؛ لعى لكان

بالحضور  2والقول الأول ا

إل التده

اأها 2

0 2
اعم أنهتعالى ا

حاضرة

أبداًكان اللادا  7أول

 5رالاكل دن :1نذلك الآكل

حاصل مكعارلإام و التعطيم فقال ( وهممكرمون )لآن الاكالخالى عن التعظيم يليق بالمبائم .
خا

 0ب
 13تعالى مأ

وصف

»علىسررمتقابلين)
م
م 2
تعالى مسا كنم فقَال (فى جنات العم

ومعناه أن لهاكلفة عليهمفى التلاقى للانواسلتخاطب » وفى بعض الاخبار ل إذا أرادوا اهرب
ال حتهم”ولا يجوز أنينكونوا متقابلين إلا مع <صول الدواطر وااسرائر ولن ع ١
كذلك إلاٍ الفسحة والسعة ؛ولاجوزآن لسمعلعضهم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأن

شوى الله أبصارم 35سماعهم وأكواعم  0شرح الله صفةة المأكل والمسكن داثر اده ضبغة

الشراب ذقال ( يطاف عليهم بكس من معين ) يقال لازجاجة التى فا ارخكس وتسمئ الخرة
وكاس شربت عل إذة “ [وأخرىتداويتمنهاها]
اك سا قآل :
الاخفش :كل 6س فى القرآن فهئ اث ء وقوله (هنمعين) أى مناشرات معين »:أو

من هر معين  ,المعين مأخوذ منعينالماء أى خرج من العيون كامخرج الماء مومععيىناً لظووره
بقال عان الماء إذا ظبر جارياً  ,قاله تعلب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل » وقيسل سمى
 83لانهبرى ظرااهلعين  .ووز أن يكون فعيلا من المعين وهوالماء الضديدالجرى ومته أمعن

00

سند ف وقوله ( بضاء ص)فة الحمر» قال الاخفش ,امن الجنة «أشد راضاً من
رقرك ) ل
فذيه وجوه (أ
وحده
ضا)هأنه
تا.

باللذة كا":ها نفس"اللذة وعتتها ؟ .قال

فلإن جود وكرم إذاأرادوا المالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قالالزجاج
إذة فعل هذا دف (لصنا ف( انا ا
)قلال
ليث :اللذ والاذيذ  4ران يرى 0
_-

ويعال

اه

لذولذيذ قال تعالى ( بيضاء إذة الشاربين ) وقال تعالى ( من 2

ولذلك سعى النوم ذا لامواد اوعا هدا إذةالا”

ل

خا
2

إلذه للق

ين )

1

)يه أحاث
اىف(ها غولوف
لال
ثم قالتع

اللبحث الآول» قال الفراء الدرب تقول 601 700عوك تو[ وال ألوعيده
الغول أن يغتال غةوهم و:أنشد قول  0ا
وتذهب بالآول الأاول
وفا وال الك سس تغتالهم
وقال الليث :االلغوصلداع  0م صداع م فى خمر الدنيا  قالالواحدى رحمه الله

وحقيقته الإهلاك  .يقال غالهغو لا >
وى إل الملاك.

,م سعمى الصداع غو لا
؛ والغول والغائل المهلك ث

انلكزساى فله معنيان
ثمقال تعالى ( ولا ممعنما ينزفون ) وقرىء بكسر الزاى قال الفراء م

ا
0

ارلفرجل إذا نغذت خمرته:.وأنرف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتاهلمزاى فعناه
كال أن
خخر5896 -

3
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نم بيض مكنون
ا08
الطرف عينك12
ر
ع سل

ل

عر

اروس

مهدع
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عاهلركزرة
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اهل

ا0

ج72

ا

هبيب
رثوا
تىال
لب ف
انزغي
وابال
إل

بالعقاب وإذاوقع الإخبار عنهوجب تحقيقه صوناًللكلام

عن التكذب  :فلبذاالسبب وقعوا فىالعذاب ثمقال( إلاعبادااللهخلصين ) يعنى ولكن عباد
الله [الخلصين ناجونوهو] من الاسكثناء المنقطع .

»عتلقىساربرلين »
افلىجنناعتبم م
قولهتعالى لإأوائك لهمرزق معلوم » فوا كهوهممكرمون :
ضا
:ء للذلةشاريين ل.افها غول ولاهم عنهاينزفونء وعندهم
يين
يطاف علممم بكس من
ب مع

رن  .فأقبلبعضهمعلىبع يتساءلون » .
تيض
كنب
مأنه
قاصرات الطرف عين :ك
وفال
ألمخا وص
تالى
اعمأنه تع

وؤحليّد المصرين[نعلكار الدبوة أزدقة
المتكيرينَالعنتقب

يذكرحال المخلصين فىكيفية الثواب » وفيهمسائل :
 ١المسألة الأول ) ذكرنا فى فتح اللامو كدرها منالخلصين قرا٠نين فالفتحأن الله تعالى

أخلصبم بلطفه واصطفام بفضلهوالكسر هو أأنهخملصوا التطاععةالللهى .
 ١المأة الثانية

اعلمأنهتعالى وصف

دزقهم بكونه منناوماً  +ول بين أن أى الصفات

منه ه وو المعلومفلذلك اختلفت الاقوال ٠ فقيل معناه إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو متنا

؛ال تعالى ( ولحمرزقهم فهابكرةوعشياً) ؛
غدوة وعشية وإن م يكن ثبمةكلراة ولا عشية ق

وقبلمعناهأن ذلك الرزى هعلوم الصفة لكونه خصوصاً مخصائص خلقها اللهفيهمنطيب

زاق الدنيا الذى لايعلم مى
رل
كامه
ورانحة وإذة وحسن منظر ؛ وقيل معناه أنلميتيقنون دو
:اقدر الذى يستحقونه بأعمالحم من “وا باللهو كرامتهعلهم »
ععصلولاهتى .تقطع ؛وقل معتاه ا
وقد بينألله تعالىأنه يعطهم غيرذلك علىسبيل التفضل ,ثم لماذر تعالىأن هم رزقاً بين

أانلذلركزق ماهو فقال ( فوا كه) وفيهقولان ( الآول )أنالغاكبةعبارةعيمؤاكل للاجل 7
التلذذ لالاجل الحاجة ؛ وأرزاق أهل الجنة كلهافواكهلانم مستغنونحفعظنالصحةبالاقوات

١

نو* ١

#وله تعال  :وم #زون إلا  6كنم تعماون ١ الآية

ا
ولال:
وقوعناالفعىذاب  .فلول>محصل وقوعنا فىالعذاب ا كان خبر الله حقا  ً.بل كان باط
كان خبر الله أمراً و اجبا لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا“ليم لازمأ  :قال مقاتل قوله تعالى
)شارة إلى قول الله لبإليس (لا“ملا'ن جوم فنك دن ذلك منهم أجمعين)
لق علينا قول ربنا إ
(

وقوله تعالى ( إنا لذائةون) يعنى لما وجب أن حق علينا قول ربنا وجب أن تكون ذائقين لهذا
العذاب (الامس) قولهم ( فأغويناكم إناكنا غاوين) والمعى أنا إها أقدمنا على أغوائكم لأنا كنا
موصوفين فى أنفسنا بالغواية  .وفيه دقيقة أخرى ءكانهم قالوا إن اعتقدتم أن غوايتى سبب
 0رواسا إن كانت سنت إغواة غاو آخر وزلزم التسلسل وذلك حال » فعلمنا أن حصول
الغواية والرشاد ليس من قبلنا؛ بل من قبل غيرنا .وذلك الغير اهلوذى ذكره فما قب
وله؛و

قوله ( خق علينا قول ربنا )ولما حكى الله تعالى كلام الا*نباع للرؤساء وكلام الرؤساء للا“تباع
قال بعده ( فانهم يومئْذ فى العذاب مشتر كون ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشتركون
فى الوقوع فى العذاب؟ كانوا فى الدنيا مشتركين فىالغواية؛ ثم قال أيضاً ( إنا كذلك تفعل
بامجرمين ) وعنى بارلمجين  :ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قبل
هم لاإلهإلا الله يستكبرون ) والضمير فىق(ول[هنهم )عائدإن اامزدور الساين وهر كوا

ا
همين
وانجر
(ب
ذ)

يدل على أن لفظ امجرم المطلق مختص ا
فلقرآن بالكافر » ثمبينتعالى أنهمإنما

دا
لفك العذاب لمم كانوا مكدبين بالتوحيد ونالبرة  :أماالتكذيب :بالتؤحيد فهو.قوله
تعالى (إكنمامنوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله يستكيرون ) يعنى ينكرون ويتعصيون لإثيات الشرك

 7دون عن الإقرار .بالتوحيد ' :وأما التكذيب بالبوة فهو قوزطم أ
(ثنا لتاركوا لحتنا
لشاعر مجنون و
)يعنون مدأ  .ثم إنه تعالى كذ.هم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالمق وصدق
ل لون )و شريرهذا التكلام أنه جاء بالدين  اليق للانه ثبت 'بالعقل أنه تعالى  منزه عن” الضد
رالك والشزيك فلا جاء حمد صلى الله عليه وسلم بتقرير هذه المعانىكان مجيئه بالدين الحق ؛ قرأ

 ١تر ينا لتاركوا المنا) بهمزة وياء بعدها خفيفة ساكنة بلا مد ؛ وقرأ نافع فى رواية
علىهذا التفسير مدان اولماقونمهمز تينبلامدوةولهتعالى (وصدق المرساون())2

00

يعنى صدقهم فىمجيئهم بالتوحيد ون

الشريك » وهذا تنبيه عل" أن القول "بالتويد .دين لكل

: 11ولا حك الله عنهم تكذيهم بالتوحيد والنبؤة .نَقَلَ الكلام من الغبية إلى الحضور
ففال (إنكم لذائقوا العذاب الأالي ) كانه.قيل فكرفك يليق بالرحيم الكريم المتعالى عن النفع
وااضر أنيعذب عياده فأجاب عنه بقوله و(ما تجزون إلا ما كتتم تعملون ) والمدنى أن الحم
يقتضى الامى بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والآم والنهى لايككل المقصود منهما
) (0وصدقالمرساون فى المصحف مرؤوعة بالواو.والون ٠ لكين المفسر جرى قتىقسيره غ 8 1منصونة بالاء والون ومدى قراءة
الرفعأن اذل

صدةوا

فكل مااخيروا به وإتما ك3

الدالمن صدق للسالغة ىق وصفيم بالصدى

الآنداء ومنهم جمد  .وأما قراءة النصب قلا تشمل نييناعليه السلام إذ يكون الخطاب عبه .

 5وقراءة لاق
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قوله تعالى :إنك؟لذائقوا العذاب الألبم  .الآية
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إلاما كنتم9

هْحلصِينَ «.
 »292إلاعبادآنآل

؛لا عباداالللهخلصيني
المرشلين  3لذائقواالعذاب الآليم  :وما #زون إلا ما؟ل:تنعتملون إ

واعلم أن الله تعالى  0عنهم أأنقهي|رمعا وله نال شرح كيفية ذلك
:وففسىير
التساؤل فقالوا (إنكم .ك :تمتأتوننا عن العين)وهذا قاوللاتباع لمندعاهم إلىالضلالة ت
الفين وجوه  00لفظ الءين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات و
؛ببان كيفية
هذه الاستعارة » أن الجانب الايمن أفضل من الجانب الايسر لوجوه ( أحدها ) اتفاق الكل على
أن أشرف الجانين هو العدين و(الثانى )لايباشرون الاعمال الشريفة إلا بالمن مثل مضاخة

(لثالث ) أنهمكانوا
الأخيار والآا كلوالشرب وما على العكس منه يباشرونه باليد اليسرى ا
يتفاءلون وكانوا يتيمنون بالجانب الآيمن ويسمونه بالبارح ( الرابع ) أن النبىصلىاللهعليهوسلم

كان حب التيامن فى كل شىء ( الخامس) أن الشريعة حكدت بأن الجانب الايمن لكاتب الحسنات
والا ير لكائب السيئات ( السمادس )أن الله تعالىْوَعَدْ الى.ن .أن يوى كتابه بيميئة» واللى»
ثهب؛ت أانلجانب ال“عن أفضل :من .الجانتٍ:ايلاشر ء و إذاء كان كذلك
أن يؤقى كتاءه بدفسار

؛قوله( إن كذتم تأتوننا اعلنهين)
لا جرم ؛ استعير لفظ الوبن للخيرات والحسنات والطاءات ف
ف نىأنكم؟:تم تخدعوننا وتوهمون نا أن ع 5م من الدعوة إلى تلك الا“ديان نصرة الحق
لىت)فأىويل أنه ال فلان بمين فلان؛ إذا كان عنده بالمنزلة
و سم شان جه الاثان
الكفر :إنم كنم تمخدعوننا
الحسنة ف.قال هؤلاء الكفار لا”تمتهم الذينأضاوم 0
وتوهضو ن ناء أنناء كم نزلة الءين

00

 1نة» فوثةنا بكموقبلنا ع (الوجه الثالثكث)

أأنتمة السكفار كانوا قد حلفوا لهؤلاء المستضعفين أن مايدعو نهم إليه  0فوثقوا بإيمانهم
ها لح ؛ر فدنى قوله( كنتم تأتوننا عن الوين ) أى من ناحية الموائيق
وتى
دال
هرده
ععهو
وتمسكوا ب
لا'ن المين
اا
والاعان التى قدمته ,بانازاوت اران )ادعو
؛قصدوننا عن
ءالمعنى أنكمكنتمتأتوننا اعلنقوة والقهر وت
موصوفة بالقهر وها ياقلعبطش و
 5تعالى عن الزوساء أنه
السلطان والغلية <تىم ناعلى الضلال و رقعه
كت
اولجواه'ول) أنهمقالوالهم( بللم تكونو تومن)ب أنك ما
أجابواالا“تباع (من
نلطان) ينى
اليم س
لنع
موماكان
ل(
الث)"و
ىنه(
موصوفين بالإيمان ختى يقال إناأزنا ع

لانقدارعةليكم حتى نقهركموتجبركما((ثالث ) ( بل كم قوما طاغين ) أى ضالين غالين
فى معصبةالله(الرابع ) قوم ( لق علينا قول را لدااسرم لذن أضزة تعاليلاأخير عن
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منخهر  2فقيل لهمبوم القيامة مالك غير متناصر بن  3وق

أن أبا جهل

قال يوم ددر :

يقال لالتعا م اشركا.كم

لا يتدوم دن العذاب 5

ثمقال تعالى ل(بل هم اليوم مستسلمون  6يقال استسم للثى .إذا انقاد له وخضع  .ومعناء
 3الأصل طاب السلامة بترك المنازعة  3والمقصود أنهمصاروا منقادين لا حيلة همقَْ دفع تلك
المضار لا العايد ولا المعدود :

قل م والشمياطين  .وقيلالرؤساء والاتباع.
ثمقال تعالى لجرع بعضهم عل بعض )
.يتسا .لون  4أى ا

01

يوك

حسم

بعضاً  00التساؤل عيارة عن

رتك قار ضاءهوباخلة

||تخاصم وهو

فلس ذاك  51ل

اك

الاستفهمات

التبكيت

01

نساؤل التوبسخ واللوم ؛ والله أعلم.
قوله 75

وا إنم 5نتم تأتوننا عن

عليكم منسلطان بل كنم قوم0
غاوين  2انهم دوف 1قَّ2

لون

ويالك ونوأ
الهين» قال ا

 2مين .وما

نا قول رننا إنالذائمون  .فأغو 5

0

[نابككًا

إناكذاإك نفع ل| ,الجر مين « غم كانوا إذا ل

ل 3م
أ

 2الل يستكرون ,وولوك أنا لتاركوا الحنتنا لشداعرا مجنو نك بل بياذ باحق .صودق
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اجدلمأ٠
:وه ,إلى صراط ال
فوله تفعالهىد
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0000

انز جا ثلاثة ) أى أشكالا ودار ( الثانى ) أنك تقو لعندى منهذآ أزواج أى أمثال وتقول 7

زوجان مارلخف لكوان كل واحنا'افتهما نظير الآخر وكذّلك [أرال ز|)|١ 770000000
لكونهما متشاييين فىأكثر أحكام النكاحوكذاك العدد الزوجسعى بهذا الاسملكونكلواخبامن ١
فعدد الصحيح ٠ قال الواحدى فعلى هذا القول بحب أن يكون المرادبالذين ١7
سعيه ملثلاقلسامالثاتى ال
'"
و(ل
قعنى
لج م
اأزوا
ظلموا الرؤساء لانك نو جعلت الذين ذالموا عاماً ىكل من أشركلميكن للا
الثانى ) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤه ,من الشياطين لقوله تعالى ( وإخوانهم يمدونهم فى
(انوا
الغى ثملايقصرون) ( .والقول الثالث) أالنمزاد نساؤهم الأوانى على دينهم  .أما قووملاهك
يعبدون من دون الله ) ففيه قولان  ( :الآول ) المراد ماكانوا يعبدون من دون الته من الاوثان
والطواغيت  .ونظيره قوله ( فاتقوا النار التى وقودها الونااسلخجارة )قبل المراد بالناس عباد
.ان قيل إن تلك احلجاار جمادات فنا
الأوثان والمراد بالحجارة الاصنام النى هىأحجار هنحوتة ف

الفائدة فىحشرها إلى جبنم أ؟جاب القاضى بأنهورد الخبر,أنها تعاد وتحيا لتحصل المالغة فىتو بيخ
در "
لن يقول هب أن الله تعالى يحىتلكالآصنام إلا أينهصلم
نكفكاراالنذيوا يعبدونها ولقائ أ
ال
عنها ذنب  :فكيف بجحو زمن الله تعالىتعذيمها ؟ والا قرب أنيقالإنالله تعالىلاحى تلك الاأصنام ٠
(لقول الثاى )
 ١يتركها علىالجمادية  .ثميلقيها  7جهملان ذلك نما بزيدفىتخجيل الكفار ا

أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الشياطين الذين دعوه ,إلى عبادة ماعيدوه

فلا قلموا منهم ذلك الدين صارواكالعابدين لاوائك الشياطين وتأكدهذا بقوله تعالى (ألمأعبد
إليكميابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان )والقول الاولأولى لاأن الشياطين عقلاء وكلية ما لا تليق

بالعقلاء والته أعل .م
,

“مقال( فاهدوهم إلى دراط الجحيم ) قالان عباس  :دلوم يقال هديت الرجل إذا دللته

وما استعملت الهداية ههنا ء لآنه جعل بدل الهداة إلى الجنة »  5قال ( فبشرهم بعذاب ألم)
فوقعت البشارة بالعذاب هلام بدل البشارة بالنعيم لآولئك ؛ وعن ابن عباس (فاهدومسو)قومم
وقال الآصم:قدمومم ؛ قال الوا<ددى:وهذا وثم  .لانه يال هدى إذا تقدم واملنههداية والهوادى

.م قال وقفوهم ؛ يقال وفةت الدابة اقفها
والهاديات الوحش ء قال ولا يقال هدى ععنى قدم ث
وقفآًفوقفت هىوقوفاً  .والمدنى ا<بسوثم وفى الآية قولان(أ<دهما)على التيم والتأخير  .والمعنى

قفوه ,واهدوهم  :والآصوب أنه لا حاجة إليه  .كبالأنه قيل ( فاهدوهر إلى صراط الجحيم) فاذا ٠

انتهوا إلى الصراط قيل وقفوه  فإن السؤال يقع هناك وقوله (إنهم.مسئولون) قبل عن أعمالهم

فى الدنيا وأقوالهم  وقيل المراد سألنهم الحرنة ( ألميأتكم رسل مذ.كم بالبينات  .قالوا بلي ولتكن
حقت كلمة العذاب على الكافرين) وجوز أن يكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى '

(مانلاكلصارون ) أى أنهميسألون تويتاًلم .فيقال(مالك لاتناصرون )قالاعببناس
ت
0-5
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يفصل فيه الزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وميز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة

بالرناء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جواباً لما ذ كره الكفار .
ثمقال تعالى لإراحشيروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى
صراط الجحم  2وفى الآية إيحاث :

ل البحث الآول  4اعل أنهل نازاع فىأن هذا من كلام الملائكة فارن .قيل ما معنى
( احشروا ) مع .أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فىحفل القيامة وقالوا ( هذا يوم الدين )
وقالت الملائكة لهم بل (هذا يومالفصل) أجاب القاضى عنه .فقال الاراد احشروثم إلىدار الجزاء
وهى النار  :ولذلك قال بعده (فاهدوثم إلمصراط الجحم) أخىذوم إلى ذلكالطريق ودلوه ,عليه
ثمسأل نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقفوهم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشره ,إلى

الجحي » إنما يكون بعد المسألة و»أجاب أنه ! 7فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنعأن
يقال احثرومهم وقفو هم ؛معأنا بعقوال:نا نعمأ الوقوف كان قبل الحشرإلى النارء هذا مقاله

ل عند فلو جة آخروهوأن يقال إنهم إذا قاموا منقبورهم يلبمعد أنيقفوا هناك حيرة
:حشروا الذين ظلموا
تلحقيم إسيب معاينة أهوال القيامة ؛ ثم إن الله تعالى يقول اا 5ا

كتحضل المسألة هناك
واهدوهم التصراظ  0أي وقوه إلى طبرق جهنم وقفوهم هناو
ثممن  1يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه.

ل البحث الثانى ا©لآمى فىقولهتعالى ( ا-شروا  0ظليوا ) هوالله فبوتعالى األمملائكد
أن ا السكهارفك الدؤال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقوتمم إلى ذلك الموقفت..
:ظالمين  ,وأزواجهم » والاشياء
ل البحث الثالث » أن الله أم الملائئكة تحشر ثلاثةأشياء ال
الىكانوا دوعا  .وقية ذوأبد :

ب(الفائدة الآولى > أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظليوا ) ثمذكر من صفات الذين ظلموا

كونهم عايدين اغير الله وهذا يدل عل أن الظالم المظلق هو الكافر وذلك يدل على أنكل وعيد
ورد فى حق الظالم فهو مصروف

إلى الكفاروما يوكد هذا قوله تعالى (والكافر وهم الظالمون)

الفائدة الثانية »4اختلفوا افهىراد بأزواجهموفيه ثلاثة أقوال ( :الآول) المرادبأزواجهم
أشباههم أى أحزاهم ونظراؤه ,من السكفر فاليهودى مع اليهودى والنصرانى مع النصرانى والذى
يدل على جواز أن يكون المراد مالنآزواج الاشسباه وجوه  ( :الآول ) قوله تعالى( و كنم

٠

فوله تعالى  :فا:ما هى زجرة واحدة  .الآية

جائز  :إلا أنه روى أر ._-الله تعالى يأمرإسرافيل حتى ينادى  :أيتها العظام النخرة والجلود الالية
والاجزاء المتفرقة اجتمعوا باذن الله تعالى ( اللفظ الرابع )من الألفاظ المذكؤرة فى هذه الاية

قوله تعالى ( فياذناثظمرون ف)يحتمل أن يكون المراد ينظرون مباحدث مم ويحتمل ينظر
عضوم إلى بعض وأن ,كون المراد .ينظرون إلى اابعث الذى كذيوا بة( الخالة الثانة ) دن وقائع

0
الويلكليةو
ها القائل وقت املك والمقصود أنه لعا ءساهكو 1القيامة قالوا ( هذا بوم الدين )

أى يوء الجرا.هذاء والمقصود أن الله تال د كا آيات كثيرة سن الثران زا

|0000

س1ن2اواملسويقئآوبعاأثنصايتاًاولقصيادميةق(اولزبنجدزيىقاالذويرنأأيسانوأاًنا يممباص علملوإاليهوميجفزاىلىدالنذايمنابلاباقبهمنالجزا. .
بالحسنى).

وباجملة فهذا يدل على أن الجزا
 .إما بحضل بعد الموت  .والكفار وإن سمعوا هذا الدليل 

رفن أنكروا وتمردوا ثمإنه تعالى إذا أحياهم يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذكرون

رة
يائل
ثلدل
كللها
ذكرا
اىل
ذلكاليومويقولون (هذايومالدين)أى يومالجزاءالن

”"

عليه فى 7

القرآن فكفرنا ما ؛ ونظيره أن من خوف بثىءولميلتفت اليه  :ثمعاينهبعدذلكفقد يقول هذا
بوم الواقعة الفلانية فكذا هبناء وفيه ا<تمال آخر وهو أنه تعالى قال فسىورة الفاتحة ( مالك

7

اليومالذىلاحكفيهلأحد إلالله :وإنا ذ كروهلماحصلفىقلوبهم من الخوق الشديد .

١

هو
هرةذإلاىأن
يومالدين)فبينأنهلامالكفىذلكاليوم إلااللهفقوم هذايوم الدين :إشا
أماقولهتعالى( هذايومالفصل الذى كم بهتكذبون )ففيهنحثان :

 ١الآول» اختلفوا فىأن هذا هلهو من بةقكيلام الكفار أو يكقاللاتمهم عقنودله"” 

تعالى( هذايوم الدين )  .وأما قوله ( هذايوم الفصل ) فهوكلام غيفرمبمع؛ضهم قال بالآاول7 

وعضالءآ كثرون علىالقولالثالى(١ 
)لاية منكلام بعضهم لب
وزعم أن قوله ( هذا يوم الفصل ا

واخمرا يوجن ):أن وك كت تيون ) زاكبنع لستعا آ

جميع الكفار فقائل هذا القول لايد وأن دكون غم الكفار (الثانى ) أن قوله ( !حاشروا الذين

,

)لا كان قوله7 
ظلوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذىكتتمبه تكذبون ف
( اورشحا اوءلظنيذلا )مالك رافكلاريغ كلذكفهلوق اذه(موي متتكىذلالصفلاهب نوبذكت ) 1
افكلا '”
»رمالكنم
بحب نأوكي نمالكريغ رافكلا ؛ىلعواذه ريدقتلاهلوقف (اذهموينيدلا)

)ام الملائكة جواباًلهم؛ والوجه فى كونه جوابالهمأن أولنك 7
وقوله(هذايوم المفصنلكل

الكفار» إنما اعتقدوا فىأنفسهم كوم محقين فإنىكار دعوة الآنبياء علهم السلام وكونهم  ”

محقينفىتلك الاديانالفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هاذلايوم الذى يصل فيهإليناجزاء
طاعتنا وخيراتنا ؛ فالملانكة يقولون ذم إنه لا اعتبار بظواهر الآمور فى هذا لليوم فإن هذا اليوم
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اعلمأنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثمأردفه ما يدل
على وقوع اله د تا غنه الات يعض تفاض] أحوال :القامة ؛ وأنه تعالى ن "فى هذه
الآبة أنواعاً من

ا

قوله تعالى ( فا ا هى زجرة واحدة» اذا ثم

)فيه أحاث
ينظرون و

(ا ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فا هى إلا
4قاولتهم
لاالبحث الآول ف
زجرة واحدة.

.لتقدير فانمما
(ا هى ) ضمير على شريطة التفسير وا
الهمم
اللإبحث الاثافلىض»مير ففىقو
 .البععث زجرة واحدة .

لإالبحث الثالث » الزجرةافللىغة الصيحة التى يزجر باكالزجرة بالنعم والابل عند الحث
 5كثر استعالها <تى صارت ععنى الصيحة وإن "كن فها معنى الزجر  فى هذه الآ وقول

لا يبعد أن يقال إن تلك الصيحة إنما ميت زجرة لآنها تزجرالموتى عن الرقود فالقبور وتحمْهم
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة ؛ فاذا عرفت هذا فنقول اراد من هذه الزجرة
ما ذ كرهاللهتعالىفىقوله(ثمنفخ فيه أخرى فاذا ثمقيام ينظرون ) فبالنفخة الآولى و تون
وبالنفخة الثانية حيون ويقومون ؛وههنا سؤالاات

لاالسؤال الآول © ما الفائدة فى هذه الصيحة فان الوم فى تلك الساعة أموات لآن النفخة
جارية بحرى السبب لحياتهم فتسكون مقدمة على حصول حياتهم فثبت أن هذه الصيحة نما حصلت
حال كون الخلق أمواتاً  تكؤن تلك الصيحة عدية الفائدة فهى عيث والعدث لا يجوز فى فعل
ا نوات أمَاأحابا فيقولون يتغل النهنما يَثناءء وَأما المعتزلة قال القاضى فنه.حِوهانٍ

( الأول ) أن تعتير ما الملائكة ( الثاتى ) أن تسكون الفائدة التخويف والإرهاب
؟واب
١السسؤال الثانى  4هل تلك الضسحة تانينق إكادةالكااةلج

ل .بدلين أن الصيحة

إن هنك اموت والثانة الحا وذلك يدل عل أن الصحة لأَاثرْ الحا الموت .ولااى
الحماة  بل خالق الموت والخحياة هو الله تعالى ماقال ( الذى خاق الموت والحياة ) .

السو ال الثالث ) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تعالى يخاقها ابتداء؟ (الجواب) الكل
©خر-
١خ
»اذ-
دو/
جب
١جة مليمنلاجعيو

لام

7

فو له تعالىا؟ وإذا رأوا آبةيستسخرون 0

عل ف؛لا جر  1ينتفعوا بهذا النوع من

د

( الطريق الثانى أ)ن يثبت الرسول كاه جهة 0الا ار لماثيت بالمعجن -

كو وسو لأرما ا عد يد شدلل لضنا

البعث والقيامة حق » ثم إن أواللئمكنكرين

"١٠

لا يتتقدون ذا الظررق أنِضاً لانم إذا رآوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كونما سمراً
وفروا ما واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأواأية يستسخرون ) فظهر بالبيان

 7ذكر ناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منبة على هذه الفوائد الجليلة .
واعلم أن ك
أثر الناس م يفوا على هذه الدقائق  ,فقالوا إنه تعالى قال (بليبت ويسخرون) .

ثمقال ( وإذا رأوا آيةيستسخرون ) فوجب أن يكون المراد من قوله ( يستسخرون ) غير

يقو
ها تقدم ذكرهومن
سلهخ(رون )فقال هذا القائل المراد من قوله( ويسخرون ) اقدامهم

علىالسخرية والمراد مةنوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد منهم صمانحبه أن يقدم على
السخريةوهذا التكليف إنما ان 02على الفوائد ااتى كذرناها والله أوعالل(رابع )
من الأمور التىحكاهااللهتعالىعنهم أنهم قالوا ( إن هذاإلاحمرمبين) يعنىأنهمإذا رأ6
؛السبب فى تلك السخرية اعتقاده أن:مامن باب السحر وقوله م
ومعجزة ذروا منها و
(بين ) معناه
أن كونه مراص بين لا شمبة لأاحرد فيه ثم لت تعال أن اليسي دكا تحملهم على الاستمزاء

بالقول بالبعث وعلى عدم الإلتفات إلى الدلائل الدالة علىصمة القول وعلى الاستهزاء يجميع
المعجزات هوقوهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جلة العالمفا فيهمن الارضية اختلط بتراب
الآرض ومافيه من المائيه واطوائية اختلط ببخارات العام فهذا الانسان كيف يعقل عوده بعينه
حياًفاهماً ؟ فهذا الكلامهو الذىبحملهم عل تلك الأحوال الثلاثة ااتقدمة  :ثمإنه تعاليلا حكى
عنهمهذه الشيبةقالقلياحمدنعموأتتمداخرون وإنما ١كتف تعالى.هذا القدر من الجواب
لآنهذكرفى الآيةالمتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أم ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا

سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار الخبر الصادق ف
؛لا قامت المعجزات على صدق م
يديه كان

١احيه المندو ويكان عر قول(هقل نع)مدليلاقاطماعلى الوقوع .ومن ف نه 9
علمأنها وردت علىأحسن وجوه الترتيب ؛ وذلك لآنهبين الإمكان بالدليل العقلىوبين وقوع /
ذلك الممكن بالدليل السمعى » ومن المعلوم أن الزيادة

ئ

علىهذا البيانكالامر الممتنع .

أما قوله ( أوآباؤنا ) فالمعنى أوتبعثآباؤناوهذه ألف الاستفهام دخلتعلىحرف العف
وقرأ نافعوابنعامرههناو.فى سورةالواقعة ساالكن
وةاو واذلكركنالام فىهذافىسورة
الأعراف عند قوله( أو أمنا أ
لهقلرى )
أماقوله 0

) فندول عا

ماي
أماقوله تعالى (و أتواخروق)الى
تفسير هذه اللفظة عند قوله( دا للهوهمداخرون ) .

ممبكسرالعين .
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إن هذا ديك ميدن  9604ءإذا متنا وكا لاوا  1مدر نون ددر
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 ١عاونا الاولون »70١ قلجمواتم دأآخرونَد»
رار راضيك والسخرية من التمتمال

ادل  00 5 --وقالررم

خلاف هذه الاحوال من العياد » وقد كذرنا أالنقانون فاىهلذيااب
على منمايات اللاءأضن لاعلى بدايات عاض"

أن هذه الالفاظ تمولة

وكذاك ههنا من تعجب هن ثشىء فأنه ستعظمه

فالتعجب فى <ق الله تعالى مول على أنه تال إستعظم تلك الخالة كإاننت قبيحة فيترتب العقاب

العظم عليه  .وإن كانت حسنة فترتب الثواب العظم عليه » فبذا مام الكلام فى هذه المناظرة ؛

والاقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبتت بالتواتر وجب المصير إليها ويكون التأويل ما ذكرناه
ثلبمت هذه القراءة بالتواتركانت القراءة بفتح الناء وك والله أعلمٍ
وتإن
(ا ذ .نا لات كرون  .وإذا رأوااات يمسخرون :والوا إن .هذا إلا
إذ
والى
ثم قالتع
»ذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثثون» أوآباونا الأولو ول كلثم وأتتم
تحر هبين أ
داظخرون 4

اعمأنه تعالى لما قرر الدليل القاطع فإىثيات إمكان البعث والقياعة حكى عن ١

0 1

:ن النى صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصراره ,على الإنكار وهم يسخرون منه
أشياء أولما أ
فإصىراره عاللىإثيات  :وهذا يدل على أنه الل

ل

13

ل

(ا كذروا لايذ كرون )» وثالثما وله( وإذا رأوا
إذ
وله
التباعد وفى طرف النقيض وثانما قو

1يسلسخرو ريحت أن يكرت اللواة من هذا التاق والثاات غير اال 3دن 'العطك ١ح
الل:ذى
ولآص
0ن الشكرير خلاق _ا

اعندئ فى فنااباب أنر-ت يقال القوم كاتوا

سة.عدون الحشر والقيامة ويةقولون امات ضار رلا رعذ فت اأحراوة ىى العام كيف يعقل

عوده لعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستيعاد إلى حيث كانوا يسخرون من يذهب إلىهذا المذهب وإذا
كان كدَلك فلا طريق إلى إزالة هذاالاستبعاد عنهم إلا من وج بين ( أحدهما )

دك "

الكل الذال عل ة الخمن والنهز مئل أن .يقال 1فل تعلبون إن اق السموات والارض
اك وأصعب منإعاة إنسان بعدموته ؟ وهل تعلدون أن القادر على الاأصعب الاأشق يحب أن
فادرا غالاسبل الايسر؟ فهذا الدليل وإنكان جلقاوياً إلاأنأوفك المكرت إذا
عرض

على عوطم هذه المقدما ت لايفهموما ولا يفمون

عام| “ذاه ا

 0 5ا

و تإهالىبل بت وحباا ١

6
لت

ا

سال

سس

ها ستر

 /حم للسيترونا »«١١

ثم قال تعالى إ بل مجبت ويسخرون » 4وفيه مسائل :

اللإمسألة الأولى )تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أفروابأنهتعالى قادر على
تكز نافيك من إعادة الحياةالى هذه الأجساد  :وقد تقررفى صرانالعقول أن القادرعلى
ؤيةلبق
دنا علىالأسبل الاير ثممعقيامهذه الحجة الهبدم
اء الاقوام
ال

ل
ه
١د
م
سا
س
يوأبوه
ا

عصرين عإلىنكار البعث والقيامة وهذا فىموضع التعجب الشديد فا
ظنهمع
ور هذه الحجةالجاءة

الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه ف.أنت ياد تتعجب من إصرارهم على الإنكار
1

دهم فى طرف الإنكار وصلوا إلى حبث يسخرون منك فى قولك بإثبات الحشر والنشر والبعث
والقيامة ؛ فهذا هو المراد من قوله ( بل يجبت ويسخرون ) .

١لمسألة الثانية 4قرأ حبزة والكسات ( عبت ) يضم التاء والباقون بفت-نها قال الواحدى
ا
والضمقراءة ابن  00ن مسعود وإبراهيم ويحى بن وئاب والاعمش وقراءة أاهللكوفة
)أانءة ة بالضم تدل
قر
لول
الآ
وأختيار ل عببدة:آماالدين 'قرأراربالتم سد الوا بوجوه (ا
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك حال :اللآنتعجب حالة تحصل عاندلجبل بصفة الثىء
عجب إلىجمدصلىاللعهليهوسلم
تاف
االلىأض
(انى )أناللهتع
ومعلوم أالنجهل علىاللهموحااللث
فى آيةأخرى فىهذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قوطهمأنذا كنا تراباً) 0

وا
سعجب
تعالىقال(بليبت ويسخر ون )والظاهر أنهمإما سخرولاأجل ذلك الت
رليا
خف
فنةاونب أن يكو ذلك التنجك خيادنا منه٠وأم الذيقنرأوبم الت أفجقادبوا اعلنحجة
الأولى من وجوه( الآول ) أنالهراءة بالضم لانسلم أنهنادل عإلسىناد التعجب إلى الله تعالى »
ومانه أنه يكون التقدير قل ياشمد (بل يبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالى( أسمعبهموض
معثاه أن مؤالاء ماتةولون فيه أنت همذا الندو منالكلام أو كذاك قوله تعالى ( فا أصبرهم

اعلنىار )( الثانى) سيناأن ذلك يقتتضى إضافة التعجب إلىالتلعهالى فلم قلتم إذنلك ال ؟
ويروى أن شريحاًكانيختارالقراءةبالنصب ويقول العجبلايليقإلابمنلايعلم قالاللاعمش
ذتلك لا,براه ,م فقالإن شريحاًيعجببعلهوكانعبداللهأعل ٠م وكانيقر أبالضم وتحقيق
فن ذر

ل
وأن
قيه
نول ف
الق

:دل القرآن والخبر علىجواز إضافة العجبإلاللهتعالى  :أماالقرآن فقوله

تعالى( وإن تعجب فعجب قوم )والمدنى وإن تعجب ياد منقولهم ٠ فبوأيضاًيجبعندى ؛

تأننهع
منه
اب ع
لجي
وأ

أن يكونالمراد وإن تعجب فعجب قوهمعندكم وأما الخبر فقوله

صلى اللهعليهوسم «عجب ربكممن إل وقنوطكم  .ويجب ربكممنشاب ليست لهصبوة » وإذا

نت هذا فنقول الاعجب
لم
لنه تعاليى خلاف الاعجلبآمدنميين »اقال و(يمكرون ويمكر

د
1
1

ه؟” ١

قوله تعالى  :إنا خلقناهم من طبن  .الآاية

ا  0بين 0إمكان هذا المعنى مذين الطريقين بين وقوعه بقوله (|3لنعم وواتأداخرون)

وذلك

لاأنه ثبت صدق الرسؤليله لأجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخبر عن أ

ممكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هاذلهآية وهو فى غاية الحسن
وألله أعل1

)عنى أنه لما ثبت
 ١المسألةالثانية ت»ففسىير ألفاظ هذه الآية  :أما قوله ( فاستفتهم ي

للها ارات الا رضن نوما بنهما فاستفاك هولاء المسكرتن وول
بالدلائل القاطعة  10ا
ممر أشد خلما ) أمهذهالاأشياء التىبينا كونه تعالىخالقاً لماولمحك عنهمأنممأقروا أن خلق
هذه الاأشياء أصعب لاجل أن ظهور ذلككالمعلوم بالضرورة فلا حاجة أن كي عنهم صعة أن
الساكذاك.:
ثمقال تعالى ( إنا خلقنامم من طين لازب )  1نلاما قدرنا على خ

اة فى ذواتهم

متنع
ا
.ا بيناأن حالالقا1
أولا وجب أن نبق قادرين على خاق اهياة فيهم ثانياًلم
التغير  .وفيهدقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الانسان لامن النطفة ولا من
الاأبوين ؟ فكانه قبل لهم إنكم لما أقررتم بحدوث العالم واعترقتم بأن السموات والاأرض
ا ينا ]ع صل تتخليق) الله 'تعالى وتبكوبنة فلا:يد وأن تعترفوا بأن الإنسان' الا"ول إنما
؟إذا عقاتمذلكواعترهم به فقد سقط ري
دك لمن ألاوين ف

ع

00

ور أن آدم مخلوق مالنطين اللازب ومن
هند
مهرع
جششت
لقدا
ااً
النطفة ومن غير الابوين  .وأيض
قدر على خلاق الحياة فى الطين للازب فكيف يعجز عن إعادة الجاة إلىهذه الذوات “.وأما كيفية
خاق الإنسان من الطين اللازب فهى مذ كورةالفسىورة المتقدمة  :واعلم إن هذا الوجها [2كا

حسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى (إنا خلةناهم من طين لازب) هو أنا خلقنا أباهم آدم من طين
ءتقرتزه أن
ددش وقه وجوه آأخر وهو أن يكون المراد أنا خلمنا كل إنسان.من طينلازب و
الحيوان إما يتولد من المنى ودم الطمث والمى يتولد من الدم فالحيوان إتما يتولد من الدم
رالنه [ذنَا يتولك من الغذاء و,الغذاء إما حيوانى وما نباق أما تلد الحيوان الذى؛.صار غذاء
ذالكلام فى كيفية تولده كالكلام فى تولد الإنسان .فثبت أانلأصل فاىلاغذية هو النبات .
والنبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد.
)لاق متو لون مل الظين اللازب ء و إذا ثدث هذا فتقول إن هذه الإاجَزاء الى متها
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة الله تعالى قادر عامهاء وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء
فوجب يقاء هذه الصحة فى كل الاوقات وهذه بسانات ظاهرة واضحة ء وأما اللازب فقيل
الولاصققي؛ل الازج وقيل الحتد  .وأكثر أهل اللغة على أنالباءفى لازب بدل من المم يقال
لازب ولازم

1

١٠

/ماأملمأأشديرا
ًست:فته
لتعقالا.فا
خله
فو

3001

مهتفتساف أ دّم[ كاقلح نما انقلنإ مانفلَ نمنطبزل 0 4115
ةقراسملاهجو )هعبتأف( ىنعي هقحلا هباصأو لاقي هعبت هعبتأو اذإ ىضم هرثأف هعبتأو اذإ هع المو ١

نم هلوق ىلاعت (أفهعبت ناطيشلا) دقو ىم هريسفت هلوقو ىلاعت( باهش بقاث)لاق نسحلا بقاث "7
أى مضىء وأقول سمى ثاقباًلآنه يثقب بنوره المواء :قال ابنعباس فى نفسيرقوله(والنجمالثاقب)
لاق هنإ )١١لجرىمسكلذبهنآألبقثي هرونب كم عبس تاومسهللاوملعأ ..

١

قوله تعالى فلااستفتهم أهأشدخلقا أممنخلقنا إناخلقناهم طمنين لازب » فى الاية مسائل :

١المسألة الآولى »فىبيان النظم اعلمأنا قد كر
ذنا أن المقصد الاقصى مهنذا الكتاب
الكريم إثيات الاصول الاربعة وهى الإلهيات والمعاد والنبوة وإثياتالقضاء والقدر ف
.نقول إنه

تعالى افسشم هذه ابسورة بإثبات مابدل عولجىود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخلق السموات
والأرضن وما كماو على المشارق ,لمارف فلياأحكمالكلام فى هذا الباب فرع عليهاإثيات

اقول بالحشر والنشر والقيامة .

واعل أن الكلام فىهذه المألةيتعلق بطرفين أولا إثبات الجواز العقلى وثانهما إثبات

الوقوع أما الكلام فى المطلوب الأول فاعلمأن الالال على الثى .بشععلى وجهين (أحدهها)

أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه و(ااثانى) أن

يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين اولفاعل والقابل باقيينيا كانا  :فوجب أن تبق القدرة عليه

فىالخحالةالثانيةوالله تعالى كذر هذين الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أمرجائز يمكن.
( أماالطريق الأول )فبو المراد من قوله( فاستفتهم أممأشد خلقاً) والتقدير كانه تعالى يقول
خناق السموات والارض وماينهماوخلق
استفت يداؤملدا .المنكرين أممأشدخلقاً م

المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك  .ولا شك أنهميعترفون بأن خاق هذا

القسمأشق وأشدف العرف من خلق القسم الأول ؛ فليا ثبت بالدلائل المذكورة فىإثبات التوحيد
كونه تعالى قادراً علىهذا القسم الذى هو أشد وأصعب :فبأن يكون قادراً علىإعادة الحياة فى
هذه الأجسادكان أولى  :ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوليس الذى خلق السموات

والاأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وقوله تعالى ( لخلق السموات والا رض أكبر من خلق
الناس ) ( وأماالطريقالثأنى )فهو المرادمنقوله( إناخلقناهم منطينلازب )والمعنى أهنذه

الأجسام قابلة للحياة إذ لولمتكنقابلةللحياة لا صارت حية فى المرةالآولى والإله قادر علىرخاق
هذه الحياة فى هذه الأجسام و:لولا كونه تعالى قادراً على هذا المءنى لما حصلت الحياة فى المرة
الاأولى ؛ ولاشك أن قابليةتلك الاأجسام باقية وأنقادرية الله تعالى باقية لاأن هذه القابلية وهذه

القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالا فثبت دين الطريقين أن القول بالبعث والقيامة أم
( )1كذا فيالأصل ولعل الصواب إنه نم .م إذ لامعنيلمكرنه رجلا ١

١

قوله تعالى  :إلا من خطف الخطفة  .الابة

ا"

) المسألة الثالثة ) فى قوله ( لايسمعون إلى الملا الاأعلى ) قولان (الا'ول) وهو المشوور
أن تقدر الكلام لثلا يسمعواء فلما <ذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع يا قال(يبينالله لك أن

تضلوا ) وكا قال (رواسى أن تميد بكم)قال صاحب الكشاف  :حذ ف أن واللام كلواحد منهما
وبن القرآن عتما (والقول الثانى) وهو الذى
صيج
جائز بانفراده  .أما اجتماعهما فن المدكراتاتى
اختاره صاحب الكشاف أكنلهام مبتدأ منتقطع عما قبله » وهو حكاية <ال المسترقة للسمعوأنهم
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كاللامملانكة ويتسمعوا وثم مقذوفون بالشهب» مد<ورون عن

ذلك المقصودا.
 (١الاسألة الرابعة ) الملا” الا“على الملائكة لا*نهم يسكنون السموات  .وأما الإنس والجن
فهم الملا” الا“سفل لا“نهم سكان الا رض .
واعمأءناهلوو صف أولالكشراطين بصفات ثلاث(الا“وللى)اأينهس.معو ن(الثانية)أنهم يقذفون
 02انب د<ورآء ؤفه أصحات::
١الاول » فد ذكر نا معى' الددرا' في.سَوْرَة:الأاغراف عند قوله( الخرح منهنا امذ موقا
 1فال المرة الدحور "أشد :الصغار* وَالدَل وَقَال:انن 'قتيّة دحرته دح را ,دور أي
دفعته وطردتة .

(لأول ) أنه اتتصب بالمصدر على
جًو)ه ا
وورا
اللبحث الثاتى )فىانتصاب قوله ( دح
دروك دحوراً»ودل عل الفعل قوله تغاكى (:ويقذفون) («الثاق) التقدير ويقدفون
للد<ور ثم حذف اللام (الثالث) قال بجاهد د<وراً مطرودين » فعلى هذا هو حال ميت بالمصدر
 5كرد والسجود وا+خضور.

ل البحث الثالث © قرأ أبو عبد الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كانه قال
يقذفون يدحرون بما يدحرء ثمقال ولست أشهى الفتح ل,لآنه لو وجد ذلك على صحة لكان فيا
 02دل نون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنةاجائر ى .الة ا قال الشاعر :
تعال اللحم للاضياف نيئاً
أئ تعال باللحم ( الصفة الثالئة ) قوله تعالى ( وهم عذاب واصب ) والمعنى أنهممرجومون
بالشهب وهذا العذاب مسلط علبهم على سبيل الدوام ؛ وذ كرنا تفسير الواصب فى سورة النحل

عند قولهتعالى (وله الددن واصباً) قالواكلهم إنه الدائم  :قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد
والموجع فهو معنى ل
ويس بتفسير .

أم قال تعالى (إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الحجقال الزجاج وهو

أخذ الثىء بسرعة » وأصل خطف اختطف قالصاحب التكشاف (من) فل الرفعبدل من الواو
فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الششيطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على

١

قُوله تعالى ل:ايسمعون إلى الملا" الا على ا.لآية

١الوا ل الرابع 4الشيطان عخلوق من النار ق؛ال تعالىكال صر[لين( لا
وقال( والجان خلةناه من قبل من نار السموم ) ولهذا السبب يقدر عالصعود إلى السموات/
وَإِذاكان كذلك سكيف يعّل [<راق النار بالنار ؟ والجواب تحتمل أن الشباطين وإن كانوا
من.النيران إلا أنما نيران ضعيفة  .فاذا وصات نيران الشهب إليهم ؛ تولك النيران أقوى حالا
منهم لاجرم صار الأأقوى مبطلا للأأضءف  ألا نرى أن السراج الضميفإذا رجعف النار القوية
قانه ينطىء فكذلك هبنا .

ل السؤال الخامس ) أنمقر الملائكة هو السطح الاعلى من الفلك  :والشياطين لا يمكنهم
الوصول إلا إلى الآقرب من السطح الأسفل من الفلك  .فييق جرم الفلك مانعاً من وصول
الشياطين إلى القرب من الملائكة ؛ ولعل الفلك عظيم المقدار دفع<صو لهذا المانعالعظ , ,كيفت
يعقل أن تسمع الشياطين كلام الملائئكة  .فان قاتمإن الله تعالى يقوى سمع الشيطان حتى يسمع
كلام الملائئحة ؛ فنقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى سمع الشيطان حتى يسمع كلام

الملائكة  .وجب أن لا ين مع الشيطان » وإنكان لا يريد منع الشيطان من العمل فا الفائدة
فى رميه بالرجوم ؟ ( فالجواب )مذهبنا أن أفعال الله تعسالى غير معالة ؛ فيفعل الله ما يشاء ويحكم
ما بريد ؛ ولا اعتراض لأاحد عليه فى ثىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق بمباحث هذا الاب » وإذا
,فى سار الآءات المشتملة على هذه 'المسألة
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه فى سورة الملك و

باللغتكمافماية فى هذا الباب ؛ والله أعل .م
وأما قوله ( لايسمعون إلى الملا" الاعلى )ففيهمسائل :
اسارانا) (7السين
نلل ار م
اكه زكر ) فراحرة وال رسس م م
.ادعق اناما
والمبموأصله شنتبيرن ت

البين الغ كا فى اهمس » والتسمع تطلب السهاع

يقال لمع ١ 015إسسمع ؛والداقون بتخف.ف السين  .وا+تار  9عبيد التشديد ى سمعون »

عنرب تقول تسمءت إلىفلان ويقولون سمعت فلاناً  ,ولا يكادون سولون سمعت إلى
قاالللا
يل فى تقوية هذه القراءة إذا ننىالتسمع » فقد نى سمعه » و حجه القراءةة الثانية قوله تعالى
ق.
وان
فل

( إنهم عن السمع لمءزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس :أن الشياطين يسمعوف إلى الملا*
الاعلى  :ثمبمنعون فلا يسمعون ,وللاأولين أن يحيبوا فبةولون التنصيص على كونهم معزولين
صََ السمع لايمنعمن كونهم معزو لين أضأ ع التسمع بدلالة هذه الآية ٠ بلهو أقوى و ردع

الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء ؛ فان الذى منع من الاستماع فبأن يكون منوعاً من
السمع أول:

زركاه مي امد اراكمتا و

 1قولك معت إلى حديثه »

بأنقولك معت <ديثه يفيد الآدراك ؛ وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء معالإدراك :

٠.

لل
) وجعلناها 0

ا

أن تكون

شفظ امن شطان مارد  .الآ

شياطين (ال

1١

قَْذوله ) وجعا نأها ( عائد إلى المصاببح

تلك المصابيح كر

لض

غير تفاوت»

فوجب
اع

غير تلك الثوافب باقية ٠ وأما قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح اناا
رجوما للشياطين ف)نقول كل نير حصل فى الجو العالى فهو مصابيح لهل الاأرض إلا أن
تلك المصابيح منها باقية على وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ء وهنهاما لا يكون كذلك .وهى
هذه الشبب الى حدتما الله تعالى و بجعلا رجوما للشياطين » و ذا التقدير فقد زال الإشكال,

والله أ
باالسؤال الثانى 4كيف يجوز أن تذهب الششياطين إلى حيث يعلمون بالتجويز  .أن الشهبب
تحرةهم ولا يصلون إل مقصودم البتة وهل  600أن اصدر مت هذآأ الفعل ع عاقل ( فكيف

من الشمياطين الذين لهممنربة فى معرفة الخيل الدقيقة ( والجواب )أن <صول هذه الدالة ليس له
معين وإلا ١يذه.وا إليه  2وإاعنا عنعدوك من المصير إلىمو اضع املاكم ومواضعبا تلفة ,

0

فربمأ صاروا إل ع

يصادفون

تصيبهم فيه الذي  2ورعا صاروا لل غبره 5

املائكي فلا

إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فهاء كا يوذ فيمن تلك الجروان شلك
قُْع

يغاب على ظزه حصول

الداة ,هذا أذ كاه أوعل لحان من الجواتعن هذا اأسؤال

قَّتفسيره ٠و لمقاائل أن يقول  :5إنهم إذا صعدو افام أن يصلو | إلى مواضع الملامكد  11إل غير
تلك المواضع ؛ فإن وصلوا إلى مواضع لما 1
م يفوزوا 0

ا

( فعلى كلا 2لك ن

ا<ترقواء وإن وصلوا إلى غير مواضع

الملاتكة

0

التجربة

 .وإذا 2

المقصود غبر حاصل

و ثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عله

أصلا مخلاف حال المسافرين فى البحر ؛ فإن الغالب علهم السلامة والفوز بالمقصود  أما ههنا
فالشيطان الذى يسم من الإ<تراق إما يسم إذا لىيصل إلى مو اضع الملائك  .وإذا م تقل إل
تلك المواضع ١ 00بامقصود  4قو دب

أن لا لدود

لل هذا

العمل البئة

 5ل

قَّ الجوات

 [0هده الوافعة [ما نيفق فى التدرة ؛ فلعلبنا لا تشمتير يسبب كوتها نادرة “بين العشاطين

وا لهآله أءاعم

ل السؤال الثالث  4قالوا دلت التواريخ المتوائرة على أن حدوث الشبب كان حاصلا قبل
بجى .النى يلقع فان الحسكاء الذين كانوا موجودينقبل جىءياَللنِىتهِز مان
لس

ره

ونا بت

أن ذلك كان مر دا ل

2

طويل ذكروا ذلك

للمثم امتتع حمله على
النى َ

مجى.النىءيِه أ»جاب القاضى بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل التىيلق لكنها
كرف ف 0

الذئ يه فصارت لساب ك0

معجز ة .

لن
رو
وو
|ا[[|[|[|[|[|[||0|0117طغ2
|[0ز|[

2

قولهتعالى و:حفظأ من كل شيطان مارد 00

فنا اينغ السماء #قينيا فىأغبما [١ن 1ردت الاسم فللاضافة وجهان أن تقع 000
3

انة ٠ لآن الزينة قد تحصل بالكوا كب و بغيرها؛ وأن براد مازينت بهالكوا كب'.
|لز
يل
ن

الل

ا
ا)[ن
الأول
اةء وجرة (:ا
ييئ
مب ز
لك
لكوا
بالحثافى )فى؛يبان كنفية كون :ال
 0ا الصفاك وكلأبا“فآن تحصل .هذه اللكراكا المشرقةالمضيئةفى سطح الفلك ' "
لاجرم بق الضوء والنور جرماملفلك بسبب حصول هذه الكوا كبفيها قال ابنعباس (بزينة

الكوا كب ) أى بضوءالكوا كب ( الوجهالثانى ) حوزن رادأَشَكاها المتاسة اخلفة لول ”0

الجوزاء وبنات نعش والثريا وغيرها ( االولجهثالك ) يجوز أينكون المراد هذه الزية ' 58

طلوعبا وغروبما ( الوجه الرابع أ)ن الإنسان إذا نظر افليىلة الظلساء إلىسطحالفلك ورأى "١
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لثةعلى ذلك السطح الآزرق فلا شك  9ا
الأشياء كولأها افلتركيب والجوهر ء وكل ذلك يفيد كون هذه الكوا كب زينة ( وأما المطلوب

)ه يحثان :
فرفدي
و قوولحهف(ظاً منكل شيطان ما
ه)
والث
الث
لإالبحث الآول ) فما يتعلق باللغة فةوله (وحفظاً) أى وحفظناها  .قال الميرد إذا كذرت
فعلا ثمعطفت عليه مصدر فعل آخرنصيت المصدر لآنه قد دل علىفعله  :مثل قولك أفعلو كرامة
لاأنه لماقالأفمل علمأن الاأمماء لتاعطف علىافلعاال ف؛كان المعنىأفعل ذلك وأ كرمك
اء
سيدمحفظ
لبر
ااس
كرامة» قال ابن عب

بالك

0

شيطان مارد) بريد الذى عرد على

اللهقاإن الذىللياشمكنملءهوآصلهمن اللايلةوما قز (صيح بردوذ |11

ا

تفسير المارد عند قوله ( مردوا على الافاق ) .

؛قول الاستقصاء
إالبحث الثانى»فما يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع فن
ْ فىقواه0

11

زيناالسياء الدنيا بمصابيم و جدااها دنا للغماطين )قال المفسرون

الشياطينكانوا يصعدون إلىقرب السماء فربما سمعوا كلام الملانكة وعرفوا بهماسيكون من
الغيوب ؛ وكانوا يخبرونهم به ويوهمونءهم أنهم يعلءون الغيب فنعهماتلعلاهلى منالصعود إلى قرب
السماء ممذه الشهب فانه تعالى برههم مأ فيحرفم جا وبق ههنا سؤالات :

أ

لإالدؤال الأول » هذهالشهب هل هى مرت الكواكب الى زين انهالسياءبهاآم 15

مًافكيبقة
للكو
اك ا
والآول باطل لان هذه الشبب تبطلوتضمخل فلوكانت هذه ألشبب تل
لوجب أينظبر عمان ين لاصيا اك لك رك ا المعنىل بموجدالبتةفإن
أعداد كواكب السماء باقية على حالة واحدة مغنير تغير البئة » وأيضأ لجعلبا رجوماًللشسياطين
“نا يوجب وقوع النقصان فزىينة السماء فكاأن المع بين هذين المقصودين كالمتناقض ٠ وأما

الثسانى  :وهو أن يقال إن هذه الشبب جنس آخر غير الكوا كب المركوزة فى الفلك
فبذا أيضاً مشكل لا"نهتعالىقالفىسورة ( تبارك الذى بيده الملك ) ٠ ( و لقدزيناالسماءالدنيا

'

'

قوله تعالى  :إنا زينا السماء الدنيا  .الاية

هذا

كهو ا بكب  052وحفاًمنكلريطنمار
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 096ل 8لت لططفة فا تبعه ات عق »«١٠

كانت حاصلة فى الاجسام الخاصلة بين السموات والآارض فهىأيضاً حاصلة بين السماء والأارض
ثم قالتعالى (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب حوفظاً نمكل شيطان مارد ؛ لايسمءون
إل اماد اللاعليوقذفون من كل جانب  .دحورا وم عذاب واصب ,إلا من خطف الخطفة فأتبعه
شهاب ثاقب »>فى الاية : 0
لإالمسأالةلأولى ق»رأ حمزة وحفص عن 3
وه الك اك 0 7
ءهورد معرفة على ل
مسرو ىبن الاجدع قال الفراءو

 5قال (بالناصية ناصية) ٠رد 0

على

معرفةوقال الزجاج اكوا كب بدل من الزينة» لآنها هى يا 1مررت بأت عبد أله رين .ورا
عاصم 0 1ت الرية ونصتالكوًا ك ال الغراء ريد ييا الكوا كب  +قال الدهجاجيحوز
إن بكرن الك اك ان التصمة نل ون 5وله نزينة ٠ لآن نزينة فى موضح0

للجر على الإضافة .
ا با
ةلكوا بكن
بزينةا

 2المسألة الثانية ) بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه نما زينما لمنفعتين ( إحداهما )
حصيل الزينة ( والثانية ) الحفظ من الشيطان المارد؛ فوجب أن نحةق الكلام فى هذه المطالب
الثلاثة ز أما الآول ) وهو تزيئن السماء الدنيا هذه الكوا كب ء فلقائل أن يقول إنه ثبت فى علم
ان مده الدوايت مركوزة ف الكرة الثامئة.وأن :السمازات الستة مركوزة فى الكرات
الست الحطية بسماء الدنيافكيف يصح قوله (إزنيانا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب

أنالناس السا كنين على سطح كرة الأأرض انظر وا .إلى السماء فائهم .يشاهدوتا مزبنة هده
0075
ف  وعل أ| قدبينافىعلالهيئةأن الفلاسفة ل يمتتممله دمليل فى
مركوزة افلىفلك الثامن  ,ولعلنا شرحنا هذا الكلام فى تفسير سورة تب(ارك الذى بيده الملك )
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح

)( ,وأماءالطاوت الى ')وهو كن فده

الكرا ف زينةالسماء الدنيا ففيه حثان :

(البحث الآول» أن الزينة مصدركالنسبة واسملما يزن به .كالليقة اسملمسا تلاق به الدواة
قال صاحب الكثشاف وقوله (نزينة ل ىت حتملهما فانأردت لأصكان فعلىإضَافته إلىالفاعل

أى بأنذينتها الكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان الله الكوا كب وحسنما  :لانم

له واسدا سرلات ف أرل 000
(الثانى) أنه تعالى جلف ى أول هذه السورة عاللأن

والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً )إلى قوله ( إنما توعدون لصادق» وإن
رنية وأمثالهم بالحلف
هم
دفين
اىاللخال
الدين لواقع و)إثبات هذه المطالب العالية الشريفة عل
والدين لايليق بالعقلاء  :والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالرقرر التوحيد وصعةالبعث والقيامة
فى سائر السور بالدلائل اليقينية  :فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لميبعد تقريرها فذكر القسم تأكيداً
لما تقدم لاسما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحاف والعين طريقة مألوفة
(الوجه الثانى )فالىجواب أن تهعالى لما أقسمبهذهالأشياء علىصحةقولهتعالى ( إن
عند العرب و
لهك لواحد ) ذكر عقيبه ماهو كالدليل اليقينى فكىون الإلهوا<باً» وهو قولهتعالك( رب
السموات والآرض وما ببنهما ورب المشارق ) وذلك لآنه تعالى بين فى قوله ل(وكان فما آلحة
إلا الله لفسدتا )أن انتظام أ<وال السموات والآرض يدل على أن الإله واحد ؛ فههنا لما قال
(إن !هم لواحد ) أردفه بقوله ( رب السموات والارض وما بنهما ورب المشارق ) كاثنه
قيلقدبيناأن الانظنرتفظىام هذا العالم يدل علىكون الإله واحداً فتأماوا فى ذلك الدليل

ليحصل 15العلمبالتوحيد ( الوجه ااثااث )فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد علىعبدة
الآصنام فى قولهم بأنهاآلمة فكاانه قيل هذا المذهب قد بلغفى السقوط والركا كة إلى حيث يكتى '
فى إبطاله مثل هذه الحجة والله أعلِ .م

 ١المسألة الزابعة  4أما دلالة أ<وال السموات والآرض على وجود الإلهالقادر العالم
الحكيم  :وعل كونه واحداً منزهاعن الشريك فقد سبق تقريرها فيهذا الكتاب مرارأ وأطوارآ
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق )فيجتمل أن يكون المراد مشنازق الشمسن قال السدى المقارق
ثلائمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغر بكليوم

فى مغرب و؛يحتمل أن يكون المراد مشارق اللكو!كب لأنلكلكوكب مشرقا ومغربا ؛ فقاينل
لم كت بذكر المشارق ؟ قلنالوجهين ( الاول ) أن ١ه كتنىبذكر المشارق كقوله (تقيكمالحر)

والثاف أن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبيهاًعلىكثرة
إحسان الله تعالى على عباده؛ ولهذه الدقيقة استدل إبراهم عليه السلام بالمشرق فقال ( إن الله
يأف بالشمس من المشرق ) .

؟

 (١المسألة الخامسة » احتبج الاداب بقوله تعالى (رب السمواتوالآارض ومابينهما ) على
كونه تعالىخالقاً للأعمال|اعباد  .قالوا لأنأعمال العبادموجودة فمابايلنسموات والأأرض ؛ وهذه

الآية دالة ععأن كلمحاصل بين السموات والأرض فاتهربه ومالكه :فهذا بدل عل أن فمل العبد

حصل خلق الله و:إن قالوا الأعراض لايصح وصفها بأنهاحصلت بينالسموات والارض لآن 7
هذاالرصف إنمايليقبمايكون حاصلا فىحبز وجهة والأعراض ليست كذلك ,قلناإنها

لما

قوله توعاالىلص:افات صفاً  .الآية

/١١

 0-١هر إن محارظاك الل ها جسمائة وإما رو خاتية :أها ج|سمانية ذانبا مل ثئة طعيلققات
ودرجات لاتتغير البتة » فالأرض وسط العالم وهى محفوفة بكرة الماء والماء فوف

بالهواء ؛

اموا مخذفوف بالنار؛ ثمهذه الاارلية حفوفة بكرات الأافلاك إآلىخن العالم الجسمانى فهذه

والتصريف وإلله الاشارة بقوله (فالزاجرات 0

1

فانا قد بيثا أ الرادمن هنذا أ ادنن

.الثانى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله تعالى والثناء عليه الءواليه
السوق والتحريك و
5

-

م

.الاشار ة بقوله تعالى ف(التاليات ذكراً ) ولما كان الجسم أدقى لام عات ار واح المستقلة

فىة
رف
عرقة
مستغ
١فالتصرف ف الجميانات أدون «نزلة من الآرواح الم

جلال الله المقبلة على

| تسبيح اللهيا قال ( ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ) لاجرم بدأفىالمرتبة الآولى بذكر
االاجسام فقال ( والصافات صفا)ثمذاكلرمفرىتبة الثانية الأرواح المدرة لاجسام هذا العام
بيثم ذكر فىهذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الآرواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة
جلالالله والاستغراق ف الثناء عليه » فهذه احتمالات خطرت بالبال» والعالمأشرار كلاماللتهعالى
ليس إلا الله ٠

لمسألة الثالثة  4للناس فهىذا الموضع قولان ( الآول ) قول من يقول المقسم به ههنا
ال
(لأول ) أنهصل الله عليه
خالق هذه الاشيا .ألعايان هذه الأشياء  .واحتجوا عليهبوجوه ا

و111
را1
1
واا
راا1ا
0
وات
0
وو[أت
0
|1ذ
1أ|يذ

وسل نهى عن الحلف بغير الله فكيف يلق حكمة الله أن تحلف بغير الله و(الثانى) أن الحاف
بالثىء فمىثل هذا الموضع تعظم عظم لللحلوف به؛ ومثل هذا التعظم لا يليق إلا بالله .
(والثالث )أن هذا الذى ذكرناه تأ كد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى
:والقول الثانى) قول من يول
(والسماء وما بناها  والأارض وما طحاهاء ونفس وما سواها) (

إن القسم واقع بأعيان هذه الآشياه واحتجوا عليه بوجوه ( الآول) أن القسم وقع بمذه الاشياء
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل و(الثانى ) أنه تعالى قال و(السماء وما بناها )
فعلق لافلظقسم بالسماء  :ثعمطف عليه القسم بالباتى للسماء ؛ فلو كان المراد من القسم بالسماء
القسم بمن بنى السماء لزم الشكرار فى موضع واحد وأنه لاجوز (الثالث ) أنه لايبعد أن تسكون
الحكة فى قسم من الله تعالى بهذه الاشياء التنبيه علىشرف ذواتها وكمال حقائقها  :لاسما إذا
حملنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تتكون الحكية فى القسم بهاالتنبيه على جلالة درجاتها وكال

فذا الموضع غير لائق وبيانه من وجوه ( الأول ) أن
مراتبها والله أعل؛ فان قيل ذكر الف ه
المقصود من هذا القسم إما إثبات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والاأول باطل لان
المؤمنِ مدر 4

010135
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سدواء حصل
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١ 4حصل

 :فبذأ لك

0

القائدة عل 00

التمهدرات

نرلكول :و:الصفات صفاً ا.لآية

م

ِ

اللفظفل ؛ا ركني امكون الملاائكةمعأنعلامةالتأنيث حاصلة فىهذا اع و0
تحمل هذه الصفات على النفوس البشريةالطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الذين هم 7

اتعلالصىا(فات صفاً) المرادالصفوف
ملائكة الآرض وبانه منوجمين ( الأول ) أن قووله

7

إرا
شًا)رة إلى قراءة أعوذ بالله من
الخاصلة عأندداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالراجرات زج
الشبيطان الرجيمكاأنهم بسببقراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقاء الوساوس فى قلوبهم
(اجرات
اة وفقباللز
لقرآ
أفثىناء الصلاة وقوله ( فالتاليات ذكراً إ)شارة إلىقراء
صنلفى
اةال

زجراً إ)شارة إلىرفع الصوتبالقراءةكا نه يزجر الشيطان بواسطة رفع الصوت » روى أنهيلقع
ار

دا

ا

تخفض وج حيو يدوت
رف
أنابكر شأ بصو من

مقرأهكذافقالأوفظ الوساق
فسأل أبابكزلمتقرأ هكذا؟ فقالالمعبودسميععليموسأل عرل ت
الود الششيطان ( الوجه الثانى ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فهىذه الآنةأن المراد من قوله
( والصافات  ) 00الصذوف الخاصلة من العلماء الحقين الذين يدعون إلى دين اله تعالى والمراد

من قوله ( والزاجرات ز جر ) اشتغاهم بالزجر عن الشبهات والشهوات » والمراد من قوله تَعَآلَ
( فالتاليات كذرا ) اشتغاهمبالدعوة إلى دين الله وااترغيب فى العمل بثسرانْع الل(هالوجؤة الثالث) '

فى تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة وايجاه دين فى سبيل الله تقوله

و(الصافات صفاً) المراد منهصفوف القتال لدَولهتعالى( إن الله حب الذين يقساتليونيفلىه
صفاً)واألماز(اجرات زجراً) فالزجرة والص.حة سواء  :والمرادمنهرفعالصوت بزجر الخيل »
و(أاملاتاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى ارية العدوبقراءة القرآن وذ كر

(ه الرابع )فىتفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن يجعلها صفات
ليسوج
اتقد
الله تعالى بالتلميل وال
لايات القرآن فقوله ( والصافات صفاً) المرادآيات القرآن فانها أنواع عنتلفة بعضها فى دلائل
'
لافىئل العلموالقدرة والحكمة دوبلعضاهائلفاىلنبوة د ولبعاضهئالفاىلمعاد
التوحيد وبعدضها
.هذه الآيات مرتبة '.
ن التكاليف والاحكام وبعضها فى تعليم الاخلاق الفاضلة و
ياافى
بعضه
وب
عدا لايتغير ولايتيدل فهذه الايات نشية تنام 0

ؤصفوف معين ةة وقولة (فالزاجرات

)اد منهالآيات الزاجرة عالنافعال المنكرة وفقوالهلت(اليات ذكراً ) المراد منه 7
لأمر
زاجر

الآآيات الدالة على وجوب الإقدام علىأعمال ابر والخير وصف الآيات بكونما تالية على قانون "

ما يقال شعرشاعر وكلام قائل قال تعالى إ(ن هذا القرآن مهدى للنى هىأقوم ) وقال ي(س
)بل الحنكم بمنى الجا فهذه جملة الوجوه امحتدلة على تقدير أن تجعل هذه
والقرآن الحكم ق
(أما الاحتيال الثانى ) وهؤ أن يكون المراد ذه الثلاثة
الألفاظ الثلائة صفات لثىء واحد و

أشياء متغايرة فقيل المراد بقوله و(الصافات صفا ) الطير من قوله تعالى و(الطصير صافات)) ”
( والزاجرات )كل مازجرعنمعاصى الله ( والتالبات ) كلمايتلىمنكتاب الله وأقول فيه ١

قولهكال :م
كاللمى عر

هوا ةل

وصفت ال

ت صفاً  .الآية
دوكر

خ

0

نعباس بر 0
بن
لاون قالا

(لثاتى )
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب يزوجروما بمعنى  5يأأتون مهامن موضع إلى موضع ا
من اد منه أن الملاتكم لهمات

فى قلوب بنى أدم على سبيل الإلهامات فهم بزجرومم عن

للد زرا (  0لدن اماد كك أيضا روزن الساطين عروالت.عرضن لآبذىم:بالثير
فلعلوم العقلية أن الموجودات على اما مموائن لا .يبل الاثر
والإبذاء ء وأقول قد ثبت ا
ره الله لسحانه وتعالى وهو أشرف الموجوذات ومتأثر لا يؤثر وم عالم الأجسام 'وهو أخس
الو +ودات وموجود يؤر فى ثىء ويتأثر عن ثثى :آخر وهوعالم الأدواح وذلك لانما تقبل الآثر

»اعل أن الجهة التى باعتبارها قبل الآثرمن عالم
.م إنما تؤثر  1الاجسام و
عن عالمكبرياء الله ث
كبرياء الله غير الجبة التى باعتبارها تستولى علىعالم الأجسام وتقدر على التصرف فيا وقوله
(لتاليات ذكرا ) أشارةإلى الأاشرف من الجبة الى باعتبارها تقوى عل التأثير :فاىعلاالمجسام
فا

إذا عرفت هذا فول ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفها صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة
بالمشوع والخضوع وهى الجبة التى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الآنوار الإطية
الات الصمدية وقوله.تعالى ( الزاجرات زجراً )إشارة إلى تأثي الجواهر الملكية فى تنويز
الأرواح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الأرواح النطقية
البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكةكالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس » وأن
هذه الأرواح البشرية إتما تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف  3والكالات الروجائة
بتأثيرات جواهر الملائكة ونظيره قولهتعالى ( ينل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من
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ا[أ[ذ|
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|ز
اذز[ز[ذ[||ذ

بدا

قو)له
ويك
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قل
فنقول فى هذه الآية دقيقة0

الل

وهى أن الال المطاق للثىء إا حصل إذا كان ناما وفوق

لام والمراد بكونه تاماً أن تحصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق

التام أن تفيض منه أصناف الكهالات والسعادات على غيره » ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته
مقدم على كونه مكيلا لغيره إ.ذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر
تىها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى
اف
وئكة
الذملا
( فالزاجرات زجراً )إشارة إلىكيفية تأثيرانها فى إزالة ما لايفبغئى عن جواهر الآرواح البشرية
ت
دوس
ص
ا
ر
ايب
ل
اسنب
وجاموعزترحيرو
1ن حال (نالتاليات  3كرا) إشارة إلىكفة تأثيزاتها إففىاضة الجلايا القدسية والانوار الالية

على الآرواح الناطقة البشرية  .فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تنطيق علءها هذه الالفاظ
الثلائة 0 ,و مسح الاصفباق لاجوز حمل هذه الالفاظط على الملائم انها ا

لالتانقت

والملائحة مبرءون عن هذه الصفة ؛ والجواك من وجهين (الآول) أن الصافات جمعامع فانه يقال

(راهنان اسممبرء.ون عن التأنيث المعذوى أما التأننث فىجماعة صافة *كم جمع على صافات
ر
0
اات
0ن70
ج
اه
ار

نيهي

ةروس تافاصلا

١ ١ ٠.

( مانةوأثتتان .ومانون آية افكة )

إ
فووال اليب
ف

آلصَادَات8

د

"اضر صر ٠

فالزاجرات 0

»«١ ا
لتاليبات كرادع» إن
و

ااه

هه م

عا

لحكأواحد«4؛ رب

عدم

ع
رل
ع

يسنداس

اسه

4

الم © ع مله

اينيما ورب المسارقة]|
السموات والأرضوم ب

)بماللنهم 0
 2والصافات صفاً  ,فالزاجرات زجراً » فالتاليات ذكراً إ,ن إللكملواحد  :رب السكواق
والآارض وما ببينهما ورب المشارق » وى الآبة مسائل :

 ١المسألة الآولى » قرأ أبو عمرو وحمزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فيا يليه »و كذلك
س»ات ذوكارلاب)اقون بالإظبار  :ؤقال الواحدى رحمهالله:
فىق
ا(فا
ا زج
فوله
للزا
لراً
تجرات
إدغام التاء فىالصاد حسن لمقاربة المرفين» ألاترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا
بيسعان ف التسرن ؛ والمدغم فيه بزيد على المدعمبالاطياق والصفير ء وإدغام الأنقص ف الازيد

ونلء
حس
ا

٠

وف
.أيضاً إدغام الناءفى القزاى
لىه
بحوز أيندغم الآزيد صوتاًفاىلأنقص و

( فالزاجرات زجراً)<سن لآن التاءمبموسة والزاى مجبورة وفها زيادة صفير ك5١ان فالصادء
وأيضاً <سن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذ كراً) لاتفاقهما فى أنهما من طرف الاسان
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظمار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج والله أعلم

( المسألاةلثانية 4فىهذه الآشياء الثلاثة اكلومرة المقسم با يحتمل أن تكون صفات
ا العو فاو [جك و دمل إن ا

با

ا ثلاثةمتباينة» أماعلىالتقدير الأول ففيه

صفات الملائكة  ,وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفا ٠إما فى السمواتلأاداء

العبادات 0 3

0

) وقيل نهم يصفون أجنحتهم فىالحواء

ملله إلهم .ويحتمل أيضاً أن يقال معنىكونهمصفوفاأن لكل واحد
بقغون منتظرين وصول أا

منهم منبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أوفى الذات والعلية وتلك الدرجة المربة

باقبة غيرمتغيرة وذلك يشبه الصفوف

رت
جقال
زيث ي
وأما قفوالهل(زاجرات زجراً ) فقال الل

'(

'

ثًثإذتاه
حرا
ره زج
جنا
زفأ
أعير
الب

بضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فالزجر أى نبيته فانتهى » فعلل هذا الزجز للبعريكالحث وللانئان 07
عر

فسان

ال

ادن

الذى شه

إن لكل فى قلا وأقلك القزآان
ثمإنالنىيكل قال
لان الاعمان كته بالاءتراف بالحشر 05
القران ذلك 000 2

 3لس

0

اك
ذن
ا ١اال فيه:إ

مدرر قى هذه السورة أبلغوجه

الرازىر حوره الله تعالى()١ وله

ا

د
ا0

ناه قاب

لساب

هلأ الكلام

ويمكن أينقال بأهنذه  00هاإلاتقربرالادول ااثلاثة بأقوى البراهين ذابتداوٌها
إن املارله بقوله ( إنلكمن المرسلين ) ودايلبا ما قدمه عليهباقوله (والقرآن الحكيم) وما أخره
دن
ءعنها بشقوله (

ا (ا

بان الوحدانية در

بشوله ١فسحان الذى بيده ملكوت

كل ثىء إ)شارة إلى التوحيد ؛ وقوله (و إليه ترجٍءون) إشارة إللىحاشر ؛ وليس فى هذه السورة
إلاهذه الأصول الثلاثه ودلائله ؤثوايه » ومن <-صل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان  .وأما وظيفة الاسان التى هى القول » فك فى قوله تعالى ( يا أما

الذي آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى
(بالقول الثات » وألزمبم كلمةالتقوى ؛وإليه يصعد الكلماأطيب ) إل عبر هذه عا ق عير هذه

السورة ووظيقة لكان وهو العمل م فى ةوله 5 ) 0
تعالى (ولا تقريوا الزنا ل

تقتلوا النفس) وؤوله ( واعملوا صا

 5واف | الركاة و)قوله
انو ايسا

السورة» فلماليمكن فيها إلا أعمال القاب لا غير سماها قلبا ً:ولهذا 1

شق

غير هذه

أن النى يَلق

فلن اس المن'دنا مئة للموت” أ وقراءما عند.رأسه لآن فى ذلك الوقت يكون اللستان

ضعيف القوة ؛ والاعضاء الظاهرة ساقطة البنية  .لكن القلب يكون قد أقبل على الله ورجع عن

 3إناراة  :فتقرا عند رأسه ما نادمه قوة:قلبه » وشت تضديعه بالاصؤل الثلاثة وهى شغاء له
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله يليه لا يعادبا إلا الله ورسوله ؛ وما ذ كرناه ظن لانةعلع
به؛ونرجواللهأن يرحمنا وهو أرحم الراحمين .
شم سير هذه اأسورة  2واد لله رب

0

قوله و استحشته انفزا

العالاين  2وصلى ألله علىس.دنا  2-5وعللى ال العطاهرين.

زاىاح »> نفيك أزالمتكلم غير أ مك لف » فللعهذا

الكلام زيادة علقىو باتلِذا ا لف رحمبما

04

الله .

ول تعال:ىفسبحانالذىبيدمهللكرتكلقى . .الآية

٠١

اه

1

لاي

1

ل

-

سن

سبحَانَاذى بيدهملّكوتكلشىء و!لبه ترجعون >23
اتن

و71:2

_ر

اص

إن قوله للثىء 007

_-

4ك

اا
لتاق
لكا الم قوله وكلامه لام
علتعاق
م ا
لأنه

وكلقديم وحادث إذا نظرت إلى جموعبما لا بجدهما فالىاذل وإما تحدها جيعاً فا لايذال 4,
ولهمعنى الخدوثو لكن الإطلاقموم ؛ 055جدا ولاتقل الجموع حادت من غيرببان ادك ؟
فهم مذه أن اجميع حادث  0بل حمق الإشارة وجود العبارة وقل َك طرق امجموع
فان ذلك قد ي

١

املهآفزل» وأما قوله ( كن )منالحروف » تقول 23
قودايملآخر حادث وبمكن الآخر م
ند السامغ  ثم إن أحدهها
ع)
اانى
مالث
(
(ا ) ماعندالمتكام و
هينم
دعني
حلىم
ألقع
الكلام يط
يطلق عليه أنه هو الآخر ومن هذا يظهرذوائد  1بان ما ذكر ناه  ,فلآن ا قاللغيره
عندى كلام أريد أن أقوله لك غداً .ثم إن السامع أناه غداً وسأله اعلنكلام الذى كان عنده

»ا الكلام أطلقعليهالمتكلمأنهكان عندك
هذ
أ“مسفول لهإنىأريد أن تحضر عندى الفيوم
أمس ول يكن عند السامع ثمحصل عند السامع بحرف وصوت ويطلق عليه أن هذاالذى

؛لل
ممعت هو الذىكانعندى ودع

كلعاقلأن الصوت لميكن عنداكلم أمنن ول ا

لآنالكلام الذى عنده جازأن يذ كره لمر شكوة لباوك ول
<هد
أب
وعد
فيكون لهحروف أخر  :والكلام الذى عنده وو

 21بالفارسية

والهروف تلفة كثيرة » فاذاً

.ا أيضآ مجازء لآنَ
ودئهذ
معنىقولهة هذا ماكان عندى  .هو أن هذا يؤدى إليك ماكان .عن
الذىعنده مااتتقل إلي ؛ه وإبما علمذلك وحصل عنده بمهسعلتمفاد من السمع أو التق

ام الذىعند الله وصفة لهليس تحرف على
لهذا
كلمت
لذاع
ا؛إ
فارة
القراءة والتكتاءة أوالإش
ه| با ؛ن والذى حصل عند السامع درف وصوت وأحدهما الآخر لماذكرنا منالمنىوتوسع
ا قالتعالى(يقول له) حصلقائل وفساامععتب.رها منجانبالسامع لكون وجود
ااقذ؛
فإطل
ال
الفعل من السامع لذلك القولفعبر عنه بالكاف والنون الذى يحدث عند السامع ويحدث

ابلهمطلوب .
ثم قالتعالى ١فسبحان الذى بيده

وت كل شثىءوإليهتزجعون 

:قعااللى وتنزه عن
لما تاقلرروتحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غيراللهآلمة ت
الشريك (الذى بده ملكوت كل ثىء ) وكل شى .مله فكيف يكون المملوك للمالك شريكا ؛

ذكترنعالق
وقالوا باألنإعادة لاتتكون » فقال(وإليه ترجعون) ردأ عليهمفالىآمرين :موقادي

بالنحو فىقولهس:بحان ؛ أى سبخوا تسبييح الذى أو سبح مانلفسىموات والارض تسييح
ولتانزليهم»لكوت مبالغة فى الملك كالرحمرت
افلذسىب(حان ) لعللتسبييح» والتسبيح هر ا
والرهوت

.وهؤفملول أوفعلوت فهيكلام ؛ ومن قالهو فعلول جعاوة ملحقاًب .ه

#وله تعالى  :ع

١ ١

 05إذا أراد نا ٠ الآاة

الحينوالوقت والايةدالة على أن المراد ثىء حين تعلقالارادة به ولا دلالة فها على أنه ثىء قبلما
إذا ادن تدك لابرد ماد كوه لآنالقشىء حين تعاق الإرادة به شىء موجود لا.ريدهفزمانويكون
كان

ع

بل كن

ف ان

تعلق الارادة ع( فاذاًكن

الموجود وهو موجود كر

هوالموجودلاالمعدوم

ذاك إبحاداً إودرة؟ نول هذا الاشكال 0

لا
يقال كيف يريك

يأب المعةولاات

وجيب عنه فى موضعه » وإبما غرضنا إبطال تمسكهم باللفظ  .وقد ظبر أن المفبوم من هذا
أنه نكما هو شىء إذا أراد» وليس'ق الآبة أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة .
 0البحثالثاف » قالت الكرامية لله إرادة حدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد و)وجه دلالته
من أمرين َ (أحدهما) دهن حدث أنه جعل للارادة رمانا  5فان إذا ظرف

حادث ) وثانهما ( هو ل تعالى جعل

زمان وك ماهو زمان فو

إراذته مخضلة وله للق ( وقوله ) كن ( متدل

بكون

درةرعة لانه تعالل قال (,فيكون )بفاء التعقيك لكن الكون حادت :.وماقئل الحادث
متصل به حادث  .والفلاسفة وافقوه ,فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره
وأمره متصل بالسكون ولكن إرادته قديمة فالكون قدي فكونات الله قديمة » وجواب الضالين
من العسك باللفظ هو أن المفبوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثىء
لان قوله  /أرك ( فل ماض  0وإذا دخات

كلمة إذا على الادى جعله قَْمعى المستقيل ِ وين

تقول بأن مفبوم قولنا أراد ويريد وعلم ويعلم يحوز أن يدخله الحدوث ؛ وإنما تقول لله تعالى
كا

نول لهإرادة وهو

مهأمر بك  2ولنضرب

تال

للآفهام الضعيفة ليزول ما بشع قَْالاوهام

السخيفة  فنقول ةولنا فلان خبياط براد به أن له صنعة الخياطة فلو لم«صيم منا أن نقول إنه خاط
 0-استعاله ولك الضبعة قَْثوب زد

كزمان ماض حال و ب 2وما يطلق عليه طنك استعالهتلك

الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل مخيط بوبه  .وله المثل الأعلى فافهم أن الارادة أمس ثابت
إن ل

بوجود

شىء تقول اا

وجوده

كلام أهل فيه تعلق الارادة حَادك م6

أى يريد وجوده

ما ا

 4وإذا ا

هذا فو ف المعنى من

جواب الفر يقبن :

لاالبحث الثالث ) قالت المعتزلة والكرامية كلام الله حرف وصوت وحادث لآن قوله
( كن )كلام ( ك
ون ) من؛حرفين ؛ والحرف من الصوت ؛ ويلزم من هذا أنكلامه من المروف

والاصوات  ,وأما أنه حادث فلسا تقدم من الوجهين  ( :أحدهما ) أنه زمانى ( والثاق) أنه
متصل بالكون والكون حادتك :.والجواب يعلمعا كاكزنا:..واذلك لان الكلام صفة إذا تعلقت
لنشىء تقول قال وقول فتعاق الخطاب حادث والكلام قديم فو لهتعالى ) كنا اه إذا أرادشتاً

ذل لهكن شكون )نه عاق وَإضافة لان قوله تعالى(يةولله) باللامللاضافة صريح ف التعاق

ا
عد يو

قوله تعالى  :الذى جعل لكر من الشجر الأاخضر  .الآية
ساس

ل

,رج اناس عد كن سس

م

مدروة هاس

ا

ا

ل

00
ل

ا

الذفجعللح من الششجر الاخضر نارأ فاذا00
 1ا

لي

س ألذىحَلق  2وتى وَآلارضَ بقاذرعل أنْخلقَ
متهميل
م
ورمس
ال
دتَ
صروا
صد

5
الخلاق

اع

اع

لعو

2

دلم» إِكَ 0ذا ديا أن 01له كن فكو لله

خلق علدم ) يعم الأصل من الفضلى فيجمع اللاجزاء الأصلية الام 6001روخه ع

حهاه
وفي
رنفخ
الاجراء الإاصلة للبأكول وي

؛ كوذلك جمع الاجزاء المتفرقةاافبىقاع ا؛لمبددة

قّ الأصقاع حكته الشاملة وقدرته الكاملة .

ثمإنهتعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم .

فقال تعالى برالذى جعل لكممن الشجر اللاخضر ناراً ذاذا أنتممنه توقدون  4ووجهه هو

أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به وحياة سارية فيه » وهى كرارة جارية فيه فان استبعدهم
"1[0
وجود حرارة وجناة فيه“فلا 'تستعدوه» فان .النارق العج اللاخطر الى غطر مه [1

وأغرب وأتتمنحضرون حيث منه توقدون؛ وإن استبعدتم خلق جسمه نخلقالسموات والارض
يق لق أنقسكمقلا تستتغدوة .فان الله خلق السموات وَالارض فيان لطن قولة اا
(الذى جعل لك م من الغيجر الاخضر نارا فاذا نتممنه توقدون).
او لياسلذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلبم  4قدم
وقوله تعال! أ
 5؟ ليانق الف على 00

الآكبر؛ لان استبعادهم كان بالصريح ولا علىالاحياء حيثك

قالوا ( من يحى العظام ) وم ا

والنارق الشجر تناسب الحياة .

وقوله تعالىجربلإى وهو الملدق  25إشار ا نه فى القدرة كامل .

وقوله تعالى ا العام 2إغارة إل أن عله شاه ,

وكوهنذ» !4إظهار
ثأمكد بيانه 1تعالى  إنما أمره إذا أراد شيئاًأن يقول لهكنفي
يا وضرب مثلهم حيث ضربوا للهمثلاوقالوالايقدر أحدعلىمثلهذا قياساً
فساد
للغائب على الشاهد فقال فالشاهد الخاقيكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا
فىالآزمنة الممتدة والتهبخلقبكنفيكون ,فكيف نضربون المل الادتىوله المثلالاعلىمنأن
يدرك .وق الآية مباحث :

لإالبحث الآول ق)الت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم ثى .لآنه يقول لما أراده
( كن فيسكون ) فهوقبل القول لهكن لايكون واهولفحىتالكلة ثى.حيث قال ( إنما أمره

إذا أراودشايثلاًج)واب أن هذابلياعندم تخلف الثىء عنتإعداقارته ب ؛ه فقوله(إذا) مفبوم

ذتهم ١الآية
الهحانا؛ وسواء ليم ل ر
سه

0

سا

معدم

1من -ال

ْ٠

زر

وهى 0,ا

تر

م اقلم يي

0.
0123

0

7

فلل  0لذن 6

ا

1ن

بكل  0علمد»/4

ظ

1

سم

ارارة عراس وعائب نكر ها شن الامكان إن شاء الله 'تعالل ,فقول المتكرؤن للحثر
منهم من لىيذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كت بالاستبعاد وادعى الضرورة وثم الآ كثرون؛ ويدل
عليه قوله تعالىحكايةعنهم فىكثير من الم 0بلفظ الاستبعاد م قال ( وقالوا أئذا ضللنا فى

إ

ْ

الآرض أثنا لى اق جديد أءنْذا متناوكنا تراوبعاًظاماً أثنا لمبعوثون  .أثنك لمن المصدقين .
أذا ف
وض

0 0

وعظاآم 1لددرن

( 1غبر ذلك ككل

ههنا قال م قال من 5

دهم  4علىطريق الاستيعاد د أولا بإيطال استبعادثم وله ) وى

خلقناه هن تراب ومن نطوة متشامة 0

العظام

خلهه )أى لندى ان

 2شمكنا لممن النواصى ل الأقدام أعضاء عختلفة

الصور والقوام وما ١كتفينا بذلك حتى أودعناهم ماليس من قبيلهذه الأجراموهو النطق
اذ
مهما استحةوا الارأم وان كانوا 1عوك #جرد الست
والعقل إن ه1ن]|:

فهالا إس عدون خاق

ااخناطق العاقل من نطفة قذرة لم  1محل الحياةأصلا »و يسقبعدون إعادة النطق والعق
0
وص

ل إلىبحل

فيه ثم إن استبعادم كانمن جبة ماق المعاد من التفتت والتفرق حويث قالوا (من تحى العظام
ريم ( اختار وأ العظمللذاان 2

لد عن الحياة لعدم الإحساس شه ووصهفوه م

هوى

جات الاستعاد من البلىوالتفتت وألله تحال دشع استيعادثم من جهه ماق المعيد من أأقدرة والعم
فال (وضرب

1

نا مثلا) أى جعل فدرنا كقدرتم وى

ل

العجيب وبدأه الغر يب ع« ومم من

شهة وإنثكانت قُْآخرها لدود إل عرد الاسش.عاد وى على وجبين

العدم لعق 6

فكيف 2

أحدهها (  0اعد

على العدم الحم بالوجود  2اجات عن هذه الشمبة .

بقوله تعالى لقل بحببها الذى أنشأها أول مرة» يعنى  6خلق الإنسان ولميكن شيا مذكوراً
كذاك يعيده وإن لميق شيئاً مذكوراً (وثانها) أن من تفرقت أجزاوه فى مشارق العالم ومغاريه
وصار بعضه فى أبدان السباع وبعضه فى جدران الرباكعيف يمع  /وأعد من هذا هو أن إنسانا
001ل انسانا وار أجزاء الما ك
أوجلف
اىء ,الكل بفان أعد فأجزاءالمأ كول » إتماعأاند

إلى بدن الكل فلا ببق سا

كلق ما أعسارةاء امإعا'إن عاذ إل بيكالما ,ل عه

فلاببق للآكل أجزاء .

طىال
بى ف
إال
فقال تع

هذه الشمبة  7وهو بكل خ لق عليم 00

عله والجواءفضلية؛ .وق المأكوكاكذلك :فاةا أكل سان اا

 3أن فىالأكل 4 0

اللاصلى من أجزاء

الأكولفضلباً أمجنزاء
الآكل والاجزاء الاصليةكاللآهي ماكان اه 5الأزعل
0000
ا1

(واندبكلن

قولهتعالى:فاذاهو خصير  .الآية

١4

لس

طاحم

ا

دار

-

عت | سدا سل لاسرا#

حا على

هسم
ل

ل

-

0

حص مين 00وَصَرَبَ
لس
الا
وى حَلقَ

0

لا خصوص السبب ء ألاترى أن قوتلعهالى ( ق س
دم اعللقهولالنتىجادلك 001نزات فى '
واحدة وأراد ال
اكلف
لىه فكذلك كل إنسان يتكر اللهأوالحشر فبذه الآيةرد عليهإذا علت ":
عمومها فنقول فما لطائف :

( اللطيفةالآولى ) قوله(أول يمرواأناخلقنالمنماعمات أيدينا)معناهالكافرون المنكرون”
التارركون عبادة اللاهلمتخذون من دونهآلمة  أولمبروا خاالقانعام لوهعملى هذافقولهتعالى
اعج
له م
( أوليمرالإنسان )كلام أعممنقوله( أو ليرا )
الآن
ننس
سان

وه
جوممع
ع

مهم

فنقول سبب ذلك أن دليل الآنفس أشمل وأكل وأتم وألزم  :فانالإ
انسا
لن ق
إدينغفل
ععانم

وخلقها عند غيبتواولكز [لايغفل]هومعنفسه متىمايكون وأينمايكون  .فقال  :إنغابعنالميوان
وخلقهفبولايعيب عن نفسه » فا بالهأولميرأن خالقناهمن نطفةوهو أتمنعمة :فانسائرالنهم
بعد وجوده وقوله (من نطفة) إشارة إولىجه الد
ذةل.ك لخآنلقه لوكان من أشياء مختافة
ولال
الصوركانيمكن أن يقالالعظخاقمنجنس صابواللحرمن جنس رخو ؛ وكذلك الحالفى
كل عضو :وسا كان خلقه عننطفة متشابهة الأجزاء وهو مختلف الصوردلع! الاختياروالقدرة

و إلىهذاأشار بقولهتعالى( يسق بما.واحد ) .

وقوله ل فاذاهو خصيم مببن » (فيهاطيفة) غريبة وهى أنه تعالى قال اختلاف صور
ر ل نط
بهو
أعضائهلتهشماعبة أجزام.اخلق مظنهاآهيةرة ومعهذا فبن
ظما
أالك
فقهبموه و.ذلك
اال
لآنالنطفة جسم ؛ فبب أن جاهلا يقول :إن استجال و نكون جا آخارل:لتكن
عقواةفة
والقوة الفاهمة من أبن تقتضبما النطفة؟ فابداعالنطق واافهم أيجب وأغرب مإنبداع الخلق
والجسم وهو إلإىدراك القدرةوالإختيار منه أقرب فقوله ( خصيم ) أى ناطق وإنما ذكر
الخصيم مكان الناطق لآانه أعلى أحوالالناطاقلءف
ناانطق مع نفسهلايبين كلامه مثلمايبينه
تحصلانيول ل
وهر بتكام مع غيره ؛:والتكلم خ
اا
لا
مياإءذام يكن
اد للا

اا

كلامه معخصمه وقوله (مبين) إشارة إلىقوة عقله » واختار الإيانة أن العاقلعند الإفهام أعلى :
درجة منه عند عدمه  :لآنالمءين بان عنده الثىءثمأبانهفقولهتعالى( من نطفة ) إشارة إلىأدنى

ماكان عليه وقوله ( خصيم مبين ) إثمارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى ث(م خلقنا

النطفة علقةنخلقنا العلقة مضغة ) إلىأقنال تعأالنىش(ث
أمناه خلقا آخر) فا تقدم مخنلق
وطفة
الن
خعل
اقةق العلقة مضغة وخاق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات فاىلجسم وقوله (ثم

أنشأناه خاقاًآخر ):إشارة إلى م أاشار إليهبقوله( فاذاهوخصيممبين) أى ناطقعاقل .

ثمقولهتعالى  وضرب انامثلاونسى خإلقشها>رة إلى ببان الحشر وفي هذه الآبات إلى ١

:

املتعال ١ واد ىفق ااه ا
ل قديه لطر

تاذ
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مندون أنه واهة لعلهم ينصرون  0470لايستطيعون نصرهم
 2تير
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ره
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ساح

نه

رخ

مض

وه نهمجند مخضرون  567016لاحرنك و مإ ما يسرون ومايعلنُونَ
سل 6

ساس

ظشلمر6ة

هه

6

سدوده

ا 85ا أ منَف
رلانسل
0-- »77ب ا

من فضله» ولوكفرتم لسلبها من ,
0

واتخذواما

ونهاتها  2فإنهم كن
إل ضر

نتدامة ,ها رواستزاذة فيا ؟
 29اع
شارة

إل بيان زيادةضلاهم

الواجب علهم عيادة ألله  5را لانعمة  2ذتركو هأ وأقلوا على عادة من

ولايتفع  0وتوقعوأ

م4

النصرة مع عم مالناصرون

هم كناقال عنم (<رةوه

وانصروا

الت ) وفىالحقيقة لاهى باخرة وملتاضووة!
م جند
وةوله تعالىب لايستطيعون نصرثم وثم لم

التوحيد (0وهذا كول تعالى ) لهوما لعدوك

<هش(روا
اول
وق

من

حضرون

ناره إلى اكتشر لعل
) أش

دوك ألله <«صب

الذين ظلموا وأزواجهم وفا اننا كدو ر 1

جم نتما

تقر بر

واردون)

من دوك ألله اواعدوم إلى

صراط الجحيم ١ وذولكر أولتكق العذاب خضرون )»وهو احتفل -معننين (أخدهبا) أن
يكون العابدون جنداً لما اذوه آلمة ياذكرنا ( الثاتى ) أن يكون اللاصنام جنداً للعادن » وعلى
هذا فقيه معى لطيف وهو

أ تعالى ا قال

) لا يستطيءون

لصرثم ) أكدها

أنهملا ستطيءون

نصرهمحالمايكونونجنداًم ومخضر ونلنصرتهم ذفان ذلك دال علىعدم الإستطاعة  5فانمن حضر
واجتمع ثمحَز .عن النصرة كوك فىغاءة لدف

خلاف من ليكن متهاباوم مع

انسار

وقوله تعالى( فلايحزنك قوم » إغازه إل الركالة لان الخطاب معه بما يوجب تسلية
قليه ليل اجتما” 4واخدتماره إناه :

وقوله تعالى إلنا نعم مايسرون وما يعلنون) يحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تمديداً
للمنافةين والكافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الفروك (والثاى) ماسرون من

ثالث) | سر ونهنالعةائدالفاسدةوماربعلاو زمنالأافعألالفسيحة .
ا
العمبكومايعلتونمنا لمكمورك )1

ثمإنه تعالىلم ذكردليلامن الآفاق على وجوب
للاأمننفس .
ادلي
عملت أيدينا أنعاماً )ذكر

عبادته بقوله( أو ليرواأنا :خلقنالهمما

ا  0702,أنا خلقناهمن نطفة » قيلإن المراد بالإنسان أبىبن خلف فان

امرك

قولهتعالى :أو ليرواأن خالقنالح .م الآية

م١١

سس سددا هة

30

حملت أيدينااما
أو روا آناحلفا لمما
م“

ررى

0
كلها لهم
0000

كومم

3-5

6

ىل

0

هملمالْكونَ««»

سل عه

6

وى

عم

انافعوَمَشَارب
ومنها ايونَ*" وهم في م

20

افلا 0

716

كان حىالقلب  ويحتمل وجبين ( أحدهما) أن يكون المرادمنكان حباًفىعلاللهفينذره به
فايؤلمنثا(تى ) أينكون المراد لينذر ب مه نكان حيافىنفس الاس » أى منآمنفيندره كئى]
)ما قول
على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب ( و>ق القولعلى الكافرين أ
العذاب وكلمته ياقال تعالى ( ولكن حق القول منى لآملآن جنم من الجنة والناس أجمعين )
ذمباكينان<تى نبعث رسولا)
وقوله تعالى( حقّتكلمة العذاب ) وذلكلآن الله تعالى قمالع(و
حولدفاينية والرسالة'
ذيب على من وجد منه التكذيب ء وأما الاقولل اولمق
تءعحق
لجا
اذاً
فا
والحس وسار المسائل .الاصولة الدئنة فان القرآن فة ذكر الدلاثل الى اتيت 110000

ثمتإعناهلى أعاد الوحدانية ودلائلدالة عليها فقالتعالى ألولم يروا أنا خلقنا لهمماعمات أيدينا
أنعاماً)4أى منجملة ماعملت أيدينا أى ما عتلناه من غيرمعين لواظبيربلعملناه بقدرتنا وإراو ن ]:
وقوله تعالى ل فهم لها ماللكون  4إشارة إلى إتمام الإنعام فى خلق الانعام » فانه تعالى لو
خلقها ول يملكها الإنسان ماكياننتفع بها .

وقوله ل وذللناها لحم4زيادة إنعام فإن المملوك إذا كماتنآمبيراًداً لاينفع :٠فلوكانف
الإنسان بملك الانعام وهى نادة صادة لما اتلمإنعام الذى فى الركوب وإنذكان بحصل الآ كل

كا فى الحمؤانات الوؤحشية » بلماكانيكئل نعمة'1ل كل أيضا إلابالتعب الذى قىالاأصط]ة ؛

ولعل ذلك لابتهيأ [إلا]()١ للبعض وف البعض .٠ ,
وقوله تعالى ل فرنكهاوبهم ومنها بأكلون ) بيان لمنفعة التذليل إذ لولا التذليل لمأ وجدت
إحدى المنفعتين وكانت الاخرى قليلة الوجود .
كلوب والآكلمن الفوائدبقوله تعالى وإلإمفيها منافع ومشارب» وذلك
ثم بين تعالى غريرا

لآن من الحيوانات مالا يكراكبلغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة ؛ إن قانابآن المراد

جمع مشرب وهوالآنية فان منالجلودما,تخذ أوانى للشرب والآدوات منالقرب [وغيرها] ؛ وإن

قلنا إن المراد المشروب وهو الالبان والآاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فا

ذلكمتوقف عل امل وهو بالذكور والإناث .
ثمقا تلعالى أ١فلا يشكرون ) هذه النعمان توجبالعبادة شكراًء ولو شكرتم لزادم
) 0ما,ين المربعين زيادة ان

السياق
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الال

قوله حال مدن كانيا ا
ا

1

6

د

ات
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-ه

0
هل كن -حدر١وَتحقَ

عل الكافربن »>

المعنى اراعاة اللفظطوالوزن؛ فالشارع يكوناللفظ منه 2للمعنى ا شاغر كرون المعنى منه ا
؛آانه يقصد لفظاً0
لافظ ل

وزن الشعر أو قافيته فيحتاأججإلىالتحيل لمعنى يأف به لاجل ذلك

اوللش:عر هو ااكلام الموذون الذى قصد إلى وزته  00لاا الفا
ل هذا نق
ونطع؛
الل
من يقصد المعنىفيصدر موزوثاً مق فلا يكون شماعراً أ:لا ترى إلى قوله تعالى ( تانرالوا
البر <ى تعر لاعيا رون ( رين لقره

والضشاعر إذا صدان متة كلام فيه 2

5
ا

اف الا تمظرعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعرا للأانه قضل'الإتان تألفاظ خروفها متحركد

وساكنة كذلك والمعنى تبعه ؛ والحكير قصد المءنى خاء على:لك الأالفاظ ؛ وعلى هذا حصل
الىواب عن قول من يقول إن النىل اللهعليهوسلمذ كر بيت شعر وهو قوله :

لال الك قدت  10اناد أبن عين الخطلك
 0بيتين انا تقول ذلك  1در لعدم قصده إلى الوزن والها فة :وعل هذا لو صدر من

النىصل الله عليه وسم كلام  0موزون مقق ايكون م ؛ لعدم قصده اللفظ قصداًأو ظء

ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تبعتكلام ليبلات جك فية ماريكر درموزؤنا بوافنا قحل
 ٠من تحور الشعر ولا يسمى المتكلم به :شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى 'اللفظ أولا؛ثم
)دق ذلك اللشوناق  3ذكروموعظة للقصد إلى
قوله تعالى ( إن هو إلاف ور أن مين ح
اىل»شعر لفظ مزخرف
ومعن
ال

يهوسلم
(هه | :لطيفة ) وهى أ النى صل الله عليه
بالقافيةوالوزن و

الشعر لمكمة» يعنى قن يقصد الشاعر اللفظ فتوافقه مع حكى م أن الحكيم قد
داس
بقصد معنى فيوافقه وزن شعرى؛ لكن الحكيمبسبب ذلك الوزن لا يصير شاعراً و ا
يسبب ,ذلك الذكريصير حكيا حَبت سى النىيلق شعره حكمة ؛ ونفى الله كون النى شاعراً 
وولك لآن اللفظ قالب المعنى والمعنى قاب اللفخل وروحه فاذا وجد القاب لانظرإلى القافك
فيكون الحكيم الموزون كلامه حك 0

رجه

عن المكة وزن كلامه ٠ والشاعر 5

كلامه حكما .

ثمقال تعالى لالينذر نمكان حياًوحق القول على الكافرين )
تاق ألثاء اتات نالتاء خطاباًمعالننى صلىاله عليهوسلم وبالياءعلى وجهين ( 6ه

)ه( و
يأكنون المنذر اهلونى صلى الله عليه وم حيث سبق ذكرهقفوىله و(ما علومنقاهول
ينغى له)١ . انرما)أن يكون المراد أن :القران :ينذر والاول أقرب إلى المعى 8
؛ما الأول فلن المنرن ضفة للرسل أكثر وزوداً من المنذر صفة لكك
اك إل اللاظ أ
( وأما افلثلاآفن)'القرآن أقرب المذ“كوديةاكفولكا لبور )رودو لغازمن كان نحا ) .آى من
ار
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شعر وما ابغى لهالأب لستغي
:ما عليناه ال
قوله تعألى و

١
تنس
اسس

لرعد ضن

اا

صو

ىا رف ا

صائك

"لض

ااال
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“يم

اناه

ال

ضاي

إنهوإلاذكروقرءان مبين«»>4
وما علينأه الشعروما يلبتىله

وأبمه شرع فىقطع عذر آخر  :وهو أن الكافريقوللميكنلبثنافىالدنياإل ياسيراً؛ ولوعمرتنا لمْ -1
ضسسعنفم وقد عمرنا كرمقدار ش
وجدت مناتةصيراً  .فقال اتللعهالى (أفلا تعقاو ن) أ كلمادخلتمف اىل
متتامكنون سانليحك والادراك .فكماال تعالى( أولمنعمركر مايتذكرفيهمنتذكر )ثمإنكر

علءتم أن الزمان كلما يعبر عليكم بزداد ضمفك فضيعتم زمان الإمكان ف.لوعمرنا  1أكثرمن ذلك
لكانبعده زمان الإزمان  .ومن لم.يأت بالواجب زمان الإمكان ماكان إلىران الإزمان
ثم قال تعالىب(وما علمناهالشعر يونمباغى لهإن هو إلا ذ ر وقرآن مبين )
ف الريك تناك 0رناأن اللهفىكلموضع ذكر أصلين من الأأصول الثلائة ؛ وهى
الاصلينالوحدانية والحشرء
الوجدااية والرسالة والحشر ذ؛كر :الاصل ,الثالك منها0

(ن
أما الوحدانية فنىقوله تعالى ( ألمأعرد إليكمياببى آدم أن تلعابدوا الشيطان ) وفى قولهوأ
(ها اليوم ) وفى قولهال(يوم نختم
)ولأمحاشر فنىقوله تعاالصىلو
اعبدوف هذا صراط مستقيم ا
على أفواههم )إلىغبر ذفلكله؛ا ذ كرهما وبينهما ذ كر الآصل الثالث وهو الرسالة فقال ( وما
عليتاه الشعر وما ينينى لهإن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علدناه الشعر إ)شارة إلى
أنه معل من عند الله فعلمه ما أرادولم يعلءهمالميرد ؛ وفى 7فسير الآية مياحث :
لت
اثول  6خص الشمر بن التعليم ؛ معاألنكفار كانوا ينسبون إلىالينى
لبح
لااال
أشياء منجملتهاالسحر  ,ول يقل وماعلمناه السحر وكذلك كانوا ينسبونه إلى الكبان»ةولبقل
.ل أما السكبانة فكانو! ينسبون النىيلع إلميا عندماكان يخبراعلنغيوب
ننةقو
وما علمناه الفكبا
ويكون ؟ا يقول  .وأما السحر فكانوا! ينسبونه إليهعندما كان يفعل مالايقدر عليهالغير كشق
القمرو نكامالحدى والجذع وغير ذلك ٠ وأما الشبعر فكانوا شد.ونه إليه عند ما كان يتلو

القرآن علءبملكنه صلىاللهغليهوس ما كانيتحدى إلا بالقرآن» ؟ قال تعالى( وإن كلتمفى
 1ن مثله)إلىغيرذلك؛ ولميقلإن كنمفى شكمنرسالى
0

فأنطقوا الجذوع أو أشبعوا اللق العظيم أوأخبروا بالغيوب ؛ فلماكانتحديه صلىاللهعليهوسلم
ام خص الشعر بنئى التعليم
لند
لشعكر ع
اىال
بالكلام وكانوا ينسبونه إل
رون 4
آلخهء
لإاالبحثالثاى )مامعى قوله (يوذمباخى له)؟ قلناقالقوم مكاان يتوأتى
باعل ل

إن مثل بدت شعر مع منهوزاحفاً بروى أنهكان يقول صلىاللهعليه وسلم

وديأتيك مبناللتزآوخدبار((.. » ':وفيه وجه) أحسن من ذلك وهو أن تحملماينيغى لهعلى ١

لكشلآن
اوذل
عر
مفروده الظاهر وهو أانلشر ماكان يليق به ولا يصلحله٠.
(1)5وإطل ألبيت

واأتيك بالاخبار.من ل *زود

 .ذقد أخرجه التغبيرععنن الوزن الشعرى

يدعو إلى .تغيير

1ل
هه

ومن 0

ا

مر

رن نعمره كلاق“ الحلى ١ لالد
مدرو 6 2

62

22س

الى افلا بعقاونَ)2
3 00

ياككانسوابون ) وقال إباضادة ادم بما كنم
 ٠كذلك لماقال اللهتال(وتشيدأرجلهم بم
أيسثند الله الكفر والكسب إلبهم وأحال الخير
ن ذلك متمسك القدرية ح
كنا)
وفرو
تك
.ذلك لآن الكفر يعمى
والشر علهم " 1عمنهاما بدك عل أن م 0وكسيوم عشيئةالله و

يشدف القوة العقليةاء وعين التصيرة بإرادة الله ومشيكته  :إذا شاء أعنى البصائر ؟ !,أنه
لو شاء لطمس عل أعينهم المبصرة  ,وساب الوة العقلية باختياره ومشيئته »كا أن سلب القوة
السمية مشيتته  ,حتى لو شاء لمسخ المكلفف على مكائته وأقامه حيث لايتحرك عنة ولا يسرة :
.إعماء البصائر عنده كإعماء الايصار ؛ وسلبالقوة العقلية كساب
ولا يقدرعلى المضى والرجوع ف
القوة,الجسمية »فال ( ولو نشاءلطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه ود ورادداإعماء نلصارم

0ه اءطون (أعنم ا اهتدوا إلى طريةتهم الظاهرة  وشاء واختمار سلب 1
؛نه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخهم لما قدروا على تقدم ولا تأخر  .وفى
عقوم فزلوا وأ
الآيتين أحالثفظية :
 (١البحث الآول ) فى قوله ( فاستبقوا الصراط ) قال الزخشرى فيه وجوه( الأول ) أنه
يكون فيه حذف <رف إلى واتصال الفعل من غير درف وأصله فاستبةوا إلى الصراط ( الثانى)
أن يكون المراد من الاستياق الابتدار فأعمله أعمال الابتدار (الثالث ) أن يحمل الصراط مستبقاً
لا قا إليه  يقال استيقنا فسيقتّم وحيلئذ يكون مبالغة فى الاهتداء إلى الطريق ءكأنه يقول
الصراط الذى هو معرم ليسوا طالمين له قاصدن |إناء :زعا مُعليه إذا طمس الله عالىأعينهم

رىاط .
لاصعل
اونو
ي:ف إن لميك
كونه
فبيصر
لا
الل(بحث الثانى» قدم الطمس والإعماء على المسخ والإياز لنياكلوكلام مدرجاً ,كانه قال
إن أعماهم ليروا الطريق الذى ثمعليه وحيةذ لام,تدون إليه » فان قال قائل اللأعمى قد يبتدى إلى
الطريق بأمارات عقلية أوحسية غير حس البصر كالاصوات والمثى بحس اللمس » فارتق وقال
فلو مسخوم وسللك قوتهم انلكابلهامتدون لك الصراط بوجه من الوجوه.

ل(البحث الثالث » .قدم المضى على الرجوع ل
؛آن الرجوع أهون من المضى.لان المضى
 3يلىء عن سلوك الطريقمن قبل  3ما الرجوع فيأزىء عنه  2,ولا شك أن سلوك طريق قد رؤّى

مرة أهون من سلوك طريق ليرفقال ( يلساتطيعونَمضياً ) ولاأقلمن ذلك وهو الرجوع
١ل فى أهون من المضى':
ثمقال تعالى ارلون انصره شكسة ف الاق امل يعقلون 4
فقد ذ كرنا أن قوله تعالى( ألأعبد إليكم) قطعللأعذاز بسبق الإنذار ث
:م لما قرر ذلك

عل

١

١ 1

ل ع

محف لنا عسم

سد سل عر 6

ر.ى

مع ته

6

حياءت

مه

و

هه

الكلام والشهادة إلى الآيدى والارجل ؛ لآنه لوقال تعالى .علىل تمان 5
كرنقه اعمال أن ذلك منهمكانجبراً وقبراً والإقرار بالإجبار غيرمةبول فقال تعالى (وتكامنا
أبديهم وتشهدأرجابم) بأاىختيار ه باءد مايقدرها الله تعالى علىالكلامليكونأدل علىصدورالذنب

منهم ( الثانية ) منها هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم ج)عل الشهادة للإرجل
والكلام للأيدى لان  0تسند إلى الآ.بدى قال تعالى ( وما عملته أيدمهم ) أى معمااوه وقال
( ولا تلقوباأيديكم ) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الايدى كالعاملة  .والشاهد عاللىعامل ينبغى أن
يكون غيره لعل الارجل والجلود رن  1الشهود لبعد إضافةالأفعال لما  :وأما المعنوية
(لآولى ) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقي نكلهم أعداء للمجرمين
فا
وشهادة :العدو عل العذو تير مقبولة » و'إنَكان من الشبود العدول غير الصديقين كن الككنا1
والفساق غيرمةبو الشهادة عل الله الشاهد عليهم منهم ل:ايقال الايدى والأرجل أيضاً صدرت
الذنوب منها فهى,فسقة فينبتى أن لا تقبل شبادا  [9.نقولق رد كناد بافول مباتس]| ١ |
إن كذبت

فىمثل ذلك اليوم فقد صدر

لبون !للفون

(لددمس معنانف

لاف من أن يكن علكايلاعو

ولك

اليوم ؛ والمذنب فى ذلك اليوم مع

إن صدقت فى ذلك اليوم فهد صدر

0

الذنب فى الدنيا :وهذا كن قال لفاسق  :إن كذبت فنىهار هذا اليوم فمبدى حر ؛فال الفاسق

كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد  .لآنه إن صدق فى قوله كذبت فى نار هذا اليوم فقد وجد
الشبرط وَوجْب الجراء  ,وإن كذب ق قوله كذبت فقدكنت ف نهار 0
رضأ مخلاف ما لو قال فى اليوم ااثانى كذبت فى نار اليوم الذىعلقت عتق عبدك على كذ في

لواف5 
١مسألة الثانية 4لتم لاذزم اللكافارفىالدنياعل قىلوبهموفىالآخ ةر عا
ال
الوةقت الذى كان مم على قلوم,م كانقو همبأفواههم ٠م قال تعالى (ذلك قوم بأفواهبم) فلا
خم علىأفواهبم أيضاً زم أن يكون ق وهم بأعضائهم كن الإنسان لا ملك غير القاب و اللسان

واللاعضاء ؛ فاذالمببق القاب والفمعبن ان الا ركان

ثمقال تعالى ل ولو نشاء لطمسنا على أغينهم فاستبقوا الصراط فأى يبصرون  .ولو نشساء

لمسخناهم علىمكانتهم فااستطاعوا مضيآولايرجعون )
ر ويهوقة
طقدر
لوال
ابر
قكدرذنا مراراً أانلصراط المستقيم هو بين الج

.ه
ووساطىلل
ال

هن؛ا
والهمكس
ية وب
دسكربه
قيتم
لما
تعالى فمىكولضع ذ كرما بتمسك بالهجبرة ذ كرعقايبه

ه
0“64
8
1

0

صره

سا ماسم

ل

1

ا

سارها اليوم 5

اي

ل

ا

عي لا سرس

ونكلما
بم
سرون  211006الوامم6ل أفواه

لم

ديهمو لشسهك ارجلم 5:

ظ

 : :الآية

0

ل ما 5م
ل

١.٠٠

كان يَكسبونَ 21616

ذلك العدو كان لايظفر به أو ربحمه ٠ .كذلك حال من لم 0اطاعة ولا عصيان كالجانين حوال

٠
ا
:

١

8

من استعمل عقله فأخطأ الطريق  ,فإن امجذون من أهل اانجاة وإن لميكن من أهلالدرجات ؛ وقد
لعرف
قل بِأنْ البلاهة أدنى إلى'الخلاص هن فطانة بتراء ؛ذلك ظاهر فى انحس.وس فان من ي
الطريق إِذا أقامبمكانه لا يبعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد بعد عنه كثيراً .
كمبين أنهمواصلون اليها حاصلون فها بقوله تعالى ب اصاو هااليوم بماكنتم تكفرون ).

1

أ

ا

ْ

وق هذا لم

| بوجب

ده

ندامتهم و

( اصلوها ف)انه أمى تتكيل وإهانةكقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكريم ) » ( والشانى) قوله
) اليوم  /لععى العذاب حاضر ولذا كلك قل مدت

)ااا

انا

قد أانقضت وبق  0العذاب ) الثاأك (

وقوله تعالى ( بما كنم تكفر ونا ) إن الكدر والكفران بنىء عن نعمة كادت يكن ها ولساء
الكموان من المنعمهن أشد الالام ٠ ولهذا 0

يت

سس 6م من ثلا نة أوجه  )5تدم

( قوله تعخال

 4لتك

 5يول العيد الجرم أفعلوا ق ظَ 1

رلا تحخروى بين بده وإلى هذا المغى أشار القائل :
00كات الك الفسة ل جاه الى من لق

'2

فى الترتيب وجوه

0

0

[أن]:نكروا كفرم ياقال تعالىعنهم م0
على الآ1

وينطق

 0ا

1فواهبع فلا 0
هيختم ألله أ
نا وقالوا آممنأ ب ف

ألله غير لسانهم دمن الجوارح فدءدثر فون

1أل أعهد إليكم) لم
يكن شمجواب

كك واوخر سو

1
اذنوجم (الثاى

عضو

قال ألله عاك

تحلمك أعضازهم غير لقال

1تمعلىالآفواه وجوه  :أقوالماأن النه نخاك ع 1

فتشود علهم ؛انه افك

ا

ا

ا

فلا ينطقون ها وينطق جوارحهم

 6الله سان رام ا|لإسكات فلا خفاء فيه كا الإنططااقفلا ن اللسان

متحراك حركة عاأضوصة فك جاز :عدر ع 4مجان كر لك عرة بمثابا والله قادر علىالممكنات

ل خالا أنهملايتكلمون بثىء لانقطاع أعذارهروانتباك أستارهم ففعرن نا كي الودوسرا
وقوف القنوط اليؤوس لابجحد عذرأ فيعتذر ولاججال توبة فيستغفر  :وتكر الابدى ظرور الامور
تحيثت لا 0

مع4ه الإنكار حَى تنطق  4الابدى والالضاز 7

يول

بصض
بذ[|[ذ[آإظ
د[|[|[ذ[ذ[
لا||[#|0|0
صاها2اا1|0ا|4ا|
ضاحب الدار  8إشارة إلىظ
ظبور الزن  /والأاول الصحيح ل !ا

أمااللفظية ( فالآولىمنها ا

القائل  5الخيطان 0

على

لفظية ومعنوبة .

أن اللهتعالى أسند فعل |مم إلىنفسه وقال ١ نتم ) وأء0

قوله تعالى  :ولقد أض لا ملكمجلا ااا 7051

0

وقد ادا
20053

ذا

ش

كلم ونوا َاقلونَدلي قب

“-

االللهمهقوضدء وعباذته توجه إلله ولاشك أن
عنده.مثاب عليه مقابلٌ بأضعاف انخيق و
القاصد لجهة إذا توجه اليهايكونعلىالطريق المستقم .

»ة تنى.عن معنى التذلل  فلا قال ل تاعبدوا الشيطان لزم أن يتتكير
اةد
بالث
عةالث
لسأل
االم
ل
الإنسان علىماسوىاللهولما قال (وأن إعدوى) بن أن لهنكرعل لق لك الا ١ ْ

مااسوى اللهليس معتاة أنهنزىنفسه ينآ منغيره  .فان نفشه منجلةاماسوىالله:هليش [لا '
لايلتفت الها ولوكانت متجملة بعبادة ابلللهه:عنى التكبر عل ماسوىالله لأانينقادلثى .إلا بإذن

ففوىق عغليىره
تسه
لنف
اللهوفىهذاالاسكبرغاءةالتواضعفانهحيناذلاينقادإل نىفسه واحظ
فيلتافوق فيحصل التواضع اتام ولاينتقادلام الملوك إذا خالفوا أم اللهفيحصل التكبر التام
01

لم

وفوق م

 1يبهلعداوة الشيطان بقولهتعالىب ولقدأضل منكمجبلاكثراًأفر

تكونوا تعقلون > وفى الآية مسائل :

4ل
جلىب
للآو
األةا
فلمس
 (١ا

ست اخاتكسراليموالباءمعتشديد اللام وخمبما معالتشديد ٠
ش

وكاسرهما معالتخفيف وضعبما معهوتسكين الباءو تخقيف اللام مع د م الجمومع كسيره .

لإالمسألةالثانيةيفىمعنى الجبلاولجايلمباء واللاملاتخلوعن معنى الاجتماع والجبل فيه '
؛بل الطين فيهاجتماع أجزاءالماء والتراب؛ :وشاة جباء إذاكانك؟
اجتماع الاجسام الكثيرةوج
مجتمعة اللبنالكثير  .لايقال البلجة نقض على ماذكرهم وإنما تنىءعنااتفرق فإن الآباج خلاف .

المقرون لآانا تقول هى لاجتماع اللاماكن الخاليةالتىتسعالمتمكنات » فإن الباجة والبلدة بمعنى 

والبلد سمىبلداللاجتماع لاللتفرق  :فالجبل المع العظمحتىقيل ن دون المشرةلاف لكوت ش

3

جبلا وإن لميكنصحيحاً .

ا المألةالثالثة  4كيف الإضلال ؟ نقول علىوجهين  ( :أحدهما ) أن الإضلال تولية عن ١
المقصد وصد عنه فالشيطان يأمرالبعض بتركعبادةاللهوبعبادة غيرهفهوتوليةفانلميقدر يأمره '

:هو يافضلىتإونلية لا
بعدادة اللهلام غيرالله من رياسة وجاه وغيرهما فبوصد و
لوحصل لتركاللهوأقبلعلىذلك الغيرفتحصل التواية .
ثم بين مال أهل الضلال بقوله تعالى ل هذه جه التى كنتمتوعدون >.

وطنه مخافة عدوه فوقعفىمشدقةارارم اوها ٌ
وحال الضال كال شخص خرج من

:

الاية

يلهلضان داك

لامر 0

ا

وان ا

0 0

هاه

اسل

0

مستقيم «»15

دض مرضة .وس يفاد الممذة فلا يض القليل من الغذاء ميل إلى الأكل الكثير
ولا يشبع بشىء وهو يزيد فق فعدته فساذاً ٠ و صتخيتح المزاج لا يشتهى إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء

الوبى .لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق الحواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح

الهواء بالروانح الطيبة والاشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة المصاحات » فكذلك
الاشان ف الدنيا ١د يشتدئعن

أمورها وهى العمنات الل رطان وطر يقه ترك الموى .وتقلميل

التأمويتلحرريف الطوى بالذكر الطيب والزهد ؛ فاذا صمحزاج عقله لابميل إلاإلىالحق ولاببق
عليه قََ|/تكاليف كالفة وحصل لهمع الأمور الإلهر 5العه ٠وهانالك يعترف الشيطان أنهليس له

عليه ساطان .

ثم قال تعالى ل وأن اعبدوى هذا صراط مستقيم » 4لما منع عادة الشيطان حمل على
عيادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كا أن الطبيب طبيب الأشباح »وكا أن الطبيب يقول
ل شل كنلاولاما كل.من ذا وهن :انية الى هن ,زأس .الدواء لثلا يزيد مضه »ثم
يول له تناول الدواء الفلاتى تقوية لقوته المقاومة المرض ؛ كذلك الشارع منع من المفسد وهو
0
اتباعالشنيطان و<ل على المصلح وهو عدادة
20المأة الأول  4عنلك المنعمن

وفيه مسائل :

مادة الث يطأن

قال ١إنه لم عدو ميين ) لان العداوة

أبلغالموانع مز الاتباعو؛عند  0بعبادةالرحن لميقل إنه لك حبيب لآن الحبة لا توجب
متابعة ا بوب بل ربما يورث ذلك الاتكال على الحبة ف.يةول إنه يحبنى فلا حاجة إلى حمل
ذر  0الأشياءافمىل على العبادة وذلكونه طريقأ
المفقة فىعضيل مراضيه » بل ك
نزل قفر مخذوف وهو متوجه إلى دارإقامة فيا
؛ذلك لان الانسان فى دار الدنيا مفى
مستقم| و
ون
كلا
:اانازل فى ؛بادية خالية بخافف عللى ردوحه وثالةت و
إخوانه و
لذن  2ولا قال ألله ذء الل  /هذا صراط 3

5

)كان ذإاك 0

عنده ثىءا

من طرق

حاءاًعلى التتلوالك  2وف 20

قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان باز لأنه 0فى دار إقامة فوله (هذاصراط
مستقيم ) لا يكون له معنى لآن المقيه شَوْلَ وغاذا أبفادللظررق“وزأنا منالمقسمين -
وسوتوونه
وفون1دووجدسايوكنوقعبن
|مادرنوجسعويير

0لذ |1د 4

ماذا يدل  5وله ظرٍأ سه م

؟ 0تقول الإنمان اة فرإما مسافرة راجع

إل و طئه  3وإما مسافرة تاجر لهمتاعلجر فيه ؛ وعلىالوجمن فالله هو المقصد و كك الوطن فللانه

إلا مأمن ولا أمن إلا ملك لا يزول ملك :لان عند وال ملك الملوك'لا ببق الامن
والراحة  .والله لم 2أنههرو الذى لك

دام وكل  8عداه قرو ذان  5وأما التجارة فللأن التاجر

لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو بعلمأن لمتاعه هناك رواجا والله تعالى بول إن العمل الصالح
0ج١-٠-07
5ونرنناظ
يابونايمبجن

-

0

فوله تعالى :ألأمعبدإليكميابىآدم  .الآية

ون عندالله ؛ وبين منيكون عندهالله؛ ولعل ماحكىمن الذنوب الصادرة عنالأنبياء
بيبنكمن
حن(تبححمدك
مهذنا القبيللتحصللهمالفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقوولنيم

ست

ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بثى .فلميفعله والشخص يظن أنه غلب

الشيطان ورده خائباً فيتجح فى نفسه وهو لا بعلمأن الشيطان رجع عنه محصل المقصود مقبولا
نب هل يخرج من
ذأن
لوامفى
اتلف
غيرمردود  .ومنهذايتبينأم أصولى وهو أن الناس اخ
الامان أملا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين فالذنب الذى بالجسد لا
بالقلب لباخرج بل قيزديد فى الإيمان والذى بالقاب بخاف منه الخروج عرنبقة الإيمان
ولذلك اختلفوا فى عصمة الانيباء من الذتؤب» واللاشسه أن الجسدى جائز علهم والقرآن دليل
عليه :والقلى لاحوزعلهم ؛ ثمإنهتعالىلمانمىعباده عنعبادة الشيطازذ كرما حملبم علىقبول

ماأمرؤاابه واللاثباء عا نهوا عنهبقوله( إنهلكمعدو مبين ) وفيهمسائل :

؟نقولبتاداؤهامن الغسيطان
(المسألة الأوى) من أين 010بايلنشيطان والإنسان ف
وسببه كرس اللهبىآدم ,لما رأى إيليسزكرم آدموني لاداعريياتاء  13تعالى وال ولىمنه

لوموالثاانىمنالله كرم أما الأول فلآن الملك إذا أ كرم شخصاً وم نقض من -الآخر كنا إذ

لاضيق فى الخزانة  .فعداوة منيعادى ذلك المكرم لا تسكون إلااؤماً» وأماالثانىفلآن الملك

إذا علمأن !كرامهليس إلامنهوذلكلآن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلىبعض تلك المنزلة

لولا!كرام الملك ,يعلمأن منيبغضهينسكرفعل الملكأوينسب إلىخزانته ضيقاً ,وكلاهما يحسن
التعذيب عله فيعاديه إتماماً للا كرام و[كالا للافضال ؛ ثمإن كثيراً املنناس علىمذهب إبليس
.الملك إن لميكن متخاقاً
إذا رأوا واحداً عند ملك حترماً بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس ف

بأخلاق الله لا يبعد الساعى ويسمعكلامه ويترك ك|رام ذلك الشخص واحترامه.
ل المسألهالثانية»من أينإبانةعداوة إبليس ؟ نقوللماأكرماللهآدمعاداه ليس وظن
أنه ببق مفنىزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند ا ملكوالله كانعالماًبالضمائر فأبعده وأظهر
أمره فأظهر هومن نفسه ماكانمخفيه لزوال ماكان تحملهعلى الإخفاء ف(قلاالقمدن لمصرراطك

اح
كور
اسور
انب
ب
ا
د
ر
ا
اموض

المستقيم ) وقال (للاحتنكن ذريته ) .

١لمسألة الثالثة  4إذا كان الشيطان للانسان عدواًمبيناًفابال الإنسان يميل إلى مراضيه
ا
اهلنشرب والزنا » و بكره مساخطه من الجاهدة والعبادة ن؟قولسبب ذلكاستعانة الشيطان بأعوان
يهس.تعين بشهوته التىخلقها اللهتعالىفيهلمصالم بقائه
فلل
من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان با

وبقاء نوعهويحعلبا سبباًلفساد حاله ويدعوه ماإلىمسالك المبالك  وكذلك يستعين بغضيه الذى

خلقه الله فيه لدفع المفاسد عنه ويجعله سبباًلوباله وفساد أحواله  .وميلالإنسان إلى المعاصى كيل

مىوم باريلدماء البارد
م؛حفتر
لدال
ااعت
المريض إلىالمضار وذلك حيث إنحرف المزاج عن ال

+ا1عيلو
لبن

وله ته الام عب الله اآدم ا.لآية
اللهظاهر 1شن أطاعه ول 1

وأيرتفععند اك

با

رطعه فلا يكم عد سهء بز01722

د

؛ ويذتفع بك إخوانك  0انك .ذفان أجات إلمه فقد عبده لكن.عنا

الشبيطان على تفاوت » وذلك لان اعلماال منها مايقع والعا ّا فم جتانة ولحانة : 0
ومنها يمقاع والجنان واللسان مخالف لاجوارح أللوأركان » فن الناس من يتركب جكراعرمهةاً
بقليه ها يقترف من ذنيه ؛ را

الظاهرة ؛ ومنهمهن

لربه ي؛عءترف إسوء ما يقئرف فهو  1الشضيطا ا

عضاء

ككتزا وقلبه طيب و[الماك كك أنك جد كثيرا من الهأس يفرح بكونه

ل آوات الظلة للسعاءة».ويغد من الحاسن كونة منارياً املعملوك ويفتخربه باسانه .
وتحدمم يفرح<ون بكونهم آمرين الملك بالظلم والملك ينقاد لهمأو  0بكونه يأمرمم بالظلم
فيظليون  .فرحين بما ورد علءهم من الامر ؛ إذا عرفت هذا فالطاعة التىبالا عضاء الظاهرة ,
والبواطنطاهرة مكفرة بالاأسقام والآلام كماورد فى الأخبار  ,ومنذلك قوله يلقم « الحى
00

يل  2اليف

يلقم فى الحدود م !ا

عا لذو كت 4162ل

ون

هده

ل

 0فلا خلاص عنه إلا بالتوبةوالندم وإقبال

القللبظفاىهر  ,والمثاليوضم الحال
القلبعلى الرب  .ومايكون باللسان فهو من قبل ما يكون با

فنقول إذا كان عند السلطان أمبر وله غلمان ثممن خواص الآمير  3بعداء ثممعنوام
فنااسذ»ا صدر من الأامير مخالة ومسارة مععدو السلطان ومصادقة بيابماء لا يعفو الملك عن
ال

ذلك إلا إذا كان فى غاية الصف » أو يكون ل“لماير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة ؛ فان صدر من

خواص الآامير تخالفة وهو به عالمول يزجره؛ عدتالالفة موجودة منه  .نوكإناكراهاً وأظبر
الإنكار حسنت معاتيته دون معاقبته  ,لآن إقدام خواصه على الخالفة دليل على سوء التربية.
فانكان الصادر من اللواتى الأباعد وبلغ الام و زجره عوتب الأامير  2وإنزجرم مسق

.حسن من الملك أن «يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام
الأآمير بذلك الزجر الإكرام و
إن عل شرل رجاه  .إذا عليت هذا قالقلب أمثر واللسان خاضتة والاعضاء خدمة ,فا بصدر
من القلب فهو العظيم من الذنب » فإن أقْل على محبة غبر الله فهو الويل العظبم واضلال المبين
المستعقب للعقاب الآليمالعذاب المبين  .وما يصدر من اللسان فبو محسوب على القاب ولا يقبل
قوله إن لميشكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقاب قأدظهر عليه الاتكار وحصل له الانزجار

فبو الذنبَ الذى حك النى لَه عن ربه أنه قال« لو لمتذنيوا لخلقت أقواماً ينون ويستغفرون

.هبنا لطيفة ) وهى أن الشيطان قد يرجع عزعبد من عباد الله فرحاً فيظن أنه قد
فأغفر لمم» (و
حصل مقصودة من الإغواء حسشيرى ذلك العبد ا رتسكب الذنبٍ ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة

العبد ف.ان بالذنب ينسكسر قلب العبد فيتخلص من الإيجاب بنفسه وعبادته ؛ ويصير أقرب من
المقربين ل»آن من يذنبٍ مقرب عند الله كا قال تعالى ( لهمدرجات عند رمم ) والمذنب التائتِ

النادممنككسر القلب والله عندهكا قال يللي حاكياً عن ريه « أنا عند المنكسرة قلوبهم » وفرق
ل!خر  5 -؟»
«؟

ينف
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الم[أغيد إلبميابى وأدم انلا تعدوا الشيطان إنه ل عدومبين <»07

ثمقال تعالى ( ألمأعهد إليكم ياببى آدم أن لا تعبدوا الشوطان إنه لك عدو فبين
لما ذك الله تعآلى حال المؤمنين والجرمين كان لقائل أن قول  :إن الآنان كن ظاز]ا
جهولا؛ والجبل من الأعذار ؛ فقال الله ذلك عند عدم الإذار  .وقد سبق إيضاح السبل بإيضاح

؛نا إوليتكلمونا علي ماينبغى أن تفعلوه ويمذابلغاى  وفىالآية مسائل :
علبد
ورس
ال
اللإمسألة الآولى>فىاللغات التىفى( أعبد) وهىكثيرة ( الأآولى) حكسر همزة إعبد

وحروف الاستقبال كلهاتكسر إلا الياء فلا يقال يعلمبوعلم ( الثانية )كسير الاء من باب ضرب

يضرب (الثالثة) قلب العين جما ألأجبد()١ وذلك فكىلعين بعدها ها ( الرابعة إ)دغام الهاء فى

الحاء بعدالقلبفيقال ألمأحد  .وقدسمعقوميقولون دحانح ؛ا أى دعبامعبا.

) المسألة الثانية ) فى معنى أعبد وجوه أقر-ها وأقواها ألمأوص إليكم. .
72المسألة الثالثة ) فى هذا العبد وجوه (الآول) أنه هو العبد الذى كان مع أبينا آدم بقوله
ست برب>يم قالوا بلى)
ل(
أالى
(بدنا إ(لاىآلدمث)ا:نى) أنه هو الذىكانمعذريةآدم بوله تع
وع
فان ذلك يقتضى أن لانعبد غير االلهث(الث ) وهو الأقوى ٠ أن ذلككان معكلقلومسعلاىن

رسول ٠ ولذلك اتفق العقلاء علىأن الشيطان يأمر بالشر ».إن اختلفوا فى حةيقته وكيفيته .
)له ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه تلطايعوه ؛ بدليل أن المبى عنه ليس
المسألة الرابعة قو
عة عبادة ٠ لايقال فتكونحن مأموربن
طةاله
لطاع
اوال
فمره
هو السجود لهسب ٠ يالانقياد لأآ
بعبادة الأمراء حدث أهرنا بطاعتهمفىقوله تعالى(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم)
لانا تقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله لآ تتكون إلا غبادة الله وطاعة له وكقالا ” 0
السجود والركوع للغيرإذا كان بأمراللهلايكون إلاعبادة لله؛ ألاترى أانلملائكة جدوا
م»ا عبادة الآمراء هو طاءئهم فهالميأذن أقهفه .فان عل 7
إدةنلله
واعبا
لآدم ول يكنذلكإل
اذا تعلمطاعةالشبيطان من طاعةالرحمن ؛ معأنا لناسمع من الشيطان خيراً ولانزى منهأثرآً؟ ا
تقول عبادة الشيطان فى عخالفة أمر الله أوالإتيان ما أمر الله لا لآنه أمر به .فى بعض الاأوقات -
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غيرك ٠ وفى بعض الاوقاتيأمرك وهوفيك ؛ فاذا جاء.كشخص

فلقكاً لاأمراللهأوليسموافقاً  ,فانلميكنموافقاًفذلك "
واانذ
يأمرك بفثىاءن:ظر إمنك
الشيخص معه الشيطان بأمرك ما بأمرك به ف؛ان أطعته فقد عبدت الشيطان  .وإن دعتك نفسك”

إفلاىفعنلظر أهو مأذون فيهمنجرة الشرع أو لكيسذلكء فانلمميأكذنوناً ففينهفسك'
هىالشيطان ؛ أو معبا الشيطان يدعوك ؛ فان انبعته فقد عبدته  ثمإن الشيطان يأأمورلا بمخالفة '
بىعة
طف
مذا
() هك

بولاق أجبدبالجهم ويظبرأن الصواب هكذا ٠ قلبالعين حاءألمأحبد » بدليلماسذكره فقاللفة الرائعة .' .
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كران قعل فإن من يدخل عل الملك مطأسل :اس يدول عليت عل املك وهو حينتد_ كقون
المائل البيبعموجود حك لاح<سا وهذا نوع عنه قطعا لاظنا .

 ١المسألة الثالثة  4قال فى السلام من رب رحيم وقال فى غيره من أنواع الإكرام (نزلا من
للا » وذلك وإنكان
؛أنمااك 0النزلمايرزق|انزي أو
ول نعمه
ق؟
عفور رحم) فبهيلنهما فنرق
داه
عم
بيه
يبدل عل
على 6 1

8

فان النزيل إذا أ كرم أولاتدلعل أنه مكرم وإذا  1اتام

الارلرييك

غير أن ذلك غير مقطوع به ؛ ل أن أيكون الملك واسع الرذق فيرزقنزيله

يمن معنه الطعام والشراب ويناقشه فى غيره فال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد

كشوك بأن الإطعام قد يوجد

قاس بعده وااسلام يظهرمزية تعظيمه للمسلم عليلهاعذفرة

كال( رب غفور )لآن رب الثىء مالك الذى إذا نظرإلى علو ممتبته لا برجى منه الالتفات

إليه بالتعظيم » فاذا سم عليه يعجب منه وقيل انظرهو سيده وإِسلم عليه .
|لجرمون > وفيه ودوامافيا تر وجه اتلرف أ
ثم قال تعالىب وامتازوا اليومأيهاا
 1عبز من الغيظ)  0لعضه من بلعض غير
(الآاول) أمتازوا فى أنفسك وتفرةوا ما قال تعالى )

أنتميزهم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن امجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول
ذولااكضهعتة فتخسر فيقال ل م ( امتازوا اليوم ) إذلادواء لمم ولاشفاء لاسقلمكثما(نى )

كلرإام
يصل إلى المؤمن من الثواب وا
ااكالرولامعونمنين وذلك 20
ثم يقال لهمتفر قوا وادخلوا مسا كنكم املننار فلم ببق لكم اجماع بم أبدأ ا(لثالت ) امتاز وا
م عن بعض على خلاف ما للمؤمن من  00بالاشؤان الدى أشارإلبه بةوله تعالى (هم

وأزواجبم ) فأهلالنار يكون لبم ااعذاب الآليمرعاب الأرقة أرك] و لاعذات فوةق الفرق ,ة بأ
 00ظ| بآن كل عذاب فهو يسبب تفرق اتضال :فإن من قطعت .يده أو أحرق جسمه
 11 1يبب تغرى التصلات بعضبا عن 'بعض » لكن,التذرق الجسعى .دون التفرق
(لرابع ) امتازوا عن شفعاكم وم انم فالم اليوم
العقلى ا

ل

امتازوا عماتَرَحجون واعتزلوا عن كل خير ؛وامجرم هو الذى أت بالجريمة  .وحتمل أن يقال إن

المراد منه أن الله تعالى يول امتازوا فيظهرعاءهم سيا يعرفون ماء ا قال تعالى(يءرف المجرمون

)تذ يكون قوله تعالى امتازوا أم تكوين »ا أنه يقول( كن فيكون) كذلك يول
بوسيحامين
امتازوا فيتميزون بيسام ويظهر على جباههم أو فى وجوهبم سواء .

قولهتعالى :سلام قولا من رب رحيم

4

سلام قولامن رب رَحيم دل»
2-7

عمون أى ما كانوا يدعون .لايقال بأنه إضمار حيث
ينادهلب
ا مع
مول:
وهو أولى هو أن نق
لاضرورة وإنه غير جائز لآنا نمقوالذعلكىرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معناه المشهور لان

الدعاء هو الإنيان بالدعوى وإنتما قانا إن هذا أولى لآن قوله ( سلام قولا من رب رحيم )

)لآن قوله ( ما يدعون ) مذكور بين جمل
هو فى دار الآخرة وهو كالتفسير لقوله ( مابدعون و
كلبا فى الآخرة فا يدعون أيضأ ينغى أن يكون فى الآخرة وفى الآخرة لبابق دعوى ويئنة
/
لظهور'الأامور والفصل بين أهل الدبور وَاْيور.
كل الآناء وهر اخرها الف 111
وقوله تعالى لإسلام قولا من رب رحيم »)هو (
فوقه ولنبينه فى مسائل :

لاالمسألة الآولى » ما الرافع لقوله (سلام) ؟ تقول يحتمل ذلك وجوهاً ( أ<دها ) هو بدل
سا ,دعو نكا نه تعالى لما قال (لمىما يدعون) بينه ببدله فقال لهم سلام فيكون ف المعنىكالمبتدأ
الذى خيره جار ويجرورء أ يقال فى الداررجل وازيد مال ؛ وإنكان فى النحوليس كذلك بلهو

بدل وبدل النكرة منالمعرفة جائز فتكون مابمعنى الذى معرفة وسلام نكرة ؛ و يحتمل على هذا

أن يقال ما فى قوله تعالى ( يمداعون )لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهمثىء
يدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحيح (وثانيها) سلام خبرماوهم لبيان
الجهة تقديره ما يدعون سالم لهمأى خالص والسلام بمعنى السالم الخالص أوالسليم يقال عبد سلام

أى سليم من العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر والجار والمجرور يكون لبيان من له ذلك
والشرف هو المبتدأ ومتوفر  +ه ( وثالتها ) قوله تعالى ( سلام )منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ
وخبره محذوف تقديره سلام عليهم فيسكون ذلك إخباراً منالله تعالى فى بومنا هذا كانه تعالى
ا
ذم؛
هليه
وامع
حى لناوقال ( إن أكتاب الجنةاليومفىشغل ) ثملمابينكالحاط قال سل
ين
نده
معبا
ؤلى
مدنإ
لأح
االى
ام علىالمرسلين) فيكون الله تع
ل؛
(م على نسوح
ساللىا
يقاوفلىه تع
كا أحسن إلى عباده المرسلين وهذ! وجه مبتسكر جيد ما يدل عليه منقول؛ أو تقول تقديره سلام

عليكمويكون هذانوعاًمنالالتفات حيثقاللهمكذاوكذا ء ثمقالسلامعلي ,
 ١المسألة الثانية  4قولاء منصوب بماذا ؟ نقول يحتمل وجوهاً (أ<دها) نصب عل المصدر
تقديره على قولنا المراد لهسملام هوأن يقال لهمسلام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى
قولنا م يادعون سالم تلقهديره قال الله ذلك قوولعاودم بأنلهميمداعون سوالعمداً وعلى قولنا

سلامعليهمتقديره أقولهقولاوقوله(منرب رحيم) يكون لبيان أن السلام منهأىسلام
علهم منرب رحيم أقولهقول :ا ويحتمل أن يقال علىهذاإنه تمبيزلان السلام قديكونقولاوقد

:

ولدتعالى  /م

وقوله ( بم فم0

ا

ما بدعون ٠ الآية

إشارة اك هناك7007

وإماممأ كوليم ذنكن
التغاير وصّدق

انافيه وله

ات

ط

ا جوع ؛

تعالى (و لخم طٍر ما يشتهون)
لقو له
لا يقال

الشووة وهوالجوع  | 0نقول قوله 0 0

لشمون

(1

يدل على

معبى عدم الآلملان أ51

 1قد يدون للتداوى من غير شهوة فقال ما يضترون لان لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين
إ(حداهما ) حالة التنعم ( وااثانية ) حالة ضعف المعدة وحيئئذ لا ياكل لحم طير يشتيه .
ا

كل | يوافقه 05

 4الطبيب 2

رما أنه يدل على التغاير  2فنقول ملم ذاك ا

الخاص يخالف العام  .على أن ذلكلا يقدح فى غرضناء لآنا تقول إبما اختار من أنواع
الملأكول الفاكبة فى هذا الموضع انأمادل على التنعم والتلذذ وء  0الجوع والتنكير لبيان
ال

0
ا فا كبة )
د قناثكرناه من ارا وقوله ( لبم في|

0

05

ار
ل 2 0إس

الاختيار ييدثم وكونهم مالكين وقادرين وةوله ( ولبم ما يدعون ) فيه وجوه  ( :أحدها (
) ليمفم ل يدعو ( لانفسهم أى دعاوثم مستجاب  8وحيائد ون

هذا

افتعالا بمعى الفعل

كالا<تمال يمعى امل والارتحال بمعنى الرحيل ؛ وعلى هذا فليس معناه أنهميدعوك لانفسهم دعاء
فيستجاب

دعاوثمبيعل الطاب ل معناة

ولبم ف بدعوث لانفسهم أى ذلك لهمقلا حاجة لهم إلى

الدعاء والطاب  75أن الملك إذاطاب مك تملوكر ع

شول أك ذإك فيفم مم 4ارده أن طليك جاب

وأن هذا أمر هين بأن تعطى ماطلبت ؛ ويفهم تارة منه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه
قال تعالى ( وهم مايدعون ) ويطلون فلا طالب طم تقر

فون كون ما بدعون ععنى

م يصح أ طلك وبدعن يعنى كل ما يصح ل يطلب فهو حاصل لهمقبل الطلب ا ونقول الأمراد

الطابده وذلك لآن الطلب من الله أيضاً فيه لذة فلو قطع الله الأساب ينهم وبيئه لما
كان يطيب لهم 8بقى ما يعطيهم إناها عند الطاب لكون
2

الدلرك تحيث كك

9عند الطاب إذة وعندالعطاء  4فإن

من أن خاطب الملك قُّخرايه منخصب عظيم ؛واملك الجيارقد يدقع

(لثانى ) مايدعون مايتداءون وحيتئذ يكورنتف
حواتح المماليك بأسرها قصداً منه لثلا مخاطب ا
افتعالا معى التفاعل لقيال

ععى التقاتل َ ومعناه ماذكرناه أذ كل ا 0

صاحيه إليه  1يطليه أل من صاحيه فو حاصل

لهم ) الثالك ) م منونه

أن لدعو ل

) الرايع ( معى

الدعوى ومعناه <يائذ أنهم 1عاعون فى السااان لمالله وهو مولام وَأَنْالكافرين لامول
لهم  .فقال لوم ف اطنة فإبدءون به فى الدنااء'نشكؤن السكاية محكة فى الدنا'ءكانه عل فى
0
المؤمنون غداًماتدعرن اليوم » لايقال بأن قوله ( إن أكماب الجنة اليوم
يومنا هذا لكمأيها

اجبم فىظلاك ) يدل على أاناللوقلييواممة لآنا تقول الجواب عنه
شغل فواكأبوزنوهم
من وجهين ( أحدهما )أن قوله ( هم ) مبتدأ 00واجهم ) عطاف علهم فيحتمل أن يكون هذا
الكلام ق بومنا هذا خبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما بدعيه ( والجوات الثاتى )

ة االآلنكواعب فيقول ف الجنةألتذمه ءا ثمإن اللهرما يؤتبه مايشغله
بره
عنظ
اح ف
درج
قمديت

(الثها ) فى التزاور
عنها ( وثانها ) قبل فى ضرب الآوتار وهو من قبيل مكارذناه توهم وث

( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لان ضيافة الله تتكون بأإذما ممكن وحيتذ تشغله

تلك عماتوهمه فىدنياه وقوله ( فاكبون ) خبر إن ؛ و( فىشغل )بيان مافكاهتهم فيهيقال زيد

على عمله مقبل » وفى بيته جالس فلا يكون الجار والمجرور خبراً ولو نصبت جالساً لكان الجار
والمجرور خبرأ  .وكذلك لو قالفىشغل فاكبين لكان معناه أحاب الجنةمشغولون فاكين على

الخال وقرى .بالنصب والفاكه( 0الامللتمذتنعم بهومنهالفاكبةانهالاتكونفىالسعةإلاللذة
٠

فلاتؤكللدفع أم الجوع ؛ وفيه معنى لطيف  .وهو أنهأشار بقوله ( فىشغل ) عنعدمهم الالم

.ن
فلا ألمعندمم  .ثمبين بقوله (ذاكبون) عن وجدانمم اللذةوعادم الألمقدلايكون واجداً لفلذبةي
)ذلك لآن من يكون فىلذة قد تتنغص
ههم على أثمحال ثم بين الكال بقوله ( وهأمزواجهم و
عليهبسبب تفكره فىحالمن,مه أمره فقال(ثموأزواجهم ) أيضاًفلاببق لهم تعاققلب »
وأما من فىالنار من أقارهم وإخواءم فيكونون ثم عنهم فى شغل» ولايكون ميم عند ألبولا
يشمون 0

والأزواج يحتمل وجهين ( :أ<دهما) أشكالهمىْالإحسان وأمثالهم 5الإمان

قكاالتعالى (منشكله أزواج)( .وثانهما) الازواجهم المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل

كا فى قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أبانهم ) وقوله تعالى (ويذرون أزواجاً ) فان
اإل
كوال
شسه
المراد لي

كان
:وقوله (فىظلال ) جمعظل وظلل جمعظلةوالمراد بهالوقاية معن

الام فإن الجالس تحت كن لايخشى المطر ولاحرالشمس فيكون به مستعداً لدفعالالم ف:كذلك

لهممنظلاللهمايقهم الآسواء .م قالتعالىر لابمسنافها نصب'ولا

1

يمنافيهالغوب ) وقال ١

ً

( لايرون فها ثمساً ولا زمهرراً ) إشارة إلى عدم الألام ( وفيه لطيفة أ)يضأ وهى أن حال
المكلف  :إما أن يكون اختلالها بسببٍ ما فيه من الشغل  :وإنكان فى مكان عالكالقاعد في حر

ااشمس ف البستان المتنزه أويكون بسبب المكان » وإنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب
إمم؛ا
ان إذا أعوزه الوطعا
سجتفى
بمتفر
لكال
اأكل
ا أينكون بسبب الم
إوفم.ء
ومكش
افلىمكان ال
بسبب فقدالحيب  .وإلىهذا يشير أله القلب فىششرائط السماع بةولم  :الزمانوالمكان والإخوان

ففال تعالى(فىشغلفاكبون ) إشارة إلىأنهمليسوافىتعب وقال (هوأمزواجهم )إشارة إلى '
عدم الوحدة الموءشة وقال ( فىظلال علىالآرائلك متكئون ) إشارة إلى المكان وقال ( لبمفيها

وان ) إشارةإلىدفعجميع حوانجهم وقوله ( متسكدون ) إشارة إلىأدل وضع ش
عمم
دولب
يكبة
فا
علىالقوةوالفراغة فانالقائمقد يقوم لشغل والقاعد قديقعدلبم .وأما المنى :فلايتكى .إلا '

عند الفراغوالقدرة لآن المريض لابقدر عاللىإنكاء  .وإنما يكون «ضطجعاً أو متلقياً
(والآرائك ) جنع أريكة وى السرير الذى عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرئياًهو '
جر

 (1فطىق بولاا.رالا كله.+رغر خطأ واضح ؛ والفاكة أسمفواعالم
لننفكفهكه التنع والنعجب  .والفكاهة المزاح .

ابه

قوله تعالى  :إن أصعاب الجنة اليوم  .الآية

ِنَأأكابأنه أيوم ف شلتكهونَ ١ه هموازواجهم ذف ظلال
ه
-5
ره

هده جم

اه

تر

رش ار م ا أذ[ عر

ايولمم مادعرن مله
نك
لهمفما
ىلارائلكمتكتونَ ١د»
عل ا

١

المسألةالثانية » ما المقتضى كك فاء التعقيب ؟نولما قال (عخضرون) تموعون

واجمع للفصل والحساب كا نه تعالى قال إذا جمعوا مبجمعوا إلا للفصل بالعدل 0 0ع

.صار عدم الظلممر عل الإخضار للعدل» لوهذأ  1القائل للوالى أو
اجمع للعدل ف
جاس.ت للعدل فلا تظلم»أ ذلك بقتضى هذا ويستعقيه.

 ١المسألة الثالثة  4لا بحزون عين ماكانوا يعملون ؛ بل يحزون بما كانوا أو على ما كانوا
ل عل أن الخراء يعرن العمل:؛ لكال جو تعدى
د)
يارة
وقوله (ولا تجزون إلا مكناتم تعم
بنقسه وبالياءء يقال جزيته

 1رتووئة خير »لان ذلك ليس من هذا لآنك إذا قلت

جزيته

خبر لا يكون اير مفعولك » بل تسكون الباء للدقابلة والسببية كنك تقول جزيته جزا .بسبب
ق:ول الجواب عنه من وجهين  ( :أحدهما )أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى
مفافنعل
عدم الزيادة وذلك لآن الثىء لا يزيد على عبنه » فنقول قوله تعالى (يحزون بماكانوا يعملون) فى

|[
[2
[1
|2211زذ1ع[20
زذ[2ز0
|
21
ز
02
ا[1ز|2١ذ|[210ذذ7[

الساراء كاه غين ماعبلو! يقال فلان يحاونى حرفا حرف أى لا يترك شيا ؛ وهذا وجيب
.إنما هى للجنس تقديره ولا تحزون
اليأس العظم ( الثاف ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص و
1ائ إكنان حسة لؤسنة وإ»نَ كنك سيئة فسيئة 'فتجرون ما تعملون من السيئة
00 ١
والجىز(اء سيئة سيئة مثلها ) .
والمسنة » وهذا كةوله تع

كمبين حال الحسن وقال لاإن أكداب الجنة اليوم فشغل فا كبونء ثموأزواجهم فى ظلال

 5ارالك متكدون ؛ لهمفيها ذكابةران مما يدعون ) .
وقوله (فى شغل ) يحتمل وجوهاً ( :أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آناه الله من
الواب ؛ شا عندجم خبر من عذاب ولا<ساب » وقوله (فارت

رن متنياً لبيان سلامتهم فالله

ل رىاشغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله ف»إن من يصيبه
لة ةم

عرض

وقعقكالهء شوق أنا معتمول عن هد
علهرمن أوره وي يران

والثبور ( وثانيها ) أن يكون
ىغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل
باهمهنه ؛ فقَال (فا كبون) أش
كا لبمولايريد أنهمشغلوا عن  0:ل كن كناأه م م فى عمل »ثم بين عملهمبأنهليس

بشاق » بل هو هلذ محبوب ( وثالئما ) فىشغل عما توقعوه فانم  00فى الدنيا أموراً وقالوا
تحن إذا دخلنا الجنةلا نطاب  0وكذاء فرأوا مالميخطر ببالهم فاشتغلوا به » وفيه وجوه:
غير هذه ضعيفة أ(حدها) قبل افتضاض الابكار وهذا ما ذ كرناه في الوجه الثالت أن الانسان

تومتة
اوي
سب
يدبيسص
م
ي
ووبوحرم
وجيو
ر
د
دبمدجورس

 5ا

 1تعالى :إن كانتإلا صصرححهة
سس

ااا

سس
-

0

ات
سلاف © سر  6عم

واحدةالاية
سس

لماساو
ع

م

ره

0

يحخضرون

سس

سس

مم

ره

«8ه»

روم ءرو مج

كنمتعملون «؛ه»
ولاترون إللااما
الوم لانظ نفس مَينا

الإضار ؛ أو يقال ماوعد الرحمنخبر مبتدأ حذوف تقديره هو ماوعد الرحمن من البعث ليس

»صدق المرسلون فيا أخيرو م به .
تنفاً من الاوم و
(المسألة السادسةم إن قلنا(:هذا) إخنارة إلىالقمدرأو إلى للع:لخ واب الاستفبام 75
نم (بمعنثنا) حصولالعلمبأنه بحت أوااثللة
وملمه
قضه
قونو؟ل :كلماان غر
نيك
بمعنثنا أن
خحص[الجواب بقوله هذابث وعد الرحمن بهليس تنبما ء” أن الات فإذا قال ليزه ماذآ شولا

أيقتانىفلان ؟ فله أن يقول لانخف ويسكت,؛ لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وبه حصل الجواب .
ثمقال تعالىب كإاننت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جميع لدينا حضرون 4

أى ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة ؛ يدل على النفخة قوله تعالى (ونفخ فى الصور)وبحتمل
قةر»ئت الصيحة مرفوعة علىأن كان هى التامة ؛ بمعنى مواقعت إلا
واقع
أن يقال إن كانت الو
سن أن يقال إ:نكان  :لآن المعى للك
خكان
اك :ل
ل'كذا
اكان
:ل الزخِشري :لو
قا
وحة
صص

ماوقع ثىل.اصيحة س:كن التأنيث جائز إحالةعلىالظاهر و»يمكنأن يقولالذىقرأبالرفأعن
قتعة
اقع
وا و
الهل(إذ
قو

)تأنيت تبويل وصّالمة ؛» يدلعليه قوله ( ليس لوقعتها كاذية )فانهاللسبالغة

»لهذا جاءأتسماء يومالحشركلها
ت(إلا صيحة) مؤنثةتأنيث تهويل و
نال
نككههاناق
إذل
فك
مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها » والزيخشرى يقو كلاذية بمعنى ليس
لوقعتهانفسكاذية  .وتأنيث أسماءالحشر لكون الحشر مسمى بالقيامة » وقوله ( محضرون )دل
ياارى .
اباخرىت ل
عكلىوأننهم ( ينسلون ) إج
ا

0

الى ١فاليوم لاتظلمنفس *شيثاًولا يحزون إلا

ماكلتمتعملون »4
فقوله (لا  00أمالنمؤمن (ولا تحزون إلا ماكنتمتعماون) لييأس جرم الكافر

وفيه مسائل :
لإالمسألة الآولى » ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى يأس الجرم بقوله ( ولا تحزون)
ذاب بقوله ( لاتظم) ولميقلولا تظامون
لنعمن
وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان الامؤم

أنه المؤمنون ؟ نقل لآنقوله( لاتظلمنفسشيئاً) يفيدالعموم وهو كذلك فانهالاتظلأبداً
و(لا تبحزاونل)كمتاتفصر  فانالله يحزى المزمن ويإنفلعمل فاناللهفضلامختصاً بالمؤمن
وعدلا عاماً  .وفيه بشارة .

كله تعالل  :قالو بأوالنا من افِيتنا  .الزاية
2م
]س
اس اهلها يوه

0

الا اانادمن م

اسااعت | ضعت

فم
ه2247

مر

من مدنا +ف ا ول لحن 0وصدق المتسلون 520

ثمقال تعالى  0فال | ناو لنا من يعثنا من مقردنا هذا ما وعد الوحمخ وصدق المرسلون ك4

)دل على أنهم بعثوا وفيه مسائل :
يعنى لما بعثوا قالوا ذلك » لآن قوله (ونفخ فى الصور ي
 (١المسألةالآولى ) لو قال قال  :لو قال اللّهتعالى فاذاهم من الاجداث إلىرهم ينسلون يقولون

)اذا هممن الاجداث إلى رهم ينسلون )على
باويلنا كان أليق :نول معاذ الله وذلك لان قوله ف
كنا إشارة إل أنهالاق أسرع زمان يجمع أجزاءم ويؤافما ولح يهاوبحركبا ؛ بحيث يقع
نسلائهم فى وقت النفخ .معأن ذلك لج ين لهمن حدم ولاأرقت اهاراقال يشولون  .لكان ذلك

مثل الخال لينسلون أ
؛ى ينساون قائلين ياويلنا وليس كذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلواء
ةي

القبلان لاد كرنا من الفوائد.

 0كاه كار قال قائل ق:د عرقنا معي التثاء فى مثل بهابحسرة ويا حسرتاوزياو اذا

ذلك ها الفرق مث قوأهم وقول  5حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة  .وقالوا

9

ويا حسرتنا و ياويلنا؟ تقول حيث كان القائل هو المكاف لميكن لاحد عل إلا بحاله

 2حال من قرب منه » فكان كل واحد مش ةو لا بنفسه

فكان  3واحد فون

0

الحد قال يوايل  .وأما حيث قال الله قال على سبيل
وىك
ويا ويلناء فةوله ( قالوا ياويلنا ) أ
العموم لشمول

عليه حالهم .

اللم(سألةالثالثة 4ومجاه تعاق ( من بعثنا من ممقدنا ) بقولهم (ياويلنا) تقول لما بعثوا
)نا اللهالبعث الموعود بهأم
 1وها انوا سسمعون من الرسل »فقالوا ( ياويلنا من يعأثبناعث
ا اما فتسنا ؟ وهذا  5إذا كان إنسان

 0أن ا عدو لا يطيقه ؛  7برى رجلا هائلا

يقبل عليهفيريجف فى نفسه ويقول :هذا ذلك أملا ؟ ويدل على مقاذوكرلناهم ( من مرقدنا )

حِيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهمشكوا فىأنهمكانوا نياماًفنبهوا أوكانوا موق
لكان بالقالك على ظنهم هو البعث لجمعوا بين الأآمرين ؛ فقالوا ( من بعثنا إ)شارة إلى ظنهم أنه
بعنهم الموعود به ؛ وقالوا (من مرقدنا )إشارة إلى توههمهم احتمال الانتياه .

لاالمسألة الرابعة »هذاإشارة إلى ما ذا ؟ نتقول فيه وجبان (أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد
كانم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلاى هذا صدق ( وثانيهما )
ةل العف أى هذا الك ماوعديه لحن وصَبَدَى فيه المرسلون .

لاالمسألة الخامسة »)إذاكان هذادفة المرقد فكيف يصيجقوله تعالى(ملوعد الر منوصدق
بنت»دأ خبره بحذوف تقدره ما وعد الرحمن حدق
المرسلون )؟ تقول يكون ماوعد المرحم
رت صدفوا  إوتالما وغَدانه الرحمن وصدق فيه المرسلون قب ولول أظبر وَل
الا
|

1

أن 3
ان>ه
9

04

نوا

 :ولخ العتور 01.
.6

خه"إسة]أغرى؟قل تعالى(م نفخ في أهخرى فاذام قميا يمنظرون) وفيهمسائل :
أىتف ن
لمسألةالأولى » قال تعالى فى موضع آخر ( ثم نفخ فيهأخرى فاذاهمقيامينظرون )
وقالف ذاذذاه من الأجداث إلىدهمينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فالىموضعين

( فإذاهم ي)قتضى أن يكونامع نقول (الجواب) عنه من رجبين (أحدهما) أن القيام ل يانافى المتى
ونيهما ) أن السرعة بجىء الامور كان الكل فى زمان
السريع لان الماثىقائم ولاينافى النظر ( ثا
واحد كةول القائل :

[كلدود صخرحطه اللمسزعل]
مكر مفر مقبل مدير مما
المدألةالثانية 4كيف صارت الافختان مؤثرتين فىأمرينمتضادين الأحياء والإماتة ؟
نقول لامؤثر  00والنفخ علامة ثم إن الصوت اللاثل بزازل الاجسام فعند الحياة كانت

أجزاء الى جتمعةفزازلها لحصل فما تفريق  وحالة الموت كانت اللاجزاءمتفرقةفزازلبا صل

ذيهااجتماع فالحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا لاجر ام فعند الاجتماع تتفرق وعند
الافتراق جتمع .
 ١المسألةالثالثة )ماالتحقيق فى إذا الى لا

تقول هى إذاالىالظرف معناهنفخ فى

الصور فاذا يح عدج تتلون لكن الج فد يكن را للعىئء معلوماً كونهظرفاً  فعندالكلام

بعلمكونه ظرفاً وعند المشاهدة لايتجدد علىكقول القائل إذا طلعت الشمسأضاء الجو وغير
»اذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لميتجدد علزائد وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب
ذلك ف
كان ذلك الوقت ظرف كون الاسد بالياب  .لكنهل يمكن معلوماًفاذارآه عليه صل العمبكونه

ترا  4مناجاة عند احلاياس  131 [2لمعا '

الم أل اةلرابعة 4أينيكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الج
يبالج؟ن
مقول
ع
اللهأجزاءكل واحد فى الموضع الذىقبرفيهفيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠
 ١المسألةالخامسة » الموضعموضع ذكر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الرب يدل على
؟نا ه:ذا
الرحمةفلوقالبدل الرب المضاف إليهم لفظاًدالاعلىالبيبةهل يكون أليق أملاقل

يسن
كومان» لآن من أساء واضطر إلىالتوجه إلىمنأحسن إليهيكون ذلك أشد أل
اللفظ أح
و( كثر اناما هن غره.
لاله لساك

 02المسىء إذا توجه إلى مسن هدم رجلا ولداحن أحراى :والنسلان هو

ذرنا فى تفسير
فوجدممفك ؟ تقول (يساو)نمن غير اختيارهم ٠وقد ك
ةشي نكيب
رعأ

)نه أراد أن بين كال قدرنه ونفوذ إرادته حيث ينفخ فىالصوزرء فنكؤن
اذ(ا ثم ينظرون أ
فله
قو

فى وقنه جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو فى زمان واحد  .فقوله (فإذاثم من الأجدا ث إلىربهم
ينسلون) يعنىفى زمان وا<ديتتهون إلى هذه الدر جة وهىالنسلان الذى لايكون إلابعد مراتب .

له شال :فلا نيعون رطس  .اللاية
اه

0

ا

م

ال

ا

2

وم سول

عاط

2ة»

صو

اله
6امة

سس

الابيستطيعو توصي لاإلَأهلهمرجعون» 0
-

اسلك | هساردن

نر

ْسلونَ ٠10

0
المااداه منالأجداث إلى
ولف ف

 00انها ) واحدة
هوا وعظمها ( أ<دها ) الت_كير  1,قاد فال أى اكثيرنوله قلت أى ججخرق.
1ه( وثالما ) تأخذم أى العمهم ١ا
5دم
أى لاتاج معمأ إل ا
ومغاريهاء ولاشك

أن مثلم| لاركون

وقوله ر 0تأخذم وثم #صمول

وتصل إلى من فل متماارق لاسي

إلا عظما.

فللا ستطيعون

تو صية

ولا لآل أهلهم برجءوك

04

بعتم

به الام لان الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل يرجف ذفان المقبل علىمهإمذا  83به صا
.ده ( فاذاكان خاك اص محة 05
برجف ووأمه خلااف الهعط للصر

الغافل الذى هو «+ 6صمه4ه

مشةول

الاريجاف

ل

تأه دن0

والقوة وترد 1

أتموالاعخاف أعظم ( وحتمل

أن قال

( *#صمون ( قَّالبعث وبه#ولون للاكردن ذإك أصلا فكو رون غافلين عنكه تخللاف من لعدهد أنه
فيا
دك

له وينتظر وقوعه فانهلابر جف

ف الاارض

إلامن:شاء ) من

وهذا هو الللناد بشولة تعالى ( فصعق من

اعتقد وقءعبا فاستعد لها 0

ف الشهرازت
شام برقا وعلم

سأينكون رعد ومن لميشمه ولم يهلمثم رعد الرعد ترى  0العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشيا
عليه شمإن شك ةلاخن وهى *يث لا هلهم إل أن يوصوأ.وقه ا سينةللشدة ( أحدها (

عدم الاستطاعة فان قولالقائل فلان فى هذه الال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لان
من لصءبوكى قل يستطيعها ) كاف ( التوصية وهى بالقول والقول بوجد سرع ا

بوجد

الفعل

فقال ( لايستطيعون )كلمة فكيف فعلا يحتاج لمان طوزل كن آذاء الواجبات ورد المظالم
) الثااك (احتيار القوصية من دين ام

الكليات يدل على أنهلاقدرة له على أمالكليات فان وقت

الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع لكر فى التوصية للتعميم أى لا يقدر على توصية ما
ولوكانت بكلمة لسنيرة )» وَلان التوصية قل تحصل بالإشارة فالعاجز عنهاعا جز عن غبرها (الخامس)

قوله ( ولا إلى أهلبم يرجعون ) بيان لشدة الحاجةإك اعرمة نا امن كدر الوصول ,إل أهله
قد عسك عن الوصية لعدم الحاجة إلما ؛ و

من يقطع 4

التوصية » فاذا لميستطع مع الحاجةدل ٍ 0الشدة .
ا

قوله ) 2

إلى أهليم برجءوك

) وجبان

لوصول له إك أهاه قلا بد00

 7أددهها ا( ما 0

ا أنهم بقطءون أنهم

لا يمبلون إلى أن يحتمعوا بأهاليهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية و(ثانيهما ) أنهمإلى أهلرم
لا.رجعون»

يعنى يم

0

نَ بسافر سفراًويعل أنهلا رجوع لهمن

ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرةأخرى يأبناىلوصية .
ثم بين م ألعد بالصيرحة الأولىقال( ونفخ قَّالصور فاذا  3من اللاجداث إل رهم تسلون 2

-

2
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قوله تعالى  :وويقولون متى هذا الوعد  .الآية
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اأصر | عا

ن متىهذا الوعد إن كنم صادقين « »84ماينظرون إلاصبحة واحدة
45
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هه

ر
دلا
قف
تمهم
شها)رة إلىأن الله إن شاء أن يطعمهم كانيطع
لو يشاء الله أإطعم

-

على إطعامبم لأنه

يكون تحصيلاللحاصل ٠ وإن ليشأ الله إطعامهم لايقدرأ:حد علىإطعامهم لامتناع وقوعمالم يشأالله
فلا قدرة لنا علىالإطعام  .كيف تأمرونا بالإطعام (ووجهآخر) وهر أنهم قالوا أرادالته تجويعهم 
فاو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى إبطالفعل الله وأنه لايحوز وأنتمتقولون أطعموثم فبوضلال ولم
ياكلنفضىلال إلا ممحيث نظروا إلى المراد ول بنظر وا إلىالطلب والام  .وذلك لآن العبد إذا 

:اله :
أمره السيد بأمرلاينبغىأن يكشف سبب الآمر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لأجله مث
الملك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه ميث لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر ارلمكوب ؛
فاوتطلع واستكشف المقصود الذى لأاجله الركوب لنسب إلى أنهيريد يأطنلع عدوه على الحذر
منه وكشف سره  :فالادبفىالطاعة وهو اتباعالآمرلاتتبعالمراد؛ فاللهتعالىإذ قال( أنفقوا 
رمزاقك ل)ابحوز أن يقولوا 1:لميطعمبم اللهمافىخزائنه .
لون مهتىذا الوعد إن كتم صادقين »)وهوإشارة إالعىتمقاذوه 
وىل
قال
يلتع
ثومقا

7

وهو أن التقوى المأمور بهافى قوله (وإذا قيل لحماتقوا ) والإنفاق المذكور فى قوله تعالى(وإذا "٠
اتلى هوذعاد) أى متى يقع
قل همأنفقوا ) ذلاائدة فيه لآن الوعد لحقايقة لهوقوله (م
1

الموعود به؛ وفيه مسائل :

 ١المسألةالآولى  4وهى أن إن للشرط وهىتستدعى جزاءومتى استفهام لياصلح جزاء
فا الجواب ؟ نقول هىفىالصورة استفهام ؛ وفى المعنى إنكار كانهم قالواإن كنم صادقين فى

1

وقوع الحشر فقولوا يمكىون .

 ١المسألة الثانية  الخطاب مع من فى قوم (إكنتم )؟ تقولالظاهر أنه املأعانبياء لأنهم

لماأنكروا الرسالة قالواإنكنتم ياأيهاالمدعون للرسالة صادقين فأخبرونا مىيكون ٠
؟
دأى
عإلى
وعد)
 ١المسألةالثالئة 4ليسفىهذاالموضع وعد فالإشارة بقوه (هذاالو
تقول هوماف قوله تعالى (وإذا قبل لحماتقوا مابين أيديكوما خلفكم) قهينام الساعة ٠ أونقولهو
بقاب.
ولثاوالع
واب وا
لعةحس
معلوم و إن لمميذككنوراً لكون الأانبياءمقيمين علىتذكيرهمباالسا

ثمقال تعالى لما ينظرون إلا صيحة واحدة) أينىلناظرون إلا الصبحة المعاومة واللتدكير .
للنكثير » فانقيلثم ماكانو! ينتظرون بلكانوا يحزمون بعدمباء فنقول الانتظار فعلىلانهمكانوا
يفعلون مايستحق بهفاعلهالبوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكاللهوقدرته وعلبه

فيإنقهموللاون أونقوللمالميكنقولهمتىاستفراماًحقيقياًقا يلنتظرون انتظاراًغيرحقيق؛
ار
ظنه
تهمم
نىيف
المت
لقائ
انال
لآ

حة
بفى
صهنا
له
اروا
نظراًإلىقوله .وقدذك

أموراً تدلعلى .

.+ب
ل
4.

قوله العالا؟ وإذا  0لهم أتفقوأ ٠ الآية

م
آ
لس
ةخالفتهموذلك
؟قول فيه بيانغاي ع
) ت
( أنطعم
يقولواأتتفقفلقالوا

والانفا قَّل
وهذا

يهالإطعام وغيره ما
ذه

شول الها كل لغيره 1

ا

بالإنفاة 3ا

6م/

روا

الانفاق

قا نه وهو الاطعام وقالوا لانطعم 0

دمناراً تقول لا أعطيه درههما م أن المطابق هو 2

كلا أغطه دنار ولكن المبالغة فىهذا الوجه أثمفكذاك ههنا .
١سألة الثالثةك )لكاانمهم ححاة ذانالله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره فى معرض الذم ؟ نول
أن مادم كان الإنكار إقدرة ألله أو لعدم جواز ا

ألله ذلك قَّقوله ) ع

ردقم ( فإنهيدل على0

بالاتفاق مح قدرة أللّه وكلدمما فاسد سن

ولسسم5 :

الغير كاك وله قَّخزائنه مَأ فو غير إن أراد أعطى 1

الجا لانمن كان له ىَّبك

قَّخزائنه وإن زات هن من عنده المال

ظاء ولا يجوز أن يقول من بده ماله فى خزائنك أكثر نما فى يدى أعطه منه » وقوله
اعلا
(ن نتمإلا فى ضلال مبين إ)شارة إلى اعتقادمم عم قطعوا المؤمنين هذا الكلام أن مم
إ
بالإنفاق مع قوأبم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادثم هو الفاسد وفيه ميأاحث

لغوبة ومعذوية :

(أما اللغوية ) فنقول (إن) وردت للنفى بمعنى ما ء وكان الأأرض فى إن أن تسكون للشرط
1ف اك مكوك التفى لكهما اشيركا من نض الوجوه فتَقَارْضًا وتاعممل ما 02

7

إل ف النقى ..أما الوجه المشترك فهو أنّكل واحد منهما 1

متقار بين فان البدزة قرب

من للف

أنن لون
واليممن النون آل بل دمن أ

العى

الذى

0

اأمة
ا ل كون ثانا “أماق ما فظاهرء وأماى إن'فلانك إذا قلت إن جاءق زكيد

ينبغى أن لايكون له فى الحال بجىء فاستعمل إن مكان ماء وقيل إن زيد قاتم أى ما زيد بقاثم
واستعمل ما فى الشرط دول ماتصنع أصنع ؛ والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث
لانستعمل إن وذلك لانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد معنى

الى وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة ف؛دلنا هذا علىأن إن فى الشرط أصل
وما دخيل عاق الى باسك

(ال١بحث اهاد تدكا انترله رإن ام إل )ا يفيد-مالا يفيد قوله (أتم

0

آنه لوجت كك زرا لسوا ف غير الضلال.

ل البحث الثالث »4وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظروره يبين نفسه أنه ضلال
أى فى ضلال لاق علىشد أنه خلؤك ”

مغمورين فيه 'غائصين ,
تارايع  4قد ذ كرناأن قوله(فىعلال) بيدكو م
وقوله فى مواضع علىبينة (وعلى هدى) إشارة ا ونم لسن متن الطربق

 0قادر.ن ع4

ل(إوأما المعنوية) فبى أنهم نما وصفوا الذيآنمنوا رامن ضلال مبين لكونهم ظانين
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكونى غابةالضلال»

إتما فاناذلك  0ا 0

/

قولهتعالى :وإذا قيللهمأنفقوا  .الاية

1ى"010 11
الم من أارباك أطنمنامجإل
لو يشاء الله أطعمه إأنتم إلا ضفلىال مبين  .
ليعما
إشارة إلىأنهم ببخلون بجم
كعلى
لف  .وذلكلآنالمكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة
على خلق الله وهم كتوراالتعظيرحيث قيلابم اتقوا ؛ فل يمتقوا وتركراااشفقةعلى خاقاللهحيث قيل

لبم (أنفقوا ف
)ل ينفةوا (وفيه لطائف) اولىأخوطبوابأدنىالدرجات ف التعظم والشفقة فليأنوا
بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطروا بالادنى فأتوا بالأعلى مسا قلنا ذلك لانم فىااتقوى أمروا
بأنيتقوا ما بأينديهم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو العذاب وهو أدنى
مايكون من الاتقاء و؛أما الخاص فيتقى آغبير قلب الملك عليه وإن لميعاقبه ومتقالعذاب لايكون
إلا للبعيد ؛ فبمليمتقوامعصية الله ولميتقوا عذاب الله و.الخلصون اتقوا ألله واجتنبوا مخالفته
سواء كان يعاقهم عليه أو لا يعاقبهم ؛ وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا مما) أى بعض ماهو لله فى
نمين
امفل
نمف:بسلهم صرفوها إلى
أيد
ااءصون آثرواعلىأنفسهم و بذلواكلمافىأيأديه
ويك
خفقو
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )م أن فى جانب التعظيم ماكان فائدة التعظيم راجعة إلا
إلهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فجانب الشفقةماكانفائدة الشفقة راجعة إإللايهم ؛ فان
من لايرزقه المتمول لاءوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزه إليه  .لكن السعيد من قدر الله
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( مما رزفك إ
)شارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل

به فى غاية القبح فان أضل البخلاء من يبخل بمال الغير (وثانيهما) أنه لا ينبغى أن يمنعكم من ذلك

مخافة الفقر فان الله رزةكم فاذا أنفقتم فهو يخلفه لك,ثانياًكا رزقكم أولا وفيه مسائل أيضاً :
١لمسألة الأولى  4عند قوله تعالى ( واذا قيل لهم أنفةوا )حذف الجواب ؛:وههنا أجاب
ا

)لوا (أنطعم من لويشاء
وأ بأكثر من الجواب وذلكلانه تعالى لوقال ( وإذا قبل لهم أنفقوا قا
الله أطعمة) لككاافنياً  .ا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا للذين آمنوا) ؟ نقول الكفار
كانوا يقؤلون بأن الإطءام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به  .وا أرادوا بذلك القول
رداًعلى المؤمنين فقالوا تحن نطعم الضروف معتقدين بأن أفعالنا ثناء  .ولولا إطعامنا لما اندفع
هنم
غوا؟
حاجة الضيف وأاتمتقولون إن إلهكميرزقمنيشاء» فلمتقولون لناأنفة
رفل
ضا كا
االرلدمعؤلىمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالىعنهم ق(ال الذينكفروا للذين آمنوا)
كم )فلمبكنلهمرد على المؤمنين فأعرضوا 7
يين
داب
يوام
أتق
إشارة إلىالر :د وأمافىقولهم(ا
ه
وأعرض اللهعن ذكر إعراضهم لحصول العلمب .

ل المسألة الثانية ) ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جواهم جيث لميقولوا أننفق على من أو

بشاء اللهرزقه» وذلك لآانهم أمروا بالإنفاق فى قوله ( وإذا قبل لهم أنفقوا ف)كان جوابهم بأن ظ

/

قوله كا
هاه

1

3

وما اهم من من
م

.:وما تأتيم من أرة  :الآنة
1

ا

20222512272

وإذا قيل هم ا

ااه

وأياترمهمإلاكانوا
عدار

 5ررق

؟م/

امعرضياة »>

رسا

ألله َال لذن كمَروا لذن امنا

م لاأسدها) زما.ب,ينأيديك )الآخرة فإنهمسن  0و(ما خلفك ) الدنيا1
؛غيرهما المدلول
تاركون لها ( وثانها )( مابين يديك ) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق و
عليه بقوله تعالى ( وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لمولا هم ينقذون ) وما خلفكم من الموت الطالب
ل إن يجوتم منهذه الاشياء فبلحااة لك منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالما )
ما بأينديكم من أمى عمدصلل ذانهحاضر عندك وما خلفكم من أم الحشرفإنكم إذا اتقيتم
1ل والتكذيب بالحشر رحمكمالله وةوله تعالى (لعلكمترحون ) معأن الرحمة
2ك رن عد كل

واجية 0

(وا ) بمعنى
تق
ناها مرا 1رد فنا لديالخرالل تعالى لماقاال

أن إن لتمقطعو |ابناء عل البراهين فاتقوا احتاطاً قال( لعلكم ترحون ) يعنى أرباب اليقين
0

لت

باط ري أن وا واطق ما ذ كر نا من وحَهين ( :أحدها )

را ناشين الزحة ذانالله لابجب عليه ثىء ( وثانهما ) هو أن الاتقاء نظراً إلية أمر يفيد الظن
بالرحمة فانكان يقطع نه جد لم من خارج فذلك لا يمنع الرجاء فان الملك إذا كان فى قلبه أن
يعطىمن خدمه ا

افعل كذ

ده اا 1

لك المدمةلاتقتضى ذلك ٠ بيصي مه أن يول

عد أن نصل الأبكدرتك [أكثر نما تستحقى,

ثمقال تعالى جاروما تأتهم من آية من آيات رهم إلاكانوا عنها معرضين » .

وهذا متعلق بما تقدم من  0تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتهيم من رسول إلا كانوا به
يستمزءود) ؛ ((وماتاً:هم من أيةمن أيات رهم إلاكانواعنهامعر ضين) يإعذنىاجاء” تهمالرسل كذبومم

فإذا أتوا بالآيات  أعرضوا عنها وما التفتوا الها وقوله (ألميرواك أهلك :قابلهم املنقرون )

إلى قوله ( لعل ترحمون ك)لام بنكيلامين متصلين ويحتمل أن يال هومتصل بما قبله من الآية
عر

)ن
كا
وقوا
ذا قيل لهم ات
إ(
له تان لما قوال

فيهتقدير أعرضوا قالليس إعراضهم

مقتصراً علىذلك بل ثم نعكل آبة معرضون أو يقال إذا قبل لبم اتقوا اقنزحوا آيات مثل إنزال
المللك وغيره فقال ( وما تأتيهم من آية من آيات رمهم إلاكانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى
المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه
الككذس” بالكل .

وقوله تعالى ل(وإذا قبل لبمأنفقوا مما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطم,من

فوله تعالى  :وإذا قيل لحم اتقوا ما بينأيديك  .الآية

م
١ت
"ديت
صي

لزه

صاض|)

رع

72,م

2

ا” 
وعص

اعرص
عا
تن

ث

:

2

فلا صرح لهمولاثم نقذون«؟» إرلحامة مناومتاعا إلى حين «»44
-

1

م

َإذَا قبل شمأتقوامأاببيدنبئ ومالفكلَتمرليحمون «ه»:
ره

اش _تروتر وسار

له

وينكسر ومنها مايثقبه ثاقب فيرسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم مغنير
نثىء من هذه الأسباب كاهو مذهب أهل السئة أو بثىء من تلك الأاسباب  6تسلم أنت .

وقوله تعالىل(فلاصريخلهم) أى لامغيثلهميمن عنهمالغرق .

وقوله تعالى( و لاهم ينقذون ) إذا أدركهم الغرق وذلك لا'ن الخلاص من العذابء إما
ذون بعد
قم
أينكون بدفعالعذاب منأصلهأو برفعه بعدوقوعهفقاللاصريخ لميدفعويلناه
الوقوع فيه .وهذا مثل قوله تعالى (لاتغنعنىشفاعتهم شيئا ولاينقذون) فقوله ل(اصريخ لحم
ولاهم ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهى أنه تعالى قال لاصريخ لهمولميقل ولامنقذهم
ينكون منشأنه أن ينصر لايشرع فىالنصرة مخافة أن يغلب ويذهب ماء وجهه ,
ام
وذلك للان

وإغسا ينصر ويغيث منيكونمن شأنهأن يغيث فقال لاصريخ هم؛ وأمامنلا يكونمنشأنه
يأنقذ إذا رأى من يعرعليهفىضر يشرع فىالإنقاذ ؛ وإن لميثقبنفسهفى الإنقاذ ويلغالب
علىظنه .وإمما يذل امجهود فقال ( ولاممينقذون ) ولميقل ولامنقذهم .

اثسمتثثى فقالل(إل راحمة مونهتااعاً إلى حين » وهو يفيد أمرين  :أ(حدهما ) انقسام
الإنقاذ إلىقسمين الرحمةوالمتاع  :أى فيمنعل اللهمنهأنهيؤمنفينقذهاللهرحمة :وفيمنعل أنه
لايؤمن فليتمتع زمانا ويزداد إثما( وثانهما )أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال

فىالدنيالابدمنهفينقذهاللهرحمةويمتعه إلىحين :ثمميتهفالزوال لازمأن بق .ع

ممون  4وجه تعلق
ثمقالتعالى( و(إذا قيلهماتقوامابينأيديكم وماختلفرك لحعلك

الآيةبماقبلباهوأن اللهتعالىلماعدد الآيات بقوله ( وآبةلهمالا رض ء وآة لهمالليل :وآية
لهمأنا +لناذريتهم ) وكانت الآآيات تفيداليقين وتوجب القطع بماقالتعالىولمتفدهماليقين»

قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لميقطع بصدق 

'

قاوحلاتلخيبراطاً فقالتعالى إذا ذكر لهمالدليل القاطع ليعاترفون بهوإذا قبلاابتمقوا
لايتقوذفهم فىغاية الجهل ونماية الغفلة » لامثل العلماء الذين ينتابعلوبرهان » ولامثل العامةالذين

يبنون الس عليالاحوط ؛ ويدلعلىماذ كرناقولهتعالى( لعلكمترحمون ) حرف التّنىأى فى
ظنكمفانمنيخؤعليه وجهالبرهان لايترك طريقة الاحتراز والاحتياط » وجوابةوله (إذا قبل

ل اتقوا)محذوف معناهوإذا قيلهمذلكلايتقون أو يعرضون ء وإبما حذف إدلالة مابعده عليه
وهوقولهتعالى( وماتأنهممنآيةمنآيات دهم ) وفىقولهتعالى(مابينأيديك وماخلفكم ) 1

ب
كوه تعالى  :واخلفنا

2-2

100

من مثْلة اه

ن

10

ّ الأية

0

م

اك

(المسألةالالله ةقالتعالى ا م الارض) نال ها الليل)وم  0وآيةلهمالفلك
يا  31بحيث تحملبم و»ذلك لان حملهم فى الفلكهو العجب  .أما نفس الفلك فليس بعجب لاه
ا من خضت  .وأما نفس الارض.فعجب ونفس الليليخب لاقذرة عاملليامحد إلا الله .
د تاك لز وخلقنا لهممن مثلهموت

لإالمسألةالا ولى» من ا

وفيه مسائل :

والمعنى  .أاملالغة فوله لهميحتمل أن يكون عائداً إلى

الذرية  .أ خلنا ذرنيتهم وخلفنا المحمولين ماء٠ 02 وحتمل أنا

ا

إلى العباد الذن

أنة مم ) 6وهو الحق لان الظاهر عود الضمائر إلىثثىءواحد .

(الممأ) 00 2 1حتمل وجهين (أحدهما)أن ب و
كدصلة تقديره وخلقنا ل مثله وهذأ

ر,أف,ال
واشخف
يشيويه يقول :من لالكون ضلةإلاعند .التلق»:تمقاوجاءق من حدم
فىقوله  0 _-نامن لغوب ) (٠وثانهما ه
)ى مبيئة "ا فىقوله 75

سكممن

ذنويم )كانه ا قالخل
(قنا لوما)مخلوق كان أشياء قالهن مثل الفاك لين
0
( مثله)اعبل:قول الا”كثرعيانئد إلىالفلك
١مسألةالثالثة د
ال
تعالى (وآخرمن شكله أزواج )وعلى هذا فالا'ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نشأ نغرةهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بض
»يحتمل أن :يقال
المفسرين لكان قوله ( وخلقنا هم من مثله مياركيون ) فاصلا بين متصلين و
لعي عائد إلى معلوم 0

تقدرهأن يقال :وخ لقنا لهم2

مااذككرنانامن اللوقات

قفوىله ( خلق الازواج كلها ما تنبت الأرض و
)هذا كاقالوا فى قوله تعالى( ليأكلوامممنره)
أناهاء عائد إلىماذ : 0أى من مر ماذ كر نا » وعلىهذأ فقوله( خلقنا لفهيمه)اطيفة و»هىأنما من
ا ا ترط مكروت مانلذوات وليش كل اجن يركب الفلك فقال افلفلك حملنا ذريتهم
وإن كنا ما حملناتم  :واألماخلق فلبم عاموما يركيون فيه وجهان ( :أحدهما ) هوالفلك الذى
مثل فلك نوح ( ثانءهما )هو الابل التى هى سفن البر ؛ فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فا وجه

مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرهم بحال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فَكذلك
همإن آمنوا يفوزوا وإن كذبوا كوا. 
ثمقال تعالى بإوإن نشأ نغرقهم » إشارة إلى فائدتين  ( :إحداهما ) أن ِحال النعمة ينبغئى

(يتهما) هو أن ذلك جواب .سوال مقدن .وهوةأن الطبىيفوك
 0اف وااعداتالولثهان
السفينة حمل مقتضى الطبيعة والجوف لا .رسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغرةقهم .وليس
ذلك بمقتضى الطبعولو صح كلامه الفاسد لكان لقائل  025لكا

 5افق أن مانلسفن مايتقلب

دك

ري

ع

0

باو اتاو

قوله تعالىو

لد ٠ الآاية

' للجممالراكمنيايل ح:يثإن المعيشتق منازالب وين آنا

فك
سسر
يلبق المشتق تد

ار ترق أوفى موعبما  .فساجد لماأردنا أن يشتقمنهلفظجمع

غير ناه » وجئنا بلفظ السجود ؛ فاذا السجود للاصدر واجمع لقيسبمينل الأالفاظ المشتركة التى
وضعت حركة واحدة لمغنيين  :إذا عرفت هذا فتقول الفلك عند كونه واحداً مثلقفل وبرد»

وعند كونهاجمعاًمثل خوشغبيومرردهماء فانقلث فاذاجعلته جمعاًماذايكون واحدها؟ 
تقول جاز أينكون واحدها فلكة أو غيرها مياسلتمعمل كواحد النساء حيث لميستعمل ,
وكذا القول فى( إمام مبين ) وف قوله(ندعواكل أناس()١ بامامبم) أى بأتمتهم عقنودله تعالى
( إمام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس)١(١ بامامهم إ)هام كسهام وكرام
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعذوية )فنذكرها فىمسائل :

المسألة الأولى 4قالهبنا(حملناذريتهم )منعلهم تحمل ذريتهم ٠ وقال تعالى ( إنالما
طفى الماءحملناكرفىالجارية) منهناكعليهم تحملأنفسهم » نقول لآنمن ينفعالمتملق بالشيد
يكون قد نفع ذلك الغير » ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دافلعضرر عذنلك
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إولاىد إنسان وفرحه فبرفحرحه أبوه ؛ وإذا دفعواحد
الآلمعن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الآلمعن أبيه  :فعند طغيان
 1حمق
:لو
رر و
ضكم
لعن
الماءكان الضرر ياحقهم فقال دافعت
)آن النفع حاصل بانفلعذرية
بيان دفع الضررعنهم ؛و؛ههنا أرادبايلامننافع فقال (حملناذريتهم ل

لىك المكش<ون )فان امتلاء
ف(ف
اال
'ناق
ويدلك على هذا أن هه

000

أةم:ا دقع المضرة فللاآءن الفلككلماكان أثقل كان الخلاص بهأبطأ وهنالك
ونفع
بان الم
ل عالىلخلاص مانلضرر وهو الجرى ء وهبنا مايدل عكليىال
يلكدما
خت؛ار هنا
فسلاامة
ال
المنفعة وهو الشحن ؛“فان قيل قالتعالى( وحملناهم فىالبروالبحر )ولميقل ( وحملنا ذريتهم )مع

لرخ)لعم
البح
»للاندفنعقمة » نقول  1قال(فىالبروا
ق»
أن المقصود فىالموضعين بيان النعمة ا
لآن مامن أحد إلاوحملفىالبرأو البحر؛وأماالحلفىالبحرفلميع .م فقالإن كناماحلناكم
أنفسكم فقد حملنا من مك أمرهمن الاولاد والأقارب والاخوان والاصدقاد.

 ١المسألةالثانيةق»و4له (المشحون) يفيدفائدةأخرى غيرماذكرنا وهىأن الآدى يرسب
ولده ولغرق ٠ لخملدق القلكوأقع بقدرته ؛ كن هن الطبيه.ين من يقول افيف لابرسب فى

االلف(لك المشحون ) أثقل من الثقال الىترسب » ومع
الماءء لاأن الفيف يطلب جبة فوق فق
اائل الدالة
لكرن
دذ
لقد
اول
هذا حمل الله الانسان فيهمع:قلهف:ان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نق
كىتب
لف
الاء
على جواز الخ

.إذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة الله .
العقلية ف

( )1من يحب أننسخة المطبعةالآميرية رس فيها ,أناث «هكذا بالثا .فالىموضعين وهو نحريف ظاهر واخطلأقفرىآن ٠

بف/

ذوله تعالى  :وآية هم أناحلنا .٠الانة
(حملناذريتّهم) يدل قوله (جلنام) إقارة إلىكال اليه
ل

هلأ  8قاله الزمخشرى

أعتا ع إلى وام القيامة

حك
أى ل

 8وحتمل

النهمهمقتصرة علي بل متعدية

عندى

أن يقال علىهذا إنهتعالى إعا

خصس.الذرءة بالذكر ء لآن الموجودين كانوا كفاراً فلاائدة فى وجودهم فقال (حملنا ذريتهم) أى

لميكن الخبل حملا له ٠م وإبماكان حلا لما فى أصلاهم من المؤمني نك أن من حمل صندوقا لاقيمة
له وضه جواهر إذا قبل له " تحمل هذا الصندوق وتتعب فى حلله وهو لا يشترى بشثىء ؟ يول
لا أحمل الصندوق ولا

أحمل مافيه ) التاق ( هو أن اراد بالذرية الجنس مجاه حانا

الم

وَذَلكَ لآن واد الخيوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق علل الجنس وهذا يطلق عل النساء

لقن  5 0ل
1ل

الساء كلك 0ك المررأة إن كانت ضتفا" غير

(١

لكنبا مجننسه وتوعة يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أناحملنا ذريتهم) أى أمثالهم

ك)
ث
و أباؤمم حيائك  00 -ال

قال ( باحسرة على العياد )وقال

هو

أن الضمير ف قوله ( وأبة 4م( عائد ا إلى العياد حيث

لعل ذلك

) 1

(وآية هم الآرض

(دآية همالليل ) وقال

(وآبةلمأن حملنا ذريتهم) إذا عم هذا فك" نه تعالى  1اله للعياد أناحمانا ذريات 0

يأزم

١ل 1ن الراد بِالْصْمير فى الموضعين أتخاصاً معبنين  5قالتعالى (ولاتقتلوا أنفسكم) يريإدعضك
؛هم
بعضاً  .وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال؛ يقال هؤلاء القوم ثمقتلوا أنفسهم ف
قَّالموضعين يكون وم

إلى القوم ولا كون الأاد أشذاصا هعم مين  2بل لل اد َّ بعصم

فقتل

يحض ٠فكذلك قوله تعالى ( وأبةلهم( أى أنة لكل بعض ميم أنا حملنا ذريةكل بعض منهم ؛

.أما إن قانا إالمراد جنس الفلك فهو أظبر ٠لآن سفينة نوح لمنكر
أوذرية بعض منهم و
حضر مم و يعلءوا من حمل ذا 0

بوح ( وجعلناها آنه للعالمين )أى بوجود
لاف

لحر

الفلاك فائه ظاهر !0

جاسم س3

رجمرن آيائة إن فى ذلك لأنا
بتعمة إنليي

1

٠وقوله تعال قُْ سدفيئة

ون بده قوله كال
 5شار

ات العبادوم يهل حلنام ؛
تعالى ( حما |:ذريتهم ) أى ذري ت

(ألمتر أن الفلك
١

شكوز

) دوك

قوله

0

ا
يسكنهافقال ( وآبةلل,مالآرض الميتة)إلىأن قال( فنه أكون ا
ادلنفة قن النا 0كيااقعره وحلامل فعا ولكن ااذلعويناهد ,للابد2لحر.ذملنلف
فان فم من يحتاج إلا فيحمل فا 5

)مع ماخر
لإالمسألة الثانية  4جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ج
دي فردأً حيث قال (فى الفلك المشحدون) نقول فيه تدقيق مليح من عم اللغة» وهو أن

الكلمة قد -:كون حر كتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة ,وار كتان مختافتان فى المعنى مثالا
قولك :جد يسجد #وداً المصدر وثم قوم جود فى جمع شاد

طن ا كلية واحدة لمعنيين

اكدلكه» بل السجود عند اث نه مصّدرآ حراكته أصلة إذا قلنا إن المعل مشتى من المضدر

قولهتعالىود ه.٠ 09الآية

//
يك

ناي

تناكحون »١1

 0تعالى( وآيةلهأنا ملناذريتهم فى الفلك المشحون » 4ولا مناسبة معماتقدم من

ك واهىن
مأرض
يمانء الأ
إىلحما
بال
وجهين ( أحدهما )أنهتع

الحيوانات بين أنه لميقتصر بل

راف البروهذا حيثذ كقوله
يك
سفيه
يسير
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خيراً ويتوسطه أوي
(وحلنا كمفى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهممن مثله ما يركبون) إذا فسرناه بأن

المراد الإبلفانها كسفن البرارى (وثانهما) هوأنه تعالى لما بسيبناحةالكوا كيف الأافلاكوذ كر
ما هو مله وهو سباحة الفلك فى البحار  .ولا (وجه ثالث) وهى أن الآمور اتى أنعمالله بهاعلى
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والآول للحاجة والثانى للزينة نخلق الارض وإحياؤها من القبيل

الآول فاما المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحاؤها لا عاش والليل والبار فى

قوله( وآية لحمالليل أ)يضاً من القبيل الآول؛ لأنه الزمان الذى لولاه لماحدث الإنسان؛
ل

لن»
سر م
فذك
لما
الىل
لق ار كتهمالولتكن لماعاش ء ثمإنه تعا

الأول هرد

ذر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( إحداهما ) الفلك التىتجرى ف البحر فيستخرج منالبحر
ك
ما يتزين بهماقال تعالى (ومنكل تأكاون لما طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك

فيه مواخر ) (وثانيتههما ) الدواب التى هى فى البركالفلك فى البحر فى قوله (وخلقنا لممن مثله
مراكييون ) فان الدواب زينة كاقالتعالى ( والخيل والبغال والخير لتركيوها وزينة ) وقال
(ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) فيكون اسدلالاعلهم بالضرورى والنافع لايقال

بالأنافع ذكره فى قوله( جنات من نخيلوأعناب )فإنهالازينة لأناتقولذلك حصل تبعاً

كيهذالك لزم
للضرورى ؛ لأآنالله تعالىلماخلقالارض منبتةلدفعالضرورة وأنزل الماء عل
أن بخرج من الجنة النخيل والأعناب بقدرة الله  .وأما الفلك فقصودلاتبع  ثمإذا علت المناسبة
فق الآيات أحاث لغوية ومعنوية :
ا(لألمغاوية ) قالالمفسرون الذرية هم الآباء حألىنا آباءكم فى الفلك والالف واللام
للتعريف أى فلك نوح وهو مذكور فى قوله( واصنع الفلك ) ومعلوم عند العرب فقال الفلك ,
ضلهم ؛ وأمااكلثآرون فعلىأن الذرية لتطالق إلا على الولدوعلى هفذلاابد من
هبذاعقو

بيان المعنى  :فنقول الفلك إما أن يكون المرادالفلاك المعين الذىكان لنوح ؛ وإما أن يكون المراد
الجنس كاقالتعالى( وجعللك من الفلك والانعام ماتركبون ) وقالتعالى( وترى الفلك فيه
مواخر ) وقال تعالى ( فاذاركبوافى الفلك ) إلىغير ذلك مانستعال لام التعريف فالفلك

ك»ان
ننس
االج
فيان
لب

المراد سفينة نعولحيه السلام ففيهوجوه ( الأول ) أنالمراد إن حاملنا

أولادكم إلى مبالوقيامة فى ذلك الفلك ؛ ولولاذلك لما بق للآدى نل ولاعقب وعلى هذا فقوله

95

قوله تعال 0

على هذا اتوجه للآن الكو كب
ويك“ثمكالماءكه

ف ف[ك يسبحدون ل" نه

لم

//

ورك فاما أذ بكرن مونم دوزانه م

م  0هناك خلاء بدوراا-ك2
الك أولاينق ول نلك

فيه نكن الخلاء

حال والسماء لاتقب لالشقوالالتثئام » هذا ما اعتمدوا عليه  :ون نقول كلاهما جائز ٠ أما الخلاء
فلا يحتاج إليه هبناء لآن قوله تعالى ( يسبحون ) يفهم منه أنْهبشق والتثام» وأما امتناع الششق
والالتئام ؤلد كلدل طم عليه وشمتهم فق الحدد للجبات وهى هناك ضعيقة » شمنم قالوا على مأبينا

تخرج الحركات وبه علمنا الكسوفات  ,ولوكان لها حركات ,مختافة لما وجب اللكسوف فى الوقت
الذنى يحم  5الكدرف والحسوف ذلك لانا تقول للشمس فليكان :أ(حدهها ) ص كزه
مس كزالعالم ( ثانهما ) مسكزه فوق مر,ز العام وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين
القاض والشمس  0افلىفلك الخارج المركز تدور بدورانه فالىسنة دورة  فاذا جعلت فى
الجاف  9ككرن بفسدة عن الارض قال إنيا فىالأوج » وإذا حصلكفى :انشائك

الأسفل تكون قريبة مانلارض فتسكون فاىلحضيض ء وأمالقمر فله فلك شامل لجميع
 10ر أزفلداكه فلك اخ هو بعض من الفلك اللاول حيط نكاملقتثرة :الفوقانة من البصلة
وفلك ثالث ق الفللك التحتاى اكالنففىلك

الخارجَالمركة فى فلك القمس وى الفلك الحاةجَ

| 0ةالل جرم الشمس.وق البكرة القَمر كو0

رياي
معان ش

القلك

الفوقاتى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك
الخائل والكرة التى فى الخامل تسمى فلك التدويرء كوذلك قالوا ف اكوا كب اخنسة الباقية من

السيارات غير أن الفوقاتى الذى موه فلك الجوزهر ليثمبتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلكا .
الفلك اللأعلى وفللك البروج  ,ولزحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير وءللمشترى ثلاثة
؛ريخ كذاك ثلاثة » وللششمس فلكانالممثل والخارجالمركز و:لازهرة ثلاثة أفلاك يم
كا لوزحلللم
للثرات ؛ ولعطارداريعة أفلاكالثلاثة اابىذكر ناهافالعلويات » وفلك آخر سمو د ؛ وللقمر
كه أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليسكا +وزهر لان المدير غير محيط بافلاك
عطارد وفلكا4+وزهر حيط  2ومنهم من داق ألدمة فى كلفلك فلكين آخرين وجعل تدورا:ع
مكبة من ثلاثة أفلاك  5وقالوا إن إسيب هذه الاجرام حاف <ركات لكر

كه ركورك الا

.ذا كلامهم علىسبيلالاقتناص والإقتصار ون
عروض ورجوع واستقامة وبطء وسرعة ه
نوللاببعد من قدرة الله خاق مثل ذلك » وأما على سبي ل الوجوب فلا 0ور عارسانا
بإرادة اللهوكذلك عرضها وطوطاوبطؤها وسرعتها وقرمها وبعدها هذا مالمكلام .

المسألةالخامسة

قالالمنجمون الكو

ادديل أنه 7

(يسبحون ) وذلك

لايطاقإلا علىالعا قل  5نقول إن أردتمالقدر الذى ع لهالي تقول لهانه | من شىء من

هذه الأشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيا آخر فلميثبت ذلك والاستعال لا يدلم
فيقولهتعالىفىحق الأصنام ( ما لكملاتنطقون ) وقولة ( ألاتنطقون ) ,

.ة
قوله تعالى :وكلفىفلكيسابحلوناي

7

لماكان كذاك ( الخامس ) لكوانت السماء مبس.وطة لكان القمر عند ما يكون فوق رءوسنا على '

المامنة أقرب إلينا ينكدرمان علالاقق أيعبدن لاآن الملوم [عل١ |البلا 0000

وكذلك فى الشمس والكوا كبكان بحب أنبري أكبرلإآن القريب برى أ كبر ولس كذللقا |
فانقبل جاز أن يكون وهو عاللىآفق علىسطح السهاه وعند مياكون عل مسامتّة رؤوسنا فى

بحرالسماء غائراً فييالآنالمخرق جائزعاللىسماء ن.قول لاتنازع فىجواز الخرق لكن القمرحينئذ
ورق
لش
ارات
بك

ذائزة ل علخىط مستقموهو غرضناولانتقو لوكانكذاكلكانالق.

عد آملالشرى وهز فى متستما آرم

ترارلك  75من رؤوسهم ضرورة فرضه

كليتقب
بهاي
علىسطحالسماء الأدتى وعندنا فى بحرالسماء  .وباجملة الدلائل كثيرة والا كثارمن
فلتفسير بيان ذلكغيرأن القدر الذى
الهيئة التى الغرض منبهياان ذلك العلم  وليس الغرض ا
را
دفليا
تكانه
ملن
لوؤذكناء كو فاو

:ما السبعة
.فوالك فيه ؟ نقول أ
 ١المسألةالرابعة  4هذا يدلعلىأن لكل كوكب فلكا ق

السيارة( )1فلذكل فلك وأما الكوا كب لاخر فقيل الكل فلك واجد و.لد كركار] ا
:يل إن للقمر فلكا لآآان
فى هذا الباب من الميئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول ق
حركته أسرع منحركة الستةالباقية .وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة

والبط .والممر ف؛ان بعضها يمر فى دائرة وبءضما فى دائرة آخرى حتى فى بعض الاوقات يمربعضها

ببعض ولايكسفه وفى بعض الأوقات يكسفه فلكل كوكب فلك .ثمإن أهل الميئة قالوا فكل
فلك هو جسم كرةوذلك غيرلازمبلاللازم أن تقول لكل فلك هو كرة أواضفحة | | 0
يفعابا الكوكب حركته  .واللهتعالىقاذرعلى أينخلق الكوكبٍ فكىرة يكون وجوده فا
كوجود مسمار مغرق فى لخن كرة بجوفة وبدير االكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة؛ وعلى

مناهب أرناب الحيئة حركة التكوا كب السازة كل هذا الؤّجهوكذلك تادر عل أن َال حلا

بحيط با أربع سطوح متوازية مهافانما أربعدوائر متوازية عجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا

طحوونةامحنين الوييدبق منهحلقةيحيط بهاسطوح ودوائر ياذكرنا وتكون
مونسطه طا
الكوا كبفيهوهو فلك فتدورتلك الحلقة وتدير اولكاوكلبح.رءكة علىهذا الوجه وإنكانت

مقدورة لكنلميذهب إليهأيحعدتتمنبر وكذلك هو قادر على أن يحعل الكوا كب بحيثتشق
سمكة فىالماء على وجهه تنزل من جانب وتصعد إلى

ضوت
رم ل
فهمة
السماء فتجعل دائرة متو

ا

( وكلف فلك يسبحون )

ام أن حركة الكواكب على ار أربات الميئة'أنكروا ذلك أوقالوا لاتحوز الحركة
مبعنهمالسبعة السيارة فى بيت وهو
( )١لظ ب
()0
والمر اد من

ف له راق

0

المشرى

:

زجل شرى أمرمخهمن تشمبية

فتزاهرت لمطارد الآقار

وم يكن وعررها غير هذه البعة عند القدماء ؛ وقد اكتيف

المحدئون كوا كب أخري

جد بده مها نتون وأورانوس ,

|[2ذ[1|10
10|+1
|ز2
ذ
ذ|11أ[

قوله تعالى :وكلفىفلك يسبحون ٠ الاية

/

المسألة الثانية 4إذا كانكل بمعنى كل واحد منهم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال
ي(سبدون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه ( :أحدها) مايينا أن قولهكل للعموم فكاءنه أخبر عن
 1الراك ف السماء س(يثاارنها ) أن لتظكل >وز أن بوحد نظرأ إلى كونه لفظأً موحدآً غير
مق ولا جموع » ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل غلبا اللفظ ولا المعنى
فعل هذا بحسر .أن يقول القائل زيد وعمرو كل جاء أوكل جاءوا ولا يقولكل جاءا بالتثنية
بحون )
)لحراد ما فى الليل من الكوا كب قيالس(
(الثها )لماقال ( ولا الليل سابق النهار وا
وث

لاالمسألة الثاثئة » الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أوالدائرة لآن
أهل اللغة اتَفةوا على أن فلكة المغزل ميت فلك لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة
المستديرة التى توضع على رأس العمود لثلا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة ؛ فان قيل
 1تون السياء مستدرة  .وقن انمق |كثرالمفسرين عل أن الساء مشو طةلي شلماأظراك
على جبال وهى كااسةف الستوى  .ويدل عليه قوله تعالى و(السقف المرفوع ) نول ليس .فى
ال دلالة قاطعة على كون السماء مسوطة غير مستديرة و.دل الدليل الحسى على
ا ما يد
1 10101 01ذظذاالنصوص

كونما مستديرة فوجب المصير إليه .أما الأول فظاهر لآن السقف المقبب لامخرج عن كونه
 00كذلك كو ماعل جبال  :وأما الذليل الحسى فوجوه ( أحدها ) أن من أمعن:فى السير
فى جانب الجنوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أنمن يرصد يرأه داما

وتخن عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولوكان السماء مسطحاً مستوياً لبان الككق للكل مخلاف
داكن مستد ]نان يعضه حيتئذ يستتر بأطرآفى الارض فلا برى (الثاى) هو أن الشمس"إذا
كانت مقارنة للحمل()١1 مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من الل إلى الميزان م

ثمفى قليل يستتر الكوكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذى كان
طلوعه بعد طلوع الششمس وبالعسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعيا ( الثالث ) هو
أن الشنمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثميطلع ولولا

 6 0الاء مسبتر بالارض وهو حل الشمس فلا نرى جرمها وينتشر نورها لماكان :كذا
عاد | إك السياء لظهر لكل احد جرمبا و نوزها !فعا لكون السياء مشتوية حينئق
مكشوفة كلبا لكل أحد ( الرابع) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق » ثم
 0اهل عرب عونقت اللكوف أخيروا عن الكسئوف ساقعة أخرى قبل تلك الساعة
لك رلئ فل المشرق فها الحسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالموالليل
ال أن اللسلاى جاب المتترق قل الل ف جانب المغرت فالسمس عربت م عتد
أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلٍاستتارها بالأآرض ولو كانت مستوية
السرطان

ورعى الليث سذبل الميزان

ورى عقرب بقوس لجدى2

نزح الدلو بركة الحيتان

) 0اخل هن ,روح الشمس الاثى عشر وقد نظمت فى قول الشاعر  :حمل الور جوزة

قوله تعال  :وكل فى فلك يسبحون  .الآ

4

والقامرسابق يظن أن القمرلا يسبقفليس بأتسرع :فقال الليل والنهارليعمأن الاشارة إلىالحركة '"
التىبها:تمالدورةق مدة يوموليلة؛ ويكون جميعالكوا كب أوعلما طلوعوغروب فىالليلوالنهار 3

 ١المسألةالثانية»م االفائدةفىقولهتعالى( لاالشمس ينبغىلماأن تدرك) بصيغةالفعل _
-

.لم يقل ولاالليل يسبق ولاقال مدركة القمرآ
وقوله (ولا الليل سابق النهار) نصيغه أسمالفاعل و

اها
نقول الهركة الأولية النى للشمس » ولا يدرك مالاقمر مختصة باكلشم
درة منهآ/
اسل:صجعل

وذكر بصيغة الفعل لآن صيغة الفعل لاتطلقعلىمنلايصدرمنه الفعل فيلقاال هو مخيط
ولايكون يصدر منهالخياطة  .والحركة الثانيةليست مختصة بكوكب من الكوا كببلالككلفيها

مشتركةبسبب حركةفلكليس ذلكفلكالكوكب من الكوا كبء فالمركةليستكالصادرة "
منهفأطلق اسمالفاعللأنهلايستلزم صدور الفعليقالفلانخياط وإن ل يكنخياطاً » فانقيل
قولهتعالى(يعمئى الليلالنهاريطلبهحثيثا) يدلعلىخلاف ماذ كرتم » لآن النهارإذا كانيطلب
الليلفالليل سابقه  .وقلتمإن قوله(ولاالليلسابقالنهار) معناهماذ كرتم فيسكون السلايبلقاً

ولايكونسابقاً »نقولقدذ كرناأن المرادبالليلههناسلطان الليلوهو القمر ؛ وهو لايسبق

الشمس بالحركة اليومية السريعة  :والمراد من الللىمهناك نفس لليلوكل واحد لماكان فى عقيب

الآخرفكانهطالبه .فانقيلفل ذم كرههنا(سابقالنهار)وقدذ كرهناكيطلبه .ولميقلطالبه؟
نقول ذلكلمابينامنأن المرادفاىلهذسهورة منالليل كواكبالليل وهى فىهذه الحركة '

كانها لاحركة للحااتوسبق ؛ ولامن شأنها أنهاسابقة  والمرادهناك نالفلسيلوالنهار وهما زمانان
والزمان لاقرار لهفهو يطلب حثيثاًلصدورالتقصى منه؛ وقوله تعالى ( وكلفىفلك يسبحون )

يذحقكقرمانا أى للكلطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً ؛ بالنسبة إلىهذهالحركة

وكل حركة فىفلك نخصه وفيه مسائل :
(االمسألة الأولى) التنوينفىقوله وكلعوض عن الإضافة معناه كلواحد وإسقاط التنوين "

للاضافة حتىلايحتمعالتعريف والتنكير فىشى.واحدفلياسقط المضافإليهلفظا رًد التنوين

علهلفظا  ً:وفىالمعنىمعرفبالاضافة » فانقبلفهليختلف الأمىعندالاضافة لفظاًوتركها 8

فنقولنع :م وذلكلآنقولالقائلكلواحدمرن الناس كذالايذهبالفهمإل غىيرممفيفيد ا
انفدة  وهذا "
بم عموم أ كثرماناللعاموضم ع
اقتصار الفبمعليه فاذاقالكل كذا يادخللففى

يافىقبلو بعدإذا قلت اذعلقبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعلقبل أفادفهمالفعلقبل

كلثى .؛ فإنقيلفهلبينقولناكلمنهموبينقولناكلهم وبينكلفرق ؟ نقولنعمعندقولككلهم”
كنت الاص للاقتصار علهم ؛ وعند قولك كلمنهم تثبت الام أولا للعموم ؛ ثماستدركت "

بالتخصيص فقلت منهم  .وعند قولك كلتثبت الام علىالعموم وتتركهعليه.
سس

يكس

ببس

سس

سس

سس

سي

خخطا واضح ؛
افاضافة » وهو
ولاق هذا  ,لل
( )١فى طبعة ب


إ

ذرله تال  :ل الشهس اتن لما أن تدرك  .الااية
 ١عد

مدر

0,

6ا رةه ) اهم  3ا

ال

هرا

00 2

لم

آه
ه

ويقال لبعض اشلااء إنه قدم » وإن لميكن له سنة » ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قدعم
فعالم إنه قديم  ,نلاآلقدم فىالبيت والبناء يثبت يحكمتقادم العهد ومرورااسنين
و ير أن يقال ال
عليه » واطلاق القدم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه .
ثمقال تعالى للاالشمس ينبغىلا أن تدرك القمر واللالي لسابق النهاروكلف فيلسكبحون . 4

إششارة إلى أنكلثىء من الأشياء المذكورة خلق( 0على وفق الحكة  :فالشمسلم تكنتصلم
اشركه بحيت تذرك القمر وإلا لكان فى شير واخد ضيف وشتاء “فلا تدرك العساز
0

وقوله (ولا الليل سابق النهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسيق الشمس
لدحل قت التباز والثاق يقد
وله الكل شاي البار أى الكل ت
وهى ساطان النمار ؛ وقيل
ار ع

0

0

إناأركادثنا بينته

تعالى (ولا

ا الثار ) أن القمر إذا كان عل أذقالمشرق أياملاستقبال تكن العئمس"ق

مقابلته

على أفوالمذربثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمرءكائن لها حركة
واحدة معأن الششمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ٠ فلوكان للقمرحركة واحدة
 0000ولا تدر كه الشمس؟ واللسمس حركة واحدة بها تأخزرعن القمراولا ازاك
القمر ؛ لبقالقمروالشمس مدة مديدة فىمكان واحد ؛ لآن حر كة الشمس كل يومدرجة تفلق الله
كي اكه أخرى غين حرم الشين والبضنة أواهئ الدورة" الو قيةوحيظه
تعالى فى جميسع

الدورة لا يسبق كوكب كوكياً أصلا ؛ لآن كلكو كب من النكوا كب إذا طلع غرب مقابله وكليا
تقد مكو كب إلىالموضع الذىفيه الكوكب الآخر بالنسبة إليناتقدم ذلك اللكوكب ء فهذه الحركة

 00ال الشمشنء فين أن شملطان اللثل .لا مسق سلطان الاو «المراد من 'اللنل القمر من
لحر كتاالبطيئةالتى اتلتدمورة
الثبار الشنمس» فقوله (لاالشمس .ينبغىلها أن درك0
دولا الكل ساق التمار) إشارة إحلرىكتها الدومية التىها تعوة من المشرئ إاللىمشتزق
 ١هه أخرى فىبوم وليلة و»على هذا ففيه مسائل: 

االمسألة الأوى» ما الحمكمة فى اطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر ء وما ذا يكون لو قال
ولاالقمرسابق ااشمس'؟ نقول لوقال ولا القمرسابق الشدمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى الحركد
 2إذاكانت لاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً  :وإذا قال
الب مويةفكان يتوهمالةناقض ؛ ذان
١ل للك

لكر

عقا وهو

#ر يف واط

و

تعر

ويه

ان

سداتاد © سلسلع

فوله تعالى  :والقمر قدره منازل  .الآية

سل ف © عل

والقمر مدرلا ما4

د كالمرجون القديمدة»

فالشمس تجرى بجحرى مستقرها  ,وقالت الفلاسفة بحرى لمستقرها أى لامر لو وجدها لاستقر ٠

(لك تقدير
وهو استخراج الاوضاع الممكنة وهوفىغاية السةوط ؛ وأجاباللهعنه بقوله ذ
العزيز العلبم) أى ليس لإدارتها وإتما ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياها ء فان
جاه الختار عندك ؟ نقول الختار هو أن
و فف
لتارء
اال#
قيل عددت الوجوه الكثيرة وماذكرت
الامرلادممسنتقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والاتخفاض فان ذلك
يشمل المشارق والمغارب وامجرى الذى لايختاف والزمان وهو السنة والليل فهر أثم فائدة »

وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلىجرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الولحهتمل أن
قر للحا وذلك ,المستفر تقدىالله واليزيزالغالب رهرا '00
سرتأى
مستق
لىالم
تكون إشارة إل
القدزة يغلب ٠ والعليمكاملالعلم أ الذى قدر على إجراثما عل الوجنهالهم وعلرالانفع

فأجراها ظ ذلك  710من وجوه ( الآول ) هو أن الشمس فى ستةأشبركل يوم بمر على

مسامتة ثىء لمتمر من أمسها على للك السامتة  :ولوقدر الله مرورها على مسامتة واحدة لاحترقت

الأرض التى هى مسامتة لممرها وبقى الجموع مستولياً علىالآما اكلناخر فقدر اللهله باعداً
لتجمع الرطوبات فى باطن الأأرض والاشجار فىزمان الشتاء ثم قدر قربا بتدريح لتخريح
النبات والقار من الاأرض والشجر وتنضج وتجفف .ثمتبعدلثلايحترق وجه الاأرض

ىرلكحال يوم طلوعا وفىكل ليلة غروباً ثلا
وأغصان الأشجار ( الثانتى ) هو أن الله قد
لبمة الدامة »
ظسب
لة ب
امار
تكل القوى والابصار بالسبر والتعب ولا يخرب العالم بترك الع

كورافلنوت
ل سيرها أبطأمن سير القمر وأسرع من سير زحل لا”نهاكاملة الن
ع)
جثالث
(ال
بطئة السنير لدامت زماناً كثيراًمفسىافتة ثىء واحد فتخرقة !ا ولوكانت نريعة ابابا الل
لهالبثبقدر ماينضج المارفى بقعة واحد
ثمقالتعالى ! والقمر قدرناهمنازل حتى عادكالعرجون القديم » .
قال الزمخشرى لابدمنتقدير لفظ تمبه معنىالكلاملآنالقمرلمبحعلنفسهمنازلفالمعىأنا
لشىء قريب
نمنذازالالآ
قدرنا سيره منازلو عل ماذكره يحتمل أينقال المراد منه  والقمرقدرناه ذا
منالثى .وهذا جاز قولالقائل عيشةراضية لآن ذا الثىءكالقائم بهالثى.فأتوا بلفظالوصف .

وقوله ع(احتدىكالعزجون القديم ) أى رجع فى الدقة إحلاىلته التىكان عليها منقبل

(
اونن )
اوال
عمن
لعرج
راج

ديم المتقادم الزمان ٠ قيلإن
يقاللعوادلعذق عورجاونلق٠

ماغبر عليه سفنة
روو قدم (2والصحيح أن هبذعهينها لاتشترط فى جواز إطلاق القديم عليه

وإنما تعتبر العادة :حتى لايقال ادينة بنيت مونسسن
نةتين

إنما بناء قديم أو هىقديمة

نه اكاك  :التششن عرى استقر لا 79
ل

م

رص

2200

يس واثر

8

آذه

7-2

وقوله 4

ات.
ؤساضني
حدتبيبؤ
وعحامن

ا

الس

82

هي

#8ج#رى ار

-ه

لها ذلك تعدبر  1بز العلم4

,

لقديره :و يقطم اللخيسلخ وااعمس  2دى والفدر
حتمل انَلْليوان الواو للعطاف على اللات

قدرناه » فبى كلهاآية و٠قوله ( والشيمس نحرى ) إشارةإلى سبب سلخ الثهارفانا دع الستعر لها
فطسييحهضنجويت

رقت الخراواب  0انان أوافائدة ذ كر  5نات لا قال  -هه الاك كن
غبيعريد من الجبال أن يقول قائل منهم سلخ النهار | انلله إيما يسلخ النهار بغروب الشمس
 0الششمس سالللنهار كلد كناليك
فقال تعالى ( والشمس بحرى استةر لها ( ا الله
يتين مة الدعوى وحتمل أن يقال بأن#وله ( وااشمس :بحرى قر لها) إششارةإلى نعمة

النهار بعد الليلكاأنهتعالى لما قال( وآيةلاهلمليل نسلخ منه اهار ) ذكرأنالشمس تجرى قتطلع
اللام تمل أن تنكون للوقت كةوله
عند انقضاء اللدل فيعود النهار عنافعه 0 :
(قم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعفالطىل(قوهن لعدتهن ) ووجه استعال اللام
تعالى أ
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الآسماء لتحقيق معنى الإضافة لكن إضافة الفعل إلى سببه
يف المضاف بالمضاف إليه مافى قوله  :دار زيد لكن الفعل
من الاضافات لان الإضافة لرتع

؛إذا عل أن اللدمكر
يعرف بسيبه فيقال اتجر للريح واشتر للأكل و

الل ادا رك

في شيك لدوم لاالنوفت انانبالآمى الكائن فيه ؛ والامور متعلقة بأوقاته!فيقال خرج
وعلل هذا 0
لك منكذا (وآق الضللاة [ذلوك الملمسين؟ ) لان الى0
ند
الشمس وقت  8كألينا امتعرزت دان أعزت الى جرت تمل أن تكو م
إلى أى :إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكرللوقت وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت
من نوم المعة إلى يوم اليس خاز استعمال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما ببنهما من الاتصال
داضاءه من ,قرا (والشمسس حرئ [ل مستقر لحا) اوعل هذا فئ :اذلك' المستقر وجوه
ا(لآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لما احرلكثةا(نى ا)لسنة (الك الك بجرى

إل االيللر(ابع )أن ذلك الاستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحينئذ ففيه وجوه
اء أى تحرى إلى أن تبلغ ذلك
لضهشاتفى
ا(لأول )هو غاية ارتفاعها فاىلصيف وغاية اتاخفا
١1

1

4

الموضع فترجع ( الثانى) هوغايةمشارقها فانفىكل بوم

ا

م

|

تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فآن اختلاق المشارق .سبب اختللاف

الارتفاع (الثالث ) هو وها إلى باق الابتداء ( الرابع) هو الدائرة الى 'علبنا كحترها

حيث لاتميل عن منطقة البروج على مور الشمس وسئذ كرها ء وحمل أن يقال لمستقر لها أى
برى مسشقرها. .نان أصححات المئة..قالوا القتمسس فى فلك :والقلك يدور قيدر العنممن

11

7

1

ليشا ميت

70

ا وآية لهماللي .ل الآية

ايلهاماء
(من آيانه أنكترى الآأرض خاشعة فاذا أنزلنا عل
القمر ) ثم قال بعده و

اهتزت وربت ) حيث استدل بالزمان والمكان هناك أيضاً لكن المقصود أولا هناك إثبات

ذنى أحياها
الىل(إ
حثشمر بدليل قوله تعا
ل)
اشمس
الوحدانية بدليل قولهتعالى( تلساجدوا لل

ناحلمىوق) وهبناالمقصودأإوإلثابات الحشرلآنالسورةفيهاذكرالحشرأكثر؛ يدلعليهالنظر”
هرةنا
ولسو
فا
:ك ذكر التوحيد أكثر بدليل قولهتعالى فيه (قلأننكملتكفرون بالذى خلق ٠
)لى غيره وآخر السورتين يبين الام ؛ وفيه مسائل :
الآرض فى يومين إ

(المسألة الاولى» المكان يدفععن أهلالسنةشبه الفلاسفة  .والزمان يدفع عنهمشبه المشبهة : .
(آما بيان الاول) فذلك لآن الفلسئى يقول لوكان عدمالعالم قبل وجوده لكان عند فرعضدم

قنب؛ل العالمزمان والزمان منجملةالعالمفيلزم وجود
فزما
:ل بوعد لايتحمق إلابال
العالم قوبقلب
الثىء عند عدمه وهو تحال ؛ فنقول لهمقدوافقتموناعلىأن الأمكنة متناهية  ,لآنالأبعادمتناهية إ
بالاتفاق »ناذن فوق السطح الأعلىمنالعالميكونعدماً وهومواصوف بالفوقة :.وفوق وتحت.

مالعال فيلزموجود الثى .عندعدمه ف:ان أجابوا
لايتحقق إلابالمكان ففوقالعالممكان والمكان ن

بأنفوق السطح الأعلى لاخلاولاملا ؛ نقول قبلوجودالعالملاآن ولازمانموجود .
د موجود إلافىمكان  فالته فىمكان  .فنقول 
ونو
(وأما بان الثانى) فنلاألمشهى يقوللاج مك
ن ليماكنه
الا
كو
مجود
فيلزمكم أن تةولوا اللهفىزمان لآن الومم لامكنه أن يقول هومو
أن يقول هوكان موجوداً ولازمانوكل زمان فهوحادث وقد أجمعناعلىأن اللهتعالىقديم.
 ١المسألة الثانية »لوقال قائل إذا كان المرادالمانسهتدلال بالزمانفلماختار الليلحيث '

(ة لمالليل) ؟ تقول مسا استدل بالمكان الذى هو المظم وهو الآرض وقال (وآيةلهم'
قوالآب

الاأرض ) استدل بالزمان الذى فيه الظلمة وهو الليل (ووجه آخرو)هو أن الليل فيه سكون .
الناس وهدوء الأاصوات وفيهالنوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالنفخ فىالصور

قَّالارض (وآيةلمالأآرض0
فجعرلك التادر 09
أشهبما بالموت  5ذ كمرن المكانين أشههما بالموت .

الزمانين
١

 (١المسألةالثالثة > مامعنى سلخالنهارمنالليل؟نقولمعناه ميزه منهيقالانسلخ النهارمن
آةآخرالنبارودخ ل أولالليل وسلخهالفلاهمننسهاخ هو منه ؛ وأما إذا استعمل بغي كللة
اللبلإذا
منفقيل سلقدتالنهار أو الشمين فعناه دخلت فىآخره :فان قبل فالليل فىنفسه آنةفحأناةحة
.لم يجمل الله اللبل 
ذا
لته
واس
إقلوىله ( نسلخمنهالنهار)؟ نقول الشىء تتبين بضده منافعه وع

وحده آية فىموضع منالمواضع إلاوذكرآية النهارمعب .ا وقوله(فاذامممظلون )أىداخلون 

افلىظلام و»إذا لل.فاجأة أي ليس بيده بعدذلك أمىولابد لحممنالدخول فيه,

د

قوله تعالى  :وآيةلهمالاليللآ.ية
-

رك

اير

6س

ل ا

اه  6 0كل آس

وءابة م الليلى نساخ منه النبار فاذاثم مظلبون «ن»

1

الله بالعبادة وهم تركوها ولميقتنعوا بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى
للق شيئاً فقال أو نقول؛لما بين أنهمأنكروا الآبات ولم يشكروا
خلق الأزواج ) وغيرهيخ
)و نقول لما بين
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الازواج كلما أ

الآبات قال  ( :سبحان الذى خاق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء
الى وفنهامسائل::

 ١المسألة الآولى »قوله (كلبا ) يدل عبى أن أفعال العباد مخلوقة لله لآن الزوج هو الصنف
رإفتال الكاد أصناف وطا أشباه هئ واقعة نحت أجناس اللاعراض تسكون من الكل الذى قال
الله فيا إنه خلق الآزواجكلها ؛ لايقال ما تنبت الارض ء يخرج الكلام عن العموم لآن من قال

أعطيت زيداً كلماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه  :فاذا قال بعده من الثياب لايق الكلام
على عمومه لانا نقول ذلك إذاكانت ملبنيان التخصيص » أما إذاكانت لتأكيد العموم فلاء بدليل
أن من قال أعطيته كلثثىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأاصناف

َأكيد العموم و ,ؤيدهذا قوله تعالى فى حم (الذىخاق الآزواج كلباوجعل لكمن الفلك والانعام
كرك) من غير تفسينا.

اللامسألة الثانية4ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فيها الخلوقات فقوله ( نماتنبت
ناض )دحل فيهامافى الآأرض من الآمور الظاهرة كالنبات والعمار وقوله ( ومن أنفسهم )
يدخل فبها الدلائل النفسية وقوله (وما لايعليون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأرضين
وهذادليل على أنهميذكر ذلك للتخصيص بدليل أن الآنعام ما خلقها الله والمعادن ل يذكرها

ا" الاشياءلنا كيد مع العموم ؟]ذكرنا في المثال .
اللمإسألة الثالثة )قوله( وتما لا يعلمون ) في مهعنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذ كر كون
الكل مخلوقا لينزه الله عن الشريك فان المخلوق لا يصلح شريكا للخاق  ,لكن التوحيد الحقيق
لاحصل إلا بالاعتراف أن لا إله إلا الله  :فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشر يكفيا تعلمون
وما لا تعلدون لان الخلق عام والمانع من الشركة الخلق فلا تشركوا بالله شيئاًنا تعلدون فانم
١ك إل تارق ومالا تعلون والة عِنْد الله كلهلوق لكو كنله مكناً .
ثمقال تعالى هر:آيةلم الليل نسلخ منه النهار فاذا مممظلدون . 4

لما استدل الله بأحوال الارض وهى المكان الكلى استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلى
فأ ذلالة المكان والزمان مناسبة لآن المكان تلساتغتى عنه الجواهر والزماق .لا تستغنى غنه
اللاعراض » لآنكل عرض فهزومفى
ان ومثله مذ كور فتىقعولاهلي ( ومن آياته الليل والنهار

:حان الذى خلق الآزواج كل .هاالآية
قو تعاى سب

>

مدوعه
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كنحل

زر
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واللىاخلق اللهذلكلمتوجدفالعربعد جميعمايظن الظان أنهسبب وجوده ليسإلابالله
لهتع
ولل
با
تغالى وإزاذته فبى مرةء وحتمل أن غود إل الجر وناك الجا تقرال العمبأنهافىحكم
لعفل صمل أن يقالهو راجع إلىالمذكور أى.من مر ماذ كنا وءأهذان .الوجهان هلب]

؛يحتمل وجهاآخرأغرب وأقربوهو أن يقال المراد من ارلالثفوائد يقالثمرة التجارة
الزخشرى و
الربح ويقاليرة العبادة الثواب  .وحينئذ يكون الضميرعائداً إلى!اتفجيرالمدلولعليه بقوله (وججرنا
اخلقفاهل
فاهلامعنيون) تفجيراًليأكلوا منفوائد ذلك التفجير وفوائده أ كثرمن الثاربمليد

الله تعالى (إنا صينا المناء صباً) إلىأن قال (فأخرجنا به حبآ وعدا وقضبا نيتنا وتخلا لاا
غلباًوذاكبةوأبا)والتفجير أقرب فىالذكرمن النخيل ٠ و ولكانعائداًإلىالتهلقالمنثمرناياقال
وجعلنا وجرنا .
ا)
هه:
دوجو
حيها
أولف
(؟نق
 ١المسألة الثالثة 4مافىقوله(وما عملته) مناألىماءات هى
نافيةكا نهقال( وماعملت ) التفجير أيديهم بل الله خر ( وثانها ) موصولة بمعنى الذى كأأنه قال

الدع عطاكابانيسنالتوائر بدابو و 11ويأكلون من مراللهالذى أخرجه
من غير سعى منالناس ؛ فعطف الذى عملته الأبدى علىماخلقه اللهمنغير مدخل للانسان فيه
01
ا اا ايا اروم را
(التها ) م
وث
:هذا الوجه.
أيدم.هم لعى يغرسون والله ينبتها وخلق كمرها فيأكلون جموع عمل أيديهموخلق الله و

لا ن فرت الضمير .
لامك ع فو
١ل

الرابة 6ع ق
لزلناماموسو٠. حتملأن مكون ععى :وما عملته,أى بالتجارة

كن ذكزتعن اياي الإننانبجداو؛هما الزراعة والتجارة ؛ ومنالنبات ما يؤكل من غير
عمل الآيدى كالعنب والغر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عصمنلعة فيؤكل كالآشيا .التى لا تؤكل إلا
مطبوخة أوكالزيدون الذى لياؤكل إلا بعد إصلاحء ثم لماعدد النعمأشار إلى الشكر بقوله

أف
(لا يش
وكرو
ذنك)ر بصيغةالاستفبام لمابفينوامانئد الاستفهام فياتقدم.
ثمقال تعالى سلبحان الذى خلق الآزواجكلهاها تنبت انلآأرضنوفمسهم وما لايعليون 4
ة سبحان علمدال على التسبيح وتقديره سبح تسبيح الذى غلق الازواج '
فناظأن
اذكر
قد
كلها ؛ ومعنىسبحنزه :ووجه تعلق الآيةبماقبلباهوأنهتعاليلماقال(أفلايشكرون) وشكر 27

#وله لال  :لناكلوز من ره وماعتلته أيدمهم  .الآية

-/

 2المسألة الخامسة )» 22الل والاعتاف نالذكر من سارالقوا كه لان ألن المطعوم
الحلاوة؛ وهى فا أتمولآن الثر والعنبٍ قوت وفاكبة  ,ولا كذلك غيرهما ولانمما أعم نفعاً
»إن قيل فقد ذ كر الله الرمان والزيتون ف الناعام
فانها حمل من التلاد إل الااتماااألنبعيدة ف

وااقضب والزيتون والتين فى مواضع » نقول فى الا“نعام وغيرها المقصود ذ كر الفواكه والمار

وى قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه )
ألا ترى إلى قوله تعالى (أنزل منالسماء ماء فأخر جنابه ) إل
ذا
فاستوفى الانواع بالذكر وهبنا المقصود ذكرصفاتالارضفاختار منها الآلن الانفع » وكقردن
فى سورة الانعام ما ستفاد منه الفوائد ويعلم منه فائدة قوله تعالى ( فاكبة ونخل ورمان ).

(إالمسألة السادسة  4فى المواضع التى ذ كر الله الفوا كه لميذكرالمّر بلفظ شيجرته وهى النخلة
ول يذكر العنب بلفظ تحرته بل ذكره بظلافلعنب والاعنا ب» ول يذكر الكرم وذلك لاآلنعنب
تيجرته بالنسية إلى رته حقيرة قليلة الفائدة والنخل باانسبة إلى مرته عظيمة جليلة القدر كثيرة

الجدوى » فإن كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع ولا شبه بالحيوان فاختار منها ماهو
)ية عظيمة لآن اللأرض أجزاؤها حك العادة
الاتجب منها  :وقوله تعالى ( وخجرنا فها من العيون آ
رلة والاختيار
دلي
قلك د
لاتصعد ونحن نمرنىابع الآنمار والعيون فالىمواضع المرتفعةااوذ
ف 3
له
اسقو
وااقائلون بالطبائع قالوا إنالجبالكالقياب المبنية والأمخرة ترتفعإليها كاترتفع إلى
وشكون هناك قطرات مالنماء تثجمتمع .فان متكن قوية تحصل المياه الرا ككادلةابار و تيجرى
فى القنوات ؛ إنكانت قوية تثشق الارض ورج اانا جارية وتجتمع فتحصل الآنهار العظيمة

وتمدها مياه الأمطار والثلوج؛ فنةول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار
وما ذ كروه تعسف ءفالوق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المواضع المرتفعة وساقها فى الآنهار
فدية
لىاو
امالءمموناضع المتسفلة إلى الآما كن اتلمفرعة بأم الله واجر
والسواق أو صعد ال

إلى البقاع التى أنعمالله على أهابا .
ثمقال تعالى ( ليأكلوا من ثمره وماعملته أيديهم أفلايشكرون ) والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً
ف التفسير وف يه مسائل

١مألةالأول6ل أخر اتنبهب عاللىا :تفاعبقوله( ايكاأر )عن دك العتان حى قال
( ورا فها من العيون ) وقال فى الحب ( فنه يأكاون ) عقيب ذ5ارلحب :وم بل عقيب ذكر

النخيل والاعناب لبأكلوا ؟ نقولالحب قوت وهويتم وجوده بمياه الامطارولهذابرىأ كثرالبلاد
لا يكون بهاثىء من الآشجار والزرع واهراثة لاتبطل هناك اعتماداً علىماء السماء وهذا لاف
من الله حيت جعل مايحتاج إلبه الانسان /و

ملار
 ْ 2امار فل آم إلا يالا:عار وو

لاشار حاملة لثمار إلا بعد وجود الانمافرليذا أن

(مسألة الثانية) الضمير فىقوله (من ثمره) عائد إلىأى شى” ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالله أى
ال

55

قولهثعالى :وأخرجنا مها حأ .الآية

 ١السألة الثالثة  4إن قلذا إن الآآبة مذكررة للاستدلال علىجواز إحياء الموق فيكق قوله" 

( أحبيناها ) ولا عاجة إلى قوله (وأخرجنا منها حباً)وغير ذلك ؛ إن طلا[

دا

وجود الإله وو<دته فلا فائدة فى قوله (الارض المتّة أحييناها) لآن نفس الأآرض دليل ظاهر

وبرهان باهر ؛ ثمهب أنماغكيارفية فقوله ( الميتة أحييناها ك)اف فىالتوحيد فافائدةقرله” 
) وأخرجناءتنا  ( 1لوقنذمةروك لالدتسالل اييلع لكبلاودام

 5هللا ىلاعت ةدئاف  .امأ هلوق ْ

(انجرخأو اهنم اح)هلف ةدئاف ةيسنلاب لإ نابت ءايحإ »ىوملا كلذوهنآلامل انآالآ

000

ىتلاال تبنت عرزلا الو جرخت بحلا ١
جرخأو اهنمًابحناك كلذ ءايحإ مات نال ضرأالا ةرضخما

دون ما تنبته افلحىياة  :فكانهقال تعالىالذى أحيا الأرض إحايالءزكارملعامينبحتىاالمونى إحياء
ماور وأما بالنسبة إلىالتوحيد فلا أن فمه تعديد النعركانقهيلآيةلهمالس
رك ال
د.ث
تلا
كام

ْ

فانها مكانهمومبهدهم الذى فيه حر يكبمواسكانممو الاس الضرورى الذىعنده وجودهم وامكانهم

ْ

وسواءكانت ميتةأولمتكنفبىمكانلحملابدلحمهنهافهىنعمةثمإحياؤها بحيثتخضر نعمة
ةيناث اهنإف ريصت نسحأ هزنأو مث .جارخإ بحلا اهنم ةمعن ةثلاث ناف مهتوق ريصي ىف مهناكم  :وكان 7
نكمي نألعحيهللامهقزرىف ءامسلاىفوأ ءاوحلا الف لصحمل قوئولامثلعج تانجلاهيفةمعن ْ
رابعة لآن الارض تنبت الحب فىكل سنة  :وأما الاثجار محيث تؤخذ مانهلاغار فتكون بعد
ييهوان ليحصلهم الاعتماد بالحصول ولوكان ماؤهامن السماء لحصل '
عن ف
لخر
الحب وجوداً :اثم
والنسية إلى بان إحياء المونىكل ذلك
ولكن م يعلمأنهاأبنتعرس وأين بع المطر وينزل القطر ب

اىلس الضرورى الذى لا بد منه وقوله
مفيد وذلك لآن قوله ( وأخرجنا منها حا )كالإشارة إل

( وجعلنا فيها جنات )كالامرالمحتاج إليهالذى إنلميكن لايغنى الانسان لكنه بمبخقتل الجال ,
وقوله ( وجرا فيهامنالعيون )إشارة إلىالزينة التىإن لمتكنلاتعنى الانسان ولاببقفى
:كان حالالانسان بالحب كال الفقير الذىله
ورطة الحاجة ؛ لكنه لايكون على أحسن ماينبغى و

مايسدخلتهمنبعض الوجوه ولا.يدفع حاجته منكلالوجوه وبالثار ويعتبر حااللهكماكلتق
بالعيونالجارية ايلتعىتمد علا الانسان ويقوى بهاقكلابلهمستغنى الغنى المدخرلقوت سنين  :فيقول
ألله عر وجل كافعلنا فىمؤات الارض كذاك نفعل فىالاموات فى الأأرض فتحييهم ونعطهم

لينأهمعمضناء انمحتاجالها وقواها كالعين والقوة الباصرة
اسكو
مالابدلهممبنقهفاىئهم وت
والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد لهماهو زينةكالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون
كانه قال نحى المونىإحماء تامأ ي)أخينا الأارض [حياء تاهاً .
المسألةالرابعة  4قالعندذ كرالحب (فنهيأكلون ) وفى الانجار والشار قال ( ليأكلوا

من مره) وذلك.لأن الحب قوت لابدمنفهقال(فنهي كألون)أى ه 5ر كلو ؛ه وأم الذارليست -
كفذلككا"؛نه تعالى قال إن كناماأخرجناهاكانوا يبقون منغيرأكلفأخرجناها ليأكلوها .

له كال  :وآبة لهماللا رض
ع
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جواب من قال قل قعل  1يفعل

ولا فاستعمل

؛ف

جواب هن

قال فعل

|عل

لل

3 6 1|| 0ى

إن

كان الآخر ؛ قال الزيخشرى :فان ل  5كل كل وجميع بمعنى 5

؛قول معى
فكيف جعل جميعاًخيراً ذكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدير وإن كل جميع ؛ت

جمييع موع » ومعنى كلكلفرد حيث لناخرج عن الك أحد ٠قصضار المعنى كل فرد 2#وع مع

الآخر مضموم إليه  .ويمكن أن يقال محضرون ء يعنىعماذ كره ؛ وذلك لأنهلوقال:وإن جميع
ال

ارول ليكان

ارك يوجد ماذ كره.من الامولك

بل الصح .ح أن محضرون

كالصفة الجميع  1نه قالجميع جميع حضرون كي يقال الرجل رجل عالم  0ل
7نف و إن كل لعطفت الحكاية عل المتكاية ك»انه :يقول يمنت لك م  2ان أذ

ْظ

لدينا محضرون ؛ و كذاك الواو فى قوله تعالى :

وآية لحمالآرض اليتة أحيناها وأخرجنا هنبا حا فنه يأكلون؛ وجعلنا فيبا جنات
ت

خيل عات  3برهن العو

هن

قدا لكلومن مره وما عملته أيدمهم أفلا يشكرون )

 0نه يقول  :وقول أيضاً ةلهمم الارض اليتةة وفيه مسائل :

 (١المسألة الآولى  ©4موأجه 0
أنه لم قاال (و إن كللما0

قول مناسب لقمايله من وجمين (أحدها)
نله
؟اقب
بم

ذلك إشاارة

ا

كن ما يدل على إمكانه 0

واستبعادهم وإصرارم وعنادثم ٠فال (وآيلةهم الآرض الميتأةحييناها ) كذلك يحى الموق

(و ثانيبما) أنه لا ذ كر حال المرسلين و  0د وكان شغلهم التوحيد ذ كر ما يدل عليه ,
وبدأ بالارض لكونمها مكانهم لا مفارقة لمم منها عند الحركة والسكون .
 (١المسألةالثانية»4الأأرض آنة مظلقا فلمخصصها م حيث قال (وآية لحم) نقول  :الآية تعدد
ونسرد أن لميعرف الثى بأبلغالوجوه  .وأما من عرف الشثىء بطريق الرؤية لا.بذ كرله دليل»
ان النىوعاد ألله الخاصين عرفوا الله قبل االارضة والملياءء فلست الارض معرفة طحمعدا

كا قال تعالى (ستر.هم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتدين لحم أنه الحق ) وقال ( أو لميكف

آم غلا فىء شبيد) يعى أنت كفاك ريك معرفا .به عرفت كل شى .فب بيد لك على
كل ثىء » وأما هؤلاء تبين لحم الحق بالآفاق والانفس » وكذاك ههنا آية لهم .
خور-م»
دو

1

وله ثعالى؛ ألمروا كمأملكناقبلب٠م الاي
2ه

مده

مه

 1براك ملكا  0من القرون أ.م لهملايرجعونَ»١1
6

وذ كلكا1

مير وز يأكنون عائداً إلى
وقوله (ماياأتلهمض)

يان

 3رسال يلق

الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستوزؤون )على قولنا الحسرةة علهم ' ويجحوذ أن يكون عائداً إلى

الكفار المصرين

ثمإن الله ان ماين ال الأأولن قالللحاضرين ألم يروا 71أهلكنا قبلهممنالقرون »4
:ن الذينقيل فى حقهم(ياحسرة)
أى الباقون لايرون ماجرى على من تقدمهم ؛ وتحتمل أن شال إ

املمذين قال فىحقهم ( أليمروا) ومعناه أن كلمبلك تقدمهقوم كنار| وأهلكوا إلىقوم
نوح وقبله .

وقوله ا أنهم إليهمل يارجعون > بدل فىالمعنىعنقوله( كرأهلكنا ) وذلك 8

رك أهلكنال

ألميروا الملكين .الكثير يرن نملم

ا

لإرجعون؛وبق يكون كبدل الاشتمال ل,آن قوله (أنهإمليهم ليراجعون) حال من أحوال
الملكن :أائمل ا

ا

0

 :ألاتزريىداً أدبه  :وعللى

هذا فقوله ( كِإلهم لايرجعون ) فيه وجبان ( أحدهما) أهلكوا إهلاكالا جوع هم إلى

من فوىاثلدانيناي(بها ) هو أنهملابرجعون إليوم :أى الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بنسب
ولاولادة؛ يعنىأهلكنامم وقطعنا نسلهم ؛ ولاشكفىأن الإهلاك الذى يكون معقطعالنسل
أثموأعم ؛ والوجه الآول أشهر نقلا؛ والثانىأظبرعقلا .
ثمقال تعالى ((وإنكل لمأ جميع لدينا حضرون )لمابين الإهلاك بين أنه ليس منأهلكه
وبس وعقاب؟؛ ولو :أن مأنهلك ترك ,لكان الموت راذا ؛
الله تركه ب؛ل بعدهجمعوساب ح
ونعم ماقالالقائل :
ولو أنا إذا:متبا .تكرنا لكاالنموت:راحةكل حى

ولكنا [ 5انتما سنا !١وبال ييه عدر 02
)ى إن وجبان ( أحدهما أ)نها عخففة من الثقيلة واللام فىلفماارقة بينها
كل لا ف
وقوله (نوإ

وبين النافية  .ومازائدة «ؤكدة فىالمعنى  .والقراءة حينئذبالتخفيف ف لما ( وثانهما )أنهانافية
عن؛ى إولاافعللقتر؛اءة حينئذ
بافمعلت
ولمابمعنى إلا؛ قالسيبويه  :يقال نشدتك بالله لم
بالتشديد فى لما  .يؤيد هذا ما روى أن أبا قرأ(وماكلإلاجميع) وفى قول سيبويه لما مهنى
إلاوارد معنىمناسب وهو أكنللأانها حرفا ننىجمعاوهمالمومافتأكد النى» ولذايقال فى

1

0

و

ف )2ان من رَسولإلَاكانوا

هتلاه

لفرى

) رهر در

بأتهم نزول

اذ
إيستوزة

ا

 .الانة

ماد

» +

وأ000

به يها|

إن فلاناًيعطى و منعولاا  ككون هناك ثىء معطى !< المقصود أن" له المنعوالاعطا عن

المقدول اكثير وما ,كن فيه زفض الفاعل هو قليل ؛ والوجه فيه ما ذ كزناء أن ذكر المتحسر غير
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله على
الاستعارة تعظما للآمر وتمويلا له وحينئذ كون كالالفاظ التى وردت فى حق الله كالضحك

ل نانوالسخروالتعجت والعنى  +أونةول ليسنمعتى قلنوا ياحسرة و ياندامة ::أن القائل متحسر
أو نادم بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة)
بل خبر به على حقيةته إلا فى الاداء » فان النداء بجا والمراد الاخبار ( الثالت) الملبفون من

لان اولللائك ألاترئ إلى ما حى عن حيب أنه حين القَدّل كانيقول اللهم اهد قوى وبعد
ماقتلوه وأدخل الجنة قاليالنت قوى خرن

درن أن  0ر المسلمللكافر ويتندم لهوعليه .

(المسألة ااثالثة» ة4قرىءراباحسرة)
) ياتلذو ين »و (يا<سرة العامأد)دبالإضافة من غكير
لمة على ؛

رشق اخسرزة عل باطاء إجراء لوطل محرى الوقف .
 ١المسألةالرابعة»مر اطرا -بالخباد؟ هول:فة وجوه (أحدها) الرسل الاثللاثةككاانفرين
بةولون عند ظبور البأس يا حسرة 0باليهم كانوا حاضرين ث ننا لنؤمن م( 6وثا م0ا)م فوم

حبيب ( وثالتها )كل مكنفر وأصر واستسكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤهنين ا فى قوله
( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد
عل التكفار  .وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشريف تكسو
المضاف ششرفا تقول بيت الله فيكو ن فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت ؛ وعلى هذا فقوله

تعال ( وعباد الرحن ) من ق,

وم

ثمبين الله تعالى سبب الحسرة بقوله تعالل ما بَاهم مرنسول إلاكانوأ به يستمرؤون )

ا

طولب مته أمراً ف
»أعر فه نقسة »
كك التدامة'وذلك 'لآآن من جاءه ملك منبادية و

فكذبه ولميحبه إلىمادعاه » ثموقف بين يديه وهو علىسرير ملك

لك ؛ يكون عنده
فعرفه أذنه

املنندامة مالا مزيد عليه  :فكذلك الرسلثم ملوك ووأعظ منهم باعزاز اللهإيااموجعلهم
 8قالإنكتتحبون الفلاهتيءوق بح  3الله) وجاوًا وء,ا وم يكن عهظرمة
ظنهرت م
ظاهرة فى السس عشمبوم القيامة أ عند ظهور الباس

عئّد ألله لم وكان 1

إليه أمراً هين نفعه عإائلدهم من عبادة الله  5كار | لشالون عليه اجن فيد ذلك مكون
النّدامة الشديدة » وكبف'لا وم ليمتنعوا بالإعراضن حتى آذوا واسترزأوا واستخفوا واستهانوا

1

وي

دله
“

1

5به5

قوله تعالى إ:نكانت لدم احدة ا.لآية
ل

07

ِ-
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سه ل سل

ا سا سل تحمل © سل

ياحسرة على العياد
ي
ف
فبجا
ف

لإالمسألةالخامسة » .ل وماكنامنزلين) أيفةائدةفيهمعأن قوله(وماأنزلنا) يستلزم
أنهلايكون من المنزلين ؟ تقولءقوله ( وماكنا) لى ماكان ينبتىلناأن ننزللآن الاءركانيتم
دون ذلكقاأنزلناوماكنا محتاجين إلىإنزال ,.أوتقول ( وماأنزلناء وماكنامنزلين )ففىول
تالكواقعة جندأ فىغيرتالكواقعة  .فانقيلفكيف أنزلاللهجنوداًفىبوم بدر وفىغيرذلك

حي<-
4001
ت

حبك قال (وَأنوّلجتوداًا روعا) ؟ تقول ذلك تعظها محمد صل اللهعليهوسلموإلاكان تحريك

ريشة من جناح ملك كافياًفىاستئصالهم وكماان رسل عيسى غليهالسلام فى درجة عمدكلاق .
ا
ثمبين أبله

بقولهب إنكانت > الواقعة ( إلاصيحة » وقال الزخشرى أصله

إنكانثى .إلاصيحة فكان اللاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنتلما تعده .من المفسروهوالةا00
وقوله تعالىل واحدة ) تأ كيدلكون الآمرهيناًعند الل .ه

وقوله تعالى ا فاذاهمخامدون  /فيهإشارة إلىسرعة الحلاك فانخمودهم كان مع الصيحة

وف وقتها ل يمتأخرء ووصفهم بانود فى غاية الحسن وذلك لآن الح فيه الحرارةالغريزيةوكلاكانت
:ما الغضب فانهمقتلوا مؤمناً
الحرارة أوفركانت القوة الغضبيوةالشهوانية أتمكواهنموا كذلك أ

ت 9ح

ف

»أما الشهوة فلانمهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء االذاتن الخاليفةاذن
كان ينصحبم و
اامهدمون)
خاذ
كانواكالنارالموقدة ؛ ولانمهم كانوا جبارين مستكبري نكالنارومن خلقمنها فقال (ف
وشةه وضةا خر ) وهو أن العناصر الاريعة خرج إعضها عن طبيعته الى خلقه الله علا ويصير

١
0

العنصر الآاخر بارادة الله فالأحجار تصير هياها و:الباه تصير أ<جاراً وكذلك الماء يصير هواء
عند الغليان والسخونة والحواء يصيرماء للبرد ولكن ذلك فى ااعادة بزمان ,وأماحاولاء فيصير ناراً

والنار تصير هواء بالاشتعال وانود فى أسرع زمان ؛ فقال خامدين بسببها همود النار فى السرعة .
كاطفاء سراج أوشعلة .
ة والتدكير
سىريا
ححضر
ثمقالتعالىب ياحسرة علىالعباد م أى هذا وقت الحسرة فا
للتكثير  .وفيه مسائل :

بو)د وم الذين
عهما
(حد
(١لمسألة الأولى) الآلفواللام فى العباد يحتمل وجلبيلنبأ
ا

أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وثائءهما ) لتعريف الجنس جنس الكفار المكذيين .
ل المسألةالثانية4منالمتحسر ؟ نقولفيهوجوه ( الأول ) لامتحدر أصلافىالحقيقة إذ
المقصود ببان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عندتحقق العذاب .

وس
.1طب١د.
١
#0

3

اد
0

لازال

م عدوزره سا

الآية

مذ

2

1

3

حي
6

3

وحمعلنى من المكرمين د1/؟ 5 16ات نآ عل ةقومه من 0

6االننصتعناحن يي ص

اللعاء

من جنك مز

.ا-ب*د)

ثمقالتعالىل(وجعلنى من

المكرمين ) قدذ  82أن الإمان والعمل الصاط

+

(الذن آمنواوعملو ١ الملكات أولتك الحم
 0اهلمغافران وال كرام ؟! فى قوله تعالى و
هغفرة

ورزق

كريم ) والرجل كان دمن المؤمنين

الصلحاء 4

بالحاجة واس ام ال ستغناءء فيغْنى أللّه الصاح عَن هل 0

على صد

والمكرم

و يدفع 0.

المهان والاها ”

حاجانه بنفسه :

ثمإنه تعال كذ بين حاله سن ان أ تخافين الالفين لههن قومه بقوله لع الل وما أنز

4ارة إهللىا كبم 5
قومه من بعده جمند من السماء إش

|101
0
010ل171
|“01ا[0[0ل

كت
هه
ب

ذا علا درل جه 5حتج

إل رسال حجنن كيم ؛وفيه مسائل:

 ١المسألة الأولى'  4قال ههنا و(ما أنزلنا) باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال
] 0دل النة بإستاد القول إلى غير هذ كور  .وذلك لآآن العذاب من ,باب الهمسة فعَال
بلفظ التعظير  وأما فى (ادخل الجنة) فقال قبل ليكون كهاولمهنأبقول الملائنكة حيث يقول لكل
ملك وكل صا يرأه ادخل الجنة خالداً فيها »و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا)
شار إلى أالندخول يكون دخولا بكإرام كايدخل العريس البيت المزين على رءوس الأاشهاد
منئه كل 0

ل فانم إليه معأن الرسل أولىبكون امع قوماًلهمافلاوناحد
١ال
يكونلهقوم ث 1ملهوأخاءه والرسول لكونه مرسلا يكون جميعالخلق وجميع من  0إلهم
ا له؟ نقول لوجهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما منقبيلة واحدة ك
أرم أحدهما غاية
الكرام بسبب الإيمان وأهينالآخرغايةالإهانةبسبب الكفر؛ وهذا من قوم أولك فى النسب
) وثانمهما ( أن العذا ب كان ع

باقارب ذلك 0 2

غيرثم هم

فوم الرفل اموا

6م

فم

 (١المسألة الثانية 4خصص عدم الإنزال بما بعده والله تعالى لمينزل عليهم جنداً قبله أيضاً
كا فائدة التخصص  9تقول استحقاقهم العذاب كلك لعده حيث

أصروا! أست

" وأ فين ا

الحلاك أنه لميكنيحند .
المسألةالرابعة 4قال ( منالسماءو)هو تعالىلمينزل عايهم وألراسل إلهم جنداً من
الارض فافائدةالتقييد؟ تقولالجواب عنه من وجهين (أحدهما) أينكون المرادوما أنزلنا علييم
جندأ بأمصن السهاء فيكون للعموم ( وثانهما ) أن العذاب نزل علمهم من السماء فبين أن النازل
ميكنجند لمعمظم وةإتما كان ذلك نيصيحة أخمدت نأرثم وخر بت ديارثم؛

قولهتعالى ق:دلادخل الجنة ا

1

ش

قالأدخللآلآد مار يليتقرى ينوت 010ماتر ار
سل سر و عم

ماس

سيوس سسسم

ا

نا

ا لل سسسلسصسصسمت.

ملمرسلون ٠ قال راون أفبلالقوم عليه
ها
نت بيع موقل

-

6

له

يريدون قتلهفأقبل اهلوعملرىسلينوقال :إىف 7

ملكفاركاانه لمانصحهم وما نفعيم قال
وادهدوال(ول |)ه ا

'

النلافوىقاوعظ-
فأنا أمنت فآممد,ون و(ثالئها ب)ربكم أماالسافمعاونمءون علىالعموم:ل؟ ق!
علوهن)  7
حيث يقول يامسكين ما أ كثرأملكوما أنزرعملك يريد يكل سامعي(سمفعها وسفىمقو
فوائد (أحدها )  5كلام متروا متفيكر يفيف ا

المنكلم إذا كان يعلم أن  7ا

لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانها ) أنه ينبه القوم ويقول إأنخىبرتكم بفمعالت حتى
لاتتفولوا  أخفيت عناأمرك ولوأظبرت لامنامعك و(ثالثها ) أن يكون المراد السماع الذى
بمعنى القبول ؛ يقول القائل نصحته فسمع قولى أىقبله .فانقلتلمقالمنقبل (ومالىلا أعبد '
آمنت بربى ؟ نقولقولن الخطابمعالرسلأمس '
ا
هر ء لآنهلماقالآمنت بربكمظهرعندالرسل أنه ةقبلقولحموآمن بالرب الذى دعوه إليهولو *

ر
كل
انف
كولو
قال بربى لعلهم كانوا بة

,يةول لى رب وأنامؤمن يربى )؛وأما علىقولناالخطاب مع

الكفار ففيهببانللتوحيد :وذلك لآنه لما قال (أعبد

(ت بربيم)
ملن
الذىفطرنى) ثآمقا

فهمأنه يقول ربى وربكم واحد وهو الذى فطرنى وهو إعينهربكم؛٠ مخلاف مالوقالآمنت بربى

(له ربناودبم ).
فبقولالكافر وأنا أيضأ آمنت بربى ومثل هذا قولهتعالى ال

الجنة

خهل
دلل
ا ثامقي
ثمقال
بعدالقتل ( وثاننهما ) قيلادخل الجنة عقيب قولهآمنت وعلى الآول.
و4ن بمعودته والله أخبر بقوله اوعللثىانى قال
كن »
يلدو
فقوله تعالى ب قالياليت قومى يع
يلت
لقا
اف
يءه 
ذلكفىحياته وكانهسمعالرسل أنهمن الداخلين الجنة وصدقهم وقطع بهوعل

ين؟ؤ عملمنتون؟ آمنت وف معنىقولهتعالى(قيل) وجبان كما أن فى وقت
قومى يعفلدو

هما) قيلمانلول (والثانى) ادخل الجنة :وهذاكافى قولهتعالى( إتماأمره '
ذ(لأك وحجبدان

ه
إذا أراد شيئاً أن يقول لهكن ل)يس المراد الق
وولجفى

بل هو الفعل أيفىعله فىحينهمن

غيرتأخيروتراخ وكذلك فىقولهتعالى(وقيل يأأرضابلعى)فىوجه جعلالأرض بالعةماءها. ..
وف قولهتعالى١بماغفرلىرى » وجوه ( أحدها) أن ماساتفباميةكانه قياالليت
قومى يعلمون بما غفرلىربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف ؛وإلا لكان الأحسن أن تكون ما

لاليث قومى يعلمونبالذىغفتر ١
يقاليم وف وعم ولم( وثانها) خبريةكانهقا ب
محذوفة الآلف

لىرف ( وثالم! ) مصدرية  ,كانه قال ياليت قومي يعلدون بمغفرة رنى لى  ,والوجبان الاخران .
هارلامؤتاران ,

1بيات

4ه

وله تعالى :إنى إذاًلنىضلال مبين ا.لاية
«6؟»6

اعون
اه هين ) 62إن اقتربكم
إلىإذاأنى
0

0

أ
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المقصود الضر واقع بوكل.اجل دفع المائع قال الضر والنفع .
١مسألة الثانية 4قال1 0الح )مذ  0إن أرادف
ال
الأقادى هنالك وا+تيار صممغة

قََاختدار ص غ4

المضا

عن

وك

الأ بك

0ع

0
الا>ن

هنا

 0المريد باسم الله هناك ؟ ندول أها المطاضى و  4 7إنق العترطظط  0الماضى
9

لان الك لور هنا من فيل ل(صيغة الاستف.بأل قىاقوله (أأخذ ) وقوله ( وما كََ

أعبد ( والد توراهتاك .ل

قبل بصيغةالماضى فى ةوله ( أفرأيتم (وكذلكق قولهتعالى

 0١سك الله بضر)  00المتقدم عليه د كرا بصيغة المستقبل وهو قوله ( من يصرف

عنه ) وةوله ( إلى أخاف إن عصيت ) والمكة فيه هو أزالكفار كانوا خوفون النى صلى
الله عليه وسلم بضر يصيبه من آلهتهم فكاانه قال صدر منكم التخويف  ,وهذا ما سبق منكم ؛
7

.وهنا

انتداء كلام صدر دن

المؤمن

للتقرير  .وات

كن

0

صدوره

ممم فاذترق

الامران»وأما قولههناك ( إن أرادف الله) فنقول قد ذكرنا أن الاسمين المختصين بواجب
(ل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة
الوجود الله والرحمن  5قال تعالى ق
والرحمن لرأفة والرحمة » وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ما يدل على العظمة بقوله ( ولئن يال من أخلق
(ى
لذ
اوله
)ر الاسم الدال على العظمة وقال ههنامايدل علىالرحمة بق
ذك
فآرض
السموات وال
ا

شىرط ساثر الذه0
نعمة ه

اتغن عى
إن بردن الرحمن بضر )ثمقالتعالى ( ل ب

شفاعتهم م دك ينقذون )على ترتيب ٠ بشع من العقلاء »وذلك لان من بريد دضع اضر عن
شخص ا به شخص الدفع بالوجه |

سدق فيشفع أولا فان قيله وإلا يدقع فال ( لاتغن عنى

شفاعتهم) ولا يقدرون على 1ذى رجه من الودوه ؛ وق عدء الآنات احصل ببآن أن اليه تعال
معيود من كل وجه إنكان نظراآ إلى جانه فبو فاطر ووب مالك يستحق العنادة كم
بعد ذلك أو |مدن وإن كان نظرا إلى إ-سانه فهو ر<+ن» وإن كان نظرا إلى الحوف فمو

ص؛ل
حره
وفمض
يد

بيان أن غلياراهيصل اح أن انجعدهباومن الوتجوة؛ فإن أدق مراتتة أن يعد

5ذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة إلى دافع .
نعا  5إ
ذلك لوم كرمة وغير الله الايدف
ثمقالتعال ل إق إذاًانىضلال مبين  2اذى إن سلس فأنا مان  3با  :والميين

مفعل معنى فعيل كا جاء عكسه فعيل بعنى مفعل فى قوله ألمأى مو ؛ ويمكن أن يقال ضلال
مبين أى مظهور الآمى للناظر والاول هوالصحيح .
ثم قال تعالى ١إفىآمنتبربكمفاسمعون »فىالخاطب بق(وبلهربيم ) وجوة (أخدها)

.لآية
:ن يردن الرحمن بضر ا
قوله تعالى إ

ة

شنَعم
للا
دنألرحمنبضر
نيران

اقذُون «»7
ول ب
نا
ب
ي

الحواتج إلاهوفائخذه وكيلا ؛ وفوض جميعأموركاليه فقد و عدنرجة من يوم بالكلل
لل

1

تجر فىالحلال ومعنى قوله( فاتخذه وكيلا ) أى فىجميع أمورك وقوله

:ح(دهما ) أن يكونكالوصف كانه قالأأتخذ آلمةغيرمغنية
ت(عاللاىتغن عنى) تمولجهين أ
عندإرادة الرحمن لىضورثاًا(نهما ) أن يككلوما متأنفاً كاأنةقال لأأتخذ من دونه [ل |
ثمقالتعالى((إنيردنالرحمنبضر لانغن عنىشفاعتهمشيثاًولاينقذون ب وفيه مسائل:
١المسألة الأولىق4ال (إن يردن الرحمن بضر) ولميقلإن يرد الرحمنبى ضراً؛ وكذلك
قا تلعالى(إن أرادق اللهبضر هل ه نكاشفات ضره) ولميقلإن أر00
إذا كانمتعدياً إلىمفعول واحد تعدى إلى مفعولين حرف كاللازم يتعدى حرف فى قو

بوهخرج بهء ثم إنالامتلكباليخ يجعل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه77
؟يف حال فلان ي:قول اختصهالملك بالكرامة والنعمة
الآخرمفءولاحرف فإذا قالالقائل مثلا ك
؟هاءزيد
افمة ياقلومللاكخةتص
فإذا قكالزكي

فيجعل المسول مفعو لابغير<ر ف لانه هوالمقصود

رف الله يقلبه كيف يشاء فاىلؤس
تبدصتحت
إعذلامت هذا فالمقصود فمانحن فيهبيانكون الع

والرغاء و؛ليس الضر بمقصود بيانه  ,كيف والقائل مؤمن يرجوالرحمة والنعمة بناء على إيمانه حم
ذبلى
لنق
اه م
وعد الله ويؤيد هذا قول

فطرى حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذإك جعلبا

شمر [الإرادة اؤذك نمراق قعتبعأوكذا القول فىقوله تعالى (إن أرادف اللهبضر) المقصود ببان

أنهيكون كايريد الله وليس الضر مخصوصه مقصوداً بالذ كر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى
(أليس الله بكافعبده) يعنى هو نحت إرادنه و يتأيد ما ذ كرناهبالنظرف قولهتعالى (قلمنذا الذى

لثف هذا النظم وجعل المفعول من غير<رف السوء
احي
خاً)
يعصمك مناللهإن أراد بك سموء
وكهالضر والمفعول حرفهوالمكلف ؛وذلك لآن المقصود ذكر الضر التو يف وكونهم محلا
وم كفرة استحقوا العذاب بكفرمم عل الضرمقصوداً بالذكرلزجره٠ ,؛ فإن قل
اكيف
ل؛و
له
فقد ذكر اللهالرحمة أيضاً حيث قال ( أو أراد بكمرحمة) تقولالمقصود ذلك ؛ و يدلعليهقوله
“ض
امة
ل تد
لحمة
ا لبأولانصيراً) وإنما ذكر الر
لات
ألكمإذ
تكذ
الحاصرء و

فى قولهتعالى ( يقولون بأاستتهم ماليسفى قلوبهمقل

كيا إن أراد بمضرا أو أراد بك نفعاً)فانالكلام أيضاً معالكفار
عرا ف
عاك ل م
وذكر النفع وقع تبعاً لحصر الآمى بالتقسيم » ويدل عليهقوله تعالى ( بل كاناها ف 1

خبيراً )فانه0-0

تعالى (وإنا أو إياكملعلىهدىأو فى ضلال مبين ) ؛

والمقصود إنى على هدى و أنتمفى ضلال :واوقالهكذالممامنع فقال الض كلق

لك لل أأحذ هن دونه الطة  .الاي

الله للنعمة الواصلة إليه ( والثالث )عابد يعبد الله خوفامثا ل الآول

/أن

قال

تنام0

الثانى من مخدم الغاشملعل القائل نفسه من القسمالاعلى و ق(اولمالى لاأعبد الذى فطرى) 3

ك5

اأعيده:ار نظ

ال نظرا 7أن دل وجعلهم دون ذلك فقال (وإليه

0
ترجعون) أى'خو م مه ودجاوٌكمفيه فك يف لاتع.دونه ؛ وغهذا لميقل وإليه

للأنه صار عايداًمن الهاك

إلى الله لا يكن إلا للاكرام وليس سيب عبادته ذلك

بل غيره .

بتخذ من دونه آلة) ليتمالتوحيد  .فان التوحيد بين التعطيل والاشراك :فقال
ثمقال تعالى أأ
ال ل أعد إشارة إلى وجود الإله وقال (أأتخد من دونه ) إشارة إلى نق غيره فيتحقق معى

لا إله إلا الله ؛ وفى الآية أيضاً لطائف ( الآولى ) ذ كره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح .
الأس » وذلك أن من أخبر عن ثىء فقال مثلا لأتاخذ يصمح من السامع أن يقول لهلملا تتخذ
 2السبيتء فاذأ قال (أأتخذ) نككولامة أنه مستغن عن بان ااسدبب الذئى يظالب .به
عند الإخبار اول

استشر تك /فدلى والمستشار تفكر إفكانه شول تفكركاق الام تفم

من غير إخبار منى ( الثانية ) قوله من دونه و هى (لطيفة يحيية) وبأ

ل

بان أنه نعيد 5

(ى فطرنى ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كل ثى.
لذ
اوله
بق
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله  .لآن الكل محتاج مفتقر حادث» فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له

ذلك يختلف إن !تخذت إطا غير الذى فطرك  .ويلزمك عملا أن تتخذ آلمة لاحصرلها  .وإنكان
كلك رك رخالقك فلا يحوز أن تتخن آلمة( الثالثة ) قوله ( أأتخذ ) إشازة إلى أن غيره ليس
إله لأنالمتخذ لايكون إله ؛ ولذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقال اد لله الذى ليتخذ
ءإتما النصارى قالوا تبى الله عيسى ومماه
ولد )لأآنهتعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا وز و
ولداً فقال (ول يتخذ ولداً ) ولا يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وكيلا ) فى حق الله تعالى حيث قال
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوذاتخذه وكيلا) نقول ذلك أمى متجدد  ,وذلك لآن الإنسان

لبر ضعيف القوة  ,فلا وز أن يترك أسباب الدنياويقول إنى أتوكل
فى أول الأآمى يكون قالليص
فلا حسن من الواحد منا أن لايشتغل بأس أصلا ويرك أطفاله فوىرطة الحاجة ولا يوصل إلى
ءاذا قوى بالعبادة قلبه ونسى نفسه
أهله نفقتهم ويحلس فى مسجد وقابه متعاق بعطاء زيد وعمرو ف
فضلا عن غيره وأقبل على عب أدة رنه ع

تلدورك الدنيااوتناناما وقواض ا إل ألله حينئذ

كرون ون"الامزار الجا تقال ألالانت عل اف الاموركبا بد الله وعر فاكلله حق
ترات المتبرق والمحراب :وما فهما وما يقع بينهما بأمى الله ولا إله يطلب لقضاء
دمر
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وإليه ترجعون ١556
مرجع

سس

ره

نر

2

ره

عبدته  :وفى العدول خعانطبة القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانية ) وهى أنه لو قال

مالكل تاعبدون الذىفطرك» لميكنفىالبيانمثل قوله(ومَالى ) آنهلمافال ( ومال )510

لاخو عليه حال نفسه علمكل أحدأنه لايطلب العلة وبيانهامنأحد لانهأعلمحالنفسهفبويبين

عدم المانع  وأما لو قال ( مالكم ) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيره أعلميحال

نفسه  فان قيل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) نقول القائل هناك غير مدعو ؛ وإتما هوداع
وههنا الرجل مدعو إلى الإمان فقال( ومالىلاأعبد ) وقدطلبمنى ذلك (الثانية )قوله(الذى
مدامنع
شىا)رة إلى وجود المقتضى فان قوله (ومالى )إشارة إلىعدم المانع واعنلد ع
إرن
فط
لايوجد الفعلمال يوجد المقتضى ؛ فقوله ( الذى فطرف )ينى.عن الاقتضاء ؛ فانالخالق ابتداء

!رامه وتعظيمه ٠ ومنعم بالإبجاد ولاج يحب على المنعم
مالك والمالك يحب على المملوك ك
شكر نعاملتثها(لثة ) قدم بيان عدم المانع عبليىان وجود المقتضى معأانلمستحسن تقديم

المقتضى حيث وجد المقتتضى ولا مانع .فيوجد لآن المقتضى لظرورهكان مستغنيا عن البيان رأساً
فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآآنات فطرة نفسه

لآنه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على

نفسهء وببان ذلك هو أن خالق عبرو تحب عل زيد عباذته لآنمنخلقعثرالايكون 61 11ل[

القدرة شامل العلمواجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلىكل مكلف لكن العبادة على

زيد مخلق زأيظدبر إيحاباً .
وأعلم أن المشهور ففقوله (فطرى) خلةنى اختراعا وابتداعا  :والغريب فيه أن يفقاطلر(تى )
اةل(ى
مقول
وا ف
أى جعلنى على الفطرة كاقالاللهتعالى( فطرةاللّهالتىفطر الناس عليها ) وعلى هذ

لاأعبد)أىلميوجدفىمانعفأناباتىعلىفطرة رب'الفطرةكافيةف اىلشهادة والعبادة فان قبل

فمعلخىهتذالف ممنىالقفطرو فلىه ف(اطر السموات ) فنقولقدقيلبأن( فاطرالسموات ) من
الفطر الذى هو الشق فالحذور لازم أو نقول المعنى فهما واحدكانه قال فطر المكلف على فطرته
وفطر السموات عل فطرتها والآول من التفسير أظور .

وقوله تعالى  وإليهترجعون » اشارة إلى الخوف والرجاء كاقاادلعوه خوفاً وطمعاً

وذلك لآن من يكون إليه المرجع عخذاف منه ويرجى وفيه أيضأ معنى لطيف وهو أن العايد على
أقسام ثلاثة ذكرناها مرفاارالًأ(أول )عابد يغبد الله ل,كونه الحا مالكاسواءأنعمبعد ذلك
أو ينعم »العيد الذى يحب عليه خدمة سيده سواء أحسن إليه أو أوساءل(ثاى ) عيابعدبد

لاا جنل فحن مسد
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وام

أتعوامن لايسئلم اجرا وم مبتدونَ ١10

فس
(الثانية) أن :

هم

فر
وما امد أذى

اللا ال كن حك اس ريل.م ال لامعرة

لمبهفلايقال إنهمتواطوٌاء والرجل هحوميب النجار كان دتحت اللاصنئام.وقد أن  600له
قبلوجوده حيث صارمن العاساءاءيكاب الله كه

نمعحتمد صل ألله يوسم ويمته.

 ١المسألةالثانية قوله( يسم ى )تبصرة ينمتن عط

فى النصمباذلين

ل.ل75

ألهق(مصنى امدليئة ) وهى تبليغهم الرسا بةحيثالتهى 0020
جبدهم  :وقد ذ كرنافائدة قو
( أقصىالمدينة ) و المديئة م الاك ) هن كانت كيرة شاسعة وم ى الآندون ذلكومع هذا
فهىكببرة وقوله تعالى ( قالياقوم اتعوا المرسلاق )افدمتان لطيفة (الاوول) وقوله( ياقوم )

 65يأىء عن إشفاق علهم وشفقة فان إضافهم إل نفسه بدوله( يأقوم ) يفيك أنه لابريد مم

إلاخيراً :وهذا مثلّقول مؤمن الفرءون 5

سك

قالهذا الرجل(اتبعوا المرسلان)

]سرف فناالفرق ت؟قول هذا الرجل جاءهم وفىأول مجيئه نصحهم وها رأوسايرته:

فقال اتبعوا هؤلاء التين أظبروا لكمالدليل وأوضحوااللسمبيل » وأما مآؤلمفنرعون فكان
فهموضع موب

ونصحهم مراراًفقال اتبعونى ف الإمان عؤسئ ونهزون علموما السلام ,

ددا أنه لو
لميكنخبراًلا 0
تعلدونأنىاخترته »وم
ال
مأنقصى المدينة,أن يقولأن تمعملءون اتباعى لهم (الثاف) جمعبينإظهار النصيحة وإظهار إمانه

خوك (اتيعوا) نضيحة ل رس
إليظنه)
ار أانهلآمثنا(لث )قدم إظبار النصيحة على
يان الامان ل “
انه كان م

ف النصح ؛ وأما الء_ان فكان قد امن من قبل وقوله (رجل

وي داللبم اهد قوى» .

يسعى) ١ل كرنه مريداً للنصحوما ع1

نل

اسألكمأجر
ثم قالتعالىلزاتبعوا من ل ي

د وذلك من

حيث إنه لما قال ( اتبعوا المرسلين ): 6م منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن

الخلق افلىدنيا سالكون طريقة وطالبون للاستقامة 0 ,

كيدل عنكا ناعم

والامتناع من الاتباع لاحن الاعند اه رين إما م+الاة الدليلفى طلم الاجزة 0
 ٠عدم الاعتماد على اهتداته ومعر فته الطريق » ل لله

رن

الم

ناوه

الستعيمة الموصلة اإللكق » فبتأنهمليسوابمرسلين هاأديلني,سوا بمبتدينفات؛بعو

ْ

ثمقالتعالىب(ومالىلاأعبد الذىفطرتى > لماقال( وهم و

ار امف

»نعبادة مالابتقعالمعبادة ممنه كتلفع
ٍِبأنهميدعون عمبنادة المادإلى عبادة الى القيوم وم
( .وفيه لطائف ) الآاولى قوله(مالى ) أى مالىمائع من جانى

ل

شاوه ل أن ل

00

اض واف دشن يعمتبئعامدنته يكون من جانيه مانعولامانع من جانى فلاجرم

6

قوله تعالى :واه ن أتصاىلدية رجل يل 91

وَجَامءِنن أقصاالمدينة جل يسع قَاليَأقُومترا اللي ٠
نحب ف اجتهالكرآم أو( مسرفون ) حيث تكفرون ثم|
أ.مبه وتتصدون لام م ي
١

تصرون بعدظهوارلحق بالمعجز والبرهان ءافلاكنافر مسى .فآذآ  6الدليل وس
ن
الكل ك
قرل
ره مق
لقره هو انجاوز المديحيث يبلغالضدوهم كانوا كذلك فى

كثير املآنشياء ا:ألمتافبىزك والتشاؤم فقد عم واكذللكإيفلام وال كراموأا 5

ولانجب اتباع الدليل.فان لميوجد به فلاأقل من أن لايحزم بنقيضهوهمجزموا ١
لف
الاكفر
بالكقر بعد البرهانعلىالإعان؛.فان قيل

اد فا الام المضرب عنه؟ تقول حتمل 

كىدب بقوهم(إنأتم 1
لإل
ارسل
أينقال قوله ( أن ذكرتم )وارد علىتكذيهم ,ونسبتهم ال
قالوا أنحن كاذبون وإن جتنا بالبرهان لا ( بل أنمقوممسرفون )
0

»إن جتنا ببيانصمةما نحن عليه .لا(بل أنمهوممسرفول) |
وحتمل أينقال أنحنمشئومون و

وبل أن قال أنحن مستحقون للرجم والإيلام  :وإن ببناصمةماأتينابه ؛ لا( يل أثمقوم! '

مسرؤون ) وأما الحكاية فشهورة  :وهى أن عيسى عليهالسلام بعت رجاين إلىأنطاكيةفدعيا ؛

إلى التوحيد وأظهرا الإمعجيزةرمان .الا5ه والا“برص وإحياء الموتىخبسبما الملك ف»أرسل "

رح.سنثمقال له:إفأىسمعأن -
يب
يلك
بعدهما شمعون فأَنىالملك ولإيدعالرسالة » وقربانفلسهتإلدالم

كل :فأحضراؤة كرا 7
الحبس رجلينيدعيان أهرابًديعاً  :أفلا يحضران حتىنسمعكلامبما؟ قالالمليك

فالقهماالاللحقمةا»شمعون  :فيلكابينة؟ قالانعم»فأبرآ الآكهوالآر صو أحيا الموىء ققال <<
مق

اهامنذلك» قالالملك:أنت "١
يعبئدون
لةاشل تى
عآل
تقفللل
شمعون:اأيلهمالك .إن شنتدتغأليهم »
هم :
احىنمن
جرال
:إذن ظه
لاخوعليكأنهلاتتصىولانسمعولاتقدرولات ٠ل ققالشمحون ف
ذلةيين .
كلغ
مت ا
خرون لءولكان
آوم
فلكروق
كلم
ومنا
فأ

والجىلا(ء من ا ل
ثم قال تع

:

وم اتبعواالمرسلين ) .
يعىا ققال
يس

فوافئدته وتعلقه يماقبلهوجهان :أح(دهما ) أنهيلباكنونهم أ:نو باالبلاغالمينحيث” 1

آمن بهمالرجل الاعى و.على هذا ققوله(منأقصىالمدينة ) فيهبلاغةباهرة  :وذلك لأنهلما 7

( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قآدمن دل علي أن إنذارمم وإظهارمم بلغ إلى أقصى المدينة '
( وثانهما )أنضربالل لماكانمحمديت تسليةلقليهذكربعدالفراغ ٠انلذركرسلسعى ١
المؤمنين فتىصديق رسلهم وصيرم علىماأوذوا ووصول الجزاء الاوى لهم ليكونٍ ذلك تسلية !

لأقلصبكاب مد ٠ك أن ذكر المرسلين تسليةلقلب مدعلق  :وف التفسير مسائل

0007:

 ١المسألةالآولى 4قوله( وجاءأمقنصى المدينة رجل )فىسكير الرجل مع أنه دان ١
معزوفاً معلوماً عنداللهفائدتان ( :الاولى ) أن يكون تعظيما لشأنه:أى رجل كامل فىالرعولة

2

قولهتعالى :وما علينا إلا البلاغ  .الآية

ا

0.
 7اضءدة ريه

لتنتهوا لترجن؟
لمْلن]
اراال ب

ا

بمم 01قَال|وطابر مع أن 3ترم!ا000
لسسع .ماعدا أل
داس

0

مسرفون

»9١

ثمقال ل وما علينا إلاا المببن © تسللية انهم ء أى تحن خرجنا .عن عهدة ,ما علينا
|لوا ( عملاينا إلاالبلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرهم فى أمرثمم
»إنهم قا
كر عاللىنظر ف
-

خيلا

وا هنهم أجراً 0قصدوا رياسة» وإعا كان شغاهم اله

(مبين )حتمل أموراً ( أحدها ) البلاغ المبين للحق عالنباطل أ:ى .الفارة
العاقل على النظروال
 0والبرهان (وثانيها) البلاغ المظهر لما أرسلنا:الكل :أ لا يكىأن بلغ الرسالة |
أ شخصين (و”الما ( البلاغ المظهر للحق بكل ف شك

دن

ذاك و هيلوا كْ

ا

هزالك الملاك .

ثمكان جوامهم بعد هذا أنهمل قالوا إنا تطيرنا بكم)4وذلك أنه لماظهر من الرسل المالغة
)ا (إن أنتمإلا
اونلو
قال المرسلون (إنا إليكملمقرسل
فىالبلاغظهر 0
كتدون)

وام ك3

كا مم قالو| قَْوك

الرسل قوم بالعين حءث قا|وا( رد اعم ) كنا
0 5

1
الكاق

رف

قو ط١م بالتطير 0

مصر بن على الكناك  2حالفين معسمين

رتوفقالثانىلانترككم
النبنأ,ربلاقع» فشا (700ابم ادياء وق الاوك قان ك
عليه ؛ ورالءين الكاذيةتدع

لكون الشؤم مدركنا بسيكم فما!وا ل لآنل تمنتهوا لترجمتكم والمسنكم مناعذاب أليم»6وقوله
(ل ص( رق
انزجنكم يحتملوجببن (أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله و
تنىبالشتم » بل نوددى
كا نهم ة|| واولا بكة

ذلك إلىالضرب والإايلام الحسى (وثانيهما )أن كرون

المراد اأرجم بالحجارة؛ وحيئئذ فقوله(ولمسكم ) يان للرجم ؛ يعنىولايكون الرجم رجماًقليلا
زجم حجر ا

ولعسنكم ( إسيب ا

 2بل درم ذلك علي إل الموت وهو عذانبت ألم 2زكرن

الاراد (لترجمتكم

م وقد ذ مكنا فق الالمأ معمى المؤام 2والفعيل بمعى مفعل
عذاب مئا أل 2

قليل» وحتمل أن يقال هو من

بأب قوله ) عرس راضية ( أى ذات

ذو أم»وحيلئد  305فعيلا معى فاعل وهو

رضًا  2فالعذاب الالم هو

0

١م أجابهمالمرسلون بقولهم( قاللووالا  000ا
0
ي

وال أن ذ كرتم جواباًعن قوطم | لترجمتكم ) يعنى 5

دين |
لك الاه ر بالمعجز والبرهان وربل أنمقوم مسرؤون

) حيث

0
ذلك 1
تجعلون من

/سير لكبهكن

؟ه
سه

قوله تعالى :قالواماأنتمالأبشرما ايها
س

ار

ئر 
اد
اوهسوساس ع

ّ5وثره

هام

ه

دناإل مْسَُونَ "041الوا مامابش ملوماادل ارام من ل
-

تمإلتكذبونَ د
نا

لي

رقن

مازوار
لو
ت

قَالواريا ب إالم

سال بيدا ل

ا

ع

لون »١<1

) فكان عزون سما لماكامل ذايول

ويقوم بمايأمه  ,وأماهما فكل واحد مسقل ناطق بالحق فكان هناك المقصود تقوية مودي
ءا ههناالمقصود تقوية الحق فظهر الفرق .
أم
وون
وإرسال من يؤنس معه وهو هر

ثم بين اللهما جرىمنهموعلمهم مثلماجرى من مديِل وعليهفقالوا(إناإليك5مرسلون »>
لرنا وامنازلا
د إملاثيش
ا
كا قال( إنك لمنلوحا ا
جعاوا 5ونهم بشراً مثلهم دليلاعلى عدم الإرسال :وهذا عاممالنمشركين

ا

والراااق بق غداراارك علهالى وزياظنوه دليلابناءعلىأنهملميعتقدوا فىاللهالاختيار ,
رية
باشفى
وإبما قالوا فيهإنهموجب بالذات وقد استوالين

؛ه
لل
احان
ورج
فلابمكن ال

تعمالى رد

عليم قولحم بقوله(اللهأعمحاث يحعدل رسالته )وبقوله ا(للهبحتى إليه من يشاء) إلى غذيارلكة»

٠3 يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون مما لما كذروه فيكون
وقوله ( وما أنزل الرحمن من )
:وجبه هو
الكل شببة واحدة و

ا

ا

0

التم
نا شية أخرى مستقة ووجبدهوأنمن و
فكيف صرتم رسلالله؟ (,انها أن بكرهذ

.م قالوا شبهةأخرى
بشر مثلنا فلا وز رجحانكم علينا كذروا الشبية من جرةالنظر إلىالمرسلين ث
لهعفام العاوى
ارف
من جبة المرسل  .وهو أنه تعالى ليس بنزل شيا فىهذا العالىء فإرنف تص

»لله تعالىل ينزلشيئاًاملناشياء فى الدنيا
هم فا
هلى
ذع
ميات
فلسفل
وللعلويات التصرف ا
فكيف أنزل إايك  .وقوله (الرحمن) إشارة إلىالرد علمهم لآنالهلماكان رحمن الدنيا والإرسال

»ال إنهم قالوا أ:منازل الرحمن شيئا  ً.وكيف لاينزل
رحمة؛ فكيف لاينزل رحمته وهورحمن ف
0

نرهمن قليئا :هو :الرحمة الكاملة .

) أى ما أنتمإلاكادنان
قتاعلالى ب إن أنتمإلاتكذبون 4

يسإنا إليلعرسلون» إشارةإلأىن عجرد التكذيب ليسأموا ولميتركوا؛
قرادنا
كام لمرسناون )
يمإن
لعل
إناي
(ا رب
5ل اأغادوا ذلكلم ,وكرروا القولعلهم وأ كدوه باقلهيانلوو
 5كدر الام»56ابلا١ يمري ري لق ؛ي لآنمن يقوليملاللهفيالايكونفقد نسب
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب .م أن الحذث سبه ؛ وى قوله( ربنايملم) إشارة إلىالرد عليهم

حيث قالواأنتمبشر ؛ وذلك لاناللهإذا كانيعلمأنهملمرسلون ؛ يكون كقوله تعالى(اللهأعم
حبث يجعل رسالاته )يعنىهو عالمبالآمور وقادر ؛ فاختارنا بعلمهلرسألته ,
ورعن1طجعلرنتك7ةقحوه
تا0م
و
>مي)٠ولس١
ب
12
 1ناب

قوله تعالى  :إذ أرسلنا إليهم  .الآية

اه

إذ 0لمنين 000اثالثالوا
(واضرب لم) وقت  +لا

ماس

سر لاك ارك

امداائضا قرلااودر
عاك ١

ظاق
وك فين عند ل اللهعليهوميمتسللة ويجتمل أإنبذقال
أى أجعل الضرب  1به دين ميم وواقع فيه  2والقرية أنطا كية

رة)
 |! .منصوب بقوله
' والمرساون من
ق
و
م
ع
ي
س
ى
و
ه
م
أ
ق
ر
ب
م
ر
س
ل
أ
د
سل إكى قوم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم
دهم له كابين الله تعاق وقوله ( إذ أرزسلنا ح)تفل وجبين (أخدهما ) أن يكونإذ أرسلنا بدلا
1

قن إذ 00

قال

أأضرب

م اد

 2إذ اكلا

إلأحان

القرية انين (وثانهما)

ؤهوالاصح

والأاوضح أن يكون إذظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرسلون حين أرسلناهم إلهم

أى ليبكينهم من تلقاء أنفسهم وإتما جاءوه ,حيث أدروا ٠ وهذا فيه لطيفة  :وهى أن فى
الحكانة أن الرسلكانوا مبعوثين من جمة عيسى عليهالسلام أرسلهم إلى انطا كية فال تعالىإرسال
عسى عليه السلام هو إرسالنا ورسول رسو ا
للله .إذنالله رسول الله فلا يمع لك امد أن أوائتك
 0ارسلكو أنترسولاله فإنتكذيهم كتكذييك فنتمالتسليةبقوله (إذأرسلنا) وهذا

كلايلل بإذن الموكل ك
كل
يؤيد مسآلة فقبية وهى أن و
ويل الم
وكي
ووكل
يال اكلويل حتى لاينعزل
بول لوكي

+1
1

إذا عزله الموكل الآول :هذا على قولنا ( واضرب فم مثلا) ضرب

المؤل لاجل حك يله ظ
ؤقرله ( إذ0

1

قُّلعثهه ألا ددين 2ك

 0اثثين فكذبوها >

_با
|لغة وى

مكنا

معو تين من جبة عسى

باذن ألله فكان علمهما أنهاء

' الاآمر إلى عيسى والإتيان نما أمر.الته  والله عام بكل ثىء لا يحتاج إلى شاهد يشبد عنده » وأما
| لسن قرو انثس فأمره الله بارسال اثنين ليكون قوطا عل قومبما عند عنسى حجة:تامة .
 2وقوله لإفززنا بثالث) أىقويناوقرىء فعززنا بثالث مخففأ م»زع إغذلاب فكا نه قال فغلينا
 12تحن وقهرنا بثالث والآول أأظشررهوروترك المفعول حيث لميقل فءززناهما لمءنى لطرف وهو أن
وفايهئل: 
»س
 ١المقصود بمعنثهما نضرة الحق لانصرتهما والكل مقو ون للدينالمتين بالبرهان المبين م
 7االو ى ) النى صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الاأطراف واكتئ بواحد
 7وعسى عليه السلام بعث اثنين » نقول النى بعث لتقرير الفروع وهودونالاصولفا كتى بوا<حد

فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ؛ وأما هما فبعثا بالاأصول وجعل لما معجزة تفيد اليقين وإلا
لما كن إرسال انين أيضآ ولا ثلاثة. 

 3المسألة الثانية ) قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم
 ١يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة المدق»نقول موسى عليه السلامكانأفضلمنهرون »
:
7

وضرب لممعلا خا  5إذمن رسن «م»1
التخصرص

كانتت

0 بل كلثىء محصى فى ١
عاقةا وآنارم ولييت العكل و٠ 0 2

:هذا يفيدأن شيئاًمن الآةوالوالافعاللايءرب عنعلرالله ولايفوته .وهذا كقوله ر
إمام مين و

حزضبرراً فيا ١
تعالى( وكل ثىءفعلوهفىالزبر» وكل صغير وكبير مستطر ) يعنى ليس مامفنىال
قبازه دل كلكي فسلزة مكتان ٠ وقوله( أحصيناه )أبلغمن كتبناهلإنمن كما مجااية ١
نلملائكة يتبعونه فا كتب فيه
يحتاج إلىجمععددهفقالهو محصى فيه وى السكيتاب إماماًلآ ا

منأجلورزق وإحياءوإمانةاتبعوه وقيل هواللوح امحفوظ  .وإمامجاءجمعاًفقولهتعالى(بوم ”
ندعواكل أناس بإمامهم ) أى بأمتهم وحينئذفإمام إذاكان فرداً فكهكوتاب وحجاب وإذا كان -
'

جمعاً فهو كبال وحبال والبين هوالاظهر للأمورلكونه مظهراً للملائكة مايفعلون وللناس مايفعل 

:

ىلجنةوفريقاًف اىلسعير .
بهموهو الفارقيفرقٌبينأحوال الخلقفيجعلفريقاًف ا
ثمقالتعالىل واضرب لحممثلاأحداب القريهإذ جاءهاالمرسلون 4
7١
بعنى
رالم
ضكون
اأني
وهو
وفنه وجبان» والترتيب ظاهر عل الوجبين (.الوجه الول )
لاجلبممثلا(والثاف) أنن يكونالمعنى واضرب لاجل نفسك أصحاب القريةلهممثلاأى مثلهم
عندنفسك بأححاب القرية وعللىالاول نقول لمقاال 0

اً منالرسل ) بل قبلىبقليل جاءأكاب القرية مرسلون وأنذرووهمبما
بمداكعنت
قالقللم(
أنذر تكوكروالتوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة ا:لوعثلانى نقوللماقال
لل تهعالىإن الانذارلابتفعمن أضله اللهوكتبب علي أهنه لانؤمنقال للنىعلياهلصلاةوالسلام

فلا تأس واضرب لنفسك ولقومك مثلاء أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهر ثلاثة'
؛وجأنثتتهم واحداً وقومك أكثرمنقوم"٠
رسل وم يؤمنوا وصير الرسلعلىالقتل والإنذاء أ

3

الثلاثةفإنهمجاؤا قريةوأنت بعثتإلىالعالم؛ وفىالتفسير مسائل :

والاىض(رب ) معأن |٠
قو؟له تع
ولا
(المأالأولى > مامعنى قول القائل ضرب مث
الضرب فىاللغة ؛ إما إمساس جسم جسما بعنف ؛ وإماالسير إذا قرن به حرف فى كةوله تعالى : .

,لك لآن الضرب اسم للنوع'
(إذا ضربتم فى الارض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا وذ
١
ياقاللاهذشهماء من ضرب واحد”أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد.
مثلماثألتحاابلقريةفتراكلل وأ '!
(السألةاثانة)أصحاابلقر »ي ممناوهاضربل م
الأسصحعابمقامهفى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قولالزخشرى فىالكشاف؛ ويحتمل : .
أن يقاللاحاجة إلىالاضمار بل المعنىاجعل أاب القريةلهممثلاأو مثلأصحابالقريةبه .م٠ و
(المسألة الثالثة 4إذ جاءهاالمرساون  .إذ منصوبةلآنهابدلمن أصحابالقريةكانهقالتعالى .
ف

57

صنت

2

0

كه

الحا"

7

١

5

قوله تعالى :ونكتب ماقدمواوآثاره . ,الآية

 3المسألةالثانية 4إنا تحن فنه إشارة إلى التوحيد لان الاشتراك وجب

صىل
حيدل
أن  1ذا ماركة غيرهفى الاسم » فلو قال أنا ز
يقول 5

ب

العييز :يغير النفس

التعريف التام للآن للسامع أن

؟ول أبن عمرو ولوكان هناك زيدآخأربوه حرو لايكفق قوله ابن عمرو .
زفييدق

0ك |إناحن )أى لس عبرا (حد يكاركا حي تقول أناكذا فتمتازء وحمئذ تصير
ا ول الثلانه مذ ثورة ؛الرسالة والتوحيد:واحدس.

ل المسألة الثالثة  4قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المرادماقدموا وأخرو
فاكتق بذكر أحدهما كمافىقولهتعالى (سرابيل  761راؤرام والزدأيسا (وثاننا 8
)ى .
أمسالفوا املناعمال صالحة كانت أوفاسدة وهو كما قال تعالى ( بما قدمت أيدهم أ
قدمت فى الوجود عل غيره ووأوثجداتهلئ(ها ن)كتب نياتهمفانها.قبلالاعمال وآثارهم أى
أعمالهمعلى هذا الوجه .

 0المسألة الرابعة »
) 4وأثادهمفيه وجوه ( الآاول ):تأرثم أقدامهم فانجماعة من أحكابه بعدت

دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صل الله عليه ول « إن الله +ختطبواتكم ويثيك
عليه فالزموا ببوت» (والثاى) هى السنن الحسنة كالكتب المصئفة والقناطر المينية و؛الجبائس
الدارة» والسنن السيئة كالظلبات المستمرة الى وضععه | ظالموالاحكتب المضلة  :وألات الملاهى

د ات المناهى المعمولة الباقية ؛ وهو فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فله
أجرها ا

من عمل مهاهن عر أن انعد من  -العامل شىء

ومن؟ سن إسنة .سيئة “فعلنه

وزرها ووزرمنعملما» ما قدموا هوأفءالهم وآثارهم أفعال العا كران فبشرهم حيث بوُاخذون

بهاوويؤجرون علما( والثالث )ماذكرناأنالاماازلاعمال وما قدموا النيات فان التية قبل العمل

أخرفى الذكر حيث قال نحىو نكتب ولم
 ١المسألة الخامسة  6الكتتابة قبل الإحياء فكيف
يقل نكتب ماقدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمةلام الإحياء اللآإنحياء إن ل يمكن للحساب

لايعظم والكتابة ففنفسها إن لمتلكن إحاء وإقادة لارنقى هااا"رأصلافاحاار ان كاد
عدظةمة
ممو ك

للامهء فلهذا قدم الاحياء والذاله تعالى لما قال (إنا نحن ) وذلك فيد العظمة

والجبروتءو الإ حماءسل ص بوااللهكتابةدونه فقَرن

ل

العظيموقوله( وكل ثى أ.حصيئاه ىإماء.مبين ) تمل وجوه أ(حدها ) أنيكون ذلكباناً لكون
ماقدموا وآثارم 00 3
١

علهم لاسدل 2

جف با هكوائن فليا قال (نكتب ماقدمؤا)

نللكهتب عليهنهم سيفعلون كذا وكذاثم إذا فعاوة قي
كناأخري فإ ا
در للك

علهم أنهمفعلوه( وثانها )أن ي وكن ذلك . 0نق.وىله (ونكتب) لآن من يكتب شيئاً فى

أوراق ويرميها قد لابجدها فكانهلميكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك فى إمام مبين وهذًا كةوله

(الئها ) أن بكون ذلك تعميا بعد
تعالى (عللها عند رنىفيكتاب لايضل رى ولا ينسى ) وث
دلاططفر »58-

1

فوله نعالىا عن عي اونا 0+ا
8

ٍْ

مور

ا ن تحىلوق وتكتبمادوا وَءَاثارَم 2:1لم احصيناه 0

م
9

ره

5ه

ع

وم

ف

»6
ص

ل لا أن
لايننى أن يترك الخشيةفانكل منعل ننه يسن ره  1كاد خرف ننه

حلله
رماإ
لهه
ان ب
وتصا
بقطععنهالنعمالمتواترة (وتكلة اللطيفة) هى أأنسممناء االلسهمين مخ
من

اللى ( قل ادعوااللهأو ادعوا الرحمن )حتى'قال بعض الأمة مماعليانإذا عرفت هذا ١
كتاعقا
فاللهاسمينى'عن ألهسة والرحمن ينىء عن العاطفية فال ف بموضع يرجتو الل ؛)ه وقالههنا ( وخثى

ب)
يله(
لوهغ:وقو
اتأمن
بمةلا
الرحمن) يعنىمعكونهذاهيبةلاتقطعوا عنهرجاء؟ ومع"ونه ذا رح
دلك
لىت
اإل
رجة
يعنى بالدليل وإن لمينتهإلى درجة المرنى المشاهد فانعند الاتتها٠ء

لاسقى للخشية

"١

فائدة » والمشهور أنالمراد بالغيب ماغاب عناوهو أحوال القيامة وقيل إن الوحدانية تدخل

في »ه وقوله( فبشره ) فبهإشارة إلىالأامى الثانى مانلأمررسىالة فان النىاصللله عليهوسلم '
:نا
بشيراو شيل وقداد كن 1ازيل مني رد كزأن الانذارالنافععنداتباعالذكرفقال بشر ك
وانب حى
انلجمجيع
ملهغف(رة ) عاللىتنكير أى بمخفرة واسعة تسر م
أنذرت ونفعت ٠بوقو

لابرىعليه أثر آمثنار النفس ويظبر عألينهوار الروح الزكية( وأجر كريم ) أى ذى كرم؛

وقد ذكرنا مافىالكريم فىقوله( ورزق كريم ) وفىقوولرهز(قا كريا ) .
ثم قالتعالى (١إنانحن تحى الموق ونكتب ماقدموا وآثارهم وكل ثأىحءصيناه فى إمام

0

ْ

فى الترتيب وجوه ( أحدها) أنالله تعالىلما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة "٠

التىيصيرمها المكاف مؤمناًمسلا ذكرأصلاآخروهو الحشر ( وثانيها) وهو أناللهتعالىلما"
بلم
ظ) و
ر
يفرة
فولبهش(ره بمغ
ذكر الاتذار والبشارة بق

ذبلككاله فى الدنيا فقال إن لمير فى -

الدنيا فالته يحى المونىويحزى المنذرين ويحزى المبشرين و(ثالتها ) أنه تعالى لماذخكشرية '
اف ات ا
ارهن ,الب  35امايو كتج وموالعاء اللوور
ر
 ١المسألةالآرلى ( 4إنا

 0حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون مبتدأ وخيراآً كقول |

:
أناأابلونجم وشعرى شعرى
القائل :
نانهرف يقالل مهانت ؟ فيقُولأن[ 1 ١
ومثلهذا قال عندالنهرةالعظيمة .وذلكلانم ل

فلان فيعرف ومن يكون مشهوراً إذا قل لهمن أنت يقولَأناأى لامعرف لى أظهر من نفسى -
فقال إننا محعنروفونَ:أوصافت الكال.وإذا عرفنا بأنفسنا فلاتقسكدررةتاعل إخباءاموق آ
(وثانيهما)أن يكون الخير(نحى) كاأنهقا إلنا نحىاموق » و(نحن) يكون كتيأداً والآولأول ٠ى: 0

ايند

|

قوله تعإالنىم:سا تنذر من اتبع النكر  .الآية
17ص
0101
5

 | ١لنت

ل
-ه

لخر ان

قد يي سلسرصلم لذا ©

در من اتبعلذ

عد يي  6أ سا

عتروسمهة

0

6

خر

خم

اج

م

2ه

ى !الرحمن لدم فبشره معهرة ا
وكحت ى
و

»١١« 7

عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى ملم ليسكدمالإنذارلان أحدهما مخرج لهعن العهدة وسبب
ف زنادة سيادته عاجلا'وسعادته  0ااه | بالنسة الهمعل السواء فانذا ن النىعلآمه ليخرج 8

عليه وينال ثواب الإبذار وإن لينتفعوا به لا كتب عم
اللنذو
ْم قال تعالى (إعا تنذر من اتبع ا

دف انالقرار
3

عقيل ألرحم,ن بالخبيب فبشره كعقرةا

راس ظادر وق التفسيز مسائل :
(المسألة الأولى» قالمنقبل (لتنذر )وذلك يقتضى الانذار العام علىمابينا وقال (!نا0
يقضئ التخصيص فكيف ابمع بينهما ؟ تقول من وجوه  ( :الأول ) هو أن قوله لت(نذر )أى كينا
كان سوراءكان مفيداً أو ل يكن وقوله ( إعا تنذر ) اق الإنذار المفيد ل ون إلا بالنميةإكى من

؛ذكرأن الانذاروعدمه
يقبع الذكر وختى (الثانى) هو أن الله تعالىما قال إن الارسال والانزال و
سيانبالنسبةإلى أاهلعلناد قاللنبيه ليس إنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سبل العموم
وإنيا تنذر بذلك الإنذار العام من نتبع الذكر كانه يول ياعمد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى
دض فاشو الاسوة والاجرءو مقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالث ) هو
اك درل ترك (لتدر ) أىأولا ناذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واسشكير
ل  0بعد ذلك فاما تنذر الذين اتبعوك ( الرابع ) وهؤ قريب من الثالث إنك تنذر
الكل بالصول ؛ وإيسا تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من ااتبع الذكر وآ
الل(مسألة الثانية  4قوله (من اتبع الذكر) تمل وجوه ( الآول)وهو المشبور من
اتبعالقرآن ( الثانى ) من اتبع مافى القرآن منالآيات ويدل عليه قوله تءالى (واله رآنذى الذكر )

(لثالث ) من أتبع البرهان فانهذكر يكمل الفطرة وعلى كل وجه
ثاجعل القرآن نفس الذكر ا
(نما يش الله من عباده العلياء )
فعناه  :إتما تنذر العلياء الذين خشون وهو كةوله تعالى إ

(ى
خش
ووله
آأمىن» وة
وكقوله تعالى ( اي وعملواالصالحات )فقوله ( اتبع الذكر)
فولبهش(ره بمغفرةوأجركريم ) لآاناذكرنا مراراً
اًلوهوذاجه يتأبد بآ
الرحمن ) أى عل صالحا
اج
امو
أن الغفران جزاء ب فكل ومن ع
لرو

الكرمجززاءالعمل كمقال امم

رة ورزق كوريتمف)سير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف
غ لفهم
مائك
أو
آمنوا وعملوا الصالخات
الذكر بالآلف واللام » وقد تقدم ذكرالقرآن فقىوله تعالى (,وى تولك و
الرحمن )فيه لطيفة وهى أن الرجة تروف

زحمنو رحيم
اللا:كال والرحا ٠ء فقال مع أنه

فالعاقل

ساس

ثم عاهة

© | 6ودموستره

وسواء لهموانذر

5ه

موتره

ا

"02

م

:غنول 70

المصر إلىاللوهلاماخلفهمنالدخولفىالوجودبخلقالله(الثالث) هوأنالسالكإذا ليمكن /
لهب مدن سلوك طريقفااننسد الطريق الذىقدامهيفوته المقصدولكته برجع وإذا انند "
الطريق من خلفه ومن قدامهفالموضع الذى هوفيه لايكون موضعإقامة لآنهمبلكفقوله (وجعلنا

ُمنبين أندهمسداً.ومن خلفهم ) إشارة إلىإهلاكيم.

ايغكوشاء بالسدتعلق
لىلأن
نتض
 ١المسألةالثانية» قولهتعالى (فأغشيناهم) حرف الفاءيق
ويكون الإغشاء مربأعلجعلالسدكفت َل 5
ك فتقول ذلك
مأ
نوتجهان أسدعيا)آن 711

ذلك باناًلمر مترئنة يكون  بعضم | سيا لللعض فكانه تعالىقال (إناجعلنفاى أعناقهمأغلالا)

فلا يببصرون أنفسهم لإقاحهم ( وجعلنا منبينأيديم سد ومن خلفهم سداً) فلاييصرون

مافىالآفاق وحينئذ يمبكن أن يروا السماءوماعلى يمينهمو الهمفقالبعدهذاكله( وجعلنا على
وان شيئاًأصلا( وثانهما ) هوأن ذلك ببان لكون السدقريب منهم
ر)فل
صوة
بغشا
يارمم
أبص
حيث يصير ذ كلكالغشاوة علىأبصارمم فانمنجعل من خلفه ومنقدامه سدينملتزقين بهحيث
بق بينهممالنزقابهمابق عينهعلىسطحالسدفلايبصيشيئاأماغيرالسدفللحجاب  :وأما عين -
لبد فلتكون شرط :المرى أن لايكؤق قراجناماقلمي دا .
ال
لمسألة:الثالثة  4ا
ذلكسردين املنب
اييندى ومن خلف ولميذكر منالمينوالشهال
ما
نمةقفيه
فالحك
و؟ل ؛ أماعلىقولناإنهإشارةإلىالهدايةالفطرية والنظرية فظاهر  :وأماعبلىغير
ذفلنكقول بما ذ كرحصل العموم والمنع امننتهاج المناهج المستقيمة  :لانم إنقصدوا الوك

إلى جانب اليمين أوجانب الشمال صاروا متوجهين إلى ثثىء وهولين عن ثى .فصار ما إليه توجههم .

مأايبيدنيهم فيجعلاللهالسد هناك فيمنعه من الفسلكوكيف.ه) يتوجه الكافربحعل الله بين 7
االعم '
يديه نذا(.ووجه آخر) أحسن هذا 5كزنا وَهَوأنالكاينناأن جعل الند ضار سن

كانالسدملتزقاً به وهوملتزق بالسدين فلاقدرةلهعلىالحركةبمنةولايسرةفلاحاجة إلىالسد
عنالهينوعنالثمال وقولهتعالى( فأغشيناهم فهملايبصرون )يحتمل ماذكرنا أنهملاببصرون و

؛مل أنايكونالمراد هوأن الكافر نصدود وسيلالحق عليهمسدودلواهايوصرالند |
شوينجت
ولايعلمالصد.فيظن أنهعلىالطريقة المستقيمة » وغير ضال .

ار لاينفعهم معمافعلاللهبهممنالغلوالسد والإغشاء والإعماء .
ذأن
نين
إلىب
لهتعا
ثامإن
بشوله تعالى ( وسواء عليهمأأنذرتهم أمل تلتذرمم لايؤمنون  4أى الإنذار وعدمه سيان
بالنسبة إلى الإمانتي إذ لاو يلهميمعلالتقديرين ؛ فان قيل إذاكان الإنذار وعدمه سواء

؟نقجولبقندا فىاغليرمهذواضع أنهتعالىقال( سواءعليهم) وماقالسواه
فلساذا الإنذار أ

ْ قوله تعالى  :نا

من بين 5-5كرا

2 9

هه

الآنة

000

لكا من بينديهم 0
وجعل:

ومن اهم ا

ل

هس

وما

ره

2ه

فاغشيناهم شيم

اس

لا بيصرون «»5

عبارةععدنم الانقياد فان المنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه والذى فى

الت إلى الذفن لبقالاطء رأسه ولا حرركة تحريك المصدق »ويصدق هذا 4
م(قم<ون ) فانالمقمح هو الرافع رأسهكالمتاأ,كال بعير قا إذا رفع رأسه فلميشرب الماء و

يطأطئهراج ل

 1لالاذى 1الحياوةكاءنه تعالئقال(١إناجعلنا أفعىناقهم أغلالا

0
اخل هتافو لمتعال
١جا 0 23
الت

ما

 0ومن خافىم سداً فأغشيناهم فيملا:بصرون »4

تل انهاياممجلولان ار قوله ( وجعلنا هد :ن بين أيدمهمسد ) إش
ار 1

أنملعاينتيجون سبيل الرشافدكاأنه قال لا بيصرون المق فينقادون له لمكان السد ولا ينقادون
 0فيصررن المق فينقادون له لمكان الغل والإمان المورث للايقان أن باتياعالركول
احا
ض
1و
ل
”-ليسوبههزنى,

أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الآمور أولا واتباع الرسول ثانياً» ولا يتبعون

الرسول  5 0نهم مغلولون فلا يظبر هم الحق من الرسول ثانا ٠ ولا يظبر لم الحق
أولا لاأتهم واقءون فى السد فلا يتبءون  0ثانياوًف(يه وجه آخر ).وهو أن يقال
المانع ؛ إما أينيكون فى النفس و
,إما أن يكون خارجاً عنهاء وم المانعان جميعاًمن الإمانء
ارق فسن فالغل ,وأا من الخارج فالسد؛ ولا يقع نظرثم على أنفسهم فيرون الآآيات التى فى
أنفسهم كاقال تعالى (سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم) وذلك للآن المقمح لايرى نفسه ولايقع
بكمره على يديه و.لا يقع نظرهم على الآفاق لاأن من بن السدين لاييصرون الآفاق فلا تبين هم

الآبات التى فى الافاق وعلىهذا فقولة ( إنا جعلنا فى أعناقهم) (وجعانا من بين أيديهم) إشارة إلى
عدم هداءتهم لآيات الله فى الا “نفس والافاق » وفى تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من بين أيديهم
د )مسنائل :

(الممتألة الآولى) السد منبين الا يدىذكره ظاهرالفائدة فانهمفى الدنياالكون و ينبغىأن
يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن ببنأيدهم سداً) فلا يقدرون علىالسلوك » وأماالسد منخلفهم ,
ا الفائدة فيه ؟ فنقول الجواب عنه من وجوه ( :الأاول) هوأن الانسان له هدايةفطرية والكافر
قد
ل كباوهداية نظرية والكافرماأدر كبا فكانه تعالىيقول (جعانامننأيبديهم سداً) فلايساكون
ريقةالاهتداء الى هى أظريةوج(
علنا منخافهم  ) 81فلا .رجعوإن
نلى الهداية الجبلية الى هى

الفطرية ( الثاى ) هو أن الانسان مبدأه من الله ومصيره اليفهعمى الكاذ ل
ناسر ما ببن يديه من

5

قوله تعالى

جنا

5

6
أساتفالا

إنانا ىقأعنافهمرب فبىإلىالأذمآنفهممار
"وسداتن

نا الاعان ٠وقوله كل كاف ليل

ا

ا

1
0

الدعوة والبرهان قليلون خى القول علىأكبر من لمبوجدمنه الإمان وعلى الأول والثااوظاهر 7

قأانل لقدحقت "
اهوبجهع ) ويهو
رفي
ذانأكثر الكفار ماتوا على الكفر ولميؤمنوا (و
كليةالعذاب العاجل على أ كثرهم فهم لارؤمنون وهواقرنب مم |لول ؛

؟

:

ثم قالتعالىب إ(نا جعلتافأخلتيمأغلالافى إل الاكتانك 1مفسنون) ل

لما بين أنهملايؤمنون بين أن ذلك من"اققال(إنجاملا| زية رسجو (أدها |. 1
ارادجعإنلانام م مسكينل يانفقون فىسبيلالقهياقآل تعالى( ولا تجمليدكمخلولةال عىنقك) .

0

الآيةنولكفىأنىجبل وَصاحبية الخرومين حيث خلت أبو جيل أنه لي :

ابل د 1ف0راة ايكيا فاحل صخرة ورفعها ل ريسلبا على زأمة فالتزقك بيده ويد أبفتقةالا

ا

الأقوى وأشد مناشبة لمنا تقدَم وهو أن ذلك كناية عنفنع الله ليا م ١

اناد ب دماملا
ماوا و الكلام ؟ نقول ا3 
 ١المسألةالآولى  4هل للوجبين الآواين ابه م ن
الااول )له مناسبة وهى أن قوله آلعاالىي(فؤهممنون ) بدخل فيهأنهملاايصلونكا قال تعالى- 
( وماكاناللليهضيع إيمانكم )أىصلاتم عندبعضالمفسرن والركاة مناسيةللصلاةعلمابينا

ح(ق
دال
قاق
لهلم
اه-يقاصللون وليازكون  .وأما عل الوجهالثاىفناسبة خفية وهى أن
فكلا ن

"

القولعلىأ كثرهم ) وذكرنا األنمراد به البرهان قالبعدذلك بل عاينوا وأيصروا مياقرب"

قت يده بعنقه ومنعدن إرسال المجر وهويضطر إلاىلإيمانولمومنؤٍ
زيث
تة ح
ارور
مانالض
علأنلهابؤمنأصلاوالتفسيرهو الوجاهلثال أث
 ١السألة الثانية  4قوله(فبى) راجعة إملاىذا ؟ قولغيازجواةو]سها) [با نا

إك الابدي وإن كانت غير مدكورة وللكنها معالولفةملغالاول تسكن يدي اوعة فلىاا
إلىعنقه ( وثانهما ) وهومااختاره الزيخشرى أنها راجعة إالىاأغلال :معناه إجنعالنا فى ١

أعناتهمأغلالاثقالاغلاظاًبحيثتبلغ إلاىلا ذقان فليلتمكنالمغلولمعبامنأن يطأطى:ا
ب المسألةالثالثة 4كيف يفهممنالغلفىالعنقالمنعمنالإمان حَىتحملكنانةفنقؤل '

المغلول الذى بلغالغلإلىذقنهوبقمقمحاً رافع الرأس لاببصر الطريق الذى عندقدمهوذكر أ
تعده أن بين يدبه سداًومنخلفهسداًفهولايقدرعلىانتباجالسبيلورؤيته وقد ذكرمنقبلأن -

المرسل علىصراط متقيم فهذا الذى.مديه النىإاللىصراط المستةم العقلى جعلممنوعاكالمغلول 

الذي بجعل منوعامن إبصار الطريق الحسى ؛ ويحتمل وجما آخروهوأن ياقلاالغلال فالاعناق 

ولهتعالى :لقد<ق القول علىأ كثرهم  .الاية
0

0

26062--

2

1

2ه

امون د/ا»
لمك لفك على| كثرممفهم ل ي

ل(المسألة الثانية ) قوله ( لتنذر قوماً ما أنذر آباؤمم)يقتضى أن لا يكون الى صلى الله عليه
وسلمأموراً بانذارالهود لآن أباءهمدروا ! تقول ليس كذلكء :أماعل.قولنا ما للاثياث لاللئق
فظاهر “وأما عل قىولنا هى نافية فكذلك ٠وقد بينا ذلك فى قوله تعالى ( بل هو الحق من ربك
كك رو ما ما أناثممن نذير من قبلك ) وقلنا إالنمراد أن آباءهمقدأن وى] لعل غلا ولعد

ا لام تقدم فان الله إذا 0

المة ادام فى القوم من يبين دين ذلك ال

ا

به

ولكفر
اسوكى 1كثر الأمرةء فااذل بىدققيهممنيبين ويضل الكل وريتباعد العهد و يفشيا
 [١ر
يبعت رسولا آخر مقرراً لدين منكان قبله أو واضعاً شرع آخرء فعنى قوله تعالى ( لتنذر قوم
ما أآنذبراؤم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول التقدم واليهود والنصارى دخلوا
ءبذا دلي لا على كون آلىه صل الله عليه وسلم
فيه لانم لمتنذر أباؤهم الادنون بعد ماضلوا ف
ان

إلى الخلقكالة .

)يل على أن البعثة لاتتكون إلا عند الغفلة » أما إن
 ١المسألةالثالثة ) قوله ( فبمغافلوندل

حصل لهمالعلمالا  0منهم من يبلغهم شريعة ويخالفونه فق عليهم الحلاك ولا
ات ديا من فل ,أن :ةا ربولا وكذاك من خخالفت الآمور ىلاالتفتقر إل بان
الرسل يس<:ق الإهلاك من غير بعثة » وليس هذا قولا بمذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح

العقلى بل معناه  5الله تعالى لوخاق فى قوم علابوجوب الاشياءوتركوه لايكونون غافلين
فلا يتوقف تعذ يم على بعثة الرسل .

 ٠مثلاق دفلك ق< لوقلاىلع أ مهرثك 0

0

 1إن أن الإرسال أو الإنزال لنلاذا  0ار إلىأن اانى صلى الله عليه وسلِم ليس عليه
ألهدانة المستازمةللاهتداء  :وإنما عله الإنذار وقد لايؤمن من المنذرين كثير وى قوله تعالى

(لقدٍحق القول ) وجوه ( الاول) وهو المشبور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق
القول منى لآملآان جهنم كم  1تنك (التاى )فى أن معناه لعد سيق ىق عله أل "هذا
ِو دن وأن هذا لايؤمن فقال فى حق البعضن أنه لايؤمن  ,وقالفى حقغيره أنه يؤمن(خقالةول)
أى وجد:وثبت بحيث لاببدل بغيره ( الثالث ) هو أن يقال المراد منه لقد حق القول الذى قاله
اللهعلى لسَان الرسل من الو حيد وغاة ونأ رهاناهنفهأ كثرهملارؤمنون بعد ذلك لان مر

يتوقفلاستاع الدليلفى ممابلةنظر رج «مانلهامان  1بان-اللهبرهان » فاذاتحقق وأ كد

بالإيمان ولميؤمن أكثرم ا كثرهم ثبين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولاأنهم
مالم يؤمنوا عند ماق القول 0

ذانكانوا بريدون شيا أوضح سن البرهان فهو ب

51

قوله تعالى :تغزيل العزيزالارحليمآ.ية

زيل العزيزآلحري00

رارولم

وس

عاو <٠
كرمامر بوم قهم
أتنذ

أقرب الطرق الموصلة إل المقصدوالدينكذلك فإنه نوجه إاللىه تعالى وتولى عن غيرهوالمقصد ”
هواللهوالمتوجاهلإلمىقصد أقرب إليهمن المولىعنهوالمتحرف منهولايذهب فهم أحد إلىأن
قوك إنك منهم على صراط مسقم ميزله عز غيره ؟اشال إن 0

الناس مجتى لان جميسع

المرسلين عصلرىاط مستقيم ؛و٠إنما المقصود بيان كون النى صلاللهعليهوسلم على الصراط

المستقيمالذىيكون عليهالمرساون وقوله( علىصراطمستقيم ) في معهنى لطيف يعل منه فساد
صصير
اي
لا
وكلف
قول المباحية الذين يةولون الم

إلى الحق فلا ببقعليه تكليف وذلك من حيث.

سنلين مادامو فى الدنيافهم سالكون سانحون مهتدون منتبجون إلى السبيل
رنأ
مبي
إاناللله
المستقيم فكيف ذلك الجاهل العاجز .
ل تعالى ل(تنزيل العزيز الرحيم » قرىء بالجرعلى أنه بدلمن القرآنكا نه ق(اولالقرآن
الحكيمتفزيلالعزيزالرحيم» إنك لم انلمرسلين لتنذر ) وقرىء بالتصب وفيهوجمان(أحدهما)

أنهمصدر فعلهمنوى كانهقالنزل تغزيل العزيز الرحيم لتنذر ويكورت .تقديره نالزملَرَآنٌ أو
الكتاب الحكيم ( والثاى) أنه مفعولفعل منوىكانهقالوالقرآن الحكيم أعنى تنزيل العزيز

الرحيمإنك لمنالمرساين لتنذر » وهذامااختاره الزمخشرى وقرىء بالرفععلىأن خهبر مبتدأ منوى

000

لتنذرو حمل وجباًأخرعلهذه القراءة وهوأن يكون مبتداً خيزة

تدر  6نهقال تنزيل العزيز الاذاروقوله (العزيز الرحم)إشارة إلىأن الملك إذا أرمسل رسول

فالمرسل إلهم إما أن يخالفوا المرسل ويمينواالمرسل وحيتذلياقدر 0000إلا
إذا كان عزيزاً أوتخافوا المرسلويكرموا المرسل وحيتتذ يرحمهم الملك  :أنوقول المرسل يكون

معهفى رسالته منععنأشياء 0ا نميؤكد العزة والإطلاق يدل علىالرحمة .
وقوله تعالىلإلتنذرقوماًما أنذر آباوممففهم غاهلون . 4

تققددم تفسيره فى قوله (لتنذر قوماًما أتاثممننذيرمنقبلك ) وقيل المراد الإثبات
ون
كنى)
(الثا
نيةت
أصدر
هنم(ا ل)تنذر قوماًماأنذرآباؤهم» فتكون مام
دجهي
حل و
أو ع
وه
موصولة معناه :لتنذرقوماً الذين أنذرآباؤهمفهمغاهلون ؛ فعلىقولنامانافيةتفسيره ظاهر فان

منل ينذرآباؤه وبعد الإنذار عنهفبويكون غافلا  وعلىقولنا هىللاثبات كذلك لآن معناه
لتنذرم إنذار آبائهمفغاناهفملون ؛ وفيهمسائل :
(المسألة الآولى »4كيف يفهمااتفسير ان وأحدهما يقتضى أن لايكون آباؤمم منذرين والآخر ٍ
انذر آباؤمموإنذار
اافيةمعناهم أ
يقتضى أن يكونوأ «نذرين ويينهما تضاد؟ نول علىقولنام ن
آبا:سم الآولين لابنافى أن ياكلومنتقدمون من أبائهم منذرين والمتأخرون منهم غيرمنذرين .

وله تعالى  :علىصر اط مستقيم

3

عل صرّاطمسقي « 6» 5

ا

المسألةالالمى)الكفار أ1 1

لا الي ف

المطالب دن

الحكمة فى الإقسام ؟ تقولم وجو زاكقزل )زهو أن لدربكانوا توةون ,الأامانننا
اد إن الهين الفاجرة توجب خراب العالموحم ||نى َيللْثهِم ذلك بقوله ل
تدع الديا» 0ثمإنمكانوابقولون إن النى يلتم يصيبه من م1تهم عذاب وهى الكواكب ٠
.ما كان يصيبه عذاب بكلان
0للو داف  5ارلله وإنزال كلامة عليه امنا مختلفة و
ذكان النى:مأ
 0-0اوم أرفع أنأ وأمنع
5

:

فكان ذاك بوجت

المتناظرين إذا وفع بينهما كلام واعات رم

اعتقاد

لم

 1لحن يكاذب ) التاق ( هو

تعقية دلله اكه

ضذ[ذأأآأذاد
ذز
ذ
1زذ
ذأ[ذ|لذ

أن

يقول المطلوب إنك

قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى نفسك بضعف مقالك وتعل أن الأمرليس كاتقول وإن

عن
أقت عله ضور دليل وعّرت أنا
لاوز أن 3

هدو بدليل 1

القدح فيه وهذأ قي الوقوع سن المتناظ,رين فعند هذا

لان لكا0

١1تقطع دول

قَّ 1

م | قاله قَّالأول

3

فلا بحد  1اإلا العين “فيقول اولله إى لست مكاراً ون الآمر على ماذ كرت ولو علدت خلافه
أرجعت

النى2

إليه فبهنا بتعين العين 43فكذلك

8

أقامالراهين وقالت الككيرة (ما هلأ إلا

رجل ريد أن يصدى ) (وقالوا الحق لما جاءم إن هذا إلا حر مبين) تعين الفسك بالابمان لعدم
فائدة الدليل ( ١١ثالث )هو أن

ا

0

ألهرآن معجزهة ودليل كونه مرسلا هو

الدليل 5وما1ك

الخلف

 .وإعما هودايل

خرج

فى صورة

المعجزرة والقرآن كذلزك فأن 3قيل فلمم 1

العين 0

ىّ صورة

ىذ كر5الدليلقصورةالعين ؟ قائاالد! ان ذكرو)١ طورة العينقدلابه 0

عليه سامع فلا بقيله فؤاده فاذا بعد

 4على صوره ة

العين والعين لابقع له سمأ من

ار عظيم واللامر العظيمدوقن الدواععى على الإصغاء إليه فلصورة

العين رك

العظيم الأعلل

إليه الاجسام «

ولكونه دليلا شافياً يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع وينفع فى القلب .
ا9ل(مسألة الثانية )كون القرآن حكما عندهم لكون عمدرسولا؛ فلهم أن يةولوا إن هذا
ع

83

دول الجوأ

قبل لمفأتوا سور

عنه من كي

ادم

 0ون المَآن محجز ه

كد

ون مثله( والثاى ) أن الهأكل لا اق تيتمين غيره إلا إذا حاف ما يعتمد

عظمته ف»الكافر إن حلف محمد لانصدقه مانصدقه ل<واف بالصليب والصنم ؛ ولو حلف بديننًا

الحق لايوثق مثل مايو ثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن الى جلظٍايه يعظمون
القرآف خلفه به هو الذى بوجب لقنم ل .ه
وقوله تعالى  7على صراط متهم  2خير إعد خير  1إنك 5صراط مستقيم والمستقيم
1

الاشل  51 1كا اونا كنلا مك افا ل شاك فيه آنا صحفة عما ذكزناة ل,أآن كتابة الباء 'المربوطة فى انط

رة
و فى
صلا»
لن «
اة م
قربي

فبى “مصحفة عنها .

5

خخر5 -؟»

ليج
لل

| |

|

اس
ل ستسدر ور

نك كر2

وغبرها وجاء عحلىرفين ,5

فبام المتوسط وأن لاشرط وغيرها
ايرسوتأم
 1أوللللتخي

والاسم والفعلوالحرف جاء عثلاىثة أحرف كإلى وعلى فاىحرف وإلىوعلى  3وألا يألو
وعلا يعلوفى الفعل  :والاسم والفعل جاء عل أربعة » والاسسم خاصة جا .ء علىثلاثة وأربعة وخمسة

كفجل ويل وجردحل فا جاء فى القرآن إشارة إلى أن تكريب العربية من هذه الحروف على
ا بقول :هذا القائل ى مخصيص يعض السواز بالخرف الواحد والعض ١ 90
ذ:
اجوه
هذه الوي
؛نها
فلا يعمتمام السر إلا الله نوأمعليه الله به ء إذا علمت هذا فنقول اعلٍ أن العبادة مقنلهباية وم
:واكلحدة منهاقسمان فسم عقلمعناه وحقيةته وقسملميعلم :أماالقلبية
:ا جارحية و
لسوانميةنه
اعدلعشنك والجهل ففيهامالميعلمدليله عقلا :وإما وجب الإيمان بهوالاعتقاد
مع أنها أب

سمعاًكالصرااطلذى [هو]أرقمنااشعرة و أحدمنالسيف وعرعليه المؤمنوالمونكالبرق الخاطف
والمنزانالذىتوزن به الاعمال التىلاثقل لها فى نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار فانهذهالاشياء
وجودها لمبدعلليلعقلى؛ وما المعلومبالعقل[مكانهاووقوعبا معلوم مقطوعبه بالسمع وهنا ماعلم
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول؛ وكذلكفى العبادات الجار حية ما مععلناه ومالم يعلم

كماد التصب وعددالركعات  :وقد ذكرنا الحكمة فيه وهى أنالعبد إذا أنىماأمرأبهمنغير أنيعم

مافيه من الفائدة لا يكون إلا آثيآبمحض العبادة يخلاق ملاوم الفائدة فرتما يأنى به للفائدة
وإن لميؤمن ا لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعليه بما فى النقل فنقلها ولو
اقناقللبا فانتحتهاكنزاًهو لك ينقلبا وإن لميؤمن » إذا علىهذا فكذلك فىالعبادات اللسانية
الذكرية وجب أن يكون منها مالايفهم معناه حتى إذا تكلمالبعبهدعلم منه أنه لابقصدغير الانقاد
نكى يفهمهأو
لكرمذل
ذاآلبمتزة الامن الثاه فاذاقال( ٠3يس» الم» ) 0عل أمنه ل يمذ
يفهمه فهو يتلفظ به إقامة لما أمسبه

وك

قاع تلق سرس يل ]ل 1

'

نداء معناه إيناسان و.تقريره هو أن

تصغير إنسان أنيسين فكا.ه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس )أى أنيسين و؛على هذا
لين
سمن
مإنرك ل
ل(
اده
يحتملأن يكون الخطابمع مديله ويدلعليهقول تهعالى بع

ا

) ٠

 00سل عا بالرفععلىأنه مدا يحذوف هو 000

يس  ,وإمابالضمع ىلند الءمفرد أوعل أنه مينى كيث
ل الاق" بباسلتكير عن لابعان اله
ا

0
0

:يقال بالجر لان إضمار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظام ورقوله تعالى ( والقرآن
فال
ياراضيأةى ذاتساأوع ألو نل المكة
) أى ذى لمكك ة

وقوله تعالى ب(إنك لمن المرسلين »4مقسم عليهوفيهمسائل :

11

م

0
( سورة بس 2

( تمابون وثلاث آيات مكية )

ْ
٠.

0

3
َ

7

سه

ينها لحماحم

2

عدرى تر ه

نا »والقرءان

-إ1--

1

الج 58

7
-

١

00
[ذ[ذ
7
1[|2
ذ

ل يس والقرآن الحكم نقد ذ كرنا كلام أكلا,فى حراواف "التمجى ف سوزة :العنكيوث
رد ثرنا أن قكل سورة بدأ الله فهها بحروف التهجىكان فى أوائلبا الذكر أو الكتاب أو القران
1ك هها أعباناً:
ل البحث الاول » هو أن فى ذ كر هذه الهروف فى أوائل السور أموراً تدل على أنها غير
خالية عن السكية ولكن عل الانسآن لايصل إلما بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكية فها :

لها يان أن فيها ما يدل على الحكمة فهو أن الله تعالى ذ كر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر
حرفا وهى نصف تمانية وعشرين حرفا  .وهى جميع المروف التى فى لسان العرب عل قولنا
اهمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الخروف ثلاثة أقسام :نسعة أحرف من الآالف إلى الدال
ةا
ف آخرق آخر الخرزوف من القاء إلى الياء وعشرة من الوسظ من الراء إل الغين :
وذ كر منالقسمالأولحفرين هما الأالف والحاء وترك سبعة وترك مالنقسم الآخر حرفين هما

2111111121111110100أ111طإظ

الفاء والواو وذكر سبعة وم ترك من القسم الآول من <روف الحلق والصدر إلا واحداًلم

,يذكره وهو الاء؛ ول بذكر من القسمالآخرمن حروف الشفة إلا واحداًلم يتركه وهو المي
والعشر الأواسط ذ كر منهاحرفا وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى واذلكسرين وترك الشين

وذ كر الصاد وتر كالضاد وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر العين وترك الغين » وليس هذا أمراً بقع
اتفاقا بل هو ترتيب مقصود فهو ل4كمة  .وأما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى
 00فول تكن لعض الور -مفسحة رف كدورة ن :و قا حو طن  .وتنضنا
بحرفين كسورة  . 6ويس  .وطس  .وطه  .ولعضها بثلاثة أحرف كسورة م .وطسم .والر.

ولعضما بأربعةكسورق المر  .وا
ولم
بصع.
ضها

بخمسة أحرف كسورق حمعسق .كوهيعص .

وهب الات سول إن هذا إشارة :أان الكلام ؛ إما حرف » وإما فعل ؛ وإما اسم ».احرف

كثيرأ ماجاء على<حرف كواو ااعطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفبام وكاف التشبيه وباء الالصاق

1

قوله تعالى  :فإذا جاء أجلهم  .الآية

س

وظهر الأرض ؛مع أن الوجه مقابل الظهركالمضاد
؟ نقولمن حيث إن الآرض كالدابة الحاملة ٠
للأ'قال واحمل يكون على الظهر يقال له ظهر الارض ؛ ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق
المؤاجه ليقمال له وجهها ؛ على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهروااظاهرمن باب والبطن والباطن '
هن باب ؛ فوجه الأارض ظهر لآانه هوالظاهر وغيره منها باطن و بطن .

وه :أ(حدها) إلى
ومىج )
 ١المسألةالثالثة 4فىقولهتعالى( ولكن يؤخرهم إلىأجلمس

يوم القيامة وهو مسمى مذكور فكىثير من المواضع (ثانيها ي)وم لا يوجد فى الخاق من يؤمن

على ما تقدم ( ثالئها ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم ممد يله أيامالقتل والاسر

كيوم بدر وغيره .

 2المسألة الرابعة  4قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم ؛ فان البلعهكباناده بصيراً ) تسلية لرؤمنين

للمؤمنين  :وذلك لانهتعالىلماقال( ماترك على ظهرها مندابة) وقال(لاتصبين الذين ظلوا
)ال فاذا جاء الملاك فالله بالعباد بصير ؛ إماأن ينجيهم أويكون توفهم تقربامنالله
 29خاصة ق
لاتعذيباً :لايقالقدذكرت أناللهلايؤاخذ تجرد الظل» وإما يؤاخذ حينيجتمع الناسعلى
الضلال ونقول بأنهتعالى عند الإهلاك بلك المؤمن فكيف هذا ء نقول قد ذ كرنا أن الإماتة
والإفناء إنكان للتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ؛ إونكان لإيصال الثواب فليس بإهلاك

ولابمؤاخذة ؛ واللهلايؤاخذ الناس إلاعندعموم الكفر  .وقوله ( بصير )اللفظ أثمفىالتسلية
منالعلم وغيره لآن البصير بالثىء الناظر إليه أولي بالإنحاء منالعالم بحالة دون أن يراه والله أع .ل '

وصل اللهعلىسيدناجمدوعلىآلهوححبه أجمعين .

قوله تعالى  :ولو يؤاخذ الناس يظلمهم  .الابة

5

وَويوَاخذ آله ناس 7يرا كرك عل رما  5ا ر كن
محانا 3 1لممقن كات بعنادًه5 :
وَحَرثم|اك أجلممسعوى

0266

 0000شا واض أوكوا اكب سناورية لا آنا فال تعالى'(.ما كان الله لبعجزه من شىء
ارات ولا ف الأارضن إنهكان  1يأفعااملهموأقواهم ( قديراً) على إهلا وكابسمتئصالهم
لندلابكةن خبروهم
ثمقالتعالىبرول يوؤاخذ اللهالناسب كمسابوا ما تركعلىظبرهوام
إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلبم فان التمكان 8ا :١ 2

 41دف الل المكدين من هذى وكانوا من شذة عنادهم وفتاد -اعتقاده «ستعجلون
بالعذاب ويةولون يل لنا عذابنا فقال الله ل:لعذاب أجل ولله لاريواخذ اللهالناس بنفس الظلمفان
الإنسانظلوم جبول  .وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول ي األسناسعنإيمانهم ووجود الايمان
من كتب الله إيمانه فاذا لمببق فهم من من ملك كدي  1أخذم عر ااظلملكان كل
بوم إهلاك وفيه مسائل :

((المسألة الآولى  4إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كسيوا فا بال الدواب ملكون ؟ نقول
الجواب من وجوه ( أحدها ) أن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله النعم والدواب

أقرب النعملآن المفرد أولا ثم المركب والمركب إما أن ينكموعدناً وإما أن يكون نامياًوالنائى
ها أن يكون خبواناً وإما.أن يكون ياتا » والحبوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى
درجات الخلوقات فى عالمالعناصر للانسان (الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان
اء الانسان  6أن بقاءالإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدان الا“شناء و يصلحبا
5

فتبق الأشياءثم ينتفع بهاالانسان فيبق الإنسان فاذاكان البلاعاماً لابق من الانسان من يعمر
فلا تبق اللأبنية والزروع فلا تبق اليوانات الآهلية لآن بقَاءها حفظ الانسان إياها عن التاف
والهلاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنزال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذا لميستحةوا
الإنعام قطعت الأامطارعنهم فيظهر الجفاف علي وجه الآرض فتندوت جميع الحيوانات وقولهتعالى

(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالث) لآن بسبب انقطاع الأمطار موت حيوانات البرء أما
ناك )اح فتعش ماء البحان..
الل(مسألة الثانية  4قولهتعالى ( على ظهرها )كناية عن الأرض وهى غير مذ كورة فكيف
(ان الله ليعجزه من ثى فى السموات
علن؟قول ما تقدم وما تأخرء أم ماا تقدم فقوولمهاك
ولافى الآرض ) فهو أقرب المذكورات الصاحة لعود اماء اما  ,وأما ما تأفخةروله ( من دابة)
دن دل كيف بال نا عله اطلى من الارض وله الارضن
لآن الدواب علي دض
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الارض إنه كان علما قديرا «؛؛»

آمن من فىعالله أنه يؤمن يبلك الباقينك قال ن(وإحنك إن تذرهم ) أى تمهل الأامن وجاء
6
ثمقال تعالى ( أو لميسيروا فى الارض فينظروا كيفكان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا

أشد منهم قوة ) .

١

لما ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نهم بتذكير حال الآولين فانهم كانوامارين على
ديارهم رائين لآثارهم وأملبم كانفوق أملهم وعملبم كاندون عملم ؛ أما الأول فلطول أعمارهم
وشدة اقتداره . ,وأماعمابمفلأنهملميكذبوا مثليمد ولا مدا وأنتم باأهل مكةكذيم مدا

نيحهاث :
ومن تدمه ؛ وقولهتنعالى( وكانوا أشد منهمقوة )قدذكرناه فىسورة الروم ٠ بأقف
لإالأول 4قالهناك (كانوا أشد )منغير واو ؛ وقالههنابالواوفاالفرق ؟ :تقول قؤل

أى وأعظ ,منك.يفيدأن القائل يخبره بأن زيداً أعظر» وإذا
مفن
ركي
القائل  :أم راأيت زيكداً
قأل أعاراته كف 1كرفي مز أعظرمنك يفيد أنه تقرر أنكلا المعنيين حاصل عند السامعكأأنه

رآه أكرمه ورآه !أكبر منة'ولا شلك أن هذه العنارة الإاخيرة تنفد كون الاس ١الثاق ى القلوو
“ل ا يدث لايحتاج إلى إعلام من المتكل ولا [خار »“إذاا عار هذا فتقول المدذ كور ا
كونهم أشد منهم قوة لا غير  :ولعل ذلك كارن ظاهراً عندهم فال بالواو أى نظرك كا

ك فالمذكور أشياءكثيرةفانهقال(كانوا أشد
اما
هممن.وأ
بقع على عاقبة أمرهر بقع على قوت
منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها ) وف موضع آخر قال ( أفليسيروا فى الآرض فينظروا

كيفكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض )ولعل عامهملم
يحصل بإثارتهم الآرض أو بكثرتهم ولكن نفس القوة ورجحانهم فيا عليهم كانمعلوماًم

فناكل طائفةتعتقدفيمن تقدمهم أنهم أقوى مونلهمانزاع في .ه
وقولهتعالى ل وما كان الله ليعجزهمن شى .فى السموات ولافى الآرض إنهكانعلا قدير4
(حدهما ) أن يكون باناً لهم أى أن الآولين معشدةقوتهمماأيحزوا الله
يحتمل وجبين أ
وما فاتوه فهم أولى بأن لايعجزوه (والثانى )أن يكون قطعاً لاطاع الجبال فان قائلا لو قال هب

هيم ونستعين
اعل
ويد
األآنأواينكانوا أشدقوة وأطول أعماراً لكينا نستخرج بذكائنامقايز
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إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به إلا| يكون أهلا فلا يرد نقضاً ( وثالتها ) أنالامور

أنه دور 7116 « 3

يعواقها .ومن مكار

به غيره ونفك فيه ا

عاجلا قَّالظاهر فق الحقيقة هو الفائز ولا  1هو

الحالك وذلك مثل راحة الكافر ومششقة المسلم فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتعالى ( فيبنلظرون
إلا ع

الآاواين (7الى إذاكان الكرثم قُْالذال رواج فالعاقة

للتقوى

والافون

خواتيممها 4

فييلكون »مهلك اللاولون :

وقوله تعالى ا فهل ينظرون إلا سنة الاولين » أى ليس هم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك
وهو سنة الآولين وفيه مسائل :

 (١المسألة الآولى » الإهلاك ليس سنة الآولين إما هوسنة الله بالاولين» فنقول الجواب
وبن ( أحدهما) أن المصدر+الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفبعول
 1ع 2سا وجهدون وجه فيقال فم إذا ضرت زيد عمزاً يحنت من ضرب عبرو كيف
ضرب مع ماله من العزم والقوة ويحبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العم والجكمة
فكذالك سنة الله بهم أضافها إليهم لآنما سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله :

فأول
لافان تحد لسنة الله تبديلا  4لانها سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافها ال

إلهم حيث قال ( سنة الآولين ) لآن سنة الله الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا
.نها لما علت
يعمأنهم ينتظرون أمهمافاذا قال سنةالآولين تميزت وف الثاتىأضافها إلى الله لآ
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أمى واقع ايش لها من دافع و(ئانهما ) أن المراد من سنة
الاو لبناستمرارثم عل الانكار واستكبار ثم عن الاقرار ٠ وسنةاللهاستئصالهم باصرارثم فكانهدقال

أنثمتريدون الإتيان بسنة الآولين والله يأنى بسنة لاتبديل لها ولا تحويل عن مستحقها .
(المأله الثانية

نول بقولة (فلن ل (سنت أبد
التبديل  0ل | المسكة ف لكك رار ؟

وقوله (ولن ماف إن ضر بلا) حصل العلم
تنديلا) حصل ل أن العذاب لاتبديلله بغيره» ب

ل العذاب مع أنه لاتبديل له بالثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فيتمتهديد المسىء .
 2كا لة الثالثة 4الخاطب بقوله (فلن تحد ب)حتمل وجهين وقد تقدم مرارأ (أحدهما )

أعني
اكموناكا نهقالفان تجد أماهالسامع لسنةالله 0ك
عليه وس وعلى هذا فكانه له

أله أنه لاملك ف بق قَّالقوم

أن يكون مع مدصلى الله
6

 1إمانه » فاذا

3

قوله تعالى  :استكباراً فى الارض  .الآية

واتبعناه ؛ وهذا فيه اشكال من جيث إنارلكمشينكانوا منكرينللرسالةوالحشرمطلقاً  فكيف "

كانوا يعترفون بالرسل » فن أينعرفوا أن اليهود كذبوا وماجاءهم كتاب ولولا كتاب الله وبيان 

وا شويكثذاابوا فى شىء ؟ بل المراد ماذكرناأنهم كانو[ "١
قهو
نن
َكود أ
صمشر
رسوله من أينكان يعلمال

يقولون نحن لوجاءنا رسول لا ننكره وإبما ننكر كون مد رسولا من حيث إكناهذب ولوضح "
كونه رسولا لامنا وقوله (فلما جاءهم) أى فليا صحلم بجؤه بالمعجزة  .وفى قوله (أهدى) وجبان

(أحدهما) أن يكون المراد أهدى ما حن عليه وعلى هذا فقوله (من إحدى الآمم) للنبيين كايقول

ميلدممنين ويدل علىهذا قولهتعالى(فءاجاءهم نذير مازادهم إلانفورا) أىصاروا 1
للز
اقائ
ال
أضل ما كانوا وكانوا يقولون نكون أهدى ( وثانيهما ) أن يكون اللمراد أننكون أهدى من

افلام وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراد
ممرنو و
على
إحدى الآممكمايقول القائل زيدأو
)ن يكون المراد تعريف العهد
العموم أى أهدى من أى إحدى الاموفيه تعريض ( وثانهما أ
أى أمة عمد ومومى وعيسى ومنكان فى زمانهم .

ثمقال تاعسالتىك(باراً فىالارض )ونصبه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون حالا
أى مستكبرين فى الآرض ( وثانيها ) أن يكون مفعولا له أى للاستكنار (وثالثها ) أن يكون بدلا

إسىض'ا)فة الجنس إلى نوعه كا يقال علم الفقه وحرفة الحدادة
(ر ال
مك
ووله
اعلننفور وق

وتحقيقه أن يقال معناه ومكروا مكرا سيئآ ثم عرف لظهور مكرهر ء ثمترك التعريف باللام 
وأضيف إلى السى” لكون السوء فيه أبين الامور » و>تمل أن يقال بأن المكر يستعمل استعمال
العمل كا كإناق قوله تعالى (والذين بمكرون السيئات) أى يعملون السيئات » ومكره ,السىث” .

وهو جميع كماان يصدرمنهم من القصد إلى الإيذاء ومنع الناسمن الدخول فى الايمان واظهار -

الانكار ثءم قال (ولا بحدق المكر السى“ إلا بأهله )أى لايحيط إلا بفاعله وف قوله (ولايحيق)

وقوله (إلابأهله) فوائد؛ أمافىقوله( يحيق) فه أىنهاتنى*عنالإحاطة التىهىفوق اللحوق
وفيهمنالتحذيرماليسفىقوله ولايلحق أو ولا يصل؛ وأمافىقوله ( بأهله )قفيهماليس ”

فى قول القائل ولايحيق المكرالسى” إلا بالا كر كى لايأمن المسى” فإن من أساء ومكره سى”آخر "
يقلدحقه جزساءيعئلىه و:أما إذا ليمكن سيا فلايكون أهلا فيأمن المكر السى'.وأمافى النى
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السى" يحيق بأهله ؛ فلا ينى' عنعدم الحيق .

غير أهله  ,فانقال قائل كثيراً مائرى أن الما كر يمكر ويفيده المكرويغلب الخصمبالمكر والآية '
ندل علىعدم ذفلكن ٠قول الجواب عنه منوجوه (أجدها) أن المكر المذكورف الآية اهلومكر
در
يوم
الذىمكروه مع النىيَلِتْهِمنالعزم على القتل والإخراج ولمبحق إلاهم حيث قتلوأ ي

لعمنكر .
ووغيثرهان(يها ) هو أن نقول المكر السى' عاموهوالاصح فان النىعليهالسلامناهى
وأخبر عنالنىبَِت أنهقالد لاتمكروا ولاتعينواماكرافاناللهيقول ولايحيق المنكرالسى*
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حبقالما )م وال؟ بأهله

للرحمن ولداً) ويدل على هذا قوله تعالى فى 1خ لذ إنهكانحلنها غفورا ك)ان حلما ما ترك
علهم وإتما أخر
تعذيهم إل تحلباءمنه وإلا كانوا يستحقون إسقاطالسماء وانطا
ب
امن
بلك
اله اكرات إل قنام الساعة .خلياً و.حتمل الآية وجب ( ثاثا)وهو أت يكون ذ
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إلا بأهله» :

لما بين إنكارم للتوحيد ذ كر كذ بيهمللرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون
عل أنهملا يكذبون الرسل إذا  0ذم  9سات وزقاا! 0' 3 1 0 3
01

ادها ميالغة اق 00

أن له شيياًعلىلقضيته
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عن  6ردين

إنسن
انقد 1

وألله 1

 1؛ إظهار ا لشكوئة مطالياً ؛بالياطل  :فككذاك ههنا عاندوا وقالواوالته

انا سول لكنا أهدى الام فلا جاءهم دكات مدكلا جاءهر أى صم مجرؤهلهم بالبيئة
املا نقوراء فإنهم  0ا سلالة كانواكاف باقوبعدها صاروا كافرينبالله ورسولة
ولآنهم قبل لزت الة ماكانوا معذبين كناصاروا» ؛ لعد الرمنال
دة وقال لعضص المفسررن إن أهل 94

كانوا يلعذون اليهود والتصارى علىأمهمكذبوا برسلهم لما جاءوه ,وقالوا لوجاءنا رسول لاطعتاه
د
اي
د
ون

53

فوله تعالى  :إنةا له السسكموات
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بعده إنه كان حلم| غفورا ١١446

تقريراً للتوحيد وإبظالاللاشراك؛ وقوله(أرأيتم )المراد مننهأاخبرلوناىس»تلآفهام يستدعى
جواباً » يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى» ولولا تضمنه معنى
أغرق5ل نا كان الات إلا فرله دار نع ٠م وقوله ( شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم
فكاقءا؛ل شركاءكمأى
وما هرجعاوها شر
من حيث إالنلأصنام افلىحقيقة ل تمسكن ششركاء لل ؛ه إب
الشركاء بحعلكم وحتمل أن يقال شركاءك ؛م أى شركاءكمفىالنار لقوله ( إنكم وماتعبدون من ,
دون الله حصب جيثم )وهو قريب ؛ وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الآول

وتوله (أروفى) بدل (عأنرأيتم) لكآلنما يفيد مأعخنىبرون » ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم)
استفهام حقيق و ( أرون ) أمرتعجيزللتبيين ؛ فلماقال( أرأيتم)يعنىأعلتم هاذهلى تدعونما

كاهى وعلىماهىعليهمن العجز أو تتوهمون فيهاقدرة ؛ فانكلتم تعلمونها عاجزة فكيف
تعبدوتما؟ وإنكان وقعلكم أن لها قدرة فأروى قدرتها فى أى ثىء هى  :أهىفق الأرض :كماقال

بعضهم  :إن الله إله السماء وهؤلاء آلهةالأرض » وهم الذين قالوا أمور الآرض من الكواكب
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات  .كا قال بعضهم  :إن السماء خلقت باستعانة الملائكة
والملائكة شركاء فى خلقالسموات ؛ وهذه الأصنام صورها؟ أمقدرتما فى الشفاعة لك كا قال
بعضيم إزالملائكة ماخلقوا شيئاًولكنهم مقربون عنداللهفنعبدها ليشفعوا لناءفهلمعهمكتاب
من الله فيه إذنه لحمبالشفاعة و؟قوه( أمآتيناهمكتابا )فى الغائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه
رين
.آثينا المشك
وما) أن عهائد إالىمشر أكىينهل
عائد إالشىركاء » أى هل أتيناالشركاءثكناابناه(ه
هد»
ااعلةلعن
كتاباً وعلى الا'ولفعناه ماذ كرنا  أىهل معماجءلشريكا كتابمن الله فيه أنله شف
وللعقالعقل منيعبدمن
»لٍالثانى معناه أن عبادة هؤ لاإما با
فان أحداً لايشفععنده إلا باذنه وع

لمبخلق من الأرض جزءاً من الاجزاء ولا فى السماء شيئاً من الآشياء  ,وإما بالنقل ونحن مآناينا
المشركينكتاباً فيأهممنابالسجودلؤ لاءولوأمرنا لأجامزرمناا بالسجودلآدم و إلىجبة الكعبة.فهذه
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاًلإيلسا غروراً غرثمالشيطان وزين لعهبامدةالاصنام.
ثملمابينأنهلاخلق للأصنام ولافدرة هاولاعلىجازلءامجنزاء بينأن الله قدير
كه السموات والارض أ'نتزولا وَلئنَرالا ان .أمشكهما من أحد من هذه
سنالل
يهبإ
بقول

إنهكان خلا غفوراً و»ي4حتمل أن يقال لما بين ش ركبمقال مقتضى شركبم“زوال السموات  "
والارض  5قالتعالى( تكادالسموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتحر الجبال هد دأعنوا 

قوله تعالى  :هو الذى جءلك خلائف فىالآرض  .الآية
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ا بعد الظا مون بعضهم بعضا إلا غرورا «»04
د

1122

0

لك الصدر فيه اعتقاد
فك
ويقرر السؤال قولهمأرض ذات أتار وذات جنى إذاكان فبها ذلك  :ذ
فهو ذو اعتقاد  :فيقال له لما كان اعتيار الصدر ما فيه صار ما فيهكالسا كن المالك حمث لايقال

0

ويصم أن-يقال زيند ذو دار,ومال وإنكان هو فيا.

5

ثمقال تعالى ل هو الذى جعاكم خلائف فى الارض 0
تقريراً لقطعحجتهم فانهملقمالاوا (ربناأخرجنا نعمل صالاً ) وقال تعالى ( أولمتعمركم
مايتذ ثأر) إغارة إل أن المكين والامبال مدة 6ك0 0

قد حصل وم | آمنتم وزناد 1

ب(قوولجهاءكم النذير) أى آنينا كمعقولا و.أرسلنا إليكممن ,يد المعقول بالدليل المنقول زاد
على ذلك  0تعالى (هو الذى  1خلائف ف اللارض) أى نبيجممن مضى وحال منانقضى

فانكملولمبحصل لك عل بمأن من كذب الرسل أهلك !لكان عناد مأخق وفسادكم أخف  ,لكن

أمهلنموعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بأممارثم وجعام خلاتقاف الارض» أى خَابفَة بعد
د
خليفة تعلبون حال الماضين وتصبحون كالم

ر0

 4بعد هذا كله بف(عليه كك

ولا يزيد الكافرين كفرم عندرم إلامقتا' 0الكافى السارى كانمقو ن والعين الذى لاتخدم
سيده واللاحق لذ أده الرهوالك وم ا م

كالعد الذى تتصده |خاصح أ ة

تخدمة

وعده وبوعده ولا يتفعه الهخصح ولا يسعده وا|“* شماذى  2عَدَات امن تقدم و
سيده ل

خش عذابه أمقت الكل .
ثمقالتعالى ( ولايزيد |!سكافرين كفرم إلا خساءارأ)4أى الكفر لا شفع عند ألله حيث

لا يزيد:إلا المقت » ولا ينفعهم فى أنفسهم حيث لا أيفيدم إلا الخسارة  :فان العمر كرأس مال
ااه

رضا اشدرريم »/ومن اشترى به ذطه خسر .

ملذين تدعون من دون الله إرقامان|ا خلةوام نالآار ضأم
ثم قال تعالىارقل أدأيتمشركاءك ا

ليشرك فاه

3
 3ام كك انا

بينة منهيل إن يعد الظالاون لعضوم بعضاًإلاغروراً) 5

0
اه

شرل بوره

7
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 01ارم شرم باعا
سا

٠00 الآية

ساس

مار امن زا وجا ادير

0

لامي من ]1
21

عام عيبالسموات والأرض إنعهَلِمل تاتالصدوره؟»
صير 80إن
ن .
--

تعرناف بعجزم عن الإتيان بيمنانب عظمته» ثمإنة
عضاً
اعرا
لهوإ
إغماضاً فىحقتعاظيم
ومريل ومايتعلق بالفاعل فىامحل» فانالنى
طلع
تعالىبينأن1ه تاهممايتعلقبقبولاماحللمنا
السعادات .
0
معمركممايتذكرفيه منتذكروجاءكم النذير)
فقال تعالى ؛بر أول ن

فإن المانع 1أن يكون فههمحييتثملكمنوا منالنظر فياأنزل الله و.إما يأكنون فى
رشدم حيثلميتل علهم ميراشدهم .

رة إلى الدوام وهو
ا)
شوا
إذوق
ثمقالتعالى ١فذوقوا فاللظالمين من نوصيقرو»له (ف

أمى إهانة ف.ا لاظالمين الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم فىغير موضعها وأتوا بالمعذرة فى غير
مضكاء
للجبع
وقنها من نصير فىوقت الحاجة ينصرمم »اقا

له
و)
قير
قوله ل(افظاالمين مون نص

( لولمظاالمين مرى أنصار ) تمل أن يكونالمراد من الظالمالجاهل جهلا مركب  .وهو الذى

يعتقد البياطل

ا

 1نصير ) أى منعلينافعلهآفخىرة وا»لذى يدل عليه

هو أن الله تعالى سمى البرهان سلطاناً .ا قال تعالى ( فأتوا بوسلاطالنس)لطان أقوى ناصر إِذ

هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعمي» لان الله لا ننصره وليس غيره نصيراً فا لحم
وصاقرا)ل
لان ( وما لاظالمن من أن
مننصير أصلا ؛ ويمكن أن يقال إالنله تعالى قال فعىم؟ر

الظالمينمننصير ) أى هذا وقت
( فن»دى من أضل اللهوماالهم منناصرين ) وقالهبنا(ف ل
كونهم واقعين فىالنار؛ فةدأيس كلمنهم منكثير من كانوا ,توقعون منهم النصرة ولميبق إلا

توقعهم مناللهفقال( مالك من نصير) أصلا ء وهناك كانالآمس كي فىالدنياأوفىأوائل
الحشر ؛ قننىماكانوا يتوقءون منهم النصرة وهمآلهتهم
موات والآرض إنهعليمبذات الصدور )
ثمقالتعالى (إن الله عااللمغسيب

تقريراً لدوامهم فىالعذاب  :وذلك منحيث إناللهتعالىلماقال( وجزاء سيئةسيئةمثلبا)
ولابزاد علها؛ فلوقالقائل  :الكافر ماكفربالتهإلاأياماًمعدودة ؛ فكان ينبغى أن لياذب
إلامثل تلك الايام » فقالتعالى اإلنله لامخئعليه غيب السموات فلايخقعليهمافىالصدور,
وكانيعلممنالكافرأن فىقلبهتمكن اللكفر بحيثلودام إلىالأابدلماأطاعاللهولاعبده .

وفىقولهتعالى( بذات الصدور )مسألةقد ذ كرناهامورنةعيدها أخرى  :وهىألقنائل
أن بقول الصدور هى ذااعتتقادات وظنون؛ فكيف سمى الله الاعتقادات بذات الصدور؟

 ٠قولهتعالى :وثم يصطرخون فيبا  .الآية
1ه

لواح واصسزو ره
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عاوس قدته

ري ماه ست

وثم بصط 39 0فيرنا اخرجنا نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل

2ه

سس
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وير مزاجا فاسداً
ا(لأول ) أن العذاب فىالدنيا إن دامكثيراً يقتل فيانقلتمل يعتاده البدن يص
]ا لاحس به المعذب» فقال عذاب نار الآخرة ليس كحذاب الدنياء إما أن يفنى » وإما أن

بألفه البدن بل هو فكىل زمان شديد والمعذب فيه داالتثما(نية ) راعى الترتيب على أحسن وجه .
وذلك لآن الترتيب أن لا ينقطع العذاب » ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا رفرس اللافيانت رهن
1ك  2تشمزون الموت ولايحاون ؟ قال تعالى ( نوادوا يامالك,ليةضنغلينا ربك ) أئ بالموات
(لثلالثمةع)ذفىبين اكتق بأنهلاينقص عذابهم » ولميقل نزيدهم عذاباً  .وفى المابين ذ كر
ا
ا
الزيادة بقوله ( ويزيده من فضله ) ثملما بين أن عذاءهم لاتخفف .
قال تعالى( وم يصطر ون فيه »أى لاخفف وإن اصطر<وا واضطريوا لاخفف الله من

 1إناماً إلىأن يطلبوه بليطلبون ولايحدون والاصطراخ منالصراخوالصراخصوتالمعذب
وقوله تعالى( ربناأخرجنا 4أى صراخهم هذا أىيقولون ( ربناآخرجنا ) لانصراخهم

كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لاتأديب » وذلك لآن المؤدب إذا قال لمؤدبه ل:ا أرجع
إل مافعلت وبسما فعلت يتركه ء وأما المعذب فلا وترتييه حسن وذلك لآانه لما بين أنه لاخفف
عنهم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعداً وهذا لآنالحبوس يصبر لعله يخرج من غير
ؤال فاذا طال لبثه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم.يفده يقطع على نفسه قطيعةك اجرحىنع ل كذ وكذا:
واعلم أن الله تعالى قد بين أن مينكون فى الدنيا ضالا فهو فىالآخرة ضال كا قالتعالى (ومن
كان هذه أععى فبو فالىآخرة أسمى)ثمإنهم لميعلموا أن العود إلىالدنيا بعيد الحم الإخبار.
وعلى هذا قالوا نلعإمل صال| »)جازمين منغير استعانة بالله ولامثنوية فيه ولم يقولوا إن
لي"

الأأم بد الله  .فال اللهمإذاكات اعتهاد 3علأنفسك فقَد عمرنا  7مقدارا عكر 1ل التذ كو افيه
ملإان والإقبال على الأعمال .
والإإنيان با

وقوطم ((غير الذى كنا نعمل) إشارة إلىظهور فسادعملهم لحم وان الله تعالىكالييدمم
مدم فىالآخرة» فا قالوا ربنازدت للبحسئين حسنات بفضلك لابعملهم 00
 8ايا ه

5-

إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا م| أنت أهله نظراً إلىفضلك ولا تفء
تك الماطلة ولاتنظر إلىمعذر تناالباطلة ؛ ويا هدى الله
ما نكن أهله نظراًاك وانظر إلى مرغف

الؤمن افلىدنيا هداه فيالعقى خَتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجاية وأثنى عليه بأطيب تناء عند الإنابة

فقالوا امد وان ا و ر اعترافا بتقصيرمم شتكور إقراراً بوصول مالم يخطر ببالهم لم
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) لأاىعمل نا بالنسية إلىنعمالله وهم قالوا (أخرجنا تعمل صالماً

10

ثوله إل ؛ اننا  2نضب الآ

شافاس كبساني!نهم لدنَكدر113نمأرجهم ليقاضى
ا

ا

سد سد لذ عر

ا

0

ره

س

كل كورهد
ا.ذل تبجحزى
نَدَا
علهم موتواولًاقف َنِمم ع

العرصة التى فاهلامع ومنها دين له تكون الثار لبعضهم نزلة عق والجنة االقامة.
وكذلك النارلأهلماوقوهم ( منفضله) أى ك 5وعده لابابحاب من عنده .

.وب الإعيا .والنصب هو
اغولبل4غ
وقوله تعالى ل ل بامسافيها نصب ولا يسنا فها لغ
السبب للاعيا” فان قال قائل إذا بين ألناهي
(مسهم فيها نصب )علٍألناه»
(سبم فيها لذوب ) ولا
ين المتكلمالحكيمالسبب  .ثممي
سنبقبه يحرف العطف فلا يقول القائل لاأكلت ولا شبعت
شهيق
أو لاقتول
واامشليثعكس كثيرفان
بالعلات وألكاات لما أانلنشقبع ليلازه
قم
إتفاء الأكل وس
رار أن يقال لابمسنا فها إعباء ولا مشقة  .فنقول مقاال اللهفىغاية
تياق

الجلالة وكلام الله أجل وببانه أجمل و؛وجهه هو أنهتعالى بمخيانلفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا
أما كنها على قس
أمي
حن:ده(ما م)وضع تمس فيه المشاق والمتاعب كالبرارى والصحارى
والطرقات والأراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياءكالبيوت والمنازل ااتى افلىأسفار من
بني
منم
املنخانات فا
اكون
شفرىة شغل لايظهرعليه الاعياء إلابعدمياتريح فقالتعالى
(لايمسنا فها نصب ) أى ايسدت الجنة كالمواضعالاتلىدفنىيا مظانالمناعب بلهى أفضل من
للواضع الى عنوال مرا الالال(ولا بمسنا فيا لغوب) أى ل
؛اتخرج منمهاوإلاىضع
تعب ولرجع إلها فيمسنا فما الاعياءو

٠( 6 اغوب )بفتح اللام وااترتيب على هذه القرأءة

ظاهر كانه  1لا نعم وملمانا مايصلح لذلك ؛ وهذا لآن القورئ السوى إذا قالماتعبت اليوم

لايغبم منكلامه أنهماعملشيئاً لجواز أنه ععممللا ي
لكن بالنسبة إليه متعباًلقوتهفإذًا قال
ااًل
عنف
ها يده هأيصلح أنن يكون متعباًيفهمأنهلميعمل شيئ
لآن
مسل قد يصلح أن يكونمتعباً
ما
لضعيف أو متعباًبسبب كثرته :وألاغوب هيول
غب منه وقيل النصب التعب الممرض ءوعلى

هذا فسانلترئيب ظاهر كانه قاللابمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيامنهصاشره :

ينن يتاون كتاب الله) ”
ذ(إ
لوله
اىق
ثمقالتعالى ل والذين كفروا همنار جهنم 4عطاف عل
وما بننهما كلام يتعلق بالذ نين يتلون كاب اللهعل مىابينا وقوله ( جنات عدن يدخلونها ) قدذ كرنا

أانهلعلآىباعقضوالر ا(جاعإللذىين يتلون كتابالله).

لتعبذلاب دائم .
ثقامل تعالىل لايقضى عليهم فيموتوا » أى لايستريحون باالمو
وقولهتعالى (ولابخفف عنهممنعذابهاكذلك تر ىكل كفور » أىالناروفيهلطائف
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د عرن نْ 00لَحَفُور ك 0دعم»

لا

دارال

(لرابع ) ذكر
يدل على حاجة من دفع برد أو غيرهوالاكثار من الزينة لايدل إلا على الغنى ا
قولةتفال و(حلوا أساورمنافضة )ذلك
جاور دن نين اسائر الكل فكىثير من5
لان التحل كعد ره )ادرهيا (إظبار 0
طبخ والعسل (وثا لمهم|)إظها 05
غالة اط

التحل إما باللالىء والجواهر 5
لا لعجز

عن الوصول

ل

 1تحلى غير مك0

قُّلو

اك لان التحلى لا يكون

ء عن الكنا  2وإظها  5القدرة علىالاشا .ذلك لإان

بالذعب والفضة والتحلى بالجواهر واللذك :يدل على أن المتحلى

الذماء الكييرة د مأل لدادة حيث

لجز

عن الوصول

آل الما

القليلة الوجود للا لخاجة  2والتحلى بالذهب والفضة يدل علىأنه غيرحتاج حاحة أصلية وإلااأصرف

الذهب والفضة إلى دقم الشاحة  :إذا عرفت هذا فهو ل اللاشاور تحلبا الأأيدى وأككثت اللاعبال
ون علم الفراغ والذهب والاؤاؤ إشارة إلى النوعين اللذين
ااك
باليد فانها لارطش  00حليت:س ن
منهماالحل .

ثم قال تعالى (روقالوا المد لله الذى أذهب عنا الزن إن ربنا لغفور شكور ) .
فى الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال اراد إذهاب كل حزن والآالف واللام للجنس
واستغراقه وإذهاب

را

الزن >#صول كل م نز0ى وبقائه 0

ذفان شيئاًمنهلو مبحصل لكان الزن

اسدمك وإِن دصل و يدم لكان الحزن عبر ذاهب عد إساب زواله وظخوف فوأته 2

وقوله ( إن ربنالغنور شُكور )ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة منالله ( الأول ) المد فان
!خافن مثات "١1اف ) قوم ربنا فان اللهلميناد بهذا اللفظ إلا واستجاب هم» اللي إملا تأكنوان
طلتمالا  7كان إل النانيا من لحرت(  0ك ) قوم
المنادى قد ضيع الوقت1
جو
اه
(غفور

)(٠الرايع )قوهم )  70والغفور

من ١مد فى الدنا وال

اه ل
ورأس

ثم قالتعالى ( الذى 0م

شار
*|1

افر لمفىالآخرةعا وجد
م غ
إلى

كا يعطيهم ويزيد لطربسبب

لهم

ما وجد لموى الآخرة من امد .

د رالمقامة من فضله » أى دار الإقامة » لماذ كراللهسرورثم

الل امتهم بتحليهم وإدخاطم الجنات بين سرورثم ببقائهم فيهاوأعلمبم بدوامبا حيث قالوا ( الذى
أحلنا دار المقامة ( أى الإقامة والمفعءول و

وقال ل

بجىء للمصدرمن كل باب يقال مالهمعقول أى عقل 2

)مدخل صدق ( وقال تعالى ) ومزقنام كل عرق (وكذلك مسة ترج للاستخراج

وذلك للآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة  ذانه هو الذى فعل خاز إقامة المفءول مقامه وفى قوله

( داد المقامة ) إشارة إلىأن الدنيا منزلةينزلها المكلف وررح>ل عنما إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة

أ

قوله تعالى  :جنات عدن بدخلونها  :الآبة
ه
ار
عي ت
مد

نات عد

فا 1

6220

اس
سصاس

حار

0

-
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0

0من

مه

©

عاسم

سم اراس

وا

ارام

6

أسأوره:ن ذهب وأراؤا ولباسهم

د »>

8

ظالمكفربك وما أنزل إليكومقتصد آمن بك ول يبأجتميع مأمارته بهوسابق آمن وعمل
صا حا ( وثالثها)قوله(جنات عدن ارا ) الاين المذذكورون وعل ما ذكرتم لايكون

الظلمداخلا؛انلقدوالخلونهم السابقون؛ وآأما تمد

وف  1اكهو بدعلالنار  1ا

حيمدخل إلجنة والبيان لول الثامملالما بعدهء ويدل عليه قوله ( حلون فها من سناد 5

لو

ل

اي

د

ثمقال ٍ جنات عدن يدخلوتما يحاون فيا من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولبأسهم فهاحرير »

وفىالداخلين وجوه ( أحدها ) الأقسام الثلاثة وهىعلى ةولنا أن الظالم والمقتصد والسابق

)ها,بقون وهو أقوى لقرب
(لثالثالس
أاقلساممؤمنين (والثانى ) الذينيتلون كتاب الله وا
ذكرمم ولآنهذكر! كرامهم بقوله( حاون ) فالمكرم هوالسابق وعلىهذافيه أيحاث :

(الأول> تقديم الفاعل علىالفعل وتأخر المفعول عنه.موافق

ان
لترييب! الم إكنا

وات ) واقوللقائل  :زيدبنى الجدار فاناللهموجود
سلهمخلق
(ال
المفدول حقيقياً كةولناال
بل
خلهلوق ؛ ث-مصل به المفعول واهلوسموات :وكذلك زقيد
لفع
اله
قبلكل شىء » ثم
البناءثمالجدار منبنائه » وإذالميكن المفعول حقيقياً كةولنا زيد دخل الدار وضرب عيراًفان

.إك عمرو
كذ
إلى الودار
ةقق
بهتح
سعال
للمننأف
افع
بما
ع لويسلا للداخل وإب
فيقة
ملحق
الدار فا
فعلمن أفعالزيدتعلق بهفسمى مفعولا لاحصل هذا الترتيب » ولكن الاصل تقديم الفاعل
عالىمفعول وطذا يعاد المفعول المقدم بالضمير :ول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد الفعل باطاء
يم الجنات
 ,العائدة إليه وحينثذ يطول الكلام فيلخاتاره الحكيم إلا لفائدة  :فا التفانقدةدفى
عالفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكربالحاء فىيدخاونما ؛ وماالفرقبين هذا وبين قول القائل

خل وله دخول ولميعمعين
امن
دلا
ممدخ
امألنله
ملع إذا عل
اقو
س؟ن
لعدن
اات
يدخلون جن
المدخل فاذا قيل له أنت تدخل فالى أن يسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنهفى أىالمداخل
يكون :فاذاقيللهدار زيد تدخلهافبذكر الدارءيعلممدخلهوبماعنده من العلمالسابقبأنله
دخولا يعلمالدخول فلايبقلهتوقف ولا سماالجنةوالنار؛ فانبينالمدخلين بوناًبعيدا(الثاى)
حا(ون فها ) إشارة إلىسرعة الدخول فاالنتحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخير
يله
قو
(مسناور ) جاملعمع فانه جمع
الدخول فقال ( يدخلونما )وفياتقعتحليتهم(الثالث )قولهأ
أسورة وهى جمع سوار؛ وقوله ( ولباسهم فيها حرير ) ليس كذلك لآن اكلثإار من اللباس

فو :أ 2الكل اكير
2

حرس قىمة 2

وا

5

ل

ور

شفرف

 5هو لعل

مدت ا و<سناته والسابق هو الذى ترجحيت حسناته ( ثانمها ( الظالم هو الذى ظاهره

خبر من باطنه ؛ والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه و»السابق من باطنه خير ( ثالئها ) الظالم هو
الموحد .باسانه الذى خالفه جوارحه » والمةتصد هو الموحد الذى بنع جوارحه من الخالفة

بالتكليف ؛ والسابق هو الموحد الذى ينسيه التو<يد عر التوحيد ( ورابعها ) الظالم صاحب

0تصد :صاخت الصحيرّة  4لابق 0
 1الخ

( خامسها ا)لظالم التالى القرآن غير

العالم به والعامل عوجبه» والمقتصد ااتالى العام “وااكاة 'اثالل العام العامل ( سادسها )

الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب الومشاأملةم»قتصد
أححاب الميمنة » والسابق السابقون المقربوت (ثامنها ) الظالم الذى بحاسب فيدخل النارء
والمقتصد الذى تحاسب فيدخل الجنة » والسأبق الذى يدخل الجنة من غير حساب (تأسعبا ) الظام

؛ااسابق هموقابول التوبة (عاشرها) الظال الذنى
المصر على المعصية » والمقتصد اهلونادم والتائب و
أخذ القرآن ول يعمل» به والمقتتصد الذى عمل به ؛ والسابق الذىأخذه وعمل به وبين للناس العمل
.المختاره و أن الظالم من خالف
به فعملوا به بقوله فكهاومل ومكمل ؛ والمقتصد كامل والظالم ناقص و
فترك أواص الله وارتكب مناهيه فانه واضع لاثىء فى غير موضعه  .والاقتصد هوالجتهد فى ترك
الخالفة وإن ل وق أذاك وندرمنه ذاق وضذرعته إثمفانه اقتصد واجتهد وقصد اوقالسابق

هو الذى لمتخالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتهد فيه
وفها اجتمد فهو سابق بالخير يمع ى قابهافقسوق إلنه قله تراك التفسن" اولقتصيد بقعف قله

؛نقول بعبارة أخرى من غليته النفس الآمارة وأمرته
قتردده النفس  ,والظالمتغلبه النفس و
فأطاعها ظالمومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب' أخرى فهو المقصد ومن قبر نفسه فهو السابق
وقوله ) ذلك هو الفضل الشكير ) :حتمل اه )١لدم ( التوفيق المدلول عليه ) 0باذن

ارن)»ه(ا
ثكبي
الله ذلك هو الفضل ال

) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالما) الإراث

فض لكبير هذا علىالوجه المشبور من التفسير .أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم  0الكتاب)
 3لض الكتاف قال 0

أسأئلحةد(ها ) ثم للتراخى
أ راد بكلمة ثم0

رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير ) يرد عليه

وإيتاءالكتاب بعد الإيحا0

0

 5ان خبير بصير خبرهم وأبصرم ثم أورهم الكتات:

ا
اذ

قال تعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهرفاصطفينا عباداً (ثم كار الكتاب )ءت(انيها )
كيف يكون من الأانبياء ظالم لنفسه؟ تقول منهم غير راجعإاللاىنبيا اممو  0إنالذى
أركينا ليك هرا الاق وأنب المضطمرتكا اضطفنا رسلا وأتيناهمع ٠ ومنهم أىَ .من قوامئك

خعر-م»
هد

قولتهعالى  :إن اقهبعباده لاخبليرآ.ءة

15
ار

كلم

عرض

8

نه

سس

إن الله بعاده لير صير ٠
عرس

45

عهلرهة
و

عروسن
ع
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عمادنا
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95

نذا
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مم
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ثم أورنا الكتاب الذنر أصطفمنا من
85

هم

2

كولم

ع

ل

ولره

-

53

م

يا ات
مقتصدومنهمسابق
ومنهم
نه

عن

!ل
 1المألة الرابعة ك4قوله(إ

م_

باذن2

ع عر ع

7

2

صير ) قبهوجهان ( أخدحما) آنه قرير

لكوته هو الحقلانه وحىمن اقه واقه خبير عالم بالبواطن بصير حالم بالظواهر ٠ فلايكونباطلا
فحىيه لافى الباطن ولا فى الظاهر ( وثاتهما أنيكون جوابالكاوا بشولوته إنه لميتزل
و

على رجلعظم؟ فيقالإاقنه بعبادهلخيريحلم بواطهم وبصير يرى ظواهرمم فاختار مداعله
اللام ولم عخبر غيره فهو أصلم من الكل .

هاولممتهم مقتصد ومنهم
غم  5دتما 0م أورثا الكتاب الد بنأصطفيتا منعبادنانففنسهمظ
تهف)قأ كثر المفثرينع أن المراد منالكتاب القرآن وعل هذا فالذين
سابى بالخيرات باذنااق

اصطفينامم الذين أخذوا بالكتاب وثم المؤمنون والظالم والمقتصد والابق كلم متهم ويدل عليه
ختاي)ر م 9وكلمة (ثمأورثنا) أيضاًتدلعله لإآن
آحاو
قوله تعالى ( جتات عدن يد
اد .وكلتااب يمدالقرآن فهوالموروت والابراث الامرالدافتعهطاء
حبع
اكان
لذا
الإراثا إ
بعدذهاب منكان بيده المحطى  :ويحتملأن يقال المزاد املنكتاب هجونس الكتاب ا فى قوله

:إعنطاينا الكتابٍ
تعالى (جا.هم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المير ) والمعنى عل هذا أ
0ج اصطفينا وهرالآننيا.ويدل عليهأن لفظ المصطف على الانيا .اطلاقه كثير ولاكذلك على
غيرهم من

عادنا) دل عطأن 1العياد أكابر مكرهونبالاضاتة إله :نم [اللصطفين منهم

0

شرف من الشرفا .أن يظكاولنماً معأن لنظانارألهاهو

لرمموناضع علالكافر و ععىالشرك ظلاًبوعٍالوجهالأول الظاهر بينمعناهااتلنقارآن .من
كاثي

آممحنمد وأخذوه منه واقترقوا(فتهم ظال)وهو المى(.ومنهممقتصد)وهو النىخلاطعلاصالحاً
وآخر سيئا (ومنهمسابق بالخيرات) وهو الذى أصخاللعملقه وجرده عالسيتات  :ظن قالقائل

 0ففحق من ذكر فىحقه أنه من عباده وأنه مصطنإنه ظالمم األنظالم يطلقعلالكافر فى
املنمواضع  :فنقول المؤمن عند المعصية يضعنفه فىغير موضعبا إفبوظالم لنفه حال
المحصيةوإله الإشابرةقوله يلت « لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ويصحح هذا قولعمر
رضى أله عنه عن النىيِه ظالما «غفور له وقال آدم عليه!الام معكونه مصطف ( ربناظلينا

أنفسنا ) وأماالكافر فيضع قبهالذىبهاعتبارالجد فى غير موضعه فهوظالم على الاطلاق:

وأماقلب المؤمن فطمتن بالإيمان لايضعهفىغيرالتفكر فى!لا.القهولايضعفيهغيرعحبة
لله و:فى المراتب الثلاث أقوال كثيرة(أحدها) الظالمهوالراجح السيئات والمقتصد ااهلوذى

ف

3

ا

ب د" تع

5
قوله تعالى  :مصدقا لمابينيديه  .الآية

1

2-2
| ل

م

لين

مصدقا ل دين دنه
2

-ه

الرياح و»قوله ( 00000تر أنالله أندال) ذكر لال" "الثاى” وسيعتو"االلوة
(ذى أوحبناإليك من الكتاب هو الحق )وأيضأً كانهقد ذكراألنذين اك
فقوَاالل
)يراً لما بين من الاجر
نا إليك من الكتاب هو اق تقر
يلذى
(وا
والح
أهفق
اللهيوفهم الل

ا
:

والقواث ق 'تلاؤة كتاب الله ذاه حدق وصدق فتاليهحوقبحةق وفى تفسيرها مسائل :

ل المسألةالآولى  4قوله( من الكتاب ) يحتمل أن يكون لابتداء الغاية يمياقال أرسل إلى
كتاب نامير أوالوال وعلهدًا  1كن إن كران المراد منه الوح احفوظ يعنىالذى
 :أحوا مناللوح لذو ظإليكحق ٠ ويمكنأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتببين الذى
ا
 ١را لك رانو عيماءأن كوق ليان  6يقال أرك[[ :ل"فلان'م الثناك وَالقياش جلة:
آد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من
ل المسألة الثانية  4قوله ( هو الحق ) ك
كآثر
(ما )أن تعريف ابر يدل على أانلام فى غاية الظهور لآن الخبر فىال
وأجهحينده
نلاما بثبوت أمس لا معرفة للسامع به لأمس يعرفه
ان كر الآن الاخيارالفغىالك ايإع
ٌ السامع كةو لنا زيد قام فان السامع ينبغى أن يكون عارقاً بزيد ولا يعل قيامه فيخبر به » فاذا كان
الخبر أيضاً معلوما فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالمفىهذه المدينة إذا كان

ا
ْ
:

ْ
ٍ
١

علبه مشرورا. 

ل(المسألة الثالثة  4قوله ل مصدقاً لما بين يديه  4حال مؤكدة لكونه حماً لآن المق إذا
أن لاقل بينه وبين كتنك ألله 1 0ادن اختيال البطلاف وق 'قولهعضدها مر للكوانه
وخياً لآن النىيلت لا يكن قارنا كاتا وان شان ها كنايلنه ليذكن ذلك إلا مر !أله
كلك راط عق سوال الكقار وهو 0

105

نات التوراة دا

و0

اكد وكاتوا يفترون من التثليك وغيره وكانو! يقؤلون بأن القرآن فيه خلاق ذلك فقال

التوراة والإيجيل لمببق مما وثوق بسبب تغيير فهذا القَرآن ما ورد فيه إنكان فى التوراة فبو
حق وباق على مانزل» وإن ليكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة  .فالقرآن مصدق

)هو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى لولم يكن
للتوراة (:وفيه وجه آخر و

كر ده لكدف مومى وعيسى علمهما السلام فى إنزال التوراة والا يل فاذا وجد الوحى ونزل

ع'لى تمد بلِيهِعلىجوازه وصدق به ما تقدم  ,وعلى هذا ففيه لطيفة و:هى أنه تعالىجعل القرآن
'

مصدقاً أن هذى  0 2مامضى أيضا|ً مضدفق له لان الوحى إذا رك على و أاحد خا و

ندل

على

 00وهو حمد مللثبم ولمبجعل ماتقدم مصدةا للقرآنلآن اران كونه معجزة يكق ف تصديقه 3
0

ا ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه .

قوله تعالى  :إن الذين يتلون كتاب الله  .الآية

و"

لع سوسسالرة

7

إنالذيلُونَكنَابَللهوأقامواالصلاةوأنفقوامًا ركام سرا
عا

رس

ساه

ار

مو

جه

ل و

رمه ماه

ا

أن بور051
وعَلايةيرَجونَتجَارة
أ

02

در
ء

اله

ساس

مالرهة

6

مه

قم اجورثم ويزيدتم من فضله
وه
لبف
رم

اه

عدة ع2

0
لكات مر
هَفُورشكور «  0وَألدَىجارك بي
نع
إإنه

ثمقالتعالىل إن الذينيتلون كتاب الله 4
لما بين العلباء بالله وخشيتهم وكرامتهم إلسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله المامليج ا
ا

فه .وقوله(

ا

رة إلى العمل البدنى .
إصلشاةا4
وقوله تعالى ( وأقاموا ال
.ويفىتين حكية بافلغقةو,له
لىآ
اال
وقولهب وأنفقوا سارزقناهم  4إشارة إلىالعملالم

1

إيماخثىاللهإشارة إلىعمل القلب ؛ وقوله (إن الذين يتلون )إشارة إلىعمل اللسان  .وقوله
رة إلى عمل الجوارح .ثم إن هذه الآشياء الثلاثة
شهما)
إقنا
و(أقاموا الصلاة وأنفةوا مسا رز

متعلقةيحانب تعظيملل وهالشفقةعلىخلقه ,لانبيناأنمنيعظمملكا إذا رأى عدا من عنبادة!,
:ى مرضت
بد
فىحاجةيلزمهقضاء حاجته وإن تماون فيهيخل بالتعظيم  .وإلىهذا أشار بقعوله
مفرض وأنت رب العالمين ؛ فيقول الله مرض عبدى فلان وما
تكي
فا عدتنى  ,فيقول العبد :
زرتهولوزرتهلوجدتى عنده يعنىالتعظيم متعاقبالشفقة خيث لاشفقة علىخلقاللهلاتعظيم
لجانب الله .

لعإلنىفاق كينهاتم.أءفان تيأ سراً فذاك ونعم وإلا
اث
وقوله تعالىل[سر وعلانية )ح
فعلانية ولابمنعهظنه أن يكون رياء» فان ترك الخير مخافة أن يقال فبهإنهسراءاعليرنياء يومكن
أن يكون المراد بقوله(سرا) لى صدقة( وعلانية ) أى زكاة  .فان الإعلان بالركاة كالاعلان

حب
تهو
سو
مفرض
بال

.

ينقلاال إنه
لفقو
وقوله تعالىب يرجون تجسارة لنتبور » إشارة إلى الإخلاص  :أى ين
كريم ولالثىءمن الاشياء غيروجهالله ,فانغيراللهبائروالتاجر فيهتحارته بائرة .
لايلىوبف(يهم أجورم ) أى مايتوقعونه ولوكان أمراً بالغ الغاية و(ي(زيدهم من
وقوله تع
فضله » أى يعطهم مالم يخطر بالمىعندالعمل» وتحتمل أن يكون يزيدمم النظن إتله ياجاء 3

تفسير الزيادة ل(إنهغفور ) عند إعطاءالأجور ل شكور) عند[عطاءالزيادة .
ثتمعقاللى ([والذى أوحينا إليكمن الكتاب هو الحق »

ول وهو وجود اللهالواحدبأنواع الدلائل منقوله( والتهالذىأرسل
أأصل
لنال
اباي
لم

1

:

وله تعالى  :با مخثى الله من عباده العلناء  .الآية
6

ا

يي قد اس سس

عار

1

الم

ما حشى ا من عماده الخليوا إن ان ور

»١8١

لاما دلال

ترد
.لظاهر أن الاختلاف راجع إلى ا
 ١امس ألة الرابعةم تتاف ألوانها ا
تاف لا  02تلفت الواه! :انالا مدن فن يكونعل :لون الحصن “وقد يكون عللون
انض دون ناضق الخص"؛ وككذلك الاجر  .ولو كان ألراك :أن' السض “لمن تتاف
اك لكان عرد نا كذ والاول أول ؛وعلى هذا فنقول لم حلت ألوأعينا بيك النيضق
وخر والسودء بل ذكرة بعد البيض والخمر وأخر السود الغرابيب؛ لآن الاسود لما ذ كره مع

 3.دو الخرَابيت كون بالغ غاءة الفرواد'فلا تكون فيه اختلاف".

((المسألة الخامسة » قيل بأن الغربيب مؤكد للا“سود؛ يقال أسود غربيب والمؤكد لايحىء
 1كففك جاءغرابدت سود نقول قال الخشرى::غرآيبب موكد [دى لون مقدر .ى
الكلام كانه تعالى قال سواد غراييب ءثم أعاد السود مرة أخرى وفيه فائدة وهى زيادة التأكيد
؛منهم من قال هو غل التقديم والتأخير  .ثمقال تعالى (ومن
آنه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً و
الناس والدواب والأنعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته » وكان الله تعالى قسم دلائلالاق
غ 2العامالذى دن فيه وهو عامالمركيات' قسمان  :حيوان وغير <يوان  :وغير الحدوان إما نبات

وإما معدن ؛ والنبات أشرف ؛ وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به تمرات ) ثم ذكر المعدن بقولة
و(من الجبال )ثمذكر الحيوان وبدأ بالاشرف منها وهو الانسان فال ( ومن الناس ) ثم
ذ كرالدواب » لان منافعها فى حياتها والانعاممنفعتها فى الا كلمنها  .أولان الدابة فىالعرف
:قولة م(ختلفت ألوانه ) القول فيه كما أتما
ل ل الفرس وهو بعل الانسآن أشرف من غيره و

ف أنفسها دلائل » كذلك فى:اختلافها دلائل  .وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذكر لتكون الإنسان
وون التذك أعل وأولى.
عله اتلومرين :ك
ثمقال تعالى ل إنما يخثى الله من عباده العلساء إن الله عزيز غفور 4
الخشية بقد,ر معرفة الخثى

00رجوه .وهذا دليل علىىأنالعالىأعلى

درجة من العابد دن الله تعالى قال (إنأكرك عد أله 1تقاج) فبين أ الكرامة هدر التقوى ؛

والتقوى بقدر العلم  .فالكرامة بقدر العلملا بقدر العمل » نعمالعالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى
علمه؛ فانمن براهيول  :لوعل لعمل  .ثمقالتعالى( إف اللهعزيز غفور ) ذ كرمابوجب

؛نه غفوراً المادون ذلك
واكمو
الخوف والرجاء  فكونه عزيز ذا انتقاميوجب الخوف الت
يوجب الرجاء البالغ  .وقراءة من قرأ نصب العلماه ورفع الله ؛ معناها إما بعظرويبجل .

قوله تعالى  :ومن الجال جدد بيض وحير  .الآية

"2

ومن تمدع ل
611ل

ليت

راضم

 4داعا 7

اترولم

تروس

انل وَعرَاييبسود
0
ترم

كم

0002

0

ومن

00000

وليهدفع عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يكخرج
لإل
اىم أجنى عانلآول ؛ بل يأتى بما
يقاربهلثلايسمعالأولكلاماً 0فرك الشكر .قي كانكه بن الشدة ١

 2المسألة الثالثة))هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج املنماء الواحد عرات

مختلفة وفيهلاطالئفأ(ولى ) قال أنزل وقال أخرجنا  .وقد ذكرنا فائدته ونعيدها فنقول :قال
الله تعالى (ألمتر أن الله أنزل) فإن كان جاهلا يقول نزول الماء بالطبع لثقله فيقال له  .فالإخراج
لماكتك أن تقول فيهإنه بالطبع فبو بإرادة الله :فلياكانذلك أظبر أسئده إلى المتكلم(ووجه

آخر) هوأناللهتعالىلماقال( إن اللهأنزل)عل اللبهدليل؛ وقربالمتفكر فيهإلىالت تهعالى

فصار املنحاضرين ف»قال له أخرجنا لقربه ( ووجه ثالث ) الإخراج أنمنعمة منالإنزال؛ لان

الإنزال لفائدة الإخراج فأسند الام إلى نفسه بصيغة المتدكلم وما دونه بصيغة الغائب .
"000
(لطيفة الثانية )قال 000جدد ضوعن لف الوانيا وه
ال

ومن الناس والدواب والآنعام مختلف ألوانكهذلك 4
كن قائلا قال اختلاف المُرات لاختلاف ابقاعا.لاترق أرتح يعض الدانات الاترس
فيرقها:ل تعالىاختلاف البقاع ليسإلا بارادة اولإللهافلى صار
ببعض البلاكدالزعفران وغ
عض

الجيال فيه مواضع حمر ومواضع بيض  .والجدد جمعجدةوهى الخطة أو الطريقة » فان

قابللواو فى(ومن الجبال)ما تقديرها؟ نقول هى (تمألحودجههينما)أن تكون للاستئناف

كانه قال تعالى وأخرجنا بالماءتمرات عقتلفة الآلوان ء وفى الاشساء الكاتنات من الال جله
بيضدالةعلىالقدرة  .رادة علىمنيتكر الارادة فىاختلاف ألوان الثار(ثانهما) أن تكون
للعطف تقديرها وخلق من الجبال  .قالالزمخشرى  :أراد ذو ج(دوداللطيفة الثالثة) ذكر الجبال
(ولفىآرض قطع متجاورات ) معأانلهدذاليل
وم يذكر الارض ؟! قالفىموضع آخر (ا
مثل ذلك ؛ وذلك لان الله تعالى لماذ كرفى الأاول (أخرجنا بهمرات ) كاننفس إخراج الار

فالسفمىا دليل للقدرة والإرادة؛
نلجب
دليلا علىالقدرة ثمزا دد عليهبيانأ  :وقال يختاماً كذلك فا
ها
ضان
عل ف
لانكون الجبال فبىعض واحى الآرضن دون بعضها والاختلاف الذى فى هيئةبال
يكون أخفضن وبعضها أرفع دليلا القدرة والاخشمار “:لمءزاده انا وقالجددد يض »٠ أى مع

دلالتها بنفسها هى دالة باختلاف ألؤانها كنا أن إخراج الثرات فى نفسها دلائل اواختلاف
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(ل تر) وذكر الدليل
لإاللساله الآولى » ذكر هذا الدليل على طركة الاستخبارء وقال أ
المتقدم علىطريعة الإخبار وال ( واته الى أرسل الرتاح و)قه وجهان ( الأول )أن أتزال

الما أقرب إلى المع والمتقعة فأبظههر قالنهاخ على أحد قى الرؤية أن الماءمتهحأة الآرض

فك دلاته بالاستقبام لآت الاستغبام الذى تقرير لاعَال إلافى انتى .الظاهر دآ كا أن
القلانىء ان لم

للمهفوىضع
مأنيصر الخلال وهو حنىجد :كغاليلرهه أن هو ءقاته ياول
برهء يتحول لهالحو معلك إنة حي وأنت متقورء وإذا كان ارزاً حول له ماعرأء
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 10727امسر +
الوم
إذا طلعت وكإنهناك موضع قال للاستنارة وهو الذى:مك الشعاع  :فانالبيت الذى فيهكوة
دعل مبا الشعاع إذا كان34

الكوة مع جح يم ماح مريخ 3بذ آخر و سط

الشعاع علىأرضه يرى البيتالثاتى مضيئآوالآول م لظآ ء وإنلميكن هناك حائل كاليت التى
لا كوة و

قدا

ويإتلا فلا >تو الظلة هقدأى
ر الثلا» يكير آل

آممنور الثلا
اكلان
أ
“م هال انما#ج

بي

يشاوما أنت بمسمع منفىالقبوز )وفيهاحتبال معتبين

دان اكولنكقار بالنبة إلىسعاعبمكلامالوناىلوحى النازل عليه
(الآول) أت يكوت المرايد
عقون
ممو
ا ال
سبرء
دون حال الموى ون الته يمع الموى والتى لايسمع من مأت وق

من أقه

(اق ) أن يكون المراد تلةالنى صل اقهعلهول
والكقا ركالمونق لايسمعون منواالىلث

انه  1بين له أنه لاتحم ولا يمعبمةال لههؤ لاءلايمعيم إلاالت .ه فانه يسمع من يشاءولو

كات صخرة صما.وءأما أنت قلانسمعمنفىالقبور  :فاعيِك من حسام منثىء .
إن أنت إلانقير ) با اقتلة.
ثقمال تعالى <
نمقالتعالى <١إن أارسلناك بالق شير ونذيراً  4لماقال(إن أنتإلاندي ) عنأنه
وذإنراقسهاله .
ليس تقيراً من تأقا .ته إما هوتذيربا

قناملتعالى ( وإنمنأمةإلاخلاقهانذير » تقريراًلآمين ( أحدهما ) لنالةقله حيك ٠
م
ميسبدعا
يملأن غيرمكان مثل مهمتملاالأتىاولقثومان(هما ) إلزام القوم قبوله انهل
الرسل إعاهو مثل غيره شعى ماادعاه الرسل وهرره .

وقوله تعال جروإن يكذبوك هكدنب

بلياتالتزوبي
الذين من قفلهم جاءتهم رسلهم با

وبالكتاب المير)

اك  ”
وذل
طثل
واهقمبم
ين أنت جتهم بلليقةوالكتاية فكدبوك وآذوك وغمرك أيضآ أن
سنل لكميوعلنهم 7
رمم
انملنتقد
ملجازالك وسَبنواعل ١٠كدان تكنلاك ارجمبأ
لوبالزير وبالكاب دام2
وس (
رسلا إلا بالمعجرات االيياتوت آتجاماعداملاقطبه
0

وله تخالل  :وميأستوى الأعى واالبصليرآي.ة

1

؛أخره ف مثلين وهو البصر
ل المسألة الثالثة  4قدم الاشرف فى مثلين وهو الظل والحرور و
0ن دف فت هذا يدول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى .:وهوضعيت .لان تواخىالآاواخر
راجع إاللىسجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى تجرد الافظ ء فالشاعر يقدم ويؤخرللسجعفيكون

اللفظ حاملا له علىتغبير المعنى  :وأما الَرآن لكية بالغة والمعنى فيه ديح واللفظ فصيح فيلقادم
ولايؤخر اللفظ بلا معنى  :فنقول الكفار قبلالنىكلا
كالظلبة ثم لعجا النى 0ونين اق

كانواضفلىالة فكا نواكالعمى وطريقرم

واهخدى به منهم قوم فصاروا بصيرين وطرريقتهم

كالرر هال وما ستوى هنكان قبل البعث عل الكفر.ومن أهتدى بعده إلى 'الإمان .,فلنا

 8اكد فل الإنمان فى زمان > ل و٠الكافرقبل المؤمن قدم المقدم ».ثم لما كذرالمآ ل
والمرجع قدم ما يتعاق بالرحمة على يمتاعلقبالغضب وله فى الإلهيا ت سبقت رحمى غضى ؛ ثم

إن الكاءر المطر بعد البعثة صار أضّل من الأعمى وشابه الاموات فى عدم إدراك الحق من جميع
| 20سال [ وما ستوى الاخياء) أى ألمؤمنون الذينآمنوا ينا أنرّْل الله والامؤات الذنن
تليت علهم الآيات البينات ؛ ول يتتفعوا بهاوهؤلاءكانوا بعد إيمان من آمن فأخرهم عن امومنين
أوجود حياة الموْمئِين قبل ممبات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى غل البصير لوجود الكفار
الضالين قبل البعثة على المؤومنين المرتدين بعدها .

 0المسألة الرابعة 4فان قلت قابل الأعمى بالبصير بافظ المفرد وحكذاك الظل بالحرو
.ل الظلمات بالنور بلفظ امعفى أحدهما 0
قماعب
وفظا
وقابل اللاحياكت بل
فى الآخر» فهل تعرف فيه حكمة؟قلت نعمبفضل الله وهدايشه ؛ أما فى الاعمى والاصير وااظل
والحرورء فلأنه قابلالجنس بالجنس  .ولمبذ كر الآافراد لآن فى العميان و أولىابلصأار قد يوجد
 0حو الخسين يساوى فرداً من الجنس الآخركاليصير الغريب فى موضع والاعبى الذى
تهروبية ذلكالمكان :وقد ياقلدرآعمى عاللىوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير عليه » أو يكون
الأعمى عنده من الذكاه ما يساوى به البليد البصير ؛ فالتفاوت بينهما فى الجنسين متمطوع به فان
وما الاخحياء والأاموات فالتقاوّت هما أكثراء إذ ما من
0 0خ هن جنس اللاعى » أ

(ى ف الادراك خا من الاباك فن كن .أن الأاحماء لايساوؤن-الإاموات سَوَاء قابات
 0لس أو قابلت القرد تالقرد ء وأما الظلبات والتور فالحق واحد وهو التوجدد والناطل
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم عيدوت الكوا كب و لعضهم النار والعضوم

الأصنام التى هىعلى صورة الملائكة » و إلى غير ذلك والتفاوت بنيكل فرد من تاللكلأافراد وبين
-هذا الواحد بين  .فقَال الظلمات كلها إذا اعتيرتما لانجد فها.ما يساوى الذورء ,وقد ذكرنافى تفسير

قوله ( وجعل الظلبات والنور )السبب فى توحيذ النور وجمع الظلدات  :ومن جملة ذلك أن النور
لا يكون إلا بوجود منور وبحل قابل للاستنارة وعدم الحائل بين النور والمستنير  .مثاله الثعمس
وخر

-م»

قولهاال وما بستوىالأعمىوالبصير ا.لآية

اق

مده60
 3يستوى الاحمىَبصير ١٠1

ر
ولا الات ولا أثو +
سس سل فنرة عن

لظولا

ول

سس

 0د  »8الا يستوى الاحا ولاالاموأت

 7قال تعالى بإوما يستوى الاعمى والبصير .ولا الظلبات ولا النور  :ولاالظل ولاالحرور؛

وما يستوئ الاخناء ولا الامؤات ) .
لما بين الحدى وااضلالة يوبلتد الكافرء وهدى اتهالمؤمن ضرب لهرمثلا بالبصيروالاعمى »

فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعمى  وفى تفسير الآية مسائل :

»لظلة 
للىفا»مئادة فى تكثير الامثلة ههناحيث ذكر الاعى والبصير وا
لإ المسألة االأو

اافا

والثور» والظل والحرورء والاحياء والاموات ؟قتقولالأولمالثملؤمن والكافر اومن بآ
والكافر أعى )ثم إن البصير وإنكان ديد البصرولكن لاييصر كي إن لميكن فى رز 10 1
للامان والكفر مثلا  :وقال الإيمان نور والممن بصير واابصير لاينى عليه النور و؛الكفر

ظلية والكافر أععى فله صاد فوق صاد؛ ثم ذكر لمالا ومرجعهما مثلا وهو الظل والحرور :
رعب»
حآ
فالمؤمن بإبمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى و

ثم قال تعالى ( وما يستوى الاحماء

ولا الأموات ) مثلا آخر فى حق المؤمن والكاف ركانهقال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال

الاعمى والبصيز  فإن الأعمى يشارك البصير فى إدراك ما  .والكافر غير مدرك إندارافكعااً فبو

ذدل
كالميت وي
كعرلمناا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا( ومايستوى الاععى والبصير ) ١(
وعطف الظلات والنوروالظلوا+رور # ,مأعادالفعل ٠ وقال ( وهايستوىالاحياء ولا الأموات)

كانه جعل هذا مقابلا لذلك :

((المسألة الثاني 4كرركليةالنى بين الظلسات والنور والظل والحرور والاحياء الآاموات :
لفاة
ية والنور والظل
امنا
لين
ويلكمرر بايلنأعمى والبصير ؛ وذلك لآن النكرير.للتأ كيد وال
ظب
؛الظلة تنافى الذور وتضاده والعمى والبصر كذلكء أما الاعمى والبصير ليس
والحرور مضادة ف
اة
شلخص الواحد قدبكون بصيراً وهو بعينه يفصيار ألعماىع
.مى واملينصير
الك
افلا
كذ
لب

بينهما إلا من حيث الوصف »وءالظل والحرور والنافاة بينهما ذائية لآن المراد من الظل عدمالحر
والبرد فلما كانت المنافاةهناك أتم أكدبالتكرار ء وأما الأجيا .والاموات » وإنكانواكالاعى

'”0

والبصير من حيث إن الجسم الواحد يكون حياًمحلا للحياة فيصير ميتاًحلا للدوت لوكن المنافاة
بين اولاحىلميت أتممنالمثافاة بين الأعمى والبصير »يا بينا أن الاعمى والبصير يشتركان فى إدراك

أشرا ».ولاكذلك الىوالميت .كيف والميت يخالف الحىفىالحقيقة لافىالوصف عل ماتبين  ”7

فى الحكة الإهية .
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ا  6لنفه  0للأهمصير«»81
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ا

0

لاازر دنا أصلا كالمعصو مم لا رك إفانان غيره  0لل

له دك 1

ا أ فقوله ) ولا <تناكت

صلىو
اماما تور و  0ولد تدر رورك لمر رو انا) 0ك ذا؟ ا
ل
وازومها للبوصوف .
ثم قال 0

فلظلهوز الطفة

تدع مثقلة) [ا أل أناأحر ل"بحمل عن أن شع قد ل لعل

الدوالافان احتاج قد يصير وتمذى 0

من غير سو اله,اذأ الى الافتقار إلى <د اادكال

يحوجه إلى السؤال .
)ادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا (ولا تزر
0:ماله الثاية  4فى قوله ( مثقلة زي

ظن أن أحداً لا حمل' عن أحد للكون ذلك الواحد قادراً عل حمله »كما
ي)
فرى
رازدةور أخ
ل الى إذ| الخد سذه زمانة أو 'سفرجلة لأتحمل عنه » وأما إذاكان امل ثقيلا قد يرحم الحامل
فيحمل عنه فقال ( ه  ) 7يعنى اليس عدم الوزر لعدم كونه محلا للرحمة بالثقل بل لسكون النفس
مثقلة ولا حمل مها 2

7اد فى ذلك وله ( ولوكآن ذا قر )أى المدعو لوكا ذا قرف لاحمله
١لمسألة الثالثة ز
ا
وفالآولكان يمكن أن يقاللاحمله لعدم تعلقه كباهلعدو الذى برىعدوه تحت قل  :أوالاجنى
الذى يرى أجنبياً نحت حمل لحامل عنه فقال ( ولوكان ذا قربى )أى يحصل جميع المعانى الداعية
ل هن أكرن النفس وازرة قوبةتحتمل و كوان اللأخرى مثدلة ليقاال كونها قويةقاذرة ليس
علها

و ونا سائلة داعة فإناأوال مظنة الررسمة  .لونكاالمسئولَ قيرنا فنالذا يكن التيدلف

إلا المانع وهو كونكل نفس تحت حمل ثقيل .
ثقمال تعالى ب(إسا تنذر الذين يشوك رمم بالغيب وأقاموا الصلوة "

لان

وحل
لا إرشاد فوق ماأتيت به »ول يفده فءلا تنذر إنذاراً مفيداً إلا الذينتمتلىء ِ مخهشمية تت
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين أمنوا إ)شارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى
عمل الظواهر فقوله ( الذين خشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى  ثملما بين (أن
ار أخرعا) ين أن الحسنةشفعال 1
فقالل ومن تزكى فاما يتوق النفسة  44أى فراك  4لنفس

ثمقالتعالى ل وإلى الله المصير » 7 4المترى إن م -د عجاا ماك إل اله بطور
عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء »والوازر إن لمتظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة
إذ المصير إلى الله .

قولهتعالى :إن يشأيذهيكم ويأت يخلقجديد  .الآية
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خلق جديد 0710وماذلكعل لله لعزيز د/ال»
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وخ
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إْتدع 1إل اهالا  0منه *ثئء
ولانزر وازرةألو و ن
ولو كان دا فرق

ثقامل تعالى (إن يشأ يذهبكم ويأت مخلق جديد ك بيانالغناهوفيهبلاغةكاملةوبيائها أنه
تعالى قال إن يشأيذهب) أىليسإذهابمموقوناإلعال مىشيتتهبخلافالثى”امحتاج إلي ؛ه
فان امحتاج لايقول فيه إن يشأ فلان هدم داره وأعدم عقاره :وإما يقول لولاحاجة  21إلى
الدار لبعتها أو لولا الافتقار إلى العقارلتركتها :ثمإنه تعالى زاد ببان الاستغنا .بقوله (ويأت يخلق
جديد)يعنىإنكان يتوممتومأن هذاالكلهكالوعظمة فاوأذهه لزال مولعكظمته .فهو
قادر بأنضلق جابيد بدأأحين_موذهذا وأجمل وأتم وأ قل.

:لهى أن انظ
قثامل تعالى وما ذلكعلىاللهبعزيز» أى الإذهاب :والاتان وهَينا سنال و
العزيز استعمله اللهتعالىتارةفى القائمبنفسهحيث قال فى حق نفسه(وكاناللهقوياًعزيزاً)وقال

فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستعمله فى العام بغيره حيث قال ( وما ذلك عل الله

بعزيز و)قال (عزيز عليه ما عنتم) فهل هما بمعنى واحد أمبمفعنينينق؟ول العزيز هوالغالبفى اللغة .
يقال منعز بزأى من غلب سلب فاللهعزيزأى غالب والفعل إذاكان لايطيقه فص يقال هو
مغلوب بالنسبة إلىذلك الفعلفقوله(وماذلكعلىاللهبعزيز) أى لايغلباللهذلك الفعل بل
ماع) زعو
موعنعلللوهقوه( عربعليه

1

ررئ
خوز
أزرة
وىلا :تزر وا
رال
وقوله تع

١

وناج اليم

وإن تدع مثقلة إلىحملهالا حمل منهثى “ولوكان

ذا قربى > متعلق مماقبل ٠ه؛ وذلك من حمث إنه تعالى للابين الحق بالدلائل الظاهرة والبراهين

ذر مايدعوثم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )أى لا تحمل نفس ذنب
الباهرة ك

نففاسلنى يلع لوكانكاذباًفىدعائهلكانمذنياًوهو معتقد بأن ذنبهتلحاملونه أنتمفيبتووق
اجحلأحدعنك
وتحترزاء واللتهعالغيفرقيرإلعىبادتقتفكروا واعليوا أتمإن ضللتم ل ب
وزركم ,وليس م بقول ( أكابركم اتبعواسبيلناولنحمل خطاياكم) وفى الآية مسائل :
نافتزسرن
يمقل ول
ا المسألةالأولى 4قوله( وازدة )أى نفس وازرة ول

وزر أخرى

آأموال) .
ل(
ائدة
ولاجمع بين الموصوف والصفة فلميقل ولاتزر نوفاسذرة وزرة أخرى لفا
فلأنة لوقالولا تزر نفس وزر أخرى لما عم أنكل نفس وازرة مهمومة بهموزرها متحيرة.

فيأمرها( ووجه آخر ) وهوأن قاوللقائل ولا تنزفرس وأزخررى ؛ قيجدتمع معهاأن .

١

قولهتعالى  :ياأسهاالناس أتتمالفقراء ٠ الآية

 ١ ١الناس آَم الْفمرَاه إل الله وله هو الْمَى ألميد »١٠٠
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(ما ) أن يكون ذلك خطايا مع
الاشراك وقؤله (:ولاينيئك مثل خبير ح)تمل وأجبحينده
النىيتل ووجره هو أن الله تعالى لما أخبر أن الاشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عايده
لاص لا يعلمبالعقل اجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهميكفرون بهم يوم القيامة » وهذا

القول معكون الخبر عنه أمراً يجيا هو ا قال  ,لآن الخبرعنه خبير (وثانهما) هو أن يكون ذلك
اا

ختص بأخد,أى هذا الذى ذكر هو »افال (ولا"تنبتك ) آنا السامعكائناًمن كنت

(مثل خبير) .

ثمقال تعالى ل ياأمهاالناس أنتمالفقراء إلى الله والله هو الخنى اميد »)
لما كثر الدعاء من النى ل والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا
حتى بأمرنا بهاأمراً بالغآويهددنا على تركب مبالغاً فقال تعالى ( أنتمالفقراء إلى اله والله هوالغنى )
فلا بأصكربالعبادة لاحتياجه إليكموإما هو لإشفاقه عليكم »وف الآية مسائل :

ل المسألة الاولى ) التعريف فىالبر قليل وال كثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة
م عخنبدر به علم أو فى ظن
وهو معقول وذلك لان الخبر لا خبر فالىا كثر إلا بأمر لا ياكون
المتكلمأن السامع لاعلم له به؛ ثمأن يكون معلوماً عند السامع درل اماالسامعالامرالنى
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كقول القائل زيد قائم أو قامأى زيد الذى تعرفه يت له قياملاعم

عندك به ؛ فان كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تيا لاتفهيماً يحسن

تعريف الأبرغاية الحسن » كةول القائل الله ربنا وحمد نبينا »حيث عرف كون الله ربا .وكون

يمد نبياًو٠ههذا للماكان كون الناس فقراء أمراً ظاهراً لا مخ على أحد قال ( أتمالفقراء ) .
١لمسألة الثانية » قوله (إلى الله) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه
ا
وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقراً إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره» ثم قال

وا
(لله هو الغنى ) أى هو مع استغنائه يدعوكر كل الدعاء وألتمامحنتياجكم لاتجيبونه ولا
تدعونه فيجيبك

ل(المسألة الثالثة » فى قوله ( اميد ) لما زاد فى الخبرالآول وهو قوله ( أنتمالفقراء ) زيادة
وهو وله ( إلى الله )إشارة لوجوب رحاصلعيادة فى عبادته زاد فى وصفه بالغنى زيادة وهو كونه
حيداً إشارة إلى كو نكفقراء وفى مقابلته الله غنى وفدّر 2إليه فى مقابلة نعمه عليم لكوانه.حيداً
راجت الشكراء فلستمنتمفقراء والله مثلم فى الفقر بلهوغنى علىالاطلاق و لستمأنتلمما افتمرتم

ال كك غير مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا <وانك و إن آمنتم يقضي في الآخرة
حو الجرقرو لحل ,

٠
١

قولهتعالى :إن تدعوهم لايسمعوا دعاءك .م الآية

إندعوم لا يسمعوا ام م دار تمعواماأسييا ا ل
ا

القيامةبكفرون

مالووم

لمان

0

ار

بشرك؟ ولاَك مثلخبير»«5١1

قير ) إن سب الاختلاف وإنكان 05رتم ؛ يكن يب

اا

والقمر بإرادة الله وقدرته فبو الذى فعل ذلك .

اللى ( ذلك اللهربكلهالملكوالذين تدعون من دونه ماملكون من قطمير ) .
ثتمعقا

 4ذلك الذى فءل هذه الأشياء من فطرالسموات والارض وإرسال الأرواح وإدسال
باحوخلق الإنسان من تراب وغير ذلكلهاملككلهفلامعبود إلاهو لذانه الكامل ولكونه

 3والملك مخدوم بقدر ملك ؛ فاذاكان له الملككلهفله العبادةكلهاث:م بين ماينافصفة الإلمية ؛

دعون
وهو قوولاهل(ذين تد
وم
ننه مابملكون من قطمير ) ؛ ( وههنا لطيفة ) وهى أن الله تعالى

(الثانى) الملك
ذكر لنفسه نوعين من الاوصاف (أ-دهما) أن الخلق بالقدرة والإرادة و
)كر
أقعلوذ .رب الاناسلمنلكاس إله الناس ذ
واستدل بهماعلىأنه إملعهبود ماقال تعالى (

اولرابناللك ورتت علوم كونه إلا أمئعوذا  :وذكنفنك أشراكناسلب لا ا
وهو عدم الملك بقوله ( والذن ندءوذمن دونه مايملكون من قطمير)ولميذكرسلبالوصف

الاخرلوجهين (أحدهما ) أنكلبم كانوامعترفين بأن لاخالق لمإل االله وإنما كانوا يقولون
بأن الله تعالى فوض أعىالارض والارضيات إلى الكواكب التى الاصنام على صورتما

وط والعهافقاللاملكلهمولاملكهماللهشيئآًولاملكواشيئا(ًوثانيهما) أنيهازممن عدم الملك

عدم الخلقلأآنهلوخلقشيئاًللكفاذالمملك قطميراًماخلققليلاكوثلياراً .

١

ثمقالتعالىبإإرف تدعوم لايسمعوا دعاءكمولوسمعوامااستجابوا لك وبوم القيامة

يكفرون بش ركك ولاينبئك مثلخبير > .
إبطالا لكماانوا يولون إن فى عبادة الآصنام ع
لمن
ازة
قحيث
رب منها والنظر إلها
وعرض الواح عليها؛والله لابرىولايصل إليهأحد فقال دؤلاء لاسمعءون دعاءك وم اللهيصعد
إل الكلمالطيب » ييسمع ويقبلثم نزل عن تلك الدرجة ؛ وقالهب أنهم يسمعون  5يظنون

طجت:رو7ار1وي7

فإنهمكانوايقولون بأن الأصنام تسمع وتعلمولكن ماكانيمكنهمأن يقولوا إنهم يحيبون لآن

55

ذلك إنكار للبحس به وعدم سماعبم إنكارللمعةقول والنزاع وإن كان يمع فىالمعقولل فلاتمكن

وقوعه فىانمسبه؛تثعمإانه
لى قال (ويوم القيامةبكفرون بشركك )لمابينعدم النفعفيهم

فىالدنيابينعدم النفعمنهمفىالآخرة بلأشار إلىوجود الضررمنهمفىالآخرة بقوله (ويوم

القبامةيكفرونبشركدك )أى باشراككباللهشيئ :ا ك قااتلعالى( إن الشركلظمعظيم) أى

أخب.جزن
ميل

فوله تعالى  :يول الليل افلنىهار بول الانبالرلفيىل ا.لآية
 2مدمرهاهمس

2

"0

عد,بيس سا

يوج يف 1مآدر ديولمارف ليلوسخر الشمسوالقَمر 1
-

ا

6-5

مم

روىة2

مت

رعصددري ” سا ماه

-ه

ذه

ه4
لكوالذدنتدعونٌمندون0
بحرىلجل م س..ههمى ذلكم,د ر  1داك
ره

:

يز

بملكون منلا

»«١١1

ا

أجاج ولوكان ذلك ا

 0ل
 1اخ لف متناويا :ن 2ثم إنهقا الع 1ا بوجد

متشاءمة :٠ فاناللح الطرى بوجد فبهما ٠والخلية تؤخذ منهما .ومن بوجدق المتشاممين اختلا 0

تلن اشناها لايكون إلا قادراً عتارً .وقوله و(ها ينتوى البحران) إشارة إلى أن عدم
استوائهما دليل علىكال قدرته ونفوذ إرادته وفى الآية مسائل :

ل(المسألة الآولى » قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم  .وإبما يقال
لهملح'؛ وقد ل

قَْ

1

الفقه يصير ممأماء البحر نا  2ويؤاخذ قائله يه .٠ وهوأصح مم ش

مسا يذهب إليه الوم وذلك لان الماء العذب إذا ألقىفيهملح حتى ملح لايقال له إلا مالح»وماء

,آن المالم ثى.فيهملح ظااهلرذفوىق؛ والماء
يلقحال للماء الذى صارمن أخصللقته كذلك ل
0-

خلاف الطعام الالح فالماء العذب الملق فيه  0ماء فيه ملحظاهر فى

الذوق »؛ لاف ماهو من أصل خلقته كذ لك  .فلما قال الفق.هيهاملحأجزاء أرضلة سبخة تصيرم!

يا المكن هالا راعى فايلهآصل فانه جعله ماء جاوره ملح وأهل اللغةجيت قالوا فى البحزماؤه 
ف أكون ا طرياً)من الطير
مجلعحلوه كذ لك من أصل الخلقة  والأاجاج المر
والسمك ت
وستخرجون جلية تلبسونها مر الاؤاؤ والمرجان ( وترى الفلك فيه مواخر ) أى

ماخرات ممخر البحر بالجريان أى تشق و؛قوله ( ولتبتخوا من فضله ولعلكم تشكرون ) يدل على
اهن أن المراد من الآية الاستذلال بالبحرين وماءفهما عل ووذ الله ووحدانيته وكمال
ف
قري :
ثم قالتتعالىذإيول الليل فى النمار ويوبلٍ النهار فىالليلوسخر الشمس والقمركل يحر
0

ى ذلك اللهربع له الملك والذين تدعون من دونه ما بمالكون من قطمير 42
1ك ر باختلاف الآزمنة وقد ذكرناه 1

ور
كرا أن قوله تعالى بعده (

الثمس والقمر ) جواب لسؤال يذكره المشركون وهو أنهمقالوا اختلاف الليل والنهار بسبب
اختلاف القسى الواقعة فوق الأارض وتحتها ذ؛ان فى الصيف تر الشمس على سمت الرؤوس فى
بعض اليلاذ الاماث
للةآ ففىاق  .وحركة الشمس هناك حائلية فتقعا نحت الارض أقلمن

نضف دائرة زمان مكثها تحتالأرض فيقصر الليل وفى الشتاء بالضد فيقصر النهار فقال الله

فولهتعالى  :ومايستوى اابحران هذا عذب  .الآنة

٠١
يلا جد ج

اكز جاع .ىا

لل زر سداس

اتمَائْعْشرَابهوَهدَا ملحأَجَاحَ
اَذْبُفر ت
وَمايستوى اران هدّع
عار | ساس

ا

صالا صل

.

صنهت رود

من كل نا كلون ىا مري واَتسَخْرجونَ حليةسوا وترى لَك فبه
ءاه

رةه

او

موَاخرَ ُو من فضلهوأعلحمتشكرون »١
501
1|51
|0اأ50آ05ا

ا أن.قوله»( منتراب ) إشازة
فىولائل الإانفس اوقدذكرنا اا
إلىخلق آدم (ثم من :نطفة) إشارة إلى خألوقلاده ..ويينا أن الكلام غي مرحتاج إلىهذاالتأويل .

ا)ب
طقك
خ(خل
بل

نعلفة
نرابوامننطفة لآ كنلهسمم ت
مت
مع الناس وهم أولاد آدم كلهم

والنطفة من غذاء  .والغذاء بالآخرة ابي إلأىلا والتزاببافبز هق ترات طبار نطفةا,
أن ولا تضع ) إشارة إلىكال العل ف؛ان ما فى الأرحام قبل
وقوله'( ماحل هو

الانخلاق بل بعده 07

لايمحاله أحد ء وكيافلام الحاملة إلاتعلمنهشيئاً“:فليا

ذكربقوله (خلتكم عل تزأت) كل كدر ون نبقوله لا تحمل من أنثىولاتضع إلا بعلبه ك)ال
ننفوذ إرادنه بقوله ( ومايعمر من معمر ولاينقص من عمره:إلا فى كتاب) فبين
عليه ثم بي

حق
تكفق
باء ف
يزادء
أنهو القادر العالم المريد والاصنام لاقدرة لها ولاعمولاإ

يبنا

ابلنفل

العمادة »وقوله ( إن ذلكعلاللهيسير )أى الخلق منالتراب وحتمل أن يكون .المراد التعمير
والنقصان على اللهيسير  ويحتمل أن يكونالمراد أن العللبم تاحملهالاننى يسير والكل علالله
للهففعىل أليق2
اتما
يسبرء والآول أشّه فإن اليسَير اس

ثمقالتعالىإرومانستوىالبحران هذاعذب فرات سائخ شرابهوهذاملحأجاج» ومنكل

ف
0نت
سا
رص

نةها وترىالفلكفيهمواخر لتفبتغضوالمهن .ولعلكم
رنيحااً وتتستلخربجونسوحلي
تأطكلو
تشكرون ).
قال أكثر المفسرين  :إن اراد من الآبةضرب المثل فاىلحسقكفر والإيمان أو الكافز

والمؤمن » فالإيمان لايشتبه بالكذر افلىحسن والنفع  5لايشتبه البحران العذب الفراتوالملح

الأجاج ثمعلىهذا؛ فقوله( ومنكل تأكلون لحاطرياً) لبيانأن حال الكافر والمؤمن أو
خفرياترفوىنفع إذ االللحمطرى
الكفر والإبمان دون خال البحرين لآن الاجاج يشارك ال

هرذ»ا
وكاف
الالنفكعففىر وال
بوجد فهماوالحلية توجد منهماوالفلك تحرىفيهما»و

على

مضل ) وقولهزكالحجارة أو أشد فسوة» وإن مرن.
نسق قولتهعال(ى أولئككالانعام بل ه أ

الحجارة لمايتفجر منهالآنوهاارل)اظهر أن المراد منهذكردليلآخر عل قدرة اللهوذلك من
اء ف؛ان أحدهما عذبفرات والآخر ملم
مسفى
اتللفان
وىرة و يخ
لانض ف
اةوي
حيث إن البحرنن بس:
جبهع
7ر3
]فا
با0-ببه
7انا
2جءر
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وو
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اال قََ

ققدم )

,ر<١١> .
كتاب إنذلك عل الل سهمي

بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقولالكلام شريف ء فان أمتياز الانسانعزكل حبياوالننطق وهذا
قال تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم )أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان

وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لباد الطريق إلا عندااطلب ويدل
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشهادة إنكانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة ؛ وإنكان
فى نفسة ودمه وأهله وحرمه ى : 0كذلك العمل بالجوارح وقد ذكرنا ذلك
؛وجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم
فى تفسير قوله تعالى (والذين أمنوا وعملوا الصالحات) (و

ما يدل عليه وقال النى يلت «ألاوإن فى الجسد مضغةإذا صلحتصلم الجسدكله وإذا فسدت
كله ألا وهى القلب »نوما ق"القلب .لايظبر إلا باللسان وما فق اللسان لا ينين صدقه
بالكل  .فالدول أقرب إلى القلث من الفعل؛ ألاترى أن الإنسان يلتاكلم بكلمة إلا عن قلب »
وأما الفعل قد يكون لا عن قلبكالعبث باللحية ولآن النائم لا مخلو عن فعل مز ,حركة وتقلب
وهو فى أكثر الآ لا يتكام فى نومه إلا نادراً  ,لما ذكرنا إن الكلام بالقاث ولا كذلك
الكيل .فالقو ل أشرفن :
 ١المسألة السادسة ) قال الزرى المكر لايتعدى فب انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه
0ن المكرات السيئّات/فهو وضف'مصدر محدذوف » وحتمل أن يقال امتعمل المكر
أستعرال العمل فعداه تعديته ما قال ( الذين يعملون السيئات ) وفى وله (الذين يعملون السيئات)

حتملماذ كرناه أن ينكاولسيئات وصفاً لمصدرتقديره الذين يعماون العملات السيئات ؛ وعلىهذا
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والعمل الصالم يرفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أوائك) أى
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه .

ثمقال تعالى ب(والله خلقك من تراب ثممن نطفة ثم جعلكك أزواجاً وما تحمل من أتثى ولا
تضع إلابعلمهوما يعمرمنمعمر ولاينقص من عمره إلافىكتاب إن ذلك علىاللهيسير 4

قد ذكرنا صراراً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخولا فى عدد محصور منحصرة فى قسمين
دلائل الآفاق ودلائل الأنفس » 5قال تعالى ( سترمهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) فلا ذكر
دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الملائكة والارض ومايرسل فيهامن الرباحشرع

دوكر »50-

اس١ 
7

0

4

قو تلعال:ىمنكا ينريد العزةل اهلعزةالآية

44
١

ياان إشارة  1غ كان بمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة الى كانوا
لما بن رهان ال
»انوا ينحتون
يتوهمونها من حيثإنهمما كانوا فى طاعة أحد ولميكن لمم ميأنملثم وينهاهم فك
الأصنام وكانوا يقولون إن هلذههت!ناء ثمإنهمكانوا ينقاونها معأنفسهم وأيةعزة فوق المعية مع
المعبود فكهامنوا يطلبون العزة وهى عدمالتذلل الرسول وترك الاتباع له  :فقالإن كنم تطلبون

هذا الكفر العزة فى الحقيقة  :فهىكلهالله ومن يتذلل له فهو العزيز  :وهن يتعزز عليه فهو الذليل

يوا«ي

وفى الاية مسائل :
١الى ألة الأولى»)قال فى هذه الآية ( فلله العرة جميعاً ) وقال فى آية أخرى ( وللهالعزة
عللزهة ) أى فى
الهل(ف
 000قو
كا
 1رالؤشت) قر

الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله ولاؤمنين بواسطة
قربهم من العزيز بالله وهوالرسول  .وذلكلآن عزة المؤمنين بواسطه النىونهألاترى قوله تعالى

( إن كتتمتحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ).
»ذلك لآن الكفار
 2المسألة الثانية  4قوله ( إليه يصعد الكلم الطبب ) تقرير لبيان العزة و
ل تعالى إن
الة:
فك ذ
كانوا يقولون نحنلا نعمد لماننراه ولا تحضر عنده ٠ لآن البعد من المل

كنت لا تصلون إليه ؛ فهو يكسلمعامكم ويقبل الطيب فن قكبللامه وصعد إليه فهو عزيز ومن

س
اما"ا

ردكلامه وفجىبه فبو ذليل ؛ وأما هذه الأصنام لا يتبين عندها الذايل من العزيز إذ لا علملها

فكل أحد يمسا وكذلك يرى عملم فن عملصاا رفعه إليه هومن عملسيئاً رده عليه فالعزيز من

يارف

الذى عمله لوجبه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه » وأما هذه الاصنام فلاتعلمشفيلئااًعزيز

يرفععندها ولا ذليل فلا عزة مهابلعلا ذلة» وذلك لان ذلة السيد ذلةللغبد ومن كان معبوده

وربه وإلهه حجارة أو عقا عاذ بكو هوا

)مة لا إله إلا الله
١لمسألة الثالثة  4فى قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وجوه ( أحدها كل
ا
هى الطببة( وثاننها ) سبحان اللهوالمدللهولاإلهإلا اللهواللهأكبرطيب (ثالثها) هذهالكلمات
يهخة
صلل
لأنوهو
الله
كرا
الأربع وخامسة وهىتباركاولالمهختار أن ككلام هو ذك

والعلم»

فإبلويه يصعد .
 ١المسألة الرابعة  4قوله تعالى (والعمل الصالم يرفعه) وفى الحاء وجبان أ(حدهما ) هى عائدة
إلى الكلم الطيب أى العملالصالح هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر هلايقبل الله قولا

بلا عمل » (وثانهما) هى عائدة إلى العمل الصال وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجبان ( أحدهما )

:ذا بيده قوله تعالى(منعملصالحاً)
هوااءكام الطيب أى الكلمالطيب يرفع العمل الصالم وه
م

ال

0

تعالى .
سهجدع
دلسهي
عج
ن
7
هامين7
وم٠در
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0

وله عَال  8من كان يريك العزة

تممه

70
0

0

/

الاية

قي حت سل يه

0

 1ألعزة5
4

 2و در وس هدين اس 26

عه والذين0

0
إلنه!

0
طب
المالمي
ام

2

الصاح

2

ت كم عَدَابشديدو مكر ولدكَهويبوره 4
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05ار باح دليل  0على الفاعل الختار وذلك لان الواء قد يسكن » وقد يتحرك وعندالله فد تخرك إلى العين» وقد يتحر ك إل الساز” وى خركاته الختلفة قد ينيى .الحا »,
وقد لا ينثشىء ؛ فبذه الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدرء وفى الآية مسائل :

١لمسألة الآولى »قالتعالى ( والله الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير نبابصاي)غة
ا
|يز  .وذاك لانه لما أسدث فدل الارسال إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله كن فلا ببق فى
ه
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان » فليقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونكاهنه
كان وكا نه فرغ مهنكل ثىء فهو قادلرارسال فى الأوقات المعلومة إلى الواضع المعينة والتقدير
كالارسال ؛ ولما أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو واف فى زمان فقال (ثثير )أى على هيئتها .

2المسالة الهانيه ةقال (أرزسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعلى إالمىتكلم
اكذلك فى قوله ( فأحر 0 1وذلك لأنه فىالاول عرف نفسه بفعل ه ن اللافعال وهو الارسا 0

ثم لا عرف قال أناالذى عرفتتى سقّت السحاب وأحبيت الأآرض فت الآولكان تعريفاًبالفعل
ع ؛ وف الثانىكان تذكيرا بالنعمة فان ل)0([]5نعمة الرياحوالسحب بالسوق الواحياء وقوله
( سقناه وأحينا ) بصيغةالماضى يويد ماذكر ناه من الفرق بين قوله ر(أدخل) وبين قوله (تثير).

المسألة الثالثة  4ما وجه التشييبهقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الارض
الميتة لماقبلت الحياة اللائقة مكهذالك الاعضاء تقبل الحياة (  ) 7ماأن الريح جمع القطع
» "١السحابية كذلك بجمع بين  0الأعماء نعاض الاثناء روثالت

كنا نسوق الريح والسحاب

إل البلد اميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت
 10المسألة الرايعة  4ما الحكمة فى اختيار هذه الآية من بين الآيات معأن الله تعالى لهفى كل
ادل عل أنه واحد؛

1 0

الله أنه 0

والارضء وذكر من الأامور

السماوية الأرواح وإرساها بقوله( جاعل الملائكة رسلا ) ذ كر مر :الأمور الارضية الررياح

وإدساها بقوله ( والله الذى أرسل الرياح ) .
م قال تعالى  0كن

ريد العزة فلله العزة ج  1إليه (صعد الكلم الطيب والعمل الصاح

يرفعه والذين  > :رون السئات هم نانك شد بد 0

أناهد 0

( )9فق الآصل الآميري ١ فان نعمة  .ولا معنى لبها وقد زدت اللام اليْسَْمَيم الكلام

دفيااو
ما

قولهتعالى  :أفن زينلهسو .عمله  .الآية

3
7
سيد

ذنَ
له سو
د مله
قرءاهه
رمه

اسه عا »

ف

سنا
قنألهيضلمنيعاد
ويبدىمن
22

ه سم

شاه قلايذهب دعو

إنأنهعَليم
مح ل
اصنعون <»8

ل الذىأدسل آلرا فبيحناي لتتفناة إلبد ميت أحييا 5به
مدوواهة

سا ا له

0

ل عد َو

ديا دك
لَص بَعْم

ور »*٠

لمغغر فلايم بدهمؤمن فالنار » والعمل الصالح فىمقابلته الآجر الكبير .
ومبيقنفايهأبناالإتماهنافى
ثتمعقاللى ١أفنزنن لهسوء عملهفرآه حسناً ,فإن اللهيضل منيشاء و-مدى منيشاء
فتلازهب نفسك ع حسرات إن الله علي ما يصنعون .4
لمن لشي هغنيل سيا كالذى عل الما

قال تعد هذا نانات وما وى الاحمى

ىل.
الى
ولالابصايرلظولدات ولا النور ؛ وله تعلق ما قبله وذلك من حيث إنه تعا
للما
مبين
سحا

الكافر والمحسن المؤمن .وما من أحد يعترف بأنهيعمل سيئاًإلاقليل  :فكان الكافريةول الذى له
العذاب الشديد هو الذى يتبع الشيطان وهو تمد وقومه الذين استهوتهم الجن فاتبعوها و:الذى

له الآجر العظيم نحن الذيندمنا على ماكان عآلبياهؤنا فقال الله تعالى لستم أنتمبذلك فان
امحسن غيرءومن زين لهالعمل السسبى”

ي ون انال
سله
لزين
اذين
ا غير  :بالل

اىء
أنهمس
لفجان
اهل الذى يعلمى جهله والمسىء الذى يعلم سوءعمله يرجع ويتوب والذى لايعم

يصر على الذنوب وااسى .العالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعلم و.المسىء الذى يرى
وللقها.ل (فاناليلهضل من
,م  1الكل بمشيئة ا
الإساءةإحسانا لهصفتاذم الإساءة والجهل ث
يشاء وهدى من يشاء ) وذلك لآن الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإ<سان»
والشيئة والحسنة ممتاز بعضبا عن بعض فاذا عرفها اابعض دون البعض لا يكون ذلك باستقلال
ااد
نال
تمن
منهم » فلا بد

إلىإرادة الله .

ثم سرلسو لالله لتو حيث حزن من إصراره! ,بعد إتيانه بكل آبة ظاهرة وحجةباهرة فقال:

اا بذمك نقمك

ا ارات )4ك قال تعفاللىع(لك باخع نفك عثلاىر
1هم ) .

ثم بين أنحزنه إنكان لما بهممن الضلالفاللهعالم مم وبما يصنعون لوأرادإيمانهم وإحسانهم
لصده ,عن الضلال وردهم عنالإضلال و٠إذكان لا به منهم املنايذاء فالله عالمبفعلهم يحازيوم
على ما يصنعون .

والاىللتاه الذى أرسل الربيفاتححثير ايا أفسقناه إلى بلن ميت
عثامد إلى البيان فقال تع
فأحبينابه الأرضبمدموتهاكذلك النتعور) ,

ع7اوم/ا
ابت
1وجعجنب7رو

ل
9
1

قوله تعالى  :إن الشيطان لكمعدو  .الاية
يد عدم يي مع

ال

الالطن

ر

600-

5
6-2

رط

لعن

29

عدوفاتخدذوهعدوا إمايدعوا حزيه ليكونوامن
لكم

أححابالسعيرد٠5 الذينكفقروا لممعَذَابشديد والذينَ:اموا وتملوا
26

الم

م

ل

جد يكم

آلصالحَات لحممعفرة وأجر كبير »«١

ير
ف.فسفى
تللط
لمنعنى ا
ايه
أى القسطان.وقد ذ كرنا مافة

سورة لان وتعيده هنا فتقول المكلف

:قد يكون فوق ذلك فلايغتر
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل نخيف الرأى فيغتر بأدنى شى .و

به ولكن إذا جاءه غاروزين له ذلك الثىء وهون عليه مفاسده  :وبين له منافع ؛ يغترلما فيهاهن
اللذة معماينضم إليه مندعاء ذلك الغار إليه و:قد يكون قوى الشجغأزير العقل فيلغاتر ولا بغر
فال الله تعالى ( لا تغرنكم الحياة الدنيا)إشارة إلى الدرجة الآولى  :وقال (ولايغرنم الله
تار.
غول
الغرور ) إشارة إلىالثانية ليكون واقعا فىالدرجة الثالثة وهىالعليا فلابيغر
ثمقال تعالى برإالنشيطانل؟

عدو فاتخذوه عدواً 4لما قال تعالى ( ولا يغرنك بالله

 09بمنعالعاقل عن الاترار»وقا(ل إن الشيطان لععد فواتخدوهعدر) ولا
تسمعوا قوله» وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى أعملواما يسوءهاولهعومل الصا .
ثمقالتعالى ب إتما يدعو حزيه ليكونوا من أصعاب السعيإرش)ارة إلى معنى لطيف وهو
0

كط

هاوه ( أحتهام زه ياد جار ل علمتاناهبز 1,نثاى)

أن يذهب عداوته بإرضائه » فليا قال الله تعالى (إن الشيطان لك عدواً ) أمرمم بالعداوة وأشار
إلى أن الطريق ليس إلا هذا  ,وأما الطريقالآخر وهو الإرضاء فلافائدة فيهلان إرذااضيتموه
واتبعتموه فهولايؤديك إلا إلى السعير .
تراعلله
قصب
ومجنهزم بذلك فانهيقف عنده وي
واعمأن من عل أن لهعدولماهرب له
والصبر معه الظفر  .فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن .برب منه فانه معه » ولا يزال يتبعه إلا
دلة.
بتكاالع
علا
لو ا
اادة
أن يقف لهو موزمه ف,هزعة الشيطان بعز مهالانسان ف,الطر يقلات عل الج
بله وحال حزب
زحا
حلى
ثم بين اللهتعا

.ال :
ا لهفمَ

لإالذين كفروا لمعذاب شديد > فالمعادى للشيطان وإنكان فى الحال فى عذاب ظاهر
»نسان إذاكان عاقلا يختار العذاب المنقطع اليسيدرفعاً للعذاب الشديد المؤيد
وليس بوشدايدلإ
ألاترىأن الإنسان إذ عرض فىطريقه 0

ا

الا تخطى الشوك

ولابدخل النار ونسبةالنارالتى افلدنيا [لالنار التى ىالآخرة دون نسبة الشوك إلىالنارالعاجلة .

وقال تعالى وبارلذين آمنوا وعملوا الصالحاتلم مغفرةوأجر كبيركقد ذكرتفسيرهمراراً؛

قوهتعالى :ابنلأاجنأاس اذكروا :نعمتاللها.لآية

:
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"اد ا
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إنوعدالله

تمد

م

دبا

0
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 7ا ولا

أنه

ير

الغرور «ه»

الإمساك قاللامسك لاء ولميقلغيراللهلآن الرحمة إذا جاءت لاترتفع فان من رحمه اللهفى
الأخرة لا يعذىه بعدها هو ولا غيره ؛ ومن يعذيه الله فد برحمه اللهبعد العذاب كالفساق من

اعللأعسان:
ثم قال0

0

0
العزيز  4أى كاملالقدرة لإر

ثمقالتعالى ١ياأمماالناس اذ

وجوه التهمة الىتستوجب الند جل سيل اصيل

 1نينأن.امد للهوانين يعض

ل

 1ار فقال(اذكروا '

نعمة لله ) وهى معكثرتما منحصرة فى قسمين نعمة الابحاد  :ونعمة الإبقاء .

فقال تعالى ب هل من خالق غير الله  4إشارة إلى نعمة الإيحاد فى الابتداء .
رىز(ق(كم من السماءوالارض  4إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الاتهاء .
يال
وقال تع

لى .قدير نافذ
كث
هو») نظراًإعلظىمته حيث هو عزين حكيمقادرعلى
هأإنهلالا
ثإمبلين
الإرادة فىكل ثىء ولا مثللهذا ولا معبود لذاته غير هذا واظ  1إل نميعهابحسي لاعاد قل

ولارازق إلاهو.

ثمقال تعالى ( فأنى تؤفكون  4أى :كيف تصرفون عن هذا الظاهر ؛ فكيف تشركون

اليرت ه 14لكر

ثلما بينالأصل ( الآول ) وهو التوحيد ذ كر الأصل (الثانى) وهو الرسالة فقال تعال '
ثم بينمنحيث الإجمال أالنمكذب فا
ولعاذاب
لم.كذب لهالثواب بقوله تعالىل وإلى

ثلا(لث ) وهو الحشر .
انا
اللهترجع الآمور ) ثم بي
للأص

فقال تعالىاياأسم الناس إن وعداللهحق فلاتذرنك الحباةالدنياولايغرنكم بالله الغروري

لض

َِ

قولهتعالى :أولىأجنحة مثنىوثلاث ورباع  .الآية
2  ١مهاس

سامت
اهل
5

1

اس الاح ار

ولاق
وامر

صل

مدرةو سه

ا

راع يدف
هي

عاض

راك

ااه

كل :ا
نللهعلى
إ ا
لق ما يشاه

ص  1تاه سد  /الأصاصط

مرسل
هلناسمنرحمةفلاممسكهاما يسكفلا
ا « ١16 مأيفتّحللا
اه

منبعده
2ه

0
ميشرين  ٠وبين أنه

أبواب الرحة.

وقوله تعالى ( أولىأجنحة مدنى وثلاث ورباع » أقل م | يكونلذى الجناح أن يكونله
جناحان وما يعدهما زيادة وقال قوم فيه إن الجناح إشارة إلى الجبة » وبمانه هو أن الله تعالى

ه
منه
عن م
نخذو
ليسفوقه ثىء٠ وكلثثىءفهوتحت قدرته ونعمته  ,والملائكة لهموجهإلىالله يأ
ويءطون من دونهم مسا أخذوه بإذن الله »كما قال تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله

(علمه شديد القوى )وقال تعالى فى حقبم ( فالمدبرات أمراً) فبما جناحان؛ وفهم من يفعل
 5من الخير بواسظة ؛ وفيهم من يفعله لابواسطة  .فالفاعل بواسطة فيهثلاث جبات؛ ومنهم

من لأهربع جبات وأكثر و؛الظاهر مذكارناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين .
وقوله تعالى يزيد فىالخلققالع ا من المفسرين من خصصه وقال اراد

الوجه الحسن»:

ومنهم من قال الصوت الحسن » وهنم من قال كل وصف #ودء والا ول أن لمم ٠ ويقال الله

وقص مياشاء .
ااء ين
شم
يزيد
يغلشمااء في
تعالىقادر كامل يف
وقوله تعالى  إن أللّهعلىكلشىء قدير » يرر قوله (يزيد فىالخلق مايشاء).
ساك
تمةمفل
شم قال تعالى( مأ يفت الله للناس من رح

لما وما عمسك فلا مرسل له من لعذه »4

ءقال ما يفت الله للناس» يعنى إن
لما بين كمال القدرة  1بان نفوذالمشيئة ونفاذ الا مر و

»فى الآية دليل على سبقرحمته غضيه من
رحم فلا "إل له واإنالمترحمفلا باعث له عليها و

وجوه (أحدها) التقدم حيث قدم بان فتأبواب الرحمة فى الذكر  :وهو وإنكان ضعيفاً لكنه
وجه من وجوه الفضل (وثانيها) هو أنه أنث الكناية فى الا'ول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة
فلا سك لا ) وجاز من حيث العربية أن يقال له ويكون عائداً إلى ماء ولكن قال تعالى (لها)
قا,ل عند الإمساك
ليعم أن امفتوح أبواب الرحمة ولا نمسك ارحمته فبى وصلة إلى من رحومته
(وما بمسك فلا مرسل له) بالتذكير ولميقل لحافها صرح 'بأنه لا مرسل للرحمة  .بل ذكره بلفظ

بحتمل أن يكون الذى لابرسل هو غير الرحمة فإن قوله تعالى ( وما بمسك ) عام من غير بيان
وتخصيص يخلاف قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة) فانه خصص مبين (وثالما) قوله ( من

بعده) أى منبعدالله؛ فاستئنى هبناوقاللامرسللهإلااللهفنزللهمرسلا ء وعند الإمساك

اول سوارة اقلق

:

( سسورة فاطر 31
(أربعوف وخمس آيات مكية )

امد للهقاطرالسموات والأرض جاالعملانْك رسلا
عي يكبي

سد سر

( بسماللهالرحمن الرحيم )

ل امد للهفاطرالسموات والارض جاعل الملائكة رسلا )قدذكرنا فياتقدم أالنمد
أثر الآمرء ونعم الله قسعماانج:لة وأجلة؛ والعاجلة وجود وبقاء؛
يكون عاللٍنعمة فى ك
والآجلة كذلك إبحاد مورإةبقاء أوخرةىو»له تعالى ( المدللهالذى خلق السموات والارض
شرا)رة إلى النعمة العاجلة الىهى الإيحاد  ,واستدللنا عليه بقولهتعالى
وجعل الظليات واإلنو
(هو الذى خلقم مرى طين ثمقضى أجلا) وقولهفىالكيف ( امدللهالذىأنزلعلىعبده
الكتاب ) إشارة إلى اانعمة العاجلة التى هى الإبقاء ؛ فانالبقاء والصلاح بالشرع والكتاب؛
ولولاه لوتءت المنازعة والخاصمة بين الناس ولا يفصل بينهم  :فكان يفضى ذإلكلى ااتقاتل

كلتات نعمة يتعلق ماملابقاء العاجل  وفىقولهفىسورة سبأ( المدلله الذى
لزا
اإن
والتفانى »ف
حتىشر »
للثا
اد ا
ببحا
لهمافىالسموات ومافى الآأرض وله اد فى الاخرة )إشارة إلىنعمة الإ
واستدللنا عليه بقوله(يعلممايلجفىالأآرض) من الأاجسام ( ومابخرج منهاومايغزلمن السماء)

منالآرواح (ومايعرج فيها)وقولهعن الكافرين ( وقال الذينكفروا لاتأتيناالساعة :قلبلى

لى(مجالعالئكة رسلا)
ورب و)ههنا الخد إشارة إلىنعمة البقاءفىالآخرة ؛ ويدل عليهقولهتعاال
يأحىعلهم رسلا يتلقون عباد اللهءم قالتعالى( وتتلقاهم الملائئ )وعلى هذا فقوله تعالى

تتم)ل
حموا
ف(اطر الس

وجبين ا(لأول ) معناه مبدعبا يانقلعن ابنعوبااسلث(اتى )

( فاطر السموات والارض ) أى شاقهما لنزولالأرواح من السماء وخروج الأاجساد من الأارض

ويدل عليهقولهتعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تكون الملائكة رسلاء
وعلى هذا فأول هذه السورة متصل,آخر ما مضى ؛ لآن قوله كافعلبأشياعبم بيان لانقطاع رجاء
منكان فىشك مريب وتيقنه بأن لقباول لتفوبتاهئولداة لقولهآمنت  .كماقالتعالى عنهم
(وقالواآمنابهوأتىلمالتناوش )فلماذكر حاهمبينحالالموقن وبشره بإرساله الملائكة إلهم

الطحنة الول

صيمبص ١
سشخصم
صت س
| سح

ألم معكنا كم0
َطمَااَي عخ لامر
72

مار

.٠

وس
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صفحةه

صقدةه

ا

قوله تعالى( ولقدآتينا داود منا فضلا)
ام

اكذكا

أن اعمل

9

قوله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون )

سابغات (

« ( وقال الذين استكبروا

اط

للذين استضعفوا )

« (واسليانالريح)

4
 8و"

« (فليا قضينا عليه الموت )

2

2

الشكور)

ده

«(فلاخر تبينت الجن)

د

 3 ,الثم

56١

2

0

« (يعملون لهمايشاء)
) وقليل د

غ2

١5ارا

فأرساتا

الك

رار و( ]كدان 1ك آنا

71

)
نرا
اا
مها
و

5
0

7

علهم

مم

( 7وَالدين سدون

 (/ولقد صدق عليهم إبليس

(وما كانلهعاهم من سلطان)

1

ظأزه )
2

ا

2

)( 0قل ادعوا الذبن جع من

مكلا

هد «(قلمنيرذةيم)
ده

ألله (

« (وإناأوإيا

8

00

لعلى هدى

لعضهم

د (وإذا تتلى علهم آياتنا )
م

روما آتينام 6 1

2

« (قل إما أعظكم بواحدة)
« (قلما سألتم 0
ق
(ل إن ربىيقذف باحق )

« (قل جاء المق )

ا

(قل إن ضللت فإنما أضل

”7

( قل أروف الذين ألحقتمبه

(1
ا

ى,

(وقد كفروا به من قبل)

1

(بوحبيل
نيمنم
اويشّون)

 ) 2وما أرسلتناك إلا كافة (

وتاك ال كفر ولق
تومن هذا القرآن )

عكامح,بسدنقاقت

0

7

1

شركاء )
2

د( فاليوم ل لك

«

:
رتل ل تسالون جنرامانا)
!

>/؟

1

أ ف ضلال (

/اه؟

5

« ([و:وم حشرم جيعاً)

ليعض نفعا )

2

:

ل آناتنا

2
معاج

عاك

دون

اقرية)

(وما أموالكوألوالادكم)

« (وجعلنا بينهم وبين القرى)

م

وقال الذين استضعفوا

الذن استكيروا )

سيل العرم (

 01د

!

ا

52

ّ الفورست شث

0

١

ف
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صفحة

صفحة

؟؟ قوله تعالى (لامل لك النساء من بعد).

م
ا

م 7قوله تعالى ( بأ الإجلنا الذين آمنوا

 1ا (اإلاها ملكت فنك )!
(وكاناللهعلكلثى.رقيباً ).
ا

٠

له" اليا آنا الذن ١انها
لاتدخلوا بيوت النى) .

٠

). ٠اولخدافمتيعداذإنكلو(

ا
ا

< 4+7
د

« (ياالأذهيانآمنوااتقواالله)
( 3ومن يطماللهورسوله )

د « انإ( انضرع ةنامآلا ىلع

رم فوفلم ل طام).

“با

. 3اذا أطعمتم فانتشروا ).

الى

5

د

لانكونوا كالذينآذوا موسى)
« (وكان عند الله وجباً )

السموات )
انا

(إن لوا شين ]و فوم

ده

<م «١ (لاجناسعليين فآبىائهن).

<< 00

اك

2

(فاسالوهنمنوراء<جاب)

( فأبين أن تحملنها )

« (إنه كان ظلومآً جهولا )

« (ليعذب الله المنافقين )

لورفا

( واتقين الله).

سورة سيا

« (امد لهالذى له ماق

ع

 < -ا(إنات وملامكته يصلون

علىالنى) .
8

<

5

<

السموات )

عم «

رجضفى) 
«د(يعم الهآايل

« ( إن الذين يؤذون الله

٠-3-3

« (والذين يؤذون المؤمنين)

4

( ي أايهاالنىقل لازواجك)
ا«
ن).
د « (ذيلكعأد
رنىفأن

7

ودسوله ) .

7٠
2

2

« (يسألك الناس عنالساعة)

«<

لك

2

د « (إناله لالمكنافرين)
اتن

(لايحدون ويا ولانصيراً)

« (يومتقلبوجوههمفالنار)

د ( أولتك لهم عذاب من

رجز ألم)
+4١

(م

د

«(
اوماي
لدري
عة
سكالعل

تكون قربا).

 1أولتكلهممغفرة ورزق

كريم)
١« 2(والدن سعوافى آباتنا)

« (ماعونين أينماتقفوا)
« (سنة اللهفى الذين خلوا )

(وال الذن قعروا لاتأتينا

00

فهقون)
انت
ني
ملم
<< «ا(للكن

< 5١

"

« (ويرى الذين أوتوا العلم)

«(
كوقا
فل ا
رلذين
وا

هل

ندلكم علىرجل )

 4د «(أفترى علاللهكذباً)

د < (أظليوا [لنعاين أيدي )

4

<

« (إن ف ذلك لابه لكل

عبد منيب )

١

0

والعذرزون من الفخر الرازى

فهرسدث الجزء ان

1//؟

02212

صفحة

ورم قولهتعالى( أعد اللهلهممغفرة ).
( 0 2 "١وما كاناؤمن ولامؤمنة).

 ”.+قوله تعالى (منالمؤمنين رجالصدقوا)

00

2

2

(ليجزىالصادةين بصدةرم)

2

2

) ورد الله الذين كفروا

2

(وإذتقو لللذىأنماللهعليه)

بغيظهم ).

2

( أمسك عليك زوجك :/

(فلماقضىز يدمنها عر ) .

(و كناللهالؤمنينالقتال) .

(ماكانعل النىمن<رج) 1

) وأنزلالذينظاهروم) .

(سنه الله فىالذين خلوا) .

(وقذف فقاوم الرعب) :

(وأور”* أرضهموديارهم)

1

(ياأماالنىقل لأزواجك).

(وإنكةتنتردناللهورسوله)

(ولا نخشون إلا الله ) .

(ماكان مدأ ب أاحدمنر جالكم)

اا

(ياأما الذينآمنوا اذكروا

اأسجرمحكينسلرااح).
(و

ألله1

( أعذ للبحسنات )'.
سن

(يأنساء النىمن ثَْ منكن

58

را

بفقاحشة ) .
 7ومن بقست كن ):

1بحيتهمنوع يلفونةم)..

) بانساء

النى لس

01

0

(إنا تقيتنفلاخضعن
و 0دتركن ).

بالقول)

ا

( نأا الذن آمنوا ذا
نك<تم المترمنات)”

الرجس ).

( إن اللهكان لطيفاً ) .

(إن المسلين والمسلنات)
الآيات .
11

(والذا كرين اكللثهيراً) .

(ياأما النى إنا أرسلتاك) .
ود
(اعياً إلى الله باذنه ) .

( ولا قطع الكافرين ) ٠

(إنمايريد الله ليذهبعتكم
)
نبيو
كى ف
تايتل
(واذ ك ذرم

(وأعد همأجراًكرما).

 7وبشر أ
اؤمنين ) .

( وأقن الصلاة ):

ا

(سوبحوه بكرة وأصيلا) .
زهو الذى يصلى عليك ) .

النشاء )1

كي

(وكانأمرالتهقد راًمقدوراً)
(الذن يبلغونر سالاتالله).

ان
3
"1

يا أما الحنىلإنلانأالك) .

(وكان أنه عمون] وحنما):
ت(رجى من تشاء منهن ) ٠

(ذلكأدفى أن رتأقعينون).
( والله يُعلممافى قاوبيم ) .

فهرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى

"1
صفحة
82

0-5
س
فكل
نينا
قوله تعالى(ولوشئنا للان

هاديلاآي)ة .

وار

<

« (فذوقوابمانسيم)الاية.

“مد

ه

« (إناتؤمن بآياتنا) «.

ا

 591تفسيرقولهتعالى ( وأولوا |الأرعام 

7

بعضهم أبولبىعض ) .

ولىإ(ذ
قوله تعا

ميثاقهم ) .

( فلاتعلم:نفس ماأخى

ع

هم ).الآنة .

+61

<١
اد

 ) 1ومن أظلم 0ك0

بأيات ريه ا)لآيات .
581
اط

١ه
«ه

وماس

05

تفسبر هذه الآية.

و قوله تعهالنىا(لك ابتلالمؤمنون ).
د

تفسير سورة الاحزاب

3

ه

مرا

7

« (ولا تطع الكافرين

٠

9

من ربك ) الايات .
1

قلبين فى جوفه ) .
1527

ا

د

« (ذلكم قولك بأفواهس).

ده

« (والله يقولالحق)

01/1

(قديعلم اللهالمعوةين منكم)

0
د

115

هع

« (النىأولى بالمؤمئين من

 ( 2أوائكلميؤمنوا فأحبط ش

لل أهعمالهم).
-

516

(حبون الاحزاب لم
« ب
يذهيوا ).

-

أنفسيم ) .
( 0وأزواجه أمراتهم) .

خاوفٌ
اذلا خ
.د ( ا

رأيتهم

ينظرون إليك ) .

أقسط عند الله ) الآية .
د

'

مآنلله ) .

ادعوهم لابائهم هو

« (وهو عدى السييل )

(ولقد كانوا عاهدوا الله

مقنبل)
مذىحم
صاال
عنذ
يم
« (قل

واج ما يوحى .إليك
( ماجعل الله لرجل من

« (وإذ يول المافقون
والذين فىقلوجم مرض )

ن وأفسامها
انون
باىلظ
معن
قولهتعالى(واودخلت عامممنأقطارها)

)ة .
آني
لفقي
امنا
وال
00

اميا الذين آمنوا

اذكروا نعمةاللهعليكم).

« (إنربكهويفصل)لاية.
« (أوليرواأنانسوقالماء)<

قوله تعالى(ياأمهاالنىاتق الله)الآنة.

( 1ليسأل الصادقين عر

صدقهم ) .

ا)يد
د  1ف ل[فن كانماومليا

« (ولنذيعنهممنالعذاب) «

أخذنا من النببين

 7.+د

ل
وفى
سلك
ركان
د (لقد
األلسهوة حسنة ) .
زوراب
حمن
أو
لىال
اارأ
نولم
«(

فهرست الجزء الخامس والعشرون مانلفخر الرازى
ه

قوله تعالى (اتببلعالذين ظلموا)الاية .
2

2

2

2

2

2

ارلا

-

م١

هوه ) « .
عله
تإ
ابين
ومني
(
(وإذامس الناسضر ) « .

قولهتعالى( ياببىأقرالصلاة ) الآية
2

د (ولاتصعرخدك للناس) ه

2

د (واقصضذ فق مشيك) <

2

(البترواأنالله عرلكم) 2

2

(ليكفروا أمتايناش) « .
(وإذاأذقناالناسرحة) « .

 ( 2وإذا قيللماتبعوا ) 2

(افلآتقذرابىحقه ) « .

( 2ومنكفرفلايحزنك) ب

( وماآتيتم من ونا )

١8

(ولتنسألتهممنخلق) «

2

ا(لله الذى خلمكم ) 2

5لارض) «
( 2ولوأتمافا

للبر) .2
أى
(ظهر الفساد ف

و 0ألمترأنالتهيوجالليل) ١

(قلسيروافىالارض) . 2

د (ذلكبأن اللههوالحق) «

( فأتموجهك للدين ) 22

١5١

 ( 2ألاترأنالفلكتجرى ) 2

ل(يجزىالذين أمنوا) « .

١71

د (وإذا غشهمموجكالظلل

دعوا الاللهآ)ية

(ومنآيانهأزيرسل ) « .
(ولقدأرسلتامنقاك) «

مم١
حن
ون
د

(واماألنتعبهمادىى) <

1

ا(لله الذى خلقكم ) 2

قفنويكت

2

ا

2

(فيومئذ يلنافعالذين) «

( 2 2كذلك
هويي
لد

يطبع الله) « .
0

1

 0, ,أل
0
/ا1 5

ةا

كاتتاب) د
(لم:اتللكآي
قوله تعالى ا
رنى)
تس م
شلنا
يمنا
(و

« .

2

2

1-0

2

2

1

2

2

(إنالذينامنواوعماوا) « .

1١7

2

( وألق فى الآرض) « .

1

)و

15
1 /

د (االللهذىخلقالسموات

واالألرضآي)ة .
الامو تالكا
ولخ
إل الآرضن) الاءة .

1

2

1)/

د (ثم سويه ونفخ فيهمن

(ذلك عالمالغيب) « .

روحه ) الآية .
ه1/

د (وقالوا أئذاضللنا)الاية.
( 2قل يتوفاكرملكالموت
الذى وكلبكر) الاية.

(هذا خلقالله فأروق) « .
( وإذ قال لمان لابه ) « .

( وجإناهداكعلأن) « ٠

1 2ماالناس[تهوارد 4

ا

(وقال الذي نأوتواالعلم) « .

١1/

ورا

17

(ويوم ندومالساعة ) «

كا

"/

//ا١ا

« (ولوترى إذا ) الآية.

|
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اللس

ممم

2

صفحة

عه قوله تعالى ( وقال إنما امخذتم من

دون الله أواثالناًآي)ة.

4

قوله تعالى (سكذلانئفقةالموت ) «

هم

(والذينآمنوا وعملوا ) «

0

ق(آمن له لوط ) الآية:

كم

إن

عه|هسوقب).
يتال
ووهن
(و

م

/ه

ه)
مال
قًوإذق
للوط
(و

إن

2

«

) ولمنا .جاءت رسلا

2

2

( الذين صيروا )الايات .

43

2

1

(واتنسألهممنخاق)الاية

2

(الله يبسط الرزق) « .

(وَاانساليم مويل ١١١

0

(وماهذهاحماةالدنيا)

إبرأهيم بالبشرى) الايات .
53١

( ولما أن جاءت رسلنا

1

2

لوطا سى”مهم)الايات .

34

(وإلى مدين أخامشعيبا).

51

535

و(عاداً وثمود وقد تبين

6نف0سير :سدورة الرو :مم
عو( -ت

قوله تعالى (االل“رمغولمبت)الآيات .

( فكلا أخذنا بذنه ) «.
( مثل الذين امخذوا من
دأون
واللليهاء )الآية .

2

ف(سبحان الله حين ) «.
2

لبيت العتكبوت )الآيات .

ي(عوقملاباإلاالعالمون) « .
0/١

مسيروا ف
( أول ي

)لما

(ويوم تقوم الساعة ) «.

2

) ون :أوهن" الشوت

( اتلماأوحى إليك)« .

(والذين جاهدوافينا) الاية

إذا

 3من مساكنهم) الايات.

74

(فاذاركيوافى الفلك) « .

( أو ليرواأانلا)آيات.

ا

53/

و

2

(ومن آياتهأن خلفكم) «.

د

خا

منأنفس أز 7اجا)الآية :
١١١

( ومن أيانهخلقالسموات
والآرض )الاية
(ومنأياتهمنام> بالليل) .

3,7

و(لذكر الله أكبر) د.

7/6

( ولا تحادلوا ) الآيات .

1

لتو ) «
تماتكن
(و

١1

( « «يريكالبرق) «.

(وقالوا لولاأتزلعليه)الابة.

11

( ومن آياتهأن تقوم السماء

7

7

)ات .
(أولم ياكفلهمآي

8

( ويستعجلونك بالعذاب )

جزلا

والارض) الآيات .

الآيات
لذ

(ياعبادى الذينأمنوا)الآية.

والأرض بأمره ا)لآية .
(وإن عن فقالسو

11

(كضربمثلا ) الاية.
ل

«اا2

ا

فيك ل اسن والعكرون من الفخر الراى
2

لفك

ين

يرسمتك

صفحة
وم

د « (وك أهلكنامن قرية) «

5

قولهتعالى( ووصينا الإنساني الديه).

5

والدث ,امنتكتى ا“وعارا
الصالحات ) األانة.

0

(قمن الناسس هن يقو ل امكا/؟!

د « (وما أوتيتم من شى* فتاع
الحياة الادنلياآ)ية
«ه « (ويوم يناد»م فبقول أين

/
5٠

و (9وقال الذين كذروا للذين
ديا ( الآية.

ه ( 5فأماهن تاب وآمن)الآ.ات
3ه

5:١

د « (وليحمان أثقالهم و أثقالا مع

زفقل  0يتمإن جعلالله3

أثقالهم ( الآنة :

جز رامد رسلا حا إلى قومه).

الليل  ( 6الآنات

اد فلار قركان
الذينكنتتزعمون ) الآيات .

2

57

11

اع.دوا الله ( الآبة 1

0ك

ه « (إنقارونكانمنةومموسى)«
( 00لخرج على قومه فىزينته )«

« « (وأصبح الذين تمنوا مكانه) «
ه م (منجاءبالحسنة فلدخيرمنما ) «

و5

مممن 0

فار ادورة الكو ت

قولهتعالل ( 11؛ أحسب الناس أ
1
3-2

(ولقدفتنا الذينمن قبلهم)الآية

«د ١م ( أم حشتب

1 0:

(20

ومن

17

و

اذا (اجعديامن يماء وبرحم من

يشاء)الآبات .

لكين

قروا إلناات أنه

ولا ه) الآية.

فإما جاهد

( 5والذينامنواوعماواالصالحات)

ع

قدئم اله

 12دك سيروافىالآارض) الآية .

5*5

الذبن يعملون

أنفسه ( الآبةِ/

ان

الآبة.

الخلق ( الآية :

اليسيشئاتة أوننا) الآيات :
5

رباع تعبدون من دون الله
أوثانا( الآية.

 2م
و
ْإن تكدبوا هد ,كدي
0

) الآيات.

وإبراهيم إذ قال لدومه

١ه

ه ١ه (شا كان جواب قومه إلا أن
لاا)ية .
الو
قا

قوله تعالى  :فحيل بذهم ريوا مارم لل

"1/1
رس

7062

2

6

ععه

ا

لم26
00

ا

20 0

 1يعون بلحب من مكآنبعيد 4062وحيل ينهم
و

 2ا

ا

بن ما شت
وس

2

ر

بر ”

0

ى

عور

0

شكمريبده
قدل بأشياعهم من قبلإنهمكاوافى

1
( آمنا به) وقوله وقد كفروا به من ةقبل  4إلىثى.

؛ إما مد عليه الصلاة والسلام وإما

رن وإما الحق الذى أن به يمد عليه  1وهو أقرب وأول  :وقوله إرويةذفون بالغيب)»
قآ

بد يومنون بالغيب لان الغيب "ندل من "ال'لهلعَسلان الرسولفقذافة ليله فى الول "١
؛وله هن مكان بعيدي
و 3الوقن :وما الكافر فيو شد #العيت اع شل 3يعلله وق
يحتمل أن يكون المرادمنهأرن مأخذهم بعيدأخذوا الشربكمن أتهملايقدرون علىأعمال

كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة  .فكذلك الخلوقات  0ة وأخذوا بعد الإعادة من حالهم
وتجزهم عن'الإحياء ؛ فإن المريض يداوى فإذا مات لايمكنهم إعادة الروح اليه ؛ وقياس الله على
الخلوقات بعيد المأخذ  :وحتمل أن يقال إنهم كانوايقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب
والنعيملناء كقول قائلهم(و لئنرجعت إإ رب إنلىعنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك فنكاان من

1ذ[ذز
[ز
[اذز
ز[آ[
|
ذ
1
ذآزآ[ذ1ذذ

نا

قولالرسول ففاكان ذلك عندهم حى يةولواعن إحساس ذفان مالا يحب عملا لايعلم إلابالاإحساس

أوبةول الصادق ؛ فكهامنوا يولون عنالغيبمن مكان بعيد ؛ فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب
فكيف قال من «كان بعيد ؟ نقول الجواب عنه من وجبه (أحدهما) أن ذلكقريب عند مآنمن
محمد كلا ومن لمومنلا مكنه التصديق به فكو ينعدا عنده (الثانى) أنالحكاءة يوم القيامة ؛

فكا ن قهايلكقانوذهاون منمكان بعيد وهوالدنيا ؛ ويحتملوجها آخروهوأنهم فالآخرة يقولون
ربنا أيصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحاً)وهو قذف بالغيب من مكان بعيد وهو الدنيا.

س
عمع
ب

ثمقتاعلالى ١وحيل ينهموبين مايشتمون» من الاعلودإلنىيا أوبين لذات الدنيا ف؛انقيل :
كيف يصح قولك مايشتمون من العود ممعأنهتعالى قال  3فعل| لإشاعف يبنقل إنممكانوا ف

رم

ا

إمناهحيل بينهم ؛ بل كل منجاءه الملك طلب

لتأخير ولم بعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور ابأىول يقبل» وقوله( مريب ) يحتمل وجبين
(أحدهما) ذى ريب (والثاف) موقع فى الريب » وسنذ كرهفى مواد آخر إن شاء الله تعالى ؛ والله

أعلبمالصواب ؛ والخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلقهحمد النىوآ لموحبهوأزواجه أجمعين.

 3تمالجر.الخامس والعشرون » ويليهالسادس والعشرون وأوله سورة فاطر »

وقدراجعه على النسخة الآميرية الاستاذ عمداشماعيل الصاوىبالإدارة العامةللثقافةبوزارة المعارف

نم
7جوب
اا
ات

.ة
آي
قوله تعالى  :قل إن ضلات فاتما أصل عال نلفسى
ل

6

0
قلإنصَكلت

حرا

قدى لال

20

باباع
م

وكر

ساي

سس نن

تفسىوإن أهتدبت  5بوحى إلىدى

5-8

02

ريا او

 2يه

3ار
هدري س

©

م

ماس

امناواي َمالاوىق من مكأن يعمد ١١06
ا

فأرطله ودمغه,قال ا لد الناطل فق أأولا درا كا

للك
ذميز
كذىل
فيظهر بطلانه ال

كت

المراد من 5وله ( فيدمغه ) أى

ورز(هق الباطل إن
ضع آخ
وفى
مالى
وإليهالإشارة بقوله تع

]آل هوقا )"يع لشن أس]متجددآ' زوق الباظل »ققوله .و(ما ببدئ .الباطل) -أى
لاشت ف الأول شيا خا وك ]ل|قزول تعيد )رلى لالد افلاحزه متا خلاف اق .

قثامل تعالى ل قل إن ضللت فاتما أضل على نفسى وإن اهتديت فيا يوحى إلى رلى إنه
سميع قريب . 4
هذا  0الرسالة أيضاً وذلك لان الله تعالى قالعلى سبيل العموم ( من اهتدى فلنفسه)
وال فى حق الى صلى الله عليه وس ( وإن اهتديت فيا يوحى إلى ربى ) يعنى ضلالى على نفسى

كضلالك  .وأما اهتدانى فليس بالنظر والاستدلال كاهتدائكم  .وإتما هو بالوحى المبين  :وقوله

(إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليكم قريب يأتيك من غير تأخير ؛ ليس لسع
ا يلحق الداعى .
لعد
عون ب

ثمقال تعالى ل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب 2
)ال هو قريب فان لميعذب عاجلا ولا يعين صاحب الحق ف الخال يوم
لماقال ( يعق
.إبما ستعجل من يخاف الفوت  .وقوله ( ولو ترى ) جوابه محذوف أى
الفزغع اتلافوت و

هيبر)بون وإنما الأخذ قبتلمكنهم مالنهرب".
مقر
اان
خاذ(وا منل مك
تورىأيب
لعالىل وقالوا آمنابهوأنى لهمالتناوش من مكأن بعد .4
نمقا ت

ا
لبور
ابعدظ
أى.

؛ا لواآمن (اوأتىلممالتناوش أ فقت درن
حلياثينفع إيمان ق

عل الظفر بالمطلوب وذلك لايكون لاج فالدنا وم فىالآخرة والدنيامن الاحدةبةععدة  .قانذقل

(عل
يلر من المواضع إن الآخرة املندنيا قريبة» ولهذاسماها الله الساعة وقال ل
ث قا
كيف
فك
الساعة قريب ) نقول الماضى كالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه و.المستقبل وإن كان
بينه وبين الخاخر سنين 2

فيوم القيامة الدنيا بعيدة أضمأ وق الدنا

العامة ترك

لإنيانه والتناوش هو التناول عن قرب  .وقبل عن بعد  .ولما جعل الله الفعلمأخوذاً كالجسم
)المراد
جعلظرف الفعل وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان تقال ( من مكان_ بعيد و

مامضى من الدنيا ٠
ثمبين أللهتعالىأن إيمانهم لاتفع فيه سيب أأنهم كفر أيه

هن قل  :والاشارة فى “قوله

1
وواسا

قولهتعالى  :آل جاء الحق ومايبدى الياطل  .الآية
ر0ق
تطة 2
بعدو

ا

ا |(

ال

قل جاء الحق وما يبدى؛ الباطل ومأ يعيد «ة؛»

كنا يريد من غير اختصاص عحل الفعل بشى* لابوجدفغيره لايكوزعالماوإنمافكعامتلذفلاقاً .كما
اىة فقال ( يبقاذفلحق ) كيف
ذف
ااضع
حلمو
ليةا
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره ماعتسو
يشاء وهو عام بما يفعله وعالم يعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا يا يفعله الحاجم الغافل عن

العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجهالثانى )أن المراد منه هو أنه يقذف بالمقعلى الباطل كا
كا قال فى سورة الآنبياء ب(ل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية ما قبلبا
ث
حكبمن
أيضاً ظاهر وذل

رات
ب لم
ظوحيد
إن براهين الت

ودحضت شمههم قال ( قل إنربى -

كم  :وقوله(علامالغيوب ) علىهذاالوجهلهمعنىلطيف وهو أن
للى
طىع
بحقا)أ
يقذف بال
ا الحشر فعلى وقوعه
ألةم»
ورسا
البرهان الباهر المعقول الظاهرلميقمإاللاعتلىوحيد وال
د
حان
اماب
لول ل
وعانله وأهواله :ولولا بان الله بالق
لاءرهان غير إخبار الله تعالى عأنهح»و
بخلاف التوحيد والرسالة  ,فلا قال ( يقذف بالحق ) أى على الباطل  :إشارة إلى ظبور البراهين
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ) أىممخابره عن الغيب وهو قيام الساعة وأحواها

فبو لاخاففيهفان الله علامالغيوب » والآية تحتمل تفسيراً آخروهو أن يقَال(ربى يقذفبالحق)
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء علىالرجهين الاولين مثعلق بالمفعول به أى الحق
مقذوف وعلل هذا الباء كفايلهباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق )وفى قوله ف(احكم بين الناسبالحق)
والمعنىعلىهذاالوجه هو أناللهتءالىقذفماقذف فىقلب الرسل وهوغلامالغيوب يعلممانى
قلوهم ومافى تلوب .

قثامل تعالى ل قل جاء الحق وما ببدىء الباطل ومايعيد» :
ماكر انه أنه يقذف :اميق زكان ذلك :باسكا الاستقال دعر أن كلك ابلق فد ل ا
(ها ) أن اهلقرآن(انثاى) أنه بان التوحيد والحشر وكل ماظهر عب لسان النى صلى الله
وجوهأحد
عليه ول (الثالث) المعجزات الدالة علىنبوة#دعليهالسلام  :ويحتمل أنيكون المراد من(جاء الحق)
وهجوود ٠ ولما
ملحق
لنا
ااأ
ظبر الحق لمآناكجلاء فوقاد ظلهبراطل خلاف الحق  :وقدبين

كان ماجاء به النى صلى الله عليه وسلم لم.يمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً
ذيب لايمكن وجوده كانباطلا لايثيت »
كراك
نالإش
لهمن
ان ب
وأتو
لاينتق  ولماكانماي
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدىء الباطل ) أى الباطل يلفايد شيئاً فى الآولى ولا فىالآخرة
فلا إمكان لوجوده أصلا  .والحقالمأتىبهلاعدم لهأصلا ؛ وقيل المراد لايبدىء الشيطان ولا

يعيد  وفيهمعنىلطيف وهو أن قتوعكالى ( قلإن ربىيقذف بالحق )لماكانفيهمعنى قوله

تعالي (بلنقذف بالحق عالىباطل فيدمغه ) كانبقعلمنومم أرب الباطلكان فورد عاليلهحق

بم

٠ الآية

قوله تعالى  :قللانن

نلاعلاللهوهر ل
تب إ

نار
3

هاتصرثر
ثر

كي
صددى ل سن اس

رفدف  0عام ات ع»
بيد1؟» قلإن»

إسعهم إنكارذلك 5ا شأنه  0ق قز تلساله وسالهرة) فاذاساعدوا عل ذلك ازمتهمالمسألة.
كل ام

ولهذاقال بعده إنهو إلانذير  2لعى إما هوية دئة  5هورسول

به جنة فهو ادير ٠

(المسألة السادسة) قوله(بين يدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب العذابكان قهال ينذركم
بعذاب حاضر يسك

اقنش دن ادف القذاب :أى سرف اناق العذاك بعد :

م قالتعالى ١قل ما سألتكم0
لذ 0

أنه مأبه جزه ليازم م1 4

فهو لم إن أجرى إلا على الله وهوعلى كل ثى' شبيد»
 3وجبا ار يبأزم مه أنهفى إذا ١يكن مجنونا

نسا د

لآن من يرتكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا لمكن ذلك فةازر انك تروك أكون عدو 01
فالنى عليه السلام بدعوأه النبوة بجعل تقمده عرضة

للملاك عاجلا ذفان 0

لخن بقصده

ولعاديه

 812آف الدنيافبو يدعلهاللآخرةة والكاذث فى الاخرة مغذيك:لامثاتء فلو نككااذيا
لكان مجنونا لكنه ليس بمجنون فليس بكاذب » فهو نى صادق وقوله (وهو علىكل شهيد) تقرير
ال ذلك لآآن'(أرسالة لااتثبت[لا بالدعوى (البينة :.بأن يدعىبخص النبوة :و يظبر الله
لهالمعجزة

و

بينة شاددة والتصديق 2الفعل يقوم مقام التصديق بالقول ىَّإفادة العم يدلبل أن

من قال لقوم إن مرسل منهذا الملك إليكملدممك قبول قولى والمللك حاضر ناظر .ثم قال لليلك
أهالملك إكننت أرنوالك إليهم فقل همتولك قاذ قال تد|اس ويل  1لابقفيه شك

كذلك إذا قالياأهاالملك إن كنت أنا0
زم

إلهمفألسنى قباءك فلوأليسه قباءه فى 0

لقان 0أنه ركو له لكذاك شاك اأرسل إذا قال الآانيي ٠ا لقومهم حن رس لالله  ,لمق9الوا 1اهنا

إن كنا رسلك فأنطق هذه الحجارة أو أنشر هذا الميت ففعله حصل الجزم بأنهصدقه .
ثم قال تعالى ل قل إن رفى يقذف بالحق علام الغيوب ) وفيه وجبان ( أحدهما ) يقذف
بالحق ىَْقلوب الحقين ( وعللى هذا الوجه للآية ف قبلا تعاق ظ وذاك م حت إن الله تعالى لما

لفراشالة ا

هو إلانذير لكم) وأ كده بقوله (قل مسأالتكم من أجرفمو لكم)

وكان من عادة لم .كين  2مع اد  0بص

واحد من بينم :اك انك عامء5 7 4

( أأنزل عليه الذكر من بننناة)رذكن مأ بصالحجوااباط0
القاوب |ت|ازه الل أن ا

تعالى عنم

إن رف يقذف بالق ) أى فى

بيده يشعل ف يريك و يعطى مايشاءعالت نغاء 8

ثم قال تعالى (علام الغيوب) إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكرعليهي وههوآنمن إفكل هكا
( )1فيالنسخة طبعةبولاق  :ف قوة01

وما كا نن غير واضحة المعنى قل

اثتناها هكيذا لان اللازم

مره الأساأذقرة البان ,

7

قوله تعالى  :قل [ ا أعظكم بواحدة  .الآبة

ها
ييقرمنه
رماس
تيةقبعد
ذكر الأصول الثلاثة فىهذه الآ

بالدلائل فقولة ( أن تقوهوا لله)

)رة إلى الرسالة وقوله
إشارة إلى التوحيد وقوله (مابصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لإكشا

( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى الدوم الآخر وفى الآبة مسائل :

 ١الاولى 4قوله( إنماأعظك بواحدة) يةتضى أن لا يكون إلا باولتاوحيلدإ؛يمان
لا يتمإلا بالاعتراف بالرساله والحشر  .فكيفيصح الحصرالمذكور بقوله(إنما أعظك ب احدة) ؟
ا
0
بعل
فالنى مألمعرهم بما يف
وهماب العبادات ويبىءلحم أسباب السعادات ؛ وجواب آخر
أتح
وهوأنالنبىك م
و تاإلى لاآمركمفىجيععمرىإبلثاى' واحد .وإ
أنما
عقا
ظلك أولا

بالتوحيد ولا آمركفى أول الآمر بغيره لآنه سابق على الكل يودل عليه قوله تعالى ت(تثفمكروا)
فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظ .
(إالمسألةالثانية ) قول(هبواحدة) قال المفسرون أنتهاعل أىنهاصفةخصلةأى أعظك منضاة
لىه
واحدة؛ وحتمل أن يقال المراد حسنة واخدة لآآن التوحيد خسنة وإحسان وقد ذقكروا ف

 0الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نانلىإلحية عن

هاتية
لثب
إإ
لسان
الإح
غيرالته وا

سفيىر قوله تعالى(هل جزاء الإحسان إل االإحسان) أانلمراد هل جزاء الامان
فقيل
ت؛و
له
إلا الجنان » و كذلك يدل عليه قولهتعالى ( ومن أحسن قولا من دعاإلىالله) .

 ١المسألة الثالثة 4قوله (مثتى وفرادى) إشارة إلى جنيع الآ<وال فإن الإنسان إما أن يكون
معغيرهأو يكون وحدهء فإذاكانمع غيرهدخل فىقوله(مثنى) وإذاكان وحده دخلفىقوله
(فرادى) فكانه يقول تةوموا لله مجتمعين ومنفردين لا منءكماجمعية منذ كرالله ولا حوجم

الانفراد إلىمعين يعينكم علىذ كر الله.

ل المسألةالرابعة 4قوله(ثمتتفكروا ) يعنىاعترفوا ما هو الأصل والتوحيد ولاحاجة
فيهإلىتفكر ونظر بعدمابانوظهر ءثمتتفكروا فيا أقول بعدهمنالرسالة والحشر فانهيحتاج
إلى تفكر ٠ وكلمة ثم تفيدماذ كرنا ؛ فانهقال(أن تقومواللهثمتتفكروا) ثم بينمايتفكرون فيه

وهو أمرالنى عليهالسلامفقال( ما بصاحبكم منجنة ) .
لاالمسألةالخامسة 6قوله( م بايصاحبكمنجنة )فيدكؤنهرسولاوإن كانلايازم كل
1

يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلكلآن النىعليه السلامكان يظهرمنهأشياءلا نكون

مقدذورة للنشروَخيناليشر ما تظهربلنهالعجائت نا اللن أواالملك :و إذا لميكنالصادر منالنى
لَه بواسطة الجنيكون بواسطة الملك أوبقدرةاللهتعالىمنغيرواسطة ؛ وعلٍالتقديرين فهو
رسول الله :وهذامنأ<..ن الطرق ؛ وهو أنيثبت الصفة التىهىأشرف الصفات فالبشر بن

أخسالصفات ؛ فانهلوقالأولاهورسول اللهكانوا يقولونفيهالنزاع:فاذاقالماهومجنونلم

الف

فوله تعالى  :وما آتيناهم من كتب درسو الآية

 5تنام همن كتبرسو وهااوة ]المممَلكَ منأذيره»»4كك
لوسرم

سه

6

بر

ف

0

قل
 0ا ااه
نبهم
ممن
آلذينَ1

ل

فكثر اث يدهن" نكير

 5-5قل|نا أعظم ,أحدّةل مولالمهلق وفرادى ثم00
ل

أا

د

9١ اصل

إن 00 0لح بين دق عات 0
م

-

د»54

اا

إلا سحر مبين )إشارة إاللىقرآن وعلىالثانى يكون إشارة إلىماا به من المعجزات  5الو10
وله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان
مختصاً بالمرشكين » وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل
 0امك [فقال تاك (وقال الذين كفروا للدق ( على وجه العموم .

ثمقالتجعاالىوما اتينام من كتب بذرسونها وما أرسلناإليهم قبلك مننذير » وكذب الذين
من قبلهم وما بلغوا معشار مآتايناهم فكذيوا رسلى فكيكفان نكير ) .

وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير تأكيد لبان تقليدمم يعنى يقولون عندما تتلى علمهم الآيات
البيناتهذ! رجل كاذب وةوهم(إفك مفترى)منغير برهان ولاكتاب أنلزعليهم ولراسو لأرسل
إلهم » فالآياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية  .ولميأتوا بهاأو بالتقلباتوماءندممكتاب
 7دك غركء والتقلالمعشير آبات من كتاب الله أو خبر رسول الله ثمْنَ أنهمكالذين
من قبلهم كذبوا مثل عاد وتمود » وقوله تعالى ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) قال المفسرون
معناه  :ومابلغ هؤلاء المشركون معشار ما آنينا المتقدمين من الوة والنعمة وطول العمر » ثمإن
لك ويا وم
الله أخذهم ومانفعتهم قوتهم » فكيفحالهؤ لاءالضعفاء 0

أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشا ر مما ااتيناهم ) أى الذين من قبلهم مابلغوا
مءشار ما آ نينا قوم عمد من البيان والبرهان  :وذلك لآن كتاب محمد عليه السلام أككل من سائر
الكتب وأوضح  .وعدعليهالسلام أفضل منجميع الرسلوأفصح ؛ وبرهانه أو وبيانه أشقءثم
وهكميف لا يشكر
إن المتقدمين لما كذبوا بماجاءهم من الكتب وبمن أتاهممن الرسل أنكر عل
علهم  :وقد كذبوا بأفصمالرسل 0 ,ضح السبل؛يؤيد ماذ كرنا من المعنى قوله تعالى(وما آنيناتم
تلاك بدرشونها) يعى غينالقزآن نماآتينامكتاباونا أزسلنا إلهم قبلكمننذير » فلما كان

المزقق الآنة الآولى هن لكاب غيلالإيتاء فى الآية:الثانية  1خا اكات ركه
دى ثم تتفكروا مايصاحبكم
انى
رلهمث
فل
وموا
ثمقاللال و قل إنا أحله يواعد أنتقو
من جنة إن هوإلانذير لكمبين يدىعذاب شديد »)

فوله تعالى  :ووإذا تتلى عليهم آياتنا  .الآية
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كان يعمد أبا كموقَالوا ماهدًا إلاإفك
صو ام فده

الها

1ت

ص«

ه عم شه

4 1

ا لل

اي
ارل

صدسن مسبلدا اس مد سا2

 .عانن

-

ال الذينص 2الحقلما

ىم

جاءهم إن هذاإلا سحرمبين «؟»
عليه من الظل والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون .
نوا
افئادة فليهومكعأناهم
فضر
لال
اما
 ١المسألةالثانية4قوله( نفعاً)مفيدللحسرة ؛ وأ
ملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول لماكانت العبادة تقع لدفعضر المعبود كايعبد الجبار

وتخدم مخافة شرهبينأنهمليسفيهمذلك الوجه الذى بحسن لاجله عبادتهم .
 2المسألةالثالثة4قال ( ههنا عذاب النار التىكنتما تكذيون )وقال فى السجدة (عذاب
ذلب هنالك العذاب وجعل المكذب ههنا النار كواثمنوا يكذبون
كل ا
النار الذىكتتمبه ) جع
بالكل ؛ والفائدة فبها أن هناك لميكن أول مارأوا انار بلكانوا ثمفيها منزمان بدليل قوله تعالى

كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فا و؛قيل لحمذوقوا عذاب النار الذى كنتمبه تكذيون)
أى العذاب المؤيد الذى أنكرتموه بقولك ( 5لن تمسنا النار إلا أياماًمعدودة) أى قلتإن العذاب
وا الدائم » وههنا أول مراأوا النار لآنه مذكور عقيب الحشر وااسؤال
قدوم
ولاي
ذعف
إفنوق
فقيللهم( هذهالنارالتىكنمبهاتكذبون ) .

:

ثمقال تعالى لثروإذا تتلىعآميهامتنا بينات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن بصدكمعكماان يعبد
وترى
آباؤكموقالواماهذا إلاإفك مف
قا»ل الذين كفروا للحقلماجاءهمإن هذاإلاحمرمبين» .

إظهاراً لفساد اعتقادهم واشتداد عنادهم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وهم الملائكة لايتأهل
للعبادة لذواتهم كيقالوا ( سبحانك أنت ولينا )أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية
لنلاآن نكون معبودين لهم ولا لنفعأو ضر كاقال تعالى ( فاليوم لايملكبعضكم لبعض نفعاً

ولاضراً )ثممعهذا كلهإذا قاللهالنىعليهالسلامكلاماًمنالتوحيد وتلاعليهمآبات الله

الدالة عليه » فان لله فىكل ثآىبءات دالةعلى وحدانيته أنكروها وقالوا ما هذا إلا رجل بريد أن
عباؤ
رعن
يصدكيم عماكانيع
ضىون البرهان بالتقليد و(قالواما هذاإلا إمففكترى )
اكمي
يبدآ

وهو حتمل وجوهاً  ( :أجدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية (إفك مفترى ) ويدل عليه
إمف(كا آلمةداولنله
هو أن الموحدكان يقول فاىلحمقشرك إينأهفك ياقتاعلالى فىحأقه

تلن(ا لتأفكنا عن لحتنا) ( وثانيها)أن يكونالمراد(ماهذا
ثرسو
جملل
أواه
ترريدون ) وكاقال

إلا إفك )أى القرآن إفك وعلى الأول يكون قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا

 00غالف:اليوم لاعلك لعضهم عض الاي
0

100

00

8

فالبوم( 1يك بح
00-2

مم

3

3

مه

حصو 3

00

نا
ول  00و م  1لد
و

0

ذوقواعذا  10لتى كنم  ".ارد «؟»:
يقول هؤلاء أننا
اعع
رااورهظ
والتردد إليه لاسب

ل

الك لكر

المدينة عخافة أن أ<دااجإلى خدمة
من

اتكذالك

ركى

 9أله وعسادتهع

ترك

0

||عاتن العظير

باستتباع الشمجالذين ثمأضل من العائم وتأقل من ارام كن ند 0
هن

ا

نك والينا بالمعلوادية أولى 0

وقالوا ( بل كانو | يعدو 0
الجن.ء

وحن كنا كالقيلة له ةا

إلينا من

 59ادون ل

ان

كونهم

(أنت ولننا

كم

الىاد 0

فهمل

لعبدوك

عمادة هىالطاعة وقوله اعدالى(أ كثرمممهممؤمنون)او قال قائل

جميعبم كانو| تايعين لاشماطين  2م وجه قوله  7أكثرم  60هوم وك ( فانهيثى3

عم وم بطع لهم؟ تقول ك1وان

وركخكى

عنه من

بعضهم لميؤمن

وجهين  ( :أحدهها ) أن الملامكد عدمرزوآ عن دعوى

الإحاطة بهم  | 1أكثرم لآن الذين رأوهم واطلءوا 0اط مكانوادر نتن
بم ولعل فى الوجود من لميطلعاللهاملد تككة عليهمن الك فار ( الثانى ) هو

درن

الا دة عمل ظاهر

والامان عمل باطنفةالوا (بلكانوا يعبدون الجن) لاطلاعر  01الهم وقالوا (أكثرمم بهم
مؤمنون ) عند عامللقاب للا يكونوا مدعين اطلاعه م علىماقى القلوب فان القَلب لا اطلاع عليه
إلالله 7

قال تعالى (إنه علم ١ذات

مين أن ماكانوا لعبدونه
3ث ب

الصدور)

.
م

له بتفعهم

لا علك بعضكم لبعض 2

6لا صر

وقولالذيلوا ذوقوا عذاب الار اذ كلتم » تتكذبون ) وفيه مسائل :

0
ل
 0المسألة الآولى ) الخطاب بقوله (بعضك) مع
 0ذلك سكيلا للكافرين حيث بين لهم
(اء إكياكنوا
ؤىل
هال
قولهأتع
أن معبوهم لاينفع ولاايضرء ويصححهذا قوله تعال(ىلابملكون الشفاعةإلا امتنخذ عانلدرحمن
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون

وال

5
إلاال:

ن ظلموا ذوقو 00
قال بعده ( ونقول لذ ن

فأفذردهم ولوكان المخاطب همالكفار لقال فذوقوا.

وعللهذا يكون الكفار  0لاطا 2ن يصح معنى ق ولهب(عضكم لبعض) أالىملاتمكة
للكفار  :والا 0
حاضر له 00

يجوز أن بجعل م 3شاركه ىس مخاط.ا بسببه :م يول“ القائللواجد
ا

معى أ
فلت ؛م على
أنتم

؛ وحتمل

أن يكون معرم الجن

|ملانكة والجن» وإذا لم نملكوهالأنفسكم فلا تملكوها اغير؟
أى لا بملك بعضك |اننا ال
ويحتملأن كوان الخ]طب  0النكفاروان4 1دوم يدل على<ضورثم :وعل هذا فهو له ) ونتقول
|ا كدااليا
للذينظلءوا ) إنما ذ": 9

ل

ل

ار

زكاطمم من

(فذوثو ||
الإثم ولو قال (

؛احصل ما ذكرنا من الفائدةفان»هم كلماكانوا يسمعون ماكانوا
عذاب النار)لكان كافياًاك ل
7
خر
6
و خ
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قوله تُعالى :وبوم نحشرهمجميعا  ً.الأية
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ويوم حشرم جميعاثميقول للملتكة اهؤلاءإياكمكانوأ يعبدون «٠؛»
روس

7

0

2

0

اي

"2مدرة ©

0

0

قالوا سبحانك اونلتينا من دونمم بل كانوا يعبدون الجن | كثرهممم
لامر

ررم

مو مئنول »١١45
4

زفقىين ورلاازق إلا الله؛
لعرنكاثرة
اى.
لإالمسألةالثالثة 4قوله(خيرالراذقين) ين
فاالجواب عنه؟ فنقول عنه جوابان(أحدهما) أن يقال اللهخيرالرازقين الذين تظدونهم رازقين

وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الذالقين) (وثانهما) هو أن الصفات منها ما <صل لله وللعبد
حقيقة و:منها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق الجاز ؛ ومنها مياقال لله بطريق الحقيقة
ولا يقال للعبد لابطريق المقيقَة ولابطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال

الأول العلل ف؛ان الله يعلمأنه واد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة  :وكذلك العلم بكون
النار حارة ؛ غاية مافى الباب أن عليه قدم وعلمنا حادث » مثال الانى الرازق والخالق  :فان العبد

إذا أعطى غيره شيا ذانالله هو المعطى  :ولكن لاجل صورة العطاء منه سمى معطياً  ,كما يقال
للصورة المنقوشة على المائط فرس وإنسان ء مثال الثالث الاأزلى والله وغيرهما ء وقد يقال فى
أشاء فى الإطلا قعل العبد حقيقة وعلٍ الله مجازأ كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله.

ثمقالتعالى وجي(وم نتحشره ,جميعاًثمنقول للملائكة أهؤلاء إياكمكانوا يعبدون ق.الوا
سبحانك أنت ولينامندونمم بلكانوا يعبدون الجن أكثرهم بهممؤمنون »لمابينأن حال
النىلق كالمنتقدمهمنالا“نيياء ؛ وحالقومهكال هن تقدم من الكفار ؛ وبين بطلان

استدلاهم بكثرةأموالم وأولاده ,؛ بميانيكون منعاقبة حالم فقال (ويوم نحشرهم يع بم
المكذبين بكوبمنتقدمك  .ثمنقوللمنيدعون أنهميعبدونهم وه الملائكة ؛ فانغايةماترق

إليهمنزلتهمأنهميقولون تحن نعبدالملائكة والكوا كب ؛ فيمأل الملائكه أمكانوايعبدوك !
إهانةله .م فيقول كلمنهم سبحانك ننزهك عن أن مكوان غيرك معيودين ود
كل خلق ؛ وقولهم (أنت ولينا من دونمم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس مختلفة ؛

بنضبملايسكن المواضعالمعمورة التىيكونفيهاسواد علظام”.نه ليتارأس هناك فيرضى
ب لضياع والبلاد الصغيرة  :و بعضبم لايريد البلادالصغيرة لعدماجتماعه فيهابالناس وقلة وصوله

فها إلى الا' كياس » ثم إن الفريقين جميعاً إذا عرض علبهم خدمة السلطان واستخدام الا'رذال
الاذيلنتلفاات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام منليؤابه به ولوأن
جلابسك
لنا
رج

ووضع بينيديه شيئااملنقاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان وهو -

ن لىءقرو مخافه

قوله تعالل *وم ا

من اللأشقاء مدقمون ؛

كرا

 2من| قمأء معو

0

الية

وشيه عا ال :

(الآورل» كل هذا المدى من تين 2ر 5لبان أن كثرة هو ال وأولادهم غير دالة على حسن
أحوالم

واءتقاده

ثمإن ل

ودر م

كال

يدل عليه هو

أمان ألهعر نص

ل إن الو مدن دده#حصل

0

 4قال وجود

الترف لا  1ع ل
ا

م ذلك ٠ فان أله علكبمديا 0
ل

م لىلىبذ كر أولاإن 80هن

الشرق»

2
الم

اعناذه ذل فاك لمن ليد 0

قال لمن

مام
ءن عباده ؛ والع.اد المضافة براد مها الأؤمنن ثم وعد اللومن خلاف ما للكافر ٠ فان الكافر
داره معاوع وماله إلى الزوال» 01 .الل الوناك' وما المؤمن ما ينفقه تخافه الله ؛ و يذلاف الله
حير » فا كا

بك الانسان ف مءر

ص البوار والتاف وهما لاءتطرقان إل مأ كاله ألله من الخلاف ع(

 2كد ذلك بقوله ( والله حير الرازقين ) وخيرية الرازق قَّ ا

وقت الحاجة

(أحدها ) أن لا بو <ظرءع ن

(والثانى) أن ليانقص عن قدر الحاجة(والثالث) أن لا يتكده بالحساب (والرابع)

أن لا لكلاره يطلب الثذواب وألله لع أ
|ل[ه كداك

:

أما(الآاول)فلا ندعالموقادر(والثاى) فل ذل عو اسع (والثالث)فلا نه

6

وقد ذ كرذلكبةوله

(يرزق من لشاء بغير حساب) وما ذ ثرنا هو المراد ع رزقه حلالا لاعاسيه عليه (والرابع)

فنلهاعلى كبير والثواب يطلبهالأدنى مالناعلى » ألا ترى أن هبة الاعلىمن الأدى لاتقتضىثواباً.
 0المسألة الثانية  4قوله تعالى ( وما نقتم من شىء فهو خلفه ) حقق معنى وله عليه الصلاة
والسلام «مامن ع

بح

العياد فيه إلا وملكان ينزلان  2يقول رم

اللهم 1

ا

ويقول الآخر اللهم اعط مسكا تلفاً » وذلك لآن الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال
افق وعلى بدله يحم الوعد يلزمه 7

إذا قال قائل  :لق ماك

قَْالبحر وعلى ضمانه 80من

لذ دان ماهو شرط حصول البدل فيحصل البدل؛ ومن لمينفق فالزوال لازم للسال ولم
أت بم إسشحدق عليه هن اليدل فيفووات من غير لت

وهو

التاف  3شم إن من العجب

 3التاجر

إذا عم أن مالا من أمواله قَّ معرض الملاك سعه نسيئة » وإنكان من الفهراء ويقول أن ذإاك

لل املنإمبال()١ إالهىلاك ٠ فان لمبسع ل
2لك ف )إن لطا ثم إن حصل بكهفيل ملل.

ولا يديع ينسب إلى قلة العقل » فان حصل به رهن كوتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى الجنون؛
ثمإن كل أحد بفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون» فان أموالنا كلبا فىمعرض الزوال
الحةق  5والإنفاق على الاهل والولد إقراض ( وقد حصل

ألضاة”ن المل وهو

ألله العا
لى وقال تعالى

 6أنفقتممن ثىء فبو.خلفه )ثم هن عند كلواحد إماأزضاًأو" بستانآ أطاودؤنة أو ناما
آرمنفعة” :فإن الآنشان لايد من أن كرون له
:صبعة أو جره حصل

وفى بد الإنسان حم

لهمنما مال وكل ذلك

همك أللّه

العارية م نه مرهون مأ تكفلالله من رزقه ليحصل له الو وق التام؛ ومع

إل سفن ترك مالهالتلت لاجور ولامشكورنة:
) 0فى اندها الوه إل ( الاهبال 

اإككن ماككناة أول وأنسك لساف"الكلدم

قوله تعالى :وماأمأواولكملوالادكر  .الآية
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ادها

تر

تزه

طن ع شرق ١ ١سا
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صالحا فاولئك م جزاءِالضعف بما عملوا وهمفىالغرفات ءامنون »00
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والذن ينتعونفىداياتنا معجترين أولثكبقالعذايه عتطرووان 9011
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ار مداه
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هي

وماممم سن
منعبادهويقدرله
ربىيبسط الرزقلن شاه
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 2ارس

26

3

١ إن
2

|

اإنا  27من '”

هوهو حب رقي ».»:

يدنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال الحق والمبطل فم من موسر شق

ومعسرئق (ولكن أكثْر الناس لايعلمون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكثرة المال وخصب
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم .
ث بمين فساداستدلالهم بوهم ( وماأموالكم ولاأولادكم بالتىتقربكمعندنازافىإلا من
جزاء الضعف بماعملواوثمفىالغرفات آمنون ) / .
أمقخ وعبل 2
يعنىقولكمنحن أ كثرأموالافنحن أحسنعنداللهحاالساتليدسلالا صحيحا  فانالمال
لابقرب إلى لله والعاتبار بالتعزز بوهءإما المفيدالعمل الصالح بعد الإمان والذى يدل
عليه هو أالنمال والولد يشغل عناللهفيبعدعنه فكيف يرب منهوالعمل الصا إقبالعلىالله

واشتمال ,ناتهومن توجه إل الهوصل ومن طل هن قدا هل ا وترله تار ثنك لهمجزاء
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لايكون إلافى ال+سنة وف السيئة لايكون إلا المثل ؛
ثم زاد وقال (وثم فى الغرفات آمنون) إشارة إلى دو امالنعمو تأبيده؛ فإنمن تنقطع

عنه النعمة لايكون أمنا .

سلى .بقولهل والذين يسعون فىآياتنا معاجزين أولائكلفعىذاب>ضرون)
محا
ثامبلين
)شارة إلىالدوام أيضاً كاقال
وقد ذكرنا تفسيره وءقوله ( أولئك فى العذاب حضرون إ
تعالى(كا أرادواأن بخرجوا مأنعهايدوا ي)هواكا قال تعالى (وماثمعنهابغائبين).
ثمقالتعالىمرةأخرى لاقلإن رب سمط الرزق من إشاءمنعباده ويقدر لهوماأنفقتم
من شتى٠ء فهر عخلفه وهو خيرالرازقين ) إشارة إلىأن نعيمالاخرة لاينا نعمة الديا ع

بناء عاللىوعد  :قطعاً
الصالحون قديحصللمف اىلدنياالنعمع الع 4
ماانتجلة لناوالأجلةلهمفالنقدأولى ؛ فقالهذاالنقدغيرعختص بم »
يولقمونل :اإذلاك
لق
ب

 1ان 02اواك لاله  .اله
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ا دام كَارَأُوا الَدَابَ وَجَعلَآلأغلال فى أعناقالدنَكردا
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 0اولقن يشامويقدرولكنأ كر ٍ]ناسلايعلمونَ١370
امَ قالتعالل١0

الندامة ل ا لتقت رجننا الاغلال فأىعناق الذين ع

هل بحزون إلا ماكانوا يعماون » .

معنأه أنهميتراجعون القول فى الاولء ثمإذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع

حةت,مل أن يقال بأنهملما
يدام
قةي»ل معنى الإسرار الإظبار أى أظهرواوالن
ودام
الدال على الن
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقولهم (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالاً )
ثم أجيبوا وأخبروا بأنلامرد لكرفأسروا ذلك القول ؛ وقوله ( وجعلنا الأغلال فى أعناقالذين
شاا)رة إلى كيفية العذاب وإلى أن تجرد الروية سلكيافاً بل لمنا رأوا العذاب قطعوا
إرو
كف
أنهمواقعون فيهفتركواالندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالفى أعناقهم  ,وقوله (يحزون إلاماكانوا
شرف ) إشارة إلى أن :ذلك حقهم 1

'

لمارار سلا افر يه من تذبن إلا قال امترفوها إنا عننا أرسلم به 0
ثامل تعالى و
ق

ككثنر
أرا
ان

أموالا وأولاذا وما نحن معذبين . 6

»ل
دعا ب
تسلية لهاب النوصلى الله عليه وسلم ولناناًلان إيذاء الكفاار الاباء اللاخماز لبيس
ذلك عادة جرت من قبل و[إا نسب القول إلى لترفين ممعأََغيرثمأيضآقالوا (إنا بماأرسلتم

#كافرون ) لآن الأغنياء المترفين مم  0فذىلك القول .ألا ترى أن الله قال عن 0
استضعفوا نم قالوا لمشت شكرين لك أتملكانوا مؤمنين ؛ ١ 1راع" وهم مصييين فى

ذلكبكثرةالاموال واللاولاد فقالوا 0

ولأاوذا) أى كسيب لزهوتلالد ينناو»قواه

 00أآمجابلا فلانعذب إما
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكانهمقالواحالنا 0
إنكاراً منلهامعذاب ذاذا اراعقانا ين حالمف الآخرة.أيضا اعحسن حالفالد نيا].
رلناسلايعلمون )
مإناقناى بين خط أمبةولهلإةلإنرف يبسطالرزق.ان يشاءويقدرول كنأ كث ا

.

5
2
0
0

قولهتعالى :وقالالذ,د أبشكرقا  .الآية

كدي نتروا لذن أستضعفوا أتحن صدَدةكمعنلد ى لعد
ل

9
إ3
ذجاء
فب
يلكنممجرمين 6

كللذ

عدهلرمل

موس

أستَضعفوا لذن آسسَكيروابل
7ج بعر

لله

4ر اليلالتها |رإذ

ا

لسار توس

اس

هدادا
 2الهوتحعلل أن

كفرمكالنمانعل لاعدمالمتفضى  0مكنم أنهرلها ماانا ل التيأن شولا

قصر الرسول ؛ وهذا إشارة إلى إتيان الربول بما عليه لآن الرسول لو أهمل شيا لماكانوا
إؤمنود ولولا الممشكيرون 00

ثقمال تعالى ب وقالالذن اتشكن و[ الدنق فيفر لين صددنا؟ عن الحدى بعدإذ

راوللكن
واا إن كفرن كاانلمائع( أنمنصددنا ك عن الهدى بعدإذ جاءكمبل
ذى جاء بهوهالهدى »
له.
بحرمين) يعنى المانع ينبغىأن يكونراجحا علىالمقتضى<تى يع
وملاعمل
والذى صدر من المستكيبرين  :يكن

2

الامتناع من قبول ماجاء  0يصح تعليلم

بالمانع ثم بين أأننكفرثم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لاعدلممقتضى

أو لقيام المانعولم يوجد شىمءنهما .
ذلين استضعفوا للذين استكيروا بل ماكلرليل والهار إذ تأمروننا
لقا
لو
قثامل تعالى ا
أن نكفر بالله ونيجعل له أنداداً4) ,

اذ كوالمستكير وق آنا ماصددناكر وماصدر منامايصلحمائعاًا فالمستضعمون به
وقالوا(بل مكراللبلوالنهار)منعناقءثالموا لهمإنكموإن كتتم ماأتيتم,الصارف القطعى والمانع
القوى ولكن انضمأمكمريانا
د طول الآمدوالامتداد فىالمددفكفرنا فكانقولك
.يحتمل وجمآ آخر وهو أن يكون المراد مبكلركم بالليل والنهار لخذف المضاف
جزء السبب و

را

ذه بز  1 3اق أن

د ل

ا أن المشرك

اللهمعأنهفىالصورة مثبت لكنه فىالحقيقة منسكرلوجود اللهلآنمنيساويه الخلوق المنحوت

يلكاون هأ .وقوله فىالأول(إبرجع بعضهم إلى بعضالقول) يقول الذين استضعفوا بلفظ
المستقبل  :وقولهفىالآيتين المتأخرتين(وقال الذيناستكيروا ؛ وقال الذين استضعفوا ) بصيغة

الممعنىمعأن السؤال واالترلاجعقفوىل لبمقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يقع؛فانالأمس

هتم ميتون ) ٠
نكمب
ولىإ(إن
الواجبالوقوع يوجدكأنهوقع :ألاترى إلى قوله تعا

قوله تعالى  :وقال الذين كفروا أنتومن  .الاية

562

أذ كفْرذوال ومن داالقرءانولَاا.لذى ان بكانه  0ترى إذ
وَقَالَآل
فلن 0

الس

ا

ا

مس

ماه
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مامه

الظاممون الا ع ديم بح
|

قديرة

أستضعفوا 5

06

ل اه

1

د

رم ل -عضالقول 00لددين
م لش

0

استكيزنا ول اننمكنا ا

حي

222

111

لي اللك ناه ته05 1
مل ف
ا©لععارئل :.أناجاتيك ونا دعل هذاتكون العام
8 03
كيقهول القائل إنه مقتول يوما( 0
نا وذوله معلوم يدل عل
قاوللقائل حمق ثوب للتبيينوإس ناالدفعل [لهم بقولة ( لا تستاأخرورن عنه ) بدلا عن إقو
(لا .يؤخر عن ) زيادة ما كيد لوقوع اليوم .

ثم قال تعالىل( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه  4لما ببن
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالكلكافرين بين كفرثم العام بوله(٠ وقال
لك لآن القرآن ممسّملعل الكل ووقوللهاب(الدى )بين
ذ)
وران
 10قروا لن ن من بهذا الق
)لبور أنه التوراة والإنحل ؛وعِل هذا فالذين كقروا المراد منيم لخر كن الى رن
.حتمل أن يقال إن المدى هو أنا لا تؤمن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بن
رات والخثر و
ديه أى ولاابلماإفخيهبمانرات والمسائل والآنيات والدلائل؛ وعلىهذا فالذينكفروا الرادمنهم

 8م ل؛آن أهل الكتاب لميومنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الزسالة وتقاص
6ل
؛ليس ثم«ؤمنون بالوحدانية والحشر ء فنقولإذا لميصدق واحد ما -5أ
»إن قيل أ
الحشر ف
من اللأمور الأتصة به يقال فيه إنه ليمن لتىم,هنة وإن أمن بيعضمافة لتكونة ف غيرّه شكوان

:ن من يكذب رجلا فم بقوله:فاذا أخبزه .بأن التارخارة لا بكذيه فيه
| كا لعا فمثياله أ
فشكن لايقال إنه صدقه لانه إما صدق نفسه ء فانهكان عالما به من قبلوعلى هذا فقوله بين
لذن أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وأرد فيه .
وقوله تعالى  0ولو ترى إذ الظالمون هوةوفون عندرموم يرجع لعضهم إلى (ءض القول يول

الذين استضعفوا للذين استسكبروا لولا أنلتكمنا مؤمنين »)
 3 1اليأسمن إهانهمق هذه الدار د

أن نو من فانه لتبيد التفى وعد نبيه عليه الصلاة

والسلام يأنهبراثم علىأذل حال موقوفين لاسؤال يرجع بعضهم إلىبعض القول كايكون عليهحال
واب لو
ج؛
جماعةأخطوا فى أص يقول بعضهم كان ذلك :بسببك ويرد عليه الآخر مل ذولك
محذوف » تقديره  :ولوترىإذ الظالمون موقوفون لرأيت يبا ث.م بدأ بالاتباع لآن المضل أولى
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أثتملكام ان إ]شازة إل أن

وله تعالى  :قل أروالذين ألحةتمب .ه الآية
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ثمقالتعالىا قل أارولفذين لحقتمبشرهكاء كلابلهو الله العزيز الحكيمي قدذ كرناأن
المعبود قد ي«بده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الاشراف الاعزة يعبدونه لآنه
ياسلتحعقبادة لذاتهفلا بين أنهلايعبدغيراللهلدفعالضرر إذ لادافعللضرر غيرهبقوله( قل
كم
قمن
ذقل
ر(
يوله
ادعواالذينزعمتممندون الله) وبينأنهلايعيدغيراللهلتوقع المنفعة بق
امانسموات والارض) ببن هبنا أنه لايعبد أحد لاستحقاقه العبادة غايلرله فقال (قل:أروق
الذين ألحقتم به شركاءكلا بل هو الله العزيز الحكيم ) أى هو المعبود أذائه ؤاتصافة بالعّة وه
القدرة الكاملة والحكة وهى العلم التام الذى عمله موافق له .

ثم قال تعالى ل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لايعليون »)
لما بين مسألة التوحيد شرع فىالرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفيه وجبان
(لثااى)
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة مي الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها وا
(اً )أى
كافة أى أرسلناككافة تكف الناس أنت من الكفر واهاء للمالغة علىهذا الوجهبشير

تحثهمباو(لعوندذيرآً)تزجرهم بالوعيد(ولكن أكثر الناس لايعلمون)ذلك لالخفائه ولكنلغفاتهم.
ذر الرزسالة بالنحمقر
يعاقلىو(ل(ون متىهذاالوعد إن كنتم صادقين » لما ك
ولت
ثم قا

زقال( قللك ميعاديوم لاتستأخرون عنهماعةولاتستقدمون  4قدذكرنا فسوىرة
(لأاخرون ) يوجب الإنذار ؛ لآن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن
الاعراف أنقوتلسهت
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كرنا هناك وجبهونذكر هبنا أنهملما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال
فأةمكابلاال.,وهذا بفيدعظلمالام وخطر الخطب؛ وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب

من غيره لابؤخره ولايوقفه علىوقتبخلاف الآءرالخطير وفى قولهتعالى( لكمميعاديوم )
اعد
عرف
مميمع
قراءات ( أحدها ) رفعبمامعالتتوين وعلى هذا يوم بودثلا(نها ) نصب يو

والتنوين فهما معاد يوماًقال الزمخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كانه قال ميعاد أعنى
بوماً وذلك يفيد التعظم والتهويل » ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره مليكعاد يوماً

اجرم:لاه
فوله تعالى :لزأل اتسالونع أ

قل -عن
0

ا تاولا 5 1

0

/لأاو؟

ذه ؟» 0بجمعبين

قت د انهودرالفا لير0

ل سهم

عدو _

0

قدى م

(المسألةالأول)هذا إرشاد  0لرسوله لك المناظراتالجارية  0موغيرها كولذلآن
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لابق
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفهم فيفوتالغرض  0إذا قال له بأنأحدنالا يشنك
فى أنه مخطىءوالعادىف الباطل قبييح والرجوع إلى الحقأحسن الأخلاق فنجتهد ولبصر أيناعلى
الخطأ ليحترز فانه  2ذلك الخصرفى النظر ويترك التعصب وذلك لايوجب نقصاً فى المفذلةكانه
أوهثمبأنهفى قولهث اك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( و[ |:أو إياكر) مع أنه لايشك فى8
المحادى وهو المهتدى وثم الضالون والمضلون .

لىال مبين ) ذكر فى الهدى كلة على و
١لمسألة الثانية)4فىقوله ( لعلى هدى أضوف
ا
الضلال كلمةفىلآن المهتدى كانه تفع متطلع فذكره بكلمة التعلى و؛الضال منغمس فى الظلية
غريق فا فذ كره بكلمة ثى .

المسألة الثالثة #وصف الضلال بالمبين ولميصف الهدى لآن الحدى هو الصراط الممتقه
الموصل إلى الق والضلال خلافه سكن المستقهم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من

بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف .
ل المسألة الرابعة » قدم الهدى على الضلال لآنهكان وصف املؤمنين المذكورين بقوله (إنا)
وهو مقدم ف لذ

كراء

ثمقال تعالى ((قل لا تسألون عماأجرمنا ولا نسأل عما تعملون » أضاف الإجرام إلى
النفس وقال فى حقبم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بافظ العمل اثلا حصل الإغضاب 0
خا ك0
 0الفوعوقوله (لاتسألون ) (ولا نسأل) زيادةحث عل النظر 00
م اغيذا بجرمه فاذا احترز بجاء ولوكان البرى”* يوَاخَذَ بالجرم لما اق
ُ( 55مأ وجب
ثمقالتعالى ورقل بجمع بسنا رنناا”ثميفتح ب | بالحق وهو الفتاح العليى

ا

الك ين جرد القطأ والعتلال واجْب الاجتناب  0إذا كانبومعرض وحساب

وثواب وعذاب وقوله ( يفتح )قيل معناه حكم؛ ويكن أن يقال بأن الفتح ههنا بجحاز وذلك لان
.م إن الآمس إذا كان فيه انغلاق
الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقّة ث

وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقوله ( وهو الفتاح العليم) إشارة إلى أن حكده
يكون مع العلللامثل حك من بحم بمايتفق لهبمجرد هوأه .
دع؟؟ تحر

مي

قوله تعالى :فل منيرزفم من السموات والأرض  .الآية
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عن معاندكاذب» وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف ها فى الخارج فيكون إعتقاداً
باظلا جهلا أو ظناً لكن ا لميكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام و يبطل ؛ وكلام الله لابطلان

له أفوىل المي يكو نكلام الكاذب المعاند ( ولايأتيه الباطل )كا يكون كلام الظان » وقوله
تعالى ( وهو العلى الكبير ق)د ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأنالله اهلواق وأن ميادعون
من دونه الباطل وأ
لله
انال
بلعل
كهوا
يىر )
إأنش(ال
امقر)ة إلى أنهكامل لانقص ففييهقبك

نسبة العدم » وفوق الكاملين لآن لككاءل فوقه كامل فقوله (وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته و.هذا يبطل القول بكونه جسما وفى حبز .لآن كلمكنان فى حيز

ذان العقل بحك بأنهمشار إلبه وهو مقطع الاشارة لاآلانشارة لو لمتقع إليه لما كان المشار إليه

هوء وإذا وقعت الاشارة إأيه فقد تناهت الاشارة عنده ؛ وفىكل موقع تقف الاشارة بقدر العقل

علىأن يفرض البعد أ كثرمنذلكفيقوللوكان بينمأخذ الاشارة والمشار إليهأكثرمنهذا

البعد لكان هذا المشار إليه أعلى فيصير علياًبالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولوكان جمما لكان
له مقدار ؛ وكل مقدار يمكن أن يفرض أكبر منه فيكون كبيراً بالنسبة إلى غيره لا مطلقاًوهو
"كين بلطلايا +
ثمقال تهالى لاقل هن يرزقكم من الءوات والارض 

قد ذكرنا «راراً أن العامة يعبدون

الللكهلوانه إوهاإًت»ما يطلبون بهشيثا »ً وذلك إمادفعضرر أو جر نفعفنبهاللتهعالىالعامة
(قولا الذينزعتتم)علىأنهلايدفع الضرأحد إلاهوك قتاعلالى(وإن يمسسك الله
دع
بقاوله
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد إتمام بيان ذلك ( قل من يرزقكممن السءوات والارض)
إشارة إلى أن جرالنفعليس إلانه ومنه  فاذاً إن كنتممن الخواص فاعبدوه لعلوهوكبريائهسواءدفع

عن ضراً أو يدفعوسواء نفعكميخير أولمينفعفان لمتسكونو! كذلك فاعبدوه لادلفضعروجرالنفع.

ثمقالتعالىل(قلالله4يعنىإن ل يمقولواث فمقلأنتاللهيرزق ( وههنالطيفة) وهىأن

الله تعالى عند الضر ذ كر أنهميقولون الله ويعترفون بالحقحيث قال (قالوا الحق ) واعلنندفع لم
لكك لآنلهمحالةيعترفون بكأناشف الضر هو الله حيث يقعون فى
ذذل
بقل إنهم يةو
ولون

الضر يا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا رهم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنبه لهم
لذلك فلذلكقال (قلالله)أى ثمفىحالةالراحة غافلون عنالله.
ثمقالتعالىإ(وإناأوإياكملعلىهدىأوفىضلالمبين » وفيهمسائل :

قوله تعالى قل ادعوا الذن زعم

من دون

ه الاية
الل .

وةه»

كال للك ورضن ذلك إلى البكنا اكت .رفم المأذون ينست إل الاذن بو يشل عالنمأذون
فيه ؛ مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضريه يقالفى العرف الملك ضربه ويصح عرفاً قول
القائل ماضربفلان فلاناً  وما الملك أ بضربه فضراب » فرْولا ..جعلوا المهاويات مغينات
لله فقال تعالى فى إبطال قوم ( وماله منهم من ظبير م
)افوض إلىثى .شيا ٠ بل هو علىكل شىء

<فيظ ورقيب و
(رابعبا )قول من قال إنا نعيد الاصنام الى هى صور الملائكة ليشفعوا لا
فقال تعالى فى إبطال قوطم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له )فلافائدة لعبادتكم غير الله
فان الله لا بأذن فى الشفاعة من يعبد غيره فبطلب> الشفاعة تفوتون علىأتقسكم الشفاعة وقوله (حى

إذا فزع عن قلوهم) أىأذيل الفزععنهم  .يقال قرد المير إذا أخذ منه القراد ويقال لهذا تشديد
اسلب ؛ وفىقوله تعالى (حى إذا فزع عنقلوبهم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق )وجوه (أحدها)
الفزع الذى عند الوحى فان الله عندما بوحى يفزع من فى السموات ؛ ثميزيل الله عنهم الفزع
فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال الله ؟ فيقول قال الحق أى الوحى (وثانها) الفزع الذى من
الساعة وذلك لآن الله تعالى لما أوحى إلى عمد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة
لآن إرسال مد عليه ااسلام من أشراط الساعة  :فلا زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله
قال جبريل ( الحق)أى الوحى ( وثالتها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب
تش لكل أبحد.يآن ما قال الله تعالى هو المق فينفع ذلك القول من سبق ذإك منه ث,م يقبض
روحه علىالامان المتفق عليه بينه وبينالله تعالى ؛ ويضر ذلك القول من سبق منه خلافه فيقبض

عل الكفر المتفق يبنه .بي
ون الله تعالى  :إذا علنت هذا فنقول على القولين الأولين توله
تعالى ( حتى غ)ابة متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لآنه بينه بالوحى لآن قول القائل قل لفلان للانذار
حى يسمع اخلاطب ما يقوله  .ثمبول بعد هذا الكلام ما يجب قوله فلبا قال(قل) فزع من فى

السموات  ,ثمأزبل عنه الفزع » وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى (زعمتم ) أى زعمتم الكفر إلى
غايةالتفزيع  .ثمتركتممازعتتم و قلتقال المق ٠ واعللقولين الأاولين فاعل قوله تع
قال
اىل(وا

ماذا ) هو الملائمكة السائلون من جبريل  .وعلى الثالث السكفار السائلون من الملائكة والفاعل فى
قوله ( الحق )علىالقولين الآولين همالملائكة ٠ وعلى الثالث ثم المشر كون .
واعلمأن الحق؛هو الموجود شمإن الله تعالى لما كان وجوده لابرد عليه عدم كان خم مطالتاً

لا برتفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقاً يسمى حقاً  :لآن الكلام له متعلق فى
الخارج بواسطة أنه متعلق بما فى الذهن و؛الذى فى الذهن متعلق بمافى الخارج  فاذا قال القائل
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه بما فىذهن القائل وذهنالقائل تعلقه ما افلخارج لكن للصدق
متعلق يكون فى الخارج فيصير له وجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون فى الخارج » وحينئذ

إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكونكالمعدوم من الأول وهو الالفاط الى تركون صادرة

ة"
عدر 6
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اأشماعة عندهإلالمنأذنّكه> ذافزععَنَلويم الوا ماذا قالل ربجم
الواالحق دل العالك دم»7

فيظبر فههصاورة يد إن قابلها ء ث إمذا قابلباعمرو يظبرفهاصورته ؛ والمرآةلتتغيرف ذىاتهاولا
تندلتص فاىتها  .إما التغغرف“"ىالخارجات فكذلك قينا قوله ( إل لانعلم) أى ليقعفىالعلل

صدور الكفرمن الكافر والإمان من المؤمن وكان قبلهفيهأسنيهسكفر زيد ويؤمن عمرو .
وقوله (وما كانلهعلهممن سلطان ) إشارة إلى أنهليس بملجى .وإما هوآية و:علامة

خلقهاالللهتبدينماهوفىعلمه السابق  :وقوله( وربك علىكلثى.حفيظ ) حقق ذلك أى الله
تعالىقادرعلىمنع [بليس عنهمعامبماسيقع ؛ فالحفظ يدخلقى مفهومهالعلموالقذرة  ,إذالجاهل

اي لابمكنه حفظه ولاالعاجز .
ثمقالتعالىل قل ادعوا الذينزعمتم من دون الله لاعالكون مثقال ذرة فى السموات ولا

فىالآرض ومالهمفهمامنشرك ومالهمنهممن ظبير»٠ولاتنفعالشفاعة عنده إلالمنأذن له
ا
و
حتى إذا فزععن قلوبهمقالوا ماذاقالا
كشراين واحلاكلافرين وذ كرهميمن مضى عاد إلىخطاءهم وقال
لمابين اللهتعالىحالال
هه فل للشركين ادعوا الذين زعم من دون اللهليكشفوا عنم الضرعلىسبيلالتهكم
يائن
لراموله عط

وات :ولا الآراض) :
لذسرةمفى
ل(:تلكآون مثاقال
ثمبين  0علتكون شيا بقموله
مقاء
واعلمأن المذاهبالمفضية إلىالشرك أربعة( أحدها ) قولمنيقولاللهتعااللىسخل
والماويات واجعللأرض والارضيات فى حكمهم  :ونحن من جملة الارضيات فنعبد الكواكب
والملائكة النىفى السماءفهمآلهتناو ألله إهرم ٠ فقال الله تعالىفىإبطال قولم(إنمم لايملكون فى
م قالولافىالأآرض على خلاف مازعءتم ( وثاننها) قولمنيقول
)"تارة ت ؛
اع
السموات شيا

السموات هن الله حل سيلالامقبدادوالأرضمات منه ولكن بواساطلةكوا كب فانالخلهلق

العناصروالتركيبات التىفنها بالاتصالات والحركات والطوالع لجعلوا لغير اشللشهمرعكها افلىأأرض
والاولونجعلوا الارض لغيره والسماء له؛ فقالف إىبطالقوم (ومالمفهمامنشرك)أى الارض

كالسهاء لللالهغيره ؛ ولالخيرهفيهانصيب (وثالتها)قول منقالا:لنركينات والحوادث كلهامن

الآية
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إن أسفارمم  0 5من داوق :؛( 0وظلدوا أنفسهم ) يكون بانا لذلك  :وقوله

(لخعلناهم أحاديث ) أى فعلنا مهم ما جعلناهم به مثلا ؛ يقال  :تفرقوا أيدى سباء وقوله (ومزقنام

كل مزق ) بيان لجعلوم أحاديث » وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) أى فما
ذكرناه من حال الشا كزنن ووبال الكافرين .
ثمقال تعالى لو لقد صدق عليهم إبلس ظنه فاتبعوه إلا فرالك منين)أى ظنه .أنهلوهم

كماقال(فيعز تك لأاغو ( 00فاتبعوه) بان لذلك أى أغوام اذ دوه للاايها لملنوامن)
قال تعالى فى حقبم (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) ويمسكن أن يقال (صدق عليهم ظنه) فى أنه
حر فنه كا قال تءإلى عنه ( أنا خير منه ) ويتحقق ذلك فى قولة فاتبعوه» لآان المتبوع خير هن

التابع وإلا لايتبعه العاقل اولذى يدل على أن إبليسخير من الكافر  .هو أن إبليسامتنع منعبادة
غير الله لكن لما كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر ء والمشرك يعيد غير الله فهو كفر

بأم أقربإلىالتوحيد و.هم كفروا بأمرهوالإشراك ؛ ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء ؛ وبيانه
هو أنه وإن لميظن أنه يغوى الكل» بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم اتخلصين ) فا ظن
(نا خير منه ).اعتقد
أل ننرى الممدن فا ظنه'صدقه ,ولا حاجة إلى الاستثناءء وأما فقوىله أ
الخرية بالنسية إلىجميع سس الال تعليله بقوله ( خلقةنى من نار وخلةته من طن ) وقد اكد

فى اظنه فى حدق 0

الجواب عن هذا فاىلوجه

و 1وإن ليظن

إغراء الكل وعلأن البعض :ناجبتكن ظن فىكل واحد أنه لن هر ذلك !لناجى ؛ إلى أنتين له

ره كناب فىاظنه فى دق عض وصدقاقَ البعض..
ثمقال تعالى ل وما كان له علهم من سلطان إلا لنعلممن يؤمن بالآخرة تمن هو منهافى شك
وربك على كل شىء حفيظ 23

قد ذكرنا فىتفسير قوله تعالى ( فليعلين الالهذدن صدقوا وليعلمن الكاذبين ) أن عل الله من
الأزل إلى الآبد حيط بكل معلوم وعله لايتغير وهو فكىونه عالما لايتغير ولكن يتغير تعاق

عليه  :فانالعلىصفة كاشفة يظور مهاكلمافىنفس الأام فعلمالله فالآزل أنالعالم سيوجد  ,فاذا
:المرآة المصقولة فمالصفاء
وجد علمه موجوداً بذلكالعلم؛و؛إذا عدم يعليه معدوماً بذلك  .مثاله أن

.لآية
قوله تعالى  :وجعلنا ينهموبين القرى ا

"1

255
عر

لى البىاركتافي 5اىع ظَاهرَةوَكدْنفياليْ

سنا عل

0209

+01

.٠

َب أعدبينأسمَاروَظلَواأنفسهم
قالوا
سيروافيا إلىاننا امنينَ١41ف
0

فىذلكلذت اكرْصبارتكُورده»
عام أحاديثوو"هزقا ول:مزقإن

افلىنعمة لكن قولهتعالى( ذلكجزيناهم )يدلعلىأن الجراء يستعمل ف النقمة ..ولعل من قال
ذلك أخذه من أن الجازاة مفاعلة وهى فى ١كار ل ا ل

اثنين » يؤخذ من كل واجد

مهتبعاتلىدىء بال:
جزاء فىحق الآخر  :وف النعمة لاتكون مجازاة لآن الل
نا بينهم وبين الةرى التى باركنافيهاقرى ظاهرة  :وقدرنا فايهلاسير
لل
عالى
جلتع
ثومقا

:الوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلءوا أنفسهم خجعلناهم أحاديث
سيروا فا ليالى وأياماً آمنين فق
ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لآبات لكل صبار كور » .
أى بهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة  :وقرى ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها يرى
سواد القرية من القربة الاخرى ؛ ذانقالقائل :هذامن النعمواللهتعالىقدشرعفىبيانتبديل

نةق؟ول
نعمهم بقوله (وبدلناهم يحننهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى ببان النعمة بعد الفنقم
ذكرحالنفش بلدموبين 'تبديلذلكبالط والاثل :ثمذكر حال خارج بأدمم وذكر عمارتبها

ءم ذ كرتبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والرارىبقوله(ربنا باعد ببن أسفارنا) وقد
بكثرة القرى ث
د»ل عليه قراءة مقنرأ ربنا بعدعل البتدأ والخبرء وقوله( وقدرنافها السير)
يلك
ولذ
فع
منسكليقرريةة ,نصف
االألمامكعنمورة تكون منازها معلومة مقدرة لاتتجاوز  ,فليا كانبي
نار  :وكانوا يغدون إلىقرية وبروحونإك أخرى ماأمكن فىالعرف تجاوزها؛ فهو المرادبالتقدير

والمفاوز لايتقدر السير فيا بل يسير السائر فبها بقدر الطاقة جادا حتى يقطعها  .وقوله (.سيروا
فها ليالى وأياماً ) أىكان بينهم لويأاليام معلومة  :وقوله آ(منين )إشارة إكلثىرة المارة » فان

خوف قطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الأما كن» وقيل بأن معنى
قوله (ليالى وأيامآ)تسيرون فيه إن لشيتالى وإن شئتم أيامً لعدم الخوف مخلاف المواضع الخوفة
وضها يسلك نماراً لثلا يقصدم العدو ؛ إذا كان
فان بعضها يسللك ايلا ؛ لثلا ياعللعدو بسيرهم ؛ بع
العدو غير مجاهر باولققصود ولاةلعتداعوةال؛ى(قالوا ربنا باعد بأيسنفارنا) قيلبأنهمطلبوا ذلك

وهويحتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطراً ما طلبت اليهود الثوم والبصل» ويحتمل أن يكون
ذلك لفساد اعتقاده وشدة اعتاده عل أن ذلك لايقدر مايةول القائل لغيره اضربنى إشارة إلى

هرَد طليوا أن سعد
رااكف
أنه لابقدر عليوهي.مكن أن يمال (:قالوا ربنا بعد)بلسان الحال:أى لم

انم

قوله تعالى  :فاعرضوا فأرسلنا علهم  .الآية

فأعرضوا كسلا عمسيل العرموبدلنام يجنتههم جنتين ا
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سدرقليل ١31 ذَلكَجزَمماكَفَروا وَل اذى
تمطوأئلوَتَى,من
ا

إل 1

ا

1ه

عمهم من أكل تمارها خوف ولامرض» وقوله (واشكروا له) بان أيضاً لكالالنعمة :
حمينثل
فان الشكرلايطلب إلا على النعمة المعتبرة » ثملما بين حالم فى مسا كاه وي اتيم وأكلبم أثم

سآن النعمة بأن بين أغنالئالة عليه ولاتبعة فىالمالفى الدنيا فءقال (بلدة طيبة) أىطاهرة عن
المؤذيات لاحيةفبها ولا عقرب ولا وباء ولا وم .وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا
,عند هذا بان كال النعمة حيث كانت لذة حاليةخالية عن اناسل ااانه
عذاب فى الآخرة ف
ثم إنه تعالى لما ببن ما كان من جانبه ذ كر ماكان من جانيم ذقال (فأعرضوا قاوسلا علوم

سيل م وبدلناهم يحنتييخ جنتين ذوانى أكل خمط وأثل وثى' من سدر قليل ذ»لك جزيناهم بما
كفروا وهل تازى إلا الكفور »
لا

االتعالى(وامنأظميمنكر 00
دسمبالؤجرشل تعدداه اللامةكنق

أعرض عنهاث)م بينكيفية الانتقام منهمكما قال ( إنا من المجرمين منتقمون )  0ميته أنه تعال
اأنه لذ الدى يس
 2علييم 1عر قق أمواهموخرب دورثم » وف العرم وجوه سم ز
نت
اس
كلقي
»ذلك من حيث إن .ب
خراب ||كر و

قد عمدت إلى جمابلننها شعب فسدت الشعب

حتىكانت مياه الآمطار والعيون تجتمع فيا وتصير كالبحر  80خلا أبواث ثلانة مرانية
بعضها فوق بءض وكانت الآبواب يفت بعضها بعد بعض  :فنقب الجرذ ااسكر  .وخرب السكر

بسببه وانقاب البحر عليهم ( وثانييا ) أن العرم اسم السكر وهو جمع العرمة وهى الحجارة
( ثالثها ) اسم للوادى الذى خرج منه الماء وقوله (وبدلناهم حنقيهم جنتين ذوانى أكل خمط) بين به
دوام الخراب  .وذلك لان البساتين البتى فيها الناس يكون فا الفوا كه الطيبة بسبب العارة فاذا
يكت سنين ترصكيالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنبت المفسدات فها فتقل

»و كل شجرة هرتها
انار كلكا الاشجار  والخط كل سجرة لها شوك أوكل رشجزة فرتها مزة أ
»كون عليه ثىء
»ثل نوع املنطرفاء ولا يكون عليه مرة إلا فى عض الأاوقات ي
اكللا
وتؤ
لا
رنم
اأحس
تكان
كالعفص أو أصغر منه فى طعمه وطبعه  .والسدر معروف وقال فيه قليل لأنه
فقالهالل ؛ه ثمبين اللهأن ذلككان مجازاة لممعل كىفرانهمققال( ذلكجزينامعا كعرو[
وهل نجازى) أى لا بحازى بذلك الجزاء(إلا الكمفور)قال بعضيّم ا:لجازاة تقال النقمة والجزاء

نك
سسلل

لنا
ينآ سف

قوله #إى :لقدكان لسأ .الآية
وسار

سل سل

ع

ااس ©" حتج

يج

اوكا يبملوا
لَ رينت الجن

لاب اين 1:ه

لد كان ل ف مسكنهم  3جنتآنعن بمينوثعال كلوالد
الهبن سناورب شور د
ربكم والشكر1

تبينت اللجونكأاننوا يعلدون الغيب مالبثوا فىالعذاب المهين 4

0

لعمباظيمنة سانو تسخيراولرايلحروحله بينأنهل يمنجمن الموت ٠ وأنهقضىعليهالموت ؛
له:
ئفي
اه؛و
سمن
مجاة
لى بالن
أ سولما
نان
تنلببلاًخاق علىأن الموت لايدمئ ؛ه ولونيحامنهأحدلك
(المسألة الأأولى»كان سلمان عالليسهلام يقففعبادة الله ليلةكاملة ويومآ( )1تامأ وفىبعض
الآوقات بزيدعليه » وكان له عصا ينكى علا واقفا بين يدى ريه ؛ ثمفى بعض الأوقات كان واقفاً

علىعادته وعبادته إذ توفى ف»ظن جنوده أنه فى العبادة وبق كذلك أياماًوتمادى شهوراً » ثم أراد
اللهإظهار الام ل ؛شد

ان كدان الارعاق عصاه فوقع وعلٍحاله .

اىب
ذاف
عبثو
لمال
ايب
للىبلا خر تبينت الجلنوأكنانوا يعلدون الغ
وقولهفتعا

المهين »)

كانت الجن تعلممالا ياعللبإهنسان فظن أذنلك القدرعمالغيب لسرا اقلت ».بلالإنسان لم

لل إلاقليلا فهو األكثأراشساء 000
تعمن
ال
و

اء الظاهرة
يلا
شلمإ
أتمع
لنل
الج
وا

وإن كانت خفيةبالنسبة إلى الإنسان » وتبين لمالآمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه

لما بقوا فى الأاعمال الشافة ظانين أن سلهان حى  .وقوله(ماليثوا فى انار المبين) دليل على أن

المؤمنين من الجنلميكونوا افلىتسخير  ,لآن المؤمن لايكونفىزمان النىفىالعذابالمبين .
عنال كلوامن رزق ربكم
ثمقالتعالىلإلقدكانلسبأفىمسكهم آبةجنتانعونبشمي
واشكروا لهبلدة طيبة ورب غفور »

لما بين اللهحالالشما كرملبس بذك ذاو وغليانيز ال كاوه اما

سب .أ وفىسبأقراءتانبالفتحعلىأنهاسم بقعةوبالجر املعتنوين علىأنه اسمقبيلة وهو
الأظبر ل
,آن الله جعل الآية لسبأ والقامهو العاقل

0

فلا 8

إلى إضيار

الاهل وقوله (آية) أى مرنى فضل ربهم ثم بينها بذكر بدله بقوله ج(نتان عن يمين

وشمال ) قالالزمخشرى أي آيةفى جنتين  :مع أن بعض بلاد العراق فيهالاف من الجنان؟
لانج م
وأجاب بأن المراد لكلواحد جنتان أو عن يمين بلدهموشهالها جمااعت
ننات و»لاتصال

بعضها ببعض جعلبا جنة واحدةء قوله ( كلوا من رزق ربك )إشارة إلى تكميل النعم عليهم
)(1١

م له ا

وقفت آخر ونزيدذه .

الواو فيه بممنى أو ؛ ويذلك تتصور الزيادة على الوم أو الللة إذ.ليس للانسان بعد اليوم التام واللبلة الكاملة

 8ا ف:ليا فضين | عليه الموت  .الآية

9غ ؟

 75 3عه| 01 0دا الأرضأل 0
 0المسألة الثانية » 74رق ذاو د اكتغالة باالة الحرب ؛ وفى <قسلان حالة السلم وهى
للا ان والما كلوذلك .لانسلمان كان:ولد داود» وؤداود قت لجالوت والملوك الجبادرة واستوى

داود على الملك  .فكان سلها نوكلد ملك يكون بوه قد سوىعل ابنه الملكوجمعله المال فرو يفرةه
علىروف

كروا
لان سامان 0در انان عليه فى ظنه ف

اجرب معه وإن حاريبه

6

زهان الحرب يسيراً لإدرا كه إياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام .

 9المسألة اثائق»لما قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابعات ا)عملوا صالحاًقا:ل عقيب
ها يعمله الجن( اعملوا  1ل داود شكرأ) إشارة إلىماذ كرناأن هذه الأاشياء حاليةلاينبغى أنيجعل
ملكل الصاح الذى يكون
الإنسان نفسه مستغر قةفهاوإتما الواجب الذى ينبغى أن كر اف ا
رفةإشارة إلىعدمالإلتفا ت إلى هذه الأشياء » وقلة الاشتغال مام فىقوله ( وقدر :فى

71

الخرة)

حل عدن الحاجة.

 0المسألة الرابعة  4اتصات

رت5اح2تمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يبدكون مفعولا كور

القائل جثتك طمعاً وعبدت الله  1غفرانه (و ثانئها ) أن يكون مصدراًكقول القائل شكرت
 00كوك اللمصدر من غير لفظ الفعل كول القائلجلست قَمَوداً ».وذلك لان العمل شكر
فقوله ( اعملوا ) يقوم مقام قوله ( اشكروا ) ( وثالثها )أن يكون مفعو لابه كقولك اضرب زيداً
(عملوا صااً )لآنالشكر صالح .
كا قال تعالى وا

لإالمألة الخامسة  4قوله ( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف الام على
عباده » وذلك لآنه لما قال راعملواآل داود شكراً) فهم منه أن الشكرواجب لكن شكرنعمه يا
حكن لان الشسكن التوفيق وهو

ع اج إلى ث0 5

كن نعمةالله بعد الشكرخالية عن الشكر  ,فقا 0

فلا

وهو بتوفيق ار امنا

التام

إن كنم لا0

»ان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قولنا أنه تعالى أدخل الكل فى
ذلك حرج ف

.عبادى بلفظ الإضاافةإلى نفس المتكلمُْ د
قوله ( عيادى ) مع الإضافةإلى نفسه و

ا القرآن

»ةو لهتعالى(ياعبادى انلذأيسرفوا علىأنفسبم لاتقنطوا  0اةلله) وقوله
إلا فى حق الناجين ك
(إن عبادى ارلدين :لك علوم سلطان)فان قيل على ما م

شكر الله امه لا بعكونقوله (قليل)

يقل عل أن  /اددهم هراشا اك الانجهةء نشول لمكن بقدر الطاقةالبشرية هو الو3وقليل
عله و أمماأ الشكز الذى يناسبنم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نفس الجر ا وو

يات بمهن الشكر القليل قلته منك
تم
أبدى
ق»ال له ياع
الشا ,2انامليس إلا من رضى الله عونه
لك شا كر لانعى بأجرهاء وهذا الْعَبول نعمة عظيمةلا أكلفك شكرها .
لت أاك
.

ثمقال تعالى ب فلا قضينا عليه الموت ما دهم اموه إلا احايها التراسن ناكل ملان
خمر»68-
د
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يعملون لمها يشا من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور
0

وسار

ضاوع

لع

ا

ا

لم

ه

ث د حا

ا

ا

راسبات إعملوا ءداالود شكرا وقليل من عبادى الشكور »١١١
»ان الإإنسان يق
بلماتمعان مع الإنسان ؛ الطبر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن ف

مواضع الجن ؛ والجن يطلب أبداً اصطراد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الته أن
صارالطير لاينفرمن داود بل نانس به ويطلبه ؛ وسلانلاينفر من الجن بل يسخره يوستخدمه

ى
وفةه)
وأما القطر والحديد فتجاذ.مما غير خف ( وهبنا لطي

أن الآدى ينبغى أن تق الجن

ويحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة ولهذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ

بك رب أن يخضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع بهم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بييدنيه

)ة إلى أنذلك الحضور لميكنفيهمفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهىأتناعلالهلى قال
اهر
شرب
إذن
با

ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ولميقل عن أمس ربه » وذلك لان
الرب لفظ ينىء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشارة إلى حفظ سلانعليهالسلام قال(ربه)وعندما

كانت الاشارة إلى تعذييهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه
من عذاب السعير ) فيه وجهان  ( :أحدهما ) أن الملائكةكانوا موكاين هم وبأيدهم مقارع من
نار فالإشارة إليه ( وثانهما )أنالشغير هو مماكون افلآخرة فأوعدمم بمافى الآخرة مانلعذاب

فيالنكالجواب وقدور راسيات اعملوا
ْمقال تعالى يعماون له مايشاء من حاريب ووتمجاث
ل ذاو شكرا ويل منعنادى للسكوز ) :

ي

الخاريب إشارة إلىابلناية الرفيعة ولهذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والماثيل ما يكون
فهامن النقوش ء ثملماذ كرالبناءالذىهوالمسكن بينمايكونفىالمسكن منماعون الكل

فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الحوض الكبير الذى يحى الماء أى يجمعه وقيلكان

يجتمععلىجفنةواحدةألفنفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها ؛ وإنما يغرف منها
للجكفان  :وفه مسائل :
فاىت

لإالمسألةالآولى»#قدم انحاريب على العائيل لآن النقوش تكون فى الآابنية وقدم (الجفان)

فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل ,
فنقول وذ بين الابنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى يمد فى تلك الدور » وأشار إلىالجفان

(اسيات )أى
انهاتتكون فيه :وأما القدور فتلكاون فيه؛ ولاتحضر هناك  .ولهذا قال ر
غمينرقولات ؛ ثم لما بين حال الجفان العظيمة كانيقعفىالنفس أالنطعام الذى يكون
فهافىأى ثىءيطبخ » فأشار إلىالقدورالمناسبة للجفان .
0ذذذ
ذ#
ذآ#

وهو أن يقال معناه ( ولساجان الريح )كا يقال لزيد الدار :وذلك لآن الريح كانت له كالمملوك
الختص به يأمرها بما يريد حيث يريد .

ل المسألة الثانية 4الواو للعطف فعلى قراءة الرفم يصير عطفاً لملة إسمية على جملة فعلية وهو
دوز أولا تحن فكيف هذا فنعو للمنا بينحال داو دكا نهتعالىقال ماذ كرنا لداود .ولسليهان
الريح ٠ وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديد ) كاأنه قال وألنا لداود المسديد وعذرنا
لسلمان الرح :

 ١المسألة الثالثة  4المسخر اسليهان كانت رحاً مخصوصة لا هذه الرياح ؛ فانها المنافع عامة
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنهل يمقرأ إلا على التوحيد فسا قرأأحد الرياح .
لإالمألة الرابعة  4قال بعض|اناس :المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنهاكانت
تسبح مايسبح كل ثىء ( وإن من شثىء إلا يسبح حمده ) ؛ وكان هو عليه السلام يفقه تسبيحها
)لاثون فرعتا لان
فيسبح ؛ ومن تسخير الريح أنهراض الخيلوهى كالريح وقوله ( غدوها شهر ث
؛قوله فىحق داود
يار كأثر من فرسخ ويرجع كذلك و
يامسل
أثر ال
مخنرج للتفرجفىك
( وألناله الحديد ) وقوله ففحق سلمان (وأسلنا له عين القطر ) أنهماستخرجوا تذويب الحديد
والنحاس بالنار واستعمال الآلات منبها والشمياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد حمله على هذا
ضعف اعتقاده [و]عدم اعتهاده على قدرة الله والله قادر علىكل ممكن وهذه أشياء مكنة .
 ١المسالة الخامسة » أقول قوله تعالى (وسخرنا مع داود الجبال ) وقوله ( واسليان الريح
عاضفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن اله تعالى قال فى الانبياء (وعذرنا مع داود الجبال ) وفى

هذه السورة قال ( ياجبال أونى معه )وقال فى الريح هناك وههنا ( واسلعان ) تقول الجبال لما
شرفت بذاك الله فلميضفها إلى داود بلام المللك بل جعلها معهكالمصاحب .والرح لميذكر
فها أنها سبحت جعلها كالمملوكة له وهذا حسن وفيه أم آخر معقول يظهر لى وهو أن عل قولنا
 ١أراى فعه) شيرى فالجيل فى السير لس ساد بل هو سحرك معه تبع »أ والريح لاتتحرك مع

سلهان نبحلرك سلمانمع نفسها  .فليقل الريح مع سليهان» بلسلهانكان مع الريح(وأسلنا له عين
القطر )أى النحاس ( ومن الجن ) أى مفرنا له من الجن  .وهذا ينىء عن أن جميعهم كماانوا
تحت أعره وهو الظاهر .
واعم أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فىحق داود وثلائة فى حق سلهان علهما ااصلاة والسلام
فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان » وذلك لان اثقيل مع ماهر أ

له

إذا تخركا يسيق الخفيف الثقيل و ببق الثقيلمكانه  .لكن الجيالكانت أثقل ءنالادى والآدى قل

من الريح فقدر الله أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبالمع داود على ما قلنا ( أوبى )أى سيرى
وسلهان وجنوده مع الريح الثقيل مع الخفيف أيضأ ؛ والطير من جنس تسخير الجن لأانهما
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مزال 00

ريه ومن بزعمنجمعن سر ا |
الجنمنيعمل بين يديه باذن

منعذّاب السعير ١١7١16
د

إنه

كور

بر

عم

ا أنيغنيه

 1بيت الممال فألانلهلعل

| وي

الدروع و.إبما اختار الله له ذلك ؛ لانه وقاية للروح التى هى من أمره وسعى فحىفظ الآأدى
المكرم عنداللهمن القتل  :فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما .

ثمقالتعالى( أن اعملسابغات وقدرفىالسردواعملوا صالحاً إنىما تعملون بصبرم
ساير فهى مفسرة :بمعنى أى اعمل سابغات وهو تفسير (ألنا) وتحقيقة لآن
لنتأنفههن
للإ
قي
يعمل  ,يعنىألنالهالحديد ليعمل سابغات ويمكن أن يقال ألهمناه أن اعءل وأن مع الفعل

' المستقيل للمصدر فيكون معناه  :ألنا اللهحديد وأهمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر

الصفة وياعللمممنهواصوف وقدر فالىسرد ء قال المفسرون أى لا تغاظ المامير فيتسع الثقب
ولاتوسع الثقبفتقلقل المساميرفيا .وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد؛ وقولة ( وقدرفى

السرد ) أى الزرد إشارة إلى أنه غير مأمور بهأمإيحاب إنما هو اكتساب والكسب يكون
بقدر الحاجة وباق الايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جميع أوقاتك بالكسب
حمل اتناك يق ؛ ويدل عليهقولهتعالى( واعملواصالخا) أى استممخلوقين إلاللعمل
الصالمفاعملوا ذلك كوثأروا منه .والكسب قدروا فيه ثم أ كدطابالفعل الصالم بقوله(إفى
كا تعملون بصير ) وقد دكر | مراراًأنمنيعمللملكشغلاويعم أنه بمرأى من الملك بحسن

العمل وإيتقنهوصمتهل فيه:٠ثم لماذكر المنيب الواحد ذكرمنيباًآخروهو سلمان ٠قكال تعالى

(لقينا عكلرىسيه جسداً ثم أناب ) .
وأ
سشلبرنا
أبا
وواح
وذ كر ما استفاد هو بالإنابة فقال وللإسايان الريخ غدوها شبر ور

له

عمرنا نذقه من عذاب السعيرم
عينالقطر واملنجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم نأ
وفيه مسائل :

 ١المسألة الاولى  4قرىء ( ولسلمان الريح )بالرفعوبالنصب وجه الرفع(واساهان الريح)
جه النصب (ولسلهان )عفنا( الريح) وللرفم وجهآخر
و)
وريح
مسخرة أو ذرت ( لسلبهان ال

٠

0

ل

قوله تعالى

نف ذلكلذي 53عمل« 00دذعو كد 0ند0
-ه

-ه

02

02

-ه

لصفم هَيه 6سل سس يتسليه

5

آَضاد يأجبال
مق

ص

5
أوىمعه والطير و  5له ١
وما التهدد ,فبقوله(!ن ع 7

0-5

١16

الارس) إعنى ا

تافر

يي

ثم قالتعالىإإن فى ذلك لاي لكل عبد منيب” 4أى لكل من يرجع إلىأله وير كالتعحصب
ثم إن الله تعالى 0

0

دن

فن عاذة  5ل ر ممم من 0

جماتهم داود 75

قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر ركعااً وأناب )وبين ما أناالهله على أنابته فقال :
ل ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوفى معه والطير وألناله الحديد » 4وفى الآية مسائل :
والمأةالآولى) قوله تعالى (منا)إشارة إلى بان فضعلة داود عليهالسلام  :وتقرنره هو أن
قوله ( ولقد آنيناداود منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ؟!يقول القائل :قى الملك زيداً خلعة,
ل القائل آناه.منه شلعة فيد أنه كانمن خاض "ما 9له؛ فكذلك إيتاء الله الفضل عام
لكن الندوة من عنده خاص بالبعضء ومثل هذا قوله تءالى ( يبشرثم دمم برحمة منه ورضوان )

فان رحمة الله واسعة تصل إلىكل أحد فى الدنيا لكن رحته فى الآخرة على المؤمئين رحمة من
0

ببشرم ديهم برحمةمنه ) .

 0ة الثانية4فى قوله (ياجبال1فى معه) قال الزعخشرى (ياجبال) بدل من قوله(فضلا)
معناه آثيناه فضلا قولنا جيباال » أمون آنيناومعناهقلنا ياجبال .
 ١المسألة الثالثة »4قرى“أوف بتشديد الوراى من التويب وبسكونها وضم الهمزة أوى من
لوت ا

اك ويب

الترج.ء
بع» وقيل اماه سيرى معه  .وى قوله ( يسبحن )

اخصرم .ة
قالواهومن الس باحة وهى لمر
لإالمأألة الرابعة )#قرى(والطير) بالصي حمل على >ل المنادى والطير ,بالرفعحملاعلىلفظه.

ل المسألة الخامسة )لميكنالموافق له فى التأويب منحصراً فى الجبال والطير ولكن 1
الجيال ل٠اأن الصخور للجمود والطير للنفور ()١تشتيعد منهما الموافقة  .فاذا وافقه هذه الا'ش.

»م إن من النا 0يوافقه وم القاسية قلومم الى هى أشد قسوة ٠ 3
فغيرها أولى ث

:

(المسأًله ||سادة »4قوله ) و لذا لهالحديد ) عطف ؛والمعطوف عله حتمل أن يكون قلنا

المقدر فىقوله ,اجيال تقديره قلنا (ياحال ) أوف وألنا“وحتمل أن يكن طاناعلينا تقدير

آتيناه فضلا وألنال .ه
ال ألة ||6

ألان الله له الحد بد <تى كان فى بيددههكالشمع وهواق

قَدَّرَة لله يبر ء انه

يلين بالنار وينحل <تىإصير كالمدادالذئ يكنب يه  4فعاقل .سبعد ذلك من قدرة الله » قيل
.نفور صَد الخود,.
(.)١ف الاصل .:النقور .يالقاف المثتاةوزالصواب للتقور بااغااءلفوقية:الموحدة .وال

الآية

:ترىكيعذلايللاهً
قوله تعالى أف

15

ب منود ا
رلل
بس
سد

وآلضلال البعيد 0
مداه كه

0

20
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0

والارض !أن شأتخسف بمالأرض أو تسقطع يمكسفامنالسياء

منوارن
ثمقالتعالى  أفترى علىاللهكذباًأمبهجنة بل الذن:ؤلا

بالاخرة فى العذاب

حهيدنه(ما ) أن يكون تمام قول الذين كفروا أولا أعنى
والضلال البعيد ه4ذا يحتملأوج
هل ندلكم)
هو من كلام من قازلهل ندلكم)ويحتمل أن يكون من كلام السامع الجيب لمن ق(ال

1ةذ21ذ1

كأن الساسمع لما سمع قول القائل (هل ندلكعلى رجل) قالله :أهويفترى عل الله كذباً؟إنكان
يعتقدخلافه » أمبهجنة[أى] ج|ذو  5لايعتقد خلافه (وفىهذالطيفة) وهىأن الكافر لايرضى
بأن يظهركذبه؛ وهذاةسمولميحم أمنفهترة بل قالمغتر لو عدون ١اختارا من 10
دق بمنع تسمية القائل
صظن
لكف
قات كيف تقول ,أنه فتر » معأنجاهئز أن يظن أن الحقاذل

قدسلافم

«فترياً وكاذباً فى بعض امواضع ؛ ألارى أن من تقول جاء زد فاخا سين أنه بلحمىء وقيل له

وعا سافن فاق أنه عاد لكلل  11صادق فيدفع الكذب عن
يدبت" اقول هكادت [
وا عن تبين كذمم  فككلعاقلينبغى أن >ترز عن ظهور كذبه عند
رفهزم|
ت.
<ظن
نفسه بال

,م إنه تعالى أجابهم ٠رة أخرى وفال (بل الذين
؛لا يكون العاقلأدتى درجة من ااكافر ث
الناس و
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) فى مقابلة قوم ( أفترى عل الله كذياً ) وقوله (والضلال البعيد)
فى مقابلة قرم ( به جنةوك)لاعما مناسب  3العذاب فلاأن نسبةالكذب إلى الصادق مؤذية ؛
لآنه شهادة عليه بأنهيستحق العذاب

مل العذاب عام حيث تسبوه إل الكذت  :وآما الجنون

:أله ووعدانل)يكن سه |3
إبقذاء ل,أنه لايقرت عليه ب
فنلناسبة الجنون إلى العاقلا'دلونه
عدم الهداية فبين أنهممُالضالون  .ثم ضاف ضلاهم بالبعد» لان من إسمى المرتدى ضالا يكون

اهلوضال؛ فن يسمى الحادى ضالا ل

؛ والنىعليه الصلاة والسلام كانهادى كل مبتد.

ثمقالتعالى( أفليرواإلىبميان ديهم وما حافبهامن _السيأة والود قوان 00
باهلمآرض أو ذسقط علهمكسفا من السماء ب لماذكر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً
للسيئات والحسنات ذ يلدآخر 1
ع ا

تهديداً  .أماالدليل فقوله (من اساءوالارض)

فإنهما يدلان على الوحدانية كا بيناه مراراً  :وكا قال تعالى ( وائن سألهم من خلق السموات
والارض ليةوانالله) ويدلان على الحشر لانهما يدلان على فال قدرته ومنها الإعادة :وقد

ذكرناه مراراً ٠ وقال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والآرضي بقادر علي أن يخلق مثلهم

ي
ل
س
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 505م عل رَجل

سا

ترني

تراس

تبثم هزوم كز عرق إن أنتلقجديدد/ا»

لكات اغلرمعائل عذاتٍ و  0امو  0الى للجكدين اللعادن.
ق2ال تعالى ْ وبرى الذن أوتوا العلمالذئ نول إليك من ربكهو الحقومدى الى صراط
العزيز اميد

اناس سس ف الكديت ق الآخرة بين حاله فى الدننا وهو أن سَِعيْه؛باطل .فان
1ح كلا لاشتر تكن يبه ويعلأن ما أنزل إلى عمد صلى اللهعليه وسلم حق وصدق » وقوله
هو الحق يفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك  :وأما قول المكذب فباطل  .خلاف ما إذا تنازع
فدى  :وقول تعال.ر وتعدىء إلى صااط
لم
خصمان » والنزاع لفل مشكرن نولك واس حاقا
العزيز اميد ) ككل أن كو انا لكرنه هن الى فانهحاد إهلذىا الصراط ؛٠تومل أن
.هى أنه مع كر قا هادا اولاق وراتحت العبؤؤل فتكيت إكذاان'فة
كرون بان لفائدة أخرى و
,وله (العزيز الميد) يفيد رغبة ورهبة ء فانه إذا كان
فائدة افلىاستقبال وهى الوصول إلى الله وق
عزيزاً كون ذا انتقام ينتقم من [لذى السعئ

ىقالتتكد رت ",و إذاكان حيداً يشكر سعى من .لصدق

ويعمل صااً ف.إن قبل كيف قدم الصفة التى للبيبةعلى الصفة التى للرحمة مع أنك أبداً تسعى فى
بيان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الميبة شديد.الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن
رضا الجبار العزيز أعز وأكرم من رضا من لا يكون كذلك ء فالعزةيا تخوف ترجى أيضأً ؛ وكا
برغب عن التكذيب ترعب قٌْالتصديق ليحصل الدراك هن العزيز 5

ثمقالتعالى لواقال الذين كفروا هل نداءكم على رجل ينبئك إذا مزقتم كلمزق إنكم
انىخاق جديد 42

:و أن الله تعالى لما بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( قل
وجه النرتيب ه

بل وربى لتأتينكم و)بين ما يكورن بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عمله الصالم وجزاء
الساعى فى تكذيب الايات بالتعذيب على السيئات  :بين حال المؤمن والدكافر بعد قوله

( قل بلىورب لتأتينكم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو يهدى ؛ وقال
سلبىيل
الكافر هوالذى يول هو باطل ؛ ومن غاية اعتقادثم وعنادثم ف إبطال ذلك قالوا ع

 0شتكم إذا مزةتم كملرق  931لى خلق جديد؟) وهذا كول
التعجب (هل ندلكمعلى رجل مه

جل يقول إن  7تطلع من المغرب إلى غير ذلك من الحالات .
االقلائالسفتىبعاد » جراء

عع"

قولهتعالى :والذين سعوافىآياتنامعاجزين ٠ الآية

لذن م اانا معجزينأولشكلمعذّابمنرجز أليم0
فيه فى الآخرة إذا نسبه إلى ماقبلها وإذا نظر إليه فى نفسه .

لإاالمسألة الثالثة  4ميز الرزق بالوصف بقوله كريم ولميصف المغفرة واحدة هى للؤمنين

والرزق منه تجرة الزقوم واحميم ٠ ومنه الفوا كهوااشراب الطوور ؛ فيز الرزق لحصول الانقسام

فيه و»لم يز المغفرةلعدمالانقسام فيها .

ثمقال تعالىل والذين سعوا آفياىتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز ألبم  .
القيامة بين حال الكافرين ٠ وقوله ) والذين سعوآأ فىآياتنا ( أى
لما بين حال المؤمنين يوم

بالابطال  :ويكون معناه الذين كذبوا بآياتنا وحينئذ يكون هذا فمقىابلة ماتقدم لان قوله تعالى

(آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أين علمكون سعيهمفى الإبطالمع أن المذكور
مطلق السعى ؟ فنقول فبممنقولهتعالى( معاجزين) وذلك لانهحالمعناه سعوافيهاوهميريدون
التعجيزو بالسعى فىالتقرير والتلميغ لابكونالساعىمعاجزاً لآن القرآن وآيات الله معجزةفنفسبا

لاحاجة لما إلى أحد ؛ وأما المكدذب فهو أت بإخفاءآبات بينات فيحتاج إلى السعى العظيم والجد
البليغ ليروج كذيه لعله يعجز المتمسك به ؛ وقيل:بانالمراد من قوله (معاجزين) أى ظانين أهم

يفوتون الله  :وعلى هذا يكون كون الساعى ساعيا بالباطل فى غاية الظبور ؛ ولبم عذاب فىمقابلة
لهمرزق ؛ وفىالآيةلطائف ( الآولى ) قالههنا( لهمعذاب ) وم يقلبحزم الله؛ وقدتقدم

القولمناأن قولهتعالى( ليجزىالذينآمنوا) يحتمل أن يكون البلحهز.هم بشى.آخر :وقوله
(أوائك لحم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد لهم  :وعلي امجملة فاحتمالالزيادة هناك قاثمنظراًإلى

قوله (ليجزى) وههنا لميقل ليجاز.هم فلميوجد ذلك(الثانية) قال هناك لحممغفرة زثامدهم فقال

( ورزق كرجم) وههنالم يقلإلالهمعذاب من روجزاألليمج؛واب تقدمفىمثلهال(ثالثة )
صحم
يب هن رزق ولا
قالهناك (لهممغفرة ورزق كرجم ) ولميقللهيمنالتبعيضية فلمينقلل
رزق من جنس كرحم ؛ وقال ههنا (لهمعذاب منرجز ألم) بلفظة صالحة للتبعيض وكل ذلك

إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الضّب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبيان

الجنس كةول القائل خاتم من فضة ؛ وف الآليم قراءتان الجر والرفع فالرفع علىأن الال ,وصف

العذابكا نهقالعذاب ألممنأسوأ العذاب والجرعلى أنه وصف للرجة وَالرفأفرت نظا
لىج
.ر نظراًإلىاللفظ ؛ فانقيلفلمتنحصر الاقسام فىالمؤمن الصالح عملهوالمكذب
امعن
إل
وىال

الساعىالمعجز لجواز أن يكون أحد مؤمناً ليس له عصماللم كأاوفر متوقف » فنقول إذا علرحال
الفريقين المذ كورين يعلمأن المؤمن قريب الدرجة تمن تقدم أمره والكافر قريب الدرجة ممن
سبق ذكره وللمؤمن مغفرة ورذق كريم ؛وإن ميكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل صالحاً

ع*

كولهتعال  :وقال الذن كفروا لا تأنينا الساعة  .الآية

الآمر على خلاف الجكمة  .والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالمالغيب لا يعزب
عنه مثقال ذرة )أظمر  :وذلك لأانه إذا كان عالماً مجميع الآشياء بعل أجزاء الأحياء ويقدر على
جمعها فالساعة مسكنة القيام » وقد أخبر عنها الصادق فتكون واقعة » وعلى هذا فقوله تعالى (فى
اللشووات ولا فى الارضن ) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم وروح والاجسام أجزاؤها فى
الآرض والأرواح فى السماء فقوله ( لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى علمه
بالأرواح وقوله(ولا فى الارض) إشارة إلى علمه بالأجسام ؛ وإذا عل الأرواح والأشباح وقدر
غلل جمعما لا ببق استبعاد فى المعاد  .وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذكر مثقال الذرة
ذر الآ كبر ,
غل هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ك
ليس للتحديد بل الاصغر منه لايعزب و»
فإن من عل الاصعر من الذرة لا بد من أن يعلى الآ كبر ؟ فنقول لما كان الله تعالى أراد بيان
إئبات الامورافلىكتاب » فلواقتصر على الاصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر  .لكونها حل
لاحات أ:كها الآ.كيرفلا يلنى قلا حاجة إل إثاته ».فقال الاثنات فى الكتاب ليس كذلك فإن

الآ كبر أيضاً مكتوب فيه ثم لما بين علمه بالصغائر والكبائر ذكر أن جمع ذلك وإثياته لاجزاء
فقال ( ليجزى الذينآمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين
الإمسان والعمل الصالح ؛ وذحكر لم أمرين المغفرة والرزق الكريم؛ فالمغفرة جزاء الإيمان
فاكل ومن مُغمور له و يدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن

يوشاقءو)له عليه السلام فيا أخبرنا بهتاج الدين عيسى بن أحمد بن الاك البندهى قال أخبرق
الك عن إجدىاعن خَى النائة عن اعبط الواجد :الملجى 'عن أحمذ بن عبد الله النعيمى عن
مد بن يوسف الفربرى عن محمد بن أسماعيل البخارى « يخرج من النار هن قال لا إله إلا الله
وفى قلبه وزن ذرة من إبمان » والرزق الكريم من العمل الصاح وهو أمناست فان من حمل اليد

زى
و[
ضافي,ف
كرج عمفلاعن؛د فراغه من العمل لابد من أن ينعم عله إعان! وانطفية لي
لفد رثزنقا .انه
الا
كىم أومكرم » أو للانة يأى من غيرطلب يخ
الكرع فد د كرا أنه ممق إذ
الم لطلب ويتسبب فيه لايق وف التفسير مسائل :
ل(المسألةالأول  4قوله ( أوائك هممءمرة ورزف  ) 2حتمل وجبين ( أحدهما ) أن

752نم ذلك جزاء فيوصله إلمهم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) » ( وثانيهما ) أن يكون ذلك لهم
والله بحزيهم بشىء آخر لآن قوله ( أوائك لهم ) جملة تامة إسمية و.قوله تعالى ( ليجزى الذين
)| 2جملة فعلية مستقلة » وهذا أبلغفى البشارة من قول القائل  .ليجزى الذين آمنوا رزقاً .
ل(المسألة الثانية » اللام فى ليجزى لاتعليل  ,معناه الآخرة للجزاء؛ فان قال قائل و
:فجاه
المناسبة ؟فانقو
للل:ه تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه لعل لللكاف داراً باقية ليكون ثوابه واصلا
إليه دائماً أبدأ ؛ وجعل قبلها دارا فيها الآلام والآسقام وفيها الموت ليعلمالمكاف مقدار ما يكون
وام
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 00 3نباالكلاملطيبلهوتلعهالى
منأنواعرحجتهيا قارولا الملائكة 0.لقرآن.

إل
(يه يصعد,الكلم الطيب )ومانلهأارواح ومنها الأعمال الصالحة لقوله (والعمل الصاحيرفعه)

وفيهمسائل :

اللامسألة الآولى »قدممايلجفىالأرض عملاىينزل مالنسماء  ,لآنالحبةتبذر أولاثم

مانا

ل المسألةالثانية  4قال وما يعرج فيها ولميقل يعرج إلا إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لارن كلءةإلىللغاية» فلوقالومايعرج إليهالفهمالوقوف عند
السموات فقال(ومايعرج فيها)لبفهم تفوذهافها وصعودها منهاولمذاقالبىالكلاللاو

يصعد الكلمالطيب )لآن التدهو الم ولا رءَتبةَفق الوضول .إلنه؛ واآلمنالباءفهن 10
وفوقها المنتهى .
 ١المسألةالثالثة 4قال(وهو الرحيم الغفور) دحيم بالإزال حيث ينول الرزق .مانلمهاء»

تنعدرج إليه الارواحوالأحمالفرحمأوبالاتزال وغْفىَ ثانياًعندالعروج .
اع
مور
غف
م بت أن هذاهلسملةت يتح اجاال فهق السةكار مكرماا فقال تعالى
لإوقال الذينكفروالاتأتيناالساعة  4ثم رد ععلليههموقالب(قل بل وىرب لتأتيدكم عالم الغيب

يغرل ع هنيقال درنو) لوال ولاق/الانزنقياولكمكران جلك 100 1إلافى كتاب
مين لنججرى الذن أمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهممغفرة ورذق كريم »

أخبر بإتيانها وأ كده باالملينز»قعاخلشرى رحمهالله:لوقالقائلكيف يصمالتأكيدبالوين

مع أينقهمولون لا رب وإذكانوا يقولون به ؛ للكن المألة الأصولية لاتثبتبالهينوأجاب عنه
ذر الدليل وهو قوله (ليجزى الذينآمنوا وعملوا الصالحات) وبيان
أنهليقتصر على الهين بل ك

كونه دليلاهوأن المسى"قديبقفىالدنيا مدةمديدةفىاللذات العاجلة ويموت علبها والحسن قد
بدوم فدىار الدنيا فىالالام الشديدة مدة ويموت فيا  :فلولادار تسكون الاجزية فليهكاان
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الآجلةقرئت فىالاقلاعت 01

 ١المسألة الآولى » امد شوكاره 5رزعل التعمة والله تعالى جعل ما فى السموات ومافى
ق السموات:وماق الأآرض)ول نين أنه لنا حتى يحب الشكر تقول
اله
ادس لنقذه بقَؤْلهم(
0

عنه امد يفارق الشكر فى معنى وهو أن الند أغمفبحمد من فيه صفات حم.دة وإن "ينعم

على الحامد أصلا » فان الإنسان بحسن منه أنيقول فى حق عاملميجتمع به أصلا أنه عالهعامل بارع
كامل فيقال له إنه تحمد فلاناً ولا يقال إنه يشكره إلا إذا ذكر نعمه أوذكره على نعمه ذالله تعالى
 2دق الآزل لاتصافه بأوضاق الكال ونعوت الجلال ومشكور ولا بزال على ما أبدى 'من
الكرم وأسدى من النعمفلا يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكن ذكر العظمة وى كونه مالك ما فى
الشدوات وماق الآرضن عظمة كاملة فلهاجن د عل أنا نقول قوله ( له مافى السموات وماق
الأرض) يوجب شكراً أتمما يوجبه قوله تعالى ( خلق لكم مافى الآرض ) وذلك لآن
ماة
جل
وكرأ
بك ش
اق الشنوات والأارض إذا كان لله:وعتن المتتفغون بهلاهواء توجب ذل
ان ذلك لنا.

راة فم
حرقرإل
 0المسألة الثانية ) قد ذ كرتم إل لخد هيا إخادةإلى التحمة الى
0
الكغوات لاض ؟ فقول نهم الآخرة غير عىكدة

ا

الله النعمالمرئية وهى اق المتمورات

ومافى الأأرض.ءثمقال (وله الخد فى الآخرة) ليقاس نعمالآخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها بدوامها
وفناء العاجلة وهذا قال( وهو الحكيم الخبير ) إشارة إلى أن خلق هذه الآشياء بالحكمة والخبر:

لك صفة ثابتة لله لا مكن زواطا فيمكن مه إحاد أمثال هذه غرة أخرئ فى الآخرة.:

»مة هى العللالذى يتصل بالهفعل فإن من يعلم أمراً ولم بأت بما
١المسألة الاثاللثةحك
؛لخبير هو الذى يعم
يناسب عليه لايقال له حكير  .فالفاعل الذىفعلهعلى وفق العلمهو الحكير وا

عواقب الأأمور وبواطنها فقوله ( حكير ) أى فىالابتداء يخاق كايذبغىوخبير أى بالانتهاء به
 21ف الخاوق مالا يصدر إل ماذا يكون/مضير  51أدد فهو حكيم ف لمان 7
ف ||الاانتهاء .

ثم بين الله تعالى كاأخبره بقوله ل يعلممايلج فى الأأرض وما مخرج منها وما ينزل من ااسماء

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور »4
ما ياللجفأىآرض من الحبة والآموات ويخرج منها من السنايل والاحياءوماينزل منالسماء

ا

سكورة با

15

إسسرة سا

مكية وقيل فيهاآية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك الآية )
وهى أربعوقيل خمس وخمسون آية
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امد الله الذى لهمافى السموات ومافئى الارض وله امد فى الاخرة
1 :

10

1

وهو الحكيما -

1

ا

1

1

1

م
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( يسامللهالرحن الرحيم )
د
ارضموله
لاامد للهالذى له مافى السموات ومافى الآ

فى الآخرة وهو الحكي الخبير»6

الور المفتتحة بالمد خمس سور سورتان منها فى النصف الآول وهما الانعام والكبف
وسورتان فى اللأاخير وهما هذه السورة وسورة الملائة والخامسة وهى ذاتحة الكتاب تقرأم

النصف الأول ومع النصف الآاخيروالحكمة ذنها أن نع لمله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائمها
منحصرة فىقسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء » فان الله تعالى خلةنا أولا برحمته وخلق لنا مانقوم
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فانهنخلقنا مرة أخرىو لق لنامايدومفلنا حالتان الابتداء

والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الابحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الآاول
(ا+دلله الذى خا السموات و الآارض

وجعل الظلدات والنور) إشارة إلىالشكرعلٍ نعمة الايحاد ويدل

عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الايحاد الآول وقال فى السورة الثانية
وهى الكبف ( امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولمبجعل له عوجاً قبها ) إشارة إلى الشكر
عنلعىمة الإبقاء ف.ان الشرائُع مهالبقاء ولولا يشنرعقاد له الخاقلاتبعكل واحد هواه ولو وقعت
المنازعات فى المشتبيات وأدى إلى التقاتل والتفانى  :ثمقال فى هذه السورة ( امد لله إ)شارة إلى

(لمد لله)
آىخرة و)قال فى الملائئكة ا
ناعلماةبجاد الثاتىويدل عليه قتوعلهالى ( ولهاامدل ف

ول عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملائكة بأجمعهم ليكاونون
إشارة إلى نعمة الابقاء يد
رسلا إلايومالقيامةيرسلهم اللهمسلمين كماقالتعالى(وتتلقاه الملائكة ) وقال تعالى عنهم

ذنعمتين بقولهتعالى
س(لام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتّاب لما اشتملت عكلرىال
©
( امد للهرب العالمين ) اشارة إلى النعمة العاجلة وقوله ( مالكيوم الدين )إشارة إلى النعمة .

قوله تعالى  :ليعذب الله المنافقين والمنافقات  .الاية
مد ار مدة مس

0-02
.

رم

هنروثره

10س

هدام ىاه

 2اهام 22س

ام

سق

ل

و ثر 6

ير الت

-

2

هده 6 2

خف
ام

اي

مدر
م

اثر

 4لي

على الؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحما 00

ل فآرناأرن حمانها )وقولهتعالى(وحلبا الإنسان) إشارة إلىأن فمبشهقة تخلافمالو قال
فأبين أن لما

وقبلما اللانيئان  2وهن

0
قال لغبره أفعل هذا الفعل ذفان لم

قَْالفعل تعب يقابل

اذا نحله ليساتحق أجرة فال تعاكق (:وحملبا ) إشارة إل أنه عا يستحئ الاجن عليه أى
عبلبجرد حمل الامانة  .وإما على رعايتها حق الرعاية فيستحق الزيادة فان قيل فالكل حملوها  :غاية

ما فى الباب أن الكافر لميأت بشثىء زائد على امهل فينبغى أنيستحق الاجر علىامل فنقول الفعل
إذا كانعل وفق الاذن من المالك الأمى يستحق الفاعل الاجرة ؛ ألا'ترى أنه لو قال احمل هذا
عل الشثال فم ونهلها [لالضيعة الى عل الجنوب لايستدى الايجرة وإنادمه رادها
إلىالموضع الذى كانفيه كذلك الكافر حملها علىغبر وجه الإذن فغرم وزالت حسناته الىعملبا يسيه .

ثمقال تعالى ل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشرحكين والمشركات ويتوب الله على
الأؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحا » .

أى حملها الإنسان ليقعتعذيب المنافق والمشرك» فان قال قائل لمقدم التعذيب عل التوبة تقول
لما نعى التكايف أمانة والآمانة من حكمها اللازم أن الائن يضمن وليس من حكمها اللازم أن
الآمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الخيانةكاللازم والأجر على الحفظ إحسان
والعدل قبل الإحسان وفه مسألتان :

لاالمسألة الأولى ) لمعطف المشرك على النافق  ,ولميعداسمه تعالى فلميقل ويعذب الله
المذر كين وعنّد التوبة أعاد امعه وقال:ويتوب

الله ولوقال ويتوجعل او منين كان المعنىحاصلا ؟

تقول أراد تفضيل 'المؤمن على المنافق لجعله كالكلام المستأنف وبحب هناك ذكر الفاعل فقال
و(يتوب الله و)يحقق هذا قراءة مينقترأووب الله بالرفع .
 ١المسألة الثانية 4ذ كر الله فىالإنسان وصفين الظلوم والجهول وذ كر من أوصافه وصفين
فقال ( وكان الله غذوراًرحا ) أكىان غفوراً للظلوم ورحيا علىالجبول » وذلك لان الله تعالى
ابارصمكنوصهوصبعييوجنهيداات

وعد عباده بأنهيغفر الظلجميعاً إلاالظلم العظيم الذى هوالشرك م قال تعالى (إنالشرك لظلمعظم)
وأما الوعد فةوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الرحمة
على الجهل فلآن الجهل محل الرحمة ولذلك يعتذر المسىء بقوله ما علمت .
عيدذه
(وههنا لطيفة ( وهوى أ ألله عاك أعلم

 3عرض

|ناغفورر حيم 7و لصمره بنقس 4فرآه ل

عليه اللامانة .لما  0ظلبه وجهله عليه فا برها

من الغفران والرحمة والله أعل 4

واخمد لله رب العالمين وصل الله على حمد النىاللا وآله ,
ك<وبا
يد14

جهو لا

رف

قوله تعالى  :وحملما الانسان إنهكان ظلوما جملا  .الآآية

يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك ؛ فكذلك الانسان ن شأنه الظلم
والجبل فلاأودع الآمانة بقى بءضهم عملاىكان عليه وبعضهم ترك الظلكاقالتعالى ( الذين

آمنوا ولميلبسوا إمانهم بظل) وترك الجرل كا قالتعالىفىحقآدم عليهالسلام ( وعم آدم

الأسماءكابا ) وقال فى حق المؤمنين عامة ( والراعذون فىالعم يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إما
يخشى الله من عباده العلماء ) (رابعها) (إنهكان ظلوماً جبولا ) فى ظن الملائكة حيث قالوا ( أتجمل

ئلىو(ف بأسماء هؤلاء ).وقال بعضهم فى
بتعا
نال
فهامنيفسدفيها) وبينعلمهعندهم حأيثق
رك
يهدمن
تفسير الآية إن الخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك  :والمدرك من

الكلى وَاللْزق

مثل الآدى ؛ ومنه من يدرك الجزثى كالبهائم ثمتدرك الشعير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب
الآأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ؛ ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجركالملك يدرك
(م عرضهم على
:الوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ث
الكليات ولا يدرك لذة الماع والأكل ق

الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجزئيات والتكايفم يكن إلا على
مدرك الآمرين إذ له لذات بأمور جرئية ف.نع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل لذة الملائكة
بعبادة الله ومعرفته  .وأما غيره فانكان مكلفاً يكون مكلفاً لابمعنى الآمر بما فيه عليهمكلفة
ومشقة بلبمعنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لماأالنمكاف مخاطن فسهى الخاطب مكافاً
)ة
ائ
مولى
آالآ
لف (
اائ
وفى الآبة لط

دم فقبلها فكان أميناً عليها واللقول قول
كان عرضبا عآلى

الأمين فهو فائز  .بق أولاده أخذوا الآمانة منه والآخذ من الآمين ليس بمؤتمن ء ولهذا وارث
اللاميودكعونااةولقوله وم يكنله بد من تجديدعبد وائتمان؛ فالمؤمن اتخذعنداللهعهداً فصارأميناً
كهان لآدم من الفوز  .ولهذا قال تعالى(ويتوب الاللهعملؤىمنين
مانا ل
من الله فصارالقول قوله فك
والمؤمنات ) أى كاتاب علىآدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للأمانةمن المؤتمن

فبق فى ضمانه  :ثمإن الؤمن إذا أصاب الآمانة فى يده ثىء بقضاء الله وقدرهكان ذلك من غير
تقصير منهو الآامين لايضمن مافات بغيرتقصير  .والكافر إذا أصاب الأمانة فى يدهثىءضمنو إنكان

بقضاء الله وقدره ؛ لآنه يضمن مافات وإن لميكن بتقصير ( اللطيفة الثانية ) خص الأاشياء الثلاثة
بالذكر لآنها أشد الآمور وأحلبا للأثفال :وأما السموات فلقوله تعوالخىل(قنا فوقكم سبعاً
شداداً)والارض والجبال لاتخق شدتها وصلابتها ث.م إن هذه الآشياء لما كانت لها شدة وصلاية

عرض اللهتعالى الأمانة عليها وا بكتشىدتمن وقوتمن فامتنعن  لآنهن وإنكن أقوياء إلاأن أمانة

ْ
/

١
٠

'

ل(و
لله تعالى فوق قوتهن  .وحملبا الإنسان معضعفه الذىقال الله تعالى فايه
إخنلقسان ضعيفاً) .

ولكن وعده بالاعاءة على حفظ الآمانة بقوله ( ومن يتوكل علىالله فيو حسبه ) فان قيل فالذى

يعينه الله تعالىكيف يعذب فلميعذب الكافر ؟ نقول قالالله تعالىوأناأعبنيمسنتعين بويىتوكل
عولاىل»كافر لميرجع إلاىللهتعالىفتركهمعنفسهفيبقفىعبدة الامانة( اللطيفة الثالثة) قوله

0

:

و لهتعالى ١ | عرضنا اللاما4

وات درفل

 .الاية

م

.من وفر فله الكرامة..ومنهم من قال هو قول لاإلهإلا الله وهو بعيد فانالسموات
فعليه الغرامة و

والارض والجبال بألستها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو و؛منهم من قال الاعضاء فالعين
»الرجل والفرج واللسان» ومنهم من قال
أمانة ينيغى أن بحفظها والآذن كذلك واليد كذلك و
معرفة الله بما فيا والله أعل .م
 ١المسأله الثانية  4فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال الحشرومنهم
من قال الما بلة أى قابلناالآمانة على السموات فرجحت الأامانة على أهل السموات والآارض .
 ١المسألةالثالثة  1ف السموات والارضن ) واجهان 7أجدهها ):أن المراد هى .بأعنانياء
( والثاقى ) المراد أهلوها ف؛فيه إضمار تقديره إ:نا عرضناالامانة على أهل ااسموات والارض .
 ١المسألةالرابعة'4قوله(فأبين أن يحملها) لميكن إباؤهن كإباء إبايس فىقوله تعالى ( أنىأن
كن مع|سأجدين ) من وجهين ( ا

( أن هناك السجودكان م

٠ وهبنا اللامانة 100

 00-00ل أن الإباءكان هناك اسجكارا وهنا استصغارا استصدرن أتفسون» بدلدل وله
) رأشفةن فنا )..

 0المسألة الخامسة » ما سبب الإشفاق ؟ نقول الأامانة لاتقبل لوجوه (  0أن تكرن
عزيزاً صعب الحفظ كالاؤاف مارلجواهر الى تنكون عزيزة سريعةالانكسار ء فان كال
يمتنععن قبوطها ولوكانت  5والفضة لقبلها ولوكانت من الزجاجلقبلها ف؛ىالآول لأمانه
دكا ركاه الى لكونها غيرعزيزة الوجود والتكليف كذاك (والثاق) أينكون الوقت

زمان شهب وغارة فلا يقبل العاقل فى ذلك الوقت الودائع ؛ والآمكان كذلك لآن الشيطان
كغراضن بعد خروج آدممالنجنة (الثالث )مراعاة الأمانة
وجنودهكانوا فى قصد المكلفين إذ ال

والإتيان بما يحب كايداع الحيوانات التى تحتاج إلى العاف والسق وموضع مخصوص يكون
برسمهاء فان العاقل بمتنع من قبولها بخلاف متاعيوضع فى صندوق أو فى زاوية بيت والتكليف
كذلك فانه حتاج إلى تربية وتنمية .

( المسألة السادسة  4كيف حملها الانسان ولم تحملها هذه الاشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما)
ذا قال تعالى ([نهكان ظلوماً جبولا )'..و(الثاق) .أن الاشساء
ولملونم.
 1 0افيا وع
نظرت إلى أنفسهن فرأين ضعفهن ذامتنعن » والاننسان نظر إلى جانب المكلف ؛ وقال المودع عالم
قادر لايعرض الآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لايتركم! بل يحفظها بعينه وعونه فقبلها » وقال
إ(ياك نعبد وإياك نستعين ) .

 ١المسألة السابعة ق)وله لك ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المرادمنه
آدم ظلمنفسه بالغالفة و يعم ما يعاقب عليه من الاخراج منالنة ( ثانا )المرأد الانسان ِظلِ

بالعصيان ويجول ماعليه من العققاب ث(الثها )إنهكانظلوماً وجلها  :أىكانمن شأنه الظلمون

قوله تتعالى :ايلاأنذماين آمنوا اتقوا اللها.لآية
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ا قولاسديداً:يصلملكأعمالكويه
مغل ال الما ا
لكذنوبم»أرشدم إملاىينبغى أن يصدر املنآهفمعمانلوالأاقوال أ:ما الأفعال فالخير :وأما
الأقوال  0لآنمن أنى بالخيروترك الشر فقد انق الله ومن قال الصدق ققاوللا سديداً  ثم
وعدم عل الامرين بأمرنَ  :على الخيرات بإصلاح اللاعمال فان تقوى الله يصلح العمل والعمل

الصالميرفعويبقفببقفاعلهخالداًفىالجنة :وعلىالقول السديدبمغفرة الذنوب .
ثمقالتعالى ( ومنيطع اللهورسوله فقدفازفوزاً عظها »)فطاعة الله هاىلطارعسةول»؛

ولكن جمعبينهمالبيانشرففعلالمطيعفانهيفعلهالواحد اتخذعنداللهعهداًوعندالرسول بدا
وقوله (فقدفاز فوزاً عظيا ج)عله عظها من وجبين ( أحدهما) أنهم.ن عذاب عوظايلمنجاة من
لايقالفازفوزاً
النذابت بعلبعظ العذاب » حتى أن من أراد أن اضرب غيره سو طأ ثمتبجمانه

عظما  .لآنالعذاب الذى نحا منهلووقعماكان يتفاوت:الآمر تفاوتاً كثيراً (والثاى) أونهضل
إلى ثواب كنثيروهو الثواب الدائم الآبدى .

ثمقال تعالى 

إنا عرضنا الآمانةعل اىلسموات والارض والجبال فأبين أن حملا وأشفقن "

منهاوحملباالإنسان أ كا ظنلوماً جهولا4
لرشد الله المؤمنين إلى مكارم الاخلاق وأدب  1علياهلسلام بأحسن الآداب ؛ عن أن
أ

التكليف الذى وجب الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهؤ

الامر مخلاف ماف الطبيعة » واعلم أن هذا النوع من ااتكليف ليس فىالسموات ولا فى الآأرض '
لبسمنيهر واللأارض لانطلب ١
ايطل
لآرض والجبل والسماءكلهاعلىماخلقت علايلهج؛بل لا
لاآن

مانلهصاعود اوللاسممناء المبوط واللامفلىائئكة لآن الملائكة وإنكانوا مأمورين منهبين عن 7
أشياء لكن ذلك همكال كلوالشرب لنا فيسبحون الليل والهار لا يفترون كم يشتغل الإنسان "

بأمرموافقلطبعه ؛ وفىالآيةمسائل :
آىم»فاىنة وجوه كثيرة منهامن قالهو التكليف وسمى أمانة لآنمن قصر فيه '
لاول
لاإال

وهبد0

لذ ن أذوأ مومى ا
.لأية.

بوغوس

 000قم َ
بااء

و

ا 3
ل

امو | ل اتكونواكلدي 0

موا 3

1

عار"

وديا قالوا

كن عه اتوجيا 90
فيدلنا الخير الفا

خيرناأن وأوتينا 02
فلاجرمفاتأ:

بتعذيب المضلين ويشولون (رنا م

ضعفين من العذاب

0
وإضلاهم وففقوله كال (ضعفين والعنهم لعتاً

ثم م يطلبونلعشضص التشق

والعنهم [

ا )أ ى

لسلب

معبى اط.رف وهو أن الدعاء كن

ضلاكم

إلا عند

عدم حصول الامر المدعو به والعذاب كان حاصلا هم واللعن كذلك فطلوا لسن حاصل وهو

زيادةالعذاب بوهم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقوهم ( امنا كبيراً ) .
ثمقال تعالى ل ياأما الذين آمنوا لا تتكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه اله مما قالوا 4
إن اليه تعالك أن من يوذى الله ورسوله يلعن و يعدب وكان ذلك إشارة إك إيذاء هو
كفرء أرشد المؤمنين إلى الامتناع من إيذاء هودونه وهو لايورث كفراً » وذلك مل من لمبرض
بقسمة النى عليه السلام وحككه بالى” لبعض وغير ذلك فقال ( ياأها الذين آمنوا لا تكونوا

1
:
1

كالذين آذوا موسى) وحددث إذاء مومى حتاف شه ؛ قال لعضم هو يدام إناه بلسلئة إل عيب

ا»ل بعضهم |إن] قارون قررمع امرأة فاحشة حتى تقول عند بىإسرائيل إن مومى زنى
قنة
فوىبد
ف فليا جمع قارون القوم اللا خاضرة ل الله فىقلما أنماصدقت ولمتق لمالقنت وباجملة الايذاء

و

انررق

القرانكاف وهو أنهمقالوا له (  105وربك فقاتلا ) وقوهم ”ان نن رلك

رتراس

ان تي عل ماروا حد) إل

د ذلك فمال للبؤمئين لات ونوا

أمناهمإذاطلبكم الرسول إلى القتتاللأعلاتةولو| (اذهب أنت وربك فقاتلا)ولا تسألوا مالميؤذن
ل فنه«دوإذا أص 1السو لانقى قأتتووأ منه ما استطعتمله»(وقفوبرأه الله مما قالوا)على الأولظاهر
كاه أن

وسهةه

ره

مما ونطّت

لو أ بالحق عل

الملاء4

َى

عبروا مبرونعليهم ؤرأوه غيريجروح فعلموابراءة مو سى عليهالسلام عن قتله الذى رموه به ؛ وعلى

ما ذ كرنا (فبرأه الله ما قالوا) أى أخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعض ايام وإظهاره عدم
جواذ البعض وباجملة قطلسع الله حجتهم ثمضرب عليهم الذالة والمسكنة وغضب عليهم  .وقوله

:جه اهلورجل الذى يكون لوهجه أى
وعرافةلو
ولكان عند اولجليهماً » أى ذا وجاهة وم
دون  000بالخير :وكل 0

8

وإن كا عند ألله رونا لكن المرفة الجردة لامككن ف الوجاهة 5

فإن من عرف غيره لكوي خادما لهولسرن] عننء لايهال هو وجيه عند فلان »2وإعا الوجمه هن

بكون له خصال حميدة يعمل من شأنه أن يعرف ولا كك وكان كنالك”.
<02
ه
1ن0
2
واا
عمي
ستي'

.م آخر 606 -

خرف

ك

لالكلهالعفنرين  .الأية
اإن
_ -تعالى :

حك

سسماسة

سل سل سن عل

معيرا « »"4لدي فياأيَيحون
نلكافري واعدله س
دالللهم ا
ن
روز

ولاولا تصيرا 66

2

الرس6

يوم تقب

2م

سه

زرره.

اس
 2سو

قد

ولوق الله اا
ىلنار
وجوههم ف آ

وَطْمنا ارّسولا  5+4وقالوا رباإنأاطعنا سادنا وكرءاناَأصَلو]اسيل
دوس
5

مت

ا

هد يع

نهم صضعفين نمنالعذّابوالعنهملعاكبيرادوت
ر
وم
ضدى

و

دلرومياك لاعللساعة تسكون قرإيبشاًا4رة إل التخويف )",وذلك 02
يالى
م قاتعل
ءلا ترى أن منيطالب مديوناً
قول القائل اللهيعلم متىيكون الام الفلانى يذىء عنإبطاءالام أ
بحقه ذان استمهله شهراً أوشبرين ربما يصبر ذلك » وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلانمن سفره
ء .تلكلقة قال 1
نيالأ
طاهت ك
.مكن .أينكون جى.فل
يقولاللهيعلمم يجيدفلان و
( وما يدريك لعل الساعه 1

) يعنى هى فىعل اللهفلاتستبطئوها فربما تمععنقريب

والقريب فعيل يستوى فيه المذكر ووانث  :قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من الحسنين و)لهذا
ل يقل لعل الساعة تكون قريبة.

ثقمال تعالى ارإن الله اللعنكافرين وأعد همسعيراً خالدين فها أبدأ »4يعنىك أنهم
ملعونون فىالدنياعندكفكذلك ملعونون عند الل(ه وأعدله سمعيراً)كاقاتلمال(للنهماق
افلدنا والآخر وأعدهم عذاباًعهيناًخالدين فيهاأبداً)مطيلينالمكثفهها مستمرين لاأمدلخروجهم
وقولهبإلايحدون ولياًولا نصيراً 4لماذ كرخاودهم بينتحقيقه وذلك لاف المعذب

لباخلصهمنالعذاب إلاصديقيشفعلهأو ناصريدفععن .ه ولاولىلهمشفعولانصيريدفع.
نمقال تعالىل بوم تقلب وجوههم ف النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطمنا الرسولا؛ وقالوا
رننا إأنطاعنا سادتنا:وكنراءنا:فأضاونا السببلا ر»بتاآ:نمضعقينمنالعذاب والعنهملعنآكبير6
اما بين أنهلاشفيع لم يدفععلهم العذاب بين أن نعض أعضائهم أيضاً لايدفع العذاب عن

الببض بخلاف عذاب الدنيا افلاإننسان يدفع عنوجهه الضربة ت بق٠يده فان منيقصد رأسه
؛فى الآخرة(تقاب وجوههم
ووجهه تجده بجعل يده جنة أو يطأطىء رأسهى لا يصيب وجهه و

مىل
جهمعالت
تضائ
افلىنار ) فا ظنك بسائر أع

جنة للوجه ووقاية ليهق(ولون ياليتنا أطعنا الله

وأطعنا الرسولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا تغنيهم الندامة والحسرة ء لحصول علءهم أن
الخلاص ليس إلللابطيع  .ثميقولون ( إناأطعناسادتنا و كبراءنا ) يعنىبدل طاعةاللهتعالى

أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول  أطعنا الكيراء .وتركنا طاعة سايلدسادات وأكير الاكاار

قموللهتععالوىن:ين أينماثقفوا الآية
م

ور

0

6
سريك

هس

 80نقفواأخذواوقتلوااد
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ساضه)

عد عت
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اعم ١

هناك

آم

لاذعن الهف ١ > ع

اونا من قبل وأن بحد  0ا تديلا  1يسك اناس عن
 25ل

أ  0ديك

ع

قَْقليه مر ضص الذى يؤذى

بالارجاف بعوله لك

حل

لعل الداع 22

اللوندق بأتياع نْسَائة ) والثالث ( الالدف

0

الدع يؤذى

حديدث 5
) ل رينك

بالموت

بهم( 6

 عليه السلامال:

وسبخرجح من المدينة و سممِوٌخد وهؤلاء  4وإنكانوا

 .:أن لهمثلاث اعتيارات وهذا فمىقايلة قوله تعالى  0إن المسلمين اشنا
أصنافاً عرة

« »>7

وكليم بوجد

لنسلطنك

ف وأحد

فم واحد

رجمم من
 0ولنخر

أو الإخراج ؛.وحتمل أن كون

قوماً واحداً إلا

وألؤمنين والمؤمنات)

بالشخص 2

بالاعتيار وقوله

المديئة  2ثم لابجاورونك

وتخلو المدينة ممم

أن اد

5

أغريناك لابجحاورونك

.

)قولة رح فون
( والآأول )كقول القائل م ادن ودرا إشارة .إلى أمرين ( والتاى ك

ويدخلالسوق فىالاول يقرأ وإن ليخرج وف الثنانىلا يدخل إلا إذا خرج و.الاستثناء
فنهأطيفة وهى  5الله تعالى وعد النىعليه السلام د 2

أعدا عه من المدينة وينفيهم علىبده

إظهاراً لشوكته ؛ ول وكان النىبارادة الله منغير واسطةالذىلاخلى المدينةعنهمفأىاطف]ن[ بقوله|
(ثم لايحاورونك فيا الا قليلا ) وهو أن يميا ويتأهبوا للخروج.
ثم قال تعالى ل(ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . 4
أى فى ذلك القليل الذى بحاورونك فيه يكونون ملعونين مطرودين من باب الله وبابك وإذا
 2دولا

ينفكون عن الأذلة ولا بحدون ماجا بل انهايكونون يطلبون ويؤخدون ويقتلون .

ثمقالتعالىل سنة اللهفى الذين خلوا من قبل ولن 1

نه آللهتبديلا . 4

يعنى هذا ليسبدعا بكمبل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل المكدن0

نه ألله

ال لست هده السر الحكم الذى يبدل وينسخ فان الشمخ  6فق الاحكاءء أما
ب ألك الناسر  20الساعة فل إعا علها عند ألله : 4
ثمقالتعالى ا

مء
بآخارةلفقذكيرا
لما بايلحندانطيفاىأنهم يلنعونويا اك لكان الىوفى ال
 5ما يكون لمفيهافقال ( يسألك الناسعن الساعة )أى عن وقت القمامة(قل إنماعليها عند
)ا.يآبين لكفان ؛ألنه أخماها ك 2هىأمتناع المكلف عن الاجتراء وخوفهممنهاق كل وقت
اللهل

قوله تعالى  :ياأيه اللنأىقزلواجك  .الآية

201

َم أيفللأزواجل وبناتك وا سناءالموْمنِينَ دين علمِينمن
عدرة ثرو
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روم

عاوس _سس سا سم

جلايبين ذلكأدق أنبعرفن فلا دن
ش
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روعت اع

ان

عم

معد نج سلس

-

لم
كاناللعهورارحما«:ه لمن

عدا و ره

عدوس

سا

ره

سوال

يثته النافقونالذي فىلوبهمممَرَضوَآلْرجفونف لدي الغرينكبهم

أماجاورتكفياإلاكيلا>.
أن قناةل قله بندذلكزونا مبينآً)مستدرك كانه قالادل يان إنكان بالقيلك
م
وإنما مبينا كيفماكان الإيذاء و.كيفىاكان فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بينا أنه أعم
ولانه أتم لانه يصلإلى القلب .فان الكلام خرج من القاب واللسان  2وافصل :فق الول
والاذان سبيله .
ثم قال تعالى١ياأم|االنى|ل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علون من جلايدون »4

. 0أن منيؤذى المؤمنين يحتمل بهتاناوكان فيهمنع المكلف ع[نبذاء المؤمن » أمر
المؤمن باجتناب المواضع التىفبها اتالهموجبة للتأذى لثلايحصل الايذاء الممنوع منهو.لما
بألذكر اماهن منت الابذا“القوى وهو النباء قاو
كاالنايذاء القولى مختصاً ل

ذهن بالسوة ]اولفرىجال .والتاء لاك ا5لكرريئال نانمنشك لقلد | 111
ر
وتأذىأفارما أ كثرمن تأذها ء ومن ذ كر رجلا بالسوء تأذى ولايتأذى'نساؤه» وكانفالجاهلية
فةات يقبعبن الزناة وتقعالفنأهممر:الته الحرائر بالتجليب .
ولام
شةوا
كلحر
مرج ا
تخ

وقوله إ ذلك أدتى أن يعرفن فيلؤاذين  4قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكنأن يقال
المراد يعرفن أنهن لايزنين لآن من تس وجهها مأعنه ليس بعورة لا طمع فها أنها تكدف

عورتها فيعرفنأن مستورات لابمكنطلب الزنا منهن  .وقولةلوكان الله غفوراً رحيما)يغفرلك
ماقدساف برحته وبيب علىماتأتونبهراحم عليك .
وقوله تعالى ب ل لمينته المنافققون والذين فى قلوءهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك

بهم ثملايحاورونكفيهاإلا قليلا ) .
:هر
جا
موله
ارس
وه و
لما ذكر حااللمشرك الذى يؤذى الل

الذى يؤذى المؤمنين  ,ذ كر حال

المسر الذى يظهر الحق ويضمر الباطل وهو المنافق  :ولما كان المذ كور من قبل أقواماً ثلاثة
نظرأً إلى اعتبار أمورثلاثة :وم المؤذون الله  :والمؤذون الرسولء والمؤذون المؤمنين:ذ كر من

المسرين ثلاثة نظراً إلى ارعأتبماورثلاثة  ( :أحدها ) المنافق الذى يؤذى الله سرأ ( والثانى )الذى
0000

.لاية
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ومين امات
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روسك
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ير 1وا

حتملوا
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ام

سه

ارة»
متانا و إكَ مي «

تعالى صدور غفور رحم فيجز به بالعذاب ولا يلعنه بكونه يبعده عن الباب .

المسألة الثانية  4أكد العذاب بكونه مهيناً لآن من تأذى من عبده وأمص بحبسه وضربه
فان أمى حسه فى مضع ريز روا بضربه رجلا كييراً يدلع أن الام هين ١إن )يراه

ل قاد واحننة بين المفسدين ينىء' عن .شدة الأآمر ؛ فن اذى الله ووسوله.من الخلدين فى النار

فيعذب عذاباً ههيناً و؛قوله ( أعد لهمل)لتأكيد لآن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير
اد تكن دون ماإذا أعد له قياً وغلا ء“فان الأول يمكن أن يقال هذا أثن الغضْث فإذا سكت
الغضب بزول ولا كذلك الثانى.

ثمقالتعالى <١والذين يؤذون المنين والمؤمنات بغير ما١ كتسبواء فقد احتملوا بهتاناً
وإئماًكا : 2

لما كان الله تعالى مصلياً علىنبيه ل يمنفك إيذاء الله عن إيذانه » فانمآنذى الله فقد اذى
ليت
الرسول فبين الللهلمؤمنين أنكمإن أَتيتمبما أمرتم وصليتم عاللىنى كاصل
فك
ا عيليه
ن؛
إيذاؤكم عن إبناء الرسول فيأثممن بوذكم لكون يذ > إبذاء ارشول  15أن [نداى إتداقه
ل كا حصات الصلاة منالله ولللاتكة والزسؤل والمومنين ضار لابكاد تفك إيذاء أحد
امهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال اصلداقاء الصادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ماا كتسيوا)
اختران اعلناهر بالمءروف من غير عنف زائدء فانمن جلدمائة على شرب الخذر أوخد أربعين

على لعب التردآذى بغير ما! كسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشربلم يؤذ بغفسير
ماا كتسب  .ويمكن أن يقال ليمؤذ أصلا لآن ذلك إصلاح حال المضروب ٠وقوله ( فقد
زوور وهو لايكون إلافىالقولوالإذاء قد يكون ,يبغبر القول ,قن
اتالن ه
احتملوا ببتانا)املب

000
!اضرب أو أخذامالهلايكون قد احتمل تاثا فتوقول ::المرادوالذين يؤذور -
المؤمنين بالّول  .وهذا لأن الله تعالى أراد إظبار شرف امو من ء فليا ذكر أن من آذىالتهورسوله
وا
 01الله أن شكر جوود الله بعد معرقة دلائل وجوده أو يشيرك به من ابلانطر ل
يسمع أو منلايقدر ولا يعم أو منهو محتاج فىوجوده إلى موجد وهو قول ذكرإيذاء المؤمن

بالقول؛وعلى هذا خص الآانياء بالقولبالذكر لانه أعومأتم و,ذلك لآن الإنسان لايقدر أن
يؤذى الله ما ذه دن خرن أى أعد مابحتاج أليه "7بالذرلك .وان الفقير الغائب لا يمكن

إبذاؤه بالفعل و
»يمكن يذاه بالقول بأن بقول فيهما
تلي
فيصيل ا
أهذئ ؛ والوجه الثانى فى

:ن الذينيؤذون الله ورسوله .الآبة
قوله تعالى إ
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عذابا هبينا داه »
ت عل إبراه بموعلىآل ابرهيمإنك حميد بجيد » .
كا بال ت

< 2١المسألاةلرابمة)إذا صل اللها
حاجة 0
ليحساجته إليها وإ
حلاافل
جاة إلى صلاة الملائكة صملعاة اعلللهيه  .وإما هولإظبار تعظيمه

كا أن الت تعالل أوجت علينا دك تفنيناو لا0

إليه .وإ:ما هو لإظبار تنظمهمنا*شفقة

عليناليثيينا عليه»ولهذا قالعليهالسلامد من صللعلىمرةصل اللعهلي عهشرأً 
المسألة الخامسة »لميترك الله النى عليهالسلامتحت منة أمته بالصلاة حتى عوضهم منه

بأمره بالصلاة على الآمة حيث قال ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لم و)قوله ( وسلمواتلها)

أ فيجب ولميحب فى غير الصلاة فيجب فيا وهو قولنا السلام عليك أيهاالنىفى التشبد وهو

حجة علىمن قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأكيد ليكمل السلامعليهولميؤكد الصلاة بهذا
تم ردلون عل ال 1
علو
الث كيق ,انا كانت قمككدة بقوله ( إن ات ع
ثم قال تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنياوالآخرة وأعد لحم عذاباً
فين  4فصل الآشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى الننىليبين فضيلة اسلعليهواللعن
أشد الخذورات لآن البعد مر للهلا ريى معه خير خلاف التعذيت بالنار وغيره .آلآ ترى أن

الملك إذا تغير على ملوك إنكان تأذيه غير قوى بجزره ولايطرده ولوخيرانجرم [بين] أن يضرب
أو يطرد عندما يكون الملك فىغاية العظمة والكرم يختار الضرب على الطرد ؛ ولا سما إذا لميكن
إلآشخرة
افلىدنيا ملك غير سويدقهوءله (فى الذئيا وا
ا)
رة إلى بعد لارجاء للقرب ملعهإ؛آن
المبعد فى الدنيا برجو القرية فىالآخرة ف؛اذا أبعد فى الآخرة فقد خاب وخسر »لآن الله إذا أبعده
وطرده فانلذى يقربهيومالقيامة  ,ثمإنهتعالى لمحصر جازالءهإفبىعاد بأولعده بالعذاب
بقوله( وأعدلهمعذاباًمبيناً) وفيه مسائل :

المسألة الآولى  4ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذيبفاللءن
جزاء الله ل.آنمن آذى الملك يبغدمعن بابه إكذاان لابأم بعذابة؛ والتعذيب جزاء إبذاءالرسول
ن
مج
سو
ا
ويسبإرق
“
ا

لان الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوفى منه قصاصه  .لايقال فعلىهذا من يؤذى الله ولا

يؤذى الرسول لايعذب .لآنا تقول انفكاك أحدهماعلهذا الوجه عن الاخرحال لآن نمآذىالله
ؤنذى النىعليه السلام ولا يؤذى اللهكن
فآقذدىالرسول  .وأماعلىالوجه الآخر وهو أينم

عمىمن غإيشرراككن فسقأو لخر من غير ارتداد وكفز  :فقدآذى النىعليه السلامغير أن الله
مج
7ب
ع

فوله تعالى :واتقيناللإهن اللكانعلىكلشىءشهيد0
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عليهوَسَلوا تسلا« ”ه06

ثم قولهواشت الله عند الماليك دليلعلى أل 1دكش فلم مث

رالقة
اررطل
رط لم

.ةوله (إن الله كان علىكل ثىء شم يدأيى غاية الحسن فى هذا الموضع ؛
والعلملعسدم المحذور و

لك لان اهاسدق أتأرة إلىجواز الخلوة بهموالة ل

لاء
تند
خع
ل » فقال إن الله شااهد

بعضكم ببعض ؛ نخلو 3فل لدم بشبادة الله تعالى فاتقوا .
ثم قال تعالى (إن الله وملائكته يصلون علىالنى »ما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم

ار إلى وجوه نسائه ا-تراماً كل نان رمته ؛ وذلك :لان حالته منحضرة فى اثنتين حالة
 0نه ؛ وذكر ما يدل على احترامه فى تلك الخالة بقوله ل(ا تدخلوا ببوت النى )وحالة يكون
مفلىا”  .والملا” إما الملا* الاأعلى » وإما الملا" الآدنى ؛ أما فى الملا" الا“على فهو ترم ٠ فان الله
وملاثنكته يصلون عليه  .وأما فى الملا" الاادنى فذلك واجبالاحترام بقوله تعالى9ياأيه الذن
آمنوا صلوا عليه وسلدوا تسلما» وفى الآية مسائل :

١الآولى ا)لصلاة الدعاء يقال فى اللغة صبعليه  .أى دعا له ؛ وهذا المعنى غير معقول فىحق
ألله تعالى فانه لايدعو له لان الدعاء للغير طاب نفعه من ثالث  .فقال اأشافعى رذى ألله عنده

استعمل الافظ بمعان ؛ وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصل عليكم وملائكته )والذى
نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصل عليكم وملائسكته) جعل الصلاة لله وعطاف
الملاكه على الله  .وههنا جمع نفسه وملاكته وأسند الصلاة [امهمفال (يصلون) وفيه تعظيم النى
عليه الصلاة والسلام؛ وهذا لان إفراد الواحد بالذكر وعطف الغيرعليه يوجب تفضيلالاءذ كور
عل المعظوف ٠ م أن الملك إذا قال يدل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقديم لا يفهم لو قال
فلان وفلان يدخلان » إذا علمت هذا ؛ فقال فىحق النى عليه السلام إنهم يصلون إشادةإل أندق
الصلاة عب النى عليهالسلامكالا'صل وف الصلاة عل اىلمؤمنين الله ب رحمهمءثم[نالملائكة يوافقونهفهم
فى الصلاة على النى عليه السلام يضلون بالإضافةكانها واجبة عليهم أو مندوية سواء صلى الله عليه
ارا شل وق المومنين ليس كدلك .

ل المسألة الثانية  4هذا دليل على مذهب الششافعى لآن الأمى للوجوب فنجب الصلاة على
النى عليه السلام ولا يجب فى غير التشبد فتجب ف التشبد .

 (٠ ٠ةلأسملا  ةثلاثلا لئس ىنلا هيلع مالسلا فيك ىلصن كيلع لوسراي هللا؟اولوقدلاقف مهللا
صل على مد وعلى آل جمد يا صليت على إبراهيم وعلىآ ل إبراهيم » وبارك علىمد وعلىآ ل مد
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ثم إن الله تعالى لما أنزل الحجاب استثنى الحارم بقولهلالاجناح عليين فى آبائون ولا أبنائون

ولا إخواتمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائين ولا ما ملكت أعانون  4وفى -
الآبة مساك[ :

لإالآولى ) فى الحجاب أوجب السؤال من وراء الحجاب على الرجال  :فللميستثن الرجال

عن الجناح » ول يقل لاجناح عآلبىائون ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر
بسدل الستر عليون وذلك لياكون إلا بكونهن مستورات #جوبات وكان الحجاب وجب عليين»؛

ثم أمر الرجال بتركبن كذلك ؛ ونهوا عن هنك أستارهن فاستئنين عند الآزاء والابناء (وفه

لطيفة ) وهى أن عند الحجاب أاملرله الرجل بالسؤال من وراء حجاب ؛ ويفهم منه كون المرأة

محجوبة عن الرجل بالطريق الآولى  .وعند الاستثناء قال تعالى(لاجناح عليين) عند رفع الحجاب

عنهن  :فالرجال أولى بذإك .

:

 (١المسألةالثانية 4قدم الآبا .لآن اطلاعبم علىبناتهن أ كثر .وكيف وم قدرأوا جميع
بادلنبنات فى حال صغرهن ؛ ثم البأناءثمالإخوة وذلك ظاهر  .إنما الكلام فى بنى الإخوة
حيث قدمبم الله تعالى على بى الاأخوات؛ لان بنى الاأخوات آباوؤهم ليسوا بمحارم إنماثم
ى أن
ودةهما
أزواج خالات أبنائهم » وبى الأخوة آباؤم حارم أيضاً؛ فىبنىالا'خوات مفس
الابن ربماحكى خالته عندأبيهوهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة .

 (١المسألة الثالثة ) لميذكر الله من لحارم الا“عمام والا“خوال » فلميقل ولا أعمامهن ولا

أخوالهن لوجهين ( أحدهما أ
)ن ذلك علمن بنى الإخوة وبى الاخوات؛ لآن منعل أن بى

الاأخللعهات حارم علمأن بنات الاأخ للاعمام حارم » وكذلك الحال فى أمر الال ( ثانهما )
أن الا'عمام ربما يذكرون بنات الاأخ عند أبنائهم وهم غير محارم  .وكذلك الال فى ابن الخال .

 (١المسألة الرابعة ( 4ولا نسامهن) مضافة إلى المؤمنات حتى لا يحوز التكشف للكافرات
فى وجه.

 2السألة الناضية ) 4وك ع ملك أبمانون (هذا لود الكل آثآن الفعدة قََ |[
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 0عندها أو عل خلى الدار من ااهل أوهى  0إل إطفاء ارق فعا زودغير ذلك» از
7لمسألة الرابعة 43قولة (فاذا طعوتم فإلتشر وأ 1ن بعض الصحاية لالالشكرى بوم ولعة
ا
النىعليه السلام ىف عرضن زينت  2والنى علءا

السلام لم يقل لهشيا فوردت الآية 1

رك ؛ منها المنع من إطالة المكث فىبيوت الناس » وف معنى البيت  1مباحاختاره شخص
لعبادته و اشتغاله بشغل في تأبه لد ويطيل كك

عنده » وةوله ( ولا مسةأنسين لحديث ) قال

الزخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) يحرور  .وحتمل أن يكون :منصوباً عطفاً على المعنى  :فان
دخ(للاوا بايولتنى إلا أن يؤذن لتد)خللاوها هاجمين  فحطف عليه
مقعنوىله تعتالى
)م إن الله تعالى بين كون ذلك أدباوكون انبىحلها بقوله إ(ن ذلكم كان
( ولا مستأنسين ث
يؤذى النىفيستحى  -وألله لااستحى من الحق ) إشارة إلى أ ذلك  0د

٠وةوله كان

»م ذ 0الله أدي١اً اخ وهو قوله ( ]ذسالتوه .٠ امتاعاً
ااذه إك تحمل النىعليه السلام ث
من دخول ببروت عليه السلام » وكان فى ذلك
وطن هن وزاء 0ب) لما مع الله 1س

تعذر الوصول إل الماعون ؛ بين أن ذلك غير منوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب» وقوله
( ذم أطهر لقلوبكم وقلومهن ) يعنى العين روزنة القلب » فاذا لمتر العين لا يشتهى القلب  .أما
إن أت العين ففك .لشهى القاب وقد لا لشدمى ؛ فالقاب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتئة

شك أظهواء»ثم إن الله تعالى لما عل المؤمنين الآدب أكده بمايحملهم على عافظته ؛ فقال ( وما
تنعوا عنه» وةوله تعدالى ( وال ألك
كانلم أن تؤذوا رسول الله) وكلمامنعتم عنه فامومّذ

دن الإرواحه من بعده أبداً) قيل سبب  1أن بعض الناسقيل هو طلحة بن عبيد الله ؛
قال ان عشت يعد خمد ل نكن عااشة وقد  | 1أن اللمطل لكا م لايغير معناه سيب النززول»

فان المراد أن إيذاء الرسول حرام ٠ والتعرض لنسائه فى حياته إيذاء فلا يحوز  ,ثم قال لا.بل
ذلك غير جائز مطلقاً  .ثم أكد بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظما ) أى إيذاء الرسول
ثم قال تعالى ١إن ندوامناً أوتخفوه فان الله كان بكل شىء علم| > .
يعنى إن كنم لاتؤذونه فى الخال وتعزهمون على إبذائه  1نكاح أزوااجة بعده  :والله عليم
6

بذات الصدور :

24

آخُر -وو

م

قوله تعالى ؛ ولكن إذأ دعيثمفادخلوا .الآية

بعدهأبداإنذلسيمكان عندآلهعظما «.ه»
وراء حجاب ذلك أطورلقلوبكم وقلوبين وما كان لكر أن تتؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا
أزواجه من بعده أبداًإن ذلك كانعند اللهعظيا >: 4

 0بينمنحال النىأنهداع إلاىللهبقوولدها(عما إلىالله) قال ههنا لتداخلوا إلا إذا
دعيتم يعنىكاأن ما دخلتم الدين إلا بدعائه فكذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعاته وقوله ( غير
:العامل فيهعلىماقالهالزخشرى لاتدخاوا قالوتقديره لاتدخلوا
ناظرين) منصوب عل الحال و

يوت النى إلا مأذونين غير ناظرين ؛ وفى الآية مسائل :

ا الآولى 4قوله( إلاأن يؤذنلكمإلىطعام)إماأن يكون فيه تقدم وتأخير تقديره

ولاتدخلوا إلىطعام إلاأن يؤذن لكك» فلايكون منعاً من الدخول فىغيروقت الطعام بغير

الإذن  :وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يؤذن لك إلىطعام
ذن لك إلىطعام فيلحاوز الدخول فأاوذن
فيكون الإذن مشروط بكونه إلىالطعامفيإنؤلم

لواحد فىالدخول لاستماعكلاملا لأكل طعام لا وز  .نقول المراد هوالثانىإاليلعنمبى عن
الدخول ؛ وأما قوله فلا يحوز إلا بالإذن الذى إلى طعام  نقول  :قااللزمخشرى الخطاب معقوم
كانوا يحون حين الطعام يودخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن  :والآولى

أن يقال المراد هو الثاتى لآن التقدم والتأخير خلاف الاصل وقوله ( إلى طعام ) مرى باب
التخضيص بالذكر فلايدلعلىنماىعداه؛ لاسياإذا علمأن غيره مثله فانمنجازدخول بيته
؛ان من
دوله إلىغير طعامه بإذنه  .فانغير الطعام سكن وجوده معالطعام ف
باذنه إلمطعامه جاز خ

لجار أن بتكاممعه وقنما يدعوه إلى طعام ويستقضيه فى حوانجه ويعليه ما عنده من العلوم مع
زيادة الإطعام  :فاذا رضى بالكلفرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(ولاتقل لا أف)
وقوله ( غيرناظرين) يعنىأنتمل تانتظروا وقت الطعام فانهربمالايتهي .أ

(المسألة لثانية)قوله تعالى و(للكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه لطيفة وهى أنفىالعادة إذا قيل

لمنكان يعتاد دخول دار منغيرإذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلهاأصلا
ا؛
ل
فدعاء
بلاالدعاء ولا بال

لاتفعلوا مثلمايفعله المستنكفون بلكونوا طائعين سامعين إذا قيل

ل لاتدخلوا لاندخلوا وإذا قيللم ادخلوا فادخلوا  :وإناه قيل وقته وقيل استواؤه وقوله (إلا

أن يؤذن ) يفيد الجواز وقوله ( ولسكن إذا دعيم فادخلوا ) يفيد الوجوب فقوله ( ولكن إذا
دعيتم) ليستأكيداًبلهو يفمد فائدة جديدة .

بإالمسألة الثالثة ي لا يشترط فى الإذن التصريح به ؛ بل إذا حصل العلمبالرضا جاز الدخول

ولهذ! قال (إلا أن يؤذن) من غير بوان فاعل  :فالآذن إنكان الله أو النىأو العقل اليد بالدليل

تلك نهإلى ليا اميا,لذن امن[ ,لا مداو اليه
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ل المسألة السادسة ) اختاف العلماء فى أن تحريم النساء عليه هل نسخ أملا ؟ فقال الشافعى
٠

نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء و.على هذا فالناسخ قوله ( ياأبماالنى إنا
وكاجك )إِكَأن قال( وبنات عمك) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على قول من يقول
زل
اأذا
لايبحوز نسخ الكتاب يخبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خبراً. 

:

ثمقال تعالى ( إلا ماملكت بمينك ) لمبحرم عليه المملوكات لآن الإإيذاء لا يحصل بالمملوكة, 
ل أن يجمعبين ضيرتين فى بيث ال4صول التسوية بنهما وإمكان المخاصمة “وجوز
ولهذا مبجر للرججل

أن جمع هاو كا من اللماوكات لعيمالتساوى بينين هذا لا قسم من علىأ0 
شم قال تعالى  00ألله عل كل نش رافك)كن عافطل  211بكل ثى ادر[أعليهء ةأفدم حل

لا بحصل إلا بهما.
ثمقالتعالى هرياأمهاالذين آمنوا تلداخلوا ببوت النى إلا أن يؤذن لى إلى طعام غير
ناظرين إناه4
الك 0

أللّه تعالى  1كا

كال

ااا

:

نا  1ناك شاهداً) دمانا م أله م أمته العامة

قال لليؤمنين'ق هذا النداء لا تدخلو! إرشاذا 0لجالهىمع النى عليه السلام من الاحترام
5
إن حال اللامة مع النىعلى وجهين ( أحدههما (ف غال الخاؤة والرزاجت ماك عدم إزعاجه

(نيهما ف)ى الملا والواجب هناك إظهار التعظي م
وبينذلك بقوله(لاتدخلوا ببوت النى و)ثا
قال تعالى ( أيياها الذينآمنواصلوا عليه وسلموا تسلا ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه) أى
لا تدخلوا بيوت النىإلى طعام إلا أن يؤذن لك .
ثمقالتعالىل ولسكن إذا دعيتمفادخلوا فاذا أطعمتم اننشزو] ولج اد إن لخديف إن
ق وإذا .سألعوهن متاعاً فاسألوهن من
ذلك كاناذى التاىلاستحي متك وأ لا يستحىامن

قوله تعالى ل:احل اللكنساء من بع٠د الآية

فق

إلأماملكت يناتلياناق عل2الىءرقيباً ).

سن

مالميوجباللهعنلبىيه القسم وأمره بتخبيرهن فاخترن الله ورسوله ذ كرلمن ماجازاهن

به من تحرجم غيرهنعل النىعهلاليسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل بهن و)فيهمسائل:

لإاالمسألة الأولى ق4وله ( لايحل لك النساء من بعد ق)ال المفسرون من بعدهن والأولى

وان
ن يم
يافن
أيقنال لاايلخنللسكاء من بعد اختيارهن :الله ورسوله ورض

مانلول

والهجران والنقص والحرمان .

١لمسألة الثانية  4قوله ( ولا أن تبدل بهن ) يفيد حرمة طلاقهن إذ لوكان جائزاً لجاز أن
ا
وهن
يطلق الكل ؛ د

مفى
رة
زخل
إما أن يزوج بغيرهن أولا يتذوج فانلميتذوج بد

العزاب

والنكاح فضيلة يلتاركبا النى  و كيف وهو يقول «النكاح ستتى» وتإذنوج بغيرهن يكون قد
تبدل من وهو ممنوع من التبدل .

 ١المسألة الثالثة  4املنمفسرين منقال بأن الآية لفيسها تحرجم غيرهن ولاالمنع منطلاقهن
وت
بل المعنى أن لاحل لك النساء غير اللانى ذ كرنا ملنكالممنات المهاجرات مبننات عبمكئا
عماتك بوناتخالك وبناتخالاتك ؛ وأما غايلرهكنتمانبياتفلا بحللك التذوجبمن وقوله(ولا

أنتبدلبهن)منع مناشلغجلاهلية فكإناهنموا يبادلون زوجة بزوجة فأيحنزدلهمعنزوجته ويأخذ
زوجة صديقه ويعطيه زوجته ؛ وعلل التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حزمةطلاق

زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه باالكتابيات فن فسرعلى الأول حرم الطلاق ومن فسرعلٍ الثانى
حرم التزوج بالكتابيات .

 ١المسألة الرابعة  4قوله (ولو أيحبك حسنهن )أى سن النساء قال الزمخشرى قوله (ولو
أيجبك ) فى معنى الحال » ولا يحوز أن يكون ذو الال قوله(من أزواج)لغاية التنكير فيه واسكون

ذى الخال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو التتى عليه السلامْ ي.عنى لا يخل لك النساء ولاأن
تبدل بهن من أذواج وأنت معجب بحسنهن .

ل المسألة الخامسة >4ظاهر هذا ناسخ لماكان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأىواحدة

فوقعت فىقلبه موقعاً كانتتحرم عاللىزوج ويحب عليه طلافها  .وهذه المأل حةكمية وهى أن
النى عليهالسلام وسائر الانبياء فىأول النبوةتعمد عليهمبرحاءالوحى ثم يستأنسون به فينزل
معم
ام
أدثون
عليهموم يتح

لا بمنعهممنذلكمانع ؛ فنىأول الامى أحلاللهمنوقع فى قلبه

تفريغاًلقلبهوتوسيعاً لصدرهلثلايكونمشغول القلب بغير الله :ثم لما استأنس بالوحى ويمن
:ما لقوته عليه السلام للجمع بين الأمرين  :وإما أنهبدوام الائزال
على لسانه الوحى نسخ ذلك إ
يلبقله مأاوةف من أمورالدنيا ف:لم يبق له النفات إلىغير الل,هفليمبق لحاهجة إلىإحلال التذوج
:يمنوقم بصره علما ,
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كلبن والله"5ماف

 5كََالنسا .د دك ان 3 0ن أذَاحايك حسين
سل

كرابن

 1رقاهه
لاماملكت ينك 0أل علىكلو
تعالى (وكان الله غفواً رحيا ) يغفر الذنوب ا م ال
جى من تشاء مهرى وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت
ر(
تالى
ثقمال تع
فلا جناح عليك » :

لا بن أنه ككل اله قا "5كنا من الازواج بسن أنه أحل له وجوه المعاشرة من <ى جتمع

كيف يشاء ولا يحب عليه القسم ؛ وذلك لآن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع
والرجل وإن لميك نبياًفالزوجة فى ملك نكاحه والنكاح عليها رق فكيف زوجات النى ِ
السلام بالنسبة إليهفإ»ذن كهالنمملوكات لوهلا يحب القسم بين ا  0رالا حجان النا-
والإبواءرومن أبتعيك عن عزات) يعنى إذااظليت من كنت تركتبا و

جناح 02

!"ذلك ومن "قال /ب,أن القسمكان واجباً معأنهضعيف بالنسبة إلى  0ص  000المراد
شات إذ لايحب الام الال ولازوج أن لا :ينامعند
انقناء)أى تؤخرهن .إذ
»إن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك فابدأ من شئت وتم الدور والاول أقوى .
 1منهن و
ثمقالتعالىل ذلك أدنى أن تقر أعيرق ولا حون ورضانها أدب نكلهن ) ١

يعنى إذا لميجب عليك القسم نت لا تترك القسم  (02أعيون )لشوتك ينبن ولادزن
لاا وعحليدك ذلك للة تنكعوند إحداهن تقول ماجاءق وى قله ا جاءقلامر
الله وإججانه عليه(ويرضين ممااآنيتون) مالنارجاء والايواء إذ ليس طعنليك ثىءحتى 'لابرضين.
ثم قال

انهاماق فلوبكموكاتاللهعلما <0

أى إن أضمرن خلاف ما أظهرن فأللّه يعلمضيائر القلوب فانه عليم٠ فان ليعاتمين فى الحال
فلا يعتررن

فانه حليم لايعجل .

ثم قال تعالى ل[لايحل لالكنساء من بعد ولا أن تبدل بون من أزواج ولو أيحبك <سنين
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وماملكت أيانهملكلايَكونَعَليِكَحرجوَوانَآنه عفورارحا 6
ما أفاء

لال غلك وينات نانكاك كاف و لياحغالاتتك اللاتىا

وامرأة مؤمنة إن وهبت نسلبا للتى إن أزاد:النئ أن يستنكحها خالضة لك من داولنمؤمنين قل

عابنا فمراضنا عليهم فى أزواجهم وممالكت أبماتهم لكيلا يكون عليك حرج وكانالله
غفوراً رحما ).
ذكرللنىعليه السلام ماهو الأولى فإن الزوجة الىأوتيت مبرها أطيب قلبامنالىلمتوت ٠
والمملوكة الىسباها الرجل بنفسه أطهر منالتى اشتراها الرجل لا حر لم الاو
؛ؤلمنامن عن قال بأن النىعليه
هاجرت من أقارب ادى عايهالسلام معهأشرفمنلمتماجرا
ييا
الصلاة وااسلام كانيحبعليه إعطاء المهر أولا و:ذلك لآن المرأةالهاامتناع أن ا
والنى عليه السلام ماكان يستوفى ما لابجب له والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإنكان

ك والنى عليهالسلام إذا طلب شيئاًحرمالامتناع عنالمطلوب والظاهر أن
فأن
كذلة
ون سل
كا
مامرمأنة
للسل
كاون هو الرجل لجباء المرأة فلوطلبالنىعلايها
يإم
لى .
ومرة
أىال
لف
االب
الط
الفسكين قبلالمهرللزمأذيحب وأن لابحب وهذامحال ولاكذلك أحدناو قال و رو اكدهذا قله

ئذ لبابق لها صداق فرتكصايلمستوفية
تعالى( وامرأة «ؤمنة إن وهبت نفسما للحنىي)ينعنى

ل
ومن
بعها
قبدم
مبرها؛ وقولهتعالى( إن أراد النىأن يستنكحها )إشارة إلىأن هبتهانفسها لا
وقوله تعالى( خالصة لك من دون اؤمنين ) قالالشافعى رضى اللهعنهمعناهإباحة الوطء بالهبة
انصك
خظها
وحصول التذوج بلف
وم

حال
» وق
نأيبوفة تاللكمرأة صارت خالصة لزكوجة

ومن أمبات المؤمنين لاتحل لغيرك أبداً :والترجيحبمكن أن يقالبأنعلىهذا فالتخصيص بالواهبة
لا فائدة فبهفانأزواجه كلبن خالصات لهوعلىهاذ كرنايتبينللتخصيص فائدة وقوله (قدعلينا
مافرضناعلهمفىأزواجهم وماملكت أبانهم )معناهأن ماذكرنافرضك وحكنك معنسائك
وأممااحكرأمتتك فعندناعلمهونبينهلح .م وإنما ذ كر هذا لثلا حمل واحد منالمؤمنين نفسه على

ماكان لانىعليهالصلاة والسلام فان

0

وكذلك فى السرارى .

قددمل كل
وقولهتعالى( لكيلا يكون عليك حرج ) أيركرن قاافسةيلقارطقي .
فينزلل الروح الآمين بالايات علىقلبك الفارغ وتبلغ رسالات ربك بحدك واجتهادك ؛ وقوله

يا

قلع

ولاكجك :الآبة
زلنا
أأاحل
قولءتعالى  :يأأمهاالنى إن

نحاأنا لأكزواجِك أ١1 3اجر ذه ملكت ميك
ار

سس

سا سل  6مر

ه
ر سل
سيل

350

وبنّاتحمكوبنآت عماتكوبناتغالكوبناتخالانك
اللهليك

كذلك بدأفى [رشاد المومتين تما يتعلق يحانب الله فقال ( ناأهاالذين آمنوا اذكروا الله ذكراً
كثيراً ) ثمثى بما يتعاق يحانب من تحت أيديهمبقوله ( ياأمه الذين آمنوا إذانك<ت المؤءنات)
مي  1تأديب النى يحانب الآمة ثلث فىحق المؤمنين بما يتعلق يجانب نبهم » فقال بعد
لاتدخلوا بيوت القه) وبذوله زنالها الذندآمنوا لوا عليه )'وق
هذا (باأ0
الآنة 1

( نام إ4ذا كان الآمر على ماذكرت ٠ن أنهذا إرشاد إلى مايتعلق يحانب من هو
من خواص المرءفل خص المطلقاتاللاى طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ فنقول هذا إزشاد إل أعللى
درجات المكرمالتيع منها مادونما وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم حصل بينهما
اكد  1 0قال الله بعال ق  1ا

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكمإلى

1ن لخدن منكم ف ثاقاًغلظاً ) وإذا:أص له بألوتتععوالا<سان معمن لامودة بينة  5فا

ظنك من حصلات  1بالنسيةإل 0

رخصلا كد | حصول ألولكأندها الى أن

افلىحجم ضخير ولكن لواستذيطت معانيه لاتفى ابلاأقلام ولا تكفى لالااوراق :وهذا
مدل قوله تعالى ( فلا تقل لها أف )لو قال لاتضرجماأو لاتشتمهما ظن أنه خرام لمعنى منص
كم و الشتمأ؛ماإذا قال لاتقل لا أف علمنه معان كتترة وكذلك .هيا لمأ بالاحسان
مع من 0

حاساك مع الممسدوسة ومن لمنظلق لعد ومن  0عَنْده فنة :
معهأ علمن 4ال

وله (إذا نكحتمالمؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبغى أن ينكح
»وله ( ثم طلقتموهن ) يمكن المّسك بهفىأن تعليق الطلاق
 00فانهاأشد  1لدينه وق
بالنكاح ؛ لا يصح لان التطليق حينئذ لايكون إلابعد النكاح واللهتعالى ذ كره بكلمة ثم » وهى
للتراخى وقوله ( فا لم عليين من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فبهاغالب وإنكان لاسقط
لاله افيه من حدق الله تعالى ..وقولة ( تعتدنها) :أى::تستوفون نتمعددها(فتءوهن)قيل

أنهمختص بالمفوضة التى لميسم لما إذا طلقت قبل المسيس وجب لما المتعة» وقيسل بأنهعام
وعلىهذا فهو أم وجوب أوأمم ندب اختلف العلماء فيه » فنهم منقال للوجوب فيجبمعنصف
الف أيضاً ٠ ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن بمتعها معالصداق بثىء» وقوله تعالى
( وسر<وهن سراحا جميلا ) الخال فى التسريح أن لا يطالها مسا آتاها .
ثمقال تعالى لإياأيهاالنى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آنيت أجورهن وما ملكت ,ينك

لينعافت
وله تعالى :وبشر المؤمن
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علي منعدةتعتدونها فتعوهن وَسرحوهن سراحا جملا دف
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ات 72

-

وها لتاق ( وبش ارلمؤمنين )عطف علمفبومتقديرهإنأارسلناكشاهداًومبشراًفاشبك

هرد للاستغناء عنه و؛أما البشارة فانما كذرت إبانة للكرم ولآنها غير واجبة
شذك
المي
فشر و
وب
لولا الامر  .وقولهتعالىل بأنله75ن اللهفضلاكبيراً 4هو مثل قوله( وأعد لهمأجراً عظها )
كبارةأخرى .
ذلك
مع
فالعظيموالكبير:متقاربان و كونه منالله كبير فكيف إذاكان

وقوله تعالى ب(ولاتطعالكافرينوالمنافقين ودع أذاهموتوكلعلىاللهوكفىباللهوكيلا »4
إشارة إلىالإنذار يعنى خالفهم وورد عايهم وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذاهم ) أى دعه

ولنارء ويبين هذا قوله تعالى ( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا )
إلى الله فإنه يعذيهم بأيديكمبا
أى الكلهاف عءدده ؛ قال بعض المعتزلة لاجحوز نسمية الله بالكيل لآن الوكيل أدون من المركل

ى باللهوكيلا ) حجةعليه وشبهته واهيةمنحيث إن الوكيلقدبوكل للترفع
ف(
كعالى
وله ت
وقو
فى باللهوكيلا )
ك(
ول؛ه تعوالى
قتصرف
والت
ولقدلبوعكلجز والله وكيل عباده لعجزهم عن

يقبين إذا نظرت فى الآمور التى لاجلها لايكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون ققوايادًراً على
العملكالملك السكثير الأشغال تاج إلى وكلاء لعجز الواحد عن القيام ميع أشغاله » ومنها أن
لايكونعالماًبمافيهااترحكيل ؛ ومنهاأن لايكون غنبا  ً.واللهتعالىعالمقادروغيرتناج
ا
ك و

ثمقالتعالى ( أبياها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات طثلمقتموهن منقبلأن تمسوهن
فا  5عليون من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا .4

هلىذفهى السورة ذكرمكارم الأخلاق وأدب نيه
وجه تعلق الآيةبما قبلما هو أن الله تعا
علىماذكرناه  :لكناللهتعالىأمر عباده المؤمنين يمساأهربهنبيهاونظ كر فناسرة

وعليه أدباًذ كرللدؤمنين مايناسبه ؛ فيابدأ الله تفأىديب النىعليه الصلاة والسلام بذكرمايتعلق

يحانب الله بقوله (ياأما النى اتق الله) وثنى بما يتعلق يحانب من تحت يده من أزواجه بقوله بعد
( ياأيهاالنى قللازواجك ) وثلث بمايتعلق يحانبالعامةبقوله (ي أا.هالنىإنا أرسلناكشاهدا)

(وله جالع ؛ وداعنا إلىاليه باذنة 1092 .

ع

لك هت بالإنار ثم لا يكتن يدورطملا إله إلا الله بل يدعوم إلى سبيل هركا قال تعثالى
( ادع إلىسبيل ربك )وقوله( وسراجأً منيراً) أى مبرهناً علىما يقول مظهراًلهبأوضح الحجج
وهو المرآد بقوله تعالى ( بالحسكمة والموعظة السنة ) .

وفيه لطائف (إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى اللهبإذنه ) حيث لميقل وشاهداً باذنهوميشراً
وعند الدعاء قال وداعياً باذنه » وذلك لان من يول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لاحتاج فيه
إلى إذن منه فانه وصفه بما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه يسعد ومن يعصه يشق بكون مبشراً
ونذيراً ولا بحتاج إلى إذن من الملك فى ذلك ؛ وأما إذا قال تعالوا إلى سماطه  .واحضروا على
خوانه يحتاج فيه إلى إذنه فال تعالى (وداعياً إلى الله باذنه ) ووجه آخر وهو أن النى يقول إى

 ٠إل الله والولى ندعو إلى الله  ,والآول لا إذن له فيهمن:أحذء والثاق مَأذوَنَ من جبة النى
عليه السلام ماقال تعالى ( قل هذه سبيل أدعوا إلى على بصيرة أنا ومن اتبعنى )وقال عليهالصلاة

والسلام « رحم لله عبداً سمع مقالتى فأداها ما سمعها » والنى عليه السلام هو المأذون من الله فى
الذعاء إليه من :غير واسطة .

ل اللطيفة الثانية  4قال فى -ق النى عليه السلام سراجا ولميقل إنه شمس مع أنه أشد إضاءة
من السراج لفوائد منهاء أن الشمس نورها لايؤخذ منه ثىء والسراج يؤخذ منهأنواركثيرة فاذا
انطفأ الأول يبق الذى أخذ منه ء وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذ لك إذ كل انى

أخذ منه نور الهداية قياال عليه السلام د أصحانى كالنجوم باأقبهتمدبتم اهتديتم » وفى الخبر
لطيفة وإنكانت ليست من التفسير ولكن الكلام بحر الكلام وهى أن النى عليه السلام لويجعل
أصحابهكالسرج وجعلبم كالنجوم لان انج لارؤخد منه نور بل له فى نفسه نور إذا غرب هولاق

ولك الصحانى إذا مات فالتابعى يستنير بنور النى عليه السلام ولا يأخذ منه
.ذ
نور مستفاد منه ك

إلا قول النى عليه السلام وفعله  :فأنوار المجتهدين كلهم من النى عليه السلام ولو جعلهم كالسرج

 10الام أيضا اسراح كان" المجتهد أن يستاير من أزاد منهم و,أخذ التور من اختار .
وليس كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحانى فيؤْخذ من النى :النور ولا

00

امسحاى فليجمله سراجا وهذا يجب ضعفاً فى حديت شراج الامةوالحدئون ذكروه

وف نفدي السراج وجهآخر وهو أن اراد منه.القرآن وتقديره إنا أرسلناك » وسراجا منيراً
 ٠0كل الكافهأى وأرسلنا سراجا مني وعلك :قولنا إنه عطف عل مبشر ا ونذراً يكون
معناه وذا سراج لآن الحال لايكون إلا وصفاً للفاعل أو المفءول ؛ والسراج لويصسفاً لان

التىعليه السلام لميكن سراجاً حقيقة أويكون كةول القائل رأبته أسداً أى شجاعاً فقوله سراجاً
أى هادياً مبيناًكالسراج برى الطريق ويبين الآمر .
وااستدخر ح و ع

5
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دوهد»4اعنا [ِلَاللهباذنه وَسرَاجا منير|7-3
0قالتعالى ل وأعدلهم أجراً كريماً ) لو قائلقائل الإعداد إنا يكون من لا يقدر عند
الحاجة إلى الثى” عليه و:أما الله تعالى فلا حاجة ولايحر خيث يلقاه الله يؤتية ما يرضى بوهزيادة

مفعانى الاعداد منقبل فنول الإعداد للاكرام لاللحاجة وهذا كأأن الملك إذا قيللهفلان
واصل ؛ فاذاأراد | كرامهيهى'لهيتآوأنواعاًمنالإكرامولايقولبأنهإذا وصل نفتح باب

الخرانة ونؤتيه مايرضيه فكذاك الله لكال الا كرام أعد الذا أكجررا كرعاً والكريم قدذ كرناه
فىالرزق أى أعدله أجراً يأتيهمنغيرطلبهمخلاف الدنيا فانهيطلب الرزق أملفرة ولا يأنيه

إلا بقدر .توقوحلهيت(هم يوم يلقونه سلام) مناسب لحاهم لانهم لماذ كروا اللهفى دنياهم حصل
م معرفة ولما سوه نا كدت اللعرفة حبيف عرقوه  5يقبت بصفات الجلال ونعوت الكال

واللهيعمحالهىفىالدنيافأحسن إليهمبالرحة ,م قال تخالل( هو الذى يصلىعلي )وقال(وكان
بالمؤمنين رحما ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيةاً بالآخر والآخر معظال غهايةالتعظيم
لايتحقق بينهما إلاالسلام وأنواع الاكرام.

ثمقالتعالىب[يا أسأهارلنسىإلننااك شاهداً ومبشراً ونذيراًوداعياًإلىاللهبإذنهوسراجاً
ىبتدائها( ياأيهارالنى
منيراً) قد ذكرناأن السورة فيهاتأديبللنىعليهالسلاممنربه فةولهف ا

ا بكون عليهم رعبه وقوله( ياأبهالنىقل لازواجك )إشارة إلى
ل
ى أن يكون عليهمعأهلهوقوله ( ياأماالأنىرإنسالناك ) إشارة إلىمينابغى أن يكون
هملا( :أدها) أنه ماهد عل الخلق ول
)حت
ًَو
جهدا
َ(شا
والى
تع
0

تًحأمىلا
القيامة ي قاال تعواليىك(ون الرسول عليسكرشهيداً ) وعلىهذا فالنى بعث شامهدا
للتبادة ويكوان فقالأخرة عبيدا أي

ا

را أنه شاهد أنلاإلهإلاالله »

وان
كد ل
يشاه
ظىيهذفاة ) وهو أناللهجعلالنى شاهداً علىالوحدانية وا
لوعل
(

مدعا فالله

تعالىلمبجعل النىوالتبيك الاسفالنة مدعا بايالزان المدعى من يقول شيا على خلاف الظاهر

سهه
نعلفالل
والوحدانية أظهرمن 'العْتمس والنى عليهالسلام كانادعى النبوة جج

شاهداً له فى

يحازاة كونه شاهداً للهفقال تعالى (واللهيشبد أنك لرسوله ) و(ثالما ) أنهشاهد فالىدنيا
لةجمننة والنار والميزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنيا بالطاعة
اآخر
بأحوال ال

والمءصية والصلاح والفساد وقوله (ومبشراً ونذيراً وداعياً )فيه ترتيب حسن وذلك من حيث
إن النىعليهالسلام أرسل شاهداً بقول لاإل إهلا الله ويرغب فذيلك بالبشارة فانلم يكف

قوله نعالى  :وسبحوه بكرة وأصيلا  .الآية
ماإعرس تر

ررم »ىه »م 2ه
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 1نديههوندآ مما يتعاق يجحانبه من

)يناقباليه ( ياأماالنىاتق الله) .
يرراًاً ل
التعظي فقال ( ياأمهاالذين آمنوا اكذروا الكلهثذك
[م هبنا لطيفةا) وهى أن الموَمَنَ قد ينى ذ كر الله فأمر بدوزاع الذكر ؛ أما النى لكونه من
المقربين لاينسى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال (اق الله)فان

الخاص على خطر عظيم وحسنة الآولياء سيئة الأانبياء وقوله ( كذراً كثيراً ) قد  0تاق
كثير من المواضع لما ذاكلرذكر وصفه بالكثرة إمذالناع من الذكر علىما
دياه على و جه

وقوله تعالىل(وسبحوه بكرةوأصيلا )أى لكلل ل

التعظيوالتنزيهءن كلسوء وهو المراد بالتسبييح وقي ل المرادمنهالصلاة وقيل  3لكيه كر
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفبم منهماالوسط كقوله
عليه السلام ؛ لو أن أولكم وآخركر ولميذكر وسطكم ففهم منه المبالغة فى العموم .

ثمقال تعالى ل هو الذى يصب عليك وملائكته ليخرج

 5من ااظلمات إلى النور وكان

بالمؤمنين رحيما )/يعنى هو يصلى عليكمويرحكم وأتم لايد ك ونه كناك مارت كر رما للرءمين

على الذكر والتسبيح (!يخرجم من الظلدات إلى النور)يعنى  1رحمته و ااصلاة كن الله ومة

ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المدترك وز

استعاله فى معنيبه معاً وكذلك اجمع بين

الحقيقة وخاز فى لفظ جائز ورسب هذا الول إلى ااشا فعى رذى الله عنه وهو غير بعيد فإن

أريد تقر به تحدث (صيرق غايةالقرب نول الرحمة والاستغذار يشتركان فى العناية حال المر<وم

نر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدالالةتضمنية .لكون العتاه جرأ منما وكان
بالمؤمنين رحما بشارة جميع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( يصلى علي ) غير ءختص بالسامعين
وقت الوحى .
ثمقال تعالى  0يتوم يوم يلةونه سلام  4لان

لله العامة

الو ل اك عناته ف

الآخرة وذ كر السلام لأنه هو الدليل على الخيرات فان هن لق غيره وسلِ عليه دل على المصاذا

بينهما وإنلم يلم دل على المنافاة وقوله ي(وم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لآآن الإنسان فى
أثر أوقاته فشغول بتخضيل
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكئف وهوحالة نومه غافلعنه وفى ك

وفك وآما فى االأخرة فلا شغل للاحد بلهنهاكن ذ كل الله.فهو حَمَبْقَة اللقاء..

ال منزرام .٠الآية
قوله تعالى امعانعدأبا
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هذ كرا كثيراه»6

فلاتخشغيرهأو محسوباًفلاتلتفت إلىغيرهولاتجعلهفىحسابك .
ثمقالتعالى إ ماكان عمد أباأحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النيين وكان
اللهبكلثى .علها > .

سيلهام بزينبمنالفوائد بينأنهكانخالياًمنوجوه
لعل
لمابيانللهمافىتزوج الانى

فتزوج بزوجة الابنفانه غيرجائز
المفاسد  .وذلك لآن ماكان يتوم 'من المفسدةكانمنحصراً ال
فقال اللهتعالىإن زيداًليمكن ابناًلهلا بل أحد الرجال لميكن أبنعمدفان قائل ان كا أنبا
أحدهن الرجال لآن الرجل اسمالدك يدا أولادآدم قاتلعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونساء )
لالضناخ ل ةفقول المراب ع مز جين وكشة) )1 101ق الا 00

مفرومه الكبر والبلوغ ولميكن للنىعليه السلام ابنكبير يقال إنه رجل ( والثانى ) هو أنه تعالى
قال( منرجالكم ) ووقت الخطاب لمبكنلهولدذكرءثمإن تهعالىلمانفىكونهأب عقبهبما
يدل على ثيوت ماهوفىحكم الآبوة من بعض الوجوه فقال( ولكن رسول الله) فان رسول

اللهكالاب للا“مة ق العفمناب به وق التبظعلى نه بى أتي إن لل لول 1110
لسك ٠ ثم ببن مايفيدزيادة الشفقة منجانبه والتعظبم منجهتهم
ذ لي
كلابٍ
أمنفسهم »وا
بقوله( وخاتم النبيين) وذلك لآنالنىالذى يكون بعدهنى إن ترك شيئاً مالننصيحة والبيان
فكدار كفامن للدم نديق تزااهامن ل أي بعدهيكونأشفق علأمتهوأهدىلحمواجدى 53:

ىدهليس له غيره منأحدوقوله( وكاناللهبكلثى* علما ) يعنىعلمه بكلثبى*
ذول
االلد ل
كو
دخل فيهأن لانىبعده فلمأن من الحكمة إكال شرع همد صلىاللهعليهوسلم بتزوجه بزوجة

دعيه تكلا للشرع وذلك من حيث إن قول النى صلاللهعليهوس يفيدشرعا لكر
إكلامع هل مايقفى بلطنلين عرد الاعيىاأن ذل شرق ماو بولا  6ا

ثم مالميأكلهبق فىالنفوس ثى” ولما أكللماملطاب أكلهمعأنهفيعض الملل لايؤكل
وكذلك الآرنب.

قثامل تعالى([ياأيه الذينآمنوااذ كروااللهذ كراكثيراً 4

وجه تعلق الآية تماقبلها هو أنالسورة أصلها ومبناهاعلى تأديب النى عله وقد ذكرنا أن الله
تمالىبدا بذك ما,فى أنايكون يليهالنىعليهالسلام معال وهر لقوق دك ماعن أن
مأع وأة  +.قوه(ب ان ف لنواجلك )وا تا أ
لسلم
لي ع ا
نا
بكرع

 0يل الذين 0دي ألله٠ الآنة
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اندر فكاك 'أمن الله قدراً-مقدوراً ).أى كل ثىء00رف والقدر تمدن وين الممدورلا
ادر فرق هدول بين القضاء والقذر » فالقضّاء مكان مقصوداً فى اللاصل والقدذر مايكون تاعاً
له ؛ مثاله نمكان يقصد مدينة فنزل بطريقتللك المديتة يخان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول
ف جواب من يقول لمجئت إلى هذه القرية ؟ إنى ماجئت إلى هذه و[ما قصدت المديئة الفلانية

وهذه وقعت فى طريق وإنكان قد جاءها ودخلبها  .إذا عرفت هذا فان اير كله بقضاء وما فى
العالممن الضمرر بقدر ء فالله تعالى خاق المكلف ححيث يشتهى ويغضب ؛»ليكون اجتهاده فى تغليب

العقل والدين علمبما مثاباًعليه ببأأبلغوجه فأفضى ذل
اكلفعض إل أن زنى وقتلفاللهل يمخلقهما
فيه مقصوداً منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا عليت هذا ففىقوله تعالى أولا( وكان

أ الله مفعولا ) وقوله ثانيا(ًوكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال
(رَوَجنا كها ) قال ( وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضاً
»ا
لم
واعى
مر

فال س
(نة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث

افتتن بامرأة أوريا قال و(كان أم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك حك تبعياً» فلوقال قائل
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الأاشياءعلى وجوه مدل لان عرق

حيث قالوا الله تعالى أراد أن يخاق ما ينضج الأشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبعخاالعا
لانفعفوقع أتفاق أاك رسيت لحترا دار زايد أو ذار عروء فَتَقَولَ معاذ الله أن  1أن

وتيار
ل  2تار فى أفعاله أو بقع ثىء لا باخ
لهك.ن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته
 71اك اولهأن يخااقلنار بحيث عند حاجة إنضاجاللحم تنضجج وعند مساس ثوب العجوز
ال

تزغ”ا:نتما
حلر
مق إبراهيم عليهالسلامم ق
عوتما وكثرتها لكنخلقبا علىغير ذلك

الوجه بم<ض إرادته أولهكمة خفيةولا يسأل عما يفعل ف
.ندّول ماكان فى مجرى عادته تعالى

عل وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء .وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يول
لكان ولماذا ل يكنخ عللاىفه نقول بقدر ؛ ثمبين الذينخلواوله :

نه
وله
ش ال
خلات
يرسا
وغون
الل(ذين يبل

ولايخشون أحداًإلا اوللكهفى بالله حسياً 4

يعنى كانوا م أيضاًمثلك رسلا ؛ثم ذكره >حاهم أنهمجردوا الشية ووحدوها بوله )ولا

خشون أحداً إلا الله )فصار كةوله ( فهدامم اقتده ) وقوله ( وكفى بالله حسياً ) أى حاسساً

قولهتعالى :م كانعلىالنىمنحرج  .الآية
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مفعولا »05
إِذَاقصَوامهنوطرا وكان أ اله

ان علاليصخ حرجفيرض اللهله سن ألهفالذنَلوا منقبل

1

ماالله مبديه وتحخثى الناس وأنهلد أن ماه فلا عه 17و

11زاذ
<ذاتخآ|[*ل5ذاذفيا[كت

وطراً زوجنا كها

لكى لايكونعل الاومنين 0قُْأزواج أدعيامهم إذا قضوا منهن وطرأ وكان أم الله مفعو لاي

سقك(عليك زوجك)
ألإمعتا
وهو زيد أنعامبللاهعللإيهسلام (وأنعمعليه) بالتحرير وا
هم زيد بطلاق زينب فقال لهالنأىمسك أى لانطلقها ( واتق الله) قايللفطىلاق ؛ وقيل فى
الشكوى مر

زينب ٠ فانزيداًقالفنه إانها سكير عل يسيبالنسب وعدم اللكفاءتر 0

الناسن )من أن هولوا حدر 1
0
الغيرأو الإبن(واللهأ<ق أن تخشاه ) ليس إشارة إلىأالننى خشىالناس ولمخش اللهبلالمعنى
الله أحق أتخنفناه وحده ول"تين أحدأامعه -وأنت ماه وحتى الناس أيما ؛ ف الفا
له وحده كاقال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله وخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله) .
ثمقالتعالى ( فلماقضى زميندها ا

0

ا

00

وذلك لآن الزوجة مادامت فى نكاحالزوج فهى تدفع حاجته وهو حتاج إليها؛فلميض منها

الوطر بالكلية ويلسمتغن و كذلك إذا كانف العدةلهبا تعلقلإمكان شغل الرحم فلم يض
منها بعد وطره و٠أما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها ولمببق له معباتعلق 6منها الوطر
واز فلهذا قال( فلما قضى )
حه ل
بتدت
وهذا موافق لمافىالشرع لآن التذوج بزوجةالغير أو عع

كلوان للع  00أزواج أدعيائهم إقذضاوا مونبطنرا )
يلك
وكذلك قوله (
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن  وفيه إشارة إلى األنتزويح منالنىعالليهسلام لميكن لقضاء
شيوة النتىعليهالنلام بللباناللقبريعة بفجلهفانالشررّعيستفاد منفعلالنىوقوله( وكانأمر

املفلهعولا ) أى مقضياً ماقضاه كائن .

ثم أبنيتنزوجهعليهااسلام ماكماعأننمهبيناً لشرعمشتمل عفلاىئدة كانخاليآمن المفاسدفقال:
ب ماكانعلىالنىمن حرج فهافرض اللهلهسنةاللهفىالذينخلوامنقبلوكانأمسّالله

1ج
ش0بل
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قوله تعالى  :وإذ تقول للذى أنهم اللعهلي .ه الآية
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أمسك عَدَكَ جلك
للذىأنم الله علهوأنعمت عليه

ثمقال تعالى (والذا كرين الله كثيراً والذا كرات ) يعنى ثمفى جميع هذه الاجر اليكلرون
الله ويكون إسلامهم وإمانهم وقنوتهم وصدةهم وصبرهم وخشوعبم وصدةتهم وصومبم بلية

ذر الذكر قرنه بالكثرة ههنا وءفى قوله
صادقة لله  .واعلم أن الله تعالىفى كأثر المواضع حيث ك
بعد هذا ( ياأسهاالذين آمنوا اذ كروا الله ذكراً كثيراً ) وقال من قبل (لمنكانيرجو الولاهليوم
الآخر وذكر الله كثيرا )لآن الإكثار من الأافعال البدنية غير مكن أوعسر فإن الإنسان أكله
وشريه وتحصيل ٌّكوله ومشروبه بمنعه 0

يشتغل دما الله لك

ل مانع له من أن

ءى هذاأشاربقوك
ره وهوشارب أو ماش أو بائع أو شوارإل
يذكا لنهتعالل 0
تعالى(الذين يذكرون الله قراماًوقعوداً وعلى جنومم) ولآن جميع الاعمال ححتها بذكر الله تعالى
وهى النية .

قثاملتعالى لأإعد لله لمممخفرة) تمحو ذنوبهم وقوله 9وأجراً  5ذكرناه فيا تقدم .
م قال تعالى ب(وما كان  0ولاءؤمنة إذا قضى اله قساوراه نرا أن تكنلنهم الخيرة
من أمرهموهن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مين 4

قبل أت الآية نزلت فى زينب حيث أراد النىعله تزوجها من زيد بن حارثة فكرهت إلا

النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به  :والوجه أن يقال إن الله تعالى |.

أمر نبيه بأن يقول ازوجاته إنبن عخيرات فهم منه أن النىيكل لا يريد ضر الغير نك
فان ميله
إل  2اعتكية التى عليهي اهلمسلام 0

رت

النى عليه السلام حق نفسه لظ غيره »

ذقَال ف
هذه الآيةل شع أن ظَن لان أن هوى نفسه متعه ا زمام الاختيار ببد الإنسان

سا بل لس المومن ولا مومنة أن مكون له شار عند حم أله ورنيوله عل ؤمرأله
هوالمتبع وما أراد النىهو الحق ومن خالفبما فى ثثىءفقد ضل ضلالا  1ل؛لآن الله هوالمقصد
وَأَيْ لخاد د صل .فن ترك المقصد ولميسمع قول الحادى فهو ضال قطعاً .
ثمقال تعالىلا وإذ تقو لالذى أنع املله عليه وأنعمتكععلي
لهأم
يسك زوجكواتق الله وتخق

ولهنمأل]؛ بوآذ كرن مااجل فالبونتكزة الاية
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يفوىتكن من ءايات اللهوالحكمة إن اللهكان لطيفا
واذكرن ما يبتل
رصدوز.
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إن المسلمين والمسلمات وابائمنين والمومناتوا قاين والقانتات
ل

صداولر ه

ره

را مر

والصادقين والصادقات

ع عدرة ثرو

س

ماصرولرة

_-

ل
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والصاءررن والصاءرات

سلس

سس عدم
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والخاشعين

ره

الور

والخناشعات

وَاميَصَدقينَ والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم
"ثمقالتعالىل واذ كرنمايتتل فى بيوتكنمنآياتالله والحكمة ) أى القرآن ( والحكمة )

أكىات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من أنالتكاليف غير منحصرة فالىصلاة والركاة »

)علين الواجبات كلها فيأتين بها .والحرمات
وما ذكر اللهفىهذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى لي
بأسرها فينتهين عنها .

[وقوله ]لإإن اللهكان لطيفاً خبيراً4إشارة إلى أنه خبير بالبواطن  :لطيف فعلبه يصل إلى

كل ثىء ومنه اللطيف الذى يدخل فى المسام الضيقة ويخرج من 7الممالك مدو 0 59

ثمقال تعالى!إن المسلمين والمسلءات والمؤمنين والمؤمنات  4لما أمرهن ونهاهن وبين مايكون

لمن وذكر لهن عشر مراتب ( الآولى )الاسلام والانقياد لآمر الله ( والثانية ) الإيمان ممايرد

قكلوملاه أقبله فهذا إسلام  .فاذا قاالله شيئاًوقبلهصدق
يول
ا الله  .فان المكلف أولا يق
مقالته وصصح اعتقاده فبو إان ثمإعتقاده يذعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالم فيقنت ويعبد
وهو ( المرتبة الثالثة ) المذكورة بقوله ل والقائتين والقائتات )ثمإذا آمن وعمل صاحأ كلفيككل
غيره ويأمر بالمعروف وينصح أخاهفيصدق فكىلامه عند النصيحةو هوااراد بقوله وباإلصادقين

والصادقات )ثمإن من يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه ؟! قال تعالى
ول قد يفتخربنفسهيوعجب بعبادته فنعه منه بقوله
(والصابرين والضابرات ) ثمإنه إذا كلك
ولالإخاشعين والخاشعات) أو نقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما بمنع منها وهو إما حب

الجاه أو حب المال من الامور الخارجية أو الشهوة من الامور الداخلة » والغضب منهما يكون
أنه يكون بسبب نقص جاه أوفوت مال أو منع من أمرمشتهى فقوله( والخاشعين والخاشعات )

أى المتواضعين الذين :لابميلهم الجاه عن العبادة  ,ثم قال تعالى لإزوالمتصدقين والمتصدقات) أى

الباذلين الأموال الذينلايكنزونما لشدة حبتهم إياها .ثمقال تعالىل والصبائمين والصائمات )إشارة
إلى الذن تلمانعهم الشهوة البطنية منعبادة الله .ثم قال تعالىلإ والحافظين فروجهم والحافظات»
امنعهمالثبوة الفرجية .
أى الذين ل ت
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متردن بيو #اس

إْكَابريدلل ل
هيذهب عنكم الرجس

دمو

لبت ويطهرةتطهير|46
هَل

من الكلام و اللهالىألاقالل دي نن بالقو11ذر بعده 1قلقاإشارة إل 5ذلك4
دنا والمشسكر بل القول المدروف واعند الحاجة جو المأهورية'لاغيره .
فيو تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأآولى وأقّن الصلاة وانين الكوة
ثمقال تعالى(و قرن ب
وأطعن اوللرهسوله . 4

ال (وكرنا ف ستوكن )هن القرار وإسقاط أحَذا حرق التصّضف  5قال تعالك
ر فظلتمتفكهون ) وقيل أنهمن لقان يشال وعد يوعدةعودله ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية
لد شكفرن ولا تتغنجن »2وحتمل أن يكون الاراد لا تظهرن ز يفتكن وقوله

الأول)قبل

تعالى ا(لجاهلية الأولى ) ضه دوهان ((:أحدهها ( أن لاد من كن اق زمن نوح والجاهلية

الأخرى منكان بعده ( وثانيهما) أنهذه ليست أولىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة
اكقول القائل  :أننالأاكاسرة:الجبابرة الآ ولى .
ثمقال تعالى (وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف فى النهى
2

بقوله

» 0ولا تبرجن )بفليه وق الاوأمر ( فةَأقنّ .اماد

الى  0التشبه بالجبارالمتسكبر (وآ تين الزكاة ا)لتى هى تشبهبالكر يم الرحيم ( وأطعن الله )

 000التطلفت محصر اف المذكوريل كلهاأمرالله به فأكن به وكل هانمى اللهعنه'فاترين بعنة .
مفال نالك  ,إما بريد الله ليذهب عنم لوس أهل لنت ررد م تطهيراً 4
لد لسن المنتفع بتكليفكن هو اللهولاتنفعناللهفما تَأتَينُبه  0ا
إيااك لملحككن

وهال
نكن

وقوله تعالى( ليذهب عنم الرجسسن أهل اليت ويطهر كر) مهفيهلطيفة وهى أقَّ

الرجس قد يزول عبناوًلايطهر امحل فقوله تعالى ( ليذهب عانلمرجس ) أىيزيالعلنذمنوب
ويطهر  1أى لسك م خلع ااححرامة  ثم إن الله تعالى ترك خطاب الاؤنثات وخاطب طاب
مذ رين بدوله )  0مم ارجن) ليدخل فيه لس عله بيه ورجام والفك الأقوال

ف أهل اليت» والاو أن يقال م أوالادموازة اجه' والحسن والحسين منبم وعل منهم لكاانن

من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النى عليه السلام وملازمته للنى .
و/ا؟ ار

-

ن»0

111

ولهتعالى :ي نأساءالنى لستنكأحدمن النسااءلأية

يانساأي أسان كاحدم أنلنسَاءانان ا صن بلقلفلع |
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ألذىىقلبهمرض وقَأنَ قُولا معروفا "0
زيادة حقابين( تؤتهاأجرهامرتين) ف مقابلةقول تهعالإنيطايض لاالذاب سَحَيل)لل"1
(عف)
ياضلا
وهى أن عند إيتاء الاجر ذ كر المنى وهو الله ؛ وعند العذاب لمبيصارلحمعذب فق
عفلسهه  وعند الضر
فع يوظهفر ن
إشارة إلىكال الرحمة والكرم »كا أن الكريم االملىعنند
اً  معأن
يرة
رآخ
هزكق ال
وصنف ر
ك)و
بماً
لايذكر نفسه ,وقولهتعالى( وأعتدنا لهارزقاًكري

.هو أن الرزقفىالدنيا مقدر على
الكريم لايكون إلا وصفاً للرزاق إشارة إملعىنىاطيف و
أبدىالناس » التاجر يسترزق من السوقة ؛ والمعاملين والصناعمنالمستعملين ؛ والملوكمنالرعية

»إما هومسخر للغير يمسكهويرسله إلى الاأغيار.
والرعية منهم» فالرازلقدفنىيا لايأى بنفسه و
و

6

لهمرسل ومسك فقالظاهر فهو الذى يأنى بنفسه ء فلا جل هذا

لاابلوصدفنفيا بالكرم إلا الرزاق و»فى الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق .
قوله تيعاالىنلس(اء النىلسرئنكأحد من النساءإن اتقيتن فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى

فىقلبهمرضوقلن قولامعرو فا 4

انء )لمذا كرأن عذابين ضعف عذاب غيرهن
سدم
ناح
لتنك
(ء النى الس
سا
نالى
التع
ثيمقا

(ابيرم مدلا لخنعيرس سبرن ارات بالنسية إلى الاماء ٠ فقال ( لستنكأ حد ) ومعنى قول

القائل ليس فلانكسد اناس يق لمان يه ]و  62إنساناً ب.ل وصف أخص موجود
فويهه:و كونه عأامواعًاملا أو نسحيباسًيأبواً فان الوصف الا خص إذا واجدللاتبعبقريف
بالا'عم» فانمنعرف رجلا ولميعرفمنهغيركونهرجلايقولرأيت رجلافانعرفعلبه

يقول رأيت زيداً أو عمراً » فنكذلك قوله تعالى ( لستن كأ حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك
أعرالا بوجدفىغير كن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين وزوجات خيرالمرسلين :وكاأن
مدا عليهالسلام ليس كا حد من الرجال ٠» كا قالعليه السلام ٠ ست كأحدكم ٠ كذلك قراثه

اللانى يشرفن به وبين الزوجين نوعمن الكافاءة .

ثم قولهتعالى( إن اتقيتن فلاتخضعن بالقول )يحتمل وجهين  ( :أحدهما ) أن يكونمتعلقاً

الوم

اا

لي

7

ح من
انعهن
فما م
للى ل
اه تعا
شة
ما بعده علىمءنى إن اتقيتن فلا يخضعن والل

وهىالفعل القبيح

منعونمنمقدماتها وفى الحادثةمعالرجال والاتقياد فى الكلام للفاسق  .ثم قولهتعالى( فيطمع

الذى فقلبهمرض ) أى فسق وقوله تعالى( وقلن قولامعروفاً)أى ذ كرالل :ه وماتحتجن إليه

قو لهالعالك6:
فداييَ
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 5قالتعالى 7يانساء النى من يأت متكن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين وكان
ذلك عل الله يسيراً )
لما خيرهن النىلقعواخترن الله ورسوله أدعق ألله 0

و شبح من من الفاحشة البى ه ل
العذاب وفيه كن أن ( م

اقلاعونا و 2النىعليه السلام

علىالزوج من كل مأ ان لهزوجةد وار عد هن بتضعيرف

( أن زوجة الغير تعذب على الزنا بسبب ماف الزنا من المفاسد

:على هذا بنات النبى عليه
وزوجة النىتعذب إن أتت به لذلك ولإذاء قلبه والإزراء منصيه و

لان امزأة لى كانت نحت الينىنه وأتت بفاحشة تكون قد اختارت غير

السلام

وون ذلك ااغير خيراً عندها من النى وأولى» والنى أولى من النفس التى هى
»ك
اعللىيه السللام ي
أولى من الغير ف»قد نزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفين ( ثانيتهما ) أن هذا
إشارة إلى شرفهن  :لان الحرة عذاءمها ضعف عذاب الأمة إظهاراً لشرفباء ونسية النى إلى غيره

 ١سال نسة السادات إل العبيد لتكونه أولى بهم من أنفسهمء فكدلك زوجانه ؤقرائيه الاق
أهمنهات المؤمنين  .وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة و:زوجته مأمورة محكومة
 1كالامة بالنسة إل
له وتحخت طاعته  .فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه
ا

نملك) من حدث
لمن يشعل ذلك فى قوة قوله ( لبنأشر نلتمحيطر ع
واعلأن قول الا

إن ذلك مكن الوقوع فىأوالنقار ل

بقعفىبعض الصور جز ٠ 8و لعض شع 0 0

مات فقد استراح » وفى البعض تردد السامع فى الآمرين » فقوله تعالى م(ن يأت متكن بفاحشة)
عندنا من القبيل الآول ف
.ان الانبياء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة  وقوله تعالى و(كان ذلك
0ن نا )أت لس كرك :تحت النى عليه السلام وكونكن :شريفاتجليلات نما يدفم
لاف كر وليس أمر الله كامر الخلق حيت بتعذر:عاييم تعذيب الأأاعزة بسبب كثرة

أوليائهم وأعوامم أو شفعائهم وإخوام .
ثم قال تعالىلا ومن قن لك سر لماناكا وما أجرهاك

اراعد الا

رزقاًكرماً4

ومن يفشك منتكن الله ورسولة بتعفل "صالخا ) نياناً .لزيادة اثموون  6كا بت
 1راك

لد42

اجك ا.لآية
وقل
أهازلنى
ل أاي
قوله تعالى :ي

هلكان واجاًفلىالنىعليه السلام أم ؟ فنقول النخيرقولاةان واجبامنغيركلك 30
إبلاغ الرسالة » لآناللتهعالىلى قاللهقل لهمصارمن الرسالة » وأما التخييرٌ معنىفبىعلأن
الأمى للوجوب أملا و؟الظاهر أنه للوجوب؛ ومنها أن واحدة مهن لواختارت الفراق هكلان
يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لاايصير فراقاً ومسا تبين الختارة نفسها بإبانة من جمة ااننى صلى

11
اللهعليهوسللقول 'هتعالى ( قتغالن امتمكن وأشرحكن انراجا ملا ) ومنها وأانعدوات
اختارت نفسها وقلنابأنهالاتبين إلابإنابة منجبهالنىعليهالسلام فهلكانيحبعلىالنى عليه
؟ظاهر نظراً إلى منصب الناىعلليسهلام أنهكان يحب ء لآن الخلف فى
السلام الطلاق أملاال
الواع منالنى عن جات خلاى اح اهنا الا يلدمدشهرعاً الوفاءبماياعدلوممنهخاتأانرة

بعد اليينونة هلكانت تحرم على غيره أملا ؛ والظاهر أنها لا تحرم ؛ وإلا لا يكون التخيير تمكناً
هامن المتعبزينةالدنيا :ومنهاأن مناختارت اللهورسوله كانبحرم على العنلىيه الصلاة
نىصب الرسول عليه الصلاة والسلام اعلىمعنى
والسلام طلاقها أامللاظ؟اهر الحرمة نظراًمإل

أن النىعليهالسلاملايباشرهأصلا ؛ بمعنىأنهلوأنىبهلعوقب أو عوتب ؛ وفيهالطائفلفظية
منهاتقدحم اختيار الدنيا .إشارة إلى أن النىعليه الصلاة والسلام غيرملتفت إلىجانبين غاية
ه؛ا
نبه
مة ر
وباد
الإلتفات وكيف وهو مشغول بع

حكن سراحاً جيلا )
سامر(
أسل
قوله عليه ال

مع فى العادة؛ فعلأن النى عليه
يقوجىتلا
إشارة إلىماذكرنا فانالسراح اميلمعالتأذى ال
الصلاة والسلام ماكانيتأثرمناختيارهن فراقهبدليل أن التسريح اججميلمنه .ومنهاقوله(وإن
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمنباأنخفتىيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة
وهذه الثلاثة هىالدينوقوله ( أعدللليحسنات متكن ) أى لمنعملصاحاًمنكن  وقوله(تردن
الله ورسوله والدار الآخرة )فميعهنى الإيمان  :وقوله (للحسنات) لبيان الإحسان حتتىكون
ن يسم وجبه
ولىم(
االآليةمفعىنى » كقوله تعا

إلىالله وهو #سن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل

لأ)جر العظيم الكبير افلىذات الحسن فى
وصاالات
صالحا ) وقوله( الذينآمنواوعملوا ال
الصفات الابالقلفاىوقات  .وذلك لان العظيرفىالاجسام لايطلق إلاعلىالزائدفىالطول وفى
طالوليهل ؛ ولوكان زائداً فى العرض َال
لعوفمق » حتى لوكان زائداً فىالطول يق
اعرض
ال
له عريض ء وكذلك اقلدعفاذا وجدت الامورالئلاية قيلعظيم  .فيقال جبلعظيرإذا كانعالياً
تىه
اف
ذنيا
ااتنفعاً سب يقال جبل عال ؛ إذا عرفت هذا فأجر الد
جىهات » ومإرن ك
ادالًف
مت
قايل وفى صفاته غير خال عن جهة قبح ؛

م

ذلك
ك.
وثقل
الضرر وال

فى مشروبه وغيره من اللذات وغير دام و.أجارلآخرة كثير خالعن جهات القبح دام
فهوعظيم.

بالازنم إرميم وديادم .٠الآنة
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اللاأصل فعدم تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذا عرف حاطم  2كم د قرفا
إليهم  :ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن سمع فريقاً ربما يظن أن يقال فيهم يطلقون .أولا
.كذلك الكلام فى قوله ( وأنزل الذين ظاهروم )
يقدرون علمهم فكان تقديم الفعل هبنا أولى و

وفوله (وقدّف) فان قذف الرعب قبل الإنزال لآن الرعب صار سبب الإنزال و
»لكن لما كان

الفرح فى إنزاه ,أكثر ق.دم الإنزال على قذف الرعب والله أعل .م

ثمقالتعالى( وأور كمأرضهم وديارهم ااام م وأرضاًم تطبُوها وكان اللهعلىكل ثبى*

قديراً42

فيه ترتيب على ماكان ف»ان المؤمنين أولا تملكوا أرضهم بالنزول فبها والاستيلاء علاثم
تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعهم ثمأمواهم اتى كانت فى بيوتهم وقوله ( وأرضاً ل
تطئوها ) قيل امراد القلاعوقيل المادر الروم وأرض فارس وقيل كل ما يؤخذ إلىيوم القيامة
(وكان ألله على كل  ' 8قديراً)هذا كل قول من قال إن المراد من قولم(وأرضاً م قطثُوها) هو

ما سو خذ بعد بنقىريظة » ووجبه هو أن الله تعالى لما ملكيم تلك اليلاد ووعدثم بغبرها دفع

ون قوى الاتكال على الله تعالى وقال أليس الله ملككم هذه فهو على كل
ينكلا
استبعاد م
ثى' قدير يملككم غيرها ..
ثقمال تعالى إرياأغاالنى قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن

 7000راح ات وإن كنتن توّدن الله ورسوله والذار الآخرة فان الله أعذ [لمحسنات
منكنأجرأ عظا 35
وجه التعلقهو أن مكارم اللاخلاق منحصرة فى شيّين التعظلامر الله واأشففةعا لى خلق

الله وإلى هذا أشارعليه السلام بقوله«الصلاة وما ملكتأبما  0م إن الله
د » 11
نبيه إلى يمتاعلق يحانب التعظيمللهبقوله ( ياأياهلانى انق الله)  0 1انب الشفقة ويدأ
بالزوجات فإمن أولىالناس بالشفقة :و لهذا قدمبن فى النفقة :وفى الآية مسا فق
2بية منهاالأتنخبير
ا
1ي
دا
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صعلليهاة والسلام
لنى
اال
من قد حصليأس
ذل حكيث ليك
أراون علق ا رراد ٠ وإنا قال
)يث سذتنروبهم و(رحها)
(ن الله غفوراً ح
كا
ووله
عن إعانهم وآمن بعد ذلك نامسنهم وق

حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو تقول (ويعذب المافقين)مع أنهكان

غفوراً رحها لكثرة ذننهم وقوة جرههم ولوكان دون ذلك لغفرلهمث بمين بجعاضزمااهم الله
به علىصدقهم فقال( ورد اللهالذين كفروا بغيظهم ) أى معغيظيمل يمشفوا صدراًول يحققوا
 ( 1وك الله المؤمنين القتال )أى لم>وجهم إلى قتال ( وكان الله قوياً غ)ير تاج إلى قتاطهم
وان تصال الكفار وإذلافي.
 5قادراً
:

قثامل تعالى و!أ(نزل الذين 2
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً )

أغل الكباية من ماصي وض

01

أى عاونوهم منأهل الكتاب وثم بنو قراظة من صياصهم من قلاعبم وقذف فى قلوهم
الرعب حتى سلءوا أنفسهم للقتل وأولادم ونسانهم للسى فريقاًتقتلون وثم الرجال ؛ وتأميرون

وان :فان قبلهلفىتقديم المفعول حيث قالفريقاًتقتلون وتأخيره
نصبسيان
لمال
اًو
فرويقا

حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة؟ قلتقد أجبناأن مامنثى”من القرآن إلاولهفوائدمنها
هايظورومنمامالايظبر  .والذى يظبر من هذاوالتهأعمأالنقائل يبدأبالأهمفالاهم والاعرف
فالاأعرف والا قرب فالاقرب ؛والرجال كانوا مشبورين فكان المتل وارداًعلمهموالااسرى

كانوا الثنمساء والصغار ولميكونوا مشهورين والسسى والاأسر أظهر من القتل لانهيبق فبظور
او أع حل الف القائمبهوماهوأشبر منالفعلين قدمه
لكلأحدأنهأسيرفقدممنامحلينم ه

(اً تقتلون )
.إن شنا تقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قفورلهيق
على امحل الاأخنى و
الأصل فى اجمل الفعلية تقدم الافعللمعلفىعول والفاعل» أماأنهاجملة فعلية
لعو
فوعلاومف

فلانهالوكانت أسمية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فليا نصبكان
ذلكبفعل «ضمر يفسره الظاهرتقديره تقتلون فريقاًتقتلون والحامل علىهثلهذا الكلام شدة
الاهتمام ببيان المفعول  :وههئا كذاك لأانه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروهم وأنه قذف فى

قلوهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أينسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بمنعه مانع
فيفوتهفلايعمأنهمهرالمقتولون  :فأماإذا قالفريقاًمعسبقفىقلوهم الرعب إلىسمعهيستمع
إلى مام الكلام وإذاكان الأول فعلا ومفعولاقدم المفعول لفائدة عطف اجلة الثانية عليها على

توله الى  :وما راق 0 0 1
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ديركن ل مْومنِينَلقتاكلان  1قوابعزيزا«ه؟»
را خ
(وكانوا فيكم ماقاتلوا إلا0
ول
ما رآاىلمؤه:ون الا أحزاب قالوا هوذعامدانا اللهورسوله وصدق
لل
والى
ثم قال تع
ألله ورسوله وما زادم إلاإماناً وتسلما »٠

تملناء قثاملوا
ا ابلله
لنا
اوعد
لمابين احانلافقين ذكر حال المهنويهنوأً نهم قالوا هذا ما
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة ا مماوعدنا الله ورسوله إلاغروراً ) وقولهم)1

الله

ورسوله ) ايس إشارة إلى ماوقع فانم كابوا إعرفون صدق الله قبل الوقوع وإما هى إشارة إلى
بشارة وهو أمم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقع الكل مثل

فتح مكة وفتح الروم وفارس وقوله ( وما زادحم إلا إيماناً ) بوقوعه وتسايها عند وجوده.
ثمقالتعالى  2من امونين رجال صدةوا ما عاهدوا الله عليهفنهممن قضى نحبه ومنهم من
ينتظر وما بدلوا تبديلا ل,يجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المافقين إن إشاءأويتوب علييم

إن اللهكان غفوراً رحا ؛ ورد الذينكفروا بغيظهم لينمالو! خيراً وكنى الله المؤمنين القتال

وكان الله قعوزيايًزاً )
إشارة إلى وفائهم بعهدمم الذى عاهدوا الله أنهم لا يفارقون نبيه إلا بالموت فنهم من قصّى
نحبه أى قاتل حتى قتل فوف بنذره والنحب النذر ء ومنهم من هو بعد افلىقتال ينتظر الشهادة وفاء

بالعبد وما بدلوا تبديلابخلاف الممافقين فإنهقمالوا لا نولى الادبار فبدلوا قولهم وولوا 00
وقوله ( ليجزى الله الصادةين بصدقهم )  7بصدق ماوعدثم فى الدذنا والآخرةَ كا صدقوا

ذءل)ك فيمنعهم من الإيمان
مواعيدم ويعذب المنافةين الذين كذبوا واخلفوا وقولة ( إن شا

قوله تعالى # :سمون الاحزاب ميذهوا  .الآنة

؟'"2

 5لواب !لاوا إنبأتاله 3
وس

هداوج

ا راب تون عن أنبائُمولوكانوا0
2
0

لدان ف فىرَسولآنهلوه حسنة ار
لي

احا

5

ا

حم

لالم

سس لاسلكم

ماه

05
اليله.ا3
إل ق

 1والبوم الآخر
ع عدرو ل

واس ضادن |

ال غيقم! >

هثيرا212
لل ك

للا رهن العيةايترال هذا انفاق لابدللهفيتوقف فيهء واألماشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام

فهون عليه إخراج المالفىالقتال طمعاًفهاهو أضعاف ذلك ؛ وبأامالنفس والبدن فكذلك
فان الجبان مخاف قرنه و يتصور الفشل فيجين ويترك الإقدام ؛ وأما الشجاع فيحكربالغلبةوال

قمو»له تعالى( فاذا ذهب الخوف سلةوكم) أى طبروالالسةركرك لاسإل
وقد
في
تم و كسرتم العدووقهرتم ويطالبونكم بالقسم الأوفر املنغنيمة
ربنا
صناو
تقاتل
نذين
انال
نح

)قلبخلير المال وبمكن
يةاب » وقوله (أشحة عاللىخير ا
إلغإنيم
انلمنا
بضي
ب ملن را
قنوا
وكا

أن .يمقاعلناه أنهمقليلوا االخليرحفاىلتين كثيرو االشلروفقىتين فاىلأول يبخلون ؛ وفى
الآخر كذلك.
ثقمال تعالى ( أولئك لميؤمنوا فأحبطاللهأعمالهم وكان ذلكعلىالليهسيراً) يعنىلم

يْمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمانلفظافأحبط التهأعمالهم التى كانوايأتون مااملعمسلبين ,
وقوله ( وكان ذلك على الله

 0إشارة إلى مايكون فى نظر الناظر كم فى قوله 000

أهون عليه ) وذلك لآن الاحياط إعدام وإهدار  :وإعدام الأجسام إذا نظرالناظريول الجسم
: 0000اله ف.ان ف أحرق شيا ببق منه رماد ؛ وذلك لآن الرماد إن فرقته الريح مق منه

ذرات؛ وهذا مذهب بعض الناس والمق هو أناللهيعدم اللأجسام و يعيد مايشاء منها»واألماعمل

فبوفىالعينمعدوم وإن كانيبقببق بحكمه وآثاره ؛ فاذالىيكنلهفائدة واعتبار فهومعدوم
حقيقة وحكا فالعمل إذا لميعتبرفهومعدوم فى الحقيقة خلاف 1
حزاب يودوالوأنهم بادون فى
ليأأت
ثمقالتعالى  9بحسبون الأحزاب لميذهبوا واإن
الأعراب يسألون عنأنبائكم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إقليالا ٠؛ لقدكانلكمفى وسوال ا
أسوة حسنة لمنكان يرجوا أللهواليوم الآخر وذ كراللهكثيرأ ) .

أى من غايةالجينعندذهاءهمكانوا يخافونهم وعندميئهم كانوابودون لوكانوا فىالبوادى
ولا يكونونبينالمقاتلين معأ".معند حضورثم كانم غائبون حيث لايقاتلون  5قالتعالى

0
هه

بسر

ألهالمعوقين متك  .الآية

نى |ار صدر© كرسرلنا

3
ري

ا

ا

حر

م1والقائلين لاخوانهمهم!لي|نا ولا ان
قد يعلملهالمعوقين 5

اماس إلاقلا مده أشحةكم  3اكهوف رايهم  0ليك
لمر 2

وان اعينهمكالذى 0

مدرو و ار

0
0

سس

من الموت ذا ذهب الخوف سلفو
عليه

0

5

حنادأشةعلكر أونكلماك 1 0هموَكانَذلكعل له
اص

مره

|

»19« 5

بيانألماتقدم من قوله (لن ينفعكم اا

ا

7د

و ( 4من ذا الذى يعصمكم ) أى ليس كم ولى شفع حبته يام ولا نصير ينص ركم 5

السوء إذا أثما0
ثم قالتعالى 0 3

المعوقين منسكم والقائلين لاخو ل هلإلا لد رن النأاس

إلا قليلا ؛» أشحة عليكم

أى الذن شطون  3ويقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع مد صل الله عليه وسلم وفيه
حند(ها ) أنهمالمنافقون الذنيكانوا يةولون للأنصار لاتة ١املو ادا قرلشن
أبا
وج
( وثاننهما ) اليهود الذنكانوا بقولون لأهل المدينة تعالوا إلمنا |

 | 0وهم ع

تعال أو

احضر ولا تجمع فىاغة الحجاز وبجمع فىغيرها فيقال للجاعة هلوا وللنساءهلمن »٠ وقوله (ولا

يأتون البأس إلا قليلا ) يؤيد الوجه الآول وهو أن المراد منهم المذافقون وهو يحتمل وجهين

أ(حدها ()لايأتون البأس ) معنى يتخلفون عنكمولا يخرجون  1وحتت قولهينال 1
01
)اا  3تامور  1ليها
عليكم) أى خلاء حيث لاينفةون فى سبيل الله شي ١ وثانهما ل

اشعتنغال
معكم وياتعلللون

بالقتال وقت الحضور معكرو٠قوله ( أشحةعليكم ) أى

وأبدانهم :

ثم قال تعالى ١فاذا جاء الخوف ر أيهم ينظرون إليك تدور أعينهمكالذى يغثى عليه من

اموت اذا ذاهبلوف سلقوكمنألسنة حداد أشحة عاللخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله
أعماهم وكان ذلك على ألله 42 31

إشارة إلى غاية جبنهمونهاية روء بم؛ واعلم أن البخل شبيه الجن » فلما ذكر البخلبين سببه

3توقع الظفر
وهو أاث والذى يدل عليه هو أن الجبان ببخل ماله ولا ينفقه فى سبيلالله لثانه ي
و

ريت 610

قولهتعالى :ولودخلت عليهممن أقطارها  .الآية

1
ممصوابع )ع صأو"

نه

يه

ل[

اكوس

تريى

تر

عدو

ثر

0

سس

د

12

ولو دخلت علهم من اقطارها ثمسئلوا الفتنه لانوها وما تليثوا ما
0

د

0

.

٠ 70

ار

سور

2

سا1

8م6
 2دي
مز

ص

عن 7

إلا يسيرا « »41ولقدكانوا عاهدوا اللهمن قبل لياولون الادبار وكان
وغ

الت

[الاأعموىي22؛

رو

ب

عبد الله مسولا «“51قل
مود

00-2

ََِ -

معمنرعمدن
تي

بي

رمس

2ير

هال ام اراففدمسه

ا

م

لنينفعم الفرار إن فررم من الموت اوالقتل وإذا
ره

سه

َّ مد به

0

00

اس

1

2

صن |

متعدون إلاقليلا 2ءقل من دأ الذى بعصمكم من الله إن اراد بكم
0

ل

جد امتحا دست

سوءا :لو اراد بكم ر

ض_72-

12

لف

611

ب

7

ولابحدون غممندون اللهولياولانصيرا >0١

ثمقالتعالى جرولو دخلتعليهم منأقطارها ثمسئلواالفتنةلآتوها وهاتلبئوا بإهلايسيرا»
.فع:لافاذا فاته
ضعل
ريف
لنغمن
إشارة إلىأن ذلك الفراروالرجوع ليس هفظالبيوت لآ
بهيت لايبذله فقال الله تعالى
لمن
الغرض لايفعله »كنيبذلالمال ل لراخذ منهبفيتاهذا أاخذ

ا
بلو
لا و
خوتن
دفظبي
م قالوابأن رجوعنا عنكلح

الا-دزاب وأخذوها منهملرجعوا أيضاً؛ وليس

رجوعبم عنك إلا بسبب كفرم وحم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل أن يكون
المراد المدينة واحتمل أن يكون البيوت ؛ وقوله(وما تلبثوا مها)يحتهل أن يكون المراد الفتنة (إلا
يسيراً )فانها تزول وتسكون العاقبة للمتقين ؛ وحتمل أن يكون المراد المدينة أو الببوت أى ماتلبثوا

بالمدينة إلا يسيراً قاف الاؤمنين يخرجوتهم .

ثمقال تعالىب(ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لابولون الادبار وكان عبدالله مسئولا ؛

قل لن ينفعم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لاتمتعون إلا قليلا ) .
بياناً لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العرودفانهم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً

ونودمذاًك»روا أن القتال لازاللحمقدماًثمهددم بقوله( وكانعبداللهمسئولا) وقوله(قل
لن يتفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الأمور مقدرة لا يمكن الفرار
ما عولقيعهااقرار و»ما قدره اكللاهئن فن أمى بثىء إذا خالفه ببق فىورطة ااعقاب آجلا ولا
ينتفع بامخالفة عاجلا .ثم قال تعالى ( وإذاً لاتمتعون إلا قليلا )كانه يول ولوفررتم منه يفوىمكم

أنهغيرممكنلمادمتمبللاتمتعون إقللايلا  :فالعاقل لايرغب فىثىء قايلمعأنهيفوت

ار إقلايلا .
رعد
عكليثهشييثراًاً  :فلا فرار لوكل5وكان لمااملتعفتمب
قثامل تعالى اقلمنذاايلعذىصمكم مناللهإن أراذ بسكومءآ أو أراد بكم رحمة ولا
بحدون لهم من دون الوللهيأ ولا نصيرا .4

:بل

.ة
اي
اأوملنون
قوله تعالى  :هنالك ابتلىال
ل

هلها

قور سق

 11لفون
َبتلاىلومنوتوَزلولوازوالاشَديدَاه»1:وَإذ
اك أ
هنل
سسشد بن

 6ين ل كم

سم

أن فىقلويهمممرض
سس

لاتيم

شوتر

م ساك

وس

12

له

0
طائفة مهم بأأهل شرب

12

الت اس اصعم أضا عرس

سي

م

ناير

مامه

دقالت
ارورًا 2» 2و ذ
وعدالله ورسولهإل غ
ما
م قدمر6

هه

و2

0-2

خم

معام 0م تأرجعوا اتاد 0

0

2

3 0

تلاط روفاسا ها ا تمل

] 00أن  0عورهة وماهى بعورةإن بريدونَإلا فرارا «؟»١

وقد يكذب بعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى  6من لعيد جسما وظن بخضم أن زهايد

وآخرون أنه عمرو وقال ثالث إنه بكرء ثمظهر لهم الحق قد يكون الكل عخطئين والمرتى تير
أو حجر  .وقد يكون أحدهم مصيباً ولا يمكن أن يكونواكابم مصيبين فقوله ( الظنونا ) أفاد أن
فهم من أخطأ الظن ؛ ولو قال تظنون بالله ظناً ماكان يفيد هذا .
ثمفاك تقال  0هزالاك اتل المومون وزالولوا زاوال ا

14

أى عند ذلك امتحن .الله الاؤمنين فتمبز الصادق عن المنافق و:الامتحان مالنله ليس لاستنانة

الأمس له بل لحكمة أخرى وهى أن الله تعالى عالىيما همعليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من
الملائكة والانبياء »كما أنالسيدإذا علوءنعبده الخالفة وعزم علىمعاقبته علىعخالفته ّ 0

العبيد وغيرثم فيأمره بأمر عالما بأنهخالفه فيبين الآمر عند الغير فيالمعاقية عل أحسن الوجوه
|ن ثمبنتهم
حيث لايقعلاحد أنها بظلمأو من قلةحلموةوله ( وزازلوا ) أى عو ورك ق
كان من الذين إذا 0

الله وجلت قلومم  :وبذ كر الله تطمئن مرة أأخرى ٠وثمالاؤمنون حقاً :

ثمقالتعالىل وإذ يقول المنافقون والذين فىقلوهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً :
وإذقالت طائفة منهم يا أهلترب لامقام  3فارجعوا وستأذن فريقمنهم النى هَولون إن

بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يرريدون إلا فرار

اايساجزحمر9هزنسجيهنه
اعيرىس”0ن

فسرااظنون وينها ا.فلظمنافةون أن ماقال الله ورسولهكان زوراً ووعدهما كانغروراحيث
)أاىوجه لإقامتم
قطعوا بأنالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقاملك ل
ذىل
لعل
اامة
مع تدكا يقال لاإق

اجه لا ( ويثرب ) اسم للبقعةالى هى المدينة
والحهوان أىل و

فارجعوا أىعن موحمادتفةوا معالأأحزاب  | 0منالآحزان ثمالسامءونعز موا علىالرجوع
وه

وتعلاوا أن بيوتنا عورةكلق فهاخلل لا يأمن صاحم 0

على متاعه والعدو على

أتباعه ؟ثم بين اكللذهبهم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدمم وما تكن صدورمم وهو الفرار
 5وأل القرازءنسيب "الخؤف.:
ماوىالاسعرنديديعة

١4

.ة
آي
لنا
اظنو
ظلىن:ون بالله ال
ولهتتعا
فو

زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا > .
عىة
قنف
ولكالآ
تحقيقاً لماسبقمن الآمربتقوى الله حيث لايبق معهخوف من أحد وذ

اجتماع الأحزاب واشتداد الآمر علىالأصعاب حيث اجتمع المشرتكون بأسرمم واليهود بأجمعوم
ن
ا؛
كندق
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخ

الآامرفىغاية الشدة والخوف بالغا إلى

الغاية والله دفم القوم عنهم من غير قتال وآمنهم املنخوف فينبغى أن لايخاف العبد غير ربه فانه
مككلن فكان قادراًعلىأالنيمقبسرلمين بالكفار مع
كاف أمرهولايمأمكنره فانهقادرعيلى

أكناهمنوا ضعفاء يا قهر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم  ,وفقوألهرس(لنا عليهمريحاً
وجنوداً لم تروها ) إشارة إلى ما فعل الله هم من إرسال ريح باردة عليهم فى ليلة شاتية وإرسال

الملائكة وقذف الرعب ف قاوهم حىكان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل فى جوف

الليل والحكاية مشهورة ؛ وقوله ( وكان الله ما تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن الله علمالتجاءكم
إليه ورجاءكر فضله فنصركر على الاعداء عند الاستعداء » وهذا تقرير لوجوب الخذوف وعدم

لته فانقوله( فأرسلنا عليهمريحاًوجنوداً لتمروها )أى الله يحقاضجىتكم
يفرامن
غخو
جواز ال
وأنتملاترون  :فانكان لايظبرلكموجه الامنفلاتلتفتواإلىعدمظهوره لك.لانكملاترون
الأشياء فلا تخافون غير الله ( والته إصير بما تعملون ) فلا تقولوا بأنانفعل شيئاً وهولايبصره
( فانه بكل ثىء بصير ) وقوله ( إذ جاوكممن فوقكمومن أسفل  ) -بيان لشدة الاأمر وغاية

ن أسفل منكم ) من جانب الغرب وهم
ورقم(
الخوف» وقيل ( من فوقكم ) أى من جانب الش

لهغ(وت القلوب
بثرت
أهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستتها فلمتلتفت إلى العدو لسك
.ذلك لآانالقلب عندالضب يندفع وعند الخويفجتمع فيتقاص
الحناجر )كناية عنغاية الشدة و
فيلتصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد مجرى النفس فلا يقدر المرء يتنفس ووت من الخوف

ومثله قوله تعالى(<تى إذا بالغلتروح الحلةوم)وقوله(و تظنون الله الظنونا) الأآلف واللام يمكن

أن يكونا بمعنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لان عند الام ااعظيمكل أحد يظن شيئاً

ويمكن أن كرون المراد ظنونهم المعهودة  5لانالمعهود هن لمق ظن الخير باللهكيقالعليه السلام

د ظنوا بالله خيراً » ومن الكافر الظن السوء  5قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا و)قوله (إن
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا بجمع » فا الفائدة فى جمع ااظنون؟فنقول لاشك فى أنه
مغصوب عل المصدر ولكن الاسم قد بحمل مصدراً يايقال ضربتهسياطاًوأدبتهمراراً فكأنه
قالظناتمظناًبعدظن أى مانيتمعلىظنفالفائدة هى أناللهتعمالىلوقال :تظنون ظناً» جاز

أن يكونوا مصيبينفاذاقال :ظنونا» تبينأن فيهممنكانظنهكاذباًلانالظنون قدتنكذب كلها

ف
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منسكموإذ اعتلحار بلقت القاوبالحتاجرونظلوت

ل المسألة الآولى » المراد من الميثاقالمأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرهم بالتبليغ .
 ١المسألة|!ثانية)©حصن الذ ىأر رمام اللاندياءدثم توح ولبراهيم' وموسى وعيدى لان
مومى وعيسىكانط») فى زمان نبيناقوم وأمة فذكرهما احتجاجاً على قومبما  .وإبراهيم كانالعرب
ائر بعضها ء ونوحا
شعفى
ابعلونه
شولون بفضله وكانوا يت

كان الك ثانا للنهاس حيث وجد

الخلقمنه بعد الطوفان ؛ وعلى هذا لو قال قائل فآدمكان أولى بالذكرمن نوح فنقول خلق أدم كان
»أما
للمارة ونبوتهكانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذا لميكن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب و

نوح فكان مخلوةاً للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا .
(المسألة الثالثة 4ا من المواضع يقول الله(عيسى بن مريم و»المسيح بن مريم ) إشارة
ميثاقاً غليظاً ) غاظ الميثاقهو
لادلا أناله.إذ لي
الم عما فعلوا فى الإرسال؟ قال تعالى( ولنساً!اومن ) وهنا لان للك إذا اوهلا"
يهثفباوق ؛قاذًا أعلبه بأنةسأ عن حالهفىأفعالهوأقواله يكون ذلك
مقبل
 5رلره بثىء و
زلياد ولا ينتقص فالرسالة » وعلى هذا مكن أن يقال أن لأولة مك
تغليظاً للميثاق عليه حيتى

قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أبفضعىضكم إلى بعض وأخذن منكى ميثاقاً غليظاً ) هو الإخبار
ع مؤلون عنها ا قال النى عليه الصلاة والسلام دكلك راع وكلكممسئول » وكا أناله
تعالى جعل الرجال قوامين علالنساء لحكل نلرذناء قاعان باهر أمتهموإدشادم إسلكل [لرشاط -

ثم قالتعالى ل ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً ألمأ ) .
0ل الرسل وعاقة المكلفين إِما حاب و'إماعذا”© لان الصادق :مخاسب والكافر
معذب ؛ وهذا ه قال على عليه 2 00

<لالها حساب وحرامبا عذاب » وهذا مما

يوجب الخوف العام فيتأكد قوله( ياأيهاالنىالانلقه ) .
ثم قا تلتعالى(ب١ثيراأاملاذين آمنوا  3نعمة الله عليكم جإاذءتكم جود فأرسلنا علنهم
دام روماركن اانه ما كمون تصيرأ اذ جاوكممن فوقكم ومنأسف|ل منكموإذ

ها
02
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الاب حى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمباتهن  :وإن كان الكل بحرمن فى
الام الحقيقية والرضاعية .

ثم قال تعالى ( وأولوا الارحام غضم أولىببعض فكىتاب الله من المؤمنين والمباجرين

إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب مسطوراً )إشارة إلى الميراث ؛ وقوله
( إلا أن تفعلوا إلى أولياتكم ) معروفاً إشارة إلى الوصية  .يعنى إن أوصيتم فخير الوارئين أولى .

وإن لمتوصوا فالوارئون أولى بميرائكم وبما تركتم  .فان قيلفعلى هذا أىتعلقللبيراث والوصية

بكمارذت تقولتعلق قوى خؤلايتبينإلالمنهداهاللهبنوره؛ وهو أن غيرالنىعليهالصلاة

والنلام فىحالجِيآتهلايصيرلهمال الخير :ويد فاته لاصر مالهلم ورامه :و[ 1ا
الصلاة والسلام فى خال حياتهكان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورثته بوعفداته »
كن اللهتعالىعوضالنىعليهالصلاة والسلام عن قطع ميرائه بقدرته على تملك مال الغير

وعوض المؤمنين بأن ماتركه يرجع إللهم :حت لا يكون حرج عل المؤمنين فىأن النىمَل إذا
أراد شيئاًيصيرليهثمموت وبق لورئته فيفوت عليهم ولا يرجع إليهم فقال تعوالأىو(لوا
الأرحام بعضهم أولى بيبعض) يعنى بينك التوارث فيصيرمال أحدك لغيره بالإرث والنىلاتوارث

ببنهوبينأقاربهفينبغى أن يكونلهبدلهذاأنهأولىفىحياته بمافى يديك ( الثانى ) هوأن

اكه تعالى ذ كر دليلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام

بعضهم أولى ببعض » ثمإذا أراد أحد برامع صديق فيوصى له بثى” فيصير أولى منقريبهوكأأنه
بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا ينتقل عنى إلا إلى من أريده ء فكذلك الله تعالى جعل
لصديقه املندنيا ماأرادة ثممايفضل منه ينكلوغيره وقولهه كانذلك فى الكتاب مسطورا» فيه

وجبان ( أحدهما ف)ى القرآن وهوآيةالمواريث والوصية ( والثانى )فىاللوح الحفوظ .
ثمقال تعالى هروإذ أخذنا من النييين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهبم وموسى وعيسى

ابن مرحم وأخذنا منهم ميثاقا غلظاي
وجه تعلق الآبةبماقبلباهوأناللهتعالىلماأمرالنىعليهالصلاة والسلام بالإتقاء بقوله

نفياهاس ليكىخلثاى فيهاأحداً غيره وبين
لشى
اىخ
(ياأيهالنى اتق الله) وأ كده بالحكاية ال
سنهم ) كأده بوجه آخر
فم
ننين
أمؤم
أنه ليمرتكب أمراً يوجب الخحشية بقوله (األنوىلى بال
وقال (وإذ أخذنا من النبيين) أنه قال انق الله ولا تخف أحداً واذ كر أن الله أخذ ميثاق النبيين
فأنىهم يبلغون رسالات اللهولابمنعهم منذلك خوف ولا طمع وفيهمسائل :

قولة يوكاألز:واجه أمباتهم .الآية

وها

دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة م هاو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فضلا عن
أن يكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه ,تعر حكيفية العبادة فى الحاجة
»ين أن النى صل الله عايه وسلم
ودفع حاجة النفس مثل تربية الشعر معاهمال أمر الرأسفتب
إذا أراد شيئاً حرم على الآمة التعرض إليه فى الحكمة الواضحة .
ثقامل تعالى (وأزواجه أمباتهم )تقريراً آخر  .وذلك لآن زوجة النى يَلتَهٍما جعلبا الله

تعالى فى-ى الام إلا لقطع نظر الامة عما تعلق بغهرض النى عليه الصلاة والسلام  فاذا تعلق
:لو قال
خاطر بار أة.شاركتالزوجات ف التعاق لخزمت مثل:ما حرمت أزواجه عل غيره ف
قائل كيف قال (وأذواجه أ نهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجم اللاتى ناهر وز

 0مترز

أمباتكم ) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير أمأ بوجه ء وإذلك قال تعالى فى موضع آخر
( إن أمباتهم إلا اللاتى ولدنهم ) فنقول قوله تعالى فى الآبة المتقدمة ( والله يقول الحق وهو يهدى
السبيل ج)واب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة و:هذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار
الحقيقة إلى الشر يعة  .كيأن امرأتين إذا ادعت كل واحدة واداً بعينه ولم بكر 0بده رفت
إ<داهما دون الأخرى حم لما بالولد.؛ وإن ثمين أن الى حلفت دون الءبلوغأو02

لايح

؛ا بل فى بعض 00اضع على
:لم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع ل
لها بالولد فع
الندور تغلب الشريعة الحقيقة  .فإن الزاتى لا يحعل أباًلولد الزنا  .إذا ثبت هذا هالشارع لها
فقول القائل هذه أى قول يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقيقة  .وأما قولالشارع [فمو]حق
والذى ,ؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فيا ء ألا ترى أن الام ماصارت

أماًإلايخلق الله الولد فى رحمها ؛ وخللوقه فجىوف غيرها لكانت الام غيرها  فاذاكان هو
الذى يحعل الام الحقيقية أمآ فله أن يسعى امرأة أماً ويعطها كم [الدكرقة :اعدو ل وق كال

اف انا هو أن الله تعاللى جعل زوجة الاب حرمة عل الإن ,لان الزوجة محل الغيرة
والتنازع فا  :فان تزوج الإبن بمن كانت نحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق؛ لكن

النى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجة من الاب وأولى بالإرضاء» فإن الاب يرنى فى
 03وال عليه الصلاة والسلام برى فى«الدنيا والآاخرة..فوجب أن تكون زوجاته

مل زوجات الآباء ؛ فإن قال قائل  :فلم يقل إن النى أبوكر وبحصل هذا المعنى » أوليمقل إن
أزواجه أزواج أببك ف.نتقول لجكمة  .وهى أن النى لما بينا أنه إذا أراد زوجة واحد من الأآمة
وج عليه بركها ليتزوج با النى عليهالصلاة والسلام ف؛لوقال أنت أبوم لحرم عليه زوجات

:انه لما جعله أولى بهم من أنفسهم والنفس مقدم على الآب لقوله عليه
المؤمنين على التأييد ول
الصلاة والسلام و ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » ولذلك فان الحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه

إلى الاب  .ويحب عليه صرفه إلى النى عليه الصلاة والسلام  ,ثمإن أزواجه لمحكم زوجات

ثولهتعالى :النىأولىبالؤمنين  .الآية
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اب اللههن الثرمنين والمباجرين إلاان تفعاوا
كعضتفى
بعضهم أولى بب

إل أَوْلائم معو كَانَ ذلك آفلىكتّاب مسطورًا »٠
فالمخفرة إذا ذكرت قبل الرحمة يكون معناها أله سترعيبه ثمرآه مفلساً عاجزاً فرحمه وأعطاه

ما كفاه  وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معئاها أنه مال إليه لعجزة تراك
عقابه وم يقتصر عليه بلستر ذنوبه .

.

ثمقال تعالى ١النى أوى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الأرحام إعضهم

أولى ببعض فكىتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أولياتم معروفاً كان ذلك

فىالكتاب مسطوراً )

قوله تعالى(بالانلىأمولؤىمنين من أنفهم ) تقرير لصحة مصادر منه عليه الصلاة
والسلام من التذوج زينب وكأن هذا جواب عن سؤال وهو أن قائلا لو قال هب أن الأدعياء

ليسوا بأبناءما قلت لكن من معاه غيره ابنإذاكان لدعيه ثى* حسن لا يليق بمروءته أن يأخذه
منهويطعن فنهعرفاًفقال اللهتعالىالنىأولى بالمومنين جواباً عنذلك السؤال وتقريزه هو أن

دفع الحاجات على مراتب ؛ دفع حاجةالاجانب ثمدفع حاجة الآقارب الذينعلى <واشى النسب

ثم دفعحاجة اللاصول والفصول ثمدفعحاجة النفس » والآول عرفادون ااثافوكذإك شيرعا

فإن العاقلة تتحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الأجانب والثاتى دون الثالث أيضاً وهو ظاهر
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغيروإليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام

بقولهدابدأ بنفسك ثم بمن تعول»إذا علدتهذا فالإنسان إذا كان معه ما يغطلىبهإحدى الرجلين
أو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه  ,فلو أخذ الغطاء نمأحدهما وغطى به الآخر لا يكون لاحد
أن يقوللهل فمعاتفضلاعنأن يقولبنسمافعلت » اللهمإلاأن يكون أحد العضوين أشرف
من الآخر مثلماإذا وق الإنسان عينهبيده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه
ويترك رجلهتبرد فانهالواجب عقلا ؛ فنيعكس الامريقاللهلمفعلت ؛ وإذا تبينهذا فالنصوصل

تهعليهوسلمأولىبالمؤهنمننفسهفلودفاعلمؤمنحاجةنفسهدون حاجة نيبيكهون مثلهمثل
منيدهن شعره ويكشف رأسهفىبردمفرط قاصداًبهتربيةشعرهولايعل أنهيؤذىرأسه الذى
نلباات لشعره

إلامن :ه فكذإك دفعحاجة النفس لفراغبا إلىعبادة اتلعلهالى ولا عمبكيفية

المبادة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام .فلو دفع الإنسان حاجته لا للعادة فهو ليس

7ل
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وكان الله غفورا رحبا « © »

كونحتا

"ون حتقااً وقدلا
كن اطلكلآن من  200عن اما ةقد  0مطابقاً ف ك

يكون رن باطلا  :فالقول الذى بالقاب وهو المعترمن أقوالكم قديكون  2ود يكن بأطلا

لآنه يتبع الوجود ء وقول الله <ق أنه يتبعه الوجود فانه يول عما كان أو يقول فيكون» فإذن

قول الله خير من أقوالكمالتى عن قلوبكم فكيف تكون نسبته إلى أقوالكم الى بأفواهم ٠ فاذن
لا بحوز أن تأخذوا بقولم الكاذب اللاغى وتتركوا قول الله الحق فن ,قول بأن تزوج النى
عليه الصلاةوالسلام بزينب لميكن حسناً يكون قد ترك قول اللهالمق وأخذ بقولخرجعن الهم .
ثمقال تعالى (وهو بهدى السبيل) إشارة إلى أن اتباعاذ | ول لله حير هو ,اللاحل بلهاولغير.

ثمبين الهداية وقال ا ادعوم لابائهم هو أقسط عند الله فان لمتعليوا آباءهم فاخوانك فى
الدين ومواليك وليس عليكم جناحفيا أخطأتم به ولكن ماتعهدت قاوبموكان اللهغفوررحي 4
قوله تعالى ( ادعوم لابائهم ) أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل فانه وضع الثى*
فى موضعه وهو يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضافة للعموم أى أعدل كل كلام
كقول القائل الله أكبر ( وثانبهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كانه قال ذلك أقسط من قول؟ هو

ابن فلانثمتاملمإرشاد وقال ( فان لمتعلدوا آبافءمامخواكم فى الدينومواليك ) يعنىقولوا لحم
انوا محررين فقولوا مولى فلان » ثمقالتعالى ( وليس علي جناحفيا
كان
اونفل
فأخ
إخواتنا و

أخطأتم به)يعنى فول القائل لغيرهيانى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيرهياأنىبطريقالة0
 000الا آلا برى أن اللغو فى العين مثل الخطأ وسيق.اللساق فمكذلك شق اللشان فى قول
القائل ابى والسروق

قوله اننى من غير قصد إلى إثبااتلنسب سواء ء وقوله ( ولكن ماتعمدت

قلوبم)مبتدأخبره حدوف يدل عليه ماسيق

وهو الجناح  0مأ تعمدت قلو  1,قله جد اح (وكان

ألله غفوراً رحما ) يغفر الذنوب ويرحم المذنك ورقة كر | كلاماً شافاً فى المغفرةوالرحمة فى

مواضع ٠ ونعيد بعضها هبنافنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القبيح الصادر ينمحنت قدرته<تى
أن العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه لا يقال إنه غفر له» والرجمة هو أن بميل إليه بالإحسان
نع
لعجز المر<وم إليهلالعوض فإن منمال إلىإنسان  70-5ن لايعال رحه :و ككذا من

نلإحسان لا يقال رحمه إذاعل هذا
ره رجاءى خرة أو عوضًا عما صدر منه.آتماً ا
« هبوطر

<ته»؟»
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قوله تعالى  :لام غرامبأفواهم.٠الآية

قليك م كاذك راف الصلاةو السلاءتلك الحالة ذمكاريدفع ا  .فقال(وما
اما
دا اللهدعاىلمرءاشوا
جع(عا
القبحوهو قولهوم(اجءل أزواجم اللاتى تظاهرون منهن أمراكم ) أى أكمإذا قام لازواجم

أنتعلى كظبر أى فلاتصين عى إن إجماع الكل » أمافى الاسلام فلانهظبار لابحرم الوظء؛
وأما فى الجاهلة فلأنهكان طلاقاً حتى كان بحوز للزوج أن يتزوج مهامن جديد ؛ فاذا كان قول

القائل لزوجته أنت أى أوكظهر أنى لا يوجب صيرورة الزوجة أمأكذلك قول القائل للدعى
ا
يذلك
شل فى
أنت ابى لايوجب كونهابنفلاتصير زوجته زوجة الإبنفميكنلخد أن يقو
فلميكن خوفك من الناس له وعنه شف ور كان أمراًمخوفاماكانيحوز أن تخاف غيراللهأو
ليس لك قلبان لك

تيل رك

لم

01

ل

دنه(ا)
ثم قال تعالى( ذلك قو لك بأفواهكم ) فيهلطيفة وهو أن الكلام المعتبر عألىقحسمي
كلام يكون عن ثىءكان فيقال ( والثانى )كلام يقال فيكون ا قيل والأأول كلام الصادقين الذين
يقونون ما يكون والآخر كلام الصديقين الذينقاإلذاوا شيئاً جعلهاللهكاقالوهوكلاهها صادرعن
قلب والكلام الذىيكونبالفم سب هو مثلنهيقاهار أو نباح الكلب ؛ لآنالكلام المعتبر هو
,ه تعالى لماكرماآبندم
مااد وعلايهلل
الذى يعتمد عليهوالذى لايكون عن قلب واروعيةت ل
وفضله عسلائر الحيوانات ينبغى أن يحترز مر التخلق بأخلاقباءفقول القائل  :هذا ابن

يفة هىأن الله
ليطر؛
وفامللاغ
فلانمعأنهليسابنهليسكلامآفإنالكلامفىالفؤاد وهذافىال
تعالىههنا قال (ذلكم قولكم بأفواهم ) وقالفى قوله ( وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم
' بأفواههم ) يعنىنسبةالشخص إلىغيرالأبقول لاحقيقةله ويلخارج من قلب .ولا يدل
أرضا فًى قلبفهو قول بالفممثل أصوات البهاثم .

ثمقال تعالى ( والله يقول الحق ) إشارة إلى معنى لطيف وهوأن العاقل ينبغى أن يكون قوله
إما عن عقل أو عنشرع فاذاقالفلان ابنفلانينبغى أن يكون عنحقيقة أويكون عنشرع

بأنيكون ابنه شرعا وإنلم يعلمالحقيقة كلنتزوج بامرأة فولدت لستة أشهر ولداً وكانت الزوجة
قشوول
نفرا
من قبلزوجة شخص آخرحتمل أن يكون الولدمنه فانا نلحقه بالزوج الثانى لقيام ان
ولجمد الحقيقة ولا ورد  0لآنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق
تدعى
إنه ابنه وفى ال
لآن أباه مشرور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهمقالواهذه زوجة الابن فتحرم وقالالتلعهالى
هى لك حلال اانه

+

د :وقول اش رعق يجب 4102

ابحب
بنى
)يع
عه
اقت
وقوله (وهو+هدى السبيل ) بق كدفوله و الله يقول الح

لكونه حقا

ولكونه هادي وقوله تعالى ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ) فيهلطيفة وهوأن الكلام

الذى بالفم نخسب يشبهصوت الاثم الذى يوجد لاعن قلب .ثم إن الكلام الذى بالقاب قد

 0 0 5و

مدريدَ
ص

6

اس

اذا

انك من ربك الآآية

سس سلسل ييه ©
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واتبع مابوحى ليكنيك إننعْني ار

عيل

ريق

عل للهوكقبه كيلا٠م 5م ج
اَعلأَلهلرجلمنن لمي ف جىوفهوما
تظاهرونَ مهنامع ريا0
جعلأزواجم اللانى
زره
هرسا
ت
هر
١

ومس

لحم قوكم'ماهم 0 5

0

نام
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تعالى إنه حكيم و 3تكون  3إل م  0اذك .فاذا أمرك الله  1دل

مسقا

أهل العام عنه:

عاتعملون خبيراً 00

ان
كإن
هبك
لن ر
لك م
اإلي
وقوله تعالىل واتبع ما بى

وكق بالله وكيلا ؛جمعال 11جل من قلبين فىجوفه وما جعل أزواجكم أدعيا5 7
ذلكقولكم بأفواهكم والله يقول الهق وهو >دى السبيل 4٠

(لإلنهكان بما تعملون
يقرر مذاكرنا من أنهحكير فاتباعه هو الواجب» ثمقتاعلالى ا

خبيراً ) لماقال إنه عليمبقمالفوىب العباد بين أنه عالمبخأبعيرمالكم فسووا قلوبكم وأصلحوا
وا ) يعنى انق الله وإن توهمت من أحد
أعبالكم “.م قالتعالى(و توكل علىاللهوكتىباكلليهل
إن صر لايتفع معه ثى
فتوكل على الله فانهكق بهدافعاًينفعولايضر منه شىء و

ثتمعقاللى ( ماجعل اللهلرجل من قلجبينوففىه ) قال
معمر كان يقول لى قليان أعلم وأفهم أده

ا

ار
ا ولت فى

يفهم تمد فرد الله عليه بقولة ( ماجعل

ل قاين قتبره وقالال نشرى قوله ( وما جعل أزواجك اللاف 6

ع

أمراتكم) أى ماجعل لرجل قلبين ا لمبحعل لرجل أمين ولا لابن أبوبن  ,وكلاهما ضعيف باللحق

أن يقال إالنله تعالى لماأمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاءبو ريا أا اق أن
فكان ذلك أمرآاله بتقوئ لايكوان :فواقها تقوى ومن بق واف اشكا جوف نايدا لادغل 2
قلمه ثىءآخر ألاتزع أل لاني الشنديد الخوف يسى مبماته حالة االذوف فكان الله تعالى قال

بىك
لف
قكون
ن حقهاأن لاي
وتهم؛
يأاما النى اتق الله حق تقا
ان ع

رله
غ[ي إ
1

تقوى غير الله فان الملرءيس له

ا الب ع
كرانك إلصر
با
قلخرة مه نان ات غير فل
ل و
بأحدها

له حق تقانه  .ثمذكرللنى عليه
وذلك .ليالق بالمتق' الذى يدغى أناهلبق

الصلاة واللسالايم أننبهغى أن يتق أحداً والاتمثقلميات فى حكايةزينب زوجة زيد حيث
تال الله تقال و وحختى الناس واللهأ أن تختشاه )يعتى مثل تلك التقؤى لايشئى أن تدخل فى

 3تعالى :يت الكافرين والناتقين  .الآية

ةا

لطع كافوامنافقين إن ان عليل ده

دمن استوى يوماه فهو مغبون» ولأانهطلبمنربه بأمرالله إباه بدزيادة العلرحيث قال(وقل رب
زدنى علاوأي
)ضاً إلى هذا وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان عبقلىفأستغفر

الله فى اليوم سبعين مرة»يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لميكن ثيئا 
إذا علمهذافالنى صلىالله عليهوس بحكم(إماأنابشرمثلك؟ )كانقدوقعلهخوف مايسيرمن
جأهلةسنة السكفار والمنافقين ومنأند.هم بدليل قوله تعالى (وخشى الناس والله أحق أتخنشاه)
تم
فأمره الله بنَقَوى أخرى فيوق
قايه حيث تنسيه الخلق ولايريد إلاالحق وزاد الله بهدرجته

فكانذلكبشارةل ؛ه فى(ياأمه النى)أنتمابقيت فىالدرجةالتىيقنعمنك بتقوى  .مثلتقوى
الآحاد أو تقوى الأوتاد بل لايقنع منك إلا بتقوىتنسيك نفسلك ألا ترى أب الإنسان إذا

كانمخاف فوت مال إن مجمعليهغاثميقصدقتلهيذهل عن المالويهرب ويتركه  .فكذلك
قوى لايبق الخوف مأنحد غير
ل هتذه
النىعَليِهالصلاة والسلام أمر بمثل هذه التقوى وامع
اله وخرج هذامخرج قول القائللمنبخاف زيدأو عمراً خفعمراًفانزيداًلايقدر عليك إذا

كان عمرو معك فلا يكون ذألمكراً بالخوف من عمروفانه يخافهوإنما يكون ذلك نما عن
الخوف من زيد فى ضمن الاص بزيادة الخوق من عبروا<تى ينسه زيداً .

ثم قوله تعالى ل ولا قطع الكافرين والمنافقين  4يقرر قولنا أى اتق الله تقوى تمنعك من
طاعتهم .

لاالمسألةالثالثة» لمخص الكافرين والمنافقين بالذكرمعأن الى صل اللهعليهوسلمينبغى
أن لايطهيعأحداًغيرالله؟ نقول لوجبين ( أ_-دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إليه لآن غيرهما

لايطلب منالنى عليهالصلاة والسلام الاتباع ؛ ولايتوقعأن يصير النىعليهالسلاممطيعاًله
بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إولاامطلاعثاا(نى ) هوأنهتعالىلماقال( ولاتطعالكافرين
والمنافقين ) منعه منطاعة الكل لانكل من :طلب من الذى عليه الصلاة والسلام طاعته فهوكافر

ى عليهالصلاة والسلام بأمى أإميرحاب معتقداً علىأنهلولم يفعله
نمى
لنيأ
انم
أو منافق لآ

يعاقبهيحقيكون كافراً.

ثتمعقاللى بزإن اللهكانعلهاحكيا) إشارة إلىأن التقوىيذبغى تكون عنصميمقلبك
لاتخق فى نفسك تقوى غير الله كا يفعله الذى برى من نفسه الشجاعة حيث يخاف فى نفسه

او

لو

لىدفعوهرمتوثم وهو أنأمتوهما

لو قال إذا قال للهشيئاًوقالجميعالكافيرن والمنافقين معأ:نأهقمارب النىعليهالصلاةوالسلام

أروا المصلجة فنهوا3كوا وبع ايستولا اتباعهمل باكونإلماصلحة فالالله
شوكار ح

قوله تعال  :سورة
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الاحدزاب  .الآية

الاحزاب

4/١

2

) ستيعونث وثللاث آيات وهى مدنية بإجماع (

ل

ل

ف اهلمادا لخي

( سم اللهالرحر0.
.ى تفسير الآيةمسائل :
قتوعلهالى ب ياأيها النى إتق الله» ف
 0لوك  4افلفرق بين النداء والمنادى بقولهيارجل ويا أمهاالرجل ؛ وقد قيل فيه ما قيل

ونحن نول قول القائل يارجل بدل عل النداء وقوله ياأاهلار  1يدل على ذلك أيضاً وينىء عن

خطرخطبالمنادى له أوغفلة المنادى ( أمالا ف ) فذكور ( وأاملااول) فلآن قوله (يأاى)
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فيكون كل سامع متطلعاً اإللمىنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك
ناه الكل لتطلعهم إليه لذ فاك ناريك أو بار جل لا يلتفت إل جانك.المنشادى إلا المنكورا
إذا عم هذا فنقٌول زا أمها)لا>وز حله على غفلة ال0

قوله ك 20ينافى الغفلة لان النىعليه

السلام خبير فلا يكو غافلا فيجب مله على خطر الخطب .
المسألة الثانية )الامس بالثى .لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كانمتقياً فا الوجه قيه؟ تقول فيه
وجهان  ( :أحدهها ) مقو ل نواه لف هس بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجاس

إل أن اجبتك  :ويقول القائل للشاكت .قد أصبت فاسكت تسم ٠ أى دم على ما أنت عليه
و(الثاى ) وهو معقول اطيف ء وهو أن الملك يعتقبمانهده عثلىاثة أوجه بعضهم يخاف من
عقابه وبعضهم يخاف مقنطع ثوابه وثالث يخاف مناحتجايه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالمعنى الاول

ولا بالمعنى الثانى » وأما الثالث فالمخاص لا يأمنه ما دام فى الدنيا  :وكيف والأّمور الدنيوية شاغلة
والآدى فى الدنيا تارة مع الله و»أخرى مقبل على مالابد منه » وإنكان معه الله وإلى هذا إشارة

بقوله (إنما أنا بشر مثلكم يوحىإلى)يعنىيارلفعحجاب عنى وقت الوحى ثمأعود اليك كانى
 فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضور ( الوجه الثاى ) هوأن النىعليه الصلاة والسلامكللحظة كان بزداد علمهو مر تبته <تّىكان حاله فها بماضلىنسبة إلىماهو فيه تركا للافضل؛ فكان له فكل

ساعة تقوىمتجددة فقوله (اتقالله )علىهذا أمربماليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله

يلي

قوله تعالى :فاعوض عاهمواتظى [جممنترياق 5

ارس عَم تقذ إنمتروت..

:اا

رلاهم ينظرون >4أى لا يبل إعانهم
لاينفعدين كقزر اني و
فلل يومم الفتم
(ق
قو تعالى

فى تلك الخالة ل.آن الإبمان المقبول هو الذى يكون ف دار الدنياء ولا ينظرون ؛أى ماو
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعانهم  .ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم  .قال
.وله (وانتظر
يق بعد هاذلقاتال وق
طوإرنما
للك
ادذ
نلااظ رهمبع
تأى
(رض عنهم)
فالأىع
تع
إنهممنتظرون ) نحتمال وجوهاً( أحدها) وانتظرهلاكبمفانهمينتظرون هلا كك ؛ وعلى هذا

فرق بايلاننتظارين ».لآن انتظار النى يلقع بأمر الله تءالى بمد وعده وانتظارهم بنسويل أنفسهم

١
ي

والتعويل على الشيطان ( وثانيها ) وانتظر النصر م انلله فانهم ينظرون النصر ملنه1تهم وفرق

لئ(م! )وانتظرعذابهم بنفسك فانيهنمتظرونه بلفظهم استهزاء ق:ا؟ل!وا (فأتنا
ثظاارين
بين الوانت
ما تعدنا ء وقالوا متى هذا الوعدإن  22شاد فين ا

؛ وألله أعلمبالصواب وإليه

المرجع والمآب ؛ واد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين عمد النى وآلهوحبهأجمعين »
وعل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين..
ال
ابت

تولاحالن
:أسولورقوااألنمااء.الآية
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لامعدين كقروااك

من نذير من قبلك ) ولما أعاد ذكرالرسالة أعاد ذكر التوحيد ء فقال تعالى ( أولمهد لمكم
أهلكنا من قبلبم)وقولة ( يمشمون فى مكسناهم ز)نادة 'إنانة » أئامسا كن المهلكان دالة عل
معشون فمماوتصروما
حاهم وأنت :

80وقوله تعالى ( إن قَْذلك لآيات أفلا إس معو ( أعتير فيه

السمع ؛ لانم ما كان همقوة الإدراك بأنفسهم والاستنراط بعةوم اأفقال أفاد تسمعو كن لفن
لخر لمدرجةه المتعلم الذى 0

ل

و بفهمة :

ثمقال تعالى ( أولميروا أنا نسوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم
وأنفسهم أفلا ببصرون » ويةولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين »
قوله تعالى ( أو لميروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة
دين الاحياء لتكون إشارة إلى أن الضر والنفع بدك ألله

والجرز هو القطع 0

اسروك اللارض الياسة الق لا يات فا

(نخرج به دعا 0
المقطوع عنها الماء والنبات  .ثمقال تعالى ف

مه

أنعامهم.وأنفسهم )قدم الأنعام على الأأنفس فى الكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت
يصلح للدواب ولا يصلح اسان

(والثانى) وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لك بد منه  .وأنا

غَذَاء الإنسانفقد محص لمن الح.وان :فكأن الحيوان يأكلالزرع :ثم الإنسان يأكل املنحيوان
(الثالث) إشارة إلى أن الكل من ذوات الدواب  .والإنسان يأكلحموانيته أوبفمياه من الَو
كانت مسموعة؛ ثم  0الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى (وشّولون مى هذا الفتح

إن كنتمصادقين ) إلىاخ اللثررة ؛ قصضار ري آخر امور ةكترتنب أورها حيث ذ كر الزسالة
)ذكر التوحيد
فى الا بقوله ( لتنذر قوماً ) وفىآخرها بقوله (ولاقتدينا موسى الكتاب و

بقوله ( الذى خلق السموات والأارض ) وقوله (الذى أحسن كل ثىءخلقه و1,خلق الإنسان

سأنواق ) وذكر
نوا
من طبن )وفىآاخلرسورة ذكره بق(وألهولم بد لم) وقوله( أو لمير
النا
اللدراق أولخا بعولهر( وقالوا أئذا ضل
لف
أىرض ) وفى آخرها بقوله و(يقواورب هنى
هذا الفتح).

وله تعألى :إن ربك هو يفصل بينهم  .الآية

١45

لنهميومالقيمةفي كاانوافيهعَتَفُونَده » 6و1
إنرَبكهوفص ي

يبدهم ل اخلتكنا :منل ؟لهمم رون؟شنن ه:فلىبا كه إِنْفىذلك
ا

له

رده

65

امات أَقَك0

نقائه)قبلمغناهفلا نكنفقاشلكقمانء موسى
بالجمععلي ؛ه وقوله( فلا نكنفىمزيةم ل
فانك تراه وتلقاه ؛.وقيل بأنهرآه ايلة المعراج وقيل معناه فلاتكنشفلىك منلقاء الكتاب فانك

تلقامم لقموسى الكتاب ويحتمل أن تسكون الآيةواردةلاللتقرير لبتلسلية النىعالليسهلام
سلى
مكروحا
فانه لماأنىبكل آيةوذكر بهاوأعرض عنها قومه حزن علهم .فقيل لهتذ
وتلحارن فانه.لق مالقيت وأوذى كاأوذيت ؛ وعلى هذا فاختيارموسى عليه السلام لحكمة ,
وا به؛ وأما الذين آمنوا به فل مخالفوه
ؤلذميننلم
ياا
وهى أن أحداًمنالانبماءليؤذه قومهإل
غيرقوم موسى فانلميمن به آذاه ملفرعون وغيره ومن أمن نه من بى [سرائيل أيضاً آذاه

هب أنتوربك فقاتلا )ثم
ذ(
بامخالفة وطلب أشياءممنثهل طلب رؤيةالله جبرةومثل قأوم

بينلهأن هدايته غيرخاليةعن الافعةكاأنهلمتخل هداية موسى ٠ فوقاجلع(لناه هدىلببى
إسرائيل وجءلنا منهمأتمةيهدون بأمرنا ) ليث جعلاللهكتاب موسى هدى وجعل منهم أئمة
لام د أصحاف
عل هأنمتك صحابة هدون  5قااللعلسيه
حدى
يه
وابك
يداون كذلك يحعلكت
وا وكانوا بآباتنا
رلما
ب(
صال
:ف
كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم “رح تدان مدلالفاد
لووك )متعتاك اصاروا ولمنوا أن ,كيلفق

ثمقالتعالى (إن ربك هو يفصل بينههميوم القيامةفياكانوافيهمختلفون ؛ أو لم دهم
أهلكنامنقبلهممنالقرون بمشونفىمساكنهمإن فى ذلكلآيات أفلا يسمعون)

ف!فويهن) هذايصلحجواباًاسؤال :
خةفتياكلانو
ييام
قوله(إن ربكهويفصلبينهميومالق
وهوأنهلمقاالتعالى( وجعلنامنهمأنمة هدون ) كانلقائل أن يقولكيف كانوا يهدون وثم
اختلفوا وصاروا فرقا وسبيل الحق واحد ؛ فقال فهم هداة واللهبينالمبتدع منالمتبع كايبين

فنين من
خيفتصللبي
انألنه
المؤمنمن الكافربوم القيامة :وفيهوجه آخر ؛ وهو أناللهتعالىبي
أمةواحدةيا يفصلبينالختلفينمنالآممفينبغى أن لايأمنمنآمنوإن لميحتهد .فانالمبتدع
معذب كالكافر ؛ غابة ماافلىباب » أن عذاب الكافر أشد وآلموأمدوأدوم .

ثمقالتعالى( أو مهد لهكرأهلكنا منقبلهممنالقرون ) قد ذ كرناأن قول تهعالى(و لقد
آنيناموسى الكتاب ) تقرير لرساله حمد كلاق وإعادةلبيانماسبقفىقوله(لتنذرقوماًم أاتاهم

ولهتعال :ل ومن أظممن ذ كر بآياتري .هالآية
لس

ا6

ه

ومن
7

2

سثر

انهاه

 01من

نياك

ت
يا ت

4-2

منتقموان >١0 ا
غ2

_ يك

لها 2

عه

وعرر

سا

سلس

ريهثم اعر ض
ات

م١

6م

3

سس

2

إنا

ن

ا

8

8

هم

لس

مد

أ

رهم

مير مين
2

داكن

اتنا  1+التكتان فلا نكن فى مربة من لقانه

رع

أ[

اسه سسسمه

6م

٠ عه > دور

2

0

9

وجعلناه هدى  1سررائيل ١3 وحعلنا مسبم اعة ملدولن بام نالما صيروأ
حت ليطن

ا

وكانوا باياتنا يوقُونَ«»,4

ثمقال تعالى ل ومن أظلمن ذ كر بآيات زبه ثم .أعرض .عنها إ»نا :عن امجرمين منتقمون».
ولقد آتينا مومى السكتاب فلا تكن فى مرية من اقائه وجعلناه هدى لبنى إشرائيل ؛ وجعلنا منهم
أئمة هدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيائنا يوقنون )
قوله تعالى و(من أظممن ذكر بيات ربهثمأعرض عنها ) يعنى لنذيةنهم ولا يرجعون

النقميثاؤنيماًونلوما فلاأظلمنهمأحد  لأآنمن
فلكوران قدذاكن3
يكفر بالله ظالمذان الله لذوى البصائر ظاهر لا يحتااجلمستنير الباطنإلى شاهد يشهد عليه بل هو
أفاغل كل شى محل ل ناكتل فس
دك كل ثى” قكمال  0ل
:ذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل ثى” فن لميكفهالله
يانير الباطن إدللىيل علىالوللهه
فسائر الموجودات سواء .كان فيها نفع  1ضكراف فى معرفة الله كا قال تعالى ( ستريهم آياتنا فى
الآفاق وفى أنفسهم) فإن م,كفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ف.الأول الذى لا حتاج
إلى غير الله هوعدل والثانى الذى حتاج إلى دليل فهومتوسط والثالثالذى لمتكفه الافاق ظالم

والرابع الذى ل تمقنعه النعم أظلممن ذلك الظالم وقد يكون أظل مله الحو »ولو الدئ اإذ 1درق
العذاب لا يرجع عن ضلالته » فان الآ كثركانمن صفتّهم أنهم إذامسهم ضر دعوا رمم منييين
إليه فبذا لما عذب وم يرجع فلا أظ ملنه أصلا فال ومن أظلمنذككر بانات بربه ثمأعرض عنها) .
ثمقال تعالى ( إنا من المجرمين منتقمون ) أى لمالم ينفعهم العذاب الآدفى فأنا منتقم منهم
بالعذاب ال كبر .
ثمقال تعالى ( ولقد آتينا موسى السكمتاب ) لما قرارلا صول الثلاثة على مابيناه عاد إلى الأأصل
(تنذر قوما ماأتاههمن نذير ) وقال ( قل مكانت
ه ل
ورةلفى
قذكو
الذى بدأبه وهو الرسالة الم
بدعاً من الرسل )بلكان قبلك رسل مثلك واختار من بينهم مومى لقربه من اياِنلىتَمٍ ووجود
من كان على دينه إلزاماً هم اك يلخمتر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لان اللبود

ماكانوا وافقون على نبوته ؛ وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام فتمسك
و لاخر

دوعي

:مض

وله تعالى :لعليميرجعون  .الآ.ة

للتخويف به ء فان العذاب العاجل وإنكان قليلا قد ترز منه بعضالناس أكثر ما حترز من

وذا الثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب
العذاب الشديد إذا كان آجلا  :ك

العظيمالآجل ؛ وأمافىعذاب الاخرة فالذى يصلح لاتخويف به هو العظيم والكبير لالابعيد
لمابينافقالفىعذاب الدنيا ( العذاب الأدنى )ليحترز العاقلعنهولوقال (لنذيةنهم منالعذاب

عالذفاىب الاخرة الآكبرلذلك
الأصغر ) ماكان حترز عنه لصغره وعدم فكبومنه عاجلا وق
صلل بوصفه بالكبر»
حمث
ا به
مخويف
المعنى » ولو قال دون العذاب الابعدالأقصى لماحضل الت
خلةتفقادر الله تاعاللعىذفاىبين الوصف الذى هو أصلح للتخويف من الوصفين الاخرين
ااجم
و
ب

فهما لحكمة بالغة .

 ١المسألةالثانية» ق4ولهتعالى( لعلهميرجعون ) لعلهذه الترجى واللهتغالىمح
عاللذل
يكه
رإذ
ااقجةين كقوله تعالى ( إنا
فا الحكمة فيه؟ نقولفيهوجهان ( أحدهما )معناه لناذيق
لنهم
نسيناكر)يعنىتركناكركابترك النامى حيث لايلتفت إليهأصلاء فكذلك ههنا نذيقهم على
تتجدوان بشيها و
لاريل ربجا آكر منعثدنااء واخوأنكل فعل يتلوهأم مطلوب من ذلك الفعل

يتصعحليل ذلك الفعلبذلك الآمى ؛  5يقالفلان اتجر ليرب  .ثمإن هذا التعليل إنكان فىموضع

لايحصل الجزم حصول الأمىمن الفعلنظراًإلىنفس الفعل وإن حصلالجزم والعلم بناء على
نيص
يمح
أمىمن خارج فاأنه
قال يفعل كذا رجاء كذاع يقاليتجر رجاءأن برب؛ وإن حصل

لصح
حزماغي
نةا يرجو لما أن الج
للتاجر جزم بالربحلابقدحذقلكوفى
صرل نظراً إلى التجارة
وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل ؛ لايصح أن يقاليرجو وإنكان ذلك الجزم يحتمل خلافه
رانق ح
كقول القائل فل
بزة عدوه رجاء أن يموت ؛لايصح الحصوله الجزم بالموت عقيب الحز

نظراًإليهوإن أمكن أن لابموت نظراً إلىقدرة اللهتعالى  .ويصحح قولناقولهتعالى فىحق
إبراهيم (والذى أطمع أن يغفر خلطىيئتى) معأنكهانعالماً بالمفضرة لكن لمالم يحكن الجزم
حاصلا من نفس الفعل أط
مع وكذلك قوله تعالى ( وارجوا اليوم الآخر ) مع أن
لعل
الق
طيه
كلصورةقالاللنهمالى(لملهم)فاننظرنا إلى الفعل
الجزمبهلازم إذا علممذاكرنا فنقول فى

لايلزم الجزم ف؛ان من التعذيب لايلزم الرجوع ازوما بينا فصح قولنا يرجووإنكان عليه حاصلا

بمايكونغايةمافىالبابأن الرجاءفىأ كثرالامى استعمل فيالايكون الاممعلوماً فأوم
لكذ
تإكربل
جى بحوز فىحقاللهتعالى ؛ ولايلؤم
أن لايموزالإطلاق فىحقاللهتعالى واليس
منه عدمالع
وللم:ا يازم عادلمجزم بناءعلىذلكالفعلوعلاللهليسمستفاداً منالفعلفيصيح
حقيقة الترجى فىحقهعلىماذ كرنامن المعنى .

قوله تعالى  :ولنذيقنهم من العذاب الآدنى  .الآية
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لعلومرَجَعونَ1526

له استرداده يحم قوله وكذلك فى قوله ( لمجنات ) ألا ترى أنه تعاليلما أسكن آدم الجنة وكان

فى علءه أنه يخرجه منهما قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لك الجنة وفى الآخرة لما '
يكنلللؤمنينخروج عنها قال(الكلمجنة) و(جنات) وقرله رك أرادوا أن خرجوا ما أعيدوا
فها وقيل لمم ذوقوا) إخارة إلى 0

٠ وهو أن المؤمإذا الام

إذا 00

به شعور انام 0فاك الاطباء إن غرارة حل الدق بالسة إل حزارة الى البلخمية ننسياةلنا 71
الا الأسخن ,ثم إن المدقوق لا حس من الحرارة بما بحس بدامن به التى الباغمية لمكن الد
فاء بارد يتألممن
كيةذ»لك الانسان إذا وضع يده م
ولغم
وقرب العهد بظهور حرارة الى الب
البرد ؛ فاذا صير زم انماونا تاج ببدهن ويبطل عنه ذلك الالوالشديد معفساد مزاجه؛ إذا علمستهذا

فقوله (كليا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فيها ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل يرد عليهم
قنر)ر ماذ كرنا
يذبو
ذولوهق(وا عذاب النار الذىكلتمبه تك
فىكل حال أمر مؤلم يحدد وق
؛ما ذاقوه كان أشد إيلاماً لآن من لايتوقع
ومعناه أنهمفى الدنيا كانوا كذبون بعذاب النار فل
ون
كربي

أشد تأثيرا  5نهمفالآخرةك فى الدنيا بحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل

إلعم .ولا توقعون شيا آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الآول و.كانوا يكذبون به
بقوهم لاعذاب فوق مان شه فاذن معنىةوله تعالى (ذوقوا عذاب النار الذى كنم به تكذيون)

)يل
فدنيا بل (كلا أرادوا أن مخرجوا منها أء 0فيهاوق
 0 0علىتكذيهم الذىكان ال
»ما افلدىنيا بولك لا عذاب فىالآخرة» وأمافى الآخرة
لم كرا غذاياًكذيم به من .قبل أ
١

يه
 1 0عاب فرقماننف .
ثم لما هددم قال تعالىلا ولنذيةنهم من العناب الآدنى دون العذاب الآ كبر لعلمهم
يرجء*وك : 4

يعنىقبل عذاب الآخرة نذيقهم عذاب الدنيا  .فان عذاب الدنيا لانسبة له إلى عذاب الآخرة

لآن عذاب الدنيا لا يكون شنديداً .ولا يكون مديداً فانالعذاب الشديد فى الدنيا ملك فيموت
المعذب ويستريح ف يتن رإن أراد المعذب أن عند عذات المعدت لايعذيه يداف فى غارة
الشذة )  6عذاب الآخرة فشد يك ومدرد  ,وا الآبة معان :

ل إحداءهما) قوله تعالى (ولنذيقنهم املنعذاب الآدفى ) فىمقابلته العذابالأقصى والعذاب
؛ا الحكمة فىمقابلة الأدنى بال كبر ف؟نقول <صل فعىذاب
الآ كير فمقىابلته العذاب الأصغر ف

الدنيا أمران  :أ(حدهما أ)نه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً
أمران (أحدهما) أنه بعيد والآخر أنه عظيمكثير ؛ للكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلح

05
07

قوله تعالى  :أفنكان «ؤمنآ ككنكانفاسقا  .الآية
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مهبه تكذيون شق
آثارالذىكث ب

عنه الحب الآخر ويتسلسل لاس يينبما ولابنقطع التهادى والتحاب  ,بحلاف من أرسلإلىواحد
رها فاذا بعث اليه المبدى اليه ود تقول المبدى هذا عضن
هدية وهو يكتذ

 1دا اليه

فيسكت ويترك الإهداء فيتقطع ؛ واعلم أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذكر
والشكر والعمادة لاترتفع بل العيديعد ريهفى المتة أ كثر ما تعيذه ف الدنياء اكب لزواه

صار حاله مثل حالالملا5.ة الذين قالفىحقهم ( يسبحون الليلوالنهار لايفترون )غاية مفاى

الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى بمقتضى الطبع واملنجابلسةباب الموجبة لدوام
نعمالجنة هذا و كيفلاوخدمة الملوكلذةوشرف فلاتتركوإن قربالعبد منهبل تزداد لذما.

ثقمال تعالب أفنكان مؤمناكنكان فاسقاًلايستوون أ؛ما الذين أمنوا وعملوا الصالحات
ونا فأواهم النراكلاأرادوا أن يخرجوا
قالذي
فأما
 00؛و
مني أعيدوا فهاوقيللهمذوقوا عذاب النارالذىكتتمبهتكذبون ) .

لمنع قاالقل هل يستوى الفريقان» ثم بين أنه:مالايستويان» ثم
جحارلم واللاؤ
لين
ااب
لم

بينعدم الاستواء على سبيل التفصيل »(فق'األما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلبجنات المأوى )
واءضلان" فلا ادق الذ وغل طالا قلهنه61
اسنل”تباتد
ذنا أن .الله أح
إشارة إلى"كمارا
ابتداء لازاه بأن أعطاه الجنة ثمقال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى
الملكالنازل “ .وقتنزولهقبلأن يبحمللهراتباًأو يكتبلهخيزاً وقوله( بماكانوا يعملون )
يحقق ماذ كرنا وقولهتعالى( وأماالذيفنسةوا فأواهم الناركلا أرادوا 50كو[ بام نا
قر إذا جد
مما
ا أ
إغلىال الكافز "ول ذ كزيا عرآرنأ أن العمل الصالح لهمعالايمان أم+
فلاالتفات إلىالاعمال ؛ فلميقلوأماالذين فسةوا وعملوا السيات قزان  1متا كنا

ولوجعل العقابفىمقابلةالكفر والعمل  .لظنأن جرد الكفر لاعقاب عليه؛ وقولهفىحق
المؤمنين ( لم) بلام العليك زيادة |كرام لآن منقاللغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا
علىالعاريةولهاسترداده  :وإذا قالهذه الدارلكيكون ذلك مولاعلىنسبةالملكية اليهولي
سلحجعجعررن
.
وع
وسبجما
وت

 0تعالى 0

نفس

.

١لا

8كاتوا مار نا
 3قرةعبن١ 31
وَل طَِفا أخقك .م
أثر المواضع الىذكرفير | البكاة 3ر الصلاة قبلها
لانه قال بعده ( ومارزقناهم ينفقون )وفىك
ممون
يىة(
وال
كقوله تع

الصلاة وا رز قناهمينفقون ) وقوله(خوفاًوطمعاً) > 1ل أن برق

ق
اتقو
اذكه تمل أن يكون خالا.أى خاتفين طامعينج ك
ولك

زورا أى زاتزين وان

فى الاية الا'ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول عن الخوف

والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذكروا بخهراوا ) فانه يدل على أن عند جرد الذكر يوجد منهم
السسدود إن يكن خوف وطمع .اولفآية الثانيةإشارة الى المرتبتين الا“خيرتين وهى العبادة

خوفاً كن يخدم الملك الجبارمخافة سطوته أو مخدم المللكالجواد طمعاً فى بره » ثممابيينكو نطم
جزا ءء فعليم .

ثم قال تعالى لفلا تعلمنفس ما أخئ لممن قرة أعين جزاء بماكانوا يعملون »4
يعنى ما رتاقلعينعنده ولا تاتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى عينى ؛ يعىعينى تطلع إلى

غيره؛فاذا ليبق تلطالعين إلىشىءآخير ليبق لل
معيسنرح إلىغيره فت رجزاء حك الوعد ؛ وهذا فيه

لطيفة وهى أن من العبد شيئاًوهوالعمل الصالح و»من الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما
 0سه من الثواب وال كرام»فم تعالى أنيقول جراءالإحسان [حسان » وأنا أحسنثك
أو اسن تامقاطلة «فالتوابة تفضل ومحة من خير عوض وله أن يمولجعلت

الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء  .فاذا أنى العبد بالعمل الصالم فليس عليه ثى .لآنى أبرأته ما
عليه من النعمكن وو  1ليهاتو جرال الإحبان (حشان ,فاحل" الك ا و رااممنا
جائز » لكن غاية الكرمأن يجعل الأول هبة وبجعل الثانى مقابلا وعوضاً لان العبد ضعيف لوقيل
لك وام فلا تستبحق جواء /إنوما الله يتفضل يق ت
وكن لا يطمئن قليه.وإذا قبل له
الآول غير محسوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب يق ويطمئن

ثإذما عرف أن هذا من فضل الله فالواجب هنجانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعالله السابقة
ولا أستحق به جزاء  ,فإذا أثايهاللتهعالى يقول الذى أتيت بهكان جزاء » وهذا ابتداء إحسان من
ا لكل لتق ارا ول آفأفى اكنشنه 1فهوك) أله إف لت

إليه جزاء فعله الأول

وما فعات أولا لا أطلب لهجزاء فيجازيه ثالثاً فيشكر العبد ثالنً فيجازيه رابعاً وعلى هذا لاتنقطع
المعافلة ببنالعبد,ؤالرب ..ومثله فالااهد اثنان تحابا فاأهد
لىأ
آحده
خمارإل
هىدية ونسها للك
اليه يذكرها فأهدى إلىالمبدى عوضاًفرآه المبدى الأول ابتداء لنسيانه ما أهداه اليه خازاه مهدية
فقا انحب الآخر ما أهديته كان جزاء لحديته ااسابقة  :وهذه هدية ما عوضتها فنعوض و بعوض
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قولهتعالى  :إنمايؤمن بآاباتلناآ.ية
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ديم وملا سرون « »61تتجاشق جمو مهم كن المضاجع يدعون رهم

ونا وَطْمعا وما رَرَقَمْينْققُونَ١د
وف تفسير الآية مسائل :

 (١المسألهالآولى  6قوله( فذوقوا بمناسيتملقاءل)قاء حتمل أن يكون منصوباً بذوقواءأئّ
نمك
ذوقوا لقاءيو
سمب
يمتام 0
يكون المنسىهو الميثاق الذى أمخنذهم بقوله
 3بربكة قالوا بل )أاوب
لمفافطىرة املنوحدانية فينسىبالإقبال علىالدنياوالاشتغال بها
بقوله( نسيتم) أىبمانسيتملقاءهذااليومذوقوا ؛ وعلىهذالوقال
0
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكا" نهظهر
يهرنككنر
وعم ولماتركوه بعد الظهور ذكر بلفظ النيان إشارة إكلوىنهم متكرين لامىظا
أمرأكان قدعله .

باالمسألةالثانية 4قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أأوجحهد(ها ) أن يكون إشارة إلى اليوم؛
أى فذوقوابمانيتملقاءهذااليوم( وثانها) أن يكون إشارة إالىللقياءوم؛ إى فذوقوا بما
(الها ) أن يكون إشارة إلى العذاب ؛ أى فذوقوا هذا العذاب بنمسايتم لقاء
نسيتم هذااللقاءوث
يوسثم قالإننسايناك؟ »أى تركنام بالكلية غيرملت تفت إليكمكايفعلهالنامىقطعاً رجاتم ؛

مدعي

ريا إياهركماتارلكنامى وهو لود العذاب ؛ لاأنمنلامخلصه اللهفلا

؛قال (وذوقوا عذاب الخلد بهاكلتمتعملون )
خلاص له ف

 (١ثم قالتعالىإتما يؤمن بآيائناالذينإذا ذكروا بهاخرواتجداًوسبحوا محمدرهم وهم
لاديستكر ون 4

قوله تعالى ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا .هاخروا بجداً وسبحوا تحمد رهم وهم
لايستكيرون إ
)شارة إلى أن الإبمان بالآيات كالحاضل و
[,نما ينساه البعضفاذا ذكر نهنا خر
عنالشر .
ساجداً له؛ لعن ا
كوم
ىنقادتأعضاؤهل ؛هوسبح بحمد ؛ه يعنوىيحركلسان بهتنزيهه

:عى وكان قله غاشعاً لايتكر ومن ل يستكان عن شاد فووناءء من لها :
لايستكبرون ي
ثمقال تعالىل تتجانى جدوهم عن المضاجع يدعوكث رممخو فآ وطمعاًومارزقناهم بنفقون 4

يعنى بالل قليلاماييجعون وقوله (يدعون ربهم) أىيصلون ؛ فان الدعاء والصلاة من باب واحد

ف المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينافى الول لان الطاب قد يكون بالصلاة :
ولبل
اا
اع'لول أولى

 000الرتراتا نسيتم لقاءاه
-

ا

5

٠ الاية
رس

ل

©62٠6

عاب لدج
قابسكمهذا,نيام ودُوُوا
ذُوقوابا نَسيتم

كنتم تعملون 041
امسر

رورى

-ه

الإنسان لوتركالحركةاليسيرة لا فيها من المشقةمععامه بأنهتحصللهراحة مستمرة ينسب إلى عخالفة
المسكمةفاذانظر إالىه-كمة كان وقوع الخير اللكثير امشو ببااشرالقليلمن اللطف ناخللعقالم الذى

بقع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إنى جاعل فى الارض خايفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
(هإمف أعلممالا تعلدون)
وس كالدماء وتحن  0بحمدكو نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوا م
اللشكة لزان  9فه  3ثم بين لمخيره بالتعليم قال عاق
أىأعلأأن هذا القسم 5,
( وعلآدماالاسماءكلما (1عار اناد تك خاق |الدى الحض ولعت الغالت الذي المساوى

ا 0كه و.أماالخير الكثير [ 0 1لفلل مانت فقول كاك (اجفل فناءن
)رة إلىالشر » وأجاهم الله بمافيه من الخير بقوله ( وعلٍآدم الاسماء ف)ان قالقائل
يفسد فإيشاا
فالله تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تهالى
(ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ) يعن لو شنا لخلصنا الخير من الشر ء لكن حينئذ لا يكون الله
تعالى خاق الير الكثير المشدوب بالشر القايل وهو قسم معقول » ذا كان >وز تركه للشر القليل

70

المكية :لآناترك الخير الكثير الشر القلدل غنر :ماسب الحكة » وإن .كان

لا كذلإك فلامانع 0خاقه فخاقه نذا فيه من الخير |(ا

؛ وهذآأ الكلام يعبر عنه من يقول

لشر
قفدىرء فاللهقضى بالخير وووقع الشرفى القدر بفعله
برعاية المصال إن الخبرفىالقضا اوال

ال دعن القبح والجهل؛ وقوله ( من الجنة والناس ) للآنه تعالى قال لإبليس (لأملآن جبنم منك
1

حك) وهذا إشارة إل أن النار لمن فى العالم السفلى  :والذين فى العالم العلوى مبرءون عن

دخول النار وم الملائكة ؛ وهذا يِمَتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح  .وقوله

أ(جمعين ) حتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تأكيداً وهو الظاهر (والثاى) أن يكون حالا ؛ أى
موعبن ؛ فانقيل كيف جعل جميعالإنسوالجن ما ملآ مهم النار ؟ تقول هذا لبيانالجنسء أى
جهام تملا من الجن والإنس لا غير أمناً للللائكة و:لا يقتضى ذلك دخول الكل ما يقول القائل
ملاءت الكيس من الدراهم لايلزم أن لابقدرم خارج الكيسء فان :قبل فهذا يقتضئ أنيكون
ضهيقة تةمتلءببعض الخلق نقول هكوذلك وإنما  7املعجنة التى هاىلمرنحمة الواسعة
ج
والله أعلم.وا بين الله تعالى بقوله ( ولو شئنا لأتينا ) 7لارجوع لم قال لمإذا علتم أكر

لارجوع لم.
قوله تفعاذلىولقوا ما نسيتملقاء يومكوهذا إنا نسيناىوذوقوا عذاب الخلد مماكنمتعملون )

تناكل نفس هداها  ٠ا.لآية
أوله تعالى :واو 56لآ

ل

نالعال نفس هديا ولكنححَاقوْلُمىلأتلآنحم
اعسوم

من1

رتنه

الال

مده

للكت

والناس مين يلق

ملا أنجهام من
للامى
 0شئنا لاتينا كل“نفس هداهاءوليكن سق القو
قاتلعال<<

(رببنصارنا وفسامعرناجعنا ) وبيانههو أنه تعالىقال
الجنة والناسأجمءين » جواباً قعونهم أ
رنىم
أينأ
دات
إتىلوأرجءتى إلىالاان لهديتكمفىالدنياولمالأهدكمتب

وما شنّت إماز

فلاأردكم ٠ وقوله ( ولو شئنا لاتيناا) صريح فى أن مدهيا بح عي حك  00ما أراد

الامان املنكافر وما شاء منهإلاالكفر »٠ ثمقالتعالى(ولكن حق القولمنىلاملاأن جهتم)

(يلا ملا"ن جهنممنكومن تبعك)هذا من حيث النقلوله
أى وقع القول وهو قوله تعالى لسإبل
موسي

ب

كر

م

م

 0حكمة وهذا متفق عليه والخلاف فأنه

هل قصد الفعل للحكية أوفعل الفعل ولزمته الحكية لاحيث تحمله تلك الحكية على الفعل ؟ و إذا

علأن فعلهلايخلوعنالحكة فقالالحك ..حكة أفعالهبأمرها لاندرك عل سبيل التفصيل لكن
ال :فكل ضرب يكون فىالعاموفساد كته نخرجمنتقسيمعقلىوهوأن
ميل
تادرلكإعلجسب
الفعل إماأن يكون خيراًعضا أو شراًمحضأ أو خيراً مشوباًبشر وهذاالقسمعلىثلاثةأقسام
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقم خيره وثشره مثلان ؛ إذا علمهذا خلق الله عالما فيه

الخبير الحض وهو عالالملائكة وهو العام العاوى وخلق عاماً فيهخيروشر وهو عالمنا وهو العام
السفل ولمتخلق عالما فيهشيرحض » ثم إنالعالمالسفلى الذى هو عالمنا ؛ وإن كان الخيروالشر
موجودد نن فبه لكنه منالقسم الا'ول الذى خيره غالب ؛ فانك إذا قابلتالمنافع بالمضار والنافع

بالضار ,تجد المنافعأ كثر  ,وإذا قابلتالشريربالخيرتحدالخيرأ كث .ر٠وكيف لازوالرمن“شابله
الكافز » ولكن المؤمن قد يمكن واجذوده حبك لايكون فنبهش(ينرَلا من أول عم إل أعرة

ام والآولياء؛ والكافر لايمكن وجوده بحيث لايكونفيه خيرأصلاغاءةمافى
سعلليهم
لياء
اانب
كال

الباب أن الكفر حبط خيره ولاينفعه :إنمايستحيل نظراً إلى العادة أن يوجدكافر لايسق
العطشان شربة ماءويلطاعم الجائع لقمة خبزولايذكر ربهفىعمره؛ و كيف لاوهوفىزمن

صباهكان عمخلوقاعلىالفطرة المقتضية للخيرات ٠ إذا ثبت هذا فنقولقالوالولااالشلرفءىه
اذلام

لكانت عخلوقات اللهتعالىمنحصرة فىايراحض ولايكون قدخلقالقسم الذىفيهاليرالغالب

والشرالقليل ثمإن ترك خلقهذا القسم إنكانلمافيهمنالشرفترك الخير الكثير لأجل الشر
القليللايناسب السكة  ألاترىأنالتاجر إذا طلبمنهدرهمبدينار :فلوامتنعوقالفىهذا شر

حيرصوه
وهو زوال الدره عن ملكىفيتالله للكنف مقابلته خيركث
وول

الدينارفملكك وكذلك

يش
ب

بسح.يهاش

رون ١ اقسوارمولتهم .الاة
الال  911نا ج م
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المناسيين له والخبيث الفاجر ببق عندم كأسير بين قوم لا يعر فهمولايعرف أسانهم ل
شمو وبزيد وبزداد صفاؤه وقوته ل
شولون إن الأرواح

الطاهرة تتعاق 'كله

ذبل ويضعءف ورزداد شقاوٌه واكدزرته 3 1
سهاوى

الفاجر

دير من مم ا باتكل 0

لايال لها بعد  0الثانى فإن أرادو!؛ ماذكربا فقد وافقونا وإلا فيغير النظر فى ذلك بحسب
إرادتمم فقد يكون قوم ا

اكلرموت
اث انكووا الاحياء والله ذ

!
ان
ف20
رن 23

ويينهما مباينة تقول فيه وجأبا<ند(هما ) أن ذلك دليل الإحياء ودفع استبعاد ذلك  3تال١و
الاجزاء لابعد فيه 0 ,

الملك برد م | قيضه لا صعوبة

00
شه أيضاً  :فقوله ) قل

3

الموت ( أل الاروااح معلومة وترد لل أجناذها::
ثم قالتعالى 002

إذ المجرمون 0

و وم

عاد رمم رنا ضرا عا

فارينا

تعمل عانلا إنا موونون : 4

0

ان أنهم برجعو إلىدوم دين ئ لكرن عند الرجوع على سيل الاجال

إد امون ناكسا رءوسهم

بهوله ( ول

و تر حاطهم وتشاهد استخجالهم لترى ع ا

(ترى ( حتمل أن يكن خطابا م الرشوول صلى أله عليه وسلم تشفيا ألصدره فانهمكانوا «ؤذونه

بالتتكذيب ؛ وحتمل أن يكون عاما معكلأحد ا يةول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه كون فىغاية الخجالة .
ثمقال تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) يعنى بةولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون
0

ل

إلى غاية خجالهم لان الخجل العظيم اله

لايتكلم  5وقوله اك أشنا ومععنأ ( أ

ل وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحا » وقوهم ( إنا موقنون )

معناه اق الخال أمنا و لكن النافع الامان والعمل الصالح » ولكن العمل الصاح لايكون إلا
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل  ,وهذا باطل منهم فان الامان لايقبل فى الآخرة
كالعمل الصالح أونقول المرادمنه ب سكو ن الشرك يآقالوا ( وما كنا مشركين ف)قالوا إنهذا

الذى جرى علينا ماجرى إلا يسبب ترك العمل الصاح و.أما الإيمان فاناموقنون وماأشر كنا .
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:ن تعالى قال فى تسكذيبهم الرسول فى الرسالة أميقولون بلفظ المستقبل
اللامسألة الثانية أ
 0000لا ل و٠قالوا بلفظ الماضىءوذلِك لاأن تكذيهم إيبااهفى رسالته لم
يكنقبل وجوده وإما كان ذلك حالة وجوده فقال يهولون يعنى ثمفيه:٠ وأماإتكارثم للحشر

كان سابقاًصادراً منهم ومن آبائهم فقال وقالوا.
 ١المسألةالثالثة » أنه  0ح بذكر قوهم ف الرسالة حيثقال(أم يقولون) وف الحشر
حيث قال ( وقال أئذا) ولميصرح 3ر قولحمفى الواحدانية » وذلكلانهمكانوا مصرين فى
جميعالاأحوال علىانكارالحشروالرسول؛:خودماائائلوةا-فكانوا ينترفوق نياف الم هاا
ترى أالنله تعالىقال( و لبن سألتهم منخاقالوسماوالتاأرض ليقوان الله)فلميقل قالوا
إن الله ليس بو <د وإنكانوا قالوه فى الظاهر .

ل المسألةالرابعة 4لوقالقائللماذ كر الرسالة ذكر منقبل دليلبا وهو التنزيل الذى
لارينافه وَلما ذكر الواحدانة ذ كراذليلبا ومو اق السموات والاارشض وخلق اانا
من طين ؛ ولما ذكر إنكارهم الحشرلميذكر الدليل » نقولفى الجواب  :ذكردليلهأيضاًوذلك

دل الإلهمعلكىان الحشر بالخلق
تلهذا
س:و
ادته
لآن خاق الإنسان ابتداء دليل على قدرته على إعا

الآاولم قال ( ثميعيده وهو أهون عليه ) وقوله ( قل بحيما الذى أنشأها أول مرة )وكذلك :
خلق السموات ؟!قتاعلالى ( أوليسالذى خاقالسموات والأرض بةادرعلىأن يخلقمثلهم  :بل)
وقولهتعالى( أئنالنىخاقجديد ) أى أئناكائنون فىخلق جديد أو واقعون فيه(بل ثمبلقاء

رهم كافرون ) إضراب عن الأول يعنى ليس إنكارمم نجرد الخلق ثانياًبل كفرون يجميعأحوال
روا
دلقووا بالخلق الثانىلامعاترفوا بالعذاب والثواب؛ء أو تقول معينانهكلم
الآخرة <صتى

؛م أنكروه فأنكروا المفضى إليه؛ثمبين مايكونلهممالنموت
البعثلنفسه بل لفكفارمنه
إل العذاث :
عكمون » .
جىرب
تثرمإل
فقالتعالىل قليتوفا كمملك الموت الذى وكلبك
يعنىلابدمن الموتثممن الحياة بعده واإليإهشارة بقوله ( ثمإلىدبك ترجعون ) وقوله

ازلذى وكل بك ) إشارة إلى ألناهيغفل عنكموإذا جاء أجلملايؤخركم إذ لاشغللهإلاه.ذا
وقوله( يتوفا كمملك الموت ) يفىءبعقناء الارواح فان التوفىالاستيفاء والقبض هو الاخذ
يضس بأخذ  .ثمإنالروح الركى الطاهر يابقلىمعنلدائكة مثلالشخص بنيأهله
والإعدام ل|خ
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واحدكلامين
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زليه ولا قدرة لم على مخصيص

العين ولا فيه شمية اءتيار فانمها درك

عله د

القوة ادراك

إل ات

اختيار لم فيه فانالصوت
النعض دوك

البتعض  4م

 00دون حر وكذلك

الهوٌ اد

السمع
عل الإدراك وله نوع ختيار يلقت إلىما ريد دوك غبره وإذاكان كذلك ذليكنللبحل فى

تأثير والقوة مستيدة  ,فذ كر القوة فى الآاذن وفى العين والفؤاد للبحل نوع اختيار ؛ فذكر انحل
لان الفعال يسند إل اىلمختار,ألاترىأنكتقول سمعراط ورأى مرو ولاتقولسمعأذن 1

ولارأى عين عمرو إلا نادراً »لما بينا أن الختارهو الاصل وغيره آ لته .فالسمع أصل دون عله
ة الأايصا  1لنها والفوّاد اكذلك وذوة الفهم 1ته
ه والعينكالااصل وذو ة
لعدم الاختيار ل ؛

ا

السمع المصدرالذى هو الهوة وق اللايصا  25والافئدة الام مالذى هو >لالهوة ولا ذالسمع له ووة
واحدة وها فعل واحد وهذا للا سوم الا دان

تورك ف نماك واحد صورابن 0

قَّزمان 000

كلامين

على وجه

يضيطهما

0

 ١المسألة الرابعسة © لمقدم السمع ههناوالقلب فى قوله تعالى ( ختاملله على
ا

و

را

قلوبهم وعلى
للك الااعلى

فقال عا  0السمع ثم أعطا  0ماهو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قاب
يدركون بهولا ماهو دونه وهوالسمع الذى إسمعوكث بهمن لهقلب يفهم الحقائق ويستخرجبا.

وقد ذكرنا هناك ما هو السبب فى تأخير ابلصاارمع أنما فى الوسط فيها ذكرنا من الترتيب وهو
فذكرها ار

:

فرون »
لق جديد بل ثم بلقاءكراهم
بالوا أئذا ضللنا فىالاارض إنا لخفى
ثمقالتعالى وق
ا

قال (قلملا  0رن

بين عدم شكرم بإتيانهم لضده وهو أكو

و إتكار قدرته على

إحماء الأواف وقدذكرنا أنالله تعالى ؛ فى كلامه القديم ٠ك ذكرأصاين من الاصَول العلا ”ذهةم ترك

 (٠الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة .بقوله(,تغزيل الكتاب ) إلى قوله (لتندر قوماً
ما أتاهممن نذير من قيلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ١وجعل  5المع

والاأبصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى ( وقالوا أئذا ضللنا ف الاأرض)
وفيه مسائل
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كلةم للتراخى تكون
ىدءأيضآلان
روحه ) ع ادئد إلآ

التسوية بعد جعل النسل من سلالة  .وذلك بعد خلق آدم ؛؛ واعم دألنائل الآفاق أدل علىكال

القدرة ياقال تعلالخىا(ق السموات والارض أكبر ) ودلائل الانفس أدل عل نفاذ الإرادة

فإن التغيرات فها كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثمجعل :له ثم سواه ) أى كان طينا لجعله منياً
)ضافة الروح إلى نفسه كاضافة البيت
شم جعله بشراً سوياً ٠ وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه إ

إليهللتشريف  .واعل أن النصارى يفترون علىاللهالكذب ويقولون بأن عيسى كان روح الله
فهو ابن ولا يعلدون أنكل أحد روحه روح الله بقوله ( وافخ فيه من روحه ) أى الروح التى
هى ملكة يايقول القائل دارى وعبدى  .وم يقل أعطاه من جسمه لان الشرف بالروح فأضاف

الروح دون الجسم علىمايترتبعلىنفخ الروح من السمع والبصر والعل'فقالتعالى ( وجعل
.م السمع والابصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) وفيه مسائل :
 ١الآ ولى  4قال وجعل لكممخاطباًولممخاطبمنقبلوذلكلان الخطاب يكون مع الم
فلا قال( ونفخ فيهمنروحه ) خاطبه منبعدهوقالجعل لك  .فانقابللخطاب واقع قبل
ياذكلكمر الآمور المرتبة وإنما
ذلك ؟ فىقوله تعالى (ومنآياتهأن خلقكم تمرناب) فنقول هن

م الخلق  .وههناذكر الأآمورالمرتبة وهىكون الإنسان طيئاًثمماء مهيناًثمخلقاً
الى
تارإ
أش
مسورى بأنواعالقوى مةوى نقاطب فى بعض ألاراتب دون البعض .

لفسىمع والابصار والأفئدة علىمقتضى المكة  .وذلك لان
١المسألة لثنية  6الثرتايب
الإنسان يسمع أواللاامبنوين أو الناس أموراًفيفهمها ثميحصل لهبسبب ذلكبصيرة فيبصر
تلخرج الاشياء قمبنله ومثاله
الأمور ا ثم حصل له بسبب ذلك إدراك نام وفذهين كسام
شخص يسمع منأستاذشيئاًثميصيرلهأهايةمطالعةالكتب وفهم معانهيا؛ ثميصيرلهأهلية

؛كذلك الانسان يسمع ثميطالع حائف الموجودات ثم يعم
التصنيف فيكتب من قلبه كناباً ف

ييو
سمو
سرججب

الامور الخفية .

ار
صمع
باج
الهذ
ل.و
ااسم
ا المسألة الثالثة 4ذكرفىالسمع المصدر وف البصروالفؤاد ال
والأفئدة وم بحمعالسمع ؛ لآنالمصدر لايجمع وذلك لمكمة وهوأن السمعقوةواحدة ولافمل
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وبدا خا الانسانمن طين «»

ثمجَعلتسل من سلالةمن ماء مين 0/1

غافلا لا يكون مبيياًعظها ”ا  5ذلكا ا لاتخق عليه  1المالكوالماليك فقَال
(لك عالمالغب والشهادة ) ولما ذكر من قبل عالم الأاشباح بقوله ( خلق السموات ) وعالم
ذ
الأرواح بقوله ( يدير الامر م0

السماء إلى الآرض ) قال ( عالمالغيب ) يعلممعاق الأروا

(والشدية )يعلمما فى الاجسام ال

را الغيب ) إشآرة إلىمالم09

إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العلم بالغيب لآنه أقوى وأشد إنبا 00العلى» قثامل تعالى
( العزيزالرحيم مانن أنه عالمذكر أنه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة 0
 01ال الدع
على البررة 5شم

الرحمة

دن ل ذىء خلقه د خاق الانسان منطين ( لما بسن الدليل

الدال على الوحدانية مارلآفاق بقوله ( خلقالسموات والارض وما بينهما ) وأتبمهتوابعه
ومكلاته دك الدليل االددالعلبا من الافس بقوله ( الذى احسن كل رتى ) :بعى أحسدن كل شىء
 ١+ره وبين أن الذى بينالسموات والأرض خلقه وهو كذلك لآانك إذا نظرت إلى الاثشاء
 1عا ماناينى صلاية الآأرضَن للتدات والتيات وسلاسة()1المواء للاستتشاق وقول الاشقاق
لشوولة الاستطراق وسبلان الماء لتنقدر عليه فىكلموضع وجاك التار ال فورق ؛ لوذنها لوركانت

مثل الماء تتحرك عنة ويسرة لاحترق العالم نفلقت طالبة لجهة فوق حيث لاثىء هناك يقبل

الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طبن ) قيل المرادآدم عليه السلام فانه خلق من طبن»
إن كال .أن الطين ماء وتراب كان والادئ أصله مى والمى أصله غذاء ؛ وال غذّية
إها حيوانية » وإما نباتية » والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب
الذى هو طين .

قوله تعالى ل ذلك عالمالغيب والشهادة العزيز الرحيم » الذى أحسن كل ثثىء خلقه وبدأ خاق
الاسان من طين  6م جعل نشلهة من شاولة من ماء مبين : 4

وقوله تعالى ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين )على التفسير الأول ظاهر لان آدم
كان من طبن ونسله من سلالة هن ماء مبين هو النطفة » وعل التفسير الشانى هو أن أصبله
من
لك ؛ ثميوجد من ذلك الاصل سلالة هى من ماءمبين ٠فان قال قائل التفسير الثاى غير
ح لان قوله (بدأ خاق الإنسان) ثم جعل نسله دايل  1جعل النسل بعد خلق الانسان من

0فنقول لابل التفسير الثاتىأقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ يذكر الام من الابتداء
قَاخلقٌ الإنسان كالبدأ امنعليكنم جعله سلالة ثمسوآه ونف
ه
ويه
رخ ف
حمن
) (١في الطبعة الأميرية :كلوه الإواءت"“كي فا أطن اعرقة اعيا' أثلته اللآن الللاسة لليوار أنييك,' 

وعللى ماذ > 5

قوله تعالى ي:دبر الآمر من الخاه0 
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قثامل تعالى ل(يدبر اله”ا .ا

إلى الاأرض ثميعرج اليه فى 0

مقداره ألف

سئة ا تعدون 0

لما بين الله تعالى الخلق بين الامسكاقتاءلالى ( ألا له الخلق والاأس ) والعظمة تتبين هما
فان من بملك اليك كثيرين عظاء تكون له عظمة ء ثم إذا كان أمره نافذا فيهم بزداد فأىعين

الخاق و؛إن لميكن له نفاذ أمى ينقص منعظمته و.قوله تعالى (ثم يعرج إليه)معناه والتهأعمأن
»إن
أمره يغزل من السماء علي عباده وتعرج ايه أعمالهمالصامة الصادرة علىموافقة ذلك الآم ذ
العما

ا  .وقوله تعالى ( فىيوم كان مقداره الفكانة كنا تعدون ) فيه وجوه ( :أحدها)

أن وول" الام وعروج العمل ففمسافة ألف سنةما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض
مسيرةخمسمائةسنة فينزل فى'مسيرة خمسماثة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة سنة  :فهو مقدار ألف
»ذلك لان مننفذأمرهغايةالنفاذفىبوم
سنة ( ثانها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الامى و
اره
وان مثلمن يأنفمذره فىسمنتيطناولة فقوله تعالى (فىبموقمكدان
كع ل
ينقط
أو بومين وا
ألفسنة)يعنى(يديرالام )فىزمان يوممنهألف سنة٠ فكميكون شهرمنه ؛ وك تكون سنة

.ك يكون دهر منه ؛ وعلى دذا الوجهلافرق بين هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةلان
منه و
تلك إذاكانت إشارة إلىدوام نفاذ الأمى  :فسواء يعبر بالف أو بالنسين ألفاً لايتفاوت إلاأن
أثر ونين فائدتها فى موضعها إن شاء الله تغالى و(ىهذه لطيفة و)هو
المبالغة تكون فى السين ك

-

أن الله ذ كر فالىآية المتقدمة عاللالأجسام والخاق  :وأشار إلىعظمة الملك ؛ وذ كرفهىذه الاية
عام الاروااحوالاص بقوله ( ات ل ) والروح دن عالمالام كاقال تعالى ( ويسئلونك عن

ل ا ادروإلاىمه بلفظ بوهم الزمان والمراد دوام البقاءي يقال
ا
د
فىالعرف طال زوماانفللزانمان لايطول ؛ وإنما الواقعفالزمان يمندفيوجدفىأزمنةكثيرة
فيطول ذلك فيأخذ أزمنةكثيرة ؛ فأشار هناك إلىعظمة الك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان
فالمكان من خلقه وملكه والزمان حكه وأمره .واعل أن ظاهر قوله(يدبرالام )فىيوم

يقتضى أن يكون أمرهفىنومواليوم لهابتداءوانتهاء فيكون أمرهفىزمان حادث فيكون حادثاً

وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قديم حتى الحروف  .وكلية كن
مفاىن ثمبينأن هذا
زره
فكيف فهم منكلمة علىكونهفىمكان ؛ ولميهم منكلمةفىكون أم

االمللعكظم النافذ الآمر غيرغافل  :فإنالملك إذاكان آمراً ناهيآيطاع فى أمره ونهيه ؛ و!-كن يكون

/

قولهتعالى .:هالك من دونه من ولىولاشفيع  .الآية

ااا

حاصلها بمعنى الإشراف والنظر  .فكيف لا نقول فى استوى عل العرش إنه استوى عليه مكمه
يا نقول هو معنا بعلبه ( الرابع )قوله تعالى (لا تدركه الاأيصار وهو يدرك الباصار) ولو

كان فى مكان لحااط به المكان وحيئئذ فإما أنبرى و إما أن لابرى ؛ لا سبل إلى الثاتى بالاتفاق
كلدل أنهفمكان ولا يرى باطل بالإجماع ؛ نوكاان يرى فيرى فى مكان أحاط به فتدركه
األباصار  .وأما إذا لميكن فى مكان فسواء يرى أو لا يرى لا يازم أن تدركه ابلصاار .أما إذا
مير فظاهر  .وأما إذارؤى فلان البصر لاحيط به فلا يدركه  .واتما قلنا إن اليصر لا حيط به
لان كل ما أحاط به البصرفله مكان بكون فيه وقد فرضننا عدمالمكان » ول تدير الإنسان القرآن
لوجده ملوءاً من عدم جواز كونه فى مكان »كيف وهذا الذى يتمسك به هذا القائل يدل علىأنه
ليس علىالعرش بعنى كونه فىالمكان  .وذلك لناكلمة ثم للتراخى فلوكان عليه بمدنىالمكان
لكانقد حص لعليه بعد مالميكنعليهفةبله اما أن يكون فىمكان أو لا يكون  .ف نإكا نيازم محالان

(أحدهما)كون المكان أزلياًثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفاسى فيصير فلسفياً يول يقدم سماءمن
الشعورات ( والثاى ) جواز الخركة والانتقال على الله تعالى وهو يفضى إلى <دوث

أو نبطل دلائل حدوث

البارى

الاأجسام ؛ وإنلم يكن مكان وما <صل فى مكان يحيل العقل وجوده

ان ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً  فإما أن يكون فى الا"زل سا كنا
.إذاكان كذلكفيلزمه اقول بحدوش الله أوعدم القول
أومتحركا لآنما فرعا الحدول فى مكان و
بحدوث العالم  لاأنه إن سل أنه قبل المكان لايكون فهوالقول بحدوث الله تعالروان ليفسيلجوذ

أنيكون الجسم الاازل لميكنفى مكانثمحصل فى مكان فلايت دمليله فى حدوث الدالم  :فياز.ه
أن لا يقول حدوثه ؛ ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم ذانه ليس فى مكان ولايعلم
أنهجعله معدو

حيرث أو جه إلىمكان وكل محتاج نظر اك عدم ماحتاج اليه معدوم وى "كنا

ما فيها لطال الكلام .

ثمقال تعالى ل مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تنذكرون » لما ذ كرأن الله خالق

السموات والاارض  .قالبعضهم نحن معترفون بأن خااق السموات والاأرض واحد هو إله
رات و هذفالا صتام ضور الكواكتٍ فنا نصرئنا وقوتنا .وقال آخرون هذه صور
الملائكة عند اللهثمشفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله  .ولا نصرة منغير الله ولا شهاعة
إلا باذن الله فعباد تك ل لهذه اصلناام باطلة ضائعة لاثم خالقوك ولا ناصر وك ولا شفعاة َ

ثم قال تعالى (أفلا تتذكرون) ماعلتموه منأنه خالق السموات والاأرض وخلق هذه اجلاسام
العظام لا يقدر عليه ميل هذه األصانام حتى تنص ركموالملك العظيم لا يكون عنده هذه الاشياء
الحقبرة احترام وعظمة <تى تسكون لها شفاعة ,

ا

فولهتعالى :ثماستوى عل العرش  .الآآية

بهذاء فقول ثم للحكاية لالللحكى ( الوجه الاخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى عب العرش ؛
واستوائ جاء مع الوك نفلا واستفال  .أماالنقل فتكتير هد كرراق كتدا اانه ميية ١1
الآذَت وغيزه ما يعتيز النقل.عنة وآما الاستمال فقول القائل :

ارلععلىراق
قادستوى بش

من غير سيف ودم مبراق

ها مكارذنا كانه قخاالق السموات والآرضء ثم ههنا ماهو
عةنثام؛
مام
وعلى هذا فك
سمتنهوى عاللىعرش ٠ فانهأعظم كن الكرسى والكرسى وسع السموات والارض
أاعظ

لك
وانذ.
( والوجه الثالث ) قبل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا يفيد أنهفىمك
روج ولا يشلك أحد أنهلايريدأن الرأى فمىكان
لعخلى
اان
لآن الإنسان يقول استقر رأى فل

وهو الخروج:لماأن الرأىلايجوزفيهأن يقالإنهمتمكن أو هوممايدخلفىمكان إذا عمهذا

قىإاذائل استقر
:حت
فنقولفبمالدسكن عنداستعال كلمةالاستقرار مشروط بجواز القشكانل
زيدعلىالفلك أو عل التخت يفبممنهالشسكن وكونه فىمكان  :وإذا قالقائلاستقر الملك على
فلانلايغبمأنالملكفىفلان ؛ فقولالقائلاللهاستقرعلىالعرشلاينبغى أن يفهم كونه فى
مكانمالمبعلمأنهما يحوزعليهأن يكونفىمكان أولايحوز » فإذنفهمكونهفىكان من

هذه الافظة مشروط بجواز أن يكون فىمكان :لجواز كونهفىمكان إن استفيد منهذه اللفظة
يلزمتقدم الثىءعلىنفسهوهو ال ؛ ثمالذىيدلعلىأنهلايجوز أن يكون علىالعرش بمعنى
كون العرش مكاناً له وجوه من القرآن ( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله لهو الغنى) وهذا يقتضى
أن يكون غنياًعلىالإطلاق  .وكل ما هو فى«كان فهوفىبقائهمحتاجإلىمكان ؛ لآنبديهةالعقل

حاكة بأنالحيزإنلميكنلايكون الفمتحايزلبامقيتاًح»يز يناتنتىعتنفداء الحيز؛ وكلمايتتنى
»القول باستقراره يوجب احتياجه فى استمراره
عند انتفاءغيره فهو محتاجإإليسهتفمىراره ف
ىء هالك إلا وجهه) فالعرش يبلك و كذلك كلمكان
(ى) قوله تعالى ( ثكل
ثنصان
لال
وهو غانىب

فلا ببق وهو يبقء فاذنلايكونفىذلك الوقت فىمكان  .لجازعليهأن لياكون فىمكان ,

وماجازلهمنالصفات وجب لهفيجب أن لايكونفىمكان ( الثالث ) قولهتعالى(وهو معك).
نبمه عليه بالذات كفةوللناان على
ويف
ككان
ووجة"السك بههوأن على إذا استعمل فى الم
السطح وكلمةمعإذا استعملت مفتىمكنين يهم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيدمععمرو

إذا استعملهذافإنكاناللهفىمكان ونحنمتمكنون ؛ فقوله( إن اللهمعنا) وقوله(وهومعكم )

كان ينبغى أن يكون للاقتران وليس كذلك ؛ فان قبل كلمة معتستعمل لكون ميله إليه وعلمه معه
ول كامة علىتستعمل
فلننصرق؛
أو نصرته يقال املك الفلانى معالملك الفلانى؛ أى بالإعانة وا

لكون حككهعلىالغير يقولالقائل لولا فلانعلىفلارن لا شرف ف المهلاك ولاشرف على
الحلاك  .وكذلك يقاللولا فلانعلىأملاك فلان أوعلى أرضه لماحصل لهثى .هنباولا أكل

ولك كال  12:استوى عل الغرش  :اليه
ا

١

ان اه القرآن مالاحتاج إليه أحدغير نييه فبين له لا لغيره إ,ذا ثبت هذا

م أن فى القرآن دبعم »وهذا قرت الى :الذنى لابدمل؛لتشايه الىبالغالذكا فيه ؛ لكن هذا
عل

؛هذا لان قائلا إذا قال إن :هذة
المذهب له شرط وهو أن ين بعض اانه فلا أنهليْس عراد و

الأيام أيامقرء فلاءة يعلمأنه لايريد أن هذه الايامأنامموت فلانة ولا بريد أن هذه الايام أيام
كادة  اواعا المراد متحطر فى الطيز أو الخض؛تتكذ[ك هر 0أن المرادليس ماروجب
ذنلك البابفيجب القطع بنؤذلك
انه لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى م
والتوقف فما يجوز بعده (والمذهبالثا فى) خطرومن بذهباليه فريقان ( أحدهما) من ياورلاد

ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من يقول اراد الاستيلاء والاول

سس والثاف يجوز أن يكون جهلاوالاول مع كرنهجلاهو بدعة وكاد يكون كفراً  والثاق
وان كان جملا فليس بحبل يورث بدعة؛ وهذا يا أنواحداً اذا اعتقد أن الله يرحم الكفار
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفراً  .وإذا اعتقد أنه دحم رك الخ هو مقر

 1بكرن لعةء غابة ما.يكون أنه اعتقاد غير مطابق »وتماء قل.فنه :إن المراد منّه  استوى
؛قال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن 1
على ملك ؛ والعرش يعبر به عن الملك ي
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت البهود يد الله ملولة ) إشارة إلى البخل ؛ مع أنهم لميقولوا
بأنعلى يد الله غلا على طريق الحقيقة » ولوكان ماد الله ذلك لكان كذياً جل لام الله عنه :ثم
ندا افضل تعرس وهو أن اواك عل درجات' فن ملك مدينة صغيرة أو بلاذاً يسيرة ما جرت

العادة بآنيجحلس أول ما يجلسعل شرير ».ومن يكون سلطانا ملك الملاد الشاسعة والدبار الوا-عة
اكترن مارك قى خدمته يكون له سرين يجلس غلية  ,وقدامه كرسى :ياس عايه وزيره  :فالعرش
والكرمى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملكة  ,فليا كان ملك السموات والأآرض فى غاية

النطنة ؛ عر عا ينىء فى العف عن العظمة ؛ وما ينهك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقناء وإنا زينا ,

ون أقرب ؛ وتحن نزلنا ) أيظن أو يشك مسل فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يد له
ملا  :غير أن العظيم وى لو تكون راخدا وإعا بك ن معه فيره ؛ فكذإك الملك العظيم فى
 1كران ]إل ذا سرار يشتوئ عليه فاستعمل ذلك مريدآ للعظمة “وبما يو بد.هذا أت#المقهور

المغلوب المزوم يقال له ضاقت به الأأرض حتى ليبق له مكان ؛ أيظن أنهميريدون به أنه صار
ا سما من يقول بأن إهه فى مكان كيف يخرج
وانل»
لاامكان له وكيف يتصور الجسم بلا مك
الإنسان عن المكان ؟ فكما يقال للمقبور الهارب لمببق له مكان مع أن المكان واجب .له ؛ يقال
القادرالقاهر هومتمكن وله عرش »و كإانن التغزه عن المكان وا با له و؛غل هذا كلمة ثممعناها

خلق السموات والارضء ثم القصة أنه استوى على الملك  ,وهذام يول القائل :فلان أكرمى

وأنم على مراراً » وحى عنه أشياء ؛ ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما يحازينى
وخر

-

و6
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د ااه اد
خلق السموات والارض )الله معدا لما الذى خَاةٍ

11

دء وقد ذكرنا أن قوله تعالى (فىستّةأيام)
حلا
والاأرض ويخللقبما إولااحد فلواإالهإ
إشارة إلى ستة أحوال ى نظر الناظرَنَ وذَلك لان الشموات وال رض وما ينما ئلا !]14
ولكل واجد منها ذات وصفة فنظراً إلى خلقه اذالتسموات حالة ونظراً إلىخلقه صفاتهاأخرى
ونظراً إلى ذات الا رض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابننهما وإلى صفاتها كذلك فهى
ستة أشياء على ستة أحوال  .وإنما ذكر الايام لاأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلاوالفعل
ظرفه الزمان والايام أشهر الأزمنة :وإلا فقبلالسموات لميكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول
القائل لغيره :

أن

0

وإدت فيه

32

1

ماركا

وقد يجوز أن يكون ذلك قد ولد ليلا ولا مخرج عن مراده؛ لا'ن المراد هو الزمان الذى
هو ظرف ولادته .

ثمقالتعالى(ثماستوىعلىالعرش ) اعلم أمنذهب العلياء فى هذه الآية وأمثالها على
وجبين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان الومرثادان(هما ا)لتعرض البه والاول أسلم والى
اشح ارب  12سلفذلك لآن من قال آنا لا أتعرضن إل نان هذا ولا (عرف) !10
ودمب الكلام أو لايعلمشيئاًميحبعليه
جدع
ومعن
همذنا  :لايكون حالهإحلاال منيتكل
أن يعلنه يوذ[ك لان الاصضول تلزال التومد والقول باش 7

بالرسل ليكن اقطر

أجمعنا واتفقنا أن العلمبوهاجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واحب؛ ولهذا قال تعالى فى
آخر السورة المتقدمة ( إناللهعنده عالساعة ) فكذلك اللهيحب معرفة وجوده ووحدانيته
واتصافه بصفات الجلال نوعوت ااكيال على سبيل الإجمال وآعاليه عن وكات الإمكان وصفات

النقصان ؛ ولابحب أن بعلجميع صفاته ياهى و:صفة الاستواء مالايحب العلمبهافنترك التعرض
إليه ميرك واجباً؛ وأما من يتعرض إليه فقد مخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عايه فالآول غاية

مايازمهأنه لايعلم ؛ والثانىيكادأن يقع فىأن يكونجاهلا مركا وعدمالعلالجهل المرككابلسكوت
والكذب ولا يشنكأخد فى أن السكوتخير من الكذب ءوأما إنة أقرب إلى المكة فلك
ليآطنمانلع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهز أنه لايأتى

وهثذياراً مائرى أن الإنسان يواردلإشكالات على المصنف
علىجميع مااأنلىعمليصهنف »:ك
كإذاان
وذا و
وعا أراذ كذا ك
ءن كصلرامه و ول لمبرد الفتفع هذا (
المتقدم ثم بحىم

عالالكتب الحمادظة الى يكت عن عمقاصر كذإلك فاظنك بالكتاب العزيز الذى فيه كل

كم ون ل

ث
منى
للما
عىعا
جاهل أنى علمتكل سرفىهذاالكتاب ؛ وكيف ولوادع

كلسسروفكالئدة يشتمل عليهاللكتاب الفلاتى يستقبح منهذلك؛ فنكيف منيدعى أنهعلمكل
نلزملاه لتآأنخبر البيان الى
أنك
مافىكتاب الله؟ ثمليسلقائل أن يقولباألنله تعالى بي
و
ام
سسا

 0ال  :ألله الذى خاق

 2والآرض٠, الآبة

لهالتى حَلَقَا اتلأس 0 1

عإدثر مد يي

ل[ سل

0

-
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شيعافلا دون
ولا
© العرش ممالممن دونه منوَل

1

/

١

00

ويف كان الله ,ترك قوما من وقت أدم إلى زمان
إسرائيل من أولاد أعمامهم ك

د بلا درن ولا شرع؟ وإن كنت تقول بأنهمما جاءهم رسول .مخصوصهم يعنى ذلك القرن
فم لك مخضا بالعرب بل أهل الكتاب أيضاًلميكن ذلك القرن قد أتاهمرسول وإتما
ان اسل أباءشء وكذالك العرب أى الرسل آباءمككف راادى عليهاالا كترونآن آباتءحن عاله
(" 5كنا
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولآن النى أو 0وأوعد آناسمبالعدات : وإقال !تحال 2

.حت رولا ) وأما المحقول وهو أن" الله تعالى أجرى عادته عل أن أهل عصر إذا
ضلوا بالكلية وم ف فم

ا

ياف بعراده ويرسل رسولا؛ ثم إنه إذا أراد طهرثم

إذالة الشرك والكفر من قلومم وإن أراد طبر وجه الأارض باهلاكبم  :ثمأهل العصر ضلوا
بعد الرسلحتىل بمبق على وجه الآرض عالمهياندتفع ممدايته قوم وبقواعل ذلك سنين متطاولة
فميأتم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( لتنذر قوما أمتااهم ) أى بعد ااضلال
الذى كان بعد الهداية "يأتهمنذير.

لمسألة الثانية  لوقال قائل التخصيص بالذكر يدل على نف ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً
ال

ماأتاهم ي)وجب أن يكون إنذاره مختصاً بمن لميأتهنذير لكن أهل السكتاب قد أتاهمنذيرفلايكون
الكبتاب منزلا إلى الرسول لينذر أهل الكتتاب فلا يكون رسولا إلهم نقول هذا فاسد من
وجوه( أحدها ) أن التخصيص لايوجب ننى ماعداه و(الثانى ) أنه وإن قال به قائل لكنه
ود
ونا ج
وافق غيره ف أن النخصيص إكنان له سبب غير نفى ماعداه لابو جب فىماعداه :هب

(ذر عشيرتك آلاةربين ) ول يغهم منه
أن
ذلك لآن  89كان أولى» ألا ترى أنه تعالى قوال
 0-0 ١غيرثم أوم يمر بإنذار غيرثموإنذار ارون كان “ 0لان إنذارثم كان بالتوحيد

كر أوهل ١كتاب مدو وا اتسيف  00الإسالة أفكانو راكرك بالذكرقعفاولتخصيص
 3ذلك (الثالت) هو أن على ما ذكرنالاءزد ماذكره أصلا لءآن أهل الكتاب كانوا قد ضلوا
وم يأنهمنذير من قبل حمد بعد ضلاهم فازم أنيكون مرسلا إلى الكل على درجة سواه ٠ ومذا

يقبين حسن مااختر ناه  :وقوله (لعلهم متدون ) يعنى تنذزهم راكنا أنت اهتداءمم
ثمقال تعالى ل الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيامثم استوى على
العرشمالك ,من دونهمن ولىولاشفيع أفلاتتذ6
»ال ( الله الذى
لى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل ف
ملةا بعين
لما ذكر الرسا

0

لسسسص
و

وتسمى سورة المضاجع محكية عند أ كثرمم

وهى لسع وعشرون آية وقيل ثلاثون آية

ههه

١

رن 0

الم١ء تنزيلألكتّابلآريب فيم
هن ربالْعَاكين دَ » 6أ0
7
 ,اك

مدوسلائر

ه

2

مده س2

ع

"67

و

لاه

لل

لاله

َك
نذيرمن
م ن
لتتذرتومامانهم
منرَبك
ولحق
به بل ه آ
ا

ر.دن الرخي)
) سم الله الرحجمر

 ١الى؛تتزيلالكتاب لاريبفيهمن رب العالمين6
لما ذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الأصل وهو الحشر وختم
السورة بهما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال (الم» تنزيل الكتاب لا ريب فيه )وقد علم
مافىقوله(الم) وى قوله(لااريب فيه) منسورة البقرة وغيرها غيرأن ههنا قال( منرب

العالمين) وقال منقبل (هدى ورحة للبحسنين) وقالفىالبقرة (هدى للمتقين) وذلك لآن من يرى

كتابا عند غيره » فأول ماتصيرالنفسطالةتطلب مافىالكتاب فيقولهاهذاالكتاب ف؟إذا قيلهذا
فقه أوتفسير فيةول بعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأولا  :هذا الكتاب تصنيف من ؟ثميقول
فعاذا هو ؟ إذا علهذا فقال أولاهذا الككتابهدى ورحة  :ثمقال ههناهوكتاب اتلعلاهلىوذ كره

بلفظربالعالمنلآن كتاب من يكون ربالعالمين يكونفيه يحائبالعالمين فتدعوالنفس [ىمطالعته .
ثمقالتعالىل أميقولون افتراه بل هاولحق من ربك لتنذر قوما مأتااهم منذنير من

1

يعنى أتعترفونبهأم تقولون هومفترى  ,ثمأجاب وبينأانلمق أنهحقمنريهثمبين

ش

فائدة التنزيل وهو الإنذار  :وفيه مسائل :
رُالمسألة الأولى  6كيف قال ( لتنذر قوما ما أتاهممن نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب)

(حدهما ) معقول والآخر «نقول أ
من وجهين أ
؛ما المنقول فهو أن قريشاً كانت أأممةية
ليأتيهمنذير قبل حمد صلى الله عليه وسلم وهو لعيد٠؛ فانهمكانوا ممن أولاد إيراهبموجميع
تي
سفا

م١

قوله تعالى  :إن الله عليمعير  .الجزنه

ى  0الخاق ثم يعيده و)قال تعالى ( قسليروا فى
ذهو
ل(و
اقال
و(ثانهما ) الخاق ابتداء ما
الأرض فانظروا كيف بدأالخلق ثم الله ينشى'"النشأ اةلآخرة) إلى غذيلرك فقال ههنا (ويعل مافى
الأرحام) إشارة إلى أن الساعةوإن لكانتتعليها لكنماكائنة والله قادر علا ؛ وكا هوقادر على
لق من الرخام  .ثمقاللذلك الطالب علمه  :ياأها السائل
ل عخلى
ادر
الخلق فى الارحام كذلك يق

 0منها لاتعلمها ف»انك لاتعلم معاشك ومعادك .
اك ابسأل عن الساغة أيانهرساهاء فاك أشساء
ولاتعلمماذا تكسب غداًمعأنه فعلك وزمانكك ؛ ولاتعلم أبنتموت مع أنهشغلك ومكانك ,
فكيف تعلمقيام الساعة  0حكون ف؛الله مأ أعليك ا

فوأ ا
غدك  3أن لك فه

ا أعلبك أبن موت مع أن لكفيهأغراضاً تممى0
ومكل؛
الامور من يو
ث!
ورفرق
وإعالم يعلك لكىكك

علميا

بسبب ذلك الع

بشيسة الززق اما إل الله تعالى متوكلا على الله 7

أعلِكَالآرض الى تموت فهاى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها  .فاذا ليعملمك ماتحتاج إليه
كف يعلمك مالاحاجةلكإلي ؛ه وهى الساعة ؛ وا الحاجةإلى العلم بأنما:تكو ن,رقن أعل
الله على اسا أشائه.

ثمقال تعالى ( إن الله عليم خبير ) لما خصص أولا علءه بالاشياء المذكورة؛ بقوله ( إن الله
عنده علالساعة) ذكر أن علءه غير مختص با ء بل هوعايم مطلقاً بكل ثى” .وليس علءه علا بظاهر
الإانضاء فسب ء بل خبير علمه واصل إلى بواطن الآشياء » والله أعلمبالصواب .

قوله تعالى  :إن اللهعندهعلالساعة  .الآية

1
عه صل سل
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-

اخدوا ا

ن لوعداللبهوهوعدهحق(والثانى)أن يكونتحقيقالمداملجزاء

يعنى ( لا زى والد عن ولده ) لان الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله حق ؛
فلابرزى والآول أحسن وأظهر .

ثمقال تعالى ( فلا تغرنكمالحياة الدنيا) يعنى إذا كان الامكذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنها

ع"»

رلوعد الحق
با
زاثلة لوقوع [ذلك] اليوم المذ؟و

ثمقالت(عاوللىايغر  :ب>اللهالغرور) يعنى ادنل ينبغىأن تغركربنفسها ولاينبغىأنتغتروا
ونه
عمم
دمنه
تسام
حنلم على محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أق
[ما] وإ

الدنيا إلى نفسها فيميل إليهاوهنهم ,هنوسوس فىصدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله
ل نبنا الاخزة أو تلتذ بها ثمتتوب فتجتمع لك الدنياوالاخرخة ؛ قهاهمعن
ضنك
خل /إ
وقو
ين .
اياعفى
للدن
الأمرينوقال كونوا قسما ثالثاً؛ وهمالذلمنا:يلتفتون إاللىدنيا ولاإلىمن تاسنا
ثمقالتعالى١إن اللهعنده عل الساعة وينزلل الغيث ويعلم ماق الارحام وما تدرى -نفس

ماذا تكسب غداًوما تدرى نفس بأى أرض تموت إن اللهعليمخبير 41

يقول بعض المفسرين إناللهتعالىننىعلمأمور خمسة

لع

ا ره

ا 0

المقصود ليس ذلك ؛ ,لآناللهيعلمالجوهر الفرد الذى كان فى كثيب رمل فىزمان الطوفان ونهله

الريح املنمشرق إاللىمغرب م مر »ة ويعلأنهأ1ن هو ولايعلمهغيره  :ولأنه يعمأنه يوجد بعد
ماران دوهن ره الاملكا د رلاملهعر

ده رالا مات شق لقا بالذكر

ولدلعدنه
يآزى وا
وإنما الحقفيهأن نقوللماقالالله ا(خشوا يوماًل

) وذ كر أنهكاثن

0
لالجا ل
ال
الور
هما ) إحياء
حثد(
لغيراللهولسكن هوكائن  ,ثمذكر الدليلين اللذينذكرناهما مراراً علىالأبع

الآرض بعد موتهايا قال تعالى (نوكإانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين  :فانظر إلآىثار
رحمة الله كيف بحى الارض بمعودتها إن ذاللكنمحوىق ) وقال تعوالىيح
(ى الأرض بعد
موتها كِدَّاِكِ خرجرن  7وؤللا طهنا'با أ الئل إنكل تاعلومقنها ولكنها كائنةوالته قادر

)ل (ويحى الآرض)
قا
وغيث
اء الآرض حيث قال ( وهو الذى ينزل ال
حعيلى
إدر
عليها ؟!هو قا

نودير+يو7*7يج:
إك.اس1

3

قولهتعالى  :ياأيهالناس اتقوا ربكم  .الآية

0

بجيام

 ١ر

0

اا
لثامم وس

لثثره
ا

مريزر

كه

ماقره س ه

ذ-#-

الناس اتقوا رب واخشوا يومالا يحزى والدعن 0
3

سه

ما

سه

ساس

مس
تر ص تبر كر مهسا ثر هد

حققلا تغرنكممياه الدنا
إنوعد أله
جازعن والدهينا
مُوأودهو
صر يوانو
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0لا

الح استفضه  :وأما أن 0ر فى مقابلة الشكور معنى فظاهر
ثمقال تعالى وا با الناساتقوا ربكم واخشوا يوماً 20اله عن وللده ولا عواو  -هر
جاواعن اولده ار وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) .
د الذلائل منأول السورة إلى آخرها.وعظ بالتقوى لأآنهتعالى لماكان واحداً أوجب
التقوى البالغة فان من بيعلأن الام بيد اثدين لا بخاف أحدهما مثل ما بخاف لوكان الام بيد
أحدهها لاغير ثمأكد الخوف بكرذاليوم الذى حكالله فيه بين العباد؛ وذلكلآن المللك إذاكان
نا تعد منه أنه لايعلما ولا يستعرض عباده  ,لايخاف منه مثلمايخاف إذا علأن له يوم
استعراض واستكشاف  .ثمأكده بقوله(لايحزى والد وعلنده) وذلكلآن امجرم إذا لمأن
خااف  .مل ماخاف إذا علم
سمبنه ل
كؤد
لهعند الملك من بتكامفى حقه ويقضى مارج عليه بر

كر شخصين فىغايةالشفقة وامحبةوهماالوالد والولد
لس لهمن نقَضى  59عليه :ذثم
,ه "أنمنالإامون ما ينادر
ليستدل بالآدنى على الاعلى  1-0الولدبو الؤالك جميعا فيه لطيفة و
الاب إلىالتحمل عن الولد كدفع المال وتحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل
در الوالك إل تحمله عن الود ؛ ومنهانا تادر الوك إلى تحمله عن الوالد.ولا بادر الوالد إلى
عن عن الولدكالاهانة ؛ فان من بريد إحضار والد أجدغند وال أوقاض يرون عل الإين أن
يدفع الإهانة عن والده ويحضر هو بدله؛ فاذا اتتبى الأأم إلى الإيلام هون على الاب أن يدفع
الإيلام عن ابنه ورتحمله هو بنفه فقوله ( لباجزى والد عن ولده ) فى دفعالالام ووه 5
هو جاز عن والده شيئًا)فىدفع الاهانة » وفىقوله (لايحزى ) وقوله ( ولا مولود هو جاز )

04

)وض أنا , 2نا أن الفعل تاف وإنكان من لا شتى ولا 'مكون من شأنه لان

لكا إذا كرب خبط شد يقال نإنه :خبط ولا يقال :هو خيناط :وكدلك من يتك

 4ل كون ذلك صضتته نمال هو تحيك(ولا تقال هوةخائك » اذا علمت هذا فنقول :الإبن

آك كوت عازيا عن :والذه لما له غليه مى اكلموق والوالك تحزن كا فنه.من :العغقة
وليس بواجب عليه ذلك فال فى الوالد لا زى وقال ف الولد ( ولا مولود هو جاز) .

ثمقال تعالى ( إن وعد الله <ق )وهو تحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً للبوم يعنى

قوله0

كلا

وَإِذَا عشم 2
يا
ا

ار

6

وإذا عشم مو كالظال ؛4

 2إلل
ا عخاصينَهدي1:

ل حَتَاركفُور"١5
هممقتصدوما يححَد اناإلا
1

صمار ث

ور ) ضبار فى الشدة شكور ف ارعاء:

ذلك  93للدم

ملك

د

اللا والبلاء

اىم النى صل العللهيه
لف
عند النعم والآلاء فيصير إذا أصابته نقمة و يشكر إذا أتنه نعمة وكورد
وسل «الإيماننصفان نصف صيرونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك

صبرعن اللمألوف كاقال عليه الصلاة والسلام « الصوم صبر والآافعال شكر على المعروف » .
ثقمال تعالى ل(واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فليا تجحاهم الى البر ففنهم
مقتصد ومابححدبآياتنا الاكل ختار كفور ).

لماذكراللهأن فىذلك لات ذكر أن الكل معترفون بهغيرأن البصير يدركهأولا ومن
فى بصره ضعف لايدركه أولا؛ فاذاغشيه موج ووقع فىشدةاعنرف بأن الكل منالله ودعاه
مخلصاً أى ,كتكرل من عداه وينمى جمسع من سواه»فاذاتجاهمن"تلكالشدةقديبقعلىتلك
د
حما
بلهح(و
الحالةوهو المراد بقوله (فنهممققتصد ) وقد يعود االلىشرك وهو المراد بةو
آباتنا إلاكل ختار كفور ) وفى الآة مسائل :

ل المسألةالآولى  4قوله ( موجكالظلل ) وحد الموج وجمع الظلل  :وقيلفىمعناهكالجبال »
وقيلكالسحاب إشارة الىعظم الموج ٠ ويمكن أنيقال الموج الواحد العظىم يرىفيه طلوع ونزول
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة منالنهرالعظم تبينلكذلكفيكون ذلككالجبال المتلاصقة .

ففلك دعوا الله)ثمقال(فليانجهم إلىالبر
فعنكبوت (فاذ! ركبوا ال
١لمسألة الثانية 4قالال
ا

إذا ثميشركون )وقالههنا (فلنانجامإلىالبرفنهم مقتصد فنقوللماذ كرههنا( أمراًعظما)

واهلوموج الذىكالجبال بقأثرذلكفقلىوهم نخرج منهم مقتصد أىفاىلكفر وهو الذى

لقتإضدخفىلاص فبق معهثىءمنهولمببقعلىماكانعليه من
اوم
ازجلرابنعضزجار ؛أ
ان
الإخلاص  .وهناكلميذ كرمعركوب البحر معاينة مثلذلك الأمى فذكر إشراكبم حيثلم
بق ده ام .

( المسألةاثالثة  قول(هومتاجححبدآيائن)افىمقابةدو تهعالى ( إن فىذلكلآيات )يعنى
نى
ع؛
زىنة الختارولفمظاً
وارا ف
ملصب
يعترف ما الصبار الشكور  :ويححدها الختار الكفور وا
ار هو الغدار الكثير الغدر
تلآن
خىف
امالمعن
والكفور فىموازنة الشكور ؛ أمالفظأ فظاهر  .وأ
أو الشديد الغدر ؛ والغدز لايكون إلامرن قلة الصبر ؛ لآنالصبور إنلميكن يعهدمعأحد
فروض الام إالىلله  .وأماالغدار فيعبد ولا يصبرعلى
يصي
وانه
لايعد منه |الاضرار ؛ف

2

قوله تعالل:أمرأن الفلكتبحرى فالبحر ا.لاية
5
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 01أن
 62بجرىفا

مد ١
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0

تعمي تت ألله [ 0م 00

)سمس
سا

را

م

-

إن  5ذلك
م

مر

_-ره

لذتلكلصباررشكور "0٠
لكاناتلمحتاجة 5ا الموجد:وه 7اعم الأو ضاف البوتية صريحاًو فنان ناذالكاء
ضمن العللوالقدرة قال ذلك بأنالله د الى أى ذلك الاتصاف تأنههولق والمى 0
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت ؛ فان المذهب الصحيح أن وجوده

غير حقيةته فعكلدمااه فله زوال  7إلله واللهلنااكوظ والوجوه_ظلراً اليه فهو الى وما
عداه الباطل لا'ن الياطل هالوزائل يقابلطل ظله إزذاال وإذاكان لالهثبوت منكل وجه
كن  0لانقص فيه .

ٍثماعلمأن الحكاء ا

وجعلوا الاشياءعلى أربعة أقسام ناقص3

وتام وفو ( 0فالناقص) ماليس لهمايفبغى أينكون لهكالصى والمريض والاعمى ( والمكتنى
وهو الذى أعط ممأ يدفع به اه ف 1

رن

الذى له من الألات ما 0به

حاجته فى وقتها لكنهافىالتحلل والزوال ( والتام )ما حصل لهكل ما جازل ؛ه وإن لميحتجإليه

كالملائكة المقربين لمدرجات لا تزداد ولا ينقص الله منها لحرشيئاً يا قال جبريل عليه السلام
ولو دنوت أملة لاحترقت » لقوله تعالى( ومامنا إلالهمقام معلوم )( وفوق العام ) هو الذى

حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز لهأو احتاج إليه لكن الله تعالىحاصل لكهل

ما جوز

له من صفات الكل ونعوت الخلال ف؛بوتام وحصل لاغيره كل ها حا لهأو أعيناتاج إليه فوو فوق

العام إذا ثبتهذا فنقول قوله( هو اق ) إشارةلإلهىاام وقزله زوأن الله هو العلى اكير

بير )أى فى ذاته وذلك 5
أى فوق العام وقوله ( وهوالعلى ) أى فصىفاته واقوللهك(
ما تفكان لاله كون تحسكذ جسدأ مقدراً عدار فشكن حراض) ماهوا

ماعيونبس0ريتدجسرويهوححيدطمادوبيباهابم

درمنة فقكرن

ال إل الممروضن:لكده كير من /مظلفاً [كبر من كز مارتصور .
ثمقال تعالى لاأل تمر أن الفلك تيرى فىالبحر بنعمث الله ليريكم من آيانه إن فى ذلك لآيات
لكل صبار شكور ) .
ثمقالتعالى( ألثمر أنالفلك بحررئ ف البحر يتعقيك ابنه ليريكم من ا بيااته ) لماذ؟ 3 02

بقوله (ألمترأناللهيولالليلف اىلنهوايرويل النهارالفلىيل وسفرالشمس والقمر ) وأشاارلى
وع5ه3
هج
وام
>جيلي

جرج”دسواابج2اد_

موجه

السبب والمسبب ذ كآرية أرضية» وأشارإلى  00والمسبب فةوله ( الفلك تجرى )  00إلى

(يم من آياته )
الك وقولة(بتعمت أت) إشازة إلى السيية ى إل الريجالتى هى بأمسالليهر
ييعنرىيك بإجرائها بنعمته( من آياته )أى بعض آياته ,ثم قا تلعالى ( إن فىذللآكبات لكل
دم

لطر -

هم

قُولهتعالى :ذلك بأناللههوالمق : 9| .

ده

ومل
ها
نون مايدعُونَمن دونهللون آله
ذلك بنآنهم
ادح

7

عد الم

رس

7

ضصمره ا

 2ته عدم اس رو عدو د 2

ْ

لاتطلب النفس له سيا  .لآن من يرى المتعيش فىالسوق » لا يول لمدخل الوق وما يثبت()١
على خلافالمقتضى تطلب النفسلهسببا.كن يرىملكافىالسوق يقوللمدخل » فاذن سبب
:كان
العمى والصمم يطلءهكلواد فيقول لصار فلان أعمى ولا يقول لمصار فلان بوصيإرأذا
كذلك قدم الله تعالى ماتطلب النفس سبه وهو اللل الذى هو على وزان العمى وااظلة والموت

لكو نكل واحد طالب سبيهثمذكر بعده الأآمر الآخر .
)بسصيتغةقبل وقالفىالشمس والقمر مخر بصيغة الماضى
 ١المسألة الثانية 4قال( ياوبللم
لآن إيلاج الليل فى الهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر
كا قال تعالى ( حدى عاد كالعررجون القديم ) :

سذىلفطيهان القمر على النهار
لاالمسألةالثالثة  4قدم الشمس على القمر تمقعدم الليل ال
الذىفيهسلطان الشمس لما بيناأن تقديم اليلكان لآن الا"نفس تطلب سيبةأ كثرما تطلب
متب الوجاره"هءنا كدلك لال لمر لماكانت أ كبروأعظم كانت أعَدْن ؛ وانصز تيلف
شيا الام الوب كما علب عب امل (لضق لكر عي
ا؟نكقوالن
مدم
لاتق
المسألةالرابعة 4ماتعلق قولهتعالى( وأن الله ما تعملون خبير)بم

الليلوالنبارحل افلعاال بينأن مابقعفىهذين الزمانين اللذينهمابتصرف الله لامخق علىالله .
 ١المسألةالخامسة  4قولهتعالى(ألمتر) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أينكون الخطاب مع

النىصلى اللهعليهوسلم وعليه الا'كثرون ؛ وكائنهترك الخطاب معغيره  .لان منهو غيره

املنكفار لافائدة للخطاب معبم لإصرارثم ؛ ومن هو غيره من المؤمنين فهممؤتمرون بأمر
عهظ والواعظ
و من
لمراد
الال
النىعليهالصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجهالثانى ) أن يقا

مخاطب ولا ا

عظيم ي:ا مسكين إلى الملصهيرك ؛ فننصيرك؛ ولماذا

تقصيرك .فقوله(ألتمر) يكون خطاباًمنذلك القبيلأى ياأمهالغافل ألتمر هذاالأمرالواضحم
قثامل تعالى (ذلكبأن اللههوالحقوأن يمداعون دموننه الباطل وأناللههوالعلى م 2
اذك ك 1رصاف الكالبقوله( إن الل ههو الغنىاميد)وقوله( إن اللعهزي ذز حكيم)
وقوله ( إن الله سميع بصبر و)أشار إلى الإرادة والكال بقوله (مانفدتكامات الله) وبقوله
(يوي اللبلىفىالنهار) وعلىاجخلةفقوله( هو الغنى) إشارةإلىكلصفةسلبيةفانإهذا كانغنياً

:ا شيئا من
.لايكون عرض محتاجا إلى الجوهرفى القوام و.لا جسم محناجا إلى الحيز افلدىوام ول
 7الآميريه ,

 7ذكرته هو الأول .

السف

قوله تعالى  00أن اللهاسع الليلى

أصسران يقال2

هو أن اللهتعالى لماقال ( م  7أن اتع 0

اللشموات ومافى اللأرض ) على وجه العموم 0

ىجان )د
اللذل ل

م

إن ٠

منها بعض

لقومر
اعم
هروصت ال

ماهو فنهما على وجه فورض

)[.شارة إلى ماق السموات ,وقوه

بعد هذا ( لمرأن الغلك تيجرى فاىلبحر بنعمة الله) إشارة'إلى ماق الأارضن ..وحتمل أن يقال

(ما بجلكنا إلا الدهر )
إن جه هو أن الله تعالى 11:ذكر.البعث وكان من التاسن من يول و
والدهر هو الليالى والأإيام ٠ قال الله تعالى اهلذلهيالى والايام التى تنسيون إلمما الموت والحياة
للفنىهار ويوجّ النهاارلفلىيل ) ثمإن 0
هىبقدرة اللهتعالى فقال ( ألترأناللهيو اللءا|

|ثر.من الى
 0داك احتلف مسير الشسمن تارة تكن القوس(|)0أتى .هئ فوق الارض ك
رض فكون الذل أفصر والنهارأظول"وتازة تكو نبالعكش وتارة نتساوئيان فتساو بان
فقال تعالى (ومخر الشمس

1ن

والهمر ) يعنى إن  5تملاتعترفون أن هذه لكا ا

ااأكلباا من
قُْ و

الاغتراف 'بأميطباسها غائدة إلى  1تعَالى ف»الاجال إكنانت بالمدد والمدد يسير

أقدرتة  6وفى الآية مسائل :
ونا كت ليس "إلا بالله و
ك سي
ا ااف
أت يقالالمراد إيلاج الليل
د:ها )
حبين
أوج
(مل
 ١الآدلى) إيلاجالليالفلبار حت
»ذلك لان الليل إذاكان ماد الى
فى زمان النهار أ بجعل ف الزمان الذى كان فيه النمار الليل و
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فزىمان كان فيه النمار (وثائهما ) أن هال الأراد

إبلاج زمان الليل فى النهار أى يجعل زمان الليل فى النهار وذلك لان الليل إذا كانم ذكرنا اثنتى
از ولا مكن غير هذا لان إيلاج اللبل
نف
لاً
اجود
 50باعة إذا فضي صار زمان 'الليل مو
:لجار ال الوجود قاذ كرنا من الإضيار لابد منه لكن الأول أولى لان الليل والهار أفعال
والآفعال فىالأزمنة لآن الزمان ظرف فقولا الليلفى زمان النهار أقرب من قولنا زمان الليل

فى انار لآن الثانى يحعل الظرف مظروناً  .إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( يوج اللبل فى النهار )
أى يوجده فى وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيحاد الليل على إيحاد النهار فى كثير من
جع
ووله
المواضع كافىقولهتعالى(وجعلنا اليلوالنهأاريتين ) وق
(ل الظلدات والنور ) وقوله
املف اللبل والنهان ):ومن -جنسه قوا
خلهل(ق كولاه الوكرأيكمأحسن عملا )
قار ل مسألة حكدية  :وهى أن الظلءة قد يظن بهاأنها عدم النور والليلعدم الانلورلويل

عدم النهار والخياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الازل لميكن نهار ولا نور ولا حياة لمكن
ولا يمسكن أن يقالكان فيه موت أو ظلءة أوليل فهذه الآموركالاعى والاصم فالغمى والصمم
لس بجرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر لها ولا مع  1كال لعى8 :

إنه أصم أوأعى إذا علمهذا فنقول مايتحةق فايلهعمى والصمم لا بد مأنن يكون فيهاقتضاء
لخلافهما وإلا لما كان يقال له أعهى وأدم وما تكون فيه أقتضاء *شىء » ويثرتب عليه مقتضاه
) (١فى النسخة الآميرية  :تكون النفوس  ,وهى لا معنى لها ولعل ما ذكرته هو الصواب. 

قتوعلاهلى  :المتر أن الليهوسم اليل ا.لآية

١

ألترأنالله 2ليل امارميج اناراكز وتم للد
ال
ع

© سر سل سل

0

عداس

بحرىل أجل ما

سم

أنه هَا 0

حير 11

السعةالقسمالا”كثر فاءذا أريد بران اللكثرة ذ كرت السيعة  ولهذا فان المعدودات فالعيادات
:مرارالفوىضوء ثلاثة تتيسيراً للآمر على
افلىانتقالات فاىلصلوات ثلاثة وال
0
المكاف اكتفاء بالقسمالا'ول إ٠ذا ني هذا فنقول قولهعليهالسلام « المؤمن يأكلفمىعى
والكاة 0

سبعة أمعاء» إشارة إلىقلة الا"كل وكثرته من غير إرادة السبعة تخصوصباء

ل أن بقال إن لجنم سبعةأبواب بهذا التفسير  ,ثمعلىهذا فقولنا للجنة تمانية أبواب إشارة
ورهاال.ذى يدل على
إلىزيادتها فانفها الحسنى وزيادة فلهاأبواب كثيرة وزائدة على كثرة غي

ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن يزيدون واوا ؛ يول الفراء إنها واو العانية وليس ذلك
إلا للاستئناف لان العدد بالسبعة يتمفى العرف ؛ ثم بالثامن استئناف جديدر اللطيفة الثالثة ) لم
)و أن قوله (ولو أنمافى الاأرض من شجرة أقلام)
يقل فى الا“قلام المدد لوجبين (أحدهما ه

شددجكرلة
باينلاأمنراد منههوأن بكون بع

موجودة أقلام فتكون الا”قلام أكثر من

الاأشجار الموجودة وقوله فى النحر ( والبحر يمده سبعة أبحر ) إشارة إلى أن البحر لوكانأكثر
من الموجود لاستوى القَلوالبحر فى المعنى (والثاتى) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المدادأ كثر
فانه هو الثافد والقلم الواحد يمكن أن يكتب بدكتبكثيرة فذ كر المدد فى البحرالذى هو كالمداد .
ثمقالتعالى( إن اللهعزيزحكي )لماذ كرأن ملكوته كثيراًأشارإلىماحقق ذلكفقال
( إنه عزير حكيم ) كأامل القدرة فيكون له مقدورات لانباية لها وإلا لانتبت القدرة إلىحيث
لاتصاح للايحاد وهو حكيكاملالعلىفنى عليه ما لا نهاية فلتهحقق أن البحر لوكان مداداً لما نفد
ماق علمه وقدرته .

5م

“مقالتعالى (ماخلةم لوابعتكم إلا كنفس واحدة) لما بنكيال قدرته وعلله ذ كريمباطل)71
استبعادهم اناا وقال( ماخلقكم ودلا بعشكإلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لكلاته يقول البوى

اكبنوا مكريوة.
ثمقالتعالى ( إن اللهسميع بصير ) سميعلمايقولون بصيربمايعملون فاذا كونه قادراًعلى
البعث وتحيطاً بالا 'قوال والا'فعال يوجب ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل ٠

ثم قالتعالى(ألمتر أن اللهيويحالللىف اىلنهارويوج النهارف اىليلوخرالثعمس والقدة
كل يخرى إلىأجل مسمى وأناللهما تعملون خبير ” .
)(١

ف النسخة الاميرية ,

باطل ٠ وهو لصحيف

.

/أو١

قله شال ١ ولو أن ما.ى!لاضن مى تكرة! :الآآنة

هذا شفاؤك ؛ ودليل صعة هذا هو أن الله تعالى سعى المسييكلمة لأنهكانأمراً عيباوصنعاً غريباً
ددة ع ع أب فإن قال فال الآيه وازدة فى الود حيث قاألوله ذكر كل ثىء ف التوراة
.ال االلذتىوفرىاة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرةمن بحار
ولمببق ثىء ليذكره فق
ل

لت
هذه الادة؛ وقيل أيضاً |با

ق وان قال للنى عليه السلام إ!نك تقول(وما أوتتم

ول ( ومن يوك المكة فقد أوى خيرأ كثيراً) فنزلتالآية دالة 0أنه
تلاق)
منالعمإلا فل
»النسية' إلى الله وعلوامه قليل » وقيل أيضاً إنها  2اك
 ٠اكثر بالنسبةالإعلباد وب
حيث قالوا أن مايورده مد سينفد  ,فقَال إنهكلام ألنه افوويلا بعد و:ماد
ل

الأقوالفيه يدل علىجواز

0

راد الكلام

ما ذ كرنا لانه إذا صلح 0

كر من يات [ائن1
را ا

لمذه الاشكاء الى 6

وهى

متباينة عل أنها عامة وما ذكرنا لا ينافى هذا  ,لآنكلام الله عيب معجز لا يقدر أحد على الإت.ان

نثله ؛ إوذا قلنا بأنيخائب الله لا مهاية لما دخل فنباكلامه  ,لا يقال إنك جعلت الكلام مخلوقاً ؛
ا قول الخلوق هو الحرف والتركيب وهو يحب » وأما الكمات فهى من صفات الله تعالى
رإككنك نازلق عل رتب عس الذى هو مكتوب ٠ ولكن الثرتيت المكيتواب عله
واعلم
الله فانه باهر الرسول كسب كذاك  .وأمرالرسول من أمز الله ذلك حقق :متهن
من سنن الترتيب الذى فيه  ,ثمإن الآآبة فها لطائف ( الآولى ) قال ( ولو أن ما فى الأرض من
 0أقلام)و<د الشجرة وجمع الأقلام و بقل ولو أن فاق

اللإراضن من اللاشجار :أقلام ولا

دتك شجرة دما
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قلإخاره إك !التتكير اء يع وار ألالق
(الثانية ) قوله والبحر بمده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنس وكل بحر مداد ءثم قوله م(ده

من بعده سبعة أحر)إشارة إلى حارغير موجودة » يدنىلو مدت اليحار الموجودة بسبعة أحر أخر

وستئعة
لي لاحصارهااق سبعة» وإتما الإشارة [لالمدد والكثزةولو بأل حزه ال
70
تففث الذكرمن بين الأعداد» لانها عذد كثير بحصر المعدودات ف العادةء والذئ يدل عليه
وجوه ( الأول )هو أن ما هو معلوم عندكل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان؛ لآأرنف
المكان فيه الاجسام والزمان فيه الافعال؛ لكن المكان منحضر ف سيع ةة أقايموالزمان فى سيعة

,صارت السبعة
 00113الكو كب الستارة سيعة  وكان المنجمون ينسبون الها أموراً ف

كلد اللاصر الكثرات [لواقعةق الغادة #استقمات فى كل كثير ( الثاى )اهو :أن الأحاد .إلى
العشرة اولهعقدالأول وما بعده يبتدى” من الاحاد مرة  6أحد عض ولك عدن ثم
المئات من العشرات والآالوف من الات » إذا علم هذا ذنقول أقل ما 7

 1رالمعدودات

هو الثلاثة  ,للانه تااجإلىطرفين مدأ ومنتهى ووسط ,وطذا يقال أقل ما يكن الاسم والفعل

منه هو ثلاثة ' 2فاذا كانت الثلاثة هو القسم الآول من العشرة التى هو العدد  0تق

١61
رمه

قوله تعالى  :ولوأنماى الأرض من ثجر ٠ة الآية
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ذكربما يلزم منه .وهو أنهيكونلهمافنهماوالامر كذلك عقلا وشرعا  .أماعملافلن
ماف السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والاأرض لازم عقلا
لديا

؛ والممكن لايقعولايوجد إلاتواجب :من غير واسطة ا هو:مذهت.أهل النمنهأأو

هن ا#الآان سين السب مسد
#وأسظة إعولة عدم كفا رضقك ف

آثالشةرعاً فلاأن

من قالك أزفنا وحضل' مها فى ما يكون ذلك لمالك الاارض فكذلك كل مافى السموات

والاارض حاصل فهما وهنهما فهو لمالك السموات والاأرض وإذاكان الامر كذلك نحقق أن
امد كلهلل .ه ثمقوله تعالى (إن الله هو الغنى اتيد) فيه معان اطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير
محتاج إليه غيرمنتفع به وفهامنافع فهى ل خلقها فبوغنى لعدم حاجته حميدمشكور لدفءه<وانجم
(بوهثاانيها) أن بعد ذكر الدلائل على أن امدكلهلهولاتصلم الغبادة إلالله افترق المكلفون
فريقين مؤمن وكافر ؛ والكافر ل بحمداللهوالمؤمنحمده فقال إنهعَنى عن حمد المامدين فلا يلحقه

نقص بسبب كفر الكافرين  :وميد فى نفشه فيتبين به إصابة المؤمنين وتكمل تحمده الحامدون

(وثالثها) هو أن ال.موات ومافيها والاأرض ومافها اذاكانت لله وخلوقة له فالكل محتاجون فلا
غنى إلااللهفهوالغنىالمطلق وكل محتاج فهو

0

حاجته فلا يكون

,للهإذا قيل لاهميد
يود  :وعلى هذا[يكون] اميدبمعنىالحمود وا
مفه
اطاق
اميدالمطلقإلاااغنى الم
لا يكون معناه إلا الواصف ؛ أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدةوا:لعبد إذا قيل له حامد
0
ا
ثقمال تعالىلإولوأن ما فى الارضعن شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحرمانفدت
كلءات الله إن لق طرير كي ما خلةك ولابعثكمإلاكنفس واحدة إ|ن اللهسميع بصير »>

لما قال تعالى (لله ماقالات والارض) وكان ذلك موهماً لتناهى ملك لانحصار مافى

السموات ومافى الأرض فيهماء وحكم العقلالصريم بتناهيهما بين أن قاقئرتة وعله يحائب
لانمايةلهافقال( ولوأن مافىالآرض من ثرة أقلام) ويكتب مماوالآحر مداد لاتفنىيخائب
صونع
لله
عال
ى؛
هذا فالكامة مفسرة بالعجيبة » ووجههما أن العجائب بقوله كنوكنكلبةوإطلاة
اسمالسببعلىالمسبب جائز .يقل الشجاعلمنيبارزه أناموتك  ,ويقالللدواء فىحق المريض
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فينئهم بما أضمرته صدورمم ؛ وذاث الصدور هى المهلك  .ثمإن الله تعالى فصل ما ذكرنا وقال
(تمتعهم قليلا ) أى بقاؤم مدة قليلة ثم بين لحم وبال تكذيهم وكفرم بقوله ( ثمنضطرمم )أى
نسلط عايهم أغاظ عذاب حتى يدخلوا بأنفس,م عذاباً غليظاً فيضطرون إلى عذاب النار فراراً من
الملائكة الغلاظ الشداد الذيينعذيونهم بمقامع من نار وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهملماكذبوا
الرسل ثم بين لهم الام وقع علمهم من الخجالة ميادخلون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى

لان
ر

٠ وهو يتحةق بقوله تعالى (فلابحزنك كفره إلينا مرجعبم فننئهم بما عملوا) .

ثمقال تعالى وللإئن سألتهم من خاق السموات والآارض ليقوان الله قاملد لله بل أكثرهم

لا يعلدون »

(حدهما ) أنه تعالى لما استدل خلق السموات بعغيمرد
الآية متعلقة ما قبلبا من جهين أ
وبنعمه الظاهرة والماطنة بين أنهمتدرفون بذلك غير متكرين لهنواهد! يقتضى أن كون الجد .كله

لله » لآن خااق السموات والارض يحتاج إليه كلما فى السموات والأرض » وكون المدكله لله
يقتضى أن لا يعبد غيره ٠ لكنهم لا يعليون هذا ( والثانى )أن الله تعالى لما سلى قلب النى يِل
 .بقوله ( فلا بحزنك كفره إلينا مرجعهم فنيئهم )أى لا تحزن على تسكذيبهم فان صدقك و كذيهم
يتبين عن قريب عند رجوعبم إليناء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة
لانهممعثر فون  0خاق السموات والارض من الله  .وهذا يصدقك فى دعوى الوحدانية وبين

كذبهم فى الاشراك (فةل اد لله) علرظهورصدقك وكذب مكذبيك (بل أكثرملايعامون) أى
ليس لهم علمعنعهم من تكد بيك مع اعترافهم ما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعلمون

استعالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كي يول القائل فلان يعطى ويمنع لا يكون فى
ضميره من يعطى بل يريد أن له عطاء ومنعاً فكذلك ههنا قال لا يعلدون أى ليس هم علم وعلى
الاوك يكو لا يعليون له مفعول مفهوم وهو أنهملا يعليون أن الجدكله لله ؛ والثاتى أبلغلآن

قول القائل  :فلان لاعلم بلكهذا  .دون قوله فلان لاعل لهء وكذا قوله فلان  :لاينفع زيداً ولا

يضره  دون قوله  :فلان لايضر ولا ينفع .
ثمقال تعالى ل لله مانى السموات والارض إن الله هو الغنى الجيد »

وله تعألى :ومن كفر فلاتحزنك كفره  .آلآية
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ميزدعلىهذا؛ ويمكن أن يزادعليهو يقالمن أسلٍللهأعلىدرجة من يسلمإلى
متاعاًإلىغيرهول

الله  .لآن إلىللغابة واللام للاختصاص ؛ يلقاولقائل أسلمت وإجلهيىكأىتوجبت نحوك ويفى*

هذا عنعدم الوصوللانالتوجهإل الثى”قبل الوصول وقوله(ألنت وعينلك()111٠
ملسافة وقطعها للوصول ؛ إذا علهذا فنقول فى القرة
للع
الاختصاص ولاينى”' عن الغاية التى اتد

قالت اليهود والنصارى (ان يدخل الجنة إلا كمانن هوداً أو نصارى )فقال الله رداً عليهم (تلك
أمانهم قلهاتوابرهانكم )ثمبينفسادقولهمبقولهتعالى(يلىمنأسلموجبهلل )ه أى أنتممعأنكم
ننار]
امن بكليتهلله
تتركون الله للدنيا وتولون عنه للباطل وتشترون باياتهتمنقليلا دخلون [ال
كو
لايدخلبا  :هذاكلامبفاطألورد عابهم من أسلملله ولاششك أن النقضن بالصورة التى هالىزم أولى
فأوردعليهمامخلص الذىليسلهأمىإلااللهوقالأنتمتدخلون الجنة وهذا ليداخلبا  ,ثمبين
كذهم وقال بلىوبين أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله ( فله أجره عند ربه ) وأما ههنا
أراد وعد اسن بالثواب والوصول إلىالدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو

فوقه بالطريق الآولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة  .ثمقال تعالى (فقد استمسك بالعروة
الوئق )أوثق العرى جانباللهلآنكلماعداه هالك منقطع وهو باقلاناقطاع له » ثمقال
عرن)ى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل ثشى” عاقبته إليه فاذا
يآمو
تعالى ( وإلى الله عاقبة ال
حصل فالىحال ماإليه عاقبته فىعاغقبت
اهيفى
ة الحسسن وذلك لآنمن يعلمأن عاقبة الآمور إلى
واحد ثميقدم إليه الحدايا قبل الوصو لإليه بحد فائدته عندالقدوم عليه  :وإلىهذا وقعت الإشارة
بقوله( وما:قدموا لانفسكم من خيرتجدوه عند الله) .

ثمقال تإعازلىومن كفر فلايحزنك كفره إلينا مرجعبم فننئهم بما عملوا إن الله عليمبذات

ضثطمرم إلىعذاب غليظ )
الصدور وأمتعهم قلنيلا
لما بايلنحماسللم رجع إلىبيان حال الكافر فقال (ومنكفر فلا حزنك) أى لاتحزن إذا
رككفافرفان من يكذب وهوقاطعبأن صدقه يتبين عن قريب لابحزن ؛ بل قد يؤنب( )1المكذب
كىذيب إذا لميكنمنالحداة ويكون المكذب منالعداة ليخجله غااليةتخجيل ,
تادسة ف
للزي
عالىا

وأماإذاكانلابرجوظهورصدقهيتألممن التتكذيب ء فقالفلاحرنك كفره ؛ فانالمرجع إلى
فأننئهمبماعملوافيخجلون وقوله(إن اللهعليبذات الصدور) أى لايخنىعليهسرمموعلانيتهم
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 ) 3فى الطبءة الآميرية «بل قد يوثئب» وما اثبتته الاقرب إلى المعنى والاظهر إن شاء الله .
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ولا كناب لكان لقال1تسوك له ادلمن غير كتاب ؛ فان بعض ما يقولون فهو فكتىابهم
ولآن امجوس والنصارى يةولون بالتثنية والتثنليكثتا
عبهم :ا لكات منير )فانذلك
الكتاب ب ٠ولمالم يحتمل فالمرتية الأولى والثانيةالتحريف والتبديل لميقبغلير عل ولاهدى
منير أو حق أو غير ذلك .

ثمقال [تعالى (روإذا قبل لهماتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عآلبياهءنا أولوكان
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير  .ومن يسم وجهه إلى الله وهو بحسن فقد استمسك بالعروة
الوثق وإلى الله عاقبة الآمور .4
قتوعلاهلى ( وإذا قيلهم انعو اها دل الله قالوا بل ننبع ماوجدنا عليه آباءنا)بين أن مجادلتهم
مع كونها غمينر علمفهى  5القبح فان النى علياهلسلام بدعوثم إلى دلام الله » وم يأخذون
بكلام آبائهم »٠ وبين كلام ألله تعالى وكلام اناء ون عظيم فكيف مما| بينكلام ألل.ه وكلام الجهلاء

ثمإنهناشيئاًآخروهو أنهمقالوا( بل تتبع* ا نه آنا ل فى تراك القؤل التازل من
! ونقبعالفعل و»القول أدل من الفعل لآن الفعلحمل أن يكرك انا ؛ او كد[ أن كران
حراماً ؛وثم تعاطوه » وصحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادم والقول بين الدلالة ؛ فلو معنا قول

لل انحل ورأنا فعله يذل علىخلافى قوله  :لكان الواجبة الأخذبالقول  :فك.ف والقول مال
والفعل من الجهال  ,ثمقاك تعالى ( أو لوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ) استفباماً على
سبيل التعجب فى الإنكار يعنى الششيطان يدعوم إلى العذاب والله يدعو إلى الثواب  وهم مع هذا
يتبعون الششيطان  .ثمقالتعالى ( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو حسر .فقد استمسك بالعروة
الونقءو إلالله عافة اموز ) لما بين حال المشرك والمجادل فى الله بين حال المسلم المتسلم
ا اللهفقوله ( ومن يسم وجهه إلى الله إ)شارة إلى لمان  ( 0وهو بحسن ) إشارة إل

العمل الصاح فتنكون الآية فمىعنى قوله تعالى '(رهن آم وعمل ص لا ) وقوله ((فد اسكصييك

بالعروة الوثق ) أى تمسك بحبل لا انقطاع له وترقى بسيبه إلى 1المقامات وى )الآية مسائل
(الآول» قال ههنا ( ومن يسم وجهه إلى الله ( ا

البهرة (بل من أسلوجهه لله)

7-0
7
0ا[7

فعدىههنا بإلىوهناك باللام ق.ال الزيخشرى معنىقوله (أسلملله) أى جعل نفسه ننه سالاً أى خالصاً
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قوله تعالى  :ومن النامن من بجحادل ٠ الآية
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معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بذللك موافق ك 5؛٠وما جاء ابلهنى 1بهالسلاممن التوحيد

نلأانه علىوفق
؛فض
والصلاة ومكارمالأخلاق كلهحاكة بالغة و؛لوكان تعبداً محضأ لقابزومله ع
0
ااسلتدولحعدلانية بالنعمة لأانابينا مراراًالأمنلك مخدءا
الحكمة ؛
لنعمته أنِضاً ف:لسا بين أنه المعبود لعظمته 'خلقه السموات بلاعمذ وإلقائه فى الإارض الروا' .
فداه

ذكعرده عامةالنهم فقال( عفر كممافى
النعمبقوله( وأنزلنامن السمامءاء ) ب

اإلنشمس والقمر 101م مسخرات بأمى الله
لكسممافوىات ؛ف
اجل
السموات )أى عذرلا
وفها فوائد لعبادةء و تخرمافى الاراض للاجل عناده ٠ وقوه ا سبغ عليكم نعمهظاهرة) وهى

مافى الأعضاء املنسلامة (وباطنة) وهىمافى القوى فان العضو ظاهروفيه قوةباطنة أ.لاثرى أن
العين والآاذن ثم وغضروف ظاهر ؛ واللسان والانف لحم وعظم ظاهر وفىكل واحد معنى

باطن من الابصار والسمع والذوق والثم؛ وكذل ككل عضو  .وقد تبطل القوة ويبق العضو

قَأئماً  .وهذا أحسن ما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق بونعمة اللأنفس
فقوله (مافى السموات وما فالىلارض) يكون إشارة إلى النعمالآفاقية  :وقوله (وأسبغ عليك نعمه
فسييةه»ما أقوال كثيرة كموذرة فجىميع كتب
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة إلى النعمالوانف

التفاسير  .ولا يبعد أن يكون ما ذ كرناه مقولا منقولاء وإنلم بكن فملخارج من أن يكون
لا م لد.
ثمقال تعالى (اتمن الناسهف بحادل قَْالله) لع لما ثبت الوحدانية بالخلق والإنعام من

الناس من بحادل فىاللهويثبت غيره ء إماإهاًيا ( بغيرعل ولاهدى ولاكتاب منير)
هذه أمورثلاثة مرنية العلروالهدى والكتاب٠: والعلأععللىىمن الحدى والحدى من الكتاب » وبيانه هو

حمدى يدخل فايلهذى
ل؛ث
أن العلتدخل فايلهاشياء الواضحة اللانحة التى تعلممنغيرهداية هااد
اىل تعيالحىا(دل ) ذلك المجادل لامنعلم
فمقووح
.إلها
كونتفاىب والذى يكون من
يك
واضح ؛ ولامن هدى أتاه من هاد  .ولامن كتابٍ وكان الآول إشارة إلى من أوق من إدنه علا
كاقالتعالى( وعلبك مالم تكن تعلم) ( والثانى ) إشارة إلىمرتبة منهدى إلىضراط مستقم
اىل)ث(الث ) إشارة إملرىئية من اهتدى بواسطتين
وقو
بواسطة ياقالتعالى ( عليهشديد ال
ى
د(
هورة
ولهذا قتاعلالى ( المذاللككتاب لاريب فيههدى للمتقين ) وقال فى هذه الس

ورحمة للبحسنين ) وقالفىالسجدة ( ولقد آتيناموسى الكتاب وجعلناه هدى لبإنسىرائيل )
قوم النى عليهالسلام و:النى هداه من الله تعسالى منغيرواسطة أو بواسطة
فالكتاب هلدى
يحاحدلامدنل لابعلمآنيناهمنلدناكشفاً ,ولابهدى أرسلناهإليه
الروح اللأمين؛ فقال تعالى :

وحناًء ولابكتاب يعتلليه وعظا م فياهطيفةأخرى وهوأنةتعالىقالف :ىالكتاب (ولاكناب
؛لوقال
منير) لان امجادل منه منكان بحادل من كتاب ولكنه حرف مثل التوراة بعد التحريف ف

س

هلاال ااانا أن الله> ول اللآية
© ساسل 6

2ع

0

ل انا ان الله
سخ
و

ذآ

د

1

كم وات

م

مره _ ره

م
72

اك

0

ولاهدى ولا
عيرعلم
أله
>حادلٌفى
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ل(الآولى  4لمذكر المانع من رفع الصوت ولم بذكر المانع من سرعة المثى  .نقول أما على
قولنا إن المثى والصو كتلاثما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمثى إليه فذاك ,وإلا

فيوقفه بالنداء؛ فنقول رفع الصوت يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة ؛ وربما يخرق الغشاء الذى
داخل الاأذن  .وأما السرعة فى المثى فلا تؤذى أو إنكانت تتذى فلا تؤذى غير من فى طريقه
والصوت يبلغ مزعب المين واليسار ؛ ولائن المثى يؤذى آلة المثى  .والصوت يؤذى  1ل السمع
وآلة السمع على باب القاب ؛ فان الكلام ينتقل من المع إلى القاب ولا كذلك المثى و
»أماعلى
قولنا الاشارة بالثنىء والصوت إلى الافعال والأقوال فلان القول قبيحه أقبح من قبيم الفعل

رالعسله بحسن لان اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصحم الدعوى .
 0المسألة الثانية 4كيف يفهم كونه أنكر مع أن مس المتشار بالمبرد وحت التحاس بالجديد
ل
ها اقول لواب عتهمن جين (أجدهما) .أن المأزاندألنكز أصوات الحتواناتصوات
امبرفلا بردماذ؟ رتموهاذ كر:تم 1ك الآهدرلمصلحةوعمارة فلايسكر؛ خلااف صوت امير وهذا

واهلوجواب (الثانى ) .
((المسألة الثالثة) أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ نقول يحتمل أن يكون من باب
أطوع له بمننانه » بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لايجىء فىمفعل ولا فى مفعول ولا فىباب العيوب
إلاماشذ ,كقولم أطوعمنكذاللنفضي عل المطيع » وأشغلمنذات النحيين التفضيل عل المشغول»
عق دل فللان :من بات العيوب وعلى هذا فهو ثى باب أفغل كا"شغل قُْداب مفعول فكون

 0ل المتكرء أو موك هومن باب أششل مأحوذا من نكرالثى :فهو مسكر  :وهذا أنكر
منه » وعلى هذا فله معنى اطيف ,وهو أن

عجرن فد يشهم من صو ته أنه يصيح من تقل اك

كالبعير أو غير ذلك  ,والخار لو مات نحت الخمل لا عع ولو قل لا صيوم ؛ وفى لعض أوقات
عدم الحاجة يصيح ويمق  8وككور #وإسكن أن يكال شر من بكي ل من جدير .

ثمقال تعالى ( ألمتروا أن الله عفر ا-كمما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليك نعمه
ظاهرة  .وباطنة ومن الناس من بحادلفىاللهبغيرعلمولاهدى ولاكاب منير » .

لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد )على الوحدانية .وبين حكابة لقهان أن

"0
١

1ذ
مداق

نيهم

قولهتعالى  :واسةقامديك .٠الآية
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؛ئل أن يقول أن مثلهذاالكلام يكون
للقا
وأك
فقطدر بغير ال
يكل
ن من لا يأ
لطرا:
ولا تف
للتفسير فيقول لاتفطر ولاتأكلأى لاتفطر بأن تأكل ولايكوننهيينوبالحداً .
ثمقال تعالى ولا[قصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت امير
الما قال ( ولا نمش ف الارض مرحا ) وعدم ذلك قد يكون بضده وهو الذى يخالف غاية
الاختلاف  :وهو مثى المماوت الذى برى مننفسه الضعف تزهداً فقال ( واقصد فىمشيك )
أوىسكطنأً بين الطرفين المذمومين  :وفى الآيةمسائل :
الآولى) هلللامربالفض من الصوت مناسبةمعالا مربالقصدفىالمثى؟ فنقولل  :نعم
؛ا يصيبه عد ؛ ولا
دل
وائد مالا بحصره و
سوآء عليناها تحن أولمنعليها ٠ وفىكلام االللهفمن

)و أن الإنسان لما كان شريفاً تكون مطالبه شريفة
يعلمه أحد والذى يظهر وجوه ( الآول ه
فيكون فواتها خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلبا بالمثى ؛ فان ير عن إدراك مقصوده ينادى

مطلوبه فيقف ليهأوتيه مشي إليه فإن يزعن إبلاغكلامهإليه ؛ اولبعحضيوانات يشاركالإنسان
فتىحصيل المطلوب بالصوت ا أن الغنمتطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء
والخوار والرغاء ولكن لاتتعدى إلى غيرها  .والانسان بميزالبعض عن البعض فاذا كان المثى

والصضوت مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحذهما أرشده إلى الآخر ( الثاى) هو أن
الإنسان له ثلاثة أشيا .عمل بالجوارح يشاركه فيه الحيوانات فانه حركة وسكون:؛ وقول باللسان
ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقاب وهو لا اطلاع عليه إلا لله » وقد أشار إليهبقوله ( إنها إن

يىك
شف
مقصد
متثكقالحبة منخردل) أى أصلحضميرك فانالله خبير بقىالأمران فقال (وا
)اوة إلاىلسمطف اىلافسالوالاقوالز عاق) هو أن لتهان أراد
واغضض نحن عل بك 4إن
لدأفوىصاف الانسانية والأأرصاف التى هىللملك الذى هو أعل مرابة
اسدا
إرشاد ابنهإلىال
منه  .والأوصاف الى للحيوان الذى هوأدنى مرتبة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر)

إشارة إلى المكارم التصة بالانسان فان الملك لايأمر ملكا آخر بشىء ولا ينهاه عن ثىء .وقوله
فلارض مرعا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكير والتبختر
( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ا
ص(د فى
قوله
ا:وق
وهم
صىفة الملائكة فان عدم النكبر والتبختر صفت
إشارة إلىالمكارم التى ه
وان ثمقالتعالى( إلىأنكر
لهحىصيفة
اتى
مشيك واغضض من صوتك ) إشارة إلىالمكارمال

 .الآآصوات لصوت ابر ) وفيهمسائل :
0100111
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غيرك  فان شغل الانبياء وورثتهم من العلماء هو أن يكنلوا فى أنفسهم ويكماوا غيرهم ؛ فان قال
قائل كيف قدم فى وصيته لابنه الام بالمعروف عل النهى عن ال  0 0قدم النهى عن

المنكرعلى الام بالمعروف فانهأول ماقال ( يابنى لا تشرك )ثم(قياالببىأقى الصلاة)؟ فنقول
هوكان يعلممن ابنه أنه معترف بو جود اللهفا أمره بهذا المعروف ونماه عن المنكر  0م
علىهذا المعروف » فان المشرك بالله لايكون نافياًلله فى الاعتقاد وإنكان يازمه نفيه بالدايل فكان
كملءروفف مقابلته منكروالمءعروف ف معرفة الله اعتقاد وجوده والمنكر اعتقاد وجود غيره

معه  :فلميأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لآنه ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا
فوعظه ولميزل يعظه حتى أسلم؛ وأما هبنا فأمره أمرَأ مطلقاً والمعروف مقدم علىالمنكر  ,ثمقال
تعالى (وَاصير على ما أصابك ) يعنى أن من يأمر بالمعروف و ينبى اعلمنكر يؤذىقأمره' بالضير
عليه ؛ وقوله ( إن ذلك من عزم الأأمور ) أى من الأمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون

أن ف #النبار وغيف خبد أئ :مأكولى!.
 0ظ .الممدول .كا تقول ,ك
لضت
50قال تعالى  0و

حدك الناسس,لواا عش رضن مرحا إن الله لاحب كل عختار

03
1ك بأنكون كفلا فى تفشه رمكلا لغيزه وكان منتى .بعدهها من أمرين أ(حدهها)
التكبر على الغير بسبب كونه مكملا له و(الثانى ) التبختر فى النفس بسبب كونهكاملا فى نفسه
لهاحب
فقال (ولا تصعر خدك للناس) تكيراً (ولامق فى الافض مرحا ) تبختراً ( إن الل

كخلتال ) يعنى من يكون به خيلاء وهو الذى برى الناس عظمة نفسه وهو التكبر ( نور ) يعنى
م

منلكون مفتخراً بنفسه وهو الذى برى عظمة لنفسه فىعبنه »وف الآءة لطيفة وهو أن الله
تعالى قدم الكمال على التكميل حيث قال (أقم الصلاة ) ثقمال ( وأمر بالمعروف ) وف النهى
(لا مش ى
ولل(ا تصعر خدك ) ثقمال و
قدم مايورثه التكميل على مايورثه الكيال حيث قا
الأرض مرحا ) لآن فى طرف الإئيات من لا يكونكاملا لابمكن أن يصير مكلا فقدم الال ,
وفى طرف النق من يكون متسكبرا على غيره يكونمتبختراً لآنه لكابر على الغير إلا عند اعتقاده
َه 0منه من وجه ونا من اتكوان متخترا فى نفسه قد لارتكير وتوم أنهيتواضع للناس
عدم فى التكبر ثمن التبختر  ,لانهلوقد نف الشتخثر للزم منه افى التكنر فلا يحتاج إل النبىاعنه :

ومثاله أنه لابجحوز أن يقال لاتفطر ولاتأكل ؛ لآن من لايفطر لايأكل  :ووز أن يقال لاتأكل

قوله تعالى :يابنى أتمالصلاة ا٠لآية
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فى

أ الصلوة
وأمر
التروف والاعن انث واعللاه اناك
مدوآمء

إنذلك ٠من

عزمالامزد »«/1١1

 2المسألة الآولى  4قوله ( فتسكن ) بالفاء لإفادة الاجتماع يعنى إنكانت صغيرة ومع صغرها
تكون خفيةفى موضع حريزكالصخرة لان علىاللهلآن الفاءللاتصال بالتعقيب .

 ١المسألة الثائّة  4لو قبل الصخرة لايد من أن نكونالفقسموات أوق االآلرضقاقئارة

لهاآ؟ن القائللو قال هذا رجل أو امرأة أونابن عمرو لاصم هذا الكلام لكون
فوىذكر
0

داخلافى أحد القسمين فكيف يفهم هذا  .فنقول الجواب عنة من أوجه (أحدها) ماقاله

بعض المفسرين وهو أنالمراد بالصخرة صخرة علا الثوروهى لافى الآرض ولاف السماء(والثاق)

قمااله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديره فتسكن فىصخخرةأوفىموضعآخر ق السموات أو
ىل هذا التقسيم جائز وتقدم
فاىلأرض ( والثالث ) أن نقو اقيم لامراده العامفمث

رقها أوإلا
غليأو
ر زي
ذاافى
:ما الثانى ذفل باينتمأنمنقال هذ
اولعتاأمخيرالخاص غير جائز أ
دار عمرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة فى قوله أوفىغيرها ؛ وأما الآول فلآن قول القائل
هذافىدار زيدأوفىدار عمرو أوفىغيرها صميح غير
000 0
»اأن يكون فظىللة»
ا 02يكون بطرقمتها أن يكونؤغابة الصغر ومنهاأن يكون بعويدماًتب

ومنها أن يكونمن وراء حجابء فانانتفت الآمور بأبسرأهانيكون كبيراًقريباًفىضوءغمينر
اأثليترالؤلهية والعلم معانتفاء الشرائط فقوله( !:هاإن تك مثقال
حجاب فلايخق فىالعادة؛ف
(أومفىوات )
لس
اوله
خىرة) | 1الحجاب وق
غلىر وقوله (فتكنص ف
صة إ
لشار
اة)إ
حب
أفارض
رض) إشارة إلى الظلبات فاإنلجو
دوله ا(لأوافى
إشارة [ل الحنقاعنا  2وق
لنه ( ؛أت با الل)هأبلغمن قول القائليعللهااللهلانمنيظهرلهالثىء6
واك
قآم
ولال
أظ
ر
همن
ظال
ين ح
بقدر علىإظباره لغيره يكون حاله فى العلى دو

له ااثى” ويظهره لغيره ققوله

( يأت ماالله) أى يظهرهااللهللأشباد وقوله( إن اللهلطيف )أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم
ببواطن الآمور .
ثم قال تعيالا
ى
ب
9
ب
ى
ت
م
ا
ل
صلاة وأمر بالمءروف وانه عن المتكر واصبر علىمأاصابك إن
ذلك من عزم الآمور كي
لما منعه من الشرك وخوفه بعل الله وقدرته أمره بما يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهى

العبادة لوجه امللخهلصاً . .وبهذايعلمأن الصلاةكانت فى سائرالملل غير أن هيئتها اختلقت
قثامل تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أيإكذالت أنت فىنفسك يعبادة افللكهكل

قولهتعالى؛ إن جاهداك عل.أنتشرك:ى  الاية
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إن جاهداكعل  0تشْركبىبالدل لك عل لاتطعهماوَصَاحبهما
م اماد 1
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تون  ٠٠يكنا نكَك مْمَالَحب من حردل سكنفىصخرة

سات

 1ف دض أت 0 3إ ْن أله َطيفتٌبي«.1

لغير اللداة عض ا

13خدمةا

ثم سن 5

قال (حلتها يعنى لله على العبيد

نعمةالإبجحاد ابتداء بالق ونعمةالابقابءالرزق وجعل بفضله للم ماله صورة ذلك وإنلم يكن
ولرضاع حصل التربية والبقاء فقال حملته أمه أى صارت
؛ا
لها حقيقة فان امل به يظهر الوجود ب

ودحودة .وفضاله فعامين »أى ضارت بقدريه أنضاً سبب بقاته »"فاذا كان متها ماله
صورة الوجود واليقاء وجب عليه ماله شيه العمادة من الخدمة فال (كدرقة لا صورة العيادة فان

قال قائل وصىالله بالوالدين وذ كرالسبب فى حقالأامفنقول خص الام بالذكر وفى الاب ماوجد
قَْالام فان الاب حل ق ضلبه سين وزياه بكسيه سنين فوأ بلغوةقوله (أن السكرل ولوالديك)

لماكان الله تعالى بفضله جعل من الوالد.نصورة ما من الله  .فان الوجود فى الحةيقة من الله وى
:

الصورة يظهرمن الوالد.ن جع ل الشكر ينمأ فقَال(أن كمه

ولوالديك)ثم دين الفرق وقال (إل

المصير )يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة “ان  11لضان [و انول كنا أسض

بالشكر لنفسه ولاوالدين قال الجزاء عولقىت المصير إلى .
ماص أل تشرك فلىمياس لك به علمفلاتطعبما وصاحهما فى

ثم قال

| نك إل *م إل م جعك فأنيكم

الدنيا معروفاً واتبع سبيل

 1م تعملون 4

يعنى أن خدمتهما واجية 0عتما لازمة م ام يكنفهاترك طاعة  1ادا أفضى إليه فلا
"تطعهما و

فك ما

تقسير الآية قَْالعنك.وت  2وقال هبنا(واتبع سدل من نات إن (  2لعدى

صاحهما >سمكفان مهما على سيك
َك أن الوالد مرنى مك

لياذ
”ا

كن

( وأبع سيول النىعليهالسلام يعقلك

قائة م فىعقلك 2,

:

م قال تعالىل يابإننىها إن متثكقال حبة منخردل فتكن فى صخرة أوفىالسموات أو
ف رضن اتن بهااالله إن الله لطيف خبير )
لماقال( فأنبكمبما 5تعملون )ولقاعبنه أن مايفعل فى خفية يخ فقال ( يابنى إنها)
أى الحسنة والسيئة إنكانت فى الصغر مل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حريز
كالصخرة لانحن علىالله؛ وفيهمسال :

ابنلهآ.بة
قوله تعالى  :وإذ قال لقان لا

١
رامت

هن

ا

َال لفنلابنهوهو َعظهياب لاتشرك بلله إن تفركلق"
سلر
عس

ب

سرد

عظير« »61وَوصيناال

ان  #لى 

والديه نه افد 1عل وهن قصال

زماةمهع ور عن

ا

د امنا يسك لنقشة )مق كفن جندء افك

؛قال فى سورةة الروم(ومن كفر فعليهكفره ومن عملصالخا فلأنة سهم عبدوك)
عاللىكفران و

فنقول هناك كان الذكر لاترهيب لقوله تعالى من قبل (نأتموجبك للدين القيممن قبل أن يوم

لا مرد له من الله يومئذ يصدعون و)هبنا الذكر للترغيب ؛ لان وعظ الاب للابن يكون بطريق

اللطف والوعد  وقوله و(من عمل صالاً )>قق مكارذنا أولا  :لان المذكور فى سورة الروم
لماكان بعداليوم الذى لامرد لهتسكون الاأعمال قدسبةت فال بلفظ الماضى ومنعمل ؛ وههنا

لما كان المذكور فى الابتداء قالوهن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر ذان الله غنى ) عن
حمد الحامدين ؛ حميدفىذاته منغير حمدهم  .وإبما الحامدترتفعمرتبتهبكونهجاهدا ههتال :
ثمقالتعالى ب وإذ قاللقان لابنه وهويعظه ياببى لاتشركباللهإن الشرك لظم عظيم »

عطف علىمعنىماسبق و تقديره آينالتهان الحكمة جحعينلناه شاكرافىنفسه وحين جعلناه

واعظلغيره وهذا لآن علومرتبة الانسان بأنيكونكاملافى نفسه ومككلالغيره فقوله (أن اشكر)

إشارة إلى الكمال وقوله(وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكميل  :وفى هذا لطيفة وهى

اانه د و (نيان والعما ا شد ابنهليعل منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد الأاجانب
زات ان [فهاد اولك اشمعتاد » وأما تحمل المشقة فى تعليم الأأباعد فلا ثمإنه افلىوعظ بدأ
لمنإمشمنراك وقال (إن الشرك اظل عظيم) أم أاندظلم فلآنه لوضاعنفس الشريف
اوال
بالهم وه

المنكرمبقوله تعالى (ولقد كرمنا بى آدم) فى عبادة اليس أولانه وضع العبادة فى غير موضعها
2

الجا

ا

ا

؛'ولايحوز أن يكون

موضّحها .وهذا للآنمن بأخد مالزيد و يعطىعمراً يكون ظلءاًمنحيث إنه وضعمالزيد فى يد
شر

لكر لجل

راجلل ب عي أاشح فتهبجرسابق أو بتمليك لاحق .:وأما

الإشراك فوضعالمعبودية فىغيراللتهعالىولابحوزأن يكون غيرهمعبوداًأصلا .
ثمقال تعالى و وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علروهن فوصاله فعامين أن اشكرلى
ولوالديك إلى المصير »4

لاالمنععبهماندة لغيراللوهالخدمة قريبةمنهافىالصورة بينأنهامغتينرعة ؛ بولاهجىبة

ْ»١

ذرله تحال  :رالقك أتينا لقان اللشكة 1 .لاة

بإشراك من لامخلق 1ين خاو دلشىء ب(قوهلذها اق الله قارو ماذا :خلقالذين م00
وبين أن المشرك ظالمضال ء ذ كرما يدلعلىأن ضلال وظاءهم ع0
زم فلايعقل معنإاظهاراًللتعيد
.هو أن اتباع ال0:
نبوةوهذا إشارة إلى معنى و
د اك فاحلاختص بالنيوض ,بل يدرك بالعقل معناه ومجااء باهذى  0درك ا
2

حكاية لقان فأ

االمكية وقوله (و لقد آتينالقان الحكية)ء مارة عن توفيق العمل
كب

بالعلمف؛كل من أتوفيق العمل بالعلمفقد أوتى الجمكمة و؛إن أردنا تحديدها بما يدخل فيه
»ول حصول العمل علىوفق المعلوم 'والذى بدل عل ماذ كرنا أن م:ن تعل شيثاً
حكمة الله تفعانلىتق
ولا ديرعلممصالحه ومفاسده لا يسمى تر إعا

 1ا

 3ينلق
فسه

من

وضع فاتخسف به وظهر لكهنز وس لا يقال إنه حك بم ؛ وإن ظهر لفعله
مكان عال ووقع عملى

مصلحة وخلوعن مفسدة » لعدم عله به أولا ؛ ومن يعلاألنإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه
 ٠لك الكان شوكير أعضادٌ ولا يقال إنه حكيم وإن عل ما يكون فى فعله :ثم الذى يدل على

ماذ كر نا قوله تعالى ( أن اشكر لله) فان 0هذا لقا الم رق مسف نالخلا اللفكة
لنة مايقال إن العمل موافق للعلل,آن الإنسان
بقوله (أن اشكر لله) وهو كذلك جلآمنم
 0عه مو افقا لبلنه وكان حكة  .إن
إذا علأمرين أحدهماأممن لاخر .فان اشتخل
.كن شكر الله أممالاشياء فالحكمة أول
أهمل الم كانعخالفها العمول يكن ممن الحكمة فىثىء ل
ما تقتضى :ثمإن الله تعالى بين أن بالشسكر ليناتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فانما يشكر
بي)ن أن بالكفران لا يتتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنى حميد) أى الله
وفسه
لن
غير حتاج إلى شكر حتى يتضرر بكقران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أولم
:فى الآية مسائل ولطائف (الآولى) فسر الله إيتاء الحكمة بالأمر بالشكرء لكن الكافر
يشكروه و
لنه تعالى (أن اشكر
قبو)أ
والجاهل  0بالشك ر فينبغىأنيون قد أونى الحكمة (والجوا
لألمهر)تسكوين' معناه 1تيناالمكية بأنجعلناهالمشنا كرين » وفى الكافرالأامر بالشكر أمرتكليف .

 ١اله الكانة )قال ف الشكر ومن رشكر بضيعة المشتعيل:؛ وق' اليكفر أن من كفر فان
الله غنى » وإنكان الشرطبعل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القائل  :من دخل دارى
شلافنرهة إلى معى وإرشاد:إلىأمر /وهو أانلشكر
إنقو
 000نض ردْخل دارى قو حراء ف

؛الكفر ينبغى أينقطع
كنرر و
ينبغى أن بتكرر فى كلوقت لتكرر النعمة ف.نشكر ينبغىيأ
فن كفر يفبغى أن يترك الكفران » ولآن الشكر من الشاكر لا يقع بكاله » بل أبداًيكون منه
ثاىلءفعىدم يرريد الشا كر إدخاله فى الوجود .؟ قال( رب أوزعنى أن أشكرنفمتك) .وي قال
واها )ذعار إلله ارقي الاستفل ,شد أعللى أن الشكر يكاله
صهل
حلل
تمةا
وا نع
دإن
ع(و
تلى
تعا

ل يموجد وأ.ما الكفران فكل جزء يقع منه تفاقمَ؛ال بصيغة الماضى .
و61

وول

قوله تعالى :هذاخلقاللهفأروى  .الآبة

١

هذا خلقله أرونىمادا لقلذن مندونه بلآظاُونَف صىّلال

 1قد القن الك أنأشكر هوم بشكرنامايشكر
ا

ب

اك

عر سر

اساهة

لنفسهو

2

ا

كاه فانالله 0ميد 516

سل عر

 35آل قو لهحا تسطان لبا قد 10

وأنا يقن رعية 11

؛السماء فى غير مكان قد يع لجاهل أنه بالطبع ؛وبث الدواب بهع
أن خلق الا'رض ثقيل و

لبعضهم أن بهاختتيار الدابة  :لاأن لها اختيار ؛ فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان؛
ياءكلوان بطبعه فوق
ولكن لايشك أحد فىأن الماءفيالحواءمن جبةفوق ليس طبعاً فانالم
ولا اختياراً » إذ الماء الختايار له فهو بارادة الله تعالى » فقال (وأنزلنا من السماء) (الثانى) هو أن
إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة فىكل زمان 0

فىكل مكان » فأسنده إن هع

فا

وكجل)أى منكل
له تعالى (نفبتأنا فيا زمن
ليتنبه الإنسان لشكر نعمته فيزيد ل مهن رحومتقهو»

جنس » ولكجنس فتحته زوجان  .لآن النباتإما أن يكون ثرأ ؛ وإماأن يكونغيرشجرء والذى

اهلوشجر إماأن بكون مثمراً  :وإماأن يكونغيرمثمر  والمثمر كذلك ينقسمقسمين :وقوله
(م ) أى ذى كرم ؛ لاأنه يكأثنيىراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للمبغض .
تعكالرىي

ثم قال تعالى لاهذا خلق الله فأروتى ماذ! خاقالذين من دونه  .بل الظالمون فى ضلال مبين »4

قَوَلهُتعالى (هذا خاقاللهقوق ماذاخلق !الذين:ققادونة )يعىاله خالق وغيره لين
مخالق فكيف تتركون عبادة الوختالشقتغلون بعبادة الخاوق .

ثم قا تلعالى (بل الظالمون فضلىال مبين) أىبمينبأيون للعاقل أنه ضلال :وهذالإآتنرك

الطريق والحيد عنه ضلال ثمإنكان الحيدبمنةأويسرة فهو لابعد عن الطريق المستهيم مل

؛المقصد هو الله تعالى ث:فنيطلبه يولتفت إلى
ينكهون غاية الضلال ف
مباكون المقصد إلى وراء فا
عب
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال ؛ لكن من وجبه إلى الله قد يصل إلى المقصود ولسكن بتعد

وطول مدة؛ ومن إطلبه ولا يلتفت إلى ماسواه يكونكالذى على الطريقالمستقيم يصل عن قريب

من غير تعب  .وأما الذى تولى لاايصل إلى المقصود أصلا و.إن دامفىالسفر  ,والمراد بالظالمين

المشركون الواضعون لعبادتهم فى غير موضعها أو الواضعون أنفسبم فى عبادة غير الله .
ثمقال[تعالى ١ولقدآنينالقهان الحكة أن اشكر للهومن يشكر فانمايشكر لنفسه ومن كفر
فان الله عنحميد »

قوله]تعالى( و لقدآنينالتهانالحكمة أن اشكرلله)لمابيناللهفساداعتقادمم يسبب عنادم

وله تعالى  :وألق فى الارض رواسى .الآية
رام

أن ميد با
لقف الأزض روامى

سداد سس

ويث

نظ 0
كين فيا من
ها
م
أنسماءَ

 0مستدبر »0 7
سم
إسبحون) والفلك 1

إن

عرست

1
©

هسه

اون كل'خاقوار اام
فهل

»«١٠

أنبقال5 1

ل0

مسسيلرقاو

مصفحة فهى خلوقة بقدرة الله لا موجودة بإبجاب وطبع وإذا علهذا قتف ول الكياء ى"مكان وهر

0
فضاء والفضاء لانمايةله

فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة ختارة وإليه الإشارة

ضنعبا
سلى شثىء برئعها الزوالمو م
بقوله ( بغيرعمد) أى ع
وقال لعضهم المعنى أن 0

وهى لاتزول إلا بقدرة الله تعالى

مها وجموعبا لافكان الما لان المكان ما يعتمد عليه ما فيه

كران متمكاً والميز ما يشمار إلى ما فيه بسيبه يقال هبنا و.هناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من
شاهق جبل فهو فى اطواء فى حيز إذ يقال له هوهبنا وهناك ؛ .وليس فى مكان إذ لا يعتمد على

ثىء ؛ فاذاحصل على الآرض حصل ف مكان ء إذا عم هذا فالسموات ليست فى مكان تعتمد

عليه فلا عمد لها وقوله ( تروتما )فيه وجهان  ( :أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى ليست هى
لك وأتم ترونها كذلك بغير عمد ( والثانى )أنه راجع إل العف اى بغ دامر
ا

ل

ئة ار كإانن

مرئيهفبىقدراالله وإراذدنه .

 7قال تعالى اروألق فق الارض رواسى أن تيد و بث فهها من كل دابة وأنزلنا من السماء

مأ افانيتن] فها من كل ذوج كريم ) .
أى جبالا راسية ثابتة (أنتميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاميد  واعل أن الأارض
ثباتها بسبب ثقلهاء وإلاكانت تزول عن موضعبا بسبب المياه والرياح » ولوخلقها مدل الرمل لما
كانت تثبت لازراعة م نرى الاراضىالر ملة ينتقل الرمل الذى فبها من موضع إلى موضع  .ثمقال
تعالى ( وربث فبها من كل دابة ) أى سكون الأارض فنه مصلحة حركة الدواب ذاسكنا الآرض
ا الدواب -وكلوانت الأارض متزازلة 'وابعض الأاراضئ ينانب يعض الحيونات .لكانت
الداية اللاتىتعيش فموضع تقع فىذلك الموضع فيسكونفيه هلاك الدواب ء أمإذااكانت الأرض
فلمواضع التتىناسبها وترعى فيا وتعيش فيها ء قثامل تعالى
شا كه والحيوانات متحركة تتدرك ا

(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أخرى أنعمها الله علىعباده » و تمامها بسكون الأارضلناألبذرإذا

لميثبت إلىأن ينبت لميكنيحصل الزرع ولوكانت أجزاء الأأرض متحركةكالرمللما احلصثلبات
ولما ك لالنبات »والعدول املنمغايبة إلىالنفس فيه فصاحة وحكمة » أماالفصاحة فذ كورة فىباب
الالتفات من أن السامع إذا مع كلاماً طويلا من مط واحدء ثمورد عليه بمط آخر يستطيبه
ألاترى أنك إذا قلت قالزيدكذا وكذاء وقالخالدكذا وكذاء وقال عمرو كذا .ثم إن

0

قوله تعالى قاين امنا وعملوا 4

ن :1

نأي 0
ذتلرم

هدوس

ار مدق

وقولءتلاك ١ +إن الذء

50000
سا
ساس دم تن

#ه
س

سم
سسسا ©

7” 0

وهو العزيزالحكم) .

لما بينحال من إذا تعتللىيه الآيات ولى ؛ بين :حال من يقبل علىتلكالآديات ويقبلها وكا أن
,بذا لهمازالتبافقنبال والقبول والعخل به؛ فانمن
ذملكرلاهتب من التوليةوالاستكبار ف
سمعشيئاًوقبلهقد لايعمل به فلاتتكون درجته مثلمن يسمع ويطيع *م لعا

عا

|

:ح(داها ) توحيد العذاب وججع الجنات إشارة إلىأن الرحمة
ولذلك عذاب مبينوفيهلطائف إ
واسعة أكثر مانلغضب (الثانية ت)نكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرفإشارة
إلىأن الرحيميدبنالنعمةويعرفهاإيصالاللراحةإلىالقلب :ولابين النقم ٠ة و[ا ينبهعلها

االرإخلىاو د ب(قوملوهين)
دون ؛ وإتما أش
نيا( الثالثة) قال عذاب :و؛لم يصرح بأخنهامفليه
وصرح ف الثواببالخلود بقوله( خالدين فيها)ا؛ل(رابمة ) كأد ذلكولد(وعدلةة |
ول بذ ره هناك ( الخامسة ) قالهناكلغيره ( فبشره بعذاب ) وقال ههنابنفسه ( وعدالله) .ثم

ن
وما
كظم
يابأع
ميقلأبشرك به لآن البثارة لا تكون إل

لك اخ رن ا

بشارة من الله وا تكون بشارتهممنه برحمته ورضوانه كماقالتعالى(يبشرثم رهم برحمة منه
ورضوان وجنات لمفهانعيممقيم ) ولولا قوله (منه) لما عظمت البشارة » ولوكانت (منه)

رنفد اللهول
مقزؤلة بأم “دوناللهلكان لكفق ال ملقبي ضاف :نا لنيل ققديق ,

ا
ه
و إللى
قدها
بع

ىكنتم توعدون ) تقو لالبشارة هناك لمنكنبالجنة وحدها»0
زدؤل والاكرام العظى بعد
نعن
لنأ
تعالى( نزلامن غفور رحيم ) والنزل مااته

واهلوع(زيز الحكيم ك)امل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل كاملالعيلفلالافيالكا
ينيغى ,فلا يعذب من يؤمن ولايثيب منيكفر .
تيرر عومندها » .
القسموات بغ
ثقمال تعالى ب(خ

(خملقوات بغيرعمد)اختلف قولالعلماء فىالسمؤات فنهم
اوللهس
بينعزته وحكدته بق
منقالإنهامبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أكثر'المفسرين ومنهممنقال إنهامستديرة وهو
قول جميع المرندسين » والغزالى رحمه اللهقالتحن وافقهم فى ذلك فاتف .لمم عليها دليلا من

كان فىالبابخبرنؤوله بماحتمله :فضلا منأن ليس
الحسومات وخخالفة الحس لاوتجإوزن»

فىالقرآن والخبرمايدلعلىذلك صرحا بلفيهمايدل علالاستدارة كاقالتعالى(كلفيفلك

١١

قوله تعالى  :وإذا تتلى عليه د .٠ الآبة
35
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 0مستكيراكانل يسمعهاكا أذنيهوقرا
ذا ع به !يم
سا

ق

>

ع هه

ونه
دهم ماهم عه سا سس

6ت
2

 0ا 3دا »

( الثالت ) هو أن اللهُو قد يقصد به الإحماض  6ينقل عن ابن عباأسنه قال  0 0عن
النى يله أنه قال «رو-وا القاوب ساعة فساعة » رواه الد3عش وقوه طايه كاله فاق
«ياحنظلة ساعة وساعة» والعوام يفبمون منه الأمربما بجوزمن المطايبة والخواص يةولون
هو أمر بالنظر إلى جانب ادق فان الترويح به لاغير فلما لميكن قصدمم إلاالإضلال لقوله ( ليضل
عن سبيل الله )كان فعله أدخل فى القبح .
ثمقالتعالى(بغيرعلم)6ك إل الس

ا عم و تخذها أى(؛يتخذ السببلهزوآً

لنك إذا أمر
اوذللكملآ
أوائك لممعذاب مبين ) قوله(مبين) إشارة إلىأميرفهم منه الدوام »
كلاس عند من عبِيْدّه فالجلاد إن عم أنهمن يعود إلى خدمة الملك ولا نترلكه الملك قى 27
يكرمه وضخفف من لعدية  6و[ن علأنه لايعود إلى ماكان عليه وأمره قد انقَضَى فانه لايكرم

)شارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر »فان عذاب
فةوله ( عذاب مهين إ
المؤمن ليطهر فهو غير مهين .

ثمقال تعالى ( وإذا تتلىعليه آياتنا ولى مستكبراً كان لميسمعبا كان أفذىنيه وقراً » فبشره
داك ألم5

أى يشترى الهديث الباطل  ,والحق الصراح يأتيه بجاناً يعرض عنه » وإذا نظرت فيه فبمت
حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطلبهبيذل القن ؛ ومن يأتيه الثىء
لا يطلبه ولا يبذل شيئا؛ ثمإن الواجب أن يطلب العاقل الحمكمة بأى ثىء يحده ويشتريها  وهم
.م إن فيهأيضاً مراتب (  0التولية
ماكانوا يطلبونما و»إذا جاءتهم مجاناًماكانوا يسمعوتما ث
ريت يحتاج لها لق
عن الحكمة وهوقبيح (وا اللى ) الاست ا
لستطناً 5ك دى رمحكن عناا؟ زرعا سبك اسمن عن ١١ 5وإذاكان

»ن لا يقدر يصنع مثل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكير على المكية
يقول أنا أقول مثله ف
البالغة الى من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كأن لميسمعبا ) شغل المتسكبر الذى لا يلتتفت إلى

(ان فىأذنيه وقراً)أدخل فى الإعراض .
(رابع ) قولهك
إلى الكلام ويجحعل نهفكسانها غافلةال
ثمقال تعالى (فبشره بعذاب ألبم)أىله عذات فين فبشره'أنت به وأوعذه ) أو يقالإذاكان حاله
هذا ( فيشره بعذاب ألم:

يودوم
م
6
سوصو
0
د0
اويج
“9و
ولي
س
أ
0ل
7ااكجن

ل
|[
ساس ين

سد سم
.

لي

ساثره

سل

َعم هزوا
لعي للحتي )مزل رن

وم

5

ىم

ا
(رحمة ) فى مقابلة قوله
 1مقابلة قوله (الكتاب ) وقوله و

(الحكيم ) ووصف الكتاب بالحكيّم على معنى ذى الحكمة كقوله تعالى( فى عيشة راضية )
أى 0

(سنين ) لآنه لما ذكر أنه هدى
(قين ) وقالهلهنلامح
المسألةالثانية 4قالهلنلاكمت
ول يذكر شيئاًآخر قال(للمتقين ) أى .متدى بهمن يتقالشرك والعناد والتعصب  ,وينظر فيهمن
غير عناد» ولما زاد هبنا رحمةق(اللمحسنين) أى المتقين الشرك والعناد الاتين بكلمة الإحسان
والحسن هو الالى بالإمان والمتقهوالتارك للكفر .م قال تعالى (إن اللهمعالذين اتقوا والذين

#ممحسنون) ومن جانب الكفركان متقياًوله الجنة » نوأمنى يحقيقة الإيمانكان محسناً وله الزيادة
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا السنى ) وزيادة ولآانه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لآن رحمة
ْ

الله قارليبممحنسنين .

لهبذناي(ن
اال
لاالمسألهالثالثة 4قالهناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) وق
يقيمون الصلاة و)لم يقل يؤمنون لمابينا األنمتق هو التارك للكفر ويازمه أن يكون مؤمناً
والضدى هو الافى حق اليمان »ويلزمه أن للاسكن كافا ؛ فلماكان المتق دالا على المؤمن فى

الالتزم صرح بالإيمان هناك تين 0

الحسندالا على الإيمان بالتنصيص لم يصرح بالاعان

وقوله تعالى ( الذين يقَيمُون الصلاة ) قد ذ كرنا مافىالصلاة وإقامتها مراراً ومافى الركاة والقيام

بها ؛ وذ كرنا فى تفسير الانفال أفوىائلها أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة
واللهتعالىتججبلهالعبادة ولاتجوزعليهالعبادة ؛ وترك التشبهلازمعلىالعبدأيضاًفىأمورفلا
بحاس عند جاوسه ولايتك“عندانكائه  :والركاة تشبهبالسيد  :فانهادفعحاجةالغيرواللهداقع
بلياس الاجتاد  وعبد
ا
ا ولي
الحاجات لطي
؛ما اتلمعبودية .
الجندى لايتلبس بلب اسلزهاد و
ثقمال قال اويل ال ينشرى لو الحديث ليضل عن سبيل اللهبغيرعلم ويتخذها
هزواً أولتك 4م عذاب مهين »4

 70لقرآنكتاب حكيميشتمل علىآيات حكمية بين من حال ال-كفار أنهميتركون
ذلك و يشتغلون ل

ا ببين' سوم صمتعبم امن وجوه ( الآول) أن  71الحكة

والاشتغال حديث آخر قبيح ( شان ) هوأن الحديث إذا كان لوا لفاائدة فيهكانأقبح

قوله تعالى  :ال »م تلك آيات الكنتاب  .الآية

50

( مكيةكلهاإلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن مافى الارض من شجرة) الآيتين وإلا آية

نزلت بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لآن الصلاة
والركاة نزلتا بالمدينة وهى ثلاث وقيل أربعوثلاثون آبة)
2

دالا لحي

3

1دك نأكأنت آلكتاب
مدن

ل

ان

 7اسضفر

اشوة
م

لس اثر كه

ا
!

راد

1

نافد
و

اري
سس
وم

وثرهة

ميا

26

لأخرة ميُوقنُونَ«»» أوليك

ا

ى منديماانا افلحون وه»
على هد
1

لحت )

ا
 ١المء تلك آيات الكتاب الجحكيم4»
|اطظ أول هذه السورة بآحَرمقيالها هو أن الله.تعالىّ لما قال ( ولقد ضرينا للناس فى
ن
ْ

هذأالك اناهن  5مثل) إشارة إلىكونه معجزة وقال (و ابن جئ0-

إلىأنم١ يكفرون

بالاآيات بين ذلك
بقوله (المتلك آيات الكتاب الحكيم) ول يؤمنوا بماء وإلىهذا أشار بعد هذا
ًاريكتسم) .
انتايآ ىلو
اذإوىلتتهيلع
هلوقب(
مىة
رلحهد
وله
وقو

للمحسنين ؛ الذين يقيمون الصاوة ويؤتون الزكوة وثم بالآخرة ثم

يوقنون أولئك علىهدى من ربهموأوائك ثمالمفلحون )

فقوله (هدى ) أى بيانآً وفرقاناً  .وأما التفسير فثل تفسير قوله تعالى ( الذلك الكتتاب
لاريب فيه هدى )وكا قيل هناك إن المعنى بذلك هذاء كذلك قيل بأن المراد بتلك هذه ؛ ومكن
إل ملك © ملا مناك إن تلك إشارة إلى الغائب معتاهآايات القرآن آبات الكتاب احلكيموعند
إنزال هذه الآيات التى نزلت مع (المتلك آيات اللكتاب الحكيم) لمتكن جميع الآيات نزات
فقال تلك إشارة إلى الكل أى آيات القرآن تلك آيات » وفيه مسائل :

 9المسألة الأول » قال فى سورة البقرة ذ(لك الكتاب ) ول يقل الحسكيم و»هبنا قال
(الحكير) فليازاد ذ "ر وصف الكتاب زاد 0

فقَال (هدى ورحمة) وقال هناك

ولهنما :ل كتلك طبعادهلناوا101

١

كذلك ا
رات 7

ون

ع

انآ يياعسل

فم ين

لينلا يعون

فأصير إنوعدآله
7

وس

صن |

سل

ناكد

ل يوقنونَ006

الري باكر دللاجد مطن] طامزلاخلزعليه وعانذه الخصم آنه إمأان يعترف بورود

يل ألوعل نا
دحلفى
لقد
اهوي
؛ان اعترف يكون انقطاعا و
سؤال الخصمعأليوهلا يعترف ف

,أما باألنمستدل جاه لبو جه الدلالة والاستدلال و.كلاهما لاجو زالاعتراف
بأن الدليل فاسد و
بهم انلعالمفكيف منالنىعليهالصلاةوالسلام ؛ وإن لميعترف يكون الشروع فىغيرهموهماً
االدفآىول
اق أكثر انه يقول العناد أف
أن الخصم ليس معانداً فكون اجتراؤه عل الاعنالدثفى
0

 ٠.فانقمل فالانبياءعلمهمالسلام ذ رأرنكوؤااعامنالدلائل :تقول سردر عا

:ثم قرروها فرداً فرداً » كن يدول الدليل عليهمنوجوه  :الآاول كذا  ,والثانى كذا,
ثذا ء وفى مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند لأنه يزيده بعناده حى يضيع
0ك

الوقت فلا يتمكن المستدل من الإتيان بجميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان

مقال  .وإلى هذا وقعت الإشارة بآوله تعالى (ولثن جئتهم بآيةليقولن الذين كفروا إنأنتم
تم) لطيفة وهىأن
إلامبطلون ) وفىتوحيد الخطاب بقوله( ولئن جئتهم ) واجمعفىقوله( إن أ::

اللتهعالىقال(ولئنجتتهم بكلآية ) جاءت به الرسل ويمكن أن يحاءم ياقولوناهتكلم أيها
هل
كطع لق ع تلارجم بتو ( كذلكبطيالع
المدعون للرسالة مبطلون م بين تال أن ذل ب
اون )ال
قن لذي ل م

ل ل 1

1

000

المعنىهو أن منلايعل الآنفقدطبعاللهعلىقلبهمنقب .ل ثم إنه تعالىسلىقلبالنىيَِق بقوله
(فاصبر إن وعدالله حق ) أى أن صدقك يبين وقوله(ولا يستخفنك الذي لايوقنون) اشارة

إلى وجوب مداومة النىعليهالصلاة والسلام علىالدعاء إلى الإيمان فانه لوسكت لقال الكافر

إنهمتقلبالرأى ؛ لاثباتل .ه واللهأعلبالصواب  .وإليهالمرجع والمآب  .والجدللهربالعالمين
وصلاته علىسيد المرسلين  .وآ له وبه أجمعين .

خ-

0

وله بعال::وقالالذين أوتواالع وألامان .الاية
سل

سطرلم

مدو ماه

مم ١

اك 2د
فكتا الله
.ان لو لمم
ذالام
ن  1آ و
0
وقالأ لذب

م أبعت ولك

0

رده

درل ل ولام تسود سم ولي

 0الّاسف لمر »أنمن كلص وانجوم  1:ل أن

قوله تعالى ( وقال الذين أوتوأ

لععلم والإعان
ال

لد لبتم 5

ياك أيه للك و0

||معحث فهذأ

وم البعث ولكنم كنم لاتعلدون 42

قوله (وقال الذين4

العموالإإمان) من الملاتكد وغيرثم  /لد ليم قُكاك أللّه إلى لوم

البعث ( وحن رين ماهوالمعنى اللطيفف قَّهماين الايدبن  2فنهو لامو عود

بوعد إذا ضرب

لهاٌجل

 2ول ويريك تعجيله »والموعة يوعد إذا'ضرت .له أجل يستقل المدة وك ا
للكن امجرم إذا حشر عمل أن معدن  :إل النان ,فيستفل مدة الليت 0
انرس
فى القبر » والمؤمن إذا حشر عم أن شا

إل امه فشك المدة ولد ارين التأخين (فيختايك

الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لبئنا قليل وإليه الإشارة بقوله ( يقسم الجرمون مالبثوا غير
ساعة ) ويقول الآخر نا مديداًوإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الذين أوتوا العلموالإمان
ىوم البعث ) يعنى كان ى؟ كنات الله صخري ضما ل إلأكوم
فىكتاباللهإل ي
لفد لدنم
و تحن صير | :إلىبوم اليعث (فهذا

0

اليعث ولكنم كنمم
.لاتعليون) 335

العا

||معث
لانم

(لنار وتطليون ااتأ
 1تملاتعليون البعث ولا تعثرؤون  2 4فصان مصي ركم 1ا

لمقال ع الل  2فو ميدل

_مقع الذين ظلءوا معذر مم ولا  3إستءت.ون /
 1لايطلاب مم

الاعتاب وهو إذالة لعن لعى التوية لق تزيل أثار الجرعة لاتطلال مم 5
ثم قال تعالى  0ولقد ضريئا لام ف هذا القرآن من كل مدل وائن جم

لاتميل مم :
بآبة لعون الذدن

اتفرواإن أنتمإلا مبطلون .4
ذوله (ولعد دريًا للنامن "هذا -القران فن مثل) إشارة إلى إزالة الاعذارٌ وَالاتنان ما فوق

الكفاية منالإنذاز  ,وإلى أنه لميبقمنجانب الرسول تقصير  ,ذانطليوا شيئاًآخرفذ!كعناد ومن
هان عليه تكذفق دليل لايصعب عليه لكين تك الدلائل  2بل لاون اسَتدل أن لشرع قَّدليل

د 11خخر-هم»
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ل

قولهتعالى :ووم تقوم ألساعة  .الآية
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ا
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وبوم تقوم الساعة يقسم اجرمون لمماثئوا غير ساعة كذلك كانوآأ
رى ار

س

1

1

1

3

1

يؤفكون 00

يتلا من دلائل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح
لمض
دتى
لنائل ال
األعاددم
فتثيرحاباً)وذكر أحوال الريحمن أولهإلىآخره أعاددليلامن دلائل الآفس وهو خاق الآدى

(خللإقنسان
وذكر أحواله فقال( خلقكممنضعف ) أى مبناكرعلىالضعف كاقال تعالى ا

من يحل و)من ههنا كا ت-كون فىقول القائل فلان زين فلفاناقمرنه وجعلهغنياًأى منحالة
للى (جثعمل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلىحالة كان فيها
ترهع؛تامقا
فق
جنيناً وطفلا مولوداً ورضيعاً ومفطوما فبذه أحوال غاية الضعف ؛ وقوله ( ثمجعل منبعد
ضءف قوة ) إشارة إلىحالةبلوغه وانتقاله وشيابه كوتاهاله :وقوله ( ثمجعل من بعد قوة

ضعفاً وشيبة يخلقمايشاء وهو العليم القدير ) .
إشارة إلىمايكون بعد الكهولة منظهور النقصان والشيبة هىتمام الضعف ,ثمببيقنولة

( مخلقمايشاء ) إن هذاليسطبعاًبلهو بمشيئة الهتعالىي) قالتعالىفىدلائل الآفاق ( فيبسطه
فى السماءكيفيشاء وهو العليم القدير) لمقدمالعلإعلى القدرة ؟ وقالمنقبل(وهوالعزيز الحكيم)
فالعزة إشارة إلىتمام القدرة والحكمة إلى العلم :فقدمالقدرة هناك وقدم العلمعب القدرة ههنا  .فنقول

هناك المذكورالاعادة بقوله( وهوأهون عليه ؛ ولهالمثل الأعلى فىالسموات والآرض وهوالعزيز
رة هناك أظبر وهبنا المذكور الابذاء وهواطوار
دن»
قشكو
لن ف
ابك
فون
الحكيم) لان الاعادة نك
برش)ير
ليم التقدي
ع(
وأحوال والعلمبكلحالحاصلفالعلم هبناأظبر ؛ “ومإهنقوولاهتعلالى
وإنذار لأنه إذا كان عالماً بأعمال الخلق كان عالماً بأحوال اخلوقات فان عملوا خيراً عليهوإنعملوا
ان قادراً فاذاعلم الخير أثاب وإذا علمالشرعاقب ء ولمكانالعللبالاحوال
كثم
اه.
شإراذعلي
اقلبالثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدمالعم وأما فى الآخرة فالعل بتلك الا<وال مع العقاب

فقال( وهوالعا الحكيم ) وإلىمثلهذامثلهذاأشار فىقوله(فتباركاللهأحسن الخالقين
عقيب خلق الانسان ؛ فنقول أحسن إثارة إلىالعملان حسن الاق بالعلم » والخلق المفبوم من

)»7

ين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
قوله(الخالقين ) إشارة إلى القدرةء ثملبما
أ<والها وأوقاتما .
فقالتعالىب ويوم تقوم الساعة يقسم امجرمون مالبوا غيرساعة كذلك كانوا يؤفكون »ي

(7

قبلمالبثوافىالدنياغيرساعة  .وقيلمالبتئوافىالقبور؛ وقيلهالبئوا منوقت فناءالدنيا

ذب
لصدكإلى
انال
إلى وقت اانشور (كذلككانوا يؤفكون ) يصرفون من الحق إلى الباطل وم
سو
ا1
ب
و

قوله تعالال:لله الذى لاق من ضعف .الاية
مه

عراثر قري
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من بعد قوةضعفا وشييةخلق مأشا وهو العليمدر 24ه»
-

ذ-ه

م

َ-

سارو اناقه إل" ا

2

ا

ولا تسمع االلصمدعاء إذا

 ١الأ الآولى 1الترئنب فقول إوشاد المت ال واحسال أبعد من الممكن ,ثم
إرشاد الآصم صعب فأنه لا الشمع |كلام رما يوم مابشهمة بالإشارة لا غير ؛ والإفهام

بالإشارة صعب » ثم إرشاد الاععى أيضاًصعب ف
ءانك إقذاات الطهريق على بمينك يدور إلى

سه اللكنة لااعفليه ب
ول بح
إيد
رعن ق
شريب
اد

الاسمأضعب  :فلهذتانكون المعاشرةمع

نل عاشرة معالآآصمالذىلايسمع شيئًاغ
.لاان
ية الإفهامبالكلام ؛ فإنمالا
يفهم بالإشارة يفبمبالكلام وليس كلما يفبم بالكلام يفهم بالإشار فان المعدوم والغائب
لاإشارة إلهما فقال أ لاتسمع امورلمقاولل الآصمولاتمدى الاعمىالذىدون الام

ال
لمسألة الثانية  قال فى( الصمإذ
لاول
يوام
سدبر
كينو
)ن أادلخالمفتىناع و»ذلك و

الاأصموإنكانيفهم فاماه ب
مالإشارة فاذواى ولا
يكو ن
نظره إلىامثير فانه يسمع ولايفهم.

 ١المسألةالثالثة 4قالفىالاصم ( لاتسمع الصم الدعاءا)و
للم
ميق
ولنفى
ى
0
قد يسمع الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعىلاببلغ ذلك الحذ فقال

إنك داعل بسمتلجىء اي

لايسمع الاصمالدعا. .

 ١المسألةالرابعة  4قال(وما أ:
نت مهادى العمى )أى لس شغلك هداية العميان يا شول

القائلفلانليس بشاعر وما ينظم بيتوابًيتين؛ أى ليسشغلهذلكفقوله(إنك لاتسمع الموتى)
نقذلكعنه » وقوله ( وماأنت بهادى العمى)يعنى ليسشغلك ذلك00

3

ثم قالكال إن تسمعإلامن يؤمن بأياتنا فمهسملدون ) لما نإنسىماع الميت والأصم
100

نومن ترحملقليه
أهو تكذلكلا ا
انوس نال نرأمت يكون اومن سايد و

أمطارالبراهين فتندت فىقلبه العقائد الحقة ؛ ولسمع زوا-ال

سارت لافنا نه و؛هذا

يد
للى
خلع
اف مذهب ااعتزلة فانهمقالوا 0
الكل الاينان .غير أن بعضهم خالف
 00م
لت
دمن
رو
)ل عل أنه يمن فسمعه النىى صلىاللهعليهوسلم

مايحبأن يفعل فبم مسلءون مطيعون كا قال تعالى عنهم قا
(لوا سمعناوأطعنا ).
ثم قالتعالىل اللهالذى خلقكم من ضعفثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة

ضعفاً وشيبة يخلق مايشاء وهو العليم القدير ) .
كعدويواره
نهسو
يعا
ننها
»7
مدج
ج
٠ 3ت
ايل1

قوله تعالى :وماأنت مهادالعمى عن ضلالتهم  .الآية

غ١

وما أنتَبادالعمىعَنصَْلالَهِمإنتْسمع! من من ]1
م
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عد مر

40
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_-
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و

5
١

ا

اود ده»

عن ضلاتهمإن يم دين يومن !آياننالون 4

0
 5أنتبكهادا

لا بين أنهمعند توقف الير يكونون مبلسين آيسين و؛عند ظهوره يكونون مستيشرين »
بين أن تلك الخالة أيضاً لايدومون عليها ؛ بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون
غير ثابتين لنظرم إلى الحال لا إلى المآل » وفى الآية مسائل :

رنسال ؛
لارإ ع
اللامسألة الأول  4قالفىالآبةالأولى (يرسل الرياح )علىطريقة الاإخب
وقال هنا ( ولئن أرسلنا ) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال؛ لآن الرباح مر رحمته وهى
متواترة و؛الريح من عذابه وهو تعالل رءوف بالعباد يمسكها؛ ولذلك نرى الرياح النافعة تب فى
الليالى والايام .فى البرارى والا كام » وريح السموم لا تمب إلا فى بعض الازمدة وى
لعض لكام :

 ١المسألة الثانية  4سعى النافعة رياحاً والضارة ريحاً لوجوه ( أحدها ) النافعة كثيرة الانواع
كثيرة الآفراد لجمعما  .فإن كل يوم وليلة تجب نفحات من الرياحالنافغة » ولاتهب الريالضارة

فأعىوام » بل الضارة فى الغالب لا هب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً
فان ما .هب مرة واحدة لاإصاح المواء ولا ينئىء الس<اب ولا يحرى السفن ء وأما الضارة بنفحة
واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الري المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكديتها أءما
وىم! وإنما يكون
الكيفية فهى إكذاانت حارة أو متسكيفة بكيفيةسم و.هذا لايكون للهريبخف
ف
سك أن المواء ألما '؟:

ر
الفدف
يك

بقع ف حجانو زاقردة  80قَّوضع اه وهوحار 1

ايكون

عان
تكون واحدةء لآن ذاللكمواء السا كن إذ
تكونها كذلك وكا كفان

ثمورد عليه ريح تحركه وتخرجه من ذلك المكان فتهبب علي مواضع كاللهيب ؛ثم ما يمخرج بعد
ذلك من ذلك الأكان لا يكون حاراً:ولا متكيفاً لان المكث الطويل شرط اشكّفء آلا وى
أنك لو أدخلت[صبعك ف نار وأخرجتها بسرعة لاتتأثر  :والحديد إذا مكث فها يذوب ء فإذا
 2راك ذلك الم | ن

وتغفرق لاو جد فى ذلك الوقت غيره من جذسه ٠ وأما المتولدة كذلك فنادرة

.أما الكمية فالرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارتكا لجان ؛ ومياه
وموضع ندرتهاواحد و
العيون إذا اجتمعت تصير نهراًعظما لا تسده السدود ولا برده الجلبود» ولاشك أن فى ذلك
تحكرن واحدة #تمعة منكثير  :فلهذاقالفىالمضرة ريحوف النافعة رياح .
ثمإن تهعالى لما عرلسموله أنواعالآدلة وأصناف الآمثلة ووعد وأوءد ول يزدهم دعاؤه إلا

وله تعال” وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم ..الآآية
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ثره

عاء إذا ولوا مديرين «؟ه»
ل

مره

قبل أن ينزل علهم قمبنله لمبلسين » فانظرإلىآثاررحمة الله كيف حى ال يعد 65إن
ذلكنحى المونىوهو علىكلشىءقدير ي
 .اللط.ف الذى اشقه الودق()١ إصير

مث يقلعالشجروهو ليس بذاته كذلك فهو بفعل فاعل

تارع(

وأماالحكمة فقنفس الحبوب فيا يفضى إليه من إثارة السحبء ثم ذكر أنواع السحب فنه
ما يكون متصلا ومنه ما يكون منقطعاً  ,ثمالمطر مخرج منه والماء فى الهواء أعجب علاءة للقدرة :
وما يفضى إليه من إنيات الزرع وإدرار الضرع حكية بالغة ؛ ثمإنهلا  5بل يختص به قوم دون
قوموهو علامة الأشيئة  .وقوله تعالى(و إن كانوا من قبلأن بزل عليهممن قبله) اختلف المفسرون

فيه » فقال بعضبم هو تأ كيديا فى قوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فا ) وقال
بعضهم من قبلالتنزيل من قبلالمطر و»الآولى أن يقال من قبل أن ينزل علهم قمبنله 7
من قبل إرسال الرياح ؛ وذلك لا"ن بعد الإرسال يعرف الخبيرأن الرج  2 2اد للرلاف
المطر إذا هت

||ريش ل يكون علا

قلأ قال من قبل أن بزل علهم  2يهل 8كانوأ 3

لآنمن قبلهقد يكون راجباً غالباًعلىظنه المطر برؤية

اليحب

وهيوب

الريا

فقال من قله .

رن
ذق عن ل ماذكرنإام
سال الريح وبسط السحاب ,ثلمما فصل قالا إلى ثار رحمةالله

كيف يحى الارض بعد موتماإذنلك نحىالموتى ) لماذكر الدلائل قالنحى باللام المؤكدة
وباسم الفاعل فان الانسان إذا قال إن الملك يعطيك لايفيد م بقيد قوله إنه حك لان الثانى
قيد أن لاك

إنك ميت

فكان وهو  01م

بالعطاء  0والاول يفيك أنه سنتصف

كد من قوله إنك موت ) وهو عل
ىلء
ثى ك

قدير ) 3

به وينبين هذا

بقوله

لأ مد الاعتراف .

ثمقال [تعالىل ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفراً لظلوا من بعدهيكفزون ؛ فانك لاتسمع

الموق ولاتسمع الصمالدعاء إذاال

ون

( )7فق الاصل لاططبوع بالمطبعة الأميربيهةيشقه البق » وهو لا معى له فما يظهر لى ؛ ولعل  -بما ذكرته هو الصواب .
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قولهتعالى  :زَلقأدر_لناليننباكزسلا"الا
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7م يناتفَأتهمنامن
لقوم 7 8ث
 1من' قبلكرسلا إ :
ره
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علنا نصر المؤمنينَبغدق ك اذىسل الرباح
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يبششااء وجعله  02فترى الودق م

-

منخالاله قاد أصَاب بٌبهمن شاهم؛نعباده د ستشرون ف
-

التتنكانم

اباك

7

لانلانل الواءأو :د ته بالريجأنلازم؛ 6حرعانم.
ثقامل تعالىل(و لقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومبم خاءوم بالبينات فانتقمنا املنذين
أجرهو اوكان اهما علينا تن اللوم
لما بين الاصلين براهين ذ كر الآصلالثالك وهواليوة فقال (واقد أرسلنا منقبلكرسلا)
أى إرساهم دايل رسالتك فانهم لميكنلهمشغل غيرشغلك ؛ ولميظهرعليهمغيرماظهرعليك
وكمذن.هم أصاءهم البوار ومن آمن مهمكان لهم الانتصار وله آوجخهريبين تعلق الآية بما
قلبا وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع با السكفار سلى قلب النى يَلِقِهِوقالحال من تقدمك
نككاذلك وجاءوا أيضا بالبينات ؛ وكان فى قومبمكافروهؤ منك فىقومك فاانتلقمنكاامفنرين

)نتقمنا و؛كان الانتقامحقاً
ونصرنا المؤءنين » وفىقوله تعالى ( وكان حقاً و)جبان  ( :أحدهما فا
محا لا وقال عاينا نصر الأؤهنين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا بمحمد يلقع
أى عاينا نه ركمأمباالمزمنون ( والوجه الثاى ) ( وكان حقاًعلينا) أى نصر المؤمنينكان حماً

علينا وعلى الآول اطيفة وعلِىالآخر أخرى  :أما على الأول فهو أنه لا قال فانتقمنا بين أنه لميكن
ظلاً وإنما كان عدلا حقاً و؛ذلك لآن الانتقام ليكنإلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة
الاثموولادة الكافرالفاجر وكاف عدمهم خيراً من وجودثم الخبيث ؛ وعلى الثانى تأكيد
لمعزنىوم يقال علىفلان كذا ينىءالعلنزوم ؛ فإذا قالحقاًأ كد
ليد
.لكآلة علاىتف
البشارة ن
ذلك المعنى ؛ وقد ذ كرنا أن النصر هو الغلبة النى لاتكون عاقبتهاوخيمة ؛ فان إحدى الطائفتين

مه لماالهزموا
ومى
ق مو
وذلك
اتً لا يكون النصر إلا للهنهزم ؛ وك
رعاد
خثم
آاء
إذا انبزمت أول
من فرعون ثمأدركه الغرق لميكن انمزامهم إلانصرة » فالكافر إن هزم المسل فى بعض الأاوقات
لايكون ذلك أصرة إذ لاعاقبةل .ه
ثمقال تعالى ب الله الذى يرسل الرياح فتثير ابا فيبسطه فى السهاء كيف يشاء ويجعله كسفاً
فترى الودق مخرج من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا ثميستبشرون ؛ وإنكانوا من

دمد

واي

قوله تعالى الالذيشخ"وراجمته ٠ الآية

بسبب الشرك ذكر ظبور الصلاح ول يذ كر أنه بسبب العمل عام 5دك  55أن
سل الرياح
ر(
يال
الكريم لايذ كر لاه عوضا  :وين الاضرارة شيا ليثلتاوم به الظلمفق
مبشرات ) قبل بالمطر كاقال تعالى ( برآ بينيدى رحمته )أى قبل المطر  3أن يقال مبشرات

ثم قال تعالى ( وليذيقكم من رحمته ) عظف على ما ذ كرناءأى ليبشرمبمصلاح المواءوحعة
اللابدان ) وليذيقكم من رحمنه ( بالمطر 4

وقد كوا

الدنيا قليلا ورا<ما 00
( ولتجرى الفلك ا

أن الإذاقة لههال

أما'ق الاحرة

نمم

قُْادبن٠

ع

ولتتوأ من قضله الك شر رن ( إلا س1

أحس

وكاكن

لم

علوم 0

الفعل إك الفلماك عفية

بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهراً عليه ولكنه بأ الله » ولذلك لما قال ( ولتبتغوا مس)نداً إلى
نا "| رعده ( من فضله )أئ لإ استقلال لثىء بثىء وى الآية مسائل :
لاالأولى » فى الترتيب فنقول فى الرياح فوائد » منها إصلاح الحواء ؛ ومنها إثارة السحاب ؛
ومنها جربان

الفلاك ما فال )0رات

( باصلاح الحواء ذفان إصلاح المواء يوجد

من

نفس

المبوب ثمالأمطار بعدهء ثمجر بان الفلك فإنه .موقوف على اختبار من الأدى بإضلاح اسه
وإلقائها على البحر ثمابتغاء الفضل بركو ما.
(المسألة الثانية 4قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد  ...ليذيقبم بعض الذى عملوا )وقال ههنا
( وليذيشكم
فيخاطب لل

ردغنة) خاطه هها تفريناً ( وان را“مته قريب من المخسنين )فالمحسن قريب
لعيك فمخاطهم  3كا

قال هناك لعض الى عملوا وثال ههنا ( من رحمته (

تحاف نا:أصصابهم إل أنفسهم حافك ف أصاب المؤمن إرلحمته وفيه معنيان  0حدما (
اا

نَْ الكريم 0

الما

ورحمنه ا

وإن وجد فللا يول أعطيتك انك -

0ل هانكاامى  .وأماءهافلت من السنة خِوَاوه بعد عندى (وثاتيما ) أن مأك
بسبب فعلالعبدقليل » فاوقالأرسلت الرياحبسبب فلكم لا يكوان بشارة عظيمة ».وأماإذا1
( من رحمته )كانغاية البشارة ؛ ومعنى  7وهر  5قال با فعلهنملكان ذلكموهماًلنقصان

ثواهم فىالآ  :املف دق الكفان فإذا قفاعلبلماتم ينىء 0عماهم وهوكذلك .
)قالههن (١ولعلك تشكرون ) قالزرا و حبار
4هناك (لعلبميرجعون و
المسألةالثالثةقال
لل أن تو فية,م الشكر  7ن اأنعمفعاف علىالنعم

قر
دتااإن
 8*2ال قدسبق5:كرهااقل
 ١المسألةالرابعة )إا أخر هذه الآية
وبارقل)حادث ف الجوفىكأثر الام ناروريح
اكبن فذكر من المنذرات (يديكمال
0ك انا
فذكر الرباح هبناتذكيراً وتقريراً للدلائل  :ولماكانت الريح فيافائدةغيرالمطروليس فىالبرق

فائدة إنلميكنمطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً  .أىقد يكون وقد لايكون وذ كر هبنا(مبشرات)
رصني
مر

١
23

قوله تعالى  :آويمانته أن يرسل الرياح ٠ الآية
اللي

أ

ا

ال

للل

ل اط

لل ا0

م

ومن ءاياته أن برسل الرياح مبشرات وليذيقجم مرحنمته ولتجرى
عدروةار ور

3

01

3

لفاك بأمره ولتتغوا من

32

ا

3

0

3

فضله ولعلكم تشكرون

:

ع

>24

والملك إذاكان كبيراًكريماء ووعد عبداًمنعباده بأتىأجازيك يدل إليهمنهأ كبرممايتوقعه

ثمأكده بقوله ( من فضيلهعن)ى أنا الجازىفكيف يكون الجزاء  ,ثمإفىلاأجازيك منالعدل
ضل فيزداد الرجاء :ثم قال تعالى إ(نه لايحب الكافرين ) أوعدهم بوعيد
لكفمن
اازي
وإنما أج
ل ملنه غاية
احبة
ول يفصله لا بيناوإن كان عند الحقق هذا الإجمال فكياهلتفصيل » فانعدم ام

هم ذلك تمن يكون لمهعشوق فانه إذا أخه ,العاشق بأنه وعدك بالدراهم والدنانير
وعذأابف:
ال

كيف تنكون مسرته» وإذا قيللهإنهقالإأنحب فلانا كيف يكون سروره'.

وفيه لطيفةوهى أن الله عندما أسند الكفر والابمان إلى العبد قدم الكافر فال
( منكفرفعليه كفره ) وعندماأسند الجزاءإلىنفسهقدم المؤمنفقال ( ليجزى الذينآمنوا)
ثمقالتعالى( إنهلايحب الكافرين )لآن قوله( منكفر)فىالحقيقة لاملنعكافر اعلنكفر

يض
را )
حالح
تمل ص
لنع
بالوعيد ونهيه عر فعله بالتهديد وقوله (م

المؤمن فالنهى كالايعاد

والتحريض للتقرير والايعاد مقدمعندالحكير الرحيم » وأماعندما ذكر الجزاءبدأبالاحسان

إظهاراً للكرموالرحمة  .فانققاالئلهذا إنما يصح أن لوكان الذكر فىكلموضع كذإك وليس
اىية»
اثليرمموناضع قدم [بمأن المؤمن على ركافلكافر وقدم الاتعلذيابثعل
كذلك فاالنله ك

فنقول إن كانايللوهفقنا لبيان ذلك نبين ماقاتضى تقوديمنهح.ن نقول بأنكلكلمةوردت فى
القرآن فهىلمعنى وكلتريب وجد فهو لحمككمة ؛ وماذ كر عبلخلافه لايكون فىدرجة ماورد به

القرآنفلنبين منجملتهمثالا وهو قولهتعالى(يومئذ يتفرةون :فأماالذينآمنوا وعملواالصالحات
فهمفىروضة )قدمالمؤمنعلىالكافر» وهناذ كرمثلذلكالمعنىفىقوله( يومئذيصدعون )

فمر
اقد
كن ف
لرقو
أاىيتف

ل
عاللىمؤمن فنقول هناك أيضاًاقدلمكافر فىالذكرلآنهققالبمن

( وبومتقوم الساعةيبلس اجرمون )فذكرالكافروإبلاسه  ثمقالتعالى( ويومتقوم الساعة

بيومتئفذرقون ) فكان ذكر المؤمن وحدهلابدمنهليبينكيفية التفرقبمجموع قويلهب(لس

)ه فىحق المؤمن (فىروضة بحبرون ) لكن انهتعالىأعاد ذكر الجرمين مرة
الومجرقمونول

أخرى للتفصيل فقال ( وأماالذينكفروا ) .
لياح مبشرات وليذيقكممن رحمته ولتجرى الفلك بأمره
“مقال] تعالىرومن آياتهأن يارلسر
ولتبتغوا منفضلهولعلكم تشكرون ) .

قوله]تعالى( ومن آياتهأن يرسل الرياح مبشرات )لماذ كر أن ظهور الفساد والهلاك
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ثمقالتعالى ل فأقم1

لسار 0

« 1ومئُذ

نَلأن ا

درك :من كفر فعليه كفره ومن عمل عاقلا زاد” نفسهم بمبدون 4

لما نم الكافر عماهو عليه  :أمر المؤمن با هو عليه وخاطب  0عليه السلام ليعلمالمؤمن
؛لاؤمنين فى التكليف مقام الآنبيا .ياقال عليه
فضيلة ماهو مكلف به فاه أمى به أشرف الأانبياء ول
الصلاة والسلام « إن الله أمى عباده المؤمنين بما أمس به عباده المرسلين » وقد ذكرنا
ون قوله
اهيلنو(ل ي)كأن
ا وقول (من قبل أن يأنى يوم .لامزد لهعن الله) ب>تمل :وج
(من الله) متعلقاً بقوله (يأن) والثاتى أن يكون المراد (لا مرد له من الله)أى الله ليراد وغيره
عاجز عن رده فلا بدمن وقوعهيو(مئذ يصدعون) أى يتفرقون  .ثمأشار إلى التفرق بةوله
فر فعليه كفره ومن عملصاحا فلا/نفسهم يمهدون ) وفىالآية مسائل :
(كمن
١مسألة الأولى  4قال( من كفر فعليهكفره ومن عمل صااً )ولم,ةلآوممنن2 
ال
لآن العمل الصالح به كيل الإمسان فذكره .تحريض للمكلف عليه وأما الكفر إذا جاء فلا ز
وهو.جه لخر وهر أن الكفر قسمان  ( :أحدهما ) فعل وهو الاششراك
للعمل مع

0

مادنفيىنة الرسول ولم ,أت
(والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا ك
بالإيمان فكباوفرسواء قال بالشرك أو( يقل كن الامان لابد معه م 2

٠

العذل الصاح ؛اق

قول لاإله إلا الته عمل اللسان.وثىء منه  5ل
ولت
لظي غيل الق
المسألة الثانية  4قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا“نفسهم) جمعها إشارة إلى أن الرحمة
أعممن الغضب فتشمله وأهله وذريته  :أمَا الغضب فسبوق بالرحمة  ,لازم لمن أساء .
اللامسألة الثالشة  4قفاعلل(يه كفره) ولميبين وقال فى المؤمن ف(لا“تفسهم يمبدون )
كَمِِقَاً لال الرحة فانه عند الخير بين وفصل بشارة  .وعند غيره أشار إليه إشارة .
ثم قال تعالى ل ليجزى الذينآمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لايحب الكافرين 4
ذكرزيادة تفصيل لما بمبده المؤمن لفعله الخيروعمله الصالم  .وهو الجزاء الذى يحازيه به الله
1 2

عفر -

6؟ »

ولهتعالى :قلسيروا ف تىالارض  .الآية

١

لكر | ا 00
و اع أظشيوه  الول 7ط[ ردي د
كلان
قسليروا ثى الارض فانظروا كيف كان عاقة الذين من قب
5و

0

3

رم

أكثرهم مشر كين >24

1

1

.

١

..
ره

إن ظبور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار » واعلم أن كل فساد يكون فهو بسبب
الشرك لكن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاغتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لآن

المعصية فعل لايكونللهبل يكون للنفس » فالفاسق مشر ك بالله بفعله  :غاية مافى الباب أن الشرك
ياذوالجمد هنهما إلاالتوحيد يزولااشرك
؛
بالفعل لايوجب الخلود لآن أصلالمرءقلبهولسانه ف
م جزائهم
اليس
ملك
رقندا أنذ
ك)
ذلوا
البدنى بسبهما ء وقولهتعالى( ليذيقهم بعض الذى عم

وكل موجب افترائهم ؛ وقوله(لعلهميرجعون ) يعنى  5يفعله المتوقع رجوعبم مع أن الله يعل
أت .#من أضله؛ لايرجع لكنالناس يظنون أنهلوفعلمهمشىءمنذلك لكان يوجدمنهم
الرجوع ا أن السيد إذا عللمن عبدهأنه لايرتدع بالكلام ف:يةو لالقائل لماذا لاتؤديه بالكلام ؟
اذا قاللاينفعربمايقعفىوهمهأنهلايبعدعننفع ؛ فاذازجرهوليرتدعيظور لهصدقكلام
السيد ويطمئن قليه .

رض فانظروا كيفكانعاقبةالذينمنقبلكان كأثرمم
افى
أروا
اقللسي
ثتمعقااللى (

0
له

.
5

“0

.

للا بينالهم بظبور الفساد فى أحوالهم بسبب فساد أفوالهم بينم هلاك أمثالهموأشكامر
5

اكلاهم فقال (قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل)
نت أففعاءلهم
اكلذاين

أى قوم نوح وعاد وتمود  :وهذا ترتيب فى غاية الحسن وذلك لأنه فى وقتالامتنان والإحسان

)ى آنا كرالوجود ثمالبقاءووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر
قال ( اله الذى خلقكم ثمرزقكم أ
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رزقكم ٠ ثقمال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هو أعدمكم
كنا أعدم من قباكم

ا أعطاكمالوجود والبقاء  ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما

ساللببقاء فنإظبار الفساد  .وأما سلب الوجود فبالاهلاك ٠ وعندالإعطاء قدم الوجود عل اليقاء :
لان الوجود أولا شم اليقاء ؛ وعند السلب قدم البقاء » وهو الاستمرار “مالوجود .

ب
سركان
با كث
وقوله (كانأ كثرم مشركين) يحتمل وجوهاً ثلاثة (أحدها) أن الملاك فال
الشرك الظاهر وإنكان بغيره أيضاًكالإهلاك بالفسق والخالفة كماكان علىأحاب السبت(الثاى) أن
كل كافرأهلكلميكن مشركا مبنلهم كمانن معطلانافياً لكنهمقليلون » وأ كثرالكفار مشركون
(الثالث) أن العذاب العاجل لممختص بالمشركين حين أنى » ا قال تعالى ( واقوا فتنة لا تصيبن
الذينظلبوامنسكمخاصة ) بلكانعلىالصغاروالجانين ؛ ولكن أكثرممكانوا م رشكين.
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فق7من عبده هدية

عووضه بعشرة دراثم لايكون "رم2ا ء بل إذا جرت عادته بيأناه يعطى على مثل ذلك
قيمتما درثم ل

ألفاء فاذا أعطى له عشرة  1لاف فقد ضاعف له الثواب .
ثمقال ت|عالى ب(الله الذى خلقكم ثمرذ فكم ثمميتي ثمبحبيكم هل من شركائك هن يفعل من
ذالم هن شىء سبحانه وتعالى عما يشر كون ». 4
لىةك) أى أوجد ص (ثم رذقكم )أى أبَاَ ؛ ذانالءعرض مخلوقوليس
قو 4تعالى (الله اخلذ
مبق ( يتك ثمحبيكم هل من شركائكم يمفنعل من ذلك من ثىء ) جمع فىهذه الآية بينإثيات

الأصلين الحشر والتوحيدء أما الحشرفبقوله (ثمنحبيكم ) والدليل قدرته على الخلق ابتذاء؛
وما التوحيد فبةوله ( هل من تركانم منيفعل من ذلحم

) ثم قال أعالى ( سيحانه

وتعالى عما لذركون) فقوله سيحأنه أى سمدوه سيدا أى تزهوه ولاتصفوه اشر اللا وقول

(وتعالى) أى لاوز عليه ذلك وهذا لآن من لا يتصف بثىء قد يجوز عليه فاذا قال سبحوه أى

لاتصفوه بالإشراك  .وإذا قال وتعالى فكاءنه قال ولا جوز عليه ذلك .

عمإنه تعالى قال لاظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى
عملوا لعليم برجعون ».4

وجه تعلق هذه الآية مما  1هو أن/الشراك سيب العساد قال تعالى :ل(وكان فبرعااله
إلا الله لفسدتا )وإذاكان الشرك سببجهعل الله إظبارم الشرك مورثاً لظمور الفساد ولو فمل
م مايقتةضيه فوهم ( لفسدت السموات والأارض )م قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه
شق الارض وين لخرال هداآً لك هذا أشار بقوله تعال ( ليذيقهم عض الى عملوا )

واختلفت الاقوال فى قوله ( ف الير والبحر ) فمَال بعض المفسرين  :المراد توف الطوفان فى
البروالب<ر  :وقال بءضهم عدم إنبات بعض الاراضى وماوحة مياه ااب<ار  وقال آخرون  :المراد

كن البخر المدن ف,ان العرب تسقى المدائن حورا لكون مبنى عمارتما عل المناء يومكن أن يقال

نربلبوا  .الآية
قولهتعالى:مااننمم أ

١

 0الماو لديا لل ناسملياربو علدأنهومااءم من
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ملصعيوان "0
ل وجده أنه نأولئكم ال
802ريدو

ام كدزرة ف قولهرهدأفلمالوترن ) لقال كز قلا رهناكيفيدالافلاح؛ فقوله

)لى غير ذلك عطفب
( والذين ثملازكاة فاعلون )وقوله ( والذين ثملآماناتهم وعهدهم راعون إ
دق
صمن
تح ل
يفلا
اك الآخر مفلح لايقال لاحصل الا
ذ؛
ولح
اك مف
ذ.
ولح
على المفلح أى هذا مف
ولايصلٍ  .فنقولهذا كقولالقائل العالممكرم أى نظراًإلىعلدهثمإذا حدفيالزناعسلبىيل
فلسرقة لباظل,ذلك القول عحى يقول القائله؛ [عاكان ذلك لاله ل
النكال وقطعت بده ا
.سكذلك إيتاء الال لوجه الله يفيد الإفلاح  ,اللهم إلاإذا وجد مانع من ارتكابعظور
بالفسق ف
00

لم يذكر غيره من الافعالكالصلاة وغيرها ف؟نقول الصلاة مذ كورة
 (١المسألة الثامنة >ل
من قبل نلاآلخطاب ههنا بقوله (فآت)مع النىمات رغيره تبع و:قد قال له من قبل(فأقموجهك
للدرن حنفاً ) وقال ( منيبين إليهواتقوه وأقيموا الصلاة ) .
لمحنهصر وقد قال فى أول
اهم
١المسألة الاسعة  4قولهتعالى ( وأواائكلمثفملدون )يف

محون )إشارة إى منأفا املصلاةا
متفكل
(وألول
سورة البقرة ا
غل رسوله وعنا أرَل /من
ا

وآمنبما أنزل

قبلة.وبالاخزة فلوكانالمفلح منحصراًفىأولك المذكورن ق:سورة
مفلحاً؟ فول هذا هوذاكلآنابينأان قوله(فأتم وجهك

للدين ) متصل بهذا اكلام فاذاأنى بالصلاة وآتى المال وأراد وجه الل :ه فقدثبت أنهمؤمنمقيم

للصلاة موت للزكاة مءترف بالآخرة فصار مثلالمذ كور فى ألقرة .
ق
اا
ثقمال تعالى ل(وماآ تينم من رباليريو! ق.أمؤال آلنايىدادرو

وماآنيتممن,

وكات لذون و جدناقة هاولثئك ثمالمضعفون »

ذتكحررهذياضاً يعنىأنكمإذا طلب منكمواحدباثنينترغبون فيهوتؤتونه وذلكلايربوا
عنداللهوالزكاة تنموعند اللهي أاخبر النى عليهالصلاة والسلام د إن الصدقة تقعفىيد الرحمز,
فتزبوا حتى تصير مثل الجبل © فنبغى أن يكون إقدامكك؟ علىالركاة أ كثر .وقولهتعالى( وما[ تيم

منزكاةتريدون وجه اللهفأولئك ثمالمضعفون ) أى أولئك ذوو الاضعاف كالموسر لذى اليسار
وأقل ذلك عشرة أضعاف كلمثللما آنىفىكونه حسنةلافىالمقدار فلا يفبم أن مأنعطى
مغفعةنباله أينقمتاضيه فعلهمنالثوابعلى رج الاين
رغيقاً يعطيهاللهعشرة أر

الله عشرةمراتعلىوجهاللتفضل ف؛بالرغيف الواجد يكون له قصر فى الجنة فكبلهمثنىء ثوابا

قوله تعالى ف:آت ذا القرنى حمقّه  .الآية

و؟١

يث
واعتبرذلكفالعامل والمكاتب والمؤلفةوالمديون .ثم اعم أن على مذهب أحننىيفة رحمه الحله
قال  :المسكين منله نثىء مافنةول » وإنكان الام كذإك اسكن لانزاع فى أن إطلاق المسكين على

من لاثىء له جائز فيكون الاطلاق ههنا بذاك الوجه  .والفقير بدخل فى ذلك بالطريق الأولى .
١لمسألة الثانية 4فىتقدم البعض على البعض فنقول لما كان دفع حاجة القريب واجباً
ا
سواءكان فى شدة ومخصة  .أو لميكن كانمقدماً على من لا يحب دفع حاجته من غير مال الزكاة
إلا إذاكان فى شدة » ولا كان المسكبن .حاجته ليست مختصة بموضع كان م
.
طنع
معودو
تصة وض

على من حاجته

(المسألة الثالثة) ذ كر الآقارب فى جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذوو القربى» ولميذ كر
سكن بلفظ ذى المسكتة  ,وذَالكَ لآن القراءة لا تتجدد فهىثىء ثانت» وذو كذا لايقال:إلا فى
اناهن صدرفة رأى ضائك مزة أوخصل لله جاه يما واحدا أووجدمنهأفصشلى وقت
لا يقال ذورأى وذوجاه وذو فضلء وإذا دام ذلك له أو وجد منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى
1د الفضل » فقّال (ذا القرى) إشارة إلى أن هذا حق متأكن ثابت » وأما المسكنة فنظرأ وتزول
 0لقال (مسكئاً ذا مثرية )فان المسكين يدوم لهكونه ذا مثرية اذامت مسكنته أويكون
كان أكثر الام:
 0المسألة الرابعة ) قال ( فآت ذا القرنى حقه ) ثمعطف المسكين وابن السبيل ولميقل فات
ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقهم ؛ لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك
والآولى لكون النشريك وارداً على الكلام :كأنه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذ كر المسكين
وأءت السبيل بالتبعية ولهذا الحعتى إذا قال الملك خل فلابدخل ؛ وفلاناً أيضاً يكون فىالتعظم فوق
ما إذا قال خل فلاناً وفلاناً بدخلان ؛ وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام بقوله « بس
خطيب الوم أنت» حيث قال الرجلمن أطاعالله ورسوله فقد اهتدى ؛ ومن عصاهما فقدغوى .
و يقل ومن عصى الله ورسوله .

ل(المسآلة الخامسة  4قوله ( ذلك خير ) يمكن أن بكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن
عىل(وا الخير ف:استبقوا الخيرات )
يقال ذلك خيرفىنفسه » وإن لميقس إلىغيرهلقوولاه نفعال

والثانى أولى لعدم احتياجه إلى إغمار ولكونه أكثر فائدة لآن الخير من الغير قد يكون نازل
 000شد رولدراجة ما هقاس إلبه كا يقال,السكوت خيرمن الكذت .وما هخويرق ,نفسة
فهو حسن نفع وفدل صا برفع:

( المسألة السادسة ) قوله تعالى (للذين يرريدون وجه الله إ)شارة إلى أن الاعتبار بالقصد
لابنفس الفعل ٠ فان من أنفق جأمميعواله رياء الناس لاينال درجة منيتصدق برغيف لله  :وقوله
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير » فنأعطى للجنة ليرد به وجه الله  ,وإنما أراد مخلوق الله .
 ١المسألة السابعة »كيف قال ( وأولئك ممالمفلدون ) مع أن للافلاح شرائط أخر » وهى
21117ب“
|[|011117
[|00

قولهتعالى :فآت ذا القرى حقه  .الآية

ع١

"ع

صددولرة اس

ال

الى

أت ذا ألقرىحقه والْسكين وأبن السبيل ذلك خير لأذينيريدون
وره
ررر
دت
١صلا

ويه لله لتك م المفلحونَ ».0

اون نظره على مايوجد بل إلى من بوجد وهو
يك
أى ١يعلدوا أن الكل من الله فحاقق ينبغى أن ل

لله فلايكونلهتبدل حال ؛ وإتما يكون عنده الفرح الداثم؛ ولكن ذلكمرتبة المؤمن الموحد
:لذلك قال( إن فىذلك لايات لقوم يؤمنون ) .
الحقق و
ثم قال تعالى ١(1دأت ذا القرنى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله

وأوائك مالمفاحونٌ >4

وجهتعلقالآية'ما لبأهوأن ال'هتمالىلماينأن العادةلابنينىأنهنكن مقط 100
حالة الشدة بقؤله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رم ) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ ثى*
املندنيا يا هوعادة المدوكر الم لس)(3١يعبد الله إذاكان فى الخوانق والرباء'”  .لارغيف والزيدية
وإذا خلا بنفسه لايذكراله ؛ بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا موماب)ين أنه ينبغى أن يكون »؛
فىحالةبسط الرزق وقدره عليه .نظره علاىللهالخالق الرازق ليحصل الإرشاد إتلىعظي الله
والإبمان قسمان تعظبملآمراللهوشفقة علىخلق اللهفقالبعدذلك فآت ذاالقرى حقهوالمسكين

وان اليل ؛ وقه وه آخر هر أن اهاسال لا ين أناللهبوط الرزق ر كر 1000 0:
زلدااد
.إذا قبدر
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا سط الرزق ليانقص بالانفاق و

ه
فاكي,
وامس
بال

مسائل :

يص الأقسام الثلاثة بالذكر دون غير مممعأن الله ذكر اللاأصناف
صفى
خ4
تولى
١لمسألة الأ
ا
الشانية فى الصدقات فنقول أراد ههناببان منبحب الاحسان إليهعلىكلمنلهمال سواءكان
زكويا أول يكن ؛ وسواءكان بعدالول أوقبله لآنالمقصود ههناالشفقة العامة» وهولاءالثلاثة
يحب الاحسان إلمهموإن لميكن للمحسن مال زايد أماالقريب فتجب نفقته وانكانلمتبجب
عليه زكاة كمقار أموال لمبحل عليهالحول والمسكين كذلك ذفان من لاثىءلهإذا بق فى
ك
لة:
ذ زكا
كنعليه
ولميك
ورطة الحاجة حتىبلغالشدةيحبعلىمنلهمقدرة دفعحاجته ٠ وإن
من انقطع فىمفازة ومع آخردابة يمكنه ما إيصاله إلى مأمن يلزمه ذلك ؛ وإن لمبكن عليه زكاة

رات
»وإذ
ناًظ
والفقير داخل ف المسكين لآنمن أوصى للسا كين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيض
ذىين وجبت 8
إلىاناهنم:ن.العاف رأيتهم لايحب صرف المال إإيهمإالالعل
( )0المدرك الم سلس

ند ام لطا

وني

ولممكدونوا لمنسولون  .إعبدون أنه رياءوسمدة والخوائق أو الخوانيق
ميانا

جمع عانقاء كلة ايحمة ,مهكىان للعبادات وأما الرباطات فهى جمع رباط وهر المكان تمع فبه امجاهدون فىسيل انه على التغور
الاسلاية للحجانة علي التعور ١

قوله تعالى و:إذا أذقنا الناس رحمة فر<وا مه .ا الآية
-

َه6

مارم

2

م27 0 6

مهمه

ماس

منرم

سس

م١
اسك

اصروثر كر هن ن م سس اص©

م 5 000م»  0 1أن الله00
ديم
ا
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نف ذلك لأبآت

ل

اتام

نوس

ع ضرح

ه

اا

ده

ا

وسرت

هون امكل من غير دليل كانه لاكلام له ء لآن الكلام هوالمسموع ومالايقيل فكانهلميسمع
أتكا م  0به  ,وما لا دليل عليه لا شيل ؛ فاذا جاز .سلب الكلام  0المتكامعند عدم
فكان ا

ان |ثباتالتكلمللذليلوحسن .
“مقال[|تعالىو إذاأذقاالناس رحمة فر

<واماوإن تصيوم سيئةعا قدمت أيديهم إذاهمية

قوله |تعالى( وإذا أذةز0ك

»42

إن حال ”المشرك الطاهر ضراكة بين

حال اشم لكالذئ دونه وهو من تسكون عنادته الله للدنيا ف؛اذا آناه رضئ وإذامنعة خط وقنط
فأأئاس من يعبد الله
سس أت كون العيد كذلك» بل شتى أن تعبد الله فى الشندة والرخاء ن
افلشدة كاقال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم ) ومن الناسمن يعبده إذا آناه نعمة
 5قال تعالى  7وإذا ذفنا الناس رحمة فر<واأ  06والأاولكالذى نخدم مكرها مخافة العذاب والثانى

 .كالذى تخدم أجيراً لتوقع الآجر وكلاهما لا يكون من المثبتين فى ديوان المرتيين فى الجرائد

الذين يأخذون رزقهم سواءكان هناك ذل أو لميكن  .ذفلكك القسمان لا يكونان من الم منين
الذين لهم رزق عدنيدهم رقة ,مشاه وافزفى أنة فرك يمال زرف وا عا )أشارة إل دتو هر
وقصور نظرم فان فرحهم يكون بما وصل إليهم لا بما وصل منه إلبهم  .فان قال قائل الفرح

بالرحمة مأمور بهفىقوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) وههنا ذمبم على الفرح

اريحة ؛ فلكرفف ذلك.؟ فنقول هناك قالفرحوا نرحمة الله هن حيت!:نها مضافةإلىالله تعالى وهبنا
ل

من غير اللهلكان فر<بم ا

ذا كان امن

يهة
دعند
يطوا
زن ح
الله ؛ وهوكاأالنملك لوحط عند أمير رغيفاًعلى السماط أو كٍ اّلغليان يأ
طعام يفرخ ذلك الأمير به و.لو أعطى الملك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً
الك وفرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وزيدية .
يفرح لكن فر الآمير بكون ذلك من م

ثمقال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيدم ) لميذكر عند النعمة سيبأ لها لتفضله بها
.وله (إذاهميمنطون)
 0001عد العَدَاب شياًلأآن الأول يزيدفى الإحسان والثانى يحققالعدل ق
إذا لليفاج الى لا يصبرون على ذلك قليلا لعل الله شرج عنهم وإنه يذكرم به,
ثمقال تعالى (أووروأ أن الله يبسط الرزق أن يشاء ويقدر إن فى ذلك لآريات قوم يؤمنون »4

ولهتعالى :ليكفروا بماآتيناهم .الآية

هن
ل
أ

ل

م

نرو لاس سجر

سا 0 7اللاصضوعم

اه

ءاه

ولوس

رمو

اه

عفليون « »48ام الدلت) علم
تسو
ليكفروا يما ينام فتمتعوا ف
00
را2ز
سسا
ول
سلطانا فهويتكلمبما كانوا به يشركون ده؟»
رو

م

س

عوقنالسفكىبوت (فلءاتجاهم إلى البر إذا هم
ل)
اهم
ل المسألةالثالثةم قال هبنا ( إذا فريق من

يشركون )ولميقلفريق وذلك لآن الكمذور هناك ضرمعين  .وهومايكون منهول البحر

والمتخاص منهبالنسبة إلىالخلققليل؛ والذى لايشرك بهبعدالخلاص فرقةمنهمفىغايةالقلةفلم

يحل المشركين فريقاالقلة من خرج منالمشركن» .أموا المكذو مرهنا الطوا متا اول ١7
البر والبحر والأمراض وإلأهوال والمتخلص من أنواع الضر خكلثقير بلجميع الناس يكونون
قدوقموا فىضر ماوتخاصوا منه؛ والذىلايبقبعدالخلاص مشركا منجميع الانواع إذا جمع
فهوخلقعظير ؛ وهو جيسع المسءينفانهمتخلصوا منضرولميبقوامشركين  .وأماالمسلمون فلم

يتخلصوا منضر البحز بأجمعمم » فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جكمعثاًيراً ؛جعل

الباقفريقا ً.

ثمقال[تعالى((ليكفروا بما أتيناهمفتمتعوا فسوف تعليون» أمأنزلناعلييمساطاناً فهو
يتكلم بماكانوابهيشركون . 4
قوله]تعالى( ليكفروا بمساآنيناهمفتمتعوا فسوف تعاءون )قدتقدمتفسيره فى العتكبوت

بقبيانفائدة الخطاب ههنافىقوله(فتمتعوا ) وعدمه هناك فىقوله (وليتمتعوا فسوف يعلمون)

فنقول لماكان الضرالمذكور هناك ضراً واحداً جازأن لايكون فىذلك الموضع من امخلصين

من ذلك الضر أحد ف؛لم يخاطب ولماكان المكذور هبنا مطلق الضر ولا يخلو موضع من الخلصين
اضر يصمح خطابهبأنهمنهمتقاطب .
اللضرح؛
عفنا
ثمقالتعالى( أمأنزلناعايهمسساطاناًفهو يتكلمبماكانوابهيشركون )لماسبققولهتعالى
(بلاتبعالذينظلمواأهواءهم) أى المشركون يقولون مالاعلملهمبهبلث عمالمون مخلافهفانهم

وقت الضر برجعون إلى الله حقق ذلك بالاستفبام بمعنى الانكازء أى ما أنزلنا بيمقاولون
ئل
افيه
س .و
مانا
سلط

:

 ١المألةالآولى) أمللاستفهام ولايقعإلامتوسطاً  .كاقا قلائلهم:
وبين النقا آأنتأم أم سام
أظبباية الوعساء بجيلناجل
فا الاستفهام الذى قبله ؟ فنقول تقديره إذا ظبرت هذه الحجج على عنادهم فاذا نقول؛ أهم
يتبعون الآهوا .منغيرعل؟ أملحمدليلعلىمايقولون ؟ وليسالثاتى فيتعين الأول .

 ١المسألةالثانية4قوله(فهويتكلم)مجازيايقالإن كتابهلينطقبكذا؛ وفيهمعنىلطيف ْ
١
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اا

1

وإذااستن

ار

امد

١ 6 لخي

|
ه62

7-01-222

2ن

2

 0ادعو رهم منيدين لله ثمإذا اذاقهم منه رحمه
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الخللاص من النار 0 0ما  7ظ 7ح» وأما الخاص فلا 003بما يكون اودإهن:ها
 ١رن

ور ده أن حصل

عند ألله وشف

دين يديه وذلإك لانكزما

ا نأف لقوله عاك (ماعند كي
|

وإ المطلوب ما لدى الله
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطلوب لكم فيا لديكم حتى  0به
وبه الفرح ما قال تعالى ( بل اأحماء عند رمم يرزفون ؛ فر<ين بما أتاهمالله من فضله ) جعاهم

فرحين بكونهم عند رهم ويكون مأاوتوا من فضله الذى لا نفاد له » ولذلك قال تعالى ( قل
بفضل الله وبرحنته فبذلك فليفرحوا ) لاما عندهم فانكل ماعند العبد فهو نافدء أما فى الدنيا

وماق الآخرة فلآن ماوؤضل [ك العبدامن الالتذاة بالمأكؤل والمشيروب:فبو لزول.؛
ولكن الله بحدد له مثله إلى الابد من فضله الذى لانفاد له فالذى لانفاد له هو فضله .
ثم قال تعالى 2وااذاك مس

الناسس صر دعا دم منيمين إلهُ 3إذا أ|ذاقهم منه رحمة إذا فرق

منهم برهم لشر كون .4

لما بين التوحيد بالدليلوبالثل ؛ بين أن هم حالة يعرفون بهساء وإن كانوا ينكروتما
فوىقت وهى حالة القدة ؛ فان عند انقطاع رجائه عن الكل برجع إلى الله ؛ ود نفسه محتاجة إلى

ثىء ليس كبذه الا شياءطالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يرشكون )
يعنى إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلا بفلان؛ وسيب
»ثاله
اظ هارا فًانه شرك خق م
الصنم الماح ١نبل ببق أن لاايعتقد أنه تبخللصقب فلان إذا ك ن
حها
ول
للله
رجل فى >ر أذركه الغرق فهىء ا

يسوقه إليهريح فيتعلق بويهنجوء فيةول تخلصت

بلوح ؛ أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصنى زيد  .فهذا إذاكان عن
اعتقاد فبو شرك خف » وإنكان معنى أن الله خلصنى على بد زيد فهو أخنى » وفيه مسائل
(الآول) قوله تعالى (أذاقهم) فيه لطيفة وذلك لآن الذوق يقال فى القليل فإن العرف[أن]

منأكلمكأؤلا كثيراً لايقولذقت ٠ ويقال فى النماذقتفى بيتهطعاماً نفياًالقليل ليلزم نقالكثير
بالأولى ث»م إن تلك الرحمة لماكانت خالية منقطعة وللتسكن مستهرة فى الآخرة إذهم فى الآخرة
وذا قال فى العذاب (ذوقوا مس سقر ؛ ذوقوا ما كذ تعملون » ذقإنك أنت
عذاب قال أذاقهم له
الءزيزالكر 2لان عذاب اللهالواص

إلى العيدبالنسةإلىالرحمة (١مده آخرين فىغايةالقلة

(المسألة الثانية) قوله تعالى (منه) أى من الضرفى هذا التتخصيص ماذكر ناه من الفائدة وهى
أن الرحمة غيرمطلقة لهم إنما هى عن ذلك الضر وحده » وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رحمة
و١

آخخر 

ه84

3
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من الذن فرقوا ديهم وكانوا شيعا كل حزب بما لدم فرحونٌ «»05
فاناللهفطرالناسعليهحأيخثذهم منظبرآدم وسأهم ( ألست برب )؟ فقالوا بل  :وقوله

تعالى ( لاتبديل لخاقالله) فيهوجوه ؛ قالبعضالمفسرين هذه نسليةللنىصبىالله عليهوسلمعن

المزن حييثؤلممن قومه فقال همخلةوا لاشةاوة ومن كتب شقياً لايسعد؛ وقيل ل(اتبديل

لخاق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيهم لاتغير لها حتى إن سألتهم من خلق السموات والأارض
االلخللقه الخلق لعبادته وممكلهم
.مل أن يق
حت
ياف
يقولون الله» لكن الإيمان الفطرى غويرك

عبيده لاتبديل لخاق الله أى لكيوسنهم عبيداً مثلكون المملوك عبداً لإنسان فانه ينتقل عنه إلى
غيره ويخرج عن ماكه بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية  وهذا لبيان فساد قول

يمقنول العبادة ل<:صيل الكيال والعبد يكمل بالعبادة فلاببق عليه تكليف  ,وقول المشركين
إن الناقص لايصاح لعيادة الله » وإتما الانسان عبد الكوا كب والكوا كب عبيد الله وقول
وج
تابلد
ربيد
(يل لاق الل
الكل
النصارى إن عيسىكانيحل الله فويصهار إِلطااًفق
له)ب
خهمع

لهم عن ذلك .
أثر اليناعسللداون ) أن
ثمقالتعالى( ذلكالدينالقيم) الذىلاعوج فويهل(كن ك
ذلك هو الدين المستقيم .

“م قال تعالى  2منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين  :من الذين
فرقوا ديهم وكانوا شيعاً كلحزب بما لدم فرحون . 4

لماقالحنيفاًأى مائلاعر غيره قال (منيبين إليه) أى مقبلين عليه » والخطاب
فى قوله ( نم وجهك ) مع النى والمراد جميع المؤمنين » وقوله ( واتقوه ) يعنى إذا أقبلامعليه

بوااعلدىة
افوه
عاوم
وتركتم الدنيا فلاتأمنوا فتتركوا عبادته بل خا
ل ود

وأقيموا الصلاة  .أى

كونوا عابندين عند <صول القربة ي قالتمقبل ذلك  .ثمإنه تعالى ق(اوللا تانكلونموشامرنكين)

قال المفسرون يعنى ولا تشركوا بعد الامان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله  :وههنا وجه آخر
(لا
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر وبقوله و

تسكونوامن المشركين )أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله

ولا تطليوا بهإلارضاءالله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لمتطلبوها إذا حصل رضاالله وعلى

هذا فقوله ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا )يعنى لميحتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد

إلى مذهب ؛ ويحتمل أن يقال وكانوا شيبعاعًيعضنىهم عبد الله للدنياوبءضهم للجنةبوعضهم

0

وله تعالى  :بلاتبع الذن طلدو 1 1ه
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أصرري «*» تتموالكَ للدن -كك |فطرتدَألهآىفط العنالسما

الا لوسان د

كول للقأنه ذلك" الدين لقم0
الوجوه وإلى هذا أشار بقوله (تخافونهم 5يفتكمأقسك ).
ك 4هذا نق
 0السألة إلغالبك

ع

ووه

حدسهين العيادة عن

للشركة فليس لهممللك ولا ملاك  3فللا عظمة  /م
1
ملكيم دى

لنفعلل

 +م ذوة وقدرة

حى عدوأ
60 0

عيك

الغير  5كن الأغباز إذا ليصادوا

لعظمم ل

رئَّ ممم  0لمعه لعدم
ب ى

والعبد الراك

لاه عدر

على 0

فلا

تخافوهم كا تخافون أنفسك  0 ,تخافونهم خوفاً أكثر من وفك بعضاً من بعض حتى
ثمقالتعالى (كذلك عل الآنات لقوم يعقاون ) أى ننينها بالدلائل والبراهين القطعية
:عنى لايق لام بعد ذلك إلاعل ملنايكون
مله ولاك االتاقناعيلةقوم يعقلون ي
ل عق ”

ثمقال تعالى ل بإل اتبع الذينظلموا أهواءثم بخيرعم فني,دىمن أضل الله وه الهمن ناصر ين 4
 ١ل حر دان يشركبالمالك ملوكه ولكن الذي أشركوا اتبدوا أهواءثم من غير عم ا
شراء مدن غ
لير
يل

»٠ ثم بين أن ذلك بإرادة اللهبقوله ( فق لد :من أل الله) أى 7

أضضلاهم الله فلا هادى هم؛ فتبعى أن لاحر نك قوطهم0و٠ههنا اطيفة وهى أن قوله(ثن مدى من

أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لآنه لما قال لآن الله لاشريك له بوجه ماثم قال تعالى بل
كن شر كن من
ل 0
ا
هو الذى لايةقدرعيده على تصرف ”خالف رضاه

فال إن ذلك ليس اه

بل بإرادة الله 0

هم من ناصرين  لماتركوات ارللكههم لله ومن أخذوه لايغنعىنهم شيافلا ا
ددرل للق
ع فال كال  2فأةقم وجهك للدين حنيف|ا قرت اللهالتى فطر الناس علمها ع
ألله 2 4إذا تبين اللامص0

الوحدانية ول ممتد الل

ا لفك  1إلهم وأقم وجبك

للدين ٠وقوله ) َأم وجهك للدين ) أىأقبل بكلك على الدين عبر عن الذاتت بالوجه ”م قالتعالى

كلاقل همالك 7وجبه ) أى ذاته بصفاته » وقوله ( حنيفاًم
)أاىئلا عن كلمعاداه أى أقبل

على الدين ومل عنكل شىء لأاىيكون فى قلبك ثىءآخر فتهود إليه و؛هذا قريب من 0
(ولا تسكونوا من المشركين ) ثم قال الله تعالى ( فطرت الله ) أى ألم فطرة الله وهى التوحيد
ه
وك2
بر
1
د
سا
ضول
ماا
0
رنرما
اد
لاوق
س
0
وهي
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لقوم يعقلونَ <»0
ثمقالتعالى ل ضرب ل مثلامن أنفسكم هل لك ممالكت أيمانك من شركاء فها
رذقناكم فأنتمفيه سواء تخافونهم يفتكم أنفسك كذاك نفصل الايات لقوم يعقلون »4
لما بين الاعادة والقدرة علما بالمثلبعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بالثل بعدالدليل؛ ومعناه
أن يكون له مملوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف >وز

أن يكونعباداللهشركاء له وكيف يجوز أن يكون لهمعظمة مثل عظمةاللهتعالىحتىيعبدوا .
وافلىاية مسائل:

لإالمسألة الأولى  4ينبغى أن يكون بين المثل والممثل به مشاءية ما ءثم إنكان بينهما عخالفة
امة معلوم ؛ واألمخاالفة
شجه
ماو
لبن
ا لمدنى المثلوقد يحكون موهنا لاهوه
دم
كون
فؤد يك
فوجودة أيضاًوهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله (أ(مننفسك ) يعنى ضرب لكم
م أنفسك مع حقارتها ونقصانها وعجزها  :نوقفاسسهعليك مععظمماوكالها وقدرتها (وثانيها)
قوله (ما ملكت أيمانكم) يعنى عبد كعللكيهم ملكاليد وهوطارّىء] قابلللنقل والزوال؛ أما
النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق وملوك الله لاخروج له من ملك الله بوجه من الوجوه .فاذا
بجر أن يكون عملوك ينك شريكا ل  0أنهجوز أن (إصير مثلممن امم الوجوه ؛ بل هو

فىالحالمثلمفىالآدمية حتىأنكمليسلكمتصرف فىروحه وآدميته بقتلوقطع وليس لكم
ينع
جوكمهم
كه الذى هو مل
منعهم من العبادة وقضاء الحاجة ؛ فكيف يجوز أن يكون عاللول
الوجوه شريكا له ( وثالئها ق)وله ( من شركاء فيا رذقناكم) يعنى الذى لك هو فى الحقيقة ليس

ون لكم شريك
يركأن
لك بل هومن اللهومنرزقهوالذىمناللهفاهلوحفقىيقة ل فهاذالمح
فىمالكمن حيث الاسم» نكيفبحو أن يكونلهشريك فيالهمنحيث الحقيقةوقوله(فأتم
فيه سواء ) أى هل نتموماليكك فشىى' نا تملكون سواءليس كذإك فلايكونللهشريك
فىشى”ما بملكه .لكنكلثى”فبوللهفا تدعون إلهيتهلاملكشيئاًأصلاولامثقال ذرة من
خردلفلايعبد لعظمته ولالمتفعة تصل لك منه وأماقولكمهؤلاء شفعاؤنا فليسكذإك  لآن
المملوك هللهعندكر حرمة كرمة الأحرار وإذالميلكلنيلوك مع مساواته إياكمفى الحقيقة
والصفة عندكمحرمة ؛ فكيف يكون حال الماليك الذينلامساواةبينهموبينالمالك بوجه من

قوله تعالى ولا لوالاعلى.٠الآية

/١١

اد هوهين
لان قن يفعل فدات أوالا يصبحى عليه  0ذا فعلبعد ذلك مثله 0 1ل
عليهم قبل فىقول القائل الله أكب رأىكير ؛ وقيل المراد هنوأعهلويه أى الاعادة أهونعل الخااق
من الابدا .لآن فى البد .يكون علقة ثم مضغة ثملعاظثمماً ثميخلق بشراً ثميخرج طفلا
رعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله  .وأما فىالاعادة فيخرج بشراً سويا بكن فيكون
و ن عليه ؛ والوجه الاول أصح وعليه نتكلمفنقول هوأهون تحتمل أن يكون ذلك لان فى البدء

_2راء وتأليقها والاعادة تاليف ولا شك أن اللآمر الواحد أهون .من :أمرين ولا 'بازم
من هذا أن يكون غيره فيه صعوية  ,ولنبينهذا فنقول إهين هو مالا يتعب فايلهفاعل و:الاهون
مالايتعب فيه الفاعل بالطريق الآولى ف»إذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة

من موضع إلى موضع وس السامعله ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من تقل خردلة يكون ذلك
كلاما معقولا مبق على حقيقته .

ثم قال تعالى ( وله المثل الأعلى افلىسموات والأارض وهو العزيز الحكيم »أى قولنا هو
أهون عليه يفهم منه أمران ( أحدهما )هو ما يكون فى الآخر تعب م يقال إن نقل الخفيف
أهون مننقل الثقيل 0
 5انلااأمأنولوية من غير ازوم تكك فق الآخر 0
و(له المثل الاعلى )إشارة إلىأن كونه أهون بالمعنى الثانى لايفهم منه الآول وههنا فائدة كذره
صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال فى موضع آخر (هو على هين ) وقال ههنا وهو أهون
عليه فقدم هناك كلمة علىو أخرها هنا ؛ وذلكلآن المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الولد من

»أما ههنا
العجوزوأنه صعب عل غيره وليس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى و
بكدلى” أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى
ذر أنه أهون هو الاعادة والاعادة عمبى
المعنى الذى ك

سبيل الحصر ء فالتقديم هناككان للحصر  ,وقوله تعالى (وله المثلالأعلى فى السموات والآارض)

على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة إليكم له معنى وعلى الوجه الذى ذكرناه له معنى

نا ل الوجه الاو فلسا قال( ولهالل الأعل و)كان ذلك مثلا  مضروباً لمن فى.الارض من
الناس فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأرض ولايفيد أن له المثل الاعلى
)عنى هذا مثل مضروب لكم
أممنثلة الملائكة فقال (ولهالمثل الاأعلى فى السموات والآرض ي
( وله المثل الااعلى ) من هذا امل نومكل مدل يضربق السموات ؛ وأما علىالوجه الثانى فعناه
أن له الثل الاعلى أى فعله وإن شبهه بفعلكم مله  42:كن ذاته ليبن شافىفل المذل الاعل
ومهنوقول عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما .وقيل المثل الاعلىأى الصفة العليا وهىلاإله

إلا الله  .وقوله تعالى 1وهو الءزيز ال-4ك بم ) أى كامل القدرة على الممكنات  ,شامل العللبجميع

الموجودات ؛ فيعلمالاأحزاء افلىا  00025تالفنا ؛
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٠فميز أحداًعن

أحد فى ذلك وذ كرماهو مدلوله وهوقدرته علىالاعادة  :وقال (ثم إذا دعاكردعوة منالأارض

)ا مسائل :
إذا أنتمتخروجوفنبه
الا الأولىيماوجه العطف يتم ؛ وحم تعاق ث ؟م فنقول معناه والله أعلإنه تعالى إذا بين
ل ال قدراته بده الآنات بعد ذلك  0م ويعللكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من
الاجداث خرجون أحباء :

بالامسألة الثانية  4قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تمل أن يكون الدعاء من الجبل

يا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل ؛ فيقال دعاه املنجبل ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من
الجبل يا يقول القائليافلان انزل من الجبل ف؛يقال دعاه منالجبل و؛لا يخ على  2أن الدعاء
فن
ر كن
دكول
لد

اثرض يعنى أأتنتممكروان فى
؛لمدعو يدعىالمن
إذاكان الداعى هو الله فا

الاأرض فيدعوكرمنها قتخرجون .
 ١المسألاةلثالثة>قولتهعالى( إذا أنتم) قد بينأانلهلنفاجأةيعنى يكون ذفلكيبككنون. 
:قال فخىاق الانسان أولا (ثم إذا أنتم
المسألة الرابعة  4قال هبنا إأذنتام تخرجون و
بشر :ترون ) فنقول هناك يكون خاق وتعدير وتدريج وتراخ حتى يصير التراب قابلا للحياة

»أما فالاعادة لايكون تدريج وتراخبليكون نداء وخروج :فلم
.اذا بهشور و
حهه ف
وفي
رنفخ
في
يدل ههنا شم :

“مقال تعالى إزوله منفى السموات والا'رضكل له قانتون و؛هوالذى ,بدؤٌ الخلق ثميعيده
ود أهون عليه وله الل الا'على فى السموات والارض وهو العزيز الحكير . 3

لما ذكر الآيات وكان مداولا القدرة على الحشر التىهىالا'صل الآخر  :والوحدانية الى

هى الا”دل الا”ول؛ أشار الها بقوله ( وله من فى السمؤات والا رض ) يعنى لاشر يك له أصلا
لأنكل هن ى السموات وكل من فى الاأرض ؛ ونفس السموات والاارض لهوملكه ٠ فكل له

منقادون قائتون  .والشريك يكون منازعا ماثلا » فلا شر يكله أصلاثم ذ كرالمدلولالآخر فءقال
يخلعقيثدمه وهو أهونعليه) أي فىنظركرمالاعادةأهونمنالابداء
(لذي يبدؤ ال
تعوالهىوا

قوله تعال سر

ل

واللا”رض

» الآية

6ا١

الذى هماعليهمر الامورالممكنةوكو حاف ع اك الهم جلزناءفكان 55:أن ان
مخرجاكان ذلك ترجيحاً للجائز على غيره » وذلك لا يكون إلابفاعل غتعا 'والفلاسفة قالوا
فلال ي

7د ادرض تالمكان الدئ م نه طبرم الحا انها أتقل الأنشساء والتشل يطلب المركزلشوفت
ءقول قد
يطلب المحيط والسماء كونما فىمكانها إنكانتذات مكان فلذاتهافقيامبما فهما بطبعبما فن

؛الذى نزيدههه| :أنموافتمونا بأن ماجاز عل أحد المثلين
تقدم مراراً أن القول بالطبيعةباطل و
لذن الآخر  1 (+مقعر الفلك لايخالف ديه فى الطبع فيجوزحصول مقعره فى موضع
حدبه » وذلك بارم والزوال فاذن الزوال عن المكان مكنلاسما عل السناء الدثيا فانها 1
الجهات على مذهيك أل والأار ض كانت #وزعلما الأركد الدورية .م تقولون عاللىسماء فعدمها

ما لشن إلا باعل يختار وق الآنة مسائل:.

لاالمسألة الآولى © ذ كر الله نمكل باب أمرين ٠ أما من الانفس فقوله ( خلق لك ).استدل

يخلق الزوجين ومن الافاق السماء والارض ف قوله (خاق السموات والآرض ) ومن لوازم
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه الام والابتغاء ومن عوارض الآفاق
البروق والامطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الا رض ء لا'ن الواحد يك للاقرار بالحق .
راان )فد الاستقرار بالمق...ومن هذا اغتر شهادة شاهدين فان قول أحدهما يضد الظن
درل اللاخر فد تأكيده ولذا قال ابراهيم عليه السلام ( بل واسكن ليطمئن قلى ) .
(المسألة الثانية 4قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما  :وذلك لان الام عند
المعتزلة موافق للارادة ؛ وعندنا لكيذسلك ولكن النزاع فىالامى الذىللتكايف لافى الام الذى
ننن»فاانزاعبم فىأن قوله( كن )وكونوا (ويانار كونى ) موافق للارادة .
لللنتاكوي

ل المسألة الثالثة  4قال ههنا (ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله (  0آباته يريم ) ول يقل
أن يريك و»إذقال بعض المفسرين إن أن مضهرة هناك معناه من آياته (أن ير يكم)ليصي ركالمصددر
بأن ؛ وذلك لان القيام لماكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحعله مصدراً .
اك المستقيل 'بنىء عن التجدد .وف البرق لما كان ذلك'من الا “مور اللى.تتجدد فى زمان دون

 0لالظ المسقيل ولىنيد كرمعد شيناً من اولفحت المصدرية .
9المسألة الرابعة )ذ سرتة دلائل » وذ كر فأىربعة منها إذنف
لىك
الا ول وهو قوله ومن آياته أن خلقكم من تراك ولد م

لآيات  ,ولميذ كر
قوله ( ومن آياته أن

تقوم السماء والائرض) أما فى الا'ول فلآن قوله بعده ( ومن آياته أن خلق لك ) أيضاً دليل
الانفس ٠ نخاق الا “نفس وخاق الاأزو اج من باب واحد ؛ على ما بينا  .غير أنهتعالى و

منكلباب أمرين للتقرير بالتسكرير و
»فاذا قال ( إن فى ذلك لآيات )كان عائداً الهما .وأما
 :فى قيام السماء والا رض فنقول افلاياتالسماوية ذكر .أنهاآبات للعالمين ولقوم يعقاون لظهورها

١١

قووتفال ::ومن آياتهأن مر إلسياءوالارض الآية
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ومن 22
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الس)]د والأرض بأمرهثمإذادعا مدعوةمن
2

ذا انتمخر جولن 226

جح أو مصنع يحتاج إلى الما .أو زرع يسوى  80الما ؛وأيضاً
صلذ
بىرله
فيستعد ل .ه وا

العرب من أهل البوادى فلا يعليون البلاد المعشبة إن لميكونوا قد رأوا البروق اللانحة مرن 
جانب دون جانب » واعم أن فوائد البرق وإن لمتظهر للقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين

ولهذا جعل تقديم البرق على تنزيل الماء من السماء ندم
أوآي
وة:
مة»
ا كونهآية فظاهر فان فى
ابال
السحاب ليس إلا ماء وهواء وخروج النارمنها بحيث تحرق الج
لفبىغاعيةد فلا بد له من
خالق هو التلها؛لقفاللاسفة السحاب فيه كثافة ولطافةبالنسبة إلى المواء والفمااءلم.واء ألطاف
منهوالماء أ كثف فاذا هبت ريحقويةنخرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ويخرج منه

يىد
ونفهذ
حجر
اوع
لالح
دعل
.ا كا أن النار تخرج منوق
الناركساس جسم جسما بع

فان قال

قائلالحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جسمان رطبان؛ فيقولون لكن حركة بد
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوبةتقلعالاأشجار  ,فنقوللمالبرق والرعدأمران حادثان لايد

لما منسبب » وقد عل بالبرهان كون كل حادث مناللهفهمامنالله» ثمإنانقول هب أن
لوهمركماتةولون فهبوب تلكالريح القوية من الا”مور الحادثة العجيبة لابدلهمنسبب ويتتهى

إلى واجب الوجود ء فهو آيةللعاقل على قد,رة اللهكيفا فرضتم ذلك .

)ان حدوث الاوللدومانلد أمراً1
لقلموناك
و(م يع
للهقبنا
اللامسأله الخامسة > قا

لًاقلخيلتلاف كان يتطرق إلى الآوهام العامية أن ذلك بالطبيعة ل.آن المطرد أقرب
مطاردا
إلىالطبيعة من الْختلف  ,لكنالبرق والمطر ليسأمراً مطرداً غيرمتخلف إذ يقعببلدةدون بلدة
وفىوقت دون وقت وتارة تكون قويةوتارة تكونضعيفة فهوأظبر فالعقل دلالةعللالفاعل

الختار » فقالهو آيةلمنلهعقل إن لميتفكر تفكراً تاما ً.

لأمانرض
ثمقالتعالىل(ومنآياتهأن تقوم السماء والارض بأمرهثمإذا دعام داعوة
إذا 7تخرجون » ٠

ونارض التىللسماء والأرض بعضهاء ذكر منلوازمها البعض وقيهاىمباء فان
لع م
لاماذكر
الأرض لثقلبا يتعجب الانسان ومقنوفها وعدم نزولا كوون السماء يتعجب معنلوها وثياتها
منغيرعمد .وهذا مناللوازم »فان الأرض لاتخرج عنمكانها الذىهىفيهوالسماء كذلك

لا تخرجعنمكانماالذىهىفيهفانقبلإنهاتتحرك مفكىانهاكالرحى ولكن اتفق العقلاء على
أنهافىمكانهالاتخرج عنه؛ وهذهآية ظاهرة للآن كرب فاولولحاونااع وى ال

فوله تعالى  :ومن آياته يريم البرق  .الآآية
مده

اه

26
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0
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الارض بعد موتما إن فىذلكلأبأت

1

0

علوت »2

جعلهما آيات عامة  .وأما قوله ل(قوله يتفسكر ون) فاعلم أن .ن -االأشياءمايعلم من غير تفسكر »
ومنهامايكئى فبه بحردالفكرة ؛ ومنها مبالاابلخرفجسكر يبحلتاج إلى موقف يو قفعليه ومرشد
برشد إليه ف.يفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد » ومما مايحتاجاك عصن لاعن  0فيه إل 2

1
حسيةكالاشكال الهندسية سكنخلق الأزواج لايقع لاحد  1بالطبع إلاإذا كان جامد ُ 000
الذكر ف»اذا تفكر عل كون ذلك الخلقآبة » وأماالمنام والابتغاء فقد يقع لكثير أنهما من أفعال
العياد ؛ وقد بحتااجإلىمرشد بغير فكرة  .فقال (لقوم يسمعون) وبجعلون باهمإلىكلااملمرشد .

وزل من السماء ماء00 0
ثم قال  10ومن آياته يريكالبرق خوفاًوطمعاً ين
تقوم يعقلون . 6
إملوا إن فى:ذللكآيا ل

ا ذكر العرضّيات الى للأانفس اللازمة والمفارقة.ذكر العرضيات الى للآفاق » وقال

انزللسممناء ) وفى الآية مسائل :
ي(ربكم البرق خوفاً وطمعاً وي
لاإحداها  4لما قدم دلائل الانفس هبنا قدم العرضيات الى للأنفس وأخر العرضيات
التى اللآفاق كمأخر دلائل الآفاق ؛ بقوله ( ومن آياته خلق السموات والارض ) .

ل(المسألة الثانية  4قدم لوازم الأنتفس عل العوارض المفارقة حيث ذكر أولااختلاف
الالسنة والآلوارن ثمالمنام والابتغاء ؛ وقدم فى الآفاق العوارض الفارقة على اللوازم حيث
ار شان )|,ذلك وان الاسان متعير الخال والعو اررض له يد
قال(ي يراكلمبر
بعيدة وأم
»ا اللوازم فيه فقريبة  .وأما السموات والارض فقليلة التغير فالعوارض فا أغرب
من الاوازم » فقدم ماهوأيب لكونه أدخل فىكونه آية ونزيده بيا
:ان يتخير حالة
اناً
لفناقونلس
 3بالشدر والصحة .والسهم وله ضوت يعرف به لاتير وله لون ينمز عن غيره» وهو
يتغيرفى الآا<وال وذلك لايتغير وهوآية جيبة » والسماء والاارض ثابتان لايتغيران  .م يرى فى

|وال أمطار ضاطلة وبروق ظائلة  .والسماء .كاكانت وال “رض ,كدّلك ؛ فهو آة ذالة
عفلاىعل مختار يديمأمراً متغعير انحلوبزيل أمراًمعثبات الحل .

اللإمسأله الثالثة »4كا قدم السماء علىالاأرض قدم ماهو من السماء وهو البرق وااطر
على ماهو من الاأرض وهو الإننات والاحماء

١المسألة الرابعة كا أن فإنىزال المطر وإنبات الشجر منافع » كذلك فى تقدم البرق
والرعد على المطر منفعة و»ذلك لان البرق إذا لاح » فالذى لايكون نحت كن يخاف الابتلال
0

فوله تعالى اأوتقاباملام اليلالآبة

ىا

ساس
ل

م
ومنيانه

يل وار ووم

منَه نى ذلكأت
ر
صص
عد

وعاثم

ب

قُومسمعون

-

»90

اختلاف الصو 005يكون بااسمع نخفلق اختلاف الاأصوات  .وأما اللمس والثم والذوق
فلا يفيد فامئدعةرفىفة العدو والصديق فلايقعبهاالفييز» ومن الناس منقال المراداختلاف
؛م قال تعالى ( لايات للعالمين ) لما
اللغةكالعربية والفارسية والرومية وغيرها والأأول أصح ث
كان خلقالسموات والآارض لمحتمل الاحتمالات البعيدة التى يق ولها أكداب الطبائع واختلاف

الألوان كذلك واختلاف الاصوات كذلك قال (للعالمين ل)عموم العلمبذلك .
 3قال تعالى  0ومن آياتهمنامكمبالليل والنهار وابتغاؤم من فضله إن فى ذلك لايات لقوم

يسمعون »

لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الاعراض المفارقة ومن جملتها
النوم بالليل والركة طلباًللرزق بالنهار  ,فذكر هن اللوازم أصرين 0

المفارقة أعسبن"0وفى

الآية مسائل:

المسألة الأولى > قوله (  0بالليل والنهار ) قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى
القيلولة  :ثمقال ( وابتغاؤكم ) أى فهمافانكثيراً مياكتسب الآننان بالليل ,وقل أراد
منامكم بالليل وابتغاْم بالنهان فلفك" البعضن +البتض م وتدل عليه آنات أخر كما را اا

(وحفلا آاليبار اشعرة .لتيهوا تناد ) رفوه ( وجعلناالي لباساًوجعلناالهار اناق
لنه
ضر م
فنها
وايكلوتنقدير هكذا  :ومن آياته منامكم وابتغاؤم بالليل وال

؛ أخرالا بتش ءاء وقرانه

فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغى أن لايزى الرزق من كسبه وبحذقه  .بل يرىكلذلك
مفنضل ربه ؛ ولهذا اقلرانبتغاء بالفضل فى كثير من المواضع ؛ منها قوله تعالى ( فاذا قضيت
الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ) وقولة ( ولتبتغوا من فضله ) .

ا المسألة الثانية  4قدم المنام بالليل على الابتغاء بالنهار فى الذكر ل.آن الاستراحة مطلوبة

إذاتهما وااطلب لايكونإلا لحاجة ف»لا يتعب إلا محتاج ق الال أو عناها من لان .

١لمسألة الثالثة  4قال (آيات لقوم يسمعون )وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال
ا
انفلضلجهياظنهل أو ااغافل أنهمانما يقتضيه طبع
(للعالمين) فنقول  3بالليل والابتغاء م
الحيوان فلا يظمر لكل أحد كونهما منناعلمله فلميآقيلات للعالمين ولآن الآمرين الأولينوهو
اختلاف الأالسنة والألوان من اللوازم وا والابتغاء من الأمور المفارقة فالنظر إلممالايدوم

إزوالهما فى بعضالأوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والألوان  :فاتهمايدومان بدوام الإنسان

قوله تعالى  :ومن أناته خاق

لانن  .الاية

ا

أننكوانمد
 0ايان لقليوات والأضَأَخْتَلَافَ
قَْ ذلك لات ألامين ده
آ_-ه

-

اك اح | ا

ال حمة وككن أن شال 0

هن

قبل ) 050

| لون

الزوج من عدلسه (والثانى)  5تفضى

إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية توجب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى

الوذه لكون أل ث إمنماتفضى إلى الرحمة  ولهذا فان الزوجة قد تخرج عن محل الشبوة
بضق
ومر
و
بكبر أ

قيامالزوج مأ و؛ ا

ل ل أن يقال المراد 3

 | 1الأول ) فلا بد له من
.حتمل أن يقال فى جعل المودة ينهم أء ار
خاق الاذواج لابياات و

 5من خاقالانسان م0:

يدل على كال القدرة ونفوذ

رادة وثمول العم 1ع

ولواق خروج الوالد اهن ايرطن الام فإن دون ذلك لكوان من غير الله  41إلى هلاك الاء

وهلاك الواد أيضاً لان الولت لوسل من هوضع ضيق بغير إعانة الله لمات (وأامملاثانبى) 202

ظ

لان الإنسان يحد بين القرينين من التراحم مالايحده بين ذوى الأارحام وليس ذلك بمجردالشهوة
فانها قد تنتى وتيق الرحمة فهو من الله ولوكان بينهما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو
مكل للقبوة والشهوة غير دائمة فى نفسها لكان كلساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة التى مهايدفع
الانسان المكاره عن حرم حرمه هىمن عند الله ولا يعمذلك الا مكك 

ثمقال تعالى ل ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف الستم وألواك ,إن فى ذلك
لآنات للعالمين 22

لما بين دلائل الانفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلقالسموات واللارضء فان بعض
الكقار يول فى خاق البثثرا وغيره من المركبات إنه يسبب ما فى العناضر مانلكيفيات وما فى

ل و تفن التركات وما فها من الاتصالات فاذا.قيل له فاللنماء وال" رض لمتكن لامتزاج
العناصر واتصالات الكوا كب فلا يحد بدامن أن يقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثملما ادال
دلائل الا نفس والافاق  0ما هو من صدفات الا "نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الانسان
طن واحَداً منهم معكثرة عددثم وصغر حجم +دودهثم وقدودمم لا يشتبه بغيره والسموات مع

كبرها وقلة عددها مشتبهات فى الصورة ( والثافى ) اختلاف كلامم فان عربيين هما أخوان إذا
نكا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون محجوباً عنهما لا ببصرهما يقول

هذا دوت فلان وهذا صوت فلان الآخز وفه حككه بالغة وذلك لان الانسان يحتاج إلى
خاص ليعرف صاحب المق من غيره والعدو من الصديق .ليحترز قبل وصول
العسيزنين اتلا

العدو إليه  :وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه » وذلك قد يكور باليصر نفلق

١

قولتهعال:ىوم آنآياتأهن خلقل .ك الآية

ومن ءاباته أن خلق ل منانفسعم أزواجا لتسكنوا إلهأوجعل ب
وق  00إن قَّ ذلك لانت قوم 29

»1

فلذلك خصهما ولآان ال#سوس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سما كونهما فى
اسان ظاهر لكل أسي نص الظاهر ارس بادك

ثمقال تعالى باروآميناته أن خلق لكممنأنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها وجعل بينكممودة
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم ,تفكرون .
لما بين الله خلق الانسان بين أنه لمسا خاق الإنسان وم يكن من الاشياء الى تبق وتدوم
سنين متطاولة أبقنوعه بالأاشخاص وجعله بحيث يتوالد ؛ فاذا مات الاب يقوم الابن مقامه لثلا
بوجب فقد الواحد ثلمةفىالعارة لاتنسد ؛ وفىالآية مسائل :

 ١المسألة الآولى ) قوله (خاق لك) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنبات وغير
ذلكمنالمنافع  .ياقالتعالى( خلق لكمافىالآرض ) وهذا يقتضى أن لتاكون مخلوقة
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعمعلينا وخلقهن لنا وتكايفين لإتمام النعمة علينا لا
لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجمه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى  .أما النقل فهذا
وغيره ؛ وأماالحم فلآن المرأةل تمكلف بتكاليف كثيرة كاكلف الرجل باء.وأما المعتىفلآآن

المرأة ضعيفة الخلقعنيفةفشاءهت الصى سكن الصى»لميكاف فكان يناسب أن لاتؤهل المرأة
للتكايف ٠ لكن النعمة علينا ماكانت تتمإلابتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتتقاد
للزوج وتمتنع عن اموحرلمو؛لا ذلك اظهرالفساد .
المألةالثانية4قوله(منأنف؟ ) بعضهم قال :المرادمنهأن <واء خلقت من جسم آدم
والصحيح أن المراد منه من جنك كاقال تعالى ( لقد جاءكملوال من أنفسك )وبدلعليه قوله
( لتسكنوا إلما )يعنى أن الجنسين الحدين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثنت نفسه
معه ولايميلقإلبلهيه .

المسألة الثالثة )4يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى ؛ لان
كلمة عند جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام وإلى للغاية وهى لأقلوب .
 (١المسألةالرابعة 4قوله( وجعلبيك مودةورحمة )فيهأقوالقالبعضهم مودة بالجامعة

ورحمة بالولدتمسكا بقولهتعالى( ذكر رحمة ربكعبده زكريا ) وقال بعضهم محبة حالة حاجة

نفسه  :و رحمةحالة حاجة صاحبهإليه » وهذا لآن الإنسان حب مثلا وده ف,اذا رأى عدومفى شدة
هن جوع وألمقديأخذمنولده ويصلح به حال ذلك ؛ وماذلكلسبب انحبةوإما هرلسبب

سل
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نطفة والنطفة هن صالح |اغذاء الذى هوبالقوة بعضص من الاعضاء » والغذاء إما

٠١
لو مال وانات

وألناعا واسمانما  ,وإماامنالتنات والحوان أيضآ له غذاء هوالات لكنالننات من التراب :فإن
الحبة من النطة والنواة من الرة لاتصير تجرة إلا بالتراب وينضم اليها أجزاء مائية ليصير ذلك
الننات لحيث لغذو.

 ١المسألة لثانية  4قال تعالى فى موضعآخر( وخلق من الماء بشمرا ) وقال ( منماء مهين)
وههنا قالمن ( تراب ) فكيف امع؟ قلنأاماعل (ىالجواب الآول) فالسؤال زائل »فإن المراد
منه آدم ها على (الثالنى) فتقول ههنا قال ماه وأصلأول .وف ذلك الموضع قال ماهو أصل ثان

»م ينعقد ويتكون نخاق الله منه إنسانا
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهو المنى ث
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء فى النبات
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء جأجمعزائه المتفتة فالاص
كذلك و إن جعل الا صلهوالماء والتراب لتثنيت أجرائه الرطبة منالسيلان فالاص كذاك ؛ فإن
وعكا الا عند يامه
قال قائل الله تعالى يعلمكل شىء فهو يعل أن الاصل ماذا هر منيما إ
:إنكان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشرأ) وإنكانالماء فكيف
يجوز هذا وذاك ف
فة .وهى أن
ييه
طف
لقول
قال( خلقك من تراب ) وكإاناهما أصلين فلل يمقل خلقك منهما فن

سات أضلا والمناء أصلا وألما :لين لذاتهقا؛ وإتما .هو يحل "الله تعَالى فإن الله

نظراً إلى قدرتهكان له أن يخلق أول ما يخلق الانسان ثميفنيه وبحص ل منه التراب ثم يذوبه
عسل هله الماء:لكن اللمكمة اقتضت أن يكون الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل
يكون وسيلة [لىالناقص عفلق التراب والماء أولا ؛ وجعلبما أصلين ل هو أكل منهما بل

للذى هو أككل منكل كائن وهو الإنسان ؛ فانكان كونهما أصلين ليس أمراً ذاتياًلها بل بجعل

جاعل فتارة جعل الأصل التراب وتارة الماء ليعلمآنه بإرادنة واحتنا دقان شاء حمل هذا أضل
0

حل ذلك أصلاء.وإن شاء جعليَما أصلين .

(١لمسألة الثالثة )قالالحكاء إن الإنسان مكب من العناصر الأربعة وهىالتراب والماء
ا
والذواء والتارء وقالوا التراب هفلشياته؛ والماء لاستمسا كه ءنفاالتراب يتفتث بسرعة ء والهواء
لاستقلاله كالزق المنفوخ يوم بالهواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا اتتصاب ء والنار للنضج

والالتثام بين هذه الاشياء  :فهل هذا حيسم أملا؟ ذانكان صميحاً فكيف اعاتلبارمرين فسب ولم
ول أما قوهم فلا مفسدة فيه من حيث
نيقم؟
فنر
يقلفىموضع آخر إنهخلقم مننارولا م
الشرع فلاننازعبم فيه إلاإذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلكء وأما إن قالوا بأن الله يحكيتهخاق الإنسان
من هذه اميا قلاتنندازعبم فيه ؛ اما الآناتفنقول ماذ كررتم لاخالف هذا للان الهواءجعلتموه

للاستقلال والنارلانضجنهما يكونان بعد امتزاج الماء بالتراب ؛ فالأصل الموجود أولاهما لاغير
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خلق الإنسان

 0وتقرره هوأن ]تراب آبه الاشا.فض

درجةالاحياء  :وذلك من حيث كيفيته فانه بارد يابسوالحياة بالحرارة والرطوبة ؛ ومن حيشلونه
فاهكدروالروح نيرء ومن حيثفعلهفانهثقيل والآرواح الى بها الحياة خفيفة »ومن حيث
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك يمنة ويسرة اولكخلف وإلى قدام وإلى فوق وإى

أسفل »وف اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن ساجئرسالاآم لان العناص رأبعدمن المركبات
لآن المركب بالتركتب أقرب .درّجة من اللبوان والعناصر أسمدعا التراب 9ن الما قه |05

والرطوبة والحركة وكلها على طبع الآرواح والنار أقرب لآنها كالحرارة الغريزية منضجة جامعة
مفرقة ثالممركبات وأول مراتها المعدن فانه ممتزج »و؛له مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من
.ثلنمباتات وأعل
أدتى مراتبالنبات وهىمرتبةالنباتالذى يذيت فىالارض ولايبرزولايرتفع ا
هراتها وهى مرتباةلاتجار الى تقبل التعظم .ويكون لغرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة

كالبيضة من الدجاجة والدجاجة فن البيضة قريبة من أدنى مراتب الحيوانات وهى مرتبة الحشرات
الى ليسلمادم سائ|للا إل شاعاللهرامال لاا ثم الميوان أل مرت 700
ةلانسان فان الناعام ,ولاسيا الفرس تشسه العتال والمالوالساعى .ثم الانمان  :وأظل
من 1ا

انلبانسان.قردة من مرتبةالملائكة المس.حين للهالحامدين له فالله الذى خلق منأبعد اللاشياء
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اطيفتان  ( :إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى
األنله تعالىخلقهمنتراب يكن فكان لاأنهصار معدناًثمنباتاثمحيواناًثمإنساناًوهذاإشارة

إلىمسألة حكية  .وهى أناللهتعالضخاق أولاإنسانا فينبه أنهيحىحيواناً وناماً وغير ذلكلاأنه

خاق أولاحيواناً  :ثميمعله إنساناً افلااقنواع هوالمراد الأول.ثمنتاكلوانواع فيه الأأجناس
للك الارادة الأول ؛ فالقه تعالىيجعل المرتبة الاخيرة فى الثىء البعيد عنها غاية منغير انتقال من

إلهش(باشرر)ة إلىالقوة المدركة
مرتبة إلى مرتبة املنمراتب الىذ كرناها ( اللطيفة الثانية) قو
لآن البشر بشر لا حركته ؛ فإن غيره من الميوانات أيضأكذلك وقوله ( تنتشرون )إلىالقوة
امحركة وكلاهما املنتراب يحسب » إماالادراك فلكثافته وجموده .وأما الحركة فلثقله وخموده

وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن العجيبة غير مختص يخلق الإنسان من التراب بل خلق الحيوان
المنتشرمن التراب الساكنيجيب فضلا عنخاقالبشر  :وفىالايةمسائل :
(المسألة الأولى 4وهىأن الله خاقآدم تمرناب وخلقنا منه فكيف قال (خلقكم منتراب)
تقول الجواب عنهمنوجهين ( :أجدهما ) ماقيل إن المرادمنقوله( خلفكم ) أنهأخلصقلكم
( والثاتي) أن نقول  :إنكل بشر عخلوق من التراب ؛ أماآدم فظاهر  :وأما نفحلنانا خلقنا من
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أن نيككلواماً معتبراً وهو الذى  0 0الل ك 1ردن طرق انان
((المسألة الرابعة  4قوله (وعشياً) عطف عل (حين) أى سبحوهحين تمسون وحين تصبحون
وعثساً ؛ وقوله ( وله امد فى السموات والازض )كلام معترض بين ,المءطوف والمعطوف عليه
وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسييحكانه ين لهمأن تسبيحبم الله لتفعيم لالتفع
يعود على الله فعليهم أن يحمدوا الله إذا سبحوه وهذا ك فى قوله تعالى ( يمنون عليك أن أسلءوا

قل تلمانوا على إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداى للايمان ).
المسألة الخامسة »4قدم الإمساء على الاصباح ههنا وأخره فى قوله(وسبوهبكرة وأصيلا)
وذلك لآن ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثميعيده )إلى قوله

( فأوائك.ف العذات حضرون ) وآخر هذه الآية أيضاً ذ كر الحشر والإعاذة بقوله ( وكذلك
[5ون ) والاضمان آخر'فن كر الاآخر ليذكر الآخرة ..

لإالمسألة السادسة ) فى تعاق إخراج الى من الميت والميت من الى سا تقدم عليه هو أن
عند الاصباح خرج الإاساك امن شه لوت وهوالنوم إلى شيه الوجود وهواليفظة  .وعند العشاء

مخرج الانسان من اليقظة إلى النوم  .واختلف المفسسرون فى قوله ( يخرج الحى من الميت ) مال

 :أكثرم مخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة  .وكذلك اليوان من اانطفة والنطفة من
الجيوان  :وقال بعضهم المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن » ويمكن أن يقال المراد ( يخرج
الى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من اليقظان  .وهذا يكون قد ذكره للتمثيل أى
إ<ياء اميت عنده وإماتة الى كتذبيه النائم وتنوع

المنتبه.

ثمقالتعالى ( ويحى الروض تفعقدوتا وكذاك تخرجون ) وفى هذا معنى اطيف وهوأن

الإنسانبالموت تبطل حرو انيته وأمانفسه الناطقة فتفارقه وتبق بعدهك قال تعالى (ولاتحسبن الذين

فوا ف سبل الله أمواتا)لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا بحس
والارض الميته لا يكون فا تماء ثمإن النائم بالاننياه يتحرك وحس والارض الميتهبعدموتما
كارا بباب] فيا :أن  00ذلك السا كن إوتماء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذالك إحياء
الميت سهل ع لوهإل هذاءا*شابرقوله (وكذلك خرجون) .

ثمقال تعالى (إرتفن لاه أن خاقكم من تراب ثم إذا نتمبشر تتشرونٍ )
لما أمى الله تعالى بالتسبيح عن الأسواء وذكر أن امد له على خلق جميع الاشياء وبين قدرته
على الاماتة والاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله (وكذلك تخرجون) ذكرماهوحجة ظاهرة وآية

١
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 0أدخلاند » وآفاالمدّلفهوأن اللهيماللهصفات لازمة لامن فعلهوصفات
ال خلافها نقصء فاذا أدرك المكاف الله بأنه
ثابتةلهمنفعله؛ أما الأولىفهى صفات كجاللو
؛إذا عرفه
بلحاوز أن مخئعليهثثى" لكونه عالماً بكل ثى' فقد نزهه عن الجهل ووصفه بضده و

رى فى
بأنهلا بعجزعنشى” لكونه قادراًعلىكلثى”فقد نزهه عن العجز  وإذا علمأبنهحلا
وذا ظهر لهأنه لا يجوز عليه الفناء
ملك إلا مايشاء لكونه مريداً لكل كان فقد وصفه ونزهه ؛ إ
لكونه واجبالبقاء فقد نزهه  ,وإذا بان له أنه لايسبقه العدملاتصافه بالقدم فقد نزهه  :وإذا لاح
لهأنه.لايحور أن يكون عرضا أو جسيا أوفىمكان لكو نهواجباًبريئاًعن جبات الإمكان فقد

.كن صفاته السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولواشتغلما واحد لأةىفماعمره ولا يدرك
نزهه ل

كنهها  .فاذاقالقائل مستحضراً بقليه سبحان اللهمتفباًلمايقوله من كونهمنزهاً لهعنكل نقص
بل التفصيل ,لكن لارريب
فإتيانه بالتسبيح عليهذاالوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به عسلى
فىأن منأت بىالتسبييح عنكلواحد علىحدةنمالايحوزعيلىاكللوهن قأدنى بمالاتنىبه
الإعنار » فقول هاذلاعيد أنى بنسبحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عنكل اذْقَلِ
وأزينه مخلعالسكرامة وأنزله بدار المقامة مدة الناتهاء لما و 51أن الغبد ينزه اللهفىأول الهار
وآخره ووسطه ؛ فاناللهتعالى يطهرهفىأوله وهو دناه وفىآخره وهو عقباه..وف وسطة وهو
حالة كونهفىقبره الذى بحويه إلى أوارنى حشره وهو هغناه  .وأما الثانية وهو صفات الفعل
ا رأى الشمس
فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعلمأنهانعمة وكرامة فبقول الفخداللذه:

فها بازغةفيعل أنها نعمة وكراءة فيقول ال+دلل »ه وكذإك القمروكلوككب والأرضوكل نبات
وكل حيوان يقول اد لله لكن الإنسان لوحمداللهعلى كلثى' على حدةلايق عمرهبهء فاذا
استحضر فى ذهنه اانعم التى لاتعد كماقال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله تلحاصوها) ويقول امد لله

علىذلك فهذا الخد عولىجه الإجمال يشوم منه مقام [#دعل سبيل التفصيل » ويقولعبدى استغرق
عمرهفىحمدى وأنا وعدت الثماك برالزيادة فلهعلىحسنة التسبيح الحسنى ولهعلىحمده الزيادةثم
إن الإنسان إذا استغرق صففىات الله يقدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعدالتفكر فى
آلا.الله؛فكلمايقعفىعقلهمن حقيقته فينبنىأن يقولاللهأكبرماأدركه  ,لآنالمدركات

يلىل
بل ع
سيقو
وجبات الإدراكات لانهايةله ؛ا فانأراد أن

التفصيل الله أكبرمنهذا الذى

أدركته منهذا الوجه وأ كبر؛ساأدركته من ذلك الوجه وأكبرما أدركته منوجه آخريفنى

ه
سمع
فال
نذاق
؛ا
عمرهولابنى بادراك جميع الوجوه التىيظن الظان أنهمدركللهبذلك الوجه ف
اللهأ كبرأى منكلما أتصوره بقوة عمل وطاقة إدراى يكون متوغلافى العرفان وإليهالإشارة
العجر عن درك الإدراك إدراك
بقوله :
طكنه
ر:ل
شائد
فقول القائل المستيقظ « س,حان الله والحدللهواللهأ كبر» فيدلهذه الفو

#وله 0
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 :فسبحان الله حَان كسون  5الآنة

 23مثل مقامكم فى أعل عليين »  0ن فى وضع الصلاة فىأوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف
هيئاتها حكة بالغة  0فعدد الركعات فا تقدم هن تون الإنسان يقظان فى شبع عذرة شاعة
ففرض عل يءه سبع عفار
1

الك  0أما على مذهب أ ىحنيفة حيث قال بوجوب الوثر لاتورت

أفريك للتقوى فقول هوماردان

الفايان شعى أن يلل ثومه فلا ب أمإلاثلث الليل

ونا فن قله تَعَالَ (إناريك يعلمأنك هوم أذى امن ائلى الل ونصمه  ) 0ويفيم من

هذا أن قيامثلثى الليل مستحسن مستحب مؤكد باستحباب ولذا قال عقيبه ( عل أن أن تحصوه
فتاب عليك )ذ كر يلفظ التوبة» وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان فى عشرين ساعة فأص
بعشرين ركعة  ,وأما النى عليه السلام فلا كان من شأنه أن لا ينام أصلا كا قال « تنام عيناى
ولاينام قلى» جعل لهكلالكلايلنهار فزيد له التهجد فأمم به  .و إلى هذا أشار تعالى فىقوله (ومن
كل الليل لك للتسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة
الليل فاجد له وسبحه ليلا طوأيلاى)
٠ 0فصار مر _.الذين لا يفترون طرفة عيبن “وأماءق  8نا تقدم أرضا .أن الأول

لخر الى لهو المعتبر فشرع التسبيح

ادال الشان وك

ادر 0

ووسطهي اعدّبر أول النمارووسطه » وذلك لآن الظوروقته نصف 1

فاعتير أوله

واقءتته نصف الليل

لانا بينا أ الليل المعتر هو المقدار الذى يكون الإنان فيهيقظان وهو 5

ساعات خجعل

1ف شق هذا القدر وهوالثلاثة من الليل ؛ وأما أبوختيفة لما رَأئْ وجوب الوتر كان زمان
النوم عنده أربع ساعات وزمان اليقظة بالليلتمان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة
كا

لكوت فى وسطل الليل المعتبر»  5أن الظهر فوىسط التهان ,:وأما اللنبىى لات لان

ليله نهاراً ونومه اتتباهاًقال ل«ولا أن أشق على أمتىلامتهم  0واناحي العققاء إل نميف
 ٠الليل» لمكون الاربع فى ناصلفليل »ا أن الآربع ففنصف النهار » وأماالتفصيل فالذى يتين لى

أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فها عشر ركعات فببق على المكلف ركمتان
يؤْدئما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء الليل بالتسبييح كما كان ابتداء
الباربالتسبيح » ولماكان المؤدى من تسبييخ النهار فى أوله ركهتينكان المؤدى من تسبيعم اليل
فى أوله ركعة لآن سبح النهارطويل مل ضعف سبح الليل  :لآن المؤدى فىالنهار عشرة والمؤدى
فى الليل من تسبيح الليل خمس :
 ١المسألة الثانية  4فى فضيلة السبحلة والمدلة فى المساء والصباح » ولنذكرها من حيث النقل
والعقل ؛ أما النقل فأخبرتى الشيخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان حاب
ك
ففو
مسندا عن النى الله أنهقال لبعض أكحايه « أتعجر عن أن تأى وقت النوم بالل حدسة ؟

فقال النى عليه السلام قل سبحان الله والمد لله والله أكبر مائة مرة يكتب لك بهاألف حسنة»
وسمعته يول رحمه اللهمسئداً « من فال خلف كل صلاة مكتوبة عشرامرات سيان الله وعشر

وى

تروت

ر
ال

10

ولهتعالى :فسبحاناللهحينتمسون  .الآية

صفات النقص وصفْوَةٌ بصفات الكال ».وهذا أقوى.والمصير إله أولء لاله يتضمن آلآ ول .
وذلك لان التفزيهالمأموربه يتناول التنزيه بالقلب ؛ وهوالاعتقاد الجازم و باللسان معذلك » وق

الذكر الحسن وبالاركان معبما جميعاً وهو العمل الصاح ٠ والاأول هو الاأصل» وااشانفى ثمرة

الاأول والثالث ثمرة الثاتى  :وذلك لان الإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه » وإذآ
قال ظهرصدقه فىمقاله من أ<واله وأفعاله و:اللسان ترجمان الجنان والاركان برهاناللسان» لكن
الصلاة أفضل أعمال الأركان ٠ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان .وهو تنزيه فى

التحقيق ؛ فاذا قالنزهونى ؛ وهذا نوع من أنواعالتنزيه ؛ والأمى المطلق لامختص بنوع دون نوع

فيجب حمله عملىاكهلو تنزيه فيكون أيضاً هذا أمراً بالصلاة :ثمإن لقنوايناسب ماتقدم » وذلك
لآن الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الآوفى لآمنمن وعمل الصالحات حيث قال (قأما
الذينآمنواوعملوا الصالحات فبم فى روضة يحبرون ) قال إذا عليتم أن ذلك المقام لمنآمن وعمل
الصالحات والإيمان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسانوالعمل الصالح استع,الالآركان والكل تنزيبات
ض»ور
حاض
للري
افىا
وبور
وتحميدات ءفسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلىالح
على الحخياض .

((المسألة الثانية 4خص بعض الأوقات بالامى بالتسبيح وذلك لآن أفضل الأاعمال أدومبا ؛

لكن أفضل الملائي ملازمون للتسبيح على الدوام ا قال تعالى (يسبحون الليل والنهار
لمدفنىيا لامكنه 0
ادا
لا يفترون) والانسان ما

أوقانه إل اىلنسبيح الوه محتاجاً

إلى أكل وشرب و#حصيل مأكول ومشروب وملبوس ومر كوب فأشار اله تعالى إلى أوقات إذا

أنى العبد بتسبيالله فها يكونكأنه لميفتراوهلىأول والآخر والوسط أولالهار وآخره ووسطه

فأمس بالتسبيح فى أول الليل ووسطه ؛ ولميأمى بالتسبييحفىآخر الليل لآن النوم فيه غالب والله
من ععلبىاده بالاستراحة بالنوم »٠ك قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا صلىفأىول الرنتهسابيحتين
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسبيح  .ثمإذا صلىأربعركعات وقت الظهر حسب
صهور
عو
لنهار
اخرال
؛إذا صلىأربعاًفىأوا
اعت أخرفصارت ساتعات و
عرب
اف أ
لسهصر
حرصل
حسب لهأربع أخرى فصارت عشر ساعات  :فاذا صلىالمغرب والعشاسءبع ر ت أخ
لهصرف سبع عشرة ساعة إلىالآسبيخ وبقمنالليل والنهار سبعساعات وهى مابيننصفالليل

وثاثيه لآنثلثيهنان ساعات ونصفه ست ساعات ومابينهماالسبع ؛ وهذا القدرلونامالانسان
فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله(قمالليل إلاقليلا نصفه أو انقص منه قليلاأو زد عليه )
لنصف هى ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلىالنوموالنائم مرفوع عنه
وزيادة القليل عالى

ى
دله
ب ال
عيقول
؛
القلم ف

صرف جميع أوقات تكليفه فتسىبيحى فلببق لكم أيهالملائكة عليهم

المزية اإلدتعىيتم بقولك (نحننسبح بحمدك ونقدس لك ) علىسبيل الاتحصار بلهممثلم

حلي:ات ابه كعينون
فلةشتعا
قو
22

ام
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والارض وَعَشياوحين تظررون دمكء ترحالى  5ليت وتخرحجالميت
ل قاقر بد لاثرة 

وبحي

عدوم

2

اس

الأرضبعدمُوتهاوكذلك تخر2 00ة»١5

اللمإسألة الثانيه )ذكر.فى اومن العملالصالح ولم ١ 1ف الكأفرالعملل 5-5
العمل الصاح معتبر مع الإمان» فإن الإمان الجرد مفيد للنجاة دون رفم  09ولك

الأؤمن الدرجة العالية إلا بإممانه وعمله الصالح ٠ وأما الكافر فهو فى الدركات جرد كفره
فلو قال و:الذدن حكفروا وعملوا السيئات فى العذاب >ضرون ؛ لكان العذاب لمنيصدر

منه المجموع  .فان قيِل فن يؤمن ويعمل السيئات غير مذ كورفى القسمين ف»نقول له منزلة
بين المنزلتين لا على مايقوله المعتزلة » بل هو فى الأول فى العذاب ولكن ليس مانل#ضرين دوام
الحضور  .وفى الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من الحبورين غابة الحبوركل ذلكبحكمالوعد

 0المسألة الثالثة ) قال فى الأول ( فى روضة ) عل التنكير  :وقآل فى الآخرف العذاب على
التعريف » لتعظيمارركه ناكرا كا هال لعلذن هاجلاه ) أى عبن وعظيم .
(المساأل اةلرابعة»>

م (حدرون) بصيءة الفعل وم يمقحلبورون» وقال فى الاخر

لنفعل يلىمءاعن التجدة ولاسم لايدل عليه
-0م وم يقل حذبرون ؛الا
( مخضرون ) بصيغة (

فقوله(حبرون) يعنى يأتيهمكلااام كرك يكو انا الكفااف”رهم إذا دلوا العذاب يبون
شه ضر بن :

ثمقال تعالىويفسبحان الله حين تمسون وحين تصي<ون وله المد فى السموات والارض
نا وحين تظهرون »؛ ل

الى من ألميت ل

الميت من الى وى الارض بعد موتما

واكدذلك تمخرجون »4

لما بين الله تعالى عظمته فىالابتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والاارض ومابيهما إلا
؛وحين نوم الس اعة و يفترق الناس فيرقين ٠ ويحك علىلع
بالحق) وعظمته فى الانتهاءوه

ا

قؤلاء للجنة ولا أبالى  وهؤلاء إلى النار ولا أبالى»أحس بتنزيهه عن كل سوء ويحمده عل كل ال
فقال ( فسبحان ألله )أىسحو الله ا

اق الآية ال 2

 7المسألة ال" ول ؛ فى معنى سب<ان الله ولفظه ؛ أن القظه لان اسم للمصدر الذى هو

2

:لمراد منه الصلاة :
سي 002حان وجعل علنااله برام | المع فقَال بعض المفسرين ا

»قال بعضهم أواد فطالذي أن دفر عا
ىوا ؛ وذكروا أنه أشارلإصلىلوات انس و
أصل
+ه+در

وبوم تقوم الساعيةومتذ يتمرقون « ©41فأما١لدن »امنا وَعَلوا
ع

سل ©« ثم

ار

ر هد تي

64

هاسس
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هه ار

-

ده
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>

مر

آلصَالحَات نهمف ,
ىروضةة يحيرون د0كء وأما لذ كَمَرواواكذيا 5

ام َ 621أُولئكَ ف ا
ىالمدااان) حطر وذ

بجنون إن هذه الشنجرة األىنث حتها لها من الواص دفع الاعادى عمن يكون تمتها  :فيقبلذلك

االغسافتلعيلفىائه ملاذه معاتمد
لاًشعلجىرة بق
يصى
فوليذلجك ال
و؛ل
فحيط
ئه العدو وص
أبه
مايريه من الأهوال قلعتلك الشجرة فيبق متحيراً آميفساتًق؛راً .فكذلك الجرم فى دار الدنيا

أقبل على استيفاءاللذات وأخبره النى الصادق بأن الله يحزبه ؛ ويأتيه عذاب يخزيه :فقال له
الشيطان:والنفس الإفاذة بالمبوء إنهذه الاشهاب الى عن الأوثان داف لكك الالو

ااسش »تءغل بما هو فيه واسدهر على غيه حتى إذا جاءنه الطامة
فمو
وشافعة لك عند خمود ال

المكبرى فأولماأرتهإلقاءالأصنام فىالنارفلايحدإلىالخلاص من طزيق ؛ ويحق عليه عذاب
يه الإشارة بقولهتعالى( ولميكن الهم
الحرابق كبن حيئئذ أى إياس ويبلس أشد إبولاإسل:
سس شركاتهم *شفعاء وكانوا بشركاتهم كافرين ) يعنيىكفرون بم ذلك اليوم .

حم قال تعالى  0ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4

“مبينأمراًآخر يكون فىذلك اليوم وهو الافتراق؟ قال تعالى فآبىة أخرى و(امتازوا
اليوم أا ا#أرمون) فكان هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ؛ فكاأنهأولايب سا ثميميزوجعلفريق

فى الجنة وفريق فى السعير و.أعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لآن قيام الساعة أرهائل فكرره
تأكيدا للتخويف ء ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة افلىخطب لتذكير أهواله .
نمبينكيفية التفرقفقالتعالى:
يالوم ا

0

فهمفىروضة >برون ) أى -فجىنة باون “ل

مسرة ١ وأما الذينكفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئكفىالعذاب عضرون )
ما أرادوا أن مخرجوا منهامن غم
ل(
كالى
ر لعهنهم كاقال تع
ولا
فهو
يلعانغىيبة لهمعن
تا لاف"
دوا ني )ول لتر اناب )وق الآبنسا ن

١المسألة الآولى» بدأبذكر حال الذينآمنوامعأنالموضع موضع ذكر الجرمين  :وذلك

لآن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكا ازلعقاب حتى يرى ويتحقق أن المؤمن

وصل إلى الثواب فيكون أتى ؛ ولوأدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل فى العذاب
مشتركون :فقدم ذلك زيادةفىإيلامهم ؛

قوله تعالى  :ألله نسدد .٠الآية
قد اثر سا ةسائر منرم سوس

د

راراره

06

خره عابرا

يله سدؤ الخلق 1بعدده مم1
مداوترى تر

ضع  6ساح م ا شاجره نا 6

امل

م
|الى

لاك

 3قال( للذين خسنا انق

ست

2ه

2

عد يي ساثر

بر جعول »١١ وومم تقوم الساعة

ره

بلس

الحا

من شركائهم شقما

)لوقو  ) 1أنا

ذلك نك أنهماكذوا دوقيل 0

أت

١١٠

وكا |بشركائهم كأفريند»81

)قيل مء
 1د

ار كديا 0

0 5-50

أك
ىاعا
نقي”نهم
لآعَاوًا 'وق اهذه

الآية لطائف (إحداها ) قال فى <ق  5اجرا ردن احشنوا اللنق ) 0
0
أساء (ثمكانعاقبة الذين أساوًا السوآى ) إشارة إلى األنجنة لىامبنتداء الآمر فان الحسنى
اسم الجنة والسوآى اسم النار ء فاذاكانت الجنة للحمومن الابتداء » ومن له ثثىء كلها يزداد وينمو
فيه فهو له ء لآن ملك اللاصل باكر

ا(فاشة ين  22حلفت ب
رن ورتم للا

وأما ألنين أساوٌ١ فالسوآى وهى جب فالىعا ا

إلا ( الثانة )دكنالؤيادة فى حق

(لثالثة ) ميذكرفى 00
انحن وم الوه بادة فى<ق المسىء لان جزاء سيئة سيئة مثلها ا

الى أنهصدق  ,وذكرق المسىء أن له السوأى بأنهكناب لإآن المسى المحسنين 1

والمتفضل لولميكن تفضله لسبب يكون أبلغوأ
:ما السوآى للمسىء عدل والعادل إذا لم1
أعذيبه لسبب لايكون عدلا فن كر ااسبب ف التعذيب وهو الإصرار عل الدتكذيب ,ولميذكر
الكلت اق الثوات..

ثمقالتعالى ا١لله يدق الخلق ثميعيدهثمإليه ترجعون © .

 15أن عاقبتهم إلى الجحبم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لميتركه دعوى بلا
بينة فقال يابلدأخلق  ,يعنى من خلق بالقدرة والارادةلايعجزعن الرجعة والإعادة فإليه ترجءون ,
كمبين ما يكون وقت الرجوع إليه فقال :
2

تقوم الأساعة سس

الىرهمون وم يكن ل من شركانم  5اء وكانوا بشركاتمم

فرين © .
فى ذلك اليوم شين إفلاسهم ويتحمق |بلاسهم  0والإبلاس تمن مع حيرة » لعبى بوم

ااناعة كن للمجرم امن ير لايس" "إهوحدى الراحتين »هوذا لان الطمع إاذنتاقطع
نانناذا كان المرجو  |0غير ضرورى إستريح الطامع من الانتظار وإنكانضرورياً بالإبقاء
له بوونه ينفطر فاده أشد انفطار » ومئل هذا اليأسهو الإبلاس ولنبين حال الجرم وإبلاسه
عثال و
»هو أن تقول مثله مثل م
,نيكون فى بستان و<واليه الللاعب والملاهى و
»لديه ما0

تلض ؛ فيخره صادق عمجىءاعدو لابرذه رآداء ولا.يضذه صاد » .إذا جاءهلاقلعه ريقاً .ولا

يترك له الي الخلاص طريقا  :فيتحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقولله طفل أو

قوله تعالى  :أولميسيروا فى الارض .الآية

ل
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ره

رسلبم بالبينات فا كانالله ليظلءهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون  >05ثم
ده

ا

ل

الهيي

هار

اس

ع | لس بير

سه ماه

راس

كان عاقبة الذين اساوًا السواى ان كذبوا بابات الله وكانوا ممايستهزؤن »١١٠
_-

فقال تعال ل أو ميسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهمكانوا أشد
منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر نما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ففاكان الله

ليظلمهم ولكن كانواأنفسهم يظلمون » .
وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو

ف يقل ( أو ١يسيروا ) إذ لا حاجة هناك إلى

السير خصوان النفس وااسماء والارض وقال هبنا /أو م يسيروا فينظروا ) ذ رثم حال أمثالهم

ووبال أشكالهم » ثمذكر أنهمأولى بالحلاك لآنمنتقدمهن عادوتمودكانوا أشدمنهمقوةولم
أبر مالا وعمارة  :ولمبمنع عانلهمهلاك أموالهم وحصونمم ؛ واعم
تنفعهم قواهم وكانوا ك
أن اغتياد الإنسان هل ثلاتة اأشناء بقوة  جستمية فيه أو”“ق بأعزانة .دايا الجافرة وداه
مالية إذا بها التأهب البباشرة  :وقوة ظبرية يستند الها عند الضعف والفتور وهى بالحصون
والعمائر فق
:ال تعالى :كانوا أشد منهم قوة فالىجسم وأكثر منهم مالا لآانهم أثاروا الأارض
ااثة لك فأمواهم
حنترمل
أى حرثوها ؛ ومنهبقرةتثيرالأارض ٠؛وقيل منه سمى ثوراً » وأ

تهم كانت كأثر لان أبنيتهمكانت رفيعة وحصونهم منيعة و»عمارة أهل
ر,
كوانعتم1كاثر
مكةكانت يسيرةثمهؤلاء جاءتهم رسلهم باليينات وأمروثم ونهوث  :فلياكذبوا أهلنكوا فكيف

أنتم٠وقوله (نماكانالله ليظلمهم ) يعنىلميظلمهم بالتكليف ؛ فان التكليف شريف لايؤثر لإلها
عبادة الأصنام واتباع

و
ويسهء
محل شريف ولكنثم ظلموا أنفسهم بوضعها فىموضع خس
إبليس ؛ فكائن الله بالتكليف وضعبم فيياخلقوا له وهو الرب  لآنه تعالى قال خلقتكم لتريحوا على
لالاريح علي و؛الوضع [فأى]موضعكان الخاق لهليس بظلٍ؛ و أماهفموضعوا أنفسهم فىمواضع
كان
يخسر
ال
هر
و ونلموا خلقوا إلاللربح فهمكانواظالمين ؛ وهذا الكلام مناو
اإن
ظان
لفك
اف
ياشلبهمكلعاتمزلة لكن العاقل يعمكيف يقوله أهل ااسنة  :وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله
:
وإرادته  :لكنهكانمنهم ومضافاً إلمهم .
“مقال تعالى ( ثمكانعاقبة انلأذسياءوا السوآى أكذنبوا بآيات الله وكانوا بهايستهزتون)

ة
ا

توله تحال وإن كثي امل الناسس؛ ألانة

هاه

فلا يكون فيها فساد » لآنكلفاسد باطلوإذا لميكن فيها فسادلاتكون آلة وإلالكان فيبافساد.م
وه
رى أ
كالذ
ناخر
قتاعلالى (لوكان فمهما آإلاهالله لفسدتا) وقوله (وأجلمسمى) يرذبكالا صل ال
ثمقال تعالى ( وإ ركه31دن القاس اتلقاء رمم لكافرون )يعى لا 'يعلون أنه لابد بعد هذه

اللاةفن لقاء وبعّاء إها فى إسعاد أو شماء وق الآية مسائل :

 ١المسألة الآولى » قدم هنا دلائل الانفس على دلائل الآفاق » وفى قولة تعالى ( سترهم
آباتنا فىالآفاق وفى أنفسهم) قدم دلائل الآفاق  .وذلك لاآلامنفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه
جيد مختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه و ينزل درجة فدرجة؛
وأما المستفيد فإنه يفهم أولا الابين  .ثمبرتق إلى فهم ذلك الاخئ الذى لميكن فبمه فيفهمه بعد

»لمذكور من المفيد آخراً مفبومعند السامع أولا ء إذا عللهذا فنقول
فهم الآبين المذ كور آخراً فا
هبنا الفعل كانمنسوباً إلى السامع حيث قال ( أولميتتفكروا فى أنفسبم ) يعنى فيهافبموه أولا
ول يرتقوا إلى ما فهموه ثانياً :وأما فى قوله( سنريهم ) الام منوب إلى المفيد المسمع فذكر
(أولا) الآفاق فان لميغبموه فالانفس لآن دلائل الأنفس لاذهول للانسانءما و»هذا الترتيب
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوم ) أى يعلمون الله بدلائل
اف سار الا دواك( واتفتكرون.فى لق السموات والآارض) بدلائل الآفاق.:

 ١المسألة الثانية 4وجه دلالة الخلق بالمق عل الوحدانية ظاهر ؛ وأما وجه دلالته علىالحشر
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمها لايعلبالعقل إلاإمكانه  .وأما وقوعه فلا يعم
»آن الله قادر علىإبقاء الحادث أبدا ي أانه ببق الجنة والنار بعد إحداتهما أبداً  :والخلق
إلا بالسمع ل
دليل إمكان العدم  .لآنالخلوق لبحب له القدم لخجازعليه العدم  :فاذا أخبرالصادقعنأمرلهإمكان
وجب عل العاقل التصديق والإذعان» ولآن العام لاكان خلقه بالحق فيذغى أن يكون بعد هذه
الحياة حياة أخرى باقية لان هذه الحياة ليست إلا لعباً وطهواً كا ببن بوه تعالى ( وها هذه
ا ادها إلا طو ولعت ) وخاق السموات والارض :البو اولقت عبث» والعبك ليبن ححق
وخاق السموات اد نكن بالق فلا بد من حيأة بعد هذه .

 ١المسألة الثالثة 4قال ههناز كثيراً من الئاس ) وقال من قبل (واسكن أكثر الناس) وذلك
لانه من قيل لميذكر ديلا على الأصلين ؛ وههنا قد ذكر الدلائل الواضحة والبراهين اللائمة

ولافك ان أن الإمان بعد الدليل !.كثر من الإمنان .قبل الدليل» فبعد :الدلائل لابد من أن
ك
ذنلمق
يه

باًل)ه
قثير
الا كثر جمعفلاببق الآكثرم هو ؛ فقال بعد إقامةالدليل ( ووإن ك

(ولكن أكثرم)ثم بعد الدليل الذى لايمكن الذهول عنه ؛ والدليل الذى لايع الذهول عنه
امكن هوالسموات والارض لان نماليد أن يذهل الإنسانعنالمماء الى فوقه والأارض
التىتحت »ه ذ كرما بقع الذهول عنه وهو أمى أمثالهم وحكاية أشكالهم .

بره

قولهتعالى :وإن كثيراًمنالناس  .الآية

ناسبلقَ 0كَاُونَدبا
وأجل مسمى وإن كثي رمانلناس بلقاءرهم لكافرون )
كدار
نعن
إله
لماصدر من الكفارالإنكار بال
قوله] :هالى اليد ا
ناس لايعلمون) والإنكار بالحشر ياقال
امف فيهم قالتعالى (ولكن أاكلثر
خعد
لله و
اد ال
وع

تعالى ( وثم عن الآخرة ثمعافلون )بينأن الغفلة وعدم العللمنهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر
,ما الوحدانة فلن
ه]م كران لعلموا وحدانة الله وصدقوابالحشر أ
ف[أن
نوهو
ألة
حاص
سىن توقولمن؛ذكر منحسن خلقهم جزأ من ألف ألف جز .وهو أن
حعل
أقهم
الله خل
الله تعالىخلق للانسان معدة فييهاضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه وها منفذان أحدهما لدخول

ض
ععلى
بعضه
آ.خر روج الطعام من :ه فإذا دخل الطعام فيها انطبق المنفذ الآخر ب
ليه
امف
وطعا
ال
فذ
لمخمرجنمن
حيث لامخرجمن ذهرة ول باالرشح» وتمسكه الماسكة إلىأن ينضح نضجاً صالحءاثم
الآخرء وبخلق نحت المعدة عروقاً دقافاً صلاباً كالاصفاة التىيصن االثىء فينزلمنها الصافى إلى
الكيد وينصب الثفل إلىمعى مخاوق تحت المعدة مستةيممتوجهاً إاللىخروج ؛ وما يدخل فى
كوقورة يسمىالماسار يبقاالعبرية لالز طوبه راد وا ؛ يقال
ذعر
منال
لم
اكبد
ال

لموسى مويلشلااله إيل إلىغير ذلك ف؛الماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجة
شروب ليرقق وينذرق فى
نضجاً قراميكزتب الزنا اءلمتوجه منالمعدة إلىالكبد فضل مماء

ام
جنصب
العروق الادقلامقذكورة » وف الكبد يستغنى عن ذلكالماءفيتميزعنهذلك الماء وي
ننب

حدية الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها  .ويخرج الدم الخالص من الكبد
لج؛داول إلى سووااقل؛سواق إلى دواضع
اول
ودا
فىعرق كبير  ,ثميتشعب ذلك النهر إلى ج

ويصلفا إلىجميع البدن .فهذه حكمةواحدة فىخاق الإنسان ؛ وهذه كفايةفىمعرفة كونالله
فاغلامتتاراً قادراً كاملا عالاًشاملا عليه  .ومن يكون كذلك مون واحدأ وإلة !لكان عاجوا
داه  .وأما دلالة الإنسان علىالحشر فذلك لآنه إتذفاكر فنىفسه
ادم
رض
أيكه
عإنردادة شر
تلحىلال فلهفناضءرورى » فلولميكن لهحياة
برى قواه صائرة إلىالزوال ؛ وأجزاءه امالئلاةإ

أخرى لكان خلقهعلىهذاالوجهللفناءعبثا  ً:وإليهأشاربقوله( أخسبتم أأما خلمناكمعبثاً)
وهذا ظاهر ؛ إنفن يل عت للعيثفلو بالغفىإحكامه وإتقانه يضحك منه ؛ فإذا خلقه للبقاء

.إنهتعالى ذ كربعددليل الانفس دليل الآفاق فقال(ماخلق
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منهاثم

اللسمهوات وال رضومايينهماإل باالحقوأجلمسمى) فقوله(إلا بالحق) إشارة إلىوجهدلالتها على
الوحدانية » وقد بيناذلكفى قوله (خلق اللهالسموات واللأارض بالحق إن فى ذلك لايةللمؤمنين)

قيردير لذى الذهن ؛ فنقول إذاكان بالحق لايكون فيهابطلان
اذهلنتيف
ونعيده فإن التكريرفى ال

وله انا  :دذهر ألله تعر من شاه  .الآءة
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ثقامل تعالى لإبنصر الله ينصر من  0 0| 1احيا لاخافا
اك النامن ل"يعليون» دلمون ظاهراً من الحياةالدنيا وهمعن الآخرة ثمغافلون > .
قوله ]تعالى ( بنصر الله ينصر من يشماء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله ينصر)

وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك بنصره )وذلك لآن المقصود ههنا بيان أن النصرة بيد
الله إن أراد نصر وإن لميرد لا ينصر ء وليس المقصود النصرة ووةوعبا والمقصود هناك إظهار
التعمة عليه  2نصره ء فالمقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل ثم بين أل ذلك الفعل

مصدره عند الله  .والمقصود هبنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر .

ثمقال تعالى ( وهو العزيز الرجم ) ذكر من أسمائه هذين الأاسمين لآنه إنلمينصر الب بل
سلط العدوعليه فذلك لعزته وعدم افتقاره  .وإن نصرانحب فذإك لرحمته عليه » أونتقول نإصنرالله
الحب فلعزته واستغنائه عن العدو و رحمته على اليحب ٠وإنلم ينصر انحب فلعزته واستغنائه عن

اح ورحكته قا الآخرة واصلة إله.
ى
ن)
عده
يهوع
ثمقالتعالى(وعداللهلاخافالل

سيغلبون وعدم اللهوعداً ووعد اللهلا

كا يد  :نوه تعالل (ولكن 'أكثر التامن لا يعلورتك ) أي لا يعدون وَعْدَه أنه لا
لف ف وعلره :

ثم قال تعالى ( يعليون ظاهراً من الحياة الدنيا ) يعنى عللهم منحصر فى الدنيا وأيضاً
لا يعلدون الدنيا ماهى وإما يعليون ظاهرها وهى ملاذها وملاعماء ولا يعلمون باطنها وهى

مضارها ومتاءبها ويعلدون وجودها الظاهر  .ولا يعلمون فناءها ( وثم عن الآخرة هم غافلون )
والمعنى همعنالآخرة غافلون » وذكرت ثم الثانية لتفيد أن الغفلة 0رزلا قأديات التدكرحاضالة
وهذا "ا يقول القائل لغيره غفلث عأنمرى » فإذا قال شهغولى فلان فيقول ما شغلك ولكن
نك اشتغلت":
“مقال
انعا (أو ميتفكروا فأنفسبم |ماخاق ألله السموات والآرض وامأ بنهما إلا بالحق

و2
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إنبف
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انعرف والممهود عبدمأرضيئ وقرله تتالىزر منيقدعلي)أبةلات 71 11 01اا
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الروم) لايكون إلامنبعد الغلبة؟ فنقولالفائدة فيهإظهارالقدرة

وبيان أن ذلك بأ اللهلآنمنغلببِعّدغلبهليكاون إضلعايفاً  .فلوكان غلبهم لشوكتهم
لكان الواجب أيغنلبوا قبلغلهم فاذا غليوا بعدماغلبوا »د لعلاندك باامق 0
بعدغلبهمليتفكروا فى ضعفهم ويتذكروا أنهللييسسبزحفهم٠و:إنما ذلك بأمر الله تعالىوقوله
(ق لتق الأراش ) لين فدهمطل يا ضعفهم إلىأن وصل عدوم إلىطرياقلحجاز
وكسروثم وثم فى بلادم ثم غلبوا وحتصىاوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة

العظيمة بعدذلكالضعف العظيم باذن الله .
:همالوقت
 ( 0فى بضع سين ) قيلهى مابين الثلاثةوالعشرة أب
١ا
الوقت معاألنمعجزة فتىعمين الوقت آم فتقولالسنوةالشهروالبوموالساعةكلهامعاومةعند
ظأذهنلاهفرىها لآن الكفاركانوا معاندين والأآموراتى تقعافلىبلاد
لله تعالى وبينهالنبيهوإما
النائية تكون معلومة الوقوع بحيث لا كن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان
يتمكن منأن يرجف بوقوع الواقعة قابللوقوع ليحصل الخلف فىكلامه ولما وردت الآية
ذكر أبو بكر رضى اللهعنهأن الروم ستغلب

 1ىس حلف وغيرةء تاها أبابك ان

خاطروه علىعشرة قلائص إلى ثلاث سين فقال عليه السلام لأبىبكر البضع ماالبثيلناثة
ئص مائةوالاجل سبعا  .وهذايدلعلىعم
الا
لل ع
قأاج
لفىال
اده
لدهإفبىل وما
ازاي
والعشرة ف
النىعالليسهلام بواقلتغلبة .
[ قولهتعالىإللهالأمىمنقبلومن إعدويومئذ يفرح المؤهئون]6
ثم قالتعالى(للهالأمر منقبلومنبعد ) أى من قبل الغلية ومن بعدها أومنقهبلذه
المدةومنبعدها ء يعنىإن أراد غليهم غمهم قبلبضعسنين وإن أراد غلبهمغلبهمبعدها ء وماقدر
هذه المدةلعجر وإنما هى إرادة نافذة ؛ و بنياعلىالضم ا قطعا عن الاضافة لآن غير الضمة من
دمخال عليهما وهو النصب والجر  .أما النصب فق قولك جئت قبله
يبه
الفتحة والكسرة يشت

أو بعد :ه وأماالجرفققولك من قبله ومنبعده فنياً على الضم لعدم دخول مثلبما عليه فى
الاعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفر<ون إغلبة الروم على الفرس ا فرح

المشركون بغلبة الفرسعلٍالروم  :والأصحأنهم يفرحون بذلبتهم المشركين وذلك لانغلبة الروم
كانتبومغلبةالمسلبين المشركينببدرء ولوكان المراد ماذكروهلماصحلآنفىذلك اليومبعيئه

لميصل إلمهمخبرالكسر فلايكون فرحبم يومئذ بل الفرح يحصل بعده.

ورة الروم
د
5

2

م8
6

( سور ةالروم 

تون آيةمكية |إلا آبة00١ فدنية  ,نزلت بعد الانشقاق ]|
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لسما
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الرحم )

زٍْم غلبت الروم ف أددق الارضل وشم من بعد غلهم سيعلون» قن ضع سنين 2

ان أول هذه السورة عا قيلبا تنبين مثة سبت النزول» فنقول لمتا قال الله تعالى ى
السورة المتقدمة ( ذلا حادوا أهل اللكتات زلا بالز هى أحسة ) وكان بحادل المكشرين بنسبتهم

اسم بكمعمىفهم لا يع
كنا)ن أهل الكتاب يوافقون النى فى
إلى عدم
وقاو
الإلهكا قال (وإطنا وإطكم واحد )وكاو | يمون كثير عنا 0بلكثير مكناهنموا موْ منين به

كا قال ( والذين آنيناالكعاب يمون به )أاىلأمغض
شركون
ال أ
كهت
لان ور كرام اجعنهم
وكانوا من قبل يراجءونهم فى الآمور ؛ فلسا وقعت الكرة  3حين قاتلرمالفرس المجوس فرح
5

بذلك فأنزل الله تعالى هذه الابات لبيان أن الغلية لا تدل على 0ب
؛ل الله تعالى قد

بريد لك تورات قُّالمحب فييتايه وسلط عليه اللاعادى )وقد ختار تعجيل العذاب اللاذق دون

العذاب الآ كبرقبل بوم الميعاد,للبعادى و الآنة مسال :

(الاول»ما الحكمة فى اتناهحذه السورة بحروف التهجى؟  7قداصيق,ما آنل دورة
افتحت عروف التجى فإن فى أ "5 7التكتاق أوالتتز يان أالوقرآن كف قله عاك

ذلك السكتاب) ٠ ( المص كتاب )(»طه ما أنزلنا عليك القرآن)» (الم تنزيل الككتاب) ؛ (
تنزيل من الرحمن الر<يم) ٠ (يس عن أن)(٠.ص والقرآن) إلاهذه الستورة ومبوز تين 7005

اماف

عهما فن
العتكبوت وقد ذاكرناءما الحكة فمهمواضفى
يقوتلعما
لق

.ذه السور

سور الى فى أواملبا التتريل :والكتاب والقرآن فى أوائلبا ذ كر ما هو معججزة فقدمت
عليها الحروف على ماتقدم بيانه فىالعنكبوت وهذه ذكر فى أوها ماهو معجزة وهو الإخبار عن
الغيب »؛فقدمت ارو فى التى لايعل معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع  .ثمترد عليه
المعجزة وتفرع الأسماع :

 2المسألة الثانية 4قولهتعالى (فىأدنىالأرض )أى أرض العربء لآنالالف واللام

فوله تعوالاىلذ:ين جاهدوافين.ا الآية

1
معدن

سس

سس صلير

2

لاه

مره

تترررال

سل

كه عداس

عماس فهرو

ا

اس

والذين جاهدوا فينا نهدينهم سلنا وإن الله اع الحسنين 5
؛لآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لم بين
عوت بالرسالة وا
بالالهية .وم يقبلوا ذا محنسب
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انبيه ليقول للناس ( ومن أظلمن أفترى

عكلىذالبلهاً )أى إلى جئت بالرسالة وقلت إنهامناللهوهذاكلامالل:ه وأنتمك بذتموق فالحال
دائر بين أمرين ؛ أما أنا مفتر متنىء انكان هذا منعند غير الله أو أثتممكذبون بالحق إنكان من
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم علىالافتراء لآن (جهام مثوى للكافرين )

والمتنىء كافر»وأنتمكذبتموفى جهنم مثوا5إذ مهثىوى للكافرين  :وهذاحينئذ ينكوقوله تعالى

( وإناأو إياكملعلىهدىأوفىضلالمبين) .

ثم قال تعالى ل والذين جاهدوا فينا لنهد.هم سبلنا وإن الله ل|امنعحسنين > .
لما فرغ من التقرير والتقريع ولميؤمن الكفار سلى قلوب الأؤمنين بدوله (والذين جاهدوا
فينا لنهدينهم سبلنا )أى منجاهد بالطاعة هداه سبل الجنة ( وإن الله لمعاحسنين ) إشارة إلىماقال
له ( انهدينهم ) إشارة الىالحسنى وقوله (وإن اللهلمعامحسنين)
قدةو)
فيا
) للذين أحسنوا الحسنى وز

إشارة إلى المعية والقربة الى تسكون للمحسن زيادة على حسنانه ؛ وفيه وجهآخرحكى وهو أن

يكون المعنى( والذين جاهدوا فينا) أى الذيننظروافىدلائلنا (لنهدينهم سيلنا)أىانحصل فيهم
الى
لعلم
دط لل
تشر
سكال
النظر
لنا
اواإ
العمبنا.ولنبينهذافضلببان؛ فنقول أصحابناالمنكلمون قال
والله يخلق ف الناظر علياً عقيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد
للنفس لقبول الصورة المعقولة  .وإذا استعدت النفس حصل لما العلىمن فيض واهب الصور
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسئاً  .وذلك لآن الله تعالى لما كذر الدلائل ولم
ين يتةون
إلن(هم لمينظروا ('متدوا وإزما هو هدى للايتقلينذ)
تفدهم العلى والايمان قا

ملن
التعصب وااعناد فينظرون فهديهم  وقوله (وإن اللهلمعالحسنين ) إشارة ادلىرج أغ

الاستدلال كانهتعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار ؛ ومنهم من يتقرب
نون الله معه ويكون قرياً منه يعم الاشياء منه
يك
بالنظر ووالساوك فبود.هم ويقرمم ومنهم م
ولا يعليه من الآاشياء ٠ ومن يكون مع الثىء كيف.يطلبه فقوله ( ومن أظل) إشارة إلى الاول

(ين جاهدوا فينا) إشارةإلىالثانىوقوله ( وإن اللهلمعالحسنين ) إشارة إلىالثالث .
وولاهلذ
وق
والله أعلبأسراركتابه ٠ والمد لله رب العالمين وصلاتهعلى سيدنا عمد النىوآل وهحبهأجمعين.
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فسوف تعل.ون )فساد ما تعملون .
ثمقال تعالى ( أو لميروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حوطم أفالناطل يمون
وبنعمت الله يكفرون ) .

التفسير ظاهروإءنما الدقيق وجه تعلق الآية بماقيلبا ف»قول الانسان ف البحر يكون على
اهما يكوان وف يبتهيكونعلىآمنمايكون لاسي| إكذاان ببته فى بلد حصين فلسا ذ كرالله
تاك الكالةواجعة أل الله تعالىت >رثم حاهم
لمشي كين حالمعدالوفى المليد ورأوا 0
 00002حصان
عند الأمن العظم وهى كونهم فى مكة فإنمهادينتهم وبلدهم وفهاسك:
حصن الله حيث كل من <وطا يمتنع من قتال من حصل فا

رس

والحصول قبا لهفعالشرور 20

كفا ع أنف أخواق ما كنتمدعوتمالله وفىآمن ماح<صلتم عليه 0الله » وهذا

متناقض لان دعام فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا ليك أن النعمة من الله

لاغير فهذه النعمة العظيمة التىحصات وقد اعترقم باعاالا نكون الاين الهكف كر ون 2
والاصنام التى قطعتم فى حال الذوف أن لا أمن منهاكيف آمنتمبهافى حال الآمن ؟.
ثمقال تعالى ب(ومن أظممن افترى عل الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس فى جهام
مدوى للكافرين ) ٠

 ٠الا بين اللهالآهور علىالوجه المذكور ولميؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون » لان الظلم
على ما بان ف

60

ل

 0شيا ع

الس د موضعه يكون

ظاللاً فاذا وضعه فى مو ضعلمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظللآن عدم الامكان أقوى ْ

من عدم الحصول »ل نآ كل ما لا يمكن لاحصل وليس كل مالاحصل لابمكن فءالله تعالى ملماكن
 0له شيك وجداوا لءشركا فلوكان ذلك الى ملك تقل :رلك لكان اظناً
يستحق املنملك العقاب الآليم فكيف إذا جعل الريك انلايمكن أن يكون له شرك ؛ وأيضاً
من كدت ضَادْقاً

عله الكل مز ظلباًمنيكذب صَادوَاً لا جوز عله الكدق كه

يكون حاله؟فاذا ليس أظلمممن يكذب عل ابللاهلشرك و يكذب الله فىتصديق نبيه والنى فى رسالة
ربه والقرآنالمنزل منالله إلى الرسول ؛ والعجب مزالمشركين أقنبملموا المتخذ منخشب مندوت

قوله تعالى ف:اذا د كباوفى الفلك:لدي

به

ار وافىلفاكدعواأن عنصن آدَسَكنَايجهمإللب !رإِذا
ره

ره

-

و

 #لس وه قر

يشركُونَ») 2ليكفروابم »انام ولعهد
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و 14وان ) فقول لما كان الخال هناك حال إظبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى رادغ

قوى فقال الآخرةخير  .ولما كانهبناالحالحال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة ؛ وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحدها هذا
خيزا -من ذللك :يكون :اهنا تعدتسا سق  .لأرللواقال هذا جب رهن ال ل 1
ترجيحاً معالمبالغة فكذلك هبنا بالغ لكون المكلف متوغلا فيا.
ابلامسألة الخامسة  4قال هناك (لخليذرين ينقون )ولميقلههناإلالمىالحيون ؛ لان
الآخرة خير للق لخسب أى المتق عن الشرك ؛ وأما الكافر فالدنيا جنتهفبىخيرلهمن
الآخرة؛ وأماكون الآخرة باقية فياالحياةالدائمةفلاتختص بقوم دون قوم ٠

الم ألةااسادسة) كيف أاطالقيو انعلى الدار الآخرة معأن الحيوان ناممدرك ؟ فنقول
الحيوان مصدر حى كالحياة لكن فبها مبالغة ليست فاىلحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحاة
الثانية  :فكانهقال الحياة الثانية هى الياة المعتبرة أو نقول لماكانت الآخرة فها الزيادةوالفوكما
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )وكانت هى نحل الادراك التام الحق كما قال تعالى (يوم
فاىناى المدرك .
اطق عاليلهااسم المستعمل ا
تبل السنرام )

المسألة السابعة  4قالفى سورة الأنعام( أفلا تعقلون)وقال ههنا (لوكانوا يعلدون) وذلك
لآنالمثبت هناك كون الآخرة خبراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العقل والمثبت هبنا أن لا<ياة
إلا حماة الاخرة ؛ وهذا دق.ق لايعرف إلا بعلمنافع.

فينل؛ا نجاهم إاللىبر إذاهم
“مقال تعالى  9فإذاركيوا فى الفلك دعوا الملخهلصين لهالد
يشركون .4

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا  وبيان ذلك هو أنهمإذا انقطع رجاهم عن
الدنيا رجعوا إلى الفطرة ااشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصوا؛ فإذا أنجاهم وأرجأمم عادوا إلى
ماكائو آاطلة من اجللنااز اث كوا
(دهما )
:ح
ر(وا بماآنيناهموليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيهوجهان أ
فىل
كعال
يلت
ثلمقا
إعرا ؟بمكفراًبنعمة الامجحاد»والبتمتعوا بمبت الشرك

فرون
لا ك
أن اللاملام ى  17حر
فسوف يعلمون بوبال عملهم حين زوال أملهمو
(الثائىأ
)ن تكون اللام لام الامس ويكون

لمعنى لبكفروا على التهديد » كا قال تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكا قال(اعملزا علىمكانتكم إن عامل

فس6ني0

قوله تعالى  :وما هذه الياة الدنيا  .الآية
6

6
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لوكابوا يعلبون «»45
0

-

1:

سي

سد لا

لوكانوا يعلدون » 4.

لما بين أنهم يعترفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا
بتركونها إلا لزينة الحماة الدنيا بين أن ما يميلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الدنيا
إلا لحو ) وف الآية مسائل :
الاوك » ما الفرق بين البو واللعب < .تى يصح عطف أحدهما على الآخر ؟ فنقول الفرق
من وجبين ( أحدهما )أنكل شغل يفُرض» ذان المكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره

ومن لايشغله شأن عن شأن هو الله تعالى ف»إلذى يقبل عل الباطل للذة يسيرة زائلة فيه يازمه
الاعراضن عن الحق فالاقبالعل الباطل لعب والاعراض عن اق لمو :فالدنيا لعب أى إقبال
(لثانى ) هو أالنمشتغل بشىء يرجح ذلك الثىء على
على الوباطللح؛و أى إعراض عانلحق ا
غيره لامحالة حتى يشتغل به ؛ فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقدحم بأن يقول أقدم
هذا وذلك الاخن اق به لعده و نكوَنَ على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية

»الدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما مما يقرب منهما لاتسعى
فالآول لعب والثانى هو و

:العود وغيره؛من الأوثار تسمى لات الملاهى لانها تلهى الانسان
الات الملاهى فى العرف و
عن غيرها لما فها من اللذة الخالية » فالدنيا للبعض لعب يشل به ويقول بعد هذا الشغل أشتغل
بالعيادة والآخرة» وللبعض طو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية .

 (١المسألة الثانية 4قال الله تعالى فى سورة الأنعام (وما الحياة الدنيا) ولميقل وماهذه الحياة
وقال ههنا (وما هذه) فنةول لآن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأحيا به
الآرض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرتنا على

فمراطنا فيهاوهر يحملون أوذارهم على ظمورهم ) فلمتسكن الدنيا ذفلىك الوقت فى خاطرهم

فال ( وما الحياة الدنيا ) .
ل(المسألة الثالثة  4قال هناك ( إلا لعب وطو ) وقال ههنا ( الا لحو ولعب ) فنقول لا كان
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم لل<سرة  فى ذلك الوقت يبعد الاستغراق فىالدنيا بل

 0شتعال عا فأحر الابقد  :وأماههنا" كنان المذكورمن قل الدنا وهن خذاعة تدعو
النفوس إلى الاقبال عليها والاستغراق فيها  .اللهم إلا لمانع بمنعه من الاستغراق فيشتغل بهامن
غير استغراق فوالعاصم يدنه فلا شتعل عاصلا فكان هبنا الاستغراق أقرب من عدمة
فقدم اللهو .
لإ المسألة الرابعة  4قال هناك و
(للدار الآخرة خير ) وقالهبنا ( وإن الدار الآخرة

9
8

#رلارتباق  :ولثنسألتهممننزلمنالسجاءا
م

وس تر ته ه

سه

6ه

ل 05حي بهالأرضٌ من بعدمُوتيَا
رل ال 2
نامقن

|كترملابعقلونَ«*ده
بل
الحلله
يعوأنالله قل
ان
اليو
نلْدَادَالذخرة كى
اهوولعب وإ ا
وه الحيوة دنا إلل
ن
35

( ان الله بكل ثىءعليم ) أى يعممقادير الحخاجات ومقادير الاارز اق وفى إثبات العمهبنا

لطائف ( إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وعم جوعه

لايؤخرعنه الرزق» ولايؤخر الرازق الرزق إلا انقصان فى نفوذ مشيئته كالملك إذا أراد
الاطعام والطعام لايكون بعدقداستوى ؛ أو لعدم عليه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثبات
العم استوعب ذكر الصفات التى هىصفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة
والارادة والعلم وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها بكون مبتدعاً لاكافراً » وقد
إلى كال القدرة  .وقوله( ببسط
).
ةضٍ
رلار
اوا
شات
إسمو
استوفى الأربع ؛قلوآنله ( خلق ال

الرزق لمنيشاء ) إشارة الى نفوذ مشيثته وإرادته ؛ وقوله(إن اللهبكلثىع.ليم ) إشارة إلى
زطق )
رببس
للله
ال(ا
قها؛در المريلداالعيالتمصور إلاحياً :ثمإنهتعالى لماقا
شوموال عللم
ذكر اعترافهم بذلك “فقا

و(لئن سألتهممننزلمن السماء ماء فأاحيلاأبأهرض ممنوبتعدها ليقوانالل ,ه قل الحد
للّه بل أكثرم لايمقلون ) .

يعنىهذا سبب الرزق وموجد السبب موجد المسبب ,ءفالرزق منالله »ثمقال تعالى ( وقل

الجدلله) وهو تحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكونكلاما معترضاً فىأثناءكلام كأنه قالف:أحيا
ناهلآرض .من بعد اهوتها ( بلأكثرم لايعقلون ) فأذكثرنفاىء هاذلاكلام ( امد ) لذكر
النعمة كا قااللقائل :
ع

المانين

وبلغتها

قد أحدوجت سمعى إلىترجمان

( الثاتى) أن يكون المرادمنهكلاماًمتصلاء وهو أنهميعرفون بأنذلكمناللهويعترفون
وان؛ وأنت تعلموتعمل فكذلك المؤمنون بك فاقلمد للهوأكثرهم
دبم
للون
ععم
يا ي
ول
لايعقلون أن المدكلهللهفيحمدون غيراللهعلى نعمة هىمانالللثها(لث ) أينكون المراد

د
اهمب(فقل
أنهميقولون إانلهملنه ويقولون بإلهيةغيراللهفيظهرتناقضكلامهم وتهافت مذهي
لله)على ظبورتناقضهم (وأ كثرهم لايعقلون) هذاالتناقض أوفساد هذا التناقض.
ثمقال تعالى (و١ما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان

وله تعالى “إل لبسطالاق
حرو
صم

ا  .الأية
يقَدار

20س
اشن عنس 56

فم
ارس

لاه

أب قن
الله بسط الرزق أن اه منعبادوهيشرآ إن

دعت
علي

-4

اا لوبهم -
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 3المشرق إلى

راف كل وام ووليلة سرة »الا خرى رحكتبا من المرب الى المشرق :والدليل غلبا أن

الحلال يرى فى جانب الغرب على بعد بخصوص مانلشمس »ثم بعد منه إلى جانب الشرق حتى
لامر قنضت الشهر فىمقائلة الهس » والشمس عل أفق المغرب  :والقمرعل أقق المشرق
وحركة أخرى حركة الآوج وحركة المائل والتدوير فى القمر ء ولولا الحركة الى من المغرب إلى
فلفلك مركوزة والفلك
المششرق لما حصات الفصول  ثماعللأن أكداب الحيئة قالوا الشمس ا
داا
عل ل
يدرها ررلتوشكزة للفمرون الطاهونؤن وك دو

ذلك إن لميقولوا ؛بالطبيعة .

اه تال فاعل تار إن أراد أن ربكحبما فى الفلك والفلك سا كنوز ؛0

ا 0

»ذكر تماالمبحث
بحركبمابحركة الفلك وهما ساكنان يجوز وم يردفيه نص قاطع أو ظاهروسن
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسب<ون ) ( الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات واللارض
والآخر نسخير الشمس والقمر ء لآن الإبحاد قد.يكون للذوات وقدهيكون.للصفات » نفلق

الراك والارضل إثارة إلى إجاد الذوات  :وتسخير الشمسن والقمر إشارة الى إيحاد الصفات
وهى الحركة وغيرها  .فكاانه ذ كر من القبيلين مثالين ,ثمقال تعالى ( فأنىيؤفكون ) يعنى مم
دة
بناعن
عرفو
يعتقدون هذا فكيف يص
لي

ا
ل,
ومته
الل »ه معأن من عليت عظمته وجدت خد

زوق عظمة خالق السلموات :واللارضن »ولا حقارة فوق حقارة الجا الان (لمتاد دون

:الحيوان دون الانسان »و,الانسان دون سكان السموات فكيف بتكرون عبادةأعظم
الخموان و

الوجو ات وشتغاون يضادات أحس المؤجودات
ْم قال تعالى ( اللبهبسط الرزقلمنيشاءمن عباده ويقدر لهإناللهبكلثى .عليم. 4
قوله تعالى ( اللهببسط الرزق لمن يشاء من عباده )لمابينالخلق ذ كر الرزق لأنكالالخلق

بقَانْه وبقاء الانسان بالرزق ء فقَال المعبود إما أن يعبد لاستحقاقه العيادة  :وهذه الاصنام ليست

كذاك والته مستحقهاء وإما الكونه على الشأن والله الذى خاق السموات على الشأن جل البرهان
اط إوما لكونه وك الاحسان والتهيرزق.اخاقذله.الطول والاجسان والفضل والامتنان
شا)رة إلىكال الاحسانء وذلك لآن الملك
إاء
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وةوله ( لمن يش

ذا أ الخازن باعطاء شخص ,شيئاً  ,فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيزة؛ لان الآخذ يقول
هذا ليس بإرادته وإِنما هو بأص الملك .وأما إنكان مختاراً بأن قال له الملك.إن شئّت فأعطه وإن
شت فلا تعطه  ,فإأنعطاه يكون ",لهمنةجليلةل قاليل »ة فقالاتلعلاهلىالرزق منهوعشيئته أو
إحسان تام

؛م قال تعا
ا أ وقوله تعالى( ويقدرله) أى يضيق لهإن أراد ث
د١١

خنخر06-؟»9

اليلد
رماع ه

قوله بعالل :ولئنسأاتهممن خلقالسموات1.
لوّوستر

2
وان
اا

جر

0

همه

من

ل لد و سس سه

لق السموات والارض وَسَخْرم

والعمر

روس

ليقوان اللهفانى فون ,10
وبعلمه كالطبيب والفقنه ,ا

ل و ايان رو انئةة ٠ فالرغيف الذى

ياحتلاجإإلنيهسان غداًأوبعدغ ؛د بعيدأن لايرزقهالتمعهذهالمكاسب ء فهوأبواللىتوكل .
يثه
أنتحي
بنسا
وأيضاً الله تعالى خلق الإ

الرزق وأسبابه  .فان الله ملك الإنسان عمائر الدنيا

وجعلها  .عيث ندخل فىملكه شاءأمأن .ى حتى أن نتاج الانعام وثمار الامججارتدخل ف الملك وإن
اميرده مالكالنعموالشجر ؛ وإذا ماتقرنينتقلذلكإلىقرنآخرقهراشاؤاأم أو 1ولف
ءان الحيوان إن /بأت الرزق لا يأنيهرزقةءفَادنَ .الانضان لو
كذلك حال الحدوان أصلا ف
توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان»ثم قال ( وهو السميع العليم) سميع إذا طليتم

الرزق ؛ يسمع وبحيب » علي إن سكم ؛ لاتخ عليه حاجتكم ومقدار حاجتكم .
ثمقالتعالى((وائن سألتهم منخاق السموات والآارض وعذر الشمس والقمر ليقولنالله
فيأؤىفكون .4
تقول لما بين الله الام للمشرك مخاطباًمعهوم ينتفعبهوأعرضعنه وخاطب المؤمن بقوله
(ياعبادى الذينآمنوا ) وأتمالكلام معهذ كرمعهمايكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا

بلدهان » أو الوالد إذا كانلهولدان وأحدهما رشيد
يىة الحسن  :فانالسيد إذا كعان
غيقا ف
طر
والآخر مفسد ؛ ينصح أولاالمفسد » فانلميسمع يقولمعرضاً عن ؛ه ملتفتاًإلىالرشيد؛ إن هذا
يدت,ضمن هذاالكلام نصيحة المصلح
لايستحق الخطاب فاسمع أنت ولاتكن مثلهذاالفمفس

صلح
وزجر المفسد ؛ فانقولههذالا يستحق الخطاب يوجب نكايةفىقلبه» ثمإذا ذاكلرممع
أفئىناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ إن هذاأخاك العجبمنه أنهيعمقبحفعلهويعرف الفساد من

الصلاح وسبيل الرشادوالفلاح ويشتغل بضده؛ يكون هذا الكلام أيضاًداعياً لهإلىسبيلالرشاد
٠ فكذإك اللهتعالىقالمعالمؤمن العجب منهمأنهمإن سألتهم من خلق
فانفاً ا
السموات والآارض ليقون اللهثملايؤمنون ؛ وفى الآية لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات

والآرض الخاق  :اولفشمس والقمر التسخير  :وذلك لآن جرد خلقالشمس والقمر لحيكسة؛
فانالشمس لوكانت عذلوقةبحيث تسكون فىموضع واحدلاتنحرك ماحصل الليل والنهار ولا
الصيف ولا الشتاء ؛ فاذاًالحكة فىتحريكهما وتسخيرهما ( الثانية) فىلفظ التسخير » وذلك لآان

التحرريك يدل علىمحرد الحركة وليس مجحرد الحركةكافياً :لانهالوكانتتتتحرك مثل حركتنا لما
كانت تقطع الفلكبألوفمن السنين  فالحسكةفىتسخيرهما ت رحكبمافىقدرمايتنفس الانسان

الا  ١لذبنصيزوااواعلىرمم .ألا

4

سل  6هر كن  6فرك القايلرآبت راح رط رجلا00د
ويقال ا

 1ى ر حل )حوتلكك و

ىّ 0

1
الا 4

؛ فاذا كانك” ى ههنا  5كتيت

بالنون للتمييز كما تكتب معد يكرب وبعلبك موصولا للفرق  .وكا تتكتب ثمة بالهاء تميزاً

ينما وبين نمت .
) المسسألة الثالثة 5 5

م متستعه| 3

ال م يستعمل الل عير

لق
ا ار 9 167
 05قال كما وك من ل 5
رع لأنكاى إذالم تكن مركية لايحوز إدخال من بعدها إذلايقال رأيت رجلا لا
من ر دل والمركية عع0

ول.ه تعالى(لا تحمل رزقها)قيل
قفرق
فم 3فالتزم لل

لناحمل لضعفها وقيل هىكالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(الله برزقها وايابكم

اماس أى لا شكبى .أن رزقبا ليس إلا بالتة فكذلكيكرزقكك فتوكلوا فا
»ن قال قائل من
قالبأن الله يرزق الدواب بلالنبات فالص<راء مسبب والحوأن يسعى إليوهيرعى » فنةولالدليل

عليهءن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق وإلىالمرتزق وإلى موعالرزق والمرتزق؛ أما بالنظر إلىالرزق
فاللاله تعالى لو لميخلق النباتلم يكن للحيوان رزق:وأمابالنظر إلى المرتزق فلان الاغتذاء ليس
جرد الابتلاع بل لايد متنشيثه باللاعضاء <تى لصير اي

م

وا ا

٠وماذاك إلا

بحكلةاللهتعالمرحيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاضمة ودافعة وغيرها منالقوى و بمحض قدرة الله
وإرادته فبو الذى برزقبا؛ وأما بالنظر إالمىرتزق والرزق » فلا ن الله لولم بهد الحيوان إاللىغذاء

ليعرفه هن الشم ما كان يحصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأكله بعد ذلك » فان كثيراً ما يكون البعير لاايعرف الخير
ولا الشعير حتى يلقم تميرن أو ثلاثة فيعرفه فنأكله بعد ذلك » فان قال قائل كيف يصح قياس
الانسان على الحيوان فيا يوجب التوكل والحيوان رزقه لايتعرض إليه إذا أكل منه اليوم شيئاً

وترك بقيقيحدها غداً  ,مامد إليهأحد بدا  .والانسان إن لميأخذ اليوم لاببق له غداً ثىءوأ؟يضاً
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمةولا كذلك الحروانوأيضاً
قوت الحيوان ا وقوتالانسا نحتاج إلىكلف كالزرع والحصادوالطحن والخبزفلوام جمعه قبل
فحاج
الحاجة ما كان بده وقت ال
نةق؛ول >ن لا نقول إن اجمع يقدح فى التوكل ,
0

الزارع الحاصد متوكلا والرااكعالس اجد غير ,متوكل ل
؛آان من يزرع يكون اعتهاده عل الله واعتقاده
ىق أنهأنه إن كان بريديرزق من غير ذرع ؛ وإن كان يريد لايرزق من ذلك الزرع فيعمل وقأبه

معاللههو متوكل <ق التوكل  :ومن

ا

هو غير متوكل .وأما قوله

ينكهتسب بيده كالخباط والنسا
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاس به كثيرةأيضا فا

3

وبرجلهكالساعى وغيره ب؛عوينهكالناطورء وبلسانه كالخادى والمنادى ؛ و بفهمه كالمهندس والتاجرء
دالمح
ا

قولهتعالى :الذينصبروأ وعلىرم  :الآ
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 7يفهم منهأن بيذلنكقطع تعاقهعنه :وأماإذا قالماأتم
بعده ؛ فانمن قال0
جر يغهم منهأن ذلكعنده ولميقلههناخذوا أجرت؟ أبها
امن
للك
امما
أجر تك عندى أونع
العاملون وقال هناك ( ذوقوا ماكنتمتعملون )فانقالقائلذوقوا إيذافكابنم منه الانقطاع

فاعذلاكبافر ينقطع ؛ قانا ليسكذلك لآن الله إِذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جزاءهم وانقطع
ما يينه وبينهم لكن يعبقلىيهم ذلكدائماً ولا ينقص ولايزداد  :وأما المؤمنإذا أعطاه شيئاً فلا
يتركهمع مأعاطاه يبز|ليد لهكليوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ل(لذين أحسئوا الحسنى
اي يصل إلىالكافر يدوم منغزييرادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد عالدوام ,
رفاظ

ذه ف عنالكافرلكن ذلك معلوم إغيره من النصوص
وإن 1ب ك

ثمقال تعالى ١الذين صبروا وعلى ربهم يتوكاون »

كذرا سن "الطير والتوكل لان الزمان ماض وحاضراومتتقبل لكن "اماس لاترارلة
لددولا ,ومن العلداقة بتو موكاس واد بار والمستقل .واللائق اةالتوكل /فصر
اجإليهقْ الاستصال.:
على م نصيبه من اللاذى فى الخال ٠ ويتوكل فمابحتا

علعباللله والعلم بماسوى الله قنعل
ما
واعلمأن الضر والتوكل صفتان ل ياحصلانإلا

ماسواهعلأنه زائل فهونعليهالصبرإالذه ا عللزىائل هين ؛ وإذا علاللهعلأنه باق يأتيه
بأرزاته ففاناٍته ثىءفانه يتوكل علىحى باق ٠ وذكر الصبر والتوكل هبنامناسب ؛ فان قوله

( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها  .خصل الناسعلى
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه؛ يترك الاوطان ويفارق الاخوان؛ وعاجز وهو
دىة الله تعالى .
بباعل
عواظ
مىل الآاذى وه
تبرحعل
صا

ثم قال تعالى هروكين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيا؟ وهو السميع العليم»

ذر مايعين على التوكل وهو بان حال الدواب
لما ذكر الذين صبروا وعلى رمم يتوكاون ك
لتى لا تدخر شيئاً لخد  .ويأتيها كليوم برزق رغد  .وف الآية مسائل .
ا المسألة الأولى  4فىكاين لغات أربع[لا| غير هذه [و|كائن على وزن داع وكاين على
وز ريع وى على دعول يقرأ إلاكابن وكائن قراءةكاثبنير .

اف التشبيه وأى التىتستعمل استعال منوهاركبتا
من
لإالمسألة الثانية عكاكيلنية مركبة ك

تلمب
كر؛و
نىك
وجعل المركببمعن

كآأنى
رركب ؛ل
مغي
لب و
إلا بالنون ليفصل بين الامرك

2

ال"

والذين ام وعملوا الفاكداك

/6

٠ الآنة

لد واوا الات يتئممنبك عر تجرىمننبا
2ماثر
قدرة و

سا

أجر العاملين«/١ه»
م
ذ
اع
اناماار خالدينفي ل

المحلاك بقوله

النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إنكان غير الله فهو ذائق الموت ومورد

)إذا التعاق بالله يربح من الموت فقال تعالى
؛كل ثىء هالك إلا وجهه ف
(كل نفس ذائقة الموت و
إذا تعلقتمىفو تح رجوع إلى وليس بموت ؟ا قال تعالى (ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله

عوابا 0أحياءو)قال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا
ك :ا دين رجه
الوجه أ

التحلى .

ثمقال تعالى ل والذين  0وعملوا الصالحات لنبوئتهم منالجنة غرفاً تجرى من تحتها الانهار
بين ظَ ون

جم

للمؤمزين

وقت

الرجوع اليه5

لخرطة بالكافرين )فبين أن اليؤمنين كان

بين من قبل م يكون

للكافرين

قَْ مقايلة ف أن للكافر ين

بقوله ) وإن

الثيران  8ون

إن دنا عرفابجرىمن كتبا:اللاتمار ى .مقابلة ما بين:أن نحت الكافرين النار وبين أن ذلك
أجر عملم بقوله تعالىى ( نعأمجر١عاملين )فىمقابلة 00
(ذوقوا7

نتماتعملون  60قَْالاين اءتلافات فم| لاطا2

0
أن فوهم عذاياً

منمأ أنهلعا 0

لط اوم يذكر هبنأ فوتهم شيا ادك

الغرف (2وذلك لان لذ

جزاء عامللكفار بقوله
قَْالعذاب

ما فوق من غير إضافة وهو

وار ف الموضعين العقاب والثو ان الجسمانيان  4لكن

الكافر قَّالدرك

الأسف لمن النار  فيكون فوقه طبقات من النارء فأما المؤمنون فسكونون فى أغلىعليين؛ فلمدكن
منم وارتفاع منزلم 01
فوقهم  -إشارة إلى علو ت

وأما قوله تعالى ( لهمغرف من ذوقها غرف ) لا يناى لآن الغرف فوق الغرف لا فوتهم

ت
ترحمن
:نهاهأنناك ذك
والنار فوق الناروهى فوقبهم وم
غرفهم الماء (2وذإك لان النار لاتوم إذا كانت 6 2-5

أرجابم النار» وهبنذاكر تمحنت
مالم1

قُْ6

م4ة

الاقدام ومهتصلة

جاء أما إذا كان الشعلة مائلة عنسعت القدم وإنكانت تحتهاء أو تكون مسامتة ولكنتكون غير
ملاصقة بل تسكون أسفل فى وهدة لا تؤل ؛ وأما الماء إذاكان تحت الغرفة فى أى وجهكان وعلى
أى بعد كان يكون ملتذاً به » فال فى النار من تحت أرجلهم ليحصل الألمما  :وقال ههنا من تحت
الغرف +صول اللذة به كيف كان  .ومنها أن هناك قال ذوةوا لإيلام قاوبهم بلفظ الآمر وقالهبنا

( نمأجر العاملين ) لتفريح قلوبهم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الآمر يدل على انقطاع التعلق

.لآية
قسة الموت ا
ئنف
اكل
ذلى:
قوله تعا

1

عداو سه

2و2

ري

روس

ترون دار

سس

كل نفس ذائقة الموت ثم إلبنا ترجعون «/اه»
ص

مع أن الوصف إنما يذكر لهمييز الموصوف ؛ كا يقال ياأيهاالمكلفون المؤمنون :ويا أيهاالرجال
رب
ول ال
نالق؛
العقلاء تميزاً عنالكافرين وافلجه
كوصف
لذا للتمييز بجلرد بيان أن فيهالوصف
اكلاياقنالبياء المكرمون والملائئكة المطورون  :معأنكل نىمكرم وكلملك «طهر ؛ وإنمايقال
لبيانأن فيهمالإكرام والطهارة ؛ ومثل هذا قولنااللاهلعظمموازليدطويل ؛ فههنا ل
ذكبريان
أنهممؤمنون .

ل المسألة الثالثة 4إذ قال ( ياعبادى ف)هم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى يامن عبدتمونى فى الماضى اعبدونى فى
فى المتقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدتى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى .
المسألة الرابعة » الفاءفىقوله( فاياى)تدلعل
جىأ
ونه
اب لشرط فاذلك؟ فنقول قوله
إ(ن أرضى واسعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاانه قال إذاكان لا مانعمن عبادقى
فاعبدونى » وأما الفاءفىقولهتعالى( فاعبدون ) فهولترتيب المقتضى عل المقتضى كايقالهذاعالم

فأكرموه فكذلك هبنا لما أعلمنفسه بقفوإلهي(اى ) وهولنفسه يستحق العبادة قالفاعبدون .
 ١المسألة الخاءهسة » قال العبد مثل هذا فى قوله ( إياكنعبد) وقالعقيبه ( وإياك

نستعين ) والله تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون و)لم بذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة
فى قوله ( ياعادى ) لآن المذ كور بعبادى لماكان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل
عنهكان فى غابة الإعانة .

(المسألة السادسة ) قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة  ,قلنا لآن العبد فعله لغرض وكل

فعل لغرض :فان الغرضسابقعلالفعلفالإدراك » وذلكلآن من يبنى بيتآًلاسكنى يدخل فىذهنه
فلو جود لايكون إلابعد فعلالواسطة ف؛نقول
أولا فائدة السكنىفيحمله عليالبناء ؛ لكن الغرض ا
بند لاغلرعضبادة فهىسابقةفإدىرا كه  :وأما الله تعالىفليسفعله لغرض فراعى
عم
لانة
استع
الا
تريب الوجود ؛فان الاعانة قبل العبادة .

ثم قال تعالى كل نفس ذائقة اموت ثمإلينا ترجعون ) .
:قال
لما أم الله تعالى المؤمنين بالمماجرة صعب علبهمتكارلاوطان ومفارقة الإخوان ف
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فانكل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الاحباب فالآولى

أن يكون ذلكفىسبيلاللهفيجازيم عليه؛ فانإلىلله مرجع ؛ وفيهوجهأرق وأدق .وهو أن
اللهتعالىقالكلنفس إذاكانت غيرمتعلقة بغيرها فهىللموت ؛ ثمإلىاللهتزجع فلا موت كا

قالتعالى( لابذوقون فهاالموت ) إذا ثبت هذا فنيريدألابذوق الموت لاببقمعنفسه فان

,م

قوله تعالى  :ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة  .الآية

باعنادى لذبناموا إنأرضىالك فأعبدون3
ب

-ه

-

ص

ثمقال تعالى ل ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون )
وجه التعلق هو أن الله تعالىيل! ذ كر حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة
وجمع,ما قَّ الإنذار وجعلبما

من أهل لكان أَشَتَد عنادثم وزاد فسادمم وسعوا قَْإبذاء او منين

ومنعوثم من العمادة فقال خاطاً للبؤمنين ) ياعيادى الذين و
إن تعذرت

العيادة علي فىبعضها فهاجروا ولا ا

دادع واسعة فإياى فاعيدون)

عنادضى حال وهذا عمأن الجاوس ف دار

الحرب حرام والخروج منها واجب  .حتى لوحلف بالطلاق أنه لا يخرج لزهه الخروج ؛ و |د]دع
حتىيقع الطلاق ثمفى الآية مسائل :
 0إحداها  ( 4بأعبادى )لم 5إلا الخاط.
(

( ياعبادى ) نقول ليس ادن

مول وبا

مه م المؤمنين معأن الكافر داخل ف قوله

تر ليس داخلا فيه لوجوه ( :أحدها)

أن من قال فى حقه ( عاد ( ليس للششيطان عليهم ساطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك

علهم سلطان )والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثانى ) هو

0الاب  00أثوف 5نازلالمكاف  3 :لا انللهتاقاا 00اعع وهو
0

إن 0

1برهب من هذا الاسمَّهزم
ي

» 1أقدمعليه إسلل5 4.

وغليه

كا قال تعالى  /فأزلما القنيطان )ثمإن هن أولاده الصالحين من سعى يعيادى ذاتخنس عنم الشيطان

وتضاءل »كا قال تعالى ( إن  0ليس لك عليهم ساطان )وقال هو بلسانه (لأغو ينهم أجعين
إلااعتادك ( فلمأن الشكلف [ 51كان عيداًللهرن أعلىدرجة ما إذا كان خليفة لوجه الأارض

ولعل آدمكداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) لميتخلص من يد
الشيطان إلا وقت  0قال أللّه تعالى قحقه عيدى وعندما ناداه بهوله  0رنا ظلنا |

) واجتياه

بهذا النداء »يا قالفى<ق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الايد)إذا علهذا فالكافر لايصاح للخلافة

فكيف يصاح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا الأؤمن ( الثالث ) هو
أن هذا الخطا بحصل للمؤمن بسعيه بتوفيقالله ؛ وذلك لآن الله تعالى (قال ادءوىأستجب لكم)
قماؤمن دغا ريه بقو  0إننا سمعنا مناديايًنادى لملاان أن آمنوا رب قآمنا) فأجابه الله تعالى

بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبهم لا تقنطوا من رحمة الله )فالإضافة بين اله وبين العبد
بول العيد إلى وقول أيله عيدى كت

بدعاء العيد الك الكافر '0

فل
فلميجب  3ف
لا يتناول

باعيادى غير الموّمنين .

 0المسألة الثانية 4إذا كان عبادى لايتناول إلا المؤمنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا )

قولهتعالى  :يستعجلونك بالعذاب  .الآاية

م

وسجساتثر

توبك

سلليم 

عروس

له

ع سل وس اطرر

بالْعدَابإن جم ححلطة بالكافرين «4ه» بوم لعشيهم

ل
ف
فدةسم ار
العلذاب من فوقهمومن حت أرجاهم

12

ل

1
0
رام د لتر 1

يفيد فائدة مستقلة:وين أن تقار يي ينه رمم لاشعرون هذا اللامرءوا يظنون أنالمذاب

لايأتييم أصلا
ثمقالتعالى ١يستعجلونك بالعذاب وإن جمنم لخيطة بالكافرين »4ذ كر هذا للتعجب»؛

وهذا لآن من توعد بأمر فيه ضرر يسيركاطمة أو لكمة  .فيرى من نفسه الجادويقول باسم الله
هات ؛ وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأنالمتوعد قادرلامخافالميعاد؛ لايخطر ببال
عادى بفهق؛ال هبنا ( يستعجلونك بالعذاب ) والعذاب بنار جيزم
وتم
تها
العاقل أن يقولتله
ا حبطةبهم :ققوله( ويستعجاونك ) أولاإخبار عنهم وثانياً تعجب منهم» ثكميذكفرية إحاطة
جبنم ؛ فقالتغالى :

(يوم يغشاه ,العذاب من فوقهمومننحت أرجلوم ويقول ذوقواماكنتمتعملون »4
واه صممالنان:

افم ؟ فنقول لان
دخا
قل و
وشما
 ١الآولى)لمخصالجانبين بالذ كرولميذ كر المين وال
المقصود ذكرماتتميزبهنارجبنرعنناالدرنيا ونارالدنياتحيطبالجوانب الأريع ؛» فانمندخلها
تكون الشعلة خلفه وقدامه و بمينهويساره و أماالنارمن فوقفلاتنزل و إتما تصعد من أسفل فى
العادة العاجلة وتحت الاقدام لاتبق الشعلة ااتى تحت القدم  .ونارجبنم تنزل مفنوق ولا تنطقء
بالدوس موضع القدم .

لإالمسألة الثانية4قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلوم) ولميقلمن فوق رءوسهم و:لا قال
منفوقهمومنتحتهم .بلذكرالمضاف إليهعندذ كرحت ولميذكره عندذكرفوق » فنقول لان
نزول النارمنفوق سواءكان منسمت الرءوس وسواءكان من موضع آخر يحب ؛ فلهذالمبخصه

باولرأأسم»ا بقاء النارتحتالقدملخسببحيب » وإلافنجوانبالقدم فى الدنيا يكون شعل
نلطمق بالدوس وما فوق عابللإطلاق
فىذتحكتر العجيب وهو ماتت الارجل جييث
وه
نق(ول ذوقؤاما كنتمتعملون ) لما بين عذاب أجسامهم بين عبذأارواحبم
ثمقالتعوالى
وهو أن يقاللهمعلىسبيل التدكيل والاهانة ذوقوا عذاب ماكنتمتعملون ؛ وجعل ذلك عين
ماكانوا يعملون للمالغة بطر يق إطلاق اسمالمسبب عاللسبب د عمليمكانسياًلجعل الإليهأه

سيالعذاوم ؛ وهذاكثيالظيرف اىلاستعا .ل

ثوله تعالى :
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ا  00عالمين أن اله 57تلكالمعجزرة ويقولون:ومن عند عارانه

ثمقوله (ثمالا عرانف) كذلك:بأتموجوه الخسران» وهذا 'اناهن 55

امال ول

؛بم ا عبدوا غير اله
0يون يطالب بها دونمن بخسر رأس المال وتركبه تلكالديون ف
 _0د

أفنوا العمر ولميحصلهم فى مقابلته ثنىءما أصلا من المنافع » واجتمع علهم ديون ترك الواجبات
يطاليون ما حيث لاطاقة همبما.

ثمقال تعالى ل و يستعجاو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولمأتيهم بغتة وم
لاشعرون »4

لما أنذرهم الله بالخسران وهو أثموجوه الإنذار لآن من خسر لاحصل له فى مقابلة قدر
الخسران ثىء من المنافعو إلالما من الكسران ذلك العدر بل ذونه »مثالة إذا سر 'واحد مق

العشرة درهماًلا ينبغى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرهم مايساوى نصف درثم و.إلا لايكون
الخسران درهما بل نصف درم » فإذنهم لا خسروا أعمارملاتحصل طممنفعة تخفيف عذاب
 1كرانداك القدر مالنعمر له متفعة فكو ن.الخاسر عذاتن ألم» فقوله (وأواعَم الخاسرون)
عذاب دتنا به إظها 25بم لعدم العذاب »؛ ثم إنهأجانة أن
تمديد عظيم فقالوا إنكان علينا
العذاب "تيمسؤالم ولا يعجل باستعجا! ََ الآنهأجله للك كه و رحمةة فلكونه حكما

اضر

لاًك,زنهر حيالا كون غضوياً منرعا:ول لاذلكالاجاالس اناق
متوقلي

اقتضته حككته وارتضته رحمتهلماكان لرحهمةوحكمة ؛ فكونغضو ,ا ا ا ثرباستعجالكم 0
واكم فيعجل وليس كذلك قلا يأتيكم بالعذاب وأتم كت ألونه ولا يدفمعن العذاب حين
سف
نستعيذون بمهنه كا قال تعالى (كلما أراد ١أن 0

ثمقال تعالى زرلانينم بغتة) اختاف

من 5

فها).

المفسرون فيه؛فال بعضهم لي :أنهم العذات بغتة' ,لان

العذاب أقرب الذكورين  ,ولآن مسئوطم كان العذاب » فقّال إنه ليأتنهم  :وقال بعضهم ليأتنهم
خه ك الاجل :لآن الى بعتة هو الإجل وأما العذاب بعد اللاجل يكون معاية » وقد كذنا
دف توك العداتث أو ,الأاجل انأنعتة حكلة :وه أنه لكان وقته معلوماً  :لكان كل أخد بتكل
عل إعذه وغلنه بوقته فنفسق ويفجر معتمداً على التؤبة قبل الموت .
وقوله تعالى ( وهم لايشعرون ) حتمل وجهين ( أحدهما )تت|اأد[“كلكمعنى وله بغتة ا يقول

القائل أتيته 0

بحيث لميدرء فقوله حيث لميدر أ كد معنى الغفلة (والثاتى ) كهلوام
11

ار

حرنة7ع

/

.لآية
تاب ا
كيك
النلاعل
قول تهعالى :أوميكفيمأنانزأ

إن شهادة الله أقو 72إل 0من شهادة غيرالله » وأ الكلام *دلا الكتاب 809

على نفسه هو إقراره وهر أقوى الحججعليه فقدمماهوألزم علهم .
ثم إنه تعالى لمابايلنطر يقي فى إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكّابعاد إلىالكلامالشامل
ماسرون) أى الذين
لا و الاءذارالعام فال تعالى (والذين آمنوا بالباطل كوفروا بالله أواكلخ
مك
أدنوا بماسوىالله لانماسوى الله باطل لأآنه هالك بقوله (كل ثى' هالك إلا وجهه) و
اهلك

فقّد بطلفكلهالك بالوكلماوىالله باطل :نفآمن بماسوىالله فقدآمن بالءاطل » وفيهمسائل :

اللإآولى ق»وله (أوائك م الخاسرون ) يقتضى -الحصر أب من أنى بالإبمان بالباطل
ضر يديم أن لاتكوك اضرا فقون يستحل
اون
لا د
ارهن
والتكفن باتهافهئ عاسر فق يأق باح
أن ددرن الآن بأحدهها لا  1111بالاخر ما الانى بالامان ما سوى الله فللانه أغ كَ

الله دل غير الله مثل غيره لكن غيره عاجز جاهل تمكن باطل فيكون الله كذلك فيكون إنكاراً
دو كقر ابه وأما :من كقر به وأنتكره فسكرن كلا بأن العالمليسلهإلهم جود فوجود العام
من نفسه » فبكون قائلابأنالعالم واجب والواجب إله .فيكون قائلا بأن غيرالته إله فيكون إثياتاً
لغير الله وإما أ به.
المسألة الثانية © إذا كان الإعمان ععاسوى اللهكفرم فيكو نكل من أفق بالباطل

ذى هو فىقول القائلقمولا همد وام تن
فقد كفبرالته  .فبل هذا العطف فائدة غير التأاكليد

منى ولاتبعد ؟ نقول تعرفيه فائدة غيرها  .وهوأنه ذكرالثاتى بيانقبح الأول ل ال| 1
بالناطلوتترك المق لبيان أن القولباطل قبيح .
تاب أى هآلمثنموا بالباطل وكفروا بالله ؟
لا المسألةالثالثة 4هل يتناولالهذلاأكهل
 735لانهملما صحعندثمأن معجزةالب من عنداللهوقطعوا ا وعاندوا وقالوا إنها من
عنْد غيرا 3يكنمكن رآى شخصاً برى ججارة .فقال إن راى الحجارة زيد يقطع بأنهقائل

لذشاخص زي<دتى لسوثل عن عين ذلكالعهتحسن واقتلالهمنهذا يقول زيد :
انه
بأ
هقالوابأنجمداًمضابرهذا يأزمهم أن 0
فكذلك ثملماقطعوابأن مظبرالمعجزةهو الل و

ظمبنر عر
مد اهلوله تعالى فيكون إبماناً بالباطل » وإذا قالوا بأأن

اا 3

,ه ل
ايلسه
قطعوأ مخصوص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأنذلك الخصوص الذى هو الل

.ل العبد مخلوق الله تعالى أوعخلوق العبد» فانه
فيكون كفراً به  :وهذا لايرد علينا فيمن يقفوللع

أيضاً ينسب فعل الله إلى الغير »ما األنمعحزة فعلالذل.هو.هبموها إلى غيره لآن هذا القائل
جمل الذسبة كن يرى حجارة رميت 8يرعين راميها :فيظن أن راميها زيد فيقول زيد هو راى

هذه الحجارة »ثم إذا رآى اما بعلنهز.يكونغير يدلايقطعبأن عل هو زد وأا إذلازاى

عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد  :يقطع بأنهيقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من

وتلعهالى  :أيوكلمفبم أأننزالنا عليك التكتاابل.آية

با

فلا يشترط إلا إنزال آبة وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجرة ظاهرة باقية وقوله ( أو ليكفبم )
عبارة تنىء عن كون القرآن آيةفوق الكفايه ؛ وذلك لآن القائل إذا قال أما يحكن للسى' أن
لا يضرب حى يتوقع الإكرام ينى*  2أن اك ااخرات فق اسعة ,كثر فكتالك وله رأ
يكفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب ) وهذا لآن القرآن معجزة أتممن كل معجزة #قدمتها لوجوه :
( أحدها )أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا ثعباناً وإحياء الميت لببق لنا منه
لميكنواحد كك كنا تدر يكد ىود هذه ل شياء لاملكن إثباتها مقدإيذون
ا فلو
المااب وما ار ان فو اق الو جكزمرى اجن فد ل لم قاكنانة من مله (الثان) هو أن قل
أنم»ا القرآن فقد وصل إلى
لضا تعياناً كانفمىكان واد ول يرهمن لميكنفىذلك الومكا
المشرق والمغرب وسمعه كل أ.حوده.هنا لطيفة وهى أن آيات النى عليه السلام كانت أشياء
لتاختص مكان دون مكان لآن من جملتهاانشقاق القمر وهو يعمالارض .لءآن الحسوف إذا
وقع عم وذلك لآنندوته كانت عامة لانختص بقطر دون قطر 5

حيراة ساوة اق قطرا

وسقط ايوان كسرى فىقطر وانهدت السكنيسةبالروم فى قطر آخر إعلاماً بأنه يكون أمس عام
)و أن غير هذه المعجزة الكافر المعائد يقول إنهدعرمل بدواء و:القرآن لامكن هذا
(ثالث ه
ال
الهول فيه ٠

ثم إنه تعالىقال( إن فىذلكلرحمة ) إشارةإلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد 000
السادى  .وهذا لان يننا أن إظهار المخدرة ع يد الصادق رحمة من الله » وكان له أن لايظهر فييق
إلا فى ورطة تكتا نب الصادق أتوضد :باقلكاذب ؛لآن النىلايتميز عن المتنى لو5-5 2
لهك
ذه ل
سكن الل

(ذ الى إشارة إل أنه سوم قة نر
يفعل ما يش اء وبحم هموابقريودله و

ماباقن.
#أكل دانيلكوزن م
قثامل تعالى ( لقوم ,ؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين لآن المعجزةكانت غضياً على
الكافرين لآنما قطعت أعذارم وعطلت إنكارثهم .
ثمقال تعالى ( قل كن بالله بينىو بيك شبيداً )لماظهرت رسالته ورت دلالته ولميؤمن
اموت نن أمل الكتاب قال يقول الصادق إذا كذب وأنى .كل مايدل على صدقه 1
تصدق الله ل صدق رت كا مالامعاند وهو على ماق ارين م

و بينم كل

إنذار وتهديد يفيده قزرا ك 1ألمنان ك0نهكافياً بكونه عالاً مومع الا  .فال (د3
:هى أن النه تعالى فاك فى آخر الرعد ( ويةول الذين
ف السموات واللارض (وفيا امتألة و

 0ا لست مرسلا قل كف بالله شهيداً بينى وبيكم ومن عنده عل الكتاب )  62شبادة أهل
الكتاب  ,وفى هذه السورة قدمها حيث قال (فالذين آتيناهم الكتاب يؤهنون به) ومن هؤلا .مز
يؤمن به أى من أهل السكتاب فنقول الكلام هناك مع المشركين ٠ فاستدل عليهم بشهادة غير همثم

قولهتعالى :أوم يكفهمإنأانزلناعليكالكناب  .الآية

7

ابيم

ول يكفهمأن
 1را لِك أأسكتاب بل لمإنفىذلكأرحم وةَذكرَى
عع

6

.

٠

نا

مدوم

عَم مون ٠١ه» قلكر به ينىوييتكم قينا ال ألسموات
والأرضو أذ «أمنوابالباطلوكفروا أنهأوائكم الحاسرونَ درم
لمافرغم.ن ذر وركسس 0لاله ابلك وار شيتهم وهى بذكر الفرق بين
المقنسن عليه والمقيسء فقالوا [نك تقول إنه [نول [لنك كناب ا الول إل قرس وطس 4010
كذلك لآنمومى أوقى تسعآيات عل باكونالكتاب منعنداللهوأنتماأونيت شيئاًمنه ؛ا

ثمإن اللهتعالىأرشد نبيهإلى أجوية هذهالشيهة منهاقوله( إنما الآبات عندالله) ووجهه أن

الننىصظلٍ ادعى الرسالة وليس من شرطالرسالة الآيةالمعجزة  .لآنالرسول ير لأولا ويدعو
إلىالل :ه ثمإن توقف الخاقفىقبوله أوطلبوامنهدليلا » فاللهإن رحمهم بينرسالته وإنلميرحمهم
ههاذ:ا لان
لابين فقال أنا الساعة رسول وأما الآية فالته إن أراد ينزلها وإنلم يردلواينزل
ما هو من ضرورات الثى' إذا خاق الله الثى' لابد من أن يخلقها كالمكان من ضرورات الإنسان
فلاتخلقاللهإنساناًإلاويكون قدخلقمكاناًأويخلقه معه؛ لكن الرسالة والمعجزة ليسا كذلك
جود رسل
.هوذا عولم
فلله إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضرورانه أن تعلمله معجزة ل
كشيث وإدريس وشعيب ول تعلم لهممعجزة فإنقيلعلمرسالتهم ؛ نقولمنثبتت رسالتهبلا

معجزة فتبينا كذإك لا حاجة لهإلىمعجزة لآن رسالته علمت بقول مومى وعبسى فتبين بطلان
م

كر سو بو اا لوو

د

ع

2تحسىبقباء

بلىإن كان

يقه أن يقولوا ياأمهاالمدعى نحن لا نكذبك ولانصدقك لكنا نريد أن يبين الله
لفهمطسؤرال
لوك المتنى وتكذيب النى  .ونعلمبجاكونك نيا ونؤمن بك  .فبعد ذلك
ماكان سعد دن رضية ألهأن .ول 1ه

ثم قوله( وإتما أنا نذيرمبين)معناهأن الآيةعندالليهنزلهاأولاينزلهالاتتعاقفىما أنا
إلا نذير لويسلى عليه حكربثى'ثم إنه بعد بيان فساد شبوتهم من وجه بين فسادها منوجه آخر ؛

وقال هب أن إنزال اللآية شرط لكنه:وجد وهواف نضن الكتاب .

[فقالتعالى ( أول يمكفبمأناأنزلناعليك الكتاب يتلىعليهمإن فىذلك ارحمة وذكرى

لقوم ييؤمنون ؛ قلكنى بالله بينى وبينك ,ششبيداً يعلممافى السموات والأرض والذين آمنوابالباطل
وكفروا بالله أو
مسرون ]6
الئلتكخا
فقالتعالى(أولميكفبمأن أانزلناعليكالكتاب بتلىعليهم)يعنىإنكان إنزالالآيةشرطاً

قوله تعالى  :وقالوا لولا أنزل عليه آيات من:ربه  .الاية
بطري

3

ع

//

ا الايات عندأشو لقاأ
ي0هةل
سل الات هن

ا

ثم

5

وماس

ترم

ده

فنره واسا تر

وس قدا

سا

تامس

6س
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»2«٠»62

2

ثمقال كال ) وما 0

نلو من قيله دمن كتاكت ولا ط

بيمينك ( هذه 2

أخرى لعل

ماتقدم على الترتيب  .وذلك لآن الهادل إذا ذكر مسألة متلفاً فيا كةول القائل  :الركاة تجب
فى مال الصغير ٠ فاذا قيل لهل ؟م فيةول  6تجب النفقة فى ماله » ولا يذكر أولا الجامع بينهما .
فان قنع الطالب جرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك ,وإن لميدرك أولم يقنع يبدى
الجامع » فيتول كلاهما مال فضل عن الحاجة فيجب فكذإك هبنا ذ كر أولا العثيل بقوله(و كذلك

مع وهو المعجزة  ,فقال ما على كون تلك الككتب منزلة إلا بالمعجزة ؛
اكر
جمذ
ل)ث
ايك
أنزانا إل
وهذا القرآن من لميكتب ولميقرأ عينالمعجزة ؛ فيءرف كونه منزلا  .وقوله تعالى (إذن لارتاب

المبطلون )فيه معنى لطيف  .وهو أن النىإذا كان قارثاًكاتباًما كان يوجب كون هذا الكلام
دلامه  فان جميع كتبة الارض وقراتما لا يقدرون عليه ؛ نكن على ذلك التقدير يكو ن للبطل
وجه ارتياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو  0فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن
عال ع
كنم ف ريب عا نزلن

يهالسلام وكةوله
فأتوا دوارة لان هذاه )أى امن مكل يرن علنة

( اذلكةالكتاب لاريبفيه) .

ثمقال تعالى ( بل هو آ يات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم) قولم فى صدور_الذين أوتو|

الغلمإشارة إلى أنه ليس من عخترعات الآدميين » لآن من يكون لهكلام مخترع يقول هذا من قلي
إىذ.ا
واطر
وخ
3

حفظه من غيره يول إنهفىقلى وصدرى ء فاذا قال ( فى صدور الذين أوتوا

العم( لهتكون دمن صدر

ل

منهم ء٠والجاهل اسهم< ل مك

ذلك فل ظهور له من الصدور

ويلتحقون عند هذه الامة ٠ 1000, فظهوره من ألله .
ودصييسب
جدهيو
.-يصضرنوت:ا"دويإحي

ث3م قال تعالى( ره | يححد با تنا إلاالظالمون) قال هنا الظالمون ؛ ومن قبل قال الكافرون افع

سس
:هى أنهمقبل بان المعجزة قيل حم إن !١
أن الكافر ظاالًمولا تناف بن  00وفيه فائدة و
المزايا فلا تطلوها بأ

2ك ونوا كافرين » فافظط الكافر هناك كاك ل ينعم من ذلك

لاستتكافهم عن اللكفر  .ثم بعد بيان المعجزة قال لمإن جحدتم هذه الآية لزمم إنكان:إرتيال
 0لاخدونيى أوّل الام المشركين حك أو تلتيحةوان عند هذه :الآية!بالمشر كين حققة
“5

شاك
+

روا ظالمين  2أى مشركين ,نا بينا أن ااشرك ظم عظيم فبذا اللفظ هبنا أبلغوذلك اللفظ
هناك أبلغ.
وا لولا أنزل عليهآآيات من ربه قل إنما الآبات عند الله وإنما أنانذير مبين 4
لىا
اال
“ومققاتع
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آنيتام الكتاب هر الذينسبقوا مدا يلتمزماناً مأنهلالكتاب ؛ ومنهؤلا.الذين ه,فزمىان
عور ميللاتثهم من ف لكر جح

كن ٠ فإن قوله (دؤلاء :سرف إل ال كنا لول لان

لاام بعدالفراغ ص ذ كرهم والاعراضضن
كهذ
لان
اإذك
 7هبنا :
:أقرب إلى
»هنا آوخجهر أوكك وأقرب إلىالعف ل والنقل و
عنهملإصرارهم علىالكفر وه

الاحسن من الجدال المأمور به؛وهو أن نقول المراد بالذين آتيناهم الكتاب هر الآنبياءوبقوله
(ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقرب؛ لان الذينآتاهم الكنات افلحىقيقة هم الانبياءء
)قال ( وآتينا
آتكىتاب إلا للا“نبياء »كا قال تعالم( أولئك الذين اتيناهمالكتاب و
فان الله ماال
لناام علىهذا لايدخله التخصيص  ,انكل
كمل
اإلذاح
داود زبوراً ) وقال ( وآنانى الكتاب )و
الآننياء آمنوا بكل الآ نساء» وإذا قلنايما قالوا به يك نوالمرادمنالذينآتيناهمالكتاب عبدالله
.يكون اللمراد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكودين»
ابن سلام واثنين أو ثلائة معه أو عدداً هليلا و
وعلىما ذكرنا يكون مخرجالكلامكأ  »:قم القوم قسمين أحدهها المشركين وتكامفيهموفرغ منهم
0

الل

' 3والوقت وقت جر بانذ كرهم فإذا قال هؤلاء

00
يكابانينم لعومنيكلاذا قال أولئك 0ا
يسكرنرمسة ال أجل
لشركين الذين سيق ذكرومنحةق أمرهم  :وعلى هذا التفسير يحكون الجدال على أحسن
 6والامة قرف نن الجلافف ف نشلة الزكنناء' واللولة )
و
و

فاذا اختلف <-فزباضنيفلىة ملكين أو رئويسيأند.ى الاختلاف إاللىاقسال يكون أقوى
هال
كلام يصلح بينهم أن يق
ذلهامن الملكان متوافقان متصادقان  ,فلامعنى لنزاعم فكذلك
 0لبيهالناحناآمننباياء وهمآم.نوابى فلامعنىلتعصيكملهموكذللك ]ار2
اء ثمقال تلقزرا بححدبآياتنإالا الكافرون) تنفيرالهعممها عمليهي.عنىأن آمنتم
ا

ا

ل فضلة ؛ إلا هذه المسألة الواحدة؛ وبإنكارها ار

وطلون منرايا كرف؛ان الجاحد بية نيكاوفراً .
تب
|قولهتعالى  وما كنت تتلومنقبله من كتاب ولا مخطهبيمينك إذاًلارتاب المبطلون ؛ بل

هآوبات بيناتفىصدور الذين أونوا العلموما ححدبآباتنا إلاالظالمون > ] .

فول 0وول اذاو اهل الكابة  .الا
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دوالاء من اومن دنه وزها بجحد با ١ن إلالكافرونَ4

اللهله اكير ل ا أرمذاكا بقالقْالصلاةاله 1أى له الكبر لا ' 0

حسن إلا الذين ظلدوا مهم وقولوا
دللاوا أهل الكتاب الا بالتىأهى
جىا(و
تال
ثمقال تع
لوك اانا للع
ذ»
كبون
آمنا  1أل ليا وأئنل إلكم وإهنا وإهكم رحد راكن لهمسل
السكتاب فالذين :يناه الكتاب يؤمنون

به ومنهؤلاء من يؤمن به وماجحد بأيا:ناإلا الكافرو ن 4

لما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل اليأس عن أمتنعبينطريقة إرشاد

أهل المكدتاب فقال ( ولاتجادلوا أهل السكتاب إلا بالتى هى أحسن )قالبعض المقسرين المراد
ءإذا ظلموا زائداعلى كفرثم؛
منه لاتجادارهم بالسيف » وإن لميؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربوا أى
مس الطفامنة وهو أن المشرك بجاء/بالمتكز عل مبياناهفكان اللائق أن يحادل" باللاخشن

يىن مذهبه وتوهين شبهه ل؛هذا قال تعالى فى حقهم (صم بمعمى) وقال(لهمأعين
جغ ف
ويتبال
لا يبصرون با وهمالذان الا يسمدون ا ) إلىغير ذلك  :وأماأهل السكياتكقارو[00 1
إلا الاعتراف بالنىعليه السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الر 0واشر :فلءقاباة
إحسانهميحاداون أولا بالأحسن ولا نستخف آراومم ولا ينب إلى الضلال آباؤهر ؛ بخلاف

المشرك .ثعملى هذا فقوله (إلاالن ) 2.تبمين لهدسن آخرء وهوأن يكون المراد إالالذن
.نهم ضاهوه ,فىالقول المنسكرفهم الظالمون ؛
سركرات اثبات الوولادلللهقول بثالث ثلاثة فا
لآن الشرك ظم عظيم ٠ فيجادلون بالأاخشن من تمجين مقالتهم و ين جهالتهم ثم إنه تعالى بين

ذلك الاحسن فقدم محاسنهم بقوله (وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكموإطنا واكم واحد
اسيبراه
يى
مو<لسار

ونحن له مسلمون ) فيلزمنا اتباع ما قاله لسكنه بين رسالى فىكتيكمفهو دليل مضىء ء ثم بعد ذلك

النلاإكليتكاب) يعنى م أنزلنا علىمن تقدمك أنزلناعايك
ذقكير دالسيليااً فقا(لوكذلك أنز
)جود النص ومن هؤلاء كذلك»
وهذا قياس ؛ ثم قال( فالذين نداهم الكتاب يؤمنون بلهو

واختاف المفسرون فقال بعضهم اراد بالذين آتيناهم ١١ 9من من بنذننا مق أهل :الكنا
:لمرادالك
ال بعضبم ا
ولقمك
كعبد اللهبسنسلام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من أه
ا10أ'22
ا

1
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 3افداة

الأ

وي
8طن

]عر

عدوم ارا

ام

67100

أله اكيبا والله بعلممالصنعون

216

يعطى البقاء بالرزق بالرحمة ف.اذا قال الند لله رب العالمين ٠أثيت بقوله المدللهخلاف التعطيل
وبقوله ا(لرعبالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال ( إياك نعيد ) تقديم إياك نف التعطيل

وولإهي(اك نستعين ف)إذا قال ( إهدنا الصراط )انلىتعطيل لان طالب
والإشراك وكذا بق

الصراط له مقصد والمعطل لا مقصد له  :وبقوله (الستةم) نىالإشراك لان المس:ةمم هو الاقرب
والمشرك يعبد الاصنام <تى يعبد صورة صورها إله العالمين  يوظنون بم يشفعون هم وعبادة

الله من غير واسطة أقرب  .وعلى هذا إلىآخر الصلاة يقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله فينق
الإشراك والتعطيل ؛ وهبنا اطيفة وهى أنااصلاة أوا لفظة الله وآخرها لفظة الله فى قوله ( أشهد
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه لمناألوصلاة إلىآخرها مع الله ؛ فإنقال قائلفقد بق من الصلاة
ها
خاءرفى
آأشي
تول اولالهلصلاة على اولراسوللتسلي ؛ فنقول هذه ال
يون إن نسدا
شله:
قو
دخات لمعنى خارج عن ذات الصلاة و؛ذلك لآن الصلاة ذ كر الله لاغير ::لكن العبد إذا وصل

بالصلاة إلىالته وحصلمع الله لايقع فى قلبه أنه استفل واستبد واستغى عن الرسول »كن تقرب
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى النواب والحجاب ؛ فقال أنت فهىذه المنزلةالرفيعة هداية
عمدبلي وغيرمستغنعنهفقلمعذ كرى مد رسول الل ,ه ثمإذا علمتأن هذا كلهببركةهدايته
فإاحذكسرانه بالصلاة عليه ؛ ثمإذا رجعت منمعراجك واتهيت إلى إخوانك فس عليهم بولغهم

سلاى ي هاو ترتيب المسافرين » واعل أن هيئةالصلاةهيئةفيهاهي
أبةوفلاهنا وق
ىن
يوفدبي

الله كوقوف المملوك بين يدىالسلطان ء ثمإن آخرها جئو بين يدى الله مايحو بين يدى السلطان
من أ كرمه بالإجلاس »كأن العبد لماوقفوأثنى علالله كأرمه الولأهجلسه خا » وفى هذا
الجثو لطيفة وهى أن من جثافى الدنيابين يدى ربه'هذا الجئو لياكون لهبثو فى الآخرة؛ وك

ياكولنذمنين قالاللهفىحةهم ( ونذر الظالمينفيهاجثياً).
ثمقالتعالىل ولذكراللهأكبر والتهيتعلصممناعون . 4

لما ذكر أهرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يوجب أن يكون الإتيان مهما
علىأبلغوجوه ااتعظم » فقال( ولذكراللهأ كبر) وأتتم إذا ذ كرتمآباءعبمسافيهممن الصفات
المسنة تنبشوا لذلك وكترذوم بملء أفواهم وقلويم لكن ك
ذرالله ك
أبر ؛ فينبغى أن يكون على

أبلغوجوهالتعظير  :وأما الصلاة فكذإك لآناللهيعلمماتصنعون ؛ وهذا أحسن صنعك فينبغى
أن يكون علىوجهااتعظم ؛ وفىقوله( ولذكراللهأ كبر) معحذف بيانماهوأكبرمنهلطيفة

وهىأناللهل يمقلأ كبرمنذ كرفلان لآن مانب إلىغيره بالكبرفله إليهنسبة إذ لايقال الجبل

أكبر من خردلة ؛ وإنسا يقال هذا الجبل أكبر منذلك الجبل فأسقط المنسوب كانهقال ولذكر
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قوله تعالى  :إن الصلاة تنبى عن الفحشاء  .الاءة

دف الجسل مه ماشر :اتلك الإاشاء عرفا ؛ فيكذلك.العبد "[ذ 1صل لبس .لاسن التؤوى لإانه
واقف بين بدى الله واضع عيله على ال

على هيئة هن يقفا م

الاك ذى هسة ..ولماس !

دكا خير لياس يكون ته إلى الك أعل دن نسبةالديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفحشاء والمنكر .ثمإنالصلوات'متدكإوةاحدة
بعد وأ<دة فيدوم هذا اللس فيدوم الامتذاع )١الغا( نك) هن كون أمير نفسه 0

حميث بريد

فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصياً له مقام خا ص:لا بحاس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك
الموضع ؛ فلو أرادأن بحلس فى صف النعال لا يترك  .ذفك
لك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله
ر
غفيفى
ولميدق حك نفسه وصار لمهام معين ؛ إذ صار من أصحاب الهين ؛ فلو أراد أن يتق

مه وهو موققك أصاب المتيال لابتر[ك  :ليكن متركب الفحضاءوالمشكر من أصمان الشيال
وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صلى عصمه الله عن الف<شاء والمسكر ) الرابع ) وهو

] 1ا وردت بة الاخبار :زهو أن .من يكون يعيدا عِن الملك كالسوق اله
يلباالى بما فعل مانلافعال يأكلفى دكان الهراس والرواس ويحلس ف أحباش ناس ف
؛اذا
صارت له قرية يسيرة من الملك م إذا صارآر لجرا من الجندار ؛به والقواد و 9

عند الملك

لا منعه تللك القربة من تعاطى ماكان يفعله » فاذا زادت قربته وارتفعت منزلته <تى صار أميراً

حبنت تمنعه هذه المنزلة عن الكل فى ذلك المكان والجاوس معأرلتك الخلان »كذلك العيد إذا
صلى ج
ود صار له قربة ما وله تعالى ( وا#د واقترب ) فاذا كان ذاللكقدر من القرية بمنعه من

المعاصى والمناهى ف
,بتدكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته < .تى برى على نفسه هن آثار الكرامة

 |4يستقذر معه من نفسه الصغائر فضلا عن الكباروف الآية وجه آخر معقول يوكده المنقول
وهو أن المراد من قوله( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ه
)و أنها تنهى عر التعطيل
والإشراكء والتعطيل هو إنكار وجود الله :.والإشراك إثات ألوهية لغير الله  .فتقول ا'تعطيل

عقيدة خشا .لآن الفاحش هو القبيح الظاهر القبح ؛ لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من

ثىء إلا وفيه آيةعلىالته ؛ ظاهرة وإنكار الظاهرظاهر الإنكار  فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك
 60و
رذءلك لآن الله تعالى لما أطاق اسم ال كل ون سك مدا [ك غير الوالد معجواز
إن كرك لواوالن عضت .قال

أائم ل ا
مي قوون سكرام القول )
ا انهدل
للا

فالمشرك الذى يقول الملائكة بنات الله ويفسب إلى من لبلدء ولا يجوزأن يكون له ولد ولداً

لف ايكون قوله مسكر1؟ فالصلاة تنبق عن هذه الفحشاء  .وهذا المنكر وذلك لناالعد أول
ما يشرع فى الصلاة يقول الله أكبر  .فبةوله الله يننى التعطيل وبقوله أكبر يننى التشريك لآآن
الشريك لياكون أكير منالشر يك الاخر فما فيه الاشتراك ؛ داذا قال بسم الله ننى التعطيل ؛

وإذا قالالرحمن الرحيرننى الإشراك  ,لآنالرحمن من يعطى الوجود بالخاق بالرحمة  .والرحيم من
'

د ١ل

ظر-ه»0

0
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قوله تعالى إ:ن الصلاة تهىعن الفحشاء ا.لّية

علهذا فالقرآنمنالقبيلالثالثا
حََّى كاديذى من رقت دنا ولوأورة لكام عن إذاء
فيه القصص والفقه والانحدو فكان فى ثلاوته فىكل زمان فائدة .

 2المسألة الثانية )4لم خصص بالآمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب و إقامة الصلاة ؟ فنقول

لوجبين ( أحدههما ) أن الله لا أراد تسلية قلب تمد عليه اللام قال له الرسول واسطة ببنطر فين
من الله إلى الخلق ؛ فاذا لميتصل به الطرف الواحد ول يةبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألاترى أن
الرسول إتذاقلبملرسالته توجه نحو مرمله  فاذا تلوت كتابك وم يةبلوك فوجه وجبك إلى

(لوجه الثانى ) هو أن العبادات الختصة بالعبد ثلاثة :و.هى الاعتقاد المق
وأقمالصلاة لوجهى ا
ولسانيةوهى الذكرالحسن وبدايةخارجية وهاىلعمل الصالح ؛٠لكن الاعتقاد لايتكرر فان هن

اعتقد شيئاً لامكته أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم مستمراً والنى عليه النلام كان ذلك

كنر
له:ذلسك
ارار
كعدامن تنك
إمرمبهل
يكلحمصال عن بان فليمؤ
حاصلا لهعن عيان أ

مسكن التسكر ار ؛ والعبادة البدنية كذلك  .فأمره بهما فقال  :اتل الكتاب وأق الصلاة .

المسألة الثااثة) ك4يف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنسكر؟ نقول قال بعض المفسرين المراد
من الصلاة القرآن وهو ينبى أى فه اانبى عنبما وهو بعيد لآن إرادة القرآن من الصلاة فى هذا
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوحى إليك ) بعيد من الفهم  :وفال إعضهم أراد بنهفس الصلاة
نقءول هذا كذلك
فما
وهى تنهبى عنهما مادام العبدفى الصلاة ل.آنه لامسكنه الاشتغال بثىء هن

لكن ليس اراد هذا وإلا'لا يكؤن مدا كاملا للصلاة .لان :غيرها من الاثغال كثير ا ماركرن
كذلككالنوم فى وقته وغيره فنقول  :المراد أن الصلاة تنهى غن اافحشا .والمدكر «طلفاً وعلى
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هىاابى تكون مع الحضور وهىتنهى ؛ حتى نقل عنه صل الله عليه

ته اعلنمعاصى لميزدد ما إلا بعداً »ونحن نقول الصلاة الصحيحة شرعا
ابه
لمتن
وسلمه مصنل
تنبىعن الآهمرطينلقاً وهى التىأنىبهاالمكلف للهحتىلوقصد بهاالرياءلاتصح صلاته شمرعا

وتحب عليه الاعادة  :وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوثه الصلاة والتبرد قيل لايصح فكيف من

نوى بصلاته الله وغيره إذا نيث هذا فنقول الصلاة تنبى منوجوه ( الآول ) هو أن مكنان
مخدم ملكا عظيم الشأن كثير الإحسان ويكون عنده منزلة  .وبرى عبداًمن عباده قدطرذه
طرداًلانتصور قبوله ؛ وفانه الخبر بحيث لابرجى حصوله ؛ يستحيل من ذلك المقرب عرفا أن
يترك خدمة الملك ويدخل فطىاعة ذلك المطارود فكذلك العبد إذا صلىللهصارعنداً له وحصل
لهمنزلة اللصلى يناجى:ريه  6فيستخل امه“أن ترك عبمادة الله ويدخل نحت طاعة الشيطان المطرود ؛

للكنمر تكب الفحشاء والمنكر تحت طاعةالشيطان فالصلاة تنبى عن الفحشاء والمسكر (الثانى) هو
شر معهالقاذورات
سسهالا
أن مبنباشر القاذورات كالزبوااللكناس يكون له لباس ذليف إذا لب
وكلا كان توبهأرفع يكون امتناعهوهو لاسهعن القاذورات] كثر فاذا لنسوا<د مهم و بد يباج

صدور

يي سا | سا

سا

ال  8اراح لت
2.

يه اكلم كني سن حل ارحس اح

|لصلوة وى
الكتاب َمالما داإنا

قنرواثر 6م
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إلك من الككات

 :اتل ما 0

قوله كال

ا/

الكائنات والبدعات

ا

 5يجوز

الارضّ ن ف السموات ولا يعجر عن ججمعها

لعث من قَْ القيورو بعثةالرسول

 4ويعلم وحدانيه ألله

 14ركان أكثر من واخد لفسدتا وليطلتا وها باحق موجودان فيحضل له الإعمان تامه؛
ةاس ل
من خأق مخالقه على  0نظامه ثم إن الله تعالى لما سلى المواهنين هذه ال
بقوله تعالىبرأتل أ و ل

ك0

إليك من

التكجاب

وأتمالصلاة إن الصلاة

تمى عن الفحشماء

.4

يعنى إن كنت تأسف على كفرمم فاتل ما أوحى إليك لتعلمأن نوحاً ولوطاًوغيرهماكانوا
عل

أ

عليه باغوا الرسالة وبالذوا ف إقامة الدلالة

لوهذا قال (اتل ) وما قال علهم لان التلاوة ما كانت

و5 1

ووممم من

بعد ايأمتتم

الضلالة

والجهالة

إه التدلية فلي عمد عله
ل

الصلاة والسلام وق الآية ا ال :

 0المسأأالةللةأول »4أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولميسمع لميرق له
فائدة فى قراءته لنفسه فنقول السكتاب المنزلمع النى المرسل لكيسذاك  .فان اللكتابلمسيرة
مع الرسل على قسمين ف م يكون فيه سلام وكلام ؛مع وأحد حصل

:

وفسم يكون فيه ار

نهر أنه هرهة مام ا

 :اح إليه الرعية فىجميع الآوقات م إذا

 .:اك الالاى اكتانا رفشة

إنارفعنا عن البدعةاةلفلائية ووضعنا هنيمأأسئة القلانية ولِعدٌندا إليمهذا  6-5فيه جميمعذاك

الشكنذلك كنال ينس عله راك يك وزاك ١٠فز رهذا ,اكات ليقارا ويرك فل لتاقم
كاك

وبت .قوق المخازبت  .ويكون نصب الأاعين,
وكثيراما تكتب سخته على لوح ي

فكذلك كتاب الله مع رسوله حمد قانونكلىفيه شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ
إاللىتحوداتر وينقله قرن إلىقرن وياخذه قوم من قوم ويثبت فى الصدور عملرور الدهور

ا(لوجه الثانى ) هو أن الكنتب عل ثلاثة أقسام كتاب لاتسكره قراءته إلا لاغير كالقصص فان
من قرأ حكاية مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره ,ثمإذا سمعه ذلك ااخير لايقر وها إلا لآخر لم
رات أه غلية لسعموه».وكتات لايكزر عليه إلا للتفس كالنحو والفقه وعيرهما وكتاب
شل م رة بعد مرةلانفس وللغير كالمواعظ المسمنة فانها تكرر للغير وكا سمدها يلتذ موايرق ا

قلي ويستعيدهاوكلما تدخل السمع يخرج الوسواس مع الدمعو تسكرر أيضا لنفس المكلم فان
0ير
س

ات

“ 2 2كم بكامة طيية 0
ما يل

لعده

5

أ دما

ووَألن 2

قْ اهاب  1نقد

قولهتعالى  :ومايعقلها إلاالعالمون  .الآية

ا

وما تعقلها [ل العالمون  9044اللق اسللمهرات وار ال إن
قَْ ذلك لالة م

»44

ثمقالتعالىل ومايعاقللهاعإاللامون )
يعنى حقيقتها كوون الامى كذلك لا يعليه إلا هن <صل له العلم ببطلان ما .وى الله وفساد
عبادة ما عداه  .وفيه معى حكى وهو أن العم الحدسى يعلءه العاقل والعل الفكرى الدقيق يعقله
ن
كهروأو
العالم و»ذلك لان العاقل إذا عرض عليه مأظاهر أدركه كاهو بكنبه لكون المدرك ظا

المدرك عاقلا ء ولا يحتاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله  وأما الدقيق فيحتاج إلى علسابق فلابد من
عالم :ثمإندقد يكون دقيقاً فى غاية الدقة فيدركه ولايدركه بتهامه ويعقله إذاكان عالاً  .إذاعل هذا
با إلاالعالمون ) يعنىهوضرب للناس أمثالا وحقيقتها واملاففهاوامئندبأسرها
يولعهق(واما
فق

فلا يدركها إلا العلماء .
ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالابمان وأظبر المق بالبرهان  .ولم يأت الكفار بما أمرثم به
وقص عليهم قصصاً فيهاعبر ,وأنذرهم علىكفرهم بإهلاك منغبر؛ وبين ضءف دليلهم بالعثيل »
ول يمتدوا بذلك إلى سواء السبيل  .وحصل يأس الناس عنهم سلى المؤمنين بقوله :
 0خلق الله ال.ءوات والارض بالحق إن فى ذلك لاية للاؤمنين» .
يعنىإن ل يؤمنوا ثملايورث كفرثم شكافىصمةدينم » ولايشؤثكربم فى قوة يقينك ؛
فان خلق الله السموات والارض بالحق للؤمنين بيان ظاهر  :وبرهان باهر  .وإن لميؤمن به على

وجه الارض كافر  .وف الآنة مسألة يتبين مهاتفسير الآية  :وهىأن الله تعالى كيف اخلصآية فى
خاق السموات والآرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبةلكل عاقل؟! قال الله تعالى (ولئن سألتهم
من خلق السموات والارض ليةوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض
واختلاف الليل والنهار -إلى أن قال  -لآيات لقوم يعقلون) فنةول خاق السموات والارض آية

لكل عاقل وخلقهما بالحق آيةللاؤمنين كسب .بيوانه من حيث النقل والعقل ؛ أما اانقل فقوله
(ناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لياعلدون) أخرج أكثرالناسعنالعلميكون
تمعالخىلق
خلقهما بالحق مع أنه أثيت عَلمالكل بأنه خلقهما حيث قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات

والأرض ليقوان الله ) وأما العقل فهو أن العاقل أول ماينظر إلى خلق السموات والآارضويعم
أخنالامقااً وهو اللهثممن بهديهاللهلايقطع النظرعنهماعندبحردذلك ؛ بليقول إن خهلقهما
اىلوإجهحكام يفسد وتبطل فيكون
متنا محا وهو المراد بقوله بالحق ؛ لآنمالايكون عل

باطلا :وإذا علأنهخلقهمامتقنآًيقولإنهقاردكاملحيثخاق وعالمعليهشاملحيث أتقن

 0عاك  -وإن
أأوهن الببوت لبيك العنكبوت  3الاية
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وَتَكَالأمتال

3

نضرما للناس
ثمإنه تعالى قال باررإن ونه !لوت لبت المتكرارت لو كانوا يعلدون .4

ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عين ولا أثر( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) .
ثمقال تعالىلإإن ألله يعلممابدعءون 27ن

دونه من

٠نثىء وهو

العزيز الحكيمر>4

فال الرمخشرى :هذا زيادة تاكيك عل العل حنتث إنهم لا ندعو نكمن  0من اقىء  4عع
 4بداءون لسن نثىء وهواءعزيز حكيم ك0
و بادة ]| ا

50

.وهذاأ يفهم م4

للعاقل أن مرك القادرالحكيم وشتغل

 0جعل نانأفية  4وهو

كي 0

تعلق بأجملة 3

درل القائن :إى أععللأن انزو اط دق .ند أعلمهذه املة و.إن 8ن|حكل ماخيربةفكون
معئاه مايدعون

ثىمءق فالله يعليه وهو العزيز الحكيم قادر على إ!عدامه وإهلا كبم الك حكيمر

ته وعلى
عبلوم ليكون ا عن بده و الجياة عن 'ابينة ».ومن 7يكون الخطاب معأمة مد ك ا
ئالل
اوق
قا ل
هذ

ماو جه تعاق هذه الآية بالعثايللسابق فذ؟قول لما قال إن مثليم مثل403

كان الكائرأن درك أنالاأعيد هذه الاوثان أ

دنا و

0

لسخيرى

 2وإعا مفى صدورة

كركب أنتاحت تسخيره ومنه  1وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوأى فله #ودى
00 ٠فال الله تعالى الله يعم أنن كل ما يعيدون من دون الله هو مثل بيت  0لان

لغائب كعبادكم
ل»م
ناا الا 2ولايضر إلا بإذن اللفهعباد
الت كك وزرلاك.وكليمااعت
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه
ثمقالتعالىبروتلك الا0

للناس »4

قال الكافرون كف إذمرب غاا3د ادن

والسموات اه أل ؛بألوآم والحشر ات كالبءوض

وَالذباوابلعتك.وت ؟فيقال الامثالتضرب للناس إنم 5ونوا كالإنعام يحصل لك منه إدراك
 8 00ا أنتمفودذَلك لان النعيية وتراف النفسن ,تأئيز 1مثلتأثين ادا !فاذا قال
 20بم أن بعتاا

بالغب انك تأكل ََم اميت للانك

وقعحت قَّهذا الرجل وهو

غائب

لا يفم اقول ولاسمع حتيىجيب كن يقع'ميت يأكل منه وهو لياعلِ ما يفعله ويلقادر

ب

قوله تعالى  :ماثللذين اتخذوا مانلدهوأنؤلياء  .الآية

(الآأول) اناابيت ينبغى يأكنونله أمور  :حائط<اثل  .وسقف مظل ؛ و بابيغلق » وأمورينتفع
ذكلك فلا بد منأحد أمرين  .إما حائطحائل نعمن البردوإماسقف
ننكلمي
بوهيارتفق ؛ وإ
مظل يدفع عنه الحر فان لمحصل منهما ثىء كفاهلوبيداء ليس ببيت لكن بيت العنكبوت لايجنما

ولا يكنها وكذلك المعبود ينبغى أن يكون منه الخاق والرزق وجر المنافع وبهدفع المضار  .فانلم
تجتمع هذه الامورفلا أقل من دفع ضر أو جر نفع » فان منلايكون كذلك فبووالمعدوم بالذبة
اليه ..واء  .فاذني لمحصل للعنكبوت باتخاذذلكاابيت مانملعبانيتثى٠ . كذلك الكافرلميحصل

(نى ) هوأن أقل درجات البيت أينكرن للظل
له باخاذ الأو ثان لأيواء من معانىالأولياءاثىل.ثا
فان البيت من الحجر يفيد الاستظلالو يدفع أضآ المواء والماء والنازوالترابِ ؛ واليث من الب

فيد الاستظلال يودفع ارو البرد يودلفاعاللهراء القوىولا الوملااءالنار :والخباءالذىهو بيتءن
وت لايظل
كتبال
الشعر أوالخيمة اانىهىمن ثوبان كانلايدفعشيئاً يظلو_دفعحر الشمس لمكنتبي
فانالشمس بششماعها تنفذ فيه  .فك ذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأآمر فى الغير ؛ فانلم
يكن كذلك فيكون نافذ الأآمر فى العابد  .فانلميكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمى العابد فيه الكن
معبوده ,نت تسخيرهم

إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذاوه ( الثالك ) أدنى مراتب البيت أنه

إن لميكن سبب ثبات وارتفاق لا إصير سبب شتات وافتراق ؛ لكن بدت العنكبوت يصيرسبب
ج منها؛ فاذاندج على
رلا
خد و
ميقص
انزعاج العتكبوت ؛ فانالعذكبوت لو دامفىزاوية مدة لا
نفسه واتخذ بيتايتبعه صاحب الملك بتنظرف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم
العتكبوت افك نلك العايد سيب الع.ادة يذغى أ ستحق الثواب  .فان م استحمه فلا أقلمن

أن لا يستحق بسبما العذاب:؛ والكافر يستحق دسيب العنادة العذاب :

 (١المسألة الثانية  4مثل الله اتخاذهم الآوثان أولياء باتخاذ العتكيوت نجه بيتاًولميمثله بنسجه
وذلك لوجبين ( أحدهما )أن نجه فيه فائدة له؛ لولاهلماحصل وهو اصطيادها الذباب به من
غين أن يفوته ماعق أغر .منه .؛وآتخاذم الأو ثانوإن كان يفيده,ماهوأقل من الدماته فل

متاع الدنيا ل؛كن يفوتم ما هو أعظرمنها وهو الدار الآخرة الى'هى خير وأيق فليس اتخاذهم
كنسج العذكبوت ( الوجه الثانى ) هو أن نسجه مفرد لكن اتخاذها ذلك بتآأمر باطل فكذلك
لو اتخذوا الآوثان دلائعلى وجود الله وصفات كاله وبراهين علىنعوت ١كرامه وأوصاف
جلاله لكان حكمة  :ليكنهم اتذذوها أولياء بمل العذكبرت النسج بيتوكلاهما باطل .
المسألة النالئة ؛ يا أنهذا الملل صوح فى الآول فهو صميح فى الآخر فان بيت
الونكبوت إذا هبت ريح لارى منهعينولا أثر بل يصير هباءمنثوراً .فسكذلك أعمالمللا'وثان
قالتعالى( وقدمنا إلىماعملوا منعمل جعلناه هباء منثورأ ) .

إالمسألة الرابعة) قال (مثل الذين!تخذوامندوناله أوايا ).وليةلآلهة إبشاطرةاللىاإلشرك
ارهتفخقدذ لياغيرهفثلهمثلالعنكبوت بتخن نسجهين .آ
الخق أيضاً ؛ فانمن عبد ارلليهاء لغي

قوله تعالى  :فكلا أخذنا بذئنه ٠ الآية
82
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مدوم وا

عدييسه

ه

ا أرلهكمثل العنكبوت 1يخذدت 35

مثل ال آتخذوا 1 0
-ه

تال( ولمدساءه دموسقى بالبينات)كاقال قا اف رادا 0

)ى عن عبادة الله وقوله (فى الارض )إشارة إلى
بىالرسل .ثم قال تعالى ( فاستكيروا أ

مايوضح قلة عقلبم فى استكبارهم ؛ وذلك لآن من فى الأارض أضعف أقسام المكافين ؛ ومن فى
الشراء آقواهم ثءم إن من فى السماء لايستكير على الله وعن عبادته ٠ فكيف [يستكر] من فى
الأرض  .ثمقال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله للأنا بينا فى قوله تءالى ( وما
اللمبمعجزين فى الارض ) أن المراد أن أفطار الأأرض فى قبضة قدرة الله .

مرسلنا عليه حاصباً ومنهم نمأخذته الصيحة ومنهم
“مقال تعالى ((فكلا أخذنا بذنيه فنهم نأ
من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكنكانوا أتفسهم يظادون .4
ذ كر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب ؛ وقيل إنهكان بحجارة حماة بقع علىواحد منهم بونفذ
من الجانت الآخر ٠ وفيه إشارة إلى النار وااعذاب بالصيحة وهوهواء متموج ؛ فان الصوت قيل
سيية عوج الحواء ووصوله إلى الغشاء الذى علىمنفذ الاذن وهوالصماخ فيةرعه فيحس  .والعذاب

السفت وهو الغمر التراب» والعذابٍ بالإغراق وهو بالماء  .فصل العذاب بالعناضر.الأ بعة
د اك  2اكب منها وما قرامه ويسبيها بقَاوه و دو امه ءفاذا أرَادالله هلاك الانسان جعل مامته
نا لعدمه  .وما به بقَاؤه سببا لفنائه .ثم قال تعالى ( وماكان الله ليظلمهم ولكنكانوا
أنفسهم يظلدون ) عدنىميظلمهم بالهلاك ؛ وإعا هم ظلءوا أنفسهم الاقراك وفيه وت

أاطف

وهو أن الله ماكان يظامهم أى 0يضعهم فى غير موضعهم فان موضعهم السكرامة  5قال تعالى
(لقد كرمنا بنىآدم ) لكنهمظلدوا ا ث وضعوها معشرفهم فعبادةالوثن مع خسته
و
واس دون الله أولياء ككثلالعننكبوت اتخذت بيتآ) .
ثقمال تعالى ل(مل
لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب آجلا و؛ل ينفعه فى الدارين
معروده ول يدفعذلكعنه ركوعه و#وده ؛ مدل انخاذه ذلك ذا بأكاذ العتتكيوت  5لاير

هذا مسفىائل :
رن
كائف
٠وفى الاية لط
ا
 0امسا لة الآولى) ما الحكمة فىاختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال ف؟نقول فويجهوه :
7772707
ا006
ا
01
ا
0ز
ازة
7ة
از
ز7زة
7
زة
ة0ززا
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قولهماليوعادأونمودوقد تبينلكمنمسكانهما
و

و

وبمودوقد

ارو

مين

لس

0

تس اسار ترهد اتن ه عاثر

0

ولا سثره

كم الشيطان أعماهم
لال
ا ىا
ع"

قَصده عنالسبيلانا مسيصرب )0

0

د

ا

”ا

وفرعون وهامان

اابقينَ:١؟»
كانو س
وقد جَاهمونى بآليينآتفاستكروا فىالاأرض وما
(المسألة ||ثانية يقال ههذا وفى الاعراف (فأخذتهم الرجفة) وقال ى هود (فأ خذ”ممالصيحة)

حنة
يافإ
صنهم
لض بن
اعار
نحدقةو»ل لات
والحكاية وا

كانت سبباً للرجفة إ»ما ية ره د

قىل| إن جبريل صاح فبزازات الأرض من صمحته :٠ وإما لرجفة الافئدة فانقلوهم ارتجفت منها .

والإضافة إلى السبب لا تنافى الإضافة إلى سبب السيبء إذ يصح أن هال روا و ون

يقال شرب فقوى فى صورة واحدة .

لاالمألة الثالثة  4حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم )وحيث قال ( فأخذتهم

الرجفة ) قال (فى دارهم) فنقول المراد هن الدار هو الديار  والإضافة إلى امع وز أن تتكون

بلفظ المع  ,وأن تسكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلثباس ؛ وإإفما اختلف اللفظ للطيفة » وهىأن
وىل ؛ وأما الصيحة فغيرهائلةفنفىسها لكن تلك الصيحة
هإل
هتج
الرجفة هائلة ا فليح
لماكانت عظيمة <تى أحدئت الزلزلة افلىلأارض ذ كرالدياربافظ اجمع“ 1تعلهيتها  .والرجفة

يث
بمدنىالزازلة عظيمة عندكل أحد فيلحمتج إلى معظم لآمرها » وقيل إن الصيحةكانت أحعم

مت الارض والجو ء والزازلة لمنكن إلا فى الأرض فذكرالديارهناك غيرأن هذا ضعيف لان
الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصيحة والرجفة  .فهم ماأصبحوا جاتمين إلا فى ذيارهم .
قوله تعالى [ل وعاداً وتمود وقد تبينل5من مسا كنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن
السبيل وكانوا مستبصرين ؛ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم عوسى بالبينات فاستكبروا فى
الارض وماكانوا سابقين ])(4
م قالتعالى ( وعاداً وثمود) أوىأهلكنا عاداًوود لآن قوله تعالى( فأخذتهم الرجفة )
دل علىالإهلاك ( وقدتبين لك من مساكنهم ) الآمى وماتعتبرون منه؛ ثمبينسبب ماجرى

علمهم فقال ( وزينهم الشيطان أعمالهم فصدهم اعلنسبيل ف)قوله ( وزينلهم الشميطان أعمالهم )
يعنى عبادتهم لغير الله(وصدهم عن السبيل ) يعنى عبادة الله ( وكانوا مستبصرين ) يعنى بواسطة
الرسل يعنى فلميكنهم فى ذلك عذر فان الرسل أووا السبل  .ثمقتاعلالى (وقارون وفرعون

)ً عليهمأى  :وأهلكنا قارون وفرعون وهامان .
طانفا
عام
وه
وس مجممجدممجه جه  2مس ا ا 11
( )١جرت عادة المؤلف ان يذكر الاآية َامبا مجردة أولا ١ م لعل تفسيرها كامة كلمة ٠ وقد خرج المضئف هنا

العادة 

فأثنتنا الآبة كالمعتادووضعئاها”بين قوسين مرنعين هكذا لفبهم أن هذا من صنعنا (المصحم)

عن

هذه

فولةتغال :تكد بوه' دحيم الرجفة  :الأية
ولعيك غبره قرو شرك كفك
وذلك لان دن 6

تقر

على قوله (اعيدوا ألله) ؟ فقول  :هذا الاهر همك التوحيد:

غيره مخدم ار

عمراً:يفبم منه أنه بأمره بضرف

و

هناك وهو

1

ور

 2فاذا قال له أخدم

سيك زد

الخدمة إليه  .وكذا إذا كان لواحف دينار واحدء وهو يريد أن

يعطيه زيداً » فاذا قيلله أعطه عمراً يفهم منه لانءطه زيداً  :فنقول ثم كانوا مشتغلين بعبادة غير الله
و أللهمالك ذلك الغير فال هم شعيب ) اعيدوا أيله ( ففهموأ ميك راك عمادة غيره و نول لكل
يسنحتجحويتنتيف

واحد تقس

وا<دة وبريك وضعما قّ عبادة غير الله ذقال هم شعيب

ضعوهاأ  2موضعبما وهوعبادة

5ال الزخشرئمعناه أفعلو |مائر جو ذْبه ||عا 3
ق
منهالتوحيد م 3ةقاال (وارجوا اليومالاخر) ةق
ألله ففهم
بفؤستةسنعنده

إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلا  ,لكان معناه افعل فعسل من يكوان:عا قلا .وقوله (وارجوا
الوم ل

(فيه ا كل

لإ المسألة الأولى  4هذا يدل على حة مذهينا » ذفان عندنا من عبد الله طول عمره ثيه الله
تفضاهد ل

ججحب عليه ذاك لان العا بك قل وصل

إلنه هن النعم  5لو زاد على م أنى به أن

0

عن عهدة التسكر .ومن شك رالمنعم على لعم سيقت لايازم المنعمأن بزيده ؛وإذزاده حون لحان
4

وم ( تعد قوله  1اعدوا أبله ( يدل عل التفضل لا
إلنة وانعاما عليه فقول قوله ) وارجوا اأء

عل الوجوب فإن الفضل بر

وا!واجب من أأعادل يقطع به .

 ١المسألةالثا 5بة  4ة( 0وارجوا
عند الكل وغير مرج<و

وف

عند ا

إلا قليلمن عياده  6فقول اذم ا

اليوم الآخر ) و يقل وخافوه

مم أن ذلك الوم

من لاس ؛ لفسقه وجخُوره وخيته 1

وللا يبرجوه

التوحيد بطريق الاثيات وقال  0اعيدوا ) وم بذكره بطر اق

كا قال ولا اتعبدوااغيره قال.بلفظ الرجاء للآن عبادة الله ي جرى أمنها ابرق الدارين  ,وفيه
رحةآخن وهر أن الله حكى فى حكاية إبراهيم أنهقال إن اتخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة
الدنيا ( وأما ف الاخرة كن

ما 3وقال هنا له و

كالذين سيق ره

لبرجوأ اليوم

فصوا ءعولدة الخاةاللرنيا؛ وار جا اليو الآخر  1له ثمقال(ول تاعثواف
اررض

110
[|[|([|[ض0
1
ذ
أ[|[
ذ[|[|
”
|[||[١ا|

مفسدين

):كن

أن يقال صب

مفسدين على المصدر م يقال قم قاما أىْ قياماً واتكلاث

قوله (ولا تعدوأ فالآأرض مفسدين) كقول الها كل إجلس دروا لأناليك والفساد بممعدى ع(م

(وا الله) وقوله ( ولاتعثوا ) ثمإن قومه كذبوه بعدمابلغ
الأوام والنواهى فاىقعولبهد
الآية مسائل 0

 0المسألة الآولى » ما حكى عن شعيب أمرونهبى والأامملايصدق ولايكذب ؛ فان من قال
أغيره قم لا اصع أن يول

2

فارجوه  2والفساد رم فللا تقر بوه

 4فنهَو لكان شعوب يول ألله واحد فاعبدوه و اطش ركان

وهذه الاشساة فما إخارات فكذبوه فم أخبرم له .
وو

ططر-هُ»8

يد

دلآية
د عفد اف ا
قولتهعالى

١
© دعر

عدن

قداة عاو2

12

566

الارض مفسدين 226
|وأفى
وللم ث

42-

ل

مه

2ه

ال

ال

ل

3

-ه

1

فاخذتهم ألرجفة  65ف

كب

دارهم 0كين د»31/
51-1

52-1

ثم قال تعالى ل وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا
تَعئوا فى الأرض مفسدين » فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جائمين »4
لا أتمالحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع ف الثالثة وقال ( وإلى دين
أخاهم) واختاف المفسرون فىمدين  :فقالبعضهمإنه اسمرجل فىالاصل و حصل لهذريةفاشتهر

.قال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه ؛ واشتمر فى القوم ,
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما و

والاول كأنه أصح وذلك لانالته أضاف الماء إلىمدين حيث قال (ولا ورد ماء مدين) ولوكان
احماً الساء لكات الاضافة غير ميحة أو غير حقيقة والاصل فى الاضافة التغابر حتقة  .وقوله
( أخام )قبللآنشعيباًكانمنهمنسب .وفىالآيةمسائل :
١لمسألة الأول  4قال الله تعالى فى نوح (ولقد أرسانا نوحاً إلى قومه) قدم نوحاً فىالذكر
ا
وعرف القوم بالإضافة إليه وكذلك فىإبراهيم ولوط ؛ وهبناذ كر القوم أولا وأضاف إليهم

أخاثم شعيباً  :فنقول الاصل فى جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم لآن المرسل
لا يدعث رسولا إلى غير معين ؛ وإما بحصل فوم أو شخص يحتاجون إلى إنباء من المرسل فيرسل

إلم من يختاره غير أن فوم نوح وإراهيم ولوطلم يكن لهم اسم خاص ولا نابة مخصوصة

يعرفون ا ؛ فعرفوا بالنى فقيل قوم نوح وقوم لوط وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس خرى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخامم شعيباً )
ولى عاد أخامم هودأ ).
قال ( إ
“١المسألة الثانيةلم يذكرعن لوط أنه أمزقومه بالعمادة وال,ود

ا

وذ 9تعن َب

ذلك 5

ن قوم إبراهيم وفى زمانه  :وإبراهيم سبقهبذلك
مالنقوم وهر كامن
أن لوك

رذكره عن لوط وإما ذ كرمنه
واجتهد فيه حتى اثتهر الآمر بالتوحيد عند الخلق من إراهم ف ي

|اختص به منالمنع عن الفاحشة وَغيرها  :إونكان هو أنضاً بأمر:بالتوحيد:ء إذ هافق رسو لإلا
ويكون أكثر كلامه فى التوحيد ؛ وأما شعيب فكان بمد انقراض القوم فكان هو أصلا أيضاً فى
التو حيد فبدأ بهوقال ( اعبدوا الله ).
باالمسألةاثثالثة 4الامان لا؛تم إلابالتوحيد ؛ والامر بالعبادة لايفيده لآن من بها.لدله

ذوله تعالى :إنا منجوك وأهلك  .الأية

ا

وقبل نار وقيل خسف .ء وعل هذا فلا يكون عبنه من السماء وإتا يكون الآمر بالخسف من السماء

أو القضاء به من السماء » ثماعلمأنكلام الملائكة مع لوط جرى علىتكملطامهم مع إبراهيم قدموا
البششارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثمقالوا (إنا منزلون على أهل هذه القرية ) ول
يعللوا التنجية ف,ا قالوا إنامنجوك لآانك نأوىعابد و:عللوا الاهلاك بقَوهم ( بماكانوا يفسقون)
وقالوابماكانواءم قالوا هناك (! 0كانوا ظالمين ) ثمقالتعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة
ساود وهى .نين القدس,والكر اك
أى من القر نه هان' قر بْهمَعلومة وفها :المناء ال
لوم بعةلون )

ا سايل::

 ١إحداها »4جعلالله الآآية فى نوح وإبراهيم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأكداب السفينة
جوعلناها آية) وقال 39أنجاه الله من النار إن فى ذلك لايات) وجعل هر | :الهلاكايةقبل عنداك افك

ثىء ؟ نقول نعم 5إيراهيم فلان الآيةكانت فى النجاة لآن فى ذلك الوقت لميكن إهلاك » وأما
فى نوح فنفلاالأإنجاءمن الطوفانلذى عالجايال,أسرها أمريحيب إلى .وما به النجاةوهو السفينة
افياأ والغرق ل دمبق لمن بأعدثهره لجعل الباق آبة» وأماههنا فنجاة لوطلميكن بأصبأبثقره
للحن واطلاك أثره حسؤس ف البلاد جل الانة الام الناق' وهو .هبناالبلاد وهناك السفنة
رعالطفة :رهى الله
 5له عدر جاده إلى الداء والإهلاك فذ كر من كل باب أية
وقدم آباكت الإخاء لدعا ا[ثلرمة وآخر لبات الاهلاك انا أثارلغضب ورحتته سابقة .

4ال فى السفيئة ( وجعلتاها آنة)ولم يقل بينةوقال هنا آبةبينة نقول لان
ٍّالمسألة الثانة ق

وك

الاتجاء بالسفينة أمى يتسع لهكل عمل وقد يقع فى وهم جاهل أن الانجاء بالسفينة لا يفتقر إلى
 0اما الا هرا الشف واجكل درا معمورة عالنا سافلا وهو ليس معتّاد؛ وإعا
ذلك بإرادة قادر بخصصه بيمكان دون مكان وفى زهان دون زمان » فهى بينة لا يكن لجاهل أن
نشول هذا أمر يكون كذلك وكانلله أن يقول فىالسفينة النجاة ب أهماريكون كذلك إك أن يقال
له فنأبن علم أنه يحتاجإلا ولو دام الماءحتىينفد زادهم كيف كانحصل لمالنجاة؟ ولوساط
>يكون أحواطهم ؟.
اس
اللهعاء

<ب2سش<تنضدييي
لت:يد

 2المسألة الثالثة  4قال هناك للعالمين وقال هنا ( لقوم يعقلون ) قلنا لان السفينة موجودة

ع

أقطار العام فعند كل قوم مثال لسفينة وح ند ثرون ما حاله  ,وإذا كربوها يطلبون من

الله النجاه و لايثق أحد بمجرد السفينة » بل يكون دائماً هرتف القلب متضرعاً إلى الله تعالى طاياً
ا مانا الحلاك فى بلاد لوط فمىوضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من يمر ا ويصل
إلم| ونكون لهعقل 1يعلمأن ذلك من الله الربد إسدب اختصاصه م
بي
ض
يج
ي
د
بكس
ي
ادل

زمان بعد زمان .

1

قوله تعالى 0

جاءدت زيلنا إبراهيم بالبشرى  0الآبة

الملائكة(إنا مهلكرا) وهو لميكن متصلابمجيئهم لانهم بشروا أولا ولبثواء ثمقالوا إنا مبلتكوا
وأيضأ فالتأى واللبث بعد الجى ,ثمالاخبار بالاهلاك <سن فان من جاء ومعه خبرهائل يحسن منه

أن لايفاجىء به؛ والواقع ههنا هوخوف لوط عليهم ؛ والمؤمن حين مايشعربمضرة تصل بريئاًمن
الجناية ينبغى أن ين ويخاف عليه غمينر تأخير » إذا على هذا فةوله هبنا(ولماأن جاءت
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف <ين الجى .؛ فان قلت هذا باطل با أن هذه الهكاية جاءت فى
سورة هود

ء وقال ( ولا

حاءت رسلنا لوطأ) من غيرأن

فنقول هناك جاءت حكابة

إبراههيم

إصبنة از حمث قال هناك (ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى) فقوله هنالك (ولقد جاءت)
لايدل على أن قولهم (إنا أرسانا ) كان فى وقت الجىء  .وقوله ( ولما جاءت رسّلنا لوطأ سىء
عم ) دل علىأن <ز نهكان وقت ىه  .إذا عم هذا فنقول :هناك قد حصل مإذلزنا ع

المقصود بقوله فى حكاية إبراهيم (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ) ثمجرى أموراملنكلام

.ثالموا ( لتاخف ) ولا تحزن (إناأرسلنا إلى قوم لوط) صل تأخير الانذار؛
وتقديم الطعام ق
وبقوله فىحكابة لوط ( ولا جاءت رسلنا ) <صل ببان تعجيل الحزن .وأما هنالماقالفىقصة
ابراهيم ( ولا جاءت )قال فى حكاية اوط كا

أن جاءت )لما ذكرنا من الفائدة .

وك وأهلك ) وقال لابراهيم ل(ننجينه ) بصيغةالفعل
 ١المسألة الثانية 4قالهمنان(إجنا
ة؛
دفيه
ئاو
اإل
فرآن
دة ؟ قلنا مامن حرف وحلاركة فىالق
افئيه
ففهل

ثاملإعنقول البشرية

تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها .وما أوتى البشر من العلإلاقلسلا ء والذى يظهر لعقل

(ن فيها لوطا ) وعدوه بالتنجية ووعد الكريم حتم ؛
الضعيف أن هناك لما قال لهمإبراهيم إ
أى ذلك واقع
وههذا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك )
ما كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه .

لاالمسألة الثالثة ) قولحم ( لاتذف ولا تحزن)لايناسبه(إنا منجوك) لان و ماكان على
نف
اةيفىة الحسن ؛ وهى أن لوطأ لما خاف عليهم وحزن لأجامم قالوا له
؛ل بينهما منغاسب
تسهقو

لاتذف علينا ولاتحزن لأاجانافاناملانكت  .ثمقالواله:يالوط خفت عللينا
اوح
جزن
لتنا ؛ فى
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك واننجيك ؛ءوفى مقابلة حزنك نزيل حزنك ولا نتركك

)م عذبوا بسبب ماصدر مانهلمفمانحشة وامرأته لميصدر منها
لعةقو
١لمسألة الاراب
ا
عبل
انصي
فله
كىلشر
تفلككيفكانت من الغابرين معبم؟ فنقول الدال علا

الشر ءا األندال

على الخير كفاعله وهى كانت ندل القوم علىضيوف لوط حتىكانوا ي#صدونم  فبالدلالةصارت

واحدة منهم  :ثم [نهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهممنزلون على أهل هذه القرية العذاب

فقالوا( إنمانزلونعلىأهلهذهالقرية رجزاًمنالسماء) واختلفوافىذلك» فقالبعضهم حجارة

ات

تعالى

0

ا
مه

لوطامىء

تا

3

٠الاية

اذ  0ير ١ا لاعفا

ارات ار أككانت من 5بن 2| 0
ا

2ه

على اهل  0ا رحجزامنأ

"1

م وان بنةة لقوم يعقلون »«٠

-

-

ا

اكانوا يفسفون « »45لك 0

-

5

أى الماضى ذكرم لا املنذين ننجى منهم  .أو تقول المبلك يفنى ويمضى زمانه
من الغائرين )
والناجى هو الباق فقَالوا إ(نما من الغابرين ) أى من الرانحين الماضين لامن الباقين المستمرين :
وأما على الوجه الثانى فنقول لما قضى الله على القوم بالإهلاك كان الككل فى الحلاك إلا من ننجى
:ماامرأته فبى من الباقين فى الملاك .
نه فقالوا [نا ننجئلوطا وأهله وأ
ات رسلنا لوطاب
م قال تعالى رونا أن ج ع

م

وضاق م ذرعاًوقالوأ لانخف 1

مزننإجناوك وأهلك إلا امرأتككانت من الغابرين ٠إنا منزلون على أهل هذه القرية رجز
تح
الشاء عا

نوابفسةون  :ولقدايركنا متهاأنه بينة لقوم يعقاون ) ٠

ثمإنهم جاؤا من عند ابراهيم إلى لوط على صورة البشر فظنهم بشراً نخاف علهم من قومه
لآنهمكانوا على أحسن صورة خاق الله والقوم ياعرف حالم فسىء بهم أى جاءه ماساءه وخاف
ثم يخز عن تدييرهم فزن وضاق بم ذرعاً كناية عالنعجز فى تدبيرثم  .قالالزخشرى يقال
؛ذلك لآن من طال ذراعه يصل إِلى مالا يصل إلبه
طال ذرغه وذراعه للقادر وضاق للعاجز و
قصير الذراع والاستعال يحتمل وجبا معةولاغيرذلك  .وهو أنالخوف والهزن يوجبانانقباض
الروح ويتبعه اشتهال ااقلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالعتبر من الانسان؛ فكان الانسان
زىين
اويلقاحل ف
انقشض واتجمع وما كون كذلك يقل ذرعه ومساحته فيضيق »؛

ضاق

ذرعه

والغضب والفرح بوجيان انساط الروح فينسط مكانه وهو القاب و بسع فيال 0ذرعه”

ثمإن الملائكة 1سا رأوا خوفه فى أول الام وحزنه بسبب تدبيرم فى ثاتى الآمر قالوا لاتف
علينا
ا تحزن بسبب ااتفكرأمفرىنا ثمذكروا مايوجب زوال خوفه وحزنه فان يجرد 1

سائل لاتخف لاوجب زوال الذوف فقالوا معرضين حالم ( إمنناجوك وأهلك 3
رم

بر

يتبينلهأنهم ملائكة فيط00001

١اهادحإ >هنألاعت لاق نم لبق (املو تءاج انلسر ميهاربا )

معدا

00

اقس اح  .هناك قول
جاءت رسلنا ) فا الحكمة فيه؟ فنقول حكمة بالغة وهى أن القعف ي

1

قوله تعالى  :ولماجاءت رسلناإبراهيم  .الآية

37

؛فلقدبمشارة على
كن البشارة أثرالرحمة والإبذار بالاهلاك أثرال؛ضب ؛ ورحمته سبةت غضبه ا
الاءذار و.قال( جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ) ثم قال (إمنبالكوا ()الثانية ) حينذ كروا
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لأنك رسول؛ أولانك ٠ؤمن أولانك عادل  وحين ذر؟وا
الإهلاك علاوا  .وقالوا ( إن أهلما كانوا ظالاين ) لآن ذا الفضل لايكون فضله بعوض .وااعادل

لا بكون عذا.ه إلا على جرم » وفيه مسألتان :
باإحداهما )لوقال قائل أى تعلق لهذه البشرى بهذا الإبذار  ,نقول لما أراد الله إهلاك
قوم وكان فيه إخلاء الأارض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهيم بأنه تعالى يملا' الآرض من
العباد الصالحين دى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه .
ولاالثانية 4قالفى قوم نوح ( فأخذهم الطوفان ) وقدقلت إن ذلك إشارة إلىأنهمكانواعلى
ظلمهم <ين أخذهم :٠ ولم يقل تأخذهم وكانوا ظالمين  وههنا قال( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم
يقل وإنهم ظالمون؛ فنقول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهر مصرون على الظلم؛
لكن هناك الإخبار من الله وعن الماضى ححدث قال ( فأخذهم ) وكانوا ظالمين  .فقال أخذمم وهم
عند الوقوع فى العذاب ظالمون ؛ وهبنا الاخبار من الملائكة وعن الل-تقبل حيث قالوا ( إنا
اكل؛وا ( إنا
فلإقهلا
اسلنام مناللهبا
لم)لائ ذكروا مياحتاجون إليهفى إبانة ح
اوا
فلك
مب

مبلكوهم ) لآن الله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين  .فسن أمر الله عندكل أحدء وأما
.نحن مااحتجنا
نحن فلا نخبر بمالا حاجة لذا إليه  .فان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب ف

إلا إلى هذا القدر  .وهو أكنهامنوا ظالمين حيث أمرنا الله باهلا كبمبيانآلحسن الأآمر  .وأما أنهم
ظائون قو ما هنا [ويبون كذلك فلاحاجةلناإليه.ثم إن إبراهيملمامعقو قاللهمإن

فها لوطأ إشفاقاً عليه ليعلم حاله  .أو لآن الملا.كة لا قالوا (إنا مبلكوا) وكان إبراهيم يعلمأن الله
لت الملانكة نحن
لامهلكقوماًوفيهم رسوله  .فقالتعجباًإن فيهملوطا فكيف افكوقنا.

أعلممن فيا ء يعنى نعلأن فيهم لوطا فاتنجينء وأهله ونهلك الباقين  .وههنا لطيفة  :وهو األنجاعة

كانوا أهل الخير أ.عنى إبراهيم والملائكة ؛ وكالحدكان يزيد عصلاىحبه فىكونه خيرا  .أ!.
)ظهر الإشفاق على لوط ونى نفسه وما بشروه
إبراهيم فليا مع قول الملانكة ( إنا مبلكوا أ

؛الوا إنك
و يظهر-ا فرحا ق.ال (إن فيهالوطاً) ثمإن الملائكة لما رأوا ذلكمنهزادوا عليهوق
ذكرت لوطا وحده وتحنننجيه ونتجى معهأهالسهت.ثثمنوا مالناهل امرأته؛ وقالوا إ(لا
اجرأتهكانت من الغائرين) أى  0البلكن ؛ وفى اسدالالغارفى المهلك وجبان ؛ وذلك لانالغاءر

ال الفءلماض وغابر
افظ مشترك ف الماضى  ,وف الباق يقال فما غبر من الزمان أى فما ميضقىو

أى باق ؛ وعلى الوجه الآول نول إن ذكرالظالمين سبق فقوم (مإبنلاكوا أهل هذه القرية إن
)م جرى ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب الات فقالت الملات (إنما
أهابا كانواظالمينث

3

ونان اتنا ا  .الآبة

 0إبراهيم:الْبشْرَى قَالوا١لك ١رأغل 3لور
قدرى  6 7سا

-

سدس

ل ارسلالناسسكي زر

سا

لوق َال إِنفياا الواكن أل:كنَ0

إناهلها 0
0

نافرذرفق
الغابري ل
من

ا
مه إلا

)ووما
( الأول» قال قومبراه (اقتلوأهو حرقوه ) وقاقلوملوط(اثثنابمذابالله
ام

أن اراهيم كانأعظم من لوط فإن لوطاأًكان من قومه » فنقول إن

قَّديهم  00لم

الدين صعب

بتعديل صفات

بوسر اك

تقصهم بشوله اللي لا

إرأهب .كانيقدح
لعى ..والقدح قَْ

» دلوا جز أده العتل والتحريق  5ولوط كان تكن عليهم فعلهم و ياسيوم إل ازتكاب

|يولون إن هذا واجب
الحخرم  0ك 1وا

من الدين  3فلم(صءعب

علهم مكل  8صعب

على قرم

نزان
يلع ل
إبراهيمقول إبراهب » فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله لعدت عليه,و عن لو
عأذما :أن بالعذاب  4ان فيل أن الله لع إلى قال ف ع

0

إلا أن قالوا 0

أخر  /فاكان جواب

ع

قومه

بتكم) وقال ههنا ( ثا كان جوات قومه إلاأن قالوا اتتنا)

فكيف امع ؟ فنقول لوطكان ما 1دارا ا  0 1التغيير و  3و«الوعيد ءفقالو ْ
لب
ك ولميسكتعلوم قالواأخرجوا ثمإن لوطا ١انس منطهم
لنه
ذثرم
أولا ائتنا.ثملماك
الخنصرة من الله وذكرهم بمالامب الله ( فقال ربا نصرق ٍِ 0المفسدين ) فان الله لاحب
المفسدين َ دَىئ يعجر 0-0
واعلم أن نبا دمن الاندام

طاب هلاك وم إلا إذا عم أن 0

قال وح ) إنك إن تذرهم يضلو | عد اذك 5

حير هون ولدواد هم 7

يلدوا إلا فاجر[كقار ا ( لعى

المصادة إما فم

حالا أو بسبهم مآ لا ولا مصاحة فمفا»نهم يضلون ف الال وفى المآل فانهم يوصون الآولاد
من صغرهم
لهبرجى

بالامةناعمن

م4

:باع,
الات

مم وإد صا

تكذلك لوظ' ا رأف  4م يفسدوت

لعيدلك الله  2بطات المصاحدة

9

ىال

مال 5

قعلمهم

واشتغلوا ب
صار 1

2

ثقمال تال(١ولما جاءت رسلنا !بامبالبشرئءقالوا إنامبلكو! أهل هذه لقره إن أهلبأ
قال إن فما  0قالوا هن أعلمن فيها لننجينه وأهلهإلاام رأتهكانت مناغابرين )»)
ا
لادعا أوط على قومه بدَوله (رب انصرف

) استجاب الله دعاءه » وأمر قاد كته*

باهلاكهم

وأرسلبم مبشرين ومنذرين » لخاءوا إبراهيم وبشروه بذرية طيبة وقالوا (إمنبالكوا أهل هذه
القربة ( لعى أهل شحدوم (2وَفََ الآبة لطيفتان ) 2إ<داهما ( أن ألله جعلهم مس رين ومنذرين '

قولهتعالى':ثاكان جوأب قومه :.الآية

ره

خهتصار ؛ فاقتصر عل ما اختص بهلوط وهوالمنعمن الفاحشة ؛ ولم
ايل
هبنا ذكرها الله عاللىسب

يذكر عنه الآمر بالتوحيد وإن كان قاله فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكممن إله
اذل
كلآن
كه )
ن
غير

قد أنىبه إبراهيم وسبقه فصار كالختص به ولوط يبلغذلكعن ابراهيم .

وأما المنع من عهل قوم لوطكان مختصاً بلوط  .فان ابراهيل يمظهر ذلك[فىزمنه] ولم يمنعهم منه
فوذكاركحلد بما اختص به وسبق به غيره .
 ١المسألةالثانية  4لمعى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه  ,ثمإن
الشبوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان يخلةبما الله فى الانسان ؛ فصاحة الشووة الفرجية
هه بقاءالنوع بتوليدالشضخص ؛ وهذه المصاحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الاب ء فانه

لو وجد ومات قبل ابلكآان يفنى النوع بفناء القرن الاول؛ لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى
إلى بقاء النوعء لأانا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الاب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى
وجواد “الولد وال لايفضى إلىبقائه » لآنالمياه إذا اشتبهت لازعرف الوالد ولده فلا يقوم

بتبريتهوالانفاق عليهفيضيع ومملاك فلاتحصل مصلحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن
المصاحة لعا للاجلبا خلهت  :فهو قبيح ظاهر قبحه ح.ث لالشكرزة امصاحةه قرو فاحدشة,

وإذا كإن

الزنا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه ؛ فاللواطة التى لاتفضى إلى
وو

أولىبانتكون فاحشة .

(المسألة الثالثة 4الآية دالة على وجوب الحد فى الاواطة ؛ لأنما مع الزنا اشتركت فىكونهما

وا
بلا
ر(ؤ
قالى
تهتع
فاحشة حيث قال الل

الزنا إنهكان فاحشة ) واشترا كبمافى الفاحشة يناسب

الرجر عنه فاشرع زاجراً هناكيشرع زاجراً ههناءوهذاو إن نان قاس إل أن جاه يا

:وجه آخر ؛ وهو أن الله جعل عذاب من أنفىبا إمطار الحجارة حيث أمطر عليهم
من الآية و
حجارة عاجلا » فوجب أن يعذبمن أى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم “وقوله (ماسبقكم

بهامن أحد) حتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهملويأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر ؛ (والثانى) أن
قبلهمربماأتىبهواحدفىالندرةلكنهمبالغوا في »ه فقاللهمماسبقكمبهامن أحد  .كايقالإن
(ننكم لتأتون
فلاناً سبقالبخلاء فىالبخل » وسبق اللثام فىاللؤمإذا زاد علييم » ثمقالتعالى أ
.نى تقضون الشروة بالرجال معقطمالسبيل الممتاد
!لرجال وتقطعون السبيل ) بياناًلماذكرنا يع
سلتمر قبحه مصلحة»
ييح
معالنساء المشتمل علىالمصلحة الى هىبقاءالنوع ؛ حتىيظهر أنهقب

وحمتذ يصير هكذقاوله تعالى ( أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يإعتنىيان النساء شهوة
قببحةمستترة بالمصلحة فلكمدافعلحاجتكملافاحشةفيهو ت رنكونهوتأتونف الرجال شبوة مع

الفاحشة وقوله ( وتأتون فى ناديك المنكر) يعنى ما كفا  4قبح فعلكم حتى تضمون إليه قبح
الاظبار :وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير ك,قوله فى قصة إبراهيم (وماكان جواب قومه)
وفى الاية مسائل :
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فرلهيكال  :ولوظا إذ قال لدومة الاية
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لك ا
ىريته الخمبوة)
(وجعلنا ف ذ
مذكر؟فيقال هو مذ كورفىقوله
لمي الله:فلل ي

بأسعه

.ذكرمن الآولاد واحداً ١ 00
للآنهكان غرضه تبين فضله عليه مببةالأولاد والاحفاد ف
ومن الأحفاد واحداً وهو الاظبر  .كما يقول القائل إن السلطان فىخدمته الملوك والإامراء الملك
اكل] لان ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصيته ولو
القلاتى والآمير الفلانى ولا يعدد إ
ذكر غيره افهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر فيظن أنه ليس معه غير المذكورين .

 ١المسألة الثانية  4أن الله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب دنه أن
ئل:؟
عاد
اول
نةهفىأ
داري لك ولديه ؛ فكيفب صارت النبوة فى أولاد اححاق كأثر.من.االمنبو
:لله تعالى قم الزمان من وقث
فنقول ا

إبراهي.مإلىالقيامة قسمين والناس جمعين ء قالة م الآول

من الزمان دعث الله فيه اأء فوم فضائل جمةايا ا

نا بعد واحد » وبجتمعين  3عصر

واحدكا بم من ورثة اسحاق عليه السلام ؛ثم ف لقم الثابى من الزمان أخرج من ذربة ولده

الآخر وهو إسماعيل كردا جمع فيه ماكان فم وأرساه إلى كافة الخلق وهو محمد صلل الله عله

أعة ١لدف سند
وس وجعله خاااتنمبيين» وقد دام الخاق على دين أراك -السحاف] أ كين مق ن

فلد لبعد أن سق الخلق عل .دين ذريّةأسهاعيل مثل ذلك المقدار .
 3تعالى لولاوطً إذ قال لقومه أ::ام الفاحشة ماسبقكم بها من أحد مم
العالمين  ,نتم تون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون فى ناديم المسكرء فا كان جواب
قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » قال رب اتصرى على القوم
المفسدين © :

نا مسائل
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الاعرابوافلىلتوطف؛سين كا ذ رنا فوىق

 ١الأول ) قال إبراهيملقومه ا(عبدوا الله ) وقال عن لوط هناأنه .قال لقومه ( لتأتون
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3ريته آلنبووةَآلْكتَابَ وءاتياآه
ولعهوب واجملا  0ذ

دم

أجره فىلديا َه ف الأخرة لْن آلصالمين/ا6
عم .عق

ثم قال تعالى  0ووهبنا له عق ويءقوب وجعلنا فذرىيته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في

فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين »)

ان
منف
اءري
أهىأ
للن
امةا
قدذكر ن تاففىسير قولهتعالى (لنكفر نعنهمسيئاتهم وانجزينهم)أن أثر رح
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إاللىمؤمنف الدارالآخرة قطعاًيحموعد الله

افلىعذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثباته الواحد :لكونهذا ليس بواجب الحصول فى
الدنيا :نذكاثيراً مايكون الكافرفى رغد والمؤمن جائع فبومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان
.له «وقنا عذاب الفقر والنار»
فى الدنما  :أما دفع العذاب العاجل فلآنه ورد فدعىاء النى يِل قو
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل  .وأما الثواب العاجل فى قوله ( ربنا آتنا فى الدنيا
لمسعلليهام لما أنى ببيان التوحيد
اراه
قدذوال إن اب
نلم
فاع
حسنة وافلىآخرة حسنة )إذ
أولادفعالله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار .ولما أتى به مرة بعد مرة مع إصرار قوم

ءو الثواب العاجل وعدده عليه
؛عطاه الجزاءالآخر وه
على التكذيب وإضرارم به بالتعذيب أ
بنا لهاماق ودءقوب ) وفى الآية لطيفة  :وه أن اللهبدل جيم أحوال !راهيمفى
بوقوولهه(

الدنيا بأضدادها لما أرادالقوم تعذيبه بالنار وكان وحيداً فريداً فندل وحدته بالكثرة حتى
ملا الدنيا من ذريته » ولماكان أولا قومهوأفاربه القريبةضالين مضلين من جملتهم آزر  .بدل الله
أقار  3بأقارب مبتدين هادين وثم ذريته الذين جعل أللهفم النبوةوالكتاب ٠ وكان أولالاجاه له

ولامالوها غاية اللذة الدنيوية آنه أقه أجرة من المنال والجاء ؛ فكتر فال ست اكان له م
المواثبى ماعلاللهعدده ؛ حتىقيل إكناهن له اثنا عشر أكلف
لب حارس بأطواق ذهب و
.أما الجا
فصار حيث يرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الانبياء إلى يوم القيامة  فصار معروفاً لشيخ
ننكبعادن خاملا  .حتى قال قائلهم(سمعنافتى يذكرم يقالله ابراهير) وهذا الكلام لايقال
إرسلي
الم
إلافىبحبول بين ااناس  .ثم إن اللهتعالىقال( وإنهفىالاخرة لمنالصالحين )يعنىليس لههذا

في الدنيا سب كا يكون لمن قدم له ثواب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاتة بل
؛ان كون العبد صالحاً
هذا له يخالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصالبن ف
أعلىمراتبه اننا أن و هوااياق عبلماينيغى ٠ يشالالطعام بعدصاح .أىهوباق معاليذبغى :.

ومن بق عيلنىمباغى لايكون فى عذاب ٠ ويكون لهكلمايريد منحسن ثواب وف الآيةمسألتان:
إلحإداهما 4)4أإسنماعيل كانمن أولاذه الصالحين  .وكانقد أسلم 1الله بالذيحواتقاد
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لعدم الحاجة إلى نفيه لاعترافوم له ا ناك فَكان الكلام معوم

الاتفسهم شمكاء ف .

 ١المسألةالااثة »4قالهنااكك(مالكم ددنون الله ) فد تر.عل مدى الاستتنا ٠ فيفهم أن3 
اضرا

 8هو ا

شيط بنا (ما كم  0تأر بن )هن غير ا1 

فقول كان 'ذلك وارداً علىأنهم فى الدنيا فقال م

ام سر أنكمتعجز ون الله فا

لكم أت تسر  ,بل ,اسه تعالى ينصركم إن تنم فهو نأصر معد 89مس أردم استتصر ووه
ا وهذآأ يوم القيامة ما قال تعالى *م يوم القيامة (  2إعضكم ببعض ) وعدم النااصر عام
يال ة

لآن التوبةففذلك ال 00لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبوا أو ميتوبوا لاينصرهم الله ولاناصر هم
غيره فلا ناصر طا"1

اهلهوء زين الحكيم )4
هال,إانىجر إلىربفىإن
ثمقالتعالى ل فآمن لهلوط وق
ىيث أمرتى
دن كا رأى لوطمعجزته آمن ( وقال) إبراهم ( إلى ههاجر إلىدف ) أى إل ح

بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الحسكمعز)يز يمنع أعدالى عن إيذالى بعزته ؛ وحكم لايأمرتى إلاما
يوافق لكيال حكته  ,وفى الآنهة مسائل :

 0المسألة الأول » قوله (قامزله لوط )أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر وذريجة لوط
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الوقت ما ينقص مانلدرجة ألا ترى أن أبابكرلما قبل دين عمد يلت

وكان نير لقاب قبله قبلالكل ؛ من غير “ماع تاكلامحصى وولدنه نشفان القن قعل إن رملا
.ما .بالوحدانية فآمن حيث سمعحسن مقالته و.إليه أشار بقوله
ماراى مدجرتة امن بزسالته وإ
( «أمن لهلوط )وماقفاآلمن لوط .
 0له وقال( إفى مراجر إلىرفى) عأ تقدم ؟ فنقو للا بالغإيراهم
 ١المسألة الثا نية 4ماتعاة

0
(لم يؤمنو (
د اشذاد وم ببتد قومه  ,وحضل.اليأس الكلى يثك رأى القوم الآية الكيرى و
وجيت المهاجرة لان الحادى إذا هدىقومه ولمينتفعوا فيهاؤه فيهممفسدة للانهإن دامعلىال رشاد

كان اشتغالا بما لاينتفع به مع عليه فيصيركمن يول للحجرصدق وهوعبث أو يسكت وااسكوت

دليل الرضافيقال ةسار متا ورضى تأفعالاام لاد موراه وتيت

2

هق,لاجر إلى حسث مرق رفمع أن المهاجرة
20المسألة الثالعة  4قال ) مهاج ر إلى ) 0ول ببه

إلى الرب توهم الجهة ؛ فنقول قوله (مماجر) إلى حيث أمءرق رف ليس فى الاخلاص كةوله (إلى

زف ) لآن الملكإذا صدر منه أمى برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى »ثمإن واحداً منهم سافرإاءه
لغرض [فى]نفسه يصيبه فقد هاجراحليث أمره الملك ولكن لاعخلصالوجهه فقال (مباجر إللررف)

يدن تتوجهى إل الجهة المأمونبالحتجرة النها 'ليئن طلا للجهة.إنما هو' طات لله :

6

قولهتعالى :ومالكممن ناصرين ٠ الاية

فلايريدأحدكم أن يفارقه صا<يه فاىلس-يرة والطريقة أو 2

وبينأبائكم مودة فورتمومم

وأخذتم مقالتهمولزهتم ضلالتهم وجهالهم فقوله (إانمناخذتم  . . .مودة بينكم) يعنىلبيدسليل

أصلاوفيه وجه آخروهوتحقيق دقيق ؛ وهوأن يقالقوله (إنما إنخذتم  . .م.ودة يينكم)أى موده
بينالأوثان وبينعبدتما ؛ واتللك المودةهىأن الإنسان مشتمل على جسموعقل ؛ ولجسمه لذات
؛من غلبت
جسمانية ولعقلهاذات عقلية .ثمإن من غلبت فيه الج-مية لايلتفت إاللىلذات العقلية و
.لجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة منأكل أوشرب
عليه العقلية لا يلتفت إلى اللذات الجسمانية كا
أوإراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى بجمع بحصل ما فيه إذة جسمه من الكل وإراقة الماء
وغيرهما ولايلتفت إاللىلذة العقلية من ن<اسلسيرة وحمدالاوصاف ومكرمة الأاخلاق  .والعاقل
جلسآلممانى وبحصل الاذة العقلية< :تىلوغلبت قونه الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه
حاملل ا
ريح أوقطرة ماء يكاد بموت من الخجالة  :والألم العقلى  .إذا ثبت هذا فبمكانوا قالليعقل غلبت
الجسمية عليهمفليسع عابم لمعبود لايكون فوقهم ولاحتهم ؛ ولايمينهم ولايسارهم  ولاقدامهم

ولاوراءثم ؛ ولايكون جسم من الاجسام ؛ ولاشيئاً يدخلفى الآوهام  :ورأوا الاجسام المناسبة
للغالب فيهم مزينة بجواهر فودوها فاتخاذهم الاوثانكان مودة بينهم وبين الآاوثان ؛ ثمقال تعالى

( ثميوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ) يعنى بوم يزول عمى القلوب وتتبين الامورلابيب والغفول
يكفر بعضك عض و يع فساد ماكان عليه فيقول العابد ما هذا معبودى ؛ ويقول المعبود ماهؤلاء

عبدتى ويلعن بعضكم عضا  :ونةول هذا لذاك أج اوت فى النذان حف دق

زا"

.دكل واحد أن يبعد صاحبه باللعر..
ري
يدتك
وبا
أتطللق بع
ذاك لمذا انك ,أوقي فه ح

ولايتباعدون  :بملجهتممعون فى الكنارانيواا مجتمعين هفذىه الدار ياقتعااللى ( ومأواكم النار)

ثمقالتعالى( ومالكممن نايصريعنن)ى ليس تلك النار مثل ناركرالى أتجىاملنلها إبراهيم
ونصره فانتمفىالنارولاناصر لكي  :وههنا مسائل :

 ١المسألةالأولى  4قالقبلهذا( ومالكممن دون اللهمن ونلىصودلاير ) على لفظ
الواحد ؛ وقال ههنا عل اىفظ اجمع ( وما الكممن ناصرين ) والحكمة فيه أنهملما أرادوا إحراق
إراهم السلامقالوانحنننصر آلهتنايم حك اللهتعالىعنهم( حرقوه وانصروا المت )فقال

أن ادعيتم أن هؤلاء ناصرين فالكروهم ٠ أي للآوثان وعدا .من:ناصر ووو آهاشالك اق
منهم دعوى الناصرين فنفىالجنس بقوله ( ولانصير ) .

المسألةالثانية»قالهناك(مالكرمندون اللهمنولىولانصير ) وماذ كر الولى ههنا
فنقول  :قدبينا أن المراد بالولىالشفيع يعنىليس لكرشافع ولانصيردافع .وههنالماكان

الخطاب دخلفيهالآوثان أى مالكركلكرلميقلشفيعلانمكانوامعترفين أنكلبم ليسلهم
شافعلانمكانوايدعون أن آلحتهم شفعاء.كاقالتعالى عنهم(هؤلاء شفعاؤنا) والشفيع لابكرن

عن

قوله تعالى  :وقال نما اتخذتم من دون الله أوثانا  .الاآية

وَقَال كاام  0دوننْآنه 5كذ 8الحيوةالدنياً ثميوم
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هن ناصربن 2626

إذا مس الخد  0ثممس ججرة نار لا تؤثر النار فى إحراق يده مثل ما :ؤثر فى إ<راق يدهن

أخرج يده من جيبه » ولهذا تحترق بده قبل بد هذا  .فاذا جاز وجود كيفية فى ظاهر جلد الانسان
منع 0النار فيه بالاإحراق زماناً فيجوز أن تتجدد تلك اللكيفية لظة فلحظة حتى لا ترق ,

(وأما الثالث) فجرد استبعاد ببان عدم الاعتياد ون نسلمأن ذلك عي عفاد للانة مقر قاو
يذبغى  3كن خارقا للعادة .

شمقال تعالى (إن فى ذلك لات لوم هونولن) لعى فى إبجائه من النارلا يات “وهنا مال :

 2اد الآولى » قال فى إنجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآيات )
بجع لآن الإنجاء بالسفينة شى” تتسع له العقول فلميكن فيه من الآية إلا بسبب إعلام الله إياه

بالاتخاذ وقتالهاجة ف.انه لولاه لما اذه لعدم حصو[ عليه با فى الغيب ؛ وبسببأن الله صان
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة  ,وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فآيهبات
(المسألة ال3 5هناك( آية للعالمين) وقال هبنا (لقوم يؤمنون) خص الآيتاء باو منين

اك ألحدء وأنتباريد النار
بل
ل الشديئة بيت أعوافاً حى مرغلنها الناش ورأوها صل لعل
»فيه لطيفة و:هى أن الله لما برد
[فإنه] ل دق فلميظهر.أنيعذه إلا بطريق الابمان به والتصديق و
النار على إبراهيم بيك اهتدائة.ق نفسة وهدابتهلابناء جنسه ء وقدقال الله المؤمنين بأنلمم أسوة
ةق

إبراهيم خصل للؤمنين بشارة بأنألله يبرد علهم النار يوم القياءة ؛ فقَال إن فى ذلك

التتريد لايال
تقوم يؤمنون .

ا9ل(مألة الثالئة 4قال هناك (جءلناها) وقالهبنا (جدلناه) لآن السفينة ماصارت آية فنفسم|
.لله تعالى جع ل السفينة بعد وجودها آية » وأما تبريد
ولولا خلق الله العاوفان لبق فعلنوح سفبا فا
الثار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمرآخر كاق الطوفان حتى يصير آية .
ثمقال تعالى ب(وقال إنما امخذتم من دون الله أوئاناً مودة بكم فى الحياة الدنيا ثم بوم
القيامة يكفر إءضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأوا النار وما لكم من ناصرين )
لما خرج إبراهممن النارعاد إلى عذل السكفاروبيان فساد ماهم عليه » وقالإذا بينت لكوفساد
مذهبم وماكان ل جواب ولاترجءون عنه  ,فليس هذا الا تقليداً ؛ فان بسن بعضكم ولعض مودة

قوله تعالى  :فأنجحاه الله من انار  .الآية

اه

أو إنسان إذ يفهم منه أنه يقول هو حيوان فان لميكن حيواناً فبو إنسان وهوحال لكن التحريق
وه)ج مبنين
مشتمل عل اقل فقوله اقتلوه <أروةوه كة 0-0إنتتان» (الجواب عن
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف مأ ذ كر ش ويكون (أو) مستعملا فى موضع بل  5يول
0
كل
القائل أعطيته كارا لوكننا بن ١ وك يقول الهاء

ديناراً  50دينارين قال ألله تعالى ثم الليل

إلا قليلا نصفه  0أنقص منه قليلاأوزد عليه ( فكذلك ههنا اقتلوه أوزندوا على القتل وحرقره

وقد تخلف عنهالقت فانمن ألق غيرهفىالنار<تىاحترق جلده بأسره وأخرج منهاحياًيصح

أبقنال احترق فلان وأحرقة فلان.ومامات ؛ فككذلك هبنأ قااقلتواوءأولا' تعجلوا قتله وعذّبره
بالنار و,إن ترك مقالته نفلوا سبله وإن أصر نفلوا فالىنارمة.له .

ثم قال تعالى ( فأنحاه الله من النار )اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء  :بعضهم قال برد اانار
و 49الأصح الموافق لقوله تعالى (يانكاورنى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهم كيفية استبردمعبا
النار وقال لعضهم رك إبراهم على ماهو عليه والثار على ماكانت عليه ومنع أذى النارعنه 'والكل

.ما سلب 'الهرارة عن النار  قالوا الخرارة
مكن والله قادر عليوهأ»نكر بعض الاطباء الكل أ
رق الاربعة لا يكن أن تفارقباء وأما خلق كبفية .تستيرد الثآر فلن
افلىنار
المزاج الإنساى له طرفا تغريطوإفراط  .فلو رج عنما لاق إنسان أا أو لا يعيش  .مثلا

المزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنساناً فان صار أحد عشير لا يكون إنساناً
وإن صارت الاجزا .الباردة خمسة يق إنساناً هاذا صارت أربعة لا ببق إنساناً لكن البرودة التى
يستبرد معها النار مزاج السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أولكان ذلك فان النفس تابعة
للمزاج ,وأما اثالث ف<ال أن تسكون القطنة فى الثار واانار يا هىو؛القطنة ي!هى ولاتحترق »
ا

3 9

عليم والعمل «وافق للنقل ١ أماالاول فلوجهين (أحدهها) أأن المرارةى النارتمبل

شختد
الاشتداد والضعف  .فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد -تى يذيب الحديد وإ
ينف
لنلام ي
 85نَْ اضعف دو عدم لعض من الحرارة إلخنكانت قّ الثار ٠ فاذا أمكن عدم البعض جا عدم
إدضص أخَرمن ذلاك عاما  7أن يشعى إلى<د لا.ؤذى الانسان 2 1

كذلإك الزوجية انها لانشتد

ولا تضعفث ( والثاى) وهو أن فىأصول :الطب دكز أن“'الثا رلا اكيفية لنارة  6آنه الماء 0
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعنها الحرارة ونبق

نارأوهونور غير محرق ؛ وأماالثانىفأيضاً كن وقوهم مدفوع من وجبين ( أحدهما )'منع
أصلهم من كون النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على أن خلق النفس 'الإنسانية فى المزاج الذى
)ن نقول على أصلكم لا يازم الحال لآن الكيفية التى ذ كرناها تتكون
مثل مزاج اجمد ( وثانهما أ
في ظاهر الجلد>الآاجزا .الرشية عليه ولا,تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة  ألاترى أن الإنسان
ألن

وله تالحا

٠ 8الآية

2

م

0

9

رهمد
]ل2
بنكراار

7دسس”تن
ار م

وات مك إلاان َالوااوه رل ةباللهدن 0
ان

َ ذلكدرات
إن

ره

-ه

72

لقوم ؤمنول
ا

«»51

جٍِ

ا

قو (أوتك ينوا) خرره 0

.فلوقالقائلماذكرت من مقابلة

فى وهما البأسن والعذاب باممررن وما الكفر ؛ات والكف باللقاءقتضى أن لا يكن
العذاب الأاليم كر انه تف مسرت أو ل[ كرون الس انكدر لشن وآمن .بالته
9نول

 :معى9

رابك لساب كفرم مين
ومعذاب أليم

أنهمم

ولا لك

أن لعل نب

ات اكير للكت لا مكرن إلا للكافر بالطحشرء و أماالاخر فالكافر بالمفر .لا يكون مؤمناً
بألله  2لان الإمان به د 6

إلا ذا صدقه

فم اله وار

من جملة ذاك .٠

ثمقال بجرف كن وات تومه إلا أن قالو| اتخلوه أو توه فأئجحاه الله من النارإن:ى ذلك
لايات لقوم يؤمئون : 4

لمأن إبراهيمعليه السلام بانالصو لالثلاثة وأقام البرهانعايه  ,بقالآمرمن جانهم  .إما
الإجابة أوالإتيانمايصاحأن يكون  002إلابمولهم (اقتلوه  2رفره) وال سال :
ملهم(اقتلوه) جواباًمع أنه ليسواب ؟ فنّول (الجوان
 ١الماالول >كف ح قو
له) من وجوين
عنه

 /أ<دهما ) أنه خرج ممم مخرج كلام المتسكبر يميقول الملك طول

«+صمه

.إنما أقابله بالسيف
جوابم السيف  ,مع أن السيف ليس واب ؛ وإنما معناه لا أقابله بالجواب و
فكذإك قالوا لاتحيبوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن الله أراد بيان ضلااهم
»تبين أنهملميكن لهم جواب
وهو أنهم ذكروا فمىعرض الجواب هذا مع أنه ليس واب ف
أخلة وذلك

لان من

اكيت

غبره كك

 2لايعلم د لا بقّدر على الجواب لخوان أن كون

سكوته لعدم الالتفات ؛ أما إذا أجاب يواب فاسد عل أنه قصد (أكذوان .وما فذر عله

لإالمسألة الثانية ) القائلون الذين قانوا اقتلوه ثمقومه والمأمورون بقوطهم اقتلوه أيضأً مم:
؟تقول (الجواب عنه) من وجهين (أ<دهما) أنكل واحد منهم قال
فيكون الآممنفس المأمور ف
إن غذاة اقثاو فصل الأاضل من كل احد وصاراللاً  00واحد ول اجاذء لكأنكلواعد أ
غيره (وثانهما) هو أن الجوا بلايكونإلامن اكلاأرو الرؤساء  :فاذاقال أعران بلدكلامايةالاتفق
أهلالءلدة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد واللارذال  3فكان جواب قومه وثم اوسا

أن

قالوا لأتباع,م وأعوانمم اقتلوه  ,لآن الجوابلابباشره إلاالآكابر والقتل لا يباشره إلا الاتباع .
المسألة الثالثة ).أو يذكر بين أمرين الثانىمنهما ينفك عن الآول  5يقال زوج أو فرد؛
؛لا يصح أن يقال هذا حيوان
ويقال هذا إنسان أوحيوان يعنى إن ميكإننساناً فهو <يوان و

مملل

7
سسالف 7

كم

5

سل سد

٠

8

2

©

عل ا

5

عن

لسسع

2

د

١ »

»ك
ذل
لاباهلر وب ولا بالثبات (الثانية)تقال(و مأثاتم بمعجزين) ولميلقالتعجزون بصيغة الوفعل
لآن نى الفعل لايدل على :ننىالصلاحية

 2قالإن فلاناًلامخيط لايدل عل مايدل عليه

مرممكن فى
الالن ه
اقلدمارض على المماء و.الولى علىالنصير .
اط ونا )
الآرض » فانكان يقع منهم هرب يكون فى الارض “عن فررضيا م 0زةغي ذلك كوف م

؛شفاعة
صاعولدسفمىاء  :وأما الدفع فان العاقل ماأممكنه الدفعبأجمل الطرق فلايرتإلقى غيرهواا
عن ولآن ما من أحدفىالشاهد إلاويكونلهشفيع يتكلم فى حقه عند ملك ولا يكون كل

صر يعادى الملك للاجله .
أنحداله
َحلتك ممعذاب ألم4
ور
أمن
وسوا
ثمقالتعالى ولا(لذين كفروا بآباتاللهولقائهأولئك يَ
لنفه
ام
خدد
لمابين الاصلين التوحيد والإعادة وقررهما بالبرهان وه

على سبيل التفصيل

فقال ( والذين كفروا بآبات الله ولقائه ) إشارة إلى الكفار بالله :فان لله فى كل ثىءآبة دالة

عولحىدانيته » فاذاأشرك كفربآياتاللهوإشارة إلىالمنكر للحشر فأاننمكنره كفربلقاء
لئك ينسوا منرحتى) لماأشركوا أخرجوا أنفسهم عن حل الرحمة ل.آن منيكون
أفقوال
(له
ال
وباةحدة تدفع حاجته لاغير دحم ٠ وإذا كان له جبات متعددة ليبق حلاللحمة  ,فاذا جعلوا
له ج

فىآخة م يعترفوا بالحاجة إلى طربق تان قال من رحمة ألله ارا

لعاذاب فناسب تعذييهم تحقيقاً لآم علهم ,م

الحشر وقالوا

أن الملك إذا قال أمعذخباملنفنى

فأنكره بعويدقعن
؛ذا أحضر بين يديهيحسنمنهأن يعذبه ويقول هل
اهل هولياصل إلى فا
وإشارالكع؛ذاب الآليم يناسب
قدرت وهل عذبت أملاء فإذنتبين أن عدم الرحمة يناسب ال
آفيىة فإواحئدد(اها )قوله (أولتك يدسوا) حتى يكونمنبئاًعنحصر
إنكار الحثر .اثم
لإن

؛لو قال  :أولئكالذين كفروباآيات الله
الناس فيهموقالأ(يضواأًولئك لهرعذاب ألبم)لذلك و

»كان يحصل هذه الفائدة فان قال قائل لواكتق بقوله
ولقائه ينسوامن رحتى وعهذراب ألي ما
مافناذكرءثم قلنالا وذلك لأنهلوقال أولتك ينسوا
الأواتك| مط رانو لاجل ل ل
عذاب »كان يذهب وثم أحد إلىأن هذا امجمرع منحصر فهم ؛ فلايوجد المجموع إفلياهم

:ذا قال أولئك يئسوا وأولءتكلهم عذاب
ولسكن واحداًمنهماوحدهيمكن أن يوجد فى غيره ,فا
(ية )عندذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتىوعند
أفاد أنكلواحد لايوجد إالالفيثهامن
العذاب لميضفه اسبق رحمته وإعلاماً امباده بعموهما لحم ولزوهها له ( الثالثة ) أضاف اليأس الهم

ق؟وله عاك و١ماأنم مجزين ٠لآ

ف

باالمسألة الآأولى ق»دم التعذيب فى 00عر الرحمةمعأن رحمته سابقة ياقال علياهلسلام
1

1

اي غضى » فقول ذلك لوجبين (أحدهها) أن السابق  5اهاراارفذكر

النذات لسقة كر مستجفيه عكرالإيعاد وعقيه بال حمة ,وكأ ذ
كر بعد إثيات اللاصلآاولوهو

التوحيد  التبديد بقوله ( وإن تكذبوا فقد كذب أهموأهلكراا بالتكذيب )كذلك ذ كر يمد
لات الاصل الاخن التيدمد ينارثالتعذدب",.وذاكن الرحمة وقع ا تلا كرن العا ".وا
كياثن المقصود ذكر العذاب
وحده وهذا بحةق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله ح
لممحضهفىالذكر لذ اك الرجمة مع :
 0امال الثانة 5إذا كناك هذا لتخويف العاصى وتفرج المؤمنفلوقال يعذب الكافر
وبرحم لمن لكان أدخل فى حصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشماء ل)ا يزجر الكافر لجواز

أن  02ون فن يشاءالله عذابه » فنقول ه
:ذا أبلغفى التخويف  .وذلك لان الله أثيت
هذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب خص فلا عنعه منه  0ثمكان من المعلوم للعياد
با
ا

اوعد

والإيعاد أله اشاء لعديتك أهل العتاداء فازممنه الخوف التاام مخلاف ما لو قال يعذب العاصى  ,فانه
لايدل على مال مشيئته » للانه لا نفيد أنه لورشاء عِدَات الوم0

لعذيه  .فاذا :يفد هذا فيقول

الكافر إذا لميحصل مراده فى تلك الصورة يمكن أن يحصل فى صورة أخرىء ولنضرب له مثلا
فنقول  :إذا قيل إن الملك يقدر عضلىرب كل من فى بلاده وقال من خالفنى أضير به صل الخوف

التام لمن خالفه  .وإذا قيل إنه قادر على ضرب

الذالفين ولا يقدر على ضرب المطرعين  فاذا قال

 1الفى أضفريه بقعفى وهم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطيع  .فلا يقدر على أيض]
سكوف مثله » وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام ؛ لآن الأامن الكلى من الله

ط944برر
”1+1

يوجب الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطيْيع عاصيا .
 (١الم ألة الثالثة4قال( ثم إليه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قداشي ا

تقريرها فلم

أعادها ؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمةوهما قد يكونان عاجلين ؛ فال تعالى فان تأخر
عنكمذلك فلا ل وا أنه فات»ءفان إلبه إ[يابم وعليه <سابم وعنده لخر واب

وعد ابم د

قال بعدها (وا آم بمعجزين ) يعنى لا تفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا يمكن الإنفلات منه ؛

وفى تير هذه الآية لطائف ( إحداها )هى إياز المعذب عن التعذيب إما بالهرب منه أوالثنات
له والمقاومة معه للدفع 6د  5الله القسمين:فقال رإواما أنتمبمعجزين فى الأرض ولا ا
فلسماء )
إلى الاب لو عدت إلى عل النسماك فى السماء أو هبطتم إلى موضع السموك فىالماء لاتخرجون
هن قبضة قدرة الله فلا مطمعفى الإعّاز بالهرب » وأما بالثبات فكذاك لآن الإعجاز إما أنيكون
بالاستناد إلى ركن شد يديشفع ولا يمكن الءعذب ذالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار
بقوم يوم معه بالدفع وكلاهما عمال فانم مالم من دون الله ولى يشفع ولانصير يدفع فإلعااز
2

 -خر -ه»»2
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رم  .الآية
قولهتعالى :يعذبمنيشاءوي ح

1
زر

شار

-

عن

عر

ع

2

00

سَ

رةه  +ةم

سمه
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كولره لزه

-

بعذب من يشام دير من يشاه وإليه تقلبون ١1 ومااتم بمعجز ين

فىالارض ولافىالسماءومالك مندون اللهمن ولى ولا نصير >١5
مدرو 6ه

00

ا
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ارا
لل

0111

عد ١

كس

اين لديم

اتوي بيني

)ن الدليلههنا تم على جواز الاعادة لآن الدلائل منحصرة
كموذراً عند البد .فأظبره ( وثانهما أ

فى الآفاق وفى الأنفس ».ا قال تعالى ( سنر.هم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم و)فى الآيةالأولى
أشار إلى الدليل النفسى الحاصل هذا الانسان مننفسه  .وفى الاية الثانية أشار إلى الدليل الحاصل

من الآفاق بقوله (قل سيروا فى الأرض) وعندهما تم الدليلان .فأكده باظبار اسمه  :اوألمداليل
الاول فكأده بالدليل الثانى ؛ فلميقل ثمالله يعيده .
يأرولوما كيف يبدى” )
اللإمسألة الرابعة »فىالآية الاولى ذكر بلفظ المستقبل فقال (
وهبنا قال بلفظ الماضى فقال (فانظروا كيف بدأ) ولميقل كيف ببدأء فنقول الدليل الاول هو
الدليل النفسى الموجب للع الحدسى وهو فىكل حال يوجب العم ببد .الخلق  :فال إنكان ليس
لك علأن الله ىكل حال يبدأ خلقاًفانظروا إلى الاشياء الخلوقة ليحصل لكم علم بأن الله بدأ
صل المطلوب من هذاالقدر فانه ينثى” كابدأذلك .
ح؛
خلوقاً
ا المسألة الخامسه »4قال فى هذه الآية ( إن الله علىكلشى" قدير ) وقال فى الآية الأولى
(إن ذلكعل الله يسير) وفيهفائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول هوالدليل النفسى  .وهووإن
كان موجبه العم الحدسى التام ولكن عند انضمام دالليلافاق إليه يحصل العلمالعام  :لانهبالنظر

فى نفسه علمنفسه وحاجته إلى الله ووجوده منه ؛ بواانظرإلى الافاق علمحاجة غيره إليه ووجوده
منه » تمعلمهبأكل شى'مناللهفقالعندتمام ذ كرالدايلين ( إن اللعهلىكلثى' قدير ) وقال

(ية )هى أنا بينأان العلمالاول أتم
)ن
اعلندليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله ياسليثرا
وإن كانالثانىأعموكون الآمريسيراً علىالفاعل أتممنكونهمقدوراًلهبدليل أن القائليقول
فى حق هنتحملمائةمن أنهقادرعليه ولايقول إنهسهلعليه ؛ فاذا سئل عن ملهعشيرَة أمنان

لحصلى لكر العلم التام بأنهذه
يقول إن ذلكعليهسبل يسير ف»تقول قال الله تعالى إرف ي
الامور عند الله سبل يسير فسيروا فى الأأرض لتعلموا أنه مقدور ؛ ونفس كونه مدو ركاف فى
إمكان الاعادة .
ثمقال تعالى

يعذب من يشاء وبدخم من يشاء وإليه #:لبون :وما أنتممين فى الارض

يكن لاوما لكرمن دون الله من ووللىا نصير 

ذر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلا وحكة و؛إثابة
لما ذكرالنكأة الآخرة ك
أالهالنابة فضلا ورحمة ؛ وفى الآية مسائل :
ج
.م
ع

فتوعلاهلى :كل سير و 1الأاراض) .الاية
ا ل

خرة إن الله علىكل شىء قدير «07©6

0

3
1

إن الله علىكل شىء قدير »
الآية المتقدمةكانت إشارة إلى العلمالحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو ليروا) على
ه الآبة إن لمحصل لك هذا العم فتفكروا فى
سبيل الاستفهام بمعنى استبعاد عدمه  .وقالهذفى

أقطار الارض لتعلموا بالعلم الفكرى ؛ وهذا لآن الانسان له مراتب فى الادراك بعضهم يدرك
وامة برهان له ؛ وبعضهم لايفهم إلا بإبانة وبعضهم لايفبمه أصلا فقال  :إن
 1من غير تعليم إق
كنتم لستم من القبيل الأول فسيروا فى الأرض ء أى سيروا فكرك فى الأرض وأجيلوا ذهنكم
فى الحوادث الخارجة عن أنفسكى اتعلموا بد .الخلق وفى الآية مسائل :
 ١الآولى > قال فى الآية الآولى بافظ الرؤية وفى هذه بافظ النظرم|الحكمة فيه ؟ تقول العلم
الخدمى أم من العلمالفسكرى كاتبين » والرؤية أتممن النظر للآن النظر يفضى إلى الرؤية  :يقال
نظرت فرأيت والمفضىإلىالثى' دون ذلكالثى' ؛ فال فى الأول أماحصات لك الرؤية فانظروا

فى الآرض لتحصل لك الرؤية ؛
باالمسألة الثانية  4ذكر هذه الآية بصيغة الام وف الآية الآولى بصيغة الاستفهام لان
»إن لميحصل فلا يحصل إلا بالطلب لان
العمالحدسى إن حصل فالآمر بتحهصيل الحاصل و
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر بهتكليف هالا يطاق  .وأما العلى الفكرى فهو
مقدور فورد الآمر به .

( المسألة الثالثة  4أيرز اسماللهفىالآية الأولى عند البدء حيث قال (كيف يبدئ” الله )
وأضمره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال (ثم الله ينذى')
لآنفىالآية الأولىلميسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البدء فقال (كيف يبدى' الله ث)م قال
(ثميعيده ) كا يقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد
كتفاء بالأول .وفى الآبة الثانية كانذ كر البدء مسنداً إلى الله فا كتى به ول يبرزه كقول القائل
أماعلمت كيف خرج زيد ا؛سمعمنى كيف خرج  ,ولايظهراسم زيد  .وأما إظباره عندالانشاء ثاناً
حيث قال (ثمللهينثى” ) مع أنهكانيكن أن يقول :ثم ننعى النعياة الاخرة " .قليسك ازجة

وهى ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظبراسماً من يفوم المسمى به بصفات كاله
ونعوت جلاله يقطع يجواز الاعادة فقال الله مظهراً مبرزاً ليمع فى ذهن الانسان من إسمه كال
ن
ا؛
فدته
قدرته وشمول عليه ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعا

قبل فلملم يهل ثمالله

)ن الله كان مظبراً مبرزاً
يعيده لعين ما ذكرت من الحكة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما أ
بقَرب منه وهو فى قوله (كيف يبدى.ء اللهالخلق ) وليكن بينهما إلا لفظ الخاق وأما هبنا فلميكن

 3تعالى :فلسيروا فى الآرض .٠الآية

3

لل زاف لاض
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ش
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زتره

هددنه ه اس

 1كل بدأ الافقثم و ىه لذأ

الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى بيان الاصل الثالث وهو  5 0ذ كن  0بيك

الآصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضها عنبعض فى الذكر الإلحى » فأينما يذكر الله تعالىمنهاثنين
بذكر الثالث .اولفىآية مسائل :

للى
اآو
ال
ان»سان متى رأى بد .الخلق حتى يقال (:أولميروا كيف يبدى .الله)؟
فنتقول المراد العلمالواضح الذىكالرؤية والعاقل يعلِمأن البد .من الله لآن الخاق الول لا يكون
من مخلوق وإلا لماكان الخلق الأآول خلقاً أول :فهو من الله هذا إن قلنا إن المراد إثنات نفس
الخلق ؛ وإن قلنا اإلمنراد بالبدء على الادق أولا وبالاعادة خلقه ثانياف.نقولالعاقل لاعخئ عليه

؛خلقه من نطفة فى غاية الاتقان
أن خالق نفسه'٠ )لإيلساقادرحكم يصورالآولاد فى الأرحام وي
0 ٠فذلك الذى خلق أولامسلومظاهر فأطلق علىذلك العلللفظ الرؤية و:قال (أوم بروا)

أى أل يمعلدوا عظلادهاراً واضناً ك(يف يبدى .الله الخاق )يخاقه من تراب يجمعه فكذإك يجمع
أجزاءه من التراب ينفخ فيه روحه بلهو أسبل بالنسبة اليك؛ف؛ان من دت ححجارات 0

را

بحنب شىء ففرقه أمى ما فانه يقول وضعه شِيدًا بحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عللان الحجارات
منحونة  :ومعلوم أن آبةواحدة منهاتصلح لآنتسكون يحنب الأخرى ؛ وعلى هذا الخرج خرج
كلام اللهفىقوله( وهوأهون ) وإليهالاشارة بقوله ( إن ذلك علاللهيسير ).

ل المسألة الثانية  4قال ( أولميروا كيف يبدىء الله الخلق ع)لق الرؤية بالكيفية لا بالخاق
وماقال :أولميروا أن الله خلق .أو بادلأخلق و؛الكيفية مغيعرلوءة ؟ فنقول هذاالقدرمر_
الكيفية معلوم؛ وهو أخنلهقه ولم.يكشيئا مذكوراً  .وأنه خاقهمننطفة هىمنغذا .هومن
ماء وئراب وهذا القدركاف فى <صول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله .

باالمسألةالثالثة)لمقال( ثميعيده إربف ذلكعلى اللهيسير )فأيرز اسمههرةأخرى ؛ ولم
يهر أر,اذ؟ نقولمعإقامةالبرهانعلىأنه يسيرفاكده
غيد
نميع
ملث
يإقنلذلك عليهيسيرماقا
بأظبار اهمه فانه بوجب المعرفة أرضاً يكون ذإك ل

فان الانسان إذذا سممعلفظ الله وفهم معنأه

؛ايعجزه ثىء ؛ العاممبعلمخبط
أنه الحىالقادر ؛ بقدرة كاملة ل

0

؛ نافذ الإرادة لاراد

لا أراده ؛ يقطع يجواز الاعادة .
ثمقالتعالى((قلسيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأالخلقثماللهينئى' النشأة الآخرة
( )١الراد بنفسه هنا ماسلانسان
عن الشبه والمثلا والنظير .

فبو من إضافة اسمالفاعل لمفموله لالفاعله كايتبادز إلى الذهن لآول وهلة ٠ تعالي اله
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العم به وقال ) فاّذوا عند الله
دمن اللاوئان غير معلوم فقَال ) لاعملكون !م رزقاً ( لعدم حصو ل

الرزق ) الموعود به ؛ ثمقال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً لعبادة لذاته واشكروا لأهى
سابق العم بالخاق وواصلبا بالرزق )وإليه و8

و

( أى أع.دوه

لكونه مرجعاأ من4ه

إتوقم الذير ل غير 5

ثمقال تعالى لو(إن تسكذبوا فقد كذب أمممن قبلكى وماعلى الرسول إلا البلاغ المبيني
لما فرغ من بان التوحيد أن لعده بالتمديد مهال

وإن

ل ( وفىالمخاطب ف هذه الآية

)نه قوم إبزاهيم  0حكاية عن قوم إبراهم  0إبراهم قال لقومه ( إن
وجهان  ( :أحدهما أ
ت فان ال0ر ١لبق عله إلا
كدي افق اكذي أم  5 0وإنا نيك عا عل من اي ٠
البلاغ والبيان

0
 6خطاب  00 6عليه
والثاأ

نقصوده 1
م
كام
فالنى عليه السلام

اكلا

اندم 3

ووجهة

0
قومه عالمن مكى دى متلعوا من

وبرندعوأ

درقا من التعددنن» فقال فى أثناء جك  7ياقوم إن تكذيوا فد كذب قبادكمأقوام وأهلكوا

ذان اكيم أخاف عليكم ما جاءعلىغيركم .وعلىالوجه الاول فى الآية مسائل :
 70الآولى ) أن قوله

لتكت يشوم مع أن إبراهم لمإسبققه إلا قوم أوح

 2واحدة؟ (والجواب) عنه من وجهين ( :لس
وقوم شيث وآدم ( وااثاى ) أن نوحا عادل
يوصون

أقوام كوم إدر 1

كير وكان القرن وت وبحى أولاده .الااء

الآبناء1بالامتناع عن ألاتباعفكنى بوم لوح أعاً.٠

(المسالة الثانية م (البلاغ) وما (الميين) ؟ فقول البلاغ هوذ  0المسائل ؛ والايانة فى إقامة
 :البرهان عليه .

2
الم ألاةلثالثة  الآيةتدلعلىأن
قوم

لفان عن رقت اتناجة لا وز لآن الرسول إذا

0ينه فانهلبأت البلاغ المبين » فلايكون 0لوك عليه هَ

شمقال تءالى م أو لبروا ا ببدئء الله الاق ْميعيده إن ذلك على الله سير » .

لما بين الأاضل الأول وهو التوحِيد ؛ وأشار إاللىأأصل الثاق وهو الرسالة بقوله ( وما على

قوله تءالى ! :ا تعبدون من دون الله  .لآاية
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جرد 0
له إليه

له درجاته أن  12ب املك لكن القراده  5قال عاق فيد واقرية 1
وقال «لن بتقرب المتقربون إلى بثلأداء مااهرضت علم» وقال ل«ايزال العبد يتقرب بالعبادة

إلى » فالمعطل لاملك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده للك فلا مرتبة له أصلا ؛ وأما النشريك فللان
من يكون سيده لانظير لهيكون أعل رتبة من يكؤن سيذه لهشركا .خسيسة » فإذن من يقول'[ن
فى لابمائله ثىأ.على مرتبة منيول سيدى صن منحوت عاجز ملهف.ثبت أعبنادة اولتلهقواه
خير وهو خير لكم أى خير للناس إنكانو! يعلدون ما كذرناه منالدلائل والاءتبارات .
“م قال تعالى لرالاين لوزن

 0ويتخلقرن إفكا 4

؛ذلك لآن المعبود إنما يعبدلاحد أمور؛ إما لكونه
ذكر بطلان مذههم بأبلغ الوجوه و
ه_تحقاً للعبادة بذاتهكالعيد خدم سيده الذى اثتراه سواءأط «مه من الجوع أو هنعه من الحجوع»
وَإِنًا لكونه نافمآ افلىحال كنخدم غيره خير يوصله إليهكالمتخدم بأجرة» وما لكونه نافناً
.قال إبراهيم
»إما لسكوانة خائفاً منه ف
ف المنتقيل كن نخدم غيره متوفناً منه أمرا فى المستقبل و
تكاوذة [ذانا لكوت اأونانااعرف :
[إئما تسدون من ذون الله أوثانا)إشارة لأاااللامتخ
ن البلهمللاكون لم رزكاًفَاَعُوا عنداللهالرزق
ومن
ددون
قولهتعالى ((إن الذين تعب
واعبدوه واشكروا لهإليهترجعون » .

إشارة إلىعدم المنفعةفى الحالوفىال1وله؛ذ! لان النفع إ.عا افلىوجود؛ وإمافىالبقاء
قعفاىء
بنف
ا وللا
الكنليس منهم نافعلفوىجود .لان وجودهم منكم حيث تخلقونما وتنحتونها.
(را
فهافقبالتغ
لبآناذللكرزق ٠ وليس منهم ذلك ثم بين أنذلككلحهاصل من الل

عند الله

الرزق ) فةرله ( الله إ)شارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلىحصو ل اانفع
منه عاجلا وأجلا وفى الاءة مسائل :

قا؛ل ( فابتغوا عنداللهالرزق )
ورة
المسألةالآولى4قال( لا يملكون رلزكقاً ) نك
معرفاً فا الفائدة ف؟نقول قال الزيخشرى قال ( لامانكون لك رزقاً) شكرة فى مغرض النق:أى
اررق عتنام وأصلا ؛ وقالمعرفة عند الاثبات عندالله أىكل الرزق عنده فاطلوه منه  ,وفيه وجه

آخر  37أالرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الأآرض إلا علىالله رزفها )والرذق

قولهتعالى  :وإبراهم إذ قال لقومهاعيدوا الله .الآية

1راهيم ذال مومه
ل

اث

3

 2ذم خير لم إنكنتم

-ه

تعلمون »6

الرافة أو إل التجاة أى جعلنا الواقعة أوالتجاةآية للعالمين .
ثمقالتعالى بإوبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكمإن تمتعلدون»>
حكاية نوح ذكر حكاية [براهيم وفى ابراهيم وجمانا
0
لمافرغ من الا
»(الآول) فيه
(أحدهما) |:نصب وهو المشهور ؛ و(الثاف) الرفمعلى معنى ومن المرسلين إبراهم و

اك أحذهها أنه متصوت بفعل غير ,من0
د
ه(
لوله
وو ق
وه

أرط ) فنككوانه

قال

اذكرابراهيم

 1صو عناتور

وأرسلنا |برأهيم ؛ و عل هذا فز لله كقائل :

الآولى  4قوله( إقذال لقومه ) ظرف أرسلناأى أرسلنا ابراهيم قإاذل لقومه سكن
#وله ( لقومه اعندوا الله) دعوة والازاسال كوك قبل 2

يفوم #وله وار 1

)ن
إراهيم حين قال لّومه مع أنه يكون مرسلا قبله ؟ :ول الجواب عنه من وجبين ( <أدهما أ
ساك آم عد فروحاك 5وله .لقومه اعدو اللهكان مسلا وهذا  5يقول القائل 3
للاميرإذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبلالحروج ؛ لكن لماكان الوقوف متداً إلى ذلك
الوقت صصح ذلك ( الوجه الثانى ) أن برأهيم عجرد هداية الله إياه كان يعلم فاد قوك

امقر  0وكان بهديهم إلى الرشاد قبل الارسال و؛لماكان.هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرله
.الله تعالى وقوالهعب(دوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوحيد لآن التوحيد إثيات الإله ونق غيره
)رة إلىالاثيات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلىنق الغير لان مينشرك
دوا الإلهشا
عهب(
اول
فق
مع الملك غيره فى ملك يكون قد أتى بأعظمالجراتم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى
وحل  3الرلاك
رمات د
نات الواجات  ,وقؤلة (ززاتةوه)"إشارة إل الدع
كاننهء وف الثاني الامتباع من الصرك  ,ثم قوله ( ذلك خير لم إن ؟انتمتعلدون )

يعنى عيادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لآن خلاف عبادة الله تعالى تعطيل  00تقوآه

اك وكرضها شر عقلا واعتارا  :أما عملا فلاان الممكنلايد له من مؤثر لايكون مكنا قطنا
للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إلهء وأما التشر يك فبطلانه عقلا وكون خلافه
خيراً وهو أن شريك الواجب إن ليمكن واجبأ فكيف يكون شريكا وإف كن واجباً ازم

وجود واجبين فيشتركان فى الوجدوب ويتباينان فى الإلهية ٠ وما به الاشتراك غير مابه الامتياز
فيلزم التركيب فهما فلا يكونان واجبين لكونهما مركبين فيلزم التعطيل  .واما اعتباراً فلا'ن
لشاف أن حكرن ملي أو قرس املك لكن الانسان لايكونملكا السموات .و الارصين

321

قوله تعالى  :فأخذم الطوفان  .الآية

ا ضهن ان وس ١
0
حم كوس لح ا
حدم الطوفان وم امون «؛»١
جياه واصحاب لسفينة وجعلناها 3

للعالمين ده6»١

عاش -فلان ألف سنة يمكن أن يتوهم أن «قول ألف سنة تقربآ لاتحقيقاً :ناذاقالإلا شهرآ
(لثانية ) هى أن ذ كر لبث نوح عاليلهسلام
أو إلا سنة بزول ذلك التوهم ويفهم منه التحقيق ا
فى قومهكان لبيان أنهصبركثيراً فالنى عالليسهلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان
كذلك فذكر العدد الذى فىأعلى مراتب الأعداد التى لا :اسم مفرد موضوع  .فان مراتب
اللاعداء اهلىآحاد إلى العشرة والءعشرات إلى الماثة والمئات إلى الألف  .ثمبعدذلك يكون
افئ»ة أولفأ,لف ألف .
ملا
ورة
اشكثير بالتكرير فيقال عش
 ١السألة الثالثة  4قال بعض اللاطباء العمر الانسانى لابزيد علىمائة وعشرين سنة والآية
ندل عخلىلاف قوهم و؛العقل يوافقها ذفان البقاء على

التركرب الذى فى الانسان كن إذاته,

وإلا لمابق ؛ ودوام تأثيرالمؤثرفيه .كنلآن المؤثرفيهإنكان واجب الوجود فظاهر الدوام
»نونهى إلى الواجب وهو دام  ,فتأئيره يحوز أن يكون دائما فاذن البقاء
وإنكان غيره فلهمؤثر ي
مكن فىذاته؛ فانل يمكن فلعارض كن العارض ممكن العدم و إلالمابق هالذماقدار لوجوب

وجود العارض المانع فظهر أنكلامبم على خلاف العمل والنقل ( ثم نقول ل)انزاع بيننا بويهم
لانهم يقولون العمر الطبيعى لا يكون أكثر من مائة وعشرين سنة وحن نقول هذا العمر ليس

طبيعياً بلهو عطاء إلى  :وأماالعمر الطبيعىفلايدومعندنا ولالحظة ؛ فضلاعنمائةأوأ كثر .
قوله تعالى ! فاخدم الطوفان وهمظالمون 4

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على مجرد وجود الظل وإلا لعذب من ظم وتاب ؛

ذفان الظلموجد منه و:إنما يعذب عاللىاصرار عل الظل  :فقوله (وهم ظالمون ي)عنى أهلكيم ومم
علىظلدوم ؛ ولوكانوا تركوه لما أهلكبم .

قوله تفعاألتىج(يناه وأصعاب السفينة وجعلناها آيةللعالمين »4
هانم(ا أ)نها راجعةإلى السفيئة المذكورة
دوجب
ح)
أناها
فى الراجع إليهالقهاءوفلىه ( جعل
وعلى هذا فنىكونهاآيةوأجوحهد(ها) أنبهااتخذت قبل ظهور الماء واولا إعلام الله نوحاً
وإنباؤه إياه بهلمااشتغل بهافلاتحصللهمالنجاة ( وثانيها ) أن نوحاً أمى بأخذ قوممعهورفع
ورور القوت .والسن العظيملايتوقع أحد نضوبه ثمإن الماء غيضقبلنفاد الزادولولا
ذلك لما حصل النجاة فمو بفضل الله لابمجرد السفينة (وثالثها )أن الله تعالى كتب سلامةالسفيئة

لا ذلكلما<صلت النجاة (والثاى) أنهاراجعة إلى
عنالرياح المرجفة والحيوانات الومؤذليةو.

ا

قوله تما "أقو لجمار 2ااهأثقالهم الآية

وَأنَْالا معاهموَليسئان يواملقيمة عم كانوا

م
يفتَرونَ ددى

يكن

وما إِلَقوم لت يهملحك
25

“مقالتعالى ثرولمحمان نا

ح2تمل
قَّ .كانوا بشترونه 2

لاعتقادم أن لا خطيئة فى 0

منقاط 9ان
وأنالام أ

ثلاية أوجه ( ركم

0

-ه

القمامةع

و

ضادراً

)كان فو هر(وا:تحمل 0

ثم بوم القيامة يظهر لم خلاف ذلك فيسالون عن ذلك

الاذتراء روثانيا )أن توا ولحيل خطا الم ) كان عن اعتقاة أن لا حشي .فادلة حا ٠ء بوم

(ه ) أنهمقاللمواا إن
القيامة ظهرله خفليافسذألكلون يقال لهم 1فلم أن لواحثشرال
يام ول حملون

م يقال 00 3
تليعونا تحمل  0كائه خطايا ك 3

7 7

ْ
ول6ل طٍ
1

مفتريتم .
لا

ثمقال تعالى ل(ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فهم ألف سنة إلا خمسين عاماً . 4
وجه تعلق الآنة بماقبلها هو أن الله تعالى لما بين التكليف وذ كر أقسام المكلفين ووعد

؛ان قد ذكر أن هذا
,وعد الكافر والمنافق بالعذاب الأالي وك
المؤمن الصادق بالثواب العظم وأ
التكليف لس تسا

تعالى ) ولمد

فتن

ى
بال

وأحسايه و ممه  2-50صعب

علوم ذلك  1قله  0اك

الذين من قبلهم ) كن من جملة من ف

 3قال

جماعة ممم نوأ لنى علمه السلام

لمسعلليهام وغيرهما ء ثم قالتعالى ( فلرث فيهم ألف سنة إلاخمسين عاما )
اراه
وقومه ومنهم اب
وف الآية مسائل :
الل(آولى  4ها الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره يسبب

عدم دخول الكفار فى الاسلام وإصرارثم على الكفر فقال إن نوحا ليث ألف سنة تقريباً فى
الدعاء ولميؤمن من قومه إلا قليل؛وصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبك وكثرة
الم اي كان كفا تعتر ون ار

العذاب عنهم ل

ومع ذلك م 2وافهذا

المقدار من التأخير لا يفبغى أن يعتروا فان العذاب يلحقهم .
المسألة الثانية »4قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلمبالباق فاذا قال القائل لفلان
ف .نة إلا ين عاماً )
ل(
أله
على عشيرة إلا ثلاثة » فكانه قال على سبعة » إذا عل هذا فقو
كقوله تسعائة وخمسين سنة؛ فا الفائدة افاىعدول عن هذه العبارةإلىغيرها ؟ فول قال الزخشرى

فيه فاإئدحتان
دا(هما ا)لأانستثناء يدل عل التحقيق وتركه قد .يظن بالهنقريب فإن هن قال
د

خْر-

ع

ب

1

 7عد

د ند

قولهتَعالى :وقالالذين كفزواللدنيآمنوااتبمواسيلنا.الآية
سرهد 0

7

05

كفروا لذبنك2
َال الدينَ

سيبلاوحمل
اتبعوا

ره

وما
خطايا كم

1-75

من ىهنهملكاذبونَ ١١6
0حاملين *م ٠ن ختطاياث هم

ووالاكالفركا.فر :ق قولهاذب :لانيقول  :اه 1كار لشن,اللوزميق  71مادق
كان يقولالله واحد ؛ ولميكن هناك ذكرمن يضمر خلاف مايظهر؛ فكان الحاصل هناك قسمين

صادقاً وكاذباً()١ وكان هبنا المنافق صادقاً فىقولهفانه كان يول الله واحدفاع؛تبر أمى القلب فى
فقين ) واعتبر أمر الاقالبمفؤىمن وهو التصديق فوقاللي(علين الله
(ولنيعالين
المنافق فااللم
رك و10

ثمقالتعالى ثثروقال الذين كَهَروا للدين أمنوا اتبعوا سبيلنا وانحمل خطايا كروماثم
حاملين من خطاياجم من ثىء إنهم لكاذبون ».4

لما بايللنه تعالى الفرقالثلاثةوأحوالهم وكذرآن الكافر دصو من يقوال امنب إل[
فلذل وعل الإيذاء لأى
.ن الكافر يقول للمؤمنتصبر ا
كا
بالفتنة »وبين أن عذاب الله فووقم!
ثىء ولملا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا؟ فكان جواب المؤمن أن يقول خوفاً من
طوايلئاة فويإهنكان فيه خطيئة فعلينا  8الآبة مسائل :
خقال
؛
عذاب الخلهطعليىئة مذهبك ف
(١المسألةالآولى »ولنحمل صيغة أمر:افر قبنالامز ٠ فكيف يصح أ ا7. 

ل نهنا “ 00قال ساح
الشخص 6تنقر لالضعة إمروالى افرط وجول
اللككساف  :هو فمىعى فول متنيل اجتماع أمس.ين فق الواجوداء فقول لمكن “ملك الفلا
ولمكن ماتلىدعاء ف٠قوله ولتحمل :لأيىكن مناالخل وليس هو ف اللتقيقة أمرطلب و[ياب: 
ا المألة الثانية  4قال و(ما هم بحاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمار.ردنأنقالم
وأثقالامع لاله ف)بناك نق امل » وهبنا أثيت امل ؛؛ فكيف اجمعبينهما .فنقول قول القائل:
ن
امل
لنح
فد أ
فعلنان يفي
فلان حمل

خف ؛»وإذا لممخف مله فلايكون قد حمل منه شيا

فكذلك هبنا ماهمحاملين منخطاياه ,يعنىلايرفءون عنهم خطيئة وهمتحماون ضارا نسي

إضلاهم ويحملون أوزاراً بسببضلاتم كي قال النىعليه السلام دمن سنسنة سيئة فعليه وزرها
ووزرمن عمل هااهن غير أن ينقص مَنْوزره ثثىء » .
»يف يفقهومله
لإالمسألةالثالثة» الصيغة أءوناءلآمر لايدخله التصديق والتكذيبفك
مالوا إن تدهبمعرناتحملخطاياكم
.كا مق
إنهم لكاذبون ) نقول قد تبين أن معناه شرط وجزاء ف

الاق لل لأ لون شيا .
)(١

لق ارق

صادف

وكاذب ولمناكانا يدلا من

حشر كان المخنصرب ادمين توما

١

قوله تعالل  :وهن الناس من يبقول امنا باه ١ الآية

 0سال

الخامسة بيلو قال قال هذا يعتذى 0

لان من أظهر كلمة الكفر بالاكراه 2

عات

ألله  2فنقول لس كك

اذا عن

( لإان هن 1

1

الوَاهن دن إظهار كلية الكفر اه

التعذيب العاجل 0

على الكفر وقأيه مطمتن

2

قد جعل قتنة انكاس

بالإمان لبجعل فتئة

ذا امون
كدان الله لان عذات الله يوحت توك ما رمات عليةاظاهر ا وروباطأناًه»
المكره لميحءل فتنة الناس ؟عذاب الله ؛ حيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا » بل فى باطنه
الإيمان ثم قال تعاللى  /وائن ا

هن ربك لهوان إنا كن مع ( لعدى كك المنافق

صر

أذ إن

ا الد للكافر أظهر ما أخر وأظهر المغية وادعى الشتغدة ٠ وفنه فوائد نذكرها فى صنائل :
 0دول  4قال(ولئن ع صر من ربك)وم بعل من الله مع أن  1تقدم كان كلهبذكر ألله

مقرل (أوذئ فى الله ) وقوله ( كعذاب الله )وذلك لآن الرب اسم مدلوله الخاص به ااشفقة
والرحمة و؛الله اسم مدلوله الهيبة والعظمة  :فعند النصر ذكر اللفظ الدال على الرحمة والعاطفة ,
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمة .

م المسألة الثانية »لميقل ولثئن جاءم أر جنك ل فال راورلان اجا تصن من اريك ) والنضر
لو جاءثمم كانوا شولون ) إناك 5م

( وهذا شتضى

أن 000

قائاين  -إنا معك إذا ع

عر

سواءجاءم أوجاء المؤمنين  ,فنقول هذا الكلام يقتضىأن يكونوا قائلين إنا معكمإذا جاء النصر ؛
لكن النصر لايحىء إلا لليؤمن » 5قال تعالى ( وكان حا علينا نصر المؤمنين )ولآن غلبة الكافر
 7 2الميرم كرة :أخرى وهزموا الغالبين» لا يطلق اسم المنصور إلا على منكان له العاقبة ؛
فكذإك المسلم وإن كسر فى الال فالعاقبه المتقين » فالنصر لممفى الحقيقة .
 0المسألة الثالثة  4فى ليقولن قراءتان ( :إحداهما) الفتح حملا على قوله (من يدول أمنا) يعنى

.إذا جاء النصريقولإنا كنا معكم(وثانيتهما) الضم على
اشر لاما]ذا أوذدئ يترك ذلك القول و
المع إسناداً للقول إلى الجميع الذين دل عليهم المفبوم  :فإن المنافقينكانوا جماعة  ,ثم بين الله تعالى
أنهمأرادو ا التليس ولا يصح ذلك م ون الل عاك

عند ما تخالف القول القلب»:

فالسامع يبنى الامى على قوله ولا يدرى ما فى قلبه فيلتيس الام عليه  .وأما لله تعالى فهو عليم
بذات الصدور ( وهو أعلميماقَّصدر

الإنسان من الانسان قلا ا

عليه الام (2وهذا

إشارة

إل أن الاعتبار با فى القلب ؛ فالمنافق الذى يظهر الإمان ويضمر الكفركافر وءالموّمن المكره
الذى يظهر الكفر و يضمر الإعان مؤمن والله أعمعاق صَدور العالمين ,ولا بين أنه أعلمما فى
لوب العالمين  4بين تأنه بعلمالمؤمن انحق وإن لميتكلم ؛ والمنافق وإن تكلم فقال ( وليعلين الله
الذينآمنوا وليعلين المنافقين ) وقد سبق تفسيره  .لكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك
ا)
وذين
قهال
د الل
صءلمن
(فل.

وقال ههنا (وليعلين الله الذى أمنوا) فقول لماكان الذكر هناك للاؤمن

ب

قولهتعالى :ومن الناس من يول آمنابالله .الآية

فسه بالمؤمن  ويقول إبمانىكابمانك فقآاملن(ا )يعنى أنا والمؤمنحقّاً آمناء إشعاراً بأن
إعانه كامانه و.هذا كاأن الجبان الضعيف إذا خرج مع
االآ
لبطا
قلتفى
ال؛ وهزموا خصومهم
يقولالجبان خرجنا وقاتلنام وهزمناه» ,ف؛يصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت
فهم حتّىتةول خرجنا وقاتلنا و؟هذا الرديدل عألنه نهلاوم ان عر ا 10
؛نهلاايصح الإنكار عل
وقتاهم لآ
ديهعفوىى نفس الخروج والقتال و,كذا قولالقائل أنا والملك
ألفينا فلاناً واستقبلناه نكر  .لآن المفبوم منه المساواة فهملماأرادوا إظهار كون إيمانهم

كاتمان المحقين كان الواحد يقول (آمنا) أى أنا والمحق .

(جوا رن ديارهم
خهر
أقول
ونى
ل المسألةالثانية»قوله( فاذاأوذى فىالله) هوفىمم
وأوذوا فىسبيل ) غيرأن المراد بتلك الآية الصابرون عألذية الكافرين والمراد هبنا الذين لم
يصبروا عايها فقال هناك ( وأوذوا فىسبيلل ) وقالههنا( أوذى فالله) ول يقلفسىبيل الله
واللطيفة فيهأن الله أرابديان شرف المؤمن الصابر وخسة النافق الكافر فقالهناك أوذى المؤمن
فسبيل اللهليترك سييله ولميتركه  .وأوذى المنافق الكافر فتركاللهبنفسه  وكان بمكنه أن يظهر
موافقتهم إن بلغ الايذاءلد ِحِدَالاكاه «,ويكون قله مطليكا بالاعان فلايترك الله؛ومع هذا

بتىادة وصبرعلى
يلفمعله بلترك الله باولكاليلةم؛ؤمن أوذى وليتركسبيل الله بالألظهرشكلب
الطاعة والعيادة .

ابلم(سألة الثالثة 4قوله (جعل فتنة اسلنكاعذاب الله) قال الزعخشرى جعل فتنة الناس صارفة
عن الابمان ؟ أن عذاب الله صارف عن الكفر و
.قيل جزعوا من عذاب النان  5جزعوامن
عذاب البلاهج:م
ولة معناه أنهمجعلوا فتنةالناسمع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله الاليم الدام

حتى ترددوا فى الس وءقالوا إن آمنا تتعرض للتأذى ماناناس وإنتركنا الابمان نتعر 12
توعدنا به عمد عليه الصلاة والسلام و
.اختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون التردد إلا
ياسكلوان شيديذا  ,ولاكين نديد اانلا ١
عندالتساوى ومن أين إلى أينتندنت الئ
20

كعذاب النار وغيره بموت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب  :وإن كان مديداً

كاسن و امعد ايكون تفدينا وعذاب الله شديد وزمانه مديد .وأيضاً عذابالناسلهدافع

وعذاب الله ماله من دافع » وأيضاً عذاب الناس عليه وابعظم ؛ وعذاب الله بعده عذاب أل هم
والمشقة إذاكانت مستعقبة لاراحة العظيمة تطيب وتلعاد عاذالباسًليعتاقةطاعلمؤذية ولا تعد عذاباً .
 ١المسألة الربعة 4قال (فتنة الناس) ولميقل عذاب الناس لان فعل العبد ابتلاء وامتحانمن
اللهوفتئته تسليط بعضالناس علىمن أظهر كلمة الابمان ليؤذيه فتبينمنزلته ياجعل التكاليف
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر عل البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً منالانسان كالصبر
على العبادات ٠

قوالةتقال ١ردق الناس من
0

وهن

ليت

||ناسمن 0

-

امم

0ع بالله٠ الآنة

عم |

َامتأ الله اذا 0
ا

ان

ل

ا

ف د 0
-

-

و

كعدّاب أا ون جا0

اناس

منن ربك 0نْ عل 5

22م

61ص

عد امم

 93اوالسرة أللّه

8

01002

-ه

 00ا

آذآ[

ف صدور العالمينَ »6

ا

 3الذينا

يآ

00

6١١١2 9

ل
اللمسألة الثانية4قد ذ كرنا أانلصا باق والصالمون باقون  0ل
.لعاملون باقون بيقاء أعمالهموهذا
:لمعمول له وهو وجه الله باق وا
بأعماهمالياقية فأعمالهمباقية وا
علىخلاف الآامور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وفى الآخرة بقاءلفاعل بالفعل .

فعنى قوله ( لندخلائهم ف الصالحين ) لندخلنهم فى مقام الصالمين
ل المسألة الثالثة  4قيل م
أو فى دار الصالمين والآولى أن يقال لاحاجة إلى الاضمار بل يدخلهم فالصالهين أى يجعلوم منهم
ويدخلهم فى عدادهم مايقال الفقيه داخل فى العلماء .
((المألة الرابعة  4قال الحكاء عالمالعناصر عامالكون والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان
الماءبخرج عن كونه ماءويفسد ويتسكون منههواء ؛ وءالمالسموات لاكون فيه ولا فساد بل
بوجد من عدم  <6يعدم ولا يصير الملاك  "0تخلاف اللانسان قانه يصير 1 1 0

وعلى

هذا فالعالم العاوى لبيفساسد فبوصا فقوله ( تعالى لندخلنهم افلصالحين ) أى فى الجردين الذين
م
لافساد م م

ثمقال تعالى قرمر الناس دن لعل" [ماا الله فاذاء أذ ى أنه جف فتنه التان اكقدات

لله وائن جاءنصرمن ربك ليةولن إناكنا معكمأوليس الله بأعللبما فى صدور العالمين؛ وليعلمن
الله الذين امنو | وليعلين المنافقين »

تقول أقسام المكلفين ثلائة مؤمنظاهر بنحاعستقاده  وكافر مجاهر بكفره وعناده ؛ ومذيذب
بينهما يظهر الإمان بلسانه ويذمر الكفر فى ذوؤادهء والله تعالى لما ببن القسمين بقوله تعالى

( فليعلان الله الذين صدقوا وليعلين الكاذيين ) وبين أحواف) بةوله ( أمحسب الذىن يعملون
الشيئات ) إلى قوله ( والذبن آمنوا وعملوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس من
نشول آنا بالله ) وفنه مسناتل ؛

 1١لاه

سن يول آمنا و)لم يقل آمنت مع أنه اولحادفمال
م

اانعد كقوله تعالى ( فاذا أوذى فى الله) وقوله (
سنه
ينافق
جعل فتنة الناس) وذلك لان الم
ش كا

دم

قوّله تحال و
:الذيئ المنو

والذن7

و

 .الآية

وَعَملواالصالحات لتدخلهم ٠فىالصالحينَ ٠دوع

لأجل الإحسان إلبمامضق إلى حرالة الاشينان إلبماة5

ا ا عدمه باطل

فالاتباع باطل  ,وأما إذا امتن منع الشرك بقعلى الطاعة والإحسان إليهما من الطاعة فيأنىبه فترك
هذا الاحسان صورة يفضى إلى الاحسان حقيقة .
 0المسألة الرابعة  4الإحسان .بالوالدين مأمور به؛ لانهما سبب وج+ود الولد بالولادة

وسبب يقائه بالترببة المعتّادة فهما سبب مجازا  .والله تعالى سبب له فى القيقة بالإرادة  :وسبب

بقَائه بالإعادة للسعادة ؛ فهو أولى بأن >سن العبد حاله معه  .ثمقال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك
 5م لشل تللكت بهعم فلا تطعرما ) فتموله ) ادر الات نهعلم ا التقايد ا الاعمان ليس ل

فضلا عن التقليِد فى الكفر عفاذا امتنع الانسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير الءلملا يطيعهما
أصلا  .لآن العلىبصحة قول) حال الحصول  فاذا لميشرك تقليداً ويستحيل ااشرك مع العلى»
فالشرك لا يحصل منه قط .

قثامل تعالى ( إلىمرجع فأنبئكم بما كنتر تعيملوعنن)ى عاقبتكم ومآلك إلىوإنكان
اليوم عخااطتكم وججالستم م الااياء والاولاد والاقارب والعشائر قر

> شك أن سن يعلمأن

ضكى
اتر
رلاي
مطع
جخالسته معوا حدخالية «نقطعة  .وحضوره ببن يدى غيره داتم غير منق
ته
بعه
كم
كوم
تد

من

لرضا من يتركه فىزمان أ هر

ثم قوله تعالى( فأنبثكم )

اي أنالله تعالى دول لا نظ واأق غاب عنم

وأباؤكم حاضرون فتوافةون الحاضرى فالحال اعتماداً على غيبتى وعدم على عخاافتكم إياى

أن ام متكازا ارانولك ني الاكعقن :
ثم قال تعالى بإ[والذين أمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحين »  .وفى الاآية مسائل :
المسألة الأولى » ماالفائدة فى إعادة ( الذينآمنواوعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول
الله تعالى ذكرمن المكلفين قسمين مبتدياً وضالا بقوله (فليعلينالته الذينصدقوا وليعلين الكاذبين)
وذكر حال الضال لا وحال المهتدى مفصلا بقولة ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن

ذر قسمين آخرين فاديوامًضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه
عنهم سيدا تهم) ولما تم ذلك ك
حسناً) يقتتضى أنيهتدى هما وقوله (.وإن جاهداك لنشرك ) بان إضلالا وقوله ( إلى مرجعكم
1ننم ) بطر يق الإجمال هديد المضل وقوله ( والذين أمنوا ) علىسبيل التفصيل وعد الهادى

فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصّالحخات م
)رة لبيان حااللموتدى و.مرة أخرى لبيان خال الحادى

والذى يدل عليه هو أنه قأاول(لا ) ( لد كفررن عنهم سيئاتهم ) » وقال(ثانيً)(لندخلنهم فى

«صالحين ) والصالحون م المداة لآنه مرتبة الآنبياء ولهذا قالكثير مأانللآنبحياءقن(ى بالصالحين)

7-3

قوال  5نا بوالديه  0لاله

وَوَصَيا آلا7.ان بوالدَيه سنا وَإِنْاما قر5 3
-

2

0

ع

عملا تطعهماإل مجعم

إليم؛ لا يقتضى

وو

ل

252

6

سن عو

آم

ل

نظ ؛بها كلتمتعملون )62

هذا أنهبكرمآباء

ا

بحترم 0100

لق

يكرم أب منلهأب » وحترم ابن من لهان ؛ فكذلك

ل امفروماه

لههسيئة ( الجواب الما0

كااذن مكاف إلا وله سيئة  .أما غير اللاندياء فظاهر ؛آم اللانبياء فلآن تارلكلافضلممنهمكالسيئة
دن غيرثم  2ولهذا قال تعالى( عفا ألله عنك لم

ام ).

 ١المسألة التاسعة )4قوله ( ولتجزينهم  0 0وجبين ( أ<دهما ) لنجزينهم بأحسن
أعمالهم( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعمالهم و.على الوجه الأول معناهنقدر أعمالهم 5
ماتتكون وتجزيهم عليالا أنهختار منها أحسنها ورى عليه وبترك الباق 0
00

0

ااء بالشيلنة فله عشر أمثالم|ا)وةوله ) فله حير ممم1 0
قرابب من معجى قوله تعالى ) من ج

لاالمسألة العاشرة  4ذكر حال المسىء مجملا بةوله ( أمحسب الذين يعملون السيئات أن
إسيةونا ( إشارة إل التعذيب عمد 0 :

حال لحن

عله بقوله ) وهن جاهد فاعا بجاهد

انفسه ) ومفصلا ممذه الآبة ل؛يكو نذلك إشارة إلى أن رحمته أتممنغضبه وفضله أعم من عدله .
قوله تعالى ل ووصينا الإنسان بوالديه خسناً وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به عل فلا
تطعمهما

إل مىجع فأنشكم  3 0م تعلبونَ  4وق الآية م ائل :

(الآوى» ماو جه تعاق الآية امنا ت؟قول :للا بينالله<سن التكاليف وق وعباء وابين
#واب من حدق التكاليف أصرام] وفروعها دريضآ لليكاف على الطاعة 0 .
7اعه  2لل لمان
 3ختارا0:م

إن انق 0

طبعى أ يتقادلابوبه  2يع

0

ومنعه من

هذا لوأممأه بالمدك 4

لا بحوز اتناعبمافضلا عن غيرهما فلا منعن  0م ثثىءمن طاعة الله ولا يتيعن أحد من ل
كعضيهالله .
0:اناه الثانية  4قَْالقراءة فرى” 00

راحياناً ا

أظهر ههنا .ومن

قرأ كن

من

قوله تعالى (وبالوالدين [حمانا) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن اللّه تعالى وصى الإنسان

بأن يفعل مع اده حدن التاق بالفعل والقول ::و نكر رحستا ليدل عل الكال : 6 :ابعال إن
لزيد مالا 59

( المسألة لثالثة 6فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً )دليل على أن متابعتهم فى الكفر
الوالدين لنرك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا بحسن إلى الوالدين »فاتباع العيد أبويه

عم

قولهتعالى :والذين آمنوا وعملوا الصالحات ا
.لآية

ولكج[ِبلاه )فنبغىأن بكرن الطمللوهالله و11
لقوله وكل ثئ” ها

ا

0

لا يكون لوجهه لا بق لا بنفسه ولا بالعاملولا بالمعمول لهفلايكون الا ف٠العمل الصاح

هو الذى أت باهلمكلف مخلصاً له .
اسة

) هذايقتضى أن مكون النية شرطاالفصىالحات من الاعمال وهى قصد

ىلصومخلا !.فرء اولفوضو .خلافاً لا ىد حشيفة رحمه ألله .
ةا
هوبتددجفياالنيف
الإيقاعق ؛

>لعمل الصالح مرفوع اقوله تعالى (العمل الصالح يرفعه) لكنه لايرتفع
المسألةالسادسة ا
إلابالكلمالطب فانه يصعد بنفسه  5قال تعالى (إليه يصعد الكلمالطرب) وهو يرفع العمل فالعمل

.ىأن أعمال المكلف ثلاثة
:هذا قدم الإبمان عاللعمل و:هبنا لطيفة وه
من غيرالمؤمن لايةبل و
عمل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه و؛عمل لسانه وهرذكره وشهادته و؛عمل جوارحه وهو
قول
ويراهال.
طاعته وعبادته  .فالعبادة البدنية لاترتفع بنفسها وإنما ترتفع بغ

الصادق يرتفع

»ل القلب وهو الفسكر ينزل إليه ياقال النى صلىالته عليهوسلم«إن الله
عم
بنفسه كابينفىالوآية
»التائب النادم بقلبه .:وكذلك قوله عليه السلام
ينزل إلىالسماء الدنيا ويقول هل من تائب و
جرل أنا عبد المنكسرة قلوسهم» يعنى بالفكرة فىيجزه وةدرى وحقارته وعظمتى
وهع
د.نقول الل
ومن حيث العقل متنفكر فى1لاءاللهوجد الله وحضر ذهنه :فعلمأن لعمل القلب بأ الله
وعمل الاسان يذهب إلى اللهوعمل الاعضاء بوصل إلىالله وهذا تنبيه علىفضلعمل القلب .

المسألةالسابعة  6ذ كراللهمن أعمالالعبدنوعين  :الإبمان والعمل الصالح :وذكر فى
فهماعمانل الله أمرينتكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ل(نكفرن عنهم
أبلت
مقا
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فمقىابلة الإيمان .والجزاء بالاحسن فمقىابلة
االعلمصلالم ؛ وهذايقتضى أموراً (الآول )المؤمن لاخلدفىالنارلآنبإيمانه تكفر سيئاته
فلاخلدفىالعذاب (الثانى )الجزاء الاحسن المذكور هبنا غيرالجنة » وذلك لآن المؤمن بإيمانه

يدخل الجنةإذ تمكفر سيئاتهومن كفرت سيئاته أدخل الجنة ,فالجزاء الأآا<سن يكون غير الجنة
وهو مالاعينرأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلىقلببشر ؛ ولايبعدأن يكونهوالرؤية .
( الأمى الثالث ) هو أن الإمان يسترقح الذتوب قالدنا يياراق

00

|

والعمل الصالح بحسن يمال الصاح قْ الدنيا فيجز به أللهالجزاء الاحدن قْ العقهى فالامان إذن

لايبطله العصيان بل هويغلب المعاصى ويسترها وحمل صاحبها على الندم و:الله أعل.
 ١المسألةالثامئة4قوله( لنكفرن عنهمسيئاهم ) يستدعى وجود السيئات حتى تكفر

(لذين آمنوا واعمللصواالحات ) بأسرها منأيينكونلهم سفيئنةق؟ول ( الجواب عنه) من
وا
وجبين ( أحدهما) أن وعد ابمأيشعياءلايستدعى وعدكلواحد بوكالحد منتلك الاشياء؛
مثاله  :إذا قالالملك لأهل بلدإذا أطعتمونى أكرم آباءكمواء<ترم أبناءكمو أنعمعليكم وأحسن

وله تعال  :والدين آمنوا وعملوا الصالحات  .الآية
3

الذي |

علو لصاحت لََكَفرَنَ عم

لليه
عس
سا

0

وره

له

س2

ل ناسل

2
ممه
ها عه

2

سيئاتهم ولنجز0

ع

الذىانوا يعملون «

العالمين فلوأهلك ععبباداه بعذابه فلاثىء عليه لغناه عنهم وهذا يو جب الذوف  -و؛أا الشاراة
.هذا بوجب
فللانه إذاكان غدءأ  :فلوأءطى جميمعماخلفه لعيد من عباده لاثى” عليه لإستغناته عنه و

الرجاءالتام .
اىللذين آمنوا وعملوا الصالحات لسكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن
وال
ثم قال تع
الذين كانوا يعماون 4

لما سن إجمالا أن من يعمل صا

 0بن مفصلا بءض التفصيل أن جر

المطيمم الص أل

عملهفقال ( والذن آمنوا ) وف الآية مسا ا

لاالمسألة الآولى) أنها تدل على أن الاعمال مغايرة للابمان لآن العطف يوجب التذاير
 2المسألة الثانية 4أنهاتدل على أن الاعمال داخلة فما اهلومقصود من الإبمان لآن :تكفير
السيئات والجزاء الم معلوةغاءيا رهناعراةالأوكان ا:لامثال هذ[ شر متمرةلاشلثاى؛أن
ونا وأغصاتها منها .والمناء الذى حزى علماوالتراب:الذى حوالها غير داخل ذا كن الغردة
لاتحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصالح مع الايمان وأيضاً الشجرة لو
ون عليها عدمت  ١الغرة
لمات الفددة والآشواك المضرة,تقض مرا الشجزه إ
الكل وفنذتبفكذلك الذنوتتفعل بالاتمان :

لمسألة الثالثة  4الابمان هو التصديق ما قال (وما أنت ومن لنا) أى بمصدق واختص
ال
0ا علىسبيل التفصيل إن عم
ف ستاك الشرع بالتصديق هيع ما قال الله وقال رسول الله ع

مفصلا أنه قول اللهأو قولالرسول أوعلىسبيل الإجما 1عل؛و٠العمل الصاح 00

ا ضلانخا بأمره :ولو تمي عنه لمنا .كان ضَالياًقاد6
صيه
اد

ساد من لولرع

.الصدى عمل
الفعلفى نفسه  .وقالت المعتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب  0 61والنهى ف
صالحفىنقسة م

الله به لذلك »فعغ_دنا الصلاح وَالقساد وألسق والقبح يشرتب على الأامر

والنهى ؛ وعندهم الآمر والنهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطوها فى[ كتب] الأدول .
(إالمسألة الرابعة) العمل الصالح بلاآقن الصالم فى مقابلة الفاسد والفاسد اهلوهالك التالف ؛
خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هه مفشاكلم أى :باقية
يقال فسدت الزروع إذا ملكت أ[و

على ما ينبغى إ.ذا عل هذا فقول العمل الصاح لايق بنفسه لآنه عرض »ولا يبباقلعامل أيضاً
لانههالك م لحان( كل شىء هالك) فِمَاوه لابد من أ

 0يا لككم

2-0

وجه الله

7

4

قولهتعالى :ومن جاهد فانما يحاهد لنافسلهآ.ية

ن لفيسع يعود إليه فإنهغنىمطلقاًليسثىءغيرهيتوقف كالهعليهومثلهذاكثير
لكلف
من الم
(إحنستم أحستم لانفسكم )
(مانعلمحلاً فلنفسه) وقوله تعالى أ
افلىقرآن كقولهتعالىص
وفى الابة مسائل :

(المسألة اوللأى) الآية السابقة مع هذه الآية يوجبان !كثار العبد من العمل الصالم واتقانه
.ذا
له ؛ وذلك لآن من يفعل فعلا لأجل ملك ويعلٍ أن الملك يراه ويبصره بحسن العملويتقنه وإ
قلدهر بقدرعملهيكثرمنه فإذاقالاللهإنهمع علي فالعيديتقنعمله ومخلصه له
أوننمفعه

وإذا قال بأن جهاده لنفسه يكثر منه .

لاالمسألة الثانية  4لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآآن الله تعالى لما قال
( من جاهد فالا جاهد لنفسه )فهم نه أن من جاهد ربحبجباده ما لولاه لما ربح فنقول هو

,بيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد
كذلك ولكن بحر الوعد لابالإستحقاق و
يثيبه فاذا أنى به هويكون جهاداً نافعأ له ولانزاع فيه ؛ ونا النزاع فى أن الله يحب عليه أن يثيب

عالىعمل لولا الوعد  ولايحوزأن حسنإلىأحد إلا بالعمل ولادلالة للآيةعلي .ه
 ١المسألةالثالثة4قوله( فاما)يقتضى الحصرفينبغىأينكون جهادالمرءلنفسه هسب

ولا ينتفع به غيره وليس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريدهونفعه  :حتى أن الوالد والولد
واده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان انتفاع الولدانتفاع لآب والحصر ههنا معناه
بركة المجاهد جب
أن جباده لايصل إلىاللهمنهنفعويدل عليه قولهتعالى( إن اللهلغنىعن العالمين ) وفيه مسائل :

 2الأولى »4تدل الآية على أن رعاية الأصلح لايحبعلى انه لآنه بالأصلح لايتفيد فائدة
وإلا لكانمستككلا بتلك الفائدة وهى غيره وهى من العاللفيبكون مستككلا بغيرهفيكون محتاجاً
إليهوهوغنى عنالعالمين :وأيضاً أفعالهغيرمعللةلمابينا .
ل المسألة الثانية4تدل الآيةعلىأنهليسفىمكان وليس على العرش على الخصوص فاله

من العاموالله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لآن الداخل فىالمكان
يشار إليهبأنهههناأو هناك عاللىسإبسيلتقلال  .ومايشار إليه بأنهههنا أو هناك يستحيل أن
لاروجد لاهبناولاهناك وإلا جوز العقل إدراك جام لافىمكان وإنه محال.

(المسألة الثالثة 4لو قال قائل ليست قادربته بقدرة ولاعالميته بعلموإلا لكان هو فى قادريته

غرةيهرىه وكل ماهو غيره فهو منالعالمفيكون محتاجأًوهوغنى ؛ تقولل قملتمإن
ععتاجا إلى قد
قدرته من العالموهذا لآن العالمكلموجودسوى الله بصفاته أىكلموجود هوخارج عمنفووم
الإله اللحقىادر المريد العام السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفهوم القادر ؛

والعل لخياسرجاً معفنبوم العالم .

 ١المسألة الرابعة > الآية فيها بشارة وفيا إنذار ؛ أما الإنذار فلان الله إذا كان غنياً عن

0
وهمن 0

.لاية
:من جاهد فاما جاهد لنفسه ا
و

ايام 85

إن010

با
كين ه»

 ١سال الطللنه ١(إل ايض المتشرين الاراد من الزجاء الذرى والمى من قؤل (هامنيان
والغاء الله) من كان نخاف الله وهو أرضاً ضعيدف » فان اد +راق الرككا ءء هو توقع الخير

نا ماعل أن الركاءورد .هذا لمق مال أرجو فض لالله ولا يهم منه أخاف فضل
1د ذل كان وأزّداً هذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك .

كن أن يكون المراد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة
لاالمألة الرابعةيم4
نن هو الموت فبذا ينىعن بقاء اانفوس بعد الموت كا وردف الأاخبار وذلك
الثانية بالحشر » فكاا

أن القائل إذا قال منكان يرجو الخير فان السلطان واصل يفهم منه أن متصلا بوصدول السلطان
الم تح أنهو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل؛ أما قلت ماقلت ووصل
اسلطان وم يظبر الخير  ,فلولمتحصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك ؟!ذكرنا فى المثال  :وإذا
هذا فل البقاء لمنا حص ل اللقاء..
ل المسألة الخامسة » قوله ( منكان يرجو )شرط وجزاؤه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق

بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا يرجو لقاء الله لا يكون أجل الله آتياً له ء وهذا باطل فا
ذز إتيانالاجلوعد المطييع با بعده من الثواب » يعنى مكنان
لواب عنة؟ نقول'المراد من ك
برجو لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله يثاب على طاعته عنده ولا شك أن من لا برجوه
ون كل ألله 1على وجه ,ثاب هو.

(هو السميع العلبم ) ولم يذكر صفة غيرهما كالعزين الحكير
 0المسألة السادسة  4قال و
ي)ق الفعل
سلوا
ويقو
ح(سب اليناتسرأكنوا أن
أله
0ن" وذاك لآنهسبق القولى قو
بقوله (وثم لا يفتنون )وبقوله ( فليعلمن الله الذين صدقوا) وبةوله ( أمحسب الذين يعملون
لتا)شك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ملاا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به
ويئا
الس

كالقصود والعم يشمابما وهو السميع يسمع ما قالوه وهو العليم يعلممن صدق فيا قال (
) وأيضاً  1يعممايعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العند له ثلاثة 00

كذب

ى
لا
بور
حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وه

ولا  0ا

بعلم وعمل

اف

لشانه وهو يسمع وعمل اعضاته ودوارة ودر بزى قاذ أق

ا ابءجعل

أله لسر عه

؛ل قلبهما لاخطعرلى 10
عتم
لن رأ
ما لاأذن سمعت » ولمرئيه ما لواعي
ارق وض ف المنة :
مل تعالى 20ومن جاهد فاءما جاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين 4
قما
ثث

لملا بن أن التكليف<سن واقع وأن عللم وعدا وإيغاداً لين لميادداقم,بين أن طلباللذهلك

7

قوله تعالى :أمحسب الذين يعماون السيئات ٠ الآية
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ي لي دمهع
ان ل لقاأءنهان 31أنهلاتو لش م
المؤمنوهو اليومالاخر ولاكذاك١ف أوائل الإسلام .

ثمقالتعالىل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبةونا ساءماحكمون »)
لنف بثى .ولميأت
لمابينحسنالتكليف بقوله (أحسب الناس أن يتركوا )بينأكنم
ذب فى الخال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله ثى.فىالخال ولافى
ينعلم
به يعذب وإ
المآل :وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا
ل]ععذناب عاجلا فلكانبمخرالعقاب فقال
اجر
لنه' انمنام ولوكان بنذب ماكان عا
لم
ااد
مو

تعالى ( أمحسب الذين يعملون السيئات أن يسيبقوعنان)ى ليس ا قالوا بل يعذب من يعذب
ويثيب من يثيب كم الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد  :وأما الإمبال فيلفاضى إلى الإهمال

وَالعبيلَ فىجر الأعيال كتذل من ضاف الاملؤتإ'لسولتاميال )
ثمقالتعالى ( سياحءمكادون ) يعنى حكمبم بأنهميعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون

حمسبى”فإن الحك الحسن لاييكون إلا احلكعقل أو احلكشرع والعقل يلحاك اعللله بذلك
فإن الله له أن يفعل ميرايد والشمرع حكنه مخلاف مقالوه ؛ لخكمبم حمفىغايةالسوء والرداءة .
ثمقالل م نكانيرجولقاءاللهفانأجل اللهلات وهو السميع العليم 6
سب
حأم
لمابينبقوله :أحسب الناس أنالعبد لايتركفىالدنياسدى  :وبينفىقوله (
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف بهيعذب كذا بينأن يعترف بالاخرة ويعمل لها
لا يضيع عمله ولا يمخيب أمله و»فى الآبة مسائل :
واافىضع أن الاصول الثلاثة وهى الأول وهو الله تعالى
مرن
لاالمسألة الاولى أ4نا ذك
ووحدانيته والاصل الآخروهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الآاول

الموصل إل الآخرلايكادينفصلفىالذكرالإلحىبعضها عنبعض » فةوله( أحسبالناس أن
يتركوا أن يقولوا آمنا ف)يه إشارة إلى الاصل الأول يعنى أظنوا أنه يكن الأاصل الأول وقوله

ال
سعنى
رم )ي
إبله
بمنق
( وثملايفتنون ولقد فتناالذين

الرسل وإيضاح السبل فإيهشارة إلى

الاصلالثانىوقوله (أمحسب الذينيعملون السيئات ) مع قوله ( منكان يرجولقاءالله) فيه
إشارة إلى الاصل الثالث وهو الآخر .

 ١المسألةالثانيةم ذكارلبعمضفسربن فىتفسيرلقاءاللهأن اهلرؤية وهوضعيف فاناللقاء
والملافاة بمعنىوهوفىاللفهبمدنىالوصول حتى أن جمادينإذا تواصلا فقدلاقىأحدهما الآخر .

دوله كال > 'والقل فتنا الذينمنقبلهم ٠ الاية
سس 8سسسسلك قد | ار

هَدنَ
اس © ساس يَِيَ ي

منقبلهمَعم
بن
آل

دا

أن

هسه ف سسسسقي اليم 8

ثمقالتعالىبإ و لود 2

الذين من

مالتت سال

0
كلاد

كاين د؟»

سكو

 ١المشان تركوبركى منةه )٠ دسل يقل إل م م أدق وهو 1
0
58بليم ف|

0

أوالكافر.
العا ك>ى7

أللّه الذين صدةوأ وليعلين الكاذبين .4

سن  ّ 057 2جرد و 0ا

1هذا هو 0

 1مقاتل ا الله ( الثانى )فليظورن ألله ( اثالث) فليميزن ل 0

المفسرين ظنوا أن حمل الآنة على ظاهرها يوجب تجدد عم ألله والله عام بالصادق والكاذب قبل

الامتحان؛ فكيف مك نأن يقال بعليه عندالامتحان فنقول الآبة تمولة عللىظاهرها وذلك أن على

الله صفة يظبر فيا كلما هو واقعي! هو و 9ف؛قبل التدكليف كان الله يعم أن زيداً مثلا سيطيع
وعم5

٠ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطيعوالآخر عاض و تعد الاتيان 0

أطاعوالاخر عدى الا غير علبه ق 0
ها

تت ولله  1ل

اك
ىء دن الأجخراله

المتغير المعلوم ونين هذا عمثال

وذوان المرأة الصافية الصميله إذا علقت من موضع وقوبل بوجهها

؛إذا عبرعليها
جهة وم حرك ْم عبر عليها زيد لابسأ ثوب أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض و

فلان أضفض يظهر فها كذلك فهل يقع ف دهن د أن المراة ىق كريا اح يداتعر كا
أو بقع اماف :تدورها دالت ٠ أو يدت قيمة إل أتباافى صقالتها احتلفت' أو خطن “اله أذيا
عن 0

تمل

 8لابقع الع ثىء دمن هده الاشاء ويقطع أن المتغير تارجات

فافهم عم

الله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال فان المرآة ممكنة التغير وعلم الله غير ممكن عليه ذلك
فدوله ( فليعلين الله الذين صدةوا ) يعنى بشع  0يعلمالله أن إطر.ع الطاع 4ة فيعلم 6مطييع ذلك

|ؤّمن وكان صَادَكاً عند فرض العبادات يظبر منه ذلك
العم(وآمعين الكاذبين )لدىادن قال أنام
ويعلم وهدن قال ذلك وكان منافقاً كذلك

مين ؛وق قوله ) الذين صدةوا ( لصيغة الفعل وقوله

(الكاذيين) باسمالفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة  .وهىأن اسمالفاعل
يدل فى كثير هن المواضع على بوت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه
 9تقال فللان شرب انر وفلان شارب ار وفلان نفد أمرة وفلان نافذ لاص فانه لايفهم مَك
صيع ة
ه الفعل أل 2ار ا

فامن أ م الفاعل يوم ذلك إذا لدت هذا

فول

الآيةكانت الحكاية عن كوم وى العيد :دل م فى أ أل إيجاب |تكاليف 53

وقفت نزول

قوم مسدّد عين

للكفر مس شمر بن عليه فال ىَّدق المؤمنين  00 7صدةوا ( بصيغة الفعل أى وحجد مم الصدق

وقال فى <ق الكافر ( الكاذبين ) بالصيغة المنيئة عن الثبات والدوام وهذا قال ( يوم ينفع
الصادقين صدقوم ( بلفظ أسم الفاعل  2وذلك لآن ف البوم لمارا

الصدق قد رسخ قْ قلب

"1

قولاهتماق:الأعشبالناسأن يتركوا ا:لآية
للسسيسشس

أنها زلتاف أقراءمكة هاجروا وتبعبهم الكفار فاستشبد بعضهم ونا الباقون( الثالث)أن١
نزلت فىمبجع ,ا

ندر 7

وىا أبنتهمركون
نعن
 2المسألةالخامسة ا»لفتىفسير قوله ( أحسب الناس أن يتركواأظ)ي
(نا وهم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية  :واختلف أئمة النحو فى
يعجرد ل آم
:ن يتركوا بأن يقولوا و؛قال بعضهم :أن يتركوا يقولون آمن ؛ا
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم أ

رك أن تضرب
ومقتضى ظاهرهذا أنهمبمنعون من قولهم آمنا .كا يفبم من قول القائل نظن أتنك
زيد أى تمنعمن ذلك  .وهذابعيدفاناللهلابمنع أحداً من أن يقول آمنت  .ولكنمراد هذا المفسر
هو أنهملايتركون يةولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا المجموع بايحاب الفرائض عليهم .
المسألة السادسة ) فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله يا ورد فىالخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة <تى أحبه
وكل منكان قلبه أشد متلا من محبة الله فبو أعظم درجة عند الله لكن للقلب ترجمان وهو
اللسان ؛ وللسان مصدقات هالىلأعضاء ؛ ولهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان

فمّد ادعى حبة الله افلىجنان  .فلا بد له من شود فاذا استعمل الآركان فى الإتبان بما عليه بنيان
الإمان حصل له على دعواه شهود مصدقات فاذا يذل فى سيل الله نفسه وماله :وذ بترك
ررافئد الحبين اسمه و»يقررفى أقسام
جحر
ما سواه أعماله ؛ شزهىوده الذين صدقوه فيا قاله » في

المفربين قسمه» وإليه الإشارة بقولة (أخسب الئاس أن يتركر! أن بقولوا آمنا) أإظللىر) 1
تقول منهم دعواثم بلا شهود 000

بلا مز كين ؛ بل لابد من ذلك جميعه ليكونوا من انحبين .

لإفائدة ثانية 4وهى أن أدتى درجات العيد أن يكونمساياًفازمادونه دركات الكفر ؛ فالإسلام
لنلدي 2
أول درجة تحصل :للعبد فاذا دصل له هذه المرنة كتتن سمه ولأنبك قسمةا) لك
الملوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله ؛ فينقل خمدنمة إلىخدمة أعلى منها

مرتبة ؛ ومنهم من يكو نكسلانا متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدنى منها ؛ ومنهم من يترك على
مير ؛ ومنهممن بقطع رسمه ويمحى م نالجرائد أسمه ٠ فكذاكعبادالله قديكون الملم
شغله من تغغير

غابداً مقبلا على العبادة مقرو لاللسعادة فينقل من مرتبةالمؤمنينإلى درجة الموقنين وهى درجة
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة ٠ فينقلإلى هرتبة دونه وهى مرتبةالعصاة

ومنزلة القساة  .وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذنوب فيخرج من العبادة محروماً ويلحق بأهل

؛منهم من يبق فى أول درجة الجنة وهم البله؛ فقال الله بشارة للمطييع الناهض
العناد مرجوماً و
وىا أنهم يتركون فأىول المقامات لا؛ بلينقاون إلىأعلى
نيعن
ظ)
أكوا
( أحسب الناس أن يتر

الددجات ياقال تعالى ( والذين أوتوا العلىدرجات ) (فضل الله الجاهدين على القاعدين درجة) .
وتخاف
وقال بضده لللكسلان ( أحسب الناس أن بتركوا أن يقولوا آمنا)يعنىإذا قآاملنت ي
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كوله تعالى( الخدللهالذى أنزل على
ام ا
تورفيا ذ؟ الإتزال
)له ( تبارك -نزل الفرقان ) وقوله (إنا لاه
عبده التكتاب ) وقوله ( سوارة أنزلناهاوقو
رة من القرآن لكن السورة
فىليلة القدر ) لآنا تقولجواباً عن الآول لا ريب فىأسنوكل
أبىفا  5زالقيان وإلك ات معأنهامن ألهأن ثيه على كل القرأقَُفإن قولهتعالى (طه“ما أنزنا

 0القرآن ) مع أنها بعض القرآن فها ذكر جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك

كارواكه فه شذ لما و كتاب أخريرد منه عله فيه  :إناكتبنا إليك كتيا إليك كتبا فها أواعرنا
د لله»
اه(
أثرمن ثقل الأول وعن الثانى أن قول
شاك أن عب" الكتاب الآخر ك
فامتثلها ء ل
وتبارك الذاى) 1الس 0مقصودة ولسبييح الله لا يغفل عنه العيد فلا يحتاج إل منيه تخلااف

ونك علي فق له ( 5وسورة أَنْؤْلنَاها)
ام والاواهي» وأم"اذزالكتاب 5فليان ص
قد بينا أنهامن القرآن فيها ذ كر انزالها وفى السورة التى ذ كرناها ذ كر جميع القرآن فهو أعظم فى
نفس وأتمل..
ل وادداعل م 1ل القلك بشى غيره بدليل أنهذكل
آنا توله تعال (إنأانزل 0
السكنايةفيهةا وهىترجع  1مذ كورسابق أومعلوم وقوله (إناأ:أزلناه)الحارءاجع إلمىعلومعند النىمله
فلقَرآن بغير 00
فكان متنباً 4ينب .ه واعلمأن التنبيه قد حصل ا

لايفيم معناها كم

ساعة ثىء عظم )وقوله( ياأيهاالنى اتق الله
قفوىله تعالى ( ياأمهاالنا 0
فقدمعلا النداء
ويا أهاالنىل تمحرم) لأنهماأشياء هائلة عظيمة » فإن تقوى ا
إلى ايكون للبعيد الغافل عنها تنبا » وأما هذه السورة افتتتحت بالاروف وليس فيها الإبتداء
اللكتات والقرآل ذلك لان الهراك ثقله وعبئه ما فيه من (١تكاليف للراضاة » وهذه السورة

فيهاذ كر جميع ||تكاليف حيث قال (أحسب الناس أن,تركوا أن يةولواآمنا) يعنى لايتركون .
مجرد ذلك بل «ؤمرون بأنواعهن التكاليفك دو جد المغى الذئا قن الور الى فم0

القرآن

المشستمل على الآواص والنواهى فان قبل مثل هذا الكلام » وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو
قوله تعالى ؟(أم حسم  3ولاما يع الله الذينجاهدوا منكم)ولم يقدم عليه روف التهجى

ارات عنة ق غابة الظهور .وهو أن هذا ايتداكلام » ولهذا وقعالاستفرام بالهمزة فقال
(أحدبٍ )وذلك وسط كلام بدليل وقوع الاستفهام بأموالتنبيه يكون فىأول الكلام لا فى
أثنائه » وأما ( ألمغلبتالروم ) فسيجىءفىموضعه إنشاء اللهتعالىهذا تمام الكلامىالاروف.
(الم لأة الثالثة  4فىإعراب (أو)قد ذكرنمام ذلك فىسورة البقرة معالوجوهالمنةولة
ف ليله واتزرد هه نا علىماذالكاناه أن كر ورت لاإءعراب لما م أ جارية

1

 0المسألة الرابعة » فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال  ( :الأول ) أنهازات فى عماز

لبن نامس وعياش إن أبىرببعة والوليد بن الوليد وسلبمة بن هشام وكانوا يعذبيون بمكة ( الثاى)

5

وله تعالى  :الأحسب الناس أن يتركواال.آية

الشكور ويعذب انكفور فقال ( أ<سب الناس أن يتركوا ) غميكرلفين منغير عمل يرجءون
بهإلىجم

 ١المألة الثانية  4فى حكمة افتتاح هذه السورة حروفف من النهجى  .ولنقداء ليها05 
فى افتتاح السور بالحروف فتقول  :الحسكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو مَن يكون مقغول
اليال بشعل من

اللاشوال يعدم على الكلام المقصدود هنا غبره لملتفت الخاطب

لسندلية إلنها

قله عا.ه ظ ثمشرع  4المقصود  .إذا ثت هذا فةول ذلك المقدم علىالمقصود 1

ونكلاما له

١مع ٠واجعل بالك إلى ؛ كونلى  .وقد يكون شيئاً هوفىممنى الكلام
»قول القائل س
معنى مفهوم ك

ود
لمقدم
امفهو
صلى
لمقكقاولئل أزيد ويازيد وألايازيد ؛ وقد يكون ذل
اكال
ال
قع

صوتا غير

خف إنسان ايلتفت إليه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفمم يصفق الإنسان
مفهوم كن يصفر ا

.م إن هو قعالغفلةكااكان أتموالكلام المقصودكان أهم.كان المقدم على
بيديه ليقبل السامع عليه ث
المقصود أ كثر  .وذذا ينادى القريب ,اللهزة فيقال أزيد والبعيد با فيقال يزياد و؛الغافل ينبه
أولا فقال إلا تازيد .إذا نات هذا فنةولإن النىيلقع وإن كان بشظان الجنانلكنه انسان لشغله

شأن عن شأن فكا ن > ن هن ال-كبم أن يقدم علىالكلام المقصود حروفاً هىكاممبهات » ثمإن

تلكالحروف إذا لمتكن حيث يفوم معناها تنكو نأتم فى إفادة المقصود الذى هو التنبيه منتقديم

الاروف التى لا معنى ؛ لآن تقديم الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلماسماع ما بعد ذلك
قولطاع نظره
ييه
كلام له بعد ذلك فيقطع الإلنفات عنه؛ أما إذا سمع منه صوتاً بلا م.نى يقبل عل
.اذن تقديم الحروفالىلامعنىلافى
عنهمالميسمع غيره زمه بأن سمماعه اهلويسالمقصود ف
الوضع على الكلام المقصود فيه حكمه بالغة ؛ فإن قال قائل فا المكمة فىاختصاص بعض السور
هذه الحروف ؟ فنقول عملالبشرعن إدراك الاشياء الجزئية علىتفاصملها عاجز وألله أعلمبكم

الأشياء ؛ الكن نذكرمايوفقنا الله له فنةول كلسورة فى أوائلها حروف التهجى فإن فى أوائلبا ذكر
الكتاب أو التنزيل أو الآرآن كةوله تعالى ( الم ذلك الكتاب )( الم الله لا إله إلا هو الى

صلقرآن) 
القيوم نزل عليك الكتاب ) ؛ ( المص كتاب أنزل إليك )؛ (وياسلقرآن) ؛( وا
(ىوالقرآن )(١المتنزيل الكتاب) < ( .م تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سوز (كهيعص») 
(إناسنلقعليك قولاثقيلا) وكلسورةفىأوها ذ كرااقرآن والكتاب والتنزيل قدمعليهامنبه

وجب ثبات المخاطب لاستماعه :لا يقا لكل سورة قرآن واستماعه استماع القرآن سواء كانفيها
ذكرالقرآن افظا أوميكن ف:كان الوؤاجب أن يكون فى أوائلكلسورة منبه  .وأيضاً فقدوردت

تله اتعالى لااأحست الئاس أت ك 1اليد

م

 2ق
رل قدية رول لت من رشا إلى راس عمر وعباقيا بالمبقة أو نَل
إل ا

العدل بالمدينة وناقها  33بالعكس

3

و ه فمى سه عوك  0السسع وستون

آية

هال

0

 1و١ سب

اناس أن0

أن ا

إأمذا وم لايفتنون« 6 73

( ٠وأوتيت من كلشى'”) أو يحمل قأولكهل(ما دام ) علىأن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة
إلى زمان بقائهما لا جرم أطاق لفظ الددامعليه :
)دل على أن الذات ذات بالفعل ل؛انّ 
 ١المسألةالخامسة  4قوله ( كلثى“ هالك ي
»وجب أن لايكون المعدوم شيئاً
فونه 0قابلللبلاك ف
املك عل الى" فذل على أن الثى' ك
والله أعل 0د نه وم حالم
م

الله الرحمن الر<يم )

ل الم .أحسب الناس أيتنركو أ|ن يقولوا آمناوهم لا يفتنون » فى تفسير الآية وفيها
يتعاق بالتفسير مسائل

»

 ١المسألة الاولى ) فى تعلق أول هذه السورة بما قبلها وفيه وجوه ( الأآول) لما قال الله
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد و)كان اراد منه أن برده

إلى مكة ظاهراًغالباً علىالكفارظافراً طالياًللثأر :وكان فيه احتّمالمشاق الال صعب عل البعض
ذلك فقال الله تعالى ( اأحسبٍ الناش أن بتر كوا أن يقؤلوا امنا) ولاومروا بالجهاد ( ال جوه
الثانى) هوأل

ا)
للا فال  11واخر السورة التقدمة (وادع إلىربكك
لوكا
دنعفاء

إليه

الطعان والهراب والضراب » لآن النىعليه السلام وأحابهكانوا مأمورين ,بالجهاد إن لميؤمن
١كنا ترد الدعاء فقئق عل البعض 0205الناس أن بتر كوا )«(.الوتجة الثااتام
هو أن كال  11قال ف  0السورة المتقدمة كل شى”هالك إلا وجهه ) 0بعده مايبطل 3

المنكرين لاحشر فقال (لهالحكم و إللةتراجعول ) يعى لسن كل عى” هالكا من غير رجوع بل
.ذا تين هذا
كل هالك وله رجوع إلىالله إ

ىلتكاليف
فاعلمأن سشكرق الكشريةولون لافائدةف ا

فإنها موشالقف
فلح
اىا
االئدة لهافى المآ ل إذلاموآللامرجع بعد الهلاك والزوال :فلافائدة
فيا  .فلما بين الله أنهمإليه برجءون بين أن لذ عنلسر عل ما _ح زه ابل دن التكانفظ لبنية
ومح

غر  -وم

قولهثعالى :كلثىءهالك إلاوجبه .الآية

5

ستعدم فقّداحتجوا بأنقالوا :الحلاكفىالاغةلهمعنيان ( أحدهما ) خروج الثى .عنأن ييكون

منتفعاًبه( والثاتى )الفنا.والعدم لاجائزحملاللفظعلىالإأاول لآنهلاكبابمعنىخروجبا عن
حد الانتفاع تحال :لانهاوإن تفرقت أجزاؤها فإنم!منتفعبهالاآنلالمنفطعلوب كونها يحيث
يكن أن يستدلبهاعلى وجود الصانع القديم ؛ وهذه المنفعةباقيةسواء بقيتمتفرقة أو يجتمعة ؛
جقيوتدة أوصارت معدومة .وإذا تعذر لحاملهلاك عهلىذا الوجه وجب ملهعلى
وب
مواء
وس
الفناء .أجاب من خملالحلاك عل التفرق قال  :هلاك الثى .خروجه عنالمنفعة الىيكون الثىء
مطلوياً للأجلها  :فاذامات الإنسان قيلهلكلأان الصفة المطلوية منهحياته وعقله .وإذا ت.زق الثوب
»اذا تفرقت أجزاء العام خرجت السموات
لك ؛ لآن المقصود منه صلاحيته للبس ف
قهبل

جفلرام صح
والكوا كوابلجبال والبحارعن صفاتماالتىلأجلباكانت منتفعاًبهانتفاعاًخاصاً.
إطلاق اس املحالك عليها فأما صمة الإستدلال با على الصانع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة
خاصة بالشمس من حيث هى ثمس والقمر من حيث هو قر فلميازممن بقائهاأن لايطلقعليها
رض) وهذا صريح
اير
لغ
اارض
وا علىبقاء أجزاء العالم بقوله (يوم تبدل ال
تكجثم
حمال
اما
اس

باألنتالجكزاء باقيةإلاأنهاصارت متصفة بصفةأخرى فبذامافىهذاالموضع .
(المسألة الثانيةي |حتج أهل التوحيد هذه الآية علىأن الله تعالى شى* 00

ل(ىكل:ا) انضاء نار
تله
قر

وهرفىة
سكرنا
يؤكده ماذ

و

لدصخحوله تحت اللفظ  :فوجب كونه شيئاً

الانعام ؛ وهوقو قل [شن" أكبرشهادةقل اللهو)احتجاجهم على

أنه ليس بثى” بقوله ( لكيثسله ثوىاءل)كاف معناه المثل فتقدير الاية ليسمثلمثله ثى' ومثل

مثلاللههو اللهفوجب أن لايكوناللهشيئا  ً:جوابه  :أن الكاف صلة زائدة .
لإالمألةالثالثة4استدلت امجسمةبهذهالآية علىأن اللهتعالىجسممنوجهين ا(لأول )
قالوا الآية صرحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية و(الثانى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة

إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأأجسام (والجواب )لوصحهذاالكلام يازم يأفننى
زدم
توق
ل,
اوجه
جميع أعضائه وأن لاببقمنهإلاال

ذلك بعضالمشيهة من الرافضة  .وهوبان

؛م من اناس من قال الوجه هو الوجود والحقيقة يقال وجه
ابن معان وذلك لياقول به عاقل ث
هذاالام كذا أى حقيقته  .ومنهم منقالالوجه صلة  :والمرادكل ثىءهالك إلاهو ؛ وأماكلمة
إلىفالمعنىو إلىموضع حككه وقضائه ترجعون .
المسألةالرابعة ؟ استداتالمعتزلة به علىأن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لآن الآية

تقتضى فناء الكل فلوكانتامخلوقنين لفنيتاء وهذا يناقض قوله تعالىفىصفة الجنة( أكلهادائم)
( والجواب ) هذامعارض بةوله تعالىفىصفة الجنة( أعدتللمقين )وفىصفةالنار( وقودها

الناس والحجارة أعدت للكافرين )ثمإماأن حمل قوله( كلثى”هالك )علىالآكثر  .كقوله

قوله 'تعالى ك
:ل ثى” هالك إلا وجبه  .الآية

الا

لا.زول قطء إلا أنا لا نظرنا فى هذه الدلالة ومجادناها وافية بهذا الغرض .لأنهم إتما أقاموا
الدلالة على حدوث

الاجسام والاعراض  2ذلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسو ى الله تعالى

لتحيز لمغرضهم  2إلا أن ا
إما متديز  5قائمبا م

بالمتحميز  2فالدليل الذى دين -حدوث

نشت موجودات

له متديزة ولا كه

المتحيز والقام بالمتديز لادين ح<دوث كل مأسوكى ألله تعالى

إلا بعدقيام الدلالة على نى ذلك القسم الثالث :ول فى نف هذا القسم الثالث طريقان ( أحدهما)
قوطهم لادليل عليه فو جب

ينا سقوطها قَْ2

تقية وهذه طر بقة 6

الكلامية ) والثانى (

قولحم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننى المكان والزمان والإمكان؛ ولوكان

اد لان مثلانه تعالى وهوضعك  6لخستال أن قال نيماو إن اشتركا هذا السلف إلا أنه
يتميزكل واحد منهما عن الآخر بماهية وحقيقة  وإذا كان كذلك ظهر أن دلياهم العقلى لا بنى
ناثنات أذكل شىء هالكإلا وجبه ؛ والدذى لعتمك عليه فى هذا الا أن نقول ثدت أن صانع العام
الوجود ذاه فستحيل

وا جب

اول

وود

ادر

موجود

واجب

واحد كا عن الآخر خصو صيته  3ومأ به المشاركد غير مأءه الممايزة فيكون كل واحد

)سكا حمااناهلمشاركد ا
1

إذاته  0وإلا ا

 5قّ الوجوب

لافار لع

5  ٠قثت أن 0

إلى جزئه .ثم إن الجرأينإن
را

اسم

الوجود وأحد 00

فهو فك وكل يمكن فلابدله

ل

0

أنه محخدث ٠وإنكان
وافتقاره كك الأر5ج 2-إما خال عذه ١أو حال وجوده 0فإنكان الأول ليت

الثانى فافتقار الموجود إلى المؤث »ر إماحال حدوثه أو حال بقائه » والثاتىباطل لأانه يلزم إيحاد
اسوى ألله انه
ما
الموجود وهو ال  -قثدت أن الافتقار لاعحصل إلاخال الحدوت  2وثنت أن كلاه
سوا كن

7

متحيزاً و قائمأًبالمتديز اات ا

بذاتاللهوصفاته  .فاعمأن ه :اكد رقالفونا

ا

ولا اما بالمتحديز » فان نقضت

ا سواه
ذأ دمت حدوث كل مما

كن قبلاللعدم لدت هذا الترهان الميااهر أن

هذه الدلالة

ا

معى 5
ا 0هالك إلا وجبه ؛

كان

قابلا للبلاك

والعدم ث
»م إن الذين فسروا الآءة بذلك قالوا هذا أولى وذلك لآنه سبحانه حكمبكونها هالكة فى
الخال ء وعلىماقلناه فهى هالكة فى الحال» وعلى ماقلتموه أنهاستهلك لاإنها هالكة فى الخال ف:كان
قولنا ول وأيضأ فالممكن إذا وول

من حيدث هو ليكن مستحقا

لا للوجود ولا للعدم من ذانه «

فهذه الاستحقاقة مس تحدفة لهمن ذاته 40أن الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود لهكلتو

المستعار له وهو من حيمث هو هو كالإسان الفقير الذى ؛أاشعان ثوب هن .رجل عنى ؛ فان الفقير
لا 6

إسلاب ذلك عن كونه فقيرأ كذا اليكات

عارية عن الوجود من حرث

الوجود نوات دصل لم بالعارية فصي أنهاأبداًهالكد من حيث

ى

هى  8ع

هه هى ( أماالذين حملوه على ا

زف

قوله تعالى :كلثىء هالك إلاوجهه  .الآية

الله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ؛ قال(قل)للمشركين (ربى أعلمن جاء بالمدى) يعنى نفسه
وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنيهم
وما يستحةون من العقاب فىمعادهم  ,ثمقاللرسوله ( وما كنت ترجو أن يإلقليك الكتاب
لبكشاف  :هذا
ااح
إلارحمة من ربك )ف كلمة إلا وجبان (أحدهما) أنها للاستثناء  م قال ص
كلام مول على المعنىكانهقيل (وما أإللقيك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه
عل ظاهره  أى وما كنت ترجو إلاأن برحدك اللهبرحمتهفينعمعليكبذللك ؛ أى ماكنت ترجو

إلا على هذا( وانوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن .للاستدراك » أى ولكن رحة من ربك_ألقى
إليك ونظيره قوله (وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك )خصصك به.ثم إنه

تالك(فولانن ظبيراً للكافرين )
أموحرد(ها ك)لفه بأن لايكون مظاهراً للكفار ذق
كلفه بأ
(وثانمها) أن قال ( ولا يصدنك عآنبات الله بعدإذ أنزات إليك ) الميل إلى المشركين  :قال
الضحاك وذلك حين دعوه إلىدآيبنائه ليزوجوه ويقاسموه شطراً من 0

أىلتلاتفت إلى

هؤلا .ولاتركن إلى قوم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالئها ) قوله( وادع إلى ربك) أى
؛أراد التشدد فى دعاء الكفار والمش ركين ؛ فلذلك قال(ولا تكوننمن المشركين)
إلىد.ن ربك و

لأآن من رضى بطريقتهمأومال إامهممنكاهنم و(رابعها )قوله( ولاتدعمعاللهلأ آخر )
وهذا وإن كان واجباً علىالكل إلا 1تَعالى خاطبه به خصوضاً لاجل التعظيم  فإن قيل الرسول
كان ناريا  00لايفعل شيا منذلك اليتة ها فائدة هذا النبى ؟ قانا لعل الطاب معه ولكن
المراد غيره ؛ ووز أن يبكون المعنى لاا تعتمد على غير ألله ولا تتخذ غيره وكيلا فإأمورك ٠ فإن

مونثق بغير اللهتعالىفكا نه لميكل طربقهفىالتوحيد  ,ثمبين أنهلاإلهإلاهوء أى لانافع
.ةوله(رب المشرق والمغرب لا إلهإلاهو فانخذه وكيلا)
ولا ضار ولا معطى ولا مانعإلاهو ك
باه ) وفيهمسائل :
ولكجإل
فلايحوز اتخاذإلهسواء  .ثمقال(كل ثى .ها

 ١المسألةالآولى  4اختلفوا فىقوله( كلثىء هالك ) فن الناسمن فسر الهلاك بالعدم»
اكجه عنكونهمنتفعاًب ؛ه
رللا
خسرا
إنف
بمم
'منه
والمعنى األنله تعالى يعدم كلثىءسواه ؛و
,نه يقالهلاك الثوب وهلكالمتاع ولا
إما بالإماتة أوبتفريق الاجزاء و؛إنكانت أجزاؤه باقية فا
ننه منتفعاً به ؛ ومنهم من قال  :معنى كونه هالكا كونه
كو
يريدون به فناء أجزائه ؛ بل خروجه ع
قوجاودب كلانا
كانن ال
ما ك
يلم
قابلا للهلاك فىذاته  :فانكل ماعداه يمكن الوجود لذاته وك

للعدمفكان قابلاللهلاك ؛ فأطلقعليهاسمالهلاك نظراً إلىهذا الوجه. 
واعم أن المتكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أنكلثىء سوى الله تعالى يقب لالعدم والهلاك
قالوا :ثبت أنالعالم حدث ؛ وكلماكانمحدثا فحاقنيقته قابلةللعدم والوجود  :وكلماكان
؛لازم الماهية
كبذلك وجب أن يبقى على هذه الخالة أبداً .لآن الإمكان من لوازم الماهيسة و

قرلة قعال ردن جاد بالسيثة فلد تررى ٠١الااية

"5

وإذا صح ذلك فىالسيئات دل أن المراد فى الحسنات بماهو خير منها ما ذ نكاره من مز يد الفضل
على الثواب »؛قال صاحب الكشاف تقدير الآية  :ومن جاء بالسيئة فلا يحزون إلا مكاانوا

يعملون  .لكنة كرر ذلك لآن فى إسناد عمل السيئة إلهم مكرراً فضل تبجين الهم وزيادة
تبغيض لاسيئة إلى قلوب السامعين » وهذا من فضله العظيم أنه لايحزى بالسيئة إلا مثلها  .ويحزى
١
سد عير أمثالما و:هبنا سو الآن :
اللسؤال الاول © قال تعالى ( إن أحستتم أحستم انك وإن أسأتم فلها )كرر ذلك
ذر الإساءة مرتين وكتانى
الإ<سان وا كت بذكر الإساءة بمرة واحدة » وفى هذه الآية كرر ك

فى ذ كر الإ<سان مرة واحدة :ما السبب ؟ ( الجواب )لآن هذا المقام مقام الترغيب فى الدار
الآخرة؛ فكانت المالغة فىالزجر عن المعصية لائقة .هذا الاب ؛ لآن المبالغة فى الزجر عن المعصية
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة  .وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم كاك المالنة :فى 35
حاسم ا

ل السؤال الثانى » كيف قال  :لا تحرى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن المتكلمكلة التكذا إذا

هات فى الال عذب أبدال بآاد (والجواب) لآنهكانعلى عزم أنه لو عاش أبداًاقالذلك فعومل
مقتضى عزمه  .قال الجباق  :وهذا يبدل على بطلان مذهب من بجوز على الله تعالى :أن "عدي

الاطفال عذاباً دائماً بغير جرم ؛ قلنا لا يحوز أن يفعله وليس ف الآبة ما يدل عليه » ثمإنهسبحانه

ما شرح لرسولة أمس القيامة واستقصى فى ذلك ؛ شرح له ما يتصل بأحواله فقال إ(ن الذى فرض
عليك الفرآن لرادك إلى معاد ق)ال أبوعلى  :الذى فرض عليك أ<كامه وفرائضه لرادك بعد
1ت إل مناد  1وسكي امعان لتعظيمهء كا نه'قال' إن معاد وأى معاد أى ليس لغيدك من البشر

ت فذىلك
نها
اأن
كيره
جه تنك
و»
وفتح
مثله:وقيل المرادبهمكة» ووجبه أن يرادبردهإليهابومال
اليوم معاداً لهشأن عظ لاستيلاء رسول الله يتلقوعايها وقهره لأهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال

كم والتورة سكة افكان اله تعالى وغده وهو مك فى أذى وغلية من أهلها أنه اجر
:نه عليه السلام خرج من الغار وسار فى غيرااطريق
هنما ويعيده إلمها ظاهراً ظافراً  .وقال مقاتل إ

مخافة الطلب ء فلءا أمن رجع إلى الطريق ونزل بالج<فة بين مك والمدينة ؛وعرف الطريق إلىمكة
واشتاق [لهاوذ كرمولده وهولد أببه  .فنزل جبريلعليه السلام وقال  :تشتاق إلى بلدك ومولدك؛
فقال عليه السلام  :نعم٠ فقَال جبريل عليه السلام  :فإن الله تعالى يول ( إن الذى فرض عليك

القرآن لرادك إلى معاد ) يعنى إلى مكة ظاهراً عليهم وهذا أقرب » لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه

راد وحصل العود ء وذلك الا يليق :إللا مك ؛ نوك[ان سائرالوجوه تملا :لكن ذلك أقرب..
قال أهل التدقيق  :وهذا أ<د مايدل على نبوته » لآنه أخبر عن الغيب ووقع أ أخبر فيكون
معجزاً  .ثمقال ( قل ربى أعلممن جاء بالحدي ومن هو في ضلال مبين ) ووجه تعلقه بماقبله أن

2

 : 43من جاه بلحت
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من جاء بالحسنة
هة
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0000
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 0السبنا جرَى آذ توا

سر
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اجول
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ايتلاخر"

سه

رم

س

آل واله0

كله السلام :إنالرجل ب أن 0ك1

12

اسمزطليا شراك نعل صاحه فندخل نحتها ,

قال صاحب الكشاف  :ومن الطماع من يمل العلولفرءون لقوله (إن فرعون علا فى الارض)
والفساد لقارون لقوله ( ولاتبغ الفسادفىالآرض ) ويقول منلميكن مثل فرعون وقارون

فله تلك الدار الآخرة ولا يتدير قرله ( والعاقبة للمتقين ) 5تثبره على بن أنىطالب عليه السلام
قوله تعالى ب مجناء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا بحزى الذين عملوا السيئات
امناوا يءملون  .إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلىمعاد فل دبىأعلممن جاء بالهدى
إكلا

ومن هو فىضلال مبين ؛ وماكنت ترجو أنيلق إليك الكتاب إلارحمة من ربك فلا تكونن
ظبيراًللكافرين » ولايصدنك عآنيات الله بعد إذ أنزات إليك وادع إلى ربك ولا تكون

منالمشركين  :ولاتدعمعاللههاآخرلاإلهإلا هوكل ثىء هالك إلاوجبه له الحكم وإليه
ترجءون »)

اعلمأنهتعالىلمابين أن الدارالآخرة ليست لمنيريدعلواًفىالأرض ولافساداً » بلهى

للمتقينبينبعدذلكمايحصل لهمفال ( من جاء بالحسئة فلهخيرمنها) وفيه وجوه أ(حدها)
لنحجاسءئة حصل لهمن تلك الكلمة خير( وثانها ) <صل لهثىءهو أفضل من نلك
اىم
البمعن
.عناه أنهميزادون علىثواجم وقد هرتفسيره فىآخر الفل ؛ وأما قوله(ومنجاء بالسيئة
الحسنة وم
فلايحزى الذينعملوا السيئآت إلاماكانوا يعملون ) فظاهره أن لابزادوا علىميساتحقون ,

قولهتعال :ىا ح الذينتمنوا3
2-

هنا  6سا

22

وأصبح  5زا

عدو حي ه.
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س0

سءََ

مكاه 0

 3شاد من عاك وبقدر
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ا حي 0 5
س©,
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سس
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ا

لفالح الكافرونَ  7-5تلكالا ألأخرةم دن لرارك 0
ام مام

قدره

هده

252

ور

مغر
ع

ف الارض ولا فسااددا ولأعاقة لْسْقَسنَ مي
2
الله تعالى يقال نصره من عدوه

إلى

مقافت

قوله تعالى ل وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله ببسط الرزق من يشاء
ودر لولا أن من الله علينا لخسف بناويكاانه لا يفلح الكافرون» تلك الدار الآخرة
ان عباده ق

تيجعلما للذين لابريدون علواً فى الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين )
اعلمأن القوم الذين شاهدوا قارون فى زينته لما شاهدراها تل به من' اليتفت ضار ذلك
زاجراً لهم عن حب الدنيا وخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته
وإلى إظبار الطاعة و انلقاياد لأنبياء الله ورسله .
ذا قوله و كان الله ( فاعلمأ و ىكلمة مفصولة ك0

وهى

عله
م

ع التنيه

للخطأ وإظبار التندم ؛ فلا قالوا (ياليت لنا مثل ما أوتى قارون) ثمشاهدوا الخسفتنهوا لخطْهم
فقالوا وى ثمقالوا كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عياده حسب مشيئته وحكيته لا لكرامته
عليه ي»وضيق على من نشاء لاشوااق.فن نضيق عليه بل.كته قوضائه ابتلاء .فوتئة (هالسيبوة)

سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إن وى مفصولة منكان وأنالقوم تذهوا وقالوامتتدمين
(ما ) أن المعنى ويلك خذف اللام وإما
.ذ كر الفراء وأجبحينده
على مسالف منهم وى و

جاز هذا الحذف لكثرتم! فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر ك نأه قال ويلك اعم أن
الله ؛ وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثافى )وى منفصلة منكاان وهو للتعجب يول
الرجل لغيرهوىأها رى .ماين ينابلك قال الهوى ثمام.الف كان انه سكل ناته مال إقلا
1نكتها منفصلة وكلاونعلى
ذكرها تعجير أ لدلقه قالالواحدى وهذاوجه يم عبان اراب ت

.أجاب الأّولون بأن خط المصحف لايقاسعليه ث,م قالوا (لولا أن
ماقالوه لكتزها منفصلة و
هن العللهيئا ررك يناوك  1لايفلح الكافرون ) وهذا لكين لما قل

أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظي لها وتفخب لمشأنهايعنى تلكالتى سمعت يذكرهاو بلغك
١

هادا بلق الوعهبنركلماوامسا :ولتكنيركإرادتين واميل

القلب إلببما  .وعن على

١/

فولهتعالى  :مأكان من المنتصرين  .الآية

حند:ه(ما ) أنهلماأشر وبطرٌ.وعتا
أها
وأما قوله ( مخوسفبنادباهره الأرض ) ففيه وج

؛لالأفاء تشّعر بالعلية
خسف الولهببدهاره الأأرضجزا .علىعتوه و بطره ,واافاء تدل على ذلك ن
(وثانها) قيل إن قارونكان يؤذى نىألله موم ى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة الى

نيما حل الزل الزكاة فسالحه عن كل آلف دكار عل 3ن لوعن خكل  1درم على
درثم كيه لاشحكت  5ققدت

اله

وقال إمنوسى
جمع بنى أاسرائيل .

بريد أن اعد

ل نبرطل فلانة البغىحتى تنسبه إلى نفسها
قتا»
أموالكك فقالوا أنت سيدنا وكبير ن فارنباما شئْ
تافضلة ين]وسازائل خبل المااطيتا

هه لا ا فلاكاتي يوم عيد قام موسى

فقال ياابسبرىائيل من شرققطعناه ؛ ومن زى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه؛
فال قآزون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أثاء قال فان بنى إشراثيل قولون [إنك كرت

فلن قأحضرت فاشدها مومى باالللذى فلق الجر وأنزل التوراة أن تمدق للا ١اذا
وا
يالت
كلىذ؛فق
تعا

بل جعل لىقارون جعلا علىأن أقذفك بنفسى  ,عفر موسى ساجداً بك »

:أوحى الله عز وجل إليه أن م الآرض يما شئت
وقال يارب إكننت رسولك فاغضب لى ف

فانها مطيعة لك ؛ فقال يابنى إسراثيل إن الله بعثى إلىقارون "ابعثتى إلى فرعون ثنكانمعه فليلزم
مكانهومن كانمعىفليءتزل فاءتزلوا جميعاًغيررجلين  .ثمقال :يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى
الركب ثمقالخذ.هم فأخذتهم إلىالأوساط ثمقالخذ.هم فأخذتهمإلىالأعناق وقارون وأصحابه
يتضرعون إلى مومى عليه السلام ويناشدونه باللهوالرحم ؛ وموسى لا يلتفت إلمهم لشدة غضبه ؛

ثمقال خذيهم فانطبةت الأأرض عليهم فأوحى الله تعالى  5سى عليه السلام مأكاكستغائوا
واق قز 0010فأضحت بزوآمر اف[
جعيتدةاا
لمركارا زرحي "أما.وعزق ودعو وهرة وا
ام
إون ينه
يتناج

دمعواسى على قارون ليستبد بداره كونوزه فدعاالله <ّى خسف بداره

وأمواله؛ ثمإن قارون خسف به كل يوم مائة قامة  .قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل
ظعانهر الآأرض إلى الأرض ااسابعة أو دون ذلك فانهلايمتنعما روى على وجه المالغة فى
٠ف:ان صح حملعلىاستغاثة مقرونة بالتوبة
ا
فأما وهو ثابت على ماهوعليهمعأنه تعالى هو الذى حكم بذاكالمسف لآن موسى عليه السلام
.عيد للأناهبد لهنمهناية
مافمله إلاعنأفمبرهعيد؛ وقوهم إينتجهلجل افلىأرض أبداًفب
وكذا القول فا ذكر معندد القامات و»الذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة

بباابر الآحاد فلاتفيد الويقيلني.ست المسألة مسألةعمليةيحتكىتنى فيهابالظن .ثم
أهاخمن
لان
إنها فى أكثر الام متعارضة مضطربة فالآولى طرحما والا كتفاء يما دل عليه نص القرآن
وتفويض سائر التفاصيل إلى عالمالغيب ٠

أما قوله (وماكان من المنتصرين ) فالمراد من المنتقمين من «وسى أو من الممتنعين عمذناب

١

.لاية
ونياك ارح عللومدافزينته ا

لكرج على 0فى زينتنهنقهالادنرا 1 0 5
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المنتصرين
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قوله ا

0

ا

2

ا

قارون إنه لذو حظ عظم ؛ وقال الذين أوتوا العلمويلكم ثوابالله خير لمن آمن وعمل صالاً
للقاها إلا الصارون  تقسفنا به.روداوه الارض فنا كان" له من فئة بتصرونه منادون الله
وماكان من المنتدرين : 4

رىآن
لف
ايس
أما قوله( تخرجعقلوىمه فىزينته) فيدلعلىأنهخرج بأظهر زينة كولأها ول
إلاهذا القدر  إلا أن الناس ذ كروا وعجخوهتلافة فى كيفية تلك الزينة  :قال مقا تلخرج على بغلة
ف فارس عل الخيول وعليها الثياب الأرجوانية ومعه
لمةاآ
شهباء علمما سرج من ذهب ومعه أرب

ثلثمائة جارية بيض عليين الحبلى والثياب اخخر على البغال الشبب ؛ وقال بعضهم بلخرج فى تسعين
.الاولى ترك هذه التقريرات لاما متعارضة » ثم إن
ألفاً مكذا  :وقالآخرون بل على ثثهائة و
ون) من
رنى
اأو
قما
الناسلما رأوه علىتلك الزينة قالم:نكان منهميرغبفىالد:با (باليتلنا مثل

0لوراامدوال :والراعون تمل أن,يكونوا من اللكفاروأن يكو :ومن المسلبن الذين
ا
حون الدنيا  .وأما العلياء وأهل الدين فقالوا للذين تمنوا هذا ويلكم واب الله خير من هذهالنعر؛
لآن الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب الضار ودائمة ؛ وهذه النعم العاجلة على الضد ن
هذه الصفات الثلاث  .قال صاحب االكشاف :يولك أصله الدعاء بالحلاك  :ثماستعمل فى الزجر
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى .

أما قوله (ولا يلقاها إلا الصارون ) فقال  00دوف اذا والصمين ف نلقا ماك هاذا
يعود؟ فيه وجهان  ( :أحدصا )إلىمادلعليه قوله ( آمن .وعمل صاللاً) يعبىهذه اللاعبال لاي تاها
.لا ياق هذه الكامة وهى قوم ثواب الله خير إلا
إلا ااصابرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى و
الصاءرون على أداء الطاعات والاحتراز عن الخرمات  :وعلى الرضا بقَضَاء الله فىكل ما قسم من

المنافع والمضار .
م
ا لت
ار
و
و

بالاحسان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيهالإغانة بالمال والجاه وطلاقة الوجه وحسن

اللقاء وحسنالذكر  ,وإتما قال (ي أحسن الله إليك ) تنبيهاًعلى قوله ( لأن شكرتم لازيدنكم )
ا
هيلذإن
اد فى الوأآارضلم)راد ماكان عليه املنظلٍ والبغى وق
الهل(وفلاستبغ
وخامسما قو
افن فقد جمعفىهذا الوعظ
القائل هو هوسى عليه السلام  :وقالآخرون بل مؤمنو قومه .كوكي

مالو قبل لميكن عليه مزيد  :لكنه أنىأن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعلم
عندى وفيهوجوه  ( :أحدها )قالقتادة ومقاتل والكلىكان قارون أقرأبنى اسرائيل للتوراة
فقال إنما أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانها ) قال سعيد بن المسيب والضحاككان
مومى عليه السلام أنزل عليه علمالكيمياء من السماء فعلمقارون ثلث العلمويوشع ثلثه وكالب ثلثه

نفدعبما قارون حتّى أضاف عابمبما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله

ذوهثباًل(ئها ) أراد بعلهيه بوجوه المكاسب واولاجرارااتبع(ها )أن يكون قوإلتهم(ا
أدتثة علىعلمعندى ) أى الله أعطاتى ذلكمكوعنه عالماً بىو بأحوالى فلولميكنذلك مصلحة
لما فحل وقوله (عندى) أى عندى أن الامى كذلك .؟ يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى
مذهى واعتقادى ذلك .ثم أجاب لله تعالى كعلنامه بقوله ( أو لميعم أن الله قد أهلك من قبله
من القرون من هو أشدمنهقوة وأ كثرجعاً)وفيه وجهان (:الآول) بحوز أن يكون هذا إثياتاً
لغلنة أن الله الى :قد أهلك قبله :من القرون من هو أقوى منه' وأغى لاله قد قرأ فى الوراة

وأخبر ب مهومىعليهالسلام وسحمعهف مانظ التواريخكانهقبلل :ه أولميعلمفىجملةماعندهمن
العلمهذاحتىلايغتربكثرة مالهوقوته ( الثانى) وز أن يكون نفياًلعليه بكذلاكنه لماقال

أوتيته علىعم عندى قتصلف بالعلموتعظم به ق:بل أعنده مثل ذلك العلمالذى ادعاه » ورأى نفسه
كعين
لصار
اسه م
حهنف
لب
اىب
بهمستوجبة لكلنعمة ؛ ولميعلمهذا العلمالنافم<ت

؟.

أما قوله( وآ كثرجما )فالمعى ١,كانجما لال أو]أكان جخاعة وعيدا :و حافل "1 11
يلناكفهلعمه ذلك
أن اغتراره مماله وقوته وجموعه مانللطأ العظم ؛ وأنهتعالىإذا أراد إه
ولا ما بزيد عليه أضعافاً .

)المراد األنله تعالى إذا عاقبانجرمين فلا حاجة
فأما قوله ( ويلساأل عن ذنوم المجرمون ف
بهإل أىن يسأط ,عنكيفيةذنوبهم وكيتهاء لآنهتعالىعالمبك اللمعلومات فلاحاجة بهإلىالال »

للكميفع بينه وبين قوفلهور(بك لنسألنهم أجمعين ) ؟ قلناحملذلكعولقىتين على
انقب
فا
قمرازناهء وذكر أبوملم وجهاً آخر فقااللس:ؤال قلديلكبونحاسبة » ويقكدون للتقرير
والتسكيت ؛ وقد ينكلولاستعتاب ؛ وأليقالوجوه بمذه اةلاآلاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن لاذين
كفروا ولام يستعتون ؛»هذا يوم لا ينطقون ؛ ولا يؤذون همفيعتذرون ).

ولهتعالى :ولاتبغالفسادفىالارض  .الاية

١

من وجبين (الأأول) أانملارلجل الواحد لايبلغ هذا المبلغ و.لو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب
واو اهر لكناها أعداد قليلة من المهاتييحاه

ل ل

)ن
هذه المفاتيح(الثشانى أ

رض » فلايوز أن يكون ها مفاتيح(والجواب)عن الاول
لةأفى
ادخر
لوزأمهىوال الم
اكن
ال
اك ا كان اك العرروضنء لا عن دون التْمد اجا أن  05 0إل هذا الي
رخا فبذا الذى يقال إن تلك المفاتيح ناس ددن مات  :لرئن اهن كور |فىالعرانفلدر شل هناه

الرووايةتف»سير القرآن أن للك المفاتيح كانتددر وطن كل وااجد مرا سينا 0
فكان يمل على العصية ضيطبا ومعرفتها سبب كثرتم!.وعلى هذا

الوجه .زول الاستبعاد  وعن

الثاى أن ظاهر النكنز وإنكان من جبة العرف ماقالوا فقد يتقععلى المال الجموع فى المواضع التى
الالقق(ول الثانى ) وهو اختيارابنعياس والسن أن تحمل المفاتح على نافلسمال وهذا
عليها أغ
لا أقوياءوك»انها خزاثئه
جدو
نيارأرب
ادن الشيوك]بعد .قال ابنعباسكانت حراتنهحمل
ول الثالث) وهو اختيار أنىملم
لف (
مل كل رجل عثشرة] الا
حاف
ية أ
فعاث
أرب

0

المفاتح العموالإحاطة كةوله(وء:ده مفاح الغيب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظرا

والإطلاع عليها ليثقل على العصبة أولى القوة والحداية  .أىهذه الكنوز لكثرتم! واختلاف أصنافها
تتعب حفظتها والقائمين عليبا أن تحفظوها  .ثمإنه تعالىبين أنهكان فى قومه من وعظه بأمور (أحدها)
طنر والقسك بالدنيا يملاهيه عن
به م
للحق
)اد أانلاي
احب الوفراحيلنمر
قولهز لاتفرح إناللله
أمر الآخرة أصلاء وقال بعضهم  :إنه لا يفرح بالدنيا إلا منرضى بوهااطمأن إليراء فأما منعل
لفاوق الدنيا عن قريب ليفرح ان ما قال المتنى :
أشد الغعمَندى فقاطر و زا 71تلقن عنة طاحه انتقالا

كىي(لا تأسوا علىمافاكمو لاعر وا اانا >م ) قال ابن
لال
وأحسن وأوجز منه ماقال تع

بتغ فما
عباس :كان فرحه ذلك ثركا ل؛آنه ماكان مخاى معه عقوبةالله تعالى (و”انيه )قوله١وا
)الظاهر أنهكان مرا بالأخرة» والمراد أن يصرف المال إلى ما بدِويْه إلى
ناك الله الدار الآخرة و
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالتها) قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه ( أحدها )

لعلهكان مستغرق الهمفى طلب الدنيا فلأجل ذلك ماكان يتفرغ للتنعموالالتذاذ فهاه الواعظ عن
ذلك ( وثانيها ) لما أممه الواعظ بصرف المال إلىالآخرة بين له بهذا الكلام إنه لابأس بالقتع

بالوجوه المباحة ( اولها ) المراد منه الإنفاق ففطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون
الذى تأكل و يششرب قال علية السلام  5فلأخذ العبد من .نفسه لنفسه  .ومن دثباه لآخرته ؛ ومن
الشديبة قبل الكبر  .ومن الحياة قبل الموت  .فوالذى نفس محمد بيده ما بعد المورت من مستعتب
ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » (ورابعها ) قوله ( وأحسن م أحسن الله اليك )لما أمره

رم

4١

قوله تعالى :

 0من كنود  .الآنة

بىإسرائيل تلديم(| الثالث ) قال القفال::ب.غى عا 11سس لفطلعليموأن يكونوا
:غى
بحت يده( الرابع ) قال الضحاك ط

ا

أمر( الخامس )قال

اعببناس توجبتركبر عليهموعضط علهم ( السادس )قالشهربن <وشب  :بغيهعليهمأنهزاد

ودن
رهحس
هأن
ثىياب شبراً و.هذا ياعولدن[كىبر (التابع)قل الم  :بغيهعامهم
علايهلم ف
على الحبورة ؛ يروى أن موسى عليه السلاملماقطم البحر وأغرق الله تعالىفرعون جعل الحبورة
رون ؛ لأصلت له الذبوة والحبورة وكان صاحب القربان والمذي ؛ وكان لموسى الرسالة ؛ فوجد
»قالياموسى لك الرسالةا؛ ولهرون الح.ورة» ولست فى ثئء ولا أصير
قارونَ من ذلك فى .نفسه ف

فلهقلاه؛ل
أناعلىهذا ف؛قال موسى عليهالسلام  :والله صمانعت ذلك هرون ولكن الله جع
والله لا أصدةك أبداًحتى تأتنى بآية أعرف ها أن الله جعل ذلك هرون » قال فأمر موسى عليه

السلام رؤساء ببى إسرائيل أن بحىءكل رجل منبم بعصاه  .خاءوا ١ ؛ فألقاها موسى عالليهسلام
و.ا
تلك
انذ
ببيا
فهم
فقفيه له:كان ذلكبام آله تعالى » فدعاربه أن ير

يحرسون عصيهم

فأصبحت عصا هرون تتز لها ورق أخضر وكانت من شر اللوز  :فقال موسى ياقارون أما ترى

ما صنع الله هرون ! فقال والله ما هذا بأيجب مما تصنع من السحر ء فاعثزل قارون ومعه ناس
كثير و.ولى هرون الحبورة والمذبح والقربان  :فكان بنو إسرائيل يأتون عدايام إلى هرون

فيضعبا فىالمذبح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال والتبع
»ا كان يأنى موسى عليه السلام ولا يحالسه  .وروى أبو أمامة الباهلى عن النى
من بنى إسرائيل ف
كله أنه قال «دكان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » .

أما قوله (وآتيناه من |! 1ما إن مفاتحه لتنوءبالعصبة أولى القوة ) ففيه أحاث :
االيعحطىرام فكيف أضاف اللهمال
على  :أاستتمقولون إن اللهل
ك»قا
لول
االآ
ل
ترون [لنييم قله (اوامهاة كنرااوي اه ياف ان ٠ 0 ونجوز أن من تقدمه
منالملوك  73ا وكنزوا فظفر قارونبذلك ؛وكان هذا الظفرطريق العلك؛ أو وصلإليه بالارث
ف جبات 1؛ *ثمبال 01من جمة الاضاز بأت وغير ها وكان الكل محتملا

اللبحثالشافى » المفاخ جمع مفتمعبكسرالم وهونام ارتل لان ا
واحدها مفتح بفتح اليم ويقال ناءبه امل إذا أثقله <تى أماله  :والعصبة اللماعة الكثيرة

والعصابة مثلبا » ار عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ون عصبة )
وكانوا عشرة لآن يوسف وأخاهلميكونا معهم

هقوهلن:ا قولان (أحدهما) أن المراذبالمفاتح المفاتيح وهى الى
إذا عرفت ممعنى الالفاظ فت
يفتح با الباب ؛ قالواكانت مفاتيحه من جاود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع ؛ وكان لكل خزانة
مفتاح ؛ وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيس علىستينبغلا ؛ ومن الناس من طمنفىهذا الول
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المجرمون >00

شىء الضائع ١ا
0ل فعليواح -يائكأن الى لله ولرسله (وضل عنم ( غاب عنهم عميةة ال*
عمد َ

يشتروك ) من الباطل وَالككنت :

قوله تعالى رزإن قارون كان من قوم مومى فيفىعليهم واأناء'من الشكون .ها إن مفائخه

لتنوء بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لايحب الفرحين ؛ وابتغ فيهاآ تاك الله
 4الاحره والاتس :تضييك من الدىاك  1الله إليك ولا تبغ الفساد فىالأرض

إن الله لا يحب المفسدين» قال إتما أوتيته على علىعندى أولميعلمأن الله قد أهلك من قبله من
0

00د أسد مه قرة وأ كر جناولايأل عن ذنوهم ايرجمون »4

م

هر
ظاما»
وسل
كَْبدلعلىأن قارونكانمن قوم موسى عليه ال

ذيلكدل

علىأنهكان عن قداأمن يه و لابعد أيضاً حملهعلى القرأبة .قال الكلى  :إنهكان أبن عم7055

عليهالسلام ؛ لآنهكانقارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى » وهوسى بن عمران بن قاهث بنلاوى

وقال مد بن اصمق إنه كان عم موسى :عليه السلام » لآن موسئى .بن عمران بن يصبن :بن قات
وقارون ان لصور بن قأهصث لوعن لق عا

أنهكان ا حالمه ثم قبل إنهكان اسعى المنور

 0شو يه وكا أتراي [عرائيل للتؤراقء إلا أنه افق > نافق السافراى..
أما قوله ( فبغى عليهم ف)فيه وجوه (أحدها) أنه بغى بسيب ماله » وبغيه أنه استخف بالفقراء
و برعلمحق الإيمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثاتى) أنه من الظلم» قبلملك فرعون على

 9لا :ويوم ينادهمفيةول أبنشركان 773
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 71بهمفيقول أبن شركارى الذين كن تزعمون /54؟ وَنرْعنامن
را

امة تفدقاَلنا انوامانم فواأن نمز
عونت

َه

ّ”"
وما

اع

نم عدم

كر

-

( أفلاتصرون ) لآن العزضن'مى :ذلك الانتفاع ما سمءون وسضرون من جبة التدير فليالم

ينتفعوا نزلوا منزلة من لايسمع ولاببصرقااللكلى قوله( أفلاتسمعون م)عناه أفلاتطيعون
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أآتمعليه من الخطأ والضلال؛ قال
صاحب الكشاف السرمد الدائم المتصل من السرد وهو المتابعة :ومنه قولحم فالىاشهر الحرم
ثلاثة سرذ وواحد فردء فإن قبل هلا قال :نهار تتدر فون فيه .ا قبيلل:يل نسكنون فه؟ قلنا
ذ كر الضياء وهو ضوء الشمس لآن المنافع الىتتعاق به متكاثرة ليس التصرف ف المعاش وحده

والظلام ليس بتلك المنزلة ؛ وإنما قرن بالضياء أفلاتسمعون » لآن المع يدرك مالا يدرك البصر
ام
لفعة
لمظنمن
ارك
مندرك منافعه ووصف ؤوائده  :وقرن بالليل أفلاتبصرون لآنغيرك يد
هاتبصرهأنت من ااسكون ونوه  :ومن رحمته زاوج بين الليل والهار لأغراض ثلاثة لنسكنوا فى
' أحدمما وهو الليل؛ ولتبتغوا من فضله فى الآخر وهو اانهار ولاداء الشكر على المنفعتين مع .

واعلم أنه وإنكان السكون فى النهار ممسكناً وابتغاء فضل الله بالليل مكنا إلا أن الآليق بكل

وا<د منهما ماذ ثره الله تعالى به فلهذا خصه به .

قوله تعالى إرويوم يناديم فيةول أينشركاق الذين كم تزعمون؛ ونزعنا منكل أمة شمميداً

رواون »4
تان
يهمفماك
فقلناهانوابرهاك؟ فعلدوا أانق للهوضل عن
اعلم أنه سبحانه لمامجنطريقة المشركين  أولا :ثمذكر التوحيد ودلائله ء ثانياً :عادإلى
نال ( وروم ينادمهم ) أى القيامة فيقول
جين طريقتهم مرة أخرى وششرح 0

»و أينقولكم تقربنا
( أينشركانىالذينكنتم تزعمون) والمعنى أايلنذين ادعيتمإلهيتهم لتخلصكم أ
إلى الله زافى وقد علوا أن لا إله إلا الله فكون ذلك زائداً فى غمهم إذا خوطبوا بهذا القول.
(نا منكل أمة شهيداً ) فالمراد «يزناواحداً ليشود علهم ؛ ثم قال بعضهم ثم
أما قوولنهزع
الانيا .يشبدون ينهمبلغرا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية بعأن التقصير مهم

ملان
فيكون ذلك زائداًفىغمبم  ,وقالآخرون بل ثمالشهداء الذين يشهدون عاللىناس فزىك
دغل فى جملهمالآنساء وهذا أقرب لانه تعالى عم كلأمة وكل جماعة بأن إنزع منهم الشهيد
فيدخل فيه الاحوال اتى لميوجد فيا البى وهى أزمنة الفترات والآزمئة ااثىحصلت بعد
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أما قوله( ولهالحم )فهو إمافىالدنيا أو فى الآخرة فأمافىالدني:ا كمكل أحد  0ا
 605كه “فلولا حكنه 1لا نهذ على العيد

حم بيه ولا على 7

سنده وله على الزوجة ع زوجباولا علىالاين

ركسمول ؛ فهو الاك ال
لة ح
اآم
سلطانهم ولا على ال

ف الاجززة فلا شك ا الاكلان الات

د

 - 2نين العباد .فى الاحرة قتضفا

اللظاومين من الظالمين .
أما قوله (وإليه ترجعؤن) فالمعنى إولى ل حكده وقضائه ترجعون  ,فنكالمة إلى لانتهاء الغاية
وهو تعالى منزه من المكان والجهة .

قوله تعالى ل قل أدأيتمإن جعل الله عليك الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم
إن وتتمعوان ءاقل راأيتمإن جعل الله عليك النهارسرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله
يأتيكمبيلك لنون فيه أفلاتبصرون"” ومن:رخته جعل !-ك اليل وام ان اتسكدو افيه ولغوا
من فضله و لعلكمك 0ون 4
اعل أنه كان لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا

هو له الخد فى الآولى والآخرة وله الحم وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن
حمد عليه نا لياقدر عليه سواه فال لرسوله ( قل أدأيتمإن جعل الله عليك الليل سرمداً إلى
يوم القيامة )فنبهعلى أن الوجه فى كون الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان» للآن المرء فى
الدنياوفى حال التكليف مدؤوع إلىأن يتعب لتحصيل ي
محاتاج إليه » ولا يتم لهذلكلولاضوء
اللهار » ولاجله يحصلالاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم 7ذلك لايتملو 1الراحة والمكون
الل لز اك هماو اتدالة هذه :فآما فى الجنةفلا نصب ولا تعب فلا  2بم إلى الال فلذلك
يدوم لهمالضياء واللذات » فبين تعَال1نه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى » وإ بماقال(أفلاتسمءون)

٠

ولهتعالى  :لهالحقافىالأول والآخرة  .آلآية

والخيرة أيضاً امم للمختار يقال عمد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول فىالآآية وجهان :
( الأول ) وهو الآا<سن أن يكون تمام الوقف عل قوله ( وختار ) ويكون ما نقيا» والمعى
(ربك مخاق ما يشاء ويختار ) ليس  9الخيرة إذ ليسفم أن ختاروا عالٍله أن يفعل ( والثاتى )
و

أن يكون ما بمعنى الذى فيكون الوقف عند قوله ( وربك يخلق ما يشاء ث)م يقول ( ويمختار )
ماكان لهمالخيرة ؛ قال أبوالقاسمالإنصارى وهذا متعلق المءنزله فى ايحاب الصلاح والأضلحعليه ؛

وأى صلاح فىتكليف منعل أنهلايؤمن ولولميكافه لاستحق الجنة والنءبم مانلفضلله ؛
فان قبل لماكلفه استوجب علٍ الله ماهو الآفضل لان المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا عل

قطعاً إنه لا محصل ذلك الأفضل فتوريطه فى العقاب الابدى لا يكون رعاية لللصلحة .ثم قوم
المستحق خير من المتفضل به جهل لآن ذلك التفاوت إيما يحصلفىحق من يستنكف من تفضله ؛
أما الذى ما<صل الذات والصفات إلا تخلقه وبفضله واحسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم

قال (سبحان الله وتعالىعما يش ركون) والمقصود أن يعم أنالخاق والاختيار والاعزاز والإذلال
رنهم معدناوة
وتك
مفوض اليهللياسحد فيهشركة ومنازعة ثمأ كد ذلك بأنهيصعمدما
وقم هلا اختير غيره فى النبوة  :ولما بين عليه بما
رسول الله سَلتع وما يعلنون من مطاعنهم فيه و

م
وعلايهم
لناحلغل
سد والسفاهة قال( وهواللهلاإلاهو) وفبهتنبيهعكلوىنه قادراًعلىركل
اينععتلىهم
طحسن
»نزهاً اعلننقصائص والافات يحازى ال
الممكنات ٠ وعالماً ابلكملعلومات م

يوعاقب العصاة علىعصيانهم وفيه نماية الزجر والردع للعصاة ونهاية تقوية القلبللمطبعين؛ ويحتمل
أيضاً أنه لما بين فساد طريق المشركينمنقوله ( يوم ينادم )فيةول (أينشركاق) ختماكلام

فى ذلك باظهار هذا التوخيد وبيان أن الحمد والثناء لايليق إلا به .

أماقوله(لهامدفىالآولى والآخرة ) فهوظاهر على قولنا لاآلنثواب غير واجب عليه

بلهوسبحانه يعطيهفضلاوإحساناً فلهالخدفىالأولى والآخرة ؛ ويؤكد ذلكقول أهل الجنة
ا(مد لل اهلذى أذهب عنا الحزن  ,الخدللهالذى صدقنا وعده؛ وآخردعوام أنامدلته ربالعالمين)

أما المعتزلة فعندهم الثواب مستحق فلا يستحق امد بفعله منأهل الجنة » وأماأهلالنار فاأنعم

عليهم حتى يستحق المدمنومق؛ال القاضى إنه يستحق المدوالشكر من أهل النار أيضاً ما فعله
,م فى الدنيا من البمكين والتيسير والالطاف وسائر النعم ؛ لانهمبإساءتهم لا مخرج ما أنعمالله

علهممنأنبوجب الشكر ؛ وهذافيهنظر  .لآنأهلالآخرة مضطرون إلىمعرفة الحقفاذاعلدوا

بالضرورة أن التوبة عن القباتح يحب على اله قبولها وعلدوا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر

الواجب عليهم بوجب عل الله الثواب وثم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك ما مخلصهم عن
اذا
تدخل
اانس
لانعملعل بذلك والقدرة عليه,ترك هذه
حهمقفى
الع
سب وي
اق الثواب أفترى أن ال

غ ولأنوا بالشكر  .ومتىفعلواذلكفقدبطلالعقاب .
تبوا
شيتو
التوية ؟ كل ؛ا بللابيدأن
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ارا
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وهو

أيه

ها

لاك 6) 0أنالقاضى لا يترك ا من الآبات

المشتملة علىالمدح والذم والثواب والعقابإلاويعيد استدلاله ماوكا أنوجه استدلاله افلىكل
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن عل الله تعالى بعدم الإبمان مع وقوع
اذ كان ع افيان لذاتهما معالعميعدم ألايمان إذا ص بادخال الإمان قُّالوجود فقد عن

باجمع بين الضدين » والذى اعتيد الفادى علا هق دقع هذا الحرف

ا تكبه الكلامية قوله م

ار من يكال له مسكن وخطأ ثولم  01إنهلمكن بل الواست السكوت :ولو اوه لمكاو
هذا الؤالعلٍ ربه لماكان لربه عنه جبوإالا السكوت »فتسكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً
فنبت أن الإشكال مشترك والله أعءل :
(ل صالخا,فعدى أن يكوان من الم#لحين  ورايك كلق ينا
قولهتعالى لفأم ها 7ان راس ع
ويك بعلمماتسكن صدورم ومايعانون»
وختار ماكان ل الذيرةسبحا ناللهرعا ل ا نشر تزف ر

وهو الله لا إله إلا هو له امد فى الآولى والآخرة وله الح واليه ترجءون . 4
اعم أنه تعالى لما بين حال المءذبين من الكفار وما يحرى علهم هن التوبيخ أتبعه بذكر من
يتوب منهم فى الدنيا ترغبباً فى التوبة وزجراً عن الثبات على الكفر فقال ( فأما من تاب وآمن
وعمل صالاً فعسى أن يكون من المفادين ) وفى عسى وجوه  ( :أحدها ) أنه من الكرام تحقيق
والله أكرم الآ كرمين (وثانها) أن يراد ترجىااتائب وطمعهكا نه قفالليطمع فى الفلاح ث(اولتها)
يى أن كونوا كذلك إن :دامون! عل التوبةوالا تمان لجواز أن لايدوموا ؛ واعلمأن القوم

كانوا يذكرون شبهة أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على زجل من القريتين عظبم )يعنون
الوليد بن'المغيرزة أو أبامسعود الثةى » فأجاب الله تءالى عنه بقوله ( وربك يخلق ما يشاء ومختار )
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع وااضر فله أن بخصمن شاء بما شاء لا اعتراض
عليه البتة » وعلىطريقَةالمعتزلة لما ثبت أنه حكم مطلق عم أنه كلما فغلهكان حكمة وصواباً فليس

الاحد  1يمترض عليه وقوله (ماكان لهملقره ) والخيرة اسم من الاختيار قاممقام المصدر
دو

لخر

هم»

/

قولهتعالى :ويينوأمديهم فيقول أينشركاانلىآ.ية

)رب أن هذاعلى
للأبمق
ابوا
(ل ادعواشركاءكم فدعوهمفلميسوتجي
(انيها )قولهتعوالىقي
وث

سبي[ع التقرير لانم يعلمونأنهلافائدةفىدعائهملهم» فالمرادأنهملودعوهملميوجد منهمإجابة
فىالنصرة وأن العذاب ثابت فيهم؛ وكل ذلك علىوجهالتوبيخ » وفىذكره ردع وزجر فىدار
:ما قولهتعالى( لو أكناهمنوا مهتدون ) فكثير من المفسرين زعمواأجنواب لوعحذوف
الدنيا فأ
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع وااتابع يرون العذاب ولو أنهم
كانوامبتدون فىالدنيا ماأبصروه فىالآخرة ( وثانها )لوأنهمكانوا مبتدين فى الدنيا لعدوا أن

العذاب حق ( وثالئها ) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدنما هتدون ( ورابعها ) لو كانوا
دوك لوجه من وجوه اليل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قدآن لهم أن بهتدوا لو أنهم كانوا
بدذلك قوله تعالى (لايؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم) وعندى
وك
متدون إذا رأوا العذاب ؤ

أن الجواب غيرحذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أناللهتعالىإذاخاطبهم بقو(لاهدعوا شركاءكم)
فببنا يشتد الخوف علءهم ويلحةهم ثىءكالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يببصرون شيئاً فقال

تعالى (ورأوا العذاباو كنهامنوا بتدون) شيئاً أما لما صاروامن شدة الخوف بحيث لاببصرون
شيئاً لاجرم مارأوا العذاب (وثانها) أنه تعالى لماذ كر عن الشيركاء وهىالأصنام أنهملايحيبون
الذين دعوثم قال فى حقبم (ورأوا العذابوأنهم كانوا يبتدون) أى هذه الاصنام كانوايشاهدون

العذاب لوكانوا من الأحياء المبتدن ولكنها ليست كذللك فلاجرم مارأت العذاب فان قبل قوله
؟نا هذا كقوله (فدعومم
(ورأواالعذاب) ضميرلايليق إباللاعقلاء فكيفيصح عاودلهأإلصىنام قل

فلميستجيبوا لهم) وإنماورد ذلكعل حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالثها) أن يكون المراد من
الرؤية رؤية القاب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا يتدون وهذه الوجوه

خدئ خيرم الواجه المنية عل أن جواب لومحذوف فانذلكيقتضى تفكيكالنظممنالآية
( الى الثالث ) من الأمور التى يسأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهمفيقول ماذا أجبتم

المرسلين »فعميتعليهمالأانباء) أى فصارت الأانباءكالعمىعايهم جميعاًتلماتدى الهم فهم لايتساءلون
لا يسأل بعضيم بعضاً كا بتساءل ااناس ف المشكلات لأآنهم يقساوون جميعاً فى عى الآنباء عليهم
والعجزعن الجواب ؛ وقرىء فعميت وإذاكانت الآنبياء لحول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل
هذا السؤال  :ويفوضون الآمى إلىعل اللهتعالىوذلك قولهتعالى( يومبجمع اللهالرسل فيقول

ماذا أجبتم؛ قالوالاعم لإنناك أنت علام الغيوب ) فا ظنك ببؤلاء الضلال » قال القاضى هذه

الآية تدل على بطلان القول بالجبر لآن فعلبم لوكان خلقاً من اله تعالى ويحب وقوعه بالقدرة
والإرادة لماعميت علهم الانباء ولقالوا إنما أتينا فى تكذيب الرسل مجنهة خلقك فينا
تسكذيهم والقدرة الموجبة لذلك  :فكانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة و كذلك القولفياتقدم

األنشيطانكان لهأن يقول إنما أغويت يمخلقك فاىلغواية» وإنما قبل من دعوته للخلذلك

قله تاك لقز اننا ك 5فمدعوثم  .الآية
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اا المومل:فعميت عليهم الانباء يومئذ فم لايتساءلون . 4
ذر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء
اعم أنه سبحانه وتعالى ك
انق الذبنكنتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار
كل أب
ريةو
شديم ف
(أحدها )قوله( ويوم ينا
ا

رفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا حمة الول ذءوةبالضرورة فيقول لحم

أبنما كنتمدونه بوجفاونه اي" ف الكاذه وبر مون أنه يشفع ؟ أن هو لينضركر .خواد
دن هذا الذى نزل بم“ .مبين تعالى مايقوله من <ق عليه القولء والمراد من القولهو قوله

ل(آملآن جهنم املنجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحوّعليه مقتضاه .و اختافوا
»قالبعضهم
فى أن الذين <ق علهم هذا القول من ثم؟ فال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال و

القساطين قوله ( ربناهؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إلى
عورف دوك وأَعو :ذاثمالخبر والكاف صفة مصدر بحذوف تقديره أغوينام فغووا غا
فال ها'عوايتا والراد م أن غينا باختارنا| فتكانا يهم باختيارثم  5أن إغواء 1

مالام إلى

 1لكانوا ختارين بالإقدام علىتلك العقائد والاعمال  ,وهذا معنى ماحكاه الله عن الش.طان

 0قال ( إن الله د م وعد الحق ووعدتكم فأخافتم وماكان لى عليكممسناطان إلا أندعو5:

فاستجبتم لى فلال

)قال تعالى لإبليس (عإبنادى لس لكعليسهلمطان
أنفسك و)

إلا  1تبعك من الغاوين ) فهو له ( إلامن اتبعك ) يدل على أن ذلك الاج0

منقبا١

لامن قبل إلجاء الشيطان إلى ذلك »ثم قال ترأبناإ|ليك منهم ومن عقائده وأعماطم مانو 1] 1ثانا
.تماكانوا يعبدون أهوا.م  :والخاصل أنهم يتبرءون منهم كا قال ا (إذ تيرأ الذين
يعبدون إ

0

ادن اتيسوا)أوسا فلا مسيم فاقرله تا (أين شركاى) أني يرد به هو لا اءلروسيار

والشياطين فانم لذ أطاغوهم قد روم لمكان الطاعة عنزلة الشر يلك لله تغالى ٠ وإذا حمل

الكلام على هذا الوجه كان جوامهم أن يقواوا إلهنا هؤلاء ماعبدونا إتا عبدوا أهواءهم الفاسدة
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وبوم ينادم ول أن كاتالذي كت ون

كلدي حو

تعقلون ,أفن وعدناه وعدا  20فهو لاقيه.كبنكاه متاع الحياة الدنيا*ثمهويوم القبامة من

احضرين ': 3
اعم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشيهة لآن حاصل شبهتهم أن قالوا تكنرا الدين
ءما أنه فخليروجهين
لثلا تفوتنا الدنيا فبين تعالى أن ذلك خطأ عظيمأن ماعند الله خيروأبق أ
أ(حدهما ) أن المنافع هناك أعظم انا أنها خالصة اعلنشوائب ومنافع الدنيا مشوبة
بالمضار بلالمضار فبا ار

أنهاأبقى فلاندماائمة غير منقطعة ومنافع الدنيامنقطعة ومتى

قويل المتناهى بغير المتناهى كان عدما0

ونصيب كل أ<د بالقياس إلىمنافع الدنا كلهاكالذرة

بالقياس إلى البحر » فظبر مهنذا أن منافع الدنيا لانسبة لماإلىمنافع الآخرة البتة فكان من
الجبل العظيرتركمنافعالآخرة لاستبقاء منافعالدنياولمانبهسبحانهعلىذلكقال( أفلاتعقلون )
يعنى أن من لايرجم منافع الآخرة على منافع الدنياكا ن يهكون خارجاً عن احلدعقل » ور
الشافعى حيث قال  :من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله
تعالى :لآنأعقل الناسمن أعطى القليل وأخذ الكثير وما ثاإلملماشتغلون بالطاعة  .فكأنهرحمه

الله إنها أخذه من هذه الآية  :ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجيحمنوجه آخروهو أنالو قذرتا

أن نعماكللاهنت تنتبى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الدائم لكان صريح العقل
يقتضى ترجيح ذهوالآخرة على نعمالدنيا فكيف إذا انصات نعم الدننا بعقاب الآخرة فأى عقل

كان أن نمالآخرةراجحة علباء وهذا هو ااراد وله رأفن كينا وافدا ةا 0
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدراً قليلا منمتاع الدنيا ثميكون قْ الاخرة من الخضرين

لولعاذالبم:قصود أنمملقماالوا تركنا الدين للدنيافقااللهلحملولميحصل عقيب دنيا؟ مضرة
العقاب لكان العمل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنياء فكيف وهذه الدنيا يحصل

بعدها العقاب الداثم »وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغفى الاعتراف بالترجيح

وتخصيص لفظ الحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من
امحضرين ؛ فانهم نحضرون )وف لفظه إشعار به لآن الإحضار مشعر بالتكليف والإلزام » وذلك

لايليق بمجالس اللذة إما يليق بمجالس الضرر والمكاره :

قوله تعالى لإويوم ينادهم فيقول أين شركاف الذينكنتمتزعمون .قالالذينحقعليهم القول

ربنا هؤلاءالذينأغوينا أغريناهمكاغوينا تبرأنا إلبك مكانوا إيانا يعبدون ,وقيل اذعوا

قولهتعالى :وما أوتيتممن ثىء  .الاية
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اعم أن هذا هو (الجواب الثاق) عن تلك الشبهة » وكذللانه تعالى لا بين لأاهل ممكاةخدوا

به من النعمأتبعه بمأانزلهاللتهعالى بالّام ا
م
نالذ
كلما
وينا فالىندعنمياء فلا كذبوا الرسل
اضية
أزال اللهءنهم تلك
 1د اهلكنا' [قألوا إنالانؤمن خوفاً من زوال 'نعمة الدا 
نلإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه اانعر» لا الإقدام على
فلله تعالى بينلهمأأنان
إل أن ,قال صاحت التكمان  :البطراسوء [حتال الغى وهوآن لااتخفظ حق الله تعال فيه :
وانتصبت معيشتها إما حذف الجار واتصال الفعل كوقوالهخت
(ار موسى قومه ) أو بتقدير
حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أياممعيشتها  .وإما تضمين بطرت معنى كفرت .

فأما قوله ( فتلك مسا كنهم لمتسكن من بعدهم إلا قليلا ) فنى هذا الاستثناء وجوه (أحدها)
قال ابن عباس رضى الله عنهما  :لميسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماًأو ساعة (وثانها) يحتمل
إل كوم مقاصى المباسكين بقى أثروفى ديارهم » فكل من سكنها من أعقابهم لربق فيهاإلا قليلا
وكنا نحن الوارثين لها بعد هلاك أهلماء وإذا ليمبق للشى .مالك معين قيل إنه ميراث الله لانه
الباق بعد فناء خلقه ث
.م إنه سبحانه |ذكر أنه أهلك تلك القرى دسيب بطرأهلرا؛ فك ن سائلا أورد
ال من روحبين (الآول) لماذا ما أهلكال
كله الكفار قبل يملديه معأنهم كانوامستغرقين فى
اللكفر والعناد ؟ (الثانى ) اذا ما أهلكممببعد
عث محمديِل معتمادى ال
اقوم
لف
كىفر بالله تعالى
والقكدون ><مد وله احا عن َ 3
1ل  25بقوله ( وماكان ربك مبلك القرى دى سبعث
ارلا م أياتنا) وحاصل الجو ان أنه تعالى قدم بيان أن عدم النعثة بحرى يحرى
العذر للقكوم ؛تو حت أن لا جوز إهلا " إلا بعد البعثة  :شم

اللفسرون وجبين (اه (

اك ربك مَبْإِكَ القرى حتى سعث فى أمبا راضولا) أى فى القرية التى هى أمها وأصلبا وقَصيتهًا
التى هى أعمالما وتوابعما رسولا لإازام الحجة وقطع المعذرة ( الثانى )وما كان ربك مبلك القرى
التى فى الأارض حى يبعث فىأمالقرى يعنى مكةرسو لاوهو مد يَِلِيهٍخاتم الأانبياء  .ومعنى (يتلو
عآلييهامتنا ) 4
 0بقوله ( وما كنا مبلك القرى إلا وأهلها
ظالمون ) أنفسهم بال

وال  2 9ككِدَإِكَ هان لعضهم قد لمن ولعضهم ّ ألله مم

أنهمسيؤمئون وبعض آخرون عم اللهأمم وإن ١يؤمنوا الكنه  7مننسلوم من يكون «ؤمنا ً:

قله تعالى بر وما أويتممن ثيء فتاع الحياة الدنيا وزيتما وما عنداللهخير وأبقى أفلا

قولهتعالى :وك أهلنكنامن قريةا.لآية
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نفع 0عيكلانقطموا أيضاًو اف : 2ا
عل تعر لسر | لكنه تعالىراحتجبماهو أقوى منحيث بكينذبهم
0
ل لك
وا
مىنإن
آبجر
أفنىهم يتخطفون هن حيث عرفوا من حاالبقعة يال 3ذلك لا
,ية دالة على مة
كئررمناذا ف؛لذلك قدمه الله توعاالىلآ
إأذامكن بيانهللخصم فهو أولى منسا

الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شبية المبطارن ؛ بق ههنا محثان :
 ١الآول ) قال ضاحب التكشاف فى اتتصاب رزقاً إن جملته مضدارا جار أنَنَمَلل ععى

ن
وحدأ؛
شلىء وا
قمباله ؛ لآنمعنىبحى إليه نمراتكل شىء و»يرزق ثمرات ك

يكون مفعولا

جإعنلته ععنى هرزوق "كان حالا من الهُّرالتتخصيصما بالاضافة  7ينتصب عن اشكرة
له  .و

المتخصصة بالصفة .

وانه أن
لاالثانى  4احتج الأاسماب بقوله ( رزقاً من لدنا )فىأن فعل العبد خلقالله تعالي » بي
تلك الأرزاق إنما كانتتصل!لهم ؛ لآنالناسكانوابحملونها إلفملهوملم يكنفاعللعبد خلقاً
لله تعالى لما حت 'للك الإضافة ف.ان قبل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألقتلك الدواعى
فى قلوب من ذهب تلك الارزاق إلمهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الجرحان  ,فَقِدِ بينا فى

غيرموضع أنه محتىصل الرجحان ف.قد حصل الوجوب وحيتئذ يحصل المقصود ؛ ويإنحلصمل
الرجحان انقطعتالإضافة بالكلية  .واعلم أنه تعالى إنم باين أن تالأكآرزاق ماوصلت إلهم إلا
هن الله تعالى  .لاجل أنهمهتى علءوا ذلك صاروا نحيث لالخافون أحداً سنوى الله تمالى ولا
ذقل؛ك يكوجابل
وخال
برجون أحداًغير الله تعالى .فيبقىنظرم منقطعاً عن الخاق متعلقاً بال
الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى .

قرله تعالى ( و 5أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك ها كنهملتكن من بهد إملا قليلا
وكنا حن الوارثين ؛ وما كان ربك مبلك القرى حتى ببعث فى أمبا رسولا تلو عاء

كنامبلكى القرىإلا رأهلها ظالمون > .

قله تعال  :وهر أعلمبالموتدنق1:.لية

كه

ين

أو خاو المدرفة ف القلوب غل سل الإلجاء أو خلى المعرفة ق!:لقاوب لاغل سبيل

الإلجاء لاجائز أن يكون المزاد بيان الادلة انه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى فرى غير المداية

الت نق اللهعمَؤْمها » و كذا الولف الحداية معنىالدعوة إل اله ؛ وأمااهدالة ععنى تعر يفاطر اق

الجنة فبى ألا غير مرادة منالاية لانه تعالى علق هذه الحداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة

غير معاق عل المشيئة لأنه واجب عل الله تعالى والواجب لا يكون معاقاً على المشيئة هن وجب
اللهادك عثرة دانير لا وز أن يقول إأنعطى عشرة دنانير إن شئْت » وأما الهداية محى
الإكذاء والقسر فغير جاتر لان ذلك عندهم قبيح من الله تءالى فى حق المكلف وفعل القبيح مستازم
للجهل أوالحاجة وهما >الان ومستازم ماحال محال فذلك محال من الله تعالى واحال لا يجوز تعليقه
 -.فى المشيئة  .وما بطلت الأقسام لميبق إلا أن المراد أنه تعالرخص البعض خاق الهداية والمعرفة
وبمنع البعض منهاء ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام علىهذا الوجه سقط كل ما أورده
القاضى عذرأ عن ذلك .
أما قوله (وهو أعلبالمهتدى) المدى أنهالمختصة (علألغيب فيعلممن متدى بعد ومن لاممتدى »

ثمإسنبهحانه بعد أن ذ كرشبههم وأجاب عنها بالاجوية الواضحة  وبين أن وضوح الدلائل
لايكىمالم ينضم إليه هداية الله تعالى ح»كى عنهم شأبيخةرى متعلقة بأحوال الدنيا وهى قولهم

ارد ا:لخطف ءالا:تزاع بسرعة » روى أن
( إن نتبع الهدى 1تتخطف من أرضنا )قال ب
الحرث بن عاص بن نوفل إن ع 6ناف قال لرسمبول اللهوله1:نا لنعمأن الذى ت#وله حدقوالككن

نا بن ذلك #طفيتا من أرضناء أى يجتمعون على  0تواخر جونا من أرضنان قاجات الله
 2كلل عهالمن وجوه (:الاول) قولة ( أو لممكن لمرما الى أعطينام دك
:مالآن العرب كانوا يحترمون الحرم وكماانوا .يتعرضون البتة لسكانه ؛
لا خوف لك فيه إ
فإنه بروى أن العرب خارج الحرم كانوا مشتغلين بالنهب والغارة وما كانوا بتعرضون اليتة

لسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخله كان ا

زعاقوّة (يجى الهثمرات كل شىء ) فهو

تعالى يا بين كون ذلك الموضع خااياً عن امخاوف والآفات بين كثر ة النعمفيه؛ ومعنى (يحى )
يمع من قوطم  :جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته  .قرأ أهل المدينة تجى بالتاء وأهل الكوفة .
تأنيثه على
وأبو عمرو بالياء و.ذلك أن تأنيث الثرات تأنيث جمع وليس بتأنيث 0
.معنى الكلية الكثرة كةوله ( وأوتيت من كل شىء و)عاصل
اللفظ وذكيره على المدنى و

)نه تعالى لما جعل الحرم آمنآ وأ كبر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله
ا(لجواب أ
تعالى مقيلين على عبسادة الآاوما2

ا

الا تر من

؛ال القاذى
نوا لكان بقاء هذه الخالة أوانا ق

أن

لفت لكان تا لمكنعذراً | فىأن.لا متا وقد

ظهرت المجة لاتقطعوا :أو قاللم ,إن مخطفهم لكبالقتل وغيره ؛ وقد آمنتمكالشهادة لك فهو

قولهتعالى  :إنكلاتهدىمن أحببت  .الآية
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قوله تعالى ((إنكلا تهدى من أحبيت ولكن الله .هدى من يشاء وهو أعلٍبالمرتدين وقالوا
إن تتبعالهدىمعكنتخطف منأرضناء أوميمكنلمحرماًأمناًبحىاليهثمراتكلثىءرزقاً
منلدناولتكن أ كثره,لايعلدون . 6

اعلمأن فى قولة تعالى ( نك لاتهدى من أحببت ولكن آثةبييدى من يشاء ) مسائل :
(إالمسألة الاوى ) هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها علىكفر أنىطالب ثم قال الزجاج  :أجمع

المسليونعل أنهانزلت فأىبى طالب وذلك أن أباطالب ,قال عندتموتهيأمفثر بى عمبنداف

؛قال عليهالام « ياعمتأممهم بالنصحلانفسهموتدعبا
أطبعوا حمداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا ف
لنفسك ! قالفا تريد يااين أخى ؟ قالأريد منككلمةواحدة ف:انك فى آخر يوممن أيام الدنيا أن
خى قد علءت أنكصادق ولكنىأ كرهأن
أال
يالاى:ق
 0إله إلاالله أ,شبد لك مهاعند الله تع
اوت واولا أن يكون عليك وعلىبى أببكغضاضة ومسبة بعدى لقلنها ولاقررت
يقال جزععند م

با عينكعند الفراقلماأرىمنشدة وجدك ونصحك ؛ ولكنى سوف أموت علىملةالأشياخ
عبدالمطلب وهاشم وعبد مناف » .

/

 ١المسألة الثانية) أن تهعالى قالفهىذه الآية( إنكلامهدىمن أحببت ) وقال فآىية

أخرى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقم و)لا تنافى بينهما فان الذى أثبته وأضافه إليه الدعؤة
والبيان والذى ننى عنه هداية التوفيق  .وشرح الصدر وهو نور يقذف فى القلب فيحيا به القالب
يا قال سبحانه ( أو م نكان ميافأحبيناه وجعلنا له نورا )الآية:

لإالمسألة الثالثة  4احتج اللأسحماب .بذه الآبة فى أملسة الهدى وااضلال  فقالوا قوله ( إنك

لابدى من أحببت ولكن الله بجدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون الهداية فالموضعين بمعنى واحد
لانه لوكان المراد من الهداية فى قوله )إنك لا تبدى )شيئاًوفقوله (ولكن الله ,دى من يشاء)

شين آخرلاختل النظر ,ثم إماأن يكون المرادمن المداية ببانالدلالة أوالدعوة اإلجىنة أوتعريف #5
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