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ÖZET 

Molla Halil es-Si„irdî, 1750-1843 yılları arasında yaĢamıĢ bir âlimdir. 

Osmanlı Devleti‟nin Ģark bölgesindeki çeĢitli medreselerde eğitimini tamamlamıĢ, 

akabinde aynı bölgede uzun yıllar ders verip onlarca âlim yetiĢtirmiĢtir. Ayrıca 

Ġslâmî ilimler alanında kırk civarında eser telif etmiĢtir. Gerek yetiĢtirmiĢ olduğu 

âlimler gerekse de yazmıĢ olduğu eseler, onun önemli bir ilmî Ģahsiyet olduğuna 

Ģahitlik etmektedir. Molla Halil‟in eserleri arasında iki tefsir kitabı bulunmaktadır. 

Biri nisbeten kısa ve tam, diğeri ise daha tafsilatlı; fakat eksiktir. Basîretu'l-kulûb fî 

kelâmi Allâmi'l-ğuyûb adını taĢıyan iki tefsir arasında diğer bazı farklılıklar varsa da 

en bariz farklılık, uzunluk ve kısalıktır. Tezimiz kapsamında Bakara - Ġsra kısmını 

tahkik ve tahlil edeceğimiz tam ve kısa olanıdır. Bu eserinde müellif, temel kaynak 

olarak Beydavî Tefsiri‟ni kullanmıĢtır. Kendi ifadesiyle müellifin gayesi, Beydavî 

Tefsiri‟ni özetleyip kolaylaĢtırmaktır. Bununla birlikte Molla Halil, Beydavî 

Tefsiri‟ni sadece özetlemekle kalmamıĢ, en meĢhur haĢiyelerinden HaĢiyetu 

ġeyhzâde ala'l-Beydavî ile HaĢiyetu Isamıddin ala'l-Beydavî‟den de alıntılar 

yapmıĢtır. Müellifin yararlandığı diğer bir kaynak ise Celâleyn tefsiridir. Dolayısıyla 

Basîretu'l-kulûb, salt bir Beydavî Tefsiri telhisi olmyıp adı geçen bu dört eserden 

yapılan nakillerin farklı bir ifade ve düzenle bir araya getirilimesinden oluĢturulmuĢ 
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özgün bir tefsirdir. Bakara Sûresi ile baĢlayıp Fâtiha Sûresi ile biten eserin dili, sade 

ve özdür. Âyetler ve tefsir, aynı metin akıĢı içerisinde verilmiĢtir. Eserde yoğun 

lügavî-belağî tahliller yapılmıĢtır. Bununla birlikte, yeri geldikçe fıkhî ve kelâmî 

konulara da değinilmiĢtir. Ne var ki eserin uzamaması için tafsilat, ilgili kaynaklara 

havale edilmiĢtir. Dirâyet metodu ile yazılmıĢ olan eserde baĢta Hadis olmak üzere 

çeĢitli rivâyetler kullanılmıĢtır. Nadiren sıhhatine iĢaret edilse de rivâyetler Hadis 

Usulü'ne göre kritiğe tabi tutulmamıĢtır. Eserde yer yer Ġsrailiyât türü bilgilere de 

rastlanmaktadır. ĠĢarî/tasavvufî yorumlar ise nadirdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Molla Halil, Si„irdî, Tefsir, Beyzavî, Telhîs, ġerh. 

Sayfa Âdedi: 145+494 (Tahlil+Tahkik) 

Tezin DanıĢmanı: Prof. Dr. Ömer PAKĠġ 
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CRITICAL EDITION and ANALYSĠS of MOLLA KHALEEL es-

SĠ‘ĠRDÎ's BASEERATU'L-QULÛB fî KALAAMĠ ALLAAMĠ'L-GHOYOUB 

(BAQARA-ISRAA) 

ABSTRACT 

Molla Halil al-Siirdi is a scholar who lived between 1750 and 1843. He 

completed his education at various medreses in the eastern part of the Ottoman State. 

Then he taught them there and raised dozens of scholars. He has also written about 

forty works in the field of Islamic sciences. The scholars who are educated, and the 

writings they have written, bear witness that he is an important scholar. Among his 

works are two books of tafseer. One is relatively short and the other is more detailed; 

but it is embroiled. Although there are some other differences between the two 

interpretations bearing the name of Baseeratu'l-Kulûb fî Kalaami Allaami'l-Ghoyoub, 

the most obvious difference is the length and the shortness. We will thoroughly 

examine and analyze the Bakara-Isra part within the scope of our thesis; but it is the 

short one. In this work, the author used Tafseer al-Beydavî as the main source. It is to 

summarize and facilitate it. Molla Halil does not just summarize Tafseer al-Baydavî, 

but he also made quotes from his most famous poets, Hashiyet Sheykhzaade ala'l-

Baydavî and another haĢiyesi Hashiyet Isamıddin ala'l-Baydavî. Another source that 

the author uses is Tafseer al-Jalalyen. Basîretu'l-kulub was formed by bringing 

together a different expression and order from the four works mentioned above. 

Beginning with the sura of al-Bakara and ending with the sura of al-Fatiha, the 
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language of the work is simple and self-correcting. The verses and the commentary 

are given in the same text flow. Linguistic-belagî analyzes have been made; but 

sometimes references to fiqh and theological issues have been referred to the relevant 

resource. In the work written by means of dirâyet method, various reports including 

Hadith were also used. Although it is rarely pointed out to his well-being, the 

narrations have not been subject to criticism according to the Hadith Method. There 

is some isra'iliyyat knowledge in the work. Ishari / mystical interpretations are rare. 

 

 

Key Words: Molla Khaleel, Si„irdî, Tafseer, Baydavi, Summerize, 

Explanation. 

Quantity of Page: 145+494 (critical edition+analysis) 
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ÖNSÖZ 

Yüce Allah‟ın insanlığa son hitabı olan Kur‟ân-ı Kerim, son ilâhî din olan 

Ġslâm‟ın temel kaynağıdır. Haliyle inanç, ibadet, muamele ve ahlâktan oluĢan 

Ġslâm‟ın sahih bir Ģekilde öğrenilip yaĢanması, Kur‟ân‟ın doğru anlaĢılmasına 

bağlıdır. Bu sebeple dinini kaynağına uygun yaĢamak isteyen müslümanlar, tarih 

boyunca Kur‟ân‟ın sahih ve Yüce Allah‟ın muradına uygun manasına ulaĢmayı en 

önemli gaye bilmiĢlerdir. Arapça ilimlerinden tefsire, fıkıhtan kelâma Müslüman 

âlimlerin ortaya koymuĢ olduğu ilmî faaliyetlerin temel saiki, iĢte söz konusu bu 

gayeye hayatiyet kazandırmak olmuĢtur. Bu gayeye matufen ortaya konan ilmî 

faaliyetlerin neticesinde muazzam bir literatür oluĢmuĢtur. Nitekim sadece Kur‟ân‟ı 

anlama ameliyesiyle direkt ilgili olan tefsir sahasında kaleme alınmıĢ eserlerin sayısı 

binlerle ifade edilmektedir. 

Tefsir alanında yazılmıĢ eserlerden biri de Beydavî‟nin kaleme aldığı 

Envaru't-tenzîl ve esraru't-te'vîl adlı tefsiridir. Daha çok “Tefsîru'l-Beydavî” ismiyle 

Ģöhret bulmuĢ bu tefsirin Ġslâm dünyasında en kabul gören ve üzerine en çok ilmî 

çalıĢma yapılan tefsir kitabı olduğu söylenebilir. Nitekim “Tefsîru'l-Beydavî” ile 

alakalı Ģerh, haĢiye, ta‟lik ve telhis Ģeklinde yapılmıĢ çalıĢmalar, yüzlerle ifade 

edilmektedir. Söz konusu bu çalıĢmalar içerisinde en az olanı telhis çalıĢmalarıdır. 

“Tefsîru'l-Beydavî” üzerine yapılmıĢ telhis çalıĢmalarından biri de Molla Halil es-

Si„irdî‟nin Basîretu‟l-kulûb fî kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb ismindeki tefsiridir. Molla 

Halil, Tanzimat Dönemi‟nin baĢlarında vefat etmiĢ önemli bir Osmanlı âlimidir. Zira 

Ģark bölgesindeki medreselerin çoğunun icazet silsilesi kendisinde birleĢmekte, 

çeĢitli Ġslâmî ilimlerde kaleme aldığı ve Ģimdiye kadar tesbit edilen eserlerinin sayısı 

kırkı bulmaktadır. Böylesi önemli bir zatın, Ġslâm âleminde büyük bir kabul ile 

karĢılanmıĢ bir tefsiri esas alarak yapmıĢ olduğu bu çalıĢmasının günyüzüne 

çıkarılması, ilmî usullerle tahkik edilip ilim dünyasına kazandırılması önemli ve 

gereklidir. Bu düĢünceyle doktora tezimiz çerçevesinde Basîretu‟l-kulûb tefsirini 

tahkik ve tahlil etmeyi uygun gördük. 

Basîretu‟l-kulûb tefsiri, bizden önce müellifin beĢinci göbekten torunu 

Sıbgatullah Sevgili‟nin ciddi emekleriyle basılmıĢtır. Ne var ki bu baskıda eser, ilmî 
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usullere uygun bir tarzda tahkik edilmiĢ değildir. Ayrıca müellif tarafından eserin 

kenarına yazılmıĢ haĢiyelerden de görebildiğimiz kadarıyla istifade edilmemiĢtir. 

AraĢtırmalarımızda ulaĢtığımız neticeye göre böylesi önemli bir eserle ilgili yeteri 

miktarda akademik çalıĢma da yapılmıĢ değildir. Bu anlamda yapılmıĢ ilk çalıĢma, 

Ömer PakiĢ‟e aittir. PakiĢ‟in Marmara Üniversitesi‟nde 1996 yılında yüksek lisans 

tezi olarak yaptığı çalıĢmasının baĢlığı, Molla Halil es-Si‟irdî ve tefsirdeki metodu 

Ģeklindedir. Bu çalıĢmasında PakiĢ, tezimiz çerçevesinde tahkik ve tahlil edeceğimiz 

tefsiri değil; Molla Halil‟in aynı ismi taĢıyan ikinci tefsirini esas almıĢtır. PakiĢ, iki 

ana bölüme ayırdığı çalıĢmasının birinci bölümünde müellifin hayatı ve eserlerinden 

bahsetmektedir. Ġkinci bölümde ise Molla Halil‟in daha geniĢ; fakat elimizdeki 

haliyle Bakara – Ġsra Sûrelerini kapsayan tefsirini metolojik açıdan tahlil etmektedir.  

Eserle ilgili yapılmıĢ diğer bir çalıĢma da Mustafa Öncü tarafından hazırlanan 

Molla Halil es-Si„irdî‟nin „„Basîretu‟l-kulûb fî kelâmi „„Allâmi‟l-ğuyûb‟‟ adlı 

eserinin Arap Dili açısından incelenmesi baĢlıklı doktora tezidir. ÇalıĢma, Dicle 

Üniversitesi‟nde 2013 yılında yapılmıĢtır. Öncü, çalıĢmasının giriĢinde Molla 

Halil‟in yaĢadığı dönemi genel olarak ele aldıktan sonra birinci bölümde eserin genel 

özelliklerine yer verir. Sonraki bölümlerdeyse eseri, sırasıyla sarf-lügat, nahiv ve 

belagat ilimleri yönüyle inceler. Molla Halil‟in tefsirciliği ile ilgili yapılmıĢ diğer bir 

çalıĢma da Duhok‟tan Muhammed Said b. Molla Ġsmet ed-Doskî‟ye ait el-Molla 

Halil ve menhecuhu fi‟t-tefsîr adlı, Lübnan‟da yaptığı söylenen doktora çalıĢmasıdır. 

Muhammed Ali Cemil Süleyman ed-Doskî, Molla Halil‟e ait Usu‟l-fıkıh üzerine 

yaptığı tahkik çalıĢmasında söz konusu bu doktora tezini referans gösterir. Ne var ki 

Molla Halil‟in divan ve Kürtçe tecvit gibi eserlerini baskıya hazırlayan Tahsin 

Ġbrahim Doskî‟den aldığımız Ģifahî bilgiye göre bu tez, Nisan 2018 tarihi itibarıyla 

henüz tamamlanmıĢ değildir. 

Üç yılı aĢkın süren çalıĢmamız boyunca birçok zatın maddî-manevî 

katkılarından istifade ettik. Onlardan bir kısmını burada hasseten ve ismen anma 

gereğini duymaktayız: 

Molla Halil es-Si‟irdî ve tefsirdeki metodu adlı çalıĢmasıyla bize öncülük 

eden danıĢman hocam Prof. Dr. Ömer PakiĢ‟e, tezimizin konusu Basîretu‟l-kulûb 

tefsirinin tek orijinal/müellif nüshasını fotoğraflama ve inceleme fırsatı veren, sahip 

olduğu çok kıymetli bilgileri esirgemeyen ġeyh Sıbgatullah Sevgili‟ye, çalıĢmamızın 
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her aĢamasında fikir alıĢveriĢinde bulunduğumuz, sahip oldukları bilgi ve belgeleri 

paylaĢan, isabetli yönlendirmelerde bulunan Dr. Hâmit Sevgili ve Dr. Mehmet Macit 

Sevgili‟ye teĢekkür etme vazifesini yerine getirmekten mutluluk duyarız. 

 

Abdullah Özcan 

Van, 2018 
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KISALTMALAR 

Bu çalıĢmada kullanılmıĢ kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aĢağıda 

sunulmuĢtur: 

Kısaltmalar  Açıklamalar 

agb:    Adı geçen bildiri 

age:    Adı geçen eser 

agm:    Adı geçe makale/madde 

agy:    Adı geçen yer 

a.mlf.:    Aynı müellif 

b.:    Ġbn 

Bkz.:    Bakınız 

DĠA:    Diyanet Ġslâm Ansiklopedisi 

h.:    Hicrî 

ĠSAM:   Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm AraĢtırmaları Merkezi 

KrĢ.:   KarĢılatırmak 

m.:    Milâdî 

M.Ö.:    Milâttan önce 

sav:    Sallallahu aleyhi vesellem 

s.:    Sayfa 

TDV:    Türkiye Diyanet Vakfı 

Thk.:    Tahkik eden 

tsz.:    Basım tarihi yok 

Ünv.:    Üniversitesi 

v.:    Vefâtı 

n. y.:    NeĢreden yayınevi yok 

vb.:    Ve benzeri 

vd.:    Ve diğerleri 

vr.:    Varak 

y. y.:    Basıldığı yer yok 

yzm.:    Yazma/mahtût eser 
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GĠRĠġ 

ġark medreselerinin icazet silsilesinde kavĢak noktası olan Molla Halil es-

Si„irdî‟ye ait Basîretu‟l-kulûb fî kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb isimli tefsir kitabı, ilmî bir 

tahkikten geçirilerek ilim dünyasına kazandırılmıĢ değildir. Kur‟ân‟ın tümünü 

kapsayan bu öz tefsir, bazı makale ve tebliğ metinlerinde ele alınmıĢtır. Ne var ki 

akademik bir tez çerçevesinde Ulûmu‟l-Kur‟ân açısından değerlendirmeye tabi 

tutulmuĢ değildir. Diğer yandan, kendisiyle ilgili yapılmıĢ çalıĢmalarda hayatı 

hakkında değerli bilgiler verilse de bunlarda bazı yanlıĢlıklar ya da eksiklikler 

bulunmaktadır. Aynı durum, eserlerinin sayısı ve isimlerinde de görülmektedir. 

Ġslâm dünyasında ciddî anlamda kabul görmüĢ tefsir kaynaklarına dayanarak 

kaleme alınmıĢ söz konusu bu eserin ilim dünyasının istifadesine sunulması, 

kanaatimizce çok önemli bir hizmet olacaktır. Zira Basîretu‟l-kulûb, belli bir 

seviyede Ġslâmî ilimlere vukufiyet kesbetmiĢ ilim talebeleri için baĢucu kitabı 

olabilecek niteliktedir. AraĢtırmamız, bu eserin ilmî usullere uygun tahkik edilerek 

ilim dünyasına kazandırılmasını temel amaç edinecektir. Ayrıca eserin metodolojik 

olarak incelenip tanıtılması, müellifi hakkında ulaĢılan yeni bilgilerin sunulması da 

araĢtırmamızın amacı kapsamındadır. Bu sebeple araĢtırmamız, iki ana kısımdan 

meydana gelecektir: Eserin tahkik edileceği kısım ile eserin metodolojik açıdan 

incelenip değerlendirileceği kısım. 

ÇalıĢmamızın tahkik kısmı, tamamen Arapça olup ve tefsirin Bakara – Ġsra 

bölümünü kapsamaktadır. AraĢtırmamıza baĢlarken tahkik kısmını, üzerindeki 

müellif haĢiyeleriyle birlikte eserin tamamını kapsayacak Ģekilde planlamıĢtık. Ne 

var ki çalıĢmamızın ilerleyen zamanlarında kapsamın daraltılması gerekliliği hâsıl 

oldu. ÇalıĢmamızın daha verimli olması ve zamanında bitirilebilmesi gayesiyle 

tahkik kısmının kapsamını Bakara – Ġsra Sûrelerini içine alacak Ģekilde daraltma 

yoluna gittik. HaĢiyeleri de kapsam dıĢına çıkarttık. Sadece çok gerekli gördüğümüz 

durumlarda haĢiyeleri dipnotta, gerekli gördüğümüz kadarıyla vermeye çalıĢtık. Bu 

kısımda takip edeceğimiz yönteme “Tahkik Yöntemi” baĢlığı altında daha ayrıntılı 

bir Ģekilde değinilecektir. Bununla birlikte eserin tahkikinde yöntem olarak genel 

itibariyle ĠSAM tahkik esaslarını takip ettiğimizi belirtelim. Ayrıca yeri geldikçe 
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dipnotta yaptığımız açıklamalarda müellifin yöntemine bağlı kalarak ihtisar yolunu 

seçtik. Bu amaçla, çeĢitli vesilelerle yapma gereği duyduğumuz açıklamalarda 

ayrıntılara girmeyip bunları ilgili kaynaklara havale ettik. Müellifin vermiĢ olduğu 

bilgileri refere ederken mümkün mertebe en az iki kaynak vermeye gayret ettik 

Ayrıca özellikle fıkhî-kelâmî konularda vermiĢ olduğumuz kaynaklardan birisinin 

ilgili mezhebin kaynaklarından olmasına dikkat ettik. Mesela Mu‟tezile ile ilgili bir 

bilgi veriliyorsa o mezhebin kaynaklarına; ġafiî mezhebi için Ģafiî, Hanefî mezhebi 

için de hanefî kaynaklarına atıf yapmaya gayret ettik. Bununla araĢtırmacının daha 

sağlam ve objektif bilgiye ulaĢması maksadını güttük. 

AraĢtırmamızın tahlil kısmını ise Türkçe kaleme aldık. Bu kısmı, kısa bir 

giriĢ ve iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde Molla Halil‟in hayatının son kısmına 

tekabül eden müderrislik yallarının çoğunu geçirdiği Siirt Ģehri özelinde kendisinin 

yaĢadığı döneme kısaca değindik. Akabinde onun hayatını, hoca ve talebelerini, ilmî-

edebî-tasavvufî kiĢiliğini ele aldık, ulaĢabildiğimiz eserlerinin tümünü tanıtmaya 

gayret ettik. Bu bölümde yer verdiğimiz bilgilerin çoğunda Molla Halil‟in torun ġeyh 

Abdulkahhar ez-Zokaydî‟nin (v. 1906) onun hayatıyla ilgili kaleme almıĢ olduğu 

Tercemetu‟l-allâmeti‟l-fehhâme el-Molla Halil adlı risalesini esas aldık. Orada 

bulamadığımız bilgileri, yeri geldikçe dipnotta iĢaret ettiğimiz Molla Halil ile ilgili 

kaynaklardan derleme yoluna gittik. Gerek duydukça müracaat ettiğimiz Molla Halil 

ailesine mensup ya da Siirt çevresindeki medreselerde ağırlığı olan bazı zatları da 

kaynak olarak kullandık.  

 

 

 

 



1 
 

 

1. MOLLA HALĠL’ĠN YAġADIĞI DÖNEM, HAYATI ve KĠġĠLĠĞĠ 

1.1. MOLLA HALĠL’ĠN YAġADIĞI DÖNEM 

Molla Halil, 1164/1750-51 ile 1259/1843-44 yılları arasında yaĢamıĢtır. 

Doğum yeri Bitlis‟in Hizan ilçesidir. Hayatını, ilim tahsil etmek gayesiyle bulunduğu 

Van'ın GevaĢ, Bahçesaray ve HoĢap ilçeleri, Cizre ve ilim tahsilini ikmal ettiği 

Duhok-Ġmadiye ve nihâyet uzun yıllar müderrislik yaptığı Siirt'te geçirmiĢtir. Bu 

yerleĢim yerleri o dönemde Osmanlı Ġmparatorluğu'nun hâkimiyeti altında idi.  

YaĢadığı tarihî ve coğrafî çevreyi sosyal ve siyasî açıdan incelemek, bir Ģahsı 

hakkıyla tanımak için çok önemlidir. Ne var ki yukarıda adı geçen yerleĢim 

yerlerinin tümü üzerinde durmak, çalıĢmamızı gereksiz yere uzatacak, amacından 

saptıracaktır. Bu sebeple onlardan sadece Siirt‟in tarihine kısaca değinmemizin 

yerinde olacağı kanaatindeyiz. Zira Molla Halil, hayatının yaklaĢık son 45 yılını 

Siirt‟te geçirmiĢ ve orada otuz yıl müderrislik yapmıĢtır. Bu sebeple de “Si'irdî” 

nisbesi ile meĢhur olmuĢtur. 

1.1.1. Dönemin Siyasî-Sosyal Durumu 

Keldanî, Süryanî, Ġslâmî ve batılı kaynaklarda sırasıyla Esart, Se'erd, Ġs'ird, 

Si'ird
1
 gibi birbirine benzer isimler ile anılan Siirt, çok eski bir yerleĢim yeridir. Siirt 

Ģehrinin tam olarak hangi tarihte kurulduğu bilinmemektedir. Nitekim bazı 

kaynaklarda, Ģehir olarak net bir Ģekilde hangi tarihte kurulduğu kesin olarak 

bilinmese de Siirt‟teki ilk yerleĢmenin M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayandığı 

kaydedilmiĢtir.
2
 Bekir Sami Seçkin ise BaĢlangıçtan günümüze Siirt tarihi adlı 

                                                           
1
 Ömer Atalay, Siirt tarihi, Çeltut Matbaası, Ġstanbul, 1946, s. 49; Bekir Sami Seçkin, BaĢlangıçtan 

günümüze Siirt tarihi, Ġstanbul Siirtliler Derneği, Ġstanbul, tsz, s. 12-16; Nurettin Özgen-Sabri 

Karadoğan, “Siirt Ģehrinin kuruluĢu ve geliĢimi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, XIX-2, 

Elazığ, 2009, 61-81. 
2
 Atalay, a.g.e., 49; Özgen- Karadoğan, a.g.m., 61-81.  
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eserinde konuyu ele alanların kent merkezinin M.Ö. 2000 yıllarında Sami kavimler 

tarafından kurulduğu hususunda birleĢtiğini ifade eder.
1
 Siirt'in kurulmuĢ olduğu 

bölge, tarihin her döneminde el-Cezire düzlüklerini Doğu Anadolu yaylalarına, 

yörelerine ve bunlar aracılığıyla da Azerbaycan'a bağlayan yollar üzerinde 

bulunmasıyla önem taĢımıĢtır.
2
 Bununla birlikte Siirt, Ģehir olarak XI. yüzyılın 

ortalarından itibaren önemli bir yerleĢim yeri olmaya baĢlamıĢtır.
3
  

Tarihi boyunca Med ve Pers gibi Ġranlı devletler ile Doğu Bizans gibi farklı 

devletlerin hâkimiyetinde
4
 kalmıĢ olan Siirt, 639 m. yılında Hz. Ömer döneminde 

Ġslam orduları komutanı Iyaz b. Ganm tarafından Ġslam topraklarına katılmıĢtır. 

Günümüz Güneydoğu Anadolu coğrafyasını da içine alan el-Cezire, üç amilliğe 

ayrılmıĢ bulunmakta idi: Diyar-ı Mudar, Diyar-ı Rebia ve Diyar-ı Bekr. Ġslam toprağı 

olduktan sonra Diyar-ı Bekr amilliği sınırlarına dâhil olan Siirt; Emevîler ve 

Abbasîler döneminde kurulan baĢta Mervanîler olmak üzere çeĢitli tavaif-i mülûk, 

Selçuklular, Eyyubîler, Akkoyunlar ve Safevîler gibi çeĢitli Ġslam devletlerinin 

egemenliği altında yaĢadı.
5
 1514 yılında I. Selim'in Safevîler‟e karĢı kazanmıĢ 

olduğu Çaldıran zaferinden sonra Osmanlıların idaresine girdi.
6
 Osmanlı egemenliği 

ile birlikte Ġdris-i Bitlisî öncülüğünde Kürt beyleri ile Yavuz Sultan Selim arasında 

varılan ittifak gereği bölgede Diyarbekir Eyaleti‟ne bağlı sancaklar, Kürt Beylikleri 

ve Mir aĢiretliği Ģeklinde üçlü bir yönetim Ģekli oluĢturuldu.
7
 Siirt, 1524 tarihine 

kadar Hısn Keyfa ile birlikte Eyyübî sülalesinin devamı olan emirler tarafından idare 

edilen emaret statüsünde kalmıĢ, bu tarihten sonra da 1518‟de kurulan “Diyarbekir 

Eyaleti”ne bir sancak olarak direk bağlanmıĢtır. Bu tarihten itibaren Siirt, Osmanlı 

PadiĢahları tarafından atanan ve gerektiğinde azledilen sancak beyleri tarafından 

idare edilmiĢtir.
8
 Bununla birlikte bölgenin bir kısmı Kürt Beylikleri tarafından 

                                                           
1
 Seçkin, a.g.e., 32. 

2
 Metin Tuncel, “GeçmiĢten Günümüze Siirt”, Uluslararası Siirt Sempozyumu, Ġzmir, 2007, 27.  

3
 Kâzım PaydaĢ, “Selçuklular Döneminden Safevîlere Ortaçağda Siirt”, Uluslararası Siirt 

Sempozyumu, Ġzmir, 2007, 134. 
4
 Daha geniĢ bilgi için bkz. Seçkin, a.g.e., 33-48. 

5
 Seçkin, a.g.e., 55-94. 

6
 Tuncel, a.g.b., 27-28; Mehmet Azimli, “Ġlk fethinden Osmanlı'ya kadar Siirt'in siyasî tarihi”, 

Uluslararası Siirt Sempozyumu, Ġzmir, 2007, 127-132; Özgen- Karadoğan, a.g.m., 66. 
7
 Seçkin, a.g.e., 95. 

8
 Seçkin, a.g.e., 96; 106. 
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yönetilmeye devam etti.
1
 Ömer Atalay‟ın anlatımından öyle anlaĢılıyor ki, Molla 

Halil‟in orada yaĢadığı tarihlerde Siirt, daha ziyade Botan Beyleri sayesinde ayakta 

kalan derebeyleri tarafından idare edilmiĢ ve yönetimin el değiĢtirmesi sonucunda sık 

sık kargaĢalar yaĢamıĢtır.
2
 Kürt Beyleri, bahsi geçen anlaĢma tarihinden baĢlayarak 

Molla Halil‟in vefatına yakın ilan edilen Tanzimat‟a kadar kendi yapılarını muhafaza 

etmeyi sürdürdüler.
3
 Nitekim Molla Halil‟in yaĢadığı dönemde Siirt çevresinde bu 

Emirliklerden Bedirhan Bey, Bitlis Emirlikleri, Millî AĢireti, Hakkâri Beyleri vb. 

Kürt Beylerinin egemenlikleri devam etmekteydi.
4
  

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile birlikte Kürdistan Eyaleti 

kurulmuĢtur. Daha önce eyalet olan Diyarbekir ile MuĢ, Van, Hakkâri ve Cizre 

livaları bu eyalete birer sancak olarak bağlanmıĢtır. Siirt ise yine Diyarbekir‟e bağlı 

kalmıĢtır.
5
 Tanzimat Fermanın ilanı her ne kadar Molla Halil'in vefatından beĢ yıl 

öncesine denk gelse de Siirt'e tatbik edilmesi onun vefatından sonra 1846'da 

mümkün olmuĢtur.
6
 

Siirt'in 18. yüzyıldaki sosyal yapısı ve nüfus durumuna dair kaynaklarda pek 

malumat bulunmamaktadır. 19. yüzyıldaki durumu hakkındaki bilgilerimiz ise 

bölgeyi ziyaret eden seyyahların ve bazı müelliflerin verdiği malumatla sınırlıdır. 

Buna göre 19. yüzyılın ilk yarısında Siirt'in nüfusu beĢ bin civarında tahmin 

edilirken, ikinci yarısında on bin civarında tahmin edilmiĢtir. Ayrıca o yıllarda 

Türkiye'de bulunan H. von Moltke, 1838'de Siirt'in ciddi anlamda harabe olduğu 

bilgisini verir.
7
 Bu tarih, Molla Halil'in 1843 olan vefatından birkaç yıl öncesine 

tekabül etmektedir. Nitekim Molla Halil'in istinsah etmiĢ olduğu Ġbn Arabî'ye (v. 

                                                           
1
 Seçkin, a.g.e., 95. 

2
 Atalay, a.g.e., 71-73. Ömer Atalay‟ın verdiği malumata göre 1800-1846 arası Siirt, birçok kiĢi 

tarafından idare edilmiĢtir. Buna göre, 1800-1822 yılları arasında Botan hâkimi Esat Bey‟in emriyle 

Hacı Tahir Ağa, (On ay gibi kısa bir dönem devam eden kardeĢi Hacı Kasım‟ın idaresi hariç) Siirt‟i 

yönetmiĢtir. 1822-1831 yılları arasında Hacı Tahir Ağa‟nın oğlu Hacı Huseyn Ağa; 1831‟den 

muhtemelen 1846‟ya kadar Hacı Huseyn Ağa‟nın kardeĢi Hacı Ġbrahim Ağa, Siirt‟i idare etmiĢtir. 
3
 Mustafa Öncü, Molla Halil es-Si„irdî‟nin „„Basîretu‟l-kulûb fî kelâmi „„„Allâmi‟l-ğuyûb‟‟ adlı 

eserinin Arap Dili açısından incelenmesi, (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Diyarbakır, 2013, 3. 
4
 Ġbrahim ÖzcoĢar, „„Kürt Emirlikleri ve Bedirhan Bey‟‟, Uluslararası Bilim DüĢünce ve Sanatta 

Cizre Sempozyumu, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 2012, 99,111. 
5
 Seçkin, a.g.e., 115-116. 

6
 Atalay, a.g.e., 71. 

7
 Metin Tuncel, "Siirt", TDV Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), XXXVII. 
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638/1240) ait el-Emru'l-muhkemu'l-merbût fîmâ yelzemu ehle tarîkillahi mine'Ģ-Ģurût 

adlı risalenin ferağ kaydındaki "ك٢ هٖجخ اٍؼوك : Ġsʽirt kasabasında"; yine Ġbn Arabî‟ye 

ait el-Envar fima yemnehu sahibe‟l-halveti mine‟l-esrar ferağ kaydındaki " ك٢ ثِلح

 Ġsʽirt beldesinde" ifadeleri bulunmaktadır. Bu ifadeler, o zamanlar Siirt‟in : اٍؼوك

küçük bir yerleĢim yeri olduğunu göstermekte ve yukarıda verilen rakamları doğrular 

niteliktedir.
1
 Ayrıca Osmanlı'nın resmi istatistikleri diyebileceğimiz salnamelerden 

1866-1867'den sonra yayınlanmaya baĢlayan
2
 vilâyet salnamelerindeki bilgiler de 

buna yakındır. 1871-72 Diyarbekir salnamesine göre Siirt livasının merkezi 3.275'i 

Müslüman, 1.244'ü de gayr-i müslim olmak üzere toplam 4.519 erkek nüfusuna 

sahiptir. Bu rakama tahmini kadın nüfusu da eklendiğinde dokuz bin civarı bir nüfus 

ortaya çıkmaktadır.
3
 

Yukarıdaki tesbitlere dayanarak Molla Halil'in yaĢadığı dönemde Siirt'in 

nüfusunun on binin altında olduğu ve Ģehrin pek de mamur olmadığı söylenebilir. 

Ayrıca, Molla Halil'in vefatından sonraki yıllara ait bazı Diyarbekir ve Bitlis 

vilâyetleri salnamelerinden anlaĢıldığına göre Siirt merkezde Müslüman ve çeĢitli 

mezhepten Hristiyanlar beraber yaĢamıĢlardır. Bu renkli demografik ve kültürel yapı 

içerisinde baĢta Arap, Kürt, Keldani, Ermeniler olmak üzere çeĢitli ırklardan insanlar 

yaĢamlarını sürdürmüĢlerdir.
4
 Dolayısıyla Siirt Ģehrinin, tarih boyunca sahip olduğu 

kozmopolit yapısını
5
 Molla Halil'in yaĢamıĢ olduğu dönemde de kısmen devam 

ettirdiği anlaĢılmaktadır.  

1.1.2. Dönemin Ġlmî Durumu 

Bu baĢlık altında Siirt‟in 19. yüzyılın ilk yarısındaki ilmî durumunu ele 

almaya çalıĢacağız. Zira Molla Halil, kaynaklarda net bir tarih bulunmamakla birlikte 

                                                           
1
 Molla Halil es-Si„irdî, el-Emru'l-muhkemu'l-merbût fîmâ yelzemu ehle tarîkillahi mine'Ģ-Ģurût, 

(yzm.) vr. 15a. 
2
 Mehmet Ali YaĢar, “19. yüzyılın ikinci yarısında Siirt (Osmanlı istatistiklerine göre)”, Uluslararası 

Siirt Sempozyumu, Ġzmir, 2007, 167. 
3
 YaĢar, a.g.b., a.g.y. 

4
 YaĢar, a.g.b., 169; Özgen-Karadoğan, a.g.m., 67. 

5
 Metin Tuncel, "Siirt", TDV Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), XXXVII. 
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büyük ihtimalle 1800 m. yılı civarında Siirt‟e gelip yerleĢmiĢtir. Kendisi,1843 yılında 

vefât ettiğine göre Siirt‟te 40-45 yıl yaĢamıĢ olmalıdır. Molla Halil, daha önceki 

yaĢamında olduğu gibi Siirt‟te yaĢadığı süre içerisinde de hep ilmî çevrelerde 

bulunmuĢtur. Nitekim torunu ġeyh Abdulkahhar‟ın ifade ettiğine göre bu sürenin 

yaklaĢık 30 yılını bilfiil müderrislikle geçirmiĢtir.
1
   

Molla Halil‟in burada yaĢadığı dönemde Siirt‟in on bin civarında bir nüfusa 

sahip olduğu kaydedilmektedir.
2
 Yine bu dönemde Ģehrin, bir önceki bölümde 

değinildiği gibi ekonomik, sosyal ve siyasî açıdan pek de parlak bir durumda 

olmadığı ifade edilmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Siirt‟in, o dönemde yaĢamıĢ 

âlimler düĢünüldüğünde ilmî açıdan hareketli ve iyi durumda olduğu söylenebilir. 

Zaten, siyasî manada önemli bir merkez olamama durumuna tezat teĢkil edecek 

Ģekilde Siirt, tarih boyunca birçok önemli ilim ve devlet adamı çıkarmıĢtır.
3
 

Osmanlı kaynakları, Siirt‟in Tanzimat döneminden önceki ilmî durumuna ıĢık 

tutacak bilgi içermemektedir.
4
 Bu husus da özellikle Molla Halil‟in Siirt‟te 

yaĢadığını kabul ettiğimiz 19 yüzyılın ilk yarısı hakkında tatmin edici bir malumat 

elde etmenin önündeki en büyük engeli oluĢturmaktadır. Bununla birlikte Siirtli 

müslümanlar için ilmî faaliyetlerin medrese ve camide; diğer din müntesipleri içinse 

kendi mabet çevrelerinde ve tamamen sivil bir Ģekilde yürütüldüğü söylenebilir. 

Nitekim Osmanlı‟nın ilk modern ve resmî okulları olan Mekteb-i RüĢtiye, Siirt‟te ilk 

1866‟da açılmıĢtır.
5
 Bu da yukarıdaki kanaatimizi desteklemektedir.  

Molla Halil‟in yaĢadığı döneme en yakın olan 1316/1898-99 Maarif 

Salnamesi‟ne göre Siirt merkezde bulunan Mahmudiyye, Sâlihiyye, Rahîmiyye ve 

Fahriyye medreselerinde yirmi beĢer talebe ilim tahsili yapmaktadır.
6
 Bekir Sami 

                                                           
1
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, Tercemetu‟l-allâmetu‟l-fehhâme el Molla Halil rahimehu‟l-Celîl, (yzm.) 

vr. 1b. 
2
 Seçkin, a.g.e., 264. 

3
 Mesela Ömer Atalay, birçoğu Molla Halil‟e yakın dönemlerde yaĢamıĢ otuz bir ilim adamı hakkında 

bilgi verir. Adnan Demircan da Osmanlılar dönemine kadarki süreçte, genellikle Mısır, ġam 

taraflarında Eyyûbî ve Memlukîlere hizmet vermiĢ “el-Ġs‟irdî” nisbesine sahip on dokuz devlet adamı 

saymaktadır. Bkz. Ömer Atalay, a.g.e., s. 105-121; Adnan Demircan, “Osmanlı dönemine kadar Siirtli 

devlet adamları”, Uluslararası Siirt Sempozyumu, Ġzmir, 2007, 180-188. 
4
 Seçkin, a.g.e., 271. 

5
 Seçkin, a.g.e., 273. 

6
 1316/1898 Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiyye, s. 950-952. 
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Seçkin de 1308/1892 Bitlis Salnamesi ile 1317/1899 Maarif Salnâmesi‟ne dayanarak 

yukarıdaki medreslere ek olarak ġeyh Halef medresesinde de yirmi beĢ talebenin 

okuduğu bilgisini vermektedir.
1
 

Yukarıda verilen bilgiler, Molla Halil‟in vefatından yaklaĢık elli yıl sonrasına 

ait olsa da onun dönemi hakkında da fikir verebilmektedir. Muhtemelen o dönemde 

de bu medreseler mevcut olmuĢtur. Nitekim Molla Halil‟in, adı geçen medreselerden 

Fahriyye medresesinde müderrislik yaptığı bilinmektedir.
2
 Diğer taraftan bu resmî 

kayıtların, fikir verse de Siirt‟in ilmî durumunu tam anlamıyla yansıtmadığı 

söylenebilir. Zaten talebe sayısı için verilen birbirinin aynı ve yuvarlak rakamlar da 

Ģüphe uyandırmaktadır. Dolayısıyla kayıtlara geçmemiĢ medreselerin bulunması, 

kayda geçen medreselerdeki talebe sayısının gösterilenden daha fazla olması, 

kuvvetle muhtemeldir. Kaldı ki tüm Ģark bölgesinde olduğu gibi Siirt‟te de ilim 

tahsili, sadece medreselerde sınırlı değildi. Aynı zamanda cami ve tekkelerde de 

eğitim yapılabilmekte idi. 1930‟lardan 1954‟e kadar Siirt müftülüğünü yapmıĢ, 

kendisi de ilim ehli bir aileye mensup olan Ömer Atalay‟ın kaleme aldığı Siirt Tarihi 

adlı kitabın Siirt‟te yetiĢmiĢ âlimlerin tanıtıldığı bölümüne bakmak bu anlamda fikir 

edinmeye yardımcı olacaktır. Adı geçen kitabın ilgili bölümünde, sadece 1789-1866 

yılları arasındaki dönemde ilim tahsili yapılan birçok caminin ve o camilerde ders 

veren çok sayıda âlimin ismiyle karĢılaĢmaktayız. Örneğin Seyyid Muhammed b. 

Seyyid Hasan (v. 1270/1854), Asâkir (ÇarĢı) Camii‟nde;
3
 Seyyid Vahhâbu‟l-Huseynî 

(v. 1290/1873), Ulu Cami‟de;
4
 ġeyh Hattab (v. ?), Cerrah Camii‟nde;

5
 Halil Hulki 

Aydın (v. 1356/1940) ise Cumhuriyet Camii‟nde
6
 ders vermiĢtir. Ġsmi geçen camiler 

içerisinde özellikle Ulu Cami‟de birçok zatın müderrisliğinde tedris faaliyetinin 

sürekli devam etmiĢ olması dikkat çekicidir.
7
 

                                                           
1
 Seçkin, a.g.e., 272. (1308 BS, s. 226 ve 1317 Salnâme-i nezaret-i maarif-i umumiyye, s. 1050‟den 

naklen). 
2
 Bursalı Mehmet Tahir, “Teracim-i Ahvâl: Molla Halil Siirdî”, Sırat-ı Mustakîm Dergisi, V- 127, 

Ġstanbul, 1326/1910, 377; Atalay, a.g.e., 112. Siirt medrese çevrelerinde Molla Halil‟in Mahmudiyye 

medresesinde ders verdiği de söylenmektedir.  
3
 Atalay, a.g.e., 113 

4
 Atalay, a.g.e., a.g.y.  

5
 Atalay, a.g.e., 119. 

6
 Atalay, a.g.e., 121. 

7
 Atalay, a.g.e., 114; 115; 117; 119. 



7 
 

 

Verilen bu malumat ıĢığında o dönem Siirt‟in ilmî faaliyetler açısından canlı 

olduğu rahatlıkla anlaĢılabilir. Ayrıca Molla Halil‟in Siirt‟te ilmî faaliyetlerin daha 

da canlanmasında önemli bir rol oynadığı da söylenebilir. BaĢta kendi oğul ve 

torunları olmak üzere onun rahle-i tedrisinden geçen, direk kendisinden ilim tahsil 

etmese de talebeleri vasıtasıyla yetiĢen birçok âlimin mevcudiyeti bunun en önemli 

göstergesidir. Molla Halil‟in orada olduğu zamanlarda doğup Siirt merkezde 

yaĢamıĢ, ifâ ettiği ilmî faaliyetlerle Siirt‟in ilmî durumuna katkıda bulunmuĢ bazı 

âlimleri ismen zikretmek, konunun somutlaĢmasına katkı sağlayacaktır. 

1. Molla Hasan‟ul-Hatib (v. 1223/1808)
1
 

2. Seyyid Mahmud b. Seyyid Hasan (v. 1270/1854)
2
 

3. el-Hacı Muhammed Seyyid Vehhâbu‟l-Huseynî (v. 1290/1873)
3
 

4. ġeyh Hâmidu‟l-Hâlidî bi Seyyid Abdullah (v. 1303/1885)
4
 

5. Ömeru‟l-â‟mir b. Molla Abdullah b. Molla Halil (v. 1230/1883)
5
 

6. Huseyn b. Molla Mustafa b. Molla Halil (v. 1304/1887)
6
 

7. ġeyh Muhammed el-Hazîn el-Firsâfî (v. 1306/1896)
7
 

8. Hasan Fehmi b. Molla Mustafa b. Molla Halil (v. 131&/1899)
8
 

9. Fethullah Hasbî b. Ömeru‟l-â‟mir (v. 1321/1903)
9
 

10. Seyyid Ġbrahim b. Seyyid Mahmud el-Hatîb (v. 1316/1899)
10

 

11. Abdulferit Hasbî el-Huseynî (v. 1317/1900)
11

 

                                                           
1
 Atalay, a.g.e., 110. 

2
 Atalay, a.g.e., 113. 

3
 Atalay, a.g.e., a.g.y. 

4
 Atalay, a.g.e., 114. 

5
 Atalay, a.g.e., 115. 

6
 Atalay, a.g.e., 118 

7
 Atalay, a.g.e., 116. 

8
 Atalay, a.g.e., 116-117. 

9
 Atalay, a.g.e., 117. 

10
 Atalay, a.g.e., 118. 

11
 Atalay, a.g.e., 117-118. 
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1.2. MOLLA HALĠL’ĠN HAYATI 

Molla Halil, ilim ehli bir aileye mensuptur. Hem babası hem dedesi âlim idi. 

Zira Molla Halil‟i ele alan kaynaklarda kendilerinden “molla” payesiyle 

bahsedilmektedir. Bunun yanısıra Molla Halil‟in kendisi de yetenekli olup ayrıca 

ilme son derece meraklı idi. Bunun neticesinde onun hayatı, hep ilim meĢguliyeti ile 

geçmiĢtir.  Kendisi ya ilim peĢinde olup talebelik etmiĢtir ya da öğrenmiĢ olduğu ilmî 

müktesebatı tedris edip eser telif etmekle meĢgul olmuĢtur. Bu sebeple ismi, nisbeleri 

ve doğumu ile ilgili bilgilere yer verdikten sonra hayatını genel hatlarıyla talebelik ve 

müderrislik diye iki döneme ayırıp incelemek yerinde olacaktır. 

1.2.1. Ġsmi, Nisbeleri ve Doğumu  

Molla Halil‟in ismi, onunla ilgili olup istifade ettiğimiz tüm kaynaklarda 

“Halil” olarak geçmektedir. Nisbe olarak ise bizzat kendisi, doğduğu yere nisbetle 

“el-Hizanî” ve müderrislik hayatının çoğunu geçirdiği yere nisbetle de “el-Ġsʽirdî” 

nisbelerini kullanmıĢtır.
1
 Molla Halil, daha çok bu ikinci nisbesiyle meĢhur olmuĢtur. 

Ne var ki kendisini tanıtan bazı kaynaklar, bu nisbeyi “el-Ġsʽirdî”  Ģeklinde verirken
2
 

diğer bazı kaynaklar ise “es-Si‟irdî” Ģeklinde vermektedir.
3
 Bazı yeni çalıĢmalarda 

ise günümüz kullanımına uygun “es-Sîrtî” Ģeklinde verilmektedir.
4
 Öte taraftan bazı 

kaynaklarda kendisi için Hz. Ömer‟e nisbetle “el-ʽUmerî”, “eĢ-ġâfi‟î” ve “el-Kurdî” 

                                                           
1
 es-Si„irdî, ġerhu diyai Basîreti‟l-kalbi‟l-arûf fi‟t-tecvîd ve‟r-resm ve ferĢi‟l-hurûf, (yzm.) v.1a. 

2
 el-Bağdadî Ġsmail PaĢa, Hediyyetu'l-ârifîn esmâu'l-müellifîn ve âsâru'l-musannıfîn, Daru Ġhyai't-

Turasi'l-Arabî, Beyrût, 1951, I, 357; Kehhâle Ömer Rıza, Mu'cemu'l-muellifîn, Muessesetu'r-Risale, 

DimaĢk, 1376/1957, I, 683; el-Muderris Abdulkerim, Ulemâuna fî hidmeti'd-dîn, Daru'l-Hurriyye li't-

Tibâe, Bağdad, 1403/1983, 193; ez-Ziriklî Hayruddin, el-A'lâm, Daru'l-Ġlm li'l-Melâyîn, Beyrût, 2002, 

II, 317. 
3
 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı müellifleri, Matbaa-i Âmire, Ġstanbul, 1333 h, II, 37; a.mlf., Sırat-ı 

mustakîm, 377-378; Ömer PakiĢ, Molla Halil es-Si„irdî ve tefsirdeki metodu (YayımlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi), Ġstanbul, 1996, 6; Nejdet Karakaya, Bir dilci olarak Molla Halil es-Si„irdî 

(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Van, 2006, 19; Öncü, a.g.e., 19.  
4
ed-Doski Ali Nebi Salih, Molla Halil ve menhecuhu fi isbati'i-akâidi'i-Ġslâmîyye min hilali 

manzûmetihi Nehci'l-Enâm, Daru Sbeyriz (Spirez) li't-Tibae ve'n-NeĢr, Duhok, 1428/2000, 21-73. 

Siirt isminin günümüzdeki kullanımı ile eski kullanımını aynı anda çağrıĢtırdığı, ayrıca Türkiye‟de 

yapılan çalıĢmalarda daha çok o Ģekilde kullanıldığı için “es-Si„irdî” nisbesini tercih ettik. 
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nisbeleri de kullanılmıĢtır.
1
 Dolayısıyla en meĢhur nisbeleri ile birlikte tam ismini 

Ģöyle verebiliriz: Molla Halil b. Molla Hüseyin b. Molla Halid el-Hizanî es-Si‟irdî. 

Molla Halil, Bitlis'in Hizan ilçesinin Gulpik (SüttaĢı) köyünde, ilim ehli bir 

ailede dünyaya geldi.
2
 Kaynaklar, doğum tarihi için farklı rakamlar vermektedir. 

Kanaatimizce doğruya en yakın olanı torunu olması hasebiyle ġeyh Abdulkahhar'ın 

(v. 1324/1903) vermiĢ olduğu tarihtir. ġeyh Abdulkahhar, dedesinin hayatı ile ilgili 

kaleme aldığı Tercemetu‟l-allâmeti‟l-fehhâme el-Molla Halil
3
 adlı risalede Molla 

Halil‟in doğum tarihini Hicri takvimine göre 1164 olarak vermektedir.
4
 Bu da miladî 

takvime göre 1750-51 yılına tekabül etmektedir.  

1.2.2.Talebelik Dönemi 

Ġlme olan merakı ve kiĢisel kabiliyeti Molla Halil‟i ilim meclislerine ilgi 

duymaya ve ders halkalarına katılmaya sevk etmiĢtir. Bunu fark eden babası Molla 

Hüseyin, onun iyi bir tahsil alabilmesi için gayret sarf etmiĢtir. Bu maksatla onu 

                                                           
1
 Atalay, a.g.e., 112; Ġsmail PaĢa, a.g.e., I, 357; Kehhâle, a.g.e., I, 683; el-Harranî Ġbrahim (Aydemir), 

et-Tuhfetu'l-halidiyye fî beyâni'l-icâzeti'l-ilmîyyeti'Ģ-Ģer'îyye fi'l-medârisi't-Türkîyye, el-Mektebetu'l-

HaĢimîyye, Ġstanbul, 2017, 62.  
2
 BaĢta Ömer PakiĢ‟in adı geçen tezinde (s. 6) ve Ġbrahim el-Harranî‟nin adı geçen eserinde (s. 62) 

olmak üzere ilgili birçok kaynakta Molla Halil‟in doğum yeri bu Ģekilde verilmektedir. Gerek aile 

çevresinde gerekse de Hizan-Gulpik‟te tevatür derecesindeki yaygın kanaat de bu yöndedir. Ne var ki 

esas aldığımız ve daha önce adı geçen risalesinde ġeyh Abdulkahhar böyle bir bilgi vermemektedir. 

Ali Nebi Salih ed-Doski ise adı geçen kitabında farklı bir Ģekilde doğum yeri için Hizan‟ın merkezini 

göstermektedir (s. 24).  
3
 Molla Halil ile ilgili verdiğimiz bilgiler konusunda, eğer içeriyorsa, adı geçen risaleyi esas aldık. 

Risale, ġeyh Abdulkahhar b. Molla Mahmud b. Molla Halil es-Si„irdî tarafından telif edilmiĢ olup 

ulaĢabildiğmiz kadarıyla üç nüshası mevcuttur. Birincisi, bizzat ġeyh Abdulkahhar‟ın elyazmasıdır ve 

istinsah etmiĢ olduğu el-Kâmûsu‟s-sânî fi‟n-nahv ve‟s-sarf ve‟l-meânî adlı eserin baĢında 

bulunmaktadır. Ġki buçuk sayfadan oluĢmaktadır. Ġkinci nüsha ise Ohin/Âlâiyye medresesinde diğer 

bazı eserlerle beraber bir mücellette bulunmaktadır. Altı sayfadan müteĢekkil olan bu nüshanın ferağ 

kaydında müstensihe ait bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte nüsha, muhtemelen ġeyh Cüneyd b. 

ġeyh Mahmud b. ġeyh Abdulkahhar‟ın elyazmasıdır. Üçüncü ġeyh Fudayl b. ġeyh Mahmud b. ġeyh 

Abdulkahhar‟ın elyazması olup kendisinin istinsah etmiĢ olduğu birkaç risale ile beraber bulunmakta 

ve yedi sayfadan meydana gelmektedir. Diğerinden farklı olarak ġeyh Fudayl, risâlenin ismini 

Tercemetu hâli ceddine'l-a'lâ Molla Halil el Ġs‟irdî Ģeklinde yazmıĢtır. Biz, müellif nüshası olması 

hasebiyle birinci nüshayı esas aldık. 
4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., v.1b. Molla Halil'in doğum tarihini Ġsmail PaĢa, 1167/1753-54, 

Ömer Atalay, 1159/1746-47 olarak vermektedir. Bkz. Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 377; Atalay, a.g.e., 

112. 
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Gulpik‟te ikamet eden ve kendisinin de hocası olan Hüseyin el-Karasuvî'ye teslim 

etmiĢtir. Molla Halil, burada yaklaĢık olarak bir sene Ku‟rân eğitimi almıĢtır.
1
 Bu 

Ģekilde Molla Halil‟in talebelik hayatı, çocukluk yaĢlarında bölgede adet olduğu 

üzere Kur‟ân eğitimi ile baĢlamıĢtır. Akabinde babası, onu Hizan ulemasına 

götürmüĢtür. Orada bazı hocalardan fıkıh dersleri almıĢ ve Molla Abdurrahman el-

Belakî‟den de el-Envar adlı ġafi‟î fıkıh kitabı ile Hafız eĢ-ġîrazî‟nin (v. 792/1390?) 

Divan‟ını okumuĢtur.
2
 Adı geçen kitapları bitirdikten sonra, babası tarafından Bitlis'e 

Molla Ramazan Hazvinî'nin yanına götürülmüĢtür. Burada Tasrîf‟e
3
 baĢladıysa da 

bitiremeden eve dönmüĢtür. Muhtemelen evde bir müddet kaldıktan sonra babası onu 

alarak Tillo'ya götürmüĢtür. Oranın bazı âlimleri ile birlikte o zamanlar orada ikamet 

etmekte olan Ġbrahim Hakkı'yı (v. 1194/1780) de ziyaret etmiĢtir. ġeyh 

Abdulkahhar‟ın kaydettiğine göre Ġbrahim Hakkı, onun sırtını sıvazlamıĢ ve onun 

için uzun ömür, çok ilim ile salih amel duasında bulunmuĢtur.
4
 Akabinde yarıda 

bırakmıĢ olduğu Tasrîf‟i, halasının kocası Molla Muhammed el-Hafız‟ın yanında 

tamamlamak istemiĢse de bu mümkün olmamıĢ babası ile birlikte Halenze'ye 

(Bağtepe) gidip Molla Mahmud'un yanında bahar aylarına kadar el-Mesabîh
5
 adlı 

kitabı ders alıp evine dönmüĢtür. Sonra babası onu bir arkadaĢ grubuyla Vestan‟a  

(GevaĢ) göndermiĢtir. Orada Tasrîf‟e yeniden baĢlayıp bir kısmını okuyup 

ezberledikten sonra Mikis‟e (Bahçesaray) geçip Molla Muhammed b. Molla Ahmed 

                                                           
1
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1a. Molla Halil ile ilgili bazı çalıĢmalarda kendisinin babasından 

ilmihal bilgisi dersleri aldığı kaydedilmekte ise de Abdulkahhar ez-Zokaydî, adı geçen risalede 

bundan bahsetmemektedir. Yine de Molla Halil‟in âlim olan babasından, en azından temel dinî 

bilgiler hususunda istifade ettiği muhakkaktır. Bkz. Evliyalar Ansiklopedisi (ed.), Ġhlas Gazetecilik 

Yay., Ġstanbul, 1992, “Molla Halil” Md. VIII, 293; PakiĢ, a.g.e., 7. 
2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., a.g.y. Burada, ders aldığı hocalardan sadece Molla Abdurrahman‟ın 

adı ve ondan okuduğu kitapların adı verilmiĢtir. Bunlardan el-Envar, ġafiî fıkhına dair olup Yusuf b. 

Ġbrahim el-Erdubilî‟ye (v. 799/1397) aittir. Diğeri de Hafız eĢ-ġirazî‟nin Farsça olan divanıdır. 
3
 ġark medrese geleneğinde okutulan iki farklı Tasrîf‟ten bahsedilmektedir. Bunlardan biri, Van-

Bahçesaray‟ın (Mikis) Teremah (Yaylakonak) köyünden Molla Ali et-Teremahî (v. 1065/1655) 

tarafından Kürtçe yazılmıĢtır. Diğeri ise Molla Ali b. Hamid el-EĢnevî (v. 1140 h. sonrası) tarafından 

yazılmıĢtır. Ġkisi de Ġbrahim b. Abdulvehhab‟a (v. 655 h.) ait Ġzzî diye meĢhur olan eserinin 

açılımı/Ģerhi Ģeklindedir. Birincisi medresenin baĢlangıç aĢamasında okutulduğu için burada ondan 

bahsedildiğini değerlendirmekteyiz. Kitaplar için bkz. Halil Çiçek, ġark medreselerinin serencamı, 

Beyan Yayınları, Ġstanbul, 2009, 47-48; 56. 
4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

5
 el-Huseyn el-Beğavî‟nin (v. 516/1122) güvenilir hadis kaynaklarından derlediği hadisleri senetsiz bir 

Ģekilde konularına göre sıraladığı Mesâbîhu‟s-sünne adlı eseri olabilir. 
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el-Kevnasî'nin yanında Tasrîf‟i bitirmiĢtir. Burada ayrıca Molla Ġsa el-Bîrûstî‟nin 

Terkîb‟ini
1
 ezberlemiĢ, ġerhu‟l-muğnî‟yi

2
 ve el-Husâmkâtî

3
 isimli kitabın bazı 

bölümlerini okumuĢtur. Sonra memleketi Hizan'a dönüp Molla Abdulhadi el-

Arvâsî'den el-Mukaddimât‟ın tümünü ders almıĢtır. Akabinde Van/HoĢap'a gidip 

Molla Hasan el-HoĢebî'den ġerhu‟Ģ-Ģemsîye ve haĢiyelerini
4
 okumuĢtur. Oradan 

Cizre'ye geçip ġeyh Ferec'in
5
 yanında ġerhu „akaidi‟n-Nesefî‟yi

6
 haĢiyeleri ile 

birlikte okumuĢtur. Tekrar HoĢap'a dönüp el-Muhtasar
7
 adlı kitabın bir kısmını 

Molla Abdusselam el-Pîzenî, bir kısımını da eski hocası Molla Hasan‟dan 

okumuĢtur. Eski hocası Molla Hasan, muhtemelen yaĢlılıktan dolayı ders vermeyi 

bıraktığı için kendisine sadece Yusuf ile Züleyha‟yı
8
 ders vereceğini söyleyince el-

                                                           
1
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, adı geçen risalede bu Ģekilde kaydetmektedir. Ne var ki Molla Ġsa el-

Birustî ismine ve ona ait “Terkib” isimli bir esere rastlamadık. Bu eserin, Ģark medrese geleneğinde 

okutulmakta olan Molla Yunus el-Erkatanî/Erkatinî‟ye (v. ?) nisbet edilen Terkip olması muhtemeldir. 

Müellifi hakkında malumat sahibi olmadığımız eserde, Abdulkahir el-Curcanî‟ye (v. 471/1078-79) ait 

el-Avamil adlı kitabın baĢ taraflarının Kürtçe olarak irabı yapılmaktadır. Bkz. Çiçek, a.g.e., 51. 
2
 ġerhu‟l-muğni, Muhammed b. Abdurrahman el-Milânî‟nin (v. ?) hocası Ahmed b. Huseyn el-

Caruberdî‟ye (v. 746/1345) ait el-Muğni adlı nahiv dair eserine yazmıĢ olduğu bir Ģerhtir. Bkz. Çiçek, 

a.g.e., s. 52. 
3 el-Hüsamkâtî, Husamuddin Hasan el-Kâtî (v. 760/1359) tarafından Esiruddin Mufaddal b. Amr el-

Ebherî‟nin (v. 700/1300 ?) kaleme almıĢ olduğu Ġsagocî adlı mantık risalesine yazılmıĢ bir Ģerhtir. 

Bkz. Çiçek, a.g.e., s. 62. 
4
 ġerhu‟Ģ-Ģemsîye, Necmuddin b. Ömer el-Kazvinî‟nin (v. 693/1294) Mantık ilmine dair yazdığı 

ġemsiye adındaki risalesine Kutbuddin Muhammed b. Muhammed et-Tahtanî (v. 766/1365) tarafından 

yazılmıĢ bir Ģerhtir. Bkz. Çiçek, a.g.e., 65.  
5
 Molla Halil ile ilgili çoğu kaynakta “ġeyh Ferruh” olarak geçmektedir. Ġsim, Molla Halil'in hayatı 

bağlamında esas aldığımız Tecemetü'l-Allâmeti'l-Fehhâme adlı risalenin ulaĢabildiğimiz üç 

nüshasında da değiĢik kaydedilmiĢtir. ġeyh Abdulkahhar nüshasında “٤ّـ كوؿ”; ġeyh Fudayl 

nüshasında “٤ّـ كوط”; Ohin nüshasında ise “ا٤ُْـ كوػ” Ģeklinde yazılmıĢtır. Bölgede Ferruh ismi 

yaygın olmadığından ismin “ġeyh Ferec” olma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu 

değerlendirmekteyiz. 
6
 Bu kitap, Sa„düddîn Mes„ûd b. Fahriddîn Ömer et-Teftâzânî (v. 792/1390) tarafından Necmuddin 

Muhammed en-Nesefî‟ye (v. 537/1142) ait akaid risalesine Ģerh olarak yazılmıĢtır. Bkz. Çiçek, a.g.e., 

66. 
7
 Bu kitap da Taftazanî tarafından kaleme alınmıĢ olup Celaluddin Muhammed b. Abdirrahman el-

Kazvinî‟in (v. 739/1338) me„ani-belagat ilmini konu edinen Telhisu‟l-Miftah adlı metninin Ģerhidir. 

Bkz. Çiçek, a.g.e., 65.  
8
 ġark medrese geleneğinde ileri aĢamadaki talebelerin Farsça öğrenmeye yönelik eserler okuduğu 

bilinmektedir. Molla Halil'in bu sırada “Muhtasar” gibi ileri aĢamadaki bir kitabı okuduğu 

düĢünülürse “Yusuf ve Züleyha”nın Farsça bir eser olduğu söylenebilir. Öte yandan Selim el-Hizanî 

tarafından yazılmıĢ bu isimde Kürtçe manzum bir eser de mevcuttur. Yalnız Molla Halil‟in bu eseri 

okumuĢ olması, düĢük bir ihtimaldir. Zira eseri yayına hazırlayan Tahsin Doskî‟nin kitabın 
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Muhtasar‟ın geri kalan kısmını Molla Ġsmail et-Tisenî'den okumuĢtur. Molla Halil, 

HoĢap‟tan sonra talebelik hayatının son durağı olan ve Irak'ın kuzey bölgesinde 

bulunan, günümüzde Duhok'a bağlı Ġmadîye'ye gitmiĢtir. Buranın önemli ve köklü 

bir medresesi olan Kubbehan Medresesi‟nde ilim tahsiline devam etmiĢtir. Molla 

Halil, Kubbehan Medresesi‟nde zamanın Ġmadiye müftüsü Molla Mahmud 

Behdînî'den “hikemîyye”
1
 kitaplarını ve Minhâcu‟l-vusûl ilâ ilmi‟l-usûl

2
 adlı kitabı 

ders alarak ilmî tahsilini ikmal edip ilmî icazetini de kendisinden almıĢtır.
3
 

1.2.3. Müderrislik Dönemi 

Molla Halil‟in tam olarak ne zaman ve nerede müderrisliğe baĢladığı hususu, 

ilgili kaynaklarda kesin ve net ifadeler ile verilmiĢ değildir. Bununla birlikte Molla 

Halil‟in tedris hayatına tahsilini bitirir bitirmez baĢladığını söyleyebiliriz. Zira ġeyh 

Abdulkahhar‟ın, bahsi geçen risalesinde Molla Halil‟in Ġmadiye‟deki tahsil hayatını 

anlatırken kullanmıĢ olduğu ifadelerden anladığımıza göre Molla Halil, daha 

Ġmadiye‟de tahsile devam ederken Molla Yahya el-Mizurî‟ye ders vermeye 

baĢlamıĢtır.
4
 Zaten Ġmadiye/Kubbehan medresesi üzerine yapılmıĢ bazı çalıĢmalarda 

                                                                                                                                                                     
mukaddimesinde verdiği bilgiye göre Selim el-Hizanî, 12/18. asırda yaĢamıĢtır. Bu da eserin Molla 

Halil‟e yakın bir dönemde yazıldığını, dolayısıyla da medrese geleneğinde henüz okunucak bir kitap 

haline gelmediğini göstermektedir. Eser için bkz. Selim el-Hizanî, Yusuf ve Züleyha, Thk. Tahsin 

Doskî, n.y, Duhok, 2004, 15. 
1
 Muhtemelen mantık ile ilgili kitaplar kastedilmektedir. 

2
 Muhtemelen Nâsiruddin el-Beydavî‟nin (v. 685/1286) Fıkıh usulüne dair Minhacu'l-usul ila ilmi'l 

usûl adlı eseridir. 
3
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b; Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 377.  

4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. Söz konusu ifadeler Ģunlardır: “ ّٕ ّْ اٗزوَ إ٠ُ اُؼٔبك٣خ، ٝهل ؽ٢ٌ ٢ُ أ صـ

بك٣خ، كووأ ػ٘لٙ اُلّ٘به١ ٓب اهر٠ٚ إٔ ٣ووأ ػ٠ِ أؽل ٍٞاٙ ؽ٤ٖ هعغ ٖٓ اُغي٣وح إ٠ُ اُؼٔ -أى٠ً األى٤ًبء-ٓال ٣ؾ٠٤ أُيٝه١ 

ٕ ؽٞا٤ّٚ ػ٠ِ اُزٔبّ، ًٝنا هوأ ػ٘لٙ هٍبُخ  ّٝ ّْ هوأ ػ٤ِٚ ػٖبّ اُٞٙغ ًٝزجٚ ٝك ٝؽب٤ّخ هٍٞ أؽٔل ٖٓ اُوٚب٣ب إ٠ُ ا٥فو، صـ

ٓال االٍزؼبهح ٝؽٞا٤ّٜب أ٣ٚب ثبٌُٔبٍ، ِٝٛت ٓ٘ٚ إٔ ٣نٛت إ٠ُ أث٤ٚ ٣َٝزؤمٕ ٓ٘ٚ إٔ ٣غ٢ء ٓؼٚ إ٠ُ اُغي٣وح كٔب أمٕ ُٚ ٌُٖ ُؾن ثٚ 

ّْ ًزجٚ اُؾ٤ٌٔخ ٜٝٓ٘بط األٍٕٞ ػ٠ِ ٣ل أٍزبمٙ اُلبَٙ اٌُبَٓ اُؼبُْ اُؼبَٓ ٓاّل ٓؾٔٞك  ؽَٖ اُچ٢ِ ثال رٞهّق ّٞهب أ٠ُ االًزَبة، كؤرـ

 ,Ġfadelerden anladığımıza göre Molla Halil ”ٓلز٢ اُؼٔبك٣خ هئ٤ٌ اُؼِٔبء، كٖبه ٓؤمٝٗب ػ٠ِ ٣لٙ، كوعغ إ٠ُ ؽ٤يإ.

Ġmadiye‟den Cizre‟ye iki sefer gitmektedir. Bunlardan ikincisi, Molla Yahya‟ya bir süre ders 

verdikten sonra gerçekleĢmiĢtir. Hatta muhtemelen derslerin aksamaması için Molla Yahya‟nın da 

kendisiyle gitmesini istemiĢ; fakat onun babası izin vermemiĢtir. Bunun üzerine kendisinden istifade 

etmek amacıyla Molla Hasan diye bir zat kendisiyle gitmiĢtir. Buna dayanarak Molla Halil‟in 

müderrislik hayatı, ilk Cizre‟de baĢlamıĢtır bile denebilir. Bkz. Hamit Sevgili, “Risale fi'n-nezr li'l-

Molla Halil el-Ġs'irdî”, ġarkıyat Ġlmî AraĢtırmalar Dergisi, IX-1 (17), Nisan 2017, 135. Hamit Sevgili, 
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Molla Halil‟in orada müderrislik yaptığı açıkça kaydedilmektedir.
1
 Buradaki 

müderrisliği esnasında kendisinden ders alan talebelerden biri de Molla Yahya el-

Mızurî'dir. Nitekim ġeyh Abdulkahhar, yukarıda yaptığımız nakilde bunu açıkça 

ifade etmekte hatta Molla Yahya‟nın Molla Halil'in yanında okumuĢ olduğu 

kitapların isimlerini de sıralamaktadır. Söz konusu kitaplar Ģunlardır: el-Fennârî, Kul 

(Kavl) Ahmed HaĢiyesi (“Kadaya” bölümünden sonuna kadar), Isamu‟l-vad‟ ve 

haĢiyeleri ile birlikte Risâletu‟l-istiare.
2
 Yukarıda yapılan naklin devamından 

anlaĢılan o ki Molla Halil, Ġmadiye‟de Molla Mahmud el-Behdinî‟den icazetini 

aldıktıktan sonra memleketi Hizan'a gidip Meydan Medresesi'nde
3
 beĢ sene 

müderrislik yapmıĢtır.
4
 

Molla Halil, Meydan Medresesi müderrisliğini yaparken babasının isteği 

üzerine Siirt'e intikal edip yerleĢmiĢ ve burada otuz yıl ders vermiĢtir.
5
 Tedris 

faaliyetinde bulunduğu medreseyi ġeyh Abdulkahhar “Meresetu Is‟ırd” olarak 

zikretmekte ise de ilgili kaynaklarda bu isimle anılan bir medreseye rastlamadık. 

Büyük ihtimalle ve meĢhur olduğu Ģekliyle ders verdiği medrese “el-Fahriyye” 

medresesidir ki bu medresede hâlen tedris faaliyeti devam etmektedir. 

                                                                                                                                                                     
adı geçen makalesinde bu durumu ihtimal olarak vermektedir. Sonradan kendisi ile yaptığımız 

müzakerlerde aile büyükleri vasıtasıyla merhum ġeyh Fudayl'den Molla Halil'in Cizere'de ders 

verdiğini ve müderrislik yaptığı medresenin büyük ihtimalle Medresa Sor (Kırmızı Medrese) olduğu 

Ģeklinde Ģifahi bilgi aldığını ifade etmiĢtir. 
1
 el-Bervarî Huseyn Ali, “Min Medarisi Kurdistan ed-Dinîyye Medresetu Kubbehân fî Âmidi”, Duhok 

Dergisi, 10, 2000, 94; Said Muhammed Ahmed, Medresetu Kubbehân fi‟l-Ġmâdiyye ve devruha fî 

neĢri‟l-ulûmi‟l-Ġslâmîyye fî Kurdistan, Matbaatu Muhafezati Duhok, 2013, 289. 
2
 el-Fennârî, Ġsagoci Ģerhlerinden olup ġemsuddin Muhammed b. Hamza el-Fennârî (v. 834/1430) 

tarafından telif edilmiĢtir. Kul Ahmed, Ahmed b. Muhammed b. Hıdır (v. ?) tarafından yazılmıĢ olan 

Fennârî haĢiyesidir. Isamu‟l-vad‟, „Isâmuddîn Ġbrahim b. Muhammed el-Ġsferayinî‟ye (v. 945/1538) 

ait Vad‟ ilmi ile alakalı bir risaledir. Risâletu‟l-istiare, büyük ihtimalle Ebu‟l-Kasım es-Semerkandî 

(v. 888/1483‟ten sonra) tarafından telif edilmiĢ olan risaledir. Kitaplar için bkz. Çiçek, a.g.e., 62; 64. 
3
 Hasan Çiçek, bu medreseyi günümüzdeki Gayda‟ya tekabül eden Eski Hizan/Nefsi Hizan‟da 

bulunan Meydan Medresesi olarak kabul etmektedir. Ne var ki bölgenin âlimlerinden olan Molla 

Mahmut Ayaz, kendisi ile Tatvan‟daki evinde 2017 yılında yaptığımız görüĢmede bu medresenin 

Gulpik (SüttaĢı) ile Horos (Horozdere) köyleri arasındaki bir meydanda, dönemin Hizan emiri 

tarafından Molla Halil için inĢa edilen bir medrese olduğunu ifade etmiĢtir. Bkz. Hasan Çiçek, “Bir 

Mekân Hizan: Ġlim ve Âlim Havzası”, Katre Dergisi (Müsbet Hareket Sayısı), 1, 2016, 190; 192. 
4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., a.g.y.; Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 377. 

5
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., a.g.y.; Bursalı, Sırat-ı mustakim, a.g.y. 
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1.2.4. Vefâtı 

Molla Halil, hayatının belki de en verimli kısmını teĢkil eden son otuz yılını 

Siirt‟te geçirmiĢ ve orada 96 yaĢında
1
 vefat etmiĢtir. Kaynaklar, doğum tarihinde 

olduğu gibi vefat tarihi hakkında da farklı rakamlar vermektedir.
2
  Kanaatimize göre 

doğru olanı yine ġeyh Abdulkahhar‟ın kaydetmiĢ olduğu 1259/1843-44 Ģeklindeki 

tarihtir.
3
 Nitekim ġeyh Abdulkahhar‟ın kaleme aldığı risalenin sonunda Molla 

Halil‟in oğlu Molla Mustafa‟ya ait olan Ģiirde ebced hesabıyla kodlanan vefat tarihi 

de bu rakamla uyuĢmaktadır.
4
 

Molla Halil‟in mezarı Siirt merkez Ulus Mahallesindeki ġeyh Süleyman 

Mezarlığında bulunmaktadır. Molla Halil‟in her biri büyük âlim olan dört erkek 

çocuğu vardır: Molla Mustafa, Molla Mahmud, Molla Muhammed Emin ve Molla 

Abdullah.
5
 

1.3. MOLLA HALĠL’ĠN KĠġĠLĠĞĠ 

Molla Halil, çok yönlü bir âlimdir. Medreselerde ders vermenin yanında 

değiĢik Ġslâmî ilimlere dair eserler de kaleme almıĢtır. Akademik ve pratik manada 

tasavvufa ilgi duyduğu gibi bazı eserlerini nazım diliyle telif edip çeĢitli Ģiirler 

yazarak edebiyattan da nasibini almıĢtır. Bu baĢlık altında, Molla Halil‟i daha detaylı 

tanımak maksadıyla onun ilmî, tasavvufî ve edebî kiĢiliğini ele almaya gayret 

edeceğiz. 

                                                           
1
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., a.g.y. 

2
 Mesela Bursalı Mehmet Tahir, Molla Halil‟in vefat tarihi için 1257/1841 rakamını verirken Siirt 

müftüsü Ömer Atalay, 1255/1839 rakamını vermektedir. Bkz. Bursalı, Sırat-ı mustakim, a.g.y.; 

Atalay, a.g.e., 112. 
3
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., a.g.y. 

4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., v.2a. Vefat tarihi ikinci mısrada kodlanan Ģiirin ilgili kısmı Ģöyledir: 

 اُؼِْ ّٛوا ٛب ٛٞ اُلّه أُٖٕٞ ربط أَٛ ٖٓ ٤ْٕٔ اُوِت ؽوّب ه٤َ ك٢ ربه٣قٚ 

 
5
 el-Ohinî ġeyh Muhammed Asım,  Birketu‟l-kelimât fî menâkıbı ba‟di‟s-sâdât, (yzm.) s. 186. 
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1.3.1. Ġlmî KiĢiliği 

Molla Halil, Ġslâmî ilimlerde üstün bir donanıma sahiptir. Ġlmî kiĢiliğinin 

temelleri elbette ki uzun tahsil hayatına ve ilim tahsil ettiği hocalarına 

dayanmaktadır. Bunun yanı sıra Ġmadiye, Cizre, Hizan ve son olarak Siirt'te uzun 

süre müderris olarak ilmî ortamlarda bulunup çokça âlim yetiĢtirmesi, muhitindeki 

çoğu âlimden farklı olarak kırkı aĢan sayıda eser vermesi onun ilmî kiĢilik ve 

yetkinliğinin ne derece üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Öyle ki bölgede 

meĢhur olan medreselerin icazet silsilesi kendisinde birleĢmekte
1
 ve kendisine "  مٍزبأ

 َّ َّ ك٢ اٌُ " ,"muhitindeki tüm âlimlerin her alandaki hocası :اٌُ ٍزبم األٍبرنحأ  : hocaların 

hocası" denmektedir.
2
 

Molla Halil‟in Ġslâmî ilimlerdeki yetkinliğini görmek için ilmî kiĢiliğini 

oluĢturan unsurlara bakmak gerekir. Bu unsurlar, kanaatimize göre ders aldığı 

hocaları, yetiĢtirmiĢ olduğu talebeleri ve kaleme almıĢ olduğu eserleridir. Bu amaçla 

Molla Halil‟in ders aldığı hocalarını, yetiĢtirmiĢ olduğu talebelerini ve kaleme almıĢ 

olduğu eserlerini daha detaylı irdemeleye çalıĢacağız. Hemen ifade edelim ki genelde 

Molla Halil‟in yaĢamıĢ olduğu bölge, özelde de Siirt Ģehrinin tarihi konusunda, ilgili 

kaynaklarda çok net ve doyurucu bilgiler mevcut değildir. Buna bağlı olarak da gerek 

ġeyh Abdulkahhar‟ın risalesinde gerekse de diğer kaynaklarda kendisinin hocası ya 

da talebesi olarak ismi geçen çoğu zat hakkında yazılı kaynaklarda neredeyse hiç 

malumat bulunmamaktadır. Bu husustaki bilgi eksikliğini, bölgedeki medrese 

çevreleri ve ilgili kiĢilerle yaptığımız Ģahsî görüĢmeler ile gidermeye çalıĢtık. Ne var 

ki söz konusu Ģifahî kaynaklardan edindiğimiz malumatın da tatminkâr olmadığını 

kaydedelim. Netice itibarıyla biz, Molla Halil‟in hoca ve talebelerini, ulaĢabildiğimiz 

yazılı kaynaklar ile Ģifahî kaynaklardan edinebildiğimiz bilgiler nisbetinde tanıtmaya 

gayret edeceğiz.  

                                                           
1
 el-Harranî, a.g.e., 46-59. 

2
 ez-Zibârî Muhammed ġefik, el-Ahvalu‟d-durriyye ve‟l-ahbâru‟l-miskiyye fi‟s-silsileti‟z-Zibârîyye, 

Matbaatu Ummi‟r-Rabîayn, Mûsıl, 1935, 18; 21; Ali ed-Doski, a.g.e., 51-53. 
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1.3.1.1. Hocaları 

Molla Halil‟in ilmî kiĢiliğinin oluĢumunda en büyük pay, Ģüphesiz hocalarına 

aittir. O yüzden burada, ġeyh Abdulkahhar‟ın adı geçen risalesini esas alıp onun 

zikretmiĢ olduğu sıraya bağlı kalarak Ģark bölgesinin çeĢitli medreselerinde ders 

aldığı hocalarının isimlerini zikredeceğiz. Bunu yaparken gerek söz konusu risaleden 

gerekse ilgili diğer kaynaklardan ulaĢtığımız bilgileri aktaracağız. Yukarıda da ifade 

edildiği gibi bu bilgiler çok sınırlı olduğundan, bazen sadece isim zikredip 

kanaatimizi belirtmekle yetineceğiz. 

1- Sofi Husyn el-Karesuvî 

Nisbesinden anlaĢıldığına göre kendisi, eskiden köy olmakla birlikte 

günümüzde Hizan ilçe merkezi içerisinde aynı adı taĢıyan bir mahalle olan Karasu 

(Qeresû) köyündendir. Bazı kaynaklarda Molla Halil‟in bu zattan, eski Hizan‟da 

(Nefsi Hizan, bu günkü Gayda köyü) bulunan Meydan Medresesi‟nde ders aldığı 

kaydedilmektedir.
1
 ġeyh Abdulkahhar‟ın verdiği bilgiye göre ise Sofi Huseyn, 

Gulpik‟te (SüttaĢı) ikamet etmekte iken Molla Halil‟e Kur‟ân dersi vermiĢtir.
2
 

2- Molla Abdurrahman el-Belikî 

Hizan‟da Molla Halil‟e ders vermiĢtir.
3
 Nisbesinden Hizan‟ın Gayda köyüne 

bağlı Balikan (Durak)
4
 mezrasından olduğunu tahmin ettiğimiz bu zat hakkında 

malumat bulamadık.  

3- Molla Ramazan el-Hazvinî 

Molla Halil, bu zattan Bitlis‟in merkezinde ders almıĢtır.
5
 Kendisi, 

nisbesinden anladığımız kadarıyla Bitlis Keklikdüzü köyüne bağlı Hazu (KuĢlu) 

mezrasındandır. 

                                                           
1
 Hasan Çiçek, a.g.m., 190; 192. 

2
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., vr. 1a. 

3
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., vr. 1a. 

4
 Söz konusu risalenin nüshalarında “اُجال٢ً/اُج٢ٌِ” Ģeklinde kaydedilen bu köyün, Hizana‟a bağlı 

Bilkan (Karakoyun) köyünden olması da muhtemeldir. 
5
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., a.g.y. 
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4- Molla Muhammed el-Hâfız 

Molla Muhammed, aynı zamanda Molla Halil‟in halasının kocasıdır. Molla 

Halil, babasıyla Tillo‟ya gittiğinde daha önce baĢlayı bitiremediği Tasrîf kitabını 

onun yanında bitirmek istemiĢ; fakat bu, mümkün olmamıĢtır.
1
 Bu zatın kim olduğu 

hakkında kaynaklarda bilgi bulamadık.
2
 

5- Molla Mahmud el-Halenzî 

Günümüzde Siirt merkeze bağlı bir mahalle olan Halenze (Bağtepe) köyünde 

Molla Halil‟e bir kıĢ mevsimi ders vermiĢtir.
3
 

6- Molla Muhammed b. Molla Ahmed el-Kevnâsî 

Molla Halil, bu hocasından Van‟ın ilçesi Mikis‟te (Bahçesaray) ders almıĢtır.
4
 

Kendisi hakkında herhangi bir malumata sahip değiliz. 

7- Molla Abdulhadi el-Arvâsî 

Eski Hizan‟da (Nefsi Hizan, bugünkü Gayda köyü) bulunan Meydan 

Medresesi‟nde ders vermiĢ bir âlimdir.
5
 Nisbesinden Bahçesaray‟ın Arvas 

(Doğanyayla) köyüne nisbetle “Arvasî”  nisbesi ile meĢhur olmuĢ ilim ehli bir aileye 

mensup olduğu anlaĢılmaktadır. Bu zat, Gavs-i Hizân diye Ģöhret kazanmıĢ olan 

Sıbgatullah el-Arvasî‟nin amcasının oğlu ġeyh Abdülcelil Arvasî‟nin oğludur.
6
 

Molla Halil de kendisinden Meydan Medresesi‟nde ders almıĢtır.
7
  

                                                           
1
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., vr. 1b. 

2
 Ġsim, ġeyh Abdulkahhar nüshasında böyle kayedilmiĢtir. Diğer iki nüshada ise “Ahmed” olarak 

yazılmıĢtır. Esas aldığımız ġeyh Abdulkahhar nüshasını doğru kabul ettiğimizde bu zatın, ġeyh Ġsmail 

Fakirullah‟ın torunu olduğu ihtimalinden bahsedilebilir. Zira kendisi de değerli bir müderris ve ġeyh 

Fakirullah‟ın neslinden gelen Molla Bedreddin Sancar‟dan aldığımız Ģifahî bilgiye göre ġeyh 

Fakirullah‟ın oğulları Molla Abdullah (v. 1171 h.) ile Molla Abdulkadir‟in (v. 1165 h.) Molla 

Muhammed adında birer oğlu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu zatın, onlardan biri olması muhtemeldir. 
3
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., vr. 1b. 

4
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., a.g.y. 

5
 Hasan Çiçek; a.g.e., 192. 

6
 Ahmet Arvasi-Süleyman Kuku, Ehlibeyt ve bazı Ģecereler, Ġstanbul, n. y, 1988, 168; Maliki Ejder 

Arvas, Seyyid Hacı Kasım el-Bağdadi nesep ve nesli, Alka Matbaacılık, Ankara, tsz., 88. 
7
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., a.g.y. 
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8- Molla Hasan el-HoĢebî 

Nisbesinden de anlaĢıldığı kadarıyla bu zat, Van‟ın Gürpınar ilçesine bağlı 

HoĢap kasabasındandır. Molla Halil de burada kendisinden iki farklı zamanda ders 

almıĢtır.
1
 

9- ġeyh Ferec
 

Molla Halil‟in Cizre'de kendisinden ders aldığı bir âlimdir.
2
 Nisbesi ile ilgili 

bilgimiz bulunmayan bu zatın ismi, ġeyh Abdulkahhar‟ın daha önce adı geçen 

risalesinin üç ayrı nüshasında ġeyh Feruh (كوؿ), ġeyh Ferec (كوط), ġeyh Fereh (كوػ) 

Ģeklinde üç farklı Ģekilde yazılmıĢtır.
 3
  

10- Molla Abdusselam el-Pizanî 

ġeyh Abdulkahhar‟ın verdiği bilgiye göre Molla Halil, Molla 

Abdusselam‟dan HoĢap'ta ders almıĢtır.
4
 Nisbesi dıĢında hakkında bir bilgimiz 

bulunmamaktadır. 

11- Molla Ġsmail et-Tisenî 

Bu zat da Molla Halil‟e HoĢap‟ta ders vermiĢtir.
5
 Bir önceki hocası Molla 

Abdusselam gibi bu zat hakkında da nisbesi dıĢında bir malumata ulaĢbilmiĢ değiliz. 

12- Molla Mahmud b. Ġbrahim el-Ġ’madî el-Behdînî 

Molla Mahmud, Molla Halil‟in ilmî icazet aldığı hocasıdır.
6
 Günümüzde 

Kuzey Irak sınırlarına dâhil olan Duhok-Imadîye'de bulunan Kubbehân 

Medresesi‟nde
7
 ders vermiĢ, aynı zamanda Ġmadiye‟de müftülük yapmıĢ bir âlimdir. 

                                                           
1
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., a.g.y. 

2
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., a.g.y. 

3
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., a.g.y. (ġ. Abudlkahhar nüshası). Genel olarak esas aldğımız nüsha bu 

olmakla birlikte bu isim konusunda ġeyh Fudayl nüshasını esas aldık. KarĢılaĢtırmak için bkz. ġ. 

Abudlkahhar, a.g.e., (ġeyh Fudayl nüshası) vr. 2b; ġ. Abudlkahhar, a.g.e., (Ohin/Alâiyye Medresesi 

nüshası) vr. 2a. 
4
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., vr. 1b. 

5
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., a.g.y. 

6
 ġ. Abudlkahhar, a.g.e., a.g.y. 

7
 Kubbehân Medresesi, çok köklü bir eğitim müessesesidir. Verilen en geç dönem tarihe göre Hicrî 

dokuzuncu asrın ortalarında kurulmuĢtur. Kurucusu, 940/1534-984/1576 yılları arasında Ġmadiye 

emiri olan Sultan Huseyn el-Velî‟dir. Medresede eğitim 1961 yazına kadar devam etmiĢtir. Bkz. el-

Bervarî, a.g.m., s. 89-90; Said Muhammed, a.g.e., 153-154. 
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Molla Mahmud‟un bir tefsir kitabı mevcuttur. Bu eserinde, noktasız (muhmel) 

harflerden oluĢan kelimeler kullanarak Fatiha Sûresi‟ni tefsir etmiĢtir. 1202/1787 

yılında vefat etmiĢtir.
1
 

1.3.1.2. Talebeleri 

Molla Halil, uzun ve verimli bir ömür sürmüĢ, Hicrî takvimi hesaplamasına 

göre 96 yaĢında vefat etmiĢtir
2
 Ġlgili kaynaklarda, Molla Halil‟in talebelik ve 

müderrislik süresinin kaç yıl olduğu hakkında net ifadeler bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte bölgedeki medrese tedrisat sürecinin 15-20 seneyi geçmeyeceği 

bilinmektedir. Öte yandan, daha önce değinildiği üzere Molla Halil‟in temyiz yaĢına 

girer girmez ilim tahsiline baĢladığı sabittir. Bu iki husustan hareketle, aynı süreçten 

geçen Molla Halil‟in de en fazla ve yuvarlak bir hesapla 30 yaĢına kadarki hayatını 

talebelik ile geçirmiĢ olabileceği kanaatini taĢımaktayız. Halilye bundan sonraki 

hayatını da müderrislikle geçirmiĢ olmalıdır. Dolayısıyla Molla Halil‟in 66 yıl 

müderrislik yapmıĢ olduğu söylenebilir.
3
  Nitekim ġeyh Abdulkahhar‟ın adı geçen 

risalesindeki ifadelerinden anladığımıza göre Molla Halil‟in müderrislik süreci, 

talebelik sürecinin son aĢamasında bulunduğu Ġmadiye‟de baĢlamıĢtır. Hatta ondan 

da önce, Ġmadiye‟deyken iki sefer gittiği Cizre‟de de ders vermiĢ olması, dolayısıyla 

orada müderrisliğe baĢlamıĢ olması da muhtemeldir. Ne var ki bu iki Ģehirde kaç yıl 

müderrislik yaptığı ile ilgili net bir bilgiye sahip değiliz. Zira Molla Halil‟in tedrisat 

sürecinin sadece son 35 yıllık kısmı, ġeyh Abdulkahhar‟ın adı geçen risalesinde 

açıkça ifade edilmektedir. Buna göre Molla Halil, Bitlis-Hizan‟da bulunan Meydan 

                                                           
1
 Muhammed Emin Zeki Beg, MeĢahirul‟l-Kurd ve Kurdistan fi‟l-ahdi‟l-Ġslâmî, Matbaatu‟n-nakidi‟l-

ehliyye, Bağdat, 1364/1965, II, 187; el-Bervarî, a.g.m.,  93-94; Said Muhammed, a.g.e., 275-276. 
2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., v.1b. Molla Halil‟in yaĢı, düz hesaplamayla 95 Ģeklinde 

çıkmaktadır; fakat ġeyh Abdulkahhar, muhtemelen doğum yılını da hesaba katarak 96 rakamını 

vermektedir. 
3
 Molla Halil‟in tedris süresiyle ilgili verdiğimiz rakamlar, tahminîdir. Zira medrese ve aile çevresinde 

yaygın olan Ģifahî anlatıma göre Molla Halil, hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetmiĢtir. Âmâ 

olarak geçirdiği sürenin ne kadar olduğunu ve bu sürede müderrislik yapıp yapmadığını 

bilmemekteyiz.  
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Medresesi‟nde 5 yıl, akabinde Siirt‟in merkezinde bulunan el-Fahriyye (ya da 

Mahmudiye) medresesinde de 30 yıl müderrislik yapmıĢtır.  

Cizre‟de müderrislik yaptığını mühtemel görsek de orada Molla Halil‟den 

ders alan talebelerin isimleri konusunda herhangi bir malumata ulaĢabilmiĢ değiliz.
1
 

Ġmadiye/Kubbehân Medresesi‟indeki talebesi olarak da sadece Molla Yahya el-

Mizurî ismini görmekteyiz. Dolayısıyla burada Molla Halil‟in sadece Siirt‟te 

okuttuğu talebelerinin isimlerini vermekle yetineceğiz. Bununla birlikte, Molla 

Halil‟den icazet almasa da, önemli bir Ģahsiyet olduğu için Molla Yahya‟yı da ilave 

edeceğiz. 

1.3.1.2.1. ġeyh Abdulkahhar’ın Zikrettiği Talebeleri 

Molla Halil, Siirt‟te 30 yıla yakın müderrislik yapmıĢtır. Haliyle pek çok 

talebeye ders ve icazet vermiĢ olması tabiidir. Oysa ġeyh Abdulkahhar, ilgili 

risalesinde on civarında talebenin Molla Halil‟in yanında okuyup ondan icazet 

aldığını ifade etmekte ve on iki zatı ismen zikretmektedir. Kanaatimizce bu rakam, 

icazet alanların tam sayısını yansıtmamaktadır. Nitekim ilerde de görüleceği gibi 

diğer bazı kaynaklarda Molla Halil‟den ders ya da icazet almıĢ baĢka isimlere de 

rastlanmaktadır. Bu sebeple burada önce ġeyh Abdulkahhar‟ın zikrettikklerini sonra 

da diğer kaynaklardan elde ettiğimiz isimleri sıralayacağız. 

1- Molla Yahya b. Halid b. Huseyn el-Mızûrî 

Daha önce değinildiği gibi Molla Halil, Ġmadiye‟de tahsilini bitirdikten sonra 

Cizre‟ye gidip -muhtemelen- bir müddet müderrislik yapmıĢ akabinde tekrar 

Ġmadiye‟ye dönmüĢtür.
2
 ĠĢte bu ikinci geliĢinde Molla Yahya‟ya ders vermiĢtir.

3
 

                                                           
1
 ġeyh Abdulkahhar, Molla Hasan el-Çelî ismindeki talebenin ilminden istifade etmek amacıyla Molla 

Halil ile Cizre‟ye gittiğini kaydetmektedir. Dolayısıyla bu isim, Molla Halil‟in Cizre‟deki 

talebelerinden sayılabilir. Ne var ki bu zatı, sözü geçen risalede talebesi olarak zikredilmediği ayrıca 

diğer kaynaklarda da ismi geçmediği için Molla Halil‟in talebelerine eklemedik. Bkz. Abdulkahhar 

ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 
2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

3
 Bazı kaynaklarda Molla Halil'in Molla Yahya'dan ders aldığı Ģeklinde tam tersi bir malumat 

mevcuttur. Mesela Said Muhammed Ahmed, Kubbehân Medresesini detaylı bir Ģekilde incelediği adı 
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 Molla Yahya, Duhok‟a bağlı Balte köyünde 1185/1772 yılında doğmuĢ, 

1255/1836 yılında vefat etmiĢtir. Musul ve Duhok çevrelerinde birçok âlimden ders 

aldıktan sonra Molla Mahmud el-Behdinî‟den icazet almıĢ ve sonra Kubbehan 

Medresesi‟nde müderrislik yapmıĢtır.
1
 Rûhu‟l-meâni tefsirinin sahibi Ebu‟s-Senâ el-

Âlusî (v. 1270/1854), ġeyh Nureddin Birifkânî (v. ?) gibi birçok âlimi yetiĢtirmiĢtir. 

Çoğu Ģerh ve haĢiye olmak üzere altı eseri bulunmaktadır. Ġbn Hacer el-Heytemî‟nin 

(v. 974/1567) Tuhfetu‟l-muhtac adlı eserine yazdığı haĢiye bunlardan birisidir.
2
 

2- Molla Mustafa 

Molla Halil‟in en büyük oğludur. Cizre‟de Bedirhan Bey himayesinde 

müderrislik,
3
 Siirt‟te de müftülük yapmıĢtır.

4
 Cidde‟de medfundur.

5
 Molla Halil‟in 

en çok icazet veren talebelerinden biridir.
6
 

                                                                                                                                                                     
geçen eserinde sayfa 285‟te Molla Halil‟i Molla Yahya‟nın talebeleri arasında saymaktadır. Ayrıca 

ġeyh Asım (Türel) el-Ohinî de Birketu‟l-kelimât adlı eserinde Molla Yahya‟dan bahsettiği bölümde 

kenara düĢtüğü haĢiyede Molla Halil ile Molla Yahya‟nın beraber ve aynı mecliste hocaları Molla 

Mahmud‟dan icazet aldıklarını söyler. Bu husus, doğru olsa bile Molla Yahya‟nın Molla Halil‟e ders 

verdiğini göstermediği gibi aksi bir duruma da mani değildir. Kaldı ki ġeyh Abdulkahhar, adı geçen 

risalesinde Molla Yahya‟nın Molla Halil‟den ders aldığını açıkça zikretmektedir. Hatta ders aldığı 

kitapları de ismen saymaktadır: el-Fennârî, Kul Ahmed HaĢiyesi (“Kadaya” bölümünden sonuna 

kadar), Isamu‟l-vad‟ ve haĢiyeleri ile birlikte Risâletu‟l-istiare. Ayrıca Ekrem Abdulvahhab, Irak 

âlimlerinin icazet silsilelerini incelediği eserinde ve Ali Nebi Salih ed-Doski, Molla Halil‟in Nehci'l-

Enâm‟ı üzerine yaptığı çalıĢmasında aynı bilgiyi vermektedir. Buna ek olarak denebilir ki Molla 

Halil'in doğum tarihi hicri 1164, Molla Yahya'nınki ise hicri 1185'tir. Buna göre Molla Halil, Molla 

Yahya‟dan 21 yaĢ büyüktür. Dolayısıyla da onun Molla Yahya'dan değil, aksine Molla Yahya‟nın 

ondan ders almıĢ olması daha mantıklı olmaktadır ki tarihi gerçeklik de böyledir. Bkz. Abdulkahhar 

ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b; el-Ohinî, a.g.e., s. 174; Ekrem Abdülvehhab el-Molla Yusuf el-Mûsılî, el-

Muktetaf min icazati'l-ırâkiyyîn ve esânîdihim, Dâru'n-Nûrli'l-Ulûmi'Ģ-ġer'iyyeve'l-Ġsnâd, Umman, 

1428, 15; Ali ed-Doski, a.g.e., 47-48; Said Muhammed, a.g.e., 285; Sevgili, a.g.m., 135. 
1
 Said Muhammed, a.g.e. 284; el-Bervarî, a.g.m., 94. 

2
 Muhammed Emin, a.g.e., II, 222; Said Muhammed, a.g.e., 284-287. 

3
 el-Ohinî, a.g.e., 183. 

4
 Atalay, a.g.e., 118. 

5
 el-Ohinî, a.g.e., 186. 

6
 Ġbrahim el-Harrânî, Siirt ile çevresinde bulunan medreselerin icazet silsilelerini incelediği et-

Tuhfetu‟l-halidiyye adlı eserinde, icazet silsilesi Molla Mustafa vasıtasıyla Molla Halil‟e ulaĢan Ģu 

medreseleri zikretmektedir: Zokayt Medresesi, Seyda el-Cezerî Medresesi, el-Hunûkîyye, el-Fahrîyye 

ve el-Mucâhidîyye Medreseleri, el-Memdûhîyye Medresesi. Bkz. Ġbrahim el-Harrânî, a.g.e., 46; 48; 

50; 51. 
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3- Molla Abdullah 

Molla Halil‟in dört oğlundan biridir. Siirt‟te babasının yanı baĢında 

medfundür. Molla Halil‟in Nehcu‟l-enâm adlı eserine Sa‟du‟l-Ġslâm adında bir Ģerh 

yazan Molla Ömer, bu zatın oğludur. Bediuzzaman‟ın hocası Molla Fethullah ise 

Molla Ömer‟in oğlu olup Molla Abdullah‟ın torunudur.
1
 

4- Molla Muhammed b. Molla Arab es-Si’irdî 

Siirtli bir âlimdir. Ali Nebi Salih ed-Doskî‟nin verdiği bilgiye göre Molla 

Muhammed, istiareye dair on beĢ varaktan oluĢtan bir risale kaleme almıĢtır.
2
 

5- Molla Ali el-Halenzî 

Siirt‟e bağlı Halenze (Bağtepe) köyündendir. 

6- Molla Mustafa el-Bedevî 

Bu zat da Siirt‟e bağlı Halenze (Bağtepe) köyündendir. 

7- ġeyh Hamid et-Tillovî 

ġeyh Abdulkahhar‟ın Tillolu ġeyh Hamid olarak zikrettiği bu zat hakkında, 

ulaĢabildiğimiz kaynaklarda malumat bulamadık. Bununla birlikte bu zatın, ġeyh 

Ġsmail Fakirullah‟ın torunu ġeyh Mustafa‟nın oğlu olabileceği ihtimalini 

değerlendirmekteyiz.
3
 

8- ġeyh Hasan et-Tillovî 

Tillolu olan bu zatın da ġeyh Ġsmail Fakirullah‟ın torunu olan ve “Hasan el-

Kadi” diye bilinen Hasan b. Hacı Ali b. Molla Bekir b. ġeyh Mustafa olması 

muhtemeldir.
4
 

                                                           
1
 Ahmet Akgündüz, Bediüzzaman Said Nursi‟nin ilmî Ģahsiyeti ve icâzetnâmeleri, Osmanlı 

AraĢtırmaları Vakfı, Ġstanbul, 2013, 4; 15; 16. 
2
 Ali ed-Doski, a.g.e., 48-49. 

3
 Tillo hakkında malumat sahibi medrese hocaları nezdinde yaptığımız görüĢmeler neticesinde bu 

kanaate vardık. GörüĢtüğümüz Tillolu medrese hocaları Ģunlardır: Molla Bedreddin Sancar, Molla 

Abdulalim Toprak, Molla Nureddin Sancar. 
4
 Yukarıda ismi verilen zatlarla yaptığımız görüĢmeden bu yönde bir kanaat edindik. 
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9- Molla Hamid el-Hazrinî 

ġeyh Abdulkahhar‟ın sekizinci sırada zikrettiği bu zat hakkında herhangi bir 

malumata ulaĢabilmiĢ değiliz.
1
 

10- Molla Halid es-Sılhî 

Hakkında bir bilgiye ulaĢamadık. “es-Sılhî” nisbesi, bu zatın Siirt-Baykan‟a 

bağlı Veyselkarani (Ziyaret) beldesi yakınlarında bulunan Sılhi (Karakaya) köyünden 

olması ihtimalini akla getirmektedir. 

11- Molla Zade el-Eruhî 

ġeyh Abdulkahhar‟ın kaydettiğine göre Siirt‟in Eruh ilçesindendir.
2
 

12- Molla Hamid en-Nivilî 

Molla Halil‟in en çok talebe yetiĢtirip icazet veren talebelerindendir.
3
 Eruh‟a 

bağlı Tanze (Kavaközü) köyünde medfundur. ġifahî kaynaklardan aldığımız 

malumata göre Molla Hamid, Tanze‟de bulunan ve bölgenin önemli ilim 

merkezlerinden olan Mir Nasır medresesinde müderrislik yapmıĢtır.
4
 

13- Molla Ebubekir es-Suhrî 

ġeyh Abdulkahhar, adı geçen risalesinde zikretmiĢ olduğu mücazlara bu zatın 

ismini sonradan yaptığı bir tashih ile eklemiĢtir.
5
 UlaĢabildiğimiz kaynaklardan 

kendisi hakkında malumat elde edemedik. 

1.3.1.2.2. Diğer Kaynaklarda Zikredilen Talebeleri 

Uzun yıllar tedris faaliyetinde bulunan Molla Halil‟in talebeleri, Ģüphesiz 

ġeyh Abdulkahhar‟ın zikrettikleri ile sınırlı değildir. Zaten kendisi de adı geçen 

                                                           
1
Bununla birlikte nisbesinin Hazro‟yu çağrıĢtırdığını söyleyebiliriz.  

2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

3
 Ġbrahim el-Harrânî, Molla Hamid vasıtasıyla Molla Halil‟e ulaĢan Ģu üç silsileyi vermektedir: ġeyh 

Abdurrezzak Medresesi, Ferhend/ġemame Medresesi, Arapkent Medresesi. Bkz. el-Harrânî, a.g.e., 48; 

49; 51. 
4
 Bu bilgi, Molla Hamid ailesine mensup M. Bakır Kılıçarslan ile yapılan görüĢmeden elde edilmiĢtir. 

5
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 
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risalesinde “ٕٝبه ٓؤمٝٗب ػ٠ِ ٣لٙ ٗؾٞ ػْوح/ yaklaĢık on kiĢi, onun yanında okuyup mezun 

olmuĢtur” ifadesiyle sadece mezun/mucaz talebelerini; tam değil, yaklaĢık olarak 

verdiğini söylemektedir. Biz de, bu baĢlık altında, çeĢitli kaynaklarda Molla Halil‟in 

rahle-i tedrisinden geçtiği kaydedilen isimlere yer vereceğiz. 

1- Molla Hasan el-Ehvedî el-Ensarî 

ġeyh Abdulkahhar‟ın, adı geçen risalesinde zikretmediği bu zatı Ömer 

Atalay, Molla Halil‟in talebeleri arasında saymaktadır.
 1

 Molla Hasan da daha önce 

değinilen Molla Mustafa ve Molla Hamid gibi ġark bölgesindeki medreselerin icazet 

silsilesinde adı en çok geçen zatlardan biridir.
2
 Molla Hasan, vaktinde MuĢ 

müftülüğü yapmıĢtır. 

2- ġeyh Muhammed el-Hazin el-Fersâfî 

Daha çok “ġeyhu‟l-Hazîn” lakabıyla meĢhur olan ġeyh Muhammed, 

günümüzde Siirt‟in Tillo ilçesine bağlı olan Fersaf (Dereyamaç) köyünde 1235/1819 

yılında dünyaya gelmiĢtir.
3
 ġeyhu‟l-Hazîn, Molla Halil‟den Siirt‟te ders almıĢtır.

4
 

Molla Halil‟in müderrislik yaptığı Hamid Ağa
5
 medresesinde sekiz yaĢından itibaren 

okumaya baĢlamıĢ ve orada Molla Halil‟in de ders halkasına katılmıĢtır. Bu eğitim 

süreci on dört yıl sürmüĢtür.
6
 Ġlim tahsilinden sonra Irak‟a gidip ġeyh Osman et-

                                                           
1
 Atalay, a.g.e., 113. 

2
 Ġbrahim el-Harrânî, Molla Hasan vasıtasıyla Molla Halil‟e ulaĢan Ģu dört silsileyi vermektedir: 

NorĢin Medresesi, Ohin/Alâiyye Medresesi, ÇokreĢ Medresesi, Havil Medresesi. Bkz. el-Harrânî, 

a.g.e., 46; 47; 48; 49-50. 
3
 Muğisiddin Aydın-Ali Bulut, ġeyh Muhemmed el-Hazîn ve divanı, Ravza Yayınları, Ġstanbul, 2016, 

29. ġeyh Muhammed el-Hazîn‟in torunu ġeyh Celâluddin‟in oğlu Safiyyuddin Aydın, onun kısaca 

hayatını kaleme aldığı bir risalede doğum tarihini 1233/1816 olarak vermektedir. Söz konusu risale, 

ġeyh Muhammed el-Hazîn‟e ait “Gayatu‟l-hayrat” adlı salâvât ile birlikte bir kitapçık Ģeklinde 

yayınevi, basım yeri ve tarihi olmaksızın basılmıĢtır. 
4
 Atalay, a.g.e., 116. 

5
 Burada “Hamid Ağa” ismiyle verilen medrese büyük ihtimalle Mahmudiyye medresesidir. Zira Siirt 

medrese çevrelerinde Molla Halil‟in Mahmudiyye medresesinde ders verdiği söylenmektedir. Kaldı ki 

kayıtlarda “Hamid Ağa” isminde bir medrese mevcut değildir.   
6
 Muğisiddin Aydın-Ali Bulut, a.g.e., 33. Adı geçen kaynaktan anlaĢılan odur ki Molla Halil, ġeyh 

Muhammed‟e icazet vermiĢtir. Bu bilgiyi görüĢtüğümüz ġeyh Muhammed el-Hazin‟in torunu olan 

ġeyh Muhammed Kazım‟ın oğlu ġeyh Muiniddin Aydın da Ģifahî olarak teyit etmiĢtir. 
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Tavilî‟den NakĢî-Halidî tarikatında hilafet almıĢtır.
1
 DoğmuĢ olduğu köyde 

1308/1890 yılında vefat etmiĢtir.
2
 

3- ġeyh Hamid el-Mardinî 

ġeyh Hamid, 1217/1802 yılında Siirt‟te doğmuĢtur. Mardin‟e yerleĢtiği için 

“Mardinî” nisbesini almıĢtır.
3
 Siirt‟te Molla Halil‟in yanında okumuĢ ve ondan ilmî 

icazetini almıĢtır.
4
 Tasavvufî manada ise Mevlana Halid Bağdadî‟nin halifesi ġeyh 

Halid Cezerî‟nin halifesidir. 1299/1882 yılında Mardin‟de vefat etmiĢtir.
5
   

4- Molla Abdurrahman el-Melekendî 

ġeyh Abdulkahhar‟ın mucazlar arasında saymadığı bu zat, aynı zamanda 

Molla Halil‟in akrabası ve mucazıdır. Molla Abdurrahman, MuĢ-Bulanık‟ın 

Mollakent köyünde müderrislik yapmıĢtır. Seyyid Sıbğatullah Arvasî, NurĢin 

medresesinin kurucusu ġeyh Abdurrahman Tağî ve Ohin medresesinin kurucusu 

ġeyh Fethullah Verkanısî‟nin yetiĢmesinde büyük pay sahibidir. Molla 

Abdurrahman, talebesi olan Seyyid Sıbğatullah Arvasî‟ye tasavvufta intisap etmiĢtir. 

Onun büyük oğlu Molla Ġbrahim, Erzurumu-Karaçoban‟da ÇokreĢ medresesini 

kurmuĢtur.
6
 

1.3.1.3. Eserleri 

Molla Halil, içinde bulunduğu tüm imkânsızlıklara rağmen tedrisat 

faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmiĢ ayrıca yaĢamıĢ olduğu bölgedeki âlimlerin 

aksine hemen hemen tüm Ġslâmî ilimlerde eser vermiĢtir. Bu husus, Molla Halil'in 

                                                           
1
 Atalay, a.g.e., a.g.y. 

2
 Aydın- Bulut, a.g.e., 56. 

3
 Cemal Abdullah Aydın, “Bağdat müftüsü Mahmud Alûsî‟ye (d. 1802 - ö. 1854) ait bir neseb 

manzumesi”, ġarkiyat Mecmuası, XVI, 2010/1, 7. 
4
 ġeyh Hamid el-Mardinî‟nin torunu ġeyh Muhhammed Ali el-Aynkâfî, el-Cevahiru‟l-yâkûtiyye ale‟r-

risâleti‟z-zehebiyye fî akaidi ehli‟s-sünneti ve‟l-cemaati‟l-Muhammediyye adlı mahtût eserinin 34. 

sayfasında bunu açıkça ifade etmektedir. Ayrıca bkz. C. Aydın, a.g.m., 8. 
5
 Abdülhalim Mardinî, eĢ-ġeceretü‟d-durriyye fi menâkibi‟s-sadeti‟l-hâmidîyye, Thk.: Muhammed 

Sadık Hâmidi, Erkam Matbaası, y.y., 1413 h., 115;137. 
6
 Ġsmetullah Sami, “Doğu Medreselerinde Eğitim-Öğretim-ÇokreĢî Örneği-”, Medrese Geleneği ve 

ModernleĢme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyumu, MuĢ, 2013, II, 153-154. 
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ilmî donanımı ve entelektüel kiĢiliğini göstermektedir. Molla Halil'e ait ellinin 

üzerinde eserden bahsedilmekle birlikte Ģu ana kadar ulaĢılabilmiĢ eserlerinin sayısı 

kırkın üzerindedir.  

Burada, Molla Halil‟in eserleri bağlamında üç hususu kaydetme gereğine 

inanıyoruz. Birincisi, ismini verdiğimiz eserlerin bir kısmı Ģimdilik sadece isim 

olarak bilinip esere halen ulaĢılmıĢ değildir. Mevcut eserlerin ise büyük bir kısmı 

halen mahtût halde bulunup tahkiki ve baskısı yapılmamıĢtır. Ġkincisi, Ömer PakiĢ'in 

Molla Halil es-Si„irdî ve tefsirdeki metodu adlı basılmamıĢ yüksek lisans tezinde 

ifade ettiği gibi tamamı için söylenemese de Molla Halil'in eserleri, hak ettiği değeri 

bulamamıĢ ve bir kısmı girmiĢ olsa da tamamı, ulusal kütüphanelere girememiĢtir. 

Bu husus, çeĢitli diğer nedenlerle birlikte müellifin bölge dıĢına çıkmamıĢ olması 

ayrıca müellif ailesinin ilim ehli olup eserleri kendi özel kütüphanelerinde korumayı 

tercih etmiĢ olmasından kaynaklanmıĢ olabilir. Üçüncü husus ise Molla Halil'in 

eserleri için Ģimdiye kadarki en yüksek sayıyı, görebildiğimiz kadarıyla Ali Nebi 

Salih ed-Doskî otuz beĢ olarak vermektedir. Ömer PakiĢ ise adı geçen tezinde yirmi 

altı eser ismi zikretmektedir. Lakin müellifin ailesine mensup Hamit Sevgili ve Macit 

Sevgili'nin gayretleriyle Molla Halil'e ait diğer bazı eserlere ulaĢılmıĢ, bir kısmının 

da sadece ismi tesbit edilmiĢtir. Neticede Molla Halil‟e ait olduğu söylenen ya da ona 

ait olması muhtemel olan eser sayısı, (kitap/risale olarak) kırk sekizi bulmuĢtur. 

YapmıĢ olduğumuz inceleme ve soruĢturma neticesinde -Ģimdilik- ulaĢtığımız tesbit 

ve kanaatmize göre ise Molla Halil‟e ait eserlerin sayısı kırktır. Elbette bu sayı, 

ileride yapılacak çalıĢmalarla artabilecektir.  

ÇalıĢmamızda müellifimiz Molla Halil'in torunlarından adı geçen iki 

akademisyenin çalıĢmalarını, özellikle Hamit Sevgili'nin adı geçen makalesini esas 

aldık. Ne var ki adı geçen makalede kırk iki eser ismi zikredilmiĢtir. ZikretmiĢ 

olduğumuz eserlerden Risâle fî Ģurûtu'l-halve ve âdâbihâ ile Hadîsu'l-âyâti'l-letî 

tezharu kable hurûci Îsâ ve‟l-Mehdî/Risaletu'l-Mehdî isimli eserler daha sonra Hamit 

Sevgili tarafından tesbit edilmiĢtir.
1
 Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn ve‟l-luğavîyyîn 

adlı eser ise yine onun yönlendirmesiyle tarafımızdan tesbit edilmiĢtir. Öte yandan 

adı geçen makalede kaydedilen eserlerden Mensûre fî „akîdeti‟Ģ-ġeyh Muhyiddîn Ġbn 

                                                           
1
 PakiĢ, a.g.e., 16-37; Ali ed-Doski, a.g.e., 54-56; Sevgili, a.g.m., 136-138.   
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„Arabî, Risâle fi‟l-va„z ve‟l-irĢâd adlı eserler, tesbitlerimize göre Molla Halil‟e ait 

değildir. Zira birincisi, onun te‟lifi olmayıp istinsah ettiği bir risaleyken ikincisi ise 

ona nisbet edilen eserler baĢlığı altında değineceğimiz gibi Molla Halil‟e yanlıĢlıkla 

nisbet edilmiĢtir. Risâle fî „alâmâti‟s-sâ„e adlı eser ise görebildiğimiz kadarıyla 

sadece adı geçen makalede kaydedilmiĢtir.  

Kayda geçirilmesi gereken önemli bir husus da Molla Halil‟e ait eserlerin 

ismi meselesidir. Molla Halil, bazı eserlerine kendisi isim vermiĢ ve bunu açıkça 

zikretmiĢtir.
1
 Bir kısmına ise sarahaten olmasa da iĢareten isim vermiĢtir.

2
 Bazı 

eselerine ise isim vermemiĢtir. Daha yerinde bir ifadeyle muhtemelen isim vermiĢ 

olsa bile bunu bizzat o eserde kayda geçirmiĢ değildir. Ġleride eseleri irdelerken 

görüleceği gibi biz, kitapların ismi konusunda Ģöyle bir yöntem takip ettik: ġâyet 

müellif bizzat isim vermiĢse o ismi esas aldık. Müellifin isim vermediği durumlarda 

ġeyh Abdulkahhar‟ın Tercemetu‟l-allâmeti‟l-fehhâme el-Molla Halil adlı 

risalesindeki ismi esas aldık. Orda da yoksa bizden önceki araĢtırmacıların kullanmıĢ 

olduğu isimleri aldık; fakat farklı bir mülahazamız varsa onu da kaydettik. 

Molla Halil‟in ilmî kiĢiliğinin en bariz göstergesi olan eserlerini, ait oldukları 

alanlara göre Ģu Ģekilde tasnife tabi tutmak mümkündür: 

1.3.1.3.1. Tefsir ve Kur’ân Ġlimlerine Dâir 

1-Basîretu’l-Kulûb fî Kelâmi ‘‘Allâmi’l-ğuyûb ( َ ثصُشح اٌمٍىة فٍ والَ عالا

 (Basîre 1) (اٌغُىة

Tezimiz çerçevesinde tahkik (Bakara-Ġsra) ve tahlil ettiğimiz bu eser 

hakkında ileride detaylı bilgi verilecektir. 

2- Basîretu’l-Kulûb fî Kelâmi ‘‘Allâmi’l-ğuyûb ( َ ثصُشح اٌمٍىة فٍ والَ عالا

 (Basîre 2) (اٌغُىة

Molla Halil‟in tefsir alanında yazmıĢ olduğu ikinci eser olan bu kitap, mahtût 

olarak elimizde bulunmaktadır. Tezimizin takhik bölümünde bir nüsha gibi 

                                                           
1
 Bu tür eserlerine örnek olarak her iki tefsir kitabı, Nehcu‟l-enâm, el-Kamûsu‟s-sânî vb. verilebilir. 

2
 Mesela Minhâcu‟s-sünne ve kanaatimize göre Usûlu‟l-fıkıh gibi eserleri böyledir. 
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yararlandığımız için bu eser hakkında da ileride detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca her 

iki tefsir karĢılaĢtırılacaktır.  

3-Diyâu Basîreti’l-Kalbi’l-‘Arûf fi’t-Tecvîd ve’r-Resm ve FerĢi’l-Hurûf 

 (ضُبء ثصُشح اٌمٍت اٌعشوف فٍ اٌتزىَذ واٌشعُ وفشػ اٌضشوف)

ġeyh Abdulkahhar‟ın adını zikrettiği eserin müstakil haline ulaĢamadık; fakat 

müellifin kendisi, bu eserini üzerine yazmıĢ olduğu Ģerhin çine dercetmiĢtir. Bu 

sebeple eser, mahtût olarak elimizde bulunmaktadır. Bizdeki nüsha, ġeyh 

Abdulkahhar‟ın el yazısıdır. Eser, manzum olup 1110 beyitten oluĢmaktadır.
1
 

Müellifin, eserin Ģerhi için yazmıĢ olduğu kısa mukaddimedeki ifadesinden de 

anlaĢıldığına göre eser, genel olarak üç bölümden meydana gelmektedir: Genel tecvit 

kuralları, Kur‟ân‟ın resm-i hattı (er-resmu‟l-Osmanî) ve Kıraat-ı Seb‟a. Yine 

mukaddimeden eserin kaynklarını da öğrenebiliyoruz. Buna göre müellif, birinci 

bölüm için Ġbnü‟l-Cezerî‟nin (v. 833/1429) el-Mukaddime‟sini, ikinci bölüm için eĢ-

ġatıbî‟nin (v. 590/1194) el-Akîle‟sini, üçüncü bölüm içinse yine eĢ-ġatıbî‟nin (v. 

590/1194) Hırzu‟l-emânî adlı eserini esas almıĢtır.
2
 Müellif, 13 beyitlik giriĢten sonra 

434. beyte kadar tecvit ve önemi, Kurân okuma adâbı ve Kur‟ân‟ın resm-i hattı ilgili 

bilgi vermektedir. 435-1081 arası beyitlerde ise Mushaf tertibine göre sûrelerdeki 

kıraatleri vermektdir. 1082‟den sona kadar da esas almıĢ olduğu kıraat-ı seb‟a 

imamları ile onların ravilerininin isimlerini vermektedir. 

4-Risâle fî ‘Ġlmi’t-Tecvîd (سعبٌخ فٍ عٍُ اٌتزىَذ) 

Konusu tecvit olan bu eser, manzumdur ve dili Kürtçe‟dir. Ali Nebi Salih ed-

Doskî‟inin adını zikrettiği,
3
 M. Edip Çağmar‟ın bir makale ile tanıttğı

4
 eserin 

mahtutu elimizde bulunmaktadır. Mahtut nüsha, Molla Halil‟in dördüncü göbek 

torunu olan ġeyh Cüneyd‟in el yazısıdır. ġeyh Cüneyd, manzumun baĢında 

“Risâletün fî ilmi‟t-tevvîd” ismini yazmıĢ, hem baĢta hem ferağ kaydında eserin 

                                                           
1
 Bu sayıyı müellifin kendisi 1107. beyitte Ģöyle vermektedir: 

 أُق ُٝػْو ٓغ َػْو رٔبّ ػول ثٜب ٖٓ ٓجلػبد اُ٘ظبّ
2
 es-Si„irdî, ġerhu diyâi basîreti‟l-kalbi‟l-arûf fi‟t-tecvîd ve‟r-resm ve ferĢi‟l-hurûf, vr. 1b. 

3
 Ali ed-Doski, a.g.e., 56. 

4
 M. Edip Çağmar, "Mollâ Halîl el-Ġs'irdî‟nin “Risâletun fî Ġlmi‟t-Tecvîd” Adlı Eseri", e-Ģarkiyat Ġlmî 

AraĢtırmalar Dergisi, I-2, 2009, 153-161. 
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Molla Halil‟e ait olduğunu açıkça zikretmiĢtir. Eser 230 beyitten oluĢmaktadır.
1
 

Tecvit konuları ile birlikte Kur‟ân‟ın resm-i hattını da içeren eser, Tahsin Doskî 

tarafından hazırlanıp 2010 yılında Erbil‟de basılmıĢtır. 

5-Muhtasaru ġerhi’l-Emânî li’Ģ-ġâtıbî limâ fîhi mine’r-Rumûzât ve 

Mebne’l-Me‘ânî ( ٍا ٌّب فُه ِٓ اٌشِىصا د وِجًٕ اٌّعبٍِٔختصش ششس األِبٍٔ ٌٍشبطج ) 

Müellifin torunu ġeyh Abdulkahhar‟ın adı geçen risalesinde ismen zikrettiği 

bu eser, henüz ulaĢılabilmiĢ değildir. Adından anlaĢıldığı kadarıyla müellif bu 

eserinde eĢ-ġatıbî‟nin “Hırzu‟l-emânî” adlı eserine yazılan Ģerhi ihtisar etmiĢtir. Ne 

var ki esere ulaĢamdığımız için Molla Halil‟in ihtisar etmiĢ olduğu Ģerhin kime ait 

olduğunu da tesbit edebilmiĢ değiliz. 

6-ġerhu Diyâi Basîreti’l-Kalbi’l-‘Arûf Fi’t-Tecvîd ve’r-Resm ve FerĢi’l-

Hurûf ( اٌضشوفششس ضُبء ثصُشح اٌمٍت اٌعشوف فٍ اٌتزىَذ واٌشعُ وفشػ  ) 

Elimizde mahtût Ģekilde mevcut olan bu eser, üçüncü sırada üzerinde 

durduğumuz manzum eserin Ģerhidir. Bizde mevcut olan mahtût, müellifin torunu 

ġeyh Abdulkahhar‟ın elyazısıdır ve 174 varaktan oluĢmaktadır. Her sayfada 17 satır 

bulunmaktadır. Metin kısmı (manzum kısım) kırmızı, Ģerhi ise siyah mürekkep ile 

yazılmıĢtır.  

Müellif, burada daha önce manzum olarak kaleme aldığı Diyâu basîreti‟l-

kalbi‟l-arûf eserini beyitlere ayırarak gerekli gördüğü kadar Ģerhetmekte ve daha 

anlaĢılır hale getirmektedir. ġunu da kaydedelim ki müellif, bazı yerlerde sadece 

metni açıklamak ile yetinmemiĢ gerekli gördüğü bazı farklı malumatlara da yer 

vermiĢtir. Mesela 155. sayfada kıraat imamları ve ravilerinin simgelerini (rumûz) 

verdikten sonra 166. sayfaya kadar Kur‟ân‟ın iniĢi, yazılıĢı ve yazı/hat ile ilgili 

bilgiler vermektedir.
2
 Hemen akabinde de “Babu FerĢi‟l-Hurûf” baĢlığı altında 

Ġbrahim el-Cu‟berî‟ye (v. 722/1331-32) ait olduğu söylenen Fatiha Sûresi‟nin 

                                                           
1
 Elimizdeki nüshada müstensih ġeyh Cüneyd, babası ġeyh Mahmud‟un 142-147 arası beyitlere 

alternatif olarak kaleme aldığı 12 beyti de ayrıca yazmıĢtır. Söz konusu beyitler, vakıf konusunun 

sonu ve resm-i hat konusunun baĢlangıcını içermektedir. 
2
 Öyle anlaĢılıyor ki müellif, hat ile ilgili kısmı oluĢtururken TaĢköprülüzâde Ahmed Efendi‟ye (v. 

968/1561) ait Miftâhu‟s-saâde adlı eserinin ilgili bölümünden yararlanmıĢtır.  
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tecvidine dair el-Vadıha fi tecvîdi‟l-Fatiha
1
 adlı 22 beyitlik manzumesini nakledip 

Ģerh eder. 

7-Tefsîru’l-Besmeleti’Ģ-ġerîfe (تفغُش اٌجغٍّخ اٌششَفخ) 

Bu eserin ismine sadece tek kaynakta rastlayabildik. O da uzun yıllar Siirt 

müftülüğü yapmıĢ olan Ömer Atalay‟a ait Siirt Tarihi adlı çalıĢmasıdır.
2
 Bununla 

birlikte Molla Halil‟in her iki tefsirinde de Besmele‟nin tefsirine hiç değinmemiĢ 

olması, onun böyle bir eseri ayrıca yazmıĢ olma ihtimaline karine olmaktadır. 

Nitekim ġeyh Abdulkahhar, istinsah etmiĢ olduğu el-Kamûsu‟s-sâni‟nin baĢ tarafına 

eklemiĢ olduğu risalelerden birinde Besmele, hamdele ve salvele Ģerh edilmektedir. 

ġeyh Abdulkahhar, ferağ kaydında bu risaleyi dedesi Molla Halil‟e ait bir 

müsveddeden istinsah ettiğini ifade etmektedir. Kanaatimicze bu risale, Ömer 

Atalay‟ın zikretmiĢ olduğu risaledir. Her sayfasında 23 satır olan 3 varaktan oluĢan 

risalede Molla Halil, Besmele, hamdele ve salvelenin gerekliliği üzerinde durup her 

üç cümleyi kelimelerinin kökü ve manaları, cümlelerin irabı ve manasını açıklayarak 

Ģerh etmektedir. 

1.3.1.3.2. Hadis ve Hadis Usulüne Dâir 

1-Hadîsu'l-Âyâti'l-Letî Tezharu Kable Hurûci ‘Îsâ ve’l-Mehdî/Risâletu'l-

Mehdî (ٌصذَج اَِبد اٌتٍ تظهش لجً خشود عُغً واٌّهذٌ / سعبٌخ اٌّهذ) 

Eserin elimizdeki mevcut mahtût nüshası, bizzat müellif hattıdır.
3
 6 varaktan 

oluĢan risalenin her sayfasında 21-27 arası satır bulunmaktadır. “ ؽل٣ش ا٣٥بد اُز٢ رظٜو

ّٔذ "هٍبُخ أُٜل١ّ" ثؼٕٞ أُِي “ diye baĢlayıp ”هجَ فوٝط ػ٠َ٤ ػ٤ِٚ اَُالّ ٝٗيُٝٚ ٖٓ أَُبء أهثؼخ ر

                                                           
1
 Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-zunûn an esâmi‟l-kutup ve‟l-funûn, Daru Ġhyau‟t-Turasi‟l-Arabî, Beyrût, tsz., 

II, 1996. 
2
 Atalay, a.g.e., 112. 

3
 Eser, 2017 yılında müellifin yedinci kuĢaktan torunu olan Hamit Sevgili tarafından bir akrabasının 

Ģahsî kütüphanesinde bir mücellet içerisinde bulunmuĢtur. Söz konusu mücellette, bu eserle birlikte 

Molla Halil'e ait Risâle fî beyâni Ģurûti‟l-halve ve âdâbihâ adlı risale ile kendisinin istinsah etmiĢ 

olduğu bazı tasavvuf risaleleri bulunmaktadır. Ġlerde ele alacağımız diğer eserler Ģunlardır: 1- Usûlu 

Hadîsi‟l-Ezher min Muhtasar ve ġerhihi li‟bni Hacer (müellif nüshası). 2- Menâkibu eimmeti‟l-

mezâhibi‟l-erba'a. 3- Risâle fî vazâif a'dâi cismi‟l-insân. 
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.diye sona ermektedir  ”اُؼ٢ِّ ػ٠ِ ٣ل ف٤َِ
1
 Hz. Ġsa‟nın iniĢinden önceki alametler olarak 

Eshab, Süfyan, Mehdî ve Deccal‟in ortaya çıkıĢını sıralar.
2
 Sonra da Hz. Ġsa‟nın iniĢi, 

güneĢin batıdan doğuĢu vb. alametleri ve bunlar ile ilgili olayları anlatır. En sonda da 

Sûr‟a üfleme hadisesinden bahseder.
3
 Müellif, Sûr hadisesinden hemen önce, oraya 

kadar olan kısmı Ġbn Hacer el-Heytemî‟ye (v. 974/1567) ait Risaletu‟l-Mehdî ile 

Kitabu fasli‟l-hitab adlı iki eserinden aldığını kaydeder.
4
 

2-Usûlu Hadîsi’l-Ezher min Muhtasar ve ġerhihi li’bni Hacer ( أصىي اٌضذَج

 (األصهش ِٓ ِختصش وششصه الثٓ صزش

Eserin adını ġeyh Abdulkahhar, bu Ģekilde zikretmiĢtir.
5
 Mahtût olarak iki 

nüshası mevcuttur. Birincisi 2017 yılında bulunan müellif hattıdır ki bu nüsha, 15 

varaktan oluĢmaktadır ve her sayfada 16 satır bulunmaktadır. Özellikle ilk iki varak 

boyunca metnin kenarında yine müellife ait çok miktarda haĢiye vardır. Ġkinci nüsha 

ise ġeyh Cüneyd‟in el yazısıdır. Bu nüsha, her sayfasında 13-14 satır bulunan 22 

varaktan meydana gelmektedir.  

Müellif, risaleye “...ب ػِْ إٍٔٞ اُؾل٣ش، ٣ٝوبٍ ُٚ هٝا٣خ اُؾل٣ش ّٓ  diyerek baĢlayıp ”ٝأ

Usulu‟l-hadis ilminin tarifini yapar ve önemine iĢaret eder. Akabinde de bu alanda 

eser veren âlimler olarak Hatibu‟l-Bağdadî (v. 463/1071) ve Ġbn Salah‟ın (v. 

643/1245) ismini zikrettikten sonra Ġbn Hacer‟in de Ġbn Salah‟ın eserini “Nuhbetu‟l-

fiker” adıyla özetlediğini sonra da Ģerhettiğini kaydeder.
6
 Kendisinin de Ġbn Hacer‟in 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Hadîsu'l-âyâti, vr. 1a; 6a. 

2
 es-Si„irdî, Hadîsu'l-âyâti, vr. 1a; 1b; 2b. 

3
 es-Si„irdî, Hadîsu'l-âyâti, vr. 3b; 4a; 5b. 

4
 Bkz. es-Si„irdî, Hadîsu'l-âyâti'l-letî tezharu kable hurûci Îsâ ve‟l-Mehdî/Risaletu'l-Mehdî, vr. 5b. 

Müellifin Ġbn Hacer‟e nisbet ettiği risale görebildiğimiz kadarıyla a‟lâm ve fihrist kaynaklarında 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte Merkezu‟l-Melik Faysal‟ın hazırlamıĢ olduğu “Hizânetu‟t-turas-

Fehresu‟l-mahtûtat”‟ta eser için bazı mahut nüshalar hakkında bilgi verilmektedir. Dolayısıyla Ġbn 

Hacere‟e ait bu eserin daha gün yüzüne çıkarılmadığı anlaĢılmaktadır. Tabii adı geçen risâlenin, 

müellifin de Te‟sîsu kavâidi‟l-akâid‟in sonlarında Mehdî ile ilgili referans gösterdiği yine Ġbn Hacer‟e 

ait el-Kavlu‟l-muhtasar fî alâmeti‟l-mehdi‟l-muntazar adlı risâlenin baĢka bir adı ya da onun bir 

bölümü olma ihtimali de bulunmaktadır. Sırayla bkz. el-Bağdadî el-Bâbanî, a.g.e., I, 146; ez-Ziriklî, 

a.g.e., I, 234; Cengiz Kallek, “Ġbn Hacer el-Heytemî”, TDV Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), XIX; 

Hizânetu‟t-turas-Fehresu‟l-mahtûtat, Merkezu‟l-Melik Faysal, 19/666; 94/889; 110/370. 
5
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

6
 Müellif, haĢiyede er-Ramehurmuzî‟nin (v. 360/971) el-Muhaddisu‟l-fasıl, Ebu Nuaym el-

Ġsfehânî‟nin (v. 430/1038) el-Kifâye‟si ve el-Kadi Iyaz‟ın (v. 544/1149) el-Ġlma‟ adlı eserleri gibi 

alanda yazılmıĢ birkaç daha zikreder. 



32 
 

 

bu iki eserinden bir zübde/özet cemetmek istediğini ifade eder. Nitekim eser, adı 

geçen her iki kitabın bir özet-karıĢımı Ģeklindedir. 

GiriĢten sonra Hadis usulu‟nun temel kavram ve konularını ele alan müellif, 

daha sonda baĢta Kütüb-ü Sitte müellifleri olmak üzere temel Hadis kaynakları ve 

müelliflerini kısaca tanıtır. Eserini sonunda da alıĢılmıĢ üslubunun aksine edebî bir 

üslup kullanarak kitabının sona erdiğini kaydeder. Burada müellif, ayrıca ilmin önce 

geliĢip arttığını ifade edip kendi zamanında ise ilmin sadece isminin kaldığından 

Ģikâyet ettikten sonra eserini Ģu ifadeler ile sona erdirir: 

ّْ اُؾٔل هلل ػ٠ِ ٓب ٛلاٗب اُزؤ٤ُق ث٤ٖ أٗٞاع األٍٕٞ،»  ص
1
 ٝاُٖالح ٝاَُالّ ػ٠ِ ٓؼلٕ األٍواه ٝٓ٘به 

. ّْ ّْ ٝثبُق٤و ػ َّ ٓؤٍٓٞ. ُول ر َّ ٌّٟٞ ٝٓجزـ٠ ً  «إٍُٞٞ، ٝػ٠ِ آُٚ ٕٝؾجٚ ٓ٘ز٠ٜ ً

1.3.1.3.3. Fıkıh ve Fıkıh Usulüne Dâir 

1-Kitâb fi’t-Talâk ‘Ġnde’l-Ekrâd (وتبة فٍ اٌطالق عٕذ األوشاد) 

Ġsminden, Kürtler arasında vuku bulan boĢama Ģekilleriyle ilgili olduğu 

anlıĢılan esere ulaĢabilmiĢ değiliz. Bununla birlikte Ali Nebi Salih ed-Doskî, eserin 

ismini daha önce adı geçen kitabında zikredip Molla Halil‟e nisbet etmektedir.
2
 

2-Ma‘vuffât ‘Ucâb Yehtâcuhâ Zû Takvâ ve Âdâb ( اد عزبة َضتبرهب رو ِعفىا

 (تمىي وآداة

Bazı kaynaklarda Risâle sağîra fi‟l-ma'fuvvât
3
 adıyla geçen eseri ġeyh 

Abdulkahhar, Ma'vuffât ucâb yehtâcuhâ zû takvâ ve âdâb olarak isimlendirmektedir.
4
 

Eserin bizde mevcut olan mahtût nüshası, her sayfası 8-13 satırlık 8 varaktan oluĢan 

mukaddimesinde sadece Ma‟fuvvat ismi geçerken ferağ kaydında da eser aynı isimle 

                                                           
1
 ġeyh Cüneyd nüshasında:  ...«...ُّٖزؤ٤ُق ٣ج٤»  Ģeklinde geçmektedir. 

2
 Ali ed-Doskî, a.g.e., 56. ed-Doskî, aynı sayfanın 4 no‟lu dipnotunda Abdurrahman el-Mızûrî‟nin 

Karwan Dergisi‟nin 55‟inci sayısındaki makalesini kaynak gösterir. Abdurrahman el-Mızûrî‟nin 

makalesinde nakil yaptığı Molla Osman el-Giravî ile görüĢtüğünü ve onun kendisine mahtutun Molla 

Taha el-Bûsilî‟nin yanında mevcut olduğunu; fakat sonra bölgede yaĢanan çeĢitli olaylar sebebiyle 

yok olduğunu ifade ettiğini kaydeder.  
3
 PakiĢ, a.g.e., 33. 

4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 
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Molla Halil‟e nisbet edilmektedir.
1
 Mukaddimede müellif, zamanında insanların 

necaset konusunda ifrat ve tefrite kaçtığını gördüğünü bu sebeple bu konuda 

“affedilebilen necâsetleri” (ma‟fuvvat) kısa ve özlü bir Ģekilde cemetmek istediğini 

anlatır. Burada müellif belli bir kaynak ismi zikretmeksizin “faziletli âlimler”in 

(fudalâ) kitaplarından meseleyi derleyeceğini ifade eder. Mukaddimede ayrıca namaz 

ve benzeri konularda affedilebilecek necasetlerin 38 adet olduğunu kaydeder ve 

bunlardan her birini “ٜٓ٘ب” diyerek açıklamaya baĢlar.  

Molla Halil‟in bu eseri üzerine üç Ģerh yazılmıĢtır. Müellif ve Ģerhlerin 

isimleri Ģöyledir: Molla Hüseyin el-Cezerî (Mele Huseyn Kiçik), Fehtu'l-celîl bi 

Ģerhi ma'fuvvati mevlânâ Molla Halil;
2
 Molla Abdullah b. Mirza en-Nursî (v. 1914), 

el-Kelimâtu'l-vefiyye bi Ģerhi'l-ma'fuvvati'l-halîliyye;
3
 ġeyh Süleyman b. ġeyh 

Abdullah el-Halidî es-Si„irdî, Hallu'l-müĢkilât Ģerhu mesâili'l-ma'fuvvât.
4
 Molla 

Halil‟in üçüncü göbekten torunu ġeyh Mahmud, en-Nursî‟nin yazmıĢ olduğu Ģerhi 

tashih edip üzerinde bazı değiĢiklikler yaparak tekrar kaleme almıĢtır. 

Eser, ayrıca Muhammed Ahmed Babekr ġeĢuyî tarafından Bağdat 

Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesinde 2000 yılında yüksek lisans tezi olarak tahkik 

edilmiĢtir.
5
  

3-Mecme‘u’l-Mesâil (ًِزّع اٌّغبئ) 

Molla Halil, risale Ģeklindeki bu eserinde Ebû Hanife (v. 150/767) ile Ġmâm 

ġâfi‟î (v. 204/820) arasındaki ibadet, muamelât, ukûbât gibi hemen hemen tüm fıkıh 

konularını kapsayan ihtilafları derlemiĢtir. Müellif,  mukaddimede de açıkladığı 

üzere, Ġmam ġâfiî için “ ّهِ: هٍٞ اُْبكؼ٢” Ebu Hanife için de “ هؼ: هٍٞ أث٢ ؽ٤٘لخ” 

                                                           
1
 Bu nüsha, Ġhsan Süreyya Sırma‟nın dedesi Molla Abdurrezzâk‟ın hattıdır ve Hicrî 1307‟de 

yazılmıĢtır. 
2
 Ahmet Hilmi el-Koğî, bu Ģerhi Ma‟fuvvât metniyle birlikte Hicrî 1393 yılında eliyle yazmıĢ ve iki 

eser, 1973 yılında Ġstanbul‟da tıpkıbasım olarak basılmıĢtr. 
3
 Söz konusu Ģerh, Muhammed ġerif Eroğlu tarafından tahkik edilip Molla Musa el-Celâlî‟nin 

Nehcu‟l-enâm üzerine yazmıĢ olduğu Faydu‟l-Kadîru‟l-„Allâm adlı Ģerh birlikte 2010/1431 yılında 

Ġstanbul‟da basılmıĢtır. 
4
 Hicrî 1360 yılında telif edilen eser, Molla Ahmed ez-Zivingî tarafından 1387/1967 yılında Halep‟te 

basılmıĢ, bilahere Ġstanbul‟da ofset baskısı yapılmıĢtır. 
5
 Molla Halil‟in bu eseri ve Usul‟l-fıkıh adlı eseri hakkında daha detaylı bir değerlendirme için bkz. 

Abdulkerim Ünalan, “Molla Halil es-Si„irdî‟nin fıkhî yönü”, Uluslararası Siirt Sempozyumu, Ġzmir, 

2007, 353-370. 
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kısaltmalarını kullanmıĢtır.
1
 Bizde mevcut olan ve 4 varaktan oluĢan mahtût 

nüshanın her sayfasında sık ve küçük yazıyla yazılmıĢ 19-23 satır bulunmaktadır.
2
 

Tahkikli nüshadan farklı olarak bu nüshanın sonunda, Ebu Hanife ile Ġmam ġâfi‟î 

arasındaki ihtilafları içeren 257 meselenin kitaba alındığı kaydedilmektedir. Eser, 

Osman Mahmud Saidullah Âlânî tarafından Süleymaniye Üniversitesi'nde yüksek 

lisans tezi olarak tahkik edilmiĢtir. 

4-Menâkibu Eimmeti’l-Mezâhibi’l-Erba‘a (ــخ اٌّزاهت األسثعخ ّا  (ِٕبلت أئ

Molla Halil‟in 2017 yılında bulunan eserlerinden birisidir.
3
 Bulunan nüsha, 

müellif nüshasıdır. Nüsha, her sayfası küçük ve sık Ģekilde yazılmıĢ 28-29 satırdan 

müteĢekkil 6 varaktan oluĢmaktadır. Eserin elimizdeki tek nüshası, baĢ tarafından 

eksiktir (muhtemelen en az bir sayfa). Bu eserinde Molla Halil, yaygın olan dört fıkıh 

mezhebi imamının menkıbelerini aktarır. Burada Ġmam Ebu Hanife‟den
4
 baĢlayarak 

sırayla Ġmam Malik b. Enes (v. 179/795),
5
 Ġmam Ahmed b. Hanbel (v. 241/855)

6
 ve 

son olarak Ġmam ġafi‟i‟yi ele alır
7
 Ayrıca ilgili yerlerde bu dört imamın hocalarının 

ve taleberinin de isimlerini kaydeder. Son kısımda ise her asır için bir müceddidin 

geleceğini bildiren hadis rivâyetine yer verir. Akabinde Hicrî yedinci asra kadar 

gelen mücedditlerin isimlerini zikreder.
8
 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Mecme‟u‟l-mesâil, Thk. Mahmud Saidullah Âlânî, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Süleymaniye Üniversitesi, Duhok, tsz., 15-16. 
2
 Molla Abdurrezzâk hattı olan söz konusu mahtut nüshada eser, Molla Halil‟e nisbet edilmez. Osman 

Mahmud Saidullah Âlânî, Kuzey Irak Süleymaniye‟deki Mektebetu‟l-Evkaf el-Merkezîyye‟de üç 

mahtût nüshanın bulunduğunu ifade eder. Bkz. Osman Mahmud Saidullah Âlânî, Mecmʽeu‟l-mesâil li 

Halil‟il-Hizânî el-Ġsʽirdî (dirase ve tahkik ve ta‟lik), 12-13. 
3
 Eser, müellifin yedinci kuĢaktan torunu Hamit Sevgili tarafından bir akrabasının Ģahsî 

kütüphanesinde kalın bir mücellet içerisinde bulunmuĢtur. Mücelletteki eserlerin hepsi de Molla Halil 

hattıdır. Mücellette, sırasıyla Ģu eserler bulunmaktadır: 1- Menâkibu eimmeti‟l-mezâhibi‟l-erba'a. 2- 

Te‟sîsu kavâidi‟l-akâid alâ mâ senaha min ehli‟z-zâhir ve‟l-bâtın mine‟l-avâid. 3- Mensûre fî akîdeti 

Ġbn Arabî (Ġbn Arabî‟ye ait). 4- Nebzetu‟l-mevâhibi‟l-leduniyye fi‟Ģ-Ģatahât ve‟l-vahdeti‟z-zâtiyye. 5- 

Usûlu‟l-fıkıh. 6- Usûlu hadîsi‟l-ezher min muhtasar ve Ģerhihi li bni Hacer. 7- Risâle fî vazâif a'dâi 

cismi‟l-insân. 8- Muhtasaru mâ li‟s-Suyûtî min Ģerhi‟s-sudûr bi Ģerhi hâli‟l-mevta ve ahvâli‟l-kubûr. 

9- Müellifin uzun olan tefsirine ait Kehf ve Meryem Sûreleri tefsiri. 
4
 es-Si„irdî, Menâkib, vr. 1b. 

5
 es-Si„irdî, Menâkib, vr. 3b. 

6
 es-Si„irdî, Menâkib, vr. 4b. 

7
 es-Si„irdî, Menâkib, vr. 5a. 

8
 es-Si„irdî, Menâkib, vr. 6a-6b. 
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Müellif, Ġmam ġâfi‟î‟nin Ahmed b. Hanbel‟den önce zikredilmesi gerektiği 

halde özellikle sona aldığını belirtir. Sebep olarak da Ġmam ġâfiî‟nin hayatını 

anlattıktan sonra onun talebelerini ve mezhebindeki meĢhur âlimleri eserleri ile 

birlikte tanıtma isteğini kaydeder.
1
 Eserin mevcut hali bu ifadelerin hemen akabinde 

 sözü ile sona ermeketedir. Bu ifadelerden anladığımız kadarıyla ك٘وٍٞ ٝثبهلل اُزٞك٤ن

Molla Halil, en azından ġâfi‟î fakihleri içeren bir tabakat kitabı yazmak istemiĢtir. 

Ne var ki bu isteğini gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmediği bilinmemektedir. 

Kanaatimizce sayfanın geri kalan kısmının boĢ kalmıĢ olması müellifin buna çeĢitli 

sebepler ile muvaffak olamadığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

5-Mulahhasu’l-Kavâtı‘ ve’z-Zevâcir fîmâ Tekellemû ‘ale’s-Sağâir ve’l-

Kebâir (ىا عًٍ اٌصغبئش واٌىجبئش ص اٌمىاطع واٌضوارش فُّب تىٍّا  (ٍِخا

ġeyh Abdulkahhar‟ın risalesinde adını bu Ģekilde zikrettiği
2
 esere hâlen 

ulaĢılabilmiĢ değildir. Bununla birlikte isminden de anlaĢılacağı üzere eser, Ġbn 

Hacer el-Heytemî‟ye ait olan iki kitabın muhtasar Ģeklidir. Kanaatimize göre eserin 

ismindeki “kavatı‟” kelimesi, Ġbn Hacer‟in küfre götüren kelime ve ifadeleri ele 

aldığı el-Ġ‟lâm bi kavatıʽı‟l-Ġslâm adlı risalesine iĢarettir. “ez-zevacir” kelimesi ise 

yine ona ait olan ve büyük günahları detaylı bir Ģekilde incelediği ez-Zevacir an 

iktirafi‟l-kebâir ismindeki kitabına iĢaret etmektedir.  

6-Risâle fi’n-Nezr (سعبٌخ فٍ إٌزس) 

Ġlgili kaynaklarda adı geçmeyen bu risalenin uaĢabildiğimiz iki mahtût 

nüshası vardır. Birinci nüsha, müellifin torunu ġeyh Abdulkahhar tarafından Hicrî 

1299 yılında yazılmıĢ olup her sayfada 17 satır olmak üzere 4 varaktan meydana 

gelmektedir. Ġstinsah tarihi belirtilmeyen ikinci nüsha ise ġeyh Abdulkhhar‟ın torunu 

ġeyh Cüneyd tarafından yazılmıĢtır. Bu ikinci nüsha da, her sayfası 17 satırlık 4 

varaktan oluĢmaktadır. Her iki nüshanın ferağ kaydında eser, açıkça Molla Halil‟e 

nisbet edilmiĢtir. Müellifin kendisi risâleye bir ad vermiĢ değildir. Ne var ki risâle, 

konusu ile irtibatlı olarak bu isimle meĢhur olmuĢtur.
3
 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Menâkib, vr. 6b. 

2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

3
 Sevgili, a.g.m., 138. 
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Molla Halil, mukaddimede Ġbn Hacer el-Heytemî‟nin Tuhfetu‟l-muhtâc bi 

Ģerhi‟l-minhâc ile el-Fetâva‟l-fıkhîyye‟l-kebîre adlı iki kitabından yararlandığını 

açıkça zikretmektedir.
1
 Müellif, bu eserde sadece maddî değerlerle yapılan mâlî nezir 

konusunu iĢlemiĢtir. Nitekim kısa mukaddimenin akabinde “Bâbun fi‟n-nezri‟l-mâlî” 

diye bölüm açar ve hemen ardından fıkıh kitaplarında çok bilindiği için fiziksel güçle 

ifa edilen bedenî nezir konusunu eserine almadığını ifade eder. Kayda değer bir 

husus da Ģudur ki müellif, sadece ġâfi‟î mezhebine göre konuyu ele almıĢ; diğer 

mezheplerin görüĢlerini aktarmamıĢtır. Bunun muhtemel sebebi, risâleyi kısa tutmak 

istemesi ayrıca yaĢadığı çevrede sadece o mezhebe mensup insanların yaĢamıĢ 

olmasıdır.
2
 

7-Usûlu’l-Fıkıh (أصىي اٌفمه / األصىي ِفتبس اٌىصىي) 

Eseri ġeyh Abdulkahhar zikretmezken Ġsmail PaĢa el-Bâbanî el-Bağdâdî (v. 

1920) Usûl‟l-fıkıh ismiyle,
3
 Bursalı Mehmed Tahir (v. 1925) ise Kitab fî usûli fıkhi‟Ģ-

ġâfi‟î adıyla kaydetmektedir.
4
 Elimizde eserin üç mahtût nüshası mevcuttur. Birincisi 

bizzat müellif nüshasıdır. Ferağ kaydında âdeti olduğu üzere yazılıĢ tarihini 

belirtmemiĢtir. Bu nüsha, etrafı müellife ait haĢiyelerle dolu ve her sayfasında 16 

satır bulunan 43 varaktan oluĢmaktadır. Ġkinci nüsha, Hicrî 1301 yılında Abdulhamid 

ed-Deravudî tarafından müellifin torunu ġeyh Abdulkahhar için yazılmıĢtır. YaklaĢık 

90 varak olan bu nüshanın her sayfasında 15 satır vardır ve kenarlarında çok daha az 

haĢiye bulunmaktadır. Üçüncü nüsha ise müellifin torununun torunu ġeyh Cüneyd‟in 

hattıdır. Hicrî 1377 yılında yazılmıĢ olan nüsha, 13 satırlık sayfalardan oluĢan 

yaklaĢık 70 varaktır. Bu nüshanın da sayfa kenarlarında yoğun bir Ģekilde haĢiyeler 

bulunmaktadır. Son iki nüshanın da ferağ kaydında “usulu‟l-fıkıh” ismi 

kaydedilmektedir.
5
 

                                                           
1
 Sevgili, a.g.m., s. 139. 

2
 Sevgili, a.g.m., a.g.y.  

3
 el-Bağdadî el-Bâbanî, a.g.e., I, 357. 

4
 Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 238. 

5
 Kanaatimizce müellifin kitabı bitirirken kullanmıĢ olduğu   ٚاألٍٕٞ، ٖٝٓ هللا ٤َٗ اُٖٞاة  ٛنا آفو ٓب فزٔ٘ب ث

 ifadeleri aynı zamanda kitabın ismine de iĢaret kabul ٝاُوجٍٞ، ٝاُٖالح ٝاَُالّ ػ٠ِ ٖٓ ث٤لٙ ٓلزبػ إٍُٞٞ

edilebilir. Buna göre kitabın ismi ٍُٕٞٞاألٍٕٞ ٓلزبػ ا olarak kabul edilebilir. Bkz. es-Si„irdî, Usûlu‟l-

fıkıh, müellif nüshası, vr. 43b. 
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Molla Halil, bu eserini yazmadan önce ciddi bir literatür çalıĢması yapmıĢtır. 

Nitekim mukaddimede Ebu Zeyd ed-Debbûsî‟nin (v. 430/1039) Takvîmu‟l-edille, 

Fahruddin el-Pezdevî‟nin (v. 482/1089) el-Usûl, Ebu‟l-Hasen el-Âmidî‟nin (v. 

631/1233) el-Ġhkâm fî usuli‟l-Ahkâm‟ı baĢta olmak üzere Ģerhleriyle birlikte yirmiden 

fazla fıkıh usulü kitabını zikreder. ZikretmiĢ olduğu eserlerin sonunda Beyzavî‟nin 

(v. 685/1286) Minhâcu‟l-vusûl ilâ ilmi‟l-usûl, Tacuddin es-Subkî‟nin (v. 771/1370) 

Cem‟u‟l-cevâmi ve Zekeriyyâ el-Ensarî‟nin (v. 771/1370) Lubbu‟l-usûl adlı eserleri 

vardır. Müellif, özellikle kendi muhitinde çok yaygın olduğu için bu son üç eser ve 

Ģerhlerinden istifade ettiğini hatta çok azı hariç sadece sonuncusunu kaynak olarak 

kullandığını ifade etmektedir.
1
 

Fıkıh usulu alanındaki memzûc eserler kategorisinde değerlendirilebilecek 

olan eser,
2
 mukaddime ve Kitap, Sünnet, Ġcma‟, Kıyas, Ġstidlâl, Teadul ve Tercih ile 

Ġctihat bölümlerinden oluĢmaktadır. Muhammed Ali Cemil Süleyman ed-Doskî, eseri 

yüksek lisans tezi kapsamında Irak/Musul‟da tahkik etmiĢtir. 

8-Zubdetu mâ fî’l-Fetâva’l-Hadîsiyye fi’l-Ecvibe ve’l-Ġ‘sâi
3
 bi Nahvi’l-

Fadl ve’t-Tefdîl ve Umûr Leyse li Ehad ‘Anha Ğinâ ( ٍخ ف صثذح ِب فٍ اٌفتبوي اٌضذَـخـُــا

 (األرىثخ واالعتٕبء ثٕضى اٌفضً واٌتفضًُ وأِىس ٌُظ ألصذ عٕهب غٕبء

ġeyh Abdulkahhar‟ın zikretmiĢ olduğu 27 eserden biri olan bu esere hâlen 

ulaĢılabilmiĢ değildir. Bununla birlikte eserin ismindeki “el-Fetâva‟l-Hadîsiyye” 

ifadesinden hareketle Molla Halil‟in bu eserinde, üstünlük/fazilet ile ilgili çeĢitli 

soruların cevaplarının yanısıra gerekli gördüğü bazı hususları Ġbn Hacer el-

Heytemî‟ye ait el-Fetâva‟l-hadîsîyye adlı eserinden öz bir Ģekilde derlediği 

söylenebilir. 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Usûlu‟l-fıkıh, (yzm. müellif nüshası) vr. 1a-1b. 

2
 Adnan Memduhoğlu, “Molla Halil es-Si„irdî ve Usulü'l-Fıkh Adlı Elyazma Eseri”, Ġbrahim Hakkı ve 

Siirt Uleması Sempozyumu, Beyan Yayınları, Ġstanbul, 2008, 309; Muhammed Ali Cemil Süleyman 

ed-Doskî, Usulu‟l-fıkıh li‟l-molla Halil es-Siirtî (dirase ve tahkik), YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Kulliyetu‟l-Ġmâmi‟l-a‟zam el-Camia, Mûsıl, 2016, 47.  
3 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. Eserin ismindeki “i‟sa/ اإلػضبء  ” kelimesini ġeyh Abdulkahhar 

zikrettiğimiz gibi kaydetmektedir. Salih Nebi ed-Doskî de aynı Ģekilde zikretmektedir. Ömer PakiĢ ve 

Hamit Sevgili, “i‟tina/االػز٘بء” Ģeklinde kaydetmektedir. Bkz. Ali ed-Doskî, a.g.e., 55; PakiĢ, a.g.e., 36; 

Sevgili, a.g.m., 137. 
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1.3.1.3.4. Kelâm ve Akaide Dâir 

 1-Nehcu’l-Enâm li Nef‘i’l-‘Avâm (َٔهذ األٔبَ فٍ ٔفع األٔب) (Arapça) 

Molla Halil‟in bizzat isim verdiği az sayıdaki eselerindendir.
1
 Eserin ismi, 

ġeyh Abdulkahhar‟ın risalesinde kaydedildiği gibi sonraki birçok kaynakta da 

zikredilmiĢtir.
2
 Eser, Arapça bir manzum olup 323 beyitten müteĢekkildir. 

UlaĢabildiğimiz iki mahtût nüshasından birincisi Muhammed b. Molla Resul ez-

Zokaydî tarafından yazılmıĢtır. Diğer nüsha ise Ahmet el-Girdârî tarafından Hicrî 

1341 yılında istinsah edilmiĢtir. Bu son nüsha, aynı konuyu iĢleyen beyitler aynı 

safyada olacak Ģekilde Kürtçe Nehcu‟l-Enâm ile birlikte yazılmıĢtır. Arapça Nehcu‟l-

enâm, Minhâcu‟s-sünneti‟s-seniyye ile birlikte 2015 yılında Lübnan‟da tabedilmiĢtir. 

Müellif, bu eserini, adından da anlaĢılacağı üzere halka ya da dinî eğitime 

yeni baĢlamıĢ olanlar için kaleme almĢtır. Eserde iman-Ġslâm Ģartlarından Ehl-i 

Sünnet‟in itikadî-amelî mezhep isimlerine, siyer bilgisinden kıyamet alâmetlerine, 

manevî hastalıklardan beden azalarının vazifelerine ve yeme-giyinme âdâbına kadar 

itikadî ve ahlakî birçok konu, Ģiir diliyle ve öz bir Ģekilde ele alınmıĢtır. Eser, 

müellifin torunlarından Molla Ömer tarafından Sa'du'l-Ġslâm Ģerhu nehci'l-enâm adı 

ile Ģerh edilmiĢtir. Ayrıca Cüneyt Gökçe tarafından Türkçe‟ye tercüme edilip 

tercümesi ile birlikte 2015 yılında ġanlıurfa‟da basılmıĢtır. 

2- Nehcu’l-Enâm li Nef‘i’l-‘Avâm (َٔهذ األٔبَ فٍ ٔفع األٔب) (Kürtçe) 

Ġçeriği açısından Arapça Nehcu‟l-enâm ile aynıdır; fakat ona nisbeten daha 

muhtasardır.
3
 Nitekim bu eserde 271 beyit bulunmaktadır. Ayrıca dili Kürtçe olup 

Molla Halil‟in Arapça dıĢında telif ettiği nadir eserlerindendir. Öte yandan, özellikle 

Ģark medrese çevrelerinde, Molla Halil‟in en meĢhur eseridir. Medreseye yeni 

baĢlayanların mutlaka ders olarak okuyup ezberlediği önemli kitaplardandır. Bu 

sebeple mahtût nüshaları da bir hayli fazladır. 

                                                           
1
 Ġsimlendirme ile ilgili 315. beyit Ģöyledir: 

بٙ ٜٗغب ُِألٗبّ كئّٗٚ/ػغ٤ت ُ٘لغ اُؼبّ ال ر٘جنّٗٚ ّٔ ٍٝ 
2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b; Ali ed-Doski, a.g.e., 55. 

3
 Cüneyt Gökçe, “Molla Halil es-Siʻirdî, Hayatı, Eserleri ve Tekfir Problemine BakıĢı (Nehcü‟l-Enâm 

Adlı Eseriyle Sınırlı)”, Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, XX- 34, 2015, s. 87. 
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Bu eser, birçok zat tarafından Türkçe‟ye tecüme edilmiĢ ve Ģerh edilmiĢtir. 

Görebildiğimiz kadarıyla eserin ilk Türkçe tercümesini yapan Tahir Geylanî 

(Doğru)‟dur. Geylânî, Hallu'l-meram Ģerhu nehci'l-enâm adıyla Osmanlı Türkçesi‟ne 

tercüme etmiĢtir.
1
 Kürtçe Nehcu‟l-enâm üzerine Arapça Ģerhler de yazılmıĢtır. 

Bunların isimleri Ģöyledir: Molla Hasan el-Karçikanî, Tavdîhu'l-meram Ģerhu 

nehci'l-enâm; Zeynelabidin Çiçek, ġerhu nehci'l-enâm, Molla Musa Celalî Beyâzidî, 

Feydu'l-kadîri'l-'âllâm Ģerhu nehci'l-enâm. Eser, Ahmet Hilmi el-Koğî tarafından 

Rehber-i avam adıyla Kürtçe olarak ĢerhetmiĢtir. Ayrıca ġeyh Muhammed Nuri 

Özcan ve Serkan Tekin tarafından da Türkçeye çevrilmiĢtir.
2
 

3-Risâle fi’l-Firaki’s-Selâsi ve’s-Seb‘în (ُٓسعبٌخ فٍ اٌفشق اٌخالث واٌغجع) 

Molla Halil, Te‟sîsu kavâidi‟l-akâid adlı eserinin baĢlarında Ġslâm ümmetinin 

73 fırkaya bölüneceğini ifade eden hadis rivâyetini nakleder.
3
 ĠĢte bu eser, aslında bu 

rivâyetin açıklanması için müellif tarafından bilahare yazılıp eklenmiĢ bir haĢiyedir. 

Sonradan yazılmıĢ olduğunu, haĢiye için kullanılan yazı ve kâğıdın daha küçük bir 

boyutta olmasından anlıyoruz. Molla Halil, bu eserinde söz konusu rivâyete dayalı 

olarak 73 fırkayı irdeler ve sonunda da daha geniĢ bilgi için eĢ-ġehristânî‟nin (v. 

548/1153) el-Milel ve‟n-nihal adlı eserini referans gösterir. HaĢiye Ģeklinde kaleme 

alınan müellif nüshası, 2 varaktır. Eserin ulaĢabildiğimiz diğer bir nüshası ise ġeyh 

Cüneyd‟in el yazısıdır ve 1,5 varaktan müteĢekkildir.
4
 

                                                           
1
 Bu çalıĢma, Abdulvahap Yıldız ve Ahmet Dalas tarafından latinize edilip 1992 yılında Bursa‟da 

basılmıĢtır. Bkz. Mehmet Yalar, “Si„irdî‟ye Ait Nehcu‟l-Enâm Adlı Eserin Biçim ve Ġçerik Yönünden 

Tahlili”, Uluslararası Siirt Sempozyumu, Ġzmir, 2007, 406; Cüneyt Gökçe, a.g.m., a.g.y. Eser 

hakkında daha detaylı bir değerlendirme için bkz. Mehmet Yalar, a.g.b., 404-417; Fadıl Ayğan, “ġark 

medreselerinde baĢlangıç düzeyinde okutulan akaid risâleleri”, Medrese ve Ġlâhiyât KavĢağında Ġslâmî 

Ġlimler Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, 2013, 632-641. 
2
 Her iki çalıĢma da Ġstanbul‟da basılmıĢtır. 

3
 es-Si„irdî, Te‟sîsu kavâidi‟l-akâid, (yzm. müellif nüshası) vr. 3.  

4
 HaĢiye hakkında daha geniĢ değerlendirme için Bkz. Metin Bozan, “ġeyh Cüneyd ez-Zokaydî ve 73 

fırka‟ya dair “haĢiye”si”, e-ġarkiyat Ġlmi AraĢtırmalar Dergisi, IV, 2012, 3-16. Metin Bozan, bu 

çalıĢmasında eseri müellifin dördüncü göbekten torunu ġeyh Cüneyd ez-Zokaydî'ye nisbet etmektedir. 

Bunun muhtemel sebebi Ģudur: ġeyh Cüneyd ez-Zokaydî, Te‟sîsu kavâidi‟l-akâid‟ı istinsâh ederken 

bu haĢiyeyi de ayrı bir Ģekilde yazmıĢ olup haĢiyenin sonuna "ٗٔوٜب ع٤٘ل: haĢiyeyi Cüneyd yazdı" 

kaydını düĢmüĢtür. Metin Bozan, müellif nüshası da elinde mevcut olmadığından o Ģekilde anlamaya 

müsait olan ifadeden dolayı söz konusu yanlıĢa düĢmüĢtür. Ayrıca aile çevresinden edindiğmiz Ģifahî 

bilgiye göre Molla Halil ailesi çevresinde “ٗٔن” ifadesi telif değil, nakil için kullanılmaktadır. Bkz. 

Sevgili, a.g.m., 138. 



40 
 

 

4-Te’sîsu Kavâ‘idi’l-‘Akâid alâ mâ Seneha min Ehli’z-Zâhir ve’l-Bâtın 

mine’l-‘Avâid (تأعُظ لىاعذ اٌعمبئذ عًٍ ِب عٕش ِٓ أهً اٌظبهش واٌجبطٓ ِٓ اٌعىائذ) 

ġeyh Abdulkahhar, eserin ismini bu Ģekilde zikretmektedir
1
 UlaĢabildiğimiz 

iki mahtût nüshası vardır. Birincisi, müellif nüshası olup her sayfada 15 satır olmak 

üzere yaklaĢık 94 varaktan müteĢekkildir. Sayfa kenarlarında, özellikle baĢlarda çok 

yoğun haĢiyeler mevcuttur.  Müellif, bu nüshada haĢiye ya da eklemek istediklerini 

farklı boyuttaki bir kâğıda yazıp araya yerleĢtirmiĢtir. Ġkinci nüsha ise müellifin 

torunu ġeyh Abdulkahhar‟ın torunu olan ġeyh Cüneyd hattı olup 60 varaktan 

meydana gelmektedir. Bu nüshanın her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. Bu nüsha 

da büyük ihtimalle müellif nüshasından istinsah edilmiĢtir. Zira müellif nüshasının 

baĢ tarafından, muhtemelen mukaddime ve literatür bilgisi içeren, en az bir sayfa 

eksiktir. Aynı Ģekilde bu nüshada da ilk sayfa eksiktir. Ayrıca, müellif nüshasında 

bulunmasına rağmen Usul‟d-din/akaid ilminin konusu ve gayesi ile baĢlayan ikinci 

sayfa da bu nüshaya alınmayıp sonraki sayfanın ikinci satırından baĢlanmıĢtır. Keza 

eserin tahkikini gerçekleĢtiren Vecihi Sönmez ve Faruk Kazan da ġeyh Cüneyd 

nüshasına dayanarak eseri aynı yerden baĢlatmıĢlardır.
2
 

Elimizdeki nüshalarda mukaddime eksik olduğu için kaynakları hakkında 

bilgi sahibi olamadığımız bu eserinde Molla Halil, tasavvufî kelâm metodunu 

kullanarak
3
 Kelâm‟a Tasavvufî bir renk katmıĢtır. Zaten müellifin kendisi, eserin 

ismindeki “min ehli‟z-zâhir ve‟l-bâtın” ifadesi ile bu hususa iĢaret etmiĢtir. 

Müellif nüshasında bulunup da diğer nüshada ve buna dayalı olarak yapılan 

tahkiklerde eksik olan sayfada müellif, Usulu‟d-dîn/Kelâm‟ın konusu ve gayesini 

açıkladıktan sonra Ģöyle demektedir: 

ٓغّوكا ػٖ فِٜ  –"ٝثوا٤ٛ٘ٚ اُؾغظ اُوطؼ٤ّخ أُؤ٣ّل أًضوٛب ثبألكُّخ أَُؼ٤ّخ، ٝٛنا اُوله 

ٖٓ ٤ٓيإ اٌُْق ٝاالعزٜبك   –٢ّء ٖٓ اُلَِلخ ٛٞ ًالّ اُولٓبء اُن١ فبٗ ك٤ٚ أَٛ اُؾو٤وخ أ٣ٚب

                                                           
1
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

2
 Vecihi Sönmez‟in yaptığı tahkik 2013 yılında basılmıĢtır. Faruk Kazan ise eseri 2013 yılında Dicle 

Üniversitesi'nde Mollâ Halîl‟in bilgi ve varlık anlayıĢı (tesisu‟l kavâid çerçevesinde) ismindeki 

yüksek lisans tezi kapsamında tahkik etmiĢtir. 
3
 Ġbrahim CoĢkun, “Molla Halil es-Si„irdî‟nin kelâmî görüĢleri”, Uluslararası Siirt Sempozyumu, 

Ġzmir, 2007, 425. 
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ٝاالٍزلالٍ ُؼلّ االػزٔبك ا٢ٌُِّّ ػ٤ِٚ ٝاؽزٔبٍ فطئٚ، ٤ٍّٔب ك٢ ٝاإلعٔبع ال ٖٓ ٤ٓيإ اُ٘ظو 

٤ٜبد، ٌُّْٜ٘ ُْ ٣ٌ٘وٝا هأ١ أَٛ اُ٘ظو إٔال..." اإلُۤ
1
 

Buna göre Molla Halil, akaid konusunda Kur‟ân ve Sünnet temelli sem‟î 

delilleri esas kabul etmekte, Felsefî/aklî delilleri tamamen dıĢlamamakla birlikte ehl-i 

keĢif/sûfilerin bakıĢ açısını öncelemektedir. Devamında “ehl-i keĢif” olarak nitelediği 

sûfîlerin sözlerinin de Kitap ve Sünnet‟e muhalif olmaması gerektiğini, muhalif 

olanlarının da o çerçevede yorumlanması gerektiğini ifade etmeyi ihmal 

etmemektedir. Eserine bu Ģekilde baĢlayan müellif, akabinde fırkalardan, Kelâm 

ilminin gerekliliğinden kısaca bahsetmektedir. Devamında bilgi ve varlık, Allah‟ın 

varlığı ve sıfatları gibi temel Kelâm konularını inceledikten sonra “Ģatahatu‟s-

sûfiyye”‟den bahis açıp bunları tevil etmektedir. Hemen akabinde dua ve sadakanın 

ölüye faydası gibi ilgi çekici bir konuya değinip eserini kıyamet alâmet ve sahneleri 

ile bitirmektedir. Eserin sonunda ise " ٛنا ؿب٣خ ٓب ُّقٖ٘ب ٖٓ رؾو٤وبرْٜ ك٢ األٍٕٞ اُل٤٘٣ّخ، ٜٝٗب٣خ

ٔ٘ب ٖٓ رله٤وبرْٜ ُِؼوبئل اإلٍال٤ّٓخ... كئٕ أهكد فالٕزٚ ٓغٔال فب٤ُب ػٖ اُْبهكاد ٝاُزؼ٤ٔوبد كؼ٤ِي ث٘ؾٞ ٓب كٜ

ٓ٘ظٞٓخ ا٠ُُٞٔ أؽٔل ا٤ُْجب٢ٗ، ك٘ؼْ ٓب ثٜب ٖٓ اُٞاٙؾبد، ٝٗؾٞ أُ٘ضٞهح اُز٢ اكززؼ اإلٓبّ اثٖ ػوث٢ّ كزٞؽبرٚ 

ثٜب ثواءح ٖٓ ْٝٛ ٍٞء االػزوبكاد..."
2

 ifadeleri ile bir taraftan eserini telif ederken takip 

ettiği metodunu ortaya koyarken diğer taraftan itikat ile ilgili kısa ve öz bir Ģekilde 

kaynak önerisinde bulunmaktadır. 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Te‟sîsu kavâidi‟l-akâid, (yzm. müellif nüshası) vr. 1b. 

2
 es-Si„irdî, Te‟sîsu kavâidi‟l-akâid, (yzm. müellif nüshası) vr. 103b. Molla Halil, burada iki kitap 

önerisinde bulunmaktadır.  

Bunlardan birincisi ٓ٘ظٞٓخ ا٠ُُٞٔ أؽٔل ا٤ُْجب٢ٗ‟dir. Bu eser, Kâtip Çelebi'nin (v. 1067/1657) el-

Akaidu‟Ģ-Ģeybânîyye ismiyle kaydedip muhtemelen Ebu Hanife‟nin talebesi olan Ebu Abdillah 

Muhammed eĢ-ġeybânî‟ye (v. 189/805) nisbet ettiği manzume olabilir. Fuat Sezgin de GAS‟ta aynı 

zat için “ػو٤لح” isimli bir kitabı Kâtip Çelebi'nin zikretmiĢ olduğu Ģerhleriyle birlikte kaydeder; fakat 

eserin ona aidiyetinin Ģüpheli olduğunu da ifade eder. Yusuf ġevki Yavuz ise bu eserin ona değil 

Muhammed Yûnus b. Yûsuf eĢ-ġeybânî‟ye (v. 619/1222) ait olduğunu söyler. Bkz. Kâtip Çelebi, 

KeĢfu‟z-zunûn, II, 1242-1243; Fuat Sezgin, GAS, I, 431; Yusuf ġevki Yavuz, “el-A‟kîdetü‟Ģ-

ġeybâniyye”, TDV Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), II. 

Ġkinicisi ise Ġbn Arabî‟nin, akidesini ilan etmek ve insanları buna Ģahit tutmak maksadıyla el-

Futûhâti‟i-Mekkîyye‟nin baĢ taraflarına aldığı mensûresidir. Molla Halil, bu mensûreyi ayrıca istinsah 

etmiĢ olup 2017 yılında bulunan risâleler içerisinde mevcuttur. Bkz. Muhyiddin Ġbn Arabî, el-

Futûhâtu‟l-mekkîyye, Daru‟l-kutubu‟-ilmîyye, Beyrût, 1999, I, 62-65. 
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1.3.1.3.5. Tasavvufa Dâir 

1-Minhâcu’s-Sünneti’s-Seniyye fî Âdâbi Sulûki’s-Sûfiyye ( خ اٌغُٕاخ ِٕهبد اٌغٕا 

 (فٍ آداة عٍىن اٌصىفُاخ

Molla Halil‟in tasavvuf alanında manzum olarak yazdığı bir eserdir. Eserin 

ismini ġeyh Abdulkahhar, bu Ģekilde kaydetmektedir.
1
 Eser, müellifin ifadesiyle 

1210 beyitten müteĢekkildir.
2
 Eserin birçok mahtut nüshası mevcuttur. 

UlaĢabildiğimiz nüshalardan birisi bizzat müellif nüshasıdır. Nüshanın sayfa 

kenarlarında yine müellif tarafından düĢülen haĢiyeler bulunmaktadır. Nüshanın 

istinsâh tarihi ise belli değildir. Diğer bir nüsha ise Molla Bedreddin (Sancar) et-

Tillovî‟nin Hicrî 1373 tarihinde istinsâh ettiği nüshadır. Müellif nüshasına nisbeten 

az olmakla birlikte bu nüshanın da kenarınada “minhu” kaydıyla yazılan haĢiyeler 

mevcuttur. Eserin, Seyyid Muhammed b. Seyyid Hasan el-Findikî tarafından 

1340/1921 yılında,
3
 müellifin torunlarından ġeyh Fudayl tarafından 1370/1951 

yılında, ġeyh Halit RiĢnevî nüshası 1231/1816 yılında istinsah edilen nüshaları da 

vardır.
4
 Eser, 2015 yılında Lübnan‟da Ahmed Rida‟nın gayretleriyle tahkiksiz bir 

Ģekilde tabedilmiĢtir. 

Molla Halil, bu eserde kaynaklarından bahsetmezken ikinci beyitte metot 

olarak Sünnet‟i esas aldığını ifade eder.
5
 Akabinde Sünnet‟e tabi olmanın önem ve 

gerekliliğini vurguladıktan
6
 sonra seyr-ü sülûkta mürĢidin ve evrad-ü ezkârın 

                                                           
1
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. Eserin ismindeki “seniyye” kelimesi, risâlenin müellif 

nüshasıyla ġeyh Fudayl nüshasında (v. 3b) peltek “s” ile (اُضــ٘ـ٤ّخ), Ohin nüshasında (v. 3a) keskin ”s” 

ile (اُـَـ٤ّ٘خ) kaydedilmiĢtir. 
2
 es-Si„irdî, Minhâcu‟s-sünneti‟s-seniyye fî âdâbi sulûki‟s-sûfiyye, Kitab-NaĢirûn, Lübnan, 2015, 96. 

Eserin sonlarında bulunan ilgili iki beyit müellif nüshasında kenarda yazılmıĢtır. Bu da beyitlerin 

sonradan eklendiğini göstermektedir. Ayrıca Ģunu da kaydedelim ki hem müellif nüshasında hem 

Molla Bedreddin Sancar nüshasında yaptığımız sayıma göre beyitlerin sayısı 1206 çıkmıĢ 

bulunmaktadır. Beyitlerin saysını veren beyitler Ģunlardır: 

ـَــٚ كبٍزٞك٠ ّـٔـٌ هل ؽـٞد أُـلب ْٔ  ٓـغ ُفـ

ــوا أفوٟ َْ ـٜـب هــــلها ماًـْ ػـ َٔ  ٓب أػـــظـ
3
 PakiĢ, a.g.e., 29. 

4
 Kazan, a.g.e., 23. 

5
  Söz konusu beyit Ģöyledir: 

 ٓـلـزــبؽ٢ إ٠ُ اُـغــ٘ـّخ ــّ٘خٜٓ٘بع٢ ٢ٛ اُـَـ
6
 es-Si„irdî, Minhâc, 5-7. 
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gerekliliği, insanlar ile iliĢkileri ele alır. Eserin genelinde kalbin manevî hastalıkları 

ve bunların tedavisi, nefsin makam ve halleri, tevbe, tevhid ve zikir gibi konuları 

iĢler. 

2-Nebzetu’l-Mevâhibi’l-Leduniyye fi’Ģ-ġatahât ve’l-Vahdeti’z-Zâtîyye 

( ـــُاخ فٍ اٌشطضبد واٌىصذح اٌزا تُاخٔجزح اٌّىاهت اٌٍذٔـا ) 

Bazı kaynaklar, eserin ismini Nebzetun mine‟l-mevâhibi‟l-medeniyye fi‟Ģ-

Ģetahât ve‟l-vahdeti‟z-zâtiyye Ģeklinde vermektedir.
1
 Oysa müellifin torunu ġeyh 

Abdulkahhar, esas aldığımız risalesinde baĢlıktaki Ģekilde kaydetmektedir.
2
 Molla 

Halil‟in yakın zamanda keĢfedilen eserlerinden biridir. Bulunan müellif nüshası, her 

sayfasında sık ve küçük yazıyla yazılmıĢ 30-32 satır bulunmaktadır ve mevcut 

haliyle 3 varaktan oluĢmaktadır. Ne var ki son varağına baktığımızda eserin bittiğine 

dair her hangi bir iĢaret müĢahede edilmemektedir. Bu da, elimizdeki nüshanın 

büyük ihtimalle son tarafından eksik olduğunu göstermektedir. Ġsminden de 

anlaĢılacağı gibi Molla Halil bu eserinde, çeĢitli sûfî zatların vahdet-i vücut ile ilgili 

görüĢleri ile yine bazı sûfî zatlardan sadır olan Ģatahâtın nasıl anlaĢılması gerektiği 

konusunu incelemektedir.
3
 

3-Risâle fî Beyâni ġurûti’l-Halve ve Âdâbihâ ( سعبٌخ فٍ ثُبْ ششوط اٌخٍىح

 (وآداثهب

Bu eserin adı Molla Halil ile ilgili daha önceki kaynaklarda geçmemektedir. 

Nitekim esere 2017 yılında ulaĢılmıĢtır.
4
 Elimizde eserin tek nüshası mevcuttur, o da 

müellif nüshası olup her sayfasında 24 satır bulunan 8 varaktan müteĢekkildir. 

Müellif, besmeleden sonra risâleye Ģu ifadeler ile baĢlamaktadır: “ ث٤بٕ ّوٝٛ اُقِٞح

هاكح ٝاالفز٤به، ٝرٌٕٞ فبٕخ ُٞعٚ هللا رؼب٠ُ أُِي اُّٞٛبةٝآكاثٜب، ١ٞ٘٣ ثلفُٜٞب روى اإل / Halvenin Ģart 

                                                           
1
 Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 378; el-Bağdadî el-Babanî, a.g.e., I, 357. 

2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

3
 Eserin adındaki “el-mevahibu‟l-ledunniye” ifadesi, akla Ahmed b. Muhammed el-Kastalânî‟ye (v. 

923/1517) ait el-mevahibu‟l-ledunniye bi‟l-minahi‟l-Muhammediyye isimli kitabı getirebilir. Ne var ki 

o eser, tasavvuf değil; Hz. Peygamber‟in (sav) Ģemailine dairdir. Dolayısıyla müellif, burada tevriye 

sanatını kullanmıĢ olabilir. 
4
 Risâle, Molla Halil'in bizzat eliyle yazdığı çeĢitli risaleleri de içeren bir mücellette bulunmaktadır. 

Molla Halil, baĢkasına ait eserleri istinsâh ederken eser ismini baĢlığa yazıp eseri sahibine nisbet 

ederken kendisine ait olanlarda bunu yapmaz. Bu hususa binaen risalenin kendisine ait olduğunu 

değerlendirmekteyiz. 
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ve adâbının açıklaması. (KiĢi, halveye) girmekle Ģahsî irade ve tercihini terketmeye 

niyet eder. (Halve), sadece el-Meliku‟l-Vehhâb Allah‟ın rızasına yönelik olmalıdır.”
1
 

Öyle anlaĢılıyor ki buradaki “ث٤بٕ ّوٝٛ اُقِٞح ٝآكاثٜب” ifadesi, aynı zamanda eserin 

ismine iĢarettir. Hemen akabinde halvet mekânı ve halvete girerken yapılması 

gerekenler ile halvet süresince zaman yönetimi diyebileceğimiz hususlarla alakalı 

kısaca bilgi verir.
2
 Sonraki sayfalarda da sonuncusu “kırklı halve” olan altı halveden 

bahseder.
3
 Akabinde de on teveccüh çeĢidini sıralayıp bunlar hakkında bilgi verir.

4
 

1.3.1.3.6. Arap Dili ve Belâgatına Dâir 

1-el-Kâfiyetu’l-Kubrâ fi’n-Nahv ( فٍ إٌضى اٌىبفُاخ اٌىجشي ) 

Molla Halil‟in, Ġbn Hacib‟in (v. 646/1249) nahiv ile ilgili el-Kâfiye adlı 

eserini esas alarak kaleme aldığı;
5
 fakat konuları ondan daha geniĢ ele aldığı bir 

kitaptır.
6
 Doğu medrese çevrelerinde meĢhur ve Molla Halil‟e aidiyeti müsellem 

olmasına rağmen ġeyh Abdulkahhar, risâlesinde bu eserin ismini zikretmemiĢtir. 

Ayrıca ilginç bir Ģekile Hediyetu‟l-ârifîn, Osmanlı müellifleri gibi ilgili ilk 

kaynaklarda da eserden bahsedilmemektedir. Bununla birlikte eserin birçok mahtût 

nüshası var ve bu nüshalarda eser, Molla Halil‟e açıkça nisbet edilmektedir.
7
 

Molla Halil, eserin mukaddimesinde kaynaklarından bahsetmese de konu 

sistematiği bakımından Ġbn Hacib‟in el-Kâfiye‟sini esas aldığı kabul edilmektedir. 

Bunun yanında el-Kâfiye ile yetinmemiĢ geniĢ çaplı çeĢitli kitaplardan da istifade 

etmiĢtir. Mesela, Molla Cami diye meĢhur olup Abdurrahman el-Camî (v. 898/1492) 

tarafından el-Kâfiye‟ye Ģerh olarak yazılan el-Fevâidü‟d-diyâiyye adlı kitap ile yine 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Risâle fî beyâni Ģurûti‟l-halve ve âdâbihâ, vr. 1a.  

2
 es-Si„irdî, Risâle fî beyâni Ģurûti‟l-halve, a.g.y. 

3
 es-Si„irdî, Risâle fî beyâni Ģurûti‟l-halve, vr. 1b-4b. 

4
 es-Si„irdî, Risâle fî beyâni Ģurûti‟l-halve, vr. 4b-8a. 

5
 Halil Çiçek, “es-Si„irdî Molla Halil b. Huseyn b. Halid el-Ömerî”, Uluslararası Siirt Sempozyumu, 

Ġzmir, 2007, 373; Abdulkerim Bingöl, Molla Halil es-Si„irdî ve el-Kâfiyetu‟l-Kubrâ adlı eseri, 

YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır, 2011, 28. 
6
 PakiĢ, a.g.e., s. 22. 

7
 Bu nüshalar, dijital ortamda bizde mevcuttur. Aralarında eksiksiz olanı Ahmed Hilmi el-Koğî‟nin 

1969 yılında yazdığı ve tıpkıbasımı yapılan nüshadır. 
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aynı esere ġeyh Radî el-Esterâbâdî‟nin (v. 688/1289‟dan sonra) yazmıĢ olduğu 

ġerhu‟l-kâfiye adlı eser, müellifin yararlandığı kitaplardandır.
1
 Nahiv alanındaki 

birçok uzun kitapta dağınık bulunan bilgileri derleyip “Ġsim”, “Fiil” ve “Harf” 

bölümleri altında sistematize eden bu eser, tam olarak Ģerh ya da kısa-veciz bir metin 

olmayıp ikisini de birleĢtiren bir yapıya sahiptir.
2
 Eser, Ġlyas Kaplan tarafından 

tahkik edilip Halil Çiçek‟in ta‟lik ve takdimiyle 2007 yılında Beyrut‟ta 

yayımlanmıĢtır. Ayrıca Ġslâm ReĢid Cangir, DimaĢk Üniversitesinde 2010 yılında 

yüksek lisans tezi kapsamında eseri tahkik etmiĢtir.  

2- el-Kâmûsu’s-Sânî fi’n-Nahv ve’s-Sarf ve’l-Me‘ânî ( اٌمبِىط اٌخبٍٔ فٍ إٌضى

 (واٌصشف واٌّعبٍٔ

Molla Halil, en hacimli eserlerinden olan el-Kâmûsu‟s-sâni‟yi el-Kâfiyetu‟l-

kubrâ‟sına Ģerh olarak yazdığını mukaddimede açıkça ifade etmiĢtir.
3
 Müellif burada 

hem yararlandığı kaynakları hem telif metodunu zikretmektedir. Buna göre Ġbn 

Hacib‟in el-Kâfiye ve eĢ-ġâfiye adlı eserlerine yazılmıĢ tedavüldeki Ģerh ve haĢiyeler 

ile Ġbn Malik‟in (v. 672/1274) el-Elfiyye ismindeki manzûm eseri üzerine yazılmıĢ 

Ģerhlerde, ayrıca muteber diğer bazı kaynaklarda dağınık olan bilgileri öz bir Ģekilde 

derleyip sistematize etmiĢtir.
4
 Eserin ismini, müellifin kendisi mukaddimede 

kaydetmiĢtir. Eserin elimizde iki mahtût nüshası mevcuttur. Birincisi, bizzat müellif 

hattı olup her sayfasında 27 satır bulunan yaklaĢık 330 varaktan müteĢekkildir. Ġkinci 

nüsha ise baĢ tarafı ve diğer bazı kısımları müellifin torunu ġeyh Abdulkahhar‟ın 

hattıdır; fakat arada baĢklarının da istinsah etmiĢ olduğu bölümler vardır. Ġki cilt 

                                                           
1
 Bingöl, a.g.e., a.g.y. 

2
 Karakaya, a.g.e., 53; Bingöl, a.g.e., 71. el-Kafiye hakkında daha geniĢ değerlendirmeler için bkz. 

Karakaya, a.g.e., s. 53-63; Bingöl, a.g.e., s. 28 ve sonrası. 
3
 es-Si„irdî, el-Kâmûsu‟s-sânî fi‟n-nahv ve‟s-sarf ve‟l-meânî, Thk: Hamdi Abdulmecid es-Selefî, 

Daru‟r-ravza, Diyarbakır, 2012, I, 14; 16. 
4
 Müellif, burada Abdurrahman Cami, el-Fevâidü‟d-diyâiyye; Ġbn Mâlik, el-Elfiyye; Ġbn HiĢam (v. 

761/1360), Muğni‟l-lebîb; el-Firuzabâdî (v. 817/1415), el-Kamûsu‟l-muhît gibi ondan fazla eserin 

ismini vererek tam anlamıyla eserin bibliyografyasını oluĢturmaktadır. Ne var ki müellif, eserlerin 

ismini çoğu kez medrese çevrelerinde meĢhur olduğu Ģekliyle ve müellifinin ismi ile vermektedir. 

Kitap isimlerini, verdiği bilgilerin istendiğinde kaynaklarından sağlamasını yapmak için verdiğini 

ifade eden müellif, ayrıca kaynaklara baĢvurmayı kolaylaĢtırmak için her biri için bir kısaltma 

oluĢtuduğunu kaydeder. Ne var ki mukaddimede verdiği bu kısaltmalar, Hamdi es-Selefî‟nin de dediği 

gibi, pratikte uygulanmamıĢ görünmektedir. Bkz. es-Si„irdî, el-Kâmûsu‟s-sânî, I, 14; 16-17. 



46 
 

 

halinde olan nüshanın birinci cildi 197, ikinci cildi ise 164 varaktır. Her sayfada 22-

23 satır bulunmaktadır. Eser, Hamdi Abdulmecid es-Selefî‟nin kısmî tahkikiyle 2012 

yılında Diyarbakır‟da basılmıĢtır
1
 

el-Kâmûs, son üç asırda medrese geleneği içerisinde eğitimi verilen klasik 

içerik ve metotla yazılmıĢ en kapsayıcı eserlerin baĢında gelir.
2
 Zira Molla Halil, el-

Kâfiye‟de bulunan “isim”, “fiil” ve “harf” kısımlarını Ģerh etmekle yetinmemiĢ 

bunlara Bedi‟, Meâni ve Beyân ilimlerini de eklemiĢtir.
3
 Ayrıca burada iĢlediği 

konuları daha geniĢ ve derinlemesine ele alıp farklı görüĢlere değinmiĢ ve bunların 

sebeplerini incelemiĢtir. Eser içerisinde diğer kaynaklardan farklı olarak bir örnekle 

yetinmeyip çok sayıda örnek veren müellif, eserin sonuna da dört eser eklemiĢtir. 

Talebelerin alıĢtırma yapmak ve öğrendikleri kuralları tecrübe ederek pekiĢtirmeleri 

amacıyla eklediğini ifade ettiği
4
 ekler Ģunlardır: 

1- Bahauddin Muhammed el-Huseynî‟ye ait el-Mutarrez isimli Ģiirsel 

lüğaz/bilmece derlemesi
5
 

2- el-Hatîb Muhammed b. Abdirrahmân el-Kazvînî‟ye ait (v. 739/1338) 

Telhîsu‟l-miftâh ile onun Ģerhi Sa‟duddin et-Teftâzânî‟nin (v. 792/1390) el-Mutavvel 

Ģerhu telhisi miftâhi‟l-ulûm adlı eserinden alınmıĢ olan bedi‟iyyât (sözü güzelleĢtiren 

manevî/lafzî hususlar) ile ilgi bölüm
6
 

3- Safiyyuddin Abdulaziz b. Seraya‟ya (v. 750/1349) ait el-Kâfiyetu‟bedîiyye 

fil‟l-medâihi‟n-nebevîyye adlı eseri
7
 

4- AiĢe bint Yusuf el-Ba‟unîyye‟ye (v. 922/1516) ait ve Hz. Peygamber (sav) 

hakkında Ģiirler ve bu Ģiirlerdeki edebî sanatların Ģerhini içeren el-Fethu‟l-mubin fi 

Medhi‟l-emîn adlı eser
8
 

                                                           
1
 Tahkike yazmıĢ olduğu mukaddimede hadisleri tahriç etmediğini ayrıca Molla Halil‟in eserin sonuna 

almıĢ olduğu ekleri tahkik etmediğini ifade ettiği için “kısmî” ifadesini kullandık. 
2
 Çiçek, es-Si„irdî Molla Halil, 376. 

3
 Söz konusu bu ilimler, sistemli bir Ģekilde ve teorik olarak anlatılmamakta; örnekler üzerinden 

uygulamalı bir Ģekilde ele alınmaktadır. 
4
 es-Si„irdî, el-Kamûs (yzm. Abdulkahhar ez-Zokaydî nüshası), II, 257. (Sayfalar numaralandığı için 

kolaylık olsun diye sayfa numarası verdik.)  
5
 es-Si„irdî, el-Kamûs (yzm. Abdulkahhar ez-Zokaydî nüshası), II, 257-270. 

6
 es-Si„irdî, el-Kamûs (yzm. Abdulkahhar ez-Zokaydî nüshası), II, 270- 286. 

7
 Bkz. es-Si„irdî, el-Kamûs (yzm. Abdulkahhar ez-Zokaydî nüshası), II, 286-309. 

8
 Bkz. es-Si„irdî, el-Kamûs (yzm. Abdulkahhar ez-Zokaydî nüshası), II, 309 vd. 
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Bizzat müellifin de ifade ettiği gibi bu ekler, talebeye öğrendiklerini tecrübe 

etme fırsatı verdiği gibi öğrenmeyi kalıcı ve zevkli hale getirmektedir. ġunun da 

kaydedilmesi gerekir ki Molla Halil, bu eserleri olduğu gibi değil; âdeti olduğu üzere 

gerekli gördüğü tasarruflarda bulunarak almıĢtır. 

3-el-Manzûmatu’z-Zumurrudiyye mimmâ mine’l-Miftâh Mecniyye 

خ) ـب ِٓ اٌّفتبس ِزـٕــُـا ّا ـخ ِــ دَـا  (إٌّظىِخ اٌضِشا

Eserin ismini ġeyh Abdulkahhar, adı geçen risalesinde zikretmektedir.
1
 Eser, 

295 beyitten müteĢekkildir.
2
 Eser, isminden de anlaĢılacağı gibi Siracüddin es-

Sekkâkî‟ye (v. 626/1229) ait olan ve özellikle Belağat bölümü ile ünlenip üzerine 

birçok Ģerh, haĢiye ve telhis yapılan Miftâhu‟l-„ulûm adlı eserin nazım haline 

getirilmiĢ Ģekli gibi durmaktadır. Yalnız Molla Halil, Miftâhu‟l-ulûm‟un sarf ve 

nahiv bölümünü değil; sadece Belağat kısmını öz bir Ģekilde almıĢtır. Nitekim eserin 

sonlarındaki Ģu beyitle, Belağat‟ın bir bölümü olan Bedi‟ ilmi özelinde bu hususu 

Ģöyle ifade etmiĢtir: 

 ٝٓب ٛ٘ب اعز٤٘ذ ٓ٘ٚ ٗلوح  ُِٝجل٣غ أٝعٚ ًض٤وح

4-er-Risâletu’l-‘Adudiyyetu’l-Vad‘îyye bimâ Yuvaddihu minha'l-Merâm 

bi'l-Kullîyye (ـخ ـُـا ش ِٕهب اٌّشاَ ثبٌىٍـا ـخ اٌىضعــُاخ ثّب َىضا  (اٌشعبٌخ اٌعضذَـا

Eseri bu isimle müellifin torunu ġeyh Abdulkahhar, adı geçen risalesinde 

zikretmektedir.
3
 Bazı kaynaklarda ise Risâle fi‟l-vad‟ ismiyle zikredilmektedir.

4
 

Elimizdeki mahtut nüshası, 3 varaktan müteĢekkil olup her sayfada 13 satır 

mevcuttur. Nüshanın ferağ kaydında Muhammed Emin el-Lutfî el-Basyâtî tarafından 

yazıldığı kaydedilmiĢ; fakat yazılıĢ tarihi verilmemiĢtir. Müellif, eserin hemen 

baĢında “ ٛنٙ كبئلح ُط٤لخ ك٢ رؾو٤ن ٓؼ٠٘ اُٞٙغ ٝأٗٞاػٚ ثؾ٤ش ال ٣ّْن ٓ٘ٚ ٢ّء ٖٓ ْٜٓٞهاد

                                                           
1
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 2a. 

2
 Eser, Ecir EĢiyok tarafından müellife ait haĢiyelerle birlikte bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Ayrıca 

ulaĢabildiğimiz mahtut bir nüsha da mevcuttur. Ne var ki ferağ kaydında müstensih bilgisine yer 

verilmeyen söz konusu bu nüshanın baĢ tarafından 89 beyit eksiktir. 
3
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 2a. 

4
 Bkz. Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 378; el-Bağdadî el-Babanî, a.g.e., I, 357; PakiĢ, a.g.e., 32.  
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diyerek eserin konusunun lafız-anlam iliĢkisini konu edinen ”إطالؽبرٚ
1
 Vad‟ ilmi ve 

vad‟ın çeĢitleri olduğunu, yazılıĢ amacının da Vad‟ ilminin terimlerini açıklamak 

olduğu açıkça ifade etmektedir.
2
 Vad‟ (اُٞٙغ) terimi, müellifin verdiği meĢhur 

tanıma göre bir Ģeyin, bizâtihi/karinesiz bir Ģekilde bir manaya/kavrama tayin 

edilmesidr.
3
 

5-Tavdîhu Ġsti‘âreti [Ebi’l-]Kâsım es-Semerkandî el-Humâm bi Ziyâdeti 

Ġrâde ve Tebdîli’l-Kelimât Yektadîhi’l-Makâm/Risâletu’l-Ġsti‘ara ( تىضُش اعتعبسح

ٌا اٌهّبَ ثضَبدح إسادح وتجذًَ وٍّبد َمتضُه اٌّمبَ / سعبٌخ االعتعبسح  (]أثٍ[ اٌمبعُ اٌغّشلٕذ

Müellif, eserin ismini zikretmemiĢtir. Risalenin adını ġeyh Abdulkahhar bu 

Ģekilde vermektedir.
4
 Diğer bazı kaynaklarda ise Risâletun fi‟l-mecâz ve‟l-istiara 

olarak geçmektedir.
5
 Medrese çevrelerinde ise “Risâletu‟l-istiara” ismiyle 

meĢhurdur. Müellifin kendisi Basîretu‟l-kulûb tefsirinin kâmil olan nüshasındaki 

haĢiyede esere bu isimle referans vermektedir.
6
 Eserin bizde mevcut mahtût nüshası 

Muhammed Emin el-Lutfî el-Basyâtî hattıdır. Ġstinsâh tarihi belli olmayan nüsha her 

sayfada 13 satır olmak üzere 5 varaktan oluĢmaktadır.
7
 

Molla Halil‟in kaleme almıĢ olduğu bu risâle, Ebu‟l-Kasım es-Semerkandî‟ye 

(v. 888/1483'ten sonra) ait olan, çeĢitli diğer isimlerle birlikte Fera'idü'l-feva'id 

('ava'id) li-tahkikı me'ani'l-isti'arat ya da er-Risâletü'l ferîde diye bilinen ve 

istiarenin türlerini konu edinen eserin biraz telhis edilmiĢ ve kısmen değiĢtirilmiĢ 

hâlidir. Zaten bu husus, eserin isminden de anlaĢılabilmektedir. Ayrıca Molla Halil, 

                                                           
1
 ġükran Fazlıoğlu, “Vaz‟”, TDV Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), XLII. Ayrıca Vad‟ ilmi ile ilgili bkz. 

Ġbrahim Özdemir, Ġslâm düĢüncesinde dil ve varlık vaz‟ ilminin temel meseleleri, Ġz Yayıncılık, 

Ġstanbul, 2006. 
2
 Risale hakkında daha detaylı değerlendirme için Bkz. Mustafa Öncü, “Molla Halil es-Si„irdî‟nin 

Vad„ Ġlmi Ġle Ġlgili Risalesinin Tahlîli ve „Adûduddîn el-Îcî‟nin Risalesi Ġle KarĢılaĢtırılması”, Dicle 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, XV-2, 2013, 365-391. 
3
 es-Si„irdî, er-Risâletu‟l-„adudiyyetu‟l-vad'iyye, vr. 1a. 

4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 2a. Aynı risalenin ġeyh Fudayl ve Ohin nüshasında ise 

“kelimât” sözcüğü yazıldıktan sonra ayrıca alternatif olarak “ibara/ ػجبهح  ” kelimesi eklenmiĢtir. 
5
 Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 378; el-Bağdadî el-Babanî, a.g.e., I, 357.  

6
 es-Si„irdî, Basîre 1, vr. 6a. ([Bakara, 2/27] ٣زوٕٚٞ ػٜل هللا üzerine düĢülen haĢiye). 

7
 Risâle, aynı müstensihin yazmıĢ olduğu ve kapağında “Mecmau‟l-Mutûn li Molla Halil el-Ġs‟irdî” 

ifadesi olan bir mücelette üçüncü sırada bulunmaktadır. Mücelletteki diğer eserler Ģunlardır: el-

Kâfiye, Risâletu‟l-vad‟, Risâletu‟l-âdâb, Risâletu‟l-mantık (Ġsagocî). 
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risâlenin sonunda Hatib el-Kazvinî‟nin (v. 739/ 1338) Telhîsu‟l-miftâh adlı eseri ile 

onun Ģerhlerinden de bazı kaideleri risâleye eklediğini ifade etmektedir. 

6-Tercemetu MeĢâhiri’n-Nahvîyyîn ve’l-Luğavîyyîn ( ٓ تشرّخ ِشبهُش إٌضىَُا

ٓ  (واٌٍغىَُا

Bu eserin adı, baĢta ġeyh Abdulkahhar‟ın adı geçen risalesi olmak üzere 

Molla Halil ile ilgili herhangi bir kaynakta zikredilmemektedir.
1
 Bununla birlikte 

bizzat müellif, diğer bir eseri Usûlu hadîsi‟l-ezher‟in sonunda Tercemetu meĢâhiri‟n-

nahvîyyîn ve‟l-luğavîyyîn konusunda kısa bir eser (أهعٞىح) yazdığını kaydetmektedir.
2
 

Elimizde eserin iki nüshası mevcuttur. Birincisi müellifin torunu ġeyh 

Abdulkahhar‟ın bağımsız olarak istinsah edip el-Kamûs‟u-sâni adlı eserin baĢ 

tarafına aldığı nüshadır. Bu nüsha, her sayfada 23 satır olmak üzere 10 varaktır. 

Ferağ kaydında müstensihin adı ve 20 Ramazan‟da istinsâh edildiği kaydedilmekte; 

fakat istinsâh senesi verilmemekteir. Ġkinci nüshanın aslı ise Ohin/Âlâiyye 

medresesinde bulunmaktadır. Ferağ kaydında istinsâh tarihi olarak Hicrî 1364 yılı 

kaydedilse de müstensihe ait bilgi verilmemektedir. Bununla birlikte kenardaki 

haĢiyelerin sonuna “ع٤٘ل” isminin yazılmıĢ olması,
3
 eserin ġeyh Cüneyd tarafından 

istinsâh edildiğini akla getirmektedir. Ayrıca bu nüshadaki hat da ġeyh Cüneyd‟in 

istinsah etmiĢ olduğu diğer eselerdeki hat ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. 

Nüsha, her sayfada 17 satır olacak Ģekilde 19 varaktan müteĢekkildir. 

Her iki nüshanın baĢında ya da sonunda eser, Molla Halil‟e nisbet 

edilmemektedir. Bununla beraber eserin ona ait olduğuna dair çok kuvvetli deliller 

vardır. AĢağıda sıralayacağımız deliller, kanaatimizce, eserin Molla Halil‟e ait 

olduğunu ispatlamaktadır. 

a- Müellif, bu eserin sonlarında bulunan Hat/yazı ile ilgili kısımda, Molla 

Halil‟e aidiyeti kesinleĢmiĢ ġerhu diyâi basîreti‟l-kalbi‟l-arûf adlı eser, “bizim” diye 

                                                           
1
 Mahtût nüshalarına ulaĢıp bu eseri ortaya çıkarmamızda Hamit Sevgili‟nin yönlendirmesi etkili 

olmuĢtur. Kendisi, Ohin/Alâiyye Medresesi kütüphanesinde bu mahtutu görmüĢtü. Bu mahtutun Ömer 

Atalay‟ın Siirt tarihi‟nde vermiĢ olduğu Tabakatu‟r-ricâl isimli eser olabileceği kanaatini ifade etmesi 

üzerine söz konusu kütüphaneye gidip eseri inceledik. Ġnceleme neticesinde bizde hâsıl olan kanaate 

göre mahtut, ifade ettiğimiz gibi Tabakatu‟r-ricâl‟dan farklı bir eserdir. Zaten Ömer Atalay, 

Tabakatu‟r-ricâl‟ın soylara dair olduğunu kaydetmektedir. Bkz. Atalay, a.g.e., 112. 
2
 es-Si„irdî, Usûlu hadîsi‟l-ezher, (yzm. müellif nüshası) vr. 8a. 

3
 es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) vr. 3b. 
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referans gösterilmektedir. Ġfade Ģöyledir: “ ٚٝهل ٗوِ٘ب ػٖ ثؼ٘ األكبَٙ رؾو٤ن مُي ٝث٤بٕ ك٤ِٚز

 Kıraat ve resm-i hurûfa dair/ًٝضوح االؽز٤بط إ٤ُٚ ك٢ ؽب٤ّخ ػ٠ِ ّوػ ٓ٘ظٞٓز٘ب ك٢ اُوواءح ٝاُوٍْ

manzumemizin Ģerhindeki bir haĢiyede bazı faziletli zatlardan nakilde bulunarak bu 

konuyu inceleyip (yazının) faziletini ve ona duyulan Ģiddetli ihtiyacı (ortaya 

koyduk).”
1
  

b- Molla Halil‟e aidiyeti kesinleĢmiĢ diğer bir eser olan Usûlu hadîsi‟l-

ezher‟de ise es-Sağanî‟den (v. 650/1252) bahsedilirken “ ىح "...ٝهل مًوٗب روعٔزٚ ك٢ أهعٞ

 Onun hayatını meĢhur olan nahiv ve lügat.../ػِٔ٘بٛب ك٢ روعٔخ ْٓب٤ٛو اُ٘ؾ٤ّ٣ٖٞ ٝاُِـ٤ّ٣ٖٞ

âlimleri hakkında yazdığımız bir urcûzede (özet/kısa eser) zikretmiĢ bulunmaktayız.” 

ifadesi ile bu eser, baĢlığa aldığımız ismiyle referans olarak zikredilmektedir.
2
 

c- Eserde Basra Nahiv Ekolü‟nün öncüsü Sibeveyh‟ten (v. 180/796) 

bahsedilirken onun Kûfe Nahiv Ekolü öncüsü el-Kisâî (v. 189/805) ile olan 

münazarası için “خ ٓ٘بظورٚ اٌَُبئ٢ّ ك٢ ثؾش إما اُلغبئ٤ّخ ّٖ  el-Kisâî ile (Sibeveyh‟in)/٤ٍٝؤر٢ ه

olan münazası izâ fücâiyye konusunda gelecektir” Ģeklinde bir ifade geçmektedir.
3
 

Bu ifade ile büyük ihtimalle Molla Halil‟ ait el-Kamûsu‟s-sâni adlı eser 

kastedilmiĢtir. Nitekim adı geçen eserin ilgili kısmına baktığımızda müellifin burda 

iĢaret ettiği gibi söz konusu münazara aktarılmaktadır.
4
 

Molla Halil, bu eserinde yararlanmıĢ olduğu kaynakları tasrih etmez. Bununla 

birlikte eserin en önemli hatta tek kaynağının TaĢköprüzâde Ahmet Efendi‟ye (v. 

968/1561) ait Miftâhu‟s-saâde ve misbâu‟s-siyâde fî mevzûâti‟l-„ulûm adlı kitabı 

olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim iki eser üzerinde yaptığımız incelemede bunu net 

bir Ģekilde müĢahede etmiĢ olduk. 

                                                           
1
 Bkz. es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası), vr. 18b.  

2
 es-Si„irdî, Usûlu hadîsi‟l-ezher, (yzm. müellif nüshası) vr. 8a. “Urcûze” kavramı, Ģiir tarzında 

kitaplar için kullanılıyor olsa da Molla Halil‟in onu burada mecazen kısa/özet manasında kullandığı 

kanaatini taĢımaktayız. Ayıca burada nuhaddis olarak zikredilen Radiyuddin es-Sağanî (v. 650/ 1252), 

Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn ve‟l-luğavîyyîn‟de lügat âlimi olarak tanıtılmaktadır. Bkz. es- Si„irdî, 

Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) vr. 14b-15a. 
3
 es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) vr. 2b. Söz konusu ifade, 

Molla Halil‟in bu eseri el-Kamûs‟tan sonra ve ona bir giriĢ/mukaddime Ģeklinde kaleme almıĢ 

olabileceğini de akla getirmektedir. 
4
 es-Si„irdî, el-Kamûsu‟s-sâni, I, 669. 
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Molla Halil, bu eserini Miftâh‟ın birinci cildindeki ilgili kısımları telhis ve 

yeniden tertip ederek, cüz‟î bazı hususları da ekleyerek meydana getirmiĢtir.
1
 Arap 

dili ilgili bir tabakat/biyografi kitabı Ģeklindeki eserde müellif, Nahiv
2
 ilminden 

baĢlayarak, Sarf,
3
 Me„âni, Beyân, Bedi„,

4
 Lügat

5
 ve ġi„ir

6
 ilimlerinin tanımını verip 

bu alanda eser veren âlimleri ve eserlerini kısaca tanıtmaktadır. Molla Halil‟in 

eserleri; muhtasar, mutavassıt ve mebsût Ģeklinde üç kategoriye ayırıp buna göre 

sıralaması ilgi çekicidir. Eser, yazı/hat kısmından sonra tasnifin/eser yazmanın önemi 

ve gerekliliğini anlatan kısımla sona ermektedir.
7
 Müellif bu son kısımda, ismini 

Ġbrahim olarak verdiği Abdulvahhab eĢ-ġa„rânî‟nin (v. 973/1565), el-Mizân adlı 

eserine de atıfta bulunmaktadır. 

7-Usûlu Muğni’l-Lebîb el-Hâcc min Cem‘i Cevâmi‘ et-Tâc ( ٍٕأصىي ِغ

 (اٌٍجُت اٌضبدا ِٓ رّع اٌزىاِع اٌتبد

ġeyh Abdulkahhar, eserin ismini bu Ģekilde risâlesinde zikretse de
8
 eserin 

kendisine hâlen ulaĢılabilmiĢ değildir. Muhtemelen Molla Halil‟in kaybolan 

eserlerinden biridir. Buna bağlı olarak da eserin içeriği ve yazılıĢ amacı hakkında 

malumat sahibi değiliz. Bununla birlikte eserin isminin, özellikle kaynakları 

hakkında fikir verebileceği düĢünülebilir. Buna göre eserin ismindeki “Muğni‟l-

Lebîb” ifadesinin Ġbn HiĢam‟ın (v. 761/1360) Muğni‟l-lebîb‟ine; “Cem„i Cevâmi„” 

ifadesinin de Tâcuddin es-Subkî‟nin Cem‟u‟l-cevami‟ adlı eserine iĢaret olduğu 

söylenebilir. Ne var ki bunlardan birincisi dilbilgisi, diğeri ise Fıkıh usulü ile ilgilidir 

ve iki disiplin arasında yakın bir iliĢki bulunmamaktadır. O sebeple kanaatmize göre 

                                                           
1
 Fikir vermesi bakımından iki eserin sadece ortak baĢlıklarını kapsayacak Ģekilde konu tertibini 

veremek yerinde olacaktır. Ġki eserin konu tertibi Ģöyledir: Miftâh: Hat, lügat, sarf, nahiv, me„âni, 

beyân, bedi„, ġi„ir, divanlar ve Ģair isimleri. Terceme: Nahiv, sarf, me„âni, beyân, bedi„, lügat, Ģi„ir 

(Tabakatu‟Ģ-Ģuara), divanlar ve Ģair isimleri, hat, tasnifin (eser yazmanın) önem ve gerekliliği. Ayrıca 

TaĢköprüzâde, nahiv âlimlerini vefat sırasına göre verirken Molla Halil, önce Basrî âlimleri sonra da 

Kûfîleri vermektedir. KrĢ. için bkz. TaĢköprüzâde Ahmed b. Mustafa, Miftâhu‟s-saâde ve misbâu‟s-

siyâde fî mevzûâti‟l-ulûm, Daru‟l-Kutubu‟l-Ġlmiyye, Beyrût, 1405/1985, I, 77-231. 
2
 es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) vr. 1a-v.10b  

3
 es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhir, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) v.10b-v.11a. 

4
 es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhir, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) vr. 11a-v.12b 

5
 es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhir, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) vr. 12b-v.17b 

6
 es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhir, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) vr. 17b-v.19a 

7
 es-Si„irdî,  Tercemetu meĢâhir, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) v.19a. 

8
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 
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müellif, burada tevriye sanatını yoğun bir Ģekilde kullanarak baĢka bir hususu ifade 

etmek istemiĢ olabilir. 

1.3.1.3.7. Diğer Ġlimlere Dâir 

1-Divânu ġi‘r bi’l-Kurdîyye ve’l-‘Arabîyye (دَىاْ شعش ثبٌىشدَاخ واٌعشثُاخ) 

Molla Halil, derin ve geniĢ ilmî vukûfiyete sahip bir âlim olduğu gibi aynı 

zamanda önemli bir Ģaridir. Birçok eserini manzum olarak yazması, bunu bâriz bir 

Ģekilde ortaya koymaktadır.
1
 Denebilir ki Molla Halil‟in asıl ve en özgün eserleri, 

kaside ve manzum Ģeklindeki eserleridir. Molla Halil, ġeyh Abdulkahhar‟ın ifadesi 

ile nasihat, hocalarına övgü ve münâcât gibi konularla ilgili çeĢitli kaside ve Ģiirlerler 

yazmıĢtır.
2
 Molla Halil torunlarında ona ait bazı Ģiirleri içeren divanın mahtût bir 

nüshası mevcut olsa da muhtemelen ona ait Ģiir/kasidelerin tümünü 

kapsamamaktadır. Bu mahtût nüsha esas alınarak tabedilmiĢ olan divan,
3
 18 adet 

Arapça ve 4 adet Kürtçe Ģiir içermektedir. 

2-Ezhâru’l-Ğusûn min Makûlâti Erbâbi’l-Funûn vemâ li’t-Tâlib fîhi Min 

Karri’l-‘Ûyûn (ْأصهبس اٌغصىْ ِٓ ِمىالد أسثبة اٌفٕىْ وِب ٌٍطبٌت فُه ِٓ لشا اٌعُى) 

Eserin ismini ġeyh Abdulkahhar, bu Ģekilde kaydetmektedir.
4
 Yaptığımız 

araĢtırmalar neticesinde esere ulaĢamadığımız gibi eserin konusu ve kaynakları 

hakkında net bir malumat da bulamadık. Molla Halil ile ilgili bazı çalıĢmalarda ifade 

edildiği gibi
5
 eserin isminden yola çıkarak denebilir ki Molla Halil, bu eserinde ilim 

talebesinin ihtiyaç duyduğu çeĢitli ilim dalları ile alakalı bilgileri farklı kaynaklardan 

derlemiĢtir. 

                                                           
1
 Molla Halil‟in manzum diğer eserleri Ģunlardır: Diyâu basîreti‟l-kalbi‟l-arûf fi‟t-tecvîd, Risâletün fî 

ilmi‟t-tecvîd, Nehcu‟l-enâm li nef'i‟l-avâm (Arapça ve Kürtçe), el-Manzûmatu‟z-zumurridiyye, 

Minhâcu‟s-sünneti‟s-seniyye, Manzûmatu‟l-habiyye, Manzûma fî mevlidi hayri‟l-beriyye. 
2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 2a. 

3
 Molla Halil divanı, Tahsin Ġbrahim Doskî‟inin gayretleri ile 2012 yılında Duhok‟ta basılmıĢtır. 

4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

5
 PakiĢ, a.g.e., 26; Ali ed-Doskî, a.g.e., 55; Kazan, a.g.e., 26; Öncü, a.g.e., 34; Muhammed Ali ed-

Doskî, a.g.e., 26. 
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3-Mahsûlu’l-Mevâhibi’l-Ehadiyye fi’l-Hasâis ve’Ģ-ġemâili’l-Ahmediyye 

( ـ ّا ـخ فٍ اٌخصبئص واٌشّبئً اٌّض ذَاخِضصىي اٌّىاهت األصذَـا ) 

Risâlesinde eseri bu isimle zikreden
1
 ġeyh Abdulkahhar‟ın istinsâh etmiĢ 

olduğu bir nüshası bizde mevcuttur. Bu nüsha, her sayfada 17 satır olmak üzere 136 

varaktır. Ferağ kaydında istinsâh tarihi olarak Hicrî 1300 yılı kaydedilmiĢtir. Eser, 

Muhammed Hadi el-Mardinî‟nin gayretiyle 2010 yılında tabedilmiĢtir. 

Eserin konusu, adından da anlaĢılacağı gibi Hz. Peygamber‟in (sav) Ģemaili 

ve O‟na has olan (ٔاُقٖبئ) özellikleridir. Müellif, eserin baĢında hasâisu‟n-nebi 

konusu bağlamında Hz. Peygamber‟in (sav) hususiyetlerini vacibât, muharremât ve 

mübahat Ģeklinde ele alır. Akabinde O‟nun çeĢitli faziletlerinden bahsettikten sonra 

babasının evliliğinden baĢlayarak vefatına kadar hayatını konu edinir. Bu bölümün 

sonunda konunun tafsilatının siyer kitaplarında bulunduğunu kaydeder.
2
 Sonra Hz. 

Peygamber‟in (sav) yaratılıĢ/fizikî özelliklerinden baĢlayıp vefatının akabinde 

sahabenin sayısı ve Hz. Peygamber‟in (sav) onlar hakkındaki övgülerine kadar 62 

baĢlık altında O‟nun hakkında hemen hemen her konuda malumat verir.
3
 Sahabe ile 

ilgili olan kısımdan sonra dört büyük halifenin hilâfetini anlatır. Sonra da cennet ile 

müjdelenen on sahabiden geri kalanlar, Hz. Peygamber(sav)‟in amcaları Hz. Hamza 

ve Hz. Abbâs, kızı Hz. Fatıma ile torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‟in 

menkıbelerini zikreder. Kitap, Peygamberlerin de insan; fakat masum olduğunu 

inceleyen kısımla bitmektedir.
4
 Görüldüğü kadarıyla kitap, sadece bir Ģemail 

kitabından fazlasıdır. Nitekim Ģemailin yanı sıra siyer, Ġslâm tarihi ve peygamberler 

(kelâm) konularını da içermektedir. 

Molla Halil, bu eserinde istifade ettiği kaynakları ismen zikretmez. Bununla 

birlikte kitabın ismi, kaynaklarına iĢaret niteliği taĢımaktadır. Buna göre Molla 

Halil‟in bu eserinde istifâde ettiği kaynakları Ģunlardır: Muhammed b. Ġsa et-

Tirmizî‟nin (v. 279/892) eĢ-ġemâilu‟l-Muhammediye ve‟l-hasaisu‟l-Mustafaviyye, 

Celaluddin Abdurrahmân es-Suyûtî‟nin (v. 911/1505) el-Hasaisu‟l-kubra, Ahmed b. 

Muhammed el-Kastalânî‟ye (v. 923/1517) ait el-mevahibu‟l-ledunniye bi‟l-minahi‟l-

                                                           
1
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

2
 Bu bölüm, matbu nüshada 9-49 sayfalarını kapsamaktadır. 

3
 Bu bölüm, matbu nüshada 49-224 sayfalarını kapsamaktadır. 

4
 Bu bölüm, matbu nüshada 224-284 sayfalarını kapsamaktadır. 
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Muhammediyye.
1
 Zira kanaatimizce eserin ismindeki “Ģemâil” kelimesi birincisine, 

“hasais” kelimesi ikincisine, “mevahib” kelimesi ise üçüncüsüne iĢarettir. Söz 

konusu eserler üzerinde yaptığımız karĢılaĢtırmalı inceleme de bu kanaatimizi 

pekiĢtirmiĢtir. 

4-Manzûma fi’l-Âdâb Tehdi’t-Tâlib ilâ Tarîki’s-Savâb/el-Habiyye fî 

Kava‘idi’l-Bahs (ـخ فٍ آداة اٌجضج  (ِٕظىِخ فٍ اِداة تهذٌ اٌطبٌت إًٌ طشَك اٌصىاة / اٌخجــُـا

Münazara ve cedel ilmine dair olan eserin ismini bizzat müellif “Habiyye” 

Ģeklinde kaydeder.
2
 Medrese çevresinde de bu isimle meĢhur olan eserin ismini ġeyh 

Abdulkahhar, Manzûma fi‟l-âdâb tehdî‟t-tâlib ilâ tarîki‟s-savâb; Bursalı Mehmed 

Tahir, Risâle manzuma fî adâbi‟l-bahs ve‟l-münazara; Ġsmail PaĢa ise Risâle fi‟l-

münazara Ģeklinde kaydetmektedir.
3
 Bazı kaynaklarda hem “el-Habiyye” hem 

“Manzûma fi‟l-âdâb” adlarıyla ayrı ayrı zikredilse de
4
 aslında ikisi aynı eserdir. 

Manzum olup 103 beyitten meydana gelen eserin ulaĢtığımız mahtût nüshası, 

Muhammed Emin el-Lutfî el-Basyâtî tarafından yazılmıĢtır. Eser, Molla Salih 

(Ekinci) el-Ğursî tarafından el-Havî li‟l-habiyye adıyla Ģerh edilmiĢtir. 1991 yılında 

tamamlanan Ģerhin ilk baskısı 1994 yılında yapılmıĢtır. Molla Salih, eserin adını el-

Habiyye fi ilmi âdâbi‟l-munazâra Ģeklinde kaydetmektedir. 

5-Manzûma fî Mevlidi Hayri’l-Beriyye (ـخ  (ِٕظىِخ فٍ ِىٌذ خُش اٌجشَـا

Eserin adını ġeyh Abdulkahhar, bu Ģekilde zikretmektedir.
5
 Bursalı Mehmed 

Tahir, eserin ismini Manzûme fî mevlidi‟n-nebî Ģeklinde verirken Ġsmail PaĢa, 

eserden bahsetmemektedir.
6
 Eserin bir nüshası bizde mevcuttur. Nüshanın baĢlığında 

eser, Molla Halil‟e nisbet edilmektedir. Ne var ki sondan, muhtemelen bir iki sayfa, 

                                                           
1
 Görebildiğimiz kadarıyla müellif, mukaddime olarak geçen ve Hz. Peygamber (sav) hakkındaki 

vacibât, muharramât, mübahat gibi baĢlıkları da içeren ilk bölümünde Suyûtî‟den istifade etmiĢtir. 

Sonraki bölümlerde ise Tirmizî ile Kastalânî‟den yararlanmıĢtır. Hatta ikinci kısımdaki baĢlıkların 

büyük bir kısmı, Tirmizî‟nin baĢlıkları ile aynıdır.   
2
 Dördüncü beyitte Ģöyle demektedir: 

 هٞاػُل اُجــؾـش ثٜب ٓـؾـ٣ّٞخ ٖ ك٢ "فــجــ٤ّخ"ٝثؼل أٍزؼ٤
3
 Bkz. Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 2a; Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 378; el-Bağdadî el-Babanî, 

a.g.e., I, 357. 
4
 Mesela bkz. Ali ed-Doskî, a.g.e., 55; 56. 

5
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 2a. 

6
 Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 378; el-Bağdadî el-Babanî, a.g.e., I, 357. Ömer PakiĢ de bu konuda 

Mehmet Tahir‟i takip etmiĢtir. Bkz. PakiĢ, a.g.e., 27. 
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eksik olduğu için eserin tam olarak kaç beyitten meydana geldiğini ve nüshanın 

müstensihi, istinsâh tarihi gibi bilgileri tesbit etmek mümkün değildir. Elimizdeki 

nüshada mevcut haliyle 295 beyit bulunmaktadır. Nüsha, her sayfada 10 beyit/satır 

olmak üzere 20 varaktan müteĢekkildir. 

Eser, 12 bölüm Ģeklinde olup
1
 konuları ele alıĢı itibarıyla diğer mevlitler ile 

paralellik arz etmektedir. Bununla birlikte daha sade ve özet olduğunu söyleyebiliriz. 

Mesela, diğer mevlitlerde Hz. Peygamber(sav)‟in doğumu sırasında gerçekleĢtiği 

anlatılan olağanüstü olaylardan sadece Halime ile ilgili olanları burada anlatılmakta 

diğerlerine sadece iĢaret edilmektedir. 

6-Muhtasaru’l-Minehi’l-Mekkîyye fî ġerhi’l-Kasîdeti’l-Hemziyye ( ِختصش

خ ـخ فٍ ششس لصُذح اٌهّضَـا ــُـا  (إٌّش اٌّىا

ġeyh Abdulkahhar‟ın adını bu Ģekilde zikrettiği
2
 esere ulaĢılabilmiĢ değildir. 

Dolayısıyla eserin konusu ve kaynakları hakkında kesin bir bilgiye de sahip değiliz. 

Bununla birlikte isminden hareketle eserin Ġbn Hacer el-Heytemî‟nin el-Minehü‟l-

Mekkîyye fî Ģerhi‟l-Hemziyye adlı eserinin muhtasar hâli olduğu söylenebilir. Ġbn 

Hacer, bu eserini Muhammed b. Said el-Bûsirî‟ye (v. 695/1296 [?]) ait olan “el-

Kasidetu‟l-hemzîyye” adlı kasidesine Ģerh olarak yazmıĢtır.
3
 

7-Muhtasaru mâ li’s-Suyûtî min ġerhi’s-Sudûr bi ġerhi Hâli’l-Mevtâ ve 

Ahvâli’l-Kubûr (ِختصش ِب ٌٍغُىطٍ ِٓ ششس اٌصذوس ثششس صبي اٌّىتً وأصىاي اٌمجىس) 

Eserin ismi, ġeyh Abdulkahhar‟a ait risâlede baĢlıktaki gibi 

kaydedilmektedir.
4
 Sonraki bazı kaynaklarda ise “mâ li‟s-Suyûtî min” ifadesi 

                                                           
1
 Bölümler Ģunlardır: Hamd-Peygamver‟e övgü, Mevlidin faziletleri, Hz. Peygamber‟in (sav) 

yaradılıĢı, Hz. Âdem‟in yaradılıĢı, Hz. Peygamber‟in (sav) nurunun batından batından intikali, Hz. 

Âmine‟nin hamilelik sırasında yaĢadığı olaylar, Hz. Peygamber‟in (sav) doğumu, Doğum sırasında 

gerçekleĢen mucizeler, Halime‟in Hz. Peygamber‟i (sav) emzirmek için alması, Hz. Peygamber‟in 

(sav) çobanlık sırasında yaĢadığı olaylar, Halime‟nin nübüvetten sonra O‟nu ziyaret etmesi, Mevlit 

hatim duası. 
2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

3
 Ömer PakiĢ de yayımlanmamıĢ yüksek lisans tezinde kanaatini aynı yönde ifade etmiĢtir. Bkz. PakiĢ, 

a.g.e., 33. 
4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 
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olmadan verilmiĢtir.
1
 Eserin ulaĢabildiğimiz tek mahtût nüshası mevcuttur. O da 

müellif nüshası olup müellife ait diğer bazı eserlerle aynı mücellette bulunmaktadır. 

Nüsha, sonunda -muhtemelen birkaç varak- eksiktir. Nüsha, bu haliyle 26 varaktan 

meydana gelmektedir ve her sayfada 19-27 arasında değiĢebilen satır bulunmaktadır. 

Müellif, mukaddimede Celâluddin es-Suyûtî‟ye ait ġerhu‟s-sudûr bi Ģerhi 

hali‟l-mevtâ ve‟l-kubûr adlı eserin ölüm ve kabir hayatı ile ilgili en iyi kitap 

olduğunu ifade ettikten sonra kitabın neredeyse konu fihristini aktarmaktadır. Sonra 

da bu kitabı ihtisar etmek istediğini söyleyip yöntemini zikretmektedir.
2
 Buna göre 

Molla Halil, Suyutî‟in kitabındaki tekrarları, senetleri ve bab baĢlıklarındaki 

açıklamaları atmıĢ olmaktadır.  

Molla Halil, her bab baĢında kırmızı mürekkep ile bir daire, sonra da büyük 

bir “vav” harfi ve “ٍٍٞهبٍ اُو”
3
 ifadesini yazarak önce merfu hadisleri akabinde de 

sadece ravisinin ismiyle mevkuf hadis ve eserleri aktarır.
4
 Kitabın hatime/son kısmını 

ruh konusuna ayırmıĢtır ki bu kısım, Suyûtî‟nin de ifade ettiği gibi Ġbn Kayyım el-

Cevzîyye‟ye (v. 751/1350) ait er-Rûh adlı eserin özetidir.
5
 Molla Halil‟in bab 

baĢlıklarını sayfa kenarlarına yazdığını, Suyûtî‟de bulunan 54 babtan 37‟sini aldığını 

da ayrıca kaydedelim. 

8-Risâle fî Vazâif A‘dâi Cismi’l-Ġnsân (ْسعبٌخ فٍ وظبئف أعضبء اإلٔغب)6  

Risâlenin adı, Molla Halil ile ilgili kaynaklarda geçmemektedir. Zira esere 

ulaĢmak, son zamanlarda mümkün olmuĢtur. Eserin tek nüshası, 2017 yılında 

bulunan ve müellife ait bazı eserleri içeren mücellet içerisinde
 
mevcuttur. Müellife 

ait Usulu‟l-hadis‟ten hemen sonra gelen risâle, küçük ve sık yazıyla yazılmıĢ, her 

                                                           
1
 Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 378; el-Bağdadî el-Babanî, a.g.e., I, 357; PakiĢ, a.g.e., 29; Sevgili, a.g.m., 

137. 
2
 es-Si„irdî, Muhtasaru mâ li‟s-Suyûtî, (yzm. müellif nüshası) vr. 1a. 

3
 Mukaddimede böyle ifade edilmiĢ olmakla birlikte uygulama Ģu Ģekildedir: “]ّٝهبٍ ع. ّ. ]ػ٤ِٚ اَُال”. 

4
 es-Si„irdî, Muhtasaru mâ li‟s-Suyûtî min Ģerhi‟s-sudûr, (yzm. müellif nüshası) vr. 1a. 

5
 Celâluddin Abdurrahmân es-Suyûtî, ġerhu‟s-sudûr bi Ģerhi hâli‟l-mevta ve‟l-kubûr, Daru‟l-Ma‟rife, 

y.y, 1985, 318; es-Si„irdî, Muhtasaru mâ li‟s-Suyûtî min Ģerhi‟s-sudûr, (yzm. müellif nüshası) vr. 26a. 
6
 Eseri ilk keĢfeden Hamit Sevgili, eseri bu Ģekilde isimlendirir. Ne var ki müellif, risâlenin baĢ 

tarafında tafsilat için “ilmu‟t-teĢrih”  ile ilgili eserlere yönlendirir. Ayrıca risâlnin sonunda da  َّ ً ّْ "صـ

َّ ه٤َِ ٖٓ ؽٌٔخ أػٚبء اإلَٗبٕ ٝكٞائلٛب ٝٓ٘بكؼٜب" -ifadesini kullanır. Buna binaen eserin “Risâle fî ilmi‟t مُي أه

teĢrih” ya da “Risâle fî hikmeti a‟dai‟l-insân ve fevaidiha ve menâfi‟ihâ” isimlendirmesi daha uygun 

olur kanaatindeyiz. Bkz. Sevgili, a.g.m., s. 138.  
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sayfası 25-27 satırlık bir buçuk varaktan müteĢekkildir. Risâle, “ilmu‟t-teĢrih” olarak 

bilinen
1
 insan anatomisi hakkındadır. Müellif, bu eserinde iç organların çalıĢma 

sisteminden, dıĢ organların da diziliĢ hikmetlerinden kısaca bahsetmektedir. 

9-Telmîhu'l-Ġsâğocî bi Ziyâde Telûhu ‘ale’l-Multecî ( تٍُّش اإلَغبغىرٍ ثضَبدح

 (تٍىس عًٍ اٌٍّتزٍ

ġeyh Abdulkahhar eserin adını bu Ģekilde verip “telûhu/رِٞػ” kelimesi için 

ayrıca “tefûhu/رلٞػ” kelimesini nüsha farkı olarak kaydetmektedir.
2
 Diğer bazı 

kaynaklarda ise Risâle fî Ġlmi‟l-mantık
3
 ya da sadece Risâle fi‟l-mantık

4
 Ģeklinde 

kaydedilmektedir. Eserin ulaĢabildiğimiz üç nüshası vardır. Bunlardan birincisi her 

sayfada 9 satır bulunan; fakat son tarafından eksik olduğu için varak sayısı ile 

müstensih ve istinsâh tarihi belli olmayan bir nüshadır. Bu nüshanın kenarlarında 

müellife ait ve sonlarında “minhu” kaydı düĢülen yoğun haĢiyeler mevcuttur.
5
 Ġkinci 

nüsha, Muhammed Emin el-Lutfî el-Basyâtî tarafından yazılmıĢtır. Müellife ait diğer 

bazı risaleler ile birlikte aynı mücellette olan bu nüshanın da yazılıĢ tarihi 

verilmemiĢtir. Aynı Ģekilde sonu eksik olduğu için varak sayısı da tesbit 

edilememektedir. Üçüncü nüsha ise Ahmed el-Koğî tarafından 1969 yılında istinsah 

edilmiĢ olup muhtemelen aynı yıllarda Diyarbakır‟da tıpkıbasımı yapılmıĢtır. Bu 

nüsha, 29 sayfadan müteĢekkildir. Eser, ayrıca ġaban ġevli tarafından tahkik edilip 

esere çeĢitli talikler yazılmıĢtır.
6
 

Molla Halil, eserde kaynaklarını ismen zikretmemektedir. Bununla birlikte 

Ġslâm dünyasında en meĢhur “isagoci” olan Esiruddin el-Ebherî‟nin (v. 663/1265 ?) 

isagocisini model alarak yazdığı kabul edilmektedir.
7
 Bu sebeple ondan ve bu alanda 

yazılmıĢ diğer eserlerden istifade etmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Molla Halil, 

giriĢte ilim ve mantığın tanımını ve faydasını verdikten sonra mantığı tasavvurat ve 

                                                           
1
 Kâtip Çelebi, a.g.e., I, 408-409. 

2
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 2a. 

3
 Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 378; PakiĢ, a.g.e., 32. 

4
 el-Bağdadî el-Babanî, a.g.e., I, 357. 

5
 Söz konusu “minhuvvât”lar, ġeyh Abdulkahhar‟ın torunu ġeyh Haydar tarafından derlenip Hicrî 

1340 yılında yazılmıĢtır. 
6
 Nazım Hasırcı, “Ġsagoci geleneği ve Molla Halil‟in isagocisi”, Ġbrahim Hakkı ve Siirt Uleması 

Sempozyumu, Beyan Yayınları, Ġstanbul, 2008, 322.  
7
 Hasırcı, a.g.b., 322; 328. 
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tasdikat Ģeklinde iki kısma ayırmaktadır. Tasavvurat ve tasdikatın her biri için iki alt 

baĢlık açmakta, kıyasın uygulama alanı beĢ sanatın (burhan, cedel, hitabet, Ģiir ve 

müğalata) her birini de ayrı bir balĢık altında incelemektedir. Görüldüğü gibi Molla 

Halil, isagocisini el-Ebherî‟ninki gibi beĢ değil; dokuz bölüme ayırmıĢtır. Ayrıca 

Molla Halil‟in burada, el-Ebherî‟den farklı olarak ve âdeti olduğu üzere bolca örnek 

verdiğini de kaydedelim
1
 

1.3.1.3.8. Molla Halil’e Nisbet Edilen / Ona Ait Olması Muhtemel Bazı 

Eserler 

1-Menâkibu’Ģ-ġeyh Ahmed er-ReĢîdî (ٌِٕبلت اٌشُخ أصّذ اٌششُذ) 

ġeyh Asım el-Ohinî, “Ģeyhinin menkıbeleri hakkında bir risale yazdı” diyerek 

Molla Halil‟in ġeyh Ahmed er-ReĢidî‟nin menkıbelerine dair bir eser yazmıĢ 

olduğunu kaydetmektedir.
2
 Öte yandan Ģifahî olarak da Molla Halil‟in, Ģeyhinin 

menkıbeleri ilgili bir eser yazdığı anlatılmaktadır. Bunun dıĢında, yazılı herhangi bir 

kaynakta böyle kayda rastlamıĢ değiliz. Gerçekten de Molla Halil‟in bizzat eliyle 

yazdığı eserleri incelediğimizde aralarında ġeyh Ahmed er-ReĢidî‟nin menkıbelerini 

içeren bir eserin mevcut olduğunu görmekteyiz. Hatta söz konusu mahtutta ġeyh 

Ahmed ile ilgili menkıbeler birinci ağızdan anlatılmaktadır. Bu iki hususa bakınca 

eserin Molla Halil‟e ait olduğu düĢünülebilir. Zaten -büyük ihtimalle- eserin ona 

nisbet edilmesi bu Ģekilde olmuĢtur. Ne var ki sözü geçen mahtut, Molla Halil‟in 

telifi olmayıp ġeyh Halid el-Hamevî el-Ulvanî ez-Zibârî‟nin (v. 1220/1805-06) 

te‟lifidir. Molla Halil ise eseri sadece istinsah etmiĢtir.
3
 

ġeyh Ahmed‟in önemli halifelerinden olan ġeyh Halid, Ģeyhinin 

menkıbelerini MiĢkâtu‟n-nûr li Ģerhi‟l-kalbi ve‟s-sudûr fî menâkıbı‟l-batli‟l-meĢhûr 

eĢ-ġeyh Ahmed er-RaĢidî ismiyle kaleme almıĢtır. Bu eserin 1426/2005-06 tarihinde 

Abdullah isminde bir zat tarafından istinsah edilen bir nüshası elimizde mevcuttur. 

                                                           
1
 Hasırcı, a.g.b., 323; 328. Daha geniĢ bir değerlendirme için bkz. Nazım Hasırcı, a.g.b. 

2
 el-Ohinî, a.g.e., 180. 

3 Bununla birlikte Molla Halil‟in Ģeyhinin menkıbelerini ayrıca yazmıĢ olabileceği ve bunun henüz 

ulaĢılamamıĢ eserleri arasında bulunduğu ihtimalini de göz ardı etmemek lazımdır. 
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Molla Halil nüshası ile bu nüsha üzerinde yapmıĢ olduğumuz detaylı inceleme, bizde 

söz konusu kanaatimizi pekiĢtirmiĢ oldu. Zira inceleme neticesinde iki nüshanın 

baĢlık ve içeriklerinin aynı olduğunu gördük. Molla Halil nüshasının baĢ tarafındaki 

eksiklikten baĢka iki nüsha arasında ufak farklılıklar bulunmaktadır. Ne var ki 

bunlar, nüsha farkından öteye geçmeyecek niteliktedir. Kanaatimizin dayanağı olan 

hususlar, Ģunlardır: 

1-Molla Halil nüshası, baĢ tarafından eksiktir; diğer nüshaya göre 14. 

sayfadan baĢlamaktadır. Molla Halil nüshasında eksik olan bu kısımda ġeyh Halid, 

bizzat Ģeyhinin oğlu ġeyh Hıdır‟ın isteğiyle bu eseri yazdığını beyan etmektedir.
1
 

2- ġeyh Halid‟e açıkça nisbet edilen nüshanın bir kaç yerinde ġeyh Ahmed‟in 

ġeyh Halid‟e “Ya Hacı Halid” Ģeklinde bizzat ismiyle yapmtığı hitaplar 

kaydedilmektedir.
2
 Görebildiğimiz kadarıyla bu hitaplar, Molla Halil nüshasında 

eksik olan sayfalara denk gelmektedir. 

3-Her iki nüshada da “"إ٢ّٗ ً٘ذ ك٢ هو٣خ "ه٤ّ٘خ/ Ben ReĢine köyünde idim.” 

ifadesi geçmektedir.
3
 Molla Halil‟in, günümüzde Siirt-Eruh‟a bağlı olup Dikboğaz 

ismiyle bilinen söz konusu köyde yaĢadığına dair hiçbir kayıt yokken ġeyh Halid‟in 

orada yaĢayıp vefat ettiği kayıtlarda açıkça geçmektedir.
4
 

2-Risale fî ‘Akîdeti Cevhereti'l-Ġslâm (َسعبٌخ فٍ عمُذح رىهشح اإلعال) 

Ġsminden eserin akaid ile alakalı olduğu anlaĢılmaktadır; fakat esere 

ulaĢılabilmiĢ değildir. Zaten bu eserin ismini görebildiğimiz kadarıyla sadece Ali 

Nebi Salih ed-Doskî zikretmektedir.
5
 

                                                           
1
 ġeyh Halid el-Hamevî el-Ulvanî ez-Zibârî, MiĢkâtu‟n-nûr li Ģerhi‟l-kalbi ve‟s-sudûr fî menâkıbı‟l-

batli‟l-meĢhûr eĢ-ġeyh Ahmed er-RaĢidî, mahtut, vr. 1b. 
2
 ġeyh Halid ez-Zibârî, a.g.e., vr. 6a; 6b; 7a. 

3
 KrĢ. için bkz. ġeyh Halid ez-Zibârî, a.g.e., vr. 13b; Molla Halil nüshası, vr. 12a. 

4
 ġefik ez-Zibârî, a.g.e., 14. 

5
 Ali ed-Doskî, Molla Halil ve menhecuhu fi isbati‟i-akâidi‟i-islâmîyye min hilali manzûmetihi nehci'l-

enâm adlı eserinin 56. sayfasında Abdurrahman el-Mizurî'den (Karwan Dergisi, sayı: 55, s. 138) 

naklen bu ismi kaydeder. Oradaki nakline göre Abdurrahman el-Mizurî'nin Ģahsî kütüphanesinde bir 

nüsha mevcuttur. 
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3-Risâle fî ‘Alâmâti’s-Sâ‘e (سعبٌخ فٍ عالِبد اٌغبعخ) 

Eserin adı, konusunu açıkça ortaya koymaktadır. Ne var ki esere ulaĢılabilmiĢ 

değildir. Zaten görebildiğimiz kadarıyla sadece Hamit Sevgili, adı geçen 

makalesinde bu eseri zikretmektedir.
1
 

4-Risâle fi’l-Va‘z ve’l-ĠrĢâd (سعبٌخ فٍ اٌىعع واإلسشبد) 

Risâlenin ismini sadece Salih Nebi ed-Doskî adı geçen kitabında 

zikretmektedir.
2
 Ne var ki ed-Doskî‟nin referans olarak verdiği Hediyetu‟l-arifîn‟in 

ilgili sayfasına baktığımızda böyle bir isimle karĢılaĢmadık.
3
 

5-er-Risâletu’l-Âdâbîyye (ـخ  (اٌشعبٌخ اِداثـُـا

Bu da bir önceki eser gibi sadece Salih Nebi ed-Doskî‟de geçmektedir. ed-

Doskî‟nin verdiği bilgilere göre eser, münazara ilmine dair olup üç sayfadan 

müteĢekkildir.
4
 

6-er-Risâletu’s-Seyyidiyye fî Âdâbi’l-Bahs (ـخ فٍ آداة اٌجضج  (اٌشعبٌخ اٌغُاذَـا

Bu eserin de adını sadece Salih Nebi ed-Doskî vermektedir. Eserin kendisine 

ulaĢamadığımız gibi Molla Halil ile ilgili diğer kaynaklarda de eser hakkında 

herhangi bir malumata rastlamıĢ değiliz. Salih Nebi ed-Doskî‟ye göre eser, beĢ 

sayfadan ibaret olup mukaddime, dokuz bölüm ve hatimeden oluĢmaktadır. 

Mukaddimede münazara, mücadele vb. kavramların tanımı verildikten sonra 

münazara ile ilgili bilgiler çeĢitli baĢlıklar altında çok kısa bir Ģekilde 

anlatılmaktadır.
5
 

7-Tabakatu’r-Ricâl (طجمبد اٌشربي) 

Eserin adını, birincil kaynaklardan sadece Ömer Atalay vermektedir. Ona 

göre Molla Halil‟in bu eseri soylara dairdir.
6
 Molla Halil ile ilgili yapılmıĢ son 

                                                           
1
 Sevgili, a.g.m., 138. Bu risâle, muhtemelen, Hadîsu'l-âyâti'l-letî tezharu kable hurûci „Îsâ ve‟l-

Mehdî/risâletu'l-Mehdî ile aynı eserdir. 
2
 Ali ed-Doskî, a.g.e., 56. 

3
 el-Bağdadî el-Babânî, a.g.e., I, 357. 

4
 Ali ed-Doskî, a.g.e., 68. Kanaatimize göre bu iki eser de el-Habiyye adlı eserle aynıdır ya da onun 

nesir halidir. 
5
 Ali ed-Doskî, a.g.e., 67. 

6
 Atalay, a.g.e., 112. 
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dönem çalıĢmalarda da eserin adını -görebildiğimiz kadarıyla- Hamit Sevgili 

zikretmektedir.
1
 

8- Urcûze lî Beyâni’l-‘Ulûm ve Te‘ârîfihâ ve Ğayâtihâ ( َأسرىصح ٌجُبْ اٌعٍى

 (وتعبسَفهب وغبَبتهب

Molla Halil ile ilgili kaynaklarda, ona bu isimde bir eserin nisbet edildiğine 

rastlamadık. Bununla birlikte Molla Halil, daha önce incelediğimiz Tercemetu 

meĢâhiri‟n-nahvîyyîn adlı eserinde, Belagat ilmi ile ilgili kısmın sonunda Ģöyle 

demektedir: “ ِّٞٝهل ػّوك٘ب رواعٔخ أؿِت ٛؤالء اُؼِٔبء األػالّ ك٢ أٝافو أهعٞىح عٔؼ٘بٛب ُج٤بٕ أٗٞاع اُؼ

 ,Bu büyük âlimlerin çoğunun hâl tercemesini ilimlerin çeĢitleri/ٝرؼبه٣لٜب ٝؿب٣برٜب

tanımları ve gayeleri hakkında derlediğimiz bir urcûzede (kısa/öz eser) tanıttık.”
2
 

Yine aynı eserinde Ģiir divanlarını tanıttığı kısımda, Ģairlerin hâl tercemesi için aynı 

eseri referans göstermektedir.
3
 Bu ifadeler, Molla Halil‟in ilimlerin çeĢitleri, 

tanımları ve gayeleri hakkında bir eser yazdığını göstermektedir. Ne var ki eserin 

kendisine henüz ulaĢılabilmiĢ değildir. 

Kanaatimize göre zikrettiklerimizin dıĢında da Molla Halil‟e ait eserlerin 

olması kuvvetle muhtemeldir. Zira eserlerinin bir kısmına son zamanlarda 

ulaĢılabilmiĢtir. 

1.3.2. Tasavvufî KiĢiliği 

Molla Halil‟in kiĢiliğini oluĢturan önemli etkenlerden biri de onun tasavvufa 

olan yönelimidir. Zira kendisi, tasavvufa ilgi duymuĢ ve o alanda da çok ciddi bir 

vukufiyet kesp eden bir âlimdir. BaĢta Minhâcu‟s-sünneti‟s-seniyye adlı eseri olmak 

üzere tasavvuf alanında yazdığı eserler bunun Ģahididir. Kaldı ki Molla Halil, sadece 

tasavvuf alanında kendisi eser yazmamıĢ, bu alanla ilgili çeĢitli zatlara ait eser ve 

risâleleri istinsâh da etmiĢtir.
4
 Ayrıca Te‟sisu kavai‟di‟l-akai‟d baĢta olmak üzere 

                                                           
1
 Sevgili, a.g.m., s. 138. 

2
 es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) vr. 12b. 

3
 Bkz. es-Si„irdî, Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn, (yzm. Ohin/Alâiyye nüshası) vr. 18b. 

4
 Molla Halil‟in istinsah ettiği tasavvuf risalelerine örnek olarak Ģunlar verilebilir. 

1- Ġbn Arabî (v. 341/952), el-Emru‟l-muhkemu‟l-marbûr fîmâ yelzemu ehle tarikillâhi mine‟Ģ-Ģurût. 
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tasavvuf dıĢında yazmıĢ olduğu eserlerine de tasavvufî bir renk katması, bu ilginin 

hem neticesi hem göstergesidir. Molla Halil, tasavvufa akademik düzeyde ilgi 

duymakla yetinmemiĢ; amelî olarak da tasavvufu yaĢamıĢtır. Nitekim kendisi, Kadirî 

tarikatına intisap edip tasavvufî icazetini ġeyh Ahmed er-ReĢidî'den (v. 1209/1794-

95) almıĢtır.
1
 Molla Halil‟in intisâp ettiği ġeyh Ahmed b. ġeyh Ġbrahim b. es-Seyyid 

Mustafa, günümüzde Musul‟a bitiĢik bir mahalle haline gelen er-ReĢididiyye 

köyündendir ve nesebi Hz. Ali‟ye ulaĢmaktadır.
2
  

Muhammed ġefik ez-Zibârî, el-Ahvalu‟d-durriyye ve‟l-ahbâru‟l-miskiyye fi‟s-

silsileti‟z-Zibârîyye adlı eserinde ġeyh Ahmed‟in menkıbelerini yazan ġeyh Halid ez-

Zibârî‟nin Molla Halil ile muasır olduğunu belirtip ġeyh Halid‟in Molla Halil‟den 

nakilde bulunduğu bir yazısını bizzat gördüğünü ifade eder. Aynı yerde Molla 

Halil‟in Mevlâna Halid eĢ-ġehrezûrî‟nin (v. 1242/1827) halifesi olan ġeyh Halid el-

Cezerî (v. ?) ile de karĢılaĢtığını, kendisi Kadirî olmasına rağmen, ġeyh Halild‟e de 

intisap ettiğini kaydeder.
3
 Kitabın baĢka bir yerinde ise Molla Halil‟in ġeyh Halid el-

Cezerî‟iyi Basret (Ġnceler) köyünde ziyaret edip onun sohbetinde bulunduğunu ifade 

eder.
4
 AnlaĢılıyor ki Molla Halil, Kadirî tarikatına mensup olsa da o dönem bölgede 

yeni yeni yayılmaya baĢlayan NakĢiliğe de ilgi duymuĢtur. 

AnlaĢılan odur ki Molla Halil, Ģahsiyet olarak tasavvufa yatkın, ilmî açıdan 

da eser verecek kadar tasavvufa hâkimdir. Bununla beraber o, -büyük ihimalle- tekke 

açıp “Ģeyhlik” yapmıĢ değildir. Nitekim hepsi değilse bile kendisinden ilmî icazet 

                                                                                                                                                                     
2- Ġbn Arabî, el-Esrar fîma yumnehu sahibul‟l-halveti mine‟l-esrar.  

3- Ahmed b. Muhammed el-Medenî el-KuĢaĢî el-Ensarî (v. 1071/1661), Dav‟u‟l-hâle fî zikri hüve 

ve‟l-celâle. 
1
 Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 377; el-Ohinî, a.g.e., 180; ġefik ez-Zibârî, a.g.e., 18. Bursalı Mehmet 

Tahir, Molla Halil‟in ġeyh Ahmed er-ReĢidî ile münasebetini “ahz ve istihlâf etmiĢtir” tabiri ile ifade 

ederken ġeyh Asım, Molla Halil‟in ondan hilafet aldığını açıkça kaydetmektedir. ez-Zibârî ise 

“müntesip” kavramını kullanmaktadır. Molla Halil‟in kendisi,  ġeyh Ahmed hakkında bazı kasideler 

kaleme almıĢ ve orada ona bağlılık ve muhabbetini ifade etmiĢtir. ġeyh Ahmed‟e ait Tibyânu‟l-envar 

fî halli malîhati‟t-tekrar isimli eser için yazılan takdimde “Halife veMüritleri” baĢlığı altında, ġeyh 

Ahmed‟in yakın bölgede kadınlar hariç 399 müridinin olduğu, bölge dıĢındaki müritlerinin ise 

sayısının bilinemeyecek kadar çok olduğu kaydedilmiĢtir. Akabinde serdedilen 26 isim içerisinde 

Molla Halil‟in ismi ilginç bir Ģekilde zikredilmemiĢtir. Bkz. ġeyh Ahmed b. Ġbrahim b. Mustafa er-

ReĢidî, Tibyânu‟l-envar fî halli malîhati‟t-tekrar, n.y, Mûsıl, 1422/2001, 8-9. 
2
 ġeyh Halid ez-Zibârî, a.g.e., (yzm.) vr. 2a. 

3
 ġefik ez-Zibârî, a.g.e., a.g.y. 

4
 ġefik ez-Zibârî, a.g.e., 29. 
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almıĢ zatların birçoğunun ismi bilinip kaynaklarda kayıtlıyken tasavvufî anlamda 

kendisinden icazet ve halifelik almıĢ herhangi bir isim geçmemektedir. Elbette bunun 

birçok sebebi olabilir; fakat kanaatimiz, bunun bizzat Molla Halil‟in tercihi olduğu 

Ģeklindedir. ġöyle ki o, zâhidâne bir hayatı tercih etmiĢ ve tasavvufu da daha çok 

kendi hayatında yaĢamak istemiĢtir. Ayrıca hayatını hep tedris ve te‟lif gibi ilmî 

çalıĢmalara vakfettiği için “Ģeyhlik” yapmaya zamanı kalmamıĢ olabilir. 

1.3.3. Edebî KiĢiliği 

Molla Halil‟in Arap Dili ve Edebiyatı ilgili te‟lif ettiği eserler, onun bu alanda 

derin ve geniĢ bir müktesebata sahip olduğunu açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. 

Nitekim sarf, nahiv ve belagati aynı kitapta birleĢtirmesi bakımından nadir olan el-

Kamûsu‟s-sâni, Vad‟ ilminin terimlerini açıklığa kavuĢturduğu Risâletu‟l-vad‟ bunun 

müĢahhas örnekleridir. Ayrıca kaleme almıĢ olduğu Tercemetu meĢâhiri‟n-nahvîyyîn 

ve‟l-luğavîyyîn adlı tabakat kitabı da onun Arap Dili ve Edebiyatı sahasında sarftan 

Ģiir divanlarına, belagatten lügat kitaplarına çok geniĢ ve ciddi bir literatür 

hakimiyetine sahip olduğunu göstermektedir. 

Molla Halil, tasavvufta olduğu gibi edebiyat alanında da teorik ile pratiği 

kendisinde cemeden bir Ģahsiyettir. Arap Edebiyatına olan derin vukufiyyetini 

özellikle yazmıĢ olduğu manzum eser ve Ģiirleriyle pratiğe dökmüĢtür. Zira nesir 

diliyle kaleme aldığı eserlerini genelde ders kitabı Ģeklinde eğitim amaçlı yazdığı için 

edebî bir üslup yerine daha çok sade ve ilmî bir dil kullanmıĢtır. Dolayısıyla onun 

edebî kiĢiliği manzum eserlerinde ve çeĢitli konularla ilgili yazdığı Ģiirlerinde daha 

bariz bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. 

Molla Halil, tecvit ilminden
1
 akaid ve ahlaka,

2
 Arap dili‟nden

3
 tasavvuf‟a,

4
 

siyer‟e
5
 ve münazara

6
 ilmine kadar geniĢ yelpazede manzum eserler meydana 

                                                           
1
 Diyâu basîreti‟l-kalbi‟l-arûf fi‟t-tecvîd, Risâletün fî ilmi‟t-tecvîd. 

2
 Nehcu‟l-enâm li nef'i‟l-avâm (Arapça ve Kürtçe). 

3
 el-Manzûmatu‟z-zumurridiyye. 

4
 Minhâcu‟s-sünneti‟s-seniyye. 

5
 Manzûma fî mevlidi hayri‟l-beriyye. 

6
 Manzûmatu‟l-habiyye. 
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getirmiĢtir. Bu alanlarda yazdığı müstakil eserlerin yanında özellikle el-Kâfiyetu‟l-

kübra ve el-Kamûsu‟s-sâni adlı eserlerinde de çeĢitli konuları Ģiir diliyle anlatmıĢtır. 

Örneğin sadece el-Kâfiyetu‟l-kübra‟da 17 ayrı konuda 158 beyit bulunmaktadır.
1
 

Tüm bunların yanında Molla Halil‟in kendi nefsine nasihat, Ģeyh/hocalarına övgü ve 

münacât gibi içeriklere sahip kasideleri de vardır.
2
 Zaten bu kasidelerin –

büyükihtimalle- tamamı değilse de bir kısmı, bir divanda cem edilmiĢtir. Duhok‟ta 

tabedilen divan, Molla Halil‟e mensup ailelerin bazı fertlerinde mahtût olarak da 

bulunmaktadır. 

                                                           
1
 Faruk Kazan, a.g.e., s. 6. Ġbn Hacib‟in konuyla ilgili Ģiirine ekleme yaptığı gayr-ı munsarıflık 

sebepleri (4 beyit), mübtedânın nekra gelmesini caiz kılan tahsis vecihleri (26 beyit), irabdan mahalli 

olan ve olmayan cümleler (7 beyit) gibi konuları iĢleyen Ģiirler, örnek olarak verilebilir. Sırayla bkz. 

es-Si„irdî, el-Kâfiyetu‟l-kübra, Thk.: Ġlyas Kaplan, Dâru Sadır, Beyrût, 2007, s. 36; 65-68; 69-78. 
2
 Bkz. Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 2a. 
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2. BASÎRETU’L-KULÛB fî KELÂMĠ ALLÂMĠ’L-ĞUYÛB 

HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ve ESERĠN TAHLĠLĠ 

ÇalıĢmamızın bu bölümü, tezimizin esasını teĢkil eden tahkik kısmını 

tamamlayıcı niteliktedir. O bakımdan bu bölümde, tahkikini yaptığımız Basîretu'l-

kulûb isimli eseri tanıtıp eser hakkında genel değerlendirmelerde bulunacağız 

2.1. ESER HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

Bu baĢlık altında eserin ismini, yazılıĢ gayesini ve Molla Halil‟e nisbetini alt 

baĢlıklara ayırarak tesbit etmeye gayret edeceğiz. Burada ele alacağımız diğer önemli 

bir husus da tezimizin konusunu teĢkil eden eseri, Molla Halil‟in aynı ismi taĢıyan 

diğer tefsiri karĢılaĢtırmak ve iki eser arasındaki farklılık ile benzerlikleri ortaya 

çıkarmaya çalıĢmaktır. 

2.1.1. Adı ve YazılıĢ Gayesi 

Müellifimiz Molla Halil, esere yazmıĢ olduğu kısa mukaddimede eserin adını 

bizzat kaydetmektedir. Aynı mukaddimeden eserin yazılıĢ gayesini de öğrenmemiz 

mümkündür. Mukaddimenin hamd ve salâttan sonraki kısmı Ģöyledir: 

ُو ك٢ ًزبثٚ أُغ٤ل اُن١ ال ٣ؤر٤ٚ اُجبَٛ ٓ ٌّ ب ًبٕ ٖٓ اُٞاعت ػ٤ِ٘ب اُزل ّٔ ٖ ث٤ٖ ٣ل٣ٚ ٝال ٝثؼل، كِ

ِْٛ٘ت  َ ٤ٌَُْ٘ق ُ٘ب أٍواُهٙ ٝث٤بٗٚ اُؾ٤ٔل، ٝهل أُ ّٓ َُ ك٤ٚ ؽنَّ اُزؤ ّٓ ٖٓ فِلٚ ٖٓ اُّٚل ٝاُؼ٤٘ل، ٝاُزؤ

 ٌٍّ ل ك٢ هٓٞىٙ ثؾَت رـب٣و أُْٜ ك٢ اُلٛو أُل٣ل، ال ٤ٍّٔب اُج٤ٚب١ُّٝ كئّٗٚ أ ِٖ ٝأُِٝعي ٝاهزُ

ِٔٛ ٔ٘ب ٗجنٗبٙ ٝهاَءٗب ك٤ٌِ ك٤٘ب هبٕل ٝٓو٣ل، اُج٤ُ٘بٕ ٤ّّٝل األهًبٕ ثج٤بٕ ٍل٣ل، ٌُٖ ُِزوبٕو 

٤ٖ ثٌٞٗٚ ْٓزٔالا ػ٠ِ هٓٞى ال ٣طِّغ ػ٤ِٜب إاّل األُٔؼ٢ّ  اُلو٣ل، أّبه إ٢ُّ ٖٓ ال ٣َؼ٢٘  ٓؼِِِّ

ـِ ىاكٙ"ٓقبُلزٚ إٔ أُُقِّٔ ٓ٘ٚ ٖٝٓ ؽب٤ّز٤ْٚ:  ِّ "ٝ "ا٤ُْ ُىثلحا ٣قبٓوٛب اُلط٤ٖ ٝاُج٤ِل،  "اُؼٖب

َ٘ ػجبهاد  ّْ إ٤ُٜب ثؼ ؽ٤ل، ٓوزٖواا ك٤ٜب ػ٠ِ  "٤ُٖاُغال"ٝأٙ َٝ َٝ كئّٗٚ ك٢ اُقالٕخ ثال ٗظ٤و 

ب  هواءح ؽلٔ ها١ٝ ػبْٕ إالّ ٗبكهاا ألّٜٗب أُْٜٞهحُ ك٢ إه٤ِٔ٘ب ثبُٔي٣ل، كؤعجزٚ ٍبئالا ٓزّٚوػا

ٍْ ك٢ ٓي٣ل اُِّ٘ؼْ ػ٠ِ اُؼج٤ل، ٗب٣ٝبا إٔ أٍٝٔٚ  ٖ ُْ ٣ََي ّٔ   -ٝإٕ ُْ ٣ٌٖ َكأث٢-ٓواكوخ اُزٞك٤ن ٓ
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عؼِٚ ػ٤ْٔ اُ٘لغ ٝؽغبة اُٞػ٤ل، ثغبٙ ٖٓ ال ٣ِٞى ثٚ إاّل “ ة ك٢ ًالّ ػاّلّ اُـ٤ٞةث٤ٖوحَ اُوِٞ”

 اَُؼ٤ل.

Görüldüğü üzere müellif, Kur‟ân‟ı hakkıyla anlamak ve sırlarını keĢfetmek 

için onun üzerine gerçek manada tefekkür etmek gerektiğini ifade ettikten sonra 

âlimlerin bu konuda asırlar boyu türlü çalıĢmalar yaptıklarını kaydeder. Müellif, 

burada özellikle Beydavî‟nin tefsirini sitayiĢle anar; fakat girift konular içerdiği ileri 

sürülerek ondan yeterince yeterince istifade edilemediğini de ifade eder. Hemen 

akabindeki ifadelerinden müellifin eseri yazma gayesi anlaĢılmaktadır. Buna göre 

müellif, Beydavî Tefsiri‟nden, onun adı geçen iki haĢiyesinden ve Celâleyn 

tefsirinden de istifade ederek anlama istidadı ne düzeyde olursa olsun herkesin 

kolayca anlayabileceği Ģekilde kısa-öz bir eser meydana getirmektir. Müellif, 

mukaddimenin sonunda ise tefsirini Basîretu'l-kulûb fî kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb olarak 

isimlendirdiğini açık bir Ģekilde ifade etmektedir.
1
 

2.1.2. Molla Halil’e Nisbeti 

Basîretu'l-kulûb fî kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb adlı tefsirin Molla Halil'e ait 

olduğu, müellifin yaĢamıĢ olduğu muhitte çok meĢhur ve müsellemdir. Ne var ki 

eseri incelediğimizde Molla Halil, istinsah kaydında bizzat ismini kaydetmediğini 

görmekteyiz. Bununla birlikte gerek kendisine gerekse de baĢkasına ait olup 

kendisinin istinsah etmiĢ olduğu bazı eserlerin ferağ kaydında ismini kaydetmiĢtir. 

Mesela, kendisine ait Risâle fi‟l-ehâdis kable hurûci Îsâ ve‟l-Mehdî adlı risalesi ile 

Ġbn Arabî‟ye ait olup
2
 istinsâh ettiği Kitâbu'l-emri'l-muhkemi'l-marbût fimâ yelzemu 

ehle tarîkillahi mine'Ģ-Ģurût adlı mahtutun sonunda böyle yapmıĢtır. Bu eserlerden 

hareketle Molla Halil‟in el yazısının ne tarzda olduğu gâyet iyi bilinmektedir. 

Müellif nüshası olduğu meĢhur ve müsellem olan Basîretu'l-kulûb nüshasındaki hat 

ile Molla Halil'in ferağ kaydında bizzat ismini kaydetmiĢ olduğu eserlerdeki el yazısı 

birebir aynıdır. Diğer taraftan, Basîretu'l-kulûb‟un söz konusu bu nüshasının ferağ 

kaydında, “Bu, kerim kelâmı (Kur‟ân) hakkında konuĢan âlimlerin bir kısım 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, (yzm.) vr. 1b. 

2
 Kâtip Çelebi, a.g.e., I, 168. 
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ibarelerini harmanlayıp birleĢtirmeye Allah'ın, keremiyle beni (yazmaya) muvaffak 

kıldığı (bir kitaptır).”
1
 Ģeklinde bir ifade bulunmaktadır. Görüldüğü üzere yazar, 

“beni muvaffak kıldığı” diyerek mütekellim kalıbı kullanmakta ve eseri kendine 

nisbet etmektedir. Eserdeki el yazısının ona ait olduğunu da dikkate aldığımızda bu 

husus, eserin Molla Halil‟e aidiyetini güçlü bir Ģekilde ortaya koymaktadır.  

UlaĢabildiğimiz tabakat kitaplarında da mûcez olduğu söylenip bu isimde bir 

tefsir Molla Halil‟e nisbet edilmektedir.
2
 Bunun yanı sıra Molla Halil ile ilgili 

yapılmıĢ akademik çalıĢmalarda da bu eser, Molla Halil'e açıkça nisbet edilmiĢtir.
3
 

Tüm bu hususları birleĢtirdiğimizde eserin Molla Halil‟e aidiyeti açık bir Ģekilde 

ortaya çıkmıĢ olmaktadır. 

2.1.3. Nüshalarının Özellikleri 

Tezimizin konusu olan Basîretu'l-kulûb fî kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb adlı tefsirin 

aslında tek nüshası bulunmaktadır. Gerek ilgili kaynaklarda gerekse de müellifin 

yakın akraba çevresindeki kanaat budur. Ayrıca bizim yaptığımız araĢtırma ve 

soruĢturma neticesinde vardığımız kanaat de bu yöndedir. Bununla birlikte elimizde 

Molla Halil'e ait iki farklı tefsir kitabı bulunmaktadır. Müstakil birer eser olsa da 

nihâyetinde aynı müellifin kaleminden çıktığı için bu iki tefsirin benzer yönleri daha 

fazladır. Ayrıca müellifin torunu ġeyh Abdulkahhar, bu tefsirleri “iki nüsha” olarak 

kaydetmektedir.
4
 Bu iki hususa binaen özellikle tahkik bölümünde ikinci tefsirden bir 

nüsha gibi yararlandık. O sebeple burada da her iki tefsirin tanıtılması sonra da 

aralarındaki farklı ve benzer yönlerin ortaya konması yerinde olacaktır. 

Tefsirleri tanıtmaya geçmeden önce bazı hususları aydınlatmak gerekecektir. 

Bunlardan birincisi tefsirlerin ismi meselesidir. ġöyle ki; bazı kaynaklarda tam 

                                                           
1
 Söz konusu ifadenin orijinali Ģöyledir: “ ـٖ رـٌـِّٔـٞا ك٢ ٛنا ٓب ٝكّـوـ٢٘ هللا ثـٔـّ٘ــٚ   َٓ ًٝوٓـٚ ٖٓ رِل٤ن ٗجـنح ٖٓ ػجبهاد 

 .Bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, (yzm.) vr. 374a ”ًالٓٚ اٌُو٣ْ 
2
 Bazı kaynaklar için bkz. el-Bağdadî el-Babânî, a.g.e., I, 357; Bursalı, Osmanlı Müellifleri; II, 37; a. 

mlf., Sırat-ı mustakîm, 377. Bu kaynaklarda eserin ismi, “ Tabsira...” Ģeklinde verilmektedir. 

Kanaatimizce bu, eserin Molla Halil‟e aidiyetine herhangi bir halel getirmemektedir. 
3
 Bazı çalıĢmalar için bkz. PakiĢ, a.g.e., 18; Karakaya, a.g.e., 20; Öncü, a.g.e., 47-48; Sevgili, a.g.m., 

136; Bingöl, a.g.e., 25; Kazan, a.g.e., 16. 
4
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 
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olan/birinci tefsirin ismi, Tabsıratu'l-kulûb min kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb
1
 ya da “min” 

yerine “fî” kullanılarak Tabsıratu'l-kulûb fî kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb
2
 Ģeklinde verilip 

ikincisi ise “Tefsirun âher” Ģeklinde kaydedilmektedir.
3
 Oysa her iki tefsirin ismi, 

Basîretu'l-kulûb fî kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb‟dur. Zira bizzat müellif, her iki tefsirinin 

de mukaddimesinde bu ismi sarahaten ifade etmiĢtir.
4
 Kaldı ki müellifin eserlerinin 

isimleri konusunda en sağlam ve birincil kaynak olan ġeyh Abdulkahhar, her iki 

eserin ismini bu Ģekilde vermektedir.
5
 

Ġkinci husus ise birincisine bağlı olarak akla gelen Ģu üç sorudur: 

1- Acaba hangi tefsir önce yazılmıĢtır? 

2- Müellif, neden ikinci bir tefsir yazma ihtiyacı duymuĢtur? 

3- Müellif, niye her iki tefsirine aynı adı vermiĢtir? 

Görebildiğimiz kadarıyla Molla Halil, eserlerinin telif tarihiyle ilgili bilgi 

vermemektedir. Bizzat kendisinin el yazısı olan eserlerinin ferağ kaydında da istinsâh 

tarihini kaydetmemektedir. Haliyle aynı durum, müellif nüshası elimizde bulunan 

birinci tefsir için de geçerlidir. Zaten diğer tefsirin ilk orijinal nüshası, elimizde 

bulunmamakta ya da henüz kendisine ulaĢılabilmiĢ değildir. Bu durumda eserlerin 

ferağ kaydından hareketle hangisinin önce yazıldığını tesbit etmek, mümkün 

görünmemektedir. Öte yandan gerek müellifin bu iki eserinde gerekse de diğer 

eserlerinde, hangi tefsirin daha önce yazıldığı ile ilgili bir bilgiye rastlamıĢ değiliz. 

Aynı Ģekilde ne müellifin kendi eserlerindene ne de onunla ilgili baĢka kaynaklarda 

ikinci ve üçüncü sorulara cevap oluĢturacak bir malumat bulabilmiĢ değiliz. Bununla 

birlikte iki tefsirin incelenmesi ve mukayesesi neticesinde edindiğimiz kanaatlere 

binaen söz konusu sorulara Ģöyle bir açıklama getirmemiz mümkündür: Elimizde 

                                                           
1
 el-Bağdadî el-Babânî, a.g.e., I, 357. Bu isim, görebildiğimiz kadarıyla ilk defa Hediyetu'l-arifîn'de 

verilmiĢ, müellife yer veren sonraki bazı kaynaklar da muhtemelen Hediyyetü'l-arifin'den iktibasta 

bulunmak sûretiyle aynı hataya düĢmüĢlerdir. Bkz. Adil Nüveyhıd, Mu'cemu'l-müfessirîn min sadri'l-

islâm ve hatta'l-asrina'l-hazır, Müessesetu'n-Nuveyhıdı's-Sekafîyye, y.y, 1409/1988, 175; Muhammed 

Abay, “Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsir Ġle Ġlgili Eserler Bibliyografyası”, Divan Dergisi, 6, 1991, 

286. 
2
 Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 377-388. 

3
 Bursalı, Sırat-ım ustakîm, a.g.y. 

4
 es-Si„irdî, Basîretu'l-kulûb fî kelâmi allami'l-guyûb, Thk.:  Molla Sıbgatullah Sevgili (ez-Zokaydî),  

Nûbihar Yayınları, Ġstanbul, 1432/2011, 7. 
5
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 
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tam olarak bulunan tefsir, bizzat müellifin el yazmasıdır ve müsvedde halindedir. Bu 

tefsir, metin olarak diğer tefsirden daha kısa olup ana metnin etrafında müellife ait 

haĢiyeler bulunmaktadır. Söz konusu haĢiyeler, A'raf Sûresi'ne kadar sayfa 

kenarlarını tamamen kaplayacak yoğunluktadır HaĢiyelerin yanısıra müellifin ana 

metne yönelik yaptığı çokça tashih mevcuttur.
1
 Hatta bazı yerlerde müellif tarafından 

yapılmıĢ bu ilk tashihlerin de ikinci kez tashihe uğradığını görmekteyiz.
2
 

Kanaatimize göre bu durum, tam olan tefsir nüshasının birkaç kez müellifin 

tashihinden geçtiğini göstermektedir. 

Eksik tefsirin elimizdeki nüshası ise müellifin torunu ġeyh Abdulkahhar 

tarafından yazılmıĢtır. ġeyh Abdulkahhar‟ın ferağ kaydındaki ifadesine göre kendisi, 

müellif nüshasından istinsâh etmiĢtir. Bu tefsirde, birinci tefsire nazaran çok daha az 

sayıda tashih ve haĢiye bulunmaktadır. Ayrıca, ileride de değinileceği gibi bu tefsir, 

metin olarak daha uzun ve ibare/metin kurgusu bakımından birinci tefsirin 

geliĢtirilmiĢ Ģekli gibi görünmektedir. Bu hususların bizde oluĢturduğu kanaat, eksik 

tefsirin tam tefsirden sonra yazılmıĢ olduğu yönündedir. ġöyle ki müellif, tam tefsiri 

yazdıktan sonra birkaç kez gözden geçirmiĢ, sayfa kenarlarına bizzat kendisinin “ez-

Zübde”
3
 olarak isimlendirdiği haĢiyeler yazıp çeĢitli tashihler yapmıĢtır. Ne var ki 

tüm bunlar, müellife tatminkâr gelmemiĢtir. Yazdığı birinci tefsiri, haĢiye ve 

tashihlere rağmen –muhtemelen- yeterli görmeyen müellif, daha uzun ve tafsilatlı 

ikinci bir tefsir yazmak istemiĢtir.
4
 

Molla Halil‟in iki tefsirine de aynı adı vermesi ise kanaatimizce Ģöyle 

olmuĢtur: Daha önce ifade edildiği gibi müellif, birinci tefsirin mukaddimesinde 

Basîretu'l-kulûb fî kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb adını bizzat kaydetmiĢtir.
5
 Bu durum, 

birinci tefsirin adını Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde ortaya koymaktadır. Ġkinci 

tefsirin birinci tefsir ile aynı adı taĢıması ise muhtemelen Ģöyle olmuĢtur: Birinci 

tefsirdeki gibi Bakara Sûresi‟nden baĢlayarak tefsirini kaleme alan müellif, bu ikinci 

                                                           
1
 Örnek bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, (yzm.) vr. 4b; 102a; 163a.  

2
 Örnek olarak Ģu varaklara bakılabilir: 38b; 104b. 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, vr. 1b. 

4
 Söz konusu bu kanaate dayanarak çalıĢmamızda kısa ve tam olan tefsire ”Basîre 1”; uzun ve eksik 

olan tefsire ise “Basîre 2” Ģeklinde atıf yaptık. 
5
 es-Si„irdî, Basîre 1, vr. 1b. 
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tefsire farklı bir isim koyma ve ayrı bir mukaddime yazma gereği duymamıĢtır. Bu 

sebeple, ikinci tefsir için de birinci tefsirin hem ismini hem mukaddimesini olduğu 

gibi uygun görmüĢtür. Ömer PakiĢ‟in de iĢaret ettiği gibi isimlendirme ve 

mukaddimenin aynı oluĢu bağlamında, kanaatimize göre zayıf da olsa, Ģöyle bir 

ihtimal de mevcuttur: Müellif, ikinci tefsire mukaddime yazmadığından bu tefsiri 

müellifin müsveddesinden istinsah eden torunu ġeyh Abdulkahhar, birinci tefsirin 

mukaddimesini olduğu gibi almıĢtır Ġsim de mukaddimede geçtiği için aynı 

kalmıĢtır.
1
 ġimdi, kısaca her iki tefsirin teknik özelliklerini irdeleyip onları metin 

olarak karĢılaĢtırmaya çalıĢacağız: 

2.1.3.1. Basîre 1 

Bu tefsirin tek nüshası, orijinal hali ile müellifin beĢinci göbekten torunu 

Sıbgatullah Sevgili'nin Ģahsi kütüphanesinde bulunmaktadır. ġark bölgesindeki 

medrese muhitleri için çok önemli bir Ģahsiyet olan Molla Halil'in bu önemli eserinin 

tek nüshasının olması düĢündürücüdür. Ne var ki Molla Halil‟in yaĢadığı bölgenin 

Ġstanbul ve diğer ilim ve kültür merkezlerine uzak olması, kendisinin de bölge dıĢına 

çıkmamıĢ olması buna sebep olmuĢ olabilir. Ayrıca bölgedeki medreselerin daha 

ziyade âlet ilimlerine yoğunluk vermiĢ olması da önemli bir sebep olarak 

düĢünülebilir. Bu gibi sebeplere dönemin imkânsızlıkları da eklenince eserin çokça 

istinsah edilmeyip tek nüsha ile varlığını sürdürmesi, herhangi ulusal bir 

kütüphaneye girmemiĢ olması anlaĢılabilir. Kaldı ki Sıbgatullah Sevgili'nin Ģifahen 

ifade ettiğine göre eserin tek nüshası da uzun süre kayıp kalmıĢ ve kendisi bölgede 

imamlık yapan bir Ģahısta bulup ondan almıĢtır. 

Birinci tefsirin tek olan bu orijinal nüshası, bazı bozulma ve yırtılmalara 

maruz kalsa da düzgün bir Ģekilde ciltlenmiĢtir. Cilt payı kahverengi, kabı ise 

siyahtır. Her sayfasında 15 satır bulunan 374 varaktan oluĢmaktadır. Birinci varağın 

arka yüzünde mukaddime ve Bakara'nın baĢlangıcı, 374. varağın ön yüzünde ise 

Fatiha'nın sonu ve ferağ kaydı bulunmaktadır. Ġstinsah kaydında isim ve tarih 

                                                           
1
 PakiĢ, a.g.e., 21. 
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bulunmamaktadır. Sûreler arasında her hangi bir boĢluk bırakılmamıĢtır. Sûre 

baĢlıkları ve âyet metinleri kırmızı, tefsir metni ise siyah mürekkep ile yazılmıĢtır. 

A'raf Sûresi'nin baĢına kadar ana metnin etrafında küçük yazıyla yazılmıĢ ve sayfa 

kenarlarındaki boĢluğu tamamen dolduracak kadar yoğun haĢiyeler mevcuttur.
1
 Bu 

haĢiyeler, A'raf Sûresi'nden sonra çok nadir bulunurken Nebe' Sûresi'nden sonra yine 

çoğalmakta ve Ġhlâs Sûresi'nden itibaren de baĢtaki yoğunluğa eriĢmektedir. Yazı, 

rik'a hattıyla ve orta ebatta yazılmıĢtır. Her sayfada 15 satır bulunmaktadır. Kâğıt 

aharlıdır ve ebadı 15x9 cm'dir.  

Molla Halil'in bu eseri, müellifin ailesinden Sıbgatullah Sevgili tarafından 

hazırlanıp 2011 yılında basılmıĢtır. Eser, söz konusu baskıda ilmî manada bir tahkike 

tabi tutulmadığı gibi eserin etrafındaki müellife ait haĢiyeler de baskıya dâhil 

edilmemiĢtir. 

2.1.3.2. Basîre 2 

Molla Halil'in bu ikinci tefsirinin müellif nüshasına ulaĢılmıĢ değildir. 

Bununla birlikte müellifin torunu ġeyh Abdulkahhar tarafından müellif nüshasından 

istinsâh edilen mahtût nüshanın orijinali Medine'de ikamet etmekte olan müellifin 

beĢinci göbekten torunlarından ġeyh Selim Sevgili'nin Ģahsi kütüphanesinde 

mevcuttur.
2
 Bu eser, 154 varaktan oluĢmaktadır. Birinci varağın arka yüzünde 

mukaddime ve Bakara'nın baĢlangıcı, 154. varağın ön yüzünde ise Ġsra'nın sonu ve 

istinsah kaydı bulunmaktadır. Ġstinsah kaydında nüshanın, müellifin müsveddesinden 

torunu Abdulkahhar tarafından hicri 1283/1866 tarihinde yazıldığı kaydedilmiĢtir. 

Kâğıt ebadı, 23x14 cm'dir. Her sayfada 23 satır bulunmaktadır. Sûre baĢlıkları ile 

âyet metinleri kırmızı, tefsir metni ise siyah mürekkep ile yazılmmıĢtır. Yazılar, orta 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, (yzm.) v.1b. Telif geleneği içerisinde "ta'lika" olarak kabul edilebilecek bu 

haĢiyeler, Beydavî tefsirinin haĢiyeleri ġeyhzade ile Ismamuddin'den nakledilmiĢ ve müellif 

tarafından "ez-Zübde" olarak isimlendirilmiĢtir. Ta'lika kavramı için bkz. ġükrü Maden, Tefsirde 

HâĢiye Geleneği ve HâĢiyetü Muhyiddîn ġeyhzâde „alâ Tefsîri'l-Kâdî el-Beyzâvî Örneği 

(YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Ġstanbul, 2013, s. 46-47. 
2
 Bu nüshanın orijinalini elde edemediğimiz için Müfit Yüksel tarafından bizzat orijinal nüshadan 

çekmiĢ olduğu mikrofilminden istifade ettik. 
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büyüklükte rik'a hattı ile yazılmıĢtır. Bu tefsirin de etrafında birincisine göre çok az 

olsa da Beydavî Tefsiri ile onun haĢiyesi ġeyhzâde ile Isâmuddîn'den nakledilen 

haĢiyeler bulunmaktadır. Ayrıca "minhu" kaydı ile biten müellife ait haĢiyeler de 

mevcuttur. Dikkati calip bir husus da Ģudur ki zaten az olan haĢiyelerin A'râf 

Sûresi'nden sonra çok daha nadir hale gelmesidir. Bu anlamda birinci tefsir ile bir 

paralellik arz etmektedir. 

Bu ikinci tefsir ile alakalı mutlaka kaydedilmesi gereken önemli diğer bir 

husus da Ģudur: Ġlgili çalıĢmalarda görebildiğimiz kadarı ile bu tefsirin Kehf 

Sûresi'ne kadar olduğu kanaati yaygındır. Bu kanaati besleyen en önemli husus, ġeyh 

Abdulkahhar‟ın, dedesinin hayatını anlattığı Tercemetu‟l-„allâmetu‟l-fehhâme el-

Molla Halil adlı risalesinde bu tefsirin Kehf Sûresi'ne kadar olduğunu kaydetmiĢ 

olmasıdır.
1
 Molla Halil‟den bahseden diğer kaynaklarda da aynı kayıt mevcuttur.

2
 

Eserin, elimizdeki mevcut haliyle sadece Ġsra Sûresi'nin sonuna kadar olan kısmı 

kapsaması da bu kanaati desteklemektedir. Ne var ki aynı zamanda bahis konusu 

tefsirin müstensihi olan ġeyh Abdulkahhar‟ın istinsah kaydında kullanmıĢ olduğu 

ifade, bu kanaate ihtiyatlı yaklaĢmak gerektiğini gösterir niteliktedir. Zira müstensih, 

orada Ģöyle bir ifadeye yer vermektedir: "ٛنا اُغِل ٖٓ اٌُزبة ّْ  kitabın bu cildi :ر

tamamlandı". Bu tabir, en azından kitabın bir ciltten ibaret olmadığını akla 

getirmektedir.
3
 Ayrıca, müellifin ailesine mensup Hamit Sevgili, son zamanlarda, 

hepsi de Molla Halil‟in kendi el yazısı ile yazılmıĢ bazı eserler bulmuĢtur. Aralarında 

bizzat onun telifi olan eserlerin de bulunduğu söz konusu eserler, bir araya toplanıp 

ciltlenmiĢ vaziyettedir. ĠĢte o eserler arasında Kehf Sûresinin tamamı ile Meryem 

Sûresinin 73. âyetine kadar olan bölümü ihtiva eden yaklaĢık 20 varaklık bir tefsir 

çalıĢması da mevcuttur. Söz konusu varaklardaki hem yazı hem üslup, müellifinkiyle 

birebir örtüĢtüğü için bunun müellife ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Varaklar, 

tarafımızdan incelenip müellifin iki tefsiri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Bunun neticesinde 

varaklardaki tefsirin boyut ve üslup açısından birinci tefsirden farklı olup ikinci tefsir 

ile aynı olduğu anlaĢılmıĢtır. ġeyh Abdulkahhar‟ın ferağ kaydındaki ifadesi ile bu 

                                                           
1
 Abdulkahhar ez-Zokaydî, a.g.e., vr. 1b. 

2
 Bursalı, Sırat-ı mustakîm, 378; el-Bağdadî el-Babanî, a.g.e., I, 357. 

3
 Ömer PakiĢ de yayımlanmamıĢ yüksek lisans tezinde aynı yönde kanaatini ifade eder. Bkz. PakiĢ, 

a.g.e., 41. 
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neticeyi birleĢtirdiğimizde ikinci tefsirin -büyük ihtimalle- Kehf Sûresi‟ne kadar 

olmadığını, aksine Kur‟ân‟ın tümünü kapsadığını, en azından Kehf Sûresi ile 

Meryem Sûresi‟nin çoğunu içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

2.1.3.3. Ġki Tefsir Arasındaki Farklılık ve Benzerlikler 

Molla Halil‟e ait bu iki tefsir üzerinde yaptığımız inceleme neticesinde 

aralarındaki benzerliklerin farklılıklardan daha fazla olduğunu müĢahede ettik. Hatta 

iki tefsirin benzerlik göstermenin de ötesinde aynı olduğu birçok husus 

bulunmaktadır. 

2.1.3.3.1. Benzerlikler 

a. Ġsim  

Ġki tefsir arasındaki en büyük benzerlik, daha doğru bir ifade ile “aynılık”, 

isim konusundadır. Daha önce de açıklandığı üzere her iki tefsir de Basîretu‟l-kulûb 

fî kelâmi „Allâmi‟l-ğuyûb adını taĢımaktadır. Bu, ilginç bir husustur. Zira aynı 

müellife ait iki eserin aynı ismi taĢıması, kolay rastlanabilecek bir durum değildir. 

b. Mukaddime 

Benzerlikten öte “aynılık” ile ifade edilmesi daha yerinde olan ikinci husus, 

iki tefsirin mukaddimesinin birebir aynı olmasıdır. Tefsirlerin ismi konusu gibi buna 

da daha önce değinmiĢtik. 

c. Kaynaklar 

Çok önemli benzerliklerden birisi de tefsirlerin kaynaklarıdır. Müellif, her iki 

tefsirin, zaten aynı olan mukaddimesinde kaynaklarını açıkça zikretmiĢtir. Buna göre 

müellifin kaynakları Ģunlardır: Beydavî‟nin Envaru‟t-tenzîl adlı tefsiri, onun üzerine 

yazılmıĢ haĢiyelerden HâĢiyetu Muhyiddîn ġeyhzâde ve HâĢiyetu Isâmiddîn el-

Ġsferâyinî ile Tefsîru‟l-Celâleyn. 
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d. Ġfade Tarzı-Konuyu Ele AlıĢ Biçimi 

Tefsirler arasındaki kayda değer bir benzerlik de ifade tarzı ve konuyu ele alıĢ 

biçimleridir. Bu anlamda o kadar büyük bir benzerlik var ki tefsirleri inceleyen biri, 

ikisinin de aynı Ģahıs tarafından kaleme alındığını kolayca fark edebilecektir. Zira iki 

tefsirde de âyetler, tabiri caizse, tefsir metnine içirilerek ve aynı metinmiĢ gibi 

verilmektedir. Müellif, bazen bir kelime veya birkaç kelimeyi bazen de bir âyeti 

tamamıyla verip açıklamaktadır. Ġki tefsirin konuyu ele alıĢ biçimleri de aynıdır. 

Fıhkî, kelâmî ya da baĢka bir alan ile ilgili olarak ortaya konan görüĢler bağlamında 

kayda değer bir farklılık bulunmamaktadır. Âl-u Ġmran Sûresi 7. âyetteki “ ٝأَُفُو

 ifadesi için müellifin iki tefsirde yaptığı açıklamayı vermek, konuyu ”ٓزْبثٜبد

müĢahhaslaĢtıracaktır. 

Basîre 1: 

بد﴾ ٓؾزٔالد ال ٣زّٚؼ ٓوٖٞكٛب، ًؤٝائَ اَُٞه ٝؿ٤وٛب، ٤ُيكاك ؽوٓ اُؼِٔبء ػ٠ِ ﴿ٝأَُفُو ٓزْبثٜ

ب عؼَ ًِّٚ ٓؾٌٔبد ك٢ هُٞٚ: ﴿أؽٌٔذ آ٣برٚ...﴾ ]ٛٞك،  ّٓ [ كجٔؼ٠٘ أّٗٚ ٤ٌُ ك٤ٚ 11/1االعزٜبك ك٢ رلثّوٛب، ٝأ

 ثؼٚبا ك٢ اُؾَٖ ٝاُٖلم [ كجٔؼ٠٘ أّٗٚ ٣ْجٚ ثؼ39/23ٚٚػ٤ت، ٝٓزْبثٜبا ك٢ هُٞٚ: ﴿ًزبثبا ٓزْبثٜبا...﴾ ]اُيٓو، 

Basîre 2: 

إلعٔبُٜب أٝ ٓقبُلخ ظبٛو إاّل ثبُلؾٔ ﴿ٝأَُفُو ٓزْبثٜبد﴾ ٓؾزٔالد ال ٣زّٚؼ ٓوٖٞكٛب
1
ٝاُ٘ظو  

ػ٠ِ  ْٜؽوٕثٚ ٣يكاك ٝ، ًؤٝائَ اَُٞه ٝؿ٤وٛب، ٤ُظٜو كَٚ اُؼِٔبء ػ٠ِ اُؼٞاّ ٝكَٚ ثؼْٜٚ ػ٠ِ ثؼ٘

ّٕ اإلَٗبٕ ٓغجٍٞ ػ٠ِ اُؾوٓ ك٢  ٝرؾ٤َٖ اُؼِّٞ اُز٢ ٣زٞهّق االعزٜبك ك٢ رلثّوٛب ػ٤ِٜب اٍز٘جبٛ أُواك أل

اُز٤ّٔي ػٖ أث٘بء عَ٘ٚ ك٢ اُْوف؛ ك٤٘بُٞا ثٜب ٝثئرؼبة اُووائؼ ك٢ اٍزقواط ٓؼب٤ٜٗب ٝاُزٞك٤ن ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ 

 ٍ ّٝ أُؾٌٔبد ٓؼب٢َُ اُلهعبد ك٢ اٍزوبٓخ اُ٘ظو ٝهٍٞفٚ؛ كال ٣ؾوٕٓٞ أُورجخ اُؼ٤ِب ك٢ ٓؼوكخ هللا اُز٢ ٢ٛ أ

َّ أُوبٕل،ا ب ُٞاعجبد ٝأع ّٓ [ كجٔؼ٠٘ أّٗٚ ٤ٌُ 11/1أؽٌٔذ آ٣برٚ...﴾ ]ٛٞك، اُو ًِّٚ ٓؾٌٔبد ك٢ هُٞٚ: ﴿ ػلّ ، ٝأ

[ كجٔؼ٠٘ أّٗٚ ٣ْجٚ ثؼٚٚ ثؼٚبا ك٢ اُؾَٖ 39/23ك٤ٚ ػ٤ت، ٝٓزْبثٜبا ك٢ هُٞٚ: ﴿ًزبثبا ٓزْبثٜبا...﴾ ]اُيٓو، 

 ٝاُٖلم

                                                           
1
 Orijinal metinde: “ثبُلٖؼ” Ģeklinde geçmektedir. 
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2.1.3.3.2. Farklılıklar 

a. Uzunluk-Kısalık 

Ġki tefsir arasındaki en büyük ve en bariz farklılığın ibarelerinin uzunluk ve 

kısalığı olduğunu söyleyebiliriz. ġöyle ki; birinci tefsir daha kısa ve öz ibarelerden 

oluĢurken ikinci tefsir, daha uzun ve tafsilatlıdır. Müellif, ikinci tefsirde lügavî/belağî 

açıklamalarda tafsilata daha çok girmiĢ, tefsir ile ilgili daha çok ve daha uzun 

rivâyetler nakletmiĢtir. Tefsirlerin baĢından sonuna kadar devam eden bu farklılık, 

hemen göze çarpmaktadır. Bu sebeple söz konusu faklılığı somutlaĢtırmak için bir 

örneğin yeterli olacağı kanaatindeyiz. Vereceğimiz örnek, Bakara Sûresi 180. âyet ile 

ilgili olacaktır. Orada birinci tefsirin, ikinci tefsire nazaran çok kısa olduğunu 

görmekteyiz. Ġkinci tefsirde, daha geniĢ ve tafsilatlı açıklamalar yapılarak metin uzun 

tutulmuĢ, nahiv ile ilgili çeĢitli açıklamalara yer verilmiĢtir. Ayrıca birinci tefsirde 

çok kısa geçilip kesin bir Ģekilde ifade edilen nesih meselesi, ikinci tefsirde 

tafsilatıyla açıklanmıĢ, ayette neshin olmayabileceği de kayda geçirilmiĢtir. 

Basîre 1: 

ل ُٕٔٚٔٞ اُغِٔخ هجِٚ أ١: ؽنَّ مُي، ٝٛنا َٓ٘ٞؿ ثآ٣خ  ﴾180عًٍ اٌّتمُٓ  صمب  ... ًّ هللاَ، ٖٓله ٓؤ

ا٤ُٔواس
1
 

Basîre 2: 

ل ُٕٔٚٔٞ اُغِٔخ هجِٚ أ١: ؽّن مُي ؽوّب،   ﴾180صمب  عًٍ اٌّتمُٓ ... ًّ ب ثٔؼ٠٘ اُٖلم ٖٓله ٓؤ ّٓ إ

ت ٓلؼٍٞ ثٚ ُلؼَ ٓؾنٝف أ١: عؼَ ؽوّب ػ٠ِ أٝ ثٔؼ٠٘ اُٞاع ٌُٖ ال ٣َزو٤ْ رؼُِّن "ػ٠ِ أُزّو٤ٖ" ثٚ ؽ٤٘ئن، 

ّٕ ٛنا َٓ٘ٞؿ ثآ٣خ ا٤ُٔواس ٝثؾل٣ش  زْٜ، ٝأُْٜٞه أ ّٓ ّٕ  ، «ال ٤ّٕٝخ ُٞاهس»أُزّو٤ٖ صبثزب ك٢ م ٝهّكٙ اُوب٢ٙ ثؤ

ٍّ ػ٠ِ رول٣ْ ا٤ُّٕٞخ ٓطِوب، ٝ اُؾل٣ش ٖٓ ا٥ؽبك كال ٣ِٖؼ ٗبٍقب  لٙ ٖٓ ؽ٤ش إّٜٗب رل ًّ ا٣٥خ ال رؼبهٙٚ ثَ رؤ

ّْ اَُ٘ـ ثٚ، ُِووإٓ،  خ ال ٣ِؾوٚ ثبُٔزٞارو ؽز٠ّ ٣ز ّٓ َٝٗـ ا٣٥خ ثبُؾل٣ش أُْٜٞه عبئي ػ٘ل  ٝاّزٜبهٙ ػ٘ل األ

َّو ا٤ُّٕٞخ ٛ٘ب رؾب٤ّب ػٖ اَُ٘ـ ثٔب أ٠ٕٝ ثٚ هللا ٖٓ رٞه٣ش  اُؾ٘ل٤ّخ ٌُّ٘ٚ ال روجِٚ اُْبكؼ٤ّخ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ك

َّو "ًزت" ثبالٍزؾجبة ٝاُ٘ [ آٙ. 4/11اُٞاُل٣ٖ ٝ األهوث٤ٖ ثوُٞٚ: ﴿٤ٕٞ٣ٌْ هللا...﴾ ]اَُ٘بء،  لةْٜٝٓ٘ ٖٓ ك
2
 

 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, s. 52-53.  

2
 es-Si„irdî, Basîre 2, v.19a. 
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b. Ġbare-Metin Kurgusu 

Birinci tefsirin elimizdeki mevcut nüshası, müellif nüshası olup müsvedde 

Ģeklindedir. Ġkinci tefsir ise müstensihi ġeyh Abdulkahhar‟ın ferağ kaydındaki 

ifadesine göre yine müellif müsveddesinden istinsah edilmiĢtir. Neticede her iki tefsir 

de müellif tarafından tebyiz edilmiĢ değildir. Bu duruma bağlı olarak ikisinde de ufak 

bazı metinsel sıkıntıların olması normaldir. Öte yandan tefsirleri metin kurgusu 

bakımından incelediğimizde ikinci tefsirin, birinci tefsirden genel olarak farklı ve 

ibaresinin geliĢtirilmiĢ olduğunu görmekteyiz. Hatta bazı durumlarda Baîre 2, bu 

özelliğiyle Basîre 1‟i anlamada yardımcı olabilmektedir. ġöyle ki; iki tefsire 

baktığımızda müellifin, Basîre 1‟de yapmıĢ olduğu tashihlerin çoğunu Basîre 2‟de 

dikkate aldığını görmekteyiz. Ayrıca Basîre 1‟deki bazı haĢiyelerin de Basîre 2‟de 

ana metne alındığını müĢahede etmekteyiz. Basîre 2‟in herhangi bir sayfasını açıp 

karĢılaĢtırdığımızda bu Ģekildeki örneklere rahatlıkla rastlayabiliriz. Yine de konuyu 

bir iki örnekle somutlaĢtırmaya çalıĢacağız. 

Bakara Sûresi 90. âyette geçen “اّزوٝا” kelimesinin manasını açıklamak için 

Basîre 1‟in ana metninde, müellifin tercihini de ortaya koyabilecek Ģekilde, sadece 

 kelimesi verilmiĢtir. Söz konusu kelimenin, aslında “ezdâd”dan (iki zıt ”ثبػٞا“

manaya gelebilen kelime) olup hem satın almak hem satmak manasında 

kullanılabildiği hususu ise haĢiyede verilmiĢ ve burada kelimenin âyette her iki 

manaya da gelebileceği uzunca açıklanmıĢtır.
1
 Basîre 2‟de ise haĢiyenin hepsi 

olmasa bile “اّزوٝا” kelimesinin ezdâddan olduğu hususu ana metinde verilmiĢtir.
2
 

Âl-u Ġmran Sûresi 49.
3
 âyette geçen “٤َْٜئخ ًَ ” kelimesinin baĢındaki “ى” harfinin 

 fiilinin mef„ulü olduğunu anlatmak için Ģu ”أفِن“ gibi” manasında isim olup/ٓضَ“

ifadeyi kullanmaktadır: “   ْ ٍ  ُــ ،كبٌُبف اٍ "أفِن" ٓلؼٞ ”. Kanaatimizce bu tabir, “  ْ  ile ”اٍ

“  ٍ  kelimeleri arasında atıf harfi olarak bir “ٝ” olmadığı için dikkatli olunmazsa ”ٓلؼٞ

yanlıĢ anlaĢılabilir. Basîre 2‟ye baktığımızda bu sıkıntının çözüldüp araya “ٝ” atıf 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, vr. 13a. 

2
 es-Si„irdî, Basîre 2, vr. 11b. 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, vr. 44b.   
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harfinin kaydedildiğini ve ifadenin “   ْ ٍ  ُــٝكبٌُبف اٍ "أفِن" ٓلؼٞ ” Ģeklinde geliĢtirildiğini 

görmekteyiz.
1
 

c. Diğer Farklılıklar 

Yukarıda iki tefsir arasındaki bariz ve temel farklılıklara değindik. Ne var ki 

farklılıklar, bunlarla sınırlı değildir. Daha az olmakla birlikte diğer bazı hususlarda 

da farklılıklara rastlamak mümkündür. Az rastlanan bu tür farklılıklara baĢlıklar 

halinde bir iki örnek vererek değineceğiz. 

1-Sûre BaĢlıkları 

Molla Halil, iki tefsirde de sûre baĢlıklarında sûre hakkında çok kısa bilgiler 

vermektedir. Genelde sûrenin Mekkî/Medenî oluĢu, âyet sayısı gibi bilgiler içeren 

sûre baĢlıkları, az da olsa değiĢik hususları içerebilmektedir. Burada verilen bilgiler 

noktasında çok nadir de olsa iki tefsir arasında farklılık olabilmektedir. Mesela iki 

tefsirde de Mâide Sûresi‟nin Medine‟de indiği kaydedilmiĢken sûrenin âyet sayısı 

Basîre 1‟de 120, Basîre 2‟de 123 Ģeklinde verilmiĢtir. Basîre 2‟de sûrede mensuh 

âyetin bulunmadığı konusunda icma‟ olduğu bilgisi ayrıca eklenmiĢtir.
2
  

2-Rivâyet ve Ġsimler 

Âyetlerin tefsiri için müellifin serdetmiĢ olduğu rivâyetlerde ve isimler 

konusunda yine nadiren değiĢiklik olabilmektedir. Mesela müellif, Bakara, 2/114'te  

  ُ ْٓ أْظٍَ َِ ْْ َ ْزَوشَ  ﴿َو َغبِرَذ هللاِ أ َِ ََٕع  َِ  ْٓ َّّ ه  َوَعَعً فٍِ َخَشاثِهب﴾ ِِ  ّ َُْهب اْع فِ  ifadesinin tefsirini yaparken 

birinci tefsirde, âyetin konu edindiği topluluk için, Beydavî tefsirinde geçtiği 

gibi,
3
 Rumlar ismini kullanırken; ikinci tefsirde ise muhtemelen ġeyhzâde/اُوّٝ 

haĢiyesini takip ederek
4

.Hristiyanlar ismini kullanmaktadır/ ُٖ٘بهٟا
5
 Yine Nisa, 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 2, vr. 35a. Diğer bazı örnekler için bkz. Basîre 1, vr. 14b-Basîre 2, 13b (Bakara, 

2/107); Basîre 1, vr. 78a- Basîre 2, 61a (Mâide, 5/3); Basîre 1, vr. 182b- Basîre 2, vr. 149a (Ġsra, 

17/42). 
2
 es-Si„irdî, Basîre 1, s. 164; Basîre 2, vr. 60b. Sûre baĢlıklarındaki diğer farklılıklar için bkz. A'râf 

(Basîre 1, s. 223; Basîre 2, vr. 83b), Enfâl (Basîre 1, s. 255; Basîre 2, vr. 96b), Tevbe (Basîre 1, s. 

269; Basîre 2, vr. 101b), Yunus (Basîre 1, s. 294; Basîre 2, vr.111a), Hûd (Basîre 1, s. 310; Basîre 2, 

vr.117a), Nahl (Basîre 1, s. 385; Basîre 2, vr.139b). 
3
 Beydavî, Envaru‟t-tenzil, I, 130. 

4
 ġeyhzâde el-Kocevî, HaĢiyetu ġeyhzâde ale‟l-Beydavî, II, 241-242. 

5
 es-Si„irdî, Basîre 1, s. 38; Basîre 2, vr.14a. 
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4/34'te kocasını Hz. Peygamber'e Ģikâyet eden kadının babasının ismini Basîre 1‟de 

Beydavî tefsirini takip ederek ى٣ل ثٖ أث٢ ى٤ٛو Ģeklinde aktarırken
1
 Basîre 2‟de ise 

„Isâmuddîn el-Ġsferâyînî'den naklen  ل ثٖ َِٓٔخ ّٔ ٓؾ Ģeklinde vermiĢtir.
2
 

3-Kıraatler 

Kıraat konusunda tesbit edebildiğimiz kadarıyla tefsirler arasında iki yerde 

farklılık vardır. Bunlardan birincisi, Bakara Sûresi 9. âyette geçen َْٜٝٓب ٣َقَلػٕٞ إاّل أٗل 

tabirinde karĢımıza çıkmaktadır. Basîre 1‟de fiil, müfaale babından (ٕٞٝٓب ٣ُقبكػ), 

Basîre 2‟de sülâsî mücerred (ٕٞ٣قلػ) Ģeklinde verilmiĢtir.
3
 Kıraat noktasındaki ikinci 

farklılık ise yine Bakara Sûresi‟nde bulunmaktadır. Sûrenin 271. âyetinde geçen 

لِّوُ ﴿ ٌَ ُٗٝ﴾  fiili Basîre 1‟de nûn/cemi mütekellim ﴿ ُلِّو ٌَ ُٗٝ﴾  ile aktarılırken, Basîre 2‟de ise 

yâ/müfred gaib لِّوُ ﴿ ٌَ ُ٣ٝ﴾  ile verilmiĢtir.
4
 

2.1.4. Kaynakları 

Molla Halil, daha önce “Adı ve YazılıĢ Gayesi” baĢlığı altında naklettiğimiz 

mukaddimesinde tefsirinin kaynaklarını açıkça zikretmektedir. Müellif, kaynaklarını 

sadece mukaddimede vermektedir. Eser içerisinde nakil yaptığı ya da yararlandığı 

eserin ismini ayrıca vermemektedir. Görebildiğimiz kadarıyla Molla Halil‟in ana 

metinde, mukaddimede zikrettiği kaynaklardan baĢka kayda değer bir Ģekilde 

yararlanmıĢ olduğu bir eser bulunmamaktadır.
5
 Mukaddimedeki kayda göre müellifin 

temel kaynak olarak yararlandığı eserleri kısaca tanıtmaya çalıĢacağız. 

                                                           
1
 Beydavî, Envaru‟t-tenzil, I, 353. 

2
 HaĢiyetu Isamıddin ale‟l-Beydavî, vr.156a; es-Si„irdî, Basîre 1, s. 132; Basîre 2, vr.49a. Bununla 

birlikte müellif, iki tefsirde de „Isâmuddîn el-Ġsferayînî'den naklen her iki görüĢün sahibini de 

kaydeder. Buna göre Basîre 1‟deki görüĢ Mukatil'e; Basîre 2‟deki görüĢ ise Kelbî'ye aittir. Ayrıca 

bkz. Huseyn b. Mes‟ud el-Beğavî, Meâlimu‟t-tenzîl fî tefsîri‟l-Kur‟ân, Thk:  Muhammed Abdullah en-

Nemr vd., Dâru Taybe, Riyad, 1409 h., II, 207. 
3
 es-Si„irdî, Basîre 1, s. 11/ vr. 3a; Basîre 2, vr. 2b. Basîretu'l-kulûb'un matbu nüshasında bu hususun 

gözden kaçtığı görülmektedir. 
4
 es-Si„irdî, Basîre 1, s. 80; Basîre 2, vr. 29b. 

5
 Tespitlerimize göre müellif, sadece birkaç yerde birincil kaynaklarının dıĢında bir kaynak 

kullanmıĢtır. Örnek olarak birkaç tanesini zikredelim. Birincisi, Nisa Sûresi 31. âyetin tefsirinde olup 

büyük günahların tafsilâtında Ġbn Hacer el-Heytemî‟nin ez-Zevâcir an iktirafi‟l-kebâir adlı eserini 

ismen zikredip referans vermektedir. Ġkincisi ise Tevbe Sûresi‟nin cizye ile ilgili olan 29. âyetinde Ġbn 
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2.1.4.1. Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl 

Nâsıruddîn Abdullah b. Ömer b. Muhammed el-Beydavî‟ye (v. 685/1286) ait 

olan bu eser, tefsir kitapları içerisinde en çok kabule mazhar ve en meĢhur olanıdır, 

denebilir. Yazıldığı tarihten itibaren genelde Ġslâm âleminde özelde de Osmanlı ilim 

muhitlerinde üst düzey bir ilgiyle karĢılaĢmıĢtır. Bu ilginin bir neticesi olarak 

Beydavî tefsiri üzerine yapılan çalıĢmaların sayısı, Ģerh, haĢiye ve ta'lik olarak 

250‟den fazladır. Osmanlı toplumunda gerek medrese ve cami derslerinde gerekse de 

resmi olarak 1759 ile 1924 arasında kesintisiz bir Ģekilde yapılmıĢ olan Huzur 

Dersleri‟nde temel kaynak olarak kullanılmıĢtır.
1
 

Beydavî, tefsirinde kaynak olarak belagat konularında ZemahĢerî‟nin (v. 

538/1144) el-KeĢĢâf‟ından, kelâm ve felsefe gibi konularda Fahruddin er-Razî‟nin (v. 

606/1210) Mefâtihu‟l-gayb‟ından ve sarf-iĢtikak meselelerinde Rağıb el-Ġsfehânî‟nin 

(v. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği) tefsirinden yararlanmıĢtır.
2
 

Molla Halil, tefsirinin mukaddimesinde Beydavî Tefsiri‟ni telhis edeceğini 

kaydetmekte, dolayısıyla onu temel kaynak olarak alacağını ifade etmiĢ olmaktadır. 

Müellif, kitabının baĢında yapmıĢ olduğu bu genel kaynaklandırma dıĢında da, ara 

sıra konunun tafsilatını Beydavî Tefsiri‟ne havale ederek ona atıf yapabilmektedir. 

Söz konusu bu kaynak gösterme, çoğunlukla konunun tafsilatını vermeyip Beydavî 

Tefsiri‟ni referans göstermek Ģeklinde olmaktadır. Mesela Nahl Sûresi 66. âyetin 

tefsirinde sütün oluĢumu ile ilgili tafsilat için “ ٖٓ ُٛل ًَبئو األفال ّٞ ٤ًٝل٤خ رُّٞلٙ ٖٓ اُلّ أُز

ِخ ك٢ اُوب٢ٙ كواعؼٚ ّٖ  Sütün, (safra, balğam vb.) diğer karıĢımlar gibi/األؿن٣خ ٓل

                                                                                                                                                                     
Hacer el-Heytemî‟nin Tuhfetu‟l-muhtâc ve mutemelen bunun metni olan Nevevî‟ye ait Minhâcu‟t-

talibîn adlı eserlerden isim vermeden yararlanmıĢtır. Üçüncüsü Yusuf Sûresi 67. âyetin tefsirinde göz 

değmesi ile ilgili aktarmıĢ olduğu rivatler içerisinde HâĢiyetu ġeyhzâde‟den naklen aldığı Hz. AiĢe 

rivayetinin baĢına Ġbn Hacer‟in Tuhfetu‟l-muhtâc‟daki ifadelerini alıp isim zikretmeksizin 

vermektedir. Bu örnekler için tezimizin tahkik bölümünün ilgili yerlerine bakılabilir. 
1
 Söz konusu çalıĢmaların yaklaĢık 60 adedi Osmanlı müelliflerine aittir. Bkz. Ġsmail Cerrahoğlu, 

Tefsir tarihi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, 1988, II, 297; Mustafa Öztürk, “Osmanlı 

Tefsir Kültürüne Panoramik Bir BakıĢ”, Osmanlı Toplumunda Kur‟an Kültürü ve Tefsir ÇalıĢmaları -

I-, 2011, 118; 120; 142; 158. 
2
 Kâtip Çelebi, a.g.e., I, 187; Muhammed Huseyn ez-Zehebî, et-Tefsir ve‟l-mufessirûn, Mektebetu 

Vehbe, Kahire, tsz., I, 211-212; Yusuf Ahmed Ali, el-Beydavî ve menhecuhu fi‟t-tefsîr, 

YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Camiatu Ummi‟l-Kura, tsz., 65-74. 
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gıdalardan mütevellit kandan meydana geliĢi Kadî‟de (Beydavî Tefsiri) tafsilatlı 

olarak anlatılmıĢtır. Oraya bak.” diyerek Beydavî Tefsiri‟ni referans göstermektedir.
1
  

2.1.4.2. Tefsîru’l-Celâleyn 

Molla Halil‟in tefsirinin mukaddimesinde ismen zikrettiği diğer bir kaynağı 

olan Tefsîru‟l-Celâleyn, iki müellifin kaleminden çıkmıĢ öz bir tefsir kitabıdır. Kehf 

– Nâs ile Fâtiha sûrelerinin tefsiri, Celâluddin el-Mahallî (v. 864/1459); Bakara – 

Ġsra Sûrelerinin tefsiri ise onun vefatından sonra öğrencisi Celâluddin es-Suyûtî (v. 

911/1505) tarafından yazılmıĢtır.
2
 Bu eser de Beydavî Tefsiri‟ne yakın bir rağbet 

görmüĢ ve üzerine onlarca haĢiye ve ta‟lik kaleme alınmıĢtır.
3
 

Müellif, Celâleyn tefsirinden çokça istifade etmiĢtir. Özellikle kelimelerin 

müradifi ile açıklanması hususunda çoğunlukla bu tefsiri takip etmiĢtir. Aynı Ģekilde 

mutlaka müteĢâbih kabul edilen huruf-u mukatta‟anın tevili konusunda da Celâleyn‟i 

takip etmiĢ olduğu görülmektedir. Bunu, Bakara Sûresi‟nin baĢında “ ُْأ ”den sonraki 

ifadeleri ortaya koymaktadır. Orada, sûrelerin “fevatihu‟s-suver”/huruf-u mukatta‟a 

ile ilgili âlimlerin birçok yorum yaptığını ifade ettikten sonra Ģu ifadeleri 

kaydetmektedir: “ األٍِْ ٓب هبٍ ك٢ اُغال٤ُٖ: "هللا أػِْ ثٔواكٙ ثنُي"  ٣ؼ٢٘ أّٜٗب ٖٓ أُزْبثٜبد اُز٢ ّٖ ٌُ

ثظٞاٛوٛب ٝر٤َِْ ثٞاٜٛ٘ب إ٠ُ هللا٣غت اإل٣ٔبٕ  /... lâkin en selametlisi Celâleyn tefsirindeki Ģu 

ifadedir: „Allah, bundan ne murat ettiğini en iyi bilendir‟ Demek o ki bunlar, zahirine 

imanın vacip olduğu, hakikatını ise Allah‟a havale etmek gerektiği 

müteĢâbihlerdendir.”
4
 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 396. Diğer bazı örnekler bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, s. 10; 179; 221; 309; 406. 

2
 ez-Zehebî, a.g.e., I, 237-240.  

3
 Celâleyn tefsirinin birçok baskısı bulunmaktadır. Fahruddin Kabave‟nin, eser üzerine iki ayrı tahkiki 

bulunmaktadır. Bunlardan daha geniĢ olanı el-Mufassal fî tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-kerim el-MeĢhûr bi 

tefsiri‟l-celâleyn ismiyle Mektebetu Lübnân NâĢirûn tarafından 2008 yılında Beyrût‟ta tabedilmiĢtir. 

Eser hakkında daha detaylı malumat ve değerlendirme için söz konusu bu tahkikin mukaddimesine 

bakılabilir. Ayrıca Ģu çalıĢmalara bkz. ġükrü Arslan, “Celâleyn Tefsirinin Ġsnâdı Ve el-Mahallî‟nin 

Bakara Sûresi‟nden Yaptığı Tefsiri”, Atatürk Üniversitesi Ġlahiyât Fakültesi Dergisi, 10, Erzurum, 

1991, 155-172; Ali Akpınar, “Celâleyn Tefsiri ve Müfessirleri”, Cuhuriyet Üniversitesi Ġlahiyât 

Fakültesi Dergisi, 2, Sivas, 1998, 182-198. 
4
 es-Si„irdî, Basîre1, s. 8. Müellifin Celâleyn tefsirini referans gösterdiği diğer bir örnek de En‟âm 

Sûresi‟nin baĢındadır. Orada “اُؾٔل هلل” ifadesinin Ku‟ân‟daki serdediliĢ amacıyla alakalı olarak Ģöyle 
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2.1.4.3. HâĢiyetu Muhyiddîn ġeyhzâde ‘alâ Tefsîri'l-Kadi’l-Beydavî 

Eser, ġeyhzâde ismiyle meĢhur Muhyiddin Mehmed el-Kocevî‟ye (v. 

950/1543) aittir. Özel bir ismi olmayıp kaynaklarda çeĢitli isimlerle anılsa da
1
 

medrese çevrelerinde daha çok “HâĢiyetu ġeyhzâde” Ģekliyle ün kazanmıĢtır. 1999 

yılında Beyrût‟ta yapılan tahkiksiz baskısı ise baĢlığa aldığımız ismi taĢımaktadır. 

Kâtip Çelebi‟nin (v. 1067/1657) en faydalı ve en kolay Beydavî haĢiyesi olarak 

nitelediği
2
 eser, aynı zamanda en meĢhur Beydavî haĢiyelerinden biridir.

3
 

Görebildiğimiz kadarıyla el-Kocevî, eserinde er-Razî ve ez-ZemahĢerî‟nin 

tefsirlerinden çokça yararlanmıĢtır. Bunun dıĢında da dolaylı ya da direkt olarak 

Zeccâc‟ın (v. 311/923) Meâni‟l-Kur‟ân, Ömer en-Nesefî‟nin (v. 557/1142) et-Teysîr 

fi‟t-tefsîr ve Ebu‟l-Hasan Ali el-Vahidî‟nin (v. 468/1076) et-Tefsiru‟l-vasît ile et-

Tefsîru‟l-basît gibi kaynaklardan çeĢitli Ģekillerde nakiller yapmıĢtır.
4
 

Molla Halil, bu eseri mukaddimedeki kaynakları arasında açıkça zikretmiĢ ve 

ondan çok istifade etmiĢtir. Buna rağmen efsirinin ana metninde, görebildiğimiz 

kadarıyla, ismini zikretmemektedir. Bununla birlikte tefsirinin kenarına yazmıĢ 

olduğu haĢiyelerin birçoğunu bu eserden nakletmekte ve bu tür haĢiyelerin sonunda 

istifade etmiĢ olduğu eserleri çeĢitli kısaltmalar kullanarak kaynak göstermektedir.
5
 

                                                                                                                                                                     
demektedir: “أُواك اإلػالّ ثنُي ُإل٣ٔبٕ ثٚ أّ اُض٘بء ثٚ أٝ ٛٔب اؽزٔبالد أك٤َلٛب اُضبُش، هبُٚ ا٤ُْـ ك٢ ٍٞهح اٌُٜق َٛٝ/ 

Acaba “اُؾٔل هلل” tabirinden maksat, (hamdin Allah‟a ait olduğuna) inanmak için mi, O‟na senâda 

bulunmak için midir? Yahut her ikisi midir? (Bunların üçü de) muhtemeldir. En faydalısı ise 

üçüncüsüdür. Bu görüĢü ġeyh (Celâl el-Mahallî), Kehf Sûresi‟nde zikretmiĢtir.” Celaleyn tefsirini 

incelediğimizde bu görüĢün, Celâl el-Mahallî tarafından Kehf Sûresi‟nin baĢında kaydedildiğini 

görmekteyiz. Suyûtî, aynı görüĢü En‟am Sûresi‟nin baĢında “هبُٚ ا٤ُْـ ك٢ ٍٞهح اٌُٜق” diyerek 

nakletmiĢtir. Molla Halil de ifadeyi oradan nakletmiĢtir. Bkz. Celaluddin el-Mahallî - Celaluddin es-

Suyûtî, Tefsiru'l-Celâleyn el-muyesser, Thk:  Fahruddin Kabave, Mektebetu Lübnan NaĢirûn, Kahire, 

2003, 128, 293; es-Si„irdî, Basîre1, 194. 
1
 Maden, a.g.e., s. 135. 

2
 Kâtip Çelebi, a.g.e., 1/188. 

3
 Ġsmail Cerrahoğlu, “Envaru‟t-tenzil ve esraru‟t- te‟vil”, TDV Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), XI, 260. 

4
 Maden, a.g.e., s. 147-151. 

5
 Mesela, Beydavî Tefsiri için “م”; „Isâmuddîn HâĢiyesi için “ػٖبّ اُل٣ٖ“ ,”ػٖبّ“ ,”ع. ّ“ ,”ع”; 

ġeyhzâde HâĢiyesi içinse “ّ .ُ”, “٤ّـ ىاكٙ“ ,”٤ّـ” gibi kısatlamalar kullanır. Örnekler için bkz. es-

Si„irdî, Basîre 1, vr. 52a; 52b; 56a; 63b; 72a. 
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2.1.4.4. HâĢiyetu Isamiddîn el-Ġsferâyinî ‘alâ Envâri't-Tenzîl 

Eser, Ebu Ġshak Ġsamuddin Ġbrahim b. Muhammed b. ArabĢâh el-Ġsferâyinî‟ye 

(v. 945/1538) aittir. Ġsferayinî, adından anlaĢılacağı gibi bu eseri, Beydavî tefsirine 

haĢiye olarak yazmıĢ ve daha sonra Kanunî Sultan Süleyman‟a ithaf etmiĢtir. HaĢiye, 

Fatiha - A‟raf Sûrelerini kapsamaktadır. Müellife ait Amme cüzünü kapsayan baĢka 

bir Beydavî haĢiyesi daha mevcuttur.
1
 Ġsferayinî‟nin yararlandığı kaynaklar arasında 

Ģunlar bulunmaktadır: Said b. Mes‟ade‟ye (v. 215/830 ?) ait Meâni‟l-Kur‟ân, 

ZemahĢerî‟nin el-KeĢĢâf, Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî‟nin (v. 671/1273) el-

Cami‟ li ahkâmi‟l-Kur‟ân ve Sa‟duddin et-Teftâzânî‟nin KeĢĢâf HaĢiyesi.
2
 Eserin 

hemen hemen hepsi Suriye ve Irak‟taki çeĢitli üniversiterde akademik çalıĢmalar 

çerçevesinde tahkik edilmiĢ olmasına rağmen halen tabedilmiĢ değildir. 

Molla Halil, bu eseri de tefsirinin mukaddimesinde kaynakları arasında ismen 

saymaktadır. Tefsirin kenarındaki müellif haĢiyelerinden anladığımız kadarıyla 

müellif, bu eserden ağırlıklı olarak Âl-u Ġmrân Sûresi‟nin sonlarından baĢlayarak 

A‟râf Sûresi‟ne kadar yararlanmıĢtır. Zaten eserin tamamı, Amme cüzünü içeren 

kısmı hariç tutulursa, bu kadardır. Müellif, haĢiyelerin sonunda çokça atıf yaptığı 

eseri ana metinde de bir iki yerde referans göstermektedir. Mesela Mâide Sûresi 100. 

âyet-i kerimede geçen “ ٝاُط٤ِّت﴾ اُقج٤شُ  ﴿هَُ ال ٣ََز١ٞ ” ifadesine atfen Ģunları 

kaydetmektedir: “ ٤ٜبد كه٤وبد أفو مًوٛب ػٖبّ اُل٣ٖك٤ٚ روؿ٤ت ك٢ ٕبُؼ اُؼَٔ ٝؽالٍ أُبٍ ٓغ ر٘ج / 

Isamuddin (el-Ġsferayinî)‟nin zikrettiği diğer bazı ince nüktelerle birlikte burada salih 

amel ve helâl mala teĢvik bulunmaktadır”
3
 

                                                           
1
 Ġsmail DurmuĢ, “Ġsferayinî, Ġsamuddin”, TDV Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), XXII, 516; Nur el-HabĢî, 

HaĢiyetu‟l-Isam „alâ tefsiri‟l-Beydavî (Sûretu‟n-Nisâ, 39-176), (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi), DimaĢk Üniversitesi, 2013, 5.  
2
 HaĢim Receb Abdulhakim el-Cenâbî, HaĢiyetu‟l-Isamıddin el-Ġsferayinî „alâ tefsiri‟l-Beydavî 

(Sûretu‟n-Nisâ), (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Bağdat Üniversitesi, 2013, 59. 
3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 187. Diğer bir örnek için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 35 (yzm. nüsha, vr. 6a). 
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2.1.5. Te’lif Metodu 

Bu baĢlık altında, incelemekte olduğumuz Basîretu‟l-kulûb fî kelâmi 

„Allâmi‟l-ğuyûb adlı tefsir kitabında Molla Halil‟in kaynaklarından yararlanma 

Ģeklini, eserin metnini oluĢturma biçimini ve eserin diğer bazı özellikleri ile alakalı 

tesbitlerimizi sunacağız.  

Eser, kâmil bir tefsirdir; tüm sûreleri kapsamaktadır. Aynı Ģekilde hemen 

hemen tüm âyetler atlanmadan tefsir edilmiĢtir. Çoğunluk tefsir kitaplarından farklı 

olarak Bakara Sûresi ile baĢlayıp Fatiha Sûresi sona ermektedir.
1
 Her sûrenin baĢında 

Mekkî ya da Medenî olduğu ve kaç âyetten meydana geldiği ile alakalı kısa bilgiler 

verilmiĢtir.
 
Sûre baĢlarındaki bu bilgiler, Beydavî tefsiri ile Celâleyn‟den derlenerek 

verilmiĢtir. 

Kaynakların mukaddimede ifade edilmiĢ olması ile yetinilmiĢ, alıntı 

yapılırken günümüzdeki gibi dipnot Ģeklinde referans kullanılmamıĢtır. Beydavî 

Tefsiri, en temel kaynak olarak kullanılmıĢtır. Gerekli görülen yerlerde de Beydavî 

haĢiyesi olan ġeyhzâde ve Isamuddin ile Celâleyn Tefsiri‟nden alıntılar yapılmıĢtır. 

Görebildiğimiz kadarıyla metnin iskeleti Beydavî Tefsiri‟nden oluĢturulmuĢ, daha 

geniĢ açıklamalar ve özellikle Ġsrailî bilgiler için ise adı geçen iki haĢiyeden 

yararlanılmıĢtır. Daha çok kelimenin eĢanlamını verme gibi kısa açıklamalarda ise 

Celâleyn tefsirinden istifade edilmiĢtir. Alıntılar, bazen lafzen olurken çoğu kez 

ifadeler değiĢtirilerek manen yapılmıĢtır. Özellikle Beydavî Tefsiri ve haĢiyelerinden 

yapılan alıntılarda manayı genel olarak ifade edecek Ģekilde cümle yapısında 

bütünüyle değiĢikliğe gidilmiĢtir. Netice itibariyle adı geçen dört kaynaktan derlenen 

bilgiler ve ifadeler, baĢarılı bir Ģekilde mezcedilmiĢ; farklı, hatta bambaĢka bir metin 

yapısı ortaya çıkarılmıĢtır.
2
 

                                                           
1
 Bildiğimiz kadarıyla tefsir tarihinde böyle bir örnek yoktur. Müellif bu hususta, kaynakları arasında 

saymıĢ olduğu Celaleyn tefsirinden etkilenmiĢ olabilir. Zira söz konusu tefsirin Kehf-Fatiha kısmını, 

Mahallî; Bakara-Ġsra kısmını ise Suyutî yazmıĢtır. Suyutî, hocası Mahallî'ye ait olduğu belli olsun diye 

Fatiha'nın tefsirini Kur‟ân'ın sonuna almıĢtır. Celaleyn üzerine yazılmıĢ olan Cemel ve Savî 

haĢiyelerinin müellifleri de bu durumu dikkate almıĢladır. Müellifin elindeki Celaleyn nüshasında 

Fatiha tefsirinin sonda olması da kuvvetle muhtemeldir. Bkz. ġükrü Aslan, a.g.m., 157; 162; 163.  
2
 Müellif, bu ameliyesini “telfîk” olarak isimlendirmektedir. Bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, s. 962. 
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Eserin metinsel açıdan en önemli özelliklerinden birisi de ibaresinin kısa ve 

öz, dilinin sade, üslubunun ise edebî değil ilmî olmasıdır. Öz ve sade tefsir metni, 

âyetlerden ayrı verilmeyip ikisi aynı metin sıyakında verilmiĢtir. Müellif tarafından 

yapılan açıklamalar, bir parçasıymıĢ gibi âyet metnine, tabiri caizse, yedirilerek ana 

metin oluĢturulmuĢtur. Eserin genelinde görülen bu metin kurgusu, müellif 

tarafından baĢarılı bir Ģekilde uygulanmıĢtır. 

Son olarak Ģunu kaydedelim ki müellifinin ifadesiyle Basîretu‟l-kulûb, 

Beydavî Tefsiri üzerine yapılmıĢ bir telhis çalıĢmasıdır. Bununla birlikte Basîretu‟l-

kulûb, Beydavî Tefsiri‟ni sadece telhis etmemekte diğer kaynaklarından yapmıĢ 

olduğu nakillerle aynı zamanda onu Ģerh de etmektedir. Zira müellif, bir yandan 

Beydavî‟nin ibarsini telhis edip farklı bir Ģekilde kurgularken diğer yandan adı geçen 

kaynaklardan istifade ile çeĢitli eklemeler yaparak metnin içeriğini 

zenginleĢtirmektedir. Öte yandan, daha önce de değinildiği gibi Beydavî Tefsiri 

üzerine yüzlerce Ģerh, haĢiye ve ta‟lik yapılmıĢtır. Buna karĢılık onu telhis eden 

çalıĢmalar çok nadirdir.
1
 Bu özelliği de Basîretu‟l-kulûb tefsirini önemli ve ayrı 

kılmakta, hatta Beydavî Tefsiri özelinde düĢünüldüğünde onu, örneği olmayan bir 

eser kılmaktadır. 

2.1.6. Müellifin Tercihleri 

Molla Halil, daha önce de değinildiği gibi tefsirinin mukaddimesinde Beydavî 

Tefsiri‟ni özetleyip Beydavî haĢiyesi ġeyhzâde ve Isamuddin ile Celâleyn tefsirinden 

bazı eklemeler yapacağını ifade etmiĢtir. Bu açıdan baktığımızda Molla Halil‟in 

tercihlerinin söz konusu edilemeyeceği söylenebilir; fakat pratiğe baktığımızda 

durum öyle değildir. Bir kere müellif, Beydavî‟yi telhis ederken belirli cümleler 

seçmekte ya da ifadeleri değiĢtirmektedir ki bu bile baĢlı baĢına bir tercih sayılabilir. 

                                                           
1
 Ġsmail Cerrahoğlu, Beydavî tefsirinin Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman (v. 874/1469) 

tarafından telhis edildiğini kaydetmektedir. Bildiğimiz kadarıyla bu çalıĢma, Molla Halil'den önceki 

tek Beydavî telhisidir. Bkz. Cerrahoğlu, a.g.m., 260-261. Tespit ettiğimiz kadarıyla Beydavî 

Tefsiri‟nin diğer bir telhisi de günümüzde yaĢayan Ahmed Fethullah Cami‟ye aittir. Telhisin adı el-

Mücerredu'l-muhtasar min tefsiri'l-Kadi'l-Beydavî‟dir. Bu eserde lügavî-belağî tahliller, fıkhî-kelâmî 

açıklamalar ve kıraatler atılıp sadece ayetin manasını veren kısımlar alınmıĢtır. 
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Kaldı ki bunun dıĢında da müellifin Beydavî yerine diğer kaynaklarından aldığı ya da 

Beydavî‟deki bir kaç görüĢten birini alması Ģeklindeki tercihleri de bulunmaktadır. 

Müellifin tercihleri bağlamında en dikkat çekici husus, kıraatler konusunda 

ortaya çıkmaktadır. Zira Beydavî, tefsirinde belirli bir kıraati esas almazken Molla 

Halil, mukaddimede, çok nadir durumlar hariç Hafs kıraatinin Asım rivâyeti ile 

yetineceğini açıkça ifade etmektedir.
1
 

Beydavî, Bakara Sûresi 177. âyetinde geçen “...اُجــوَّ ٖٓ آٖٓ ثبهلل ّٖ ٌُٝ” ifadesi 

için iki mana verir. Birincisi, “ihtimam gösterilmesi gereken iyilik, Allah‟a iman 

edenlerin... iyiliğidir” Ģeklindedir. Ġkinci anlam ise Ģöyledir: “iyilik sahibi, Allah‟a... 

iman edenlerdir”.
2
 Beydavî, birinci mana için “َٖأٝكن ٝأؽ/daha uygun ve daha güzel” 

dediği halde Molla Halil, Beydavî‟nin aktarmıĢ olduğu Ģaz kıraate dayanarak ikinci 

manayı tercih etmektedir.
3
 

Beydavî, Bakara, 238'de geçen "ٖهبٗز٤" kelimesini “(Allah‟ı) kıyamda 

zikreden”, “huĢu‟ içerisinde olanlar” ya da “sabah namazındaki kunût” Ģeklinde 

anlamlandırır.
4
 Molla Halil ise Celâleyn Tefsiri‟ni takip edip hadîs rivâyetine 

dayanarak Ģöyle açıklamaktadır: َّ هُ٘ٞد ك٢ اُووإٓ كٜٞ ٛبػخ»ُؾل٣ش:  ٓط٤ؼ٤ٖ، ﴾238﴿لبٔتُٓ ً» 

/Kur‟ân'da geçen هُ٘ٞد/kunût kelimesinin tümü „itaat‟ anlamındadır”
5
 hadisinden 

ötürü "kanitîn" kelimesinin manası, „itaat eden‟ demektir.
6
 

Âl-u Ġmran Sûresi‟nin 40. âyetindeki “ ٣ٌٕٞ ٢ُِ ؿالّ أ٠َّٗ /benim nasıl çocuğum 

olur?” ifadesindeki soru için Beydavî, alıĢılmıĢın dıĢında olduğundan uzak görüp 

ihtimal vermeme, durumu önemli görüp büyütme, ĢaĢırma, durumun nasıl 

gerçekleĢeceğini sorup öğrenmek isteme Ģeklinde dört farklı gaye serdeder.
7
 

Isamuddin el-Ġsferayinî ise Beydavî tefsiri üzerindeki haĢiyesinde bunların ilk 

ikisinin zayıf olduğunu; taaccubun ise zaten bulunmadığını ifade ettikten sonra asıl 

gayenin, çocuğun nasıl meydana geleceğini öğrenmek olduğunu söyler.
8
 Molla Halil 

                                                           
1
 Bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 7.  

2
 Beydavî, a.g.e., I, 160. 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 51. 

4
 Beydavî, a.g.e., I, 206. 

5
Ahmed b. Hanbel, Müsnedu Ahmed, XVIII, 239. 

6
es-Si„irdî, Basîre 1, 70. Ayrıca bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 206 (En'âm, 6/82). 

7
 Beydavî, a.g.e., I, 259. 

8
 „Isâmuddînel-Ġsferâyinî, HaĢiyetu „Isâmuddînale‟l-Beydavî, (yzm.) vr. 211a. 
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de “ٚكٜٞ اٍزلٜبّ ػٖ ٤ًل٤ّخ ؽلٝص/o (soru), (çocuğun) nasıl meydana geleceğine yönelik bir 

istifhamdır” diyerek Isamuddin‟in görüĢünü tercih etmiĢir.
1
 

2.2. ESERĠN TAHLĠL ve DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Bu baĢlık altında, Basîretu'l-kulûb adlı tefsirinde müellifimiz Molla Halil‟in 

âyetleri tefsir etme metodunu, tefsir ameliyesinde kullanmıĢ olduğu rivâyet 

malzemelerini ve Kur‟ân Ġlimleri baĢta olmak üzere değinmiĢ olduğu belli baĢlı 

ilimleri tesbit etmeye gayret edeceğiz. Burada yapacağımız tesbit ve 

değerlendirmelerden gayemiz, eser hakkında genel bir kanaatin hâsıl olmasına 

yardımcı olmaktır. Dolayısıyla değerlendirmemizi mümkün mertebe kısa tutup ele 

aldığımız konuyu somutlaĢtırmak için bir iki örnek vermekle yetineceğiz. Ayrıca 

değerlendirme ve tahlil yaparken yeri geldikçe kullanmıĢ olduğumuz kavramların 

tanımlarını, zorunlu görmedikçe vermeyeceğiz.  

2.2.1. Eserde Takip Edilen Metot 

Tefsir kitaplarında takip edilen metotlar, en genel haliyle rivayet ve dirayet 

Ģeklinde olmaktadır. Bunun yanısıra tefsir kitapları, yoğunlaĢtığı alan dikkate 

alınarak fıkhî, tasavvufî, lügavî, ictimâî, edebî vb. kısımlara ayrılabilmektedir. Her 

hangi bir tefsirde söz konusu bu metot ve hususiyetlerden biri öne çıkabilir; lakin bu, 

o tefsirde baĢka metotların kullanılmadığı anlamına gelmez. Bu pencereden 

baktığımızda öz bir tefsir olan Basîretu‟l-kulûb, dirayet metodu ve lügavî olma 

hususuyla öne çıkmaktadır. Bunula beraber müellif, gerekli gördükçe tefsir 

rivayetlerini de kullanmıĢtır. Ayrıca baĢta fıkhî ve kelâmî meseleler olmak üzere çok 

farklı konulara değindiğini de müĢahede etmekteyiz. 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 94. 
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2.2.1.1. Kur’ân’ın Dirayet ile Tefsîr Edilmesi 

Dirayet metoduna göre yazılmıĢ tefsirde müfessir, Kur‟ân ile Sünnet ıĢığında 

tarih boyunca ortaya konmuĢ ilmî müktesebattan yararlanıp Arap dili ve insan aklının 

imkânlarını da kullanarak Kur‟ân‟ı anlamaya/Kur‟ân‟ın anlaĢılmasını sağlamaya 

gayret eder. Molla Halil de tefsirinde bunu yapmaktadır. Bu açıdan bakınca 

Basîretu‟l-kulûb‟u dirayet metoduna göre yazılmıĢ mûcez bir tefsir olarak 

nitelendirmek yerinde olacaktır. Burada müellifin dirayet metodunu kullanarak 

âyetleri tefsir ederken istifade ettiği kaynaklardan ön plana çıkanları inceleyip 

örneklerle somutlaĢtırmaya çalıĢacağız. Bunlar da dirayet tefsiri kapsamında 

değerlendirdiğimiz Kur‟ân‟ın Kur‟ân ile tefsir edilmesi ve Kur‟ân‟ın Arap dili 

kaideleriyle ile tefsir edilmesidir. 

2.2.1.1.1. Kur’ân’ın Kur’ân ile Tefsir Edilmesi 

Kur‟ân, Allah kelamından müteĢekkil bir kitaptır. BeĢer ürünü kitaplardan 

farklı olarak konular dikkate alınarak tertip edilmiĢ değildir. Buna karĢılık en küçük 

parçası olan kelimelerden terkiplere, âyetlerden aynı konuyu iĢleyen âyet 

topluluğuna ve sûrelere kadar tüm parçaları arasında son derece kuvvetli bir irtibat 

vardır. Dolayısıyla Kur‟ân‟ın sahih manasına ancak söz konusu tüm bu parçaların 

dikkate alınmasıyla ulaĢılabilir. ĠĢte bu yüzden en makbul tefsir metodu Kur'ân'ın 

yine Kur'ân ile ve elbette ki usulü dairesinde tefsir edilmesidir.  

Unutulmamalı ki müfessir, Kur‟ân parçaları arasında zaten var olan irtibatı 

keĢfetmek için akıl ve muhakeme yeteneğini kullanmaktadır.
1
 Ayrıca keĢfettiği 

irtibatları sahih manaya ulaĢmak için kullanması da ciddi bir imal-i fikir gerektirir. 

Daha açık bir ifadeyle Kur‟ân‟ı Kur‟ân ile tefsir eden müfessir, aklî meleke ve ilmî 

müktesabâtından istifadeyle ictihat etmiĢ olmaktadır. Zira Kur‟ân‟ın kendisi 

rivayettir ve tevatür ile bize gelmiĢtir; fakat cüzî parçaları arasındaki anlam iliĢkisine 

                                                           
1
 Halis Albayrak, Kur‟ân‟ın bütünlüğü üzerine (Kur‟ân‟ın Kur‟ân‟la tefsiri), ġule yayınları, Ġstanbul, 

2015, 47-58.  
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dair bizzat Kur‟ân‟ın açık bir beyanı bulunmamaktadır. Bu sebeple kanaatimizce, 

Kur‟ân‟ın Kur‟ân ile tefsir edilmesinin rivâyet metodu yerine; dirâyet metodu 

kapsamında değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. 

Kur‟ân'ı Kur‟ân ile açıklama yöntemi, müellifimiz Molla Halil'in de tefsirinde 

çokça baĢvurduğu tefsir yöntemlerinden birisidir. Müellif, bu yöntemi uygularken 

bazen aynı âyet içerisindeki bir ifadeyi diğer bir ifadenin tefsirinde kullanır,
1
 bazen 

de bir âyetin baĢka bir âyet ile tahsis edildiğini
2
 kaydeder. Müfessirin yapmıĢ olduğu 

bu açıklamalar arasında mücmelin tebyin edilmesi
3
 ve mübhemin tafsil edilmesi

4
 

örnekleri de mevcuttur. 

Konuyu daha da somutlaĢtırmak için bir kaç örnek verelim. Mesela Bakara 

Sûresi 124. âyette bulunan “ بد   إِم اْثز٠َِٝ َٔ ِِ ٌَ َْ َهثُُّٚ ثِ َّٖ  إْثَوا٤ٛ ُٜ َّٔ كَؤَرَ /Bir zamanlar, Rabb‟i 

Ġbrahim'i bir takım emirlerle sınamıĢ, Ġbrahim de onların hepsini yerine getirmiĢti” 

ifadesindeki “ َّٖ ُٜ َّٔ  kelimesini “(Hz. Ġbrahim,) o kelimeleri/emirleri tam olarak eda ”كَؤَرَ

edip hakkıyla yerine getirdi” Ģeklinde açıklamaktadır. Bu açıklamayı destekleme 

mahiyetinde de “﴾ُوُٞٚ رؼب٠ُ: ﴿ٝإثوا٤ْٛ اُن١ ٝك٠ّ/Allah‟ın Ģu sözünden dolayı: (Allah‟ın 

emirlerini) tamamıyla yerine getiren Ġbrahim...” diyerek Necm Sûresi 37. âyetini 

aktarmaktadır.
5
 

Aynı Ģekilde Âl-u Ġmrân Sûresi 102. âyetteki “ ارَّوُٞا هللاَ ؽنَّ رُوبرٚ... ” gerçek 

manadaki takvayı Ģu Ģekilde açıklamaktadır: “ ٍغ ك٢ اُٞاعجبد  ُٞ ٝاالعز٘بِة ػٖ ٝٛٞ اٍزلواُؽ اُ

 Gerçek manadaki takva, vacip olan Ģeyleri yapmada ve haram kılınmıĢ)/أُؾّوٓبد

Ģeylerden de sakınmada tüm gücünü ortaya koyması, yapabileceğinin en iyisini 

yapmasıdır.)” Müellif, vermiĢ olduğu manayı desteklemek maksadıyla “ :ُٚٞكٜٞ ًو

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 257 (Enfal, 8/12):  

﴿عأٌمٍ فٍ لٍىة اٌزَٓ وفشوا ثبُجْبهح، أٝ ثزٌض٤و ٍٞاكْٛ، أٝ ثٔؾبهثخ أػلائْٜ كوٌُٞٚزَٓ إِٓىا﴾﴿فخجتىا اك٢ إػبٗزْٜ﴿إٍٔ ِعىُ﴾

 ًبُزل٤َو ُوُٞٚ:  ﴿أ٢ّٗ ٓؼٌْ كضجّزٞا﴾اٌشعت﴾
2
 es-Si„irdî, Basîre 1, a.g.y. (Enfal, 8/15):  

، ُٞٚ ك٢ آفو اَُٞهح: ﴿ؽوٗ أُؤٕٓ٘ٞ﴾ا٣٥خَ ثبالٜٗياّ ٓب ُْ ٣ٌٞٗٞا أًضو ٖٓ ٓض٤ٌِْ إم ٢ٛ ٓقٖٕٞخ ثو ﴾11﴿فال تىٌىهُ األدثبس

 [8/65]األٗلبٍ، 
3
  es-Si„irdî, Basîre 1, 419-420 (Ġsra, 17/53-54):  

ّْو  ﴿اٌتٍ هٍ أصغٓ إْ اٌشُطبْ َٕضغ ثُٕهُ﴾ٌُِلّبه أٌُِخَ  ﴿َمىٌىا﴾أ١:  أُؤ٤ٖ٘ٓ  ﴿ولً ٌعجبدٌ﴾ واء ٝاُ ِٔ ﴿إْ اٌشُطبْ وبْ ٤ٜ٣ّظ اُـ

َّو اُز٢ ٢ٛ أؽَٖ ثوُٞٚ:   ﴾13ٌإلٔغبْ عذوا  ِجُٕب    ﴿سثىُ أعٍُ ثىُ إْ َشأ َشصّىُ أو إْ َشأ َعزثىُ﴾ث٤ّٖ اُؼلاٝح، ٝك
4
  es-Si„irdî, Basîre 1, 393 (Nahl, 16/48). 

َّ ًبألّغبه، ٝاُغجبٍ، ٝٗؾٞٛٔب، كٌِٔخ "ٓب" ُٕٓٞٞخ ٓجٜٔخ ٣ج٤ّٜ٘ب "ٖٓ ٢ّء" ﴿إًٌ ِب خٍك هللا ِٓ شٍء﴾٣٘ظوٝا  ﴿أو ٌُ َشوا﴾  ُٚ ظ

 ﴿َتفُأ﴾ثبػزجبه ٕٝلٚ ثوُٞٚ:  
5
 es-Si„irdî, Basîre 1, 40. 
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هللا ٓب اٍزطؼزْ﴾ ﴿كبروٞا ” diyerek Teğâbun Sûresi 16. âyetindeki ifadeyi aktarmaktadır. Zira 

orada “gücünüz yettiğince Allah‟a karĢı takvalı olun” buyrulmaktadır.
1
 

Diğer taraftan Molla Halil, yapmıĢ olduğu nahvî açıklamaları da bazen 

Kur‟ân âyetleriyle desteklemiĢtir. Mesela, Kıyame Sûresi 34. âyetin tefsirini 

yaparken Ģu ifadeleri kullanır: “ أ٠ُٝ ُي كؤ٠ُٝ( ٖٓ ا٢ُُٞ ثٔؼ٠٘ اُووة، أ١: أٝالى هللا ٓب رٌوٛٚ؛(

ٍ ًٔب ك٢  ّٝ «هكف ٌُْ...»كبُالّ ىائلح ك٢ أُلؼٍٞ األ  yakınlık manasına ,(kelimesi "أ٠ُٝ") .../

gelen "٢ُٝ" kökündendir ve mana Ģöyledir: Allah, senin hoĢlanmadığın Ģeyi sana 

yaklaĢtırdı/verdi. Bu durumda birinci mef‟ûldeki
2
 lâm harfi zâittir.”

3
  Görüldüğü gibi 

müellif, burada “أ٠ُٝ ُي”  ifadesinde fiilden sonraki harf-i cerrin zait olduğuna 

yönelik serdettiği birinci görüĢüne Neml, 27/72‟de geçen «...ٌُْ هكف»  ifadesindeki 

lâmın zait oluĢunu dayanak yapmaktadır. 

2.2.1.1.2. Kur’ân’ın Arap Dili ve Belagatı ile Tefsir Edilmesi 

Molla Halil, tefsirinde âyetlerin anlaĢılmasında en çok bu alandan istifade 

etmiĢtir, denebilir. Gerçekten de eserde en zengin malzemeye sahip ilimler, Arap dili 

ilgili ilimlerdir. Zira tefsirin baĢından sonuna kadar müellif, bol miktarda lügat, sarf, 

nahiv ve belagat uygulamaları yapmakta âyetin doğru anlaĢılmasına yarayacak 

filolojik ve semantik tahlillere yer vermektedir. Denebilir ki tefsirin hemen hemen 

her sayfasında bu alana ait birden fazla örneğe rastlamak mümkündür. 

Molla Halil, Arapça ilimleri ile ilgili bilgileri verirken kaynak vermemekte, 

alandaki ekol ya da önemli kiĢilerden bahsetmemektedir. Nahiv ekollerine çok 

nadiren değinmekte,
4
 âyetin daha iyi anlaĢılması için vermeye özen gösterdiği farklı 

sarfî-nahvî-belağî görüĢleri de görebildiğimiz kadarıyla sahiplerine hiç 

atfetmemektedir. Öte yanda dikkati calip bir husus da Ģudur ki Molla Halil, tefsirinde 

sarf-nahiv-belagat terimlerini bolca kullanmakta; fakat bunların tanımını 

vermemektedir. Bu da müellifin muhatap kitlesi olarak en azından belirli bir 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 104. 

2
"ُي"   deki kâf harfi kastedilmektedir. Diğer mef‟ûl ise aslında mahzuf olup müellifin zikrettiği  "ٓب

 .ifadesidir "رٌوٛٚ
3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 886. 

4
 Örnek için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 427. (Ġsra, 17/89). 
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seviyedeki medrese talebelerini seçtiğini düĢündürmektedir. Bu tesbit, müellifin 

yazacağı eserin üslubu ile ilgili mukaddimede kaydetmiĢ olduğu “zekâ seviyesi 

düĢük ya da yüksek herkesin anlayabileceği” ilkesiyle çeliĢiyor gibi görünebilir; 

fakat orada kastedilen iki tarafın da medrese müntesiplerinden olduğunu kabul 

edersek tezat ortadan kalkmıĢ olur.  

ġimdi konunun daha iyi anlaĢılması amacıyla lügat, sarf, nahiv ve belagat 

alanındaki uygulamalarına bakıp bunları, her birisine en fazla üç örnek olacak 

Ģekilde örneklendireceğiz. 

a. Lügat 

Molla Halil, âyetleri tefsir ederken lügat ilminden çokça istifade etmiĢtir. O, 

çoğu kez, Celâleyn tefsirini takip edip ondan yararlanarak kelimenin manasını 

müradifini vererek açıklamaya çalıĢır. Bazen de önce kök manasını kabinde de daha 

sonra kazandığı manayı vererek kelimenin semantiğine iĢaret etmektedir. Bu husus 

ile alakalı olarak Molla Halil‟in dikkat çeken diğer bir özelliği de lügat bilgisini çoğu 

kez kelimenin kökü, geldiği bab, müfred ve cemi‟ gibi sarf‟a dair bilgilerle 

harmanlayarak vermesidir. Konuyu birkaç örnek üzerinden müĢahhaslaĢtırmaya 

çalıĢacağız. 

1. Örnek: 

En'am, 6/45: “ َٓ ظٍّىا﴾  طع داثش  ﴿فم   وٙ َكْثوا ٖ كثَ ِٓ  ،آفوْٛ ثؾ٤ش ُْ ٣جن ْٜٓ٘ أؽل :أ١اٌمىَ اٌَِّزَ

ثٞها إما رجؼٚٝكُ  ” Görüldüğü üzere müellif, “ظِٔٞا َٖ  ifadesini “onlardan ”كوُطغ كاثُو اُوّٞ اَُِّن٣

geriye hiç kimse kalmayacak Ģekilde sonları kesildi” diye manalandırır. Sonra da bu 

manayı temellendirmek maksadıyla “كاثو” kelimesinin (bir Ģeyi) takip etmek, ondan 

sonra gelmek manasındaki “ وكثَ  ” kökünden geldiği bilgisini aktarır.
1
  

2. Örnek: 

Hûd, 11/6: “ ْٓ داثا  ِِ ب  َِ َّ  فٍ األسض﴾ خ  ﴿َو ٜب  أُواك ً ّٖ ٓب كّة ػ٤ِٜب ًٔب ك٢ إَٔ اُِـخ ٝإٕ ف

ّّ  ثناد اُوٞائْ األهثؼخ ٝػوفُ  اُؼوة ثبُلوً اُؼوف اُؼب /Umûmî örf, dört ayaklı canlılara; Arap 

örfü de ata has kılsa da (âyette “ خداثا  ” kelimesinden) maksat, lügatte olduğu gibi 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 200. 
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yeryüzünde hareket eden tüm canlılardır.”
1
 Görüldüğü gibi burada Molla Halil, 

kelimenin aslî lügat manası yanında örfî manasını da vermektedir. Aynı zamanda 

kelimenin âyette aslî lügat manasıyla kullanıldığını açıkça kaydetmektedir. 

b. Sarf 

Molla Halil, tefsirinde sarf ilminden de yararlanmaktadır. ġöyle ki; fiilin 

babından kelimenin kalıbına ve kelimenin aslı/i'lal kurallarına kadar çok değiĢik ve 

geniĢ yelpazede sarf kurallarını kullanmaktadır. 

1. Örnek:  

“ ٟ" ثبُلزؼ كجٔؼ٠٘ "ٍوٜ" ال تَْهَىي﴾ َٞ ب "ٛ ّٓ ١ِٞ" ثبٌَُو أؽّت، ٝأ ٛ" ٖ ِٓ رؾّت،  ” 

Bakara, 2/87‟de geçen “ٟ َٞ ْٜ ١ِٞ“ nın”رَ ٛ” kökünden geldiğini (yani sarf 

açısından sülasi mücerret bablarından dördüncü babtan geldiğini) ve sevmek 

manasında olduğunu kayder. Akabinde de aynı harflerden müteĢekkil olsa da ikinci 

babtan gelen “ٟ َٞ ٛ” kökünün ise düĢmek manasında olduğunu aktarır.
2
 

2. Örnek: 

 “ ِٓ اٌخّش﴾  ٢ ثٜب اُؼ٤ٖو أُْزّل َُزوٙ اُؼوَ﴿ََْغأٌَ ىََٔه َع ّٔ ك٢ األَٕ ٖٓله ثٔؼ٠٘ اَُزو، ٍ ” 

Bakara, 2/219‟daki “اُقٔو” kelimesinin aslında örtmek manasında bir masdar 

olduğunu, aklı örtüp devreden çıkarması sebebiyle de mayalanmıĢ üzüm/meyve 

suyunun “اُقٔو” diye isimlendirildiğini açıklarken bir taraftan sarf ilminden diğer 

yandan vad‟ ilminden istifade etmektedir.
3
 

3. Örnek:  

“ با  ﴿أو ِتضُضا ﴾ ّٔ َ ؼِ ٤لَ زَ ُٓ  "يآزؾ٤ّ "ٝٝىٕ  ،عٔبػخ ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ ػ٠ِ اُووة ٣َزؼ٤ٖ ثٜب ﴿إًٌ فئخ﴾ٓ٘ٚ

 ِٓ ُٓ َى ال  َٞ ى ٝإاّل لَؼِّ زَ ٖ رََؾ٤ْ ّٞ ٖٓ ؽبى ٣ؾٞى اُٞا١ّٝ  ٠ج٘ى ألّٗٚ ٣ُ ِّٞ ؾَ زَ ُٓ  : ُو٤ََ ٖٓ رؾ ” Enfal, 8/16 âyetinden 

olan bu örneğimizde ise görüldüğü gibi müellif, “ يٓزؾ٤ّ  ” kelimesi hakkında vezin, 

mu‟tel-vavî bir fiil oluĢu gibi sarf bilgileri vermektedir.
4
 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 311. 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 32. 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 63. 

4
 es-Si„irdî, Basîre 1, 257. 
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c. Nahiv 

Basîretu‟l-kulûb, baĢtan sona nahiv uygulamalarıyla doludur. Hatta Molla 

Halil‟in nahiv açısından değerlendirmediği âyet neredeyse yoktur. Müellif, nahiv 

kurallarını verirken genelde özlü ifadeler kullanır bazen de nisbeten geniĢ 

açıklamalara da yer verir. Aynı Ģekilde bazen kural ismini açıkça zikretmeden âyete 

vermiĢ olduğu manayla buna iĢaret ederken bazen de nahiv kurallarının ismini açıkça 

zikreder. Ġ‟rab bilgisine değindiği her yerde olmasa da genelde alternatif i'rab 

bilgisini veren müellif, bazen de vermiĢ olduğu i'rabı temellendirir. ġu da kayda 

değer bir husustur ki müellif, yaptığı nahiv değerlendirmelerinde vermiĢ olduğu 

farklı i‟rab seçeneklerini sahiplerine ya da herhangi bir nahiv mektebine neredeyse 

hiç isnat etmemektedir.
1
 Birkaç örnekle konuyu somutlaĢtıralım. 

1. Örnek:  

ٕ ىا“ َِ َٓ آ ْا اٌاِزَ َٓ َهبد وا ﴿إ َٓ  َوإٌََّصبسي َواٌاِزَ بثِئُِ َٓ  َواٌصَّ َِ ْٓ آ ِخشِ  َِ ِْ َِ ا ٌَُْْى ًَ  ثِبهللِ َوا ِّ َوَع

ه ُ َصبٌِضب   ُْ ََْضَضٔىْ﴾ ِعَٕذ سثِِّهُ وال َخىٌف َعٍَُِهُ فٍََه ُ أرش  و٣ٖ،  ػ٠ِ ر٤٤ٚغ َوال ه  ّٖ اُؼٔو ًبُٔو

"، أٝ  ّٕ َ..." ُلظُٚ، ٝاُغِٔخ فجو "إ ِٔ ٖ"، ٝك٢ "آٖٓ... ٝػ َٓ ٖ آٖٓ"، ُهٝػ٢ ك٤ٚ ٓؼ٠٘ " َٓ فجو "

ٍ  ػٖ أٍٜب ْٖ آٖٓ..." ثل َٓ  “ٛنا فجوٛب ٝ"
2

 

Görüldüğü üzere müellif, Bakara, 2/62‟den verdiğimiz bu örnekte farklı iki 

i‟rab durumu vermektdir. Birincisine göre “ٖٓ” mübteda, “ ...كََُِْٜ أعُوُْٛ ” cümlesi onun 

haberi olup bu isim cümlesi “ ّٕ “ nin haberi olmaktadır. Ġkinci durumda ise”إ ْٖ آٖٓ...ـَٓ  ”, 

“ ّٕ َٖ “ nin ismi olan”إ “ nin bedeli olup”اُِّن٣ ...كََُِْٜ أعُوُْٛ ” isim cümlesi “ ّٕ  nin haberi”إ

olmaktadır. Müellif, aynı zamanda “ٖٓ” in mana açısından cem„, lafız açısından 

müfred olduğuna iĢaret ederek onun haberinde manasına, sılasında ise lafzına uyumu 

hakkındaki muhtemel bir soruya da cevap vermiĢ olmaktadır. 

2. Örnek: 

ّْٜبكح"ا" ف ُـأٓبهارٚ، ظو :﴾ أ١إرا صضش أصذوُ اٌّىد﴿ ﴾  ثلٍ ٓ٘ٚ أٝ صُٓ اٌىصُخ﴿ ُ

ب ٣٘جـ٢ إٔ ال ٣زٜبٕٝ ك٤ٚـ٘جـظوف "ؽٚو"، ٝك٢ اإلثلاٍ ر ّٔ ّٕ ا٤ُّٕٞخ ٓ ٤ٚ ػ٠ِ أ
3
 

                                                           
1
 Nahiv mektebi ismi ya da nahiv âlimi ismini zikrettiği nadir yerlerden birisi olan Enfâl, 8/25‟te Kûfe 

Mektebini, Ġsra, 17/89‟da da Kûfe Mektebi ile birlikte AhfeĢ ismini de zikretmiĢtir. Sırayla bkz. es-

Si„irdî, Basîre 1, 259; 427. 
2
es-Si„irdî, Basîre 1, 26. 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 189. 
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 Burada da müellif, “ؽ٤ٖ ا٤ُٕٞخ” ifadesi ile ilgili olarak iki i‟rab durumu 

vermektedir. Söz konu ifade, birinci duruma göre “إما”nın bedelidir. Ġkinci i‟rab 

durumuna göre ise “ؽٚو“ ,”ؽ٤ٖ ا٤ُٕٞخ” fiilinin zarfı olmaktadır. Müellif, birçok 

yerde olduğu gibi burada da irabı mana ile iliĢkilendirmekte ve “ؽ٤ٖ ا٤ُٕٞخ” 

ifadesinin bedel olması durumunun vasiyyetin ehemmiyetine iĢaret ettiğini ifade 

etmektedir. Zira vasiyyet anının ölüm anıyla aynı olması, vasiyyetin ölüm anında 

dahi ihmal edilmeyecek derecede önemli olduğunu göstermektedir.  

3. Örnek:  

﴾ ثلٍ ٖٓ "هُُٞـْٜ" أٝ ٓلؼٍٞ را وٕاب تشاثب  أإَِّٔب ٌفٍ خٍك  رذَذإفعزٌت لىٌ هُ أ وإْ تعَزتْ ﴿”

"ٝ ،ُٚ ٍّ إما" ٛ٘ب ُٔغّوك اُظوف ٤ٌُ ك٤ٜب ٓؼ٠٘ اُْوٛ، ٝاُؼبَٓ ك٤ٜب ٗؾٞ "ٗجؼش" أٝ "ٗؾْو" اُلا

ّٕ ٓب ثؼل أكاح االٍزلٜبّ ال ٣ؼَٔ ك٤ٔب هجِٚ ٝال" ًّ٘ب" ألّٗٚ ٓٚبف  ػ٤ِٚ "ُـل٢ فِن عل٣ل" ال ٛٞ أل

 “إ٤ُٚ؛ كال رؼَٔ ك٢ أُٚبف
1
 

Ra‟d Sûresi 5. âyetten verdiğimiz bu örnekte müellif, diğer örneklerde olduğu 

gibi farklı i‟rab seçenekleri vermekte ve nahiv açısından nisbeten daha geniĢ izahatta 

bulunmakta, yaptığı irabı temellendirmektedir. Buna göre birinci seçenekte “ ...أئنا ” 

cümlesi “ُُْٜٞه”un bedeli olur ki bu durumda “ٍٞه”, ism-i meful (ٍٞٓو) manasındadır. 

Ġkinci seçenekte ise “ ...أئنا ” cümlesi, “ُُْٜٞه”un mefulun bihi olur. "إما" edatının burada 

Ģart manasında olmadığını, sadece zarflık ifade ettiğini ve amilinin de “ُـل٢ فِن عل٣ل” 

ifadesinden anlaĢılmakta olan “ٗجؼش” ya da “ وٗؾْ ” Ģeklinde bir fiil olduğunu ifade 

edip uygulamıĢ olduğu i‟rabı temellendirmektedir. 

d. Belagat 

Kur‟ân-ı Kerim, ilâhî bir kitaptır; fakat açık bir Arapça ile nazil olmuĢ ve 

Arap dilinin tüm inceliklerini en güzel Ģekilde kullanmıĢtır. Diğer alanlarda olduğu 

gibi belagatte de zirve olan Kur‟ân‟ın sahih ve derinlikli manalarına ulaĢmada 

belagat ilminin rolü çok büyüktür. Müellifimiz Molla Halil, bu alanı ihmal etmemiĢ, 

aksine çok önemsemiĢtir. Nitekim Basîretu'l-Kulûb‟da belagat ilminin hemen hemen 

her alanıyla ilgili uygulama örnekleri bolca mevcuttur. Bununla birlikte belagatin 

beyân kısmına giren mecaz ve istiarenin en ağrlıklı konular olduğunu da 

söyleyebiliriz. Müellifin yöntemi gereği, genelde kısa ifadelerle açıklamıĢ olduğu 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 354. 
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belagat uygulamalarına neredeyse tefsirin her sayfasında rastlamak mümkündür. 

Yine de burada konuyu somutlaĢtırmak maksadıyla birkaç örnek vermemiz yerinde 

olacaktır. 

1. Örnek: 

ْْ  كَبْهزُِٞا﴿" ٌُ ََ ْٗلُ َُ  ثوطغ اُْٜٞاد، أٝ ثز٤َِٜٔب إ٠ُ ﴾أ اُجو١ء ٌْٓ٘ ٤ُوزِٜب، كؼ٠ِ ٛن٣ٖ اُوز

"كل٢ "أٗلٌَْ" رْج٤ٚ ث٤ِؾ ؛زَ ثؼٌْٚ ثؼٚبا ٓغبى، أٝ ٤ُو
1
 

Bakara Sûresi 54. âyetten olan bu örneğimizde müellif, “ ْْ  كَبْهزُِٞا ٌُ ََ ْٗلُ أ ” ifadesine 

üç farklı mana vermiĢtir. Birincisi, arzu ve isteklerin yok edilmesi, ikincisi suç 

iĢleyenlerin (buzağıya tapanlar) öldürmeleri için kendilerini böyle yapmayanlara 

teslim etmesidir. Bu her iki mana durumunda “كَبْهزُِٞا”, gerçek manada değil “istiare-i 

tasrihiyye” Ģeklinde mecaz manada kullanılmıĢ olmaktadır. Üçüncü mana ise 

“birbirinizi öldürün” Ģeklindedir. Bu mana durumunda “ٌَْأٗل” kelimesinde “teĢbih-i 

beliğ” yapılmıĢ olmaktadır. Zira Ġsrailoğullarından her biri ötekisi için kendi nefsine 

benzetilmiĢ; fakat teĢbih edatı kullanılmamıĢtır. 

2. Örnek: 

ِٞا ػ٤ِٚ ٖٓ ٣وزِٚ ِؿ٤ِخوِىشوا﴿" ًّ ٌّ ْٜٓ٘ اٌُلو ثؤٕ ٝ ﴾ ثْٜ وِىش هللا﴿ ﴾ ا٤ُٜٞك اُز٢ أؽ

جَٜٚ ػ٠ِ ٖٓ هٖل هزِٚ؛ كوُزَ، ٝإٛالم أٌُو ػ٤ِٚ رؼب٠ُ ػ٠ِ ٍج٤َ  َّ ثؤٕ هكغ ػ٠َ٤ ٝأُو٠ 

"﴾وهللا خُش اٌّبوشَٓ﴿ أُْبًِخ
2
 

Âl-u Ġmran 54. âyetinde normalde Allah tealâ için kullanılması uygun 

olmayan “ٌٓو” kelimesi kullanılmıĢtır. Zira bu kelimenin; hile yapmak, tuzak kurmak 

ve aldatmak Ģeklinde manaları vardır. Müellifimiz Molla Halil, söz konusu kelimenin 

belagat ilminin söz güzelliği kısmını teĢkil eden bedi‟ ilmi çerçevesinde 

değerlendirip “müĢakele” maksadıyla kullanıldığını dolayısıyla bir sorun olmadığını 

ortaya koymaya çalıĢmaktadır. Nitekim âyette Ġsrailoğullarının Hz. Ġsa‟ya karĢı 

kurdukları tuzaklara iĢaret edilmiĢ ve onlar için bu kelime kullanılmıĢtır. Devamında 

                                                           
1
es-Si„irdî, Basîre 1, 24. (Bakara, 2/54). 

2
es-Si„irdî, Basîre 1, 97. 
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Allah tealânın onların tuzaklarını boĢa çıkardığını ifade etmek için aynı kelime 

“müĢakele” sanatı çerçevesinde kullanılmıĢtır.
1
   

3. Örnek: 

ب ه َى إٌهٌ واصذ ولبي هللا ال تتاِخزوا إٌَهُٓ احُٕٓ﴿ َّ ﴾ فبكٕٞ ال ؿ٤و، فإَابٌ فبسَهجىْ إَِّٔ

 اُزلبد ٖٓ اُـ٤جخ إ٠ُ اُزٌِّْ ُِٔجبُـخ ك٢ اُزو٤ٛت
2
 

Üçüncü örneğimiz ise Nahl Sûresi 51. âyettendir. Müellif, âyette muhatap 

kipinden mütekellim kipine geçiĢ Ģeklinde gerçekleĢmiĢ olan “iltifat” sanatına dikkat 

çekmiĢ ve bunun sakındırma amacıyla yapıldığını ifade etmiĢtir. 

2.2.1.2. Kur’ân’ın Rivâyet ile Tefsir Edilmesi 

Basîretu'l-kulûb, dirâyet usulüne göre yazılmıĢ bir tefsirdir. Bununla birlikte, 

bu usul ile yazılmıĢ diğer tefsirler gibi bu tefsirde de müellif, çok yoğun olmasa da 

hadis, sahabe kavli, sebeb-i nüzul gibi rivâyetler de kullanmıĢtır. Burada Molla 

Halil‟in rivâyetleri kullanması ile ilgili birkaç hususa dikkat çekmemiz yerinde 

olacaktır. ġöyle ki; müellif, muhtemelen eserini telhis-telfik yöntemiyle yazdığı için, 

rivâyetleri çoğunlukla manen aktarmakta, nakletmiĢ olduğu rivâyetleri sened 

zincirinden soyutlayarak vermektedir. Aynı Ģekilde hadisin kaynağını çok nadiren 

vermektedir.
3
 Ayrıca nakletmiĢ olduğu hadislerde sıhhat durumuna göre seçici 

davranmamakta bunların Usulu‟l-Hadis kriterlerine göre sıhhat derecelerini çok 

nadiren zikretmeketedir.
4
 

                                                           
1
 MüĢakele, “söz içinde bir kelimenin baĢka bir anlam ve bağlamda tekrar edilmesi mânasında edebî 

sanat”tır. Bkz. Ġsmail DurmuĢ, “MüĢakele”, TDV Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), XXXII, 154. 
2
es-Si„irdî, Basîre 1, 394. 

3
 Tesbit edebildiğimiz kadarıyla üç yerde ًٖٔب ك٢ ؽل٣ش اُٖؾ٤ؾ٤ ; iki yerde de ٕهٟٝ ا٤ُْقبٕ ,ًنا هٝاٙ ا٤ُْقب 

Ģeklinde kaynak ismi vermiĢtir. Aynı sırayla bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 103 (Bakara, 2/96); 206 (En'am, 

6/82); 221 (En'am, 6/158); es-Si„irdî, Basîre 1, 410 (Ġsra, 17/1); es-Si„irdî, Basîre 1, 425 (Ġsra, 17/81). 

Müellif, birkaç yerde de ravi/sahabi ismi ile kaynak ismi vermiĢtir. Örnek için bkz. es-Si„irdî, Basîre 

1, 189 (Maide, 5/105) ; 283 (Hicr, 15/88).  
4
 Tesbit edebildiğimiz kadarıyla iki yerde ثبألؽبك٣ش اُٖؾ٤ؾخ ,ٝك٢ اُٖؾ٤ؼ, diyerek hadisin sıhhat 

derecesine ya da kaynağına iĢaret etmektedir. Aynı sırayla bkz. es-Si„irdî, a.g.e., s. 338 (Yusuf, 12/31; 

es-Si„irdî, Basîre 1, 386 (Nahl, 16/8).  
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2.2.1.2.1. Kur’ân’ın Hadis ile Tefsiri 

Molla Halil, eserinde birçok Hadis nakletmiĢ ve Kur‟ân‟ı tefsir etmede 

onlardan istifade etmiĢtir. Müellifimiz, kelimenin anlamını belirlemek, mücmel olan 

ifadeyi tefsir etmek, âmmın tahsisi ve mübhem ifadenin tebyini gibi birçok amaç ile 

hadisten yararlanmaktadır. Zikrettiğimiz hususlara sadece birer örnek vermekle 

yetineceğiz: 

a. Kelimenin Manasını Belirlemek: 

Bakara, 2/238'de geçen "ٖهبٗز٤" kelimesini Hadis‟e dayanarak Ģöyle 

açıklamaktadır: “ َّ هُ٘ٞد ك٢ اُووإٓ كٜٞ ٛبػخ»ٓط٤ؼ٤ٖ، ُؾل٣ش:  ﴾238﴿لبٔتُٓ ً» / Kur‟ân'da geçen 

دهُ٘ٞ /kunût kelimesinin tümü „itaat‟ anlamındadır”
1
 hadisinden ötürü "kanitîn" 

kelimesinin manası „itaat eden‟ demektir.”
2
 

b. Mücmelin Tefsir Edilmesi: 

Abdest azalarının yıkanması ile alakalı olan Maide Sûresi‟nin 6. âyetindeki 

:ifadesinin manasını Ģöyle vermektedir ”إ٠ُ أُواكن“ أ١  ﴿فبغغٍىا ورىهىُ وأَذوُ إًٌ اٌّشافك﴾

 ,Yani (.Yüzünüzü ve ellerinizi dirsekler ile [beraber] yıkayınız)/ٓؼٜب ًٔب ث٤ّ٘ذ اَُّ٘خ

Sünnet'in beyan ettiği gibi dirsekler ile beraber (yıkayınız.)
3
 Burada dikkat çekici bir 

husus da Ģudur ki müellif, hadis metnini vermemekte sadece abdest ile ilgili 

fiilî/kavlî sünnete iĢaret etmektedir. 

c. Âmm Olan Ġfadenin Tahsis Edilmesi: 

Bilindiği gibi Enam, 6/145'te; kesilmeden ölen hayvan, akan kan, domuz eti 

ve Allah dıĢındaki varlıklar için kesilen hayvan etinin haram kılındığı buyrulur. 

Müellifimiz, bunları zikrettikten sonra Ģu açıklamayı yapmaktadır: “ ٣ِٝؾن ثٔب مًو ثبَُّ٘خ

ب ػلا األهثؼخ ال ٗبٍقخ  ّٔ ٖخ ُ٘ل٢ اُزؾو٣ْ ػ ّٖ َّ م١  ٗبة ٖٓ اَُجبع، ٝٓقِت ٖٓ اُط٤ّٞه؛ كزٌٕٞ اَُّ٘خ ٓق ً

ٍّ ثب٣٥خ ػ٠ِ َٗـ اٌُز بة ثقجو اُٞاؽلؽز٠ّ ٣َزل  /Bu zikredilenlere Sünnet'in hükmü ile haram 

kılınmıĢ azı diĢi olan tüm yırtıcı hayvanlar ile pençeli tüm kuĢlar ilave edilir. Bu 

Ģekilde sünnet, âyette zikredilmiĢ olan dört Ģeyin dıĢındakilerin haram olmayıĢı 

                                                           
1
Ahmed b. Hanbel, Müsnedu Ahmed, XVIII, 239. 

2
es-Si„irdî, Basîre 1, 70 (Bakara, 2/238). Ayrıca bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 206 (En'am, 6/82). 

3
es-Si„irdî, Basîre 1, 167 (Maide, 5/6). 
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hükmünü tahsis edici olur, nesh edici değil. Dolayısı ile bu âyet, Kur‟ân'ın haber-i 

vahid ile neshedilebileceğine dair delil teĢkil etmez.
1
 

d. Mübhemin Tebyin Edilmesi: 

Müellifin Bakara, 2/238'deki "الح اٍُٞط٠ َّٖ "اُ  kavramı için yaptığı Ģu açıklama, 

bu hususa örnek teĢkil edebilir: “ ّـِٞٗب ػٖ اُٖالح اٍُٞط٠ ٕالح اُؼٖو ٓأل » ٢ اُؼٖو ُؾل٣ش:ٛ

«هللا ث٤ٞرْٜ ٗبهاا   dan kasıt, ikindi namazıdır. Zira »Bizi orta, yani ikindi‟(اُٖالح اٍُٞط٠) /

namazından alıkoydular; Allah evlerini ateĢ ile doldursun.«  
2

Ģeklindeki hadiste öyle 

açıklanmıĢtır.
3
 

2.2.1.2.2. Kur’ân’ın Sahâbe Kavli ile Tefsiri 

Molla Halil, âyetleri tefsir ederken sadece hadislerden değil, yeri geldikçe 

sahabe kavlinden de yararlanmıĢtır. Ne var ki sahabe kavlini hadise nazaran çok 

nadir kullanmıĢtır. Ayrıca kullandıklarının hemen hemen hepsi ya Ġbn Abbas veya 

Ġbn Mes‟ûd'a aittir. Mesela Ġbrahim, 14/37'deki ( ْْ ِٜ ١ِٞ إ٤َُِْ ْٜ ًِ رَ َٖ اَُّ٘ب ِٓ َْ أَْكئَِلحا  " (كَبْعَؼ ٖـِٓ  " 

edatının “ba'ziyye” ifade ettiğini kaydettikten sonra bunu desteklemek için Ġbn 

Abbas'ın Ģu sözünü nakleder: « اُ٘بً الىكؽٔٞا ػ٤ُِٚٞ هبٍ أكئلح» / “ġâyet (ba'zıyyelik ifade 

eden  "ٖٓ"  edatı kullanılmadan) insanların gönüllerini… deseydi insanlar hep birlikte 

oraya hücum ederdi.”
4
 

Ayrıca Âl-u Ġmran Sûresi 102. âyette (ُٚ٘ٞا ارَّوُٞا هللاَ ؽنَّ رُوبر َٓ َٖ آ َب اَُِّن٣ (٣َب أ٣َُّٜ  geçen 

hakkıyla takvalı olma durumunu açıklamak maksadıyla Ġbn Mes‟ûd‟un Ģu sözünü 

nakleder: “إٔ ٣طبع كال ٣ؼ٠ٖ ٣ٌْٝو كال ٣ٌلو ٣ٝنًو كال ٠َ٘٣/ (Gerçek manadaki takva, 

Allah‟a) isyan edilmeksizin itaat edilmesi, nankörlük etmeksizin Ģükredilmesi ve 

O‟nun unutmaksızın zikredilmesidir.”
5
 

                                                           
1
es-Si„irdî, Basîre 1, 219.  

2
Buharî, Kitabu'd-Da‟avât, 58; Müslim, el-Mesacid ve Mavadiu's-Salât, 36.  

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 206. 

4
es-Si„irdî, Basîre 1, 372. Ġbn Abbas‟ın kavli bağlamında diğer bir örnek için bkz. s. 133 (Nisa, 4/28). 

5
 es-Si„irdî, Basîre 1, 104. 
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2.2.1.2.3. Kur’ân’ın Nüzûl Sebepleri ile Tefsiri 

Nüzul sebebi, müellifin bolca baĢvurduğu rivâyet materyallerinden biridir. 

Âyetten kastedilen mananın daha iyi anlaĢılması amacıyla müellif, sık sık ve çeĢitli 

kalıplarla nüzul sebeplerini nakleder.
1
 Rivâyet zincirini ve kaynağını burada da 

vermeyen müellif, bazı durumlarda “ٝأ” diyerek birden çok sebeb-i nüzul aktarır; 

fakat tercih yapmaz.
2
 „Nüzul sebebinin kiĢiye/olaya has olması, hükmün genel 

olmasına mani değildir‟ kaidesini kabul eden Molla Halil, nüzul sebebini bilmenin 

âyetin manasını anlamada yardımcı olduğuna iĢaret etmektedir. Mesela Molla Halil, 

“Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için 

çalıĢandan kim daha zalimdir.” Ģeklindeki Bakara Sûresi 114. âyet için iki farklı 

nüzul sebebi verir. Âyetin, Beytu'l-Makdis'i tahrip eden Rûmlar (Hristiyan) ya da 

Hûdeybiye'de Hz. Peygaber'in Mekke'ye girmesine karĢı koyan müĢrikler hakkında 

nazil olmuĢtur, diye iki sebebi zikrettikten sonra “ ّٖ ؽٌٔ ٌُ ّّ ٜب ػب / fakat âyetin hükmü 

âmmdır” kaydını düĢmektedir.
3
 

Müellifimiz Molla Halil‟in sebeb-i nüzulün Kur‟ân‟ı anlamadaki rolünü çok 

önemsediği anlaĢılmaktadır. Buna bağlı olarak da yapmıĢ olduğu tefsiri sebeb-i nüzul 

ile desteklediği olmaktadır. Konuyu müĢahhas kılmak açısından bir kaç örnek 

sunmaya çalıĢacağız.  

 BoĢanmıĢ kadınların, Ģartları çerçevesinde ilk eĢlerine dönmeleri ile ilgili 

olan Bakara Sûresi 232. âyetini Ģöyle tefsir etmektedir: 

﴾ أ١: اٗوٚذ ػّلرٜٖ ﴿كال َّٖ بَء كجِـٖ أعِٜ ُْ اَُِّ٘ َٖ ﴿ٝإما ََِّٛوزُ ْٕ ٣ٌ٘ؾ ّٖ ٖٓ ﴿أَ ﴾ أ١: رٔ٘ؼٞٛ َّٖ ُُِٛٞ ُٚ  رَْؼ

، اُقطبة ُأل٤ُٝبء ألّٜٗب ٗيُذ ك٢ ٓؼوَ ثٖ ٣َبه ؽ٤ٖ ٓ٘غ أفزَٚ ع٤ٔالء إٔ روعغ إ٠ُ  ّٖ ﴾ أُطِِّو٤ٖ ُٜ َّٖ أىٝاعٜ

ٍ  ثبالٍزئ٘بف ٝإٕ اهز٠ٚ ٝهٞػٚ عٞاَة "إما" إٔ ٣ٌٕٞ ُألىٝاط أُبٗؼ٤ٖ َٗبءْٛ ػٖ اُزي٣ٝظ  ّٝ ىٝعٜب األ

ػلٝاٗبا 
4
 

                                                           
1
 Müellifin kullanmıĢ olduğu belli baĢlı sebeb-i nüzul kalıpları Ģunlardır: "ٍٗيُذ..." ,"... كَ٘ي", ٗ" ّٔ ب..." يُذ ُـ

...""ٝٗيٍ ك٢ , ..."ألّٜٗب ٗيُذ ك٢" , ب..." ,"ٕٝبه ٍجَت اُّ٘يٍٝ" ,"ٝٛٞ ٍجت اُ٘يٍٝ" , ّٔ ّٕ ا٣٥خ ٗيُذ ُـ   . "ُِـٔب ه١ٝ أ
2
 Bazı örnekler için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 38 (Bakara, 2/114); 65 (Bakara, 2/224; 115 (A. Ġmran, 

3/161).  
3
es-Si„irdî, Basîre 1, 38 (Bakara, 2/114). 

4
  es-Si„irdî, Basîre 1, 67. Sebeb-i nüzul rivayetinin tahrici için tezimizin tahkik kısmındaki ilgili âyete 

bakılabilir. 



99 
 

 

Görüldüğü üzere Molla Halil, âyette geçen boĢanmıĢ kadınların ilk eĢlerine 

dönmelerini engellemeyin manasındaki “ َّٖ ُُِٛٞ ُٚ  hitabının kadının velisine ”كال رَْؼ

yönelik olduğunu söylemektedir. Bunu da ilgili sebeb-i nüzula dayandırmaktadır. 

Hatta müellifin burada sebeb-i nüzulu siyaktan da öncelediği anlaĢılmaktadır. Zira 

kendisinin de ifade ettiği gibi söz konusu hitap,  “إما” edatının cevabında gelmiĢtir. 

Bu da muhatabın bir önceki âyette bahsi geçen boĢamıĢ oldukları eĢlerini 

evlenmekten düĢmanca alıkoyan kocalar olmasını gerektirir. Buna rağmen müellif, 

sebeb-i nüzula dayanarak muhatabın veliler olduğu görüĢünü tercih etmektedir. 

Nisâ Sûresi 43. âyetinde  “  ٍُ ٌبهٟٝأٗزْ  ” ifadesine “أٝ فٔو ّٞٗ ٖٓ/uyku sersemliği 

ya da içki sarhoĢluğu” diyerek mana verdikten sonra vermiĢ olduğu ikinci mananın 

âyetin nüzul sebebine dayandığını Ģu ifadelerle açıklamaktadır: “ ٍجت ٗيُٜٝب ٕالح ّٕ أل

 çünkü âyetin iniĢ/اُغٔبػخ ك٢ ؽبٍ اٌَُو ؽ٤ٖ ًبٕ اُقٔو ؽالالا ؽ٤ش هبٍ إٓبٜٓب: أػجل ٓب رؼجلٕٝ

sebebi, içki içmenin helâl olduğu zamanlarda sarhoĢken kılınan ve imamının “ben, 

sizin ibadet ettiklerinize ibadet ederim” dediği cemaat namazıdır.”
1
 

2.2.1.2.4. Kur’ân’ın Siyer ile Tefsiri 

ġüphesiz Kur‟ân-ı Kerim, Allah‟ın indirmiĢ olduğu son kitaptır ve hükmü 

herhangi bir zaman ya da mekânla sınırlı değildir. Bununla birlikte onun belli bir 

tarihte yaĢayan sosyal bir çevreye inmiĢ olduğu da inkâr edilemez bir hakikattir. 

Dolayısıyla Kur‟ân‟ın sahih anlamına ulaĢmada bize yardımcı olacak kaynaklardan 

birisi de Kur‟ân‟ın nazil olduğu tarihî ve sosyal çevrede yaĢanmıĢlıkları bize aktaran 

siyer ilmidir. Siyer ilmi; Kur‟ân vahyi, Hz. Peygamber (sav) ve Kur‟ân vahyinin ilk 

muhatapları üçgeninde yaĢanan olayları ele alması sebebiyle Kur‟ân-ı Kerim‟i 

anlamada çok önemli bir konuma sahiptir. 

Müellifimiz Molla Halil de âyetin manasını daha da somutlaĢtırmak 

maksadıyla, o dönem yaĢanan ilgili olaylara kısaca değinmek sûretiyle siyerden 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 136. Sebeb-i nüzul rivayetinin tahrici için tezimizin tahkik kısmındaki ilgili 

âyete bakılabilir. 
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istifade etmektedir.
1
 Aslında Molla Halil‟in aktarmıĢ olduğu nüzul sebepleri de bu 

kapsamda değerlendirilebilir. Zira âyetin iniĢ sebebi aynı zamanda siyer çerçevesinde 

yaĢanan bir vakıadır. Bununla ilgili birkaç örnek vereceğiz. 

Kıblenin değiĢmesi hadisesini iĢleyen Bakara Sûresi 143. âyetinde geçen 

“ ُْوِْجَِخَ  َْ٘ذ َػ٤ََِْٜب ا ًُ اُز٢  ” ifadesini Ģöyle açıklamaktadır: “ خ، ٢ٛٝ  اٌُؼجخ ٌّ ، كئّٗٚ ًبٕ ٢ِّٖ٣ إ٤ُٜب ثٔ

ٍ ِّٞ ّْ ؽ و ثبٍزوجبٍ ث٤ذ أُولً رؤُّلب ٤ُِٜٞك  ٍزّخ أٝ ٍجؼخ ػْو ّٜواا، ص ِٓ ب ٛبعو أ ّٔ  ;O (kıble), Kâ‟be‟dir/كِ

çünkü Hz. Peygamber (sav), Mekke‟de oraya yönelerek namaz kılardı. (Medine‟ye) 

hicret edince Yahudilerin gönlü Ġslâm‟a ısınsın diye on altı ya da on yedi ay Beytu‟l-

makdis‟e yönelmesi emredildi. Sonra (kıble, tekrar Kâ‟be‟ye) çevrildi.”
2
 

Tevbe Sûresi 106. âyette geçen “ ْوَعٕٞ ٝآفوٕٝ ُٓ ” ifadesinden kastedilen kiĢileri 

Ģu Ģekilde açıklamaktadır: “  ُٓ ٝٛالٍ ثٖ أ٤ّٓخُ  واهح ثٖ اُوث٤غ، ًٝؼت ثٖ ٓبُي،ْٝٛ اُضالصخ ا٥رُٕٞ ثؼُل:  / 

Onlar, daha sonra (118. âyette) gelecek olan Ģu üç kiĢidir: Murare b. er-Rebi‟, Ka‟b 

b. Malik ve Hilâl b. Ümeyye.”
3
 Görüldüğü gibi müellif, ilgili rivâyet ve siyer 

kaynaklarında geçen bilgiyi kullanarak mübhem bırakılmıĢ olan bir ifadeyi 

açıklamaya çalıĢmıĢtır. 

2.2.1.2.5. Ġsrailîyât 

Basîretu'l-kulûb, mûcez bir tefsirdir. Böyle bir tefsirde Ġsrailiyât türü 

rivâyetlerin olmaması beklenebilir. Ne var ki aĢırı denebilecek bir yekûn tutmasa da 

müellif, Ġsrailiyât türü rivâyetleri tefsirine almıĢtır. Özellikle peygamberleri ve daha 

önce yaĢamıĢ milletleri anlatan âyetlerin tefsirinde, yer ve topluluk isimleri baĢta 

olmak üzere, söz konusu topluluklar ile alakalı Kur'ân'ın vermediği, neticede Kur'ân'ı 

anlamada çok da gerekli olmayan bilgileri bu anlamda aktarmıĢtır. Kayda değer bir 

husus da Ģudur ki müellif, bu tür nakilleri, daha çok Beydavî tefsirinin adı geçen iki 

haĢiyesinden yapmaktadır. 

                                                           
1
 Molla Halil, görebildildiğimiz kadarıyla bu tür bilgileri herhangi bir siyer kitabından değil; diğer tüm 

nakillerinde olduğu gibi mukaddimede açıklamıĢ olduğu kaynaklarından nakletmektedir. 
2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 45. Kanaatimizce Müellif, bu bilgiyi Celâleyn tefsirinden almıĢtır. Bkz. el-

Mahallî - es-Suyûtî, Tefsîru'l-Celâleyn, 22. 
3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 289. Anladığımız kadarıyla müellif, bu bilgiyi Celâleyn tefsirinden almıĢtır. 

Bkz. el-Mahallî - es-Suyûtî, Tefsiru'l-Celâleyn, 203. 
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Denebilir ki müellifin en uzun açıklamaları bu tür rivâyetlerden oluĢmaktadır. 

Zira âyetleri çok özlü ve sade bir Ģekilde tefsir eden müellif, peygamberler ve 

tarihteki toplulukları anlatan âyetlerde Ġsrailiyat türü rivâyetler ile açıklamayı uzun 

tutmuĢtur. Örnek olarak vereceğimiz Bakara, 2/102'deki Harut ile Marut kıssası 

konunun anlaĢılmasını sağlayacaktır: 

ب تَْتٍ ىا﴾  ػطق ػ٠ِ "ٗجن"﴿واتَّجَع ىا﴾  َِ ًُزَت اَُؾو اُز٢ هوأرٜب، أٝ رجؼزٜب؛ 14]ٝ﴿ [ أ١ 

﴾  كٜٞ ؽٌب٣خ ؽبٍ ٓب٤ٙخ  ٓ َُبِطُ ّٖ ﴿اٌشَّ ﴾  أ١ ك٢ ػٜل﴿َعًٍَ﴾  ٖٓ اُغ َْ ب َّ ُْ ٍَ ٍِْه ع   ِ ًٝبٗذ كك٘زٜب ﴿

ٗٞٗٚ، رؾذ ًو٤ٍٚ ُٔب ُٗيع ٌِٓٚ، أٝ ًبٗذ رَزوم اُ ّٝ ّْ إ٤ُٚ أًبم٣ت ٝرِو٤ٚ إ٠ُ اٌُٜ٘خ ك٤ل َٔغ ٝرٚ

٤ب٤ٖٛ ػ٤ِٜب  ّْ ب ٓبد كُّذ اُ ّٔ ّٖ رؼِْ اُـ٤ت كغٔغ ٤ٍِٔبٕ اٌُزت ٝككٜ٘ب، كِ ّٕ اُغ ٝكْب مُي ّٝبع أ

اُ٘بً ٝاٍزقوعٞٛب كٞعلٝا ك٤ٜب اَُؾو، كوبُٞا:إّٗٔب ٌٌَِْٓ ثٜنا، كزؼِّٔٞٙ ٝهكٚٞا ًزت أٗج٤بئْٜ.هبٍ 

ل ٣نًو ٤ٍِٔبٕ ك٢ األٗج٤بء ٝٓب رؼب٠ُ رجو٣خ ٤َُِٔب ّٔ ٕ ٝهّكا ػ٠ِ ا٤ُٜٞك ك٢ هُْٜٞ: اٗظوٝا إ٠ُ ٓؾ

﴾  ًبٕ إال ٍبؽواا   ْ ب َّ ُْ ٍا ب َوفََش ع  َِ ّٕ ثؼ٘ أٗٞاػٚ ٝاػزوبَكٙ ًلو ،أ١ ُْ ٣ؼَٔ اَُؾو﴿َو َّٓ  أل ﴿َوٌَِى

َٓ َوفَشوا﴾  َُبِطُ ْضَش﴾  ثبٍزؼٔبُٚاٌشَّ َْ إٌابَط اٌغِّ ى  ّ ٝال ٣ظٜو إال  بػَ"ًلوٝا"،اُغِٔخ ؽبٍ ٖٓ ك﴿َ َعٍِّ

﴾  ػ٠ِ ٣ل اُلبٍن كز٤ّٔي ػٖ أُؼغيح ٝاٌُوآخ ِٓ ُْ ٍََى َّ ِْٔضَي َعًٍَ اٌ ب أ  َِ ٖٓ اَُؾو، ٝاُؼطق ػ٠ِ ﴿َو

ّٕ أُواك ثٚ ٗٞع أهٟٞ ٓ٘ٚ ﴾  اٌُبئ٤َْٖ٘ ،اَُؾو ُِزـب٣و االػزجبه١ّ أٝ أل ًَ  ثِل ٖٓ ٍٞاك اُؼوام﴿ثِجَبثِ

وَد﴾  بس  َِ وَد َو ث٤بٕ ُـ"٤ٌُِٖٔ"، ًبٗب ٤ٌِٖٓ أٗئُٜب هللا ك٢ ىٓبٕ إكه٣ٌ ُزؼ٤ِْ ثلٍ، أٝ ػطق ﴿َهبس 

ًّت ك٤ٜٔب اُْٜٞح ٝثؼضب ُِلَٖ ث٤ٖ اُ٘بً الٓزؾبٕ  اَُؾو اثزالءا ُِ٘بً، ٝه٤َ: ٓضاّل ثْو٣ٖ ٝه

أُالئٌخ ؽ٤ٖ اػزوٙٞا ػ٠ِ ث٢٘ آكّ ثٌضوح أُؼب٢ٕ، كزؼّوٙب الٓوأح ٣وبٍ ُٜب ىٛوح، كؾِٔزٜٔب 

ّْ ٕؼلد إ٠ُ أَُبء ثٔب رؼِّٔذ ٜٓ٘ٔب ٖٓ اٍْ هللا األػظْ اُن١ ًبٗب  ػ٠ِ أُؼب٢ٕ ٝاُْوى، ص

ؼٞك، كنٛجب إ٠ُ  ّٖ ْ٘يالٕ ٜٗبهاا، كَٔقٜب هللا ًًٞجبا ٝٛٔب آز٘ؼب ٖٓ اُ ٣ٖؼلإ ثٚ إ٠ُ أَُبء ٤ُالا ٣ٝ

 ٍ ّٝ إكه٣ٌ ػ٤ِٚ اَُالّ، كبٍزْلغ ُٜٔب، كق٤ّوٛٔب هللا ث٤ٖ ػناة اُل٤ٗب ٝػناة ا٥فوح، كبفزبها األ

ُؼِٜٔٔب ثبٗوطبػٚ، كؼِّوب ث٤ٖ أَُبء ٝاألهٗ ك٢ ثئو ثجبثَ ٣ؼّنثبٕ إ٠ُ ٣ٞ اُو٤بٓخ، ٣ٝؼِّٔبٕ ٖٓ 

ك٢ّ  ّٞ مٛت إ٤ُٜٔب اَُؾَو، ٌُٖ ٛؼٖ ك٢ ٛنٙ اُوٖخ ثؼ٘ ٝهبٍ: ػ٠ِ رول٣و ٕؾزٜب ُٜب رؤ٣َٝ رٖ

ُط٤ق
1
 

2.2.2. Tefsirde Ele Alınan BaĢlıca Ġlimler 

Bu baĢlık altında müellifimiz Molla Halil‟in Kur‟ân‟ı tefsir ederken 

kullandığı ya da ele aldığı ilimleri, Kur‟ân Ġlimleri ve Diğer Ġslâmî Ġlimler Ģeklinde 

                                                           
1
es-Si„irdî. Basîre 1, 35-36. Müellif ana metinde iĢaret ettiği tasavvufî yorumu, kenara yazdığı 

haĢiyede ġeyhzâde HâĢiyesi‟nden nakletmektedir. 
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iki alt baĢlığa ayırarak inceleyeceğiz. Burada müellifin eserinde öyle ya da böyle 

değindiği tüm ilimleri değil, görebildiğimiz kadarıyla yoğun bir Ģekilde istifade edip 

ön plana çıkarmıĢ olduğu ilimleri konu edineceğiz. 

2.2.2.1. Kur’ân Ġlimleri 

Bu tabirden kastımız, Kur‟ân‟ı anlamaya direkt etkisi olan ve ilgili 

kaynaklarda “Ulûmu‟l-Kur‟ân” kavramı çerçevesinde değerlendirilen ilimlerdir. 

Elbette burada “Ulûmu‟l-Kur‟ân” olarak kabul edilen tüm disiplinleri konu 

edinmeyeceğiz. Amacımız, müellifin bunlara yaklaĢımı ve onlardan yararlanma Ģekli 

hakkında genel bir kanaat oluĢturmak olduğu için onun daha sık değinip yararlandığı 

ilimleri ele alıp bunları birkaç örnekle somutlaĢtırmaya çalıĢacağız. 

2.2.2.1.1. Kıraat 

Molla Halil, tefsirinde kıraat farklılıklarına fazla değinmemiĢtir. Zaten 

kendisi tefsirinin mukaddimesinde Asım kıraatinin Hafs rivâyeti ile yetineceğini ve 

nadiren baĢka kıraatleri zikredeceğini ifade etmektedir. Bunun sebebi olarak da Hafs 

rivâyetinin yaĢamıĢ olduğu bölgedeki yaygınlığını zikretmektedir.
1
 Bununla birlikte 

o, gerekli gördükçe kıraat farklılıklarına değinmiĢtir. 

Molla Halil, kıraat farklılıklarını verirken genelde Ģu ifadeleri kullanmaktadır: 

"ثبُٕ٘ٞ ٝا٤ُبء" "ػ٠ِ ث٘بء اُلبػَ...أٝ ث٘بء أُلؼٍٞ" , "ٝك٢ هواءح" , "ٝهوا" , . Kıraatleri de ilgili kıraat 

imamına çoğunlukla nisbet etmez.
2
 Sadece iki yerde

3
"هواءر٘ب"   diyerek Asım kıraati 

Hafs rivâyetine iĢaret eder. Bir yerde de  "ٖٝك٢ هواءح ؿ٤و اٌُٞك٤ّ٤" diyerek genel bir nisbet 

yapar.
4
 Bir yerde "ٔٝهوأ ؽل"

1
 diğer bir yerde de "ٝك٢ هواءح اثٖ ًض٤و"  diyerek kıraat 

imamının ismini sarahaten kaydeder.
2
 

                                                           
1
es-Si„irdî, Basîre 1, 7. Müellifin orada kullandığı ifade Ģudur:  ّٓوزٖواا ك٤ٜب ػ٠ِ هواءح ؽلٔ ها١ٝ ػبْٕ إال

ألّٜٗب أُْٜٞهحُ ك٢ إه٤ِٔ٘ب ثبُٔي٣لٗبكهاا  . 
2
 Söz konusu tabirler için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 20; 45; 53; 80; 83;  93. 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 46, 209 (Bakara, 2/149; En'am, 6/94). 

4
 es-Si„irdî, Basîre 1, 186 (Maide, 5/95). 
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Müellif, bazen kıraat farklılığının i‟raba dolayısıyla da manaya etkisini 

açıklar.
3
 Zaten genellikle bu amaçla farklı kıraatleri verir. Bazen de sadece kıraati 

verip manaya ya da i‟raba etkisinden bahsetmediği olur.
4
 Öte yandan, görebildiğimiz 

kadarıyla Molla Halil, vermiĢ olduğu farklı kıraatin fıkhî hükme etkisine değinmez. 

Mesela “ْالَٓز” kelimesinde sadece tek kıraati verip kendi mezhebine uygun manayı 

birinci sırada, kelimenin “cima” manasına da geldiğini söyleyen Ġbn Abbas‟ın sözünü 

ise ikinci sırada verir.
5
 Abdest ile ilgili Maide Sûresi 6. âyetindeki “ٌِْٝأهع” 

kelimesindeki iki farklı kıraati verir; fakat hükme etkisine açıkça değinmez.
6
 

Neticede diyebiliriz ki Molla Halil, mukaddimede ifade ettiği üzere Asım 

kıraatinin Hafs rivâyeti dıĢındaki rivâyetleri hem az zikretmiĢ hem de tesbit 

edebildiğimiz kadarıyla sadece iki yerde Kur‟ân metninde bunları esas almıĢtır.
7
 O, 

mütevatir kıraatler ile yetinmiĢ hatta kıraat-ı seb'a dıĢındaki kıraatlere pek yer 

vermemiĢtir. Kıraatler arası tercihini sadece bir yerde, o da “َثَ ه٤” ifadesi ile tasrih 

etmiĢtir.
8
 Son olarak Ģunu da kaydedelim ki zaten az olan kıraat farklılıklarına iĢaret, 

Bakara ve Âl-u Ġmran sûrelerinde nisbeten yoğunken, A'raf Sûresi'nden sonra çok 

nadir olmakta hatta neredeyse kesilmektedir. 

2.2.2.1.2. Muhkem - MüteĢâbih ile Hurûf-u Mukatta’a 

Kur‟ân âyetlerini muhkem ve müteĢabih diye ikiye ayıran Âl-u Ġmran 

Sûresi‟nin 7. âyeti, Ulûmu'l-Kur‟ân kaynaklarında muhkem ve müteĢabih tanımına 

esas kılınmaktadır. Söz konusu âyetin tefsirine baktığımızda Molla Halil‟in de 

                                                                                                                                                                     
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 83 (Bakara, 2/282). 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 288 (Tevbe, 9/100). 

3
 Örnekler için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 37, 93, 202, 232 (Sırasıyla: Bakara, 2/106; A. Ġmran,3/36; 

En'am, 6/54; A'raf, 7/57). 
4
 Örnekler için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 25, 46, 73 (Bakara, 2/58; 149; 249). 

5
 es-Si„irdî, Basîre 1, 136 (Nisa, 4/43). Aynı kelimenin geçtiği Maide, 5/6‟te ise manaya da 

değinmeden “ٙٝهل ٍجن رل٤َو”    diyerek buraya havale eder. Bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 167. 
6
 es-Si„irdî, Basîre 1, 167 (Maide, 5/6). 

7
es-Si„irdî, Basîre 1, 11 (yzm.) vr .3a; (Bakara, 2/9); 80 (Bakara, 2/271). Verdiğimiz birinci örnekte 

(Bakara, 2/9) matbu nüshada bu husus gözden kaçmıĢtır. O yüzden mahtutun varak numarasını da 

vermeyi gerekli gördük. 
8
es-Si„irdî, Basîre 1, 101 (A. Ġmran, 3/80). 
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müfessirlerin çoğunluğu tarafından kabul gören muhkem-müteĢabih yaklaĢım tarzına 

sahip olduğunu görmekteyiz. Müellifimiz, ilgili yerde muhkem âyetleri, anlamı açık 

ve baĢka türlü anlaĢılması muhtemel olmayan; müteĢabihleri ise neyin kastedildiği 

açık olmayan, farklı manalara gelmesi muhtemel olan diye tanımlar. Aynı yerde, 

âyette geçen “ٕٞٝاُواٍق” kelimesinin mübteda da olabileceği, bu durumda müteĢabih 

âyetlerin sadece Allah tarafından bilinebilecek hususlar olacağını kaydetmektedir. Bu 

ifadeden, müellifin mutlak ve izafî müteĢabih ayrımını da kabul ettiğini anlayabiliriz. 

Yine aynı âyeti tefsir ederken müellif, tüm âyetleri muhkem olarak niteleyen Hûd, 

11/1 âyeti ile tam tersine tüm âyetleri müteĢabih olarak niteleyen Zümer, 39/23 

âyetlerine de değinmektedir. Birincisinde geçen “ٌْٓؾ” kelimesinin kusursuzluk, 

nazım üstünlüğü ve mana güzelliği; ikincisindeki “ٚٓزْبث” kavramının ise âyetlerin 

güzellik ve doğruluk, i'câz, nazım ve faydalı hususları ifade etmesi bakımından 

benzeĢmesi anlamında olduğunu ifade eder.
1
 

Yukarıda ifade edildiği gibi müellif, mutlak ve izafî müteĢabih ayrımını kabul 

etmektedir. Âl-u Ġmran 3/7'de mutlak müteĢabihlere örnek olarak dünyanın ömrü, 

kıyametin kopması, zebanilerin sayısı gibi özel sayıları örnek verir. Hurûf-u 

mukattaa konusundaki yaklaĢımına baktığımızda ise bunları da mutlak müteĢabih 

kategorisinde mütalaa ettiğini görürüz. Zira burada tevile girmemekte en sağlıklı yol 

olarak gördüğü Celâleyn Tefsiri‟nin yolunu takip etmektedir. Nitekim Bakara'nın 

baĢında Ģunları kaydetmektedir: “(Âlimler), bu ve bununla beraber hecâ harflerinin 

isimleri ile baĢlayan yirmi dokuz sûrenin baĢlangıcı konusunda uzunca teviller 

yapmıĢlardır. Lakin en sağlıklı yol, Celâleyn Tefsiri‟nde dendiği gibi “Allah, bununla 

neyi kastettiğini daha iyi bilir.” Ģeklindeki yoldur. Yani bunlar, zahirine inanıp 

batınını Allah'a havale etmek gereken müteĢabihlerdendir.”
2
 Müellif, eser boyunca 

hurûf-u mukattaa konusundaki yaklaĢımını “هللا أػِْ ثٔواكٙ ثنُي” ya da “ٚٓزْبث” diyerek 

sürdürür. Sadece Ra'd Sûresi 1. âyetinde “ٚأُو ٓزْبث/Elif Lâm Ra, müteĢabihtir” 

dedikten sonra bu huruf-u mukattaanın “ٟأٗب هللا أػِْ ٝأه /(Elif Lâm Ra), Ben Allah'ım 

bilir ve görürüm” anlamına geldiğine dair bir nakil zikreder.
3
 

                                                           
1
 Bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 86-87 (A. Ġmran, 3/7); 310 (Hûd, 11/1); 693 (Zümer, 39/23). 

2
es-Si„irdî, Basîre 1, 8. 

3
es-Si„irdî, Basîre 1, 353. 
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Diğer yandan Allah'ın arĢa istiva etmesi, Allah'ın yüzü, Allah'ın eli ve ruh 

gibi kavramları aĢırıya kaçmadan, bağlamına göre mecaza hamlederek tevil etmiĢ, 

bazı yerlerde selef mezhebinin görüĢünü de aktarmıĢtır. Mesela " اٍزٟٞ ػ٠ِ ّْ ص

"…sonra arĢa istivâ eden…/اُؼوُ
1
 âyetinin tefsirinde tefvîz mezhebine göre istivanın 

mahiyetinin sadece Allah tarafından bilinebileceğini; te'vîl mezhebine göre ise 

Allah'ın emir ve iĢlerinin düzgün olması ya da Allah'ın arĢı hükümranlığına alması 

anlamında olduğunu ifade eder. "ٟٞاُوؽٖٔ ػ٠ِ اُؼوُ اٍز/Rahman arĢa kurulmuĢtur",
2
 

âyetindeki istiva kavramına da Ģöyle bir açıklama getirmektedir: “MüĢebbihe'nin 

dediği gibi oturma ve yerleĢme Ģeklinde değildir; çünkü O, yön ve mekândan 

münezzehtir. Buradaki istiva, ya Allah'tan baĢkasının bilmediği Ģekildedir ya da ele 

geçirme ve yönetme manasındadır.”
3
 

MüteĢabih olarak kabul edilen "ٝعٚ هللا" kavramını da Allah'ın zatı ( َّْ ا كَضَ ُُّٞ َٞ ب رُ َٔ كَؤ٣ََْ٘

ْعُٚ هللاَّ  َٝ ),
4
 Allah'ın vereceği sevap/karĢılık ( ِ ِٚ هللاَّ ْع َٝ بَء  ـَ َٕ إاِلَّ اْثزِ ْ٘لِوُٞ ب رُ َٓ َٝ ),

5
 Allah'ın zatı ( َمَُِي

 ِ ْعَٚ هللاَّ َٝ  َٕ َٖ ٣ُِو٣ُلٝ (َف٤ْو  َُِِِّن٣
6
 ve O‟na yaklaĢmak (  ِٓ  ْْ ب آر٤َْزُ َٓ َٝ ِ ْعَٚ هللاَّ َٝ  َٕ بح  رُِو٣ُلٝ ًَ ْٖ َى )

7
 Ģeklinde 

te'vil etmiĢtir.
8
 " ٓـُِٞخ ٣ل هللا " kavramını Maide Sûresi‟nde cimrilik olarak tevil ederken 

َُُِٞخ  ) ـْ َٓ  ِ ٤َُُُْٜٞك ٣َُل هللاَّ هَبَُِذ ا َٝ )
9
, Fetih Sûresi‟nde ise ( ب ٣ُجَ  َٔ َٖ ٣ُجَب٣ُِؼََٞٗي إَِّٗ َّٕ اَُِّن٣ َم إِ ْٞ ِ كَ َ ٣َُل هللاَّ َٕ هللاَّ ب٣ُِؼٞ

 ْْ ِٜ (أ٣َِْل٣
10

 kavrama Ģöyle bir te‟vil getirmektedir: “(Allah), kendisine biat edilen kiĢiye 

benzetilince Allah için de mecazî olarak elin varlığı kabul edildi.
11

 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 231 (A'raf, 7/54). Müellif, burada selef yerine “tefvîz” kavramını 

kallanmaktadır. 
2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 463 (Taha, 20/5). 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 463. 

4
 Bakara, 2/115. 

5
 Bakara, 2/272. 

6
 Rûm 30/38. 

7
 Rûm 30/39. 

8
ٝعٚ  kavramı için bkz. es-Si„irdî. a.g.e., s. 39; 80; 604. Ayrıca "ٝعٚ هللا"  'in  هة kelimesiyle izafet 

terkibi içerisinde kullanıldığı Ra'd, 13/22 ayetinde Allah'ın rızası; Rahman, 55/27 ayetinde de Allah'ın 

zatı Ģeklinde tevil edilmiĢtir. Bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 358; 807. 
9
 Mâide, 5/64. 

10
 Fetih, 48/10. 

11
 .kavramı için bkz. es-Si„irdî. Basîre 1, 180; 765 "٣ل هللا" 
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2.2.2.1.3. Nâsih-Mensûh 

Günümüzde daha da çok tartıĢma konusu haline gelen neshin varlığı ve 

kapsamı hususunda özelde tefsir ve Ulûmu'l-Kur'ân, genelde ise tüm Ġslâmî 

disiplinlerde tarih boyunca üç ana görüĢ olduğunu söyleyebiliriz. Neshi kabul edip 

mensuh âyetler konusunda aĢırıya kaçanlar, tarih boyunca azınlıkta kalmıĢ olsa da 

neshi kabul etmeyenler ve neshi kabul ettiği halde mensuh âyetlerin sayısı hususunda 

mutedil olanlar. Gerek tefsir ve gerekse de Ulûmu'l-Kur‟ân kaynaklarının çoğunda 

nesih ile alakalı olarak kabul edilen Bakara, 2/106
1
 ve Nahl, 16/101

2
 âyetlerine 

yapmıĢ olduğu tefsirden anladığımız kadarıyla Molla Halil, neshin kabulü konusunda 

geleneğe bağlıdır. Aynı Ģekilde nesih deyince hemen akla gelen içkinin haram kılınıĢ 

süreci ile ilgili âyetler,
3
 ana-baba ve akrabaya vasiyeti emreden âyetin miras âyeti ile 

neshi meselesi,
4
 zinanın cezası meselesi 

5
 gibi yerlerde yaptığı açıklamalar da bu 

kanaatimizi destekler mahiyettedir. 

“Âyetu's-seyf” olarak meĢhur olmuĢ Tevbe Sûresi 5. âyetinin tefsirinde “ ٙٝٛن

َّ آ٣خ ك٢ اُووإٓ ك٤ٜب مًو اإلػواٗ ٝ اُٖجو ػ٠ِ أمٟ األػلاءا٣٥خ ٗبٍقخ ٌُ /Bu âyet, düĢmandan yüz 

çevirip onların eziyetine katlanmanın zikredildiği tüm Kur‟ân âyetlerini 

neshetmektedir” açıklamasını yapmaktadır.
6
 Buna bağlı olarak da birçok âyetin 

tefsirinde kaydettiği “ٍٝٛنا هجَ األٓو ثبُوزب/Bu (hüküm), savaĢın emredilmesinden 

öncedir”
7
٤َّق“  ”Bu ve sonraki âyet kılıç âyeti ile mensuhtur/ٝٛنا ٝٓب ثؼلٙ َٓ٘ٞؿ ثآ٣خ اُ

8
 

 Dolayısıyla Berae/Tevbe Sûresi'ndeki âyet ile tahsis /ك٢ٜ ٓقٖٕٞخ ثآ٣خ اُجواءح“

edilmiĢtir”
9
 ifadelerine bakılırsa mensuh âyetlerin sayısının çok olduğu görüĢüne 

meylettiği düĢünülebilir.  Bununla birlikte söz konusu âyet ile mensuh olduğu 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 37. 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 405. 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 396-397; 63; 136; 185. (Sırayla:  Nahl, 16/6; Bakara, 2/219; Nisa, 4/43; Maide, 

5/90). 
4
 Vasiyet ayeti için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 52-53 (Bakara, 2/180-182). Miras ayeti için bkz. es-

Si„irdî, Basîre 1, 126-127 (Nisa, 4/11). 
5
 es-Si„irdî, Basîre 1, 128-129 (Nisa, 4/15-16); 516 (Nûr, 24/2). 

6
 es-Si„irdî, Basîre 1, 270. 

7
 es-Si„irdî, Basîre 1, 90 (A. Ġmran, 3/20). 

8
 es-Si„irdî, Basîre 1, 146-147 (Nisa, 4/90). 

9
 es-Si„irdî, Basîre 1, 164 (Maide, 5/2). 
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savunulan birçok âyeti mensuh olmayacak Ģekilde tefsir ederek âyetin mensuh 

olmadığını da açıkça beyan etmiĢtir.
1
 Aynı Ģekilde mensuh olduğu savunulan baĢka 

âyetlerde de âyeti mensuh olmayacağı Ģekilde de tefsir edip “كال َٗـ / Dolayısıyla 

(burada) nesih yoktur” kaydını düĢtüğü durumlar da vardır.
2
 Tüm bunlar, Molla 

Halil‟in Kur‟ân‟da neshi kabul ettiğini; lakin mensuh âyetlerin sayısı hususunda 

mutedil bir görüĢe sahip olduğunu göstermektedir. 

Son olarak Ģunu da kaydedelim: Molla Halil, mensuh olduğu söylenen bazı 

âyetlerin mensuh olup olmama durumunun yapılan tefsir/tevile göre değiĢkenlik 

gösterebileceğini söylemektedir.
3
 Bu da onun mensuh olduğu söylenen bütün 

âyetlerin mensuhluğu konusunda icmaın vaki olamayacağı görüĢünde olduğunu akla 

getirmektedir. 

2.2.2.1.4. MüĢkilâtü’l-Kur’ân 

MüĢkilâtü‟l-Kur‟ân, Kur‟ân ifadelerinin ilk anda ve zahirî mana itibarıyla 

birbiriyle çeliĢiyor görünmesidir. Bu durum, aynı âyet içerisinde olabileceği gibi 

farklı âyetler arasında da olabilir. Aslında tezat gibi duran durum, sadece 

görünürdedir. Kur‟ân‟ın kendi bütünlüğü, Sünnet ya da Arap dili inceliklerinden 

istifade edip derinlemesine bakıldığında ortada bir tezadın olmadığı anlaĢılamaktadır. 

Molla Halil de tefsirinde yeri geldikçe bu hususa eğilmiĢ ve birbirini nakz eder gibi 

duran ifade ve âyetleri tenakuzu ortadan kaldıracak Ģekilde tefsir etmeye çalıĢmıĢtır. 

Örnek olarak Kıyamet gününde Allah‟ın mücrimlerle konuĢmayacağını, 

onlara sual etmeyeceğini ifade eden âyetler olduğu gibi, onlara mutlaka sual 

edeceğini ifade eden âyetler de mevcuttur. Söz konusu bu âyetler arasında tenakuz 

var gibi görünmektedir. Molla Halil‟in bu âyetlere getirdiği açıklamalara 

                                                           
1
 Örnekler için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 204 (Enam, 6/70); 266 (Enfal, 8/61); 826 (Mücadele, 58/12). 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 128-129 (Nisa, 4/15); 415 (Ġsra, 17/24). 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 128-129 (Nisa, 4/15). Ġlgili metin aĢğıdaki gibidir: 

ًَ هللا   َّٓ َعجُِال  ﴿أو ََْزَع ّٖ ٍج٤الا 11 ٌَه  ّْ عؼَ ُٜ ٍَ اإلٍالّ ص وٝا ثنُي أٝ ِٓ ﴾ ٛو٣وبا إ٠ُ اُقوٝط ٜٓ٘ب ًزؼ٤٤ٖ اُؾّل أُقِّٔ ػٖ اُؾجٌ، أ

ّٖ ٍج٤الا »ثغِل اُجٌو ٓئخ ٝرـو٣جٜب ػبٓبا ٝهعْ أُؾٖ٘خ، ٝك٢ اُؾل٣ش:   ب ث٤ُّٖ اُؾّل هبٍ:  فنٝا ػ٢ّ٘ هل عؼَ هللا ُٜ ّٔ ، ٣ٝغٞى إٔ «ُـ

ّٖ ٓب عوٟ ثَجت اُقوٝط، ُْٝ ٣نًو اُؾّل اٍزـ٘بء ثو٣ٌُٕٚٞٞ اُ ّٖ ثؼل إٔ ٣غِلٕ ٤ًال ٣غو١ ػ٤ِٜ ﴿اُّياٗـ٤خ :  ٔواك اُز٤ٕٞخ ثئٌٍبٜٗ

 .[، كال َٗـ ؽ٤٘ئن24/2ٝاُيا٢ٗ...﴾ ]اُ٘ٞه، 
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baktığımızda kendisinin Kur‟ân‟a bütüncül baktığını gördüğümüz gibi âyetler 

arasında gerçekte tezadın olmadığı da ortaya çıkmıĢ olmaktadır. Konuyu 

somutlaĢtırmak maksadıyla söz konusu âyet ve müellifin açıklamalarına yer 

vermemiz faydalı olacaktır. Âyetleri Mushaf sırasına göre sıralayacağız. 

1. Âyet: Bakara, 2/174 

“ كال ٣٘بك٢ اَُؤٍ ػْٜ٘ ؛ً٘ب٣خ ػٖ اُـٚت ّهُ هللا َىَ اٌمُبِخ﴾﴿وال َىٍا  /„Allah, onlarla 

konuĢmayacaktır‟ (ifadesi), gazaptan kinayedir. Bu sebeple onlara sual etmesine 

engel değildir.”
1
 

2. Âyet: A’râf, 7/6 

“ َّٓ ﴿فٍَٕ  َٓ أ  اٌَّزِ  غأٌ ُِْهَُ َّٓ  سعً إٌَِ ٛنا ٍؤاٍ رٞث٤ـ ٌُِلوح  ،ع٤جٞا ثٚأػٖ اإلثالؽ ٝٓب اٌّشعٍُٓ﴾  وٌٕغأٌ

ٍُ  [28/78]اُؤٖ، ٍ ػٖ مٗٞثْٜ أُغوٕٓٞ﴾ ؤٝأُ٘ل٢ّ ك٢ ﴿ٝال ٣َ ،ػزواكْٜ ثبُظِْب كول اٍزـ٠٘ ػ٘ٚ ثٝإاّل   ٍؤا

كال ر٘به٘ ؛ٍزؼالّاال /” Müellif, burada kâfirlere yöneltilen sualin azarlama/sorgulama 

suali olduğunu dolayısıyla Kasas, 28/78 âyetinde geçen “Mucrimlere günahları 

sorulmayacak” ifadesindeki öğrenme/bilgi alma sualiyle çeliĢmediğini ifade 

etmektedir.
2
 

3. Âyet: Nahl, 16/93 

“ ؤَُُ  َْ بُء ُٝزُ َْ بُء ٣ٜٝل١ ٖٓ ٣َ َْ َ٣ ٖٓ َّ ﴾ ٍؤاٍ رج٤ٌذ ﴿ٌُٖٝ ٣ٚ َٕ ُِٞ َٔ ْ٘زُْ رَْؼ ًُ ب  َّٔ ﴾ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ﴿َػ َّٖ

 Müellif, burdaki suali azarlama/susturma ve cezalandırma suali olarak ”ٝٓغبىاح

açıklamaktadır. Benzer bir açıklamayı aynı sûrenin 56. âyetinde de yapmaktadır.
3
  

4. Âyet: Rahmân, 55/39 

ّٕ َؤ٣ٞٓئن ال ٣ُ ) ( َٛ ٛٞ ٓنٗت أّ ال، ألّْٜٗ ٣ؼوكٕٞ ث٤َٔبْٛ ٖٓ ٍٞاك ٝعٞٙ ٍ ػٖ مٗجٚ إٌٗ ٝال عب

[ 15/92 اُؾغو،]أُغو٤ٖٓ ٝىههخ ػ٤ْٜٞٗ، ٝث٤بٗ ٝعٞٙ أُؤ٤ٖ٘ٓ ٝثٜغزٜب؛ كال ٣٘بك٢ ٗؾٞ )كٞهثّي َُ٘بُّْٜ٘...(   

Müellifimiz Molla Halil, „O gün, insan ve cinlere günahları sual edilmeyecek‟ 

âyetine Ģöyle bir açıklama getirmektedir: “(Ġnsan ve cinlere) günahkâr olup olmadığı 

(sorulmayacak). Zira o gün herkes görüntüsünden dolayı zaten tanınacaktır. Bu 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 51. 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 224. Müellif, Kasas 78. âyetin tefsirinde de burdaki açıklamayı destekler 

nitelikte açıklama yapmaktadır. Bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 584. 
3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 395; 403. 
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yüzden de Hicr, 15/92 ve benzeri âyetlerde mutlaka gerçekleĢeceği beyan edilen 

suale mani değildir.
1
 

Netice olarak Ģunu söylebiliriz ki Molla Halil, Kıyâmet günü sualini iki 

kategoride değerlendirmektedir. Birinci kategori, gerçekleĢeceği beyan edilen sualdir 

ki bu, mücrimlere yönelik azarlama sualidir. Ġkinci kategorideki sual ise 

gerçekleĢmeyeceği beyan edilen sualdir. Bu da müellifin “isti‟lâm” olarak 

isimlendirdiği ve bilinmeyen bir hususu öğrenmeye yönelik olan sualdir. HerĢeyi 

zaten bilmekte olan Allah‟ın bilgilenme ihtiyacı olmadığı için bu tarz bir soruya da 

ihtiyacı bulunmamaktadır. Müellif, meseleye böyle yaklaĢarak aslında tezadın 

olmadığını da göstermiĢ olmaktadır. 

2.2.2.1.5. Tekrâru’l-Kur’ân 

“Tekrâru‟l Kur‟ân”dan kastedilen Ģey, bazı olay ve ifadelerin Kur‟ân‟da 

tekrarlanması hususudur. Kur‟ân-ı Kerim‟e baktığımızda iki tür tekrar karĢımıza 

çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, manen tekrar diyebileceğimiz tekrardır. Bu tür 

tekrar, daha çok Kur‟ân kıssalarıyla ilgilidir. Özellikle Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. 

Ġbrahim ve Hz. Musa gibi peygamberlerin kıssası, çeĢitli vesilelerle ve farklı 

yönleriyle tekrarlanmıĢtır. Diğer tekrar türü ise bazı ifade ve kalıpların özellikle aynı 

sûre içerisinde tekrarlanmasıdır ki buna da lafzî tekrar diyebiliriz. 

Molla Halil‟in Kur‟ân‟da tekrar meselesine yaklaĢımını, yukarda değinilen iki 

tür tekrar çerçevesinde değerlendirecek olursak diyebiliriz ki ona göre Kur‟ân‟da 

manevî tekrar bulunmamaktadır. Lafzen tekrarlanan ifade ve âyetlerin ise 

tekrarlandığı her yerde mutlaka farklı bir gaye ve manası vardır. Dolayısıyla 

gereksiz, kuru bir tekrar değildir. Nitekim kendisi ilgili yerlerde yaptığı tefsir ile 

bunu göstermekte, Kur‟ân‟da kuru tekrarın olmadığını ortaya koymaya 

çalıĢmaktadır. Konuyu bir iki örnekle somutlaĢtıralım. 

 

 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 807-808.  
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1. Örnek: 

 “ ٕاب﴿ َِ ٕ ىا لَبٌ ىا آ َِ َٓ آ خ أ١: هُٞٚ: ﴿ٖٝٓ اُّ٘بًَوإَرا ٌَمىا اٌاِزَ ّٖ ٍ اُو ّٝ ...﴾ ث٤بٕ ٗلبهْٜ، ٝٛنٙ ث٤بٕ ﴾ أ

َِ ك٣ْٜ٘؛ كال رٌواه  ”ٓؼبِٓزْٜ ٓغ أُؤ٤ٖ٘ٓ ٝأٛ

Bakara Sûresi 8-20. âyetleri, münafıklardan bahsetmektedir. Burada 8. âyet 

ile 14. âyette münafıkların “ّ٘ب َٓ  .iman ettik” sözleri tekrarlanmıĢtır. Molla Halil, 14/ آ

âyette yaptığı açıklama ile söz konusu ifadenin 8. âyette münafıkların nifakını; 14. 

âyette ise münafıkların, mümin ve dindaĢlarıyla olan muamelesini açıklamak için 

olduğunu, dolayısıyla tekrarın bulunmadığını söylemektedir.
1
 

2. Örnek: 

 “ ٌِزَبِة ال رَـُِٞ ََ اُ ْٛ ا﴾ رزغبٝىٝا اُؾّل ﴿ك٢ِ﴾ ؽلع ﴿ك٣ٌْ٘﴾ ؽبٍ ًٞٗٚ ﴿ؿ٤َو اُؾّن﴾ َُ٘قٚ ثٔغ٢ء ﴿هَُ ٣َب أَ

ا ًض٤واا﴾  ٖ هَجَ﴾ ْٝٛ أٍالكْٜ اُن٣ٖ ِّٙٞا هجَ ثؼضٚ ػ٤ِٚ اَُالّ ﴿ٝأُِّٙٞ ِٓ ا  ل ﴿ٝال رزّجِؼٞا أٛٞاَء هّٞ هل ُِّٙٞ ّٔ ٓؾ

ج٤َ َّ ا ػٖ ٍٞاء اُ ٚ ُٔب ًّنثٞٙ ٝثـٞا ػ٤ِٚ؛ كال ﴾ ٛو٣ن اُؾّن اُن١ ٛٞ اإلٍالّ ثؼل ٓجؼض77ٖٓ اُ٘بً ﴿ُِّٝٙٞ

 ”رٌواه

Mâide Sûresi 77. âyetinde “dalâlete düĢtüler” ifadesi, peĢ peĢe iki sefer 

geçmektedir. Molla Halil, yaptığı tefsirle bunlardan birincisinin Hz. Peygamber‟in 

(sav) nübüvvetinden önce, ikincisinin ise nübüvvetinden sonra meydana geldiğini 

açıklamaktadır. Sonra da “dolayısıyla ortada tekrar yoktur” diyerek aynı mananın 

tekrarı Ģeklinde bir tekrarın olmadığını ifade etmektedir.
2
 

3. Örnek: 

 “ ( َّ َّ هًٍووٗب اُووإٓ ُِنًو كَٜ ٖٓ ٓلّ ُٝول ٣ ّٕ رٌن٣ت ً خ إّؼبها ثؤ ّٖ َّ ه ٍٞ ( ًّوه مُي ك٢ ً

خ َٓزلع ُالّكًبه ٝاالرّؼبظ، ٝاٍزئ٘بكب ُِز٘ج٤ٚ ٝاإل٣وبظ ُئاّل ٣ـِجْٜ اَُٜٞ  ّٖ َّ ه ٓوز٘ ُ٘يٍٝ اُؼناة، ٝاٍزٔبع ً

" ٝ"٣َٝ ٣ٞٓئن ٌُِّٔنث٤ٖ" ٝٗؾٞٛٔبثبٌٕٔب رٌنّ آالء هثّ  كجؤ١ّ ٝاُـلِخ، ٌٝٛنا رٌو٣و " ” 

Bilindiği gibi Kur‟ân‟da bazı kalıplar aynı Ģekilde tekrarlanmıĢtır. Kamer 

Sûresi‟nde dört kez tekrarlanan “  َّ ًووٗب اُووإٓ ُِنًو كَٜ ٖٓ ٓلّ ُٝول ٣ / Andolsun, biz 

Kur‟ân'ı düĢünüp öğüt almak için kolaylaĢtırdık. Var mı düĢünüp öğüt alan?” kalıbı 

bunlardan birisidir. Müellifimiz Molla Halil, buradaki tekrarın gereksiz olmadığını 

ispat sadedinde kalıbın sûrede tekrarlandığı son âyet olan 40. âyetteki açıklamada 

tekrar için üç farklı neden saymaktadır. Rahmân ( ثبٌٕٔب رٌنّ آالء هثّ  كجؤ١ّ  ) ve Murselât ( َ٣ٝ

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 10; 12. 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 182-183. 
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 sûrelerinde tekrarlanan kalıpların da aynı amaçla tekrarlandığını ifade (٣ٞٓئن ٌُِّٔنث٤ٖ

etmektedir.
1
 

2.2.2.1.6. Tenâsübü’l-Kur’ân 

Kur‟ân-ı Kerim‟i beĢer ürünü kitaplardan ayıran en önemli özelliklerinden 

birisi de yaklaĢık 23 yıl süresince farklı zaman ve zeminde tenzîl edilmesine rağmen 

parçaları arasındaki muazzam uyum ve mantıkî ahenktir. Zira en küçük Kur‟ân 

parçası olan âyetten aynı konuyu iĢleyen aĢır ve sûrelere kadar tüm parçaları arasında 

bir münasebet ve irtibat vardır. “Tenâsubu‟l-Kur‟ân” ya da “Münâsebâtü‟l-Kur‟ân” 

ilmi de Kur‟ân-ı Kerim parçaları arasındaki bu iliĢki ve uyumu inceler. 

Molla Halil, tefsirinde Kur‟ân parçaları arasındaki münasebete dikkat çekmiĢ, 

yeri geldikçe parçalar arasındaki irtibat yönlerini öz ifadeler ile açıklamıĢtır. 

Görebildiğimiz kadarıyla o, sûreler arasındaki münasebetten ziyade âyetler 

arasındaki münasebet üzerinde durmaktadır. Molla Halil, âyetler arası münasebeti 

açıklama sadedinde “ ٓورجطخ ثٔب هجِٜبكب٣٥خ  ب...“ / ” ّٔ “ / ”ُٝـ ثٔب هجِٜب ٝٝعٚ اهرجبٛ ا٣٥خ كظٜو “ / ”

ثٔب هجِٜب ٝعٚ اهرجبٛ ا٣٥خ ”
2
 gibi ifadeler kullanmaktadır. Müellifimiz, âyetler arası 

münasebetin yanında konu bütünlüğü olan âyet öbekleri arasındaki münasebete de 

genelde “...ب ّٔ .kalıbını kullanarak değinmektedir ”ُٝـ
3
 Meseleyi birkaç örnekle 

müĢahhaslaĢtıralım. 

1. Örnek: 

Bakara Sûresi 40-123. âyetleri arasındaki Ġsrailoğulları kıssasına “ َوائ٤َِ ٣ب ث٢َ٘ ٍْ  إِ

ْ ٌُ ُذ َػ٤َِْ ْٔ ز٢َ اَُّز٢ أََٗؼ َٔ ًُُوٝا ِْٗؼ  ifadesi ile baĢlanmıĢ ve (122. âyette) aynı ifade ile ”ام

bitirilmiĢtir. Müellif, bu hususun kıssanın baĢı ile sonu arasındaki münasebet 

maksadıyla olduğunu Ģöyle açıklamaktadır: “ جخ ث٤ٖ اُقبرٔخ ٍزْ اٌُالّ ٓؼْٜ ثٔب ّٕلهٙ ثٚ ٓ٘بف

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 803. Rahmân ve Murselât sûreleri için sırayla bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 806; 892. 

2
 Aynı sırayla bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 39 (Bakara, 2/115); 134 (Nisâ, 4/33); 223 (A‟raf, 7/4); 429 

(Ġsra, 17/101).  
3
 Müellif, bu hususta temel kaynağı Beydavî Tefsiri ve onun haĢiyesi ġeyhzâde‟yi takip etse de Halil 

Çiçek‟in dediği gibi münasebet alanında yeni ve orijinal çalıĢmalar için altyapı oluĢturabilir. Bkz. 

Halil Çiçek, “Siirtli Molla Halil‟in Tefsiri Ve Tefsirdeki Yöntemi”, Ġbrahim Hakkı ve Siirt Uleması 

Sempozyumu, Beyan Yayınları, Ġstanbul, 2008, 287. 
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 Ġsrailoğullarına yönelik hitabı, kelâmın sonu ile baĢı arasındaki münasebet(i /ٝاُلبرؾخ

görünür kılmak) için baĢladığı ifade ile sonlandırdı.”
1
 

2. Örnek: 

Âl-u Ġmran Sûresi 6. âyette insanın anne rahminde Allah tarafından 

Ģekillendirildiği beyan edilirken 7. âyette ise muhkem-müteĢabih âyetlerden, 

insanların bunlar karĢısındaki tutumundan ve Allah‟ın ilminden bahsedilir. Molla 

Halil, bu iki âyet arasındaki ince irtibatı Ģöyle açıklar: “ هًْ ٝعٚ اهرجبٛ ٛنٙ ا٣٥خ ثوُٞٚ ّٞ ٖ٣﴿ :

ّٕ ٛنٙ ك٢  ر٣ٖٞو اُوٝػ ثبُؼِْ ًٔب أّٗٚ ك٢ ر٣ٖٞو اُغَل [3/6]آٍ ػٔوإ، ك٢ األهؽبّ...﴾  آٙ. أ /Bu âyetin 

(bir önceki âyet olan) „Sizi anne rahimlerinde Ģekillendirir‟ âyetiyle arasındaki irtibat 

Ģudur: Bu âyet, insanın manevî kiĢiliğinin ilimle Ģekillendirilmesi hakkındayken 

diğeri, cesedin/insanın maddî kiĢiliğinin Ģekillendirilmesi hakkındadır.”
2
 

3. Örnek: 

Mâide Sûresi‟inde 20-26 âyetlerde Tîh kıssası (Kavminin, Hz. Musa‟nun 

emirlerini dinlememesi sebebiyle Tîh‟e düĢmesi) zikrediliyor. 27-32 âyetler arasında 

da Hz. Âdem‟in iki oğlu Habil ile Kabil kıssası anlatılıyor. Molla Halil, 32. âyetin 

son kısmını Ģöyle tefsir etmektedir: “ بد﴾ أُؼغياد ﴿ُٝول عبَءرْٜ﴾ أ١: ث٢٘ إٍوائ٤َ ﴿هٍِ٘ب ثبُج٤ِّ٘

 َُ ِٗ ُْْٜ٘ ثؼل َمَُِي ك٢ِ األَه ِٓ ّٕ ًض٤واا  َّْ إ َُٔوكٕٞ﴾ ك٤ٚ ٝال ٣جبُٕٞ ثُٚزؾب٢ٓ اُوزَ ﴿صُ / Ġsrailoğullarına 

öldürmekten sakınmaları maksadıyla açık mucizelerle peygamberlerimiz geldi. 

Bundan sonra bile onların çoğu yeryüzünde öldürme konusunda aldırıĢsız bir Ģekilde 

aĢırıya gittiler.” Müellifimiz, bu tefsirin akabinde bu kısmın iki kıssa arasındaki 

münasebeti ortaya çıkardığını Ģu sözleriyle ifade etmektedir: “ ّخ اث٢َ٘ آك ّٖ ٝثٜنا ارِّٖذ ه

زْٜ ك٢ اُز٤ِّٚ ّٖ  ,Hz. Âdem‟in iki oğlunun kıssası ile Ġsrailoğullarının Tîh‟teki kıssası /ثو

bu kısım (ya da bu tefsir) ile bağlanmıĢ oldu.”
3
 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 40. 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 87. Diğer bazı örnekler için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 87 (A. Ġmran, 3/7); 134 

(Nisa, 4/32); 173 (Maide, 5/32). 
3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 173. Diğer bazı örnekler için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 370 (Ġbrahim, 14/31-32); 

878 (Müzzemmil, 73/9); 899 (Nâziât, 79/14); 902 (Abese, 80/16).  
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2.2.2.2. Diğer Ġslâmî Ġlimler 

Burada Molla Halil‟in tefsirinde ön plana çıkan Ġslâmî ilimlerden kelâm, fıkıh 

ve tasavvuf‟a dair örnekler verip incelemeye çalıĢacağız. 

2.2.2.2.1. Kelâm 

Kelâm ve itikat alanında eser vermiĢ bir zat olarak Molla Halil, inançla ilgili 

âyetleri tefsir ederken kelâm ilminden istifade etmiĢtir. Zaten kendisinin kelâm ilmini 

fevkalade önemsediği Bakara Sûresi‟nin 164. âyetini tefsir ederken kullanmıĢ olduğu 

ifadeden anlaĢılabilmektedir. Allah‟ın varlığının kevnî delillerini içeren âyetin 

sonunda Ģu ifadeyi kullanmaktadır: “ّٝك٢ ا٣٥خ ر٘ج٤ٚ ػ٠ِ ّوف ػِْ اٌُال/Âyette, kelâm 

ilminin yüceliğine dair bir iĢaret vardır.”
1
 Bu konuda dikkati çeken temel nokta, 

saraheten ifade etmese ve kaynaklandırma yapmasa da Molla Halil‟in EĢ‟arî 

mezhebini takip etmesidir. Diğer bir husus da bazen bizzat isim vererek bazen isim 

vermek yerine iĢaret etmekle yetinerek Mu‟tezile‟ye reddiye yapmasıdır. Bununla 

ilgili bir kaç örnek vermek yerinde olacaktır. 

 Bakara Sûresi 25. âyetteki “  َٖ ِو اُِّن٣ ِّْ ثَ بُِؾبد َٝ َّٖ ا اُ ُٞ ِ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ آ /Ġman edip salih 

ameller iĢleyeneleri müjdele” ifadesini iman amel iliĢkisi bağlamında ele alıp Ģöyle 

demektedir: “ٕػ٠ِ أّٗٚ فبهط ػٖ اإل٣ٔب ٍّ  atfedilmesi, salih (Salih amelin imana)/ٝاُؼطق ٣ل

amelin imandan olmadığına delalet eder.”
2
 Görüldüğü gibi burada isim vermeden 

Mu‟tezile‟ye muhalefet ederken Ehl-i Sünnet-EĢ‟arî mezhebinin görüĢünü takip edip 

temellendirmektedir.  

لَبَػخ  “ َّ ْٜ٘ب  ِٓ  َُ  ondan bir Ģefaat kabul edilmez” ifadesini içeren Bakara .../ٝال ٣ُْوجَ

Sûresi 48. âyetin tefsirinde Ģunları demektedir: “ ،ْٜٝا٣٥خ ٓقٖٕٞخ ثبٌُلّبه إم اُقطبة ٓؼ

لبػخ ألَٛ اٌُجبئو اُضبثزخ ثبألؽبك٣ش ّْ ٌبا ُِٔؼزيُخ ك٢ ٗل٢ اُ َّ ّٕ آثبءْٛ رْلغ ُْٜ؛ كال رٌٕٞ رٔ ٝٗيُذ هّكاا ػ٤ِْٜ أ
 

 Âyet, kâfirlere hastır; çünkü hitap onlara yöneliktir ve atalarının kendilerine/ٝا٣٥بد

Ģefaat edeceği Ģeklindeki görüĢlerine reddiye olarak nazil olmuĢtur. Bu sebeple de 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 49. 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 16. 
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âyet ve hadislerle sabit olmuĢ Ģefaati inkâr noktasında Mu‟tezile‟ye dayanak teĢkil 

etmez.”
1
 

Bilindiği gibi Mu‟tezile, nesih ile ilgili olan Bakara Sûresi 106. âyetine 

dayanarak Kur‟ân‟ın hâdis olduğunu savunur.
2
 Molla Halil, bu görüĢe reddiye 

babında Ģöyle demektedir: “ اُزـب٣و ّٕ َّ ٙؼ٤ق، ًٝنا اٍزلالٍ أُؼزيُخ ثٜب ػ٠ِ ؽلٝصٚ،  كئ ٝاٌُ

ٚ َٓ  bunların hepsi zayıf.../ٝاُزلبٝد ٖٓ ِٓيٝٓبرٚ، ألّٜٗٔب ٖٓ ػٞاهٗ أُلبظ اٌُالّ اُ٘ل٢َّ؛ كال ر٘بك٢ هِل

ve temelsiz görüĢlerdir. Keza Mu‟tezile‟nin değiĢebilirlik ile farklı değerde olma 

özelliğinin ancak hâdis olan Ģeylerde bulunduğunu söyleyip bu âyeti Kur‟ân‟ın hâdis 

oluĢuna delil getirmesi de böyledir. Zira değiĢebilirlik ile farklı değerde olma 

özelliği, bizzat nefsî kelâmın değil; onun lafızlarına ârız olan durumlardır. Bu 

sebeple de Kur‟ân‟ın kadîm oluĢuna mani değildir.”
3
 Görüldüğü üzere burada da 

Molla Halil, Mu‟tezile‟ye reddiyede bulunurken EĢ‟arî ekolünü takip etmektedir. 

Molla Halil, haramın rızık olup olmaması,
4
 Allah‟ın iradesinin Ģerre taallük 

edip etmemesi,
5
 peygamber babalarının masumiyeti

6
 ve rü‟yetullah

7
 gibi inanç 

meselelerini içeren âyetleri tefsir ederken aynı tutumunu sürdürmektedir. Nadiren de 

olsa Ġslâm dıĢı inanç gruplarına değinen
8
 Molla Halil, diğer alanlarda olduğu gibi 

kelâmî konularda da tafsilata girmez ve bunu kelâm ile ilgili kitaplara havale eder.
9
  

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 23. 

2
 UlaĢabildiğimiz kaynaklarında Mu‟tezile‟nin özellikle bu âyeti Kur‟ân‟ın mahlûk oluĢuna delil 

getirdiğine rastlayamadık. Bununla birlikte Fahruddin er-Razî, tefsirinde söz konusu âyeti tefsir 

ederken Mu‟tezile‟nin bununla istidlâl ettiğini kaydeder. Bkz. Fahruddin er-Razî, Tefsîru‟l-Fahri‟r-

Razî (Mefatihu‟l-ğayb), Dâru‟l-fikr, y. y, 1401/1981, III, 252. 
3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 37. 

4
 es-Si„irdî, Basîre 1, 9. 

5
 es-Si„irdî, Basîre 1, 118. 

6
 es-Si„irdî, Basîre 1, 205. 

7
 es-Si„irdî, Basîre 1, 242. 

8
 Molla Halil‟in ismen zikredip değindiği Ġslâm dıĢı inanç gruplarından bazıları Ģunlardır: 

Senevîyye/Dualizm, Hristiyanlık mezhelerinden olan Nastûrîyye, Ya‟kûbîyye ve Milkaîyye. Sırasıyla 

bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 169; 194. 
9
 es-Si„irdî, Basîre 1, 363-364. 
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2.2.2.2.2. Fıkıh 

Müellifimiz Molla Halil‟in tefsirinde en çok kullandığı ilimlerden biri de 

fıkıh ilmidir. Âyetleri tefsir ederken ihtiva etmiĢ olduğu fıkhî hükümlere ya sarahaten 

ya da verdiği manayla iĢareten değinir. Bunu yaparken, çok nadir durumlar hariç, 

tamamen ġafiî mezhebini takip eder. Bazen bunu mezhebi ismen zikrederek 

yaparken bazen de ismi açıkça zikretmez. Tabi burada Ģunun kaydedilmesi gerekir ki 

Molla Halil, “ػ٘ل اُْبكؼ٢/ġafiî‟ye göre” ifadesini kullanırken ya da baĢka bir mezheb 

imamı için bu manada bir nisbette bulunurken kastettiği bizzat Ġmam ġafiî ya da 

diğer mezheb imamı değil; genel olarak o mezhebin görüĢüdür. Molla Halil, yöntem 

olarak tafsilata girmemeyi seçtiği için fıkhî konularda da aynı tutumunu sürdürüp 

ayrıntılar için “ٚٝرل٤ِٖٚ ك٢ اُلو/(Konunun) ayrıntıları fıkıh kitaplarındadır” vb. 

ifadelerle Fıkıh ilmine dair kitapları referans gösterir.
1
 

Bakara Sûresinin 173. âyetinde haram kılınan bazı yiyecekler zikredildikten 

sonra “ طُوَّ  ْٙ ِٖ ا ِٚ  ٝال ػبك   ؿ٤َو ثبؽ   كٔ َْ َػ٤َِْ كال إص /kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve 

zaruret ölçüsünü aĢmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur” buyrularak 

zaruret durumunda bu haramlığın askıya alınabileceği ifade edilir. Molla Halil 

burada “ ٝال ػبك   ؿ٤َو ثبؽ   ” ifadeleri için “ن، أٝ ثوطغ اُطو٣ن َٓ  hayatta kalmak/ ثبُي٣بكح ػ٠ِ ٍّل اُو

için gereken miktardan fazla yemek ya da yol kesmek sûretiyle” der ve Ģu açıklamayı 

yapar: “ ّػبٓ ثَلوٙ ؽز٠ّ ا٥ثن أًَ ٢ّء ٖٓ مُي ًٔب ٛٞ ٓنٛت اُْبكؼ٢ َّ  buna/كؼ٠ِ ٛنا ال ٣جبػ ٌُ

göre, ġafiî mezhebinde olduğu gibi, sahibinden kaçan köle dâhil hiçbir günahkâr için 

onlardan herhangi bir Ģey yemek mübah olmaz.”
2
 Molla Halil, burada açıkça ismini 

de zikrederek hükmü ġafiî mezhebine göre ortaya koymaktadır. 

Maide Sûresi 6. âyette ise âyetten hüküm istinbat ederken ġafiî mezhebinin 

görüĢünü takip eder; fakat mezhebi ismen zikretmez. Abdest ile ilgili olan âyette 

bilindiği gibi sırasıyla yüz ve ellerin yıkanması, akabinde baĢın meshedilmesi ve son 

olarak ayakların yıkanması emredilir. Molla Halil, âyetin tefsirinde “ ٖٝك٢ اُلَٖ ث٤٘ٚ ٝث٤

 ayaklar ile kardeĢlerinin (yani/أف٣ٞٚ ٣ل٤ل ٝعٞة اُزور٤ت ك٢ َؿََ ٛنٙ األػٚبء ًٔب ٝهؼذ ك٢ اُ٘ظْ

                                                           
1
 Örnek için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 146; 150; 150. 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 50-51. 
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ellerin) peĢpeĢe değil de ayrı verilmesi, bu azaların söz dizimindeki sıraya göre 

yıkanmasının zorunlu olduğu manasına gelir” ifadesini kullanır.
1
 

Molla Halil, genel olarak ġafiî mezhebini takip ederken nadiren de cumhurun 

ya da Hanefî mezhebinin görüĢünü verir. Hatta fetvanın, ġafiî mezhebinin hilafına 

verildiğini ifade edebilmektedir. Kanaatimize göre bu da Molla Halil‟in mezhep 

taassubuna sahip olmadığını gösterecek bir husustur. Mesela rehin konusuyla ilgili 

olan Bakara Sûresi 283. âyetin tefsirinde Ģöyle demektedir: “ كبُغٜٔٞه ػ٠ِ اّزواٛ اُوج٘  

 cumhuru, rehin konusunda kabzetmenin gerekli olduğu (Fukahânın)/ك٢ اُّوٖٛ

görüĢündedir.
2
 Hûd Sûresi 114. âyette geçen “َا٤ُِ َٖ ِٓ  ifadesini tefsir ederken ” /ُٝىَُلبا 

bundan maksadın vitir namazı olduğunun da söylendiğini kaydettikten sonra Hanefî 

mezhebinin vitrin vacip oluĢuyla alakalı görüĢünü mezhep ismini de vererek 

nakleder.
3
 Zekâtın sarf yerleri ile alakalı olan Tevbe Sûresi 60. âyetin tefsirinde ise 

fetvanın, aynı zamanda âyetin zâhiri manasının gereği ġafiî mezhebinin hilafına 

diğer üç mezhebe göre verildiğini ifade etme sadedinde Ģunları demektedir: “ ّٕ ٝاػِْ أ

َّ ٕ٘ق ٝعل ْٜٓ٘ ًٔب ٛٞ  ظبٛو ا٣٥خ ٝإٕ اهز٠ٚ االفزٖبٓ ثبألٕ٘بف اُضٔب٤ٗخ ٝٝعٞة اُٖوف إ٠ُ ً

خ اُضالصخ  ٓنٛت اُْبكؼ٢ّ  ّٔ ّٖ اُلزٟٞ ػ٠ِ ٓب مٛت إ٤ُٚ األئ ٖٓ عٞاى اُٖوف إ٠ُ صالصخ ٖٓ ٕ٘ق ٝاؽلٌُ ”
4
 

2.2.2.2.3. Tasavvuf 

Molla Halil, derin ve geniĢ bir ilmî müktesebata sahiptir. Zaten bu husus, 

geride bırakmıĢ olduğu eserlerden kolayca anlaĢılabilmektedir. Onun yazmıĢ olduğu 

eserler içerisinde tasavvuf ilmine dair eserler de mevcuttur. Bu da onun tasavvufa 

ilim olarak hâkim olduğunu göstermektedir. Kaldı ki o, tasavvuf alanında sadece 

eserler vermiĢ olmayıp aynı zamanda tasavvufî intisaba da sahiptir. Nitekim kendisi 

meĢrep olarak Kadirî olup ġeyh Ahmed er-ReĢidî'nin müntesibidir. Hem müellifin 

tasavvuf ehli olup bu alanda eserler vermiĢ olması hem de eserin isminin bu yönde 

bir çağrıĢım oluĢturması, Basîret'l-kulûb'da iĢarî/tasavvufî yorumların bulunması 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 167. 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 83. 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 330. 

4
 es-Si„irdî, Basîre 1, 281. 
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beklentisini meydana getirebilir; fakat görebildiğimiz kadarıyla eserde bu tür 

yorumlar, yok denecek kadar azdır. Kanaatimzce bu durumun en önemli sebebi, 

Molla Halil'in eserinde takip ettiği metottur. Zira kendisi mukaddimede, kısa ve 

herkes tarafından anlaĢılacak bir tefsir yazmak istediğini ifade etmiĢtir. Muhtemel 

diğer sebepler arasında onun temel kaynağı Beydavî tefsirinde iĢarî/tasavvufî 

yorumların son derce az bulunması sayılabilir. Bununla birlikte Molla Halil, az da 

olsa bazı tasavvufî kavramlara ve iĢarî denebilecek yorumlara yer vermiĢtir. 

Müellifimizin, Basîretu'l-kulûb tefsirinde kullanmıĢ olduğu bazı tasavvufî kavramlar 

“Kalbin tasfiyesi ( رؾ٤ِخ -رق٤ِخ  )”,
1
 “irfan ehli”,

2
 “mükâĢefe/inkiĢâf”,

3
 “kalbin 

nurlanması”
4
 ifadeleri örnek olarak verilebilir. 

Tefsirde, bunun dıĢında da iĢarî/tasavvufî tefsir kapsamında değerlendirilecek 

hususlar karĢımıza çıkmaktadır. Mesela, Bakara Sûresi 102. âyette geçen Harut ile 

Marut kıssasında Beydavî'nin tefsirinde Yahudilerden nakledilmiĢtir deyip
5
 tasvip 

etmediği iki meleğin Ģehvet yüklenerek iki insan gibi yeryüzüne gönderildiği, sonra 

Zühre adında bir kadınla karĢılaĢtıkları Ģeklindeki rivâyeti aktarır. Sonunda da “ ٌُٖ

ك٢ّ ُط٤ق ّٞ  Ne var ki bazı âlimler, bu/ٛؼٖ ك٢ ٛنٙ اُوٖخ ثؼ٘ ٝهبٍ: ػ٠ِ رول٣و ٕؾزٜب ُٜب رؤ٣َٝ رٖ

kıssayı eleĢtirmiĢ ve Ģöyle demiĢtir: Kıssa, doğru kabul edilse bile bunun ince-

tasavvufî bir yorumu olur”
6
 diyerek iĢarî/tasavvufî tefsire iĢaret etmiĢtir.  

Molla Halil‟in, Beydavî‟nin metodunu takip edip “ إّبهحٝك٤ٚ  ” diyerek 

tasavvufî/iĢarî yorumlara yer verdiği de olmaktadır. Mesela, Bakara Sûresi 260. 

âyetteki yorum, buna örnek verilebilir. Orada zahiri tefsiri verdikten sonra Ģunları 

kaydetmektedir: “ أهاك اُؾ٤بح األثل٣ّخ ك٤ِوزَ اُوٟٞ اُجل٤ّٗخ ٣ُٝٔيط ثؼٜٚب ثجؼ٘ ؽز٠ ٖٓ ّٕ ٝك٤ٚ إّبهح إ٠ُ أ

ّٖ ثبُؼوَ أٝ اُْوع هرٜب كزؤر٤٘ٚ َٓوػبد ٓز٠ كػبٛ ْٞ ٍَ  Âyette Ģöyle bir iĢaret/iĢarî mana/رٌَ٘و 

vardır: Ebedî hayatı isteyen kiĢi, bedenî güçlerini/arzularını, gücü/Ģiddeti kırılacak 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 259 (Enfal, 8/24). 

2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 350 (Yusuf, 12/94). 

3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 303 (Yunus, 10/64); 384 (Hicr, 15/99(. 

4
 es-Si„irdî, Basîre 1, 22 (Bakara, 2/45). 

5
 Beydavî, a.g.e., I, 124-125. 

6
 es-Si„irdî, Basîre 1, 36 (yzm. vr.14b) (Bakara, 2/102). Molla Halil, metinde iĢaret ettiği o tevili 

haĢiyede ġeyhzade‟den nakletmekte ve sonuna da “ ْ اُزؤ٣َٝ ٛناك٘ؼ ” kaydını düĢmektedir. Bkz. HaĢiyetu 

ġeyhzâde, II, 200-201. 
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Ģekilde, öldürüp birbiriyle mezcetsin. (Böyle yaptığında) onları ne zaman akıl ve 

Ģeriatın (gereklerine) davet etse koĢarak gelirler (hemen itaat ederler).”
1
 

Basîretu'l-kulûb‟da tasavvufî/iĢarî bir özellik olarak kabul edilebilecek diğer 

husus da özellikle tasavvuf erbabı tarafından çokça kullanılan ve ilk yaratılan Ģeyin 

“Nur-i Muhammedî” olduğunu ifade eden rivâyettir. Molla Halil, En‟am Sûresi 163. 

âyetindeki “ َٖ ٤ ِٔ َِِ ُٔ ٍ اُ ّٝ “ :ifadesini tefsir ederken Ģöyle demektedir ”ٝأٗب أ خ أٝ   ّٓ ٖٓ ٛنٙ األ

َّ اُ٘بً إّبهحا إ٠ُ هُٞٚ ػ٤ِٚ اَُالّ:  ٍ ٓب فِن هللا ٗٞه١»ً ّٝ «أ / Bu ümmetin ilk müminidir ya da 

“Allah‟ın ilk yarattığı Ģey, benim nurumdur” hadisine iĢareten tüm insanlar içerisinde 

ilk mümindir.”
2
  

Molla Halil‟in tefsirindeki en uzun iĢarî yorum, Nur Sûresi 35. âyetine 

yapmıĢ olduğu tefsirdir. Orada âyette geçen “miĢkât”, “misbâh”, “zücâce” ve 

“Ģecere” ile ifade edilenin sırasıyla “fuad/kalp”, “ruhun nuru”, “ruh” ve “hidâyet-

imân” olduğu Ģeklindeki görüĢü hemen akabinde de “beĢer olma”, “tevhid”, “kalp” 

ve “Muhammedî tarikat” olduğunu söyleyen görüĢü aktarır. Daha sonra da Ġmam 

Gazâlî‟nin (v. 505/1111) “miĢkât”ın “ruh-ı hassas”, “zücâce”nin “ruh-ı hayâlî”, 

“misbâh”ın “rûh-i aklî”, “Ģecere-i mübareke”nin “ruh-ı fikrî” ve  “zeyt”in “ruh-ı 

kudsî” olduğunu ve onun bunlara “ervah-ı hamse” dediğini nakleder.
3
 Molla Halil, 

burada yapmıĢ olduğu yorumun sonunda Kur‟ân‟ı anlamada iĢarî tefsirin yerini 

ortaya koymak ve bu konudaki bakıĢ açıĢısını ifade etmek babında Ģunları 

demektedir: 

“Açıktır ki âyet-i kerimenin zahiri, Allah‟ın onunla yer ve gökleri 

aydınlattığı “nur”u bilinen lambaya benzetmektedir. Bizim 

aktardıklarımız ise âyetin batınî manalarıdır. Zaten Hadis‟te de Ģöyle 

denmiĢtir: “Kur‟ân‟ın zâhir ve bâtın manası vardır. Her birinin sınırı ve 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 77 (Bakara, 2/260). Bu anlamda diğer bir örnek için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 23 

(Bakara, 2/49). Ayrıca bazı kısa tasavvufî/iĢarî yorum örnekleri için bkz. es-Si„irdî, Basîre 1, 79 

(Bakara, 2/266); 92 (A.Ġmran, 3/31); 97 (A.Ġmran, 3/55); 259 (Enfâl, 8/24). 
2
 es-Si„irdî, Basîre 1, 222. Söz konusu rivayetin tahrici için tezimizin tahkik bölümünde En‟âm Sûresi, 

6/163. âyetin tefsirine bakılabilir. Ayrıca bkz. Abdurrahman Ece, Cabir b. Abdullah ve Hadis 

Tarihindeki Yeri, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Bayburt Ünv, 2016, 284 vd. 
3
 es-Si„irdî, Basîre 1, 524-525. Müellifimiz, görebildiğimiz kadarıyla, burada Beydavî tefsiri yanında 

ġeyhzâde haĢiyesinden istifade etmiĢtir. Gazalî‟den yaptığı nakil ise direk olmayıp ġeyhzâde haĢiyesi 

yoluyla yapılmıĢtır. O da Razî‟nin tefsirinden iktibas etmiĢtir. Bkz. Ebu Hâmid Muhammed el-Ğazâlî, 

MiĢkâtu‟l-envâr, ed-Dâru‟l-Kavmîyye li‟tiba‟a ve‟n-NeĢr, Kahire, 1382/1964, 76-81; Fahruddin er-

Razî, a.g.e., XXIII, 225-239; Beydavî, a.g.e., II, 497-499; Muhyiddin ġeyhzâde, a.g.e., VI, 222-233. 
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baĢlangıcı vardır.” O yüzden zâhirle yetinip bâtınî sırları inkâr etmek, 

haĢviyye/lafızcılık mezhebidir. Zâhirî manaları gözardı edip bâtınî 

manalarla yetinmek de Batınîlerin mezhebidir. Ġki mezhep de tek göz ile 

ve sadece tek bir âleme bakmıĢ olmakta; iki âlem arasında denge 

sağlayamamaktadır. Kâmil insan ise ikisini birleĢtirendir. Batınî mana, 

Kur‟ân nassından bizzat murat edilmiĢ olmayıp onun genel manası ve 

amacından elde edilmektedir. Allah, dilediğini bu manayı çıkarmaya 

muvaffak kılar.”
1
 

3. TAHKÎK YÖNTEMĠMĠZ 

Eseri tahkik ederken genel olarak ve çok nadir durumalar hariç ĠSAM tahkik 

esaslarına bağlı kalmaya azâmi gayret gösterdik. Bununla beraber uyguladığımız 

yöntemin ayrıntıları hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. 

3.1. METNĠN ORTAYA ÇIKARILMASI ve ĠMLÂ 

Metnin ortaya çıkarılmasında eserin mevcut tek mahtut nüshası olan müellif 

nüshasını esas aldık. Bununla birlikte müellifin yazmıĢ olduğu diğer tefsiri de bir 

nüsha olarak kabul edip gerek okunamayan kısımları tamamlamak gerekse de eksik 

kısımları tamamlamak bakımından ondan istifade ettik. Burada bulamadığımız 

durumlarda eserin diğer kaynaklarından yararlandık. 

Dilbilgisi (Sarf-Nahiv) kuralları açısından çok açık ve kesin olan hataları 

düzelttik; fakat tevil yoluyla da olsa uygun olan ya da bilgimizin dıĢında olan hataları 

olduğu gibi bıraktık. Her iki durumda da bunlara dipnotta iĢaret ettik. 

Temel aldığımız nüsha, müsvedde olduğu için müellif tarafından çeĢitli 

tashihlerden geçmiĢtir. Müellifin “ ّٕؼ/düzeltme” ifadesi ile iĢaret ettiği düzeltmeleri 

direkt metin içine aldık. Öte yandan müellif, bazı yerlerde alternatif ibareler 

yazmaktadır. Bunlardan bazılarının sonuna “ .ظ .ؿَٗقخ ظبٛوح =  /” bazılarının sonuna 

da sadece “ َٗقخ = ؿ ”  iĢaretini yazmaktadır. Birinci kısma giren durumlarda “zahir 

nüsha” olarak verileni direkt metin içine alıp orijinal metni dipnotta verirken ikinci 

kısma giren durumlarda ise orijinal metni olduğu gibi bırakıp “nüsa” olarak verilen 

                                                           
1
 es-Si„irdî, Basîre 1, 525. 
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iafadeye sadece dipnotta iĢaret ettik. Zaruret durumunda eklediğimiz kelimeleri 

köĢeli paranteze aldık. 

Müellif, ّػ٤ِٚ اَُال dua cümlesini çoğunlukla “.ّ .ع” kısaltmasıyla vermektedir. 

Bu tür ifadeleri kısa haliyle değil, tam olarak verdik. Yine müellif, “ إ٠ُ

.iĢaretini kullanmaktadır ”آ.ٙ.“ sonuna kadar” manasında (ibarenin)/اُٜ٘ب٣خ
1
 Bunu 

 sonuna kadar” gibi kabul edip ĠSAM tahkik esaslarına uygun olarak (ibarenin)/إُـ“

öyle bırakıp sonuna nokta koyduk. Müellifin üzerini “ىائل  = ى ” iĢaretiyle çizdiği 

ifadeleri ise metne almadık. 

Ġmlâ hususunda modern imlâ kullararına bağlı kaldık. Noktalama iĢaretlerini 

uygulayıp özellikle belirtilmek istenen kelimeleri tırnak (“ ”) içine aldık; fakat anlam 

kargaĢası oluĢmayacaksa bazen bunu yapmadık. Ayrıca gerekli gördüğümüz yerlerde 

harekeleme yaptık. 

3.2. HAġĠYELER 

Müellif, A‟raf Sûresi‟ne kadar eserin kenarına bolca haĢiye yazmıĢtır. Metnin 

anlaĢılmasında ciddi manada katkısı olacağını düĢündüğümüz haĢiyeleri dipnotta 

verdik ve “ك٢ ػ ٝ” Ģeklinde iĢarette bulunduk. Bu tür haĢiyelerden sonra ya da baĢka 

dipnotların sonunda herhangi bir amaçla yapmamız gereken açıklamaları dik 

çizgiden “|” sonra yazdık. 

3.3. HADĠSLERĠN TAHRĠCĠ 

Hadisleri tahriç ederken Kütüb-i Tis'a için Concordance sistemini esas aldık. 

Bunların dıĢındaki Hadis kaynakları için eser isminden sonra cilt/sayfa ve gerekli 

gördüğümüzde parantez içinde hadis numarasını verdik. Hadisleri mümkün mertebe 

Sahiheyn‟den bulmaya çalıĢtık. Orada bulamadıklarımızı Kütüb-i Sitte, sonra Kütüb-

i Tis'a‟dan ya da diğer muteber Hadis kaynaklarından tahriç etmeye çalıĢtık. Her 

                                                           
1
 Birçok eserde bu kısaltma, alıntının bittiğini ifade atmek maksadıyla “اٗز٠ٜ”  manasında 

kuulanılmaktadır. Ne var ki anladığımız kadarıyla Molla Halil, kısaltmayı verdiğimiz manada 

kullanmaktadır. 
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rivâyet için mümkün mertebe iki kaynak vermeye çalıĢtık; fakat nadir durumlar hariç 

rivâyetin kritiğini yapmadık. 

Hadis ve diğer rivâyetlerle alakalı olarak kaydedilmesi gereken bir husus da 

Ģudur: Müellif, çoğunlukla rivâyetleri özetleyerek ve manen vermektedir. Biz, 

bunlarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadık; fakat tahriç iĢlemini manaca en 

yakın gördüğümüz rivayet üzerinde yaptık. 

3.4. ÂYETLER 

Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî‟yi değil normal imlâ kurallarını esas 

aldık. Bununla birlikte farklı yazım Ģekli, bir kıraat farklılığına iĢaret ediyorsa bunu 

dikkate aldık. Âyet metinlerinin hepsini harekelemesek de normal metinden daha 

yoğun bir harekeleme uyguladık. Âyet metinlerindeki hata ve eksiklikleri düzeltip 

tamamladık. Kur‟ân nazmına göre tefsir edilmek üzere verilen âyet metinlerini kalın 

harflerle yazıp çiçekli parantez içine aldık. Ayrıca istiĢhat için verilen âyetleri de 

normal yazıyla yazıp yine çiçekli paranteze aldık ve sûre - âyet numarasını metin 

içinde köĢeli parantezde verdik. ġâyet söz konusu âyet, çok yakında geçmiĢse âyet - 

sûre numarasını vermedik. 

3.5. DĠĞER KONULAR 

Eserde ismi geçen Ģahısları kısaca tanıtmaya gayret ettik. Ne var ki Ġslâm‟dan 

önce yaĢamıĢ olup Ġsrailiyât çerçevesinde değerlendirilebilecekler ile çok meĢhur 

olanları tanıtmadık. 

Eserde geçen meĢhur olmayan mekân isimleri hakkında kısa bilgiler verdik. 

AnlaĢılması zor, garip kelimelerin manasını muteber lügat kaynaklarından 

vermeye gayret ettik. 

Müellifin herhangi bir Ģahsa ya da mezhebe nisbet ettiği fıhkî, kelâmî vb. 

konulardaki görüĢ/sözleri ilgili kiĢi ya da mezhep kaynaklarından temellendirdik. 
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SONUÇ 

Basîretu'l-kulûb, muhtasar tefsirler kategorisinde değerlendirilebilecek kısa-

öz bir tefsir kitabıdır. Eserin temel kaynağı, genelde Ġslâm âleminde özelde Osmanlı 

uleması arasında kabul görüp çok önemli bir yere sahip Beydavî'nin Envaru't-

tenzîl‟idir. Müellif, Envaru't-tenzîl‟in yanı sıra üç kaynaktan ciddi manada istifade 

edip doğrudan alıntı yapmıĢtır. Bunlardan birincisi, Envaru't-tenzîl üzerine yazılan en 

meĢhur haĢiyelerden HâĢiyetu Muhyiddin ġeyhzâde „ala Tefsiri'l-Kadî Beydavî‟dir. 

Ġkincisi, müellifin yaĢamıĢ olduğu bölgedeki medrese geleneğinde önemli bir yere 

sahip Isamuddin el-Ġsferayinî tarafından aynı tefsir üzerine yazılmıĢ HaĢiyetu 

Isamiddin el-Ġsferayinî „ale'l-Beydavî‟dir. Üçüncüsü ise müellifin, direkt ve 

neredeyse tamamen motamot nakilde bulunduğu Celâleyn Tefsiri‟dir. Molla Halil, 

bahsi geçen kaynaklarından yararlanarak eserini meydana getirmiĢtir. Kaynaklarının 

ibarelerini bazen olduğu gibi bazen de değiĢtirerek almıĢ, hepsini yeni bir cümle 

yapısıyla birleĢtirerek bambaĢka bir metin kurgusu oluĢturmuĢtur. 

Müellifimiz Molla Halil, Beydavî Tefsiri‟ndeki uzun felsefî/kelâmî tahlilleri, 

fıkhî bilgileri almamıĢ, kimi yerde bunlara kısaca değinmiĢ kimi yerde ise 

değinmeden Beydavî Tefsiri‟ne havale etmiĢtir. Lügavî-belağî konulara ise daha çok 

yer vermiĢ; fakat yine öz ifadeler kullanmıĢtır. Ġtikadî olarak EĢ'arî, amelî olarak da 

ġafiî olan müellif, değindiği yerlerde kendi mezhebini takip etmiĢtir. EĢ'arî 

mezhebini ismen zikretmeyen müellif, birçok yerde ġafiî mezhebini ismen 

zikretmiĢtir. Ġlmî ve amelî açıdan ciddi bir tasavvufî birikime sahip olan Molla Halil, 

meĢrep olarak da Kadirî‟dir. Bu durum, tefsirinde yoğun bir Ģekilde iĢarî/tasavvufî 

yorumların bulunacağı beklentisine sebep olabilir. Ne var ki o, bu tür yorumlara 

nadiren yer vermiĢtir. 

Molla Halil, tefsirinde yer yer kıraat farklılıklarına iĢaret etmiĢtir. ĠĢaret ettiği 

yerlerde de, kahir ekseriyet, mütevâtir kıraatlerle, hatta kıraat-ı seb'a ile yetinmiĢtir. 

Bununla birlikte nadiren de olsa Ģaz kıraatlere yer verdiği de olmuĢtur. Molla Halil, 

âyetlerin anlaĢılmasında Hadislerden de yararlanmıĢtır. Ayrıca bol miktarda nüzul 

sebebi ve nadiren de sahabi kavli aktarmıĢtır. Tefsirde, özellikle peygamber ve 
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önceki toplulukların kıssaları bağlamında israiliyât türü rivâyetlere de yer vermiĢtir. 

Molla Halil, zayıf hadisler ile israiliyât türü rivâyetleri genelde zayıflığına iĢaret 

sayılabilecek “َه٤” ya da  “ه١ٝ” meçhul kalıp ile aktarmıĢtır. AktarmıĢ olduğu 

rivâyetleri çoğu zaman özetleyerek, manen ve senet zinciri hatta ravi/kaynak ismi 

olmaksızın zikremiĢ, bunu yaparken sıhhat derecesine göre seçici davranmamıĢtır. 

Hadis Usulü alanında eser yazacak kadar bilgi sahibi olan müellifin Hadisleri, Hadis 

Usulü kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutmadan olduğu gibi naklettiği 

anlaĢılmaktadır. Bununla birlikte çoğu zayıf hatta mevzu sayılan fadailu's-suver ile 

ilgili rivâyetleri sadece birkaç sûrede (Bakara ve Ġsra sûrelerinin sonunda; Yâsin, 

Duhan, Vâkıa, Mülk, Zilzâl, Ġhlâs, Fâtiha sûrelerinin ise baĢında) nakletmiĢtir. 

Netice itibarıyla Molla Halil, Basîretu'l-kulûb tefsirini dirâyet metodu ile 

muhtasar ve ilim talebesinin kolayca anlayabileceği bir üslupla yazmıĢtır. Özellikle 

lügavi-belağî kurallardan istifade ederek Kur‟ân âyetlerinin, tabiri caizse, çıplak 

manasını uzun ve derin tevillere girmeden vermeye çalıĢmıĢtır. Bununla birlikte 

eseri, salt lügavî bir tefsir olarak nitelendirmek mümkün görünmemektedir. Zira 

gerekli gördüğü yerlerde kelâmî ve fıkhî konulara da değinmiĢtir. Kanaatimize göre 

Basîretu‟l-kulûb, Nesefî ile Celâleyn tefsirleri arası bir özellik arz etmektedir. Bu da 

onun, Ġslamî ilimlerde belirli bir seviyeye sahip ilim talebeleri için baĢvuru 

kaynaklarından olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle tefsirin geri kalan kısmının 

da ilmî bir tahkikten geçirilerek ilim dünyasına kazandırılması önemli bir hizmet 

olacaktır. 
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 التحقيقمة مقدّ 

 بسم ا الر٘نن الرحيم
 اٜنمد  رب العاٞنٌن كالصبلة كالسبلـ على سٌيدنا ١نٌمد كعلى آلو كأصحابو أٗنعٌن.

 أٌمػا بعد:
خاطب بو اٞنكٌلفٌن كارتضاه اٞنصدر األساس فإٌف آخر كتاب أنزلو ا ىو القرآف،  

هت أقصى غاية اٞنسلمٌن إٔب فهمو كفقا ٞنراده تعأب، ذلك أٌف ٖنرة الفهم  لدينو؛ كٟنذا اْنج
كىو العبادة كاٞنعاملة كاألخبلؽ الصحيحة أيضان. ك التوصُّل  ،الصحيح ىو االعتقاد الصحيح

علماء اإلسبلـ ُب شتٌػى ٠ناالت العلـو إٔب ذلك الفهم ىو اٞننطلق الوحيد األكرب ٛنهود 
 ،العربٌية كالدينٌية، فأنتجت تلك اٛنهود مًناثا علمٌيا ثػػػرًّا، كالسيجما ُب ميداف علم التفسًن

 .تػعٌد باآلالؼفكتب التفسًن اليت فسجرت معاين القرآف الكرًن تفسًنان دقيقان 
القرآف كٚنٌػاه بػػػ "أنوار التنزيل  أٌلف اإلماـ  القاضي البيضاكم كتابان ُب تفسًن معاين

"، كقد اشتهر باسم "تفسًن البيضاكم"، فناؿ ىذا التفسًن الػقيٌػم قبوالن حسنان كأسرار التأكيل
من ٗنهور العلماء الذين عكفوا عليو شرحان كتعليقان فضبلن عٌما كضعوا عليو من حواش، 

دىم ُب تلخيصو، كمػٌمػن تصدجل فأٖنرت تلك اٛنهود مئات الكتب. كُب اٞنقابل قلجت جهو 
 لتلخيصو اٞنرحـو اٞنبٌل خليل السعردٌم.

 فيو ٌخصػل" الغيوب عبٌلـ كبلـ ُب القلوب بصًنة" ٚنجاه تفسًنان  خليل اٞنبٌل  صنجفى 
 كالفلسفٌية الكبلمٌية اٞنسائل غالب إٔب يتعرجض أف غًن من اٞنذكور، البيضاكم تفسًن

 نراه لذا التلخيص، ُب مذىبو ُب التيسًن التـز ككأنو البيضاكم، تفسًن ُب كردت اليت كالفقهية
 على زاده شيخ الدين ي١ني حاشية من أشياء كيضيف عباراتو، من استصعب ما يسهٍّل

 تفسًن عبارات ببعض مستأنسان  أيضان، يوعل اإلسفراييين الدين عصاـ كحاشية البيضاكم
 .تفسًنه مقٌدمة ُب نفسو خليل اٞنبل بو صرٌح ما كىذا اٛنبللٌن،
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 التعريف بالمؤّلف

اٚنو: اٞنبٌل خليل اٟنيزاين السعردٌم، كأبوه مبٌل حسٌن بن مبٌل خالد الكوالٌٌب موطنا 
( من قرل قضاء ىيزاف Süttaşıلپيك )گكاإلسعردٌم مسكنا. كلد اٞنبٌل خليل ُب قرية  

 سنةى ( ككاف أبوه ساكنا ىناؾ حينذاؾ. كلد Bitlisالتابعة افظة بدليس )
ـ. ّندينة سعرد 1843-44ق./1259ـ. كتوفٌػي ُب سنة 1750-51ق./1164

(Siirt) على ما العلم كتدريسو،  طلبُب  امعظمه ن عمرو ناىز ستًّا كتسعٌن سنة قضع
ذكره حفيده الشيخ عبد القٌهار ُب رسالتو اٞنسٌماة بػػ "ترٗنة العبٌلمة الفٌهامة اٞنبٌل خليل ر٘نو 

 اٛنليل".
السة العلماء منذ أف كعى الدنيا، فسٌلمو أبوه إٔب صوُب حسٌن القرسوم كاف ٪نٌب ٠ن

الذم كاف قد تتلمذ لو من قبل، فقرأ القرآف عليو ْنويدان ُب سنة. ٌٍب ارٓنل طلبا للعلم إٔب 
(، Bitlisمدائن كقرل كثًنة ُب مناطق شرؽ الدكلة العثمانٌية حينئذو، مثل بدليس )

(، كأخًنا أكمل دراستو بنيل اإلجازة العلمٌية ُب Cizre(، كاٛنزيرة )Hoşapكخوشاب )
 لعماديٌة التابعة ٞندينة دىوؾ.مدرسة قػبٌػهاف على يد اٞنبٌل ١نمود البهديين مفيت ا

دٌرس اٞنبٌل خليل ُب اٞندارس األىلية ُب اٞننطقة، منها مدرسة قػبٌػهاف ُب العماديٌة، 
ك اموديٌة ُب سعرد. كبلغت مدة تدريسو ُب كمدرسة ميداف ُب ىيزاف، كاٞندرسة الفخريٌة أ

تلك اٞندارس سٌتٌن سنة أك أكثر؛ فدرجس ُب ىيزاف كسعرد ٙنسان كثبلثٌن سنة كما ذكر 
و خبلؿ ذلك علماء أفاضل ذكك قدر ُب اٞننطقة، منهم اٞنبٌل يلعالشيخ عبد القٌهار. تتلمذ 

كاٞنبٌل حامد النيفيلي، كاٞنبٌل حسن ٪نٍن اٞنزكرم، كابناه اٞنبٌل مصطفى كاٞنبٌل عبد ا، 
 األىودم األنصارم.
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من ىنا ٬نكننا أف نػػتػفٌهم ذيوع صيتو، ففضبلن عن علوٍّ كعبو ُب ٢نتلف العلـو 
اإلسبلمٌية، كاف لتبلمذتو أكلئك كغًنىم، كٞنؤلٌفاتو اليت خٌلفها دكر ليس بالقليل ُب إبراز 

 مكانتو العلمٌية العالية.
كانة العلمٌية كاف لو إٞناـ كاىتماـ بالتصٌوؼ علمان كسلوكان؛ فصنجف كإٔب جانب ىذه اٞن

ُب التصٌوؼ تصانيف سنذكرىا ُب مسرد كتبو، كما أحبج الشيخ أ٘ند الرشيدم القادرم 
حبًّا كبًنان، كقد أفصح عن ذلك ُب بعض قصائده مبيجنان تبعيجتو لو. كذكر الشيخ عاصم 

صإب ١نٌمد طاىر ُب ٠نٌلة "صراط مستقيم" أنٌو كاف خليفة األكخيين ُب "بركة الكلمات" كبر 
الشيخ أ٘ند ُب التصٌوؼ. ٓب ٬ننعو مشربو القادرم من مصاحبة الشيخ خالد اٛنزرم خليفة 

 الشيخ خالد الشهرزكرم النقشبندم.
كفوؽ ذلك كٌلو كاف لو باع ُب الشعر أيضا، فلو قصائد عدجة، كما أٌلف بعض كتبو  
 نظمان.

 ومؤلّفات

 عرجفت مصنجفاتو ُب قسم الدراسة )التحليل( من رساليت ىذه، كىي حسب ٠ناالهتا:

 في علمي التفسير والقراءة

 بصًنة القلوب ُب كبلـ عبٌلـ الغيوب. -1
 بصًنة القلوب ُب كبلـ عبٌلـ الغيوب )أطوؿ، من البقرة إٔب اإلسراء(. -2
 تفسًن البسملة الشريفة. -3
، باللغة الكرديٌة(.رسالة ُب علم التجوي -4  د )منظـو
 شرح ضياء بصًنة القلب العركؼ ُب التجويد كالرسم كفرش اٜنركؼ. -5
6- .)  ضياء بصًنة القلب العركؼ ُب التجويد كالرسم كفرش اٜنركؼ )منظـو
 ٞنا فيو من الرموزات كمبىن اٞنعاين )مفقود(. ٢نتصر شرح األماين للشاطبٌ  -7
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 في علم الحديث وأصولو

 ؿ اٜنديث األزىر من ٢نتصر كشرحو البن حجر. أصو  -1
 حديث اآليات اليت تظهر قبل خركج عيسى كاٞنهدم / رسالة اٞنهدم. -2

 في علم الفقو وأصولو

 .األصوؿ مفتاح الوصوؿأصوؿ الفقو /  -1
 رسالة ُب النذر. -2
ل كأمور زبدة ما ُب الفتاكل اٜنديػثػيػٌػة ُب األجوبة كاالعتناء بنحو الفضل كالتفضي -3

 ليس ألحد عنها غناء )مفقود(.
 كتاب ُب الطبلؽ عند األكراد.  -4
 ٠نمع اٞنسائل. -5
 معفٌوات عجاب ٪نتاجها ذك تقول كآداب. -6
 ملٌخص القواطع كالزكاجر فيما تكٌلموا على الصغائر كالكبائر )مفقود(. -7
 مناقب أئٌمػػة اٞنذاىب األربعة. -8

 في علم الكبلـ والعقائد

 ة ُب الفرؽ الثبلث كالسبعٌن.رسال -1
 تأسيس قواعد العقائد على ما سنح من أىل الظاىر كالباطن من العوائد. -2
، باللغة العربٌية(. -3  هنج األناـ ُب نفع األناـ )منظـو
، باللغة الكرديٌة(. -4  هنج األناـ ُب نفع األناـ )منظـو

 في علم التصّوؼ

 رسالة ُب بياف شركط اٝنلوة كآداُّا. -1
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2- .)  منهاج السٌنة السنٌية ُب آداب سلوؾ الصوفٌية )منظـو
 نبذة اٞنواىب اللدنٌػػػػٌية ُب الشطحات كالوحدة الذاتٌية. -3

 في العلـو العربّية

 .النحو ُب الكافٌية الكربل -1
 القاموس الثاين ُب النحو كالصرؼ كاٞنعاين. -2
 ػيٌػة.ػٌرديٌػػة مػػٌمػا من اٞنفتاح ٠نػناٞننظومة الزم -3
 الرسالة العضديٌػػة الوضعػػٌية ّنا يوٌضح منها اٞنراـ بالكلٌػػيٌػػة. -4
توضيح استعارة ]أيب[ القاسم السمرقندٌم اٟنماـ بزيادة إرادة كتبديل كلمات  -5

 يقتضيو اٞنقاـ / رسالة االستعارة.
 ترٗنة مشاىًن النحوٌيٌن كاللغوٌيٌن. -6
 اٛنوامع التاج )مفقود(.أصوؿ مغين اللبيب اٜناٌج من ٗنع  -7

 في سائر العلـو

أزىار الغصوف من مقوالت أرباب الفنوف كما للطالب فيو من قٌر العيوف  -1
 .)مفقود(
 تلميح اإليساغوجي بزيادة تلوح على اٞنلتجي. -2
(.ديواف ش -3  عر بالكرديٌة كالعربٌية )منظـو
 رسالة ُب كظائف أعضاء اإلنساف. -8
  اٝنصائص كالشمائل اٌمػديٌة.ديٌػػة ُب١نصوؿ اٞنواىب األح -4
 ٢نتصر ما للسيوطي من شرح الصدكر بشرح حاؿ اٞنوتى كأحواؿ القبور. -7
 ٢نتصر اٞننح اٞنٌكػػيٌػػة ُب شرح قصيدة اٟنمزيٌػة. -6
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منظومة ُب اآلداب هتدم الطالب إٔب طريق الصواب / اٝنبػػيٌػػة ُب آداب البحث  -9
 .)  )منظـو

(.منظومة ُب  -5  مولد خًن الربيٌػػة )منظـو

 ما نسب إليو / أو يحتمل أف يكوف لو

 لـو كتعاريفها كغاياهتا )مفقود(.أرجوزة لبياف الع -1
 الرسالة اآلدابػيٌػػة.  -2
 الرسالة السٌيديٌػػة ُب آداب البحث.  -3
 رسالة ُب عقيدة جوىرة اإلسبلـ )مفقود(. -4
 )مفقود(. الساعة عبلمات ُب رسالة -5
 رسالة ُب الوعظ كاإلرشاد )نسبت إليو خطأ(. -6
 طبقات الرجاؿ )مفقود(. -7
 مناقب الشيخ أ٘ند الرشيدم )نسبت إليو شفهيٌا خطأ(. -8

 اسم الكتاب ونسبتو إلى المؤّلف

اسم الكتاب "بصًنة القلوب ُب كبلـ عبٌلـ الغيوب" كما صرٌح بو اٞنؤٌلف ُب اٞنقٌدمة، 
القلوب من كبلـ عبٌلـ الغيوب". كىناؾ نسخة كحيدة  كإف ذكره البعض باسم " تبصرة

يلي ػػوگً للكتاب كىي نسخة مسٌودة للمؤٌلف، كالنسخة موجودة ُب مكتبة الشيخ صبغة ا سى 
من أحفاد اٞنؤٌلف الشخصٌية، جٌلدت النسخة َنلد أسود، كفيها سقط قليل من األطراؼ، 

ان، كىناؾ حواش كثًنة على سطر  15كرقة، كُب كٌل صحيفة  374تتكٌوف النسخة من 
األطراؼ من اٞنؤٌلف إٔب بداية سورة األعراؼ كُب آخر جزء عػٌم، كقد ٚنٌاىا اٞنؤٌلف 

 بػػ"الزبدة".
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كركاية   ةُب اٞننطقة اليت عاش فيها كمنقول اُّ كمسٌلم ةأٌما نسبتو إٔب اٞنؤٌلف فمشهور 
 ليو.متواترة، كىناؾ أمراف يصٌدقاف القبوؿ كيثبتاف نسبة الكتاب إ

األٌكؿ: ىو الكتاب نفسو، فطراز اٝنٌط الذم كتب بو الكتاب ىو الطراز الذم 
استخدمو اٞنبٌل خليل ُب كتبو أك مستنسخاتو، فبٌن أيدينا نسخ ٢نطوطة لكتبو مشهورة بأهٌنا 

حديث ، منها على سبيل اٞنثاؿ "«على يد خليل»ِنط يده، كقد كتب ىو ُب فراغ بعضها 
"، فهذا يثبت أٌف مستنسخ خركج عيسى كاٞنهدم / رسالة اٞنهدم اآليات اليت تظهر قبل

ىذا الكتاب ىو اٞنبٌل خليل، كاٞنستنسخ ٟنذا الكتاب قد نسب الكتاب إٔب نفسو بقولو: 
، «ىذا ما كفٌػقػين ا بػمػنٌػػو ككرمػو من تلفيق نبػذة من عبارات مىػن تػكػٌلمػوا ُب كبلمو الكرًن»

 بٌل خليل.كىذا يثبت نسبتو إٔب اٞن
 البغدادم، باشا إلٚناعيل" العارفٌن ىدية"كػ األعبلـ كتب بعض نسبت: الثاين

 تبصرة" باسم تفسًن كتاب خليل اٞنبل إٔب طاىر ١نٌمد لربصإب" مؤلٌفلرم عثمانلي"ك
 تفسًن أنٌو كذكرت بو، تعريفها معرض ُب كذلك" الغيوب عبٌلـ كبلـ ُب/ من القلوب
 يكاد فاالختبلؼ كبًن، حد   إٔب الكتابٌن اسم تطابق: األكؿ أمرين، ىنا كنلحظ موجز،
 آخركف، كتبعو بعضهم من خطأ مردُّه االختبلؼ كلعلٌ  ،"بصًنة"ك" تبصرة" ُب ينحصر
، أيدينا بٌن الذم التفسًن أفٌ : كالثاين  تلك ُب لو فاٞنرتجػمو  ىؤالء بو وتػػنع ما كىذا موجزه

 ر٘نو خليل للمبٌل  ىو التفسًن ىذا أفٌ  إٔب كبًن لبشك نطمئنٌ  أف نستطيع ىنا كمن الكتب،
 .الرتاجم كتاب ُب اٞنذكور ىو كىو ا،

 سبب االختيار

ال ٫نفى أٌف تفسًن البيضاكم لو أىػمػيٌػتو بٌن العلماء، كمن ىنا كاف لتفسًن بصًنة 
تلخيصان القلوب أىػميٌػتو أيضان، ذلك أنٌو من اٞنلػٌخصات النادرة لو، كُب اٜنقيقة فهو ليس 

١نضان بل قد أضاؼ لو اٞنبٌل خليل بعض العبارات من ىنا كىناؾ فابتكر  بعملو ىذا طريقة 
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جديدة ُب التلخيص؛ فهو تلخيص كشرح، ىذا من ناحية، كمن ناحية أخرل فإٌف بصًنة 
القلوب لعآب جليل القدر ُب منطقة شرؽ تركيا، فمؤلٌػفو اٞنبٌل خليل من العلماء الكبار ُب 

العثماين، لو كتب كثًنة ُب شٌّت العلـو اإلسبلمٌية، كُب نفس الوقت ىو ٠نمع لسلسة العهد 
اإلجازات العلمٌية ُب اٞندارس األىلٌية ُب اٞننطقة، كلُّ أكلئك أكسب تفسًن بصًنة القلوب 

. كمن يف إٔب مكتبة العلم أثران ذا شأفمنزلةن عظيمةن جعلتو حقيقان أف ٪نقجق ٓنقيقان علميًّا يض
نا صحج العـز مينٍّ أف أبدأ بتحقيقو من سورة البقرة إٔب سورة اإلسراء ك أقدٍّمو ُنثان لنيل ى

ٕب أسباب إٕناـ ٓنقيقو ُب قابل األيٌػاـ،  جيان من ا تعأب أف يهػػيٍّػػئدرجة الدكتوراه، را
 كقٌسػمت ُنثي قسمٌن أساسٌيٌن: قسم التحقيق، كقسم الدراسة )التحليل(، كىو باللغة

 الرتكٌية.

 عملي في الدراسة

تعٌرضت ُب ىذا القسم للمدجة اليت عاش فيها اٞنبٌل خليل ٢نتصرا كمقٌيدا ّندينة سعرد. 
الرسالة اٞنذكورة للشيخ عبد القٌهار إٔب جانب  حياتو كشيوخو كتبلمذتو معتمداٌٍب ُنثت عن 

اٞندارس  مصادر أخرل كبعض األشخاص من أسرة اٞنؤٌلف كأشخاص مشهورين ثقات ُب
األىلية، كما عرٌفت مؤٌلفاتو من حيث أٚناؤىا كمواضيعيها كمصادريىا كعددي نسخها كاٛنهود 

 األكاد٬نٌية حوٟنا.
كتعٌرضت ُب ىذا القسم أيضا لتفسًنم اٞنبٌل خليل اٞنوسومٌن باالسم نفسو: "بصًنة 

قا فيو من نقاط هما بتفاصيل أكثر كأشرت إٔب ما افرت وب ُب كبلـ عبٌلـ الغيوب، فعرٌفتالقل
كما اجتمعا، كأخًنا تعٌرضت ٞننهج اٞنؤٌلف ُب تفسًنه الكامل الذم ىو اٞنوضوع األساس 

 لرساليت.
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 عملي )منهجي( في التحقيق

 تكوين المتن واإلمبلء

اعتمدت النسخة الوحيدة للكتاب اليت ىي نسخة اٞنؤٌلف كالنسخة مسٌودة كليست 
ٌلف، فأدرجتها ُب صلب اٞننت كما أدرجت مبٌيضة؛ فلهذا عليها تصحيحات من اٞنؤ 

العبارات اليت كتبها اٞنؤٌلف كنسخة بديلة إف رمز ٟنا بػػ "خ.ظ."، يعين نسخة ظاىرة، مع 
إيراد العبارة األصلٌية ُب اٟنامش، أٌما إذا اكتفي بػػ"خ."، يعين نسخة، فاكتفيت بإيرادىا ُب 

 اٟنامش.
نسختو الوحيدة أيضا، كىي  آلخر، معتمدان ؤٌلف بتفسًنه اقارنت عند اللزـك نسخة اٞن

منقولة من قبل الشيخ عبد القٌهار من نسخة اٞنؤٌلف، كرمزت لنسخة اٞنؤٌلف بػػحرؼ "أ"، 
 كلآلخر ُنرؼ "ب"، كما رمزت ٜنواشي اٞنؤٌلف اليت نقلتها عند اٜناجة ُنرؼ "ح". 

عبلمات الرتقيم  كفيما ٫نصُّ اإلمبلء راعيت القواعد اإلمبلئػػٌية اٞنعاصرة، ككضعت
 تسهيبلن على القارئ، كما كضعت ما أضفتو نادران بٌن معقوفتٌن.

 األحاديثو اآليات تخريج 

باٜنركؼ الغامقة، كاآليات اليت استشهد  منٌجمٌنكضعت منت اآليات بٌن قوسٌن 
اٞنؤٌلف ُّا أشرت إٔب رقمها مع اسم السورة بٌن معقوفتٌن، فإذا كانت ُب نفس السورة ٓب 

 ليها ُب األغلب.أشر إ
خٌرجت األحاديث النبويٌة كسائر اآلثار من مصدرين معتمدين على األقٌل، راعيا 

، علما بأٌف اٞنؤٌلف يورد الركايات معىنن كقٌلما ُب التخريج( Concordanceمنهج )
 يودرىا لفظان، فخٌرجت األقرب معىن.
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 سائر المسائل

ر إٔب قائلها من مذىب، من مظافٍّ أك أشا عليها، ؤٌلفكثٌقت األقواؿ اليت نٌص اٞن
 ك اتبعت النهج نفسو ُب توثيق أقواؿ العلماء. مصادر ذلك اٞنذىب،

 فعرٌفتهم اإلسبلـ، بعد كفاهتم كانت الذين أكلئك على األعبلـ تعريف ُب اقتصرت
 كالنباتات كاٜنيوانات األمكنة أٚناء عرٌفت كما اٞنشهورة، األعبلـ كأ٨نلت ٢نل ، غًن بإ٩نازو 

 .اٞنشهورة غًن
أكملت كأصلحت السقطات كاألخطاء كالكلمات غًن اٞنقركءة، كإف قلجت، من 
التفسًن اآلخر للمؤٌلف إف تيٌسر، كإاٌل فمن مصادر اٞنؤٌلف، كىذا من الصعوبات اليت 

 كاجهتها خبلؿ عملي.
آلو ىذا كآخر دعوام أف اٜنمد  رٌب العاٞنٌن، كصٌلى ا كسٌلم على سٌيدنا ١نٌمد ك 

كأصحابو أٗنعٌن، ككٌفقين ا ٞنرضاتو كٗنيع إخواين اٞنسلمٌن.
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 [المؤّلف مقّدمة]

 بسم ا الر٘نن الرحيم
 كبو نستعٌن

ـى  ً لعباده اٜنرا اٜنمد  اٞنتفٌرد بالعٌز كاٛنبلؿ، كاٞنتقدًٍّس عن الضٌد كالنٌد كاٞنثاؿ، اٞنبٌنٍّ
، اٞنكمًٍّل ٟنم الٌدينى بأعلى الكماؿ ؿ، خصوصان بل، الباعًث فيهم الرسلى لتبديل الضكاٜنبلؿى

ا صبلة علينا أعبلـ السعادة ُب اٜناؿ كاٞنآؿ، عليو الناشرى بأكضح الدالئل كاٞنقاؿ، اٞنؤيجدى 
 ُب كٌل كقت ك٠ناؿ، كعلى آلو كصحبو خًًن صحبو كآؿ.

بٌن  الباطل منري ُب كتابو اَّيد الذم ال يأتيو كبعد، فلٌما كاف من الواجب علينا التفكٌ 
ل لينكشفى لنا أسراريه كبيانو لي فيو حقج التأمٌ يديو كال من خلفو من الضٌد كالعنيد، كالتأمٌ 

اٜنميد، كقد أيٍطًنب كأيكًجز كاقتيًصد ُب رموزه ُنسب تغاير اٟنمم ُب الدىر اٞنديد، ال سٌيما 
نا ءى قاصر ٨ًنمنا نبذناه كراالبيضاكمُّ فإنٌو أٌسس البينياف كشٌيد األركاف ببياف سديد، لكن لًت

 1فليس فينا قاصد كمريد، معلٍّلٌن بكونو مشتمبلن على رموز ال يطٌلع عليها إاٌل األٞنعيٌ 
 الشيًخ زاده كالعصاـً  :الفريد، أشار إٌٕب من ال يسعين ٢نالفتو أف أيٝنٍّص منو كمن حاشيتٍيو

ٛنبللٌن فإنٌو ُب اٝنبلصة ببل نظًن إليها بعضى عبارات ا بدةن ٫نامرىا الفطٌن كالبليد، كأضمج زي 
 نادران ألهٌنا اٞنشهورةي ُب إقليمنا كىكىحيد، مقتصران فيها على قراءة حفص راكم عاصم إاٌل 

باٞنزيد، فأجبتو سائبلن متضٌرعنا مرافقة التوفيق ٣نٌن ٓب يػىزىٍؿ ُب مزيد النٍّعم على العبيد، ناكيان أف 
جعلو عميم النفع “ قلوب ُب كبلـ عبٌلـ الغيوببصًنةى ال” 2-كإف ٓب يكن دىأيب-أكٚنو 

 كحجاب الوعيد، َناه من ال يلوز بو إاٌل السعيد.

                                                           
ًعٌي كاليىلمىًعٌي: الذكٌي اٞنتوقٍّد|»«.الياء فيو للمبالغة كأ٘نرٌم، كمعناه الذٌكٌي اٜناذؽ»ُب ح:  1 . «كاأللٍػمىع كاأللػمى

 «.ٞنع»للفًنكز آبادم  القاموس المحيط
فكيف استحٌق فيو التسميةى كلكن نىسبتيو إٔب نفسي كٚنٌيتو باسمو خاٌص ترغيبا ٟنا ُب ٗنعو، ألنٌو كبلـ الناس »ُب ح:  2

ٓنريضا لئلخواف ُب أخذه؛ ألٌف النفس قد ترغب عن ما داـ، كٕنيل إٔب جديد الكبلـ، ككٚنت ما أكقعت عليو من 
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كلكن يفهم من اٟنامش أٌف اٞنؤٌلف كضع  آخر اٟنامش غًن مقركء«.|اٜنواشي ناقبل إيٌاىا بالزُّبدة عن شيخ... ما قلت
 اٟنوامش كحاشية لتفسًنه كٚنٌاه "الزبدة".
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 سورة البقرة

 مدنٌية كآياهتا مائتاف كسبع كٖنانوف
 بسم ا الر٘نن الرحيم

فواتح السوىر التسع  1كلقد طاؿ ما أطنبوا ُب تأكيل ىذا كأمثالو من﴾ 1ۤلما﴿ 
لكٌن األسلم ما قاؿ ُب اٛنبللٌن: "ا أعلم  [ك2]/ؤٌدات بأٚناء حركؼ اًٟنجاء كالعشرين اٞن

يعين أهٌنا من اٞنتشاُّات اليت ٩نب اإل٬ناف بظواىرىا كتسليم بواطنها إٔب ا  2ّنراده بذلك"
ٍوالن نػيٍلًقي عىلىٍيكى قػى ﴿ًإنجا سى  :أك ُب ٥نو ،اٞنوعود بو ُب الكتب اٞنتقٌدمة 3﴿َذِلَك اْلِكَتاُب﴾

، كالكتاب مصدره ّنعىن اٛنمع كالكىٍتب كالًكتابة، ٌٚنى بو اٞنفعوؿ [73/5 اٞنزمل]ثىًقيبلن﴾ 
أنٌو من عند ا، ٞنن أمعىن فيو النظرى الصحيح كإف ﴿ِفْيِو﴾  شكج ﴿ال رَْيَب﴾  للمبالغة

كأٌما  ،صفتيو أك عطف بياف لو "الكتابي "، ك"ذلك"ارتاب فيو من ٓب يذؽ، كٗنلةي النفي خربي 
، ّنعىن "ذلكػ "خربه ثاف ل﴿ُىدًى﴾  ﴾ فلنيغمض عنو كما أغمىضنا عن تفسًنهإعراب ﴿آب

هم للتقول، عرٌب عنهم باٞنٌتقٌن إ٩نازان كتفخيما اٞنهيٍّئٌن أنفسى  :أم﴾ 2﴿لِْلُمتَِّقينَ  "ىاد"
العذاب  لشأهنم، كاٞنٌتقي من يٌتقي نفسو عٌما يضرٌه ُب اآلخرة، كلو ثبلث مراتب: التوٌقي عن

 ،بي عن كل ما ييؤًٍب من فعًل منهي  أك ترؾ مأمور حٌّت الصغائرى اٞنخلٍّد برتؾ الشرؾ، كالتجنُّ 
آؿ ]عينُّ بقولو تعأب ﴿اتٌقوا ا حٌق تقاتو﴾ مى ػهي عٌما ييشغل سرجه عن اٜنٌق كىو الزُّ نػكالت

 ،ةكاٛننٌ  ،كالبعث ،صانعما غاب عنهم من ال﴿اّلِذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب﴾  [3/102عمراف
، أك بقلوُّم على أهٌنا آلة، أك ُب حاؿ الغيب كاٝنفاء "يؤمنوف"كالنار، على أٌف الباء صلة 

﴿َويُِقيُموَف  "يؤمنوف"عن فاعل  عن أعينكم ال كاٞننافقٌن على أهٌنا للمصاحبة حاالن 

                                                           
 «.بيافه ٟنذا كأمثالًو معا؛ كإاٌل فاألمثاؿ ٖنافو كعشركف ال تسعة كعشركف»ُب ح:  1
 .1لجبلؿ اٌلي كاٛنبلؿ السيوطي، ص ل تفسير الجبللين الميّسر2
كلكن ما بعدىا ساقطة غًن مقركؤة، كإذا رجعنا إٔب تفسًن  «ا الكتاب ...أم ىذ»ػ كضع اٞنؤٌلف ىنا حاشية تبدأ بػػ3

 «...أم ىذا الكتاب، كصيغة البعد للتعظيم، أك ذلك الكتاب»اآلخر للمؤٌلف ٬نكننا أف نكمل اٛنملة ىكذا: 
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قاـ أ”ن مً  1ةن تبعيٌ  عاره مست ،ركاهنا ُنيث ال يقع فيو قصور مع ٕناـ اٝنشوعأيعٌدلوف ﴾ الصَّبلةَ 
َناُىْم يُػْنِفُقوفَ  ّنعىن قٌومو“ العود  "نمً "دخاؿ إسراؼ كما يقتضيو إببل ﴾ 3﴿وِمّما َرزَقػْ

لكونو ما يسوقو ا إٔب اٜنيواف - ف كاف الرزؽي إن اٜنبلؿ بقرينة اٞندح ك كمً  ،يضٌيةعالتب
ـى يعمُّ  -لبلنتفاع من القرآف ِمُنوَف ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك﴾ ﴿َواّلِذيَن يُػؤْ  2خبلفان للمعتزلة و كاٜنرا

ان أك حفظو من اللوح افوظ  لساف جربائيل بعد ما تناكلو من ا تناكالن ركحانيٌ  ىؿ علنزى مي ػال
من الكتب السابقة، ﴿َوما أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبِلك﴾  نزاؿ الكتب على الرسلإكما ىو دأب 
ذ اٞنعطوؼ عليو اٞنؤمنوف "، إٞنٌتقٌنػ "الفصيل تفهما  "؛الذين يؤمنوف بالغيب"معطوفوف على 

 وف شامل ٟنماقمثالو كاٞنتٌ أك  3ب كعبد ا بن سبلـاىل الكتأعن الشرؾ كاٞنعطوؼ مؤمنو 
كتقدًن ، ان يزكؿ معو العقائد الفاسدةيعلموف علمان يقينيٌ  [ظ2]/﴾ 4﴿َوبِاآلِخَرِة ُىْم يُوِقُنوفَ 

يقاهنم على اآلخرة إ قصرى  فاعل لو ُب اٞنعىن ليفيدى الذم  "ىم"ه على ؤ كبنا "يوقنوف"صلة 
يقاهنم ليس ُب اآلخرة بل ُب إفيكوف تعريضان ّنن عداىم بأٌف  ؛كقصر اإليقاف باآلخرة عليهم

ُىدًى﴾  ﴿َعَلى ٞنوصوفوف ّنا ذكرا﴿ُأولَِئَك﴾  يقاف ٟنم بل معتقد باطلإالباطل كأنٌو ال 
كٌرر اسم اإلشارة ﴿ِمْن رَبِّْهْم َوُأولَِئَك﴾  كف عليو كمن اعتلى شيئان كركبىومستقرٌ  :عظيم أم

 ،اٟندل ُب الدنيا :صافهم بتلك الصفات يقتضي كبلًّ من اٝنصلتٌنللتنبيو على أٌف اتٌ 
﴾ 5ُحوفَ ﴿اْلُمْفلِ  كلمة فصل يفيد قصر اٞنسند على اٞنسند إليو﴿ُىُم﴾  ُب العقىب كالفبلحى 

﴿إفَّ  قٌن بالصفات اٞنتقٌدمةناؼ لبياف فائدة توصيف اٞنتٌ ئكاٛنملتاف است ،الفائزكف باٛنٌنة

                                                           
 داال بو بواٞنش جنس ُب اٞنشبو دخوؿ مدعيا اآلخر الطرؼ بو كتريد التشبيو طرُب أحد تذكر أف ىي» :االستعارة 1

 كاألفعاؿ األجناس أٚناء غًن ُب تقع ما ىي» :كاالستعارة التبعٌية«. بو اٞنشبو ٫نص ما للمشبو بإثباتك ذلك على
«. موصوفا اٞنشبو كوف يعتمد كالتشبيو التشبيو تعتمد االستعارة أف دعول على بناء ككاٜنركؼ منها اٞنشتقة كالصفات

 . 380؛ 369ص ، اكيلسكٌ ل مفتاح العلـو
للقاضي عبد  شرح األصوؿ الخمسةينظر |«.فإٌف اٜنراـ عندىم ليس برزؽ، كرٌدىم ُب علم الكبلـ»ُب ح: 2 

 .94للتفتازاين، ص  شرح العقائد النسفّية؛ ك1/155للز٢نشرم،  الكّشاؼتفسير ؛ ك787اٛنٌبار، ص 
نصار، كتوفٌػي باٞندينة ُب خبلفة معاكية ىو عبد ا بن سبلـ بن اٜنارث اإلسرائيلٌي، من بين قينقاع، كاف حليفا لؤل 3

، البن األثًنأسد الغابة ؛ 3/921، البن عبد الربٌ  االستيعاب في معرفة األصحابسنة ثبلث كأربعٌن للهجرة. 
 . 104-4/102البن حجر،  اإلصابة؛ 3/265



5 
 

ضدادىم  أعٌقب اٞنتأٌىلٌن للهدل كالفبلح ب، كأيب جهل كأيب ٟنب ك٥نو٨نااّلِذيَن َكَفُروا﴾ 
ـْ َلْم  غلب التعبًناتأكما ىو عادتو ُب  اسم ّنعىن تُػْنِذْرُىْم﴾ ﴿َسَواٌء عَلْيهْم أَأَْنَذْرتَػُهْم َأ

أك خرب  ،كما بعده مرتفع بو على الفاعلية "،فٌ "إخرب  ،عت بو كما نعت باٞنصادرني  ،ستواءاال
 :أك ،كعدمو نذارؾإالذين كفركا مستو عليهم  فٌ : إكالتقدير "،فٌ "إٛنملة خرب اك  ما بعده
زان أك اللفظ نفسو جاز إذ الفعل إذا أريد بو مطلق اٜندث ٠نا ،عليهم ٌيافً كعدمو سً  1إنذارؾ

 ،ىذا اللفظ :أم [2/13]البقرة، ضافة إليو ٥نو ﴿كإذا قيل ٟنم آمنوا﴾ خبار عنو كاإلاإل
]اٞنائدة، ك﴿يـو ينفع الصادقٌن﴾  ،ٚناعك :أم« ف تراهأخًن من  تسمع باٞنعيدمٌ »ك
 ﴿ال ستفهاـ لتأكيد االستواءدتا عن معىن االرٍّ جي  "ـأى "كاٟنمزة ك .نفعهم :أم [5/119

كفائدة اإلنذار كالتخويف بعد العلم  .ٟنا ال ١نلج  ،ستواءرة ٞنا فيو االٗنلة مفسٌ ﴾ 6يُؤِمُنوف
ـي  ِبِهْم َوَعَلى و ﴿َخَتَم اهلُل َعَلى قُػلُ  ببلغاإل اٜنٌجة كاستحقاؽ الرسوؿ فضلى  بعدـ النفع إلزا

ككٌرر  ،ال ٩نمعك  كىو ال يثىٌن  ،مصدر]ل صكٌحده لؤلمن من اللبس كألنٌو ُب األَسْمِعِهْم﴾ 
﴿ِغشاَوٌة﴾  أك عامل لقولو ،خرب﴿َوَعَلى أَْبصارِِىْم﴾  2[اٛناٌر ليكوف أدٌؿ على شٌدة اٝنتم

عٌودىم تي  هم كاهنماكهم ُب التقليد ىيئةن ث ُب نفوسهم بسبب غيٌ حدى أى  :كاٞنعىن ،غطاء :أم
وُّم اٜنٌق كال على استحباب الكفر كاٞنعاصي كاستقباح اإل٬ناف كالطاعة ُنيث ال ينفذ ُب قل

اٝنتم  3فاستعار لو ،يطيب ألٚناعهم استماعو كال يتجٌلى ألبصارىم اآليات اٞننصوبة عليو
ة أك ستعارة مكنيٌ ك٩نوز أف تكوف اال، ةتبعيٌ  استعارةن  "حدثػػ "أى ل "مختى " اشتقٌ  كالتغشية ٍبٌ 
القبيح  [ك3]/ٌوزكا إسناد ا ٓب ٩نمٌ ػعتزلة لكاٞن ،دةهٌن أموران متعدٌ على كوف اٞنشبج  ٕنثيلٌية بناءن 

ٔب ذكركا ُب أمثاؿ ىذا كجوىان من التأكيل منها أٌف اإلعراض عن اٜنٌق اأيضان إليو تع العقليٌ 
 4فراجعو ،كباقي الوجوه ُب القاضي ،لقٌي اَّبوؿ عليوٌما صار طبيعة ٟنم شٌبو بالوصف اٝنً ػل

                                                           
 «.ىذا ناظر إٔب كوف "سواء" خرب ما بعده»ُب ح:  1
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن من ب. 2
 «.أم: اإلحداث»ُب ح:  3
 الكّشاؼتفسير ُب تفسًن البيضاكم سبعة كجوه، كأصل الوجوه اٝنمسة األكٔب ىناؾ ُب تفسًن الز٢نشرم. ينظر  4

شرح .|كلرأم اٞنعتزلة حوؿ إسناد القبيح إٔب ا تعأب ينظر 1/42، تفسير البيضاوي ؛168-1/164للز٢نشرم، 
 .323-301للقاضي عبد اٛنٌبار، ص  األصوؿ الخمسة
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سو من عذاب غًنىم ال بالقياس ُب اٝنطر بالقياس إٔب ما ٩نان﴾ 7﴿َوَلُهْم َعَذاٌب َعظيمٌ 
﴿َوِمَن النَّاِس  للتهويل ختصاص اٞنفيدً كتقدًن اٞنسند لبل ،إٔب طاقتهم فقط كما ىو اٞنتعارؼ

موصوفة ّنعىن  "نمى ، "اـر األيٌ أم يـو القيامة ألنٌو آخً مْن يَػُقوُؿ آمّنا بِاهلِل َوبِاْليَػْوـ اآْلِخِر﴾ 
بدأ ببياف اٞننافقٌن بعد  .للجنس -كىو من الناس- على أٌف البلـ ُب اٝنرب مبتدأه  "،إناس"

خبث أألهٌنم  ؛كضرب فيهم األمثاؿ 1،بياف القسمٌن اٝنالصٌن إ٬نانان ككفران كطٌوؿ ُنثهم
فبل يشرتط فيو  ؛ين على الكيفرميصرٌ ػتيهم بأٗنعها معطوفة على قٌصة الكقصٌ  ،الناس على ا

﴿َوَما  كىوموجود ىنا كما ال ٫نفى ،فقط تناسب آحاد ٗنل اَّموعٌن بل تناسب الغرضٌن
العدكؿ  كُب "،نمى "كٗنع الضمًن باعتبار معىن  "،يقوؿ"حاؿ من فاعل ﴾ 8نَ يُىْم ِبُمؤِمنِ 

اإل٬ناف  كإطبلؽً  "ما"الباء ُب خرب  ةً كزياد ،مع أنٌو اٞنوافق لتصر٪نهم بالفعل "ما آمنوا"عن 
بلغ من نفي اإل٬ناف عنهم أداد اٞنؤمنٌن ن عً ألٌف إخراج ذكاهتم م ؛كمبالغة ُب تكذيبهم تأكيده 

بطنوه أؼ ما ظهار خبلإب-٫ندعوف  :أم﴿ُيَخاِدُعوَف اهلَل واّلِذيَن آَمُنوا﴾  ُب اٞناضي
لعدـ تصٌور اٝندع مع  ،على حذؼ اٞنضاؼ ،رسوؿى ا -ليدفعوا عنهم األحكاـ الدنيويٌة

بناء اٞنفاعلة للمبالغة لكوهنا صيغة ا لعلمهم أيضان بأنٌو ال ٫نفى عليو خافية على أٌف 
شرتاؾ فاٝندع ٠ناز من اٛنانبٌن ل على االكأٌما إذا ٘نٌ  2"،يقوؿ"كيؤيٌده كونو بياف  ،اٞنبالغة

ف يستعار لصورة صنعهم مع ا من إظهار اإل٬ناف كاستبطاف أسواء كاف مع ا أك الرسوؿ ب
 4اؿثهم استدراجان مع خبثهم كامتحكاـ اٞنسلمٌن عليأا معهم بإجراء  3الكفر كصنعً 

ضع لصورة صنع كي  5خفاء حاٟنم على كفق صنيعهم ماإا ُب  الرسوؿ كاٞنؤمنٌن أمرى 

                                                           
 «.ُب ثبلث عشرة آيةن، كحاؿى غًنىم ُب اآليتٌن أم ]ًمن[ ﴿إٌف اٌلذين كفركا﴾ إٔب ىنا»ُب ح:  1
 «.ُب ﴿من يقوؿ آمٌنا﴾»ُب ح:  2
 «.عطف على "صنعهم"»ُب ح: 3
 «.عطف على "صنع ا"»ُب ح: 4
 «.ػ "ييستعار"لمفعوؿ ما ٓب ييسٌم فاعلو »ُب ح: 5
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ىا إذ إيٌا ما يضٌركف إاٌل  :أمَسُهْم﴾ ِإالَّ أَنْػفُ  2﴿َوما ُيَخاِدُعوفَ  1اٞنخادعٌن تبعٌية أك ٕنثيلٌية
فهو ٠ناز من  ؛كيعاقبوف ُب اآلخرة لسبلـ،عليو ا يفتضحوف ُب الدنيا بإظهار ا حاٟنم للنبٌ 

كانت مع ا كاٞنؤمنٌن فبل   3ألٌف اٞنخادعة ،ـز الذم ىو الضرربلقبيل ذكر اٞنلزـك كإرادة ال
ال ٪نٌسوف بذلك الضرر مع كونو  ﴾ 9﴿َوَما َيْشُعُروفَ يتصٌور قصرىا على أنفسهم كذكاهتم 

ما فاهتم  أٓبي  :أمقُػُلوِبِهْم َمَرٌض﴾ ﴿ِفي  كاسوس لغاية غفلتهم كصًنكرهتم كاٛنمادات
 النبٌ  كمعاداةي  االعتقاد أك سوءي  ،يوما فيومان  [ظ3]/من الرياسة كاستعبلء شأف الرسوؿ 

أك زادىم ا ذلك  ،مرهأعبلء إا من اغتمامهم ّنا زاد ُب ئناش ٞنان أ﴿فَػَزاَدُىُم اهلَل َمَرضًا﴾ 
على صيغة  "ميؤٓب"هة ّنعىن صفة مشبٌ ليٌم﴾ أ﴿َوَلُهْم َعذاٌب  السوء باٝنتم على قلوُّم

﴾ 10﴿ِبَما كانُوا َيْكِذبُوفَ  كصف بو العذاب مع كونو كصف صاحبو للمبالغة ،اٞنفعوؿ
األقواؿ  كتسميةي  ،كىو حراـ كٌلو بقرينة تعليل استحقاؽ العذاب بو ،بسبب كذُّم :أم

 فهي تعريضات  بو صورة كإاٌل  ميشاُّتوػالصادرة عن إبراىيم كذبان كما ُب اٜنديث ل 4الثبلثة
 6ة ُب الصلح بٌن الناس كاٜنرب كمع اٞنرأةكقد جٌوزه اٜننفيٌ  5،كما سيأٌب ُب سورة األنبياء

                                                           
وف كٌل من الطرفٌن فيها ىيئة منتزعة من متعٌدد، كالعبلقة بينهما اٞنشاُّة ُب اٟنيئات ىي ما يك»االستعارة التمثيلٌية  1

استعارة تبعٌية إف اعتيرب اٞنشاُّة ُب »ُب ح:  .|1/144ٜنامد عوىن،  المنهاج الواضح للببلغة«. اٞننتزعة من متعٌدد
 .«نفسها فقطال ُب ة ُب أيمور متعٌددة من اٞنعاملة اعتيرب اٞنشاُّإف اٞنعاملة الواقعة من اٛنانبٌن، أك استعارة ٕنثيلٌية 

عمرك. ينظر  يب"٫نيىاًدعيوف" فهي قراءة نافع كابن كثًن كأ"٫نىٍدىعيوف" قراءة ابن عامر كعاصم ك٘نزة كالكسائي. أٌما  2
صر .|صرٌح اٞنؤٌلف ُب اٞنقٌدمة بأنٌو سيقت184، ص تقريب المعاني في شرح حرز األماني في القراءات السبع

قراءة غًن عاصم مشًنا إٔب قراءتو ُب اٜناشية بقولو:  نادرا كلكٌنو اعتمد ىناعلى قراءة عاصم بركاية حفص إاٌل 
 «.﴿٫نىٍدىعيوف﴾ قراءة»
 «.عٌلةه لكونو ٠نازا. يعين لو ٓب يكن ٠نازا ٞنا استقاـ اٜنصر»ُب ح:  3
سقيم"، كالثاين: "بل فعلو كبًنىم ىذا"، كالثالث: ىذا ريٌب" ثبلث مرٌات، أك األٌكؿ: "إيٌن »"كىي قوؿ: »ُب ح:  4

ىذه أخيت" لزكجتو سارة، حٌن قصدىا ملك الشاـ، ككاف يقصد ذكاًت الرجاؿ ال غًن، كحاصل اٛنواب: إهٌنا »"قولو: 
ٓب يكذب إبراىيم إاٌل ثبلث  »يشًن اٞنؤٌلف إٔب حديث: «|تعريضات لكن لػٌما كانت بصورة الكذب ٚنٌيت كذبا...

 .154، كتاب الفضائل صحيح مسلم؛ 11، كتاب األنبياء صحيح البخارياٜنديث. ..« كذبات.
 .21/62سورة األنبياء،  5
 .279لزين الدين ١نمد الرازم، ص  تحفة الملوؾينظر  6
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بالكفر ﴿ال تُػْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض﴾  ٌننمن جانب الرسوؿ أك اٞنؤم﴿َوإذا ِقيَل َلُهْم﴾ 
 كردُّ  "،إذا"جواب ﴾ 11ُمْصِلُحوفَ  ﴿قَاُلوا ِإنَّما َنْحنُ  كتعويق الناس عن اإل٬ناف كهتييج الفنت

على قصر ما  ةً الدالٌ  "إ٧ٌنا"ٚنية كة من اختيار اٛنملة االئالناصح على سبيل اٞنبالغة الناش
أك  1"،يكذبوف"...ك٠نموع الشرط كاٛنزاء عطف على  .دخلت عليو على ما بعده

وا صبلحهم عى ا ادٌ مٌ ػل﴾ 12ْشُعُروفَ ﴿أال ِإنػَُّهْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَف َوَلكْن ال يَ  2"يقوؿ آمٌنا"...
رة اٞنقرٌ  "فٌ "إك ،ةالتنبيهيٌ  "ػ "أىاله بكتصديرً  ،نافوئالست ،ه بكبلـ أبلغى على سبيل اٞنبالغة ردج 

 كاالستدراؾً  ،ىنا قصر اٞنسند إليو 3نيضمًن الفصل اٞنفيد اٝنرب كزيادةً  كتعريفً  ،للنسبة
ألٌف كماؿ  ،من ٕناـ النصحُنوا﴾ لُهْم آمِ  ﴿وِإذا ِقيلَ  ٪نٌسوف :أم" ال يشعركف"... بقولو

﴿َكَما آَمَن النَّاُس﴾  "آمنواػ "طلوب بتياف ّنا ينبغي كىو اٞناإل٬ناف برتؾ ما ال ينبغي كاإل
كاٟنمزة  ،اٛنٌهاؿ﴿قَاُلوا أنُػْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفهاُء﴾  إ٬نانان مثلى إ٬ناف الرسوؿ كمن معو :أم
نٌا أكفر الحتماؿ أف يؤٌكلوه ب  كليس ىذا القوؿ منهم صريحى  ،مال نفعل كفعله :نكار أملئل

﴾ 13﴿أال ِإنَّهْم ُىُم الُسَفَهاُء َولِكْن ال يَػْعلُموف هممثلى كمل من إ٬ناهنم ال أنؤمن إ٬نانان 
 للجهل ينفى الشعورى عنهم ُب األكٔب كالعلمى ىنا لكونو أشدج مطابقة مع السفو اٞنقتض

﴾ بياف ...﴿كمن الٌناس :قولو :القٌصة أم أٌكؿي آَمُنوا قَاُلوا آَمّنا﴾  وا اّلِذينَ ﴿َوإَذا َلقُ 
ا استقبل نفر مٌ ػل 4نزلت ،فبل تكرار ؛كىذه بياف معاملتهم مع اٞنؤمنٌن كأىًل دينهم ،نفاقهم

خذ بيد كٌل من أف ،انظركا كيف أرٌد ىؤالء السفهاء عنكم :ان كأصحابىو فقاؿمن الصحابة أيبػىيٌ 
انفردكا مع   :أم﴿َوإذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم﴾  عليو ّنا فيو ثىنأك  5ة غًن عثمافاٝنلفاء الثبلث

                                                           
 ..." آه.كالتقدير: "ّنا كانو إذا قيل ٟنم»ُب ح:  1
 كالتقدير: "كمن الٌناس إذا قيل ٟنم..." آه.»ُب ح:  2
 "، كالظاىر ما أثػبػتٌػو من ب.اٞنفيدافاألصل "كقع ُب  3

.|كقاؿ السيوطي: 12-11للسيوطي، ص  لباب النقوؿ في أسباب النزوؿ ؛22للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 4
 "ىذا اإلسناد كاه جٌدا."

 .«يعين ٓب يكن عثماف معهم»ُب ح:  5
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" الشطن"ا من كالشيطاف إمٌ  1،ستعارة مصٌرحةا عنهم بالشياطٌن رٌب ع ،سائهمؤ كبارىم كر 
 كيؤيٌده تسميتو بالباطل 2إذا ىلك كبطل "شاط"أك من  [ك4]/عد لبعده من الر٘نة ّنعىن البي 
ػ ٚنٌية اٞنؤٌكدة بكالشياطٌن باال خاطبوا اٞنؤمنٌن باٛنملة الفعلٌية ،ُب الدينِإنَّا َمَعُكْم﴾ ﴿قَاُلوا 

نكار اٞنؤمنٌن عليهم دكف شياطينهم إذ ىم ُب صدد دعول إل مع أٌف القياس العكسي  "فٌ "إ
﴿ِإنَّما َنْحُن  حداث اإل٬ناف عند أكلئك كٓنقيق ثباهتم على ما كانوا عليو عند ىؤالءإ
إف   :ناؼ كجواب لقوؿ شياطينهمئاست ،ظهر من اإلسبلـباٞنؤمنٌن ّنا ني ﴾ 14فُئو ْستَػْهزِ مُ 

 استهزاءن  يٚنيٌ  ،٩نازيهم باستهزائهم﴾ ُئ ِبِهمْ ﴿اهلُل َيستَػْهزِ  ؟كنتم معنا فًلمى توافقوف اٞنؤمنٌن
ئة﴾ ئة سيٌ ﴿كجزاء سيٌ  ،[3/52]آؿ عمراف، للمقابلة كما ُب مثل ﴿كمكركا كمكر ا﴾ 

نٌو عبث ٢نالف ٞنقتضى اٜنكمة : إ يقاؿفليس على حقيقتو حٌّت  [؛42/40شورل، ]ال
 ،ُب الكفر ْناكزىم اٜندٌ ﴿ِفي طُْغياِنِهْم﴾  يقٌويهم﴿َوَيُمدُُّىْم﴾  و تعأبمستحيل ُب حقٌ 

زدياد ااٞنٌد ٠ناز عن  تكٌلفوا بأفٌ  3-كىذا ليس منو-ا أكجبوا األصلح على ا مٌ ػل كاٞنعتزلة
ب ُب و إليو تعأب مع كونو فعلهم ألنٌو اٞنسبٍّ كنسبتي  ،ب عن اٞندٌ ينان كظلمة ألنٌو مسبج قلوُّم رى 
توٌىم أٌف اإلسناد  يي كأيضيف الطغياف إليهم لئبٌل  ،و بسبب كفرىمفلطاأين ٞننعو عنهم ذلك الرج 

                                                           
 ص للسٌكػاكي، العلـو مفتاح«. بو وػاٞنشبٌ  ىو التشبيو طرُب من اٞنذكور الطرؼ يكوف أف»ىي  :االستعارة اٞنصٌرحة 1

 . 2/242لعبد الر٘نن حسن حبنجكة، الببلغة العربية ؛ 385

 «.شيط»ك« شطن»ن منظور بال لساف العرب2 
كاٞنعتزلة ٞنا تعذر عليهم إجراء الكبلـ على ظاىره قالوا: ٞنا منعهم ا تعأب ألطافو اليت ٬ننحها »عبارة البيضاكم: 3 

ٌن كخذٟنم بسبب كفرىم كإصرارىم، كسدىم طرؽ التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببو قلوُّم رىينا كظلمة، تزاييدى اٞنؤمن
. كُب 1/51، تفسير البيضاوي«. قلوب اٞنؤمنٌن انشراحا كنورا، كأمكن الشيطاف من إغوائهم فزادىم طغيانا

اف كىو فعل الشياطٌن؟ أال ترل إٔب قولو تعأب: فاف قلت: فكيف جاز أف يوليهم اللجو مددا ُب الطغي»الكٌشاؼ: 
م )كىًإٍخوانػيهيٍم ٬نىيدُّكنػىهيٍم ًُب الغىيٍّ(؟ قلت: إٌما أف ٪نمل على أهٌنم لػٌما منعهم اللجو ألطافو اليت ٬ننحها اٞنؤمنٌن، كخذٟن

لنور ُب قلوب اٞنؤمنٌن فسٌمى بسبب كفرىم كإصرارىم عليو، بقيت قلوُّم بتزايد الرين كالظلمة فيها، تزايدى االنشراح كا
ذلك التزايد مددان. كأسند إٔب اللجو سبحانو ألنو مسٌبب عن فعلو ُّم بسبب كفرىم. كإٌما على منع القسر كاإلٛناء كإٌما 

 الكّشاؼتفسير تفسًن «. على أف يسند فعل الشيطاف إٔب اللجو ألنٌو بتمكينو كإقداره كالتخلية بينو كبٌن إغواء عباده
للقاضي عبد اٛنٌبار، ص  شرح األصوؿ الخمسة.|كلرأم اٞنعتزلة ُب كجوب األصلح ينظر 1/186، شرمللز٢ن

 . 1/57للشهرستاين،  الملل والنحل؛ 301-302
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عٌن كالعمو ُب البصًنة ّننزلة العمى ُب ال ،حاؿ ٟنم ،يتحًٌنكف﴾ 15﴿يَػْعَمُهوفَ  على حقيقتو
استبدلوىا ﴿ُأولَِئَك اّلِذيَن اْشتَػُروا الَضبلَلَة باْلُهَدى﴾  هالكٌن ىذا يعٌمها أيضان كذاؾ ٫نصٌ 

كىذا ال يقتضي أف يكوف  ،وىا كاختاركىا عليوباٟندل الذم كاف ٠نبوالن ُب فطرهتم أك استحبٌ 
ِبَحْت ِتَجارَتُػُهْم﴾ ﴿َفَما رَ  ةكعلى التقديرين فيو استعارة تبعيٌ  ،ُب أيديهم ىدل ِنبلؼ األٌكؿ

 ا﴿َوَما كانُو  إذ ىو ألرباُّا 2ح إٔب التجارة ٠ناز عقليٌ ػكإسناد الرب ،ستعارةلبل 1ترشيح
عتقاد الطريق التجارة إذ ضٌيعوا رأس اٞناؿ الذم ىو فطرهتم السليمة ب﴾ 16ُمْهَتِدينَ 

ال  ،عليهما ليكوف عدـ الربح مفٌرعان  "اشرتكا"عطف على  ،الربح أيضان  اتو الضبلالت ففوٌ 
ىتداء ُب التجارة ع على عدـ االٌف اشرتاء الضبللة باٟندل متفرٌ إ : يقاؿحٌّت  "رُنت"ما على 

ّنعىن ﴿َكَمثِل الَِّذي﴾  ُب إظهار اإل٬ناف كاستبطاف الكفر﴿َمثُلُهْم﴾  ؟العكس فكيف يصحٌ 
 :ُب قولود الضمًن نظران إٔب اللفظ فرً أف إإليو ك  "بنورىم"بقرينة رجوع ضمًن  "الذين"

ىنا ٌَّرد  "امٌ ػل"ك ،أنارت النارْت﴾ ءَ ﴿فَػَلمَّا َأَضا ُب ظلمة﴿نَارًا﴾  أكقدْسَتوَقَد﴾ ا﴿
كاٛنملة الشرطٌية  ،فبل يرد أٌف مدخوٟنا ليس سببا ٛنواُّا كما ىو قاعدهتا ؛الظرفية ٠نازان 
ن ُّا كأمً  فاستدفأ ،د من األمكنةما حوؿ اٞنستوقً  :أم﴿َما َحْوَلُو﴾  "استوقد"عطف على 

" ذىب"عطف على ﴿َوتَػرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت﴾  هذىبو كأطفأأ﴿َذَىَب اهللُ بُِنورِْىم﴾  ما ٫نافو
﴿ال يُػْبِصُروَف﴾  كٗنعي ظلمات كتنكًنيىا للمبالغة "،صًٌن "ٌن لتضٌمنو معىن تعٌدل إٔب مفعولى 

ر كأظهً  افإذا ماتو فكذا ىؤالء استأمنوا بإظهار كلمة اإل٬ناف  ،ما حوٟنم خائفٌن متحًٌنين
وف صغي هٌنم ال يي إمن حيث  ىم كصم   :أم ﴿ُصمّّ﴾ ،ىم اٝنوؼ كالعذابءجا [ظ4]/حاٟنم 

ال يبصركف ُب اآليات كي  ميو كعي ﴿ُعْمٌي﴾  س ال ينطقوف بورٍ كخي ﴿ُبْكٌم﴾  إٔب اٜنقٌ 

                                                           
تلخيص ؛ 385 للسٌكػاكي، صمفتاح العلـو . ، كيسٌمػى االستعارة مرشػٌحػةالرتشيح ذكر ما يبلئم اٞنستعار منو 1

 .105للقزكيين، ص  المفتاح
 ما خبلؼ بو اٞنفاد الكبلـ ىو» -كيسٌمى إسنادا ٠نازيٌا-|كاَّاز العقلٌي «.كالتقدير: ما رُنوا ُب ْنارهتم»ُب ح:  2

 كشفى ،لالبق الربيع أنبت :كقولك ،كضع بوساطة ال للخبلؼ إفادة التأكيل من لضرب فيو اٜنكم من اٞنتكلم عند
-1/194، لعبد الر٘نن حسن حبنجكة الببلغة العربية؛ 393 للسٌكػاكي، صمفتاح العلـو «. اٞنريض الطبيب
 .233الدين ديب، ص  ١نيي -ٌمد أ٘ند قاسم  علـو الببلغة؛ 195
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ة بسبب لعن الضبل﴾ 18﴿فَػُهْم ال يَػْرجُعوف التشبيو للمبالغة ةداأفحذؼ  ،يهتدكا
ل أصحاب كمثى : أم﴿َكَصيٍّْب﴾  لهممثى ﴿َأْو﴾  فاٛنملة مفٌرعة على ما قبلها ،أكصافهم

﴿ِمَن السَّماِء﴾  :تعٌلق بو قولو اكلذ ،نزؿ :ن صاب يصيب أممً  "صىٍيًوبه "كأصلو  ،مطرو 
، كظلمة هسوادً  ظلمةي ﴿ظُُلماٌت﴾  السحاب :أم﴿ِفْيِو﴾  للجنس ـكالبل ،السحاب

﴿َوبَػْرٌؽ﴾  كيطلق على صوتو ٠نازان ، ل بوك اٞنوكٌ كىو اٞنلى ﴾ ﴿َورَْعدٌ  كظلمة الليلمكاثفتو، 
 ،أناملهم﴿َأصاِبَعُهْم﴾  بأصحاب الصيٌ  :أم﴿َيْجَعلُوف﴾  اعاهنمى ػكيطلق على ل ،أجنحتو

 يكى، لئبٌل يسمعوه﴿الصََّواِعِق﴾  لأجٍ ﴿ِفي آَذاِنِهْم ِمْن﴾  طبلؽ الكٌل على اٛنزءإمن 
من ﴿اْلَمْوِت﴾  خوؼ﴿َحَذَر﴾  النازلة معو أيضان  كتطلق على النار، شٌدة صوت الرعد

ال يفوتونو لشموؿ علمو ﴾ 19﴿َواهلُل ُمِحيٌط باْلَكاِفرِينَ  "٩نعلوفػ "مفعوؿ لو ل ،ٚناعها
 ،و ُب اآلخرن ٩نٌوز كقوعى على مذىب مى  ،عرتاضاكىو  ،ٌيةعستعارة تباففيو  ؛اىميٌ إكقدرتو 

بأف يكوف الثاين بيانان أك تأكيدان أك  مٌتصلٌن معىنن و بٌن كبلمٌن ط ُب اٞنشهور كوني رً شي  فٍ إك 
َضاَء أ ﴿ُكلَّما يأخذىا بسرعة﴿اْلبَػْرُؽ َيْخَطُف أْبَصارَُىْم﴾  يقرب﴿َيكاُد﴾  بدالن لؤلٌكؿ

 ،مضافة إٔب شرطها ،على التكرار ةه شرط دالٌ  ةدا" أكٌلما"ك ،ُب ضوئو :أمَلُهْم َمَشْوا ِفْيِو﴾ 
ره ػػػػكلذا ذك ؛فلئلشارة إٔب أٌف حرصهم على اٞنشي أزيد من التوقٌ  يرادىاإك  ،منصوبة َنواُّا

ناؼ كبياف ٜناٟنم مع ئاٛنملتاف است ،كقفوا :أم﴿وِإذا َأْظَلَم َعلَيِهْم قَاُموا﴾  :فقاؿ "إذاػػػػػ "ب
 أٚناعهم بشٌدة صوت الرعد :أم﴿َوَلْو شاَء اهلل َلذَىَب ِبَسْمِعِهْم﴾  عانو كخفائومى ػالربؽ كل

 ة ائبات مشركط ّنشيإشارة إٔب أٌف تأثًن األسباب ُب اٞنسبج  ،الربؽ عافبلمى أَْبَصارِِىْم﴾ ﴿وَ 
 ،عطف عليهاكلذا ٓب تي  1؛كالتأكيد ٞنا قبلها﴾ 20﴿َقِديرٌ  هءشا﴿إفَّ اهلَل َعَلى ُكِل َشْيٍء﴾ 

ا جرل على النفاؽ كشٌدة سخىط ا كعقابو السرمد كإف انتفعوا قليبل ّن فكذا ىؤالء ُب حًنة
ؽ اٞنتقٌدمًة رى التفتى إٔب خطاًب الفً ﴿يا أَيػَُّها النّاُس ْاعُبُدوا رَبَُّكُم﴾  اإل٬نافألسنتهم من 

يا أيٌها الذين "ٌي كمكٌ  ..."يا أيٌها النٌاس"أٌف م كما رك  ،اىتمامان بأمر العبادة كجربان لكلفتها

                                                           
 «.أم: "كلو شاء..."» ُب ح: 1
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كعلى تقديره ال  ،مةرؽ اٞنتقدٌ اٝنطاب للفً  تعميمى  حّت يناُب 1فغًن مرفوع مدينٌ  ا..."آمنو 
كأيضان ال يوجب  ،اٝنطاب بكٌفار مٌكة إذ من أىلها مىٍن ىو مؤمن خالص يوجب ٔنصيصى 

﴿الَِّذي َخَلَقُكْم﴾  أمرىم بالعبادة حاؿ الكفر بل ُّا بعد ٓنصيل شرطها الذم ىو اإل٬ناف
قَػْبِلُكْم  [ك5]/ َن ِمنْ ﴿اّلِذي خلق﴿َو﴾  مادحة للرٌب كبياف عٌلة الربوبٌية صفةه  ،من العدـ

راجٌن أف تنخرطوا ُب سلك اٞنٌتقٌن  :أم "،اعبدكا"حاؿ من فاعل ﴾ 21َلَعلَّْكْم تَػتَّقْوفَ 
كقد ْنيء لئلشفاؽ منو فيما فيو  ،ي من اٞنخاطبىنا للرتجٌ  "لعلٌ ػػ "ف ؛اٞنستوجبٌن ٛنوار ا

كال ْنيء ّنعىن  ،أفعالوه بشرط أف يكوف ُب فعل من طماع اٞنتكٌلم غًنى إلكقد تقع  ،ضرٌ 
هٌنا ُب كبلمو إكما قيل  2كسيأٌب الكبلـ عليها ُب مواضع. ،إاٌل ٠نازان عند تعٌذر اٜنقيقة "كي"

 [20/44]طو، ﴾ لعٌلو يتذٌكر أك ٫نشى﴿ تعأب للتحقيق دائمان فغًن كجيو النتقاضو بنحو
متوٌسطة ُب الصبلبة َراشًا﴾ ﴿َلُكم اأْلْرَض فِ  إٔب مفعولٌن لكلذا تعدٌ  ؛صًٌن ﴿الَِّذي َجَعَل﴾ 

 كقٌبة مضركبة عليكم﴿َوالسَّماَء بَِناًء﴾  ستقرار كالفراش اٞنبسوطصاٜنة لبل ،كالرخاكة
اب الذم ّنٍنزلة النطفة بسبب اٞناء اٞنمتزج بالرت  :أم﴿َوأَنْػَزَؿ ِمَن السَّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِو﴾ 

تبعيض قائمة مقاـ اٞنفعوؿ اذكؼ كىو لل "نمً ػ "ف﴿ِمَن الثََّمراِت﴾  للحيواف بعضان 
﴿فبلَ  رزقكملً  :أم "أخرجى ػ "مفعوؿ لو ل ،مصدر﴿ِرْزقًا َلُكم﴾  أك ىي اٞنفعوؿ "،بعضان "

﴿أَنْػُتْم  حاؿ﴿َو﴾  شركاء ُب العبادة﴿هلِل أَْندادًا﴾  "اعبدكاى"عل معطوؼه  يه،هنَتْجَعلوا﴾ 
جريان على  "فػ "إأتى ب﴿َوإْف ُكْنُتْم﴾  ةهٌنا ال ٕناثلو ُب مقتضى العبوديأ﴾ 22تَػْعَلُموفَ 

﴿ِمّما  شكٌ ﴿ِفي رَْيٍب﴾  "إذ"أك ّنعىن  ،قاعدهتم من استعماٟنا كثًنان ُب األمور اٞنتحٌققة
كىي ﴿فَْأتُوا ِبُسورٍَة﴾  "ريب"صفة  ،دلنا على ١نمٌ بسب ما نزٌ  :أمنَػزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا﴾ 

مأخوذة من سور البلد  ،ث آياتأقٌل من ثبلطائفة من القرآف مرتٗنة باسم ال تكوف 
 فرادي إ ران وى كاٜنكمة ُب تقطيعو سي  ،ها فتحفظو كإحاطتو ُّائحاطتها بأنواع من العلم أك بقار إل

                                                           
.|كٓنديد السور اٞنٌكٌية كاٞندنٌية أمر 3/20للحاكم،  المستدرؾ على الصحيحين ؛337-4/336، مسند البزار 1

في  اإلتقاف؛ 1/274للزركشي،  البرىاف في علـو القرآفى ثبلثة أقواؿ، لبلستزادة ينظر فيو خبلؼ بٌن العلماء عل
 .49-31للسيوطي،  علـو القرآف

 [3/132ن تلك اٞنواضع: ﴿كأطيعو ا كالرسوؿ لعٌلكم تر٘نوف﴾ ]آؿ عمراف، مً  2
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ؿ ُب حسن منزج ػسورة ىي مثل ال: أم﴿ِمْن ِمْثِلِو﴾  كتسهيل اٜنفظ ،كتنشيط القارئ ،األنواع
كُب  ،سورة على ما ىو عليو اآلف نزؿ سورةن أنٌو كاآلية تدٌؿ على أ ،للتبيٌن "نمً ػ "ف ؛النظم

ضع ُب قوؿ كثًن من اٌدثٌن أنٌو نظم على ىذا الرتتيب ُب خبلفة عثماف ّنشورة الصحابة ككي 
رسلها إٔب الببلد فاشتهر َنامع أكتب منو عثماف أربع مصاحف أك أكثر ك   ٍبٌ  ،بيت حفصة

أك  موف معونتو ليعاكنوكاضريكم أك من ترجي استعينوا ُن :أمُكْم﴾ ءَ ْدعوا ُشَهداا﴿وَ  1القرآف
حاؿ كونكم أك كوهنم متجاكزين ا ُب  :أم﴿ِمْن ُدوِف اهلِل﴾  ليشهدكا أٌنكم قادركف عليو

استعًن ألدىن اٞنرتبة تشبيهان ٟنا  ٍبٌ  ،ُب األصل ألدىن مكاف من الشيء "دكف"ٌف إف ،ستعانةاال
﴿إّف ُكْنُتْم  د على اٞنطلقطبلؽ اٞنقيٌ إمن استعمل ّنعىن التجاكز ٠نازان  ٍبٌ  ،باٞنكاف

 "إفٍ " على أفٌ ، فيما مضى﴿فَإْف َلْم َتفَعلُوا﴾  و من كبلـ البشرُب دعول أنٌ ﴾ 23صاِدِقينَ 
ن ػػ "ل فكإاٌل  ،فيما يأٌب﴿َوَلْن تَػْفَعلُوا﴾  :أف يعطف عليو قولو ٓب ْنعلو مستقببلن ليصحٌ 

لكن نٌزؿ الـز اٛنزاء  ،فاتٌقوا ؛و معجزظهر أنٌ  :يركالتقد﴿فَاتَّقُوا﴾  ٗنلة معرتضة "تفعلوا
 كبالضمٌ  ،د بو الناروقى بالفتح اسم ٞنا تي ﴿النَّاَر الَّتي َوقُوُدَىا﴾  مٍنزلتو على سبيل الكناية

 تئىيٌ ﴿ُأِعدَّْت﴾  أصنامهم اليت منها﴿َواْلِحجارَُة﴾  الكٌفار﴿الّناُس﴾  كقد يعكس مصدره 
كاٛنملة مستأنفة لبياف سبب كوهنا ُّذه الشٌدة أك حاؿ  ،ايعٌذبوف ُّ﴾ 24﴿لِْلَكاِفرِينَ 
﴿َوَعِملُوا  [ظ5]/صدقوا با ﴿اّلِذيَن آَمُنوا﴾  ديا ١نمٌ ﴿َوَبشِّْر﴾  الزمة منها

 كاستحقاؽى  ،كالعطف يدٌؿ على أنٌو خارج عن اإل٬ناف ،اٞنستحسنة شرعان  :أمالصَّاِلحات﴾ 
﴿َلَهْم َجنَّاٍت َتْجري  قياسه  "أفٌ "ؼ اٝنافض مع كحذ، بأفٌ  :أم﴿َأّف﴾  البشارة ّنجموعهما

ا ُب األخدكد على الطريق اٞنعتاد أك على مٌ إٓنت أشجارىا كقصورىا  :أمِمْن َتْحِتها﴾ 
على حذؼ  ،ىاؤ ما :أم﴿اأْلنْػَهاُر﴾  سطح اٛنٌنة حيث شاء أىلها منضبطان بقدرتو تعأب

َها﴾  طعمواأي  :أمقوا﴾ ﴿ُكلَّما رُزِ  باسم الٌ  أك تسمية اٜناؿٌ  ،اٞنضاؼ من تلك  :أم﴿ِمنػْ
﴿ِرْزقًا﴾  من الضمًن اٞنستكٌن ُب اٜناؿ حاؿه ﴿ِمْن َثَمَرٍة﴾ اآلٌب ك "رزقان "من  حاؿه  ،اٛنٌنات

                                                           

للزركشي،  البرىافتزادة ينظر: . كلبلساجتهاد الصحابة عند اٛنمهورترتيب سور القرآف على ما ىو عليو اآلف من 1 
 .2/406للسيوطي،  اإلتقاف؛ 1/354
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َنا ِمْن قَػْبُل﴾  ثلي مً ﴿قَاُلوا َىَذا﴾  مفعوؿ بو ،ّنعىن مرزكقان  ة قبلو ُب اٛننٌ  :أم﴿الَِّذي رُزِقػْ
أك  ،طعمان ا ك٢نتلف صورةن ﴿ُمَتَشاِبهًا﴾  بالرزؽ﴿ِبِو﴾  ائو جيا﴾ ﴿َوأُتُو  بقرينة ،لتشابو ٖنرىا

ػ. آى ..."قالوا"فعلى ىذا معطوفة على  ؛ببل فرؽ متشاُّان ُب سهولة اٜنصوؿ للفقًن كالغينٌ 
َها َأْزَواٌج﴾  ؿ معرتضة كمقٌررة ٞنا قبلهاكعلى األكٌ  من َطهََّرٌة﴾ ﴿مُ  من اٜنور كغًنىا﴿َولُهْم ِفيػْ

ٞنا يشهد بو النصوص  ،دائموف﴾ 25﴿َوُىْم ِفيَها َخاِلُدوف قذر اٝنلق ككلٌ  ءاٜنيض كسو 
 2[بالذبابً ] ا ضرب تعأب اٞنثلى مٌ ػكنزؿ رٌدان لقوؿ اليهود ل 1من الدكاـ. كإف كاف اٝنلود أعمٌ 

ما أراد ا بذكر ىذه األشياء  :[29/41العنكبوت، ]كمثل العنكبوت﴾ ﴿ :ُب قولو
فهو من قبيل  ؛من يستحي أف ٬نٌثل باٜنقًن ال يرتؾ ترؾى ﴾ يَيْسَتْحي ﴿إفَّ اهلل ال ؟اٝنسيسة

باعتبار لفظو ال  "يستحي"مفعوؿ  ،بن ضرٍ مً  :أم﴿َأْف َيْضِرَب﴾  ـزبلذكر اٞنلزـك كإرادة ال
لتضٌمنو  "يضربػػ "مفعوؿ أٌكؿ لَما﴾  ﴿َمَثبلً  "نمً " ٞنا احتاج إٔب تقدير كإاٌل  ،معناه اٞنراد
 ،ُّاموإلزيادة  "مثبلن "صفة  "ما"كاألٍكٔب العكس ك ،مفعولو الثاينُعوَضًة﴾ ﴿بػَ ك ،معىن اٛنعل

بفاء الرتتيب على سبيل  "بعوضة"عطف على ﴿َفَما فَػْوقَها﴾  ٌسةخً ػلتأكيد ال أك زائدةه 
الثابت الذم ال ﴿اْلَحقُّ﴾  اٞنثلى  :أماّلِذيَن آَمُنوا فيَػْعلُموف أنَّو﴾  ﴿فأّما ؿي أك التنزُّ الرتقٌ 
﴿وأمَّا اّلِذيَن َكَفروا فيَػُقولُوف َماذا أرَاد  حاؿ من ضمًن اٜنقٌ ﴿ِمْن رَبّْهْم﴾  غ إنكارهيسو 

ـي  "ما"ك "،ىذاػػ "يز أك حاؿ ليٕناهلُل ِبَهذا مثبًل﴾   "الذم"ّنعىن  "ذا"ك ،نكار مبتدأه إ استفها
كحكم كىذا حكمها  "،راد"أمفعوؿ  ء"شي أمٌ "ّنجموعو ّنعىن  "ماذا"أك  ،مع صلتو خربه

قاؿ تعأب ُب  ،ذاؿكُب ىذا استحقار كاسرت  ؟فائدة فيو أمٌ  :كاٞنعىن ،ما كقعا أين "من ذا"
                                                           

كلمة اٝنلد تستخدـ للثبات اٞنديد سواء أداـ أـ ٓب يدـ؛ كلذلك فإف اٝنلد أعٌم من الدكاـ، كاٛنمهور على أهٌنا ىنا  1
؛ [15/48]اٜنجر، ًمنػٍهىا ّنيٍخرىًجٌنى﴾ النصوص، كمن تلك النصوص: ﴿الى ٬نىىسُّهيٍم ًفيهىا نىصىبه كىمىا ىيٍم  ّنعىن الدكاـ بقرينة

حاشية شيخ زاده على . ينظر [44/56]الدخاف، ﴿الى يىذيكقيوفى ًفيهىا اٍلمىٍوتى ًإالج اٍلمىٍوتىةى اأٍليكٔبى كىكىقىاىيٍم عىذىابى اٛنٍىًحيًم﴾ 
 .436-1/435، البيضاوي

كنزؿ رٌدان »بللٌن الذم نقل منو اٞنؤٌلف ر٘نو ا: كذا كقع ُب األصل، كالصواب أنٌو "العنكبوت". كعبارة تفسًن اٛن 2
، كالعنكبوًت ُب [22/73]اٜنٌج، لقوؿ اليهود، لػٌما ضرب تعأب اٞنثلى بالذباًب ُب قولو: ﴿كإف يسليبهم الذباب شيئا﴾ 

تفسير ينظر «. : "ما أراد ا بذكر ىذه األشياء اٝنسيسة؟"[29/41]العنكبوت، قولو: ﴿كمثل العنكبوت﴾ 
 .5، ص لجبللين الميّسرا
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﴿َويَػْهدي ِبِو َكِثيرًا﴾  لكفرىم بو عن اٜنقٌ ﴿َكِثيرًا﴾  ُّذا اٞنثل :أم﴿ُيِضلُّ ِبِو﴾  جواُّم
ف كانوا كصف اٞنهتدين بالكثرة بالنظر إٔب أنفسهم أك شرفهم كإ ،من اٞنؤمنٌن لتصديقهم بو

 .اٝنارجٌن عن طاعتو﴾ 26﴿وَما ُيِضلُّ بِِو ِإالَّ اْلَفاِسقينَ  قليلٌن بالنسبة إٔب أىل الضبلؿ
هنماؾ كاال ،أحيانا مع استقباحها [ك6]/التغايب كىو ارتكاب الكبًنة  :ث مراتبكللفسق ثبل

ذا دكف كيكفر ُّ، رتكاب مع استصواُّاكاٛنحود كىو اال ،ُّاة مباال رتكاب من غًنكىو اال
ُقضُ  ٌناألٌكلى  أك ُب الكتب من  "،تي لسٍ "أما عهده إليهم من يـو وَف َعْهَد اهلل﴾ ﴿اّلِذيَن يَػنػْ

ه عليهم تأكيدً ثَاِقِو﴾ ي﴿ِمْن بَػْعِد مِ  ستعارة مكنٌيةاصفة ذـ  للفاسقٌن كفيو  ،داإل٬ناف ّنحمٌ 
من صلة الرحم ِو َأْف يُوَصَل﴾ ﴿َويَػْقطَعوَف َما َأَمَر بِ  أك بالتزامهم كقبوٟنم ،باآليات كالكتب

 "و"ب بدؿ من ضمًن "أف يوصل"ك ،كمواالة اٞنؤمنٌن كعدـ التفرقة بٌن األنبياء كغًن ذلك
﴿ُأولَِئَك ُىُم  باٞننع عن اإل٬ناف كاٞنعاصي كغًن ذلك﴿َويُػْفِسدُوَف ِفي اأَلْرِض﴾ 

يا  َتْكُفروف باهلِل﴾  ﴿َكْيفَ  دة عليهمٞنصًنىم إٔب النار اٞنؤبٌ  ،ال غًنىم﴾ 27الَخاِسروفَ 
ب من  ستفهاـ للتوبيخ كالتعجٌ إذ اال ،ُب توبيخهم التفت إٔب اٝنطاب معهم مبالغةن  ؟اركفٌ 

كإنكار البلـز  ،ألٌف فيو إنكار اٜنالة اليت عليها الكفر البلزمة لو ،كفرىم بطريق الربىاف
حاؿ من فاعل  "كيف"ك "،تكفركف"أكلذا اختاره على  ؛يستلـز إنكار اٞنلزـك بطريق أبلغ

 ةي امن شأنكم اٜني غان ضى أك مي  عناصرى  :أم﴿ُكْنُتْم َأْمَواتًا﴾  قد﴿َو﴾  :ككذا قولو "تكفركف"
عٌده من النعم  ،عند انقضاء آجالكم﴿ثُمَّ يُِميُتكم﴾  بنفخ الركح فيكم﴿فََأْحياُكم﴾ 

﴿ثُمَّ  ؿ ُب القبورأك للسؤا ،بالبعث﴿ثُمَّ ُيْحييكْم﴾  ةة األبديٌ اباعتبار كونو كصلة إٔب اٜني
كقاؿ دليبلن على البعث  ،فيجازيكم بأعمالكم مأك من قبورك ،بعد البعث﴾ 28إلْيو تُػْرَجُعوفَ 

﴿ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكم َما ِفي اأَلْرِض﴾  :بة على األكٔبثباتان لنعمة أخرل مرتج إنكركه ك أا مٌ ػل
لتنتفعوا بو فيها من األرض كما  فلما ُب جهة السُّ  :أم ،من األشياء 1ما ُب الغرباء :أم

خلق السماء على خلق  كفضلً ، بٌ ػتخي الرج اللرت ﴿ثُمَّ﴾  "ما"حاؿ من ﴿َجميعًا﴾  كتعتربكا
، النازعات]كاألرض بعد ذلك دحاىا﴾ ﴿ : يناُب ظاىر قولوحٌّت  ال للرتاخي الزماينٌ  ،األرض

                                                           
1  .  «.غرب»للفًنكز آبادم  القاموس المحيطالغرباء: األرضي
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ـ ألنٌو ٗنع "ٚناكة"، أك : األجراأم﴿ِإَلى السََّماِء﴾  قصد بإرادتو﴿اْستَػَوى﴾  [79/40
عٌدٟنٌن كخلقهٌن مصونة من  :أم﴾ ﴿َفَسوَّاُىنّ  لوٍّ العي  جهةً  اسم ٗنع ُب معىن اٛنمع، أك

غًن العرش ﴿َسْبَع َسمواٍت﴾  :رهيفسٌ  أك مبهمه  "،لسماءػ "اكالضمًن ل ،العوج كالفطور
 ﴿َوُىَو ِبُكلّ  كىو على األٌكؿ بدؿ من الضمًن ،تسعة فيوافق قوؿ اٜنكماء إهٌنا ؛كالكرسيٌ 

 ،فاعتربكا كتيٌقنوا أٌف العليم القادر على خلق ذلك ابتداء ،٠نمبلن كمفٌصبلن ﴾ 29َعِلْيمٌ  َشْيءٍ 
﴿َوإْذ﴾  :تعٌم الناس كٌلهم بقولو 1كبدأ بنعمة ثالثة. قادر على إعادتكم ،عظم منكمأكىو 

ال لو  ،مقٌدران  "رٍ اذكي ػػ "مقٌدر مفعوالن لػفهي ظرؼ للحادث ال] ،د اٜنادثاذكر يا ١نمٌ  :أم
﴿قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمبلِئكِة﴾  2"[اذكر"ز ينما كقعت ُب حيٌ أكقس عليو  ،اد الزمافلعدـ آنٌ 

 ؛فسدكا ُب األرض أحٌن بة اٛننٌ ر أك إبليس كمن معو ُب ١نا ،أك اليت ُب األرض ،كٌلهم
٫نلفين لقصور يَفًة﴾ ﴿إّني َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخلِ  ُب اٛنزائر كاٛنباؿ مقوىفدٌمركىم كفرٌ 

 ،أك ٫نلف من سكن األرض قبلو ،كاسطة ال لعجزم ببلي ضف عليهم عن قبوؿ فيٍ تخلى ساٞن
، كإفراد اٝنليفة فنسبة اإلفساد كالفىسك إليو ٠ناز، أك ىو كذرٌيٌتو، كىو آدـ بقرينة السياؽ

َها [ظ6]/ كاٝنليفة ّنعىن من ٫نلف بقرينة النسبة، َها  ﴿قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيػْ َمْن يُػْفِسُد ِفيػْ
َماء﴾  ب كاستكشاؼ ستفهاـ تعجٌ كاال ،قاسوىم على بين اٛنافٌ  ،يريقها بالقتلَوَيْسِفُك الدّْ

ال اعرتاض عليو تعأب كال غيبة بين  ،ومى ب ىذه اٞنفاسد كسؤاؿ متعٌلم معلٌ عن حكمة تغلٌ 
﴿ِبَحْمِدَؾ﴾  سٌنملتب﴿َنْحُن ُنَسبُّْح﴾  حاؿ﴿َو﴾  آدـ كتزكية أنفسهم لعصمتهم عن ذلك

فالبلـ  ؛يليق بك ٌزىك عما النػى نػي  :أم﴿َونُػَقدُّْس َلَك﴾  سبحاف ا كُنمده :كنقوؿ :أم
من ﴾ 30﴿قَاَؿ إنّْي أْعلُم َما ال تَػْعَلُموفَ  ؟باالستخبلؼ ْنعلهم ك٥نن أحقٌ : أكاٞنعىن ،زائدة

نٌو تعأب قبض إ ٍبٌ . ؾاكىذا يتحٌمل لذ ،ىمضرٌ  ىة نفعهم علاٞنصلحة ُب االستخبلؼ كمزيٌ 
جنت باٞنياه اٞنختلفة فخلق منها آدـ كلذا يأٌب بنوه أصنافان لواف األرض كعي أقبضة من ٗنيع 

 ان من شيء كما زعموا ُب أمثالوليس مشتقٌ  ،كآزر  عجميٌ أاسم ﴿َوَعلََّم آَدـ﴾ 
قصعة  الحٌّت ﴿ُكلََّها﴾  فالبلـ عوض عن اٞنضاؼ إليو ت؛ٚناء اٞنسٌمياأ :أم﴿اأَلْسَماَء﴾ 

                                                           
 .«كالنعمة األكٔب اإلحياء بعد اٞنوت، كالثانية خلق ما ُب األرض»ُب ح:  1
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن تصحيح من اٞنؤٌلف، كلكٌنو غًن مقركء لسقوط القسم األسفل من حركفو؛ فأثبٌتو من ب. 2
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كضمًن العقبلء الذكور  ،اٞنسٌميات :أم﴿ثُمَّ َعَرَضُهْم﴾  علمو ُب قلبو ىلقأغرفة بأف مً ػكال
ُؤني﴾  :ٟنم تبكيتان ال تكليفان بااؿ﴿َعَلى اْلمبلِئكِة فقاؿ﴾  بهميلتغل  خربكينأ﴿أَنْػبػْ
 ،باٝنبلفة ُب دعول أٌنكم أحقٌ ﴾ 31﴿إْف ُكْنُتْم َصاِدقين اتاٞنسميٌ ْسَماِء َىُؤالِء﴾ أ﴿بِ 

أك اسم  ،كغفراف منصوب بفعلو  مصدره ﴿قَاُلوا ُسْبَحاَنَك﴾  كجواب الشرط دٌؿ عليو ما قبلو
ضمًن ﴿إنََّك أْنَت﴾  يٌاهإ﴿ال ِعْلَم لنا ِإالَّ َما َعَلْمتَػَنا﴾  عتذارمصدر يصٌدر بو الكبلـ لبل

اكم ٞنبدىعاتو، ﴾ يمُ كِ ﴿الحَ الذم ال ٫نفى عليو خافية ﴾ يمُ لِ ﴿العَ  أك تأكيد للكاؼ فصلو 
ـْ  موجدىا على كجو اٜنكمة  :أمْسماِئِهْم﴾ أ﴿بِ  اٞنبلئكة :أمُهْم﴾ ْنِبئػْ أ﴿قَاَؿ يا آَد

 شيء باٚنو كذكر حكمتو اليت خلق ُّا فسٌمى كلٌ ْسماِئِهم﴾ أَ نْػَبأُىْم بِ أ﴿فَػَلمَّا  اتاٞنسميٌ 
ْعَلُم أإنيّْ  أُقْل َلُكم ألم﴿ :رِنان ٟنم لعدـ انتظارىم إٔب أف يتبٌٌن ٟنم األمتعأب موٌ ﴿قَاَؿ﴾ 

 :تظهركف أمْعلُم َما تُػْبُدوَف﴾ أ﴿وَ  عليكم من أمور٨نا يما خفَغْيَب الَسمواِت َواأَلْرِض﴾ 
 :كف أمتسرٌ ﴾ 33﴿َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموفَ  .ىػآ﴾ ...ْنعلأ﴿ :أك قولكم ،أحوالكم الظاىرة
 إبليس من اٞنعصية أك ما أسرٌ  ،يو مٌناعلم علألن ٫نلق أكـر ك  :أك قولكم ،أحوالكم الباطنة

  شرعو  أك سجودى  ،٥نناءة باالٓنيٌ  سجودى لِْلمبلِئكِة اْسُجُدوا آلدـ﴾  ﴿إْذ قُػْلَنا اذكر﴿َو﴾ 
ة االستثناء نكاف منهم بقري  :قيل﴿َفَسَجُدوا ِإالَّ إْبليَس﴾  ـ تفخيمان لشأنودهٌن فيها آلمتوجٌ 
من اٞنبلئكة  أك من ضربو  ،فعبلن  :أم [18/50ف، ]الكه﴾ و تعأب: ﴿كاف من اٛننٌ كقولً 

و اٞنبلئكة حٌن غزكا تٍ بى سى  ،با اٛنافٌ أان بل يٌ أنٌو كاف جنػٌ  لكٌن األصحٌ  ،ى باٛننٌ سمٌ اٞنتوالد اٞن
بى َواْسَتْكبَػَر﴾ أ﴿ [ك7]/ فعبد بينهم دىران طويبلن فسٌمي ملكان  ،اٞنفسدين ُب األرض اٛننٌ 
ُب ﴾ 34﴿وََكاَف ِمْن اْلَكاِفرِينَ  أنا خًن منو :عليو كقاؿامتنع من السجود استكباران  :أم

اذ مٍنزالن لكٌنو مأخوذ من اإلقامة كاالٔنٌ  :كىن أممن السُّ ْسكْن﴾ ا﴿َوقُػْلَنا يا آَدـ  علم ا
 أف يعطف عليو تأكيد للضمًن اٞنسترت ليصحٌ ﴿أَْنَت﴾  ترؾ اٜنركة :السكوف أم
اٞنعهودة للثواب ُب السماء ﴿الَجنََّة﴾  عو األيسرلككاف خلقها من ض، حٌواء﴿َوَزْوُجَك﴾ 

ا غًن ٢نلوقة هنٌ إعند من قاؿ  على علوٌ  أك بستاف بفلسطٌن ،أك جٌنة الربزخ فيها ،السابعة
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رى كاسعان ال حجٍ ﴿رََغدًا﴾  أكبلِمْنها﴾  ﴿وَُكبل اآلف
 ُب أمٌ  :أم﴿َحْيُث ِشْئُتما﴾  فيو 1

﴿َوال تَػْقَربَا َىِذِه   يبقى ٟنما عذر ُب اٞنخالفةئبٌل ع عليهما األمر لكسٌ  ،ردٕناأمكاف منها 
على ما ُب -، ]كاف مأمورا أك العلمً  ،ةينى أك التً  ،ـً رٍ أك الكى  ،اٜننطة شجرةى  :أمالشََّجَرة﴾ 

كتفاء ُب معرفتو بالعلم فخالفا مٌرة يا عن اال كهني  ،بالتوٌجو إليو تعأب باٞنشاىدة -العصاـ
﴿فَػَتكُونَا ِمْن  ة ُب ٓنر٬نوغمات التناكؿ مباللذم من مقدٌ عن القرب ا كهنى 2[،فعوتبا

ة كالفاء للسببيٌ  ،أك منصوب ُب جوابو ،٠نزـك بالعطف على النهي ،فتصًنا﴾ 35الظَّاِلِمينَ 
َها﴾  4قكفيو معىن الزلى  3"فأزاٟنما" ةءكُب قرا، بعد٨ناأزَلَُّهَما﴾ أَ ﴿فَ  فيهما  :أم﴿الشَّْيطَاُف َعنػْ

ٟنما من  نٌوإكقاٚنهما با  [،20/120]طو، ﴾ ك على شجرة اٝنلدل أدلٌ ى﴿اٛنٌنة بقولو: 
ْخَرَجُهَما أَ ﴿فَ  بل منهاأكف ،الناصحٌن بالنداء من الباب أك الدخوؿ ُب فم اٜنٌية أك غًن ذلك

نتما كما اشتملتما عليو من أ :أم ،إٔب األرض﴿َوقُػْلَنا ْاىِبطُوا﴾  من النعيمِمّما َكانَا ِفْيِو﴾ 
 كلذا استغىن عن الواك 5،حاؿ دائمة﴾ ﴿لَِبعٍض َعُدوّ  ةيٌ بعض الذرٌ ﴿بَػْعُضُكْم﴾ كما تيٌ ذرٌ 

﴾ 36﴿ِإَلى ِحينٍ  عٕنتٌ ﴿َوَمَتاٌع﴾  أك موضع قرار ،استقرارُمْستَػَقرّّ﴾  ﴿َوَلُكْم ِفي اأَلْرضِ 
ـُ ِمْن رَبّْو﴾  كقت اٞنوت أك القيامة :أم ها استقبل :أم﴿َكِلَماٍت﴾  حاؿ من﴿فتَػَلقَّى آَد

و غتٍ و كبلى استقبلتٍ  :أم 6"كلمات"كرفع  "آدـ"ة بنصب ءكُب قرا، ومى باألخذ كالعمل حيث علج 
 :أم﴿فَػَتاب َعَلْيِو﴾  فدعا ُّا كتاب [7/23]األعراؼ، كىي ﴿رىبػجنىا ظىلىٍمنىا أنٍػفيسىنىا....﴾ 

ن ا كم ،عن اٞنعصية إٔب الطاعة فهي من العبد الرجوعي  ،رجع عليو بالر٘نة كقبوؿ توبتو
﴿ِإنَُّو ُىَو  كاكتفى بذكر آدـ ألٌف حٌواء تابعتو ُب اٜنكم، من العقوبة إٔب اٞنغفرة الرجوعي 

                                                           
 «.حجر»للفًنكز آبادم  القاموس المحيط«. ، مثلثةن: اٞننعي اٜنىٍجري » 1
ما بٌن اٞنعقوفتٌن تصحيح من اٞنؤٌلف، كالظاىر ُب "كهنيا" كما بعده من األفعاؿ اإلفرادي كما ُب حاشية عصاـ الدين.  2

 . 90، كرؽ 100، ٢نطوطة مكتبة جامعة صبلح الدين، رقم: حاشية عصاـ الدين َعَلى البيضاوي
 .186، ص تقريب المعاني في شرح حرز األماني٘نزة.  قراءة3 
، كبػػ مكانًو: مىلج منو فػىتػىنىحجى عنو»الضمًن ُب "فيو" راجع إٔب "أزٌؿ"، ك 4 : زىؿج  القاموس المحيط«. زىلىقى، كفرًحى كنىصىرى

 «.زلق»للفًنكز آبادم 
 .«من فاعل "اىبطوا"»ُب ح:  5
 .186، ص ح حرز األمانيتقريب المعاني في شر قراءة ابن كثًن. 6
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 ةمن اٛننٌ ﴿قُػْلَنا اْىِبطُوا ِمْنها﴾  ُّم﴾ 37﴿الرَِّحيمُ  اع على عبادهالرجٌ التػَّوَّاب﴾ 
 "ما"ة ُب الشرطيٌ  "ف"إفيو إدغاـ نوف ﴿فإمَّا﴾  أك ليعطف عليو ،كٌرره للتأكيد﴿َجميعًا﴾ 

 كرسوؿ كتابه ﴿يَْاتِينَُّكْم ِمنّْي ُىدًى﴾  :د بالنوف قولون أف يؤكٌ فلذا حسي  ؛اٞنزيدة للتأكيد
تى بو الرسل كاقتضاه أكىو ما ، ؿعٌم من األكٌ أكٌرره ألٌف اٞنراد بو ﴿َفَمْن تَِبَع ُىَداَي﴾ 

وات فب﴾ 38َيْحَزنُوفَ  ﴿َفبل َخوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىمْ  :مبتدأ كخربىا موصولةه  "مىن، "العقل
﴿بِآيَاتنا﴾  لسانان ﴿وََكذَّبُوا﴾  نانان جى ﴿َواّلِذيَن َكَفروا﴾  ة آمنٌن١نبوب بل يدخلوف اٛننٌ 

كتقاؿ للمصنوعات  ،ع آية كىي العبلمة الظاىرةٗن ،ةً ها كالعقليٌ أك ما يعمٌ  ،لةاٞننزج  [ظ7]/
ًنىا بفاصل ألهٌنا دالٌة على ما زة عن غطائفة من القرآف متميٌ  كلكلٌ  ،لداللتها على الصانع

َها َخاِلُدوفَ  ُب ضمنها من اٞنقاصد وف دائموف ال يفنى ﴾ 39﴿ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيػْ
 ،سرائيل ّنعىن صفوة ا أك عبدهإك  ،أكالد يعقوب :أم﴿يا بَني ِإْسَرائِيَل﴾  كال ٫نرجوف

كعلى آبائكم من  ،دمن إدراؾ زماف ١نمٌ َلْيُكم﴾ عَ  نَعْمتُ أَ الَّتي  ﴿اذُكُروا نِْعَمتيَ  لو لقبه 
ُوفُوا أ﴿وَ  ففيو تغليب اٜناضرين ؛كغًن ذلك ،كتظليل الغماـ ،كفلق البحر ،٤ناء من فرعوفاإل

الذم كعدتو إليكم من ُوِؼ ِبَعْهدُِكْم﴾ أ﴿ دالذم عهدت إليكم من اإل٬ناف ّنحمٌ ِبَعْهدي﴾ 
ف كنتم راىبٌن شيئان : إكالتقدير، خافوف﴾ 40َىُبوفيَّاي فَارْ إ﴿وَ  ةالثواب عليو بدخوؿ اٛننٌ 

دخل أك  ،مفعولو عوضان عن الشرط يبقأك  ،اٛنزاء فحذؼ الشرط ٍبٌ  1،ارىبوف يٌام ارىبواإف
 [1/5]الفآنة، ختصاص ماليس ُب ﴿إيٌاؾ نعبد﴾ ففيو من تأكيد اال، رهالفاء على مفسٍّ 

 ،ة ّنوافقتو لو ُب التوحيدامن التور قًا ِلَما َمَعُكْم﴾ ﴿ُمَصدّْ  من القرآف﴿َوآِمُنوا ِبَما أَنْػَزْلُت﴾ 
﴿َوال  األعصار تكغًنىا كإف خالفو ُب جزئيٌات األحكاـ بسبب تفاك  ،كالقصص ،ةكالنبوٌ 

ألٌف خىلىفىكيم تبع  ، فقد سبقهم مشركو العربكإاٌل  ،من أىل الكتابَكاِفٍر ِبِو﴾  َتُكونُوا َأوَّؿَ 
 داليت ُب كتبكم من نعت ١نمٌ ﴿ِبآياتي﴾  تستبدلواُروا﴾ ال َتْشتػَ و ﴿ ٖنهم عليكمإلكم ف

ال تكتموىا خوؼى فوات ما تأخذكنو من  :أم ،عوضان يسًنان من الدنيا﴿ثمنًا قليبًل﴾ 

                                                           

 كلعٌلو أراد جواز الصيغتٌن.«. ارىبوا كارىبوف»كذا كقع ُب األصل: 1 
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ػ كما قبلها ب "التقولػ "فصلها ب﴾ 41﴿َوإيَّاَي فَاتَّقُوفِ  1ىشفوهنا بأخذ الرُّ سىفىلىًتكيٍم أك ٓنرٌ 
 ٔنلطوا﴿َوال تَػْلبُسوا﴾  و كاٞنبادئ ٟنذه كتقدير٨نا كاحدالشتماٟنا على ما ى "الٌرىبة"

 دنعت ١نمٌ اْلَحقَّ﴾  ﴿َتْكُتُموا ال﴿َو﴾  الذم تفرتكنو﴿بِاْلباِطل﴾  ؿنزج ػمال﴿اْلَحّق﴾ 
ٌف إف، مثل ما للمسلمٌن﴾ ةَ اَة َوآُتوا الزَّكقيموا الصَّبلأَ ﴿وَ  أنٌو حقٌ ﴾ 42﴿َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموفَ 

فإهٌنا تفضل صبلة  ،ابوحصأك  دو ُب ٗناعتهم ١نمٌ ﴾ 43رَكعوا َمَع الّراِكِعينَ ﴿َواْ  غًنه كالعدـ
كنزؿ ُب . ة اليهودة احرتازان عن صبلوع عن الصبلك بالر عرٌب  ،بسبع كعشرين درجة الفذٌ 

﴿أَتَْأُمُروَف النَّاَس بِالِبرّْ﴾  بعونود كال يتٌ باع ١نمٌ ن نصحوه باتٌ علمائهم كانوا يأمركف سرٌان مى 
مع توبيخ  2ستفهاـ تقريركاال ،ترتكوهنا فبل تأمركهنا بو﴿َوتَػْنَسْوَف أنْػُفَسُكْم﴾  داف ّنحمٌ باإل٬ن

لُ  كتعجيب القوًؿ  الرٌب ك٢نالفةً  على العناد كترؾً  ة كفيها الوعيدي االتور وَف اْلِكَتاَب﴾ ﴿َوأَنْػُتْم تَػتػْ
اطلبوا العوف يا ُنوا﴾ ﴿َواْسَتعي [ك8]/ قبح صنيعكم فرتجعوف﴾ 44﴿َأَفبل تَػْعِقلوف العملى 

 عراض عن اٞناؿ كاٛناهعليكم من ترؾ الرياسة كاإل بين إسرائيل على حوائجكم كما يشقٌ 
أك بالصـو الذم ىو صرب عن اٞنفطرات ٞنا فيو  ،حبس النفس على ما تكره :أم﴿بِالصَّْبِر﴾ 

وار معرفة ا نأألهٌنا إذا انضافت إٔب األٌكؿ استنار القلب بِة﴾ ﴿والّصبَل  من كسر الشهوة
إذا حزبو أمر فزع إٔب  عليو السبلـكاف » كُب اٜنديث: ،فيزكؿ عنو شوؽ اٞناؿ كاٛناه

 كإفرادىا بالضمًن لعظم شأهنا ،ةاالستعانة ُّما أك الصبل :أم﴿َوإنػََّها﴾  3«ةالصبل
نُّوَف﴾ ػػ﴿اّلِذيَن َيظُ  الساكنٌن إٔب الطاعة﴾ 45﴿ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعينَ  ثقيلة﴿َلَكبيَرٌة﴾ 

 ُب اآلخرة فيجازيهم﴾ 46﴿َوأَنػَُّهْم إلَْيِو رَاِجُعوفَ  بالبعث﴿أَنػَُّهْم ُمبلقُوا رَبِّْهْم﴾  نوفيتيقٌ 
التفصيل  ره للتأكيد كتوطئةً كرٌ ﴿يَا بَني ِإْسَرائِيَل ْاذُكُروا نِْعَمتَي الَّتي أنْػَعْمُت َعلَْيُكم﴾ 

عاٞني ﴾ 47﴿َعَلى اْلعاَلمينَ  "نعميت"على  عطف ،كمء آبا :أم﴿وأنّْي َفضَّْلُتُكْم﴾  اآلٌب
 ال تقضي فيو﴿ال َتْجزي﴾  ما فيو من العذاب :أم﴿يَػْومًا﴾  خافوا :أمقُوا﴾ ﴿واتَّ  زماهنم

                                                           
 «.رشا»البن منظور  لساف العربٗنع رشوة.  1
للتوبيخ قرار للحمل على اإلقرار كللتحقيق كالتثبيت، ككبل٨نا مناسب ىنا، كأنٌو ٘نلهم على اإلالتقرير يقاؿ »ُب ح: 2

 .«أك حٌقق ما فعلوه ٟنذين أيضاكتعجيب الناس منهم، 
 (.23299)رقم:  5/388 مسند أحمدك ؛310، كتاب الصبلة سنن أبي داود«. إذا حىزىبىوي أٍمره صىٌلى: »كلفظو 3
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﴿وال  و على اٞنصدرفيكوف نصبي  ؛أك من اٛنزاء ،من اٜنقوؽ﴿نَػْفٌس َعْن نَػْفٍس َشْيئًا﴾ 
﴿وال يُؤَخُذ  أتت ُّا من شافعَفاَعٌة﴾ ﴿شَ  من النفس الثانية العاصية :أميُػْقَبُل ِمْنها﴾ 
َها َعْدٌؿ﴾  ز ة عليها النفس الثانية الواقعة ُب حيٌ النفوس الدالٌ  :أم﴿وال ُىْم﴾  فداءِمنػْ

كاآلية ٢نصوصة  ،نعوف من عذاب ا٬ني ﴾ 48﴿يُػْنَصُروفَ  باعتبار العباد كالتذكًني  ،النفي
فبل تكوف ٕنٌسكان  ؛ىم تشفع ٟنمءآباٌف أكنزلت رٌدان عليهم  ،ار إذ اٝنطاب معهمبالكفٌ 

 :أم﴿َوإذ َنجَّْيناُكْم﴾  1كاآليات للمعتزلة ُب نفي الشفاعة ألىل الكبائر الثابتة باألحاديث
ٗنلو أما لً  كتفصيله  "نعميت"عطف على  ،عليو السبلـ كم يا موجودين ُب زماف النبٌ ء آبا

اْلَعَذاِب﴾  ء﴿ُسو  يذيقونكمُكْم﴾ ﴿َيُسوُمونَ  مصعب بن ريٌاف﴿ِمْن آِؿ ِفْرَعْوَف﴾  فيها
 "مونكمو يسػ "بياف لُكْم﴾ ءَ ﴿يَُذبّْحوف أبْػَنا "يناكم٤نٌ "كاٛنملة حاؿ من ضمًن  ،شٌدهأ

ىا مع ذبح البنٌن من ءبقاإ أفٌ  كال شكٌ  ،بناتكم :أمُكْم﴾ ءَ ﴿ِنَسا وفقي يستبػٍ ﴿َوَيْسَتْحُيوف﴾ 
نة سيولد منهم هى ُب اٞنناـ أك أخربه الكى ما رأل ػكذلك لً  ،ببل أزكاج 2ٌن[لبقائه]أشٌد العذاب 

العذاب أك ﴿َوفي ذِلُكْم﴾  لكن ما رٌد صنيعو من قدر ا شيئان  ،على يده ٣نلكتومن تزكؿ 
 إشارةه كفيو  "،ببلء"صفتا ﴾ 49﴿ِمْن رَبُّْكْم َعِظيمٌ  [ظ8]/ نعاـإابتبلء أك ﴿َببلٌء﴾  ٤ناءاإل

﴿َوإْذ  فليشكر على النفع كيصرب على الضرر ؛و من اأٌف ما يصيب اإلنساف كلج  3]إٔب[
َنا﴾  يرل بعضكم بعضان  4ولن قان فيها كً رٍ عشر فً  اثين﴿اْلَبْحَر﴾  بسببكم﴿ِبُكْم﴾  فلقنافَػَرقػْ

                                                           

هي ًإالج بًًإٍذنًًو﴾  فمن اآليات كاألحاديث اليت تثبت الشفاعة كثًنة،1   ؛[2/255]البقرة، اآليات: ﴿مىٍن ذىا الجًذم يىٍشفىعي ًعٍندى
﴾ [10/3]يونس، ﴾ مىا ًمٍن شىًفيعو ًإالج ًمٍن بػىٍعًد ًإٍذنًوً ﴿ ؛ ﴿يػىٍومىًئذو الى تػىنػٍفىعي الشجفىاعىةي ًإالج مىٍن أىًذفى لىوي الرجٍ٘نىني كىرىًضيى لىوي قػىٍوالن

سنن  ؛23، كتاب السٌنة سنن أبي داود«. )شىفاعيت ألٍىًل الكبائًًر من أيمجيت» كمن األحاديث:. [20/109]طو، 
لكٌل نٌب دعوة مستجابة يدعو ُّا كأريد أف أختبئ دعوٌب شفاعة ألٌميت ُب »(، 11، كتاب صفة القيامة الترمذي

|الشفاعة ألىل الكبائر (.335، كتاب اإل٬ناف صحيح مسلم؛ 1، كتاب الدعوات صحيح البخاري«. )اآلخرة
للقاضي عبد  شرح األصوؿ الخمسةلبلستزادة ينظر  يثبتها أىل السٌنة كينكرىا اٞنعتزلة ٞنن مات فاسقا بدكف توبة،

 للذىب. إثبات الشفاعة؛ ك689-688اٛنٌبار، ص 
 ما أثبتُّو."، كالظاىر "لبقائهم كقع ُب األصل2
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن من ب. 3
 «. كول»للجوىرم الصحاح بكسر الكاؼ ٗنع كٌوة، بفتح الكاؼ أك ضٌمها، نقىب البيت.  4
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امو دٌ و معو بذىاب جربئيل قي قومى ْغَرْقنا آَؿ ِفْرَعْوَف﴾ أ﴿وَ  من الغرؽْنَجْيناُكْم﴾ أَ ﴿ف ٍمنان لكمأ
فليلحق بعضكم  :فاقتحم البحر كصاح ميكائيل ،حصانو ماؿ إليها 1[ًحجر]راكبان على 

﴿َوإْذ  مو على بين إسرائيلعظم نعى أكىذه الواقعة من  ،همقى غرٍ ﴾ 50﴿َوأَنْػُتْم تَػْنظُُروفَ  ابعض
﴿َأْربَِعَين لَْيلًة﴾  بعد ىبلؾ فرعوف كرجوعكم إٔب مصر﴿ُموَسى﴾  2كدكنو فو بألً َواَعْدنا﴾ 

الذم ﴿ثُمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل﴾  ضائها لتعملوا ُّاقة عند انانعطيو التور  ،من رأس ذم القعدة
﴿َوأَنْػُتْم  بعد ذىاب موسى إٔب الطور للميعاد :أم﴿ِمْن بَػْعِدِه﴾  ٟنان إصاغو السامرٌم 

 ونا ذنوبكم١نى  ﴿ثُمَّ َعَفْونا َعْنُكْم﴾ لوضعكم العبادة ُب غًن ١نٌلها ،بأٌناذه﴾ 51ظَاِلُموفَ 
َنا ُموُسى  عفوهلً ﴾ 52﴿َلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ  االٌٔناذ حٌن تبتمَك﴾ ﴿ِمْن بَػْعِد َذلِ  ﴿َوإْذ آتَػيػْ

﴿َلَعلَُّكْم  كالباطل الفارؽ بٌن اٜنقٌ  :عطف تفسًن أم﴿َواْلُفْرقَاف﴾  ةاالتور  اْلِكَتاَب﴾
 ﴿يَا قَػْوـِ  الذين عبدكا العجللِقْوِمِو﴾  ﴿وإْذ قَاَؿ ُموَسى بو من الضبلؿ﴾ 53تَػْهَتُدوفَ 

فاعزموا على التوبة ِإَلى بَارِِئُكْم﴾  ﴿َفتوبُوا إٟنان اْلِعْجل﴾  تَّْخاِذُكمُ اإنَُّكْم ظََلْمُتْم أنْػُفَسُكْم بِ 
أك بتسليمها إٔب  ،بقطع الشهواتأنْػُفَسُكْم﴾  ﴿فَْاقُتلوا تتفاك كالرجوع إٔب خالقكم ببل 

 "أنفسكم"ففي  ؛كم بعضان أك ليقتل بعض ،٠ناز فعلى ىذين القتلي  ،منكم ليقتلها 3[الربمء]
ٌر َلُكم ِعْنَد بَارِِئُكْم﴾  القتل :أم﴿َذِلُكْم﴾  4تشبيو بليغ قكم عليو بإرساؿ كقد كفٌ ﴿َخيػْ

 ﴿فَػَتابَ  ألفان  5عٌنبستل منكم  قي حٌّت  ،بصر بعضكم بعضان فًن٘نو يي سحابة سوداء لئبٌل 
تعأب معهم على طريق  منو كخطابه ، اٞنقٌدر "قكمكفٌ "عطف على  ،قىًبلى توبتكمَعَلْيُكم﴾ 

                                                           
كاًٜنٍجري الفىرىسي األينثى، ٓب يدخلوا فيو اٟناء ألىنٌو اسم ال »كلعٌل األكجو ما أثبٌتو. كُب لساف العرب ُب األصل: حجرة،  1

 «.حجر»البن منظور  لساف العرب«. يشركها فيو اٞنذٌكر
تقريب المعاني في شرح حرز األماني في باأللف قراءة الباقٌن من السبعة. ك  قراءة أيب عمرك بدكف األلف 2

 .186، ص ت السبعالقراءا
 كقع ُب األصل: "البارئ" كلعٌل األكجو ما أثبٌتو. 3
ىو ما حذفت منو األداة ككجو الٌشبو معا، فهو مؤٌكد ٠نمل. كىو أعلى التشابيو ببلغة كمبالغة ُب » :بليغال تشبيوال 4

 تلخيصكينظر  .161، ص الدين ديب ١نيي -ٌمد أ٘ند قاسم  علـو الببلغة البديع والبياف والمعاني«. آفو 
 .97للقزكيين، ص  المفتاح

 كذا ُب األصل كالظاىر أنٌو "سبعوف" مرفوعا.  5
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كقد خرجتم مع موسى لتعتذركا من وِإْذ قُػْلُتْم﴾ 54﴿ِإنَُّو ُىَو التػَّوَّاب الّرحيمُ  1لتفاتاال
﴿َلَك َحتَّى نَػَرى اهلل  نقرج ﴿يَا ُموَسى َلْن نُػْؤِمَن﴾  ٚنعتم كبلموك عبادة العجل إٔب ا 

أك  ،نار من السماءُم الصَّاِعَقُة﴾ ﴿فََأَخذْتكُ  صدر أك اٜناؿاٞننصب على  ،عياناَجْهَرًة﴾ 
﴿ثُمَّ بَػَعثْػَناُكْم﴾  ثرهأبكم بنفسو أك  ما حلٌ ﴾ 55﴿َوأَنْػُتْم تَػْنظُروفَ  صيحة ىلكتم ُّا

﴿َوظَلَّْلنا  البعث نعمةى ﴾ 56﴿َلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ  بالصاعقة﴿ِمْن بَػْعِد َمْوِتُكْم﴾  يناكمأحيى 
ـَ﴾  ﴿َوأنْػَزْلَنا  ُب التيو [ك9]/ الشمس الرقيق من حرٌ  سرتناكم بالسحابَعَلْيُكم الَغَما

 -بتخفيف اٞنيم كالقصر- 2ماىنكالطًن السُّ  ،ٌنبالتػجرى٤ٍني ﴿الَمنَّ َوالسَّلَوى﴾  فيوَعَلْيُكم﴾ 
﴿ُكلُوا ِمْن  :كقلنا ،لكم عمود من نار بالليلئ كيضي، سخ كال تبلىككاف ثيابكم ال تتٌ 

َناُكْم﴾  اتذأك متلذٌ  ،حبلالت :أم طَيّْباِت﴾ فظلموا بكفراف النعمة  ،خركاكال تدٌ ﴿َما َرزَقػْ
ْم هُ ﴿َوَلِكْن َكانوا أنْػُفسَ  التفت عن خطاُّم للتوبيخ﴿َوَما ظََلمُونا﴾  3راٌدخكاال

بيت َىِذِه اْلَقْريَة﴾  او ُخلُ ﴿ادْ  ٟنم بعد التيو﴿َوإْذ قُػْلَنا﴾  فإٌف كبالو عليهم﴾ 57َيْظِلُموفَ 
َها 4أك أر٪نا سدً قٍ مى ػال  كنصبو على اٞنصدر أك اٜناؿ ،كاسعان َحْيُث ِشئُتْم رََغدًا﴾  ﴿َفُكلوا ِمنػْ

﴿ُسجَّدًا﴾  وف إليها ُب التيوأك باب القٌبة اليت كانوا يصلٌ  ،باُّا :أمُخلوا اْلَباب﴾ دْ ﴿َوا
أف ٓنٌط عنٌا  :أم ،كاٛنلسة  علة من اٜنطٌ كىي فً ﴿ِحطٌَّة﴾  لتناأمس﴿َوقولوا﴾  منحنٌن

                                                           
 اإليضاح في علـو الببلغةااللتفات ىو االنتقاؿ ُب الكبلـ من كٌل كاحد من التكٌلم كاٝنطاب كالغيبة إٔب اآلخر.  1

 .1/479يداين، لعبد الر٘نن حسن حبٌنكة اٞن الببلغة العربية؛ ك2/85للخطيب القزكيين، 
البن  لساف العرب"التػجرى٤ٍنيبٌن" كلمة فارسٌية ّنعىن الػمىٌن، ك الػمىٌن طىلٌّ ينزؿ من السماء، كقيل ىو شبو العسل. ينظر  2

اسم لطائر يلبد باألرض  . ك"السماىن"726-1/725إلبراىيم الدسوقي،  المعجم الفارسّي الكبير؛ «منن»منظور 
حياة الحيواف ر، كىو طائر صغًن من رتبة الدجاجيات، جسمو منضغط ٣نتلئ. ينظر كال يكاد يطًن إاٌل أف يطا

لعبد اللطيف عاشور، ص  موسوعة الطير والحيواف في الحديث النبوي؛ ك2/36للدمًنم،  الكبرى
تفسير ؛ ك98-1/97، تفسير البغوي|كحوؿ ماىٌية اٞنٌن كالسلول أقواؿ عند اٞنفٌسرين؛ فللتفاصيل يراجع .222

 .125-1/124، اورديالم
 كقع ُب األصل "الٌدخر"، كالظاىر ما أثبٌتو من ب. 3
ىي مدينة »كأر٪نا  يضبط اٞنؤلف "بيت الػمقٌدس" بالتشديد، كالظاىر أنٌو من غًن تشديد عند اإلضافة كما أثبٌتو. 4

للحموم،  لبلدافمعجم ا«. اٛنٌبارين ُب الغور من أرض األردٌف بالشاـ، بينها كبٌن بيت اٞنقدس يـو للفارس
 .1/165؛ 5/166
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﴿َلُكم  1ان للمفعوؿ فيهماالياء مبنيٌ ]ُب أخرل بػ[ة بالتاء كءكُب قراْغِفْر﴾ ﴿نػَ  خطايانا
﴿فَبدََّؿ اّلِذيَن  بالطاعة ثوابان ﴾ 58﴿َوَسَنزيُد اْلُمْحِسِنين لسجودكم كدعائكمَخطَايَاُكْم﴾ 

َر الَِّذي قيَل َلُهْم﴾  منهم ّنا أمركا بوظََلموا﴾   حٌبة ُب"أك  "،حنطة: "قالوا﴿قَػْواًل َغيػْ
مظهران  "ىم"عاد أ﴿فأنْػَزلَنا َعَلى اّلِذيَن ظََلُموا﴾  ستاىهمأكدخلوا يزحفوف على  "،شعرة

﴾ 59﴿ِمَن السََّماِء ِبَما َكانوا يَػْفُسُقوف عذابا طاعونا﴿رِْجزًا﴾  مبالغة ُب تقبيح شأهنم
فمات منهم ُب ساعة أربعة كعشركف ألفان أك  ،خركجهم من الطاعة :بسبب فسقهم أم

 ا عطشوا ُب التيومٌ ػل﴿ِلقْوِمِو﴾  مٌنا 2قياالسُّ  بى طلى  :أمُموَسى﴾  ﴿َوإِذ اْسَتْسَقى أكثر
كٟنا  ،رع على طوؿ موسىذعشرة أ ،ةكانت من آس اٛننٌ ﴿فَػُقْلنا اْضِرْب ِبَعَصاَؾ الَحَجَر﴾ 

ـي من اٛننٌ ، قداف ُب الظلمةشعبتاف تتٌ   ،٨نايٌاإعطاه أككصبل إٔب شعيب ف ،ةأٍىبىطىها كاٜنجرى آد
ةرى وه باأليدٍ اٜنجر ما فٌر بثوبو إٔب أف أتى بو إٔب قـو رمى  :كقيل

 ،ما كاف يسرت عورتو منهملً  3
﴿فانْػَفَجَرْت  فضرب 4،افذٌ ككاف خفيفان مربٌعا من رخاـ أك كى  ،فأخذه موسى ،فظهر كذُّم

ُب جدكؿ إٔب  تذىب كلٌّ  ،ث أعٌنكجو ثبل من كلٌ  ،بعدد األسباطَعْينًا﴾  ِمْنُو اثَنَتا َعْشرةَ 
﴿ُكلوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِؽ  :كقلنا ٟنم ،عواز  يتنالئبٌل  مموضع شرُّ﴿َمْشَربَػُهْم﴾  سبط منهم

﴿َوإْذ قُػْلُتْم يا ُموَسى َلْن  دة لعاملهاحاؿ مؤكٍّ ﴾ 60اهلِل َوال تَػْعثوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسدينَ 
 ﴾ ﴿فَادُْع لََنا رَبََّك  ٌن كالسىلولكىو اٞن﴿َواِحٍد﴾  [ظ9]/ نوع منوَنْصِبَر َعَلى طَعاـٍ

 5اإلسناد ٠نازمٌ ﴿ِممَّا تُػْنِبُت اأْلْرُض﴾  شيئان ﴿لََنا﴾  "فادع"ُب جواب  جزـه  ،ظهريي ُيْخِرْج﴾ 

                                                           
بالتاء قراءة ابن عامر، كبالياء قراءة نافع، كبالنوف معلوما قراءة ابن كثًن كأيب عمرك كالكوفٌيٌن )كىم عاصم، ك٘نزة،  1

 .187، ص تقريب المعانيكالكسائي(. 
 «.سقى»البن منظور  لساف العربالسٍُّقيا طلب إنزاؿ الغيث على الببلد.  2
للفًنكز آبادم؛  القاموس المحيطؿٍّ اٝنصية كانفجارىا.|كاألدرة عظم اٝنصية كانتفاخها. ينظر تدى  أم»ُب ح:  3

 «.أدر»البن منظور  ولساف العرب
 «.كذذ»البن منظور  لساف العرب«. الكذجاف بالفتح حجارة كأىهنا اٞندىر فيها رخاكة» 4
 كٌلم اإلسناد ُب ٗنلتو مبنٌيا على غًن ما يعتقد أنو ىو لو ُبإذا جعل اٞنت: »كيسٌمى ٠نازا عقليٌػا اإلسناد اَّازمٌ  5

الواقع، مبلحظا عبلقة ما أك مبلبسة ما تسمح لو بأف يسند ىذا اإلسناد، دكف أف يٌتهمو أحد بالكذب، فهو إسناد 
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﴿بَقِلَها َوِقثّائَِها َوفُوِمَها﴾  للبياف﴿ِمْن﴾  للتبعيض "من"قاـ الفاعل كبإقامة القابل مي 
اٟنمزة ﴿أَتْسَتْبِدلوف﴾  :أك موسى ،تعأبَصِلَها قَاَؿ﴾ ﴿َوَعَدِسَها َوبَ  ومهاثي  :كقيل ،حنطتها
ٌر﴾  أخسٌ ﴿الَِّذي ُىَو َأْدَنى﴾  لئلنكار ا مٌ ػكل ؟أتأخذكنو بدلو :أم ؟شرؼأ﴿بِالَذي ُىَو َخيػْ

 ٌن أمرى أمرىم أحد القائلى  -دة ا ببقائهم ُب التيو أربعٌن سنةاق إر لتعلٌ - ممسؤٟني ٓب ٬نكن 
فدعا  :ائل موسى ٪نتمل أف يكوف التقديرقكعلى تقدير كوف ال ،لواانز ﴿اْىِبطُوا﴾  تعجيز
﴿فإفَّ  من األمصار﴿ِمْصرًا﴾  فقيل ٟنم على لساف يوشع ُّذا األمر ،فاستجيب لو ،موسى

لَُّة﴾  جعلت ١نيطة ُّم﴿َوُضرَِبْت َعلْيِهُم﴾  من النبات﴿ماَسأْلُتْم﴾  فيوَلُكم﴾   الذؿٌ ﴿الذّْ
فهي الزمة لليهود كإف كانوا أغنياء  ،من السكوف ،أثر الفقر :أم ﴿َواْلَمْسكَنُة﴾ كاٟنواف
 الضرب كالغضب :أم﴿ِبَغَضٍب ِمَن اهلِل﴾  رجعواوا﴾ ؤُ ﴿َوبا ف تضاعف جزيتهمأ٢نافة 

ات اليت من ٗنلتها ز اٞنعج :أم﴿َكانُوا َيْكُفُروف بآيَاِت اهلِل﴾  مبسبب أهنٌ  :أم﴿بأَنػَُّهْم﴾ 
﴿َويَػْقُتلُوَف  بقة أك بالكتب اٞننزٌلة كما فيها من األحكاـعليهم من النعم السا ما عدٌ 

﴿َذِلَك بَما  ظلمان عندىم :أم﴾ ﴿بَغْيِر اْلَحقّْ  كغًنىم ،ك٪نٍن ،اكزكريٌ  ،كشعيبالنِبيّْين﴾ 
 ُب اٞنعاصي بسبب عصياهنم كْناكزىم اٜندٌ  الكفر كالقتل :أم﴾ 61وفَ َعَصْوا وكانوا يَػْعَتدُ 

َصارى﴾ ﴿َوالنَّ  اليهود :هتٌودكا أموا﴾ ﴿َواّلِذيَن َىادُ  باألنبياء من قبل ﴿إّف اّلِذيَن آَمُنوا﴾
 ٌٚنوا بذلك ألهٌنم نصركا عيسى عليو السبلـ ،رمٌ ٘نبياء اٞنبالغة كما ُب أ ،ٗنع نصراينٌ 

 1ا"صب"ن مً  ،عتقداتطائفة من اليهود أك النصارل مغايرة ٟنم ُب بعض اال﴿َوالصَّابِِئيَن﴾ 
على ﴿َوَعِمَل َصاِلحًا﴾  ناُب زمن نبيٌ ﴿بِاهلِل َواْليَػْوـِ اآْلِخِر﴾  منهمَمَن﴾ ﴿َمْن آ إذا ماؿ

من ﴾ وال َخوٌؼ َعَليِهم مهِ ربّْ  ندَ ﴿عِ أم: ثواب أعماٟنم م﴾ ىُ م أجرُ هُ لَ ﴿فػَ كفق شريعتو 
                                                                                                                                                                     

لعبد الر٘نن  غة العربيةالببل«. ٠نازٌم، كيسمى ىذا "٠نازا عقليٌا" ألنٌو كقع ُب اإلسناد، ال ُب اٞنسند، كال ُب اٞنسند إليو
 .393 ص للسٌكػاكي، العلـو مفتاح كينظر. 195-1/194، حسن حبنجكة

﴿كىالصجابًًئٌنى﴾ بتقدًن الباء، »كقع ُب األصل "صاب" كالظاىر ما أثبٌتو، كُب ب أخذه الػمؤٌلف من "صبأ"، كعبارتو:  1
ُب ماىية مذىب «.|صبا»؛ «صبأ»البن منظور  لساف العربينظر «. من "صبأ" إذا خرج، كىو طائفة من اليهود...

الصابئٌن خبلؼ بٌن اٞنفٌسرين، فاختار الرازم القوؿ بأهٌنم يعبدكف الكواكب، كاختار ابن كثًن قوؿ ٠ناىد كمن تابعو 
ر ٟنم بأنٌػهم قـو ليسوا على دين اليهود كال النصارل كال اَّوس كال اٞنشركٌن، كإنٌػما ىم باقوف على فطرهتم كال دين مقرٌ 

 .184-1/183، تفسير ابن كثير؛ 113-3/111للرازم،  مفاتيح الغيبيتبعونو كيقتنونو. لبلستزادة ينظر 
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 "،ن آمنمى "خرب  ن،ريعلى تضييع العمر كاٞنقصٌ ﴾ 62﴿َوال ُىْم َيْحَزنوف ارالعقاب كالكفٌ 
أك ىذا خربىا  "،فٌ "إكاٛنملة خرب  ،لفظيو ..."لكعمً  ...آمن"كُب  "،نمى "معىن  فيو يريكع

﴿َو﴾  ةاعهدكم بالعمل ّنا ُب التور ثَاَقُكْم﴾ ي﴿َوإْذ أَخْذنَا مِ  عن اٚنها بدؿه  ..."مىٍن آمن"ك
بأف  ،سطٌنلى جباؿ فً جبل من ﴿الطوَُّر﴾  ٌق عليكم ما فيوحٌن شي ﴾ ﴿رَفْعَنا فَػْوَقُكمُ  قد

 قبلتم كسجدًب دناه منكم شيئان فشيئان حٌّت أكسكم ك ؤ من أصلو فوؽ ر  [ك10]/ ربائيلقلعو ج
تكم فصار سنٌ  ،على جانب من كجوىكم ناظرين من جانب ىل يقع اٛنبل عليكم أـ ال

﴿بقوٍَّة﴾  من الكتاب﴿ُخذوا َما آتَػْيناُكْم﴾  فع عنٌا العذاب كقلنابو ري  كتقولواىذا السجود 
 ،النار﴾ 63﴿َلَعلَُّكْم تَػّتقوفَ  أك العمل ،أك الفكر ،بالدرسوا َما ِفْيِو﴾ ﴿واذُكرُ  كعز٬نة َندٌ 

 ﴿فَػَلْوال فْضُل اهلل األخذْن بَػْعِد َذِلَك﴾ ﴿مِ  ؽعرضتم عن اٞنيثاأْيُتْم﴾ ﴿ثُمَّ تَػَولَّ  أك اٞنعاصي
 ُكْنُتْم ِمنَ ﴿لَ  يدعوكم إٔب اٜنقٌ  عليو السبلـد أك ّنحمٌ  بتوفيقكم للتوبةَعَلْيُكم َورَْحَمُتُو﴾ 

﴿اّلِذيَن اعَتَدوا﴾  عرفتم﴾ ﴿َعِلْمُتمُ  البلـ للقسم﴿َوَلقْد﴾  اٟنالكٌن﴾ 64اْلَخاِسرِينَ 
سٌبتت مصدر  ت،ُب تعظيم يـو السب :أم﴿ِمْنُكم ِفي السَّْبِت﴾  كائنٌن  ،ْناكزكا اٜندٌ 

 دهم ا بو كالنصارل باألحى خصٌ  2،أىل أيلةكىم  1،عٌظمت يـو السبت :أم اليهود
فجعلت السمك  ، الصيدة حٌّت شتغاؿ الدنيويٌ كأمرىم أف يرتكوا فيو اال ،كاٞنسلمٌن باٛنمعة

فحفركا حياضان تدخلها يـو  ،قتفإذا مضى تفرٌ  ،ْنتمع فيو ُب ساحل البحر كٔنرج خرطومىها
 ،دين ذليلٌنمبعج ﴾ 65﴿فَػُقْلَنا َلُهْم ُكونوا ِقَردًة َخاِسِئينَ  السبت كيصطادكهنا يـو األحد

 :كقيل 3،[اٞنمسوخ]اـ كما ىو حاؿ ىلكو بعد ثبلثة أيٌ  فصاركا ٍبٌ  "،كونواػ "خرب ثاف ل
رتكاب مثل ما اعربة مانعة من ﴿َنَكااًل﴾  تلك العقوبة :أم﴿َفَجَعْلَناَىا﴾  يعيش كينسل

 ﴿َوَمْوِعَظةً  األمم اليت ُب زماهنا كبعدىا :أم﴿ِلَما بَػْيَن َيَديْػَها َوَما َخْلَفَها﴾  عملوا

                                                           
 «. سبت»البن منظور لساف العرب للجوىرم، ك الصحاحاألصل ُب ماٌدة "سبت" الراحة كالقطع كالرتؾ. ينظر  1
القلـز ٣نا يلي الشاـ، كقيل: ىي آخر اٜنجاز كأٌكؿ أىيٍػلىة: بالفتح: مدينة على ساحل ُنر : »ُب معجم البلدافجاء  2

 معجم البلداف؛ 1/104، تفسير البغويعليو السبلـ. ينظر  داكدكأىلها ىم اليهود الذين عاشوا زمن «. الشاـ
 .1/292للحموم، 

 الظاىر ما أثبٌتو.لعٌل كقع ُب األصل "اٞننسوخ"، ك  3
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كقد قػىتىل شيخان ﴿َوإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلقوِمِو﴾  ألهٌنم اٞننتفعوف ُّا دكف غًنىم﴾ 66لِْلُمَتقينَ 
موسى  افدع ،ا يطلبوف دموك وه على باب اٞندينة كجاؤ لقى أموسران بنو عٌمو تسارعان ُب مًناثو ك 

[ 2/72ة،]البقر . ىػآ﴾ ...إذ قتلتم نفسان ﴿ :قٌدـ ىذا على أٌكؿ القصة أم ،من ا بيانو
ستهزاء من موسى كعدـ السرعة  ُب إفادة نوع آخرى من عيوُّم كىو ظٌن االليكوف مستقبٌلن 

أك  ،أىلى ىيزيكو ُذنا ُىُزوًا﴾ ﴿إفَّ اهلَل يَأُمرُُكْم أفَّ َتْذَبحوا بَػَقَرًة قَاُلوا أتَػتَّخِ  متثاؿ األمراإٔب 
﴿أْف  من﴿بِاهلِل﴾  متنعأاَؿ أعوُذ﴾ ﴿قَ  ان بنا حيث تأمرينا ّنثل ىذا ًلكىٍشًف القتيلً مىٍهزيكٌ 

﴿قَاُلوا ادُع  عـزفلٌما علموا أنٌو  ،ُب مثل ذلك جهله  ؤاٟنز  ألفٌ ﴾ 67أكُوَف ِمن اْلَجاِىِلينَ 
 ا :أم﴿ِإنَُّو﴾  موسى﴿قَاَؿ﴾  ما حاٟنا كصفتها :أملَنا َما ِىَي﴾  لََنا رَبََّك يُػبَػيّْنْ 

 ،قطعتها :أم« هانج فرضت البقرةي س»من  ،ميًسنجةه ﴾ ضٌ ال فارِ  ﴿يَقُوُؿ إنػََّها بَػَقرةٌ  [ظ10]/
 من الفارض كالبكراٞنذكور ﴿بَػْيَن َذِلَك﴾  صفنً ﴿َعَواٌف﴾  صغًنة﴾ ﴿َوال ِبْكرٌ  صفة لبقرة

َعلوا َما تُػْؤَمروفَ   لكن ما انزجركا ،ُب ىذا األمر زىٍجره عن اٞنراجعة ،بو من ذُنها﴾ 68﴿فَافػْ
شديد فاقٌع﴾  يُػبَػيّْْن لَنا َما َلْونُػَها قَاَؿ ِإنَُّو يَقُوُؿ إنَّها بَػَقرٌة َصْفراءُ ﴿قَاُلوا ادُع لََنا ربََّك 

فكأنٌو قيل  ،سنده إليو مع أنٌو صفة صفراء لفضل التأكيد"، أفاقع"فاعل ﴿َلْونُها﴾  الصفرة
بََّك ﴿قَاُلوا ادُع لََنا رَ  تعجبهم :أم﴾ 69﴿َتُسرُّ النَّاِظرِينَ  صفراء شديد الصفرة صفرهتا

﴿إفَّ  :كقولو ،تكرير للسؤاؿ األٌكؿ كاستكشاؼ زائد ؟أسائمة أـ عاملةيُػبَػيّْن لنا َما ِىَي﴾ 
َنا﴾  فاشتبو  ةالبقر اٞنوصوؼ بالتعوين كالصفرة كثًن  فٌ إ :يعين ،اعتذار عنواْلبَػَقَر َتَشابََو َعَليػْ

نت لو ٓب يستثنوا ٞنا بيٌ » ديث:إٔب البقرة. ُب اٜن﴾ 70َلُمْهَتُدوفَ  ﴿َوإنَّا إْف شاَء اهللُ  علينا
 صفة بقرة ،لة بالعملغًن مذلٌ ﴿قَاَؿ ِإنَُّو يَقُوُؿ إنػََّها بَػَقَرٌة ال ذلُوٌؿ﴾  1«ٟنم آخر األبد

 "ال"ك ،الزرع﴿َوال َتْسقي اْلَحرَث﴾  :صفة ذلوؿ ككذا قولو ،بها للزراعةتقلً ﴿تُِثيُر اأْلرَض﴾ 
َها﴾  لوفِشَيَة﴾  ﴿ال العيوب كآثار العمل عنَمٌة﴾ ﴿ُمَسلَّ  فيو مزيدة لتأكيد األكٔب غًن ﴿ِفيػْ

فوجدكىا  ،ز ٟنا عٌما عداىااٞنميٌ  نطقتى بالبياف التاـٌ  :أمِجْئَت بالَحقّْ﴾  ﴿قَاُلوا اآْلف لوهنا
 ،م الليل فيجلس ثلثان عند رأس أٌمو كيناـ ثلثان كيعبد ا ثلثان عند فّت باٌر بأٌمو ُنيث يقسً 

                                                           

 .2/206بسنده ُب تفسًنه  الطربم أخرجو ابن جرير1 
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 ءكىا ملفاشرتى  ،حٌّت يكرب ابنو 1ا استودع ا البقرة عجلةن ُب غيضةبوه شيخان صاٜنأككاف 
 ءلغبل﴾ 71َوَما َكاُدوا يَػْفَعلوف ﴿َفَذَبُحوَىا ككانت البقرة حينئذ بثبلثة دنانًن ،جلدىا ذىبان 

ما  :يعين ،يهماختبلؼ كقتى ال "فذُنوىا"بينو كبٌن  ةمنافاكال  ،أك لتطويلهم السؤاؿ ،ٖننها
خطاب للجمع ﴿َوإْذ قَػتَػْلُتْم نَػْفسًا﴾  كا ففعلواعلوا حٌّت انتهت سؤاالهتم كاضطرٌ قاربوا أف يف

 ٔناصمتم كتدافعتم :فيو إدغاـ التاء ُب األصل ُب الداؿ أمُتْم﴾ أْ دَّارَ ا﴿فَ  لوجود القتل فيهم
َها﴾  ﴿َما   عمل ُبأي كلكونو حكاية حاؿ مستقبل  ،مظهر﴿َواهلُل ُمْخِرٌج﴾  ُب شأهنا﴿ِفيػْ

كما  "،ٌدارأًب"اعطف على  ،القتيلى  :أم﴿فَػُقْلَنا اْضرِبُوه﴾  من أمرىا﴾ 72ْم َتْكُتُموفَ ُكْنتُ 
 [ك11]/ بجٍ أك عى  ،أك بلساهنا ،بعض كاف البقرة أمٌ  :أم﴿بِبَػْعِضَها﴾  بينهما اعرتاض

 تبلما اٞنًناث كقي مات فحرً  ٍبٌ  ، عٌموقتلين فبلف كفبلف البينى  :كقاؿ يفضربوه فحي ،بهانى ذى 
 دالئل قدرتواهلُل اْلَمْوَتى ويُرِيُكْم آياتِِو﴾  ي﴿ُيْحي مثل إحياء القتيل يا سامعٌنَذِلَك﴾ ﴿كَ 

على  تتدبٌركف فتػىٍعلىميوفى أٌف القادر على إحياء نفس كاحدة قادره ﴾ 73﴿َلَعلَُّكْم تْعِقُلوفَ 
غىن اليتيمى أده حيث كأٌف التمٌوؿ بي ،كأٌف أموره ال يلـز أف توافقى العقوؿى ، إحياء النفوس كٌلها

غلظت كصلبت ببعدىا عن ُبُكْم﴾ و ﴿َقَسْت قُػلُ  أيٌها اليهود﴿ثُمَّ﴾  بثمن البقرة كحـر القاتل
﴿َأْو﴾  مثلها ُب القسوة﴿فهي َكاْلِحَجارَة﴾  ففيو استعارة تبعٌية ،عظ كاآلياتاالتأثٌر من اٞنو 

﴿وإّف ِمَن  ليو من قولوّنا عطف ع كعٌلل ىذا التفضيلى ﴿َقْسَوًة﴾  منها﴿أشدُّ﴾  بل ىي
َها َلَما َيشَّقَُّق﴾  بكثرة﴾ ّجراْلِحَجارَِة َلَما يَػتَػفَ  فيو إدغاـ التاء ُب ﴿ِمْنُو اأْلنْػَهاُر َوإفَّ ِمنػْ
َها َلَما  القليل على حٌد العٌن ال األهنار﴿فَػَيْخُرُج ِمْنُو اْلَماُء﴾  األصل ُب الشٌن ﴿َوإّف ِمنػْ

ر كال تلٌن كقلوبكم ال تتأثٌ  ،انقياده :أم﴾ ﴿ِمْن َخْشَيِة اهللِ  لفٍ سي  و إٔبلٍ عي يٍنزؿ من يَػْهِبُط﴾ 
ـ اٝنرب دخل عليو البلـ لتقدٌ  "،فٌ "إالثبلثة موصولة اسم  عضاُب اٞنو  "ما"ك ،مع أٌنكم ٣نٌيزين

 2،اءية بالءكُب قرا ،ركم لوقتكمكإ٧ٌنا يؤخٌ ﴾ 74﴿َوَما اهلُل ِبَغاِفٍل َعمَّا تَػْعَمُلوفَ  الظرؼكىو 
 :أم﴿َلُكم﴾  اليهود﴿أْف يُػْؤِمُنوا﴾  ها اٞنؤمنوفأيٌ ﴿أفَػَتْطَمُعوَف﴾  فيو التفات عن اٝنطابك 

                                                           

 «.غيض»للفًنكز آبادم  القاموس المحيط«. جتىمىعي الشججىًر ُب مىًغيًض ماءو ػي ةي، كمػمى ػضىةي، بالفتح: األجى الغىي» 1 
 . 189، تقريب المعاني في شرح حرز األمانيقراءة ابن كثًن. 2
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ُهْم﴾  جل دعوتكمأل ُب ﴿َيْسَمُعوَف َكبلـَ اهلل﴾  طائفة من أسبلفهم﴿َوَقْد كاف َفرِيٌق ِمنػْ
 كآيةى  ،أٚنر طويل إٔب 1عبٍ د من أبيض رى كا نعت ١نمٌ يغًٌنكنو كما غًنٌ ﴿ثُمَّ ُيَحرُّْفونَُو﴾  ةاالتور 

﴿َوُىْم  يبةفهموه كٓب يبق ٟنم فيو رً ﴿ِمْن بَػْعِد َما َعَقُلوُه﴾  الرجم إٔب تسويد الوجو
 فلهم سابقة ُب الكفر ،ال تطمعوا :نكار أمستفهاـ لئلكاال ،أهٌنم مفرتكف﴾ 75يَػْعَلُموفَ 

بأٌنكم على اٜنٌق كأٌف ا﴾ ﴿اّلِذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّ  يعين منافقيهم﴾ ا﴿َوإَذا َلُقو  [ظ11]/
 :أم﴿بَػْعُضُهْم ِإَلى بَػْعٍض قَاُلوا﴾  رجع﴿َوإذا َخبل﴾  ةادان ىو اٞنبٌشر بو ُب التور ١نمٌ 

ثُونَػُهْم﴾  ىم الذين ٓب ينافقوا ٞنن نافق عتابان كتقريعان عليهمؤ ساؤ ر  ﴿ِبَما  اٞنؤمنٌن :أم﴿أُتَحدّْ
ليحتٌجوا ﴿لُِيَحاجُّوُكْم﴾  دة من نعت ١نمٌ اور ّنا بٌٌن لكم ُب الت :أمفَػَتَح اهلُل َعَلْيُكم﴾ 

فإٌف  ،ُب كتابو :أم﴿ِعْنَد رَبُّْكْم﴾  كائنان   ،بذلك اٞنبٌنج : أم﴿ِبِو﴾  كالبلـ للصًنكرة ،عليكم
كفيو  ،باعو مع علمكم بصدقوُب اآلخرة برتؾ اتٌ  :كقيل، ّنا عند ا ةن ة بو جعلوىا ١ناجٌ ااجٌ 

 .لزمونكمفيي  ،ونكم إذا حٌدثتموىمهٌنم ٪ناجٌ أ﴾ 76أَفبل تَػْعِقُلوفَ ﴿ نظر إذ اإلخفاء ال يدفعها
 .ىػآ...﴾  كاآلية مرتبطة بقولو: ﴿كإذا لقوا ،ستفهاـ للتقريراال﴿أَوال يَػْعَلُموَف﴾  :قاؿ تعأب

 كمن ٗنلتو إسرارىم الكفر كإظهارىم اإل٬ناف﴾ 77ِسرُّوَف وما يُػْعِلُنوفَ ﴿أفَّ اهلل يَػْعَلُم َما يُ 
ُهْم﴾ ﴿َومِ  أك  ،الكتابة :أم﴿ال يَػْعَلُموف اْلِكَتاب﴾  جهلةمّْيُّوَف﴾ ﴿أُ  من اليهود: أمنػْ
﴾  "ٌيوفأمٌ ػ "لااٛنملة صفة  ،ةاالتور  سائهم ؤ أخذكىا من ر  ،أكاذيب﴿أَمانيَّ﴾  لكنٌ ﴿ِإالَّ

 ا ٫نتلقونوُب جحد نبٌوة النٌب كغًنه ٣نٌ ﴿ُىْم﴾  ما﴿َوإْف﴾  ستثناء منقطعفاال ؛فاعتمدكىا
﴾ ﴿إِ  ﴿فَػَوْيٌل﴾  ظنٌان ال علم ٟنم بل ىم مقٌلدكف كتابعوف للشبهة﴾ 78نُّوفػػ﴿َيظُ  قـوالَّ

اٌرؼ كتأكيبلهتم الزائفة من تبديل نعت الرسوؿ ﴿لِلَّذيَن َيْكتُُبوَف الِكَتاَب﴾  شٌدة عذاب
ر إسناد يقرٌ تأكيد ﴿بِأْيِدِيِهْم﴾  باعوبسان على من يريد اتٌ كغًنىا لى  ،كآية الرجم عليو السبلـ،

لوَف َىَذا ِمْن ِعْنِد اهلِل لَِيْشتَػُروا ِبِو َثَمناً و ﴿ثُمَّ يَػقُ  «كتبتو بيميين»: الكتابة إليهم كقولك
﴿فَػَوْيٌل َلُهْم ِممَّا   كىو اٞنآكل كاٟندايا اليت يصيبوهنا من سفلتهم كجٌهاٟنم ،من الدنياقليبًل﴾ 

 ،على ٓنريفو ىشمن الرُّ ﴾ 79وفَ ػػِسبُ ػػػا َيكْ ػػُهْم ِممَّ ػػػػ﴿َوَوْيٌل لَ  من اٌرؼَكَتَبْت أْيِدِيِهْم﴾ 

                                                           
 «.ربع»البن منظور  لساف العربكذا ُب ك «.|أم مربٌع اٝنلق ال طويل كال قصًن»ُب ح:  1
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﴿َلْن  [ك12]/النار عليو السبلـ ا كعدىم مٌ ػل ﴿َوقَالوا﴾موصولة ُب اٞنوضعٌن  "ماػ "ف
أك  ،أربعٌن يومان مٌدة عبادة آبائهم العجل ،قليلة﴿الناُر ِإالَّ أيَّاماً َمْعُدوَدًة﴾  تصيبناَتَمسََّنا﴾ 

 كىي سبعة آالؼ سنة عندىم عن كٌل ألفو  ،الدنيا أك مٌدةى  1،ا كما عند بعضو مٌدهتى  سبعةن 
 ستفهاـ كىو ُب القرآف كثًنؼ منو ٨نزة الوصل استغناء ُّمزة االذح﴿ُقْل أتََّخْذُتْم﴾  يوـه 

﴿فَػَلْن َيْخِلَف اهلُل َعْهدُه﴾  ف أخذًب عند ا عهدان إ ،ميثاقان منو بذلك﴿ِعْنَد اهلِل َعْهدًا﴾ 
ـْ تَػقُ  ف منو ١ناؿلٍ إذ اٝني  على ستفهاـ عديلة ٟنمزة اال﴾ 80َما ال تَػْعَلُموفَ  لوَف َعَلى اهللِ و ﴿أ

 "بل أتقولوف"أك منقطعة ّنعىن  ،بوقوع أحد٨نا على التعيٌن عليو السبلـلمو للتقرير لعً  ونٌ أ
ٌسكم كٔني  ﴿بَػَلى﴾ناؼ استفهاـ آخر للتقرير كالتقريع ئاست َكَسَب َسيّْئة﴾   ﴿َمنْ  دكف فيهالج ٕنى

استولت عليو كاشتملت من كٌل جانب بأف مات  :أم﴿وأَحاَطْت ِبِو َخِطيَئُتُو﴾  شركان 
 "كسب"كُب  ،فيو معناىا يركع ،الشرطٌية "نمً "خرب ﴿فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر﴾  مشركان 
َها َخاِلُدوف لفظها ّصالحاِت ُأولَِئَك ﴿َواّلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ال دائموف﴾ 81﴿ُىْم ِفيػْ

َها َخاِلُدوف أْصَحاُب الجنَّةِ  ُب إْذ أَخْذنا ِميثَاَؽ بَني ِإْسَرائِيَل﴾ وَ ﴿ اذكر﴾ 82ُىْم ِفيػْ
ده كتؤيٌ  ،خرب ّنعىن النهيِإالَّ اهلَل﴾  ﴿اَل تَػْعُبُدوفَ  :ة على التكاليف الثمانية اآلتية قلنااالتور 

نتهاء ٌف اٞنكٌلف مسارع إٔب االأيهاـ إإذ فيو بلغ من صريح النهي أكىو  2ة ﴿ال تعبدكا﴾،ءقرا
﴿َوِذي  برٌان ﴿بِاْلَواِلَدْيِن إْحَسانًا﴾  نواحسً أ﴿َو﴾  فالناىي ٫نرب عن انتهائو ،عنو يٌ عن اٞننه

 كندًن كندامى  "يتيم"ٗنع ﴿َواْلَيتاَمى﴾  :ككذا قولو "الوالدين"عطف على  ،القرابةاْلُقْربى﴾ 
 قوالن ﴿َوُقوُلوا لِلنَّاِس﴾  سكنوأمن السكوف كأٌف الفقر  "مسكٌن"ٗنع ﴿َواْلَمَساِكيِن﴾ 

 ٌتصاؼ ّنكاـر األخبلؽاكىو ما فيو إرشاد ك  ،كصف بو القوؿ للمبالغة مصدره ﴿ُحْسنًا﴾ 
فيو  ،عرضتمأتَػَولَّْيُتْم﴾  ﴿ثُمَّ  ُب مٌلتكم 3ٌناٞنفركضت﴾ الزَّكاةَ َة وآُتوا ﴿َوأقيُموا الصَّبل

أك تغليب اٞنوجودين على مىٍن قبلهم إف كاف  ،ٝنطاب آلبائهمعن الغيبة إف كاف ا تالتفا
دة من فاعل مؤكٌ  [ظ12]/ أك حاؿ ،اعرتاض﴾ 83﴿ِإالَّ َقليبًل ِمْنُكم َوأنْػُتْم ُمْعِرُضوفَ  ٟنم

                                                           
 .2/126، حاشية شيخ زاده على البيضاويكما ذكره شيخ زاده عن األصمعٌي. ينظر بعض اليهود   عند 1
 . 2/293، تفسير الطبريأبػٌي بن كعب. قراءة  2
 "، كالظاىر ما أثػبػتٌػو من ب.اٞنفركضتافكقع ُب األصل " 3



31 
 

 تريقوف﴿ال َتْسِفُكوَف﴾  :قلنا﴿َوإْذ أَخْذنا ميثَاَقُكْم﴾  "قليبلن "دة من أك مقيٌ  "،يتمتولٌ "
ال ٫نرج بعضكم ﴿وال ُتْخرُِجوَف أنْػُفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم﴾  بعضكم بعضان بقتل ُكْم﴾ ءَ ﴿ِدَما

 اٞنفعوؿ بو نفسى  تشبيو بليغ من حيث جعل "أنفسكم"ك "دمائكم"ففي  ،بعضان من دياره
﴿َوأَنْػُتْم  بقبوؿ ذلك اٞنيثاؽ﴿ثُمَّ أقْػَرْرُتْم﴾  الفاعل للمبلبسة بينهما دينان أك نسبان 

 :ّنعىن ،مبتدأ كخربأنْػُتْم َىُؤالِء﴾  ﴿ثُمَّ  قرارتأكيد ٛنملة اإل ،أنفسكم على﴾ 84َتْشَهُدوفَ 
﴿تَػْقتُػُلوَف أنْػُفَسُكْم َوُتْخرُِجوَف َفرِيقًا ِمْنُكم ِمْن  :كقولو ،أنتم ىؤالء اٞنخالفوف اٞنناقضوف

 بدؿ من اٞنبتدأ كىذا خربه "ىؤالء"أك  ،كالعامل فيها معىن اإلشارة ،حاؿِديَارِِىم﴾ 
التاء ُب األصل بتشديدىا على إدغاـ  1بتخفيف الظاء، كُب بعض القراءاتاَىروف﴾ ظَ ﴿تَ 

﴿َعَلْيِهْم بِاإلْثِم﴾  أك من مفعولو "،ٔنرجوف"حاؿ من فاعل  ،تتعاكنوف :أم، ُب الظاء
 ،من األسر باٞناؿ أك غًنه﴿وإْف يأُتوُكْم ُأساَرى تُفاُدوُىم﴾  الظلم﴿والُعْدَواف﴾  اٞنعصية

ـٌ َعَلْيُكم﴾  الشأف :أم﴿َوُىَو﴾  عهد إليهم أيضان كىو ٣نٌا  ﴿إْخَراُجُهْم﴾  خرب﴿ُمَحرَّ
األكس  حلفاءى  2ةظكانت قري  "،ٔنرجوف"كاٛنملة حاؿ من فاعل  ،كاٛنملة خرب ضمًن الشأف

ه ُب القتل كٔنريب الديار كاإلخراج ءفإذا اقتتبل عاكف كٌل فريق حلفا ،اٝنزرج ًن حلفاءى ضكالن
 ،ا مأموركف بوألنٌ  : نفادكىمفكانوا يقولوف ،كىمًسرى أحد من الفريقٌن فدى كإذا أي  ،منها

 كىو الفداء﴿أفُتؤِمنوَف بِبَػْعض الِكتاِب﴾  :قاؿ تعأب ،حلفاؤنا كنقاتلهم حياء أف يستذؿٌ 
﴿َفَما َجَزاُء َمْن يَػْفَعُل َذِلَك ِمْنُكم ِإالَّ  خراجكىو ترؾ القتاؿ كاإل﴿وَتْكُفُروف بِبَػْعٍض﴾ 

نْػَيا﴾  ىواف كذؿٌ ْزٌي﴾ خِ  كنفي النضًن إٔب الشاـ قريظة كقد خيزيكا بقتل ﴿ِفي الَحَياة الدُّ
﴿َوَما اهللُ  عصياهنم أشدٌ  ألفٌ ِإَلى أشدّْ الَعَذاِب﴾  يُػَردُّوفَ  ﴿َويَػْوـَ القيامةِ  كضرب اٛنزية

﴿َفبل  آثركىا عليهانْػَيا باآلِخَرِة﴾ الدُّ  ةَ ااّلِذيَن اْشتَػَروا الَحيَ  ُأولَِئكَ 85ِبَغاِفٍل َعمَّا تَػْعَمُلوفَ 
ُهم الَعَذاُب﴾  ُيَخفَّفُ   عنهم بدفعو﴾ 86﴿وال ُىْم يُػْنَصروفَ  ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرةَعنػْ

                                                           
تقريب المعاني في شرح حرز رك. بالتشديد قراءة غًن الكوفٌيٌن، كىم: ابن عامر، كنافع، كابن كثًن، كأبو عم 1

 التصحيح الذم ُب آخره حرؼ "ظ" ّنعىن الظاىر. تصحيحات من اٞنؤٌلف، كاعتمدت .|كىنا189، ص األماني
كقع ُب األصل "قريضة" بالضاد، كاٞنشهور أنٌو بالظاء: "قريظة". كيكتب اٞنؤٌلف الضاد بدؿ الظاء أك عكسو ُب  2

 ة، كأثبٌت اٞنشهور.مواضع كما ُب كلمة "النضًن" اآلتي
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َنا ُموَسى الِكَتاَب﴾  ﴿وَلَقدْ  َنا [ك13]/ ةاالتور آتَػيػْ  :أمِمْن بَػْعِدِه بِالرُُّسِل﴾  ﴿َوقَػفَّيػْ
َنا ِعيَسى﴿ ثر رسوؿإتبعناىم إيٌاه رسوالن أ اٞنعجزات الواضحة  ْبن َمْرَيَم البَػيػَّْناِت﴾ ا وآتَػيػْ

من ﴿ِبُروِح الُقُدِس﴾  يناهقوٌ ﴿وأيَّْدنّاه﴾  ٤نيلكاإل ،براء األكمو كاألبرصإك  ،حياء اٞنوتىإك
 يسًن معو حيث سار ،جربائيل :الركح اٞنقٌدس أم :إضافة اٞنوصوؼ إٔب الصفة أم

 "لىوى "ا كأمٌ  ،بالكسر أحبٌ  م"ىوً "ن مً  ،ٓنبٌ َما ال تَػْهَوى﴾ ُكْم َرُسوٌؿ بِ ءَ ﴿أَفُكلَّما َجا
جواب  ،تكرٌبًب عن اتٌباعوْسَتْكبَػْرُتْم﴾ ا﴿ من اٜنقٌ ﴾ ﴿أنْػُفُسُكمُ  "سقط"بالفتح فبمعىن 

أك على  ،كالفاء للعطف على ﴿كلقد آتينا موسى﴾ ،كىي منصوبة على الظرؼ بو "،ماكلٌ "
كاٟنمزة على  ،نافان ئكيكوف الكبلـ است .ىػآ ...مالتم فكلٌ أفعلتم ما فع :ر بعد اٟنمزة أممقدٌ 

"، استكربًب"عطف على  ،كموسى كعيسىبْػُتْم﴾ َكذّ  ﴿فَػَفريقاً  بالتقديرين للتوبيخ كالتعجٌ 
أتى باٞنضارع استحضاران  ،كزكريٌا ك٪نٍن﴾ 87﴿وَفرِيقًا تَػْقتُػُلوفَ  أك التفصيل ،ةكالفاء للسببيٌ 

اة مغشٌ ﴿قُػُلوبُػَنا ُغْلٌف﴾  :استهزاءن  عليو السبلـ للنبٌ وقَاُلوا﴾ ﴿ 1اعتهاظللصورة اٞناضية لف
أبعدىم عن اهلُل﴾  ﴿َلَعنَػُهمُ  ضرابلئل﴿َبْل﴾  :قاؿ تعأب ،ة ال تعقل ما تقوؿلقيٌ بأغطية خً 

﴿فَػَقليبًل َما﴾  ُب قلوُّم لقيٌ لل خً ٝنبسببو ال  :أم﴿ِبُكْفرِِىْم﴾  ر٘نتو كخذٟنم عن القبوؿ
ُىْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد ءَ ﴿َوَلمَّا َجا ةمزيدة للمبالغة ُب القلٌ  "ما"ك﴾ 88﴿يُػْؤِمنوف إ٬نانان قليبلن 

١نذكؼ دٌؿ عليو  "ٌماػل"كجواب  ،من التوراةا َمَعهْم﴾ م﴿ُمَصدٌّْؽ ل كىو القرآفاهلل﴾ 
  ﴿َعَلى اّلِذينَ  يستنصركف﴿َيْستَػْفِتُحوف﴾  ٠نيئو﴿وَكانوا ِمْن قَػْبُل﴾  اآلتية "ٌماػل"جواب 

ُىْم ءَ ﴿فَػَلمَّا َجا ُب التوراة الزماف اٞننعوتً  اٞنبعوث آخرى  انصرنا بالنبٌ  اللهمٌ  :كيقولوفَكَفروا﴾ 
 ،حسدان كخوفان على الرياسة﴿َكَفُروا ِبِو﴾  عليو السبلـ كىو بعثة النبٌ  من اٜنقٌ َما َعَرُفوا﴾ 

ظهر مقاـ مي ػففيو إقامة ال ؛معليه :أم﴾ 89﴿فَػَلْعَنُة اهلِل َعَلى الَكاِفرِينَ  "امٌ ػل"جواب 
حٌظها  :أم﴿ِبِو أنْػُفَسُهْم﴾  باعوا﴿بِْئَسَما اْشتَػَرْوا﴾  أٌف لعنهم بسبب الكفر ضمر ليدؿٌ مي ػال

 ،صفتها "اشرتكا"ك ،اٞنستكنٌ  "بئس"٣نٌيزة لفاعل  "،شيء"نكرة ّنعىن  "ما"ك ،من الثواب
﴿بَػْغيًا﴾  من القرآفَزَؿ اهلل﴾ ﴿ِبَما أنػْ  كفرىم  :أم﴿أْف َيْكُفُروا﴾  :كاٞنخصوص بالذـٌ 

                                                           
 كقع ُب األصل "لفضاعتها" بالضاد، كالصواب ما أثبٌتو.  1
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﴿ِمْن  1خفيفتبالتشديد كال ئقر ﴿أْف يُػنَػزَّْؿ اهلُل﴾  حسدان على :أم "يكفركاػػ "مفعوؿ لو ل
 رجعوا﴾ واِعَبِادِه فَػَباؤُ  ﴿ِمنْ  للرسالة﴿َعَلى َمْن َيَشاُء﴾  [ظ13]/ الوحيى َفْضِلِو﴾ 

وه ُنسدىم قٌ حاست﴿َعَلى َغَضٍب﴾  مكالتنكًن للتعظي ،من ا بكفرىم ّنا أنزؿ﴿ِبَغَضٍب﴾ 
ذك ﴾ 90ُمِهينٌ  ﴿َولِْلَكاِفرِيَن َعَذابٌ  أك بعيسى ،أك بكفرىم بكتاُّم ،ن ىو أفضل اٝنلق٣نٌ 

﴿قَاُلوا نُػْؤِمُن ِبَما أُْنِزَؿ  القرآف كغًنهُنوا ِبَما أنْػَزَؿ اهلُل﴾ ﴿وإذا ِقيَل َلُهْم آمِ  إىانة كإذالؿ
َنا﴾  حاؿ  ،بتقدير اٞنبتدأ ،بعده كىو القرآف :أمه﴾ ءَ َورَا ُفُروَف ِبما﴿وَيكْ  اةالتور  :أمَعَليػْ

 :ٟنم﴿ِلَما َمَعُهْم ُقْل﴾  دةحاؿ مؤكٌ اْلَحقُّ ُمَصدّْقًا﴾  ﴿ُىوَ  حاؿ﴿َو﴾  "قالوا"من فاعل 
ناىية  ة كىيابالتور ﴾ 91﴿أْنِبَياَء اهلِل ِمْن قَػْبُل إْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  قتلتم :أم﴿َفِلَم تَػْقتُػُلوَف﴾ 

ُكْم ُموَسى ءَ ﴿َوَلَقْد َجا نا فعل آبائهم لرضائهم بوأسند إٔب اٞنوجودين ُب زمن نبيٌ  ،عنو
 إٟنان الِعْجَل﴾  تََّخْذُتمُ ا﴿ثُمَّ  كغًنىا ،كفلق البحر ،كاليد ،باٞنعجزات كالعصىبالبَػيػَّْناِت﴾ 

﴿وإْذ َأَخْذنَا  اذهٔنٌ اب ﴾92﴿أنْػُتْم ظَاِلُموفَ  حاؿ﴿َو﴾  بعد ذىابو إٔب الطور﴿ِمْن بَػْعِدِه﴾ 
َناُكْم بَػُقوٍَّة﴾  ما ﴿َواْسَمُعوا﴾  2كقد مٌر تفسًنهِميثَاَقُكْم َورَفَػْعَنا فَػْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَػيػْ

َنا﴾  قولكَسِمْعَنا﴾  ا﴿قَالو  قبوؿ تؤمركف بو ٚناعى  ﴿َوُأْشرِبُوا ِفي قُػُلوِبِهُم  أمرؾ﴿َوَعَصيػْ
﴿ِبُكْفرِِىْم ُقْل﴾  قلوُّم حٌبو كما يتداخل الشراب أعماؽ البدفتداخل ُب  :أمالِعْجَل﴾ 

 كاٞنخصوص بالذـٌ  "،ما"صفة  ،ةابالتور ﴿يَْأُمرُُكْم ِبِو إيَماُنُكْم﴾  شيئان ﴿بِْئَسَما﴾  :ٟنم
لكن لستم ّنؤمنٌن  ،ُّا كما زعمتم﴾ 93﴿إْف ُكْنُتْم ُمْوِمِنينَ  عبادة العجل :١نذكؼ أم

م ليسوا ّنؤمنٌن ُّا ىم لكٌنو تعريض ٟنم أيضان بأهنٌ ؤ كاٞنراد آبا ،ّنثل ىذا ألٌف اإل٬ناف ال يأمر
﴿ُقْل إْف َكاَنْت َلُكم الدَّاُر اآلِخَرُة﴾  كاإل٬ناف ُّا ال يأمرىم بو عليو السبلـ لتكذيبهم النبٌ 

﴿ِمْن ُدوِف  "الدار"حاؿ من  ،خاٌصة بكم كما تزعموفَخاِلَصًة﴾  ﴿ِعْنَد اهللِ  ةاٛننٌ  :أم
ة اشتاقها أنٌو من أىل اٛننٌ  3]أيقن[ألٌف من ﴾ 94َمْوَت إْف ُكْنُتْم َصاِدقينَ ػالّناِس فَػَتَمنػَُّوا ال

هم من أنفسي ﴿وَلْن يَػَتَمنػَّْوُه أَبدًا ِبَما َقدََّمْت أْيِديِهْم﴾  ةليخلص من ىذه الدار الدنيٌ 
                                                           

 . 190، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيبالتخفيف قراءة ابن كثًن كأيب عمرك، كبالتشديد قراءة الباقٌن.  1
 من ىذه السورة. 63ُب اآلية  2
 .1/120، تفسير البيضاويكما ُب كقع ُب األصل "أتقن"، كالظاىر أنٌو بالياء "أيقن"   3
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 الكافرين فيجازيهم﴾ 95ينَ ﴿َواهلُل َعِلْيٌم بِالظَّاِلمِ  د كغًنهموجبات النار كالكفر ّنحمٌ 
 ة اٞنتطاكلةااٜني :كالتنكًن للنوع أم﴾ َحَياةٍ ﴿أْحَرَص النَّاِس َعَلى  الـ قسم﴿َولََتِجَدنػَُّهْم﴾ 

ة لشدٌ  [ك14]/ كإفرادىم بالذكر ،اٞننكرين للبعث﴿ِمَن اّلِذيَن أْشرَُكوا﴾  حرصأ﴿َو﴾ 
ناؼ لبياف زيادة ئاست ،يتمىٌن َودُّ﴾ ﴿يػَ  ة عندىم غًنىااة العاجلة إٍذ ال حياحرصهم على اٜني

كزعم  ،دادىهتمحكاية لوً هو ف﴿يُػَعمَُّر أْلَف َسَنٍة﴾  ليت﴿َلْو﴾  قائبلن ﴿أَحُدُىْم﴾  حرصهم
 1"يودٌ "ىي مع ما بعدىا ُب تأكيل اٞنصدر مفعوؿ  "،أف"ة ّنعىن مصدريٌ  "لو"بعض أٌف 

 :أم﴿أْف يُػَعمََّر﴾  النارَذاِب﴾ ﴿مَن العَ  مبٌعده﴿ِبُمَزْحزِِحِو﴾  أحدىم :أم﴿َوما ُىَو﴾ 
كسأؿ عبد ا بن ، فيجازيهم﴾ 96﴿َواهلُل َبصيٌر ِبَما يَػْعَمُلوفَ  "مزحزحو"فاعل  ،تعمًنه
صيورًيىا

 :فقاؿ ،جربائيل :فقاؿ ،يأٌب بالوحي من اٞنبلئكة أك عمرى عٌمن عليو السبلـ، النبٌ  2
 ؛و يأٌب باٝنىصىًب كالسجلىمً ا ألنٌ ميكائيل آلمنٌ كلو كاف  ،كيأٌب بالعذاب ،ىو عدٌكنا عادانا مراران 

﴿فَإنُّو﴾  يمت غيظان لف -معناه عبد ا-﴿َمْن كاَف َعُدّوًا ِلِجْبريَل﴾  :ٟنم﴿ُقْل﴾  3:فنىزؿ
خٌصو بالذكر ﴿َعَلى قَػْلِبَك﴾  مسبوؽ الذكر لفخامتو كإضماره غًنى  ،القرآف﴿نَػزََّلُو﴾  جربيل

 :كقولو "،ؿنزٌ "حاؿ من فاعل  ،بأمره﴿بإْذِف اهلل﴾  اٜنفظ لٌ ؿ للوحي ك١نو القابل األكٌ ألنٌ 
قًا ِلَما بَػْيَن َيَدْيِو َوُىدًى﴾ ﴿ُمصَ  أحواؿ ﴾ 97﴿لِْلُمْؤِمنينَ  ةباٛننٌ ﴿َوُبْشَرى﴾  من الضبللةدّْ

﴾ َوَمبلِئَكِتِو َوُرُسِلِو َوِجْبرِيَل َوِميَكاؿَ ٢نالفان لو ﴿ :أمًا هلل﴾ ﴿َمْن َكاَف َعُدوّ  من مفعولو
﴿فإفَّ اهللَ  لفضلهما كأهٌنما من جنس آخر على عاـٌ  خاصٌ  عيًطفا على اٞنبلئكة عطفى 

                                                           
، كالتربيزٌم، كأبو البقاء، كتبعهم الفارسيٌ ٓب يذكر اٛنمهور أٌف "لو" تكوف مصدريٌة، كذكر ذلك الفرٌاء، كأبو علٌي » 1

ابن مالك. كمن أنكرىا أٌكؿ اآلية ك٥نوىا على حذؼ مفعوؿ "يوٌد"، كجواب "لو"، أم: يوٌد أحدىم طوؿ العمر، لو 
. كينظر 288-287ٜنسن بن قاسم اٞنرادم، ص  الجنى الداني في حروؼ المعاني«. ة لسيٌر بذلكيعٌمر ألف سن

 .417-2/416للوقٌاد خالد بن عبد ا اٛنرجاكٌم،  شرح التصريح على التوضيح
للعسقبلين،  اإلصابة في تمييز الصحابةكيقاؿ ابن صور اإلسرائيلي، ىو من أحبار اليهود، كركم إسبلمو. ينظر  2
1/115. 
؛ 30، ص أسباب النزوؿٗنع اٞنؤلف بٌن الركايتٌن كذكر٨نا معىن، فركاية سؤاؿ ابن صوريا أكرده الواحدم ُب  3

؛ كالطربم 31-30، ص أسباب النزوؿ. أٌما ركاية سؤاؿ عمر فأخرجو الواحدم ُب 1/124، تفسيرهكالبغوم ُب 
 .382-2/381، تفسيرهُب 
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العداكة بسبب كفرىم كأٌف عداكة  أتى باٞنظهر للداللة على أفٌ ﴾ 98َعُدوّّ لِْلَكاِفرِينَ 
ورًيىا ان لقوؿ ابن صي نزلت ردٌ  ،كاضحات﴿َوَلَقْد أنْػَزْلَنا إلْيَك آيَاٍت بِيػَّْناٍت﴾  اٞنذكورين كفر

﴿ِإالَّ  باآليات :أم﴿َوَما َيْكُفُر ِبَها﴾  1«ما جئتنا بشيء نعرفو»عليو السبلـ:  للنبٌ 
ُهْم﴾  طرحو﴿َعْهدًا نَػَبَذُه﴾  اُكلََّما َعاَىدوا﴾  ﴿وَ  كفركا ُّاأ﴾ 99الَفاِسُقوفَ  ﴿َفرِيٌق ِمنػْ

ما  لبلنتقاؿ كردٍّ ﴾ ﴿َبلْ  نكارمٌ فهو ١نٌل االستفهاـ اإل ،منصوبة بو "كٌلما"جواب  ،بنقضو
ُىْم ءَ َوَلمَّا َجا100﴿أْكثَػُرُىْم ال يُػْؤِمُنوفَ  ن ٓب ينبذ جهاران فهم يؤمنوف خفاءم أٌف مى يتوىٌ 

َما َمَعُهْم نَػَبَذ َفرِيٌق ِمْن اّلِذيَن ُأوُتوا ػِ ﴿ُمَصدٌّْؽ ل عليو السبلـد ١نمٌ َرُسوٌؿ ِمْن ِعْنِد اهلِل﴾ 
ٓب يعملوا ّنا فيو من اإل٬ناف  :أم﴿َورَاَء ظُُهورِِىْم﴾  ةاتور ال :أماْلِكَتاَب ِكَتاَب اهلِل﴾ 

 أك أهٌنا كتاب ا ،حقٌ  ما فيها من أنٌو نبٌ ﴾ 101﴿َكأنػَُّهْم ال يَػْعَلُموفَ  بالرسوؿ كغًنه
ُلوا﴾  "نبذ"عطف على ﴿واتػَّبَػُعوا﴾  أك  ،السحر اليت قرأهتا تبى كي   :أم [ظ14]/﴿َما تَػتػْ

﴿ُمْلِك  ُب عهد :أم﴿َعَلى﴾  من اٛننٌ ﴿الشََّياِطيُن﴾  اضيةفهو حكاية حاؿ م ؛تبعتها
أك كانت تسرتؽ السمع كتضٌم إليو  ،زع ملكوا ني مٌ ػو لككانت دفنتها ٓنت كرسيٌ ُسَلْيَماَف﴾ 

ع سليماف متعلم الغيب فج اٛننٌ  ذلك كشاع أفٌ  اكفش ،أكاذيب كتلقيو إٔب الكهنة فيدٌكنونو
 ،شياطٌن عليها الناس كاستخرجوىا فوجدكا فيها السحرت الفلٌما مات دلٌ  ،الكتب كدفنها

ا على ة لسليماف كردٌ ئقاؿ تعأب ترب  .موه كرفضوا كتب أنبيائهمفتعلٌ  ،ككم ُّذاا ملى ٧نٌ : إفقالوا
﴿َوَما َكَفَر   ساحران ماف ُب األنبياء كما كاف إاٌل يد يذكر سلانظركا إٔب ١نمٌ  :اليهود ُب قوٟنم

﴿َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن   ه كفرألٌف بعض أنواعو كاعتقادى  ،السحر ٓب يعمل :أمُسّلْيَماُف﴾ 
كال يظهر "، كفركا"اٛنملة حاؿ من فاعل﴿يُػَعلُّْموَف الّناَس السّْْحَر﴾  باستعمالوَكَفروا﴾ 

 ،من السحر﴿َوَما أُْنِزَؿ َعَلى الَمَلَكْيِن﴾  ز عن اٞنعجزة كالكرامة على يد الفاسق فتميٌ إاٌل 
﴿بَِباِبَل﴾  الكائنػىٌٍن  ،أك ألٌف اٞنراد بو نوع أقول منو عتبارمٌ سحر للتغاير االكالعطف على ال

كانا ملكٌن   "،ٞنلكٌنػ "اأك عطف بياف ل ،بدؿ﴿َىاُروَت َوَماُروَت﴾  2بلد من سواد العراؽ
                                                           

 .31، ص أسباب النزوؿكالواحدم ُب  ؛2/398، تفسيرهأكرده الطربم ُب  1
يراد بو رستاؽ العراؽ كضياعها اليت افتتحها اٞنسلموف على عهد عمر بن اٝنطٌاب، رضي ا عنو، »"سواد العراؽ"  2

 .3/272للحموم،  معجم البلداف«. ٌٚني بذلك لسواده بالزركع كالنخيل كاألشجار
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ب فيهما بل بشرين كركٌ مثٌ  :كقيل ،أنزٟنما ا ُب زماف إدريس لتعليم السحر ابتبلءن للناس
عثا للفصل بٌن الناس المتحاف اٞنبلئكة حٌن اعرتضوا على بين آدـ بكثرة الشهوة كب

صعدت إٔب  ٍبٌ  ،فحملتهما على اٞنعاصي كالشرؾ ،فتعٌرضا المرأة يقاؿ ٟنا زىرة ،اٞنعاصي
مت منهما من اسم ا األعظم الذم كانا يصعداف بو إٔب السماء ليبلن السماء ّنا تعلٌ 

 ،دريس عليو السبلـإفذىبا إٔب  ،ك٨نا امتنعا من الصعود ،كوكبان   فمسخها ا ،كيٍنزالف هناران 
ؿ لعلمهما األكٌ  1افاختار  ،٨نا ا بٌن عذاب الدنيا كعذاب اآلخرةفخًنٌ  ،فاستشفع ٟنما

كيعٌلماف من ذىب  ،فعٌلقا بٌن السماء كاألرض ُب بئر ببابل يعٌذباف إٔب يو القيامة ،بانقطاعو
ٟنا تأكيل تصٌوٌُب  اتهعلى تقدير صحٌ  :ىذه القصة بعض كقاؿ لكن طعن ُب ،إليهما السحرى 

َنٌة﴾  لو نصحا﴿َأَحٍد َحتَّى يَػُقوال﴾  زائدة﴿َوَما يُػَعلَّْماِف ِمْن﴾  2لطيف ﴿إنََّما َنْحُن ِفتػْ
 ،ا مفتونافإنٌ :  يقوالحٌّت  أك ،فمن تعلم مٌنا كفر كمن ترؾ فهو مؤمن ،ابتبلء من ا للناس

 الناسي ُموَف﴾ لَّ ﴿فَػَيتَػعَ  ماهم علٌ  التعلٌ ف أىب إاٌل إف ،مو كاعتقادهبتعلٌ ْكُفْر﴾ ﴿َفبل تَ  على القيل
ُهَما َما يُػَفرُّْقوف ِبِو بَػْينَ   من السحر ما يكوف سببى  :﴾ أمَمْرِء َوَزْوِجوِ ػال [ك15]/ ﴿ِمنػْ

الَّ بإْذِف ﴿أَحٍد إِ  زائدةْن﴾ ﴿مِ  بالسحر﴿ِبَضارّْيَن ِبِو﴾  السحرة :أم﴿َوَما ُىْم﴾  تفريقهما
 ألٌف العلم ٩نرٌ  ،ُب اآلخرةُموَف َما َيُضرُُّىْم﴾ لَّ ﴿َويَػتَػعَ  ب بدكنوبإذ ال تأثًن لس ،بأمرهاهلل﴾ 

                                                           
 ػػو من ب.كقع ُب األصل بصيغة ٗنع الغائبٌن، كما أثبػتٌ  1
الدين شيخ  ١نييكمن الطاعنٌن ُب القصة البيضاكم كفخر الدين الرازم ُب تفسًن٨نا، كالذم أٌكٟنا بتأكيل تصٌوٌُب ىو  2

فنعم التأكيل »زاده ُب حاشيتو على تفسًن البيضاكم، كاٞنؤٌلف قد نقل ذلك التأكيل ُب حاشية تفسًنه كقاؿ ُب آخرىا: 
اؿ شٌبو العقل كالركح باٞنلكٌن كالنفس بالزىرة كخٌرجهما عن مقتضى ذاهتما لكوهنما بأف يق: »كإليك اٜناشية«. ىذا

مغلوبٌن بالنفس األٌمارة كميلهما إٔب ما تدعو إليو النفس بتعٌشق الرجاؿ للنساء كشٌبو ا٥نطاطهما بذلك عن درجتهما 
ـر ُب ١نٌل ]ُب شيخ زاده: "١نبس"[ النصب األصلٌية كعدـ بلوغهما إٔب كماٟنما اٞنرتٌقب كلٌذاهتما اٞنتوقٌعة ُنبس اَّ

كالتعب كرمزكا بذلك إٔب أٌف الرجل كإف كثر خًنه كطاعتو كاٌتصف باألخبلؽ اٞنلكية إذا انقاد إٔب نفسو كأطاعها فيما 
و تدعوه إليو تنزؿ عن ٚناء السعادة إٔب حضيض البهيمة كتكٌدر بالسفو كٙندت نار شوقو ك١نبٌتو كحاؿ بينو كبٌن ١نبوب

ذم اٛنبلؿ كاٛنماؿ حجب ظلمات األىواؿ كإٌف اٞنرأة البغٌية الغارقة ُب حٌب الشهوات إذا أشرؽ عليها نور توفيق ا 
كٕنٌسكت ُنبل عناية ا كاعتصمت باسم ا األعظم كارتفعت عن حضيض عآب الطبيعة إٔب أكج ٚناء صفاء 

، تفسير البيضاوي؛ ك238-3/237، تفسير الرازيينظر «. ٞنلكيةالركحانٌية ارتفعت إٔب اٞننازؿ السنٌية كاٞنقامات ا
 .201-2/200، شيخ زاده حاشية؛ ك1/124-125
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َفُعُهْم َوَلَقْد﴾  ما عمل الشرٌ إٔب العمل سيٌ  الـ ﴿َلَمِن﴾  اليهود﴿َعِلُموا﴾  الـ قسم﴿َوال يَػنػْ
 اختاره كاستبدلو بكتاب اْشتَػَراُه﴾ ﴿ا موصولة "نمً "ك ،عن العمل "علمواػ "قة لابتداء معلٍّ 

﴿ِبِو  باعوا﴿َشَرْوا﴾  شيئان ﴿َولَِبْئَس َما﴾  نصيب﴿َما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخبلٍؽ﴾ 
 حقيقةى ﴾ 102﴿َلْو َكانوا يَػْعلَموفَ  ها من اآلخرة حيث كجب ٟنم النارحظج  :أمأنْػُفَسُهْم﴾ 

 عقابى ﴿َواتػََّقْوا﴾  كالقرآف بالنبٌ ﴿آَمُنوا﴾  يهودال :أم﴿َوَلْو أنػَُّهْم﴾  عو من العذابما يتبى 
 :عليو دؿٌ  ،أك ألثيبوا ،لكاف خًنان ٟنم :١نذكؼ أم "لو"كجواب  ،ا برتؾ اٞنعاصي كالسحر

ٌر﴾  صفتو﴿ِمْن ِعْنِد اهلِل﴾  كىو مبتدأ كالبلـ فيو للقسم ،ثواب﴿َلَمُثوبٌَة﴾   :أم ،خربه﴿َخيػْ
 ﴿يا أَيػَُّها اّلِذينَ  و خًن ٞنا آثركه عليوأنٌ ﴾ 103َكانوا يَػْعَلُموف  ﴿َلوْ  كا بو أنفسهما شرى خًن ٣نٌ 

كانوا   ،من اٞنراعاة كحفظ الغًن ٞنصلحتو أمره ﴿رَاِعَنا﴾  عليو السبلـ للنبٌ آَمُنوا ال تَػُقولوا﴾ 
ركا فسٌ  ،ماقةاٜنى  :أم 1عونةكىي بلغة اليهود سٌب من الرُّ  ،يقولوهنا عند تعليمهم األحكاـ

 ،انظر إلينا :أم﴿اْنظُْرنَا﴾  ابدٟنى ﴿َوُقولُوا﴾  اٞنؤمنوف عنها يفنه ؛اطبوا ُّا النبٌ بذلك كخ
 اٞنتهاكنٌن بالرسوؿ﴿َولِْلَكاِفرِيَن﴾  قبوؿ مركف بو ٚناعى ؤ ما ت﴿َواْسَمُعوا﴾  أك انتظرنا

من ُمْشرِِكين﴾ ﴿أْىِل الِكَتاِب وال الْ  للتبيٌناّلِذيَن َكَفروا ِمْن﴾  َما يَػَودُّ 104﴿َعَذاٌب أليمٌ 
 "يود"مفعوؿ ﴿أْف يُػنَػزَّؿ﴾  لتأكيد النفي "ال"ك "،أىل الكتاب"عطف على  ،العرب

﴿َواهللُ  حسدان لكم﴿رَبُّْكْم﴾  بتداءلبل﴿ِمْن﴾  كحي كغًنه﴿َخْيٍر﴾  زائدة﴿َعَلْيُكم ِمْن﴾ 
ا طعن مٌ ػكل﴾ 105ظيمِ ﴿َمْن َيَشاُء َواهلُل ُذو الَفْضِل العَ  بنبٌوتو كغًنىاَيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو﴾ 

﴿َما﴾  :نزؿ ،عنو غدان  ىدان يأمر أصحابو اليـو بأمر كينهٌف ١نمٌ : إار ُب النسخ كقالواالكفٌ 
من ﴿َأْو نُػْنِسَها﴾  ٌما مع لفظها أك الإها زيل حكمى ني  :أم﴿نَػْنَسْخ ِمْن آيٍَة﴾  ةشرطيٌ 

اأٍ ٍنسى نػى ئ: "كقر  ،ها ك٧نحها عن قلبككى سً نٍ ػػني : النسياف أم فبل  ،رىانؤخٌ  :أم ء"النجسٍ "من  2"ىى
﴿نَْأِت ِبَخْيٍر  :كجواب الشرط ،رىا ُب اللوح افوظأك نؤخٌ  ،كنرفع تبلكهتا ،هانبٌدؿ حكمى 

 [ظ15]/ ُب التكليف كالثواب﴿َأْو ِمْثِلَها﴾  أك كثرة األجر ،للعباد ُب السهولة نفعى أِمْنها﴾ 

                                                           
 «.رعن»البن منظور  لساف العرب«. كالرُّعيونة اٜنيٍمق كاالسرتخاء» 1
 . 192، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيقراءة "نػىٍنسىٍأىا" البن كثًن كأيب عمرك.  2
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 ،ستفهاـ للتقريركاال ،كمنو النسخ كالتبديل﴾ 106ِديرٌ ﴿أَلْم تَػْعَلْم أفَّ اهلل َعَلى ُكلّْ َشْيٍء قَ 
فإٌف الناسخ  ،ةالكتاب بالسنٌ  كنسخً ، أك بأثقلى  ،ُّذه اآلية على منع النسخ ببل بدؿ دؿٌ ستي اك 

ككذا استدالؿ اٞنعتزلة ُّا على  ،كالكٌل ضعيف ،ة ليست كذلكما أتى للبدؿ كالسنٌ 
فبل  ؛سيٌ فما من عوارض ألفاظ الكبلـ النألهنٌ  ،من ملزكماتوت فإٌف التغاير كالتفاك  1،حدكثو

و غًنه أيضان داخل ُب اٝنطاب ألنٌ  باٝنطاب مع أفٌ  إفراد النبٌ ﴿أَلْم تَػْعَلْم﴾  ودمى قً  تناُب
ترؾ  ،يفعل ما يشاء فيهما﴿أّف اهلَل لَُو ُمْلُك السَّمَوات واأَلْرِض﴾  أعلمهم كمبدأ علمهم

 زائدة﴿ِمْن﴾  غًنه :أمَما َلُكم ِمْن ُدوِف اهلل﴾ و ﴿ العاطف لكونو كالدليل على ما قبلو
حٌن سألو اليهود  كنزؿ. ٬ننع عذابو منكم إف أتاكم﴾ 107﴿وال َنِصيرٍ  ٪نفظكم﴿َوليٍّ﴾ 

ـْ﴾  :3أك قريش أف ٩نعل الصفا ٟنم ذىبان  2،أف ينٌزؿ عليهم كتابان من السماء ٗنلة كاحدة ﴿أ
أرنا ا جهرة  :سألو قوموَكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَػْبُل﴾ ﴿تُرِيُدوف أْف َتسأُلوا َرُسوَلُكْم   بل أ

 قرتاحً انة ك و برتؾ النظر ُب اآليات البيٌ يأخذه بدلى ﴿َوَمْن يَػَتَبدَِّؿ الُكْفَر بِاإليَماف﴾  كغًن ذلك
كالسواء ُب األصل  ،الطريق اٞنستقيم﴾ 108﴿َسَواَء السَّبيلِ  أخطأ﴿فَػَقْد َضلَّ﴾  غًنىا

ْن بَػْعِد ﴿يَػُردُّوَنُكم مِ  مصدرية﴿َلْو﴾  أحبارىم :أمِثيٌر ِمْن أْىِل الِكَتاِب﴾ ﴿َودَّ كَ  الوسط
﴿ِمْن ِعْنِد  كائنا  "،كدٌ "عٌلة ﴿َحَسًدا﴾  "يرٌدكنكم"من مفعوؿ مقٌدرة حاؿ ﴾ إيَماِنُكم ُكفَّاراً 

ُب َن َلُهُم﴾ ﴿ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيَّ  أنفسيهيم اٝنبيثة ٘نلتهم على ذلك اٜنسدً  :أمأنْػُفِسِهْم﴾ 
عن  ضواعرً أ﴿َواْصَفُحوا﴾  اتركوا عقاُّم :أم﴿فَاْعُفوا﴾  ُب شأف النبٌ ﴿الَحقُّ﴾  ةاالتور 

أك قتل قريظة كإخراج بين  ،ذف القتاؿإفيهم من ﴿َحتَّى يَْأِتَي اهلُل بِأْمرِِه﴾  التوبيخ بو لسانان 
عطف على ﴾ وآتوا الزَّكاةَ  ةَ َوأِقيُموا الصَّبل109﴿إفَّ اهلل َعَلى ُكلّْ َشْيٍء قدير نضًن

                                                           
ى استدالؿ اٞنعتزلة ُّذه اآلية على حدكث القرآف ُب مصادرىا، إاٌل أٌف فخر الدين الرازم يقوؿ ُب تفسًنه ٓب أقف عل 1

باستدالٟنا ُّا على خلق القرآف، علما بأهٌنا تزعم أٌف القرآف ٢نلوؽ كتأٌب لزعمها بأدلٌة عقلٌية كنقلٌية، فمن األدلٌة النقلٌية 
دىث إاٌل استىمعوه كىيم يىلعبوف﴾ قولو تعأب: ﴿ما يأتيهم من ذكر من رٌُّ  شرح األصوؿ . ينظر [21/2]األنبياء، م ١ني

تفسير الفخر ؛ 310-1/308للز٢نشرم،  تفسير الكّشاؼ؛ 563-527للقاضي عبد اٛنبٌار، ص  الخمسة
 .3/252، الرازي

 .1/135، تفسيره؛ كالبغوم ُب 25-24، ص أسباب النزوؿأكرده الواحدم ُب  2
 .24، ص أسباب النزوؿ؛ ك الواحدم ُب 491-2/491، تفسيرهب الطربم ُب أكرد ىذا السب 3



39 
 

 ،كصبلةدّْموا ألنْػُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر﴾ قَ ﴿َوَما تػُ  صربان ٟنم كأنٌو أمرىم بالطىاعة كالربٌ   "فاعفوا"
 فيجازيكم بو﴾ 110﴿ِعْنَد اهلِل إفَّ اهلل ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ  ثوابو :أم﴿َتِجُدوه﴾  أك صدقة

﴿َلْن َيْدُخَل  عليو السبلـ ا تناظركا بٌن يدم النبٌ مٌ ػراف ليهود اٞندينة كنصارل ٤ن﴿َوقَاُلوا﴾ 
﴿تِْلَك﴾  قوؿ الثانية﴿َأْو َنَصاَرى﴾  قوؿ األكٔب ،ٗنع ىائدالجنََّة ِإالَّ َمْن َكاَف ُىودًا﴾ 

﴿ُقْل َىاُتوا  كاٛنملة اعرتاض "،يٌن مى التج "ة من ولى عي أيفػٍ  "،ةأمنيٌ "ٗنع ﴿أَمانِيػُُّهْم﴾  األقولة
ُب ﴾ 111﴿إْف ُكْنُتْم َصاِدِقين ةختصاصكم بدخوؿ اٛننٌ اكم على تى حجٌ ُكْم﴾ بُػْرَىانَ 

 ،وأخلص النقياده نفسى  :أم﴾ هلل﴿َمْن أْسَلَم َوْجَهُو  ةيدخل غًنىم اٛننٌ ﴿بَػَلى﴾  دعواكم
﴿فَػَلو  أك موٌحد ،ُب عملو﴿َوُىَو ُمْحِسٌن﴾  ألنٌو أشرؼ األعضاء [ك16]/كذكر الوجو 

شرطٌية، كخربىا إف   ف كانت" إنمى "اٛنملة جواب  ،ال ينقصْنَد رَبِّْو﴾ ﴿عِ  ثابتان أْجُرُه﴾ 
﴿َوقَالِت اليَػُهوُد  ُب اآلخرة﴾ 112﴿َوال َخوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َيْحَزنُوفَ  موصولة كانت

﴿وقَالِت النَّصارى لَْيَسِت اليَػُهوُد  ككفرت بعيسى ،بو معتدٌ لَْيَسِت النَّصارى َعَلى َشْيٍء﴾ 
ُلوَف الِكَتاَب﴾  الفريقاف﴿ُىْم﴾  حاؿ﴿َو﴾  ككفرت ّنوسى ،بو معتدٌ ى َشْيٍء﴾ َعلَ  ﴿يَػتػْ

﴿قَاَؿ اّلِذيَن ال يَػْعَلموف﴾  قوؿ ىؤالء مثلى ﴿َكَذِلَك﴾  اآلخر تصديق نبٌ  كُب كتاب كل  
 ء،ليسوا على شي :قالوا لكٌل ذم دين :أم﴿مثَل قَػْوِلِهْم﴾  من مشركي العرب كغًنىم

فاهلُل َيْحُكُم فبل تكرار ﴿ ؛مفعوؿ مطلق لو "كذلك"ك "قاؿ"أك مقوؿ  "،ذلك"بياف ٞنعىن 
نَػُهْم يَػْوـ القيامة فيَما كانوا ِفْيِو َيْخَتِلُفوف ة اٛننٌ  فيدخل اقٌ  ،من أمر الدين﴾ 113بَػيػْ

َها  ﴿ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اهلِل أْف يُْذَكرَ  أظلم ال أحدى  :أم﴿َوَمْن أْظَلُم﴾  كاٞنبطل النار ِفيػْ
 ،أك التىعطيل ،باٟندـ﴿َوَسَعى ِفي َخَراِبها﴾  "منعػ "مفعوؿ ثاف ل ،ة كالتسبيحبالصبلاْسُمُو﴾ 

 عليو السبلـا منعوه مٌ ػأك ُب اٞنشركٌن ل 1،بوا بيت اٞنقدسخباران عن الرـك الذين خرٌ إنزلت 
ـى  ﴿َلُهْم  ينبغياَف﴾ ﴿َما كَ  اٞنانعوف﴿ُأولَِئَك﴾  حكمها عاـٌ  لكنٌ  2،اٜنديبية عن البيت عا

 :أك خرب ّنعىن األمر أم ،فضبلن عن التخريب ،خاشعٌنأْف َيْدُخُلوَىا ِإالَّ َخائِِفيَن﴾ 
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نْػَيا ِخْزٌي﴾  أخيفوىم باٛنهاد فبل يدخلها أحد آمنان   ،كالسب ،ىواف بالقتل﴿َلُهْم ِفي الدُّ
﴿وهلل الَمْشِرُؽ  مهمبكفرىم كظل﴾ 114﴿َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  كاٛنزية

﴿تُػَولُّوا﴾  مكاف ُب أمٌ  :أم﴿فَأيْػَنَما﴾  األرض ال الناحيتاف فقط كلٌ   :أموالمْغِرُب﴾ 
 ،فعل فيولع ّنا يي عآب مطٌ  :أم ،ذاتو :﴾ أمَوْجُو اهللِ ىناؾ ﴿﴿فَػَثمَّ﴾  كجوىكم ٥نو القبلة

 :كقيل ،ّنا قبلها فاآلية مرتبطة د؛فبل ضًن ُب منعكم عن اٞنساج ،فكٌل األرض مسجد لكم
يسع فضلو  ﴿إفَّ اهلل َواِسٌع﴾  2لنسخ القبلة أك توطئةن  1،نزلت ُب صبلة النفل على الراحلة

 :كالنصارل ،عزيز ابن ا :ا قاؿ اليهودمٌ ػكنزؿ ل. بتدبًن خلقو﴾ 115﴿َعِليمٌ  شي كلٌ 
عطف على دًا﴾ تَّخَذ اهلُل َولا﴿وقَاُلوا  3:اٞنبلئكة بناتو :كمشركوا العرب ،ح ابنوياٞنس

﴿َبْل َلُو َما ِفي  تٍنزيهان لو عنو﴿ُسْبَحانَُو﴾ : قاؿ تعأب "،قالت اليهود"أك  "،منع"
تغليبان ٞنا  "ماػ "كعرٌب ب ،ة تناُب الوالدةكاٞنالكيٌ  ،كعبيدان  ،كخلقان ، ملكان السََّماَواِت َواأَلْرِض﴾ 

 [ظ16]/، كفيو تغليب العقبلء ،مطيعوف ٞنا يراد منهم﴾ 116﴿ُكلّّ َلُو قَانُِتوفَ  ال يعقل
موجد٨نا ال على ﴿َبِديُع السمَواِت واأَلْرِض﴾  4فاآلية مشعرة بفساد قوٟنم من ثبلثة أكجو

القضاء  :من قبيل ذكر البلـز أم ،أرادا َقَضى﴾ إذَ وَ ﴿ ةه رابعة على الفسادحجٌ  ،قسبى  مثاؿو 
﴿فإنّما يَقوُؿ َلُو ُكْن﴾  شيئان ًا﴾ ﴿أْمر  5اٞنلزـك ٕناـ الشيء قوالن كفعبلن كإرادةً إ ]ىو[ الذم

 ،قدرتو ُب تكوين األشياء ذفالسرعة نى  ٕنثيله  ،ثفهو ٪ندي  :أم﴾ 117﴿فَػَيكوفُ  ثٍ حدي ا
﴿َلْوال﴾  جهلة اٞنشركٌن :أم﴿َوقَاَؿ اّلِذيَن ال يَػْعَلموف﴾  بداعرة ٞنعىن اإلة خامسة مقرٌ حجٌ 
﴿َكَذِلَك قَاَؿ اّلِذيَن  ة على صدقكحجٌ ا آيٌَة﴾ ﴿َأْو تَأتِينَ  رسولو كأنٌ ﴿ُيَكلُّْمَنا اهلُل﴾  ىبٌل 

من طلب اآليات كأرنا ا جهرة قَػْوِلِهْم﴾  ﴿ِمْثلَ  من األمم اٞناضية ألنبيائهمِمْن قَػْبِلِهْم﴾ 
                                                           

 .38-37، ص أسباب النزوؿ؛ كالواحدم ُب 2/530، تفسيرهأكرده أكرده الطربم ُب  1
 .39-38، ص أسباب النزوؿُب ؛ كالواحدم 529-2/527، تفسيرهأكرده الطربم ُب  2
 .2/141، تفسيره؛ كالبغوم ُب 39، ص أسباب النزوؿأكرده الواحدم ُب  3
اٞنشعر بو قولو سبحانو، كثانيها: أٌف ك اٜناجة أحدىا: استلزاـ التشبيو »بٌٌن اٞنؤٌلف ر٘نو ا الوجوه ُب اٜناشية:  4

من جيعل كلدا مقٌركف بالعبودية معرتفوف باٞنملوكٌية اليت تناُب  اٛنميع ٢نلوؽ لو كالولد ال يكوف كذلك، كثالثها: أٌف كلٌ 
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ن قلوُّم كقلوب مى  :أم﴿َتَشابَػَهت قُػُلوبُهم﴾  "كذلكػ "كغًنه، بدؿ أك تأكيد أك بياف ل
﴿َقْد بَػيػَّنَّا اآليَاِت ِلَقْوـٍ  عليو السبلـ ية للنبٌ فيو تسل ،قبلهم ُب الكفر كالعناد

﴿بِالَحقّْ﴾  سان بٌ ليا ١نٌمد مت﴿إنّا أْرَسْلَناَؾ﴾  يطلبوف اليقٌن ببل عناد :أم﴾ 118يُوِقُنوف
﴿َوال ُتْسأُؿ   ٩نبكٓب بالنار ٞنن﴿َوَنِذيرًا﴾  ة ٞنن أجابكباٛننٌ ﴿َبِشيرًا﴾  باٟندل كاآليات

﴿َوَلْن تَػْرَضى َعْنَك  ا عليك الببلغ٧نٌ ؟" إٓب يؤمنوا ما ٟنمػ "ب﴾ 119يمَعْن أْصَحاِب الَجحِ 
قاؿ تعأب  ،هم كانوا يقولوف ذلكلعلٌ  ،دينهم اليَػُهوُد وال النَّصاَرى َحتَّى تَػتَّبَع ِملَّتَػُهْم﴾

﴾ ﴿َولَِئنِ  كما عداه ضبلؿ﴿ُىَو الُهَدى﴾  اإلسبلـ﴿ُقْل إفَّ ُىَدى اهلِل﴾  :تعليمان للجواب
﴿بَػْعَد  اليت يدعونك إليها فرضان ُىْم﴾ ءَ بْعَت أْىَواتَّ ﴿ا للشرط" ف"إك ،ئة للقسمالبلـ موطٌ 
﴿َما َلَك ِمَن اهلِل ِمْن َوليٍّ وال  أك الدين الصحيح ،الوحي :أمالِعْلِم﴾  َؾ ِمنَ ءَ الَِّذي َجا

َناُىمُ ﴿اّلِذيَن آتػَ  "ف"إعلى جواب  كيدؿٌ  ،جواب للقسم، يدفع عنك عقابو﴾ 120َنِصيرٍ   يػْ
آلتٌن من اكعبد ا بن سبلـ كأصحابو كاألربعٌن   ،مؤمنوا أىل الكتاب :أمالِكَتاَب﴾ 

ُلونَُو﴾  يٌ عل ياٜنبشة مع جعفر أخ كاٛنملة  ،مفعوؿ مطلق﴿َحقَّ ِتبلَوتِِو﴾  نوك يقرؤ ﴿يَػتػْ
َمْن َيْكُفْر ﴿وَ  بكتاُّم دكف ارٌفٌن﴿ُأولَِئَك يُػْؤِمنوَف ِبِو﴾  ":الذين"كخرب  1،رةمقدٌ  حاؿ
ئيل ا﴿يَا بَني إْسرَ  باشرتاء الكفر باإل٬ناف﴾ 121﴿فَُأولَِئَك ُىُم الَخاِسروفَ  بالتحريفِبِو﴾ 

واتػَُّقوا يَػْومًا ال 122تي أنْػَعْمُت َعَلْيُكم َوأنّْي َفضَّْلُتُكْم َعَلى الَعاَلمينلّ ا اذُْكُروا نِْعَمتيَ 
َفُعَها َشَفاَعٌة وال ُىمْ َتْجزي نْفٌس َعْن نَػْفٍس َشْيئًا وال يُػْقبَ   [و17]/ ُل ِمْنها َعْدٌؿ َوال تَػنػْ

كتنبيهان على  ،بة بٌن اٝنإنة كالفآنةسره بو مناختم الكبلـ معهم ّنا صدٌ ﴾ 123يُػْنَصروفَ 
بأكامر ﴿إبْػَراىيَم رَبُُّو ِبَكِلَماٍت﴾  اخترب﴿إِذ ابْػَتلى﴾  اذكر﴿َو﴾ . ةو اٞنقصود من القصٌ أنٌ 

 أك ،رت ىنا ّنناسك اٜنجفلذا فسٌ  ؛كالكلمات قد تطلق على اٞنعاين، افو ُّكنواىي كلٌ 
 ،لق العانةحك  ،كاٝنتاف ،كالسواؾ ،الشارب كقصٌ  ،كفرؽ الرأس، ستنشاؽكاال ،اٞنضمضة

 ةفكانت اٝنصاؿ العشرة فرضان عليو كلنا سنٌ  ،كتقليم األظافر، كاالستنجاء ،كنتف اإلبط
]النجم، ﴿كإبراىيم الذم كٌَب﴾  :القياـ لقولو تعأب حقٌ  اـ ُّنٌ اىن ٕنامان كقأدٌ ف﴿فَأََتمَُّهنَّ﴾ 
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كاٛنملة  ،قدكة ُب الدين﴿إنّْي َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَمامًا﴾  :تعأب لو﴿قَاَؿ﴾  [53/37
كبعضان  :أم﴿َوِمْن ُذرّْيَّتي﴾  :إبراىيم﴿قَاَؿ﴾  هنٌ مٌ ػتأو حٌن ناؼ كبياف ٞنا قاؿ لو ربٌ ئاست

صلها أف ،ّنعىن التفريق "ذرٌ ػ "من ال ،ة نسل الرجليٌ كالذرٌ ، على الكاؼفهو عطف  ،يتيٌ من ذرٌ 
﴿ال يَػَناُؿ َعْهِدي﴾  :تعأب﴿قَاَؿ﴾  1دغمتأك  ىا الثالثة ياءن ؤ قلبت را "،ةيرى رٍّ ذي "أك  "،ةكرى رُّ ذي "

الظآب  كيناؿ غًنى  ،الكافرين منهم﴾ 124﴿الظَّاِلِمينَ  مامة أمانة منو تعأباإل ألفٌ  ،أمانيت
مرجعان يثوبوف ﴿َمثَابًَة لِلنَّاِس﴾  "إذ ابتلى"عطف على  ،الكعبة :﴾ أمإْذ َجَعْلَنا البَػْيتَ وَ ﴿

أك من  ،غارات الواقعة ُب غًنهموضع أمن من الظلم كاإل﴿َوأْمنًا﴾  جانب إليو من كلٌ 
﴿ِمْن  ها الناس استحبابان ﴾ أيٌ اتَِّخُذوا﴿ :قلنا﴿َو﴾  ما قبلو و٬نح عذاب اآلخرة إذ اٜنجٌ 

مكاف ﴿ُمَصّلى﴾  اليـو وكىو موضعى  ،ر الذم قاـ عليو كبىن البيتكىو اٜنجى َمَقاـِ إبْػَراىيم﴾ 
َرا  فأب :أم﴿أْف﴾  أمرنا٨نا﴿وَعِهْدنا ِإَلى إبْػَراىِيَم وإْسَماعيَل﴾  صبلة لركعيت الطواؼ ﴿َطهّْ

 اٞنقيمٌن ًفيو﴾ ﴿َواْلَعاِكِفينَ  حولو﴿لِلطَّائِِفيَن﴾  من األكثاف كٗنيع ما ال يليقبَػْيتي﴾ 
﴿َوإْذ قَاَؿ إبْػَراىِيُم َربّْ  ٗنع راكع كساجد ،ٌنكاٞنصلٌ  :أم﴾ 125﴿والرُكَِّع السُُّجود

فجعلو حرمان ال ، هءكقد أجاب ا دعا ،ذا أمن :أمدًا آِمْنًا﴾ ﴿بَػلَ  اٞنكافاْجَعْل َىَذا﴾ 
كقد فعل َن الثََّمَراِت﴾ ﴿َواْرُزْؽ أْىَلُو مِ  كال ٫نتلى خبله، كال يصاد صيده ،يظلم فيو أحد

ُهْم بِاهلِل َواْلَيوـِ  قفر ال زرع فيو كال ماءأككاف  ،بنقل الطائف من الشاـ إليو ﴿َمْن آَمَن ِمنػْ
هم بالدعاء موافقة لقولو: ﴿ال يناؿ عهدم الظاٞنٌن﴾ خصٌ "، أىلو"بدؿ من اآلِخِر﴾ 

تنبيهان على أٌف الرزؽ َر﴾ ﴿َمْن َكفَ  [ظ17]/ رزؽي أ﴿َو﴾ : تعأب﴿قَاَؿ﴾  [2/124]البقرة، 
﴿ثُمَّ  مٌدة حياتو﴿قَِليبًل﴾  عان بالرزؽ ٕنتٌ ُو﴾ ﴿فَأَُمتػّْعُ  مامةة ال يقاس على اإلر٘نة عامٌ 
﴾ 126﴿َوبِْئَس الَمِصيرٌ  ال ٩ند عنو ١نيصان ﴿ِإَلى َعَذاِب النَّاِر﴾  و ُب اآلخرةئٛنأأْضَطرُُّه﴾ 
ٗنع ﴿الَقَواِعَد﴾  حكاية حاؿ ماضيةَراىيُم﴾ ﴿إْذ يَػْرَفُع إبػْ  اذكر﴿َو﴾  أك ىي ،اٞنرجع ىو

متعٌلق ﴾ تِ ػػػيػػػالبَ  نَ ػػػػ﴿مِ ع باعتبار أجزائو ػػػناء عليو، كاٛنمػػػػػػػالب كرفع، كىي األساس "قاعدة"
عطف على "إبراىيم"،  ﴾ يلُ اعِ ﴿وإسمَ "رفع"، أك حاؿ من "القواعد"، ك"ًمن" ابتدائٌية  بػ
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 ناءى بنا﴿رَبػََّنا تَػَقبَّْل ِمنَّا﴾  :أك على التناكب يقوالف،  طرفٌنُبأك يبنياف  ،اٜنجارةيناكلو كاف 
﴿رَبػََّنا  كاٛنملة حاؿ منهما ،بنٌياتنا﴾ 127﴿الَعِليمُ  لدعائنا﴿إنََّك أْنَت السَِّميُع﴾ 

 ٗناعةأُمًَّة﴾  ُذرّْيَِتَنا﴿مْن  اجعل بعضا﴿َلَك َو﴾  أك ٢نلصٌن ،منقادينَواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن﴾ 
ن ـ مً ما تقدٌ ػلً  كالبعضي  ،تباعهمأيٌة بالدعاء إذ صبلحهم صبلح الذرٌ  خصٌ ُمْسِلَمًة َلَك﴾ ﴿

و إمكاف إخبلص اٛنميع عادة ألنٌ  عدـً كلً  [2/124]البقرة، ﴿ال يناؿ عهدم الظاٞنٌن﴾ 
شرائع ﴿َمَناِسَكَنا﴾  مناعلٍّ ﴿َوأرِنَا﴾  «مقى لبطلت الدنيالوال اٜنى »: يشٌوش اٞنعاش كما قيل

َنا إنََّك أْنَت التػَّوَّابُ  أك عبادتنا ،ناحجٌ  سأاله التوبة مع ﴾ 128الرَِّحيم ﴿َوُتْب َعَليػْ
ة ُب األمٌ ﴿رَبػََّنا َوابْػَعْث ِفِيِهْم﴾  لسهو٨ناكتكفًنان  يٌتهماعصمتهما تواضعان كتعليمان لذرٌ 

ُهْم﴾  اٞنسلمة تهما كما يٌ ذرٌ  و الذم منألنٌ عليو السبلـ د جيب دعوهتما ّنحمٌ أك ﴿َرُسواًل ِمنػْ
 يقرأ﴿يَتُلوا﴾  1«كرؤيا أٌمي ،كبشرل عيسى ،أنا دعوة أيب إبراىيم»عليو السبلـ: قاؿ 

ما فيو من األسرار  :أم ،القرآفالِكَتاَب﴾  ﴿َويُػَعلُّْمُهمُ  بطوهضالقرآف ليْم آيَاِتَك﴾ ﴿َعَلْيهِ 
 عليو السبلـوؿ ة الرسأك سنٌ  ،ما يكمل بو أنفسهم من أحكامو :أم﴿َوالِحكَمة﴾  الدقيقة
﴾ 129﴿الَحِكيمُ  الغالب﴿إنََّك أْنَت الَعزِيُز﴾ رىم من الشرؾ كاٞنعاصي يطهٌ ِهْم﴾ ي﴿َويُػزَكّْ 

َعْن ِملَِّة إبْػَراِىيَم ِإالَّ يعرض ﴿ :أم﴿يَػْرَغُب﴾  ال :أم ،ستفهاـ إنكارما﴿َوَمْن﴾  ُب صنعو
نػىهىا كأذٌٟنا كٓب يصرفهااَمْن َسِفَو نَػْفَسُو﴾  ﴿َوَلَقِد  ها من عبادتو تعأبحقٌ  ُب ٍستىٍمهى

َناه﴾  نْػَيا﴾  اخرتنا إبراىيماْصطََفيػْ  ﴿َوإنَُّو ِفي اآلِخَرِة َلِمنَ  ٌلةبالرسالة كاٝني ﴿ِفي الدُّ
﴿إْذ قَاَؿ لَُو   السفوتو إاٌل ملٌ  فبل يرغب عن ،الذين ٟنم الدرجات العلى﴾ 130الصَّالحينَ 

﴿قَاَؿ أَسَلْمُت  :أك لقولو "اصطفيناهػػ "ظرؼ كتعليل ل ،دينك  صٍ خلً أك  دٍ انقى رَبُُّو أْسِلْم﴾ 
 ،ٚناعيل: إككانوا أربعةبَِنيِو﴾  [ك18]/ ﴿إبْػَراِىيمُ  اٞنٌلةً َوَوصَّى ِبَها﴾ 131ِلَربّْ الَعاَلِمينَ 

افي ، نيى كمدٍ  ،سحاؽإك   ،كَشىٍعيوفي  ،رىٍكًبٌني : كىم اثىن عشر ،بنيو﴿يَػْعُقوُب﴾  ىكصٌ ﴿َو﴾  كمىدى
يىاًمٌني  ،كأيٍكًشًني  ،ككودىا ،كتػىٍقتيوىنى  ،كديكىنى  ،كزىيػيوىليوفي  ،كيشنوخوف ،وذىاكيػىهي  ،كالكىل  ،كييوسيفي  ،كبػينػٍ

﴿َفبل َتُموُتنَّ ِإالَّ وأنْػُتْم  دين اإلسبلـ﴿يا بَِنيَّ إفَّ اهلَل اْصطََفى َلُكم الّدين﴾  :قاؿ

                                                           
 .2/453للحاكم،  المستدرؾ على الصحيحين ؛28/379مسند أحمد،  1
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د النهي عن ترؾ كاٞنقصو  ،ظاىره النهي عن اٞنوت على خبلؼ اإلسبلـ﴾ 132ُمْسِلُموفَ 
ألىٍستى تعلم أٌف  :ا قالت اليهود للنبٌ مٌ ػكل ،بالثبات عليو إٔب مصادفة اٞنوت اإلسبلـ كاألمرً 

ـْ﴾  1:نزؿ، مات ة يوـى يعقوب أكصى بنيو باليهوديٌ   "أـ" ،حضورا﴿ُكْنُتْم ُشَهَداَء﴾  بل أ﴿َأ
بدؿ من ُت إْذ قَاَؿ لَِبِنيِو﴾ ﴿إْذ َحَضَر يَػْعُقوَب الَموْ  ما كنتم :منقطعة كاٟنمزة لئلنكار أم

 ذى أراد بو تقريرىم على التوحيد كأخٍ ﴿تَػْعُبُدوَف ِمْن بَػْعِدي﴾  شيء :أم﴿َما﴾  "إذ حضر"
ـٌ ُب كلٌ  "ما"ككلمة  ،ميثاقهم على الثبات عليو  ،ؿ عن كصفوأسكٓب يي  عرؼشيء مآب يي  عا

قَاُلوا نَػْعُبُد إلهَك َوإلَو ﴿ بذكل العلم عند اٞنعرفة كالسؤاؿ عن التعيٌن "نمى "كاختصاص 
 ٚناعيل من اآلباء مع أنٌو عٌمو تغليبان كألٌف العمٌ إ عدٌ آبَاِئَك إبْػَراِىيَم وإْسَماعيَل وإْسَحاؽ﴾ 

توٌىم التعدد  كفائدتو التصريح بالتوحيد كدفعي  "،ٟنك"إبدؿ من﴿إلهًا َواِحدًا﴾  ّنٍنزلة األب
﴾ 133﴿َوَنْحُن َلُو ُمْسِلموف طف على اَّركرلتعٌذر الع "إۤلو"الباطل الناشئ من تكرير 
كالتأنيث  ،يهمانً إبراىيم كيعقوب كبى ﴿تِْلَك﴾  أك منهما "نعبد"حاؿ من فاعل أك مفعوؿ 

 ،جزائو :من العمل أم﴿َلَها َما َكَسَبْت﴾  سلفت﴿أُمٌَّة َقْد َخَلت﴾  :باعتبار اٝنرب كىو
﴿َما كَسْبُتْم﴾  يا يهود﴿َوَلُكْم﴾  "ةأمٌ ػػ "أك نعت ل "،خلت"ناؼ أك حاؿ من ضمًن ئاست

ال ﴾ 134﴿وال ُتْسأَُلوف َعمَّا َكانوا يَػْعَملوف يٌاىمإال ينفعكم انتسابكم ُّم بل موافقتكم 
﴿كونُوا  يهود اٞندينة كنصارل ٤نراف﴿َوقَاُلوا﴾  ثابوف ُنسناهتمهتم كما ال تي ئاخذكف بسيٌ اتؤ 

﴿تَػْهَتدوا﴾  كالثاين قوؿ الثانية ،ؿ قوؿ األكٔبفاألكٌ  ،للتفصيل "أك"ُىودًا َأْو َنَصارى﴾ 
ها إٔب مائبلن عن األدياف كلٌ ﴿ِملََّة إبْػَراىيَم َحنِيفًا﴾  بعي أك نتٌ  ،نكوفي ﴿ُقْل َبْل﴾  جواب األمر
تعريض ّنن ﴾ 135﴿َوَما َكاَف ِمَن الُمْشرِكينَ " مٌلة"أك  "إبراىيم"حاؿ من  ،الدين اٜنقٌ 

َنا﴾  ﴿آَمنَّا باهللِ  :ؤمنوفيا م﴿ُقولوا﴾  باعوتٌ ي اعيدٌ  ﴿َوَما أُْنِزَؿ ِإَلى  من القرآفَوَما أُْنِزَؿ إليػْ
 [ظ18]/﴾ ﴿وإْسَماِعيَل وإْسَحاَؽ ويَػْعُقوَب واألْسَباطِ  من الصحف العشرةإبْػَراىيَم﴾ 

عتبار االصحف إٔب غًن إبراىيم ب كإنزاؿ، دة يعقوبكاٞنراد حفى  2،ٗنع سبط كىو اٜنافد

                                                           
 .2/154، تفسيره؛ كالبغوم ُب 41، ص أسباب النزوؿ أكرده الواحدم ُب 1
 «.حفد»البن منظور  لساف العربالظاىر أنٌو اٜنفيد. ينظر  2
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دا أفرً  ،ة كاإل٤نيلامن التور ﴿َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوعيسى﴾  وٟنم ٓنت أحكامهاىم ُّا كدختعبدٌ 
نزاؿ لوقوع النزاع فيهما كلنسخهما ٞنا يتاء الذم ىو أبلغ من اإلا ُنكم اإلصٌ بالذكر كخي 

 من الكتب كاآليات﴿ِمْن رَبّْهْم﴾  منٌزالن  ،اٞنذكوركف كغًنىم﴿وَما ُأوتَي الّنبيُّوَف﴾  قبلهما
ُهْم﴾ ﴿ال نػُ  ﴿ِبِمْثِل َما  باإل٬ناف ببعض كالكفر ببعض كاليهود كالنصارلَفرُّْؽ بَػْيَن أَحٍد ِمنػْ

 فبل مثل ٞنا آمن بو رخاء العناف كإاٌل إلزامهم بإفاٞنقصود تبكيتهم ك  ؛فرضان آَمْنُتْم ِبِو﴾ 
نَّما ُىْم ِفي ﴿فإ عن اإل٬ناف بووا﴾ ﴿فَػَقِد اْىَتَدْوا وإْف تَػَولَّ  زائدة "مثل" :كقيل ،اٞنسلموف
تسلية كتسكٌن لو  ،د شقاقهميا ١نمٌ اهلل﴾  ﴿َفَسَيْكِفيَكُهمُ  معكم خبلؼو  :أمِشَقاٍؽ﴾ 

أك  ،بأحواٟنم﴾ 137﴿الَعِليمُ  أك أقوالكم ،ألقواٟنم﴿َوُىَو السَِّميُع﴾  توكألمٌ  عليو السبلـ
َغَة اهلِل﴾  أك من ٕناـ الوعد ،فهي كعيد ؛إخبلصكم و كنصبي  "،امنٌ ػػ "آد لمصدر مؤكٌ ﴿ِصبػْ
ثره أاه صبغة لظهور ٚنٌ  ،كاٞنراد ُّا دينو الذم فطر الناس عليو ،صبغنا ا :ر أمبفعل مقدٌ 

سوف أكالدىم ُب ماء أك للمشاكلة ألٌف النصارل كانوا يغمً  ،على صاحبو كالصبغ ُب الثوب
 نَ ْحَسُن مِ ﴿أ ال أحد :أم﴿َوَمْن﴾  تهمكيقولوف بو ٓنٌق نصرانيٌ  1ةعموديٌ ونو اٞنأصفر يسمٌ 

َغًة﴾   .م مشركوفكتعريض بأهنٌ  "آمٌنا"عطف على ﴾ 138﴿َوَنْحُن َلُو َعاِبُدوفَ  يزيٕناهلِل ِصبػْ
﴿ُقْل أُتحاجُّونَػَنا﴾  2:فنىزؿ ؛افلو كنت نبيٌا لكنت منٌ  ؛هم مٌنااألنبياء كلٌ : قاؿ اليهود
يصطفي َنا َورَبُُّكْم﴾ ﴿َوُىَو رَبػُّ  أف اصطفى نبٌيا من العرب دكنكم﴿ِفي اهلِل﴾  أٔناصموننا

﴿َوَنْحُن  فبل يبعد أف يكرمنا بأعمالنا﴿َولََنا أْعَمالَُنا َوَلُكْم أْعَماُلُكْم﴾  من عباده من يشاء
ـْ﴾  3[فاءطصباال]فنحن أكٔب  ؛الدين كالعمل دكنكم﴾ 139َلُو ُمْخِلُصوفَ   بل أ﴿أ

ألْسَباَط َكانُوا ُىودًا َأْو نَصارى ُقْل ﴿تَػُقولوَف إّف إبْػَراىيَم وإْسَماعيل وإْسَحاؽ ويَػْعُقوَب وا
ا كال أ إبراىيم من األمرين بقولو: ﴿ما كاف إبراىيم يهوديٌ كقد برٌ نْػُتْم أْعَلُم أـِ اهلُل﴾ أَ أَ 

﴿َأْظَلُم ِممَّْن   ال أحد :أم﴿َوَمن﴾  كاٞنذكوركف معو تبع لو [3/67]آؿ عمراف، نصرانٌيا﴾ 
                                                           

اسم ماء غسل بو عيسى عليو السبلـ كٌلما استعملوا منو جعلوا »ذكر اٞنؤٌلف ُب اٜناشية تعريف اٞنعموديٌة بأهنا:  1
 .1/157، تفسير البغويككذا ُب «. مكانو ماء آخر

 .1/157، تفسير البغويذكر ٥نوه البغوم ُب تفسًنه بدكف إسناد.  2
 ب. كقع ُب األصل" االصفاء"، كما أثبتٌػو من 3
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ة اكقد كتمتم شهادة ا لو ُب التور ﴿ِمَن اهلل﴾  ائنةكه﴾ عندُ  ﴿شهادةً  أخفى الناسَكَتَم﴾ 
﴿تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما   كعيد ٟنم﴾ 140﴿َوَما اهلُل ِبَغاِفٍل َعمَّا تَػْعَمُلوفَ  ةفيٌ يباٜنن

ير ذره للمبالغة ُب التحكرٌ ﴾ 141لوَف عمَّا كانوا يَػْعَملوفَ أَ َكَسبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم وال ُتسْ 
 ،منهم اؿي اٛنهٌ السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس﴾  [و19]/ ﴿َسيَػُقوؿ كالزجر من االفتخار باآلباء

شيء  أمٌ ُىْم﴾ ﴿َما َواّل  عداد اٛنوابإأخرب بو قبل الوقوع لتوطٌن النفس ك  ،كاٞنشركٌن اليهودً 
َها﴾  كاٞنؤمنٌن صرؼ النبٌ  َلِتِهُم الَّتي َكانوا َعليػْ  كىي ،ةالصبل على استقباٟنا ُب﴿َعْن ِقبػْ
جهة أراد كال  أمٌ  فيأمر إٔب ،هااٛنهات كلٌ  :أم﴿ُقْل هلِل اْلَمْشِرُؽ واْلَمْغِرُب﴾  بيت اٞنقدس

 دين اإلسبلـ﴾ 142﴿ُمْسَتقيمٍ  طريق﴿يَػْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط﴾  اعرتاض عليو
خياران ﴿أُمًَّة َوَسطًا﴾  دة ١نمٌ يا أمٌ ﴿َجَعْلَناُكْم﴾  كما ىديناكم إٔب الصراط  :أم﴿وََكَذِلَك﴾ 

 غتهم حٌن ينكركف التبليغرسلهم بلٌ  يـو القيامة أفٌ ﴿لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاس﴾  عدكالن 
 ف شهد بالتبليغ على غًنكمإبالعدالة ك ﴿َشِهيدًا﴾  دكف غًنكم﴿َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكم﴾ 

َها﴾  اٛنهةَلَة﴾ ﴿اْلِقبػْ  كما صًٌننا لك اآلف﴿َوَما َجَعْلَنا﴾  كىي  ،الن أكٌ ﴿التي ُكْنَت َعَليػْ
تألٌفا لليهود  ستقباؿ بيت اٞنقدسار با ىاجر أمً فلمٌ  ،ةإليها ّنكٌ  يو كاف يصلٌ فإنٌ  ،الكعبة

﴿َمْن يَػّتِبُع  ق علمنا بو موجودان ليتعلٌ ﴾ ﴿ِإالَّ لِنَػْعَلمَ  ؿحوٍّ  ٍبٌ  ،أك سبعة عشر شهران  ةستٌ 
َقلُب َعَلى َعِقبَػْيِو﴾  ﴿ِممَّنْ  فيصٌدقوالرَُّسوَؿ﴾  ُب  ان أٌف النبٌ يرجع إٔب الكفر ظنٌ  :أميَػنػْ

 :أم﴿َكاَنْت﴾  كالبلـ ىي الفاصلة ،لةفة من اٞنثقٌ ٢نفٌ ﴿َوإْف﴾  بذلك ٗناعة رتدٌ اكقد  ،حًنة
﴿َوَما َكاَف  منهم﴿ِإالَّ َعَلى اّلِذيَن َىَدى اهلُل﴾  ة على الناسشاقٌ ﴿َلَكبيَرًة﴾  التولية إليها

 ،وا ٞنن مات قبل التحويلفبل تغتمٌ  ؛ستكم إٔب البيت اٞنقدٌ صبل :أم لُِيضيَع إيَماَنُكْم﴾ اهلل
ُب عدـ إضاعة ﴾ 143ٌؼ رَِحْيمٌ و ﴿َلَرؤُ  اٞنؤمنٌن﴾ بالنَّاسِ  ﴿إّف اهللَ  1كىو سبب النزكؿ

ِهَك﴾ ﴿نَػَرى تَػَقلَُّب َوجْ  للتحقيق﴿َقْد﴾  قٌدـ األبلغ للفاصلة ،كالرأفة شٌدة الر٘نة ،أعماٟنم
ا ذلك ألهنٌ  ككاف يودٌ  ،ستقباؿ الكعبةاعان إٔب الوحي ب﴾ متطلٌ ﴿السَّماءِ  جهة﴿ِفي﴾  دىاتردٌ 

                                                           
يشًن اٞنؤٌلف إٔب توجيو سؤاؿ إٔب رسوؿ ا عن حاؿ من مات قبل ٓنويل القبلة إٔب الكعبة. كالركاية أخرجها الطربم  1

 .43-42، ص ؿأسباب النزو ؛ كالواحدم ُب  1/167، تفسيرهُب 
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َلًة تَػْرضَ  ٥نٌولنجك﴿فَػَلنُػَولّْيَػّنَك﴾  قبلة إبراىيم كألنٌو أدعى إٔب إسبلـ العرب ها ٓنبٌ َىا﴾ ا﴿ِقبػْ
 ٥نو﴿َشْطَر﴾  اصرفو :أم﴿فَػَوؿّْ َوْجَهَك﴾  [ظ19]/ ة ائة على كفق مشيٞنقاصد دينيٌ 

 ﴾ جهتو ىي القبلة  أك ذكر ألفٌ  ،كاٞنراد بو الكعبة ،فيو القتاؿي  ـً ارٌ  :أم﴿الَمْسِجِد الَحراـِ
ة الظهر ُب رجب قبل قتاؿ بدر كٓنويل القبلة كاف ُب أثناء صبل ،للبعيد دكف عٌن الكعبة

ْنُتْم فَػَولُّوا ُوُجوَىُكْم﴾ ﴿َوَحْيُث َما كُ  مسجد القبلتٌن يسمٌ ؛ فبشهرين ُب مسجد بين سلمة
 عٌمم تصر٪نان بعمـو اٜنكم ٍبٌ  ،الن تعظيمان خٌص الرسوؿ باٝنطاب أكٌ ﴿َشْطَرُه﴾  ةُب الصبل

﴿ِمْن  تالثاب﴾ ﴿الَحقُّ   إٔب الكعبةالتوٌٕب  :أم﴿وإفَّ اّلِذيَن ُأوُتوا الِكتاَب لِيَػْعَلُموَف أَنَّو﴾ 
﴿وَما اهلُل بَِغاِفٍل َعمَّا  القبلتٌن ي إٔبو يصلٌ أنٌ  ٞنا ُب كتبهم ُب نعت النبٌ رَبِّْهْم﴾ 
فيكوف كعدان  1؛ة بالتاءءكُب قرا ،فهو كعيد لليهود على إنكار القبلة ؛بالياء﴾ 144يَػْعَملوفَ 

﴿أتَػْيَت  لقسملئة موطٌ  الـه ْن﴾ ﴿َولَئِ  جعل اٝنطاب ٟنما تغليبان  إفللمؤمنٌن ككعيدان لليهود 
 :أمتَِبُعوا﴾  ﴿َما ة على صدقك ُب أمر القبلةحجٌ  :أمُكلّْ آيٍَة﴾ اّلِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب بِ 

َلَتَك﴾  كىو مع جوابو ساٌد مسٌد جواب الشرط ،جواب القسم ،ما يتبعوف ﴿َوَما  عنادان ﴿ِقبػْ
َلتَػُهْم﴾  َلَة  عهم ُب عودؾ إٔب قبلتهمفليقطعوا طمى أَْنَت بَِتاِبٍع ِقبػْ ﴿َوَما بَػْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبػْ

ُىْم ءَ ﴿َولَِئِن اتػَّبَػْعَت أْىَوا طلع الشمسكقبلة النصارل مى  ،فإٌف قبلة اليهود الصخرةٍض﴾ بَعِ 
ض كعوٌ  ان"إذػػ "فحذؼ اٞنضاؼ إليو ل﴾ اً ﴿إنََّك ِإذ الوحيَؾ ِمَن الِعْلِم﴾ ءَ ِمْن بَػْعِد َما َجا
يعين َناُىُم الِكَتاَب﴾ اّلِذيَن آتَػيػْ 145﴿َلِمَن الظَّاِلِمينَ  بعتهم فرضان إذا اتٌ  :عنو التنوين أم

بنعتو ُب  ُىْم﴾ ءَ ﴿َكَما يَػْعرُِفوَف أبْػَنا دان لداللة الكبلـ عليو١نمٌ  :أم﴿يَػْعرُِفونَُو﴾  ىمءعلما
 2«د أشدٌ كمعرفيت مٌ  ،عرؼ ابينألقد عرفتو حٌن رأيتو كما »: قاؿ ابن سبلـ ،كتاُّم

ُهْم لََيْكُتُموَف اْلَحقَّ﴾   ؛الذم أنت عليو﴾ الَحقُّ 146﴿َوُىْم يَػْعَلُموفَ  نعتو﴿َوإفَّ َفرِيقًا ِمنػْ
خرب  "اٜنقٌ "ك٩نوز أف يكوف  [ك20]، /كاٛنملة مستأنفة﴿ِمْن رّبَّْك﴾  كارده  ،ـ للعهدفالبٌل 

﴿َفبل َتُكوَننَّ ِمَن  دة ٞنضموف اٛنملةمؤكٌ  حاال "من رٌبك"ك ،مبتدأ ١نذكؼ
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ة الناس بأٌف اٞنقاـ ليس اإلخبار لكافٌ  ّنعىن يهن ،ٌن ُب أنٌو من رٌبكالشاكٌ ﴾ 147الُمْمَترينَ 
كجهو ُب صبلتو، كُب ﴿ُىَو ُمَولّْيها﴾  بلةق﴿ِوْجَهة﴾  من األمم﴾ ﴿وِلُكلٍّ  ٌنة للشكٌ ّنظً 

ىا" 1:قراءةو  َراِت﴾  "ميوىالج  ناؿ بو سعادة الدارينمن أمر القبلة كغًنه ٣نٌا يي ﴿فاْسَتِبُقوا الَخيػْ
 ،فيجازيكم بأعمالكم ،٩نمعكم يـو القيامةَجميعًا﴾  ﴿أيْػَنَما َتُكونوا يأِت ِبُكُم اهللُ 

 َشْيءٍ ﴿إفَّ اهلل َعَلى ُكلّْ  "تكونوا"كىي خرب  "،أينما"كالفعبلف ٠نزكماف بكلمة 
 ىذا األمر :أمَوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَػَوؿّْ َوْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد الَحَراـِ َوإنَُّو﴾ 148َقديرٌ 

إاٌل أٌف التاء  2بالياء كالتاء كقد تقٌدـ مثلو،َما اهلُل ِبَغاِفٍل َعمَّا تَػْعَمُلوَف﴾ ﴿لَْلَحقُّ ِمْن رَبَّْك وَ 
﴿َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَػَوؿّْ  ككٌرر ىذا اٜنكم لبياف تساكم حكم السفر كغًنه، قراءتنا

ره للتأكيد كرٌ َرُه﴾ َىُكْم َشطْ و َوْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد الَحَراـِ َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَػَولُّوا ُوجُ 
 َيُكوَف لِلنَّاِس﴾ ﴿لَِئبّل  معلولو للو فقارف بكل  د عً أك لتعدٌ  ، ينقادكا ألمر التحويلكالتقرير حٌّت 

اٞننعوت ُب  ة اليهود ك٠نادلتهم بأفٌ التولية تقطع حجٌ  :أم﴿َعَلْيُكم ُحجٌَّة﴾  "فىولُّواػ "ة لعلٌ 
ة اٞنشركٌن كحجٌ  ؟بع قبلتناد ديننا كيتٌ حو كيف ٩نكبأنٌ  ،كىذا ليس كذلك الكعبةي  تيوة قبلاالتور 

ُهْم﴾  ة إبراىيم ك٫نالف قبلتوملٌ  يعأيضان بأنٌو يدٌ   :فإهٌنم يقولوف ،عنادان ﴿ِإالَّ اّلِذيَن ظََلُموا ِمنػْ
ة اٞنستثىن منها باٜنجٌ  صل على أٌف اٞنرادى كاالستثناء متٌ  ،ين آبائود ميبلن إٔب ما ٓنٌوؿ إليها إاٌل 

﴿فبل َتْخَشْوُىْم﴾  ك ىؤالء اٞنعاندين يتناكؿ ٕنسٌ ان كاف أك باطبلن حٌّت ك حقٌ سٌ التم مطلقي 
 لئبٌل "عطف على ﴿َوألُِتمَّ﴾  ُب امتثاؿ أمرم﴾ ي﴿َواْخَشْونِ   إليهأنافوا جداٟنم ُب التوٌٕب 

 قٌ إٔب اٜن﴾ 150﴿َوَلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوفَ  باٟنداية إٔب معآب دينكم﴿نِْعَمتي َعَلْيُكم﴾  ف"يكو 
دان ١نمٌ ﴿ِفِيُكْم َرُسواًل ِمْنُكم﴾  ٕنامها بإرسالناإامان ك: إٕنأم "أًبٌ ػ "متعٌلق ب﴿َكَما أْرَسْلَنا﴾ 

ُلوا َعَلْيُكم آيَاتَِنا﴾  عليو السبلـ ﴿َويُػزَكّْيُكْم﴾  ٜنفظ نظمو كلفظو [ظ20]/ القرآف﴿يَػتػْ
 يو من اٜنقائق كاألسرارما ف :أم﴿ويُػَعلُّْمُكُم الِكَتاَب﴾  يطٌهركم من الشرؾ كاٞنعاصي

أك اٞنراد من اآليات ما يوحى إليو من دالئل التوحيد  ،ما فيو من األحكاـ﴿َواْلِحْكَمَة﴾ 
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﴿َويُػَعلُّْمُكْم َما  ةة كاألحكاـ العمليٌ كمن اٜنكمة اٞنعارؼ اإلٟنيٌ  ،كمن الكتاب القرآف ،ةكالنبوٌ 
إٔب معرفتو  و جنس آخر ال طريقى نٌ أ ر الفعل للداللة علىكرٌ ﴾ 151َلْم َتُكونوا تَػْعَلُموفَ 

طبلقو على اللطف بطريق إك  ،بالثواب﴾ مْ ركُ ذكُ أَ ﴿ بالطاعة﴿فاذكروني﴾  سول الوحي
علمان  "كاشكركين"على آثره  ،نعمت بو عليكمأما روا لي﴾ ﴿واشكُ  1اَّاز كاٞنشاكلة

ر بو أردؼ الشك ،مرَنحد النعم كعصياف األ﴾ 152روفكفُ ﴿وال تَ  دراكوعن إبقصورىم 
﴿يا أَيػَُّها اّلِذيَن  عن الفعل القبيح ىف ينهأنٌو حثج على الفعل اٛنميل من غًن أ م يتوىٌ لئبٌل 

اليت ﴾ ةِ بل﴿والصَّ  عن اٞنعاصي كحظوظ النفس﴾ برِ ﴿بالصَّ  على اآلخرة﴾ وااستعينُ آَمُنوا 
ـٌ العبادات كمناجا ﴿َواَل تَػُقوُلوا  فوٍ العى بً ﴾ 153﴿ِإفَّ اللََّو َمَع الصَّاِبرِينَ  رٌب العاٞنٌن ةىي أ

حهم ُب كاأر  ا بالبدف ألفٌ مٌ إ﴾ ءٌ يا﴿أحْ  ىمبل﴾  واتٌ ﴿أمْ  ىمِلَمْن يُػْقَتُل ِفي َسِبيِل اللَِّو﴾ 
قة بالعرش كما ُب كتأكم ُب قناديل معلٌ  ،تءة حيث شاح ُب اٛننٌ ضر تسرى حواصل طيور خي 

فعلى ىذا ٔنصيصهم  ء،ح اٞنسيم رك ػم إٔب يـو القيامة كما تتألٌ عٌ أك بالركح فتتن 2،حديثو 
ال  ﴿ولكنْ  :د ىذا قولوكيؤيٌ  ،م األحياءالختصاصهم بالبهجة كالكرامة فكأهنٌ 

 ،مر ال يدرؾ بالعقل بل بالوحيأحياهتم  فٌ أو تنبيو على نٌ إف ،ما حاٟنم﴾ 154وفَ رُ عُ شْ تَ 
 ﴿منَ  قليل﴾ ءٍ يْ ﴿بشَ  ٦نتربكمم﴾ كُ نَّ بلوَ ﴿ولنَ  عشر ربعةأ كانوا  3،نزلت ُب شهداء بدر

 منَ  ﴿ونقصٍ  أك صـو رمضاف، القحط﴾ وعِ ﴿والجُ  أك خوؼ ا ،العدكٌ ﴾ وؼِ الخَ 
﴾ مراتِ ﴿والثَّ  أك األمراض ،بالقتل كاٞنوت﴾ سِ نفُ ﴿واألُ  أك الزكاة، اٟنبلؾب﴾ األمواؿِ 

﴿اّلِذيَن ِإَذا  ىم ،ةعلى الببليا باٛننٌ ﴾ 155ينابرِ الصَّ  رِ بشّْ ﴿وَ  أك األكالد 4حئباٛنوا
يفعل بنا  ،كعبيدان  لكان مً ﴿إنَّا هلل﴾  لسانان كقلبان ﴿قَاُلوا﴾  ببلء﴾ يبةٌ صِ مُ  [و21]/ تهمابَ صَ أً 
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 :عليو دؿٌ  ،ر بو ١نذكؼكاٞنبشج  ،ُب اآلخرة فيجازينا﴾ 156وفَ راجعُ  ا إليوِ نَّ إ﴿و  ما يشاء
: ديثلطف كإحساف. ُب اٜن﴾ ﴿ورحمةٌ  تزكية كثناء﴿ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن رَبِّْهْم﴾ 

﴾ 157﴿َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدوفَ  1«خلف عليوأمن اسرتجع عند اٞنصيبة آجره ا فيها ك »
﴾ و﴿ِمْن َشَعاِئِر اللَّ  ةجببلف ّنكٌ ﴿ِإفَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة﴾  إٔب الصواب بتسليم القضاء إليو

 س باٜنجٌ تلبٌ  :أماْعَتَمَر﴾  ﴿ َفَمْن َحجَّ اْلبَػْيَت َأوِ  كىي العبلمة ة"شعًن "ٗنع  ،أعبلـ دينو
بأف ﴿َعَلْيِو َأْف َيطَّوََّؼ ِبِهَما﴾  إٍب﴿فبل ُجَناَح﴾  ك٨نا ُب األصل القصد كالزيارة ،كالعمرة

وا مسحوا ة كانوا إذا سعى أىل اٛناىليٌ  ا كره اٞنسلموف ذلك ألفٌ مٌ ػنزلت ل، يسعى بينهما سعيان 
 لقولو عليو السبلـ: ، بالدـال ٩نربى  3كىو ركن عند الشافعيٌ  2،كنائلة ساؼأٌن ٟنم صنمى 

ًرا﴿ 4«كتب عليكم السعي» فعل مآب ٩نب عليو من  :أم ،ِنًن :﴾ أمَوَمْن َتَطوََّع َخيػْ
﴿ِإفَّ الَِّذيَن  بو﴾ 158﴿َعِلْيمٌ  لعملو باإلثابة عليو﴿فَِإفَّ اللََّو َشاِكٌر﴾  طواؼ كغًنه
﴿ِمْن بَػْعِد َما بَػيػَّنَّاُه  دكآية نعت ١نمٌ البَػيػَّْناِت﴾  ﴿َما أَنْػَزْلَنا ِمنَ  كأحبار اليهودَيْكُتُموَف﴾ 

﴿َويَػْلَعنُػُهُم  بعدىم من ر٘نتويي ﴿ُأولَِئَك يَػْلَعنُػُهُم اللَُّو﴾  ةاالتور لِلنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب﴾ 
ِعُنوفَ  ﴿ِإالَّ الَِّذيَن  شيء بالدعاء عليهم باللعنة أك كلٌ  ،اٞنبلئكة كاٞنؤمنوف﴾ 159البلَّ

﴿فَُأولَِئَك أَُتوُب  ما كتموهوا﴾ نُ يػَّ ﴿وبػَ  عملهموا﴾ حُ صلَ أَ ﴿و  رجعوا عن ذلك﴾ تَابُوا
﴿ِإفَّ الَِّذيَن  اٞنبالغ ُب ىذين الوصفٌن﴾ 160﴿َوأَنَا التػَّوَّاُب الرَِّحيمُ  أقبل توبتهمَعَلْيِهْم﴾ 

ِو َواْلَمبَلِئَكِة َوالنَّاِس ﴿ُىْم ُكفَّاٌر ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَّ  اٜناؿَكَفُروا َوَماُتوا َو﴾ 
 ؛د عند استحقاؽ اللعنكٔب على التجدٌ كاألي  ،ة على استقرار اللعنةىذه دالٌ ﴾ 161َأْجَمِعينَ 

َها﴾  فبل تكرار ُهُم  ُّا عليها أك النار اٞندلوؿً  ،اللعنة :أم﴿َخاِلِديَن ِفيػْ ﴿اَل ُيَخفَُّف َعنػْ
 ،للعبادة قٌ اٞنستحً  :أمم﴾ كُ ﴿وإلهُ  هلوف ليعتذركاال ٬ن﴾ 162اْلَعَذاُب َواَل ُىْم يُػْنَظُروفَ 
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ـٌ   ىو﴿اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو﴾  ال نظًن لو ُب ذاتو كال ُب صفاتو﴾ واحدٌ  ﴿إلوٌ  كاٝنطاب عا
على  آية تدؿٌ  [ظ21]/بوا كطلبوا ا ٚنعو اٞنشركوف تعجٌ مٌ ػل﴾ 163يمُ حِ الرَّ  حمنُ ﴿الرَّ 

ختبلفها ذاتان ٗنع السموات الاِت َواألَْرِض﴾ ﴿ِإفَّ ِفي َخْلِق السََّماوَ  1:فنزلت ؛صدقو
بالذىاب كاَّيء ﴿َواْخِتبَلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر﴾  ها من جنس الرتابكلٌ   ِنبلؼ األرض فإفٌ 
كٔنصيص  ،ستدالؿ بالبحر كأحوالوكالقصد اال ،السفن﴾ لكِ ﴿والفُ  كالزيادة كالنقصاف
﴾ اسَ النَّ  نفعُ ﴿يَ  الذمْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما﴾ ﴿الَِّتي تَ  و سبب اٝنوض فيوالفلك بالذكر ألنٌ 

﴿فََأْحَيا بِِو  "ماػ "بياف ل ،مطر﴿َوَما أَنْػَزَؿ اللَُّو ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء﴾  من التجارة كاٜنمل
عطف على ، ؽ بونشر كفرٌ ﴾ ﴿وبثَّ  بسهايي ﴿بَػْعَد َمْوِتَها﴾  كٌملها بالنباتاأْلَْرَض﴾ 

َها ِمنْ  "أنزؿ" تقليبها ﴿َوَتْصرِيِف الرّْيَاِح﴾  لنمائهم باٝنصب الكائن عنوُكلّْ َدابٍَّة﴾   ﴿ِفيػْ
يسًن حيث  ،ل بأمر ااٞنذلٌ ﴾ رِ خَّ سَ ﴿المُ  الغيم﴾ حابِ ﴿والسَّ  ة كباردةحارٌ  ،االن نوبان كَشى جى 

 تو تعأبدالالت على كحدانيٌ ﴾ ﴿آلياتٍ  ببل عبلقة﴿بَػْيَن السََّماِء َواأَلْرِض﴾  شاء ا
﴿َوِمَن النَّاِس َمْن  على شرؼ علم الكبلـ تنبيوكُب اآلية  ،ركفيتدبٌ ﴾ 164َقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ ﴿لِ 

 موهنميعظٌ م﴾ هُ ونػَ بُّ حِ ﴿يُ  اٞنثل دٌ كالنً  ،صنامان أ﴾ اداً دَ ﴿أنْ  غًنه :أميَػتَِّخُذ ِمْن ُدوِف اللَِّو﴾ 
ار فٌ الك من حبٌ هلل﴾  ﴿واّلِذيَن آَمُنوا أشّد حّباً أم: كتعظيمهم لو اهلل﴾  بّْ ﴿كحُ 
رى﴾ ﴿َوَلْو يَ  اٞنؤمنٌن  ال ينقطع كحبٌ  ،ة إٔب األهٌنم يعدلوف عنو ُب الشدٌ  ،لؤلنداد

 "إذػ "ف ؛إذ عاينوه يـو القيامة﴿ِإْذ يَػَرْوَف اْلَعَذاَب﴾  ألندادا اذبأنٌ وا﴾ لمُ ﴿اّلِذيَن ظَ  يعلم
َة لِلَِّو َجِميًعا﴾  ﴿َأفَّ  قواٞنستقبل ٠نرل اٞناضي لتحقٌ  مجر أأك  "،إذا"ّنعىن  ساٌد مسٌد اْلُقوَّ

لو يعلموف اآلف أٌف القٌوة  ٗنيعا إذا عاينوا  :أم ،١نذكؼ "لو"، كجواب "يرل"مفعوٕب 
عليو على أنٌو خطاب للرسوؿ  2"كلو ترل: "كُب قراءة ،ندادان أالعذاب ٞنا أٌنذكا من دكنو 

بتقدير  "أٌف القٌوة"كحينئذ  ،أمران عظيمان لرأيت  .ىػآ..." تبصر الذين ظلموا و: "لأم السبلـ،
﴿إذ﴾  "أٌف القٌوة "عطف على ﴾ 165﴿َوَأفَّ اللََّو َشِديُد اْلَعَذابِ  اٛنواب ةي علٌ  "ألفٌ "
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 األتباع :أم﴿ِمَن الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا﴾  الرؤساء :أم﴿تَػبَػرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا﴾  "كفإٍذ يرى "بدؿ من 
عطف على ﴾ عتْ قطَّ ﴿وتَ  "أتربٌ " [ك22]/حاؿ من فاعل ﴾ بَ ا العذاوُ رأَ قد ﴿﴿َو﴾ 

 ةل اليت كانت بينهم من األرحاـ كاٞنودٌ صى الوي ﴾ 166﴿األسبابُ  عنهم﴿بهم﴾  "أتربٌ "
جيب بالفاء ُب أكلذا  ؛للتميٌن  "لو"ك ،جعة إٔب الدنيارى ﴿َوقَاَؿ الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َلْو َأفَّ لََنا َكرًَّة﴾ 

ُهْم َكَما تَػبَػرَّ ﴿فَػَنَتبَػرَّ  :قولو ؤى كما أراىم شٌدة عذابو كتربُّ ﴿َكَذِلَك﴾  اليـووا ِمنَّا﴾ ؤُ َأ ِمنػْ
ػ ل مفعوؿ ثالثم﴾ عليهِ  ﴿حسراتٍ  ئةالسيٌ هم﴾ أعمالَ  اهللُ  ريهمُ ﴿يُ  بعضهم من بعض

عدؿ عن ﴾ 167﴿َوَما ُىْم ِبَخارِِجيَن ِمَن النَّارِ  إف كاف من رؤية القلب كإاٌل فحاؿم" ر يي "
﴿يَا أَيػَُّها النَّاُس   1:ـ رفيع األطعمة كاٞنبلبسكنزؿ فيمن حرٌ  ،للمبالغة ُب اٝنلود "رجوفما ٫ن"

بًا﴾ ﴿طيّ  "ما ُب األرض"أك حاؿ من  "،كلوا"مفعوؿ ُكُلوا ِممَّا ِفي اأَلْرِض َحبَلاًل﴾ 
ِإنَُّو َلُكم َعُدوّّ ﴿ لوا اٜنراـموا اٜنبلؿ كٓنلٌ فتحرٌ ﴿َواَل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف﴾  مستٌلذا

بياف  ،القبيح شرعان  :أم﴿ِإنََّما يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء﴾  بٌنٍّ العداكة﴾ 168ُمِبينٌ 
﴿وإذا  من ٓنرًن ما ٓب ٪نرـٌ كغًنه﴾ 169﴿َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللَِّو َما اَل تَػْعَلُموفَ  لعدكاتو

من ﴾ اهللُ  وا َما أنزؿَ عُ بِ ﴿اتَّ  همعبلـ غًنىم ٘نقى عدؿ عن خطاُّم إل ،للناس :أمم﴾ هُ لَ  قيلَ 
َنا﴾  ال:﴿قَاُلوا﴾  باتالتوحيد كٓنليل الطيٌ  من نا﴾ ءَ ﴿َعَلْيِو آبا كجدنا﴿َبْل نَػتَِّبُع َما أَْلَفيػْ

َلْو َكاَف  ﴿وَ  بعوهنم﴾ يتٌ أَ ﴿: قاؿ ا تعأب ،مٌنا أعلم األصناـ كٓنرًن اٜنبلؿ ألهٌنم كانوا
للحاؿ أك  كنكار كالوااٟنمزة لئل ،إٔب اٜنقٌ ﴾ 170يَػْعِقُلوَف َشْيًئا َواَل يَػْهَتُدوفَ  آبَاُؤُىْم اَل 

الَِّذي  لِ ثَ وا كمَ ﴿اّلِذيَن كفرُ  داعي﴾ ﴿َوَمثلُ  بعوىمالتٌ  :١نذكؼ أم "لو"كجواب  ،العطف
رىا  كعدـ تدبٌ ىم ُب ٚناع اٞنوعظة  :أم﴿ِبَما اَل َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء﴾  تيصوٌ ﴾ قُ عِ نْ يػَ 

﴿فَػُهْم اَل  على الذـٌ  رفعه ﴿ُصمّّ بُْكٌم ُعْمٌي﴾  ها كال تفهمويتسمع صوت راع ،كالبهائم
َناُكْم  حبلالت﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت﴾  اٞنوعظةيَػْعِقُلوَف﴾  ﴿َما َرزَقػْ

 فإٌف عبادتكم ال تتٌم إاٌل ﴾ 172اُه تَػْعُبُدوفَ ﴿ِإْف ُكْنُتْم ِإيَّ  لكم حلٌ أعلى ما َواْشُكُروا لِلَِّو﴾ 
أخلق  ،ُب نبأ عظيم نس كاٛننٌ كاإل ينٌ إ :يقوؿ ا تعأب»: ُب اٜنديث [ظ22]/ ،بالٌشكر
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ـَ َعَلْيُكم اْلَمْيَتَة﴾  1«مشكر غًن رزؽ كيي أك  ،عبد غًنمكيي  ها إذ الكبلـ أكلى  :أم﴿ِإنََّما َحرَّ
عليو صت بقولو ة خصٌ كاآلية عامٌ  ،ٌن من حيٌ بً ق ُّا ما أي كأيٜنً  ،كىي ما ٓب تذٌؾ شرعان  ،فيو

ـَ َوَلْحَم  2«الكبد كالطحاؿ :كدماف ،السمك كاٛنراد :أحٌلت لنا ميتتاف» :السبلـ ﴿َوالدَّ
بح ذي ﴿َوَما ُأِىلَّ ِبِو ِلَغْيِر اللَِّو﴾  ر ألنٌو معظم ما يؤكل من اٜنيوافكٔنصيصو بالذ اْلِخْنزِيِر﴾ 

﴾ رَّ طُ اضْ  ﴿فمنِ  ككانوا يرفعونو عند الذبح آلٟنتم ،ىبلؿ رفع الصوتكاإل ،على اسم غًنه
أك  ،آخر ُنرمانو على مضطرٌ ﴾ باغٍ  ﴿غيرَ  كلوأا ذكر ف٣نٌ  ءأٛنأتو الضركرة إٔب أكل شي :أم

فعلى ىذا ال يباح  ،أك بقطع الطريق 3،قالرمى  بالزيادة على سدٌ ﴾ ﴿وال عادٍ  على السلطاف
 ﴿فبل إثمَ  4من ذلك كما ىو مذىب الشافعيٌ  ءبق أكل شي اآللكٌل عاص بسفره حٌّت 

 ،ع ٟنمبأىل طاعتو حيث كسٌ ﴾ 173﴿رَِحْيمٌ  ألكليائوَغُفوٌر﴾  اهللَ  ﴿إفَّ  ُب أكلوَعَلْيِو﴾ 
 5:ما يأخذكنو منهم ىم فينقطعى ؤ بعو سفبل يتٌ د لئبٌل كا نعت ١نمٌ اليهود غًنٌ  ءساؤ كنزؿ ُب ر 

 ﴿ويشتروفَ  داٞنشتمل على نعت ١نمٌ أَنْػَزَؿ اللَُّو ِمَن اْلِكَتاِب﴾ ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَف َما 
 بطوهنم ءلمً ﴿ُأولَِئَك َما يَْأُكُلوَف ِفي ُبطُوِنِهْم﴾  عوضان حقًنان ﴿ثمنًا قليبًل﴾  بالكتمافِبِو﴾ 

 أك ُب اٞنآؿ يأكلوف عٌن النار ،هاو أكلي أكلى  فٌ أفك ،ألنٌو سبب النار ،اآلف﴾ ارَ ﴿ِإالَّ النَّ 
﴿وال  فبل يناُب السؤؿ عنهم ؛كناية عن الغضبَواَل ُيَكلُّْمُهُم اللَُّو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة﴾ ﴿
﴿ُأولَِئَك  ؤٓبمي ﴾ 174﴿َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  رىم من دنس الذنوبال يطهٌ  :أمم﴾ يهِ كّْ زَ يػُ 

﴿َفَما  ُب اآلخرةْغِفَرِة﴾ ﴿َواْلَعَذاَب بِاْلمَ  ُب الدنياالَِّذيَن اْشتَػَرُوا الضَّبَلَلَة بِاْلُهَدى﴾ 
،  فبل صرب ٟنمتعجيب للمؤمنٌن من ارتكاُّم موجباهتا كإاٌل ﴾ 175َأْصبَػَرُىْم َعَلى النَّارِ 

ة كما أك استفهاميٌ  ،«أىٌر ذا ناب شرٌّ »ص بو ص ّنا خصٍّ مبتدأ ٢نصج ، ّنعىن شيء "ما"
متعٌلق بػػػ ﴾ بالحقّْ  بَ الكتا ؿَ نزَّ  اهللَ  ﴿أفَّ  سبب﴿بػ﴾  العذاب﴿َذِلَك﴾  بعدىا اٝنرب
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ّنا ﴿َوِإفَّ الَِّذيَن اْختَػَلُفوا ِفي اْلِكَتاِب﴾ "نٌزؿ"، فاختلفوا باإل٬ناف بالبعض كالكفر بالبعض 
 :كبعضهم ،شعر :ُب القرآف حيث قاؿ بعضهم -اٞنشركوف :كقيل ،كىم اليهود-ذكرنا 
 خبلؼاِب َلِفي ِشَقاٍؽ﴾ ﴿َوِإفَّ الَِّذيَن اْختَػَلُفوا ِفي اْلِكتَ  كهانة  :كبعضهم ،سحر

تُػَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِؽ  [و23]/﴿لَْيَس اْلِبرَّ َأْف  عن اٜنقٌ ﴾ 176﴿بعيد
، ذا الربٍّ : أم﴾ رَّ البِ  ﴿ولكنَّ  ان على أىل الكتاب حيث زعموا ذلكنزلت ردٌ َواْلَمْغِرِب﴾ 

 :أمْليَػْوـِ اآْلِخِر َواْلَمبَلِئَكِة َواْلِكَتاِب﴾ ﴿َمْن آَمَن بِاللَِّو َوا 1"كلكٌن البارٌ : "ده قراءةيٌ كيؤ 
 كاٛنارٌ  ،ا أك حبٌ  ،حٌب اٞناؿ :أم﴿َوالنَِّبيّْيَن َوآَتى اْلَماَؿ َعَلى ُحبِّْو﴾  جنس الكتب

 فإٌف الصدقة عليهم صدقة كصلة ،القرابةربى﴾ ﴿ذوي القُ  كاَّركر ُب موضع اٜناؿ
﴾ ينَ ائلِ ﴿والسَّ  بو ٞنبلزتو السبيل يٚنٌ  ،اٞنسافرَن السَِّبيِل﴾ ﴿َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َوابْ 

ـَ الصَّبَلَة َوآَتى  اٞنكاتبٌن كاألسرل﴾ قابِ ﴿الرّْ  فكٌ ﴿وفي﴾  الطالبٌن عن حاجة ﴿َأقَا
 ،ا أك الناس﴿َواْلُموُفوَف ِبَعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا﴾  عكما قبلو ُب التطوٌ  ،اٞنفركضةالزََّكاَة﴾ 
﴿ِفي  كٓب يعطف لفضل الصرب ،نصب على اٞندحين﴾ ابرِ ﴿والصَّ  "من آمن"ى عطف عل

 ة القتاؿ ُب سبيل اكقت شدٌ ﴾ أسِ البَ  ينَ ح﴿و  اٞنرض﴾ اءِ رَّ ﴿والضَّ  ة الفقرشدٌ ﴾ اءِ سَ أْ البَ 
﴿يَا ا ﴾ 177َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمتػَُّقوفَ عاء الرٌب ﴿دٌ اأك  ،ُب إ٬ناهنم﴿ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا﴾ 
 كصفان كفعبلن ى﴾ تلَ ﴿ِفي القَ  اٞنماثلة﴾ اصُ صَ ﴿َعَلْيُكم القِ  ضفرً أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب﴾ 

ة نت السنٌ كبيٌ ﴿َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُنْػَثى بِاأْلُنْػَثى﴾  كال يقتل بالعبد﴾ ﴿بالُحرّْ  يقتل﴾ رُّ ﴿الحُ 
فبل يقتل مسلم كلو عبدان بكافر كلو كاف  2؛دينو تعترب اٞنماثلة ُب الأف الذكر يقتل ُّا كأنٌ 

أك من جهة أخيو يعين  ،اٞنقتوؿ﴾ ﴿أخيوِ  دـ﴿من﴾  من القاتلٌنلو﴾  يَ فِ عُ  نْ ﴿فمَ  3حرٌان 
 ٬نافالقتل ال يقطع أخٌوة اإل بأفٌ  داع إٔب العفو كإيذافه  فه تعطٌ  "األخػ "كُب التعبًن ب ،الدـ كٕبٍّ 

                                                           
مد فهد خاركؼ، ص  الميسر في القراءات األربع عشرةىذه القراءة ليست ُب القراءات األربع عشرة. ينظر  1

42. 
، صحيح مسلم؛ ك6، الديات صحيح البخاريديث قتل اليهودٌم َناريتو اليت قتلها، كاٜنديث ُب لعٌلو يشًن إٔب ح 2

 .15القسامة كااربٌن كالقصاص كالديات 
 .354-353؛ 18/350للنوكم،  المجموع شرح المهّذبينظر  3



55 
 

يفيد سقوط القصاص  ء"شي"كتنكًن  ،الـز ا"عف" شيء من العفو ألفٌ  :أم﴿شيٌء﴾ 
﴾ باعٌ فاتّْ ﴿ :كاٛنزاء أك اٝنرب ،ة أك موصولةشرطيٌ  "من"ك ،بالعفو عن بعضو كمن بعض الورثة

 على القاتل﴿َو﴾  بأف يطالبو بالدية ببل عنف﴿بِالَمْعُروِؼ﴾  باع القاتلتٌ افعلى العاُب  :أم
﴿َذِلَك﴾  1سل كال ًِنٍ طٍ ببل مى ﴾ إحسافٍ ﴿ب ُب كىو الوارثاإٔب الع﴾ ﴿إليوِ  للدية﴾ ﴿أداءٌ 

 عليكمم﴾ كُ من ربّْ  ﴿تخفيفٌ  اٜنكم اٞنذكور من القصاص كالعفو منو على الدية
 م على اليهود القصاص كعلىنهما كما حتج مم كاحدان حيث ٓب ٪نتٍّ  ،بكم﴾ ﴿ورحمةٌ 

 :مأ﴿بعد َذِلَك﴾  ظلم بأف قتل القاتل :أمى﴾ اعتدَ  ﴿َفمنِ  النصارل الدية [ظ23]/
﴾ اصِ صَ ﴿ولكم ِفي القِ  أك ُب الدنيا بالقتل ،ُب اآلخرة﴾ 178أليمٌ  ﴿فلو عذابٌ  العفو

حياة  فيكوف سببى  ؛ع القاتلبقاء عظيم ألٌف العلم بو يردى ﴾ ﴿حياةٌ  ُب ىذا اٛننس :أم
﴿يَا ُأوِلي  كىذا الكبلـ ُب غاية الفصاحة من حيث جعل الشيء ١نٌل ضٌده ،نفسٌن

أك  ،ُب اافظة على القصاص﴾ 179﴿َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ  رعفشي  ،قوؿذكم العاأْلَْلَباِب﴾ 
 ﴿إفْ  أسبابو :أم﴿َعَلْيُكم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت﴾  رضفي ﴾ بَ تِ ﴿كُ  دوى ٢نافة القى  القتلى 
 "،كتبػ "بمرفوع ﴿اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْػَربِيَن﴾  ماال كثًنان  :كقيل ،أم ماالخيرًا﴾  ترؾَ 

 ، فهي ظرؼ ٛنزائهان للشرط كإاٌل و ظرؼ ١نض غًن متضمٌ على أنٌ  "كتبػ "ظرؼ ل "إذا"ك
لث كال فبل يزيد على الثي  ،بالعدؿ﴿بِالَمْعُروِؼ﴾  .ىػآ ...فليوص للوالدين ":ف"إكجواب 

 حقج  :د ٞنضموف اٛنملة قبلو أممصدر مؤكٌ  ،اى ﴾ 180﴿َحقِّا َعَلى اْلُمتَِّقينَ  ل الغينٌ يفضٌ 
َلُو﴾  2«ال كصٌية لوارث» كىذا منسوخ بآية اٞنًناث، كُنديث: ،ذلك  غًنٌ  :أم﴿َفَمْن َبدَّ

 اإليصاء اٞنبٌدؿ :أم﴿فَِإنََّما ِإْثُمُو﴾  علموَما َسِمَعُو﴾  ﴿بَػْعدَ  يٌ اإليصاء من شاىد ككص
ُلونَُو﴾   يلقوؿ اٞنوصِميٌع﴾ سَ  اهللَ  ﴿إفَّ  فيو إقامة اٞنظهر مقاـ اٞنضمر﴿َعَلى الَِّذيَن يُػَبدّْ

﴿من  ع كعلمتوقٌ  :أم﴾ خاؼَ  نْ ﴿فمَ  فيجازيو عليو ،بفعل الوصيٌ ﴾ 181ٌ﴿َعِلْيم

                                                           
 «.ِنس»؛ «مطل»البن منظور  لساف العرب«. البىٍخسي النػجٍقصي »ك« الػمىٍطلي التسويف» 1
 .17/35للطرباين، المعجم الكبير ؛ 6، كتاب الوصايا سنن ابن ماجو 2
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بأف تعٌمد بالزيادة على ﴿َأْو إثمًا﴾  ميبلن عن اٜنٌق خطأن فًا﴾ ﴿جنَ  1كمثٌقبلن  ٢نٌففان ﴾ وصٍ مُ 
 ج الشرعهن ىبٌن اٞنوصى ٟنم بإجرائهم علم﴾ بينهُ  حَ صلَ أَ ﴿ف غيٌن مثبلن  كٔنصيصً  ،لثالثي 

د كعٍ ﴾ 182َغُفوٌر رَِحْيمٌ  اهللَ  فَّ إِ ﴿ باطل إٔب اٜنقٌ  ُب ذلك ألنٌو تبديلي َعَلْيِو﴾  ِإثمَ ﴿فبل 
﴿َعَلْيُكم  فرض﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب﴾  "ٍباإل"ٞنطابقة ذكر  "رةفاٞنغ"كذكر  ،للمصلح

ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكمْ  فيو تطييب النفس كترغيبها على  ،من األمم﴾ الصَّْيا
امًا﴾ ﴿أيّ  ىاؤ فإنٌو يكسر الشهوة اليت ىي مبد ،اٞنعاصيى ﴾ 183قوفَ كم تتَّ ﴿لعلَّ  الفعل

فإٌف القليل يعٌد ، موقٌتات بعدد معلـو أك قبلئلى ﴾ دوداتٍ عْ ﴿مَ  "صوموا"ضمار إنصب ب
حٌن الشهود يعسر ِمْنُكم َمرِيًضا﴾  ﴿َفَمْن َكافَ  كاٞنراد ُّا رمضاف ،كالكثًن يهاؿ ىيبل ،عٌدا

و ال ال مسافر أثناء اليـو فإنٌ  قصرو  مسافر سفرى  [ك24]/: أم﴾ رٍ فَ ﴿َأْو َعَلى سَ  معو الصـو
ٌة ِمْن أَيَّاـٍ ُأَخَر﴾  يفطر  ،خرأاـ اـ الفطر من أيٌ يٌ أة فطر فعليو صـو عدٌ أف إ :أم﴿َفِعدَّ

 أك مرض ال ربى لكً ﴾ وُ نَ وَ قُ يػْ طِ ﴿يُ  الّلِذيَن﴾ ﴿َوَعَلى ا فحذؼ الشرط كاٞنضاؼ كاٞنضاؼ إليو
كاف القادركف ٢نًٌنين ُب أٌكؿ اإلسبلـ بٌن الصـو كالفدية ألهٌنم ٓب   :كقيل ،هؤ رٍ يرجى بػى 
]البقرة، نسخ بتعيٌن الصـو بقولو: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمو﴾  ٍبٌ  ،يتعٌودكه

ـُ  ىي﴾ ﴿ِفديةٌ  "ال"فعلى ىذا ال يقٌدر ؛ [2/185  قدر ما يأكلو كلٌ  :أم﴾ سكينٍ م ﴿طعا
على سبيل  "طعاـ"إٔب  "فدية"بإضافة  ئكقر  ،كىو مٌد من غالب قوة البلد لكٌل يـو ،يـو

ٌر لَ  عالتطوٌ  :أم﴿فهو﴾  فزاد ُب الفدية﴾ خيراً  عَ تطوَّ  نْ ﴿فمَ  2البياف  وا﴾تصومُ  فْ أَ و  وُ ﴿َخيػْ
ٌر َلُكم﴾  :خربه ،مبتدأ "صومكم"بتأكيل  كنتم   ﴿إفْ  فديةفطار كالن اإلم﴿َخيػْ
 ،مبتدأ﴾ رمضافَ  ﴿شهرُ  ة اخرتٕنوهة الذمٌ ءما ُب الصـو من الفضيلة كبرا﴾ 184تَػْعَلُموفَ 

و بدؿ من بالنصب على أنٌ  ئكقر ، اـ شهر رمضافذلك األيٌ  :خربه ما بعده ١نذكؼ أم
وعو من أك ٠نم ،وأٌكلي  :أم﴾ ﴿القرآفُ  ُب ليلة القدر منو :أمنزؿ ِفْيِو﴾ ﴿الَِّذي أُ  3"أيٌامان "

                                                           
|قرأ أبو بكر، ك٘نزة، كالكسائي بتشديد الصاد كفتح الواك: "ميوىٌص"، كالباقوف .«أم ٢نٌفف الصاد كمثٌقلو»ُب ح:  1

 . 198، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيبتخفيفها كسكوف الواك: "ميوص". 
 .199، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيفع. ىذه قراءة نا 2
 .28مد فهد خاركؼ، ص  الميسر في القراءات األربع عشرةقراءة شاٌذة قرأ ُّا اٜنسن البصرٌم. ينظر  3
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 :حاؿ أملِلنَّاِس﴾  ﴿ىدىً  منو منٌجمان إٔب األرض ٍبٌ  ،اللوح افوظ إٔب السماء الدنيا
من  ا يهدم إٔب اٜنقٌ ٣نٌ دى﴾ الهُ  ﴿منَ  آيات كاضحات﴾ ناتٍ ﴿وبيّْ  ىاديان من الضبللة

﴾ ﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهرَ  ؽ بٌن اٜنٌق كالباطل٣نٌا يفرٌ ﴿الفرقاف﴾ من ﴾ و﴿ األحكاـ
ٌة ِمْن أَيَّاـٍ  حضر فيو كٓب يكن مسافران  :أم ﴿فَػْلَيُصْمُو َوَمْن َكاَف َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

﴿يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر  1سخ قرينون شهد كما ني مى   يتوٌىم نسخو تعميمى ره لئبٌل كرٌ ُأَخَر﴾ 
ة كلكوف ذلك ُب معىن العلٌ  ،ُب اٞنرض كالسفر كلذا أباح لكم الفطرَواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾ 

أك ىو عطف  2،بالتخفيف كجاء التشديدوا﴾ لُ مِ كْ ﴿ولتُ  :لؤلمر بالصـو عطف عليو قولو
عٌدة  :أمة﴾ دَّ ﴿العِ  لتعلموا ما تعملوف كلتكٌملوا :أك ،ليسهل عليكم :على عٌلة مقٌدرة أم

 :كقيل "،علىػ "كلذا عٌدم ب ،كالثناءتعٌظموه باٜنمد  :أموا اهلل﴾ رُ بػّْ كَ تُ ﴿ولِ  صـو رمضاف
م كُ ﴿ولعلَّ  رشادكم ٞنعآب دينكمإعلى  :أمم ﴾ اكُ ﴿َعَلى َما ىدَ  تكبًن يـو الفطر

أقريب ربٌنا »: عليو السبلـ النبج  ةكسأؿ ٗناع ،اى على ذلك﴾ 185تشكروفَ  [ظ24]/
فقل ٟنم  :أمي فَِإنّْي َقرِيٌب﴾ ﴿َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنّْ  3:فنىزؿ« ؟فنناجيو أـ بعيد فنناديو

صفة ﴿ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِف﴾  ستعارة ٕنثيلٌيةاففي الكبلـ  ،يٌن قريب منهم بعلميإ
جيبهم أاىم بالطاعة كما يٌ إلدعائي  :أم﴿فَػْلَيْسَتِجيُبوا ِلي﴾  "إفٌ ػ "أك خرب ثاف ل "،قريب"

 ،يهتدكف﴾ 186َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوفَ  ﴿ على اإل٬ناف ييد٬نوا﴿َوْليُػْؤِمُنوا ِبي﴾  ُب دعائهم
﴿ُأِحلَّ َلُكم  :بٌٌن أحكامو فقاؿ ٍبٌ  ،ان عليوردؼ األمر بالصـو ببياف أنٌو خبًن باألحواؿ حثٌ أك 

َلَة الصَّْياـِ الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم﴾  ػ كلتضٌمنو معىن اإلفضاء تعٌدم ب ،كناية عن اٛنماعلَيػْ
ٞنا كاف أٌكؿ اإلسبلـ من ٓنر٬نو كٓنرًن األكل كالشرب بعد العشاء حٌن ما  نزؿ نسخان  "،إٔب"

                                                           
 .«[2/184]البقرة، كىو ﴿على اٌلذين يطيقونو﴾ »ُب ح:  1
، ص تقريب المعاني في شرح حرز األماني. بالتشديد قراءة شعبة كيعقوب، كبالتخفيف قراءة الباقٌن من العشرة 2

 .43مد فهد خاركؼ، ص  الميسر في القراءات األربع عشرة؛ 199
. كأكرده الطربم من غًن إسناد ُب 2/24 جامع األصوؿمن زيادات رزين بن معاكية العىٍبدرم على األصوؿ، ينظر:  3

 .3/480، تفسيره



58 
 

كناية ﴿ُىنَّ لَِباٌس َلُكم َوأَنْػُتْم لَِباٌس َلُهنَّ﴾  1عليو السبلـ أقٌر عمر كغًنه كاعتذركا إٔب النبٌ 
ُكْنُتْم ﴿َعِلَم اللَُّو أَنَُّكْم   ناؼئكالكبلـ است ،منهما لصاحبو عن تعانقهما أك احتياج كلٌ 

ل قبً َعَلْيُكم﴾  ﴿فتابَ  تظلموهنا بتعريضها للعقاب باٛنماع ليلة الصياـَتْخَتانُوَف أَنْػُفَسُكْم﴾ 
 اطلبواوا﴾ غُ ﴿وابتػَ  جامعوىن﴾ وىنَّ ﴿باشرُ  إذا أحٌل لكم﴾ اآلفَ م فَ عنكُ  ا﴿وعف توبتكم
يكوف ىو الغرض فينبغي أف  ؛ره ُب اللوح افوظ من الولدقدٌ  :أمَلُكم﴾  اهللُ  تبَ ﴿َما كَ 

﴿َلُكم اْلَخْيُط اأْلَبْػَيُض ِمَن  يظهر﴾ نَ ﴿َحتَّى يتبيَّ  الليل كٌلووا﴾ بُ وا واشرَ ﴿وكلُ  من الوطء
كبياف األسود ١نذكؼ  ،بياف للخيط األبيض ،الصادؽ :أماْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر﴾ 

الليل ِنيطٌن أبيض كأسود  معو من ظلمة شٌبو ما يبدك من البياض كما ٬نتدٌ  ،من الليل :أم
ـَ وا الصّْ مُّ تِ أَ ﴿ثُمَّ  كىو من باب التشبيو البليغ ،متدادُب اال ﴾ يلِ لَّ ﴿ِإَلى ال من الفجر﴾ يا

﴾ نَّ روىُ باشِ ﴿وال تُ  فينفي صـو الوصاؿ ؛الٌليلى عنو "إٔب" خرجتأك ، غركب الشمس :أم
ق ػػػػػػػػمتعلٌ ﴾ دِ ػػػساجِ ﴿ِفي المَ  عتكاؼة االػػيٌ ػػػوف بنػػػػػػػمقيموف﴾ فُ ػػػػػػم عاكِ تُ ػػنأ﴿و  كمء نسا :أم

األحكاـ ﴿تِْلَك﴾  مرأتو كيعوداٞنن كاف ٫نرج كىو معتكف فيجامع  يهن"، عاكفوفػ "ب
بل ف﴿ فهو أبلغ منوىا﴾ بُ رَ قْ ﴿فبل تػَ  ىا لعباده ليقفوا عندىاحدج ﴾ اهللِ  ﴿حدودُ  اٞنذكورة
كما بٌٌن لكم ما   :أم﴿َكَذِلَك﴾  [ك25]/ الواقع ُب آية أخرل [2/229]البقرة، ﴾ تعتدكىا

م﴾ م بينكُ موالكُ أَ ﴿وال تأكلوا  ١نارمو﴾ 187قوفَ و لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يتَّ آياتِ  اهللُ  نُ بيّْ ﴿يُ  ذكر
ـ شرعان كالسرقة ااٜنر ﴿بالباطل﴾  ال يأكل بعضكم ماؿ بعض :حاؿ من األمواؿ أم

 ُب جوابو "أف"ب بإضمار أك نص ،عطف على النهي ،تلقوا :أموا﴾ لُ دْ ﴿وتُ  كالغصب
ـِ كَّ ﴿ِإَلى الحُ  شوةأك باألمواؿ رى  ،ُنكومتها :أم﴿بها﴾  ﴿فريقًا﴾  بالتحاكملوا﴾ لتأكُ  ا

﴾ 188تَػْعَلُموفَ  أَنْػُتمْ ﴿و  ٖنان إأك ّنا يوجب ثم﴾ ﴿باإل ملتبسٌن﴾ الناسِ  ﴿من أمواؿِ  طائفة
فأمر  ،يكن لو بيٌنة القيس كٓب ئمر اٌدعى عبداف اٜنضرمٌي على انزلت حٌن  ،أٌنكم مبطلوف

. ]آؿ ىػ﴾ آ...ف الذين يشرتكفإ﴿: ف كخٌوفو بقولو تعأبلٍ مرأ القيس باٜنً عليو السبلـ ا النبٌ 

                                                           
 .3/463، تفسير الطبري؛ 36/439، مسند أحمد1
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 باطنان  ينفذ كىو دليل على أٌف حكم القاضي ال 1،ف كسٌلم األرضفلم ٪نلً [، 3/77عمراف، 
تعود كما  ٍبٌ  ،نوران  ئحٌّت ٕنتليزيد  ٍبٌ  ،تبدكا دقيقة ٓبى ﴾ ةِ ﴿َعِن األىلَّ  يا ١نٌمد﴾ كَ ألونَ سْ ﴿يَ 

 من الوقت "ميقات"ٗنع ﴾ ل ِىَي مواقيتُ ﴿قُ  يكوف على حالة كاحدة كالشمس بدت كال
﴾ ﴿والحجّْ  كإفطارىم ،كصيامهم ،كعٌدة نسائهم ،يعلموف ُّا أكقات زرعهم﴿لِلنَّاِس﴾ 
لوا عن أس ،عرؼ ذلكت على حالة ٓب يي فلو استمرٌ  ،علم ُّا كقتويي  :أم "الناس"عطف على 

﴿َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْف تَْأتُوا اْلبُػُيوَت  ه باٛنواب عن اٜنكمة الظاىرةأمرى  ،ختبلؼاٜنكمة ُب اال
كانوا   ،تدخلوف منو كٔنرجوف كترتكوا الباب ،بان قٍ بوا فيها نػى بأف تنقي  ،ُب اإلحراـِمْن ظُُهورَِىا﴾ 

ذا ﴾ ﴿ولكنَّ  ن أفعاٟنم ُب اٜنجٌ صالو ّنا قبلو كونو مككجو اتٌ  ،يفعلوف ذلك كيزعمونو برٌان 
﴿َواتػَُّقوا  ُب اإلحراـ كغًنه﴿َوْأُتوا اْلبُػُيوَت ِمْن أَبْػَواِبَها﴾  اى برتؾ ٢نالفتوقى﴾ اتّ  منِ  رَّ ﴿البِ 

عاـ اٜنديبٌية عن  عليو السبلـنع رسوؿ ا ٌما مي ػكنزؿ ل. تفوزكف﴾ 189اهلَل َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 
كْنٌهز لعمرة  ،على أف يعود العاـ القابل ك٫نلوا لو مٌكة ثبلثة أيٌاـ كصاّب الكٌفار ،البيت

ككره اٞنسلموف قتاٟنم ُب اٜنـر كاإلحراـ كالشهر  ،كخافوا أف ال تفي قريش كيقاتلوىم ،القضاء
﴿وال  من الكٌفاركم﴾ لونَ قاتِ ﴿اّلِذيَن يُ  عبلء دينوإل :أم﴾ اهللِ  لوا ِفي سبيلِ ﴿وقاتِ  2:اٜنراـ
اٞنتجاكزين ما حيدج ﴾ 190﴿ِإفَّ اللََّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ  بتداء بالقتاؿليهم باالعوا﴾ تعتدُ 
تُػُلوُىْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُىْم﴾  :أك بقولو 3،بآية الرباءة [ظ25]/كىذا منسوخ  ،ٟنم حيث ﴿َواقػْ

كقد فعل ذلك  ،ةمكٌ  :أم﴿َوَأْخرُِجوُىْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم﴾  كجدٕنوىم ُب حٌل أك حـر
﴾ لِ ﴿من القتْ  صعبأ﴾ ﴿أشدُّ  الوطن خراج منانة كاإل :أم﴾ ﴿والفتنةُ  ُّم عاـ الفتح

﴿َواَل  اىم فيويٌ إمن قتلكم  يٌاكم عنو أشدٌ إىم شركهم ُب اٜنـر كصدٌ  :أك اٞنعىن ،لدكاـ تعبها
                                                           

كفيو أٌف اٞنخاصمة كانت بٌن  .224، اإل٬ناف صحيح مسلم٥نوه ُب . ك 53، ص أسباب النزوؿأكرده الواحدم ُب  1
امرئ القيس بن عابس كربيعة بن ًعبداف أك عىيداف. كامرؤ القيس ىذا صحايٌب كىو حفيد امرئ القيس الشاعر. ينظر 

البن  أسد الغابةاٜنضرمي صحايٌب أيضا كما ُب  . كربيعة بن عبداف الكندم أك264-1/262البن حجر،  اإلصابة
 .2/266األثًن، 

ـً ذكره الطربم عند تفسًن آية ﴿ 2 ـي بالشجهًر اٜنىرىا ؛ كالواحدم ُب 3/576، تفسير الطبري﴾ اآلتية، الشجهري اٜنرا
 .55، ص أسباب النزوؿ

 من سورة التوبة، اٞنشهورة باسم "آية السيف". 5اآلية  3
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 ﴾  فيوُكْم ِفْيِو فَِإْف قَاتَػُلوُكْم﴾ ﴿َحتَّى يُػَقاتُِلو  ُب اٜنـرتُػَقاتُِلوُىْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ
  يقتلوا بعضكمحٌّت  :كاٞنعىن 1،ة ببل ألف ُب األفعاؿ الثبلثةءكُب قرا ،فيوم﴾ تلوىُ ﴿فاقْ 

﴿فَِإفَّ  سلمواأعن الكفر ك وا﴾ هَ انتػَ  فإفِ  191﴿جزاء الَكاِفرِينَ  خراجالقتل كاإل﴿َكَذِلَك﴾ 
 توجد﴿َوقَاتُِلوُىْم َحتَّى اَل َتُكوَف﴾  مُّ﴾ 192﴿رَِحْيمٌ  ٟنم ما قد سلفاللََّو َغُفوٌر﴾ 

َنٌة﴾  عن وا﴾ هَ انتػَ  ﴿فإفِ  كحده ال يعبد سواه﴿هلل﴾  العبادة﴾ ينُ الدّْ  ﴿ويكوفَ  شرؾ﴿ِفتػْ
﴿ِإالَّ َعَلى  اعتداء بقتل أك غًنه﴾ ﴿فبل عدوافَ  :دٌؿ عليو ،الشرؾ فبل تعتدكا عليهم

 هرُ ﴿الشَّ  ٔب للتعقيب كالثانية للجزاءالفاء األك  ،انتهى ليس منهم كمن﴾ 193مينَ الِ الظَّ 
ـُ  ـِ رَ الحَ  هرِ ﴿بالشَّ  ارـٌ مقابل﴾ الحرا فكما قاتلوكم ُب ذم القعدة كىتكوا حرمتو عاـ ﴾ ا
ما ٩نب  "حرمة"ٗنع مات﴾ رُ ﴿والحُ  لوىم فيو ُب عمرة القضاء كال تستعظموهقاتً  ،حديبة
﴿َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكم  ا قبلوة ٞنحجٌ ، تكتّنثلها إذا ىي  يقتصٌ  :أم﴾ اصٌ صَ ﴿قِ  احرتامو

هها بى مقابلتو اعتداء لشى  يٚنٌ  ،كىو نتيجة التقريرفَاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكم﴾ 
﴿ َواْعَلُموا َأفَّ اللََّو َمَع  عتداءنتصار كترؾ االُب اال﴿َواتػَُّقوا اهلَل﴾  باٞنقابل لو ُب الصورة

﴿وال  اٛنهاد كغًنه ،طاعتو﴿َوأَْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّو﴾  العوف كالنصرب﴾ 194اْلُمتَِّقينَ 
اٟنبلؾ باإلمساؾ عن النفقة ﴾ ةِ كَ لُ هْ ﴿ِإَلى التػَّ  كالباء زائدة ،أنفسكم :أمم﴾ يكُ وا بأيدِ قُ لْ تػُ 

بُّ ﴿ِإفَّ اللََّو ُيحِ  بالنفقة كغًنىانوا﴾ حسِ أَ ﴿و  ألنٌو يقٌوم العدٌك عليكم ،ُب اٛنهاد أك تركو
﴿فَِإْف  أٌدك٨نا ُنقوقهما﴿َوأَِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّو﴾  يثيبهم :أم﴾ 195اْلُمْحِسِنينَ 

 :أم﴾ رَ سَ يْ ﴿فما استػَ  عليو نزكٟنا ُب اٜنديبٌية يدؿٌ  ،ٕنامهما بعدكٌ إمنعتم عن ُأْحِصْرُتْم﴾ 
ال  :أمم﴾ كُ سَ و رؤ وا قُ لِ حْ تَ  [و26]/ ﴿وال كىو شاة﴾ يِ دْ الهَ  ﴿منَ  ليكم ما تيٌسرعف
كىو  ،حيث ٪نٌل ذُنو﴾ وُ لَّ حِ ﴿مَ  "ةيج ىدً "اٞنذكور ٗنع ﴾ ديُ الهَ  ﴿َحتَّى يبلغَ  2[والي تتحلٌ ]

                                                           
"كال تقاتلوا..."، ك"حٌّت يقاتلوكم..."، ك"فإف قاتلوكم..."، فقراءة ٘نزة كالكسائي األفعاؿ الثبلثة إٔب يشًن اٞنؤٌلف ب 1

ُب ىذه األفعاؿ كما يلي: "كال تىقتيلوا..."، ك"حٌّت يىقتيلوا..."، ك"فإف قىتلوا..."، كقراءة الباقٌن فيها باأللف من باب 
 .199، ص يتقريب المعاني في شرح حرز األماناٞنفاعلة. 

 كاف ُب األصل "تتحٌلوا "، كالظاىر ما أثبٌتو من ب.  2
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ؽ على مساكينو كبو ٪نصل كيفرٌ  ،فيذبح فيو بنٌية التحٌلل 1،حصار عند الشافعيٌ مكاف اإل
َأْو ِبِو َأًذى ِمْن رَْأِسِو﴾  ﴿َفَمْن َكاَف ِمْنُكم َمرِيًضا كىو بكسر اٜناء للمكاف كالزماف ،التحٌلل

ـٍ  عليو﴾ ﴿ففديةٌ  حراـفحٌلق ُب اإل ؛لمٍ كقى  ،داعكصي  ،راحةكجً  ﴿َأْو  لثبلثة أيٌاـ﴾ ﴿من صيا
  ،ذبح شاة :أم﴾ كٍ سُ ﴿َأْو نُ  لثبلثة آصع من غالب قوة البلد على سٌتة مساكٌن﴾ صدقةٍ 
س أك لبً  ،أك الدىن ،يبأك استعمل الطٍّ  ،كأيٜنق بو من حلق لغًن عذر ،للتخيًن "أك"كلمة 

رة مْ ﴿بالعُ  استمتع﴾ عَ ﴿فمن تمتَّ  أك ٓب يكن ،العدٌك بذىابوم﴾ نتُ مِ ﴿فإذا أَ  أك غًنه ،لعذر
كىو ﴿َفَما اْستَػْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي﴾  بسبب فراغو منها ّنحظورات اإلحراـ :أم﴾ ِإَلى الحجّْ 

 اٟندم﴾ دْ جِ لم يَ  نْ ﴿فمَ  نهال مأككاألفضل يـو النحر كال ي ،شاة يذُنها بعد اإلحراـ بو
ـُ  فيحـر قبل  ؛حرامو بوإ ُب حاؿ :أم﴿َثبَلثَِة أَيَّاـٍ ِفي اْلَحجّْ﴾  فعليو صياـ :أم﴾ ﴿فصيا

اـ كال ٩نوز صومها يـو النحر كأيٌ  ،السادس كيصومو كالسابع كالثامن لكراىة صـو عرفة ٟنم
َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم﴾  التشريق إذا فرغتم  :كقيل ،تريدكف توطٌنو كلو مٌكةأك ما  ،إٔب كطنكم﴿َوَسبػْ

 ،ٗنلة مؤٌكدة ٞنا قبلها﴾ رةٌ ﴿تِْلَك عشَ  كفيو التفات عن الغيبة إٔب اٝنطاب ،من أعماؿ اٜنجٌ 
دة تفيد كماؿ أك مقيٌ  ،صفة مؤٌكدة﴾ ﴿كاملةٌ  لم تفصيبلن علم العدد ٗنلة كما عي أتى ُّا ليي 

 عكجوب اٟندم أك الصياـ على من ٕنتٌ اٜنكم اٞنذكور من ﴿َذِلَك﴾  بدلٌيتها من اٟندم
 ﴾ بأف ٓب يكونوا على مرحلتٌن من اٜنـر ﴿ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْىُلُو َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ

فلو أقاـ قبل  ؛شعار باشرتاط االستيطافإ كُب ذكر األىل ،ف ٕنٌتعواإ فبل دـ كال صياـ كإاٌل 
 ،ال :كالثاين 2،كىو أحد كجهٌن عند الشافعيٌ  ،ع فعليو ذلكأشهر اٜنٌج كٓب يستوطن كٕنتٌ 

رً  ،ع فيما ذيًكرى القارًفي ٜنق باٞنتمتٌ أي ك  .كاألىل كناية عن النفس  ،ـ بالعمرة كاٜنٌج معان كىو من ٪ني
﴿َواْعَلُموا َأفَّ  فيما يأمركم بو كينهاكم عنو﴿َواتػَُّقوا اهلَل﴾  عليو قبل الطواؼ دخل اٜنجج أك يي 

 [ظ26]/﴾ معلوماتٌ  شهرٌ أَ ﴿ كقتو﴾ ﴿الحجُّ  ٞنن خالفو﴾ 196ِعَقابِ اللََّو َشِديُد الْ 
 ﴿فيهنَّ  كجب على نفسوأ﴾ ضَ رَ ﴿فمن فػَ  كعشر لياؿ من ذم اٜنٌجة ،كذك القعدة ،شٌواؿ

                                                           
البن حجر اٟنيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج ؛ 298؛ 191-8/190للنوكم،  المجموع شرح المهّذب 1
 ؛4/123
 .176-7/175للنوكم،  المجموع شرح المهّذب 2
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﴾ سوؽَ ﴿وال فُ  1حش من الكبلـأك فبل في  ،ٗناع فيو﴾ ﴿فبل رفثَ  حراـ بوباإل﴾ الحجَّ 
 الثبلث على قصد النهي للمبالغة ىنف .قةفٍ لرً ـ كادى كال مراء مع اٝنى ﴾ داؿَ ﴿وال جِ  معاصي

فبٌدلوا  ،فيجازيكم بو﴾ اهللُ  وُ مْ ﴿يعلَ  2كصدقةوا من َخْيٍر﴾ فعلُ ﴿وما تَ  أيٌامو﴾ ﴿ِفي الحجّْ 
َر الزَّاِد التػَّْقَوى﴾  الشٌر بو  :كقيل ،كتزٌكدكا ٞنعادكم التقول فإنٌو خًن زاد﴿َوتَػَزوَُّدوا فَِإفَّ َخيػْ

ما  "التقول"فمعىن  3؛ على الناسبلًّ كانوا ٪نٌجوف ببل زاد فيكونوف كى   ،نزلت ُب أىل اليمن
ٌث على أمرىم بعد اٜنى ﴾ 197﴿َواتػَُّقوِف يَا ُأوِلي اأْلَْلَبابِ  بو سؤاؿ الناس كغًنه ىقػتٌ ػي

 تطلبواوا﴾ تبتغُ  فْ أ﴿ ُب﴿لَْيَس َعَلْيُكم ُجَناَح﴾  التقول بأف يكوف اٞنقصود ُّا ىو ا تعأب
 4اٜنٌج بأسواؽ ٟنم مى سيٌاىا مواإنزلت لكراىتهم . بالتجارةم﴾ كُ ﴿من ربّْ  رزقان ﴾ ﴿فضبلً 
 اٞنوقف عرفة ألنٌو نعته  يٚنٌ  ،بعد الوقوؼ ُّا﴾ رفاتٍ ﴿من عَ  دفعتم بكثرةم﴾ تُ ضْ فَ أَ ﴿فإذا 

 للمبالغة ُب ذلك "عرفات"ك ،أك ألٌف آدـ كحٌول التقيا فيو فتعارفا ،بصره عرفوأإلبراىيم فلٌما 
﴿ِعْنَد  ـيان بو عليو السبلسٌ تأ ،كالدعاء ،كالتهليل ،بعد اٞنبيت ّنزدلفة بالتلبيةوا اهلل﴾ ذكرُ ﴿فا

 ﴾  ،م العبادةلى عٍ و مى مشعران ألنٌ  يٚنٌ  ،حزى ىو جبل ُب آخر اٞنزدلفة يقاؿ لو قػي اْلَمْشَعِر اْلَحَراـِ
 ،كاؼ للتعليل أك التشبيوكال ،ٞنعآب دينو﴿َواذُْكُروُه َكَما َىَداُكْم﴾  ككصف باٜنراـ ٜنرمتو

 "ف"إ﴾ 198الضَّالّْينَ  نَ ﴿لمِ  لاٟند :أم﴿َوِإْف ُكْنُتْم ِمْن قَػْبِلِو﴾  ةة أك كافٌ مصدريٌ  "ما"ك
﴿ِمْن  يا قريشوا﴾ ﴿ثُمَّ أفيضُ  "إاٌل "نافية كالبلـ ّنعىن  :كقيل ،كالبلـ فارقة ،فةىي اٞنخفٌ 

كما تفعلوف ترٌفعان على الناس بل ساككىم   من عرفة ال من مزدلفة :أمَحْيُث َأفَاَض النَّاُس﴾ 
من ذنوبكم روا اهلل﴾ فُ ﴿واستغِ  فاضتٌنلتفاكت ما بٌن اإل "ٍبيج "ككلمة  ،ُب الوقوؼ بعرفة

م﴾ يتُ ضَ ﴿فإذا قَ  ُّم﴾ 199﴿رَِحْيمٌ  للمستغفريناهلل َغُفوٌر﴾  ِإفَّ ﴿ لتغيًن اٞنناسك كغًنه
 رة العقبة كطفتم كاستقررًب ّنىنف رميتم ٗنأعبادات حٌجكم بم﴾ كُ كَ سِ ا﴿من أٌديتم

كما كنتم تذكركهنم عند   [ك27]/﴿َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم﴾  بالتكبًن كالثناءوا اهلل﴾ رُ ﴿فاذكُ 
                                                           

 «.شفح»البن منظور،  لساف العربالفيحش من الكبلـ القبيح منو.  1
 (كقع ُب األصل بعد كلمة "كصدقة" كلمة غًن مقركءة. ) 2
 .62، ص أسباب النزوؿ؛ الواحدم ُب 6، كتاب اٜنٌج صحيح البخاري 3
 .1/228، تفسير البغوي؛ 63للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 4
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كنصب  ،اىمإيٌ  من ذكركم﴿َأْو أشدَّ ذكرًا﴾  فراغ حٌجكم باٞنفاخر ّنىن بٌن اٞنسجد كاٛنبل
﴿َفِمَن  لو تأٌخر عنو لكاف صفة لوإذ  "،اذكركاػ "اٞننصوب ب "اذكرن "على اٜناؿ من  "أشدٌ "

كمكثر يطلب  ، الدنياتفصيل للذاكرين إٔب ميًقل  ال يطلب بذكر ا إاٌل النَّاِس َمْن يَػُقوُؿ﴾ 
نْػَيا﴾  نصيبان نا﴾ ﴿رَبػََّنا آتِ  كاٞنراد اٜنٌث على ىذا، رينابو خًن الد ﴿َوَما  يؤتاه فيها﴿ِفي الدُّ

ُهْم َمْن  و مقصور بالدنيامٌ ػألٌف ى ،نصيب :أم﴾ 200َلُو ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َخبَلؽٍ  ﴿َوِمنػْ
نْػَيا َحَسَنًة﴾  ﴿َوِفي اآْلِخَرِة  كتوفيق اٝنًن 1،فاؼكالكى  ،ةيعين الصحٌ يَػُقوُؿ رَبػََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

 حسنةً "كتفسًن  ،بالعفو كاٞنغفرة﴾ 201﴿َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  ﴾ يعين الثواب كالر٘نةَحَسَنةً 
مرأة " باالنار عذابً "ك ،ةباٜنور أك اٛننٌ  "اآلخرةً "ك ،العبادةك باٞنرأة الصاٜنة أك العلم  "الدنيا

﴿لهم  إشارة إٔب الفريق الثاين﴿ُأولَِئَك﴾  للمراد ُّا أك الشهوات اٞنؤٌدية إٔب النار أمثلةه  ءو سال
﴾ 202ابِ سالحِ  ريعُ ﴿َواهلُل سَ  كالدعاء عملوا من اٜنجٌ وا﴾ ﴿َما كسبُ  أجلمن﴾  يبٌ صِ نَ 

ة كعند رمي دبار الصبلإبالتكبًن وا اهلل﴾ ﴿واذكرُ  ٪ناسب اٝنلق كٌلهم ُب مقدار ة
ـٍ ﴿ِفي أيّ  اٛنمرات كغًنىا  :أم﴾ لَ جَّ عَ ﴿فمن تػَ  اـ التشريق الثبلثةأيٌ  :أم﴾ دوداتٍ عْ مَ  ا

 ﴿فبل إثمَ  ُب ثاين أيٌاـ التشريق بعد رمي اٛنمار :أم﴾ ِفي يومينِ استعجل بالنفر من مىن ﴿
َعَلْيِو﴾  ﴿فبل إثمَ   رمي اليـو الثالث بعد الزكاؿُّا حٌّت ﴾ رَ ن تأخَّ ﴿ومَ  باستعجالوَعَلْيِو﴾ 

 ٍبكنفى اإل ،ةر كما قاؿ أىل اٛناىليٌ ٢نًٌنكف ُب ذلك ال إٍب للمتعٌجل كال للمتأخٌ  :بذلك أم
 ما يهٌمو  ال يتضٌرر برتؾأك ألجلو حٌّت  ،حقيقةن  ا ُب حٌجو ألنٌو اٜناجٌ قى﴾ اتَّ  ﴿لمنِ 
ُب اآلخرة ﴾ 203﴿َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِو ُتْحَشُروفَ  ُب ٗنيع أموركم﴿َواتػَُّقوا اهلَل﴾  منهما

نْػَيا﴾  فيجازيكم بأعمالكم  "قوؿػ "متعٌلق بال﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو ِفي اْلَحَياِة الدُّ
حة ايعجبك قولو ُب الدنيا حبلكة كفص :أم "يعجبكػػ "أك ب ،ما يقولو ُب أمور الدنيا :أم

أنٌو ﴿َوُيْشِهُد اللََّو َعَلى َما ِفي قَػْلِبِو﴾  أك ٞنخالفتو العتقاده ،كال يعجبك ُب اآلخرة لدىشتو
ـِ  وموافق لكبلم نزلت ُب األخنس  .تباعكشديد العداكة لك كأل﴾ 204﴿َوُىَو أََلدُّ اْلِخَصا

                                                           
 «.كفف»للفًنكز آبادم  القاموس المحيطالكىفاؼ ما أغناؾ ككٌفك عن الناس.  1
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 عليو السبلـرسوؿ ا  ٞننظر حلو اٞننطق يوإبحسن ا [ظ27]/ككاف  1،بن شريق الثقفي
ِفي اأَلْرِض لِيُػْفِسَد ِفيَها  ﴿سعى أدبر كانصرؼ عنكى﴾ ﴿وإذا تولَّ  كيٌدعي اإلسبلـ

 حبُّ ﴿َواهلُل ال يُ  كأحرؽ زركعهم كأىلك مواشيىهم ا﴾ إذ بٌيت ثقيفَويُػْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسلَ 
 ة على العملفة كاٜنميٌ ٘نلتو األنى ُو اتَِّق اللََّو َأَخَذْتُو اْلِعزَُّة﴾ ﴿َوِإَذا ِقيَل لَ  اليرتضيو﴾ سادَ الفَ 

الفراش ﴾ 206المهادُ  ولبئسَ  مُ ﴿جهنَّ  كافيوو﴾ بُ سْ ﴿فحَ  قائوالذم أمر باتٌ ﴾ ﴿باإلثمِ 
 ٟنا ُب طاعة اذيبيعها كيب﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نَػْفَسُو﴾  جواب القسم اٞنقٌدر ،ىي

ا آذاه اٞنشركوف ىاجر ػمٌ نزلت ُب صهيب ل :كقيل .رضاه﴾ اهللِ  ﴿مرضاتِ  طلب﴾ ﴿ابتغاءَ 
حيث أرشدىم ٞنا فيو رضاه من ﴾ 207بالعبادِ  ؼٌ و ﴿َواهلُل رؤُ  2ينة كترؾ ٟنم مالودإٔب اٞن

موا السبت ككرىوا اإلبل بعد ا عظٌ ػمٌ صحابو لأـ ك كنزؿ ُب عبد ا بن سبل .ىذا الشراء كغًنه
 ستسبلـاال 4بكسر السٌن كفتحهاَها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السّْْلِم﴾ ﴿يَا أَيػُّ  3سبلمهمإ

 طرؽ﴿َواَل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت﴾  ث كاٜنربنٌ ؤ ألهٌنا ت "السلم"أك  ،حاؿ من الضمًن﴾ ةً ﴿كافّ 
 م﴾تُ لْ ﴿فإف زلَ  بٌٌن العداكة﴾ 208مبينٌ  ﴿ِإنَُّو َلُكم عدوّّ  تزيينو بالتفريق :أم﴾ ﴿الشيطافِ 

 ة على أنٌو اٜنقٌ لٌ اجج الدحي ػال﴿ِمْن بَػْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلبَػيػَّْناُت﴾  عن الدخوؿ ُب ٗنيعو
  ُنقٌ ال ينتقم إاٌل ﴾ 209﴿َحِكْيمٌ  نتقاـ منكمال يعجزه اال﴿فَاْعَلُموا َأفَّ اللََّو َعزِيْػٌز﴾ 

أمره  :أماللَُّو﴾  ﴿ِإالَّ َأْف يَْأتِيَػُهمُ  ينتظر التاركوف الدخوؿ فيو﴾ ﴿ينظروفَ  ما﴿ىل﴾ 
فإذا  ؛السحاب األبيض ألنٌو مظٌنة الر٘نة﴾ ماـِ ﴿من الغَ  "ظٌلة"ٗنع ﴾ لٍ لَ ظُ ﴿ِفي  كعذابو

﴾ األمرُ  يَ ضِ ﴿وقُ  تياف أمرهإهٌنم الواسطة ُب إف﴾ ﴿والمبلئكةُ  قطعأجاء منو العذاب كاف 
                                                           

األخنس اٚنو أيٌب، حليف بين زىرة، ككاف رجبل ك . |65للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 4/229، تفسير الطبري 1
حلو الكبلـ، حلو اٞننظر، يأٌب رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسلم فيجالسو كيظهر اإلسبلـ، كاٜنٌب لو، ك٪نلف با على 

البن األثًن،  أسد الغابة؛ ك1/235، بغويتفسير الذلك، ككاف منافقا، كتوٌُب ُب أٌكؿ خبلفة عمر بن اٝنطاب. ينظر 
1/166. 
 .66للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 4/248، تفسير الطبري 2
 .1/240، تفسير البغوي؛ 67للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 3
، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيبالفتح قراءة نافع، كالكسائي، كابن كثًن، كبالكسر قراءة الباقٌن.  4

 «.إاٌل أٌف الفتح فيما ىو ّنعىن اإلسبلـ قليل»اؾ حاشية طريفة من اٞنؤٌلف ر٘نو ا قاؿ فيها: .|كىن200
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﴾ 210األمورُ  رجعُ تُ  ﴿وِإَلى اهللِ  كضع اٞناضي موضع اٞنستقبل لدنٌوه ،ًٌب أمر ىبلكهم
يا ﴾ لْ ﴿سَ  ُب اآلخرة فيجازيهم 1"،جوعالرُّ "كالفاعل من  "،جعالرج "بالبناء للمفعوؿ من 

 "آتيناىم" ثاين مفعوٕبى  ،ة أك استفهامٌيةخربيٌ م﴾ ﴿كم آتيناىُ  تبكيتا﴿بني ِإْسَرائِيَل﴾  ١نٌمد
﴿ومن  ٌدلوىا كفرافب ،نزاؿ اٞنٌن كالسلولإك  ،ظاىرة كفلق البحر﴾ نةٍ بيّْ  ﴿من آيةٍ  :ك٣نٌيزىا

كصلت  [ك28]/﴾ وُ تْ ن بعد َما جاءَ ﴿مِ  ألهٌنا سبب اٟنداية ،آياتو :أم﴾ اهللِ  نعمةَ  ؿْ يبدّْ 
من أىل وا﴾ كفرُ   للذينَ  نَ يّْ ﴿زُ  لو﴾ 211العقابِ  شديدُ  اهللَ  ﴿فإفّْ  إليو كٕنٌكن من معرفتها

نْػَيا﴾  الحياةُ ﴿ مٌكة لفقرىم  ّلِذيَن آَمُنوا﴾ وف من اسخرُ ﴿يَ  ىم﴿و﴾  بالتمويو فأحٌبوىاالدُّ
وا﴾ ﴿واّلِذيَن اتقَ  بتداءلبل "من"ك ،ف ُّم باٞناؿئو يستهز  :أم 4،كصهيب 3اركعمٌ  2كببلؿ
ُب من َيَشاُء﴾  ﴿َواهللُ يرزؽُ  أك الوسعة ،باٞنكاف﴾ ةِ مَ االقي م يوـَ هُ ﴿فوقػَ  كىم ىؤالء ،الشرؾ
الساخرين  نهم أمواؿى ك اٞنسخور ملٌ بأف ٬ني  ،رزقان كاسعان ﴾ 212حسابٍ  ﴿بغيرِ  الدارين
 ،دريس أك نوحإفيما بٌن آدـ ك  فقٌن على اٜنقٌ متٌ ﴾ واحدةً  ةً أمَّ  ﴿كاف الناسُ  كرقاُّم

﴾ نذرينَ ﴿ومُ  ن آمن باٛنٌنةمى رين﴾ بشّْ ﴿مُ  إليهم﴾ ينَ بيّْ النَّ  اهللُ  ﴿فبعثَ  فاختلفوا إ٬نانان ككفران 
ق ػػػػػػػأك متعلٌ  ،ؿ من الكتابحا﴾ ﴿بالحقّْ  الكتب﴾ تابَ م الكِ معهُ  نزؿَ أَ ﴿و  ن كفر بالنارمى 
من الدين وا ِفْيِو﴾ لفُ فيما اختَ  ﴿بَػْيَن الناسِ  بو أك النبُّ  ،الكتابي  :أمم﴾ حكُ يَ ﴿لِ  "نزؿ"أ ػب

                                                           
قراءة "تيرجىع" ٠نهوال على أنٌو فعل متعٌد لنافع، كابن كثًن، كأيب عمرك، كعاصم، كقراءة "تىرًجعي" معلوما على أنٌو فعل  1

ينظر «. ُب قراءة ابن عامر ك٘نزة كالكسائي كيعقوب»ك اٜناشية: الـز للقرٌاء الذين ذكرىم اٞنؤٌلف ُب اٜناشية، كإلي
 «.رجع»البن منظور،  لساف العرب. كٞنعىن الكلمات ينظر 200، ص ،تقريب المعاني في شرح حرز األماني

البن األثًن، أسد الغابة . ىو ببلؿ ابن ٘نامة )أٌمو(، مؤٌذف رسوؿ ا، توٌُب بالشاـ سنة عشرين من اٟنجرة 2
  .456-1/455البن حجر،  اإلصابة ؛1/415
ـ ، أسلم عٌمار بعد بضعة كثبلثٌن رجبلن مع صهيب ٍبن سناف  ىو 3 ٍسبلى عٌمار ٍبن ياسر من السابقٌن األكلٌن ًإٔبى اإٍلً

صحب عليًّا رضي ا عنهما، كشهد معو اٛنمل  ُب كقت كاحد كرسوؿ الٌلو صلجى الٌلو عليو كسلجم ًُب دار األرقم،
البن األثًن، أسد الغابة  .للهجرةكدفنو علٌي ًُب ثيابو، كٓب يغسلو سنة سبع كثبلثٌن ، كقتل ُب حرب صٌفٌن ٌنكصفٌ 

 .474-4/473البن حجر،  اإلصابة ؛4/122
ىو صهيب ٍبن سناف، كقيل لو: الركمي، ألٌف الرـك سبىوه صغًننا، ٍبٌ ىرب منهم لػٌما كرب كعقل، فقدـ مٌكة، ككاف من  4

بوا، كىاجر إٔب اٞندينة مع علي بن أيب طالب، توٌُب صهيب باٞندينة سنة ٖناف كثبلثٌن اٞنستضع فٌن ّنٌكة الذين عذٍّ
 .366-3/364البن حجر،  اإلصابة ؛3/38البن األثًن، أسد الغابة  .للهجرة
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ؿ إلزالة اٞننزج  الكتاب :أم﴿ِإالَّ اّلِذيَن أوتوه﴾  الدين :أملف ِفْيِو﴾ ﴿وما اختَ  اٜنقٌ 
ة ػػػػػػػػػػػػمتعٌلق" نمً "ك ،اٜنجج الظاىرة على التوحيدَناُت﴾ ﴿ِمْن بَػْعِد َما َجاَءتْػُهُم اْلبَػيػّْ  اٝنبلؼ

 حسدان بينهمغيًا بينهم﴾ ﴿بَ  ستثناء ُب اٞنعىنكىي كما بعدىا مقٌدـ على اال "،ختلفػ "اب
 :أم﴾ وِ ﴿بإذنِ  بياف ٞنا اختلفوا فيو﴿فَػَهَدى اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَػَلُفوا ِفيِو ِمَن اْلَحقّْ﴾ 

كنزؿ . طريق اٜنقٌ ﴾ 213ٍمستقيم راطٍ ﴿ِإَلى صِ  ىدايتوي من َيَشاُء﴾ ﴿َواهلُل يهدِ  ادتوبإر 
م ﴿يأتكُ  ٓب﴿َحِسْبُتْم َأْف َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا﴾  بل أ﴿أـ﴾  1:أصاب اٞنسلمٌن ُب جهدو 

 كا كما صربكاربٌ فتص ،قحٍ ػمى من اٞنؤمنٌن من الم﴾ كُ لِ بْ ﴿اّلِذيَن خَلْوا ِمن قػَ  بو ما أتىشً ﴾ لُ ثَ مَ 
 اٞنرض﴾ راءُ ﴿والضَّ  ة الفقرشدٌ ﴾ اءُ ﴿البأسَ  ٌنل اٝنالً ناؼ لبياف مثى ئاست﴾ مُ ﴿مّستهُ 

على أهٌنا حكاية حاؿ  2أك الرفع ،بالنصب﴾ ﴿َحتَّى يقوؿَ زعجوا بأنواع الببلء أوا﴾ لزلُ ﴿وزُ 
 يأٌب﴿متى﴾  يهمة علللنصر لتناىي الشدٌ  استبطاءن واّلِذيَن آَمُنوا َمَعُو﴾  ﴿الرسوؿُ  ةماضيٌ 

 اهللِ  رَ صْ ﴿أال ِإفَّ نَ  :بل اجيبوا من قً أي ف ،الذم كعدنا بواهلل﴾  ﴿نصرُ 
كالسائل عمرك بن اٛنموح ﴾ ﴿ينفقوفَ  الذم :أم﴿ماذا﴾  ديا ١نمٌ لونَك﴾ أيس214قريبٌ 

م من تُ نفقْ أَما  لْ ﴿قُ  4؟نما ينفق كعلى مى  ؿ النبٌ أفس ،كاف شيخان ذا ماؿ  3،األنصارم
، ي السؤاؿق الذم ىو أحد شقج اٞننفى  [ظ28]/كفيو بياف  "،ماػ "بياف ل ،اؿ حبلؿمَخْيٍر﴾ 

﴿َفِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْػَربِيَن َواْلَيَتاَمى  :ؼ بقولوصرً مى ػاآلخر كىو ال كأجاب عن الشقٌ 
 الشرطُب معىن ﴿َوَما تَػْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر﴾  ىم أكٔب بو :أمَواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل﴾ 

﴾ ﴿َعَلْيُكم القتاؿُ  فرض﴾ بَ تِ ﴿كُ  جواب الشرط ، ثوابويوَبٌ ﴾ 215ِبِو َعِلْيمٌ  اهللَ  ﴿فإفَّ 
﴿وعسى  توطبعان ٞنشقٌ ﴿َلُكم﴾  عت بو للمبالغةأك مصدر ني  ،مكركه﴾ ﴿َوُىَو كرهٌ  ارللكفٌ 

ٌر َلُكم﴾  وا تحبُّ ﴿وعسى َأْف  كالتكليفات اليت ىي سبب الفبلحَأْف تكرىوا شيئًا َوُىَو َخيػْ
                                                           

سباب أ. كذكره الواحدم ُب 2/289، تفسيرهكىذا اٛنهد كاف يـو اٝنندؽ/األحزاب كما أخرجو الطربم ُب  1
 . كذكر األخًن قوال آخر بأهٌنا نزلت بعد اٟنجرة عندما اشتٌد الضٌر على النٌب كأصحابو. 67، ص النزوؿ

 .200، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيبالرفع قراءة نافع، كبالنصب قراء الباقٌن.  2
 .4/506البن حجر،  اإلصابةك  ؛4/194، البن األثًنأسد الغابة . استشهد يػىٍوـ أحد،  من سادات بين سلمة 3
 .2/502للسيوطي،  الدر المنثور؛ ك67للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 4
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ٌما إف كرىتموه خًن ألٌف فيو إفالقتاؿ ك  ،كاٞنناىي اٞنوجبة للهبلؾَلُكم﴾  شيئًا َوُىَو شرّّ 
كالفقر كحرماف  حببتموه شٌر ألٌف فيو الذؿٌ أف إكتركو ك  ،الشهادة كاألجرك الظفر كالغنيمة أ

 فبادركا ألمره ؛ذلك﴾ 216﴿وأَنْػُتْم ال تَػْعَلُموفَ  ما ىو خًن لكم﴿َواهلُل يَػْعَلُم﴾  األجر
ـِ  ﴿َعِن الشهرِ  أك اٞنسلموف أيضان  ،اٞنشركوف﴿َيْسأَُلوَنَك﴾  ا بعث مٌ ػنزلت ل .ارـٌ﴾ الحرا

فقتلوا من اٞنشركٌن ابن  1،ة عليها ابن عٌمتو عبد ا بن جحشأٌكؿ سريٌ  عليو السبلـ
عليهم  ًن ُب آخر يـو من ٗنادل اآلخر كالتبسكضبطوا العً  ،ركا اثنٌنسى أك  2،اٜنضرميٌ 

ِفْيِو   ﴿قل قتاؿٌ  بدؿ اشتماؿ من الشهرِفْيِو﴾  ﴿قتاؿٍ  ار باستحبللوفعًٌنىم الكفٌ  ؛برجب
 دينو﴿عن َسِبيِل اهلِل﴾  ع الناسمنٍ  ،مبتدأ﴾ ﴿وصدّّ  مبتدأ كخرب، ذنب عظيمكبير﴾ 

ـِ  ﴿المسجدِ  عن صدٌ ﴿و﴾  باِبِو﴾  فرٌ ﴿وكُ  ِمْنُو﴾  وِ أىلِ  ﴿وإخراجُ  مٌكة :أم﴾ الحرا
 من القتاؿ فيو﴿عند اهلل﴾  أعظم كزرا :، أمأخرب اٞنبتد﴾ ﴿أكبرُ  نٌب كاٞنؤمنوفكىم ال

 ارالكفٌ  :أم﴿وال يزالوف﴾  لكم فيو﴾ القتلِ  منَ  ﴿أكبرُ  الشرؾ منكم﴾ ﴿والفتنةُ 
 ﴿إفِ  إٔب الكفرم﴾ وكم عن دينكُ ﴿يردُّ  كي﴿َحتَّى﴾ أيٌها اٞنؤمنوف م﴾ ﴿يقاتلونكُ 

﴿ُىَو   حاؿو﴾  تْ و فيمُ ِمْنُكم َعْن دينِ  دْ من يرتدِ ﴿و  استبعاد الستطاعتهماستطاعوا﴾ 
نْػَيا َواآلِخَرِة﴾  الصاٜنةهم﴾ عمالُ أ﴿بطلت ت﴾ طَ بِ فَُأولَِئَك حَ  كافرٌ  فبل ثواب ﴿ِفي الدُّ
﴿َوُأولَِئَك  قييد باٞنوت عليوتٓب يبطل عملو كما يفيد ال كلو رجع إٔب اإلسبلـ ،عليها

َها خالد َأْصَحابُ  ٍب كلكن ال أجر من اإل اظٌن السجريٌة أهٌنم سلمو ﴾ 217وفالنَّاِر ُىم ِفيػْ
﴿وجاىدوا ِفي َسِبيِل اهلِل﴾  عن أكطاهنم﴿ِإفَّ اّلِذيَن آَمُنوا واّلِذيَن ىاجروا﴾  3:ٟنم فنزؿ

اهلل﴾  وف رحمةَ يرجُ  [و29]/﴿ُأولَِئَك  لتعظيم اٟنجرة كاٛنهاد ر اٞنوصوؿكرٌ   ،إلعبلء دينو

                                                           
أميمة بنت عبد اٞنطلب عمة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كىو من أحد السابقٌن إٔب اإلسبلـ، كىاجر أٌمو  1

البن أسد الغابة . ف يرزقو الشهادة فقتل ُّااٟنجرتٌن، كىو أٌكؿ أمًن ُب اإلسبلـ، شهد بدرا، كدعا اللجو يـو أحد أ
 .32-4/31البن حجر،  اإلصابة؛ ك 3/194، األثًن

عمرك بن عبد ا  .|ابن اٜنضرمٌي ىو2/535للسيوطي،  الدر المنثور؛ ك68للواحدم، ص  أسباب النزوؿ2
 .1/186، تفسير البيضاوياٜنضرمي، من قريش. 

 .2/535للسيوطي،  لمنثورالدر ا؛ ك69للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 3
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ما كالعربة عاران بأٌف العمل غًن موجب كال قاطع ُب الداللة سيٌ شإ ثبت ٟنم الرجاء، أثوابو
﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن  جزاؿ الثوابإب﴾ 218﴿رَِحْيمٌ  ٞنا فعلوه خطأن ﴿َواهلُل َغُفوٌر﴾  باٝنواتيم

﴾ رِ يسِ ﴿والمَ  لسرته العقل ُّا العصًن اٞنشتدٌ  يٚنٌ  ،ُب األصل مصدر ّنعىن السرتالخمر﴾ 
 طيهمااُب تع :أمفيهما﴾  لْ ﴿قُ  ؟ٌٚني بو القمار، ما حكمهما 1،رسٍ ّنعىن اليى  يٌ مصدر ميم

لِلنَّاِس﴾  ﴿ومنافعُ  حشكقوؿ الفي  ،كاٞنشإنة ،٪نصل بسببهما من اٞنخاصمةا ٞنكبير﴾   ثمٌ إ﴿
 أعظم﴾ كبرُ أَ ﴿ ما ينشأ منهما من اٞنفاسد :أمهما﴾ ﴿وإثمُ  ككسب اٞناؿ، بمن الطرى 

﴿َوَيْسأَُلوَنَك  2كامتنع آخركف إٔب أف حٌرمتها آية اٞنائدةبو قـو ا نزلت شرً مٌ ػكل﴿من نفعهما﴾ 
 الفاضل عن اٜناجة ال ما :أم﴾ ﴿العفوَ  قوانفً أ﴿قل﴾  رهعن قدى  :أمماذا ينفقوف﴾ 

إ٧ٌنا » ٞنن أتاه ببيضة من ذىب:عليو السبلـ قوف على أنفسكم كما قاؿ فتضيٌ  ،ٓنتاجوف إليو
مثل ما بٌٌن لكم ﴿َكَذِلَك﴾  4"ىو"ع بتقدير بالرف ئكقر  3كألقاىا. «الصدقة عن ظهر غىن

نْػَيا َواآلِخَرِة﴾  أمرِفي﴾ 219روفم تتفكّ كُ ﴿يُػبَػيُّْن اهلل َلُكم اآليات لعلَّ  ما ذكر ﴿الدُّ
 ا شٌق عليهم اعتزاؿ ماؿ اليتامى لثقل اٞنؤنة كاٞنخالطةمٌ ػكنزؿ ل ،فتأخذكف باألصلح فيهما

 5:وا إٔب رسوؿ ا عليو السبلـشكى . فىػآ [4/10]النساء، ﴾ ...ية ﴿إٌف الذين يأكلوفآًل 
 بتنمية أمواٟنم كمداخلتهم إليصاؿ النفعلهم﴾  ﴿َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اليتامى قل إصبلحٌ 

ٌر﴾  خوانكم ُب إفهم  :أمخوانكم﴾ إ﴿ف بالنفقةف تخالطوىم﴾ إِ ﴿و  من ترؾ ذلك﴿َخيػْ
ألمواٟنم ْعَلُم المفسد﴾ ﴿َواهلُل يػَ  كمن شأف األخ أف ٫نالط أخاه فعليكم ذلك ،الدين

لضٌيق اهلل ألعنتكم﴾  ﴿َوَلْو شاءَ   منهمافيجازم كبٌل  ،ٟنا﴿من المصلح﴾  ّنخالطتو
كنزؿ  ،ُب صنعو﴾ 220﴿َحِكْيمٌ  غالب على أمره﴿ِإفَّ اهلل َعزِيْػٌز﴾  عليكم بتحرًن اٞنخالطة

                                                           
 «.يسر»؛ ك«ٙنر»البن منظور  لساف العربينظر  1
 من اٞنائدة: ﴿يا أيها الذين آمنوا إ٧ٌنا اٝنمر...﴾. 90كىي اآلية  2
 .39، كتاب: الزكاة سنن أبي داود؛ 25، كتاب الزكاة سنن الدارمي3
". ينظر 4 ، ص تقريب المعاني في شرح حرز األماني ىذه قراءة أيب عمرك البصرم بتقدير: "الذم ينفقونو العفوي

200. 
 .1/547 ،البن حجرالعجاب في بياف األسباب ؛ 4/349، تفسير الطبري 5
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 -ض من اٞنسلمٌنة إلخراج بعإٔب مكٌ  عليو السبلـالذم بعثو - 1ا استأمر مرثد الغنومٌ مٌ ػل
 تتزٌكجوا أيٌها اٞنسلموفوا﴾ حُ كِ نْ ﴿وال تػَ  2:ككاف يهواىا ُب اٛناىلٌية ،ناؽعى ُب نكاح 

﴿كاصنات من الذين أكتوا  :الكافرات غًن الكتابٌيات بقرينة قولو﴾ ﴿المشركاتِ 
ٌر من مشركة﴾  مؤمنةٌ  ةٌ وألمَ  نَّ مِ ؤْ ﴿َحتَّى يػُ  [5/5]اٞنائدة، ﴾ بالكتا ْو ﴿َولَ  حرٌةَخيػْ

وا﴾ حُ كِ نْ ﴿وال تػُ  ىو كثًن" ك إف"ّنعىن  "لو"ك ،كالواك للحاؿ ،ُنسنها كَشائلهام﴾ كُ تْ عجبأ
ٌر من مشرؾ  ﴿َحتَّى يؤمنوا ولعبدٌ  ار مطلقان اٞنؤمناتً الكفٌ ﴿المشركين﴾  تزٌكجوا مؤمن َخيػْ
: أمِإَلى النَّاِر ﴾ [ ظ29]/﴿يدعوف  أىل الشرؾ﴿ُأولَِئَك﴾  ماالن كٗناالن عجبكم﴾ أَوَلْو 

على حذؼ ، ه اٞنؤمنوفؤ أكليا :أم﴿َواهلُل﴾  فبل يليق مناكحتهم ؛الكفر اٞنؤٌدم إٔب النار
 نُ بيّْ ﴿ويُ  بإرادتو﴾ و﴿بإذن العمل اٞنوجب ٟنما :أم﴿يدعو ِإَلى الَجنَِّة والمغفرة﴾  اٞنضاؼ

  ضى يج ػحي ػاىلٌية الاٛن أىلي  اكلواؤ ساكنوا كال ييي  . ٓبيٌتعظوف﴾ 221روفآياتو لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يتذكّ 
﴿ويسألونك  3:زؿػفن ؛عن ذلك عليو السبلـك إٔب أف سئل لذ كاليهود كاَّوس كاستمرٌ 

 رقذً ﴿قل ُىَو أذى﴾  ؟و ماذا يفعل بالنساء فيوأك مكانً  ،ضيٍ اٜنى  :أمَعِن المحيض﴾ 
﴾ نَّ بوى﴿وال تقرَ  أك مكانو ،كقتو :أمحيض﴾ ﴿ِفي المَ  ىنٌ أاتركوا كطلوا النَّْساء﴾ ﴿فاعتزِ 
كفيو إدغاـ التاء ُب األصل ُب  4،كتشديدىا كاٟناءً  ،بسكوف الطاء﴾ فَ رْ هُ طْ ﴿َحتَّى يَ  باٛنماع

وىن﴾ تُ أف رفَ هَّ ﴿فإذا تطَ  تأكيد للحكم كبياف غايتو ،يغتسلن بعد انقطاعو :أم ،الطاء
بتجنٌبو ُب مركم اهلل﴾ أ﴿من حيث  تياف عن الغسلر جواز اإلىذا يقتضي تأخٌ  ،باٛنماع

 ﴿ويحبُّ  من الذنوبابين﴾ التوّ  ﴿ِإفَّ اهلل يحبُّ  إٔب غًنه هبل فبل تعتدك كىو القي  ،ضاٜني
وا ﴿فأتُ  ١نٌل زرعكم الولدى  :أمكم حرث َلُكم﴾ ؤ ﴿نسا عن األقذار﴾ 222رينالمتطهّ 

                                                           
االستيعاب في معرفة للهجرة. ىو صحايٌب، شهد بدرا مع أبيو كٌناز، كاستشهد ُب غزكة الرجيع سنة ثبلث  1

 .6/56البن حجر،  اإلصابة؛ 3/1383، األصحاب
 .1/551 ،البن حجرالعجاب في بياف األسباب ؛ 73للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 2
 .2، كتاب تفسًن القرآف سنن الترمذي؛ 16، كتاب اٜنيض صحيح مسلم 3
القراءة بسكوف الطاء مع ٔنفيفيها: "يىٍطهيرف" لنافع، كابن كثًن، كأيب عمرك، كابن عامر، كحفص، كالقراءة بتشديد  4

 .201، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيلشعبة ك٘نزة كالكسائي. ينظر الطاء مع فتحها: "يىطجهجٍرف" 
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قباؿ إمن قياـ كقعود كاضطجاع ك م﴾ ئتُ ﴿ش كيفى﴾ ﴿أنّ  ١نٌلو، كىو القبل :أمحرثكم﴾ 
 1حوؿأبرىا جاء الولد بلها من جهة دي مرأتو ُب قي امن أتى  :ليهودان لقوؿ انزؿ ردٌ  .دبارإك 

﴿َواتػَُّقوا  العمل الصاّب كالتسمية عند اٛنماع كطلب الولد بو :أموا ألنفسكم﴾ مُ ﴿وقدّْ 
ر ﴿وبشّْ  مفتزٌكدكا ما ينفعك ؛بالبعثكم مبلقوه﴾ نّ أ﴿َواْعَلُموا  ُب أمره كهنيواهلَل﴾ 

ا حلف أف ال ينفق مٌ ػيق رضي ا عنو لكنزؿ ُب الصدٌ . ٌنةقوه باٛنالذين اتٌ ﴾ 223المؤمنين
أك ُب عبد ا بن ركاحة حلف ال يصلح بٌن ختنو بشًن ، شةئفرتائو على عاال 2على مسطح

أليمانكم﴾  رضةً اهلل عُ  ا﴿وال تجعلو  3:جهاراد تزكٌ أككاف قد طٌلقها ك  ،بن نعماف كبٌن أختو
حوا بَػْيَن الناس﴾ صلِ قوا وتُ وا وتتّ رُّ بػَ ﴿تػَ  ال﴿َأْف﴾  ف بولضان كنصبا ٟنا بأف تكثركا اٜنً عرً مى 

، فهي طاعة ؛ر ِنبلفها على فعل الرٌب ك٥نوهكيكفٌ  ،ثنٍ فتكره اليمٌن على ذلك كيسٌن فيو اٜنً 
﴿َواهللُ برٌكم كتقواكم كإصبلحكم  أهناكم عنو إرادةى  :التقدير، عٌلةن  "كاأف تربٌ "عل أك ٩ني 

﴿ِفي  الكائنو﴾ غْ باللَّ  ﴿ال يؤاخذكم اهللُ  بأحوالكم﴾ 224مٌ ﴿َعِليْ  ألقوالكمَسِميٌع﴾ 
 "؛بلى كا"ك "،ال كاػ "كىو ما سبق بو اللساف بغًن قصد اٜنلف ك[ ك30]/كم﴾ أيمانِ 
إذا  فقصدتو كفق اللسا :أمبت قلوبكم﴾ ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسَ  ارةٍب فيو كال كفٌ إفبل 

 ذينَ ﴿للَّ  هابتأخًن العقوبة عن مستحقٍّ ﴾ 225مٌ ﴿َحِلي للغوكم﴿َواهلُل َغُفوٌر﴾  حنثتم
 "نمً ػ "عد عٌدم بكلتضٌمنو معىن البي  ،٪نلفوف أف ال ٩نامعهنٌ : أملوف من نسائهم﴾ ؤْ يػُ 

أك بعدىا عن  ،رجعوا فيها﴾ وافاؤ  فإفْ  شهرٍ أ ربعةِ أ﴿ مبتدأ خربه ما قبلو ،انتظار﴾ صُ ﴿تربُّ 
﴿وإف  ُّم﴾ 226﴿رَِحْيمٌ  م اٞنرأة باٜنلفضرارىإل﴿فإف اهلل َغُفوٌر﴾  ءاليمٌن إٔب الوط

 لطبلقهم﴿فإف اهلل َسِميٌع﴾  فليوقعوه ،بأف ٓب يفيؤا﴿الطبلؽ﴾  علىموا﴾ عزَ 
 أك الطبلؽ الفيئة كر إاٌل ما ذي  بعزمهم يعين ليس ٟنم بعد ترٌبصً ﴾ 227﴿َعِلْيمٌ 

                                                           
 .117، كتاب اٜنيض صحيح مسلم ؛41، كتاب التفسًن صحيح البخاري 1
ىو مسطح بن أثاثة، كقيل: ىذا لقبو كاٚنو عوؼ، ككاف أبو بكر ينفق عليو لقرابتو كلفقره، شهد بدرا، كتوٌُب سنة  2

البن األثًن، أسد الغابة  ؛1224-3/1223، البن عبد الربٌ ب في معرفة األصحاب االستيعا. أربع كثبلثٌن
 .5/150؛ 4/296
 . 1/642، الدّر المنثور للسيوطي؛ 1/576 ،البن حجرالعجاب في بياف األسباب  3
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 نكاحعن النفسهن﴾ أ﴿ب خرب ُب معىن األمر ،ينتظرف :أم﴾ نَ صْ يتربَّ  والمطلَّقاتُ ﴿
 ،ها من حٌن الطبلؽيرتٌبصن مضيٌ  :أك اٞنفعوؿ بو أم ،نصب على الظرؼ﴾ قروءٍ  ﴿ثبلثةَ 
د بو الثاين عند اكاٞنر  ،يقع على اٜنيض كالطهر ،كالفتح من األضداد بالضمٌ  ء"قرٍ "ٗنع 

كىذا ُب اٞندخوؿ ٌُّن أٌما غًنىٌن فبل عٌدة ٟنٌن لقولو تعأب: ﴿فما لكم عليهن  1،الشافعيٌ 
كاٜنوامل  ،هتٌن ثبلثة أشهركُب غًن اآليسة كالصغًنة فعدٌ  ،[33/49]األحزاب، ﴾ من عدة

َأْف يكتمن َما خلق اهلل  لهنَّ  ﴿وال يحلُّ  رآفهتٌن قى كاإلماء فعدٌ  ،أف يضعن ٘نلهنٌ  هتنٌ فعدٌ 
 يؤمنَّ  ﴿إف كنَّ  الرجعة ة كإبطاؿ حقٌ من الولد كاٜنيض استعجاالن ُب العدٌ ﴾ ِفي أرحامهنَّ 

 ٌنّنراجعتهٌن كإف ٓب يرضى  :أم﴾ ىنَّ بردّْ  ﴿أحقُّ  أزكاجهنٌ ﴾ ليـو اآلخر وبعولتهنَّ باهلل وا
ال تفضيل فيو إذ ال " أحقٌ "ك ،كىذا ُب الطبلؽ الرجعيٌ  ،زمن الرتٌبص :أم﴿ِفي َذِلَك﴾ 

كىو ، اٞنرأة  بالرجعة ال إضرارى رادوا إصبلحًا﴾ أ﴿إف  لغًنىم ُب نكاحهٌن ُب العٌدة حقٌ 
الَِّذي﴾  لُ ثْ ﴿مِ  على األزكاج﴾ ﴿ولهنُّ  اإلصبلح ال شرط ٛنواز الرجعة ٓنريض على قصد

شرعان من حسن ﴿بِالَمْعُروِؼ﴾  من اٜنقوؽ ُب الوجوب ال ُب اٛننس﴾ ﴿عليهنَّ  ٟنم
فضيلة ُب اٜنٌق من كجوب ﴾ درجةٌ  جاؿ عليهنَّ ﴿وللرّْ  رار ك٥نو ذلكاٞنعاشرة كترؾ الضٍّ 

نتقاـ من غالب يقدر على اال﴿َواهلُل َعزِيْػٌز﴾  لنفقةطاعتهٌن ٟنم ٞنا ساقوه من اٞنهر كا
 التطليق الرجعيٌ  :أم [ظ30]/﴿الطبلؽ﴾  ُب ما دبرٌه ٝنلقو﴾ 228﴿َحِكْيمٌ  اٞنخالف

﴾ ﴿َأْو تسريحٌ  من غًن ضرار﴾ ﴿بمعروؼٍ  بأف تراجعهنٌ مساؾ﴾ إ﴿ف اثنتافتاف﴾ ﴿مرّ 
ها أيٌ َلُكم﴾  ﴿ال يحلُّ  البينونةأك عدـ الرجعة إٔب  ،قة الثالثةلبالطحساف﴾ إ﴿ب إرساؿ ٟننٌ 

﴿شيئًا﴾  من اٞنهور﴾ ا آتيتموىنَّ ﴿َأْف تأخذوا ممّ  ش النظم يتشوٌ أك اٜنٌكاـ لئبٌل  ،األزكاج
كشكت  عليو السبلـ،سلوؿ إليو بن عبد ا بن أيٌب  2ت ٗنيلة أختءجا .قتموىنإذا طلٌ 

                                                           
 .18/130للنوكم،  المجموع شرح المهّذب 1
عم، اختلف قد٬نا: ىل ن»"بنت". كقاؿ اٞنناكم كقع ُب األصل: "ٗنيلة بنت أخت..."، كال كجو لو، ففي ب بدكف  2

 الفتح السماويلبلستزادة ينظر «. ىي بنت عبد ا اٞننافق أك أختو، بنت أيٌب، كالذم رٌجحو اٜنٌفاظ: األٌكؿ
ٗنيلة بنت أيٌب بن سلوؿ أخت عبد ا رأس اٞننافقٌن. كقيل كانت ابنة ». كقاؿ ابن األثًن: 282-1/277للمناكم، 

، كىو كىم، ككانت ٓنت حنظلة بن أيب عامر غسيل اٞنبلئكة، فقتل عنها يـو أحد، فتزكجها ثابت بن قيس عبد ا
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 ؛حلفت بعدـ اٞنوافقة معوك  ،يشو كقبح منظرهد عى كى نى ػػل 1بن قيس تستكراىها لزكجها ثابا
 يقيما حدودَ  ﴿أالَّ  الزكجاف :أمخافا﴾ ﴿ِإالَّ َأْف يَ  2فاختلعت منو ُنديقة أصدقها ،فنزلت
بداؿ إبالبناء للمفعوؿ ك  "افا٫نيى ئ "كقر  ،ال يأتيا ّنا حٌده ٟنم من حقوؽ الزكجٌية :أماهلل﴾ 

أيٌها ﴿فإف خفتم﴾  3قانيةالفعبلف بالفو  ئكقر  ،اشتماؿ مع صلتو من الضمًن فيو بدؿى  "أف"
نفسها من اٞناؿ فبل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افتدت ِبِو﴾  اهللِ  ﴿َأْف ال يقيما حدودَ  اـاٜنكٌ 
 من األحكاـ ما حدٌ  :أم﴿تِْلَك﴾  ال حرج عليو ُب أخذه كال عليها ُب بذلو :قها أمليطلٌ 

عٌقب النهي ﴾ 229َك ىم الظالموففَُأولَئِ  اهللِ  حدودَ  فبل تعتدوىا ومن يتعدَّ  اهللِ  ﴿حدودُ 
سريح ﴿أك ت: فهو تفسًن لقولو ،بعد الثنتٌنقها﴾ طلَّ  ﴿فإفْ  بالوعيد مبالغة ُب التهديد

 بعد الطلقة الثالثة :أمبعد﴾  نلو م ﴿فبل تحلُّ  اعرتض بينهما ذكر اٝنلع، بإحساف﴾
سيلتو ع يحٌّت تذكق» كيطأىا كما ُب حديث:﴿زوجًا غيره﴾  تتزٌكج﴾ ﴿َحتَّى تنكحَ 

﴿فإف  قة ثبلثان ُب اٞنطلٌ  كالرغبةً ، ع إٔب الطبلؽكحكمتو الردع عن التسرٌ  4،«كيذكؽ عسيلتك
إٔب ﴿َأْف يتراجعا﴾  الزكجة كالزكج األٌكؿ :أم﴿فبل ُجَناَح َعَلْيِهَما﴾  يناالزكج الثقها﴾ طلَّ 

 الزكجٌيةما حٌده من حقوؽ ا َأْف يقيما حدود اهلل﴾ ﴿إف ظنَّ  ةالنكاح بعد انقضاء العدٌ 
 مُ قتُ لَّ ﴿وإذا طَ  يتدبٌركف﴾ 230نها لقـو يعلموفبيّْ ﴿حدود اهلل يُ  اٞنذكورات﴿َوتِْلَك﴾ 

                                                                                                                                                                     

بن َشاس، فرتكتو كنشزت عليو، فأرسل إليها رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: " ما كرىت من ثابت؟ " فقالت: كا 
" قالت: نعم؛ ففرؽ بينهما، كتزٌكجها بعده مالك بن  ما كرىت منو شيئا إال دمامتو فقاؿ ٟنا: " أتردين عليو حديقتو؟

 .55؛ 7/52البن األثًن، أسد الغابة ينظر «. الدخشم، ٍبٌ تزٌكجها بعد مالك حبيب بن إساؼ
ىو ثابت بن قيس بن شىػٌماس بن زىًن بن مالك بن امرئ القيس ابن مالك األغر. كاف خطيب األنصار، كخطيب  1

م، شهد أحدا، كما بعدىا من اٞنشاىد، كقتل يـو اليمامة، ُب خبلفة أيب بكر شهيدا. النٌب صٌلى ا عليو كسلٌ 
 . 1/451، البن األثًنأسد الغابة ؛ 1/200، البن عبد الربٌ  االستيعاب في معرفة األصحاب

جاب العكأكرد السبب ابن حجر ُب كلكٌنو ليس سببا لنزكؿ اآلية. . 11، الطبلؽ صحيح البخاريُب أصل الركاية  2
 . 1/584، في بياف األسباب

تقريب المعاني في شرح حرز قراءة "٫نيىافا" ٜنمزة، كبفتح الياء مبنٌيا للفاعل قراءة الباقٌن من السبعة. ينظر  3
الميسر في . كقراءة فعلي "٫نافا" ك"يقيما" بالتاء ليست ُب القراءات األربع عشرة. ينظر 201، ص األماني

 . 36مد فهد خاركؼ، ص  القراءات األربع عشرة
 .111، النكاح صحيح مسلم؛ 35، الطبلؽ صحيح البخاري4
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 باٞنراجعة﴾ كوىنَّ مسِ أ﴿ف :ب عليوقاربن انقضاء عٌدهتٌن ليرتتٌ ﴾ فبلغن أجلهنُّ  ساءَ النّْ 
هتٌن ببل  تنقضي عدٌ اتركوىٌن حٌّت بمعروؼ﴾  حوىنَّ ﴿َأْو سرّ  ضرارإمن غًن ﴿بمعروؼ﴾ 

عليهٌن  [ك31]/﴿لتعتدوا﴾  مفعوؿ لو﴿ضرارًا﴾  بالرجعة﴾ كوىنَّ سِ مْ ﴿وال تُ  طويلت
﴿ومن يفعل َذِلَك فقد ظلم  "ضرارػالػػػػػ "كالبلـ متعٌلق ب ،ٛناء إٔب االفتداءأك اإل ،بالتطويل
﴿واذكروا نعمة  ّنخالفتهاوا﴾ زُ اهلل ىُ  ذوا آياتِ خِ ﴿وال تتَّ  بتعريضها لعذاب انفسو﴾ 

ما فيو من ﴿والحكمة﴾  القرآف﴾ نزؿ َعَلْيُكم من الكتابِ أ﴿وما  باإلسبلـَلْيُكم﴾ اهلل عَ 
﴿َواتػَُّقوا اهللَ  ؿباٞننزج  :أم﴿يعظكم ِبِو﴾  أفرد٨نا بالذكر لشرفهما ،ةي األحكاـ أك السنٌ 

فبلغن  ساءَ النّْ  مُ قتُ لَّ ﴿وإذا طَ  تأكيد كهتديد﴾ 231ف اهلل بكل َشْيٍء َعِلْيمٌ أَواْعَلُموا 
 ﴿َأْف ينكحنَ  ٕننعوىٌن من :أم﴾ نَّ وىُ لُ ضُ عْ ﴿فبل تػَ  انقضت عٌدهتن :أم﴾ جلهنَّ أ

و اٝنطاب لؤلكلياء ألهٌنا نزلت ُب معقل بن يسار حٌن منع أختى  .قٌن ٟننٌ اٞنطلٍّ ﴾ أزواجهنَّ 
أف يكوف  "إذا" ف اقتضى كقوعو جوابى إناؼ ك ئباالست 1ؿأف ترجع إٔب زكجها األكٌ  ءبليٗن

ظرؼ  ،األزكاج كالنساء :أموا﴾ ﴿ِإَذا تراضَ  ىم عن التزكيج عدكانان ء نسالؤلزكاج اٞنانعٌن
﴿َذِلَك﴾  تراضوا""حاؿ من فاعل  ،شرعان ﴿بينهم بِالَمْعُروِؼ﴾  ألحد الفعلٌن اٞنتقٌدمٌن

ظ ِبِو من كاف ِمْنُكم يؤمن ﴿يوعَ  أفرد خطاب اٛنمع على تأكيل القبيل .لضٍ النهي عن العى 
﴿َلُكم  نفعأ﴿أزكى﴾  العمل ّنا ذكر :أم﴿ذلكم﴾  عظنٌو اٞنتٌ ألباهلل واليـو اآلخر﴾ 

﴿َواهلُل يَػْعَلُم﴾  ة بسبب ما بٌن الزكجٌن من العبلقةئلكم من دنس اآلثاـ الطار طهر﴾ أو 
: ّنعىن األمر أم﴾ رضعنَ يُ  ﴿والوالداتُ  بعوا أمرهفاتٌ ﴾ 232﴿وأَنْػُتْم ال تَػْعَلُموفَ  اٞنصلحة
 مَّ تِ ﴿لمن أراد َأْف يُ  ذلك ،دةكٌ ؤ صفة م﴿كاملين﴾  امٌنعولين﴾ حَ  ﴿أوالدىنَّ  لًنضعن

 األب :أملو﴾  ﴿َوَعَلى المولودِ  دليل على أنٌو ال عربة بالرضاع بعد٨ناضاعة﴾ الرَّ 
ك٩نوز  ،مطٌلقات على اإلرضاع إذا كنٌ  أجرةن ﴾ نَّ هُ ﴿وكسوتػُ  طعاـ الوالداتإ﴾ نَّ هُ ﴿رزقػُ 

ِإالَّ  نفسٌ  فُ كلَّ ﴿ال تُ  بقدر طاقتولَمْعُروِؼ﴾ ﴿بِا 2جار األـٌ لو مطلقان عند الشافعيٌ ئاست
                                                           

.|ٓب يذكر اسم أخت معقل بن يسار 20كتاب النكاح ،  سنن أبي داود؛ 42، كتاب التفسًن صحيح البخاري 1
 1/590البن حجر،  العجاب في بياف األسبابُب اٞنصدرين كال ُب 

 .15/29للنوكم،  المجموع 2
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بسببو بأف تكره على بولدىا﴾  والدةٌ  ارَّ ضَ ﴿ال تُ  يد باٞنعركؼيتعليل للتق ،طاقتهاوسعها﴾ 
 ،بسببو بأف يكٌلف فوؽ طاقتو :أمولده﴾ بلو  ﴿مولودٌ  يضارٌ ﴿وال﴾  إرضاعو إذا امتنعت

األب  [ظ31]/كارث  :أم﴾ ى الوارثِ ﴿َوَعلَ  ستعطاؼكإضافة الولد إٔب كٌل منهما لبل
فيصرفو الوٌٕب من  ،الذم على األب للوالدة من الرزؽ كالكسوةَذِلَك﴾  لُ ثْ ﴿مِ  كىو الصبٌ 

﴾ ﴿عن تراضٍ  صادران  ،﴾ فطامان لو قبل اٜنولٌنفصاالً الوالداف ﴿ :أم﴿فإف أرادا﴾  مالو
 ُب ذلكاَح َعَلْيِهَما﴾ ﴿فبل ُجنَ  ظهر مصلحة الطفل فيوف ،بينهما﴾ ﴿منهما وتشاورٍ  فاؽاتٌ 

فحذؼ اٞنفعوؿ األٌكؿ  ،مراضع غًن الوالدات﴿َأْف تسترضعوا﴾  يٌها اآلباءأردتم﴾ أ﴿وإف 
إٔب م﴾ متُ لَّ ﴿ِإَذا سَ  فيو﴿فبل ُجَناَح َعَلْيُكم﴾  مفعوؿ ثافوالدكم﴾ أ﴿ ستغناء عنولبل

باٛنميل شرعان كطيب  ﴿بِالَمْعُروِؼ﴾ ه ٟنٌن من األجرةءيتاإًب دما أر ﴿َما آتيتم﴾  اٞنراضع
شرتاط ٞنصلحة كىذا اال ،١نذكؼ دٌؿ عليو ما قبلو "إذا" كجواب "،سٌلمتم"صلة  ،النفس

﴿َواْعَلُموا  ُب ١نافظة ما شرع ُب أمر األطفاؿ﴿َواتػَُّقوا اهلَل ﴾  سرتضاعالطفل ال ٛنواز اال
أزكاج الذين  :أم﴾ وفَ فَّ وَ تػَ ﴿واّلِذيَن يػُ  ٌث كهتديدحى ﴾ 233بما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ  اهلل َأفَّ 

﴾ نفسهنَّ أ﴿ب "يرتٌبصنػػلً "ّنعىن ﴾ صنَ ﴿أزواجًا يتربَّ  يرتكوف﴿ِمْنُكم ويذروف﴾  ٬نوتوف
ىذا ُب غًن اٜنامل  ،كلذا ترؾ التاء ؛من الليإب﴿أربعة أشهر وعشرًا﴾  بعدىم عن النكاح

ية سورة آًل كتلك بوضع اٜنمل  1،ما ذكر للقياس أك السٌنةنصف  ىذه ةكاألمة إذ عدٌ 
 أيٌها األكلياءَعَلْيُكم﴾  احَ نَ جُ  ﴿فبل انقضت عٌدهتنٌ  :أم﴿فإذا بلغن أجلهّن﴾  2الطبلؽ

 :كمفهومو ،شرعان ﴿بِالَمْعُروِؼ﴾  ض للخطابكالتعرٌ  من التزيٌن﴾ نفسهنَّ أ﴿فيما فعلن ِفي 
َعَلْيُكم فيما  وال ُجَناحَ 234﴿َواهلُل بما تَػْعَمُلوَف َخِبيرٌ  من اٞننكر شرعان  وىنٌ عليهم أف يكفٌ 

طبة﴾ ﴿من خِ  يهاـ اٞنقصود ّنا ٓب يوضع لو حقيقة كال ٠نازان إ ىو كالتلويحم ِبِو﴾ تُ ضْ عرَّ 
كمن ٩ند  ،ك ٛنميلة: إنٌ زكاجهٌن ُب العٌدة بالقوؿ ٟنا مثبلأ اٞنتوٌَب عنهنٌ ﴿النَّْساء﴾  طلب

                                                           
﴿فإذا أيحصٌن فإف أتٌن بفاحشة فعليهٌن نصف ما على  بالقياس إٔب القياس على حٌد األمة ُب قولو تعأب: لعٌلو يشًن 1

، كىذا قياس «طبلؽ األمة تطليقتاف، كعٌدهتا حيضتاف»، كبالسٌنة إٔب حديث [4/25]النساء، اصنات من العذاب﴾ 
 .30، كتاب الطبلؽ ن ماجوسنن اب؛ 7، كتاب الطبلؽ سنن الترمذيأيضا. لؤلحاديث يراجع 

تي اأٍلىٍ٘نىاًؿ أىجىليهينج أىٍف يىضىٍعنى ٘نىٍلىهينج ...﴾  2  .[65/4]الطبلؽ، كآية سورة الطبلؽ: ﴿...كىأيكالى
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 نكاحهنٌ  من قصدم﴾ كُ ﴿ِفي أنفسِ  ضمرًبأم﴾ تُ نْ ﴿َأْو أكنػَ  ٌب راغب فيككري  ؟مثلك
﴿ولكن ال  باٝنطبة كال تصربكف عنهٌن فاذكركىٌن تعريضان ﴾ هنَّ نكم ستذكرونَ أ اهللُ  مَ لِ ﴿عَ 

ٌر كعلى األٌكؿ سى إطبلؽ السٌر على الثاين ألنٌو ٣نا يي  ،أك ٗناعان  ،نكاحان  :أمًا﴾ سرّ  تواعدوىنَّ 
كاٞنستثىن منو ١نذكؼ  ،كىو التعريض ،شرعان ﴿ِإالَّ َأْف تقولوا قواًل معروفًا﴾  و سبب فيوألنٌ 
و استثناء منقطعان لي كجعٍ ،  مواعدة بقوؿ معركؼال تواعدكىٌن مواعدة قٌط إاٌل  :أم [ك32]/

﴿وال  إذ ال معىن لوعد التعريض ،ضعيفه  "ان لكن التعريضى ال تواعدكىٌن سرٌ "ّنعىن  "سرٌا"من 
بأف و﴾ ﴿أجلَ  لعٌدةاٞنكتوب من ا :أم﴾ الكتابُ  كاح َحتَّى يبلغَ قدة النّْ ﴿عُ  عقدموا﴾ تعزِ 

 كال تعزموه﴿فاحذروه﴾  من العـز كغًنهاهلل يَػْعَلُم َما ِفي أنفسكم﴾  فَّ ﴿َواْعَلُموا أَ  ينتهي
ال يستعجل ُب ﴾ 235﴿َحِليمٌ  ٞنن عـز كٓب يفعل من خشيتواهلل َغُفوٌر﴾  فَّ أ﴿َواْعَلُموا 

 :أم﴾ ىنَّ و النَّْساء مالم تمسقتم طلّ  فْ إِ ﴿َعَلْيُكم  من مهر 1عةبً ال تى ﴿ال ُجَناَح ﴾  العقوبة
أك فريضة﴾  ضوا لهنَّ ﴿تفرِ  ٓب﴿َأْو﴾  2ُب ٗنيع القرآف "وىنٌ اسُّ ٕني : "ةءكُب قرا .ْنامعوىنٌ 

ال  :كاٞنعىن ،ولٌيةعنصب على اٞنف ،ّنعىن مفركض "فريضة"ك ، تفرضواأك حٌّت  ،إاٌل أف تفرضوا
: أمعوىنَّ﴾ ﴿ومتّ  فطٌلقوىنٌ ، مهر ةالبمطمن  رضً فكاليس سً مى ػعدـ ال على اٞنطىلًٍّق زمنى عة بً تى 
 منكم الغينٌ ﴾ عِ ﴿َعَلى الموسِ  :ده قولوكيؤيٌ  ،كقدره برأم اٜناكم ،عطوىٌن مايتمٌتعن بوأ

 ٕنتيعان ﴿متاعًا﴾  ر اٞنرأةإٔب قدٍ  ال نظرى ه﴾ رُ دَ ﴿قَ  ق اٜناؿيٍّ الضى ﴾ رِ تِ قْ ه َوَعَلى المُ رُ دَ ﴿قَ 
ذؾ  حقج  :د أمأك مصدر مؤكٌ  ،صفة ثانية﴾ ﴿حقاً  "متاعان "صفة  ،شرعان ﴿بِالَمْعُروِؼ﴾ 

من قبل  قتموىنَّ ف طلّ إِ ﴿و  ٚنٌاىم ١نسنٌن ترغيبان  ،اٞنطيعٌن﴾ 236﴿َعَلى المحسنين ان حقٌ 
 خر لكمكالنصف اآل، ٟننٌ م﴾ فنصف َما فرضتُ  فريضةً  م لهنَّ وقد فرضتُ  وىنَّ َأْف تمسُّ 

 "أف"ر فلذا ٓب تؤثٍّ  ؛كالفعل مبينٌّ  ،النوف ضمًن ،فيرتكونو ؛الزكجات :أم﴿ِإالَّ َأْف يعفوف﴾ 
كىو النكاح﴾  ﴿الَِّذي بيده عقدةُ  ٟنا يرتؾ الكلج  :أم﴾ ﴿َأْو يعفوَ  :ثٌرت ُب قولوأفيو ك 

                                                           
البن  لساف العربما يػىٍتبىع اٞناؿى من نوائب اٜنيقوؽ، كاسم الشيء الذم لك فيو بػيٍغية ًشبو ظيبلمة. ينظر التجًبعة  1

 «.تبع»منظور 
، تقريب المعاني في شرح حرز األمانيمن سورة األحزاب. ينظر  49ىذه قراءة ٘نزة كالكسائي، ىنا كُب اآلية  2

 .202ص 
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فهو  ؛كم بعضان أيٌها النساء كالرجاؿبعضً  عفوي  :أمف تعفوا﴾ أ﴿و  الزكج اٞنالك لعقد النكاح
ل بعضكم على أف يتفضٌ  :أم﴾ ا الفضل بينكموُ للتقوى وال تنسَ  ﴿أقربُ  :مبتدأ خربه

﴿حافظوا َعَلى الصلوات﴾  فيجازيكم بو﴾ 237بما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ  اهللَ  ﴿إفَّ  بعض
ُّم عنها يلتهوا  ُب أحكاـ األكالد كاألزكاج لئبٌل  أدرجها. دائها ُب كقتها كاٞندكامة عليهابأ
شغلونا » ديث:كىي العصر ٜن ،أك الفضلى منها ،بينهاالوسطى﴾  ةِ بل﴿والصَّ [ ظ32]/

عليو إفرادىا  ها الداؿُّ كفضلي  1«مؤل ا بيوهتم ناران  -صبلة العصر-عن الٌصبلة الوسطى 
هٌنا : إقوؿه  خرمن األربعة األي  كُب كل   ،كثرة اشتغاؿ الناس ُب كقتها كاجتماع اٞنبلئكةبالذكر لً 

القرآف  نوت ُبكٌل قي » ٜنديث: ،مطيعٌن﴾ 238﴿قانتين ةُب الصبل﴿وقوموا هلل﴾  ىي
 من عدٌك أك غًنهفتم﴾ ﴿فإف خِ  أك ذاكرين، أك اٞنراد القنوت ُب الصبح 2،«فهو طاعة

كيف ما   :أم "راكب"ٗنع ﴿َأْو ركبانًا﴾  "راجل"ٗنع  ،شاةوا مي صلُّ  :أمجااًل﴾ ﴿فرِ 
 من اٝنوؼنتم﴾ مِ أ﴿فإف  بالركوع كالسجود 3، كييومىأمستقبل القبلة كغًنىا، أمكن

أك  ،ةمصدريٌ  "ما"ك ،مثل ما عٌلمكم :أممكم﴾ ﴿كما علَّ  صٌلوا :أم﴿فاذكروا اهلل﴾ 
﴿واّلِذيَن  "مكمعلٌ "مفعوؿ  ،من فركضها كحقوقها﴿مالم تكونوا تَػْعَلُموَف﴾  موصولة

 عليهم كصٌية :أم 4كُب قراءة بالرفع﴾ ﴿وصيةً  وصوافليي ِمْنُكم ويذروف أزواجًا﴾  وفَ فَّ وَ تػَ يػُ 
﴿الحوؿ﴾  ٕناـ﴿ِإَلى﴾  من النفقة كالكسوة كالسكىنما يتمٌتعوف بو ﴿ألزواجهم متاعًا﴾ 

جات غًن ٢نرى  :أم "أزكاجهم"أك حاؿ من  "،متاعان "بدؿ من ﴿غير إخراج﴾  من يـو موهتم
﴿فيما فعلن  يا أكلياء اٞنٌيت﴿فبل ُجَناَح َعَلْيُكم﴾  نفسهنٌ أب﴾ ﴿فإف خرجنَ  من مسكنهنٌ 
ىذا يدٌؿ على  ،كقطع النفقة 5،دادحكترؾ اإل، شرعان كالتزيٌنمن معروؼ﴾  ِفي أنفسهنّ 

                                                           
 .205، اٞنساجد كمواضع الصبلة صحيح مسلم؛ 97، اٛنهاد كالسًن صحيح البخاري1
 .2/224للطرباين، المعجم األوسط ؛ 18/239، مسند أحمد2
 .39، ص تفسير الجبللين الميّسرلظاىر ما أثبٌتو من تفسًن اٛنبللٌن. ينظر كقع ُب األصل "كيؤموا"، كا 3
تقريب المعاني في شرح حرز القراءة بالرفع على أنٌو مبتدأ كخربه "ألزكاجهم" لنافع، كابن كثًن، كالكسائي. ينظر  4

 . 202، ص األماني
 «.حدد»البن منظور  ربلساف العاإلحداد ترؾ اٞنرأة الزينة كتكٌسيها لباس اٜنزف. ينظر  5
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ينتقم ﴿َواهللُ َعزِيْػٌز﴾  ها كاجبة اآلف كلكن ال ٕننع العٌدةا كانت ٢نًٌنة ُب ىذه األشياء لكنٌ أهنٌ 
 1،ٍبيج الوصٌية اٞنذكورة منسوخة بآية اٞنًناث .راع مصاٜنهم﴾ 240﴿َحِكْيمٌ  ن خالفو منهم٣نٌ 

كالسكىن ثابتة ٟنا عند  ،رة ُب النزكؿاٞنتأخٌ  2ابقةالس ا"أربعة أشهر كعشر "كترٌبص اٜنوؿ بآية 
صب ني ًا﴾ ﴿حقّ  ر اإلمكافبقدى ﴿بِالَمْعُروِؼ﴾  ٍينوييعطى متاع﴾  قاتِ ﴿وللمطلَّ  3الشافعيٌ 

 أيضان إذ اآلية األكٔب ُب غًنىا كٌرره ليعٌم اٞنمسوسةى ﴾ 241قينالمتَّ  ى﴿عل بفعلو اٞنقٌدر
 تتدبٌركف﴾ 242كم تعقلوفُن اهلل َلُكم آياتو لعلّ ﴿يُػبَػيّْ   لكم ما ذكركما بٌٌن ﴿َكَذِلَك﴾ 
﴿ِإَلى اّلِذيَن  ينتو علمك: ستماع ما بعده أماستفهاـ تعجيب كتشويق إٔب ا﴿ألم تر﴾ 

 [ك33]/ جهاد أك من ،من بين إسرائيل فٌركا من الطاعوف ـقو  4مكىخرجوا من ديارىم﴾ 
أك  ،أك أربعوف ،أك ثبلثوف ،أك عشرة ،أك ٖنانية ،أربعة﴾ ﴿وىم ألوؼٌ  أمرىم بو ملكهم

موتوا﴾  اهللُ  مُ ﴿فقاؿ لهُ  مفعوؿ لو﴾ الموتِ  ﴿حذرَ  سبعوف ألفان على اختبلؼ ُب ذلك
، كإسناده إٔب ا للتخويف كالتهديد ،أك ناداىم بو اٞنلك ،تو ّنوهتمئتعٌلقت إرادتو كمشي :أم

ثر أفعاشوا دىران عليهم  ،ٍزقيلبعد ٖنانية أيٌاـ أك أكثر بدعاء نبٌيهم حً ﴿ثُمَّ أحياىم﴾  فماتوا
ة تشجيع كفائدة القصٌ  .سباطهمأت ُب كاستمرٌ  ، عاد كالكفناٞنوت ال يلبسوف ثوبان إاٌل 
حيث قٌص َعَلى النَّاِس﴾  ذو فضلٍ ﴿ِإفَّ اهلل لَ  هم على التوٌكلثٌ اٞنسلمٌن على اٛنهاد كحى 

﴾ 243﴿ال يشكروف راالكفٌ  مكىأكثر النَّاِس﴾  ﴿ولكنَّ  ركاعليهم حاؿ ىؤالء ليستبصٌ 
 فَّ ﴿َواْعَلُموا أَ  إلعبلء دينو :أملوا ِفي َسِبيِل اهلِل﴾ ﴿وقاتِ  أك ال يستبصركف ،ا كما ينبغي

 ة مبتدأستفهاميٌ ا﴿من﴾  بأحوالكم فيجازيكم﴾ 244﴿َعِلْيمٌ  ألقوالكماهلل َسِميٌع﴾ 
ضان مقركنان قراإ﴿قرضًا حسنًا﴾  أك بدلو "،ذا"صفة قرض اهلل﴾ ﴿الَِّذي يُ  خربه﴿ذا﴾ 

أك اٞنراد بو اإلنفاؽ ُب  ،قراض ا مثل لتقدًن العمل الصاّبإك  ،باإلخبلص كطيب النفس

                                                           
 كاليت تليها من سورة النساء. 11آية اٞنًناث اآلية  1
 من البقرة. 234يقصد اٞنؤلف اآلية  2
 .255-1/254للنوكم،  المجموع 3
 كقع ُب األصل "ىو" مفردا، كالظاىر ما أثبٌتو من ب. 4
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 1كُب قراءة ،للمبالغة البةغاٞنذكر بصيغة  ،هءيضاعف جزا :أمو﴾ ضاعفَ ﴿فيُ  سبيل ا
﴿كثيرة﴾  حاؿ من الضمًن اٞننصوب "،فعٍ ضً "ٗنع ضعافًا﴾ أ﴿لو  بالتشديد "وفي عٍّ ضى فيي "

يوٌسعو ٞنن ﴿ويبسط﴾  يشاء ابتبلء عٌمنسك الرزؽ ٬ني ﴿َواهلُل يقبض﴾  قٌدرىا إاٌل اال ي
﴾ 245عوف﴿وإليو ترجَ  كم يبٌدؿ حالى ع عليكم لئبٌل فبل تبخلوا عليو ّنا كسٌ  ؛يشاء امتحانان 

﴿بني  للبتعيض﴿من﴾  اٛنماعة﴿المؤل﴾  ةقصٌ لم تر ِإَلى﴾ أ﴿ متمفيجازيكم ّنا قدٌ 
أك  ،ىو يوشع﴿إذ قَاُلوا لنبّي لهم﴾  بتداءلبل "نمً "﴿موسى﴾  ةكفاد﴾ ِإْسَرائِيَل من بع

 ٠نزـك ُب جواب األمر ،معو﴿نقاتل﴾  أمًنان ﴿لنا ملكًا﴾  أقم﴿ابعث﴾  أك أَشويل ،َشعوف
ع ة على فعل التوقٌ ستفهاميٌ اال "ىل"أدخل ﴿ىل عسيتم﴾  :النبٌ ﴿ِفي َسِبيِل اهلِل قَاَؿ﴾ 

فصل بينو كبينها  "،عسى"خرب اؿ َأْف ال تقاتلوا﴾ تْيُكم القتب َعلَ ﴿إف كُ  علتقرير التوقٌ 
بسببهم بنائنا﴾ أمن ديارنا و  اجنخرِ ل ِفي َسِبيِل اهلِل وقد أُ  نقاتِ ﴿قَاُلوا وما لنا أاّل  بالشرط
مانع لنا منو مع كجود  ال :كاٞنعىن ،ةقفعل ذلك ُّم جالوت كمن معو من العمال ،كقتلهم

﴿ِإالَّ قليبًل منهم﴾  عنو كْننٌبواوا﴾ القتاؿ تولَّ  َعَلْيِهمُ تب ا كُ ﴿فلمّ  :قاؿ تعأب ،مقتضيو
﴿َواهلُل َعِلْيٌم  3الذين عربكا النهر مع طالوت كما سيأٌب 2[مكى] [ظ33]/

 مرك هم ِإفَّ اهلل قد بعث َلُكم طالوت ملكًا﴾ ﴿وقاؿ لهم نبيُّ  فيجازىم﴾ 246بالظالمين
فلم  ،ك عليهمكهم أتى بعصى يقاس ُّا من ٬نلج أف ٬نلٍّ  ا دعا امٌ ػل عليو السبلـأٌف نبٌيهم 
َنا و﴾ ﴿يكوف لو المُ  كيفى﴾ نّ أ﴿قَاُلوا   طالوتيساكىا إاٌل   ﴿نحن أحقُّ  حاؿلك َعَليػْ

ك٥نن من سبطٌن   ،ة كاٞنلكألنٌو من أكالد بنيامٌن كٓب يكن فيهم النبوٌ  راثةن كً لك ِمْنُو﴾ بالمُ 
﴿قَاَؿ ِإفَّ اهلل  ﴾ يستعٌن بو على إقامة اٞنلكن الماؿم عةً سَ  يؤتَ  ولمكاف فيهم كبل٨نا ﴿
علم أككاف سم﴾ لم والجِ ﴿ِفي العِ  سعة﴿وزاده بسطة﴾  اختاره للمكاصطفاه َعَلْيُكم﴾ 

﴿َواهللُ  فكاف الرجل القائم ٬نٌد يده فيناؿ رأسو ،هم خلقان ٕنٌ أٗنلهم ك أبين إسرائيل يومئذ ك 
                                                           

عٍّفيو" كابن عامر بالنصب: "فػىييضىعٍّفىو". ينظر بالتشديد قراءة ابن كثًن، كابن عامر، لكن ابن كثًن قرأ بالرفع: "فػىييضى  1
 .203-202، ص تقريب المعاني في شرح حرز األماني

 كقع ُب األصل "ىو" مفردا. 2
 من ىذه السورة. 249ُب اآلية  3



79 
 

 عو على الفقًن كيعينوفضلو يوسٌ ﴿َواهلُل َواِسٌع﴾  يوال اعرتاض علو من َيَشاُء﴾ لكَ مُ  يؤتيُ 
 ة على ملكوا طلبوا منو حجٌ مٌ ػلهم﴾ بيُّ ﴿وقاؿ لهم نَ  ّنن ىو أىل اٞنلك﴾ 247﴿َعِلْيمٌ 

٣نٌوىان  ككاف من خشب الشمشاد ،ةاصندكؽ التور ﴿ِإفَّ آية ملكو َأْف يأتيكم التابوت﴾ 
ندكؽ فيو صور األنبياء أنزؿ على آدـ ص :كقيل ،راعٌنذرع ُب ذمن ثبلثة أ ابالذىب ٥نو 

ككانوا يستفتحوف بو على عدٌكىم كيقٌدمونو  ،فغلبتهم العمالقة عليو كأخذكه ،كاستمٌر إليهم
 ،من رٌبكمكينة﴾ ﴿سَ  تيانوإُب  :أم﴿ِفْيِو﴾  :ُب القتاؿ كيسكنوف إليو كما قاؿ تعأب

 أك صور األنبياء ،ةاكىو التور  ،ما تسكنوف إليو أك مودع ُب ذلك التابوتً  ،طمأنينة لقلوبكم
الذم أنزؿ  2كقفيز من اٞننٌ  1،لواحاأل ضاضري ا ترؾ آؿ موسى وآؿ ىاروف﴾ ممّ  ةٌ ﴿وبقيّ 

 ،نفسهماأ٨نا أك ؤ أبنا ":آٟنما"ك، كعمامة ىاركف ، موسى كعصاهكنعبلى  ،على بين إسرائيل
﴿ِإفَّ ِفي  "ميأتيك"حاؿ من فاعل و المبلئكة﴾ لُ ﴿تحمِ  م لتفخيم شأهنماقحى مي  "اآلؿ"ك

أك ابتداء  ،من ٕناـ قوؿ النٌب ﴾ 248﴿إف ُكْنُتْم مؤمنين على ملكوَذِلَك آلية َلُكم﴾ 
 كضعتو عند فحملتو اٞنبلئكة بٌن السماء كاألرض كىم ينظركف إليو حٌّت  ،خطاب من ا

 لَ صَ ا فَ ﴿فلمّ  فاختار من شباُّم سبعٌن ألفان  ،كتسارعوا إٔب اٛنهاد ،فأقٌركا ّنلكو ،طالوت
ف ٩نرم ا أكطلبوا منو  ،ككاف حرٌان شديدان  ،انفصل ُّم عن بيت اٞنقدسطالوت بالجنود﴾ 

كىو بٌن  ،ليظهر اٞنطيع منكم كالعاصير﴾ ﴿بنهَ  ٢نتربكمليكم﴾ بتَ ﴿قَاَؿ ِإفَّ اهلل مُ  ٟنم هنران 
 يذقوعمو﴾ طْ ﴿ومن لم يَ  تباعيأمن ي﴾ ن شرب ِمْنُو فليس منّْ ﴿فمَ  األردف كفلسطٌن

فاكتفى ُّا كٓب يزد عليها فإنٌو ﴿بيده﴾  3بالفتح كالضمٌ ﴾ رفةً ي ِإالَّ من اغترؼ غُ و منّ إنّ ﴿ف
 [ك34]/. الغرفة فاقتصركا على﴿ِإالَّ قليبًل منهم﴾  أفرطوا ُب الشرببوا ِمْنُو﴾ ﴿فشرِ  ميٌن 
صر كمن ٓب يقت ،ككانوا ثلثمائة كبضعة عشر عدد أىل بدر ،مكاٌُّ أهٌنا كفتهم لشرُّم كدى  مرك 

ا جاوزه ُىَو ﴿فلمّ  كىكذا الدنيا لقاصد اآلخرة ي،٬نضش كٓب يقدر أف غلب عليو العطى 
﴿لنا  قٌوة﴿ال طاقة﴾  بعضهم لبعض﴿قَاُلوا﴾  اٞنقتصركف على الغرفةواّلِذيَن آَمُنوا َمَعُو﴾ 

                                                           
 «. رضض»البن منظور  لساف العرب"الريضاض" الًقطىع، كريضاض األلواح ًقطىعها. ينظر  1
 «.الذل كاف ينزؿ على بين اسرائيل ُب التيو التػُّرى٤ٍنىًبٌنكىو »شية بقولو: قد عرٌفو اٞنؤٌلف ُب اٜنا 2
 .203، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيبالضٌم قراءة ابن عامر كالكوفيٌٌن، كبالفتح قراءة الباقٌن.  3
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نوف اٞنتيقٌ بلقوا اهلل﴾ هم مُ وف أنّ ﴿قَاَؿ اّلِذيَن يظنّ  لكثرهتم كقٌوهتماليـو بجالوت وجنوده﴾ 
ن م مِ ﴿كَ  للذين شربوا "قالوا"كضمًن  ،ىم اٞنقتصركف على الغرفة :كقيل ،لقاء ا كثوابو

بت فئة كثيرة بإذف ﴿قليلة غلَ  زائدة "من"ك ،ةة أك خربيٌ ستفهاميٌ " اكم، "ٗناعةفئة﴾ 
رزوا لجالوت ا بَ ﴿ولمّ  بالنصر كاإلثابة﴾ 249﴿َواهلُل َمَع الصابرين ُنكمواهلل﴾ 

َنا صبرا﴾  بصبي افرغ﴾ أ﴿قَاُلوا رَبػََّنا  واهركا لقتاٟنم كتصافٌ ظ :أموجنوده﴾  لتقوية ﴿َعَليػْ
فهزموىم﴾ 250﴿وانصرنا َعَلى القـو الَكاِفرِينَ  ُب مواقع اٜنربت أقدامنا﴾ ﴿وثبّْ  قلوبنا

كاف ُب عسكر طالوت مع ﴾ جالوتَ  داودُ  ﴿وقتل بإرادتو كنصره﴿بإذف اهلل﴾  كسركىم
فحملها  ؛يق ثبلثة أحجار بأٌنك بنا تقتل جالوتر فكٌلمتو ُب الط ا،إيشة كأبيو خوتو الستٌ إ

ُب بين ﴾ كَ لْ ﴿اهلل المُ  داكد :أم﴿وآتاه﴾  وجو طالوت بنتى كرماه ُّا فقتلو فزكٌ  بلتوخٍ ًمػُب 
كصنعة ا َيَشاُء﴾ و ممّ مَ ﴿وعلَّ  النبٌوة﴿والحكمة﴾  كٓب ٩نتمعوا قبلو على ملك ،إسرائيل
 "الناس"بدؿ البعض من هم﴾ اهلل النَّاَس بعضَ  ﴿ولوال دفعُ  لطًنكا كمنطق الدكابٌ  ،الدركع

ٔنريب ك بغلبة اٞنشركٌن كقتل اٞنسلمٌن ﴿لفسدت األرض﴾  ر اٞنسلمٌنكنصٍ ﴿ببعض﴾ 
﴿تِْلَك﴾  فدفع بعضهم ببعض﴾ 251اهلل ذو فضل َعَلى العالمين ﴿ولكنّ  اٞنساجد

﴾ ﴿بالحقّ  يا ١نٌمد﴾ اهلل نتلوىا عليك ﴿آياتُ  اآليات من حديث األلوؼ إٔب ىنا
﴿وإّنك لمن  فيو أىل الكتاب كأصحاب التواريخ بالصدؽ الذم ال يشكٌ 

اٞنذكورة قصصها ﴿تِْلَك الرسل﴾  ٞنا أخربت ُّا من غًن استماع كتعٌرؼ﴾ 252المرسلين
 بالتخصيصهم َعَلى بعض﴾ لنا بعضَ ﴿فضَّ  كالبلـ لبلستغراؽ ؛أك ٗناعة الرسل ،ُب السورة

اٞنعراج حٌن   ١نٌمد ليلةى  :كقيل ،كموسى ُب الطورم اهلل﴾ ﴿منهم من كلَّ  هّننقبة ليست لغًن 
 ١نٌمدان  :أمهم﴾ ﴿ورفع بعضَ  !مىٌنككم بعد بٌن التكلُّ ، كاف قاب قوسٌن أك أدىن

 ،كاٝنصائص العديدة ،ةكاٞنعجزات اٞنتكاثرة اٞنستمرٌ  ،على غًنه بعمـو الدعوة﴿درجات﴾ 
خٌصصو بالتعيٌن إلفراط اليهود تينا عيسى﴾ ﴿وآ [ظ34]/كتفضيل أٌمتو على األمم 

 قٌويناهدناه﴾ ﴿وأيَّ  اٜنجج الواضحةنات﴾ البيّ  ﴿ابن مريمَ  كالنصارل ُب ٓنقًنه كتعظيمو
﴿َما  ىدل الناس ٗنيعان ﴿َوَلْو شاء اهلل﴾  يسًن معو حيث سار ،جربائيلس﴾ ﴿بروح القدُ 

 ُب الدين كتضليل بعضهم بعضان ختبلفهم بعد الرسل من األمم الاقتتل اّلِذيَن من بعدىم﴾ 
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 ة ذلكئلعدـ مشياختلفوا﴾  ﴿ولكنِ  اٞنعجزات الواضحةنات﴾ البيّ  جاَءتهمُ ﴿من بعد َما 
﴿َوَلْو شاء  كالنصارل بعد عيسى﴿ومنهم من كفر﴾  ثبت على إ٬نانو﴿فمنهم من آمن﴾ 

 ،فضبل شاء 1امن توفيق م﴾ 253اهلل يفعل َما يريد ﴿ولكنّ  ر للتأكيدكرٌ اهلل َما اقتتلوا﴾ 
 ن قبل َأْف يأتي يوـٌ ا رزقناكم مِ قوا ممّ نفِ أاّلِذيَن آَمُنوا  أَيػَُّها﴿يا  أك خذالف من شاء عدالن 

 ،كلوف عليها تتٌ ذنو حٌّت إبغًن ﴿وال شفاعة﴾  صداقة تنفعة﴾ لَّ ﴿ِفْيِو وال خُ  افتداء﴾ ال بيعٌ 
﴾ 254الظالموف ﴿ىم ةاأك ّنا فرض عليهم من الزك ،با﴿والكافروف﴾  كىو يـو القيامة

ال معبود  :أم﴿ال إلو ِإالَّ ُىَو﴾  :مبتدأ خربه﴿اهلل﴾  ُب غًن ١نٌلو ا أك اٞناؿى  عهم أمرى لوضٍ 
﴾ ﴿القيّ  الدائم البقاءً ﴾ ﴿الحيّ   ىوُب الوجود إاٌل  ُنقٌ  ﴿ال  اٞنبالغ ُب القياـ بتدبًن اٝنلقـو

﴾  نعاس﴾ ةٌ نَ تأخذه سِ  مها ُب لتقدٌ  قياس اٞنبالغة العكسي  فٌ نة عليو مع أكتقدًن السٍّ ﴿وال نـو
﴿لو  فلذا ترؾ فيو العاطف كفيما بعده من اٛنمل ؛ومان كاٛنملة تأكيد لكونو حيٌان قيٌ  ،الوجود

 ومٌيتو كتفٌرده ُب األلوىيةتقرير لقيٌ  ،لقان كعبيدان ملكان كخى َما ِفي السموات وما ِفي اأَلْرِض﴾ 
فيها ﴿يشفع عنده ِإالَّ بإذنو﴾  ال أحدى  :ر أمنكاستفهاـ على سبيل اإلا﴿من ذا الَِّذي﴾ 
﴿يَػْعَلُم َما  بالعناد يعاكقوأحد الشفاعة عنده فكيف  فإنٌو إذا ٓب يستحقٌ  ،بياف لكربياء شأنو

 من أمور الدنيا ،إذ فيهم العقبلء" ما ُب السموات"عليهم  أيدم اٝنلق الداؿٌ بَػْيَن أيديهم﴾ 
ال يعلموف شيئان من طوف بشيء من علمو﴾ ﴿وال يحي من أمور اآلخرة﴿وما خلفهم﴾ 

عطفها على ما قبلها لداللة ، خبار الرسلإنها بمأف يعلموا ﴿ِإالَّ بما شاء﴾  معلوماتو
﴿كرسّيو  أحاط﴿وسع﴾  على كحدانيٌتو الداؿٌ   التاـٌ ٠نموعهما على تفٌرده بالعلم الذاٌبٌ 

جسم  :كقيل ، اٜنقيقةىو ٠ناز عن علمو أك ملكو كال كرسٌي ُب :قيلالسموات واألرض﴾ 
ما السموات السبع مع » :عليو السبلـٓنت العرش بعينو مشتمل عليهما لعظمتو لقولو 

 ى بفلك الربكجك اٞنسمٌ فلعٌلو الفلى  2،«كىو مع العرش كذلك ، كحلقة ُب فبلةإاٌل  الكرسيٌ 
فوؽ خلقو ﴿َوُىَو العلّي﴾  السموات كاألرض :أمفظهما﴾ ﴿حِ  يثقلوه﴾ دُ و ﴿وال يؤ 

                                                           
 ىكذا كقع ُب األصل "ما"، كُب ب "من". 1
 .2/76 صحيح ابن حّباف،أصلو ُب  2 
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ين﴾ ﴿ال إكراه ِفي الدّْ  [ك35]/ما سواه  حقًن بالنسبة إليو كلٌ ﴾ 255﴿العظيم قهربال
 فٌ أظهر باآليات البٌينات  :أم﴾ من الغيّْ  ن الرشدُ ﴿قد تبيَّ  كلكن ،على الدخوؿ فيو

نزلت ُب  .ةم إٔب الشقاكة السرمديٌ غٌي يؤدٌ  ة كالكفرٌ اإل٬ناف رشد موصل إٔب السعادة األبديٌ 
بأىل  فهي خاصٌ  1؛أراد أف يكرىهما على اإلسبلـ ،ابناف تنٌصرا قبل البعث أنصارٌم كاف لو

ن الطغياف بتقدًن مً  "وته لي عى فػى " ،الشيطاف أك األصناـت﴾ غو ر بالطا﴿فمن يكفُ  الكتاب
ٍبيج كصف بو للمبالغة ُب  ،، بين للمبالغة ُب اٞنصدر"وتعي لى فػى "فوزنو اآلف  ؛البلـ على العٌن

روة ﴿بالعُ  ٕنٌسكاستمسك﴾  ﴿ويؤمن باهلل فقدِ  احد كاٛنمعيطلق على الو  ،النعت
﴿لها َواهللُ  انقطاع﴿ال انفصاـ﴾  ستعارةالعقد اكم على سبيل اال :أمالوثقى﴾ 
﴿اّلِذيَن آَمُنوا﴾  أك ناصر ،١نبٌ ﴾ ﴿اهلل وليّ  باألفعاؿ﴾ 256﴿َعِلْيمٌ  باألقواؿَسِميٌع﴾ 

 ،اإل٬نافور﴾ ﴿ِإَلى النّ  الكفر﴿من الظُُّلَماِت﴾  ُّدايتوخرجهم﴾ ﴿يُ  :أرادكا اإل٬ناف بقرينة
ىم ؤُ ﴿واّلِذيَن كفروا أوليا ناؼ بياف للواليةئأك است "،كا"كاٛنملة خرب بعد خرب لقولو 

، نحوه بالفطرة إٔب الكفرمن النور الذم مي خرجونهم من النور ِإَلى الظُُّلَماِت﴾ الطاغوت يُ 
فبل يناُب تعٌلق إرادة ا  ؛خراجسبب اإل "الطاغوت"ك 2.ُب قـو ارتٌدكا عن اإلسبلـ نزلت أك
َها خالدوف بو كٓب يذكر كعد اٞنؤمنٌن ُب  ،كعيد ٟنم﴾ 257﴿ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىم ِفيػْ

ستفهاـ كاال ،كىو ٧نركدو﴾ إبراىيم ِفي ربّ  حاجَّ  الَِّذي﴿ألم تر ِإَلى  مقابلتو تعظيمان لشأهنم
ر طى اٞنلك كالبى  لو إيتاءي ٘نى  :أملك﴾ تاه اهلل المُ آ﴿ ألف﴿َأْف﴾  قتواٌجتو ك٘ناتعجيب من ١ني 

من رٌبك الذم  :ٌما قاؿ لوػل﴿قَاَؿ إبراىيم﴾  "حاجٌ ػ "ظرؼ ل﴿إذ﴾  حاٌجةمي ػبو على ال
 :٧نركد﴿قَاَؿ﴾  ة كاٞنوت ُب األجساـا٫نلق اٜنيميت﴾ ويُ  يالَِّذي يحي يَ ﴿ربّ  ؟تدعونا إليو

﴿قَاَؿ  قتل أحد٨نا كترؾ اآلخر ،رجلٌنا كدع، ل كالعفو عنوبالقتميت﴾ أُ و  يحي﴿أنا أُ 
فيو ال إٔب حٌجة  من مقدكرات ا ال يقدر على ٕنويوو  ىمنتقبلن إٔب مثاؿ أجلإبراىيم﴾ 

الَِّذي   تَ هِ ﴿من المغرب فبُ  أنتبها﴾  شرؽ فأتاهلل يأتي بالشمس من المَ  ﴿فإفّ  أخرل

                                                           
 .84للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 5/407، ريتفسير الطب 1
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﴿َأْو   1حتجاجة االجٌ ١نى  إٔب﴾ 258الظالمين﴿َواهلُل ال يهدي القـو  شٓنًٌن كدىً كفر﴾ 
، عليو "أٓب تر"فحذؼ لداللة  ،أك أرأيت مثل الذم :أم﴾ َعَلى قريةٍ  كالذي مرَّ 

 ركىو عزي [ظ35]/ ،ةالربوبيٌ  يحياء ِنبلؼ مٌدعاإل 2فتخصيصو ُنرؼ التشبيو لكثرة منكر
ٌلة تٌن كقدح عصًن و سى مٌر راكبان على ٘نار كمع -كيؤيٌده نظمو مع ٧نركد-أك كافر بالبعث 

سقوفها ٞنا خٌرُّا ﴿َعَلى عروشها﴾  ساقطة حيطاهنا﴿َوِىَي خاوية﴾  على بيت اٞنقدس
 :أمَىِذِه اهلل بعد موتها﴾  يحي﴿يُ  :فهو حاؿ من فاعل ،كيفى﴾ ﴿قَاَؿ أنّ  ِنتنصر

 ف كافران ف كاإكاستعبادان  ،ف كاف القائل مؤمنان إ استعظامان لقدرتو تعأب ،رىا بعد خراُّايعمٌ 
تعأب ﴾ قاؿ﴿ ة ذلكباإلحياء لًنيو كيفيٌ عاـ ثُمَّ بعثو﴾  مائة﴿ ميٌتان  ولبثأك ماتو اهلل﴾ أ﴿ف
يوماً  َأْو  ﴿لبثتُ  قبل النظر إٔب الشمس﴿قَاَؿ﴾  مكثت ىنا﴾ ﴿كم لبثتَ  :أك ملك ،لو

 ﴾ عث كبي  ألنٌو مات ضحىن  ،على اإلضراب ،قالو بعد ما التفت فرأل بقٌية منهابعض يـو
عاـ فانظر ِإَلى طعامك﴾  مائة ﴿قَاَؿ بل لبثتَ  فظٌن أنٌو يـو القبض ؛قبل الغركب ةئاٞند بع

ن مً  ،أصله  :كاٟناء قيل ،ٓب يتغًٌن ّنركر الزماف﴿لم يتسّنو﴾  العصًن﴿وشرابك﴾  التٌن
نظر ِإَلى حمارؾ﴾ ا﴿و  4ة ُنذفهاءكُب قرا 3"،تيسان"من  ،للسكت :كقيل "،ساهنت"

﴿آية  على البعثك ﴾ جعلَ ﴿ولنَ  فعلنا ذلك لتعلم ح.كعظامو تلو  فرآه مٌيتان  ،كيف ىو
ة ككاف ا قرأ ٟنم التور فكٌذبوه حٌّت  ر،أنا عزي :كقاؿ ،أنٌو أتى قومو على ٘ناره مرك لِلنَّاِس﴾ 

 ة سنةئككاف يتكٌلم عن حديث م ،ه شيوخان ان كأكالدي كاف شابٌ   :كقيل ،أٌكؿ من حفظها
حاؿ ﴿كيف﴾  حيائهمإأك األموات الذين تعٌجبت من  ،من ٘نارؾ﴿وانظر ِإَلى العظاـ﴾ 

 ئكقر  "،نشز"أن النوف مً  بضمٌ  أك نرفع بعضها على بعضو  ،٥نييهاا﴾ ىَ زُ شِ نْ ﴿نػُ  :من مفعوؿ

                                                           
 «.حجج»البن منظور  لساف العرب"الػمىحىججة" الطريق. ينظر  1
 كذا كقع ُب األصل مفردا: "منكر"، كالظاىر أنٌو بصيغة اٛنمع ١نذكؼ النوف: "منكرم".  2
 «.سنو»منظور البن لساف العرب كالكٌل ّنعىن، كىو التغًٌن ّنٌر السنٌن. ينظر  3
تقريب المعاني في شرح يقصد حذؼ اٟناء، كىذه قراءة ٘نزة كالكسائي عند الوصل كأٌما عند الوقف فبإثباهتا.  4
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كسوىا ﴿ثُمَّ نَ  1ا اٞنوتى "نشر"أكُب قراءة بالراء من  "،نشز"أّنعىن  "نشز"بفتحها من 
ذلك ن لو﴾ ا تبيّ ﴿فلمّ  كهنق ،نفخ فيو الركحسيت ٜنمان ك بت ككي فنظر إليها كقد تركٌ لحمًا﴾ 

أمر من  2"،مٍ اعلى : "كُب قراءة﴾ 259َشْيٍء قدير  َعَلى كلّ اهلل فّ أعلم أَ ﴿قَاَؿ  باٞنشاىدة
أرني كيف تحي الموتى  إذ قَاَؿ إبراىيم ربّْ اذكر ﴿﴿و﴾  ا لو أك منو لنفسو تبكيتا ٟنا

جيب يي سألو مع علمو بإ٬نانو بذلك ل ،حياءبقدرٌب على اإلؤمن﴾ ﴿أولم تُ  :تعأب لوقَاَؿ﴾ 
﴾ ﴿ليطمئنَّ  سألتك﴿ولكن﴾  آمنت﴿قَاَؿ بلى﴾  علم السامعوف غرضوّنا أجاب ليى 

من الطير﴾  ذ أربعةً ﴿قَاَؿ فخُ  حيلو ستدالؿ كاباٞنعاينة اٞنضمومة إٔب اال﴿قلبي﴾  يسكن
 3ياهتاشً إليك لتعرؼ  نج هلٍ مً أإليك﴾  [و36]/ نَّ ىُ رْ صُ ﴿فَ  كغرابان  ،كنسران  ،كديكان  ،طاككسان 

 َعَلى كلّ  ﴿ثُمَّ اجعل ٜنمهٌن كريشهنٌ  طٍ كاخلً  هنٌ عٍ كقطٍّ  ،عليك بعد اإلحياء فبل يلتبسٍ 
 كٍ مسً أك جزءًا﴾  نَّ ﴿منهُ  سبعة :كقيل ،كانت أربعة  :قيل ،من اٛنباؿ اليت ُنضرتكجبل﴾ 

اهلل  فّ أم ﴿واعل ساعيات مسرعات﴿يأتينك سعيًا﴾  إليك﴾ نَّ ﴿ثُمَّ ادعهُ  رأسها عندؾ
ا فعل ما أمر بو مٌ ػكل .ذك حكمة بالغة ُب صنعو﴾ 260﴿َحِكْيمٌ  ال يعجزه شيءَعزِيْػٌز﴾ 

 إشارة إٔب أفٌ  وكفي .سهاك أقبلت إٔب رؤ  ٍبٌ  ،تطايرت األجزاء بعضها إٔب بعض حٌّت تكاملت
؛اهتري وٍ سى ج بعضها ببعض حّت تنكسر ة ك٬نزي البدنيٌ  لة فليقتل القو ة األبديٌ امن أراد اٜني

4 
كانظر كم فرؽ بٌن إبراىيم كعزيز ُب كيفٌية ، بالعقل أك الشرع عاىنٌ دفتأتينو مسرعات مّت 

 طاعتو :أم﴿اّلِذيَن ينفقوف أموالهم ِفي َسِبيِل اهلِل﴾  نفقات﴾ لُ ثَ ﴿مَ  ة اءالسؤاؿ كإرا
فكذلك نفقاهتم تضاعف ة﴾ حبّ  مائةسنبلة  سنابل ِفي كلّ  نبتت سبعَ أل حّبة ثَ ﴿كمَ 
بفضلو كعلى ﴿لمن َيَشاُء﴾  تلك اٞنضاعفة كأكثر منها﴿َواهللُ يضاعف﴾  عفمئة ضً  بسبع

                                                           
القراءة بضٌم النوف من "أنشز" البن عامر كالكوفيٌٌن، كبالراء من "أنشر" للباقٌن، أٌما القراءة بفتحها من "نشز" فهي  1

الميّسر في القراءات ؛ 204، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانية للحسن البصرم. ينظر قراءة شاذٌ 
 .43ٌمد فهد خاركؼ، ص األربع عشرة 

 .205، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيىذه قراءة ٘نزة كالكسائي.  2
للفًنكز  القاموس المحيطبن منظور؛ كال لساف العربٗنع ًشية، اللوف أك اللوف اٞنخالف للوف معظم اٛنسد. ينظر  3
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 فضلو﴿َواهلُل َواِسٌع﴾  كلذلك تتفاكت مقادير الثواب ؛حسب حاؿ اٞننفق من إخبلصو
﴿اّلِذيَن ينفقوف أموالهم ِفي َسِبيِل اهلِل ثُمَّ ال  اٞنضاعفة قٌ ّنن يستحً ﴾ 261﴿َعِلْيمٌ 

﴿وال  "جربت حالك"ك "،حسنت إليكأ قد" :ق عليو ّنثلعلى اٞننفى ﴾ اً نّ فقوا مَ َما أن وفَ عُ بِ تْ يػُ 
 نفاؽ كترؾ اٞنٌن كاألذلللتفاكت بٌن اإل "ٍبٌ "ك ، عليو بسبب ما أنعم عليوبالتكرٌب أذى﴾ 

يهامان إن اٞنبتدأ معىن الشرط كٓب تدخل الفاء فيو مع تضمٌ  ،نفاقهمإثواب ىم﴾ جرُ أهم ﴿لَ 
 ُب اآلخرة﴾ 262هم وال َخوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َيْحَزنُوفَ ﴿عند ربّ  لقان جر مطبأهٌنم أىل األ

ٌر من  اٜناجة عن السائل ُب﴿ومغفرة﴾  كبلـ حسن كرٌد ٗنيلمعروؼ﴾  ﴿قوؿٌ  ﴿َخيػْ
﴿َواهلُل َغِنيّّ﴾  ص بالصفةاٞنخصج  "قوؿ"خرب  ،ؤاؿػباٞنٌن كتعيًنه بالسعها أذى﴾ تبَ صدقة يَ 

﴿يا أَيػَُّها اّلِذيَن آَمُنوا ال  مبتأخًن العقوبة عن اٞناٌف كاٞنؤذ﴾ 263﴿َحِليمٌ  عن صدقة اٞناؿ
ذي﴾ ﴿كالَّ  كاحد منهما إبطاالن  بكلٌ واألذى﴾  نّْ ﴿بالمَ  جورىاأ :أمبطلوا صدقاتكم﴾ تُ 

أك حاؿ ّنعىن مرائيان  ،مفعوؿ لونفق مالو رئاء النَّاِس﴾ ﴿يُ  بطاؿ نفقة الذمإك  :أم
حجر ﴾ افٍ وَ فْ صَ  لِ ثَ و كمَ لُ ثػَ ﴿فمَ  كىو اٞننافقـو اآلخر﴾ ﴿وال يؤمن باهلل والي [ظ36]/

أملس ال شيء دًا﴾ لْ ﴿فتركو صَ  طرمطر عظيم القى ﴾ لٌ صابو وابِ أ﴿َعَلْيِو تراب ف أملس
ال ٩ندكف لو ثوابان ُب  :لهم أمناؼ لبياف مثى ئاستا كسبوا﴾ روف َعَلى َشْيٍء ممّ قدِ ﴿ال يَ  عليو

﴿َواهلُل ال يهدي القـو  اد بو اٛنمعر فإٌف اٞن "مالذ"كاٛنمع باعتبار معىن  ،اآلخرة
الرياء كاٞنٌن كاألذل من صفاهتم البٌد  كفيو تعريض بأفٌ  ،إٔب اٝنًن كالرشاد﴾ 264الَكاِفرِينَ 

 طلبنفقوف أموالهم ابتغاء﴾ ﴿اّلِذيَن يُ  نفقات﴾ لُ ثَ ﴿ومَ  ب عنهاللمؤمن التجنٌ 
" نمً ػ "ف ؛ثواب من أصل أنفسهمٓنقيقان لل :أمنفسهم﴾ أ﴿مرضات اهلل وتثبيتًا من 

 مٌ ضب﴾ بوةٍ ﴿برَ  بستافة﴾ جنَّ  لِ ثَ ﴿كمَ  1نكار لوال كاٞننافقٌن الذين ال يرجونو لئل ،ةبتدائيٌ ا
 عطتأصابها وابل فآتت﴾ أ﴿ حسنأٖنره أزكى ك  فإفٌ  ،مكاف مرتفع مستو 2،الراء كفتحها

                                                           
 ُب ب: "إلنكاره". 1
 .206، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيبالفتح قراءة عاصم كابن عامر، كبالضٌم قراءة الباقٌن.  2
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فالضعف ىنا ؛ مر غًنىاثما تي  يثلى مً ين﴾ عفَ ﴿ضِ  ٖنرهتا 1،الكاؼ كسكونو بضمٌ ها﴾ لَ ﴿أكُ 
طر كيكفيها فيصيبها مطر صغًن القى  :أم﴾ فطلّّ  صبها وابلٌ ﴿فإف لم يُ  ثلمً ػّنعىن ال

ر تلك البستاف كثر مطرىا مثت كما تي لٌ يعين نفقة ىؤالء زاكية عند ا كثرت أـ ق ،رتفاعهاال
﴾ ﴿أيودُّ  اإلخبلصٓنذير عن الرياء كترغيب ُب ﴾ 265﴿َواهلُل بما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ  أك قلٌ 
عناب﴾ أ﴿من نخيل و  بستافة﴾ ﴿أحدكم َأْف تكوف لو جنّ  نكاركاٟنمزة لئل ،أ٪نبٌ 

َها من  ﴿تجري من تحتها األ غٌلبهما على ما فيها من األشجار لكثرة منافعهما نهار لو ِفيػْ
ة ضعفاء﴾ ﴿ولو ذريَّ  فضعف عن الكسب ؛ان سنٌ ر﴾ بَ صابو الكِ أ﴿ قدالثمرات و﴾  كلّ 

﴿ِفْيِو نار  ريح شديدعصار﴾ إصابها أ﴿ف ال قدرة ٟنم على الكسب أكالد صغار
كىو ٕنثيل نفقة  ،ين ال حيلة ٟنمىو كأكالده متحًنٌ  يكبق "،أصابو"عطف على فاحترقت﴾ 
 ،ن ىذا شأنومى ػاج إليها بيتالحة اُب ذىاُّا كعدـ نفعها يـو القيامة عند شدٌ  اٞنرائي كاٞنافٌ 

صٌده الشيطاف باٞنعاصي كجعل سعيو ىباء   عآب اٞنلكوت ٍبٌ ص بسرٌه ُباهم بو من غبهي شٍ أى ك 
﴿يا أَيػَُّها  فيها فتعتربكف﴾ 266روفكم تتفكّ ﴿َكَذِلَك يُػبَػيُّْن اهلل َلُكم اآليات لعلّ  منثوران 

 من اٞناؿ﴿َما كسبتم﴾  خيار أك حبلؿ :أم﴾ باتِ ﴿من طيّ  زٌكواقوا﴾ نفِ أاّلِذيَن آَمُنوا 
﴿وال  كاٞنعادف ،كالثمار ،من اٜنبوبَلُكم من اأَلْرِض﴾  ﴿َما أخرجنا طٌيبات﴿ومن﴾ 

ُب ﴿تنفقوف﴾  من اٞنذكور :أم﴿ِمْنُو﴾  الردمٌ ﴿الخبيث﴾  تقصدكا [ك37]/وا﴾ مُ مَّ يَ تػَ 
متعٌلق بو كالضمًن  "منو"على أٌف  "اٝنبيث"أك من  "،تيٌمموا"حاؿ مقٌدرة من فاعل  ،ةاالزك

﴿ِإالَّ َأْف  توءداتأخذكنو ُب حقوقكم لرى  كحالكم ال :أم﴾ يوِ ذِ ﴿ولستم بآخِ  للخبيث
قوف كانوا يتصدٌ   ،إذا غٌضو "أغمض بصره"٠ناز من  ، أف تتسا١نوا فيوإاٌل وا ِفْيِو﴾ ضُ مِ غْ تػُ 

 بقبولو﴾ 267﴿حميد نفاقكمإعن اهلل َغِنيّّ﴾  فّ أ﴿َواْعَلُموا  هوا عنوفني  ،من التمر بالردمٌ 
 كمنعً  ،البخلً ﴿ويأمركم بالفحشاء﴾  نفاؽإل٫نٌوفكم بو ُب اقر﴾ دكم الفَ عِ يَ  ﴿الشيطافُ 

فان أفضل ٣نٌا لى خى ﴿وفضبًل﴾  لذنوبكم﴿مغفرة ِمْنُو﴾  نفاؽعلى اإل﴿َواهلُل يعدكم﴾  ةاالزك

                                                           
تقريب المعاني في الكوفيٌٌن، كبالسكوف قراءة نافع، كابن كثًن، كأيب عمرك. لبلستزادة ينظر بالضٌم قراءة ابن عامر ك  1
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م العلم النافع اٞنؤدٌ ﴿يؤتي الحكمة﴾  باٞننفق﴾ 268﴿َعِلْيمٌ  فضلو﴿َواهلُل َواِسٌع﴾  نفقتمأ
  وتي خيراً أُ ﴿فقد  اه للمفعوؿ ألنٌو اٞنقصودنبى الحكمة﴾  تَ ؤْ ﴿من َيَشاُء ومن يػُ  إٔب العمل
إاّل أولوا ﴿ فيو إدغاـ التاء ُب الذاؿ أم: ما يٌتعظ ﴾وما َيذَّكَّر﴿ ُب الدارينكثيرًا﴾ 
﴿َأْو نذرتم  ة أك صدقةايتم من زكأدٌ ة﴾ قَ فَ نفقتم من نػَ أ﴿وما  أصحاب العقوؿ ﴾األلباب

ة اّننع الزك﴿وما للظالمين﴾  عليوفيجازيكم علمو﴾ اهلل يَ  ﴿فإفَّ  يتم بوفوفٌ من نذر﴾ 
بدوا﴾ ﴿إف تُ  ٬ننعوهنم من عقابو﴾ 270نصارأن ﴿مِ  نفاؽ ُب اٞنعاصيأك باإل ،كالنذر

 سٌركىاتي خفوىا﴾ ﴿وإف تُ  ىاؤ إبدا ايئشنعم  :أما ِىَي﴾ مَّ عِ نِ ﴿الصدقات فَ  ظهركاتي 
ٌر َلُكم﴾ اوىا تُ ؤ ﴿وتُ   ع فإفٌ ُب التطوٌ  ىذا ،بدائها كإيتائها األغنياءإمن لفقراء فهو َخيػْ

ىا ؤ بداإكيفضل  ،كأٌما الفرض فهي للفقراء خاٌصة ،عفان ىا يفضل عبلنٌيتها سبعٌن ضً ءخفاإ
كالرفع على  ،بالنوف كالياء﴾ رُ فّْ كَ ﴿ونُ  عفان رؼ باٞناؿ على سٌرىا ٙنسة كعشرين ضً ن عي ٣نٌ 

َواهلُل بما تكم ئا﴿سيّْ  بعض﴿َعْنُكم من﴾  1"فهو خًن"كاٛنـز عطفان على ١نٌل  ،ناؼئاالست
ار ؽ على الكفٌ من التصدٌ  عليو السبلـا منع مٌ ػكل .سرارترغيب ُب اإل﴾ 271تَػْعَمُلوَف َخِبيرٌ 

كإ٧ٌنا  ـالناس إٔب الدخوؿ ُب اإلسبل دلىي  :أمداىم﴾ ىُ  ﴿ليس َعلَْيكَ  2:موا نزؿلً سٍ ليي 
من  نفقواتُ ﴿وما  فاٟنداية من ا ال غًنهدي من َيَشاُء﴾ اهلل يَ  ﴿ولكنّ  عليك الببلغ

طلب  :أم﴿وما تنفقوف ِإالَّ ابتغاء وجو اهلل﴾  ألٌف ثوابو ٟنانفسكم﴾ ﴿فؤل ماؿَخْيٍر﴾ 
﴿وما تنفقوا من َخْيٍر  "تنفقوا"أك حاؿ من فاعل  ،ّنعىن النهي يه نف ،ثوابو ال لغرض دنيومٌ 

اٛنملتاف  .ُب ثواب نفقتكم﴾ 272ظلموف﴿وأَنْػُتْم ال تُ  ثوابوإليكم﴾  وؼَّ يُ  [ظ37]/
 "كمصدقاتي "خرب مبتدأ ١نذكؼ كىو ﴿للفقراء﴾  .ىػ﴾ آ...تنفقوا أكيد لقولو: ﴿كمات

وف ضربًا ِفي اأَلْرِض﴾ يع﴿ال يستط حصرىم اٛنهادأروا ِفي َسِبيِل اهلِل﴾ حصِ أُ ﴿اّلِذيَن 

                                                           
ُب كلمة "كييكٌفر" ثبلث قراءات: قراءة حفص كابن عامر بالياء كالرفع: ﴿كييكىفٍّري﴾، كقراءة نافع، ك٘نزة، كالكسائي  1

: ﴿كنيكىفٍٍّر﴾، ك  تقريب المعاني في شرح قراءة ابن كثًن، كأيب عمرك كشعبة بالنوف كالرفع: ﴿كنيكىفٍّري﴾. بالنوف كاٛنـز
فا لعادتو، كلكٌنو ُب ب غًن قراءة حفص راكم عاصم خبل كيبلحظ أٌف اٞنؤٌلف ىنا اعتمد.|209، ص حرز األماني

 قراءة حفص كفقا لعادتو. اعتمد
 . 1/629البن حجر،  العجاب في بياف األسباب؛ 5/587، تفسير الطبري 2
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كىم أربع مئة  ،أك نزلت ُب أىل الصٌفة ،فهي عاـٌ  ؛ذىابان فيها للكسب الشتغاٟنم باٛنهاد
بعثها  ةسريٌ  م كالعبادة كاٝنركج مع كلٌ دين للتعلٌ ة اٞنسجد مرتصٌ يسكنوف صفٌ  ،من اٞنهاجرين
 لتعٌففهم عن السؤاؿ﴾ فِ ﴿أغنياء من التعفُّ  ُناٟنمبهم الجاىل﴾ حسَ ﴿يَ عليو السبلـ 

﴿ال  هدثر اٛني أعبلمتهم من التواضع ك يماىم﴾ ﴿بسِ  أك يا ٢ناطبان  ،ديا ١نمٌ عرفهم﴾ ﴿تَ 
أك  -فإنٌو نوع من السؤاؿ- نصب على اٞنصدر ،ٜناحان إحافًا﴾ لإ﴿ شيئان لوف النَّاَس﴾ أيس

ال سؤاؿ ٟنم أصبلن فبل يقع منهم  :كقيل ،لوا ٓب يلٌحواأف سإك  ،لواأٓب يس :كاٞنعىن ،اٜناؿ
 ىؤالء ىقوا خصوصان علنفً أف﴾ 273اهلل ِبِو َعِلْيمٌ  ﴿وما تنفقوا من َخْيٍر فإفّ  ٜناؼإ

تصٌدؽ بأربعة  ،نزلت ُب أيب بكرة﴾ وعبلنيّ  اً رّ النهار سِ ﴿اّلِذيَن ينفقوف أموالهم بالليل و 
هم وال َخوٌؼ َعَلْيِهْم جرىم عند ربّ أ﴿فلهم  1من األربعة اٞنذكورة عشرةن  ألف دينار ُب كل  
 ،يأخذكنو﴾ الرّْبا﴿اّلِذيَن يأكلوف  ةكالفاء للسببيٌ  "،للذين" فاخرب ﴾ 274َوال ُىْم َيْحَزنُوفَ 

ر كىو الزيادة ُب اٞنعاملة بالنقود كاٞنطعومات ُب القدى  ،أعظم منافع اٞناؿ عنو باألكل ألنٌو عرٌب 
﴾  من قبورىمقوموف﴾ ﴿ال يَ  أك األجل طو الشيطاف﴾ تخبّ ﴿كما يقـو الَِّذي يَ  قيامان ﴿ِإالَّ

ن ىذا كارد على زعمهم مً  ".يقوموفػ "متعٌلق ب ،اٛننوف :أم﴾ ﴿من المسّْ  عويضربو فيصرى 
 ما البيعُ ﴿قَاُلوا إنّ  بسبب أهٌنمهم﴾ ﴿بأنّ  العقاب﴿َذِلَك﴾  ط الشيطافبٍ خى ػع اإلنساف بً ٍر صى 

اهلل  ﴿وأحلَّ  :فقاؿ تعأب رٌدان عليهم ،ىذا من عكس التشبيو مبالغةن  ،ُب اٛنوازالربا﴾  مثلُ 
﴿فلو  عن أكلوو فانتهى﴾ ن ربّ ﴿مِ  كعظ﴿موعظة﴾  بلغوه﴾ ءَ فمن جا الرّْباـ البيع وحرّ 

ن ﴿ومَ  نتهائوا٩نازيو على ره ِإَلى اهلل﴾ ﴿وأمْ  منو دٌ سرتى ال يي  :مقبل النهي أَما سلف﴾ 
َها  إٔب أكلو مشٌبهان لو بالبيع ُب اٜنلٌ عاد﴾  ﴿فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىم ِفيػْ
هلك اٞناؿ الذم ذىب بركتو كيي صو كيي ينقي ﴾ الربامحق اهلل ﴿يَ  ألهٌنم كفركا﴾ 275خالدوف

كعنو  [ك38]/يضاعف ثواُّا كيبارؾ فيما أخرجت منو. ﴾ قاتِ دي الصَّ بِ رْ يػُ ﴿وَ  يدخل فيو

                                                           
ككذا ُب «. نزلت ُب أيب بكر، تصٌدؽ بأربعٌن ألف دينار ُب كل  من األربعة اٞنذكورة عشرةى آالؼ»كُب ب:  1

؛ 92للواحدم، ص  أسباب النزوؿ. كٓب أقف على ركاية أهٌنا نزلت ُب أيب بكر، كُب 1/229، تفسيرالبيضاوي
 ا نزلت ُب علٌي بن أيب طالب.أهنٌ  1/634البن حجر،  العجاب في بياف األسبابك
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بتحليل ار﴾ فّْ كل كَ   ﴿َواهلُل ال يحبُّ  1«ة من ماؿ قطٌ اما نقصت زك» :عليو السبلـ
 ىم عن اءّنا جا﴿ِإفَّ اّلِذيَن آَمُنوا﴾  اك ُب أكل الربهمً نٍ مي ﴾ 276﴿أثيم اٌرمات

عطفهما على ما يعٌمهما لفضلهما ﴾ الزكاةَ ا وُ الصَّبلة وآتػَ  ا﴿وعملوا الصالحات وأقامو 
﴿وال ُىم  من آت﴾ مْ هِ يْ لَ عَ  هم وال خوؼٌ ﴿لهم أجرىم عند ربّ  على سائر األعماؿ

﴿َما بقي من  اتركواروا﴾ وا اهلل وذَ قُ ﴿يا أَيػَُّها اّلِذيَن آَمُنوا اتػَّ  على فائت﴾ 277يحزنوف
اه من يٌ إب نزكٟنا مطالبة بعض الصحابة ف سباكك .الذم شرطتم على الناس اة الرببقيٌ ﴾ الرّْبا

متثاؿ اشأف اٞنؤمن  صادقٌن ُب إ٬نانكم فإفٌ ﴾ 278﴿إف ُكْنُتْم مؤمنين 2ين بعد النهيدً مى ػال
﴿من اهلل ورسولو﴾  عظيم﴿بحرب﴾  موااعلى ﴿فأذنوا﴾  الرتؾ﴿فإف لم تفعلوا﴾  أمر ا

بأخذ ﴾ وفَ مُ لِ ظْ م ال تَ ﴿أموالك أصوؿ﴾ م فلكم رؤوسُ بتُ ﴿وإف تُ  فيو هتديد شديد ،لكم
ٓب يتوبوا عن اٜنٌل  م إففهم منو أهنٌ يي  .ل كالنقصافطٍ مى ػبال﴾ 279وفمُ لَ ظْ ﴿وال تُ  الزيادة

﴿ذو  كقع غرًن﴿وإف كاف﴾  ءهم ُبػفمالي  ؛كف حينئذفليس ٟنم رأس اٞناؿ ألهٌنم مرتدٌ 
 مهاؿإفعليكم  :أم﴾ ةٌ رَ ظِ نَ ﴿فػَ  3"الغرًن"كاٚنو  "كاف"على أنٌو خرب  "ذائ "كقر ﴾ رةٍ سْ عُ 

 ،باإلبراء أك اإلنظارقوا﴾ دَّ ف تصَ أ﴿و  يسار :أم 4بفتح السٌن كضٌمها﴾ ةٍ رَ سَ يْ ﴿ِإَلى مَ 
ٌر  5تتصٌدقوا :كبالتخفيف على حذفها أم ،بالتشديد على إدغاـ التاء ُب الصاد ﴿َخيػْ

 ُب نظر معسران أك كضع عنو أظٌلو اأمن » ثوابان من عدـ اإلنظار أك األخذ ٜنديث:َلُكم﴾ 
 فافعلوه ،ما فيو من األجر اٛنزيل﴾ 280﴿إف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ  6«ظٌلو يـو ال ظٌل إال ظٌلو

                                                           
، كتاب الرٌب كالصلة سنن الترمذي؛ ك69، كتاب الرٌب كالصلة كاآلداب، صحيح مسلمٓب أقف على لفظو، ك٥نوه ُب  1

81. 
 كما يليها. 1/637البن حجر،  العجاب في بياف األسباب؛ 93-92للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 2
، تفسير القرطبي؛ 6/29، تفسير الطبريفسًن٨نا إٔب أبػٌي بن كعب. عزا ىذه القراءة الطربم كالقرطب ُب ت 3
اٞنوصلي،  جين البن المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها. كٓب أقف عليها ُب 3/373
 .47، ص مد فهد خاركؼ الميسر في القراءات األربع عشرة؛ ك1/143-144
 . 209، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيبفتحها.  بفتح السٌن قراءة نافع، كقرأ الباقوف 4
 . 209، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيبالتخفيف قراءة عاصم، كبالتشديد قراءة الباقٌن من السبعة.  5
 .51، البيوع سنن الدارمي؛ 91، الزىد كالرقائق صحيح مسلم6
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﴿ِفْيِو ِإَلى  1تصًنكف :للفاعل أم ، أككفتردٌ  :بالبناء للمفعوؿ أمعوف﴾ رجَ وا يومًا تُ قُ ﴿واتػَّ 
خًن أك من ت جزاء ما عملَما كسبت﴾  نفسٍ  ى كلّ وفَّ ﴿ثُمَّ تُ  يـو القيامة أك اٞنوتاهلل﴾ 

 2،ىذه آخر آية نزؿ ُّا جربائيل ،بنقص حسنة كزيادة سٌيئة﴾ 281ظلموف﴿وىم ال يُ  شرٌ 
بعدىا إحدل كعشرين  عليو السبلـكعاش  ،ٌن كالثمانٌن من البقرةتى ئضعها ُب رأس اٞن :كقاؿ
م كسلى ﴾ ينٍ ﴿بدَ  تعاملتم﴿يا أَيػَُّها اّلِذيَن آَمُنوا ِإَذا تداينتم﴾  ثبلث ساعات :كقيل ،يومان 

 استيثاقان كدفعان للنزاع﴿فاكتبوه﴾  معلـو ّنا ال ٫نتلفى﴾ مسمّ  ﴿ِإَلى أجلٍ  كقرض
ال يزيد ُب  ،باٜنٌق ُب كتابتو [ظ38]/بالعدؿ﴾  ﴿بينكم كاتبٌ  كرقة الدين﴾ يكتبْ ﴿ولْ 

 ٬نتنع﴾ ﴿وال يأبَ  كأنٌو أمرىم أف ٫نتاركا كاتبان متديٌنان موثوقان بو  .ل كال ينقصاٞناؿ كاألجى 
أك ال يأب أف  ،ثل ما عٌلمو من الصوابمً مو اهلل﴾ كما علَّ   ﴿َأْف يكتبَ  من﴿كاتب﴾ 

 تأكيد﴾ ﴿فليكتبْ  "يأبػ "فالكاؼ متعلق ب ؛ينفع الناس بكتابتو كما نفعو ا بتعليمها
ق ﴿وليتّ  ألنٌو اٞنقٌر اٞنشهود عليو﴾ ﴿الَِّذي َعَلْيِو الحقّ  للكاتب يليكن اٞنمل﴾ لِ لِ يمُ ﴿ولْ 

﴿شيئًا فإف كاف الَِّذي َعَلْيِو  اٜنقٌ  :أم﴿ِمْنُو﴾  ينقصبخس﴾ ﴿وال يَ  ُب إمبلئوو﴾ اهلل ربَّ 
 لَّ مِ ﴿َأْو ال يستطيع َأْف يُ  لصغر أك كرب ؿعن اإلمبل﴿َأْو ضعيفًا﴾  مبٌذران سفيهًا﴾  الحقّ 

لد  أمره من كامتوٌٕب و بالعدؿ﴾ وليُّ  لْ لِ مْ يُ ﴿فلُ  س أك جهل باللغة أك ٥نو ذلكرى خى ػلً ُىَو﴾ 
 فبل نيابة ُب م كإاٌل كلعٌلو ٢نصوص ّنا تعاطاه الوكيل أك القيٌ  .أك مرتجم ،مأك قيٌ  ،ككصيٌ 
 :أم﴿من رجالكم﴾  شاىدين﴿شهيدين﴾  يندكا على الدج شهً أى دوا﴾ ﴿واستشهِ  اإلقرار

مرأتاف﴾ او  ﴿رجلين فرجلٌ  الشاىداف :أم﴿فإف لم يكونا﴾  من بالغي اٞنسلمٌن األحرار
هداء﴾ وف من الشُّ ن ترضَ ﴿ممَّ  كىذا ٢نصوص باألمواؿ ،مرأتافافليشهد رجل ك  :أم

الشهادة لنقص ﴿إحداىما ﴾  تنسى﴾ لَّ ضِ ﴿َأْف تَ  :كتعٌدد النساء ألجل ،كم بعدالتهممعللً 

                                                           
. قرأ السٌتة من السبعة "تيرجىعوف" مبنٌيا للمجهوؿ،  1 تقريب المعاني في شرح كأبو عمرك قرأ "تىرًجعوف" مبنٌيا للمعلـو

 . 210، ص حرز األماني
 .«كركم عن ابن عٌباس أهٌنا يعين أية الربا آخر آية نزؿ ُّا جربئيل»كعبارة ب:  2
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﴿األخرى﴾  الذاكرةىما﴾ ا﴿إحد 1بالتخفيف كالتشديدر﴾ كّْ ذَ ﴿فتُ  عقلهٌن كضبطهنٌ 
 ،ضبلؿ منزلتو ألنٌو سببوالؿ ر إف ضٌلت لكن نزٍّ ذكٌ تي لً  :ر أمكالعٌلة ُب اٜنقيقة التذكٌ  ،ةيالناس

 مزيدةِإَذا َما﴾  شهداءُ ال ﴿وال يأبَ  2وجوابى  "ري ذكٌ تي "كرفع  ةن شرطيٌ  "ف"إبكسر  ئكقر 
﴿وال  ؿك ل باعتبار ما يؤ كتسميتهم شهداء قبل التحمٌ  ،لداء أك التحمٌ إٔب األعوا﴾ ﴿دُ 

 لكثرة كقوع ذلك  عليو من اٜنقٌ دًبشهً أي ما  :أم﴿َأْف تكتبوه﴾  ٕنٌلوا منتسأموا﴾ 
حاؿ من مفعوؿ  و،كقت حلول﴿ِإَلى أجلو﴾  كثًنان ﴿َأْو كبيرًا﴾  قليبلن كاف﴿صغيرًا﴾ 

أعوف  :أمـو للشهادة﴾ قْ أ﴿عند اهلل و  أعدؿقسط﴾ أ﴿ بتٍ الكى  :أم﴿ذلكم﴾  "تكتبوه"
 كاألجل ر اٜنقٌ وا ُب قدى تشكٌ  ترتابوا﴾ ﴿َأالَّ  أقرب إٔب﴿وأدنى﴾  على إقامتها ألنٌو يذٌكرىا

 3كقرأ حفص بنصبهما﴾ حاضرةً  ﴿تجارةً  من األمر بالكتابة استثناءه  ،تقع﴿ِإالَّ َأْف تكوف﴾ 
 ضوىا كال أجل فيهاتقبً  :أمديرونها بينكم﴾ ﴿تُ  .ىػآ ...ْنارةن  تجارةي الأف تكوف : على معىن

دوا ِإَذا شهِ أ﴿و  ر فيوجى اد ُّا اٞنتٌ ر كاٞنتكتبوىا﴾  ﴿َأالَّ ُب  [ك39]/﴾ ﴿فليس َعَلْيُكم ُجَناحٌ 
كاتب وال شهيد﴾   ارَّ ضَ ﴿وال يُ  كىذا كما قبلو أمر ندب .فإنٌو أدفع لبلختبلؼتبايعتم﴾ 

كمن عليو بتحريف أك امتناع من الشهادة أك  أصحاب اٜنقٌ  ال يضارج  :على بناء الفاعل أم
ال يليق ُب الكتابة إيٌا٨نا بتكليف ما  صاحب اٜنقٌ  رج ضى ال يي  :أك بناء اٞنفعوؿ أم ،الكتابة

﴿بكم  خركج عن الطاعة ال حقٌ و فسوؽ﴾ ﴿فإنّ  ماهنيتم عنوف تفعلوا﴾ إ﴿و  كالشهادة
أك كبلـ  ،حاؿ مقٌدرة ،مصاّب أموركماهلل﴾  كمُ مُ ﴿ويعلّْ  ُب أمره كهنيوَواتػَُّقوا اهلَل﴾ 

ٟنا كٌرر لفظ ا ُب اٛنمل الثبلث الستقبل﴾ 282َشْيٍء َعِلْيمٌ  ﴿َواهلُل بكلّ  مستأنف
 :أمىاف﴾ رِ فَ  كاتباً ﴿ولم تجدوا   مسافرين كتداينتم﴿وإف ُكْنُتْم َعَلى سفر﴾  كللتعظيم
فاٛنمهور على اشرتاط ﴾ ﴿مقبوضةٌ  ّنعىن مرىوف "نىٍ رى "ٗنع  ،ق بو رىافستوثى فالذم يي 

                                                           
مر، كعاصم، بالتخفيف من اإلفعاؿ قراءة ابن كثًن، كأيب عمرك، كبالتشديد من التفعيل قراءة ٘نزة، كنافع، كابن عا 1

" برفع الراء على أٌف الفعل مضارع مرفوع  كالكسائي، إاٌل أٌف ٘نزة قرأ "إف تضلج" بكسر اٟنمزة على أهٌنا شرطٌية ك"تيذكٍّري
 .210، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيكجواب لػ "إف" كما سيشًن إليو اٞنؤٌلف. ينظر 

 .210، ص حرز األمانيتقريب المعاني في شرح ىذه قراءة ٘نزة. ينظر  2
 .210، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيينظر  3
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عليو  فيجوز ُب اٜنضر أيضان ألنٌو كإاٌل  ،توٌثق فيو أشدٌ الألٌف  كىذا التقييدي  ،القبض ُب الرىن
 :أمكم بعضًا﴾ بعضُ  نَ مِ ﴿فإف أَ  1ن درعو ُب اٞندينة عن شعًن أخذه ألىلورىى  لسبلـا
 ينودى ﴿أمانتو﴾  يندً مى ػال :أم﴾ نَ مِ تُ ؤْ االَِّذي  ﴿فليؤدّْ  و فلم يرهتندائن اٞندين على حقٍّ ال

 2ينوفأك اٞندً  ،أيٌها الشهود﴿وال تكتموا الشهادة﴾  هنكرٍ دائو فبل يي أُب و﴾ ق اهلل ربَّ ﴿وليتّ 
 بالذكر ألنٌو ١نلٌ  خصٌ و﴾ قلبُ  و آثمٌ مها فإنّ كتُ ﴿ومن يَ إذ إقرارىم شهادة على أنفسهم 

﴿هلل َما  هتديد﴾ 283﴿َواهلُل بما تَػْعَمُلوَف َعِلْيمٌ  فإٖنو إٖنها ؛س األعضاءئيالشهادة كألنٌو ر 
م﴾ ﴿َما ِفي أنفسك ظهركاتي بدوا﴾ ﴿وإف تُ  خلقان كملكان ِفي السموات وما ِفي اأَلْرِض﴾ 

ة على حجٌ  ،يـو القيامةبكم ِبِو اهلل﴾ ﴿يحاسِ  سٌركهتي ﴿َأْو تخفوه﴾  من السوء كالعـز عليو
كىو صريح ُب  ،تعذيبومن َيَشاُء﴾  بُ ﴿ويعذّ  مغفرتولمن َيَشاُء﴾  ﴿فيغفرُ  منكر اٜنساب

على  كالرفعي  ،َنـز الفعلٌن عطفان على جواب الشرط ئكقر  ،نفي كجوب التعذيب كاٞنغفرة
 حياء أك ااسبةفيقدر على اإل﴾ 284َشْيٍء قدير ﴿َواهلُل َعَلى كلّ  3ؼ أكثرنائستاال

عطف على ﴿والمؤمنوف﴾  من القرآفو﴾ نزؿ إليو من ربّ أُ ﴿بما  د١نمٌ ﴿آمن الرسوؿ﴾ 
﴿آمن  فالضمًن ٟنم ؛أك مبتدأ ،لو كٟنم﴾ لٌ ﴿كُ  فالضمًن الذم ناب عنو تنويني  "؛الرسوؿ"

﴿ورسلو﴾  [ظ39]/ّنعىن القرآف أك اٛننس  4"وكتابً "ئ كقر تبو﴾ باهلل ومبلئكتو وكُ 
ببعض كنكفر ببعض كما فعل اليهود  فنؤمنى ؽ بَػْيَن أحد من رسلو﴾ ﴿ال نفرّْ  :يقولوف

﴿غفرانك رَبػََّنا وإليك  أمرؾ نطلبطعنا﴾ أ﴿و  أجبنا﴿وقَاُلوا سمعنا﴾  كالنصارل
آلية قبلها شكا اٞنؤمنوف ا نزلت امٌ ػكل .فهو إقرار منهم بو ،اٞنرجع بالبعث﴾ 285المصير

                                                           
 .124، اٞنساقاة صحيح مسلم؛ 2، الرىن صحيح البخاري1
 كقع ُب األصل: "اٞنديونوف"، كالظاىر ما أثبٌتو. 2
قريب المعاني في تاٛنـز قراءة نافع، كابن كثًن، كأيب عمرك، ك٘نزة ، كالكسائي، كالرفع قراءة ابن عامر، كعاصم.  3

 .211، ص شرح حرز األماني
، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيباإلفراد قراءة ٘نزة كالكسائي، كباٛنمع قراءة الباقٌن من السبعة.  4

211. 
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ما  :أمف اهلل نفسًا ِإالَّ وسعها﴾ كلّْ ﴿ال يُ  1:من الوسوسة كشٌق عليهم ااسبة ُّا فنىزؿ
فبل  من شرٌ ﴿وعليها َما اكتسبت﴾  من خًن﴿لها َما كسبت﴾  تسعو قدرهتا فضبلن كر٘نةن 

فيو ألٌف ىذا  كتساب بالشرٌ كٔنصيص الكسب باٝنًن كاال  [،أحد]يؤخذ أحد بذنب 
كفيو تنبيو  ،ٍعمىلى ِنبلؼ اٝنًنأُب ٓنصيلو ك  فكانت أجدٌ  ؛تهيو النفسشت كالشرٌ  2اعتماؿ

ثبت ٟنم ثواب الفعل على أٌم كجو كاف كٓب يثبت عليهم عقاب أعلى لطف ا حيث 
﴿إف نسينا َأْو  بالعقاب﴿رَبػََّنا ال تؤاخذنا﴾  :لواو ق، عتماؿ على كجو اٞنبالغة كاالالفعل إاٌل 

رفع عن » ة ٜنديث:كقد رفع ذلك عن ىذه األمٌ  .تركنا الصواب ال عن عمد :أما﴾ أخطأن
َنا م﴿رَبػََّنا وال تح عرتاؼ بنعمة ا فيوستدامتو كاالفسؤالو ال 3؛«يت اٝنطأ كالنسيافأمٌ  ل َعَليػْ

بين إسرائيل من  :أم﴿كما حملتو َعَلى اّلِذيَن من قبلنا﴾  قل علينا ٘نلوثأمران يإصرًا﴾ 
بع كصرؼ ري  ،ة ُب اليـو كالليلكٙنسٌن صبل ،ع موضع النجاسةكقطٍ  ،النفس ُب التوبةل قتٍ 

من ﴿لنا ِبِو﴾  ةقوٌ ال طاقة﴾  لنا ماحمّْ ﴿رَبػََّنا وال تُ  نحى مً ػكما أصاُّم من ال ،ةااٞناؿ ُب الزك
 ذنوبنا امحي ا﴾ عنّ  ﴿واعفُ  كفيو دليل على جواز تكليف ما ال يطاؽ ،الببلء كالتكاليف

﴿أنت موالنا﴾  ة زيادة على اٞنغفرة اليت ىي سرت الذنب٘نُب الر لنا وارحمنا﴾  فرغ﴿وا
ة كالغلبة ُب القتاؿ بإقامة اٜنجٌ ﴾ 286﴿فانصرنا َعَلى القـو الَكاِفرِينَ  سٌيد كمتوٌٕب أمرنا

ا نزلت ىذه اآلية قرأىا مٌ ػل»: ُب اٜنديث .من شأف اٞنؤب أف ينصر مواليو على األعداء فإفٌ 
من قرأ٨نا ُب ليلة  »عليو السبلـ: كعنو  4.«قد فعلتي  :قيل لو عقب كٌل كلمةبلـ، عليو الس

                                                           
العجاب في ؛ كابن حجر ُب 95، ص أسباب النزوؿ، كالسبب ذكره الواحدم ُب 284يشًن اٞنؤٌلف أب اآلية  1

 .650-1/649 ،بن حجرالبياف األسباب 
كُب بعض نسخ تفسًن البيضاكم كقعت كلمة «.|عمل»البن منظور  لساف العرباالعتماؿ االضطراب ُب العمل.  2

 "احتماؿ" باٜناء بدال عن "اعتماؿ". 
 .161للطرباين،  المعجم الكبير ؛16، الطبلؽ سنن ابن ماجو3
 .3، تفسًن القرآف سنن الترمذي؛ 200، اإل٬ناف صحيح مسلم4
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﴾ ...ُب الٌسموات إليهما ﴿ ما ما، كيضمٌ هعن قياـ الليل أك مكركى :أم 1«كفتاه
  .[2/284]البقرة، 

************************************** 

                                                           
 .255، صبلة اٞنسافرين كقصرىا صحيح مسلم؛ 10، فضائل القرآف صحيح البخاري1
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 عمرافسورة آؿ 

 ٌية كآياهتا مئتاف أك إاٌل آيةػمدن
 بسم ا الر٘نن الرحيم

عليو السبلـ:  عنو﴾ 2وـُ القيُّ  الحيُّ  ﴿اهلُل اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىوَ  علم ّنراده بذلكأا ﴾ 1مػػػػػػػ﴿الۤ 
﴾ القيٌ   ىو اٜنيٌ ﴿ا ال إلو إاٌل ، كىذا اسم ا األعظم» ، البقرة [2/255]البقرة، ـو

﴾ القيٌ  ﴿كعنت الوجوه للحيٌ ]ك[  يا ١نٌمدؿ َعَلْيَك﴾ زَّ ﴿نػَ  1«طو[ 20/111]طو، ـو
ما ﴿مصّدقًا لِ  ُب أخباره [ك40]/بالصدؽ  ﴿بِالَحقّْ﴾ القرآف ٤نومان ملتبسان ﴿الِكَتاَب﴾ 
﴾ 3نجيل﴿ واإل على موسىة﴾ ا﴿ التور  ٗنلةنزؿ﴾ ﴿وأَ  قبلو من الكتببَيَن يديو﴾ 
 :أم﴾ ِمْن قبلُ ﴿ 2ل كما توٌىمجٍ عجميٌاف ال مشتٌقاف من الوىٍرم كالنج أاٚناف  ،على عيسى

﴿َوأَنزؿ الفرقاف﴾  ٣نٌن تبعهما﴿لِلنَّاِس﴾  ىادمحاؿ ّنعىن ى﴾ ﴿ىدً  قبل تنزيل القرآف
أك  ،كذكره بعد ذكر الثبلثة ليعٌم ما عداىا ،الكتب الفارقة بٌن اٜنٌق كالباطل جنسى  :أم

﴿َلُهم  اٞننزلة كغًنىا من الكتبالَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اهلِل﴾  ﴿إفّ  كٌرره بوصفو ٕنٌدحان   ،القرآفى 
﴾ 4﴿ذو انتقاـ ٤ناز كعيده ككعدهإغالب ال ٬ننعو شيء من عذاب شديد واهلُل َعزِيٌز﴾ 

تقريران ٞنا  3نزلت السورة من أٌكٟنا إٔب آية اٞنبلعنة .٣نٌن عصاه ال يقدر على مثلها أحد عقوبةو 
كدخل ثبلثة من  السبلـ،عليو ٌما قدموا إليو ػفد ٤نراف لعن احتجاج كى عليو السبلـ أجاب بو 

، عوا تارة بأٌف عيسى ىو ا كتارة أنٌو ابن ا كتارة أنٌو ثالث ثبلثةفادٌ  ،أكابرىم مسجده
                                                           

 .1/684، المستدرؾ على الصحيحين؛ ك8/282للطرباين،  المعجم الكبيراٜنديث ُب  1
ب الػوىٍرم ىو إخراج النار من الزٍّناد، ٌٚني ُّا ىذا الكتا»شرح اٞنؤٌلف معىن الكلمتٌن ُب اٜناشية، كإليك بعضها:  2

ألنٌو ٫نرج بو ما ينٌور العآب اٞنملوء بظبلـ الكفر، كيؤيٌد ىذا القوؿ قولو: ﴿كلقد آتينا موسى كىاركف الفرقاف 
،... كالػنجٍجل: الولد كالوالد، فهو من األضداد، فسٌمي الكتاب بو ألنو مستخرج من [21/48]األنبياء، كضياء...﴾ 

، فعلى ىذا ٌٚني بو ألٌف فيو توسعة ليست ُب التوراة، حٌللت فيو أشياء اللوح افوظ، كقد يقاؿ: عٌن نىػجىل لسعتها
 «كرم»ك« ٤نل»البن منظور لساف العرب للفًنكز آبادم، ك القاموس المحيط١نٌرمة ُب التوراة.|ينظر 

؛ 151-6/150، تفسيرهمن ىذه السورة. كالسبب أكرده الطربم ُب  61آية اٞنبلعنة أك اٞنباىلة ىي اآلية 3
 .98-97، ص أسباب النزوؿاحدم ُب كالو 
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﴿إفَّ اهلَل ال يخفى َعَلْيِو  وا على دعاكيهم الثبلثة ّنا يظهر بطبلنو من ىذه اآلياتكاستدلٌ 
، ُب العآب من كلٌي كجزئيٌ  لعلمو ّنا يقع﴾ 5ماء﴿ِفي اأَلْرِض وال ِفي السّ  كائن﴾ ءٌ شي

رُكْم ِفي ﴿ُىَو الَِّذي يصوّْ  كالدليل على حياتو،خٌصهما بالذكر ألٌف اٜنٌس ال يتجاكز٨نا
 كالدليل على قٌيومٌيتو  ،كغًن ذلك ،كسواد ،كبياض ،كأنوثة ،من ذكورة﴾ األرحاـ َكيَف يشاءُ 

﴾ ماتٌ كَ حْ مُ  َعَلْيَك الِكَتاَب ِمْنُو آياتٌ  نزؿأُىَو الَِّذي 6الَحكيمُ  ﴿ اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو العزيزُ 
ُـّ  ﴿ىنَّ  اللةفصارت كاضحة الدٍّ  ؛حتماؿأحكمت عباراهتا بأف حفظت عن اال الِكَتاِب﴾  أ

أك ألٌف الكٌل ّننزلة آية  ،بتأكيل كٌل كاحدة "أـٌ "فراد إك  ،ٌد إليها غًنىارى تػي  ،عتمادأصلو ُب اال
ليزداد  ،كأكائل السور كغًنىا  ،ضح مقصودىايتٌ ١نتمبلت ال متشابهات﴾  رُ خَ ﴿وأُ  كاحدة

كأٌما جعل كٌلو ١نكمات ُب قولو: ﴿أحكمت  ،جتهاد ُب تدبٌرىاحرص العلماء على اال
كتابان ﴿ :كمتشاُّان ُب قولو ،فبمعىن أنٌو ليس فيو عيب [11/1]ىود، ﴾ ...آياتو

ا مّ أ﴿ف كالصدؽ نمعىن أنٌو يشبو بعضو بعضان ُب اٜنسبف[ 39/23]الزمر، ﴾ ...متشاُّان 
يتعٌلقوف  :أمبعوف َما تشابو ِمْنُو﴾ ﴿فيتَّ  يل عن اٜنٌق كاٞنبتدعةمى ﴾ يغٌ الَِّذيَن ِفي قلوبهم زَ 

اؿ عن الدين بوقوعهم ُب للجهٌ ﴿الفتنة﴾  طلب﴿ابتغاء﴾  بظاىره أك بتأكيل باطل
 [ظ40]/اٜنٌق  و﴾﴿َوَما يَػْعَلُم تأويلَ  ونوعلى ما يشتهي تأويلو﴾  ﴿وابتغاءَ  بسالشبهات كاللج 

هٌنم يعلموه حسبما كٌفقهم ا إف﴿ِفي العلم﴾  نوفالثابتوف اٞنتمكٌ ﴿ِإالَّ اهلُل والراسخوف﴾ 
أك خرب  ،أك حاؿ منهم ،ناؼ لبياف حاٟنمئكاٛنملة است ،باٞنتشابو :أميقولوف آَمنَّا ِبِو﴾ ﴿

 ،كمٌدة بقاء الدنيا   الكن على ىذا يفٌسر اٞنتشابو ّنا ال يعلمو إاٌل  ،مبتدأن  1إف جعلتو
من اكم ﴾ لّّ ﴿كُ  كغًن ذلك ،الزبانية 2[كعدد]األعداد  كخواصٌ ، ككقت قياـ الساعة

مدح  ،ذكم العقوؿ﴾ 7﴿ِإالَّ أولوا األَلَبابِ  يٌتعظ﴾ رُ كَّ نا َوَما يذَّ ﴿ِمْن عند ربّ  ةكاٞنتشاُّ
و: ﴿يصٌوركم ُب كجو ارتباط ىذه اآلية بقول .للراسخٌن َنودة النظر اعرتض بٌن مقالتهم

كح بالعلم كما أنٌو ُب تصوير ر أٌف ىذه ُب تصوير ال [3/6]آؿ عمراف،  ىػ.آ ﴾...األرحاـ

                                                           
 «.أم: لفظ "الراسخوف"»ُب ح:  1
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن من ب.2



97 
 

أك إٔب ، عن اٜنٌق إٔب تأكيل ال ترتضيوزغ قلوبنا﴾ ﴿رَبػََّنا ال تُ  يا :كيقولوف أيضان  ،اٛنسد
ّنعىن  :كقيل "،بعد"بإضافة  ُب موضع اٛنرٌ  "إذ"ك ،إٔب اٜنقٌ ﴿بعد إذ ىديتنا﴾  أصل التأكيل

﴿ِإنََّك أنت  أك مغفرة للذنوب ،تثبيتان ﴿رحمة﴾  من عندؾنك﴾ دُ ﴿وىب لنا ِمْن لَ " أىفٍ "
 ْنمعهم﴿رَبػََّنا ِإنََّك جامع النَّاِس﴾ د الفضل ال الوجوب سيؤاؿو ّنجرٌ  لكلٌ ﴾ 8ابالوىَّ 

 ﴾  ،زاءُب كقوعو ككقوع ما فيو من اٜنشر كاٛن :أم﴿ال ريب ِفيِو﴾  ٛنزاء يـو :أم﴿ليـو
ه ما ٓب موعودى ﴾ 9﴿إفَّ اهلَل ال يخلف الميعاد نٌبهوا ُّذا الدعاء على أٌف ٨ٌنهم أمر اآلخرة

أك  ،ففيو التفات عن اٝنطاب ؛قوٟنم ةٌما من تتمٌ ، إفبل قطع فيو بوعيد الفٌساؽ ؛يعف بكرمو
ر منها كذك 1« ثبلث خبلؿما أخاؼ على أٌميت إاٌل »عليو السبلـ: عنو  .من ا ابتداء كبلـو 

 ا كالراسخوف ُب لم تأكيلو إاٌل عكليس ي ،أنٌو يفتح ٟنم الكتاب فيأخذه اٞنؤمن يبتغي تأكيلو
ـٌ ﴿إف الَِّذيَن َكَفُروا﴾ . آه اٜنديث ...يقولوف ،العلم  ،أك ٢نتٌص بوفد ٤نراف ،ُب الكفرة عا

ُهم أموالهم وال أوالدىم ِمَن اهللِ  العرب يأك مشرك ،أك اليهود من  :أم﴾ ﴿لن تغني َعنػْ
 .قودىاأىل كي  :أم 2الواك كقرئ بضمٌ  ،حطبها﴾ 10قود النار﴿شيئًا وُأولَِئَك ُىْم وَ  عذابو
﴿الَِّذيَن  كدأب﴿و﴾  ناؼئكاٛنملة است ،كعادتو كشأنو  :أم﴿كدأب آؿ فرعوف﴾ دأُّم 

ناؼ لبياف ئأك است "،قد"حاؿ بإضمار بوا بآياتنا﴾ ﴿كذَّ  من األمم كعاد كٖنودِمْن قبلهم﴾ 
ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروا﴾ 11﴿بذنوبهم واهلُل شديد العقاب أىلكهم﴿فأخذُىُم اهلُل﴾  حاٟنم

م﴾ ﴿ِإَلى جهنّ  ُب اآلخرةوف﴾ حشرُ ﴿ وتُ  يـو بدروف﴾ بُ غلَ ﴿ستُ  مشركي العرب :أم
ا مٌ ػنزلت اآلية ل :كقيل .ناؼئاست ،الفراش ىي﴾ 12﴿وبئس المهاد فتدخلوهنا [ك41]/

فقالوا ال يغرٌنك أف قتلت نفران من  ،باإلسبلـ حٌن رجع من بدر اليهودعليو السبلـ أمر 
، كإجبلء بين النضًن، كقد صدؽ ا كعده بقتل قريظة 1،ال يعرفوف القتاؿ 3غماران أقريش 

                                                           
 .2/443، مسند الشاميين؛ ك3/332، المعجم الكبير أخرجو الطرباين ُب 1
المحتسب في تبيين وجوه ُب يها ٓب أقف علك  .4/22، تفسير القرطبي. ؼمصرٍّ  بن كطلحة ك٠ناىد اٜنسن ُّا قرأ 2

مد فهد  الميسر في القراءات األربع عشرة؛ ك1/154اٞنوصلي،  جين البن القراءات واإليضاح عنهاشواذ 
 .51، ص خاركؼ

رٍّب األيمور. ينظر 3  «.غمر»البن منظور  لساف الغربأغمار ٗنع غيٍمر كىو الذم ٓب ٩ني
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كذكر الفعل  ،عربة﴿آية﴾  أك يا يهود ،يا قريش﴿َقْد َكاَف َلُكْم﴾  كغًن ذلك ،كفتح خيرب
 :أم﴿فئة تقاتل ِفي َسِبيِل اهلِل﴾  يوـى بدر للقتاؿا﴾ ﴿التقت فرقتٌن﴿ِفي فئتين﴾  للفصل
 ،درعأ كستٌ  ،سافرى ة كثبلثة عشر رجبلن معهم فػى ئم كانوا ثبلث  ،كأصحابو كىم النبٌ  ،طاعتو

 ار اٞنسلمٌنيرل الكفٌ  :أمخرى كافرة يرونهم﴾ أُ ﴿و ةه الى جٌ كأكثرىم رى  ،كٖنانية سيوؼ
 ةي عدد اٞنسلمٌن بعد اٞنبلقاأك مثلى  ،ككانو ٥نو ألف ،ي عددىممثلى  :أم﴿مثليهم﴾ 

 ،ية ظاىرة معاينةؤ ر العين﴾  يَ أْ ﴿رَ  ا عليهمك  اجرتؤ كقبلها كانوا قليبلن ُب أعينهم حٌّت  ،للنصرة
ِفي َذِلَك﴾  ﴿إفّ  نصره﴿بنصره من َيَشاُء﴾  يقٌومد﴾ ﴿واهلُل يؤيّ  ىم ا مع قٌلتهمر فنص

أفبل  ،لذكم البصائر﴾ 13﴿ألولي األبصار عظة﴿لعبرة﴾  أك غلبة القليل ،التقليل كالتكثًن
أك للسعادة األخركيٌة إف عمل فيها ّنا  ،من ا ابتبلءن ن لِلنَّاِس﴾ يّْ ﴿زُ  فتؤمنوف ؛تعتربكف
 ،ياتاٞنشتهى  :أمالشهوات﴾  ﴿حبُّ  ض الذـٌ فإٌف اآلية ُب معرً  ؛أك من الشيطاف ،يرتضيو

 اٞناؿ الكثًن :أم ،ٗنع قنطارلقناطير﴾ وا ﴿النساء والبنينَ  للبياف﴿من﴾  ٚنٌاىا ُّا مبالغة
﴾ ةِ مَ ة والخيل المسوَّ والفضّ  ىبِ الذَّ ِمَن ﴿ مأخوذة منو للمبالغة ،اَّتمعة﴾ ةِ رَ طَ نْ قَ ﴿المُ 

الزرع ث﴾ رْ ﴿والحَ كالغنم  ،كالبقر ،بلاإل :أم﴿واألنعاـ﴾  أك اٜنساف 2،ةومى مة من السُّ اٞنعلج 
نػْ اٞنذكور ﴿َذِلَك﴾   :أم ﴾14بمآ﴿واهلُل عنده حسن اليفىن  ٍبٌ َيا﴾ ﴿متاع الَحَياِة الدُّ

﴿بخير  أخربكمُكْم﴾ نبئّ ؤ ﴿أ ديا ١نمٌ ﴿ُقل﴾ الرغبة فيو دكف غًنه  يفينبغ ،ةاٞنرجع كىي اٛننٌ 
﴿لِلَِّذيَن اتػََّقْوا ِعْنَد رَبِّْهْم َجنَّاٌت َتْجِري  استفهاـ تقرير ،اٞنذكور من الشهواتِمْن ذلُكْم﴾ 

من رة﴾ زواج مطهَّ أ﴿و  ناؼ لبياف ما ىو خًنئاستَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها﴾ ِمْن َتْحِتَها اأْلَنػْ 
 عآب﴿ِمَن اهلِل واهلُل َبِصيٌر﴾  ضى كثًنرً  :أم﴿ورضواف﴾  مستقذرات النساء

﴿ يَػُقوُلوَف رَبػََّنا " لٌلذين"أك نعت من  ،بدؿ﴿الَِّذيَن﴾  بعملو فيجازم كبلًّ ﴾ 15﴿بِالِعَبادِ 
على الطاعة كعن الصابرين﴾ 16ارِ النَّ  عذابَ  [ظ41]/ِفْر لََنا ُذنُوبَػَنا َوِقَنا ِإنػََّنا آَمنَّا فَاغْ 

قين﴾ نفِ ﴿والمُ  اٞنطيعٌن ﴿والقانتين﴾  ُب اإل٬نافاِدِقيَن﴾ ﴿والصَّ " الذين"نعت  ،ةاٞنعصيٌ 

                                                                                                                                                                     
 .99-98للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 6/227، تفسير الطبري 1
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 .الليل أكاخرى ﴾ 17﴿باألسحاراغفرلنا  اللهمٌ  :بنحو اى ﴿والمستغفرين﴾  قٌناٞنتصدٌ 
كتوسيط  ،ة النـو فيهاة مواظبتها للذٌ جابة ٞنشقٌ ر ألٌف الدعاء فيها أقرب إٔب اإلخٌصت بالذك

 بٌٌن ٝنلقو بالدالئل كاآلياتاهلُل﴾  دَ هِ ﴿ شَ  اللة على استقبلؿ ككماؿ كٌل منهاالواك للدٍّ 
 قرارباإل﴿الَمبَلِئَكُة﴾  شهد بذلك﴿ِإالَّ ُىَو و﴾  معبود ُنٌق ُب الوجود :أمو ال إلو﴾ ﴿أنَّ 
﴿قائمًا بالقسط﴾  عليها حتجاجً من األنبياء كاٞنؤمنٌن باإل٬ناف ُّا كاالالعلم﴾  اولو أُ ﴿و 

كالعامل معىن  "،ىو"أك من  "ا"كانتصابو على اٜناؿ من  ،مقيمان للعدؿ ُب تدبًن مصنوعاتو
 ،لضمًنبدؿ من ا﴾ 18﴿الَعزِيُز الَحِكيمُ  كٌرره للتأكيد﴿اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو﴾  تفٌرد :اٛنملة أم

: ٩ناء بصاحب ىذه اآلية يـو القيامة فيقوؿ ا»عليو السبلـ: عنو  ".شهد"أك صفة لفاعل 
كأنا أشهد ّنا شهد  فسٌن أف يقاؿ ىنا: 1«بالعهد لعبدم عندم عهدان كأنا أحٌق من كَب إفٌ 

﴾ ينَ دّْ ال ﴿إفَّ  ا بو كاستودع ا ىذه الشهادة كىي ٕب عند ا تعأب كديعة إٔب يـو الدين
اٞنبيٌن على  عليو السبلـالشرع اٞنبعوث بو ١نٌمد  :أم﴿اإلسبلـ﴾  ىو﴿ِعْند اهلِل﴾  اٞنرضيٌ 
اليهود كالنصارل ُب دين اإلسبلـ ﴿اختلف الَِّذيَن أوتوا الِكَتاِب﴾  نافية﴿َوَما﴾  التوحيد

ال ﴿بينهم﴾  حسدان  ﴿بغيًا﴾ ة األمرُنقيٌ ﴿ِإالَّ ِمْن بَػْعِد َما جاَءُىُم العلم﴾  إ٬نانان ككفران 
اَّازاة  :أم﴾ 19الحسابِ  ﴿ومن يكفر بِآيَاِت اهلِل فَإفَّ اهلَل سريعُ  لشبهة كخفاء ُب األمر

 سلمتُ أَ ﴿فقل  ججى ار ُب الدين بعد ما أقمت اٜني خاصمك الكفٌ وؾ﴾ ﴿فإف حاجُّ  لو
ن ﴿ومَ  عرٌب عنها بالوجو ألنٌو أشرؼ األعضاء الظاىرة ،أخلصت نفسي لووجهي هلل﴾ 

الِكَتاِب﴾  ا﴿وقل لِلَِّذيَن أوتو أك مفعوؿ معو  ،عطف على التاء ببل تأكيد للفصل﴾ بعنِ تّ ا
 :أم﴿أأسلمُتْم﴾  العرب يالذين ال كتاب ٟنم كمشركيين﴾ ﴿واألمّْ  اليهود كالنصارل

من دوا﴾ اىتَ  موا فقدِ لَ سْ أ﴿فإف  ستفهاـ لتعيًنىم بالببلدة كالعنادكصورة اال ،موالً أسٍ 
﴿واهلُل َبِصيٌر  غتكقد بلٌ  ،تبليغ الرسالة :أمتَػَولَّْوا فإنما َعَلْيَك الببلغ﴾ ﴿وإف  الضبلؿ
اللَِّو  و[42/] ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَف بِآيَاتِ  كىذا قبل األمر بالقتاؿ ،فيجازيهم﴾ 20بِالِعَبادِ 

﴿ِمَن النَّاِس﴾  بالعدؿ :أمَف بِاْلِقْسِط﴾ َويَػْقتُػُلوَف النَِّبيّْيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َويَػْقتُػُلوَف الَِّذيَن يَْأُمُرو 

                                                           
 .2/465للبيهقي،  شعب اإليماف؛ 10/245للطرباين،  المعجم الكبير1
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فقتلوىم من  ؛ٌبادىمفنهاىم مئة كسبعوف من عي  ،قتل أٌكلوىم ثبلثة كأربعوف نبٌيان  .كىم اليهود
 ،ستعارةُب ذكر البشارة هتٌكم ُّم على سبيل اال﴾ 21رىم بَعَذاٍب أَلِيمٍ ﴿فبشّْ  يومهم

 بطلتطت﴾ بِ ﴿ُأولَِئَك الَِّذيَن حَ  شرطلتضٌمن اٚنها معىن ال "فٌ "إدخلت الفاء ُب خرب 
نْػَيا واآلخرة﴾  ما عملوه من خًن كصدقة كصلة رحم﴿أعمالهم﴾  فبل اعتداد ُّا ﴿ِفي الدُّ

 تنظر﴿ألم تر﴾  تقيهم العذابى ﴾ 22﴿َوَما َلُهم ِمْن نَاِصرِينَ  لعدـ شرطها كىو اإل٬ناف
وف﴾ دعَ ﴿يُ  ةاالتور ﴿ِمَن الِكَتاِب﴾  حقًنأك الت ،التنوين للتعظيم﴿ِإَلى الَِّذيَن أوتوا نصيبًا﴾ 

 ،دخل مدارسهم عليو السبلـأنٌو  مما رك ػلً  ؛ةاأك التور  ،القرآف﴿ِإَلى كتاب اهلل﴾  حاؿ
: عليو السبلـفقاؿ  ،ان إنٌو كاف يهوديٌ  فقالوا: ،أنا على دين إبراىيم :فقاؿ ،فسألوه عن دينو
فحكم عليو السبلـ، فتحاكموا إليو  ،منهم اثناف زنا: كقيل 1،فنىزلت ا؛و فأبى  ،ىلٌموا إٔب التوراة

 كبٌن الداعي﴿ليحكم بينهم﴾  2فغضبوا ،فرٗنا ،فجيء بالتوراة فوجد فيها ،وافأبى  ،بالرجم
ُهمْ  ى فريق﴿ثُمَّ يتولّ  عادهتم  :أم﴾ 23رضوفعِ ﴿َوُىْم مُ ستبعاد تولٌيهم ال "ٍبٌ "﴾ ِمنػْ

ار ِإالَّ نا النّ هم قَاُلوا لن تمسّ ﴿بأنّ اض التوٌٕب كاإلعر ﴿َذِلَك﴾ " فريق"حاؿ من  ،عراضاإل
ىم ِفي دينهم﴾ ﴿وغرَّ  نفسهمأالعقاب على  بسبب تسليتهم أمرى  :أمامًا معدودات﴾ يّ أ

﴿فَكيَف﴾  أك غًن ذلك .ىػ﴾ آ...ن ﴿لن ٕنٌسنامً ﴾ 24﴿َما َكانُوا يفتروف: متعٌلق بقولو
﴾  حاٟنم أٌكؿ من يفضح » اٜنديث: ُب﴿ال ريب ِفيِو﴾  ٜنسابو :أم﴿ِإَذا جمعناىم ليـو

من أىل الكتاب كغًنىم نفس﴾  يت كلُّ فّْ ﴿ووُ  3«يـو القيامة اليهود كيصار ُّم إٔب النار
 "كٌل نفس"عليهم  الناس الداؿٌ  :أم﴿َوُىْم﴾  عملت من خًن أك شرٌ ﴿َما كسبت﴾  جزاء

لك تو مي أمٌ  عليو السبلـا كعد مٌ ػكنزؿ ل .بنقص حسنة أك زيادة سٌيئة﴾ 25﴿ال يظلموف
ا أضاء لو قصورىم حٌن حفر اٝنندؽ لكٌل ضربة ضرب الصخرة فيو مٌ ػفارس كالرـك ل

أك  ،نداء ثاف﴿مالك الملك﴾  يا ا﴿ُقل اللَُّهمَّ﴾  4ىيهات :فقاؿ اٞننافقوف ،واؿعباٞن
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ممن َتَشاُء﴾  كَ لْ ﴿وتنزع المُ  من خلقكمن َتَشاُء﴾  كَ لْ ﴿المُ  تعطي﴿تؤتي﴾ صفة 
ـٌ  ُب الدارين من َتَشاُء﴾  ذؿُّ من َتَشاُء وتُ  عزُّ ﴿وتُ  األخًناف بعضاف منوك ، اٞنلك األٌكؿ عا

﴿بيدؾ الخير﴾ كنزعو  ككاٝنذالف، أك ُب الدنيا ُّما، أك بإيتاء اٞنلظ[ 42]/بالتوفيق 
يل ِفي ل﴿ال دخلتي ولج﴾ تُ 26َقِديرٌ  ءٍ ﴿ِإنََّك َعَلى كل شياألدب  ايةلكن خٌصو لرع كالشرٌ 

أك  ،دخلو فيوو يي ب اآلخر ببل فصل كأنٌ يبإيراد أحد٨نا عقر ِفي اللَّيِل﴾ اهالنَّهاِر وتولج الن
كاإلنساف كالطًن ت﴾ ِمَن الميّ  خرج الحيَّ ﴿وتُ  بالزيادة كالنقصاف لكن ال ُب خٌط االستواء

وترزؽ من َتَشاُء بغير  ﴿ِمَن الحيّ  كالنطفة كالبيضةت﴾ خرج الميّْ ﴿وتُ  من النطفة كالبيضة
﴿ال  1[عن حاجة اٞنرزكؽ أك فضل]كاسعان من غًن خوؼ نفاد  رزقان  :أم﴾ 27حساب

أك عن  ،ةوا عن مواالهتم لقرابة أك صداقة جاىليٌ هني خذ الػُمْؤِمُنوَف الَكاِفرِيَن أولياء﴾ يتّ 
ألٌف مواالهتم تكفي عن ﴿الُمْؤِمِنيَن﴾  غًنوف﴾ ن دُ ﴿مِ  ستعانة ُّم ُب األمور الدنيويٌةاال

 عدٌ يي ﴿اهلل ِفي َشيٍء﴾  كاليةن﴾ ﴿فليس مِ  يواليهم :أمَذِلَك﴾  ن يفعل﴿ومَ  أكلئك ةمواال
ُهم تػُ ﴿ِإالَّ أف تتّ  من الوالية فلكم  ؛ٔنافوا منهم ٢نافة :أم 2تويٍ قى مصدر تػى ﴾ اةً قَ قوا ِمنػْ

 ك٩نرم ُب بلد ليس قويٌان فيها ،ـكىذا قبل عزٌة اإلسبل ،مواالهتم باللساف دكف القلب
﴾ 28﴿وإلى اهلل المصير ف كاليتموىمإبالغضب نفسو﴾  ﴿اهللُ  فكم٫نوٌ ركم﴾ حذّْ ﴿ويُ 

بدوه﴾ ﴿أو تُ ا من مواالهتم كغًنى﴿ُقل إف تخفوا َما ِفي صدورُكْم﴾  فيجازيكم ،اٞنرجع
د أٌف معرفة اٞنخفي فبل يرً  ؛بدممي ػخفي كالمي ػيعين يستوم عنده اللمو اهلُل﴾ عْ ﴿يػَ  ظهركهتي 

﴿يَػْعَلُم َما ِفي السَّمواِت  ىو﴿و﴾  إٔب ذكره فبل حاجة ،كٕبأى تسلتـز معرفة اٞنبدم بطريق 
كمنو تعذيب من ﴾ 29َشيٍء َقِديرٌ  ﴿واهلُل َعَلى كلّ  نكملى كم كعى فيعلم سٌر َوَما ِفي اأَلْرِض﴾ 

﴿يَػْوـَ َتِجُد ُكلُّ نَػْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء﴾  راذكي  .كاالىم
 مقصور على ما عملت من خًن "ْندينئذ "فحَلو َأفَّ بينها وبينو﴾  ﴿تودُّ : مبتدأ خربه

 كٌرره للتأكيدو﴾ ركم اهلُل نفسَ حذّْ ﴿ويُ  فبل يصل إليها ،غاية ُب هناية البعدمدًا بعيدًا﴾ أَ ﴿

                                                           
 «.أك مبلحظة فضل عن حاجة اٞنرزكؽ»كذا ُب أ، كُب ب:  1
 «.كقي»ك« تقي»البن منظور لساف العرب ينظر 2
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بناء ا أ٥نن  :ا قاؿ اليهودمٌ ػكنزؿ ل .فة بكمأكم كحٌذركم ر ا فنه﴾ 30بِالِعَبادِ  ؼٌ و ﴿واهلُل رؤ 
﴿ُقْل  3:نعبد األصناـ ليقرٌبونا إليو :أك غًنه 2،اٞنسيح حٌبان  ٥نبٌ  :أك كفد ٤نراف 1،هؤ اكأحبٌ 

٠نزـك ُب جواب األمر ِإْف ُكْنُتْم ُتِحبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم﴾ 
ٚنٌاه ١نٌبة  .فرط منكمب عن قلوبكم بالتجاكز عٌما جي عنكم كيكشف اٜني  يرضى  :أم

طيعوا أُقل 31﴿رَِحيمٌ  ٞنن تبعين ما سلف منو قبل ذلك﴾ ﴿واهلُل غفورٌ  أك مقابلة ،ستعارةا
﴿فَإفَّ اهللَ خطابان  "فإف تتوٌلوا"ّنعىن [ ك43]/ أك مضارع ،ماضفإف تَػَولَّْوا﴾  وؿَ سُ اهلل والرَّ 

اٞنظهر مقاـ اٞنضمر للداللة  مةي إقا، عنهم بل يعاقبهم ىال يرض﴾ 32ال ُيِحبُّ الَكاِفرِينَ 
﴿آدـ ونوحًا وآؿ ِإبْػَراِىيم  ختارا﴿ِإفَّ اهلَل اصطفى﴾ كلقصد العمـو  ، كفرالتوٌٕب  على أفٌ 

كجب ا أا مٌ ػل .بالرسالة كاٝنصائص الركحانية كاٛنسمانية﴾ 33وآؿ ِعْمَراَف َعَلى الَعاَلِمينَ 
طو أٌكد ذلك خى ها سببان لسى اىم كعدمى يٌ إٔب تو تعاطاعة الرسوؿ كمتابعتو كجعلها سببان بٌ 
هم ٔنويفان للمعرضٌن عن متابعتو ئو كتذليل أعدائنبياأبتعقيبو ّنا ىو عادتو تعأب من اصطفاء 

ٌن بالذكر ألهٌنم الغالبوف على الكٌل إذ إبراىيم مثبلن ٓب ٌص آدـ كنوحان كاآللى خى  عليو السبلـ،
عليو كأكالد٨نا فدخل فيهم نبيٌنا  ؽؿ إٚناعيل كإسحافآؿ األكٌ  ،ة على العآبيٌ يغلب بالكلٌ 

 ،أك عيسى كأٌمو مرًن بنت عمراف الثاين ،كآؿ الثاين موسى كىاركف ابنا عمراف األٌكؿ السبلـ،
 ،منها﴿من بعض﴾ متشٌعب ﴿بعضها﴾ كاحدة ﴾ ةً يّ ﴿ذرّ  ة سنةئم ككاف بينهم ألف كٖناف

﴿واهلُل سميع  أك منهما كمن نوح ٌنكىي حاؿ أك بدؿ من اآللى  "ذرٌية"كاٛنملة صفة 
ٌنة بنت الثاين كىي حى ِعْمَراَف﴾  مرأةُ ا تِ ﴿إذ قَالر كاذكي  .فيصطفي من يعجبو﴾ 34َعِليمٌ 

فدعت ا  ،طعم فرخوحٌن رأت طائران يي  ،ا أسٌنت كاشتاقت الولدمٌ ػل ،ة عيسىفاقوذا جدٌ 
قان ٝندمة معتى رًا﴾ حرَّ لك مافي بطني مُ  ني نذرتُ إ﴿َربّْ  يا ،باٜنمل 4[الولد]ت حسٌ أك 

ما ي﴾ نّ مِ  لْ ﴿فتقبَّ  كنصبو على اٜناؿ ،صان للعبادةأك ٢نلى  ،بيتك اٞنقٌدس ال أشغلو بشيء
                                                           

 .103، ص أسباب النزوؿ؛ 2/27، تفسير البغوي 1
 .104، ص أسباب النزوؿ؛ 324-323/ 6تفسًن الطربم،  2
 .2/27، تفسير البغوي؛ 103، ص أسباب النزوؿركو مٌكة، أكرده الواحدم ُب كىم مش 3
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ليس موجودا ُب ب. 4
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 كىلك عمراف كىي حامل. اتبالنيٌ ﴾ 35﴿العليم للدعاء﴿ِإنََّك أنت السميع﴾  نذرت
ترجو أف ككانت  ،كالتأنيث ألنٌو كاف أنثى ُب الواقع ،ما ُب بطنها :أمها﴾ ا وضعتْ ﴿فلمّ 

ي ﴿َربّْ إنّ  اران كٓنزٌنان إٔب رٌُّ ٓنسٌ ﴿قَاَلت﴾   الغلمافيكوف غبلمان إذ ٓب يكن ٪نٌرر إاٌل 
فالتقييد بو ليس ؛ لم منونثى عً أكونو عبارة عن   حاؿ من الضمًن ألفٌ ﴾ نثىأها وضعتُ 

 ،أبة من كبلمو تعٗنلة اعرتاضيٌ ﴾ علم ِبَما وضعتْ أ﴿واهلُل   ٬ننع كونو حاالن ّنستدرؾ حٌّت 
 الذم طلبتر﴾ كَ ﴿وليس الذَّ  التاء على أنٌو من كبلمها تسلية لنفسها بضمٌ  1كُب قراءة

عفها كعورهتا كما يعرتيها ضى ىبت ألنٌو يعٌضد للخدمة كىي ال تصلح ٟنا لاليت كي ﴿كاألنثى﴾ 
عطف على ما قبلها من مقالتها كما بينهما ﴾ ريمَ يتها مَ ي سمّ نّ إ﴿و  من اٜنيض ك٥نوه

﴿ِمَن الشيطاف  أكالدىاها﴾ تَ يػَّ ﴿وذرّ  ُنفظك﴿بك﴾  أجًنىاي أعيذىا﴾ نّ إو ﴿ اعرتاض
 مٌسو الشيطاف حٌن ما من مولود يولد إاٌل » ُب اٜنديث:. درٌ اٞنط [ظ43]/﴾ 36الرجيم

من أٌمها ها﴾ لها ربّ ﴿فتقبَّ  ىاءجاب ا دعاأفقد 2.« مرًن كابنهافيستهٌل صارخان إاٌل  ،يولد
فكانت تنبت ُب  ،لق حسنىا ِني أنشأها نباتًا حسنًا﴾ تَ نبَ أو  نسَ حَ  بوؿٍ ﴿بقَ ر كمكاف الذ 

 :ا كلدت أتتها أمها إٔب أحبار بيت اٞنقدس كقالتمٌ ػل ،اليـو كما ينبت اٞنولود ُب العاـ
أنا أحٌق ُّا ألٌف  :اكريٌ ز فقاؿ  ،فتنافسوا فيها ألهٌنا كانت بنت إمامهم ،رةيٍ ذى دكنكم ىذه النُّ 
وا فيو لقى أك  ،فانطلقوا إٔب هنر األردف كىم تسعة كعشركف ،قرع ني ٌّت فقالوا ال ح ،خالتها عندم

ا فثبت قلم زكريٌ  ،أقبلمهم أم سهامهم على أٌف من ثبت قلمو ُب اٞناء كصعد فهو أكٔب ُّا
ككاف يأتيها بأكلها كشرُّا  ،كبىن ٟنا غرفة ُب اٞنسجد بسٌلم ال يصعد إليها غًنه ،فأخذىا
لها زََكرِيَّا﴾ ﴿وكفّ : لشتاء ُب الصيف كبالعكس كما قاؿ تعأبفيجد عندىا فاكهة ا، كدىنها

 فكُب قراءة بالتخفي ،جعلو ا ضامنان ٞنصاٜنها :أم ،كمٌده "زكريا"بتشديد الفاء كقصر 
َها زََكرِيَّا المحراب﴾ ﴿كلّ  ها إليوضمٌ  :أم ،فهو فاعل 3"؛ازكريٌ "كمٌد  اٞنراد ىنا ما دخل َعَليػْ

                                                           
 .215، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيالقراءة بضٌم التاء البن عامر كشعبة من السبعة. 1
 .147، الفاضائل صحيح مسلم؛ 60، تفسًن القرآف صحيح البخاري 2
اء كاٞنٌد كرفع اٟنمزة، كحفص، ك٘نزة، يامر "ككفلها زكريٌاءي" بتخفيف النافع، كابن كثًن، كأبو عمرك، كابن ع قرأ3

اء كاٞنٌد يءى" بتشديد الاء كالقصر، كأمجا شعبة راكم عاصم فقرأ "ككفلها زكريٌايائي "ككفجلها زكريٌا" بتشديد الكالكس
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ة عكما ذكرنا مع أنٌو كاف يغلق عليها سب﴿وجد عندىا رزقًا﴾  لسالغرفة كىي أشرؼ اَّا
 الرزؽَىَذا﴾  ﴿لكِ  من أينى﴾ ﴿قَاَؿ يَا َمْرَيُم أنَّ  كناصب لو "كٌلما"جواب  ،أبواب

﴿ِإفَّ  يأتيين بو من اٛنٌنة﴿ُىَو من ِعْند اهلِل﴾  م ابنها صغًنان كىي صغًنة كما تكلٌ ﴿قَاَلت﴾ 
 بلن أك بغًن استحقاؽ تفضٌ  ،بغًن تقدير لكثرتو﴾ 37ر حساباهلَل يرزؽ من َيَشاُء بغي

 ،شيء كتنٌبو لوفور قدرة ا بكلٌ  ،ٍنزلتها من احٌن رأل كرامة مرًن كمى  :أمك﴾ نالِ ﴿ىُ 
خل اراب دا ػمٌ لو﴾ ﴿دعا زََكرِيَّا ربّ  مستعار للزماف "ىناػ "ف ؛ككاف أىل بيتو قد انقرضوا

كلدان بة﴾ طيّ  ةً يّ ﴿ذرّ  من عندؾنك﴾ دُ ن لَ بّْ ىب ِلي مِ ﴿قَاَؿ رَ  للصبلة ُب جوؼ الليل
﴿فنادتو  و٠نيبى ﴾ 38﴿ِإنََّك سميع الدعاء ة العجوز العاقرصاٜنان كما كىبت ٜننٌ 

" قائم"صفة ي ِفي المحراب﴾ ﴿ُىَو قائم يصلّْ  حاؿ﴿و﴾  جربائيل :أمالَمبَلِئَكُة﴾ 
حاؿ قًا﴾ رؾ بيحيى مصدّْ يبشّْ ﴿اهلل  على تقدير القوؿ 1ت بالكسرئكقر  ،بأفٌ ﴿َأفَّ﴾ 

كلمة ألنٌو خلق بكلمة   يكٚنٌ  ،أم بعيسى أنٌو ركح ا﴿ِمَن اهلِل﴾ كائنة لمة﴾ كَ ﴿بِ  رةمقدٌ 
وعان عن الشهوات كاٞنبلىي مني صورًا﴾ ﴿وحَ  يسود قومو كيفوقهمدًا﴾ ﴿وسيّ  دكف أب "كن"
ككاف يدعوه  ،نٌو ما ىٌم ّنعصية قطٌ إف﴾ 39﴿الصالحين عدادًا من﴾ ﴿ونبيّ  [ك44]/

﴿يكوف ِلي  كيف﴾ ى﴿قَاَؿ َربّْ أنَّ  ما خلقت لو :الصبياف ُب صباه إٔب اللعب فيقوؿ
﴿وقد  ان مرأتو شابٌ اة حدكثو رجاء أف ٫نرب أنٌو ٩نعل مع فهو استفهاـ عن كيفيٌ  ،كلدغبلـ﴾ 

 :أم "رقٍ العى "من  ،ال تلدمرأتي عاقر﴾ ا﴿و  كتسعٌن سنة ابلغت تسع :أمر﴾ بَ الكِ  بلغنيَ 
﴿اهللُ يفعل َما  مثل إنشاء الغبلـ منكما :أم﴿قَاَؿ َكَذِلَك﴾  ككاف ٟنا ٖناف كتسعوف ،لقطعا

ا "ك ،األمر كذلك :خرب مبتدأ ١نذكؼ أم "كذلك"أك  ،من العجائب﴾ 40يشاء
ا مالت نفسو مٌ ػكل ،ٟنمو السؤاؿ ليجيب بالقدرة الباىرة إظهاران ٟنا، أبياف لو .ىػآ ..."يفعل

 ،ستقبلو بالشكرعبلمة على اٜنمل أل :أم﴿قَاَؿ َربّْ اجعل ِلي آية﴾  ر بوبشج إٔب سرعة اٞن
ٕنتنع عن تكليمهم  :أمم النَّاَس﴾ كلّ تُ  ﴿أالَّ  عليو﴿قَاَؿ آيتك﴾  نتظارة االمشقٌ  كتزكؿى 

                                                                                                                                                                     

مد  الميسر في القراءات األربع عشرة؛ 215، ص حرز األمانيتقريب المعاني ِفي شرح كنصب اٟنمزة، ينظر 
 |كأٌما قراءة ٔنفيف الفاء كاٞنٌد فلم أقف عليها.54فهد خاركؼ، ص 

 .216، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيىذه قراءة ٘نزة كابن عامر. 1
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 ،إشارة بنحو يد كرأس﴿ِإالَّ رمزًا﴾  بلياليهااـ﴾ ﴿ثبلثة أيّ  ص للذكر كالشكرة لتخلي خاصٌ 
  للغرض منود ٞنا قبلو مبٌنٍّ كىو مؤكٌ ، سةبٍ ػُب أيٌاـ اٜني ك كثيرًا﴾ ﴿واذكر رَبَّ  طعكاالستثناء منق

من طلوع الفجر إٔب ﴾ 41بكار﴿واإل من الزكاؿ إٔب الغركب﴾ ﴿بالعشيّ  صلٌ ح﴾ ﴿وسبّْ 
ِإفَّ  ﴿يَا َمْرَيمُ  جربائيل مشافهة كرامة ٟنا :أم﴿إذ قَاَلت الَمبَلِئَكُة﴾  راذكي ﴿و﴾  الضحى

عن مستقذرات النساء رؾ﴾ ﴿وطهَّ  بالقبوؿ من أٌمك كٓب تقبل قبلك أنثىفاؾ﴾ اهلَل اصط
من زمانك ىداية ككرامة كإرساالن ﴾ 42﴿واصطفاؾ َعَلى نساء الَعاَلِمينَ  يس الرجاؿسً كمى 

 :أم﴾ 43عي مع الراكعيندي واركَ ﴿واسجُ  طيعيوأك﴾ ﴿يَا َمْرَيُم اقنتي لربّ  للرسل إليك
أك للتنبيو على أٌف الواك ال  ،السجود لكونو كذلك ُب شريعتهمقٌدـ  .ٌلي مع اٞنصٌلٌنصى 

 على الطاعة قبلى فبل تي  ؛ّنا مدحوىا بو  تغرتٌ ها اٞنبلئكة ُّذه لئبٌل فكص ،يوجب الرتتيب
وحيو إليك﴾ ﴿نُ  أخبار ما غاب عنك﴿من أنباء الغيب﴾  صصاٞنذكور من القى ﴿َذِلَك﴾ 

 ء يقرتعوف ليظهر ٟنماسهامهم ُب اٞن :أمهم﴾ مَ وف أقبللقُ ﴿َوَما كنت لديهم إذ يُ  ديا ١نمٌ 
ذلك  ُب كفالتها فتعرؼى ﴾ 44صموفيهم إذ يختَ دَ َوَما كنت لَ  ﴿مريمَ  يريٌب ل﴾ م يكفُ هُ ﴿أيػُّ 

 ،األكٔب "إذ قالت"بدؿ من ﴿إذ قَاَلت الَمبَلِئَكُة﴾  ٧ٌنا عرفتو من جانب الوحيإك  ،خرب بوفتي 
﴿اسمو المسيح﴾  ّنولود :أمرؾ بكلمة ِمْنُو﴾ اهلَل يبشّ ﴿يَا َمْرَيُم ِإفَّ  كما بينهما اعرتاض

ان كليس مشتقٌ  ،اٞنبارؾ :أم 1"منسيحا"كأصلو بالعربية  ،يقكالصدٌ  [ظ44]/ ؼمشرج  لقبه 
عها كٓب يقم ُب موضع ألنٌو تكٌلف قطى  :ح األرض أمأك مسى  ،سح بالربكةمن اٞنسح ألنٌو مي 

 3كىو بياض تعلوه ٘نرة ،سيى وع من العى يشإمعٌرب ﴿ِعيَسى﴾  ككذلك اشتقاؽ 2،ببل طائل
 ٧ٌنا قاؿ ابن مرًن كاٝنطاب ٟنا ألنٌو ُب قٌوة ابن عابدةإك  "،اٚنو"خرب  الثبلثةي مريم﴾  ﴿ابنُ 

نْػَيا﴾ : حاؿ مقٌدرة من كلمة ،ذا جاه﴿وجيهًا﴾  بالشفاعة ﴿واآلخرة﴾  ةبالنبوٌ ﴿ِفي الدُّ
طفبلن  :أمم النَّاَس ِفي المهد﴾ ﴿ويكلّْ  من ا﴾ 45بين﴿وِمَن المقرَّ  كالدرجات العلى
 يعين يتكٌلم ُب ىذين اٜنالٌن كبلـى  ،ذا ثبلثٌن إٔب أربعٌن :أم﴿وكهبًل﴾  قبل كقت الكبلـ

                                                           
 : "مشيحا".1/261، تفسير البيضاويكذا كقع ُب األصل، كُب  1
 «.ال معىن الشتقاؽ األٚناء األعجمٌية من األلفاظ العربٌيةإذ »ُب ح:  2
 «.عيس»البن منظور  لساف العربينظر  3
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أك ضمًنىا الذم ُب  "،كلمة"حاؿ ثالث من ﴾ 46﴿وِمَن الصالحين تاألنبياء ببل تفاك 
ستبعادان اتعٌجبان ك شر﴾ سني بَ سَ مْ ﴿يكوف ِلي ولد ولم يَ  كيف﴾ أّنى﴿قَاَلت َربّْ  "يكٌلم"

فإنَّما ﴿ِإَذا قضى أمرًا  1قد مٌر مثلو﴿َكَذِلِك اهلُل يخلق َما َيَشاُء﴾  جربائيل﴿قَاَؿ﴾ عادة 
نعة صى  :أمو الِكَتاَب﴾ مُ ﴿ويعلّْ  فيقدر على اٝنلق ببل أسباب﴾ 47يقوؿ َلُو كن فيكوف

ة ا﴿والتور  زمانو  يعلو اٜنكماء كٌلهم مع كماؿ مهارهتم ُبحٌّت ﴿والحكمة﴾  الكتابة
﴿َقْد جئتُكْم بآية  بأينٌ ﴾ ي﴿رسواًل ِإَلى بني ِإْسَرائِيَل أنّ  يقوؿ أرسلت﴾ و48نجيلواإل

نان معىن النطق كأنٌو أك عطف على األحواؿ اٞنتقٌدمة مضمج  ،على صدقي ةو دالٌ من ربُكْم﴾ 
كُب  "،آية" منأك  ،آه ..."أىٌن قد"أك بدؿ من ﴾ ي﴿أنّ : ىي ،آه ...كناطقان بأيٌن قد :قاؿ

؛ مثل صورتوئة الطير﴾ يْ هَ ين كَ ﴿َلُكْم ِمَن الطّْ  أصٌورق﴾ ﴿أخلُ  نافان ئستا 2"أينٌ "قراءة بكسر 
حيٌان ﴿فيكوف طيرًا﴾  الضمًن للكاؼنفخ ِفيِو﴾ أ﴿ف "أخلقػػ "ل مفعوؿه  ،فالكاؼ اسمه 

اش بطلبهم فٌ م اٝني فخلق ٟن ،ه من ا ال منوءحياإ نٌبو على أفٌ  ،بأمره﴿بِِإْذِف اهلِل﴾  طائران 
فإذا غاب عن أعينهم سقط  ،فكاف يطًن كىم ينظركف إليو ،ذلك ألنٌو أكمل الطًن خلقان 

 الذم كلد أعمى﴿األكمو﴾ ي شفأرئ﴾ ﴿وأبْ  يزان لفعل اٝنلق عن فعلو تعأبيمٌيتان ٕن
ي الموتى﴾ حْ ﴿وأُ  أبرأ ُب يـو ٙنسٌن ألفان  :قيل 3،عياء اخٌصا ألهٌنما داء﴿واألبرص﴾ 

ـى  ،فعاشوا ككلد ٟنم 4،كابنة العاشر ،كابن العجوز ،عازر صديقان لو احيفأ بن نوح كمات  كسا
روف﴾ خِ ئُكْم ِبَما تأكلوف َوَما تدَّ نبّْ أُ ﴿و  كٌرره دفعان لوىم األلوىٌية﴾ بِِإْذِف اهللِ ﴿ ُب اٜناؿ

 ذكوراٞنِفي َذِلَك﴾  ﴿إفّ  فكاف ٫نرب الشخص ّنا أكل كما سيأكل﴿ِفي بيوتُكْم﴾  فئو ٔنب
 ِمَن التوراة وألحلَّ  قًا لما بَيَن يديَّ صدّْ ﴿مُ جئتكم و﴾ 49َلُكْم إف ُكْنُتْم مؤمنين ﴿آليةً 

ُب شريعة موسى من  [ك45]/عليُكْم﴾  ـَ رّْ ﴿بعض الَِّذي حُ " قان مصدٌ "عطف على َلُكْم﴾ 

                                                           
ـه كىقىٍد بػىلىغىيًنى اٍلًكبػىري كىاٍمرىأىٌب عىاًقره قىاؿى من ىذه السورة، كىي:  40يشًن اٞنؤٌلف إٔب اآلية 1 ﴿قىاؿى رىبٍّ أىىنج يىكيوفي ٕب غيبلى

ًلكى اللجوي يػىٍفعى   .لي مىا يىشىاءي﴾كىذى
 .217، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيالقراءة بكسر اٟنمزة قراءة نافع. 2
 «.عيا»البن منظور  لساف العربالعىياء الداء الذم ال ييربأ منو. 3
 «.الذم يأخذ العشر»ُب ح: 4
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﴿وجئتُكْم بآية من  بتسكالعمل ُب ال ،كٜنـو اإلبل ،كالسمك 1،كالثركب ،الشحـو
كأشار إٔب  .دعوكم إليوأفيما ﴾ 50طيعوفأ﴿فاتػَُّقوا اهلَل و : عليو ره تأكيدان كليبينكرٌ ﴾ ُكمْ ربّ 

﴿صراط  دعوكم إليوأالذم  :أمُكْم فاعبدوه َىَذا﴾ ي وربّ ﴿ِإفَّ اهلَل ربّ : دعوتو ٠نمبلن بقولو
ُهُم الكفر﴾  علم﴾ حسّ أَ ا ﴿فلمّ  فكٌذبوه كٓب يؤمنوا بو﴾ 51مستقيم رادكا أك ﴿ِعيَسى ِمنػْ

كىم وف﴾ ﴿قَاَؿ الحواريّ  ألنصر دينو﴿ِإَلى اهلل﴾  عواين ذاىبان أن أنصاري﴾ ﴿قَاَؿ مَ  قتلو
ألهٌنم كانوا يلبسوف  2ر كىو البياضوى عشر، من اٜنى  أصفياء عيسى أٌكؿ من آمن بو ككانوا اثين

 أعواف دينو﴿نحن أنصار اهلل﴾  يبٌيضوهنا :كانوا قٌصارين ٪نوركف الثياب أم  :كقيل ،البيض
ا ﴿بأنّ  تهم كعليهمتشهد الرسل ألمٌ  ٌنيا عيسى يـو القيامة ح﴾ واشهدْ  بِاهللِ آَمنَّا ﴿

﴿فاكتبنا مع عيسى بعنا الرَُّسوَؿ﴾ ﴿واتّ  ٤نيلمن اإلرَبػََّنا آَمنَّا ِبَما أنزلت﴾ 52ُمْسِلُموفَ 
اليهود اليت ﴿ومكروا﴾ : قاؿ تعأب .كلرسولك بالصدؽ ،ةلك بالوحدانيٌ ﴾ 53الشاىدين

لقى أُّم بأف رفع عيسى ك ﴿ومكر اهلُل﴾  يلةنهم الكفر بأف كٌكلوا عليو من يقتلو غً م أحسٌ 
﴿واهلُل خير  طبلؽ اٞنكر عليو تعأب على سبيل اٞنشاكلةإك  .تلفقي  ؛هو على من قصد قتلوبى شى 

قابضك  :أم﴾ يكَ فّْ وَ تػَ ي مُ نّ إ﴿إذ قَاَؿ اهلُل يا ِعيَسى  راذكي  .علمهم ُّمأ﴾ 54الماكرين
﴾ ك إليّ ﴿ورافعُ  أك ٣نيتك عن الشهوات اٞنانعة عن العركج إٔب عآب اٞنلكوت ،من األرض

الَِّذيَن  ﴿وجاعلُ  وارىممن سوء جً ؾ ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا﴾ رُ هّْ طَ ﴿ومُ  مبلئكيت ببل موت قرج مى 
 ،بك كىم اليهود﴿فوؽ الَِّذيَن َكَفُروا﴾  صٌدقوا بنبٌوتك من اٞنسلمٌن كالنصارلبعوؾ﴾ اتّ 

سمع إٔب اآلف غلبة اليهود كقد فعل إذ ٓب يي ﴿ِإَلى يـو القيامة﴾  ة كالسيفم باٜنجٌ وهنيعلي 
َنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم كٌلكم رجعُكْم﴾ ﴿ثُمَّ إلّي مَ  لك كدكلةفق ٟنم مي كٓب يتٌ  ،عليهم ﴿فََأْحُكُم بَػيػْ

بُػهُ من أمر الدنيا ِفيِو َتْخَتِلُفوَف﴾  نْػَيا﴾ ﴿فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَُأَعذّْ ْم َعَذابًا َشِديًدا ِفي الدُّ
َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 56َوَما َلُهْم ِمْن نَاِصرِينَ  ﴿ بالنار﴿واآلخرة﴾  بالقتل كالسب

                                                           
البن منظور  لساف العرب. ينثىرب بفتح الثاء، ك"الثرب" الشحم اٞنبسوط على األمعاء كاٞنصار "الثيركب" ٗنع 1
 «.ثرب»
 «.حور»البن منظور  لساف العربينظر 2
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َذِلَك﴾ 57ىم واهلُل ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ ﴿أجورَ  1كجاء النوف ،بالياءالصَّاِلَحاِت فَػيُػَوفّْيِهْم﴾ 
﴿َعَلْيَك ِمَن اآليات﴾ نقٌصو وه﴾ تلُ ﴿نَ : كىو مبتدأ خربه ،ى كغًنهاٞنذكور من أمر عيس

ِعيَسى  لَ ثَ مَ  [ظ45]/ ﴿إفَّ  القرآف :م أماكى ﴾ 58كر الحكيم﴿والذّْ  حاؿ من اٟناء
ف آدـ ُب خلقو من غًن أب كما خلق أكشآدـ﴾  لِ ثَ ﴿كمَ  شأنو الغريب :أمِعْند اهلِل﴾ 

قطع للخصم كأكقع ُب أفيكوف  ؛الغريب باألغربو شبٌ  ،آدـ من الرتاب من غًن أب كأـٌ 
 ،الشبو الغرابة ككجوي  ،كاٛنملة مفٌسرة للتمثيل﴿من تراب﴾  قالب آدـ :أم﴿خلقو﴾ النفس 
 فهو حكاية حاؿ ماضية ؛فكاف :أم﴾ 59﴿فيكوف بشران ﴿ثُمَّ قَاَؿ َلُو كن﴾  و بو أًبٌ كاٞنشبٌ 

﴿ِمَن  يا سامع﴿فبل تكن﴾  أمر عيسى :خرب مبتدأ ١نذكؼ أم﴿الَحقُّ من رَبّْك﴾ 
﴿ِمْن بَػْعِد  ُب عيسى﴿ِفيِو﴾  من النصارلك﴾ ﴿فمن حاجّ  ٌن فيوالشاكٌ ﴾ 60الممترين

بناءَُكْم ونساَءنا أ﴿ندع أبناَءنا و  بالرأم كالعـزوا﴾ ﴿فقل تعالَ  بأمرهؾ ِمَن العلم﴾ ءَ َما جا
اللعنة  لةي هٍ كالبػى  ،لدعاءنتضرٌع ُب ا﴿ثُمَّ نبتهل﴾  فنجمعهمنفسُكْم﴾ أنفسنا و أونساءَُكْم و 
إٔب جانبو  و التاـٌ اٞنتضرٌع مبتهبلن ال٦نبلعو عن ٗنيع ما يشغل عن التوجٌ ي ٚنٌ ، كأصلو الرتؾ

ن الكاذب ُب شأف بأف نقوؿ: الٌلهٌم العى ﴾ 61اهلل َعَلى الكاذبين ةَ لعن ﴿فنجعلْ  تعأب
  ننظر ُب أمرنا ٍبٌ حٌّت  :فقالوا ،ا حاٌجوه فيومٌ ػكفد ٤نراف لذلك ل ا عليو السبلـدع .عيسى
 لقد عرفتم نبٌوتو كأنٌو ما باىل قـو نبيٌان إاٌل  :فقاؿ ،ككاف ذا رأيهم 2فشاكركا العاقب ،نأتيك
كقد خرج كمعو اٜنسن كاٜنسٌن كفاطمة كعلي كقاؿ  عليو السبلـفودعوه كأتوا إليو  ،ىلكوا

لو باىلوا » :عليو السبلـفقاؿ  ،ا عن اٞنبلعنة كصاٜنوه على اٛنزيةأبو نوا فمٍّ أف دعوت فم: إٟن
صص و القَ هُ ﴿لَ  عيسى كمرًن أاٞنذكور من نبَىَذا﴾  ﴿إفّ  3«ٞنسخوا قردة كخنازير كالحرتقوا

رٌد على لة تأكيدان لستغراقيٌ اال "من"زيدت ِإالَّ اهلُل﴾  ﴿َوَما من إلوٍ ال شٌك فيو الَحقُّ﴾ 
ة ال يساكيو أحد ُب القدرة التامٌ ﴾ 62اهلل لهو الَعزِيُز الَحِكيمُ  فّ إِ ﴿و  النصارل ُب تثليثهم

                                                           
 .217، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيبالياء ركاية حفص، كبالنوف قراءة الباقٌن من السبعة. 1
 «.كالعاقب األمًن الذم ٫نلف السٌيد كىو دكف السٌيد»ُب ح:  2
كما يليو. كٓب أقف على لفظ  3/602، الدّر المنثور ؛ كالسيوطي2/48 ،تفسيرهسبب النزكؿ أكرده البغوم ُب  3

 اٜنديث الذم ذكره اٞنؤٌلف ر٘نو ا.
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﴿فَإفَّ اهلَل َعِليٌم  أعرضوا عن التوحيد﴿فإف تَػَولَّْوا﴾  كاٜنكمة البالغة ليشاركو ُب األلوىٌية
فساد إعراض كضع الظاىر موضع اٞنضمر للداللة على أٌف اإل .فيجازيهم﴾ 63بالمفسدين

وا ِإَلى كلمة ﴿تعالَ  اليهود كالنصارل ﴿ُقل يَا َأْىَل الِكَتاِب﴾ كالعآب ،كالنفس ،للدين
﴿َأالَّ نَػْعُبَد ِإالَّ اللََّو َواَل ُنْشِرَؾ ِبِو َشْيًئا َواَل  ىي﴿بيننا وبينُكْم﴾  مستو أمرىا :أمسواء﴾ 

عن ﴿فإف تَػَولَّْوا﴾  ذًب األحبار كالرىبافٔنٌ اكما يَػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعًضا َأْربَابًا ِمْن ُدوِف اللَِّو﴾ 
اٞنراد أنٌا ال  .دكنكم [ك46]/﴾ 64ا ُمْسِلُموفَ ﴿ اشهدوا بأنّ : أنتم ٟنم﴿فقولوا﴾  حيدالتو 

ا قاؿ مٌ ػكنزؿ ل .فاشهدكا بأنٌا مسلموف ؛نتحاشى عن اإلسبلـ كال نبإب أحدان ُب ىذا األمر
 1عليو السبلـ:كترافعوا إليو ، كقالت النصارل كذلك ،إبراىيم يهودٌم ك٥نن على دينو :اليهود

و على دينكم بزعمكم أنٌ ﴾ ِإبْػَراِىيم﴿ِفي ٔناصموف وف﴾ حاجُّ تُ  مَ ا َأْىَل الِكَتاِب لِ ﴿يَ 
 ،كالثاين بثبلثة آالؼ ،األكٔب بألف سنةنجيل ِإالَّ ِمْن بَػْعِده﴾ ة واإلانزلت التور ﴿َوَما أُ 

بطبلف قولكم ﴾ 65لوفعقِ ﴿أفبل تَ ؟ كالديناف حدثا بعد نزكٟنما فكيف يكوف عليهما
فيما  :أملم﴾ ﴿حاججُتْم فيما َلُكْم ِبِو عِ  خربه﴿ىؤالء﴾  مبتدأ﴿أَنْػُتْم﴾  بيوللتن﴿ىا﴾ 

وف حاجُّ تُ  مَ ﴿فلِ  ة على ٘ناقتهملٌ دابٌينة لؤلكٔب الكاٛنملة مي  ،٤نيل عنادان كجدٕنوه ُب التوراة كاإل
َما  66َلُموفَ ﴿وأَنْػُتْم ال تَػعْ  دينو﴿واهلُل يَػْعَلُم﴾  من دين إبراىيمفيما لَْيَس َلُكْم ِبِو علم﴾ 

﴿ولكن َكاَف  تصريح ّنقتضى ما قٌرره من الربىافًا﴾ ًا وال نصرانيّ َكاَف ِإبْػَراِىيم يهوديّ 
﴾ 67﴿َوَما َكاَف ِمَن المشركين منقادان ﴿مسلمًا﴾  بلن عن العقائد الباطلةئماحنيفًا﴾ 

  كىو القربٍٕب من الوى  ،أقرُّم بوأولى النَّاِس بِإبْػَراِىيم﴾  ﴿إفَّ  تعريض بأهٌنم مشركوف
من أٌمتو ٞنوافقتهم لو ُب ﴿والَِّذيَن آَمُنوا﴾  ١نٌمد﴾ ﴿وىذا النبيُّ  ُب زمانوعوه﴾ تَّبلَِّذيَن ا﴿لَ 

﴾ 68الُمْؤِمِنينَ  ﴿واهلُل وليُّ ال أنتم  وفهم الذين ينبغي أف يقولوا ٥نن على دين ؛أكثر شرعو
ت ﴿ودَّ  3إٔب دينهم 2كحذيفة 1اران كعمٌ  3اليهود معاذان  2ادعا مٌ ػكنزؿ ل .ناصرىم كحافظهم

                                                           
 .3/616للسيوطي،  الدّر المنثور؛ 6/490، تفسير الطبري 1
 كقع ُب األصل "ادعى".  2
كتوٌُب بالشاـ ، بة من األنصاراألنصارم اٝنزرجي، من أحد السبعٌن الجًذينى شهدكا العق معاذ بن جبل بن عىٍمركىو  3

 .109-6/107البن حجر، اإلصابة ؛ 5/187البن األثًن،  أسد الغابةللهجرة.  سنة ٖناين عشرة
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ٖنو إ ال يعود :أموف ِإالَّ أَنْػُفَسُهم﴾ ضلُّ ونُكْم َوَما يُ ضلُّ ﴿يُ  أفْىِل الِكَتاِب َلو﴾ أَ طَائَِفٌة ِمْن 
تكفروف  مَ ﴿يَا َأْىَل الِكَتاِب لِ  بذلك﴾ 69شعروف﴿َوَما يَ  فيضاعف عذاُّم ؛ عليهمإاٌل 

﴿وأَنْػُتْم  أك بالقرآف عليو السبلـ،د ة ١نمٌ ّنا نطق بو كتابكم من نبوٌ ِبآيَاِت اهلِل﴾ 
 مَ ﴿يَا َأْىَل الِكَتاِب لِ  أك تعلموف بأنٌو حقٌ  ،تعرتفوف أهٌنا آيات ا﴾ 70تشهدوف

عليو تو نبوٌ ﴿وتكتموف الَحقَّ﴾  بالتحريف كالتزكير﴿الَحقَّ بالباطل﴾  ٔنلطوفسوف﴾ تلبِ 
 اليهود لبعضهمطَائَِفٌة ِمْن َاْىِل الِكَتاِب﴾ ﴿وقالت  أهٌنا حقٌ ﴾ 71﴿وأَنْػُتم تَػْعَلُموفَ السبلـ 

﴿وجو  أك الصبلة إٔب الكعبة ،القرآف :أمنزؿ َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا﴾ ُنوا بالَِّذي أُ ﴿آمِ 
عن ﴾ 72﴿يَػْرِجُعوفَ  [ظ46]/اٞنؤمنٌن ﴿آخره لعلهم﴾  بو﴿واكفروا﴾  وأٌكلى النَّهاِر﴾ 

﴿ِإالَّ لمن﴾  صٌدقواتي ﴿وال تؤمنوا﴾ : لوا أيضان كقا ،دينهم ظنٌان بأٌف رجوعكم ٝنلل علمتم فيو
 ﴿إفّ إٌف مكركم ال يعارض ىدانا  :دٟنم يا ١نمٌ ﴿دينُكْم ُقل﴾  قكافى ع﴾ ﴿تبِ  البلـ زائدة
 لَ ثْ مِ  أحدٌ  ىؤتَ ﴿يُ  بأف﴿َأْف﴾  عرتاضان اكاٛنملة ليست  ،كما عداه ضبلؿهلل﴾ ادى الهدى ىُ 

كاٞنستثىن منو  "،تؤمنوا"مفعوؿ  ..."فػ "أف ؛كالفضائل ،كاٜنكمة ،من الكتابوتيم﴾ َما أُ 
﴿أو﴾   من تبع دينكمذلك إاٌل  ىال تقٌركا بأٌف أحدان يؤت :كاٞنعىن ،قٌدـ عليو اٞنستثىن "أحد"

 دينان  كم أصحٌ يـو القيامة ألنٌ ُكْم﴾ ﴿عند ربّ  اٞنؤمنوف يغلبونكم :أموُكْم﴾ ﴿يحاجُّ أف 
 كثًن الفضلللَِّو يُػْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواللَُّو َواِسٌع﴾ ﴿ِإفَّ اْلَفْضَل بَِيِد ا ان لزعمهمردٌ ﴿ُقل﴾ 
وِمْن 74برحمتو من َيَشاُء واهلُل ذو الفضل الَعِظيم ختصّ ﴿يَ  ّنن ىو أىلو﴾ 73﴿َعِليمٌ 

 ،كعبد ا بن سبلـه إليك﴾ ﴿يؤدّْ  ّناؿ كثًن :أمطار﴾ نن إف تأمنو بقْىِل الِكَتاِب مَ أَ 
ه إليك﴾ تأمنو بدينار ال يؤدّْ  إفن ﴿ومنهم مَ ية ذىبان فأٌداه إليو كقً أي  يتئلفان كمأأكدعو قريشٌي 

ال َعَلْيِو قائمًا﴾  متَ ﴿ِإالَّ َما دُ  آخر ديناران فجحده أكدعو قريشيٌ  ء،اص بن عازكرانحكفً 

                                                                                                                                                                     
 من البقرة. 212ىو عٌمار بن ياسر. سبقت ترٗنتو ُب اآلية  1
على اٞندائن، كتوٌُب ىو حذيفة بن اليماف، صاحب سٌر رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم ُب اٞننافقٌن، استعملو عمر  2

 .2/39البن حجر، اإلصابة ؛ 1/706البن األثًن،  أسد الغابةُّا بعد بيعة علٌي بأربعٌن يوما. 
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بسبب هم قَاُلوا﴾ ﴿بأنّ  همن ال يؤدٍّ  األداء اٞنفهوـي  ترؾي  :أم﴿َذِلَك﴾  تأخذه منو تفارقو حٌّت 
﴿سبيل﴾ العرب اليت ليست من ديننا  :أمين﴾ يّ ﴿األمّْ  شأفَس علينا ِفي﴾ ﴿لَيْ : قوٟنم

 ُب نسبة ذلك إليو﴿ويقولوف َعَلى اهلل الكذب﴾  لنا أف نظلمهم :أم ،ٍب كعتابإ :أم
الذم ﴿من أوفى بعهده﴾  فيهم سبيل ،عليهم﴿بلى﴾  أهٌنم كاذبوف﴾ 75﴿َوُىْم يَػْعَلُموفَ 

﴿فَإفَّ  ا برتؾ اٞنعاصي كعمل الطاعاتقى﴾ ﴿واتّ  كغًنهاء األمانة أدعاىد ا عليو من 
 ،اٞنبتدأ "نمى "أقاـ اٞنظهر مقاـ الضمًن الراجع إٔب  .ثيبهميي  :أم﴾ 76اهلَل ُيِحبُّ الػُمتَِّقينَ 

عليو  لوا نعت النبٌ ا بدٌ مٌ ػكنزؿ ُب اليهود ل .مسٌدىا لى"ب"كاٛنملة مستأنفة مقٌررة لليت سٌدت 
ن حلف كاذبان ُب دعول أك أك ُب مى  1،شوةرج ػكغًن٨نا ُب التوراة لل ،اناتكحكم األمالسبلـ، 

 ءداأك  إليهم ُب اإل٬ناف بالنبٌ ﴿بعهد اهلل﴾  يستبدلوف﴿إف الَِّذيَن يشتروف﴾  2:لعةبيع سً 
﴿ُأولَِئَك ال  الدنيا متاعى ﴿ثمنًا قليبًل﴾  فهم بو تعأب كاذبان لٍ حى مانهم﴾ يْ ﴿وأَ  األمانة

﴿وال ينظر  أصبلن غضبان عليهممُهُم اهلُل﴾ ُهم ِفي اآلخرة وال يكلّ ﴿لَ  نصيبخبلؽ﴾ 
﴿ولهم َعَذاٌب  عليهم كال يثينيهم﴾ زكّْ ﴿وال يُ  [ك47]/بر٘نة إليهم يـو القيامة﴾ 

ُهم﴾  على ما فعلوه﴾ 77أَلِيمٌ   ككعب بن األشرؼ﴿لفريقًا﴾  أىل الكتاب :أم﴿وإف ِمنػْ
 :أمبوه﴾ تحسَ ﴿لِ  منزؿ إٔب ما حرٌفوهػلوهنا بقراءتو عن الفتً يى نتهم بالِكَتاِب﴾ لسِ أَ وف وُ لْ ﴿يػَ 
﴿َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب َويَػُقوُلوَف ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَِّو َوَما ُىَو  ؿزج ناٞن﴿ِمَن الِكَتاِب﴾  ؼارٌ 

على عبدة عيسى كنزؿ رٌدان ﴾ 78ِمْن ِعْنِد اللَِّو َويَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب َوُىْم يَػْعَلُموفَ 
﴿َما   4:أىبفا طلب بعض اٞنسلمٌن السجود لو عليو السبلـ مٌ ػأك ل 3،ٟۤنان إخذه أنٌو أمرنا أف نتٌ 

ة ثُمَّ بوَّ ﴿والنُّ  الفهم للشريعة :أمكم﴾ بشر َأْف يؤتيو اهلُل الِكَتاَب والحُ ﴿لِ  ينبغيَكاَف﴾ 
علماء عاملٌن ين﴾ يّْ انِ بَّ ونوا رَ ﴿ك يقوؿيقوؿ لِلنَّاِس كونوا عبادًا ِلي من ُدوف اهلِل ولكن﴾ 

الِكَتاَب وبما ُكْنُتْم  وفَ مُ لّْ عَ ﴿ِبَما ُكْنُتْم تػُ  بزيادة األلف كالنوف تفخيمان  ،منسوبٌن إٔب الربٌ 
                                                           

 .2/57، بغويتفسير ال؛ 112للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 1
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فهو  ؛البشري  :أمْم﴾ ﴿وال يأمركَ  ٌف فائدتو اٞنعرفة للعملإبسبب ذلك ف :أم﴾ 79تدرسوف
﴿َأْف  ىو األكٔب: ناؼ بل قيلئستعلى اال 1بالرفع ئكقر  "،يقوؿى "بالنصب عطف على 

ة اٞنبلئكة كاليهود عزيزان كالنصارل يٌ ئذت الصابكما أنٌ ذوا الَمبَلِئَكَة والنَِّبيّْيَن أربابًا﴾ خِ تتَّ 
 ال ينبغي لو ىذا :أم﴾ 80﴿بالكفر بعد إذ أَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ  بشرُكْم﴾ ﴿أيأمُر  عيسى

ئة للقسم بفتح البلـ اٞنوطٌ ا﴾ مَ ﴿لَ  عهدىميَن﴾ ػيّْ ػبِ ػنَّ ػ﴿إذ أخذ اهلُل ميثاؽ الاذكر ﴿و﴾ 
وحكمة ثُمَّ جاءَُكْم  ﴿آتيتُكْم من كتابٍ  شرطٌية أك موصولة "ما"ك ،اٞنستفاد من أخذ اٞنيثاؽ

و﴾ نَّ نصرُ ِبِو ولتَ  نَّ ﴿لتؤمنُ  من الكتاب كاٜنكمةؽ لما َمَعُكْم﴾ صدّْ ﴿مُ  د١نمٌ رسوؿ﴾ 
كإذا كاف ىذا حكم األنبياء كاف األمم بو  ،ربجواب الشرط أك اٝن مسدٌ  جواب القسم سادٌ 

بو  يٚنٌ  ،عهدمصري﴾ إخذُتْم َعَلى ذلُكْم أَ ﴿و  بذلك﴿أأقررُتْم﴾  :تعأب﴿قَاَؿ﴾  أكٔب
َرْرنَا قَاَؿ فَاْشَهُدواقَ ﴿ يشدٌ  :ألنٌو يؤصر أم قرار بعضكم على بعض باإل :﴾ أماُلوا َأقػْ

َفَمْن تَػَولَّى بَػْعَد كفيو ٓنذير عظيم ﴿ ،قراركم أيضان إ﴾ على 81َوأَنَا َمَعُكْم ِمَن الشَّاِىِدينَ ﴿
عطف على اٛنزاء دين اهلل يبغوف﴾  أفغيرَ 82﴿فُأولَِئَك ُىُم الفاسقوف ﴾ اٞنيثاؽَذِلكَ 
﴿ولو . ىػآ ...أيفسقوف فغًن :أك على ١نذكؼ أم ،نكارطة لئلكاٟنمزة متوسٌ  ،ـاٞنتقدٌ 

 ججطائعٌن بالنظر ُب اٜني ْرِض طوعًا﴾ ِفي السَّمواِت واألَ  [ظ47]/ ﴿من نقاداأسلم﴾ 
 كغًن٨نا ،دراؾ الغرؽإك  ،إليو كنتق اٛنبل ئلجكارىٌن بالسيف كمعاينة ما يي   :أمرىًا﴾ ﴿وكَ 

َنا َوَما أُْنِزَؿ َعَلى ِإبْػَراِىيَم  ديا ١نمٌ ُقل﴾ 83رجعوف﴿وإليو يُ  ﴿آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُْنِزَؿ َعَليػْ
يَػْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَف ِمْن رَبِّْهْم﴾ َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَؽ وَ 

﴿ال  أك لئلجبلؿ ،يار عليوو اٞنعرؼ لو كالعً ؿ عليو على اٞننزؿ على سائر الرسل ألنٌ زج نقٌدـ اٞن
ُهم﴾ نفرّْ  ُب ٢نلصوف ﴾ 84﴿ونحن َلُو ُمْسِلُموفَ  بالتصديق كالتكذيبؽ بَيَن أحد ِمنػْ

ْسبَلـِ ِديًنا فَػَلْن  اررتٌد كٜنق بالكفٌ اكنزؿ فيمن  .العبادة أك منقادين َر اإْلِ ﴿َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ
نفي ﴿َكيَف﴾  دة عليوٞنصًنه إٔب النار اٞنؤبٌ ﴾ 85يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

أك حاؿ  ،هتمدكشها :أمهم وشهدوا﴾ نِ ِإيما﴿يهدي اهلل قومًا َكَفُروا بعد  ال :نكار أمإك 

                                                           
 .219، ص انيتقريب المعاني ِفي شرح حرز األمبالرفع قراءة الكسائي، كنافع، كابن كثًن، كأيب عمرك. 1
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﴿واهلُل ال  على صدؽ النبٌ وجاَءُىُم البَػيػَّْناُت﴾  الرَُّسوَؿ حقّ  فَّ أَ ﴿" كفركا"من فاعل 
 رتداد أك كفر، تعليل ٞنا ذكر من عدـ ىداية ا اٞنرتدٌ ا ظلمى ﴾ 86يهدي القـو الظَّاِلِمينَ 

ُب اِلِديَن ِفيَها﴾ خ87نَ  والَمبَلِئَكِة والنَّاِس أجمعياهلل َأفَّ َعَلْيِهم لعنةَ  َجَزاُؤُىم﴿ُأولَِئَك 
ُهُم العذاب وال ُىْم يُ خفَّ ﴿ال يُ  اللعنة أك ُب تلك اَّازات ﴿ِإالَّ  ٬نهلوف﴾ 88روفنظَ ف َعنػْ

﴾ 89﴿فَإفَّ اهلَل َغُفوٌر رَِحيمٌ  عملهمحوا﴾ صلَ أ﴿و  رتداداالالَِّذيَن تابوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك﴾ 
ىل ٕب من  :فبعث فسأؿ ،تونزلت ُب اٜنارث بن سويد حٌن ندـ على ردٌ  .ل عليويتفضٌ 
﴿إف  2:كنزؿ ُب اليهود 1.فرجع إٔب اٞندينة كتاب ،بلس باآليةفأرسل إليو أخوه اٛني  ؟توبة

ل قبَ تُ  ﴿لن دّنحمٌ كفرًا﴾   ازدادو ا﴿ثُمَّ  ّنوسىهم﴾ ِإيمانِ ﴿بعد  بعيسىالَِّذيَن َكَفُروا﴾ 
﴿وُأولَِئَك ُىُم  مها بعدـ قبوٟنادكىٌن عن ع  ،اران كال يتوبوفماتوا كفٌ أك  ،إذا غرغركاتوبتهم﴾ 

 ءُ لْ ل من أحدىم مِ قبَ ار فلن يُ ﴿ُىْم كفّ  حاؿالَِّذيَن َكَفُروا وماتوا و﴾  إفّ 90وفالضالُّ 
متناع القبوؿ ا كاف اٞنوت على الكفر سببان المٌ ػل يز،ٕني﴿ذىبًا﴾  مقدار ما ٬نؤلىا﴾ رضِ األ

ء مع مل :أم "مع"الباء ّنعىن ﴿َوَلو افتدى ِبِو﴾  شعار بولئل "فٌ "إخرب  أدخل الفاء على
رض األ ءفلن تقبل من أحدىم فدية كلو افتدل ّنل :أك ١نموؿ على اٞنعىن كأنٌو قيل ،األرض

ُب دفعو ﴾ 91﴿نَاِصرِينَ  ستغراؽمزيدة لبل﴿ُأولَِئَك َلُهم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما َلُهم من﴾  ذىبان 
ة اإلنفاؽ الذم ينتفع بو بٌٌن كيفيٌ  ،ثوابو كىو الرضى كاٛنٌنة :أم﴾ رَّ تنالوا البِ ﴿لن  [ك48]/

 :أموف﴾ حبّ فقوا ِممَّا تُ تن﴿َحتَّى  اإلنفاؽ ال ينفع الكافر اٞنؤمن ُب اآلخرة بعد ما بٌٌن أفٌ 
ن ﴿َوَما تنفقوا م من اٞناؿ أك ما يعٌمو كغًنه كبذؿ اٛناه ُب معاكنة الناس كالبدف ُب الطاعة

ا قاؿ اليهود مٌ ػكنزؿ ل .فيجازيكم ُنسبو﴾ 92﴿فَإفَّ اهلَل ِبِو َعِليمٌ  ١نبوب أك غًنهَشيٍء﴾ 
 ،حبلالن ﴾ بلِّ الطعاـ َكاَف حِ  ﴿كلُّ  3:ٌنك على مٌلة إبراىيم ككاف ال يأكل ٜنـو اإلبل كألباهناإ

َرائِيَل ِإالَّ ﴿لبني ِإسْ  ثر كاٞنؤنٌ كىو مصدر نعت بو ككذلك يستوم فيو الواحد كاٛنمع كاٞنذكٌ 
بالفتح  سارؽ النج ما حصل بو عً ػكىو اإلبل لً ﴿َعَلى نفسو﴾  يعقوب﴾ ـ ِإْسَرائِيلُ َما حرَّ 

                                                           
 .114للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 6/572، تفسير الطبري 1
 .115للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 6/580، تفسير الطبري 2
 .2/67، تفسير البغوي؛ 115للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 3
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متعٌلق ؿ التوراة﴾ زَّ نػَ ﴿من قبل َأْف تػُ  فحرـٌ عليهم ؛ف شفي ال يأكلهاإفنذر  1،كالقصر
 عليهم لظلمهمؿ التوراة مشتملة على ٓنرًن ما حرـٌ زج ن من قبل أف تكاف حبٌلن   :ّنحذكؼ أم

 .فبهتوا ُّا ،فيما قلتم من شأف إبراىيم﴾ 93تلوىا إف ُكْنُتْم َصاِدِقينَ ا﴿ُقل فأتوا بالتوراة ف
ة بأٌف التحرًن ظهور اٜنجٌ  :أمفترى َعَلى اهلل الكذب ِمْن بَػْعِد َذِلَك﴾ ا﴿فمن  :قاؿ تعأب

﴾ 94َك ُىُم الظالموف﴿فُأولَئِ  ٧ٌنا كاف من جهة يعقوب كظلمان عليهم ال على عهد إبراىيمإ
 ةَ ملَّ  اعو بِ ﴿فاتَّ  فيما أنزؿ كأنتم الكاذبوف﴿ُقل صدؽ اهلُل﴾ اٞنتجاكزكف اٜنٌق إٔب الباطل 

 عنها ّنٌلة إبراىيم لكماؿ فعرٌب  ،مٌلة اإلسبلـ اليت ىي مثل مٌلة إبراىيم :أمِإبْػَراِىيم﴾ 
﴿حنيفًا َوَما َكاَف  ت إلبراىيمأحلٌ  باتو ة اٌرمة عليكم طيٌ  تتخٌلصوا من اليهوديٌ حٌّت  ،اٞنشاُّة

من جهة ﴾ عَ ضِ بيت وُ  ؿَ أوّ  ﴿إفَّ  2:قبلتنا قبل قبلتكم :ا قالوامٌ ػكنزؿ ل﴾ 95ِمَن المشركين
ٌك أعناؽ اٛنبابرة ٚنٌيت بذلك ألهٌنا تبي  ،بالباء لغة ُب مٌكة﴾ ةَ كَّ بَ ي بِ ذِ لَّ ﴿لِلنَّاِس لَ  ا متعٌبدان 

ككضع بعده األقصى كبينهم أربعوف سنة كما ُب  ،لق آدـبناه اٞنبلئكة قبل خ ،هاتدقٌ  :أم
و أٌكؿ ما ظهر على كجو األرض عند خلق السموات أنٌ » كُب حديث: 3،حديث الصحيحٌن

 ،ذا بركة كخًن كثًن ٞنن أتاه :أم﴿مباركًا﴾  4«كاألرض زبدة بيضاء فديحًيت األرض من ٓنتو
قبلتهم كألٌف فيو آيات عجيبة   ألنٌو﴾ 96﴿وىدى للعالمين ُب الظرؼ حاؿ من اٞنستكنٌ 

حجر الذم قاـ عليو عند بناء  :أم﴿مقاـ ِإبْػَراِىيم﴾  منها﴾ ناتٌ بيّْ  ياتٌ آ﴿ِفيِو : كما قاؿ
كأٌف الٌطًن ال  ،كمنها تضعيف اٜنسنات فيو ،فغاص فيو قدماه إٔب الكعبٌن[ ظ48]/البيت 

 صحاب الفيلأصده بسوء ككأنٌو قهر كٌل جبٌار ق ،هالسباع صيدى  5يعلوه كال يتعٌرض ضوارم
عطف على  ،كُب اآلخرة من العذاب ،سوء ُب الدنيا من كلٌ ﴿ومن دخلو َكاَف آمنًا﴾ 

                                                           
 «نسا»البن منظور  لساف العرب. «عرؽ من الورؾ إٔب الكعب»جاء ُب اللساف:  1
 بلفظ "أفضل". 2/69، تفسيره ؛ كالبغوم ُب115، ص أسباب النزوؿ أكرده الواحدم ُب 2
 .1، اٞنساجد كمواضع الصبلة صحيح مسلم؛ 12، األنبياء صحيح البخاري 3
 المعجم الكبير. كأصل اٜنديث مع اختبلؼ ُب اللفظ كاٞنعىن ُب 62، ص تفسير الجبللينلعٌل اٞنؤٌلف نقلو من  4

ركاه الطرباين ُب الكبًن، كرجالو رجاؿ »كقاؿ:  3/288، مجمع الزوائدُب  كأكرده اٟنيثمي .13/341للطرباين 
 «.الصحيح

 «.ضرا»البن منظور،  لساف العربٗنع "ضار" كىو ما تعٌود على االصطياد من اٜنيواف. ينظر  5
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 جُّ ﴿وهلل َعَلى النَّاِس حِ  من دخلو كاف آمنان  ككعدي  :بتقدير مضاؼ أم "مقاـ إبراىيم"
كأبدؿ من الناس  1،قصد :اٜناء كفتحها لغتاف ُب مصدر حٌج أم ركجوبان بكسالبيت﴾ 

ككٌل ما يؤتى بو إٔب الشيء  ،طريقان ﴿سبيبًل﴾  إٔب البيت :أم﴿من استطاع إليو﴾ : لوقو 
كضعو  ،ٓب ٪نجٌ  :أم﴿ومن كفر﴾  2م بالزاد كالراحلةفٌسره صٌلى ا عليو كسلٌ  .فهو سبيلو

فيو  ،عن عبادهتم كٌلهم :أم﴾ 97عن الَعاَلِمينَ  ﴿فَإفَّ اهلَل غنيّ  موضعو تأكيدان لوجوبو
خٌصوا باٝنطاب للداللة على أٌف كفرىم ﴿ُقل يَا َأْىَل الِكَتاِب﴾  اٞنقت كاٝنذالفداللة على 

﴿اهللُ  حاؿ﴿و﴾  كغًنه على كجوب اٜنجٌ  القرآف الداؿٌ تكفروف بِآيَاِت اهلِل﴾  مَ ﴿لِ  قبحأ
م ﴿ُقل يَا َأْىَل الِكَتاِب لِ  فيجازيكم عليو﴾ 98﴿َعَلى َما تَػْعَمُلوفَ  مطٌلعشهيد﴾ 

 ،ككتم نعتو بتكذيبكم النبٌ ﴿من آمن﴾  دينو :أم﴿عن َسِبيِل اهلِل﴾  رفوفتصوف﴾ دّ صُ تَ 
كنفي العذر  ،ستفهاـ مبالغة ُب التقريعكاال ،كالنداء ،مركٌرر األ  ،بٌن اٞنؤمنٌن 3شأك التحرُّ 

حاؿ وجًا﴾ ﴿تبغونها عِ  ب للعذابح مستجلً شعاران بأٌف كٌل كاحد من األمرين مستقبى إك  ،ٟنم
عاٞنوف ﴿وأَنْػُتْم شهداء﴾  عوجاجان ّنا ذكر من قبائحكماغٌن طالبٌن ٟنا با :من الواك أم

ركم إٔب ٧ٌنا يؤخٌ إك ﴾ 99﴿َوَما اهلُل بغافل َعمَّا تَػْعَمُلوفَ  عنها ضبلؿ أهٌنا سبيل ا كالصدج 
رىم ّنا كاف بينهم بعض اليهود على األكس كاٝنزرج فغاظو تألٌفهم فذكٌ  ا مرٌ مٌ ػكنزؿ ل .كقتكم
﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن  4عليو السبلـ: فتنازعوا ككادكا يقتتلوف لوال النبٌ  ؛ة من الفنتىليٌ ُب اٛنا

وََكْيَف 100آَمُنوا ِإْف ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب يَػُردُّوُكْم بَػْعَد ِإيَماِنُكْم َكاِفرِينَ 
َلى َعَلْيُكْم آيَ  نكار كتعجيب لكفرىم إستفهاـ ااُت اللَِّو َوِفيُكْم َرُسولُُو﴾ َتْكُفُروَف َوأَنْػُتْم تُػتػْ

إليو  ئك بدينو أك يلتجيتمسٌ  :أمم بِاهلِل﴾ ن يعتصِ ﴿ومَ  ىم عنوُب حاؿ اجتماع ما يصدٌ 
                                                           

جاز. بالكسر قراءة حفص، ك٘نزة، كالكسائي على لغة ٤ند، كبالفتح قراءة الباقٌن من السبعة على لغة أىل اٜن1
البن  لساف العرب. كلبلستزادة من معىن "حٌج" كاشتقاقو ينظر 219، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األماني

 «.حجج»منظور 
 .1/609، المستدرؾ على الصحيحين؛ 6، اٞنناسك ابن ماجو 2
 لساف العربر كقع ُب األصل "التحارش" على باب التفاعل، كما كجدت استعمالو على ىذا الباب. لبلستزادة ينظ3

 «.حرش»للفًنكز آبادم  القاموس المحيطالبن منظور؛ ك
 .117-115للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 56-6/54، تفسير الطبري 4
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قاتو﴾ تُ  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اهلَل حقَّ 101ِإَلى صراط مستقيم يَ دِ ﴿فقد ىُ  ُب أموره
 ،عن اٌرمات سع ُب الواجبات كاالجتنابً الوي  كىو استفراغي  ،ما ٩نب منهاتقواه ك  [ك49]/

ف يطاع أىو »: كعن ابن مسعود [64/16]التغابن، فهو كقولو: ﴿فاتقوا ا ما استطعتم﴾ 
اٞنذكور  2فعلى ىذا ىي منسوخة بالقوؿ 1؛«فبل يعصى كيشكر فبل يكفر كيذكر فبل ينسى

النهي راجع إٔب القيد ىنا ﴾ 102ِإالَّ وأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ  نَّ وتُ متَ  ﴿وال للخركج عن طاقة البشر
أك  ،دينو :أمبل اهلل﴾ ﴿بحَ  ٕنٌسكواموا﴾ ﴿واعتصِ  ال ٕنوتٌن على غًن حاؿ اإلسبلـ :أم

منهما سبب النجاة من العقاب كما أٌف اٜنبل  ستعارة بعبلقة أٌف كبٌلن قرآنو على سبيل اال
عن اٜنٌق بوقوع قوا﴾ ﴿وال تفرَّ  ٠نتمعٌن عليوًا﴾ ﴿جميع مسبب السبلمة عن الرتدٌ 

ف بَيَن ﴿فألَّ  ةُب اٛناىليٌ ﴿واذكروا نعمة اهلل عليُكْم إذ ُكْنُتْم أعداًء﴾ ختبلؼ بينكم اال
متحاٌبٌن ٠نتمعٌن على ﴿بنعمتو إخوانًا﴾  صرًب :أمصبحُتْم﴾ أ﴿ف باإلسبلـقلوبُكْم﴾ 

كانا أخوين ألب كقع بٌن أكالد٨نا العداكة   ،اٝنطاب ألكس كاٝنزرج: كقيل .ة ُب ااألخوٌ 
﴿وكنُتْم عليو السبلـ ف بٌن قلوُّم برسولو  أطفأىا ا باإلسبلـ كألٌ مئة كعشرين سنة حٌّت 

  أف ٕنوتوا كٌفاران  الوقوع فيها إاٌل ٌنليس بينكم كبفرة ِمَن النَّاِر﴾ ﴿حُ  طرؼَعَلى شفا﴾ 
َها﴾   مثل ما بٌٌن لكم ما ذكر﴿َكَذِلَك﴾  ر باإلسبلـمن اٜنفرة أك النا :أم﴿فأنقذُكْم ِمنػْ

 زديادكم فيواثباتكم على اٟندل ك  إرادةى ﴾ 103اهلُل َلُكْم آيَاتِِو َلَعلَُّكْم تهتدوف يُػبَػيّْنُ ﴿
﴿ويأمروف  حكاـ ا كيعٌلموهناأيبٌلغوف  :أم﴿ولتكن ِمْنُكْم أُمَّة يدعوف ِإَلى الخير﴾ 

 فبل يكوف تعميمان بعد ٔنصيص ؛يكٌلفوهنم ُّذين :أمَكِر﴾ بالَمْعُروِؼ وينهوف َعِن الػُمنْ 
للتبعيض  "نمً "ك ،الفائزكف﴾ 104﴿ُىُم المفلحوف الداعوف اآلمركف الناىوف﴿وُأولَِئَك﴾ 

 ةً ة كال يليق بكٌل أحد كاٛناىل باألحكاـ ككيفيٌ ألٌف ما ذكر فرض كفاية ال يلـز كٌل األمٌ 
العاصي ٩نب عليو النهي عما يرتكبو ألنٌو ٩نب عليو  لكنٌ  ،ن من القياـ ُّاإقامتها كالتمكٌ 

كإ٧ٌنا خاطب الكٌل كطلب فعل  ،فبل يسقط برتؾ أحدىم كجوب اآلخر ؛نكارهإتركو ك 
عل بعض كما ىو شأف فركض فالبعض للداللة على الوجوب على الكٌل مع السقوط ب

                                                           
 .6/326، مجمع الزوائد؛ 2/323، المستدرؾ على الصحيحين؛ 9/92للطرباين  المعجم الكبير1
 «.... [64/16غابن، ]التأم: بقولو تعأب: ﴿فاتقوا ا ما استطعتم﴾ »ُب ح:  2
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 ُب ترؾ األمر كالنهي﴾ ﴿والتكونوا كونوا أٌمة  :زائدة أك للتبيٌن أم "نمً : "كقيل .الكفايات
﴿ِمْن بَػْعِد َما جاَءُىُم  فيو أصوالن كفركعان ﴿واختلفوا﴾  عن دينهمقوا﴾ ﴿كالَِّذيَن تفرَّ 

كٓب تبق كلمتهم كاحدة بسبب الرتؾ  [ظ49]/تفرٌقوا  ،كىم اليهود كالنصارلالبَػيػَّْناُت﴾ 
كنصب ّنا  ،و ُّمتشبُّ كعيد ٟنم كهتديد على ال﴾ 105﴿وُأولَِئَك َلُهم عذاب َعِظيمٌ  اٞنذكور

كنايتاف وجوه﴾  ودُّ سْ وجوه وتَ  تبيضُّ  ﴿يوـَ : قولو "عظيمػ "أك بال "من معىن الفعل "ٟنم"ُب 
 ،كالصحيفة ،عبلمة أىل اٜنٌق بياض الوجو :كقيل .عن ظهور ُّجة السركر ككآبة اٝنوؼ فيو

ا الَِّذيَن ﴿فأمّ  ذلكالباطل بأضداد  كأىلً  ،٬نانوأكسعي النور بٌن يديو كب ،رةشى كإشراؽ البى 
﴿أكفرُتْم بعد : وف ُب النار كيقاؿ ٟنم توبيخان فيلقى  ،كىم الكٌفارهم﴾ ت وجوىُ سودَّ ا

ا وأمّ 106﴿فذوقوا العذاب ِبَما ُكْنُتْم تكفروف بعد أخذ اٞنيثاؽ يـو السبتِإيماِنُكْم﴾ 
 كر اٜناؿٌ من ذ  ،توجنٌ  :أم﴿ففي رحمة اهلل﴾  كىم اٞنؤمنوفهم﴾ ت وجوىُ الَِّذيَن ابيضَّ 

اآلية  أٌخرىم ليكوف مطلعي  ، بر٘نتو كفضلوكإرادة اٌل تنبيهان على عدـ استحقاؽ اٛنٌنة إاٌل 
أك  ،ناؼ للتأكيدئستأخرجو ٢نرج اال﴾ 107﴿ُىْم ِفيَها خالدوف هم كثواُّمليتى كمقطعها حً 

يا ﴾ ﴿آيات اهلل نتلوىا َعَلْيكَ  ىذه اآليات :أم﴿تلك﴾ " ٌما الذينػ "أبعد خرب ل خربه 
بأف يأخذىم ﴾ 108﴿َوَما اهللُ يُرِيُد ظلماً للعالمين ال شبهة فيها﴿بِالَحقّْ﴾  د ملتبسة١نمٌ 

فيقدر على إجراء  ؛ملكان كخلقان كعبيدان ﴿وهلل َما ِفي السَّمواِت َوَما ِفي اأَلْرِض﴾  بغًن جـر
أك ُب اللوح  ،ا د ُب علميا أٌمة ١نمٌ ُكْنُتْم﴾ 109ع األموررجَ ﴿وإلى اهلل تُ  كعده ككعيده

صفة ﴿لِلنَّاِس تأمروف بالَمْعُروِؼ وتنهوف َعِن الػُمْنَكِر﴾  أظهرتخرجت﴾ أُمَّة أُ  ﴿خيرَ 
" كنتمػ "أك خرب ثاف لً  ،كاٞنراد تفضيلهم على أمم موصوفٌن ُّذه الصفات "،ةأمٌ ػ "ثانية لل

ٌخر ، أاؾ دكف ىذاعتداد بذاإذ ال  ما ٩نب أف يؤمن بطريق أكٔب كبكلٌ ﴿وتؤمنوف بِاهلِل﴾ 
﴿خيراً  اإل٬نافكاف﴾ الِكَتاِب لَ  ﴿َوَلو آمن أىلُ  ٌن بسببواإل٬ناف للداللة على أٌف األٌكلى 

ُهُم الػُمْؤِمُنوَف﴾  ٣نٌا ىم عليوَلُهم﴾  كثرُىُم أ﴿و  كعبد ا بن سبلـ كأصحابو﴿ِمنػْ
عمراف، ]آؿ ىذه اٛنملة كما بعدىا إٔب ﴿ككانوا يعتدكف﴾  ،الكافركف﴾ 110الفاسقوف

. ىػآمن...﴾ اٞنعطوؼ على ﴿كنتم...﴾ آكلذلك ٓب يعطفا على ﴿كلو  ،اعرتاض [3/112
 :أموُكْم ِإالَّ أذى﴾ ﴿لن يضرُّ ٌن لو ﴿كلو آمن...﴾ مبيٌػنى  :ك٩نوز أف يكونا مرتبطٌن بقولو
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ككم بقتل منهزمٌن فبل يضرٌ األدبار﴾ يُػَولُّوُكُم ﴿وإف يقاتلوُكْم  كطعن كهتديد ضرران يسًنان 
للرتتيب بٌن  "ٍبٌ "ك ،عليكم بل لكم النصر عليهم[ ك50]/﴾ 111روفنصَ ﴿ثُمَّ ال يُ  أسرك 

ربت ﴿ضُ  ىم بعد مٌدة يعجزكف عن اٞنقاتلة ٍبٌ  :التوٌٕب حٌن اٞنقاتلة كبٌن عدـ النصرة أم
 فبل عٌز ٟنم كال اعتصاـ ؛كجدكاوا﴾ فُ قِ ثُ ﴿أينما  كاألىل ،كاٞناؿ ،در النفسىى ة﴾ لَّ الذّْ  مُ هِ علي
﴿ ﴾  :أم ،كاٜنببلف كاحد ،اٞنؤمنٌن :أم﴿بحبل ِمَن اهلل وحبل ِمَن النَّاِس﴾  ملتبسٌنِإالَّ

 رجعوا﴾ وا﴿وباؤ  ال عصمة ٟنم غًن ذلك، أم: داء اٛنزيةأالعهد إليهم باألماف على 
 :أمهم﴾ ﴿بأنّ  اٞنذكور من األمورسكنة َذِلَك﴾ ربت َعَلْيِهم المَ ﴿بغضب ِمَن اهلِل وضُ 

﴿ِبَما  تأكيدَذِلَك﴾  انُوا يكفروف بِآيَاِت اهلِل ويقتلوف األنبياء بغير حقّ ﴿كَ  بسبب أهٌنم
كقد مٌر ٟنا تفسًن آخر ُب  ،يتجاكزكف إٔب اٜنراـ﴾ 112يعتدوف ﴿وَكانُوا ا أمرى وا﴾ عصَ 

قائمة﴾  ﴿ِمْن َاْىِل الِكَتاِب ُأمَّةٌ  مستوين﴾ ﴿سواءً  أىل الكتابوا﴾ سُ ﴿ليْ  1البقرة
وف تلُ ﴿يَ  ستواءناؼ لبياف نفي االئاست، سلموا منهمأكىم الذين  ،على اٜنقٌ مستقيمة ثابتة 

يصٌلوف ﴾ 113﴿ُىْم يسجدوف حاؿ﴿و﴾  ُب ساعاتو :أمآيَاِت اهلِل آناء اللَّيِل﴾ 
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر وَ  التهٌجد ُيَسارُِعوَف ﴿يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

َراتِ  كمنهم من ليسوا كذلك كليسوا من  ،ا كثوابو ىضوا رً فاستحقٌ ﴾ 114ِفي اْلَخيػْ
﴿من خير  أيٌها األٌمة :كجاء بالتاء أم ،األٌمة القائمة :بالياء أم﴿َوَما يفعلوا﴾  الصاٜنٌن

ِليٌم ﴿واهلُل عَ  إٔب مفعولٌن لتضٌمنو معىن اٜنرماف معدٌ  2تٌنءبالقراوه﴾ رُ فَ كْ فلن يُ 
ُهم أموالهم وال أوالدىم ِمَن اهللِ  تدفعغني﴾ الَِّذيَن َكَفُروا لن تُ  إفّ 115بالػُمتَِّقينَ  ﴾ ﴿َعنػْ
﴿وُأولَِئَك  إٔب أحد٨نا عند الشٌدة ئخٌصهما بالذكر ألٌف اإلنساف يلتج﴿شيئًا﴾  من عذابو

أك  ،أك مفاخرة ،ربةن الكٌفار قي  :أمَما ينفقوف﴾  لُ ثَ مَ 116أصحاب النَّاِر ُىْم ِفيَها خالدوف
نْػَيا كمَ عليو السبلـ  عداكة للنبٌ  حٌر أك برد ﴾ رّّ ريح ِفيَها صِ  لِ ثَ ﴿ِفي ىذه الَحَياِة الدُّ

﴿قـو ظلموا أَنْػُفَسُهم﴾  زرع﴾ ﴿أصابت حرثَ  فهو ُب األصل مصدر نعت بو ،شديد
                                                           

 «.أم: الكفري كالقتل بسبب عصياهنم كْناكزىم اٜنٌد ُب اٞنعاصي»من البقرة قولو:  61ُب اآلية 1
يعين بالياء كالتاء ُب "يفعلوا... يكفركه"، كاٞنؤٌلف ر٘نو ا ضبط الفعلٌن بالياء كالتاء ٗنيعان، كالقراءة بالياء أليب 2

 .219، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيالتاء للباقٌن من السبعة. عمرك، كحفص، ك٘نزة، كالكسائي، كب
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ىو  ،وف ُّافكذلك نفقاهتم ذاىبة ال ينتفع ،فلم ينتفعوا بوو﴾ تْ ﴿فأىلكَ  بالكفر كاٞنعاصي
﴿َوَما ظلمُهُم اهلُل﴾  كلذا ٓب ٪نتج إٔب دخوؿ كلمة التشبيو على اٜنرث ؛بمن التشبيو اٞنركٌ 
﴿يَا  بالكفر اٞنوجب لضياعها [ظ50]/﴾ 117﴿ولكن أَنْػُفَسُهم يظلموف بضياع نفقاهتم

ب  و ا ببطانة الثهو شبٌ  ،تطلعوهنم على أسراركمء أصفياذوا بطانة﴾ خِ أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تتَّ 
أك  "،خذكاال تتٌ ػػ "متعٌلق ب ،غًنكم من اليهود :أمن دونُكْم﴾ ﴿مِ  1عاركما شٌبهوا بالشٍّ 

الذم ّنعىن  "ولٍ األى " معدٌ  ،ال يقٌصركف لكم ُب الفسادااًل﴾ بَ ُكْم خَ ونَ ﴿ال يألُ " بطانة"صفة 
 نع أك النقصالتقصًن مع أٌف أصلو أف يتعٌدل باٜنرؼ إٔب مفعولٌن على تضمٌن معىن اٞن

 ظهرت﴾ تِ دَ ﴿َقْد بَ  كىو شٌدة الٌضرر ،كمتى عنى  :أم﴾ مْ تُّ نِ عَ  ﴿ما وإننج وا﴾ دُّ ﴿وَ 
 فيكم كإطبلع اٞنشركٌن على سرٌكم 2بالوقيعة﴿من أفواىهم﴾  العداكة لكم﴿البغضاء﴾ 

﴿إف   على عداكهتما َلُكم اآليات﴾ نّ يػَّ ﴿أكبر َقْد بػَ  من العداكةخفي صدورىم﴾ ﴿َوَما تُ 
 للتنبيو﴿ىا﴾  مل األربع مستأنفات للتعليلكاٛني  .وىموالي فبل تي  ؛ذلك﴾ 118ُتْم تعقلوفُكنْ 

﴿وال  لقرابتهم منكم كصداقتهمونهم﴾ حبّ ﴿تُ  اٞنؤمنوف﴿أوالء﴾ : مبتدأ خربه﴿أَنْػُتْم﴾ 
 :أمو﴾ ﴿وتؤمنوف بالِكَتاِب كلّ  كاٛنملة مستأنفة ،ٞنخالفتهم لكم ُب الدينُيِحبُّونُكْم﴾ 
أنتم من ال  :حاؿ بتقدير اٞنبتدأ أم ،و حٌّت بكتاُّم كال يؤمنوف بكتابكمب كلٌ َننس الكتا

وا عليكم األنامل﴾ عضُّ  ْوا﴿وإذا خلَ  نفاقان كتغريران وُكْم قَالُوا آَمنَّا﴾ ﴿وإذا لقُ  ٪نٌبونكم
يعرٌب عن  ،يتبلفكماكف من ة الغضب ٞنا يرى ألجل شدٌ  :أم﴿ِمَن الغيظ﴾  أطراؼ األصابع
دعاء عليهم ﴿ُقل موتوا بغيظُكْم﴾  عضٌ  ٖنٌةى األنامل ٠نازان كإف ٓب يكن  بعضٌ شٌدة الغضب 

 قطعى أماء ألنٌو ال صى أك أمر لكٌل مؤمن أف ٫ناطبهم خطاب اٝني  ، يهلكوا بوبدكاـ الغيظ حٌّت 
فهو  ،فيخرب ما ٔنفونو﴾ 119﴿إفَّ اهلَل َعِليٌم بذات الصدور راحة اللسافة من جً للمحبٌ 

﴿تسؤىم﴾  نعمة كنصر كغنيمة﴿حسنة﴾  تصبكممسسُكْم﴾ ﴿إف تَ  لغيظتعليل ٞنوهتم با
ة بياف لتناىي الشرطيٌ حوا بها﴾ فرَ ﴿يَ  بدٍ كهز٬نة كجى ئة﴾ صبُكْم سيّ ﴿وإف تُ  ٓنزهنم

                                                           
البن منظور  لساف العرب. »كالشٍّعاري ما كٕب شىعىرى جسد اإًلنساف دكف ما سواه من الثياب كاٛنمع أىٍشًعرىةه كشيعيره »1
 «.شعر»
 «.كقع»البن منظور  لساف العرب"الوقيعة" الًغيبة. ينظر 2
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﴿ال  مواالهتم كغًنىاقوا﴾ ﴿وتتّ  على عداكهتمصبروا﴾ ﴿وإف تَ  كما قبلها اعرتاض ،عداكهتم
 1بالتاء كالياءْعَمُلوَف﴾ يػَ ﴿إفَّ اهلَل ِبَما  بفضل ا كحفظوُكْم كيدىم شيئًا﴾ يضرّ 

 من اٞندينةْىِلك﴾ أَ ِمْن  ﴿إذ غدوتَ  داذكر يا ١نمٌ ﴿و﴾  عآب فيجازيكم﴾ 120﴿محيط
﴿واهلُل سميع﴾  أماكن يقفوف فيها لو﴿مقاعد للقتاؿ﴾ تنزٍّٟنم الُمْؤِمِنيَن﴾  ئُ ﴿تبوّْ 

 ٙنسٌن بألف أك إاٌل  يو السبلـعلكىو يـو أيحد خرج  .بأحوالكم﴾ 121﴿َعِليمٌ ألقوالكم 
ثبلث  شٌواؿ سنةى  السبت سابعى  [ك51]/عب يـو كنزؿ بالشٍّ  ،رجبلن كاٞنشركوف ثبلثة آالؼ

 ،كأجلس جيشان من الرماة ،كسٌول صفوفهم ،كجعل ظهره كعسكره إٔب أيحد ،من اٟنجرة
 ،تونا من كرائناأي ا بالنبل الحوا عنٌ انضى » :كقاؿ ،بسفح اٛنبل 2ا بن جبًن فأٌمر عليهم عبد

نىا أك نيًصٍرنا ق بقولو: ﴿ٚنيع عليم﴾ أك بدؿ من ﴿إذ متعلٌ ت﴾ ﴿إذ ىمَّ  3«كال تربحوا غيًلبػٍ
ي ككانا جناح ،بنو سلمة من اٝنزرج كبنو اٜنارثة من األكس﴿طائفتاف ِمْنُكْم﴾ غدكت﴾ 

اٞننافق كأصحابو  يبٌ أا رجع عبد ا بن مٌ ػل .فا عن القتاؿنا كتضعي ْنبي ﴿َأْف تفشبل﴾  العسكر
ـى نقتل أنفسنا كأكالدنا :كقاؿ : ٌما تبعهم كقاؿ ٟنمػل- 4بن حـز األنصارم ككقاؿ لعمر  ،عىبلى

 فلم ينصرفا ؛ت ا الطائفتٌنفثبٌ  5،تٌبعناكملو نعلم قتاالن ال :-نشدكم ُب نبٌيكم كأنفسكمأ
ال ﴾ 122ل الػُمْؤِمُنوفَ ﴿َوَعَلى اهلل فليتوكَّ ؟ ناصر٨نا فما ٟنما يفشبلفهما﴾ ﴿واهلُل وليُّ 
كىو موضع بٌن مٌكة  ،تذكًن ببعض ما أفادىم التوٌكل﴿ولقد نصركم اهلُل ببدر﴾  على غًنه

                                                           
تقريب المعاني ِفي شرح حرز  ص، ك٘نزة، كالكسائي، كابن كثًن، كبالتاء قراءة الباقٌن من السبعة.بالياء قراءة حف1

 .221، ص األماني
االستيعاب في معرفة . عبد ا بن جبًن بن النعماف األنصارم، شهد العقبة، كبدرا، كاستشهد يـو أحدىو  2

 . 3/194البن األثًن،  أسد الغابة؛ 3/877، األصحاب
؛ 14، اٞنغازم صحيح البخاري. كأصلو ُب 65، ص تفسير الجبللينأقف على ىذا اللفظ، ك اٞنؤٌلف أخذه من ٓب 3

 .11/40، صحيح ابن حّباف
القرآف، كيأخذ  كيعلمهماستعملو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم على أىل ٤نراف ليفٌقههم ُب الدين، ىو خزرجٌي،  4

، االستيعاب في معرفة األصحاب .للهجرة باٞندينة سنة إحدل كٙنسٌن صدقاهتم كىو ابن سبع عشرة سنة، كتوُبٌ 
 .4/202البن األثًن،  أسد الغابة؛ 3/1173
 .2/98، تفسير البغوي؛ 167-7/166، تفسير الطبري5
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﴿فاتػَُّقوا  فأنتم اليـو أكٔب بالنصر لشٌدتكم ؛بقٌلة العدد كالسبلحة﴾ لَّ ﴿وأَنْػُتْم أذِ  كاٞندينة
كضع الشكر  ،فتشكركفنعم عليكم يي  :أم﴾ 123﴿َلَعلَُّكْم تشكروف ُب الثباتاهلَل﴾ 

 إنكاري كفيُكْم﴾ ﴿ألن يَ " نصركمػ "ظرؼ لمنين﴾ ؤ ﴿إذ تقوؿ للم نعاـ ألنٌو سببوموضع اإل
أم ُكْم﴾ ُكْم ربّ مدَّ ﴿َأْف يُ لئلشعار بأهٌنم كانوؿ كاآليسٌن  "لن"أف ال يكفيىهم ذلك، ك

 1األنفاؿ كُب ،يكفيكم ذلكبلى﴾ 124ينلِ زَ نػْ ﴿بثبلثة آالؼ ِمَن الَمبَلِئَكِة مُ  يعينكم
﴿إف  :كما قاؿ تعأب صارت ٙنسة ٍبٌ  ،صارت ثبلثة ٍبٌ  ،ف ألنٌو أمٌدىم أٌكالن ُّابألٍ 

﴿من  اٞنشركوف :أم﴿ويأتوُكْم﴾  ا ُب اٞنخالفةقوا﴾ ﴿وتتّ  على لقاء العدكٌ تصبروا﴾ 
ُكْم بخمسة آالؼ ِمَن الَمبَلِئَكِة مددُكْم ربّ ﴿َىَذا يُ  حاٟنم ككقتهم :أمفورىم﴾ 

كقد صربكا  2،الشيء ءيماىو إظهار سً  ممن التسوًن الذ ،مٌنمعلٌ  :أم﴾ 135ينَ مِ وّْ سَ مُ 
 يض أرسلوىا بٌن أكتافهمفر أك بً عليهم عمائم صي  ،لقفقاتلت معهم اٞنبلئكة على خيل بي 

 تسكن﴾ ﴿ولتطمئنَّ بالنصر  بشرى َلُكْم﴾ إاّل  ﴿اهلل اإلمداد :أم﴿َوَما جعلو﴾ 
ع﴾ يقطَ ﴿لِ  ال من اٛنند﴾ 126 من ِعْند اهلِل العزيز الحكيم﴿قلوبُكْم ِبِو َوَما النصر ِإالَّ 

فقتل سبعوف  ،بالقتل كاألسر﴿طرفًا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا﴾ " نصركمػ "متعٌلق ب ،ينقص :أم
للتنويع  "أك"ك ،يهم باٟنز٬نةز ٫نهم﴾ تَ كبِ ﴿أو يَ  كأسر سبعوف من صناديدىم يـو بدر

 ا كسر عتبة بنمٌ ػكنزؿ ل .وهٓب ينالوا ما رامى ﴾ 127﴿خائبين فًنجعوا [ظ51]/﴿فينقلبوا﴾ 
فجعل ٬نسح الدـ عن كجهو  ،كشٌج كجهو يـو أحد عليو السبلـكقٌاص رباعٌيتو  3]أيب[
بل األمر ﴿لَْيَس لك ِمَن األمر شيء﴾  4«بوا نبٌيهم بالدـكيف يفلح قـو خضٌ »: كيقوؿ

 يفتشتفبهم﴾ عذّْ ﴿أو يُ  ـ فتسٌر بوباإلسبلَعَلْيِهم﴾  ﴿يتوبَ ّنعىن إٔب أف ﴿أو﴾   فاصرب
                                                           

 .8/9األنفاؿ، 1
 «سـو»للفًنكز آبادم  القاموس المحيطينظر 2
.|كعتبة بن أيب كقٌاص، أخو سعد بن أيب 1/294، اويتفسير البيض سقط ُب أ، كٕنامو من ما بٌن اٞنعقوفتٌن 3

قيل عن أسبلمو، كلكن أنكر أبو نعيم إسبلمو كصحبتو كركل دعاء النٌب عليو  أحد العشرة اٞنبٌشرين باٛنٌنة،كقٌاص 
االستيعاب ؛ 4/2138أليب نعيم،  معرفة الصحابةينظر «. فما حاؿ عليو اٜنوؿ حّت مات كافرا إٔب النار»كقاؿ: 

 .607-2/606، معرفة األصحابفي 
 .23، الفنت سنن ابن ماجو؛ 20/213، مسند أحمد4
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﴿وهلل َما ِفي السَّمواِت َوَما ِفي  وا التعذيبفاستحقٌ  ؛بالكفر﴾ 128هم ظالموفنّ إ﴿ف بو
 نفي صريح ُبب من َيَشاُء﴾ من َيَشاُء ويعذّ ﴿يغفر لِ  فلو األمر كٌلو ؛ملكان كخلقان اأَلْرِض﴾ 

فبل  ؛لعباده﴾ 129﴿واهللُ َغُفوٌر رَِحيمٌ  ها كاٞنناُب لومبالتوبة كعد كالتقييدي ، كجوب التعذيب
ال  :أمضعافًا مضاعفة﴾ أ الرّْبا﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تأكلوا  تبادر إٔب الدعاء عليهم

﴿َواتػَُّقوا  اٞنديوف تزيدكا زيادات مكٌررة ُب اٞناؿ كاألجل حٌّت تستغرقوا بالشيء القليل ماؿى 
ت عدَّ أُ ﴿َواتػَُّقوا النار التي راجٌن الفبلح ﴾ 130تفلحوف ﴿َلَعلَُّكمْ  فيما هناكماهلَل﴾ 

﴿َوأِطيُعوا اهلل والرسوؿ  ز عن متابعتهمبالذات كللعصاة بالعرض بالتحرُّ ﴾ 131للَكاِفرِينَ 
 ُب أمثاؿ ىذا دليل عزٌة التوصل إٔب ما ىو خًن "عسى"ك "لعلٌ "﴾ 132َلَعلَُّكْم ترحموف

  :أمَمْغِفَرٍة ِمْن رَبُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواأْلَْرُض﴾ ﴿ِإَلى  قبلواأبادركا ك عوا﴾ ﴿وسارِ 
فيو ﴾ 133قينت للمتّ عدَّ ﴿أُ  كالعرض السعة ،صلت إحدا٨نا باألخرلكعرضهما لو كي 

 قٌنصفة مادحة للمتٌ نفقوف﴾ ﴿الَِّذيَن يُ  ا خارجة عن ىذا العآبدليل على أهٌنا ٢نلوقة كأهنٌ 
مضائو مع إٌن عن الكافٌ ﴿والكاظمين الغيظ﴾  اليسر كالعسراء﴾ رَّ ضَّ اء والرَّ ﴿ِفي السَّ 

﴿واهلُل ُيِحبُّ  التاركٌن عقوبة من ظلمهم :أم﴿والعافين عن النَّاِس﴾  ةر القد
ذنبان قبيحان  ﴿والَِّذيَن ِإَذا فعلوا فاحشة﴾  يثيبهم :ُّذه األفعاؿ أم﴾ 134المحسنين

كعيده  :أم﴿ذكروا اهلل﴾  بلة أك بأٌم ذنب كافكالقي   ّنا دكنو﴿أو ظلموا أَنْػُفَسُهم﴾  كالزنا
ستفهاـ ّنعىن النفي كاقع بٌن ا﴿ومن﴾  بالندـ كالتوبة﴿فاستغفروا لذنوبهم﴾  أك ذاتو

 يد٬نواوا﴾ رُّ صِ ﴿يغفر الذنوب ِإالَّ اهلل ولم يُ ال  :ة أم٘ناٞنعطوفٌن لوصفو تعأب بسعة الر 
د ُب اما أصٌر من استغفر كإف ع» :ليو السبلـعبل يستغفركف عنو لقولو ﴿َعَلى َما فعلوا﴾ 

ٓب  :أم "ٓب يصٌركا"من فاعل [ ك52]/حاؿ ﴾ 135﴿َوُىْم يَػْعَلُموفَ  1«اليـو سبعٌن مرٌة
ُأولَِئَك َجَزاُؤُىْم َمْغِفَرٌة ِمْن رَبِّْهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن  ﴿ يصٌركا على قبيح فعلهم عاٞنٌن بو

﴾ 136أجر العاملين مَ عْ ﴿ونِ  نة ٞنا قبلهاٗنلة مستأنفة مبيٍّ ِديَن ِفيَها﴾ َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر َخالِ 

                                                           
  .1/124، مسند أبي يعلى الموصلي؛ 23، أبواب الوتر سنن أبي داود1
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ن﴾ نَ ﴿من قبلُكْم سُ مضت ت﴾ لَ ﴿َقْد خَ  1:كنزؿ ُب ىز٬نة أحد .بالطاعة ىذا األجر
﴿ِفي اأَلْرِض فانظروا َكيَف   أيٌها اٞنؤمنوفيروا﴾ ﴿فسِ  أخذىم مهاٟنم ٍبٌ إطرائق ُب الكٌفار ب

فبل ٓنزنوا لغلبتهم فأنا أمهلهم  ؛آخر أمرىم من اٟنبلؾ﴾ 137نبيَكاَف عاقبة المكذّ 
 دى وموعظةٌ ﴿وىُ  كٌلهم﴿بياف لِلنَّاِس﴾  أك القرآف "،قد خلت" :أم﴿َىَذا﴾  لوقتهم

 :أمسسُكْم﴾ مْ ﴿إف يَ  ٬نانكمإف صٌح إال هتنوا  :متعٌلق بالنهي أم﴾ 139قينللمتّ 
﴾  ﴿فقد مسَّ  من جرح ك٥نوه جيٍهد 2بفتح القاؼ كضٌمها﴾ حٌ رْ ﴿قػَ  دحي أصابكم بأ القـو

ـُ  ببدرمثلو﴾  حٌ رْ ﴿قػَ  الكٌفار  نصرفها كنعاكدىاداولها﴾ ﴿نُ : مبتدأ خربه﴾ ﴿وتلك األيا
﴿اهلُل الَِّذيَن  ظهور علمى ﴿َولِيَػْعَلَم﴾  عظوايومان لفرقة كيومان ألخرل ليتٌ ﴿بَيَن النَّاِس﴾ 

يريد  ،يكرمهم بالشهادةشهداء﴾  ِمْنُكمْ  خذَ ﴿ويتّ  ٬ناهنم من غًنإأخلصوا ُب آَمُنوا﴾ 
٧ٌنا يغٌلبهم إال ينصرىم ك  :الكافرين أم﴾ 140﴿واهلُل ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ  شهداء أيحد

 :أمص اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا﴾ محّْ يُ ﴿ولِ  عرتاضاكاٛنملة  ،ستدراجان ٟنم كابتبلءن لكماأحيانان 
يهلكهم بنصر اٞنؤمنٌن  :أم﴾ 141نَ حق الَكاِفرِيمْ ﴿ويَ  يطٌهرىم من الذنوب ّنا يصيبهم

 ٓبا﴾ ﴿ولمَّ  نكاركمعناه اإل ،بل أحسبتم :أمة﴾ ﴿أـ حسبُتْم َأْف تدخلوا الجنّ  عليهم
نصب ﴾ 142الصابرين ﴿ويعلمَ  ٌما ْناىدكاػل :أماهلُل الَِّذيَن جاىدوا ِمْنُكْم﴾  مِ علَ ﴿يَ 

هٌنا من أسباب إاٜنرب فوت﴾ الم وفَ ﴿ولقد ُكْنُتْم تمنَّ  على أٌف الواك للجمع "أف"بإضمار 
حيث قلتم لعدـ مشاىدتكم كقعة وه﴾ لقَ ن قبل َأْف تَ ﴿مِ  ينءفيو حذؼ إحدل التا ،اٞنوت

ما ﴾ 143﴿فقد رأيتموه وأَنْػُتْم تنظروف هؤ ليت لنا يومان كيـو بدر نناؿ ما ناؿ شهدا :بدر
فذٌب عنو مصعب  بٌ ا شٌج كجو النمٌ ػكنزؿ ُب اٟنز٬نة ل ؟هنزمتما فلمى  ،خوانكمإكقع من قتل 

فشاع قتلو  فزعم أنٌو قتل النبٌ  ؛الشاجٌ  [ظ52]/ككاف صاحب الراية حٌّت قتلو  3،بن عمًنا

                                                           
 .2/109، تفسير البغوي؛ 7/229، تفسير الطبري 1
قريب المعاني ِفي شرح تقرأ شعبة، ك٘نزة، كالكسائي بضٌم القاؼ، كالباقوف من السبعة بفتحها ُب لفظ "قرح". 2

 .220، ص حرز األماني
؛ 5/175البن األثًن،  أسد الغابة. أحد السابقٌن إٔب اإلسبلـ، ىاجر اٟنجرتٌن، شهد أحدا كمعو اللواء فاستشهد 3

 .6/98البن حجر،  اإلصابة
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د ﴿َوَما محمّ  1:خوانكمإفقاؿ اٞننافقوف لو كاف نبٌيان ٞنا قتل فارجعوا إٔب دين  عليو السبلـ؛
﴿أفإف مات أو  همباٞنوت أك القتل فسيخلو مثلى سل﴾ ِإالَّ رسوؿ َقْد خلت من قبلو الرُّ 

تدادىم كانقبلُّم عن الدين ِنلٌوه ّنوت أك قتل بعد ر إنكار العقابُكْم﴾ أانقلبُتْم َعَلى  لَ تِ قُ 
 ضرّ ﴿ومن ينقلب َعَلى عقبيو فلن يَ  علمهم ِنلٌو الرسل قبلو كبقاء دينهم متمٌسكان بو

عمة على ن﴾ 144﴿وسيجزي اهلُل الشاكرين بل يضٌر نفسو﴿شيئًا﴾  بارتدادهاهلل﴾ 
مصدر ﴿كتابًا﴾  بقضائو﴿َوَما َكاَف لنفس َأْف تموت ِإالَّ بِِإْذِف اهلِل﴾  اإلسبلـ بالثبات عليو

 فلمى  ،رموقٌتان ال يتقٌدـ كال يتأخٌ  :صفة لو أمبًل﴾ ﴿مؤجَّ  كتب ا اٞنوت كتابان   :مؤٌكد أم
َها﴾ رد ثواب ﴿ومن يُ ؟ اهنزمتم كاٟنز٬نة ال تدفع اٞنوت كالثبات ال يقطع اٜنياة نْػَيا نؤتو ِمنػْ الدُّ

تعريض ٞنن اشتغل بالغنائم يـو أيحد حٌّت غلبهم اٞنشركوف بعد ما  ،كال حٌظ لو ُب اآلخرة
َها﴾  غلبوا ﴾ 145﴿وسنجزي الشاكرين من ثواُّا :أم﴿ومن يرد ثواب اآلِخَرة نؤتو ِمنػْ

ن أثبت ُب اٝنٌط كنوهنا تنوي "،كم"ّنعىن ن﴾ ﴿وكأيّْ  اٞنشتغلٌن عن اٛنهاد نعمة ا الغًنى 
تقياء أك عابدكف أ علماءوف كثير﴾ يُّ بػّْ ل َمَعُو رِ ﴿قاتَ  بياف لو﴾ ن نبيٍّ ﴿مِ  على غًن قياس

نوا﴾ ﴿فما وىَ  ة حاؿ منوٚنيٌ اٗنلة  "معو ربٌيوف"ك أك فاعلو ضمًن النبٌ  "،قاتل"فاعل  ،لرٌُّم
وا﴾ فُ عُ ﴿َوَما ضَ  حاُّممن ٛنزاء كقتل أنبيائهم كأصما أصابهم ِفي َسِبيِل اهلِل﴾ ﴿لِ  جبنوا

ما خضعوا لعدٌكىم كما فعلتم حٌن قيل  :أم﴿َوَما استَكانُوا﴾  أك ُب الدين ،عن اٛنهاد
 وفمن الكى  "استكوف"أك  ،شباع الفتحةإمن السكوف كاأللف من  "استكن"أصلو  ،قتل النبٌ 

عند قتل هم﴾ ﴿َوَما َكاَف قولَ  فينصرىم كيعٌظم قدرىم﴾ 146﴿واهلُل ُيِحبُّ الصابرين
﴿ِإالَّ َأْف قَاُلوا رَبػََّنا اْغِفْر لََنا : كاٚنها قولو "،كاف"بالنصب خرب  ،نبٌيهم مع صربىم كثباهتم

ت ﴿وثبّْ  يذانان بأٌف ما أصاُّم لسوء فعلهم كىضمان ألنفسهمإُذنُوبَػَنا َوِإْسَرافَػَنا ِفي َأْمرِنَا﴾ 
﴿وانصرنا َعَلى القـو  بالقٌوة على اٛنهاد كالثبات ُب مواطن اٜنربأقدامنا﴾ 

نْػَيا﴾ آف147الَكاِفرِينَ  ثواب  نَ سْ ﴿وحُ  النصر كالغنيمة كحسن الذكرتاُىُم اهلُل ثواب الدُّ
﴿واهلُل ُيِحبُّ  [ك53]/شعاران بفضلو إكخٌص ثواُّا باٜنسن  ،ة كالنعيماٛننٌ  :أماآلِخَرة﴾ 

                                                           
 .2/113، تفسير البغوي؛ 255-7/254، تفسير الطبري 1
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ّنا يأمركنكم بو من الرجوع َكَفُروا﴾   يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إف تطيعوا الَِّذينَ 148المحسنين
بل 149بوا خاسريننقلِ وُكْم َعَلى أعقابُكْم فتَ ﴿يردُّ  إٔب دينهم كما أمرككم يـو ىز٬نة أيحد

﴿سنلقي  وا بو عن كالية غًنهفاستغني ﴾ 150اِصرِينَ َوُىَو خير النَّ ناصركم ﴿اهلُل موالُكْم﴾ 
بوا يـو أيحد كتركوا فرعى  ؛اٝنوؼ 1ٌن كضٌمهابسكوف العب﴾ ِفي قلوب الَِّذيَن َكَفُروا الرعْ 
 ؛تئف شإموعدنا موسم بدر القابل  2:كنادل أبو سفياف ،القتاؿ كرجعوا من غًن سبب

لم  ﴿َما شراكهم بوإبسبب  :أم﴾ بِاهللِ ﴿ِبَما أشركوا  3«إف شاء ا» :عليو السبلـفقاؿ 
 مأكلثوى﴾ ُىُم النار وبئس مَ ﴿ومأوا و كىو األصناـتة على عبادحجٌ ؿ ِبِو سلطانًا﴾ ينزّْ 

قكم دَ ﴿ولقد صَ  كضع الظاىر موضع اٞنضمر للتغليظ كالتعليل ،ىي﴾ 151﴿الظَّاِلِمينَ 
من  ،تقتلوهنم قبل ما خالف الرماة :أمم بإذنو﴾ هُ ونػَ سُّ حُ ﴿إذ تَ  يٌاكم بالنصرإاهلُل وعده﴾ 

﴿وتنازعُتْم  تاؿضعف رأيكم عن الق :أم﴿َحتَّى ِإَذا فشلُتْم﴾  أبطل حٌسو :أم "حٌسو"
نذىب فقد نصر  :فقاؿ بعضهم ،قاـ ُب سفح اٛنبل للرميمي ػبال أمر النبٌ  :أمِفي األمر﴾ 

يُتْم﴾ ﴿وعصَ   أمًنكم ُب نفر دكف عشرةفنفرًب إاٌل  ،ال ٦نالف أمر النب :أصحابنا كبعضهم
 :١نذكؼ أم "ذاإ"كجواب  ،من الظفر كالغنيمةوف﴾ راُكْم َما تحبّ أ﴿ِمْن بَػْعِد َما  برتؾ اٞنركز

نْػَيا﴾  منعكم نصره ﴿ومنُكْم من يُرِيُد اآلِخَرة﴾  فرتكوا اٞنركز للغنيمة﴿ِمْنُكْم من يُرِيُد الدُّ
ُهم﴾  قتل فثبت بو حٌّت   اٞنقٌدر "إذا"ف على جواب طع ،هنزمتمابأف ﴿ثُمَّ صرفُكْم َعنػْ

ا ندمتم مٌ ػبلن لتفضٌ عنُكْم﴾  ا﴿ولقد عف ليمتحنكم فيظهر اٞنخلص من غًنهيبتليُكْم﴾ ﴿لِ 
﴾ وفَ دُ عِ صْ ﴿إذ تُ  اذكركا .بالعفو﴾ 152﴿واهلُل ذو فضل َعَلى الُمْؤِمِنينَ  على اٞنخالفة

﴿والرسوؿ  ال يقف أحدكم ألحدوف َعَلى أحد﴾ ﴿وال تلوُ تذىبوف ُب األرض ىاربٌن 

                                                           
، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيبالسكوف قراءة الباقٌن. بضٌم العٌن قراءة ابن عامر، كالكسائي، ك 1

221. 
أسد  أسلم عاـ الفتح، كتوٌُب ُب خبلفة عثماف سنة اثنتٌن كثبلثٌن. صخر بن حرب بن أمٌية، كالد معاكية،ىو  2

 .435-3/432البن حجر، اإلصابة ؛ 6/144البن األثًن،  الغابة
؛ 3/209 . تفسير الثعلبيكبلـ ٠ناىد كعكرمة، كأكرده البغوم ُب تفسًنه  ذكره الثعلب ُب تفسًنه مقطوعان من3

 .2/137، تفسير البغوي
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ٌر فلو ن يكي مى  ،عباد ا عباد ا إٕبٌ  إٕبٌ »من كرائكم بقولو:  :أمُكْم﴾ ا يدعوُكْم ِفي أخر 
فجازاكم غٌم اٟنز٬نة بسب  :أم "صرفكم"عطف على ﴾ ًا بغمٍّ ثابُكْم غمّ أ﴿ف 1«اٛنٌنة

 لكي تتمرٌنوا على الصرب ُب الشدائد فبل ٓنزنوازنوا﴾ حْ يبل تَ كَ ﴿لِ  غٌمكم الرسوؿ باٞنخالفة
 من الضرٌ ﴿وال َما أصابُكْم﴾  من النفع﴿وال َما أصابُكْم﴾  من النفع﴿َعَلى َما فاتُكْم﴾ 

أمنة﴾  نزؿ عليُكْم ِمْن بَػْعِد الغمّْ أثُمَّ  [ظ53]/ 153ِبَما تَػْعَمُلوفَ  ﴿واهلُل خبيرٌ  فيما بعد
فكانوا ٬نتٌدكف ٓنت  ،كىم اٞنؤمنوف﴿طَائَِفًة ِمْنُكْم﴾  النعاسغشى﴾ ﴿يَ  بدؿ﴿نعاسًا﴾  أمنان 
هم﴾ نفسُ أهم تْ ﴿َقْد أىمَّ  كىم اٞننافقوف﴿وطَائَِفٌة﴾  كتسقط سيوفهم من أيديهم 2فجى اٜنى 
﴿غير﴾ ظنٌان وف بِاهلِل﴾ ﴿يظنّ  فلم يناموا ؛ خبلصها٘نلتهم على اٟنٌم فبل رغبة ٟنم إاٌل  :أم

كاٛنملة  ".غًن اٜنقٌ "بدؿ عن ة﴾ الجاىليّ  ﴿ظنَّ  الذم ٪نٌق أف يظٌن بو﴿الَحقّْ﴾  الظنٌ 
 ،رسوؿلل﴿يقولوف﴾  ناؼ على كجو البياف ٞنا قبلوئأك است ،أك حاؿ ،طائفةلػػ "صفة أخرل 

يٌانا من النصر إأمر ا ككعده  :أم  ﴿لنا ِمَن األمر﴾ ما﴿ىل﴾ " يظٌنوف"بدؿ من 
القضاء لو يفعل  :أمو هلل﴾ مر كلَّ األَ  ﴿ُقل إفَّ  ﴾ نصيب قطٌ شيءزائدة ﴿ن﴾ ﴿مِ  كالظفر

" يقولوف"حاؿ من ضمًن بدوف لك﴾ وف ِفي أَنْػُفِسُهم َما ال يُ خفُ ﴿يُ  كىو اعرتاض ،ما يشاء
أك  "،٫نفوف"كىو بدؿ من  ،أك إذا خبل بعضهم إٔب بعض ،ُب أنفسهم :أم ﴿يقولوف﴾

لو كاف  :أمىا ىنا﴾  انلْ تِ َما قُ  شيءٌ  ﴿َلو َكاَف لنا ِمَن األمرِ  ناؼ على كجو البياف لوئاست
كفيكم من ﴿ُقل َلو ُكْنُتْم ِفي بيوتُكْم﴾  ختيار إلينا ٓب ٦نرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرىان اال

﴿ِإَلى  منكم﴿َعَلْيِهم القتل﴾ ي قضتب﴾ ﴿الَِّذيَن كُ  خرجبرز﴾ ﴿لَ يو القتل كتب ا عل
﴿و﴾  تعأب كائن ال ١نالة ءهقتلوا كٓب ينجهم قعودىم ألٌف قضامصارعهم فيي مضاجعهم﴾ 

 من اإلخبلص كالنفاؽ﴿اهلُل َما ِفي صدورُكْم﴾  ٫نترببتلي﴾ يَ ﴿لِ فعل ما فعل بأيحد 
ِنفٌياهتا ﴾ 154﴿واهلُل َعِليٌم بذات الصدور يكشفو ك٬نٌيزه﴾ َما ِفي قلوبُكمْ  صَ محّْ ﴿وليُ 
﴿إف الَِّذيَن تَػَولَّْوا ِمْنُكْم﴾  ه لتمرين اٞنؤمنٌن كإظهار حاؿ اٞننافقٌنؤ ظهارىا لكن ابتبلإقبل 

                                                           
 .4/73، الدّر المنثور؛ كالسيوطي ُب 7/301، تفسيرهأكرده الطربم ُب 1
" ضىٍرب من التػٍّرىسىًة كاحدهتا حىجىفةه »"2  «.حجف»البن منظور  لساف العرب«. اٜنىجىفي
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هم﴾ زلَّ تَ ما اسْ نّ إ﴿حد أٗنع اٞنسلمٌن كٗنع اٞننافقٌن بمعاف﴾ قى الجَ ﴿يـو التَ  عن القتاؿ
﴿ولقد  من الذنوب برتؾ اٞنركز كاٜنرص على الغنيمة﴾ ابعض َما كسبو ﴿الشيطاف بم زٟنٌ أ

ُهم﴾  اعف ال يعاجل ﴾ 155﴿حليم للذنوب﴿إفَّ اهلَل َغُفوٌر﴾ لتوبتهم كاعتذارىم اهلُل َعنػْ
 اٞننافقٌن :أم﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تكونوا كالَِّذيَن َكَفُروا﴾  بعقوبة اٞنذنب كي يتوب

﴿ ِإَذا ضربوا﴾  [ك54]/ُب شأف من يوافقهم نسبان أك مذىبان  :أموانهم﴾ ﴿وقالوا إلخ
ستقبالية حكاية اال "إذا"ذكر  ،للتجارة أك غًنىا كاٛنهاد فماتوا﴿ِفي اأَلْرِض﴾  سافركا

﴿َلو   فقتلوا "،غاز"ٗنع ﴾ زِّى﴿أو َكانُوا غُ " إذ" "قالواػ " فاٞنناسب لً للحاؿ اٞناضية كإاٌل 
 ال"أك  "،قالواػ "ٌلق بعمت﴿ليجعل اهلُل﴾ " قالوا"مقوؿ تلوا﴾ َوَما قُ  واماتُ  َكانُوا عندنا َما

 ي﴿اهلُل يحي حاؿِفي قلوبهم و﴾  ﴿حسرةً  عتقاد اٞنأخوذ من قوٟنماال﴿َذِلَك﴾ " تكونوا
فبل ﴾ 156﴿واهلُل ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ  فبل ٬ننع عن اٞنوت قعود كال ٩نلبو سفرويميت﴾ 

 بضمٌ  ،ُب سبيلوْم﴾ تُّ ﴿قتلُتْم ِفي َسِبيِل اهلِل أو مُ  ئة للقسمالبلـ موطٌ  ﴿ولئن﴾ ٕناثلوىم
﴿ورحمة﴾  لذنوبكم﴿ِمَن اهلِل﴾  كائنة﴿لمغفرة﴾  اتن مات ٬نوت ك٬نى مً  1،اٞنيم ككسرىا

كاٛنملة جواب القسم  ،من الدنيا كمنافعها﴾ 157﴿خيٌر ِممَّا يجمعوف منو لكم على ذلك
 ال غًنهلى اهلل﴾ ﴿إل ُب اٛنهاد أك غًنهْم أو قتلُتْم﴾ تُّ ن مُ ﴿ولئ" إف"مسٌد جزاء  سادٌ 
 ،فرب٘نة :أمما رحمة﴾ ﴿فبِ  كاٛنملة السابقة ُب اإلعراب  ،فيجازيكم﴾ 158حشروف﴿تُ 
أخبلقك ٟنم إذ  لتى سهٌ  :أم﴿َلُهم﴾  ديا ١نمٌ ﴾ تَ نْ ﴿ِمَن اهلِل لِ  زائدة للتأكيد "ما"ك

 تفرٌقواوا﴾ ﴿النفضّ  قاسيو﴿غليظ القلب﴾  افيان لق جسٌيئ اٝني ًا﴾ ظّ ﴿َوَلو كنت فَ  خالفوؾ
ُهم﴾  ﴿من حولك فاعفُ  رىم ِفي ﴿وشاوِ  فيما ﴿واستغفر َلُهم﴾ فيما ٫نتٌص بك َعنػْ

﴿فإذا  كسٌنة ألٌمتك ،بان لقلوُّميكتطي ،أمر اٜنرب كغًنه استظهاران برأيهم :أماألمر﴾ 
ُب تيسًن ما ىو َلى اهلل﴾ عَ  لْ ﴿فتوكّ  نفسك على شيء بعد اٞنشاكرة كطٌنتى  :أمعزمت﴾ 

﴿إف  فيهديهم إٔب الصبلح﴾ 159لين﴿إفَّ اهلَل ُيِحبُّ المتوكّ  نٌو العآب بوإصلح لك فأ
                                                           

ك، كابن عامر بضٌم اٞنيم حيث جاء لفظ "مات" مٌتصبل بالضمائر اٞنرفوعة، كركل حفص قرأ ابن كثًن، كأبو عمر 1
تقريب بضٌمها ىنا كالذم يليو ككسرىا ُب باقي القرآف، أٌما نافع، ك٘نزة، كالكسائي فقرؤكا بكسر اٞنيم ُب ٗنيع القرآف. 

 .221، ص المعاني ِفي شرح حرز األماني
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يرتؾ نصركم كيـو لُكْم﴾ خذُ ﴿فبل غالب َلُكْم وإف يَ  كيـو أيحد أك بدراهلُل﴾  ُكمُ ْر ينصُ 
ال ينصركم  :أم ،خذالنوبعد  :أم﴿فمن ذا الَِّذي ينصرُكْم ِمْن بَػْعِده﴾  األمر أيحد أٌكؿى 

فقاؿ  ،٘نراءى يـو بدر 1ا فيًقدىٍت قطيفةه مٌ ػكنزؿ ل﴾ 160ل الػُمْؤِمُنوفَ ﴿َوَعَلى اهلل فليتوكّ  أحد
فرتكوا اٞنركز ؛ ا ظٌن الرماة منو أف ال يقسم معهم الغنائممٌ ػأك ل 2،أخذىا النبٌ  :بعض اٞننافقٌن

 ٌح لو أف ٫نوف ُب الغنائم فبل تظٌنوا بو ذلكما ص :أم﴾ ﴿َوَما َكاَف لنبي أف يغلَّ  3:للغنيمة
 ٖنوإأك بوبالو ك  ،حامبلن لو على عنقو[ ظ54]/يـو القيامة﴾  ل يأت ِبَما غلَّ غلُ ﴿ومن يَ 
﴾ 161﴿َوُىْم ال يظلموف عملت﴿َما كسبت﴾  كغًنه جزاءى  الغاؿٌ نفس﴾  كلّ   ى﴿ثُمَّ توفَّ 

﴿كمن باء﴾ بالطاعة رضواف اهلل﴾  بعتَّ ا فمنِ أ﴿ ال اٞنطيع بالنقص كال العاصي بالزيادة
ما  "اٞنصًن، "ىي﴾ 162م وبئس المصير﴿ومأواه جهنّ  ٞنعصيتوط ِمَن اهلِل﴾ ﴿بسخَ  رجع

٢نتلفو  :أم﴿درجات ِعْند اهلِل﴾  ذكك﴿ُىْم﴾  ٩نب أف ٫نالف اٜنالة األكٔب ِنبلؼ اٞنرجع
﴾ 163ِبَما يَػْعَمُلوفَ  ﴿واهلُل َبِصيرٌ  بسخط العقابي  ئيكللبا لتابع الرضواف الثوابي  ،اٞننازؿ

خٌصهم مع أٌف نعمة البعثة ﴿اهلُل َعَلى الُمْؤِمِنيَن﴾  أنعم﴾ نَّ ﴿لقد مَ  فيجازيهم على كفقها
ان مثلهم ليفهموا عربيٌ  :أمنفسهم﴾ أ﴿إذ بعث فيهم رسواًل من  نتفاعهم ُّااعاٌمة لزيادة 

يهم﴾ زكّْ ﴿ويُ  القرآف بعد جهلهمِو﴾ ﴿يتلو َعَلْيِهم آيَاتِ  ان فوا بو ال ملكان كال عجميٌ عنو كيشرج 
﴿وإف﴾  ةالسنٌ  :أم﴿والحكمة﴾  القرآف :أممُهُم الِكَتاَب﴾ علّْ ﴿ويُ  يطٌهرىم من الذنوب

﴿لفي  قبل بعثو﴾ ﴿َكانُوا من قبلُ  الشأف فٌ : إ٢نٌففة من اٞنثٌقلة كالبلـ ىي الفارقة أم
﴿أصابتُكْم  اآلٌب "قلتمػ" ظرؼ ؿا﴾ مَّ لَ  ﴿وَ  فعلتم كذا﴿أ﴾  بٌنٍّ ﴾ 164ضبلؿ مبين

كم نلتم مثليها يـو نٌ أكاٜناؿ  :أمصبُتْم مثليها﴾ أ﴿َقْد  بأيحد بقتل سبعٌن منكممصيبة﴾ 
﴿َىَذا﴾  من أين لنا :أمى﴾ ﴿أنّ  متعٌجبٌن﴿قلُتْم﴾  بدر بقتل سبعٌن كأسر سبعٌن منهم

م اٞنركز ألٌنكم تركتنفسُكْم﴾ أ﴿ُقل ُىَو من عند  اٝنذالف ك٥نن مسلموف كرسوؿ ا فينا
كقد جازاكم ّنخالفتكم  ،عوكمنو النصر كمنى ﴾ 165َشيٍء َقِديرٌ  ﴿إفَّ اهلَل َعَلى كلّ  ذلتمفخي 

                                                           
مجل، ك 1 مع على قىطاًئف كقيطيف. "القىًطيفىةي" ًدثار ٢ني  «.قطف»للفًنكز آبادم  القاموس المحيطْني
 .126للواحدم،ص أسباب النزوؿ ؛ 7/348، تفسير الطبري 2
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﴿َولِيَػْعَلَم  بإرادتو﴿فِبِإْذِف اهلِل﴾  بأيحد﴿َوَما أصابُكْم يـو التقى الجمعاف﴾ 
 "نافقوا"على عطف ﴿وقيل َلُهم﴾ ليتمٌيزا  :أمَولِيَػْعَلَم الَِّذيَن نافقوا﴾ 166نَ يالػُمْؤِمنِ 
و يركٌع نٌ إعن القـو بتكثًن السواد ف﴿أو ادفعوا﴾  هءأعدالوا ِفي َسِبيِل اهلِل﴾ وا قاتِ ﴿تعالَ 

بعناُكْم ُىْم للكفر يومئذ أقرب تَّ ﴿َلو نعلم قتااًل ال استهزاء﴿قَاُلوا﴾  ف ٓب تقاتلواإالعدٌك 
ُهم  ﴿يقولوف بأفواىهم َما لَْيَس ِفي  هٌنا مؤذنة بالكفرإال٦نزاٟنم ككبلمهم ىذا ف﴾ لئِليمافِ ِمنػْ

ٗنلة ﴾ 167علم ِبَما يكتموفأ﴿واهلُل  بياف ٜناٟنم مطلقان ال ىذا اليـو فقطقلوبهم﴾ 
لذين ػ "اأك نعت ل [ك55]، /بدؿ﴿الَِّذيَن قَاُلوا﴾  ة للتنبيو على أنٌو ال ينفعهم النفاؽحاليٌ 

 قد﴿و﴾  أك جنسهمتل يـو أحد من أقارُّم ألجل من قي  :أمخوانهم﴾ ﴿إل" نافقوا
لوا ُقل تِ ﴿َما قُ  ُب القعود﴿َلو أطاعونا﴾ " قالوا"عن اٛنهاد حاؿ عن فاعل ﴿قعدوا﴾ 

كم تقدركف على نٌ أُب ﴾ 168ف ُكْنُتْم َصاِدِقينَ إالموت  نفسُكمُ أ﴿عن  ادفعواا﴾ و ؤ رَ فادْ 
لوا ِفي َسِبيِل تِ ﴿وال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُ  :كنزؿ ُب الشهداء .دفع القتل كأٌف القعود ينجي منو

ة حياهتم ُب كقد مٌر بياف كيفيٌ  .ك قرىب منوكي ذى  :أمعند ربهم﴾  ﴿أحياءٌ ىم اهلِل أمواتًا بل﴾ 
حاؿ من ضمًن حين﴾ رِ ﴿فَ  تأكيد لكوهنم أحياء ،من اٛنٌنة﴾ 169رزقوف﴿يُ  1البقرة

قوا ِذيَن لم يلحَ بالَّ وَيسَتبِشروف ﴿ سٌركف بالبشارةيي ﴿ِبَما آتاُىُم اهلُل من فضلو﴾ " يرزقوف"
َعَلْيِهم وال ُىْم   خوؼٌ ﴿أالَّ  زمانان أك رتبةن خلفهم﴾ ﴿مِ  خواهنم اٞنؤمنٌنإمن بهم﴾ 
يستبشركف بأمنهم كفرحهم أيضان إذا ماتوا أك  :كاٞنعىن "،الذين"بدؿ من ﴾ 170يحزنوف

 ﴿ِمَن اهللِ  ثواب﴿بنعمة﴾  األٌكؿ بشارة بدفع الضرر كىذا َنلب النفع﴿يستبشروف﴾  قتلوا
 على أفٌ  نافان دااٌل ئستا 2كبالكسر "،فضل"بالفتح عطفان على ﴾ ﴿وأفّ  كزيادة عليووفضل﴾ 
﴿اهلل ال يضيع أجر  خواهنمإكفيو بشارة عدـ تضييع أجرىم كال أجر  ،ٟنم ذلك أجره 
﴿هلل  اآلٌب "للذين"أك مبتدأ خربه  "،اٞنؤمنٌن"صفة الَِّذيَن استجابوا﴾ 171الُمْؤِمِنينَ 

ا أراد أبو سفياف كأصحابو بالرجوع بعد ما بلغ إٔب مٌ ػه للخركج للقتاؿ لءعادوالرسوؿ﴾ 

                                                           
 من سورة البقرة. 154ُب تفسًن اآلية 1
 .222، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيبالكسر قراءة الكسائٌي، كبالفتح قراءة الباقٌن. 2
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كأصحابو الذين شهدكا اٜنرب باألمس حّت بلغوا ٘نراء  عليو السبلـفخرج  1،الركحاء
 بأيحد قبل يـو اٝنركجرح﴾ ﴿ِمْن بَػْعِد َما أصابُهُم القَ  بو سفياف قد ذىبأفإذا  2األسد

هُ   "فانقلبوا"مبتدأ خربه ﴿الَِّذيَن﴾  اٛنٌنة﴾ 172قوا أجر َعِظيمٌ م واتّ ﴿لِلَِّذيَن أحسنوا ِمنػْ
أك نػيعىٍيم بن مسعود  ،ستقبلهم من عبد قيساالركب الذين  :أم﴾ اسُ ﴿قَاَؿ لُهُم النَّ  اآلٌب

 اٛنموع ليستأصلوكم﴿َقْد جمعوا َلُكْم﴾  وأبا سفياف كأصحابالنَّاَس﴾  ﴿إفّ  3األشجعيٌ 
 كسلم سوؽى  عليو السبلـ كاف أبو سفياف كاعد النبٌ   ،ٞنقاتلتهمكال ٔنرجوا وىم﴾ ﴿فاخشَ 

فرعب فرجع ككعد  4رافهٍ  نزؿ من الظج ة حٌّت فخرج من مكٌ  ،بدر العاـ القابل من يـو أيحد
  ففرت،  يذىبوالئبٌل [ ظ55]/كأصحابو  عليو السبلـ الركب أك النعيم رشوة ألف ٫نٌوفوا النبٌ 

ًا﴾ ِإيمانِ ﴿ أك قائلو ،ذلك القوؿىم﴾ ﴿فزادَ   راكبان ُب سبعٌن عليو السبلـبعض كخرج 
ض اٞنفوج ﴾ 173﴿ونعم الوكيل ىمكافينا أمرى   :أم﴿وقالوا حسبنا اهلُل﴾  تصديقان با كيقينان 

 عافية كثبات على اإل٬ناف﴿بنعمة ِمَن اهلِل﴾  رجعوا من بدر﴿فانقلبوا﴾  إليو األمر ىو
توا بدران كٓب ٩ندكا أبا سفياف كافوا ُّا سوقان فاٌْنركا ا أمٌ ػهٌنم لإف ،ربح ُب التجارة﴿وفضل﴾ 

بطاعتو كرسولو عوا رضواف اهلل﴾ بَ ﴿واتػَّ  رح ككيد عدكٌ من جي وء﴾ هم سُ سْ سَ ﴿لم يمْ  كرُنوا
كتسٌمى ىذه الغزكة غزكة بدر  .على أىل طاعتو﴾ 174﴿واهلُل ذو فضل َعِظيمٍ  ُب اٝنركج

ة الثانية ثبت غًن األكٔب اقتصر على القصٌ ػٓب يي كمن  ،الصغرل كما قبلها غزكة ٘نراء األسد
ما ﴿إنّ  قبلو "الذين"بدالن أك صفة من  .ىػ﴾ آ...كجعل قولو تعأب: ﴿الذين قاؿ ٟنم النٌاس

                                                           
|كىي قرية على بعد ليلتٌن من اٞندينة، بينهما أحد كأربعوف ميبل. «.، موضع بٌن مٌكة كاٞندينةكحمراء»ُب ح:  1

 .2/681أليب عبيد عبد ا األندلسي، معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع 
إليو انتهى رسوؿ ». كفيو 2/301للحموم،  معجم البلداف|ككذا ُب «.كىي على ٖنانية أمياؿ من اٞندينة»ُب ح:  2

 «.ا، صٌلى ا عليو كسٌلم، يـو أحد ُب طلب اٞنشركٌن
بعد ما استأذف النٌب صٌلى ا  أسلم ُب كقعة اٝنندؽ، كىو الذم أكقع اٝنلف بٌن قريظة كغطفاف كقريش يـو اٝنندؽ 3

؛ 1509-4/1508، رفة األصحاباالستيعاب في مع. سكن اٞندينة، كمات ُّا ُب خبلفة عثمافعليو كسٌلم، 
 .5/328البن األثًن،  أسد الغابة

 معجم البلداف«. كاد قرب مٌكة كعنده قرية يقاؿ ٟنا مىٌر، تضاؼ إٔب ىذا الوادم فيقاؿ: مٌر الظهراف»كالظهراف ىذا  4
 .4/63للحموم، 
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أك  تو،كما بعده بياف شيطن "ذلكم"خرب ﴿الشيطاف﴾ . ىػآ ...ٌف الناس: إالقائل﴾ ذلُكمُ 
 صحابوأار الذين ىم أبو سفياف ك الكفٌ ﴿أولياَءه﴾  مكي ؼ﴾ خوّْ ﴿يُ  صفة كما بعده خرب

 فإفٌ ﴾ 175﴿إف ُكْنُتْم مؤمنين فجاىدكا مع رسوٕب﴿وخافوف﴾  هءأكلياخافوىم﴾ ﴿فبل تَ 
الَِّذيَن يسارعوف ِفي  كَ نْ حزُ ﴿وال يَ  اإل٬ناف يقتضي اختيار خوؼ ا على خوؼ الناس

هم لن ﴿إنّ  رىمال هتتٌم بكف :أم ،يقعوف فيو سريعان حرصاى عليو كىم اٞننافقوفالكفر﴾ 
نصيبان من ًا﴾  يجعل َلُهم حظّ ﴿يُرِيُد اهللُ أالَّ  بل أنفسهم فقط﴿اهلل شيئًا﴾ أكلياء وا﴾ يضرّ 

كُب ذلك اإلرادة  ،هتم على الكفرو على ٕنادم طيغياهنم كم يدؿٌ ﴿ِفي اآلِخَرة﴾  الثواب
ُب ﴾ 176ِظيمٌ ﴿ولهم عذاب عَ  أيضان كال خارج عنها تصريح بأٌف إرادتو تعأب تتعٌلق بالشرٌ 

وا اهلل شيئًا ولهم ا الكفر باإِليماِف لن يضرّ وُ ﴿إف الَِّذيَن اشترَ  النار مع اٜنرماف عن الثواب
 نَّ ﴿وال يحسبَ  أك تعميم للكفرة بعد ٔنصيص اٞننافقٌن ،تكرير للتأكيد﴾ 177َعَذاٌب أَلِيمٌ 

﴿خيٌر  يل األعمار كتأخًنىمبتطو ﴿َلُهم﴾  مهالناإنا ك ؤ إمبل :أمملي﴾ ما نُ الَِّذيَن َكَفُروا أنّ 
أك مسٌد الثاين بتقدير  "،ال ٪نسنب"مع ما بعدىا سٌدت مسٌد مفعوٕب  "أفٌ "كألنفسهم﴾ 
 خطابان للرسوؿ أك لكلٌ  1بالتاء ئف قر ، إمبلء خًن ألنفسهمأصحاب أٌف اإل :مضاؼ أم
كالبلـ  ،ناؼ كعٌلة ٞنا قبلهائاٛنملة استيزدادوا إثمًا﴾ ملي َلُهم لِ ما نُ ﴿إنّ  من ٪نسب

عطف على ﴾ 178هين﴿ولهم عذاب مُ  2الـ اإلرادة كعند اٞنعتزلة الـ العاقبة [ك56]/
 أيٌها اٞنخلصوف كاٞننافقوف﴿الُمْؤِمِنيَن َعَلى َما أَنْػُتْم﴾  يرتؾ﴾ رَ ﴿َما َكاَف اهلُل ليذَ " يزدادكا"

﴿ِمَن  فقاٞننا﴾ ﴿الخبيثَ  يفصل﴾ يزَ مِ ﴿َحتَّى يَ  ختبلط اٞنخلص بغًنهامن ﴿َعَلْيِو﴾ 
ففعل ذلك يـو  ، اٞنخلصوفة اليت ال يصرب عليها إاٌل اٞنخلص بالتكاليف الشاقٌ ب﴾ الطيّْ 
 ﴿ولكنّ  فتعرفوا اٞننافق من غًنه﴿َعَلى الغيب﴾  ٗنيعكمْم﴾ لعكَ طْ ﴿َوَما َكاَف اهلُل ليُ  أيحد

 السبلـ عليو لع النبٌ فيطٌلعو على غيبو كما اطٌ ﴿من رسلو من َيَشاُء﴾  ٫نتاراهلل يجتبي﴾ 
نوا بِاهلِل ورسلو وإف ﴿فآمِ  فبل تطمعوا ُب ذلك فتخالفوا رسلو حسدان  ،على حاؿ اٞننافقٌن

                                                           
 .222، ص لمعاني ِفي شرح حرز األمانيتقريب اكالقراءة بالتاء ُب " ال ٪نسنٌب" ٜنمزة، كالباقوف قرؤكا بياء الغىيبة. 1
 .664-1/663للز٢نشرم،  تفسير الكّشاؼينظر  2
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﴿الَِّذيَن  1بالتاء كالياء﴾ وال يحسبنَّ  179﴿فلُكْم أجر َعِظيمٌ  النفاؽقوا﴾ تؤمنوا وتتّ 
بإقامتو مقاـ أٌكؿ  الضمًن للفصل مفعوؿه َلُهم﴾  بخلوف ِبَما آتاُىُم اهلُل من فضلو ُىَو خيراً يَ 

الذين "ؿ كاٞنفعوؿ األكٌ  ،على قراءة الياء ،ِنلهم :ؿ ١نذكؼ أماٞننصوب أك اٞنفعوؿ األكٌ 
َلُهم  ﴿شرّّ  البخل :أم﴿بل ُىَو﴾  على قراءة التاء .ىػآ ..."الذين لى ِني "بتقدير  "يبخلوف

ة ُب عنقو تنهشو بأف ٩نعل حيٌ ﴿يـو القيامة﴾  أم بزكاتو من اٞناؿلوا ِبِو﴾ وف َما بخِ قُ وَّ طَ سيُ 
السَّمواِت  ﴿وهلل ميراثُ  أك بدؿ ٞنا قبلها ،كاٛنملة بياف 2.ُب اٜنديث ديـو القيامة كما كر 

﴿واهلُل ِبَما تَػْعَمُلوَف﴾  فما ٟنم يبخلوف عليو ّنالو ،لو ما فيهما ٣نٌا يتوارث :أمواأَلْرِض﴾ 
ِذيَن قَاُلوا إفَّ اهللَ ﴿لقد سمع اهلُل قوؿ الَّ  فيجازيكم﴾ 180﴿خبير من اٞننع كاإلعطاء

﴿من ذا الذم يقرض ا قرضان حسنا﴾ : ا نزؿمٌ ػكىم اليهود قالوه لفقير ونحن أغنياء﴾ 
نأمر بكتبو ُب ﴿سنكتب َما قَاُلوا﴾  لو كاف غنيٌان ما استقرضنا :كقالوا ،[2/245]البقرة، 

 بغير حقّ ﴿األنبياء  "ما"بالنصب عطف على هم﴾ لَ ﴿وقتػْ  ا بوك صحائف أعماٟنم ليجاز 
َذِلَك﴾ 181﴿ذوقوا عذاب الحريق نتقامان منهماُب اآلخرة على لساف اٞنبلئكة ونقوؿ﴾ 

عرٌب عن النفس باأليدم ألٌف أكثر  ،من قتل األنبياء كغًنهمت أيديُكْم﴾ ﴿ِبَما قدَّ  العذاب
ما "عطف على ﴾ 182﴿للعبيد ذم أصل ظلم :أمـ﴾ اهلل لَْيَس بظبّل  ﴿وأفَّ  أعماٟنا ُّا

إلينا﴾  دَ هِ اهلل عَ  [ظ56]/﴿إف  ضرابوأىم كعب بن األشرؼ ك ﴿الَِّذيَن قَاُلوا﴾ " قٌدمت
كىذه اٞنعجزة كانت ألنبياء نا بقرباف تأكلو النار﴾  نؤمن لرسوؿ َحتَّى يأتيَ ﴿أالَّ  ُب التوراة

ٓنيلو  :ة فتأكلو أمفيدعو فتنزؿ نار ٚناكيٌ  فيقـو النبٌ  ،كىو أف يتقٌرب بقرباف ،سرائيلإبين 
كىذا  ،نٌا ال نؤمن لك حّت تأتينا بو: إكاٞنراد ،مكانو ي بقاٌل ف قبل كإإحراؽ إٔب طبعها باإل

 ُب ذلك 3 لكونو معجزة فهو كسائر اٞنعجزات شرعمن مفرتياهتم ألنٌو ال ٩نب اإل٬ناف إاٌل 
ِذي ﴿وبالَّ  باٞنعجزاتبالبَػيػَّْناِت﴾  قبليمن  ﴿َقْد جاءَُكْم رسلٌ  تكذيبان كتوبيخان ٟنم﴿ُقل﴾ 

                                                           
 .222، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيكالقراءة بالتاء ُب " ال ٪نسنٌب" ٜنمزة، كالباقوف قرؤكا بياء الغىيبة. 1
و مالو شجاعا أقرع لو زبيبتاف يطٌوقو يـو القيامة يأخذ من آتاه ا ماال فلم يؤٌد زكاتو ميػثٍّػػل ل»: لعٌلو يشًن إٔب حديث 2

 .10/22، مسند أحمد؛ 14، التفسًن صحيح البخاري «يقوؿ أنا مالك أنا كنزؾ -يعين بشدقيو-بًلٍهػػزًمتيو 
 ُب ب: "سواء".3



133 
 

كم تؤمنوف عند ُب أنٌ ﴾ 183قتلتموىم إف ُكْنُتْم َصاِدِقينَ  مَ ﴿فلِ  ا ك٪نٍنكزكريٌ قلُتْم﴾ 
﴿فَػَقْد ُكذَّْب ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلَك  فبل ٓنزفبوؾ﴾ ﴿فإف كذَّ  تياف بو كأنٌو موجب للتصديقاإل
ن زبرت الشيء م مً كىو الكتاب اٞنقصور على اًٜنكى  "زبور"ٗنع ا بِاْلبَػيػَّْناِت َوالزُّبُِر﴾ ُؤو َجا

كلذلك جاء  ؛كىو ُب عرؼ القرآف ما يتضٌمن الشرائع كاألحكاـ﴿والِكَتاِب﴾  1إذا أحسنتو
 ٤نيلالواضح كىو التوراة كاإل﴾ 184﴿المنير ة القرآفالكتاب كاٜنكمة متعاطفٌن ُب عامٌ 

عمالكم جزاء أ﴿أجورُكْم﴾ وف تاٌما كافيا تعطى وف﴾ فَّ وَ ما تػُ وإنّ  ذائقة الموتِ  نفسٍ  ﴿كلّ 
ة فقد فاز﴾ دخل الجنّ أُ ﴿عن النَّاِر و  ٌعدبػي ح﴾ حزِ ﴿يـو القيامة فمن زُ  خًنان كاف أك شرٌان 

نْػَيا﴾  ناؿ مراده أك ٗنع  مصدره ﴾ 185رور﴿ِإالَّ متاع الغُ  لٌذاهتا :أم﴿َوَما الَحَياُة الدُّ
﴿ِفي أموالُكْم﴾  كا لتختربفٌ ﴾ فَّ وُ لَ بػْ ﴿لتُ  ببلغ لكٌنها ٞنن طلب ُّا اآلخرة متاعى  "،غار  "

ِمَن الَِّذيَن  نَّ ﴿ولتسمعُ  باٛنهاد كالعبادة كالببلءُكْم﴾ نفسِ أ﴿و  نفاؽ كاآلفاتبتكليف اإل
﴿أذى   من العرب﴿وِمَن الَِّذيَن أشركوا﴾  اليهود كالنصارلأوتوا الِكَتاَب من قبلُكْم﴾ 

 اقوا﴾ ﴿وتتّ  على ذلك﴿وإف تصبروا﴾  بنسائكم 2من السٌب كالطعن كالتشبيبكثيرًا﴾ 
من معزكمات األمور اليت ٩نب ﴾ 186﴿من عـز األمور الصرب كالتقول﴿فإف َذِلَك﴾ 

العهد على  :أم﴿إذ أخذ اهلُل ميثاؽ الَِّذيَن أوتوا الِكَتاَب﴾  اذكر﴿و﴾  العـز عليها
طرحوا  :أم﴿لِلنَّاِس وال تكتمونو فنبذوه﴾  الكتاب :أم﴿لَتُبَػيػّْنُػنَُّو﴾  العلماء ُب التوراة

﴿ثمناً  [ك57]/أخذكا بدلو وا ِبِو﴾ ﴿واشترَ  فلم يعملوا بو﴿وراء ظهورىم﴾  اٞنيثاؽ
﴿فبئس َما  فكتموه خوؼ فواتو عليهم ؛من حطاـ الدنيا من سفلتهمقليبًل﴾ 
ٛنم أمن كتم علمان من أىلو » :عليو السبلـعنو  .٫نتاركف ألنفسهم ىذا﴾ 187يشتروف

فعلوا وا﴾ تَ أَ ما بِ ﴿ مفعوؿ أٌكؿحوف﴾ ﴿الَِّذيَن يفرَ  دمٌ يا ١نَتْحَسَبنَّ﴾  ﴿ال 3«بلجاـ من نار
خبار من الوفاء باٞنيثاؽ كاإلفعلوا﴾ حمدوا ِبَما لم يَ ﴿وُيِحبُّوف أف يُ  ضبلؿ الناسإمن 

مفعوؿ ﴿ِمَن العذاب﴾  وف فيوّنكاف ينجي ﴿بمفازة﴾  تأكيدهم﴾ ﴿فبل تحسبنَّ  بالصدؽ
                                                           

 «.زبر»البن منظور  لساف العربينظر 1
 «.شبب»منظور  البن لساف العرببالنساء ذكرىٌن ُب الغزؿ كاألشعار.التشبيب 2
 .11/5للطرباين،  المعجم الكبير؛ 24، السٌنة سنن ابن ماجو3
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 الػ "وال فػػػػوالف ١نذكفاف دٌؿ عليهما مفعػػػػػػػفاٞنفع 1الياء كأٌما على قراءة "،نبٌ ػػػػػػال ٓنسػ "ثاف ل
﴿وهلل  بكفرىم كتدليسهم﴾ 188﴿ولهم َعَذاٌب أَلِيمٌ  الباء حينئذ كىو بضمٌ  "،ٓنسبٌنهم

فيقدر ﴾ 189َشيٍء َقِديرٌ  ﴿واهلُل َعَلى كلّ  فهو ٬نلك أمرىمملك السَّمواِت واأَلْرِض﴾ 
﴿واختبلؼ  كما فيهما من العجائب﴾ رضِ واِت واألَ ِفي خلق السَّم ﴿إفّ  على عقاُّم

 دالئل كاضحة على قدرتو تعأب﴿آليات﴾  بالتعاقب كالزيادة كالنقصافاللَّيِل والنَّهاِر﴾ 
عليو ا تعٌم ٗنيعهم. كعنو خٌص ىذه الثبلثة ألهنٌ  .لذكم العقوؿ﴾ 190﴿ألولي األَلَبابِ 

روف اهلل ﴿يذكُ  األلباب صفة أك بدؿ ألكٕب﴾ ﴿الَِّذينَ  2«رىا كٓب يتفكٌ أكيل ٞنن قر » :السبلـ
 يذكركنو ُب كلٌ  :أم ،مضطجعٌن﴿َوَعَلى جنوبهم﴾  قاعدين﴿وقعودًا﴾  قائمٌنقيامًا﴾ 

 :كقيل 3.«ة فليكثر ذكر امن أحٌب أف يرتع ُب رياض اٛننٌ » :عليو السبلـكعنو  .حاؿ
ي خلق السَّمواِت روف فِ ﴿ويتفكَّ  وف على اٟنيئآت الثبلث ُنسب طاقتهممعناه يصلٌ 
ال عبادة  » :عليو السبلـقولو لفضل العبادات أكىو  ،ستدالالن على قدرتو تعأباواأَلْرِض﴾ 

﴿رَبػََّنا َما خلقت َىَذا﴾ : قائلٌن ،ألنٌو اٞنخصوص بالقلب كاٞنقصور من اٝنلق 4.«كالتفٌكر
عرفتك ك٪نٌث على نساف على معبثان ببل حكمة بل دليبلن يدٌؿ اإل﴿باطبًل﴾  اٝنلق الذم نراه

 اعرتاض ،تنزيهان لك من خلق الباطل﴿سبحانك﴾  ة ُب جوارؾطاعتك ليناؿ السعادة األبديٌ 
 متفرٌع على التنزيو ،لئلخبلؿ بالنظر فيو كالقياـ ّنا يقتضيو﴾ 191ارِ النَّ  نا عذابَ ﴿فقِ 

 ،دخىلٌنمي ػالمين﴾ ﴿َوَما للظال غاية اإلخزاءخزيتو﴾ أَ فقد  ارَ النَّ  خلِ دْ ﴿رَبػََّنا ِإنََّك من تُ 
نقطاع النصرة ُب ادخاٟنم النار ك كضع اٞنظهر موضع اٞنضمر للداللة على أٌف ظلمهم سبب إل

فبل يناُب  ؛يدفعوف عنهم العذاب قهران ﴾ 192﴿أنصار زائدة﴿من﴾  [ظ57]/اٝنبلص 
عليو  أكقع الفعلى ، كىو الرسوؿ أك القرآفناديًا﴾ نا سمعنا مُ ﴿رَبػََّنا إنّ  ثبوت الشفاعة للعصاة

 كفيو مبالغة ليست ُب إيقاعو على نفس اٞنسموع ،كحذؼ اٞنسموع لداللة كصفو عليو
                                                           

 .224، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيىذه قراءة ابن كثًن كأيب عمرك. ينظر  1
 .2/387، صحيح ابن حباف2
 .20/157للطرباين  المعجم الكبير3
 .158-4/157للبيهقي،  شعب اإليماف4
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نو لتضمٌ  "إٔبػ "ختصاص كما يتعٌدل بتعٌدم بالبلـ لتضٌمنو معىن االي لئِليماِف﴾ دِ ﴿ينا
َنا ﴿رَبػَّ  متثاالن ألمرهاُكْم فآَمنَّا﴾ ُنوا بربّْ ﴿آمِ  بأف﴿أف﴾ كمثلو الدعاء ك٥نوه  ،نتهاءمعىن اال

﴿مع  كائنٌننا﴾ ﴿وتوفَّ  صغائرناتنا﴾ ئا﴿عنا سيّْ  حطج ﴾ رْ فاغفر لنا ذنوبنا وكفّْ 
معدكدين ُب زمرهتم ٗنع  ،حٌّت يعينوننا ُب حفظ اإل٬ناف القبضُب كقت ﴾ 193األبرار

﴿َما  عطناأ﴿وآتنا﴾  عتكريره للمبالغة ُب التضرٌ ﴿رَبػََّنا﴾  كىم األنبياء كالصاٜنوف "ر  ػػػػبى "
خبلؼ الوعد بل ٞنخافة إكسؤالو ال ٝنوؼ  ،من الثواب﴿رسلك﴾  تصديقَعَلى﴾  وعدتنا

منا اعصً  :أمنا يـو القيامة﴾ خزِ تُ  ﴿وال متثاؿأك قصور ُب اال ستحقاؽ لسوء عاقبةو عدـ اال
﴿فاستجاب  بإثابة اٞنؤمن كإجابة الداعي﴾ 194اديع﴿ِإنََّك ال تخلف الم عٌما يقتضيو

بياف نثى﴾ أُ ِمْنُكْم من ذكر أو  لٍ عامِ  لَ مَ ضيع عَ ﴿ال أُ  يػػػٌ بأن﴾ ي﴿أنّ  ىمءدعاهم﴾ َلُهم ربُّ 
ٗنلة معرتضة ، الذكر من اإلناث كبالعكس :أم﴿من بعض﴾  كائن﴿بعضُكْم﴾  عامل

ـٌ سلمةمٌ ػنزلت ل .بٌٌن ُّا شركة النساء مع الرجاؿ فيما كعد للعٌماؿ يا رسوؿ ا  :ا قالت أ
 ،األكطاف كالعشائر للدين﴿فالَِّذيَن ىاجروا﴾  1رة بشيءٚنع ا ذكر النساء ُب اٟنجأال 

جوا من خرِ أُ ﴿و  ٟنم من الثواب على سبيل اٞندح كما أعدٌ  العٌماؿ مبتدأ تفصيل ألعماؿ
ُب وا﴾ لُ تِ ﴿وقُ  الكٌفاروا﴾ لُ اتػَ ﴿وقَ  من أجل إ٬ناهنم يب :أمديارىم وأوذوا ِفي سبيلي﴾ 

ُهم  ىو مع جوابو خرب اٞنبتدأ ،م ١نذكؼجواب قس ،فٌ ١نوى أل﴾ ﴿ألكفرفَّ  اٛنهاد كا ﴿َعنػْ
﴿من " جنٌات"حاؿ من تجري ِمْن َتحِتها األَنَهاُر ثوابًا﴾  اتٍ هم جنّ دخلنَّ تهم وألُ ئاسيّ 

 .اٛنزاء على الطاعة﴾ 195الثواب نُ سْ ﴿واهلُل عنده حُ  مفيو التفات عن التكلٌ اهلِل﴾  ِعْندِ 
ك﴾ ﴿ال يغرنَّ  2:ل من اٝنًن ك٥نن ُب اٛنهدأعداء ا فيما نر : ا قاؿ اٞنسلموفمٌ ػكنزؿ ل

بالتجارة ﴾ 196﴿الَِّذيَن َكَفُروا ِفي الببلد ؼتصرٌ ب﴾ ﴿تقلُّ  اٝنطاب لكٌل أحد
 :عليو السبلـقاؿ  [ك58]، /ا للمؤمنٌن بالنسبة إٔب ما أعدٌ ﴿متاع قليل﴾  ىو ،كالكسب

﴿ثُمَّ  3«فلينظر مب يرجعصبعو ُب اليٌم إ مثل ما ٩نعل أحدكم ما الدنيا ُب اآلخرة إاٌل »
                                                           

 .328/ 2، المستدرؾ على الصحيحين؛ 5القرآف  ، تفسًنسنن الترمذي1
 .2/154، تفسير البغوي؛ 139للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 2
 .15، الزىد سنن الترمذي؛ 55، اٛنٌنة صحيح مسلم3
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هم َلُهم قوا ربّ ﴿لكن الَِّذيَن اتّ  الذم مٌهدكا ألنفسهم﴾ 197م وبئس المهادمأواىم جهنّ 
 ،النزؿ ما يعٌد للضيفزاًل من ِعْند اهلِل﴾ تجري ِمْن َتحِتها األَنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نُ  اتٌ جنّ 

 من الثواباهلِل﴾  ﴿َوَما ِعْندَ  كالعامل فيها معىن الظرؼ "،جٌنات"كنصبو على اٜناؿ من 
كعبد ا بن سبلـ ْىِل الِكَتاِب﴾ أَ ِمْن  ﴿وإفَّ  من متاع الدنيا﴾ 198﴿خيٌر لؤلبرار

ن مَ ﴿لَ  ى عليوفخرج إٔب البقيع فصلٌ  ،ا نعاه جربائيل إٔب الرسوؿمٌ ػل أك النجاشيٌ  ،كأصحابو
 ٤نيلالتوراة كاإل :أمإليهم﴾  نزؿ﴿َوَما أُ  من القرآفنزؿ إليُكْم﴾ أُ بِاهلِل َوَما  يؤمنُ 

﴿ال يشتروف " إليهم"عتبار اٞنعىن كجمع اكٗنعو ب "،يؤمن"حاؿ من ضمًن ﴿خاشعين هلل﴾ 
هم﴾ بّْ رَ  ىم عندَ ﴿ُأولَِئَك َلُهم أجرُ  فوف من أحبارىمكما يفعلو ارٌ ِبآيَاِت اهلِل ثمنًا قليبًل﴾ 

 سريعُ  ِإفَّ اهللَ ﴿ [28/54 ]القصص،﴾ ...﴿أكلئك يؤتوف أجرىم مرتٌن :اٞنوعود بقولو
كسرعتو تستدعي سرعة  ،ر نصف هنار من أيٌاـ الدنيا٪ناسب اٝنلق ُب قدى ﴾ 199الحساب

روا﴾ ﴿وصابِ  على الطاعة كاٞنصائب كعن اٞنعاصي﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اصبروا﴾  اٛنزاء
أتى بو بعد  ،ة اٟنولعدكٌكم على ٢نالف لار ُب الصرب على شدائد اٜنرب كأعدبوا الكفٌ غالً 

 :عليو السبلـقاؿ  .أنفسكم على الطاعة كاٛنهادطوا﴾ ﴿ورابِ  تواألمر بالصرب مطلقان لشدٌ 
ا م عمٌ ُب ٗنيع أحوالكم بالتربٌ ﴿واتػَُّقوا اهلَل﴾  1«من الرباط انتظار الصبلة بعد الصبلة»

 النار. الفبلح الفوز باٛنٌنة أك النجاة من غايةي ﴾ 200﴿َلَعلَُّكْم تفلحوف سواه
************************************** 

                                                           
 .39، الطهارة سنن الترمذي؛ 41، الطهارة صحيح مسلم1
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 سورة النساء

 ة كىي مئة كٙنس كسبعوف آيةيٌ ػمدن
 بسم ا الر٘نن الرحيم

آدـ ﴾ واحدةٍ  قكم ِمْن نفسٍ ﴿اتػَُّقوا رَبَُّكم الَِّذي خلَ  بين آدـ﴿يَا أَيػَُّها النَّاُس﴾  
َها زوجَ " خلقكم"عطف على ق﴾ ﴿وخلَ   ع من أضبلعو اليسرلاء من ضلحوٌ ها﴾ ﴿ِمنػْ
ُهَما﴾  فٌرؽ كنشر﴾ ﴿وبثَّ  كتفى ، ا كثًنة﴾ ﴿رجااًل كثيرًا ونساءً  اءمن آدـ كحوٌ ﴿ِمنػْ

قتضاء حكمتو اٛناعلة الرجلى بوصف الرجاؿ بالكثرة الستلزامو كثرهتٌن بالطريق األكٔب ال
لوف ِبِو﴾ ءَ سا﴿َواتػَُّقوا اهلَل الَِّذي ت الواحدى كافيان ٜنمل عٌدة من النساء أف يكٌن أكثر

ـَ  ؾ بودنشأأسألك با ك  :فيما بينكم حيث يقوؿ بعضكم لبعض [ظ58]/ ﴾ ﴿واألرحا
 :أم "ا"أك على  ،هٌنم كانوا يتناشدكف بالرحمإف ؛كاَّركر بالنصب عطف على ١نٌل اٛنارٌ 

كنزؿ ُب يتيم  .حافظان مطٌلعان ﴾ 1﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف َعَلْيُكم رقيباً  لوىا كال تقطعوىاقوا ا فصً كاتٌ 
كىو من  "،يتيم"ٗنع هم﴾ ﴿وآتوا الَيَتاَمى أموالَ  1:طلب مالو من عٌمو بعد البلوغ فمنعو

بًن باعتبار ما عكالت ،كاٞنراد ىنا البالغوف ،ة اليتيمةكمنو الدرٌ  ،نفراداال :تم أممن اليي  ،مات أبوه
باٜنبلؿ ب﴾ ﴿بالطيّ  واٟنماٜنراـ من أم﴿الخبيث﴾  ال تستبدلوالوا﴾ ﴿وال تتبدَّ  كانوا عليو

بأف تنفقوا معان ُنيث ﴿ِإَلى َأْمَواِلُكم﴾  مضمومةن هم﴾ ﴿وال تَأُكُلوا أموالَ  من أموالكم
ا نزلت مٌ ػكل .عظيمان ﴾ 2﴿َكِبيراً  ذنباوبا﴾ ﴿َكاَف حُ  األكل :أم﴿ِإنَُّو﴾  يلحقهم حيف

زكاج فبل يعدؿ بينهٌن ٓنٌرجوا من كالية اليتامى ككاف فيهم من ٓنتو العشر أك الثماف من األ
جتم من أمرىم فخافوا أيضان فتحرٌ ﴿ِفي الَيَتاَمى﴾  تعدلواطوا﴾ قسِ  تُ فتم أالَّ ﴿وإف خِ  2:ؿز فن

حوا َما﴾ ﴿فانكِ  ج اآلخرأف ال تعدلوا بٌن النساء ألٌف اٞنتحرٌج من ذنب ينبغي أف يتحرٌ 
حاؿ من باع﴾ ورُ  ثَ بلمثنى وثُ ﴿طاب َلُكم ِمَن النَّْساِء  "ماػػػػ "لنقصاف عقلهٌن عرٌب عنهٌن ب

                                                           
 .4/213للسيوطي،  الدّر المنثور؛ 142للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 1
 .2/161، تفسير البغوي؛ ك7/534، تفسير الطبري. ك٥نوه ُب 77، ص تفسير الجبللين ينظر 2



138 
 

فتم ﴿فإف خِ  كال يزيدكا على ذلك ،كأربعان أربعان  ،كثبلثان ثبلثان  ،اثنتٌن اثنتٌن :أم "،ما طاب"
﴿أو﴾  فانكحوىا﴾ ﴿فواحدةً  بالنفقة كالقسمة بٌن ىذه األعداد أيضان لوا﴾ عدِ  تَ أالَّ 

 ٌن من اٜنقوؽ ما للزكجاتماء إذ ليس ٟنمن اإل﴿َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكم﴾  قتصركا علىا
﴿أالَّ  أقرب إٔب﴿أدنى﴾  مأك التسرٌ  ،أك الواحدة ،نكاح األربعة فقط :أم﴿َذِلَك﴾ 

﴾ ةً لَ حْ ﴿نِ  مهورىنٌ  1"،صيٍدقة"ٗنع ﴾ هنَّ قاتِ دُ ﴿النَّْساَء صَ  واعطي أ﴿وآتوا﴾  ٕنيلوا﴾ 3ولواعُ تػَ 
 من الواك أم ناحلٌنأك اٜناؿ  ،نصب على اٞنصدر ألهٌنا ّنعىن إيتاء ،ة عن طيب نفسعطيٌ 

إذا طابت نفسهٌن لكم عن  :يز عن النسبة أميٕنَلُكم عن َشْيٍء ِمْنُو نفسًا﴾  بنَ ﴿فإف طِ 
١نمود العاقبة ال ضرر فيو ﴾ 4﴿مريئاً  طٌيبان لوه ىنيئًا﴾ ﴿فكُ  شيء من الصداؽ فوىبتو لكم

 2ا ساؽ إليهانزؿ رٌدان على من كره أف يقبل من زكجتو شيئان ٣نٌ [ ك59]/. علكيم ُب اآلخرة
أمواٟنم اليت  :أم﴿َأْمَواَلُكم﴾  الذين ال رشد ٟنم﴿السفهاء﴾  أيٌها األكلياءوا﴾ ؤتُ ﴿وال تُ 

اليت ىي من جنس ما جعل  :أم﴿الَِّتي َجَعَل اهلل َلُكم قيامًا﴾  ُب أيديكم كٓنت تصرٌفكم
رزقوىم ِفيَها ﴿وا فيضٌيعوىا ،قيامان للمبالغة يٚنٌ  ،ما بو القياـ :أم ،ا لكم قيامان 

﴿وقولوا َلُهم قوالً  جعلوىا بالسعي ُب زيادهتا مكانان لرزقهم ككسوهتماوىم﴾ واكسُ 
وا﴾ لُ ﴿وابتػَ  ٧ناء أمواٟنم كحفظها عن النقصإال ٕنٌنوا عليهم كال تؤذكىم ب :أم﴾ 5معروفا
ٌدمات قبل البلوغ ُب دينهم كتصرٌفهم ُب أمواٟنم بأف تفٌوضوا إليهم مق﴿الَيَتاَمى﴾  اختربكا
حتبلـ أك استكماؿ ٙنس عشرة صاركا أىبلن لو باال :أمغوا النكاح﴾ ﴿َحتَّى ِإَذا بلَ  العقد

ُهم رشدًا﴾  أبصرًبتم﴾ سْ ﴿فإف آنَ  سنة عندنا عوا ﴿فادفَ  صبلحان ُب دينهم كماٟنمإ﴿ِمنػْ
ا ة ما قبلهابتدائيٌ  "حٌّت "ك، اٞنتضٌمنة معىن الشرط "إذا"الشرطية جواب هم﴾ ِإلَيِهم أموالَ 

كابتلوا اليتامى حٌّت تدفع إليهم أمواٟنم إذا بلغوا النكاح على تقدير  :كاٞنعىن ،سبب ٞنا بعدىا
 مسرفٌن بغًن حقٌ  :حاؿ أم﴿إسرافًا﴾  ها األكلياءأيٌ ﴿وال تأكلوىا﴾  يناس الرشدإ

                                                           
: مىٍهري الػمىرأة، »عبارة القاموس: 1 تػىٌٍنً، كككتابو كسىحابو كالصجديقىةي، بضمٍّ الداًؿ، ككغيٍرفىة كصىٍدمىة، كبضىمجتىًٌن، كبفىٍتحى

، كٗنىٍعي الصُّ  ، بضىمجتػىٌٍنً، كىي أقٍػبىحيهاٗنىٍعي الصجديقىًة، كنىديسىةو: صىديقاته «. ٍدقىًة، بالضمٍّ: صيٍدقاته كصيدىقاته كصيديقاته
 «.صدؽ»للفًنكز آبادم  القاموس المحيط
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 مكم تسليمها إليهمز رشدان فيلوا﴾ رُ بػَ كْ ﴿أف يَ  نفاقها ٢نافةإمبادرين إٔب  :أم﴾ اراً دَ ﴿وبِ 
 يعٌف عن ماؿ اليتيم ك٬نتنع من أكلو :أمف﴾ عفِ ستَ ًا فليَ ﴿غنيّ  من األكلياءمن َكاَف﴾ ﴿و 

﴿فإذا دفعتم ِإلَيِهم  بقدر أجرة عملو﴿بِالَمْعُروِؼ﴾  منو﴿ومن َكاَف فقيرًا فليأكل﴾ 
رشاد إكىذا أمر  ،تم ألنٌو أبعد من اٝنصومةئبأهٌنم قبضوا كبرً دوا َعَلْيِهم﴾ شهِ أأموالهم ف

﴾ 6﴿حسيباً  الباء زائدة﴿وََكَفى بِاهلِل﴾   بالبٌينةؽ ُب دعواه إاٌل م ال يصدج لى أٌف القيٍّ يدٌؿ ع
ة من عدـ توريث النساء كنزؿ رٌدان ٞنا كاف عليو اٛناىليٌ  .فبل ْناكزكا ما حٌد لكم ،١ناسبان 

َربُوَف َولِلنَّْساِء ﴿َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف َواأْلَ  األكالد كاألقرباءجاؿ﴾ لرّْ ﴿لِ  1:كالصغار قػْ
َربُوَف ِممَّا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكثُػَر﴾  ، بإعادة العامل "٣نا ترؾ"بدؿ َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف َواأْلَقػْ

 عراض بل بنحو نذرمقطوعان كاجب التسليم ال يسقط باإل﴾ 7﴿نصيبًا مفروضاً  جعلو ا
 ذكك القرابة ٣نٌن ال يرثولوا الُقْرَبى﴾ أُ ﴿ [ظ59]/للمًناث ﴾ ر القسمةَ ﴿وإذا حضَ 

ىو  ،ا ترؾ قبل القسمة٣نٌ  :أم﴿ِمْنُو﴾  وىم شيئان عطي أوىم﴾ ﴿واليتامى والمساكين فارزقُ 
 ختلف ُب نسخواكعلى التقديرين  ،أمر كجوب :كقيل ،ٌلغ من الورثةأمر ندب للبػي 

﴾ 8﴿قواًل معروفاً  صغاران للحاضرين إذا كاف الورثة  :أم﴿َلُهم﴾  ها األكلياءأيٌ ﴿وقولوا﴾ 
 :أم﴾ ﴿وليخشَ  كم ال ٕنلكونو كأنٌو للصغارعطاء بأنٌ ٗنيبلن بأف تعتذركا إليهم ُب عدـ اإل

بعد  :أملفهم﴾ ﴿ِمْن خَ  قاربوا أف يرتكوا :أم﴿الَِّذيَن لو تركوا﴾  كليخف على اليتامى
ُب أمر قوا اهلل﴾ يتّ ﴿فل الضياع﴿خافوا َعَلْيِهم﴾  أكالدان صغاران عافًا﴾ ة ضِ يّ ﴿ذرّ  موهتم

﴿قوالً  لليتامى﴿وليقولوا﴾  فعل بذرٌيٌتهم من بعدىماليتامى فيفعلوا ُّم ما ٪نٌبوف أف يي 
أك للمريض بأف يأمركه أف  ،صوابان مثل ما يقولوف ألكالدىم من حسن األدب﴾ 9سديداً 

وف لُ يَن يأك﴿ِإفَّ الَّذِ  صر ُب الوصٌية على اٝنمس كيدع الباقي لورثتو كال يرتكهم عالةتيق
 ىاؤٍلى مً  :أمونهم﴾ طُ ما يأكلوف ِفي بُ ﴿إنّ  فهو حاؿ ؛ظاٞنٌن :أملمًا﴾ أمواؿ الَيَتاَمى ظُ 

ناران ملهوبة ﴾ 10﴿سعيراً  يدخلوفوف﴾ لَ صْ ﴿وسيَ  ؿ إليهاك ما ٩نٌر إٔب النار كيؤ ﴿نارًا﴾ 
 ،ّنا يذكر من التفصيلكم﴾ ﴿أوالدِ  شأف مًناث﴿اهلل ِفي﴾  يأمركميكم﴾ وصِ ﴿يُ  شديدة
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ذكر  لكلٌ  :أم ،إذا اجتمعواين﴾ يَ ثػَ نػْ ﴿األُ  نصيب﴾ حظّْ  لُ ثْ ﴿مِ  منهمر﴾ كَ ﴿للذَّ  :كىو
الضمًن  ،األكالد أنثى :أم﴾ ﴿فإف كنَّ  يافثنأكإناث أك ذكر ك  األنثيٌن سواء كاف ذكره  حظٌ 

اٞنٌيت لثا َما ترؾ﴾ ُهنَّ ثُ ﴿فلَ  "نساء"صفة ﴿فوؽ اثنتين﴾  فقط﴾ ﴿نساءً  باعتبار اٝنرب
﴾ صفُ ﴿فلها النّْ  مع انتفاء الذكر﴾ ﴿واحدةً  اٞنولودة﴿وإف كانت﴾  ليو اٞنعىنع الداؿٌ 

و تعأب فرض لؤلختٌن الثلثٌن بقولو: د كألنٌ بنتٌن حكم ما فوقهما َنامع التعدٌ كحكم اال
كيبدؿ منهما للتنصيص  ،اٞنٌيتيو﴾ وَ ﴿وألبػَ  فهما أكٔب [4/176]النساء، ﴿فلهما الثٌلثاف﴾ 

ُهَما السُّ  لّ ﴿لكُ  ماعلى استحقاؽ كٌل منه ذكر أك س ِممَّا ترؾ إف َكاَف َلُو َوَلٌد﴾ دُ واحد ِمنػْ
فقط أك مع ﴿فإف لم يكن َلُو َوَلٌد وورثو أبواه﴾  بن كباألب اٛندٌ ٜنق بو كلد االأك  ،نثىأ

﴿فإف َكاَف لَُو  أك ما يبقى بعد الزكج كالباقي لؤلب ،ثلث اٞناؿ :أمث﴾ لُ ﴿فؤلمو الثػُ  الزكج
و ﴿فؤلمّ  ٗناع اٞننعقد على ذلكأك إناثان لئل [ك60]/ما فوؽ الواحد ذكوران  :أمإخوة﴾ 

متعٌلق ّنا تقٌدمو من قسمة ﴿ِمْن بَػْعِد َوِصيٍَّة﴾  كالباقي لؤلب كال شيء لؤلخوةس﴾ دُ السُ 
فيكوف ١نذكفان ُب  1؛على سبيل التنازع "ألٌمو"قان لفظان بقولو اٞنواريث كٌلها بأف يكوف متعلٌ 

رة عنو ُب الوفاء ين مع أهٌنا متأخٌ قٌدـ الوصٌية على الدج ي ِبَها َأْو َديٍن﴾ وصِ ﴿يُ  ٌدـٗنيع ما تق
﴿ال  :مبتدأ خربه﴿آباؤكم وأبناؤكم﴾  ة على الورثةىتمامها كلكوهنا مشٌبهة باٞنًناث شاقٌ ال
ضان فبل تفٌضلوا بع ؛ُب الدنيا كاآلخرة بل العآب ىو اعًا﴾ هم أقرب َلُكم نفْ وف أيّ رُ دْ تَ 

فرٌب ١نرـك أنفع من اٞنفٌضل بأف  ،ة ألمر دنيومٌ كٓنرموا بعضان كما كنتم تفعلونو ُب اٛناىليٌ 
عرتاض اكاٛنملة  2،يكوف أرفع مرتبة منكم ُب اٛنٌنة فرتفعوا إليو بشفاعتو كما ُب اٜنديث

﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف  فهو مصدر مؤٌكدِمَن اهلل﴾  ﴿فريضةً  فرض ذلك .مؤٌكد ألمر القسمة
﴿َوَلُكْم ِنْصُف َما تَػَرَؾ َأْزَواُجُكْم ِإْف َلْم َيُكْن  فيما قٌدر﴾ 11﴿َحِكيماً  باٞنصاّبِليمًا﴾ عَ 

                                                           
﴿آتوين أفرغ عليو أك أكثر إٔب معموؿ كاحدو متأٌخرو أك أكثر كقولو تعأب:  أف يتوٌجو عامبلف متقدماف»التنازع:  1

 ٞنصطفى الغبلييين، جامع الدروس العربية، فتنازع فعبل "آتوين" ك"أفرغ" على "قطرا". «[18/96]الكهف،  قطرنا﴾
 . 1/71، لعبد الر٘نن بن عبيد ا األنبارم اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ بين النحويين. كينظر 3/23
تفسير ٓب أقف عليو، كاٞنؤٌلف أخذه من تفسًن البيضاكم، كىناؾ ذكره البيضاكٌم بصيغة اَّهوؿ: "ركم". ينظر  2

 .1/337 البيضاوي،
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ٜنق بالولد أك ع ِممَّا تركن﴾ بُ ﴿فإف َكاَف َلُهنَّ َوَلٌد فلكم الرُّ  منكم أك من غًنكمَلُهنَّ َوَلٌد﴾ 
للزكجات  :أمَها َأْو َديٍن َوَلُهنَّ﴾ بِ  ينَ ﴿ِمْن بَػْعِد َوِصيٍَّة يوصِ  ُب ذلك كلد الولد كإف سفل

﴿فإف َكاَف منهٌن أك من غًنىٌن ع ِممَّا تركتم إف لم يكن َلُكم َوَلٌد﴾ بُ ﴿الرُّ  تعٌددف أك ال
كمثلو كلد الولد ىنا ِممَّا تركتم ِمْن بَػْعِد َوِصيٍَّة توصوف ِبَها َأْو َديٍن﴾  نُ مُ َلُكم َوَلٌد فلُهنَّ الثُّ 

 ":كاف"كخرب  "،رجل"صفة  ،منوورث﴾ ﴿يُ اٞنٌيت  :أمرجل﴾ ﴿وإف َكاَف  أيضان 
تورث  ﴾ مرأةٌ ا﴿أو  قرابة ليست من جهة الوالد كالولد :أم "ذا كبللة"بتقدير ﴾ ﴿كبللةً 

من ﴾ أو أختٌ  ﴿أخٌ  لكٌل كاحد من الرجل كاٞنرأة :أم﴿َوَلُو﴾  "رجل"عطف على  ،كبللة
ُهَما السُّ  ﴿فلكلّْ  األـٌ   ﴿أكثرَ  األخوة كاألخوات من األـٌ  :أموا﴾ س فإف َكانُ دُ واحد ِمنػْ

وم فيو ذكورىم كإناثهم ألٌف تيسث﴾ لُ ركاء ِفي الثػُّ م شُ هُ ﴿فػَ  حدامن ك  :أمِمْن َذِلَك﴾ 
لورثتو بالزيادة فيها ﴾ ارٍّ ضَ مُ  ى ِبَها َأْو َديٍن غيرَ ﴿ِمْن بَػْعِد َوِصيٍَّة يوصَ  اإلدالء ّنحض األنوثة

َواهللُ ﴿ مصدر مؤٌكد لػػ "يوصيكم"ة ِمَن اهلل﴾ ﴿وصيّ  "يوصى"حاؿ من فاعل  ،على الثلث
﴿تِْلَك﴾  ال يعاجل من خالفو بعقوبة﴾ حليمٌ ﴿ ّنا دبٌره ٝنلقو من الفرائض﴾ عليمٌ 

شرائعو اليت حٌدىا ﴿حدود اهلل﴾  كما بعده [ظ60]/األحكاـ اٞنذكورة من أمر اليتامى 
﴿يُْدِخْلُو َجنَّاٍت  فيما حكم بووَرُسوَلُو﴾ ﴿ومن ُيِطِع اهلَل  للعباد ليعملوا ُّا كال يتعٌدكىا

َوَمْن يَػْعِص اللََّو َوَرُسولَُو 13َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
كتوحيد  ،ذك إىانة﴾ 14﴿عذاب مهين فيهاَويَػتَػَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُو نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُو﴾ 

ِتي يأتين الفاحشة﴾  كمعناىا "نمً "لرياعة لفظ  "خالدين"ع الضمائر ُب اآليتٌن كٗن ﴿والبلَّ
 ،حشان قبيحان بذلك لزيادتو ُب القبح على كثًن من القبائح كيعتقده الفاعل في  يٚنٌ  ،الزىن

حو الكافر من كالقتل كإف كانا أقبح منو لكن ٓب يىرًٍد تسمٌيتها ُّا ألٌف الكفر ال يستقب كالكفري 
﴿ِمْن  بحان بل صوابان ككذلك القتل يفتخر بو القاتل كيعٌده شجاعةنفسو كال يعتقده قي 

دوا﴾ ﴿فإف شهِ  من رجاؿ اٞنسلمٌن :أمِمْنُكم﴾  نسائكم فاستشهدوا َعَليِهنَّ أربعةً 
 ازنكإ٧ٌنا جعل شهود ال ،عليهٌن ُّا بأف رأينا ذكر فبلف مثبلن ُب فرج فبلف كاٞنيل ُب اٞنكحلة

﴿ِفي  سوىنٌ احبي مسكوُىنَّ﴾ أ﴿ف أربعة دكف غًنه تغليظان على اٞنٌدعي كسرتان على العباد
﴿أو َيْجَعَل  مبلئكتو :أماُىنَّ الَموُت﴾ ﴿َحتَّى يتوفّ كامنعوىٌن عن ٢نالطة النساء البيوت﴾ 
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ركا بذلك أمً  .﴾ طريقان إٔب اٝنركج منها كتعيٌن اٜنٌد اٞنخٌلص عن اٜنبس15اهلل َلُهنَّ َسِبيبلً 
 كُب اٜنديث: .جعل ٟنٌن سبيبلن َنلد البكر مئة كتغريبها عامان كرجم اصنة اإلسبلـ ٍبٌ  ؿى أكٌ 
ك٩نوز أف يكوف اٞنراد التوصية  1.«خذكا عيٌن قد جعل ا ٟنٌن سبيبلن  :ٌٌن اٜنٌد قاؿا بػي مٌ ػل»
كر اٜنٌد استغناء كٓب يذ  ،سكاهنٌن بعد أف ٩نلدف كيبل ٩نرم عليهٌن ما جرل بسبب اٝنركجإب

الفاحشة يأتيانها﴾  افِ ذَ ﴿واللَّ  فبل نسخ حينئذ [،24/2]النور، ﴿الزٌانػية كالزاين...﴾  :بقولو
كالضرب  أك السبٌ  ،بالتوبيخ﴿فآذوىما﴾  اطٌنمن الرجاؿ اللوٌ  :أم﴿ِمْنُكم﴾  الزنا كاللواط

ُهَما﴾ رِ ﴿فأع العمللحا﴾ صْ ﴿فإف تابا وأَ  بالنعاؿ اباً ﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف توّ  اكال تؤذك٨نضوا َعنػْ
كىذه أيضان منسوخة  ،يرجع عن التشديد على من تاب إٔب التخفيف :أم﴾ 16رَِحيماً 
﴿إنّما  جم كإف كاف ١نصنان ر لكن حٌد اٞنفعوؿ بو ُب اللواط عندنا اٛنلد كالتغريب ال ال ،باٜندٌ 

 عليو ّنقتضى كعدهكاتـو ﴿َعَلى اهلل﴾ الرجوع عن التشديد إٔب التخفيف  :أمالتوبة﴾ 
قبل أف ﴿قريب﴾ زمن الة ثُمَّ يتوبوف ِمْن﴾ ه﴿بج ملتبسٌن﴿لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السوء﴾ 

﴾ ...ا التوبةكعد بوفاء ما كعد بقولو: ﴿إ٧نٌ ﴿فُأولَِئَك يتوب اهلل َعَلْيِهم﴾  يقعوا ُب الغرغرة
﴿وليست  اقب التائبفبل يع﴾ 17﴿َحِكيماً  باإلخبلص ُب التوبة﴿وََكاَف اهلُل َعِليمًا﴾ 

ىم ﴿َحتَّى ِإَذا حضر أحدَ  [ك61]/من الفسقة كالكٌفار ئات﴾ التوبة لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السيّ 
وتوف ي تبت اآلف وال الَِّذيَن يمُ ﴿إنّ  عند مشاىدة ما فيو﴿قَاَؿ﴾  كأخذ ُب النزعالَموُت﴾ 

سٌول بينهما  "،٬نوتوف"اٛنملة حاؿ من فاعل  .ٍبٌ يتوبوف عند مشاىدة العذابار﴾ فّ وىم كُ 
كبل٨نا خارجاف عن كقت التكليف   ةُب عدـ قبوؿ توبتهما فإٌف كقت حضور اٞنوت كاآلخر 

تأكيد لعدـ قبوؿ ﴾ 18أليماً  اً ﴿َلُهم عذاب أعددنا كىٌيأنا﴿ُأولَِئَك أعتدنا﴾  ختياركاال
  2.لغتاف بالفتح كالضمٌ رىًا﴾ كَ ثوا النَّْساَء  ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال يحل َلُكم أف ترِ  توبتهم

أك زٌكجوىا كأخذكا  ،ا تزٌكجوىا ببل صداؽك ثوف نساء أقربائهم فإف شاؤ كانوا ُب اٛناىلٌية يورٌ 
أف ﴿وال﴾  فنهوا عن ذلك ،أك ٕنوت فًنثوىا ،ّنا كرثتو مأك عضلوىا حٌّت تفتد ،صداقها

                                                           
 .23، اٜندكد سنن أبي داود؛ 12، اٜندكد صحيح مسلم 1
، ص ني ِفي شرح حرز األمانيتقريب المعابالضٌم قراءة ٘نزة، كالكسائي، كبالفتح قراءة الباقٌن من السبعة. ينظر 2
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 ضراران  غبة لكم فيهنٌ ٕننعوا أزكاجكم عن نكاح غًنكم بإمساكهٌن كال ر لوُىنَّ﴾ ﴿تعضُ 
كزنا أك ﴾ نةٍ بيّْ مُ  ين بفاحشةٍ أف يأتِ  ِإالَّ ﴿من اٞنهر باٝنلع ﴿لتذىبوا ببعض َما آتيتموُىنَّ﴾ 

 كقتى أف يأتٌن فتداء كاٝنلع ُب كقت من األكقات إاٌل ال تعضلوىٌن لبل :كاٞنعىن ،نشوز
﴿فإف   كاٞنبيت ،فقةكالن ،باإلٗناؿ ُب القوؿ :أمروُىنَّ بِالَمْعُروِؼ﴾ ﴿وعاشِ  بفاحشة

فبل يبعد ﴾ 19خيراً كثيراً  وِ ىوا شيئاً وَيْجَعَل اهلل ِفيرَ ﴿فعسى أف تكْ  فاصربكاموُىنَّ﴾ ىتُ كرِ 
مرأة كتزكيج اتطليق زوج﴾  مكافَ  ستبداؿ زوجٍ ا ﴿وإف أردتمُ  كلدان صاٜنان  أف يرزقكم منهنٌ 

نس من الزكج ٗنع الضمًن إلرادة اٛن ،الزكجات﴾ نَّ يتم إحداىُ ﴿آتَ قد ﴿و﴾  أخرل
﴿وإثماً  ظلمان هتانًا﴾ ﴿فبل تأخذوا ِمْنُو شيئًا أتأخذونو بُ  ماالن كثًنان صداقان نطارًا﴾ ﴿قِ 

كانوا إذا . نكارستفهاـ للتوبيخ كاإلكاال ،باىتٌن آٖنٌن :نصبهما على اٜناؿ أم﴾ 20ُمِبيناً 
 وا عن ذلكفنهي  ،دةأرادكا جديدة ُّتوا القد٬نة بفاحشة لتفتدم ّنا أعطوىا فيصرفوه إٔب اٛندي

﴿ِإَلى  كصلكم﴾ ﴿وقد أفضى بعضُ  سرتدادهنكار ال، إكجو بأمٌ  :أمذونو﴾ ﴿وكيف تأخُ 
كىو  ،شديدان ﴾ 21﴿غليظاً  دان هع﴿وأخذف ِمْنُكم ميثاقًا﴾  باٛنماع اٞنقٌرر للمهربَػْعٍض﴾ 

ك أ "،نمى "ّنعىن حوا َما﴾ نكِ ﴿وال تَ  حسافإمساؾ ّنعركؼ أك تسريح بإما أمر ا بو من 
 [ظ61]/﴿ِإالَّ َما َقد  "ما"بياف آباؤكم ِمَن النَّْساِء﴾  ﴿نكحَ  أك مصدريٌة ،أريد بو الصفة

ك٩نوز أف يكوف  ،منقطع ستثناءي فعلى ىذا اال ،نٌو معفٌو عنوإمن فعلكم ذلك فَسَلَف﴾ 
ف أمكنكم أف إ ما قد سلف ال تنكحوا حبلئل آبائكم إاٌل  :مٌتصبلن للمبالغة ُب التحرًن أم

ما رٌخص فيو ألٌمة من  ،قبيحان ﴿َكاَف فاحشة﴾  نكاحهنٌ  :أم ،عٌلة للنهي﴿ِإنَُّو﴾  حوهكنت
 ذلك النكاح اطريق﴾ 22﴿وساء َسِبيبلً ات ء٣نقوتان عند ذكم اٞنرك ﴿ومقتًا﴾  األمم
بل األب كَشلت اٛنٌدات من قً  ،نكاحهٌن ألٌف الكبلـ فيو :أممت َعَلْيُكم أمهاُتُكْم﴾ رّْ ﴿حُ 

 من جهة األب كاألـٌ ﴿وأخواُتُكْم﴾  لنفف سإَشلت بنات األكالد ك ُكْم﴾ ﴿وبناتُ كاألـٌ 
 أخوات أٌمهاتكم كجٌداتكم :أم﴿وخاالُتُكْم﴾  جدادكمأأخوات آبائكم ك اُتُكْم﴾ ﴿وعمّ 

ِتي  هاُتُكمُ ﴿وأمّ  كيدخل فيهٌن بنات أكالدىماألخت﴾  األخ وبناتُ  ﴿وبناتُ  البلَّ
كيلحق ضاعة﴾ ﴿وأخواُتُكْم ِمَن الرَّ  رضعات ستكماؿ اٜنولٌن ٙنساقبل م﴾ كُ عنَ أرضَ 

٪نـر من »ٜنديث  ،كبنات األخت ،كاٝناالت ،كالعٌمات ،وتي وءبذلك من أرضعتهٌن موط
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ـٌ أخيو من ىذه  1.«الرضاع ما ٪نـر من النسب كال يصٌح استثناء ٥نو أخت ابن الرجل كأ
كإف ٓب تدخلوا سائكم﴾ ن هاتُ وأمّ القاعدة، فإٌف حرمتو ُب النسب باٞنصاىرة دكف النسب ﴿

كما   ]يربٍّيها[نٌو إٚنٌيت بو ف ،كىي بنت الزكجة من غًنه "ربيبة"ٗنع ﴾ مُ كُ ﴿وربائبُ  ُّنٌ 
] ِتي ِفي حُ : يدٌؿ عليو التوصيف بقولو ،كلده 2]يريبٍّ ضانكم ُب حً  :أمجوركم﴾ ﴿البلَّ
 "ربائبكم" حاؿ مقٌيدة من﴿ِمْن نسائكم﴾  فبل مفهـو ٟنا ؛صفة موافقة للغالب ،تربٌوهنا

ِتي دخلتم بهّن﴾  ﴿فإف  كناية عن اٛنماع  ،دخلتم معهٌن أك أدخلتموىٌن السرت :أم﴿البلَّ
حٌرمت ﴿و﴾  ُب نكاح بناهتٌن إذا فارقتموىنٌ فبَل ُجَناَح َعَلْيُكم﴾  تم بهنَّ لْ م تكونوا دخَ لَ 

ِذيَن ﴿الَّ  أك ٜنلوٟنا مع الزكج ،ٚنٌيت حليلة ٜنٌلها﴿أبنائكم﴾  زكجات﴾ ﴿حبلئلُ عليكم 
﴿و﴾  ال عن أبناء الولد -نٌو ٩نوز نكاح حليلتوإف- حرتاز عن اٞنتبىٌن اِمْن أصبلبكم﴾ 

من نسب أك رضاع كبينها كبٌن عٌمتها أك عوا بَيَن األختين﴾ مَ ﴿أف تجْ  حٌرمت عليكم
قد ﴿ِإالَّ َما َقد َسَلَف﴾  كاحدة فقط ءخالتها بالنكاح معان أك مرتٌبا ال ّنلك اليمٌن مع كط

 :أم﴾ ﴿الػُمْحَصَناتُ  حٌرمت عليكمو﴾ 23﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف َغُفورًا رَِحيماً  3تفسًنه مرٌ 
 مسلمات كٌن أك ال قبل مفارقة أزكاجهنٌ ﴿ِمَن النَّْساِء﴾  ٌكجز أحصنهٌن الت ،ذكات األزكاج

ج ُب أزكا  ف كاف ٟننٌ إىٌن ك ؤ فيحٌل لكم كط ،ماء بالسبمن اإل﴿ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكم﴾ 
كتب ا   :د أممصدر مؤكٌ  [ك62]/اهلل َعَلْيُكم﴾  ﴿كتابَ  رتفاع النكاحدار اٜنرب ال

 "ٌرمتحي "عطف على  4،بالبناء للفاعل أك اٞنفعوؿَلُكم﴾  حلَّ ﴿وأُ  ٓنرًن ىؤالء كتابان عليكم
﴿أف﴾  ما سول ما حرـٌ عليكم من النساء :أم﴿َما وراء َذِلُكم﴾  أك ناصب كتاب ا

 بالصرؼ ُب الصداؽ أك الثمن حاؿ كونكم﴿بَأْمَواِلُكم﴾  تطلبواغوا﴾ تَ بْ ﴿تػَ ألف 
 فمن﴿فما﴾ كىو صٌب اٞنيٌن  ،زانٌن من السفح﴾ حينَ سافِ مُ  ﴿غيرَ  متزٌكجٌن﴾ ينَ حصنِ ﴿مُ 

                                                           
 .1الرضاع ، سنن الترمذي؛ 7، الشهادات صحيح البخاري1
 ُب األصل: "يرٌُّا"... "يرٌب"، كما أثبٌتو من ب. 2
 من ىذه السورة. 22ُب اآلية 3
4 . ، ص نيتقريب المعاني ِفي شرح حرز األماقرأ ٘نزة، كالكسائي، كحفص مبنيٌا للمجهوؿ، كالباقوف مبنيٌا للمعلـو
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﴿فآتوُىنَّ  :كجزاء ما قالو ء.اٞننكوحات بالوط﴿ِبِو منُهنَّ﴾  ٕنٌتعتمعتم﴾ تَ مْ ﴿استَ 
 ّنعىن مفركضة "األجور"حاؿ من ﴿فريضة﴾  ستمتاعمقابلة االهٌنا ُب إمهورىٌن فأجورُىنَّ﴾ 

أك  ،هامن حطٌ ﴿بِِو ِمْن بعد الفريضة﴾  أنتم كىنٌ يتم﴾ ﴿واَل ُجَناَح َعَلْيُكم فيما تراضَ 
فيما شرع من ﴾ 24﴿َحِكيماً  باٞنصاّب﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف َعِليمًا﴾  أك زيادة عليها ،بعضها

ح نكِ ﴿أف يَ إٔب  ،ادةيأصلو الز  ،غىنواًل﴾ ﴿ومن لم يستطع ِمْنُكم طَ  األحكاـ
 ؛كصف جرل على الغالب﴿الػُمْؤِمَناِت﴾  عن ذٌؿ الرؽٌ  تاٜنرائر اٞنصوناالػُمْحَصَناِت﴾ 

 مائكمإياتكم﴾ تَ ﴿ِمْن فػَ  فلينكح منها :أمن َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكم﴾ ﴿فمِ  فبل مفهـو لو
فاكتفوا بظاىره ﴿َواهلُل أعلم بإيمانكم﴾  ناعند زال الكتابٌيات لعدـ اٛنوا﴿الػُمْؤِمَناِت﴾ 

كاٞنراد تأنيسهم بنكاح  ،فرٌب أمة تفضل اٜنرٌة ُب اإل٬ناف :كتفصيلها ،نٌو العآب بالسرائرإف
﴿فانكحوُىنَّ بإذف  كم سواء دينان أك نسبان ؤ اأنتم كأرقٌ  :أمكم ِمْن بَػْعٍض﴾ ﴿بعضُ  ماءاإل

نفقاهتٌن أك  :أم﴿وآتوُىنَّ أجورُىنَّ﴾  مواليهٌن كال تستنكفوا عن نكاحهنٌ ﴾ أىلهنَّ 
 من غًن مطل كنقص كبإذف أىلهٌن إذ ىو اٞنعركؼ شرعان ﴿بِالَمْعُروِؼ﴾  مهورىنٌ 
 ﴿غيرَ  على سبيل التنازع "كآتوىنٌ  ...فانكحوىنٌ "حاؿ من  ،عفائف﴾ ناتٍ ﴿محصَ 

ء يزنوف أخبٌل اف﴾ دَ خْ أَ  خذاتِ ﴿وال متّ  غًن زانيات جهاران على العمـو :أم﴾ حاتٍ سافِ مُ 
 ليهنَّ عَ ﴿فػَ  ازن﴿فإف أتين بفاحشة﴾  تزٌكجن﴾ نَّ حصِ ﴿فإذا أُ  معهم سرٌان كما كانت عادهتم

داف فيجل ؛من اٜندٌ ﴿ِمَن العذاب﴾  اٜنرائر األبكار الزانياتنصف َما َعَلى الػُمْحَصَناِت﴾ 
 كذكره إلفادة أف ال رجم عليهٌن أصبلن  .ٙنسٌن كيغربن نصف سنة كما قبل اإلحصاف

 يٚنٌ  ،ةكأصلو اٞنشقٌ  ا،الزن﴾ تَ نَ ي العَ ن خشِ مَ ﴿لِ  وؿماء عند عدـ الطج نكاح اإلِلَك﴾ ﴿ذَ 
لو  كمن ال ٫نافو ال ٪نلٌ ﴿ِمْنُكم﴾  بو الزنا ألنٌو سببها باٜنٌد ُب الدنيا كالعقوبة ُب األخرل

 صربكم عن نكاح اإلماء :أمروا﴾ صبِ ﴿وأف تَ  كمن استطاع طوؿ حرٌة [ظ62]/نكاحهٌن 
اٜنرائر صبلح البيت كاإلماء »عليو السبلـ:  يصًن الولد رقيقان كلقولو لئبٌل ُكم﴾ ﴿خير لَ 

﴿يُرِيُد اهلل  بالرخصة ُب نكاحهنٌ ﴾ 25حيمٌ ﴿رَ  ٞنن ٓب يصرب﴿َواهلُل َغُفوٌر﴾  1«ىبلكو

                                                           
 .2/161 الفردوس؛ الديلمي ُب 3/290، تفسيرهأكرده الثعلب ُب 1



146 
 

البلـ زائدة لتأكيد اإلرادة كأف يبٌٌن مفعوؿ  ،شرائع دينكم كمصاّب أموركمليبين َلُكم﴾ 
من األنبياء ُب التحرًن كالتحليل بلكم﴾ ﴿الَِّذيَن ِمْن قَ  طرائق﴾ نَ نَ كم سُ يَ هد﴿ويَ  "يريد"

﴿َواهللُ  يرجع بكم عن معصٌيتو اليت كنتم عليها إٔب طاعتوَعَلْيُكم﴾  ﴿ويتوبَ  بعوىملتتٌ 
كٌرره للتأكيد ﴿َواهلُل يُرِيُد أف يتوب َعَلْيُكم﴾  فيما دبٌره لكم﴾ 26﴿حكيم بكمَعِليٌم﴾ 

أك  ،أك اَّوس ،ناةالفجرة الزُّ  :أمعوف الشهوات﴾ بِ ﴿ويُرِيُد الَِّذيَن يتَّ  :مع قولوكللمقابلة 
 عن اٜنقٌ يلوا﴾ مِ ﴿أف تَ  هٌنم ٪نٌلوف األخوات من األب كبنات األخ كاألختإاليهود ف

ُب أحكاـ الشرع  َعْنُكم﴾  فَ خفّْ ﴿يُرِيُد اهلل أف يُ  فتصًنكا مثلهم﴾ 27يبًل َعِظيماً ﴿مَ 
ال يصرب عن الشهوات كال يتحٌمل ﴾ 28ضعيفاً  ق اإلنسافُ لِ ﴿وخُ ح األمة نكا إحبلؿ إك

ُب ىذه السورة خًن ٟنذه األٌمة ٣نا طلعت عليو  اتٖناف آي»: اسعن ابن عبٌ  ،الطاعة مشاؽٌ 
ٌف إ، ﴿[4/31]النساء، ف ْنتنبوا كبائر ما تنهوف عنو﴾ إك ﴿ ،ىذه الثبلث ،الشمس كغربت

]النساء، ٌف ا ال يظلم مثقاؿ ذرٌة﴾ إ، ﴿[116، 4/48نساء، ]الا ال يغفر أف يشرؾ بو﴾ 
]النساء، ، ﴿ما يفعل ا بعذابكم﴾ [4/110]النساء، ، ﴿كمن يعمل سوءان﴾ [4/40
عند الشرع  ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَأُكُلوا َأْمَواَلُكم بَيَنُكم بِالَباِطِل﴾  1«[4/147

﴾ ﴿إِ  ماركالقً  ا،كالرب ،كالغصب  صادرة﴾ ﴿تجارةً  أمواؿى  األمواؿي ﴿أف تكوف﴾  لكنالَّ
كٔنصيص التجارة بالذكر ألهٌنا  ،كطيب نفس فلكم أف تأكلوىاِمْنُكم﴾  راضٍ ﴿عن تَ 
م إٔب رتكاب ما يؤدٌ اب﴿وال تقتلوا أَنْػُفَسُكم﴾  نتقاؿ مطلقان أك اٞنراد ُّا اال ،األغلب

 ا هنىكلذا أمر ّنا أمر كهنى عمٌ ﴾ 29ُكم رَِحيماً ﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف بِ  ىبلكها ُب الدنيا كاآلخرة
متجاكزان عن  :حاؿ أمدوانًا﴾ ﴿عُ  القتل أك ما سبق من اٌرماتفعل َذِلَك﴾ ن يَ ﴿ومَ 

وََكاَف َذِلَك َعَلى اهلِل  ﴿ناراً  ندخلوليو﴾ صْ ﴿فسوؼ نُ  تأكيد لو﴿وظلمًا﴾ اٜنٌق 
كٌل   كالكبًنةي  ،من الذنوبوف َعْنُو﴾ هَ نػْ َما تػُ  نبوا كبائرَ جتَ ﴿إف تَ  ال صارؼ عنو﴾ 30يسيراً 

 ،كقذؼ اصنة ،كقتل النفس ،ذنب فيو حٌد أك تصريح بوعيد من الشارع كاإلشراؾ با
 ا،كالزن ،كشرب اٝنمر ،كعقوؽ الوالدين ،كالفرار عن الزحف ا،كالرب ،كأكل ماؿ اليتيم

                                                           
 .5/427للبيهقي،  شعب اإليماف1
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﴿َعْنُكم  ٧نحر﴾ فّْ كَ ﴿نُ  1«ىي إٔب سبع مئة أقرب» [ك63]/ :اسكقاؿ ابن عبٌ  .كالسرقة
 2بن حجرككماؿ تفصيل الصغائر كالكبائر ُب الزكاجر ال ،صغائركم بالطاعاتئاتكم﴾ سيّ 

 أك موضعان  ،عليهما إدخاالن  :كاٞنعىن 3،اٞنيم كفتحها بضمٌ بًل﴾ خَ دْ كم مُ لْ خِ دْ ﴿ونُ 
ن األمور مكم َعَلى بَػْعٍض﴾ اهلل ِبِو بعضَ  لَ وا َما فضَّ ﴿وال تتمنَّ  ىو اٛنٌنة﴾ 31﴿كريماً 

على عدـ الرضاء ّنا قسم ا   يؤٌدم إٔب التحاسد كالتباغض كيدؿج لئبٌل  ،ة أك الدينٌيةالدنيويٌ 
لنفسو مثل ما لغًنه كال  يدنيان أف يرجٌ  كاٞنستحٌب منها دينان اٞنباحي  ،كأنواع اٜنسد أربعة .لو

﴿ِممَّا  ثوابجاؿ َنِصيٌب﴾ لرّْ ﴿لِ  ه أـ الؤ كاٟنا عن صاحبها سواء حصل رجاز يتمىٌن 
من طاعة ن﴾ بْ ﴿وللنساء َنِصيٌب ِممَّا اكتسَ  بسبب ما عملوا من اٛنهاد كغًنهبوا﴾ اكتسَ 

سلمة يا ليتنا كٌنا رجاالن فجاىدنا ككاف لنا مثل أجر  ا قالت أـٌ مٌ ػنزلت ل .أزكاجهٌن كغًنىا
اهلَل َكاَف ِبُكلّْ  ﴿ِإفَّ  من خزائنو اليت ال تنفد ال ما للناسلوا اهلل ِمْن فضلو﴾ أسا﴿و  4الرجاؿ

﴾ واليَ لنا مَ ﴿جعَ  كةو تًر  لكلٌ  :أم﴾ ﴿ولكلٍّ  كمنو ما يستحٌقونو كسؤالكم﴾ 32َشْيٍء َعِليماً 
رتباط اآلية ّنا قبلها أٌف اككجو  ".كلٌ ػ "بياف لبوف﴾ ﴿ِممَّا ترؾ الوالداف واألقرَ  كارثان يلوهنا

ٗنع كم﴾ مانُ ت أيْ دَ قَ ﴿َوالَِّذيَن عَ  ٞنًناثهٌنا تكوف لغًنكم باإال تتمٌنوا كثرة األمواؿ ف :اٞنعىن
 ،رثة على النصرة كاإلاٜنلفاء الذين عاىدٕنوىم ُب اٛناىليٌ  :ّنعىن القسم أك اليد أم "٬نٌن"

سخ فني  ،اٜنليف كىو السدس كاف سهمى  ،من اٞنًناثهم﴾ وىم نصيبَ ﴿فآتُ  :مبتدأ خربه
﴿ِإفَّ اهللَ  [33/6؛ األحزاب، 8/75]األنفاؿ، األرحاـ بعضهم أكٔب ببعض﴾  وبقولو: ﴿كأكل

اموف﴾ ﴿الرَّْجاُؿ قوَّ  هتديد على منع نصيبهم ،لعان مطٌ ﴾ 33َكاَف َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيداً 
                                                           

 .8/245، تفسيرهالطربم ُب أخرجو 1
"الزكاجر عن اقرتاؼ الكبائر" أل٘ند بن ١نمد بن علي بن حجر اٟنيتمي. كابن حجر فقيو، كلو باع طويل ُب شٌّت  2

. كلد ُب ١نٌلة أ ٓنفة . كلو مع ىذا تصانيف كثًنة، منها: ـ1567ق/974يب اٟنيتم ّنصر، كتوفٌػي ّنٌكة سنة العلـو
لعمر رضا   معجم المؤّلفين؛ 1/234للزركلي،  األعبلـاتاج بشرح اٞننهاج، الفتاكل اٟنيتمٌية، الصواعق ارقة. 

 . 2/152كحالة، 
، تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيءة الباقٌن من السبعة. بالفتح من الثبلثي قراءة نافع، كبالضٌم من اإلفعاؿ قرا3

 .230-229ص 
 .150للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 8/262، تفسير الطبري 4
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﴿بما : كما قاؿ  ،ككسبٌ  ،كىبٌ  :ة بسببٌنيٌ كالوالة على الرع﴿َعَلى النَّْساِء﴾  مسٌلطوف
كحسن  ،لنساء بكماؿ العقلا :أم﴿َعَلى بَػْعٍض﴾  الرجاؿ :أمهم﴾ ضَ اهلل بع لَ فضَّ 

﴿ِمْن  عليهنٌ قوا﴾ ﴿وبما أنفَ  كغًن٨نا ،كاإلمامة ،ة خٌصوا بالنبوٌ كمزيد القٌوة حٌّت  ،التدبًن
 ،مرأتو حبيبة بنت زيد بن أيب زىًن لنشوزىاا 1لطم سعد بن الربيع .كاٞنهر كالنفقةأموالهم﴾ 

 :عليو السبلـ فقاؿ ،فنزلت« كجهاز لتقتٌص من »فقاؿ: عليو السبلـ أبوىا إليو  كافش
 مطيعات  كأزكاجها﴾ ﴿قانتاتٌ  منهنٌ حات﴾ ﴿فالصالِ  2«الذم أراد ا خًن»

ظ ما حفِ ﴿بِ  أك ألسرارىم ،لفركجهٌن كغًنىا ُب غيبة األزكاج :أمللغيب﴾  ﴿حافظاتٌ 
 كالقياـ ُنفظهنٌ  ،كالنفقة ،بالذم حفظ ا ٟنٌن على الرجاؿ من اٞنهر :أم [ظ63]/اهلل﴾ 
 تو كخشونة جواباعصياهنٌن لكم بأف ظهرت أمار شوزُىنَّ﴾ وف نُ ِتي تخافُ ﴿والبلَّ 

أك ال  ،ية الظهر فيولٌ اٞنراقد بتوى ضاجع﴾ روُىنَّ ِفي المَ ﴿واىجُ  فخٌوفوىٌن اظوُىنَّ﴾ ﴿فعِ 
ضربا ﴿واضربوُىنَّ﴾  ف ٓنٌقق النشوز من غًن تكرار، إفيكوف كناية عن اٛنماع ؛ىنٌ ك تباشر 

وا﴾ بغُ ﴿فبل تَ  فيما يراد منهنٌ نكم﴾ عْ ﴿فإف أطَ  يرجعن باٟنجرة بل تكٌررف ٓب إح غًن مرٌب 
 3«التائب من الذنب كمن ال ذنب لو»طريقان إٔب اإليذاء ألٌف ﴿َعَليِهنَّ َسِبيبًل﴾  تطلبوا

علمتم فتم﴾ ﴿وإف خِ حذركه أف يعاقبكم أف ظلمتموىٌن اف﴾ 34َكِبيراً  ا﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف عليِّ 
 عليهما النشوز ألنٌو عصيافي  بٌن الزكجٌن الداؿٌ هما﴾ ﴿بينِ  خبلؼقاؽ﴾ ﴿شِ  أيٌها اٜنٌكاـ
 شقاقان بينهما :كاٞنعىن ،جراء الظرؼ ٠نرل اٞنفعوؿ بوإساع ك تٌ كاإلضافة لبل ،اٞنرأة الزكجى 

﴿وحكمًا ِمْن  رجبلن عدالن من أقارب الرجلمًا ِمْن أىلو﴾ ﴿حكَ  كجوبان برضا٨ناوا﴾ ثُ ﴿فابعَ 
يفعل  ٍبٌ  ،ختبلعحكمو ُب طبلؽ كقبوؿ عوض عليو كىي حكمها ُب اال يوٌكل ىوأىلها﴾ 

ُنسن ﴾ قِ فّْ ﴿إصبلحًا يوَ ماف اٜنكى  :أم﴿إف يريدا﴾  ماف األصلح من صلح أك تفريقاٜنكى 

                                                           
، أحد نقباء األنصاركقع ُب األصل"سعيد"، كالصواب ما أثبٌتو.|كسعد بن الربيع ىذا خزرجٌي من األنصار، ككاف  1

البن  أسد الغابة ليو كسلم بينو كبٌن عبد الر٘نن بن عوؼ، استشهد يـو أحد.آخى رسوؿ ا صلى ا عكىو الذم 
 . 1/459البن حجر،  اإلصابة؛ 2/432األثًن، 

 .141للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 8/291، تفسير الطبري2
 .10/149للطرباين،  المعجم الكبير؛ 30، الزىد سنن ابن ماجو3
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بٌن الزكجٌن، أك يقٌدر٨نا على ما ىو الطاعة من إصبلح أك ﴾ 35بينهما ﴿اهللُ سعيهما 
دوا ﴿واعبُ  فيعلم كيف يرفع الشقاؽ ؛بالبواطن كالظواىر﴾ يراً ِإفَّ اهلَل َكاَف َعِليمًا َخبِ ﴿فراؽ 

رتباط اآلية ّنا قبلها أٌف ذلك تعليم اكجو  .حقًنان من صنم أك غًنهكوا ِبِو شيئًا﴾ شِر اهلل وال تُ 
﴿و﴾  ة اٝنلقتعليم اٞنعاملة مع اٜنٌق كعامٌ  ااـ ُب إصبلح أمر٨نا كىذمعاملة الزكجٌن كاٜنكٌ 

ذي  والجارِ  ساكينِ ﴿واليتامى والمَ  القرابةي الُقْرَبى﴾ ذِ حسانًا وبِ ﴿بالوالدين إ حسنواأ
البعيد عنك ُب اٛنوار أك ﴾ بِ نُ ﴿والجار الجُ  القريب منك ُب اٛنوار أك النسبالُقْرَبى﴾ 

بيل﴾ السَّ  ﴿وابنِ  الزكجة :كقيل ،الرفيق ُب سفر أك صناعة﴾ بِ نْ ﴿والصاحب بالجَ  النسب
متكرٌبان ﴿ِإفَّ اهلَل ال ُيِحبُّ من َكاَف مختااًل﴾  اءمن األرقٌ َماُنُكم﴾ ﴿َوَما َمَلَكْت أَيْ  اٞنسافر

 .ىػآ ..."من كافػ "بدؿ ل﴿الَِّذيَن﴾  يتفاخر عليهم﴾ 36وراً خُ ﴿فَ  ال يلتفت إٔب اٞنذكورين
موف َما آتاىم اهلل ِمْن ﴿ويكتُ  بوخل﴾ ﴿ويأمروف النَّاَس بالبُ  ّنا ٩نب عليهملوف﴾ خَ بْ ﴿يػَ 

 ، تفتقركالئبٌل  مالتنفقوا أموالك :كانوا يقولوف لؤلنصار  .كىم اليهود ،علم كاٞناؿمن الفضلو﴾ 
ه مبتدأ كخربي  ..."الذين"ك٩نوز أف يكوف  ،د منهمأك الذين كتموا صفة ١نمٌ  [ك64]/

يهينو  ﴾ 37﴿عذابًا ُمِهيناً  لنعم ادنا لِْلَكاِفرِيَن﴾ عتَ أ﴿و  العذابء باإحقٌ  :١نذكؼ أم
ئاء هم رِ قوف أموالَ نفِ ﴿يُ  قبلو "الذين"عطف على ﴿َوالَِّذيَن﴾  بالبخلالنعم  فكما أىا
، كثوابومراضيو باإلنفاؽ  1ليتحٌركا﴿وال يُػْؤِمُنوَف باهلل وال باليـو اآلخر﴾  مرائٌن ٟنمالنَّاِس﴾ 

 صاحبان يعمل بأمره كهؤالءن الشَّيطاُف َلُو قرينًا﴾ ن يكَ ﴿ومَ  ة أك اٞننافقوفكىم مشركو مكٌ 
و م لَ يه﴿عل استفهاـ إنكار ؟ضرر ما الذم أك أمٌ ﴿وماذا﴾  ىو﴾ 38قريناً  ﴿فساء
ال  :أمقوا ِممَّا رزقهم اهلل﴾ فَ أن﴿بِاهلِل والَيوـِ اآلِخِر و  ُب إ٬ناهنم :ة أممصدريٌ  "لو"آمنوا﴾ 

﴿ِإفَّ اهلَل ال  كعيد ٟنم﴾ 39﴿وََكاَف اهلُل بهم َعِليماً  ا الضرر ُب ما ىم عليوضرر فيو كإ٧نٌ 
ل قى فعاؿ من الثػٍّ مً ﴿مثقاؿ﴾  ئاتأحدان بالنقصاف من اٜنسنات أك الزيادة ُب السيٌ ظلم﴾ يَ 

كتأنيث الضمًن  ،ةف يكن مثقاؿ الذرٌ : إأم﴾ كُ ﴿وإف تَ  أصغر ٧نلةة﴾ رَّ ﴿ذَ  كزف :أم
 ثواُّا من عشر إٔب أكثر من سبع مئةفها﴾ ضاعِ ﴿يُ  ؤمنممن ﴿حسنة﴾  عتبار اٝنرباب

                                                           
 ُب ب: "٫نتاركا". 1
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عطاء ﴾ 40﴿أجراً َعِظيماً  اٞنضاعفة عمن عنده تفٌضبلن مدنو﴾ ﴿ِمْن لَ  صاحبها﴾ ؤتِ ﴿ويُ 
ة أمّ  ﴿ِإَذا جئنا ِمْن كلّ  ارحاؿ الكفٌ ﴿فكيف﴾  ٚنٌاه أجران ألنٌو تابع لو مزيد عليو ،جزيبلن 

 ستفهاـباال دالتهويل اٞنقصو  "إذا"كالعامل ُب  ،يشهد عليها بعملها كىو نبٌيهاشهيد﴾ بِ 
تشهد على ﴾ 41﴿َشِهيداً  األنبياء الشهداءَىُؤالِء﴾ ﴿َعَلى  ديا ١نمٌ ﴿وجئنا بك﴾ 

 ىوَّ سَ ﴿تُ  أف :أموا الرسوؿ لو﴾ الَِّذيَن َكَفُروا وعصَ  ﴿يودُّ  يـو اَّيء﴿يومئذ﴾  صدقهم
يكونوا ىم كاألرض سواء ُب الرتابٌية كما ُب ﴿كيقوؿ الكافر يا ليتين كنت بهم اأَلرُض﴾ 

ال يقدركف على كتمانو إذ  :أم﴾ 42حديثاً  ﴿وال يكتموف اهلل [78/40]النبأ، ترابان﴾ 
 :أم ل"تسوٌ "ك٩نوز أف يكوف عطفان على  "،يودٌ "فهو عطف على  ،تشهد عليهم جوارحهم

﴿يَا أَيػَُّها  رض ُّم أسهل من ذلك الكتمافتسوية األ يوٌدكف التسوية كعدـ الكتماف ألفٌ 
ألٌف سبب  ؛من نـو أك ٙنركارى﴾ ﴿وأنتم سُ  ال تصٌلواالَِّذيَن آَمُنوا ال تقربوا الصَّبلَة﴾ 

أعبد ما  :مامهاإنزكٟنا صبلة اٛنماعة ُب حاؿ السكر حٌن كاف اٝنمر حبلالن حيث قاؿ 
صابتو جنابة أن مى بًا﴾ نُ ﴿وال جُ  بأف تنتبهوا كتصحواموا َما تقولوف﴾ علَ ﴿َحتَّى تَ  1تعبدكف

 "نتم سكارلأك "ف على عط ،فيطلق على اٞنفرد كغًنه ؛٠نرل اٞنصدر جارو  ،بإيبلج أك إنزاؿ
استثناء من أعٌم ري سبيل﴾ ﴿ِإالَّ عابِ  موضع النصب على اٜناؿ [ظ64]/إذ ىي ُب 

 ُب السفر إذا ٓب ْندكا اٞناء ة األحواؿ إاٌل ال تقربوا الصبلة جنبان ُب عامٌ  :أحواؿ اٛننب أم
 آخر سيأٌبفلكم أف تصٌلوا كاستثىن اٞنسافر ألٌف لو حكمان لوا﴾ سِ ﴿َحتَّى تغتَ كتيٌممتم 

مسافرين كأنتم  :أم﴾ ﴿أو َعَلى سفرٍ  ستعماؿ اٞناءامرضان ٫ناؼ معو رضى﴾ ﴿وإف ُكْنُتم مَ 
 :ىو اٞنكاف اٞنعٌد لقضاء اٜناجة أمجاء أحد ِمْنُكم ِمَن الغائط﴾  وأ﴿ جنب أك ١ندثوف

 2ىو اٛنماع :كعن ابن عٌباس ،مىاسىٍستم بشرهتٌن ببشرتكمستم النَّْساَء﴾ ﴿أو المَ  أحدث
 ،اقصدكا بعد دخوؿ الوقتوا﴾ مُ ﴿فتيمَّ  تطٌهركف بو﴿ماء﴾  بعد التفتيشدوا﴾ م تجِ ﴿فلَ 

 ترابان ﴿صعيدًا﴾  "جئتمػػ "ب "أك جاء أحد منكم"جزاء للشرط اٞنشتمل على األربعة بتأكيل 

                                                           
 .8/376، تفسير الطبري؛ 5 القرآف ، تفسًنسنن الترمذي1
 .5/200، تفسير القرطبي؛ 8/389، تفسير الطبري2
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 ،ٌنقمع اٞنرفكم وأيديكم﴾ ﴿بوجوىِ  بووا﴾ حُ ﴿فامسَ  طاىران فاضربوا بو ضربتٌنبًا﴾ ﴿طيّ 
غفر ذنب اٞنصٌلٌن ﴾ 43ًا َغُفوراً ﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف عفوّ  بنفسو كباٜنرؼ يتعٌدل "مسح"ك

﴿ِمَن  حظٌان كثًنان نصيبًا﴾  ا﴿أوتو  إٔب اليهود﴿ِإَلى الَِّذيَن﴾  تنظر﴿ألم تر﴾  سكارل
 ٫نتاركفوف﴾ رُ ﴿يشتػَ  أك القرآف كنصيبهم منو أنٌو كتاب حقٌ  ،التوراة :أمالكتاب﴾ 

 طريق اٜنٌق لتكونوا مثلهم﴾ 44وا السبيللُّ ُدوف أف تضِ ﴿ويُرِي على اٟندل﴿الضبللة﴾ 
على ﴿وََكَفى بِاهلِل َولِّيًا﴾  فيخربكم ُّم لتجتنبوىم﴿بأعدائكم﴾  منكم﴾ مُ ﴿َواهلُل أعلَ 

كالباء تزاد ُب فاعل كفى  ،مانعان من كيدىم فاكتفوا بو﴾ 45﴿وََكَفى بِاهلِل َنِصيراً  أموركم
 :خرب ذكؼ أم﴿ِمَن الَِّذيَن ىادوا﴾  ادة حرؼ اإللصاؽإلفادة لزـك الكفاية للفاعل بزي

﴿عن  داٞنذكور ُب التوراة كنعت ١نمٌ م﴾ لِ ﴿الكَ  ٬نيلوف﴾ ُيحّرفوف﴿ :صفتو قولو ،قـو
 :إذا أمرىم بشيء للنبٌ ﴿ويَػُقوُلوَف﴾  اليت كضع ا فيها بإزالتها كإثبات غًنىاواضعو﴾ مَ 

 ال :حاؿ ّنعىن الدعاء أم﴾ عٍ مَ سْ ير مُ غ عْ ﴿واسمَ  أمرؾ﴿وعصينا﴾  قولك﴿سمعنا﴾ 
كقد هنى عن خطابو ُّا إذ ىي كلمة سٌب  ،اٚنع كبلمنانا﴾ ﴿وراعِ  م أك موتمى بصى  ،ٚنعت
 "غًن مسمع"ك "،نظرنا"ابوضع كلمة السٌب منزلة تهم﴾ نَ ﴿بألسِ  بلن كٓنريفان تٍ فػى ﴾ اً يّ ﴿لَ  بلغتهم
هم قَاُلوا ﴿ولو أنّ  اإلسبلـين﴾ لدّْ ﴿ِفي ا ستهزاءن ا﴿وطعنًا﴾  "ٚنعت مكركىان ال أي "منزلة 

بدؿ  1نان ػيٌ ػل انظرنارنا﴾ ﴿وانظُ  فقط﴾ ﴿واسمعْ  "كعصينا"بدؿ  [ك65]/عنا وأطعنا﴾ سمِ 
أبعد هم اهلل﴾ عنَ لَ  ﴿ولكنْ  أعدؿ منو﴾ ـَ وَ ﴿وأقػْ  ٣نا قالوهَلُهم﴾  اً كاف خير ﴿لَ  "راعنا"

ا  دبمنهم كع﴾ 46 قليبلً ﴿فبل يُػْؤِمُنوَف ِإالَّ  بسببو :أم﴿بكفرىم﴾  أكثرىم عن ر٘نتو
ا الَِّذيَن ُأوُتوا هَ ا أيػُّ ﴿يَ  "يكفركف"لتنزيلو مٍنزلة  "ال يؤمنوف"استثناء من  ،ابن سبلـ كأصحابو

٧نحوا ما فيها من وجوىًا﴾  سَ طمِ ما َمَعُكم ِمْن قَػْبِل أف نَ قاً لِ صدّْ لنا مُ نوا بما نزَّ الِكَتاَب آمِ 
فاء لوحان كاحدان عدًن قٍ فنجعلها كاألَعَلى أدبارىا﴾ ىا دَّ رُ ﴿فنػَ  العٌن كاألنف كاٜناجب

ينا ز أخا﴾ ﴿كما لعنَّ  ففيو التفات ؛٦نزيهم باٞنسخهم﴾ ﴿أو نلعنَ  كالفاء للتعقيب ،ااسن

                                                           
  ". انظر إليناُب ب: "1



152 
 

 هؤ قضا﴿وََكاَف أمر اهلل﴾  1منهم اٞنذكورين ُب البقرة﴿أصحاب السبت﴾  بو
ا نزلت أسلم عبد ا بن مٌ لػك  .يقعفبل ١نالة ىذا األمر أيضان  ؛نافذان كاقعان ﴾ 47﴿مفعوالً 

ك٬نكن أف يقاؿ  ،فلم يقع مسخ إذ كاف كقوعو مشركطان بعدـ إ٬ناف أحد منهم 2؛سبلـ
﴿ِإفَّ اللََّو اَل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ  عطفو على الطمس يدٌؿ أٌف اٞنراد بو ليس اٞنسخ ُب الدنيا

عن  3يالذنب ال ينمح  كألفٌ ال يتغًٌن  موم ِنلود عذابو كحكٍ بو ألنٌو حكى  اإلشراؾى  :أمِبِو﴾ 
 من الذنوب صغًنة أك كبًنة﴿َذِلَك﴾ غًن وف﴾ ر َما دُ غفِ ﴿ويَ  فبل يقبل العفو ؛اٞنشرؾ أثره

أدخلو  كمن ٓب يشأ عٌذبو بذنوبو ٍبٌ  ،بلن عليوفيدخلو اٛنٌنة ببل عذاب تفضٌ من َيَشاُء﴾ ﴿لِ 
رتاء يطلق على القوؿ كالفعل  فكاال ،رتكبافترى﴾ ا شرؾ باهلل فقدِ ن يُ ﴿ومَ  اٛنٌنة
كلذلك ىو أشٌد من سائر  ؛يستحقر دكنو اآلثاـ﴾ 48﴿َعِظيماً  ذنبان ﴿إثمًا﴾  ختبلؽكاال

كىم أىل الكتاب كانوا وف أَنْػُفَسِهم﴾ ﴿ِإَلى الَِّذيَن يزكُّ  تعجيبه ﴿ألم تر﴾  الذنوب
األمر بتزكيتهم ليس  :كُب معناىم كل من زٌكى نفسو أم ،اؤه٥نن أبناء ا كأحبٌ  :يقولوف

﴿من  ٩نعل زاكيان ناميان فيما بٌن عباده :أمي﴾ ﴿بل اهلل يزكّْ  بٌن الناس ةن ءألهٌنا توجب دنا
بقدر اٝنيط الذم ُب  :أم﴾ 49﴿فتيبلً  ُب تزكية من يشاء ا الناسي ﴾ وفَ مُ ظلَ َيَشاُء وال يُ 

 متعٌجبان ر﴾ نظُ ا﴿ أىل من ال يست من يستأىل كال يرتؾ إاٌل واة ألنٌو ال يزٌكي إاٌل شٌق النُّ 
 حاؿ ،فرتاءباال﴿كفى ِبِو﴾  قد﴿و﴾  يةكُب تلك التز ﴾ بَ ذِ روف َعَلى اهلِل الكَ فتَ ﴿كيف يَ 

كنزؿ ُب اليهود حيث قالوا دفعان ٞنا يتوٌجو  .ٖنٌيةاإل ظاىرى  :أم [ظ65]/﴾ 50﴿إثمًا ُمِبيناً 
عبادة  إفٌ  :عوف الرسوؿصناـ كال يبايوا ُب دفع عبادة األم ٓب يسعى عليهم من الطعن ُب أهنٌ 

﴿أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوتُوا  4عليو السبلـد ا يدعو إليو ١نمٌ مٌ ػاألصناـ أرضى عند ا م
لكن يستعمل اٛنبت ُب كٌل ما  ،صنمافَنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُػْؤِمُنوَف بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت﴾ 

فيكوف بيانان إل٬ناهنم بالباطل  ؛عبود أك غًنهكالطاغوت ُب كٌل باطل من م ،عبد من دكف ا
                                                           

 من سورة البقرة. 66، 65ُب اآليتٌن 1
 .2/231، تفسير البغوي 2
 «.١نا»ور البن منظ لساف العربماٌدة "ا٧نحى" من االنفعاؿ تأٌب بإدغاـ النوف ُب اٞنيم: "ا١ٌنى". لبلستزادة ينظر 3
 .2/235، تفسير البغوي؛ 157للواحدم، ص  أسباب النزوؿ 4
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﴿َىُؤالِء أىدى ِمَن الَِّذيَن  أك عنهم ،ُب الذين كفركا :أم﴿ويَػُقوُلوَف لِلَِّذيَن َكَفُروا﴾  :قولو
فلن تجد َلُو  اهللُ  ﴿ُأولَِئَك الَِّذيَن لعنهم اهلل ومن يلعنِ  أقـو طريقان ﴾ 51وا َسِبيبلً نُ آمَ 

 ،منقطعة "أـػ "ف﴿َلُهم﴾ بل ﴿أـ﴾  و العذاب بشفاعة أك غًنىامانعان عن﴾ 52َنِصيراً 
وف ؤتُ ا ال يُ ﴿فإذً  ليس ٟنم شيء منو كلو كاف :أم﴿َنِصيٌب ِمَن الملك﴾  كاٟنمزة إنكار
ـْ  لفرط ِنلهم 1واةقرة ُب ظهر النُّ تافهان قدر النُّ شيئا  :أم﴾ 53النَّاَس نقيراً   بل أ﴾ ﴿أ

ك٨نا شٌر  ،هم على البخلأنكر عليهم اٜنسد كما ذمٌ  ،وكأصحاب اد١نمٌ ﴿يحسدوف النَّاَس﴾ 
 ،كالكتاب ،ةمن النبوٌ ضلو﴾ ﴿َعَلى َما آتاىم اهلل ِمْن فَ  الرذائل كبينهما تبلـز كْناذب

ينا آؿ ﴿فقد آتَ  شتغل عن النساءلو كاف نبٌيان ال :م كانوا يقولوفككثرة النساء ألهنٌ ، كالنصرة
 عليو السبلـكسليماف كانوا أبناء عٌمو  ،كداكد ،كموسى  عليو السبلـجٌده إبراىيم﴾ 
فبل يبعد أف نأتيو  ؛كنساء كثًنة﴾ 54لكاً َعِظيماً ﴿وآتيناىم مُ  ةالنبوٌ والحكمة﴾  ﴿الكتابَ 
أعرض ﴾ ن صدَّ ﴿ومنهم مَ  دّنحمٌ ن آمن ِبِو﴾ ﴿مَ  من اليهودهم﴾ نْ ﴿فمِ  2اىمينمثل ما آت
﴿ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا  ان ٞنن ال يؤمنعذاب﴾ 55م سعيراً ﴿وكفى بجهنَّ  فلم يؤمن﴿َعْنُو﴾ 

﴿جلودىم  احرتقتت﴾ جَ ضِ ما نَ ﴿كلَّ  كالتقرير ٞنا قبلوليهم نارًا﴾ صْ بآياتنا سوؼ نُ 
ليقاسوا ذوقوا العذاب﴾ ﴿ليَ  بأف تعاد إٔب حاٟنا األٌكؿ غًن ١نرتقةاىم جلودًا غيرىا﴾ لنَ بدَّ 

يعاقب على كفق  ﴾﴿َحِكيًمايعجزه شيء  ال ِإفَّ اللََّو َكاَف َعزِيًزا﴾﴿ شٌدتو كيدـك ٟنم
﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر  حكمتو

﴾ 57دخلهم ظبًل ظليبلً ﴿ونُ  من كٌل قذرَخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة﴾ 
يده  ػػػػػػػػلتأك ة من الظلٌ ليل صفة مشتقٌ كالظج  ،ٌل اٛنٌنةػػػػمس كىو ظػػػئمان ال تنسخو شدا [ك66]/
اٞنكٌلفٌن  خطاب يعمٌ وا األمانات ِإَلى أىلها﴾ ؤدُّ كم أف تُ ﴿ِإفَّ اهلَل يأمُر  "ليلى أليل ػ "ك

عبد  ا عثماف بن طلحة بنًدهنف نزلت لرٌد مفتاح الكعبة إٔب ساإبقرينة اٛنمع ك  كاألماناتً 

                                                           
كالنجواةي عىجىمةي »، «كالنػٍُّقرىةي كالنجًقًني النٍُّكتىةي ُب النواة»كُب لساف العرب بفتح النوف، كفيو: «. بضٌم الٌنوف»كذا ُب األصل   1

 «. نول»؛ «نقر»البن منظور  لساف العربينظر «. التجمر كالزبيب كغًن٨نا
 " كالظاىر ما أثبٌتو من ب.آتاىمكقع ُب األصل "2
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ـى  عليو السبلـا أخذه علٌي منو قىٍسران كفتح الباب لو مٌ ػل 1الدار الفتح حٌن امتنع من فتح  عا
 ،كيعتذر إليو علٌيان أف يردٌ  عليو السبلـفأمر  ؛و رسوؿ ا ٓب أمنعولو علمت أنٌ  :الباب كقاؿ

النَّاِس﴾ تم بَيَن مْ ﴿وإذا حكَ  دانة ُب أكالده أبدان كصار ذلك سبب إسبلمو فبقيت السٍّ 
 "ما"ُب  "نعم"ففيو إدغاـ ميم  ،نعم شيئان  :أما﴾ مَّ عِ موا بالعدؿ ِإفَّ اهلَل نِ ﴿أف تحكُ  يأمركم

﴿ِإفَّ  ما يعظكم بو من تأدية األمانة كاٜنكم بالعدؿم ِبِو﴾ كظعِ ﴿يَ  :النكرة اٞنوصوفة بقولو
لَِّذيَن آَمُنوا أطيعوا اهلل ﴿يَا أَيػَُّها ا ّنا تفعلوف﴾ 58﴿بصيراً  بأقوالكماهلَل َكاَف سميعًا﴾ 
  كجوبان ما داموا على اٜنقٌ  ،الوالةى  :أم﴿األمر ِمْنُكم﴾  أصحابولي﴾ وأطيعوا الرسوؿ وأُ 

 أنتم كأكلو األمر منكم﴿فإف تنازعتم﴾  فهم من األمر بطاعتهم بعد ما أمرىم بالعدؿكما يي 
 ﴾والرَّسوؿ﴿ أم: كتابو ﴾إلى اهلل﴿ فارجعوا فيووه﴾ دُّ ﴿فرُ  من أمر الدين﴿ِفي َشْيٍء﴾ 

﴿إف ُكْنُتم تؤمنوف بِاهلِل والَيوـِ اآلِخِر  بالسؤاؿ عنو مٌدة حياتو كاٞنراجعة إٔب سٌنتو بعده
ا مٌ ػكنزؿ ل .مآالن ﴾ 59﴿وأحسن تأويبلً  بالرأم لكم من التنازع كالقوؿً ﴿خير﴾  الردٌ َذِلَك﴾ 

إٔب  اليهودمُّ  ام بينهما كدعإٔب كعب بن األشرؼ ليحك اٞننافقي  اكمنافق فدع اختصم يهودمٌ 
 :فقاؿ للمنافق ،ذلك كأتيا عمر فذكر لو اليهودمٌ  ،فأتياه فلم يرض اٞننافق عليو السبلـ النبٌ 

﴿أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن يَػْزُعُموَف أَنػَُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما  2فقتلو ،قاؿ: نعم ؟أكذلك
كىو كعب بن  ،الكثًن الطغياف :أميُدوَف َأْف يَػَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت﴾ أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبِلَك يُرِ 

هم َضبلالً ضلَّ ﴿ويُرِيُد الشَّيطاُف أف يُ  كال يوالوهوا أف يكفروا ِبِو﴾ رُ مِ ﴿وقد أُ  األشرؼ
﴿وإذا ِقيَل َلُهم تعاَلوا ِإَلى َما أنزؿ اهلل وإلى الرسوؿ رأيت  عن اٜنقٌ ﴾ 60بعيداً 
﴾ 61دوداً ﴿ صُ  إٔب غًنؾ﴿عنك﴾  حاؿ أك مفعوؿ ثاف ،يعرضوفوف﴾ دّ ِفِقيَن يصُ الػُمَنا

فهم بعد صٌدىم صٌدان لٍ للتعٌجب من حى  "٪نلفوف"حاؿ من فاعل ﴿فكيف﴾  مصدر مؤٌكد
 كقتل عمر اٞننافقى  [ظ66]/﴿ِإَذا أصابتهم مصيبة﴾  :كقع بينهما الشرط كىو قولو ،ظاىران 

                                                           
ىاجر إٔب رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم ُب ىدنة اٜنديبية مع خالد عثماف بن طلحة بن أيب طلحة القرشي، ىو  1

اثنتٌن كأربعٌن بن الوليد، سكن باٞندينة إٔب كفاة رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم ٌٍب انتقل إٔب مٌكة، كتوٌُب ُّا سنة 
 .3/572البن األثًن،  ؛ أسد الغابة3/1034، االستيعاب في معرفة األصحاب. للهجرة
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 ،عتذارحٌن يصابوف لبل﴿ثُمَّ جاؤوؾ﴾  ُنكمك الرضمن عدـ ايهم﴾ أيدِ  متْ ﴿بما قدَّ 
بااكمة إٔب ﴿أردنا﴾  ما﴾ ﴿إفْ  على اٛنزاء داؿٌ وف باهلل﴾ فُ حلِ ﴿يَ  "أصابتهم"عطف على 

﴿ُأولَِئَك  تأليفان بٌن اٝنصمٌن كٓب نيرًٍد ٢نالفتك﴾ 62﴿وتوفيقاً  صلحان ﴿ِإالَّ إحسانًا﴾  غًنؾ
ُهم﴾ ﴿فأعرِ  من النفاؽ ككذُّم ُب عذرىمالَِّذيَن يعلم اهلل َما ِفي قلوبهم﴾  عن ض َعنػْ

﴿وقل َلُهم ِفي﴾  بلسانك لينتهوا عٌما ىم عليوم﴾ هُ ظْ ﴿وعِ  ستبقائهماعقاُّم ٞنصلحة ُب 
﴿َوَما أرسلنا ِمْن  ران فيهم لًنجعوا عن كفرىمفصيحان مؤثٌ ﴾ 63﴿أَنْػُفِسِهم قواًل بليغاً  شأف

ظلموا  إذ همأنّ  ﴿ولوذنو ُب طاعتو إبسبب اهلل﴾  ﴿بإذف فيما أمر بوطاع﴾ يُ ِإالَّ لِ  رسوؿٍ 
 متعٌلق بو "إذ"ك "أفٌ "خرب  ،تائبٌن عن ذلك﴿جاؤوؾ﴾  بالتحاكم إٔب غًنؾأَنْػُفَسِهم﴾ 

عليو عن اٝنطاب تفخيمان لشأنو  تالتفا، شفاعةسوؿ﴾ الرّ  َلُهمُ  رَ روا اهلل واستغفَ ﴿فاستغفَ 
﴾ 64﴿رَِحيماً  قاببلن لتوبتهمابًا﴾  توّ ﴿اهلل صادفوا﴿لوجدوا﴾  :أك ليٌتضح قولو السبلـ،

 :زائدة لتأكيد القسم كما ُب "ال"ك﴾ ﴿فبل وربّْ  "ا"حاالف من  ،بالر٘نة مبلن عليهمتفضٌ 
 ،اختلطموؾ ِفيَما شجر﴾ حكّْ ﴿ال يُػْؤِمُنوَف َحتَّى يُ  [90/1]البلد، ﴿ال أقسم ُّذا البلد﴾ 

 ان يقان أك شكٌ ضً ا ِفي أَنْػُفِسِهم حرجًا﴾ ﴿بينهم ثُمَّ ال يجدو  كمنو الشجر لتداخل أغصانو
﴿ولو  نقيادان ظاىران كباطنان ا﴾ 65﴿تسليماً  ينقادكا لكموا﴾ ﴿ويسلّْ بو ﴿ِممَّا قضيت﴾ 

أو  أَنْػُفَسُكملوا ﴿اقتُ  ُب معىن أمرنا "كتبنا"أك مفٌسرة ألٌف  ،مصدريٌة﴾ ا كتبنا َعَلْيِهم أفِ أنَّ 
﴿َما  ائيل كخرجوا حٌن استتابوا من عبادة العجلكما قتل بنو إسر وا ِمْن دياركم﴾ جُ اخرُ 

ُهم﴾  ﴿ِإالَّ قليلٌ  اٞنكتوب عليهم :أمفعلوه﴾  هم فعلوا َما ﴿ولو أنّ  اٞنخلصوف :أمِمنػْ
ُب ﴾ 66تثبيتاً  ﴿وأشدَّ  عاجبلن كآجبلن َلُهم﴾  خيراً ﴿لكاف  من طاعة الرسوؿيوعظوف ِبِو﴾ 

لو ﴾ اً ِإذو ﴿ رينة النٌص على ذكر اٞننافقٌنبق كاآلية نزلت ُب شأف اٞننافق كاليهودمٌ  .دينهم
ا﴾ نَّ ﴿ِمْن لدُ  ؟ما يكوف ٟنم بعد التثبيت :جزاء كجواب ٞنا يقاؿ "إذفػ "ف﴿آلتيناىم﴾  ثبتوا

بسلوكو جناب  لوفيصً ﴾ 68ولهديناىم صراطًا مستقيماً 67﴿أجرًا َعِظيماً  بلن عندنا تفضٌ 
 ع اهللَ طِ ﴿ومن يُ  1«علم مآب يعلم من عمل ّنا علم كرثو ا» :عليو السبلـقاؿ  .القدس

                                                           
. ككضعو السبكي ُب 1/265، اإلحياء. كذكره كثًن، منهم الغزإب ُب 10/15، الحليةأخرجو أبو نعيم ُب  1
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اٞنتجاكزين إٔب حٌد ﴿ِمَن النَِّبيّْيَن﴾  ةُب اٛننٌ والرسوؿ فُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أنعم اهلل َعَلْيِهم﴾ 
ُب الصدؽ كالتصديق الذين صعدت نفوسهم  [ك67]/اٞنبالغٌن يقين﴾ دّْ ﴿والصّْ  التكميل

القتلى ُب سبيل ا ﴾ والشُّهداء﴿ما ىي عليها  لعوا على األشياء علىإٔب أكج العرفاف فاطٌ 
غًن ما ﴿والصالحين﴾  بذؿ الركح ُب إعبلء كلمة ا الذين ٘نلهم حرص الطاعة على

كاٞنراد حٌث الناس على أف ال  ،م ُب مرضاتوالذين صرفوا أعمارىم ُب طاعتو كأمواٟنى  ،ذكر
نصب على  ،رفقا ُب اٛنٌنة﴾ 69اً ﴿رفيقُب معىن التعجب ن ُأولَِئَك﴾ ﴿وحسُ  ركا عنهميتأخٌ 
 مؤب 1نزلت ُب ثوباف .كٓب ٩نمع إلطبلقو على الواحد كاٛنمع كالصديق ،أك اٜناؿ يزالتمي

الشتياقي  :لو عن السبب فقاؿأفس ؛ا أتاه يومان كقد ٥نل جسمومٌ ػل عليو السبلـرسوؿ ا 
﴿َذِلَك﴾  2دـ دخوٕبة منزٕب أك عءإليك كخوؼ أف ال أراؾ ُب اآلخرة لرفعة منزلتك كدنا

م نالوه بلن ال أهنٌ تفضٌ ﴿ِمَن اهلل﴾  كائنان ﴾ ﴿الفضلُ  :مبتدأ خربه ،كوهنم مع من ذكر  :أم
﴿يَا أَيػَُّها  كتفاء بعلموا فاخفوىا  ،نقيادبالطاعة كاال﴾ 70﴿وََكَفى بِاهلِل َعِليماً  بطاعتهم

خرجوا اروا﴾ ﴿فانفِ  ظوا لوقٌ كا عنو كتيز احرت  :من عدكٌكم أمكم﴾ َر ذْ الَِّذيَن آَمُنوا خذوا حِ 
وا رُ ﴿أو انفِ  ة بعد أخرلقة سريٌ ٗناعات متفرٌ  :أم "ةبى ثػي "ٗنع ﴾ اتٍ بَ ﴿ثػُ  للجهاد
أف ال ٫نرج  كتعليمي  عليو السبلـ،خطاب لعسكره  ،٠نتمعٌن كجماعة كاحدة﴾ 71جميعاً 

تاؿ ما  من أخذ اٜنذر كبقدر اٜناجة ال اٛنميع بعد ما كٌِنهم بأنٌو لو كتب عليهم القإاٌل 
ىم ككعدى  ،م لو فعلوا ما يوعظوف بو لكاف خًنان ٟنمنقياد بأهنٌ هم على االكحثج  ، قليبلن فعلوه إاٌل 

البلـ ن﴾ مَ ِمْنُكم لَ  ﴿وإفَّ  كغًنه بدان اٞنستعدٌ أفصار مظٌنة خركج اٛنميع  ؛أجران عظيمان 
يٌب ألقتاؿ كعبد ا بن رٌف عن اليتأخٌ ﴾ نَّ ئَ طِ بَ يُ ﴿لَ  لتقٌدـ اٝنرب "فٌ "إبتداء دخل على اسم لبل

                                                                                                                                                                     

ركاه أبو نعيم ُب »يث اإلحياء اليت ٓب ٩ند ٟنا سندا، كقاؿ العراقي ُب ٔنريج أحاديث اإلحياء: الطبقات ُب ضمن أحاد
طبقات الشافعية  ؛207للعراقي، ص تخريج أحاديث إحياء علـو الدين ينظر «. اٜنلية من حديث أنس كضٌعػػفو

  .6/290للسبكي، الكبرى 
فخدمو إٔب ، اء، فاشرتاه رسوؿ الٌلو صٌلى الٌلو عليو كسلجم فأعتقوكىو ثوباف بن َندد، من ً٘نًن من اليمن، أصابو سب 1

؛ 1/480البن األثًن،  أسد الغابة .للهجرةأف توٌُب، ٌٍب ٓنٌوؿ إٔب الرملة ٌٍب ٘نص، كمات ُّا سنة أربع كٙنسٌن 
 .528-1/527البن حجر،  اإلصابة
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كالبلـ ىنا جواب قسم ١نذكؼ ىو  ،كجعلو منهم من حيث الظاىر ،اٞننافق كأصحابو
﴿َقْد أَنْػَعَم  اٞنبٌطئ﴿قَاَؿ﴾  كقتل أك ىز٬نةصيبة﴾ ﴿فإف أصابتكم مُ  "نمى "كجوابو صلة 

ئة الـ موطٌ ئن﴾ ﴿ول صاب مثلهمحاضران فأي ﴾ 72اللَُّو َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا
على  نادمان جواب للقسم داؿٌّ ﴾ نَّ ﴿ليقولَ  كفتح كغنيمةِمَن اهلل﴾  ﴿أصابكم فضلٌ  القسم

م ﴿لَ  كأنٌو  :ٚنها ١نذكؼ أما٢نٌففة ك ف﴾ أَ ﴿كَ  أٌكد للمبالغة ُب كقوعو ،جواب الشرط
 كىذا حاؿ من ضمًن ،معرفة كصداقةة﴾ ودَّ مَ  م﴿بَيَنُكم وبينه 1كجاء الياء ،بالتاءن﴾ تكُ 
﴿يا﴾  :بٌن القوؿ كمقولو كىو أك راجع إٔب قولو: ﴿قد أنعم ا علٌي﴾ اعرتاضه  "،ليقولنٌ "

نصب على جواب التميٌن ﴾ فوزَ أ﴿ليتني كنت معهم ف ساعان أك ىي للتنبيو اتٌ  ،قـو
قاتل ِفي َسِبيِل يُ لْ ﴿فػَ  :قاؿ تعأب ،بأخذ حٌظ من الغنيمة﴾ 73َعِظيماً  ﴿فوزاً  [ظ67]/

نْػَيا بِاآلِخَرِة ومن يُ  يبيعوفوف﴾ رُ يشْ  الَِّذينَ  اهللِ  ل﴾ قتَ فيُ  ل ِفي َسِبيِل اهللِ قاتِ ﴿الحياة الدُّ
فيو ترغيب ُب ﴾ 74﴿فسوؼ نؤتيو أجرًا َعِظيماً  فيظفر بعدٌكهب﴾ غلِ ﴿أو يَ  ستشهديي 

اىد ينبغي أف يثبت ُب كتنبيو على أٌف اَّ .ىػ﴾ آ...القتاؿ كتكذيب لقوٟنم: ﴿قد أنعم
كأف ال يكوف قصده بالذات أف يصًن  ،بالغلبة و بالشهادة أك الديني عٌز نفسي اٞنعركة حّت يى 

ستفهاـ كاال ،مبتدأ كخرب﴿َوَما َلُكم﴾  النزكؿ كصار سببى  ،مقتوالن كما كاف قصد الصحابة
كالعامل فيو ما ُب الظرؼ من ، حاؿلوف ِفي َسِبيِل اهلِل﴾ قاتِ ﴿ال تُ  للتوبيخ على ترؾ القتاؿ

 ُب سبيل﴿و﴾  ما تصنعوف بغضب ا ُب حاؿ ترؾ القتاؿ :معىن الفعل أم
﴿الرَّْجاِؿ والنَّْساِء  بياف اٞنستضعفٌنن﴾ ﴿مِ  كٔنليصهم من العدكٌ ﴿الػُمْسَتْضَعِفيَن﴾ 

 2]كقاؿ ابن عٌباس: أنا كأٌمي منهم[، ،الذين منعهم الكٌفار من اٟنجرة كآذكىموالوِْلَداِف﴾ 
ُنيث بلغ  ناهو على أٌف ظلم اٞنشركٌن متى  ان غة ُب اٜنٌث كتنبيهكذكرىم للمبال ،كالولداف ٗنع كليد

 ةمكٌ جنا ِمْن َىِذِه القرية﴾ ﴿رَبػََّنا أخرِ  داعٌن يا﴿الَِّذيَن يَػُقوُلوَف﴾  ذاىم الصبيافى أ
ىذا كاف دعاء اٞنتمٌكنٌن منهم من ها﴾ ﴿أىلُ سنادىا إٔب ٌكرت إلذي  "قرية" صفة﴾ مِ الِ ﴿الظَّ 

                                                           
 .231، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيقراءة حفص كابن كثًن، كبالياء قراءة الباقٌن من السبعة. بالتاء 1
حاشية شيخ زاده كمصادر التفسًن. ينظر  ، كالظاىر ما أثبٌتو معتمدا«ككاف ابن عٌباس كأمٌي منهم»ُب األصل: كقع  2

 .3/362، يخ زاده على البيضاويحاشية ش؛ 9/107، تفسير الطبري؛ 93، التفسًن صحيح البخاري
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﴿واجعل لنا ِمْن َلُدْنَك َولِّياً واجعل لنا ِمْن  ر ٟنم اٝنركج إٔب اٞندينةالسفر فاستجابو بأف يسج 
و ة على يد نبيٌ عن السفر منهم فاستجابو بفتح مكٌ  زكاف دعاء من عج﴾ 75َلُدْنَك َنِصيراً 
لوف قاتِ َوالَِّذيَن َكَفُروا ي لوف ِفي َسِبيِل اهللِ قاتِ وا يُ نُ ﴿الَِّذيَن آمَ  ىم كنصرىمفتواٌل  عليو السبلـ،

تغلبوىم ﴿أولياء الشَّيطاِف﴾  يا أكليائيلوا﴾ ﴿فقاتِ  الشيطافِفي سبيل الطاغوت﴾ 
كاىيان بالنسبة إٔب كيد ا ﴾ 76﴿َكاَف ضعيفاً  باٞنؤمنٌنكيد الشَّيطاِف﴾   ﴿إفّ  تكم بالقوٌ 

عن كم﴾ أيديَ  وافُّ ﴿ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلُهم كُ  تعجيب﴿ألم تر﴾  بالكافرين أك إٔب قٌوة اٞنؤمنٌن
﴿وأقيموا كىم ٗناعة من الصحابة  ،ار ٟنمكا لو ّنٌكة ألذل الكفٌ قتاؿ الكٌفار ٞنا تصدج 

صبلحها أىٌم من إصبلح إتنبيهان على أٌف اٛنهاد مع النفس مقٌدـ ك ﴾ كاةَ الصَّبلَة وآتوا الزَّ 
تب﴾ كُ   ا﴿فلمّ  ن من رٌدىا عن ىواىا ال يتمٌكن من بذٟنا لوجو اغًنىا كمن ٓب يتمكٌ 

كالعامل فيها  "امٌ ػل"للمفاجأة جواب ﴿ِإَذا﴾  على كفق تصٌديهم﴿َعَلْيِهم القتاؿ﴾  فرض
ُهم﴾  :مبتدأ صفتو﴿فريق﴾  معىن اٞنفاجأة عذاب  :أموف النَّاَس﴾ ﴿يخشَ  :خربه﴿ِمنػْ
 "وف٫نشى "حاؿ من فاعل  ،من إضافة اٞنصدر إٔب اٞنفعوؿ﴿كخشية اهلل﴾  الكٌفار بالقتل

 خوفان من اٞنوت تارة﴿وقالوا﴾  "كخشية ا"عطف على  [ك68]/ة﴾ خشي ﴿أو أشدَّ 
كلذا ل قريب﴾ رتنا ِإَلى أجَ ﴿أخَّ  ىبٌل ﴿لوال﴾  كتارة أخرلت علينا القتاؿ﴾ بْ كتَ   مَ ﴿رَبػََّنا لِ 

نْػَيا﴾  حدةاة ك ٌن مرٌ م قالوا الكبلمى ترؾ العطف إذ لو عطف لتبادر أهنٌ  ما ﴿قل متاع الدُّ
 ظلموفَ قى وال تُ ن اتّ مَ ﴿خير لِ  اٛنٌنة :أم﴿َواآلِخَرُة﴾  سريع الفناء ﴿قليل﴾ ع بو فيهايتمتٌ 

 كتبت ٓبكىذا القوؿ جواب لقولو: ﴿ ،ال ينقص أدىن شيء من ثوابكم :أم﴾ 77فتيبلً 
﴿أينَما تكونوا  ع اآلخرةكتب عليكم لتكثًن ٕنٌتعكم ألنٌو يوجب ٕنتٌ   :علينا القتاؿ﴾ ّنعىن

كىذا جواب لقولو:  ،مرتفعةدة﴾ شيَّ ﴿مُ  حصوفروج﴾ ِفي بُ ككم الَموُت ولو ُكْنُتم دِر يُ 
ل أينما تكونوا يدركم اٞنوت الذم يدرككم ُب القتاؿ ألنٌو اٞنوت اٞنؤجٌ  :رتنا﴾ ّنعىن﴿لوال أخٌ 

﴿حسنة﴾  اليهود :أمهم﴾ صبْ ﴿وإف تُ  ب عن القتاؿ كما ظننتمكليس موت آخر متسبٌ 
قحط كببلء  ئة﴾ ﴿وإف تصبهم سيّ  سبوىا إليون﴿يقولوا َىِذِه ِمْن عند اهلل﴾  عةب كسى صٍ خً 

 :د أميا ١نمٌ ﴿يقولوا َىِذِه ِمْن عندؾ﴾  اٞندينةى  عليو السبلـكما حصل ٟنم عند قدكمو 
إلبرازىم  دفعه  ،يبسط كيقبض حسب إرادتوِمْن عند اهلل﴾  ﴿قل كلّّ  مكؤ متسٌببة عن ش
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القـو ال يكادوف  الءِ ؤُ ىَ  فماؿِ ﴿ة مبالغة ُب السببٌية ُب معرض الفاعليٌ  عليو السبلـسببٌيتو 
 فهم كانوا يعتقدكف الكٌل من عدىم عن الفقو كإاٌل مبالغة ُب بي ﴿حديثا﴾ يفهموف هوف﴾ قَ فْ يػَ 

 نعمة﴿ِمْن حسنة﴾  ها اإلنسافأيٌ صابك﴾ أ﴿َما  سببان  عليو السبلـا حيث جعلوه 
 قيل: ، بر٘نة اة إاٌل نٌ ما أحد يدخل اٛن» :عليو السبلـقاؿ  .أتتك تفٌضبلن منو﴿فِمَن اهلل﴾ 
أتتك بسبب ما سك﴾ ن نفْ ﴿فمِ  بلٌيةئة﴾ ﴿َوَما أصابك ِمْن سيّ  1«كال أنا: كال أنت؟ قاؿ

نٌو من حيث إفبل يناُب قولو: ﴿كل من عند ا﴾ ف ؛رتكبت من الذنوب اٞنستوجبة ٟناا
َكَفى بِاهلِل ﴿وَ  "رسلناػ "أحاؿ مؤٌكدة ل﴿وأرسلناؾ لِلنَّاِس رسواًل﴾  اإل٩ناد كاإليصاؿ

عرض عن أى﴾ فقد أطاع اهلل ومن تولّ  طع الرسوؿَ ن يُ ﴿مَ  ما يشهد على كلٌ ﴾ 79َشِهيداً 
حافظان  :حاؿ من الكاؼ أم﴾ 80﴿فما أرسلناؾ َعَلْيِهم حفيظاً  نجكػػفبل يػىهيمج  ،طاعتو

 :أم﴿ويَػُقوُلوَف﴾  ىذا قبل األمر بالقتاؿ ،٧ٌنا عليك الببلغ كعلينا اٛنزاء، إألعماٟنم
 أضمرت﴾ تَ ﴿ِمْن عندؾ بيَّ  خرجوازوا﴾ رَ فإذا بػَ  ﴿طاعةٌ  ناأمري  :اٞننافقوف إذا أمرهتم بأمر

ُهم غير الَِّذي تقُ [ ظ68]/﴿طَائَِفٌة  ُب ﴿َواهلُل يكتب﴾  ُب حضورؾ من الطاعةوؿ﴾ ِمنػْ
ُهم﴾ رِ أع﴿ف ليجازكا عليوتوف﴾ بيّْ ﴿َما يُ  صحائفهم ﴾ ل َعَلى اهللِ ﴿وتوكَّ  ال تباؿ ُّمض َعنػْ

 يتأٌملوفروف﴾ ﴿أفبل يتدبَّ  فينتقم لك منهم﴾ 81﴿وََكَفى بِاهلِل وكيبلً  ُب كٌل األمور
 اركبلـ البشر كما زعم الكفٌ : أم﴿ولو َكاَف ِمْن عند غير اهلل﴾  معانيو البديعة﴿القرآف﴾ 

 بلغهمىم﴾ ءَ ﴿وإذا جا من تناقض اٞنعىن كتفاكت النظم﴾ 82كثيراً  ختبلفاً ا﴿لوجدوا ِفيِو 
 باٟنز٬نة﴿أو الخوؼ﴾  بالنصر﴿ِمَن األمن﴾  ٣نٌا حصل ٟنم عن سرايا النبٌ ﴾ ﴿أمرٌ 

كاف يفعلو ضعفاء اٞنسلمٌن   ،ثأك لتضٌمنو معىن التحدٌ  ،كالباء زائدة ،وهفشي أوا ِبِو﴾ ﴿أذاعُ 
 اٝنرب غًن مفشٌن لو :أموه﴾ دُّ ﴿ولو رَ  عليو السبلـ فتضعف قلوب اٞنؤمنٌن كيتأٌذل النبٌ 

ُهم﴾  رأمالرسوؿ وإلى﴾ ﴿ رأم﴿ِإَلى ﴾  ذكم الرأم من أكابر  :أم﴿أولي األمر ِمنػْ
يستخرجوف طونو﴾ تنبِ سْ ﴿الَِّذيَن يَ  ا ينبغي أف يذاع أك الىل ىو ٣نٌ ﴾ وُ مَ لِ عَ ﴿لَ  الصحابة

ُهم﴾  تدبًنه بتجارُّم  باإلسبلـاهلل َعَلْيُكم﴾  ﴿ولوال فضلُ  من الرسوؿ كأكٕب األمر﴿ِمنػْ

                                                           
 .72، كتاب صفة القيامة كاٛنػػنٌػة كالنار صحيح مسلم؛ 18، كتاب الرقاؽ صحيح البخاري 1
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منكم ﴾ 83﴿ِإالَّ قليبلً  ُب كٌل قبيحبعتم الشَّيطاَف﴾ ﴿التَّ  نزاؿ الكتبإبو﴾ تُ ﴿ورحمَ 
 فُ لَّ كَ ﴿ال تُ  كإف ٓب يساعدؾ أحد﴿ِفي َسِبيِل اهلِل﴾  ديا ١نمٌ ﴾ لْ ﴿فقاتِ  بفضل ا عليو

 ﴾ دعاىم ُب بدر الصغرل  ،نٌو ناصرؾ ال اٛننودإال يضٌرؾ ٢نالفتهم فك﴾ ﴿نفسَ  فعلِإالَّ
ب رغٌ ض﴾ ﴿وحرّْ   سبعٌنفخرج كما معو إاٌل  1،فنىزلت ؛إٔب اٝنركج فكرىو بعضهم

يعين ﴿الَِّذيَن َكَفُروا﴾  حرب﴾ بأسَ  ﴿عسى اهلل أف يكفَّ  على القتاؿ﴿الػُمْؤِمِنيَن﴾ 
 من قريشبأسًا﴾  ﴿َواهلُل أشدُّ   رجعوالقى ُب قلوُّم الرعب حٌّت أكقد فعل بأف  ،قريشان 

 بٌن الناس﴾ ﴿من يشفعْ  ؟افونوفكيف ٫نافوىم كال ٫ن ،تعذيبان منهم﴾ 84تنكيبلً  ﴿وأشدُّ 
كمنها  ،موافقة للشرع بأف دفع ُّا عن مسلم ضرران أك جلب إليو نفعان ﴿شفاعة حسنة﴾ 

َها﴾  من األجر﴿يكن َلُو َنِصيٌب﴾ كللكافر باإل٬ناف كاإلسبلـ  ،الدعاء لو  بسببها﴿ِمنػْ
رىا دى نصيب من الوزر بقفل﴾ ﴿يكن َلُو كِ  ٢نالفة للشرعئة﴾ ﴿ومن يشفع شفاعة سيّ 

َها﴾  نٌو أعمٌ إِنبلؼ النصيب ف  ،مقتدران ﴾ 85قيتاً ﴿وََكاَف اهلُل َعَلى ُكلّْ َشْيٍء مُ  بسببها﴿ِمنػْ
 :بأف قيل لكمة﴾ يتم بتحيّ يّْ ﴿وإذا حُ  فيجازم كٌل ّنا عمل ،قات على الشيء إذا قدرأن مً 

َها﴾  ايي﴾ او يُّ ﴿فحَ  سبلـ عليكم كر٘نة ا عليك السبلـ  :بأف تقولوا لو﴿بأحسن ِمنػْ
الواجب أحدىم على  : أم ،كما قاؿ [ك69]/ّنثلها بأف تقولوا وىا﴾ دُّ ﴿أو رُ  كبركاتو

على قاضي  ، كاٞنسلٍّمكالفاسقى  ،كاٞنبتدعى  ،ة الكافرلكن خٌصت السنٌ  ،الكفاية كاألٌكؿ أفضل
فبل ٩نب الرٌد عليهم بل يكره ُب غًن  ؛كلكاآل، ن ُب اٜنٌماـ دكف مسلخهاكمى  ،اٜناجة

﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف َعَلى ُكلّْ شي  2كتفصيلو ُب الفقو ،عليك :كيقاؿ للكافر ،خًناأل
معرتضة  ،مبتدأ كخربال إلو ِإالَّ ُىَو﴾  ﴿اهللُ  ة كغًنىا٪ناسبكم على التحيٌ ﴾ 86حسيباً 

ػ بعد خرب ل خربه  ،من قبوركم كاً كم﴾ جمعنَّ يَ ﴿لَ  صد ّنا قبلها كما بعدىالتأكيد التهديد قي 
ال  :أمن﴾ ﴿ومَ فهو حاؿ منو  ؛ُب اليـومة ال ريب ِفيِو﴾ االقي ﴿يوـَ ُب ﴿ِإَلى﴾  "فٌ "إ

                                                           
 .2/255، تفسير البغوي 1
سنن كُب « إذا سٌلم عليكم أىل الكتاب فقولوا: كعليكم: »22، كتاب االستػػئذاف صحيح البخاريجاء ُب  2

لتفاصيل حكم السبلـ ينظر «. ال تبدؤكا اليهود كالنصارل بالسبلـ: »12آلداب ، أبواب االستئذاف كاالترمذي
 .617-593/ 4للنوكم،  المجموع شرح المهّذب
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 إسبلـ﴿ِفي﴾  ما شأنكم تفرٌقتمفما َلُكم﴾ 87ِمَن اهلل حديثاً  ﴿أصدؽُ  أحد
ين﴾ ﴿فئتَ  ٜنقوا باٞنشركٌنك ُب اٝنركج إٔب البدر  عليو السبلـستأذنوه االذين ﴿الػُمَناِفِقيَن﴾ 

 "لكم"كالعامل فيو معىن الظرؼ ُب ، حاؿ من اٞنخاطبٌن ،ا على كفرىمفقو فرقتٌن كٓب تتٌ  :أم
﴿أتريدوف  من الكفر كاٞنعاصي﴿بما كسبوا﴾  رٌدىم إٔب حكم الكفرةهم﴾ كسَ ﴿َواهلُل أر 

﴿َمْن َأَضلَّ اللَُّو َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو فَػَلْن َتِجَد َلُو  ْنعلوا من اٞنهتدين :أموا﴾ هدُ أف تَ 
عطف على ﴿تكفروف كما َكَفُروا فتكونوف﴾  أفوا لو﴾ ﴿ودُّ  اٟندل إٔب﴾ 88َسِبيبًل 

ُهم أولياء﴾ ﴿فبل تتّْ  ُب الضبلؿ﴾ ﴿سواءً  أنتم كىم "تكفركف" فبل توالوىم  :أمخذوا ِمنػْ
حٌّت يتحٌقق إ٬ناهنم ُّجرة ىي  كرسولو  :أم﴿َحتَّى يهاجروا ِفي َسِبيِل اهلِل﴾  كإف آمنوا

 عن اإل٬ناف اٌقق باٟنجرةوا﴾ ﴿فإف تولَّ  كاف فرضان يومئذ  ال لغرض دنيوٌم فإٌف شرطها
خذوا تتّ  ﴿وال كسائر الكفرة﴿واقتلوىم حيث وجدتموىم﴾  باألسرذوىم﴾ ﴿فخُ 

ُهم﴾  تنصركف ﴾ 89﴿وال َنِصيراً  توالونو﴿َولِّيًا﴾  "خذكاال تتٌ "فبل تكرار مع  ؛بعد األخذِمنػْ
استثناء من قولو: ﴿فخذكىم  ،وفئنتهوف كيلتجيلوف﴾ صِ ﴿ِإالَّ الَِّذيَن يَ  بو على عدكٌكم

عهد باألماف ٟنم كٞنن كصل إليهم كما عهد ﴿ِإَلى قـو بَيَنُكم وبينهم ميثاؽ﴾ كاقتلوىم﴾ 
 كىم بنو مدِب قد﴿جاؤوكم﴾  الذين﴿أو﴾  1ىبلؿ بن عو٬نر األسلميٌ  عليو السبلـ النبٌ 
﴿أو يقاتلوا قومهم﴾  هممع قوم﴿أف يُػَقاتُِلوُكم﴾  عنىم﴾ ﴿صدورُ  ضاقت﴾ رتْ صِ ﴿حَ 

كىذا كما بعده  ،فبل تتعٌرضوا إليهم بأخذ كال قتل ؛٣نسكٌن عن قتالكم كقتاٟنم :أم ،معكم
لكن لوكم﴾ قاتَ ﴿فلَ  بتقوية قلوُّمطهم َعَلْيُكم﴾ ﴿ولو شاء اهلل لسلَّ  2منسوخ بآية السيف

﴿فإف اعتزلوكم  لٌ عاد البلـ تنبيهان على أنٌو جواب مستق، أقع ُب قلوُّم الرعبأك ٓب يشأ ف
﴿فما َجَعَل اهلل َلُكم َعَلْيِهم  نقياداال﴾ لمَ وا ِإلَْيُكم السَّ لقَ أفلم يُػَقاتُِلوُكم و  [ظ69]/

بإظهار اإل٬ناف نوكم﴾ دوف آخرين يُرِيُدوف أف يأمَ ﴿ستجِ  باألخذ كالقتل﴾ 90َسِبيبلً 
وا ِإَلى الفتنة﴾ ما ردُّ ﴿كلّ  أسد كغطفافهم﴾ ﴿قومَ  بالكفر إذا رجعوانوا﴾ ﴿ويأمَ  عندكم

                                                           
 .2/260، تفسير البغوي 1
 وىيٍم...﴾من سورة التوبة: ﴿فىًإذىا اٍنسىلىخى اأٍلىٍشهيري الػحيريـي فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكٌنى حىٍيثي كىجىٍدٕنيي  5آية السيف ىي اآلية  2
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﴿و﴾  الكمتبرتؾ قلوكم﴾ عتزِ ﴿فإف لم يَ  كقعوا أشٌد كقوعسوا ِفيَها﴾ ركِ ﴿أُ  عوا إٔب الكفردي 
 باألسر﴿فخذوىم﴾  عنكموا أيديهم﴾ ﴿يكفُّ  ٓبو﴾  مَ لَ ﴿يلقوا ِإلَْيُكم السَّ  ٓب

﴿وأولئكم جعلنا َلُكم  نٌن من قتلهمكجدٕنوىم متمكٌ فتموىم﴾ ﴿واقتلوىم حيث ثقِ 
﴿َوَما   ة بيٌنة ُب قتلهم كسبيهم لظهور كفرىم كعداكهتمحجٌ ﴾ 91ِهم ُسْلطانًا ُمِبيناً َعَليْ 

﴿ِإالَّ  بغًن حقٌ ﴿أف يقتل مؤمنًا﴾  ليس من شأنو :أم﴿لمؤمن﴾  ينبغي ك٬نكنَكاَف﴾ 
بأف أصابو عند ﴾ َخطأً مؤمنًا  تلَ ﴿ومن قَ  فهو حاؿ ؛خاطئان ُب قتلو من غًن قصد﴾ طأً خَ 

 نسمةة﴾ بَ قػَ ﴿رَ  عتق﴾ ﴿فتحريرُ  أك ضربو ّنا ال تقتل غالبا ،أك شجر قصد الرمي إٔب صيد
﴿ِإَلى أىلو﴾ مؤٌداة ﴾ ةٌ مَ لَّ سَ ﴿َوِديٌَة مُ  ه ٓنريرىاؤ فجزا :أم ،كإف كانت صغًنة﴿مؤمنة﴾ 

﴿ِإالَّ أف  ة ُب الفقورثهم كىي مئة من اإلبل كتفصيلها نوعان كمدٌ إكرثتو تكوف بينهم ُنسب 
حاؿ  ،عرٌب عن العفو بالصدقة حٌضا عليو كتنبيهان على فضلو ،عليو ُّا يتصٌدقواقوا﴾ دَّ يصَّ 

﴿َوُىَو مؤمن  كٌفار ١ناربٌن  :أمَلُكم﴾  ﴿ِمْن قـو عدوٍّ  اٞنقتوؿ﴿فإف َكاَف﴾  "األىل"من 
﴿وإف َكاَف  ختبلؼ الدينال كراثة بينو كبينهم ال ذال الدية ألىلو إِمنٍة﴾ ؤ فتحرير رَقَػَبٍة مُ 

إف كاف ىو معاىدان أك لو ِإَلى أىلو﴾  ةٌ مَ لَّ سَ مُ  ةٌ يَ دِ ﴿فَ عهد م وبينهم ميثاؽ﴾ ِمْن قـو بَيَنكُ 
فقد ما يشرتيها ك رقبة لفقدىا ﴿فمن لم يجد﴾  مطلقان ِمنٍة﴾ ؤ ﴿وتحرير رَقَػَبٍة مُ  كارث مسلم

فالواجب ىذا كال طعاـ ىنا عند العجز عن الصـو  :أم﴿فصياـ شهرين متتابعين﴾  بو
 ،فهو حاؿ من الصياـ﴿ِمَن اهلل﴾  حاصلة﴿توبة﴾  ذا 1، الشافعيٌ من قوٕبى  على األصحٌ 

 ُب ما دبٌر ٟنم﴾ 92﴿َحِكيمًا  ِنلقو﴿وََكاَف اهلُل َعِليمًا﴾  مقٌدران  "تابػ "ك٩نوز أف ينصب ب
م ﴿فجزاؤه جهنّ  ف يقصد قتلو ّنا يقتل غالبان عاٞنان بإ٬نانوأبدًا﴾ مؤمنًا متعمّ  ﴿ومن يقتلْ 

ُب ﴾ 93َلُو عذابًا َعِظيماً  ﴿وأعدّ  أبعده من ر٘نتواهلل َعَلْيِو ولعنو﴾  بَ خالدًا ِفيَها وغضِ 
كث الطويل كما مي ػأك اٞنراد باٝنلود ال ،ىذا ٢نصوص ّنن يستحٌلو كٓب يرجع عن كفره ،النار

 .عصاة اٞنؤمنٌن كإف دخلوىا ال يدـك عذاُّم [ك70]/ة على أٌف ىو أصلو للدالئل الدالٌ 
ظ م عليهم مع التلفٌ يم كىو يسوؽ غنمان فسلٌ لى من الصحابة برجل من بين سي ا مٌر نفر مٌ ػكنزؿ ل

                                                           
 .19/189للنوكم،  المجموعينظر  1
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﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا  1:غنمو ه كاستاقوافقتلو  ؛ تقٌيةفقالوا ما سٌلم علينا إاٌل  ،بالشهادة
﴿وال  فاطلبوا بياف األمر كال تعجلوا فيونوا﴾ فتبيَّ  ﴿ِفي َسِبيِل اهللِ  سافرًب للجهادضربتم﴾ 

اٞنراد  2بدكف األلف " السلم"كعلى قراءة  ،مع الشهادةلقى ِإلَْيُكم السبلـ﴾ أن مَ تقولوا لِ 
 كإ٧ٌنا قلت ىذا تقٌية لنفسك فتقتلوهمؤمنًا﴾  ﴿لستَ  ستسبلـ اٜناصل من الشهادةبو اال

نْػَيا﴾ ﴿عرَ  تطلبوف بذلكتغوف﴾ بْ ﴿تػَ  اٛنملة حاؿ من فاعل  ،السريع النفادض الحياة الدُّ
﴿كذلك  ة تغنيكم عن قتل مثلو ٞنالو أخركيٌة أك دنيويٌ ﴿فعند اهلل مغانم كثيرة﴾  "تقولوف"

لم د التكٌ كم كأموالكم ّنجرٌ ء تعٌصمتم دما ،أٌكؿ ما دخلتم ُب اإلسبلـ :أمُكْنُتم ِمْن قبل﴾ 
شتهار باالاهلل َعَلْيُكم﴾  َفَمنَّ ﴿ كملسنتى أبكلمة الشهادة مع عدـ العلم ّنوافقة قلوبكم 

عل فعلوا بالداخل ُب اإلسبلـ ما في اإٔب قتلهم ك  اكال تبادرك نوا﴾ ﴿فتبيَّ  ستقامةاإل٬ناف كاالب
﴿ال يستوي  فاحتاطوا ُب القتل﴾ 94﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف بما تَػْعَمُلوَف َخِبيراً  أكيدان تكٌرره   ،بكم

ػػ فة لبالرفع صرر﴾ أولي الضَّ  ﴿غيرُ  حاؿ﴿ِمَن الػُمْؤِمِنيَن﴾  عن اٛنهادالقاعدوف﴾ 
 ؛نزلت بدكف ىذا .لو لكسب غًن التعريف ألٌف غًن أكٕب الضرر من ال ضرر "فك لقاعد"ا

ـٌ مكتـو ﴿والمجاىدوف  3فنزؿ كما ُب حديث زيد بن ثابت ؟كيف كأنا أعمى  :فقاؿ ابن أ
اهلل المجاىدين  لَ ﴿فضَّ  :ستواء بقولوأكضح نفي االبأموالهم وأنفسهم﴾  ِفي َسِبيِل اهللِ 

أك  ،فضيلة على أنٌو مصدر﴾ ﴿درجةً  من غًن ضررنفسهم َعَلى القاعدين﴾ بأموالهم وأ
ة ٜنسن اٛننٌ د اهلل الحسنى﴾ ﴿وعَ  من القاعدين كاَّاىدين﴾ بلِّ ﴿وكُ  بدرجة بنىزع اٝنافض
كٕب الضرر فتحٌسرىم أا مٌ أك  ،ٞنزيد الثواب يُب زيادة العمل اٞنقتض تعقيدهتم كإ٧ٌنا التفاك 

                                                           
 .172للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 3/467، مسند أحمد 1
 .232، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيبالقصر قراءة نافع، كابن عامر، ك٘نزة من السبعة. 2
الضحاؾ األنصارٌم زيد بن ثابت بن |ىو .141، كتاب اٛنهاد صحيح مسلم؛ 98، التفسًن صحيح البخاري 3

كىو الذم كتب القرآف ُب عهد أيب بكر، كعثماف، رضي ا عنهم، كاف عمره ٞنا قدـ النٌب صٌلى ا عليو  اٝنزرجٌي،
ككاف زيد يكتب لرسوؿ ا صٌلى ا عليو ، كٓب يشهد بدرا لصغر سٌنو، كشهد أحدا، كسٌلم اٞندينة إحدل عشرة سنة

السريانية بأمر رسوؿ ا ُب بضعة عشر يوما، ككتب بعد النٌب صٌلى ا عليو كسٌلم ألىب كسٌلم الوحي كغًنه، كتعٌلم 
. بكر، كعمر، ككاف أعلم الصحابة بالفرائض. اختلف ُب كقت كفاتو من ٙنس كأربعٌن إٔب سٌت كٙنسٌن للهجرة. 

 .2/346ثًن، البن األ أسد الغابة؛ 540-2/537 البن عبد الرٌب، االستيعاب في معرفة األصحاب
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﴾ 95ل اهلل المجاىدين َعَلى القاعدين أجرًا َعِظيماً ﴿وفضَّ  لُب قٌوة العم زعلى العج
كٌرر ﴾ ورحمةً  ِمْنُو ومغفرةً  ﴿درجاتٍ  كيبدؿ منو ،رجألنٌو ّنعىن آ "فٌضلػ "مصدر ل

ترغيبان ُب  .ىػ﴾ آ...ؿ كتفصيبلن ُب الثاين بقولو: ﴿أجران عظيمان ٗناالن ُب األكٌ إتفضيلهم كبالغ 
ٞنا عسى يفرط ﴿وََكاَف اهلُل َغُفورًا﴾  بالغنيمة كالثاين ُب اآلخرةؿ ُب الدنيا أك األكٌ  ،اٛنهاد

تلوا يـو فقي  ،ٓب يهاجركاك أسلموا  [ظ70]/ كنزؿ ُب ٗناعة ،ّنا كعدىم﴾ 96﴿رَِحيماً  منو
حاؿ   ،بإذف ا﴿المبلئكة﴾  ماض أك مضارعاىم﴾ ﴿ِإفَّ الَِّذيَن توفَّ  1:اربدر مع الكفٌ 

  يمَ ﴿فِ  أم اٞنبلئكة توبيخا ٟنم﴿قَالُوا﴾  قد ،رتؾ اٟنجرةب﴿ظالمي أَنْػُفِسِهم﴾  كوهنم
﴿كنا  "إفٌ "معتذرين، خرب ﴿قَاُلوا﴾  ؟ُب أٌم شيء كنتم من أمر دينكمُكْنُتم﴾ 

اٞنبلئكة تبكيتان  :أم﴿ِفي اأَلرِض قَاُلوا﴾  عاجزين عن إقامة الدين أك اٟنجرةُمْسَتْضَعِفيَن﴾ 
 إٔب طرؼ آخر كما فعل غًنكمروا ِفيَها﴾ هاجِ فتُ  ﴿ألم تكن أرض اهلل واسعةً  ٟنم

 .ىي﴾ 97﴿وساءت مصيراً  عطف على ما قبلو بالفاء السببٌيةم﴾ ﴿فُأولَِئَك مأواىم جهنّ 
﴾  اٟنجرة من موضع ال يتمٌكن الرجل من إقامتو دينو فيو بكُب اآلية دليل على كجو  ﴿ِإالَّ

ستثناء منقطع لعدـ دخوٟنم افهو ْلَداِف﴾ ﴿الػُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَّْجاِؿ والنَّْساِء والوِ  لكن
فبل  ؛كالولداف اٞنماليك "،ظاٞني أنفسهمػ "اىم اٞنبلئكة ٝنركجهم بتقييد الصلة بُب الذين توفٌ 

وامهم ٩نب عليهم أف أك ألٌف قً  ،أك الصبياف فذكره للمبالغة ُب األمر ،إشكاؿ ُب ذكره
﴿وال قٌوة ٟنم على اٟنجرة كنفقتها  اليلة﴾ ﴿ال يستطيعوف حِ  مّت أمكنت 2ا ُّم[يهاجرك ]

أك حاؿ  "،مستضعفٌنػ "صفة ل ،طريقان بالنفس أك الدليل﴾ 98﴿َسِبيبلً  يعرفوفيهتدوف﴾ 
ُهم ﴾  ﴿فُأولَِئَك عسى اهلل أف يعفوَ  من اٞنستكٌن فيو الراجع إٔب البلـ اٞنوصوؿ ذكر َعنػْ

ومن 99ًا َغُفوراً وََكاَف اهلُل عفوّ ﴿ يذانان بأٌف ترؾ اٟنجرة أمر خطًنإة كالعفو اإلطماعيٌ  "عسى"
غاـ كىو الرتاب مهاجران متحٌوالن من الرج مًا﴾ راغَ يجد ِفي اأَلرِض مُ  يهاجر ِفي َسِبيِل اهللِ 

﴿ومن يخرج ِمْن بيتو مهاجراً ِإَلى اهلل ورسولو ثُمَّ  ُب الرزؽ كإظهار الدين﴾ ةً عَ سَ ﴿كثيراً وَ 

                                                           
 .2/343، تفسير ابن كثير؛ 9/102، تفسير الطبري 1
  " كالظاىر ما أثبٌتو من ب.يهاجركهنمكقع ُب األصل "2
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 مريدان اٞندينة مع بنيو 2ُب التنعيم 1بن ضمرة ُب الطريق كما كقع ٛنندبيدركو الَموُت﴾ 
وإذا 100﴿أجره َعَلى اهلِل وََكاَف اهلُل َغُفورًا رَِحيماً  ثبت ثبوت األمر الواجب﴿فقد وقع﴾ 

روا﴾ ف تقصُ أ﴿ حرج ُب﴾ ناحٌ يس َعلَْيُكم جُ ل﴿ِفي اأَلرِض ف سافرًب مرحلتٌنضربتم﴾ 
يتعٌرض لكم نكم﴾ فتِ فتم أف يَ ﴿إف خِ  ركعتٌن ة إٔببأف ترٌدكا الرباعيٌ ﴿ِمَن الصبلة﴾ شيئان 
ُب  3فجوازه ؛فبل مفهـو ٟنا ؛شرطٌية باعتبار الغالب ُب ذلك الوقت﴿الَِّذيَن َكَفُروا﴾  ّنكركه

بوا لقصر صلواتكم فبل حٌّت تسبج ﴾ 101ًا ُمِبيناً دو الَكاِفرِيَن َكانُوا َلُكم ع ﴿إفّ  حاؿ األمن
 د حاضران يا ١نمٌ ﴿وإذا كنت﴾  ٞنواظبة على الصبلةكفيو مبالغة على ا ،عداكة فوؽ ذلك

ىذا جرل على عادة َلُهم الصَّبلَة﴾  [و71]/﴿فأقمت  كأنتم ٔنافوف العدكٌ ﴿ِفيِهم﴾ 
 فبل مفهـو لو بل حضور غًنه كحضوره ؛القرآف ُب اٝنطاب مع الرسوؿ كتعليمو ليأًٌب بو غًنه

ُهم معك﴾   اٞنصٌلوف معك :أمخذوا﴾ ﴿وليأ ر طائفةكتتأخٌ ﴿فلتقم طَائَِفٌة ِمنػْ
﴿ِمْن  غًن اٞنصٌلٌن :أمونوا﴾ ﴿فليكُ  اٞنصٌلوف :أم﴿فإذا سجدوا﴾  معهمحتهم﴾ لِ ﴿أسْ 

كتذىب ىذه  ،فيو تغليب اٞنخاطب على الغائبٌن ،٪نرسوف إٔب أف تقضوا الصبلةورائكم﴾ 
معك﴾  واصلُّ ﴿فليُ  شتغاٟنم باٜنراسةالوا﴾ ﴿ولتأت طَائَِفٌة أخرى لم يصلُّ  الطائفة ٓنرس

أف يصٌلي بكل   زك٩نو  ،ماـ صبلتاففتحصل لئل ،ُب بطن النخل عليو السبلـكذا فعلها 
جعل اٜنذر آلة ﴿وأسلحتهم﴾  من العدكٌ ذرىم﴾ ﴿وليأخذوا حِ  كالتفصيل ُب الفقو ،ركعةن 

﴿عن  ُب الصبلةلوف﴾ الَِّذيَن َكَفُروا لو تغفُ  ﴿ودَّ  فجمعو مع األسلحة ؛يتحٌصن ُّا الغازم
كىذا  ،بأف ٪نملوا عليكم فيأخذككمواحدة﴾  وأمتعتكم فيميلوف َعَلْيُكم ميلةً  أسلحتكم

﴿َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْف َكاَف ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكْنُتْم َمْرَضى َأْف  عٌلة بأخذ السبلح

                                                           
البن  أسد الغابةكاف ذا ماؿ كىاجر متأٌخرا، فلما بلغ التنعيم مات. ذكره ابن حجر ُّذا االسم كباسم "جندع"،   1

 .1/618البن حجر،  اإلصابة؛ 1/566األثًن، 
موضع بٌن مىٌر كسىرىؼ، بينو كبٌن مٌكة فرسخاف. كمن التنعيم ٪نـر من أراد »كقاؿ البكرم: «.|موضع ّنٌكة» ح: ُب 2

العمرة...، كإ٧ٌنا ٌٚني التنعيم، ألٌف اٛنبل الذم عن ٬نينو يقاؿ لو: نعيم، كالذم عن يساره يقاؿ لو: ناعم، كالوادل: 
 .1/321أليب عبيد عبد ا ،  مواضعمعجم ما استعجم من أسماء الببلد وال«. نعماف

 ُب ب: "فيجوز".3
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ٌن اٞنرٌجح من لك ،٘نلها عند عدـ العذر بكىذا يفيد إ٩نا ،فبل ٓنملوىاَتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم﴾ 
يتكم ؤ  يهجموا عليكم عند ر من العدٌك لئبٌل ذوا حذركم﴾ ﴿وخُ  1ستحبابوا  الشافعيٌ قوٕبى 

 حيث شرع لكم صبلة اٝنوؼ لئبٌل ﴾ 102لِْلَكاِفرِيَن عذابًا ُمِهيناً  ﴿ِإفَّ اهلَل أعدّ  ببل سبلح
ذكروا اهلل﴾ ا﴿ف شتٌد اٝنوؼاىا ك ءداأ أردًب﴿فإذا قضيتم الصَّبلَة﴾  يكوف ٟنم ٠ناؿ إليكم

﴿فإذا  وا كيفما أمكنصلٌ  :منحنٌن أم :أم﴿قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم﴾  فصٌلوا :أم
أٌدكىا ُنقوقها إذ ال قضاء على من صٌلى ﴿فأقيموا الصَّبلَة﴾  أمنتم من اٝنوؼطمأننتم﴾ ا

﴾ 103﴿موقوتاً  فرضان ﴿إف الصَّبلَة كانت َعَلى الػُمْؤِمِنيَن كتابًا﴾  ىكذا حّت تفٌسر بو
﴿ِفي  تضعفوانوا﴾ ﴿وال تهِ  خراجها عنها ُب شيء من األحواؿإ١ندكد األكقات ال ٩نوز 

﴾  طلببتغاء﴾ ا  راحٓب اٛنً أْندكف وف﴾ مُ ﴿إف تكونوا تألَ  الكافر لتقاتلوىم﴿القـو
فينبغي ﴿َما ال يرجوف﴾  من النصر كالثوابوف ِمَن اهلل﴾ لموف كما تألموف وترجُ أهم ي﴿فإنّ 

 شيء بكلٌ ﴿وََكاَف اهلُل َعِليمًا﴾  منهم ُب اٜنرب كأصرب عليهاأف تكونوا أرغب 
درعا ُب   2-صحايبٌّ -ا سرؽ ًطٍعمىةي بن أيبػىيػٍرىؽ مٌ ػكنزؿ ل .فيما يأمر كينهي﴾ 104﴿َحِكيماً 

 أتى ُّا إٔب يهودٌم كخباىا ؽ فيو حٌّت رٍ فشرع الدقيق ينتثر من خى  [ظ71]/ ،جراب دقيق
فقاؿ دفعها إٔب ًطٍعمة بن  ،فأخذكه ؛ انتهى إٔب منزؿ اليهودمٌ بعوا أثر الدقيق حٌّت كاتٌ  ،عنده

أف ٩نادؿ عنو  عليو السبلـؿ أىل طعمة من الرسوؿ أفس ،كشهد لو ناس من اليهود ًنؽبى أي 
﴿ِإنَّا أَنْػَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقّْ  3:أف يفعل عليو السبلـفهٌم  ، يفتضح كيربأ اليهودمٌ لئبٌل 

كطعمة أم ألجل الدفع تكن للخائنين﴾  ﴿اهلل وال عرٌفكبَػْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَؾ﴾  لَِتْحُكمَ 
﴿ِإفَّ اهلَل َكاَف َغُفوراً  ٣نا ٨نمت بواهلل﴾  ﴿واستغفرِ  اءللربي ﴾ 105﴿خصيماً  عنهم
٫نونوهنا باٞنعاصي ﴿وال تجادؿ عن الَِّذيَن يختانوف أنفسهم﴾  ستغفرهاٞنن ﴾ 106رَِحيماً 

﴾ 107﴿أثيماً  كثًن اٝنيانةانًا﴾ ﴿ِإفَّ اهلَل ال ُيِحبُّ من َكاَف خوّ  خيانتهم عليهم ٌف كباؿأل
                                                           

 .4/423للنوكم،  المجموع شرح المهّذبينظر  1
البن حجر،  اإلصابة؛ 3/73البن األثًن،  أسد الغابة األنصار، شهد اٞنشاىد كٌلها إال بدرا.ىو صحايٌب من  2
3/420. 
 .2/283، تفسير البغوي؛ 181، ص أسباب النزوؿ 3
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هندـ ارتٌد كنقب حائطان للسرقة فاأٌف طعمة ىرب إٔب مٌكة ك  مرك  .منهمكان فيو بل يعاقبو
﴿ِمَن النَّاِس وال يستخفوف ِمَن  يسترت طعمة كقومو حياء :أموف﴾ فُ ﴿يستخْ  1عليو فقتلو

﴿َما ال  يضمركفتوف﴾ ﴿إذ يبيّْ  بعلمو﴿َوُىَو َمَعُهم﴾  منوى أحٌق أف يستحكىو اهلل﴾ 
﴿وََكاَف اهللُ  على نفي السرقة كرمي اليهود ُّا فلٍ من عزمهم على اٜنى ِمَن القوؿ﴾  ىيرض
 مبتدأ خربه﴿َىُؤالِء﴾  يا قـو طعمة﴿ىا أَنْػُتم﴾  علمان ﴾ 108يَػْعَمُلوَف محيطاً  ابم

ُهم﴾ خربان  "ىؤالء"نة لوقوع مبيٍّ ٗنلة  ،خاصمتم﴿جادلتم﴾  ﴿ِفي  عن طعمة كذكيو﴿َعنػْ
ُهم َيوـَ الِقَياَمِة أـ من﴾  نْػَيا فمن يجادؿ اهلل َعنػْ ﴿يكوف َعَلْيِهم  بل من :أمالحياة الدُّ

﴿ومن يعمل سوءًا﴾  ال أحد يفعل ذلك :١ناميان ٪نميهم عن عذاب ا أم﴾ 109وكيبلً 
﴿ثُمَّ بذنب ال يتعٌدل إٔب غًنه نفسو﴾  مْ ظلِ ﴿أو يَ  يهودبو غًنه، كرمي طعمة ال ذنبا يسوء

كقد  ،لطعمة كقومو على التوبة حثٌ ﴾ 110﴿يجد اهلل َغُفورًا رَِحيماً  بالتوبةيستغفر اهلل﴾ 
ال و َعَلى نفسو﴾ ما يكسبُ إثمًا فإنّ  ﴿ومن يكسبْ  تابوا فر٘نهم دكنو فابتبله ّنا ٚنعت

ن يكسب م﴿و  ُب ٠نازاتو﴾ 111﴿َحِكيماً  بفعلو﴾ ﴿وََكاَف اهلُل َعِليماً  اه كبالويتعدٌ 
كما ﴿بريئًا﴾  "أك"كٌحد الٌضمًن لكلمة ﴿ثُمَّ يـر ِبِو﴾  كبًنة﴿أو إثمًا﴾  صغًنة﴾ خطيئةً 

﴿ولوال  كتنزيو النفس ءبرمي الربم﴾ 112احتمل بهتانًا وإثمًا ُمِبيناً  ﴿فقدِ  فعل طعمة
ُهم﴾ ﴿لهمَّ  شياء كما ىية األءبإراتو﴾ م﴿ورح ديا ١نمٌ اهلل َعَليَك﴾  فضلُ  ت طَائَِفٌة ِمنػْ

وف ِإالَّ ضلّ ﴿َوَما يُ  عن القضاء باٜنٌق بتلبيسهم عليكوؾ﴾ ﴿أف يضلُّ  من أىل طعمة
فهو ُب موضع  ؛شيئان من الضرٌ  :أم﴿َشْيٍء﴾ [ ك72]/زائدة ونك ِمْن﴾ ضرُّ أنفسهم َوَما يَ 

ما فيو من لحكمة﴾ ﴿وا القرآف﴿وأنزؿ اهلل َعَليَك الكتاب﴾  النصب على اٞنصدر
اهلل  ﴿وََكاَف فضلُ  من األحكاـ كخفٌيات األمورَما لم تكن تعلم﴾  مكَ ﴿وعلَّ  األحكاـ

 :أمجواىم﴾ ِفي كثير ِمْن نَ  ﴿ال خيرَ  ال ٪نيط بو الفهم كالبياف﴾ 113َعَليَك َعِظيماً 
﴾  الناس تناجيهم كٓنٌدثهم مستحسن ُب ر بصدقة أو معروؼ﴾ ن أمَ ﴿مَ  ٤نول﴿ِإالَّ

﴿أو إصبلح بَين النَّاِس ومن يفعل  "كثًن من ٤نواىم"صل من فهو استثناء متٌ  ؛عالشر 

                                                           
 .5/376، يتفسير القرطب1
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﴿فسوؼ نؤتيو  ال غًنه من أمور الدنيارضات اهلل﴾ ﴿مَ  طلب﴿ابتغاء﴾  اٞنذكورَذِلَك﴾ 
  من اٞنتخالفٌن ُب شقٌ ألٌف كبٌل  قٌ من الشى  ،٫نالفشاقق﴾ ومن يُ  114أجرًا َعِظيمًا 

بع﴾ ﴿ويتّ  عليو السبلـما حكم بو الرسوؿ  :أمَلُو الهدى﴾ ن ﴿الرسوؿ من بعد َما تبيّ 
٤نعلو ى﴾ ولّ و َما تَ ولّْ ﴿نُ  عتقاد كالعملالذم ىم عليو من اال﴿غير سبيل الػُمْؤِمِنيَن﴾  سبيبلن 

 ندخلو ُب اآلخرة﴾ وِ لِ صْ ﴿ونُ  ه من الضبلؿ بأف ٦نٌلي بينو كبٌن ما اختارهكاليان ٞنا تواٌل 
ٗناع ألنٌو رٌتب الوعيد فيو داللة على حرمة ٢نالفة اإل .ىي ﴾115ت مصيراً ءَ م وسا﴿جهنّ 
﴿ِإفَّ اللََّو اَل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو  باع غًن سبيل اٞنؤمنٌن ٜنرمة كٌل منهماتٌ اك  ةشاقٌ مي ػعلى ال

كٌرره للتأكيد مبالغة ُب التحذير عن الكفر كعن اليأس ويغفر َما دوف َذِلَك لمن َيَشاُء﴾ 
أك َّيء شيخ كبًن إليو  ،أك ألٌف قٌصة طعمة دعت إٔب نزكلو ثانيان  ،ُب ما دكنو عن الغفراف

ن ﴿ومَ  1ان باهنماكو ُب الذنوب دكف الشرؾ سائبلن ىل لو توبة عند امقرٌ  عليو السبلـ
 "فرتلافقد " 2ذكر ُب اآلية األكٔب .عن اٜنقٌ ﴾ 116َضبلاًل بعيداً  شرؾ باهلل فقد ضلَّ يُ 

﴿يدعوف﴾  ما﴾ ﴿إفْ   على افرتاء التبيٌن اكمنشأ شركهم  ،ة أىل الكتابقصٌ ألهٌنا مٌتصلة ب
ثة لتأنيث أٚنائها  أصنامان مؤنٌ ﴿ِإالَّ إناثًا﴾  غًن ا :أم﴿ِمْن ُدونِو﴾  يعبد بعض اٞنشركٌن

كحينئذ فيو  ،نفعالوث ٞنشاُّتو اإلناث الأك ٛنمادهتا كاٛنامد يؤنٌ  ة،كمنا ،كالعٌزل ،كالبلت
فهو دليل على تناىي  ؛ى أهٌنم يعبدكف اٞننفعل كمن حٌق اٞنعبود أف يكوف فاعبلن تنبيو عل
خارجان عن ﴾ 117﴿ِإالَّ شيطانًا مريداً  يعبدكف بعبادهتاعوف﴾ ﴿يدْ  ما﴿وإف﴾  جهلهم

 صفة ثانية للشيطاف﴿لعنو اهلل﴾  الطاعة ال يتعٌلق ُّا ألهٌنم أطاعوه ُب ىذه العبادة الفاسدة
﴿نصيبًا﴾ حاؿ من ﴿من عبادؾ﴾  ٕب﴾ خذفَّ تّ ﴿أل الشيطاف :أم﴿قَاَؿ﴾ قد ﴿و﴾ 

ىذا  حاؿي  "ونى لعى " :أم 3]حاؿه بتقدير "قد"[ ،مقطوعان مقٌدران ٕب﴾ 118﴿مفروضاً  ان حظٌ 
إذ يفيد أٌف ا لعنو ألجل عداكتو معهم مع أهٌنم  توبيخو  [ظ72]/ففيو كماؿ  ؛القوؿ

قلوُّم األماين الباطلة   لقي ُبأم﴾ هُ نػَّ يػَ نػّْ مَ ألُ ﴿و  عن اٜنٌق بالوسوسةهم﴾ نَّ ضلَّ ﴿وألُ  يعبدكنو
                                                           

 .3/386، تفسير الثعلبي1
 من ىذه السورة. 48اآلية 2
 من ب. 3
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﴿آذاف األنعاـ﴾  نج يشقج ﴾ نَّ كُ تّْ بَ يُ لَ م فػَ هُ نػَّ رَ مُ ﴿وآل كأف ال بعث كال حساب كطوؿ اٜنياة
م هُ نػَّ رَ مُ ﴿وآل ك٪نٌرموهنا على أنفسهم َنعلها لؤلصناـ كما كانت العرب تفعل بالبحائر

ـ كٓنرًن ما رة أك صفة كتبديل الدين كإحبلؿ ما حرٌ عن كجهو صو خلق اهلل﴾  فَّ رُ يػّْ غَ يػُ لَ فػَ 
 بإطاعتو فيما يدعوه إليو﴿ِمْن ُدوِف اهلل﴾  لوخذ الشَّيطاَف َولِّيًا﴾ ﴿ومن يتّ  حٌلل كغًن ذلك

ع رأس مالو كبٌدؿ جٌنتو بالنار كانتظر حصوؿ ما إذ ضيٌ ﴾ 119اً نيبِ مُ  اً ر خسران﴿فقد خسِ 
ىم دُ عِ ﴿َوَما يَ  ما ال ينالوفيهم﴾ منّْ ﴿ويُ ز نجً  يي ما الدىم﴾ عِ ﴿يَ  ٬نٌنيو كىو عذاب عظيم

ٌما باٝنواطر الفاسدة أك بلساف إكىذا الوعد  ،باطبلن ﴾ 120روراً ﴿ِإالَّ غُ  بذلكالشَّيطاُف﴾ 
معدالن ﴾ 121﴿محيصاً  حاؿ منم وال يجدوف عنها﴾ ﴿ُأولَِئَك مأواىم جهنّ  أكليائو
اِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  كمهربان 

فهو تأكيد لنفسو ألٌف اٛنملة قبلو  ؛كعده كعدان  :أمَخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوْعَد اللَِّو َحقِّا﴾ 
ِمَن اهلل  ن أصدؽُ ﴿ومَ  كالباطل تمل اٜنقٌ ٓنان كىو تأكيد لغًنه إذ اٛنملة ذلك حقٌ  كعد كحقٌ 

ا افتخر اٞنسلموف مٌ ػكنزؿ ل .دة قبلهادة لكوهنا معطوفة على ٗنلة مؤكٌ ٗنلة مؤكٌ ﴾ 122يبلً ق
هم األنبياء كنسخ كتاُّم ـ كتابان كرسوالن كأكلئك ِنتم نبيٌ ىؤالء بالتقدٌ  ،كأىل الكتاب

﴿وال  ها اٞنسلموفأيٌ كم﴾ ﴿بأمانيّْ  األمر كما كعد ا من الثواب نائبلن ﴿ليس﴾  1:الكتب
ٌما ُب إِبِو﴾  زَ جْ وءًا يُ سُ  عملْ ن يَ ﴿مَ  بل باإل٬ناف كالعمل الصاّبأىل الكتاب﴾  أمانيّْ 

﴿ِمْن ُدوِف اهلِل﴾  لنفسوَلُو﴾  ﴿وال يجدْ  2اآلخرة أك ُب الدنيا بالببلء كان كما ُب اٜنديث
﴿ومن  ٬ننع عنو العذاب﴾ 123﴿وال َنِصيراً  يواليو﴿َولِّيًا﴾  إذا جاكز مواالتو كنصرتو

 ،فان بون من كٌلها كليس مكلٌ حد ال يتمكٌ أفإٌف كٌل ﴿ِمَن الصالحات﴾  بعضان ﴾ يعمل
فهو حاؿ من نثى﴾ ر أو أُ كَ ﴿ذَ  للبيافن﴾ ﴿مِ  ستمرار بكٌلهاكاٞنكٌلف ُّا ال يعمل على اال

لوف دخُ ﴿فُأولَِئَك يَ  عتداد بالعمل دكنواإذ ال ؤمن﴾ ﴿ُىَو مُ  حاؿ﴿و﴾  "يعمل"فاعل 
                                                           

 .2/693للسيوطي،  الدّر المنثور؛ 182للواحدم،  أسباب النزوؿ 1
قاؿ أبو بكر رضي ا تعأب عنو: فمن ينجو مع ىذا يا رسوؿ : »1/394، تفسير البيضاوييشًن إٔب حديث ُب 2

ٍكاء؟ قاؿ: بلى يا رسوؿ ا، قاؿ: ىو ذاؾا؟ فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: أ «. ما ٓنزف، أما ٕنرض، أما يصيبك الؤلج
 .3/78، المستدرؾ؛ 1/229، مسند أحمدكأصلو ُب: 
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العاصي بالطريق األكٔب ألٌف  1باقدر نقر النواة كال يزاد عق﴾ 124يراً ظلموف نقة وال يُ الجنّ 
ن أسلم مَّ ينًا مِ ن دِ سُ ن أحْ مَ ﴿و  2الثواب فقط ر عقيبى كلذا ذكي  ا٘نٌن؛جازم أرحم الر مي ػال

موٌحد أك حسن﴾ ﴿َوُىَو مُ  ٟنا ربٌان سواه[ ك73]/ال يعرؼ  ،أخلص نفسو لوو هلِل﴾ وجهَ 
حاؿ يفًا﴾ ﴿حنِ  اٞنوافقة ٞنٌلة اإلسبلـبع ِملََّة ِإبَراِىيَم﴾ ﴿واتَّ  ئاتآت باٜنسنات تارؾ للسيٌ 

﴾ 125﴿خليبلً  أظهره تعظيمان لشأنوخذ اهلل ِإبَراِىيَم﴾ ﴿واتّ  مائبلن من سائر األدياف :أم
و أنٌ  مرك  ".قد"ة بتقدير أك حاليٌ  ،ة للرتغيب ُب اتٌباعونافيٌ ئكاٛنملة است .ةصفٌيان خالص ابٌ 
لو كاف إبراىيم يريده  :فقاؿ ،صاب الناس إٔب خليل لو ّنصر ٬نتار منوأبعث ُب قحط 

رمبلن حياء من الناس  3فمؤل غلمانو الغرائر ،لنفسو لفعلت كلكن يريده لؤلضياؼ كبنا ما ُّم
رائحة اٝنبز  فاشتمٌ  ،خرجت منها كاختبزتأفقامت سارة ك  ،ا أخربه أساءه اٝنرب فناـفلمٌ 

اه فسمٌ  4؛بل من خليلي الر٘نن :فقاؿ، صرمالت من خليلك اٞنق ؟ن أين لكم ىذامً  :فقاؿ
خلقان ﴿وهلل َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلرِض﴾  خر كثًنةأكلتسميتو كجوه  ،ا خليبلن 

علمان كقدرة ﴾ 126حيطاً ﴿وََكاَف اهلُل ِبُكلّْ َشْيٍء مُ  كملكان ٫نتار منها من يشاء كما يشاء
كسألو عن سبب  5عيينة بن حصن عليو السبلـا أتاه مٌ ػكنزؿ ل .م على كفق األعماؿز فيجا

﴿النَّْساِء قل اهلل يفتيكم  مًناثونك ِفي﴾ فتُ ﴿ويستَ  6توريث النساء مع أهٌنا ال تقاتل
من آية اٞنًناث أيضان تلى َعَلْيُكم ِفي الكتاب﴾ ﴿َوَما يُ  يبٌٌن لكم حكمو :أمفيهن﴾ 

ِتي ال تُ  "يتلىػ "متعٌلق بالنَّْساِء﴾  ﴿ِفي يتامى "اى"فهو عطف عل ؛يفتيكم ونُهنَّ ؤتُ ﴿البلَّ

                                                           
 كقع ُب األصل: "عقيب" كالظاىر ما أثبٌتو من ب.1
 «.كلذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب»ُب ب:  2
 «.غرر»البن منظور  ف العربلسا"الغىرائًر" ٗنع الًغرارة كىي اٛنيواًلق. 3
. كذكر ابن أيب حاًب ُب تفسًنه أٌف سبب التسمية أنٌو كاف يعطي الناس كال يسأٟنم. ينظر 9/252، تفسير الطبري4

 . 4/1075، تفسير ابن أبي حاتم
ٌٍب عاد إٔب  أسلم قبل الفتح، ككاف من اٞنؤلفة قلوُّم، ٌٍب كاف ٣نن ارتٌد ُب عهد أيب بكر، كماؿ إٔب طلحة، فبايعو، 5

 .639-4/638؛ اإلصابة البن حجر، 4/318اإلسبلـ، عاش إٔب خبلفة عثماف. أسد الغابة البن األثًن، 
الدّر المنثور ؛ ك9/256، تفسير الطبري. ك٥نوه ُب 1/396، تفسير البيضاويٓب أقف عليو، كأصلو ُب  6

 .2/707للسيوطي، 
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﴿أف  أك عن ،أيٌها األكلياء ُبرغبوف﴾ ﴿وتَ  من اٞنًناث﴿َلُهنَّ﴾  فرضتب﴾ َما كُ 
مات عليهم كإاٌل يرغبوف عنو هٌنم كانوا يرغبوف فيو إف كٌن ٗنيبلت غًن ١نرٌ إفنكحوُىنَّ﴾ تَ 

﴿ِمَن  الصغار﴿الػُمْسَتْضَعِفيَن﴾ ُب ﴿و﴾  هنٌ ان ُب مًناثعف يتزٌكجن طمأك٬ننعوهنن عن 
وموا لليتامى ﴿أف تقُ  ُب﴿و﴾  رثوهنم كالنساءأف تعطوىم حقوقهم إذ كانوا ال يوٌ الوِْلَداِف﴾ 

 ن خير فَِإفَّ اهللَ ﴿َوَما تفعلوا مِ  فاء حقوقهم كاإلنصاؼ ُب شأهنميبالعدؿ ُب استسط﴾ بالقِ 
ت﴾ ﴿خافَ  عل يفٌسرهفمرفوع ب﴾ مرأةٌ ا﴿وإف  ويكم عليز فيجا﴾ 127َكاَف ِبِو َعِليماً 

ترافعان عليها برتؾ مضاجعتها كحقوقها كطرح عينو شوزًا﴾ ﴿نُ  زكجهاها﴾ لِ عْ ن بػَ ﴿مِ  عتتوقٌ 
﴿فبَل ُجَناَح عليهما أف  م معهاعنها بوجهو بأف ال يتكلٌ ﴿أو إعراضًا﴾  ٗنل منهاأإٔب 

ف رضيت إو شيئان طلبان لبقاء الصحبة ُب القسم كالنفقة بأف ترتؾ لحا﴾ لْ حا بينهما صُ صلِ يُ 
من الفرقة كالنشوز خير﴾  حُ لْ ﴿والصُّ  فاء حٌقها أك مفارقتهاي فعلى الزكج استبذلك كإاٌل 
جبلت  :أم [ظ73]/﴾ حَّ الشُّ  حضرت األنفسُ ﴿أُ  قد﴿و﴾  عرتاضاكاٛنملة  ،كاإلعراض

كاٛنملة  1[.ا قلنافبل يقدراف على التسامح ّن؛ ]ا حاضرتو ال تغيب عنوعلى البخل فكأهنٌ 
ها النفس ك٢نالفتي  كىو أٌف اٝنصومة من مقتضيات شحٌ  ،ة مشعرة بوجو كوف الصلح خًنان حاليٌ 
َكاَف بما تَػْعَمُلوَف  ﴿فَِإفَّ اهللَ  اٛنور عليهنٌ قوا﴾ ﴿وتتّ  شرةُب العً حسنوا﴾ إف تُ و ﴿ خًن

العآب بالعمل ال فإٌف الكرًن  ،حقيقة "ف"إكناية عن اٛنزاء الذم ىو جواب ﴾ 128َخِبيراً 
ة ُنيث ال يقع ميل ُب ابٌ ﴿بَيَن النَّْساِء﴾  تسٌوكادلوا﴾ عِ ﴿ولن تستطيعوا أف تَ  يفوتو اٛنزاء

ىذا قسميت »: ُب القسمة بٌن نسائو كيقوؿ عليو السبلـكلذا كاف يعدؿ  ؛رعذٌ تأصبلن كىو م
على ﴿ولو حرصتم﴾  بان يعين زيادة اٌبة قل 2«فيما أملك فبل تؤاخذين فيما ٕنلك كال أملك

ترتكوا  :أموىا﴾ رُ ﴿فتذَ  إٔب اليت ٓنٌبوهنا ُب القسم كالنفقةيل﴾ المَ  ميلوا كلَّ ﴿فبل تَ  ذلك
حد أا يـو القيامة ك ك كيبل ْنيؤ   ،اليت ليست ذات بعل كال مطٌلقةقة﴾ علَّ ﴿كالمُ  اٞنماؿ عليها

                                                           
اٞنعىن: أٌف اٞنرأة ال تكاد تسمح »عقوفتٌن من ب. كعبارة اٛنبللٌن: العبارة متداخلة ُب أ كغًن مقركءة؛ كما بٌن اٞن1

 .99، ص تفسير الجبللين الميّسر«. بنصيبها من زكجها، كالرجلى ال يكاد يسمح عليها بنفسو إذا أحٌب غًنىا
 .2، كتاب عشرة النساء سنن النسائي؛ 42، النكاح سنن الترمذي2
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قوا﴾ ﴿وتتَّ  رىنٌ ما كنتم تفسدكف من أمو صلحوا﴾ ﴿وإف تُ  1شٌقيكم ساقط كما ُب اٜنديث
بكم ُب ذلك ﴾ 129﴿رَِحيماً ٞنا مضى من ميلكم َكاَف َغُفورًا﴾  ﴿فَِإفَّ اهللَ  فيما يستقبل

 : أمقا﴾ ﴿وإف يتفرَّ  فتكونوف من اٞنقسطٌن الذين على منابر من نور عن ٬نٌن الر٘نن
يرزقها من فضلو بأف عتو﴾ ن سَ ﴿مِ  منهما عن صاحبو﴾ بلِّ كُ   اهللُ  نِ غْ ﴿يػُ  الزكجاف بالطبلؽ
 فيما دبٌره ٟنم﴾ 130﴿َحِكيماً  ِنلقو ُب الفضل﴿وََكاَف اهلُل واسعًا﴾  غًنه كيرزقو غًنىا

ينا الَِّذيَن ﴿ولقد وصَّ  تنبيو على كماؿ سعتوِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلرِض﴾  ﴿وهلل ما
﴿و﴾  "أكتوا"ػ اليهود كالنصارل متعٌلق ب :أم﴿ِمْن قَػْبِلكم﴾  الكتب :أمُأوُتوا الِكَتاَب﴾ 

كفروا﴾ ﴿إف تَ  كقلنا ٟنم كلكماهلل و﴾  اتػَُّقوا﴿ بأف﴿أف﴾  يا أىل القرآفاكم﴾ ﴿إيّ  كٌصينا
 ،خلقان كملكان فبل يضرٌه كفركمهلِل َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلرِض﴾  ﴿فإفّ  ّنا كٌصينا

د مودان ُب ذاتو ٘ني ١ن﴾ 131﴿حميداً  عن اٝنلق كعبادهتم﴿وََكاَف اهلُل غنيًا﴾  :كقٌرره بقولو
نيٌان غذكره ثبلثان للداللة على كونو ﴿وهلل َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلرِض﴾  أك ٓب ٪نمد

﴿إف  شهيدان بأٌف ما فيهما لو﴾ 132﴿وََكَفى بِاهلِل وكيبلً  :ة بقولوم ىذه األدلٌ مٌ ػكت ،٘نيدان 
﴿وََكاَف اهلُل َعَلى َذِلَك﴾  دلكمبها الناس ويأت بآخرين﴾ ﴿أيّ  فنكم يايي بكم﴾ ذىِ يُ  أْ يشَ 

﴿من َكاَف يُرِيُد ثواب  كىذا أيضان تقرير لغناه كقدرتو﴾ 133﴿قديراً  اٞنشيئة :اٞنذكور أم
نْػَيا﴾  [و74]/ نْػَيا َواآلِخَرِة﴾  ﴿فعند اهلل ثوابُ  فقد خسر ،شىة للرٍّ اكارٌفٌن للتور الدُّ الدُّ

﴿يَا أَيػَُّها  بعملو فيجازم كبلًّ ﴾ 134سميعًا بصيراً ﴿وََكاَف اهلُل  فليطلبهما ببل تزكير لًنبح
﴿شهداء هلِل﴾  ٠نتهدين ُب إقامتو ،العدؿسط﴾ ﴿بالقِ  قائمٌنامين﴾ الَِّذيَن آَمُنوا كونوا قوَّ 

فاشهدكا عليها بأف ﴿َعَلى أنفسكم﴾  كانت الشهادة﴿ولو﴾  خرب ثاف أك حاؿ ،باٜنقٌ 
ى لع﴿أو﴾  ٌق سواء كاف عليو أك على غًنهتقٌركا عليها باٜنٌق ألٌف الشهادة بياف اٜن

فبل ًا أو فقيرًا﴾ ﴿غنيّ  من اٞنشهود عليو كاٞنشهود لو كلٌّ ين إف يكن﴾ بِ ين واألقرَ ﴿الوالدَ 
فوضع  ؛كالفقًن كأعلم ّنصاٜنهما بالغينٌ لى بهما﴾ وْ ﴿فاهلل أَ  ْنوركا ُب الشهادة ميبلن كترٌ٘نان 

                                                           
، كتاب أبي داودسنن «. ٬نيل مع إحدا٨نا جاء يـو القيامة كأحد شٌقيو مائلمن كاف لو امرأتاف »يشًن إٔب حديث: 1

 .2، عشرة النساء سنن النسائي؛ 39النكاح 
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بعوا ﴿فبل تتّ  "أكػ "مًن كتعديده ُب العطف ب٩نوز توحيد الض .الشهادة على كفق مصلحتهما
لعدؿ لً  :أملوا﴾ عدِ ﴿أف تَ  أك ر٘نة الفقًن اتركوا متابعة اٟنول من ١نٌبة الغينٌ  :أمالهوى﴾ 

عن عرضوا﴾ ﴿أو تُ  ٓنرٌفوا الشهادةوا﴾ وُ لْ ﴿وإف تػَ  دكؿ عن اٜنقٌ العي  أك كراىةى  ،ُب الشهادة
﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  فيجازيكم بو﴾ 135َف َخِبيراً َكاَف بما تَػْعَمُلو  ﴿فَِإفَّ اهللَ  دائهاأ

كىو  ،د١نمٌ ﴿بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَػزََّؿ َعَلى َرُسوِلِو﴾  داكموا على اإل٬نافوا﴾ نُ آمِ 
 ﴿َوَمْن َيْكُفْر بِاللَّوِ  ّنعىن الكتب ،على الرسلؿ من قبل﴾ زَ نػْ ﴿والكتاب الَِّذي أَ القرآف 

بشيء من ذلك بقرينة أٌف اإل٬ناف بالكٌل  :أمَوَمبَلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواليَػْوـِ اآْلِخِر﴾ 
وا﴾ نُ ﴿ِإفَّ الَِّذيَن آمَ  عن اٜنٌق ال يكاد يهتدم﴾ 136داً يَضبلاًل بع ﴿فقد ضلَّ  كاجب
موسى إليهم  ةعود بعدوا﴾ نُ ﴿ثُمَّ آمَ  حٌن عبدكا العجل﴿ثُمَّ َكَفُروا﴾  كىم اليهود ،ّنوسى

ما يغفر َلُهم﴾ اهلل لِ  نِ كُ ﴿لم يَ  دّنحمٌ وا كفرًا﴾ زدادُ ا﴿ثُمَّ  بعيسى﴿ثُمَّ َكَفُروا﴾  من الطور
ستبعادىم عن ٜنٌق الاطريقان إٔب ﴾ 137هم َسِبيبلً هديَ ﴿وال ليَ  كالبلـ للجحود ،أقاموا عليو

 :أم﴿الػُمَناِفِقيَن﴾  ديا ١نمٌ ﴾ ر﴿بشّْ  ي بصائرىم ال لعدـ قبوؿ توبتهم لو تابوامٍ ة كعى االتور 
 ُب ١نلٌ الَِّذيَن﴾ 138َلُهم عذابًا أليماً  ﴿بأفَّ  مهتكٌ  "رشٍّ بى ػ "ففي التعبًن عنو ب ؛أنذرىم
ذوف الَكاِفرِيَن أولياء ِمْن ُدوِف خِ ﴿يتّ  ألٌف القطع أبلغ فيو أك الرفع على الذـٌ  ،النصب

ستفهاـ اال﴾ ةَ ﴿عندىم العزّ  يطلبوفوف﴾ تغُ بْ يػَ ﴿أ وف فيهم من القٌوةٞنا يتو٨نٌ الػُمْؤِمِنيَن﴾ 
كجو  [ظ74]/ كبياف، ال ٩ندكهنا عندىم :نكار ّنعىنأك اإل ،أك التعجيب ،مللتهكٌ 

﴿وقد  هؤ  أكلياُب الدنيا كاآلخرة كال يناٟنا إاٌل ﴾ 139ة هلِل جميعاً العزَّ  ﴿فإفّ  :ستفهاـ قولواال
 ،كىي ٢نٌففةعتم﴾ ﴿أف ِإَذا سمِ  1نعاـالقرآف ُب سورة األؿ َعَلْيُكم ِفي الكتاب﴾ نزَّ 

 ،حاالف من اآلياتبها﴾  أُ ستهزَ ر بها ويُ كفَ ﴿يُ القرآف ﴿آيات اهلل﴾  و إذا ٚنعتمأنٌ  :كاٞنعىن
 الكفرة اٞنستهزئٌن :أمدوا َمَعُهم﴾ ﴿فبل تقعُ  :جيء بو لتقييد النهي عن اَّالسة ُب قولو

سم لوقوعها بٌن اال ةلغاعدًب معهم، مي إف ق﴾ اً كم ِإذ﴿َحتَّى يخوضوا ِفي حديث غيره إنّ 

                                                           
﴾ ]األنعاـ، كىًإذىا رىأىٍيتى الجًذينى ٫نىيوضيوفى ُب آيىاتًنىا فىأىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم حىّتج ٫نىيوضيوا ُب حىًديثو غىًٍنًهً ﴿: إشارة إٔب قولو تعأب1
6/68] 
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القاعدين كانوا  أك ألفٌ  ،كم قادركف على اإلعراض عنهمُب اإلٍب ألنٌ هم﴾ ثلُ ﴿مِ  كاٝنرب
 اٞنقعود معهم﴿والَكاِفرِيَن﴾  القاعدين﴿ِإفَّ اهلَل جامع الػُمَناِفِقيَن﴾  :منافقٌن يدٌؿ عليو

بدؿ ﴿الَِّذيَن﴾  ستهزاءالكفر كاال كما اجتمعوا ُب الدنيا على﴾ 140م جميعاً ﴿ِفي جهنّ 
ظفر ﴿ِبُكم فإف َكاَف َلُكم فتح﴾  ينتظركف كقوع أمروف﴾ صُ تربَّ ﴿يَ  "خذكفالذين يتٌ "من 

﴿وإف َكاَف  ُب الدين كاٛنهاد فأعطونا من الغنيمة﴿ِمَن اهلل قَاُلوا ألم نكن َمَعُكم﴾  كغنيمة
﴿َعَلْيُكم﴾  ؿً وٍ نستػى ذ﴾ وِ حْ تَ سْ ﴿ألم نَ  مٟن﴿قَاُلوا﴾  من الظفر عليكملِْلَكاِفرِيَن َنِصيٌب﴾ 
أف يظفركا بكم ﴿نمنعكم ِمَن الػُمْؤِمِنيَن﴾  أٓب﴿و﴾  بقينا عليكمأكنقدر على قتلكم ف

 كبينهم﴿فاهلل يحكم بَيَنُكم﴾  قاؿ تعأب: ،شركونا فيما أصبتمأف ؛بتخذيلهم برتؾ اٞنظاىرة
﴿ولن َيْجَعَل اهلل لِْلَكاِفرِيَن َعَلى  ناربأف يدخلكم اٛنٌنة كيدخلهم ال﴿َيوـَ الِقَياَمِة﴾ 
خادعوف اهلل َوُىَو الػُمَناِفِقيَن يُ  ﴿إفّ صاؿ ئستطريقان باال﴾ 141الػُمْؤِمِنيَن َسِبيبلً 

﴿قاموا   مع اٞنؤمنٌن﴿وإذا قاموا ِإَلى الصبلة﴾  1مٌر تفسًنه ُب أٌكؿ البقرةخادعهم﴾ 
روف اهلل ِإالَّ ﴿وال يذكُ  بصبلهتمف النَّاَس﴾ و ؤ ار ﴿يُ  ه على الفعلكرى مي ػمتثاقلٌن كالسالى﴾ كُ 

ال  :كقيل .ألهٌنم يذكركنو باللساف فقط كىو قليل بالنسبة إٔب ذكر القلب﴾ 142قليبلً 
الكفر ﴿بَين َذِلَك﴾  "فك يراؤ "حاؿ من كاك  ،مرتٌددينبين﴾ بذَ ذَ ﴿مُ   قليبلن يصٌلوف إاٌل 

﴿وال ِإَلى  كُب ،كالبعد ىنا للتحقًن ،نالكافري :أم﴿ِإَلى َىُؤالِء﴾  كاصلٌن﴿ال﴾ كاإل٬ناف 
﴿يَا  إٔب اٟندل﴾ 143ل اهلل فلن تجد َلُو َسِبيبلً لِ ضْ ن يُ ﴿ومَ  للتعظيم ،اٞنؤمنٌنَىُؤالِء﴾ 

فبل  ؛ألنٌو صنيع اٞننافقٌنذوا الَكاِفرِيَن أولياء ِمْن ُدوِف الػُمْؤِمِنيَن﴾ خِ أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تتّ 
 برىانان بيٌنان على نفاقكم﴾ 144دوف أف تجعلوا هلِل َعَلْيُكم سلطانًا ُمِبيناً ﴿أتري هوا ُّمتتشبٌ 
كىو طبقة اليت ُب قعر ار﴾ ؾ األسفل ِمَن النّ رْ ﴿ِفي الدَّ  ارمن الكفٌ الػُمَناِفِقيَن﴾  ﴿إفّ 

ن باب التشبيو كالتغليظ فمً  2كأٌما تسمية اٞنؤمن منافقان كما ُب بعض األحاديث ،جهٌنم
                                                           

 من سورة البقرة. 9ُب اآلية 1
ثبلث من كٌن فيو فهو منافق كإف صاـ »منو قولو صٌلى ا عليو كسٌلم: »قد ذكر اٞنؤٌلف األحاديث ُب اٜناشية: 2

أربع من كٌن فيو ]كاف منافقا «... »كصٌلى كقاؿ إيٌن مسلم؛ ًإذىا حٌدث كذب، كإذا كعد أخلف، كإذا اؤٕنن خاف.
خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ حّت يدعها إذا اؤٕنن خاف كإذا حدث كذب كإذا خالصا كمن كانت فيو 
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 ُب الدنيا، فاآلية كصف ٟنم بأهٌنم خسركا الدارين﴾ 145د َلُهم َنِصيراً تجِ  ﴿ولن [ك75]/
 ثقوا بوك  :أمموا باهلل﴾ ﴿واعتصَ  عملهمحوا﴾ ﴿وأصلَ  عن النفاؽ﴿ِإالَّ الَِّذيَن تابوا﴾ 

ؤت ﴿وسوؼ يُ  ُب الدارين﴿فُأولَِئَك َمَع الػُمْؤِمِنيَن﴾  ءمن الرياصوا دينهم هلِل﴾ خلَ أ﴿و 
﴿يفعل اهلل  شيء أمٌ ﴿َما﴾  ُب اآلخرة فيسا٨نوهنم فيو﴾ 146ِنيَن أجرًا َعِظيماً اهلل الػُمْؤمِ 

بو ﴿وآمنتم﴾  مقٌدـ على اإل٬ناف 1ان منعمو، قٌدـ الشكر ألنٌو مبهبعذابكم إف شكرتم﴾ 
فبل  ؛يعين ىو غيٌن عن ىذه األشياء ،أك يستجلب بو نفعان  ،أك يدفع ضرٌان  ،أيتشٌفى بو غيظان 

قي نفسو عن مرض الكفر كالعقاب على الكفر بالعقاب ليتٌ  ٞنصرج ه ايدي ا كعيعذبكم كإ٧نٌ 
 اٛنزيل يمثيبان على األعماؿ يقبل بالقليل كيعط﴿وََكاَف اهلُل شاكرًا﴾  اٞنخٌلد ليصٌدؽ كعيده

من وء ِمَن القوؿ﴾ بالسُّ  ﴿ال ُيِحبُّ اهلل الجهرَ  شكركم كإ٬نانكم ُنقٌ ﴾ 147﴿َعِليماً 
﴾ ﴿ يعاقب عليو :أم ،أحد خبار ما ظلمو بو إبالدعاء على الظآب ك ﴾ مَ لِ ﴿من ظُ  جهرى ِإالَّ

 بالظآب﴾ 148﴿َعِليماً  لكبلـ اٞنظلـو﴿وََكاَف اهلُل سميعًا﴾  ال يؤاخذ بو :نٌو ٪نٌبو أمإف
تعملوه فوه﴾ خْ ﴿أو تُ  من أعماؿ الربٌ ﴿خيرًا﴾  تظهركا حٌن الفعل أك بعدهوا﴾ بدُ ﴿إف تُ 

بداء اٝنًن إكذكر  ،ظلم عليكم كىو اٞنقصودوء﴾ وا عن سُ عفُ ﴿أو تَ  ونو بعدكال تفشي  اسرٌ 
يكثر  :أم﴾ 149َكاَف عفوًا قديراً  ﴿فَِإفَّ اهللَ  :كلذلك رٌتب عليو قولو ؛كإخفائو توطئة لو

روف باهلل ورسلو﴾ ﴿ِإفَّ الَِّذيَن يكفُ  نتقاـ فأنتم أكٔب بذلكالعفو مع كماؿ قدرتو على اال
 الذين﴿و﴾  كىم اٝنالطوف للكفر ّنا يوىم أنٌو إ٬ناف ،كنوباإل٬ناف بو دكهنم أك ُّم د

كلعدـ  ؛خرأطوف لً كىم ٢ني  ،منهمر ببعض﴾ ﴿ونكفُ  من الرسلمن ببعض﴾ ؤْ ﴿يَػُقوُلوَف نػُ 
 2"[أك"ّنعىن  هماك٩نوز أف يكوف الواك في] ،اد أعدنا اٞنوصوؿ ُب اٞنوضعٌناالٓنٌ 

﴿أف  خذ سبيل الكفر الصرؼٔب تتٌ األك ف الطائفتاف األخًنتاف كإاٌل  :أم﴿ويُرِيُدوف﴾ 
طريقان كسطان مع أنٌو ال كاسطة إذ اٜنٌق ﴾ 150﴿َسِبيبلً  الكفر كاإل٬نافخذوا بَين َذِلَك﴾ يتّ 

                                                                                                                                                                     

. كاٜنديث 7/136، مسند أبي يعلى؛ 16/339، مسند أحمد. اٜنديث األٌكؿ: «عاىد غدر كإذا خاصم فجر[
 .106، صحيح مسلم؛ 23، اإل٬ناف، صحيح البخاريالثاين: 

 ُب ب: "ألٌف اٞنبهم منو..." 1
 عبارات مصحجحة ُب أ، كما أثبتُّو من ب.ثػمػٌػة  2
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مصدر  ،كفران ثابتان ًا﴾ ﴿حقّ  "فٌ ػ "إخرب ل ،الكاملوف فيوالكافروف﴾  ﴿ُأولَِئَك ىمُ  ال ٫نتلف
َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوُرُسِلِو 151يَن َعَذابًا ُمِهيًنا﴿َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِ  د ٞنضموف ٗنلة قبلومؤكٌ 

ُهْم﴾  ﴿ُأولَِئَك  فقابلى  ،ؿ كمقابليهم كما ىو عادتوأتى بأضداد األكٌ َوَلْم يُػَفرُّْقوا بَػْيَن َأَحٍد ِمنػْ
 منهم [ظ75]/ٞنا فرط ﴿وََكاَف اهلُل َغُفورًا﴾  اٞنوعودة ٟنمؤتيهم أجورىم﴾ سوؼ يُ 
ؿ نزّْ ﴿أف تُ  اليهودالكتاب﴾  ك أىلُ ﴿يسألُ  عليهم بتضعيف حسناهتم﴾ 152﴿رَِحيماً 

، ة الكتابفكأهٌنم عٌلقوا إ٬ناهنم بتماميٌ  ،كاف أك مرٌةن   ان بتدريجو تامٌ ِمَن السماء﴾  َعَلْيِهم كتاباً 
﴿فقد  تعٌنتان لكن ال يبلئمو كوف التنزيل للتدريج -كما نزؿ على موسى- أك اٞنراد ٗنلةن 

أسند فعل من َذِلَك﴾  ﴿موسى أكبرَ  لواأال تستكرب فقد س :ة أماء للسببيٌ الفسألوا﴾ 
 ،عيانان نصب على اٞنصدرهرة﴾ نا اهلل جَ ﴿فقالوا أرِ  هٌنم آخذكف ّنذىبهمآبائهم إليهم أل

نار من السماء هم الصاعقة﴾ تْ ﴿فأخذَ  نان معايً : أم "ا"أك حاؿ من ، ة عيافو ءإرا :أم
 إٟنان ل﴾ جْ ذوا العِ خَ تّ ا﴿ثُمَّ  تعٌنتهم ُب السؤاؿ :لمهم أمبسبب ظ﴿بظلمهم﴾  فأحرقتهم

ونا عن َذِلَك وآتينا فَ ﴿فعَ  ة على كحدانٌيتواٞنعجزات الدالٌ نات﴾ تهم البيّ ءَ د َما جاعْ ن بػَ ﴿مِ 
 تسٌلطان بٌينان ظاىران حيث أمرىم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه﴾ 153موسى سلطانًا ُمِبيناً 

 بسبب أخذ اٞنيثاؽ عليهم ليخافوا فيقبلوه﴿بميثاقهم﴾  اٛنبلور﴾ وقهم الطُّ ﴿ورفعنا فَ 
 باب القريةلوا الباب﴾ دخُ ا﴿ على لساف موسى كىو مظٌل عليهم﴿وقلنا َلُهم﴾ 

ف  إأك لسانو أيضان حٌن الظٌل ك  ،على لساف داكد﴿وقلنا َلُهم﴾  سجود ا٥نناءدًا﴾ جَّ ﴿سُ 
ُهم  اصطياد اٜنيتاف فيوببت﴾ وا ِفي السَّ دُ عْ ﴿ال تػَ  سخ ُب زمن داكدكاف اٞن ﴿وأخذنا ِمنػْ

 ،زائدة "ما"﴿فبما نقضهم﴾ ٚنعنا كأطعنا، فنقضوه  :على ذلك، بأف قالوا﴾ غليظاً  ثاقاً يم
﴿ِميثَاقَػُهْم وَُكْفرِِىْم ِبآيَاِت اللَِّو  لعٌناىم بسبب نقضهم :كالباء للسببٌية متعٌلق ّنحذكؼ أم

﴿بل  ُب أكٌنة ال تعي كبلمك﴿قلوبنا غلف﴾  للنبٌ َوقَػْوِلِهْم﴾  َوقَػْتِلِهُم اأْلَنِْبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ 
منهم  ﴾ 155﴿فبل يُػْؤِمُنوَف ِإالَّ قليبلً  فبل تعي كعظان ﴿اهلل عليها بكفرىم﴾  ختمع﴾ طبَ 

 عطفى  "بكفرىم"عطف على  ،ثانيان بعيسى﴿وبكفرىم﴾ كعبد ا بن سبلـ كأصحابو 
هم َعَلى مريم بهتاناً ﴿وقولِ  لباء للفصل بينهمار اككرٌ  ،سبب على سبب ألهٌنما سببا الطبع

﴿ِإنَّا قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن  مفتخرينهم﴾ ﴿وقولِ  احيث رموىا بالزن﴾ 156َعِظيماً 
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بوه ولكن ﴿َوَما قتلوه َوَما صلَ  :ُب زعمو، قاؿ تعأب تكذيبا ٟنم ُب قتلوَمْرَيَم َرُسوَؿ اللَِّو﴾ 
 :كقع ٟنم التشبيو بٌن عيسى كاٞنقتوؿ اٞنصلوب أم :كأنٌو قيل﴾ ﴿َلُهممسند إٔب ﴾ وَ بّْ شُ 

فمسخهم ا  ؛على رىط منهم سٌبوا أٌمو اا دعمٌ ػجتمعوا على قتلو لافإٌف اليهود  ،صاحبهم
 وهفألقى ا عليو شبى  ،بيتان كاف ىو فيو فلم ٩نده طابوس اليهودمٌ يفدخل ط ،قردة كخنازير

 [ك76]/ُب شأف  :أم﴿وِإفَّ الَِّذيَن اختلفوا ِفيِو﴾ ًخذى كصيًلبى ا خرج ظينج أنٌو عيسى فأي فلمٌ 
الوجو عيسى  :ا رأل اٞنقتوؿمٌ ػترٌدد من قتلو حيث قاؿ بعضهم لِمْنُو﴾  في شكّ ﴿لَ  عيسى

كقاؿ  ؟ف كاف ىذا عيسى فأين صاحبناإك ، فليس بو بل صاحبنا ؛كاٛنسد ليس جسده
﴾ باع الظنّ م ِإالَّ اتّ لْ ن عِ ﴿مِ  بقتلو﴿َما َلُهم ِبِو﴾  ان بل ىو ىو كاف كاذبان قتلناه حقٌ  :آخركف

﴾ 157﴿َوَما قتلوه يقيناً  تخٌيلونوم يلكن يٌتبعوف فيو الظٌن الذ :االستثناء منقطع أم
ُب ﴾ 158﴿َحِكيماً  ُب ملكوعو اهلل إليو وََكاَف اهلُل َعزِيزًا﴾ ﴿بل رفَ  مصدر مؤٌكد لغًنه

ة اٛنملة القسميٌ  ،بعيسىِبِو﴾  نَّ نؤمِ ﴿ِإالَّ ليُ  دأح﴿من أىل الكتاب﴾  ما﴾ ﴿وإفْ  صنعو
موت ذلك األحد حٌن يعاين  :أم﴿قبل موتو﴾  ـ اٝنربر مبتدأ مقدٌ اٞنقدٌ  "أحد" صفة

نٌو رفع ليلة القدر ببيت أ 1مأك قبل موت عيسى ٞنا رك  ،مبلئكتو اٞنوت فبل ينفعو إ٬نانو
كينزؿ قرب الساعة ك٪نكم  ،كعاشت أٌمو بعده سنتٌن ،اٞنقدس كلو ثبلث كثبلثوف سنة

ك٬نكث  ،بو 2اهم يؤمنو  اإل٬ناف فكلٌ كال يقبل إاٌل  ،اٛنزيةى  اؿ كيػيٍبًطلي كيقتل الدجٌ  ،نابشريعة نبيٌ 
كثو ُب األرض قبل ك٬نكن اٛنمع ُنمل ىذه على مي  ،أربعٌن سنة 3كُب ركاية ،سبع سنٌن

ا بعث مٌ ػّنا فعلوه ل﴾ 159َشِهيداً  ِهم﴿َعَليْ عيسى القيامة يكوف﴾  ﴿ويوـَ  الرفع كبعده
منا َعَلْيِهم ﴿حرَّ  اليهود :أم﴿ِمَن الَِّذيَن ىادوا﴾  عظيم بسبب ظلمو  :أم﴿فبظلم﴾  إليهم

 .ذم ظفر﴾ اآليةى  منا كلٌ أك اليت ُب قولو: ﴿حرٌ  ،كىي طيٌبات اٛنٌنةت َلُهم﴾ حلَّ بات أُ طيّ 
ىم وأخذِ 160﴿كثيراً  ان دينو صدٌ ﴿عن َسِبيِل اهلِل﴾  الناسىم﴾ ﴿وبصدّ  [6/146]األنعاـ، 

                                                           
صحيح ؛ 50، كتاب األنبياء صحيح البخاريٓب أقف عليو، كأصل أحاديث نزكؿ عيسى ابن مرًن ُب الصحيحٌن، 1

 .71، كتاب اإل٬ناف مسلم
 ".بالنوف: "يؤمنوف ُب ب 2
 .15/234، صحيح ابن حباف؛ 16-41/15، مسند أحمد 3
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ُب  ىشبالرٍّ النَّاِس بِالَباِطِل﴾  هم أمواؿَ ﴿وأكلِ  ُب التوراة كما هنينا عنوهوا َعْنُو﴾ با وقد نُ الرّْ 
ُهم عذابًا ألي اٜنكم خوف﴾ الراسِ  ﴿لكنِ  دكف من تاب﴾ 161ماً ﴿وأعتدنا لِْلَكاِفرِيَن ِمنػْ

ُهم﴾ ﴿ِفي العِ  الثابتوف :مبتدأ أم أك من  ،منهم﴿َوالػُمْؤِمُنوَف﴾  بن سبلـكعبد ا لم ِمنػْ
من نزؿ ِمْن قَػْبِلَك﴾ نزؿ ِإلَْيَك َوَما أُ ﴿بما أُ  خرب اٞنبتدأ﴿يُػْؤِمُنوَف﴾  اٞنهاجرين كاألنصار

 "لكنٌ " أك على توٌىم ،فهو نصب على اٞندح﴿المقيمين الصَّبلَة﴾  أمدح﴿و﴾  الكتاب
ككذا ما قبلو  "الرٌاسخوف"رفعو للعطف على ﴿والمؤتوف الزكاة﴾ اٞنقاـ مقامها  لة ألفٌ اٞنثقٌ 

ٌخر اإل٬ناف ُّذين للتعميم بعد أ﴿َوالػُمْؤِمُنوَف بِاهلِل والَيوـِ اآلِخِر﴾  كقولو 1-ُب قراءة الرفع-
﴾ 162تيهم أجرًا َعِظيماً ؤْ ﴿ُأولَِئَك سنػُ  ذكره ُب قٌوة ذكر اإل٬ناف بتمامو التخصيص ألفٌ 

 تعليل إل٬ناف الراسخٌنين من بعده﴾ بيّْ ينا ِإَلى نوح والنَّ ا أوحَ ينا ِإلَْيَك كما أوحَ ﴿إنّ  اٛنٌنة
 سحاؽإبن ﴾ ﴿ويعقوبَ  ابنيو﴾ ؽَ وإسحا ينا ِإَلى ِإبَراِىيَم وإسماعيلَ ﴿أوحَ  كما﴿و﴾ 

م يخٌصهم ألٌف إبراى﴾ وسليمافَ  وىاروفَ  سَ ويونُ  ﴿وعيسى وأيوبَ  أكالده﴾ ﴿واألسباطِ 
﴿داود  أباه﴿وآتينا﴾  أشراؼ األنبياء كمشاىًنىم أٌكؿ أكٕب العـز كعيسى آخرىم كالباقي

 من قبل ىذه السورةورسبًل َقد قصصناىم َعَليَك من قبل﴾  [ظ76]/ 16زبورًا 
بدؿ رسبًل﴾ 164﴿تكليماً  ببل كاسطةم اهلل موسى﴾ صهم َعَليَك وكلَّ لم نقصُ  وُرُسبلً ﴿

﴾ ةٌ جَّ اِس َعَلى اهلِل حُ  يكوف لِلنَّ بّل ئَ ﴿لِ أرسلناىم ين﴾ ر رين ومنذ﴿مبشّ  قبلو "رسبلن "من 
لوال أرسلت إلينا رسوالن فنٌتبع آياتك كنكوف من  :فيقولواسل﴾ ﴿الرُّ  رساؿإ﴿بعد﴾  تقاؿ

فيما ﴾ 165﴿َحِكيماً  ُب ملكو﴿وََكاَف اهلُل َعزِيزًا﴾  بعثناىم لقطع عذرىم :أم ،اٞنؤمنٌن
اء إليهم لكونو مشٌبهان بو ٪ناإل ةى زيٌ ٪ناء إٔب األنبياء م٪ناء إليو باإلاإل م تشبيوي ىى ا أكٍ مٌ ػل .دبٌر

﴿بما أنزؿ  يبٌٌن نبٌوتكيشهد﴾  اهللُ  ﴿لكنِ  :بقولو ٪ناء إليو مزيةن لئل ستدرؾ عنو بأفٌ ا
 ،بو اٝناصٌ لمو﴾ ﴿بعِ  ملتبسان ﴿أنزلو﴾  من القرآف اٞنعجز الشاىد أنٌو من عند اِإلَْيَك﴾ 

أيضان بنبٌوتك دوف﴾ بلئكة يشهَ ﴿والم كٌل بليغ  وعن زالعلم بتأليفو على نظم يعج :أم

                                                           
معطوفا على "كالراسخوف" من القراءات الشاٌذة، كىي قراءة اٜنسن، كاألعمش ُب ركاية قراءة "كاٞنقيموف" مرفوعا ك  1

 .103مد فهد خاركؼ، ص  الميسر في القراءات األربع عشرةعنو. 
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﴿ِإفَّ الَِّذيَن  على ذلك﴾ 166﴿وََكَفى بِاهلِل َشِهيداً  حيث يأتوف إلعانتك ُب القتاؿ عيانان 
ٛنمعهم بٌن ﴾ 167وا َضبلاًل بعيداً قد ضلُّ  ﴿عن َسِبيِل اهللِ  الناسوا﴾ َكَفُروا وصدُّ 

ىم عٌما كالناس بصدٌ  ،دان بكتماف نعتو١نمٌ موا﴾ ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا وظلَ  الضبلؿ كاإلضبلؿ
﴿ِإالَّ طريق  من الطرؽ﴾ 168هديهم طريقاً اهلل ليغفر َلُهم وال ليَ  ﴿لم يكنِ  فيو صبلحهم

﴿ِفيَها أََبدًا وََكاَف  عتبار اإليصاؿاحاؿ منهم ب﴿خالدين﴾  م إليهاالطريق اٞنؤدٌ ﴾ جهّنم
من رَبُّْكم  النَّاُس َقد جاءكم الرسوؿ بالحقّ ﴿يَا أَيػَُّها  ىٌينان ﴾ 169َذِلَك َعَلى اهلِل يسيراً 

 ﴿فإفّ  يٌن عنكمغفهو روا﴾ فُ كْ ﴿وإف تَ  قصدكا خًنان لكماأك ك ﴿خيراً َلُكم﴾  ٬نانان إنوا﴾ فآمِ 
فيما دبٌر ﴾ 170﴿َحِكيماً  بأحوالكمهلِل َما ِفي السََّمَواِت واأَلْرِض وََكاَف اهلُل َعِليمًا﴾ 

 ،اٝنطاب لليهود كالنصارل﴿ِفي دينكم﴾  تتجاكزكا اٜندٌ  لوا﴾غْ ﴿يا أىل الكتاب ال تػَ  لكم
﴾  :نٌو أكفق لقولوإفقط ف لأك النصار  من التنزيو ﴾ ﴿الحقّ  القوؿ﴿وال تقولوا َعَلى اهلِل ِإالَّ

﴿ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُؿ اللَِّو وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا  كالصاحبة ،كالولد ،عن الشرؾ
كليس   ،أضيف إليو تعأب تشريفان لو﴿ِمْنُو﴾  كذك ركحوح﴾ ﴿ورُ  أكصلها إليهاى َمْرَيَم﴾ ِإلَ 

ه عن ۤلو منزٌ ب كاإلأك ثالث ثبلثة ألٌف ذا الركح مركٌ  ،ٟۤنان معوإأك  ،عمتم أنٌو ابن از كما 
 ،ا﴿ثبلثة﴾  اآلٟنةنوا باهلل ورسلو وال تقولوا﴾ ﴿فآمِ  ب إليوكيب كعن نسبة اٞنركٌ الرت 

﴿إنما اهلل  منو كىو التوحيد﴿خيرًا َلُكم﴾  عن التثليث كأتواوا﴾ هُ ﴿انتػَ  كأٌمو ،كعيسى
﴿أف يكوف لَُو  أنزٌه تٍنزيهان لو عن﴿سبحانو﴾  اال تعٌدد لو بوجو مٌ ﴾ واحدٌ  إلوٌ  [و77]/

﴿وََكَفى بِاهلِل  ةكاٞنالكية تناُب النبوٌ  ،خلقان كملكان َوَلٌد َلُو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلرِض﴾ 
﴿لن  فهو مستغن عن ابن يكوف ككيبلن معينان لو ؛قائم ُنفظ األشياء﴾ 171وكيبلً 
فإٌف هلِل﴾  اً ﴿أف يكوف عبد الذم زعمتم أنٌو إۤلو عن﴿المسيح﴾  ف كيتكرٌب يأنى ﴾ فَ نكِ يستَ 

كال  :أم "اٞنسيح"عطف على بوف﴾ ﴿وال المبلئكة المقرَّ  عبوديٌتو شرؼ يتباىى بو
عن عبادتو  فْ ﴿ومن يستنكِ  وف عند ا أف يكونوا عبيدان اٞنبلئكة اٞنقربٌ  يستنكف
﴾ 172ىم إليو جميعاً رُ ﴿فسيحشُ  كلذا عطف ؛ستنكاؼكبار دكف االتسكاال﴾ رْ ويستكبِ 

ا الَِّذيَن ﴿فأمّ  :اء العباد اَّمل اٞنفهـو من السوؽ بقولوز فٌصل ج ٍبٌ  .للجزاء يـو ٩نزم العباد
 ماىم من فضلو﴾ زيدُ ﴿ويَ  ثواب أعماٟنميهم أجورىم﴾ وفّْ الصَّاِلَحاِت  فيُ آَمُنوا َوَعِمُلوا 
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﴿َوَأمَّا الَِّذيَن اْستَػْنَكُفوا َواْسَتْكبَػُروا  ال عٌن رأت كال أذف ٚنعت كال خطر على قلب بشر
بُػُهْم َعَذابًا أَلِيًما َواَل َيِجُدوَف َلُهْم ِمْن ُدوِف اللَِّو﴾  يَا 173ًا وال َنِصيراً ﴿َولِيّ  غًنه :أمفَػيُػَعذّْ

﴿وأنزلنا ِإلَْيُكم نوراً  كىو النٌب أك اٞنعجزاتأَيػَُّها النَّاُس َقد جاءكم برىاف من رَبُّْكم﴾ 
﴿فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َواْعَتَصُموا ِبِو َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي رَْحَمٍة  بيٌنا كىو القرآف﴾ 174ُمِبيناً 

 إحساف زائد عليو﴾ ﴿وفضلٍ  د ر٘نتوعماؿ يصل إليهم ّنجرٌ ثواب بإزاء األِمْنُو﴾ 
﴿صراطاً  فهو حاؿ من الفاعل ؛إٔب ا :أم﴿إليو﴾  اىميٌ إبان مقرٍّ ﴿ويهديهم﴾ 

كنزؿ عقيب كٌل ما نزؿ ُب  .ة ُب اآلخرةىو اإلسبلـ ُب الدنيا كطريق اٛننٌ ﴾ 175مستقيماً 
 1؟:كبللة كيف أصنع ُب مإب  ينٌ إ :فقاؿ ،بن عبد ا جابرى  عليو السبلـا عاد مٌ ػاألحكاـ ل

 2سبق تفسًنىابللة﴾ فتيكم ِفي الكَ اهلل يُ  ﴿قلِ  بقرينة اٛنواب ،ُب الكبللةونك﴾ فتُ ﴿يستَ 
 أك حالو ؤ"مر "اصفة ﴿ليس َلُو َوَلٌد﴾  مات﴿ىلك﴾  مرفوع بفعل يفٌسره﴾ ؤٌ مرُ ا﴿إف 
 األخ كذلك :أمَو﴾ صف َما ترؾ َوىُ ﴿فلها نِ  من أبوين أك أب﴿َلُو أخت﴾  حاؿ﴿و﴾ 

أك أنثى  ،فبل شيء لو عند كجوده ؛ذكر﴿إف لم يكن َلَها َوَلٌد﴾  ٗنيع ما تركتثها﴾ ﴿يرِ 
 :أم﴿اثنتين﴾  ثىٌن الضمًن لتثنية ،األختاف : أم﴿فإف كانتا﴾  فلو ما فضل عن نصيبها

﴿رَِجااًل  على األخوات بقرينةب غلٌ ﴿فَػَلُهَما الثػُّلُثَاِف ِممَّا تَػَرَؾ َوِإْف َكانُوا ِإْخَوًة﴾  دان فصاعً 
أك وا﴾ لُّ ضِ ﴿أف تَ  شرائع دينكم كراىةَوِنَساًء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظّْ اأْلُنْػثَػيَػْيِن يُػبَػيُّْن اللَُّو َلُكْم﴾ 

 كمنو اٞنًناث.﴾ 176ٌ﴿َواهللُ ِبُكلّْ َشْيٍء عليم  تضٌلوالئبٌل 
************************************** 

                                                           
 .6، الفرائض ؛ صحيح مسلم12، كتاب الفرائض صحيح البخاري 1
 من ىذه السورة. 12ُب اآلية 2 
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 سورة المائدة

 [ظ77]/ ة كىي مئة كعشركف آيةيٌ ػمدن
 بسم ا الر٘نن الرحيم 

ب ا ٩ناليت بينكم كبٌن ا كالناس ٣نٌ  ةدالعهود اٞنؤكٌ وا بالعقود﴾ وفُ ﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَ  
ُب تفصيل العقود  كشرع. على أٌف األمر مشرتؾ بٌن الوجوب كالندب ،الوفاء بو ك٪نسن

ـٌ األنعاـ﴾  ُكم بهيمةُ ﴿ُأِحلَّت لَ  :بقولو كىي أيضان تسٌمى  ،للبياف إٔب اٝناصٌ  من إضافة العا
أٜنق ُّا،  كما، كالغنم ،كالبقر ،األنعاـ من اإلبلىي  ؛ُّيمة :ة كإف كانت ّنعىن البلـ أمبيانيٌ 

، مت عليكم اٞنيتة﴾ اآليةى ﴿حرٌ  :أم آية ٓنر٬نوتلى َعَلْيُكم﴾ ﴿ِإالَّ َما يُ  بعد الذبحأكبلن 
 ﴿و﴾ "لكم"حاؿ من الضمًن ُب  يد﴾ي الصَّ لّْ حِ مُ  ﴿غيرَ  ستثناء مٌتصلفاال [5/3ائدة، ]اٞن

من ٓنليل كٓنرًن ﴾ 1﴿ِإفَّ اهلَل يحكم َما يُرِيدُ  ـرً حٍ مي ػكىو ال "راـحى "ٗنع ـ﴾ ﴿أَنْػَتم حرُ  حاؿ
مة من الشعار على مى  :أم "شعًنة"ٗنع شعائر اهلل﴾  او حلُّ ﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ  كغًن٨نا

ـَ﴾  ﴿وال الشهرَ  كاٞنراد بو ىنا مناسك اٜنجٌ  ،العبلمة :أم ﴿وال  بالقتاؿ فيو أك السبالَحَرا
ذكات  :أم﴾ دَ ﴿وال القبلئِ  "ةيٌ دً ىى "ٗنع  ،بالتعٌرض لو ،إٔب الكعبة مما أىد﴾ يَ دْ الهَ 

أك غًن٨نا  ،شجرقشر أك  ،من نعل مكىي ما قٌلد بو اٟند "،قبلدة"ٗنع  ماٟند القبلئد من
 ٓنٌلوا﴿وال﴾  للشرافة على العاـٌ  فهي من عطف اٝناصٌ  ؛ض لوفبل يتعرٌ  م؛ليعلم أنٌو ىد

ـَ﴾  قاصدين﴾ ينَ ﴿آمّْ   "آمنٌن"حاؿ من ضمًن غوف﴾ بتَ ﴿يَ  بأف تقاتلوىم﴿البيت الَحَرا
أٌف  مما رك ػبقصده على زعمهم لً  ،منو﴿ورضوانًا﴾  بالتجارةهم﴾ ﴿من ربّ  رزقان ﴿فضبًل﴾ 

 ٢نصوصةفهي  1،ضوا ٜنٌجاج اليمامة عاـ قضاء العمرةا ىٌم اٞنسلموف أف يتعرٌ مٌ ػنزلت لاآلية 
﴾ مْ كُ نَّ مَ رِ جْ ﴿وال يَ  أمر إباحة ىناوا﴾ ﴿فاصطادُ  حراـمن اإللتم﴾ لَ ﴿وإذا حَ  2ةءبآية الربا

                                                           
 .3/8، البغوي تفسير؛ 189للواحدم،  أسباب النزوؿ 1
ايشًن اٞنؤٌلف إٔب قولو تعأب: ﴿ 2 ـى بػىٍعدى عىاًمًهٍم ىىذى ﴾ يىا أىيػُّهىا الجًذينى آمىنيوا ًإ٧نجىا اٍلميٍشرًكيوفى ٤نىىسه فىبلى يػىٍقرىبيوا اٍلمىٍسًجدى اٜنٍىرىا

 .[9/28]التوبة، 
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﴾  عداكة﴾ آفُ نَ ﴿شَ  ال يكسبٌنكم ك٪نملٌنكم وكم َعِن الػَمْسِجِد ﴿أف صدّ  ألجل﴿قـو
 ﴾ ـى الَحَراـِ نٌو إف "٩نرمٌنكم" مفعوٕبى  ثاين ،عليهم بالقتل كغًنه﴿أف تعتدوا﴾  اٜنديبٌية عا

 على فعل ما أمرًب بو :أم﴾ رّ نوا َعَلى البِ ﴿وتعاوَ  "كسبػ "ل إٔب كاحد كاثنٌن كيتعدٌ 
التعٌدم دواف﴾ ﴿والعُ  اٞنعاصينوا َعَلى اإِلْثِم﴾ عاوَ ﴿وال تَ  برتؾ ما هنيتم عنوقوى﴾ ﴿والتَّ 

﴾ ةُ تَ يْ مت َعَلْيُكم المَ ﴿حرّْ  ٞنن خالفو﴾ 2﴿َواتػَُّقوا اهلَل ِإفَّ اهلَل َشِديُد الِعَقابِ  ُب حدكد ا
كاف أىل اٛناىلٌية يصٌبوهنا   1.اٞنسفوح كما ُب األنعاـ :أم﴿والدـ﴾  "ما يتلى عليكم"بياف 

بأف ذبح ﴾ ير اهلل ِبوِ ﴿لغَ  رفع الصوت﴾ لَّ ىِ نزير َوَما أُ الخِ  ﴿ولحمُ  ُب األمعاء كيشوكهنا
اٞنضركبة ﴾ ةُ وذَ وقُ ﴿والمَ  اٞنيتة خنقان ﴾ ةُ قَ نِ خَ نْ ﴿والمُ  [ك78]/على اسم البلت كالعٌزل 

اليت ﴾ ةُ يحَ طِ ﴿والنَّ  و أك ُب بئر فماتتلٍ الساقطة من عي ﴾ ةُ يَ دّْ رَ تػَ ﴿والمُ   ماتتحٌّت  2لقج ثػى مي ػب
 منو فماتت﴾ عُ بُ السَّ  ﴿َوَما أكل ةٚنيٌ كالتاء ُب األربعة للنقل إٔب اال ،نطحتها أخرل فماتت

َعَلى  حَ بِ ﴿َوَما ذُ  ةأدركتم ذُنو من ىذه األشياء كفيو حياة مستقرٌ  :أميتم﴾ ﴿ِإالَّ َما ذكّ 
كىي أحجار كانت منصوبة حوؿ البيت يذُنوف عليها  "،األنصاب"كاحد ﴾ بِ صُ النُّ 

 تطلبوا معرفة ما قسم لكم دكف مآب يقسمموا﴾ قسِ ﴿وأف تستَ  كيعٌدكف ذلك قربة
كعلى اآلخر « أمرين ريٌب »هٌنم كانوا إذا قصدكا أمران كتبوا على قدح إف ،باألقداحباألزالـ﴾ ﴿
كتركوا آخر ببل كتابة فإف خرج األمر عملوا كإف خرج النهي ْنٌنبوا كإف خرج « هناين ريٌب »

 ،ألنٌو دخوؿ ُب علم الغيبسق﴾ ﴿فِ  االستقساـ﴿ذلكم﴾  اٝنإب أعادكا العمل اٞنذكور
ـى  .عتقاد أٌف ذلك طريق إليواكضبلؿ ب رد بو يومان ٓب يي ﴾ ﴿اليوـَ  :ة الوداعحجٌ  كنزؿ بعرفة عا

﴿يئس الَِّذيَن َكَفُروا من  أك أراد يـو نزكٟنا ،صل بو من األزمنةبعينو بل اٜناضر كما يتٌ 
متفرٌع وف﴾ شَ وىم واخْ خشَ ﴿فبل تَ  ما رأكا من قٌوتوػلً  وكرجوعكم عن ومن إبطالدينكم﴾ 

بالتنصيص على كم﴾ َلُكم دينَ  أكملتُ  ﴿اليوـَ  م من حيث كونو من عند اسهعلى يأٍ 
بفتح  أك بتحقيق ركنو اٝنامس الذم ىو اٜنجٌ  ،جتهادقواعد العقائد كاألحكاـ كقوانٌن اال

                                                           
ٕبىج ١نيىرجمنا عىلىى طىاًعمو يىٍطعىميوي ًإالج أىٍف يىكيوفى مىٍيتىةن أىٍك دىمنا قيٍل الى أىًجدي ًُب مىا أيكًحيى إً ﴿: األنعاـمن سورة  145كىي اآلية  1

 ....﴾مىٍسفيوحنا
 «.ثقل»البن منظور  لساف العرب«. كالػميثػىقجلة" ريخامة يػيثػىقجل ُّا البساط»" 2
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ٕناـ نزكؿ الوحي إنعمة اإلسبلـ ب :أمَعَلْيُكم نعمتي﴾  متُ ﴿وأتمَ  مٌكة ليحٌجها اٞنسلموف
﴿فمن  من بٌن األدياف﴿َلُكم اإلسبلـ دينًا﴾  خرتتا﴾ يتُ ضِ ﴿ور  كسٌد باب نسخ اٜنكم

فهو مٌتصل ُّا كما بينهما اعرتاض ّنا يوجب  ؛إٔب أكل شيء من ىذه اٌرمات﴾ رَّ اضطُ 
معصية بأف يتجاكز ﴿إلثم﴾  مائل﴾ فٍ انِ جَ تَ ﴿غير مُ  ٠ناعة﴾ ةٍ صَ مَ خْ ﴿ِفي مَ  التجٌنب عنها
﴿ماذا  جوابونك﴾ سألُ ﴿يَ  ال يؤاخذه بأكلو﴾ 3مٌ ﴿فِإفَّ اهلَل َغُفوٌر رَِحي حٌد الرخصة

ات اليت ٓب يستخبثها الشارع كال اٞنستلذٌ َلُكم الطَّيَّْباُت﴾  لَّ حِ ﴿ُقل أُ  من الطعاـَلُهم﴾  لَّ حِ أُ 
 ،كواسب الصيد ألىلو من الكبلبمتم ِمَن الجوارح﴾ ﴿َما علَّ  صيد﴿و﴾  ٠نتهد بالقياس

 ُب غاية الكماؿ يٌاه الصيدى إمعٌلمٌن  "،عٌلمتم"ن فاعل حاؿ م﴾ ينَ بِ لّْ كَ ﴿مُ  كالطًن ،كالسباع
من اٜنيل كطرؽ مكم اهلل﴾ ﴿ِممَّا علَّ  [ظ78]/ناؼ ئحاؿ ثانية أك است﴾ نَّ هُ ونػَ مُ لّْ عَ ﴿تػُ 

ف قتلنو ِنبلؼ ما إذا أكلن إبأف ٓب يأكلن منو ك َعَلْيُكم﴾  ﴿َفُكُلوا ِممَّا أمسكنَ  التأديب
كعبلمة تعليمها أف تنزجر إذا  ،ال عليكم نو على أنفسهنٌ ا أمسكنٌو إ٧نٌ إنٌو حراـ فإمنو ف

 ث مرٌاتكأقٌل ما يعرؼ بو ذلك ثبل ،كٕنسك الصيد كال تأكلو ،جرتأرسلت ٌٍب زي 
﴿ِإفَّ اهلَل سريع  ُب ١نٌرماتو﴿َواتػَُّقوا اهلَل﴾  عند إرسالو﴿واذُْكُروا اسم اهلل َعَلْيِو﴾ 

كٌرر   ،ات شرعان اٞنستلذٌ ِحلَّ َلُكم الطَّيَّْباُت﴾ ﴿اليـو أُ  فيؤاخذكم ّنا جٌل كدؽٌ ﴾ 4الحساب
ه باليـو للتصريح بأٌف إحبلؿ ىذه كتقٌيدي  ،للجمع مع باقي ما أحٌل لينضبط الكٌل بسهولة

اليهود  :أم﴿وطعاـ الَِّذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب﴾  فبل يعقبو نسخ ؛األمور ُب يـو إكماؿ الدين
فبل بأس َلُهم﴾  لّّ ﴿وطعامكم حِ  ح كغًنىائذباسواء ال﴿َلُكم﴾  حبلؿ﴾ ﴿حلّّ  كالنصارل

اٜنرائر ﴿والُمْحَصَناُت﴾  كلو حـر عليهم ٓب ٩نز ذلك ،عليكم أف تطعموىم كتبيعوه منهم
﴿ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب من قبلكم﴾  اٜنرائر﴿ِمَن المؤمنات والُمْحَصَناُت﴾  العفائف

 ،مهورىنٌ ﴾ أجورىنّ  ﴿إذا آتيتموىنّ  حٌل لكم أف تنكحوىنٌ  :أم ،اتكإف كٌن حربيٌ 
﴿غير  اء بالنكاحعفٌ أ﴾ نينَ حصِ ﴿مُ  أك اٞنراد التزامها ،تياهنا لتأكيد كجوُّاإكتقييد اٜنٌل ب

﴿ومن  ُّنٌ  اكف بالزنأصدقاء منهٌن تسرٌ ﴾ افٍ دَ خْ ذي أَ خِ ﴿وال متّ  ٠ناىرين بالزناحين﴾ سافِ مُ 
و َوُىَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن ط عملُ حبِ ﴿فقد ع اإلسبلـ ئبأف ينكر شرار باإِلْيَماِف﴾ يكفُ 

كنتم ١ندثٌن  فإف﴿ِإَلى الصبلة﴾  أردًب القياـيَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إذا قمتم﴾ 5الَخاِسرينَ 
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حوا ﴿وامسَ  1ةمعها كما بيٌنت السنٌ  :أمرافق﴾ كم ِإَلى المَ يَ كم وأيدلوا وجوىَ ﴿فاغسِ 
فيكفي  ؛ا من غًن إسالة ماء كال استيعابلصقوا اٞنسح ُّ: أالباء لئللصاؽ أمكم﴾ برؤوسِ 

بالنصب عطف على كم﴾ ﴿وأرجلَ  2كعليو الشافعيٌ  ،أقٌل ما يصدؽ عليو االسم
كُب الفصل  4،ةمعهما كما بٌينت السنٌ  :أم﴿ِإَلى الكعبين﴾  3على اٛنوار كباٛنرٌ  "،أيديكم"

﴿وِإْف  النظم سل ىذه األعضاء كما كقعت ُبالرتتيب ُب غى  5بينو كبٌن أخويو يفيد كجوب
 ﴿َأْو َعَلى َسَفرٍ  مرضان يضرٌه اٞناء﴿وِإْف ُكْنُتم مرضى﴾  افاغتسلو هروا﴾ بًا فاطَّ ُكْنُتم جنُ 

َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَّْساَء فَػَلْم َتِجُدوا َماًء فَػتَػَيمَُّموا  [و79]/
كتكريره ليٌتصل الكبلـ ُب  6،سبق تفسًنهوِىُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُو﴾ َصِعيًدا طَيًّْبا فَاْمَسُحوا ِبُوجُ 

ضيق فيما فرض ﴿من حرج﴾  ُب الدين﴿َما يُرِيُد اهلل ليجعل َعَلْيُكم﴾  بياف أنواع الطهارة
 فإفٌ  ،حداث كالذنوبمن األركم﴾ طهّْ ﴿ولكن يُرِيُد ليُ  سل كالتيٌممالوضوء كالغي  نعليكم م

 تمَّ ﴿وليُ  ١نذكؼ "يريد"كمفعوؿ  ،كالبلـ ُب اٞنوضعٌن للعٌلة ،ر قبلوالوضوء ٬نحو الصغائ
اهلل  ﴿واذُْكُروا نعمةَ  نعمو﴾ 6﴿َلَعلَُّكم تشكروف ببياف شرائع الدينو َعَلْيُكم﴾ نعمتَ 

﴿الَِّذي واثقكم ِبِو﴾  عهدهو﴾ ﴿وميثاقَ  باإلسبلـ ليحملكم على شكر اٞننعمَعَلْيُكم﴾ 
 العقبة أك بيعة الرضواف حٌن بايعتموه ليلةى  عليو السبلـ نبٌ لللتم﴾ ﴿إذ قُ  عاىدكم عليو

ُب ميثاقو أف ﴿َواتػَُّقوا اهلَل﴾  عنو ٣نا ٥نٌب كنكره ىُب كٌل ما تأمر بو كتنهعنا وأطعنا﴾ ﴿سمِ 
﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن  كٔبأفبغًنىا  ؛ّنا ُب القلوب﴾ 7﴿ِإفَّ اهلَل َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  تنقضوه

                                                           
،  صحيح مسلمُب  كاٜنديث...«. رأيت أبا ىريرة يتوٌضأ، فغسل كجهو فأسبغ الوضوء »لعٌلو يشًن إٔب حديث 1

 .141-1/140، سنن الدارقطني؛ 35-34كتاب الطهارة 
  . 1/209البن حجر،  تحفة المحتاج؛ 1/398للنوكم،  المجموع شرح المهّذب 2
تقريب المعانب في شرح بالنصب قراءة نافع، كابن عامر، كالكسائي، كحفص، كباٛنٌر قراءة الباقٌن من السبعة.  3

 .235، ص حرز األماني
، سنن الدارقطني؛ 35-34، كتاب الطهارة صحيح مسلمٌلو يشًن إٔب اٜنديث السابق. كاٜنديث ُب لع 4
1/140. 
 ُب ب: "...كبٌن أخويو إ٬ناء إٔب ..." 5
 من سورة النساء. 43ُب اآلية  6
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ة كتعظيم ُنقوقو من كٌل ما فيو إظهار مقتضى العبوديٌ ﴿هلل﴾  قائمٌن﴾ امينَ ونوا قوَّ ا كُ آَمُنو 
 ٪نملٌنكم﴾ مْ كُ نَّ مَ رِ جْ ﴿وال يَ  بالعدؿسط﴾ ﴿بالقِ  خرب بعد خرب﴿شهداء﴾  شأف الربوبٌية

﴾  ضغب﴾ آفُ نَ ﴿شَ  فتعتدكا عليهم بارتكاب  ؛فيهم تعدلوا﴾ ﴿َعَلى أالَّ  ارالكفٌ  :أم﴿قـو
العدؿ  :أم﴿ُىَو﴾  فيهملوا﴾ دِ ﴿اعْ  من قذؼ كنقض عهد تشٌفيان لقلوبكم ما ال ٪نلٌ 

كإذا كاف العدؿ معهم مأموران بو معٌلبلن بقربو إٔب التقول قوى﴾ للتَّ  ﴿أقربُ  عليو الفعل الداؿٌ 
 .فيجازيكم بو﴾ 8﴿َواتػَُّقوا اهلَل ِإفَّ اهلَل َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف  ك بالعدؿ مع اٞنؤمنٌنفما ظنٌ 

﴿وعد اهلل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  ىتماـ بالعدؿ كإطفاء الغيظكتكرير ىذا اٜنكم ٞنزيد اال
نٌو إف﴾ 9﴿َلُهم مغفرة وأجر َعِظيمٌ  :ستغناء بقولواحذفو  ،كعدان حسنان الصَّاِلَحاِت﴾ 

يَا أيػَُّها الَِّذيَن 10مِ بوا بآياتنا ُأولَِئَك َأْصَحاُب الَجِحي﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا وكذَّ  :ناؼ يبيٌنوئاست
﴾  آَمُنوا اذُْكُروا نعمة اهلل َعَلْيُكم إذ ىمَّ  بعد ما رأككم تصٌلوف الظهر  ،كىم اٞنشركوفقـو

ىبلؾ بالقتل كاإل﴿ِإلَيُكم أيديهم﴾  ٬نٌدكاطوا﴾ سُ بْ ﴿أف يػَ  كٓب يتعٌرضوا لكم 1فافسٍ معان ًبعي 
نزاؿ صبلة إٌد مضٌرهتا عنكم بر  :أمَعْنُكم﴾  [ظ79]/يديهم أ ﴿فكفَّ  عند صبلة العصر

ل يتوكّ ل﴿َواتػَُّقوا اهلَل َوَعَلى اهلل ف فلم يبق ٟنم ٠ناؿ إٔب اٜنمل عليكم ؛اٝنوؼ
﴿ولقد أخذ اهلل ميثاؽ بَِني  فإنٌو الكاُب إليصاؿ اٝنًن كدفع الشرٌ ﴾ 11الُمْؤِمُنوفَ 

ُهم ﴿مِ قمنا ، أفيو التفات عن الغيبة﴿وبعثنا﴾  ّنا يذكر بعدِإْسَرائِيَل﴾  ثني عشر نقيبًا﴾ انػْ
قة وثً أك يكوف كفيبلن على قومو بالوفاء بالعهد تى  ،ش عن أحواؿ قوموسبط يفتٌ  أمًنان من كلٌ 

ئة البلـ موطٌ ﴿لئن﴾  لم ما تعملوف ال يفوتين شيء منوعٍ فأى ﴿وقَاَؿ اهلُل ِإنّْي معكم﴾  عليهم
كأصلو  ،نصرٕنوىم :أمىم﴾ مو رتُ لي وعزَّ يتم الزكاة وآمنتم برسُ قمتم الصبلة وآتَ أ﴿ للقسم
َعْنُكم  فرفَّ ﴿ألكَ  باإلنفاؽ ُب سبيلورضًا حسنًا﴾ قرضتم اهلل قَ أَ ﴿و  كمنو التعزير الذبٌ 

﴿َوأَلُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  جواب القسم ساٌد مسٌد جواب الشرطئاتكم﴾ سيّ 
 ﴿ِمْنُكم فقد ضلّ  ؤٌكد اٞنعٌلق بو الوعد العظيماٞنيثاؽ اٞناأْلَنْػَهاُر َفَمْن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك﴾ 

ِنبلؼ من كفر قبل ذلك  ،طريق اٜنٌق ضبلالن ال شبهة فيو كال معذرة﴾ 12سواء السبيل

                                                           
 .4/122للحموم،  معجم البلدافككذا ُب «.|كعيثماف، على مرحلتٌن من مٌكة»ُب ح:  1
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 :زائدة أم "ما"هم﴾ ما نقضِ ﴿فبِ  :قاؿ تعأب ؛فنقضوا اٞنيثاؽ ،نٌو ٪نتمل الشبهة كاٞنعذرةإف
ال تلٌن لقبوؿ ﴿وجعلنا قلوبهم قاسية﴾  أبعدناىم من ر٘نتنااىم﴾ هم لعنَّ ﴿ميثاقَ  فبنقضهم

﴿عن  كغًنه عليو السبلـد اليت ُب التوراة من نعت ١نمٌ ﴾ مَ ﴿ُيَحرُّْفوَف الكلِ  اإل٬ناف
 تركواوا﴾ سُ ﴿ونَ  ناؼ لبياف قسوة قلوُّمئست، ايبٌدلونو :أم ،اليت كضعو ا عليهاواضعو﴾ مَ 

لع ﴿وال تزاؿ تطَّ  دباع ١نمٌ تٌ اأك من  ،توراةمن الروا ِبِو﴾ كّْ ﴿ِممَّا ُذ  نصيبان كافيان ًا﴾ ﴿حظّ 
ُهم﴾  خيانةَعَلى خائنة﴾   هٌنا من عادهتم كعادة أسبلفهم: إأم، بنقض العهد كغًنه﴿ِمنػْ

ُهم﴾  ُهم واصفح﴾  ﴿فاعفُ  كىم الذين آمنوا ،ٓب ٫نونوا﴿ِإالَّ قليبًل ِمنػْ ما خانوا ػيعين لً َعنػْ
اؾ بل اعف عٌما فعلوا ُب شأنك كعامل يٌ إفبل ٓنزف على خيانتهم  ؛ا كىي من عادهتم
 تعليل لؤلمر بالصفح كحٌث عليو﴾ 13﴿ِإفَّ اهلَل ُيِحبُّ الُمْحِسِنينَ  معهم ما أمرؾ ا

عرٌب ُّذا األسلوب للداللة على مزيد  ،من النصارل :أم﴿وِمَن الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصارى﴾ 
 [ك80]/نا ميثاقهم﴾ ذْ ﴿أخ :ىو متعٌلق بقولوك  ،تعيًنىم بأهٌنم مع دعول نصرة ا خالفوه

ُب اإل٤نيل من اإل٬ناف وا ِبِو﴾ رُ كّْ ًا ِممَّا ُذ وا حظّ سُ ﴿فنَ  كما أخذنا على بين إسرائيل العهود
 :أم﴿بينهم الَعَداَوَة والبَػْغَضاَء ِإَلى يـو القيامة﴾  أكقعناينا﴾ ﴿فأغرَ  كنقضوا اٞنيثاؽ ،كغًنه

أك  ،ُنيث تكٌفر كٌل فرقة األخرل 3كملكائٌية 2ةكيعقوبيٌ  1نسطوريةبٌن النصارل بتفرٌقهم إٔب ال
﴿يَا َأْىَل  باٛنزاء﴾ 14عوفصنَ هم اهلل ِبَما َكانُوا يَ ئُ ﴿وسوؼ ينبّْ  بينهم كبٌن اليهود

﴿يُػبَػيُّْن َلُكم كثيرًا ِممَّا ُكْنُتم  د١نمٌ ﴿قد جاءكم رسولنا﴾  اليهود كالنصارلالِكَتاِب﴾ 
عفوا عن  ﴿ويَ  ٤نيلكبشارة عيسى بو ُب اإل ،د ُب التوراةكنعت ١نمٌ ﴾ وف ِمَن الكتابخفُ تُ 

                                                           
أصحاب نسطور اٜنكيم الذم ظهر ُب زماف اٞنأموف كتصٌرؼ ُب األناجيل ُنكم رأيو، »من مذاىب النصارل،  1

كإضافتو إليهم إضافة اٞنعتزلة إٔب ىذه الشريعة. قاؿ: إف ا تعأب كاحد ذك أقانيم ثبلثة: الوجود كالعلم كاٜنياة، كىذه 
 .270-1/268للشهرستاين،  نحلالملل واللبلستزادة ينظر «. األقانيم ليست زائدة على الذات كال ىي ىو

أصحاب يعقوب، قالوا باألقانيم الثبلثة إاٌل أهٌنم قالوا: انقلبت الكلمة ٜنما كدما فصار »من مذاىب النصارل،  2
 .272-1/270للشهرستاين،  الملل والنحللبلستزادة ينظر «. اإللو ىو اٞنسيح كىو الظاىر َنسده بل ىو ىو

كا الذم ظهر بأرض الرـك كاستؤب عليها، كمعظم الرـك ملكانٌية، قالوا: إٌف أصحاب مل» من مذاىب النصارل، 3
الكلمة اتٌػحدت َنسد اٞنسيح كتدٌرعت بناسوتو... كصٌرحت اٞنلكانية أٌف اٛنوىر غًن األقانيم، كذلك كاٞنوصوؼ 

 .268-1/266للشهرستاين،  الملل والنحللبلستزادة ينظر «. كالصفة، كعن ىذا صٌرحوا بإثبات التثليث
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وكتاب  ﴿قد جاءكم ِمَن اهلِل نورٌ  دينٌية إذا اقتضت مصلحة و إاٌل كال يبيٌػني  ،٣نا ٔنفونوكثير﴾ 
 ﴿يهدي ِبِو اهلل منِ  ككاضح اإلعجاز فإنٌو كاشف ظلمات الشكٌ  ،يعين القرآف﴾ 15مبين

خرجهم ِمَن ﴿ويُ  طرؽ السبلمة من العذابالسبلـ﴾  لَ بُ ﴿سُ  بأف آمنبع رضوانو﴾ اتَّ 
﴿ويهديهم ِإَلى  بإرادتو﴿بإذنو﴾  من أنواع الكفر إٔب اإل٬ناف :أمالظلمات ِإَلى النور﴾ 

﴿َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإفَّ اهلَل ُىَو الَمِسيُح ابن  دين اإلسبلـ﴾ 16صراط مستقيم
﴿ُقل فمن ة فرقة من النصارل حكموا باالٌٓناد اليعقوبيٌ  كىم ،ٟۤنان إحيث جعلوه َمْرَيَم﴾ 

هلك الَمِسيَح ابن ﴿إف أراد أف يُ  فمن ٬ننع من إرادتو شيئان  :أميملك ِمَن اهلِل َشْيئًا﴾ 
ال  :أم، على الفرض أيضان ﴿ومن ِفي اأَلرِض جميعًا﴾  هتااعلى فرض حيو﴾ مَّ أُ َمْرَيَم و 

﴿َولِلَِّو ُمْلُك السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَما  لقدر عليو ٟۤنان إفلو كاف اٞنسيح  ،أحد ٬نلك ذلك
نَػُهَما َيْخُلُق َما َيَشاُء َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ  دليل آخر على نفي ألوىٌية ﴾ 17بَػيػْ

أٌف قدرتو أكسع من  كقولو: ﴿٫نلق ما يشاء﴾ بيافي  ،ٟۤنان لكاف لو اٞنلكإو لو كاف ألنٌ  ،عيسى
﴿نحن أبناء اهلل  كٌل منهما عن نفسو  :أم﴿وقالت اليَػُهوُد َوالنََّصاَرى﴾  عآب الوجود

كم بُ يعذّ  مَ ﴿ُقل فلِ  كىو كأبينا ُب الر٘نة كالشفقة ،كأبنائو ُب القرب كاٞننزلة  :أمه﴾ ؤُ ابّ وأحِ 
كقد عٌذبكم ُب  ،كال يعٌذب األب كلده كال اٜنبيب حبيبو ،إف صدقتم ُب ذلكم﴾ بذنوبكُ 

 ﴿بل أَنْػَتم بشرُ  امان معدكدة كما زعمتمكسيعٌذبكم بالنار كإف كاف أيٌ  ،كغًنهالدنيا باٞنسخ 
ب من َيَشاُء﴾ ﴿ويعذّ  اٞنؤمنٌن :أم﴿يَػْغِفُر لمن َيَشاُء﴾  فيعاملكم معاملتهم﴾ ن خلقَ ممَّ 
نَػُهَما َوِإلَْيِو اْلَمِصيرُ  الكفرة :أم يَا َأْىَل 18﴿َولِلَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَػيػْ

 ،انقطاعرة﴾ تْ ﴿َعَلى فػَ  الدين﴿يُػبَػيُّْن َلُكم﴾  د١نمٌ  [ظ80]/اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا﴾ 
إذ ٓب يكن بينو ﴿ِمَن الرسل﴾  ةة أك اٜناليٌ ا بالظرفيٌ مٌ " إرسولناػػ "أك ب "،كمء جاػ "ق بمتعلٌ 

﴿أف  لكراىة ،وف سنةتٌ ة كتسع كسئم كمٌدة ذلك ٙنس ،كبٌن عيسى رسوؿ بل أربعة أنبياء
﴿فَػَقْد َجاءَُكْم َبِشيٌر َوَنِذيٌر  ال تعتذركانا من بشير وال نذير﴾ ءَ ﴿َما جا عتذاران اتقولوا﴾ 

﴿إذ قَاَؿ ُموَسى  اذكر﴿و﴾  كمنو تعذيبكم إف ٓب تٌتبعوه﴾ 19َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 
كثًنة كما يفهم من اٛنمع َعَل فيكم أنبياء﴾ لقومو يا قـو اذُْكُروا نعمة اهلل َعَلْيُكم إذ جَ 

مالكٌن  ،مشى ـ كحى دى كثًنة أصحاب خى لوكًا﴾ كم مُ ﴿وجعلَ  فكم ُّمرشدكم كشرٌ أف ،راٞننكٌ 
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﴿يا قـو  من فلق البحر كغًنه﴾ 20أحدًا ِمَن الَعاَلِمينَ  ؤتِ ﴿وآتاكم َما لم يُ  ألمركم
 كىي أرض بيت اٞنقدس ،رار األنبياءاٞنطٌهرة من الشرؾ لكوهنا قسة﴾ لوا اأَلرَض المقدّ ادخُ 

قسمها كٚنٌاىا لكم حٌن صعد إبراىيم عليو السبلـ جبل لبناف ب اهلل َلُكم﴾ ﴿التي كتَ 
وا َعَلى رتدُّ ﴿وال تَ  تكػػػػٌ يدركو بصرؾ فهو مقٌدس مًناث لذرٌ أفما  ؛انظر :حيث قاؿ لو

 عطف ال للجوابجـز للبوا﴾ ﴿فتنقلِ  ال تنهزموا خوؼ اٛنبابرة اليت فيهاأدباركم﴾ 
 هتم النقباءي حٌن أخربىم عن ىوؿ اٛنبابرة كشدٌ ﴿قَاُلوا﴾  ثواب الدارين﴾ 21﴿خاسرين

فوجدىم عوج بن عنق رأس  ،سوا أحواؿ العمالقةعشر الذين بعثهم موسى ليتجسٌ  اثناال
 ،ة كثبلثة كثبلثٌن ذراعان كعاش ثبلثة آالؼ سنةئم العمالقة ككاف طولو ثبلثة آالؼ كثبلث

انظرم ىؤالء  :كقاؿ ،م ُب حزمة من اٜنطب ٘نلها على رأسو كأتى ُّم إٔب امرأتوفجعله
كيوشع بن  ،ناقب بن يو  كالى خبار فلم ينتو إاٌل ككاف قد هناىم موسى عن اإل ،يريدكف قتالنا

مقاكمتهم ألٌف طوؿ أدناىم ٖنانوف  ىتأتٌ متغٌلبٌن ال يي ارين﴾ ِفيَها قوماً جبّ  ﴿يا ُموَسى إفّ  نوف
َها فَِإنَّا َداِخُلوفَ  ذراعان  َها فَِإْف َيْخُرُجوا ِمنػْ  ٟنمقَاَؿ﴾ 22﴿َوِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى َيْخُرُجوا ِمنػْ

 مَ ﴿أنعَ  أك زكاؿ النعمة بقرينة ،قوها كيتٌ ﴿ِمَن الَِّذيَن يخافوف﴾  ب كيوشعكالى ﴿رجبلف﴾ 
ة اعرتاضٌية أك صفة ثانية أك باإل٬ناف كالعصمة عن إفشاء ىوؿ اٛنبابرة، ٗنلاهلل عليهما﴾ 

ال تبارزكىم ُب الصحراء كال  ،باب القرية :أملوا َعَلْيِهم الباب﴾ دخُ ا﴿ "رجبلفػ "حاؿ ل
لتعٌسر اٜنرب عليهم ُب اٞنضايق لعظم كم غالبوف﴾ ﴿فإذا دخلتموه فإنّ  وىمٔنشى 

 ٌتة ينصركمنقياد أمر ا فالباو لى و كألٌف دخ ،أك ألهٌنم أجساد ال قلوب فيها، أجسامهم
يا ُموَسى ِإنَّا لن ندخلها أبدًا َما داموا  اقالو 23ُلوا ِإْف ُكْنُتم ُمْؤِمِنينَ ﴿َوَعَلى اهلل فتوَكَّ 

قالوه ﴾ 24ك فقاتبل ِإنَّا ىهنا قاعدوفذىب أَْنَت وربُّ ا﴿ف "أبدان "بدؿ بعض من ِفيَها﴾ 
﴿َربّْ ِإنّْي ال  زنو إٔب اموسى حينئذ شاكيان بثٌو كح﴿قَاَؿ﴾  [ك81]/استهانة با كرسولو 

 كٓب يثق بالرجلٌن اٞنذكورين ٞنا بدا ،ىاركف عليو السبلـ﴿أخي﴾ إاٌل أملك ِإالَّ نفسي و﴾ 
بأف ﴾ 25ننا وبين القـو الَفاِسقينَ ﴿بيْ  فافصلؽ﴾ ﴿فافرُ  كلذا ٓب يذكر٨نا ؛تلٌوف قومو من

األرض  :أمها﴾ ﴿فإنّ  :وتعأب ل﴿قَاَؿ﴾  ونوو كعليهم ّنا يستحقٌ ٓنكم لنا ّنا نستحقٌ 
عن كٌل يـو من غيبة ﴿أربعين سنة﴾  ال يدخلوهنا لعصياهنمَعَلْيِهم﴾  مةٌ ﴿محرَّ  ةاٞنقٌدس
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﴿ِفي اأَلرِض﴾  يتحًٌنكفيهوف﴾ تِ ﴿يَ  :كىو ظرؼ لقولو ،النقباء حٌن ذىبوا للتجٌسس سنةن 
ما ندـ ػو لً خاطبو ب﴾ 26﴿َعَلى القـو الَفاِسقينَ  ٓنزف﴾ ﴿فبل تأسَ  ُب تسعة فراسخ منها

صبحوا إذا ىم ُب اٞنوضع الذم أكف الليل فإذا ًن أهٌنم كانوا يس مرك . على الدعاء عليهم
 ، من ٓب يبلغ العشرين كيوشعكيسًنكف النهار كذلك حٌّت انقرضوا كٌلهم إاٌل  ،ا منوؤك ابتد

وسى ٞن كر٘نةن  -لكٌنو تعأب تفٌضل عليهم فيو بتظليل الغماـ كغًنه-ككاف التيو عذابان ٟنم 
ان لذريٌتهم كأمره فجعل ا يوشع بعد األربعٌن نبيٌ  ،٨نا أيضا فيو كماتا ،درجة كىاركف كزيادةى 
ككقفت لو الشمس ساعة حّت فرغ من قتاٟنم كٓب ٓنبس  ،فقاتلهم يـو اٛنمعة ،بقتاؿ اٛنبابرة
يل ىابي آدـ﴾ ﴿ابنَ  خرب﴿نبأ﴾  على قومك﴿َعَلْيِهم﴾  ديا ١نمٌ ﴾ لُ ﴿واتْ  على غًنه قطٌ 

ا امتنع قابيل أف تزٌكج مٌ ػلبا﴾ رَّ ﴿قػَ  "نبأػػ "ظرؼ ال﴿بِالَحقّْ إذ﴾  ملتبسة تبلكةن  ،كقابيل
مة  أمة ىابيل كبوزا منو كما كانت قاعدة آدـ من تزكيج تو أقليما ٛنماٟنا من ىابيل كتو إمتو أتو 

 ليما لول فإقن أيٌهما تقبٌ با قربانان فمً فأمرىم آدـ أف يتقرٌ  ،كٌل من أكالده على اآلخر
 لَ بّْ قُ ﴿فتػُ  لقابيل لكونو صاحب زرع كحنطةه ع، ٟنابيل ألنٌو كاف صاحب ضر  كبشه ربانًا﴾ ﴿قُ 

كىو ىابيل بأف نزلت نار من السماء فأكلت قربانو كما كاف عبلمة القبوؿ من أحدىما﴾ 
بيل  متو من ىاأقابيل ليدٌؿ على أٌف ما أراد آدـ من تزكيج تو ِمَن اآلخر﴾  لْ بَّ قَ تػَ ﴿ولم يػُ  ذلك

ك﴾ لنَّ ﴿ألقتُ  ٟنابيل﴿قَاَؿ﴾  ضمر اٜنسد ُب نفسو إٔب أف حٌج آدـأفغضب ك  ،كاف كحيان 
من  نعتى فمي ﴾ 27قيناهلل ِمَن المتّ  لُ بَّ قَ تػَ ﴿إنََّما يػَ  لو ىابيل﴿قَاَؿ﴾  لتقبُّل قربانك دكين

 ﴿إليّ  مددت﴾ طتَ ﴿بسَ  قسم الـ توطئةً ﴿لئن﴾  القبوؿ برتكك التقول ال دخل ٕب فيو
أتى باٛنملة االٚنية ُب جواب القسم إليك ألقتلك﴾  بباسط يديَ  أناني َما لَ تػُ يدؾ لتق

﴿ِإنّْي أخاؼ اهلل َربّْ  للتربٌم بالكٌلٌية، كٓب يذكر القتل بدؿ البسط للتربٌم عنو بالطريق األٍكٔب
 ترجع ملتبسان وء﴾ تبُ  [ظ81]/ي أريد أف نّ إ﴿ ألنٌو كاف أقول منو ،منك ال﴾ 28الَعاَلِمينَ 

 ل ألجلو قربانكرتكبتو من قبل فلم يتقبٌ االذم ﴿وإثمك﴾  ٍب قتليإب :أمثمي﴾ ﴿بإ
كاٞنقصود بالذات إرادة أف ال ﴾ 29من َأْصَحاِب النار وذلك جزاء الظَّاِلِمينَ  ﴿فتكوفَ 

على أٌف إرادهتا  ،ال أف تكوف ألخيو فيشقى ،ةتكوف ىذه اٞنعصية لو على تقدير كقوعها البتٌ 
 و قتلَ ﴿لَُو نفسُ  سٌهلت كزيٌنتعت﴾ ﴿فطوَّ  ليست ُنراـ بل عٌن التقولمنو ُب ىذه اٜنالة 
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 فصارح﴾ صبَ أ﴿ف نة بالبصرة ُب موضع اٞنسجد األعظمسكىو ابن عشرين أخيو فقتلو﴾ 
 مذمومان إٔب يـو القيامة يسوٌد جسمو كبقاكدنيا إذ طرده األب ك  ادين﴾ 30﴿ِمَن الَخاِسرينَ 

ينبش الرتاب ّننقاره كرجليو إٔب أف حفر حفرة  رِض﴾ث ِفي األَ ﴿فبعث اهلل غرابًا يبحَ 
حاؿ ﴿َكيَف﴾  يعلمو ا أك الغرابو﴾ ريَ يُ ﴿لِ  عليو الرتاب معو فيها كبثٌ  تاكألقى غرابان ميٌ 

إذ كاف قد ٓنًٌن فيو ألنٌو أٌكؿ مٌيت من  ،جسدهة أخيو﴾ وءَ ﴿سَ  يسرتواري﴾ ﴿يُ  من ضمًن
كلمة ٓنٌسر تا﴾ لَ ﴿قَاَؿ يا ويػْ  م"ير ػ "مفعوؿ ثاف لكاٛنملة  ،بين آدـ ك٘نلو على رقبتو سنة

أف أكوف  تُ زْ جَ ﴿أعَ  !كانكأحضرم فهذا ا يا ىلكيت :كاٞنعىن ،كألفها بدؿ من ياء اٞنتكٌلم
ب من ستفهاـ للتعجٌ كاالوءة أخي﴾ ﴿سَ  "أكوف"عطف على واري﴾ مثل َىَذا الغراب فأُ 

كظهور أنٌو  ،ع فيو من اٜنمل سنةعلى قتلو ٞنا كق﴾ 31﴿فأصبح ِمَن النادمين ىذا العجز
ة بتدائيٌ " امن، "الذم فعل قابيل حسدال َذِلَك﴾ ﴿من أجْ  كغًن ذلك ،جهل من الغرابأ

 الشأفُو﴾ أنَّ ﴿ نٌو فعلو حسدان كىو متناه فيهمأل﴿كتبنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل﴾  ػػمتعٌلقة بً 
، أك زنا ،من كفررِض﴾ ﴿فساد ِفي األَ  بغًن﴿أو﴾  قتلهان قتل نفسًا بغير نفس﴾ ﴿مَ 
﴿ومن أحياىا﴾  ٟنتكو حرمة الدماءل النَّاَس جميعًا﴾ ما قتَ ﴿فكأنّ  أك ٥نوه ،قطع طريقأك 

كاٞنقصود تعظيم  ،لصونو حرمة الدماءما أحيا النَّاَس جميعًا﴾ ﴿فكأنّ  بأف امتنع من قتلها
 سرائيلإين ب :أمتهم﴾ ءَ ﴿ولقد جا كالرتغيب ها ُب القلوب كالرتىيبي ئحياإقتل النفس ك 
ُهم بعد َذِلَك ِفي اأَلرِض   ﴿ثُمَّ إفّ  اٞنعجزات لتحامي القتلنات﴾ ﴿رسلنا بالبيّْ  كثيرًا ِمنػْ

﴿إنََّما  يو آدـ بقٌصتهم ُب التٍّ ٌتصلت قٌصة ابينى اكُّذا  .كال يبالوف بو يوف﴾ 32سرفوفمُ لَ 
وف ِفي اأَلرِض ﴿ويسعَ  ّنحاربة اٞنسلمٌن كقطع طريقهمبوف اهلل ورسولو﴾ حارِ جزاء الَِّذيَن يُ 

 ف أفردكا القتلإقصاصان من غًن صلب وا﴾ لُ تػَّ قَ ﴿أف يػُ  أك ألجل الفساد ،مفسدينفسادًا﴾ 
﴾ بلؼٍ هم من خِ أيديهم وأرجلُ  عَ طَّ قَ ﴿أو تػُ  خذكا اٞناؿأمع القتل إف قتلوا ك وا﴾ بُ لَّ صَ ﴿أو يُ 

ف خٌوفوا إاأَلرِض﴾  وا ِمنَ نفَ ﴿أو يُ  ف أخذكا اٞناؿ فقطإأيديهم اليمىن كأرجلهم اليسرل 
نْػَيا َوَلُهم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب  ذؿٌ ﴿َلُهم خزي﴾  اٛنزاء﴿َذِلَك﴾  [ك82]/فقط  ﴿ِفي الدُّ
 َأفَّ اهللَ روا َعَلْيِهم فَاْعَلُموا دِ قْ ﴿ِإالَّ الَِّذيَن تابوا من قبل أف تػَ  لعظم ذنوُّم﴾ 33َعِظيمٌ 

 ا حيث يسقط بالتوبة ال حقٌ  نظر إٔب حقٌ ىذا بال .ُّم﴾ 34﴿رَِحيمٌ  وهتى أٟنم ما َغُفوٌر﴾ 
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﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  فبل ٓنٌدكىم :مٌيٌن فإنٌو باؽ قصاصان كاف أك ماالن بقرينة أنٌو ٓب يقلداآل
ما تتوٌسلوف بو إٔب ثوابو من  :أم﴿الوسيلة﴾ حاؿ من ﴿ِإلَيِو﴾  طلبواااتػَُّقوا اهلَل وابتغوا﴾ 

 تفوزكف﴾ 35﴿َلَعلَُّكم تُػْفِلُحوفَ  ه الظاىرة كالباطنةءأعدالو﴾ ﴿وجاىدوا ِفي سبي طاعتو
وا ِبِو﴾ َجِميًعا ومثلو َمَعُو ليفتدُ  َلُهم َما ِفي اأَلرضِ  ﴿أفّ  ثبتالَِّذيَن َكَفُروا َلو﴾  ﴿إفّ 

كتوحيد الضمًن إلجرائو ٠نرل اسم اإلشارة  ،اٞنقٌدر "ثبتػ "متعٌلق ب ،ليجعلوه فدية ألنفسهم
ُهم﴾  لَ بّْ قُ ﴿من عذاب يـو القيامة َما تػُ  [2/68]البقرة، ف بٌن ذلك﴾ ُب ٥نو ﴿عوا ِمنػْ

كاٛنملة ٕنثيل للزـك العذاب ٟنم كعدـ  "،فٌ "إخرب  حٌيزه كىو مع ما ُب "،لو"جواب 
﴿يُرِيُدوف أف  :ككذلك قولو ،تصريح باٞنقصود منو﴾ 36﴿َوَلُهم َعَذاٌب أَلِيمٌ  خبلصهم منو

َها َوَلُهم َعَذاٌب مقيمار َومَ جوا ِمَن النّ يخرُ  ارؽ ﴿والسّ  دائم﴾ 37ا ىم بخارجين ِمنػْ
كلذا دخلت الفاء ُب اٝنرب  ؛طر مبتدأ متضٌمنة معىن الش ،البلـ فيهما موصولةارقة﴾ والسّ 
حكمهما ُب ما يتلى  :أك اٝنرب ١نذكؼ كىذا جزاء شرط مقٌدر كالتقديرعوا﴾ ﴿فاقطَ  :كىو

٬نٌن كٌل منهما من الكوع بسرقة ربع دينار  :مأهما﴾ ﴿أيديَ  عليكم إذا سرقا فاقطعوا
ِبَما   ﴿جزاءً  يعٌزر ٍبٌ  ،الرجل اليمىن ٍبٌ  ،اليد اليسرل ٍبٌ  ،فإف عاد فالرجل اليسرل ،فصاعدان 

 "فاقطعوا"على فعلهما  دؿٌ  ،منصوباف على اٞنصدر﴿ِمَن اهلِل﴾  عقوبةكااَل﴾ با نَ كسَ 
﴿فِإفَّ  عملوح﴾ صلَ أ﴿و  سرقتو :أمظلمو﴾  فمن تاب ِمْن بَػْعدِ 38﴿واهلُل َعزِيٌز َحِكيمٌ 

فبل يعٌذبو ُب اآلخرة لكن ال يسقط عنو اٞناؿ ﴾ 39اهلَل يتوب َعَلْيِو ِإفَّ اهلَل َغُفوٌر رَِحيمٌ 
 ،يا ١نٌمدم﴾ ﴿ألم تعلَ  فع إٔب اإلماـر عنو قبل الا  أف عفكالقطع ألهٌنما حٌق اٞنسركؽ منو إاٌل 

َلُو ُمْلُك السََّمَواِت َواأْلَْرِض يُػَعذُّْب َمْن َيَشاُء َويَػْغِفُر ِلَمْن  ﴿َأفَّ اللَّوَ  ستفهاـ للتقريركاال
قٌدـ التعذيب على اٞنغفرة ألٌف اٞنقصود كصفو ﴾ 40َيَشاُء َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 

َن ﴿الَِّذي صنعك﴾ نْ ا الرَُّسوُؿ ال يحزُ هَ ﴿يا أيػُّ  كالقدرة ُب تعذيب من يشاء أظهر ،بالقدرة
 بياف﴿من﴾  يظهركنو إذا كجدكا فرصة :أم ،يقعوف فيو بسرعةعوف ِفي الكفر﴾ سارِ يُ 

﴿لم حاؿ ﴿و﴾  "قالواػ "بألسنتهم متعٌلق ببأفواىهم﴾ [ ظ82]/﴿الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا 
 ىم "،ن الذين قالوامً "عطف على ﴿وِمَن الَِّذيَن َىاُدوا﴾  اٞننافقوف مكىن قلوبهم﴾ ؤمِ تُ 

 البلـ مزيدة ٞنزيد التأكيد ُب السماع ،الذم افرتتو أحبارىمب﴾ ذِ للكَ اعوف ﴿سمَّ 
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﴾  منكاعوف﴾ ﴿سمَّ  وؾ﴾ ﴿لم يأتُ  من اليهود﴿آخرين﴾  إٔب قـو 1هناءئلل :أم﴿لقـو
فبعثوا قريظة ليسألوا  ،فيهم ١نصناف شريفاف فكرىوا رٗنهما زىن ،كىم أىل خيرب "قـو"صفة 
﴿ِمْن بَػْعِد  الذم ُب التوراة كآية الرجمم﴾ لِ رُّْفوَف الكَ ﴿ُيحَ  عن حكمهما عليو السبلـ النبٌ 

وتيتم َىَذا﴾ ﴿إف أُ  :رسلوىمأٞنن ﴿يَػُقوُلوَف﴾  يبٌدلونو :اليت كضعو ا عليها أمواضعو﴾ مَ 
 فاقبلوهذوه﴾ ﴿فخُ  دفتاكم بو ١نمٌ أف إ :أم ،فوا الرجم إٔب اٛنلداٌرؼ ألهٌنم كانوا حرٌ 

 عليو السبلـ أمر لكٌن النبٌ  ،أف تقبلوهروا﴾ ﴿فاحذَ  م ِنبلفوبل أفتاكوه﴾ ؤتَ ﴿وإف لم تُ 
﴿فلن تملك َلُو ِمَن اهلِل﴾  ضبللتوتنتو﴾ رد اهلل فِ ﴿ومن يُ  ٗنا عند باب اٞنسجدٌن فري بالزانيى 

من الكفر كلو ر قلوبهم﴾ طهّْ اهلل أف يُ  دِ ر ﴿ُأولَِئَك الَِّذيَن لم يُ  ُب دفعها﴿َشْيئًا﴾  بدلو :أم
نْػَيا خِ  كىو نٌص على فساد قوؿ اٞنعتزلة ،أراده لكاف ذٌؿ بالفضيحة زي﴾ ﴿َلُهم ِفي الدُّ

 ىم ".أكلئكػ "الضمًن للفريقٌن أك ل﴾ 41﴿َوَلُهم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  كاٛنزية
الوف ﴿أكَّ كٌرره للتأكيد أك توطئة لقولو: ﴿فاحكم بينهم﴾ اعوف للكذب﴾ ﴿سمَّ 
ُهم﴾ م بينهم أو أعرِ فإف جاؤوؾ فاحكُ ﴿ ىشاٜنراـ كالرٍّ  :أم﴾ حتِ للسُ  ليست ض َعنػْ

ككذا إف كاف أحد٨نا  ،ٌن منهمة إذ األصٌح كجوب اٜنكم بٌن اٞنتدافعى اآلية ُب أىل الذمٌ 
ُهم فلن يَ عرِ ﴿وإف تُ  ٌيان فقط ذمٌ  ﴿وإف  راض إذ ا عاصمكعلئلوؾ َشْيئًا﴾ ضرّ ض َعنػْ
﴾ 42﴿ِإفَّ اهلَل ُيِحبُّ المقسطين بالعدؿ كما أمر اسط﴾ م بينهم بالقِ فاحكُ  حكمتَ 

 ،بالرجمكم اهلل﴾ ﴿عندىم التػَّْورَاة ِفيَها حُ  حاؿمونك و﴾ حكّْ ﴿وكيف يُ  فيعٌظم شأهنم
ن ال يؤمنوف بو مع ستفهاـ تعجيب من ٓنكيمهم مى كاال "،عندىم"حاؿ من ضمًن التوراة ُب 

﴿ثُمَّ  بل ما ىو أىوف عليهمعلى أهٌنم ما قصدكا معرفة اٜنٌق  كتنبيوه  ،كجود اٜنكم ُب كتاُّم
﴿َوَما ُأولَِئَك  التحكيم﴿ِمْن بَػْعِد َذِلَك﴾  عن حكمك اٞنوافق لكتاُّموف﴾ يتولَّ 

بياف ﴿ونور﴾  من الضبللة﴿ِإنَّا أنزلنا التػَّْورَاة ِفيَها ُىدًى﴾  لك كبكتاُّم﴾ 43بالػُمْؤِمِنينَ 
صفة  ،انقادكا موا﴾ سلَ أيَن ﴿الَّذِ  سرائيلإمن بين وف﴾ بيّ م ِبَها النَّ ﴿يحكُ  لؤلحكاـ

عطف  ،ٌىادىمز وف﴾ انيُّ بَّ ﴿والرَّ  "٪نكمػ "ب [ك83]/متعٌلق ﴿للذين َىاُدوا﴾  مادحة ٟنم

                                                           
 «.هنى»البن منظور  لساف العربكىو إببلغ اٝنرب.  1
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 كىم من أكالد ىاركف ألٌف اٜنبورة كانت فيهم خاٌصة ،ىمؤ علما﴿واألْحَباُر﴾  "النبٌيٌن"على 
ن كتاب اهلل﴾ ﴿مِ  مركا ُنفظو من التحريفأظوا﴾ حفِ ﴿استُ  بسبب الذم :أم﴿ِبَما﴾ 

وا كتابو من ظبأمر ا أف ٪نف :ك٩نوز أف تكوف مصدريٌة أم ،ليها ١نذكؼإكالعائد  "ما"بياف 
بسبب ما كانوا عليو شهداء  :أم﴿وكانوا َعَلْيِو شهداء﴾  فيستغين عنو ؛التضييع كالتحريف

ُب  وف﴾ شَ ﴿واخ يا يهود ُب إظهار ما عندكم من اٜنقٌ وا النَّاَس﴾ ﴿فبل تخشَ  أنٌو حقٌ 
ىو الرشوة ﴿ثمنًا قليبًل﴾  نزلتهاأأحكامي اليت ﴿بآياتي﴾  تستبدلوا﴾ تشَتروا﴿وال  كتمانو

 بو﴾ 44﴿َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنْػَزَؿ اهلُل فُأولَِئَك ىم الكافروف كاٛناه على كتماهنا
 تقتللنفس﴾ ﴿أفَّ ا التوراة﴿ِفيَها﴾ كتابة مثبتة   ،اليهود﴿َعَلْيِهم﴾  فرضنابنا﴾ ﴿وكتَ 

ف ﴿باألذُ  تقطعف﴾ ﴿باألنف واألذُ  ْنذع﴿بالعين واألنف﴾  تفقأ﴿بالنفس والعين﴾ 
يقتٌص  :أم ،ةمقاصٌ ػمصدر ّنعىن ال﴿قصاص﴾ ذات ﴾ والجروحُ  نّ ﴿بالسّْ  يقلع﴾ نّ والسّْ 

كىو إٗناؿ  ،كن ففيو اٜنكومةكما ال ٬ن ،ك٥نو ذلك ،كالذكر ،كالرجل ،فيها إذا أمكن كاليد
ؽ﴾ ﴿فمن تصدَّ  كىذا اٜنكم مقٌرر ُب شرعنا أيضا ،ت بعد تفصيل البعضحكم اٛنراحا

 لذنوبو﴿َكفَّارٌة َلُو﴾  ؽالتصدٌ ﴿فهو﴾  عنو اعف :بالقصاص أم﴿ِبِو﴾  من اٞنستحٌقٌن
ينا﴾ وقفَّ 45﴿فُأولَِئَك ىم الظالموف ُب القصاص كغًنه﴿َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنْػَزَؿ اهلُل﴾ 

قًا ِلَما بَيَن  عليو﴿َعَلى آثارىم﴾  :ؼ لداللةحذ ،تبعنا النبٌيٌنأ ﴿بعيسى ابن َمْرَيَم ُمَصدّْ
 كلذا عطف عليها ؛كاٛنملة حاؿَيَدْيِو ِمَن التػَّْورَاة وآتيناه اإِلْنِجيل فيو ُىدًى ونور﴾ 

قًا ِلَما بَيَن َيَدْيِو ِمَن التػَّْورَاة وُىدًى وموعظة لْلُمتَِّقينَ   أىلُ  مْ كُ ليحو ﴿ آتيناه﴾ 46﴿وُمَصدّْ
عن ﴾ 47اإِلْنِجيل ِبَما أَنْػَزَؿ اهلُل فيو َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنْػَزَؿ اهلُل فُأولَِئَك ىم الَفاِسقوفَ 

 الصدؽ :أم﴿بِالَحقّْ﴾  القرآف ملتبسان ﴿الكتاب﴾  ديا ١نمٌ ﴿وأنزلنا إليك﴾  حكمو
قًا ِلَما بَيَن َيَدْيِو ِمَن الكتاب﴾  ﴿َعَلْيِو﴾  رقيبان شاىدان يمنًا﴾ هَ ﴿ومُ  الكتب :أم﴿ُمَصدّْ

﴿ِبَما أَنْػَزَؿ  بٌن أىل الكتاب إذا ترافعوا إليك﴿فاحكم بينهم﴾  ةالكتاب بالصحٌ  :أم
ها أيٌ جعلنا ِمْنُكم﴾  ؾ ِمَن الَحقّْ لكلٍّ ءَ ﴿عما جا مائبلن ع أىواءىم﴾ بِ ﴿وال تتّ  إليكاهلُل﴾ 
﴿َوَلو شاء اهلل  ين ٕنشوف عليوطريقان كاضحان ُب الد﴿ومنهاجًا﴾  شريعةرعة﴾ ﴿شِ  الناس

كم ِفي وَ بلُ ﴿ليَ  قان رى ػػقكم فً فرج ﴿ولكن﴾  شريعة كاحدة [ظ83]/على ة واحدة﴾ لجعلكم أمّ 
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من الشرائع اٞنختلفة لينظر اٞنطيع منكم بقبوؿ ما آتاه كالعاصي برٌده كاتٌباع َما آتاكم﴾ 
عٌلة عكم جميعًا﴾ رجِ َلى اهلل مَ ﴿إِ  سارعوا إليهاقوا الخيرات﴾ ﴿فاستبِ  بائوآيان بسٌ األٌكؿ تأ

باٛنزاء الفارؽ ﴾ 48ئكم ِبَما ُكْنُتم فيو تختلفوفبّْ نَ ﴿فيػُ  لتفرٌع طلب االستباؽ على ما قبلو
بع أىواءىم م بينهم ِبَما أَنْػَزَؿ اهلُل وال تتّ ﴿أف احكُ  نزلناأ﴿و﴾  بٌن اٌق كاٞنبطل

َما أَنْػَزَؿ اهلُل إليك فإف ﴿عن بعض  فهو مفعوؿ لووؾ﴾ نُ ﴿أف يفتِ  ٢نافةرىم﴾ واحذَ 
رادكا غًنه كاألحبار اليت أتوؾ كطلبوا منك اٜنكم ٟنم على قـو أؿ ك عن اٜنكم اٞننزج وا﴾ تولَّ 

 بالعقوبة ُب الدنياصيبهم﴾ اهلل أف يُ  دُ ما يري﴿فاعلم أنّ  منهم ُب خصومة حٌّت يؤمنوا بك
كثيرًا ِمَن   ﴿وإفّ  خرةهم ُب اآلتوىا كمنها التوٌٕب ك٩نازيهم على ٗنيعأاليت ﴿ببعض ذنوبهم﴾ 

ثبتنا حكم أيعين  .ىػ﴾ آ...فيها ما عليهنعطف على قولو: ﴿ككتب﴾ 49لَفاِسقوفَ  الناسِ 
 كمَ ﴿أفحُ  ةحكامنا اٞنقررٌ أالقصاص ُب الكتب قبلك كُب كتابك مع أهٌنم فاسقوف عن 

﴿ومن﴾  نكارستفهاـ لئلكاال ،يطلبوفوف﴾ بغُ ﴿يَ  من اٞنداىنة كاٞنيل ُب اٜنكمة﴾ الجاىليّ 
إذ البلـ للبياف  ،عندىم :أم﴾ 50ِمَن اهلِل حكمًا لقـو يوقنوف ﴿أحسنُ  ال أحد :أم

﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ىذا االستفهاـ لقـو يوقنوف ألهٌنم الذين يتدبٌركنو :كاٞنعىن ،فمآلو ىذا
ٌٓنادىم الهم أولياء بعض﴾ ضُ ﴿بع كهنمتوالوهنم كتوادٌ ذوا اليَػُهوَد َوالنََّصاَرى أولياء﴾ خِ ال تتّ 

ُهم﴾ هم ِمْنُكم فإنّ ﴿ومن يتولَّ  ُب الكفر تشديد ُب كجوب ٠نانبتهم كقولو  ،من ٗنلتهمو ِمنػْ
﴿ِإفَّ اهلَل ال  1«٨ناال نار اءال ترت »: ُب النهي عن ٢نالطة اٞنسلمٌن الكٌفارى  عليو السبلـ

رى الَِّذيَن ِفي ﴿فتَ  ل بعد تعليلتعلي ،أنفسهم ّنواالة الكٌفار﴾ 51يهدي القـو الظَّاِلِمينَ 
 ُب مواالهتمعوف فيهم﴾ سارِ ﴿يُ  ضعف اعتقاد كعبد ا بن أيٌب كأضرابوقلوبهم مرض﴾ 

من دكائر الزماف فتكوف الدكلة صيبنا دائرة﴾ ﴿نخشى أف تُ  :معتذرين عنها﴿يَػُقوُلوَف﴾ 
من  رٍ ﴿أو أمْ  ينوبنصر نبٌيو كإظهار د﴿فعسى اهلل أف يأتي بالفتح﴾  :ار قاؿ تعأبللكفٌ 

من وا ِفي أنفسهم﴾ حوا َعَلى َما أسرّ صبِ ﴿فيُ  ُّتك سٌر اٞننافقٌن كافتضاحهمعنده﴾ 
 بالرفع كبلـ مستأنف كبالنصب﴾ ويقوؿُ 52﴿نادمين ُب أمر الرسوؿ كمواالة الكٌفار الشكٌ 

                                                           
 .42، أبواب السًن سنن الترمذي؛ 105، كتاب اٛنهاد سنن أبي داود1
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 ﴿أىؤالء [ك84]/لبعضهم إذا ىتك سرتىم تعٌجبان ﴿الَِّذيَن آَمُنوا﴾  1"يأٌب"عطفان على 
 :نصب على اٜناؿ إذ التقدير ،أغلظها كغايتهامانهم﴾ يْ هد أَ موا بِاهلِل جَ الَِّذيَن أقسَ 

عكم مَ هم لَ ﴿إنّ  كٟنذا ساغ كونو معرفة ؛حذؼ الفعل كأقيم مقامو ،٩نتهدكف جهد إ٬ناهنم
ا من ٗنلة اٞنقوؿ أك من مقوؿ ا شهادة ٟنم مٌ إ﴾ 53حوا خاسرينَحِبَطْت أعمالهم فأصبَ 

خبار ّنا علم ا تعأب إِمْنُكم عن دينو﴾  دَّ تَ رْ يػَ  نْ ﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا مَ  اٟنمُنبوط أعم
 متباع ذأبنو مدِب  :ثبلث فرؽ من العرب عليو السبلـرتٌد ُب أكاخر عهده اكقد  .كقوعو

لرسوؿ ُب خرب اأك  ،ىان غدً مً  عليو السبلـتل ليلة قبضو نٌبأ باليمن قي تى  ،اٜنمار األسود العىٍنسي
عليو ككتب إليو  ،كبنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكٌذاب تنٌبأ ،فو اٞنسلم رج ػػػتلك الليلة فسي 

األرض نصفها ٕب  فإفٌ  :أٌما بعد 2]ا[ د رسوؿمن مسيلمة رسوؿ ا إٔب ١نمٌ  السبلـ:
فإف األرض   :د رسوؿ ا إٔب مسيلمة الكٌذاب أٌما بعدمن ١نمٌ  :فأجابو ؛كنصفها لك

قاتل ٘نزة ُب خبلفة أيب بكر ّنقاتلة  3قتلو الوحشيٌ  ،يورثها من يشاء كالعاقبة للمٌتقٌن
بعد  كارتدٌ  4،ران حسن إسبلمو آخً أسلم ك أتنٌبأ لكٌنو  د،كبنو أسد قـو طليحة بن خويل ،عظيمة
﴾ ﴿فسَ  قبائل كثًنةعليو السبلـ كفاتو  ُنذؼ  "نمى ػ "أك خرب ل، جزاءه وؼ يأتي اهلل بقـو
 ،بإرادة طاعتوونو﴾ حبّ ﴿ويُ  بإرادة اٟندل كحسن الثوابهم﴾ حبّ ﴿يُ  مكاهنم :أم العائد

 ﴿أذلةٍ  5مشًنان إٔب أيب موسى األشعرمٌ « ىم قـو ىذا» :عليو السبلـكىم أىل اليمن لقولو 
 :دكف البلـ لتضٌمنو معىن العطف أم "علىػ "ب لتعدٌ  "،ذليل"ٗنع َعَلى الػُمْؤِمِنيَن﴾ 

                                                           
" عطفا على "أف يأٌب"، قراءة الكوفٌيٌن بالواك كالرفع:  1 ىنا ثبلثة قراءات: قراءة أيب عمرك بالواك كالنصب: "كيقوؿى

"، قراءة الباقٌن من ال ". "كيقوؿي  .238، ص تقريب المعاني في شرح حرز المعانيسبعة بدكف الواك كبالرفع: "يقوؿي
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن من ب. 2
البن  أسد الغابة كحشٌي بن حرب اٜنبشٌي، من سوداف مٌكة، سكن ٘نص أخًنا، كعاش إٔب خبلفة عثماف.ىو  3

 .6/470البن حجر،  اإلصابة؛ 5/409األثًن، 
، صحيحا إسبلمان ف من أشجع العرب، كشهد القادسٌية كهناكند مع اٞنسلمٌن بعد إسبلمو طليحة بن خويلد كاك  4

البن حجر،  اإلصابة؛ 3/94البن األثًن،  أسد الغابة. للهجرةكيقاؿ: إنٌو استشهد بنهاكند سنة إحدل كعشرين 
3/440-441. 
 .2/342، المستدرؾ على الصحيحين؛ 17/371للطرباين،  المعجم الكبير 5
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 ن عزٌه إذا غلبومً ﴿َعَلى الَكاِفرِيَن﴾  أشٌداء متغٌلبٌن﴾ ةٍ زّ ﴿أعِ  يهممتذلٌلٌن عاطفٌن عل
عطف ئم﴾ ومة ال﴿وال يخافوف لَ  كقولو ،صفة أخرل ٟنمجاىدوف ِفي َسِبيِل اهلل﴾ ﴿يُ 

اٞنذكور من ﴿َذِلَك﴾  ٌن اٝنارجٌن خائفٌنٌن ال كاٞننافقً هٌنم جامعوف بٌن الصفتى إيعين  ،عليو
ّنن ىو ﴾ 54﴿َعِليمٌ  كثًن الفضلو من َيَشاُء واهلُل واسع﴾ ل اهلل يؤتي﴿فضْ  األكصاؼ

 :ا هنى عن مواالة الكفرة بقولو: ﴿ال تٌتخذكا اليهود﴾ ذكر من ىو حقيق ٟنا بقولومٌ ػكل .أىلو
لتعيٌن أىل  كما بينهما لتأكيد النهي كتوطئةه كم اهلل ورسولو َوالَِّذيَن آَمُنوا﴾ ﴿إنََّما وليُّ 

كاة وىم بلة ويؤتوف الزّ قيموف الصّ ﴿يُ  أك بدؿ "لٌلذين آمنوا"صفة  ﴿الَِّذيَن﴾اٞنواالة 
اهلل  ﴿ومن يتوؿّ  عأك مصٌلوف صبلة التطوٌ  ،خاشعوف ُب صبلهتم كزكاهتم﴾ 55راكعوف

﴾ 56زب اهلل ىم الغالبوفحِ  ﴿فإفّ  خذىم أكلياءمن يتٌ  :أمورسولو َوالَِّذيَن آَمُنوا﴾ 
 كتشريفان ٟنم ُّذا االسم ،أتباعو :بو أمز اف أهٌنم من حلبي "هٌنمإف"وقع مأكقعو  ،اىميٌ إلنصره 

ان بو ءمهزك وا دينكم ىزوًا﴾ ذُ خَ اتَّ  [ظ84]/ذوا الَِّذيَن خِ ﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تتّ 
باٛنٌر  ،اٞنشركٌن :أم﴾ ن قبلكم والكّفارَ ﴿الَِّذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب مِ للبياف من﴾  باً عِ ﴿ولَ 

 برتؾ اٞنناىي﴿أولياء َواتػَُّقوا اهلَل﴾  1"الذين أٌنذكا" كبالنصب عطف علىداخل ُب البياف، 
﴿وإذا ناديتم ِإَلى الصبلة﴾  ألٌف اإل٬ناف حٌقان يقتضي ذلك﴾ 57﴿ِإْف ُكْنُتم ُمْؤِمِنينَ 

ان كاف باٞندينة يقوؿ إذا أٌف نصرانيٌ م رك . الصبلة أك اٞنناداةزوًا ولعبًا﴾ خذوىا ىُ ﴿اتَّ  باألذاف
فتطاير شرر النار ُب بيتو ذات  ؛أخزل ا الكاذب :دان رسوؿ اشهد أٌف ١نمٌ : أٞنؤٌذفقاؿ ا

 .ٌف العقل ٬ننع عنوإف﴾ 58هم قـو ال يعقلوف﴿بأنّ  اذٔنٌ اال﴿َذِلَك﴾  2ليلة فاحرتؽ بأىلو
﴾ إٔب قولو ...أكمن با ﴿كما أنزؿ إلينا: فقاؿ ؟ّنن تؤمن :ا قاؿ اليهود للنبٌ مٌ ػكنزؿ ل
 3ال نعلم دينان شرٌان من دينكم :فلٌما ذكر عيسى قالوا [2/136]البقرة، ن لو مسلموف﴾﴿ك٥ن

﴿ِمنَّا ِإالَّ َأْف آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُْنِزَؿ  تنكركف كتعيبوفموف﴾ نقِ ﴿ُقل يَا َأْىَل الِكَتاِب ىل تَ 
َنا َوَما أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبُل﴾   "أف آمنٌا"عطف على ﴾ 59قوفَ أكثركم فَاسِ  ﴿وأفّ  إٔب األنبياءِإلَيػْ

                                                           
 .238، ص تقريب المعاني في شرح حرز المعانيٛنٌر قراءة الكسائي، كأيب عمرك، كبالنصب قراءة الباقٌن. با 1
 .3/128، تفسيره؛ كأكرده ابن كثًن ُب 10/432، تفسيرهأخرجو الطربم ُب  2
 .201، ص أسباب النزوؿ؛ كأكرده الواحدم ُب 10/434، تفسيرهأخرجو الطربم ُب  3
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كُب  ،كألٌف أكثركم فاسقوف ا ألف آمنٌ ال تنقموف مٌنا شيئان إاٌل  :نكار أمعلى أهٌنما عٌلة اإل
 األكثر الفاسقمن َذِلَك﴾  ئكم بشرٍّ ﴿ُقل ىل أنبّ  1القاضي توجيهات أخرل فراجعو

بأف يكوف سبب نباء أنٌبئكم لطلب مثوبة عند ا ُب ىذا اإل :أمعن اهلل﴾  وبةً ﴿مثُ 
 كىم اليهود ،أبعده من ر٘نتونو اهلل﴾ ن لعَ ﴿مَ  ىو ،فهو مفعوؿ لو ؛٢نافتكم كىدايتكم

ُهم﴾ ﴿وغضِ  ّنسخ دة﴾ رَ ﴿القِ ها لفظى  "عليو "كُب "نمى "فيو معىن  ىراعب َعَلْيِو وجعل ِمنػْ
الطاغوت﴾  دَ بَ ﴿عَ من ﴿و﴾  ّنسخ مشائخهم ُّا﴿والخنازير﴾  اف أىل السبت ُّاشبٌ 
من األكثر ﴾ ﴿شرّّ  اٞنلعونوف﴿ُأولَِئَك﴾  أك الشيطاف بإطاعتو فيما زٌين ٟنم ،جلالع :أم

 منهم﴾ ﴿وأضلُّ  بلغ ُب الداللة على شرارهتمأجعلو شرٌان ليكوف  ،يزه يٕن﴿مكانًا﴾  الفاسقٌن
﴿وإذا  طريق اٜنٌق اٞنتوٌسط بٌن غلٌو النصارل كقدح اليهود﴾ 60﴿عن سواء السبيل

إليكم ﴿قَاُلوا آَمنَّا وقد دخلوا﴾  نافقوف أك اٞننافقوف مطلقان اليهود اٞن :أمكم﴾ و جاؤ 
 "قالوا"كاٛنملتاف حاالف من فاعل ﴿ِبِو﴾  ملتبسٌن﴿بالكفر وىم قد خرجوا﴾  ملتبسٌن

فبل يرتٌتب عليو ما  ؛بعاقبتو :من الكفر أم﴾ 61موف﴿ِبَما َكانُوا يكتُ  منهم﴿واهلُل أعلم﴾ 
ُهم﴾  وهٕننج  ﴿ِفي اإِلْثِم﴾  يقعوف سريعان سارعوف﴾ ﴿يُ  ليهود أك اٞننافقٌنا﴿وترى كثيرًا ِمنػْ

 ى،شاٜنراـ كالرٍّ حت﴾ هم السُّ ﴿وأكلِ  الظلمدواف﴾ ﴿والعُ  أك الكذب [ك85]/اٜنراـ  :أم
 ىبٌل ﴿لوال﴾  عملهم ىذا﴾ 62﴿َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  شيئان ﴿لَبِْئَس َما﴾ خٌصو بالذكر للمبالغة 

ُب  "لوال"حت﴾ هم السُّ ﴿وأكلِ  الكذبَباُر عن قولهم اإِلْثَم﴾ وف واألحْ انيُّ بَّ نهاىم الرَّ ﴿يَ 
﴿َكانُوا  شيئان ﴿لَِبْئَس َما﴾  اٞنضارع تفيد التحضيض كُب اٞناضي تفيد التوبيخ

ا ضٌيق عليهم مٌ ػل﴿وقالت اليَػُهوُد﴾  ترؾ هنيهم ىذا ،ىمؤ علما :أم﴾ 63يصنعوف
مقبوضة عن ﴿يد اهلل مغلولة﴾  :اس ماالن بعد أف كانوا أكثر الن عليو السبلـ هم النبٌ تكذيبي 

 :قاؿ تعأب ،بسطها ٠ناز عن اٛنود ٌلها ٠ناز عن البخل كما أفٌ غى ػف ،إفاضة الرزؽ علينا
﴿بل  أك الفقر كاٞنسكنة ،ددعاء عليهم بالبخل كالنكى عنوا ِبَما قَاُلوا﴾ أيديهم ولُ  تْ لَّ ﴿غُ 

 اتان لغاية اٛنود إذ غاية ما يبذلو السخيٌ ثىٌن اليد مبالغة ُب نفي البخل كإثبيداه مبسوطتاف﴾ 

                                                           
 .1/447، ويتفسير البيضايراجع  1
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من توسيع كتضييق على حسب مقتضى ﴿ينفق َكيَف َيَشاُء﴾  من مالو أف يعطي بيديو
كثيراً   زيدفَّ يَ ﴿ولَ  كاٛنملة تأكيد ٞنا قبلها .عة ُب ذات يدسحكمتو ال على تعاقب ضيق ك 

ُهم َما  طغياهنم  :أم﴿طغيانًا وكفرًا﴾  "يزيدفٌ "فاعل  ،القرآف :أمنزؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَّْك﴾ أُ ِمنػْ
فكٌل فرقة منهم لقينا بينهم الَعَداَوَة والبَػْغَضاَء ِإَلى يـو القيامة﴾ أ﴿و  ككفرىم الذم فيهم

كىو صلة  عليو السبلـ،ٜنرب الرسوؿ  :أم﴿ُكلََّما أوقدوا نارًا للحرب﴾  ٔنالف األخرل
أرادكه رٌدىم بأف أكقع بينهم منازعة كٌف  كٌلما  :أم﴿أطفأىا اهلل﴾  "ناران "أك صفة  "،أكقدكا"

 ،كىو اجتهادىم ُب الكيد ،للفساد :أموف ِفي اأَلرِض فسادًا﴾ ﴿ويسعَ  ُّا شٌرىم عنو
﴿َوَلو   شرٌان فبل ٩نازيهم إاٌل ﴾ 64﴿واهلُل ال ُيِحبُّ المفسدين كىتك ااـر ،كإثارة اٜنركب

ُهم سيّ ﴿لكفَّ  اٞنعاصيوا﴾ قَ ﴿واتػَّ  دّنحمٌ َأْىَل الِكَتاِب آَمُنوا﴾  أفّ   مةاٞنتقدٌ ئاتهم﴾ رنا َعنػْ
بالعمل ّنا فيهما كمنو اموا التػَّْورَاة واإِلْنِجيل﴾ قهم أَوَلو أنّ 65ات النعيم﴿وألدخلناىم جنّ 

ن ﴿ألكلوا مِ  من سائر الكتبهم﴾ نزؿ إليهم من ربّ ﴿َوَما أُ  عليو السبلـاإل٬ناف بالنٌب 
يهم الرزؽ باٞنياه النازلة من السحاب كاٝنارجة بأف يوٌسع عللهم﴾ فوقهم ومن تحت أرجُ 

ُهم أمّ  من األرض عليو كىم من آمن بو  ،عادلة غًن غالبة﴿مقتصدة﴾  ٗناعةة﴾ ﴿ِمنػْ
ُهم ساء َما يَػْعَمُلوفَ  بن سبلـ كأصحابواكالسبلـ    [ظ85]/ بئس ما :أم﴾ 66﴿وكثير ِمنػْ
كال تكتم شيئان منو لَْيَك ِمْن رَبَّْك﴾ نزؿ إِ ﴿َما أُ  ٗنيعغ﴾ ا الرَُّسوُؿ بلّْ هَ ﴿يا أيػُّ  يعملونو

ألٌف كتماف غت رسالتو﴾ ﴿فما بلَّ  تبليغ ٗنيعو﴿وإف لم تفعل﴾  خوؼ أف تنالو ّنكركه
فبل عذر لك  ؛الكٌفار أف يقتلوؾ :أممك ِمَن النَّاِس﴾ ﴿واهلُل يعصِ  بعضها ككتماف كٌلها

 1«انصرفوا فقد عصمين ا»: اؿفق ؛ككاف عليو السبلـ ٪نيٍرىسي حٌّت نزلت ،ُب عدـ التبليغ
ستم ﴿ُقل يَا َأْىَل الِكَتاِب لَ  إٔب ما يريدكف بك﴾ 67هدي القـو الَكاِفرِينَ ﴿ِإفَّ اهلَل ال يَ 

نزؿ ِإلَيُكم من قيموا التػَّْورَاة واإِلْنِجيل َوَما أُ ى تُ ﴿حتّ  من الدين معتٌد بو﴾ َعَلى شيءٍ 
 كاٞنراد إقامة أصوٟنا كما ٓب ينسخ من فركعها ،عليو السبلـكمن إقامتها اإل٬ناف بو كم﴾ ربّ 

ُهْم َما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَّْك طُْغَيانًا وَُكْفًرا﴾  ﴿فبل تأس﴾  لكفرىم بو﴿َولََيزِيَدفَّ َكِثيًرا ِمنػْ

                                                           
 .2/342، المستدرؾ على الصحيحين ؛6، أبواب تفسًن القرآف سنن الترمذي1



199 
 

 ،لزيادة طغياهنم ككفرىم بك فإٌف ضرر ذلك ملحق ُّم﴾ 68﴿َعَلى القـو الَكاِفرِينَ  ٓنزف
فرقة من وف﴾ ﴿والصابئُ  كىم اليهودَىاُدوا﴾  آَمنوا والَِّذينَ  الَِّذينَ  ﴿إفَّ  عنهم كأنت غينٌ 

ك٩نوز  ،"فٌ "إحٌيز فكأنٌو متأٌخر عٌما ُب  "فٌ "إمبتدأ خربه ١نذكؼ من جنس خرب  ،اليهود
عطف على اسم ﴿َوالنََّصاَرى﴾  الذين ىم الصائبوف :عطفو على الصلة ُنذؼ صدرىا أم

 ﴿فبل خوؼٌ  :مبتدأ خربهل صالحًا﴾  واليـو اآلخر وعمِ ﴿بِاهللِ  منهمن آمن﴾ ﴿مَ  "فٌ "إ
 أك ىذا خربىا كما قبلها بدؿ من اٚنها "،فٌ "إكاٛنملة خرب ﴾ 69َعَلْيِهم وال ىم يحزنوف

﴿وأرسلنا إليهم رسبًل﴾  على اإل٬ناف با كرسولوأخذنا ميثاؽ بَِني ِإْسَرائِيَل﴾ لقد ﴿
من هم﴾ أنفسُ  ى﴿ِبَما ال تهو  منهمسوؿ﴾ ىم ر ءَ ﴿ُكلََّما جا لتعليمهم أمر دينهم

فيو أتى ﴾ 70لوف﴿يقتُ  منهمبوا وفريقا﴾ ﴿كذَّ  منهم﴿فريقًا﴾  ة عليهمقٌ االتكاليف الش
أك اٛنواب  "،رسوالن "ىذا جواب الشرط كاٛنملة صفة  ا،ة استحضاران ٟنحكاية اٜناؿ اٞناضيٌ 

 :أم﴾ تكوفَ  أالَّ ﴿ئيل سراإبنو  ،واظنٌ بوا﴾ ﴿وحسِ  ناؼئاستكربكا كىذا است :١نذكؼ أم
 "أف"برفع تكوف على أٌف قراءة كُب  .عذاب ُّم على تكذيب الرسل كقتلهم﴾ ﴿فتنةٌ  تقع

 ،ُب قلوُّم منزلة العلم مكإدخاؿ فعل اٜنسباف عليها لتنزيلو لتمٌكنه 1،لة٢نٌففة من اٞنثقٌ 
اعو كما عن استموا﴾ ﴿وصمُّ  عن اٜنقٌ وا﴾ مُ ﴿فعَ  كعلى التقديرين قائمة مقاـ مفعوليو

 [ك86]/وا﴾ وصمُّ  او مُ ﴿ثُمَّ عَ  ا تابوامٌ ػل﴿ثُمَّ تاب اهلل َعَلْيِهم﴾  فعلوا حٌن عبدكا العجل
ُهم﴾  أخرلمرٌة  ﴿واهللُ بصير ِبَما  كالواك عبلمة اٛنمع ،بدؿ من الضمًن أك فاعل﴿كثير ِمنػْ

سبق ُىَو الَمِسيُح ابن َمْرَيَم﴾  ﴿َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإفَّ اهللَ  فيجازيهم بو﴾ 71يَػْعَمُلوفَ 
عبد  ينٌ : إأمكم﴾ ي وربَّ ﴿الَمِسيُح يا بَِني ِإْسَرائِيَل اعبدوا اهلل ربّ  ٟنم﴿وقاؿ﴾  2مثلو

ـ اهلل ﴿فقد حرَّ  ُب العبادة غًنهشرؾ بِاهلِل﴾ ن يُ ﴿ِإنَُّو مَ  فاعبدكا خالقي كخالقكم ؛مثلكم
المين ار َوَما للظّ ﴿ومأواه النّ رـٌ عليو من ارـٌ منعو من دخوٟنا كما ٬نتنع اة﴾ َعَلْيِو الجنّ 

فوضع  ،ن منع ُب اٛنٌنةما ٟنم أحد ينصرىم من النار كمً  :أم﴾ 72﴿أنصار زائدةمن﴾ 
                                                           

ىذه قراءة أيب عمرك، ك٘نزة، كالكسائي، كبالنصب على أنٌو فعل مضارع منصوب بػ "أف" قراءة الباقٌن من السبعة.  1
 .238، ص تقريب المعاني في شرح حرز المعاني

 من ىذه السورة 17ُب اآلية  2
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 من ٕناـ كبلـ عيسى أك من كبلـ ا ،شراؾالظاىر موضع الضمًن تصر٪نان بأهٌنم ظلموا باإل
 ،كاآلخراف عيسى كأٌمو ،ىاأحدى  :أم﴿ثبلثة﴾  آٟنةثالث﴾  ﴿َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإفَّ اهللَ 

ٌن كما سبق قوؿ اليعقوبٌية القائلً  ،ٌن باألقانيم الثبلثةىذا قوؿ النسطورية كاٞنلكائٌية القائلى 
ما ُب الوجوب كاجب مستحٌق للعبادة من  :أمواحد﴾ ِإلٌو ِإالَّ  لوٍ إ﴿َوَما ِمَن  ادٓنٌ باال

 "نمً "ك ، إلو كاحد موصوؼ بالوحدانٌية متعاؿ عن الشركةودات إاٌل نٌو مبدأ ٗنيع اٞنوجإحيث 
ُهم  نّ يمسَّ ﴿لَ  بالتوحيدا يَػُقوُلوَف﴾ وا عمّ نتهُ ﴿وإف لم يَ  لبلستغراؽ ةمزيد الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ

ظهر للتعميم إذ اٞنتبادر من الضمًن رجوعو إٔب من قالوا اٞنالعدكؿ إٔب ﴾ 73َعَذاٌب أَلِيمٌ 
 تلك العقائد كاألقواؿ الباطلة نتهاء عنباالبل يتوبوف ِإَلى اهلل﴾ ﴿أف بالتثليث

أيستعظموف  :نكار أمستفهاـ لئلكاال ،اد كاٜنلوؿٓنٌ زيو عن االنبالتوحيد كالت﴿ويستغفرونو﴾ 
﴾ 74﴿رَِحيمٌ  للذنوب﴿واهلُل َغُفوٌر﴾  ستغفارالتوبة كاالقبوؿ ذنوُّم كييأسوا ُّا عن 

سل﴾ ﴿من قبلو الرُّ  ماتت﴾ تْ ابن َمْرَيَم ِإالَّ رسوؿ قد خلَ  ﴿َما الَمِسيحُ  بإفاضة الفضل
و ﴿وأمّ  ال يصلح لؤللوىٌيةكمن ىذا شأنو  ،حادث مسبوؽ ُّم كسيموت مثلهم فهو
عاـ﴾ ﴿يأكبلف الطّ  ىو كأٌمو :أمانا﴾ ﴿كَ  كسائر النساء اليت يبلزمن الصدؽ﴾ ةٌ يقَ دّْ صِ 

قاؿ تعأب  ٍبٌ  .اية النقصاف عن األلوىٌيةفهما ُب غ ؛اٜنيواناتحياهتما مرتبطة بو كسائر 
ن َلُهم ﴿انظر َكيَف نبيّْ  :ة الظاىرة فقاؿنتهائهم مع أمثاؿ ىذه األدلٌ اتعٌجبان من عدـ 

ما بٌن  تلتفاك " ٍبٌ "ك ،يصرفوف عن اٜنقٌ ﴾ 75﴿يؤفكوفكيف ى﴾ اآليات ثُمَّ انظر أنّ 
ملك َلُكم ال يَ  ااهلل مَ  ِمْن ُدوفِ  [ظ86]/﴿ُقل أتعبدوف  عجبأعراض بٌن إذ اإلالعجى 
﴿واهللُ  عبارة عنو "ماػ "ف ؛ُب التوبيخ بعد توبيخهم على عبادة الصليب ترؽ  ًا وال نفعًا﴾ ضرّ 

و دكف ما ادة حقٌ بفالع ؛فيجازم عليها ؛باألفعاؿ﴾ 76﴿الَعِليمُ  باألقواؿ﴾ الّسميعُ ُىَو 
 حفظ﴿ِفي﴾  تتجاكزكا اٜندٌ وا﴾ غلُ ﴿ُقل يَا َأْىَل الِكَتاِب ال تَ  تعبدكنو ٣نٌا ال شعور لو

قـو قد  ءَ عوا أىوابِ ﴿وال تتّ  دلنسخو ّنجيء ١نمٌ ﴾ الحقّ  ﴿غيرَ  حاؿ كونو﴿دينكم﴾ 
من كثيرًا﴾  وا﴿وأضلُّ  عليو السبلـكىم أسبلفهم الذين ضٌلوا قبل بعثو بل﴾ ن قَ وا مِ ضلُّ 

ثو ٞنا كٌذبوه ٌق الذم ىو اإلسبلـ بعد مبعطريق اٜن﴾ 77بيلوا عن سواء السّ ﴿وضلُّ  الناس
 ابأف دعَعَلى لساف داود﴾  لَ يالَِّذيَن َكَفُروا من بَِني إسرائِ  عنَ ﴿لُ  فبل تكرار ؛كبغوا عليو
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عليهم فمسخوا  ابأف دع﴿وعيسى ابن َمْرَيَم﴾  كىم أصحاب أيلة ،ةدعليهم فمسخوا قر 
وا ﴿ِبَما عصَ  الشنيعاللعن ﴿َذِلَك﴾  سة آالؼ رجلكىم أصحاب اٞنائدة كانوا ٙن ،خنازير

﴿منكر  معاكدة﴿عن﴾  ال ينهى بعضهم بعضان  :أموف﴾ تناىَ وا ال يَ انُ كَ 78وكانوا يعتدوف
ى كثيراً ﴿ترَ  فعل مؤٌكد بالقسم ءتعجيب من سو ﴾ 79لوه لَِبْئَس َما َكانُوا يفعلوففعَ 

ُهم﴾  ﴾ لَِبْئَس َما﴿ كأم: يوالوف اٞنشركٌن بغضا ل﴾ يتوّلوَف الَِّذيَن َكَفُروا﴿ أىل الكتابِمنػْ
﴿أف  :كاٞنخصوص بالذـٌ  ،دكا عليو يـو القيامةىم لًنً ؤ أىوامت َلُهم أنفسهم﴾ ﴿قدَّ  شيئا
 "أف"على أٌف  "ط اسخً "عطف على ﴾ 80ط اهلل َعَلْيِهم وفي العذاب ىم َخاِلُدوفَ سخِ 

أك نبٌينا  منبٌيه :أم﴾ بيّ ﴿َوَلو َكانُوا يؤمنوف بِاهلِل والنَّ  ٢نٌففة عاملة ُب ضمًن شأف مقٌدر
 إذ اإل٬ناف ٬ننع ذلكولياء﴾ أذوىم خَ نزؿ ِإلَيِو َما اتّ ﴿َوَما أُ  على أٌف اآلية ُب اٞننافقٌن

ُهم فَاِسقوفَ   ﴿ولكنّ   النَّاِس عداوةً  أشدّ  ﴿لتجدفَّ  خارجوف عن اإل٬ناف﴾ 81كثيرًا ِمنػْ
باع تٌ اهنماكهم ُب اك  ،كجهلهم ،لتضاعف كفرىمللذين آَمُنوا اليَػُهوَد َوالَِّذيَن أشركوا﴾ 

ككثرة  ،لرٌقة قلوُّمللذين آَمُنوا الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصارى﴾  هم مودةً أقربَ  ﴿ولتجدفَّ اٟنول 
بسبب ﴾ ﴿بأفّ  قرب اٞنوٌدة للمؤمنٌن﴿َذِلَك﴾  :ىتمامهم بالعلم كالعمل كإليو أشار بقولوا

ُهم قسّْ  أفٌ  ﴿ورىبانًا﴾  ع الشيء كطلبوىن تتبٌ ّنع "سٌ قى ػ "من ال :فقيل ،علماء﴾ ينَ يسِ ﴿ِمنػْ
عن اتٌباع اٜنٌق  ﴾ 82هم ال يستكبروف﴿وأنّ  اٞنخافة :من الرىبة أم "راىب"عٌبادان ٗنع 

نزؿ ِإَلى ﴿َما أُ  [ك87]/" ال تستكربكف"عطف على عوا﴾ ﴿وإذا سمِ  كاليهود كاٞنشركٌن
 "من"عرفوا﴾  مع ِممَّا﴿ِمَن الدَّ  ٕنتلئ﴿ترى أعينهم تفيض﴾ من القرآف الرَُّسوِؿ﴾ 

بنبٌيك نا آَمنَّا﴾ ﴿يَػُقوُلوَف ربّ  بياهنا﴿ِمَن الَحقّْ﴾ ك ،موصولة عائدىا ١نذكؼ "ما"ابتدائٌية ك
خربكا من صميم القلب بأنٌو حٌق أمن الذين  :أم﴾ 83﴿فاكتبنا َمَع الشاىدين ككتابك

 شأف اليهودألنفسهم عن هتمة النفاؽ كما ىو  قالوا إبراءن ﴿و﴾  ٌف الشهادة ما تكوف منوإف
حاؿ من نا ِمَن الَحقّْ﴾ ءَ من بِاهلِل َوَما جاؤْ ﴿ال نػُ  ستفهاـ إنكار كاستبعادا﴿َما لََنا﴾ 

 ،أٌم شيء حصل لنا غًن مؤمنٌن بو :الضمًن كالعامل فيو ما ُب البلـ من معىن الفعل أم
 ما لنا: أم "نؤمن"عطف على ع﴾ طمَ ﴿ونَ  ال مانع لنا من اإل٬ناف مع كجود مقتضيو :أم

﴾ 84الحيننا َمَع القـو الصّ دخلنا ربُّ ﴿أف يُ  نرتكهما :أم ،ال ٤نمع بٌن اإل٬ناف كالطمع
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﴿فَأَثَابَػُهُم اللَُّو ِبَما قَاُلوا َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  :قاؿ تعأب .اٛنٌنة
نزلت اآليات األربع ُب النجاشي  .حيحباإل٬ناف كالنظر الص﴾ 85َوَذِلَك َجَزاُء الُمْحِسِنينَ 

﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا  1ا قرأ جعفر بن أيب طالب سورة مرًن عليهم فبكوا كآمنوامٌ ػكأصحابو ل
عطف التكذيب ُّا على الكفر مع كونو ضربان منو ألٌف القصد إٔب بياف بوا بآياتنا﴾ وكذّ 

﴾ 86ولَِئَك َأْصَحاُب الَجِحيمِ ﴿أُ  حاؿ اٞنكٌذبٌن كتشريكهم مع اٞنصٌدقٌن ُب بياف اٛنزاء
كال  ،يبكالطٍّ  ،كال يقربوا النساء ،ا ىٌم قـو من الصحابة أف يبلزموا الصـو كالقياـمٌ ػكنزؿ ل

 2:نذارىمإٟنم القيامة كبالغ ُب  عليو السبلـا كصف مٌ ػعلى الفرش ل واكال ينام ،يأكلوا اللحم
لَّ اهلل َلُكم وال تعتدوا﴾ ﴿َما َأحَ مستلٌذات بات﴾ موا طيّ حرّْ ﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ 

﴿ِإفَّ اهلَل ال  بتحليل اٜنراـ أك باإلسراؼ ُب تناكؿ اٜنبلؿ بل اقصدكا بٌن التحرًن كاإلسراؼ
كىو مفعوؿ بًا﴾ ﴿حبلاًل طيّ  حاؿ منوَُكُلوا ِممَّا رزقكم اهلل﴾  87ُيِحبُّ المعتدين

َواتػَُّقوا اهللَ ٓب يكن لذكر اٜنبلؿ فائدة ﴿ 3قالت اٞنعتزلةكلو ٓب يسٌم اٜنراـ رزقان كما  "،كلوا"
ىو ما سبق مانكم﴾ ﴿ِفي أيْ  الكائنو﴾ غْ ذكم اهلل باللَّ ال يؤاخِ 88الَِّذي أَنْػَتم ِبِو مؤمنوف

﴿ولكن يؤاخذكم ِبَما  كبلى كا ،ال كا :إليو اللساف من غًن قصد اٜنلف كقوؿ اإلنساف
ف حلفتم عن أعليو ب﴿األيماف﴾  4"عاقدًب" :كُب قراءة ،بالتخفيف كالتشديددتم﴾ عقّ 

لكٌل مسكٌن مٌد ة مساكين﴾ رَ ﴿إطعاـ عشَ  تم فيوػػػثػإذا حن اليمٌنً  :أمارتو﴾ ﴿فكفّ  قصد
بو ال أعبله كال ػػػػػػػػأغل :أميكم﴾ ػػػػلِ ﴿أىْ  [ظ87]/منو طعموف﴾ ن أوسط َما تُ ﴿مِ  طعامان 

ّنا يسٌمى كسوة  هم﴾ سوتُ ﴿أو كِ  بسكوف الراء "ضوفرٍ ػ "أك  ان اذٌ ػػػػػػػش "لػػػػأى"ٗنع  ،اهػػػأدن
 "إطعاـ"على  عطف .كال يكفي دفع ما ذكر إٔب مسكٌن كاحد ،كإزار ،كعمامة ،كقميص

                                                           
 . 203للواحدم،  أسباب النزوؿ؛ ك10/499، تفسير الطبريه ُب ٥نو  1
 .205، أسباب النزوؿ؛ كأكرده الواحدم ُب 10/517، تفسيرهأخرجو الطربم ُب   2
شرح العقائد ؛ ك1/155للز٢نشرم،  الكّشاؼ؛ ك787للقاضي عبد اٛنٌبار، ص  شرح األصوؿ الخمسة 3

 .94للتفتازاين، ص  النسفّية
ة ٘نزة، كالكسائي، كبالتخفيف قراءة الباقٌن من السبعة، ك"عاقدًب" على كزف اٞنفاعلة ركاية البن بالتشديد قراء 4

مد فهد  الميسر في القراءات األربع عشرة؛ 239، ص تقريب المعاني في شرح حرز المعانيذكواف. ينظر 
 .122خاركؼ، ص 
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لق طللم ٘نبلن  ارة القتل كالظهارً كما ُب كفٌ   ،مؤمنة﴾ ﴿رقبةٍ عتق ﴾ ﴿أو تحريرُ  :ككذا قولو
﴿فمن لم  "أك"تخيًن كما ىو منطوؽ كالواجب أحد ىذه الثبلثة على ال ،على اٞنقٌيد

كظاىره أنٌو ال يشرتط التتابع كعليو  ،ارتوكفٌ اـ﴾ يّ أياـ ثبلثة ﴿فصِ  كاحدان ٣نا ذكريجد﴾ 
ظوا أيمانكم﴾ ﴿واحفَ  تمػػكحنثفتم﴾ ﴿َكفَّارُة أيمانكم إذا حلَ  اٞنذكور﴿َذِلَك﴾  1الشافعيٌ 

﴿كذلك﴾  2ما ُب سورة البقرةأف تنكثوىا ما ٓب تكن على فعل بٌر أك إصبلح بٌن الناس ك
﴾ 89﴿َلَعلَُّكم تشكروف أعبلـ شرائعو كأحكامو﴿يُػبَػيُّْن اهلل َلُكم آياتو﴾  مثل ذلك البياف

ر﴾ يسِ ﴿والمَ  اٞنسكر الذم ٫نامر العقل﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إنََّما الخمر﴾  على ذلك
 3داحقً ﴿واألزالـ﴾  "بصي ني "األصناـ اٞننصوبة للعبادة ٗنع ﴿واألنصاب﴾  مارالقً 

 "،ٝنمرػ "الخرب و أفرد ألنٌ  ،٤نس مستقذر عقبلن جس﴾ ﴿رِ  4االستقساـ كما ُب أٌكؿ السورة
 كائن  .ىػآ ...ر كاٞنيسرم٧ٌنا تعاطي اٝن: إأك اٞنضاؼ ١نذكؼ أم ،كخرب اٞنعطوفات ١نذكؼ

بو عن ىذه  الرجس اٞنعرٌب  :أمبوه﴾ ﴿فاجتنِ  ب عن تزيينوألنٌو مسبج ل الشيطاف﴾ ن عمِ ﴿مِ 
إنََّما يُرِيُد الشيطاف أف 90﴿َلَعلَُّكم تُػْفِلُحوفَ  أك الشيطاف كىو اٞنبلئم ٞنا بعده ،األشياء

تيتمو٨نا ٞنا ٪نصل فيهما من أإذا وقع بينكم الَعَداَوَة والبَػْغَضاَء ِفي الخمر والميسر﴾ يُ 
ة لنصاب كاألزالـ للدالكذكر األ، ما تنبيهان على أهٌنما اٞنقصود بالبيافهخصٌ  ،كالفنت الشرٌ 

بلة﴾ ﴿عن ذكر اهلل وعن الصّ  باالشتغاؿ ُّماكم﴾ صدَّ ﴿ويَ  على أهٌنما مثلهما ُب اٜنرمة
﴿فهل أَنْػَتم  خٌصها بالذكر مع اندراجها ُب ذكر ا ألٌف اٞنراد بو العبادة مطلقان تعظيمان ٟنا

بعاقل االنتهاء عنهما  ييظنٌ  ال :ر كالصبلة على كفق إرادة اللعٌن، أمكعن الذ وف﴾ هُ نتػَ مُ 
 عن الطاعةيتم﴾ ﴿فإف تولّ  اٞنعاصي﴿َوَأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َواْحَذُروا﴾  بدعوتو

﴿ليس  فبل يضرٌه تولٌيكم ؛كم عليناؤ كجزا﴾ 92ما َعَلى رسولنا الببلغ المبين﴿فَاْعَلُموا أنّ 
أكلوا من اٝنمر كاٞنيسر موا﴾ عِ ناح فيما طَ َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت جُ 

                                                           
 .10/18البن حجر،  تحفة المحتاج ؛3/116للشًنازم، المهّذب   1
 من سورة البقرة. 224ُب اآلية  2
" بالكسر، كىو السهمي قبل أف ينصجل كييراش.  3  «.قدح»البن منظور  لساف العربٗنع "ًقٍدحو
 من ىذه السورة. 3ُب اآلية  4
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ثبتوا  :أموا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت﴾ نُ ﴿وآمَ  اٌرماتوا﴾ قَ ﴿إذا َما اتػَّ  قبل التحرًن [ك88]/
 بتحر٬نووا﴾ نُ ﴿وآمَ  ما حرـٌ عليهم بعد كاٝنمروا﴾ قَ ﴿ثُمَّ اتػَّ  على اإل٬ناف كاألعماؿ الصاٜنة

كلدفع التكرار كجوه  ،العمل كاشتغلوا بونوا﴾ حسَ أ﴿و  قاء اٞنعاصيثبتوا على اتٌ وا﴾ قَ ﴿ثُمَّ اتػَّ 
﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  يثبتهم :أم﴾ 93﴿واهلُل ُيِحبُّ الُمْحِسِنينَ  1أخر لطيفة ُب القاضي

 :أمنالو أيديكم﴾ ﴿تَ  يرسلو لكمِمَن الّصيد﴾  ﴿اهلل بشيءٍ  تربٌنكم٫ن : أموّنكم﴾ لَيبلُ 
فكانت الوحش  ،ككاف ذلك باٜنديبٌية كىم ١نرموف .الكبار منواحكم﴾ م﴿ورِ  الصغار منو

 نوف من صيدىا أخذان بأيديهم كطعنا برماحهمكالطًن تغشاىم ُب رحاٟنم ُنيث يتمكٌ 
ب فيجتنٌ  ؛بان ٓب يرهئغا :حاؿ أم﴾ ن يخافو بالغيبِ ﴿مَ  زكٕنيٌ علم ظهور م اهلل﴾ لَ يعْ ﴿لِ 

يَا أيػَُّها 94﴿فلو َعَذاٌب أَلِيمٌ  كاإلعبلـ فاصطاده اإلنزاؿ﴿فمن اعتدى بعد َذِلَك﴾  الصيد
 ،١نرموف ُنٌج أك عمرةـ﴾ رُ ﴿أَنْػَتم حُ  حاؿ﴿و﴾  اٞنأكوؿيد﴾ الَِّذيَن آَمُنوا ال تقتلوا الصَّ 

 "ثلي مً "بالتنوين كرفع ﴾ دًا فجزاءٌ ﴿ومن قتلو ِمْنُكم متعمّْ  2"ريديح"ك ػ "رىداح"ك" حراـ"ٗنع 
 ،ال متعٌلق بو للفصل بالصفة "جزاء"صفة ﴾ مِ عَ َما قتل ِمَن النػَّ  لُ ثْ ﴿مِ  فعليو جزاء ىو :أم

 "جزاء"صفة ﴿يحكم ِبِو﴾  قلٌ التعفيتعٌٌن  3؛ةن ػيٌ ػبيانٌن بإضافة اٛنزاء ة غًن الكوفيٌ ءكُب قرا
 ،رجبلف ٟنما فطانة ٬نٌيزاف ُّا أشبو األشياء بو خلقان كىيئة :أمِمْنُكم﴾  ا عدؿٍ وَ ﴿ذَ 

 ،يبلغ بو اٜنـر :أمالكعبة﴾  غَ ﴿بالِ  حاؿ من اٛنزاءيًا﴾ دْ ﴿ىَ  الفقو كتفصيل اٞنشاُّات ُب
كإف  "،ىديان ػ "لفظٌية صار صفة ل "بالغ"كلكوف إضافة  ،ؽ على مساكينوفيذبح فيو كيتصدٌ 
غًن ﴿َكفَّارٌة﴾  عليو﴿أو﴾  من النعم كالعصفور كاٛنراد فعليو قيمتو ثله ٓب يكن للصيد مً 
من غالب قوة البلد ما يساكم قيمة اٛنزاء لكٌل مساكين﴾  ﴿طعاـ كىي ،اٛنزاء كإف كجده

                                                           
 .462-1/461، تفسير البيضاويينظر  1
، 1/462و من تفسًن البيضاكم، ؛ فلم أقف عليو ُب اٞنعاجم، كالظاىر ما أثبتٌ «كػ "دىراج" ك"ديريج»كقع ُب األصل  2

 «.ردح»البن منظور  لساف العربككذا ُب 
بتنوين "جزاءه" كرفع "مثلي" قراءة الكوفٌيٌن، كىم: عاصم، ك٘نزة، كالكسائي، كمن دكف تنوينو ُب "جزاءي" مع إضافتها  3

تقريب المعاني في شرح حرز ر إٔب "مثًل" قراءة غًن الكوفٌيٌن، كىم: نافع، كابن عامر، كابن كثًن، كأبو عمرك. ينظ
 .239؛ 23-20، ص المعاني
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 :أم "لعدؿػ "از ليٕني﴿صيامًا﴾  الطعاـ﴿َذِلَك﴾  مثل﴿عدؿ﴾  عليو﴿أو﴾  مسكٌن مدٌ 
فعلو ﴿أمره﴾  ثقلباؿ﴾ ﴿ليذوؽ وَ  كإف كجده كجب ذلك عليو ،يصـو عن كٌل مٌد يومان 

 قبل ٓنر٬نو أك ُب ىذه اٞنرٌة من قتل الصيدف﴾ ا سلَ ﴿عفا اهلل عمّ  كىتكو حرمة اإلحراـ
على  [ظ88]/ارة ليس ُب ىذا الكبلـ ما ٬ننع الكفٌ م اهلل منو﴾ نتقِ ﴿فيَ  إليون عاد﴾ ﴿ومَ 

غالب على ﴾ ﴿واهلُل عزيزٌ  ارةنتقاـ كىو ٪نتمل أف يكوف عٌن الكفٌ العائد بل فيو ثبوت اال
 فيما ذكر اٝنطأ ٜنق بقتلو متعٌمدان أك  ،ٌمن أصٌر على عصيانوػم﴾ 95و انتقاـ﴿ذُ  أمره

 فيو  كىو ما ال يعيش إاٌل البحر﴾  ﴿صيدُ  مٌنأيٌها الناس حبلالن كنتم أك ١نرً ﴿ُأِحلَّ َلُكم﴾ 
 ٕنٌتعا﴿متاعًا﴾  ما قذفو مٌيتان و﴾ ﴿وطعامُ  كالسىرىطىافً   كالسمك ِنبلؼ ما يعيش فيو كُب الربٌ 

اٞنسافرين ارة﴾ ي﴿وللسَّ  من إحبلؿ الصيد كالطعاـالغرض نصب على  ،تأكلونو﴿َلُكم﴾ 
كىو ما يعيش  ،فاإلضافة المٌية ؛مصيده :أم﴾ البرّ  ـ َعَلْيُكم صيدُ رّْ ﴿وحُ  منكم يتزٌكدكنو

﴿َما  أف تصيدكه حقيقة أك حكمان بأف يكوف لكم فيو مدخل ،فيو من الوحش اٞنأكوؿ
ف على ما كعطى  ١،1نرمٌن فلو صاده حبلؿ فللمحـر أكلو كما ُب اٜنديثمًا﴾ رُ متم حُ دُ 

 ﴿الذي ُب ٢نالفتها﴿َواتػَُّقوا اهلَل﴾  :وقولى  ،وا األحكاـماعل :م من خطاب اٜنكم أميفه
ـَ﴾  صًٌن َجَعَل اهلل﴾ 96إليو تحشروف عطف بياف على جهة  ،ـارج ﴿الكعبة البيت الَحَرا

ما  :أم "جعلػ "مفعوؿ ثاف ل﴿قيامًا لِلنَّاِس﴾  تربٌعو :البيت كعبة لتكٌعبو أم يٚنٌ  ،اٞندح
ٖنرات كٌل  كجب ،كعدـ التعٌرض لو ،كأمن داخلو ،و أمر دينهم كدنياىم باٜنٌج إليويقـو ب

ـَ﴾  هرَ ﴿والشّ  إليو ءشي أك ىو  ،ذم اٜنجة على أٌف البلـ للعهد بقرينة قرنائو :أمالَحَرا
قيامان ٟنم بأمنهم القتاؿ ﴾ والقبلئدَ  ﴿والهديَ  كرجب على أهٌنا للجنس ،كارـٌ ،كذك القعدة

﴿لِتَػْعَلُموا َأفَّ اللََّو  اٛنعل اٞنذكور﴿َذِلَك﴾  ض لوكأمن صاحب ىذين من التعرٌ ُب ذاؾ 
فإٌف جعل ذلك ﴾ 97يَػْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَأفَّ اللََّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ 

جود كما ىو  عنكم قبل كقوعها دليل على علمو ّنا ُب الو  ٛنلب اٞنصاّب لكم كدفع اٞنضارٌ 

                                                           
ٜنم الٌصيد حبلؿ لكم ما ٓب تصطادكه أك يصد »كقد ذكر اٞنؤٌلف اٜنديث ُب اٜناشية: كىو قولو عليو الٌسبلـ:  1

 .25، أبواب اٜنج سنن الترمذي؛ 23/366، مسند أحمد «.لكم
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إرشاد لكٌل أحد إٔب ﴾ 98فَّ اهلَل َغُفوٌر رَِحيمٌ أَ فَّ اهلَل َشِديُد الِعَقاِب و أَ  اعلُموا﴿ كائن
﴿َما  طفبل يعتمد كال ييأس فإٌف رأس السعادة ىذا التوسٌ  ،اءجط بٌن اٝنوؼ كالر مقاـ التوسٌ 

وركم إلينا كما ىو شأف رسل إليكم ال لتبليغ أمىو للتبليغ  :أم﴾ َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ الببلغ
أك ، من تصديقكتموف﴾ بدوف َوَما تَ ﴿واهلُل يعلم َما تُ  : كما قاؿاٝنلق ألنٌا نعلمها كبٌلن 

من  ءالردم :أم﴾ ﴿الخبيثُ  ال عقبان كال دنيان ستوي﴾ ﴿ُقل ال يَ كعز٬نة  ،كفعل ،تكذيب
فيو ترغيب ُب  .اٛنٌيد من ىذه األمور :أمب﴾ ﴿والطيّْ  كاألمواؿ ،كاألعماؿ ،األشخاص

ك  بَ ﴿َوَلو أعجَ  1صاّب العمل كحبلؿ اٞناؿ مع تنبيهات دقيقات أخر ذكرىا عصاـ الدين
؛ كاٝنطاب لكٌل معترب ،ة دكف القٌلة كالكثرةءة باٛنودة كالردافإٌف العرب الخبيث﴾  كثرةُ 

ا أولي ﴿ي ب كإف قلٌ ركا الطيٌ ُب ترؾ اٝنبيث كإف كثر كآثً ﴿فاتػَُّقوا اهلَل﴾  :كلذا قاؿ [ك89]/
ٌجاح اليمامة نزلت ُب حي  .راجٌن أف تبلغوا الفبلح :أم﴾ 100األلباب َلَعلَُّكم تُػْفِلُحوفَ 

عليو ا أكثركا سؤالو مٌ ػكنزؿ ل 2.ا ىٌم اٞنسلموف أف يواقعوا ُّم فنهوا عنو كإف كانوا مشركٌنمٌ ػل
 يظهر لكمم﴾ َلكُ  بدَ ﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تسألوا عن أشياء إف تُ  3السبلـ:

َها حين يُ  كم ٞنا فيها من اٞنشٌقةتغمج كم﴾ ؤْ سُ ﴿تَ  ُب  :أمالقرآف﴾  ؿُ نزَّ ﴿وإف تسألوا َعنػْ
إذا سألتم عن أشياء ُب زمنو  :اٞنعىنَلُكم﴾  بدَ ﴿تُ  عليو السبلـ زماف نزكؿ الوحي على النبٌ 

تاف صفتاف مقٌيدتاف يٌ ػػرطػػػفالش ،لوا عنهاأفبل تس ؛ساءتكم ، كمّت أبداىاهاائبدإينزؿ القرآف ب
َها﴾  ككذا "،أشياءػػػػ "ل ال يعاجلكم ﴾ 101﴿واهلُل َغُفوٌر حليم كٓب يكٌلف ُّا﴿عفا اهلل َعنػْ

                                                           
ولو: بل أشار إٔب أنٌو سيغلب فيو اإلسبلـ على أعدائهم مع بق»كقد نقل اٞنؤٌلف بعض تلك التنبيهات ُب اٜناشية:  1

قٌلتهم ككثرة األعداء، كأنٌو سيغلب دين اإلسبلـ على األدياف اٞنخالفة مع قلٌتو ككثرهتا، كأنٌو سيغلب ميزاف العمل 
حاشية «. الصاّب على اٞنعاصي كإف قٌل ككثرت، كمن شواىده غلبة التوبة اليت ىي عمل كاحد على معاصي الدىر

إبراىيم ب.|كعصاـ الدين ىو 161، كرؽ 100، ٢نطوط مكتبة جامعة سليمانية، رقم عصاـ الدين اإلسفراييني
، كلد ُب إسفرايٌن كتوفٌػي ُب ٚنرقند سنة األسفراييين، من علماء خراساف كما كراء النهر بن عرب شاهبن ١نٌمد 

حاشية رح تلخيص اٞنفتاح للقزكيين، ميزاف األدب، ـ، كلو كتب ُب علـو ٢نتلفة، منها: األطوؿ ُب ش1538ق/945
 .1/101، لكٌحالةمعجم المؤلفين ؛ 1/66للزركلي،  األعبلـعلى تفسًن البيضاكم. 

 ٓب أقف عليو. 2
 .134، الفضائل صحيح مسلم؛ 119، التفسًن صحيح البخاري 3
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﴾  األشياء :أم﴿قد سألها﴾  بعقوبة ما فٌرطتم كيعفو عن كثًن ن ﴿مِ  ىمءأنبيا﴿قـو
﴿ثُمَّ  ٔب اٛنثٌةماف ال يكوف مسندان إز فإٌف ظرؼ ال "قـو"ال صفة  "سأٟناػ "متعٌلق بقبلكم﴾ 

﴿َما  برتؾ العمل بعد ما بٌينت ٟنم أحكامها﴾ 102﴿ِبَها َكاِفرِينَ  صاركاأصبحوا﴾ 
﴾  زائدة﴿اهلل من﴾  شرع ككضعَجَعَل﴾  كما كاف ﴿َبِحيَرٍة َواَل َسائَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاـٍ

ا ذكر شٌقوا أذهنا كخٌلوا نتجت الناقة ٙنسة أبطن آخرى ام كانوا إذأىل اٛناىلٌية يفعلونو فإهنٌ 
إف شفيت  :ككاف الرجل منهم يقوؿ ،سبيلها عن الركوب كاٜنلب للطواغيت كٌٚنوىا ُنًنة

كإذا كلدت الشاة أنثى فهي ٟنم كإف كلدت ذكران فهو  ،نتفاع ُّا لآلٟنةفناقيت سائبة فيحرـٌ اال
ل نتج من صلب فحٍ كإذا  ،كإف كلدهتما كصلت األنثى أخاىا فبل يذبح ٟنا الذكر ،آلٟنتهم

﴿َوَلِكنَّ الَِّذيَن   ظهره يوه اٜنامي ألنٌو ٘ني عشرة أبطن حٌرموا ظهره كدعوه للطواغيت كٚنج 
﴾ 103﴿وأكثرىم ال يعقلوف بتحرًن ذلك كنسبتو إليوَكَفُروا يَػْفتَػُروَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب﴾ 

الرياسة كتقليد  بطبلف لكن حبٌ كمنهم من يعرفوف ال ،فرتاء ألهٌنم قٌلدكا فيو كبارىماإٌف ذلك 
 حكم﴿وإذا ِقيَل َلُهم تعالوا ِإَلى َما أَنْػَزَؿ اهلُل وإلى﴾  عرتاؼ بواآلباء ٬ننعهم عن اال

بياف نا﴾ ءَ ﴿َما وجدنا َعَلْيِو آبا كافينا﴿قَاُلوا حسبنا﴾  من ٓنليل ما حٌرمتم﴿الرَُّسوِؿ﴾ 
باؤىم ال اَف آَلو كَ  ﴿وَ  كاحسبهم ما كجد﴿أ﴾  هنماكهم ُب التقليدالقصور عقلهم ك 

إلنكار الفعل  [ظ89]/الواك للحاؿ كاٟنمزة  ،إٔب اٜنقٌ ﴾ 104يعلموف َشْيئًا وال يهتدوف
﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكم  قتداء باٛناىل الضاؿٌ لنفي صٌحة اال :أم ،على ىذه اٜناؿ

كلذلك ؛ "زموالاػػ "لركر جعل اٚنان مع اَّ كاٛنارٌ  ،صبلحهاإاحفظوىا كالزموا  :أمكم﴾ سَ أنفُ 
إذا  ن ضلَّ كم مَ ﴿ال يضرُّ  1بتداء كخربيٌة الظرؼبالرفع على اال ئكقر  "،أنفسكم"نصب 

من رأل » :عليو السبلـن االىتداء أف تنكركا اٞننكر حسب طاقتكم لقولو كمً اىتديتم﴾ 
 2.«كإف ٓب يستطع فبقلبومنكران كاستطاع أف يغًٌنه بيده فليغًٌنه بيده كإف ٓب يستطع فبلسانو 

                                                           
البن جين  لقراءات واإليضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ آب أقف عليها ُب مصادر علم القراءة مثل:  1

 .125، ص مد فهد خاركؼ الميسر في القراءات األربع عشرة؛ ك1/220اٞنوصلي، 
 .20، كتاب الفنت سنن ابن ماجو؛ 78، كتاب اإل٬ناف صحيح مسلم 2
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كُب حديث أيب ثعلبة  .٬ناهنمإعلى الكفرة كيتمٌنوف  1اا كاف اٞنؤمنوف يتحٌسرك مٌ ػنزلت اآلية ل
وا عن اٞننكر باٞنعركؼ كتناىى  كار مً ايت»فقاؿ:  عليو السبلـ،سألت عنها رسوؿ ا  2:اٝنشين

عجاب كٌل ذم رأم برأيو فعليك كإ ،كدنيان مؤثرة ،كىول مٌتبعان  ،ان مطاعان حٌ شي  حٌّت إذا رأيت
﴾ 105ئكم ِبَما ُكْنُتم تَػْعَمُلوفَ عكم جميعًا فينبّ رجِ ﴿ِإَلى اهلل مَ  3ركاه اٜناكم كغًنه« نفسك

، فيما أمرًب شهادة بينكم :أمبينكم﴾  ﴿يَا أيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا شهادةُ   بذنبويكم كبٌلن ز فيجا
صعب أاتٌفقوا على أٌف ىذه اآلية  4.ساعتٌ ى االكإضافتها إٔب الظرؼ عل ،شهادكاٞنراد ُّا اإل

ظرؼ  ،وػػتاأمار  :أم﴾ وتُ ػػكم المر أحدَ ﴿إذا حضَ  كحكمان  ،ان ػػػكنظم ،ان ػػػػػػما ُب القرآف إعراب
كُب اإلبداؿ تنبيو على أٌف  "،حضر"بدؿ منو أك ظرؼ  ة﴾﴿حين الوصيّ  "شهادةػػػػػ "الل

أك خربىا على حذؼ مضاؼ  "شهادة"فاعل ف﴾ ﴿اثنا ا ينبغي أف ال يتهاكف فيوالوصٌية ٣نٌ 
 "ثنافػ "اك٨نا صفتاف ل ،من أقاربكم أك من اٞنسلمٌنعدؿ ِمْنُكم﴾  او ﴿ذَ  6أك منها 5منو

فعلى  ؛أك غًن مٌلتكم ؛غًن أقاربكم :أم﴿من غيركم﴾  "ثناف"اعطف على راف﴾ ﴿أو آخَ 
أَنْػَتم ضربتم﴾  ﴿إف [65/2]الطبلؽ، شهدكا ذكم عػدؿ منكم﴾ أ: ﴿ك وىذا منسوخة بقول

فلم ٬نكن أف تشهدكا قاربتم األجل  :أمالموت﴾  صيبةُ ﴿ِفي اأَلرِض فأصابتكم مُ  سافرًب
 اعرتاض -ٌنكىو استشهدكا أجنبيى -" أك آخراف"اثنٌن منكم كالشرط َنوابو الداٌؿ عليو 

 ناؼ لبيافئستاأك  "،آخراف"ك "ثناف"اصفة مشرتكة بٌن  ،وقفوهنما للحلفتي سونهما﴾ حبِ ﴿تَ 
﴾ باهلل إف ارتبتمقسماف فيُ ﴿ صبلة العصر :أمبلة﴾ ﴿ِمْن بَػْعِد الصّ  ينما يفعل بالشاىدى 

عوضان من ﴿ثمنًا﴾  باشتري ِبِو﴾ ﴿ال نَ  اعرتاض ،لو منكم فيهمااٞنوصى شٌك  :أم
                                                           

 ُب ب: "يتحٌسركف" بثبوت النوف. 1
ٓنت الشجرة بيعة الرضواف، ٍبٌ نزؿ الشاـ كمات ُّا ىو صحايٌب، كاختلف كثًنا ُب اٚنو كاسم أبيو، ككاف مػمػٌن بايع  2

 .7/51البن حجر،  اإلصابة؛ 6/43البن األثًن،  أسد الغابةُب أيٌاـ معاكية. 
 .6، أبواب تفسًن القرآف سنن الترمذي؛ 17، كتاب اٞنبلحم سنن أبي داود 3
و. ك ٪نذؼ االسم كيقـو الظرؼي مقامى فيو اٞنضاؼ كيقـو اٞنضاؼي إليو مقامو، أ، ٪نذؼ ضربه من اٜنذؼاالٌتساع  4

 .2/255 البن السرٌاج،األصوؿ في النحو ينظر 
 «.أم شهادة اثنٌن»ُب ح:  5
 «.أم ذك شهادة»ُب ح:  6
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﴿ذا قربى﴾  اٞنقسم لو﴿َوَلو َكاَف﴾  م عليوقسى كاٛنملة مي  ،الدنيا بأف ٥نلف بو كاذبان لطمع
﴿ِإنَّا  اليت أمرنا بإقامتها﴿وال نكتم شهادة اهلل﴾  ال نشرتم :كجوابو ١نذكؼ أم ،اقريبان منٌ 
ا هما استحقّ ﴿َعَلى أنّ  لع بعد حلفهماطٌ ار﴾ ػثفإف عُ 106﴿لِمَن اآلثمين إف كتمناىاإذًا﴾ 

أك كذب ُب الشهادة بأف كجد عند٨نا مثبلن  [ك90]/فعبل ما يوجبو من اٝنيانة  :أمإثمًا﴾ 
فشاىداف  :أمراف﴾ ﴿فآخَ  اٞنٌيت أك كٌصى ٟنما بو ٌدعيا أهٌنما ابتاعاه منكا بوما هتٌ اما 

 ﴿ِمَن الَِّذيَن استحقّ  "آخراف"ُب توٌجو اليمٌن عليهما، صفة قامهما﴾ ﴿يقوماف مَ  آخراف
كُب  ،األقرباء إليو :ت أمباٞنيٌ ﴾ فيالَ ﴿األوْ  "آخرافن"كيبدؿ م ،الوصية كىم الورثةَعَلْيِهم﴾ 

 ٬نيننانا﴾ شهادتُ ماف بِاهلِل لَ قسِ ﴿فيُ  "الذين"صفة أك بدؿ من  "أٌكؿ"ٗنع  1"ٌنػػػلً ألكٌ اة: "قراء
 ْناكزنا فيها اٜنقٌ عتدينا﴾ ا﴿َوَما  ٬نينهما ٝنيانتهما﴿من شهادتهما﴾  أصدؽ﴾ ﴿أحقُّ 

ا إليهم يًهد اتضر على كصٌيتو اثنٌن أك يوصييشٍ  :اٞنعىن﴾ 107﴿ِإنَّا إذًا لِمَن الظَّاِلِمينَ 
يا أهٌنما عً رتاب الورثة فيهما فادُّ افإف  ،ف فقدىم لسفره ك٥نوهإمن نسبو أك دينو أك غًنىم 

فإف  .ىػآ ف...فيحلفا ؛بأخذ شيء أك دفعو إٔب شخص زعمان أٌف اٞنٌيت أكصى لو بوخانا 
ا مدؽ ف أقرب الورثة على كذُّما كصً حلى  ،يا دافعا لوعى دج الع على أمارة تكذيبهما فطٌ ا

ككذا شهادة  ،ٌن منسوخ ُب الشاىدين إذ ال ٓنليف للشاىدكاٜنكم ثابت ُب الوصيج  ،اٌدعوه
كٔنصيص العدد ٝنصوص الواقعة اليت ، ظيللتغلة العصر كاعتبار صبل ،ة منسوخةغًن أىل اٞنلٌ 

اٜنكم اٞنذكور من رٌد اليمٌن ﴿َذِلَك﴾  2كتفصيل الواقعة ُب القاضي فارجع إليو ،نزلت فيها
﴿بالشهادة َعَلى  الشهداء أك األكصياء :أم﴿أف يأتوا﴾ أقرب إٔب أدنى﴾ ﴿ على الورثة
خافوا أف ﴿يَ  أقرب إٔب أف﴿أو﴾  لوىا عليو من غًن ٓنريف كال خيانةالذم ٓنمٌ وجهها﴾ 

على الورثة اٞنٌدعٌن فيحلفوف على خيانتهم ككذُّم فيفتضحوف بعد أيمانهم﴾  مافٌ أيْ  تردَّ 
عطف ﴿َواتػَُّقوا اهلَل﴾  لضمًن ألنٌو حكم يعٌم الشهود كٌلهمكٗنع ا ،فبل يكذبوا ؛موفغرى كيى 

ما عوا﴾ ﴿واسمَ  اٝنيانة كالكذببرتؾ  احفظوا أحكاـ ا كاتٌقوا ا :أم ،على ١نذكؼ
                                                           

-239، ص تقريب المعاني في شرح حرز المعانيىذه قراءة ٘نزة كركاية شعبة من السبعة. لبلستزادة ينظر  1
240. 

 .470-1/469، تفسير البيضاوي2



210 
 

 ﴿يوـَ  اٝنارجٌن عن طاعتو﴾ 108﴿واهلُل ال يهدي القـو الَفاِسقينَ  تؤمركف بو ٚناع قبوؿ
ٟنم توبيخان ﴿فيقوؿ﴾  اآلٌب "قالوا"أك  "اذكرػ "ظرؼ ل ة،كىو القيامسل﴾ ع اهلل الرّ يجمَ 

علم لََنا﴾  ﴿قَاُلوا ال بو حٌن دعوًب إٔب التوحيدجبتم﴾ ﴿أُ  الذم :أم﴿ماذا﴾  لقومهم
ما غاب عن العباد ذىب عنهم علمو لشٌدة ىوؿ ﴾ 109ـ الغيوبك أَْنَت عبّل ﴿إنّ  بذلك
 "يـو ٩نمع"بدؿ من َؿ اهلُل﴾ ﴿إذ قَا أف يسكنواأ٣نهم يشهدكف على  ٍبٌ  كفزعهم، القيامة

﴿يا ِعيَسى  "اذكر"أك نصب بتقدير  ،ق كقوعوعلى أنٌو تعبًن عن اٞنستقبل باٞناضي لتحقٌ 
ظرؼ أك  ،قٌويتكك﴾ دتُّ إذ أيّ  [ظ90]/ابن َمْرَيَم اذكر نعمتي َعَلْيَك َوَعَلى والدتك 

 "أيٌدتك"ن الكاؼ ُب حاؿ مم النَّاَس﴾ كلّْ ﴿تُ  جربائيلس﴾ دُ وح القُ رُ ﴿بِ  "نعميتػ "حاؿ ل
و قبل الساعة يفيد نزكلى  ،ُب الكهولة :أم﴿وكهبًل﴾  ُب طفولٌية :أمهد﴾ ﴿ِفي المَ  كائنا

ْنِجيَل َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن  ألنٌو رفع قبل الكهولة ﴿َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتػَّْورَاَة َواإْلِ
ًرا بِِإْذِني َوتُػْبِرُئ اأْلَْكَمَو َواأْلَبْػَرَص بِِإْذِني الطّْيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر بِِإذْ  ُفُخ ِفيَها فَػَتُكوُف طَيػْ ِني فَػتَػنػْ

بَِني ِإْسَرائِيَل  فتُ كفَ   ذ﴿وإ 1سبقت ُب سورة آؿ عمرافَوِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى بِِإْذِني﴾ 
 "كففت" ظرؼ ،باٞنعجزاتنات﴾ ﴿إذ جئتهم بالبيّ  اليهود حٌن ٨ٌنوا بقتلك :أمعنك﴾ 

ُهم إف﴾  وإذ 110﴿ِإالَّ سحر مبين الذم جئت بو﴿َىَذا﴾  ما﴿فقاؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ
 رةمصدريٌة أك مفسٌ ﴿أف﴾  ٟنمتهمأم على لسانك أك أمرهتين﴾ أوحيت ِإَلى الحواريّ 

﴾ 111نا مسلموف﴿واشهد بأنّ  ُّما﴿قَاُلوا آَمنَّا﴾  عيسىُنوا بي وبرسولي﴾ ﴿آمِ 
علينا  ؿنزّْ ك أف يُ وف يا ِعيَسى ابن َمْرَيَم ىل يستطيع ربّ قَاَؿ الحواريّ  ﴿إذ اذكر .٢نلصوف

ّنعىن ٩نيب  "يستطيع"أك  ،خبلصهم كمعرفتهمإقالوه لعدـ استحكاـ ِمَن السماء﴾  مائدةً 
 :ٟنم عيسى﴿قَاَؿ﴾  ىل تقدر أف تسألو :أم 2ة كنصب ما بعدهكُب قراءة بالفوقانيٌ  ،كيفعل

 بكماؿ قدرتو كصٌحة نبٌوٌب﴾ 112﴿ِإْف ُكْنُتم ُمْؤِمِنينَ  مثاؿ ىذا السؤاؿمن أ﴿اتػَُّقوا اهلَل﴾ 
َها﴾  ﴿نريد أف نأكلَ  :إٔب السؤاؿ مٕنهيدان لعذرىم كبيانان ٞنا دعاى﴿قَاُلوا﴾  سؤالنا  :أمِمنػْ

                                                           
 من سورة آؿ عمراف. 49 اآلية ُب 1
 .241، ص تقريب المعاني في شرح حرز المعانيىذه قراءة الكسائي مع إدغاـ الـ "ىل" ُب تاء "تستطيع".  2



211 
 

 نزداد علمان ﴾ لمَ ﴿ونعْ  بزيادة اليقٌنقلوبنا﴾  ﴿وتطمئنَّ  ألجل أف نتمٌتع منها باألكل
﴿عليها ِمَن  عاكفٌن﴾ ﴿ونكوفَ  ةُب دعول النبوٌ نا﴾ ﴿قد صدقتَ  كأنٌ  :مفة أ٢نفٌ ﴿أْف﴾ 

﴿قَاَؿ ِعيَسى  يبةإذا استشهدتنا لوثوقنا بأنٌو حضرت اٞنائدة من غًن رً ﴾ 113الشاىدين
ال صفة  فنداء ثانا﴾ ربَّ  همَّ ﴿اللّ  :ٟنم غرضان صحيحان ُب السؤاؿ ا رأل أفٌ مٌ ػلابن َمْرَيَم﴾ 

يـو  :أمِمَن السماء تكوف لََنا﴾  علينا مائدةً  ؿْ ﴿أنزِ  "همللٌ ػػ "ال كال بدؿ لعدـ كقوعهما
بإعادة  "لنا"بدؿ من  ،من يأٌب بعدنالنا وآخرنا﴾ ﴿ألوَّ  نعٌظمو كنشرٌفويدًا﴾ ﴿عِ  نزكٟنا
على ﴿منك﴾  كائنة﴾ ﴿وآيةً ذه النصارل عيدان كلذا أنٌ  ؛ركم أهٌنا نزلت يـو األحد. اٛنارٌ 

لها َعَلْيُكم﴾ نزّْ قَاَؿ اهلُل ِإنّْي مُ 114﴿وأَْنَت خير الرازقين إيٌاىاا﴾ رزقنا﴿و  قدرتك كنبٌوٌب
﴿ال  تعذيبان  :أمبو عذابًا﴾ ي أعذّ فإنّ  [و91]/بعد ِمْنُكم  ﴿فمن يكفرْ  إجابة لسؤالكم

فنزلت اٞنبلئكة ُّا من السماء عليها ﴾ 115﴿أحدًا ِمَن الَعاَلِمينَ  التعذيب :أمبو﴾ أعذّ 
نزلت  :كُب اٜنديث 1.قالو ابن عٌباس ،فأكلوا منها حٌّت شبعوا ،أحواتسبعة أرغفة كسبعة 

 افرفعت كمسخو  ؛مركا أف ال ٫نونوا كال يٌدخركا لغد فخالفواأف ،اٞنائدة من السماء خبزان كٜنمان 
كٓب  ،كانت تأتيهم ُب كٌل أربعٌن يومان فيأكل منها صغًنىم ككبًنىم  :كقيل 2.ة كخنازيردقر 

فأكحى ا إٔب  ،كٓب ٬نرض أبدان  ي شفة عمره كال مريض إاٌل  غين مدٌ يأكل منها فقًن إاٌل 
 وا لذلك فمسخ منهم ثبلثة كثبلثوف رجبلن بعيسى أف ٩نعلها ُب الضعفاء كالفقراء فاضطر 

تقدًن اٞنسند إليو ﴾ ﴿اهلل يا ِعيَسى ابن َمْرَيَم أأَْنَت قلتَ  يقوؿ﴿إذ قَاَؿ﴾  اذكر﴿و﴾ 
حاؿ من الفاعل أك اٞنفعوؿ إلهين ِمْن ُدوِف اهلل﴾  يَ مّْ ذوني وأُ خِ اتَّ ﴿لِلنَّاِس  لتقوية النسبة

يٌاه ُب مشاركتو إحاؿ كونكما متجاكزين  :أك ،ٟنان ه إاذحاؿ كوهنم متجاكزين ا ُب أنٌ  :أم
أنٌزىك تنزيهان من أف تكوف ميٍستفًهمان ١نتاجان إٔب  :أم﴿قَاَؿ سبحانك﴾  معكما ُب األلوىٌية

 قوالن ال ٪نٌق ٕب أف أقولو :أم﴾ ﴿لي أف أقوؿ َما ليس لي بحقّ  ينبغيكوف﴾ ﴿َما ي البياف
 :أم﴿ِفي نفسي وال أعلم َما ِفي نفسك﴾  خفيوأَما﴾  و تعلمُ و فقد عِلمتَ قلتُ  ﴿إف كنتُ 

                                                           
 .6/369 تفسير القرطبي؛ 11/222، تفسير الطبري 1
 .131، جامع األصوؿ؛ 6، أبواب تفسًن القرآف سنن الترمذي 2



212 
 

 ما قلتُ 116ـ الغيوبك أَْنَت عبّل ﴿إنّ  كالتعبًن بالنفس للمشاكلة ،ما ٔنفيو من معلوماتك
أك عطف بياف أك بدؿ للضمًن كم﴾ ي وربَّ ﴿أف اعبدوا اهلل ربّ كىو ي ِبِو﴾ َلُهم ِإالَّ َما أمرتن

كليس من شرط البدؿ جواز طرح اٞنبدؿ منو مطلقان ليلـز منو بقاء اٞنوصوؿ ببل  "،بو"ُب 
بالرفع يتني﴾ فيهم توفَّ  متُ د﴿َما  رقيبان أمنعهم ٣نا يقولوفَعَلْيِهم شهيدًا﴾  ﴿وكنتُ  عائد

﴿وأَْنَت  اٜنفيظ ألعماٟنم تعصم منهم من تشاء﴾ عليهم قيبْنَت الرّ أَ  ﴿كنتَ  إٔب السماء
عرتاض اكال ؾ﴾ هم عبادُ بهم فإنَّ ﴿إف تعذّ  مطٌلع عآب بو﴾ 117شهيد شيءٍ  َعَلى كلّ 

﴾ 118الحكيم ك أَْنَت العزيزُ ﴿وإف تغفر َلُهم فإنّ  على اٞنالك اٞنطلق فيما يفعل ّنلكو
 ةٌن عن حكمخارجى  اكمغفرتك فضل كليس فبل عجز كال استقباح فإٌف عذابك عدؿ

فصار  ؛دخل نفسو فيهم كغٌلبهم عليها ُب استعماؿ ضمًن الغائبأ لعٌل عيسى .كصواب
 :أم﴿قَاَؿ اهلُل َىَذا﴾  "ف"إفبل إشكاؿ ُب استعماؿ كلمة  ؛ٌنكى فراف مشكج غالتعذيب كال
﴿َلُهْم  [ظ91]/الذم فيها هم﴾ ﴿صدقُ  ُب الدنياينفع الصادقين﴾  ﴿يوـُ  يـو القيامة

ُهْم﴾  وا ضُ ﴿ورَ  بطاعتهمَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اللَُّو َعنػْ
موات واألرض َوَما ﴿هلل ملك السّ  بياف النفع﴾ 119﴿َذِلَك الفوز الَعِظيمُ  بثوابوعنو﴾ 
العقل ُب غاية القصور عن معىن أكٕب ٟنم غًن  تباعان إتغليبان لغًن العقبلء  "ماػ "أتى ب﴾ فيهنّ 

﴿َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء  يتناكؿ األجناس كٌلها فهي أكٔب بإرادة العمـو "ما"أك ألٌف  ،الربوبٌية
 و فبل يقدر عليها.ذاتى  كخٌص العقلي ، كمنو إثابة الصادؽ كتعذيب الكاذب﴾ 120َقِديرٌ 

               ************************************** 
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 سورة األنعاـ

كىي  2،الثبلث اآليات﴾ قل تعالوا﴿ك 1اآليات الثبلث﴾ ا كاكما قدر ﴿ ٌية إاٌل ػػػمكٌ 
 كسٌتوف آية. ئة كٙنس أك ستٌ م

 بسم ا الر٘نن الرحيم
اإلعبلـ بذلك لئل٬ناف بو  كىل اٞنراد﴿هلِل﴾  تثاب ،كىو الوصف باٛنميل﴾ الحمدُ ﴿ 

خلق  ﴿الَِّذي 3قالو الشيخ ُب سورة الكهف ،دىا الثالثأفيى  احتماالتناء بو أك ٨نا أـ الث
 ،ختبلؼ طبقاهتا ذاتان كأثران كحركةٗنع السموات دكف األرض الالسََّمَواِت َواأَلْرَض﴾ 

 اؿٌ رٌب عنو باٛنعل الد، عأنشأ٨نا﴾ والنورَ  الظلماتِ  وجعلَ ﴿ كقٌدمها لشرفها كتقٌدـ كجودىا
يٌاه تنبيهان إأك صًنكرتو  ،قل منو أك إليوأك الن ،باٜنصوؿ منوعلى جعل شيء ُب ضمن شيء 

جراـ ها كاألػلمات لكثرة أسبابكٗنع الظ 4،نويٌةعلى أهٌنما ال يقوماف بأنفسهما كما زعمت الث
للعطف على ﴿ثُمَّ﴾  اٞنلكاتكتقد٬نها لتقٌدـ اإلعداـ على  ،اٜناملة ٟنا كٞنشاكلة ما قبلهما

 ،على معناىافهي " لماتالظ"أك على  ،ٟنم بعد ىذا البيافٗنلة اٜنمد كاستبعاد عدك 
﴾ 1وفلُ يعدِ  ِبَربِّْهم َكَفُروا ﴿الَِّذينَ  ٌن إنسانان ألنٌو َنعل الط "اٛنعلػ "عبًن عن خلقهم بكالت

 كفركا:أم ،ايناؿ ٣نٌا أضيف إليو الرٌب على الثعلى األٌكؿ كح "الذين"خرب  ،فيكفركف نعمو
 ِنلق أبيكم آدـ منو﴾ ينٍ كم من طِ قَ خلَ  الَِّذي ﴿ُىوَ  راضهم كعدكٟنميهم ُب حاؿ إعػػّنن يربٌ 
: أمى﴾ ﴿مسمِّ  مبتدأ خٌصصو﴾ وأجلٌ ﴿ نتهائوإنوتوف عند  ،لكم﴾ قضى أجبلً  ﴿ثُمَّ 

                                                           
 .93-91اآليات 1
 .153-151اآليات 2
.|كىو ١نٌمد بن أ٘ند بن ١نٌمد بن 294-293، ص تفسير الجبللينيشًن إٔب الشيخ جبلؿ الدين اٌلي. ينظر 3

-791إبراىيم اٌلي الشافعي، أصوٌٕب، مفٌسر، كأحد مؤلٌػػػفىي تفسًن اٛنبللٌن، كلد بقاىرة كتوٌُب ُّا )
 .5/333للزركلي،  األعبلــ(. 1459-1389ق/864

ٌن األزليٌن، يزعموف أف النور كالظلمة أزلياف قد٬ناف ِنبلؼ اَّوس، كيقولوف بتساكيها ُب القدـ ىم أصحاب االثن 4
  .1/290للشهرستاين،  الملل والنحلكاختبلفهما ُب اٛنوىر. 
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 ﴿ثُمَّ  عظيمناؼ بو للتئالستاك  ،كىو أجل القيامة أك البعث﴿ِعْنَدُه﴾  :خربه ،مضركب
خلقكم، كمن  ابتدأبعد ًعلمكم أنٌو  ٌكوف ُب البعثتش﴾ 2روفمتَ تَ ﴿ ارها الكفٌ أيٌ أَنْػُتم﴾ 

اٞنعبود أك ﴾ اهلل﴿ :مبتدأ خربه ،ا :أم﴿َوُىَو﴾  قدرقدر على االبتداء على اإلعادة أ
﴾ كمرَ هْ كم وجَ سرَّ  يَػْعَلمُ  اأَلْرضِ وفي  السََّمَواتِ  ﴿ِفي :اٞنعىن تعٌلق بو قولو كٟنذا؛ امود

من باٛنوارج ﴾ 3بوفتكسِ  َما يَػْعَلمُ و ﴿ خرب ثاف ،كمما ٫نفى كيظهر من أحواؿ أنفس :أم
 [ك92]/﴾ آية من﴿ مزيدة لبلستغراؽ﴾ من﴿ أىل مٌكة﴾ تأتيهم ﴿َوَما خًن أك شرٌ 

َها َكانُوا ﴿ِإالَّ  من القرآف :أم﴾ همآيات ربّ ﴿ بعيضللت  ال يلتفتوف إليها﴾ 4عرضينمُ  َعنػْ
بُوافقد  ﴿  َماء ىم فسوؼ يأتيهم أنباءَ ا جا﴿لمَّ  ا بوك القرآف كاستهزؤ  :أمبِالَحقّْ﴾  َكذَّ

 من أحواؿ استهزائهم ما ٫نربىم النبٌ  :أم ،بار استهزائهمأخأم: ﴾ 5يستهزئوف ِبوِ  َكانُوا
كىو مٌدة ﴾ فرْ قػَ ﴿ أىل﴾ نهم مِ لِ بْ ن قػَ أىلكنا مِ ﴿ ة ّنعىن كثًنان خربيٌ ﴾ موا كَ رَ يػَ  مْ ألَ ﴿

 عةبالسج اأَلْرِض﴾  ﴿ِفي يناىم مكانان أعط﴾ اىمنَّ ػػمكّ ﴿ اس كىي سبعوف سنةأغلب أعمار الن
فيو التفات ﴾ لكم﴿ "مٌكناىمػػ "فهو مفعوؿ بو ل ،نعط﴾ نمكّْ لم نُ  ﴿َما ة كطوؿ اٞنقاـكالقوٌ 

األنهار  ﴿َوَجَعْلَنا متتابعان ﴾ دراراً مِ ﴿ اٞنطر :أمَعَلْيِهم﴾  السََّماءَ وأرسلنا ﴿ عن الغيبة
 فلم يغن﴾ ىلكناىم بذنوبهمأ﴿ف صبفعاشوا ُب اٝن ؛مساكنهم تٓن﴾ ن تحتهمتجري مِ 

 ﴿ِفي مكتوبان ﴾ كتاباً   َعَليكَ لنا ولو نزَّ 6ِمْن بَػْعِدِىم قرنًا آخرينوأنشأنا ﴿ ذلك عنهم شيئان 
 ألنٌو أنفى للشكٌ  "عاينوه"من  غلبأى ﴾ وه بأيديهمسُ مَ فلَ ﴿ كرؽ كما اقرتحوه﴾ اسٍ طَ رْ قِ 

 ىبٌل ﴾ لوال ﴿َوقَاُلوا كعنادان  تاػػتعنُّ ﴾ 7بينٌ مُ  سحرٌ  ِإالَّ  ﴿َىَذا ما﴾ إف َكَفُروا الَِّذينَ لقاؿ ﴿
 فلم يؤمنوا ،كما اقرتحوه﴾ ولو أنزلنا ملكاً ﴿ نبٌ  أنٌو يكٌلمنا﴿َمَلك﴾  معوَعَلْيِو﴾ نزؿ أُ ﴿
ال  ﴿ثُمَّ  إىبلكهم فإنٌو سٌنة ا جرت بذلك فيمن قبلهملوجب ﴾ ضي األمرلقُ ﴿
ملكاً ﴿ ؿ إليهمزج ناٞن﴾ لو جعلناهو ﴿ ٬نهلوف طرفة عٌن لتوبة أك معذرة﴾ 8نظروفيُ 

يتو إذ ال قٌوة للبشر على ؤ على صورتو ليتمٌكنوا من ر  :أم﴾ رجبلً ﴿ اٞنلك :أم﴾ لجعلناه
على ﴾ 9يلبسوف َما ﴿َعَلْيِهم خلطنا﴾ سنابَ لَ لَ ﴿ لو جعلناه رجبلن ﴾ و﴿ رؤية اٞنلك

لو  تسليةه قَػْبِلَك﴾  ِمنْ هزئ برسل استُ  ولقدِ ﴿  بشر مثلكمما ىذا إاٌل  :أنفسهم بأف يقولوف
بِِو  َكانُوا َماروا منهم سخِ  الَِّذينَ ب﴿ نزؿ﴾ حاؽَ فَ ﴿ على ما يرل من قومو عليو السبلـ
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 ِفيوا يرُ سِ  ﴿ُقلْ  ؟فكيف ال ٪نيق ّنن يستهزأ بك ،زائهمهػػكباؿ است :أم﴾ 10وف ئيستهز 
 بلكهم بالعذاب لتعتربكاىإمن  سلى الر ﴾ 11بينعاقبة المكذّْ  َكافَ  َكيفَ  اْنظُُروا اأَلْرِض ثُمَّ 

 إف ٓب يقولوه ال جوابى هلِل﴾  ﴿ُقلْ  سؤاؿ تبكيتالسََّمَواِت َواأَلْرِض﴾  ِفي َمالمن  ﴿ُقلْ 
ف ُب دعائهم طٌ لكفيو ت ،ارينُب الد﴾ حمةنفسو الرّ  ﴿َعَلى قضى تفٌضبلن ﴾ بكتَ ﴿ هغًني 

للوعيد على جواب قسم ﴾ يـو القيامة﴿ ُبِإَلى﴾ كم جمعنَّ يَ لَ ﴿ إٔب اإل٬ناف [ظ92]/
ُب اليـو أك  :أم﴾ ال ريب فيو﴿ عماؿكاإلككعد على النظر  ،ظرى الن كإغفاٟنمإشراكهم 

﴾ 12يُػْؤِمُنوفَ فهم ال ﴿ :مبتدأ خربه ،بتعريضها للعذاب﴾ همروا أنفسَ خسِ  ﴿الَِّذينَ  اٛنمع
أك ٓنٌرؾ ﴾ سكن ﴿َما "ا"عطف على ﴾ ولو﴿ عليو الفاء بسبب ذلك اٝنسراف كما تدؿٌ 

 كٌل شيء فهو خالقو كمالكو  :أماللَّْيِل والنػََّهاِر﴾  ﴿ِفي ين عن اآلخرى بأحد الضدج فاكتف
﴿ُقْل﴾  فبل ٫نفى عليو شيء ؛معلـو بكلٌ ﴾ 13العليم﴿ بكٌل مسموع﴾ السميع ﴿َوُىوَ 

 رِ فاطِ ﴿ رؾاذ كرٌد ٞنن دعاه إٔب الشٔنٌ لبل معبودان ألنٌو إنكار﴾ اً خذ وليّ تّ أ﴿أغير اهلل  ٟنم
 ألٌف إضافتو معنويٌة لكونو ّنعىن اٞناضي "ا"باٛنٌر صفة  ،همامبدعً اِت َواأَلْرِض﴾ السََّموَ 
ي إنّ  ﴿ُقلْ  عاـ لشٌدة اٜناجة إليوكٔنصيص الط ،ال يرزؽ﴾ مطعَ وال يُ ﴿ يرزؽ﴾ مطعِ يُ  ﴿َوُىوَ 

ين  بأيٌن سابق عليكم ُب الدال فضل ٕب عليكم إاٌل  :أم﴾ مسلَ من أَ  ؿَ مرت أف أكوف أوّ أُ 
 "،أمرت ينٌ "إأك  "قل"عطفو على  زك٩نو ﴾ 14ِمَن الُمْشرِِكينَ  وال تكوننَّ ﴿ :ٕبكقيل 

ُقْل ِإنّْي َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت رَبّْي َعَذاَب يَػْوـٍ ﴿ فاٝنطاب فيو عاـ يشمل كٌل مكٌلف
رط معرتض بٌن الفعل كمفعولو دٌؿ على كالش ،مبالغة أخرل ُب قطع أطماعهم﴾ 15َعِظيمٍ 

﴾ موحِ فقد رَ  يومئذٍ  ﴿َعْنوُ  مًن إٔب العذابالض ود، بعى العذاب﴾ صرؼن يُ م﴿ جوابو اٛنملة
سك سَ مْ وإف يَ ﴿ اىرةالنجاة الظ﴾ 16الفوز المبين﴿ رؼالص﴿َوَذِلَك﴾  نعم عليوأك  اه٤نٌ 

ة كصحٌ ﴾ وإف يمسسك بخير ُىوَ  ِإالَّ  َلوُ  فبل كاشفَ ﴿ ببلء كمرض كفقر﴾ اهلل بضرٍّ 
فبل يقدر أحد على  ،و كإدامتو عليكظفكمنو ح﴾ 17قدير َشْيءٍ  كلّ   َعَلىفهو ﴿ كغىن

 ﴿َوُىوَ  تصوير لقهره كعلٌوه بالغلبة كالقدرة﴾ فوؽ عباده القاىرُ  ﴿َوُىوَ  رٌده عنك
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 ناػً تػائد يا ١نمٌ  :ا قاؿ قريشمٌ ػكنزؿ ل .بالبواطن كالظواىر﴾ 18﴿الَخِبيرُ  ُب تدبًنه﴾ الحكيمُ 
أكبر ﴿ موجود أمٌ َشْيٍء﴾  أيُّ  ﴿ُقلْ  1:كؾبٌوة فإٌف أىل الكتاب أنكر ّنن يشهد لك بالن

 شهيدٌ ﴿ ىو :كقل ئدً تى بػٍ ا ٍبٌ  ،أكرب شهادة﴾ هلل﴿ُقِل ا ١نموؿ على اٞنبتدأيز يٕن﴾ شهادةً 
﴿ِبِو﴾  يا أىل مٌكة﴾ القرآف ألنذركم َىَذا وحي إليَّ وأُ ﴿ على صدقي﴾ بيني وبينكم

أَئِنَُّكْم ﴿ اإلنس كاٛننٌ  من بلغو من :أم "نذركم"أعطف على ضمًن ﴾ ومن بلغ﴿ كمكأبشٌر 
ّنا ﴾ ال أشهد ﴿ُقلْ  استفهاـ إنكار كتقرير [ك93]/﴾ لََتْشَهُدوَف َأفَّ َمَع اللَِّو آِلَهًة ُأْخَرى

 ِممَّاني بريٌء وإنّ ﴿ :بليغ ال الشهادة بقرينة قولوأمره بالت﴾ واحد إلوٌ  ُىوَ  ِإنَّما ﴿ُقلْ  تشهدكف
١نٌمدان بنعتو ُب   :أم﴾ وفونعرِ آتيناىم الكتاب يَ  ﴿الَِّذينَ  معو من األصناـ﴾ 19شركوفتُ 

﴾ 20يُػْؤِمُنوفَ فهم ال ﴿ منهم﴾ همروا أنفسَ خسِ  الَِّذينَ ىم ءَ فوف أبناكما يعرِ ﴿ كتاُّم
تَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا﴾ ن أظلم ممّ ﴿ ال أحد :أم﴾ ومن﴿ لتضييع ما يكتسب بو اإل٬ناف افػْ

القرآف كاٞنعجزات كٌٚنوىا ﴾ ب بآياتوأو كذَّ ﴿ ٤نيلد ُب التوراة كاإلال نعت مٌ  :من قوٟنم
﴿ِإنَُّو﴾  كذيبكالت ،فرتاءاال :للتنبيو على أهٌنم ٗنعوا بٌن أمرين متناقضٌن "أك"ككلمة  ،سحران 

﴾ أشركوا ِللَِّذينَ نقوؿ  ثُمَّ حشرىم جميعاً يوـَ نَ ﴿ اذكر﴾ و21فلح الظالموفال يُ ﴿ أفالش
لم تكن  ﴿ثُمَّ  لكمأهٌنم شفعاء ﴾ 22موفتزعُ  ُكْنُتم الَِّذينَ أين شركاؤكم ﴿ توبيخان 

 باٛنرٌ ﴾ ناربّْ  واهللِ ﴿ 2"نك"تخرب  ،مقوٟنى قَاُلوا﴾ أف  ﴿ِإالَّ  عاقبة كفرىم :أم﴾ تنتهمفِ 
 ﴿اْنظُرْ  ذبوف ك٪نلفوف عليو لدىشتهميكٍ ﴾ 23ُمْشرِِكينَ  ُكنَّا ﴿َما 3صب نداءكالن ،نعت
ُهم وضلَّ ﴿ رؾ عنهمالشبنفي َعَلى أنْػُفِسِهم﴾ وا بُ كذَ   َكيفَ  من ﴾ 24يَػْفتَػُروفَ  َكانُوا َما َعنػْ

 ضراُّمأك  ،كأيب جهل ،كالوليد ،كأيب سفيافقرأت  إذا ِإلَْيَك﴾ ومنهم من يستمع ﴿ كاءر الش
﴾ وهفقهُ أف يَ ﴿ةى كراى  ،يءما يسرت الش "نافكً "ٗنع أغطية ﴾ ةقلوبهم أكنَّ  َعَلى ﴿َوَجَعْلَنا

كٓنقيقو ُب أٌكؿ  .فبل يسمعونو ٚناع قبوؿ ؛مامى صى ﴾ راً وق آذانِهموفي ﴿ يفهموا القرآف

                                                           
 .3/133، تفسير البغوي؛ 214للواحدم،  أسباب النزوؿ 1
 كقع ُب األصل: "يكوف"، كلعٌل األكجو ما أثبتُّو. 2
 .243، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيءة ٘نزة كالكسائي، كباٛنٌر قراءة الباقٌن من السبعة. بالنصب قرا3
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ة ال ابتدائيٌ ﴿َحتَّى﴾  لفرط عنادىم كتقليدىم﴾ آية ال يؤمنوا بها وا كلَّ رَ وإف يػَ ﴿ 1البقرة
م إذا بلغ تكذيبهم إٔب غاية أهنٌ  :كاٞنعىن ،حاؿ َّيئهم﴾ جادلونكإذا جاؤوؾ يُ ﴿ عمل ٟنا

اللة على أٌف ع الظاىر موضع اٞنضمر للدن كضٍ مً ُروا﴾ َكفَ  الَِّذينَ يقوؿ ﴿ ؾ ٠نادلٌنك جاؤ 
 أكاذيب﴾ أساطير ﴿ِإالَّ  القرآف﴿َىَذا﴾  ما﴾ إفْ ﴿ على ىذه اٜنالة كفر همئ٠ني
 اسالن﴾ وفينهَ  ﴿َوُىم مٌ بالض "أسطورة"ٗنع  ،كاألضاحيك كاألعاجيب﴾ 25ليناألوّ ﴿

﴿َعْنُو﴾  يتباعدكف﴾ وفأَ وينْ ﴿ عليو السبلـ باع النبٌ تٌ اعن القرآف أك  :أم﴿َعْنُو﴾ 
 ما﴾ وإف﴿ 2عن أذاه كال يؤمن بو ىنزلت ُب أيب طالب كاف ينه :كقيل .بأنفسهم

رر ال يتعٌداىم إٔب غًنىم الض فٌ أ﴾ 26َيشُعروفَ  َوَماهم أنفسَ  ﴿ِإالَّ  بذلك﴾ هلكوفيُ ﴿
خوؿ بالدحقيقتها كعذاُّا  رٌفواعي ﴾ ارالنّ  َعَلىقفوا إذ وُ ﴿ يا ١نٌمد﴿َوَلْو تَػَرى﴾  [ظ93]/

ِمَن  نا ونكوفَ بآيات ربّ  بَ وال نكذّْ ﴿ نياإٔب الد﴾ ردُّ نُ فقالوا يا ليتنا ﴿ لرأيت أمران شنيعان 
، مًن فيوأك حاالن من الض "،نردُّ "أك عطفان على  ،نافان ئبرفع الفعلٌن است﴾ 27الُمْؤِمِنينَ 

اين على عطف كالثكبرفع األٌكؿ على ال، للواك ٠نرل الفاء إجراءن  ميٌن ُب جواب التكبنصبهما 
 ظهر﴾ بدا﴿ إضراب عن إرادة اإل٬ناف اٞنفهـو من التميٌن ﴾ بل﴿ :قاؿ تعأب 3،اٛنواب

وا فتمنج ؛ بشهادة جوارحهم من نفاقهم كقبائح أعماٟنم﴾ خفوف من قبليُ  َكانُوا َمالهم ﴿
وا لما لعاد﴿ إٔب الدنيا فرضان ﴾ وادُّ ولو رُ ﴿ مان على أهٌنم لو رٌدكا آلمنواذلك ضجران ال عز 

﴿َوقَاُلوا﴾  ُب كعدىم باإل٬ناف﴾ 28لكاذبوف ِإنػَُّهمو ﴿ رؾ كاٞنعاصيمن الشَعْنُو﴾ هوا نُ 
﴾ ىي﴿ ما﴾ إف﴿ "عادكا"أك عطف على  ،نيابياف ما قاؿ منكركا البعث ُب الدناؼ لئاست

نْػَياحياتنا  ﴿ِإالَّ  اٜنياة  َلى﴿عَ  رضواعي ﴾ وافُ قِ َوَلْو تَػَرى إذ وُ 29نحن بمبعوثين َوَما الدُّ
 ،ٟنم على لساف اٞنبلئكة توبيخان ﴿قَاَؿ﴾  وبيخ لرأيت أمران شنيعان كحبسوا للسؤاؿ كالت﴾ همربّ 

إنٌو ﴾ نابلى وربّْ  قَاُلوا ﴿بِالَحقّْ  البعث كاٜنسابَىَذا﴾ أليس ﴿ "كقفوا"بدؿ اشتماؿ من 
                                                           

 من سورة البقرة. 18ُب اآلية 1
 .3/126، تفسير البغوي؛ 11/313، تفسير الطبري 2
" كنصب "كنكوفى" قراءة ابن عامر، كبنصبهما قراءة ٘نزة، كحفص، كبرفعهما قراء3 ة الباقٌن من برفع "كال نكٌذبي

 .243، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيالسبعة. 
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قد ﴿ بسبب كفركم أك ببدلو :أم﴾ 30تكفروف ُكْنُتم ِبَما الَعَذابَ فذوقوا  ﴿قَاؿَ  ٜنقٌ 
بُوا الَِّذينَ ر خسِ  أك  "،كٌذبواػ "ل غايةه ﴾ اعةإذا جاءتهم السّ  ﴿َحتَّى بالبعث﴾ بلقاء اهلل َكذَّ

 ،كذيبن مقٌدماهتا ليصٌح جعلو غاية التاعة اٞنوت ألنٌو معلى أٌف اٞنراد بالس "خسر" ػل
يا  ﴿قَاُلوا حاؿ ،فجأة﴿بَػْغَتًة﴾  خسراهنم فينتهياؿ كحياة مفحينئذ ٓب يبق لو رأس 

نيا كإف ٓب ُب الد :أم﴿ِفيَها﴾  قٌصرنا﴾ طنافرّ  َما ﴿َعَلى كانكً أرم ىذا حضي ا﴾ ناحسرتَ 
بأف تأتيهم عند البعث ُب ﴾ ظهورىم َعَلىلوف أوزارىم مِ حْ يَ  ﴿َوُىم كرىا للعلم ُّاذ يسبق 

﴾ 31روفيزِ  َماساء  أال﴿ كالكبلـ ٕنثيل أك ال ٘نلى  ،ر٪نان فرتكبهم كأىنٍػتىًنوأقبح شيء صورة 
نْػَيا﴾ الحياة  ﴿َوَما لهمً٘ن  و٪نملون  ال فائدة فيها﴾ بٌ عِ لَ  ﴿ِإالَّ  شتغاؿ فيهااال :أمالدُّ

 ارُ وللدَّ ﴿ اعات كما يعٌن عليها فمن أمور اآلخرةكأٌما الط ،فععن النشغل خاؿ ﴾ وٌ هْ ولَ ﴿
 كثرة الفعلللتحقيق ك ﴾ قد﴿ خًناألمرين  أمج ﴾ 32تعقلوف َأَفبلقوف ػػيتّ  لِلَِّذينَ  خيرٌ  اآلخرةُ 

 ِإنػَُّهمف﴿ ال ٓنزف :كذيب أممن الت﴾ يقولوف الَِّذيك نُ زُ حْ ليَ ﴿ الشأف :أمِإنَُّو﴾ نعلم ﴿
 لكٌنهم :أمالظَّاِلِميَن﴾  ولكنّ ﴿ :بوين كما قاؿاٜنقيقة كإ٧ٌنا يكذٌ ُب ﴾ كونَ بُ ذّْ كَ ال يُ 

د  ولق﴿ كذيبالتمعىن  [ك94]/كالباء لتضمٌن اٛنحود ﴾ 33يجحدوف ﴿ِبآيَاِت اهللِ 
 :أم﴾ وذوابوا وأُ ذّْ كُ   َما َعَلىفصبروا ﴿ عليو السبلـتسلية لو ِمْن قَػْبِلَك﴾ بت رسل ذّْ كُ 

فاصرب مثلهم حٌّت يأتيك  ،بإىبلؾ قومهم﴾ أتاىم نصرنا ﴿َحتَّى كإيذائهم على تكذيبهم
ؾ من نبِأ ءَ ﴿ولقد جا مواعيده﴾ ؿ لكلمات اهللبدّْ وال مُ ﴿ النصر على قومك

﴾ إعراضهم ﴿َعَليكَ  عظم كشقٌ ﴾ ركبُ   َكافَ وإف  ﴿ يسكن بو قلبك ما﴾ 34الُمرَسِلينَ 
 ﴿ِفي سربان كمنفذان كائنان ﴾ قاً فإف استطعت أف تبتغي نفَ ﴿ عن اإلسبلـ ٜنرصك عليهم

جوابو ١نذكؼ  ،٣نا اقرتحوا﴾ فتأتيهم بآية السََّماءِ  ﴿ِفي ًمٍصعىدان كائنان ﴾ ماً أو سلَّ  اأَلْرضِ 
بتوفيقهم لئل٬ناف ُهدى﴾ ال َعَلىاهلل لجمعهم  ﴿َوَلْو َشاءَ  ٌكؿكاٛنملة جواب األ ،فافعل :أم

باٜنرص على ما ال يكوف ﴾ 35جاىلينِمَن ال فبل تكوننَّ ﴿ فلم يؤمنوا ؛كلكن ٓب يشأ ذلك
بفهم ﴾ يسمعوف ﴿الَِّذينَ  إٔب اإل٬ناف ؾءدعا﴾ يستجيب ﴿ِإنَّما و من دأب اٛنهلةفإنٌ 
يبعثهم ﴿ أك اٞنوتى كٌلهم ،ماعم ُّم ُب عدـ السشٌبهه ،الكٌفار :أم﴾ والموتى﴿ عتباراك 

 ىبٌل ﴾ لوال﴿ كٌفار مٌكة  :أم﴿َوقَاُلوا﴾  للجزاء﴾ 36يرجعوف ِإلَيوِ  ﴿ثُمَّ  ُب اآلخرة﴾ اهلل
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زؿ ف جحدكىا ينإ آيةن أك  ،كاٞنائدة ،كالعصا ،كالناقة  ،٣نٌا اقرتحوه﴾ وآية من ربّ  َعَلْيوِ ّزؿ ػػػنُ ﴿
ال  َأكثَػَرُىمولكن ﴿ ٣نٌا اقرتحوا﴾ ؿ آيةنزّْ أف يُ  َعَلىقادر  ِإفَّ اهللَ  ﴿ُقلْ  عليهم الببلء

 زائدة﴾ من ﴿َوَما إٌف نزكٟنا ببلء عليهم لوجوب ىبلكهم إف جحدكىا﴾ 37يَػْعَلُموفَ 
التنكًن ﴾ ممٌ أُ  ِإالَّ بجناحيو ﴿ ُب اٟنول﴾ وال طائر يطير اأَلْرضِ  ﴿ِفي ٕنشي﴾ ةدابَّ ﴿
اٞنبالغة ُب ضبط أحواؿ  دكاٞنقصو  ،ة كالطائرابٌ الد فاكـو عليو كٌل نوع من ؛نويعللت

﴾ طنافرَّ  ﴿َما كأحواٟنا ،كرزقها ،ُب تقدير خلقها﴾ أمثالكم﴿ اٞنخلوقات كعدـ إ٨ناؿ شيء
 ِإَلى رَبِّْهم ﴿ثُمَّ  ببل كتابة﴿َشْيٍء﴾  زائدة﴾ من﴿ وح افوظالل :أم﴿ِفي الِكَتاِب﴾  تركنا

 الَِّذينَ و ﴿ اء من القرناء اٛنمٌ بعضها عن بعض حٌّت  األمم كٌلها فيقتصٌ  :أم﴾ 38روفحشَ يُ 
بُوا ﴾ مٌ كْ وبُ ﴿ قبوؿ عن ٚناعها ٚناعى ﴾ مّّ صُ ﴿ بوبٌية ككماؿ القدرةة على الر الٌ الدبِآيَاتَِنا﴾  َكذَّ

يعين صٌمهم كبكمهم مقٌيد ُّذه  ،الكفر :أم﴾ الظلمات ﴿ِفي كائنٌن  ال ينطقوف باٜنقٌ 
كىو دليل ﴾ لولِ ضْ يُ ﴿ إضبللو﴾ اهلل أِ ن يش﴿مَ  وا كنطقوااٜنالة حٌّت لو خرجوا منها لسمع

 دين اإلسبلـ﴾ 39صراط مستقيم َعَلىجعلو يَ  شأْ ومن يَ ﴿ 1كاضح لنا على اٞنعتزلة
كىو -بب ن كضع السمً  ،أخربكين :استفهاـ استخبار أم﴿َأرَأَيْػَتُكم﴾  يا ١نٌمد﴿ُقْل﴾ 

رب إ ستخبارالا :اٞنسٌبب أم موضعى  -ستفهاـ عن العلماال  ، العآب بوعن الشيء إاٌل  ذ ال ٫ني
 [ظ94]/ال  -لكٌل ٢ناطب ألنٌو عاـٌ -مًن ُب أمثالو حرؼ خطاب أٌكد بو الض كالكاؼ

دٌؿ عليو ، أرأيتكم آٟنتكم تنفعكم إذ تدعوهنا :كاٞنفعوؿ ١نذكؼ أم ،١نٌل لو من اإلعراب
 :قوليو ،ٟنياكىو ﴾ أو أتتكم الساعة﴿ ُب الدنيا﴾ إف أتاكم عذاب اهلل﴿ كعلى جواب

إٌف األصناـ تنفعكم ﴾ 40صاِدِقينَ  ُكْنُتمإف  ﴿ كىو تبكيت ٟنم﴾ وفعُ دْ اهلل تَ  أغيرَ ﴿

                                                           
اٞنعتزلة على أٌف العبد خالق لفعلو، كانطبلقا من ىذا األصل ترل اإل٬ناف كالكفر من أفعالو، كتفٌسر اآليات اليت تربط  1

ية. كعبارة الكٌشاؼ ُب تفسًن اآلية: اٟنداية كاإلضبلؿ ّنشيئة ا تعأب بأٌف اٟنداية ىي بياف اٜنٌق كاإلضبلؿى ىو التسم
أم: ٫نذلو ك٫نلو، كضبللو: ٓب يلطف بو؛ ألنٌو ليس من  ﴾﴿مىٍن يىشىًأ اللجوي ييٍضًلٍلوي ٌٍب قاؿ إيذانان بأهٌنم من أىل الطبع: »

 ير الكّشاؼتفس«. أم: يلطف بو ألٌف اللطف ٩ندل عليو ﴾أىل اللطف ﴿كىمىٍن يىشىٍأ ٩نىٍعىٍلوي عىلى ًصراطو ميٍستىًقيمو 
شرح األصوؿ ؛ 326-1/324أليب اٜنسن األشعرٌم،  مقاالت اإلسبلمّيين.|لبلستزادة ينظر 2/344للز٢نشرم، 

 .335-332للقاضي عبد اٛنٌبار، ص  الخمسة
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ما  :أمِإلَيِو﴾ تدعوف  َمافيكشف ﴿ دائدُب الش﴾ تدعوف﴿ ال غًنه﴾ اهبل إيّ ﴿ خربكينأف
كال يشاء ُب  ،أف يتفٌضل عليكم بكشفو﴾ إف شاء﴿ ك٥نوه تدعونو إٔب كشفو من الضرٌ 

معو من األصناـ فبل تدعوهنا ُب ذلك ﴾ 41شركوفتُ  ﴿َما ترتكوف﴾ وفنسَ وتَ ﴿ اآلخرة
﴾ كقبلِ ﴿ زائدة﴾ م منمَ أُ  ِإَلى ولقد أرسلنا﴿ تقدر على دفعو  1[ال]ا الوقت لعلمكم أهنٌ 

ك٨نا  ،اٞنرض كاآلفات﴾ اءوالضرّ ﴿ ة الفقرشدٌ ﴾ فأخذناىم بالبأساء﴿ رسبلن فكٌذبوىم
﴿إذ  ىبٌل ﴾ الوْ فلَ ﴿ يتذلٌلوف فيؤمنوف﴾ 42عوفيتضرَّ  َعلَُّهم﴿لَ  ٟنما صيغتا تأنيث ال مذٌكرى 

َوَلِكْن ﴿ لو ذلك مع قياـ اٞنقتضى ٓب يفعلوا :أم﴾ عواتضرَّ ﴿ عذابنا﴾ ىم بأسناءَ جا
استدراؾ على اٞنعىن كبياف ﴾ 43َقَسْت قُػُلوبُػُهْم َوزَيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 

من ٗنيع ﴿بِِو﴾  كعظوا كخٌوفوا﴾ رواكّْ ُذ  ﴿َما تركوا﴾ وانسُ  ﴿فَػَلمَّا عرٌ ضللصارؼ ٟنم عن الت
  أبوابَ  َعَلْيِهمفتحنا ﴿ فلم يٌتعظوا ءذ بالبأساء كالضرٌااألخما ذٌكركا بو من إرساؿ الرسل ك 

﴾ وتواأُ  ِبَماحوا إذا فرِ  ﴿َحتَّى أك مكران ُّم ،متحانان ٟنمامن النعم استدراجان ك َشْيٍء﴾  كلّْ 
طع فقُ ﴿ متحٌسركف آيسوف﴾ 44بلسوففإذا ىم مُ  بَػْغَتةً أخذناىم ﴿ بىطىرو فػىرىحى النعم من 
إذا  بوراكدي  دىٍبراره دبى ن مً  ،آخرىم ُنيث ٓب يبق منهم أحد :أم﴾ لمواظَ  الَِّذينَ القـو  دابرُ 
 فً كبيا، األبواب كفتحً  ،بية للعباد باألخذعلى الرت ﴾ 45الَعاَلِمينَ  ربّْ  هللِ  والحمدُ ﴿ تبعو

 أصٌمكم﴾ إف أخذ اهلل سمعكم﴿ أخربكين﴾ أرأيتم ﴿ُقلْ  ىذه ٞنن بعدىم لئلرشاد
غير اهلل يأتيكم  ن إلوٌ مَ ﴿ فبل تعرفوف شيئان ﴾ قلوبكم َعَلىوختم ﴿ أعماكم﴾ وأبصاركم﴿

ىم  ﴿ثُمَّ  ة على كحدانٌيتنالٌ االد﴾ اآليات﴿ نبٌٌن ُنَصرُّْؼ﴾  َكيفَ  ﴿اْنظُرْ  بذلك: أمِبِو﴾ 
إف  َأرَأَيْػَتُكم ﴿ُقلْ  عراضستبعاد اإلال "ٍبٌ "ك ،يعرضوف عنها فبل يؤمنوف﴾ 46فوفصدِ يَ 

 ما﴾ ىل﴿ بتقٌدمها﴾ أو جهرة﴿ مقٌدمة تدٌؿ على حلولوغًن ن مً بَػْغَتًة﴾ أتاكم عذاب اهلل 
 الُمرَسِلينَ نرسل  ﴿َوَما الكافركف﴾ 47القـو الظالموف ﴿ِإالَّ  طخى بو ىبلؾ سى ﴾ هلكيُ ﴿
قم من كفر بالنار كغًنىا من الن﴾ نذرينومُ ﴿ عمن باٛنٌنة كغًنىا من النمن آم﴾ مبشرين ِإالَّ 

                                                           
ترتكوف آٟنتكم ُب ذلك الوقت ٞنا تقٌرر ُب العقوؿ أنٌو القادر »غًن موجودة ُب األصل، كالسياؽ يقتضيها، كُب ب:  1

 «.ف الضٌر دكف غًنه، أك تنسوهنا من شٌدة األمر كىولوعلى كش
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وال ىم ﴿ من العذابَعَلْيِهم﴾  فبل خوؼٌ ﴿ عملو﴾ ن وأصلحفمن آمَ ﴿ [ك95]/
بُوا الَِّذينَ و ﴿ واببفوت الث﴾ 48يحزنوف  َكانُوا ِبَما الَعَذابُ هم يمسُّ  بِآيَاتَِنا َكذَّ
 رزؽ﴾ خزائن ِعْنِديال أقوؿ لكم  ُقلْ ﴿ اعةبسبب خركجهم عن الط﴾ 49يفسقوف

 ميذىكٍّرىةفيو  "ال"ككلمة  ،ما ال يقوؿكىو من ٗنلة  ،ما ٓب يوح إٕبٌ ﴾ الغيب َأْعَلمُ اهلل وال ﴿
بع أتّ ﴿ ما﴾ إف﴿ أقدر على ما يقدركف عليوَمَلك﴾ ي وال أقوؿ لكم إنّ ﴿ في ال نافيةللن
 الكافر﴾ ىل يستوي األعمى ﴿ُقلْ  ة فقطأنا مدٌع للنبوٌ  :يعين﴾ وحى إلييُ  َما ِإالَّ 
﴿ِبِو﴾  ؼخوٍّ ﴾ وأنذر﴿ ُب ذلك فتؤمنوا﴾ 50روفتتفكّ  ﴿َأَفبل اٞنؤمن﴾ والبصير﴿

 ،للحشر مؤمنان كاف أك كافران  فك اٌَّوز  :أمِإَلى رَبِّْهم﴾ حشروا يخافوف أف يُ  ﴿الَِّذينَ  بالقرآف
ليس ﴿ فهو مأمور بإنذار الكلٌ  كإاٌل  ،نذار كاٞنقصود بور فيهم اإلخٌصهم ألهٌنم الذين يؤثٍّ 

 ﴿َلَعلَُّهم كىي ١نٌل اٝنوؼ "٪نشركف"اٛنملة حاؿ من فاعل ﴾ وال شفيع و وليّ ن دونِ لهم مِ 
 :أم﴾ داة والعشيّ هم بالغَ وف ربَّ عُ دْ يَ  الَِّذينَ د رُ طْ وال تَ ﴿ برتؾ ما ىم فيو اى ﴾ 51قوفيتّ 

كىم فقراء اٞنسلمٌن  ،عراض الدنياأتعأب ال شيئان من ﴾ وجهو﴿ بعبادهتم﴾ يريدوف﴿ دائمان 
ُب طىمىعان ذلك  عليو السبلـ كأراد النبٌ  ،طعن فيهم اٞنشركوف كطلبوا أف يطردىم ليجالسوه

مبتدأ إف كاف ﴿َشْيٍء﴾ زائدة ك﴾ سابهم منن حِ مِ ﴿ خرب مقٌدـَعَليَك﴾  ﴿َما 1إسبلمهم
من حسابك  َوَما﴿ اٜنةفاكتف بسًنهتم الص ؛كما ذكر اٞنشركوف  يٌ مرض بواطنهم غًنى 

 ال حساُّم يتعٌداؾ كال حسابك يتعٌداىم بل حساب كٌل عليو :أمَشْيٍء﴾ من  معليه
مثل ﴿وََكَذِلَك﴾  هيجواب الن﴾ 52ِمَن الظَّاِلِمينَ فتكوف ﴿ فيجواب الن﴾ ىمفتطردَ ﴿

 :أم﴾ هم ببعضبعضَ ﴿ بتليناا﴾ افتنّ ﴿ نياُب أمور الد سختبلؼ أحواؿ النااكىو  الفىنٍت 
رفاء الش :أم﴾ ليقولوا﴿ إٔب اإل٬ناف بقغيٌن بالفقًن بأف قٌدمناه بالسبالوضيع كالريف الش

كاف ما  لو :باٟنداية أم﴾ من بيننا َعَلْيِهم اهلل َمنَّ ﴿ الفقراء﴾ أىؤالء﴿ :كاألغنياء منكرين
لو ﴾ 53بالشاكرين َأْعَلمَ أليس اهلل ب﴿ :قاؿ تعأب ،ىم عليو ىدل ما سبقونا إليو

﴾ تبكَ   َعَلْيُكمسبلـ ﴿ :ٟنم﴾ فقل ِبآيَاتَِنا يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ ؾ ءَ ﴿وإذا جا بلى؟ فيهديهم

                                                           
 .7، كتاب الزىد سنن ابن ماجو؛ 46، كتاب الفضائل صحيح مسلم . كأصلو ُب217للواحدم،  أسباب النزوؿ1
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 ناؼه ئاست﴾ سوءاً  ِمْنُكمل من عمِ ﴿ الشأف :أم﴾ أنَّوُ نفسو الرحمة  َعَلىكم ربُّ ﴿ قضى
 رتكبوامنو حيث ﴾ بجهالة﴿ ملتبساى ، منهاالبدؿ على  1كُب قراءة بالفتح ،٘نةتفسًن للر 

 ﴿َغُفُورٌ  ا :أم﴾ ونَّ إف﴿ عملو﴾ وأصلحَ ﴿ بعد عملو بو﴾ من بعده﴿ رجع﴾ تاب ﴿ثُمَّ 
القرآف ﴾ اآليات﴿ نبٌٌن ﴾ لنفصّ ﴿ [ظ95]/مثل ما بٌينا ما ذكر وََكَذِلَك﴾  54رحيم

لك ﴾ 55﴿الُمْجرِِمينَ  طريق﴾ سبيلُ ﴿ تظهر﴾ ينبِ تَ سْ ولتَ ﴿ ليظهر اٜنٌق فيعمل بو
 صيرًٍفتي كزيًجٍرتي ﴾ هيتي نُ إنّ  ﴿ُقلْ  ذٌكر كيؤٌنثبيل ٣نٌا يأٌنث الفعل ألٌف الس ،فتجتنب عنها
﴿ِمْن ُدوِف  تعبدكف﴾ تدعوف الَِّذينَ عبد أ﴿أف  وحيدنزاؿ اآليات على التإك ة بنصب األدلٌ 

قد ضللت ﴿ ُب عبادهتا﴾ كمءَ بع أىوا﴿ُقْل ال أتّ  "تدعوف"ك "أعبدى ػػ "متنازع فيو لاهلِل﴾ 
من ﴿ داللة كاضحة كائنة﴾ نةيّْ بػَ  َعَلىي إنّ  ُقلْ 56نِمَن المهتديأنا  ﴿َوَما ف تبعتهاإ﴾ إذاً 
تستعجلوف  َما ِعْنِدي ﴿َما شركتمأ بريٌب حيثِبِو﴾ بتم كذّ ﴿ قد﴾ و﴿ صادرة عنو﴾ يربّ 

ُب ﴾ الحكم﴿ ما ﴿إف﴾ ماءمطر علينا حجارة من السأف :من العذاب بنحو قولكمِبِو﴾ 
 ﴿ُقلْ  اٜناكمٌن﴾ 57خير الفاصلين َوُىوَ  الحقَّ ﴿ القضاء 2﴾ضييق هللِ  ﴿ِإالَّ  ذلك كغًنه

ضي األمر لقُ ﴿ من العذابِبِو﴾ تستعجلوف  ﴿َما نيتػػكً مى من قدرٌب ك  :أمِعْنِدي﴾  لو أفّ 
مّت ﴾ 58الظَّاِلِمينَ ب َأْعَلمُ واهلل ﴿ سرتيح كلكٌنو عند األكم ف عٌجلوأبأف ﴾ بيني وبينكم

كىو اٞنخزف أك  بفتح اٞنيم" حفتمى "ع ٗن ،خزائنو﴾ فاتح الغيبمَ ﴿ تعأبِعْنَدُه﴾ و ﴿ يعاقبهم
بالكسر كىو  "فتحمً " مستعار من اٞنفاتح الذم ىو ٗنع ،باتالطرؽ اٞنوصلة إٔب اٞنغيج 

أكقاهتا كما ُب تعجيلها كتأخًنىا  :أم﴾ هايَػْعَلمُ ال ﴿ باتالعلم باٞنغيج كاىب ىو  :أم ،اٞنفتاح
 ٍبٌ  ،باتأخرب أٌكالن باختصاصو بعلم اٞنغيج لَبْحِر﴾ البَػرّْ وا ِفي َما يَػْعَلمُ و  ُىوَ  ﴿ِإالَّ  كممن اٜنً 

                                                           
قرأ نافع بفتح اٟنمزة ُب "إٌف" األكٔب كبكسرىا ُب الثانية، كابن عامر، كعاصم بفتحها ُب كلتيهما، كالباقوف بكسرىا 1

مد فهد  الميسر في القراءات األربع عشرة؛ ك245، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيكلتيهما.   ُب
قراءة نافع ال على  ية ُب اٞنخطوط أنٌو اعتمد ىنا.|كيظهر من تشكيل اٞنؤٌلف كلمةى "إٌف" الثان134خاركؼ، ص 

 قراءة عاصم، كىذا من نادراتو كما صرٌح بو ُب اٞنقٌدمة.
اءتاف: "يقٌص اٜنق"، كىي قراءة نافع، كابن كثًن، كعاصم. كالقراءة الثانية "يقض اٜنٌق" كىي قراءة الباقٌن. ىنا قر  2

.|كقع ُب رسم اٞنخطوط اإلشارة إٔب القراءتٌن لكٌن اٞنؤٌلف 246-245، صتقريب المعاني ِفي شرح حرز األماني
 ر٘نو ا فٌسر اعتمادا على القراءة الثانية "يقض".
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 :ات بقولوو باٛنزئيٌ ملبالغ ُب إحاطة ع ٍبٌ  ،خبار بتعٌلق علمو باٞنشاىداتعطف عليو اإل
َورََقٍة ِإالَّ يَػْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل ﴿ زائدة﴾ ط منا تسقُ مَ و ﴿

 ،وح افوظالل :أم﴾ 59كتاب مبين  ِفي ﴿ِإالَّ  :قولو"، ك كرقة"ت على معطوفا﴾ يَاِبسٍ 
ـو ٞنشاركتهما استعًن للن ،٬نيتكم﴾ اكميتوفّ  الَِّذي ﴿َوُىوَ  ؿبدؿ اشتماؿ من االستثناء األكٌ 

يبعثكم  ثُمَّ بالنهار ﴿ كسبتم﴾ جرحتم َما يَػْعَلمُ يل و باللَّ ﴿ زيُب زكاؿ اإلحساس كالتمي
أجل  ىقض﴿ليُ  خركمن التوٌُب ترشيح لآلكٌل منو   ،حساسبرٌد اإل ُب النهار :أم﴾ فيو

 ُكْنُتم ِبَمائكم ينبّ  ﴿ثُمَّ  باٞنوت﴾ مرجعكم ِإلَيوِ  ﴿ثُمَّ  كىو أجل اٜنياة﴾ ىمسمّ 
 تأكيد لغلبتو "فوؽ"كُب ذكر ﴾ القاىر فوؽ عباده ﴿َوُىوَ  ةابااسبة كاَّاز ﴾ 60تَػْعَمُلوفَ 

كىم الكراـ الكاتبٌن مع كٌل  ،مبلئكة ٓنفظ أعمالكم :أم﴾ حفظةً  َعَلْيُكمرسل ويُ ﴿
س األشهاد  ك كحكمتو أنٌو إذا علم أٌف أعمالو تكتب للعرض على رؤ  ،ثناف أك ٙنسااف إنس

 كاعتدادإليو  إقباؿأقبل على العبادة ألنٌو يعرؼ أٌف للمؤب عن اٞنعاصي  [ك96]/كاف أزجر 
ملك ﴾ تو رسلناء أحدكم الموت توفّ إذا جا ﴿َحتَّى ضبطو ال يرضى بفوت بعملو حٌّت 

م اٞنخالفة مع ٟن ىتأتٌ يي بلغت غلبتو إٔب أهٌنم ال  :لنهاية الفوقٌية أم "حٌّت "ك ،اٞنوت كأعوانو
 ال يتجاكزكف أجلكم بزيادة أك نقصاف :أم﴾ 61طوففرّْ ال يُ  ﴿َوُىم كحرسلو ُب قبض الر 

 العادؿ ال ٪نكم إاٌل  تالثاب﴾ الحقّ ﴿ مالكهم﴾ اهلل موالىم ﴿ِإَلى اٝنلق :أم﴾ وادُّ رُ  ﴿ثُمَّ 
٪ناسب ﴾ 62أسرع الحاسبين ﴿َوُىوَ  يومئذ ذالنافالقضاء ﴾ الحكم َلوُ  أال﴿ باٜنقٌ 

ن ظلمات يكم مِ نجّْ ن يُ مَ  ﴿ُقلْ  نياحلب شاة أك نصف يـو من أيٌاـ الداٝنبلئق ُب مقدار 
 كالتخيًناألبصار إبطاؿ استعًنت ٟنا ٞنشاركتهما ُب اٟنوؿ ك  ،شدائدىا :أمالبَػرّْ والَبْحِر﴾ 

 لمةالظ﴾ لئن أنجانا من ىذه﴿ :يقولوف ،ان سرٌ ﴾ يةً فْ وخُ ﴿ عبلنية﴾ عاً تدعونو تضرُّ ﴿
َهايكم هلل ينجّْ ُقِل ا 63شاكرينِمَن ال لنكوننّ ﴿  أَنْػُتم ﴿ثُمَّ  غٌم سواىا﴾ كرب  ومن كلّْ  ِمنػْ
تنبيهان على  "ركفال تشك"كضعو موضع  ،العهد وفتوفُّ كال  كٌ تعودكف إٔب الش﴾ 64شركوفتُ 

عذاباً  َعَلْيُكم يبعثَ  أف َعَلى القادرُ  ُىوَ  ﴿ُقلْ  شرؾ ُب عبادتو فكأنٌو ٓب يعبده رأسان أأٌف من 
 كاٝنسف كالغرؽ﴾ كمن تحت أرجلِ أو مِ ﴿ يحةمن السماء كاٜنجارة كالص﴾ ن فوقكممِ 

ضكم بأس ذيق بعويُ ﴿ فرقان ٢نتلفة األىواء ١ناربٌن﴾ عاً يَ شِ ﴿ ٫نلطكم﴾ سكمبِ لْ أو يػَ ﴿
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 1.«يهاػػريٌب أف ال ٩نعل بأس أٌميت بينهم فمنعن سألت»عليو السبلـ: عنو  ،بالقتاؿبَػْعٍض﴾ 
 َكيفَ  ﴿اْنظُرْ  2«يأت تأكيلها بعد كائنة كٓب  هٌناإا أم» ا نزلت قاؿ:مٌ ػل :كُب حديث
م يعلموف أٌف ما ى﴾ 65يفقهوف ﴿َلَعلَُّهم ة على قدرتناالٌ الد﴾ اآليات﴿ نبٌٌن ُنَصرُّْؼ﴾ 
لست  ﴿ُقلْ  دؽالص﴾ الحقّ  ﴿ُىوَ  حاؿ﴾ قومك و﴿ القرآفِبِو﴾ ب وكذَّ ﴿ عليو باطل

 كىذا قبل األمر بالقتاؿ. كم إٔب اري ٧ٌنا أنا منذر كأمٍ إجازيكم أحفيظ ف﴾ 66بوكيل َعَلْيُكم
وسوؼ ﴿ كمنو عذابكم ،يقع فيو كيستقرٌ  كقته ﴾ رّّ مستقَ ﴿ خرب﴾ نبأ لكلّ ﴿

 ِفيوضوف يخُ  الَِّذينَ رأيت  وإذا﴿ ُب الدنيا أك ُب اآلخرة عند كقوعها﴾ 67تَػْعَلُموفَ 
ُهم﴾ ض عرِ أف﴿ عن فيوالقرآف باالستهزاء كالط﴾ آياتنا يخوضوا  ﴿َحتَّى فبل ْنالسهمَعنػْ

فيو إدغاـ نوف الشرطٌية ُب ﴾ اوإمّ ﴿ عتبار القرآفااآليات كالتذكًن ب :أم﴾ غيره حديثٍ  ِفي
 رهذكُّ تى  :أم﴾ كرىبعد الذّْ  فبل تقعدْ ﴿ فقعدت معهم﴾ ك الشيطافنسينَّ يُ ﴿ الزائدة "ما"

إف قمنا كٌلما خاضوا ٓب نستطع  :كقاؿ اٞنسلموف .معهم :أم﴾ 68الظَّاِلِمينَ مع القـو ﴿
قبائحهم ﴾ قوفيتّ  الَِّذينَ  َعَلى ﴿َوَما :زؿفن ؛ُب اٞنسجد كأف نطوؼ [ظ96]/أف ٤نلس 

﴿َشْيٍء﴾  زائدة﴾ من﴿ بوف عليو٣نٌا ٪ناس :أم﴾ من حسابهم﴿ كأقواٟنم إذا جالسوىم
كاٛنملة  ،تذكرة ٟنم ككعظ﴾ كرىذِ ﴿ عليهم﴾ ولكن﴿ كما قبلو حاؿ منو ،رؼفاعل الظ

 ترؾا﴾ وذر﴿ اٝنوض حياء﴾ 69قوفيتّ  ﴿َلَعلَُّهم على ماقبلها "لكنػػ "االٚنٌية عطف ب
ض عنهم عرً : أٞنعىنكا ،باستهزائهم بو﴾ بًا ولهواً لعِ ﴿ وهالذم كيلٍّف﴾ خذوا دينهماتَّ  ﴿الَِّذينَ 

نْػَيا﴾ تهم الحياة وغرَّ ﴿ سخبالن ؿ حاجة إٔب القو كال تباؿ بأفعاٟنم كأقواٟنم فبل  حٌّت الدُّ
 إٔب اٟنبلؾ تسٌلم﴾ ل نفسبسَ أف تُ ﴿ ٢نافة اسى بالقرآف الن :أمِبِو﴾ ر كّْ وذَ ﴿ أنكركا البعث

 ،ع عنها العذابيدفِمْن ُدوِف اهلِل وليّّ وال َشفيٌع﴾ ليس لها ﴿ عملت﴾ كسبت  ﴿ِبَما
 "كلٌ ػ "ف ؛فداء تػىٍفًد كلج  :أم﴾ عدؿٍ  وإف تعدؿ كلّ ﴿ "نفسػػ "مستأنفة أك صفة أك حاؿ ل

َها﴾  ال يؤخذْ ﴿ منصوب على اٞنصدر ﴿ُأولَِئَك﴾  ضمًنهإٔب ال  "منها"الفعل مسند إٔب ِمنػْ

                                                           
 .9، كتاب الفنت سنن ابن ماجو؛ 20، كتاب الفنت كأشراط الساعة ح مسلمصحي 1
 .7، أبواب تفسًن القرآف سنن الترمذي؛ 3/68، مسند أحمد 2
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من ﴾ كسبوا  ﴿ِبَما سٌلموا إٔب العذاب﴾ بسلواأُ ﴿الَِّذيَن  ذكا دينهم ٟنوان كلعبان الذين أنٌ  :أم
َكانُوا  ِبَما أليمٌ  وعذابٌ ﴿ يٌ غلمماءو ﴾ لهم شراب من حميم﴿ األعماؿ القبيحة

ال ينفعنا  ﴿َما حاؿ من﴿ِمْن ُدوِف اهلِل﴾  نكارإاـ استفه ،نعبد﴾ أندعو ُقلْ 70يكفروف
﴾ أعقابنا َعَلى ونردُّ ﴿ ررمتجاكزين ا ُب عدـ النفع كالض :أم ،األصناـ كىو﴾ ناوال يضرّ 

 ذىبت بو﴾ استهوتو الَِّذيك﴿ رٌدان إٔب اإلسبلـ ﴾ ىدانا اهلل ﴿بعد إذ رؾنرجع إٔب الش
﴾ أصحاب ﴿َلوُ  اٟناءحاؿ من  ،ريق عن الطمتحًٌنان ضااٌلن ﴾ رافيْ حَ  اأَلْرضِ  ِفيالشياطين ﴿
 بهم فيهلكي٩ن فبل﴾ ائتنا﴿ :يقولوف لو ،ريقليهدكه الط :أمُهدى﴾ ال ِإَلىيدعونو ﴿ ةقى فػٍ رً 

رنا لنسلم مِ وأُ ﴿ كما عداه ضبلؿُهدى﴾ ال ﴿ُىوَ  الذم ىو اإلسبلـ﴾ اهلل ُىدىإف  ﴿ُقلْ 
 :كقيل ّنعىن الباء أم ،كالبلـ لتعليل األمر "،ىدل ا فٌ "إعطف على ﴾ 71الَعاَلِمينَ  لربّْ 

 مواسلً أى ألنٌو ُب موقع أف  "نسلم"عطف على ﴾ قوهبلة واتّ وأف أقيموا الصّ ﴿ بأف نسلم
السََّمَواِت َواأَلْرَض﴾ خلق  الَِّذي ﴿َوُىوَ  يـو القيامة﴾ 72تحشروف ِإلَيوِ  يالَّذِ  ﴿َوُىوَ 

﴾ و الحقّ قولُ ﴿ :الظرؼ خرب لقولو﴾ ويـو يقوؿ كن فيكوف﴿ كاٜنكمة﴿بِالَحقّْ﴾  قائمان 
﴾ ورِ الصُّ  ِفينفخ لك يـو يُ ولو المُ ﴿ قولو اٜنٌق نافذ ُب الكائنات ُب كٌل كقت :كاٞنعىن

كاألمر يومئذ ﴿ [40/17، اٞنؤمنغافر/]، ﴾ ن اٞنلك اليـو  الواحد القهارٞن﴿ :ف كقولوالقر 
 ﴿َوُىوَ  ما غاب كما شوىد :أم﴾ هادةعالم الغيب والشّ ﴿ ىو [82/19]االنفطار، ﴾ 

  "،أبيوػ "عطف بياف ل﴾ آزر﴿ عٌمو﴾ إبراىيم ألبيو قَاؿَ إذ ﴿ اذكر﴾ و73الَخِبيرُ الحكيم 
كأٌما أبوه فهو تارخ بن  ،العربي األبى عليو [ك97]/إذ قد يطلق عرٌب عنو باألب  ،وكاف عمج 

 ستفهاـ توبيخ، اتعبدىا﴾ ذ أصنامًا آلهةخِ أتتّ ﴿ كسائر آباء األنبياء إٔب آدـ  تاركخ معصوـه 
﴿وََكَذِلَك﴾  بٌٌن ﴾ 74بينمُ ﴿ عن اٜنقٌ ﴾ ضبلؿ ﴿ِفي بأٌناذىا﴾ ي أراؾ وقومكإنّ ﴿

السََّمَواِت ملكوت ﴿ ةحكاية حاؿ ماضيٌ ﴾ ىيمإبرا﴿ نبٌصر﴾ رينُ ﴿ بصًنىذا التمثل 
ليستدٌؿ بو على  ،كاٞنلكوت أعظم من اٞنلك كالتاء فيو للمبالغة ،ربوبيٌتها كملكهاَواأَلْرِض﴾ 

 "،ذلكػػػ "ل تفصيل كبياف، أظلم﴾ نَّ جَ  ﴿فَػَلمَّا ُّا﴾ 75موقنينِمَن الوليكوف ﴿ كحدانيٌتنا
﴿قَاَؿ﴾  الزىرة﴾ يل رأى كوكباً اللَّ  َلْيوِ ﴿عَ  اعرتاض م"ككذلك نر " "قاؿ"أك عطف على 

 ﴿َىَذا ىم إٔب اٜنقٌ األصناـ كالكواكب كإرشادى  ليل على ضبلؿ قومو ُب عبادةمريدان إقامة الد
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عبادة  ال أحبٌ  :أم﴾ 76اآلفلين ال أحبّ  ﴿قَاؿَ  غاب﴾ أفلَ  ﴿فَػَلمَّا بزعمكم﴾ يربّ 
﴿فَػَلمَّا  ي اٜندكث الذم يناُب األلوىٌيةحتجاب ألنٌو يقتضكاال ؿنتقااألرباب اٞنتغًٌنين باال

﴾ يهدني ربّ لئن لم يَ  قَاؿَ أفل  فَػَلمَّاي ربّ  َىَذا ﴿قَاؿَ  ُب الطلوع ئامبتد﴾ اً غرأى القمر باز 
القمر أيضان لتغًٌن  تنبيو لقومو على أفٌ ﴾ 77ينالّْ قـو الضَّ ِمَن ال ألكوننَّ ﴿ على اٟندلين يثبتٍ 

َىَذا﴾  قَاؿَ رأى الشمس بازغة  ﴿فَػَلمَّا ان فهو ضاؿٌ ٟنۤ إ ذهأنٌ ة فمن حالو ال يصلح لؤللوىيٌ 
فالسماء  ورانٌيات كإالٌ من الن﴾ أكبر َىَذاي ربّ ﴿ لتذكًن خربه فإٌف رعايتو أكٔب من اٞنرجعره ذكٌ 

 ِممَّاي بريء يا قـو إنّ  ﴿قَاؿَ  اعليهم اٜنٌجة كٓب يرجعو كقويت ﴾ أفلت ﴿فَػَلمَّا أكرب
ي إنّ ﴿ :قاؿ ؟دبعما ت :فقالوا لو ؛ثراـ ادثة اتاجة إٔب ١ندً با من األج﴾ 78شركوفتُ 

 مائبلن إٔب الدين اٜنقٌ ﴾ حنيفاً  ﴿السََّمَواِت َواأَلْرضَ  خلق﴾ للذي فطر وجهيَ  هتُ وجّ 
قَاَؿ ﴿ جادلوه ُب دينو كىٌددكه باألصناـ﴾ ووحاّجو قومُ 79ِمَن الُمْشرِِكينَ أنا  ﴿َوَما
وال ﴿ ن ىداه ال يكوف ١نجوجان بل غالبان كمى ﴾ اهلل وقد ىداف﴿ ةكحدانيٌ ِفي﴾ ي ونّْ اجُّ أتحَ 

﴾  كال تنفع من األصناـ ألهٌنا ال تضرٌ ِبِو﴾ تشركوف  َماأخاؼ  ي ربّ  أف يشاءَ ﴿ لكن﴿ِإالَّ
ىذا ﴾ 80روفتتذكّ  َأَفبلعلمًا  َشْيءٍ  ي كلّ ع ربّ سِ وَ ﴿ من اٞنكركه أف يصيبين فيكوف﴾ شيئاً 

كم أشركتم وال تخافوف أنّ ﴿ ركال يقدر على ضٌ ﴾ كتمأشر  َماوكيف أخاؼ ﴿ فتؤمنوا
كىو اٜنقيق بأف  ،ةحجٌ ﴾ سلطاناً  ﴿َعَلْيُكم بعبادتوِبِو﴾ ؿ لم ينزّْ  ﴿َما ُب العبادة﴾ باهلل

دكف أك اٞنوحٌ  :أم﴾ باألمن الفريقين أحقّ  فأيُّ ﴿ شيء ٫ناؼ منو لقدرتو على كلٌ 
اٜنقيق ﴾ 81تَػْعَلُموفَ  ُكْنُتمإف  ﴿ ن تزكية نفسوحرتازان عاأيٌنا أنا أك أنتم  :كٓب يقل ؟اٞنشركوف
شرؾ كما  :أم﴾ بظلم ُهمنػَ اإيم﴿ ٫نلطوا﴾ سواولم يلبِ  آَمُنوا [ظ97]/ ﴿الَِّذينَ  باٝنوؼ

د مرتكب الكبًنة ٢نلٌ  فبل ٕنٌسك للمعتزلة باآلية ُب أفٌ  1ر بذلك ُب حديث الصحيحٌنفسٌ 

                                                           
لقماف، إنٌو ليس بذاؾ أال تسمع إٔب قوؿ لقماف البنو: ﴿إٌف الشرؾ لظلم عظيم﴾ ] »...لعٌلو يشًن إٔب حديث:  1

 .197، كتاب اإل٬ناف صحيح مسلم ؛268، التفسًن صحيح البخاري«. [31/13
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ة اليت أتى اٜنجٌ ﴾ وتلك82مهتدوف ُىم﴿وَ  2من العذاب﴾ نلهم األمْ  ﴿ُأولَِئكَ  1النار ُب
﴾ تناجَّ حُ ﴿ :مبتدأ خربه .ىػآ﴾ ...فلما جنٌ ﴿ ة ا تعأب من قولو:إبراىيم على كحدانيٌ  ُّا

 "آتيناىاػ "ق بمتعلٌ ﴾ قومو ﴿َعَلى خرب ثاف ،أرشدناه إليها :أم﴾ آتيناىا إبراىيم﴿ ككذا
ػ بو ل مفعوالباإلضافة  ،كاٜنكمة ُب العلم﴾ من نشاءُ  نرفع درجاتٍ ﴿ نو معىن الغلبةلتضمٌ 

﴾ 83﴿َعِليمٌ  ُب رفعو كخفضوَحِكيٌم﴾  ﴿ِإفَّ ربَّكَ  3مفعوالن مطلقان لو كالتنوينً  "،نرفع"
 من أكالدهخٌص كلذا  ؛ُب كربه ككرب زكجتو﴾ إسحاؽ َلوُ ووىبنا ﴿ الرفع ّنستحقٌ 

كاحد  كلٌ   :أم﴾ كبّلً ﴿ ة بطنان بعد بطنو غاية النعمةذكره ألٌف إبقاء النبوٌ ﴾ ويعقوب﴿
ىدينا  اً ونوح﴿ كلذا ٓب تعطف ؛إبراىيم نعمة ُب حقٌ  مادة لكوهنٗنلة مؤكٌ ﴾ ىدينا﴿ منهما

 ىدينا﴾ و﴿ عم عليو لتعٌدم شرؼ الوالد إٔب الولدعٌده من الن ،قبل إبراىيم﴾ من قبل
بن أمرض من أسباط عيص بن ﴾ وبود وسليماف وأيّ ﴿دا إبراىيم :أم﴾ تويّ من ذرّ ﴿

جزاءن مثل ما  :أم﴾ 84نجزي المحسنين وََكَذِلكَ وسف وموسى وىاروف وي﴿ إسحاؽ
 ذكره دليل أفٌ ﴾ ا ويحيى وعيسىوزكريّ ﴿ األكالد ةبو إبراىيم من رفع الدرجات ككثر  جازينا

ِمَن  كلّ ﴿ موسى يأخ فك ىار سباط أمن ﴾ وإلياس﴿ ة تتناكؿ أكالد البنتيٌ الذرٌ 
 مٌّت بن ﴾ ويونس﴿ البلـ زائدة﴾ عَ سَ يَ والْ ﴿ بن إبراىيم﴾ سماعيلإو 85صالحينال
 منهم﴾ بلِّ وكُ ﴿ ويتٌ ٌن عليو ُّما للقرابة إذ ليسا من ذرٌ مي ، إبراىيم يابن أخ﴾ ولوطاً ﴿
عطف ﴾ وإخواِنهماتهم يّ ومن آبائهم وذرّ ﴿ ا عدا األنبياء٣نٌ ﴾ 86ينَ مِ الَ العَ  َعَلىلنا فضّ ﴿

و كلد كبعضهم كاف ُب كلده  بعضهم ٓب يكن ل لبتعيض ألفٌ " لمن"ك "،نوحا"أك  "كبٌل "على 
اٟندل إٔب ﴾ ذلك87صراط مستقيم ِإَلىوىديناىم ﴿ اخرتناىم﴾ واجتبيناىم﴿ كافره 

                                                           
 تفسير الكّشاؼكاٞنعتزلة على أف الفاسق ٢نٌلد معٌذب ُب النار. ينظر فٌسر الز٢نشرم الظلم باٞنعصٌية اليت تفسق،  1

شرح ؛ ك672-666للقاضي عبد اٛنٌبار، ص  شرح األصوؿ الخمسة.|لبلستزادة ينظر 2/369للز٢نشرم، 
 .110-104للتفتازاين، ص  العقائد النسفّية

، كيبدك «...خرب "الذين" كاٛنملة ابتداء كبلـ كٓب يأت بالفاء ُب اٝنرب مع تسبٌبو عن اإل٬ناف اٞنذكور لعدـ»ُب ح:  2
ٓب يأت بالفاء ُب اٝنرب مع أنٌو متسٌبب عن اإل٬ناف الغًن اٞنخلوط »أنٌو ٓب يكمل التصحيح؛ فلم أثبتو ُب اٞننت. كُب ب: 

 ...«.ىم مهتدكف﴾ سابق عليو ليس مسٌببا عنو، ألٌف اٞنعطوؼ أعين قولو ﴿ك 
 .248، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيبالتنوين قراءة الكوفٌيٌن، كبدكنو مضافا قراءة الباقٌن. 3
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من عباده ولو  من يشاءُ  بِوِ يهدي ﴿ ختبلؼ فيواال ﴾ اهلل ﴿ُىًدى صراط كاحد مستقيم
ُهمط حبِ لَ ﴿ فرضان  ىؤالء األنبياءي ﴾ اأشركو  ﴾ آتيناىم لَِّذينَ ا ُأولَِئكَ 88يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما َعنػْ

ة فإف والنبوّ ﴿ اٜنكمة﴾ مَ كْ والحُ ﴿ الكتب :أم﴾ الكتاب﴿ بالتبليغ أك األمرى  ،باإلنزاؿ
قومًا ليسوا ﴿ أرصدنا ٟنا﴾ لنا بهافقد وكَّ ﴿ ةأىل مكٌ ﴾ ىؤالء﴿ ُّذه الثبلثة﴾ يكفر بها

 ينَ ﴿الَّذِ  األنبياء﴿ُأولَِئَك﴾  [ك98]/من آمن من بين آدـ  كىم كلٌ ﴾ 89بها بكافرين
 هاالختبلفوحيد كاألصوؿ دكف الفركع إذ ىي طريقهم من الت﴾ داىماهلل فبهُ ﴿ ىمدى﴾ ىَ 

 عليو السبلـفليس فيو دليل على أنٌو  ؛ُنسب مصاّب العباد ليست ىدل مضافان إٔب الكلٌ 
﴿َعَلْيِو﴾  يا أىل مٌكة﴾ ال أسألكم ﴿ُقلْ  كتُّاء الس﴾ اقتدهْ ﴿ متعٌبد بشرع من قبلنا

 ﴿ِإالَّ  فالقرآ﴿ُىَو﴾  ما﴾ إف﴿ تعطونيو كما ٓب يسأؿ األنبياء من قبلي﴾ أجراً ﴿ القرآف
ا عرفو م :أم﴾ قدره روا اهلل حقّ ا قدَ مَ و ﴿ نس كاٛننٌ اإل ﴾90﴿للعالمين عظة﴾ ذكرى

 نكاران ألصل الوحي مبالغة ُب إنكار إنزاؿ القرآفإقَاُلوا﴾ إذ ﴿ ٘نةاليهود حٌق معرفتو ُب الر 
َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ُقْل َمْن أَنْػَزَؿ اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِو ُموَسى نُورًا  َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ ﴿
 ريدكف إظهاره ُب دفاتر مقطٌعةيكتبوف ما ي :أم﴾ لِلنَّاِس َتْجَعُلونَُو قَػَراِطيسَ  ُىًدىوَ 
 كىو ما ال يشتهونو كنعت ١نٌمد﴾ وف كثيراً خفُ وتُ ﴿ القراطيس :أم﴾ بدونهاتُ ﴿
من التوراة ﴾ وال آباؤكم أَنْػُتملم تعلموا  ﴿َما أيٌها اليهود على لساف ١نٌمد﴾ تمملّْ وعُ ﴿

ثُمَّ ﴿ غًنهإف ٓب يقولوه ال جواب  ،أنزلو﴾ هلل﴿ُقِل ا ختلفتم فيواالتبس عليكم ك  اببياف م
كثًن ﴾ كتاب أنزلناه مبارؾ﴿ القرآفَوَىَذا﴾ 91﴿يلعبوف باطلهم﴾ وضهمخَ  ِفيم ىُ رْ ذَ 
عطف على ﴾ نذرولتُ ﴿ قبلو من التوراة أك الكتب كٌلها﴾ بين يديو الَِّذي ؽُ دّْ صَ مُ ﴿ فعالن

َـّ ﴿ بوكلتنذر صديق أنزلناه للربكة كالت :معىن ما قبلو أم ٚنٌيت بذلك  ،أىل مٌكة﴾ القرى أ
شرقان ﴾ ولهان حَ ومَ ﴿ من ٓنتهات يدحأك ألٌف األرض  ،نان أالقرل كأعظمها ش ألهٌنا قبلة أىل

صبلتهم  َعَلى ﴿َوُىم الكتاب :أمِبِو﴾  يُػْؤِمُنوفَ باآلخرة  يُػْؤِمُنوفَ  نَ الَِّذيو ﴿ كغربان 
افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو  أظلم ممن ﴿ ال أحد :أم﴾ نومَ ﴿ خوفان من عقاُّا﴾ 92يحافظوف
 ِإلَيوِ  ولم يوحَ  وحي إليّ أُ  قَاؿَ أو ﴿ ة كٓب يكن نبيٌان كمسيلمة كغًنهبوٌ ٌدعاء النابَكِذبًا﴾ 

إٔب عبد ا  و إشارةن كجعلي " افرتل"عطفو على  كلذا صحٌ  ؛ٌددعلى سبيل الرت  قالو :أم﴾ شيءٌ 
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أنشأناه خلقان  ٍبٌ ﴿ اإلنسافخلق فلٌما كتب ُب آية  عليو السبلـكاف يكتب لو » 1بن سعد
  ،اكتبها”عليو السبلـ: فقاؿ  ،تبارؾ ا أحسن اٝنالقٌن :قاؿ [23/14]اٞنؤمنوف، ﴾ آخر

إٌٕب مثلو كإف كاف كاذبان لقد قلت  يإف كاف صادقان فقد أكح :وفقاؿ ُب نفس “كذلك نزلت
﴿َوَلْو  لو نشاء لقلنا مثل ىذا :كالذين قالوا﴾ اهلل أنزؿ َماؿ مثل زِ نْ سأُ  قَاؿَ ومن ﴿ 2«مثلو
طوا الموت والمبلئكة باسِ ﴿ سكرات﴾ غمرات ﴿ِفي اٞنذكوركف﴾ إذ الظالموف تَػَرى

إلينا  [ظ98]/﴾ جوا أنفسكمأخرِ ﴿ :ف ٟنم تعنيفان عذيب يقولو إليهم بالضرب كالت﴾ أيديهم
 َعَلىتقولوف  ُكْنُتم ﴿ِبَما فيو إىانة عذاب :أم﴾ وفوف عذاب الهُ جزَ تُ  ـاليو ﴿ لنقبضها

﴾ 93وكنتم عن آياتو تستكبروف﴿ بٌوة كسائر دعاكيهم الباطلةبدعوة الن﴾ اهلل غير الحقّ 
يقاؿ ٟنم إذا ﴾ و﴿ يت أمران شنيعان ألر  :١نذكؼ أم "لو"كجواب  ،تتكرٌبكف عن اإل٬ناف ُّا

 ،منفردين عن األىل :كاأللف للتأنيث أم "،فرد"ٗنع ﴾ رادىلقد جئتمونا فُ ﴿ :بعثوا
ُب  على اٟنيئة اليت كلدت عليها :بدؿ منو أم﴾ ةٍ ؿ مرّ ا خلقناكم أوّ مك﴿ كالولد ،كاٞناؿ

ُب ﴾ وراء ظهوركم﴿ أعطيناكم من األمواؿ اليت شغلتكم﴾ لناكمخوَّ  َماوتركتم ﴿ نفراداال
﴾ فيكمأنَّهم زعمتم  ﴿الَِّذينَ  األصناـ﴾ عاءكمفَ نرى معكم شُ  ﴿َوَما ختياركماالدنيا بغًن 

 ،ت ٗنعكمكم كتشتٌ كصلي ﴾ كمينَ ع بَ لقد تقطَّ ﴿ ﴾ شركاء﴿ ُب استحقاؽ عبادتكم :أم
ع كق :ٌتساعان أماأك ظرؼ أسند إليو الفعل  ،إذ ىو من األضداد يستعمل للوصل كالفصل

 كمكم بينى كصلي  :على إضمار الفاعل أم 3صببالن تناءقراتدٌؿ عليو  ،قٌطع بينكمالت
فالق  ﴿ِإفَّ اهللَ  كمؤ أهٌنا شفعا﴾ 94موفتزعُ  ُكْنُتم َماعنكم ﴿ بطل كضاع﴾ وضلّ ﴿

بات كالن ت،ما ينموا من اٜنيوانا﴾ خرج الحيّ يُ ﴿ جربإخراج النبات كالش﴾ وىوالنَّ  بّْ الحَ 

                                                           
عبد ا بن سعد بن أيب سرح القرشٌي، أسلم قبل الفتح، كىاجر إٔب اٞندينة، ككاف يكتب الوحي لرسوؿ ا ىو  1

و كسٌلم ٌٍب ارتٌد مشركا كرجع إٔب مٌكة، كأسلم يـو الفتح فحسن إسبلمو، كأٌمره عثماف على مصر، كٞنا صٌلى ا علي
البن األثًن،  أسد الغابة .للهجرةكقعت الفتنة سكن عسقبلف، كٓب يبايع ألحد، كمات ُّا سنة سٌت كثبلثٌن 

 .4/94البن حجر،  اإلصابة؛ 3/260
 .3/169، البغوي تفسير؛ 220للواحدم،  أسباب النزوؿ2
 .249، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيقراءة كلمة "بٌن" منصوبا لنافع، كحفص، كالكسائي. 3
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 ذلك﴾ خرجومُ ﴿ كاٜنبٌ  ،كالبيضة ،طفةما ال ينموا كالن﴾ تميّ َن ال﴿مِ  ليوافق ما قبلو
 فهو بيانان لو كإاٌل  "خرجػيي "ف جعل " إفالق"عطف على ﴾ الحيّ ﴿ ذلك﴾ المّيت من﴿

 كيف﴾ ىاهلل فأنّ ﴿ الفالق اٞنخرج﴿َذِلُكم﴾  "٫نرج"ّنعىن الفعل عطفان على 
 بو مصدر ٌٚني﴾ ق اإلصباحلِ فا﴿ تصرفوف عن اإل٬ناف مع قياـ الربىاف﴾ 95كوفتؤفَ ﴿

كىو أٌكؿ ما يبدك من النهار عن  ،بحالص عمودى  شاؽٌّ  :أم ٌل باسم اٜناؿٌ اح تسمية بالص
إذ ىو  "جعل"ػ ػمنصوب ب، عبيسكن فيو اٝنلق من الت﴾ يل سكناً وجعل اللَّ ﴿ يلظلمة الل
﴾ سباناً حُ ﴿ يلبالنصب عطفان على ١نٌل الل﴾ والقمرَ  والشمسَ ﴿ ُب األزمنة فقولومستمٌر 

اٞنذكور من الفلق كما يتبعو ﴿َذِلَك﴾  ا حسباف ٓنسب ُّما األكقات الختبلؼ دكر٨ناكى ذى 
 الَِّذي ﴿َوُىوَ  ِنلقو كمنو تدبًنىا﴾ 96العليم﴿ الغالب ُب ملكو﴾ تقدير العزيز﴿ ٗنيعان 

دىن كاإلضافة أل ،فرحٌن السالبَػرّْ والَبْحِر﴾ ظلمات  ِفيجعل لكم النجـو لتهتدوا بها 
لقـو ﴿ ة على قدرتناالدالٌ ﴾ اآليات﴿ ابيٌػنٌ ﴾ لناصَّ فقد ﴿ يللج لً  فالظلمة مبلبسة كإاٌل 

 ىي آدـ﴾ أنشأكم من نفس واحدة الَِّذي ﴿َوُىوَ  هٌنم اٞننتفعوف بوإف﴾ 97يَػْعَلُموفَ 
استيداع ُب ﴾ عومستودَ ﴿ رضأك فوؽ األاألصبلب ستقرار ُب افلكم ﴾ رّ فمستقَ ﴿

لنا اآليات لقـو فصَّ  [و99]/قد ﴿ ستقرار كاستيداعاأك موضع  ،ضأك ٓنت األر  ،األرحاـ
ة إنشاء اٝنلق من قٌ لد "يفقهوف"جـو كىنا لظهور أمر الن" يعلموف"ذكر ىناؾ ﴾ 98يفقهوف

فيو ﴾ ماء فأخرجنا ِمَن السََّماءِ أنزؿ  الَِّذي ﴿َوُىوَ  يث ٪نتاج إٔب تدقيق نظرُننفس كاحدة 
كٌل صنف من  تى بٍ نػى كٌل حٌب، أك َشْيٍء﴾  نبات كلّ ﴿ اءباٞن﴿ِبِو﴾  التفات من الغيبة

من ِمْنُو﴾ خرج نُ ﴿ شيئا أخضر :أم﴾ راً ضِ خَ ﴿ باتمن النِمْنُو﴾ فأخرجنا ﴿ النبات
 "منو"عطف على ﴾ خلنَّ ِمَن الو ﴿ نبلكىو الس ،يركب بعضو بعضان ﴾ اً متراكباً حبّ ﴿ راٝنضً 

 كاٛنملة صفةي  ،غصافأ﴾ نوافقِ ﴿ خرب ،أٌكؿ ما ٫نرج منها :أم﴾ لعهامن طَ ﴿ ؿكٌ األ
أك قريب  ،ؿقريبة من اٞنتناكً ﴾ دانية﴿ من طلعها قنواف أخرجنا من النخل ٦نبل :أم ١نذكؼو 

 :ككذا قولو "كٌل شيء  نبات"عطف على ﴾ ات من أعنابوجنّ ﴿ بعضها من بعض
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 "،افمٌ ر ال"من  حاؿه  ،كالقدر ،وفكالل ،ُب اٟنيئة﴾ اف مشتبهًا وغير متشابومّ والزيتوف والرُّ ﴿
 1،اء كاٞنيم كبضٌمهمابفتح الث﴾ مرهثَ  ﴿ِإَلى نظر اعتبار﴿اْنظُُروا﴾  كمثلو ١نذكؼ ُب البواقي

﴾ وعِ نْ ويػَ ﴿ أٌكؿ ما يبدك كيف ىو﴾ إذا أثمر﴿ خىشىبىة كخيشيبك  كشيجير رةجى كشى   "رةمى ػثى "ٗنع 
ه ٖنرى كقت إخراجو  :ُنسب اٞنعىن كأنٌو قيل "أٖنر"عطف عل  ،نضجو إذا أدرؾ كيف يكوف

لقـو ﴿ دالالت على قدرتو تعأب على البعث كغًنه﴾ آليات َذِلُكم ِفي إفّ ﴿ كينعو
 مفعوؿ ثافهلِل﴾ وجعلوا ﴿ ال للكٌفار ألهٌنا حٌجة عليهم يكشف عن األسرار﴾ 99يُػْؤِمُنوفَ 

ياطٌن حيث أطاعوىم ُب عبادة الش :أم﴾ ﴿الِجنَّ  مفعوؿ أٌكؿ كيبدؿ منو﴾ شركاء﴿
َلُو﴾ وخرقوا ﴿ كليس من ٫نلق كمن ال ٫نلق ،ىو ال اٛننٌ ﴾ قهمخل﴿ قد﴾ و﴿ األكثاف

 :كالنصارل ،ابن ا رعزي: قالت اليهود﴾ بغير علم﴿ ملتبسٌن﴾ بنين وبنات﴿ كا لوافرتى 
م ُب كال ٩نوز التكلٌ  ،بغًن علم ُنقيقة ما قالوا ملتبسٌناٞنبلئكة بناتو  :كالعرب ،اٞنسيح ابنو

متنازع  ،بأٌف لو كلدان ﴾ 100ا يصفوفوتعالى عمّ ﴿ زيهان لونت﴾ سبحانو﴿ نٌ شأنو تعأب بالظ
مبدعهما من غًن مثاؿ السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾  بديعُ ﴿ ىو "،تعإب" ػػكال "سبيحلتٌ ػػ "افيو ل
زكجة ﴾ صاحبة َلوُ لم تكن ﴿ حاؿ﴾ ولد و َلوُ يكوف ﴿ ن أينأك مً  ،كيف﴾ ىنّ أ﴿ سابق

كلذا أعاده مظهران  ؛ففيو ٔنصيص؛ قلى شأنو أف ٫ني  نمً َشْيٍء﴾  وخلق كلّ ﴿ يكوف منها الولد
﴿َذِلُكم﴾  و شيء حّت يكوف كلدان لوئفبل يكاف﴾ 101َعِليمٌ  َشْيءٍ  بكلّ  ﴿َوُىوَ  :بقولو

َشْيٍء﴾  خالق كلّ  ُىوَ  ِإالَّ كم ال إلو اهلل ربّ ﴿ :مبتدأ كقولو ،اٞنوصوؼ بصفات الكماؿ
ٌف من استجمعها إعن مضموهنا ف بحكم مسبج ﴾ دوهفاعبُ ﴿ :كقولو ،مرتادفة لو أخبار

 ،لوىا إليوفكً  ؛متوٌٕب أموركم﴾ 102وكيل [ظ99]/ َشْيءٍ  كلّ   َعَلى ﴿َوُىوَ  استحٌق العبادة
كىو  "بصر"ٗنع ﴾ األبصار﴿ ال تراه﴾ دركوال تُ ﴿ فيجازيكم عليها ؛كرقيب أعمالكم
يٌاه إو تو ذاتى ءبإراعماؿ حاٌسة البصر إ٧ٌنا يرل إال ٬نكن لبصر أف يراه ب :حاٌسة النظر أم

                                                           
، تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيبضٌم الثاء كاٞنيم قراءة ٘نزة، كالكسائي، كبفتحهما قراءة الباقٌن من السبعة. 1
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فبل تكوف ٕنٌسكان للمعتزلة ُب امتناع  1؛ؤيةاألحاديث الواردة ُب الر بقرينة تو ر دّنحض ق
يراىا ك٪نيط ُّا علمان كليس من شأف غًنه أف يدرؾ  :أم﴾ درؾ األبصاريُ  ﴿َوُىوَ  2الرؤية

 فبل تدركو األبصار؛ ةاٜناسٌ ال ينطبع ُب ﴾ اللطيف ﴿َوُىوَ  البصر كال تدركو
البصر زلة كىي للقلب ّنن "،بصًنة"ٗنع ﴾ كم بصائرءَ ﴿قد جا فيدركها﴾ 103﴿الَخِبيرُ 

 اٜنٌق كآمن بو﴾ رفمن أبصَ ﴿ كاعملوىايٌاكم فبل هتملوىا إكاىبان  :أم﴿ِمْن رَبُّْكم﴾  للعٌن
 كبالو﴾ فعليها﴿ اٜنٌق كضلٌ  عن﴾ يمِ ومن عَ ﴿ بصاره لوإبصر ألٌف ثواب أ﴾ فلنفسو﴿

 إ٧ٌنا أنا نذير كاٜنفيظ ا فيجازيكم بأعمالكمرقيب ﴾ 104بحفيظ ُكمَعَليْ أنا  ﴿َوَما
يء من الصرؼ كىو نقل الش ،نبيٌنها ك٤نرم﴿ُنَصرُّْؼ﴾  صريفمثل ذلك الت﴿وََكَذِلَك﴾ 

قرأت  :أم﴾ درست﴿ ارالكفٌ  :أم﴾ وليقولوا﴿ ليعتربكا﴾ اآليات﴿ من حاؿ إٔب حاؿ
 ذاكرت أىل الكتاب :أم 3"دارست"قراءة كُب  ،كتعٌلمت كتب اٞناضٌن كجئت ُّذا منها

فإهٌنم ﴾ 105يَػْعَلُموفَ لقـو ﴿ أك القرآف للعلم بو كإف ٓب يذكر ،اآليات :أم﴾ نوولنبيّ ﴿
ما "عن  بدؿُىَو﴾  ِإالَّ ال إلو ﴿ القرآف :أم﴾ كمن ربّ  ِإلَْيكَ أوحي  َمابع اتّ ﴿ اٞننتفعوف بو

ال تباؿ ﴾ 106ُمْشرِِكينَ عن ال وأعرض﴿ :متزاجان مع قولواشٌد أكحينئذ يكوف  "أكحي
أنت  ﴿َوَما رقيبان ﴾ حفيظاً  َعَلْيِهمجعلناؾ  َوَماأشركوا  َمااهلل  ﴿َوَلْو َشاءَ  بأقواٟنم كآرائهم

انتو عنها  :ا طعن عليو الٌسبلـ ُب آٟنتهم فقالوامٌ ػكنزؿ ل .تقـو بأمرىم﴾ 107بوكيل َعَلْيِهم
 :أم ،أصنامهم :أمِمْن ُدوِف اهلِل﴾ عوف دْ يَ  ينَ الَّذِ وا وال تسبُّ ﴿ 4: لنهجوٌنك كإٟنككإاٌل 

                                                           
فقاؿ إٌنكم : »...15، كتاب مواقيت الصبلة الصحيحة ا ما ركاه البخارٌم ُب من األحاديث الواردة ُب ثبوت رؤي 1

قاؿ: : »...297، كتاب اإل٬ناف الصحيحكمسلم ُب «. سرتكف رٌبكم كما تركف ىذا القمر ال تيضاموف ُب رؤيتو...
 «. فيكشف اٜنجاب، فما أعطوا شيئا أحٌب إليهم من النظر إٔب رٌُّم عٌز كجٌل...

فاٞنعىن أف األبصار ال تتعٌلق بو كال تدركو، ألنٌو متعاؿ أف يكوف »ة تنكر الرؤية، كقاؿ الز٢نشرم ما نٌصو: اٞنعتزل 2
 تفسير الكّشاؼ«. مبصران ُب ذاتو، ألٌف األبصار إ٧ٌنا تتعٌلق ّنا كاف ُب جهة أصبل أك تابعا، كاألجساـ كاٟنيئات

شرح ؛ ك277-232للقاضي عبد اٛنٌبار، ص  سةشرح األصوؿ الخم. لبلستزادة ينظر 2/383للز٢نشرٌم، 
 .80-77للتفتازاين، ص  العقائد النسفّية
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ْناكزا ﴾ واً دْ عَ ﴿ إذ ىو إٟنك الذم حٌذركؾ بسٌبو ال غًن﴾ وا اهللفيسبُّ ﴿ التذكركىا بسوء
تعأب  اعلى جهالة كعدـ علم بأٌف ما يسٌبونو ىو  :أم﴾ بغير علم﴿ من اٜنٌق إٔب الباطل

زيّػنّا  ﴿َكَذِلكَ  هم شفعاء عندههناية الكربياء كآٟنتى هٌنم يعتقدكنو ُب كإاٌل ٞنا رضوا بسٌبو أل
 ِبَمائهم نبّ مرجعهم فيُ  ِإَلى رَبِّْهم ﴿ثُمَّ  مثل ما زٌين ٟنؤالء ما ىم عليو﴾ لكلّْ أُمٍَّة َعَمَلُهم

مصدر ُب موضع ﴾ أيمانهمقسموا باهلل جهد أ﴿و  فيجازيهم عليو﴾ 108يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا
بها  ؤمننَّ ليُ ﴿ ٣نٌا اقرتحوا﴾ تهم آيةءَ ﴿لئن جا اهنم لبلستحقار٠نتهدين ُب إ٬ن :أم ،اٜناؿ

 [ك100]/كيف يشاء كإ٧ٌنا أنا نذير   اىو القادر على إنزاٟن﴾ اآليات عند اهلل ِإنَّما ُقلْ 
﴿إذا  اآليات﴾ هاأنّ ﴿ شيءال يدريكم أيٌها اٞنؤمنوف  :استفهاـ إنكار أم﴾ يشعركم ﴿َوَما

أفئدتهم  بقلّْ ونُ ﴿ ُّا ءك يتمٌنوف ك٥نن نعلم ذلك فبل ٤نيلفلذ﴾ 109يُػْؤِمُنوفَ ت ال ءَ جا
ّنا جاء من ِبِو﴾ كما لم يؤمنوا ﴿ "ال يؤمنوف"عطف على  ،٥نٌوؿ :أم﴾ وأبصارىم

يرتٌددكف ﴾ 110يعمهوف﴿ ضبلٟنم﴾ طغيانهم ﴿ِفي نرتكهم﴾ ىمرُ ونذَ  ةٍ ؿ مرّ أوّ ﴿ اآليات
لوال أنزؿ علينا : "إجراء لقوٟنم﴾ كةالمبلئ إليهملنا نا نزّ ولو أنّ ﴿ متحًٌنكف ببل ىداية

﴾ ءٍ شي كلّ   َعَلْيِهموحشرنا ﴿ "فأتوا بآبائنا: "إجراء لقوٟنم﴾ مهم الموتىلّ وكَ ﴿ "اٞنبلئكة
بلء على ما فى كي   :أم ّنعىن كفيل "قبيل"ٗنع ﴾ بلً بُ قػُ ﴿ "قبيبلتأٌب با كاٞنبلئكة  كػػ "ألً  إجراءن 

كعلى  ،أك مصدر ّنعىن مقابلة ،ٗناعات :أم "قبيلة" ٗنع "قبيل"أك ٗنع  ،كا بوبيشٍّركا كأينًذر 
ٞنا سبق عليهم ﴾ ليؤمنوا َكانُوا ﴿َما كلئلضافة ـبالعمو  لتخصيصو" كلٌ "التقادير حاؿ من 

ال يؤمنوف ُب حاؿ من  :أم ،ستثناء من أعٌم األحواؿا﴾ أف يشاء اهلل ﴿ِإالَّ  القضاء بالكفر
﴿وََكَذِلَك﴾  ذلك﴾ 111يجهلوف َأكثَػَرُىم ولكن﴿ مئة ا إ٬ناهنى  ُب حاؿ مشياألحواؿ إاٌل 

ار لؤلنبياء بفعل ا فعداكة الكفٌ ﴾ اً عدوّ ﴿ سبق﴾ نبيّ  جعلنا لكلّ ﴿ كما جعلنا لك عدٌكان 
 ِإَلىبعضهم ﴿ يوسوس﴾ يوحي الِجنّْ و  ﴿اإِلْنسِ  دةرى مى ﴾ شياطين﴿ كيبدؿ منو ،كخلقو

نس إٔب كبعض اإل ،ٛنٌن إٔب بعضو كبعض ا ،نسشياطٌن اٛنٌن إٔب شياطٌن اإل :مأبَػْعٍض﴾ 
 ليغٌركىم :أم﴾ غروراً ﴿ فو إذا زيٌنوخرى ن زى مً  ،باطلو ك٣نٌوىو :أم﴾ ؼ القوؿخرُ زُ ﴿ بعض

ا مَ ىم و رْ فذَ ﴿ اإل٪ناء اٞنذكور أك ٗنيع ما ذكر :أم﴾ فعلوه َما رَبُّكَ  ﴿َوَلْو َشاءَ 
اىدىم حٌّت تكوف منسوخة ال ْن أنٌوٟنم ال  ال تباؿ بشأهنم كال تغتمٌ  :أم﴾ 112يَػْفتَػُروفَ 
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 خرؼللز  :أم﴿ِإلَيِو﴾  ٕنيل :أم "غركران "عطف على ﴾ ىصغَ ﴿ولتَ  كمثلو كثًن، يفبآية الس
ىم  ﴿َما يكتسبوا﴾ فوارِ تَ قْ وليػَ ﴿ ألنفسهم﴾ وهضَ رْ باآلخرة وليػَ  يُػْؤِمُنوفَ ال  الَِّذينَ أفئدة ﴿

أف ٩نعل بينو  ليو السبلـع ا طلبوا من النبٌ مٌ ػكنزؿ ل .قبواعاالذنوب فيمن ﴾ 113مقترفوف
نكارٌم ستفهاـ اإلقٌدـ اٞنفعوؿ لتعٌلق اال ،بلطأ﴾ اهلل أبتغي أفغيرَ ﴿ :قل 1،كبينهم حىكىما

 الَِّذي ﴿َوُىوَ  ٪نكم بيين كبينكم بفصل اٌق من اٞنبطل﴾ ماً حكَ ﴿ ك٩نعل حاالن منو ،بو
آتيناىم  الَِّذينَ و ﴿ باطلمبٌينان فيو اٜنٌق كال﴾ بلً مفصَّ ﴿ القرآف :أم﴾ أنزؿ إليكم الكتاب

 ملتبسان ﴾ كربّ  [ظ100]/ؿ من نزَّ مُ  أنو ﴿يَػْعَلُموفَ  أىل الكتاب :أم﴾ الكتاب
خرتعو انٌو إىم حٌّت يقاؿ ءندىم مع عدـ ٢نالطتك كتبهم كعلمالتصديقو ما ع﴿بِالَحقّْ﴾ 

أك ُب   ،اٌكٌن ُب علمهم بذلكالش﴾ 114ممترينِمَن ال فبل تكوننَّ ﴿ على كفق ما رأل
ليس  عليو السبلـمرتاء فإنٌو عن االهييج ال للكٌف فهو من باب الت ،الن َنحودىم بوونو منزج ك

 كلمةت  وتمّ ﴿ ؿ من رٌبكزج أف أخربه بأهٌنم يعلموف أنٌو منبعد  ماُب شيء منه٬نرتم ٣نٌن 
 ُب األخبار أك اٞنواعيد﴾ صدقاً ﴿ كمواعيده ،كأحكامو ،بلغت الغاية أخباره﴾ كربّْ 
القرآف بنقص أك خلق كما فعل  :أم﴾ ؿ لكلماتوال مبدّْ ﴿ يزافيٕن ، األحكاـُب﴾ وعدالً ﴿

طع وإف تُ ﴿ فبل يهمل شيئان  ؛ّنا يضمر﴾ 115العليم﴿ ٞنا يقاؿ﴾ السميع ﴿َوُىوَ  بالتوراة
الطريق اٞنوصل إليو  :أم﴾ وؾ عن سبيل اهللضلُّ يُ ﴿ ارالكفٌ  :أماأَلْرِض﴾  ِفيأكثر من 

أك  ،ىم كانو على اٜنقٌ ءآبا ظٌنهم بأفٌ  :أم﴾ الظنّ  ِإالَّ بعوف يتَّ ﴿ ما﴾ إف﴿ كىو دينو اٜنقٌ 
يكذبوف على ا فيما ينسبوف إليو كأٌناذ ﴾ 116صوفيخرُ  ِإالَّ وإف ىم ﴿ ىم الفاسدةءآرا

تة بدعول أٌف ما قتلو ا أحٌق باألكل ٣نا كٓنليل اٞنيٍ  ،كجعل عبادة األكثاف كصلة إليو ،الولد
ال بو ألٌف اسم  "أعلم"موصولة معمولة لفعل دٌؿ عليو ﴾ من َأْعَلمُ  ُىوَ  ربَّكَ ﴿ِإفَّ  قتلو اٝنلق

 فيجازم كبٌل ﴾ 117بالمهتدين َأْعَلمُ  َوُىوَ عن سبيلو  يضلّ ﴿ التفضيل ال ينصب الظاىر
اٚنو ال ٣نٌا ذكر عليو اسم غًنه أك مات ذبح على  :أمَعَلْيِو﴾ كر اسم اهلل ُذ  ِممَّافكلوا ﴿

ٌف أمر ا إ٧ٌنا ينفع من : إيعين .ىػآ﴾ ...ٌف رٌبك ىوإ﴿ :ب عن قولومسبج  ،ثبلن نفو مأحىٍتفى 

                                                           
 .4/211أليب حيٌاف األندلسي، البحر المحيط  1
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ذُِكَر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو  ِممَّاَوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا 118ِإْف ُكْنُتْم ِبآيَاتِِو ُمْؤِمِنينَ ﴿ علمأعتقد أنٌو ا
ـَ َعَلْيُكمْ  . ىػآ﴾ ...م اٞنيتةكحٌرمت علي﴿ ـ ُب آيةرٌ ٣نٌا ٓب ٪ن﴾ َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرَّ

 ركرةعليكم فإنٌو أيضا حبلؿ حاؿى الض ٣نٌا حرـٌِإلَيِو﴾ اضطررتم  َما ﴿ِإالَّ  [5/3]اٞنائدة، 
﴾ بغير علم﴿ ّنا هتول أنفسهم من ٓنليل اٞنيتة كغًنىا﴾ وف بأىوائهمضلُّ ليُ  كثيراً  وإفّ ﴿

 اٞنتجاكزين اٜنبلؿ إٔب اٜنراـ﴾ 119بالمعتدين َأْعَلمُ  ُىوَ  ﴿ِإفَّ ربَّكَ  يعتمدكنو ُب ذلك
: أك اٜنراـ كما بٌن اٜنراـ كاٜنبلؿ أم ،عبلنيتو كسرٌه﴾ روا ظاىر اإلثم وباطنووذَ ﴿

 يكتسبوف﴾ 120يقترفوف َكانُوا ِبَماجزوف يكسبوف اإلثم سيُ  ﴿ِإفَّ الَِّذينَ  اٞنتشاُّات
 فما ذُنو ف مات أك ذبح على اسم غًنه كإاٌل بأَعَلْيِو﴾ اسم اهلل  ذكرِ لم يُ  ِممَّاوال تأكلوا ﴿

 2كعليو الشافعيٌ  [ك101]/ 1فهو حبلؿ كما ُب اٜنديثكلو عمدان اٞنسلم كٓب يسٌم فيو 
 يوسوسوف﴾ وحوفالشياطين ليُ  وإفّ ﴿ أك األكل منو ،لغًن ا ما أىلج  :أم﴾ و لفسقوإنّ ﴿

 فيو﴾ وإف أطعتموىم﴿ ا مرٌ ُب ٓنليل اٞنيتة ّن﴾ جادلوكمليُ ﴿ الكٌفار﴾ أوليائهم ﴿ِإَلى
باع تٌ اشركهم مع ا ُب أتعٌبد بوحي الشياطٌن فقد ألٌف من ﴾ 121مشركوفكم لَ إنّ ﴿

كنزؿ ُب ٘نزة  .ىػآ ...ف أطعتموىمإكا  :كتركت الفاء ُب اٛنزاء لتقدير القسم أم ،كحيو
بنصب ﴾ نوراً  َلوُ  ا﴿َوَجَعْلنَ  باٟندل﴾ فأحييناه﴿ بالكفر﴾ تاً ميْ  َكافَ ن  مَ  أوَ ﴿ 3:كأيب جهل

كمن ﴿ ٌمل ُّا ُب األشياء فيمٌيز بٌن اٜنٌق كالباطلأيت﴾ الناس ِفي ِبوِ يمشي ﴿ ججى اٜني 
 "منػػ "شبيو خرب لبتقدير اٞنبتدأ كٗنلة الت﴾ الظلمات ﴿ِفي ىو :مبتدأ خربه ،صفتو﴾ لوثُ مَ 

َها﴾ ليس بخارج ﴿ ال يفارقها  بللةُب الض يثل ٞنن بقمى  ،رؼُب الظ حاؿ من اٞنستكنٌ ِمنػْ
ن يّْ زُ ﴿ اء الشياطٌن إٔب أكليائهمإ٪نأك ك ،٬ناهنمإكما زٌين للمؤمنٌن ﴿َكَذِلَك﴾  ُناؿ

كما جعلنا ُب   :أم﴿وََكَذِلَك﴾  من الكفر كاٞنعاصي﴾ 122يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َماللكافرين 
 ،الثاينبتقدًن  "جعلنا" مفعوالى ﴾ قرية أكابر كلّ   ﴿ِفي صًٌننا﴾ جعلنا﴿ ة أكابر فٌساؽمكٌ 

                                                           
«. ذبيحة اٞنسلم حبلؿ، ذكر اسم ا أك ٓب يذكر، إنو إف ذكر ٓب يذكر إال اسم ا»إٔب حديث:  لعٌلو يشًن 1

 .9/402، السنن الكبرى للبيهقي؛ 1/278، المراسيل ألبي داود
 .9/325البن حجر،  تحفة المحتاج؛ 8/408للنوكم،  المجموع 2
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 ﴿َوَما ألٌف كبالو عليهم﴾ بأنفسهم ِإالَّ يمكروف  َوَما ِفيَهامكروا يَ لِ ﴿ بدؿ﴾ ميهارِ جْ مُ ﴿ك
 ﴿قَاُلوا بٌ على صدؽ الن﴾ آية﴿ ةكٌفار مكٌ   :أم﴾ وإذا جاءتهم﴿ بذلك﴾ 123َيشُعروفَ 
 المن الرسالة كالوحي ألنٌا أكثر ما﴾ أوتي رسل اهلل َمامثل  ىؤتَ ﴿َحتَّى نُ  بو﴾ لن نؤمن
سب ٌف النبٌوة ليست بالنأناؼ للرٌد عليهم ئستا﴾ حيث يجعل رسالتو َأْعَلمُ اهلل ﴿ اكأكرب سنٌ 

 اّب لوضعو فيويعلم اٞنوضع الص :أم "أعلم"ل دٌؿ عليو عفمفعوؿ بو ل "حيث"ك ،كاٞناؿ
 يـو القيامة﴾ عند اهلل﴿ ذؿٌ ﴾ ارٌ غَ صَ ﴿ ٞنكرىم بأنفسهم بياف﴾ مواأجرَ  الَِّذينَ صيب سيُ ﴿
﴾ وهديَ اهلل أف يَ  ردِ فمن يُ ﴿ بسبب مكرىم﴾ 124يمكروف َكانُوا ِبَمااب شديد وعذ﴿

بأف يقذؼ ُب قلبو نوران فينفسح لو كيقبلو كما كرد ُب ﴾ يشرح صدره لئلسبلـ﴿ إٔب اٜنقٌ 
اء مصدر كصف بو بفتح الر ﴾ جاً قًا حرَ و يجعل صدره ضيّ لَّ ضِ رد أف يُ ومن يُ ﴿ 1اٜنديث

السََّماِء﴾  ِفي دُ عَّ ما يصَّ كأنّ ﴿ شديد الٌضيق ال يدخلو اإل٬ناف :أم :صفة 2كبكسرىا ،مبالغة
 ﴿َعَلى العذاب﴾ يجعل اهلل الرجس﴿ اٛنعل﴿َكَذِلَك﴾  إذا كٌلف اإل٬ناف لشٌدتو عليو

ال ﴾ ك مستقيماً صراط ربّ ﴿ البياف الذم أنت عليو يا ١نٌمدَوَىَذا﴾ 125يُػْؤِمُنوفَ ال  الَِّذينَ 
ت لقـو النا اآليقد فصّ ﴿ ٛنملة كالعامل فيها معىن اإلشارةحاؿ مؤٌكدة من ا ،فيوعوج 

دار  :أم﴾ لهم دار السبلـ﴿ ظوف ألهٌنم اٞننتفعوفعيتٌ  :أم﴾ 126روفكَّ يذَّ  [ظ101]/
ال يعلم كنهها  هأك ذخًنة ٟنم عند ،ُب ضمانو﴾ همعند ربّ ﴿ بلمة من اٞنكاره كىي اٛنٌنةالس
﴾ و﴿ بسبب أعماٟنم﴾ 127يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما﴿بِ  ١نٌبهم كناصرىم﴾ هموليُّ  ﴿َوُىوَ  غًنه
ِمَن استكثرتم  قد﴿ ياطٌنالشالِجنّْ﴾ جميعًا يا معشر ﴿ اٝنلق﴾ يـو نحشرىم﴿ اذكر

 الذين أطاعوىمِمَن اإِلْنِس﴾ أولياؤىم  ﴿َوقَاؿَ  غواءبأف جعلتموىم أتباعكم باإلاإِلْنِس﴾ 

                                                           
نور يقذؼ بو ُب اٛنوؼ فينشرح لو الصدر كينفسح، قيل »و يشًن إٔب قولو عليو الصبلة كالسبلـ عندما سئل: لعلٌ  1
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 .4/346، المستدرؾ على الصحيحين
، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيبكسر الراء قراءة نافع، كركاية شعبة، كبفتحها قراءة الباقٌن من السبعة. 2

253. 
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نس اعة اإلطب كاٛننُّ  هواتً ٌن ٟنم الشٌن اٛنيبتز  نسي انتفع اإل﴾ نا استمتع بعضنا ببعضربّ ﴿
تعأب ﴿قَاَؿ﴾  كىذا ٓنٌسر منهم ،كىو يـو القيامة﴾ لت لناأجَّ  الَِّذيلنا وبلغنا أجَ ﴿ ٟنم

كالعامل فيو  ،حاؿِفيَها﴾ خالدين ﴿ مأكاكم﴾ النار مثواكم﴿ :ٟنم على لساف اٞنبلئكة
يت ٔنرجوف فيها من النار إٔب ات المن األكق﴾ شاء اهلل َما ﴿ِإالَّ  "مثواكم"معىن اإلضافة ُب 

كما ﴿وََكَذِلَك﴾  ِنلقو﴾ 128﴿َعِليمٌ  ُب أفعالوَحِكيٌم﴾  ﴿ِإفَّ ربَّكَ  مهرير فإنٌو خارجهاالز 
﴾ بعضاً  الظَّاِلِمينَ بعض ﴿ من الوالية﴾ ينولّْ ﴿ نس كاٛنٌن بعضهم ببعضمٌتعنا عصاة اإل

ألم  اإِلْنسِ و  الِجنّْ  عشرَ يا م﴿ من اٞنعاصي﴾ 129يكسبوف َكانُوا ﴿ِبَما على بعض
ُب اٝنطاب صٌح  ا ٗنعوا مع اٛننٌ مٌ ػة لكن لنس خاصٌ سل من اإلالر ِمْنُكم﴾ يأتكم رسل 

يَػُقصُّوَف َعَلْيُكْم آيَاِتي ﴿ سل فيبٌلغوف قومهملرسل من اٛنٌن من يسمع كبلـ الر أك ا ،ذلك
قاؿ  ،أف قد بلغنا﴾ أنفسنا َعَلىدنا شهِ ﴿ جوابان ﴾ َويُػْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا قَاُلوا

نْػَيا َوَشِهُدوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم أَنػَُّهْم َكانُوا َكاِفرِينَ ﴿ :تعأب ﴾ ذلك130َوَغرَّتْػُهُم اْلَحَياُة الدُّ
فهو تعليل  ،ألنٌو :أم﴾ أفْ ﴿ األمر ذلك :كىو خرب مبتدأ ١نذكؼ أم ،لسرساؿ الر إ :أم

ها وأىلُ ﴿ منها﴾ رى بظلمك القُ هلِ مُ  رَبُّكَ لم يكن ﴿ لة٢نٌففة من اٞنثقٌ  "أف"للحكم ك
 مراتب﴾ درجاتٍ ﴿ ٌنمى ػمن العال﴾ ولكلٍّ ﴿ يبٌٌن ٟنم ٓب يرسل إليهم رسوؿ﴾ 131غافلوف
عن ﴾ ك الغنيُّ وربّ 132يَػْعَمُلوفَ بغافل عما  رَبُّكَ  ﴿َوَما من خًن كشرٌ ﴾ عملوا ﴿ِممَّا

ف من خلِ ويستَ ﴿ أىل مٌكة باإلىبلؾ يا﴾ بكمذىِ ذو الرحمة إف يشأ يُ ﴿ اٝنلق كعبادهتم
﴾ 133ة قـو آخرينيّ كما أنشأكم من ذرّ ﴿ [ك102]/من اٝنلق ﴾ يشاءُ  َماكم بعدِ 

 من البعث كأحوالو﴾ توعدوف َما إفّ ﴿ ذىبهم قرنان بعد قرف لكٌنو أبقاكم ر٘نة لكمأ
 َعَلىا يا قـو اعملو  ﴿ُقلْ  فائتٌن عذابنا﴾ 134بمعجزين َأنْػُتم ﴿َوَما ال ١نالة﴾ آلتٍ ﴿

﴾ من تَػْعَلُموفَ فسوؼ ﴿ على حاليت﴾ ي عاملإنّ ﴿ حالتكم اليت أنتم عليها﴾ مكانتكم
 نياخلق ٟنا دار الد يتالعاقبة اٜنسىن ال﴾ عاقبة الدار َلوُ تكوف ﴿ "علمػػػػ "موصولة مفعوؿ ال

لكن عرٌب بو ألنٌو أعٌم كأكثر الكافرين  :أم﴾ 135الظالموف﴿ يسعد﴾ حفلِ ال يُ  ﴿ِإنَّوُ 
واألنعاـ ﴿ رعالز ﴾ حرث﴿ِمَن ال خلق﴾ ذرأ ِممَّا ﴿هللِ  ار مٌكةكفٌ ﴾ وجعلوا﴿ ئدةفا

 :أم﴾ لشركائنا َوَىَذاعمهم بزَ  هللِ  َىَذافقالوا ﴿ يصرفونو إٔب ضيفاهنم كمساكينهم﴾ نصيباً 
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إٔب جهتو اليت  :أم﴾ اهلل ِإَلىل صِ لشركائهم فبل يَ  َكافَ فما  ﴿ تهانً دى آلٟنتنا كينفقونو على سى 
ا جعلوه ألهٌنم كانوا إذا سقط ٣نٌ ﴾ شركائهم ِإَلىفهو يصل  هللِ  َكافَ  ﴿َوَما ؼ مالو إليهايصر 

خذكا أكإف ىلك ٣نٌا ٟنا شيء  ،عن ىذا نٌو غينٌ : إلو تعأب ُب نصيب األكثاف تركوه كقالوا
إذا رأكا ما لو أزكى بٌدلوه ّنا ٟنا من دكف عكس ك ] ،بدلو ٣نٌا لو تعأب من دكف عكس فيهما

 ذمال :أمَما﴾ ساء ﴿ نةدى نصيبو كأعطوه السج كإف كاف بالعكس أخذكا من  1يها[،ف
ِمَن ن لكثير يَّ زَ ﴿ كما زٌين ٟنم ما ذكر﴿وََكَذِلَك﴾  ىذاحكمهم ﴾ 136موفيحكُ ﴿

 ،من اٛننٌ ﴾ شركاؤىم﴿ بذُنهم آلٟنتهم كدفن البنات حٌية﴾ أوالدىم قتلَ  الُمْشرِِكينَ 
َوَلْو هم دينَ  ﴿َعَلْيِهم ٫نلطوا﴾ سوابِ لْ وليػَ ﴿ كوىم باإلغواءيهل﴾ وىمدُ رْ ليػُ ﴿ "زٌين"فاعل 

ـٌ  اَّعولة لآلٟنة﴾ ىذه َوقَاُلوا137يَػْفتَػُروفَ  َوَماىم رْ فعلوه فذَ  َمااهلل  َشاءَ  وحرث  ﴿أنْػَعا
ها طعمُ ال يَ ﴿ يستوم فيو اٞنذٌكر كاٞنؤٌنث كالواحد كالكثًن ،ّنعىن مفعوؿ ًفٍعل، حراـ﴾ جرٌ حِ 
 ة ٟنم فيوال حجٌ  :أم﴾ بزعمهم﴿ جاؿ دكف النساءمة األكثاف كالر دى من خى ﴾ ءُ من نشا ِإالَّ 
ـٌ و ﴿ ـٌ و ﴿ اميو كاٜنوائب كب كالسػػر فبل تي ﴾ مت ظهورىارّْ حُ  أنْػَعا ال يذكروف اسم اهلل  أنْػَعا

َها﴾   "قالواػ "حاؿ أك مفعوؿ لو لَعَلْيِو﴾  افتراءً ﴿ بح بل اسم األصناـُب الذَعَليػْ
وائب اٌرمة من الس﴾ بطوف ىذه األنعاـ ِفي َما َوقَاُلوا138يَػْفتَػُروفَ  انُواكَ  ِبَماجزيهم سيَ ﴿

ساء إف كلد الن :أم﴾ أزواجنا َعَلىـ لذكورنا ومحرَّ ﴿ ةحبلؿ خاصٌ ﴾ خالصة﴿ كالبحائر
مًن ىنا للفظ تذكًن الض﴾ فيو﴿ ور كاإلناثكالذ  :أم﴾ تة فهموإف يكن ميْ ﴿ :حٌيان لقولو

جزاء  :أم﴾ همفَ وصْ  [ظ102]/ جزيهمسيَ  شركاءُ ﴿ معىنلل "خالصة"كتأنيث  "ما"
 الَِّذينَ قد خسر 139َعِليمٌ  َحِكيمٌ  ﴿ِإنَّوُ  ليلحلكذب على ا ُب التحرًن كالتكصفهم ا

 بأٌف ا رازؽ أكالدىم ال ىم﴾ هًا بغير علمفَ سَ ﴿ بناهتم خشية الفقر :أم﴾ قتلوا أوالدىم
فهو مزيد بياف  ،حرًن٫نافوف الفقر ُب ىذا الت ذكر كالا ٣نٌ ﴾ رزقهم اهلل َماموا وحرَّ ﴿

 الَِّذي ﴿َوُىوَ  إٔب اٜنقٌ ﴾ 140مهتدين َكانُوا َوَما او اهلل قد ضلُّ  َعَلى افتراءً ﴿ لسفههم
 بأف ارتفعت على ساؽ بطبعها كاألشجار﴾ معروشات﴿ بساتٌن﴾ اتجنّ ﴿ خلق﴾ أنشأ

                                                           
 «.حٌبان ٟناوه كأيضان إف زكى نصيبها فقط يزكٌ »ما بٌن اٞنعقوفتٌن من ب، ككقع ُب األصل:  1
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﴾ والنخل والزرع﴿ :فقولو؛ كالبطٌيخبأف تنبسط على كجو األرض  ﴾ وغير معروشات﴿
والزيتوف ﴿ عمكٌل كاحد منها ُب اٟنيئة كالط  ،رهٖن :أم﴾ ولُ مختلفاً أكُ ﴿ ٔنصيص بعد تعميم

ٖنر كٌل  :أم﴾ من ثمره اكلو ﴿ طعمهما﴾ وغير متشابو﴿ كرقهما﴾ اف متشابهاً والرمّ 
ما كاف يتصٌدؽ  :يعين﴾ و يـو حصادهوآتوا حقّ ﴿ ضجقبل الن﴾ إذا أثمر﴿ كاحد من ذلك

كمن ٘نلو على الزكاة جعل  ،كاة اٞنقٌدرة فإهٌنا فرضت باٞندينة كاآلية مكٌيةـو اٜنصاد ال الز بو ي
ُب ﴾ سرفواوال تُ ﴿ حٌقو الواجب يـو حصاده :صفة أم "حصاده يوـى "ك ،مدنٌية اآليةى 

 أنشأ﴾ و﴿ اٞنتجاكزين عن اٜندٌ ﴾ 141المسرفين ال يحبّ  ﴿ِإنَّوُ  ؽ كال ُب األكلصدٌ الت
ال تصلح لو كاإلبل ﴾ شاً رْ وفػَ ﴿ صاٜنة للحمل عليها كاإلبل الكبار﴾ ـ حمولةنعا﴿ِمَن األ

﴾ رزقكم اهلل ِممَّاكلو ﴿ ألهٌنا كالفرش لؤلرض لدنٌوىا منها ٚنٌيت فرشا ،غار كالغنمالص
 حرًنطرائقو ُب التحليل كالت﴾ الشيطاف تواطُ بعوا خُ وال تتّ ﴿ بعضان منو كىو اٜنبلؿ :أم

ولة ٘ن"بدؿ من  ،أصناؼ﴾ ثمانية أزواج﴿ ظاىر العداكة﴾ 142نمبي لكم عدوّ  ﴿ِإنَّوُ 
 ،عجةزكجٌن الكبش كالناثْػنَػْيِن﴾ ضأف ﴿ِمَن ال عرتاضاكما بينهم  "كلوا"أك مفعوؿ  "كفرشا

اثْػنَػْيِن﴾ ز معْ ِمَن الو ﴿  فهو فردكج اسم لواحد ما داـ معو آخر كإاٌل فالز "، ٖنانية"بدؿ من 
ـَ  اٞنعزأف كذكر الض ري ذكى ﴾ رينكآلذَّ  ﴿ُقلْ  ٍنزيس كالعى التٍّ   ،أـ أنثييهماألُنْػثَػيَػْيِن﴾ أـ  ﴿َحرَّ
من اٛننٌن األُنْػثَػيَػْيِن﴾ أرحاـ  َعَلْيوِ ا اشتملت أمَّ ﴿ ٞنا قبلها كبعدىاالناصبة ىي  "حرـٌ"ك

ُب ﴾ 143صاِدِقينَ  ُكْنُتمإف  ﴿ ة ٓنرًن ذلكعن كيفيٌ ﴾ ؤوني بعلمبّ نػَ ﴿ كاف أك أنثى  ذكرا
ـَ كرين آلذَّ  ُقلْ  اثْػنَػْينِ بقر ِمَن الو  اثْػنَػْينِ بل ِمَن اإلو ﴿ يوحرًن علدعول الت ـِ  َحرَّ  األُنْػثَػيَػْينِ  أ

٣نٌا  إنكار أٌف ا تعأب حرـٌ شيئا كاٞنعىن ،كما سبقاألُنْػثَػيَػْيِن﴾ أرحاـ  َعَلْيوِ ا اشتملت أمَّ 
اهلل  صَّاُكموَ  إذ﴿ حضورا﴾ شهداء ﴿ُكْنُتم بل﴾ أـ﴿ ذكر كما زعموا كٌل مرٌة ٓنرًن صنف

 ماع اٞنشاىدة كالسفبل طريق لكم إٔب اٞنعرفة إاٌل  ؛حرًن إذ أنتم ال تؤمنوف بنبٌ الت﴾ بهذا
تَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا﴾ فمن أظلم ممن ﴿ متفرٌع على إثبات   ،فأنتم أظلم الناس :أمافػْ

علم تنبيهان ذكر مع أنٌو ال يتصٌور اإلضبلؿ ب﴾ بغير علم الناسَ  [و103]/ لَّ ضِ ﴿ليُ  كذُّم
ابق ا ٓب يهتدكا ببياف الواُب السمٌ ػكل ،منو بطلب العلم فاءى لى أٌف اإلضبلؿ نتيجة اٛنهل كالشع

ال  ﴿ُقلْ  ٟنم إلزاـ اٜنٌجةالبياف كفائدة ﴾ 144الظَّاِلِمينَ ال يهدي القـو  ﴿ِإفَّ اهللَ  :قاؿ
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﴾طاعٍم يطعمو  َعَلىمًا محرَّ ﴿ شيئا﴾ وحي إليّ أُ  َما ِفيأجد  ﴾ أف يكوف﴿ كقت ِإالَّ
عطف على  ،حاؿسائبلن ِنبلؼ غًنه كالكبد كالط :أم﴾ ميتة أو دمًا مسفوحاً ﴿ الطعاـ

عطف ﴿أو فسقا﴾  قذر﴾ رجس﴿ اٝننزير أك ٜنمو :أم﴾ وأو لحم خنزير فإنّ ﴿ "ميتة"
ذبح على اسم  :أمِبِو﴾ لغير اهلل  لَّ ىِ أُ ﴿ عليلعرتض للتاكما بينهما  "زيرٜنم خن"على 
إٔب أكل ﴾ رّ فمن اضطُ ﴿ لتوٌغلو ُب الفسق فسقا يٚنٌ  "،فسقاػػػ "حة لوضٌ صفة م ،غًنه

 َغُفُورٌ  ِإفَّ ربَّكَ ف﴿ ركرةقدر الض﴾ وال عاد﴿ مثلو على مضطرٌ ﴾ غير باغ﴿ شيء ٣نٌا ذكره
ك٢نلب من  ،باعة كٌل ذم ناب من السكيلحق ّنا ذكر بالسنٌ  ،ال يؤاخذه﴾ 145رحيم

 يستدٌؿ باآلية رًن عٌما عدا األربعة ال ناسخة حٌّت حي التة ٢نٌصصة لنففتكوف السنٌ  ؛يورالط
ذي  منا كلَّ حرَّ ﴿ اليهود :أم﴾ ىادوا الَِّذينَ وعلى ﴿ على نسخ الكتاب ِنرب الواحد

 عليهم منابقر والغنم حرَّ ِمَن الو ﴿ عاـكالنُّ الذم ٓب يفرؽ أصابعو كاإلبل كىو ﴾ رفُ ظُ 
ق ما علٌ  :أم﴾ حملت ظهورىما َما ِإالَّ ﴿ شرٍ كما على الكً ى لى الكً شحـو ﴾ هماحومَ شُ 

اختلط  َماأو ﴿ أك حاكية ءياحاكً ٗنع  ،األمعاء﴾ واياالحَ ﴿ ٘نلت﴾ أو﴿ بظهور٨نا منو
فهو  ،أك اٛنزاءحرًن الت﴿َذِلَك﴾  صلة بالعصعص فإنٌو أحٌل ٟنمكىو شحم األلية اٞنتٌ ﴾ بعظم

ّنا سبق ُب سورة  بسبب ظلمهم﴾ ببغيهم﴿ بو﴾ جزيناىم﴿ :مفعوؿ بو أك مطلق لقولو
فيما جئت ﴾ بوؾفإف كذّ ﴿ أك الوعد كالوعيد ،ُب أخبارنا﴾ 146ا لصادقوفإنّ و ﴿ 1النساء

ائهم إٔب عكفيو تلطيف بد ،م بالعقوبةكحيث ٓب يعاجل﴾ كم ذو رحمة واسعةفقل ربّ ﴿ بو
ركوا أش الَِّذينَ سيقوؿ 147الُمْجرِِمينَ عن القـو ﴿ عذابو إذا جاء﴾ بأسو دُّ وال يرَ ﴿ اإل٬ناف

 ؛توئكنا كٓنر٬ننا ّنشيا شر إفَشْيٍء﴾ منا من وال آباؤنا وال حرَّ ﴿ ٥نن﴾ أشركنا َمالو شاء اهلل 
ا٨نا منهم حٌّت يصًن ذٌمهم بو يٌ إا رتكاُّما بإرادة ا عن كليس اٞنراد االعتذار ،بوراض فهو 

ب كما كذٌ ﴾ ﴿َكَذِلكَ  :ده قولوكيؤيٌ  2،دليبلن للمعتزلة على نفي إرادة القبيح منو تعأب
                                                           

ًىٍم عىٍن سىًبي 160ُب اآلية 1 ًل اللجًو  من سورة النساء: ﴿فىًبظيٍلمو ًمنى الجًذينى ىىاديكا حىرجٍمنىا عىلىٍيًهٍم طىيٍّبىاتو أيًحلجٍت ٟنىيٍم كىًبصىدٍّ
 كىًثًننا﴾.

ـٌ اٞنشركٌن ألهٌنم يربطوف إشراكهم ّنشيئة ا تعأب 2 يعنوف بكفرىم »...كإرادتو، كعبارتو:  فٌسر الز٢نشرٌم اآلية بأهٌنا تذ
كٕنٌردىم أٌف شركهم كشرؾ آبائهم، كٓنر٬نهم ما أحٌل ا، ّنشيئة ا كإرادتو، كلوال مشيئتو ٓب يكن شيء من ذلك  
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ؿ عليهم زى عذابنا اٞنن﴾ ذاقوا بأسنا ﴿َحتَّى رسلهم﴾ من قبلهم الَِّذينَ ب كذَّ ﴿ ىؤالء
ال علم  :أم﴾ خرجوه لنافتُ ﴿ بأٌف ا راض بذلك﴾ ن علمىل عندكم مِ  ﴿ُقلْ  بتكذيبهم

﴾ 148صوفتخرُ  ِإالَّ  ﴿أَنْػُتم ما﴾ وإف الظنّ  ﴿ِإالَّ  ُب ذلك﴾ بعوفتتّ ﴿ ما﴾ إف﴿ عندكم
فلو شاء ﴿ غاية القٌوة﴾ ة البالغةجّ الحُ  فِلّلو﴿ إف ٓب تكن لكم حٌجة﴿ُقْل﴾  وفتكذب

يشهدوف  الَِّذينَ  [ظ103]/شهداءكم  مَّ لُ ىَ  ﴿ُقلْ  وفيق ٟنابالت﴾ 149لهداكم أجمعين
ـَ اهلل  أفّ  وال ﴿ بأف تصٌدقهم﴾ فإف شهدوا فبل تشهد معهم﴿ حٌرمتموهالذم َىَذا﴾  َحرَّ
بُوا الَِّذينَ بع أىواء تتّ   1مرٌةمٌر مثلو غًن  ،اٞنضمر لنكتة موضع الظاىرمن كضع بِآيَاتَِنا﴾  َكذَّ
 ﴿ُقلْ  يشركوف﴾ 150لوفعدِ يَ  ِبَربِّْهم ﴿َوُىم كعبدة األكثاف﴾  باآلخرة وفَ نُ مِ ؤْ والذين ال يػُ ﴿

ك٩نوز أف  ،فعٌمم ،و ٞنن ُب سفللٍ ن ُب عي أصلو أف يقولو مى  "،تعإبػػػ "أمر من ال﴾ واتعالَ 
ـَ  ﴿َما قرأأ﴾ لُ تْ أَ ﴿ ىنا على أصلويكوف   :كيتعٌلق بو "،تلػػ "أمنصوب ب﴾ كمربّ  َحرَّ

ليصٌح تفسًنيٌة كما بعدىا هني  "أف"كلمة ﴾ شيئاً  ِبوِ شركوا ال تُ ﴿ مفٌسرة﴾ أف ﴿َعَلْيُكم
بالوالدين إحسانًا وال تقتلوا ﴿ حسنواأ﴾ و﴿ جعلو بيانان للمحرـٌ كعطف األمر عليو كىو

 اٞنخاطب ىنا اٞنبتلى بالفقر دكف غينٌ  فإفٌ  ،فقر بكم :أم﴾ ن إمبلؽٍ مِ ﴿ ٍأدبالوى ﴾ أوالدكم
نحن ﴿ :بقولوكلذا قٌدـ رزقهم ىنا  ؛[17/31]اإلسراء، ﴾ خشية إمبلؽ﴿ ٫نشى منو كما ُب

َهاظهر  ام﴿ ناالكبائر كالز ﴾ وال تقربوا الفواحش﴿ ىناؾس كعكى ﴾ اىمنرزقكم وإيّ   ِمنػْ
بِالَحقّْ﴾  ِإالَّ اهلل  َحرَّـَ وال تقتلوا النفس التي ﴿ بدؿ منها ،سٌرىاا ك هيٌ عبلن :أم﴾ نطَ بَ  َوَما

 َلَعلَُّكم ِبوِ  ﴿َوصَّاُكم اٞنذكور مفٌصبلن ﴿َذِلُكم﴾  كرجم اصن ،كحٌد رٌدة ،دوى كالقى 
﴾ تيبالّ  ِإالَّ وال تقربوا ماؿ اليتيم ﴿ شدفإٌف كماؿ العقل ىو الر  ،ترشدكف﴾ 151تعقلوف

 ٪نتلمبأف ﴾ هدَّ لغ أشُ بي ﴿َحتَّى كىي ما فيو صبلحو﴾ ىي أحسن﴿ اليتباٝنصلة  :أم
﴾ وسعها ِإالَّ ف نفسًا ال نكلّْ ﴿ ويٌةبالعدؿ كالس﴾ يل والميزاف بالقسطفوا الكَ وأوْ ﴿

 ه معفٌو عنوءكما كرا ،فعليكم ّنا كسعكم؛ عسرٌف إيفاء اٜنٌق : إكاٞنعىن ،طاقتها ُب ذلك
                                                                                                                                                                     

.|لبلستزادة ُب مسألة نفي اٞنعتزلة إرادة القبيح من 2/409للز٢نشرٌم،  تفسير الكّشاؼ«. كمذىب اَّربة بعينو...
 .323-316؛ 303-301للقاضي عبد اٛنبٌار، ص  شرح األصوؿ الخمسةٔب ينظر ا تعا

 من ىذه السورة. 25على سبيل اٞنثاؿ: ُب اآلية  1
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ذا ﴿ اٞنقوؿ لو أك عليوَكاَف﴾ ولو  ﴿ فيو﴾ فاعدلوا﴿ ُب حكم أك غًنه﴾ وإذا قلتم﴿
 وأفَّ ﴿ تٌتعظوف﴾ 152روفتذكَّ  لََعلَُّكم ِبوِ  َوصَّاُكم َذِلُكموبعهد اهلل أوفوا ﴿ قرابة﴾ قربى
بعوا بعوه وال تتَّ فاتَّ ﴿ :لقولو عٌلةه  ،بالفتح على تقدير البلـ﴾ صراطي مستقيماً  َىَذا
 بِوِ  َوصَّاُكم ﴿َذِلُكم دينو﴾ بكم عن سبيلو﴿ يلٕن﴾ ؽَ فتفرَّ ﴿ رؽ اٞنخالفة لوالط﴾ لبُ السُّ 

لكوهنا  "ذلكم كٌصاكم"عطف على  ،وراةالت﴾ آتينا موسى الكتاب ثُمَّ 153َلَعلَُّكم تتقوف
 فهو مفعوؿ لو ؛عمةإٕنامان للن :أم﴾ تماماً ﴿ خباراإلُب  اخيللرت  "ٍبٌ "ك ،ُب قٌوة الفعلٌية

َشْيٍء﴾  لكلّ ﴿ "ٕناما"عطف على  ،بيانان ﴾ وتفصيبلً ﴿ بالقياـ بو﴾ أحسن الَِّذي ﴿َعَلى
 بالبعث﴾ همبلقاء ربّ ﴿ بين إسرائيل :أمَلَعلَُّهم﴾ ورحمة  ُىًدىو ﴿ ين٪نتاج إليو ُب الد

بالعمل ّنا ﴾ بعوهفاتّْ ﴿ فعكثًن الن﴾ كتاب أنزلناه مبارؾ﴿ القرآفَوَىَذا﴾ 154﴿يُػْؤِمُنوفَ 
كراىة أف   :أم "أنزلناهػػ "عٌلة ل﴾ تقولواأف 155﴿لََعلَُّكم ترحموف اٞنخالفة﴾ قواواتّ ﴿ فيو

[ ك104]/صارل اليهود كالن﴾ طائفتين من قبلنا َعَلىنزؿ الكتاب أُ  ﴿ِإنَّما :تقولوا
﴾ 156لغافلين﴿ هتمءقرا﴾ عن دراستهم ﴿ُكنَّا وإن: ٢نٌففة كاٚنها ١نذكؼ أم﴾ وإف﴿

نزؿ علينا ا أُ أنّ  لو﴿ عطف على األٌكؿ﴾ أو تقولوا﴿ غتنالعدـ معرفتنا ٟنا إذ ليست بلي 
﴾ ورحمة ُىًدىو  ِمْن رَبُّْكمنة كم بيّ ءَ ﴿فقد جا ٜنٌدة أذىاننا﴾ منهم ىدىا أنَّ الكتاب لكُ 

َها﴾  أعرض﴾ ؼِبآيَاِت اهلِل وصد بَ ن كذَّ ﴿فمن أظلم ممَّ  ٞنن تبعو سنجزي ﴿ فضلٌ ﴿َعنػْ
 ما﴾ ىل157فو فُ َكانُوا يصدِ  ﴿ِبَما أشٌدهالَعَذاِب﴾ وف عن آياتنا سوء فُ الَِّذيَن يصدِ 

لقبض أركاحهم أك ﴾ أف تأتيهم المبلئكة ﴿ِإالَّ  بوف من أىل مٌكةاٞنكذٌ ﴾ ينظروف﴿
عبلماتو  :أم﴾ كَ ربّْ  آياتِ  أو يأتي بعضُ ﴿ أمره بالعذاب :أمرَبَُّك﴾ أو يأتي ﴿ العذاب

طلوع الشمس من مغرُّا كما ُب كىي ﴾ كَ ربّْ  ﴿يـو يأتي بعض آياتِ  عةاة على السالٌ الد
ها لم تكن نفسًا إيمانُ  ال ينفعُ ﴿ مظهران أعيد كاألٌكؿ أعٌم كلعٌلو لذا  1،يحٌنححديث الص

 "آمنت"عطف على ﴾ إيمانها خيراً  ِفيبت أو كسَ ﴿ "نفسا"صفة ﴾ آمنت من قبل

                                                           
، كتاب صحيح البخاري كاٜنديث ُب«. ال تقـو الساعة حٌّت تطلع الشمس من مغرُّا...»لعٌلو يشًن إٔب حديث  1

 .248، كتاب اإل٬ناف صحيح مسلم؛ 132تفسًن القرآف 
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 ؛قبل يعملكباعتبار العمل إذا ٓب  ،ال ينفع اإل٬ناف باعتبار ذاتو إذا ٓب يؤمن قبل :كاٞنعىن
فيها بٌن عدـ  لسوٌ نٌو إاٌَّرد عن العمل باآلية من حيث إل٬ناف فيندفع ٕنٌسك من ٓب يعترب ا

 جاةى بنفع ٠نٌرده الن 2كاٜنديث مع شهادة اآليات 1يكسب فيو خًنان  اإل٬ناف كاإل٬ناف الذم ٓب
إتياف ﴾ نتظروا﴿ُقِل ا 3كُب القاضي تأكيبلت أخر فارجع إليو ،من العذاب كلو بعد حٌن

ختبلفهم فيو اب﴾ قوا دينهمفرَّ  ﴿ِإفَّ الَِّذينَ  ذلك﴾ 158إنا منتظروف﴿ أحد ىذه األشياء
 ِفيمنهم  لستَ ﴿ ع كٌل فرقة إمامان فرقان تتب﴾ عاً يَ شِ  ﴿وََكانُوا فآمنوا ببعض ككفركا ببعض

 ىمءيتؤٌب جزا﴾ اهلل ِإَلىأمرىم  ﴿ِإنَّما برمء عنهم أك أنت ،ؤاؿ عنهممن الس :أمَشْيٍء﴾ 
خبار اٞننعم القادر كىذا أشٌد كعيد إذ ال أمر فوؽ إ﴾ 159علوفيف َكانُوا ِبَمائهم ينبّ  ﴿ثُمَّ 

فضبلن منو ﴾ هاأمثالِ ﴿ حسنات﴾ رُ عشْ ﴿ جزاء﴾ من جاء بالحسنة فلو﴿ توءاٞنسيءى بإسا
 ِإالَّ  ىجز ئة فبل يُ ومن جاء بالسيّ ﴿ 4ئة كبغًن حسابم كجاء الوعد بسبعٌن كسبع ،تعأب

                                                           

العمل الصاّب مع اإل٬ناف لصٌحتو. يشرتطوف إٔب اٞنعتزلة، فإهٌنم « من ٓب يعترب اإل٬ناف اٌَّرد...» قولو:يشًن اٞنؤٌلف بػػ1 
كاٞنعىن أٌف أشراط الساعة إذا جاءت كىي آيات ملجئة مضطرة، ذىب أكاف »يقوؿ الز٢نشرٌم ُب تفسًن اآلية ما نٌصو: 

حينئذ نفسا غًن مقٌدمة إ٬ناهنا من قبل ظهور اآليات، أك مقٌدمة اإل٬ناف غًن كاسبة  التكليف عندىا، فلم ينفع اإل٬ناف
ُب إ٬ناهنا خًنا، فلم يفرؽ كما ترل بٌن النفس الكافرة إذا آمنت ُب غًن كقت اإل٬ناف، كبٌن النفس اليت آمنت ُب كقتو 

للتفتازاين، ص  قائد النسفيةشرح الع.|كينظر 416-2/415للز٢نشرم،  تفسير الكّشاؼ«. كٓب تكسب خًنا...
113-121. 

أطلق اسم اٞنؤمن على العاصي ُب آيات كثًنة، منها قولو تعأب: ﴿يا أيٌها الذين آمنوا تيوبوا إٔب ا توبة نصوحا﴾  2
اؿ أك ق-أتاين آت من ربٌػي فأخربين ». كُب السٌنة قوؿ النٌب صٌلى ا عليو كسٌلم ُب حديث أيب ذٌر: [66/8]التحرًن، 

«. أنٌو من مات من أٌميت ال يشرؾ با شيئا دخل اٛنٌنة، قلت: كإف زىن كإف سرؽ؟ قاؿ: كإف زىن كإف سرؽ -بٌشرين
 . 1، اٛننائز صحيح البخاري

 ُب كاسبة غًن إ٬ناهنا مةمقدٍّ  أك إ٬ناهنا مةمقدٍّ  غًن نفسا حينئذ اإل٬ناف ينفع ال وأنٌ : كاٞنعىن...»كعبارة البيضاكم: 3 
، بذلك اٜنكم ىذا ٔنصيص كللمعترب ،العمل عن داَّرٌ  اإل٬ناف يعترب ٓب ٞنن دليل كىو خًنا، اإ٬ناهن  الرتديد ك٘نل اليـو
 ينفع ال :ّنعىن "تكن ٓب" على كالعطف إ٬ناهنا، عنها خلت نفسا ينفع ال :معىن على األمرين بأحد النفع اشرتاط على
 .1/529، تفسير البيضاوي ينظر«. خًنا فيو كسبت كإف حينئذ أحدثتو الذم إ٬ناهنا نفسا

اآلية ك  [،2/261]البقرة،  ﴾... اللجوً  سىًبيلً  ُب  أىٍموىاٟنىيمٍ  يػيٍنًفقيوفى  الجًذينى  مىثىلي ﴿من البقرة :  261اآلية  يشًن إٔبلعٌلو  4
اٜنسنة »الصحيحٌن:  يثدحك  ،[39/10، ]الزمر ﴾ًحسىابو  ًبغىًٍنً  أىٍجرىىيمٍ  الصجابًريكفى  يػيوىَبج  ًإ٧نجىا...﴿من سورة الزمر:  10

 .181، كتاب الصياـ صحيح مسلم؛ 30، كتاب اإل٬ناف صحيح البخاري«. بعشر أمثاٟنا إٔب سبع مئة ضعف
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ني إنّ  ﴿ُقلْ  واب كزيادة العقابنقص الثب﴾ 160ال يظلموف ﴿َوُىم للعدؿقضية ﴾ مثلها
ئة منو كأنٌو أك حاؿ موطٌ  "،إٔب صراط"بدؿ من ١نٌل ﴾ صراط مستقيم ديناً  ِإَلىي ىداني ربّ 

 1خفيفأك مصدر نعت بو على قراءة الت "،ساد"كسٌيد من " قاـ"من ل عً يٍ فػى ﴾ ِقَيماً ﴿ قيل
 َكافَ  ﴿َوَما "إبراىيم"حاؿ من ﴾ حنيفاً ﴿ "ديناػػ "عطف بياف ل﴾ إبراىيم ةَ ملَّ ﴿
عبادٌب من ﴾ يكِ سُ صبلتي ونُ  إفّ  ﴿ُقلْ  عطف عليو﴾ 161ِمَن الُمْشرِِكينَ  [ظ104]/

َلُو﴾ ال شريك 162الَعاَلِمينَ  ربّْ  ﴿هللِ  موٌب﴾ ومماتي﴿ حياٌب﴾ حيايومَ ﴿ أك غًنه حجٌ 
من ىذه ﴾ 163ينَ مِ سلِ ؿ المُ أمرت وأنا أوّ ﴿ القوؿ أك اإلخبلص﴾ وبذلك﴿ ذلك ُب

أغير اهلل  ﴿ُقلْ  2«أٌكؿ ما خلق ا نورم»عليو السبلـ: إٔب قولو  إشارةن ة أك كٌل الناس األمٌ 
فهي ٣نلوكة َشْيٍء﴾  كلّ ﴿ مالك﴾ ربُّ  ﴿ُىوَ  حاؿ﴾ و﴿ أشركو ُب عبادٌب إٟنا﴾ اً أبغي ربّ 

َها﴾  ِإالَّ نفس  وال تكسب كلّ ﴿ بوبٌيةال تصلح للر  عتذار بأهٌنم سبقوين فبل ينفعين االَعَليػْ
أخرى ﴿ نفسإٍب ﴾ وزر﴿ نفس آٖنة﴾ وازرة﴿ ٓنمل﴾ وال تزر﴿ إٔب الشرؾ كدعوين إليو

 من ضٌده فيتمٌيز اقٌ ﴾ 164فيو تختلفوف ُكْنُتم ِبَما فَػيُػَنبُّْئُكمْ كم مرجعكم ربّ  ِإَلى ثُمَّ 
ورفع ﴿ ٫نلف بعضكم بعضان  :أم "خليف"ٗنع اأَلْرِض﴾ جعلكم خبلئف  الَِّذي ﴿َوُىوَ 

                                                           
ُب كلمة "قيما" قراءتاف: األكٔب البن عامر، كالكوفٌيٌن بكسر القاؼ كفتح الياء، كالثانية للباقٌن من السبعة، بفتح 1

 .257، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانية. القاؼ ككسر الياء مشٌدد
كركل عبد الرزٌاؽ بسنده عن جابر »ٓب أقف على ىذه الركاية مسندة. كإنٌػما أكردىا القسطبلين ُب اٞنواىب بلفظ:  2

شياء. بن عبد ا األنصارٌم، قاؿ: قلت يا رسوؿ ا، بأبٌػي أنت كأٌمي، أخربىن عن أٌكؿ شىء خلقو ا تعأب قبل األ
، كما ذكرىا العجلوين ُب كشف اٝنفاء «قاؿ: يا جابر، إٌف ا تعأب قد خلق قبل األشياء نور نػبػػيٌػػك من نوره

كسكت عنها، ككلٌّ منهما قد عزاىا إٔب عبد الرزٌاؽ ُب مصنٌػػفو، كىي ليست موجودة ُب نسخة اٞنصٌنف اٞنطبوعة اليت 
اٞنفقود من اٛنزء األٌكؿ من اٞنصٌنف الذم طيبع مؤخجران منسوبان إٔب عبد الرزاؽ. بٌن أيدينا؛ كلكٌنها موجودة ُب اٛنزء 

، ص الجزء المفقود من الجزء األّوؿ من المصّنف المنسوب لعبد الرزّاؽلعبد الرزٌاؽ الصنعاين ؛  المػصػّنفينظر 
بأٌف كثًنان من علماء  .|علما1/265للعجلوين،  كشف الخفاء؛1/36للقسطبلين،  المواىب اللدنّػػيّػػة؛ 63

اٜنديث اٞنعاصرين ٓب يقبلوا نسبة ذلك اٛنزء إٔب عبد الرزٌاؽ، ككتب ١نٌمد زياد بن عمر الػتُّػكلة رسالتٌن ُب نفي تلك 
مجموع في كشف »ق مع ٠نموعة بيانات لبعض العلماء باسم 1428النسبة، كنشر٨نا دار اػٌدث بالرياض سنة 

( من مصّنف عبد الرزّاؽحقيقة الجزء المفقود )المزع  «.ـو
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 َما ﴿ِفي 1ربكمتليخ﴾ كموَ لُ بػْ يَ لِ ﴿ كغًن ذلك ،كاٞناؿ ،باٛناه﴾ عض درجاتكم فوؽ ببعضَ 
ٞنن ﴾ سريع العقاب ﴿ِإفَّ ربَّكَ  أعطاكم من اٛناه كاٞناؿ ليظهر العاصي كاٞنطيع﴾ آتاكم

أتى بصيغة اٞنبالغة ﴾ 165رحيمٌ ﴿ للمؤمنٌن﴾ وإنّو لغفورٌ ﴿ عصاه ألٌف ما ىو آت قريب
 ض.قاب إٔب نفسو تنبيهان على أنٌو غفور بالذات معاقب بالعرى كالبلـ اٞنؤٌكدة كٓب يضف الع

************************************** 
 

                                                           
 ُب األصل "ليخربكم"، كما أثبٌتو من ب.كقع  1
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 سورة األعراؼ

تاف ئكآيها م 1،الثماف أك اٝنمس [7/163]األعراؼ،  ﴿كاسأٟنم عن القرية﴾ ة إاٌل يٌ ػػمكٌ 
 .كٙنس أك ستٌ 

 بسم ا الر٘نن الرحيم
 ﴿فبل يكنْ  ديا ١نمٌ نزؿ ِإلَْيَك﴾ ﴿كتاب أُ  ىذا ، أعلم ّنراده بذلكاص﴾ ػػػػػػػػػػمػػػػػػػػلۤ ا﴿ 

ػ متعٌلق بنذر ِبِو﴾ ﴿لتُ  يق قلب من تبليغو ٢نافة أف تكٌذبضً ِمْنُو﴾  ِفي صدرؾ حرجٌ 
فهو منصوب بإضمار  ؛ر تذكرةكتذكٍّ  :أم﴾ 2﴿وذكرى لِْلُمْؤِمِنينَ  نذارلئل :أم "أنزؿ"

 :األٌمة باٞنتابعة كقبوؿ ما أنزؿ إليو فقاؿ وؿ بالتبليغ كاإلنذار أمىرى ا أمر الرسمٌ ػنٌو لإٌٍب  .فعلو
﴿كما  :القرآف كالسٌنة ألهٌنا منو تعأب أيضان لقولو :أمنزؿ ِإلَْيُكم ِمْن رَبُّْكم﴾ ﴿اتَِّبُعوا َما أُ 

 تعأببعوا ِمْن ُدونِِو﴾ ﴿وال تتَّ  [53/3النجم، ] كحي يوحى﴾ ينطق عن اٟنول إف ىو إاٌل 
، ركفذكج ران قليبلن تى تذكُّ  :أم﴾ 3روف﴿قليبًل َما تذكَّ  يضٌلونكم من اٛنٌن كاإلنسْولَِياَء﴾ ﴿أَ 
ا أمر بالقبوؿ كاالتٌعاظ ذكر ما ُب ترؾ اٞنتابعة من الوعيد مٌ ػكل .مزيدة لتأكيد القٌلة "ما"ك

اىا كٓب أك أخذلن ،أردنا إىبلؾ أىلهاناىا﴾ ﴿أىلكْ كثًنان من القرل ن قرية﴾ م مِ ﴿وكَ  :فقاؿ
نا﴾ ﴿بأسُ  جاء أىلها :أمىا﴾ ءَ ﴿فجا :بقرينة العطف بالفاء التعقيبٌية ُب قولونوٌقفها، 

﴾ 4أو ُىْم قائلوفتٌن ﴿ئبا: مصدر كقع موقع اٜناؿ أم ،كقـو لوطياتًا﴾ ﴿بَ  عذابنا
اسرتاحة ُب ذلك  يمن القيلولة كى ،كقـو شعيب  ،قائلٌن نصف النهار :عطف عليو أم

ة الدالٌة على تياف باٛنملة االٚنيٌ كُب جعلهم نفس البيات كاال ،معها نـو الوقت كإف ٓب يكن
 2ةعى كلذلك خٌص الوقتٌن كألهٌنما كقت دى  ؛ُب غفلتهم كأمنهم من العذاب الثبات مبالغةه 

 اٜناؿ استثقاال الجتماع حرُبى  "كاك"كحذؼ  ،فيكوف ٠نيء العذاب فيهما أقطع ؛كاسرتاحة
﴿فما َكاَف  ًنت للوصل ال اكتفاء بالضمًن فإنٌو ضعيفالعطف فإهٌنا كاك عطف استع

                                                           
 من السورة. 167-163أك  170-163اآليات  1
 «.كدع»البن منظور  لساف العربالسكوف كالراحة ُب العيش. ينظر  "الدعة" 2
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ما كاف  :ىم كما ىو اٞنتعارؼ أمؤ ٌدعااأك  ،ىم كاستغاثتهمؤ دعا [ك105]/دعواىم﴾ 
نا ِإالَّ أف قَاُلوا ِإنَّا ُكنَّا ﴿إذ جاَءىم بأسُ  حاصل ما كانوا يٌدعونو من مذىبهم كدينهم

نٌو أتى بتهديد آخر على ترؾ اٞنتابعة إٍبٌ  .ا عليوافهم بظلمهم ٓنٌسر رت  اعإاٌل  :أم﴾ 5ظَاِلِمينَ 
األمم عن إجابتهم الرسل كعملهم فيما  :أمرسل ِإلَْيِهم﴾ الَِّذيَن أُ  سألنَّ ﴿فلنَ  :فقاؿ

جيبوا أعن اإلببلغ كما ﴾ 6المرسلين ﴿ولنسألنَّ  "أرسل"كالظرؼ قائم مقاـ فاعل  ،غهمبلج 
ؿ أكاٞننفٌي ُب ﴿كال يس ،عرتافهم بالظلما عنو ب فقد استغىنىذا سؤاؿ توبيخ للكفرة كإاٌل  ،بو

 نَّ صَّ قُ نػَ لَ ﴿فػَ  فبل تناقض ؛ستعبلـاال سؤاؿي  [28/78]القصص، عن ذنوُّم اَّرموف﴾ 
 عاٞنٌن بظواىرىم كبواطنهم :أم﴾ مٍ لْ ﴿بعِ  على الرسل كاٞنرسل إليهم ما كانوا عليوَعَلْيِهم﴾ 

رة مصوٌ  ،لؤلعماؿ﴿والوزف﴾  من أحواٟنمعلينا شيء  ىعنهم فيخف﴾ 7﴿َوَما ُكنَّا غائبين
ّنيزاف  كقيل لعٌن األشخاص .أك لصحائفها ،حسناهتا َنواىر بيضاء كسٌيآهتا َنواىر سوداء

رة كشهادة عذً مى ػلة كقطع الدى عٍ مى ػكفائدتو إظهار ال 1،لو لساف ككٌفتاف كما كرد ُب اٜنديث
  ،عن القضاء كالعدؿ ُب اَّازاةال كزف حقيقة بل ىو كناية  :كقيل ،اٛنوارح بصنيع صاحبها

أك ىو  ،أك خرب ١نذكؼ ،صفتو ٌم،العدؿ السو ﴾ ﴿الحقّ  فهو خرب الوزف﴿يومئذ﴾  كائن
أك  ،حسناتو :أم "موزكف"ٗنع لت موازينو﴾ ﴿فمن ثقُ  ظرؼ اٞنبتدأ "يومئذ"اٝنرب ك

 شأنو تعظيملختبلؼ اٞنوزكنات أك اعتبار تعٌدد الوزف ك اكٗنعو ب ،ما توزف بو :أم "ميزاف"
روا سِ ت موازينو فُأولَِئَك الَِّذيَن خ﴿ومن خفَّ  الفائزكف﴾ 8﴿فُأولَِئَك ُىُم المفلحوف

اكم﴾ نَّ ﴿َوَلَقد مكَّ  ٩نحدكف﴾ 9﴿ِبَما َكانُوا ِبآيَاتَِنا يظلموف بتصيًنىا إٔب النارهم﴾ أنفسَ 
 ،ان تعيشوف ُّاأسباب﴿وجعلنا َلُكم ِفيَها معايش﴾  سكنان كتصرٌفان ﴿ِفي اأَلْرِض﴾  يا بين آدـ

زىا شٌبهها بالزائد فيو ػمكمن ى، بو فهي بغًن ٨نزة ألصالة يائها شما يعا " أم:معيشة"ٗنع 
أباكم آدـ َوَلَقد خلقناكم﴾ على ذلك ﴿﴾ 10﴿قليبًل َما تشكروف "صحائفػػ "الياء ك

﴿ثُمَّ  :لوبقرينة قو  نزٌلو فيهما منزلة الكلٌ  ،صٌورناه :أمرناكم﴾ ﴿ثُمَّ صوَّ  مصٌور غًنى  احين

                                                           
 السًٍّجبٌلت تيوضىعي ...فػػ»: هورأٌما اللساف فلم أقف فيو على حديث مرفوع، كأما الكٌفتاف ففيو حديث البطاقة اٞنش 1

 .35، د، الزىسنن ابن ماجو؛ 17، اإل٬ناف سنن الترمذي. «كًػفجة ُب  كالًبطاقة ،كًػػفجة ُب
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 فاألمر بالسجود لو ٓب يكن بعد خلقهم كتصويرىم بل كإاٌل ﴾ لنا للمبلئكة اسجدوا آلدـَ قُ 
﴿فسجدوا ِإالَّ إبليَس لم يكن ِمَن  1أيضان  األمر بالعكس كُب القاضي توجيهاف آخراف

زائدة لتأكيد معىن الفعل كالتنبيو ﴾ ﴿َما منعك أالَّ  :تعأب﴿قَاَؿ﴾  آلدـ﴾ 11اجدينالسَّ 
دليل على أٌف مطلق األمر ك﴾ تُ رْ ﴿أمَ حٌن ﴿تسجد إذ﴾  خ عليو تركوعلى أٌف اٞنوبج 

﴿خلقتني من نار وخلقتو من  :و بقولوتكعٌلل خًنيٌػِمْنُو﴾  خيرٌ  أنا﴿قَاَؿ  للوجوب كالفور
 فهما كاٞنبلئكة مرٌكبوف من العناصر األربعة كما سيأٌب الغالب كإاٌل  ءعتبار اٛنز اب﴾ 12ٍطين

َها﴾ ﴿قَاَؿ فاىبِ  2اٜنجرُب سورة   ينبغي﴿فما يكوف﴾  أك السماء اٛنٌنة من :أمط ِمنػْ
كفيو تنبيو على أنٌو إ٧ٌنا طرده  ،فإهٌنا مكاف اٝناشع اٞنطيع يكتعصر ِفيَها﴾ ﴿لك أف تتكبَّ 

ج﴾ ﴿فاخرُ  ٌن كقاؿ باٜنسن كالقبح العقليٌ كىو أٌكؿ من سٌن التكرٌب  ،لتكرٌبه ال ٌَّرد عصيانو
﴿ِإَلى يـو  أٌخرينرني﴾ نظِ أَ ﴿قَاَؿ  الذليلٌن للتكرٌب ﴾ 13ِمَن الصاغرين كَ ﴿ِإنَّ  منها

النفخة  :إٔب يـو الوقت اٞنعلـو أم﴾ 15نظرينِمَن المُ  ﴿قَاَؿ ِإنَّكَ  الناس :أم﴾ 14ثوفبعَ يُ 
بتبلء العباد دعائو ال كقبوؿي ، األكٔب ال إٔب يـو البعث كما يفهم ظاىران من كونو جوابان لسؤالو

فالباء سببٌية  ؛مايٌ إك ئغواإبسبب  :أميتني﴾ ما أغوَ ﴿قَاَؿ فبِ  يضهم للثواب ّنخالفتوكتعر 
اع طٌ كقعود قي ﴾ دفَّ ﴿ألقعُ  قسمٌية كجوابو :كقيل ،القسم اذكؼ [ظ105]/متعٌلقة بفعل 

كنصبو على  ،طريق اإلسبلـ﴾ 16﴿صراطك المستقيم لبين آدـ :أم﴿لهم﴾  الطريق
من   :أمأيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم﴾  بَينِ  هم من﴿ثُمَّ آلتينَّ  الظرؼ

فهو ال يستطيع  ؛من فوقهم ألٌف الر٘نة تنزؿ منو :كٓب يقل ،منعهم عن سلوكوأف ،كٌل جهة
﴾ 17ىم شاكرينأكثرَ  ﴿وال تجدُ  شتياف منو يوحٍّ من ٓنتهم ألٌف اإل :كٓب يقل ،تياف منواإل

َها  جْ ﴿قَاَؿ اخرُ  ؟نٌو كيف علم الغيب: إحٌّت يقاؿى  نان قالو ظٌنان ال علمان كتيقٌ  ،مطيعٌن ِمنػْ
ُهم﴾ عَ بِ تَ  نْ مَ ﴿لَ  دان عن الر٘نةمبعج ﴿مدحورًا﴾ مذمومان معيبان  :باٟنمزة أممذؤومًا﴾  ك ِمنػْ
كىو ساٌد مسٌد جواب ﴾ 18م ِمْنُكم أجمعينجهنَّ  ﴿ألمؤلفَّ  :ئة للقسم كجوابوالبلـ موطٌ 

                                                           
، تفسير البيضاويٌٍب" لتأخًن اإلخبار. ينظر "كالتوجيو األٌكؿ أف يكوف اٝنلق ٌٍب التصوير، كالثاين أف يكوف  1
1/535-536. 
 ن سورة اٜنجر.م 27ك  26اآليتٌن ُب  2
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ن حيث شئتما وال تقربا بل مِ فكُ  ةَ أَْنَت وزوجك الجنّ اسكن  ﴿يَا آدـُ  قلنا﴿و﴾  الشرط
أك  ،٠نزـك على العطف﴿فتكونا﴾  1كاٞنراد منها مٌر ُب البقرة ،باألكل﴾ َىِذِه الشجرةَ 

فعل ﴿فوسوس﴾  ألنفسهم ّنخالفة ا﴾ 19﴿ِمَن الظَاِلِمينَ  منصوب على اٛنواب
من اٞنواراة ما ﴾ وريَ ﴿لهما َما وُ  ظهريي ﴾ بديَ ﴿الشَّْيطَاُف ليُ  ألجلهما﴿لهما﴾  الوسوسة

ُهَما من سوآتهما﴾  يطٌ غي   رياهنا من أنفسهما كال أحد٨نا من اآلخرككانا ال يى  ،عوراهتما﴿َعنػْ
﴾ ﴿َوقَاَؿ َما نهاكما ربُّ  أو تكونا ِمَن  ينِ كَ لَ ﴿أف تكونا مَ  كراىةكما عن َىِذِه الشجرة ِإالَّ

فضل اٞنبلئكة إذ رغبتهما أف  على ة ُب اآليةكال دالل .ُب اٛنٌنة كال ٕنوتوف﴾ 20الخالدين
نقبلب اعن األطعمة كاألشربة ال  ستغناءي بلئكة من الكماالت الفطريٌة االلم٪نصل ٟنما ما ل

﴿ِإنّْي لكما لِمَن  للمبالغة "لفاعى "كصيغة  ،قسم ٟنما باأ :أممهما﴾ ﴿وقاسَ  اٜنقيقة
بسبب غركره  :أمرور﴾ ﴿بغُ  ماحٌطهما عن منزلتهىما﴾ ﴿فدالَّ  ُب ذلك﴾ 21الناصحين

 فظٌنا أٌف أحدان ال ٪نلف بو كاذبان  ؛فهو أٌكؿ من حلف با كاذبان  ،يٌا٨نا باليمٌن الكاذبةإ
 .فراأك ظي  ،أك حٌلة ،ككاف نورا ،بتساقط اللباسوآتهما﴾ ا ذاقا الشجرة بدت لهما سَ ﴿فلمَّ 

 قافزً ليي فاف﴾ خصِ ﴿يَ  اأخذقا﴾ ﴿وطفِ  صاحبها ءنكشافها يسو اٚنٌيت العورة سوأة ألٌف 
عتابا كتوبيخا على ﴿وناداىما﴾  كرؽ التٌن ليسترتا بو :أمة﴾ من ورؽ الجنّ  عليِهَما﴿
﴿رَبػُُّهَما أََلْم أَنْػَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكَما َعُدوّّ  غرتاراال

 باٞنعصية اٞنؤٌدية إٔب اإلخراج من اٛنٌنةَلْمَنا أَنْػُفَسَنا﴾ قَااَل رَبػََّنا ظَ  [و106]/ 22ُمِبينٌ 
ر يعاقب ئدليل على أٌف الصغا﴾ 23﴿َوِإْف َلْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

﴿قَاَؿ  2جتناب الكبائراعليها إف ٓب تغفر خبلفان للمعتزلة إذ ال عقاب عليها عندىم مع 
﴿لبعض  يٌةبعض الذرٌ كم﴾ ﴿بعضُ  يٌتكماآدـ كحواء ّنا اشتملتما عليو من ذرٌ  :أمطوا﴾ اىبِ 

                                                           
 من سورة البقرة. 35ُب اآلية  1
كقاال: »تقوؿ اٞنعتزلة بعدـ العقاب على الصغائر مع اجتناب الكبائر؛ فقاؿ الز٢نشرٌم ُب تفسًن اآلية ما نٌصو:  2

لنكونٌن من اٝناسرين على عادة األكلياء كالصاٜنٌن ُب استعظامهم الصغًن من السيٌػػئات، كاستصغارىم العظيم من 
للقاضي عبد اٛنٌبار،  شرح األصوؿ الخمسة.|لبلستزادة ينظر 2/434للز٢نشرٌم،  تفسير الكّشاؼ«. سناتاٜن
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 ستقرار أك مكانوا﴾ ستقرّّ ﴿ولكم ِفي اأَلْرِض مُ  متعادين :ُب موقع اٜناؿ أم﴾ عدوّ 
وتوف مُ وف وِفيَها تَ حيَ ﴿قَاَؿ ِفيَها تَ  ينقضي فيو آجالكم﴾ 24﴿ِإَلى حين ٕنٌتع﴿ومتاع﴾ 

خلقناه لكم  :أمقد أنزلنا َعَلْيُكم لباسًا﴾  ﴿يَا بَِنْي آدـَ  جزاءلل﴾ 35وفجُ خرَ ومنها تُ 
أٌف العرب   مرك  .كتغنيكم عن خصف الورؽ﴿سوآتكم﴾  يسرتواري﴾ ﴿يُ  بتدبًنات ٚناكيٌة

يشًا﴾ ﴿ورِ  1فنىزلت ؛ال نطوؼ ُب ثياب عصينا ا فيها :كانوا يطوفوف بالبيت عراة كيقولوف
﴿َذِلَك خير  :مبتدأ خربه ،خشية اقوى﴾ التّ  باسُ ﴿ول كىو ما يتجٌمل بو من الثياب

﴾ 26روفكَّ ﴿َلَعلَُّهم يذَّ  ة على قدرتو كر٘نتوالدالٌ ﴿من آيات اهلل﴾  نزاؿ اللباسإَذِلَك﴾ 
 كميضٌلنٌ كم﴾ ال يفتننَّ  ﴿يَا بَِنْي آدـَ  فيو التفات من اٝنطاب ،عظوف فيرتكوف اٞنعاصييتٌ 

 تسبٌبان ع﴾ زِ نْ ة يػَ أبويكم ِمَن الجنّ  ﴿كما أخرجَ  تنواال تتٌبعوف فتفت :أم﴿الشَّْيطَاُف﴾ 
ُهَما﴾   جنودهريهما سوآتهما ِإنَُّو يراكم ُىَو وقبيلو﴾ يُ هما لِ ﴿لباسَ  "أبويكم"حاؿ من ﴿َعنػْ

﴿ِإنَّا  يتهم بتمثٌلهم لناؤ فبل يناُب ر  ؛على صورىم اليت خلقوا عليهاونهم﴾ ﴿من حيث ال ترَ 
 ،نهم من خذالهنمبأف نرسلهم عليهم ك٧نكٌ ﴾ 27لَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوفَ جعلنا الشياطين َأْولَِياَء لِ 

 كالشرؾ ككشف العورة ُب الطواؼفعلوا فاحشة﴾  ا﴿وإذ كنتيجتها ةكاآلية مقصود القصٌ 
ض عن األٌكؿ عرى أف﴿وجدنا عليها آباَءنا َواهلُل أمرنا ِبَها﴾  :حتجاجان بأمرين ك٨ناا﴿قَاُلوا﴾ 

أتقولوف َعَلى اهلِل َما ال  بالفحشاءِ  ﴿قل ِإفَّ اهلَل ال يأمرُ  :بقولو لظهور فساده كرٌد الثاين
ي بالقسط﴾ ﴿قل أمر ربّ  فرتاء على انكار يتضٌمن النهي عن االإستفهاـ ا﴾ 28تَػْعَلُموفَ 

 ﴿عند كلّ  ٥نو القبلة ﴿وجوىكم﴾  "أمر"على  اعطف "قاؿ"بتقدير ﴿وأقيموا﴾  العدؿ
كم مسجد حضرتٍ  أك ُب أمٌ  ،أك مكانو ،صبلة :أم ُب كٌل كقت سجود :أممسجد﴾ 

خلقكم ﴿كما بدأكم﴾  عن الشرؾين﴾ َلُو الدّْ  خلصينَ ﴿مُ  اعبدكه﴿وادعوه﴾  الصبلة
بأف كٌفقهم  [ظ106]/دى﴾ ﴿فريقاً ىَ بإعادتو فيجازيكم ﴾ 29﴿تعودوف كٓب تكونوا شيئان 

و بفعل يفٌسره ما نتصابي اك  ،ّنقتضى قضائو السابقالضبللة﴾  مُ هِ علي ﴿وفريقًا حقَّ  لئل٬ناف
 تعليل ٝنذالهنمخذوا الشياطين َأْولَِياَء ِمْن ُدوِف اهلِل﴾ ﴿ِإنػَُّهُم اتّ  كخذؿ فريقان  :بعده أم

                                                           
 .6/356للسيوطى،  الدّر المنثور؛ 222-3/221، تفسير البغويينظر  1
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 ﴿عند كلّ  ثيابكم لسرت عورتكمخذوا زينتكم﴾  يَا بَِنْي آدـَ 30هم مهتدوفبوف أنّ ﴿ويحسَ 
﴿وكلوا  للصبلة ة أف يأخذ الرجل أحسن ىيئتوكمن السنٌ  .لطواؼ أك صبلةمسجد﴾ 
ببل  تاو قي  ما طاب لكم كلو ُب أيٌاـ اٜنٌج فإٌف بين عامر كانوا ال يأكلوف فيها إاٌل واشربوا﴾ 

أك بإسراؼ  ،أك أكل حراـ ،بتحرًن حبلؿسرفوا﴾ ﴿وال تُ  1فنىزلت ؛فهٌم اٞنسلموف بو ،دسم
 ،اس فليس ُنراـكأٌما ٠نٌرد التلٌذذ بالطعاـ كاللب ،ُب أكل ك٢نيلة ُب لباس فإهٌنما حراماف

بن  قاؿ عليٌ  .ما ال يقتضي ٘ندان عاجبلن كال أجران آجبل :كاإلسراؼ كالتبذير كاحد أم
قد ٗنع ا  :شيء ا نازعو بأنٌو ليس ُب كتابكم من علم الطبٌ مٌ ػل نصراينٌ حسٌن بن كاقد لً 

ال  ﴾31﴿ِإنَُّو ال ُيِحبُّ المسرفين﴿كلوا كاشربوا كال تسرفوا﴾  2ُب نصف آيةً  الطبٌ 
من كٌل أنواع ـ زينة اهلل التي أخرج لعباده﴾ ن حرَّ ﴿مَ  نكاران عليهمإ﴿قل﴾  يرتضي فعلهم

﴿قل ِىَي لِلَِّذيَن  من اٞنأكل كاٞنشرب﴿ِمَن الرزؽ﴾  اٞنستلٌذاتبات﴾ ﴿والطيّ  الثياب
نْػَيا﴾   ﴿يوـَ  حاؿ﴾ ﴿خالصةً  صالة كمشاركة الكفرة ٟنم بالتبعباألآَمُنوا ِفي الحياة الدُّ

ل اآليات﴾ فصّْ ﴿نُ  ثل تفصيل ىذا اٜنكممً ﴿َكَذِلَك﴾  ال يشاركهم فيها غًنىميامة﴾ الق
﴿َما ظهر  االكبائر كالزنالفواحش﴾  ـ ربيَ قل ِإنََّما حرَّ 32﴿ِلَقوـٍ يَػْعَلُموفَ  سائر األحكاـ

َها َوَما بطن﴾  ﴿والبغي﴾  تعميم بعد ٔنصيص ،اٞنعصية﴿واإلثم﴾  جهرىا كسٌرىا :أمِمنػْ
﴿وأف  متعٌلق بالبغي مؤٌكدة لو معىن﴾ ﴿بغير الحقّ  أفرده بالذكر للمبالغة ،الكربالظلم أك 

ال  ﴿وأف تقولوا َعَلى اهلِل ما ةحجٌ ﴿سلطانًا﴾  بإشراكوؿ ِبِو﴾ شركوا بِاهلِل َما لم ينزّْ تُ 
﴿فإذا جاء أجلهم﴾  مٌدةأُمٍَّة أجل﴾  ﴿ولكلّ  من ٓنرًن ما ٓب ٪نرـٌ كغًنه﴾ 33تَػْعَلُموفَ 

نافٌية لبياف أهٌنم ال ئٗنلة است﴾ 34﴿ال يستأخروف ساعة وال يستقدموف ٌدهتمنقضت ما
كم ِإمَّا يأتينَّ  ﴿يَا بَِنْي آدـَ  أك عطف على ٠نموع الشرطٌية ،يسبقوف أجلهم اٞنضركب ٟنم

                                                           
 .3/225، تفسير البغوي؛ 226للواحدم،  أسباب النزوؿ 1
قد سكت عنو اٞنناكم ُب الفتح السماكم، كقاؿ ك صل اٜنكاية ُب الكشاؼ. نقلو اٞنؤٌلف من تفسًن البيضاكم، كأ 2

تفسير ينظر «. قلت: غىرًيب جٌدا»الزيلعي ُب ٔنريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب تفسًن الكشاؼ بعد سرد اٜنكاية: 
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تياف الرسل إللتنبيو على أٌف  شرط ذكره ُنرؼ الشكٌ وف َعَلْيُكم آياتي﴾ رسل ِمْنُكم يقصُّ 
 ،كلذلك أٌكد فعلها بالنوف [ك107]/؛ لتأكيد معىن الشرط "ما"ك ،جبأمر جائز ال كا

َعَلْيِهم وال ُىْم  ﴿فبل خوؼٌ  عملوصلح﴾ أَ ﴿و  التكذيبقى﴾ ن اتّ ﴿فمَ  :كجوابو
بُوا ِبآيَاتَِنا واستكبروا﴾ 35يحزنوف َها﴾  تكرٌبكاوالَِّذيَن َكذَّ ﴿ُأولَِئَك  م يؤمنوا ُّالف﴿َعنػْ

كإدخاؿ الفاء ُب خرب األٌكؿ كتركها ىنا للمبالغة ُب ﴾ 36يَها َخاِلُدوفَ َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم فِ 
 دبنسبة الشريك كالولافترى َعَلى اهلِل كذبًا﴾  نِ ممَّ  ﴿فمن أظلمُ  الوعد كاٞنسا١نة ُب الوعيد

٣نٌا  صيبهم ِمَن الكتاب﴾ ﴿نَ  يصيبهمنالهم﴾ ﴿ُأولَِئَك يَ  القرآفب بآياتو﴾ ﴿أو كذَّ  إليو
 اٞنبلئكة﴿َحتَّى ِإَذا جاَءتهم رسلنا﴾  رزاؽ كاآلجاؿ كغًن ذلككتب ٟنم من األ

﴿قَاُلوا﴾  :كجواب إذا ،بتدائٌية" احٌّت "ك ،حاؿ من الرسل ،بقبض أركحهمونهم﴾ ﴿يتوفَّ 
ا﴾ ﴿عنّ  غابواوا﴾ ﴿ِمْن ُدوِف اهلِل قَاُلوا ضلَّ  تعبدكفوف﴾ عُ دْ ُكْنُتم تَ  ا﴿أين مَ  ٟنم تبكيتا
تعأب ٟنم قَاَؿ﴾ 37﴿أنهم َكانُوا َكاِفرِينَ  عند اٞنوتنفسهم﴾ ﴿وشهدوا َعَلى أ فلم نرىم

واإلنس ِفي  ﴿أمم قد خلت ِمْن قَػْبِلكم ِمَن الجنّْ  ٗنلةلوا ِفي﴾ ﴿ادخُ  يـو القيامة
اليت قبلها لضبلٟنا نت أختها﴾ ﴿لعَ  النارما دخلت أُمٌَّة﴾ ﴿كلَّ  "دخلواػ "امتعٌلق بالنار﴾ 

 ،دخوالن أك منزلة﴿ِفيَها جميعًا قالت أخراىم﴾  تبلحقوا :مأاركوا﴾ دّ ا﴿َحتَّى ِإَذا  ُّا
ونا فآتهم نا ىؤالء أضلُّ ﴿ربّ  عوفو ألجل أكالىم كىم اٞنتب :أموالىم﴾ ﴿ألُ  كىم األتباع

منكم ﴾ ﴿لكلٍّ  تعأب﴿قَاَؿ﴾  ألهٌنم ضٌلوا كأضٌلوا﴿ِمَن النار﴾  مضٌعفاعفًا﴾ عذابًا ضِ 
﴿وقالت  ما لكٌل فريق﴾ 38ْعَلُموفَ ﴿ولكن ال تػَ  عذاب مضٌعف﴾ فٌ عْ ﴿ضِ  كمنهم

عطفوا كبلمهم على جواب ا ألخراىم والىم ألخراىم فما َكاَف َلُكم علينا من فضل﴾ أُ 
﴿فذوقوا العذاب ِبَما ُكْنُتم  :قاؿ تعأب ،فقد ثبت أنٌا كأنتم سواء :كرتٌبوه عليو أم

َها﴾ ِإفَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا ِبآيَاتَِنا واستكبروا عَ 39بوفتكسِ  لهم  حُ فتَّ ﴿ال تُ  فلم يؤمنوا ُّا :أمنػْ
ا أركاح اٞنؤمنٌن كأمٌ  ،ٌنألركاحو إذا عرج ُّا بل هتبط إٔب السجٌ  :أمأبواب السماء﴾ 

 مّْ ل ِفي سَ مَ ﴿الجَ  يدخل﴾ جَ ة َحتَّى يلِ ﴿وال يدخلوف الجنَّ  فتصعد إٔب السماء السابعة
﴿نجزي  اٛنزاءكَذِلَك﴾ ﴿وَ  كىو غًن ٣نكن فكذا دخوٟنم، برةثقبة اإل﴾ ياطِ الخِ 

هم ﴿ومن فوقِ  فراش [ظ107]/﴾ مهادٌ  جهّنم﴿لهم من  بالكفر﴾ 40الُمْجرِِمينَ 
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﴿وَكَذِلَك نجزي  كتنوينو عوض من الياء اذكفة "غاشية"ٗنع  ،أغطية من النار﴾ واشٍ غَ 
ه يدة ٟنذدمن كضع الظاىر موضع اٞنضمر للداللة على أٌف تلك العقوبة الش﴾ 41الظَاِلِمينَ 

 مبتدأ﴿والَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت﴾  ـر كالظلم كغًن٨نااٛني  :األكصاؼ الذميمة أم
كتساب النعيم ّنا ا معرتضة للرتغيب ُب  ،طاقتها من العملف نفسًا ِإالَّ وسعها﴾ كلّْ ﴿ال نُ 

﴿ونزعنا َما ِفي  بتدأخرب اٞن﴾ 42﴿ُأولَِئَك َأْصَحاُب الَجنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ  يسهل عليهم
﴿تجري من   التوادٌ قد كاف بينهم ُب الدنيا فبل يبقى بينهم إاٌل حً ﴾ لٍّ ن غِ صدورىم مِ 
ىذا  لعملو  :أم﴿األنهار َوقَاُلوا الحمد هلل الَِّذي ىدانا لهذا﴾  ٓنت قصورىمتحتهم﴾ 

 بلو عليولداللة ما ق "لوال"حذؼ جواب ﴿َوَما ُكنَّا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل﴾  هؤ جزا
أك  ،نٌو: إأم ف٢نفٌ ودوا أف﴾ ﴿ونُ  فاىتدينا بإرشادىمنا بِالَحقّْ﴾ قد جاءت رسل ربّ ل﴿

َونَاَدى َأْصَحاُب 43﴿تِْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِثْػُتُموَىا ِبَما ُكْنُتم تَػْعَمُلوفَ  مفٌسرة ُب اٞنواضع اٝنمس
ًا فهل وجدتم َما ﴿حقّ  من الثوابنَا رَبػَُّنا﴾ اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْف َقْد َوَجْدنَا َما َوَعدَ 

بٌن نهم﴾ يْ ﴿بػَ  ورنادل مناد ىو صاحب الصُّ ف﴾ ف ُمؤذّ ًا قَاُلوا نعم فَأذَّ كم حقّ وعد ربّ 
﴿عن سبيل اهلل  الناسوف﴾ صدُّ الَِّذيَن يَ 44اهلل َعَلى الظَاِلِمينَ  ة﴿أف لعن الفريقٌن

وج بالكسر ُب اٞنعاين كالعً  ،حاؿ ،ةوجج عٍ مي جًا﴾ وَ ﴿عِ  يطلبوف السبيل :أمونها﴾ ويبغُ 
وبينهما﴾ 45﴿وىم باآلخرة َكاِفُروفَ  حمٍ كبالفتح ُب اٞننتصبة كالرُّ  ،كاألعياف الغًن اٞننتصبة

﴿وعلى  حاجز كىو السور اٞنضركب بٌن اٛننة كالنارجاب﴾ ﴿حِ  أصحاب اٛننة كالنار :أم
﴿رجاؿ﴾  رؼ الديكعي  مستعار من "ؼرٍ عي "ٗنع  ،أعإب ذلك اٜنجاب :أماألعراؼ﴾ 

وف ىناؾ ٌٍب يدخلهم ا اٛنٌنة بر٘نتو كىم آخر من يدخل ساستوت حسناهتم كسٌيآهتم ٪نب
كىي بياض الوجوه  ،بعبلمتهميماىم﴾ ﴿بسِ  من أىل اٛنٌنة كالنار﴾ بلِّ ﴿يعرفوف كُ  اٛنٌنة

إذا لَجنَِّة﴾ وا َأْصَحاَب ا﴿ونادَ  موضعهم كف الفريقٌن لعلوٌ يرى  ،للمؤمنٌن كسوادىا للكافرين
أصحاب األعراؼ  :أموىا﴾ ﴿لم يدخلُ  :قاؿ تعأب﴿أف سبلـ َعَلْيُكم﴾  نظركا إليهم

ُب دخوٟنا لعدـ نزع النور من أيديهم ِنبلؼ الكٌفار ﴾ 46عوف﴿ُىْم يطمَ  حاؿ﴿و﴾  اٛنٌنة
﴿تلقاء﴾  أصحاب األعراؼ :أمرفت أبصارىم﴾ ﴿وإذا صُ ع نورىم على الصراط ز نفإنٌو يي 
ونادى 47اِلِمينَ ﴿َمَع القـو الظَّ  ُب النارنا ال تجعلنا﴾ اِب النَّاِر قَالُوا ربَّ ﴿َأْصحَ  جهة
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 من الناريعرفونهم بسيماىم قَاُلوا َما أغنى عنكم﴾  [و108]/األعراؼ رجااًل  أصحابُ 
عن اٜنٌق أك  استكباركم :أم﴾ 48﴿َوَما ُكْنُتم تستكبروف اٞناؿ أك كثرتكمكم﴾ ﴿جمعُ 

ف ٟنم مشًنين إٔب ضعفاء اٞنسلمٌن الذين حلفت الكٌفار على عدـ كيقولو  ،على اٝنلق
قد ﴿ال ينالُهُم اهلل برحمة﴾  حلفتم ُب الدنياقسمتم﴾ أ﴿أىؤالء الَِّذيَن  :دخوٟنم اٛنٌنة

ونادى َأْصَحاُب النَّاِر 49َعَلْيُكم وال أَنْػُتم تحزنوف ة ال خوؼٌ لوا الجنّ ﴿ادخُ  :قيل ٟنم
ا رزقكم اهلل﴾ ﴿علينا ِمَن الماء أو ممَّ  إذ ىي فوؽ ،ٌبواػصي يضوا﴾ فِ َأْصَحاَب الَجنَِّة أف أ

الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَػُهْم 50﴿َعَلى الَكاِفرِينَ  منعهمامهما﴾ ﴿قَاُلوا ِإفَّ اهلَل حرَّ  من الطعاـ
نْػَيا فَاْليَػْوـَ نَػْنَساُىْم﴾  وا لقاء سُ َما نَ كَ ﴿ لنارنرتكهم ُب اَلْهًوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْػُهُم اْلَحَياُة الدُّ

 ككما حجدكا :أم﴾ 51﴿َوَما َكانُوا ِبآيَاتَِنا يجحدوف برتكهم العمل لويومهم َىَذا﴾ 
لم﴾ ﴿َعَلى عِ  كالوعيد ،كالوعد ،اه باألخباربيٌػنٌ لناه﴾ ﴿فصَّ  قرآف﴾ ﴿َوَلَقد جئناىم بكتابٍ 

ة ِلَقوـٍ ﴿ُىًدى ورحم :كقولو ،عاٞنٌن ّنا فٌصل فيو :أم "فٌصلنا"حاؿ من فاعل 
 عاقبة ما فيوروف ِإالَّ تأويلو﴾ ﴿ينظُ ما ﴿ىل﴾ لو  حاؿ من مفعولو أك مفعوؿه ﴾ 52يُػْؤِمُنوفَ 

﴿قد  تركوا اإل٬ناف بو﴾ وه ِمْن قَػْبلُ ﴿يقوؿ الَِّذيَن نسُ  كىو يـو القيامةيأتي تأويلو﴾  ـَ ﴿يو 
 اليـوفيشفعوا لنا﴾  ن شفعاءَ ﴿فهل لنا مِ  قد تبٌٌن لنا ىذا :أمنا بِالَحقّْ﴾ جاَءت رسل ربّ 

﴿غير الَِّذي ُكنَّا نعمل  ستفهاـ الثاينجواب اال﴾ ﴿فنعملَ  إٔب الدنيا﴾ ﴿نردُّ ىل ﴿أو﴾ 
ُهم﴾  ذىب﴾ ﴿وضلَّ  بصرؼ أعمارىم ُب الكفرروا أنفسهم﴾ قد خسِ   فلم ينفعهم﴿َعنػْ

كم اهلل الَِّذي خلق السََّمَواِت ربّ  ﴿إفّ  من دعول الشريك﴾ 53﴿َما َكانُوا يفتروف
من أيٌامنا ىذه ألنٌو ٓب يكن حينئذ َشس يعرؼ ُّا اـ﴾ ة أيّ ﴿ستّ  مقداراأَلْرَض ِفي﴾ وَ 

ستوى﴾ ا﴿ثُمَّ   فيو للحٌث على التأيٌن ُب األموركلو شاء ٝنلقها ُب ة لكن تأىنٌ  ،اليـو
أك استؤب على مذىب  ،أك استول أمره ،ال يفهمو غًنه على مذىب التفويض ،ستواءا

 مستعار من سرير اٞنلك ،ىو اٛنسم ايط بسائر األجساـلعرش﴾ ﴿َعَلى ا التأكيل
كٌل كاحد   يطلب :أمبو﴾ ﴿يطلُ   منهم باآلخريغٌطى كبٌلن  :أم﴾ النهارَ  شي الليلَ غْ ﴿يػُ 
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بالنصب ﴾ والنجوـَ  والقمرَ  ﴿والشمسَ  سريعان يثًا﴾ ﴿حثِ  منهما اآلخر كالطالب لو طلبان 
﴿ُمَسخََّراٍت بَِأْمرِِه أال َلُو الخلق  :كقولو 1،بتداءعطفان على السموات أك الرفع على اال

ادعوا 54الَعاَلِمينَ  ﴿اهلل َربُّ  تعٌظم﴿تبارؾ﴾  فإنٌو اٞنوجد كاٞنصٌورواألمر﴾  [ظ108]/
 اإلخفاء دليل اإلخبلص مسرٌين ٢نلصٌن فإفٌ ة﴾ فيَ ﴿وخُ  متضٌرعٌن متٌذللٌنعًا﴾ كم تضرّ ربّ 

زين ما أمركا بو ُب الدعاء كغًنه بأف يطلب ما ال اٞنتجاك ﴾ 55﴿ِإنَُّو ال ُيِحبُّ المعتدين
فسدوا ِفي ﴿وال تُ  طنب ُب الدعاءأك يصيح كيي  ،كالصعود إٔب السماء ،يليق بو كرتبة األنبياء

خائفٌن من وه خوفًا﴾ ﴿وادعُ  ببعث الرسل﴿بعد إصبلحها﴾  بالشرؾ كاٞنعاصياأَلْرِض﴾ 
ِمَن  ﴿قريبٌ  أمراهلل﴾  ةَ رحم فّ ﴿إ ُب إجابتو تفٌضبلن عًا﴾ ﴿وطمَ  الرٌد لقصور بكم

﴿َوُىَو  ع كتنبيو على ما يتوٌسل بو إٔب اإلجابةترجيح للطمى  ،اٞنطيعٌن﴾ 56المحسنين
كُب قراءة  "،بشًن"بضٌمتٌن ٗنع  "رشي بي "ٔنفيف  ،مبٌشرات رًا﴾شْ الَِّذي يرسل الرياح بُ 

 :أمرحمتو﴾  يْ ﴿بَيَن يدَ  متفرٌقة آتية من كٌل ناحية :أم 2ّنعىن ناشر "ورشي نى "ٗنع  "راشي ني "
و ألهٌنا ّنعىن عى ٗنى ، باٞنطرحابًا ثقااًل﴾ ﴿سَ  ٘نلت الرياحت﴾ ﴿َحتَّى ِإَذا أقلَّ  اـ اٞنطردٌ قي 

 كفيو التفات من الغيبة ،عتبار اللفظاكإفراد الضمًن ب ،بئالسحا :أمقناه﴾ ﴿سُ  السحاب
الثمرات   كلّ  ﴿من باٞناءَرْجَنا ِبِو﴾ ﴿فَأَنْػَزْلَنا ِبِو اْلَماَء فََأخْ  حيائوإل :أمت﴾ ﴿لبلد ميّْ 
فتعلموف ﴾ 57روف﴿َلَعلَُّكم تذكَّ  حياءمن قبورىا باإلخرج الموتى﴾ ﴿نُ  اإلخراجَكَذِلَك﴾ 

و﴾ ربّْ  فِ ج نباتو بإذخرُ ﴿يَ  األرض العذبة الرتابب﴾ ﴿والبلد الطيّْ  أنٌو قادر على ما أراد
﴿ِإالَّ  نباتو﴿ال يخرج﴾  ترابوث﴾ بُ خَ ﴿والَِّذي  ىذا مثل للمؤمن يسمع اٞنوعظة فينتفع ُّا

ٌنا ما كما بيػٌ ﴿َكَذِلَك﴾  كىذا مثل الكافر ُب عدـ انتفاعو ُّا ،حاؿ ،عسران ّنشٌقةدًا﴾ كِ نَ 
﴿لقد﴾  نعمة ا فيؤمنوف﴾ 58﴿ِلَقوـٍ َيْشُكُروفَ  نبٌينها كنكٌررىاؼ اآليات﴾ صرّ ﴿نُ  ذكر

بعث بعد  دريس أٌكؿ نبٌ إتوشلخ بن بن ٞنك بن م﴿َأْرَسْلَنا نوحًا﴾  جواب قسم ١نذكؼ
                                                           

 .261، ص تقريب المعاني في شرح حرز األمانيبالرفع قراءة ابن عامر، كبالفتح قراءة الباقٌن من السبعة. ينظر  1
كىناؾ قراءات أخرل.  ٍشرا" بالباء كبسكوف الشٌن.كقراءة حفص "بي ىذه قراءة نافع، كابن كثًن، كأيب عمرك،  2

.|كاٞنؤٌلف ضبط الكلمة ضبطان موافقا للقراءتٌن 261، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األمانيلبلستزادة ينظر 
 اٞنذكورتٌن. 
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﴿ِإَلى قومو فقاؿ يَا َقوـِ اْعُبُدوا اهلَل﴾ ككاف عند البعث ابن ٙنسٌن سنة أك أربعٌن  ،دريسإ
ُرُه ِإنّْي َأَخاُؼ َعَلْيُكم﴾ إ﴿َما َلُكم ِمَن  كحده ﴾ 59يـو عظيم ﴿عذابَ  إف ٓب تؤمنوالٍو َغيػْ

كاءن ف العيوف ري ؤك فإهٌنم ٬نلى  ،األشراؼ﴾ ﴿قَاَؿ اْلَمؤَلُ  كىو يـو القيامة أك الطوفاف
﴿من قومو  1

شيء من  :أم﴿قَاَؿ يَا َقوـِ لَيَس ِبي ضبللة﴾  بٌٌن ﴾ 60ِإنَّا لنراؾ ِفي َضبَلٍؿ ُمِبينٍ 
ِمْن َربّْ  [و109]/﴿َوَلِكنّْي رسوؿ  غ ُب النفي ما بالغوا ُب اإلثباتبالى  ،الضبلؿ

﴿َلُكم  أريد اٝنًني وأنصح﴾ ﴿ربّ  ختبلؼ أكقاهتاٗنعها ال﴾ أُبَػلُّْغُكم ِرَسااَلتِ 61الَعاَلِمينَ 
﴿ِمْن  موعظة﴾ كرٌ َعِجْبُتْم َأْف جاءَكم ذِ  ﴿وَ  كٌذبتمأ﴾  62ال تَػْعَلُموفَ  وأعلم ِمَن اهلِل ما

ا بسبب قوا﴾ ػتػػتّ ػ﴿ول العذاب إف ٓب تؤمنوا﴿رَُجٍل ِمْنُكم لينذركم﴾  لسافرَبُّْكم َعَلى﴾ 
ينبغي أف  يقمتٌ ػعلى أٌف ال التنبيوي  "لعلٌ "كفائدة  ،بالتقول﴾ 63ُكم ترحموف﴿َوَلَعلَّ  اإلنذار

نجيناه والَِّذيَن َمَعُو﴾ أبوه ف﴿فكذّ  ال يعتمد على تقواه فإنٌو ال يوجب شيئان بدكف فضل ا
 "٤نيناهػػ "أمتعٌلق بلك﴾ ﴿ِفي الفُ  مرأةاككانوا أربعٌن رجبلن كأربعٌن  ،من آمن بو :أم

بُوا بِآيَاتَِنا﴾ ﴿وأغرقنا ا ﴿و﴾  عن اٜنقٌ ﴾ 64﴿ِإنػَُّهم َكانُوا قومًا عمين بالطوفافلَِّذيَن َكذَّ
﴿قَاَؿ يَا َقوـِ اْعُبُدوا  "أخاىمػػ "عطف بياف ل﴿أخاىم ىودًا﴾  ؿاألكٌ ﴿ِإَلى عاد﴾  أرسلنا
ُرُه أفبل تَػتػَُّقوفَ  لوٍ إ﴿مالكم ِمَن  كحدهاهلَل﴾  اْلَمؤَلُ الَِّذيَن ﴿قَاَؿ  عذاب ا فتؤمنوا﴾ 65َغيػْ

ك ا لنظنُّ ﴿وإنّ  عقل حيث تركت دين قومك قٌلةً َكَفُروا من قومو ِإنَّا لنراؾ ِفي سفاىة﴾ 
ِبي َسَفاَىٌة َوَلِكنّْي َرُسوٌؿ ِمْن َربّْ  ﴿قَاَؿ يَا قَػْوـِ لَْيسَ  ُب رسالتك﴾ 66ِمَن الكاذبين

َأَوَعِجْبُتْم َأْف َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن 68ُكْم نَاِصٌح َأِمينٌ أُبَػلُّْغُكْم ِرَسااَلِت رَبّْي َوأَنَا لَ 67اْلَعاَلِمينَ 
ُب فاء﴾ لَ روا إذ جعلكم خُ ﴿واذكُ  سبق تفسًنه آنفان رَبُّْكْم َعَلى رَُجٍل ِمْنُكْم لِيُػْنِذرَُكْم﴾ 

﴿وزادكم ِفي  نعاموإرىم بذكٌ  فهم من عذاب ا ٍبٌ خوج ﴿ِمْن بَػْعِد قـو نوح﴾  األرض
 معى نً ﴿فاذكروا آالء﴾  راع كقصًنىم سٌتٌنذكاف طويلهم مئة ،  ة كقٌوةقامالخلق بسطة﴾ 

عتزلت بو امن مكانك الذم ﴿قَاُلوا أجئتنا﴾  تفوزكف بشكرىا﴾ 69﴿اهلل َلَعلَُّكم تفلحوف
أفبل "من العذاب بقولك فأتنا ِبَما تعدنا﴾  ا﴿لنعبد اهلل وحده ونذر َما َكاَف يعبد آباؤن عٌنا

                                                           
 «.ركل»البن منظور  لساف العرباٞننظر اٜنسن.  "الرُّكاء" 1
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﴿َعَلْيُكم ِمْن  كجب كحقٌ ﴿قَاَؿ قد وقع﴾  فيو﴾ 70َن الصَّاِدِقينَ ﴿إف كنت مِ  "قوفػتٌ ػت
 أشياء كأصناـسماء﴾ أ﴿أتجادلونني ِفي نتقاـ اإرداة ﴿وغضب﴾  عذابرَبُّْكم رجس﴾ 

﴿من سلطاف﴾  باستحقاقها للعبادة﴿أَنْػُتم وآباؤكم َما نزؿ اهلل ِبَها﴾  آٟنةيتموىا﴾ ﴿سمَّ 
على أنٌو  اد االسم كاٞنسٌمى كتوقيفٌية األٚناء بناءن ٓنٌ اى ستدالؿ باآلية علف االكضعي  ،برىاف

﴿ِإنّْي معكم ِمَن  العذابروا﴾ ﴿فانتظِ  بطاؿكاإل لو ٓب يكن كذلك ٓب يتوٌجو الذـٌ 
ا﴾ ﴿برحمة منّ  ُب الدينَمَعُو﴾  [ظ109]/﴿فأنجيناه والَِّذيَن  ذلك﴾ 71المنتظرين

بُوا بِآيَاتِ  وقطعنا﴿ عليهم ﴾ 72ُمْؤِمِنينَ  وا﴿َوَما َكان ستأصلناىما :أمَنا﴾ دابر الَِّذيَن َكذَّ
 ،ن آمن منهم بأهٌنم لو كانوا مثلهم ٞنا ٤نوامٌ ػكفائدتو التعريض م "،كٌذبوا  "عطف على

 ؛هدىبلكهم كاف بريح عقيم بعد ما أمسك عليهم اٞنطر ثبلث سنٌن حٌّت أصاُّم جي إك 
فدعوا بعد ما لبثوا بظاىرىا شهران  ،فبعثوا ٥نو سبعٌن من أعياهنم إٔب مٌكة ليستسقوا ٟنم

ختاركا اكا أف ودي كني  ،كسوداء ،ك٘نراء ،رض ٟنم ثبلث سحابات بيضاءيشربوف اٝنمر فعي 
 أرسلنا﴿و﴾  فخرجت أكثر ر٪نان  ،ٌنهم أهٌنا أكثر ماءػفاختاركا السوداء لظ ،كاحدة منها

هم اٜنجر بٌن ككانت مساكن ،ٌٚنوا باسم أبيهم ،قبيلة أخرل من العرب﴿ِإَلى ثمود﴾ 
ُرُه َقْد َجاَءْتُكْم  اٜنجاز كالشاـ ﴿َأَخاُىْم َصاِلًحا قَاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

سألوه ، ناؼ لبياف اٞنعجزةئاست﴿َىِذِه ناقة اهلل﴾  على صدقي﴿ِمْن رَبُّْكم﴾  معجزةبَػيػَّْنٌة﴾ 
راء  بٍ فخرجت منها عشراء جوفاء كى  افصٌلى كدع ،ثبةرة يقاؿ ٟنا الكاخأف ٫نرجها ٟنم من ص

فيها معىن  كالعاملي  ،نصب على اٜناؿ﴿َلُكم آية﴾  نتجت كلدان مثلهاأ ٍبٌ  ،كما كصفوا
﴿وال  العشبِفي أرض اهلل﴾  لْ وىا تأكُ رُ ﴿فذَ  بياف ٞنن ىي لو آية "لكم"ك ،اإلشارة

م ىو مقٌدمة اإلصابة مبالغة كُب النهي عن اٞنٌس الذ ،من عقر أك ضربوء﴾ وىا بسُ تمسُّ 
ُب فاء﴾ لَ ﴿واذكروا ِإذ جعلكم خُ  جواب النهي﴾ 73أليم ﴿فيأخذكم عذابٌ  ُب األمر
ولها هُ ﴿سُ  ُبخذوف من﴾ ﴿ِفي اأَلْرِض تتّ  سكنكمأأكم﴾ ﴿ِمْن بَػْعِد عاد وبوَّ  األرض

 لعدـ كفاء القصور بكم لطوؿ أعماركم ،حاؿ مقٌدرةتوف الجباؿ بيوتًا﴾ قصورًا وتنحِ 
قَاَؿ اْلَمؤَلُ الَِّذيَن 74وا ِفي اأَلْرِض مفسدين﴿فاذكروا آالء اهلل وال تعثَ  فتنهدـ كأنتم أحياء

ُهم﴾ ضعفوا لمَ ﴿من قومو لِلَِّذيَن استُ  عن اإل٬نافاْسَتْكبَػُروا﴾  من قومو بدؿ من ن آمن ِمنػْ
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قالوه على و﴾ ﴿أتَػْعَلُموَف أف صالحًا مرسل ِمْن رَبّْ  بإعادة اٛنارٌ  "الذين استضعفوا"
قَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِإنَّا بالَِّذي 75بو ُمْؤِمُنوفَ َل سِ ُأرْ ﴿ِإنَّا ِبَما  نعم﴿قَاُلوا﴾  ستهزاءاال

الذم بٌلغهم صاّب بقولو هم﴾ وا عن أمر ربّ وا الناقة وعتَ قرُ فعَ 76آمنتم ِبِو َكاِفُروفَ 
ار بأف قتلها بالسيف بأمٍ عقرىا قي "، فذركىا" كذلك ٞنا كانت  ،سند الفعل إليهمألذا ك  ؛ىمرً دى

ر فشٌق عليهم ذلك لتضرٌ  ،تىصيفي بظهر الوادم فتهرب أغنامهم إٔب بطنو كتعكس ُب الشتاء
فقاؿ ٟنم  ،خركففيشربوف كيدٌ  [ك110]/ف أكانيهم ؤك  فكانوا ٪نلبوف منها ك٬نلمواشيهم كإاٌل 

 عليو إذ انفجرت الصخرة : أدركوا الفصيل عسى أف يرفع عنكم العذاب، فلم يقدركاصاّب
 ٍبٌ  ،كاليـو الثالث مسوٌدة ،كبعد غد ١نٌمرة ،صبح كجوىكم غدان مصٌفرةتي  :فقاؿ ٟنم ،فدخلها

فََأَخَذتْػُهُم 77﴿َوقَاُلوا يَا َصاِلُح اْئِتَنا ِبَما َتِعُدنَا ِإْف ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلينَ  يصٌبحكم العذاب
وا ِفي دارىم حُ صبَ أ﴿ف ض كالصيحة من السماءالزلزلة الشديدة من األر الرَّْجَفُة﴾ 

عرض صاّب أى﴾ ﴿فتولَّ  رُّكىًب مٌيتٌن إذ الصيحة قطعت قلوُّمػباركٌن على ال﴾ 78جاثمين
ُهم َوقَاَؿ﴾  بعد ما أبصرىم جاٖنٌن ي ﴿يَا َقوـِ لقد أبلغتكم رسالة ربّ  ٓنٌسران عليهم﴿َعنػْ

﴿إذ قَاَؿ  :كيبدؿ منولوطًا﴾ ﴿ اذكرو﴾ 79وف الناصحينونصحت َلُكم ولكن ال تحبُّ 
قكم ِبَها من أحد ِمَن ﴿َما سبَ  أدبار الرجاؿ :أم﴿أتأتوف الفاحشة﴾  توبيخان لقومو﴾ 
أك مصدر ُب  ،مفعوؿ لوجاؿ شهوة﴾ ﴿ِإنَُّكم لتأتوف الرّْ  نس كاٛننٌ اإل﴾ 80الَعاَلِمينَ 

اء بل أَنْػُتم قـو وف النسن دُ ﴿مِ  ة الصرفةيٌ هم بالبهيمكُب التقييد ُّا كصفي  ،موضع اٜناؿ
نكار على حاٟنم فهو إضراب عن اإل ؛ُب ٗنيع األمور متجاكزين عن اٜندٌ ﴾ 81مسرفوف

لوطان  :أمجوىم﴾ قومو ِإالَّ أف قَاُلوا أخرِ  ﴿َوَما َكاَف جوابَ  إٔب ذٌمهم على ٗنيع معايبهم
 :مأ﴿فأنجيناه وأىلو﴾  من الفواحش﴾ 82روف﴿من قريتكم ِإنػَُّهم أناس يتطهّ  كمن معو

﴿كانت ِمَن  سٌر الكفرفإهٌنا كانت تي  "أىلو"استثناء من مرأتو﴾ ا ﴿إالَّ  من آمن بو
ىو حجارة ﴿وأمطرنا َعَلْيِهم مطرًا﴾  الباقٌن ُب العذاب فيو تغليب الذكور﴾ 83الغابرين

أكالد ن﴾ ﴿ِإَلى مديَ  أرسلناو﴾ 84﴿فانظر َكيَف َكاَف عاقبة الُمْجرِِمينَ  يل أىلكتهمالسجٌ 
 ككاف يقاؿ لو خطيب األنبياء ٜنسن مراجعتو قومو﴿أخاىم شعيبًا﴾  إبراىيم مدين بن

ُرُه قد جاَءتكم بيّ إ ﴿قَاَؿ يَا َقوـِ اْعُبُدوا اهلَل َما َلُكم ِمنْ  ﴿ِمْن رَبُّْكم﴾  معجزةنة﴾ لٍو َغيػْ
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الوزف  :أميزاف﴾ يل والمِ ﴿الكَ  إٔنٌوافوا﴾ وْ أ﴿ف كليس ُب القرآف أهٌنا ما ىي ،على صدقي
عرٌب بأشيائهم  ،حقوقهم﴿الناس أشياَءىم﴾  اتنقصو سوا﴾ خَ تب﴿وال  نٌو مصدر كاٞنيعادفإ

دوا ِفي فسِ ﴿وال تُ  م كانوا يبخسوف اٛنليل كاٜنقًن كالقليل كالكثًنللتعميم تنبيهان على أهنٌ 
 اٞنذكور﴿ذلكم﴾  ببعث الرسلإصبلحها﴾  [ظ110]/﴿بعد  بالكفر كاٜنيفاأَلْرِض﴾ 

مريدين اإل٬ناف ﴾ 85﴿إف ُكْنُتم ُمْؤِمِنينَ  ة كحسن الذكر ُب الدنيانسانيٌ ُب اإل﴿خير َلُكم﴾ 
 طريق من طرؽ الدينصراط﴾  ﴿بكلّْ  كالشيطافدوا﴾ ﴿وال تقعُ  أك مصٌدقٌن ٕب

﴿عن سبيل  تصرفوفوف﴾ ﴿وتصدُّ  باع اٜنٌق كٕننعوهنم منوتٌ افوف الناس من ٔنوٍّ وعدوف﴾ ﴿تُ 
 عماؿ األقربإعلى  "تصٌدكف"مفعوؿ  "نمى "ك ،باِو﴾ ن آمن بِ ﴿مَ  اإل٬ناف با :أماهلل﴾ 

 عددان أك ماالن ذكروا إذ ُكْنُتم قليبًل﴾ ا﴿و  لقاء الشبهةإبجًا﴾ وَ ﴿عِ  تطلبوف ٟنا﴿وتبغونها﴾ 
قبلكم ﴾ 86َكيَف َكاَف عاقبة الُمْفِسِدينَ  ﴿وانظروا بالربكة ُب النسل أك اٞناؿركم﴾ ﴿فكثَّ 

ِمْنُكم آَمُنوا بالَِّذي أرسلت ِبِو وطائفة لم  وإف َكاَف طائفةٌ ﴿ كا ُّمبتكذيبهم رسلهم كاعتربً 
٤ناء اٌق كإىبلؾ إبٌن الفريقٌن ب :أمم اهلل بيننا﴾ ﴿َحتَّى يحكُ  انتظركايؤمنوا فاصبروا﴾ 

﴿قَاَؿ اْلَمؤَلُ الَِّذيَن  أعدٟنم ال حيف ُب حكمو﴾ 87﴿َوُىَو خير الحاكمين اٞنبطل
ِو لَُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَػْريَِتَنا َأْو لَتَػُعوُدفَّ﴾ اْسَتْكبَػُروا ِمْن قَػْومِ 

وا ُب اٝنطاب اٛنمع على الواحد ألٌف شعيبان ٓب يكن ُب بغلٌ  ،دينناتنا﴾ ﴿ِفي ملّ  ترجعنٌ 
تفهاـ سا ،لو﴾ 88لو ُكنَّا كارىين ﴿وَ  نعود فيها﴿قَاَؿ أ﴾  :أجاب هكعلى ٥نو  ،مٌلتهم قطٌ 

َها﴾  نكارإ كجواب ﴿َقِد افْػتَػَريْػَنا َعَلى اللَِّو َكِذبًا ِإْف ُعْدنَا ِفي ِملَِّتُكْم بَػْعَد ِإْذ َنجَّانَا اللَُّو ِمنػْ
دخل عليو أك  ،ستقباؿ كلكن جعل كالواقع للمبالغةنٌو ّنعىن االأل "فرتينااقد "الشرط دٌؿ عليو 

ف أ﴿لنا  ينبغي﴿َوَما يكوف﴾  إف ٨نمنا بالعود فرتينا اآلفاقد  :ليقرٌبو من اٜناؿ أم "قد"
﴿وسع  كفيو دليل أٌف الكفر ّنشيئتو تعأب ،ذلك فيخذلنانا﴾ ربُّ  اهللُ  نعود ِفيَها ِإالَّ أف َيَشاءَ 

﴿َعَلى اهلِل  كأحاط علمو بكٌل شيء كمنو حإب كحالكم :أمنا كل َشْيٍء علمًا﴾ ربُّ 
﴿بيننا وبين قومنا بِالَحقّْ وأنت خير  ماحكي ا افتح﴾ ن﴿ربّ  ُب تثبيتنا على اإل٬نافلنا﴾ توكَّ 

﴿لئن﴾  بعضهم لبعض﴿َوقَاَؿ اْلَمؤَلُ الَِّذيَن َكَفُروا من قومو﴾  كمٌنا اٜن﴾ 89الفاتحين
جواب  ،الستبداٟنم ضبللتو ُّداكم﴾ 90لخاسروف اً بعتم شعيبًا ِإنَُّكم ِإذ﴿اتّ  البلـ موطٌئة
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كلعٌلها من مبادئ الصيحة  ،الزلزلةُم الرجفة﴾ ﴿فأخذتهُ  القسم ساٌد مسٌد جواب الشرط
على [ ك111]/باركٌن ﴾ 91ارىم جاثميندحوا ِفي صبَ أ﴿ف 1اٞنذكورة ُب سورة اٜنجر

بُوا شعيبًا﴾  ب مٌيتٌنكالر   كأهنم  :٢نٌففة كاٚنها ١نذكؼ أم﴾ َكأفْ ﴿ :مبتدأ خربه﴿الَِّذيَن َكذَّ
بُوا شعيباً   مغىن :زؿنٍ للمى  كيقاؿ ،ُب ديارىم :﴾ أمفيهايقيموا ﴿وا﴾ ﴿لم يغنَ  ﴿الَِّذيَن َكذَّ

كٌرر اٞنوصوؿ مستأنفان َنملتٌن اٚنٌيتٌن   ،دنيا كدينا دكف اٞنصٌدقٌن﴾ 92نَ يَكانُوا ُىُم الَخاِسرِ 
ُهم﴾ ﴿فتولَّ  ذاب كاٝنسراف ُّمعللمبالغة ُب الرٌد عليهم ُب قوٟنم السابق بتخصيص ال ى َعنػْ

ي كم ِرَسااَلِت ربّ غتُ لَ ﴿يَا َقوـِ لقد أبػْ  ملشٌدة حزنو عليهفا ُّم تأسُّ ﴿َوقَاَؿ﴾  بعد العذاب
بكسر العٌن  "أًسيى "مضارع ﴿فَكيَف آسى﴾  :نكر على نفسو فقاؿأٌٍب ونصحت َلُكم﴾ 

 قريةن  ٠نمع القـو :أموما َأْرَسْلَنا ِفي قرية﴾ 93َكاِفرِينَ   ﴿َعَلى قوـٍ  حزف حزنان شديدان  :أم
 شدة الفقر﴿أىلها بالبأساء﴾  عاقبناالَّ أخذنا﴾ ﴿إِ  فكٌذبوه﴾ ﴿من نبيّ  أك مدينة
ة أرسل األنبياء فقط بل حاؿ كٌل أمٌ ىذه ليس ىذا حاؿ أٌمة  :يعين ،اٞنرضاء﴾ ﴿والضرّ 

 الببلء كالشدة ئة﴾لنا مكاف السيّ ﴿ثُمَّ بدَّ  يتذلٌلوف﴾ 94عوفرَّ ﴿َلَعلَُّهم يضَّ  إليها
 كفرانان للنعمة﴿َوقَاُلوا﴾  ان كماالن كثركا عددوا﴾ ﴿َحتَّى عفَ  ةالغىن كالصحٌ ﴿الحسنة﴾ 

ىذه عادة الدىر ال عقوبة من ا فبل  ،كما مٌسنااء﴾ رّ اء والسَّ رّ آباَءنا الضَّ  ﴿قد مسَّ 
 ينزؿ حٌّت ﴾ 95﴿وىم ال َيْشُعُروفَ  فجأةخذناىم بغتة﴾ أ﴿ف نرجع عٌما ٥نن عليو بسببها

الكفر وا﴾ قَ ﴿واتػّ  با كرسلهم﴿آَمُنوا﴾  اٞنكٌذبوفأىل الُقَرى﴾  ﴿ولو أفّ  ُّم العذاب
لوٌسعنا عليهم اٝنًن من كٌل  :أم﴿لفتحنا َعَلْيِهم بركات ِمَن السماء واألرض﴾  كاٞنعاصي

ن أفأمِ 96بوف﴿ِبَما َكانُوا يكسِ  عاقبناىم﴿فأخذناىم﴾  الرسل﴿ولكن َكذَّبُوا﴾  جانب
 ،عرتاضاكما بينهما  "فأخذناىم بغتة"عطف بفاء التعقيب السببٌية على قولو الُقَرى﴾  أىلُ 

﴿و﴾  ليبلن  :كقت بيات أم﴿أف يأتيهم بأسنا بياتًا﴾  ة كما حوٟناكاٞنراد بالقرل ىنا مكٌ 
أتى بالواك لعدـ التعقيب بٌن أمن أىل الُقَرى﴾  ﴿أوَ  غافلوف عنو﴾ 97﴿ُىْم نائموف حاؿ

ا يشتغلوف ّن﴾ 98يلعبوف ﴿وىم ضحوة النهارى﴾ حً ﴿أف يأتيهم بأسنا ض ىذا كما قبلو

                                                           
 من سورة اٜنجر. 83ُب اآلية  1
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﴿فبل يأمن مكر اهلل  خذىم بغتةأيٌاىم بالنعم ك إاستدراجو ﴿أفأمنوا مكر اهلل﴾  ال ينفعهم
ثوف ﴿لِلَِّذيَن يرِ  يتبٌٌن ﴾ دِ لم يهْ  ﴿أوَ  عتباربرتؾ النظر كاال﴾ 99ِإالَّ القـو الَخاِسُروفَ 

 :أم "يهد"٢نٌففة فاعل ﴿أىلها أف﴾  إىبلؾ﴿ِمْن بَػْعِد﴾  بالسكىن [ظ111]/األرض﴾ 
٥نن ﴿و﴾  ن قبلهمصبنا مى أكما ﴿بذنوبهم﴾  بالعذاب﴿لو نشاء أصبناىم﴾  أنو

يغفلوف  :أم "أك ٓب يهد"ك٩نوز عطفو على ما دٌؿ عليو  ،قبلو افهو منقطع عمٌ ع﴾ ﴿نطبَ 
﴿تلك الُقَرى﴾  تدبٌر اٞنوعظة ٚناعى ﴾ 100﴿َعَلى قلوبهم فهم ال يسمعوفعن اٟنداية 

﴿َوَلَقد  أخبار أىلها﴿أنبائها﴾  تبعيضٌية ﴿من﴾ يا ١نٌمدعليك﴾  ﴿نقصُّ  اٞنذكورة
كالبلـ  ،عند ٠نيئهم﴾ ا﴿فما َكانُوا ليؤمنو  اٞنعجزات الظاىرةنات﴾ جاَءتهم رسلهم بالبيّ 

قبل ٠نيء الرسل بل استمٌركا على ﴾ ﴿ِمْن قَػْبلُ  كٌذبوه  :أم﴿ِبَما َكذَّبُوا﴾  لتأكيد النفي
﴿َوَما وجدنا  فبل تلٌن بالنذر﴾ 101رِينَ ﴿َكَذِلَك يطبع اهلل َعَلى قلوب الَكافِ  التكذيب

ن﴾ ﴿مِ  أك األمم اٞنذكورة فهي تتٌمة للكبلـ السابق ،عرتاضاي هف ؛الناس :أمألكثرىم﴾ 
أك منهم إليو حٌن كانوا ُب ضٌر ك٢نافة ّنثل  ،إليهم من ا ُب اإل٬ناف كالتقول﴿عهد﴾  كفاء

﴿وجدنا﴾  فة٢نفٌ ﴿وإف﴾  [10/22]يونس، ٤نيتنا من ىذه لنكونٌن من الٌشاكرين﴾ أ﴿لئن 
﴿ُموَسى ِبآيَاتَِنا﴾  الرسل اٞنذكوربعثنا ِمْن بَػْعِدىم﴾  مَّ ثُ 102﴿أكثرىم لفاسقين علمنا
مكاف ما كاف حٌقها من ﴿ِبَها﴾  كفركا﴿فظلموا ﴾  قوموئو﴾ لَ ﴿ِإَلى فرعوف ومَ  التسع

وَسى يَا فرعوف ِإنّْي وقاؿ مُ 103﴿فانظر َكيَف َكاَف عاقبة الُمْفِسِدينَ  اإل٬ناف لوضوحها
﴾ يقٌ ﴿حقِ  أنا :بو ُب دعول الرسالة فقاؿفكذج  ،إليك﴾ 104رسوؿ ِمْن َربّْ الَعاَلِمينَ 

نة ِمْن رَبُّْكم قد جئتكم ببيّ  ﴿ال أقوؿ َعَلى اهلِل ِإالَّ الحقّ  بأف :أم﴿َعَلى أف﴾  جدير
﴿قَاَؿ إف   تعبدىمساككاف قد  ،ٔب الشاـ كطن آبائهمإ﴾ 105ل معي بني ِإْسَرائِيلَ رسِ أف

﴿إف كنت ِمَن  حضرىا عندمأ﴿فأت ِبَها﴾  رسلكأؾ ٣نٌن اعلى دعو ﴾ كنت جئت بآيةٍ 
 حٌية عظيمة﴾ ﴿فألقى عصاه فإذا ِىَي ثعبافٌ  ُب الدعول﴾ 106الصَّاِدِقينَ 

بٌن ٜنييو ٖنانوف ذراعان كضع ٜنيو األسفل على األرض  ،فيو ظاىر ال يشكٌ ﴾ 107﴿ُمِبين
فمات منهم ٙنسة كعشركف  توٌجو ٥نو فرعوف فاهنـز الناس مزد٘نٌن ٍبٌ  ،كاآلخر على القصر

أخذه عاد  افلمٌ  ،رسلك خذه كأنا أكمن بكأنشدؾ بالذم أيا موسى  :كصاح فرعوف ،ألفان 
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ذات ﴾ 108﴿فإذا ِىَي بيضاء للناظرين من جيبو﴿يده﴾  خرجأ﴿ونزع﴾  إٔب كفره
﴿قَاَؿ اْلَمؤَلُ من قـو فرعوف  مةدٍ من األي  عليو شعاع يغلب شعاع الشمس خبلؼ ما كاف

فلذا  ؛قالو ىو كقومو مشاكرة ،ماىر ُب السحر﴾ 109عليم [و112]/ َىَذا لساحر إفّ 
﴾ 110﴿يريد أف يخرجكم من أرضكم فماذا تأمروف 1كُب الشعراء إليو ،نسب ىنا إليهم

ٜنذؼ الـ  صورةن صالو باٜنركة بسكوف ىاء الضمًن نظران إٔب اتٌ ﴾ وْ رجِ أ﴿قَاُلوا  ُب أف نفعل
﴿يأتوؾ  جامعٌن﴾ 111ل ِفي المدائن حاشرينرسِ أَ ﴿و  ر أمر٨ناخٍّ أ :أم﴿وأخاه﴾ الفعل 
 فرعوفَ  رةُ حَ ﴿وجاء السَّ  فجمعوا ،ل موسى ُب علم السحريفضي ﴾ 112ساحر عليم بكلّ 

 ناؼ كبياف ٞنا قالوا حٌنئستا﴾ 113﴿إف ُكنَّا َنْحُن الغالبين عظيمان لنا ألجرًا﴾  قَاُلوا إفّ 
قالوا يَا ُموَسى ِإمَّا أف 114بينكم لِمَن المقرَّ ﴿وإنّ  إٌف لكم ألجران م﴾ ﴿قَاَؿ نعَ  ٠نيئهم

خًٌنكه كلكن أرداكا اإللقاء  ،ما معنا﴾ 115َوِإمَّا أف نكوف َنْحُن الملقينعصاؾ ﴿تلقي﴾ 
إظهار كثوقان على شأنو كتوٌسبلن إٔب ﴿قَاَؿ﴾  أٌكالن كلذا غًٌنكا النظم إٔب ما ىو أبلغ كآكد

ّنا اٜنقيقة ِنبلفو الناس﴾  نَ ﴿سحروا أعيُ  ٌيهمصً أحباٟنم كعً ا﴾ وْ لقَ ا أَ وا فلمَّ لقُ أَ ﴿ اٜنقٌ 
﴿وجاؤوا  خٌوفوىم حيث خٌيلوىا حٌيات تسعى كتركب بعضها بعضان وىم﴾ رىبُ ﴿واستَ 

﴿فإذا ِىَي  لقاىا فصارت حٌيةأفوأوحينا ِإَلى ُموَسى أف ألق عصاؾ﴾ 116بسحر عظيم
أقبلت على اٜناضرين  ٍبٌ  ،يقلبوف عن كجهو بتمويههم﴾ 117﴿َما يأفكوف تبلع﴾ تلقفُ 

لو كاف سحران  :فقالت السحرة ،فأخذىا فصارت عصى ،فهربوا حٌّت ىلك منهم ٗنع عظيم
 من السحر﴾ 118ل َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ﴿وبطَ  ثبت كظهر﴾ ﴿فوقع الحقّ  لبقيت ما رمينا

 وأُلِقيَ ﴿ ذليلٌن﴾ 119﴿صاغرين صاركالبوا﴾ ك وانقنالِ ﴿ىُ  فرعوف كقومولبوا﴾ ﴿فغُ 
 ٛنأىم إٔب السجودأأتى باَّهوؿ تنبيهان على أٌف الدليل اٜنٌق ﴾ 120رة ساجدينحَ السَّ 

 ؿ لئبٌل أبدلوا الثاين من األكٌ ﴾ 122ُموَسى وىاروف ربّْ 121ا بَربّْ الَعاَلِمينَ ﴿قَاُلوا آمنّ 
 با أك ّنوسى﴿قَاَؿ فرعوف آمنتم ِبِو﴾  اٞنٌنيتوٌىم إرادة فرعوف كما كاف يزعم أنٌو رٌب الع

 أنتم كموسىتموه﴾ رْ ﴿مكَ  حيلة﴿لمكر﴾  الصنيعَىَذا﴾  ﴿َلُكم إفّ  أنا﴿قبل أف آذف﴾ 
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َها أىلها﴾ ﴿ِفي المدينة لتُ  ما ﴾ 123﴿فسوؼ تَػْعَلُموفَ  القبط كتبقى لكمخرجوا ِمنػْ
 من كٌل كاحد اليدى من خبلؼ﴾ كم لَ أيديكم وأرجُ  عنَّ ﴿ألقطّ  :ل يفٌصلو٠نمى  ،ينالكم ميٌن 
﴾ 125نا منقلبوفقَاُلوا ِإنَّا ِإَلى ربّ 124كم أجمعينبنَّ ﴿ثُمَّ ألصلّْ  جل اليسرلاليمىن كالرٍّ 

 تنكرم﴾ ﴿َوَما تنقِ  راجعوف باٞنوت على أٌم كجو كاف فبل ٦ناؼ من كعيدؾ [ظ112]/
 :قالوا فزعان إٔب ا ٍبٌ  ،عماؿمع أنٌو خًن األا جاَءتنا﴾ نا لمّ ا بآيات ربّ ا ِإالَّ أف آمنّ ﴿منّ 
﴾ 126نا ُمْسِلِمينَ ﴿وتوفَّ   نرجع كٌفاران على كعيد فرعوف لئبٌل غ علينا صبرًا﴾ نا أفرِ ﴿ربّ 
 لون قـو فرعوف﴾ ﴿َوقَاَؿ اْلَمؤَلُ مِ  ٓب يقدر عليهم :كقيل ،فعل ُّم ما أكعدىم بو :قيل

ؾ ﴿ويذرَ  الناس إٔب ٢نالفتكبدعاء ﴿ُموَسى وقومو ليفسدوا ِفي اأَلْرِض﴾  ترتؾ﴿أتذر﴾ 
كم كلذا قاؿ أنا ربٌ  ؛أنا رٌبكم كرٌُّا :كقاؿ ،كاف صنع ٟنم أصنامان صغاران يعبدكهناوآلهتك﴾ 

كما كٌنا نفعل ﴿نساَءىم﴾  نستبقي﴾ يىم ونستحيءَ ل أبناقتّْ ﴿سنُ  فرعوف﴿قَاَؿ﴾  األعلى
غالبوف كىم مقهوركف  ﴾127ا فوقهم قاىروف﴿وإنّ  ُّم من قبل ليعلم أنٌا ُب شوكتنا األكٔب

 ﴿استعينوا بِاهلِل واصبروا إفّ  تسكينان ٟنم من قوؿ فرعوف﴿قَاَؿ ُموَسى لقومو﴾  ٓنت أيدينا
بنوا  :أمقَاُلوا﴾ 128قين﴿للمتّ  امودةمن عباده والعاقبة﴾  األرض هلل يورثها من َيَشاءُ 

 بإعادتوِمْن بَػْعِد َما جئتنا﴾ ﴿و  بالرسالة بقتل األبناء﴿أوذينا ِمْن قَػْبِل أف تأتينا﴾  إسرائيل
كم كم أف يهلك عدوّ ﴿عسى ربّ  التسلية بو ـتصر٪نان ّنا كىٌن عنو أٌكالن لعد﴿قَاَؿ﴾ 

 ،لعدـ اٛنـز بأهٌنم اٞنستخلفوف بالعٌن أك أكالدىم "عسىػػ "أتى بويستخلفكم ِفي اأَلْرِض﴾ 
ككفراف  اففيها من شكر ﴾ 129﴿َكيَف تَػْعَمُلوفَ  يرل﴾ رَ نظُ ﴿فيَ  كقد اختلف فيو الركايات

 كىي القحط "ةنى سى "ٗنع نين﴾ ﴿َوَلَقد أخذنا آؿ فرعوف بالسّْ  فيجازيكم على كفقو
﴿فإذا جاَءتُهُم الحسنة﴾  يٌتعظوف فيؤمنوا﴾ 130روفكَّ ِمَن الثمرات َلَعلَُّهم يذَّ  ﴿ونقصٍ 

بهم صِ تُ ﴿وإف  نستحٌقها كٓب يشكركا عليها :أم﴿قَاُلوا لنا َىِذِه﴾  ب كالغىنصٍ من اٝنً 
من اٞنؤمنٌن بأٌف ما أصابنا ﴿بموسى ومن َمَعُو﴾  يتشأٌمواروا﴾ ﴿يطيَّ  ب كببلءدٍ جى ئة﴾ سيّ 
 كىو أعماٟنم اٞنكتوبة عنده﴿عند اهلل﴾  سبب شؤمهم﴿أال ِإنََّما طائرىم﴾  مهمؤ بش

 ٞنوسى﴿َوقَاُلوا﴾  أٌف ما يصيبهم من أين ىو﴾ 131أكثرىم ال يَػْعَلُموفَ  ﴿ولكنّ 
 ٌٚنوىا آية على زعم موسى "،مهما"بياف ﴿تأتنا ِبِو من آية﴾  مبتدأ ،يءأٌم ش﴿مهما﴾ 
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﴿فما َنْحُن لك   "بو" للفظوكما أٌف تذكًن  "مهما"ٞنعىن  "ُّا" تأنيثي سحرنا ِبَها﴾ تَ ﴿لِ 
 رسلنا َعَلْيِهمُ أ﴿ف كىو مع الشرط خربه "مهما"جواب  [ك113]/﴾ 132بُمْؤِمِنينَ 

كٓب  ،لوؽ اٛنالسٌنأيٌاـ كدخل اٞناء بيوهتم حٌّت كصل إٔب حي  طر عليهم ٖنانيةبأف مي الطوفاف﴾ 
فكشف  افدع ،فوعدكا موسى باإل٬ناف ،يدخل بيوت بين إسرائيل مع التصاقها ببيوهتم

ٞنخالفة الوعد فأكلت ٗنيع ﴾ رادَ ﴿والجَ  كٓب يؤمنوا ،فنبت لو الزرع ُب غاية اٜنسن ،عنهم
وس أك نوع السُّ ل﴾ مَّ ﴿والقُ  كالسقوؼ، بوابكاأل ،ٖنارىم كزركعهم كبدأت ُب أكل الثياب

ُب ـ﴾ ﴿والدَّ  فمؤلت بيوهتم كطعامهمع﴾ فادِ ﴿والضَّ  راد فأكل ما تركو اٛنرادمن القي 
سرائيلٌي على إناء ماء فيكوف ما يليو دمان كما يلي إفكاف ٩نتمع كاحد منهم مع  مياىهم
 يٌاه باإل٬ناف ٌٍب اٞنخالفةإدىم ككٌل منها بعد كشف أختها بدعاء موسى لوع ،ماء ليٌ ياإلسرائ

 نات ال شٌك ُب أهٌنا آيات امبيٌ بلت﴾ ﴿مفصَّ  نصب على اٜناؿ﴿آيات﴾ 
العذاب ﴾ الرّْْجزُ ا وقع َعَلْيِهم ولمّ 133﴿وََكانُوا قوماً مجرمين عن اإل٬نافروا﴾ ﴿فاستكبَ 

 ،ف آمٌناإعٌنا  من كشف العذابا ربك ِبَما عهد عندؾ﴾ ﴿قَاُلوا يَا ُموَسى ادع لنّ  اٞنفٌصل
 لك ولنرسلنَّ  نَّ ا الرجز لنؤمنَ عنّ  تَ ﴿كشف ئة القسماالـ موطٌ ﴿لئن﴾  "دعػػ "امتعٌلق ب

ُهُم الرّْ  بدعاء موسىا كشفنا﴾ فلمّ 134َمَعَك بني ِإْسَرائِيلَ  حٌد من ﴾ جز ِإَلى أجلٍ ﴿َعنػْ
ينقضوف ﴾ 135ثوف﴿ِإَذا ُىْم ينكُ  كىو كقت الغرؽ ،كوف فيوهلى فمي غوه﴾ ﴿ُىْم بالِ  افمالز 

ُهم فأغرقناىم ِفي اليمّْ  نتقاـأردنا اال﴿فانتقمنا﴾  "امٌ ػل"جواب  ،عهدىم ببل مهلة ﴾ ﴿ِمنػْ
َها  بسبب أهٌنم :أمهم﴾ ﴿بأنّ  البحر الذم ال يدرؾ قعره: أم بُوا بِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنػْ ﴿َكذَّ

ستعباد كذبح باالفوف﴾ ستضعالَِّذيَن َكانُوا يُ  نا القوـَ ﴿وأورثْ  ال يتدبٌركهنا﴾ 136غافلين
﴿التي باركنا  بعد الفراعنة كالعمالقة﴿ومغاربها﴾  الشاـ :أم﴿مشارؽ األرض﴾  األبناء

: كىي قولوك الحسنى﴾ ت كلمة ربّ ﴿وتمَّ  صفة لؤلرض ،يشة العى عى ب كسى صٍ باٝنً ِفيَها﴾ 
َل ِبَما ﴿َعَلى بني ِإْسَرائِي [28/5]القصص، . ىػ﴾ آ...كنريد أف ٧نٌن على الذين استضعفوا﴿

من ﴿َما َكاَف يصنع فرعوف وقومو﴾  بناأىلكنا كخرٌ رنا﴾ ﴿ودمَّ  على أذل عدٌكىمصبروا﴾ 
نا عرب ﴿وجاوزنا﴾  يرفعوف من البساتٌن أك البنياف﴾ 137شوف﴿َوَما َكانُوا يعرِ  العمارات

 توا﴾أَ ﴿ف بدأ ُب بياف شنائعهم بعد أف مٌن عليهم بالنعم اٛنساـ﴿ببني ِإْسَرائِيَل البحر﴾ 
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﴿قَاُلوا يَا ُموَسى اجعل  يقيموف على عبادهتالهم﴾  ناـٍ صفوف َعَلى أيعكُ  ـٍ ﴿َعَلى قو  مٌركا
﴿لهم آلهة قَاَؿ ِإنَُّكم قـو  ةكافٌ   "ما"﴿كما﴾ نعبده  [ظ113]/صنمان لنا إلهًا﴾ 

﴿َما  ىالك﴾ رٌ بػَّ تَ ﴿مُ  القـوىؤالء﴾  ﴿إفَّ  حيث قابلتم نعمة ا ّنا قلتموه﴾ 138تجهلوف
﴿قَاَؿ  من عبادهتا كإف قصدكا ُّا التقٌرب إٔب ا﴾ 139َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  يو وباطلٌ ُىْم ف
معبودان ﴿إلهًا﴾  1فهو من اٜنذؼ كاإليصاؿ ؛أطلب لكميكم﴾ غِ ﴿أبْ  مفعوؿاهلل﴾  أغيرَ 

 :ُب زمانكم ّنا ذكره ُب قولو﴾ 140لكم َعَلى الَعاَلِمينَ ﴿َوُىَو فضَّ  "غًن ا"حاؿ من 
حاؿ  ،يوالونكم كيذيقونكم :أمؿ فرعوف يسومونكم﴾ آ ﴿إذ أنجيناكم ِمنْ  كراذ ﴿و﴾ 

وف﴾ لوف أبناءَكم ويستحيُ ﴿يقتّْ  أشٌده﴿سوء العذاب﴾  "آؿ فرعوف"من اٞنخاطبٌن أك من 
﴿ِمْن رَبُّْكم  بتبلءانعاـ أك إ﴿ببلء﴾  ٤ناء أك العذاباإل﴿نساءَكم وفي ذلكم﴾  يستبقوف

كىي ذك القعدة ليصومها نا ُموَسى ثبلثين ليلة﴾ دْ واعَ ﴿و  ؟ٌتعظوفػأفبل ت﴾ 141عظيم
فأمره ا بعشرة أخرل  ؛فاستاؾ ؛فلٌما ٌٕنت أنكر خلوؼ فمو ،عند انقضائها تيو التوراةى ؤ فن

 ﴿فتمَّ  من ذم اٜنٌجةناىا بعشر﴾ م﴿وأتم :الذم ر٪نو اٞنسك كما قاؿ إلزالتو اٝنلوؼى 
﴿َوقَاَؿ ُموَسى  زيٕني﴿ليلة﴾  "يقاتم"حاؿ من ﴿أربعين﴾  كقت كعدهو﴾ ربّْ  ميقاتُ 

﴿ِفي قومي  كن خليفيتني﴾ فْ ﴿اخلُ  عند ذىابو إٔب اٛنبل للمناجاةألخيو ىاروف﴾ 
ا جاء ﴿ولمّ  ّنوافقتهم على اٞنعاصي﴾ 142بع سبيل الُمْفِسِدينَ ﴿وال تتّ  أمرىمح﴾ وأصلِ 

ببل كاسطة  و﴾ و ربُّ مَ لَّ ﴿وك تناه للكبلـ كإيتاء الكتابػػكقٌ  لوقتنا الذم :أم﴾ لميقاتناُموَسى 
جانب على خبلؼ اٞنعتاد تنبيهان على أنٌو قدًن ليس  كما يكٌلم اٞنبلئكة كبلمان ٚنعو من كلٌ 

 :ب عليو قولوليرتتٌ  ،نفسك بأف ٕنٌكنين من رؤيتكأرني﴾  ﴿قَاَؿ ربّ  ثمن جنس اد
ن  ٞنا طلبها مى ملة كإاٌل يتو تعأب جائزة ُب اٛنؤ ر  كفيو دليل على أفٌ  ،أراؾ :أمِإلَْيَك﴾  ﴿أنظرْ 

لعدـ كجود ﴿قَاَؿ لن تراني﴾  :رل ال بقولولن أي  :ىو من اٞنعصومٌن كألجابو تعأب بنحو
فيك بعد، كاالستدالؿ ُّذا اٝنطاب على استحالتها خطأ ألنٌو إخبار عن عدـ  ؤيةر ٌد العى مى 

                                                           
لعبد الر٘نن  الببلغة العربّية أسسها وعلومها وفنونها«. كىو حذؼ اٛناٌر كنٍصبي اَّركر بو على أنٌو مفعوؿه بو» 1

 .1/227حسن حبٌنكة اٞنيداين، 
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 ف يدٌؿ على االستحالةكىو ال يدٌؿ على أف ال يراه أبدان كأف ال يراه غًنه فضبلن عن أالرؤية، 
مكانو  استقرَّ  ﴿فإفِ  1ًنػً بكىو جبل زى  ،الذم ىو أقول منكِإَلى الجبل﴾  رْ انظُ  ﴿ولكنِ 

ستقرار اٞنمكن أيضان كتعليقها باال ، فبل طاقة لكييت كإاٌل ؤ تثبت لر  :أمفسوؼ تراني﴾ 
 ٝنياطا من نوره قدر سمٌ  [ك114]/ ظهر :أمو للجبل﴾ ى ربُّ لَّ ا تجَ ﴿فلمّ  دليل جوازىا
ا ﴿فلمّ  ان عليو من ىوؿ ما رألمغشيٌ ُموَسى صعقًا﴾  رَّ ﴿وخَ  مدكوكان مفٌتتاًا﴾ ﴿جعلو دكّ 

ُب ﴾ 143ؿ اْلُمْؤِمِنينَ ﴿وأنا أوّ  ذف فيوك من سؤاؿ ٓب أِإلَْيَك﴾  تْبتُ  أفاؽ قَاَؿ سبحانك
ىل أ :أماس﴾ ﴿َعَلى النّ  خرتتكاصطفيتك﴾ ا﴿يَا ُموَسى ِإنّْي  :ٔب لواتع﴿قَاَؿ﴾  زماين

 :أم﴿وبكبلمي﴾  عتبار األكقاتاكاٛنمع ب ،يٌاؾإرسإب إ :أم﴿برساالتي﴾  زمانك
﴿فخذ  باعو لكن ٓب يكن كليما كال صاحب شرعكىاركف كاف نبٌيان مأموران باتٌ  ،يٌاؾإتكليمي 

أٌف سؤاؿ الرؤية كاف يـو عرفة  مرك ﴾ 144﴿وكن ِمَن الشاكرين من الرسالةَما آتيتك﴾ 
در اٛنٌنة ككاف من سً  ،لواح التوراةأ :أمنا َلُو ِفي األلواح﴾ ﴿وكتبْ  النحركإعطاء التوراة يـو 

 ﴿موعظةً  ٪نتاج إليو ُب الدينَشْيٍء﴾  ﴿من كلّ  سبعة أك عشرة ،درُّ مي د أك زي جى رٍ بػى أك زى 
بدؿ من  ،األلواح :أمىا﴾ ذْ ﴿فخُ  كاَّركر قبلو بدؿ من اٛنارٌ َشْيٍء﴾  وتفصيبًل لكلّْ 

قومك  رْ مُ أْ ﴿وَ  َنٌد كعز٬نةة﴾ وَّ ﴿بقُ  "قلنا"بتقدير  "كتبنا"على أك عطف  ،األٌكؿ "خذ"
﴿سأريكم دار  كاجباهتا كمندكباهتا فإهٌنما أحسن من اٞنباح :أمها﴾ يأخذوا بأحسنِ 

اٞننصوبة ُب اآلفاؽ ؼ عن آياتي﴾ ﴿سأصرِ  كىي جهٌنم ،فرعوف كقومو﴾ 145الَفاِسِقينَ 
 بأف طبع على قلوُّم فبل يتدبٌركهنا﴾ بغير الحقّ  روف ِفي اأَلْرضِ ﴿الَِّذيَن يتكبَّ  كاألنفس

 اٟندل الذم جاء من عند اوا سبيل الرشد﴾ ال يؤمنوا ِبَها وإف يرَ  آيةٍ  ﴿وإف يروا كلَّ 
خذوه سبيبلً ﴿يتّ  الضبلؿ﴾ ﴿وإف يروا سبيل الغيّْ  ال يسلكوه :أمخذوه سبيبًل﴾ ﴿ال يتّ 

بُوا بِآيَاتِنَ ﴿بأنّ  رؼالصج َذِلَك﴾  َها غافلينهم َكذَّ بُوا بِآيَاتَِنا ولقاء 146ا وََكانُوا َعنػْ والَِّذيَن َكذَّ
 فبل ينتفعوف ُّا لعدـ شرطها﴿أعمالهم﴾  بطلتطت﴾ ﴿حبِ  البعث كغًنهاآلخرة﴾ 

                                                           
ن األماك؛ 163للز٢نشرم، ص الجباؿ واألمكنة والمياه . اٛنبل الذم كٌلم ا عليو موسى عليو السبلـكىو اسم  1

 .494أليب بكر ١نٌمد اٟنمدايٌن، ص  أو ما اتّفق لفظو وافترؽ مسّماه من األمكنة
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﴾ جزَ ﴿يُ  ما﴿ىل﴾   من التكذيب كاٞنعاصي﴾ 147﴿َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  جزاءوف ِإالَّ
ستعاركا من االيت هم﴾ يّْ لِ ﴿من حُ  عد ذىابو للمناجاةب :أمخذ قـو ُموَسى ِمْن بَػْعِده﴾ ﴿واتّ 

﴿جسدًا﴾  صاغو ٟنم السامرمبًل﴾ جْ ﴿عِ  فبقيت ٟنم قـو فرعوف ليلة اٝنركج بعٌلة عرسو 
ٞنا ألقى ُب فمو من الرتاب  [ظ114]/صوت البقر وار﴾ ﴿َلُو خُ  جثٌة ببل ركح :بدؿ أم

هديهم مهم وال يَ و ال يكلّْ يروا أنّ ﴿ألم  الذم أخذه من أثر حافر فرس جربائيل فصار حٌيان 
 ٌٔناذهاب﴾ 148﴿وََكانُوا ظَاِلِمينَ  تكرير للذـٌ  ،ٟۤنان إخذوه﴾ تّ ا﴿ ٟۤنان إخذ فكيف يتٌ سبيبًل﴾ 
 :كأصل الرتكيب ،ندموا على عبادتو :كناية عن شٌدة الندـ أمِفي أيديهم﴾  طَ قِ ﴿ولما سُ 

حذؼ  ،فتصًن يده مسقوطان فيهاشتٌد ندمو يعٌض يده األٌف من  «سقط الندـ ُب أيديهم»
كذلك بعد  ،ّنا فعلواوا﴾ هم قد ضلَّ ﴿أنّ  علمواوا﴾ ﴿ورأَ  الفاعل كأسند الفعل إٔب الظرؼ

﴿قَاُلوا لَِئْن َلْم يَػْرَحْمَنا رَبػَُّنا َويَػْغِفْر لََنا لََنُكوَننَّ ِمَن  همئرجوع موسى كإثبات خط
صفة مشٌبهة قَاَؿ بِْئَسَما﴾  ْوِمِو َغْضَباَف َأِسًفاَوَلمَّا رََجَع ُموَسى ِإَلى قػَ 149اْلَخاِسرِينَ 

 خبلفتكم ىذه حيث أشركتم﴿ِمْن بَػْعِدي﴾  ىاموني﴾ فتُ ﴿خلَ  "بئس"للمسترت ُب 
﴿وألقى األلواح﴾  ؟تاـٌ  غًنى  نتظارماكتم ما أمركم بو من رى أتػى  :أمكم﴾ ربّ  لتم أمرَ جِ ﴿أعَ 

 ،سباع التوراة كاف فيها تفصيل كٌل شيءأفرفع سٌتة  ،فانكسرت ،لواح التوراة غضبان للدينأ
صٌح أنٌو كاف كضعها ُب موضع كاأل ،كذا ُب بعض الركايات  ،كبقي سبع للمواعظ كاألحكاـ

 :أم ﴿وأخذ برأس أخيو﴾ فلٌما فرغ عاد إليها كأخذىا بعينها كما يدٌؿ عليو ما سيأٌب
ليمان أحٌب إٔب بين ككاف أكرب منو حه إليو﴾ ﴿يجرُّ  كٜنيتو بشمالو ،بشعر رأسو بيمينو

ـٌ ﴾ َـّ أُ  ﴿قَاَؿ ابنَ  إسرائيل القـو  ﴿إفّ  ذكرىا ليعطف قلبو عليو ككانا من أب كأ
﴿بي  تفرٌحت﴾ شمِ ﴿يقتلونني فبل تُ  قاربوا﴿وكادوا﴾  ٞنبالغيت ُب منعهماستضعفوني﴾ 

 معدكدا منهم ُب اٞنؤاخذة﴾ 150اِلِمينَ ﴿وال تجعلني َمَع القـو الظَّ  باإلىانةاألعداء﴾ 
و ُب الدعاء إرضاء لو كدفعان شركى أ﴿وألخي﴾  ما صنعت بأخياغفر لي﴾  ﴿قَاَؿ ربّْ 

﴿ِإفَّ الَِّذيَن  :قاؿ تعأب﴾ 151﴿وأدخلنا ِفي رحمتك وأنت أرحم الراحمين للشماتة
ة ِفي الحياة ﴿وذلّ  كىو قتل أنفسهمهم غضب ِمْن رَبّْهم﴾ نالُ ﴿سيَ  ٟۤنان إخذوا العجل﴾ اتّ 

نْػَيا﴾  على ا ﴾ 152﴿نجزي المفترين اٛنزاء﴿وَكَذِلَك﴾  ركج من ديارىماٝن :أمالدُّ
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ثبتوا على  :أمئات ثُمَّ تابوا ِمْن بَػْعِدىا وآمنوا﴾ ﴿والَِّذيَن عملوا السيّ  بالشرؾ كغًنه
 سكنا سكت﴾ ولمّ 153﴿لغفور رحيم التوبة :أمِمْن بَػْعِدىا﴾  كَ ربَّ  ﴿إفَّ  اإل٬ناف با

﴿وفي نسختها﴾ لقاىا أاليت ﴿أخذ األلواح﴾  ر ىاركفعتذااب﴾ ﴿عن ُموَسى الغضبُ 
 :خرب لقولو ،ح افوظو كتب فيها نقبلن من الل  [ك115]/فيما  :ّنعىن اٞنفعوؿ أم "ةلى عٍ فػي "

هم﴾ ﴿لِلَِّذيَن ُىْم لربّ  كائنة  ،رشاد إٔب الصبلح كاٝنًنإ﴿ورحمة﴾  بياف للحقٌ ﴿ُىًدى﴾ 
 ليو الـ التقوية لضعف الفعل بالتأخًندخل ع، أ٫نافوف﴾ 154بوفرىَ ﴿يَ  :مفعوؿ لقولو

 :مفعوؿ ثاف كاألٌكؿ ،من قومو على اٜنذؼ كاإليصاؿ :أمو﴾ ختار ُموَسى قومَ ا﴿و 
عتذار عن عبادة كقيل لبل ،ميقات الكبلـ كإعطاء التوراة :أم ﴿سبعين رجبًل لميقاتنا﴾

ىم  :كقيل ،رةو تعأب جهيتى ؤ الصاعقة بسبب طلبهم ر  :أما أخذتُهُم الرجفة﴾ ﴿فلمّ  العجل
موسى متمٌنيان ىبلكو كىبلكهم من قبل ﴿قَاَؿ﴾  صابتهم الصاعقةأغًن الذين طلبوا الرؤية ف

قبل خركجي ُّم ليعاين  :أم﴾ ﴿أىلكتهم ِمْن قَػْبلُ  ىبلكناإلو شئت﴾  ﴿ربّْ  ما عاين
 من العناد كطلباي أتهلكنا ِبَما فعل السفهاء منا﴾ ﴿وإيّ  بنوا إسرائيل ذلك فبل يٌتهموين

﴿ِإالَّ فتنتك﴾  الفتنة اليت كقعوا فيها :أم﴿ِىَي﴾  ما﴿إف﴾  أك عبادة العجل ،الرؤية جهرة
أك أكجدت ُب العجل خواران حٌّت  ،ؾ حيث أٚنعتهم كبلمك حٌّت طلبوا رؤيتكؤ بتبلا :أم

 ُّا إ٬نانو لىدايتو فيقو ﴿وتهدي من تشاء﴾  ضبللوِبَها من تشاء﴾  ضلّ ﴿تُ  ضٌلوا بو
بإيصاؿ رحمنا﴾ ا﴿و بإسقاط العذاب ﴿فاغفر لنا﴾  القائم بأمرنا :أم نا﴾﴿أَْنَت وليّ 

ر الكتابة ألهٌنا ذكى  ،بأكجً  واكتب﴾155﴿وأنت خير الغافرين :كأٌكد السؤاؿ بقولو ،اٝنًن
نْػَيا حسنة﴾  أدـك حسنة ﴿وفي اآلخرة﴾  حسن معيشة كتوفيق طاعة﴿لنا ِفي َىِذِه الدُّ
تعأب ُب جواب سؤالو ﴿ِإلَْيَك قَاَؿ﴾  ىاد يهود إذا رجعتبنا من دنا﴾ ﴿ِإنَّا ىُ  اٛنٌنة :أم

ىو متعٌلق  :يعين ،تعذيبوصيب ِبِو من أشاء﴾ ﴿عذابي أُ  ة٘نبدفع العذاب كٓنصيل الر 
عٌمت ُب عت﴾ سِ ﴿وَ  مطلقان ﴿ورحمتي﴾  عرتاض عليوّنشيئيت ال قدرة ألحد ُب دفعو كاال

الكفر قوف﴾ ﴿لِلَِّذيَن يتّ  ا ُب اآلخرةأثبته﴿فسأكتبها﴾  حٌّت الكافرَشْيٍء﴾  ﴿كلّ  الدنيا
 عليهم خٌصها بالذكر ألهٌنا كانت أشقٌ ﴿ويؤتوف الزكاة﴾ كاٞنعاصي منكم يا بين إسرائيل 

 من ابعوف الرسوؿ﴾ ﴿الَِّذيَن يتّ ىم ﴾ 156﴿يُػْؤِمُنوفَ  كٌلها﴿والَِّذيَن ُىْم ِبآيَاتَِنا﴾ 
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الذم ال يكتب كال  :أم﴾ يَّ ﴿األمّْ  سبلـد عليو الكىو ١نمٌ  ،اٞنخرب للعباد :أم﴾ ﴿النبيَّ 
كىذا مع كماؿ علمو معجزة لو عليو السبلـ  ،يقرأ كأنٌو على اٜنالة اليت كقع فيها من أٌمو

 اٚنان كصفةن ﴿الَِّذي يجدونو مكتوبًا عندىم﴾  كلذا يوصف بو؛ فرتاءكأنفى لو من هتمة اال
لُهُم  حلُّ م عن المنكر ويُ بالمعروؼ وينهاى [ظ115]/﴿في التوراة واإلنجيل يأمرىم 

كٜنم  ،من اٞنيتةَعَلْيِهم الخبائث﴾  ـُ حرّْ ﴿ويُ  ٣نٌا حرـٌ ُب شرعهم كالشحـوبات﴾ الطيّ 
ُهم إصرىم﴾  كغًنىا، كالرشوة ،اٝننزير ما كٌلفوا بو من األمور  :لهم أمقى ثً ﴿ويضع َعنػْ

األغبلؿ﴾ ﴿و  كغًن ذلك ،كقرض موضع النجاسة ،ة كوجوب القتل ُب قبوؿ التوبةقٌ االش
كأصلو اٞننع  ،عٌظموهروه﴾ ﴿وعزَّ  منهمفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِو﴾  عليهم ﴿التي كانت الشدائد

القرآف ألنٌو ظاىر  :مع نبٌوتو يعيننزؿ َمَعُو﴾ اُ بعوا النور الَِّذي ﴿ونصروه واتّ  ركمنو التعزي
ا الناس ِإنّْي رسوؿ ه﴿يَا أيّ  ديا ١نمٌ قل﴾ 157﴿ُأولَِئَك ُىُم المفلحوف ر لغًنه كالنورظهً مي 

ك٩نعل بدال  "،ا"صفة ﴿الَِّذي َلُو ملك السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾  حاؿاهلل ِإلَْيُكم جميعًا﴾ 
 ةختصاصو باأللوىيٌ بياف كتقرير الويميت﴾  ي﴿ال إلو ِإالَّ ُىَو يحي :من الصلة قولو

م الظاىر ليوصفو االس :م إٔب الغيبة أمعدؿ عن ضمًن التكلٌ نوا بِاهلِل ورسولو﴾ ﴿فآمِ 
فإٌف اإل٬ناف عوه﴾ بِ ﴿واتّ  القرآف كغًنه :أمالَِّذي يؤمن بِاهلِل وكلماتو﴾  يّْ األمّْ  ﴿النبيّْ  :بقولو

ف﴾ و دُ هْ ﴿يػَ  ٗناعةومن قـو ُموَسى ُأمٌَّة﴾ 158﴿َلَعلَُّكم تهتدوف ال يكمل بدكف اٞنتابعة
ذكر الثابتوف  ،بينهم ُب اٜنكم ﴾159﴿يَػْعِدُلوفَ  باٜنقٌ  :أمو﴾ ﴿بِالَحقّْ وبِ  الناس ملتبسٌن

كأىلهما  تعارض اٝنًن كالشرٌ  على اإل٬ناف ُب زماف موسى عقيب أضدادىم تنبيها على أفٌ 
﴿أسباطًا﴾  حاؿ من اٞنفعوؿعشرة﴾  يثنتَ ا﴿ فرٌقنا بين إسرائيلعناىم﴾ ﴿وقطَّ  أمر مستمرٌ 

ُب تسقاه قومو﴾ اس ﴿وأوحينا ِإَلى ُموَسى إذِ  بدؿ بعد بدؿما﴾ مَ ﴿أُ بدؿ  ،قبائل :أم
﴿ِمْنُو اثنتا عشرة  انفجرت﴾ فانَبَجستْ ﴿ فضربوب بعصاؾ الحجر﴾ اضرِ  ﴿أفِ  يوالتٍّ 

لنا بهم وظلّ ﴿مشرَ  سبط منهم كلٌ   :أمأناس﴾  م كلّ ﴿قد علِ  بعدد األسباطعينًا﴾ 
﴿ُكُلوا  :كقلنا ٟنموالسلوى﴾  ﴿وأنزلنا َعَلْيِهم المنَّ  ليقيهم حٌر الشمسَعَلْيِهم الغماـ﴾ 

َناُكْم َوَما ظََلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ مِ   َوِإْذ ِقيلَ 160ْن طَيَّْباِت َما َرزَقػْ
َها َحْيُث ِشْئُتْم َوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب  [و116]/ َلُهُم اْسُكُنوا َىِذِه اْلَقْريََة وَُكُلوا ِمنػْ
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َر 161ُكْم َسَنزِيُد اْلُمْحِسِنينَ ُسجًَّدا نَػْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاتِ  ُهْم قَػْواًل َغيػْ فَػَبدََّؿ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنػْ
راجع ُب كٌل ﴾ 162الَِّذي ِقيَل َلُهْم فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْجًزا ِمَن السََّماِء ِبَما َكانُوا َيْظِلُموفَ 

 :أم﴿عن القرية﴾  هنماعصيكفرىم ك   د توبيخان ٟنم بقدًنمٌ ١نيا هم﴾ لْ أَ ﴿واس 1ىذا البقرة
ظرؼ ﴿إذ﴾  ـ كىي أيلةزي لٍ قريبة ُنر القي  :أمالبحر﴾  رةَ ضِ ا﴿التي كانت ح عٌما كقع بأىلها

بت﴾ ﴿السَّ  يـو﴿ِفي﴾  يتجاكزكف حدكد ا بالصيدوف﴾ دُ عْ ﴿يػَ  "حاضرة"أك  "كانت"
 ﴿يوـَ  "يعدكفػػ "ظرؼ ليتانهم﴾ ﴿إذ تأتيهم حِ  كقد هنوا أف يشتغلوا فيو بغًن العبادة

 :أمعًا﴾ رَّ ﴿شُ  2فهو مصدر كما مٌر ُب البقرة ؛يـو تعظيمهم أمر السبت :أمتهم﴾ سبْ 
 سائر األيٌاـ :أم ،موف السبت بالعبادةال يعظٌ  :أمتوف﴾ سبِ ﴿ويـو ال يَ  ظاىرة على اٞناء
 وىم ِبَما َكانُوالُ بػْ ﴿نػَ  مثل ذلك الببلء الشديد :أم﴿َكَذِلَك﴾  بتبلء من اا﴿ال تأتيهم﴾ 

كثلث ٓب يزالوا  ،ثلث صادكا :أهٌنم افرتقوا أثبلثان  مرك  .بسبب فسقهم :أم﴾ 163يفسقوف
﴿أُمٌَّة  "إذ يعدكف"عطف على ﴿وإذ قالت﴾  وا إٔب أف أيسوا فرتكوهكثلث هنى  ،ناىٌن

ُهم﴾  هلكهم أو مُ  ظوف قومًا اهللُ عِ تَ  مَ ﴿لِ  ٗناعة من أىل القرية كىي األخًنة للثانية :أمِمنػْ
﴾ ﴿معذرةً  كعظناىم﴿قَاُلوا﴾  ُب اآلخرة لتماديهم ُب العصيافعذابًا شديدًا﴾  بهممعذّْ 

﴾ 164قوفػػ﴿َوَلَعلَُّهم يتّ  حٌّت ال ننسب إٔب التقصًن ُب ترؾ النهيكم﴾ ﴿ِإَلى ربّ  نعتذر ُّا
روا﴾ كّْ ﴿َما ُذ  تركوا ترؾ الناسي :أما نسوا﴾ ﴿فلمّ   باٟنبلؾالصيد إذ اليأس ال ٪نصل إاٌل 

﴿بعذاب  عتداءباالوأخذنا الَِّذيَن ظلموا﴾  وءِ ِبِو أنجينا الَِّذيَن ينهوف عن السُّ ﴿ ظواكعٍّ 
كا ﴾ فلّما عَتوا165﴿ِبَما َكانُوا يفسقوف شديدبئيس﴾  ما نُهوا عنو ﴿ترؾ  ﴾عن﴿تكربج

 ،ظاىره أنٌو عٌذُّم أٌكالن فعتوا بعد ذلك فمسخهم ﴾166قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
أعلم كأكجب  :أمك﴾ ف ربّ ﴿إذ تأذَّ  دذكر يا ١نمٌ ا﴿و﴾  يبلن ٞنا قبلوأف يكوف تفص زك٩نو 

﴿ِإَلى  على اليهود :أمَعَلْيِهم﴾  نَّ بعثَ يَ ﴿لَ  :رل القسم فأجيب بقولو٠ني  مأجرً  ،على نفسو
فبعث عليهم بعد سليماف  ،بالذٌؿ كأخذ اٛنزيةومهم سوء العذاب﴾ يـو القيامة من يسُ 

                                                           
 .كتفسًن٨نا من سورة البقرة 59ك  58اآليتٌن  1
 من سورة البقرة. 65ُب اآلية  2
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إٔب اَّوس إٔب أف  [ظ116]/باىم كضرب عليم اٛنزية فكانوا يؤٌدكهنا فقٌتلهم كس ،رصج نى ػػتى ػػِنيٍ 
 ﴿إفّ  ضرب عليهم اٛنزية إٔب آخر الدىر ٍبٌ  ،ففعل ما فعل ،بعث نبٌينان عليو الصبلة كالسبلـ

 ٞنن تاب كآمن﴾ 167و لغفور رحيم﴿وإنّ  ٞنن عصاهك لسريع العقاب﴾ ربّ 
ُهُم الصالحوف﴾  حاؿ ،فرقا﴿ِفي اأَلْرِض أممًا﴾  قناىمفرٌ عناىم﴾ ﴿وقطَّ  صفة أك ﴿ِمنػْ

كىم كفرهتم  ،وف عن الصبلحمنحطُّ  :أم﴿دوف َذِلَك﴾  ناس﴿ومنهم﴾  بدؿ منو
﴿َلَعلَُّهم  النقم :أمئات﴾ ﴿والسيّ  النعم :أموناىم بالحسنات﴾ ﴿وبلَ  كفسقتهم
عن التوراة ثوا الكتاب﴾ ف ورِ لْ ف ِمْن بَػْعِدىم خَ لَ ﴿فخَ  عٌما كانوا عليو﴾ 168يرجعوف

ض َىَذا األدنى﴾ رَ ﴿يأخذوف عَ  ك٩نعل حاالن من الواك ،ما فيها 1اآبائهم يقرؤكهنا كيفقهو 
 ُب اٜنكومة كعلى ٓنريف الكلم ىشالدنيا من الرٍّ  :حطاـ ىذا الشيء األدىن أم :أم

" لنا"حاؿ من ضمًن ﴾ همثلو يأخذو  ضٌ رَ ﴿وإف يأتهم عَ  ما فعلناغفر لنا﴾ ﴿ويقولوف سيُ 
ؤخذ َعَلْيِهم ميثاؽ ﴿ألم يُ  رة مصرٌين على الذنب كال مغفرة مع اإلصراريرجوف اٞنغف :أم

 عطف بياف للميثاؽ﴾ ﴿أف ال يقولوا َعَلى اهلِل ِإالَّ الحقّ  "ُب"اإلضافة ّنعىن ﴾ الكتابِ 
فيكوف خربيٌان   ؛حيث اٞنعىن فإنٌو تقرير من "أٓب يؤخذ"عطف على  ،قرؤكاسوا﴾ رَ ﴿ودَ 

 خيرٌ  اآلخرةُ  ارُ ﴿والدَّ  ذبوا عليو بنسبة اٞنغفرة مع اإلصرارك  فلمى ﴿َما فيو﴾  كاٞنعطوؼ
 أهٌنا خًن فيؤثركهنا على الدنيا﴾ 169عقلوفتَ ﴿أفبل  خذ ىؤالءأ٣نٌا يقوف﴾ لِلَِّذيَن يتّ 

ضيع أجر ﴿ِإنَّا ال نُ  :مبتدأ خربهكوف بالكتاب وأقاموا الصبلة﴾ سّْ مَ ﴿والَِّذيَن يُ 
 ٞنضمر تنبيهان على أٌف اإلصبلح كاٞنانع من التضييعإقامة اٞنظهر مقاـ اب﴾ 170المصلحين

كىي كٌل ما ﴾ ةٌ لَّ ﴿فوقهم كأنّو ظُ  قلعناه كرفعناه :أم﴿إذ نتقنا الجبل﴾  اذكر﴿و﴾ 
ىم بوقوعو إف ٓب يقبلوا ايٌ إساقط عليهم بوعد ا م﴾ ﴿أنّو واقع بهِ  أيقنواوا﴾ ﴿وظنُّ  أظٌلك

حاؿ  ،َندٌ ة﴾ ﴿خذوا َما آتيناكم بقوَّ  :كقلنا ٟنم ،وافقبل ؛وىا لثقلهاككانوا أبى ، أحكاـ التوراة
 ذكرا﴿و﴾  قبائحكم﴾ 171﴿َلَعلَُّكم تَػتػَُّقوفَ  بالعمل بو﴿واذكروا َما فيو﴾  من الواك

تهم﴾ يَّ ﴿من ظهورىم ذرّْ  كيبدؿ منو بدؿ البعض﴾ من بني آدـَ  كَ ﴿إذ أخذ ربُّ 

                                                           
 ُب ب: "يفقهوف" بثبوت النوف.1
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باٞنسح ف إٔب يـو القيامة هم على كفق ما يتوالدك أخرج من أصبلُّم نسلى  :أم [ك117]/
فخلق فيهم العقل كاٜنياة كما قالو  ،يٌتوحٌّت سقط منو كٌل نسمة من ذرٌ  على ظهر آدـ

ستيداعهم ُب األرحاـ اخراجهم من األصبلب ك إأك ب ،اٞنفٌسركف كإف طعن فيو اٞنعتزلة
س آدـ كٓب يذكر نف 1،كجعلهم بشران كامل اٝنلق ُب أدىن مٌدة كما ذىب إليو أرباب النظر

كم قَاُلوا بربّ  ﴿ألستُ  :قاؿىم َعَلى أنفسهم﴾ ﴿وأشهدَ  كٔبنفهامو من الكبلـ باألى ال
أك نصب ٟنم دالئل ربوبٌيتو كرٌكب ُب  ،اعرتفنا بذلك :أمدنا﴾ ﴿شهِ  أنت ربٌنابلى﴾ 

 ،بلى :قالوا ،ألست برٌبكم :عقوٟنم ما يدعوىم إٔب اإلقرار ُّا حٌّت صاركا ّننزلة من قيل ٟنم
ستعارة التمثيلٌية  عرتاؼ على طريقة االشهاد كاالٕنكينهم كٕنٌكنهم من العلم ُّا منزلة اإل ؿفنزج 

يٌة توليد بعضهم من بعض على ٣نٌر الزماف كحينئذ اٞنراد من إخراج الذرٌ  2،كما قالو القاضي
 أك لئبٌل  ،كراىة أف يقولوا  :أم "شهدىمػ "أمفعوؿ لو ل﴿أف تقولوا﴾  3كال ٠ناؿ لطعن اٞنعتزلة

أو تقولوا ِإنََّما 172﴿غافلين اإلقرار كالتوحيدالقيامة ِإنَّا ُكنَّا عن َىَذا﴾  ﴿يوـَ  :يقولوا
﴿ِبَما  بناتعذٌ  :أمكنا﴾ هلِ ﴿أفتُ  فاقتدينا ُّمِمْن بَػْعِدىم﴾  ةً يّ ا ذرّ وكنّ  أشرؾ آباؤنا ِمْن قَػْبلُ 

ع التمٌكن من نا بتأسيس الشرؾ إذ ال يصلح ذلك عذران مؤ آبا :أم﴾ 173لوففعل المبطِ 
عرتاؼ على أنفسهم بالتوحيد مع تذكًنىم بو على لساف صاحب العلم بالدليل كال مع اال

ـٌ ﴿وَكَذِلَك﴾  اٞنعجزة ل ﴿نفصّْ  ا اٞنخصوص ُّملليهود بعد ما بيٌػنٌ  مثل ما بٌينا اٞنيثاؽ العا
يا ﴾ تلُ ا﴿و  تٌباع الباطلاعن التقليد ك  :أم﴾ 174﴿َوَلَعلَُّهم يرجعوف ليتدبٌركااآليات﴾ 

                                                           
تفسًن الرازم تفصيل قوؿ أخذه اٞنؤٌلف من حاشية شيخ زاده على البيضاكم، كىو أخذ من تفسًن الرازم. كُب  1

اٞنفٌسرين الذم ذكره اٞنصٌنف، كاعرتاض اٞنعتزلة ُنججها االثنيت عشرة، كقوؿ أىل النظر كأرباب اٞنعقوالت. لبلستزادة 
 .4/326، حاشية شيخ زاده على البيضاوي؛ ك55-15/50، تفسير الرازييراجع 

 .1/581، تفسير البيضاوي2
على البيضاكم، كىو من تفسًن الرازم. كأكرد الرازم قولٌن ُب تفسًن اآلية: األٌكؿ  نقلو اٞنؤٌلف من حاشية شيخ زاده 3

للمفٌسرين كأىل األثر القائلٌن ِنلق كٌل نسمة حينذاؾ، كالثاين ألصحاب النظر كأرباب اٞنعقوالت القائلٌن برتكيب 
 عشر كجها كالردج عليهم. لبلستزادة ينظر دالئل الوحدانية فيهم كإشهادىم كما أكرد طعن اٞنعتزلة ُب القوؿ األٌكؿ باثين

، حاشية شيخ زاده على البيضاوي؛ 530-2/529للز٢نشرم،  الكّشاؼ؛ 400-15/397، تفسير الرازي
4/326-327. 
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َها﴾ ناه آياتِ ي﴿الَِّذي آتخرب ﴿نبأ﴾  على اليهود :أم﴿َعَلْيِهم﴾  ١نٌمد خرج نا فانسلخ ِمنػْ
كىو بلعم بن باعوراء من  ،عراض عنها كما ٔنرج اٜنٌية من جلدىامن اآليات بكفره ُّا كاإل

 الدعوة كعنده اسم ا األعظم، سئل أف يدعو على موسى كاف ٠ناب  ،علماء بين إسرائيل
 دركو فصار قرينوأ :أمبعو الشَّْيطَاُف﴾ تْ أَ ﴿ف فانقلب عليو افدع كقومو كأىدم إليو شيء

 رإٔب منازؿ األبراناه﴾ فعْ رَ ئنا لَ ﴿ولو شِ ٌن الضالٌ  :أم﴾ 175﴿ِمَن الغاوين صار﴿فكاف﴾ 
ماؿ  :أمو أخلد ِإَلى األرض﴾ ﴿ولكنَّ  بسبب تلك اآليات كالعمل ُّا﴿ِبَها﴾  من العلماء

ة دكف بنحو ئعٌلق رفعو باٞنشي ،ُب إيثار الدنيا كاسرتضاء قوموبع ىواه﴾ ﴿واتَّ  ياإٔب الدن
تو ئللمسٌببات ىو مشي استدرؾ ِنلوده تنبيهان على أٌف السبب اٜنقيقيٌ  ٍبٌ  مبلزمتو اآلياتً 

ٌف اٞنشيئة تعٌلقت إكأٌف أفعاؿ العباد كسائط معتربة ُب حصوٟنا من حيث  [ظ117]/تعأب 
 ٌسةصفتو اليت ىي مثل ُب اٝنً و﴾ لُ ثػَ ﴿فمَ  ةئدليل عدـ اٞنشيألفعاؿ ـ افعد ،ُّا كذلك

 بالزجر كالطردل َعَلْيِو﴾ حمِ ﴿إف تَ  كصفتو ُب أخٌس أكصافو كىو﴿كمثل الكلب﴾ 
 ،ادهؤ كليس غًنه من اٜنيوات كذلك لضعف فو يلهث﴾ كْ ُر تػْ ﴿أو تػَ  يولع لسانوث﴾ هَ لْ ﴿يػَ 

“ لو شئنا لرفعناه” أقيم ىذا التمثيل مقاـ الزـً  ،لتٌنالىثان ذليبلن ُب اٜنا :كالشرطية حاؿ أم
 اط كالبياف ألنٌو تصوير اٞنعقوؿ باسوسط٥نكىو نفي الرفع كا٥نطاط اٞنرتبة للمبالغة ُب اال
بُوا بِآيَاتَِنا فاقصُ  اٞنذكورة على اليهود فإهٌنا مثل القصص﴾  صِ ﴿َذِلَك مثل القـو الَِّذيَن َكذَّ

كىذه اآلية من أشٌد اآليات على العلماء  .فيٌتعظوف﴾ 176روففكَّ ﴿َلَعلَُّهم يت قصصهم
نعم ا عليو أكثر إذا اتٌبع ىواه كطلب بعلمو أكساخ الدنيا كاف أن فإهٌنا تدٌؿ على أٌف مى 

 1« بعدان زداد علمان كٓب يزد زىدان ٓب يزد من ا إاٌل امن » كُب اٜنديث: ،عده من ا أعظمبي 
بتقدير ﴾ ـُ وْ ﴿القَ  :كاٞنخصوص بالذـٌ "، ساء"يز للضمًن ُب يٕن﴿مثبًل﴾  بئس﴿ساء﴾ 

بُوا بِآيَاتَِنا وأنفسَ  مثل القـو :اٞنضاؼ أم من يهد اهلل 177يظلموف هم كانوا﴿الَِّذيَن َكذَّ
ُب األٌكؿ  "من"كُب رعاية لفظ ﴾ 178ل فُأولَِئَك ُىُم الَخاِسُروفَ لِ ضْ فهو المهتدي ومن يُ 

اد طريقهم ِنبلؼ ٓنٌ  الثاين َنمعو تنبيو على أٌف اٞنهتدين كواحد البإفراد الضمًن كمعناىا ُب

                                                           
 . 3/602، الفردوس بمأثور الخطابركاه الديلمي ُب الفردكس عن علٌي بن أيب طالب.  1
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واإلنس لهم قلوب اليفقهوف  م كثيرًا ِمَن الجنّ ﴿لجهنّ  خلقنا﴿َوَلَقد ذرأنا﴾  ٌنالضالٌ 
 عتبارا دالئل قدرة ا بصرى روف ِبَها﴾ بصِ ن ال يُ يُ ﴿ولهم أعْ  لقائها إليوإاٜنٌق لعدـ ِبَها﴾ 

ُب ﴿ُأولَِئَك كاألنعاـ﴾ تأٌمل كاتٌعاظ  اآليات كاٞنواعظ ٚناعى وف ِبَها﴾ عُ ال يسمَ  ﴿ولهم آذافٌ 
ا األنعاـ ألهنٌ  من﴾ ﴿بل ُىْم أضلُّ  شقتصارىم على أسباب التعيٌ اأك ُب  ،ات اٞنذكورةاٞننفيٌ 

 ىا كىم ليسوا كذلك بل أكثرىم يقدـ على النار معاندةتطلب منافعها كهترب من مضارٌ 
 1،التسعة كالتسعوف الوارد ُّا اٜنديثوهلل األسماء الحسنى﴾ 179افلوف﴿ُأولَِئَك ُىُم الغ

 ا﴿ِبهَ  ٌٚنوهعوه﴾ ﴿فادْ  حسن كصفت بو ألهٌنا تدٌؿ على أحسن اٞنعاينث األكاٜنسىن مؤنٌ 
ٚناء أب 2حيث يسٌموه﴿ِفي أسمائو﴾  ٬نيلوف عن اٜنقٌ وف﴾ دُ لحِ ﴿الَِّذيَن يُ  اتركواوذروا﴾ 

ٚناء أمنها  او أك يشتقُّ  "،يا أبيض الوجو"ك [ك118]"، /با اٞنكاـريا أػػ "يوىم معىن فاسدان ك
 ُب اآلخرة جزاءوف﴾ جزَ ﴿سيُ  كمنات من اٞنٌناف ،كالعٌزل من العزيز ،آٟنتم كالبلت من ا

ُب كٌل  :أم﴾ 181وف بِالَحقّْ وبو يَػْعِدُلوفَ دُ هْ ن خلقنا أُمٌَّة يػَ وممّ 180﴿َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
يت على اٜنٌق إٔب أف يأٌب ال تزاؿ طائفة من أمٌ » :عليو السبلـه الصفة لقولو ذقرف طائفة ُّ

بُوا ِبآيَاتَِنا سنستدرجهم﴾  ٗناعففيو دليل على صٌحة اإل 3،«أمر ا نأخذىم ﴿والَِّذيَن َكذَّ
﴿من حيث ال  ستصعاد أك االستنزاؿ درجة درجةستدراج االقليبلن قليبلن فإٌف أصل اال

شديد ال ﴾ 183﴿متين خذمأكيدي﴾   ﴿إفَّ  هملي هً مٍ أي  :أمملي لهم﴾ وأُ 182يَػْعَلُموَف 
حالة عجيبة  هكاف يغشا  ،جنوفة﴾ نَّ ﴿من جِ  د١نمٌ روا َما بصاحبهم﴾ لم يتفكَّ  ﴿أوَ  يطاؽ

﴿ُىَو ِإالَّ ما ﴿إف﴾  يٌاهإفأخربه تعأب أنٌو ليس  ،نٌو ٠ننوف: إعند نزكؿ الوحي فيقوؿ الكٌفار
 "وتلي عى فػى "﴿ِفي ملكوت﴾  نظر استدالؿلم ينظروا﴾  ﴿أوَ  إلنذاربٌٌن ا﴾ 184نذير ُمِبين

 "؛ماػ "ل بيافه ﴿َما خلق اهلل من َشْيٍء﴾  ُب﴿السََّمَواِت َواأَلْرِض و﴾  لك للمبالغةمي ػمن ال
﴿عسى أف يكوف قد  أنو :أم﴿أف﴾ ُب ﴿و﴾  وا بو على قدرة صانعو ككحدانٌيتوفيستدلٌ 

                                                           
 .83، الدعوات سنن الترمذي1
صل ُنذؼ النوف من الفعلٌن "يسٌمونو" ك"يشتٌقوف" التإب، كالظاىر عدـ حذؼ النوف. كُب ب: كذا كقع ُب األ  2
 «.بأف يسٌموه...»
 .51، الفنت سنن الترمذي؛ 10، االعتصاـ بالكتاب كالسنٌػة صحيح البخاري 3



275 
 

 قبل حلوؿ اٞنوت  ما ينجيهم من اٟنبلؾ األبدمٌ فيسارعوف إٔبهم﴾ لُ جَ أ﴿ قرباقترب﴾ 
 إذا ٓب يؤمنوا بو مع كونو ُب هناية البياف﴾ 185﴿يُػْؤِمُنوفَ  القرآفحديث بعده﴾  ﴿فبأيّ 
﴿ِفي طغيانهم  ناؼئبالرفع على االستل اهلل فبل ىادي َلُو ويذرىم﴾ لِ ضْ ﴿من يُ 
يها ىذا االسم ب علغلٌ  ،القيامة :أم﴿يسألونك عن الساعة﴾  حاؿ﴾ 186يعمهوف

﴿قل ِإنََّما علمها عند  إثباهتا :أمساىا﴾ رْ ﴿مُ  مّتاف﴾ ﴿أيّ  لسرعة كقوعها أك حساُّا
البلـ ﴿لوقتها﴾  يظهرىايها﴾ جلّْ ﴿ال يُ  ٓب يطٌلع عليو ملكان مقرٌبان كال نبيٌان مرسبلن ي﴾ ربّ 

ها ٟنوٟنا ككأنٌو على أىل﴿ِفي السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾  عظمت﴿ِإالَّ ُىَو ثقلت﴾  "ُب"ّنعىن 
 فجأة كأنتم مشتغلٌن ّنصاّب دنياكم﴿ال تأتيكم ِإالَّ بغتة﴾  إشارة إٔب اٜنكمة ُب إخفائها

َها﴾  مبالغ ُب السؤاؿك حفيّّ﴾ لونك كأنّ أ﴿يس ﴿قل ِإنََّما علمها عند  حٌّت علمتها﴿َعنػْ
 لمها عند اع فٌ أ﴾ 187أكثر الناس ال يَػْعَلُموفَ  ﴿ولكنّ  "لونكأيس"كٌرره لتكرير اهلل﴾ 

﴿ِإالَّ َما  نفع كال دفع ضرٌ  بى لٍ جى  :أمًا﴾ وال ضرّ  [ظ118]/ك لنفسي نفعًا ﴿قل ال أملِ 
ِمَن الخير﴾  ستكثرتُ الغيب ال أعلمُ  ﴿ولو كنتُ  يٌاهإلهمين من ذلك فيي شاء اهلل﴾ 

﴾  أنا﴿ ما﴿إف﴾  من فقر كغًنه كذلكوء﴾ السّ  ﴿َوَما مسنيَ  كاجتناب اٞنضارٌ   عبدِإالَّ
﴿الَِّذي  ا :أمُىَو﴾ 188﴿ِلَقوـٍ يُػْؤِمُنوفَ  باٛنٌنة﴿وبشير﴾  بالنار للكافرينير﴾ ﴿نذ

َها﴾  خلق﴿وجعل﴾  آدـ :أمخلقكم من نفس واحدة﴾   من ضلعها األيسر :أم﴿ِمنػْ
كىنا  النفس لفظ" منها"ُب  ىراع ،يستأنس ُّا :أمن إليها﴾ كُ ﴿لَيسْ  اءحوٌ ﴿زوجها﴾ 

لت حمبًل مَ ﴿حَ  جامعهااىا﴾ ا تغشَّ ﴿فلمّ  كذلك للتناسب ،معناىا ألهٌنا عبارة عن آدـ
صارت ذا ثقل بكرب الولد ثقلت﴾ أَ ا ﴿فلمّ  ت بوفاستمرٌ ت ِبِو﴾ ﴿فمرَّ  ىو النطفةخفيفًا﴾ 
 ﴿لنكوننَّ  سويٌا قد صلح بدنو﴿صالحًا﴾  كلدان هما لئن آتيتنا﴾ ا اهلل ربَّ وَ عَ ﴿دَ  ُب بطنها

 :﴾ أملو شركاء ا آتاىما صالحًا جعبل﴿فلمّ  لك على ىذه النعمة﴾ 189ِمَن الشاكرين
آتا : أم﴿فيما آتاىما﴾  على حذؼ اٞنضاؼ كإقامة اٞنضاؼ إليو مقامو ،جعل أكالد٨نا

﴿فتعالى اهلل   كال ينبغي أف يكوف عبدان إاٌل  ،فسٌموه عبد العٌزل كعبد مناؼ ،أكالد٨نا
﴿وال  األصناـ :يعين﴾ 191قوفخلَ شركوف َما ال يخلق شيئًا وىم يُ أيُ 190يشركوف اعمَّ 

 ءان أراد ُّم سو ا ٣نٌ هّننع﴾ 192نصروفهم يَ ﴿نصرًا وال أنفسَ  مهتً دى بى لعى يستطيعوف لهم﴾ 
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﴿ال  اإلسبلـ :أمى﴾ ﴿ِإَلى الُهدَ  اٞنشركٌن :أم﴿وإف تدعوىم﴾  كسر أك غًنه من
 أـ"عن  ؿى عدى ﴾ 193﴿أـ أَنْػُتم صامتوف إليوَعَلْيُكم أدعوتموىم﴾  بعوكم سواءٌ يتَّ 

﴿ِمْن ُدوِف اهلِل دكف بتع﴿ِإفَّ الَِّذيَن تدعوف﴾  للمبالغة ُب عدـ إفادة الدعاء "تممصم
﴾ 194تجيبوا َلُكم إف ُكْنُتم صادقينيسْ وىم فلْ ﴿أمثالكم فادعُ  ٣نلوكة مسٌخرةعباد﴾ 

وف ِبَها يمشُ  م أرجلٌ هُ ﴿ألَ  :ىم كفضل عابديهم عليهم فقاؿز بٌٌن غاية عج ٍبٌ  .م آٟنةهنٌ أ
﴿لهم  بل أبصروف ِبَها أـ﴾ يُ  نٌ ﴿لهم أعيُ  بل أوف ِبَها أـ﴾ شُ بطِ يَ  ﴿لهم أيدٍ  أبل أـ﴾ 
فكيف  ،ليس ٟنم شيء من ذلك ٣نٌا ىو لكم :نكار أمإستفهاـ ايسمعوف ِبَها﴾  آذافٌ 

إٔب عداكٌب ﴿ادعوا شركاءَكم﴾  :دٟنم يا ١نمٌ ﴿قل﴾  حاالن منهم أًبٌ تعبدكهنم كأنتم 
﴿فبل كم ؤ غوا فيما تقدركف عليو من مكركىي أنتم كشركابال﴾ يدوفِ ﴿ثُمَّ كِ  كىبلكي

 القرآفؿ الكتاب﴾ اهلل الَِّذي نزَّ  يَ وليّْ  ﴿إفّ  ٕنمهلوين فإيٌن ال أبإب بكم﴾ 195نظروفتُ 
﴿والَِّذيَن تدعوف ِمْن ُدونِِو ال  من عباده فضبلن عن أنبيائو﴾ 196ى الصالحين﴿َوُىَو يتولّ 

التعليل لعدـ مباالتو  [ك119]/ من ٕناـ﴾ 197روفنصهم يَ يستطيعوف نصركم وال أنفسَ 
األصناـ يا  :أم﴿ِإَلى الُهدى ال يسمعوا وتراىم﴾  األصناـ :أم﴿وإف تدعوىم﴾  ُّم
 :أم﴾ خذ العفوَ 198﴿وىم ال يبصروف يقابلونك كالناظر :أم﴿ينظروف ِإلَْيَك﴾  د١نمٌ 

: أمرؼ﴾ بالعُ  رْ مُ أْ ﴿وَ  السهل من أخبلؽ الناس كأفعاٟنم كال تطلب ما يشٌق عليهم
أمره ُب ىذه اآلية  ،هم ّنثل أفعاٟنمئفبل تكاف﴾ 199ض عن الجاىلينعرِ أ﴿و  اٞنعركؼ

 "ما"الشرطٌية ُب  "ف"إدغاـ نوف إفيو ﴿َوِإمَّا﴾  ستجماع مكاـر األخبلؽ الداعية إٔب األلفةاب
منو كسوسة توسوسك  :س أم٦نىٍ غ﴾ ﴿ِمَن الشَّْيطَاِف نزْ  كسنج خً نٍ يػى ك﴾ ﴿ينزغنَّ  الزائدة

 1ستعارة تبعية كأصلٌيةاففي الكبلـ  ،ٓنملك على خبلؼ ما أمرت بو من مكاـر األخبلؽ
بصبلح أمرؾ ﴾ 200﴿عليم الستعاذتك﴿ِإنَُّو سميع﴾  يدفعو عنك﴿فاستعذ بِاهلِل﴾ 

ة كخاطر مج ػلى  :أمهم طائف ِمَن الشَّْيطَاِف﴾ وا ِإَذا مسَّ قَ ﴿ِإفَّ الَِّذيَن اتػَّ  فيحمل عليو

                                                           
، اكيلسكٌ ل ـومفتاح العل«. كقعود ككقياـ كأسد كرجل ،جنس اسم اٞنستعار يكوف أف ىي» :االستعارة األصلية 1

 .2/237لعبد الر٘نن بن حسن حبٌنكة،  الببلغة العربية؛ 380ص 
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ا طافت ُّم كدارت حوٟنم فلم تقدر أف كىو اسم فاعل من طاؼ يطوؼ كأهنٌ  ،اينٌ شيط
 اٜنٌق من غًنه فًنجعوف﴾ 201﴿فإذا ُىْم مبصروف أكامر ا كنواىيوروا﴾ ﴿تذكَّ  تؤثٌر فيهم
﴾ ﴿ِفي الغيّْ  الشياطٌنونهم﴾ مدُّ ﴿يَ  خواف الشياطٌن من الكٌفارإ :أمهم﴾ ﴿وإخوانُ 

﴿وإذا عن الغٌي بالتبٌصر كما يتبٌصر اٞنٌتقوف ﴾ 202روفصِ قْ مَّ ال يػُ ﴿ثُ  بالتزيٌن كاٜنمل عليو
﴿قَاُلوا  حياء مٌيتإقرتحوا من ٥نو امن القرآف أك ٣نٌا ﴿بآية﴾  ةأىل مكٌ  :أملم تأتهم﴾ 

بع َما يوحى إلّي ِمْن رَبّْي﴾ تَّ أَ ﴿قل ِإنََّما  بل نفسك أنشأهتا من قً ىبٌل  :أملوال اجتبيتها﴾ 
للقلوب ُّا يدرؾ ﴿بصائر﴾  القرآف﴿َىَذا﴾  من عند نفسي بشيء كليس ٕب أف آٌب

ا عٌظم شأف القرآف مٌ ػكل﴾ 203﴿ِمْن رَبُّْكم وُىًدى ورحمة ِلَقوـٍ يُػْؤِمُنوفَ  الصواب كائنة
﴿َلَعلَُّكم  ستماعاسكتوا لبلنصتوا﴾ أرئ القرآف فاستمعوا َلُو و ﴿وإذا قُ  :أردفو بقولو

اىا ٚنٌ  2.ُب اٝنطبة :كقيل 1الصبلة فنزلت ٓنر٬نان لذلككانوا يتكٌلموف ُب ﴾ 204ترحموف
ك ِفي ر ربَّ ﴿واذكُ  اف للقراءة خارج الصبلة كاٝنطبةك٨نا مستحبٌ  ،شتماٟنا عليوقرآنان ال

: أمة﴾ يفَ عًا وخِ ﴿تضرُّ  ُب األذكار من القراءة كالدعاء كغًن٨نا عاـٌ  ،سرٌا :أمنفسك﴾ 
 [ظ119]/ كفوؽ السرٌ الجهر ِمَن القوؿ﴾  ﴿دوف متكٌلما كبلما﴿و﴾  متضٌرعان كخائفان 

هما خصٌ  ،أكائل النهار كأكاخرهواآلصاؿ﴾  دوّْ ﴿بالغُ  دخل ُب اٝنشوع كاإلخبلصأفإنٌو 
تكن ِمَن  ﴿والع ق للتضرٌ ئر الباىر القدرة البلعلى اٞنؤثٍّ  لتغيًن أحواؿ العآب فيهما تغًٌنان يدؿٌ 

﴿ال يستكبروف عن  اٞنبلئكة :أمك﴾ د ربّْ ﴿ِإفَّ الَِّذيَن عن عن ذكر ا﴾ 205الغافلين
٫نٌصونو باٝنضوع  :أم﴾ 206﴿ولو يسجدوف ىونو عٌما ال يليق بوتنزٍّ حونو﴾ سبّْ ويُ  عباَدتِوِ 
ٌما كاف ىذا شأهنم مع طهارهتم عن الكدرات البشريٌة فاإلنساف اٞنبتلى ُّا أكٔب ػكل ،كالعبادة
 بذلك.

*********************************************************** 

                                                           
 .3/319، تفسير البغوي؛ 13/345، تفسير الطبري 1
 .3/319، تفسير البغوي؛ 13/350، تفسير الطبري 2
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 سورة األنفاؿ

 كآياهتا ستٌ  ،ةيٌ فمكٌ  [8/30]األنفاؿ،  ﴾٬نكر بك الذين كفركا ﴿كإذ ة أك إاٌل مدنيٌ 
 كسبعوف

 بسم ا الر٘نن الرحيم
 أكاٞنهاجركف منهم  ؛اختلف اٞنسلموف ُب غنائم بدر أهٌنا كيف تقسم كمن يقسمها

ألهٌنا  ٚنٌيت أنفاال ،الغنائم :أم﴾ اؿِ فَ نػْ األَ ﴿ حكم﴿يسألونك عن﴾  1:فنىزؿ ؛األنصار
 هللِ  اؿُ نفَ األَ  لِ قُ ﴿ زيادة كفضل فٌضل ُّا اٞنسلموف على سائر األمم الذين ٓب ٓنٌل ٟنم الغنائم

اتػَُّقوا اهللَ ف﴿ سوؿ على ما يأمره ا بوأمره ٢نتٌص ُّما يقسمها الر  :أمَوالرَُّسوِؿ﴾ 
َوَرُسوَلُو﴾  اهللَ  ﴿َوَأِطيُعوا زاعبينكم باٞنوٌدة كترؾ الناليت اٜناؿ  :أم﴾ بينكم حوا ذاتَ صلِ أً و 

اهلل  كرَ إذا ُذ  ﴿الَِّذينَ  الكاملوف اإل٬نافالُمؤِمُنوَف﴾ ما إنّ ﴿ حٌقان ﴾ 1ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمإف  ﴿ فيو
آياتو  َعَلْيِهميت لِ وإذا تُ ﴿ كهتيٌبان من جبللو خافت لذكره استعظاما﴾ قلوبهم لتْ جِ وَ 

 غًن الرَبِّْهم﴾  ﴿َوَعَلى ةلٌ دفس كرسوخ اليقٌن بتظاىر األطمئناف النال﴾ زادتهم إيماناً 
 إ٬نانان ﴾ ْلُمْؤِمُنوفَ ُىُم اُأولَِئَك 3اُىْم يُػْنِفُقوفَ الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّبَلَة َوِممَّا َرزَقْػنَ 2يَػتَػوَكَُّلوفَ ﴿

﴾ 4كريم  ورزؽٌ ﴿ منهم ٞنا فرط﴾ ومغفرة رَبِّْهمعند ﴿ منازؿ عالية﴾ درجاتٌ  مَلهُ  ﴿َحّقاً 
ىذه اٜناؿ ُب كراىتهم ٟنا كحاؿ  :خرب مبتدأ ١نذكؼ أمرَبَُّك﴾ ك كما أخرجَ ﴿ ُب اٛنٌنة

إظهار  :أم﴿بِالَحقّْ﴾  ملتبسان باٞندينة ﴾ بيتك ﴿ِمنْ  إخراجك للحرب ُب حاؿ كراىتهم
كذلك  .اٝنركج﴾ 5ىوفلكارِ  ُمْؤِمِنينَ لِمَن افريقًا  إفَّ ﴿ حاؿ﴾ و﴿ دين ا كقهر أعداء ا

فعلمت  ،فخرج صلى ا عليو كسلم كأصحابو ليغنموىا ،ًنو من الشاـػػًبعً  أٌف أبا سفياف قدـ
كأخذ أبو سفياف بالعًن  ،فًنكىم الن، عنها 2ليدبركافخرج أبو جهل كمقاتلوا مٌكة  ؛قريش

 فشاكر عليو السبلـ ،فأىب كصار إٔب بدر ،ارجع :فقيل أليب جهل ،احل فنجتطريق الس

                                                           
 .3/324، تفسير البغوي؛ 154، اٛنهاد سنن أبي داود 1
بُّوا"، 2  .177، ص تفسير الجبللينكما ُب   كذا كقع ُب األصل، كلعل األكجو: "لًيىذي
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 ،فًنالن [ك120]/ فلنقاتل اٌف ا كعدين إحدل الطائفتٌن كالعًن قد ٤ن: إأصحابو كقاؿ
كما قاؿ  ٓب نستعٌد لو كٌنا خرجنا للعًن :فوافقو على ذلك بعضهم ككره بعضهم ذلك قالوا

﴾ نتبيَّ  َمابعد ﴿ ي العًن عليوالقتاؿ الختيارىم تلقٌ  :أمالَحقّْ﴾  ِفيجادلونك يُ ﴿ :تعأب
 َوُىمْ  الموتِ  ِإَلىساقوف ما يُ كأنّ ﴿ وؿسنصركف أينما توٌجهوا بإعبلـ الر م يظهر أهنٌ 
سبابو كذلك لقٌلة يكرىوف القتاؿ كراىة من يساؽ إٔب اٞنوت كىو يشاىد أ :أم﴾ 6ينظروف

اهلل  دكمُ عِ يَ  ﴿ِإذْ  اذكر﴾ و﴿  فارسافم للقتاؿ إذ ٓب يكن معهم إاٌل بىُّ أعددىم كعدـ ت
 غيرَ  أفَّ ﴿ تريدكف﴾ وفدُّ وَ وتػَ ﴿ "إحدل"بدؿ اشتماؿ من َلُكم﴾ ها إحدى الطائفتين أنّ 

َلُكم﴾ تكوف ﴿  أربعوف فارسان كىي العًن إذ ٓب يكن فيها إاٌل  ،القٌوة :أم﴾ الشوكة ذاتِ 
 يظهره كيثبتوالَحقَّ﴾  قَّ حِ أف يُ  ويريد اهللُ ﴿ فًن لكثرة عددىمكتكرىوف مبلقاة الن

صاؿ ئستآخرىم باال﴾ 7الَكاِفرِينَ دابر  ويقطعَ ﴿ ُّا ُب ىذه اآلية ىاٞنوح﴾ بكلماتو﴿
﴾ بطلويُ ﴿ اإلسبلـ :أم﴿الَحقَّ﴾  يثبت﴾ قَّ حِ ليُ ﴿ فعل ما فعل .فًنفأمركم بقتاؿ الن

كىذا  ،تك ؿ لبياف اٞنراد كما بينو كبٌن مرادىم من التفااألكٌ  .الكفر: أم﴾ الباطلَ ﴿ ٬نحق
ه كرِ   ﴿َوَلوْ  فبل تكرار ؛كنصره عليها وكةختيار ذات الشاسوؿ على لبياف الداعي إٔب ٘نل الر 

تطلبوف منو الغوث ﴾ كموف ربَّ تستغيثُ ﴿ قبلو "إذ"بدؿ من ﴿ِإْذ﴾  ذلك﴾ 8المجرموف
﴾ مكُ دُّ مِ مُ ﴿ بأينٌ  :أم﴾ يأنّ  َلُكمفاستجاب ﴿ بالنصر عليهم ٞنا علمتم أف البٌد من القتاؿ

كانوا ألفان من   ،هم بعضامتتابعٌن يردؼ بعض﴾ 9ينَ فِ ردِ لمبلئكة مُ ِمَن ا بألفٍ ﴿ معينكم
﴾ رىشْ بُ  ﴿ِإالَّ  مداداإل :أم﴾ جعلو اهلل ﴿َوَما 1زدادكا كما مٌر ُب آؿ عمرافا أٌكؿ األمر ٍبٌ 

﴾ 10َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  ِإفَّ اهللَ عند اهلل  ِمنْ  ِإالَّ النصر  َوَماقلوبكم  بِوِ  ولتطمئنَّ ﴿ صربالنلكم 
بدؿ ثاف من ﴾ عاسالنُّ  يكمُ شّْ غَ يػُ  ﴿ِإذْ  فقدىاصر من الوسائط كال تيأسوا منو بفبل ٓنسبوا الن

كىو مفعوؿ لو باعتبار  ،تعأب﴾ منو﴿ أمنان  :أم﴾ ةً نَ مَ أَ ﴿ إلظهار نعمة ثالثة "إذ يعدكم"
اد الفاعل اٞنشركط بو حذؼ ٓنٌ افيتحٌقق  "؛تتغٌشوف"متضٌمن معىن  "يغٌشيكم" اٞنعىن فإفٌ 

من اٜندث كاٛننابة العارضة لكم بعد ِبِو﴾ ركم طهّْ ماء ماء ليُ لسَّ ِمَن اؿ عليكم وينزّْ ﴿ البلـ

                                                           
 من سورة آؿ عمراف. 125ك  124ُب اآليتٌن  1
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أكلياء  [ظ120]/ كسوستو إليكم بأٌنكم لو كنتم﴾ رجز الشيطاف َعْنُكمذىب ويُ ﴿ ما ٧نتم
 َعَلى ربطَ وليَ ﴿ ا كفئة رسولو ما بقيتم ١ندثٌن ٠ننبٌن ببل ماء كاٞنشركوف متنٌعموف باٞناء

حٌّت ال ﴾ 11األقداـ﴿ باٞنطر :أمِبِو﴾ ت ويثبّْ ﴿ بالوثوؽ على لطف ا بكم﴾ قلوبكم
 أمٌد ُّم اٞنسلمٌنالذين ﴾ المبلئكة ﴿ِإَلى بدؿ ثالثرَبَُّك﴾ يوحي  ﴿ِإذْ  ملتسوخ ُب الر 

أك  م،كثًن سوادىتأك ب ،بالبشارةآَمُنوا﴾  الَِّذينَ توا فثبّْ ﴿ ُب إعانتهم﴾ ي معكمنّْ أَ ﴿
أيٌن ﴿ فسًن لقولو:كالت﴾ عبالرُّ  َفُرواكَ  الَِّذينَ قلوب  ِفيسألقي ﴿ :ّنحاربة أعدائهم فقولو

 ؤكسأعاليها اليت ىي اٞنذابح أك الر  :أم﴾ بوا فوؽ األعناؽفاضرِ ﴿﴾ معكم فثٌبتوا
جل يقصد ضرب رقبة فكاف الر ، جلٌنابع اليدين كالر أص﴾ 12نافبَ  واضربوا منهم كلّ ﴿

فلم يبق  بلـ بكٌف من اٜنصىكرماىم عليو الس ،الكافر فيسقط قبل أف يصل سيفو إليو
هم بأنّ ﴿ دالعذاب الواقع ُّم يا ١نمٌ ﴿َذِلَك﴾   دخل ُب عينيو منو شيء فاهنزموامشرؾ إاٌل 

 ،لو﴾ 13َشِديُد الِعَقابِ  ِإفَّ اهللَ ف َوَرُسوَلوُ ومن يشاقق اهلل  َوَرُسوَلوُ اهلل ﴿ عاندكا﴾ واشاقُّ 
﴾ ينَ رِ افِ للكَ  ه وأفَّ فذوقو ﴿ األمر ذلكم يا كٌفار :خرب ١نذكؼ أم﴿َذِلُكم﴾  عليلللتتقرير 

﴿يَا أَيػَُّها  ..."ذلكم"عطف على ٗنلة ﴾ 14النار عذابَ ﴿ من إقامة الظاىر مقاـ اٞنضمر
كىو  ،كثًنان ُنيث يرل لكثرهتم كأهٌنم يزحفوف﴾ فاً حْ زَ  َكَفُروا الَِّذينَ إذا لقيتم  الَِّذيَن آَمُنوا

لكن  قليبل ى مقعده قليبلإذا دٌب عل بٌ الص ألنٌو كإف كاف ُب األصل مصدر زحف ،حاؿ
هنزاـ ما ٓب يكونوا أكثر من باال﴾ 15ألدبارُىُم او فبل تولُّ ﴿ للجماعة الكثًنة جعل اٚنا

 [8/65]األنفاؿ، ، اآليةى ﴾ ض اٞنؤمنوفحرٍّ ﴿ :ورةإذ ىي ٢نصوصة بقولو ُب آخر السمثليكم 
﴾ ه رَ بػُ دُ ﴿ يـو لقائهم :أم﴾ هم يومئذٍ ولّْ ومن يُ ﴿ بأف يريهم ﴾ فًا لقتاؿمتحرّْ ﴿ رجبلن ِإالَّ

أو ﴿ ككذا" مىن"صل من اٞنوٌلٌن اٞنفهومٌن من فهو استثناء متٌ  ؛كىو يريد الكرٌ  الفىرج كىيدا
 "زامتحيٌ "ككزف  ،ٗناعة من اٞنسلمٌن على القرب يستعٌن ُّا﴾ فئة ﴿ِإَلى منضٌمان ﴾ زاً متحيّْ 

 من حاز ٪نوز الواكمٌ  بىنز ألنٌو يي وٍّ حى تى مي  : لقيلل من ٓنٌوز كإاٌل فىعٍّ تػى ن ٓنىىيػٍوىزى ال مي ل مً يعً فى تػى مي 
 مْ فلَ ﴿ ٢نصوص كما مرٌ ﴾ 16م وبئس المصيرهلل ومأواه جهنّ ِمَن افقد باء بغضب ﴿
 َلِكنَّ اهللَ و ﴿ م تقتلوىمف افتخرًب بقتلهم فلى : إجواب شرط ١نذكؼ أم ،بقٌوتكم﴾ لوىمتُ قْ تػَ 

 ﴿ِإذْ  د رميان توصلو إٔب أعينهممٌ يا ١ن﴾ ميتَ رَ  ﴿َوَما بتسليطكم عليهم فبل تفتخركا﴾ قتلهم
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 الكثًن برمية بشر شكٌفا من اٜنصى ال ٬نؤل عيوف اٛنيمي ألٌف  أتيت بصورة الر ﴾ رميتَ 
فأكصلها إٔب أعينهم ٗنيعان حٌّت  ،ميىو غاية الر  [ك121]/ أتى ّنا﴾ رمى َلِكنَّ اهللَ و ﴿

 ليقهر الكافرين :منو دو كاٞنقص ،ه كعلى ما ىو كمالوافإٌف اللفظ يطلق على مسمٌ  ،اهنزموا
﴿ِإفَّ  نعمة عظيمة ىي الغنيمة﴾ ببلء حسناً ﴿ لينعم عليهم :أم﴾ منو ُمْؤِمِنينَ ي اللِ بْ يُ ولِ ﴿
﴾ نوىِ مُ  َأفَّ اهللَ و ﴿ الببلء حقٌ ﴿َذِلُكم﴾  بنٌياهتم﴾ 17﴿َعِليمٌ  ستغاثتهمالَسِميٌع﴾  اهللَ 

يا أىل مٌكة  األضلٌ على  تطلبوا الفتح :أم﴾ حواإف تستفتِ 18الَكاِفرِينَ كيد ﴿ مضعف
تانا ّنا ال آقطع للرحم ك أنا كاف هم أيٌ اللٌ  :حيث تعٌلقتم بأستار الكعبة عند اٝنركج كقلتم

ُّبلؾ من ىو كذلك كىو أنتم ال ﴾ كم الفتحءَ ﴿فقد جا ىلكوأ :أم ،ٍنوي الغداةحً نعرؼ فأى 
﴾ وإف تعودوا َلُكم رٌ فهو خي﴿ عن الكفر كمعاداة النبٌ ﴾ واهُ تػَ نْ وإف تػَ ﴿ اٞنؤمنوفك  النبٌ 

  َوَلوْ شيئاً ﴿ ٗناعتكم﴾ فئتكم ﴿َعْنُكم تدفع﴾ ولن تغني﴿ لنصرتو عليكم﴾ دْ عُ نػَ ﴿ اربتو
اهلل  َأِطيُعوا ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا صربالن﴾ 19ُمْؤِمِنينَ اهلل مع ال﴿ ألفٌ  :أم﴾ وأفرت كثُ 

ٌف كٌحد الضمًن أل ،ؿ ّنخافة أمرهعن الرسو  :أم﴾ عنو﴿ تعرضوا﴾ واوال تولَّ  َوَرُسوَلوُ 
القرآف ﴾ 20تسمعوف ﴿َوأنْػُتم وطئة ٟناطاعة ا كالت كذكر، سوؿاٞنقصود من اآلية طاعة الر 

ٚناعا ينفعهم فكأهٌنم ﴾ 21عوفسمَ ال يَ  َوُىمْ سمعنا  قَاُلوا ينَ ذِ وال تكونوا كالَّ ﴿ كاٞنواعظ
عن ٚناع ﴾ مُّ عند اهلل الصُّ  الدوابّْ  شرَّ  إفّ ﴿ الكفرة أك اٞننافقوف كىم ،ٓب يسمعوا رأسا

 نتفاعاا﴾ علم اهلل فيهم خيراً  َوَلوْ 22ال يعقلوف ﴿الَِّذينَ  طق بوعن الن﴾ مُ كْ البُ  ﴿ اٜنقٌ 
كقد علم أف ال خًن  فرضا﴾ أسمعهم ﴿َوَلوْ  ٚناع تفٌهم﴾ همعَ مَ ألسْ ﴿ باآليات كيًتب ٟنم

نعم »ستلزاـ كما ُب د الشرطٌية كاالية َّرٌ انية ُب اآلالث "لو، "كٓب ينتفعوا بو﴾ والتولَّ ﴿ فيهم
عدـ التوٌٕب خًن من  ال حرؼ انتفاء حٌّت يرد أفٌ  1«العبد صهيب لو ٓب ٫نف ا ٓب يعصو

 ﴿َوُىمْ  اُب عنهم إيٌاهٟنم اٝنًن مناقضا ألٌكلو الن اٞنثًبتفيكوف آخر الكبلـ  ؛اٝنًنات
إذا ﴿ بالطاعة﴾ وؿِ سُ وللرَّ  هللِ استجيبوا  ا﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنو  لعنادىم﴾ 23معرضوف

                                                           
أثر مشهور يركل عن عمر رضي ا عنو، كذكره ابن كثًن ُب مسند الفاركؽ كصاحب كنز العٌماؿ فيو، كقاال: إنٌو  1

 .13/437 لعلي بن حساـ الدين،كنز العّماؿ ؛ 2/68البن كثًن، مسند الفاروؽ ببل إسناد. 
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ٌف دعوة ا مٌر كألمًن ٞنا كٌحد الض ،ٌف اٝنطاب معو ال يبطلهاكلو ُب الصبلة أل﴾ دعاكم
 موتو كاٛنهلي  ،ينٌية فإهٌنا حياة القلبمن العلـو الد﴾ يكميِ حْ ما يُ لِ ﴿ سوؿتسمع من الر 

 فيغًٌن مقاصده فبل يستطيع أف يؤمن أك يكفرى ﴾ وبين المرء وقلبِ  وؿُ حُ يَ  َأفَّ اهللَ  ﴿َواْعَلُموا
﴾ 24و إليو تحشروفوأنَّ ﴿ كفيو حٌث على تصفيتو قبل اٜنوؿ باٞنوت أك غًنه ،دتوا بإر إاٌل 

كاٞنداىنة  ،ر بٌن يديكمكإقرار اٞننكى   ذنبا﴾ فتنةً  [ظ121]/ واقُ واتػَّ ﴿ فيجازيكم بأعمالكم
 كإف ٓب تٌتقوا يصبكم كإذا أصابتكم ،اٛنهاد كالتكاسل ُب ،كظهور البدع ،ُب األمر باٞنعركؼ

بل تعٌمهم ﴾ ةخاصَّ  ِمْنُكمظلموا  ﴿الَِّذينَ  ال يصيب كباٟنا كأثرىا :أم﴾ صيبنَّ ال تُ ﴿
في أٌكد جواب األمر مع كونو مرتٌددا ال يليق بو لتضٌمنو معىن النهي ألٌف الن، ىمكغًنى 

ٌن فإهٌنم ٩نٌوزكف تقدير ما يناسب كىذا على رأم الكوفيٌ  ،اٞنطلوب من اٞنخاطب ُب معناه
فمعلـو أنٌو ال ٩نوز ىنا تقدير  كإاٌل  ،الكبلـ كال يلتزموف أف يكوف اٞنقٌدر من جنس اٞنلفوظ

 يا مهاجرين﴾ واذكروا﴿ ٞنن خالفو﴾ 25َشِديُد الِعَقابِ  َأفَّ اهللَ  واعلُموا﴿ 1"ٌتقواػف ت"إ
فكم تخافوف أف يتخطَّ ﴿ أرض مٌكة :أماأَلْرِض﴾  ِفيوف فُ ضعَ قليل مستَ  أنْػُتم ﴿ِإذْ 

على ﴾ دكم بنصرهوأيّ ﴿ إٔب اٞندينة﴾ فآواكم﴿ ار قريش بسرعةيأخذكم كفٌ  :أمالنَّاُس﴾ 
كنزؿ ُب  .عمةىذه الن﴾ 26تشكروف ﴿َلَعلَُّكم الغنائم﴾ باتلطيّ ِمَن اورزقكم ﴿ ارالكفٌ 

حاصرىم إحدل  بلـ إٔب بين قريظة بعد ماكقد بعثو عليو الس 2بن عبد اٞننذرأيب لبابة 
ألٌف  ،بحشار إليهم أنٌو الذفاستشاركه فأ 4،حكم سعد بن معاذ 3[على]لينزلوا كعشرين ليلة 

                                                           
محيي لػ حاشية شيخ زادة على البيضاويكما يناسب الكبلـ ىنا ىو النفي: "إف ٓب تػػتٌػقوا...". لبلستزادة ينظر  1

 .382-4/381شيخ زادة،  الدين
استخلفو رسوؿ ا صٌلى ا  كقيل: اٚنو رفاعة، أك مركاف،ىو بشًن بن عبد اٞننذر أبو لبابة األنصارٌم األكسٌي،  2

 أسد الغابة ُب خبلفة علٌي.، أك كتوٌُب قبل عثماف بن عٌفاف رضي ا عنوعندما سار إٔب بدر،  اٞندينة عليو كسٌلم على
 .290-7/289البن حجر،  اإلصابة؛ 6/260؛ 1/399البن األثًن، 

 من ب. 3
ؽ، فعاش األكس، شهد بدرا، كريمي بسهم يـو اٝننداألنصارٌم، سٌيد  بن النعماف بن امرئ القيس ىو سعد بن معاذ 4

البن  أسد الغابة. للهجرةبعد ذلك شهرا، حٌّت حكم ُب بين قريظة، ٌٍب انتقض جرحو؛ فمات، كذلك سنة ٙنس 
 .3/70البن حجر،  اإلصابة؛ 2/461األثًن، 
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ّنثل ىذه اإلشارة َوالرَُّسوَؿ﴾ ال تخونوا اهلل  ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 1:كاف فيهم  عيالو كمالو
 ﴿َوأنْػُتم كغًنه ينلدج اعليو من  منتي اٍؤٕني ما ﴾ تخونوا أماناتكم﴿ ال﴾ و﴿ كبغًن ذلك

ابتبلء من ا فبل ﴾ أنّما أموالكم وأوالدكم فتنة ﴿َواْعَلُموا نوفو ٔنكم إنٌ ﴾ 27تعلموف
 ارضٞنن آثر ﴾ 28عنده أجر عظيم َأفَّ اهللَ و ﴿ ٪نملٌنكم حٌبهم على اإلٍب كاٝنيانة كأيب لبابة

يجعل ﴿ باألمانة كغًنىا﴾ قوا اهللتتَّ  إف ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا :كنزؿ ُب توبتو .ا عليهم
أك ىداية ُب قلوبكم تفرقوف ُّا بٌن اٜنٌق  ،وفبينكم كبٌن ما ٔنافوف فتنجي ﴾ فرقاناً  َلُكم

َواهللُ ﴿ جاكز عنكمبالتَلُكم﴾ ويغفر ﴿ يسرتىا :أم﴾ كمئاتِ سيّ  َعْنُكمر كفّْ ويُ ﴿ كالباطل
تمعوا للمشاكرة ُب كقد اجَكَفُروا﴾  الَِّذينَ يمكر بك  ﴿ِإذْ  اذكر﴾ و29العظيمذو الفضل 

 ،من مٌكة﴾ جوؾخرِ لوؾ أو يُ أو يقتُ ﴿ قوؾ ك٪نبسوؾيوثٍّ ﴾ توؾبِ ثْ ليُ ﴿ 2دكةشأنك بدار الن
﴾ مكروفويَ ﴿ يطاف ألنٌو كاف بينهم كتفرٌقوا على ذلكككاف الثاين رأم أيب جهل فقبلو الش

 ؾ باٝنركج مع أيب بكركأمرً  ،ؾ بأف أكحى إليكم ما دبٌركهُّم بتدبًن أمرً ﴾ مكر اهللويَ ﴿ بك
كإطبلؽ مثل  ،علمهم بوأ﴾ 30الماكرين خيرُ  ﴿َواهللُ  ُب مضجعك يٌ عل كتبييتً  ،إٔب الغار

 [ك122]/﴾ آياتنا َعَلْيِهمتلى وإذا تُ ﴿ ىذا عليو ٩نوز للمقابلة ال ابتداء إليهامو الذـٌ 
ألنٌو كاف يٌتجر  3بن اٜنارثر قالو النضَىَذا﴾ نشاء لقلنا مثل  َلوْ عنا قد سمِ  ﴿قَاُلوا القرآف

ك٪نٌدث ُّا  ،كأحاديث العجم ،كاسفنديار ،فيسمع أخبار رستم ،ـك كاٜنًنةإٔب الفارس كالر 
أساطير  ِإالَّ  ﴿َىَذا ما﴾ إف﴿ سند فعلو إٔب ٗنيعهم ألنٌو رئيسهمأف ،أىل مٌكة

                                                           
 .235للواحدم،  أسباب النزوؿ؛ 13/481، تفسير الطبري 1
صٌي، ٚنٌيت بذلك ألهٌنم كانوا يندكف فيها كىي دار ّنٌكة بناىا ق: »4/386، حاشية شيخ زادهُب ح منقوال من  2

 «.أم: ٩نتمعوف للمشاكرة
.|اختلف ُب اسم النضر بن اٜنارث 104-7/103للسيوطي،  الدّر المنثور؛ 13/503، تفسير الطبري 3

بلمو كإسبلمو كصحبتو، فقد ذكره أبو نعيم ُّذا االسم كأنٌو شهد حنينا كمن اٞنؤلٌفة، كأنكر ابن األثًن على من قاؿ بإس
أسر يـو بدر، كقتلو علٌي بن أيب ف كصحبتو، كذكر أٌف أخاه النضًن ىو من أسلم، أٌما النضر بن اٜنارث القرشٌي،

كجعل ابن حجر كليهما كاحدا، كنقل أنٌو من مسلمة الفتح كأنٌو طالب، بأمر من رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم. 
 اإلصابة؛ 306؛ 5/301البن األثًن،  أسد الغابة؛ ك5/2696أليب نعيم،  معرفة الصحابة. استشهد بالًنموؾ

 . 343؛ 339-6/338البن حجر، 
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مبالغة ُب ك القائل قاؿ ذل :أمقَاُلوا﴾  ﴿َوِإذْ  صصما سطٌره األٌكلوف من القً ﴾ 31اأَلوَّلِينَ 
 الَحقَّ ىو  َىَذا َكافَ إف   اللهمَّ ﴿ 1:«كيلك إنٌو كبلـ ا» ا قاؿ لو عليو السبلـ:مٌ ػل، اٛنحود

بٌٌن  .على إنكاره﴾ 32ليمأئتنا بعذاب اِمَن السماء أو  مطر علينا حجارةً أِمْن عندؾ ف
 مريدان ﴾ اهلل افَ كَ  ﴿َوَما :إلمهاٟنم مع استحقاقهم العذاب بقولوتعأب ما ىو اٞنوجب 

ألٌف ﴾ وأنت فيهم﴿ "أف"البلـ للجحود كالفعل بعده منصوب بإضمار ﴾ بهمليعذّْ ﴿
 ﴿َوَما  منها تعظيمان ٟنمٌن بعد خركج نبٌيها كاٞنؤمنالعذاب إذا نزؿ عٌم كألنٌو ٓب تعذجب أٌمة إاٌل 

ك يستغفر أ ،غفرانك :واؼحيث يقولوف ُب الط﴾ 33يستغفروف َوُىمْ بهم اهلل معذّْ  َكافَ 
ما ٬ننع تعذيبهم  :أم﴾ هللُهُم اب يعذّْ لهم أالَّ  ﴿َوَما من بقي بينهم من اٞنؤمنٌن اٞنستضعفٌن

أك  ،ستغفار ٟنم ىي ناسخة ٞنا قبلهاكعلى تقدير كوف اال ؟خرجت أنت كاٞنستضعفوفمّت 
ونك ٬ننع :أم﴾ وفُصدُّ ي ﴿َوُىمْ  صاؿ كُّذا ما صنع ُّم ببدر كغًنهئؿ االستاٞنراد باألكٌ 

﴾ هءَ َكانُوا أوليا ﴿َوَما أف تطوفوا بو كما ُب اٜنديبٌية﴾ عن المسجد الحراـ﴿ كاٞنؤمنٌن
أكثرىم ال  ولكنَّ ﴿ رؾ فيوعن الش﴾ قوفالمتّ  ِإالَّ أولياؤه ﴿ ما﴿إف﴾  كما زعموا

 :أم﴾ همتَكاَف صبل ﴿َوَما أف ال كالية ٟنم عليو كبعضهم يعلم لكن يعاند﴾ 34يَػْعَلُموفَ 
 رصفج إذا  مكا ٬نكومن  فيعاؿ ،صفًنان ﴾ اءً كَ مُ  ِإالَّ عند البيت ﴿ صبلة ما يسٌمونو

﴾ وقوا العذابفذُ ﴿ جعلوا ذلك موضع صبلهتم اليت أمركا ُّا :تصفيقان أم﴾ ةً يَ دِ صْ وتَ ﴿
على ﴾ أموالهم﴿ ُب اٜناؿ ببدر﴾ نفقوفيُ  َكَفُروا الَِّذينَ إف 35ُكْنُتم تكفروف ﴿ِبَما ببدر

 بتمامها فيما يستقبل كما ُب أحد﴾ نفقونهافسيُ  َسِبيِل اهللِ وا عن دُّ صُ لي﴿ بٌ من ٪نارب الن
آخر ﴾ بوفغلَ يُ  ﴿ثُمَّ  ندامة لفواهتا من غًن حصوؿ مقصودىم﴾ حسرةً  َعَلْيِهمتكوف  ﴿ثُمَّ 
 ُب اآلخرة﴾ مجهنّ  ﴿ِإَلى ثبتوا على الكفر منهم :أمَكَفُروا﴾  ﴿َوالَِّذينَ  األمر

﴾ الخبيث﴿ "٪نشركفػ "متعٌلق ب ،يفصل :أم﴾ اهلل يزَ مِ ليَ ﴿ يساقوف﴾ 36﴿ُيْحَشُروفَ 
و مَ كُ ْر يػَ ػف بعضٍ  [ظ122]/ َعَلىويجعل الخبيث بعضو ﴿ اٞنؤمن﴾ بلطيّ ﴿ِمَن ا الكافر

                                                           
بعض كتب التفسًن كتفسًن البيضاكم. كالقائل ىو أبو جهل كما ُب الصحيحٌن أك  غًن اللفظ ُب ىذا ٓب أقف علي 1

قيامة كاٛنٌنة كالنار ، صفة الصحيح مسلم؛ 143، التفسًن صحيح البخاريالنضر بن اٜنارث كما ُب اٞنستدرؾ. 
 . 2/18، تفسير البيضاوي. كينظر 2/545للحاكم،  المستدرؾ على الصحيحين؛ 37
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﴿ُىُم  اٝنبيثُأولَِئَك﴾ م جهنّ  ِفيفيجعلو ﴿ ٩نمعو مرتاكمان بعضو على بعض :أم﴾ جميعاً 
يعين أيب سفياف َكَفُروا﴾ قل للذين  ﴿ مألهٌنم خسركا أنفسهم كأمواٟنغايتو ﴾ 37لخاسروفا

وإف ﴿ من ذنوُّم﴾ قد سلف َمام غفر لهُ إف ينتهوا يُ ﴿ قل ألجلهم :كاٞنعىن ،كأصحابو
سٌنتنا ُب الذين عادكا األنبياء  :أم﴾ 38اأَلوَّلِينَ  ةُ نَّ فقد مضت سُ ﴿ إٔب قتالو﴾ وايعودُ 

 شرؾ﴾ فتنة﴿ توجد﴾ ى ال تكوفَ لوىم حتّ وقاتِ ﴿ باإلىبلؾ كما ببدر فكذا يفعل ُّم
 ِبَما ِإفَّ اهللَ ف﴿ عن الكفر﴾ وافإف انتهَ ﴿ د غًنهعبى تي كحده كال هلِل﴾ و ين كلُّ ويكوف الدّْ ﴿

 َأفَّ اهللَ وا مُ فاعلَ ﴿ عن اإل٬ناف﴾ واوإف تولَّ ﴿ فيجازيهم على انتهائهم﴾ 39َبِصيرٌ  يَػْعَمُلوفَ 
 ىو﴾ 40النصير عمَ المولى ونِ  عمَ نِ ﴿ فبل تبالوا ّنعاداهتم ؛ناصركم كمتوٌٕب أموركم﴾ موالكم

٣نٌا يقع عليو  :أم﴾ شيءٍ  ﴿ِمنْ  ار قهراالذم أخذًب من الكفٌ  :أم﴾ ما غنمتمنّ أ﴿َواْعَلُموا 
 ١نذكؼي  فهو مبتدأه  ؛ ٙنسو فثابت أفٌ  :أم﴾ وسَ مُ خُ  هللِ  فأفّ ﴿ اسم الشيء حٌّت اٝنيط

 لبمن بين ىاشم كبين اٞنطٌ  بٌ الن بةاقر ﴾ ربىوللرسوؿ ولذي القُ ﴿ "فٌ "إكاٛنملة خرب  ،اٝنرب
ذكم ﴾ والمساكين﴿ أطفاؿ اٞنسلمٌن الذين ىلكت آباؤىم كىم فقراء﴾ واليتامى﴿

اٞننقطع ُب سفره من فقراء اٞنسلمٌن حاالن، كذكر ﴾ وابن السبيل﴿ اٜناجة من اٞنسلمٌن
ما  يصرؼ  :اؿسهمان من الغنيمة نصيبو تعأب، فكأنٌو ق عظيم ال ألفٌ ىنا للتربٌؾ كالت "ا"

 ،كاألٙناس األربعة الباقية للغا٧نٌن ،س اٝنمسػػي مػخي  كاألصناؼ األربعة لكل   إٔب النبٌ 
عطف على ﴿َوَما﴾  فاعلموا ذلك كاعلموا بو﴾ آمنتم باهلل ُكْنُتمإف  ﴿ فصيل ُب الفقوكالت

بدر الفارؽ يـو ﴾ يـو الفرقاف﴿ د من اآليات كاٞنبلئكة١نمٌ ﴾ عبدنا َعَلىأنزلنا ﴿ "با"
 شيءٍ  كلّ   َعَلى ﴿َواهللُ  اٞنسلموف كالكٌفار﴾ عافمْ يـو التقى الجَ ﴿ بٌن اٜنٌق كالباطل

 كائنوف﴿أنْػُتم﴾  بدؿ من يـو الفرقاف﴿ِإْذ﴾  تكم ككثرهتمكمنو نصركم مع قلٌ ﴾ 41قدير
نْػَيا﴾  جانب الوادم﴾ ةِ وَ دْ بالعُ ﴿ البعيد ﴾ صوىالقُ  ةِ وَ دْ بالعُ  ﴿َوُىمْ  القرىب من اٞندينة﴿الدُّ

٣نٌا يلي ساحل ِمْنُكم﴾  أسفلَ ﴿ العًن كائنوف ّنكاف :أم﴾ والركبُ ﴿ تأنيث أقصى ،منها
ب كة العدٌك كاستظهارىم بالر اللة على قوٌ كفائدهتا الد ،رؼكاٛنملة حاؿ من فاعل الظ ،البحر

ككذا ذكر مراكز الفريقٌن فإٌف مركز اٞنسلمٌن كاف رخوان ال ٬نكن  ،كضعف شأف اٞنسلمٌن
 فًنكالن أنتم﴾ تواعدتم ﴿َوَلوْ  ككذا قوٟنم ،ؼ مركزىمبل بتعب كببلء ِنشي فيو إاٌل اٞن
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﴾ ولكن﴿ ىيبة منهم كيأسان من الظفر عليهم﴾ الميعادِ ِفي ختلفتم ﴿ال للقتاؿ [ك123]/
كىو  ،ُب علمو﴾ مفعوالً  َكافَ يقضي اهلل أمرًا  لِ ﴿ ٗنعكم على ىذه اٜناؿ من غًن ميعاد

ن ىلك عن ك مَ لِ هْ يػَ لِ ﴿ :قولو "مفعوالػ "كيبدؿ منو أك يتعٌلق ب ،دائونصر أكليائو كقهر أع
ليموت من ٬نوت عن بٌينة عاينها كيعيش من يعيش  :أم﴾ نةعن بيّ  من حيَّ  ىنة ويحيبيّْ 

أك  ، يكوف لو حٌجة كمعذرة فإٌف كقعة بدر من اآليات الواضحةعن حٌجة شاىدىا لئبٌل 
ارؼ على اإل٬ناف عن كضوح بٌينة على استعارة ليكفر اٞنشارؼ على الكفر كيؤمن اٞنش

بفعل الفريقٌن كقوٟنم ﴾ 42َعِليمٌ  َسِميعٌ ل ِإفَّ اهللَ و ﴿ ـاٟنبلؾ للكفر كاٜنياة لئلسبل
 فتخرب بو أصحابك فيتشٌجعوا عليهم﴾ منامك قليبلً  ِفيهلل ُهُم ايريكَ  ﴿ِإذْ  اذكر .فيجازيهم

بات ُب أمر القتاؿ بالث :أم﴾ األمر ِفيزعتم ناتَ ولَ ﴿ جبنتم﴾ أراكهم كثيرًا لفشلتم ﴿َوَلوْ 
ػػػ﴾ مَ سلَّ  َلِكنَّ اهللَ و ﴿ كالفرار  :أم﴾ 43بذات الصدور َعِليمٌ  ﴿ِإنَّوُ  نازعم من الفشل كالتكي

 تقدموالً ئة ٥نو سبعٌن أك م﴾ أعينكم قليبلً  ِفيالتقيتم  ِإذِ ريكموىم يُ  ﴿َوِإذْ  ّنا ُب القلب
م كبعده أراى ،كىذا قبل التحاـ اٜنرب .يقدموا كال يرجعوال﴾ عينهمأِفي كم لُ قلّْ ويُ ﴿ عليهم

 كىذا من عظائم تلك الواقعة ،همىم الكثرة فتبهتى أفاجلتي  1يهم كما ُب آؿ عمرافيٌاىم مثلى إ
 عُ رجَ وإلى اهلل تُ ﴿ ختبلؼ الفعل اٞنعٌلل بوكٌرره ال﴾ مفعوالً  َكافَ اهلل أمرًا   ليقضيَ ﴿

 لقتاٟنم كال تنهزموا﴾ توافاثبُ ﴿ ٗناعة كافرة﴾ إذا لقيتم فئة ُنوايَا أَيػَُّها الَِّذيَن آمَ 44األمور
 صرةتظفركف ّنرادكم من الن﴾ 45تفلحوف ﴿َلَعلَُّكم صربالنادعوه ﴾ واذكروا اهلل كثيراً ﴿

﴾ فتفشلوا﴿ ختبلؼ الرأم كما فعلتم ببدر أك أيحداب﴾ تنازعوا وال َوَرُسوَلوُ اهلل  ﴿َوَأِطيُعوا
هٌنا ُب ٕنٌشي أمرىا إستعارة فعلى سبيل اال ،دكلتكم﴾ كميحُ رِ  ذىبَ وتَ ﴿ هيجواب الن

 صر كالعوفبالن﴾ 46مع الصابرين ِإفَّ اهللَ واصبروا ﴿ كنفاذىا مشٌبهة ُّا ُب ىبوُّا كنفودىا
﴾ راً طَ بَ ﴿ ٜنماية غًنىم كٓب يرجعوا بعد ٤ناهتا﴾ ديارىم ِمنْ تكونوا كالذين خرجوا  وال﴿

خاكة حيث قالوا: ال نرجع السك  [ظ123]/ جاعةا عليهم بالشليثنو النَّاِس﴾  رئاءو ﴿ فخران 

                                                           
 من سورة آؿ عمراف. 13ُب اآلية  1
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 ببدر فيتسامع بذلك الناس 1ناتيٍ كتضرب علينا القى  ،كننحر اٛنزكر ،حٌّت نشرب اٝنمور
كُب  ،ف جعل حاالن إفهو ُب تأكيل اسم الفاعل  "؛بطرا"عطف على  ،الناس﴾ وفُصدُّ وي﴿

فيجازيهم ﴾ 47محيط يَػْعَمُلوفَ  ِبَما َواهللُ  َسِبيِل اهللِ عن ﴿ ف جعل مفعوالن لوإتأكيل اٞنصدر 
سوؿ كغًنىا بأف كسوس ُب معادات الر ﴾ لشيطاف أعمالهمُهُم ان لزيَّ  ﴿ِإذْ  اذكر﴾ و﴿ بو

: أمَلُكم﴾  ي جارٌ وإنّ  ِمَن النَّاسِ اليـو  ﴿َلُكم :خربه "،ال"اسم ﴾ ال غالب ﴿َوقَاؿَ  إليهم
تلك  سٌيد 2صورة سراقة بن مالك الكناينٌ ىم ُب ءجا :كقيل ،ألقى ىذا ُب ركعهم كخياٟنم

إذ كانوا ٫نافوهنم لعداكة  3 جار لكم من بين كنانةال غالب لكم كإينٌ  :كقاؿ ٟنم ،احيةالن
﴾ صنكَ ﴿ اٞنبلئكةكرأل اٞنسلمة كالكافرة ﴾ الفئتاف﴿ التقت﴾ ا تراءتفلمّ ﴿ قد٬نة بينهم

 عقبٌنالإ٧ٌنا يكوف على  لقر حاؿ مؤٌكدة ألٌف الرجوع القه﴾ بيوعقِ  ﴿َعَلى رجع القهقرل
ل  بطى  :أم﴾ ي أخاؼ اهللإنّ ﴿ من اٞنبلئكة﴾ وفرَ ال تػَ  َماأرى  يإنّ  ِمْنُكمي بريء إنّ  ﴿َوقَاؿَ 

ٌما أخذ يده من يد ػل قالو مشافهة أك، يس من حاٟنمأكخاؼ عليهم ك  ،كتربٌأ منهم م،كيدى
ذلنا يا سراقة على ىذه اٜناؿ  4؛اٜنارث بن ىشاـ َشِديُد  ﴿َواهللُ  5ى القيلعلفقالوا: أٔنى

﴾ قلوبهم مرض ِفي َوالَِّذينَ يقوؿ المنافقوف  ﴿ِإذْ  ناؼئمن كبلمو أك است﴾ 48الِعَقابِ 
إذ خرجوا ﴾ همدينُ ﴿ اٞنسلمٌن :أم﴾ غّر ىؤالء﴿ شبهة كضعف اعتقاد من اٞنسلمٌن :أم

ومن ﴿ :جواُّمبسببو قاؿ تعأب ُب  ؛مع قٌلتهم يقاتلوف اٛنمع الكثًن تو٨ٌنان أهٌنم ينصركف
﴾ 49﴿َحِكيمٌ  غالب ال يذٌؿ من استجار بوَعزِيٌز﴾  ِإفَّ اهللَ ف﴿ يغلب﴾ اهلل َعَلىل يتوكَّ 

                                                           
 «.قٌن»البن منظور  لساف العرب"القينات" اإًلماء اٞنغنٍّيات.  1
لذم كتب لو رسوؿ ا أمانا ُب طريق كىو ا، أىل اٞندينة منيعٌد  سراقة بن مالك بن جعشم الكنايٌن اٞندٛنٌي،ىو  2

البن األثًن،  أسد الغابة. للهجرةاٟنجرة، أسلم بعد فتح مٌكة باٛنعرانة، كتوفٌػي ُب خبلفة عثماف سنة أربع كعشرين 
 .3/36البن حجر،  اإلصابة؛ 2/412
 .4/77؛ الدٌر اٞننثور للسيوطي، 14/8تفسًن الطربم،  3
شاـ بن اٞنغًنة القرشٌي اٞنخزكمٌي، كاف شريفا، شهد بدرا مع اٞنشركٌن، أسلم يـو ىو أبو عبد الر٘نن اٜنارث بن ى 4

؛ 1/643البن األثًن،  أسد الغابةللهجرة.  الفتح ككاف من اٞنؤلٌفة، كاستشهد يـو الًنموؾ ُب سنة ٙنس عشرة
 .698-1/697البن حجر،  اإلصابة

 ، كقد مٌر آنفا.يقصد بالقيل ركاية ٠نيء الشيطاف إليهم ُب صورة سراقة 5
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 الَِّذينَ ى يتوفّ  ﴿ِإذْ  د حاؿ الكفرةيا ١نمٌ ﴾ ترى ولو﴿ يفعل ُنكمتو ما يستبعده العقل
 ﴾بوف وجوىهم وأدبارىميضرِ ﴿ :ك٩نعل حاالن منو "يتوَبٌ "فاعل ﴾ المبلئكة َكَفُروا

 "لو"كجواب  ،بشارة بعذاب اآلخرة﴾ 50ريقذوقوا عذاب الحَ ﴿ :يقولوف﴾ و﴿ ظهورىم
مت قدَّ  ﴿ِبَما :عذيب مبتدأ، خربهالت﴿َذِلَك﴾  لرأيت أمران عظيمان  :هويل أم١نذكؼ للت

﴾ 51يدبِ ـ للعَ ليس بظبّل  َأفَّ اهللَ و ﴿ بسبب ما كسبتم من الكفر كاٞنعاصي :أم﴾ أيديكم
بالغة بعد نفي بناء صيغة اٞن كأفٌ ،بلن على أٌف اٞنبالغة راجعة إٔب النفيليس بظآب ٟنم أص :أم

كما ُب   1التوزيعطريق  [ك124]/ لم أك الكثرة اٞننفٌية إ٧ٌنا ىي بإزاء كثرة العبيد علىأصل الظ
أصلو عن  كثرتو ىنا يقتضي نفيى   يي فنف ؛لمالظ آب للكثًن كثًني فإٌف الظ 2،مقابلة اٛنمع باٛنمع

 دأب .عطفو على ما قبلو تصر٪نان بعدـ جواز التعذيب بغًن ذنب ،ىو اٞنطلوبكٌل عبد ك 
ػ تفسًن ل﴾ بآيات اهلل َكَفُروا ِمْن قَػْبِلِهم َوالَِّذينَ  ِفْرَعوفَ آؿ ﴿ عادة﴾ بأْ دَ كَ ﴿ ىؤالء

ما حٌل  :أمَذِلَك﴾ 52َشِديُد الِعَقابِ  قويّ  ِإفَّ اهللَ هلل بذنوبهم ُىُم افأخذ﴿ ككذا "دأُّم"
وف ٔنفيفاى لشبهو حذفت الن "يكن"أصلو ﴾ اهلل لم يك﴿ بسبب أفٌ  :أم﴾ بأفّ  ﴿ ُّم

حاٟنم إٔب حاؿ  :أم﴾ بأنفسهم َماوا رُ يػّْ غَ ى يػُ حتَّ  قوـٍ  َعَلىها مَ أنعَ  رًا نعمةً مغيّْ ﴿ باٜنركؼ
بالكفر  3همإلي النبٌ  كبعثى ، من خوؼ همكأمنى  ،من جوع همإطعامى ة أسوأ كتبديل كٌفار مكٌ 

كدأب آؿ ﴿ ّنا يفعلوف﴾ 53﴿َعِليمٌ  ٞنا يقولوفَسِميٌع﴾  َأفَّ اهللَ و ﴿ سوؿلر ا ةً كمعادا
ِفْرَعوَف﴾ فأىلكناىم بذنوبهم وأغرقنا آؿ  رَبِّْهموا بآيات بُ كذَّ   ِمْن قَػْبِلِهم َوالَِّذينَ  ِفْرَعوفَ 

عىن من إضافة اآليات إٔب الرٌب الذم ّن مةو اٞنفهعم على كفراف الن اللةً كالد ،أكيدتكرير للت
 من الفرؽ اٞنكٌذبة﴾ وكلّّ ﴿ غراؽفرعوف كىو اإل ما أخذ بو آؿ كبيافً  ،اٞننعم كاٞنريٌب ٟنم

                                                           
، كُّذا «ًإجراء التقابيل بٌن أفراد الظلم، كأفراد العبيد»كىو ىنا توزيع أفراد الظلم على أفراد العبيد، كبعبارة أخرل  1

لعبد الر٘نن حسن حبنجكة، الببلغة العربية ينظر «. فهو من دقجة األداًء البياينٌ »يصًن كٌل فرد من أفراد الظلم منفيٌا؛ 
1/212 . 
ثبوتى اٛنميع لكٌل فرد من أفراد اكـو ىو من أساليب القرآف، فتارة يقتضي مقابلة كبل الطرفٌن فردا بفرد، كتارة  2

لػمٌناع القطٌاف،  مباحث في علـو القرآف؛ 4/3؛ 3/477للزركشي، البرىاف في علـو القرآف . لبلستزادة ينظر عليو
 .207ص 

 و من ب.كقع ُب األصل بضمًن اٞنخاطب، كما أثبتٌ  3
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 :كالفساد بقولو رٌ ة الشفرد بعضهم ّنزيٌ أ ٍبٌ  .كفر كاٞنعاصيأنفسهم بال﴾ 54ظالمين ﴿َكانُوا
ُب ﴾ 55ففهم ال يؤمنو ﴿ أصٌركا على الكفرَكَفُروا﴾  الَِّذينَ عند اهلل  وابّْ الدَّ  شرَّ  إفَّ ﴿

ق اٞنعطوؼ عليو يستدعي ٓنٌقق نبيو على أٌف ٓنقٌ كالفاء للعطف كالت ،األزمنة اٞنستقبلة أيضان 
أف ال ﴾ عاىدت منهم ﴿الَِّذينَ  :كيبدؿ منهم بدؿ بعض للبياف كالتخصيص قولو ،اٞنعطوؼ

 ال ﴿َوُىمْ  عاىدكا فيها﴾ كل مرة  ِفيضوف عهدىم ينقُ  ﴿ثُمَّ  كىم قريظة ،يعينوا اٞنشركٌن
﴾ بهم﴿ فٌرؽ﴾ درّْ الحرب فشَ  ﴿ِفي ْندهٌنم﴾ هما تثقفنَّ فإمَّ ﴿ ا ُب غدرىم﴾ 56قوفػػتّ ػي

 ديناٞنشرج  :أم﴾ لعّلهم﴿ من الكفرة ااربٌن﴾ خلفهم ﴿ِمنْ  بقتلهم كالعقوبة فيهم :أم
﴾ خيانة﴿ عاىدكؾ﴾ قـو ِمنْ  ا تخافنَّ وإمَّ ﴿ يٌتعظوف ُّم﴾ 57يذّّكروف﴿ الذين خلفهم

مستويان  :أم ،حاؿ﴾ سواء َعَلىإليهم ﴿ طرح عهدىما﴾ ذفانبِ ﴿ أمارة تلوح لكُب العهد ب
 ال يحبُّ  ﴿ِإفَّ اهللَ   تكوف اٝنيانة منكلمهم بو لئبٌل عٍ أنت كىم ُب العلم بنقض العهد بأف تػي 

عبلمهم بنقض العهد إٌف : إٌنة أف يقاؿظً ا كاف مى مٌ ػل ٍبٌ  .بذتعليل لؤلمر بالن﴾ 58الخائنين
 أحد﴾ بنَّ وال يحسَ ﴿ :فدفعو بقولو ،نتقاـ منهمفوت االللقتاؿ أك فرارىم في ىمؤ هتيُّ يوجب 
 :أك ىو الفاعل كاٞنفعوؿ األٌكؿ ١نذكؼ أم [ظ124]، /مفعوؿ أٌكؿَكَفُروا﴾  ﴿الَِّذينَ 
ال ﴾ 59زوفعجِ هم ال يُ إنّ ﴿ توهاف :أم اى ﴾ سبقوا﴿ :كاٞنفعوؿ الثاين قولو ،أنفسهم
لقتاؿ ناقض ﴾ لهم﴿ أيٌها اٞنؤمنوف﴾ وادُّ عِ أَ و ﴿ سبيل االستئناؼ هي علىتعليل للن ،يفوتونو
كأٌما  ،ل بو ُب اٜنرب من السبلح كغًنىاقوٌ تى كٌل ما يػي   :أم﴾ ةقوّ  ِمنْ استطعتم  ﴿َما العهد

اسم ﴾ باط الخيلومن رِ ﴿ فؤلنٌو أقواىا 1عنو عليو السبلـ مفقط كما رك مي بالر تفسًنىا 
كعطفها على القٌوة  ،ةفاإلضافة بيانيٌ ؛ ّنعىن مفعوؿ "عاؿفً " ،للخيل اليت تربط ُب سبيل ا

 كٌفار مٌكة  :أم﴾ كماهلل وعدوَّ  عدوَّ  ﴿ِبوِ  ٔنٌوفوف﴾ بوفرىِ تُ ﴿ على العاـٌ  من عطف اٝناصٌ 
﴾ لمونهمعْ ال تػَ ﴿ أك اليهود ،أك اٞننافقٌن ،غًنىم من الكفرة :أم﴾ دونهم ِمنْ وآخرين ﴿
﴾ إليكم يوؼَّ  َسِبيِل اهللِ  ِفي شيءٍ  ِمنْ تنفقوا  َوَمايعلمهم اهلل ﴿ ال تعرفوهنم بأعياهنم :أم

 لحللص﴾ مِ لْ للسَّ ﴿ مالوا﴾ حواوإف جنَ ﴿ بنقص ثواب﴾ 60موفظلَ ال تُ  ﴿َوأنْػُتم جزاؤه

                                                           
 .9، تفسًن القرآف سنن الترمذي؛ 167، اإلمارة صحيح مسلم«. أال إٌف القٌوة الرجميي...» إٔب حديث ًنيش 1
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كاآلية  .اٞنعاداة :ٜنملو على نقيضو أم "الٌسلم"كعاىدىم، أٌنث ضمًن ﴾ فاجنح لها﴿
 يففليست منسوخة بآية الس ؛ين قريظة٢نصوصة بأىل الكتاب ألهٌنا من ٕناـ قٌصة ب

﴾ 61َعِليمال﴿ ألقواٟنم﴾ ىو السميع ﴿ِإنَّوُ  كال ٔنف من خدعهم﴾ اهلل َعَلىل وتوكَّ ﴿
اهلل ﴿ كافيك﴾ كحسبَ  فإفَّ ﴿ يستعٌدكا لكلح لً بالص﴾ عوؾدخْ ﴿وإف يريدوا أف يَ  بنٌياهتم

بعد ما كاف بينهم ﴾ قلوبهم ف بينألَّ ﴿و  ٗنيعان ﴾ 62ُمْؤِمِنينَ دؾ بنصره وبالأيَّ  الَِّذي ىو
لتناىي ﴾ فت بين قلوبهمألَّ  َماجميعًا  اأَلْرضِ  ِفي َماأنفقت  ﴿َلوْ  من العصبٌية كاٜنقد

َعزِيٌز﴾  ﴿ِإنَّوُ  ب القلوب كيف يشاءبقدرتو فإنٌو يقلٍّ ﴾ أّلف بينهم َلِكنَّ اهللَ و ﴿ عدكاهتم
ك حسبُ  ﴿يَا أيػَُّها النَِّبيُّ  اءيعلم لياقة األشي﴾ 63َحِكيمٌ  ﴿ عليو ما يريد ىيعص غالب ال

 ُمْؤِمِنينَ ال﴿ حثٌ ﴾ حّرض يَا أيػَُّها النَِّبيُّ 64ُمْؤِمِنينَ لِمَن ا بعكاتَّ  منِ ﴿ حسبك﴾ اهلل و
مئة يغلبوا ألفاً  ِمْنُكم إْف َيُكنْ عشروف صابروف يغلبوا مئتين و  ِمْنُكم إْف َيُكنْ القتاؿ  َعَلى

 ثواب يعلموف ال :أم﴾ 65قـو ال يفقهوف﴿ بسبب أهٌنم :أم﴾ همبأنّ  َكَفُروا ِمَن الَِّذينَ 
اجٌن اٞنؤمنٌن الر  تتوف ثباػػبي ػػفكيف يث، ةنيويٌ دركف على اٜنياة الو مقص 1،اآلخر كاليـو ا

 ئتٌن كاٞنئةي األلفى ليقاتل العشركف منكم اٞن :كىذا إخبار ُب معىن األمر أم .ثواب ا كنصره
ل ذلك عليهم أمر ّنقاكمة الواحد ا ثقي مٌ ػكل .بعونو تعأب [ك125]/ ٟنم فإهٌنم يغلبوفكيثبتوا 

 عن قتاؿ عشرة أمثالكم﴾ عفاً فيكم ضَ  م أفّ وعلِ  َعْنُكماهلل  فَ اآلف خفَّ ﴿ :االثنٌن بقولو
ألف يغلبوا ألفين  ِمْنُكم إْف َيُكنْ و ﴿ منهم﴾ غلبوا مئتينمئة صابرة يَ  ِمْنُكم إْف َيُكنْ ف﴿

ا مٌ ػكنزؿ ل .بالنصر فكيف ال يغلبوف﴾ 66مع الصابرين ﴿َواهللُ  بإرادتو :أم﴾ بإذف اهلل
 ﴿َما 3:كاحد بعشرين أكقية كلٌّ   ،فأخذكا الفداء من أسرل بدر 2حابةخًٌن عليو السبلـ الص

 ِفي نَ خِ ثْ ى يػُ حتّ ﴿ يأخذ منهم الفداء﴾ أسرى َلوُ أف يكوف ﴿ من األنبياء﴾ لنبيٍّ  َكافَ 
 فلم يكن لك أيضان  ،الكفر كيعٌز اإلسبلـ يذؿٌ  ار حّتفٌ يبالغ ُب قتاؿ الك: أماأَلْرِض﴾ 

نْػَيا﴾ ض رَ تريدوف عَ ﴿  :أم﴾ اآلخرة﴿ لكم﴾ يريد ﴿َواهللُ  حطامها بأخذكم الفداءالدُّ
                                                           

 ، كما كردت ُب ب.«جىهىلىة با كاليـو اآلخر»ُب ح:  1
 .4/78، تفسير ابن كثير؛ 61/ 14، تفسير الطبري 2
 «.أربعوف در٨نا ُب الدراىم كستة دنانًن ُب الدنانًن كاألكقية: »4/418، حاشية شيخ زادهُب ح منقوال من  3
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 يعلم ما يليق بكلٌ ﴾ 67﴿َحِكيمٌ  ه على أعدائوءأكليا بغلٍّ يي َعزِيٌز﴾  ﴿َواهللُ  ثواُّا بقتلهم
كة للمشركٌن كخًٌن بٌن الفداء كبٌن و ٌن كانت الشفتداء ححاؿ كما أمر بالقتل كمنع عن اال

كُب اآلية دليل على أٌف األنبياء ٩نتهدكف  .ا ٓنٌولت اٜناؿ كصارت الغلبة للمؤمنٌنمٌ ػاٞنٌن ل
إثباتو ُب ﴾ هلل سبق﴿ِمَن ا حكم﴾ لوال كتاب﴿ و قد يكوف خطأ لكن اليقرجركف عليوكأنٌ 

لمّسكم فيما ﴿ ب أىل بدرأف ال يعذٌ كىو أف ال يعاقب اٞنخطئ ُب اجتهاده ك  ،اللوح
من الفدية فإهٌنا من ٗنلة  :أم﴾ غنمتم ِممَّافكلوا 68عذاب عظيم﴿ من الفداء﴾ أخذتم

اتػَُّقوا و ﴿ كال يقع ُب نفوسكم شيء منو بسبب تلك اٞنعاتبة﴾ باً حبلاًل طيّ ﴿ الغنائم أكبلن 
 .أباح لكم ما أخذًب ﴾69رحيم﴿ غفر لكم ذنوبكم﴾ غفور ﴿ِإفَّ اهللَ  ُب ٢نالفتواهلَل﴾ 

بن أيب بين أخويو عقيل اا كٌلفو بفداء نفسو ك مٌ ػعليو السبلـ ل كنزؿ ُب عٌباس عٌم النبٌ 
منو ُب اٜنرب أيًخذى ىب ككاف قد من الذ أكقيةبعشرين  كلٌّ   2،كنوفل بن اٜنارث 1،طالب

﴿يَا  معُب مطلق األسرل بقرينة ألفاظ اٛن :كقيل 3،عشركف أكقية فلم ٪نسبها من الفداء
إ٬نانان ﴾ خيراً  ِفي قلوبكم اهللُ  يعلمِ  ألسرى إفْ ِمَن اأيديكم  ِفيل لمن قُ  أيػَُّها النَِّبيُّ 
نيا كيثيبكم بو من الفداء بأف يضٌعفو لكم ُب الدِمْنُكم﴾  ذَ خِ أُ  ِممَّايؤتكم خيرًا ﴿ كإخبلصان 
بٌدلين ا خًنان  :قوؿفأسلم عٌباس ككاف ي﴾ 70رحيمٌ  غفورٌ  َواهللُ  َلُكم ويغفرْ ﴿ ُب اآلخرة

من ذلك ٕب اآلف عشركف عبدان كلهم ٌْنار كأدناىم ما يٌتجر بعشرين ألف درىم مكاف 
 [ظ125]/ األسرل :أم﴾ وإف يريدوا﴿ 4العشرين أكقية كأنا انتظر اٞنغفرة اٞنوعودة

 ﴿ِمنْ  تبٍ بالكفر كنقض عهد يـو السج ﴾ اهلل ا﴿فقد خانو  نقض ما عاىدكؾ﴾ خيانتك﴿
                                                           

أكرب من علٌي بعشرين سنة، ككاف عقيل أنسب قريش كأعلمهم بأيٌامها، ككاف قد خرج مع اٞنشركٌن إٔب بدر ىو  1
لشاـ، قدـ عقيل البصرة، ٌٍب الكوفة، ٌٍب أتى ا، مكرىا، فأسر يومئذ، كفداه عٌمو العبٌاس، ٌٍب أتى مسلما قبل اٜنديبية

 .4/61البن األثًن،  أسد الغابة؛ 3/1070االستيعاب في معرفة األصحاب، . كتوفٌػي ُب خبلفة معاكية
ىو نوفل بن اٜنارث بن عبد اٞنطلب، كاف أسٌن من أسلم من بين ىاشم، شهد مع رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم  2

البن حجر،  اإلصابة؛ 5/347البن األثًن،  بةأسد الغافتح مٌكة، كتوٌُب باٞندينة، سنة ٙنس عشرة للهجرة. 
6/378-379. 
 .241للواحدم،  أسباب النزوؿ؛ 11/171للطرباين،  المعجم الكبير 3
 .11/171للطرباين،  المعجم الكبير 4
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 ﴿َواهللُ  ٌكنك منهممببدر فإف أعادكا اٝنيانة فسي﴾ منهم﴿ أمكنك :أم﴾ نَ مكَ فأ قبلُ 
 كىم اٞنهاجركف ،أكطاهنم حٌبان  كرسولوَىاَجُروا﴾ و  آَمُنوا الَِّذينَ إف 71َحِكيمٌ  َعِليمٌ 

 الَِّذينَ ﴿وَ  أسباب القتاؿ كمباشرتو ػػؤبتهيُّ َسِبيِل اهلِل﴾  ِفي بِأْمَواِلِهْم َوأَنْػُفِسِهمْ  َجاَىُدواو ﴿
﴾ بعض َأولَِياءُ  بَػْعُضُهم ﴿ُأولَِئكَ  كىم األنصار ،مىي ﴾ ونصروا﴿ كمن معو النبٌ ﴾ اوْ آوَ 
كأكلوا األرحاـ بعضهم ﴿ :لكن نسخ بقولو اآلٌب ،رث كإف ٓب يكونوا أقاربأك اإل ،صرةبالن

فبل إرث ﴾ شيءٍ  نْ مِ هم تِ يَ اَل وَ  ِمنْ  َلُكم َما ُرواَهاجِ ولم يػُ  آَمُنوا ﴿َوالَِّذينَ ﴾ أكٔب ببعض
ين الدّْ  ِفياستنصروكم  وإفِ  ُرواَهاجِ ى يحتّ ﴿ بينكم كبينهم كال نصيب ٟنم ُب الغنيمة

عهد فبل ﴾ قـو بينكم وبينهم ميثاؽ َعَلى ﴿ِإالَّ  ٟنم على الكٌفار﴾ فعليكم النصر
بَػْعُضُهم  واَكَفرُ  َوالَِّذينَ 72َبِصيرٌ  تَػْعَمُلوفَ  ِبَما ﴿َواهللُ  تنصركىم عليهم كتنقضوا عهدىم

ف ال تفعلوا : إأم﴾ تفعلوه ﴿ِإالَّ  فبل إرث بينكم كبينهم ؛ُب النصرة كاإلرث﴾ بعض َأولَِياءُ 
 اأَلْرضِ  ِفي تكن فتنةٌ ﴿ اركالتواصل بينكم كقطع ما بينكم كبٌن الكفٌ  التوٌٕب ما أمرًب بو من 

 ِفي َجاَىُدواو  ُرواَىاجَ و  آَمُنوا ﴿َوالَِّذينَ  بقٌوة الكفر كضعف اإلسبلـ﴾ 73كبير  وفسادٌ 
﴾ 74ٌكريم  ورزؽٌ  لهم مغفرةٌ  َحّقاً  ُىُم الُمؤِمُنوفَ  ُأولَِئكَ ا ونصروا وْ آوَ  َوالَِّذينَ  َسِبيِل اهللِ 

سبة إٔب كىنا لبياف علٌو درجتهم بالن ،ضان ذكرىم أٌكالن لبياف حكمهم كىو كالية بعضهم بع
تيب حيث ذكر اٞنهاجرين األفضل كلقد أحسن الرت  ،فبل تكرار ؛اٞنؤمنٌن الذين ٓب يهاجركا

 :ُّم من يٌتسم بسمتهم بقولو ٜنقأ ٍبٌ  ،كتابعهم باألنصار اٞنتوٌسطٌن اٜناؿ ،من الكلٌ 
ها اٞنهاجركف أيٌ ِمْنُكم﴾  فَُأولَِئكَ معكم  َجاَىُدواو  َىاَجُرواو  بعدُ  ِمنْ  آَمُنوا ﴿َوالَِّذينَ 
ُب التوارث من ﴾ لى ببعضوْ أَ  ﴿بَػْعُضُهم ذكك القرابات﴾ وأولوا األرحاـ﴿ كاألنصار

أك ُب  ،ُب حكمو :أم﴾ اهلل كتابِ   ﴿ِفي ابقةاٞنذكورة ُب اآلية السوارث باإل٬ناف كاٟنجرة الت
كمنو حكمة اٞنًناث حيث جعلو أٌكالن ﴾ 75َعِليمٌ  بكل شيءٍ  ﴿ِإفَّ اهللَ  أك القرآف ،وحالل

  باإلسبلـ كاٞنظاىرة كثانيان بالقرابة.
************************************ 



293 
 

  سورة التوبة 

مئة  [ك126]/ ٔب آخرىا، كآيهاإ [9/128]التوبة،  كم﴾ء  من ﴿لقد جاة أك إاٌل يٌ ػػمدن
ة منو ءا نزلت بالسيف كنبذ العهد كالرباا تركت التسمية فيها ألهنٌ كثبلثوف أك إاٌل آية، كإ٧نٌ 

ف فبل تليق أف تكتب ُب لكونو مفتاح سلم كر٘نة كبركة أما "بسم ا"فليس فيها أماف ك
 .ٟنا، كقيل غًن ذلك، كىي آخر سورة نزلت كاملةأكٌ 

﴿ِمَن اهلِل َوَرُسوِلِو ِإَلى الَِّذيَن عاىدتم  ةىذه براءة كاصل :١نذكؼ أم خربي ﴿براءة﴾  
٨نا بريئاف من العهد الذم عاىدًب أيٌها اٞنؤمنوف معهم ألٌف بعضهم  :أم﴾ 1ِمَن الُمْشرِِكينَ 

﴿ِفي اأَلْرِض  سًنكا آمنٌن أيٌها اٞنشركوفيحوا﴾ ﴿فسِ  :أمهل اٞنشركٌن بقولو ٍبٌ  .قد نقضوه
 ﴿واعلموا أَنَُّكم غيرُ  أٌكٟنا شواؿ ألهٌنا نزلت فيو، كال أماف لكم بعدىاأربعة أشهر﴾ 
بالقتل كاألسر ُب ﴾ 2﴿َوَأفَّ اهلَل مخزي الَكاِفرِينَ  ال تفوتونو كإف أمهلكممعجزي اهلل﴾ 

﴿ِمَن اهلِل َوَرُسوِلِو ِإَلى النَّاِس يـو  إعبلـ﴾ َذافٌ أَ ﴿ ىذا﴿و﴾  ب ُب اآلخرةالدنيا كالعذا
يـو عرفة ألٌف معظم أعماؿ اٜنٌج  :كقيل ،يـو العيد ألٌف فيو ٕناـ اٜنجٌ  :أماألكبر﴾  الحجّ 

 اٜنٌج األكرب أف يكوف يـو العيد يـو اٛنمعة :كقيل ، فيوال يكوف إاٌل  -كىو الوقوؼ-
كقد » .برمء أيضان ﴿َوَرُسولُُو﴾  كعهودىم﴿اهلل بريء ِمَن الُمْشرِِكيَن﴾  فٌ بأ :أم﴾ ﴿أفّ 

فأٌذف يـو النحر ُّذه  ،نة كىي سنة التسع من اٟنجرةبعث صٌلى ا عليو كسلم علٌيا من السج 
يا  :فقاؿ اٞنسلموف] 1؛«اآلية كبأف ال ٪نجج بعد ىذا العاـ مشرؾ كال يطوؼى بالبيت عرياف

من الكفر بتم﴾ ﴿فإف تُ  2...[كليس ن عٌمك أنٌا قد نبذنا العهد كراء ظهرناعلٌي بٌلغ اب
ال ﴿فاعلموا أَنَُّكم غير معجزي اهلل﴾  عن التوبةيتم﴾ ﴿فهو َخيٌر َلُكم وإف تولّ  كالغدر

                                                           
 .142، الصبلة سنن الدارمي؛  150، التفسًنصحيح البخاري 1
بيننا كبينهم عهد إاٌل طعن بالرماح كضرب »... امو: ما بٌن اٞنعقوفتٌن نقلو اٞنؤٌلف من حاشية شيخ زاده، كٕن2 

. كقاؿ الزيلعي ُب ٔنريج 3/8للز٢نشرم،  الكّشاؼ. كأصل الكبلـ ُب 4/428، حاشية شيخ زاده. ينظر «بالسيوؼ
كيفهم من تعليق الزيلعي أٌف الركاية ىناؾ ملٌفقة من سًنة ابن ىشاـ، كدالئل النبٌوة «.|غريب»أحاديث الكٌشاؼ: 

 .2/50، تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاؼقي، كتفسًن الطربم. ينظر  للبيه
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 ُب اآلخرة﴾ 3أليم ر الَِّذيَن َكَفُروا بعذابٍ ﴿وبشّْ  تفوتونو طلبان كال تعجزكنو ىربان ُب الدنيا
أك  ،ف أريد ُّم الكلٌ إاستثناء مٌتصل من اٞنشركٌن ِذيَن عاىدتم ِمَن الُمْشرِِكيَن﴾ ﴿ِإالَّ الَّ 

ظاىروا﴾ ﴿ولم يُ  من شركط العهدصوكم شيئًا﴾ قُ نػْ ﴿ثُمَّ لم يػَ  ف أريد ُّم الناقضوفإنقطع م
يت التهم﴾ ﴿مدّ  انقضاءوا ِإلَْيِهم عهدىم ِإَلى﴾ مُّ ﴿فأتِ  من الكٌفار﴿َعَلْيُكم أحدًا﴾  يعاكنوا

 خرج كانقضى﴿فِإَذا انسلخ﴾  بإٕناـ العهود﴾ 4﴿ِإفَّ اهلَل ُيِحبُّ الُمتَِّقينَ  عاىدًب عليها
 ﴾ ﴿فاقتلوا  األربعة اٞنتقٌدمة اليت أمهلوا بالسياحة فيها :البلـ للعهد أم﴿األشهر الحـر

 باألسر [ظ126]/﴿حيث وجدتموىم وخذوىم﴾  الناقضٌن للعهدالُمْشرِِكيَن﴾ 
 القبلع كاٜنصوف حٌّت يضطٌركا إٔب القتل أك اإلسبلـ أك امنعوىم عن ُبروىم﴾ ﴿واحصُ 

طريق يسلكوهنا لئبٌل يتسٌبطوا ُب الببلد، مرصد﴾  ﴿واقعدوا َلُهم كلّ  اٞنسجد اٜنراـ
كىذه اآلية ناسخة لكٌل آية ُب القرآف فيها ذكر اإلعراض كالصرب  .كانتصابو على الظرؼ

ا الزََّكاة﴾ وُ ﴿وأقاموا الصَّبَلة وآتػَ  لكفر باإل٬نافعن ا﴿فإف تابوا﴾  على أذل األعداء
﴿ِإفَّ اهللَ  دعوىم كال تتعٌرضوا ٟنم بشيء :أموا سبيلهم﴾ لُّ ﴿فخَ  تصديقان لتوبتهم كإ٬ناهنم

مرفوع بفعل  ،ض ٟنمعرُّ تاٞنأمور بال﴿وإف أحد ِمَن الُمْشرِِكيَن﴾  ٞنن تاب﴾ 5َغُفوٌر رَِحيمٌ 
القرآف ﴿َحتَّى يسمع كبلـ اهلل﴾  أٌمنوه﴾ رْ جِ ﴿فأَ  من القتلستأمنك اؾ﴾ ﴿استجارَ  :يفٌسره

كىو دار قومو إف ٓب يؤمن  ،موضع أمنو :أمو﴾ نَ غو مأمَ ﴿ثُمَّ أبلِ  ليطٌلع على حقيقة األمر
فبل بٌد ٟنم من ٚناع  ،ما اإل٬ناف﴾ 6هم قـو ال يَػْعَلُموفَ ﴿بأنّ  األمن﴿َذِلَك﴾  لننظر ُب أمره
 :كاٚنها "كاف"خرب ﴿يكوف للمشركين﴾  ال :نكار أمإستفهاـ ا﴿َكيَف﴾  القرآف ليعلموا

﴿ِإالَّ الَِّذيَن عاىدتم  حاؿ منو "فيك"ك ،ظرؼ للعهدد عند اهلل وعند َرُسوِلِو﴾ هْ ﴿عَ 
 ﴾  ستثناءو النصب على االك١نلٌ  ،كىم اٞنستثنوف من قبل ،يـو اٜنديبٌيةِعْنَد الَمْسِجِد الَحَراـِ

على الوفاء ﴿فاستقيموا َلُهم﴾  على العهد كٓب ينقضوهم﴾ ﴿استقاموا َلكُ  ةشرطيٌ ﴿فما﴾ 
كقد استقاـ صلى ا عليو كسلم على عهدىم حٌّت نقضوا ﴾ 7﴿ِإفَّ اهلَل ُيِحبُّ الُمتَِّقينَ  بو

 ،يكوف ٟنم عهد؟ تكرار الستبعاد ثباهتم على العهد﴿َكيَف﴾  بإعانة بين بكر على خزاعة
 يراعوابوا﴾ رقُ ﴿َعَلْيُكم ال يَ  يظفركايظهروا﴾ ﴿إف  حاؿ﴿و﴾  كحذؼ الفعل للعلم بو

ونكم ضُ رْ ﴿يػُ  عهدان بل يؤذككم ما استطاعوا﴾ ةً مَّ ﴿َواَل ذِ  حلفان أك قرابة﴾ ﴿ِفيُكم إاّلً 
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استئناؼ لبياف حاٟنم اٞننافية لثباهتم على  ،بأف يوعدككم اإل٬ناف كالوفاء بالعهدبأفواىهم﴾ 
ما ﴿وتأبى قلوبهم﴾  م بعد ظهورىم ال يرضوففإهنٌ  "ال يرقبوا"العهد ال حاؿ من فاعل 

على  فبل يتجنٌبوف الكذب كنقض العهد زيادةن  ؛ُب دينهم﴾ 8﴿وأكثرىم فاسقوف يقولوف
كخٌص األكثر ألٌف  ،فبل يرد أنٌو ال معىن لوصفهم بالفسق ُب مقاـ اٞنبالغة ُب ذٌمهم ؛الشرؾ

تٌباع اىو ﴾ ﴿ثمنًا قليبلً  آفالقر ﴿بآيات اهلل﴾  استبدلواوا﴾ ﴿اشترَ  منهم من ليس كذلك
﴿ِإنػَُّهم ساء َما َكانُوا  دينو اٞنوصل إليو﴿عن سبيلو﴾  منعواوا﴾ دُّ ﴿فصَ  األىواء كالشهوات

﴾ 10وُأولَِئَك ُىُم المعتدوف ةً مَّ َواَل ذِ  ِإاّلً بوف ِفي مؤمن ﴿ال يرقُ  عملهم ىذا﴾ 9يَػْعَمُلوفَ 
ا الزََّكاة وُ ﴿وأقاموا الصَّبَلة وآتػَ  الكفر عن﴿فإف تابوا﴾  ما حٌده ا [ك127]/ ُب تعٌديهم

ل ﴿ونفصّْ  ٟنم ما لكم كعليهم ما عليكم﴾ ينِ ﴿ِفي الدّْ  فهم إخوانكم :أمفإخوانكم﴾ 
 نقضواإف نكثوا﴾ وَ ﴿ اعرتاض للحٌث على تأٌمل ما فٌصل﴾ 11اآليات لقـو يَػْعَلُموفَ 

 ةَ ﴿فقاتلوا أئمَّ  عابوهنوا ِفي دينكم﴾ عَ ﴿من بعد عهدىم وطَ  مواثيقهم﴿أيمانهم﴾ 
﴿ِإنػَُّهم ال  اء بالقتلأتى بالظاىر للداللة على أهٌنم بذلك صاركا رؤساء الكفر أحقٌ الُكْفِر﴾ 

 ،عن الكفر﴾ 12هم ينتهوف﴿لعلّ  ُب اٜنقيقة كإاٌل ٞنا نكثوا كطعنوا﴿َلُهم﴾  عهودماف﴾ يْ أَ 
ٓنريض على القتاؿ لوف﴾ ﴿أال تقات ذينؤ ة كما ىو طريق اٞند األذيٌ قاتلوىم ٟنذا ال َّرٌ  :أم

يمانهم﴾ ﴿قومًا نكثوا أَ  ٌدت اٞنبالغة ُب الفعلأنكار فألٌف اٟنمزة دخلت على النفي لئل
ا تشاكركا ُب مٌ ػمن مٌكة لوا بإخراج الرسوؿ﴾ ﴿وىمُّ ّنعاكنة بين بكر على خزاعة حلفائكم 

 ؟نعكم أف تقاتلوهنمفما ٬ن ،باٞنعاداة كاٞنقاتلةة﴾ ؿ مرّ ؤوكم أوّ د﴿َوُىْم ب أمره بدار الندكة
﴿إف ُكْنُتم  هءفقاتلوا أعداأف تخشوه﴾  ﴿فاهلل أحقّ  ؟فترتكوف قتاٟنمونهم﴾ ﴿أتخشَ 
بُهُم اهلل بأيديكم لوىم يعذّ ﴿قاتِ  منو ة اإل٬ناف أف ال ٫نشى إاٌل فإف قضيٌ ﴾ 13ُمْؤِمِنينَ 

 ذىبْ يُ ﴿و  يعين بين خزاعة﴾ 14ىم وينصركم َعَلْيِهم ويشف صدور قـو ُمْؤِمِنينَ خزِ ويُ 
﴾ 15َحكيمٌ  ﴿َويَػُتوُب اللَُّو َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّو َعِليمٌ  ّنا كاف كما يكوفغيظ قلوبهم﴾ 

﴿أف  أيٌها اٞنؤمنوفبتم﴾ ﴿حسِ  بل أ :ة أمنكاريٌ اإل كاٟنمزةً  "بل"ّنعىن ﴿أـ﴾  ُب صنعو
﴿يعلم اهلل  ٓبا﴾ ﴿ولمَّ  ركا باٛنهادعلى ما أظهرًب باللساف من اإل٬ناف فبل تؤمى وا﴾ تركُ تُ 

 ؛نفى العلم كأراد نفيى اٞنعلـو للمبالغة فإنٌو الـز لو ،باإلخبلصدوا ِمْنُكم﴾ الَِّذيَن جاىَ 
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 داخل ُب الصلة "جاىدكا"عطف على ذوا﴾ خِ ﴿ولم يتّ  الشيء بالربىاف ثباتإفيكوف ك
كاٞنعىن: أترتكوف كٓب يوجد  ،بطانة يوالوهنمة﴾ يجَ لِ ﴿ِمْن ُدوِف اهلِل َواَل َرُسوِلِو َواَل الُمْؤِمِنيَن وَ 

؟ ﴿َواهللُ ارعلى صدقكم ُب اإل٬ناف من اٛنهاد كعدـ أٌناذ البطانة من الكفٌ  منكم ما يدؿٌ 
إعزاز دين ا كقهر  أىوى  ،يعلم غرضكم من اٛنهاد [ظ127]/﴾ 16َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوفَ 

روا مساجد اهلل﴾ عمُ أف يَ ﴿للمشركين  صحٌ ﴿َما َكاَف﴾  أك الرياء كالسمعة كالنفاؽ ،أعدائو
﴿شاىدين َعَلى أنفسهم  شيئان من اٞنساجد بالدخوؿ كالقعود فضبلن عن اٞنسجد اٜنراـ

عمارة بيتو  :استقاـ ٟنم أف ٩نمعوا بٌن أمرين متنافيٌن: ما كاٞنعىن ،حاؿ من الواكبالكفر﴾ 
 لشرؾاليت يفتخركف ُّا ل﴿أعمالهم﴾ بطلت ﴿ُأولَِئَك حبطت﴾  كعبادة غًنه ،تعأب

﴿ِإنََّما يَػْعُمُر َمَساِجَد اللَِّو َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ  ألجلو﴾ 17﴿وفي النَّاِر ُىْم َخاِلُدوفَ 
ـَ الصَّبَلَة َوآَتى الزََّكاَة َوَلْم َيْخَش﴾  ن ٗنع بٌن مى  :أم﴿ِإالَّ اهلل﴾  أحدان اآْلِخِر َوَأقَا

درس العلم ك كإدامة العبادة كالذكر  ،جري نويرىا بالسُّ ن عمارهتا تكمً  ،ةة كالعمليٌ الكماالت العلميٌ 
قاؿ ا: إٌف » كعنو صلى ا عليو كسلم: .نب لو كحديث الدنياكصيانتها ٣نٌا ٓب تي  ،فيها

إٌف زٌكارم فيها عيٌماريىا، فطوىب لعبد تطٌهر ُب بيتو ٌٍب زارين ُب ك ، بيوٌب ُب أرضي اٞنساجدي 
أتى ﴾ 18﴿فعسى ُأولَِئَك أف َيُكونُوا ِمَن المهتدين 1«ـ زائرهبييت، فحٌق على اٞنزكر أف ييكرً 

ىم بٌن عسى كلعٌل فما ؤ ىتدااع توبيخان للمشركٌن بأٌف ىؤالء مع كماٟنم إذا كاف بصيغة التوقٌ 
 أىل﴿أجعلتم﴾ ان للمؤمنٌن أف يغرتٌكا بأعماٟنم كيٌتكلوا عليها عكمنٍ  ،ظٌنك بأضدادىم

َة اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َكَمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َوَجاَىَد ِفي َسِبيِل ﴿ِسَقايََة اْلَحاجّْ َوِعَمارَ 
﴿َواهلُل اَل يَػْهِدي القـو  :كبٌٌن عدـ التساكم بقولواهلِل اَل َيْستَػُووَف ِعْنَد اللَِّو﴾ 

وا َوَجاَىُدوا ِفي ﴿الَِّذيَن آَمُنوا وَىاَجرُ  أنفسهم بالشرؾ كمعاداة الرسوؿ﴾ 19الظَّاِلِمينَ 
أك من أىل  ،من غًنىم﴿ عند اهلل﴾  رتبةَسِبيِل اهلِل بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْػُفِسِهْم أعظم درجة﴾ 

هم رىم ربّ ﴿يبشّْ  بالثواب دكنكم﴾ 20﴿وُأولَِئَك ُىُم الفائزوف السقاية كالعمارة عندكم
                                                           

قاؿ اٜنافظ: ٓب أجده ىكذا، كُب الطرباين عن سلماف، مرفوعا: "من توٌضأ ُب بيتو »ُب الفتح السماكم ما نٌصو:  1
للطرباين،  المعجم الكبيرينظر «. فأحسن الوضوء ٍب أتى اٞنسجد فهو زائر ا، كحق على اٞنزكر أف يكـر زائره

 .671-2/670للمناكم، الفتح السماوي ؛ 6/255
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أٌكد ِديَن ِفيَها أََبدًا﴾ ﴿َخالِ  دائم﴾ 21ات َلُهم ِفيِو نعيم مقيمبرحمة ِمْنُو ورضواف وجنّ 
كنزؿ ﴾ 22﴿ِإفَّ اهلَل عنده أجر َعِظيمٌ  اٝنلود كالتأبيد ألنٌو قد يستعمل للمكث الطويل

خذوا ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تتّ  1فيمن آمن كترؾ اٟنجرة ألجل أىلو كْنارتو كمساكنو
هم ِمْنُكم ُكْفَر َعَلى اإِليَماِف ومن يتولّ ﴿ال اختاركاوا﴾ بّ كم وإخوانكم َأْولَِياَء إف استحَ ءَ آبا

 ﴿ُقل إف َكاَف آباؤكم وأبناؤكم بوضع اٞنواالة ُب غًن ١نٌلها﴾ 23فُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ 
﴿وأمواؿ  شرةمأخوذ من العً  ،كمؤ أقرباوإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم﴾  [ك128]/

 ﴿ومساكنُ  وات كقت نفاقهافىا﴾ سادَ وف كَ تخشَ  ﴿وتجارةٌ  اكتسبتموىااقترفتموىا﴾ 
 ﴿ِمَن اهلِل َوَرُسوِلِو وجهادٍ  اختياران ال طبعان فإٌف اٞنرء غًن مؤاخىذ بوِإلَيُكم﴾  ونها أحبّ ترضَ 

﴿َحتَّى يأتي اهلل بأمره﴾  انتظركاصوا﴾ ﴿فتربّ فقعدًب ألجلو عن اٟنجرة كاٛنهاد ِفي سبيلو﴾ 
ال ﴾ 24اَل يَػْهِدي القـو الَفاِسِقينَ ﴿َواهلُل  بعقوبة عاجلة أك آجلة فهو هتديد ٟنم :أم

ن  واطِ ﴿لقد نصركم اهلل ِفي مَ  يرشدىم، كُب اآلية تشديد عظيم قٌل من يتخٌلص عنو
كادو بٌن مٌكة كالطائف، ين﴾ نَ ﴿يـو حُ  موطن﴿و﴾  للحرب كبدر كقريظة كالنضًن﴾ كثيرةٍ 

كا لقتالو ػػؤ فحسدكه كهتيٌ زف كثقيف ُب شٌواؿ، ككاف قد فتح مٌكة ُب تلك األيٌاـ؛ اقاتىل فيو ىو 
 بدؿ من يـو﴿إذ﴾  راريهم ليقاتل كٌل عن أىلو كمالو كال يفرٌ ذكخرجوا بأمواٟنم كنسائهم ك 

ار أربعة عشر ألفان كالكفٌ  غلب اليـو من قٌلة إذ كنتم اثينفقلتم لن ني رتكم﴾ ثْ كم كَ تْ بَ جَ ﴿أعْ 
اأَلْرُض ِبَما  مُ كُ علي﴿وضاقت  من أمر العدكٌ ﴿عنكم شيئًا﴾  الكثرة﴾ غنِ ﴿فلم تُ  آالؼ

إليو لشٌدة ما ا ها كسعتها؛ فلم ْندكا مكانان تطمئٌنو بمع رح :مصدريٌة أم "ما"بت﴾ حُ رَ 
لكم منهزمٌن حٌّت بلغ أكٌ ﴾ 25بريندْ ﴿مُ  كمار ظهورى الكفٌ يتم﴾ ﴿ثُمَّ ولَّ  ٜنقكم من اٝنوؼ

أبو سفياف كعٌمو  ابن عٌمو ُب مركزه على بغلتو البيضاء ليس معو إاٌل  كبقي النبٌ  ،مٌكة
﴿َعَلى  طمأنينتو كأمنونزؿ اهلُل َسِكيَنَتُو﴾ أ﴿ثُمَّ  فكٌركا ؛ُب الناس 2نادً  فٍ فأمره أى  ،عٌباس

يهما للتنبيو على اختبلؼ حالى  اٛنارٌ  الذين اهنزموا فقاتلوا، كإعادةي َرُسوِلِو وعلى الُمْؤِمِنيَن﴾ 

                                                           
 كقع ُب األصل بضمًن ٗنع الغائب؛ كما أثبٌتو من ب. 1
 ُب األصل "نادم"، كالسياؽ يقتضي حذؼ الياء ألنٌو أمر معتٌل اآلخر. كقع 2
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اٞنبلئكة ٙنسة آالؼ  :أموىا﴾ رَ لم تػَ نزؿ جنودًا أ﴿و  هم اهنزموا دكنو عليو السبلـػحيث إنٌ 
ة آالؼ نفس كأًخذ من بالقتل كاألسر، فسيب منهم ستٌ ب الَِّذيَن َكَفُروا﴾ ﴿وعذَّ  أك أكثر

ثُمَّ يتوب اهلل من بعد َذِلَك َعَلى من 26﴿وذلك جزاء الَكاِفرِينَ  اإلبل كالغنم ما ال ٪نصى
 .مهيتجاكز عنهم كيتفٌضل علي﴾ 27ِحيمٌ ﴿َواهلُل َغُفوٌر رَ  منهم بالتوفيق لئلسبلـ﴾ يشاءُ 

﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  1راريهمذكأسلموا؛ فرٌد عليهم  ركم أٌف بعضان منهم جاؤكا إٔب النبٌ 
﴿فبل يقربوا الَمْسِجَد  ٝنبث باطنهم كاعتقادىم ال أعينهمس﴾ جَ ِإنََّما المشركوف نَ 

ـَ﴾  سنة هم َىَذا﴾ ﴿بعد عامِ  عن دخوؿ اٜنـرأك للمنع  ،هنى عن القرب للمبالغةالَحَرا
فقران بسبب منعهم كانقطاع ْنارهتم ﴾ ةً لَ يػْ فتم عَ ﴿وإف خِ  الرباءة كىي التاسعة من اٟنجرة

كقد أغناىم بفتح الببلد كالغنائم كتوٌجو الناس نيكم اهلل من فضلو﴾ غْ ﴿فسوؼ يػُ  عنكم
يلة لئبٌل يعتمد عد بإزالة العى قٌيده بو مع أنٌو مناؼ للو ﴿إف شاء﴾  إليهم من أقطار الببلد

إليو تعأب دائمان ُب طلب اٝنًنات كدفع اآلفات  [ظ128]/ على ىذا اٞنوعود بل يتضرٌع
ليس بالنسبة إٔب الكٌل بل يكوف و ل فيو ال كاجب عليو كعلى أنٌ كللتنبيو على أنٌو متفضٌ 

فيما يعطي ﴾ 28مٌ ﴿َحكي بأحواٟنم﴿ِإفَّ اهلَل َعِليٌم﴾  لبعض دكف بعض كُب عاـ دكف عاـ
إ٬نانان معتٌدا بو كإاٌل آلمنوا بالنٌب لوا الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف بِاهلِل َواَل بالَيوـِ اآلِخِر﴾ ﴿قاتِ  ك٬ننع

ـَ اهلُل َوَرُسولُُو﴾ حرّْ ﴿َواَل يُ  صٌلى ا عليو كسٌلم ين ينوف دِ دِ ﴿َواَل يَ  كاٝنمرموف َما َحرَّ
﴿الَِّذيَن أوتوا  بياف للذين ال يؤمنوفن﴾ ﴿مِ  و اإلسبلـكى ،الثابت الناسخ لؤلدياف﴾ الحقّ 

ق ُّما اَّوس ألٌف ٟنم شبو كتاب دكف غًنىم، فإهٌنم كأيٜنً  ،اليهود كالنصارل :أمالكتاب﴾ 
اٝنراج اٞنضركب عليهم كٌل عاـ، مشتٌق من جزل وا الجزية﴾ طُ عْ ﴿َحتَّى يػُ  باٛنزية ال يقٌرركف

﴿َوُىْم  ككذا ،فهو حاؿ من الواك ؛منقادين :غًن ٣نتنعة أم موافقة﴿عن يد﴾  و إذا قضاهنى دىي
كُب بعض كتب الفقو أنٌو يؤخذ بلحيتو  .ء منقادكف ٜنكم اإلسبلـذاٌل أ﴾ 29صاغروف

                                                           
كره الثعلب بلفظ اٞنؤلف عن أنس بغًن ذ »على الركاية ما نٌصو:  674-2/673، الفتح السماويعٌلق اٞنناكم ُب  1

إسناد، كىذه القٌصة ذكرىا ابن إسحاؽ ُب اٞنغازم من حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جٌده، كذكرىا البخارم 
 ؛2/289، سيرة ابن ىشاـ؛ 51، اٞنغازم صحيح البخاريينظر «. من ركاية الزىرم عن عركة عن اٞنسور كمركاف

 .26-5/25، تفسير الثعلبي
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 :أم﴿وقالت اليهود﴾  1كيضرب على قفاه ضربة، لكٌن األصٌح أهٌنا بدعة غًن مرضٌية
فظان، ككاف ٓب يبق فيهم بعد كقعة حً  نٌو يقرأ التوراةأا رأكا مٌ ػلابن اهلل﴾  رٌ ﴿عزي بعضهم

 بعضهم أيضان  :أم﴿وقالت النصارى﴾  2ر من ٪نفظها، كمٌر قٌصتو ُب البقرةػصػػنتػػِن
﴿َذِلَك قولهم بأفواىهم﴾  ٞنا استحالوا كجود كلد ببل أب﴿ابن اهلل﴾ عيسى ﴿المسيح﴾ 

﴿قوؿ الَِّذيَن   م على حذؼ اٞنضاؼقوٟني  يشابو :أموف﴾ ئُ ضاىِ ﴿يُ  ال مستند ٟنم عليو :أم
اٞنبلئكة  :أك اٞنشركٌن الذين قالوا ،ٌف الكفر قدًن فيهم: أيعين ،من آبائهمَكَفُروا من قبل﴾ 

يصرفوف عن اٜنٌق مع قياـ ﴾ 30﴿يؤفكوف كيفى﴾ هلل أنّ ا﴿ لعنهملهم﴾ ﴿قاتَ  بنات ا
ِمْن ُدوِف ﴿أربابًا  عٌباد النصارل﴿ورىبانهم﴾  علماء اليهودوا أحبارىم﴾ خذُ ﴿اتَّ  الدليل
بأف جعلوه ابنان ابن مريم﴾  ﴿والمسيحَ  بأف أطاعوىم ُب ٓنليل ما حرـٌ كٓنرًن ما أحلٌ اهلِل﴾ 

﴿ِإالَّ ليعبدوا إلهًا واحدًا ال إلو ِإالَّ  اٞنٌتخذكف ُب التوراة كاإل٤نيل :أمروا﴾ مِ ﴿َوَما أُ  
وا ئُ يريدوف أف يطف31ا يشركوف﴿عمّ  تنزيهان لو﴿سبحانو﴾  ناؼ مقٌرر للتوحيدئاستُىَو﴾ 

 بأقواٟنم الكاذبة :أم﴿بأفواىهم﴾  ة على كحدانٌيتو كتقٌدسو عن الولددالئلو الدالٌ نور اهلل﴾ 
﴿ولو كره  بإعبلء التوحيد كإعزاز اإلسبلـنوره﴾  تمَّ ﴿ِإالَّ أف يُ  ال يرضى :أم﴿ويأبى اهلل﴾ 

﴿يأىب  ػػًلالبياف كجعل ك و،دٌؿ عليو ما قبل [ك129]/ ١نذكؼ "لو"كجواب ﴾ 32الكافروف
ظهره َعَلى ليُ  ﴿بالهدى ودين الحقّ  د١نمٌ ﴿ُىَو الَِّذي أرسل َرُسوَلُو﴾  :قولو. ىػ﴾ آ...ا

يِن كلّ    يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إفّ 33﴿ولو كره المشركوفٗنيع األدياف فينسخها  :أمو﴾ الدّْ
ُب  ىشيأخذكهنا بالرٍّ  :أمباطل﴾ كثيرًا ِمَن األحبار والرىباف ليأكلوف أمواؿ النَّاِس بال

﴿عن  الناسوف﴾ ﴿ويصدُّ  األحكاـ، عرٌب عن األخذ باألكل ألنٌو الغرض األعظم منو
لئبٌل تزكؿ رياستهم  ،دينو، بقوٟنم ألتباعهم: الدين اٜنٌق ىو الذم أنتم عليوَسِبيِل اهلِل﴾ 
الذىب  :أمُقوَنها﴾ ة َواَل يُػْنفِ ﴿الذىب والفضّ  ٩نمعوفزوف﴾ كنِ َوالَِّذيَن يَ كجاىهم ﴿

" عليها" ]ضمًنككذا  ،كدراىم كثًنة كالفٌضة، كإفراد الضمًن كتأنيثو ألٌف اٞنراد ُّما دنانًنى 

                                                           
 . 9/287البن حجر اٟنيتمي،  تحفة المحتاج؛ 527-526للنوكم، ص  منهاج الطالبين وعمدة المفتينينظر  1
 من سورة البقرة. 259مٌرت قٌصة عزير ُب اآلية  2
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ال يؤٌدكف منها حٌقها من  :فيما أمر ا أف تنفق فيو، أم :أم﴿ِفي َسِبيِل اهلِل﴾  1اآلٌب[
دت على أربعة آالؼ، كأٌما ما اة، كإطعاـ اٞنضطٌر، كقيل: ٗنعيها مطلقان مذمـو إذا زاك٥نو الز 

، "الذين"، خرب اىو الكٌي ُّم﴾ 34أليم رىم بعذابٍ ﴿فبشّْ  2دكهنا فنفقة كما ُب اٜنديث
 كاٞنراد ُّم اٞنسلموف الذين يفعلوف ىكذا، كاقرتاهنم باٞنشركٌن من أىل الكتاب للتغليظ

َها ِفي نار َجَهنََّم فتُ حْ ﴿يـو يُ  كيوٌسع هم وظهورىم﴾ نوبباىهم وجُ وى بها جِ كْ مى َعَليػْ
أك  ، توضع عليو كٌلها، كٔنصيص ىذه الثبلثة ألهٌنا أشرؼ األعضاء الظاىرةجلدىم حٌّت 

م باٞنطاعم اللذيذة اليت ينفتح ُّا اٛننب كالتنعُّ  ،جاىة بالغىنألٌف اٛنمع كاف لطلب الوى 
 :أمم﴾ ﴿َىَذا َما كنزتم ألنفسك :الفاخرة اليت تطرح على الظهر، كيقاؿ ٟنم كاٞنبلبسً 

ة الشهور﴾ إف عدّ 35زوف﴿َما ُكْنُتم تكنِ  جزاء﴿فذوقوا﴾  لنفعها، فإنٌو عاد ضرران ٟنا
﴿ِفي   مثبتان عشر شهرًا﴾  اثنا﴿ ألهٌنا مصدر "ةعدٌ "ظرؼ ﴿عند اهلل﴾  نةالقمريٌة للسج 

متعٌلق ّنا ُب  ق السموات واأَلْرَض﴾ لَ ﴿يـو خَ  اللوًح افوظ أك حكًمو :أمكتاب اهلل﴾ 
ىذا أمر ثابت منذ خلق ا األجراـ كاألزمنة؛ فبل تعتربكا  : من معىن الثبوت، أمكتاب ا

الفوا حكمى ا فتوقعو حاؿ السج  ُب كقت معٌٌن  اٜنجٌ  3انة الشمسٌية لرعاية مصاّب دنياكم كٔني
َها أربعة حُ  ة الدائر بٌن األكقاتة كال ْنعلونو ُب ذم اٜنجٌ من الشمسيٌ  كاحد فرد ـ﴾ رُ ﴿ِمنػْ

رمان أٌف اٞنعصٌية فيها ـ، كمعىن كوهنا حي ة، كارٌ كىو رجب، كثبلثة سرد: ذك القعدة، كذك اٜنجٌ 
الرجل قاتلى  [ظ129]/  لو لقيأشٌد عقابان كالطاعة أشٌد ثوابان، ككانت العرب يعٌظموهنا حٌّت 

يُن القيّْ  ٓنر٬نها :أم﴿َذِلَك﴾  أبيو أك ابنو ٓب يتعٌرض لو وركث من اٞنستقيم اٞنم﴾ ﴿الدّْ
بارتكاب اٞنعاصي فيهن، فإنٌو أعظم  أنفسكم﴾  موا فيهنّ ﴿فبل تظلِ  إبراىيم كإٚناعيل

 كارتكاُّا ُب اٜنـر كحاؿ اإلحراـ، كأٌما حرمة اٞنقاتلة فيها فاٛنمهور على أهٌنا منسوخة
فإٌف  ،يءٗنيعان، كىو مصدر كٌف عن الشلونكم َكافًَّة﴾ لوا الُمْشرِِكيَن َكافًَّة َكَما يقاتِ ﴿وقاتِ 

                                                           
 ب. ، كما أثبٌتو من«قوؿ فيما سيأٌب»كقع ُب األصل:  1
أربعة آالؼ درىم فما دكهنا »لب أنٌو قاؿ: ركاه عبد الرزاؽ ُب مصٌنفو، عن علٌي بن أيب طايشًن إٔب أثر موقوؼ   2

 .4/109، مصّنف عبد الرزّاؽ«. نفقة، كما فوقها كنز
 كقع ُب األصل "فتوقعوف" بثبوت النوف. 3
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﴿واعلموا  ليهمااٛنميع مكفوؼ عن الزيادة، كقع موقع اٜناؿ من الفاعل أك اٞنعفوؿ أك كً 
تأخًن حرمة الشهر إٔب  :أم﴿ِإنََّما النسيء﴾  بالعوف كالنصر﴾ 36اهلل مع الُمتَِّقينَ  أفّ 

 ﴿زيادة مكانو شهران آخر كحٌرموا كانوا إذا جاء شهر حراـ كىم ١ناربوف أحٌلوه  .شهر آخر
ِبِو الَِّذيَن   لُّ ضَ ﴿يُ  كفر آخر مضمـو إٔب كفرىم ألنٌو ٢نالفة حكم ا  :أمِفي الُكْفِر﴾ 

اٛنملتاف مونو عامًا﴾ ﴿ويحرّْ  سنة﴿عامًا﴾  النسيء :أمونو﴾ ﴿يحلُّ  ضبلالن زائدان َكَفُروا﴾ 
رًن آخر ليوافقوا بتحليل شهر كٓن :أم "٪نٌرمونوػ "متعٌلق بوا﴾ ئُ واطيُ ﴿لِ  بياف للضبللة أك حاؿ

ـَ اهلل﴾  عددة﴾ ﴿عدّ  وبدلى  ـَ اهلل زُ حلُّ ﴿فيُ  من األشهر﴿َما َحرَّ ن َلُهم سوء يّْ وا َما َحرَّ
م إٔب غزكة ى ا عليو كسلٌ ٌما دعا صلٌ ػكنزؿ ل﴾ 37أعمالهم َواهلُل اَل يَػْهِدي القـو الَكاِفرِينَ 

﴿يَا  1:ثًن؛ فشٌق عليهمتبوؾ بعد الرجوع من الطائف، ككانوا ُب عسرة كشٌدة حٌر كالعدٌك ك
تباطأًب،  :أماقلتم﴾ ثَّ اروا ِفي َسِبيِل اهلِل أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكم ِإَذا قيل َلُكم انفِ 

يتم بالحياة ضِ ﴿ِإَلى اأَلْرِض أرَ  :ُب قولو "إٔبػ "كلتضمُّنو معىن اإلخبلد كاٞنيل تعٌدل ب
نْػَيا﴾  نْػَيا ِفي﴾  خرة كنعيمهابدؿ اآل﴿ِمَن اآلِخَرة﴾  كغركرىاالدُّ ﴿فما متاع الحياة الدُّ

﴾  جنب متاع ﴾  حقًن﴾ 38﴿قليل متاع﴿اآلِخَرة ِإالَّ الشرطٌية ُب  "إف"فيو إدغاـ ﴿ِإالَّ
﴿عذابًا أليمًا﴾ ا بكم﴾ ﴿يعذّ  إٔب ما دعيتم إليوروا﴾ فِ نْ ﴿تػَ  ككذا فيما يأٌب "ال"

 مطيعٌن كأىل اليمنغيركم﴾  ﴿قوماً  بكم﴿ويستبدؿ﴾  فيهلكىكم بنحو قحط كغلبة عدكٌ 
بتخٌلفكم عن نصر دينو، فإنٌو غيٌن عن  ﴾ 39شيء قدير وه شيئًا َواهلُل َعَلى كلّ ﴿والتضرّ 

فسينصره، حيذؼ كأقيم ميقامو ما  ،النبج  :أم﴿ِإالَّ تنصروه﴾  كٌل شيء؛ فينصر دينىو كنبٌيو
من مٌكة ِذيَن َكَفُروا﴾ ﴿أخرجو الَّ  حٌن﴿فقد نصره اهلل إذ﴾  :ىو كالدليل عليو أم قولو

كما  ٌما شاكركا ُب أمره ُب دار الندكةػذنو تعأب لو بو لوه إٔب اٝنركج كصاركا سببان إلحٌ ػأل :أم
بدؿ بعض ﴿إذ﴾  أحد اثنٌن، كاآلخر أبو بكر :أم ،حاؿ﴿ثاني اثنين﴾  2مٌر ُب األنفاؿ

 مكثا فيو ثبلثان  ،ةنقب ُب جبل ثور مسًن ساعة من مكٌ ما ِفي الغار﴾ ﴿ىُ  "إذ أخرجو"من 

                                                           
 .246؛ أسباب النزكؿ للواحدم، ص 14/253تفسًن الطربم،  1
 من سورة األنفاؿ. 30ُب اآلية  2
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 ٌما قاؿػكر، لػػػػػأيب ب﴿لصاحبو﴾  "اينػػػػػػثػػػ "ل [ك130]/ أك ظرؼه  ،افو ػػػػث بدؿه ﴿إذ يقوؿ﴾ 
﴿ال تحزف ِإفَّ اهلَل معنا﴾  :لو نظر أحدىم ٓنت قدمو ألبصرنا :-حوٟنماٞنشركوف -

بعث ا اٜنمامة  كقيل: ،كهبالعصمة كالعوف، فأعماىم ا عن الغار؛ فرتٌددكا حولو فلم يرى 
﴿ فَأَنْػَزَؿ اهللُ َسِكيَنَتُو﴾  فباضت ُب أسفلو، كالعنكبوتى فنسجت عليو؛ فقالوا ما دخلو أحد

 النبٌ  :أمده﴾ ﴿وأيّ  أك على صاحبو ألنٌو ىو اٝنائف ،على النبٌ ﴿َعَلْيِو﴾ طمأنينتو كأمنو 
ى أٌف اٛنملة معطوفة أك ُب سائر مواطن حربو عل ،مبلئكةو ُب الغاروىا﴾ رَ ﴿بجنود لم تػَ 

 اٞنغلوبةفلى﴾ ﴿السُّ  دعوة الشرؾ :أمالَِّذيَن َكَفُروا﴾  ﴿وجعل كلمةَ  "نصره ا"على 
 ُب أمره كتدبًنه﴾ 40﴿ِىَي العليا َواهلُل عزيز َحكيمٌ كلمة الشهادة   :أماهلل﴾  ﴿وكلمةُ 

بَِأْمَواِلُكم  ُدوا﴿َوَجاىِ  غًن نشاط ٞنشٌقتو عليكمقااًل﴾ ﴿وثِ  نشاطان فافًا﴾ ﴿انفروا خِ 
﴿ذلكم َخيٌر َلُكم إف   ّنا أمكن لكم منهما أك أحد٨نا :أمنفسكم ِفي َسِبيِل اهلِل﴾ أو 

ضًا﴾ رَ ﴿عَ  ما دعوهتم إليو﴿لو َكاَف﴾  أنٌو خًن، فبادركا إليو كال تثاقلوا﴾ 41ُكْنُتم تَػْعَلُموفَ 
اٞننافقوف بعوؾ﴾ تّ ﴿ال متوٌسطان ﴿وسفرًا قاصدًا﴾  سهلى اٞنأخذ﴿قريبًا﴾  متاعان دنيويٌان 

﴿وسَيْحِلُفوَف  اٞنسافة فتخٌلفواة﴾ قّ دت َعَلْيِهم الشُّ ﴿ولكن بعُ  اٞنتخٌلفوف طلبان للغنيمة
 ﴿َلوِ  إخبار عٌما كقع قبل كقوعو؛ فهو معجزة إذا رجعتم من تبوؾ معتذرين،بِاهلِل﴾ 

 شرطجواب القسم ساٌد مسٌد جواب ال﴿لخرجنا معكم﴾  اٝنركج ماال أك بدنااستطعنا﴾ 
﴿َواهلُل يَػْعَلُم ِإنػَُّهم  "سيحلفوف" باٜنلف الكاذب، حاؿ من فاعللكوف أنفسهم﴾ هْ ﴿يػُ 

خطأؾ ُب االجتهاد ُب اإلذف، ﴿عفا اهلل عنك﴾  ُب ذلك ألهٌنم مستطيعوف﴾ 42لكاذبوف
 رٌب اٞنخطئ ُب االجتهاد لو أجر، لكٌنو بدأ بالعفو قبل أف يع فإفٌ  ،اكىو كإف ٓب يكن ذنب

فان بو عليو السبلـ أك للمبالغة ُب تعظيمو كتوقًنه؛ فإنٌو قد يفتتح الكبلـ بالدعاء بالذنب تلطٌ 
بنحوه لذلك، كما يقاؿ: عفا ا عنك ما صنعت ُب أمرم، كرضي عنك ما جوابك عن  

عىل عتابان على ترؾ األى   مَ ﴿لِ  :كٔب قولوكبلمي، كالغرض التعظيم كالتبجيل، كعلى التقديرين ٩ني
ن لك الَِّذيَن صدقوا﴾ ﴿َحتَّى يتبيّ   استأذنوؾ ّنجٌرد كذُّم، ىبٌل توٌقفتحٌنأذنت َلُهم﴾ 

﴿ال يستأذنك الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاهلِل والَيوـِ  فيو﴾ 43﴿وتعلم الكاذبين ُب االعتذار
يبادركف إليو ببل إذف فضبلن أف  :أمبَِأْمَواِلِهْم َوأَنْػُفِسِهْم﴾  ا﴿أف يجاىدو  ُباآلِخِر﴾ 
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﴿الَِّذيَن  ُب التخٌلفما يستأذنك﴾ إنّ  44﴿َواهللُ َعِليٌم بالُمتَِّقينَ  ُب التخٌلف عنو يستأذنوؾ
﴿فهم ِفي ريبهم  ُب الدين﴿قلوبهم﴾  شٌكترتابت﴾ اال يُػْؤِمُنوَف بِاهلِل والَيوـِ اآلِخِر و 

بة من اآللة ىٍ أي ة﴾ دّ وا لو عُ ﴿ألعدُّ  معك﴿ولو أرادوا الخروج﴾  يتحًٌنكف﴾ 45دوفيتردّ 
حبسهم عنو باٛننب ﴾ مْ هُ طَ بَّ ثَ ﴿فػَ  ٓب يرد خركجهم :أم﴿ولكن كره اهلل انبعاثهم﴾  لزادكا

اٞنعذكرين كاٞنرضى، كالنساء،  [ظ130]/﴾ 45دوا مع القاعدين﴿وقيل اقعُ  كالكسل
﴿َلْو خرجوا  إللقاء ا كراىةى اٝنركج ُب قلوُّم حٌّت كأنٌو قاؿ ٟنم ذلك كالصبياف، ٕنثيله 

ـٌ ، فسادان بااًل﴾ ﴿ِإالَّ خَ  ِنركجهم شيئان وكم﴾ ِفيُكم َما زادُ  فاالستثناء مفرٌغ من أعٌم العا
بالنظر إليو، فبل يلـز أف يكوف ُب أصحاب الرسوؿ خباؿ حٌّت  ادةي يكالز ، الذم ىو الشيء
بينكم باٞنشي بالنميمة ُّا  أسرعوا :﴾ أمبللكمخِ ركاُّم ﴿عوا﴾ ضَ ﴿وألوْ  يزيدكه ِنركجهم

بإيقاع العداكة بينكم كالرعب ُب قلوبكم، ﴿الفتنة﴾  يطلبوف لكم :أمنكم﴾ و غُ بػْ ﴿يػَ كاٟنز٬نة 
عل حاالن من فاعلو أك مفعولو قولو"أكضعوا"حاؿ من كاك  اعوف َلُهم﴾ ﴿وفيكم سمّ  :، ك٩ني

 :أما الفتنة﴾ وُ لقد ابتغَ 47﴿َواهلُل َعِليٌم بالظَّاِلِمينَ  يسمعوف قوٟنم ٚناع قبوؿ كطاعة
يٌب كأصحابو قبل ٔنٌلفهم ىذا عن تبوؾ، حيث انصرؼ ابن أي  :أم﴿من قبل﴾  تشتيت أمرؾ

﴾ ﴿َحتَّى جاء الحقّ  دٌكركا األفكار ُب إبطاؿ دينك :أم﴿وقّلبوا لك األمور﴾  يـو أحد
ُهْم َمْن  لو، فدخلوا فيو ظاىران ﴾ 48﴿َوُىْم كارىوف دينو﴿وظهر أمر اهلل﴾  النصر ﴿َوِمنػْ

ال  :أمي﴾ ﴿َواَل تفتنّ  1بن قيس دٌ إب، كىو جى عينك ّنف كأي ُب التخلٌ يقوؿ ائذف لي﴾ 
ق بالنساء؛ فأخشى أف ال أصرب عن بنات األصفر تيوًقعين ُب الفتنة، أليٌن مفرط ُب التعلٌ 

بالتخٌلف طوا﴾ قَ ﴿أال ِفي الفتنة سَ  فأجامعهٌن قبل القسمة، كاشتغل ٌُّن كأترؾ اٛنهاد
﴿إف  يـو القيامة ال خبلص ٟنم عنها﴾ 49﴿وإف َجَهنََّم لمحيطة بالَكاِفرِينَ  كظهور النفاؽ

﴿وإف تصبك  لفرط حسدىمىم﴾ ؤْ سُ ﴿تَ  ظفر كغنيمة﴿حسنة﴾  زاؾُب غي تصبك﴾ 
﴿من  بالفعل الصائب حٌن ٔنٌلفنا﴿يقولوا قد أخذنا أمرنا﴾  شٌدة كيـو أيحدمصيبة﴾ 

                                                           
فيو النفاؽ، كحضر يػىٍوـ اٜنديبية، كما ٔنٌلف يـو اٜنديبٌية عن  ككاف ٣نن ييظنٌ األنصارٌم،  جىٌد بن قيس بن صخر 1

 البيعة أحد سواه، فإنٌو استرت ٓنت بطن ناقتو، كقيل: إنٌو تاب، كحسينت توبتو، كتوٌُب ُب خبلفة عثماف رضي ا عنو.
 .1/521البن األثًن،  أسد الغابة؛ 576-1/575البن عبد الرٌب،  االستيعاب في معرفة األصحاب
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﴿ُقل  ّنا يصيبك ك٤ناهتم﴾ 50حوف﴿َوُىْم فرِ  عنكوا﴾ ﴿ويتولَّ  قبل ىذه اٞنصيبةقبل﴾ 
 ُب اللوح من نفع أك ضٌر ال يتغًٌن ّنوافقتكم ك٢نالفتكملن يصيبنا ِإالَّ َما كتب اهلل لنا﴾ 

صوف﴾ ُقل ىل تربّ 51ل الُمْؤِمُنوفَ ﴿وعلى اهلل فليتوكّ  ناصرنا كمتوٌٕب أمرنا﴿ُىَو موالنا﴾ 
تأنيث  "حيسىن"تثنية يين﴾ نَ سْ ﴿الحُ  العاقبتٌن﴿بنا ِإالَّ إحدى﴾  تنتظركف أف يقع :أم

﴿أف يصيبكم اهلل  2ينءو إحدل السُّ ص بكم﴾ ﴿ونحن نتربّ  النصرة كالشهادة 1":حسىن"
 كىو القتل على الكفر﴿بأيدينا﴾  بعذاب﴿أو﴾  بقارعة من السماءمن عنده﴾  بعذابٍ 

﴿طوعاً  ُب طاعة ا﴿ُقل أنفقوا﴾  ما ىو عاقبتكم﴾ 52﴿فَػتَػَربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمتَػَربُّْصوفَ 
إخبار عرٌب عنو باألمر مبالغة ُب تساكم اإلنفاقٌن ُب  نفقاتكم،ل ِمْنُكم﴾ تقبَّ يُ  رىًا لنأو كَ 

 تعليله على سبيل االستئناؼ [ك131]/﴾ 53كم ُكْنُتم قومًا فاسقين﴿إنّ  عدـ القبوؿ
ُهْم نَػَفَقاتُػُهْم ِإالَّ أَنػَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّو َوِبَرُسولِ  أف "اٞنستثىن فاعل كِو﴾ ﴿َوَما َمنَػَعُهْم َأْف تُػْقَبَل ِمنػْ

 متثاقلوفسالى﴾ ﴿َواَل يأتوف الصَّبَلة ِإالَّ َوُىْم كُ  :كقولو ،إاٌل كفرىم: أم مفعوؿ، "لتيقبى 
ما منعهم قبوؿ نفقاهتم  :، أم"كفركا"عطف على ﴾ 54﴿َواَل يُػْنِفُقوَف ِإالَّ َوُىْم كارىوف

بك جِ عْ ﴿فبل تػُ  م إاٌل كارىٌنإنفاقه إاٌل كفرىم كعدـ إتياهنم الصبلة إاٌل كاسلٌن كعدـ
بهم بها ِفي ﴿ِإنََّما يريد اهلل ليعذّ  :فإٌف ذلك استدراج كما قاؿأموالهم َواَل أوالدىم﴾ 

نْػَيا﴾  ﴿أنفسهم َوُىْم   ٔنرجق﴾ زىَ ﴿وتَ  باٞنشٌقة ُب ٗنعها كاٞنصائب فيهاالحياة الدُّ
 :أمِإنػَُّهم لمنكم﴾  ﴿وَيْحِلُفوَف بِاهللِ  فيعٌذبوف ُب اآلخرة أشٌد العذاب﴾ 55كافروف
٫نافوف أف تفعلوا ُّم ﴾ 56وفقُ هم قـو يفرَ ﴿ولكنّ  لكفر قلوُّم﴿َوَما ُىْم ِمْنُكم﴾  مؤمنوف

﴿أو  كف إليوؤ حصنان يلج﴿َلْو يجدوف ملجأ﴾  ما تفعلوا باٞنشركٌن؛ فييظهركف اإلسبلـ تقٌية
 من الدخوؿ لمواضع يدخلوهنا كالسركب، ميفتعى خبًل﴾ دَّ ﴿أو مُ  ُب اٛنباؿمغارات﴾ 

 موحييسرعوف إسراعان ال يرٌدىم شيء كالفرس اٛنى ﴾ 57ا إليو َوُىْم يجمحوفوْ ﴿لولَّ 
ُهم  َها َرُضوا َوِإْف َلْم  قسم﴿ِفي﴾  يعيبكيلمزؾ﴾ من ﴿َوِمنػْ ﴿الصََّدقَاِت فَِإْف ُأْعطُوا ِمنػْ

                                                           
 «.حسن»البن منظور  لساف العربكذا ُب األصل، كلعلج األكجو: "أحسن". ينظر  1
 كقع ُب األصل: "السوتٌن"، كما أثبٌتو من ب. 2
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َها ِإَذا ُىْم َيْسَخطُوفَ  ما  :أمُىُم اللَُّو َوَرُسولُُو﴾ َوَلْو أَنػَُّهْم َرُضوا َما آتَا58يُػْعَطْوا ِمنػْ
أعطاىم الرسوؿ من الغنيمة كالصدقة، كذكر ا للتعظيم كالتنبيو على أٌف فعلو إ٧ٌنا ىو بأمره 

من غنيمة أك صدقة أخرل ما ﴿َوقَاُلوا حسبنا اهلل سيؤتينا اهلل من فضلو َوَرُسولُُو﴾  تعأب
لكاف  :١نذكؼ أم "لو"ا من فضلو، كجواب غنيىنُب أف يي ﴾ 59ا ِإَلى اهلل راغبوف﴿إنّ  يكفينا

﴿ِإنََّما الصدقات  :خًنان ٟنم، ٌٍب بٌٌن مصارؼ الصدقات تصويبان ٞنا فعلو الرسوؿ بقولو
الذين ٩ندكف ما الى ﴿والمساكين﴾  الذين ال ٩ندكف ما يقع موقعان من حاجتهمللفقراء﴾ 

َها﴾  يكفيهم  سم، ككاتب، كحاشرعلى الصدقات من حاسب، كقا :أم﴿والعاملين َعَليػْ
أك ىم  ،قـو أسلموا كنٌيتهم ضعيفة فيو؛ فيستألف قلوُّم بإعطائهمهم﴾ فة قلوبُ ﴿والمؤلَّ 

 :أمقاب﴾ ﴿الرّْ  فكٌ ﴿وفي﴾  أشراؼ يرتٌقب بإعطائهم كمراعاهتم إسبلـ نظائرىم
للداللة على االستحقاؽ  "ُب"دكؿي من البلـ إٔب ، كالعي "الفقراء"اٞنكاتىبوف، عطف على 

، أك تابوا كليس ٟنم كفاء ،الذين استدانوا لغًن معصية :أم﴿والغارمين﴾  هىة ال للرقابلًلجً 
للصرؼ ُب اٛنهاد  :أم﴿وفي َسِبيِل اهلِل﴾  ٌن كلو أغنياءأك إلصبلح ذات البى  [ظ131]/

اٞنسافر الغًن العاصي  : أمالسبيل﴾  ﴿وابنِ  ءباإلنفاؽ على القائمٌن بو تطٌوعان ببل ُب
ميعطى أف ػكاألكصاؼ اٞنذكورة كإف كانت عاٌمة لكٌن السٌنة بٌينت أٌف شرط ال ،اتاج حاالن 

ِمَن اهلل َواهلُل َعِليٌم  ﴿فريضةً  فرض ذلك 2.كال يكوف ىاَشٌيان كال مطلبٌيان  1يكوف مسلمان 
يضع األشياء ُب موضعها، كاعلم أٌف ظاىر اآلية كإف اقتضى االختصاص ﴾ 60َحكيمٌ 

 ب الصرؼ إٔب كٌل صنف كجد منهم كما ىو مذىب الشافعيٌ باألصناؼ الثمانية ككجو 
 3لكٌن الفتول على ما ذىب إليو األئٌمة الثبلثة من جواز الصرؼ إٔب ثبلثة من صنف كاحد

                                                           
فأخربىم أٌف ا قد فرض عليهم »إشارة إٔب قوؿ النٌب صٌلى ا عليو كسٌلم ٞنعاذ بن جبل حينما أرسلو أب اليمن:  1

 .40، الزكاة صحيح البخاري«. على فقرائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتدٌ 
، الزكاة صحيح البخاري«. ...أما شعرت أنٌا ال نأكل الصدقة»إشارة إٔب قوؿ النٌب صٌلى ا عليو كسٌلم للحسن:  2

؛ 6/226، للنوكمالمجموع . كينظر 161، الزكاة صحيح مسلم«. ...أنٌا ال ٓنٌل لنا الصدقة». كعند مسلم: 59
228. 

البن حجر اٟنيتمي،  تحفة المحتاج؛ ك2/61، تفسير البيضاويكينظر «. لكٌن االحتياط التعميم» ُب ح: 3
7/169. 
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ُهم﴾  وا ﴿ويقولوف﴾  بتعييبو كنقل حديثو﴾ وف النبيّ ذُ ؤْ ﴿الَِّذيَن يػُ  اٞننافقٌن :أم﴿َوِمنػْ إذا هني
يسمع كٌل ما يقاؿ لو كيصٌدقو؛ فيصٌدقنا إذا أنكرنا أذاه، ﴾ فذُ أُ  ﴿ىو وغى بلي عن ذلك، لئبٌل يى 

اإلضافة للتخصيص َلُكم﴾  َخيرٍ  فُ ذُ ﴿أُ  ىو﴿ُقل﴾  أطلق عليو اٛنارحة لفرطو ُب ذلك
﴿يؤمن بِاهلِل ويؤمن﴾  :فٌسر ذلك بقولو ٍبٌ  .أذفه مستمعي خًنو ال مستمع شرٌ : كالتقييد، أم

األٌكؿ بالباء كالثاين بالبلـ الزائدة فرقان م عدٌ  ال لغًنىم، فيما أخربكه بو﴿للُمْؤِمِنيَن﴾  ؽيصدٌ 
 ىو﴿و﴾  إ٬ناف األماف كبٌن ما ىو ّنعىن التصديق كالتسليم :بٌن ما ىو مقابل الكفر أم

كلو ظاىران فقط، فبل يكشف سرٌكم ترٌ٘نان بكم ال جهبلن ﴿رحمة للذين آَمُنوا ِمْنُكم﴾ 
أيٌها َيْحِلُفوَف بِاللَِّو َلُكْم﴾ 61َؿ اللَِّو َلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ﴿َوالَِّذيَن يُػْؤُذوَف َرُسو  ُنالكم

أف  ﴿َواهلُل َوَرُسولُُو أحقّ  فبل تتعٌرضوا ٟنموكم﴾ ضُ رْ يػُ ﴿لِ  ما أتوا بأذل الرسوؿ هٌنمإاٞنؤمنوف 
ين ءأك ألٌف اإلرضا ،بالطاعة، كٌحد الضمًن ألٌف خرب األٌكؿ أك الثاين ١نذكؼيرضوه﴾ 

 الشأف :أم﴿ألم يَػْعَلُموا أَنَُّو﴾  حٌقان ﴾ 62﴿إف َكانُوا ُمْؤِمِنينَ  كتفى بأحد٨نامتبلزماف فا 
﴿نار  فحقٌّ أٌف لو :على حذؼ اٝنرب، أم﴿اهلَل َوَرُسوَلُو فأّف لو﴾  يشاقق﴾ دِ دِ اح﴿من يُ 

ؿ َعَلْيِهم﴾ نزَّ ﴿المنافقوف أف تُ  ٫ناؼر﴾ ذَ حْ يَ 63َجَهنََّم خالدًا فيها َذِلَك الخزي العظيم
من النفاؽ فتهتكهم كىم مع ذلك ئهم ِبَما ِفي قلوبهم﴾ تنبّ  ﴿سورةٌ  أم على اٞنؤمنٌن

من ﴾ 64روف﴿َما تحذَ  مظهرج﴾ خرِ ﴿ ِإفَّ اهلَل مُ  أمر هتديدوا﴾ ئُ ﴿ُقل استهز  فئو يستهز 
عن استهزائهم بك ُب غزكة تبوؾ ﴿سألتهم﴾  الـ قسم﴿ولئن﴾  إنزاؿ السورة فيكم

ِإنََّما   نَّ ﴿ليقولُ  !جل يريد أف يفتح قصور الشاـ، ىيهات ىيهاتبقوٟنم: انظركا إٔب ىذا الر 
﴿أبِاهلِل وآياتو  ٟنم توبيخان ﴿ُقل﴾  ُب اٜنديث لنقطع بو الطريقا نخوض ونلعب﴾ كنّ 

﴿بعد  أظهرًب كفركم :أم﴿قد كفرتم﴾  عنوال تعتذروا﴾ 65َوَرُسوِلِو ُكْنُتم تستهزئوف
 بن مىخشيٌ لتوبتهم كإخبلصهم كِمْنُكم﴾  ﴿إف نعُف عن طَائَِفةٍ  الظاىرمٌ إيمانكم﴾ 

ػىػيػٍّر ٘ني
النفاؽ كأبعاض  [ك132]/ مصرٌين على﴾ 66هم َكانُوا مجرمينب طَائَِفًة بأنّ ﴿نعذّْ  1

                                                           

ػىػًنٍّ األشجعٌي، 197كقع ُب األصل "فحش" كالصواب ما أثبٌتو من تفسًن اٛنبللٌن اٞنيٌسر، ص 1  شٌي بن ٘ني .|ىو ٢نى
نت توبتو، كٚنٌاه رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم عبد حليف لبين سلمة من األنصار، كاف من اٞننافقٌن، ٌٍب تاب كحس
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الكفر  :أميأمروف بالُمْنَكر﴾  ﴿اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت بَػْعُضُهْم ِمْن بَػْعضٍ  الشيء الواحد
عن ضوف أيديهم﴾ بِ قْ ﴿ويػَ  اإل٬ناف كالطاعة :أموؼ﴾ وف عن الَمْعرُ ﴿وينهَ  كاٞنعاصي

هم﴾ ﴿فنسيَ  تركوا طاعتووا اهلل﴾ ﴿نسُ  اليد كناية عن البخل اإلنفاؽ ُب الطاعة، كقبضي 
َوَعَد اللَُّو اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت 67ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن ُىُم اْلَفاِسُقوفَ  ﴿ تركهم من لطفو
أبعدىم عن ولعنُهُم اهلل﴾ جزاءن كعقابان ﴿َهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِىَي َحْسبُػُهْم﴾ َواْلُكفَّاَر نَاَر جَ 

﴿َكالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ  أنتم أيٌها اٞننافقوف .دائم﴾ 68﴿ولهم عذاب مقيم ر٘نتو
ًة َوَأْكثَػَر َأْمَوااًل َوَأْواَلًدا فَاْسَتْمتَػُعوا﴾  نصيبهم من الدنيا ﴿بخبلقهم﴾  إنٌتعو ِمْنُكْم قُػوَّ

﴿بخبلقكم َكَما استمتع الَِّذيَن من قبلكم بخبلقهم  أيٌها اٞننافقوف﴿فاستمتعتم﴾ 
كاٝنوض الذم   :أم﴿كالذي خاضوا﴾  دخلتم ُب الباطل كالطعن ُب النبٌ وخضتم﴾ 

نْػَيا َواآلِخَرِة وُأولَِئَك ُىُم الخاسرو  خاضوا ﴾ 69ف﴿ُأولَِئَك حبطت أعمالهم ِفي الدُّ
﴿وعاد﴾  أغرقوا بالطوفاف﴿الَِّذيَن من قبلهم قـو نوح﴾  خرب﴿ألم يأتهم نبأ﴾  للدارين

أىلك ﴿وقـو إبراىيم﴾  أىلكوا بالرجفة، قـو صاّب﴿وثمود﴾  أىلكوا بالريح قـو ىود،
 أىل﴿و﴾  ةأىلكوا بالنار يـو الظلٌ  قوـه مدين﴾  ﴿وَأْصَحابِ  ٧نركد ببعوض كأىلك أصحابو

 أسفلها امنقلبة، فإهٌنا انقلب أعبلى : أم "مؤتفكة"قرل قـو لوط، ٗنع كات﴾ فِ ﴿المؤتَ 
بأف مهم﴾ ظلِ ﴿فما َكاَف اهلل ليَ  فأىلكوا اٞنعجزات فكٌذبوا؛ :أمنات﴾ ﴿أتتهم رسلهم بالبيّ 
﴿والُمْؤِمُنوَف  بارتكاب الذنب﴾ 70﴿ولكن َكانُوا أنفسهم يظلموف يعاقبهم بغًن ذنب

. ىػ﴾ آ...ذكره ُب مقابلة قولو ﴿اٞننافقٌن كاٞننافقاتبعض﴾  والمؤمنات بعضهم َأْولَِياءُ 
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَف الصَّبَلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة  ﴿ كما ىو عادتو يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

السٌن لتأكيد الوقوع ال  ال ١نالة، فإفٌ َوُيِطيُعوَف اللََّو َوَرُسوَلُو ُأولَِئَك َسيَػْرَحُمُهُم اللَُّو﴾ 
﴾ 71﴿َحكيمٌ  غالب، ال ٬ننعو شيء من إ٤ناز كعده ككعيده﴿ِإفَّ اهلَل عزيز﴾  لبلستقباؿ

﴿تجري من  بساتٌنات﴾ د اهلل الُمْؤِمِنيَن والمؤمنات جنّ عَ ﴿وَ  يضع األشياء ُب مواضعها

                                                                                                                                                                     

البن األثًن،  أسد الغابة؛ 3/1381البن عبد الرٌب،  االستيعاب في معرفة األصحابالر٘نن، استشهد يـو اليمامة. 
5/120. 
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 :أمبة﴾ ﴿األنهار َخاِلِديَن ِفيَها ومساكن طيّ  ٓنت قصورىا أك أشجارىا :أمتحتها﴾ 
كٌلها   إقامة كخلود، فعلى ىذا اٛنٌناتي ف﴾ دْ ات عَ ﴿ِفي جنّ  القصور اٞنبنٌية من أنواع اٛنواىر

 1حاديثاألفإنٌو للجنٌات كىذا للمساكن، كُب  دار عدف، كليس بتكرار مع خالدين فيها؛
  تعأبما يدٌؿ على أهٌنا اسم للجٌنة الثامنة اليت ىي أعلى اٛنٌنات كٌلها ك١نٌل ْنليٌات ا

﴿َذِلَك﴾  من ذلك كٌلو فًنزقهم إيٌاه أيضان ﴿ِمَن اهلل أكبر﴾  ال سخطى بعده﴿ورضواف﴾ 
الذم يستحقىر دكنو ﴾ 72﴿ىو الَفْوُز الَعِظيمُ  أك ٗنيع ما تقٌدـ ،الرضواف :أم [ظ132]/

 باللساف كاٜنٌجة﴿والمنافقين﴾ بالسيف ار﴾ د الكفّ جاىِ  ها النبيّ ﴿ يا أيّ  الدنيا كما فيها
 ىي﴾ 73م وبئس المصيرنّ ﴿ومأواىم جه همُب ذلك كال تسا١ًنٍ ﴿واغلظ َعَلْيِهم﴾ 

ما بلغك عنهم من الطعن ُب القرآف اٞننزجؿ ﴿بِاهلِل َما قَاُلوا﴾  اٞننافقوف :أم﴿َيْحِلُفوَف﴾ 
﴿بعد إسبلمهم﴾  أظهركا الكفر﴿ولقد قَاُلوا كلمة الُكْفِر وَكَفُروا﴾  عليك ُب تبوؾ

من قتل الرسوؿ عند رجوعو من تبوؾ بالعقبة ليبلن، ككانوا ِبَما لم ينالوا﴾  او ﴿وىمُّ  الظاىرمٌ 
كحذيفة خلفها يسوقها فلم  ،طاـ راحلتو يقودىاٙنسة عشر رجبلن فأخذ عٌمار بن ياسر ِنً 

﴿ِإالَّ أف أغناُىُم اهللُ َوَرُسولُُو من  عابوا شيئان منهم :أم﴿َوَما نقموا﴾  2يقدركا أف يقربوا إليو
بالغنائم مع الرسوؿ بعد ما كانوا ُب شٌدة االحتياج، كىذا ليس ٣نٌا يعاب، فهو لو﴾ فض

﴿فإف « ما ٕب عندؾ ذنب إاٌل أحسنت إليك: »يلاستثناء مفرٌغ من أعٌم اٞنفاعيل من قبً 
﴿وإف  كأحسن توبتو 3بٌلسكقد تاب منهم جي ﴿يك خيرًا َلُهم﴾  عن النفاؽيتوبوا﴾ 

نْػَيا﴾ ﴿يعذّ  فاؽباإلصرار على النوا﴾ يتولَّ   بالقتل كاألسربُهُم اهلل عذابًا أليمًا ِفي الدُّ
 ينجيهم من العذاب﴾ 74َواَل نصير ن وليّ ﴿َوَما َلُهم ِفي اأَلْرِض مِ  بالنار﴿َواآلِخَرِة﴾ 

ُهْم َمْن عاىد اهلل لئن آتانا من فضلو لنصَّ  كىو ﴾ 75ِمَن الصالحين ولنكوننَّ  نَّ قَ دَّ ﴿َوِمنػْ

                                                           
 ٓب أقف عليها. 1
 . 39/210، مسنده. كأخرج أ٘ند بن حنبل ٥نوه ُب 257-5/256للبيهقي،  دالئل النبّوة 2
الصامت األنصارٌم ككاف مػٌمن ٔنٌلف من اٞننافقٌن ُب غزكة تبوؾ، ٌٍب تاب كحسنت توبتو.  ىو جيبٌلس بن سيويد بن 3

 .1/599البن حجر،  اإلصابة؛ 1/265البن عبد الرٌب،  االستيعاب في معرفة األصحاب
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ا آتاىم ﴿فلمّ  2ادعو ا أف يرزقين ماالن كأؤٌدم منو كٌل ذم حٌق حٌقو: بٌ قاؿ للن 1ثعلبة،
بدعاء الرسوؿ، فكثر مواشيو حٌّت ٓب تسعو اٞندينة فنىزؿ كاديان كامتنع عن من فضلو﴾ 

مصٌدقٌن ألخذ  فإنٌو بعث إليو النبٌ  ،منعوا حٌق ا منولوا ِبِو﴾ ﴿بخِ  اٛنماعة كاٛنمعة
 عن طاعة ا﴿َوتَػَولَّْوا﴾   أرل رأييفارجعا حٌّت   أخت اٛنزية،اٌل ما ىذه إ :الصدقة قاؿ

جعل ا  :أمهم﴾ بَ قَ ﴿فأعْ  ىم قوـه عادهتم اإلعراض عنها :أم﴾ 76﴿َوُىْم معرضوف
﴿ِبَما  اى باٞنوت :أم﴿ِفي قلوبهم ِإَلى يـو يلقونو﴾  ثابتان ﴿نفاقًا﴾  عاقبة فعلهم ذلك

فيو، فأتى ُّا ﴾ 77﴿وبما َكانُوا يكذبوف بلحؽ كالصج صدٌ من التأخلفوا اهلل َما وعدوه﴾ 
فجعل ٪نثو  بعد ذلك إٔب النٌب صٌلى ا عليو كسٌلم فقاؿ: إٌف ا منعين أف أقبل منك؛

الرتاب على رأسو، فجاء ُّا بعد النٌب إٔب أيب بكر ٌٍب إٔب عمر ٌٍب إٔب عثماف فلم يقبلها 
﴿أف  اٞننافقٌن أك من عاىد ا :أم﴿ألم يَػْعَلُموا﴾  كاحد منهم، كىلك ُّا ُب زماف عثماف

﴿ونجواىم﴾  3أك العـز على اٝنبلؼ ،ما أسٌركا ُب أنفسهم من النفاؽىم﴾ اهلل يَػْعَلُم سرَّ 
ـ ﴿َوَأفَّ اهلَل عبّل جزيةن  [ك133]/ الزكاةى  ما يتناجوف بو بينهم من اٞنطاعن أك تسمية

ٌما نزؿ آية الصدقة تصٌدؽ عبد ػكل .ن العيافال ٫نفى عليو شيء ٣نٌا غاب ع﴾ 78الغيوب
فقاؿ  ؛بصاع ٕنر 1كأبو عقيل ،ق ٕنرسٍ ّنئة كً  5كعاصم ،بأربعة آالؼ درىم 4الر٘نن بن عوؼ

                                                           
البن حجر،  اإلصابة؛ 1/462البن األثًن،  أسد الغابةىو ثعلبة بن حاطب بن عمرك األكسٌي، شهد بدرنا.  1
1/516. 
 .4/161؛ تفسًن ابن كثًن، 14/371تفسًن الطربم،  2
 .2/68، تفسير البيضاويلعٌل الصواب: "اإلخبلؼ". كما ُب  3
كاف اٚنو ُب اٛناىلٌية عبد عمرك كقيل: عبد الكعبة، فسٌماه رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم عبد الر٘نن، كىو من  4

أحد العشرة اٞنبٌشرين باٛنٌنة، كأحد السٌتة أصحاب الشورل الذين أخرب كمن ن سبقوا إٔب اإلسبلـ، أحد الثمانية الذي
 أسد الغابة. عمر عن رسوؿ اللجو صٌلى اللجو عليو كسٌلم أنٌو توٌُب كىو عنهم راض، توفٌػي سنة إحدل كثبلثٌن باٞندينة

 .293-4/290البن حجر،  اإلصابة؛ 3/475البن األثًن، 
ا، كاٝنندؽ، كاٞنشاىد كٌلها مع أحعاصم ٍبن عدم ٍبن اٛند ٍبن العجبلف، كىو أكسٌي أنصارٌم، شهد بدرنا، ك  ىو 5 دن

لىى العالية رىسيوؿ اللجًو صىلجى اللجوي عىلىٍيًو كىسىلجمى، كقيل: ٓب يشهد بدرنا بنفسو، ألٌف رىسيوؿ اللجًو رٌده من الركحاء، كاستخلفو عى 
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وف﴾ زُ مِ لْ ﴿يػَ  مبتدأ﴿الَِّذيَن﴾  :فنىزؿ 2؛كا غيٌن عن صدقة ىذا، ذانك اءلر تى : اٞننافقوف
لُمْؤِمِنيَن ِفي الصدقات َوالَِّذيَن ال يجدوف ﴿ِمَن ا اٞنتطٌوعٌن :﴾ أمعينوّْ طَّ ﴿المُ  يعيبوف
ُهم﴾ خَ سْ ﴿فيَ  طاقتهم فيأتوف بوهدىم﴾ ِإالَّ جُ  اهلل  رَ خِ ﴿سَ  :كخرب اٞنبتدأ قولوروف ِمنػْ

ُهم﴾  يسٌمى اٛنزاء سخريٌة على اٞنشاكلة أك استعارة أحد اٞنثلٌن  جازاىم على سخريٌتهم،ِمنػْ
ٌما سألو عليو السبلـ اٞنخلص عبد ػكنزؿ ل .على كفرىم﴾ 79﴿ولهم َعَذاٌب ألِيمٌ  لآلخر

﴿استغفر َلُهم أو ال تستغفر َلُهم﴾  :أف يستغفر ألبيو حٌن مرض 3ا بن عبد ا بن أيبٌ 
﴿إف  إخبار بتساكم األمرين ُب عدـ النفع، أك ردٌّ بصورة األمر للتأكيد كاٞنبالغة ُب ذلك

« ألزيدٌف على السبعٌن»فقاؿ عليو السبلـ:  اهلل َلُهم﴾ فلن يغفرَ  ةً تستغفر َلُهم سبعين مرّ 
 :فنزؿ ؛هءفجٌوز أف يكوف حٌدان ٫نالفو حكم ما كرا ؛ا العدد اٞنخصوص ألنٌو األصلفا٨ًن 

لبياف أٌف اٞنراد بو التكثًن دكف  4لن يغفر ا ٟنم﴾...ف﴿استغفر ٟنم أك ال تستغفر ٟنم
بسبب   :أمنهم َكَفُروا بِاهلِل َوَرُسوِلِو﴾ ﴿َذِلَك بأ كاستعماؿ أمثالو ُب التكثًن شائع، التحديد

﴿َواهلُل اَل يَػْهِدي  :كفرىم ال لبخل مٌنا أك قصور فيك، كجعل كالدليل على ما قبلو قولو
اٞنتمٌردين ُب كفرىم، كفيو تنبيو على عذر الرسوؿ ُب االستغفار  :أم﴾ 80القـو الَفاِسِقينَ 

م مطبوعوف على الضبللة إذ اٞنمنوع ىو ٟنم، كىو عدـ يأسو عن إ٬ناهنم ما ٓب يعلم أهنٌ 
انيوا أيكٕب   االستغفار بعد العلم آلية ﴿مىا كىافى لًلنجًبٍّ كىالجًذينى آمىنيوا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكٌنى كىلىٍو كى

                                                                                                                                                                     

 اإلصابة؛ 3/110البن األثًن،  أسد الغابة ، عن مئة كٙنس عشرة سنة.للهجرةسنة ٙنس كأربعٌن من اٞندينة، توٌُب 
 .464-3/463البن حجر، 

 .234-7/233البن حجر،  اإلصابة؛ 7/667البن األثًن،  أسد الغابة حبحاب أىبيو عقيل األنصارٌم.ىو  1
 .255؛ أسباب النزكؿ للواحدم، ص 388-14/387تفسًن الطربم،  2
، ككاف أبوه عبد ا بن أيٌب بن سلوؿ يكػػنٌػى أبا كاف اٚنو الػحيباب، فسٌماه رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم عبد ا  3

اٜنباب، ككاف رأس اٞننافقٌن، كمػٌمن تؤٌب كرب اإلفك ُب عائشة، كابنو عبد ا ىذا من فضبلء الصحابة كخيارىم، 
رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم، كاستشهد يـو اليمامة ُب خبلفة أيب بكر رضي شهد بدرا كأحدا كاٞنشاىد كٌلها مع 

البن  أسد الغابة؛ 942-3/940البن عبد الرٌب،  االستيعاب في معرفة األصحابا عنهما سنة اثنيت عشرة. 
 .3/927األثًن، 

 .4/166، تفسير ابن كثير؛ 14/396، تفسير الطبري 4
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ى ٟنىيٍم أىنػجهيٍم أىٍصحىابي اٛنٍىًحيًم﴾  فوف﴾ المخلَّ  حَ رِ ﴿فَ [9/113]التوبة، قػيٍرىبى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌنج
﴿َرُسوِؿ اهلِل وكرىوا أف يجاىدوا  بعدبلؼ﴾ ﴿خِ  بقعودىمدىم﴾ عَ قْ ﴿بمَ  زكة تبوؾغعن 

ٔنرجوا إٔب ﴿ال تنفروا﴾  :بعضهم لبعض :أمبَِأْمَواِلِهْم َوأَنْػُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اهلِل َوقَاُلوا﴾ 
﴿َلْو َكانُوا  التخٌلففاتٌقوىا برتؾ ًا﴾ حرّ  ُقل نار َجَهنََّم أشدّ  رّ ﴿ِفي الحَ  اٛنهاد

 ُب اآلخرة﴿وليبكوا كثيرًا﴾  ُب الدنيا﴿فليضحكوا قليبًل﴾  أهٌنا مآُّم﴾ 81يَػْفَقُهوفَ 
أخرب عن ما يؤكؿ إليو حاٟنم ُب الدارين بصيغة األمر ﴾ 82﴿جزاء ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوفَ 
ُهم﴾ ﴿ِإَلى طَائِ رٌدؾ من تبوؾ ﴿فإف رجعك اهلل﴾  للداللة على أنٌو حتم كاجب ٣نٌن َفٍة ِمنػْ
﴿فقل لن  إٔب غزكة أخرل [ظ133]/﴿فاستأذنوؾ للخروج﴾ ٔنٌلف باٞندينة من اٞننافقٌن 

 :كعٌللو بقولو ،إخبار ُب معىن النهي للمبالغةًا﴾ جوا معي أََبدًا ولن تقاتلوا معي عدوّ تخرُ 
 :أم﴾ 83دوا مع الخالفين﴿فاقعُ  ىي الغزكة إٔب تبوؾة﴾ ؿ مرّ كم رضيتم بالقعود أوّ ﴿إنّ 

ن ٌما أرسل عليو السبلـ قميصو ليكفج ػكل .اٞنتخٌلفٌن عن الغزك لعدـ لياقتهم كالنساء كالصبياف
َعَلى أحد  ﴿َواَل تصلّْ  1:نزؿ ؛ابن أيٌب فيو كذىب ليصٌلي عليو؛ فإنٌو كاف قد رجا منو ذلك

ُهم مات أََبدًا َواَل تقم َعَلى قبره﴾  نػَُّهم َكَفُروا بِاهلِل ﴿إِ  :كعٌلل النهي ،لدفن أك زيارةِمنػْ
ك أموالهم وأوالدىم ِإنََّما يريد اهلل أف يعذبهم بْ عجِ َواَل تُ 84َوَرُسوِلِو وماتوا َوُىْم فاسقوف

نْػَيا وتزىق﴾  كٌررىا للتأكيد كإاٌل فقد سبق ﴾ 85كافروف ﴿أنفسهم َوُىمْ  ٔنرجبها ِفي الدُّ
﴿وِإَذا أنزلت  رًين، كقيل ىذه ُب آخً 2ةذكرىا بعينها ُب ىذه السورة مع مغايرة قليلة ُب العبار 

وؿ﴾ ﴿آَمُنوا بِاهلِل َوَجاَىُدوا مع َرُسوِلِو أستأذنك أولوا الطَّ  بأف﴿أف﴾  من القرآفسورة﴾ 
ُهم َوقَاُلوا ذرنا نكن مع القاعدين ذكم السعة كالغىن وا بأف َيُكونُوا ضُ ﴿رَ  لعذر﴾ 86﴿ِمنػْ
َعَلى قلوبهم  عَ بِ ﴿وطُ  ٔنٌلفن ُب البيوت النساء البلٌب :أم "خالفة"ٗنع مع الخوالف﴾ 
الرسوؿ َوالَِّذيَن آَمُنوا معو  ﴿لكنِ  ما ُب موافقة الرسوؿ من السعادة﴾ 87فهم ال يَػْفَقُهوفَ 

النصرة كالغنيمة ُب الدنيا، كاٛنٌنة  :أمجاىدوا بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْػُفِسِهْم وُأولَِئَك َلُهُم الخيرات﴾ 

                                                           
 .25؛ صحيح مسلم، فضائل الصحابة 161صحيح البخارم، التفسًن  1
 من ىذه السورة. 55ُب اآلية  2
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﴿َأَعدَّ  :كبٌٌن خًناهتم األخركيٌة بقولو﴾ 88لمفلحوفا مُ ولَِئَك ىُ ﴿وأُ  كالكرامة ُب اآلخرة
َوَجاَء 89اللَُّو َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

إٔب عراب﴾ ﴿ِمَن األ سد كغطفافأهد ككثرة العياؿ كىم اٞنعتذرين باٛني  :أماْلُمَعذُّْروَف﴾ 
ُب اٌدعاء وا اهلَل َوَرُسوَلُو﴾ بُ ﴿وقعد الَِّذيَن كذَ  ف ٟنمفأذً  ،ُب التخٌلفف َلُهم﴾ ﴿ليؤذَ  النبٌ 

ُهم َعَذاٌب ألِيمٌ  عهمبى ػػػتى اإل٬ناف، كىم منافقو األعراب بً  ﴾ 90﴿سيصيب الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ
 1ىنمٍ كالزج ي مٍ كالعي المرضى﴾ ﴿َواَل َعَلى  كالشيوخ﴿ليس َعَلى الضعفاء﴾  بالقتل كالنار

﴿ِإَذا  ٌٍب ُب التخٌلف﴿حرج﴾  ُب اٛنهاد﴿َواَل َعَلى الَِّذيَن ال يجدوف َما يُػْنِفُقوَف﴾ 
﴿َما َعَلى  كالطاعة ثبيطتحاؿ قعودىم بعدـ اإلرجاؼ كالنصحوا هلل َوَرُسوِلِو﴾ 

ُّم ﴾ 91رَِحيمٌ ﴿ ٟنم﴿َواهللُ َغُفوٌر﴾  طريق باٞنؤاخذة﴿من سبيل﴾  ُب ذلكالمحسنين﴾ 
معك إٔب الغزك، كىم سبعة من هم﴾ لَ وؾ لتحمِ ﴿َواَل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أتَ  ُب التوسعة

حاؿ من الكاؼ ُب َما أحملكم َعَلْيِو﴾  ال أجدُ  ﴿قلتَ  2ىم ُب القاضيؤ األنصار أٚنا
﴿ِمَن  تسيليض﴾ فِ ﴿وأعينهم تَ  "إذا"انصرفوا، جواب  :أموا﴾ ﴿تولَّ  "قد"بإضمار  "أتوؾ"

نصب  ،للبياف كىي مع اَّركر ُب ١نٌل النصب على التمييز "نمً "أم دمعها، فإٌف الدمع﴾ 
﴿ِإنََّما السبيل﴾  ُب اٛنهاد﴾ 92 يجدوا َما يُػْنِفُقوفَ ﴿أاّل  ألجلنًا﴾ زَ ﴿حَ  :على العٌلة قولو

 ك َوُىْم أغنياء رضوا بأف َيُكونُوا معنأذنو تيس [و134]/ ﴿َعَلى الَِّذينَ  بالعتاب
اهلل َعَلى  ﴿وطبعَ  ةءكىو الرضا بالدنا ،استئناؼ لبياف ما ىو سبب الستئذاهنمف﴾ الخوالِ 

عتم ﴿ِإَذا رجَ  ُب التخٌلف﴿يعتذروف ِإلَيُكم﴾  3تقٌدـ مثلو﴾ 93قلوبهم فهم ال يَػْعَلُموفَ 
استئناؼ ، لن نصٌدقكم :أم﴿ُقل ال تعتذروا لن نؤمن َلُكم﴾  من ىذه الغزكةِإلَْيِهم﴾ 
أخربنا بعض أحوالكم أنا اهلل من أخباركم﴾ ﴿قد نبّ  بب هنيهم عن االعتذار ككذالبياف س
أتتوبوف عن الكفر أـ تثبتوف عليو، ككأنٌو استتابة كم َوَرُسولُُو﴾ رى اهلل عملَ ﴿وسيَ  بالوحي

                                                           
 «.زمن»البن منظور لساف العرب ٗنع "زىمػػٌن" كىو مىن بو الزمانة يعين اٞنرض السارم. ينظر  1
معقل بن يسار، كصخر بن خنساء، كعبد ا بن كعب، كسآب بن عمًن، كثعلبة بن »أٚناؤىم ُب البيضاكم:  2

 .73-2/72، تفسير البيضاوي«. بد ا بن مغفل، كعلية بن زيدغنمة، كع
 ﴿... كطبع على قلوُّم فهم ال يفقهوف﴾.من ىذه السورة:  87ُب اآلية  3
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ة لأتى بالظاىر للدال ،إليو :أمم الغيب والشهادة﴾ وف ِإَلى عالِ ﴿ثُمَّ تردُّ  كإمهاؿ للتوبة
بالعقاب ﴾ 94ئكم ِبَما ُكْنُتم تَػْعَمُلوفَ ﴿فينبّ  ال يفوتو شيء من ضمائرىم كأعماٟنم على أنٌو

 برتؾ اٞنعاتبةعرضوا عنهم﴾ ﴿ِإلَْيِهم لتُ  رجعتم﴿سَيْحِلُفوَف بِاهلِل َلُكم ِإَذا انقلبتم﴾  عليو
قذر ٝنبث باطنهم، ال ينفع فيهم اللـو كالتعنيف؛ فهو عٌلة جس﴾ هم رِ إنّ م عرضوا عنهأ﴿ف

﴿ِبَما َكانُوا  نصب على العٌلة﴿ومأواىم َجَهنَُّم جزاء﴾  :كمن ٕنامو قولو ،اإلعراض
فتستد٬نوا على ما كنتم تفعلوف ُّم كما ٪نلفوف وا عنهم﴾ َيْحِلُفوَف َلُكم لترضَ 95َيْكِسُبوفَ 

فبل ﴾ 96﴿فإف ترضوا عنهم فِإفَّ اهلَل ال يرضى عن القـو الَفاِسِقينَ  لتعرضوا عن إيذائهم
 :، أم"أعرايبٌ "أىل البدك؛ فإنٌو ٗنع  :أم﴿األعراب﴾  ضوا عنهم لكن أعرضوا عنهمتر 

ساكن البادية، بعد حذؼ ياء النسبة، كأٌما العرب فهو من استوطن اٞندف كالقرل القريبة 
 ،كغلظ طبائعهم ،من غًنىم لتوٌحشهمكفرًا ونفاقًا﴾   ﴿أشدّ  عريبٌ  :كيقاؿ ُب نسبتو

﴿ال يَػْعَلُموا حدود  بأف :أم﴿أف﴾  أٍكٔبر﴾ دَ ﴿وأجْ  األحاديثكبيعدىم عن ٚناع القرآف ك 
فيما يفعل ﴾ 97﴿َحكيمٌ  ِنلقو﴿َواهلُل َعِليٌم﴾  من األحكاـَما أنزؿ اهلل َعَلى َرُسولِِو﴾ 

غرامة مًا﴾ رَ غْ ﴿مَ  ُب سبيل انفق﴾ ﴿َما يُ  ٪نسبخذ﴾ ﴿وِمَن األعراب من يتّ  ُّم
 :أموائر﴾ م الدَّ كُ ﴿بِ  ينتظرص﴾ ﴿ويتربّ  نفقو خوفان كرياءن كخسرانان، ألنٌو ال يرجو ثوابو بل ي

دعاء عليهم بدكراف وء﴾ ﴿َعَلْيِهم دائرة السَّ  دكائر الزماف بأف ينقلب عليكم فيتخٌلصوا
﴿وِمَن  بأفعاٟنم كنيٌاهتم﴾ 98﴿َعِليمٌ  لقوٟنم﴿َواهلُل َسِميٌع﴾  فهو اعرتاض ،العذاب كاٟنبلؾ

، "قربة"ٗنع بات﴾ رُ ﴿قػُ  ُب سبيلوخذ َما ينفق﴾ وـِ اآلِخِر ويتّ األعراب من يؤمن بِاهلِل واليَ 
 :أم﴿صلوات الرسوؿ﴾  كسيلة إٔب﴿و﴾  ظرفو﴿عند اهلل﴾ ك "يٌتخذ"ثاين مفعوؿ 

دخلُهُم اهلل ِفي ﴿سيُ  عنده [ظ134]/﴿قربة َلُهم﴾  نفقتهم :أمها﴾ ﴿أال إنّ  دعواتو لو
لوف ﴿والسابقوف األوّ  عد باإلدخاؿ ُب الر٘نةتقرير للو ﴾ 99رحمتو ِإفَّ اهلَل َغُفوٌر رَِحيمٌ 

أك  ،أك شهدكا بدران  ،الذين صلجوا إٔب القبلتٌن :أم﴿المهاجرين﴾  للتبيٌن أك التبعيضمن﴾ 
من عوىم بإحساف﴾ تّب﴿َوالَِّذيَن ا من سبقوا ُب النصرة﴿واألنصار﴾  من سبقوا ُب اٟنجرة

 بثوابو﴿ورضوا عنو﴾  بطاعتوهم﴾ ﴿رضي اهلل عن غًنىم إٔب يـو القيامة القبيلتٌن أك
سائر  [ُب]كما   "ًمن"كُب قراءة ابن كثًن بزيادة ا األنهار﴾ هَ تػَ حْ ﴿وأعّد َلُهم جّنات تجري تَ 
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 يا أىل اٞندينةن حولكم﴾ وممّ 100﴿َخاِلِديَن ِفيَها أََبدًا َذِلَك الَفْوُز الَعِظيمُ  1اٞنواضع
ن أىل ﴿ومِ  انوا حوؿ اٞندينةفار ككغً  ،كأشجع، كأسلم﴿ِمَن األعراب منافقوف﴾ 

خرب ذكؼ،  2"، أك٣نٌن حولكم"منافقوف أيضان، فهو عطف على اٝنرب أم المدينة﴾ 
يا مهم﴾ لَ عْ ﴿ال تػَ  استمٌركا عليو كصاركا ماىرين فيوفاؽ﴾ وا َعَلى النّْ دُ رَ ﴿مَ  :صفتو قولو

بأحدىم كعذاب أك  ،بالفضيحة كالقتل ُب الدنياتين﴾ بهم مرّ لمهم سنعذّ عْ ﴿نحن نػَ  ١نٌمد
﴿آخروف﴾  قـو﴿و﴾  عذاب النار :أم﴾ 101وف ِإَلى عذاب َعِظيمٍ ردّ ﴿ثُمَّ يُ  القرب

﴿خلطوا عمبلً  :من التخٌلف كموافقة أىل النفاؽ، كخربه﴿اعترفوا بذنوبهم﴾  :مبتدأ، نعتو
﴿عسى اهلل أف  كىو ما ذكرنائًا﴾ سيّْ  ﴿وآخرَ  كىو ندمهم كاعرتافهم بالذنبصالحًا﴾ 
رم او قوا أنفسهم ُب سى كثٌ  ،كٗناعة 3كىم أبو لبابة﴾ 102ْيِهم ِإفَّ اهلَل َغُفوٌر رَِحيمٌ يتوب َعلَ 
ال أحٌلهم حٌّت »  النٌب، فقاؿ:ا بلغهم ما نزؿ ُب اٞنتخٌلفٌن، كحلفوا ال ٪نٌلهم إاٌل مٌ ػاٞنسجد ل

ٌلف فأىب؛ وا بأمواٟنم ليتصٌدؽ ُّا تطهًنان ٟنم عن التخفحٌلهم، فأتى  4فنىزلت؛ ؛«أيكمىر فيهم
أك عن حٌبها  ،عن الذنوبرىم﴾ طهّ ﴿تُ  ثلثها :أمذ من أموالهم صدقة﴾ ﴿خُ  5:فنىزؿ

تنمي حسناهتم كترفعهم إٔب منازؿ  :أميهم بها﴾ ﴿وتزكّْ  الذم أٌداىم إٔب التخٌلف
تطمئٌن ُّا قلوُّم َلُهم﴾  نٌ كَ صبلتك سَ  ﴿إفّ  ادع ٟنم كاستغفرَعَلْيِهم﴾  ﴿وصلّْ  اٞنخلصٌن

اٞنتوب عليهم  :أم﴿ألم يَػْعَلُموا﴾  بندامتهم﴾ 103﴿َواهلُل َسِميٌع َعِليمٌ  بتهمعلى قبوؿ تو 
 ٌمنو معىن التجاكزضلت "عنػػ "عٌدم ب﴿عن عباده﴾  الٌصحيحةفَّ اهلَل ُىَو يقبل التوبة﴾ أَ ﴿

ٟنم وقل﴾ 104اب الرحيم﴿َوَأفَّ اهلَل ُىَو التوّ  باعرتافهم﴿الصدقات﴾  يقبل﴿ويأخذ﴾ 
                                                           

 . 276، ص تقريب المعاني ِفي شرح حرز األماني1 
 سقطت ُب األصل، فأثبٌتها من ب. 2
بشًن، ككاف نقيبا، شهد العقبة، كسار مع النبػٌي صٌلى ا ىو أبو لبابة رفاعة بن عبد اٞننذر األنصارم، كقيل: اٚنو  3

عليو كسٌلم إٔب بدر، فرٌده إٔب اٞندينة، فاستخلفو عليها، كضرب لو بسهمو كأجره، كشهد أحدا كما بعدىا من 
البن عبد الرٌب،  االستيعاب في معرفة األصحاباٞنشاىد، كتوفٌػي أبو لبابة ُب خبلفة علٌي رضي ا عنهما. 

 .6/260البن األثًن،  أسد الغابة؛ 4/1740
 .258؛ أسباب النزكؿ للواحدم، ص 449-14/448تفسًن الطربم،  4
 .258؛ أسباب النزكؿ للواحدم، ص 14/455تفسًن الطربم،  5
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فإنٌو يطلعهم ﴿فسيرى اهلل عملكم َوَرُسولُُو والُمْؤِمُنوَف﴾  ما شئتموا﴾ ﴿اعمل أك للناس
ئكم ِبَما ُكْنُتم ﴿فينبّ  بالبعث بعد اٞنوتوف ِإَلى عالم الغيب والشهادة﴾ دُّ رَ تػُ ﴿وسَ  عليو

ركف موقوؼ مؤخج وف﴾ جَ رْ ﴿مُ  من اٞنتخٌلفٌن﴿وآخروف﴾  باَّازاة عليو﴾ 105تَػْعَمُلوفَ 
ا يتوب َعَلْيِهم﴾ ﴿وإمَّ  بأف ٬نيتهم ببل توبةم﴾ هبا يعذّ ﴿إمَّ  فيهم﴿ألمر اهلل﴾  أمرىم

عندكم كعلى اختبلؼ  [ك135]/ أمرىم بٌن اٝنوؼ كالرجاء :كالرتديد بالنظر إٔب العباد أم
: فيما يفعل ُّم، كىم الثبلثة اآلتيوف بعدي ﴾ 106﴿َحكيمٌ  بأحواٟنم﴿َواهلُل َعِليٌم﴾  آرائكم

ٔنٌلفوا كسبلن ال نفاقان، كٓب يعتذركا إٔب  3كىبلؿ بن أمٌية، 2،بن مالك ككعب 1،يعبرارة بن الر مي 
فنىزلت توبتهم  ،هتما أخلصوا نيٌ النٌب كغًنىم، فوقف أمرىم ٙنسٌن ليلة، كىجرىم الناس حٌّت 

عشر من  اكىم اثن "،آخركف مرجوف"عطف على خذوا مسجدًا﴾ ﴿َوالَِّذيَن اتّ  4بعدي 
كدعوا النٌب فأٌمهم  ءمسجدى قبا اة كحسدان ٞنن بنىوامضارٌ رارًا﴾ ﴿ضِ  5اٞننافقٌن بنىوا مسجدان 

 ءاَّتمعٌن بقبا﴿وتفريقًا بين الُمْؤِمِنيَن﴾  تقوية للكفر الذم يضمركنو :أم﴿وكفرًا﴾  فيو
كىو أبو من حارب اهلَل َوَرُسوَلُو﴾ ﴿لِ  ترقٌبان ﴿وإرصادًا﴾ بإذىاب بعضهم إٔب مسجدىم 

فإنٌو قاؿ للنٌب يـو أحد: ال أجد قومان قاتلك  7شاـ فيؤٌمهم فيو،ليأٌب من ال 6الراىب، عامر

                                                           
البن  اإلصابة؛ 5/129البن األثًن،  أسد الغابةىو مرارة بن الربيع األنصارٌم األكسٌي، شهد بدرا على الصحيح.  1

 .6/52، حجر
بالشاـ ُب شعراء النٌب صٌلى ا عليو كسٌلم، مات من كعب بن مالك بن عمرك، األنصارٌم اٝنزرجٌي، كاف ىو   2

 .457-5/456البن حجر،  اإلصابة؛ 4/461البن األثًن،  أسد الغابة .خبلفة معاكية
البن  أسد الغابةب بدر كأحد. األكسٌي األنصارٌم، ككاف قدًن اإلسبلـ، شهد حر  ىو ىبلؿ بن أمٌية بن عامر، 3

 .6/428البن حجر،  اإلصابة؛ 5/380األثًن، 
 ﴾لىقىٍد تىابى اللجوي...﴿ .|كتوبتهم نزلت بآية258؛ أسباب النزكؿ للواحدم، ص 14/465تفسًن الطربم،  4

 [9/117]التوبة، 
 .4/93؛ تفسًن البغوم، 469-14/468تفسًن الطربم،  5
عادل رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم؛ فخرج إٔب مٌكة، ٌٍب قدـ مع قريش يـو ، كتنٌصركاف قد ترٌىب ُب اٛناىلية  6

، كىو أبو حنظلة للهجرةأحد ١ناربا، كأقاـ ّنٌكة حٌّت الفتح، ٌٍب ىرب إٔب ىرقل كالرـك فمات كافرا ىنالك سنة تسع 
 .2/85البن األثًن،  الغابةأسد ؛ ك4/94، تفسير البغويالصحايٌب اٞنعركؼ بغسيل اٞنبلئكة. ينظر 

 .4/94؛ تفسًن البغوم، 4/285الدٌر اٞننثور للسيوطي،  7
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فمات بًقنًٍّسرينى  ،فاهنـز يـو حنٌن إٔب قيصر بالشاـ ليأٌب جنودان ٪ناربو 1إاٌل قاتلتك معهم،
﴿أردنا﴾  ماإف﴾  نَّ فُ لِ حْ ﴿وليَ  "حاربػ "فهو متعٌلق ب ،قبل بنائو :أم﴾ لُ بْ ن قػَ ﴿مِ  2كحيدان 
﴾  ببنائو ﴿َواهللُ  من الذكر، كالصبلة، كالتوسعة على اٞنصٌلٌن﴿الحسنى﴾  اٝنصلة﴿ِإالَّ

﴿ال  3:فنهاه تعأب بقولو ،ككانوا سألوا النٌب أف يؤٌمهم فيو﴾ 107يشهد ِإنػَُّهم لكاذبوف
 سَ سّْ ﴿لمسجد أُ  فيى ناسة تلقى فيها اٛنً للصبلة، فهدمو كأٌنذ مكانو كي تقم ِفيِو أََبدًا﴾ 

﴾ َعَلى التقوى من أوّ   بأف :أمأف﴾  ﴿أحقّ  من أيٌاـ كجوده، كىو مسجد قباؿ يـو
 ﴾ من اٝنصاؿ روا﴾ وف أف يتطهّ ﴿يحبّ  كىم األنصار﴿ِفيِو ِفيِو رجاؿ﴾  يصٌلي﴿تقـو

 بنياف دينوبنيانو﴾  سَ سَّ أفمن أَ 108رينهّْ ﴿َواهلُل ُيِحبُّ المطّ  الذميمة طلبان ٞنرضاة ا
شًرؼ على مي ﴾ ﴿ىارٍ  من جانب الوادم كل باٞناءآتمي ﴾ ؼٍ رُ ﴿جُ  طرؼ﴿َعَلى شفا﴾ 

بو النفاؽ كالشقاؽ الذم بنىوا عليو أمر دينهم على سبيل االستعارة بقرينة ما 4كأراد السقوط،
﴿ِفي نار  سقط مع بانيوهار ِبِو﴾ ﴿فانْ  :حها ّنا يبلئم اٞنستعار منو فقاؿيقابلو، كرشٌ 

إٔب ما ﴾ 109يَػْهِدي القـو الظَّاِلِمينَ  ﴿َواهلُل اَل  ين اٞنذكورينكىو ٕنثيل للمسجدى َجَهنََّم﴾ 
﴿ِفي  شٌكا كنفاقان يبة﴾ ﴿رِ  اٞنسجد :أموا﴾ ﴿ال يزاؿ بنيانُهُم الَِّذي بنَ  فيو صبلح
قطعان ُنيث ٓب يبق ٟنا ع قلوبهم﴾ قطَّ ﴿ِإالَّ أف تَ  فإنٌو ٘نلهم على بنائو كزاد ُّدموقلوبهم﴾ 

﴿ِإفَّ اهللَ  فيما أمر ُّدـ بنائهم﴾ 110كيمٌ ﴿حَ  بنيٌاهتم﴿َواهلُل َعِليٌم﴾  قابلٌية اإلدراؾ
استعارة ٕنثيلٌية إلثابة ة﴾ َلُهُم الجنّ  وأموالهم بأفَّ  [ظ135]/ اشترى ِمَن الُمْؤِمِنيَن أنفسهم

ا إيٌاىم اٛنٌنة على بذؿ أنفسهم كأمواٟنم ُب سبيلو، كإاٌل فبل شراء منو تعأب ألنٌو مالك 
لوف وعدًا﴾ قتَ لوف ويُ قتُ ﴿يقاتلوف ِفي َسِبيِل اهلِل فيَ  :قولوالكٌل، كبٌٌن ما ألجلو الشراء ب

، فإنٌو ُب معىن الوعد؛ فبل حاجة إٔب تقدير فعل من لفظ لر مصدر مؤٌكد ٞنا دٌؿ عليو الشٍّ 
ي فِ ﴿ ككذا مذكوران  "،كعدا"تقٌدـ عليو، كىو صفة ﴿حّقا﴾  نحاؿ مً ﴿َعَلْيِو﴾  اٞنصدر

                                                           
 «.ٓب أقف عليو: »702، ص الفتح السماوي. كقاؿ اٞنناكم ُب 4/94، تفسيرهذكره البغوم ُب   1
 .4/94، تفسير البغوي؛ 5/93، تفسير الثعلبيذكره الثعلب كالبغوم ُب تفسًن٨نا.  2
 .4/185، تفسير ابن كثير؛ 260، ص للواحدم أسباب النزوؿ 3
 كقع ُب األصل "كاٞنراد"، كما أثبٌتو من ح. 4
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ْنِجيِل َوالْ  افرحوا، فيو التفات  :أمُقْرآِف َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّو فَاْسَتْبِشُروا﴾ التػَّْورَاِة َواإْلِ
﴿ىو  البيع﴿وذلك﴾  فإنٌو أعظم اٞنطالب كما قاؿعكم الَِّذي بايعتم ِبِو﴾ يْ بػَ ﴿بِ  من الغيبة

ء ىؤال :كخربه ١نذكؼ أم ،عن كٌل معصٌية، مبتدأ مع ما بعدهالتائبوف﴾ 111الَفْوُز الَعِظيمُ 
أك  ،لنعمائو﴿الحامدوف﴾   باإلخبلص﴿العابدوف﴾ من أىل اٛنٌنة أيضان كإف ٓب ٩ناىدكا 

﴿اآلمروف  وفاٞنصلُّ  :أم﴿الراكعوف الساجدوف﴾  الصائموف﴿السائحوف﴾  ُب كٌل حاؿ
أتى بالعاطف للداللة على أنٌو مع ما عطف عليو ُب اىوف عن الُمْنَكر﴾ نّ ػػبالَمْعُروؼ وال

دة كما أتى بو للتنبيو على أٌف ما قبلو مفصجل الفضائل كما بعده ٠نمىلو ُب حكم خصلة كاح
اٞنوصوفٌن بالصفات اٞنذكورة  :أم﴾ 112ر الُمْؤِمِنينَ ﴿والحافظوف لحدود اهلل وبشّْ  :قولو

كنزؿ ُب استغفاره صٌلى ا عليو كسٌلم لعٌمو أيب طالب كاستغفار  .باٛنٌنة حذفت للتعظيم
﴿َما َكاَف لِلنَِّبيّْ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْف َيْستَػْغِفُروا لِْلُمْشرِِكيَن  1:يو اٞنشركٌنبعض الصحابة ألبو 

﴾ 113هم َأْصَحاُب الجحيمن َلُهم أنّ ﴿من بعد َما تبيّ  ذكم قرابةَوَلْو َكانُوا ُأوِلي قُػْرَبى﴾ 
داموا حيٌان فإنٌو  ما :كفيو دليل على جواز االستغفار ٟنم قبل البياف أم .بأف ماتوا على الكفر

﴿َوَما   :طلب توفيقهم لئل٬ناف، كبو دفع تعأب النقض باستغفار إبراىيم ألبيو الكافر فقاؿ
أستغفري ػػػ "كعد إبراىيم أباه ب :أمَكاَف اْسِتْغَفاُر ِإبْػَراِىيَم أِلَبِيِو ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإيَّاُه﴾ 

بالوحي إليو أنٌو ال ن لو أَنَُّو عدو هلل﴾ ا تبيّ ﴿فلمّ  "ًمنأك س أينٌ ػػ "أك أبوه إيٌاه ب"، لك ريٌب 
ٌٍب بٌٌن ما ٘نلو على  .برتؾ االستغفار لوأ ِمْنُو﴾ ﴿تبرّ  أك باٞنوت على الكفر ،يؤمن

كثًن التضرٌع، كناية عن رقٌة اه﴾ إبراىيم ألوّ  ﴿إفّ  :لو بقولو 2[ايكونو مؤذ] االستغفار لو مع
داىم﴾ قومًا بعد إذ ىَ  ضلَّ ﴿َوَما َكاَف اهلل ليُ  األذلصبور على ﴾ 114﴿حليم قلبو

ككأنٌو بياف  ،من العمل فبل يٌتقوه؛ فيستحٌقوا اإلضبلؿقوف﴾ ن َلُهم َما يتّ ﴿َحتَّى يبيّ  لئلسبلـ
كمنو ﴾ 115َعِليمٌ  شيءٍ  ﴿ِإفَّ اهلَل بكلّ  ُب إرادة استغفاره لعٌمو [ك136]/الرسوؿ  عذر

َويُِميُت َوَما َلُكم  يفَّ اهلَل لو ملك السموات واأَلْرِض يحي﴿إِ  مستًحٌق اإلضبلؿ كاٟنداية

                                                           
 .261-260؛ أسباب النزكؿ للواحدم، ص 510-14/509تفسًن الطربم،  1
 كقع ُب األصل "أذيٌتو"، كما أثبٌتو من ح، ككذا كرد ُب ب. 2
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عٌمن عداه حٌّت عن استغفار  اؤك فتوٌجهوا إليو كتربٌ ﴾ 116َواَل نصير ِمْن ُدوِف اهلِل من وليّ 
من إذف اٞننافقٌن ُب والمهاجرين واألنصار﴾  النبيّ  ﴿لقد تاب اهلل على أقاربكم اٞنشركٌن

كقتها، كىي  :أمبعوه ِفي ساعة العسرة﴾ ﴿الَِّذيَن اتّ  الذنوب قةلى عى التخٌلف كبرٌأىم عن 
يعتقبوف البعًن الواحد كيشربوف  كالعشرةي  ،حاٟنم ُب غزكة تبوؾ، كاف الرجبلف يقتسماف ٕنرة

 اإليو عليو الصبلة كالسبلـ فدعي كركم أنٌو شي . رشوماء كً  كيشربوفؽ كينحركف البعًن رى ػػالعى 
فوضع يديو فيها، فجعل اٞناء ينفجر من أصابعو العشرة حّت شربوا  بقصعة فيها ماء قليل،

 كدعا بالربكة فإذا اٞناء كما ىو، ككضع ٕنران قليبلن ُب قصعة أيضان، كسقىوا، فأخرج يده
زيغ﴾ ﴿يَ  القـو﴿من بعد َما كاد﴾  فاستكفى الناس كىم أكثر من ثبلثٌن ألفان كالتمر ُنالو

ُهم﴾  ٬نيل على ىذا  :أم﴿ثُمَّ تاب َعَلْيِهم﴾  باع الرسوؿ للشٌدةعن اتٌ ﴿قلوب فريق ِمنػْ
و﴾ 117نَُّو ِبِهم َرُؤوٌؼ رَِحيمٌ إِ ﴿ أك على النٌب كأتباعو، كالتكرير للتأكيد ،الفريق بالثبات

عن التوبة عليهم، كىم من عرٌب عنهم بقولو: ﴿كآخركف وا﴾ فُ ػػلّْ ﴿َعَلى الثبلثة الَِّذيَن خُ  تاب
مع رحبها  :أمت﴾ بَ ﴿َحتَّى ِإَذا ضاقت َعَلْيِهم اأَلْرُض ِبَما رحُ  [9/106]التوبة،  مرجىوف﴾

﴿وضاقت َعَلْيِهم أنفسهم﴾  ثل لشٌدة اٜنًنةكسعتها إلعراض الناس عنهم بالكٌلٌية، كىو مى 
﴿أف ال ملجأ ِمَن اهلل﴾  أيقنواوا﴾ ﴿وظنّ  قلوُّم للغٌم كالوحشة، فبل يسعها سركر كال أنس

ٞنن اب﴾ ﴿ليتوبوا ِإفَّ اهلَل ُىَو التوّ  كٌفقهم للتوبةثُمَّ تاب َعَلْيِهم﴾  ﴿ِإالَّ إليو من سخطو
﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا  بالنعم عليو﴾ 118﴿الرحيم تاب كلو عاد ُب اليـو مئة مرٌة

﴿َما َكاَف ألىل  ُب إ٬ناهنم كعهودىم﴾ 119﴿وكونوا مع الصادقين برتؾ معاصيواهلَل﴾ 
بلفظ اٝنرب  يهن﴿َرُسوِؿ اهلِل﴾ حكم فوا عن﴾ ِمَن األعراب أف يتخلَّ  مومن حولهالمدينة 
ال يصونوا أنفسهم عٌما ٓب يصين نفسىو  :أم﴿َواَل يرغبوا بأنفسهم عن نفسو﴾  للمبالغة

﴿ال يصيبهم  بسبب أهٌنمهم﴾ ﴿بأنّ  النهي عن التخٌلف :أم﴿َذِلَك﴾ عنو من الشدائد 
﴿ِفي َسِبيِل اهلِل َواَل يطؤوف﴾  جوعة﴾ صَ مَ خْ ﴿َواَل مَ  بتعب﴾ صَ ﴿َواَل نَ  عطشظمأ﴾ 
 ﴿َواَل ينالوف من عدوٍّ  [ظ136]/ هؤ كطار﴾ يظ الكفّ غِ ﴿يَ  مكانان ﴿موطئًا﴾  يدكسوف
﴿ِإفَّ اهللَ  ليجازكا عليوصالح﴾  تب َلُهم بِِو عملٌ ﴿ِإالَّ كُ  أك هنب ،أك أسر ،من قتلنيبًل﴾ 

﴿َواَل يُػْنِفُقوَف نفقة  "تبكي ػػػ "هنم، تعليل لعلى إحسا﴾ 120ال يضيع أجر المحسنين
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 ذلكتب َلُهم﴾ ﴿ِإالَّ كُ  بالسجًن﴿َواَل كبيرة َواَل يقطعوف واديًا﴾  كلو ٕنرةصغيرة﴾ 
﴿َوَما َكاَف الُمْؤِمُنوَف﴾  هءجزا :أم﴾ 121﴿أحسن َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  بوجزيُهُم اهلل﴾ يَ ﴿لِ 
 ٌم من مهٌمات الدين من ٥نو غزك أك طلب علمهى إٔب مى ﴿لينفروا﴾  ما صٌح ٟنم :أم

ُهم  قبيلة فرقة﴾ ﴿ نفر من كلّ  فهبٌل ﴿فلوال﴾  ٗنيعان، فإنٌو ٫نٌل باٞنعاش﴿َكافًَّة﴾  ﴿ِمنػْ
يِن وليُ ﴿ليتفقّ  قليلةطَائَِفٌة﴾  يكوف معٌظم  :أمعوا ِإلَْيِهم﴾ نذروا قومهم ِإَذا رجَ هوا ِفي الدّْ

هم ﴿لعلّ  نذارىم، كٔنصيص اإلنذار بالذكر ألنٌو أىمٌ قاىة إرشاد القـو كإغرضهم من الفى 
م كُ لوا الَِّذيَن يلونَ ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قاتِ  عقابى ا بامتثاؿ أمره كهنيو﴾ 122يحذروف
شٌدة كصربان على ظة﴾ لْ ﴿وليجدوا ِفيُكم غِ  األقرب فاألقرب منهم :أمار﴾ ِمَن الكفّ 

﴿وِإَذا َما  بالعوف كاٜنفظ﴾ 123علموا أف اهلل مع الُمتَِّقينَ ﴿وا ظوا عليهماغلي  :القتاؿ، أم
كم زادتو ﴿أيُّ  ألصحابو استهزاءن ﴿من يقوؿ﴾  من اٞننافقٌن :أمنزلت سورة فمنهم﴾ أُ 

ا الَِّذيَن آَمُنوا فزادتهم إيمانًا َوُىْم ﴿فأمّ  :قاؿ تعأب﴿إيمانًا﴾  السورةَىِذِه﴾ 
 كفرا الَِّذيَن ِفي قلوبهم مرض﴾ ﴿وأمّ  ادة كماٟنمبنيزكٟنا ألنٌو سبب لزي﴾ 124يستبشروف

﴿وماتوا َوُىْم   كفرىم بغًنىا﴿ِإَلى رجسهم﴾  كفران ُّا مضمومان ﴿فزادتهم رجسًا﴾ 
هم ﴿أنّ  اٞننافقوف :أمال يروف﴾  ﴿أوَ  الستحكاـ ذلك ُب قلوُّم﴾ 125كافروف

تين ثُمَّ ال ة أو مرّ ـ مرّ عا ﴿ِفي كلّ  ييبتلىوف بأصناؼ البلٌيات كالقحط كاألمراضنوف﴾ تَ فْ يػُ 
فيها نزلت سورة﴾ ﴿وِإَذا َما أُ  يعتربكف﴾ 126روفكَّ ﴿َواَل ُىْم يذَّ  من نفاقهميتوبوف﴾ 

﴿ىل  :غيظان ٞنا فيها من عيوُّم كإرادةن للهرب، يقولوف﴿نظر بعضهم ِإَلى بعض﴾  ذكرىم
﴿ثُمَّ  بتواإف قمتم من حضرة الرسوؿ، فإف ٓب يرىم أحد قاموا كإاٌل ثيراكم من أحد﴾ 

 إخبار أك دعاء عن اإل٬ناف،﴿صرؼ اهلل قلوبهم﴾  من حضرتو ٢نافة الفضيحةانصرفوا﴾ 
من أنفسكم﴾  ﴿لقد جاءَكم رسوؿٌ  اٜنقج لعدـ تدبٌرىم﴾ 127هم قـو ال يَػْفَقُهوفَ ﴿بأنّ 
 :أم ،تيكمعنى  : أمم﴾ تُّ نِ ﴿َعَلْيِو َما عَ  شديد﴾ ﴿عزيزٌ  [ك137]/ عريٌب مثلكم :أم

 شديد الر٘نة﴿بالُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌؼ﴾  أف تؤمنوا﴿حريص َعَلْيُكم﴾  كم اٞنكركهؤ لقامشٌقتكم ك 
﴿فقل حسبي  عن اإل٬ناف بكوا﴾ ﴿فإف تولَّ  قٌدـ األبلغ لرعاية الفواصل﴾ 128﴿رَِحيمٌ 
العرش  وىو ربّ  لتُ ﴿َعَلْيِو توكّ  كالدليل عليوو ِإالَّ ُىَو﴾ إل﴿ال  يكفيين شرجكماهلل﴾ 
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كلذا خٌصو، عن أيٌب بن كعب:  ؛ايط الذم ينزؿ منو األحكاـ سماٛن﴾ 129العظيم
 1».﴾ إٔب آخر السورة...كم رسوؿءى آخر ما نزؿ ﴿لقد جا»

************************************ 

                                                           
 .2/368للحاكم،  المستدرؾ على الصحيحين 1



321 
 

 سورة يونس

أك ﴿كمنهم  ،أك الثبلثة ،اآليتٌن[ 10/94]يونس، ﴾ ٌية إاٌل ﴿فإف كنت ُب شكٌ ػػمكٌ 
 كآياهتا مئة كتسع. ،اآليةى  [10/40]يونس، من يؤمن بو﴾ 

 بسم ا الر٘نن الرحيم
ىذه اآليات اليت ُب السورة، كاختيار صيغة البعيد  :أم﴿تلك﴾  متشابور﴾ ػػػػػػػػػ﴿الۤ  
١نكمه آياتو،  :أم﴾ 1﴿الحكيم "نمً "القرآف، كاإلضافة ّنعىن ﴿آيات الِكَتاِب﴾  للتعظيم

ب، كاٛناٌر أىل مٌكة، استفهاـ إنكار للتعجٌ  ﴿أكاف لِلنَّاِس﴾ ّنعىن مفعوؿ "فعيل"فهو 
﴿ِإَلى  ناؤ إ٪نا :أم﴿أف أوحينا﴾  :كاٚنها قولو "كاف"خرب عجبًا﴾ كاَّركر حاؿ من ﴿

ُهم﴾ 1ان نػفى رجل﴾  كٌلهم، ﴿أنذر النَّاَس﴾  مفٌسرة﴿أف﴾  ال ييعرىؼ َناه كماؿ كرئاسة ﴿ِمنػْ
إذ ليس للكٌفار ما يصٌح ِذيَن آَمُنوا﴾ ر الَّ ﴿وبشّْ  إذ قٌل أحد ليس فيو ما ينبغي أف ينذر منو

سابقة كمنزلة رفيعة، ٚنٌيت  :أمدؽ ِعْنَد رَبِّْهم﴾ صِ  ـَ دَ ﴿َلُهم قَ  بأفٌ ﴾ ﴿أفّ  أف يبشجركا بو
قدمان ألٌف السبق ُّا، كإضافتها إٔب الصدؽ لتحٌققها كالتنبيًو على أهٌنا تيناؿ بصدؽ القوؿ 

ِإفَّ 2ُمِبين ﴿لساحرٌ  أك القرآف كما جاء بو الرسوؿ سوؿالر َىَذا﴾  ﴿قَاَؿ الكافروف إفَّ  كالنية
اـ﴾ ة أيّ ﴿ِفي ستّ  اليت ىي أصوؿ اٞنمكناتكم اهلُل الَِّذي خلق السََّمَواِت واأَلْرَض﴾ ربّ 

مقدارًىا كإاٌل فبل يـو حينئذ، إذ ال َشس كال ٚناء، ٓب ٫نلقها ُب ة لتعليم خلقو  :أم
بٌن اٝنبلئق على مقتضى ر األمر﴾ دبّْ َعَلى العرش يُ ﴿ثُمَّ استوى  ُب األمور التثبيتى 
ٌف آٟنتهم إتقرير لعظمتو كرٌد لقوٟنم ِمْن بعد إذنو﴾  ﴿ِإالَّ  ألحد﴿َما ِمْن شفيع﴾  حكمتو

﴿أفبل  كحٍّدكه بالعبادةكم فاعبدوه﴾ اهلُل ربّ اٞنوصوؼ ّنا مٌر ﴿﴿َذِلُكم﴾  تشفع ٟنم
                                                           

أم: مػٌمػػن »، كعبارة  شيخ زادة: «عظمائهم من عظيم دكف رجاٟنم أفناء من﴾ منهم رجل إٔب﴿»عبارة البيضاكم:  1
ال يعرؼ بػجاه كماؿ كرياسة ك٥نو ذلك مػٌمػػا يعٌدكنو من أسباب الػعٌز كاٛنبلؿ، كليس اٞنراد أنٌو صٌلى ا عليو كسٌلم 

حاشية ؛ ك2/88، فسير البيضاويتينظر  «.ليس من مشاىًنىم نسبا ألٌف شرؼ نسبو عندىم أظهر من الشمس
 :الواحد ىو، نمٌ ػم يعلم ٓب :أم الناس أفناء من رجل :اٜنديث كُب» .|كجاء ُب اللساف:4/539شيخ زاده، 

 «.فىن»البن منظور  لساف العرب. ينظر "«وػنٍ ػػفً "
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بالبعث فاستعٌدكا عكم جميعًا﴾ رجِ ﴿إليو مَ  دكنوبأنٌو اٞنستحٌق للعبادة ال ما تع﴾ 3روفتذكَّ 
ًا﴾ ﴿حقّ  مصدر مؤٌكد لنفسو ١نذكؼ الفعل كجوبان ألٌف ما قبلو كعداهلِل﴾  دَ عْ ﴿وَ  للقائو

لق﴾ دأ الخَ بْ ﴿ِإنَُّو يػَ  ١نذكؼ الفعل أيضان  "كعد ا"مصدر مؤٌكد لغًنه، كىو ما دٌؿ عليو 
الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت بالقسط﴾ جزي ﴿ليَ  بالبعثيده﴾ عِ ﴿ثُمَّ يُ  باإلنشاء

﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُهم  :مع قولواألكجو بقرينة مقابلتو أك بإ٬نانو ألنٌو عدؿ أيضان كىو  ،بعدلو
ِبَما َكانُوا  [ظ137]/ أليمٌ  ﴿وعذابٌ  ماء بالغ هنايةى اٜنرارةشراب ِمْن حميم﴾ 

ذات ضياء كنور، ٚنٌيت ضياء مبالغة،  :أمء﴾ ىو الَِّذي جعل الشمس ضيا4روفيكفُ 
كالضوء ما  رىضبالعى كىو أعٌم من الضوء، أك ىو ما نورًا﴾  ﴿والقمرَ  :ككذا اٜناؿ ُب قولو

وقّدره﴾ ﴿ 1الشمس فيكوف تنبيهان على أٌف الشمس نًٌنة بذاهتا كالقمر بعرض مقابلةى  بالذات
 2نية كعشرين كما سيأٌب ُب يسٖناؿ﴾ نازِ ﴿مَ  ًنهخٌصو بالذكر لسرعة سى  ،القمر :أم
حساب األكقات من األشهر كاأليٌاـ  :أمين والحساب﴾ نِ ﴿عدد السّْ  بذلكموا﴾ تعلَ لِ ﴿

﴾  اٞنذكور﴿َما خلق اهلُل َذِلَك﴾  ُب معامبلتكم مراعيان فيو مقتضى ﴿بِالَحقّْ﴾  ملتبسان ﴿ِإالَّ
﴿ِإفَّ ِفي اختبلؼ  نتفعوف ُّافإهٌنم اٞن﴾ 5ل اآليات لقـو يَػْعَلُموفَ فصّْ يُ ﴿ اٜنكمة البالغة

﴿َوَما خلق اهلُل ِفي السََّمَواِت  كالزيادة كالنقصاف ،بالذىاب كاَّيءالليل والنهار﴾ 
ِإفَّ 6قوف﴿لقـو يتّ  على كجوده تعأب كقدرتو﴿آليات﴾  من أنواع الكائناتواأَلْرِض﴾ 

نْػَيا﴾ وا بالحياة ا﴿ورضُ  بالبعث إلنكارىم لونا﴾ ءَ الَِّذيَن ال يرجوف لقا بدؿ اآلخرة لدُّ
﴿َوالَِّذيَن ُىْم عن  سكنوا إليها مقٌصرًين ٨ٌنهم على لذائذىاوا بها﴾ ﴿واطمأنُّ  لغفلتهم عنها

ُنٌب العاجلة ال لئلنكار كالفرقة اللتهائهم ﴾ 7﴿غافلوف دالئل كحدانٌيتنا كبعثناآيَاتَِنا﴾ 
﴿ِإفَّ  من الشرؾ كاٞنعاصي﴾ 8بوفيكسِ  ار ِبَما َكانُوا﴿ُأولِِئَك مأواُىُم النّ  األيكٔب؛ فتغايرا

بسببو إٔب سلوؾ ُهْم بإيمانهم﴾ ﴿ربػّ  يرشدىمهديهم﴾ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت يَ 
﴿ِفي  استئناؼ أك خرب ثاف، كيتعٌلق بو﴿تجري ِمْن تحتهم األنهار﴾  سبيل تؤٌدم إٔب اٛنٌنة

                                                           
 «.فيكوف تنبيهان على أٌف الشمس نًٌنة بذاهتا كالقمر بعرض مقابلة الشمس»ُب ح نسخة: 1
 سورة يس.من  39آلية ُب ا2
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هم ﴿اللّ  إنٌا نسٌبحك تسبيحان ك﴾ ﴿ِفيَها سبحان ىمؤ دعاات النعيم دعواُىْم﴾ جنّ 
 ٢نٌففة من اٞنثٌقلة﴾ ﴿ِفيَها سبلـ وآخر دعواىم أفِ  بعضهم بعضان  ما ٪نيىٌيي :أمتهم﴾ وتحيَّ 

استعجاالن   :أماستعجالهم﴾  ل اهلُل لِلنَّاِس الشرّ ولو يعجّْ 10العالمين ﴿الحمد هلل ربّ 
ألميتوا كأىلكوا، كلكن  :أمي إليهم أجلهم﴾ ضِ قُ بالخير لَ تعجيلو ٟنم ﴿ :كاستعجاٟنم أم

﴾ 11نا ِفي طغيانهم يعمهوفءَ وف لقا﴿الَِّذيَن ال يرجُ  نرتؾر﴾ ذَ ﴿فنَ  ال يعٌجل بل ٬نهلهم
 ملقيان ﴿دعانا﴾  اٞنرض كالفقر﴾ ﴿الضرّ  الكافراإلنساف﴾  ﴿وإذا مسّ  يرتٌددكف متحًٌنين

إٔب  أك إشارةه ُب ٗنيع األحواؿ،  :أم﴿أو قاعدًا أو قائمًا﴾  مضطجعان  :أمبو﴾ نْ جَ ﴿لِ 
﴿لم  كأنٌو  :٢نٌففة أم﴿كأف﴾  على كفره﴾ ه مرَّ ﴿فلما كشفنا عنو ضرَّ  أصناؼ الضارٌ 

 عند الرخاء كما زٌين لو الدعاء عند الضٌر كاإلعراضي   :أمو َكَذِلَك﴾ مسَّ  نا ِإَلى ضرٍّ عُ يدْ 
َكم﴾ ىلكنا القروف ِمْن قَػْبلِ أولقد 12﴿َما َكانُوا يعملوف اٞنشركٌنن للمسرفين﴾ يّ ﴿زُ 

﴿و﴾  بالتكذيب كاالهنماؾ فيما ال ينبغي﴿ظلموا﴾  حٌنا﴾ ﴿لمَّ  يا أىل مٌكة [ك138]/
﴿َوَما َكانُوا ليؤمنوا﴾  اٜنجج الدالٌة على صدقهم :أمنات﴾ تهم رسلهم بالبيّ ءَ ﴿جا قد
م على الكفر، كالبلـ لتأكيد  :أم ما استقاـ ٟنم أف يؤمنوا لفساد استعدادىم كعلًم ا موهتى

ثُمَّ َجَعْلَناُكْم 13﴿َنْجِزي اْلَقْوـَ اْلُمْجرِِمينَ  مثل ذلك اٛنزاء كاٟنبلؾ﴿َكَذِلَك﴾  النفي
فنعاملكم على مقتضى ﴾ 14َخبَلِئَف ِفي اأْلَْرِض ِمْن بَػْعِدِىْم لِنَػْنظَُر َكْيَف تَػْعَمُلوفَ 

ِذيَن ال ﴿قَاَؿ الَّ  حاؿ ،ظاىراتنات﴾ ﴿بيّ  القرآف﴿وإذا تتلى َعَلْيِهم آياتنا﴾  أعمالكم
ليس فيو ما ننكره ئِت بقرآف غير َىَذا﴾ ا﴿ اٞنشركوف اٞننكركف للبعث :أمنا﴾ ءَ وف لقايرجُ 

﴿قل َما يكوف لي أف  ال نريدىا آيةن أخرل َنعل مكافى آيةو ﴾ وُ لْ ﴿أو بدّْ  كال عيبي آٟنتنا
ي إنّ  إليّ  ىا يوحبع ِإالَّ مَ ﴿أتَّ  ما﴿ِإْف﴾  بغًنه فضبلن عن أف آٌبلقاء نفسي﴾ و ِمْن تِ لَ بدّْ أُ 

﴿َما  غًن ذلكقل لو شاء اهلُل﴾ 15يـو عظيم ﴿عذابَ  بتبديلوي﴾ أخاؼ ِإْف عصيت ربّ 
مقدار رًا﴾ مُ ثت فيكم عُ ﴿فقد لبِ  على لساين﴿ِبِو﴾  أعلمكمراكم﴾ و عليكم وال أدْ وتُ تلَ 

أنٌو ليس من ﴾ 16﴿أفبل تعقلوف القرآف ال أحٌدثكم بشيء :أم﴿ِمْن قبلو﴾  أربعٌن سنة
بنسبة افترى َعَلى اهلِل كذبًا﴾  نِ ممَّ  مُ ﴿أظلَ  ال أحد :استفهاـ إنكارٌم أمن﴾ ﴿فمَ  ليبى ػػقً 

﴿ِإنَُّو ال يفلح  القرآف فكفر ُّا :أمب بآياتو﴾ ﴿أو كذَّ  الشريك كالولد إليو
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﴿وال  إف ٓب يعبدكهىم﴾ ﴿َما ال يضرّ  غًنهويعبدوف ِمْن ُدوِف اهلِل﴾ 17المجرموف
ُب ﴿شفعاؤنا عند اهلِل﴾  األصناـ﴿ويقولوف ىؤالء﴾  ىم األصناـإف عبدكه، ك هم﴾ ينفعُ 

﴿ِبَما ال يَػْعَلُم﴾  ٔنربكنو :أمئوف اهلَل﴾ ػػ﴿قل أتنبّ  أك اآلخرة إف يكن بعث ،الدنيا هٌماتمى 
عليو شيء ال  ىما ال يعلمو من ال ٫نف :أممن كجود شريك لو، استفهاـ إنكار كهتٌكم 

 حاؿ من العائد اذكؼ﴾ رضِ وال ِفي األَ  اتِ موَ ﴿ِفي السَّ  يكوف ٓنٌقق لو أصبلن 
مٌتفقٌن على ﴿َوَما َكاَف النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة واحدة﴾  بو﴾ 18ا يشركوف﴿سبحانو وتعالى عمّ 

 بالثبات كالكفرفوا﴾ ﴿فاختلَ  أك بعد الطوفاف ،اٜنٌق ُب عهد آدـ إٔب قتل قابيلى ىابيلى 
 ُب الدنيا﴿لقضي بينهم﴾  لفصل إٔب يـو القيامةبتأخًن ا﴿ولوال كلمة سبقت ِمْن رَبَّْك﴾ 

على نزؿ َعَلْيِو﴾ ﴿ويقولوف لوال أُ  بإىبلؾ اٞنبطل دكف اقٌ ﴾ 19﴿فيما فيو يختلفوف
يعلم ﴿فقل ِإنََّما الغيب هلل﴾  كما كاف لؤلنبياء من ٥نو الناقة كالعصاو﴾ ﴿آية ِمْن ربّ  ١نٌمد

ي ﴿إنّ  لًنزكؿ ما اقرتحتمروا﴾ ﴿فانتظِ  وما فيو مصلحة من إنزاؿ اآليات اٞنقرتحة كعدم
ٛنحودكم ىذه اآليات العظاـ  [ظ138]/ ًلما يفعل بكم﴾ 20معكم ِمَن المنتظرين

اء ﴿ِمْن بعد ضرّ  صٌحة كسعة﴿رحمة﴾  كٌفار مٌكة﴿وإذا أذقنا النَّاَس﴾  كاقرتاح غًنىا
 اؿ ُب دفعهابالتكذيب كاالحتيِفي آيَاتَِنا﴾  ﴿إذا َلُهم مكرٌ  كمرض أك قحطتهم﴾ مسّ 

﴿ِإفَّ رسلنا يكتبوف  منكم، قد دبٌر عتابكم قبل أف تدبٌركا مكركمسرع مكرًا﴾ أ﴿قل اهلُل 
 م ِفي البرّ ركُ يّْ سَ ﴿ىو الَِّذي يُ  فبل ٫نفى عليهم فضبلن عن أف ٫نفى علينا﴾ 21َما تمكروف

عن اٝنطاب إٔب فيو التفات ين بهم﴾ رَ ﴿وجَ  نفي ػػالسُّ لك﴾ والبحر َحتَّى إذا ُكْنُتم ِفي الفُ 
 حوا بها﴿وفرِ  ليٌنةبة﴾ ﴿بريح طيّ  الغيبة للمبالغة كأنٌو تذكرةه لغًنىم ليتعٌجب من حاٟنم

وا ُىُم الموج ِمْن كل مكاف وظنّ ءَ ﴿وجا شديدة يكسر كٌل شيءيح عاصف﴾ تها رِ ءَ جا
الدعاء، بدؿ  :أمين﴾ ا اهلَل مخلصين لو الدّْ وُ ػػػعَ ﴿دَ  اأىلكو  :أمحيط بهم﴾ هم أُ أنّ 
﴿َأْنَجْيتَػَنا ِمْن  الـ قسم﴿لئن﴾  :ىم من لواـز ظٌنهم، يقولوفءألٌف دعا "ظٌنوا"شتماؿ من ا

ُغوَف ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ يَا أَيػَُّها 22َىِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ  فَػَلمَّا أَْنَجاُىْم ِإَذا ُىْم يَػبػْ
نْػَيا﴾  ذلك .ألٌف إٖنو عليهاُكْم﴾ النَّاُس ِإنََّما بَػْغُيُكْم َعَلى أَنْػُفسِ   تمٌتعوفت﴿متاع الَحَياِة الدُّ

 باٛنزاء عليو﴾ 23ئكم ِبَما ُكْنُتم تعملوف﴿فننبّ  بعد اٞنوت﴿ثُمَّ إلينا مرجعكم﴾  بو قليبلن 



325 
 

نْػَيا﴾  ﴿كماء أنزلناه ِمَن  ُب سرعة زكاٟنا بعد إقباٟنا كاغرتار الناس ُّا﴿ِإنََّما مثل الَحَياِة الدُّ
ا يأكل ﴿ممَّ  بعضو ببعض﴿نبات اأَلْرِض﴾  أم بسببو﴿ِبِو﴾  اشتبكماء فاختلط﴾ الس

ُّجتىها من ﴿َحتَّى إذا أخذت اأَلْرُض زخرفها﴾  من الزركع كاٜنشيشالنَّاُس واألنعاـ﴾ 
 فأدغم بعد قلب التاء زاء، كزيد ٨نزة الوصل "تزيٌنت"أصلو  بالزىر،نت﴾ يَّ ﴿وازَّ  النبات
َها﴾ هم ها أنّ أىلُ  ﴿وظنّ  ضيرب نا﴾ ﴿أتاىا أمرُ  ٌلتهاػغى متمٌكنٌن من ٓنصيل قادروف َعَليػْ

 كاصود من أصلو﴿حصيدًا﴾  زرعها :أم﴿ليبًل أو نهارًا فجعلناىا﴾  زرعها ّنهلك
﴿بِاأْلَْمِس َكَذِلَك نُػَفصُّْل اآْليَاِت ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروَف  ٓب ينبت زرعها﴾ نَ غْ ﴿كأف لم تػَ 

﴾ َواللَُّو َيْدُعو 24  بالتوفيق﴾ ﴿ويهدي من يشاءُ  من اٞنكاره كىي اٛنٌنةِإَلى َداِر السَّبَلـِ
﴿الحسنى  باإل٬ناف اٞنثوبةى ﴿لِلَِّذيَن أحسنوا﴾  دين اإلسبلـ﴾ 25﴿ِإَلى صراط مستقيم

غربة ﴾ رٌ تػَ هم قػَ جوىَ ﴿وُ  يغشى﴾ ىقُ رْ ﴿وال يػَ  على اٞنثوبة تفٌضبلن كالنظر إٔب كجهو﴾ وزيادةٌ 
ة ُىْم ِفيَها ﴿ُأولِِئَك أصحاب الجنّ  ىوافه، كما يرىق كجوه أىل النارة﴾ لّ ﴿وال ذِ  فيها سواد
عطف ئة بمثلها﴾ ﴿جزاء سيّ  الشرؾ كاٞنعاصي :أمئات﴾ َوالَِّذيَن كسبوا السيّ 26َخاِلُدوفَ 

ة َما َلُهم ِمَن اهلِل ﴿وترىقهم ذلّ  ألٌف اٞنقٌدـ ٠نركر "الذين أحسنوا اٜنسىن"على  [ك139]/
 حاصلةعًا﴾ طَ هم قِ غشيت وجوىُ ما أُ ﴿كأنّ  يعصمهم من سخطوعاصم﴾ ﴿ زائدةِمْن﴾ 

﴿ُأولِِئَك  ألنٌو عاملي موصوفو" أغشيت"، كالعامل "الليل"حاؿ من ﴿ِمَن الليل مظلمًا﴾ 
﴿جميعًا ثُمَّ نقوؿ  أم الفريقٌنرىم﴾ ويـو نحشُ 27أصحاب النار ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ 

تأكيد للضمًن اٞنسترت ُب الفعل اٞنقٌدر ليعطف م أنتم﴾ ك﴿مكانَ  الزىموالِلَِّذيَن أشركوا﴾ 
أك  ،فرٌقنا بينهم كبٌن اٞنؤمنٌن :أملنا بينهم﴾ ﴿فزيَّ  األصناـ :أم﴿وشركاؤكم﴾  عليو

انا ﴿َما ُكْنُتم إيّ  :بعد ما أنطقها ا﴿َوقَاَؿ شركاؤىم﴾  الوصلى اليت كاف بينهم
فإنٌو العآب بكنو  شهيدًا بيننا وبينكم( ﴿فكفى بِاهللِ  قٌدـ اٞنفعوؿ للفاصلة﴾ 28تعبدوف

ُب ذلك اليـو  :أمنالك﴾ ىُ 29﴿كّنا عن عبادتكم لغافلين ٢نٌففة من اٞنثٌقلة﴿ِإْف﴾  اٜناؿ
وا ِإَلى اهلِل﴾ ﴿وردُّ  من عمل فتيعاين نفعو كضرٌهنفس َما أسلفت﴾  ﴿كلّ  ٔنرب﴾ تبلو﴿
 الثابت الدائم﴾ ﴿الحقّ  متوٌٕب أمرىم﴿موالىم﴾  إٔب جزائو إيٌاىم ّنا أسلفوا :أم

﴿قل من يرزقكم ِمَن السماء﴾  أهٌنا آٟنة﴾ 30روف﴿عنهم َما َكانُوا يفتَ  غاب﴾ ﴿وضلّ 
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من : أم﴿واألبصار﴾  ّنعىن اإلٚناعك السمع﴾ ملِ ن يَ ﴿أمَّ  بالنبات﴾ ﴿واألرضِ  باٞنطر
ُيْخِرُج اْلَميَّْت ﴿َوَمْن ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّْت وَ  اآلفاتهما أك حفظهما من قيستطيع خل

إذ ﴾ ﴿فسيقولوف اهللُ  أمر اٝنبلئق، تعميم بعد ٔنصيص :أمِمَن اْلَحيّْ َوَمْن يَُدبػُّْر اأْلَْمَر﴾ 
اٞنتوٌٕب ﴿فذلكم﴾  عقابو﴾ 31قوفػػتّ ػ﴿فقل أفبل ت ىو من الواضحات ال يقدركف إنكاره

ليس  1:استفهاـ إنكار أمِإالَّ الضَّبَلُؿ﴾  ﴿اللَُّو رَبُُّكُم اْلَحقُّ َفَماَذا بَػْعَد اْلَحقّْ  ٟنذه األمور
 كيفى﴾ ﴿فأنّ  إاٌل الضبلؿ؛ فمن أخطأه كقع ُب الضبلؿ -كىو عبادة ا-بعد اٜنٌق 

 كما حٌقت الربوبٌية  كأهٌنم مصرفوف عن اٜنقٌ ﴿َكَذِلَك﴾  عن اٜنقٌ ﴾ 32فوفصرَ ﴿تُ 
هم ال ﴿أنّ  ا ُب كفرىمٕنٌردك ﴿َعَلى الَِّذيَن فسقوا﴾  حكموت كلمة رَبَّْك﴾ ﴿حقَّ 

﴿ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَػْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه ُقِل﴾  "كلمة"بدؿ من ﴾ 33يُػْؤِمُنوفَ 
ى عيده فأنّ ﴿اهلُل يبدأ الخلق ثُمَّ يُ  جاجهم ال يدعهم أف يعرتفوا بوػلً  جوابان عنهم، فإفٌ 

﴿ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَػْهِدي ِإَلى  تصرفوف عن عبادتو مع قياـ الدليل﴾ 34كوفؤفَ تُ 
 ،كاٟندل يتعٌدل إٔب اثنٌن﴾ ﴿قل اهلُل يهدي للحقّ  ج كالتوفيق للتدبرجى بنصب اٜني اْلَحقّْ﴾ 

فيدٌؿ  لتضٌمنو معىن االنتهاء؛ "إٔبػ "كثانيهما إٌما ب ،أكٌٟنما بنفسو كىو ١نذكؼ ىنا ُب الثبلثة
كإٌما بالبلـ ليٌدؿ على أنٌو ال يتوٌجو إٔب مدخولو إاٌل ألجل أف  ،ةعلى أٌف مدخوٟنا غايةى اٟنداي

﴿أفمن يهدي  يؤٌدم إليو كما ىو شأف العٌلة كاٞنعلوؿ ُّا، كلذلك عٌدم ُّا ما أسند إٔب ا
﴾ ىهد﴿ِإالَّ أف يُ  ال يهتدم :أم﴿َأَحقُّ َأْف يُػتََّبَع َأمَّْن اَل َيِهدّْي﴾  كىو اِإَلى الَحقّْ﴾ 

 ىذا اٜنكمى ﴾ 35موف﴿فما لكم َكيَف تحكُ  األٌكؿ أحقٌ  :هاـ تقرير كتوبيخ أماستف
ٗنيعهم فيما  :أمبع أكثرىم﴾ ﴿َوَما يتّ  اتٌباعو [ظ139]/الفاسد من اتٌباع ما ال ٪نٌق 

ال يغني ِمَن الَحقّْ﴾  ﴿ِإفَّ الظنّ  مستندان إٔب اٝنياؿ كالتقليدًا﴾ ﴿ِإالَّ ظنّ  يعتقدكف كيعبدكف
﴿ِإفَّ اهلَل عليم ِبَما  من اإلغناء؛ فهو مفعوؿ مطلق﴿شيئًا﴾  االعتقاد اٜنقٌ العلم ك  :أم

﴿َوَما َكاَف َىَذا القرآف  من اتٌباع الظٌن كاإلعراض عن الربىاف فيجازيهم عليو﴾ 36يفعلوف
﴿تصديق الَِّذي بين  أنزًؿ﴿ولكن﴾  غًنه :أم﴿ِمْن ُدوِف اهلِل﴾  افرتاء :أمترى﴾ فْ أف يػُ 

                                                           

 ب. رهتا عنها معتمداكقعت كلمة "أم" ُب األصل قبل "استفهاـ إنكار" فأخٌ 1 
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تبيٌنى ما كتب  :أمالِكَتاِب﴾  ﴿وتفصيلَ  ككذا ،ب، فهو نصبه على العٌلةمن الكتيديو﴾ 
 ﴿ِمْن ربّ  :معرتضة، قولو﴿فيو﴾  شكٌ ﴿ال ريب﴾  ا كفرض من األحكاـ كالعقائد

اإلضرابٌية كاٟنمزًة اإلنكاريٌة  "بل"ّنعىن ﴿أـ﴾  "أنزؿػ "أك ب "تصديقػ "متعٌلق ب﴾ 37العالمين
ُب الببلغة كحسن النظم على ورة مثلو﴾ سُ بِ  او ﴿قل فأتُ  ٌمد١نفتراه﴾ ا﴿يقولوف  بل أ :أم

﴿من استطعتم﴾  لئلعانة عليووا﴾ ﴿وادعُ  كجو االفرتاء، فإٌنكم مثلي ُب العربٌية كالفصاحة
افرتاء، فلم يقدركا على ذلك، أنٌو ﴾ 38﴿ِمْن ُدوِف اهلِل ِإْف ُكْنُتم صادقين أف تستعينوا بو

بُوا ِبمَ  :قاؿ تعأب  ٓبا﴾ ﴿ولمَّ  بالقرآف قبل أف يتدبٌركه :أمحيطوا بعلمو﴾ ا لم يُ ﴿بل َكذَّ
عاقبة ما فيو من الوعيد ٟنم، أك ٓب يقفوا بعدي على تأكيلو كٓب تبلغ  :أم﴿يأتهم تأويلو﴾ 

﴿فانظر َكيَف   رسلىهمب الَِّذيَن ِمْن قبلهم﴾ ﴿كذَّ  التكذيب﴿َكَذِلَك﴾  آذاهنم معانيو
آخر أمرىم من اٟنبلؾ فكذلك هنلك  :ب الرسل، أمبتكذي﴾ 39َكاَف عاقبة الظالمين

ُهم﴾  ىؤالء  ،ُب نفسو لكن يعاند﴿من يؤمن ِبِو﴾  يب أىل مٌكةبعضه من مكذٍّ  :أم﴿َوِمنػْ
ُهم من ال يؤمن﴾  من بو كيتوب عن كفرهؤ أك سي  أك أبدان  ،ُب نفسو لفرط غباكتو﴿َوِمنػْ

 اٞنعاندين أك اٞنصرٌين :أم﴾ 40ك أعلم بالمفسدين﴿وربّ  بل ٬نوت على كفره﴿ِبِو﴾ 
لكل   :أم﴿فقل لي عملي ولكم عملكم﴾  أصٌركا على تكذيبك :أمبوؾ﴾ ﴿وإف كذَّ 
ال يؤاخىذ كلٌّ منٌا  :أم﴾ 41ُئوَف ِممَّا َأْعَمُل َوأَنَا َبِريٌء ِممَّا تَػْعَمُلوفَ ػػ﴿أَنْػُتْم بَرِي جزاءي عملو

سوخان بآية السيف كما قيل نظران  تكوف منبعمل اآلخر، كىذا ال يقتضي حرمة القتاؿ حٌّت 
ُهم من يستمعوف إليك﴾  ض عنهماإٔب إيهامها اإلعر  إذا قرأت القرآف لكن ال يقبلوف  ﴿َوِمنػْ

﴿ولو   تقدر على إٚناعهم :أم﴾ ع الصمَّ سمِ ﴿أفأنت تُ  كاألصٌم الذم ال يسمع أصبلن 
كال تنفعل من  فتربج عنهم ال تقدر على ذلك؛ :أم﴾ 42﴿ال يعقلوف ممى مع الصج َكانُوا﴾ 
ُهم من ينظر إليك﴾  :ككذا اٜناؿ ُب قولو ،إصرارىم نوف دالئل نبٌوتك كلكن ال ػييعايً ﴿َوِمنػْ

مع ولو َكانُوا﴾  يمْ ﴿أفأنت تهدي العُ  يصٌدقوف كاألعمى الذم ال يشاىد ١ناسن صاحبو
اَس ال يظلم النَّ  [و140]/ ﴿ِإفَّ اهللَ  انعداـ بصًنهتم :أم﴾ 43بصروف﴿ال يُ  عدـ البصر

فإفسادىا كتفويت ﴾ 44النَّاَس أنفسهم يظلموف ﴿ولكنّ  بسلب حواٌسهم كعقوٟنمشيئًا﴾ 
 ُب الدنيا أك القبورثوا﴾ ﴿لم يلبَ  كأهٌنم  :٢نٌففة أمرىم كأف﴾ ﴿ويـو نحشُ  منافعها عليهم
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ٟنوؿ ما يرىكف، كاٛنملة التشبيهٌية حاؿ من ثهم ػػلىبٍ يستقصركف  :أمهار﴾ ﴿ِإالَّ ساعة ِمَن النّ 
يعرؼ بعضهم  :أموف بينهم﴾ فُ ﴿يتعارَ  :ككذا حاؿ مقٌدرة منو قولو "،٥نشرىم"مفعوؿ 

﴿قد   مٌدة قليلة، ٌٍب ينقطع التعارؼ لشٌدة األىواؿبعضان كما ُب الدنيا كأهٌنم ٓب يتفارقوا إاٌل 
بُوا بلقاء اهلِل﴾  من  إٔب ما ينجيهم، ليس ﴾ 45﴿َوَما َكانُوا مهتدين بالبعثخسر الَِّذيَن َكذَّ

" إف"فيو إدغاـ نوف ا﴾ ﴿وإمّ  كبلمهم بل كبلـه من ا للشهادة على خسراهنم كالتعجب
من ىم﴾ دُ عِ ﴿بعض الَِّذي نَ  نبٌصرٌنكك﴾ رينَّ ﴿نُ  الزائدة؛ فلذا أٌكد "ما"الشرطٌية ُب 

قبل ك﴾ ينَّ ﴿أو نتوفّ  فذاؾ :العذاب ُب حياتك كما كقع ببدر، كجواب الشرط ١نذكؼ أم
 "نتوفٌيٌنك"فنريكو ُب اآلخرة، كىو جواب  :أمعهم﴾ رجِ ﴿فإلينا مَ  وعودأف نيريك ذلك اٞن
از عليو، على أنٌو ذكر الشهادة كأراد  :أم﴾ 46َعَلى َما يفعلوف ﴿ثُمَّ اهلُل شهيدٌ  ٠ني

الرجوع كقبلو فكيف  كإاٌل فهو شهيد عليهم حاؿى  "ٍبٌ ػ "نتيجتها، كلذلك رتٌبها على الرجوع ب
إليهم ﴿رسوؿ فإذا جاء رسولهم﴾  ةمن األمم اٞناضيٌ أُمٍَّة﴾  لّ ﴿ولك يصٌح الرتتيب ُّا
بالعدؿ من إ٤ناء ﴿بالقسط﴾  بٌن الرسوؿ كمكٌذبيو :أمبينهم﴾  يَ ض﴿قُ  بالبٌينات فكٌذبوه

بتعذيبهم بغًن ذنب، فكذلك نفعل ﴾ 47﴿وىم ال يُْظَلُموفَ  الرسوؿ كإىبلؾ اٞنكٌذبٌن
﴾ 48﴿ِإْف ُكْنُتم صادقين بالعذابالوعد﴾  ﴿متى ىذا :لكم استهزاءن ﴿ويقولوف﴾  ُّؤالء

أملك لكم فكيف  ،وكى ف أملً أًا وال نفعًا ِإالَّ َما شاء اهلُل﴾ ﴿قل ال أملك لنفسي ضرّ  فيو
﴿إذا جاء أجلهم فبل  مٌدة معلومة ٟنبلكهمأُمٍَّة أجل﴾  ﴿لكلّ  استعجاؿ حلوؿ العذاب

ال يتقٌدموف عليو فبل  :أم﴾ 49موف﴿ ساعة وال يستقدِ  أم ال يتأٌخركف عنوروف﴾ يستأخِ 
﴿بياتًا﴾  الذم تستعجلونو﴿ِإْف أتاكم عذابو﴾  أخربكين﴿قل أرأيتم﴾  تستعجلوا فسيكوف

من العذاب، ككٌلو مكركه  :أم﴿يستعجل منو﴾  أمج شيء، مفعوؿ﴿أو نهارًا ماذا﴾  ليبلن 
أهٌنم اٞنشركوف، أتى باٞنظهر للداللة على  :أم﴾ 50﴿المجرموف ال يبلئم االستعجاؿ

رمهم ينبغي أف يفزعوا من ٠نيء الوعيد ال أف يستعجلوه، كٗنلة االستفهاـ مفعوؿ ػي جػل
﴿أَثُمَّ إذا  ، كجواب الشرط الواقع بينهما لتقرير معىن االستخبار ١نذكؼ من جنسو"أرأيتم"

 :العذاب، كاٟنمزة إلنكار التأخًن، قيل ٟنم :أم﴿آمنتم ِبِو﴾  حٌل بكم﴿وقع﴾  زائدةَما﴾ 
 "قيل"عطف على ﴿ثُمَّ قيل﴾  استهزاءن ﴾ 51﴿وقد ُكْنُتم ِبِو تستعجلوف تؤمنوفف﴾ ﴿آآل
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الذم ٔنلدكف الخلد﴾  [ظ140]/ ﴿ذوقوا عذاب :ٟنم :أم﴿لِلَِّذيَن ظلموا﴾  اٞنقٌدر
﴾ جْ ﴿تُ  ما﴿ىل﴾  فيو  اٞنعاصيك من الكفر ﴾ 52بوف﴿ِبَما ُكْنُتم تكسِ  جزاءزوف ِإالَّ

﴿قل  ما تقوؿ من الوعيد كاٌدعاء النبٌوة :أمىو﴾  قّّ ﴿أح يستخربكنكئونك﴾ ﴿ويستنبِ 
َوَما أنتم  ي ِإنَُّو لحقّ ﴿وربّ  لكٌنو يلـز القسم بعده كما ىنا "نعم"ّنعىن إي﴾ 
م بالشرؾ أك التعدٌ ظلمت﴾  نفسٍ  لكلّ  ﴿ولو أفّ  فائتٌن العذاب :أم﴾ 53زينبمعجِ 

جعلتو فدية ٟنا من العذاب  :أمفتدت ِبِو﴾ ﴿ال من األمواؿ﴿َما ِفي اأَلْرِض﴾  على الغًن
 لعدـ القدرة على النطق من ىوؿ ما رأىكاا العذاب﴾ وُ ا رأَ وا الندامة لمّ ﴿وأسرُّ  يـو القيامة

﴿أال ِإفَّ هلل َما  شيئان ﴾ 54﴿بالقسط وىم ال يُْظَلُموفَ  أم بٌن اٝنبلئقبينهم﴾  يَ ض﴿وقُ 
 ما كعد منهماال ِإفَّ وعد اهلِل﴾ ﴿أ فيقدر على اإلثابة كالعقابِفي السََّمَواِت واأَلْرِض﴾ 

ُب الدنيا ويميت﴾  يىو يحي55﴿ولكن أكثرىم ال يَػْعَلُموفَ  ثابت ال خيلف فيو﴿َحقّّ﴾ 
﴿يَا أيػَُّها النَّاُس  ُب اآلخرة، فيجازيكم﴾ 56عوفرجَ ﴿وإليو تُ  فيقدر عليها ُب العقىب أيضان 

﴿وشفاء﴾  أعمالكم كقبائحها كتاب فيو بياف ١ناسن  :أمم﴾ تكم موعظة ِمْن رَبّْكُ ءَ قد جا
 ﴿ورحمةٌ  إٔب اٜنقٌ ﴿وىدى﴾  من الشكوؾ كالعقائد الفاسدةما ِفي الصدور﴾ ﴿لِ  دكاء

ُّا خرجوا من ظلمات الضبلؿ إٔب نور اإل٬ناف كتبٌدلت مقاعدىم من ﴾ 57للمؤمنين
القرآف أك  :أم﴿وبرحمتو﴾  اإلسبلـ :أم﴿قل بفضل اهلِل﴾  النًناف بدرجات اٛنناف

الفضل ﴿فبذلك﴾  :ر بقولواٞنفسج  "فليفرحواػػػ "بأك كبل٨نا عبارة عنو، متعٌلق  ،بالعكس
﴿ىو خير  بعد اإلٗناؿ، فإنٌو أكقع ُب النفس كالتكرير للتأكيد كالبيافً فرحوا﴾ يَ لْ ﴿فػَ  كالر٘نة

﴿َما أنزؿ اهلُل لكم  أخربكين﴿قل أرأيتم﴾  من الدنيا فإنٌو سريع الزكاؿ﴾ 58عوفما يجممّ 
 باعتبار أنٌو مقٌدر ُب السماء ١نٌصل بأسباب منها 1"[أنزؿػػ "عرٌب ب]خلق،  :أم ِمْن رزؽ﴾

 ،كالسائبة ،فبٌعضتموه إليهما كما قلتم ُب البحًنة :أمعلتم منو حرامًا وحبلاًل﴾ ﴿فجَ 
﴿أـ َعَلى اهلِل  ُب تبعيضو﴾ لكم فَ ذِ ﴿آهلل أَ  :كقولوكٌرر للتأكيد ﴿قل﴾  كاٞنيتة

 :مبتدأه خربه ،أمُّ شيء﴿َوَما﴾  "أرأيتمػػ "مفعوؿ ثاف لً  إليو، ُب نسبة ذلك﴾ 59فتروفتَ 

                                                           
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن كضعو اٞنؤٌلف مرموزا لو بػػ "خ. ظ." يعين نسخة ظاىرة؛ فأدرجتو ُب اٞننت.1
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أ٪نسبوف أنٌو تعأب ال يعاقبهم، الَِّذيَن يفتروف َعَلى اهلِل الكذب يـو القيامة﴾  ﴿ظنّ 
بإمهاٟنم كإرساؿ الرسل كإنزاؿ ﴿ِإفَّ اهلَل لذو فضل َعَلى النَّاِس﴾  منصوب بنفس الظنٌ 

﴿ِفي  يا ١نٌمد﴿َوَما تكوف﴾  الفضل اىذ﴾ 60روفأكثرىم ال يشكُ  ﴿ولكنّ  الكتب
حاؿ من الضمًن ألٌف تبلكة ﴿ِمْن قرآف﴾  من الشأف :أمو منو﴾ ﴿َوَما تتلُ  أمرشأف﴾ 

ما  كذكري  تعميم للخطاب﴿وال تعملوف ِمْن عمل﴾  عليو السبلـشؤكنو  القرآف من معٌظم
 الشأف :ما فيو فخامة أم ذكرً هم ك بعد ٔنصيصو ّنن ىو رأسي  العملى  :يعٌم اٛنليل كاٜنقًن أم

ب﴾ عزُ ﴿فيو َوَما يَ ٔنوضوف يضوف﴾ فِ ﴿إذ تُ  رقباء مطٌلعٌن عليوا عليكم شهودًا﴾ ﴿ِإالَّ كنّ 
 ٧نلة أك ىباءة﴾ ﴿ذرّ  فوازً مي  :أم﴿مثقاؿ﴾  زائدةِمْن﴾  [و141]/ ﴿عن رَبّْكَ  يغيب

 "ال"اسم ﴾ صغرَ أَ  ﴿وال ِفي السماء وال قٌدمها ألٌف الكبلـ ُب حاؿ أىلها﴿ِفي اأَلْرِض﴾ 
، كاٛنملة "ال"اللوح افوظ، خرب  :أم﴾ 61ِإالَّ ِفي كتاب ُمِبين ﴿ِمْن َذِلَك وال أكبرَ 
﴿ال  بالطاعة كيتواٌلىم بالكرامة الذين يتوٌلونوِإفَّ أولياء اهلِل﴾  َأاَل ﴿ استئناؼ مقٌرر ٞنا قبلو

ر ل مفسج مأموؿ، كمجمى  لفوات﴾ 62﴿وال ُىْم يحزنوف من ٜنوؽ مكركهَعَلْيِهم﴾  خوؼٌ 
نْػَيا﴾  :مبتدأه، خربه﴾ 63يتقوف وَكانُوا ﴿الَِّذيَن آَمُنوا :بقولو ﴿لُهُم البشرى ِفي الَحَياِة الدُّ

باٛنٌنة ﴿وفي اآلخرة﴾  كاٞنكاشفةّنا كعدىم ُب كتابو على لساف نبٌيو كالرؤيا الصاٜنة 
 ﴿ىو الفوزُ  البشرل﴾ ﴿َذِلكَ  ال خيلف ٞنواعيده﴿ال تبديل لكلمات اهلِل﴾  كالثواب
استئناؼ ة هلل جميعًا﴾ ﴿ِإفَّ العزّ  لك لستى مرسبلن كغًنهنك قولهم﴾ وال يحزُ 64العظيم

اهتم، فيجازيهم كينصرؾ بنيٌ ﴾ 65﴿العليم ألقواٟنم﴿ىو السميع﴾  ّنعىن التعليل للنهي
ثقلٌن عبيدان، ال من اٞنبلئكة كالن ِفي اأَلْرِض﴾ ن ِفي السََّمَواِت ومَ ﴿أال ِإفَّ هلل مَ  عليهم

يصلح أحد منهم مع كوهنم أشرؼ اٞنمكنات أف يشاركو ُب الربوبٌية، فكيف يصلح ٟنا ما ال 
بع الَِّذيَن يدعوف ِمْن ُدوِف اهلِل ﴿َوَما يتَّ  :ليل على قولودكال عقل لو أصبلن، فهو كال لوشرؼ 

 :أمِإالَّ الظّن﴾ ﴿ ُب ذلكبعوف﴾ ﴿يتّ  ما﴿ِإْف﴾  على اٜنقيقة كإف ٚنجوىا بذلكشركاء﴾ 
 يكذبوف ُب ذلك﴾ 66صوف﴿ُىْم ِإالَّ يخرُ  ما﴿وإف﴾  تشفع ٟنم آٟنة ظٌنهم أهٌنم شركاء

على ﴿ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِو َوالنػََّهاَر ُمْبِصًرا ِإفَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت﴾ 
اهلُل ولدًا سبحانو﴾  خذَ تَّ ا﴿قَاُلوا  ارٚناع تدبٌر كاعتب﴾ 67﴿لقـو يسمعوف كحدانيٌتو تعأب
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عن كٌل أحد، كإ٧ٌنا يطلب الولدى من ٪نتاج ﴾ ﴿ىو الغنيّ  :تٍنزيهان لو عن الولد، كعٌللو بقولو
 زائدة﴿عندكم ِمْن﴾  ما﴿ِإْف﴾  تقرير لغناه﴿لو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض﴾  إليو

 ألنٌو ُب األصل مصدر "سلطافػ "ٌلق بالذم تقولونو، متع﴿بهذا﴾  حٌجة﴿سلطاف﴾ 
روف َعَلى اهلِل ﴿قل ِإفَّ الَِّذيَن يفتَ  استفهاـ توبيخ﴾ 67﴿أتقولوف َعَلى اهلِل َما ال تَػْعَلُموفَ 

ال يفوزكف بالسعادة كال  :أم﴾ 69حوففلِ ﴿ال يُ  بنسبة الولد كالشريك إليوب﴾ ذِ الكَ 
﴿ثُمَّ  باٞنوتنْػَيا ثُمَّ إلينا مرجعهم﴾ ﴿ِفي الدُّ  ٕنٌتع :أم﴿متاع﴾  ينجوف من العذاب، ٟنم

 خرب﴿َعَلْيِهم نبأ﴾  يا ١نٌمد﴾ لُ واتْ 70نذيقُهُم العذاب الشديد ِبَما َكانُوا يكفروف
﴿عليكم مقامي﴾  قٌ عظم كشي ر﴾ ﴿إذ قَاَؿ لقومو يا قـو ِإْف َكاَف كبُ  :منو كيبدؿ﴿نوح﴾ 

معوا جْ أَ لت ف فعلى اهلِل توكّ ﴿بآيَاِت اهللِ  كعظي إيٌاكم﴿وتذكيري﴾  قيامي فيكم للدعوة
﴿ثُمَّ  "مع"الواك ّنعىن كم﴾ ءَ ﴿وشركا [ظ141]/ اعزموا على أمر تفعلونو يب :أمأمركم﴾ 

﴿ثُمَّ  مستوران بل أظًهركه كجاىركين بو :أمة﴾ مَّ ﴿عليكم غُ  ُب قصدمال يكن أمركم﴾ 
﴿فإف  ال أبإب بكم ٕنهلوين، فإينٌ ﴾ 71روفنظِ ﴿وال تُ  ما أردًب يب﴾ ﴿إليّ  أٌدكاوا﴾ اقضُ 
﴿ِإْف﴾  حٌّت يفوتين لتولٌيكم﴿فما سألتكم ِمْن أجر﴾  أعرضتم عن تذكًنم فتولجوايتم﴾ تولّ 
اٞننقادين  :أم﴾ 72﴿ ِإالَّ َعَلى اهلِل وأمرت أف أكوف ِمَن المسلمين ثوايب﴿أجري﴾  ما

﴿ِفي  من الغرؽيناه ومن معو﴾ ﴿فنجّ  أصٌركا على تكذيبو :أمبوه﴾ ﴿فكذّ  ٜنكمو
﴿وجعلناىم خبلئف﴾  السفينة، ككانوا ٖنانٌن، نصفهم ذكور كنصفهم إناث :أملك﴾ الفُ 

بُوا بآياتنا﴾  ُب األرض ﴿فانظر َكيَف َكاَف عاقبة  بالطوفاف﴿وأغرقنا الَِّذيَن َكذَّ
بعد  :أم﴿ثُمَّ بعثنا ِمْن بعده﴾  من إىبلكهم فكذلك نفعل ّنن كٌذبك﴾ 73ينرِ المنذَ 

اٞنعجزات  :أمنات﴾ ﴿فجاؤوىم بالبيّ  كصاّب ،كىود ،كإبراىيمم﴾ ﴿رسبًل ِإَلى قومه نوح
بُوا ِبِو ِمْن قبل﴾  ما استقاـ ٟنم أف يؤمنوا :أم﴿فما َكانُوا ليؤمنوا﴾  الواضحة ﴿ِبَما َكذَّ

﴿َعَلى  ٦نتمع﴾ طبَ ﴿َكَذِلَك نَ  بسبب تعٌودىم تكذيبى اٜنٌق قبل بعثة الرسل إليهم :أم
﴿ثُمَّ بعثنا ِمْن بعدىم﴾  ُب الضبلؿ فبل تقبل اإل٬نافالهنماكهم ﴾ 74قلوب المعتدين

﴿فاستكبروا﴾  التسعبآياتنا﴾  ئولَ ﴿ُموَسى وىاروف ِإَلى فرعوف ومَ  بعد ىؤالء الرسل :أم
 معتادين اإلجراـ، فلذلك هتاكنوا برسالة رٌُّم﴾ 75﴿وكانوا قومًا مجرمين عن اتٌباعهما
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حر سِ ﴿ِإفَّ َىَذا لَ  لفرط ٕنرٌدىم﴿قَاُلوا﴾  هكعرفو ُىُم الَحقُّ ِمْن عندنا﴾ ءَ ا جا﴿فلمّ 
إنٌو لسحر، كم﴾ ءَ ا جالمّ  لحقّ ﴿قَاَؿ ُموَسى أتقولوف لِ  بٌٌنه ظاىر أنٌو سحر﴾ 76ُمِبين

فلح ﴿وال يُ  استئناؼ إلنكار ما قالواَىَذا﴾  ﴿أسحرٌ  حذؼ لداللة ما قبلو عليو
تنا﴾ فِ لْ نا لتػَ ػتػوا أجئ﴿قَالُ  كقد أفلح من أتى ُّذا كأبطل سحر السحرة﴾ 77الساحروف

 اٞنلك﴿وتكوف لكما الكبرياء﴾  من عبادة األصناـنا﴾ ءَ ا وجدنا َعلَْيِو آبا﴿عمَّ  تصرفنا
 مصٌدقٌن فيما جئتنا بو﴾ 78﴿َوَما نحن لكما بمؤمنين أرض مصر﴿ِفي اأَلْرِض﴾ 
م ا جاء السحرة قَاَؿ َلهُ ﴿فلمّ  حاذؽ فيو﴾ 79ساحر عليم ئتوني بكلّ ا﴿َوقَاَؿ فرعوف 

حباٟنم ا﴾ وْ ا ألقَ فلمّ 80﴿ألقوا َما أنتم ملقوف بعد ما سألوه عٌمن يلقي أٌكالن ُموَسى﴾ 
ال ما ٚنٌاه فرعوف كقومو ﴾ حرُ ﴿السّْ  ىو﴿جئتم ِبِو﴾  اٌلذم﴿قَاَؿ ُموَسى َما﴾  كعصٌيهم

﴿عمل  يقٌومح﴾ صلِ ﴿ِإفَّ اهلَل ال يُ  سيمحقولو﴾ طِ ػبْ ػػ﴿ِإفَّ اهلَل سيُ  سحران 
﴿ولو كره  بأكامره كقضاياه﴿اهلُل الَحقَّ بكلماتو﴾  يثبت﴾ حقُّ ويُ 81المفسدين
 أكالدا [و142]/﴾ ةٌ يّ ﴿ِإالَّ ذرّ  ُب أٌكؿ أمره﴿فما آمن لُموَسى﴾  ذلك﴾ 82المجرموف
طائفة من شٌباف بين إسرائيل، كأٌما ىم فلم ٩نيبوه خوفان من  :أم﴿قومو﴾  أكالد﴿ِمْن﴾ 

لكن ٗنع الضمًن  ،مؤل فرعوف :أمهم﴾ ئل﴿خوؼ ِمْن فرعوف وم مع﴿َعَلى﴾  فرعوف
 ﴿وإفَّ  "خوؼ"يعٌذُّم فرعوف، مفعوؿ ﴿أف يفتنهم﴾  على ما ىو اٞنعتاد ُب ضمًن العظماء

رٍب ُب الكً ﴾ 83و لِمَن المسرفين﴿وإنّ  أرض مصر﴿ِفي اأَلْرِض﴾  غالب﴾ فرعوف لعاؿٍ 
﴿يا قـو ِإْف ُكْنُتم آمنتم  وٌما رأل خوؼ اٞنؤمنٌن منػل﴿َوقَاَؿ ُموَسى﴾  حٌّت اٌدعى الربوبٌية

لنا ﴿فقالوا َعَلى اهلِل توكّ  متسٌلمٌن لقضاء ا﴾ 84لوا ِإْف ُكْنُتم مسلمينبِاهلِل فعليو توكّ 
ال تسٌلطهم علينا  :أم﴾ 85﴿للقـو الظالمين موضع فتنة :أمنا ال تجعلنا فتنة﴾ ربّ 
ل على الدعاء تنبيو  التوكٌ كُب تقدًن﴾ 86نا برحمتك ِمَن القـو الكافرين﴿ونجّْ  نوناػتفػفي

﴿وأوحينا ِإَلى ُموَسى وأخيو أف  1دعوتو لتجاب أٌكال يتوٌكل أف لو ينبغي الداعي أفٌ  على
 أنتما كقومكما﴿واجعلوا﴾  تسكنوف فيهاقومكما بمصر بيوتًا﴾ ﴿لِ  أنًٌذاا﴾ ءَ تبوَّ 

                                                           
 «.على أنٌو اٞننبغى للداعي لتجاب دعوتو»كُب ح: 1
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تنة عن فيها لتأمنوا من خوؼ األذل كالف﴿وأقيموا الصبلة﴾  مصٌلىبلة﴾ ﴿بيوتكم قِ 
ألٌف بالنصر ُب الدنيا كاٛنٌنة ُب العقىب، ثىٌن الضمًن أٌكالن ﴾ 87ر المؤمنين﴿وبشّْ  الدين

، ٌٍب ٗنع ألٌف جعل البيوت مصٌلى كالصبلةى  ؤ"التبوُّ " فيها ٣نٌا ينبغي أف  ٣نٌا يتواٌله رؤساء القـو
نا قَاَؿ ُموَسى ربّ ﴿وَ  حٌد، ٌٍب كٌحد ألٌف البشارة ُب األصل كظيفة صاحب الشريعةأ يفعلو كلٌ 

: أم﴿وأموااًل﴾  ما يتزٌين بو من اللباس كاٞنراكب ك٥نو٨ناك آتيت فرعوف ومؤله زينة﴾ إنّ 
نْػَيا ربّ  أنواعان من اٞناؿ  :أم "آتيتػ "البلـ للعاقبة، متعٌلقة بوا﴾ ضلُّ نا ليُ ﴿ِفي الَحَياِة الدُّ

: أمَعَلى أموالهم﴾  سْ نا اطمِ ﴿ربّ  دينك﴿عن سبيلك﴾  آتيتهم ذلك كعاقبتهم الضبللة
ا وُ وا َحتَّى يرَ ﴿فبل يؤمنُ  ع عليهاها كاطبى اقسي  :أمَعَلى قلوبهم﴾  دْ ﴿واشدُ  ها كأىًلكهاا١ني 

﴿قد  تعأب﴿قَاَؿ﴾  جواب للدعاء، ككاف يؤٌمن ىاركف على دعائو﴾ 88العذاب األليم
 افّْ عَ  تتبِ ﴿وال على الرسالة كالدعوة حٌّت ينزؿ ُّم ما طلبتمأجيبت دعوتكما فاستقيما﴾ 

ركم أنٌو مكث  .ُب االستعجاؿ أك عدـ الوثوؽ بوعد ا﴾ 89وفلمُ سبيل الَِّذيَن ال يع
جاكزناىم ُب البحر؛  :أمنا ببني ِإْسَرائِيَل البحر﴾ زْ ﴿وجاوَ  1فيهم بعد الدعاء أربعٌن سنة

ي للبغ :مفعوؿ لو أمغيًا وعدوًا﴾ ﴿فرعوف وجنوده بَ  ٜنقهمبعهم﴾ ﴿فأتْ  فالباء زائدة
﴿ال إلو ِإالَّ الَِّذي آمنت  بأنٌو﴿الغرؽ قَاَؿ آمنت أنو﴾  ٜنقو﴿َحتَّى إذا أدركو﴾  كالعدك

كٌرر ليقبل منو، فلم يقبل لكونو ﴾ 90وأنا ِمَن المسلمين [ظ142]/ ِبِو بنو ِإْسَرائِيلَ 
ركم أنٌو دٌس جربائيل ُب فمو من  .اختيار خبلفان ٞنن حكم بقبوؿ إ٬نانو يأس كذىابً  حاؿى 

﴿وقد  يستأأتؤمن اآلف حٌن  :أم﴿آآلف﴾  2:ة البحر خوؼ أف تنالو الر٘نة كقاؿ لوأ٘نىٍ 
 الضاٌلٌن اٞنضٌلٌن عن اإل٬ناف﴾ 91﴿وكنت ِمَن المفسدين مٌدة عمرؾعصيت قبل﴾ 

جسدؾ نك﴾ دَ ﴿ببَ  ٦نرجك فقط من قعر البحر على كجوىو ملتبسان يك﴾ نجّْ ﴿فاليـو نُ 
أك لبين إسرائيل،  ،ٞنن يأٌب بعدؾ من القركف :أمفك﴾ لْ ﴿لتكوف لمن خَ  عاريان عن الركح

  ﴿وإفّ  عربة﴿آية﴾  ٟنم أنٌو لعظمتو ال يهلك كٓب يصٌدقوا أنٌو غرؽ حٌّت عاينوه٫نٌيل إذ كاف 

                                                           
 .4/253، بن كثيرتفسير ا؛ 15/187 تفسير الطبري 1
 .11، أبواب تفسًن القرآف سنن الترمذي؛ 5/30، مسند أحمد 2
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﴿بني  أنزلناأنا﴾ ﴿ولقد بوَّ  ال يعتربكف ُّا﴾ 92كثيرًا ِمَن النَّاِس عن آيَاتَِنا لغافلوف
: أمبات﴾ ﴿ورزقناىم ِمَن الطيّ  كىو الشاـ كمصر ،ؿ كرامةمنز ﴾ ؽٍ دْ صِ  أَ ِإْسَرائِيَل مبوَّ 

ُىُم العلم﴾ ءَ ﴿َحتَّى جا ُب أمر دينهم بأف آمن بعض ككفر بعض﴿فما اختلفوا﴾  اللذائذ
نَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِو َيْخَتِلُفوفَ  بأحكامو من التوراة ﴾ 93﴿ِإفَّ رَبََّك يَػْقِضي بَػيػْ

ا أنزلنا ممَّ  ﴿ِفي شكٍّ  يا١نٌمد﴿فإف كنت﴾  بإ٤ناء اٌقٌن كتعذيب اٞنبطلٌن من أمر الدين
أىل  :يعين﴿فاسأؿ الَِّذيَن يقرؤوف الِكَتاَب ِمْن قَػْبِلَك﴾  صص فرضان من القً إليك﴾ 

 1«سأؿأال أشٌك كال » :عليو السبلـالكتاب، فإنٌو ثابت ُب كتبهم ١نٌقق عندىم، قاؿ 
ٌن فيو بالتزلزؿ عن الشاكٌ ﴾ 94رَبَّْك فبل َتُكوَننَّ ِمَن الممترين ؾ الَحقُّ ِمنْ ءَ ﴿لقد جا

بُوا بآيَاِت اهلِل فتكوف ِمَن الخاسرين يقينك كاٞنراد من ﴾ 95﴿وال َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّ
منو، إذ قد  ىذه كٌلها هتييج الرسوؿ كزيادة تثبيتو كقطع األطماع عنو ال إمكاف كقوع الشكٌ 

باٞنوت على الكفر ﴿َعَلْيِهم كلمة رَبَّْك﴾  ثبتتت﴾ ﴿ِإفَّ الَِّذيَن حقّ  ؿٚنعت ما قا
آية َحتَّى  تهم كلّ ءَ ﴿ولو جا المتناع اٝنيلف ُب كبلمو كقضائو﴾ 96﴿ال يُػْؤِمُنوفَ  كالعذاب

حرؼ ٓنضيض وال﴾ ﴿فلَ  كحينئذ ال ينفعهم كما ٓب ينفع فرعوف﴾ 97ا العذاب األليميروُ 
 ما :ضٌمن ٞنعىن النفي؛ فيكوف االستثناء اآلٌب مٌتصبلن كأنٌو قاؿلكٌنو مت "ىبٌل "ّنعىن 

قبل ﴿آمنت﴾  أىل قرية من القرل اليت أىلكنا :أم﴾ ﴿قريةٌ  تاٌمة ّنعىن كجدت﴿كانت﴾ 
بأف ها إيمانها﴾ ﴿فنفعَ  كيعطف عليها "قرية"صفة  أماراتو،نزكؿ العذاب ُّا كبعد معاينة 

كٌذبوه؛ فوعدىم   2اٞنوصل،ول ينى ػػنً من  قـو يونس﴾ ﴿ِإالَّ  يقبلو ا كيكشف عنها العذاب
 غشيعندما رأىكا أمارة العذاب من الغيم األسود الذم ا آَمُنوا﴾ ﴿لمّ  بالعذاب إٔب ثبلث

﴿كشفنا عنهم عذاب  إٔب حلولو، ككاف ذلك ُب عاشوراء يـو اٛنمعةيؤٌخركا مدينتهم، كٓب 
نْػَيا الَحَياةِ  زي ِفيالخِ   إٔب انقضاء آجاٟنم: أم﴾ 98ِإَلى حين [و143]/ومّتعناىم  الدُّ

 ٠نتمعٌن على اإل٬ناف غًن ٢نتلفٌن فيوهم جميعًا﴾ ﴿ولو شاء رَبَُّك آلمن من ِفي اأَلْرِض كلّ 
                                                           

 .6/125، مصنف عبد الرزاؽ؛ 15/202، تفسير الطبري 1
قرية يونس بن مٌّت عليو السبلـ، باٞنوصل، كبسواد الكوفة ناحية يقاؿ ٟنا نينول منها كرببلء اليت قتل »قاؿ اٜنموم:  2

 .5/339للحموم،  معجم البلداف«. ُّا اٜنسٌن رضي ا عنو
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كُب ترتيب ﴾ 99﴿َحتَّى يكونوا مؤمنين ّنا ٓب يشأ ا منهم﴿أفأنت تكره النَّاَس﴾ 
دًن الضمًن على الفعل داللة على أٌف اإلكراه على اٞنشيئة بالفاء كإدخاؿ ٨نزة اإلنكار كتق

خبلؼ اٞنشيئة مستحيل ال ٬نكن ٓنصيلو باإلكراه عليو فضبلن عن اٜنٌث كالتعريض عليو كما 
: أمتؤمن ِإالَّ بإذف اهلِل﴾  فْ أَ ﴿َوَما َكاَف لنفس  :كاف يفعل عليو السبلـ، كقٌرر ذلك بقولو

﴿َعَلى الَِّذيَن ال  ذابالع﴿ويجعل الرجس﴾  تعب نفسكػبإرادتو كتوفيقو، فبل ت
 تفٌكركا يا أىل مٌكةروا﴾ ﴿قل انظُ  جج كاآلياتحي ػال يتدبٌركف ال :أم﴾ 100لوفيعقِ 

أك  ،نافٌية﴿َوَما﴾  من عجائب صنعو كدالئل كحدانٌيتو﴿ماذا ِفي السََّمَواِت واأَلْرِض﴾ 
﴿عن قـو  الرسل :أم "نذير"ٗنع ﴾ رُ ذُ والنُّ  ﴿تغني اآلياتُ  استفهامٌية ُب موضع النصب

من وا ِمْن قبلهم﴾ اـ الَِّذيَن خلَ ﴿فهل ينتظروف ِإالَّ مثل أيّ  ُب علم ا﴾ 101ال يُػْؤِمُنوفَ 
ي معكم ِمَن ﴿إنّ  ذلك﴿قل فانتظروا﴾  مثل كقائعهم من العذاب :األمم، أم
 :أم﴿إاٌل مثل أيٌاـ الذين﴾ عطف على ١نذكؼ دٌؿ عليو ي﴾ نجّ ثُمَّ نُ 102المنتظرين

ًلك  ﴿َكَذِلَك﴾  ةعلى حكاية اٜناؿ اٞناضيٌ  ُّم،﴿رسلنا َوالَِّذيَن آَمُنوا﴾  يٌٍب ننجٌ  األممهتى
١نٌمدان كأصحابو حٌن تعذيب ﴾ 103ج المؤمنيننْ ﴿نػُ  اعرتاضًا علينا﴾ ﴿حقّ  اإل٤ناء حقٌ 

 كصٌحتوِمْن ديني﴾  ﴿ِإْف ُكْنُتم ِفي شكّ  أىل مٌكة :أم﴿قل يَا أيػَُّها النَّاُس﴾  اٞنشركٌن
﴿ولكن أعبد اهللَ  األصناـ لشٌككم فيو :أمالَِّذيَن تعبدوف ِمْن ُدوِف اهلِل﴾  ﴿فبل أعبدُ 
﴿أكوف  بأف :أممرت أف﴾ ﴿وأُ  ر للتهديدكيقبض أركاحكم، خٌصو بالذ اكم﴾ الَِّذي يتوفَّ 

﴾ ينِ م وجهك للدّْ ﴿وأف أقِ  ّنا دٌؿ عليو العقل كنطق بو الوحي﴾ 104ِمَن المؤمنين
 مائبلن إليو، حاؿ من الوجو﴿حنيفًا﴾  رت باالستقامة فيوأم :أم "أف أكوف"عطف على 

﴿وال  إف عبدتو﴾ كَ ال ينفعُ  ِمْن ُدوِف اهلِل ما والتدعُ 105﴿وال َتُكوَننَّ ِمَن المشركين
وإف 106ك إذًا ِمَن الظالمين﴿فإنّْ  ذلك فرضان ﴿فإف فعلت﴾  دهبإف ٓب تعؾ﴾ رُّ يضُ 

﴿لو ِإالَّ ىو وإف  دافع كاشف﴾ ﴿فبل كفقر كمرض﴾ ﴿اهلُل بضرٍّ  يصبك﴾ كَ سْ يمسَ 
ُب  تالذم أرادؾ بو، كالختبلؼ األسلوبٌن نك﴿لفضلو﴾  دافع﴾ فبل رادَّ  بخيرٍ  ؾَ ردْ يُ 
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فبل ﴾ ورُ ِمْن عباده وىو الغفُ  ﴿من يشاءُ  باٝنًن :أمصيب ِبِو﴾ ﴿يُ  1.فراجعو القاضي،
يَا أيػَُّها النَّاُس﴾ ﴿قل  فتعٌرضوا لر٘نتو بالطاعة﴾ 107﴿الرحيم تيأسوا عن غفرانو باٞنعصية

ما يهتدي ﴿فإنّ  باٞنتابعةم فمن اىتدى﴾ كم الَحقُّ ِمْن رَبّْكُ ءَ ﴿قد جا أىل مٌكة :أم
َها﴾  ا يضلُّ مَ ﴿فإنَّ  باإلعراض﴾ ﴿ومن ضلَّ  و لوئألٌف نفع اىتدالنفسو﴾  ألٌف كباؿ َعَليػْ

ا أنا فأجربكم على اٟندل، كإ٧نٌ ﴾ 108عليكم بوكيل [ظ143]/﴿َوَما أنا  ضبللو عليها
﴾ اهلل ى يحكمَ حتّ على الدعوة كأذاىم ﴿ى إليك واصبر﴾ ع َما يوحَ بِ ﴿واتَّ  بشًن كنذير
إذ ال ٬نكن اٝنطأ ُب حكمو ألنٌو يعلم السرائر  ﴾ 109الحاكمين ﴿وىو خيرُ  فيهم بأمره

 كالظواىر، كقد صرب حٌّت حكم على اٞنشركٌن بالقتاؿ كأىل الكتاب باٛنزية.
************************************ 

                                                           

كىي أٌف ُب ذكر اإلرادة مع اٝنًن كاٞنٌس مع الضٌر مع تبلزمهما تنبيو على أٌف اٝنًن مراد بالذات كالضٌر »ُب ح: 1 
مٌسهم ال بالقصد األٌكؿ، ككضع الفضل موضع الضمًن للداللة على أنٌو متفٌضل ّنا يريد ُّم من اٝنًن ال استحقاؽ 

 .2/118، تفسير البيضاويكينظر «. تثن ألٌف مراد ا ال ٬نكن رٌدهٟنم عليو، كٓب يس
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 سورة ىود

﴾ ...لئك يؤمنوف بوك ك﴿أ ،األيةى  [11/114]ىود، ﴾ ...ة إاٌل ﴿أقم الصبلةيٌ ػػمكٌ 
 ف.ك ياهتا مئة كثبلث كعشر آ، ك األيةى [ 11/17ىود، ]

 بسم ا الٌر٘نن الٌرحيم
 بعجيب النظم كبديع اٞنعاينو﴾ ياتُ آت مَ حكِ أُ  ﴿كتابٌ  ىذا .متشابور﴾ ػػػػػػػػػػػػػ﴿الۤ  

كاٞنواعظ كما زيٌنت القبلئد  ،صصكالقً  ،زيٌنت بالفرائد اليت ىي األحكاـلت﴾ صّْ مَّ فُ ﴿ثُ 
﴿ِمْن  حكاـسبة إٔب اإلنُب اٞندح بال لللرتاخي ُب الرتبة ألٌف التفصيل أدخى  "ٍبٌ "بالفرائد، ك

 ﴿ال تَػْعُبُدوا ِإالَّ اهللألف ﴿أف﴾  "فصٌلت"أك " أحكمتػػ "متعٌلق ب﴾ 1خبيرٍ  ف حكيمٍ دُ لَ 
 ﴿وأفِ  ٬نافبالثواب على اإل﴾ 2شير﴿وبَ  بالعذاب على الشرؾني َلُكم ِمْنُو َنِذيٌر﴾ نّ إ

﴿ِإلَيِو﴾  ارجعوا﴿ثُمَّ ُتوبُوا﴾  "أف ال تعبدكا"من الشرؾ عطف على كم﴾ استغفروا ربّ 
﴿ِإَلى أجل رزؽ  يش كسىعةمن طيب عى ﴾ حسناً  ﴿متاعاً ُب الدنيا عكم﴾ متّْ ﴿يُ بالطاعة 

 ُب دينول﴾ ذي فضْ  ﴿كلَّ  ُب الدارين﴾ ؤتِ ﴿ويُ أعماركم اٞنقٌدرة  آخر: أمى﴾ مسمّ 
ي ﴿فإنّ  تيعًرضوا، فيو حذؼ إحدل التائٌن :أموا﴾ ولَّ ﴿وإف تَ  جزاء فضلو :أم﴿فضلو﴾ 

 ُب ذلك اليـوعكم﴾ رجِ ﴿ِإَلى اهلل مَ كىو يـو القيامة ﴾ 3َأَخاُؼ َعَلْيُكم عذاب يـو كبير
 :أموف صدورىم﴾ نُ ثػْ ﴿َأاَل ِإنػَُّهم يػَ  ر على تعذيبكمفيقد﴾ 4قدير ءٍ شيْ  ﴿وىو َعَلى كلّ 

 عٌلةه وا﴾ فُ خْ تَ سْ ﴿ليَ  على الكفر كعداكة النبٌ  أك يعطفوهنا، يعرضوف عن اٜنٌق كينحرفوف عنو
  حيناَل ﴿أَ  من ا سٌرىم فبل ييٍطلعكم عليو :أم﴿ِمْنُو﴾  وايريدكف ليستخفٌ  :ٞنقدجر أم

بأفواىهم، نوف﴾ علِ ﴿َوَما يُ  ُب قلوُّموف﴾ سرُّ علم َما يُ ﴿ي يتغطجوف ُّاوف ثيابهم﴾ يستغشُ 
أف ٩نامع ُب اٝنلوة  كقيل: نزلت فيمن كاف يستحي ؟فكيف ٫نفى عليو ما كاد ييٍظهركنو

ٌما أثبت  ػكل .ّنا فيها من األسرار :أم﴾ 5بذات الصدور ﴿ِإنَُّو عليمٌ  1إٔب السماء يفضفيي 
يدٌؿ على كونو عاٞنان َنميع اٞنعلومات من كونو رازؽى  كونو عاٞنا بسٌرىم كعبلنيتهم أردفو ّنا 

                                                           
 .264-4/263، تفسير ابن كثير؛ 173، التفسًن صحيح البخاري 1
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ع اٞنعلومات يكٌل حيواف مع اختبلؼ طبائعها كأغذيتها، كذلك ليس إاٌل لكماؿ علمو َنم
اٞنراد كٌل ما دٌب عليها كما ُب أصل اللغة ِفي األرِض﴾  ةٍ ﴿دابَّ  زائدة﴿َوَما ِمْن﴾  :فقاؿ

ـٌ بذات القوائم األ ﴿ِإالَّ َعَلى اهلِل  1العرب بالفرس ربعة كعرؼي كإف خٌصها العرؼ العا
اليت للوجوب ٓنقيقان لوصولو ك٘نبلن  "على"تكٌفل بو فضبلن منو، كإ٧ٌنا أتى بلفظ رزقها﴾ 

﴿ومستودعها﴾  مكاهنا ُب الدنيا أك الصلبىا﴾ ﴿ويعلم مستقرَّ  للعباد على التوٌكل فيو
 بٌٌنو، كىو اللوح افوظ﴾ 6ينبِ ﴿ِفي كتاب م ٣نٌا ذكر﴾ ﴿كلّّ  بعد اٞنوت أك ُب الرحم

﴿الماء﴾  منتاـ وََكاَف عرشو َعَلى﴾ ة أيّ ﴿وىو الَِّذي خلق السََّمَواِت واألرَض ِفي ستّ 
 قبل خلقهما، فكاف اٞناء أٌكؿ حادث بعد العرش، كقيل: كاف اٞناء على منت الريح

كم ﴿أيّ  ليختربكم خلقهما كما فيهما منافع كمصاّب لكم :أم" خلقػ "متعٌلق بكم﴾ وَ ﴿ليبلُ 
ليعاملكم معاملة اٞنخترب كإاٌل فهو مطٌلع على عواقب األمور ال حاجة  :أمأحسن عمبًل﴾ 

ٌما بٌٌن أنٌو خلق العآب المتحاف اٞنكٌلفٌن اقتضى ذلك ػكل .لو إليو؛ فالكبلـ استعارة ٕنثيلٌية
الـي توطئًة ﴾ ﴿ولئن :نشأة أخرل بالبعث للجزاء بالثواب كالعقاب؛ فخاطب نبيجوي بقولو

كم مبعوثوف ِمْن بعد الموت ﴿إنّ  :كمقوؿ القوؿ [ك144]/، ٟنم يا ١نٌمد﴾ ﴿قلتَ القسم 
القوؿ ﴿ىذا﴾ ما ﴿الَِّذيَن كفروا ِإْف﴾ جواب القسم ساٌد مسٌد جواب الشرط ﴾ نَّ ليقولَ 

 ىذا نوع من أباطيلهم، كذكر نوعان آخر﴾ 7﴿ِإالَّ سحر مبينأك القرآفي الناطق بو  ،بالبعث
ٗناعة من األكقات ة﴾ ﴿ِإَلى أُمَّ  اٞنوعودرنا عنهم العذاب﴾ ﴿ولئن أخَّ  :منها بقولو

 يـو يأتيهم﴾ اَل ﴿أَ ٬ننعو من النزكؿ سو﴾ حبِ ﴿َما يَ استهزاء ﴾ نَّ ﴿ليقولُ قليلة ﴿معدودة﴾ 
﴾ اؽَ ﴿عنهم وحَ مدفوعا ﴿ليس مصروفًا﴾  :ُب قولو "مصركفاػػ "كيـو بدر، منصوب ب

﴿بهم َما َكانوا ِبِو قبل باٞناضي ٓنقيقان كمبالغة ُب التهديد أحاط، عرٌب عن اٞنست
لبٌتة ذكر ما يدٌؿ ا فهو نازؿ ُّم ٌما ذكر أٌف عذاُّم كإف تأٌخرػكل .من العذاب﴾ 8يستهزئوف

أك الكافر اٞنذكور سابقان على  ،مطلقا﴿ولئن أذقنا اإلنساف﴾  :على استحقاقهم لو فقاؿ
قنوط من ﴿ثُمَّ نزعناىا ِمْنُو ِإنَُّو ليؤوس﴾ نعمة كغىن كصٌحة ﴿ِمنَّا رحمة﴾ أٌف البلـ للعهد 
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َناُه نَػْعَماَء بَػْعَد َضرَّاَء مبالغ ُب كفراف ما كاف بو من النعمة ﴾ 9فور﴿كَ  ر٘نة ا ﴿َولَِئْن َأَذقػْ
طر مغرٌت بح﴾ ﴿ِإنَُّو لفرِ تين ءاٞنصائب اليت سا :أمَمسَّْتُو لَيَػُقوَلنَّ َذَىَب السَّيَّْئاُت َعنّْي﴾ 

﴿ِإالَّ الَِّذيَن على الناس، ال يشكرىا كال يقـو ُنٌقها لعدـ توٌقع زكاٟنا ﴾ 10ورخُ ﴿فَ بالنعمة 
ُب النعماء شكران ٟنا ﴿َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت﴾ على الضرٌاء استسبلما لقضاء ا صبروا﴾ 

مٌتصل على  كاالستثناء و اٛنٌنة،أقلُّ ﴾ 11جر كبيرأ﴿و  لذنوُّم﴿ُأولَِئَك لهم مغفرة﴾ 
بعض  ﴿تارؾٌ  يا ١نٌمدك﴾ ﴿فلعلَّ  االحتماؿ األٌكؿ من احتماؿ اإلنساف كمنقطع على الثاين

اٝنيانة  كتوٌقعي  فبل تبٌلغهم إيٌاه ٢نافة رٌده كاالستهزاء بو ٞنخالفتو لرأيهم،وحى إليك﴾ َما يُ 
نة الرسوؿ ُب لوجود ما يدعو إليها ال يستلـز كقوعها حٌّت يرد أٌف خيا "لعلٌ "اٞنفهـو من 

الوحي ترفع الوثوؽ من أحكامو كتبطل فائدة رسالتو ٛنواز أف ٬ننع عنها مانع ىو عصمة ا 
إليو ألٌف اٞنقاـ " ضٌيق"، عدؿ عن "تارؾ"عطف على ؾ﴾ ِبِو صدرُ  ﴿وضائقٌ  عنها الرسلى 

 ﴿أفعارض لك ضيقي صدر أحيانان بتبلكتو عليهم ٢نافة  :مقاـ اٜندكث ال الثبوت، كاٞنعىن
ك﴾ ﴿أو َجاَء َمَعُو ملَ  ُب االستتباع كاٞنلوؾ 1ونفقيي  نزؿ َعَلْيِو كنز﴾﴿أُ  ىبٌل يقولوا لوال﴾ 

تياف ّنا اقرتحوا، فًلم يضيق بو فبل عليك إاٌل الببلغ ال اإلما أَْنَت َنِذيٌر﴾ ﴿إنّ  يصٌدقو
 منقطعة ّنعىن بل اإلضرابٌية﴿أـ﴾  فيجازيهم﴾ 12وكيل شيءٍ  ﴿واهلل َعَلى كلّ  ؟صدرؾ

 :كاٟنمزة اإلنكاريٌة؛ فهو إضراب عن ضيق صدر الرسوؿ بقوٟنم إٔب إنكار قوٟنم ىذا
ُب حسن النظم ر مثلو﴾ وَ وا بعشر سُ ﴿قل فأتُ  القرآف اٞنوحى: أمراه﴾ ﴿يقولوف افتَ 

 أك باعتبار كٌل كاحد ،فراد كمطابقة اٞنوصوؼ فيوٛنواز اإل "ثلمً ػ "ال كتوحيد، كالببلغة
ٍبٌ  ،عرب فصحاء مثلي تقدركف على مثل ما أقدر، ٓنٌداىم أٌكالن ُّافإٌنكم يات﴾ رَ فتػَ ﴿مُ 

﴿من  للمعاكنة على ذلكوا﴾ ﴿وادعُ  2خرأا عجزكا ٓنٌداىم بسورة كما ُب مواضع مٌ ػل
ل﴾ 13ِمْن ُدوِف اهلِل ِإْف ُكْنُتم صادقين [ظ144]/ استطعتم ﴿فإف لم  ُب أنٌو مفرتى

 ملتبسان نزؿ﴾ ما أُ ﴿أنّ  أيٌها اٞنشركوفموا﴾ ﴿فاعلَ  من دعوًب للمعاكنةيستجيبوا َلُكم﴾ 

                                                           
 كقع ُب األصل "نفقو"، كما أثبٌتو من تفسًن البيضاكم.1
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لظهور ﴿ال ِإالَّ ىو﴾  أنٌو :﴾ ٢نٌففة أمأفْ اعلموا ﴿﴿و﴾  ليس افرتاء عليولم اهلل﴾ ﴿بعِ 
: داخلوف ُب اإلسبلـ بعد ىذه اٜنٌجة القاطعة أم﴾ 14﴿فهل أَنْػَتم مسلموف عجز آٟنتكم

ىي ُب  :إحسانو كىم اٞنراؤكف، كقيلبنتها﴾ ﴿من َكاَف يريد الحياة الُدنْػَيا وزيِ  أسًلموا
جزاء ما عملوه من خًن   :أم﴿ إليهم أعمالهم﴾  نوصل﴾ وؼّْ ﴿نُ  اٞنشركٌن أك اٞننافقٌن
 ،كالرياسة، قهم الصحةز ُب الدنيا بأف نوٌسع رزقهم كنر  :أم﴿ِفيَها﴾  كصدقة كصلة رحم

َك الَِّذيَن ليس ﴿ُأولَئِ  ينقصوف شيئان من أجورىم﴾ 15سوفبخَ يُ ال ﴿وىم ِفيَها  كاألكالد
كأٌما  إاٌل أف يتجاكز ا عنهم،﴿ِإالَّ النار﴾  بسبب أعماٟنم الريائٌيةلهم ِفي اآلِخَرِة﴾ 

ُب اآلخرة فلم  :أم﴿َما صنعوا ِفيَها﴾  بطل﴿وحبط﴾  اٞنشركوف كاٞننافقوف فبل ْناكز عنهم
أفمن  16ا يعملوف﴿َما َكانُو  ُب نفسو﴿وباطل﴾  ثواب، إذ ٓب يريدكا بو كجو ا ميبق ٟن

﴿و﴾  يدلٌو على اٜنٌق كالصواب من اٞنؤمنٌن ااٞنخلصٌنو﴾ ﴿ِمْن ربّ  برىافَكاَف َعَلى بَػيػَّْنٍة﴾ 
من ا، يشهد بصٌحتو،  :أم﴿شاىد ِمْنُو﴾  يتبع ذلك الربىاف العقليٌ  :أم﴿يتلوه﴾  مىن

قبل  :أمن قبلو﴾ ﴿ومِ  من التبلكة "يتلو"الربىاف القرآف كالشاىد جربائيل ك أك، كىو القرآف
ان ػمٌ ػمؤت كتابا﴿إمامًا﴾  التوراة شاىد صدؽ لو من ا أيضان  :أم﴿كتاب موسى﴾  القرآف

على من أنزؿ عليهم، كخرب ﴾ ﴿ورحمةً  ككذا "كتاب موسى"بو ُب الدين؛ فهو حاؿ من 
من كاف على بٌينة  :أم﴿ُأولَِئَك﴾  كمن كاف يريد اٜنياة الدنيا  :١نذكؼ أم" مىن"

ٗنيع  :أمِبِو ِمَن األحزاب﴾  رْ كفُ ن يَ ﴿ومَ  بالقرآف؛ فلهم اٛنٌنة :أموَف ِبِو﴾ ﴿يُػْؤِمنُ 
﴿فبل  مكاف كعده يرًدىا ال ١نالةده﴾ وعِ ﴿فالنار مَ  ّنعىن اٛنماعة "حزب"الكٌفار، ٗنع 

أكثر  ِمْن رَبَّْك ولكنّ  ﴿ِإنَُّو الحقّ  من اٞنوعد أك القرآف﴿ِمْنُو﴾  شكٌ رية﴾ ِفي مِ  تكُ 
ال  :أم استفهاـ إنكارمٌ ﴿ومن﴾  لقٌلة نظرىم﴾ 17﴿ال يؤمنوف أىل مٌكة :أمالنَّاِس﴾ 

بأف نسب إليو ٥نو شريك أك كلد ٣نٌا ٓب يقم عليو ممن افترى َعَلى اهلِل كذبا﴾  ﴿أظلمُ  أحدى 
 ُب اٞنوقف مع ٗنلة اٝنلقضوف َعَلى رَبِّْهم﴾ عرَ ﴿ُأولَِئَك يُ  حٌجة أك ينفي عنو ما قامت بو

 "شهيد"أك  "شاىد" أك من جوارحهم، ٗنع ٌنمن اٞنبلئكة كالنبيٌ ﴾ ﴿ويقوؿ األشهاد
الَِّذيَن َيُصدُّوَف َعْن َسِبيِل 18﴿َىُؤاَلِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى رَبِّْهْم َأاَل َلْعَنُة اللَِّو َعَلى الظَّاِلِمينَ 

جًا﴾ و ﴿عِ  يطلبوف ألىل السبيل على حذؼ اٞنضاؼ :أمونها﴾ ﴿ويبغُ  دينو :أماللَِّو﴾ 
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أك يصفوهنا باالعوجاج كاال٥نراؼ عن اٜنٌق على طريق إطبلؽ اسم السبب  ،ةعن اٜنٌق بالردٌ 
ُأولَِئَك لم يكونوا 19﴿كافروف تأكيد﴿ىم بِاآلِخَرِة ىم﴾  حاؿ﴿و﴾  بعلى اٞنسبج 

 زائدةِمْن ُدوِف اهلِل ِمْن﴾  م﴿َوَما َكاَف له عن أف يعاقبهم﴿ ِفي األرِض﴾  اى زين﴾ عجِ مُ 
 أنصار ٬ننعهم من عذابو لكٌنو أٌخره إٔب ىذا اليـو ليكوف أشٌد كأدـكولياء﴾ ﴿أ

﴿َما َكانُوا يستطيعوف  :أك لقولو ،إلضبلٟنم غًنىىم﴿لهم العذاب﴾  استئناؼ﴾ فُ ﴿ُيضاعَ 
كأهٌنم  [ك145]/لو  لفرط كراىتهم :أم اٜنقج ﴾ 20بصروف﴿َوَما َكانُوا يُ  للحقٌ السمع﴾ 

ستعارة تصر٪نٌية تبعٌية بناء على تشبيو إعراضهم عن استماعو ٓب يستطيعوا ذلك؛ فهو ا
كبغضهم لو بعدـ االستطاعة؛ فبل يكوف نفيان لبلستطاعة حٌّت يكوف خبلؼ ما عليو ٗنهور 

بعرضها للهبلؾ هم﴾ روا أنفسَ ﴿ُأولَِئَك الَِّذيَن خسِ  1اٞنتكٌلمٌن من إثبات االستطاعة للعبد
 ﴿ال على ا من دعول الشريك كشفاعتو﴾ 21وفرُ يفتػَ  عنهم َما َكانُوا ﴿وضلَّ  األبدمٌ 
﴿ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا  ال أحد أكثر خسرانان منهم﴾ 22هم ِفي اآلِخَرِة ىم األخسروفجـر أنّ 

هم ُأولَِئَك أصحاب ﴿ِإَلى ربّ  أك أنابوا ،سكنوا كاطمأنٌواَوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت وأخبتوا﴾ 
حاٟنما كصفتهما  :أم 2ٌنالكٌفار كاٞنؤمنين﴾ الفريقَ  لُ ثَ مَ 23الَجنَِّة ىم ِفيَها خالدوف

﴿والبصير  ىذا مثل الكافر﴾ ﴿واألصمّْ  كمثل األعمى  :أممى﴾ ﴿كاألعْ  العجيبة
﴿أفبل  صفة كحاال﴿مثبًل﴾  الفريقاف :أم﴿ىل يستوياف﴾  ىذا مثل اٞنؤمنوالسميع﴾ 

ٍبٌ بدأ تعأب ّنا ىو عادتو  .ؿعظوف بضرب األمثاتتٌ : بإدغاـ التاء ُب الداؿ أم﴾ 24روفتذكَّ 
﴿ولقد أرسلنا نوحًا ِإَلى  :من إتباع دالئل الوحدانٌية كالنبٌوة بالقصص لتأكيد الداللة فقاؿ

﴿أف ال تَػْعُبُدوا ِإالَّ  أبٌٌن لكم ما ىو الصواب﴾ 25﴿َلُكم َنِذيٌر مبين بأينٌ قومو ِإنّْي﴾ 
﴾ 26َأَخاُؼ َعَلْيُكم عذاب يـو أليم ﴿ِإنّْي "مبٌن"أك مفعوؿ  "،يٌن لكم"إبدؿ من اهلل﴾ 

﴿َما نراؾ ِإالَّ بشراً  كىم األشراؼ﴿فقاؿ المؤل الَِّذيَن كفروا ِمْن قومو﴾  ُب الدنيا كاآلخرة
ك ِإالَّ الَِّذيَن ىم بعَ تَّ ا﴿َوَما نراؾ  ال فضل لك علينا حٌّت ٦نٌصك بالنبٌوة كنطيعكمثلنا﴾ 

                                                           
 .90للتفتازايٌن، ص  شرح العقائد النسفّيةينظر  1
 كقع ُب األصل "اٞنؤمنوف" بالرفع، كالظاىر ما أثبٌتو من ب. 2
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 م:أالرأي﴾  ﴿باديَ  "ؿذٍ رى "ٗنع " ؿذى رٍ أى "ٗنع  1ةكاألساكف أسافلنا كاٜناكة: أمأراذلنا﴾ 
كقت  :على حذؼ اٞنضاؼ أم "اتٌبعكػ "ابتداءن من غًن تفٌكر فيك، كنصبو على الظرؼ ل

تستحٌقوف بو ﴿علينا ِمْن فضل﴾  لك كٞنن اتٌبعكرى َلُكم﴾ ﴿َوَما نَ  حدكث أٌكؿ رأيهم
إيٌاىم ُب دعول العلم بصدؽ، إيٌاؾ ُب دعول الرسالة ك ﴾ 27كم كاذبين﴿بل نظنّ  االتٌباع

﴿ِإْف كنت َعَلى بَػيػَّْنٍة﴾  أخربكين﴿قَاَؿ يَا َقوـِ َأرَأَيْػُتم﴾  فغٌلب اٞنخاطب على الغائبٌن
أخفيت  ت﴾ يَ مّْ ﴿فعُ  بإتياف النبٌوةي وآتاني رحمة ِمْن عنده﴾ ﴿ِمْن ربّ  حٌجة على صدقي

 جربكم على قبوٟناػأنا﴾ وىَ مُ كُ مُ زِ لْ نػُ ﴿أَ  فلم تدركوىا﴿َعَلْيُكم﴾  كٌل كاحدة من البيٌنة كالر٘نة
﴿ويَا َقوـِ ال نقدر على ذلك  :أم، لوف فيهاال ٔنتاركهنا كال تتأمٌ ﴾ 28﴿وأَنْػَتم لها كارىوف
 يَ ﴿أجر  ما﴿ِإْف﴾  تعطونيو﴿مااًل﴾  على تبليغ الرسالة اٞنعلـو ٣نٌا تقٌدـال أسألكم َعَلْيِو﴾ 

فيخاصموف هم﴾ وا ربّْ بلقُ ﴿ِإنػَُّهم مُ  كما أمرٕنوينِذيَن آَمُنوا﴾ ِإالَّ َعَلى اهلِل َوَما أنا بطارد الَّ 
من  ـِ ﴿ويَا َقو  ُب التماس طردىم﴾ 29لوفجهَ ي أراكم قومًا تَ ﴿ولكنّ  من يطردىم

 ال ناصر ٕب :أم﴿ِإْف طردتهم﴾  عذابو :أم﴿ِمَن اهلل﴾  ٬ننعين [ظ145]/صرني﴾ ني
﴿َواَل  إل٬ناف على طردىم ليس بصوابتٌتعظوف لتعرفوا أٌف توقيف ا﴾ 30روف﴿أفبل تذكَّ 

﴿أعلم الغيب﴾  أقوؿ أنا﴿وال﴾  حٌّت جحدًب فضليَأُقوُؿ َلُكم عندي خزائن اهلل﴾ 
إاٌل  2ما أنت : تقولواحٌّت ك﴾ ﴿َواَل َأُقوُؿ ِإنّْي ملَ  "عندم" تكٌذبوين؛ فهو عطف على حٌّت 

كم لن يؤتيهم ﴿أعينُ  قرىمُب شأف من تستح :أمي﴾ رِ زدَ ﴿َواَل َأُقوُؿ للذين تَ  بشر مثلنا
قَاُلوا يا 31﴿لِمَن الظَّاِلِمينَ  إف قلت ذلكاهلل خيرًا اهلل أعلم بما ِفي أنفسهم ِإنّْي إذًا﴾ 

﴿ِإْف   بو من العذابنا﴾ دُ عِ ﴿فأكثرت جدالنا فأتنا بما تَ  خاصمتنانوح قد جادلتنا﴾ 
ما يأتيكم ِبِو اهلل ِإْف نّ ﴿قَاَؿ إ ر فينافيو، فإٌف مناظرتك ال تؤثٌ ﴾ 32كنت ِمَن الصادقين

بفائتٌن ا بالدفع ﴾ 33زين﴿َوَما أَنْتم بمعجِ  عاجبلن أك آجبلن فإٌف أمره إليو ال إٕبٌ ﴾ شاءَ 
ح َلُكم﴾ أف أنصَ  ﴿إْف أردتُ  :داٌؿ على جواب قولوصحي﴾ كم نُ عُ ﴿وال ينفَ  أك اٟنرب

                                                           
لنٌجار ك"األساكفة" ٗنع "إسكاؼ" كىو الصانع عموما أك اٗنع "حائك" كىو من ينسج الثوب، "اٜناكة" 1

  «.سكف»؛ «حوؾ»البن منظور  لساف العربخصوصا. 
 كقع ُب األصل بضمًن اٛنمع للمخاطبٌن، كما أثبٌتو من ب كلعٌلو األكجو.2
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إف كاف ا يريد أف  :تقديركالويكم﴾ غْ ﴿ِإْف َكاَف اهلل يريد أف يػُ  :كاٛنملة داٌؿ على جواب
فهو مسألة اعرتاض الشرط على  ؛يغويكم فإف أدرت أف أنصح لكم ال ينفعكم نصحي

الشرط، كُب مثلو يكوف اٛنزاء للشرط األٌكؿ كاقعان عند كقوعو لكن بشرط حصوؿ الشرط 
﴿ىو  فبل يتحٌقق إاٌل عند كجود الشرط األٌكؿ بعد كجود الشرط الثاين ال قبلو ،الثاين

﴿أـ  فيجازيكم على أعمالكم﴾ 34رجعوف﴿وإليو تُ  متصٌرؼ فيكم كفق إرادتوكم﴾ ربّ 
منقطعة لئلضراب عٌما قاؿ نوح ُب جواب قومو إٔب إنكار ما قالوه ُب  "أـ"يقولوف افتراه﴾ 

يا ﴿قل﴾  أك إٔب إنكار ما قاؿ كٌفار مٌكة ُب حٌق النٌب إف كاف لو ،حٌقو إف كاف الضمًن لو
إٖني، كإف  ﴿إجرامي﴾ عقاب ﴾ ﴿فعليَّ  ما يوحى إٕبٌ  :أمو﴾ يتُ افترَ  ﴿إفِ  دأك يا ١نمٌ  ،نوح

﴿وأنا بريء مما  :كنت صادقا فعليكم عقاب التكذيب، حذؼ اكتفاءن بقولو
و لن يؤمن ِمْن ِإَلى نوح أنّ  يَ وح﴿وأُ  من إجرامكم ُب إسناد االفرتاء إٕبٌ  :أم﴾ 35موفجرِ تُ 

من التكذيب ﴾ 36﴿بما َكانُوا يفعلوف تغتمٌ  ئس﴾ػػقومك ِإالَّ من قد آمن فبل تبتَ 
األيةى، فأجاب  [71/26]نوح، ﴾ ...ال تذر على األرض ﴿ربٌ  :فدعا عليهم بقولو كالشرؾ،

ُنفظنا،  :أم﴿بأعيننا﴾  السفينة ملتبسان ك١نفوظان الفلك﴾  ﴿واصنعِ  :كقاؿ هءتعأب دعا
ٔب بطريق التمثيل كالتشبيو على طريق ذكر سبب اٜنفظ كإرادتو، كمع ذلك إضافتها إليو تعا

بني ﴿وال تخاطِ  إليك كيف تصنعهانا﴾ يِ حْ ﴿ووَ  ّنن لو أعٌن كثًنة ألنٌو منزجه عن األعضاء
الفلك﴾  ويصنعُ 37﴿ِإنػَُّهم مغرقوف كفركا بطلب دفع العذاب عنهمِفي الَِّذيَن ظلموا﴾ 
استهزؤكا : أموا ِمْنُو﴾ ر ﴿ِمْن قومو سخِ  ٗناعةَعَلْيِو مؤل﴾  ما مرَّ ﴿وكلَّ  حكاية حاؿ ماضٌية

 أك لصًنكريتو ٤ٌناران بعد دعول النبٌوة ،بو ًلما كاف يصنعها ُب بريٌة بعيدة من اٞناء [ك146]/
إذا أخذكم الغرؽ ُب الدنيا ﴾ 38﴿قَاَؿ ِإْف َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروفَ 

 كىو الغرؽخزيو﴾ ﴿يأتيو عذاب يُ  الذم ﴿فسوؼ تَػْعَلُموَف من﴾ كاٜنرؽ ُب اآلخرة
ابتدائٌية، كما بعدىا ى﴾ ﴿حتّ  دائم، ىو النار﴾ 39﴿َعَلْيِو عذاب مقيم ينزؿ﴾ ﴿ويحلُّ 

 للخٌبازور﴾ ﴿وفار التنُّ  بإىبلكهمَجاَء َأْمُرنَا﴾  ا﴿إذ "يصنع الفلكػ "شرطٌية مستأنفة غاية ل
ف الًقدرة على خرؽ العادة، ككاف ذلك باٞناء كفوىرا، ُب موضع مسجدىا أك ُب اٟنندبالكوفة 

أما حاف كقت فوراف  :ٞنن يشرتم منو اٝنبز لنوح يـو عبلمة لنوح، ككاف صاحبو يقوؿ كلٌ 
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من كٌل نوع من اٜنيوانات  :أم﴾ ﴿ِمْن كلٍّ  ُب السفينةل ِفيَها﴾ ﴿قلنا احمِ  استهزاءن  ؟التٌنور
﴿زوجين﴾  كاٜنشرات كالبٌق كالبعوض  اٞننتفع ُّا ٣نٌا ييوًلد كيبيض ال ما يتوٌلد من الرتاب

الزكجاف كٌل اثنٌن ال يستغين أحد٨نا عن اآلخر كيقاؿ لكٌل كاحد منهما زكج، كىو مفعوؿ 
ذكران أك انثى، فحشر لو اٜنيوانات، فجعل يضرب ﴿اثنين﴾  :، ك٩نعل تأكيدان لو قولو"ا٘نل"

 ، فيحملهما ُب السفينةيده ُب كٌل نوع فتقع يده اليمىن على الذكر كاليسرل على األنثى
﴿ِإالَّ من سبق َعَلْيِو  "زكجٌن"ىم، عطف على ءزكجتك كأكالدؾ كنسا :أم﴾ كَ ﴿وأىلَ 

فإهٌنما كانا كافرىين، فحمل زكجتو  باإلىبلؾ منهم، يعين ابنو كنعاف كأٌمو كاعلةالقوؿ﴾ 
من َمَعُو ﴿َوَما آ ًمن غًنىممعو ﴿ومن آمن﴾  ىمءكنسا ،كيافث ،كحاـ ،اٞنؤمنة كأكالده ساـ

قيل كانوا مع أىلو تسعة كسبعٌن، نصفهم رجاؿ كنصفهم نساء، كقيل ﴾ 40ِإالَّ قليل
كا، كٟنا ثبلث راع طوالن كٙنسٌن عرضان كثبلثٌن ٚنٍ ذ ةئم ٖنانٌن، ككانت السفينة ثبلث

 طبقات، ٘نل ُب أسفلها الدكاٌب كالوحش، كُب أكسطها اإلنس، كُب أعبلىا الطيور
: أم" ًصًنكا"لتضٌمنو معىن  "ُبػػػ "بم دٌ ػػػعيَها﴾ ػػػػػػبوا فِ ﴿اركَ  :ك نوحأ ،تعأب﴿َوقَاَؿ﴾ 

بفتح اٞنيم ُب األٌكؿ رساىا﴾ ﴿بسم اهلل مجراىا ومُ  :ادخيلوا كًصًنكا فيها راكبٌن قائلٌن
كقوفها، فهما ظرفاف منصوباف ّنا قٌدر  :كقت إجرائها كرسوئها أم :أم كضٌمها ُب الثاين،

﴿وىي  بكم كإاٌل ألىلككم، فركبوا﴾ 41﴿رحيم ٞنا فٌرطتمي لغفور﴾ ﴿ِإفَّ ربّ  حاالن 
ُب االرتفاع كالعظم، ككاف اٞناء على اٛنباؿ وج كالجباؿ﴾ ﴿بهم ِفي مَ  ملتبسةتجري﴾ 

﴿ونادى نوح ابنو﴾  من األرض نٌ ئراعان أك أربعٌن ككذا ُب اٞنطمذاٞنرتفعة ٙنسة عشر 
مكاف  :أمؿ﴾ عزِ ﴿وََكاَف ِفي مَ  1"ابنها"قراءة كنعاف، كقيل: كاف ابن امرأتو، كيدٌؿ عليو 

﴿وال تكن مع  ُب السفينةاركب معنا﴾  نيّ ﴿يا بُ  و عن أبيوؿ فيو نفسى زى عى  زًؿو عى 
أك   ،ٌما شاىد الغرؽػأك رجا أف يؤمن ل ،كلعٌل شفقة األبٌوة ٘نلتو على النداء﴾ 42الكافرين

٪نٌب ٤ناتو مع كفره مع أنٌو قد دعا  كاف ينافق أباه فظٌن أنٌو مؤمن، كإاٌل فكيف يتصٌور أف

                                                           
؛ 47، 9/45، تفسير القرطبيقرأ ُّا علٌي بن أيب طالب كعركة بن الزبًن رضي ا عنهما، إاٌل أهٌنا قراءة شاٌذة.  1

 .1/322اٞنوصلي،  جين البن قراءات واإليضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ ال
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﴿قَاَؿ َسآِوي ِإَلى َجَبٍل يَػْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء قَاَؿ اَل َعاِصَم اْليَػْوـَ ِمْن َأْمِر  على الكافرين
سفينة : أك إاٌل مكافى من ر٘نهم ا أم ،إاٌل الراحم كىو ا :أماللَِّو ِإالَّ َمْن رَِحَم﴾ 

﴿ِمَن  صار﴿الموج فكاف﴾  بٌن نوح أك اٛنبل كابنو :أم بينهما﴾ ﴿وحاؿَ  اٞنؤمنٌن
دكف ما  وتٍ بػى فشر ؛ الذم نبع منكعي ماَءؾ﴾ ابلَ  [ظ146]/ وِقيَل يا أرض43قينالمغرَ 

نٌزٟنما  1فأسكنت، ين عن اٞنطرسكي اعي﴾ قلِ أَ ﴿ويا سماء  نزؿ من السماء فصار أهناران كُناران 
رة بالكناية، كطلب منهما اإلقباؿ ٔنييبلن ٟنا كأمر٨نا منزلةى العقبلء اٞنأمورين على سبيل االستعا

كغاض،   نقصالماء﴾  يضَ ﴿وغِ  يحان، فإهٌنما من مبلئمات اٞنستعار منوشبالقلع كالبلع تر 
من إىبلؾ الكاذبٌن األمر﴾  يَ ض﴿وقُ  وؿعىنا للمف كما جاء الزمان جاء متعٌديان؛ فلذا بين

جبل باٛنزيرة على مرحلتٌن ﴾ وديّْ َعَلى الجُ ﴿ سكنت السفينة﴾ وتْ ﴿واستَ  كإ٤ناء اٞنؤمنٌن
كصل ىناؾ ما ييرسى بو السفينة إٔب  أك ثبلث من اٞنوصل اٞنشهورة، ٚنٌيت بذلك ألنٌو

منصوب بفعلو ﴾ 44﴿للقـو الظَّاِلِمينَ  ىبلكان دًا﴾ عْ ﴿وِقيَل بػُ  ىنا موصل :فقالوا ؛األرض
قيل  :أم" قيلػ "ـ متعٌلق ببلؾ، كالعدا، كاٞنراد الدعاء عليهم باٟنبلبعيدكا بي  :اٞنقٌدر أم

٠نمىله  ،بعد الغرؽ سائبلن عن حكمة غرؽ ابنو﴿ونادى نوح ربو﴾  ألجلهم ىذا القوؿ
وعدؾ  ﴿وإفّ  كقد كعدتين بنجاهتمِإفَّ ابني ِمْن أىلي﴾  ﴿فقاؿ ربّ  :مفٌصل بقولو

 ،مأعلمهم كأعدٟن :أم﴾ 45﴿وأَْنَت أحكم الحاكمين الذم ال يقع فيو خيلف﴾ الحقّ 
إذ ال كالية بٌن اٞنؤمن ﴿قَاَؿ يا نوح ِإنَُّو ليس ِمْن أىلك﴾  ؟كٓب ينج فما حالو غرؽ

 ،ذك عمل فاسد :أمصالح﴾  غيرُ  ﴿ِإنَُّو عملٌ  :كأشار إليو بتعليل النفي بقولو كالكافر،
﴿ ِإنّْي  صواب أـ ال أنٌوَما ليس لك ِبِو علم﴾  ﴿فبل تسألنِ  لكن جعل ذاتو عمبلن للمبالغة

ألٌف استثناء من سبق عليو القوؿ دٌؿ على ﴾ 46﴿أف تكوف ِمَن الجاىلين كراىةك﴾ أعظ
أٌف ابنو مستوجب العذاب كأغناه عن السؤاؿ، لكن أشغلو حٌب الولد عنو حٌّت اشتبو األمر 

﴿َما ليس لي ِبِو علم  بعد ىذاِإنّْي أعوذ بك أف أسألك﴾  ﴿قَاَؿ ربّ  عليو؛ فعوتب عليو

                                                           
فأمسكت" لصٌحة اٞنعىن كما ُب تفسًن اٛنبللٌن.  -أسكنت" كالظاىر أهنا "أمًسكي-كذا كقع ُب األصل "اسكين 1

 .226، ص تفسير الجبللين الميّسرينظر 
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بالتوبة كالتفٌضل ﴿وترحمني﴾  ما فرط ميٌن من السؤاؿ﴿تغفر لي﴾  كإف ال: أم﴾ وإالَّ 
، ككاف قد ركب عاشر رجبِقيَل﴾ 47﴿أكن ِمَن الخاسرين عليٌ  ﴿يا نوح  لو عاشرى ١نرـٌ
من اٞنكاره ﴿بسبلـ﴾  أك من اٛنودٌم إٔب األرض اٞنستوية ملتبسا ،انزؿ من السفينةط﴾ اىبِ 

، "سبلـ"صفة ﴿ِمنَّا﴾  األرض من اٞننافعيق العىيش اٜناصل لك من خيلٌو كخوؼ ضً 
إذ  أك زيادات نسل حٌّت تصًن آدمان ثانيان، ،٧ناآت كدكامات: أم﴿وبركات﴾  كيعطف عليو

 ،ٌما خرج من السفينة مات كٌل من معو إاٌل أكالده الثبلثة، فانتسل العرب من ساـػركم أنٌو ل
٣نٌن " ]ًمن[ فعلى ىذ اٞنرادي  1يٌتو،كالرتؾ من يافث؛ فاٝنلق كلهم من ذرٌ  ،كالسوداف من حاـ

على أمم ىم  :إٌما للبياف أم" ًمن"كلمة ﴿َعَلْيَك َوَعَلى أَُمٍم ِممَّْن َمَعَك﴾  أكالده "معك
ناشئة ٣نٌن معك، كىم أكالدىم كذرٌيٌتهم : الذين معك، ٚنٌاىم أ٣نا لتشٌعبهم، أك لبلبتداء أم

 :مبتدأه ١نذكؼي اٝنرب أم﴾ ﴿وأممٌ  : حاٟنم بقولوكأٌما الكٌفار الناشئوف منهم فبٌنج  اٞنؤمنوف،
ُب ﴾ 48ليمأهم ِمنَّا عذاٌب ﴿ثُمَّ يمسّ  "أمم"ُب الدنيا، صفة عهم﴾ متّ ﴿سنُ ٣نٌن معك أمم 

بعضه من أخبار ما : أم﴿ِمْن أنباء الغيب﴾  :قٌصة نوح، مبتدأه خربه :أم﴿تلك﴾ اآلخرة 
ها أَْنَت مُ ﴿َما كنت تعلَ  :ربه ثالثه قولويا ١نٌمد، خربه ثاف، كخوحيها إليك﴾ ﴿نُ غاب عنك 

على مشاٌؽ التبليغ كأذل قومك كما ﴿فاصبر﴾ اإل٪ناء إليك ن قبل ىذا﴾ مِ  كوال قومُ 
قبيلة ﴿ِإَلى عاد﴾ أرسلنا ﴾ و49قين﴿للمتّ امودة ُب الدارين ﴿ِإفَّ العاقبة﴾ صرب نوح 

عل األخ ّنع :أم، كاحدا :أم﴿َأَخاُىم﴾ من العرب بناحية اليمن  ىن الواحد منهم، ك٩ني
 هغيرُ  ﴿إلوٍ زائدة ﴿َما َلُكم ِمْن﴾ كحده قَاَؿ يَا َقوـِ اْعُبُدوا اهلل﴾  ﴿ىوداً  :عطفى بياف لو

﴿يَا على ا ُب عبادة األكثاف كجعلها شفعاء ﴾ 50﴿أَنْػَتم ِإالَّ مفتروفما  [ك147]/ِإْف﴾ 
خاطب كلُّ رسوؿ قومو ُّذا ى الَِّذي فطرني﴾ جري ِإالَّ َعلَ أَ ِإْف  َقوـِ ال أسألكم َعَلْيِو أجراً 

ويَا َقوـِ استغفروا 51﴿أفبل تعقلوفلئبٌل يتو٨ٌنوا أٌف نصيحتهم لطمع دنيوٌم فبل يقبلوىا 
للرتاخي ُب الرتبة ألٌف  "ٍبٌ "كلمة ﴿ثُمَّ ُتوبُوا ِإلَيِو﴾  اطلبوا مغفرتو باإل٬ناف :أمكم﴾ ربّ 

رسل ﴿يُ ت عن اإل٬ناف با كالرغبة فيما عنده الرجوع عن عبادة غًن ا متأٌخر بالذا

                                                           
 .38، تفسًن القرآف سنن الترمذي؛ كينظر: 21/59، تفسير الطبري 1
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أك كانوا أصحاب زرع  ،سنٌن السحاب أك اٞنطر، ككانوا قد مًنع منهم ثبلثى السماء﴾ 
دكم زِ ﴿ويَ طر كر متتابع القى ري كثًن الدُّ : حاؿ من السماء أمرارا﴾ دْ ﴿َعَلْيُكم مِ ١نتاجٌن إليو 

تيعًرضوا عٌما وا﴾ ﴿وال تتولَّ نتفاع ّنا رزقتم يضاعف قٌوتكم على اال :أمتكم﴾ ًة ِإَلى قوَّ قوّ 
ُنٌجة نة﴾ ﴿قَاُلوا يا ىود َما جئتنا ببيّ مصرٍّين على إجرامكم ﴾ 52﴿ُمْجرِِمينَ أدعوكم إليو 

لتضٌمنو معىن  "تاركيػ "متعٌلق ب﴿َوَما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك﴾ على ما تقوؿ 
معرضٌن عنو؛ فهو حاؿ من الضمًن " ا يا قـو اعبدكا"اإلعراض كأنٌو قيل: ال نقبل قولك 

ما ِإْف﴾ 53﴿َوَما نحن لك بمؤمنينلقولك  :ّنعىن البلـ أم "عن"، أك "تاركي"ُب 
﴾ ُب شأنك ﴿نقوؿ﴾  جنوف  :أملهتنا بسوء﴾ آ﴿بعض أصابك راؾ﴾ ﴿اعتَ قولنا ﴿ِإالَّ

﴿قَاَؿ ِإنّْي ، كاٛنملة مقوؿ القوؿ "اعرتاؾ"لسٌبك إيٌاىا؛ فجعلت تتكٌلم باٝنرافات، فاعل 
يدوني﴾ ﴿ِمْن دونو فكِ بو ﴾ 54ي بريء مما تشركوفشهدوا أنّ ا﴿و  يٌ علد اهلل﴾ شهِ أُ 

 لتُ ﴿ِإنّْي توكَّ ٕنهلوف ﴾ 55نظروف﴿ثُمَّ ال تُ أنتم كأكثانكم ﴿جميعًا﴾ احتالوا ُب ىبلكي 
﴿َما : وفبل تقًدركا أف تضٌركين ما ٓب يقدٍّر ىو، كاستدٌؿ عليو بقولكم﴾ ي وربّ َعَلى اهلِل ربّ 

كها يتصٌرؼ فيها  مالً  :أمبناصيتها﴾  ﴿ِإالَّ ىو آخذٌ نسمة تدٌب على األرض ة﴾ ِمْن دابَّ 
فهو استعارة ٕنثيلٌية لنفاد قدرهتم فيو كذلٌتهم بيده  ،إاٌل بإذنو كيف يشاء؛ فبل نفعى كال ضرٌ 

مع   إنٌو: ناؼ لبياف ما يوجب التوٌكل عليو أمئاست﴾ 56ميي َعَلى صراط مستقربّ  ﴿إفَّ 
﴿فإف كونو قادرا على اٝنبلئق ليس إاٌل على العدؿ ال يضيع عنده معتصم كال يفوتو ظآب 

فما بقي عندم قصور كال لكم لت ِبِو إليكم﴾ رسِ غتكم َما أُ لَ ﴿فقد أبػْ تتوٌلوا : أموا﴾ تولَّ 
إف تتوٌلوا  كأنٌو قيل: بالفاء، "إف"عطف على جواب ي قوماً غيركم﴾ ﴿ويستخلف ربّ عذر 

 يءٍ ش ي َعَلى كلّ ﴿ِإفَّ ربّ من الضرر ﴾ ﴿شيئاً بتولٌيكم ونو﴾ ضرّ ﴿وال تَ كيستخلف  ينري عذً يي 
نَا عذابنا َجاَء َأْمُرنَا﴾  ﴿َوَلمَّارقيب فبل ٫نفى عليو شيء من أعمالكم ﴾ 56حفيظ ﴿َنجَّيػْ

منا إذ ال ينجو أحد كلو مؤ  ىداية إٔب اإل٬ناف أك بفضل،ىودًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو برحمة﴾ 
َناىم ِمنْ ككانوا أربعة آالؼ ﴿ِمنَّا﴾ إاٌل بو  األٌكؿ ﴾ 58عذاب غليظ [ظ147]/ ﴿وَنجَّيػْ

: السمـو أم الريح بياف إحسانو إليهم بنفس اإل٤ناء، كىذا بياف ما ٤ٌناىم عنو منها، كىو
م كٔنرج من أدبارىم، هالريح العقيم الذم نزؿ ُّم سبع لياؿ كٖنانية أيٌاـ، تدخل من أفواى
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 :ب قـو ١نٌمد فقاؿٌما ذكر قٌصة عاد خاطى ػٌٍب ل 1ىم كما مٌر ُب األعراؼ.ءقطع أعضافت
ع ألٌف ٗنى وا رسلو﴾ هم وعصَ يات ربّ آجحدوا ب ﴿عادٌ  ترىكف القبيلة أك اآلثار اليت﴿وتلك﴾ 

بعوا ﴿واتَّ الشرتاكهم ُب أصل ما أمركا بو كىو التوحيد  من عصى رسوال فكأ٧ٌنا عصى الكلٌ 
نْػَيا َلْعَنًة طاغ معارض اٜنقج من رؤسائهم ﴾ 59ر عنيدجبا مر كلّ أَ  ﴿َوأُْتِبُعوا ِفي َىِذِه الدُّ

من ر٘نة ا ﴾ عداً  بُ اَل هم أَ ﴿ربّ جحدكا كفروا﴾   ﴿َأاَل ِإفَّ عاداً من الناس َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة﴾ 
ة ثانيٌ ليتمٌيز عن عاد ال "عادػ "عطف بياف ل﴾ 60﴿قـو ىوددعاء عليهم باٟنبلؾ ﴾ عادٍ ﴿لِ 
قَاَؿ يَا َقوـِ اْعُبُدوا  ﴿صالحاً من القبيلة ﴿ِإَلى ثموَد َأَخاُىم﴾ أرسلنا ﴿َو﴾ ـ عاد إرى  :أم

ِنلق أبيكم آدـ منها ﴿ِمَن األرِض﴾ أىبدىأ خلقكم اهلل َما َلُكم ِمْن ِإَلٍو َغيُرُه ىو أنشأكم﴾ 
ستغفروه ثُمَّ ُتوبُوا اف﴿أك قٌدركم على عمارهتا ، عٌمركم فيها :أمكم ِفيَها﴾ رَ مَ عْ ﴿واستػَ 
﴿قَاُلوا يا صالح قد  ٞنن دعاه ﴾ 61جيب﴿مُ ر٘نة ي قريب﴾ ﴿ِإفَّ ربّ  2مٌر مثلوِإلَيِو﴾ 

الذم صدر منك ىذا﴾  ﴿قبلَ نرجو أف تكوف لنا سٌيدان كمستشارا  :أم﴾ اً وّ جُ رْ كنت فينا مَ 
مما تدعونا  ي شكٍّ نا لف﴿وإنّ على حكاية اٜناؿ اٞناضٌية ﴿أتنهانا أف نعبد َما يعبد آباؤنا﴾ 

﴿قَاَؿ يَا َقوـِ أرأيتم ِإْف كنت  "شكٌ "صفة  يبة،ميوقع ُب رً ﴾ 62يبرِ ﴿مُ من التوحيد ِإلَيِو﴾ 
َنٍة ِمْن ربّ  تاني ِمْنُو آ﴿و  بياف كبصًنة منو، كحرؼ الشٌك باعتبار اٞنخاطىبٌني﴾ َعَلى بَػيػّْ

﴿فما  بليغ رسالتوُب ت﴿ِمَن اهلل ِإْف عصيتو﴾  ٬ننعين﴿فمن ينصرني﴾  نبٌوةرحمة﴾ 
﴿ويَا َقوـِ ىذه ناقة اهلل َلُكم﴾  تضليل﴾ 63﴿غير تخسير بأمركم بذلكتزيدونني﴾ 

﴿َفَذرُوَىا تَْأُكْل ِفي َأْرِض  عامليها معىن اإلشارة "،ناقة"كىي حاؿ من ﴿آية﴾  حاؿ من
 دار بأمرىمعقرىا قي  فَػَعَقُروَىا﴾64اللَِّو َواَل َتَمسُّوَىا ِبُسوٍء فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيبٌ 

األربعاء كاٝنميس كاٛنمعة، ٍبٌ اـ﴾ ﴿ِفي داركم ثبلثة أيّ  ًعيشواعوا﴾ ﴿تمتّ  صاّب﴿فقاؿ﴾ 
َنا  بإىبلكهم﴿فَػَلمَّا َجاَء َأْمُرنَا﴾  فيو﴾ 65غير مكذوب ﴿َذِلَك وعدٌ  هتلكوف ﴿َنجَّيػْ

 زيِ ﴿ِمْن خِ  ٤ٌنيناىما و﴾ ﴿برحمة ِمنَّ  كىم أربعة آالؼ أيضان صالحًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو﴾ 
                                                           

 من سورة األعراؼ. 72-65يات قٌصة ىود ُب اآل1
أيضا،  90من ىذه السورة، كسيأٌب ُب اآلية  52ك  3يشًن إٔب قولو تعأب ﴿فاستغفركه ٍب توبوا إليو﴾ ُب اآليتٌن 2

 .52اآلية  تفسًن كالشرح األطوؿ ُب
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فأصبحوا  ﴿وأخذ الَِّذيَن ظلموا الصيحةُ  الغالب﴾ 66ِإفَّ ربََّك ىو القوي العزيز ئذٍ يومِ 
  :٢نٌففة أم﴿كأف﴾  1سبق تفسًنه كٓنقيق القٌصة ُب األعراؼ﴾ 67ِفي ديارىم جاثمين

 [و148]/روا كف ﴿َأاَل ِإفَّ ثمود ُب ديارىم :أم﴿ِفيَها﴾ ﴾ يقيموا غَنوالم يَ كأهٌنم ﴿
تسعة من اٞنبلئكة أك ثبلثة:  :أم﴾ نا إبراىيمَ ولقد جاءت رسلُ 67عدًا لثمود بُ اَل هم أَ ربّ 

: أمشرى﴾ ﴿بالبُ  كإسرافيل، على صورة الغلماف الذين ُب غاية اٜنسن، كائيليكم ،جربائيل
أجاُّم بأحسن من ﴿سبلـ﴾  عليكم﴿سبلمًا قَاَؿ﴾  سٌلمنا عليك﴿قَاُلوا﴾  ببشارة الولد

﴿أف َجاَء  توٌقف ُبث﴾ ﴿فما لبِ  ة على الدكاـٓنٌيتهم حيث أتى باٛنملة االٚنٌية الدالٌ 
 إليو هناك ال ٬ندٌ  :أمِإلَيِو﴾  ﴿فَػَلمَّا رأى أيديهم ال تصلُ  مشومٌ ﴾ 69يذنِ بعجل حَ 

ُهم خِ  أضمر ُب نفسو﴿وأوجس﴾  ّنعىن أنكر ذلك منهمرىم﴾ ﴿نكِ  خوفان أف يفة﴾ ﴿ِمنػْ
لنا ِإَلى قـو رسِ ا أُ ﴿ال تخف إنّ  :ٌما أحٌسوا منو أثر اٝنوؼػلقَاُلوا﴾ ﴿ يريدكا بو مكركىان 

خلف السرت، تسمع ﴿قائمة﴾  سارة﴿وامرأتو﴾  لنهلكهم إنٌا ال نأكل الطعاـ﴾ 70لوط
على ﴾ ىارنا﴿فبشَّ  سركران بزكاؿ اٝنيفةكت﴾ ﴿فضحِ  أك على رؤكسهم للخدمة ،١ناكرهتم
 .ابنو، تعيش إٔب أف تراه﴾ 71﴿يعقوب بعده﴿بإسحاؽ ومن وراء إسحاؽ﴾  لساهنم

كتوجيو البشارة إليها مع أٌف اٞنبشجر بو نعمة بالنسبة إٔب إبراىيم أيضان ألهٌنا كانت عقيمة 
 2كإاٌل فالبشارة ٟنما ٗنيعان ُب الواقع بدليل أهٌنا أكقعت عليو ُب مواضع حريصة على الولد،

ند أمر عظيم خًنان كاف أك شرٌان كإف  يا عجبان، كىي كلمة تقاؿ ع :أم﴾ ى﴿قالت يا ويلتَ 
ٕب تسعة كتسعوف ﴾ 72وأنا عجوز دُ ﴿أألِ  كاف أصلها فيو، كاأللف مبدلة من ياء اإلضافة

ة سنة أك كعشركف، كنصبو على اٜناؿ، كالعامل ئلو م﴾ ﴿شيخاً  زكجيلي﴾ عْ ﴿وىذا بػَ  سنة
دةن ال قدرةن، فإٌف عاعجيب﴾  ﴿لشيءٌ  الولدى من ىرمٌن :أم﴿ِإفَّ ىذا﴾  فيو معىن اإلشارة

االستعجاب منها يوجب الكفر، كأهٌنا قالت: ًٓب كاف أمرنا خبلؼى ما ىو اٞنعتاد؛ فلذلك 
قدرتو بين ِمْن أمر اهلل﴾ ﴿قَاُلوا أتعجَ  :أجابوىا منكرين استعجاٟنا من حيث العادة، فقالوا

                                                           
 من سورة األعراؼ. 79-73ُب اآليات 1
... كىبىشجٍرنىاهي بًًإٍسحىاؽى نىًبيًّا ًمنى الصجاًٜنًٌنى﴾ من اٞنواضع اليت كقعت البشارة إلبراىيم: ﴿فػىبىشجٍرنىاهي 2 ـو حىًليمو ]الصافٌات، بًغيبلى

ـو عىًليمو﴾ [112؛37/101  .[51/28]الذاريات، ؛ ك﴿فىأىٍكجىسى ًمنػٍهيٍم ًخيفىةن قىاليوا الى ٔنىىٍف كىبىشجريكهي بًغيبلى
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ط اٞنعجزات؛ بيت النبٌوة كمهب﴿أىل البيت﴾ يا اهلل وبركاتو َعَلْيُكم﴾  ﴿رحمتُ  كحكمتو
١نمود على فعل ما يستوجب ﴿ ِإنَُّو حميد﴾  فخارؽ العادة ال يليق أف يستغرب ُب شأنكم

استئناؼ عٌلل  كثًن اإلحساف إٔب العباد خصوصان إليكم، كاٛنملتاف﴾ 73﴿مجيد بو اٜنمد
بالولد ﴿وجاءتو البشرى﴾ اٝنوؼ ﴾ وعُ ﴿فَػَلمَّا ذىب عن إبراىيم الرَّ  بو إنكار التعجب

أهتلكوف قريةن  :بقولو﴾ 74﴿قـو لوط شأف﴿ِفي﴾  ٩نادؿ رسلنا :أميجادلنا﴾ ﴿ أخذ
إٔب أف قاؿ: أهتلكوف قرية  ،ال :قالوا: ال، فما زاؿ ينقص كيقولوف ؟ة مؤمنئم فيها ثبلث

]العنكبوت، ﴾ ...فيها كاحد، قالوا: ال، قاؿ إٌف فيها لوطان، قالوا: ﴿٥نن أعلم ّنن فيها
غًن عجوؿ ُب االنتقاـ من ﴿ِإفَّ إبراىيم لحليم﴾  :بقولو فمدحو تعأب .ىػآ[ 29/32

راجع إٔب ا كلذلك ﴾ 75﴿منيب كثًن التأٌكه كالتأٌسف على الناس﴾ اهٌ ﴿أوَّ  اٞنسيء إليو
﴿ِإنَُّو قد َجاَء أمر  اٛنداؿ﴿يا إبراىيم أعرض عن ىذا﴾  :جادؿ، فلٌما أطاؿ اَّادلة قالوا

ا ولمّ 76هم آتيهم عذاب غير مردود﴿وإنّ  ىو أعلم ُناٟنمه األزٌٕب ُّبلكهم ك ؤ قضارَبَّْك﴾ 
أتوا إليو من عند إبراىيم، ككاف بٌن قريتيهما أربعة فراسخ، على صورة جاءت رسلنا لوطًا﴾ 

حزف بسببهم، كخاؼ أف يقصدىم قومو بهم﴾  يءَ ﴿سِ  كٓب يعرؼ أهٌنم مبلئكة ٍرد،مي ػال
﴿َوقَاَؿ ىذا  [ظ148]/ ران لذلكصد﴿وضاؽ بهم ذرعًا﴾  باللواط فيعجز عن مدافعتهم

ركم أٌف امرأتو مضت إٔب قومو فقالت ٟنم: دخل دارنا قـو ما . شديد﴾ 77يبصِ يـو عَ 
ٌما علموا ػلو﴾ ﴿وجاَءه قومُ  1رأيت أحسن كجوىان منهم كال أنظف ثيابان كال أطيب رائحة

ىي ئات﴾ ػالسيّ ﴿َكانُوا يعملوف  ذلك الوقت﴿ِإلَيِو ومن قبل﴾  ييسرعوفوف﴾ عُ رَ هْ ﴿يػُ  ُّم
داء عن ضيفي، ككانوا فتزٌكجوىٌن فً ﴿قَاَؿ يَا َقوـِ َىُؤالِء بناتي﴾  إتياف الرجاؿ ُب األدبار

يطلبوهنٌن من قبل فبل ٩نيبهم ٝنبثهم ال ٜنرمة اٞنسلمات على الكفار فإنٌو شرع جديد، 
 إٌف النبٌ  حٌّت  [2/221]البقرة، مشركع من كقت نزكؿ ﴿كال تنكحوا اٞنشركٌن حٌّت يؤمنوا﴾ 

قبل ذلك كىو كافر، كقيل:  2عليو الصبلة كالسبلـ زٌكج بنتو زينب من أيب العاص بن الوائل
                                                           

 .15/425، تفسير الطبري 1
القاسم أك ٘نو ا خلط بٌن العاص بن الوائل كأيب العاص بن الربيع صهر النٌب، كىو كذا ُب األصل، كلعٌل اٞنؤٌلف ر  2

لقيط بن الربيع بن عبد العزل بن عبد َشس، القرشٌي، أسلم قبل اٜنديبٌية؛ فأعاد رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسلم إليو 
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 نَّ ﴿ىُ  1كاختًن كاألب لقومو كأزكاجو أٌمهاهتم كأكالدىم كأكالده، فإٌف النبٌ  ،اٞنراد بنات قومو
اف الذكور شرعان حٌّت حٌّت يرد أف ال طهارة ُب إتي أنظف فعبلن ال شرعان كحبللٌيةن أطهر َلُكم﴾ 

قوا اهلل ﴿فاتّ  ْنعلن أطهر منهم، كقيل: اسم التفضيل ىنا للزيادة اٞنطلقة كما ُب ا أكرب
 ىيأمر باٞنعركؼ كينه﴾ 78ل رشيدنكم رجُ ﴿ِفي ضيفي أليس مِ تفضحوين ﴾ خزوفِ وال تُ 

َما ك لتعلم ﴿وإنّ  حاجة﴾ ﴿قَاُلوا لقد علمت َما لنا ِفي بناتك ِمْن حقّ  عن اٞننكر
طاقة على  :أمة﴾ لي بكم قوّ  ﴿ أفّ  ثبت﴿قَاَؿ لو﴾  كىو إتياف الرجاؿ﴾ 79نريد

عشًنة تنصرين ُب دفعكم، شٌبهها بركن اٛنبل ُب ﴾ 80كن شديدي ِإَلى ُر ﴿أو آوِ  دفعكم
؛ فبل ٪نتاج إٔب لبطشت بكم، ك٩نوز أف يكوف للتميٌن  :أم ،١نذكؼ "لو"شٌدتو، كجواب 

فتسٌوركا اٛندار  ،و على أضيافو كأخذ ٩نادٟنم من كراء البابركم أنٌو أغلق باب. اٛنواب
رَبَّْك لن  ا رسلُ ﴿قَاُلوا يا لوط إنَّ  ا رأت اٞنبلئكة ما عليو من الكربكشٌجوا لوطان، فلمٌ 

بسوء، بأف يضٌركنا فدعنا كإيٌاىم، فخبٌلىم أف يدخلوا، فضرب جربائيل لوا إليك﴾ يصِ 
، فإٌف ُب بيت ءالنجا ءالنجا ، فخرجوا يقولوف:َنناحو كجوىهم فطمس أعينهم كأعماىم

 ُب طائفةع﴾ طْ ﴿بقِ  مصاحبان ٟنم :الباء للتعدية أك للحاؿ أمبأىلك﴾  رِ ﴿فأسْ  لوط سحرة
منكم أحد﴾  تْ ﴿وال يلتف لئبٌل يسمعوا نزكؿ العذاب الذم موعده الصبح﴿ِمَن الليل﴾ 

﴿ِإالَّ  فليقطعوا قلوُّم عنها :أم، ال يتخٌلف كال ينظر إٔب كرائو ٥نو مالو أك أصدقائو :أم
مرأتك، فإهٌنا اأك ال ينظر إٔب كرائو إاٌل  ،ال يتخٌلف أحد :أم" أحد"استثناء من ك﴾ مرأتَ ا

صيبها ﴿ِإنَُّو مُ  2غًن منهٌية عن ذلك لكن نصبها على ما ىو قراءة األكثر على غًن اٞنختار

                                                                                                                                                                     

البن األثًن،  أسد الغابة من اٟنجرة. زينب بنكاح جديد كمهر جديد أك بالنكاح األٌكؿ، كتوٌُب سنة اثنيت عشرة
 .209-7/206البن حجر،  اإلصابة؛ 4/490؛ 4/357
نقلو اٞنؤٌلف من حاشية شيخ زاده، كأشار بقولو: "كاختًن" إٔب فخر الدين الرازم؛ ألنٌو ىو اٞنختار للقوؿ ُب تفسًنه،  1

-18/33، تفسير الرازي؛ ك4/673، حاشية شيخ زاده على البيضاويكالقوؿ َّاىد كسعيد بن جبًن. ينظر 
34. 

تقريب كبالرفع: "كامرأتيك" قراءة ابن كثًن، كأبو عمرك.  بالنصب قراءة نافع، كابن عامر، ك٘نزة، كالكسائي كعاصم،2
( بأٌف اٞنختار ٥نوا رفعيو على ب121كرؽ: .|كقد صرٌح اٞنؤٌلف ُب ب )289، ص المعاني ِفي شرح حرز األماني
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: ٓب ٫نرج ُّا، كقيل: خرجت استئناؼ كتعليل الستثنائها عن النهي، فقيلَما أصابهم﴾ 
﴿ِإفَّ  :كسأٟنم عن كقت ىبلكهم فقالوا .ىا حجر فقتلهاءكاقوماه، فجا: كالتفتت فقالت

فَػَلمَّا َجاَء 81﴿أليس الصبح بقريب :فقاؿ: أريد أعجلى من ذلك قالوادىم الصبح﴾ موعِ 
حو ٓنت جنا [ك149]/جربائيل  بأف أدخلها سافلها﴾ يَ ﴿جعلنا عالِ  بالعذابَأْمُرنَا﴾ 

باح الكبلب كصياح الديك ٌٍب قلبها، مدائنهم كرفعها إٔب السماء حٌّت ٚنع أىل السماء ني 
َها﴾ رْ ﴿وأمطَ  بٍّبي تعظيمان لؤلمرػلكن أسند إٔب نفسو من حيث إنٌو اٞنسى  على اٞندف أك نا َعَليػْ

خل رجل ركم أٌف اٜنجر كانت تتبع منفرديهم كمسافريهم أين كانوا ُب الببلد، كد. منفرديها
 فأصابو فأىلكو خرج، [حٌّت ]منهم اٜنـر فتعٌلقت اٜنجر عليو ُب السماء أربعٌن يومان 

 ر األمطارطٍ متتابع كقى ﴾ 82﴿منضود اٞنطبوخ رٌ طٌن متحٌجر كاآلجي يل﴾ ﴿حجارة ِمْن سجّْ 
و، ظرؼ نػػػػػُب خزائَك﴾ ػػػػػػػ﴿عند رَبّْ  هاػػػب ىمة للعذاب، أك باسم من يرمػػػػػػػػػمعلٌ مة﴾ ﴿مسوّ 

إذ كٌل ظآب حقيق بأف ﴾ 83﴿ِمَن الظَّاِلِميَن ببعيدأم اٜنجارة ﴿َوَما ىي﴾  "مسٌومةػػػػػػػ "ل
قريبة من ظاٞني مٌكة ٬نٌركف ُّا ُب أسفارىم إٔب  :الضمًن للقرل أم :ٕنطر عليو لظلمو، كقيل

ن﴾ يَ دْ ﴿م أىل﴿ِإَلى ﴾  أرسلنا﴿و﴾  كتذكًن البعيد على تأكيل اٜنجر أك اٞنكاف .الشاـ
﴿َأَخاُىْم ُشَعْيًبا قَاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو  اسم مدينة بناىا مدين بن إبراىيم

ُقُصوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميَزاَف ِإنّْي َأرَاُكْم ِبَخْيٍر﴾  ُرُه َواَل تَػنػْ ﴿َوِإنّْي  نعمة تغنيكم عن نقصهماَغيػْ
بكم يهلكهم، ككصف اليـو بو مع كونو صفة ﴾ 84محيط َأَخاُؼ َعَلْيُكم عذاب يـو

: أم﴿بالقسط﴾  ملتٌبسٌنكياؿ والميزاف﴾ ﴿ويَا َقوـِ أوفوا المِ  العذاب ٠نازه لوقوعو فيو
أمر بو بعد هنيهم عن ضٌده مبالغة كتنبيهان على أنٌو ال يكفيهم  .العدؿ ببل زيادة كال نقصاف

﴿وال  :كقولو ،ُب استيفاء اٜنٌق؛ فبل تكرارالكٌف عن تعٌمد التطفيف بل يلزمهم السعي 
فإنٌو يعٌم كٌل ﴿ِفي األرِض﴾  تفسدكاَواَل تَػْعثَػْوا﴾  ﴿النَّاَس أشياَءىم تنقصواتبخسوا﴾ 
 ما أبقى لكم بعد التنزُّه من اٜنراـة اهلل﴾ ﴿ بقيّ  حاؿ مؤٌكدة﴾ 85﴿مفسدين أنواع الفساد

                                                                                                                                                                     

؛ 2/710للعكربم،  التبياف في إعراب القرآف؛ ك396-4/394للمربٌد،  المقتضبنظر البدلٌية. لبلستزادة ي
 . 411-4/410الدركيش،  يي الدين إعراب القرآف وبيانوك
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﴿َوَما أنا َعَلْيُكم  مصٌدقٌن ٕبم مؤمنين﴾ ﴿ِإْف ُكْنتُ  ٣نٌا ْنمعوف بالتطفيف﴿خير َلُكم﴾ 
﴿يا  استهزاء بصبلتو﴿قَاُلوا﴾  رقيب أجازيكم بأعمالكم، إ٧ٌنا أنا ناصح مبٌلغبحفيظ﴾ 

 نرتؾ﴿أو﴾  من األصناـ﴿أف نترؾ َما يعبد آباؤنا﴾  بتكليفك تأمرؾ﴾ تُ شعيب أصبل
الحليم  ك ألَْنتَ ﴿إنّ  "ما"فهو عطف على ﴿أف نفعل ِفي أموالنا َما نشاء﴾ 

﴿قَاَؿ يَا َقوـِ َأرَأَيْػُتم ِإْف كنت  و كالغباكة هتٌكمان كاستهزاءن بوفى استعارك٨نا للسج ﴾ 87الرشيد
َنٍة ِمْن ربّ  أفييمكنين أف أخوف ُب كحيو؟ كىو  حبلالن،ي ورزقني ِمْنُو رزقًا حسنًا﴾ َعَلى بَػيػّْ

﴿ِإَلى َما  ذاىبان د أف أخالفكم﴾ ﴿َوَما أري اعتذار عٌما أنكركا عليو من النهي عن دين اآلباء
﴿ِإْف أريد  فارتكبو، فلو كاف صوابان ٞنا أعرضت عنو فضبلن عن أف أهنى عنوأنهاكم عنو﴾ 

مٌدة استطاعيت، فلو كاف فيما أنتم عليو ٞنا هنيتكم ﴿َما استطعت﴾  لكمِإالَّ اإلصبلح﴾ 
اٞنضاؼ، ألٌف ا  ّنعونتو على حذؼ :أم﴿ِإالَّ باهلل﴾  للصواب﴿َوَما توفيقي﴾  عنو

لت وإليو ﴿َعَلْيِو توكّ  ظ[149/] ال بباء اآللة "ًمنػ " بال يسند إليو إاٌل  فاعل، كالفعل
عدكاتكم إيٌام،  :أم﴿شقاقي﴾  يكسبٌنكمم﴾ كُ نَّ مَ رِ جْ ﴿ويَا َقوـِ ال يَ  أرجع﴾ 88أنيب
ا َأَصاَب قَػْوـَ نُوٍح َأْو ﴿َأْف ُيِصيَبُكْم ِمْثُل مَ  :كمفعولو األٌكؿ الضمًن، كالثاين "٩نرمنٌ " فاعل

﴿منكم  أك زمن ىبلكهم ،منازٟنم :أمقَػْوـَ ُىوٍد َأْو قَػْوـَ َصاِلٍح َوَما قَػْوـُ ُلوٍط﴾ 
عٌما كم ثُمَّ ُتوبُوا ِإلَيِو﴾ روا ربّ ﴿واستغفِ  فإف ٓب تعتربكا ّنن قبلهم فاعتربكا ُّم﴾ 89ببعيد

﴾ ﴿قَاُلوا يا شعيب َما نفقوُ  ٌب ٟنم١ن﴾ 90﴿ودود للتائبٌني رحيم﴾ ﴿ِإفَّ ربّ  أنتم عليو
﴿ولوال  ال تقدر على دفع ما أردنا بكضعيفًا﴾  فينا ا لنراؾ﴿كثيرًا مما تقوؿ وإنَّ  نفهم
لوال عزٌة عشًنتك عندنا لكوهنم على ديننا ال لقٌوهتم، فإٌف الرىط من الثبلثة  :أمك﴾ رىطُ 

 ٕننعنا عزٌتك عن الرجم﴾ 91يز﴿َوَما أَْنَت علينا بعز  باٜنجارة﴿لرجمناؾ﴾  إٔب العشرة
 ألجلو كال ٓنفظوين  يفترتكوف قتلَعَلْيُكم ِمَن اهلل﴾  رىطي أعزُّ أَ ﴿قَاَؿ يَا َقوـِ 

ي بما ﴿ِإفَّ ربّ  منبوذان خلف ظهوركم ال ٔنافونوًا﴾ هريّ كم ظِ ءَ ﴿ورا اى  :أمخذتموه﴾ ﴿واتّ 
 على حالتكموا َعَلى مكانتكم﴾ ﴿ويَا َقوـِ اْعَملُ  علمان فيجازيكم﴾ 92تَػْعَمُلوَف محيط
﴿يأتيو عذاب  "العلم"موصولةه مفعوؿ ﴿سوؼ تَػْعَلُموَف من﴾  على حاليت﴿ِإنّْي عامل﴾ 

﴿ِإنّْي معكم  انتظركا ما أقوؿ لكمبوا﴾ ﴿وارتقِ  ميٌن كمنكمخزيو ومن ىو كاذب﴾ يُ 
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َنا شعيبًا َوا بإىبلكهم﴿َوَلمَّا َجاَء َأْمُرنَا﴾  منتظر﴾ 93رقيب لَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو برحمة ﴿َنجَّيػْ
صبحوا ِفي ديارىم أَ ﴿ف صاح ُّم جربائيل :أمالَِّذيَن ظلموا الصيحة﴾  ِمنَّا وأخذتِ 

 يقيمواوا﴾ ﴿لم يغنَ  كأهٌنم  :٢نٌففة أم﴿كأف﴾  كب مٌيتٌنباركٌن على الرُّ ﴾ 94جاثمين
﴿وسلطاف  التسعولقد أرسلنا موسى بآياتنا﴾ 95عدًا لمدين كما بعدت ثمود بُ اَل ﴿ِفيَها أَ 

ـٌ ألهٌنا أمرٌ  ؛ فهو من عطف اٝناصٌ ابرىاف بٌٌن ىو العص﴾ 96مبين ﴿ِإَلى  اآليات على العا
اٞننهمك ُب الضبلؿ، كما تبعوا موسى اٟنادم ﴿فرعوف﴾  طريقوا أمر﴾ عُ بػَ و فاتػَّ ئومل فرعوفَ 

كما اَمِة﴾ و َيـو الِقيَ ﴿قومَ  يتقٌدــ﴾ قدُ ﴿يَ  مرشد﴾ 97﴿َوَما أمر فرعوف برشيد إٔب اٜنقٌ 
م شٌبو النار ُب النفس باٞناء على سبيل التهكٌ ﴿فأوردىم النار﴾  كاف يقدمهم ُب الدنيا

أدخلهم فيها، كذكره بلفظ  :أم ثبت ٟنا الوركد الذم ىو من مبلئمات اٞناء ٔنييبلن،أك 
ىي، فإنٌو يراد لتربيد ﴾ 98﴿المورود اٞنورد :أم﴾ ردُ ﴿وبئس الوِ اٞناضي مبالغة ُب ٓنقيقو 

فد ﴿بئس الرّْ  لعنة﴿ َلْعَنًة وَيـو الِقَياَمِة﴾  الدنياتبعوا ِفي ىذه﴾ أُ ﴿و  األكباد كىي بالضدٌ 
﴿َذِلَك﴾  كىو اللعنة ُب الدارين دىم،فٍ اٞنعطى رى  أك العطاء ،عافمي ػوف الالعى ﴾ 99المرفود

َها﴾  يا ١نٌمدو َعَلْيَك﴾ قصُّ ﴿ِمْن أنباء القرى نَ  :اٞنذكور، مبتدأ، خربه  ن تلك القرلم﴿ِمنػْ
﴿َوَما  كالزرع اصود ال أثر ٟنا﴾ 100﴿حصيد منها﴿و﴾  كالزرع باؽم﴾ ئ﴿ قا

﴿فما  بالشرؾ﴿ولكن ظلموا أنفسهم﴾  بغًن ذنب [ك149]/ بإىبلكهمظلمناىم﴾ 
ا َجاَء لمَّ  ﴿شيءٍ  زائدة﴿عنهم آلهتهم التي يدعوف ِمْن ُدوِف اهلِل ِمْن﴾  دفعتأغنت﴾ 

ـي  :أما زادوىم﴾ ﴿َومَ  عذابوأمر رَبَّْك﴾  ﴿غير  ىا بعباهتم ٟناعيٌبادى  ما زاد األصنا
﴿أخذ رَبَّْك إذا أخذ  :مثل ذلك األخذ، خربه لقولو﴿وَكَذِلَك﴾  ٓنٌسر﴾ 101يببِ تْ تػَ 

فبل يغين عنهم من أخذه  :بالذنوب أم﴿ىي ظالمة﴾  حاؿ﴿و﴾  أىلها :أمالقرى﴾ 
﴾ 102﴿ِإفَّ أخذه أليم شديد عاقبةشيء، فيو إنذار كٌل ظآبو نفسىو أك غًنه من كخامة ال

 1«إٌف ا لييملي للظآب حٌّت إذا أخذه ٓب يفٌلتو، ككذلك ﴿أخذ رٌبك﴾ األيةى »: ُب اٜنديث
﴿لمن خاؼ عذاب اآلِخَرِة  لعربة :أم﴾ ﴿آليةً  صصاٞنذكور من القً ﴿ِإفَّ ِفي َذِلَك﴾ 

                                                           
 .61، كتاب الرب كالصلة كاآلداب صحيح مسلم؛ 176، كتاب تفسًن القرآف صحيح البخاري 1
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لو النَّاُس وَذِلَك يـو مجموع  ﴿يوـٌ  يـو القيامة اٞنفهـو من عذاب اآلخرة :أمَذِلَك﴾ 
ال يغيب فيو عن أحد، فاٌتسع فيو  يشهد فيو اٝنبلئق اٞنوقفى  :أم فيو،﴾ 103مشهود

 اليـو :أمره﴾ ﴿َوَما نؤخّْ  كتعلُّق الفعل بالظرؼ على صورة تعٌلقو باٞنعفوؿ بو ُنذؼ اٛنارٌ 
ة مٌدة النتهاء مٌدةو متناىية، على حذؼ اٞنضاؼ كإراد: أم﴾ 104﴿ِإالَّ ألجل معدود

﴾  التأجيل باآلجاؿ كٌلها ال منتهاىا فإنٌو غًن معدكد ، ﴿يأت﴾  حيث :أم﴿يـو ذلك اليـو
، كىو ظرؼ لقولو  :أم ين،ءفيو، حذؼ إحدل التانفس﴾  مُ لَّ كَ ﴿ال تَ  :مضاؼ إليو لليـو

تعأب، كأٌما ما ال نفع فيو من ﴿ِإالَّ بإذنو﴾  ال تتكٌلم ّنا ينفع كينجي من جوابو أك شفاعة
كذب ك٠نادلة كحلف على عدـ اإلشراؾ فيقع منها ببل إذف كما يدٌؿ عليو بعض   ٥نو

ذركف﴾ تقوف كال يؤذف ٟنم فيعنطً و: ﴿ىذا يـو ال يى ناقض قولى كما ال تي ها  ناقضفبل تي  1اآليات؛
كاٞنأذكف فيو ىي اٛنوابات اٜنٌقة كاٞنمنوع عنو  ألٌف كبلًّ ُب موقف، [36-77/35]اٞنرسبلت، 

منهم ﴿و﴾  ارأىزىال، كىم الكفٌ ﴾ ﴿شقيّّ  من اٝنلق﴿فمنهم﴾  باطلةىي األعذار ال
ا الَِّذيَن ﴿فأمّ  اقهم ألهٌنم سعدكا باإل٬ناف﴾ أزالن أيضان، كىم اٞنؤمنوف كلو فسٌ 105سعيد﴿
الزفًن أٌكؿ ]ه،ردُّ ﴾ 106﴿وشهيق إخراج النفس الكثًنوا ففي النار لهم ِفيَها زفير﴾ قُ شَ 

راخهم تشبيها لو بصوت يف، استعًن لصي عق آخره الضهنيق اٜنمار الشديد، كالشهي
 ،مٌدة دكامهما ُب الدنيا :أم﴿خالدين فيها َما دامت السََّمَواُت واألرُض﴾  2[اٜنمار

عرٌب عن التأبيد كاٞنبالغة فيو ّنا كانت العرب يعرٌبكف بو على سبيل التمثيل، كليس اٞنقصود 
ُب االنقطاع أك التابيد حٌّت يرد أٌف النصوص دالٌة تساكيهما  اٞنستلزـً ]ارتباط دكامهم بدكامها 

٢نٌلدكف فيها  :استثناء من اٝنلود أمربَُّك﴾  ﴿ِإالَّ َما شاء 3[على انقطاع ىذا كتأبيد ذاؾ
                                                           

نىتػيهيٍم ًإالج أىٍف قىاليوا كىاللجًو رىبػٍّنىا مىاكينجا ميٍشرًًكٌنى﴾ كمن اآليات اليت تدٌؿ على التكٌلم ببل إذف: ﴿ٍبيج 1 ]االنعاـ، ٓبٍى تىكيٍن ًفتػٍ
 .[16/111]النحل، ﴾ ؛ ك﴿يػىٍوـى تىٍأٌب كيلُّ نػىٍفسو ْنيىاًدؿي عىٍن نػىٍفًسهىا كىتػيوىَبج كيلُّ نػىٍفسو مىا عىًملىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى [6/23
شٌبو حاٟنم ّنن استولت اٜنرارة على قلبو كا٥نصر فيو ركحو على »تصحيح من اٞنؤٌلف، كُب األصل: ما بٌن اٞنعقوفتٌن 2

لصراخهم تشبيهان لو بصوت اٜنمار فإهٌنما يستعمبلف ُب  اعار٨نسبيل االستعارة بالكناية، كأثبتهما لو ٔنييبلن، أك است
 .«أٌكؿ النهيق كآخره

تأبيد٨نا حٌّت يكوف ٢نالفا ٞنا كرد بو النصوص من انقطاع دكامها كتأبيد اٞنستلزًـ انقطاعهما أك »ُب ح نسخة:  3
 «.دكامهم
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فهو من قبيل ، دائمان إاٌل كقت تعٌلق مشيئة ا بإخراجهم، لكن ٓنٌقق ىذا الوقت ١ناؿ
؛ كدعول الشيء مع البٌينة [ظ150]/ ق كيكوفالتعليق بااؿ حيث يثبت ١نالٌية اٞنعلج 

على سنن قولو تعأب: ﴿حٌّت يلج اٛنمل ُب سٌم  كيكوف، فيكوف تأكيدان للخلود كالدكاـ
، كقس عليو االستثناء اآلٌب، كال يبعد أف يكونا للتنبيو على أٌف [7/40]األعراؼ، اٝنياط﴾ 

ال ٬نكن تبديلو لقبحو عقبلن كما ذىبت  اٝنلود ُب اٞنوضعٌن ليس أمران كاجبان عليو تعأب حٌّت 
 أنٌو ال يتعٌلق بو اٞنشيئة لسبق القضاء كالقدر، بل لو شاء ألمكن تبديلو إاٌل  1إليو اٞنعتزلة،
﴿َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي  ببل اعرتاض﴾ 107اؿ لما يريد﴿ِإفَّ ربََّك فعَّ  :كيؤيٌده قولو

حاؿ من اَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك َعطَاًء﴾ اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما دَ 
صص كأتٍػبىعها بذكر ما أعٌد لؤلشقياء ٌما ذكر القً ػكل .مقطوع﴾ 108﴿غير مجذوذ "اٛنٌنة"

 ،ككعدا باالنتقاـ منهم ،كالسعداء فرٌع عليها أحواؿ اٞنشركٌن من قومو عليو السبلـ تسلية لو
ا يعبد﴾ ﴿ممّ شٌك بعد ما ٚنعت من حاؿ الناس ية﴾ رْ مِ  في ﴿فبل تك :ؿفقا ،ككعيدا ٟنم

رية على سبيل مً ػاٞنشركٌن ُب أهٌنا ضبلؿ، كعٌلل النهي عن ال﴿َىُؤالِء﴾  من عبادة :أم
﴿ِمْن كعبادهتم : ام﴿ِإالَّ كما يعبد آباؤىم﴾ عبادة ﴿َما يعبدوف﴾  :ناؼ بقولوئاالست

حظجهم وىم نصيبهم﴾ فُّ وَ ا لمُ ﴿وإنّ  :م مثلو كما قاؿكقد بلغك ما ٜنق ُّم فسيلحقهقبل﴾ 
 "نصيبهم"فهو حاؿ مؤٌكدة من  ،تاٌما :أم﴾ 109منقوص ﴿غيرَ من العذاب كآبائهم 

ال ٩نوز أف يكوف ناقصا ألٌف توفٌيو اٜنقج  ز كإاٌل فاٞنوَبٌ مقٌرر مضموفى اٛنملة لدفع توٌىم التجوُّ 

                                                           
استثناء من »جعل البيضاكم االستثناء األٌكؿ ٝنركج فٌساؽ اٞنوٌحدين من النار، كالثاين ٞنفارقتهم عن اٛنٌنة، كعبارتو:  1

كاؼ ُب صٌحة االستثناء ألٌف زكاؿ اٜنكم عن   اٝنلود ُب النار ألٌف بعضهم كىم فيٌساؽ اٞنوٌحدين ٫نرجوف منها، كذلك
تفسير ينظر «. الكٌل يكفيو زكالو عن البعض، كىم اٞنراد باالستثناء الثاين فإهٌنم مفارقوف عن اٛنٌنة أيٌاـ عذاُّم...

ُب  . أٌما الز٢نشرٌم فجعل االستثناء األٌكؿ من اٝنلود ُب عذاب كاحد ُب النار كالثاين من اٝنلود2/150، البيضاوي
ىو استثناء من اٝنلود ُب عذاب النار، كمن اٝنلود ُب نعيم اٛننة: كذلك أٌف أىل النار ...»نعيم كاحد ُب اٛنٌنة بقولو: 

ال ٫نلدكف ُب عذاب النار كحده، بل يعٌذبوف بالزمهرير كبأنواع من العذاب سول عذاب النار، ... ككذلك أىل اٛننٌة 
. 238-3/237للز٢نشرٌم،  تفسير الكّشاؼينظر « ٌل موقعا منهم...ٟنم سول اٛنٌنة ما ىو أكرب منها كأج

شرح العقائد ؛ ك672-666للقاضي عبد اٛنٌبار، ص  شرح األصوؿ الخمسةكلبلستزادة ُب مسألة اٝنلود يراجع 
 .113-111للتفتازاين، ص  النسفّية
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باف آمن بو بعض ككفر لف ِفيِو﴾ الكتاب فاختُ  ﴿ولقد آتينا موسىاما عبارة عن إعطائو ٕن
﴿ولوال  بعض كما اختلف قومك ُب القرآف؛ فبل يشٌق عليك، فهو تسلية لو عليو السبلـ 

ُب الدنيا بينهم﴾  يَ ض﴿لقُ بتػأخًن اٜنساب كاٛنزاء أب يـو القيامة كلمة سبقت ِمْن رَبَّْك﴾ 
ِمْنُو﴾  شكّ  ي﴿ لفكٌفار قومك   :أمهم﴾ ﴿وإنّ  بإنزاؿ ما يستحٌقو اٞنبطل ليتمٌيز بو اقٌ 

زائدة  "ما"البلـ للتأكيد، كا﴾  لمَّ بلِّ كُ   ﴿وإفَّ يبة ميوقع الرٍّ ﴾ 110ريب﴿مُ القرآف  :أم
كالقسم مع هم ربَُّك أعمالهم﴾ نَّ يػَ وفػّْ ﴿ليُ  :للفصل بينها كبٌن البلـ اٞنوطٌئة للقسم ُب قولو

ُب العقائد ﴿فاستقم﴾  كإف خفي ﴾111خبير ﴿ِإنَُّو بما يعملوفَ  "إفٌ "جوابو خرب 
ُّا، من مرت﴾ أُ ﴿كما  اتكالقياـ بوظائف العباد ،كبياف الشرائع ،كاألعماؿ كتبليغ الوحي

: للحقوؽ ك٥نوىا، كىي ُب غاية الصعوبة؛ كلذلك قاؿ عليو السبلـ غًن تفريط كإفراط مفٌوت
﴿من تاب﴾ م ليستق :أم "استقم"للعطف على اٞنستكٌن ُب ﴿و﴾  1«شٌيبتين سورة ىود»

﴾ 112﴿ِإنَُّو بما تَػْعَمُلوَف بصيرْناكزكا ما حيٌد لكم وا﴾ غَ ﴿معك وال تطْ من الشرؾ كآمن 
أك  ،أك مداىنة 2،ةّنوادٌ ﴿ِإَلى الَِّذيَن ظلموا﴾ أدىن ميل  إنيلو نوا﴾ ﴿والتركَ فيجازيكم بو 

كونكم بري ﴾ م الناركُ ﴿فتمسَّ  [ك151]/ذكرىم  أك تزم  بزيٌهم أك تعظيم ،بأعماٟنما ًرض
و نفسً  مىيل إليهم كٌل اٞنيل ٌٍب بالظلمً ػإليهم، كإذا كاف الركوف إليهم كذلك فما ظٌنك بال

٪نفظونكم من ﴿أولياء﴾  زائدة﴿َما َلُكم ِمْن ُدوِف اهلِل ِمْن﴾ حاؿ ﴿و﴾ كاالهنماؾ فيو 
 "ٍبٌ "من جهة ا، إذ سبق ُب حكمو أف يعٌذبكم، ك﴾ 113روفنصَ ﴿ثُمَّ ال تُ  عذابو

كينصب على الظرؼ ﴿وأقم الصبلة﴾  الستبعاد نصره إيٌاىم بعد ما أكجب ٟنم العذاب
ة كصبلهتا الصبح ألهٌنا اك٨نا الغدالنهار﴾  يِ ﴿طرفَ  :قولو ان ضعلئلضافة إليو ال لكونو ظرفان ك 

الظهر كالعصر ألٌف ما بعد الزكاؿ  3كعن كثًنين أقرب صبلة إليها، كالعشٌية كصبلهتا العصر،

                                                           
 .2/374، المستدرؾ على الصحيحين؛ 56، أبواب تفسًن القرآف سنن الترمذي 1
 . 234، ص . تفسير الجبللين الميّسرقع ُب األصل: "مواٌداة"، كلعٌل ما أثبٌتو أظهر كما ُب اٛنبللٌنك 2
.|كالقوؿ بأٌف 2/154، تفسير البيضاوي«. كقيل: الظهر كالعصر...»ُب ب: "كعن كثًن"، كعبارة البيضاكم:  3

، تفسير الطبريكالضٌحاؾ. ينظر  صبلة العشٌي صبلة الظهر كالعصر ركم عن ٠ناىد، ك١نٌمد بن كعب القرظي،
15/502-503. 



358 
 

قريبة من النهار، كصبلهتا اٞنغرب يل﴾ ل﴿ِمَن ال ساعات :أم "لفةزي "ٗنع فًا﴾ لَ ﴿وزُ  عشيٌ 
، كإذا كجب ُب حٌقو عليو السبلـ كجب ُب ى"لفزي "الوتر أيضان بقرينة ٗنع  :كقيل كالعشاء،

البلـ للعهد، إشارة إٔب ﴿ِإفَّ الحسنات﴾  1حٌق األٌمة أيضان كما ىو مذىب اٜننفيٌ 
 .يكٌفرف ما بينهٌن من الذنوب سول الكبائر :أمئات﴾ ن السيّ ذىبْ ﴿يُ  الصلوات اٝنمس

 فقاؿ: إٔب ىذا؟ ؛ عليو السبلـبٌ فأخربه الن قٌبل أجنبٌية كسأؿ عن كٌفارة ذلك، ننزلت فيمى 
موعظة  :أم﴾ 114اكرين﴿ذكرى للذَّ  استقم كما بعده :أم﴿َذِلَك﴾  2قاؿ: ألٌميت كٌلهم

اهلل ال  ﴿فإفَّ  أك على أذل قومك ،ٞنعاصيعلى الطاعات كعن ار﴾ ﴿واصبِ  للمٌتعظٌن
﴿ِمَن  يتعٌلق ُّا "كجد"تاٌمة ّنعىن ﴿َكاَف﴾  فهبٌل فلوال﴾ 115يضيع أجر المحسنين

أصحاب رأم كدين كفضل، ك٩نعل حاالن  :أم﴾ ةٍ يَّ قِ ﴿ِمْن قبلكم أولو بَ  الكائنةالقروف﴾ 
ا، كلتضٌمن حرؼ لئبٌل يهلكو عن الفساد ِفي األرِض﴾  وفَ نهَ ﴿يَ  :منو أك صفة قولو

كلمة ن﴾ ﴿ِإالَّ قليبًل ممّ  :والتحضيض معىن النفي استثىن منو على سبيل االتصاؿ قولى 
ُهم و﴾ ﴿أنجَ  للبياف "ًمن" َنا ِمنػْ بع الَِّذيَن ظلموا ﴿اتّ فلم ينهىوا ك :للعطف على مقٌدر أميػْ

﴾ 116ُمْجرِِمينَ  ﴿وََكانُوا من الشهوات كأعرضوا عٌما كراء ذلك﴿ِفيِو﴾  أنعمواترفوا﴾ أُ َما 
﴿أىلها  حاؿ﴿و﴾  بًشرؾ :أمهلك القرى بظلم﴾ ﴿َوَما َكاَف ربَُّك ليُ  كافرين

فيما بينهم، ال يضٌموف إٔب شركهم فسادان كإضراران بالناس، لفرط ر٘نتو ﴾ 117مصلحوف
اٞنلك يبقى مع » كجاء ُب األثر: .كمسا١نتو ُب حقوقو؛ كلذلك يقٌدـ حقوؽى العباد عليها

 مسلمٌن كٌلهمة واحدة﴾ ﴿ولو شاء ربَُّك لجعل النَّاَس أمّ  3«يبقى مع الظلم الكفر كال
م ﴿ِإالَّ من رحِ  بعضهم على اٜنٌق كبعضهم على الباطل﴾ 118وف مختلفين﴿وال يزالُ 

﴿ولَذِلَك خلقهم﴾  إاٌل أناسان ىداىم من فضلو؛ فبل ٫نتلفوف ُب أصوؿ اٜنقٌ  :أمربَُّك﴾ 
 :فأىلو لو كأىلها ٟنا، كيؤيٌده قولو ،لبلختبلؼ كالر٘نة أك ،ق الناسلبلختبلؼ خلى  :مأ

                                                           
 .1/270، أليب بكر الكاساينبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ينظر  1
 .39، كتاب التوبة صحيح مسلم؛ 177، التفسًن صحيح البخاري 2
، ضاويتفسير البي؛ ك18/78، تفسير الرازيذكره الرازم كالبيضاكم ُب تفسًن٨نا من دكف عزك إٔب قائل. ينظر  3
2/155. 
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﴿والناس  اٛننٌ  :أم﴾ ةِ نَّ ﴿الجِ  كٌفارم من﴾ جهنّ  ﴿ألمؤلفّ  كىيت كلمة رَبَّْك﴾ ﴿وتمّ 
 ،كٌل نبأو   :أم﴾ بّلً ﴿وكُ  كما ىو أصلو  "كل  ػػ "تأكيد، ٓب ييسبىق ىنا ب﴾ 119أجمعين

َعَلْيَك ِمْن أنباء الرسل﴾  ﴿نقصُّ  :وفالتنوين عوض عن اٞنضاؼ إليو، كىو منصوب بقول
على أداء  ظ[151]/ت ِبِو فؤادؾ﴾ ﴿َما نثبّْ  :منو قولو كبدؿه  "كبلًّ ػ "بياف أك صفة ل

 ما ىو حقٌ  :أم﴾ ﴿الحقّ  األنباء﴿وجاءؾ ِفي ىذه﴾  الرسالة كاحتماؿ أذل الكٌفار
وَف اْعَمُلوا َعَلى ﴿وقل للذين ال يُػْؤِمنُ  فإهٌنم اٞننتفعوف﴾ 120﴿وموعظة وذكرى للمؤمنين

﴿إنا  عاقبة أمركم﴿وانتظروا﴾  على حالتنا﴾ 121﴿إنا عاملوف حالتكممكانتكم﴾ 
 علم خوافيهما :أمالسََّمَواِت واألرِض﴾  ﴿ غيبُ  خاٌصة﴿وهلل﴾ ذلك ﴾ 122منتظروف
فإنٌو ل َعَلْيِو﴾ ﴿وتوكَّ  كحده﴿فاعبده﴾  فًنجع إليو أمرىم كأمرؾرجع األمر كلو﴾ ﴿وإليو يُ 

 أنتم كىم، فيجازيكم.﴾ 123﴿َوَما ربَُّك بغافل عما تَػْعَمُلوفَ  يككاف
************************************ 
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 سورة يوسف

 آية ةة مئة كإحدل عشر يٌ ػػمكٌ 
 بسم ا الر٘نن الرحيم

آيات السورة اٜناضرة ُب ذىن اٞنخاطب من تعداد  :أم﴿تلك﴾  متشابور﴾ لۤػػػػػػ﴿ا 
 :أمالكتاب﴾  ﴿آياتُ  إنٌو يدٌؿ على السورة، كصيغة البعد للتعظيم﴿اۤلر﴾، ف اٜنركؼ بػ

: أم﴾ 1﴿المبين :بقولو هاح للحمل كصفي أك السورة كاٞنصحٍّ ، القرآف، كاإلضافة ّنعىن البلـ
 :أم﴿ِإنَّا أنزلناه﴾  تلك اآليات آيات السورة الظاىر أمرىا ُب اإلعجاز أك كضوح اٞنعىن

صفتو، كىو اٜناؿ ُب اٜنقيقة ألٌف اٜناؿ ًا﴾ ﴿عربيّ  موطٌئة حاؿ﴿قرآنًا﴾ الكتاب باحتمالو 
اٞنوطٌئة جامد موصوؼ بصفة ىي اٜناؿ ُب اٜنقيقة، كتسمية الكتاب بو على االحتماؿ 
الثاين باعتبار أنٌو ُب األصل اسم يقع على الكٌل كالبعض، كصار علمان للكٌل بالغلبة أك من 

 :أمصص﴾ َعَلْيَك أحسن القَ  نحن نقصُّ 2تعقلوف كملَّ عَ ﴿لَ  قبيل تسمية اٛنزأ باسم الكلٌ 
كالصرب على  ،كمكر النساء ،ًنى اٞنلوؾ كاٞنماليككسً  ،كاٜنكم ،اٞنقصوص ٞنا فيها من العرب

كغًن ذلك من الفوائد الصاٜنة للدين  ،كحسن التجاكز عنهم بعد االقتدار ،إيذاء األعداء
: ٢نٌففة أم﴿وإف﴾  السورة :أم﴾ ا القرآفَ ﴿إليك َىذَ  بإ٪نائنا :أمينا﴾ وحَ ﴿ِبَما أَ  كالدنيا

بدؿ اشتماؿ ﴿إذ قَاَؿ يُوُسُف﴾  عن ىذه القصة﴾ 3بلو لِمَن الغافلينِمْن قَ  ﴿كنتَ  إنٌو
أصلو يا ﴾ تِ ﴿يا أبَ  يعقوب﴿ألَبِيو﴾  "اذكر"أك منصوب بإضمار "، أحسن القصص"من 

رأيت أحد عشر كوكبًا﴾  ﴿ِإنّْي أيب، عٌوض تاء التأنيث عن الياء لتناسبهما ُب الزيادة
 كالقرغ، كالصركح، كاٞنصٌبح، جرباف، كالطارؽ، كالذياؿ، كقابس، كعموداف، كالفليق،

ناؼ لبياف حاٟنم ال ئأك است ،تأكيدهم﴾ رأيتُ  والقمرَ  ﴿والشمسَ  1ككثٌاب، كذك الكتفٌن
                                                           

 .2/158، تفسير البيضاوي«. ركم عن جابر أٌف يهوديٌا جاء إٔب رسوؿ ا...»نقل اٞنؤٌلف األٚناء من حديث  1
أخرجو سعيد بن منصور، كالبزار، كأبو يعلى، كابن جرير، كابن اٞننذر، كاٜناكم، »كعلجق اٞنناكم على الركاية بقولو: 

للمناكم، ص  الفتح السماويينظر  «.يث منكر، كابن اٛنوزم: موضوعكالبيهقي كغًنىم، قاؿ أبو زرعة: حد
725-726. 
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رل العقبليى أجرً ﴾ 4﴿لي ساجدين تفسًن حٌّت يلـز اٛنمع بٌن اٞنفسٍّر كاٞنفسجر ء ُب ت ٠ني
 ،أك لكوهنا عبارة عن إخوتو اإلحدل عشر ،الضمًن كاٛنمع بالياء كالنوف لوصفها بصفاهتم

قة أك لصغر سٌنو، فإنٌو  فى للشج " ابن"تصغًن ﴾ يَّ نَ ﴿قَاَؿ يا بػُ  تةػػكخالتو ألٌف أٌمو كانت ميٌ  ،كأبيو
ة ّنا ىي كالرؤية لكٌنها ٢نتصٌ ك[ 152]/رؤياؾ﴾  صْ ﴿ال تقصُ  كاف ابن اثنيت عشرة سنة

؛ ففٌرؽ بينهما ُنرؼ التأنيث، كبياف ما ىي عبارة عنو ككيفيتها ُب القاضي،  يكوف ُب النـو
٪نتالوا ُب إىبلكك حيلة حسدان لظهور  :أميدوا لك كيدًا﴾ كِ ك فيَ تِ وَ ﴿َعَلى إخْ  1فراجعو

﴿ِإفَّ  تأكيلها عندىم من أهٌنم الكواكب كالشمس أٌمك أك خالتك كالقمر أبوؾ أك بالعكس
فيوقع ُب قلبهم   ،اءظاىر العداكة كما فعل بآدـ كحو ﴾ 5مبين لشيطاف لئلنساف عدوّّ ا

 ة على العٌز كالشرؼكما اجتباؾ ُّذه الرؤيا الصاٜنة الدالٌ   :أم﴿وَكَذِلَك﴾  كيدؾ
تعبًن  :أممك ِمْن تأويل األحاديث﴾ علّْ ﴿ويُ  للنبٌوة كاٞنلكك﴾ ﴿ربّ  ٫نتارؾبيك﴾ تَ جْ ﴿يَ 

صادقة، كأحاديث النفس كالشيطاف إف   تاٞنلك كبشرل من ا إف كان الرؤيا ألهٌنا أحاديث
بأف تصل نعمة الدنيا بنعمة اآلخرة، قصد ُّذه الثبلثة نعمتو َعَلْيَك﴾  تمُّ ﴿ويُ  كانت كاذبة

ُب التشبيو بل ابتداء كبلـ لعدـ اٞنناسبة الداعية  2ٌنلكٌن األخًنىين غًن داخلى  ،تعبًن رؤيا ابنو
﴿َعَلى  بالرسالةها﴾ ﴿َكَما أتمَّ  سائر أكالده أك نسلوعلى آؿ يعقوب﴾ ﴿و  إٔب التشبيو

ّنن يستحٌق ك عليم﴾ ﴿ِإفَّ ربّ  "أبويكػ "عطف بياف لوإسحاؽ﴾  يك ِمْن قبل إبراىيمَ وَ أبػَ 
﴿يُوُسَف  قٌصة﴿لقد َكاَف ِفي﴾  يضع كٌل شيء ُب موضعو﴾ 6﴿حكيم االجتباء

بنت خالة  كالكم، كيالوف، كيشجر، كدبنة من لٌياالعشرة يهوذا، كريكبيل، كَشعوف، وإخوتو﴾ 
يعقوب، تزٌكجها أٌكالن، فلما توٌفت؛ تزٌكج أختها راحيل، فولدت لو بنيامٌن كيوسف ككاف ٟنم 

 ًعرب﴾ ﴿آياتٌ لو منهما داف كيغثأب كجاد كآشر  امتٌن كىبتا٨نا من يعقوب فولد
 يوسفُ ﴿إذ َقاُلوا لَ  اذكر .عن قٌصتهم، كىم قريش كٗناعة من اليهود﴾ 7ائلين﴿للسَّ 

ٗناعة أقوياء بة﴾ صْ ﴿نحن عُ  حاؿا و﴾ ِإَلى أَبِينا منّ  ﴿أحبُّ  من األبوين بنيامٌنوأخوه﴾ 

                                                           
 .2/159، تفسير البيضاوي1
 كقع ُب األصل "داخبلف" كما أثبٌتو من ب.2
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خطأ بٌٌن  :أم﴾ 8﴿ِإفَّ أَبَانَا لفي ضبلؿ مبين أحٌق باٌبة من صغًنين ال كفاية فيهما
ن اتٌفقوا على ذلك إاٌل مى  ألهٌنم "قالوا"من ٗنلة مقوؿ لوا يُوُسَف﴾ ﴿اقتُ  باختيار٨نا علينا

منكورة بعيدة عن العمراف، بدليل تنكًنىا؛ كلذلك وه أرضًا﴾ حُ ﴿أو اطرَ  ال تقتلوه :قاؿ
فييقًبل بالكٌلية عليكم ﴿َلُكم وجو أَبِيكم﴾  جواب األمر﴾ لُ ﴿يخْ  نصب كالظركؼ اٞنبهمة

ئبٌن إٔب تا﴾ 9﴿قومًا صالحين يوسف :أم﴿وتكونوا ِمْن بعده﴾  كال يلتفت إٔب غًنكم
فإٌف القتل عظيم، ﴿ال تقتلوا يُوُسَف﴾  كىو يهوذا﴿قَاَؿ قائل منهم﴾  ا عٌما جنيتم

 اطرحوهوه﴾ قُ ﴿وألْ  كلعٌلو أدخل الطرح اٞنذكور ُب القتل ألنٌو أشٌد منو كيؤكؿ إٔب اٞنوت مثلو
 ذهيأخو﴾ طْ قِ ﴿يلتَ  ٌٚني ُّا لغيبوبتو عن عٌن الناظر قعر البئر،﴾ بّ الجُ  ة﴿ِفي غياب

﴿ِإْف كنتم  ظ[152/] اٞنسافرين الذين يسًنكف ُب األرض :أمارة﴾ ﴿بعض السيّ 
حاؿ ا﴾ ﴿قَاُلوا يا أَبَانَا َما لك ال تأمنَّ  للتفريق بينو كبٌن أبيو فاكتفوا بذلك﴾ 10فاعلين

نشفق عليو كنريد لو اٝنًن، أرادكا  :أم﴾ 11يُوُسَف َوِإنَّا َلُو لناصحوف ى﴿علَ  من الكاؼ
و لْ ﴿أرسِ  شٌم رائحة حسدىم ليتأٌتى ٟنم ما عزموا ماػالو من رأيو ُب حفظو منهم لً بو استنز 

باالستباؽ ﴿ويلعب﴾  سع ُب أكل الفواكو ك٥نوىايتٌ رتع﴾ ﴿يَ  إٔب الصحراءمعنا غدًا﴾ 
نني أف تذىبوا ِبِو﴾ ﴿قَاَؿ ِإنّْي ليحزُ  عن أف ينالو مكركه﴾ 12﴿َوِإنَّا َلُو لحافظوف كالرمي

ْئُب﴾   عنوصربأأليٌن ال  ﴿وأنتم عنو  ٌف األرض كانت مذأبةأل﴿وأخاؼ أف يأكلو الذّْ
ْئُب  ئة للقسمالبلـ موطٌ ﴿قَاُلوا لئن﴾  الشتغاٟنم بالرتع كاللعب﴾ 13غافلوف ﴿أكلو الذّْ

مسٌد  جواب القسم سادٌ  ،ضعفاء مغبونوف﴾ 14﴿نحن عصبة ِإنَّا إذًا لخاسروف حاؿو﴾ 
يابة ﴿أف يجعلوه ِفي غَ  عزمواا ذىبوا ِبِو وأجمعوا﴾ ﴿فَػَلمَّ  رسلو معهمأف ،جواب الشرط

 "امٌ ػل"كجواب  ،أك على ثبلثة فراسخ من مقاـ يعقوب ،بئر بٌن مصر كمدين﴾ بّ الجُ 
 ،فعلوا بو ما فعلوا من األذل بأف نزعوا قميصو بعد ضربو كإىانتو كإرادة قتلو :١نذكؼ أم
آكل إٔب  فسقط ُب اٞناء ٍبٌ  ،قوه ليموتا كصل إٔب نصف البئر ألوه فلمٌ دلى أك  ،فمنعم يهوذا

فمنعهم  ،فنادكه فأجاُّم لظٌن ر٘نتهم فأرادكا رضخو بصخرة ،صخرة كانت فيها فقاـ عليها
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ال ٔنرجٌن من مساكنكٌن فإف نبيٌان من  :البئر قالت بعضها لبعض 1ـٌ او أٌف ىى  مرك  .يهوذا
فصاح ُّا جربائيل فىصىمجٍت كبقي  فإهٌنا قصدتو 2 األفاعياألنبياء نزؿ بساحتكٌن فامتنعن إاٌل 

ة حٌن جٌرد من الثياب بو إلبراىيم من اٛننٌ  ىخرج القميص اليت أتأٌٍب  ،الصمم ُب نسلها
كعٌلقها على يوسف  ،ككاف قد جعلها ٕنيمة ب،يعقو  ُب النار ككرثها إسحاؽ ٍبٌ  يكألق

ة،  عشر يتنة أك اثنس ةكىو ابن سبع عشر  ،على لساف جربائيل﴿وأوحينا إليو﴾  يٌاهإكألبسو 
 3كذىب كثًن من اٌققٌن أٌف اٞنراد منو اإلٟناـ ،صغره كيحٍن كعيسى إليو ُب يكحأ

أٌنك يوسف كىو ما قاؿ ٟنم ﴾ 15روفشعُ ﴿َىَذا وىم ال يَ  بصنيعهمىم﴾ رِ بأمْ  مْ هُ نػَّ ئػَ بّْ نَ تػُ ﴿لَ 
قَاُلوا 16﴿يبكوف كقت اٞنساء﴾ شاءً ا أباىم عِ و ﴿وجاؤ  ّنصر حٌن دخلوا عليو كما سيأٌب

﴿وتركنا يُوُسَف عند متاعنا فأكلو  ك أك الرميدٍ نتسابق ُب العى ق﴾ تبِ سْ يا أَبَانَا ِإنَّا ذىبنا نَ 
ْئُب َوَما أنت بمؤمن﴾  ﴾ لسوء ظٌنك بنا كفرط 17ا صادقين﴿لنا ولو كنّ  مصٌدؽالذّْ

ذم كذب ّنعىن مكذكب فيو بأف  :أم﴾ بٍ ذِ ا َعَلى قميصو بدـ كَ و ﴿وجاؤ  ١نٌبتك ليوسف
ا رآه صحيحان مٌ ػل﴿قَاَؿ﴾  إنٌو دمو :كذىلوا عن شٌقو كقالوا ،خوه بدمهالة كلطٌ خٍ ُنوا سى ذ

﴿فصبر﴾  ففعلتموه بو﴿َلُكم أنفسكم أمرًا﴾  زيٌنت كسٌهلتلت﴾ ﴿بل سوَّ  كعلم كذُّم
﴿واهلل  ال شكول فيو إٔب اٝنلق﴿جميل﴾  صرب ك[153/] فأمرم :١نذكؼ أم خربي 

تذكركنو من ىبلؾ ﴾ 18فوف﴿َما تصِ  حتماؿا﴿َعَلى﴾  اٞنطلوب منو العوفالمستعاف﴾ 
مسافركف من مدين إٔب مصر فنىزلوا ارة﴾ ﴿سيّ  لقائوإث من بعد ثبلت﴾ ء﴿وجا يوسف

ككاف مالك بن ذعر  ،الذم يرد اٞناء ليستقي منورسلوا واردىم﴾ أ﴿ف قريبان من اٛنبٌ 
 ا رآهخرجو فلمٌ أف ،وسففتدٌٔب ُّا ي ،ُب اٛنٌب ليمؤلىالوه﴾ ﴿دَ  رسلأدلى﴾ أ﴿ف اٝنزاعي

احضرم فهذا  :أك قومو ٠نازان كأنٌو قاؿ ،البشرل بشارة لنفسو :نادل﴿قَاَؿ يا بشرى﴾ 

                                                           
ُّ" ما كاف من خىشاش األىرض ٥نو العقارب كما أىشبهها، الواحدة ىاٌمة»"1  «.٨نم»البن منظور  لساف العرب«. كاٟنوا
 «. فعا»البن منظور  لساف العربنواع اٜنيٌات. ٗنع "أفعى" من أ2
قاؿ طائفة عظيمة من اٌقػػقٌن: إٌف اٞنراد من الوحي اٞنذكور بقولو ﴿كأكحينا إليو﴾ كحيي »كعبارة حاشية شيخ زاده:  3

ـٌ موسى﴾  تفسير ينظر «. [28/7]القصص، النبٌوة كالرسالة، كقيل: اٞنراد منو اإلٟناـ كما ُب قولو تعأب ﴿كأكحينا إٔب أ
 .5/17، حاشية شيخ زاده؛ ك18/102، الرازي
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متاعان ضاعة﴾ ﴿بِ  قةفٍ أخفاه الرائي كأصحابو من سائر الرٍّ  :أموه﴾ ﴿َىَذا غبلـ وأسرُّ  كانكأ
 ىمسرار إٓب ٫نف عليو ﴾ 19﴿واهلل عليم ِبَما يعملوف نصب على اٜناؿ ،للتجارة
هٌنم كانوا يأتوف كٌل يـو على قرب من اٛنٌب يتفٌحصوف إخوتو فإاشرتكه من  :أموه﴾ رَ ﴿وشَ 

ا إليها كفٌتشوا إٔب أف أخرجوه ك ا إٔب اٛنٌب كنادكه فلم ٩ندكه فجاؤ ك ا رأكا السيارة جاؤ فلمٌ  ،عنو
كعدـ  ،بوأد ءكبسو  ،باقوإكباعوه من الرائي معٌللٌن ب ،بق مٌناأىذا عبدنا  :من بينها كقالوا

بدؿ من ىم﴾ را﴿د ناقصس﴾ خْ بَ  نٍ مَ ﴿بثَ  فسكت ٢نافة أف يقتلوه ،تو للخدمةصبلحيٌ 
كاف عشرين   ،ة كيزنوف ما فوقوف ما دكف األكقيٌ ك فإهٌنم كانوا يعدٌ  ،قليلة﴿معدودة﴾  الثمن

 قليل الرغبة فيو :أم﴾ 20﴿فيو ِمَن الزاىدين خوتوإ :أم﴿وََكانُوا﴾  كعشرين ثينادر٨نان أك 
كىو قطفًن العزيز كزير ريٌاف  ،أك درٌان  ،أك ذىبان  ،بوزنو فٌضةقَاَؿ الذي اشتراه ِمْن مصر﴾ ﴿وَ 

العزيز كىو  ةاستوزره الريٌاف بعد كفا ٍبٌ  ،سنة ةلبث ُب ملكو ثبلث عشر  ،بن الوليد العمليقيٌ 
 زليخامرأتو﴾ ﴿ال اٞنملكة لو تفآمن بو كمات ُب حياتو كبقي ،ابن ثبلث كثبلثٌن سنة

﴿أو  ُب مصاٜننا﴿عسى أف ينفعنا﴾  حسين تعٌهده: أمقامو عنده أمثواه﴾ مي مَ رِ ﴿أك
 ٤نيناه كمكنٌا ١نٌبتو ُب قلب العزيزأكما ﴿وَكَذِلَك﴾  ينانٌ ككاف عقيمان بل عً خذه ولدًا﴾ نتّ 

أك للعطف على  ،زائدة﴿و﴾  أرض مصر حٌّت بلغ ما بلغِفي األرض﴾  يوسفَ ا لِ ﴿مكنَّ 
تعبًن مو ِمْن تأويل األحاديث﴾ ﴿لنعلّْ ليتصٌرؼ فيها بالعدؿ ك :أم "امكنٌ ػ "مقٌدر متعٌلق ب

﴿َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ال  ال يعجزه شيء عٌما يشاء﴿واهلل غالب َعَلى أمره﴾  الرؤيا
كىو سٌن  ،شتداد جسمو كقٌوتوا منتهى :أمه﴾ دَّ ﴿َوَلمَّا بلغ أشُ  ذلك﴾ 21يَػْعَلُموفَ 

كحكمان  أك نبٌوةن  ،اٜنكمة العملٌية :أمكمًا﴾ ﴿آتيناه حُ  األربعٌنالوقوؼ ما بٌن الثبلثٌن ك 
﴿وَكَذِلَك نجزي  أك فقهان ُب الدين ،ةحكمة نظريٌ  :أم﴿وعلمًا﴾  بٌن الناس
﴿نفسو﴾  من أجل :أم ،سببٌية﴿عن﴾  زليخاو التي ُىَو ِفي بيتها﴾ تْ وراودَ 22المحسنين

كالتشديد  ظ[153]، /ككانت سبعةب﴾ األبوا قتِ ﴿وغلَّ  طلبت منو أف يواقعها :كاٞنعىن
 :كالبلـ للتبيٌن أم ،ر إٕبٌ ل كبادً قبً : أاسم فعل ّنعىنلك﴾  تَ يْ ﴿وقالت ىَ  وؿعلتكثًن اٞنف

سقيان لك » ُبكما   ،ٌف اٝنطاب لكإأقوؿ  :متعٌلق ّنحذكؼ على سبيل البياف كأهٌنا قالت
ي﴾ ﴿ربّ  الشأف :أمُو﴾ ﴿ِإنَّ  أعوذ با معاذان من ذلك﴿قَاَؿ معاذ اهلل﴾  «كرعيان لك
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 الشأف :أم﴿ِإنَُّو﴾  ؟مقامي كتعٌهدم فكيف أخنو ُب أىلون مثواي﴾ ﴿أحسَ  دم العزيزسيٌ 
بها﴾  ت بِِو وىمَّ ﴿ولقد ىمَّ  ئاَّاكزكف اٜنسن بالسيٌ  :أم﴾ 23فلح الظالموف﴿ال يُ 

 قصدت ٢نالطتو قصدان صحيحان كقصد ٢نالطتها ال عن جٌد مثلها بل ّنجٌرد ميل الطبع
كمثلو ال يدخل ٓنت التكليف بل اٜنقيق باٞندح كالثواب اٛنزيل من يكٌف  ،كمنازعة الشهوة

ٜناح عظيم إكأٌما ما يقاؿ من أهٌنا استلقت لو كقعد بٌن رجليها بعد  ،نفسو عند عركض مثلو
 :أك نودم ،ان على أناملول برىاف ربٌو بأف ٕنٌثل لو يعقوب عاضٌ أا ر فلمٌ  ،ٌكتوها كأخذ ُنٌل تً نم

كقاـ ىاربان فهو من  ،فزاؿ عنو الشهوة ؛يا يوسف أنت من األنبياء كتعمل عمل األشقياء
كجواب  ،ُب قبح الزناو﴾ ربّ  ى برىافَ أ﴿لوال أف ر  اٝنرافات ال ٪نٌل أف يقاؿ ُب حٌق أمثالو

ا ﴿كىٌم ُّا﴾ ليدٌؿ على أنٌو ٓب يهٌم ُّ :وال قولي  ح،ٜنا ٝنالطها لغلبة الشهوة ككثرة اإل ":لوال"
مثل ىذا التثبيت ﴿َكَذِلَك﴾  أصبلن ألهٌنا ُب حكم أدكات الشرط ال يتقٌدـ عليها جواُّا

﴿ِإنَُّو ِمْن عبادنا  الزناشاء﴾ حْ ﴿والفَ  دخيانة السيٌ وء﴾ ؼ عنو السُّ رِ صْ ﴿لنَ  تناهثبٌ 
يوسف للفرار  ،بادرا إليو﴿واستبقا الباب﴾  الذين أخلصهم ا لطاعتو﴾ 24صينخلَ المُ 

 شٌقتت﴾ ﴿وقدَّ  مسكت ثوبو كجذبتو إليهاأف ،بو كمنعو من اٝنركج ثبُّ شكىي للت
﴿لدى الباب قالت﴾  زكجهادىا﴾ ﴿سيّْ  صادفالفيا﴾ أ﴿و  خلفبر﴾ و ِمْن دُ ﴿قميصَ 

َمْن أراد بأىلك  ﴿جزاءُ  شيء أمٌ ﴿َما﴾  يهامان بأهٌنا فٌرت منو كتنزيها لنفسها عند زكجهاإ
يوسف ﴿قَاَؿ﴾  بأف يضرب﴾ 25أليم ﴿أو عذابٌ  بس اٜنإاٌل  :أمسجن﴾ سوءاً ِإالَّ أف يُ 

ابن عٌم ٟنا ُب ﴿ِىَي رَاَوَدْتِني َعْن نَػْفِسي َوَشِهَد َشاِىٌد﴾  دفعان ٞنا عرضتو لو من السجن
تكٌلم »: عليو الصبلة كالسبلـ عن النبٌ  .لـز عليهاأاٞنهد أجريت الشهادة على لسانو ليكوف 

﴿ِإْف َكاَف  1«اىد يوسف، كصاحب جريج، كعيسىابن ماشطة فرعوف، كش صغاران: أربعةه 
ألنٌو يدٌؿ على أهٌنا قٌدهتا ﴾ 26﴿فصدقت َوُىَو ِمَن الكاذبين اـدٌ قي ﴾ لٍ بُ ِمْن قػُ  دَّ قميصو قُ 

ألنٌو ﴾ 27ر فكذبت َوُىَو ِمَن الصادقينِمْن دبُ  دَّ ﴿وإف َكاَف قميصو قُ  بالدفاع عن نفسها
ِمْن دبر قَاَؿ  دَّ ﴿قميصو قُ  زكجها﴿فَػَلمَّا رأى﴾  وبوجتذبتو فقٌدت ثايدٌؿ على أهٌنا تبعتو ف

                                                           
 .2/538، المستدرؾ على الصحيحين؛ 5/31، مسند أحمد 1
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 أيٌها النساء﴾ نَّ كُ ِإفَّ كيدَ  نَّ كُ ﴿ِمْن كيدِ  .إْب ..."ما جزاء من أراد" :قولك :أمِإنَُّو﴾ 
األمر عرض عن َىَذا﴾ أ﴿يُوُسُف  يا :قاؿ ٍبٌ  .شٌد تأثًنان ُب النفسأألنٌو ﴾ 28﴿عظيم
 :أم﴾ 29ك كنت ِمَن الخاطئينإنّ  و[154]/ك ﴿لذنب يا زليخا﴿واستغفري﴾  كاكتمو
اسم ٛنمع سوة﴾ ﴿َوقَاَؿ نِ  ٌٍب ٓب ٫نتف اٝنرب بل اشتهر كشاع ،كالتذكًن للتغليب ،اآلٖنٌن

مدينة مصر  :أم﴿ِفي المدينة﴾  فلم يؤٌنث فعلو ؛عتبار غًن حقيقيٌ كتأنيثو ُّذا اال "،مرأة"ا
﴿عن نفسو  عبدىاراود فتاىا﴾ ﴿تُ  لكي ىو بلساف العرب اٞنمرأة الَعزِيِز﴾ ا﴿ "نسوة"صفة 

يز ُب ينصب على التمًا﴾ بّ ﴿حُ  و كدخلوغبلفى  :قلبها أم شٌق شغاؼى  :أمقد شغفها﴾ 
﴾ 30﴿مبين خطأراىا ِفي ضبلؿ﴾ نَ ﴿ِإنَّا لَ  وشغفها حبُّ  :كىو الفاعل ُب اٞنعىن أم ،النسبة

تدعوىٌن فدعت ﴾ لت إليهنّ ﴿أرس يبتهٌن ٟناغً ﴾ ﴿فَػَلمَّا سمعت بمكرىنَّ  يٌاهإ ُنٌبها بٌنٍّ 
 ﴿وآتت كل واحدة منهنّ  كأ عليو من الوسائدتٌ ما يػي كأ﴾ تَّ مُ  ﴿وأعتدت لهنّ  مرأةاأربعٌن 

يبهنت كيشتغلن عن نفوسهٌن  يديهٌن فإذا خرج عليهنٌ أن كالسكاكٌن بػئكحٌّت يتج ينًا﴾ كّْ سِ 
كأ طعاـ يقطع بالسكٌن كأٌف اٞنتج  :كقيل ،ةنت باٜنجٌ كج بى فيقع أيديهٌن على أيديهٌن فيقطعنها فيي 

﴿َوقَاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ فَػَلمَّا رَأَيْػَنُو َأْكبَػْرنَُو﴾  عليو عند القطع كىو األترجٌ  ئالقاطع يٌتك
 قلبهنٌ  بالسكاكٌن كٓب يشعرف باألٓب لشغل﴾ أيديهنّ  نَ طَّع﴿وق نب حسنو الفائقعٌظمنو كىى 

لفو أفحذفت  "حاشا"كأصلو  ،لعجزتنزيهان لو من صفات ا﴿وقلن حاش هلل﴾  بيوسف
فوضع موضع التنزيو كٓب  ،ستثناءنزيو ُب باب االتكىو حرؼ يفيد معىن ال ،األخًنة ٔنفيفان 

﴿َما َىَذا  «سقيا لك»كالبلـ للبياف كما ُب  ،ةف مراعاة لؤلصل الذم نقل منو كىو اٜنرفيٌ ينوج 
 كُب الصحيح: ،و ليس من شأف البشرألٌف ٗنال﴾ 31كريم  كٌ ﴿َىَذا ِإالَّ ملَ  مارًا ِإْف﴾ شَ بَ 

 ىو ،كصيغة البعيد لرفع منزلتو ،ىذا :أم﴾ نَّ ﴿قالت فذلكُ  1«شطر اٜنسن يعطأأنٌو »
 ا ظهر عذرىا عندىٌن ّنا ٜنقهٌن من نظرة كاحدةمٌ ػكل .ُب مرادكتو :أمني فيو﴾ نّ متػُ ﴿الذي لُ 

ليعاكنوىا على  اؿما ىو أعظم ٣نٌا ٜنقها مع طوؿ زماف كونو عندىا كشفت عن حقيقة اٜن
﴿ولئن لم يفعل  امتنع طلبا للعصمةم﴾ تو عن نفسو فاستعصَ دُّ ﴿ولقد راو  :فقالت نىًتوالإ

                                                           
 .19/486، مسند أحمد؛ 259، اإل٬ناف صحيح مسلم 1
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نوف التأكيد اٝنفيفة باأللف على حكم الوقف لشبهها  تكتب﴾ وليكوناً  سجننَّ ره ليُ مُ آَما 
موالتك طع : أمنو كقلنفلي  ،الذليلٌن :أم﴾ 32﴿ِمَن الصاغرين ينئذح بالتنوين كتكتب ُّا

ونني ا يدعُ ممّ  إليَّ  السّْْجُن أحبُّ  ﴿قَاَؿ ربّ  كدعونو إٔب أنفسهٌن أيضان  ، تسجنكلئبٌل 
 كلذلك رٌد النبٌ  ؛بل نفسو لعافاه كما ابتبله بوؿ من ا العافية كٓب ٫نرته من قً أكلو سإليو﴾ 

ى ثبيت علتبالي كيدىن﴾ صرؼ عنّ تَ  إالَّ ﴿و  1عليو السبلـ على من كاف يسأؿ الصرب
رتكاب ما االسفهاء ب :أم﴾ 33ن ِمَن الجاىلينوأكُ  ﴿إليهنّ  أىًملٍ ﴾ ﴿أصبُ  العصمة

 :فلذلك قاؿ تعأب ؛كقصد بذلك الدعاءى  ،فإٌف اٜنكيم ال يفعل القبيح ،يدعونين إليو
فثٌبتو على ﴾ ﴿فصرؼ عنو كيدىنّ  ه الذم ُب ضمن ىذا القوؿءدعاو﴾ ﴿فاستجاب َلُو ربّ 

بأحواٟنم كما ﴾ 34﴿العليم لدعاء اٞنلتجئٌن إليوُىَو السميع﴾ ﴿ِإنَُّو  ظ[154/] العصمة
ة على براءة يوسف  الدالٌ ا اآليات﴾ وُ ﴿لهم ِمْن بعد َما رأَ  ظهر﴿ثُمَّ بدا﴾  يصلحهم

" بدا"كفاعل  ،كاستعصامو عنهنٌ  ،كقطع النساء أيديهنٌ  ،كقٌد القميص ،كشهادة الصٌب 
ككاف مطيعان  ،ها٘نلت زكجى  :أم﴾ 35﴿حين إٔب َحتَّى﴾ لََيْسُجنُػنَّو﴿ مضمر مبهم يفٌسره:

فسجنو  ،أك ليحسبوا أنٌو اَّـر ،أف يسجنو زمانان لينقطع كبلـ الناس عنها ،ٟنا زمامو بيدىا
ساقيو  :غبلماف للملكياف﴾ تَ ﴿ودخل َمَعُو السّْْجَن فػَ  كلبث فيو سبع سنٌن أك أكثر

 ،فذىبا إليو ليعرٌب رؤيا٨نا ؛ الرؤيةيعرٌب  فرأياه ،هٌتامهما بإرادة تسميم اٞنلككصاحب طعامو ال
كىي  ،ُب اٞنناـ﴿ِإنّْي أراني﴾  قياالس﴿قَاَؿ أحدىما﴾  ختبار ككانا ٓب يريا شيئان د االأك َّرٌ 

 اخالطبٌ ﴿َوقَاَؿ اآلخر﴾  ؿ إليوك ٚنٌاه ّنا يؤ  ،عنبار خمرًا﴾ ﴿أعصِ  ةحكاية حاؿ ماضيٌ 
نا بتأويلو ِإنَّا ػػئػػبّْ ػػ﴿منو ن تنهش :أمطير﴾ ل فوؽ رأسي خبزًا تأكل ال﴿ِإنّْي أراني أحمِ 

مريدان أف يرشد٨نا الطريق ﴿قَاَؿ﴾  العاٞنٌن بتأكيل الرؤية :أم﴾ 36نراؾ ِمَن المحسنين
ـى  ،كما ىو طريق اٟنادين  ،اٜنٌق قبل قضاء حاجتهما خبار بالغيب إما ىو معجزة ك  2كيقٌد

ـٌ تُػْرزَقَانِِو ِإالَّ نَػبَّْأُتُكَما بَِتْأِويِلِو﴾ ﴿اَل يَأْ  ليدٌٟنما على صدقو ُب اإلرشاد كالتعبًن تِيُكَما طََعا
                                                           

مر النب صلى ا عليو كسلم برجل كىو يقوؿ: اللهم إين أسألك الصرب. فقاؿ: " قد سألت ...»يشًن إٔب حديث  1
 .36/347، مسند أحمد«. ا العافية... الببلء فسل

 ُب ح نسخة: "فقٌدـ".2
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مني ا علّ ﴿ممَّ  التأكيلما﴾ كُ كما ذلِ ﴿قبل أف يأتيَ  بياف ماىٌية ذلك الطعاـ ككيفٌيتو :أم
﴿ِإنّْي تَػرَْكُت ِملََّة قَػْوـٍ اَل  ن كالتنجيمكليس من قبيل التكهُّ  ،باإلٟناـ أك الوحيي﴾ ربّ 

َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَاِئي ِإبْػَراِىيَم 37﴿كافروف تأكيدبِاللَِّو َوُىْم بِاآْلِخَرِة ُىْم﴾  يُػْؤِمُنوفَ 
ستئناؼ لتمهيد اأك  .ىػآ ...عٌلمين ذلك ألينٌ  :تعليل ٞنا قبلو أمَوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب﴾ 

صف نفسو أف ي 1ككذلك جٌوز للخامل، ة ليزيد كثوقهما بوالدعوة كإظهار أنٌو من بيت النبوٌ 
شرؾ باهلل ِمْن﴾ ﴿أف نُ  معشر األنبياء﴿لنا﴾  صحٌ ﴿َما َكاَف﴾  حٌّت يعرؼ فيقتبس منو

﴿وعلى  بالوحي﴿ِمْن فضل اهلل علينا﴾  التوحيد﴿َذِلَك﴾  لعصمتنا﴿شيء﴾  زائدة
ىذا ﴾ 38﴿ال يشكروف كىم الكٌفار﴿َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس﴾  ببعثنا إلرشادىمالناس﴾ 

 ساكينى ﴾ يِ ﴿يا صاحبَ  :صرٌح بدعائهما إٔب اإل٬ناف فقاؿ ٍبٌ  .ف عنو كيشركوفعرضو فيي  الفضلى 
 اٞنتوٌحد باأللوىٌية :أم﴿َخيٌر أـ اهلل الواحد﴾  متعٌددةقوف﴾ ﴿السّْْجِن أأرباب متفرّْ 

أنتما كمن على دينكما من أىل ﴿َما تعبدوف﴾  الذم ال يقاكمو غًنه :أم﴾ 39ار﴿القهّ 
﴿أنتم وآباؤكم َما أنزؿ  آٟنةن يتموىا﴾ ﴿سمَّ  مسٌميات :أمماء﴾ ﴿ِمْن دونو ِإالَّ أس مصر

 ك[155/]﴿ِإِف﴾  حٌجة كبرىاف﴿سلطاف﴾  زائدة﴿ِمْن﴾  باستحقاقها العبادةاهلل بها﴾ 
 ﴿أالَّ  على لساف أنبيائو﴿أمر﴾  ألنٌو اٞنتسحٌق ٟنا﴿ِإالَّ هلل﴾  ُب أمر العبادة﴿الحكم﴾  ما

﴿َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ال  اٜنقٌ م﴾ ﴿الدين القيّ  وحيدالتاه َذِلَك﴾ يّ إِ ِإالَّ  اتعبدو 
ا ﴿يا صاحبي السّْْجِن أمّ  :ا قٌرر التوحيد عاد إٔب تأكيل رؤياىم فقاؿمٌ ػكل﴾ 40يَػْعَلُموفَ 

على عادتو ﴿خمرًا﴾  سٌيدهو﴾ سقي ربّ ﴿فيَ  فيخرج بعد ثبلث ،الشارب :أمأحدكما﴾ 
فتأكل الطير ِمْن  لبَ صْ ﴿فيُ  ج بعدىا أيضان فيخر  ،اخالطبٌ  :أما اآلخر﴾ ﴿وأمّ  األكٔب

﴾ 41األمر الذي فيو تستفتياف ضيَ ﴿قُ  :فقاؿ ؛كذبنا ما رأينا شيئان   :فقاالرأسو﴾ 
جـز بو لكوف تعبًنه عن  ،كسيقع ما عرٌبت لكما صدقتما أك كذبتما ،فرغ منو :أم ،الفأتس

أك  ،ّنعىن اليقٌنمنهما﴾  اجٍ أَنَُّو ن ﴿َوقَاَؿ للذي ظنّ  :ُب قولو "الظنُّ "فعلى ىذا  ؛كحي
 ذكر حإب عند اٞنلك كي ٫نٌلصين: اأمك﴾ رني عند ربّ ﴿اذكُ  مسند إٔب الناجي

                                                           
 «.ٙنل»البن منظور  لساف العرب«. اٝناًمل" اٝنىًفيُّ الساقط الذم ال نىباىة لو»"1
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ضيف إليو اٞنصدر أف، ذكره لربٌو :أمو﴾ ربّْ  كرَ ﴿الشيطاف ذِ  الشاربى  :أم﴿فأنساه﴾ 
ياء ا حٌّت استعاف بغًنه مع كوهنا غًن الئق ّننصب األنب ذكرى  أك أنسى يوسفى  ،للمبلبسة

رحم ا » ده قولو عليو السبلـ:كيؤيٌ  ،كإف كانت ١نمودة ُب اٛنملة لغًنىم عند الشدائد
اليت  :أم 1«أخي يوسف لو ٓب يقل اذكرين عند ربك ٞنا لبث ُب السجن سبعان بعد اٝنمس

ضع ﴿ِفي السّْْجِن بِ  مكث يوسف﴿فلبث﴾  .ىػآ﴾ ...﴿اذكرين: حسبها إٔب قولو
ٌما بعد اٝنمس ، إأٌف اٞنراد ىنا سبعه  2تٌفقاث إٔب التسع لكن كىو ما بٌن الثبل﴾ 42سنين

 ﴿ِإنّْي أرى سبع بقراتٍ  فػىرىجي يوسف اٞنا دن﴿َوقَاَؿ الَمِلُك﴾  كما ُب اٜنديث أك بالكلٌ 
قياسو  ،ىزيلة :أم "عجفاء"ٗنع جاؼ﴾ ﴿عِ  بقرات﴾ ﴿سبعٌ  عهنٌ ليبت﴾ يأكلهنّ  مافٍ سِ 
 سبع﴿و﴾  ٌبهاقد انعقد حى ر﴾ ضْ خُ  ببلتٍ سن ﴿وسبعَ  "افًٚن "لكن ٘نل على  "عجف"

وني ِفي تُ فؤل أها المَ ﴿يا أيّ  ضر كعلت عليهات على اٝني وى تػى دركت كالٍ أقد يابسات﴾  رَ خَ ﴿أُ 
 عاٞنٌن بعبارة الرؤية :أم﴾ 43روف﴿ِإْف كنتم للرؤيا تعبُ  بيٌنوا ٕب تعبًنىا :أمرؤياي﴾ 
كإضافة األضغاث اليت  ،ة مطلقان كىو الرؤي "،ليمحي "ٗنع ﴿أضغاث أحبلـ﴾  ىذه﴿قَاُلوا﴾ 

 :أم﴿َوَما نحن بتأويل األحبلـ﴾  هٌنا منامات كاذبة: إّنعىن األكاذيب إليها بيانٌية أم
﴿َوقَاَؿ الذي نجا  ٧ٌنا ٥نن عاٞنوف باٞننامات الصادقةإك ﴾ 44﴿بعالمين اٞننامات الكاذبة

التاء ذاالن كإدغامها ُب  فيو إبداؿكر﴾ ﴿وادَّ  ايبٌ رٌ  السجن كىو الشمن صاحبى  :أممنهما﴾ 
ئكم ﴿أنا أنبّ  ٗناعة من الزماف﴾ ةٍ مَّ ﴿بعد أُ  تذٌكر يوسف :الذاؿ بعد قلبو أيضان داالن أم

  :أميق﴾ دّْ ها الصّْ ﴿يُوُسُف أيّ  يا :رسلوه إليو فقاؿأف، إٔب السجن﴾ 45لوفبتأويلو فأرسِ 
ُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌؼ َوَسْبِع ﴿َسْبِع بَػَقَراٍت ِسَماٍف يَْأُكلُ  رؤية﴿أفتنا ِفي﴾  كثًن الصدؽ

هم ﴿لعلَّ  اٞنلك كمن عنده :أم﴾ إلى الناسِ  ُسْنُببَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت َلَعلّْي َأْرِجعُ 
بالرجوع إذ رٌّنا  ظ[155]و /لعدـ جزم "لعلٌ ػ "أتى ب .ىا أك فضلكتعبًنى ﴾ 46يَػْعَلُموفَ 

مستمرٌين : أم "دائبٌن"حاؿ ّنعىن بًا﴾ دأَ ين نِ وف سبع سِ عُ ﴿قَاَؿ تزرَ  قبض دكنو كٓب يعلمهم
                                                           

. كقاؿ ابن كثًن بعد ما أكرده من الطربم: 5/231، تفسيره؛ كالثعلب ُب 16/112، تفسيرهأخرجو الطربم ُب  1
 .4/335، تفسير ابن كثيرينظر «. اكىذا اٜنديث ضعيف جدٌ »
 .2/39، حاشية شيخ زاده«. كعاٌمة اٞنفٌسرين على أٌف اٞنراد بالبضع ىهنا سبع سنٌن»كعبارة شيخ زاده: 2
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كىو تأكيل السبع السماف كالسنببلت  ،على عادتكم ُب الزراعة ببل زيادة كال نقصاف
﴿ِفي  اتركوهروه﴾ ﴿فما حصدتم فذَ  :زيادة على التعبًن بقولو 1همحصن ٍبٌ  .اٝنضرة

ُب تلك ﴾ 47﴿تأكلوف للبياف "من"كلمة ﴿ِإالَّ قليبًل مما﴾  وس يفسده السُّ لئبٌل بلو﴾ نْ سُ 
كىو تأكيل السبع  ،بات صعابان د٠نداد﴾ ﴿ثُمَّ يأتي ِمْن بعد َذِلَك سبع شِ  2السنٌن فاٌدسوه

لكن ْنٌوز تطبيقان بٌن اٞنعرٌب  ،يأكل أىلهنٌ  :أملن﴾ ﴿يأكُ  العجاؼ كالسنببلت اليابسات
﴿ثُمَّ  رذٍ رزكف للبى ٓني ﴾ 48ا تحصنوفِإالَّ قليبًل ممّ  ﴿لهنّ  خرًبادٌ متم﴾ ﴿َما قدَّ  كاٞنعرٌب بو

ـٌ  غاث ا  من الغيث مصدر قولك: ،٬نطركفيغاث الناس﴾  وِفي يأتي ِمْن بعد َذِلَك عا
 األعناب كغًنىا من كلٌ ﴾ 49روف﴿وفيو يعصِ  اٞنطر :نزؿ ُّا الغيث أمأببلدنا يغيثها إذا 

اَؿ الَمِلُك ﴿َوقَ  كىذا بشارة خارجة من التعبًن كالنصح اٞنتقٌدـ ،لكثرة الثمار ،ما يعصر
مريدان ﴿قَاَؿ﴾  ليخرجوه الرسوؿ﴾ ءَ ﴿فَػَلمَّا جا ه الرسوؿ بالتعبًنءبعد ما جاائتوني ِبِو﴾ 

 :ٓب يقل﴿النسوة﴾  حاؿ﴾ ك فاسألو َما باؿُ ﴿ارجع ِإَلى ربّ  إظهار براءتو كسجنو ظلمان 
الشيء  ل عن حقيقةئاٞنرء إذا س فإفٌ  ،يجان لو على البحثيش عن حاٟنٌن هتو أف يفتٌ اسألٍ 

 ل عن التفتيش عنها فإنٌو رٌّنا ال يبإب بذلكئبذؿ جهده ُب ٓنقيقو ِنبلؼ ما إذا س
كُب اآلية  .ٓب يتعٌرض لسٌيدتو مع ما صنىعٍت بو مراعاة لؤلدب﴾ نَّ أيديهُ  عنَ ﴿البلتي قطَّ 

لو  » عليو السبلـ: كعن النبٌ  .م كيٌتقي مواقعهاهى دليل على أنٌو ينبغي أف ٩نتهد ُب نفي التػُّ 
 ي بكيدىنَّ ﴿ِإفَّ ربّ  3«كنت مكانو كلبثت ُب السجن ما لبث ألسرعت اإلجابة

 خرب اٞنلك فجمعهنٌ أفرجع ف ،ين إٔب أنفسهنٌ نكدعو  ،طع موالتكأ :حٌن قلن ٕب﴾ 50عليم
﴿ِإْذ رَاَوْدُتنَّ  كاٝنطب أمر ٪نٌق أف ٫ناطب فيو صاحبو ،شأنكنٌ ﴾ بكنّ ﴿قَاَؿ َما خطْ 

ْلَن َحاَش لِلَِّو َما َعِلْمَنا َعَلْيِو ِمْن ُسوٍء قَاَلِت اْمَرَأُت اْلَعزِيِز اآْلَف يُوُسَف َعْن نَػْفِسِو قػُ 
ُب ﴾ 51﴿اْلَحقُّ أَنَا رَاَوْدتُُو َعْن نَػْفِسِو َوِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقينَ  انكشف كاستقرٌ َحْصَحَص﴾ 

 الرباءة لبي ط :أم﴿َذِلَك﴾  :فقاؿ ،خرب يوسف بذلكأف ،ىي راكدتين عن نفسي :قولو
                                                           

 كقع ُب األصل "٥نص" كما أثبٌتو من ب.1
 . 241، ص رتفسير الجبللين الميسّ " بنفس اٞنعىن كما ُب : "داسوه"، أك "فادريسوهكذا ُب األصل كلعٌل األكجو2
 .238، اإل٬ناف صحيح مسلم؛ 13، األنبياء صحيح البخاري٥نوه ُب  3
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 ٓب أخنو""حاؿ من فاعل  ،عنو﴿بالغيب﴾  ُب أىلونو﴾ لم أخُ  ي﴿أنّ  العزيزعلم﴾ يَ ﴿لِ 
ٌٍب تواضع  كنٌبو أنٌو ٓب يرد بذلك تزكية نفسو ﴾ 52اهلل ال يهدي كيد الخائنين ﴿وأفّ 

 هنزٍّ أ﴾ ئُ ﴿َوَما أبرّْ  :جب ُنالو بل إظهار ما أنعم ا عليو من العصمة كالتوفيق بقولوكالعي 
من ي﴾ وء ِإالَّ َما رحم ربّ ﴿بالسُّ  كثًنة األمرارة﴾ ﴿ِإفَّ النفس ألمَّ  للز من ال﴿نفسي﴾ 

 ّنن يشاء بالعصمة﴾ 53﴿رحيم للذنوبي غفور﴾ ﴿ِإفَّ ربّ  النفوس فعصمو من ذلك
، خالصان لنفسي ال ألحد ك[156/]أجعلو و لنفسي﴾ صْ ئتوني بِِو أستخلِ ا﴿َوقَاَؿ الَمِلُك 

ٌٍب اغتسل كلبس ثيابان  ،فقاـ ككدٌع أىل السجن كدعا ٟنم ،أجب اٞنلك :ؿ كقاؿفجاءه الرسو 
 ٍبٌ  ،اللهم إيٌن أسألك من خًنه كأعوذ بعزٌتك كقدرتك من شرٌه :كدخل عليو كقاؿ ،حسنان 

أٌف اٞنلك   مرك  .اٞنلك كشاىد منو الرشد كالدعاءمو﴾ ﴿فَػَلمَّا كلَّ  سٌلم عليو كدعا لو بالعربيٌة
حٌب أف أٚنع أ :كقاؿ ،فكٌلمو ُّا فأجابو َنميعها فتعٌجب منو ،ٌن لسانان كاف يعرؼ سبع

 ،كمكاف السنابل ،كمكاف خركجهنٌ  ،كأحواٟننٌ  ،فوصف لو لوف البقرات ،رؤيام منك شفاىان 
ك اليـو لدينا ﴿قَاَؿ إنّ  كما كاف منها على اٟنيئة اليت رآىا من غًن أف ينقص منها حرفان 

اٗنع الطعاـ  :فقاؿ ؟كأمانة على أمرنا فماذا ترل أف نفعلذك مكانة ﴾ 54أمينٌ  مكينٌ 
فإذا جاءت السنوف  ،فاٌدخر الطٌعاـ ُب سنبلو ،كازرع زرعان كثًنان ُب ىذه السنٌن اٞنخصبة

 من ٕب ُّذا الشغل :فقاؿ ،ت فيحصل بذلك ماؿ عظيمالغبٌل  مبة يأٌب إليك اٝنلق لشر داَّ
ٟنا ٣نٌن ال ﴿ِإنّْي حفيظ﴾  أرض مصررض﴾ لني َعَلى خزائن األ﴿اجعَ  :يوسف﴿قَاَؿ﴾ 
ا رأل أنٌو يستعملو ُب أمره ال ١نالة مٌ ػكلعٌلو ل ،ؼ فيهابوجوه التصرٌ ﴾ 55﴿عليم يستحٌقها

﴿وَكَذِلَك﴾  كفيو دليل على جواز طلب التولية كإظهار أنٌو مستٌعد ٟنا ،آثر ما يعٌم فوائده
 أرض مصرسف ِفي األرض﴾ يو ا لِ نَّ ﴿مكّ  مثل ذلك التمكٌن الذم التمسو يوسف

 مرك  .ة كاٜنبسيج ػػػػقٍّ بعد ضيق الرٍّ ﴿حيث يشاء﴾  من ببلدىا :أم﴿منها﴾  ينزؿأ﴾ ﴿يتبوَّ 
إذ  ،يعهاينزؿ منها حيث يهول الستيبلئها على ٗن ،أهٌنا كانت أربعٌن فرسخان ُب أربعٌن

ه مكاف ككاٌل  ،ر كالياقوترى جو كخٌتمو ككضعو على سرير من الذىب مكٌلل بالدُّ اٞنلك توٌ 
ٟنا  اكعميت ىي كدع ،كتزٌكج زليخا بعد ما مات العزيز ،كقيل قبلها ،العزيز بعد كفاتو

مات اٞنلك  ٍبٌ  ،كميشا ،أفرائيم :ككلدت لو كلدين ،فوجدىا عذراء ا،فعادت إٔب عمر الصب
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صيب برحمتنا َمْن نشاء﴾ ﴿نُ  كدانت لو الرقاب ،كأقاـ العدؿ ّنصر ،كبقيت اٞنملكة بيده
 من أجر الدنيا﴿وألجر اآلخرة َخيٌر﴾  فيهما﴾ 56ضيع أجر المحسنين﴿والنُ  الدارين ُب

كدخل سنوات  ،الشرؾ كالفواحش لعظمو كدكامو﴾ 57قوف﴿للذين آمنوا وََكانُوا يتّ 
فباعهم الطعاـ بأمواٟنم حٌّت ٓب يبق  ،فتوٌجو الناس إليو ،كأصاب أرض كنعاف كالشاـ ،القحط

 :فقاؿ ،ٌٍب عرض األمر على اٞنلك ككاف حينئذ حٌيان  ،سرتٌقهم ٗنيعان ٌٍب برقاُّم فا ،ٟنم شيء
ليشرتكا الطعاـ  ،ٌن بنيامإاٌل ﴿وجاء ِإْخَوُة يُوُسَف﴾  قهم كرىٌد عليهم أمواٟنمعتى أاألمر أمرؾ ف

﴿وىم  أهٌنم إخوتو﴿فدخلوا َعَلْيِو فعرفهم﴾  ا ٚنعوا أٌف عزيز مصر يعطي الطعاـ بثمنومٌ ػل
 ،إذ كاف بعد أربعٌن سنة من يـو رميو ُب اٛنبٌ  ،ال يعرفونو لبعد العهد﴾ 58روفنكِ َلُو مُ 

فكٌلموه بالعربانٌية فقاؿ كاٞننكر  ظ[156/] ،كقٌلة تأٌملهم فيو من التهٌيب ،كلظٌنهم ىبلكو
معاذ ا ٥نن من  :قالوا ،لعٌلكم عيوف :قاؿ ل،ر لشٍّ لً : قالوا ؟مكم بببلدمما أقدى  :عليهم

عشر فذىب  نعم كنٌا اثين :قالوا ،كلو أكالد غًنكم :قاؿ ،ا نا يعقوب نبٌ ببلد كنعاف كأبو 
﴿َوَلمَّا  فأمر بإنزاٟنم كإكرامهم ،فاحتبس شقيقو ليتسٌلى بو عنو ؛غرنا إٔب الربيٌة فهلكصأ

 ﴿ائتوني بأخٍ دعوا بعضكم عندم رىينة ك﴿قَاَؿ﴾   ٟنم كيلهمبأف كَبٌ زىم بجهازىم﴾ جهَّ 
وفي نّْي أُ أَ وف ﴿أال ترَ  صابت َشعوفأفاقرتعوا ف ،حٌّت أصٌدقكم فيما قلتمم﴾ َلُكم ِمْن أَبِيك

﴿فَِإْف َلْم تَْأُتوِني ِبِو َفبَل َكْيَل َلُكْم  للضيف﴾ 59ليننزِ ﴿وأنا َخيُر المُ  ٌموػأتالكيل﴾ 
راود عنو ﴿قَاُلوا سنُ  "فبل كيل"ٌما هني أك معطوؼ على ١نٌل إ﴾ 60ِعْنِدي َواَل تَػْقَربُوفِ 

لغلمانو تيانو﴾ ﴿َوقَاَؿ لفِ  ذلك البٌتة﴾ 61﴿َوِإنَّا لفاعلوف سنجتهد ُب طلبو منوباه﴾ أ
﴿ِفي  مان دي أي أك نعاالن ك  ،ككانت دراىم ،اليت اشرتكا ُّا الطعاـ﴿اجعلوا بضاعتهم﴾  ٌيالٌنػػػالك

 هم﴿لعلَّ  كفٌرغوا أكعيتهمنها إذا انقلبوا ِإَلى أىلهم﴾ فو هم يعر ﴿لعلّ  أكعيتهمرحالهم﴾ 
﴿فَػَلمَّا رجعوا ِإَلى أَبِيهم قَاُلوا يا أَبَانَا  ٞنا رأكا إحساننا إليهم برٌد البضاعة﴾ 62يرجعوف

 ما ٥نتاج إليو﴾ لْ ﴿فأرسل معنا أخانا نكتَ  بعد ىذا إف ٓب يذىب بنيامٌنا الكيل﴾ نع منّ مُ 
 يوسفَلى أخيو﴾ ﴿آمنكم َعَلْيِو ِإالَّ َكَما أمنتكم عَ  ماقَاَؿ ىل﴾  63﴿َوِإنَّا َلُو لحافظوف

يز أك حاؿ  يٕن ،فأتوٌكل عليو﴿فاهلل َخيٌر حافظًا﴾  إنٌا لو ٜنافظوف :كقد قلتم فيو﴿ِمْن قبل﴾ 
رجو أف ير٘نين ُنفظو كال ٩نمع أف﴾ 64﴿َوُىَو أرحم الراحمين " درٌه فارسا"كما ُب 
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ْت ِإلَْيِهْم قَاُلوا يَا أَبَانَا َما ﴿َوَلمَّا فَػَتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا ِبَضاَعتَػُهْم رُدَّ  علٌي مصيبتٌن
ستأنفوا اٌٍب  ؟من ىذا أٌم شيء نطلب من إكراـ اٞنلك أعظمى  :ستفهامٌية أم" اما"نَػْبِغي﴾ 

 ،نأٌب باٞنًنة ٟنم :أمنا﴾ أىلَ  ميرُ ﴿ونَ  فنستظهر ُّات إلينا﴾ دَّ نا رُ ﴿ىذه بضاعتُ : بقوٟنم
﴿بعير﴾  ٘نل﴿ونزداد كيل﴾  يابناإك  عن اٞنكركه ُب ذىابنا﴿ونحفظ أخانا﴾  كىي الطعاـ

كيل   :أم﴿َذِلَك﴾   ٘نل بعًنألٌف يوسف كاف ال يكيل لكٌل رجل إاٌل  ،باستصحاب أخينا
وف لو معكم َحتَّى تؤتُ رسِ ﴿قَاَؿ لن أُ  سهل على اٞنلك لسخائو﴾ 65يسير ﴿كيلٌ  بعًن

جواب القسم اٞنفهـو من ِو﴾ ني بِ نَّ ﴿لتأتػُ  دان بذكر ا بأف ٓنلفواعهدان مؤكٌ موثقًا ِمَن اهلِل﴾ 
، تياف بوأك تغلبوا فبل تطيقوا اإل ،بأف ٕنوتوا ٗنيعان حاط بكم﴾ ﴿ِإالَّ أف يُ  "تأتوين موثقان "

أنا نقوؿ﴾  و[157/] ﴿قَاَؿ اهلل َعَلى َما بذلك﴿فَػَلمَّا آتوه موثقهم﴾  فأجابوه إٔب ذلك
ال  يَّ نِ ﴿َوقَاَؿ يا بَ  معهم ورسلى أف ،مطٌلع شهيد﴾ 66﴿وكيل تيانوإكأنتم من طلب اٞنوثق ك 

؛ ٗناؿ مألهٌنم كانوا ذك قة﴾ ﴿ِمْن باب واحد واْدُخُلوا ِمْن أبواب متفرّْ  مصرتدخلوا﴾ 
: منها ،حاديث كثًنةو اٞنرء أًل  فإهٌنا حٌق كلو من صاّب كنفسً  ،ٌنفخاؼ أف تصيبهم العى 

: عن عائشة مكمنها ما رك  2،«لو سبق شيء القدر سبقت العٌن القدر»ك 1،«العٌن حقٌ »
كىو نافع كاجب على  3.«يأمر العائن أف يتوٌضأ ٌٍب يغتسل منو اٞنعٌن نٌو عليو السبلـ كافأ»

حٌصنت نفسي باٜنٌي القٌيـو الذم ال ٬نوت  ، باة إاٌل ما شاء ا ال قوٌ  :يقرأ اٞنعٌنالعائن، ك 
كما كاف يعٌوذ عليو  4،لعظيما  با العليٌ ة إاٌل ف ال حوؿ كال قوٌ بألٍ  ءكدفعت عنها السو  ،أبدان 

ذات سٌم  :أم-ة من كٌل ىاٌمة أعوذ بكلمات ا التامٌ » :السبلـ بو اٜنسن كاٜنسٌن كىو
 دفعأي﴾ غنِ ﴿َوَما أُ  5«-عليو نازلة باٞنعيوف أك جامعة للشرٌ  :أم- كعٌن الٌمة -لتيق

فإنٌو  ،مقٌدره عليك﴿شيء﴾  زائدة﴿ِمْن﴾  من قضائو﴿ِمَن اهلِل﴾  بقوٕب ذلك﴿عنكم﴾ 

                                                           
 .41، كتاب السبلـ صحيح مسلم؛ 35، كتاب الطٌب صحيح البخاري 1
 .17، الطٌب سنن الترمذي؛ 45/462، مسند أحمد 2
 15، كتاب الطٌب سنن أبي داود 3
 .9/46البن حجر اٟنيتمي،  تحفة المحتاجينظر  4
 .18، الطٌب سنن الترمذي؛ 12، األنبياء البخاريصحيح  5



374 
 

غاية األمر أٌف اإلنساف مأمور بأف يراعي األسباب الدنيويٌة كيسعى ُب ٓنصيل  .ةكاقع البتٌ 
كربط قلبو  ، ما قٌدر اة بقدر اإلمكاف مع اٛنـز بأنٌو ال يصل إليو إاٌل اٞننافع كدفع اٞنضارٌ 

 لِلَِّو َعَلْيِو ﴿ِإِف اْلُحْكُم ِإالَّ  :كقطع الرجاء عن كٌل شيء سواه كما قاؿ ،ّنجٌرد مشيئتو
فإٌف  ،بكأٌف الواك للعطف كالفاء إلفادة التسبُّ ﴾ 67تَػوَكَّْلُت َوَعَلْيِو فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمتَػوَكُّْلوفَ 
 ،هماجتماعى از اَّوٍّ  فلذا ٗنع بينهما مع كجود الفاصل ؛فعل األنبياء سبب ألف يقتدل ُّم

﴿َوَلمَّا َدَخُلوا ِمْن حيث أمرىم أبوىم﴾  صختصااٞنقٌدـ على متعٌلقو إلفادة اال "عليو"كىو 
﴿ِمَن  يعقوب مرأ﴿َما َكاَف يغني عنهم﴾  :قولو "امٌ ػل"كجواب  ،قةمن أبواب متفرٌ  :أم

﴾  ﴿ِمْن شيءٍ  قضائو :أماهلِل﴾  كىي إرادة ِفي نفس يعقوب قضاىا﴾  ﴿حاجةً  لكنِإالَّ
 كٓب يغرتٌ . ىػ﴾ آ...ا أغين﴿م :كلذا قاؿلما علمناه﴾  و لذو علمٍ ﴿وإنّ  دفع العٌن شفقة

﴿َوَلمَّا َدَخُلوا  إنٌو ال يغين اٜنذر عن القدر﴾ 68﴿َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ال يَػْعَلُموفَ  بتدبًنه
لو كاف  :فبكى كقاؿ ،كأمر أف ينزؿ كٌل ابنٌن بيتان ﴿إليو أخاه﴾  ضمٌ َعَلى يُوُسَف آوى﴾ 

من ٩ند أخان مثلك  :قاؿ ،خاؾ بدلوأٓنٌب أف أكوف أ :قاؿ ،أخي يوسف حيٌان ٛنلس معي
ُب ﴾ 69﴿ِبَما َكانُوا يعملوف ٓنزفئس﴾ ػ﴿قَاَؿ ِإنّْي أنا أخوؾ فبل تبت كلكن ٓب يلدؾ أبومٌ 

امك هتٌ ابقائك عندم بإجعلين ُب حٌل ألحتاؿ ُب : افأمره أف ال ٫نربىم كقاؿ ،حٌقنا حسدان 
ككانت من  ،اٞنشربةقاية﴾ عل السّْ ازىم جهَ زىم بج﴿فَػَلمَّا جهَّ  افعل ما تريد :فقاؿ ،بسرقة

نادل مناد ف﴾ ف مؤذّْ حل أخيو ثُمَّ أذَّ ﴿ِفي رَ  ذىب مرٌصع باٛنواىر جعلت صاعان يكاؿ ُّا
 قدقَاُلوا و﴾ 70كم لسارقوف﴿إنّ  القافلةير﴾ تها العِ ﴿أيّ  بعد انقضائهم من ٠نلس يوسف

وا نَػْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك ﴿قَالُ  أٌم شيء ضاع عنكم :أم﴾ 71دوفماذا تفقِ  مقبلوا َعَلْيهِ أ﴿
كفيل ﴾ 72﴿زعيم ظ[157]/ باٜنمل﴿وأنا ِبِو﴾  من الطعاـَوِلَمْن َجاَء ِبِو ِحْمُل بَِعيٍر﴾ 

ب من نسبة السرقة إليهم مع العلم قسم فيو معىن التعجٌ ﴿قَاُلوا تاهلل﴾  أؤٌديو إٔب من رٌده
نَ  هتم بقرينة أحواٟنمءبربا قَاُلوا 73ا لِنُػْفِسَد ِفي اأْلَْرِض َوَما ُكنَّا َسارِِقينَ ﴿لََقْد َعِلْمُتْم َما ِجئػْ

﴿قَاُلوا جزاؤه﴾  عائكم الرباءةدٌ اُب ﴾ 74﴿ِإْف كنتم كاذبين السارؽ :أمَفَما َجَزاُؤُه﴾ 
 ،ه كاسرتقاقو سنةذي أخٍ  :أملو﴾ حْ ِفي رَ  دَ جِ ﴿َمْن وُ أم: جزاء سرقة الصاع، مبتدأ خربه: 

 أخذ من كجد ُب رحلو يعين السارؽ :أم﴿فهو﴾  :كقولو ،ىكذا كاف شرع يعقوب
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جزي ﴿نَ  اٛنزاء﴿َكَذِلَك﴾  لزاـ لوإتقرير للحكم ك  ،اٞنسركؽ :أم﴿جزاؤه﴾ 
 لئبٌل ﴿قبل وعاء أخيو﴾  ففٌتشها﴿بأوعيتهم﴾  اٞنؤٌذف﴿فبدأ﴾  بالسرقة﴾ 75الظالمين

وعاء أخيو   ﴿ِمنْ  ثأك الصواع ألنٌو يذٌكر كيؤنٌ  ،السقاية :أم﴿ثُمَّ استخرجها﴾  يٌتهم
 :كبٌٌن الكيد بقولو ،هااه بالوحي ليأخذ أخيٌ إعٌلمناه يوسف﴾ دنا لِ ﴿كِ  الكيدَكَذِلَك﴾ 

ألٌف حكمو   ،حكم ملك مصر :أم﴿ليأخذ أخاه ِفي دين الَمِلِك﴾  يوسف﴿َما َكاَف﴾ 
كأنٌو   ،كلمة تأبيد ىنا﴿ِإالَّ أف يشاء اهلل﴾  سرتقاؽي اٞنسركؽ ال االكاف الضرب كتغرًن مثلى 

ة جليل عن أف ما كاف ليأخذ أخاه ُب دين اٞنلك أبدان ألٌف من انتصب ّننصب النبوٌ  :قيل
ذي  ﴿وفوؽ كلّ  بالعلم كما رفعنا درجتو﴿نرفع درجات َمْن نشاء﴾  ٪نكم ُنكم الكٌفار

كلكوف الكبلـ فيما  ،علم منو حٌّت ينتهي إٔب ا تعأبأ﴾ 76﴿عليم من اٝنبلئق﴾ علمٍ 
ليس بذم  :أم ،ٌسكان للمعتزلة ُب أنٌو عآب بذاتو ال بعلم زائد يقـو بوسول ا ٓب يكن ٕن

لنفسهم حٌن افتضحوا باٝنركج ُب  ئةترب ﴿قَاُلوا﴾  علم منوأ لكاف فوقو من ىو علم كإاٌل 
كأٌما ٥نن ، ثرهأاقتفى ﴿فقد سرؽ أخ َلُو ِمْن قبل﴾  فليس ببعيد منو﴿ِإْف يسرؽ﴾  :رحلو

ـٌ أخرل فلسنا على طريقتهم ألهٌنما  أك نسبة السرقة إليو ،اإلجابة :أمىا﴾ سرَّ أَ ﴿ف من أ
 ُب نفسو﴿قَاَؿ﴾  ":ىاأسرٌ "كيبدؿ من ﴿لهم﴾  يظهرىابدىا﴾ ﴿يُوُسُف ِفي نفسو ولم يُ 

منزلة من يوسف كأخيو ُب السرقة لسرقتكم أخاكم من أبيكم كظلمكم مكانًا﴾  ﴿أنتم شرّّ 
أيها الَعزِيُز ِإفَّ َلُو أبًا شيخاً  يَا ﴿قَاُلوا  ذبيعلم أنٌو ك﴾ 77﴿واهلل أعلم ِبَما تصفوف لو

﴿فخذ أحدنا  ٪نٌبو أكثر مٌنا كيتسٌلى بو عن كلده اٟنالك ك٪نزنو فراقو ،ُب السنٌ كبيرًا﴾ 
﴿قَاَؿ معاذ اهلل أف  حسانكإٕنم أإلينا ف﴾ 78﴿ِإنَّا نراؾ ِمَن المحسنين بدلومكانو﴾ 

﴿ِإنَّا إذاً  ٓنٌرزان من الكذب ،من سرؽ :يقل ٓبنأخذ ِإالَّ َمْن وجدنا متاعنا عنده﴾ 
من يوسف كإجابتو  :أم﴿منو﴾  يئسوا﴿فَػَلمَّا استيأسوا﴾  ُب مذىبكم﴾ 79لظالموف

يناجي  :مصدر يصلح للواحد كغًنه ُب موضع اٜناؿ أمًا﴾ ﴿نجيّ  انعزلواوا﴾ صُ لَ ﴿خَ  يٌاىمإ
 ﴿ألم تعلموا أفّ  ك يهوذاأ ،َشعوف اأك رأي ،ركبيل ،ان سنٌ ﴿قَاَؿ كبيرىم﴾  بعضهم بعضان 

 زائدة﴿ومن قبل َما﴾  ُب أخيكم﴿ِمَن اهلِل﴾  عهدان كثيقان أباكم قد أخذ َعَلْيُكم موثقًا﴾ 
﴿َحتَّى  أرض مصر :أم﴿األرض﴾  أفارؽفلن أبرح﴾  و[158/] طتم ِفي يُوُسفَ ﴿فرَّ 
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 أك باٞنقاتلة معهم ،ِنبلص أخيم اهلل لي﴾ حكُ ﴿أو يَ  ُب الرجوعيأذف لي أَِبي﴾ 
كقفت ، ]ك[ف ٓب ترتكونا أصيحٌن صيحة تضع منها اٜنوامل: إأٌف ركبيل قاؿ مرك  .لتخليصو

ككاف بنو يعقوب  ،قم إٔب جنبو فمٌسو: أبنوفقاؿ يوسف ال ،ر جسده فخرجت من ثيابوو شع
 ازر ٌف ُب ىذا البلد لبً ؟ إمن ىذا :فقاؿ ركبيل ،إذا غضب أحدىم فمٌسو اآلخر ذىب غضبو

﴿ارجعوا ِإَلى   حٌقان ألٌف حكمو ال يكوف إاٌل ﴾ 80َو َخيُر الحاكمين﴿َوىُ  يعقوب رمن بز 
بأف رأينا أٌف ﴿ِإالَّ ِبَما علمنا﴾  عليوبنك سرؽ َوَما شهدنا﴾ اأَبِيكم فقولوا يا أَبَانَا ِإفَّ 
من أنٌو سيسرؽ كإٌنك تصاب بو  ﴾ 81﴿َوَما كنا للغيب حافظين الصاع استخرج من كعائو

، ىي مصرا ِفيَها﴾ سأؿ القرية التي كنّ ا﴿و   ٓب نعطك اٞنوثقكما أصبت بيوسف كإاٌل 
﴿التي  أصحاب العًن :أمير﴾ ﴿العِ  اسأؿ﴿و﴾  ٟنم عن القٌصةأأرسل إٔب أىلها فاس

فرجعوا إليو  ،تأكيد ُب ١نٌل القسم﴾ 82﴿َوِإنَّا لصادقوف كىم قـو من كنعافأقبلنا ِفيَها﴾ 
فتيتم للملك أبأف ﴿َلُكم أنفسكم أمرًا﴾  ٌهلتزيٌنت كسلت﴾ ﴿قَاَؿ بل سوَّ  كقالوا لو ذلك

كاف الفتول قبل ظهور الصاع   ، ما عرؼ ذلكفعمل بفتواكم كإاٌل  ،أٌف السارؽ يؤخذ بسرقتو
لكٌنو اهٌتمهم ّنا سبق منهم ُب أمر يوسف  ،على كجو اٛنواب من غًن علم أهٌنم سيلزموف بو

مبتدأ خربه جميل﴾  ﴿فصبرٌ  م دكنوفتوا بذلك بعد ظهور السرقة لًنجعوا إٔب أبيهأأهٌنم 
 كركبيل ،كبنيامٌن ،بيوسف :أم﴿عسى اهلل أف يأتيني بهم جميعًا﴾  أٗنل :١نذكؼ أم

عرض : أأمى عنهم﴾ ﴿وتولَّ  ُب تدبًنه﴾ 83﴿الحكيم ُنإب كحاٟنم﴿ِإنَُّو ُىَو العليم﴾ 
، كانكأ يا حزنا تعاؿ فهذا :أم﴾ ى﴿َوقَاَؿ يا أسف همنٞنا صادؼ م عن خطاُّم كراىةن 

إليو  اإنٌا  كإنٌ "ينئذ حٓب يكن  ،كاأللف منقلبة من ياء اٞنتكٌلم بعد فتح ما قبلها ٔنفيفان 
ليستوجب الثواب  ى"سفأيا " لقاؿ ذلك بدؿ ألنٌو ٢نصوص بأٌمة ١نٌمد كإاٌل  "راجعوف
تأٌسف عليو فقط ألٌف مصيبتو كانت رأس اٞنصيبات كألنٌو كاف ﴿َعَلى يُوُسَف﴾  العظيم

لكثرة  :كناية عن غلبة البكاء أمت عيناه ِمَن الحزف﴾ ﴿وابيضَّ  قان ُنياهتما دكف حياتوكاث
ت عٌن يعقوب من كقت فراؽ ما جفٌ  :قيل ،بكائو من اٜنزف كاف الدموع ١نقت سواد٨نا

﴿فهو   ةحقيق يعم :كقيل ي،فكأنٌو عمً  ،ككاف بينهما أربعوف عامان  ،يوسف إٔب كقت لقائو
 أكالده﴿قَالُوا﴾  رههمن الغيظ كالكرب على أكالده ال يظ ءو ٣نل ،مكظـو﴾ 84ظيمكَ 
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حريضان مشرفان على اٟنبلؾ ﴿تذكر يُوُسَف َحتَّى تكوف حرضًا﴾  تزاؿ﴿تفتأ﴾  ال﴿تاهلل﴾ 
﴿أو تكوف ِمَن  كىو ُب األصل مصدر يستوم فيو الواحد كغًنه ،لطوؿ مرضك

 ،بثٌواالذم ال أقدر الصرب عليو ف٨ٌني ي﴾ ما أشكو بثّْ ﴿قَاَؿ إنّ  اٞنوتى :أم﴾ 85الهالكين
 فخٌلوين كشكاييت ،ال إٔب غًنه ظ[158/]﴿وحزني ِإَلى اهلل﴾  ّنعىن النشر ن البثٌ مً 

اذىبوا  يَّ نِ ﴿يا بَ  من حياة يوسف﴾ 86﴿َما ال تعلموف باإلٟناـعلم ِمَن اهلِل﴾ أَ ﴿و 
 وحِ ﴿ِمْن رَ  تقنطوايأسوا﴾ تَ ﴿وال  تفٌحصوا عن حاٟنما :أموا ِمْن يُوُسَف وأخيو﴾ سُ فتحسَّ 
فانطلقوا ٥نو مصر ﴾ 87﴿ِإنَُّو ال ييأس ِمْن روح اهلل ِإالَّ القـو الكافروف فرجو :أماهلل﴾ 

﴿وجئنا  شٌدة اٛنوع﴾ ىلنا الضرُّ أ﴿فَػَلمَّا َدَخُلوا َعَلْيِو قَاُلوا يا أيها الَعزِيُز مسنا و  ليوسف
 ككانت دراىم زيوفان أك غًنىا ،اهتءيدفعها كٌل من رآىا لردا ،مدفوعة﴾ اةٍ زجَ مُ  ببضاعةٍ 

أك باٞنسا١نة ُب قبوؿ بضاعتنا  ،برٌد أخيناؽ علينا﴾ ﴿لنا الكيل وتصدَّ  أًبٌ وؼ﴾ ﴿فأَ 
 ف قلنا حرمة الصدقة ٢نصوصة بنبٌينا ال تعٌم األنبياءإأك بالزيادة على ما يساكيها  ،اٞنزجاة

عن يوسف لكن قالوا ُب  سكاف بعثهم أبوىم للتحسٌ ﴾ 88قين﴿ِإفَّ اهلَل يجزي المتصدّْ 
 فرؽٌ  ،عليويدلٌنا نسألو عن مقصودنا لعٌلو  ٍبٌ  ،نفسهم نظهر شٌدة حاجتنا للعزيز لًنٌؽ قلبو لنا
 على التوبة ابيشفقة عليهم كترغ﴿قَاَؿ﴾  ٍبٌ  ،عليهم كأدركتو الر٘نة كرفع اٜنجاب بينو كبينهم

من إفراده عن يوسف ﴾ ﴿وأخيو ٣نٌا تقٌدـ ذكره﴿َما فعلتم بيوسف﴾  قبح﴿ىل علمتم﴾ 
و بحى قي ﴾ 89﴿إذ أنتم جاىلوف  بذلٌةكإذاللو حٌّت كاف ال يستطيع أف يتكٌلم معكم إاٌل 

كاٛنملة خرب ﴿يُوُسُف﴾  :مبتدأ خربهك ألنت﴾ ﴿قَاُلوا أإنّ  لصغركم فلذلك أقدمتم عليو
وُسُف وىذا ﴿قَاَؿ أنا يُ  عليو كالبلـً  "فٌ ػ "إكلذلك حٌقق ب ؛ستفهاـ لتقرير يوسفكاال "،فٌ "إ

 ٫نف ا﴾ قِ ﴿ِإنَُّو َمْن يتَّ  جتماعبالسبلمة كاال﴾ َعَلينا ﴿اهلل أنعم﴾ نَّ أخي قد مَ 
على  اأتى باٞنظهر تنبيه﴾ 90﴿فِإفَّ اهلَل ال يضيع أجر المحسنين على الببليا﴿ويصبر﴾ 
 كلختارؾ كفضٌ القد آثرؾ اهلل﴾  ﴿قَاُلوا تاهللِ  ن ٗنع بٌن التقول كالصربأٌف اسن مى 

ا ﴿كنّ  إنٌا :فة أم٢نفٌ ﴿ِإْف﴾  حاؿ﴿و﴾  ًنةككماؿ السٍّ  ة،كحسن الصور  ،باٞنلك﴿علينا﴾ 
﴾  ب ثابته تٍ عى ﴾  ﴿قَاَؿ ال تثريبَ  مذنبٌن ٣نا فعلنا بك﴾ 91لخاطئين ﴿َعَلْيُكم اليـو

ك٩نوز أف يكوف ظرفان  "،ثريبػػػ "التفهو ظرؼ ل ،عن غًنه الذم ىو مظٌنة التثريب فضبلن 
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 فغفر ٟنم ،كاعرتفوا بو كتابوا ،ألٌف يوسف صفح عن ذنبهم حينئذاهلل َلُكم﴾  ﴿يغفر: لقولو
ن كـر كمً  ،كيتفٌضل على التائب ،فإنٌو يغفر الصغائر كالكبائر﴾ 92﴿َوُىَو أرحم الراحمين

ما أكـر قدكمكم علٌي  :ا عرؼ أهٌنم ال زالوا مستحيٌن قاؿ ٟنم إزالة لذلكمٌ ػيوسف أنٌو ل
 ،ت ُب أعٌن أىل مصر إذ كانوا ينظركف إٌٕب بالعٌن األكٔبحيث شرٌفت بكم كعظم

 ،حقيقة :أم ،ذىبت عيناه :فقالوا ،كسأٟنم عن أبيو ،غبلـ عربٌم بلغ ىذه اٞنرتبة :كيقولوف
 ،الذم كاف عليو :أمبوا بقميصي َىَذا﴾ ﴿اذىَ  :فقاؿ ،أك ّنعىن غارؽ ُب دموعو منذ فارىقتىو

  عوُبككاف ال يلقى على مبتلى إاٌل  ،ُب اٛنبٌ  يلقأ أك اٞنتوارث الذم كاف ُب تعويذه حٌن
 أك يزكؿ عماه ،هؤ يتسٌلى قلبو كيسكن بكا :أموه َعَلى وجو أَِبي يأت بصيرًا﴾ لقُ ﴿فأَ 
﴿بأىلكم  على تغليب اٞنخاطبٌن على الغائب ،يبأك  ك[159/] أنتموني﴾ تُ ﴿وأْ 
 ٞنن حضرهوىم﴾ ﴿قَاَؿ أب خرجت من عمراف مصرالعير﴾  َوَلمَّا فصلتِ 93نعيأجم

أك أكثر ُب ىذا  ،ـاذنو تعأب من مسًنه ثبلثة أيٌ إأكصلو الصبا ب﴿ِإنّْي ألجد ريح يُوُسَف﴾ 
ة أربعٌن كعدـ كصوؿ خربه إليو ُب مدٌ  ،اإلحساس مع عدـ اإلحساس بو حٌن كاف ُب اٛنبٌ 

زماف  عب ُبص ككلج  ُب زماف انة صعبه  على أٌف كٌل سهلو  سنة مع قرب البلدتٌن داللةه 
د نى تنسبوين إٔب الفى ﴾ 94دوففنّْ ﴿لوال أف تُ  كأٌف أحواؿ أىل العرفاف متفاكتة اإلقباؿ سهله 

 :أم﴿قَاُلوا﴾  قتموينلصدٌ  :١نذكؼ أم "لوال"كجواب  ،نقصاف العقل من ىـر :أم
من اإلفراط ُب ١نٌبتو كرجاء ﴾ 95﴿القديم كئخطك لفي ضبللك﴾ ﴿تاهلل إنّ  اٜناضركف

ككاف قد ٘نل قميص الدـ فأحٌب أف  ،يهوذا ُّاشير﴾ ب﴿جاء ال زائدةف﴾ ﴿فَػَلمَّا أ لقائو
﴿َبِصيًرا قَاَؿ أََلْم َأُقْل َلُكْم ِإنّْي َأْعَلُم  عاد﴾ ﴿ألقاه َعَلى وجهو فارتدَّ  يفٌرحو كما أحزنو

قَاَؿ َسْوَؼ 97ُكنَّا َخاِطِئينَ قَاُلوا يَا أَبَانَا اْستَػْغِفْر لََنا ُذنُوبَػَنا ِإنَّا  96ِمَن اللَِّو َما اَل تَػْعَلُموفَ 
أك إٔب ليلة اٛنمعة ليكوف  ،رحى أٌخره إٔب السج ﴾ 98َأْستَػْغِفُر َلُكْم رَبّْي ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

عفا عنهم فإٌف عفو اٞنظلـو شرط اٞنغفرة، ٍبٌ  أك إٔب أف يعلم أٌف يوسف ،أقرب إٔب اإلجابة
ُب ﴿فَػَلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف﴾  كأكابر مصر ،كاٞنلك ف،توٌجهوا إٔب مصر فاستقبلهم يوس
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 ،أك أقلٌ  ،كالنساءؿ بٌن الرجا 1كتسعٌنة ككانوا ثبلث ،خيمتو خارج البلد حٌن استقبلهم
، ة كاٟنرمىيٌ رجبلن سول الذرٌ  فمئة ألف كٙنس مئة كبضعة كسبعو  كخرجوا مع موسى ستٌ 

أباه كخالتو ألٌف أٌمو كانت قد  :أمو أبويو﴾ ﴿إلي ضمٌ ﴿آوى﴾  ككاف بينهما أربع مئة سنة
من ﴾ 99﴿َوقَاَؿ اْدُخُلوا مصر ِإْف َشاَء اهلُل آمنين ماتت بنفاس بنيامٌن فتزٌكج أختها

 جلسهما معوأ﴿ورفع أبويو﴾  فدخلوا كجلس يوسف على سريره ،القحط كأنواع اٞنكاره
بوضع اٛنبهة على دًا﴾ جَّ ﴿لَُو سُ  أبواه كإخوتو :أموا﴾ ﴿وخرُّ  السرير﴿َعَلى العرش﴾ 

فحٌيوه  ،ككاف ٓنٌية الناس بعضهم لبعض ،األرض إذ ٓب يكن منهٌيان لغًن ا ُب شريعتهم
﴿َوقَاَؿ يَا أََبِت َىَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمْن قَػْبُل َقْد َجَعَلَها   فيعقوب أكٔب بو منوكأكرموه بو كإاٌل 

 ٔنجل كٓب يذكر اٛنٌب لئبٌل جني ِمَن السّْْجِن﴾ حسن بي إذ أخر أ﴿وقد  صدقان رَبّْي َحقِّا﴾ 
﴿ِمْن بعد أف نزغ﴾  البادية ألهٌنم كانوا يقيموهنا ٞنواشيهمو﴾ دْ ﴿وجاء بكم ِمَن البَ  إخوتو

﴿لما يشاء ِإنَُّو ُىَو  تدبًنان ي لطيف﴾ ﴿الشيطاف بيني وبين إخوتي ِإفَّ ربّ  فسد كحٌرشأ
أنٌو  مرك  .كٌل شيء ُب كقتو كموضعوعل  فب﴾ 100﴿الحكيم بوجوه اٞنصاّبالعليم﴾ 

يا بيٌن ما منعك كعندؾ ىذه القراطيس  :ا دخل خزانة القرطاس قاؿطاؼ بأبيو خزائنو فلمٌ 
 أمرين ا بذلك :فقاؿ ،فسأؿ جربائيل ،جربائيل :قاؿ ،ٖناف مراحل أف تكتب إٕبٌ 

ب معو أربعان فأقاـ يعقو  !فتين خً فهبٌل : قاؿ ،كأخاؼ أف يأكلو الٌذئب :لقولك ظ[159]/
بنفسو  ىكعشرين سنة كحضره اٞنوت فوٌصى يوسف أف يدفنو بالشاـ إٔب جنب أبيو فمض

شتاقت نفسو اا ًٌب أمره كعلم أنٌو ال يدـك ػمٌ كل .عاد كعاش بعده ثبلثان كعشرين سنة ٍبٌ  ،كدفنو
 بعضو كىو ملك مصر :أمقد آتيتني ِمَن الملك﴾  ﴿ربّ  :إٔب اٞنلك الدائم فقاؿ

 خالق﴾ ﴿فاطرَ  الكتب أك الرؤية﴿تأويل األحاديث﴾  يضان للتبعيضأني ِمْن﴾ مت﴿وعلَّ 
﴿ِفي   أمرممتوٌٕب ﴾ ي﴿أنت وليّْ  أك منادل برأسو ،اٞننادل ةصف﴾ رضِ واأل اتِ و مَ ﴿السَّ 

ْنيا واآلخرة توفَّ   ،من آبائي ُب الرتبة كالكرامة﴾ 101ني بالصالحينقْ ني مسلمًا وألحِ الدُّ
كاب لًنكب كلو مئة كمات طٌيبان طاىرا حٌن كضع رجلو ُب الرٍّ فعاش بعد ذلك أسبوعان 

                                                           
 .2/191، تفسير البيضاوي، كلعٌلو من فركؽ النسخ. “اثنٌن كسبعٌن...”كُب البيضاكم 1
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فتخاصم اٞنصريٌوف ُب مدفنو ٍبٌ اتٌفقوا على أف جعلوه ُب صندكؽ مرمر كدفنوه  ،كعشركف سنة
إٔب مدفن آبائو إذ كاف قد  وفنقلو موسى حٌن الفرار من فرع ٍبٌ  ،ُب النيل لتعٌم الربكة جانبيو

اٞنذكور ﴿َذِلَك﴾  فسبحاف من ال انقضاء ٞنلكو ،مصر بدكنو نميٌتو ٔنرج ذرٌ  كٌصى أف ال
خرباف  ،يا ١نٌمد﴿نوحيو إليك﴾  أخبار ما غاب عنك﴿ِمْن أنباء الغيب﴾  من نبأ يوسف

 :ُب كيده أم﴿إذ أجمعوا أمرىم﴾  لدل إخوة يوسف﴿َوَما كنت لديهم﴾  "ذلكػ "ل
لتعرؼ قٌصتهم فتخرب ُّا ٓب ٓنضرىم  :أم ،بو كبأبيو﴾ 102مكروف﴿وىم يَ  عزموا عليو

كىم قريش كٗناعة من  ،ا شرحها عليو السبلـ للسائلٌنمٌ ػكل .كإ٧ٌنا حصل لك علمها بالوحي
حزف لذلك  ،صٌركا على كفرىمأبعدىا فلم يؤمنوا بل  1فعلى اعتقاد أهٌنم يؤمنو  ،اليهود
غت ُب إظهار على إ٬ناهنم كبال﴿َوَما َأْكثَػُر النَّاِس ولو حرصت﴾ : ه تعأب بقولوفسبٌل 

﴿َوَما تسألهم َعَلْيِو﴾  لعنادىم كتعاميهم عن الدالئل﴾ 103﴿بمؤمنين اآليات عليهم
عظة ﴾ ﴿ِإْف ُىَو ِإالَّ ذكرٌ  تأخذ كما تفعل األحبار﴿ِمْن أجر﴾  على األنباء كالقرآف :أم

 دالٌة على كحدانيٌتو تعأب ككماؿ قدرتو﴿ِمْن آية﴾  كمن﴾ وكأيّْ 104﴿للعالمين من ا
ال ﴾ 105ضوف﴿وىم عنها معرِ  يشاىدكهناوف عليها﴾ يمرُّ  رضِ واألَ  اتِ وَ مَ ﴿ِفي السَّ 

﴿ِإالَّ وىم  توػػيٌ تو كرازقبأف يقٌركا ِنالقيٌ ﴿َوَما يؤمن أكثرىم باهلل﴾  فك ركف فيها كال يعترب يتفكٌ 
 عقوبة تغشاىم كتشملهمنوا أف تأتيهم غاشية﴾ ﴿أفأمِ  بو بعبادة األكثاف﴾ 106مشركوف

تياهنا غًن إب﴾ 107﴿وىم ال يشعروف فجأة﴾ عذاب اهلل أو تأتيهم الساعة بغتةً  ﴿ِمنْ 
﴿َعَلى  كائنان ﴿اهلل﴾  دينعوا ِإَلى﴾ أد﴿ :كفٌسرىا بقولو﴿قل ىذه سبيلي﴾  مستعٌدين ٟنا

 عطف عليوبعني﴾ ﴿ومن اتَّ  "ادعوا"تأكيد ٞنسترت ُب ﴿أنا﴾  حٌجة كاضحةبصيرة﴾ 
من ٗنلة سبيلو ﴾ 108﴿َوَما أنا ِمَن المشركين كاءر شتنزيهان لو عن ال﴿وسبحاف اهلل﴾ 

وحي إليهم ِمْن أىل القرى﴾ ﴿نُ  ال مبلئكةرسلنا ِمْن قبلك ِإالَّ رجااًل﴾ أَ ﴿َوَما  أيضان 
﴿َأفَػَلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فَػيَػْنظُُروا َكْيَف َكاَف  ل البوادمىاألمصار ألهٌنم أعلم كأحلم من أ

دار ﴿ولَ  الرسل فيحذركا تكذيبك ك[160/] بتكذيبهمْن قَػْبِلِهْم﴾ َعاِقَبُة الَِّذيَن مِ 

                                                           
 كقع ُب األصل ُنذؼ النوف، كما أثبتُّو من ب.1
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 ا خًنليعرفوا أهنٌ ﴾ 109﴿أفبل تعقلوف اقوا﴾ ﴿َخيٌر للذين اتّ  اٛنٌنة :أمخرة﴾ اآل
امهم ال يغٌرىم ٕنادم أيٌ  :غاية ذكؼ دٌؿ عليو الكبلـ أم﴿َحتَّى إذا استيأس الرسل﴾ 

هم قد  ﴿أنّ  أيقن الرسلوا﴾ ﴿وظنّ  ٬ناهنمإلرسل عن يس اأن قبلهم أمهلوا حٌّت مى  فإفٌ 
َمْن  يَ ىم نصرنا فنجّْ ءَ ﴿جا قالوا ٟنم كذبتم فيما أكعدٕنونا :من جهة القـو أموا﴾ بُ ذِ كُ 

﴾ 110﴿عن القـو المجرمين عذابنابأسنا﴾  ردُّ ﴿وال يُ  النب كاٞنؤمنوف :أمنشاء﴾ 
األلباب﴾  يولِ ﴿عبرة ألُ  وسفالرسل كمنهم ي :أمصهم﴾ صَ ﴿لقد َكاَف ِفي قَ  اٞنشركٌن

﴿تصديق الذي بين  كاففترى ولكن﴾ ﴿حديثًا يُ  القرآف﴿َما َكاَف﴾  أصحاب العقوؿ
من ﴿وىدى﴾  ٪نتاج إليو ُب الدين﴾ شيءٍ  ﴿وتفصيل كلّ  ةٟنيٌ من الكتب اإليديو﴾ 
يصٌدقوهنم ألهٌنم ﴾ 111﴿لقـو يؤمنوف يناؿ ُّا خًن الدارين﴿ورحمة﴾  الضبلؿ

 اٞننتفعوف.
************************************ 
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 سورة الرعد

 ﴿كال ة إاٌل يٌ ػػكقيل مكٌ  ،اآليتٌن [32-13/31]الرعد، ﴾ اقرآن ﴿كلو أفٌ  إاٌل  قيل: ،مدنٌية
[ 13/43]الرعد، يقوؿ الذين كفركا لست مرسبلن﴾ ك ك﴿ اآليةى [ 13/31]الرعد، يزاؿ الذين﴾ 

 ، ٙنس كأربعوف آية.اآليةى 
 حيمبسم ا الر٘نن الر 

 آيات السورة :أم﴿تلك﴾  كقيل معناه: أنا ا أعلم كأرل ،متشابور﴾ ػػػػػػػػػمۤ ػػػػ﴿الۤ  
﴿والَِّذي أُْنِزَؿ  1أك القرآف على ما مٌر أٌكؿ يوسف ،السورة الكاملة :أم﴿آيَاُت الِكَتاِب﴾ 
 ﴿ولكنّ  ة على األكٔبكاٛنملة كاٜنجٌ ﴿الَحقُّ﴾  :مبتدأ خربه ،القرآف :أمإليك ِمْن رَبَّْك﴾ 

﴿الَِّذي رفع السموات  :مبتدأ خربه﴿اهلُل﴾  لعدـ تأٌملهم فيو﴾ 1أكثر النَّاِس ال يؤمنوف
ٌما راجع إليهما إككلمة النفي  ،صفتوونها﴾ ﴿ترَ  كىو األسطوانة 2"عماد"ٗنع د﴾ مَ بغير عَ 
 و القدرةكى ئيٌ أك إٔب الرؤية فقط بأف يكوف ٟنا عماد غًن مر  ،ال عىمىدى ٟنا فبل ترل :معان أم

لنفع ﴿الشمس والقمر﴾  ذٌللر﴾ ﴿وسخّ  باٜنفظ كالتدبًن﴿ثُمَّ استوى َعَلى العرش﴾ 
نقطاع لغاية مضركبة الى﴾ ﴿ألجل مسمّ  ُب فلكوجري﴾ ﴿يَ  منهما﴾ ﴿كلّّ  الكائنات

ينزٟنا ل اآليَاِت﴾ ﴿يفصّْ  أمر ملكو كيف يشاء :أمر األمر﴾ ﴿يدبّْ  كىو يـو القيامة ،ًنهسى 
أٌف من قدر  اركا فيها فتعلمو بأف تتفكٌ ﴾ 2وقنوف﴿تُ  عثببالكم﴾ كم بلقاء ربّ ﴿لعلَّ  كيبٌينها

شرع  ٍبٌ  .قٌرر الدالئل السماكيٌة ،على خلق ىذه األشياء كتدبًنىا قدر على اإلعادة كاٛنزاء
﴿وجعل  ليسكن عليها اٜنيوانات﴿األرض﴾  بسط﴾ ﴿وىو الَِّذي مدَّ  :ُب األرضٌية فقاؿ
كلكوف اٛنباؿ أسبابان لتوٌلدىا اكتفى فيهما بعامل ﴿وأنهارا﴾  تثواب جباالفيها رواسي﴾ 

كاٜنلو ﴿اثنين﴾  صنفٌنين﴾ ﴿جعل فيها زوجَ  :متعٌلق بقولوالثمرات﴾  ﴿ومن كلّْ  كاحد
 بظلمتو :أميل﴾ ل﴿ال يغٌطى﴾ يشغْ ﴿يػُ  كالصغًن كالكبًن ،كاألسود كاألبيض ،كاٜنامض

                                                           
 من سورة يوسف 1اآلية  1
 «.عمد»البن منظور  لساف العربالظاىر أنٌو اسم ٗنع. ينظر  2
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كفائدهتا الداللة على أنٌو  ،عاؿ اٞنذكورة قبلهااٞنسترت ُب األف "ا"حاؿ من ضمًن ﴿النهار﴾ 
﴿لقـو  على كحدانٌيتو تعأب﴿ِإفَّ ِفي ذلك آليَاٍت﴾   بتعاقبهماال يكمل األنعاـ إاٌل 

 ،خبٍ كسى  ،ٌيبطملتصقات فمنها رات﴾ جاوِ تَ ع مُ طَ ﴿وفي األرض قِ  فيها﴾ 3روفيتفكَّ 
كىو أيضان من دالئل قدرتو تعأب  ،كصاّب لشيء دكف شيء ،ع ككثًنيٍ ب كقليل رى لٍ كصى  ،وخٍ كرً 

﴿من أعناب  بساتٌنات﴾ ﴿وجنّ  إذ لوالىا ٞنا اختلفت مع اشرتاكها ُب الطبيعة األرضٌية
كىي  ظ[160/] "صنو"ٗنع ﴾ افٌ وَ نػْ ﴿ونخيل صِ  كٌحده ألنٌو ُب األصل مصدر﴾ وزرعٌ 

 ؿقة األصو متفرٌ  :أم﴾ افٍ وَ نػْ ﴿وغير صِ  النخبلت ٩نمعها أصل كاحد كيتشٌعب فركعها
ل﴾ كُ ل بعضها َعَلى بعض ِفي األُ ﴿بماء واحد ونفضّْ  اٛنٌنات كما فيها :أمى﴾ سقَ ﴿يُ 
ختبلفها اكىو من دالئل الصانع كقدرتو فإٌف  ،كطعمان  ،كرائحة ،ران كقدى  ،ُب الثمر شكبلن  :أم

﴿ِإفَّ ِفي ذلك﴾  : بتخصيص قادر ٢نتار كما قاؿاد األصوؿ كاألسباب ال يكوف إاٌل مع آنٌ 
ا قٌرر دالئل الوحدانٌية كالقدرة على كٌل مٌ ػكل .يتفٌكركف﴾ 4﴿آليَاٍت لقـو يعقلوف اٞنذكور

﴾ بْ ﴿وإف تعجَ  :شيء ككانت دالٌة على صٌحة اإلعادة أيضان استبعد قوؿ من أنكرىا فقاؿ
حقيق بأف يتعٌجب منو فإٌف من قدر  :أمهم﴾ قولُ  ﴿فعجبٌ  ن إنكارىم البعثيا ١نٌمد مً 

ا تراباً ﴿أئذا كنّ  قٌدـ على غًن مثاؿ كانت اإلعادة أيسر شيء عليوعلى إنشاء اٝنلق كما ت
ىنا ٌَّرد الظرؼ ليس فيها  "إذا"ك ،أك مفعوؿ لو "همػقولي "بدؿ من جديد﴾  ا لفي خلقٍ نَّ إِ أ

ال ىو  "في خلق جديدػل "عليو  الداؿٌ  "٥نشر"أك  "نبعث"كالعامل فيها ٥نو  ،معىن الشرط
فبل تعمل ُب  ؛ألنٌو مضاؼ إليو "كٌنا  " كال ،ال يعمل فيما قبلو ستفهاـداة االأألٌف ما بعد 

﴿وُأولَِئَك األغبلؿ﴾  إلنكارىم قدرتو على البعثهم﴾ ﴿ُأولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بربّ  اٞنضاؼ
﴿وُأولَِئَك  يـو القيامة﴿ِفي أعناقهم﴾  كىو طوؽ يقٌيد بو اليد إٔب العنق "لٌ غي "ٗنع 

 من توسيط فإٌف كبٌلن ﴾ 5﴿خالدوف ال ُب غًنىا﴿فيها﴾  مال غًنىأصحاب النار ىم﴾ 
 :ا استعجلوا العذاب استهزاءمٌ ػكنزؿ ل .ضمًن الفصل كتقدًن الظرؼ يفيد اٜنصر

ئة ك٩نعل ظرفان لبلستعجاؿ أك حاالن مقٌدرة من السيٌ  ،العقوبة :أمئة﴾ لونك بالسيّ ﴿ويستعجِ 
عليو السبلـ فإٌف  ـ القيامة بشرافة النبٌ مهاٟنم إٔب يو إالعافية ك  :أمالحسنة﴾  لَ ﴿قبْ  :قولو

أك اٞنراد ُّا الثواب اٞنوعود ٟنم ُب اآلخرة كحصوؿ النصر ُب الدنيا  ،ذلك حسنة ُب حٌقهم
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﴿قد  حاؿ﴿و﴾  ما كعد ٟنم على اإل٬ناف نزكؿ العذاب بدؿى طلبوا  :كاٞنعىن ،بشرط اإل٬ناف
 :أم 1بفتح الثاء كضٌمها "،مثلة" ٗنع﴾ تُ بَل ثُ ﴿المَ  عصاة اٞنؤمنٌن :أمت من قبلهم﴾ خلَ 

و مغفرة ذُ ربََّك لَ  ﴿وإفّ  ؟أفبل يعتربكف ُّا ك٫نافوف من مثلها ،عقوبات أمثاٟنم من اٞنكٌذبٌن
ك١نٌلو النصب على اٜناؿ  ،أنفسهم﴿ظلمهم﴾  مع﴿َعَلى﴾  أىل الكبائر :أمللناس﴾ 

التائب ليس على  فهو دليل على جواز العفو قبل التوبة فإفٌ  ؛مستمرٌين على ظلمهم :أم
ا مٌ ػكل .ار كٞنن شاء من عصاة اٞنؤمنٌنللكفٌ ﴾ 6ربََّك لشديد العقاب ﴿وإفّ  ظلمو

 ة حكى عنهم طعنهم ُب النبٌ ىم البعث كاٛنزاء اٞنستلـز إلنكار النبوٌ استعجب منهم إنكارى 
 على ١نٌمدِو﴾ ﴿ويقوؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلواَل أُْنِزَؿ َعَليْ  :كطلب اٞنعجزات الظاىرة منو فقاؿ

ما أنت ﴿إنّ  لة عليككال يعتٌدكف باآليات اٞننزج  ،كآية موسى كعيسى كغًن٨ناو﴾ ﴿آية من ربّ 
يهديهم إٔب  نبٌ ﴾ 7قـو ىاد ﴿ولكلّْ  تياف باآلياتؼ للكافرين كليس عليك اإل٢نوٍّ منذر﴾ 

 يعطأف ؛هم ال ّنا يقرتحوفيمن معجزات ىي من جنس ما ىو الغالب عل ىاٜنٌق ّنا يعط
كإحياء اٞنوتى كإبراء األكمو كاألبرص لعيسى  ،ٞنوسى لكوف الغالب ُب زمانو السحر االعص

ا كاف الغالب ُب زماف مٌ ػكل .كعلى ىذا القياس ،الطبٌ  ك[161/] لكوف الغالب ُب زمانو
بٌينا الفصاحة كالببلغة جعل معجزتو القرآف الذم ىو ُب غايتها ُنيث ٫نرج عن قدرة البشر ن

ف أبً ػا ٓب يؤمنوا بو مع أنٌو أقرب إٔب طريقهم كأليق بطباعهم ففلمٌ  .قصر سورة منوأثل تياف ّناإل
مو كقدرتو كَشوؿ قضائو لكلذا أردفو ّنا يدٌؿ على كماؿ ع ؛ال يؤمنوا بسائر اٞنعجزات أكٔب

ال تنبيهان على أنٌو قادر على إنزاؿ ما اقرتحوا لكن ٓب ينزلو لعلمو بأٌف اقرتاحهم للعناد  هر كقدى 
 ،دككاحد كمتعدٌ  ،نثىأمن ذكر ك أنثى﴾  ﴿كلّ  بول﴾ حمِ ﴿اهلُل يعلم َما تَ  :سرتشاد فقاؿلبل

 من مٌدة اٜنمل كاٛنثٌة﴿األرحاـ﴾  تنقصيض﴾ غِ ﴿وما تَ  م عليو ُب اٞنآؿ كغًن ذلكر كما ٩ن
ة أشهر كأغلبها كأقٌلها ستٌ  2ةقصى مٌدة اٜنمل أربع سنٌن عند الشافعيٌ أك  ،منها﴿وما تزداد﴾ 

﴿عالم الغيب  بقدر كحٌد ال ٩ناكزه كال ينقص عنو﴾ 8عنده بمقدار شيءٍ  ﴿وكلُّ  عةتس
                                                           

كمىثىلى بالرجل يػىمثيػل مىػثبلن كميػثلة...كمىػػػثجل كبل٨نا نكجل بو...فمن قاؿ مىثيلو ٗنعها على مىثيبلت »لساف العرب: جاء ُب  1
 «.مثل»البن منظور  . لساف العرب«كمن قاؿ ميػٍثلة ٗنعها على ميػػثيبلت كميػػثىبلت كميػػٍثبلت بًإسكاف الثاء

 .8/237البن حجر اٟنيتمي،  المحتاجتحفة ؛ 139؛ 18/125للنوكم،  المجموع 2
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على كٌل ﴾ 9عاؿتَ ﴿المُ  العظيم الشأف﴿الكبير﴾  ما غاب كما شوىد :أموالشهادة﴾ 
ألنٌو ّنعىن  "سواء"حاؿ من الضمًن اٞنسترت ُب ﴿منكم﴾  ُب علمو﴾ ﴿سواءٌ  شيء بقدرتو

﴾ فٍ خْ تَ سْ ِبِو ومن ُىَو مُ  ر﴿ومن جه ُب نفسوقوؿ﴾ ال ﴿من أسرَّ  :لقولو خربه  "مستو"
﴿لو﴾  يراه كٌل أحد﴾ 10﴿بالنهار بارز﴾ يل وساربٌ ل﴿بال بأطالب اٝنفاء ُب ٢ن :أم

ٌٚنوا بذلك لكثرة تعٌقب  ،ب ُب حفظومبلئكة تعقي بات﴾ ﴿معقّْ  .ىػآ ...سرٌ أن مى ػلً  :مأ
كالتاء ُب مفرده  ،قواٟنم فيكتبوهنافٌن كأأك لكثرة أهٌنم يعقبوف أفعاؿ اٞنكلٌ  ،بعضهم بعضان 

أك  "،باتمعقٌ "صفة ن خلفو﴾ ﴿ومِ  امودٌ قي ن بين يديو﴾ ﴿مِ  "العبلمة"للمبالغة كما ُب 
ىم من ايٌ إ﴿أمر اهلِل﴾  بسبب :ة أمسببيٌ ظونو من﴾ حفَ ﴿يَ  حاؿ من ضمًنه ُب خربه اٞنقٌدـ

كسائر اٞنضاٌر  واـٌ إلنس كاٟنى أك من اٛنٌن كا ،ستغفارىم لو كسؤاٟنم أف ٬نهلوانقمتو إذا أذنب ب
﴾  رُ يػّْ غَ ﴿ِإفَّ اهلَل ال يػُ  1[ال يقدركف على دفعو]  ما قٌدر أف يصيبو فإهٌنمإاٌل  من العافية َما بقـو

﴿وإذا أراد  من األحواؿ اٛنميلة باألحواؿ القبيحةوا َما بأنفسهم﴾ رُ يػّْ غَ ى يػُ ﴿حتّ  كالنعمة
ألكلئك  :أم﴿وما لهم﴾  من اٞنعٌقبات كال غًنىا ﴿لو﴾ رادٌ  :أم﴾ وءاً فبل مردَّ سُ  اهللُ بقوـٍ 

ريكم ﴿ُىَو الَِّذي يُ  يلي أمرىم فيدفعو عنهم﴾ 11﴿واؿ زائدةمن﴾  و﴿من دون القـو
 :ة بتقدير اٞنضاؼ أمكانتصاُّما على العلٌ  ،ُب اٞنطر﴿وطمعًا﴾  من أذاهالبرؽ خوفًا﴾ 

﴾ 12قاؿ﴿الثّْ  اٛنوٌ  الغيم اٞننسحب ُب﴿السحاب﴾  ٫نلقنشئ﴾ ﴿ويُ  خوؼ كطمع إرادةى 
كىو ملك  ،يقوؿ سبحاف ا كُنمده :أم﴿بحمده﴾  ملتبسان ح الرعد﴾ سبّْ ﴿ويُ  باٞنطر

كقد يطلق  ،هافيجمعها كيسوقها أين شاء ا كإذا شٌذت سحابة ضمٌ  ،موٌكل بالسحاب
، كلو أجنحة يسوؽ ُّا السحاب ىي الربؽ أك ٞنعاهنا ،على صوتو بالتسبيح كالتهليل ٠نازان 

 ظ[161/] ﴿المبلئكة حتسبٌ ﴿و﴾  طًن من فيو نار عند اشتداد غضبو ىي الصاعقةكت
رسل الصواعق ﴿ويُ  من خوؼ الرعد :كقيل ،من خوؼ ا كإجبللو :أميفتو﴾ من خِ 

عطف على ﴿ا يعلم ما لوف ِفي اهلِل﴾ ﴿وىم يجادِ  فيهلكوصيب بها من َيَشاُء﴾ فيُ 
٫ناصموف يكٌذبوف رسوؿ ا فيما  ، أم:ئلالكٌفار مع ظهور الدال :أم .ىػ﴾ آ...ٓنمل

                                                           
 ، كما أثبٌتو من ح نسخة.«٫نٌلوا بينها»كقع ُب األصل:  1
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 ،٠نادلتهم يصيبهم ُّا حاؿى  :أك حاؿ أم ،كإعادة الناس ،كالقدرة ،يصفو بو من كماؿ العلم
كما  ؟مىٍن رسوؿ ا :عليو السبلـ من يدعوه فقاؿ أهٌنا نزلت ُب رجل بعث إليو النبٌ  مذ رك إ

﴿وىو  1ف رأسوحٍ بو صاعقة فذىبت بقً  فنزلت ؟أـ ٥ناس ،أـ من فٌضة ،ا أىًمن ذىب ىو
أم شديد اٞنكر كالكيد ألعدائو يأتيهم باٟنلكة من حيث ال ]﴾ 13اؿحَ شديد المِ 

الدعوة  :أم]الَحقّْ﴾  و دعوةُ ﴿لَ  ًمن "١نىل" بفبلف إذا كاده كعرضو للهبلؾ 2[،٪نتسبوف
ُب تأكيل دعوة فهو من إضافة اٞنوصوؼ إٔب الصفة  3،[اَّابة الثابتة فإٌف من دعاه أجاب

 يعبدكفوف﴾ ﴿َوالَِّذيَن يدعُ  حذؼ اٞنضاؼ إليو كأقيم صفتو مقامو و أنٌ إاٌل  اٞندعٌو اٜنقٌ 
﴾ ﴿إاّل  ٣نٌا يطلبونو﴾ ﴿ال يستجيبوف لهم بشيءٍ  غًنه كىم األصناـ :أمونو﴾ ن دُ ﴿مِ 

 على شفًن البئر يدعوهيو ِإَلى الماء﴾ ﴿كفَّ  كاستجابة باسط  :أم﴿كباسط﴾  استجابة
فاه أبدان ألنٌو  :أمغو﴾ ﴿ببالِ  اٞناء :أم﴿وما ُىَو﴾  بارتفاعو من البئر إليوغ فاه﴾ بلُ ﴿ليَ 

أك  ،عبادهتم األصناـ :أم﴿وما دعاء الكافرين﴾  ٗناد ال يشعر بدعائو فكذلك آٟنتهم
﴿وهلل يسجد من ِفي السََّمَواِت  ضياع كخسار﴾ 14 ِفي ضبلؿ﴿إاّل  حقيقة الدعاء

  الشدة كالرخاء كاٞنؤمنٌن كاٞنبلئكةطائعٌن حاليتى  :أموعًا﴾ ﴿طَ  سجود حقيقةَواأَلْرِض﴾ 
كاإلكراه كاٞننافقٌن كمن  ،كالضركرة ، حاؿ الشٌدةكارىٌن ال يسجدكف إاٌل   :أمرىًا﴾ ﴿وكَ 

ك٩نوز أف يكوف اٞنراد  ،ع ٟنمبى ض كالتج رى بالعى هم﴾ بللُ ﴿ظِ  يسجد﴿و﴾  أكره بالسيف
يٌاىم إظبلٟنم لتصرٌفها  هم شاؤكا أك كرىوا كانقيادً حداث ما أراده فيبالسجود انقيادىم إل

كىو ما  "أصيل"ٗنع ﴾ 15﴿واآلصاؿ 4ركى كىو البى  "غداة"ٗنع ﴾ دوّْ ﴿بالغُ  باٞنٌد كالتقصًن
ا قٌرر أٌف مٌ ػكل ،يو ال ٫نتٌص ّنهماٌف السجود ّنعنيى كاـ ألدال اكاٞنراد ُّم ،بٌن العصر كاٞنغرب

أف يسأٟنم سؤاؿ تقرير  على اٞنشركٌن بأف أمر الرسوؿى  لردٌ ٗنيع الكائنات تنقاد لو عاد إٔب ا

                                                           
 .271للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 16/304، تفسير الطبري 1
 ، كما أثبٌتو من ح نسخة.«أم: اٞنماحلة كاٞنكيدة»كقع ُب األصل: 2
يشاركو فيها غًنه، أك الدعوة اَّابة فإٌف من دعاه أجابو، أم: الدعاء اٜنقيق كالعبادة البلئقة ال »كقع ُب األصل: 3

 كما أثبٌتو من ح نسخة. «.على أٌف اٜنٌق ّنعىن الثابت، كيؤيٌده ما بعده
 «.بكر»البن منظور  لساف العربلعٌلو أراد: "البيٍكرة". ينظر 4
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ب عنهم بذلك إذ ال أجً السََّمَواِت َواأَلْرِض قل اهلُل﴾  ن ربُّ ﴿مَ  ٟنم﴿قل﴾  :فقاؿ
 ٍبٌ  ،لٌقنهم اٛنواب بو أك ،عرتافهم بوفكأنٌو حكاية ال ،جواب ٟنم غًنه كال ٬نكن إنكاره

أولياء﴾  و﴿من دون خذكفأبعد إقراركم ىذا تتٌ : أمذتم﴾ خَ ﴿قل أفاتّ  :لزمهم بذلك فقاؿأ
 ،يدفعونو عنهاًا﴾ ﴿َواَل ضرّ  ٩نلبونو إليهاعًا﴾ فْ كوف ألنفسهم نػَ ﴿ال يملِ  أصنامان تعبدكهنا

األصناـ كعابدم ا  مبداضرب مثبل لع ٍبٌ . فكيف ينفعوف الغًن أك يدفعوف عنو الضرٌ 
ٛناىل ُنقيقة العبادة كاٞنوجب اٞنشرؾ ا :مأعمى والبصير﴾ ﴿قل ىل يستوي األ :فقاؿ

﴿أـ﴾  الشرؾ كاإل٬ناف :أم﴿أـ ىل تستوي الظلمات والنور﴾  كاٞنوٌحد العآب لذلك ،ٟنا
إٔب  ذىب الوىمي اذىم شركاء يى منقطعة لئلضراب عن توبيخهم بضرب اٞنثل إٔب إنكار أنٌ 

﴿جعلوا هلل شركاء بل أ :نكاريٌة أمة كاٟنمزة اإلاإلضرابيٌ  ك[162/] ّنعىن بل ،تهم لوصبلحيٌ 
ما أٌنذكا  شركاء خالقٌن  :داخلة ُب حكم النفي أم "شركاءػ "صفة لخلقوا كخلقو﴾ 

فاعتقدكا ﴿َعَلْيِهم﴾  كاء ِنلق ار حٌّت تشابو خلق الش :أمو الخلق﴾ ﴿فتشابَ  مثلو
 1[ال ٬ناثلوف اٝنلق فضبلن عن اٝنالق] ذكا شركاء عاجزيناستحقاقها العبادة مثلو بل أنٌ 

جعل اٝنلق موجب  ،ال شريك لو فيو حٌّت يشاركو ُب العبادةشيء﴾  ﴿قل اهلُل خالق كلّْ 
 اٞنتوٌحد باأللوىٌية﴿وىو الواحد﴾  :على قولو نفاه عٌمن سواه ليدؿٌ  العبادة ٍبٌ 

﴿أنزؿ ِمَن  :ٍبٌ ضرب مثبلن للحٌق كالباطل فقاؿ .الغالب على كٌل شيء :أم﴾ 16ار﴿القهّ 
 ،أهنار﴿فسالت أودية﴾  أك السماء نفسها فإهٌنا اٞنبدأ ،السحاب من :أمالسماء ماء﴾ 

 ؿٌ اأك اٜن اٛنوار بعبلقة اكىو مسيل اٞناء الكثًن يستعمل ُب اٞناء اٛنارم فيو ٠ناز  "كاد"ٗنع 
أك  ،ليطابق التفصيل اآلٌب، ّنقدارىا الذم علم ا أنٌو نافع غًن مضرٌ رىا﴾ دَ ﴿بقَ  كالٌ 

ىا اٜنقيقٌي على اعتبار معنافعلى ىذا الضمًن راجع إٔب األكدية ب ؛لكربّنقدارىا ُب الصغر كا
كىو ما على كجهو  ،عاليان يل زبدًا رابيا﴾ ﴿السَّ  ٘نل :أمل﴾ ﴿فاحتمَ  2ستخداـطريق اال

 ،كالفٌضة ،من جواىر األرض كالذىبوف َعَلْيِو ِفي النار﴾ دُ وقِ ا يُ ﴿وممّ  من قذر ك٥نوه
                                                           

 بٌتو من ح نسخة.، كما أث«ال يقدركف على ما يقدر عليو اٝنلق فضبل عن اٝنالق» كقع ُب األصل: 1
ىو ذكر اللفظ ّنعىن كإعادة ضمًن أك إشارة عليو ّنعىن آخر، أك إعادة ضمًنين عليو تريد بثانيهما »االستخداـ:  2

 .329ص أل٘ند بن مصطفى اٞنراغي،  علـو الببلغة: البياف المعاني البديع«. غًن ما تريد بأٌكٟنما
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نوف ي تتزيٌ لٍ حى : أم﴾ ليةٍ ﴿حِ  لطلب :أم﴿ابتغاء﴾  اص كغًنىاصكالرج  ،كاٜنديد ،حاسكالنُّ 
 دٌ بَ ﴿زَ  كغًن ذلك ،كآالت اٜنرب كاٜنرث ،ينتفع بو كاألكاين﴾ ﴿أو متاعٍ  كيعطف عليو ،ُّا
 :أم ،مقٌدـ عليو "توقدكف ا٣نٌ "خربه  ،مبتدأ ٢نٌصص بالصفة ،مثل زبد اٞناء :أمو﴾ ثلُ مِ 

خبث يعلو عليو إذا أذيب مثل زبد اٞناء ينتفع بو كما بد ك ز اٞنوقد عليو من جواىر األرض لو 
﴿يضرب  مثل ىذا الضرب كالبياف﴿َكَذِلَك﴾  ينتفع باٞناء كيبطل زبده كما يبطل زبد اٞناء

 ،ل باٞناء كاٛنواىر ُب النفع كالدكاـ مٌدة طويلة٣نثج  فاٜنقُّ  ،مثلهما :أموالباطل﴾  اهلُل الحقَّ 
على اٜنٌق ُب بعض األكقات كما بٌينو  عبلكإف  ،كسرعة الزكاؿ بزبد٨نا ُب قٌلة النفع كالباطلي 

، باطبلن مرٌميان يػىٍرًمي بو السيلي  :نصب على اٜناؿ أم﴾ اءً فَ ذىب جُ بد فيَ ا الزَّ ﴿فأمّ  :بقولو
﴿ِفي األرض﴾  يبقىث﴾ مكُ ﴿فيَ  من اٞناء كاٛنواىرا َما ينفع النَّاَس﴾ ﴿وأمّ  1كاٛنواىر

إليضاح اٞنقصود على كفق عادة العرب ﴾ 17رب اهلُل األمثاؿ﴿َكَذِلَك يض ينتفع بو أىلها
﴿لِلَِّذيَن استجابوا  :قولو "يضربػػػ "كيتعٌلق ب 2[،همػػػػػبع فيو عادتفيتٌ ]ألٌف القرآف لغتهم 

كىم الكفرة ﴿َوالَِّذيَن لم يستجيبوا لو﴾  كىم اٞنؤمنوف﴿الحسنى﴾  ستجابةاالهم﴾ لربّ 
َتَدْوا ِبِو﴾ ﴿َلْو أَ  : ما ٟنم بقولواٞنبٌنج  من فَّ َلُهْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا َوِمثْػَلُو َمَعُو اَلفػْ

 كىو اٞنؤاخذة بكٌل ما عملوه ال يغفر منو شيء﴿ُأولَِئَك لهم سوء الِحَساِب﴾  العذاب
عاؿ ّنعىن اٞنمهود كاٞنبسوط كاللباس ّنعىن فً  ،ىي﴾ 18م وبئس المهاد﴿ومأواىم جهنّ 

﴿َأَفَمْن يَػْعَلُم أَنََّما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَّْك اْلَحقُّ﴾  مطلقان  اٞنستقرٌ  كاٞنراد ىنا ،اٞنلبوس
أعمى القلب ال يعلمو كال يؤمن  :﴾ أمن ُىَو أعمىكمَ فآمن بو ﴿ ظ[162]/ فيستجيب

ة على كوف ما بعدىا متفٌرعان على ما اٟنمزة الداخلة على الفاء السببٌية الدالٌ  3[إدخاؿ]بو ك
يٌتعظ ُّذه ﴾ رُ ما يتذكَّ ﴿إنّ  نكار أف تقع شبهة ُب تشاُّهما بعد ما ضرب من اٞنثلقبلها إل
وفوف بعهد ﴿الَِّذيَن يُ  :ٌٍب كصفهم بقولو .أصحاب العقوؿ﴾ 19﴿أولو األلباب األمثاؿ
 ﴿َواَل ينقضوفَ  هم ُب كتبويأك ما عهد عل ،اٞنأخوذ عليهم من يـو السبتاهلِل﴾ 

                                                           
 كذا ُب األصل، كلعٌلها زائدة. 1
 وفتٌن من ح نسخة ظاىرة.ما بٌن اٞنعق 2
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن من ح نسخة ظاىرة.3
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فهو تعميم بعد ؛ كثقوه على أنفسهم مع ا كالعبادالعهد الذم  :أم﴾ 20الميثاؽ
كمواالة ، كالرحم ،من اإل٬ناف﴿َوالَِّذيَن َيِصُلوَف َما َأَمَر اللَُّو ِبِو َأْف يُوَصَل﴾  ٔنصيص
عطف على  ،كعيده عمومان هم﴾ وف ربّ ﴿ويخشَ  ساحقوؽ ٗنيع الن ةكمراعا ،اٞنؤمنٌن

وف سوء ﴿ويخافُ  ية ا رأس كٌل خًنأيضان ألٌف خش على خاصٌ  عاـٌ  عطفى  "لوفيصً "
على ما تكرىو النفس ﴿َوالَِّذيَن صبروا﴾  على عاـٌ  فهو عطف خاصٌ ﴾ 21الِحَسابِ 

﴿وأقاموا الصبلة﴾  طلبان لرضاه ال لغرض دنيومٌ  :أمهم﴾ ﴿ابتغاء وجو ربّ  ك٢نالفة اٟنول
ليهم بعضو الذم كجب ع :أما رزقناىم﴾ قوا ممّ فَ أن﴿و  ككذا ،على عاـٌ  عطف خاصٌ 

 يدفعوفف﴾ و ؤ درَ ﴿ويَ  ٞنن اشتهر بو﴿وعبلنية﴾  ٞنن ٓب يشتهر باٞناؿًا﴾ ﴿سرّ  نفاقوإ
: أم﴾ 22﴿ُأولَِئَك لهم ُعْقَبى الدار كاٛنهل باٜنلم كاألذل بالصربئة﴾ ﴿بالحسنة السيّ 

أك خرب  ،استئناؼ لبياف ما استوجبوا بتلك الصفات ،كىي اٛنٌنة ،عاقبة الدنيا كما ٫نلفها
دخلونها ﴿يَ  "عقىب الدار"من  بدؿه  ،إقامة :أمات عدف﴾ ﴿جنّ  ف جعل مبتدأللموصوؿ إ

ن ﴿مِ  كإ٧ٌنا جاز ببل تأكيد للفصل باٞنفعوؿ "،يدخلوف"عطف على فاعل ح﴾ لَ ن صَ ومَ 
ان ٟنم كتعظيمان لشأهنم كإف ٓب يكونوا مثلهم ُب الفضل عتبى اتهم﴾ يَّ آبائهم وأزواجهم وذرّْ 

ة ئمن أبواب اٛنٌنة كالقصور للتهن﴾ 23باب َلْيِهم من كلّ يدخلوف عَ  ﴿والمبلئكةُ  كالعمل
بسبب  :أم﴿بما صبرتم﴾  ىذا الثواب اٛنزيل ثابت لكمعليكم﴾  ﴿سبلـٌ  :قائلٌن

ضوف عهد اهلِل من بعد ميثاقو﴾ ﴿َوالَِّذيَن ينقُ  عقابكم﴾ 24ُعْقَبى الدار مَ عْ ﴿فنِ  صربكم
ُعوَف َما َأَمَر اللَُّو ِبِو َأْف يُوَصَل َويُػْفِسُدوَف ِفي ﴿َويَػْقطَ  قرار كالقبوؿقوه بو من اإلما كثج  :أم

سوء  :أم﴾ 25وء الدار﴿ُأولَِئَك لهم اللعنة ولهم سُ  بأنواع اٞنعاصي كالفنتاأْلَْرِض﴾ 
يتوٌىم أهٌنم لو كانوا ملعونٌن ُب الدنيا  :ا أمكن أف يقاؿمٌ ػكل ،كىي جهٌنم ،عاقبة الدنيا

﴿اهللُ  :فرٌده بقولو ، عليهم أبواب النعم كاللذات ُب الدنيامعٌذبٌن ُب اآلخرة ٞنا فتح ا
عٌلق لفتح باب تال  :يعين ،قو ٞنن يشاءضيٍّ ير﴾ قدِ ﴿لمن َيَشاُء ويَ  يوٌسعوط الرزؽ﴾ بسُ يَ 

متحانان افقد يضيق على اٞنؤمن  ،الرزؽ ُب الدنيا بالكفر كاإل٬ناف بل ىو متعٌلق ّنجٌرد مشيئتو
أىل  :أمحوا﴾ ﴿وفرِ  كيوٌسع على الكافر استدراجان  ،كرفعان لدرجاتو ،ارة لذنوبوككفٌ  ،لصربه

نْػَيا﴾  رطى بى  حى مٌكة فرى  نْػَيا﴾  ّنا نالوه فيها :أم﴿بالحياة الدُّ ﴿ِفي﴾  كائنة﴿وما الحياة الدُّ
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﴿ويقوؿ الَِّذيَن َكَفُروا﴾  شيء قليل يتمٌتع بو كيذىب﴾ 26 متاع﴿اآلخرة إاّل  جنب حياة
كاألنبياء و﴾ ﴿آية من ربّ  دعلى ١نمٌ  :أم﴿أُْنِزَؿ َعَلْيِو﴾  ىبٌل ﴾ ﴿لوال من أىل مٌكة

 يهتدم كإف أنزلت لو كٌل آية كإاٌل ]فبل من َيَشاُء﴾  لُّ ضِ ِإفَّ اهللَ يُ  و[163]/ ﴿قل اٞنتقٌدمة
د بلغت ُب الكثرة كقٌوة الداللة إٔب حيث استحاؿ أف فاآليات الباىرة اليت نزلت على ١نمٌ 

قبل أ﴾ 27ن أناب﴿مَ  إٔب دينو :أمهدي إليو﴾ ﴿ويَ  1[لب آيات أخرليشتبو العاقل فيط
﴾ نُّ ﴿وتطمئِ  ١نذكؼ أك خربي  "،نمى "ن بدؿ مً ﴿الَِّذيَن آَمُنوا﴾  على اٜنٌق كرجع عن العناد

ألٌف من ذكره ﴿بذكر اهلِل﴾  اتهمٌ مى ػال عن القلق كالعجز عن كفايةهم﴾ ﴿قلوبُ  تسكن
ستأنس بو اىو عن ٗنيع ٚنات النقص أحٌبو ك كتنزُّ ستجماعو ٗنيع كماؿ الصفات اكأيقن ب

﴿الَِّذيَن  قلوب اٞنؤمنٌن :أم﴾ 28القلوب  بذكر اهلِل تطمئنُّ ﴿أاَل  عتمد عليو ُب مهٌماتواك 
يب قلبت ن الطٍّ مصدر مً وبى لهم﴾ ﴿طُ  2علجي  :مبتدأ خربهآَمُنوا وعملوا الصالحات﴾ 

أك لشجرة فيها يسًن  ،اسم للجٌنة :كقيل ،مى ٟنمعٍ نػي : ما قبلها كأنٌو قيل ةياؤه كاكان لضمٌ 
كما   :أم﴿َكَذِلَك﴾  مرجع﴾ 29سن مآب﴿وحُ  اكب ُب ظٌلها مئة عاـ ما يقطعهار ال

فليس أمم﴾ ِمن قَبِلها ﴿ تقٌدمتها :أم﴿َأْرَسْلَناَؾ ِفي أُمٍَّة َقْد َخَلْت﴾  أرسلنا الرسل قبلك
 حاؿ﴿و﴾  القرآف :أمينا إليك﴾ ي أوحَ ﴿َعَلْيِهم الَّذِ  تقرأ﴾ ﴿لتتلوَ  ك إليهابدع إرسالي بً 

كاٜناؿ أهٌنم يكفركف بو كال يعرفوف قدر ر٘نتو كإنعامو عليهم  :أم﴿ىم يكفروف بالرحمن﴾ 
 ُىَو َعَلْيِو إاّل  إلوَ ي ال ﴿ربّ  الر٘نن :أم﴿قل ُىَو﴾  نزاؿ القرآف العظيم عليهمإبإرسالك ك 

قرآناً  ﴿ولو أفَّ  جوعكمرجوعي كر  :أم﴾ 30ليو متابإ﴿و  ُب نصرٌب عليكملت﴾ توكّ 
قت من خشية قٍّ شي  :أمِبِو األرض﴾  تْ عَ طّْ ﴿أو قُ  كنهاا مأنقلت عن باؿ﴾ ت ِبِو الجِ رَ يػّْ سُ 

 :١نذكؼ أم "لو"كجواب  ،وا كتكٌلموا بوحيي أي  :أمبِِو الموتى﴾  مَ لّْ ﴿أو كُ  ا عند قراءتو
 كوف مبالغة ُب عناد الكفرةفي ؛ٞنا آمنوا :أك ،فيكوف تعظيمان لشأف القرآف ؛لكاف ىذا القرآف

عدـ كوف القرآف  :ن معىن النفي أممً  "لو"إضراب عٌما تضٌمنو األمر جميعًا﴾  ﴿بل هللِ 

                                                           
 «.فبل ينتفع بشيء من اآليات»ما بٌن اٞنعقوفتٌن تصحيح من اٞنؤٌلف، ككقع ُب األصل:  1
 سقطت ُب ب. 2
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لة ال لعجزه عن ذلك فإٌف األمر لو يفعل زج نبتلك الصفات لعدـ جرم العادة بذلك ُب كتبو اٞن
راد أا مٌ ػك لأ ،اإلضراب كتنصيصان على تصميمهم 1[كذكر تفريعان على ىذا، ]ما يشاء

عن إ٬ناف الكفرة مع س الَِّذيَن آَمُنوا﴾ أ﴿أفلم يي الصحابة إظهار ما اقرتحوا طمعان ُب إ٬ناهنم
أك معٌلقان "، آمنواػ "فيجعل متعٌلقان ب "؛أفلم يعلم"كاألكثر على أنٌو ّنعىن  ،ما رأكا من أحواٟنم

النَّاَس جميعًا َواَل يزاؿ الَِّذيَن  ﴿لو َيَشاُء اهللُ لهدى أنو :٢نٌففة أم﴿أف﴾  :عنو العلم قولو
من  ءداىية تقرعهم بأنواع الببل﴾ عةٌ ﴿قارِ  من الكفر كاٞنعاصيصيبهم بما صنعوا﴾ َكَفُروا تُ 

ى ﴿حتّ  مٌكة﴿قريبًا من دارىم﴾  د َنيشكيا ١نمٌ ﴾ لُّ حُ ﴿أو تَ  بدٍ كاٛنى ، كالقتل ،األسر
كقد حٌل ﴾ 31خلف الميعادال يُ  ﴿ِإفَّ اهللَ  بالنصر عليهم كفتح مٌكةيأتي وعد اهلِل﴾ 

يت﴾ هزئ برسل من قبلك فأملَ ﴿ولقد استُ  باٜنديبٌية حٌّت أتى فتح مٌكة من السنة القابلة
عقايب : أم﴾ 32﴿فكيف َكاَف عقاب بالعقوبةخذتهم﴾ أَ ﴿لِلَِّذيَن َكَفُروا ثُمَّ  أمهلت

لو عليو السبلـ فهو تسلية  ،فعل ّنن استهزأ بكأىو كاقع ُب موقعو كذلك  :أم ،يٌاىمإ
ال  من خًن أك شرٌ بما كسبت﴾  نفسٍ  ﴿َعَلى كلّ  رقيب﴿أفمن ُىَو قائم﴾  ككعيد ٟنم

﴿وجعلوا هلل  :دٌؿ على ىذا اٝنرب قولو ،من األصناـ كذلك  ٫نفى عليو شيء كمن ليس
 ،اذكركا ما ٟنم من األكصاؼ ُب نفس األمر :أموىم﴾ مُّ ﴿قل سَ  استئناؼشركاء﴾ 

نكار إلزاـ إٔب ضرب عن ىذا اإلأٌٍب  .ف تعبدأها ما تستحٌق بو في ففانظركا ىل ْندك 
ٔنربكف  :أمونو﴾ ئُ ػػ﴿تنبّْ  ظ[163]/ بل أ :أم﴿أـ﴾  :يٌاه ّنا ال ٫نفى عليو بقولوإخبارىم إ

بل ﴿ِفي األرض أـ﴾  ىم﴿ال يعلم﴾  بشركاء يستحٌقوف العبادة :أم﴿بما﴾  ا
، كافورا  يقة لو ُب الواقع كتسمية الز٤نيٌ ال حق﴿بظاىر ِمَن القوؿ﴾  وهنم شركاءتسمُّ أ
شركاء ال يعلمهم مع كونو عاٞنان بكٌل  هيٌاإخبارىم إنكار إلزامهم اٜنٌجة إٔب إضراباف من إ

للشركاء على كجو بليغ ألنٌو كناية  كىو نفيه  ،ثباهتم تسميتو خالية عن اٞنعىنإشيء كإنكار 
كيدىم   :أمىم﴾ ن لِلَِّذيَن َكَفُروا مكرُ يّْ ﴿بل زُ  كاستدالؿ بنفي البلـز على نفي اٞنلزـك

﴿َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن  طريق اٜنقٌ  :أموا عن السبيل﴾ دُّ ﴿وصُ  سبلـ بشركهملئل

                                                           
 ، كما أثبٌتو من ح نسخة.«كنزؿ ترشيحا ُّذا: »كقع ُب األصل1
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نْػَيا﴾ 33َىادٍ  ﴿ولعذاب  كسائر اٞنصائب ،كاألسر ،بالقتلَلُهْم َعَذاٌب ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 زائدة﴿من﴾  من عذابو :أمِمَن اهلِل﴾  ﴿وما لهم لشٌدتو كدكامو﴾ اآلخرة أشقُّ 

مبتدأ خربه ١نذكؼ  ،ُّاقوف﴾ د المتّ عِ ة التي وُ ﴿الجنّ  صفة﴾ لُ ثَ ﴿مَ  حافظ﴾ 34﴿واؽ
حاؿ من عائد الصلة  جري من تحتها األنهار﴾﴿تَ  :كقولو ،فيما قصصنا عليك :أم

م ال تنسخو دائ :كذلك أمها﴾ لُّ ﴿وظِ  ال يفىن﴾ ﴿دائمٌ  ما يأكل فيهاها﴾ لُ كُ ﴿أُ  اذكؼ
﴿وُعْقَبى  الشرؾى وا﴾ قَ ﴿الَِّذيَن اتػّ  ؿآعاقبة كم﴿ُعْقَبى﴾  اٛنٌنة﴿تلك﴾  َشس لعدمها فيها

كعبد ا بن سبلـ كغًنه من مؤمين اليهود َوالَِّذيَن آتيناىم الِكَتاَب﴾ 35الكافرين النار
لذين ٓنزٌبوا عليك ا﴿وِمَن األحزاب﴾  همٞنوافقتو كتبى حوف بما أُْنِزَؿ إليك﴾ فرَ ﴿يَ  كالنصارل

أك يوافق ما حرٌفوه من   ،الذم ٫نالفهمو﴾ نكر بعضَ ﴿من يُ  باٞنعاداة من اٞنشركٌن كاليهود
﴿َأْعُبَد اللََّو َواَل ُأْشِرَؾ  بأف﴿أْف﴾  ٕبٌ إفيما أنزؿ ما أمرت﴾ ﴿إنّ  للمنكرين﴿قل﴾  كتبهم

كىذا ىو القدر اٞنٌتفق عليو بٌن  .همرجعي للجزاء ال إٔب غًن ﴾ 36ِبِو ِإلَْيِو َأْدُعو َوِإلَْيِو َمآبِ 
كأٌما ما عدا ذلك من الػتفاريع ٣نٌا ٫نتلف باألعصار كاألمم فبل  ،نكارهإاألنبياء ال سبيل إٔب 

﴿أنزلناه  نزاؿ اٞنشتمل على أصوؿ األديافاإل﴿وَكَذِلَك﴾  فيو نكارىم اٞنخالفةى معىن إل
سند اٜنكم إليو ٠نازان ألنٌو أف ،اٜنكمةحاكمان ُب الوقائع ّنا تقتضيو  :حاؿ ّنعىنمًا﴾ كْ حُ 

 فرضان بعت﴾ ﴿ولئن اتَّ  لغة العرب ليسهل ٟنم فهموًا﴾ ﴿عربيّ  سببو ٌٍب جعل نفسو مبالغة
 بنسخ ذلكؾ ِمَن العلم﴾ ءَ ﴿بعد َما جا من تقرير دينهم كالصبلة إٔب قبلتهمىم﴾ ءَ ﴿أىوا

كنزؿ  .انع للعقاب عنكم﴾ 37﴿َواَل واؽ ناصر﴾ ﴿وليّ  زائدة﴿َما لك ِمَن اهلِل من﴾ 
كقعوا الشبهة بأنٌو لو كاف رسوالن من ا ما كاف مشتغبلن بأمر النساء بل كاف أا عابوه ك مٌ ػل

﴿وجعلنا  بشران مثلك﴿ولقد أرسلنا رسبًل من قبلك﴾  :معرضان عنو مشتغبلن بالزىد كالعبادة
، مرأةالداكد مئة نٌو كاف م أرك  .فأنت مثلهممثلك  أكالدان  :أمة﴾ يّ لهم أزواجًا وذرّ 
ا كاف من شبههم أيضان أنٌو لو كاف رسوالن مٌ ػكل .ة سريٌةئم مهريٌة كسبع ةئم كلسليماف ثبلث

﴿َوَما َكاَف ِلَرُسوٍؿ َأْف يَْأِتَي ِبآيٍَة ِإالَّ  :ٞنا توٌقف ُب اٞنعجزات حٌن تطلب منو رٌدىا بقولو
ا  ٞنا نسخ األحكاـ اليت نصٌ  ك[164/] ةلو كاف صادقا ُب النبوٌ  :كقالوا أيضان بِِإْذِف اللَِّو﴾ 

 كقت كأمد :أم﴾ أجلٍ  ﴿لكلّْ  :على ثبوهتا ُب الكتب اٞنتقٌدمة فأجاُّم بقولو
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و اهلُل﴾ محُ ﴿يَ  حكم مكتوب على العباد على ما يقتضيو استصبلحهم :أم﴾ 38﴿كتاب
كمتو ما تقتضيو حت﴾ بِ ثْ ﴿ويػُ  ما استصوب نسخو من األحكاـ :أم﴿َما َيَشاُء﴾  ينسخ

كاألجل فإهٌنا يكتبها اٞنػىلىكي حٌن  ،كالرزؽ ة،كاٜنيا ،كاٞنوت ،كالسعادة ،الشقاكة 1منها ال
الصحيفة فبل يزاد فيها كال ينقص  لٕنضي على النطفة ٙنسة كأربعوف ليلة بإذف ا ٌٍب يطو 

ا من ة على تبٌدٟنكاألحاديث الدالٌ  ،كىو الذم عليو ٗنهور اٞنتكٌلمٌن 2منها كما ُب اٜنديث
يقاع الربكة فيو كغًن ذلك من إٌكلة بنحو ؤ م 3«الصدقة تدفع الببلء كتزيد ُب العمر» ٥نو:

من ذىب إٔب أهٌنا عاٌمة ُب كٌل شيء كما  مكمنه ،الػتأكيبلت اٞنذكورة ُب الكتب الكبلمٌية
ُـّ  4يقتضيو ظاىر اللفظ فجٌوزكا التبديل فيما ذكرنا ، أصل الكتب﴾ 39الِكَتابِ  ﴿وعنده أ

كىو اللوح افوظ فإنٌو أثبت فيو ٗنيع ما يصدر من اٝنلق إٔب  ،ا لوصل الشيء يسٌمى أمًّ أك 
 كحكمتو أف يظهر للمبلئكة كونو عاٞنان َنميع اٞنعلومات على سبيل التفصيل ،يـو القيامة

﴿بعض الَِّذي  ُب حياتكك﴾ رينَّ ﴿نُ  الزائدة "ما"ة ُب الشرطيٌ  "ف"إفيو إدغاـ ا﴾ ﴿وإمّ 
ما عليك ﴿فإنّ  :قولو "ف"إكجواب  ،قبل تعذيبهمك﴾ ينَّ ﴿أو نتوفَّ  بو من العذاب دىم﴾عِ نَ 

ا نأتي ﴿أنّ  الكفرةلم يروا﴾  ﴿أوَ  للمجازات إذا صاركا إلينا﴾ 40الببلغ وعلينا الِحَسابُ 
ّنا ﴿من أطرافها﴾  أك مفعوؿ ،حاؿ من الفاعلصها﴾ قُ ػنػ﴿نَ  يأتيها أمرنا: أم﴾ األرضَ 

﴿لحكمو وىو سريع  ال رادٌ  :أمب﴾ ﴿واهلل يحكم ال معقّْ  منهانفتحو على اٞنسلمٌن 
 ُب الدنيا ءجبلفيحاسبهم عٌما قليل ُب اآلخرة كما عٌذُّم بالقتل كاإل﴾ 41الِحَسابِ 

                                                           
 .5/132، زاده على البيضاوي حاشية شيخكذا ُب األصل، كلعٌلو "إاٌل" كما ُب  1
إذا مضى على النطفة ٙنس كأربعوف ليلة يدخل اٞنلك كيقوؿ: يا رٌب أذكره أـ أنثى فيقضي ا »يشًن إٔب حديث  2

. 2، القدر صحيح مسلمكأصلو ُب «. عٌز كجٌل كيكتب اٞنلك، ٌٍب تطول الصحيفة فبل يزداد فيها كال ينقص منها
حاشية شيخ زاده على ؛ ك67-19/66، تفسير الرازيينظر « ... كيثبت٬نحو ا»كلبلستزادة من معىن 

 .133-5/132، البيضاوي
كلو «. باكركا بالصدقة، فإف الببلء ال يتخطاىا»بلفظ:  6/9، األوسطٓب أقف عليو ُّذا اللفظ، كعند الطرباين ُب  3

 «.كيذىب ا ُّا الكرب كالفخرإٌف صدقة اٞنسلم تزيد ُب العمر، كٕننع ميتة السوء : »17/22، الكبيرُب 
؛ 67-19/66، تفسير الرازيىو مذىب عمر كابن مسعود رضي ا عنهما. ينظر اٞنصدراف السابقاف. ) 4
 .(133-5/132، حاشية شيخ زاده على البيضاويك
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فليس المكر جميعًا﴾  وِ ﴿فللَّ  بأنبيائهم كما مكركا بك﴿وقد مكر الَِّذيَن من قبلهم﴾ 
، ىاءفيعٌد جزانفس﴾  ب كلّ يعلم َما تكسِ ﴿ :ك٩نعل كالتفسًن ٞنكره قولو، مكرىم كمكره

ار لمن ُعْقَبى ﴿وسيعلم الكفّ  اٞنكر كٌلو ألنٌو يأتيهم بو من حيث ال يشعركف ىو كىذا
﴿َويَػُقوُؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت  كىو اٛنٌنة ،ما ينبغي أف يكوف عاقبة الدنيا :أم﴾ 42الدار

َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ ُمْرَسبًل ُقْل َكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا بَػْينِ  أك  ،القرآف :أم﴾ 43ي َوبَػيػْ
 .التوراة كابن سبلـ كأمثالو

************************************ 
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 سورة إبراىيم

إحدل كٙنسوف  ،اآليتٌن [29-14/28]إبراىيم، لوا﴾  ﴿أٓب تر إٔب الذين بدٌ إاٌل  قيل: ،ةيٌ ػػمكٌ 
 آية

 يمبسم ا الر٘نن الرح
﴿الناس ِمَن  بوخرج﴾ ﴿كتاب أنزلناه إليك لتُ  متشابو، ىذا القرآفر﴾ ػػػػػػػػ﴿الۤ  

و، بتوفيقو كتسهيلهم﴾ ﴿بإذف ربّ  اٟندل :أم﴿ِإَلى النُّوِر﴾  أنواع الضبلؿ :أمالظُُّلَماِت﴾ 
 ،امود :أم﴾ 1﴿الحميد الغالب﴿ِإَلى صراط العزيز﴾  :قولو "إٔب النور"كيبدؿ من 

عطف بياف ﴾ ﴿اهللِ  لوصفٌن تنبيو على أنٌو ال يذٌؿ سالكو كال ٫نيب سائلوكُب ٔنصيص ا
الذين وما ِفي اأَلْرِض وويل للكافرين﴾  ظ[164/] ﴿الَِّذي لو َما ِفي السََّمَواتِ  للعزيز

ٌتصافو اكب ألنٌو ٢نٌصص بكونو دعاءن  "كيل" خرب ،ٓب ٫نرجوا بالكتاب من الظلمات إٔب النور
نْػيَا  ٫نتاركفوف﴾ بُّ ﴿يستحِ  نعت ٟنمالَِّذيَن﴾ 2شديد ﴿ِمْن عذابٍ  :بقولو ﴿الحياة الدُّ

يبغوف  :أمونها﴾ ﴿ويبغُ  دين اإلسبلـ﴿عن َسِبيِل اهلِل﴾  الناسوف﴾ صدُّ َعَلى اآَلِخَرِة ويَ 
﴿ُأولَِئَك ِفي ضبلؿ  اء الشكوؾ كالشبهاتقلإزيغان ب﴿عوجًا﴾  على اٜنذؼ كاإليصاؿ ،ٟنا

ٌف : إا كرد أف يقاؿمٌ ػكل ،لضبلؿ بو مع كونو بعدان للمبالغةككصف ا ،عن اٜنقٌ ﴾ 3بعيد
فكيف ٫نرج بو كٌل الناس من الظلمات  ،عليو السبلـ بلغة العرب فقط ؿ على النبٌ زج ػػالػمن

﴾ ﴿إاّل  لسنتهمأختلفت اإٔب األمم اليت ﴾ ﴿وما أرسلنا ِمْن رسوؿٍ  :أجاب بقولو ؟إٔب النور
ما أمركا بو ن لهم﴾ بيّْ ﴿ليُ  الذم ىو منهم﴿قومو﴾  ةبلغ﴿بلساف﴾  متكٌلمان أك ملتبسا

كلذلك  ؛هم أكٔب الناس إليو بالدعوةػينقلوه كيرتٗنوه لغًنىم ألنٌ  ٍبٌ  ،فيفقهوه عنو بيسر كسرعة
جتهاد كتعب النفس ُب نذار عشًنتو كألنٌو لو أرسل َنميع اللغات لضاع فضل االإأمره أٌكال ب

من َيَشاُء  اهللُ  ضلُّ يُ ػػ﴿ف ٞنتشٌعبة منها اٞنتضٌمن ٛنزيل الثوابتعٌلم األلفاظ كمعانيها كالعلـو ا
 الغالب ُب مشيئتو﴿وىو العزيز﴾  كالرسل إ٧ٌنا ىي ٌَّرد البيافويهدي من َيَشاُء﴾ 

نزؿ كتابان أمٌنة أنٌو ػعلى سبيل ال ا ذكر للنبٌ مٌ ػكل ، ٜنكمةما يشاء شيئان إاٌل ﴾ 4﴿الحكيم
رساؿ سائر الرسل إٔب أقوامهم إتبعو بشرح ألمات إٔب النور ك عظيم الشأف ليخرج بو من الظ
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على أذل قومو ذكر قٌصة موسى على اٝنصوص عليو السبلـ أك معاملتهم معهم تصبًنان لو 
َأْخِرْج قَػْوَمَك ِمَن بأف ﴿﴿أف﴾  التسع﴿بآياتنا﴾  ملتبسا﴿ولقد أرسلنا ُموَسى﴾  :فقاؿ

ـي كأيٌ ، كقائعو اليت كقعت على األمم السالفة :أمْم بِأَيَّاـِ اللَِّو﴾ الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوذَكّْْرىُ   ا
على ﴾ ارٍ صبَّ  ﴿آليات لكلّ  التذكًن﴿ِإفَّ ِفي ذلك﴾  أك بنعمائو كببلئو ،االعرب حركُّي 

﴿و﴾  فإنٌو يعترب بو كيتنٌبو ٞنا ٩نب عليو من الصرب كالشكر ،للنعماء﴾ 5﴿شكور الببلء
 "أنعاـ"ّنعىن  "نعمةػػ "ظرؼ لِلَقْوِمِو اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ﴾  ﴿ِإْذ قَاَؿ ُموَسى اذكر

العذاب﴾  ﴿سوءَ  "آؿ فرعوف"حاؿ من ﴿أَْنَجاُكْم ِمْن آِؿ ِفْرَعْوَف َيُسوُموَنُكْم﴾ 
كم ءَ حوف أبنا﴿ويذبّْ  ة بقرينة عطفباستعبادكم كاستعمالكم ُب األعماؿ الشاقٌ 

 نعاـ أك ابتبلءإ﴾ ﴿ببلءٌ  ٤ناء أك العذاباإلكم وفي ذلكم﴾ ءَ ﴿نسا وفيستبقوف﴾ يُ حْ ويستَ 
ك٩نعل  ،علمأأٌذف ك  :أمكم﴾ ربُّ  فَ ﴿تأذَّ  من كبلـ موسى أيضان وإذ﴾ 6كم عظيم﴿ِمْن ربّ 

سرائيل ما أنعمت عليكم من إيا بين ﴿لئن شكرتم﴾  :مفعوالن لو لتضٌمنو معىن القوؿ قولو
جحدًب النعمة ﴿ولئن كفرتم﴾  نعمةكم﴾ ﴿ألزيدنَّ  لصاّب٤ناء كغًنه باإل٬ناف كالعمل ااإل

كـر األكرمٌن أف يصرٌح أكمن عادة  ،بكم بوعذٌ أف﴾ 7﴿ِإفَّ عذابي لشديد بالكفر كاٞنعصية
من ن ِفي اأَلْرِض جميعًا﴾ ؿ ُموَسى إف تكفروا أنتم ومَ ا﴿وق بالوعد كيعرض بالوعيد

 ١نمود ُب ذاتو﴾ 8﴿حميد عن شكركم﴾ يّ اهلل لغن ﴿فإفَّ   أنفسكمٌن فما ضررًب إاٌل الثقلى 
﴿الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم  خرب﴿نبأ﴾  أك ا ،ستفهاـ تقرير من كبلـ موسىا﴿ألم يأتكم﴾ 

 :ك٩نعل اعرتاضان قولو "،قـو نوح"عطف على قَػْوـِ نُوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَػْعِدِىْم﴾ 
تهم ءَ ﴿جا 1«ابوفكذب النسٌ »: ا قاؿ ابن مسعودكلذ ؛لكثرهتم اهلل﴾ هم إاّل مُ ﴿ال يعلَ 

﴿أيديهم ِفي أفواىهم﴾  األمم :أموا﴾ ﴿فردُّ  جج الواضحاتاٜني رسلهم بالبينات﴾ 
ا ﴿وإنَّ  على زعمكم﴾ وِ رسلتم بِ ا كفرنا بما أُ ﴿وقالوا إنَّ  ا جاءت بو الرسلفعٌضوىا غيظان ٣نٌ 

 ﴿قالت رسلهم أفي اهللِ  يبةقع للرٍّ و مي ﴾ 9ريب﴿مُ  من اإل٬نافوننا إليو﴾ ا تدعُ ممّ  لفي شكّ 
كأشاركا  ،ال شٌك ُب توحيده للدالئل الظاىرة عليو :نكار أمإستفهاـ ا﴾ شكّّ  و[165/]

                                                           
 . 4/413، تفسيره؛ كأكرده ابن كثًن ُب 16/530، تفسيرهأخرجو الطربم ُب  1
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 ﴿ليغفرَ  ٬ناف ببعثتناإٔب اإليدعوكم﴾  ﴿فاطر السََّمَواِت َواأَلْرضِ  :إٔب ذلك بوصفو بقولو
 دكف اٞنظآب 1ـ ٬نحيواإلسبل بعضها كىو ما بينكم كبينو فإفٌ  :أملكم ِمْن ذنوبكم﴾ 

 إٔب كقت ٚنٌاه ا كجعلو آخر أعماركم :أمى﴾ مسمّ  ﴿ِإَلى أجلٍ  ببل عذابكم﴾ رَ ﴿ويؤخّْ 
 من األصناـ﴿قَاُلوا ِإْف أَنْػُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْػلَُنا تُرِيُدوَف َأْف َتُصدُّونَا َعمَّا َكاَف يَػْعُبُد آبَاُؤنَا﴾ 

وا بو كطلبوا آية ٓب يعتربكا ّنا أتي  ،ة على صدقكمحٌجة ظاىر ﴾ 10مبين ﴿فأتونا بسلطافٍ 
 سٌلمنا ىذا :أمكم﴾ ثلُ مِ   بشرٌ ﴿نحن إاّل  ما﴿قالت لهم رسلهم إف﴾  أخرل تعٌنتا

﴿َوَلِكنَّ اللََّو َيُمنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَف لََنا َأْف نَْأتَِيُكْم ِبُسْلطَاٍف ِإالَّ بِِإْذِف 
﴿َوَعَلى اهلِل فَػْلَيتَػوَكَِّل  ؟فكيف نأٌب ّنا اقرتحتموه ،بأمره كمشيئتو :أماللَِّو﴾ 
كقصدكا بو أنفسهم  ،٬نافل كىو اإلشعار ّنا يوجب التوكٌ عٌمموا األمر لئل﴾ 11المؤمنوف

أٌم عذر : أم﴿وما لنا﴾  :على ىذا قولو يدؿٌ  ،فلنتوٌكل عليو ُب الصرب على معاداتكم :أم
َعَلى َما  فَّ رَ ﴿ولنصبِ  اليت ُّا نعرفوا﴾ نَ لَ بػُ ل َعَلى اهلل وقد ىدانا سُ  نتوكّ ﴿أالَّ  لنا ُب

جواب قسم ١نذكؼ أٌكدكا بو توٌكلهم كعدـ مباالهتم ّنا ٩نرم عليهم من آذيتمونا﴾ 
فليثبت اٞنتوٌكلوف على ما  :أم﴾ 12لوف﴿المتوكّْ  يثبت﴿َوَعَلى اهلِل فَػْلَيتَػوَكَِّل﴾  ارالكفٌ 

 كا﴿وقاؿ الَِّذيَن َكَفُروا لرسلهم﴾  ب عن إ٬ناهنماٞنسبج  استحدثوه من توٌكلهم
لىتىًصريفج ُب ديننا ألهٌنم ٓب يكونوا ُب  :ّنعىن﴿لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن َأْرِضَنا َأْو لَتَػُعوُدفَّ ِفي ِملَِّتَنا﴾ 

: أم﴾ 13الظالمين هلكنَّ ﴿لنُ  قائبلن هم﴾ ﴿ربّ  الرسل :أم﴿فأوحى إليهم﴾  مٌلتهم أصبلن 
 النصر كإيراث األرض﴿ِمْن بعدىم ذلك﴾  أرضهمكم اأَلْرَض﴾ ننَّ سكِ ﴿ولنُ  لكافرينا

كعيدم  :أم﴾ 14﴿وخاؼ وعيد مقامو بٌن يدٌم يـو القيامة :أم﴿لمن خاؼ مقامي﴾ 
﴿وخاب﴾  فلح اٞنؤمنوفأففتح ف ،سألوا الفتح على أعدائهم :أمحوا﴾ ﴿واستفتَ  بالعذاب

: أم﴿ِمْن ورائو﴾  معاند للحقٌ ﴾ 15﴿عنيد متكرٌب عن طاعة ا﴾ ارٍ جبّ  ﴿كلّ  خسر
كىو ما  "،ماءػػ "عطف بياف ل﴾ 16ِمْن ماء صديد ىسق﴿ويُ  فيها ىيلق﴾ مُ ﴿جهنّ  أمامو

                                                           
 لساف العرب"٬نحوه" ألنٌو كاكٌم، أك "يػجػػٌبو" ّنعىن يقطع كما ُب تفسًن البيضاكم. ينظر  كذا كقع ُب األصل، كلعٌلو1

 .2/217، تفسير البيضاوي؛ ك«١نا؛ جبب»البن منظور 
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﴿وال  رارتومى ػيبتلعو مرٌة بعد مرٌة لو﴾ عُ ﴿يتجرَّ  يسيل من جوؼ أىل النار ٢نتلط بالقيح كالدـ
﴿ويأتيو الموت  لقبحو ككراىتو٩نريو بسهولة كقبوؿ نفس يغو﴾ سِ ﴿يُ  يقرب :أميكاد﴾ 
﴿ومن  فيسرتيحت﴾ ﴿وما ىو بميّْ  أم أسبابو اٞنقتضية لو من الشدائدمكاف﴾  ِمْن كلّ 

 ىو عليو ايستقبل ُب كٌل كقت عذابان أشٌد ٣نٌ  :أم﴾ 17غليظ ﴿عذابٌ  أماموورائو﴾ 
: خربهمبتدأ  ،ُب الغرابة صفتهم اليت ىي مثله  :أمهم﴾ الَِّذيَن َكَفُروا بربّ  لُ ثَ ﴿مَ 

كغًن ذلك ُب عدـ  ،كعتق رقاب ،كصلة رحم ،كصبلة ،الصاٜنة كصدقةهم﴾ ﴿أعمالُ 
العصوؼ ﴿ِفي يـو عاصف﴾  ٘نلتو بسرعةت بو الريح﴾ اشتدّ  ﴿كرمادٍ  نتفاع ُّااال

ا كسبوا﴾ ﴿ممّ  يـو القيامةروف﴾ قدِ ﴿ال يَ  كصف بو زمانو للمبالغة ،اشتداد الريح
﴿ذلك  ال ٩ندكف لو ثوابان ٜنبوطو بعدـ شرطو :أم﴾ ﴿َعَلى شيءٍ  ُب الدنيا ظ[165/]

اهلل خلق  ﴿أفَّ  كاٞنراد أٌمتو ستفهاـ تقرير للنبٌ األم تر﴾ 18﴿البعيد اٟنبلؾىو الضبلؿ﴾ 
الذم ٪نٌق أف ٫نلق  باٜنكمة كالوجوً  :أم "خلقػػػ "متعٌلق ب﴾ السََّمَواِت َواأَلْرَض بالحقّ 

﴿وما ذلك َعَلى اهلل  بدلكم﴾ 19بخلق جديد بكم ويأتِ ىِ ذْ ﴿إف يشأ يُ  عليو
ن ىذا شأنو  كمى  ،ختصاص لو ّنقدكر دكف مقدكرافإنٌو قادر بذاتو ال  ،متعٌسر﴾ 20بعزيز

زوا هلل رَ ﴿وبػَ  لثوابو كخوفان من عقابو يـو اٛنزاء ن بو كيعبد رجاءن كاف حقيقان بأف يؤمى 
كما بعده بلفظ  ذكره، يربزكف من قبورىم يـو القيامة ألمر ا ك١ناسبتو :أمجميعًا﴾ 

 :أم﴿للذين استكبروا﴾  األتباع :أم ،رأيان ﴾ ﴿فقاؿ الضعفاءُ  اٞناضي لتحٌقق كقوعو
 "تابع"ٗنع  ،ُب تكذيب الرسل كاإلعراض عن اٜنقٌ ا لكم تبعًا﴾ ا كنَّ ﴿إنَّ  ىم اٞنتبوعٌنؤ رؤسا

اؿ للتبيٌن ُب موقع اٜن "من"كلمة اهلل﴾  ا ِمْن عذابِ ﴿عنّ  دافعوفوف﴾ نُ غْ ﴿فهل أنتم مُ 
 الذين استكربكا: أم﴿قالوا﴾  "مغنوف"فيو للتبعيض مفعوؿ  "من"ك﴾ ﴿ِمْن شيءٍ  :من قولو

 :أم﴿لهديناكم﴾  النجاة من العذاب أك طريقى  ،لئل٬ناف ككٌفقنا لو﴾ ﴿لو ىدانا اهللُ 
مستو علينا اٛنزع  :أمعنا أـ صبرنا﴾ علينا أجزِ  ءٌ ا﴿سو  أك أ٤نيناكم ،عوناكم إٔب اٟندلدل

 -بالقصر- ىن منج﴾ 21حيص﴿َما لنا ِمْن مَ  1ؿ البقرةكيب ُب أكٌ فصيل ىذا الرت كت ،كالصرب

                                                           
 من سورة البقرة. 6يشًن إٔب تركيب "... سواء عليهم... أ... أـ..." كتفصيلو مٌر ُب اآلية  1
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كأىل النار  دخل أىل اٛنٌنة اٛنٌنةى أك األمر﴾  ضيَ ا قُ ﴿وقاؿ الشيطاف لمّ  كمهرب من العذاب
كعدان من حٌقو  :أم﴾ ﴿وعد الحقّْ  عث كاٛنزاءببال﴿ِإفَّ اهلل وعدكم﴾  النار كاجتمعوا عليو

 كإف كاف فاألصناـ تشفع لكم، ف ال شيء منهماأووعدتكم﴾ ﴿ أف ينجز كأ٤نزه
 كم على متابعيتتسٌلط فأجربى ﴿سلطاف﴾  زائدةعليكم ِمْن﴾  كم وما كاف ليَ تُ فْ لَ ﴿فأخْ 
وني﴾ ﴿فاستجبتم لي فبل تلومُ  يٌاكم بتسويلو إدعائي  :أموتكم﴾ ﴿أف دعَ  لكن﴾ ﴿إاّل 

 ّنغيثكم من العذابم﴾ كُ خِ رِ صْ مُ ﴿َما أنا بِ  على إجابيت﴿ولوموا أنفسكم﴾  على كسوسيت
يٌام مع ا إبإشراككم  :أم﴾ ي كفرت بما أشركتموفِ ﴿إنّ  ّنغيثي﴾ يَّ خِ رِ صْ مُ ﴿وما أنتم بِ 

تتٌمة  ﴾ 22﴿ِإفَّ الظالمين لهم عذاب أليم ُب الدنيا﴿ِمْن قبل﴾  فيما دعوتكم إليو
َعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ﴿َوُأْدِخَل الَِّذيَن آَمُنوا وَ  من ا بتداء كبلـو اأك  ،كبلمو

ِفيَها  ﴿ من اٞنبلئكة كفيما بينهمِمْن َتْحِتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذِف رَبِّْهْم َتِحيَّتُػُهْم﴾ 
ـٌ   ﴿َكِلَمةً  :ل بو قولويبدؿ منو على أنٌو ّنعىن اٞنمثج أََلْم تَػَر َكْيَف َضَرَب اللَُّو َمَثبًل﴾ 23َسبَل

 كلمة التوحيد كالقرآف كغًن٨نا  إٔب صبلح سواءه  ءأك دعا ،ٌ ىي كٌل ما أعرب عن حقبة﴾ طيّ 
صفة  ،كنفعان كشجرة النخل كغًنىا ،كظبٌلن  ،كٖنرة ،كمنظران  ،كر٪نان  ،صورةبة﴾ ﴿َكَشَجَرٍة طيّ 

أعبلىا ﴿وفرعها﴾  ُب األرض ٣نتٌدة عركقو فيها﴿أصلها ثابت﴾  ١نذكؼ أك خربي  "،كلمة"
ها﴾ حين بإذف ربّ  ﴿كلّ  ٖنرىاا﴾ هَ لَ كُ ﴿أُ  يتعط﴾ يتؤت24﴿ِفي السماء صاهنايعين أغ
كيرتفع  ،اٞنؤمن ك[166/] حقيٌتها ُب قلب كدليلي  بة يثبت أصلهايٌ كذلك الكلمة الط  ،بإرادتو

كيغتنم اٞنؤمن بربكاهتا كثواُّا ُب كٌل كقت  ،ا من األعماؿ الصاٜنة إٔب السماءهما يرتٌتب علي
فإٌف ُب ضرب اٞنثل  ،يٌتعظوف﴾ 25ِرُب اللَُّو اأْلَْمثَاَؿ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروفَ ﴿َوَيضْ  كزماف

كاٝنياؿ فإذا ذكر ما ٬ناثلها من  زيادة األفهاـ ألٌف اٞنعاين العقلٌية اضة ال يقبلها اٜنسٌ 
كىي ما خبيثة﴾  َكِلَمةٍ   لُ ثَ ﴿ومَ  ـٌ افيحصل الفهم الت؛ اٞننازعة ؿاسوسات ترؾ اٜنٌس كاٝنيا

﴿َكَشَجَرٍة خبيثة﴾  كلمة الكفر كتكذيب اٜنٌق كغًن٨نا  بة بتفسًنىا اٞنذكور سواءه ٔنالف الطيٌ 
ألٌف عركقها ﴿ِمْن فوؽ اأَلْرِض﴾  صلتؤ است﴾ تْ ثَّ تُ جْ ا﴿ كاٜننظلة كغًنىا  كثًنة اٞنضارٌ 

لكلمة اٝنبيثة ال كذلك ا  ،فهي خالية عن اٞننافع ،استقرار﴾ 26﴿َما لها ِمْن قرار قريبة منو
ا مٌثل الكلمة الطٌيبة بالشجرة اٞنوصوفة بٌٌن أنٌو يثٌبت اٞنؤمن مٌ ػكل ،ثبات ٟنا كال فرع كال بركة
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الذم ثبت ﴿يُػثَبُّْت اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثَّاِبِت﴾  :بسببها ُب اٜنياة كُب اآلخرة فقاؿ
نْػَيا﴾ ﴿ِفي الحيا باٜنٌجة عندىم كٕنٌكن ُب قلوُّم فبل يزٌلوف إذا افتتنوا ُب دينهم كزكريٌا ة الدُّ

 ،قفو لوا عن معتقدىم ُب اٞنئفبل يتوٌقفوف إذا س﴿وفي اآَلِخَرِة﴾  ك٪نٍن كجرجيس كغًنىم
 ،كدينهم ،الهنم ُب القرب عن رٌُّمأين يسف اٞنلكٌن الذى و كال تدىشهم أىواؿ القيامة ك٩نيب

أنفسهم باقتصار على التقليد فبل يهتدكف إٔب لمين﴾ الظا اهللُ  لُّ ضِ ﴿ويُ  كنبٌيهم بالصواب
 ال ندرم :ٌن بل يقولوفكػاٜنٌق كال يثبتوف ُب مواقف الفنت كال يقدركف على إجابة اٞنل

﴿ألم تر ِإَلى  من تثبيت بعض كإضبلؿ آخرين من غًن اعرتاض﴾ 27﴿ويفعل اهلل َما يشاء
خلقهم ا  ،أف كضعوه مكانو كأىل مٌكةب﴿كفرًا﴾  شكرىا :أموا نعمة اهلل﴾ لُ الَِّذيَن بدَّ 

 ؛د فقابلوا ىذه النعم اٛنساـ بالكفرافسكنهم حرمو ككٌسع عليهم الرزؽ كشرٌفهم ّنحمٌ أك 
 نزلواأوا﴾ ﴿وأحلُّ  ةكالذلٌ  ،كالقتل ،كاألسر ،فحٌل ُّم ما حٌل من القحط سبع سنٌن

 ياف ٟناعطف ب﴾ مَ ﴿جهنّ  اٟنبلؾ﴾ 28وار﴿دار البَ  يٌاىمإبإضبلٟنم ﴿قومهم﴾ 
﴿َوَجَعُلوا  ٌر ىيػػاٞنق﴾ 29﴿وبئس القرار أك من القـو ،حاؿ منها ،يدخلوهناونها﴾ صلَ ﴿يَ 

ٌٔناذ اكالبلـ للعاقبة ألٌف اإلضبلؿ نتيجة  ،دين اإلسبلـ :أملِلَِّو أَْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلِو﴾ 
﴿فَِإفَّ َمِصيرَُكْم ِإَلى  مبشهواتكم ما شئتعوا﴾ متّ ﴿تَ  ٟنم هتديدان ﴿قل﴾  األنداد كعاقبتو

دٌؿ على ىذا اٞنقوؿ جواب  ،نفقواأأقيموا الصبلة ك ُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا﴾ 30النَّارِ 
َناُىْم ِسرِّا َوَعبَلنَِيًة﴾  :كىو قولو ،األمر  ،فيهما :أم﴿يُِقيُموا الصَّبَلَة َويُػْنِفُقوا ِممَّا َرزَقػْ

 عرؼ صاحبو ّناؿٓب يي  ع بو ككاجبو اٞنتطوج  خفاءي إؼ باٞناؿ ك ر كاألحٌب إعبلف الواجب ٞنن عي 
 حٌّت يبتاع اٞنقٌصر ما يفدم بو نفسو من العذابفيو﴾  ال بيعٌ  يوـٌ  أف يأتيَ  ﴿ِمْن قبلِ 

كنفيها ىنا ال يناُب  ،ة كصداقة حٌّت يشفع خليل ٝنليلو فينجيوالج ٢ني  :أم﴾ 31بلؿ﴿والخِ 
]الزخرؼ، مٌتقٌن﴾ ػ اللبعض عدٌك إاٌل  ظ[166/] همإثباهتا ُب ٥نو ﴿األخبلء يومئذ بعض

فإٌف اٞننفٌية ١نمولة على ما ىي بسبب ميل الطبيعة كرغبة النفس كاٞنثبتة على ما  [43/67
ا ذكر أحواؿ السعداء كاألشقياء ككانت معرفة أحواٟنما مٌ ػكل .ىي بسبب عبوديٌة ا ك١نٌبتو

ة على كجوده بعشرة أنواع من الدالئل الدالٌ  ردفوأمنوطة على معرفة الصانع بذاتو كصفاتو 
﴿الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنْػَزَؿ  :مبتدأ خربه﴿اهلل﴾  :ككماؿ علمو كقدرتو فقاؿ
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كىو يشمل  ،تعيشوف بو﴿رزقاً لكم﴾  حاؿ منِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِو ِمَن الثََّمَراِت﴾ 
 راد من الثمرات ما يشمل اٜناصل من األشجار كالزرع كالنباتفاٞن ،اٞنطعـو كاٞنلبوس

بإرادتو إٔب حيث ﴿بأمره﴾  بالركوب كاٜنمل﴿َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر﴾ 
ٌن ُب جاريى َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَػْيِن﴾ 32﴿َوَسخََّر َلُكُم اأْلَنْػَهارَ  توٌجهتم

﴾ 33﴿والنهار لتسكنوا فيويل﴾ لر لكم ال﴿وسخَّ  ناتاف إلصبلح اٞنكوج رٌ ػػكهما ال يفتلى فػى 
حتياجكم ما من شأنو أف تسألوه ال :أمَما سألتموه﴾  ﴿وآتاكم ِمْن كلّ  لتبتغوا من فضلو

 ،من كٌل شيء شيئان  :للتبعيض أم" من"ككلمة  ،ألوهسإليو ككونو من مصاٜنكم كإف ٓب ت
 أنواع نعمو :أموا نعمت اهلل﴾ عدّ ﴿وإف تَ  صنف بعض ما ُب قدرة ا اٞنوجود من كلٌ  فإفٌ 

﴿ِإفَّ اإلنساف  ال تطيقوا عٌدىا فضبلن عن إفرادىا فإهٌنا غًن متناىيةوىا﴾ حصُ ﴿ال تُ 
 شديد الكفراف لنعم ربٌو﴾ 34ار﴿كفَّ  كثًن الظلم لنفسو بأف يعرضها للحرماف﴾ لوـٌ لظَ 

 ،ذا أمن ٞنن فيو﴿آمنًا﴾  مٌكةل ىذا البلد﴾ اجعَ  ربّْ  ﴿إذ قاؿ إبراىيمُ  اذكر﴿و﴾ 
 بٌعديني﴾ نِ بْ نُ ﴿واجْ  كاٞنفهـو من ىذه العبارة سؤاؿ إزالة اٝنوؼ عن البلد كتصيًنه آمنان 

أك ىم كأكالدىم  ،ةيٌ كاٞنراد بالبنٌن أكالده الصلب﴾ 35األصناـ ﴿أف نعبدَ عن ﴾ يَّ نِ ﴿وبَ 
من عبد األصناـ فيلـز أف يقاؿ بعدـ قبوؿ دعائو يٌتو ألٌف منهم اٞنوجودين حينئذ ال ٗنيع ذرٌ 

 النفس كإظهاري  ة مع كوهنم أنبياء معصوموف ىضمي كفائدة ىذا الدعاء لو كألكالده الصلبيٌ  ،فيو
 ﴿ربّ  على أٌف عصمة األنبياء ّنجٌرد توفيقو الفاقة إٔب فضل ا ُب كٌل اٞنطالب كالتنبيوي 

كإسناد اإلضبلؿ إليها ، بعبادهتم ٟناالناس﴾  كثيرًا ِمنَ   ﴿أضللنَ  األصناـ :أم﴾ إنهنَّ 
﴿ومن عصاني  ُب أمر دييني﴾ نّ و مِ ﴿فإنّ  على التوحيدعني﴾ بِ ﴿فمن تَ  باعتبار السببٌية

فإٌف الشرؾ ُب  أك ابتداءن  ،تقدر أف تغفر لو كتر٘نو بعد توفيقو للتوبة﴾ 36رحيمٌ  ك غفورٌ فإنّ 
علمو أنٌو تعأب  قبل قاؿ ذلك :كقيل ،ينو كبٌن غًنه أٌف الوعيد فٌرؽ بنفسو ٣نا  أف يغفره إاٌل 

كىو إٚناعيل كمن  1،: ]بعض ذرٌٌييت[أمتي﴾ يَّ رّْ ِمْن ذُ  سكنتُ أَ ي ﴿رَبػََّنا إنّ  ال يغفر الشرؾ
كادم مٌكة فإنٌو ال  :يعينذي زرع﴾  غيرِ  ﴿بوادٍ  سكاهنمسكانو متضٌمن إلإكلد منو فإٌف 

                                                           
 من ب. 1
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 أك كاف قبل الطوفاف ، ىذا الوادمالذم سيحدث ُب﴿عند بيتك﴾  ينبت فيو شيء
فإٌف ىاجر كانت لسارة فوىبتها منو  ،ض لو كالتهاكف بوالذم حرمت التعرٌ ـ﴾ حرَّ ﴿المُ 

خرجهما إٔب أرض أفولدت منو إٚناعيل فغارت عليهما كناشدتو أف ٫نرجهما من عندىا ف
ك ئكينا ُب ماأشًر  :فجاء إليها قـو ذكك مواشي فقالوا ،ظهر ا ٟنما عٌن زمـزأمٌكة ف

 "،سكنتػػػ "أمتعٌلق ب "كي"البلـ ّنعىن ﴿رَبػََّنا ليقيموا الصبلة﴾  لباننا ففعلتأنشركك ُب 
﴿ِمَن الناس﴾  قلوبان ﴿فاجعل أفئدة﴾  كتوسيط النداء لئلشعار بأهٌنا اٞنقصودة من إسكاهنم

 1«ليوالزد٘نوا ع "أفئدة الناس" :لو قاؿ»: ٌباسػكلذا قاؿ ابن ع ؛للتبعيض "من"كلمة 
 ،تلك النعمة﴾ 37﴿ِإلَْيِهْم َواْرزُقْػُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروفَ  ٕنيل كٓننٌ ﴾ يهو ﴿تَ 

الفواكو  ك[167/]  توجد فيوفنقلت إليو ٖنرات كٌل شيء حٌّت  ،كقد فعل بنقل الطائف إليو
 :يعينعلن﴾ خفي وما نُ ا نُ مَ  ك تعلمُ ﴿رَبػََّنا إنّ  كاٝنريفٌية ُب يـو كاحد ،كالصيفٌية ،الربيعٌية

هاران ظا ندعوؾ إنٌ ػػفبل حاجة لنا إٔب الطلب لك ؛اػنٌ ػرحم بنا مً أأنت أعلم بأحوالنا كمصاٜننا ك 
 زائدة﴿وما يخفى َعَلى اهلل ِمْن﴾  ستعجاالن لنيل ما عندؾافتقاران إٔب ر٘نتك ك العبوديٌتك ك 

لِلَِّو الَِّذي َوَىَب ِلي َعَلى اْلِكَبِر  اْلَحْمدُ 38﴿َشْيٍء ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي السََّماءِ 
ي لسميع ﴿ِإفَّ ربّ  سنة ةٞنئة كثنيت عشر ﴿وإسحاؽ﴾  لتسع كتسعٌن سنةِإْسَماِعيَل﴾ 

تي﴾ يَّ رّْ ﴿ِمْن ذُ  اجعل﴿و﴾  معٌدالن ٟنا مواظبان عليهااجعلني مقيم الصبلة﴾  ربّْ 39الدعاء
ة أنٌو ك استقرار عادتو ُب األمم اٞناضيٌ أ ،التبعيضٌية لعلمو بإعبلـ ا "من"ك ،من يقيمها

وللمؤمنين  يَّ ﴿رَبػََّنا اغفر لي ولوالدَ  اٞنذكور﴾ 40ل دعاء﴿رَبػََّنا وتقبَّ  يٌتو كٌفاريكوف ُب ذرٌ 
 ﴾ خطاب َواَل َتْحَسَبنَّ اللََّو َغاِفبًل َعمَّا يَػْعَمُل الظَّاِلُموَف﴾ 41لحسابا﴿ يثبتيـو يقـو

تثبيتو على ما ىو عليو من أنٌو مطٌلع على أحواٟنم ال حقيقة النهي  كاٞنراد ،عليو السبلـ للنبٌ 
فبل ٪نتاج  ؛و السبلـ أعلم الناس ّنا يستحيل ُب حٌقو تعأبيفإنٌو عل ،سباف اٞنذكورعن اٜني 

تنفتح كال  :أم﴾ 42فيو األبصار تشخصُ  ﴿ليوـٍ  بالعذابرىم﴾ ما يؤخّْ ﴿إنّ  إٔب النهي
 رافعيي﴾ عِ نِ قْ ﴿مُ  حاؿ ،مسرعٌن إٔب الداعيعين﴾ هطِ ﴿مُ  تنغمض ٟنوؿ ما ترل

                                                           
 .4/414، ابن كثير تفسير؛ 17/26، تفسير الطبري 1
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هم نظرىم فينظركف إٔب يال ترجع إل :أمإليهم طرفهم﴾  ﴿ال يرتدُّ  إٔب السماءسهم﴾ و ﴿رؤ 
، ٌٍب قاؿ خالية عن الفهم لفزعهم كدىشتهم﴾ 43﴿ىواء قلوُّم﴿وأفئدتهم﴾  أنفسهم

مفعوؿ ثاف  ،ـو القيامةكىو ي﴿يـو يأتيهم العذاب﴾  ديا ١نمٌ نذر الناس﴾ أ﴿و  تعأب للنٌب:
﴿ِإَلى أجل﴾  بأف ترٌدنا إٔب الدنيارنا﴾ ﴿رَبػََّنا أخّْ  كفركا﴿فيقوؿ الَِّذيَن ظلموا﴾  "أنذرػػ "ل

لم تكونوا  ﴿أوَ  :فيقاؿ ٟنم توبيخان الرسل﴾  بعِ تَّ دعوتك ونػَ  بْ جِ ﴿قريب نُ  حٌد من الزماف
عن الدنيا ﴾ 44﴿زواؿ ةزائد﴿َما لكم ِمْن﴾  ُب الدنيا﴿ِمْن قبل﴾  حلفتممتم﴾ سَ أقْ 

 بالكفر كعاد كٖنودالَِّذيَن ظلموا أنفسهم﴾  ﴿ِفي مساكنِ  ُب الدنيا﴿وسكنتم﴾  باٞنوت
 :أم﴾ 45﴿وضربنا لكم األْمثَاؿَ  من العقوبة فلم تنزجركالكم كيف فعلنا بهم﴾  نَ ﴿وتبيَّ 

د مكروا ﴿وق عل ُّم اليت ُب الغرابة كاألمثاؿ اٞنضركبة فلم تعتربكاصفات ما فعلوا كفي 
﴿وعند اهلل  أك إخراجو ،كتقييده أك لقتل النبٌ  ،بطاؿ اٜنٌق كتقرير الباطلإلمكرىم﴾ 
اٞنعجزات  :أم﴾ 46منو الجباؿ تزوؿَ ﴿لِ  معٌدا﴿وإف كاف مكرىم﴾  هؤ جزا :أممكرىم﴾ 

٩نازيهم  :١نذكؼ دٌؿ عليو ما قبلها أم "ف"إكجواب  ،كاآليات اليت ىي كاٛنباؿ الراسيات
قٌدـ الوعد مع كونو  ،بالنصر﴿َفبَل َتْحَسَبنَّ اللََّو ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُو﴾  منو ّنكرىم كأعظمى 

فإٌف تقد٬نو يدٌؿ على أ٨نٌيتو كالعناية بشأنو  ،صبلن أمفعوالن ثانيان إيذانان بأنٌو ال ٫نلف الوعد 
كليائو أل﴾ 47﴿ذو انتقاـ غالب ال يعجزه شيء﴿ِإفَّ اهلل عزيز﴾  فينتفي اٝنلف فيو قطعان 

 تبٌدؿ﴿غير األَْرِض﴾  "يـو يأتيهم"بدؿ من ؿ اأَلْرُض﴾ بدَّ ﴿يـو تُ  من أعدائو
٪نشر الناس على أرض بيضاء ٓب »: عن ابن مسعود كأنس .غًن السمواتالسََّمَواُت﴾ و ﴿

من فٌضة  ظ[167/]تبدجؿ أرضا »كعن علٌي رضي ا عنو:  1.«ها أحد خطيئةي٫نطئ عل
اسبتو ﴾ 48ار﴿هلل الواحد القهّ  خرجوا من قبورىمزوا﴾ ﴿وبر  2«كٚناكات من ذىب

فإنٌو إذا كاف لواحد  ،تياف بالوصفٌن للداللة على أٌف األمر ُب غاية الصعوبةكاإل ،ك٠نازاتو
 الكافرين﴿المجرمين﴾  دتبصر يا ١نمٌ ﴿وترى﴾  ألحد إٔب غًنه ب فبل مستغاثى بٌل غى 

                                                           
، كما ّنعناه ُب  1  .4/446، تفسير ابن كثير؛ ك17/46، تفسير الطبريأكرده اٞنؤٌلف معىنن
 .4/447، تفسير ابن كثير؛ ك17/48، تفسير الطبري 2
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﴾ 49﴿ِفي األصفاد ىم مع شياطينهم أك ،مشدكد بعضهم مع بعض﴾ نينَ قرَّ مُ  ﴿يومئذٍ 
كىو أسود مننت يستخرج من ﴾ افٍ رَ طِ ﴿ِمْن قَ  قمصاهنمهم﴾ ﴿سرابيلُ  القيود كاألغبلؿ :أم

يطلى بو جلودىم فيكوف كالقميص عليهم لتشتعل فيهم النار  :كاٞنعىن ،شجر يسٌمى األُّل
ألهٌنم ٓب يتوٌجهوا تعلوىا  :أم﴾ 50هم النارغشى وجوىَ ﴿وتَ  بسرعة كيذىب إليهم ننت ر٪نو

اليت فيها إٔب ما خلقت ألجلها مع أنٌو اٜنكمة ُب خلق  ُّا إٔب اٜنٌق كٓب يستعملوا اٜنواسٌ 
﴿ِإفَّ اهلل  من خًن كشر  ﴿َما كسبت﴾  "برزكاػػ "متعٌلق بنفس﴾  اهلل كلَّ  جزيَ ﴿ليَ  اٞنكٌلفٌن

ُب قدر ع اٝنلق يفيحاسب ٗن ،ألنٌو ال يشغلو حساب عن حساب﴾ 51سريع الحساب
وا رُ ذَ نْ يػُ ﴿ولِ  أنزؿ لتبليغهم :أمللناس﴾  ﴿ببلغٌ  القرآف﴿ىذا﴾  اـ الدنيانصف هنار من أيٌ 

﴿أولوا  ٌتعظي﴾ رَ كَّ ذَّ يَ ولِ  واحدٌ  ﴿إلوٌ ا  :أمما ىو﴾ ﴿أنّ  ججّنا فيو من اٜني وا﴾ مُ لَ عْ يػَ ولِ  وِ بِ 
 أصحاب العقوؿ.﴾ 52األلباب

************************************ 
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 ة الحجرسور 

 ة كىي تسع كتسعوف آيةيٌ ػػمكٌ 
 بسم ا الر٘نن الرحيم

﴾ 1مبين وقرآفٍ  ﴿آيات الكتابِ  آيات السورة :أم﴿تلك﴾  متشابور﴾ ػػػػػػػلۤ ا﴿ 
للعطف كاٜنمل ىي الصفة كقد ح كاٞنصحٍّ أك نفس القرآف  ،كاٞنراد منو كمن الكتاب السورة

 ،أك التكثًن كما ىو أكثر استعماٟنا ،عهاللتقليل كما ىو أصل كضا﴾ مَ بَ رُ ﴿ 1مٌر التوضيح
﴾ ﴿يودُّ  2كبتاء التأنيث كبدكهنا ،الراء كفتحها مع التشديد كالتخفيف كفيها ٖناف لغات ضمٌ 

حٌن عاينوا حاؿ اٞنسلمٌن عند ﴾ 2﴿َكانُوا مسلمين مصدريٌة﴿الَِّذيَن َكَفُروا لو﴾  يتمىٌن 
عوا﴾ ويتمتّ  ﴿يأكلوا دتركهم يا ١نمٌ ام﴾ رى﴿ذَ  أك يـو القيامة ،أك حلوؿ اٞنوت ،نزكؿ النصر

 ستعداد للمعادتوٌقعهم لطوؿ العمر عن اإل٬ناف كاال﴿األمل﴾  يشغلهمهم﴾ هِ لْ ﴿ويػُ  بدنياىم
﴿ِإالَّ  أىلها :أم﴿قرية﴾  زائدة﴿َوَما أىلكنا ِمْن﴾  عاقبة صنيعهم﴾ 3﴿فسوؼ يعلموف

كٗنلة  ،وح افوظ١ندكد كتب ُب الل﴾ 4﴿معلـو أجل﴾ ﴿كتابٌ  ىبلكهاإل :أمولها﴾ 
 دخلت عليها الواك مع كونو خبلؼ األصل ٞنشاُّة صورهتا صورةى " أقرية"ستثناء صفة اال

كقد يدخل اٝنرب كما ُب  ،كلذا يسٌمى كاك اللصوؽ ؛اٜناؿ فيفيد تأكيد لصوقها باٞنوصوؼ
ا الصواب أهنٌ  :كقيل 3،« ككصٌيتو مكتوبة عندهمسلم يبيت ليلتٌن إاٌل  ئمر اما حٌق »حديث 

﴾ 5أجلها َوَما يستأخروف ةٍ ﴿أمَّ  زائدةسبق ِمْن﴾ ﴿َما تَ  حاؿ منها لتخٌصصها بالعمـو
﴿يا  ار مٌكة للنبٌ كفٌ   :أم﴿َوقَاُلوا﴾  للحمل على اٞنعىن "أٌمة"كتذكًن ضمًن  ،ركف عنويتأخٌ 

ا  أفٌ  يكلذا تٌدع﴾ 6مجنوفك لَ ﴿إنّ  القرآف ُب زعمو :أمؿ َعَلْيِو الذكر﴾ زّْ ها الَِّذي نػُ أيّ 
 كؾ على الدعوةدعضً ليصٌدقوؾ كيى ﴿تأتينا بالمبلئكة﴾  ىبٌل ما﴾  ﴿لو نٌزؿ عليك القرآف

                                                           
 من سورة يوسف، كينظر أٌكؿ سورة البقرة. 1ُب اآلية  1
 «.ربب»للفًنكز آبادم  يطالقاموس المحثػٌمة استعماؿ تاسع بضٌم الراء كالباء كما ُب  2
ما حٌق امرئ مسلم، لو شيء يريد أف يوصي فيو، يبيت ليلتٌن، إاٌل ككصيتو مكتوبة »لفظ اٜنديث ُب الصحيحٌن:  3

 . 1، الوصية صحيح مسلم؛ 1، الوصايا صحيح البخاري«. عنده
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 :قاؿ تعأب .كأٌف ىذا القرآف من عند ا ُب قولك إٌنك نبٌ ﴾ 7﴿إف كنت ِمَن الصادقين
﴾  ؿُ زّْ نػَ ﴿َما نػُ  كىو  ،بالوجو الذم اقتضتو حكمتو :أم﴿بِالَحقّْ﴾  تنزيبلن ملتبسان المبلئكة ِإالَّ

 ك[168/] كال حكمة ُب أف يأتيكم بصور تشاىدكهنا فإنٌو ال يزيدكم إاٌل  ،نزاؿ للوحياإل
 كال ُب معاٛنتكم بالعقوبة فإٌف منكم كمن ذراريكم من سبقت كلمتنا لو باإل٬ناف ،سان بٍ لى 

ا كلو أنزلن :جواب ٟنم كجزاء لشرط مقٌدر أم ف"إذ"ك ،رينخج ؤ م﴾ 8نظرين﴿َوَما َكانُوا إذًا مُ 
 ردٌّ  ،القرآف :أملنا الذكر﴾ ﴿نزَّ  "إفٌ "تأكيد السم ﴿ِإنَّا نحن﴾  اٞنبلئكة ما كانوا منظرين

عن  كالتعبًنً  ،ضمًن الفصل كتوسيطً  "،فٌ ػػ "إكلذا أٌكده ب ؛ُّم كارىم تنزيلو عليو كاستهزاءه نإل
ّنا ىو كالدليل  كقٌرره ،ٚنٌية اٛنملةااإلسناد ك  كتكريرً  ،اٞنتكٌلم الواحد بضمًن اٛنمع للتعظيم

اف بأف جعلناه صكالنق ،كالزيادة ،كالتحريف ،من التبديل﴾ 9﴿وِإنَّا لو لحافظوف :عليو فقاؿ
كذلك يدٌؿ على أنٌو  ،معجزان مباينان لكبلـ البشر ُنيث ال ٫نفى تغيًن نظمو على أىل الدين

ا األدب بنسبة ك ا ساؤ مٌ ػكل .ةا ذكرنا البتٌ من عند ا إذ لو كاف من عند غًنه ٞنا كاف مصونان ٣نٌ 
﴿َوَلَقْد  :ع األنبياء كانت ىكذا فقاؿيه بأٌف عادة اٛنٌهاؿ مع ٗناٛننوف إليو عليو السبلـ سبٌل 

ٗنع ﴾ 10لينع األوّ يَ ﴿ِفي شِ  حذؼ لداللة اإلرساؿ عليو ،رسبلن ك﴾ أرسلنا ِمْن قبلِ 
ن إضافة اٞنوصوؼ مً  ،ن شاعو إذا تبعومً  ،فقة على طريق كمذىبكىي الفرقة اٞنتٌ  "،شيعة"

 حاؿ﴿و﴾  فحذؼ اٞنضاؼ إليو كأقيم صفتو مقامو ،شيع األمم األٌكلٌن :إٔب الٌصفة بتأكيل
﴾ 11﴿ِإالَّ َكانُوا ِبِو يستهزئوف ة بقرينةعلى حكاية اٜناؿ اٞناضيٌ ﴾ ﴿َما يأتيهم ِمْن رسوؿٍ 

 "يأتيهم" أك من مفعوؿ ،أك حاؿ منو "،رسوؿ"ستثناء صفة كٗنلة اال ،يفعل ىؤالء بك اكم
ستهزاء ُب قلوب دخالنا التكذيب كاالإمثل  :أمكو﴾ لُ سْ ﴿كذلك نَ  1على خبلؼ مٌر آنفان 

 ،بالذكر :أم﴿ال يؤمنوف ِبِو﴾  ار مٌكةكفٌ   :أم﴾ 12﴿ِفي قلوب المجرمين أكلئك ندخلو
ستهزاء ُب أك استئناؼ لبياف حاٟنم كىو عدـ اإل٬ناف بسبب دخوؿ اال "،اَّرمٌن"حاؿ من 

ة ا فيهم بإىبلؾ من كٌذب الرسل منهم سنٌ  :أم﴾ 13لينة األوّ نَّ وقد خلت سُ ﴿ قلوُّم
 ُب الباب :أم﴿َوَلْو فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم بَابًا ِمَن السََّماِء َفظَلُّوا ِفيِو﴾  ةفهو كعيد ألىل مكٌ 
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 لعنادىم كغلٌوىم ُب الكفر﴿لقالوا﴾  يصعدكف إليها كيركف عجائبها﴾ 14جوفعرُ ﴿يَ 
قد سحرنا ١نٌمد بذلك ﴾ 15﴿أبصارنا بل نحن قـو مسحوروف سٌدت﴾ تْ رَ كّْ ﴿إنما سُ 

اٞنراد منازؿ  :قيل﴿َوَلَقْد جعلنا ِفي السََّماِء بروجًا﴾  كما قالوه عند ظهور غًنه من اآليات
 ،ثىن عشر اٞنشهورةالربكج اال :كقيل ،مطالعها كمطالع النجـو الكبار :كقيل ،الشمس كالقمر

﴾ 16﴿للناظرين بالكواكب كاألشكاؿ البهٌيةاىا﴾ نّ ﴿وزيػَّ  1سورة الفرقافكسيأٌب بياهنا ُب 
شيطاف  ﴿ِمْن كلّ  بهي بالشُّ ﴿وحفظناىا﴾  هاٞنستدٌلٌن ُّا على قدرة مبدعها كتوحيد

كيبدؿ  ،حواٟناأبلع على طٌ ا لوسوسة أىلها كاالهمرجـو فبل يقدر أف يصعد علي﴾ 17رجيم
نار ساطعة ﴾ هابٌ ﴿شِ  ٜنقوعو﴾ بَ ﴿فأتػْ  كخطفو ختلسوااسترؽ السمع﴾  ﴿ِإالَّ منِ  منو

ظاىر ﴾ 18﴿مبين يقناف ٞنا فيهما من الربىً عليها كعلى السٍّ  قكقد يطل ،من الكواكب
كباٛنملة ال يصل إٔب  ،ستماعلو حٌّت ال يعود إٔب االػبي ػخػأك يى  ،قبوثأك ي ،للناظرين فيحرقو

﴿وألقينا ِفيَها رواسي﴾  بسطناىا﴿واأَلْرَض مددناىا﴾  2اتمراده كما سيأٌب ُب الصافٌ 
 ﴿ِمْن كلّ  أك فيها كُب اٛنباؿ ،ُب األرض﴿وأنبتنا ِفيَها﴾   تتحٌرؾ بأىلهاجباالن ثوابت لئبٌل 

 حكمتو ظ[168]/ أك مقٌدر ّنقدار معٌٌن تقتضيو ،مستحسن مناسب﴾ 19موزوف ءٍ شي
 ا لكم فيهاجعلن﴿و﴾  تعيشوف ُّا من اٞنطاعم كاٞنبلبس﴿وجعلنا لكم ِفيَها معايش﴾ 

كاألنعاـ فإ٧ٌنا رازقهم ا ال أنتم   ،كالعبيد، كاٝندـ ؿ،من العيا﴾ 20﴿من لستم لو برازقين
﴿ِإالَّ عندنا  :خربه مبتدأه ﴾ ﴿شيءٍ  زائدة﴿ِمْن﴾  ما﴿وإف﴾  وف ظنٌان كاذبان كما تظنٌ 
تو استعًن لقدر  ،ٓنفظ :كىو اسم للمكاف الذم ٔنزف فيو األشياء أم "خزينة"ٗنع خزائنو﴾ 

عتبار اكاٛنمع ب ،ستعارة تصر٪نٌيةا ماؿتشعلى اٞنمكنات الغًن اٞنتناىية بعد تشبيهها ُّا ُب اال
ما من  :ك٩نوز أف يكوف من قبيل التشبيو البليغ للمقدكرات باٞنخزكنات ّنعىن ،تعدد تعٌلقها

ك٩نعل  ،جتهاداخراجو إٔب كلفة ك إ كىو كاٞنخزكف عندنا ُب عدـ احيتاج مقدكرات إاٌل 
﴾ 21ـوػػمعل ﴿ِإالَّ بقدرٍ  من بقاع القدرةلو﴾ زّْ نػَ ﴿َوَما نػُ  :أك التشبيو قولو ،ستعارةرشيحان لبلت
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وادر  ػػػػمن الن "قحلٍ ػػػػمي "ٗنع ح﴾ واقِ ػػػػػاح لَ ػ﴿وأرسلنا الري ةػػػحكمػػمصاّب كالػػب الػػػػعلى حس
لقح و كالفحل الذم يي ملفتمتلئ ماء كٓني  لقح السحابى تي  :أم 1"،مطيح"ٗنع  "طوائحػػػػػػػ "ك

 أك نفس السماء ،السحاب :أم﴿فأنزلنا ِمَن السََّماِء﴾  حملويلقيو ُب األنثى فتي  :اٞناء أم
َناُكُموُه َوَما أَنْػُتْم َلُو ِبَخازِنِينَ  ليست خزائنو بأيديكم فتقدركا على : أم﴾ 22﴿َماًء فََأْسَقيػْ

الباقوف بعد ﴾ 23ن الوارثوفميت ونح﴿نحيي ونُ  للحصر﴿وِإنَّا لنحن﴾  إخراجو مثلنا
صبلب أمن تقٌدـ كخرج من  :أممنا المستقدمين منكم﴾ ﴿َوَلَقْد علِ  ىبلؾ اٝنبلئق كٌلها

من ٓب ٫نرج بعد كسيخرج إٔب  :أم﴾ 24منا المستأخرين﴿َوَلَقْد علِ  الرجاؿ من لدف آدـ
ء من أحوالكم  ر ال ٫نفى علينا شيـ ُب اإلسبلـ كالطاعات كمن تأخٌ أك من تقدٌ  ،يـو القيامة

للجزاء ال يقدر على حشرىم أحد ك ُىَو يحشرىم﴾ ﴿َوِإفَّ ربّ  كما ال ٫نرج عن قدرتنا
﴿َوَلَقْد خلقنا  ءبكٌل شي﴾ 25﴿عليم باىر اٜنكمة متقن ُب أفعالوو حكيم﴾ ﴿إنّ  غًنه

من قر ﴿صوت إذا ني  :طٌن يابس يسمع لو صلصلة أم﴿ِمْن َصْلَصاٍؿ﴾  آدـاإلنساف﴾ 
مصٌور فإٌف طينو ﴾ 26﴿َمْسُنوفٍ  "صلصاؿ" صفة ،سود من طوؿ ٠ناكرة اٞناء﴾ طٌن أأٍ مَ حَ 

ٍبٌ  ،ملتزقان  :على األرض حٌّت صار طينان الزبان أم يعليو السبلـ أخذ من أدًن األرض فألق
كذلك بٌن مٌكة كالطائف أربعٌن   يكبق ،ٌٍب صٌور ٕنثاؿ إنساف أجوؼ ،ترؾ حٌّت صار ٘نأ

كىو  أبا اٛنافٌ ﴾ ﴿والجآفَّ  ٍبٌ نفخ فيو الركح ،صلصاالن كالفٌخار صار سنة حٌّت  :كقيل ،يومان 
 :رهنتصابو بفعل يفسٌ اك  ،غًنه كأبو اٛنافٌ  ،ىو أبو نوع منهم كىم الشيطاف :كقيل ،بليسإ

نار اٜنٌر الشديد  :أم﴾ 27مـو﴿ِمْن نار السَّ  قبل خلق آدـ :أم﴿خلقناه ِمْن قبل﴾ 
 فإٌف عتبار األغلب كإاٌل اكذكر الصلصاؿ كالنار ب 2،ـٌ سامى ػاٝنإب عن الدخاف النافذ ُب ال

كٌلها ٢نلوقة من   كاٞنبلئكةى  ،كالشيطافى  ،كاٛنافج ، كاٞنعدينج  ،كالنباتى  ،اٜنيواف رى كسائ ،اإلنسافى 
النار اٝنالية عن الدخاف   أٌف الغالب ُب الثبلثة األكٔب الرتاب كُب اٛنافٌ العناصر األربعة إاٌل 
﴿ِإْذ قَاَؿ  اذكر﴿و﴾  اٞنبلئكة النور النارمٌ  ك[169]/ ر الدخانٌية كُبكُب الشياطٌن النا

 ٕنمتوأفَِإَذا َسوَّيْػُتُو﴾ 28رَبَُّك لِْلَمبَلِئَكِة ِإنّْي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصْلَصاٍؿ ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوفٍ 
                                                           

 «.طوح»؛ ك«لقح»للجوىرم  الصحاح تاج اللغةينظر  1
ـٌ اٛنسد: ثيػػػقىبو» 2  «.ٚنم»البن منظور،  لساف العربينظر «. مسا



409 
 

 دـكإضافة الركح إٔب نفسو تشريف آل ،فصار حٌيان وحي﴾ ﴿فيو ِمْن رُ  أجريت﴾ فختُ ﴿ونَ 
﴾ 30َفَسَجَد اْلَمبَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوفَ 29َساِجِدينَ ﴿ عقيب النفخ ببل فصلوا لو﴾ عُ قَ ﴿فػَ 

ف حسب منهم بسبب إمٌتصل ِإالَّ إبليس﴾ ﴿ أٌكد بتأكيدين للمبالغة ُب التعميم
﴿أف  امتنع :أم﴾ ى﴿أب :قولو "لكن"فيجعل استئنافان أك خرب  ؛ فمنقطعكإاٌل  ،٢نالطتهم
 تكوف مع ﴿أالَّ  شيء عرض لك ُب :أمقَاَؿ يا إبليس َما لك﴾ 31الساجدين يكوف مع

 سجد كأنا ركحاينٌ أال ينبغي ٕب أف  :أم﴾ دَ سجُ ﴿قَاَؿ لم أكن ألَ  آلدـ﴾ 32الساجدين
 حمأٍ ﴿خلقتو ِمْن َصْلَصاٍؿ ِمْن  كالبلـ لتأكيد النفي ،جسمايٌن كثيف﴿لبشر﴾ 

كقد غلط اللعٌن ُب ذلك  ،من نار كىي أشرفها كخلقتين ،كىو أخٌس العناصر﴾ 33َمْسُنوفٍ 
 وحيث رأل الفضل كٌلو بعتبار العناصر كغفل عن شرؼ الصانع كفائدة اٞنصنوع كخواصٌ 

َها﴾ ﴿قَاَؿ فاخرُ  ﴾ 34﴿فَِإنََّك رجيم أك زمر اٞنبلئكة ،أك اٛنٌنة ،من السماء :أمج ِمنػْ
 بعادد كاإلر ىذا الط :أمعنة﴾ ﴿َوِإفَّ عليك الل مطركد من اٝنًن كمن يطرد كيرجم باٜنجر

ا فإٌف التوفيق للخًن كالطرد عنو إ٧نٌ  ،اٛنزاء فإنٌو منتهى أمد اللعن :أم﴾ 35﴿ِإَلى يـو الدين
 1كأٌما لعن الظاٞنٌن بعد ذلك كما ُب بعض اآليات ،نتهائهااـ التكليف فينتهياف بايكوناف أيٌ 

 يمان ملعونان إٔب يـو القيامةرج إذا جعلتين﴾ ﴿قَاَؿ ربّ  نسى عنده ىذهفبمعىن آخر يي 
غوائهم إحة ُب سٍ الناس ألجد في  :أم﴾ 36بعثوف﴿ِإَلى يـو يُ  بقينأأٌخرين ك رني﴾ نظِ أَ ﴿ف
﴿قَاَؿ فَِإنََّك  فأجابو إٔب األٌكؿ دكف الثاين ،عةاعن اٞنوت إذ ال موت بعد كقت الس وى كأ٤ني 

أك انقراض  ،اٞنسٌمى فيو أجلك عند ا﴾ 38ِإَلى يَػْوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ 37ِمَن اْلُمْنَظرِينَ 
الباء للقسم إذ ٩نوز القسم بما أغويتني﴾  ﴿قَاَؿ ربّْ  س كٌلهم كىو النفخة األكٔباالن

 نَّ نَ يػّْ زَ ﴿ألُ  يٌامإقسم بإغوائك : أة أممصدريٌ  "ما"ك ،بصفات األفعاؿ كما بصفات الذات
ؾ ِإالَّ عبادَ 39ينع﴿أجم هم على الغواية٘نلنٌ ألم﴾ هُ نػَّ يػَ وِ غْ ﴿وألُ  اٞنعاصيلهم ِفي اأَلْرِض﴾ 

﴿ىذا﴾  :تعأب﴿قَاَؿ﴾  أخلصتهم لطاعتك فبل يعمل فيهم كيدم﴾ 40صينمنهم المخلَ 
ال ﴾ 41مستقيمأف أراعيو ﴿﴾ عليَّ ﴿ حقٌ ﴿صراط﴾  ٤ناء اٞنخلصٌن من إغوائك: إأم
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ِعَباِدي لَْيَس َلَك  ﴿ِإفَّ  ، فقاؿ:قو ُب استثنائو اٞنخلصٌن بقولوو تعأب صدٌ نٌ إ ٍبٌ  .ا٥نراؼ عنو
 الوضع َنعل ما استثناه ىو لكن غًٌن ﴾ 42َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ِإالَّ َمِن اتػَّبَػَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ 

ف اء ألقٌ األحً  الباقوف بعد االستثناء، فهم ىم مهنٌ أتعظيم اٞنخلصٌن ب: مستثىن منو لفائدتٌن
عصمتهم كانقطاع ٢نالب الشيطاف  كتتميم اٞنقصود كىو بياف "،عبادم" عنهم بلفظ يعربج 

﴾ أبوابٍ  لها سبعةُ 43﴿أجمعين بعكموعد من اتٌ  :مأم لموعدىم﴾ ﴿َوِإفَّ جهنّ  عنهم
حاؿ من اٞنسترت فيو الراجع إٔب ﴿منهم﴾  ـخرب مقدٌ  ظ[169]/باب﴾  ﴿لكلّ  طبقات

ا غًنى من متابعتو ُب الكفر كالفواحش فإفٌ قين﴾ المتّ  إفَّ 44مقسـو ﴿جزءٌ  كىو ،اٞنبتدأ
ربع منهما  أك ، أكعٌن ةه جنٌ  ْنرم فيها لكل  ﴾ 45يوف﴿وعُ  بساتٌن﴾ تٍ ا﴿ِفي جنّ  رةمكفٌ 

ا ْنرم على هنٌ إف ،الواصفة لؤلهنار األربعة 1دكما نطق بو آيتا آخر الر٘نن كآية سورة ١نمٌ 
 :مأ﴾ ﴿بسبلـٍ  ملتبسٌنلوىا﴾ ﴿ادخُ  :يقاؿ ٟنم .فينتفعوف ُّا من غًن حقد كحسد الكلٌ 

 من اآلفة كالزكاؿ﴾ 46منينآ﴿ موا كادخلواسلٍّ  :مأك مع سبلـ ، أوؼ٢ني  لٌ ساٞنٌن من ك
حقد كاف ُب الدنيا بعد ﴾ لٍّ ﴿َما ِفي صدورىم ِمْن غِ  فيها بتطييب نفوسهم﴿ونزعنا﴾ 

 ررٍ ﴿َعَلى سُ  ككذا ،حاؿ منهم﴿إخوانًا﴾  اقتصاص بعضهم من بعض ُب موقف اٜنساب
َها بمُ  تعبب﴾ هم ِفيَها نصَ ال يمسُّ 47متقابلين ٕناـ  فإفٌ ﴾ 48جينخرَ ﴿َوَما ىم ِمنػْ

﴿عبادي  د يا ١نمٌ خربٍّ ئ﴾ ﴿نبّْ  :ر ما سبق من كعده ككعيده بقولوقرٌ  ٍبٌ  .النعمة باٝنلود
قي رد ُّم من يتٌ و ٓب يي نٌ أكذكر الغفراف دليل على  ،قٌنللمتٌ ﴾ 49ي أنا الغفور الرحيمأنّ 

ق كحقٌ  .للكافرين﴾ 50عذاب األليمالعذابي ُىَو  ﴿وأفَّ  ها صغًنىا ككبًنىاالذنوب كلٌ 
اٞنبلئكة  :مأ﴾ 51ئهم عن ضيف إبراىيم﴿ونبّْ  :مغفرتو كعذابو بعطف ما يعتربكف بو فقاؿ

 اىم ضيفا مع امتناعهم من األكل كطلب الضيافة لظنٌ ٚنٌ  2،الذين سبق ذكرىم ُب ىود
 م عليكنسلٌ ا﴾ ﴿إذ دخلوا َعَلْيِو فقالو  ضياؼ لدخوٟنم عليو ُب صورهتمأم هنٌ أبراىيم إ

                                                           
ـى رىبًٍّو جى آيتا سورة الر٘نن: ﴿ 1 ، كآية سورة ١نٌمد [62؛ 55/46]الر٘نن، ﴾ كىًمٍن ديكهًنًمىا جىنجتىافً ...  نجتىافً كىًلمىٍن خىاؼى مىقىا

و ٓبٍى يػىتػىغىيػج ىي: ﴿ ٍر طىٍعميوي كىأىنٍػهىاره ًمٍن ٙنىٍرو لىذجةو مىثىلي اٛنٍىنجًة الجيًت كيًعدى اٍلميتػجقيوفى ًفيهىا أىنٍػهىاره ًمٍن مىاءو غىًٍنً آًسنو كىأىنٍػهىاره ًمٍن لىنبى
 [47/15]١نٌمد، ﴾ لشجارًًبٌنى كىأىنٍػهىاره ًمٍن عىسىلو ميصىفًّىلً 
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﴾ 52وفلُ جِ ﴿ِإنَّا منكم وَ  :ا عرض عليهم األكل فلم يأكلوامٌ ػبراىيم لإ﴿سبلمًا قَاَؿ﴾ 
ناؼ ُب معىن التعليل للنهي عن ئاسترؾ﴾ بشّْ ﴿نُ  كرسل ربٌ ل ِإنَّا﴾ وجَ ﴿قَاُلوا ال تَ  خائفوف
رتموني﴾ ﴿قَاَؿ أبشَّ  ذم علم كثًن إذا بلغ﴾ 53﴿عليم سحاؽ: إمأ﴿بغبلـ﴾  الوجل
ب كاالستفهاـ للتعجٌ  م،ايٌ إو مع مسٍّ  :م، أحاؿ﴾ رُ بػَ الكِ  يَ ن﴿َعَلى أف مسَّ  بالولد

قَاُلوا 54روفَ بشّْ ﴿تُ  عجوبةأٌم أب :مأ﴾ مَ ﴿فبِ  :ككذا ُب قولو، كاالستبعاد باعتبار العادة
 ف ٪نصل الولد منكما حاؿى أكىو  ،كبطريق ىو حقٌ ، أبالصدؽ: مأرناؾ بِالَحقّْ﴾ بشَّ 

و قادر نٌ إف ،آيسٌن﴾ 55﴿فبل تكن ِمَن القانطين مر اأوخة بخة الشيبقائكما على صف
فنفى ذلك  ،استعجابو باعتبار القدرة فٌ أا منهم ظنٌ  ،ينقورى بوين فكيف من عى أف ٫نلقو ببل أ

 :مأعن طريق اٞنعرفة ﴾ 56﴿قَاَؿ َوَمْن يَػْقَنُط ِمْن رَْحَمِة رَبِّْو ِإالَّ الضَّالُّوفَ  عن نفسو
كم﴾ بُ طْ ﴿فما خَ   كفى كاحداٌل إمقصودىم ليس البشارة فقط ك  فٌ ألعلمو قَاَؿ﴾ ﴿ الكافركف

﴾ 58لنا ِإَلى قـو مجرمينرسِ قَاُلوا ِإنَّا أُ 57ها المرسلوف﴿أيّ  شأنكم الذم جئتم ألجلو
﴾  بلكهمىقـو لوط إل :مأ وىم ﴿ِإنَّا لمنجُّ  :قولو "لكن"كخرب ﴿آؿ لوط﴾  لكن﴿ِإالَّ

ها لمن رنا إنّ ﴿قدَّ  اء من ضمًنىمػػنػػثػاست﴿ِإالَّ امرأتو﴾  اهنممن اٟنبلؾ إل٬ن﴾ 59أجمعين
ٔب نفسهم ٞنا ٟنم من القرب إسندكا فعل ا ، أالباقٌن ُب العذاب لكفرىا﴾ 60الغابرين

عرفكم أال ﴾ 62وفرُ كَ نْ كم قـو مُ إنّ  اؿَ قَ 61﴿فلما جاء آؿ لوط المرسلوف ختصاصكاال
بالعذاب  :مأ﴿بل جئناؾ بما﴾  ما جئناؾ ّنا ٔناؼ﴿قَاُلوا﴾  نالوين مكركىاف تي أخاؼ أك 

كىو شفاء لك  ،وف حٌن توعدىم بويشكُّ ﴾ 63روفمتَ ﴿فيو يَ  قومك﴿َكانُوا﴾  الذم
فيما ﴾ 64﴿وِإنَّا لصادقوف باليقٌن من عذاُّمبِالَحقّْ﴾  و[170/] ﴿وأتيناؾ منهم

أدبارىم﴾  عْ بِ يل واتَّ ﴿ِمَن الل ُب طائفة﴾ عٍ طْ ﴿بقِ  اذىب ُّمبأىلك﴾  رِ ﴿فأسْ  خربناؾ بوأ
وا حيث ﴿وامضُ   يرل عظم ما ينزؿ ُّملئبٌل منكم أحد﴾  ﴿وال يلتفتْ  امش خلفهم :مأ

، مبهمه ﴿إليو َذِلَك األمر﴾  كحينا: أمأ﴿وقضينا﴾  ك مصر، أكىو الشاـ﴾ 65تؤمروف
داخلٌن ُب كقت  :مأ﴾ 66مصبحين دابر َىُؤاَلِء مقطوعٌ  ﴿أفَّ  1[كىو ،ره بدلويفسٌ ]

                                                           
 «.كيبدؿ منو على كجو التفسًن»نسخة ظاىرة، ككقع ُب األصل:  من ح1
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﴿وجاء أىل المدينة﴾  قامتو مقاموإز حذؼ اٞنضاؼ ك اٛنو  "ىؤالء"حاؿ من  ،الصباح
 د ُب غاية اٜنسنرٍ ضياؼ مي أو نزؿ بلوط نٌ أخربكا أا مٌ ػل ،مدينة لوط كىي سدـك :مأ

 يَىُؤاَلِء ضيف ﴿إفَّ  لوط﴿قَاَؿ﴾  طمعا ُب فعل الفاحشة ُّم ،حاؿ﴾ 67روفستبشِ ﴿يَ 
ال  أم:﴾ 69خزوفوال تُ ُب ركوب الفاحشة ﴿﴾ قوا اهللواتّ فيهم ﴿﴾ 68وفحُ فضَ فبل تَ 

ٕننع بيننا  أف عن :مأ﴾ 70عن العالمين هكَ نْ لم نػَ  قالوا أوينوين بسببهم ﴿وين كهتي ذلٌ تي 
ك بدؿ منو ، أك عطف بياف، أجوىنفتزكٌ ﴿بناتي﴾  :مبتدأ خربه﴿قَاَؿ َىُؤاَلِء﴾  كبينهم

 1ة ُب سورة ىودبياف للقصٌ مع مزيد  بياهننٌ  كقد مرٌ  ،طهر لكمأ ىنٌ  :مأكاٝنرب ١نذكؼ 
قاؿ تعأب مقسمان ُنياة نبيٌنا عليو  .ما تريدكف من قضاء الشهوة﴾ 71كنتم فاعلين  ﴿إفْ 

ة كإف جاز فيو بفتح العٌن ُب القسم للخفٌ ﴾ ؾَ رُ مْ عَ ﴿لَ  :ةالسبلـ على حكاية اٜناؿ اٞناضيٌ 
 كىو ،جوابو مقامولقياـ  ،قسمي :كىو مبتدأ خربه ١نذكؼ كجوبان أم ،أيضان ُب غًنه الضمٌ 
﴾ 72﴿يعمهوف غوايتهم اليت كالسكر :أمسكرتهم﴾  ي﴿لف قـو لوط :أمهم﴾ ﴿إنّ 

 صيحة ىائلة مهلكة :أميحة﴾ ﴿فأخذتهم الصَّ  فيكف يسمعوف النصح ،يرتٌددكف
كاف ابتداء العذاب حٌن   :قيل س،داخلٌن ُب كقت شركؽ الشم :أم﴾ 73قينشرِ ﴿مُ 

فصارت ﴿سافلها﴾  قراىم :أم﴿فجعلنا عاليها﴾  ر٨نافلذا ذك ؛شرقواأصبحوا كٕنامو حٌن أ
فصار  ،ر فتحٌجراطٌن طبخ بالن﴾ 74يلِمْن سجّْ  ﴿وأمطرنا َعَلْيِهم حجارةً  منقلبة ُّم

 ِفي َذِلَك آلياتٍ  ﴿إفَّ  مطار اٜنجارةإك  ،كالقلب ،الصيحة :عذاُّم ثبلثة أنواع
 :أم﴾ 76مقيم يلٍ بِ سَ بِ ﴿لَ  القرل :أمها﴾ ﴿وإنّ  اٞنتفٌكرين اٞنعتربين :أم﴾ 75ينمِ سّْ وَ تػَ للمُ 

با كرسلو ﴾ 77ِفي َذِلَك آلية للمؤمنين ﴿إفّ  طريق ثابت يسلكو الناس كيركف آثارىا
قـو شعيب  :أم﴾ ةِ كَ يْ ﴿َكاَف أصحاب األَ  نو: إ٢نٌففة أم﴾ ﴿وإفْ  ألهٌنم اٞننتفعوف

 ذيبهم شعيبان بتك﴾ 78﴿لظالمين كىي الشجرة اٞنتكاثفة 1،بقرب مدين 2يضةكنوف الغى ا الس

                                                           
 من سورة ىود. 76-69مٌرت القٌصة ُب اآليات  1
 «.غيض»البن منظور  لساف العرب «.الغىٍيضىة مىًغيض ماء ٩نتمع فينبت فيها الشجر»كجاء ُب اللساف:  2
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ا إليها للمطر بعد ما أصاُّم ك حراؽ بنار نزلت من سحاب التجؤ باإل﴿فانتقمنا منهم﴾ 
ـٍ  السدـك كاأليكة :أمهما﴾ ﴿وإنّ  ـااٜنٌر سبعة أيٌ  ٌٚنى  ،طريق كاضح﴾ 79مبين ﴿لبإما

﴾ رِ جْ ب أصحاب الحِ ﴿َوَلَقْد كذَّ  بو ماـ ألهٌنا ٣نٌا يؤًبٌ كمعٌظم البناء كاللوح باإل الطريق
بتكذيبهم صاٜنان ألٌف ﴾ 80﴿المرسلين كىم ٖنود 2،كاد بٌن اٞندينة كالشاـ ظ[170/]

﴿وآتيناىم  شرتاكهم ُب اَّيء بالتوحيدتكذيب كاحد من الرسل ُب قٌوة تكذيب ٗنيعهم ال
ىا الكثًن الكاُب ٛنميعهم كدرٍّ  ،ا ُب يومٌن مرٌةكشرًُّ  ،ىاكلدً  3هاكسقبً  ،كالناقةآياتنا﴾ 

توف ِمَن نحِ ﴿وََكانُوا يَ  ال يتفٌكركف فيها﴾ 81ضينعرِ ﴿فكانوا عنها مُ  هاكسائر عجائب
أك من  ،كٔنريب األعداء لوثاقتها ،كنقب اللصوص ،هنداـمن اال﴾ 82الجباؿ بيوتًا آمنين
فما أغنى 83حينصبِ يحة مُ هم الصَّ ﴿فأخذتْ  ٌف اٛنباؿ ٓنميهم منهاأالعذاب ٜنساُّم 

ُهم﴾  من البيوت الوثيقة كٗنع ﴾ 84سبوف﴿َما َكانُوا يكِ  بما دفع عنهم العذا :أمَعنػْ
﴾  تِ اوَ مَ ﴿َوَما خلقنا السَّ  األمواؿ بأف ﴿بِالَحقّْ﴾  خلقان ملتبسان واأَلْرَض َوَما بينهما ِإالَّ

م إٔب نا ٟنم أسباب معاشهم كبيٌػنٌا ٟنم دالئل رشدىم كىداىم كما يؤدٌ أخلقنا اٝنلق كىيٌ 
كما ، فيشتغلوا بشكره كطاعتو كيفوزكا بالدكلة العظمىىبلكهم ليعرفوا خالقهم كرازقهم 

فلذلك  ؛خلقناىم عبثان مهمبلن عن التقييد بقيد التكليف حٌّت تعمل كٌل نفس ما تشتهيو
لينتقم ا لك يا ١نٌمد ﴿َوِإفَّ الساعة آلتية﴾  أىلكنا ىؤالء كأمثاٟنم ٣نٌن تبع سبيل الضبلؿ

عرض عن قومك بالصرب : أأم﴾ 85لميالج فحَ الصَّ  ﴿فاصفحِ  ٣نٌن كٌذبك كمن قبلك
ك ُىَو ربّ  ﴿إفَّ  ّنا آذكؾ قوالن كفعبلن  همئتكافال  :أم ،نتقاـ منهمذاىم كال تعجل باالأعلى 
ليو إل كً باألحواؿ فهو حقيق بأٌف تى ﴾ 86﴿العليم لكٌل شيء فأمرؾ كأمرىم بيدهؽ﴾ بلَّ الخَ 

                                                                                                                                                                     
األيكة، قيل: ىي مدينة تبوؾ، كقيل مدين، أٌما مدين فهي مدينة قـو شعيب عليو السبلـ على ُنر القلـز ُنذاء  1

مراصد االّطبلع على أسماء ؛ 5/77؛ 1/291للحموٌم،  معجم البلدافتبوؾ، كبينهما سٌت مراحل. ينظر 
  .3/1246؛ 1/138ادٌم، لعبد اٞنؤمن البغد األمكنة والبقاع

كاًٜنجر: اسم ديار ٖنود بوادم القرل بٌن اٞندينة كالشاـ، قاؿ : »2/221للحموم،  معجم البلدافكُب  2
 «.اإلصطخرم: اٜنجر قرية صغًنة قليلة السٌكاف، كىو من كادم القرل على يـو بٌن جباؿ، كُّا كانت منازؿ ٖنود

: الذىكىر من كى ».|كقاؿ اٛنوىرم ُب الصحاح: «السجٍقب: الذكر من كلد الناقة»ُب ح:  3 لىًد الناقة، كال يقاؿ السىٍقبي
 «.سقب»للجوىرم  الصحاح تاج اللغة«. له. كالسىٍقبىةي عندىم ىي اٛنحشةػػةه، كلكن حائً ػػبى ػقٍ سى لؤلنثى 
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من النعم اٛنليلة ليسهل عليو بتذٌكرىا  ا أمره بالصفح أتبعو بذكر ما خٌصومٌ ػكل ،ليحكم بينهم
 ،بياف للسبع﴿ِمَن المثاني﴾  سبع آيات ىي الفآنة :أم﴿َوَلَقْد آتيناؾ سبعًا﴾  :فقاؿ

 ركعة ّنا يقرأ بعدىا ُب الصبلة أك ُب كلٌ  اسم مفعوؿ من التثنية ألهٌنا تثىٌن  "ىنثٍ مى "كاٞنثاين ٗنع 
نَػْيَك ِإَلى َما َمتػَّْعَنا ِبِو  من عطف الكٌل على اٛنزء﴾ 87﴿والقرآف العظيم ﴿اَل َتُمدَّفَّ َعيػْ
ُهْم﴾  أصنافان من الكٌفار فإنٌو مستحقر بالنسبة إٔب ما أكتيتىوي فإنٌو كماؿ مطلوب َأْزَواًجا ِمنػْ

من أكٌب القرآف فرأل أٌف أحدان أكٌب »: كُب حديث أيب بكر .تافضو إٔب دكاـ الذبالذات مي 
أهٌنم ٓب َعَلْيِهم﴾  فْ ﴿وال تحزَ  1«كعٌظم صغًنان  افقد صٌغر عظيما أكٌب من الدنيا أفضل ٣نٌ 

ي أنا النذير ﴿وقل إنّ  تواضع ٟنم كارفق ُّم :أم﴾ 88﴿واخفض جناحك للمؤمنين يؤمنوا
 :أمنزلنا﴾ أ﴿كما  :كىو ،عوؿ كصفوفأقيم مقاـ ىذا اٞن ،عذابان إف ٓب يؤمنوا﴾ 89المبين

بعثهم الوليد  ،كىم اثىن عشر من قريش﴾ 90مينسِ ﴿َعَلى المقتَ  مثل العذاب الذم أنزلنا
غرتٌكا باٝنارج منٌا تال  :فاقتسموا أطراؼ مٌكة يقولوف ٞنن يسلكها ،بن مغًنة أيٌاـ اٞنوسم

بان رى نزؿ ا ُّم جى أف فو ة فإنٌو ٠نناٞنٌدعي للنبوٌ 
﴾ 91ينضِ ﴿الَِّذيَن جعلوا القرآف عِ  ىلكوا بو 2

 ﴿فَػَورَبّْكَ  كأساطًن األٌكلٌن، ككهانة ،كسحر ،إٔب شعرموه فقسٌ  "،ضةعً "ٗنع  ،جزاءأ :أم
 من التقسيم فنجازيهم عليو﴾ 93َعمَّا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 92لََنْسأَلَنػَُّهْم َأْجَمِعينَ  و[171/]

بو من تبليغ الرسالة كالدعوة إٔب ﴾ مرؤ تُ ﴿بما  الزجاج مستعار من شقٌ  ،رهى اجٍ ع﴾ ﴿فاصدَ 
 كمازاؿ عليو السبلـ مستخفيان حٌّت نزلت ىذه ،األحكاـحيد كما يتفرٌع عليو من و الت

﴿ِإنَّا كفيناؾ  ال تلتفت إٔب ما يقولوف :أم﴾ 94ض عن المشركين﴿وأعرِ 
كىم الوليد بن  ، منهم بآفةبك اٞنبالغٌن ُب إيذائك بأف أىلكنا كبٌلن ﴾ 95المستهزئين

                                                           
بن حجر: ٓب أجده من قاؿ الوٕب العراقي: ٓب أقف عليو، كقاؿ اٜنافظ ا»ٓب أقف عليو، كعٌلق اٞنناكم عليو بقولو:  1

حديث أيب بكر، كركاه إسحاؽ بن راىويو ُب مسنده كمن طريقو الطرباين ُب معجمو من حديث عبد ا بن عمرك بن 
رفيع، عن أيب عبيدة عن ابن مسعود رفعو، ك٘نزة اتٌػهموه  العاص. كأخرجو ابن عدم ُب ترٗنة ٘نزة النصيب عن زيد بن

 .751-2/750لمناكم، ل الفتح السماويينظر «. بالوضع
للفًنكز  القاموس المحيطالػجىرىب داء كالصدأ يعلو باطن اٛنفن، أك كرـى قرح يكوف ُب بدف اإلنساف كاٜنيواف. ينظر  2

 «.خرج»؛ «بثر»؛ «جرب»البن منظور  لساف العربآبادم؛ ك
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ألسود بن يغوث كبياف اك  ،لبكاألسود بن اٞنطٌ  ،بن قيس كعدمٌ  ،لئكالعاص بن الوا ،مغًنة
عاقبة ﴾ 96﴿الَِّذيَن َيْجَعُلوَف َمَع اللَِّو ِإَلًها آَخَر َفَسْوَؼ يَػْعَلُموفَ  1ما أىلكوا بو ُب القاضي

َفَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك وَُكْن ِمَن 98﴿َوَلَقْد نَػْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَؾ ِبَما يَػُقولُوفَ  أمرىم
﴿َواْعُبْد رَبََّك َحتَّى  2ككاف إذا أحزنو أمر فزع إٔب الصبلة ،صٌلٌناٞن :أم﴾ 98السَّاِجِديَن 

 يتوٌىم من عدـ لئبٌل  4ت بوحٌي كقٍّ  كلج   3اٞنوت فإنٌو متيٌقن ُناقة :أم﴾ 99يَْأتَِيَك اْلَيِقينُ 
 ،اعبده ما دمت حٌيان  :و قاؿمتثاؿ عبادة مرٌة كاحدة فكأنٌ أنٌو يكفي لبل اقتضاء األمر التكرارى 

ا كانت ىذه األشياء سببان لزكاؿ ضيق الصدر ألٌف اإلنساف إذا اشتغل ُّا انكشفت لو كإ٧نٌ 
 فيزكؿ عنو اٜنزف كالغٌم بالكلٌية. ؛فيستحقر عنده ٗنيع ما عداه ؛أضواء عآب الربوبٌية

************************************ 

                                                           
 .2/250، تفسير البيضاوي1
)رقم  5/388 مسند أحمدك ؛310، كتاب الصبلة ودسنن أبي دا«. إذا حىزىبػىػو أٍمره صىٌلى»أصل اٜنديث:  2

 (.23299اٜنديث: 
اقيو" كُّذا يستقيم اٞنعىن، كما ُب   3  .2/250، تفسير البيضاويكذا كقع، كلعٌل األكجو "ٜنى
 آه....« مع أٌف كلج أحد يعلم أنٌو إذا مات سقطت عنو عبادة التكليف لئبٌل »ُب ح: 4
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 سورة النحل

 ة كٖناف كعشركف آية، كىي مئ1 ﴿كإف عاقبتم﴾ إٔب آخرىاة إاٌل يٌ ػػػمكٌ 
 بسم ا الر٘نن الرحيم

 ،ىبلكهم كما فعل ببدرإعة أك اما أمر بو كقٌدره من الس :أماهلل﴾  ﴿أتى أمرُ  
فإنٌو ال خًن لكم لوه﴾ ﴿فبل تستعجِ  كصيغة اٞناضي لتحٌقق كقوعو كٓنٌتمو حٌّت كأنٌو كاقع

إف صٌح  :كيقولوف ،بان استهزاء كتكذي 2فإهٌنم كانوا يستعجلوه ،فيو كال خبلص لكم عنو
جٌل ﴿وتعالى﴾  تنزيهان لو﴿سبحانو﴾  :كرٌد ىذا بقولو ،فاألصناـ تشفع لنا كٔنٌلصنا منو

ٌٍب بٌٌن ما  .عن أف يكوف لو شريك فيدفع ما أراد ا ُّم :أم﴾ 1وفكشر ﴿َعمَّا يُ  كتقٌدس
بو  ياالوحي فإنٌو ٪ن :أم ﴿يُػنَػزُّْؿ الَمبَلِئَكَة بالروح﴾ :الرسوؿ ٓنٌقق اٞنوعود بو فقاؿ بو يعلم

﴿من أمره﴾  فاستعًن لو اٚنها استعارة مصٌرحة ؛اٛنسد بالركح االقلوب اٞنٌيتة باٛنهل كما ٪ني
ال ١نٌل -مفسٍّرة ﴿أْف﴾  أف يٌتخذه رسوالن ﴿َعَلى من َيَشاُء من عباده﴾  بأمره كإرادتو :أم
روا﴾ نذِ أ﴿ بدالن من الركحأك مصدريٌة ُب موضع اٛنٌر  ،ٞنا ُب الوحي من معىن القوؿ -ٟنا
 :ٌٍب ذكر دالئل كحدانٌيتو بقولو﴾ 2قوف أنا فاتّ ﴿ال إلو إاّل الشأف  :أم﴿أنّو﴾  وا الناسمعلأ

﴿تعالى َعمَّا  على ما اقتضتو حكمتو :أمبِالَحقّْ﴾  رضَ ﴿خلق السََّمَواِت واألَ 
ا ال يقدر على أك ٣نٌ  ،أك ٣نٌا ٪نتاج إليهما ،عن أف يكوف لو شريك منهما :أم﴾ 3شركوفيُ 

فليس ىذا تكراران ٞنا  ؛طبلؽخلقهما إذ شيء منها ال يصلح أف يكوف شريكان للقادر على اإل
 ةبطاؿ ما زعموا من شفاعة األصناـ كىنا للتفريع على دليل الوحدانيٌ مٌر أٌكالن فإنٌو ىناؾ إل

شديد َو خصيم﴾ ﴿فإذا ىُ  ميٌن ٗناد إٔب أف صًٌنه قويٌان شديدان فة﴾ طْ ن نُ ﴿خلق اإلنساف مِ 
٪ني العظاـ  ظ[171]/ ها ُب نفي البعث قائبلن: ﴿مننً بيٍّ ﴾ 4﴿مبين اٝنصومة كاَّادلة

 :كنصبو ّنضمر يفٌسره ،كالغنم ،كالبقر ،اإلبل﴿واألنعاـ﴾  [36/72]يس، كىي رميم﴾ 

                                                           
 من السورة. 128-126اآليات  1
 كقع ُب األصل كالظاىر كونو مرفوعا بالنوف. كذا 2
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ما تدفأ بو فيقي الربد من األكسية كاألردية من أشعارىا ﴾ ءٌ ها َلُكم ِفيَها دؼْ قَ ﴿خلَ 
َها تأكلوف كالركوب ،رٍّ كالدج  ،من النسل﴾ عُ نافِ ﴿ومَ  فهاكأصوا  ،كالشحـو، ـوحالل﴾ 5﴿وِمنػْ

ترٌدكهنا إٔب ريحوف﴾ ﴿ِحيَن تُ  زينة﴾ ماؿٌ ﴿َوَلُكم ِفيَها جَ  ؼ للفاصلةر كتقدًن الظ ،كاأللباف
ا ُب فإٌف األفنية تتزٌين ُّ ،ٔنرجوهنا إٔب اٞنرعى بالغداة﴾ 6حوفسرَ ﴿وِحيَن تَ  ميراحها بالعشيٌ 

راحة فإهٌنا تقبل مآلف البطوف الوقتٌن ك٩نٌل أىلها ُب عٌن الناظرين إليها خصوصان حٌن اإل
بدكف غيو﴾ ﴿ِإَلى بلد لم تكونوا بالِ  أ٘نالكمل أثقالكم﴾ حمِ ﴿وتَ  فلذا قٌدمها ؛كالضركع

﴾ 7مٌ رؤوؼ رَِحيل﴿ِإفَّ رَبََّكم  َنهدىا كتعبها :أماألنفس﴾  قّْ ﴿إال بشِ  األنعاـ كلو فٌرغان 
 عطف على األنعاـير﴾ مِ غاؿ والحَ يل والبِ ﴿والخَ  حيث يٌسر األمر عليكم ِنلقها

كالتعليل ُّما لكوهنما ما يقصد منها غالبان ال يناُب أف ﴿زينة﴾  تزيٌنوا ُّا﴿لتركبوىا و﴾ 
﴾ 8﴿ويخلق َما ال تَػْعَلُموفَ  1بت باألحاديث الصحيحةايقصد منها غًنىا كأكل اٝنيل الث

نساف إليها غالبان ِنبلؼ ما قبلها فإنٌو ها لعدـ احتياج اإللى أٗنٍ  ،العجيبة الغريبةمن األشياء 
﴿وَعَلى  :حيد قاؿو ا شرح دالئل التمٌ ػكل .حتياجان ضركريٌان أك غًن ضركرمٌ ا٪نتاج إليو غالبان 

عليو بياف مستقيم الطريق اٞنوصل إٔب اٜنٌق ر٘نة كتفٌضبلن ال  حقٌ  :أمالسبيل﴾  اهلِل قصدُ 
 ابياف الرشد من الغٌي ٣نٌ ن ال ٩نب عليو شيء لك ذ"، إعلى"وبان كما يتبادر من كلمة كج

َها﴾  ةيقتضيو اٜنكمة اإلٟنيٌ  غًٌن  ،ستقامةعن اال دئحا﴾ ر﴿جائ بعض السبيل :أم﴿وِمنػْ
﴿ولو شاء﴾  ألنٌو ليس ُنٌق عليو أف يبٌٌن طرؽ الضبللة "كعليو جائرىا: "األسلوب كٓب يقل
لعلمو أٌف منكم من ال  ؛فما ىداكم ؛لكن ما شاء﴾ 9داكم أجمعين﴿لهَ  ىدايتكم أٗنعٌن

ستدالؿ على التوحيد بأحواؿ اٜنيوانات شرع ُب بياف ا قٌرر االمٌ ػكل. ٫نتار ذلك بل ٫نتار ىواه
﴿ُىَو الَِّذي أنزؿ ِمَن  :بعد اٜنيواف فقاؿ أحواؿ النبات ألنٌو أشرؼ ما ُب العآب السفليٌ 

 ،تبعيضٌية متعٌلق بو "من"ك ،خربه "لكم"مبتدأ ك، ما تشربونوِمْنُو شراب﴾ َلُكم  السماء ماءً 
كلمة ﴿ِمْنُو شجر﴾  لكم﴿و﴾  كتقد٬نها يوىم اٜنصر كال بأس بو ألٌف ماء األرض كٌلو منو

                                                           
صحيح «. هنى النٌب صٌلى ا عليو كسٌلم يـو خيرب عن ٜنـو اٜنمر كرٌخص ُب ٜنـو اٝنيل:»لعٌلو يشًن إٔب حديث  1

 .  36، الصيد كالذبائح صحيح مسلم؛ 27، الذبائح كالصيد البخاري
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أك كٌل ما ينبت على األرض  ،كىو ما لو ساؽ ،بسببو ينبت الشجر :سببٌية أم "من"
﴿ِفيِو  أغلب اٞنواشي منو يم ال ساؽ لو فإٌف رعذلالنبت ا :م أمجٍ ليندرج فيو النج 

 والزيتوف والنخيل واألعناب ومن كلّ  نبت َلُكم ِبِو الزرعَ ﴿يُ  كمترعوف دكابٌ ﴾ 10وفمُ يسِ تُ 
﴿ِإفَّ  إذ ٓب ينبت ُب األرض كٌل ما ٬نكن من الثمار ك[172/] بعض كٌلها :أمالثمرات﴾ 

ُب ﴾ 11﴿ِلَقوـٍ يتفكروف الصانع كحكمتوة على كحدانيٌ ﴿آَليًَة﴾  اٞنذكورِفي َذِلَك﴾ 
ىا أبأف ىيٌ ﴾ والقمرَ  والشمسَ  والنهارَ  يلَ لر َلُكم ال﴿وسخَّ  ٌزىوه عن األندادو فينصنع

كىو  ،بإرادتو كتكوينو لنفعكم :أمبأمره﴾  راتٌ خَّ سَ ﴿مُ  :مبتدأ خربه﴾ ﴿والنجوـُ  ٞننافعكم
ع اآلية كذكر ٗنى ﴾ 12ـٍ يعقلوفيات ِلَقو ﴿ِإفَّ ِفي َذِلَك آَل  تعميم بعد ٔنصيص للحكم

العقل ألهٌنا تدٌؿ أنواعان من الداللة ظاىرة لذكم العقوؿ السليمة غًن ١نوجة إٔب استيفاء فكر  
﴿َلُكم ِفي  خلق﴿َما ذرأ﴾  ر لكمكسخٌ  :أم "الليل"للعطف على ﴿و﴾  كأحواؿ النبات

 ،كأخضر ،كأصفر ،كأ٘نر﴿مختلفًا ألوانو﴾  كغًن ذلك ،كالنبات ،من اٜنيوافاأَلْرِض﴾ 
ستدالؿ على ٌٍب شرع ُب اال .يٌتعظوف ﴾13روفكَّ ذَّ ﴿ِإفَّ ِفي َذِلَك آَليًَة ِلَقوـٍ ي كغًنىا

 :أمر البحر﴾ ﴿َوُىَو الَِّذي سخَّ  :بعجائب أحواؿ العناصر كبدأ منها باٞناء فقاؿ ةالوحدانيٌ 
كغًن  ،كغوصان  ،وبان نتفاع بو ركجعل البحار السبعة غًن ايط ُنيث يتمٌكن الناس من اال

كصفو بالطراكة ألنٌو أرطب اللحـو كأسرعها  ،كىو السمكًا﴾ ﴿لتأكلوا ِمْنُو لحماً طريّ  ذلك
أسند فعل النساء إليهم  ،ؤلؤ كاٞنرجافلىي الونها﴾ سُ لبَ ة تَ يلجوا ِمْنُو حِ ﴿وتستخرِ  فسادان 

 :ٕنخر اٞناء أم﴾ ر ِفيوِ واخِ ﴿مَ  السفن﴿وترى الفلك﴾  ألهٌنا من ٗنلتهم كتلبسها ألجلهم
ٗنلة معرتضة بٌن التعليلٌن ألهٌنا خطاب لواحد  ،بة كمدبرة بريح كاحدةلتشٌقو َنريها فيو مق

 ةى عى سى  :أم﴿من فضلو﴾  "لتأكلوا"عطف على  ،تطلبواتغوا﴾ بْ ﴿ولتَ  كقع بٌن خطابٌن ٛنمع
 ،ف ُنٌقهاتعرفوف نعم ا فتقومو  :أم﴾ 14كم تشكروف﴿ولعلَّ  بركوبو للتجارة ،رزقو تعأب

 نتفاعسببان لبل 1]اٞنهالك[ نٌو جعلإنعاـ من حيث عٌقبو فقط بالشكر ألنٌو أقول ُب باب اإل
ميد﴾ ﴿تَ  بٌل ئأك ل ،كراىة أف  :أم﴿أف﴾  جباالن ثوابت﴿وألقى ِفي اأَلْرِض رواسي﴾ 

                                                           
 من ب، ككقع ُب األصل: "مهلك". 1
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ا ؾ بأدىن سبب فلمٌ ها أف تتحرٌ ألهٌنا كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع من حقٌ ﴿بكم﴾  ؾتتحرٌ 
﴿و﴾  هت بثقلها ٥نو اٞنركز صارت كاألكتاد فمنعتها من اٜنركةت اٛنباؿ عليها كتوجٌ كضع

كم بًل لعلَّ بُ ﴿وسُ  كغًن٨نا ،كالفرات ،كالنيل﴿أنهارًا﴾  ّنعناه "لقى"أجعل فيها ألٌف 
 ،وف ُّا بالنهار على الطرؽ كاٛنباؿيستدلٌ ﴿وعبلمات﴾  إٔب مقاصدكم﴾ 15تهتدوف
بالليل ُب ﴾ 16﴿ُىْم يهتدوف ّنعىن النجـو إذ اٞنراد اٛننس﴾ ﴿وبالنجم ك٥نو ذلك ،كالرياح

نكار أف يساكيو كيستحٌق مشاركتو ما ال يقدر على إمة بٌٍب عٌقب الدالئل اٞنتقدٌ  .كالبحر الربٌ 
﴿كمن ال  كىو اق﴾ خلُ ﴿أفمن يَ  :فقاؿ ،ما ٩نادو إ٩ناد شيء من ذلك بل كال على إ
ٓب يعكس التشبيو مع أنٌو ك  ،كلو العلم ألهٌنم ٌٚنوىا آٟنةأجراىا ٠نرل أ ،كىو األصناـق﴾ خلُ يَ 

 ،تنبيهان على كماؿ جهالتهم ظ[172]/ لزامهم كْنهيلهم ُب جعلهم العاجز كالقادرأًٌب إل
 كىو غاية اٛنهالة كالغواية ،زةشراؾ بو يلزمهم أف ٩نعلوه ٣ناثبل للمخلوقات العجى فإهٌنم باإل

تبع أٍبٌ  .العقل بأدىن توٌجودلك فإنٌو لبداىتو ٪نصل عنفتعرفوف فساد ذ﴾ 17روف﴿أفبل تذكَّ 
د النعم كإقامة اٜنٌجة على تفٌرده باستحقاؽ العبادة بذكر ما يدٌؿ على أٌف ما كراء ما تعدٌ 

وا نعمة اهلل ال عدُّ ﴿وإف تَ  :عٌدد نعم ال تنحصر كأٌف حٌق عبادتو غًن مقدكر فقاؿ
فضبلن أف تطيقوا شكرىا فإنٌو على الوجو  ُّا كتضبطوا عددىاوا ال ٓنيط :أمحصوىا﴾ تُ 

كأٌما أمره تعأب بو  ،البلئق مشركط بالعلم ُّا على سبيل التفصيل كىو خارج عن طور العقل
شتغاؿ بالطاعة ُنسب الطاقة البشريٌة ال أمر بالشكر ُب مواضع عديدة فهو ٠نٌرد أمر باال

ال يقطعها ﴾ 18﴿رَِحيمٌ  داء شكرىاألتقصًنكم ُب ﴿ِإفَّ اهلَل لَغُفوٌر﴾  وعلى ما ىو حقٌ 
 ،من عقائدكم كأعمالكم﴾ 19علنوفوف َوَما تُ سرُّ ﴿َواهلُل يَػْعَلُم َما تُ  صيانكم ككفرانكمعب

عتبار افهي تزييف للشرؾ ب ،صناـ ٗنادات ال شعور ٟنا أصبلن فكيف ٪نسن عبادهتاكاأل
فو بنفي اٝنلق عنها صراحة ػػزيٌ  ٍبٌ  .قلالعلم كما أٌف ما قبلها تزييف لو باعتبار القدرة على اٝن

﴿ال يخلقوف  كىم األصناـ﴿َوالَِّذيَن يدعوف من دوف اهلل﴾  :لينتج أهٌنم ال يشاركونو فقاؿ
 ،كال شيء ٣نا ال ٫نلق بشريك ٣ناثل للخالق :ككرباه مطويٌة كىي ،ىذه صغرل الدليلشيئًا﴾ 

 من ٫نلق كمن ال ٫نلق بل  اٞنشاركة بٌن فليس ىذا تكراران لنفي ؛فبل شيء منهم بشريك لو
﴿َوُىم  :كأٌكد عدـ مشاركتهم لو بإثبات صفات ٟنم تناُب األلوىٌية فقاؿ ،دليل برأسو كلٌّ 
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 خرب ثاف ،ال ركح فيهم﴿أموات﴾  ركف من اٜنجارة كغًنىا باآللةيصوج ﴾ 20وفقُ خلَ يُ 
نها ما يعرتيو فإٌف م "أمواتػػ "فهي صفة ٢نٌصصة ل ،ال يعرتيهم اٜنياة أصبلن حياء﴾ أَ ﴿غير 

 ،ىم﴾ 21ثوفبعَ ﴿يُ  مّتاف﴾ ﴿َوَما َيْشُعُروَف أيّ  ك٥نو٨نا ،كالبيضة، اٜنياة بعد حٌن كالنطفة
 إذ اإللو ال يكوف إاٌل  ؟دهتم حٌّت يكوف ٟنم كقت جزاء على عبادهتم فكيف يعبدكفأك عبى 

 ر للثواب كالعقاباٝنالق الواجب الوجود اٜنٌي الذم ال يعرتيو اٞنوت أبدان العآب بالغيب اٞنقدٍّ 
جج ليكوف توطئة بعد إقامة اٜني  ىتكرير للمٌدع﴿إلو واحد﴾  للعبادة اٞنستحقٌ ﴿إۤلهكم﴾ 

﴿فالَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف  :كىو قولو ،ٞنا ذكر من بياف ما ألجلو إصرارىم بعد كضوح اٜنقٌ 
عن اإل٬ناف  كفمتكربٌ ﴾ 22﴿َوُىم مستكبروف ةجاحدة للوحدانيٌ ﴾ ةٌ رَ كِ نْ باآلخرة قلوبهم مُ 

فيبقى قلبو ؛ فإٌف منكرىا ال يرغب ُب الثواب كال يرىب عن العقاب ،ُّا كعن متابعة الرسوؿ
منكران لكٌل ما ٫نالف ىواه كمستكربان عن الرجوع إٔب قوؿ الناصح كالدالئل ِنبلؼ اٞنؤمن 

 ٍبٌ  "الةال ١ن"ك "،ال بدٌ "ُب األصل ّنعىن ـ﴾ رَ ﴿ال جَ  ُّا فإنٌو يطلب الدالئل فينتفع ُّا
 1[،]ّنا ٩ناب عن القسمفلذلك ٩ناب عنها  "؛حٌقان "لت إٔب معىن القسم كصارت ّننزلة ٓنوٌ 

فما بعدىا مرفوع  "كىجىبى "ك" حىقج " ىنفعل ّنع "جـر"ك ،لنفي ما قبلو كرٌده "ال"كقيل 
ِحبُّ ﴿ِإنَُّو ال يُ  فيجازيهمعلنوف﴾ وف َوَما يُ سرُّ يَػْعَلُم َما يُ  َأفَّ اهللَ ﴿ ةبالفاعليٌ 

﴿وإذا ِقيَل لهم ماذا  باع رسوؿتٌ ان يستكرب عن توحيده ك فضبلن عمٌ ﴾ 23المستكبرين
﴿أساطير﴾  ىو: أك الفرض ،الن م بكونو منزج على التهكٌ ﴿قَاُلوا﴾  على ١نٌمدكم﴾ أنزؿ ربّ 
ر ٓب يكفج ﴿كاملة﴾  ذنوُّملوا أوزارىم﴾ حمِ ﴿ليَ  إضبلالن للناس﴾ 24لين﴿األوّ  أكاذيب

بعض أكزارىم الذم تسٌببوا  :أمونهم﴾ ضلُّ ـَ الِقياَمِة ومن أوزار الَِّذيَن يُ ﴿َيو  منها شيء
 فبل تزر كازرة كزر كاٞنراد ُنملو استحقاقهم ٞنثل ما يستحٌق أصحابو من العذاب كإاٌل ، فيو

م كذٌمهم على اٞنتابعة من غًن ىكفائدتو نفي عذر  ،حاؿ من اٞنفعوؿ﴿بغير علم﴾  أخرل
ا تأٌسف مٌ ػكل .٪نملوف ٘نلهم ىذا﴾ 25روفزِ ﴿أال ساء َما يَ  كاٞنبطل قٌ بٌن ا يزو يُنث كٕن

قبل  :أممكر الَِّذيَن من قبلهم﴾  و[173/] ﴿قد :ه بقولوعليو السبلـ من قوٟنم سبٌل 
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﴿فأتى اهلل﴾  دبٌركا تدبًنان فاسدان ليمكركا بأنبيائهم كما مكر بك ىؤالء :أم ،ىؤالء اٞنشركٌن
َعَلْيِهم  ﴿فخرَّ  من جهة األساس اليت بنوا عليها فهدمها :مأواعد﴾ نيانهم ِمَن الق﴿بُ قصد 

﴾ 26﴿وأتاىم العذاب من حيث ال َيْشُعُروفَ  كصار سبب ىبلكهمن فوقهم﴾ السقف مِ 
كىو استعارة ٕنثيلٌية على تشبيو حاٟنم من إبراـ اٞنكر بالرسل  ،من جهة ال ٔنطر بباٟنم

 ،ان على أساس فهٌدمت فسقط عليهم السقف فهلكوايٌاه ُناؿ قـو بنوا بنيانإكإبطاؿ ا 
، راع ليقاتل أىل السماء أك يرتٌصد أمرىاذوه ٙنسة آالؼ لٍ صرحان عي  بىن ،اٞنراد بو ٧نركد :كقيل

 ةل عليو بعوضرسً أي ا ىو فكأمٌ  ،ىلكهمأعليو الريح كالزلزلة فسقط على قومو ف رسل تعأبأف
ٟنم ﴿ويقوؿ﴾  ٌٟنم بالتعذيب بالنارذيخزيهم﴾ ِة يُ ﴿ثُمَّ َيوـَ الِقيامَ  دخلت منخره فهلكتو

تعادكف وف﴾ اقُّ شَ ﴿الَِّذيَن ُكْنُتم تُ  بزعمكم﴿أين شركائي﴾  على لساف اٞنبلئكة توبيخان 
من األنبياء ﴿الَِّذيَن أوتوا العلم﴾  يقوؿ :مأ﴿قَاَؿ﴾  ُب توبيخهم :مأ﴿فيهم﴾  اٞنؤمنٌن

﴾  يَ الخز  ﴿إفَّ  وىمقٌ كانوا يدعوهنم أب التوحيد فيشا  ،كاٞنؤمنٌن ك م"، أاٝنز "صفة اليـو
 :ك٩نعل صفة ٟنم﴾ 27﴿َعَلى الكافرينكائن ﴿والسوء﴾  ك للخرب اآلٌب، أظرؼ لو

ا﴾ وُ لقَ ﴿فأَ  بالكفرأنفسهم﴾  ي﴿ظالم ةحكاية حاؿ ماضيٌ ﴾ كةُ ئِ اىم المبل﴿الَِّذيَن تتوفّ 
دكا كاستسلموا عند اٞنوت انقا :مأ﴾ مَ لَ ﴿السَّ  يو ّنعىن اٞناضنٌ أل "وَبٌ ػػتػػت"عطف على 

﴿ِإفَّ اهللَ  عملتم﴿بلى﴾  :فتقوؿ اٞنبلئكة ،كفر كعدكافا نعمل من سوء﴾ ﴿َما كنّ  :قائلٌن
 كلٌ م﴾ لوا أبواب جهنّ ﴿فادخُ  :كيقاؿ ٟنم ،فيجازيكم عليو﴾ 28عليم بما ُكْنُتم تَػْعَمُلوَف 

لذين ل﴿وِقيَل  مجهنٌ ﴾ 29رين﴿المتكبّْ  مأكل﴿خالدين ِفيَها فلبئس مثوى﴾  وصنف بابى 
حياء العرب كانوا يبعثوف أ فٌ م أرك ﴿خيرا﴾  نزؿأكم قَاُلوا﴾ ﴿ماذا أنزؿ ربّ  الشرؾوا﴾ قَ اتػّ 
ذا جاء اٞنؤمنٌن قالوا لو إك   قالوا لو ما مرٌ ٌنذا جاء اٞنقتسمإف ن يأتيهم ِنرب النبٌ اـ اٞنوسم مى يٌ أ

نْػَيا﴾ ﴿للذين أحسَ  :قاؿ تعأب 1.ىذا  بةحياة طيٌ ﴿حسنة﴾  منحاؿ نوا ِفي ىذه الدُّ
﴾ 30قين﴿ولنعم دار المتّ  ا ٟنم ُب الدنيامٌ ػم﴿خير﴾  ثواُّم فيها :لأ﴿ولدار اآلِخَرِة﴾ 

﴿تجري من تحتها  ككذا "اتجنٌ "صفة ﴿يدخلونها﴾  قامةإات عدف﴾ ﴿جنّ  ىي .ىي
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حد٨نا أك ، أبل الظرفٌنكاٝنرب كً  ،يضاأة صفة ٗنلة اٚنيٌ ؤوف﴾ ااألنهار لهم ِفيَها َما يش
بين﴾ طيّ  كةُ ئِ اىم المبلالَِّذيَن تتوفّ 31قينجزي اهلل المتّ ﴿يَ  اٛنزاء﴿َكَذِلَك﴾  كاآلخر حاؿ

ٟنم ﴿يقولوف﴾  :كمن الفاعل قولو ،حاؿ من اٞنفعوؿ ،نفسهم بالكفرأطاىرين عن ظلم 
لوا ﴿ادخُ  :كيقاؿ ٟنم بعد البعث ،مكركه يفكم بعدي ال ٫ني ﴿سبلـ عليكم﴾  :عند التوَبٌ 

 أف ﴿إاّل  ذكرىم ار اٞنارٌ ينتظركف الكفٌ نظروف﴾ ﴿يَ  ماىل﴾ 32ُتم تَػْعَمُلوفَ الجنة بما ُكنْ 
 ك القيامةأصل أالعذاب اٞنست أم:ك﴾ ﴿أو يأتي أمر ربّ  ركاحهمألقبض ئكة﴾ تأتيهم المبل
 صاُّمأصاُّم ما أف ظ[173/]﴿فَػَعَل الَِّذيَن من قبلهم﴾  كما فعل ىؤالء﴿َكَذِلَك﴾ 

بالكفر ﴾ 33﴿ولكن َكانُوا أنفسهم يظلموف كهم بغًن ذنبىبل إب﴿َوَما ظلمهم اهلل﴾ 
بو  ﴿بهم َما كانوا نزؿ﴿وحاؽ﴾  ىاؤ جزا :مأئات َما عملوا﴾ ﴿فأصابهم سيّ  ليوم إاٞنؤدٌ 

﴿َوقَاَؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّو َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِو ِمْن  العذاب :مأ﴾ 34يستهزئوف
قالوا  ،بئر كالسوائمن ٥نو البحابَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء﴾ َشْيٍء َنْحُن َواَل آ

فما الفائدة  ،ٓب يشأ ٓب يكنماما شاء ا كاف ك  فٌ أة كالتكليف بك منعا للنبوٌ ، أذلك استهزاء
حكامو مذمـو موجب أفعالو ك ة ألو اعرتاض على ا كطلب العلٌ نٌ إفهو من حيث  ،فيهما

 تعأب فبٌٌن  .ة ا صحيحئف كاف من حيث داللتو على تعليق ٗنيع اٜنوادث ّنشيإللعن ك 
﴿َكَذِلَك فَػَعَل الَِّذيَن  :جاب عن شبهتهم بقولوأك  ،م ُب ذلك سلكوا مسالك من قبلهمأهنٌ 

 أم:﴾ 35 الببلغ المبين﴿فهل َعَلى الرسل إاّل  وموا ما حلٌ بوا رسلو كحرٌ كذٌ من قبلهم﴾ 
لو مدخبل فيو من حيث  فٌ أ اٌل إفبل تأثًن لو ُب حصوؿ اىتداء من يشاء  ؛ح للحقٌ اٞنوضٍّ 
رىا سباب قدٌ أتو بوجود اٜنوادث موجبة لو لكن بئق مشيتعلٌ  فٌ إف ،طو بٌن ا كبٌن عبادهتوسٌ 

ه كزيادة لضبلؿ ءراد اىتداأمن  لة قد٬نة لو مع عباده سببا ٟندبعث الرسل سنٌ  فٌ أ بٌٌن  ٍبٌ  .لو
دوا اهلل ﴿اعبُ  فأب :مأرسوال أف﴾  ةٍ أمَّ  ﴿ولقد بعثنا ِفي كلّ  :الغذاء بقولوراد ضبللو كأمن 

 رشادىمإقهم لئل٬ناف بكفٌ ﴿فمنهم من ىدى اهلل﴾  األكثاف :مأواجتنبوا الطاغوت﴾ 
يروا﴾ ﴿فسِ  ُب علم ا كٓب يرد ىداىم﴿َعَليِو الضبللة﴾  1بتكجً أي ت﴾ ﴿ومنهم من حقّ 
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 ،كٖنود ،من عاد﴾ 36بيننظروا كيف َكاَف عاقبة المكذّْ ﴿ِفي اأَلْرِض فا ةار مكٌ يا كفٌ 
هم ا ال تقدر على ضلٌ أكقد ﴿َعَلى ىداىم﴾  ديا ١نمٌ ص﴾ حرِ ﴿إف تَ  كغًنىم كي تعتربكا

﴾ 37﴿َوَما لهم من ناصرين يريد ضبللو :أم﴾ لُّ ضِ ﴿فِإفَّ اهلَل ال يهدي من يُ  ذلك
يذانان بأهٌنم كما " إشركواأالذين  قاؿ"عطف على ﴿وأقسموا باهلل﴾  يدفعوف العذاب عنهم

﴿ال يبعث اهلل  جتهادىم فيهااغاية  :أمد أيمانهم﴾ هْ ﴿جَ  نكركا البعثأنكركا التوحيد أ
مصدر مؤٌكد لنفسو ﴿وعدًا﴾  يبعثهم﴿بلى﴾  :بلغ ردٌ أقاؿ تعأب رٌدان عليهم من يموت﴾ 

متناع ٤نازه الإَليِو﴾ ﴿عَ  كىو كعد ال غًن "بلى"اٛنملة اليت دٌؿ عليها  فإنٌو كقع مضموفى 
ٌما إذلك ﴾ 38أكثر الناس ال يَػْعَلُموفَ  ًا ولكنّ ﴿حقّ  ككذا "كعدان "صفة  ،اٝنلف ُب كعده

ٌما لقصور نظرىم باٞنألوؼ إلعدـ علمهم بأنٌو من مقتضى اٜنكمة اليت جرت عادتو ّنراعاتو ك 
 .فيتو٨ٌنوف امتناعو ؛هؤ كتفٌرؽ أجزا اٜنياة على اٞنٌيت كامتناع عود عٌن ما فين 1من عدـ طرياف

﴿لهم الَِّذي  اٞنقٌدر "يبعثهمػػػ "متعٌلق بن﴾ ﴿ليبيّْ  :فبٌٌن أٌكال أنٌو من مقتضى اٜنكمة بقولو
 على حسب عملو كما ىو من أمر الدين فيمٌيز اٌق من اٞنبطل ك٩نازم كبٌلن يختلفوف ِفيِو﴾ 
ٌٍب بٌٌن  .ُب إنكار البعث﴾ 39ينهم َكانُوا كاذبعلم الَِّذيَن كفروا أنّ ﴿وليَ  مقتضى اٜنكمة

اٞنعدـك  يٚنٌ ﴿ِإنََّما قولنا لشيء﴾  :نكركه لقصور نظرىم على اٞنألوؼ بقولوأمكانو الذم إ
، ككذا البلـ ُب "لو" «قلت لو قم»من الوجود، كالبلـ فيو الـ التبليغ كما ُب:  شيئان لقربو

﴾ 40﴿أف نقوؿ َلُو كن فيكوف :هخرب  مبتدأه  "قولنا، "٩نادهإأردنا أم: ﴿إذا أردناه﴾  اآلٌب
ا حكى عنهم القسم مٌ ػكل 2.ة ّنعىن الوجود كٓنقيقو ُب البقرةالتامٌ  ك[174/] "كاف"ن مً 

ريعة إٔب تكذيب الرسل دٌؿ ذلك على أهٌنم يعادكف اٞنسلمٌن ذنكار البعث الذم ىو إعلى 
 :أمَىاَجُروا ِفي اهلل﴾ ﴿َوالَِّذيَن  :إٔب اٞنهاجرة فبٌٌن حاٟنم بقولو ئيذاء يلجإكيؤذكهنم 

ظلمهم قريش فهاجركا  ،كىم الرسوؿ كأصحابوموا﴾ لِ ﴿ِمْن بَػْعِد َما ظُ  لوجهو كإقامة دينو
نْػَيا﴾  لٌنهمنػىزٍّ ػػني هم﴾ نَّ ئػَ وّْ بػَ ﴿لنُ  إٔب اٞندينة فهو صفة  ،ىي اٞندينة﴿حسنة﴾  بلدة﴿ِفي الدُّ
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٣نٌا ٟنم ُب ﴿وألجر اآلِخَرِة أكبر﴾  عطاءلتضٌمنو معىن اإل" ٌنهمػػئنبوٌ ػػ "ذكؼ مفعوؿ ثاف ل
ما للمهاجرين ﴾ 41﴿يَػْعَلُموفَ  أك اٞنتخٌلفوف عن اٟنجرة ،الكٌفار :أم﴿لو َكانُوا﴾  الدنيا

على الشدائد كأذل اٞنشركٌن ﴿الَِّذيَن صبروا﴾  ىم .ىمو من الكرامة ُب الدارين لوافق
 رجاالً ﴿إاّل  ةللدعوة العامٌ ﴾ وما أرسلنا من قبلك42لوفهم يتوكَّ ﴿وعلى ربّ  كمفارقة الوطن

كأٌما قولو: ﴿جاعل اٞنبلئكة  1،ال مبلئكة ٜنكمة ذكرىا ُب أٌكؿ سورة األنعاـوحي إليهم﴾ نُ 
ألوا أىل سْ ا﴿ف فإف شككتم فيو ،رسبلن إٔب األنبياء فقط :فمعناه[ 35/1]فاطر، رسبلن﴾ 
متعٌلق نات﴾ بالبيّ 43تَػْعَلُموفَ  ﴿إف ُكْنُتم ال ٤نيل ليعٌلموكمالعلماء بالتوراة كاإل :أمالذكر﴾ 

 جج الواضحةأرسلناىم باٜني  :فأجاب ؟رسلواأ مى ػب :ّنحذكؼ جوابان لسؤاؿ مقٌدر كأنٌو قيل
﴿لِتُبَػيَّْن  بو ألنٌو موعظة كتنبيو يٚنٌ  ،القرآف﴿وأنزلنا إليك الذكر﴾  الكتب :أمر﴾ ﴿والزبُ 

هم ﴿ولعلَّ  مركا بو كهنوا عنوأا نزالو إليك ٣نٌ إط ُب الذكر بتوسٌ ؿ إليهم﴾ زّْ للناس َما نػُ 
 اٞنكرات﴿أفأِمَن الَِّذيَن مكروا﴾  ُب ذلك فيعتربكف كيتنٌبهوف للحقائق﴾ 44يتفكروف

﴿أف يخسف اهلل بهم اأَلْرَض﴾  2ُب دار الندكة كما مٌر ُب األنفاؿ بالنبٌ ئات﴾ ﴿السيّ 
انب السماء  بغتة من ج :أم﴾ 45﴿أو يأتيهم العذاب من حيث ال َيْشُعُروفَ  كقاركف

﴿فما ُىْم  ُب أسفارىم للتجارة :أمبهم﴾ ﴿أو يأخذىم ِفي تقلُّ  كقـو لوط
حاؿ من  ،بسبب ذىاُّم ُب الببلد البعيدة بل يقدر أف يهلك اٛنميع اى ﴾ 46بمعجزين

حيث ٓب ﴾ 47وٌؼ رَِحيمٌ ؤُ ﴿َأْو يَْأُخَذُىْم َعَلى َتَخوٍُّؼ فَِإفَّ رَبَُّكْم َلرَ  الفاعل أك اٞنفعوؿ
تبعو بذكر ما يدٌؿ على كماؿ قدرتو كعدـ أا ىٌددىم بأنواع عذابو مٌ ػكل .عاجلهم بالعقوبةي

لو ﴿ِإَلى َما خلق اهلل من َشْيٍء﴾  ينظركاوا﴾ لم يرَ  ﴿أوَ : يصاٟنا إليهم فقاؿإعجزه عن 
باعتبار  "من شيء"موصولة مبهمة يبٌينها  "ما"فكلمة  ،ك٥نو٨نا ،كاٛنباؿ ،ظٌل كاألشجار

  عن جانبى  :أم "اؿًَش "ٗنع بللو عن اليمين والشمائل﴾ ﴿ظِ  ٕنيل﴾ أُ ﴿يتفيَّ  :لوكصفو بقو 
كإفراد اليمٌن كٗنع الشمائل  ،استعارة من ٬نٌن اإلنساف كَشالو ،منها أٌكؿ النهار كآخره كل  

                                                           
 من سورة األنعاـ. 9-8ُب اآليتٌن  1
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دًا﴾ جَّ ﴿سُ  :كٗنعو ُب قولو "ظبللو"ككذا توحيد الضمًن ُب  ،كمعناه "ما"باعتبار لفظ 
 :كقولو ،ؤمنقادة ٞنا قٌدر ٟنا من التفيُّ  :﴾ حاؿ من الظبلؿ أمهللِ عٌن ﴿مستسلمٌن متواض

كاٛنمع ، األجراـ أيضان ذليلة منقادة ٜنكمو :حاؿ من الضمًن فيو أم﴾ 48﴿َوُىم داخروف
جد س﴿َوهلِل ي أك ألٌف الدخور من أكصاؼ العقبلء ،ن يعقلٌما ألٌف من ٗنلتهم مى إبالواك 
نسمة  :أم﴾ ةٍ اأَلْرِض من دابَّ  وَما ِفي ﴿ِفي السََّمَواتِ  لكثرتوغٌلب فيو ما ال يعقل َما﴾ 

 ة ما فيهاسناده إٔب عامٌ إراد منها طبعان كطوعان ليصٌح أٔنضع كتنقاد لو ّنا  :تدٌب عليهما أم
﴾ 49﴿َوُىم ال يستكبروف للتعظيم على العاـٌ  من عطف اٝناصٌ ﴿والمبلئكة﴾ 

هم ﴿يخافوف ربّ  ناؼ لبياف حاؿ اٞنبلئكة ككذااستئ ،يتكرٌبكف عن عبادتو :أم ظ[174/]
بو من ﴾ 50روف﴿ويفعلوف َما يؤمَ  عاليان عليهم بالقهر :أم حاؿ من الربٌ ن فوقهم﴾ مِ 

جبلؿ إكفيو دليل على أهٌنم مكٌلفوف مداركف بٌن اٝنوؼ كالرجاء خوؼ  .الطاعة كالتدبًن
 ان ئال خوفان ناش 1«ألخشاكم  ػينٌ إ» ككماؿ معرفة كىيبة كربياء كما ُب قولو عليو السبلـ:

ين اثنين﴾ ذوا إلهَ خِ ﴿وقاؿ اهلل ال تتّ   يكوف ٕنٌسكان ٞنن طعن ُب عصمتهمة حٌّت عن اٞنعصيٌ 
 ﴿ِإنََّما ُىَو إلوٌ  :ة كما ذكر الواحد ُب قولوثنينٌية تناُب األلوىيٌ أٌكد بو اٞنعدكد إ٬ناء بأف اال

 ،خافوف ال غًن﴾ 51بوفاي فارىَ ﴿فإيّ  ةىيٌ للتنبيو على أٌف الوحدة من لواـز األلو واحد﴾ 
﴿َولَُو َما ِفي  3كٓنقيق إعرابو ُب البقرة 2،رتىيبالالتفات من الغيبة إٔب التكٌلم للمبالغة ُب 

الزمان ﴿واصبًا﴾  الطاعة :أم﴿َوَلُو الدين﴾  ملكان كخلقان كعبيدان السََّمَواِت واأَلْرِض﴾ 
 كىو الضارٌ ﴾ 52قوفػػّػػػتػػ﴿أفغير اهلل ت  الظرؼكالعامل فيو معىن "الدين"حاؿ من  ،دائمان 

﴿فِمَن اهلل﴾  "ما"بياف ﴿بكم من نعمة﴾  الذم استقرٌ  :أم﴿َوَما﴾  :كالنافع كما قاؿ
خبار كىو ىنا سببٌية مضموف الصلة لئل ،دخل عليو الفاء لتضٌمن اٞنبتدأ معىن الشرط، أخربه

خبار بأهٌنا من رار النعمة ُّم يكوف سببان لئلباٝنرب ال ٜنصولو كما ُب سائر اٞنواضع ألٌف استق
﴿فإليو  من ٥نو فقر كمرض﴾ رُّ الضُّ  كمُ ﴿ثُمَّ إذا مسَّ  ا ال ٜنصوٟنا منو بل األمر بالعكس

                                                           
 .2/21، صحيح ابن حّباف؛ 1، النكاح صحيح البخاري 1
 كقع ُب األصل بدكف حرؼ التعريف؛ فأثبػٌتها من ب.  2
 من سورة البقرة. 40ُب تفسًن اآلية  3
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عنكم  رَّ ﴿ثُمَّ إذا كشف الضُّ  ستغاثة كالدعاء ال إٔب غًنهترفعوف صوتكم باال﴾ 53وفرُ أَ جْ تَ 
﴿ليكفروا بما  بعبادة غًنه﴾ 54شركوفهم يُ ﴿بربّ  اركمكىو كفٌ إذا فريق منكم﴾ 

مستعار من الـ الغرض تشبيهان لعاقبة الشيء  ،كالبلـ للعاقبة ،من نعمة الكشفآتيناىم﴾ 
﴿فسوؼ  أمر هتديد ،ّنا أنتم عليو من اٞنعاصيعوا﴾ ػ﴿فتمتّ  مة بعٌلتوعكىو الكفراف بالن

آلٟنتهم  :أمَلُموَف﴾ ﴿لما ال يَػعْ  اٞنشركوف :أم﴿ويجعلوف﴾  عاقبة ذلك﴾ 55تَػْعَلُموفَ 
سؤاؿ ﴾ نَّ لُ أس﴿تاهلل لتُ  من الزركع كاألنعاـقناىم﴾ ز ا ر ﴿نصيباً ممّ  اليت العلم ٟنا ألهٌنا ٗناد

 ب إليهامن أهٌنا آٟنة الئقة بالتقرُّ ﴾ 56﴿َعمَّا ُكْنُتم تفتروف كفيو التفات من الغيبة ،توبيخ
 اٞنبلئكة بنات ا :لد بقوٟنماليت يكرىوهنا مع تنٌزىو عن الو ﴿ويجعلوف هلِل البنات﴾ 

أك  ،اٛنملة ُب ١نٌل الرفع، ك البنوف الذين ٫نتاركهنم :أم﴾ 57ولهم َما يشتهوف ﴿سبحانو
﴾ ﴿ظلَّ  أخرب بوالدهتا :أمأحدىم باألنثى﴾  رَ شّْ ﴿وإذا بُ  النصب بالعطف على البنات

 من اٞنرأة يظان غ ئ٣نتل﴾ 58﴿َوُىَو كظيم  مغتمٌ متغًٌنان تغًنُّ ًا﴾ ﴿وجهو مسودّ  صار
ًن يخوفان من التعِبِو﴾  رَ شّْ ﴿من سوء َما بُ  قومو :أم﴾ القوـِ ﴿ِمَن  ٫نتفي﴿يتوارى﴾ 

ستفهاـ معمولة ذكؼ ىو حاؿ فجملة اال ،يرتكو ببل قتلكو﴾ سِ مْ ﴿أيُ  متفٌكران ُب نفسوك 
حاؿ من فاعل  ،ىواف كذؿٌ ﴾ وفٍ ﴿َعَلى ىُ  "ما"لفظ لكتذكًن الضمًن "، يتوارل"من فاعل 

﴿أال ساء َما  دهئ٫نفيو فيو كيو ِفي التراب﴾ ﴿أـ يدسُّ  أك مفعولو "٬نسكوأ"
﴿للذين ال يُػْؤِمُنوَف  حيث ٩نعلوف ٞنن تعأب عن الولد ما ىذا ١نٌلو عندىم﴾ 59يحكموف
كىي كأدىم البنات مع ، صفة السجٍوء ّنعىن القبيح :أم﴾ وءِ السَّ  لُ ثَ مَ  و[175/] باآلخرة

 ،كالغىن اٞنطلق ،كىو الوجوب الذاٌبٌ ﴿َوهلِل المثل األعلى﴾  ليهٌن للنكاحإحتياجهم ا
اٞننفرد بكماؿ القدرة  :أم﴾ 60﴿َوُىَو العزيز الحكيم كالنزاىة عن صفة اٞنخلوقٌن

كال يلـز من إضافتو  ،بكفرىم كمعاصيهم :أم﴿ولو يؤاخذ اهلل الناس بظلمهم﴾  كاٜنكمة
فبل  ؛ف يضاؼ إليهم ما صدر عن أكثرىمهم ظاٞنٌن حٌّت األنبياء ٛنواز أإليهم كوف كلٌ 

 عليها الناس األرض الداؿٌ  :أم﴿َما ترؾ عليها﴾  ٕنٌسك فيو ٞنن طعن ُب عصمة األنبياء
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 ما ظاٞنة كانت أك غًن ظاٞنة بسبب شـؤ ظلم الناس كما رك هنسمة تدٌب علية﴾ بَّ ا﴿من د
لي عى ػػػي جػكاد ال»: عن ابن مسعود

رىم ِإَلى ولكن يؤخّْ ﴿ 2«يهلك ُب جحره بذنب ابن آدـ 1
﴿فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة  إلعمارىم أك لعذاُّم كي يتوالدكاى﴾ أجل مسمّ 

﴿ويجعلوف هلِل َما يكرىوف﴾  أك عٌذبوا حينئذ ال ١نالة ،بل ىلكوا﴾ 61َواَل َيْستَػْقِدُموفَ 
 مع ذلكتصف ألسنتهم﴾ ﴿و  كإىانة الرسل ،كالرياسة ،كالشريك ،ألنفسهم من البنات

ٌف ٕب عنده إٔب ريٌب إعند ا كقولو: ﴿كلئن رجعت لهم الحسنى﴾  ﴿أفّ  كىو﴿الكذب﴾ 
 مقٌدموف إليها﴾ 62وفطُ رَ فْ هم مُ لهم النار وأنّ  ﴿ال جـر أفّ  [41/50]فٌصلت، لحسىن﴾ لى 

ئة فرأكىا ػػالسيٌ ْيطَاُف َأْعَماَلُهْم﴾ ﴿تَاللَِّو َلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى أَُمٍم ِمْن قَػْبِلَك فَػَزيََّن َلُهُم الشَّ 
﴾  متوٌٕب أمرىم :أمهم﴾ ﴿فهو وليّ  بوا بالرسلحسنة ككذٌ  عرٌب بو  ،ُب الدنيا :أم﴿اليـو
﴿الكتاب﴾  يا ١نٌمد﴿َوَما أنزلنا عليك﴾  ُب القيامة﴾ 63﴿ولهم َعَذاٌب أليم عن زماهنا

عطف ﴿وىدى﴾  من أمر الدينِفيِو﴾ ﴿الَِّذي اختلفوا  للناس لِتُبَػيَّْن لهم﴾ ﴿إاّل  القرآف
َواهلُل أنزؿ ِمَن 64﴿ورحمة ِلَقوـٍ يُػْؤِمُنوفَ  يٌنؿ ِنبلؼ التبفإنٌو فعل اٞننزٍّ  "تبٌٌن ػػ "على ١نٌل ل

 اٞنذكور﴿ِإفَّ ِفي َذِلَك﴾  بسهاػي﴿بعد موتها﴾  بالنباتالسماء ماء فأحيا ِبِو اأَلْرَض﴾ 
﴾ عبرةً ﴿وإف َلُكم ِفي األنعاـ لَ  ٚناع تدبٌر﴾ 64وف﴿ِلَقوـٍ يسمع ة على البعثدالٌ يًَة﴾ آَل ﴿
نٌو ٗنع إن قاؿ فإنٌو اسم ٗنع كمى ، عتبار معناهااستئناؼ بياف للعربة بسقيكم﴾ ﴿نُ  عتباران ا

بتداء متعٌلق لبل﴾ مَّا ِفي ُبطُونِوِ ﴿م نعم جعل الضمًن للبعض فإٌف اللنب لبعضها دكف ٗنيعها
 هنضاـ ُب الكرشااألشياء اٞنأكولة اٞننهضمة بعض  كىو﴾ ثٍ رْ بين فػَ ِمن ﴿ "نسيقكمػػ "ب

صافيان ال يشوبو لوف الدـ كال ﴿لبنًا خالصًا﴾  متوٌلد من األجزاء اليت ُب الفرث﴿ودـ﴾ 
لد كسائر األخبلط من األغذية مفٌصلة ُب ككيفية توٌلده من الدـ اٞنتوٌ  ،رائحة الفرث

متعٌلق ﴿ومن﴾   حلقهمسهل اٞنركر ُب﴾ 66﴿سائغًا للشاربين 3فراجعو ،القاضي
ستئناؼ لبياف اخذوف﴾ تّ ػػ﴿ثمرات النخيل واألعناب ت كنسقيكم من عصًن :ّنحذكؼ أم

                                                           
 «.جعل»البن منظور  لساف العرب«. األىرضدابة سوداء من دكاٌب  "جيعىلػال"» 1
 .6/54، شعب اإليماف؛ 2/464، المستدرؾ على الصحيحيناٜنديث بلفظ "يعٌذب" ُب  2
 .269-2/268، تفسير البيضاوي3
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على كراىتها  كىذا قبل التحرًن لكن داؿٌ  ،يت باٞنصدرٚنٌ ، ٙنران رًا﴾ كَ ﴿ِمْنُو سَ  سقاءاإل
 ،لٌ كاٝن ،كالزبيب ،كالتمر﴿ورزقًا حسنا﴾ : ن ُب قولوبطريق التعريض حيث قابلو باٜنسى 

﴿ِلَقوـٍ  ظ[175/] دالٌة على قدرتو تعأب﴿آَليًَة﴾  اٞنذكور﴿ِإفَّ ِفي َذِلَك﴾  كالدبس
 أٟنمها كقذؼ ُب قلوُّا :أمك ِإَلى النحل﴾ ﴿وأوحى ربّ  يتدبٌركف :أم﴾ 67يعقلوف

نيث أالتذي﴾ خِ ﴿اتّ  بأف :أك مصدريٌة أم ،٪ناء من معىن القوؿمفٌسرة ٞنا ُب اإل﴿أف﴾ 
ة عمسٌدسة ال مربٌ  ،ل فيهاللتعسُّ ﴿ِمَن الجباؿ بيوتًا﴾  ألٌف لفظ النحل مذٌكرباعتبار اٞنعىن 

عة حٌن تدخليها كال مدٌكرة حٌّت يبقى فيما بينها فرج ئج خالية ضارى حٌّت يبقى ُب داخلها فػي 
، يبنوف لك الناس من األماكن :أم﴾ 68شوفعرِ ا يَ ﴿وممّ  بيوتان ﴿وِمَن الشجر﴾  عةئضا

﴿ثُمَّ كلي من  كبناء بل ُب بعضها ،كشجر ،ُب كٌل جبل ألهٌنا ال تبينللتبعيض " من"ككلمة 
ُب ك﴾ ربّ  لَ بُ ﴿سُ  ما أكلتكي﴾ ﴿فاسلُ  ىاىا كحلوً اليت تشتهيها مرٍّ الثمرات﴾  كلّ 

إٔب  أك فاسلكي راجعةن ، اٞنٌر عسبلن كىي أجوافك 1اليت ٪نيل فيها بقدرتو النجور مسالكو
كىو حاؿ من السبل  "لوؿذى "ٗنع بًل﴾ لُ ﴿ذُ  سي لتبً ال تعليك ك  ري رٌبك ال تعسي  بيوتك طرؽى 

س ألٌف اعدؿ من خطاُّا إٔب خطاب النج من بطونها﴾ خرُ ﴿يَ  ذلٌلها كسٌهلها ا لك :أم
إذ يستحيل ما تأكل من ، ىو العسل ألنٌو ٣نٌا يشرب﴿شراب﴾  تسخًنىا اٞنذكور ألجلهم

ء فهو مستثىن من القي ؛ٌدخاران للشتاءاأك تغٌوطو  يئواألزىار كاألكراؽ العطرة عسبلن فتقً 
كمنهم من زعم أنٌو يقع أجزاء  .فبل استثناء ؛ٓنت جنحها ة٫نرج من ثقب :كقيل ،كالغائط

ألزىار فتتغٌذل منها حٌّت تشبع ٌٍب تلتقط منها بأفواىها اطلٌية حلوة صغًنة على األكراؽ ك 
و أفواه لكنٌ بر البطوف ب عسبلن ففسٌ ٌدخاران فإذا اجتمع فيها شيء كثًن انقلاكتضعها ُب بيوهتا 

، ]فإنٌو يدٌؿ على أٌف ٞنعدة النحل تأثًنا ُب تكٌوف العسل فليت كلي﴾  ضعيف بقرينة ﴿ٍبٌ 
 ،كأ٘نر ،كأصفر ،أبيض﴿مختلف ألوانو﴾  2شعرم ماذا يصنع بقولو تعأب: ﴿ٌٍب كلي﴾[

بنفسو كما ُب ٌما إ﴿ِفيِو شفاء للناس﴾  أك اٞنكاف ،أك الفصل ،ختبلؼ النحل، اسودأك 
                                                           

 «.نور»البن منظور  لساف العربالزىر.  "النورة" 1
حاشية من فٌسر البطوف باألفواه. ينظر ما بٌن اٞنعقوفتٌن تصحيح من اٞنؤٌلف نقلو من حاشية شيخ زاده رٌدا على  2

 .299-5/298، شيخ زاده على البيضاوي
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فبل يرد  ،معجوف عنو وأك مع غًنه كما ُب سائر األمراض إذ قٌل ما ٫نل ،األمراض البلغمٌية
﴿ِإفَّ ِفي  للتبعيض "شفاء"التنكًن ُب  :ك٬نكن أف يقاؿ ،أنٌو يضٌر ٥نو الصفراكٌم كامومٌن

نٌو تعأب أتبع إٌٍب  .ُب صنعو تعأب﴾ 69روف﴿ِلَقوـٍ يتفكَّ  على القدرة كاٜنكمةَذِلَك آَليًَة﴾ 
ختصاص كٌل استدالؿ على كحدانيٌتو ككماؿ قدرتو بذكر اختبلؼ أعمار الناس كمراتبها ك اال

﴿ثُمَّ  كٓب تكونوا﴿َواهلُل خلقكم﴾  :مرتبة ُنكم ٫نالف حكم اآلخر ّنحض تدبًنه فقاؿ
بعض ك  ،ُب سٌن الوقوؼ كبعضه  ،كالنماء ءبعضكم ُب سٌن النشو  ،بآجاؿ ٢نتلفةاكم﴾ يتوفّ 

 كٕنامو عند األطٌباء إٔب مئة كعشرين سنة ،٥ناط الظاىركبعض ُب سٌن اال ،ُب سٌن الكهولة
ة ُب أخٌسو من اٟنـر الذم يشابو الطفوليٌ ﴿ِإَلى أرذؿ العمر﴾  يعاد﴾ دُّ رَ ﴿ومنكم من يػُ 

أك ٌَّرد التعليل  ،البلـ للعاقبةي ال﴾ كَ ﴿لِ  ىو تسعوف سنة: قيل ،ة كالعقلنقصاف القوٌ 
بعد علم شيئًا﴾  ﴿يَػْعَلمَ  ة ناصبة للفعل ُب تأكيل اٞنصدر معو ٠نركر بالبلـمصدريٌ  "كي"ك

 ،على ما يريد﴾ 70﴿قدير ّنقادير أعمارىم﴿ِإفَّ اهلَل عليم﴾  متنازع فيو للفعل كاٞنصدر
بعضكم َعَلى بعض ِفي  و[176/] ل﴿َواهلُل فضَّ  النشيط كإبقاء الفاين ماتة الشابٌ إمنو 

من كفور العقل ككثرة السعي كال  ك٣نلوؾ فبل الغىن ،كمالك ،كفقًن ،غينٌ فمنكم الرزؽ﴾ 
كيلـز من  ،الفقر من نقصاف العقل كقٌلة السعي بل من قسمة القٌساـ الذم يفعل ما يشاء

ففرٌع عليو نفي كوف اٞنفىضجلٌن رازقٌن  ؛ىذا كونو تعأب ىو الرازؽ للجميع على كجو التفضيل
﴿رزقهم َعَلى َما  معطي :أمي﴾ دّْ ا﴿بر  اٞنوإب :أموا﴾ لُ ضّْ لَِّذيَن فُ ﴿فما ا :٣ناليكهم بقولو

على ٣ناليكهم بل ما يرٌدكف عليهم ىو رزقهم أجراه ا على  :أمملكت أيمانهم﴾ 
ُب الرزؽ من  :أم﴿ِفيِو﴾  اٞنوإب كاٞنماليك :أم﴿فهم﴾  :كفرٌع على النفي قولو ،أيديهم

يكفركف حيث ٩نعلوف لو شركاء فيفضي إٔب أف ﴾ 71﴿سواء أفبنعمة اهلل يجحدوف ا
من ضلع  ءافخلق حوٌ ﴿َواهلُل جعل َلُكم من أنفسكم أزواجًا﴾  ينكركا كوف النعم من عنده

ين وحفدة﴾ نِ ﴿وجعل َلُكم من أزواجكم بَ  آدـ كسائر النساء من نطف الرجاؿ كالنساء
 ًٌب خدمةألبنات ٫ندمن ُب البيوت اٜنافد ىو اٞنسرع ُب اٝندمة كا أك بنات فإفٌ  ،أكالد األكالد

﴿يُػْؤِمُنوَف  الصنم﴿أفبالباطل﴾  اللذائذ أك اٜنبلالت :أمبات﴾ ﴿ورزقكم ِمَن الطيّ 
﴿َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َما اَل  بإضافتها إٔب األصناـ﴾ 72وبنعمت اهلل ُىْم يكفروف
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 "رزؽ"بدؿ من ﴿شيئًا﴾  بالنباتْرِض﴾ ﴿واألَ  باٞنطرَيْمِلُك َلُهْم رِْزقًا ِمَن السََّماَواِت﴾ 
يقدركف على ﴾ 73﴿وال يستطيعوف أك منصوب بو إف كاف مصدران  ،إف كاف ّنعىن اٞنرزكؽ

 :أم﴿فبل تضربوا هلِل األمثاؿ﴾  فإهٌنا ُب معىن اآلٟنة "ما"كٗنع الضمًن ٞنعىن  ،شيء أصبلن 
﴾ 74﴿َوأَنْػُتم ال تَػْعَلُموفَ  مثل لو أف ال﴿ِإفَّ اهلَل يَػْعَلُم﴾  ال ْنعلوا لو مثبلن تشاركوف بو

صفة ﴿عبدًا مملوكًا﴾  كيبدؿ منو﴿مثبًل﴾  لنفسو كٞنن عبد دكنو﴿َضَرَب اهلل﴾  ذلك
ؼ لعدـ من التصرٌ ر َعَلى َشْيٍء﴾ قدِ ﴿ال يَ  زه من اٜنٌر فإنٌو أيضان عبد اجيء ُّا لتميٌ 

نكرة موصوفة لتطابق عبدان ن﴾ ﴿وم لؤلصناـ له ثى مى ، مٌيزه ُّذا عن اٞنكاتب كاٞنأذكف ،ملكو
ؼ فيو كيف شاء يتصرٌ  :أمهرًا﴾ ًا وجَ ا رزقًا حسنًا فهو ينفق ِمْنُو سرّ ﴿رزقناه منّ  حرٌا :أم
ة كاٞنخلوقٌية ال يستوم ىذاف مع تشاركهما ُب اٛننسيٌ  :أموف﴾ وُ ﴿ىل يستػَ  تعأب ومثل

عتبار امًن بكٗنع الضؽ، عجز اٞنخلوقات كأغىن كٌل شيء على اإلطبلأفكيف يستوم 
نٌو مؤب النعم فضبلن كحده أل﴿هلِل﴾  مستحقٌ ﴿الحمد﴾  اٛننس فإنٌو ّنعىن العبيد كاألحرار

 فيضيفوف نعمو إٔب غًنه كيعبدكنو ألجلها﴾ 75﴿بل أكثرىم ال يَػْعَلُموفَ  عن العبادة
كاآلخر للمؤمن  ،أحد التمثيلٌن لو كٟنا :كقيل ،لنفسو كلؤلصناـ أيضان ﴿َوَضَرَب اهلل﴾ 

﴿ال يقدر َعَلى  ٍفهىمم كال يػى ٍفهً لد أخرس ال يػي كي رجلين أحدىما أبكم﴾  ﴿مثبلً  الكافرك 
 مىن كٕب أمره﴿َعَلى مواله﴾  ثقيل﴾ لّّ ﴿َوُىَو كَ  لنقصاف عقلو ،من اٞنكاسبَشْيٍء﴾ 

 مٌ هى ح ككفاية مى جٍ بنى  :أم﴿بخير﴾  منو﴿ال يأت﴾  يرسلو اٞنؤب ُب أمر﴾ وُ هْ جّْ وَ ينما يػُ أ﴿
من ىو  :أم﴿ومن يأمر بالعدؿ﴾  :تأكيد للمستكٌن ليعطف عليوَو﴾ ﴿ىل يستوي ىُ 

﴿َوُىَو﴾  كٌلها ظ[176]/ فهيم ناطق نافع للناس ٪نٌثهم على العدؿ اٞنستجمع للفضائل
 كيبلغو بأقرب و إٔب مطلب إاٌل ال يتوجٌ ﴾ 76﴿مستقيم طريق﴿َعَلى صراط﴾  ُب نفسو

مٌثل  امٌ ػكل .ة قابلهما بتلك الصفات األربعةكلتضٌمن ىذه الصفة كماالن كما قبلها ثبلث ي،سع
 إذا  أحدان ال يكوف كذلك إاٌل  ـ أفٌ و نفسو ّنن يأمر بالعدؿ كىو على صراط مستقيم كمعل

﴿غيب السََّمَواِت واأَلْرِض﴾  كحده﴿َوهلِل﴾  :كاف كامبلن ُب العلم كالقدرة أثبتهما لو بقولو
 قياـ﴾ رُ ﴿َوَما أمْ  يدٌؿ عليو ١نسوسعلم ما غاب فيهما بأف ٓب يكن ١نسوسان كٓب  :أم

قة دى اٜنى  ىرجع الطرؼ من أعل :أمح البصر﴾ مْ  كلَ ﴿إاّل  ُب سرعتو كسهولتو﴿الساعة﴾ 
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﴿ِإفَّ اهللَ  منو بأف يكوف ُب نصفو﴿ُىَو أقرب﴾  أك ّنعىن بل ،للتخيًنو﴾ أ﴿ إٔب أسفلها
دٌؿ على  مٌ ػث .در٩نان كمنو أف ٪نٍن اٝنبلئق دفعة كما خلقهم ت﴾ 77َعَلى كل َشْيٍء قدير

 اٛنملة حاؿاتكم ال تَػْعَلُموَف شيئًا﴾ ػهػ﴿َواهلُل أخرجكم من بطوف أمّ  :قدرتو تعأب فقاؿ
ىذا اٛنعل  م كوفي فهى أك عطف ألٌف الواك ال يقتضي الرتتيب حٌّت يي  ،استئناؼ﴿وجعل﴾ 
دراؾ إ داةأاليت ىي ﴿واألبصار واألفئدة﴾  اإلٚناع :أم﴿َلُكم السمع﴾  1بعد اإلخراج

﴿ألم  لتعرفوا ما أنعم عليكم فتشكركه :أم﴾ 78كم تشكروف﴿لعلَّ  اتيٌ ات كالكلٌ اٛنزئيٌ 
بلت للطًناف ِنلق األجنحة كاألسباب اٞنوافقة مذلٌ رات﴾ ﴿ِإَلى الطير مسخَّ  ينظركاوا﴾ يرَ 

اٟنواء بٌن السموات : أمالسماء﴾  وّ ﴿ِفي جَ  لو كخلق اٛنٌو ُنيث ٬نكن التعادم فيو
فإٌف ثقلها يقتضي سقوطها كال مانع منو لوال  اهلل﴾ ﴿إاّل  فيو﴾ نَّ مسكهُ ا يُ ﴿مَ  كاألرض

 ،ىي خلقها ُنيث ٬نكنها الطًناف﴿ِإفَّ ِفي َذِلَك آليات﴾  قدرتو كخلقو األسباب فيها
﴿ِلَقوـٍ  مساكها فيو على خبلؼ طبعهاإك  ،اٛنٌو ُنيث ٬نكن الطًناف فيو كخلقي 

مٌتخذة من ٥نو اٜنجر ػال﴿َواهلُل جعل َلُكم من بيوتكم﴾  فعوفتألهٌنم اٞنن﴾ 79يُػْؤِمُنوفَ 
باب كالقً ﴿وجعل َلُكم من جلود األنعاـ بيوتًا﴾  موضعان تسكنوف فيو﴿سكنًا﴾  كاٞندر

خذ منو مٌتخذة ٣نٌا عليها فإنٌو لثبوتو عليها يصدؽ على ما يتٌ ػال كاٝنياـً  ،مٌتخذة من اٛنلودػال
﴿ويـو  سفركمنكم﴾ عْ ﴿يـو ظَ  دكهنا خفيفة ٣نكنة النقلْنونها﴾ فُّ ﴿تستخِ  أنٌو من اٛنلود

﴿وأوبارىا﴾  للضأف كإضافتها إٔب ضمًن األنعاـ ألهٌنا من ٗنلتهاإقامتكم ومن أصوافها﴾ 
 ما يتمٌتع أك يٌتجر بو﴿ومتاعًا﴾  ما يلبس كيفرش﴿أثاثًا﴾  للمعز﴿وأشعارىا﴾  لئلبل

 ،كاألشجار ،من ٥نو البيوتخلق﴾ ﴿َواهلُل جعل َلُكم مما  تبلى فيو﴾ 80﴿ِإَلى ِحين
﴿َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلِجَباِؿ  "ظلٌ "تقيكم حٌر الشمس ٗنع بلاًل﴾ ﴿ظِ  كالغماـ ،كاٛنباؿ

 نيفاكتفى بأحد الضدٌ  ،كالربد :أم﴾ رَّ ﴿تقيكم الحَ  قمصان َأْكَنانًا َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل﴾ 
كاٛنواشن  ،كالدركع  ،فيها رٌ الطعن كالض :أم ،حربكم :أم﴿وسرابيل تقيكم بأسكم﴾ 

كم نعمتو عليكم لعلَّ  تمُّ ﴿يُ  كإٕناـ النعم اٞنذكورة﴿َكَذِلَك﴾  رباؿ يعٌم كٌل ما يلبسالسٍّ  فإفٌ 

                                                           
 «.كأيضا إذا ٘نلنا "السمع" على االستماع ك"اإلبصار" على الرؤية لزاؿ اإلشكاؿ»ُب ح:  1
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ما ﴿فإنّ  ؾعرضوا عن اإلسبلـ فبل يضرٌ أوا﴾ ﴿فإف تولَّ  تنقادكف ٜنكمو﴾ 81تسلموف
 قد بٌلغتك  ،البٌٌن  ك[177/] اإلببلغ :أم﴾ 82﴿الببلغ المبين ديا ١نمٌ عليك﴾ 

بعبادة ﴿ثُمَّ ينكرونها﴾  يقٌركف بأهٌنا من عنده :أم﴿نعمة اهلل﴾  اٞنشركوف :مأ﴿يعرفوف﴾ 
كذكر األكثر ألٌف  ،اٛناحدكف عنادان  :أم﴾ 83كثرىم الكافروفأ﴿و  غًن من أنعمها

ىو أمة شهيدًا﴾  ﴿يـو نبعث من كلّ  اذكر﴿و﴾  بعضهم ٓب يعرؼ اٜنٌق لنقصاف العقل
عتذار إذ ال عذر ُب اال﴿ثُمَّ اليؤذف للذين كفروا﴾  كعليها باإل٬ناف كالكفرنبٌيها يشهد ٟنا 

إزالة عتاب رٌُّم كغضبو بأف  :أم ىبتٍ ال يطلب منهم العي  :أم﴾ 84﴿وال ُىْم يستعتبوف ٟنم
﴿إذا رأى الَِّذيَن  اذكر﴿و﴾  فإٌف اآلخرة ليست بدار تكليف ،يقاؿ ٟنم لًنجعوا عن الكفر

﴿وال ُىْم  العذابف عنهم﴾ خفَّ ﴿فبل يُ  عذاب جهٌنماب﴾ ﴿العذ كفركاظلموا﴾ 
أك  ،األصناـ :أمىم﴾ ءَ شركوا شركاأ﴿واذا رأى الَِّذيَن  ٬نهلوف عن إذا رأكه﴾ 85ينظروف

نعبدىم أك ﴿قَاُلوا رَبػََّنا َىُؤاَلِء ُشرََكاُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا َنْدُعو﴾  الشياطٌن اليت ٘نلتهم على الكفر
ُب ﴾ 86كم لكاذبوف﴿إنّ  :قالوا ٟنم :أمإليهم القوؿ﴾  او لقَ أف ﴿من دونك نطيعهم
]مرًن، كم كقولو: ﴿سيكفركف بعبادهتم﴾ ء كم عبدٕنونا حقيقة كإ٧ٌنا عبدًب أىوانٌ إقولكم 

 ضاع كبطل﴾ ﴿وضلَّ  استسلموا ٜنكمو :أم﴾ مَ لَ السَّ  وا ِإَلى اهلل يومئذٍ ﴿وألقَ  [19/82
﴿الَِّذيَن كفروا  آٟنتهم تشفع ٟنم فٌ أمن ﴾ 87روف﴿َما َكانُوا يفتَ  حٌن كٌذبوىم﴿عنهم﴾ 

﴿زدناىم عذابًا فوؽ  دينو باٜنمل على الكفر﴿عن َسِبيِل اهلِل﴾  الناسوا﴾ وصدُّ 
 كف الناس عن اإل٬نافيصدٌ ﴾ 88دوففسِ ﴿بما َكانُوا يُ  وه بكفرىمالذم استحقٌ العذاب﴾ 

ىو نبٌيهم فإٌف نٌب كٌل م﴾ أمة شهيدًا َعَلْيِهم من أنفسه ﴿يـو نبعث ِفي كلّ  اذكر﴿و﴾ 
لنا ﴿ونزَّ  أٌمتك :أم﴿شهيدًا َعَلى ىؤالء﴾  يا ١نٌمد﴿وجئنا بك﴾  أمة بعث منهم

 ﴿لكلّ  بيانان ﴿تبيانًا﴾  القرآف﴿الكتاب﴾  "قد"أك حاؿ بإضمار  ،ئناؼتاسعليك﴾ 
 ة أك القياسأك إٗناالن باإلحالة على السنٌ  ،٪نتاج إليو من أمور الدين تفصيبلن َشْيٍء﴾ 

 ةخاصٌ ﴾ 89﴿وبشرى للمسلمين ـر منو فلتفريطوكمن حي  ،للجميع﴿وىدى ورحمة﴾ 
عتقادان كالتوحيد اٞنتوٌسط بٌن التعطيل ابالتوٌسط ُب األمور ﴿ِإفَّ اهلَل يأمر بالعدؿ﴾ 

قان كاٛنود لي كخي  ب،لة كالرتىُّ اطط بٌن البً داء الواجبات اٞنتوسٌ أكعمبلن كالتعٌبد ب ،كالتشريك
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ع ٌية كالتطوٌ إحساف الطاعات ُنسب الكمٌ  :أمساف﴾ ح﴿واإل البخل كالتبذيراٞنتوٌسط بٌن 
 إعطاء﴿وإيتاء﴾  1د ا كأٌنك تراه كما ُب اٜنديثبة بأف تعأك ُنسب الكيفيٌ  ،بالنوافل

ىتماـ كاٞنبالغة ُب ٔنصيص بعد تعميم لبل ،األقارب ما ٪نتاجوف إليو :أم﴿ذي القربى﴾ 
فراط ُب متابعة القٌوة الشهوانٌية البهيمٌية اليت اإل :أم﴾ عن الفحشاء ى﴿وينه اٜنٌث عليو

قبح أحواؿ اإلنساف أترغب ُب ٓنصيل اللذات اٝنارجة عن اٜنٌد اٞنأذكف فيو شرعان كالزنا فإنٌو 
بدان ُب أيو ُب هتٌيج القٌوة الغضبٌية اليت تسعى ما ينكر على متعاطً ر﴾ نكَ ﴿والمُ  شنعهاأك 

 ستعبلء على الناس كالتجربٌ اال :أم﴿والبغي﴾  إٔب الناس ءاكاإليذ ءكالببل إيصاؿ الشرٌ 
 كىو مندرج كال يوجد من اإلنساف شٌر إاٌل  ،عليهم الذم ىو مقتضى القٌوة الو٨نٌية الشيطانٌية

كلذا قاؿ ابن  ؛حدل ىذه القول الثبلثإصار بتوٌسط  ظ[177/] ُب ىذه األقساـ
ز بٌن كالتميٌ  ،كالنهي ،باألمر﴿يعظكم﴾  2«ىي أٗنع آية ُب القرآف للخًن كالشرٌ »: مسعود

البيعة لرسوؿ ا  :أموفوا بعهد اهلل﴾ ﴿وأَ  تٌتعظوف﴾ 90روفكم تذكَّ ﴿لعلَّ  اٝنًن كالشرٌ 
 ٬نافأك مطلق األ ،أ٬ناف البيعة :أمضوا األيماف﴾ ﴿إذا عاىدتم وال تنقُ  على اإلسبلـ

بالوفاء عليكم كفيبًل﴾ ﴿قد جعلتم اهلل  حاؿ﴿و﴾  توثيقها بذكر ا﴿بعد توكيدىا﴾ 
﴿وال تكونوا   ٬ناف كالعهودُب نقض األ﴾ 91﴿ِإفَّ اهلَل يَػْعَلُم َما تفعلوف حيث حلفتم بو

ة﴾ ﴿ِمْن بَػْعِد قوّ  مصدر ّنعىن اٞنفعوؿ ،ما غزلتولها﴾ زْ ﴿غَ  فسدتأكالتي نقضت﴾ 
 "،ٟناغز "حاؿ من  ،كىو ما ينكث أم ٪نٌل برمو "ثكٍ نً "ٗنع ﴿أنكاثًا﴾  ـرٍ حكاـ لو كبػى إ

مرأة ٘نقاء من مٌكة كانت تغزؿ طوؿ يومها اىي  :كقيل ،كاٞنراد تشبيو الناقض ّنن ىذا شأنو
 ٌٔناذكماال تكونوا مثلها ُب  :أم "ال تكونوا"حاؿ من ضمًن خذوف﴾ ﴿تتّ  ٌٍب تنقضو

﴿بينكم﴾  فسادان كخديعة :أم ،كىو ما يدخل ُب الشيء كليس منوبًل﴾ خَ ﴿أيمانكم دَ 
ن ﴿مِ  أزيد عددان كماالن ﴿ىي أربى﴾  ٗناعةة﴾ ﴿تكوف أمّ  ألفٌ  :أم﴾ ﴿أف بأف تنقضوىا

وكم﴾ لُ بػْ ﴿ِإنََّما يػَ  فإهٌنم كانوا إذا كجدكا أكثر من حلفائهم نقضوا العهد كحالفوىمة﴾ أمّ 
                                                           

اف ، اإل٬نصحيح البخاري«. أف تعبد ا كأٌنك تراه فإف ٓب تكن تراه فإنٌو يراؾ»يشًن إٔب حديث اإلحساف، كفيو  1
 .1، اإل٬ناف صحيح مسلم؛ 36

 .2/473، شعب اإليماف؛ 2/388، المستدرؾ على الصحيحين 2
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َلُكم َيوـَ  ننّ ﴿وليبيّ  كف بكثرهتموفى أـ تغرتٌ بكوف أٌمة أرىب لينظر أتػىفي  :أم﴿اهلل ِبِو﴾  ٫نتربكم
ُب الدنيا من أمر الوفاء كغًنه بأف يثيب الواُب كيعاقب ﴾ 92َما ُكْنُتم ِفيِو تختلفوفالِقياَمِة 
من  ﴿ولكن يضلّ  مٌتفقة على اإلسبلـة واحدة﴾ ﴿ولو شاء اهلل لجعلكم أمّ  الناقض

سؤاؿ تبكيت ﴾ 93﴿َعمَّا ُكْنُتم تَػْعَمُلوفَ  يـو القيامة﴾ نَّ لُ أَ سْ َيَشاُء ويهدي من َيَشاُء ولتُ 
نو كتصريح ّنا تضمٌ " ال تكونوا"عطف على بًل بينكم﴾ خَ ذوا أيمانكم دَ خِ ﴿وال تتّ  ك٠نازاة

عن  ياُب اٜنقيقة هن .ىػآ ..."ال تكونوا"ىو ألٌف النهي عن اٞنقٌيد يرجع إٔب القيد فيكوف 
منصوب ُب ﴾ ؿَّ زِ ﴿فتَ  كىذا تصريح بو تأكيدان كمبالغة ُب قبح اٞننهيٌ  ،لو ااذ كمتضٌمنٔنٌ اال

اللة على أٌف دفراد كالتنكًن للكاإل ،قدامكم عن ١نٌجة اإلسبلـ: أأم﴿قدـ﴾  هيجواب الن
﴾ ءَ ﴿وتذوقوا السو  عليها﴿بعد ثبوتها﴾  قداـ كثًنةأزلل قدـ كاحدة عظيم فكيف ب

أك صدٌكم  ،بصدكدكم عن الوفاء بو :أم﴿بما صددتم عن َسِبيِل اهلِل﴾  العذاب ُب الدنيا
وا بعهد اهلل رُ ﴿وال تشتػَ  ُب اآلخرة﴾ 94م َعَذاٌب َعِظيمٌ ﴿َوَلكُ  غًنكم عنو إذ يقتدم بكم

من النصر كالنعم ُب الدنيا ﴿ِإنََّما عند اهلل﴾  من الدنيا بأف تنقضوه ألجلوثمنًا قليبًل﴾ 
﴿َما عندكم﴾  ذلك فبل تنقضوا﴾ 95َلُكم إف ُكْنُتم تَػْعَلُموفَ  ﴿ُىَو خيرٌ  كالثواب ُب اآلخرة

 دائم﴾ ﴿باؽٍ  من خزائن ر٘نتو﴿َوَما عند اهلل﴾  يفىن ﴾دُ نفَ ﴿يَ  نيادمن أعراض ال
﴾ 96﴿أجرىم بأحسن َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  على الوفاء بالعهودالَِّذيَن صبروا﴾  ينَّ ﴿ولنجزِ 

تياف كٌل ما  إغيب ُب الصرب على الوفاء رٌغب ُب كبعد الرت  .َنزاء أحسن من أعماٟنم :أم
إذ ال ن ذكر أو أنثى َوُىَو مؤمن﴾ الحًا مِ ن عمل ص﴿مَ  :كاف من شرائع اإلسبلـ فقاؿ

﴿فمن يعمل  1[ّنقتضى]اعتداد بأعماؿ الكفرة ُب استحقاؽ الثواب كإ٧ٌنا اٞنتوقع عليها 
ُب الدنيا بة﴾ حياة طيّ  وُ نَّ يػَ حيِ ﴿فلنُ  العذاب ٔنفيفي  [99/7]الزلزلة، مثقاؿ ذرٌة خًنان يره﴾ 

بالقسمة كتوٌقع األجر  ك[178]/ كالرضاء بالرزؽ اٜنبلؿ كتوسعتو إف كاف موسران كبالقناعة
يساره لزيادة إعساره عذاب ككذا إالعظيم ُب اآلخرة إف كاف معسران ِنبلؼ الكافر فإٌف 

ا ذكر أنٌو مٌ ػكل﴾ 97هم أجرىم بأحسن َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ينَّ ﴿ولنجزِ  اٜنرص كخوؼ الفوات

                                                           
 «.مضموف»ما بٌن اٞنعقوفتٌن من ح "نسخة ظاىرة"، ككقع ُب األصل:  1
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 ،ذعماؿ عن الوساكس كىو التعوٌ ٩نازم على األعماؿ الصاٜنة أرشد إٔب طريق ٫نلص بو األ
هٌنا الداعية إٔب األعماؿ القلبٌية إكخٌص القراءة بالذكر ألهٌنا رأس األعماؿ الصاٜنة من حيث 

 ة السببرادب كإمن ذكر اٞنسبج  ،أردت قراءتو﴿فإذا قرأت القرآف﴾  بٌية فقاؿ:كالقالى 
كىي ، لشيطاف الرجيمقل أعوذ با من ا :أم﴾ 98﴿فاستعذ باهلل ِمَن الشيطاف الرجيم

 تسٌلط﴿ِإنَُّو ليس َلُو سلطاف﴾  عراضان عرفان إة ككذا التسمية بعد كٌل فصل ٪نسب مستحبٌ 
٩نعلونو كٌٕب ونو﴾ ِإنََّما سلطانو َعَلى الَِّذيَن يتولَّ 99لوفهم يتوكّ ﴿َعَلى الَِّذيَن آمنوا وعلى ربّ 

ٍبٌ شرع ﴾ 100﴿مشركوف ب الشيطافأك بسب ،با :أم﴿َوالَِّذيَن ُىْم ِبِو﴾  أمرىم بطاعتو
أك  ،كتبلكهتا، أبنسخ حكمهالنا آية مكاف آية﴾ ﴿وإذا بدَّ  ة فقاؿ:ُب شبهات منكرم النبوٌ 

ختبلؼ امن مصاّب العباد ببما يُػنَػزُّْؿ﴾  َأْعَلمُ ﴿اهلل  حاؿ﴿و﴾  نزاؿ غًنىاإأحد٨نا فقط ك 
كٌذاب تقولو من ﴾ فترٍ أنت مُ  ﴿ِإنََّما "إذا"جواب  ،الكفرة للنبٌ  :أم﴿قَاُلوا﴾  األكقات

 حقيقة القرآف كفائدة النسخ﴾ 101﴿بل أكثرىم ال يَػْعَلُموفَ  عندؾ فتغًٌنه كما تريد
 "حاًب اٛنودما ُب "من إضافة اٞنوصوؼ إٔب الصفة كلو روح القدس﴾ زَّ ﴿نػَ  ٟنم﴿قل﴾ 

 ملتبسان ك﴾ ﴿ربّ  كبلـ﴿من﴾  ركح مقٌدس كىو جربائيل :شعار باختصاصو ُّا أملئل
﴿و﴾  على اإل٬ناف بأنٌو كبلموت الَِّذيَن آمنوا﴾ ثبّْ ﴿ليُ  اٜنكمة كاٞنصلحة :أمالَحقّْ﴾ ﴿بِ 

نقادين ٞنا :أم﴾ 102﴿ىدى وبشرى للمسلمين تثبيتان  :أم "ليثبت"للعطف على ١نٌل 
﴿َبَشٌر ِلَساُف الَِّذي  القرآف يعٌلم النبٌ  :أمهم يقولوف ِإنََّما يعلمو﴾ ﴿ولقد نعلم أنّ  ٜنكمو

﴾ ﴿أعجميّ  :قاؿ تعأب 2.الركمٌي غبلـ عامر بن اٜنضرميٌ  1يعنوف حربِحُدوَف ِإلَْيِو﴾ يُػلْ 
ذك بياف كفصاحة يعلمونو بأدىن ﴾ 103مبين ﴿لساف عربيّ  القرآف﴿وىذا﴾  غًن بٌٌن 

قوف أهٌنا من ال يصدٌ الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف بِآيَاِت اهلِل﴾  ﴿إفّ  ؟تأٌمل فيكف يكوف مأخوذان منو
 ،ُب اآلخرة﴾ 104﴿ولهم َعَذاٌب أليم إٔب سبيل النجاةهديهم اهلل﴾ ﴿ال يَ  أبعنده تع

                                                           
كاف يهوديٌا ُب مٌكة، فسمع النٌب .|كجرب ىذا  2/280، البيضاويكذا كقع ُب األصل، كالظاىر أنٌو "جرب" كما ُب   1

لجو عليو كسٌلم يقرأ سورة يوسف فأسلم ككتم إسبلمو، ٌٍب اطٌلع مواليو على ذلك؛ فعٌذبوه، كيـو الفتح أعطاه صٌلى ال
 .1/562البن حجر،  اإلصابةرسوؿ اللجو صٌلى اللجو عليو كسٌلم ٖننو فاشرتل نفسو. ينظر 

 .4/71البن األثًن،  ةأسد الغابمؤب جرب الركمٌي، أخو العبلء بن اٜنضرمٌي قتل يـو بدر كافرا.  2
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﴿ِإنََّما  :ب األمر عليهم فقاؿٌٍب قلٌ  ،ٌٍب خٌوفهم على كفرىم بو ،أبطل أٌكالن طعنهم ُب القرآف
 ىذا قوؿ البشر :القرآف بقوٟنم :أميفتري الكذب الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ِبآيَاِت اهلِل﴾ 

 من ن كفر باهلل ِمْن بَػْعِد إيمانو إاّل مَ 105﴿ُىُم الكاذبوف الذين كفركا :أمِئَك﴾ ﴿وُأولَ 
من  "من جنس  "من أكره"ستثناء مٌتصل ألٌف ، اظ بكلمة الكفر فتلٌفظ بوعلى التلفُّ كره﴾ أُ 

ككلمة  ،ٓب تتغًٌن عقيدتوباإليماف﴾  ﴿وقلبو مطمئنّّ  تعٌم القوؿ كالعقد إذ الكفر لغةن  "كفر
ن ﴿ولكن مَ  :عليو قولو دؿٌ "، ك عليهم غضب"كجواُّا أك خربىا  ،ة أك موصولةرطيٌ ش "نمى "

﴿فَعَلْيِهم  اعتقده كطابت بو نفسو :فتحو ككٌسعو لو ّنعىن :أمشرح بالكفر صدرًا﴾ 
أٌف  مرك  ظ[178]. /إذ ال أعظم من ذنبو﴾ 106غضب ِمَن اهلل ولهم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

 ،كعٌمار ،كببلؿ ،كصهيب ،ابكحبٌ  ،كأبو بكر ،ا رسوؿ :ظهر اإلسبلـ سبعةأأٌكؿ من 
بكر أبو كأٌما  ،أٌما الرسوؿ فمنعو عن الكٌفار أبو طالب .ه ياسر أيضان و كأب :كقيل 1،كأٌمو ٚنٌية

 لبكطعن أبو جهل ُنربة ُب ق ،كأخذ اآلخركف كعٌذبوا بأنواع العذاب لًنتٌدكا ،فمنعو قومو
م فإهنٌ  ، ببلالن كراىان ٛنوازه إاٌل إافقهم اآلخركف بلساهنم كك  ،ٚنٌية فقتلت كقتلوا ياسران أيضان 

هم ﴿بأنّ  الوعيد ٟنم﴿َذِلَك﴾  أحد أحد حٌّت مٌلوه فرتكوه :جعلوا يعٌذبونو كىو يقوؿ
نْػَيا﴾ استحبُّ  ﴿اهلل ال يهدي اِلَقوـٍ  فٌ أكب :أم﴾ ﴿َعَلى اآلِخَرِة وأفّ  ختاركىااوا الحياة الدُّ

ٌٍب بٌٌن طريق عدـ ىدايتهم إٔب ما  .ا يوجب ثبات اإل٬نافُب عملو إٔب م﴾ 107الكافرين
الَِّذيَن طبع اهلل َعَلى قلوبهم وسمعهم  ُأولَِئكَ ﴿ :يوجب الثبات على اٜنٌق بقولو

الكاملوف ﴾ 108﴿وُأولَِئَك ُىُم الغافلوف فأبت عن إدراؾ اٜنٌق كالتأمل فيووأبصارىم﴾ 
لصرؼ أعمارىم ﴾ 109اآلِخَرِة ُىُم الخاسروف هم ِفيـ أنّ ﴿ال جرَ  ُب الغفلة عٌما يراد ُّم

﴿ِإفَّ  لتباعد حاؿ ما بعدىا عن حاؿ ما قبلها﴿ثُمَّ﴾  فضى ُّم إٔب العذاب اٞنخٌلدأفيما 
﴿ُثمَّ  ظوا بالكفر إكراىان عٌذبوا كتلفٌ ﴿ِمْن بَػْعِد َما فتنوا﴾  إٔب اٞندينةرَبََّك للذين َىاَجُروا﴾ 

 ،كاٛنهاد ،اٟنجرة :أم﴿ِإفَّ رَبََّك ِمْن بَػْعِدىا﴾  اٛنهاد على مشاؽٌ جاىدوا وصبروا﴾ 
                                                           

حاشية شيخ ؛ 20/123، تفسير الرازينقلو اٞنؤٌلف من حاشية شيخ زاده، كمؤلٌفها من تفسًن الرازم. ينظر ك 1
أٌكؿ من أظهر اإلسبلـ سبعة: رسوؿ ا صٌلى ».|كُب مسند أ٘ند عن ابن مسعود: 5/107، زاده على البيضاوي

 .3/392، مسند أحمد«. و سػمػٌية، كصهيب، كاٞنقداد، كببلؿا عليو كسٌلم، كأبو بكر، كعٌمار، كأٌمػ
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كخرب  ،ينعم عليهم ٠نازاة لصنيعهم بعد﴾ 110﴿رَِحيمٌ  ٞنا فعلوا قبل﴿لَغُفوٌر﴾  كالصرب
﴿عن  ٓناجٌ ؿ﴾ نفس تجادِ  ﴿يـو تأتي كلُّ  اذكر .كٔب دٌؿ عليو خرب الثانيةاأل "فٌ "إ

 ى كلّ وفَّ ﴿وتُ  نفسي نفسي :تقوؿذاهتا كتسعى ُب خبلصها ال يهٌمها غًنىا فنفسها﴾ 
 ﴿َوَضَرَب اهلل مثبلً  بنقصاف أجر﴾ 111﴿َما عملت َوُىم ال يظلموف جزاءنفس﴾ 

 ؛بطرهتم النعمة فكفركا نعمة اأأنعم ا عليهم ف ،ـوقجعلها مثبل لكٌل  ،أىلها :أم﴾ قريةً 
ل بو موجودان يكوف اٞنمثج  كال يلـز ُب التمثيل أف ،أك لكٌفار مٌكة خاٌصة ة،نزؿ ا ُّم نقمأف

حٌّت يضرب  اٜناؿ لٌن ُّذهفبل حاجة إٔب أف تكوف قرية من قرل األكٌ  ؛بل يكفي فيو الفرض
من  كاسعان ﴿دًا﴾ غَ ﴿يأتيها رزقها رَ  عج أىلها خوؼز ال ية﴾ طمئنَّ ﴿كانت آمنة مُ  ُّا اٞنثل

َها اللَُّو لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ َفَكَفَرْت بِأَنْػُعِم اللَِّو فََأَذاقػَ من نواحيها ﴿ :﴾ أممكاف كلّ 
ٍبٌ  ،﴾ استعًن اللباس تصر٪نان ٞنا غشيهم من أثر٨نا بقرينة اإلضافة112ِبَما َكانُوا َيْصنَػُعوفَ 

 ؛ذاقة ٔنييبلن كأثبت ٟنا اإلاالستعارة اٞنكنٌية،  شٌبو ذلك اٞنستعار بالطعم اٞنٌر الكريو على سبيل
 ،غشيهم دراؾ أثر الضٌر كاللباس ٞناكالقاضي جعل الذكؽ إل .فقد اجتمع اٞنصٌرحة كاٞنكنٌية

﴿ولقد  1استعارتٌن مصٌرحتٌن ففيكونا ؛كجعل كقوع الذكؽ عليو باعتبار اٞنستعار لو
ىو ١نٌمد منهم﴾  ﴿رسوؿٌ  عاد إٔب ذكرىم بعد ما ذكر مثلهم ،أىل مٌكة :أمىم﴾ ءَ جا

ع سنٌن كاٝنوؼ كما كقع ٟنم اٛنوع سب :أمبوه فأخذىم العذاب﴾ ﴿فكذَّ  عليو الصبلة
كبعد ما ىدٌدىم على الكفر ّنا ذكر من التمثيل ﴾ 113﴿ُىْم ظالموف حاؿ﴿و﴾  ببدر

﴿َفُكُلوا ِممَّا  :بأكل ما أحٌل ٟنم كشكر النعمة فقاؿردعا  كالعذاب الذم حٌل ُّم أمرىم
﴿ِإنََّما  تطيعوف﴾ 114ْنُتْم ِإيَّاُه تَػْعُبُدوفَ َرزََقُكُم اللَُّو َحبَلاًل طَيًّْبا َواْشُكُروا نِْعَمَت اللَِّو ِإْف كُ 

َر بَا  ـَ َوَلْحَم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِىلَّ ِلَغْيِر اللَِّو ِبِو َفَمِن اْضطُرَّ َغيػْ ـَ َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ ٍغ َواَل َحرَّ
ُب  2كاألنعاـ ،كاٞنائدة ،كُب البقرة ،حٌصر اٌرمات ىنا﴾ 115َعاٍد فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيمٌ 

                                                           
 .284-2/283، تفسير البيضاوي 1
 .6/145؛ األنعاـ، 5/3؛ اٞنائدة، 2/173اآليات اليت حصرت اٌرمات ىي: البقرة،  2
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 ما دٌؿ ٥نو السٌنة على ٓنر٬نو كالسباع كاٜنمر ليعلم أٌف ما عداىا حٌل ٟنم إاٌل  1ىذه األربعة
 فُ صِ ما تَ ﴿وال تقولوا لِ  ٌٍب أٌكد ذلك بالنهي عن التحرًن كالتحليل بأىوائهم ،ةكاألىليٌ 

 تقولوا ُب حٌق ما تصف ال :أم "ال تقولوا"كالبلـ صلة  ،موصولة "ما"كلمة كم﴾ تُ نَ ألسِ 
 ﴿ىذا حبلؿٌ  :كيبدؿ منو "،ال تقولوا"مفعوؿ ب﴾ ذِ ﴿الكَ  ألسنتكم من اٜنيوانات كغًنىا

﴾ ...﴿ما ُب بطوف ىذه األنعاـ خالصة لذكورنا :كما قالواحراـ﴾  و[179/] وىذا
من  كالبلـ مستعار ،بنسبة ذلك إليو﴿لتفتروا َعَلى اهلِل الكذب﴾  ،اآليةى  [6/139]األنعاـ، 

﴿ِإفَّ الَِّذيَن  الف إليوك فرتاء ليس غرضان ٟنم من التحرًن كالتحليل بل يؤ الغرض للعاقبة ألٌف اال
 ىنف ىم لتحصيل مطلوبو ؤ ا كاف افرتامٌ ػل﴾ 116يَػْفتَػُروَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب اَل يُػْفِلُحوفَ 

ليلة تنقطع عن ما يفرتكف ألجلو منفعة ق :أم﴿متاع قليل﴾  :عنهم الفبلح كبٌينو بقولو
منا ﴿حرَّ  اليهود :أم﴿وعلى الَِّذيَن ىادوا﴾  ُب اآلخرة﴾ 117﴿ولهم َعَذاٌب أليم قريب

ُب سورة األنعاـ ُب قولو: ﴿كعلى الذين ىادكا حٌرمنا كٌل ذم َما قصصنا عليك من قبل﴾ 
﴿ولكن َكانُوا أنفسهم  بتحرًن ذلك﴿َوَما ظلمناىم﴾  .ىػآ [6/146]األنعاـ، ﴾ ...ظفر
﴿ثُمَّ ِإفَّ رَبََّك للذين عملوا السوء﴾  رتكاب اٞنعاصي اٞنوجبة لذلكاب﴾ 118موفيظل
جاىلٌن بعقاب ا غًن متدبٌرين  :أم﴿بجهالة﴾  ملتبسٌن ،فرتاء على ا كغًنهاال :أم

 التوبة :أمحوا ِإفَّ رَبََّك ِمْن بَػْعِدىا﴾ صلَ أَ ﴿ثُمَّ تابوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك و  عواقب األمور
ا زٌيف مذاىب اٞنشركٌن  مٌ ػكل .على التوبة يثيبهم﴾ 119﴿رَِحيمٌ  لذلك السوءٟنم ُفوٌر﴾ ﴿لغَ 

يس اٞنوٌحدين بأكصافو الشريفة كطريقتو اٞنقبولة ٘نبلن ٟنم على ئن ىو ر كٌلها كصف مى 
ٚنٌاه أٌمة تشبيهان لو ُّا من حيث استجماعو ة﴾ إبراىيم َكاَف أمَّ  ﴿إفّ  :قتداء بو فقاؿاال

مائبلن عن الباطل ﴿هلِل حنيفًا﴾  مطيعان ﴿قانتًا﴾   متفرٌقة ُب ٗناعةكاد توجد إاٌل فضائل الت
﴿شاكرًا ألنعمو  وتكما زعموا أهٌنم على ملٌػ﴾ 120﴿ولم يك ِمَن المشركين إٔب اٜنقٌ 

 ُب الدعوة إٔب ا﴾ 121﴿وىداه ِإَلى صراط مستقيم ٌلةػيػػخػة كالاختاره للنبوٌ اجتباه﴾ 
                                                           

 اخلة ُب "اٞنيتة"،لكن زاد ُب اٞنائدة اٞننخنقة كاٞنوقوذة كاٞنرتدية كالنطيحة كما أكل السبع، كىذه األشياء د»ُب ح:  1
كزاد "كما ذبح على النصب" كىو داخل ٓنت "كما أىٌل لغًن ا"؛ فثبت أٌف السوىر األربعة دالٌة على حصر ارجمات 

 .335/ 5، حاشية شيخ زاده على البيضاويكينظر  «.عليها إاٌل بدليل شرعٌي ثبت اٜنكم بو
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نْػَيا حسن تفات عن الغيبةفيو ال﴾ ه﴿وآتينا  ،ىي الثناء اٜنسن ُب كٌل اٞنلل﴾ ةً ﴿ِفي الدُّ
الذين ٟنم ﴾ 122و ِفي اآلِخَرِة لِمَن الصالِحينَ ﴿وإنّ  كطوؿ العمر ُب السعة كالطاعة

ما  لتعظيمو كالتنبيو على أٌف أجلٌ  "ٍبٌ "ككلمة  ،يا ١نٌمد﴿ثُمَّ أوِحيَنا إليك﴾  الدرجات العلى
حاؿ بع ملة إبراىيم حنيفًا﴾ اتَّ  ﴿أفِ  باع نبيٌنا مٌلتوتٌ : االصفة العاشرة أمأكٌب إبراىيم ىذه 

﴿َوَما َكاَف ِمَن  ها كإقامتو مقامهاطألٌف اٞنٌلة ّننزلة اٛنزء منو كٛنواز سقو " إبراىيم"من 
كيف   :ا كاف مظٌنة أف يقاؿمٌ ػكل. كٌرره مبالغة ُب رٌد زعمهم أنٌو على دينو﴾ 123المشركين
تعظيم يـو اٛنمعة مع كونو مأموران ّنتابعة إبراىيم ككانت شريعتو تعظيم يـو  بٌ اختار الن

فيو  يتعظيم يـو السبت كالتخلٌ  :أمالسبت﴾  علَ ﴿ِإنََّما جُ  :و بقولوو شريعتى رٌد كونى  ؟السبت
على موسى حيث أمرىم باختيار اٛنمعة ﴿الَِّذيَن اختلفوا ِفيِو﴾  اليهود﴿َعَلى﴾  للعبادة

كٓب  ،يٌاه كشٌدد األمر عليهمإلزمهم ا أف ،السبت ألنٌو تعأب فرغ فيو من خلق العآبفاختاركا 
حد ألنٌو يـو البدء باٝنلق كلكراىتهم أف يكوف عيد ختاركا األا٫نرتىا النصارل أيضان بل 

 ﴾124حكم بينهم َيوـَ الِقياَمِة فيما َكانُوا ِفيِو يختلفوفيَ ﴿وِإفَّ رَبََّك لَ  اليهود بعدىم
 دينو :أمك﴾ ﴿ِإَلى سبيل ربّ  الناس يا ١نٌمد﴿ادع﴾  ختبلؼباَّازات على اال

﴿والموعظة  ة اٞنفيدة لليقٌنػيٌ ػاٞنقالة اكمة كىي الرباىٌن القطع :أم﴿بالحكمة﴾ 
 :أمهم بالتي﴾ لْ ﴿وجادِ  قناعٌيةاألمارات اللطيفة النافعة كالدالئل اإل: أمالحسنة﴾ 
ار اٞنقٌدمات يكاخت ،للٌناك  ،من الرفق ظ[179]/ ؽ اَّادلةطر ﴿ىي أحسن﴾  بالطريقة اليت

األٌمة الطالبٌن  كٔب لدعوة خواصٌ األ ،فحاموإلزامو ك إاٞنشهورة اٞنسٌلمة عند اٝنصم ليحصل 
سبيلو  عن ﴿ِإفَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم بمن َضلّ  كالثالثة ٞنعانديهم ،همكالثانية لعوامٌ  ،للحقائق

٧ٌنا عليك الدعوة كإ٧ٌنا حصوؿ اٟنداية كالضبلؿ : إيعين﴾ 125دينَوُىَو َأْعَلُم بالمهت
ا أمره مٌ ػكل .ٌن كاٞنهتدين كىو اَّازم ٟنمفبل إليك بل ا أعلم بالضالٌ  ؛كاَّازات عليهما

كاٜنكًم عليو بأنٌو   سبلفهمأبالدعوة كىي تقتضي أمر اٞندعٌوين بالرجوع عن دين آبائهم ك 
فيؤٌدم أف  ،كأذاه شٌوش قلبهم ك٪نملهم على شتم الداعيكفر كضبللة، كذلك ربػٌما ي

﴿َوِإْف َعاقَػْبُتْم  :يؤٌدُّم الداعي كمن معو بالضرب كالقتل أيضان فأمرىم بالعدؿ ُب ذلك فقاؿ
﴿خير  الصرب :أم﴿لهو﴾  نتقاـعن االفَػَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِو َولَِئْن َصبَػْرُتْم﴾ 
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كٔب الناس بو لزيادة علمو با كتوٌكلو عليو نٌو أى ح األمر بو لرسولو ألٌٍب صرٌ ﴾ 126للصابرين
 :أمف َعَلْيِهم﴾ ﴿وال تحزَ  بتوفيقو كتثبيتو :أم﴿واصبر َوَما صبرؾ إال باهلل﴾  :فقاؿ

نٌا إال هتتٌم ّنكرىم ف :أم﴾ 127يق مما يمكروف﴿وال تك ِفي ضَ  الكافرين إف ٓب يؤمنوا
﴿َوالَِّذيَن ُىْم  الكفر كاٞنعاصيوا﴾ قَ فَّ اهلَل مع الَِّذيَن اتػّ ﴿إِ  :ناصرؾ عليهم كما قاؿ

 ُب أعماٟنم بالعوف كالنصر.﴾ 127محسنوف
************************************ 



441 
 

 سورة اإلسراء

آليات الثماف، ا[ 80-17/73]اإلسراء، مٌكػػٌية، كقيل: إاٌل ﴿كإف كادكا ليفتنونك﴾ 
 كآيها مئة كعشر 

 لر٘نن الرحيمبسم ا ا
اسم مصدرو ّنعىن التسبيح الذم ىو التنزيو، منصوبه على اٞنصدر ﴿سبحاف﴾  

ّنعىن: أسٌبح تسبيحا ، كال يستعمل إاٌل مضافا إٔب ما ىو فاعل ُب اٞنعىن أك مفعوؿ، كقد 
٩نعل على الشذكذ عىلىما للتسبيح اٞنذكور؛ فيقطع عن اإلضافة ك٬ننع الصرؼى للعلمٌية كاأللًف 

لنوف اٞنزيدتٌن، كتصديري الكبلـ بو على معىن األمر بتنزيهو عن العجز عٌما ذكر بعده كا
١نٌمد صٌلى ا عليو كسٌلم قبل اٟنجرة بسنة، كلكوف اإلسراء الزما الَِّذي أسرى ِبعبده﴾ ﴿

ػػ "سىرل" عٌدم بالباء كإ٧ٌنا جٌرد كانتصب ﴿  بو على الظرفٌية ليدؿٌ ليبًل﴾ ّنعىن السًن بالليل كى
بينا أنا ُب اٞنسجد »بعينو كما ُب ركاية ﴿ِمَن الَمْسِجِد الحراـ﴾  تنكًنه على تقليل مٌدتو

أك من اٜنـر على  1«اٜنراـ ُب اٜنجر عند البيت بٌن النائم كاليقظاف إذ أتاين جربائيل بالرباؽ
ـٌ ىانئ ﴿ِإَلى  3وفأسرم ب 2طريق تسمية ايط باسم ااط لركاية أنٌو كماف نائمان ُب بيت أ

أم: بيت اٞنقدس، ٌٚني باألقصى لكونو أبعد اٞنساجد من اٞنسجد الَمْسِجِد األقصى﴾ 
دينا كدنيا، ألنٌو مهبط الوحي ﴾ الَِّذي باركنا َحولو﴿اٜنراـ ألنٌو ٓب يكن حينئذ كراءه مسجد 

 عدؿ من الغيبة إٔب﴿لُِنريو﴾  كمتعٌبد األنبياء من لدف موسى ك١نفوؼ باألهنار كاألشجار
 ألقواؿ ١نٌمد﴿ِإنَُّو ُىَو السميع﴾  عجائب قدرتنا﴿ِمْن آياتنا﴾  التكٌلم لتعظيم ما أراه

                                                           
 .264، اإل٬ناف صحيح مسلم؛ 6، كتاب بدأ اٝنلق صحيح البخاريأصل اٜنديث ُب  1
بنت أيب طالب عبد مناؼ القرشية اٟناَشية بنت عٌم النٌب  ، كىياختلف ُب اٚنها، فقيل: ىند، كفاطمة، كفاختة 2

البن  اإلصابة؛ 7/393البن األثًن،  أسد الغابة عاشت بعد علٌي.ك  صٌلى ا عليو كسٌلم، أسلمت عاـ الفتح،
 .486-8/485حجر، 

 .24/432، المعجم الكبيرها الطرباين ُب الركاية أخرج 3
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بأفعالو؛ فأكرمو، كقرٌبو على حسب ذلك، كناجاه، فإنٌو عليو الصبلة قاؿ: ﴾ 1﴿البصير
اٜنمار كدكف البغل، يضع حافره  ك[180]أيتًيتي بالرباؽ من اٛنٌنة، كىو دابٌػػة أبيض فوؽ /»

نتهى طرفو، فركبتو فسار يب حٌّت أتيت بيت اٞنقدس فربطتو باٜنلقة اليت تربط فيها عند م
األنبياء، ٌٍب دخلت فمٌثل ٕب النبػيٌػػوف فصٌليت ُّم ركعتٌن، ٌٍب خرجت فجاءين جربائيل بإناء 
من ٙنر كإناء من لنب فاخرتت اللنب؛ فقاؿ: اخرتت الفطرة، ٌٍب عرج يب إٔب السموات ككٌلما 

ٚناء كاستفتح سألوه: من معك، أمرسل أـ ال؟ فأجاب بأنٌو ١نٌمد كقد أرسل إليو، ٍبٌ أتينا 
فتح لنا، فرأيت ُب السماء األٌكؿ آدـ، كُب الثانية ابينى اٝنالة ٪نٍن كعيسى، كُب الثالثة يوسف 
كإذا ىو قد أعطى شطر اٜنسن، كُب الرابعة إدريس، كُب اٝنامسة ىاركف، كُب السادسة 

السابعة إبراىيم، فرحبوا يب كٌلهم كدعوا ٕب ِنًن، فإذا إبراىيم مستند إٔب البيت موسى، كُب 
اٞنعمور، كإذا ىو يدخلو كٌل يـو سبعوف ألف ملك ٌٍب ال يعودكف إليو، ٌٍب ذىب يب إٔب 

فلٌما غشيها من أمر ا ما غشيها  1سدرة اٞننتهى، فإذا أكراقها كآذاف الفيلة كٖنارىا كالًقبلؿ
تٍ  فما أحد من خلق ا يستطيع يصفها من حسنها، فرأيت ريٌب بعٌن رأسي، فأكحى  تغًنج

إٌٕب ما أكحى كفرض علٌي ُب كٌل يـو كليلة ٙنسٌن صبلة، فنزلت حٌّت انتهيتي إٔب موسى 
فسألين عٌما فرض على أٌميت قلت: ٙنسٌن صبلة ُب كٌل يـو كليلة، قاؿ: ارجع إٔب رٌبك 

ال تطيق ذلك فإيٌن بلوت بين إسرائيل كجرٌبتهم، فجػئت إٔب ريٌب  كاسألو التخفيف فإٌف أٌمتك
فقلت: أم ريٌب خٌفف عن أٌميت، فحٌط عين ٙنسان، فرجعت إٔب موسى فرٌجعين مرٌة أخرل، 
فلم أزؿ أرجع بٌن ريٌب كموسى ك٪نٌط عيٌن ٙنسان ٙنسان حٌّت قاؿ: يا ١نٌمد ىي ٙنس صلوات 

لك ٙنسوف صبلة، كمن ىٌم ُنسنة فلم يعملها كتب ُب كٌل يـو كليلة بكٌل صبلة عشر فذ
لو حسنة فإف عملها كتب لو عشرة، كمن ىٌم بسيٌػػئػة كٓب يعملها ٓب تكتب فإف عملها كتب 

  «سيٌػػئػة كاحدة، فرجعت إٔب موسى فأراد أف يرٌجعين مٌرة أخرل فقلت: قد استحيت من ريٌب 
كارتٌد ناس ٣نٌن آمن بو  ٌجبوا منو استحالةن فلٌما جاء كأخرب بو قريشان تع 2كذا ركاه الشيخاف.

                                                           
 «.قلل»البن منظور  لساف العربٗنع قػيٌلة كىي اٛنرٌة العظيمة أك الكوز الصغًنة.  "القبلؿ" 1
نقلو اٞنؤٌلف من تفسًن اٛنبللٌن باختصار، كاللفظ ىناؾ البن كثًن الذم أكرده ُب تفسًنه باختبلؼ يسًن عن مسند  2

، فضائل الصحابة صحيح البخاريٞنتواتر ُب اٞنسانيد، كقد ركاه عشركف من األصحاب. اإلماـ أ٘ند. كاٜنديث من ا
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بناء على أٌف ارتفاع اٛنسد من مٌكة إٔب بيت اٞنقدس كٍبٌ منو إٔب العرش ُب مقدار ثلث الليل 
ال يقبلو العقل، كقد أخطؤكا ُب ذلك فإنٌو ال ١ناؿ من اٞنمكنات بالنسبة إٔب قدرة ا، 

ندسة أٌف قرص الشمس تساكم كرة كسرعة حركة األجساـ أمر ٣نكن إذ قد ثبت ُب اٟن
األرض مئة كنيػٍّػفان كسٌتٌن مرٌة مع أنٌا نشاىد طلوعو ُب زماف لطيف سريع أقٌل من ثانية، 
كسعى رجاؿ إٔب أيب بكر كقالوا: أتصٌدقو على ذلك قاؿ: إيٌن ألصٌدقو على أبعد من ذلك؛ 

كر أنٌو أكـر موسى قبلو فسٌمي الصٌديق. كلػٌما ذكر تعأب إكرامو ١نٌمدان عليو الصبلة ذ 
 أم: الكتاب أك موسى﴿وجعلناه﴾  التوراة﴿وآتينا موسى الِكَتاَب﴾  بالكتاب فقاؿ:

مفٌسرة ٞنا تضٌمنو الكتاب من التكاليف كما ُب: "كتبت إليو ﴿ىًدى لَبِني ِإْسَرائِيَل أف﴾ 
 أموركم، يا ربٌان تفٌوضوف إليو﴾ 2﴿وكيبلً  غًنم﴿ال تػػّتخذوا ِمْن ُدوني﴾  أف افعل كذا"

ُب السفينة، فإٌف بين إسرائيل ككذا من عداىم من ذرٌيٌة أكالده؛ ﴿ذرّيََّة َمْن حملنا َمَع نوح﴾ 
أم: ﴾ 3﴿َكاَف عبدًا َشُكوراً  أم: نوح﴿ِإنَُّو﴾  كاف يسٌمى بآدـ الثاين  ظ[180/] كلذا

االقتداء بو. كلػٌما ٪نمد ا على ٗنيع حاالتو، استئناؼ لبياف عٌلة إ٤نائو كحثٌّ للذريٌة على 
ذكر إنعامو على بين إسرائيل بإنزالو التوراة كجعلو ىدل ٟنم بٌٌن أهٌنم ما اىتدكا ُّداه بل 

 التوراة، كا﴿ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي الِكَتاِب﴾  أكحينا﴿وقَضينا﴾  كقعوا ُب الفساد فقاؿ:
إفسادتٌن: أكال٨نا ٢نالفة تَين﴾ ﴿مرّ  أم: أرض الشاـ باٞنعاصي﴿لَُتفسُدفَّ ِفي اأَلْرِض﴾ 

﴿ولََتعُلنَّ﴾  أحكاـ التوراة، كقتل شعيا كأرميا، كثانيهما قتل زكريٌا ك٪نٍن كقصد قتل عيسى
﴿ُأوالىما بعثنا َعَلْيُكم عباداً  عقابفإذا جاء وعد﴾ 4﴿ُعلّوًا كبيراً  الناس كتبغوف عليهم

أم: أصحاب ولي بأس شديد﴾ ﴿أ ِنيٍتنصر كجنوده، ككاف عاملى ٟنراسف على بابللنا﴾ 
كسط دياركم، ﴿ِخبلؿ الديار﴾  أم: ترٌددكا لطلبكم﴿فجاسوا﴾  قٌوة كبطش ُب اٜنرب

فقتلوكم كسبوا سبعٌن ألفان من صغاركم، كذىبوا ُّم إٔب بابل، كحرٌقوا التوراة، كخرٌبوا اٞنسجد 
رددنا لكم الَكرََّة﴾  ﴿ثُمَّ  البٌتة﴾ 5﴿وعدًا مفعوالً  كعد عقاُّم﴿وََكاَف﴾  كألقوا فيو اٛنيف

أم: على الذين بعثوا عليكم، كذلك بأف ألقى ا ُب قلب ﴿َعَلْيِهم﴾  أم: الدكلة كالغلبة
                                                                                                                                                                     

تفسير الجبللين ؛ ك5/6، تفسير ابن كثير. كينظر 19/485، مسند أحمد؛ 259، اإل٬ناف صحيح مسلم؛ 71
 . 282، ص الميسر
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ُّمن بن إسفنديار لػٌما كرث اٞنلك من جٌده كشتاسف بن ٟنراسف شفقة عليهم؛ فرٌد 
تنصر، كأٌما أسىراءىم إٔب الشاـ، كمٌلك دانياؿ عليهم فاستولوا على من كاف فيها من أتباع ِن

ـٌ دماغو حٌّت أىلكتو َوَأْمَدْدنَاُكْم ﴿ ىو فسٌلط ا عليو بعوضة فدخلت منخره كعٌضت بأ
عشًنة ٣نٌا كنتم. كلػٌما ذكر ما أٌدل إليو فسادىم ﴾ 6بَِأْمَواٍؿ َوبَِنيَن َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَػَر نَِفيًرا

﴿ِإْف  ل إٔب غًنىم فقاؿ:األٌكؿ ذكر على طريق االستئناؼ أٌف ضرر إفسادىم ال يتعدٌ 
أسأًب، فإٌف كباٟنا عليها. ﴿وإف أسأتم فلها﴾  ألٌف ثوابو ٟناَأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ألنفسكم﴾ 

﴿فإذا جاء وعد﴾  1«ما أحسنتي إٔب أحد كال أسأتي إليو»عن علٌي رضي ا عنو: 
م بالقتل كالسب حزنان أم: ٪نزنوك﴿لَِيُسوؤوا وجوَىكم﴾  بعثناىم﴿اآلِخَرِة﴾  عقاب الػمػرٌة

﴿كما دخلوه أّوؿ مّرة وليَُتبػُّْروا﴾  فخٌربوه﴿وليدخلوا الَمْسِجَد﴾  يظهر أثره ُب كجوىكم
كذلك بأف سٌلط عليهم ﴾ 7﴿تتبيرا أم: الذين غلبوا عليو كظفركا بو﴿َما عَلوا﴾  يهلكوا

 و جوذرزالفرس مرٌة أخرل، فغزاىم كنفاىم عن ديارىم ملك بابل من ملوؾ الطوائف اٚن
 بعد الػمرٌة الثانية إف تبتم كقد فعل بأف كثٌرىم ماالن كعددان ﴿َعَسى رَبُُّكم أف يرحمكم﴾ 

إٔب عقوبتكم، كقد عادكا بتكذيب ١نٌمد ﴿ُعدنا﴾  إٔب الفساد مرٌة أخرل﴿وإف ُعدتم﴾ 
 افسٌلطو ا عليهم فقتل قريظة، كنفى بين النضًن، كضرب اٛنزية على الباقٌن ىذا ُب الدني

١نبسان كسجنان ال يقدركف على اٝنركج ﴾ 8﴿َجَهنََّم للكافرين حصيراً  ُب اآلخرة﴿َوَجَعْلَنا﴾ 
﴾  أم: للطريقة اليت﴿ِإفَّ َىَذا الُقْرآَف يهدي للتي﴾  أبد اآلباد  أعدؿ الطرؽ﴿ِىَي أْقـو

َأفَّ الَِّذيَن ﴿ ٫نربو﴾ 9ًرا َكِبيًراَويُػَبشُّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف الصَّاِلَحاِت َأفَّ َلُهْم َأجْ ﴿
كلػٌما بٌٌن شأف القرآف ككونو مدار منافع ﴾ 10اَل يُػْؤِمُنوَف بِاآْلِخَرِة َأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذابًا أَلِيًما

 الدارين بٌٌن أٌف اإلنساف قد يعدؿ عن التمسُّك بشرائعو كيقدـ على ما ال فائدة لو فيو فقاؿ:
أم: مثل دعائو ﴿دعاَءه﴾  على نفسو، كأىلو، كمالو إذا غضببالشّر﴾ ﴿ويدُْع اإِلْنَساُف 

يسارع إٔب كٌل ما ٫نطر ببالو كال ينظر عاقبتو. ﴾ 11﴿بالخير وََكاَف اإِلْنَساُف عجوالً  لو

                                                           
 .1/269، دباءمحاضرات األكإنٌػما أكرده الراغب األصفهاين بغًن سند ُب ٓب أقف عليو مسندا،  1
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فر٘نتو ألنينو فأرخت   1إٔب سودة بنت زمعة ك[181]ركم أنٌو عليو الصبلة دفع أسًنان /
الٌلهم إ٧ٌنا أنا بشر فمن دعوت عليو »ليد ٌٍب ندـ فقاؿ: ًكتافو فهرب فدعا عليها بقطع ا

أم: عبلمتاف دالٌتاف على ﴿َوَجَعْلَنا الليل والنهار آيتين﴾  فنىزلت 2«فاجعل دعائي ر٘نة لو
أم: طمسنا نورىا بالظبلـ لتسكنوا فيو، كاإلضافة للبياف ككذا ﴿فَمَحونا آية الليل﴾  قدرتنا

أم: مضيئة، من إطبلؽ اسم اٞنسبجب أم: اإلبصار الذم ػػْبِصرة﴾ ﴿َوَجَعْلَنا آية النهار مُ  ُب
 فيو﴿لَِتبتَػُغوا﴾  ال يكوف إاٌل ُناٌسة البصر على السبب أم: اإلضاءة فإهٌنا سبب ٜنصولو

﴿عدد السِّْنين والِحساب﴾  باختبلفهما﴿ولتعَلموا﴾  بالكسب﴿فضبًل ِمْن رَبُّْكم﴾ 
﴿فصَّلناه  مور الدين، منصوب بفعل يفٌسره٪نتاج إليو ُب أ﴿وكّل شيٍء﴾  لؤلكقات
﴿ألزمناه  منصوب أيضان بفعل يفٌسره﴿وكّل إنساف﴾  بيٌناه بيانان ال يلتبس﴾ 12تفصيبلً 

كأنٌو طيػػًنٍّ إليو من عيٌش الغيب، كلػٌما كانوا يتيٌمنيوف كيتشاءموف   3عملو كما قٌدر ]لو[طائَره﴾ 
﴿ِفي  اٝنًن كالشٌر من قدر ا كعمل العبداستعًن ٞنا ىو سبب  4بسينوح الطائر كبيركحو

لزـك الطجوؽ ُب عنقو، خٌص بالذكر من بٌن سائر األعضاء ألٌف اللزـك فيو أشٌد ُعُنقو﴾ 
بدليل أنٌو من عظمت رغبتو ُب حفظ شيء يربطو على عنقو، ككاف الظاىر عنقىو بالنصب 

﴿وُنخِرج َلُو  ة على كماؿ اإللزاـعلى البدلٌية من مفعوؿ "ألزمناه" لكن جيء بػػػ "ُب" للدالل
صفتاف للكتاب، أك الثاين حاؿ ﴾ 13﴿يلَقاه منشوراً  مكتوبان فيو عملويـو الِقياَمِة كتابًا﴾ 

فاعل "كفى" بزيادة الباء، كتذكًنه ﴿اقرأ كتابك َكَفى بَِنفسك﴾  من ضمًنه، كيقاؿ لو:

                                                           
، ككانت أٌكؿ امرأة تزٌكجها رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم بعد خد٩نة، توفٌػيت ُب آخر خبلفة عمرىي قرشػػيٌػة،  1

البن حجر،  اإلصابة؛ 7/157البن األثًن،  أسد الغابةللهجرة.  سنة أربع كٙنسٌنكجاء ُب اإلصابة أهٌنا توفٌػيت 
8/197. 
 أجده لسودة كإ٧نا كقفنا عليو ٓب قاؿ الوٌٕب العراقي: ٓب أقف عليو، كاٜنافظ ابن حجر:»نٌصو: عٌلق اٞنناكم عليو ما  2

 الفتح السماوي؛ ك2/554للواقدم،  المغازيينظر «. لعائشة، كركاه الواقدم ُب اٞنغازم من طريق موالىا عنها
 للمناكم.

 من ب.  3
لساف ار، ككاف العرب يتيٌمنوف بالسنوح كيتشاءموف بالربكح. السنوح مركر الطًن من اليمٌن كالربكح مركره من اليس 4

 «.سنح»؛ «برح»البن منظور  العرب
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َمِن ﴿ ييز ك"على" صلتوأم: حاسبان، ٕن﴾ 14﴿اليوـَ َعَلْيَك حسيباً  لتأكيلها بالشخص
َها ال يتجٌوز جزاؤ٨نا إٔب غًنه، ﴾ اْىَتَدى فَِإنََّما يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعَليػْ

ُأْخَرى ﴿ إٍب نفس﴿ِوزر﴾  آٖنة﴿وازرة﴾  أم: ال ٓنمل نفس﴿والَتِزر﴾  كقٌرر ىذا بقولو:
َعثَ  بِيَن َحتَّى نَػبػْ يبٌٌن الشرائع كاألحكاـ كيلزمهم اٜنٌجة لئبٌل يبقى ﴾ 15َرُسواًل  َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ

﴿وإذا  ٟنم على ا حٌجة. ٌٍب بٌٌن طريق تعذيب من قضي عليو الشقاكة ُب األزؿ فقاؿ:
﴿أمرنا ُمتَرفيها﴾  إنفاذان لقضائنا السابق﴿أف نُػْهلك قرية﴾  أم: تعٌلقت إرادتناأردنا﴾ 

﴿فَفَسُقوا  الذين أبطرهتم النعمة بالطاعة على لساف رسوؿأم: متنٌعميها ّنعىن: رؤسائها 
َها القوؿ﴾  أم: خرجوا عن أمرناِفيَها﴾  ﴿فدّمرناىا  بالعذاب السابق ُب علمنا﴿فحقَّ َعَليػْ
أم: أىلكناىا بإىبلؾ أىلها كٔنريب ديارىا كٓب هنلكها ّنجٌرد علمنا بعدـ ﴾ 16تدميراً 

بياف لػ "كىم" كٕنييز لو، كالقرف مئة سنة ِمَن الُقروف﴾  ﴿أىَلْكنا أم: كثًنان ﴿وَكم﴾  اىتدائهم
﴿وَكَفى ِبَربَّْك بذنوب عباده﴾  كعاد كٖنود﴿بعد نوح﴾  لبلبتداء﴿ِمْن﴾  أك كعشركف

﴿من َكاَف يريد﴾  يدرؾ بواطنها كظواىرىا فيجازم ُّا﴾ 17﴿َخِبيرًا َبِصيراً  متعٌلق بقولو:
أم: القدر الذم عجَّلنا َلُو ِفيَها َما نشاء﴾ يها ﴿الدنيا مقصوران ٨نٌو عل﴿العاجلة﴾  بعملو

ثُمَّ بدؿ البعض من "لو" بإعادة اٛناٌر ﴿ِلَمن نريد﴾ نشاء ٥نن ال القدر الذم يشاء ىو ﴿
مطركد عن ﴾ 18مدحوراملوما ﴿﴿مذموما﴾  يدخلها، حاؿجعلنا َلُو َجَهنََّم يصبلىا﴾ 

آلخرة بأف يكوف سعيو مقركنا بالنٌية أم: ألجل ا﴿ومن أراد اآلِخَرَة وسعى لها﴾  الر٘نة
مفعوؿ مطلق للنوع ّنعىن: حٌقها من السعي ال كعبىدة األكثاف ﴿سعيها﴾  كاإلخبلص

﴿فُأولَِئَك   إ٬نانا صحيحا ال شرؾ معو﴿ُىَو مؤمن﴾  حاؿ﴿و﴾  الزاعمٌن أهٌنم الساعٌن ٟنا
رىـ من يريد عند ا أم: مقبوال مثابا عليو. ٌٍب بٌٌن أ﴾ 19َكاَف سعيهم مشكورا نٌو ال ٪ني

﴾ اآلخرة بل يعطى كاألٌكؿ ما قيٌسم لو من األمواؿ كاألكالد ك٥نو٨نا بقولو:  أم: كٌل ﴿ُكبلِّ
﴿َىُؤاَلِء  بالعطاء مرٌة بعد أخرل﴿نُِمدُّ﴾  كالتنوين بدؿ من اٞنضاؼ كاحدو من الفريقٌن،

﴿وما َكاَف  ُب الدنياَك﴾ ﴿عطاء رَبّْ متعٌلق بػػػ "٧نٌد" ﴿ِمْن﴾ بدؿ من "كبٌل" وَىُؤاَلِء﴾ 
٣ننوعا من أحد مؤمنا كاف أك كافرا. ٌٍب أمر ﴾ 20﴿محظورا فيها ظ[181/]عطاُء رَبَّْك﴾ 

نبٌيو أف ينظر إٔب تفاكت أىل الدنيا ُب متاعها كيعلم أٌف تفاكت درجات اآلخرة كدركاهتا 
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منصوب على يَف﴾ ﴿انظُر كَ  أعظم بالنسبة إٔب ما ُب الدنيا كاآلخرة بالنسبة إليها فقاؿ:
﴿وَلآلخرة أكبَػُر درجات  ُب الرزؽ كاٛناه﴿فّضلنا بعضهم َعَلى بعض﴾  اٜناؿ بقولو:

أم: التفاكت فيها أكرب فإنٌو باٛنٌنة كدرجاهتا. كلػٌما بٌٌن أٌف سعادة ﴾ 21وأكبر تفضيبل
عْل ﴿ال تج اآلخرة بأمور تقٌدمت شرع ُب تفصيلها فقاؿ ٢ناطبا كلج كاحد من نوع اإلنساف:

من األفعاؿ الناقصة ّنعىن "تًصًن"، منصوب بإضمار أف ُب َمَع اهلل إلهًا آخَر فتَػْقُعد﴾ 
من ا. كلػٌما ذكر الركن األعظم ﴾ 22﴿مخذوال من اٞنوحٍّدين﴿مذموما﴾  جواب النهي

ُب اإل٬ناف أتبعو بذكر ما ىو من الشرائع اٞنرتتٌبة عليو من ٔنصيص العبادة بو تعأب كغًن ذلك 
 ألنٌو البلئق ٟنا﴿ال تعبدوا ِإالَّ إيّاه﴾  بأف﴿أف﴾  أمر أمرا ١نتوما﴿وقضى رَبَُّك﴾  قاؿ:ف

فيو ﴿ِإمَّا﴾  ألهٌنما السبب الظاىر للوجود كالتعيُّش﴿بالوالدين إحسانا﴾  أف ٓنسنوا﴿و﴾ 
ُلَغنَّ عندؾ﴾  إدغاـ نوف "إف" الشرطٌية ُب "ما" الزائدة للتأكيد؛ كلذا أٌكد بعده ُب   أب﴿يَػبػْ

﴾  فاعل "يبلغٌن"﴿الِكبَػَر أحُدُىما﴾  كنفك ككفايتك ﴿أو ِكبلىما فبل تُقل لهما ُأؼٍّ
صوت يدٌؿ على التضجُّر أم: ال تتضٌجر ٣نٌا يستقذر منهما كال تستنكف عن بنٌوهتما، 

َهرىما﴾  كىذا النهي يدٌؿ على اٞننع من سائر أنوع اإليذاء قياسان بطريق األكٔب ﴿وال تَػنػْ
﴾ 23﴿قواًل كريماً  بدؿى التأفيف كالنهر﴿َوُقل لهما﴾  ا ال يعجبك بإغبلظتزجر٨نا عمٌ 

﴾  ٗنيبلن لٌينان  أم: تذٌلل ٟنما كتواضع، شٌبو الذٌؿ ُب نفسو ﴿واخفض لهما جناح الذُّؿّْ
أم: لرقٌتك عليهما حيث افتقرا إليك ككنت ﴿ِمَن الرحمة﴾  بالطائر كأثبت لو اٛنناح ٔنييبلن 

كإف كانا كافرىين ألٌف من الر٘نة أف يهديهما؛ ﴿َوُقل ربّْ ارحمهما﴾  اأفقر خلق ا إليهم
]التوبة، فبل نسخ بقولو تعأب: ﴿ما كاف للنبػٌي كالذين آمنوا أف يستغفركا للمشركٌن﴾ 

أم: ر٘نة مثل ر٘نًتهما علٌي كتربيتهما ٕب كفاء ﴾ 24﴿كما رَبّػػياني صغيراً  [9/113
لكن يكفي العمل بو ُب العمر مرٌة كييتأٌدل بالدعاء ٟنما بوعدؾ للرا٘نٌن، كاألمر للوجوب 

ُب أكاخر التشهُّدات كما يأٌب ُب الصبلة على النٌب. ركم أٌف رجبلن قاؿ لرسوؿ ا صٌلى ا 
إٌف أبوٌم بلغا من الكرب، إيٌن إٔب منهما ما كليا ميٌن ُب الصغر فهل قضيتهما؟ »عليو كسٌلم: 
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 1«عبلف ذلك ك٨نا ٪نبٌاف بقاءؾ كأنت تفعل ذلك كأنت تريد موهتماقاؿ: ال، فإهٌنما كانا يف
﴿ِإْف تكونوا صاِلِحين﴾  من إضمار الرٌب كالعقوؽ﴿ربُّكم َأْعَلُم ِبَما ِفي نُفوسكم﴾ 

ٞنا فرط منهم ُب حٌقهما ﴾ 25﴿غفوراً  التٌوابٌن﴿فِإنَُّو َكاَف لؤلوَّابين﴾  قاصدين الصبلح
﴿حقَّو﴾  القرابة غًن الوالدين﴿وآِت ذا الُقربى﴾  قوؽعند حرج الصدر من غًن إضمار ع

﴿والمسكين  من صلة الرحم، كحسن اٞنعاشرة، كالرٌب عليهم كإف ٓب ٩نب اإلنفاؽ عليهم
 بصرؼ اٞناؿ فيما ال ينبغي كإنفاقو على كجو اإلسراؼ﴾ 26وابن السبيل وال تبذّْر تبذيراً 

 اٟنم ُب الشرارة فإٌف التضييع كاإلتبلؼ شرٌ أمث﴿ِإفَّ الُمبذّْرين كانوا إخواَف الشياطين﴾ 
﴿وإّما  شديد الكفراف لنعمو فكذلك أخوه اٞنبٌذر﴾ 27﴿وََكاَف الشيطاف لربّو َكُفوراً 

أم: إف أعرضت عن ذم القرىب، كما بعده حياء من التصريح بالرٌد على تُعرَضنَّ عنهم﴾ 
ٌتب عليو لو جعل كناية عن عدـ أنٌو حكاية حاؿ ماضٌية؛ فيرتٌتب عليو اٛنواب اآلٌب كما يرت 

﴿فقل  أم: لطلب رزؽ تنظره يأتيك فتعطيهم منو﴿ابتغاَء رحمٍة ِمْن رَبَّْك تَػْرُجوىا﴾  النفع
َواَل َتْجَعْل َيَدَؾ ﴿ لػػيٌػنان سهبلن بأف تىًعدىم باإلعطاء عند ٠نيء الرزؽ﴾ 28لهم قواًل ميسوراً 

ألٌف خًن األمور أكسطها الذم بٌن اإلفراط ﴾ ا ُكلَّ اْلَبْسطِ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل تَػْبُسْطهَ 
ُناؿ مىن يده مغلولة،  2كالتفريط، شٌبو حاؿى البخيل اٞنمتنع عن إنفاؽ مالو على الػمىحاكًج

 كحاؿى اٞنسرؼ ُناؿ مىن بسط يده كٌل البسط فبل يبقى شيء ُب يده كاستعمل ٟنما
عند ا كالناس ﴿َمُلوما﴾  تصًنُعد﴾ ﴿فتَػقْ  لفظهما على سبيل التمثيل ك[182/]

نادما، أك منقطعا ال شيء عندؾ، كقيل: ىذا ﴾ 29﴿َمْحُسوراً  باإلسراؼ كسوء التدبًن
راجع إٔب البسط كما قبلو إٔب الغٌل. ركم أنٌو عليو الصبلة كالسبلـ أتاه صٌب يطلب درعا 

فأعطاه كقعد عريانا، فأٌذف  ألٌمو فسٌوفو فجاء ثانيا كقاؿ: إٌف أٌمي تطلب الدرع الذم عليك
 يوٌسعو﴿ِإفَّ رَبََّك يبسط الرزؽ﴾  ٌٍب سبٌله بقولو: 3ببلؿ فلم ٫نرج إٔب الصبلة؛ فنزلت،

                                                           
 .771للمناكم، ص  الفتح السماوي«. قاؿ الوٌٕب العراقي، ٓب أقف عليو»عٌلق عليو اٞنناكم ما نٌصو:  1
 «.حوج»البن منظور  لساف العربٗنع "ميػحػٍوًج" كىو الػميعًدـ.  2
. كعٌلق عليو اٞنناكم ما نٌصو: 5/90، تفسيره؛ كالبغوم ُب 288-287، ص أسباب النزوؿدم ُب أكرده الواح 3
 .773-772للمناكم، ص  الفتح السماوي«. قاؿ الوٌٕب العراقي: ٓب أقف عليو، كقاؿ اٜنافظ ابن حجر: ٓب أجده»
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عاٞنا ببواطنهم ﴾ 30﴿ِإنَُّو َكاَف بعباده َخِبيرًا َبِصيراً  يضٌيقو ٞنن يشاء﴿لَمن َيَشاُء ويَػْقِدر﴾ 
أم: ﴿وال تَػْقتُػُلوا أوالدكم﴾  مكظواىرىم؛ فًنزقهم على حسب مصاٜنهم كإف خفي عليه

 ٢نافة فقر بسببهن لعجزىن عن الكسب ِنبلؼ البنٌن﴿َخْشَيَة إمبلؽ﴾  ال تػػئدكا بناتكم
َلُهْم َكاَف ِخْطئ﴿ ٞنا فيو مع شناعتو من ﴾ 31﴿كبيرا إٖناًا﴾ َنْحُن نَػْرزُقُػُهْم َوِإيَّاُكْم ِإفَّ قَػتػْ

 1شركه، فهو أبلغ ًمن ]النهي عن مباشرتو[فضبل أف تبا﴿وال تقربوا الزنى﴾  قطع التناسل
طريقا إذ فيو الغصب على ﴾ 32﴿سبيبل بئس﴿وساء﴾  فعلة قبيحة﴿ِإنَُّو َكاَف فاحشة﴾ 

﴿وال تَػْقتُػُلوا النفس التي حّرـ اهلل﴾  األبضاع اٞنؤٌدم إٔب قطع االنتساب كىىٍيج الفنت
القتل بارتكاب شيء ٣نا يوجبو أم: باستحقاقها ﴿ِإالَّ بالحقّْ﴾  عصمها باإلسبلـ أك العهد

من ٥نو كفر بعد إ٬ناف، كزنا بعد إحصاف، كقتل مؤمن معصـو عمدا، كترؾ صبلة عمدا مع 
غًن ﴿وَمن قُِتَل مظلوما﴾  اعتقاد كجوُّا، كقطع طريق ٣نٌا فصل ُب القرآف أك اٜنديث

اٞنؤاخذة تسٌلطا على القاتل ب﴿سلطانا﴾  كارثوأم: ﴿فقد جعلنا لوليّْو﴾  مستوجب للقتل
بأف يقتل غًن قاتلو، أك بغًن ما ﴿ِفي القتل﴾  يتجاكز اٜندٌ ﴿فبل ُيسرؼ﴾  ّنقتضى القتل

من ا حيث أكجب القصاص لو كأمر ﴾ 33﴿َكاَف منصورا أم: الوٕبٌ ﴿ِإنَُّو﴾  قتل بو
الوالة ّنعونتو، أك الذم يقتلو الوٌٕب إسرافان حيث ٩نب القصاص، أك التعزير كالوزر على 

﴿وال تقربوا ماؿ  . كأتبع تعأب النهي عن إتبلؼ النفوس بالنهي عن األمواؿ فقاؿ:اٞنسرؼ
فضبلن أف تتصرٌفوا فيو، كخٌص مالو بالذكر ألنٌو لكماؿ عجزه يعظم ضرره بإتبلؼ اليتيم﴾ 

اشتدادى خلقو كٕناـ ﴿ِىَي أحسن حّتى يَبَلغ أُشدَّه﴾  أم: بالطريقة اليت﴿ِإالَّ بالتي﴾  مالو
 ك ببلوغو ٙنس عشرة سنة، كىو غاية ٛنواز التصرؼ الذم دٌؿ عليو االستثناءعقلو، كذل

 أم: عدـ تضييعو﴿ِإفَّ العهد َكاَف﴾  إذا عاىدًب ا أك الناس﴿وَأوُفوا بالعهد﴾ 
﴿ِإَذا ِكْلُتم وزنُوا بالِقسطاِس  أتػٌموه﴿وأوفوا الَكيل﴾  مطلوبان من اٞنعاىد﴾ 34﴿مسؤوالً 

 تٌتبع﴿وال تَػْقُف﴾  عاقبة﴾ 35﴿َذِلَك َخيٌر وأحسن تأويبلً  ومٌ اٞنيزاف السالمستقيم﴾ 
أم: اعتقاد راجح قطعٌي أك ظيٌن، هنيه عن اٜنكم بشيء تقليدان أك ﴿َما ليس َلَك بِِو علم﴾ 

                                                           
 ُب ح نسخة: "ال تأتوه". 1
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﴾ 36﴿كّل ُأولَِئَك َكاَف عنو مسؤوالً  القلب﴿ِإفَّ السمع والبصر والفؤاد﴾  رٗنان بالغيب
أم: ذا مرح ّنعىن تكرٌب ﴿والتمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحًا﴾  ك؟بأف يقاؿ لو: ما فعل بك صاحب

﴿ولن تبلغ الجباؿ  تثقبها حٌّت تبلغ آخرىا بكربؾ﴿إّنك لن َتخِرؽ اأَلْرَض﴾  كخيبلء
كىو هتٌكم باٞنختاؿ كتعليله للنهي فإٌف االختياؿ ٠نٌرد ٘ناقة ال فائدة فيو ال توجد ﴾ 37طوالً 

كىي [ 17/22]اإلسراء، ﴾ ال ْنعل مع ا﴿من قولو  اٞنذكور﴿كّل َذِلَك﴾  ُب التذٌلل
أم: ﴿َكاَف َسيُّْئُو﴾  1ٙنسة كعشركف خصلة، كعن ابن عٌباس أهٌنا اٞنكتوبة ُب ألواح موسى

َذِلَك﴾ 38﴿عند رَبَّْك مكروىاً  ظ[182]اٞننهٌي عنو، فإٌف اٞنذكور مأمورات كمنهٌيات /
اليت ىي معرفة اٜنٌق لذاتو  بَُّك ِمَن الحكمة﴾ ﴿مّما أوحى ِإلَْيَك رَ  أم: األحكاـ اٞنتقٌدمة

﴿وال َتجَعل َمَع اهلل إلهًا آخر﴾  كالتوحيد كاٝنًن للعمل بو كما عٌداه من اٝنصاؿ اٞنذكورة
 تلـو نفسك﴿فُتلَقى ِفي َجَهنََّم ملومًا﴾  كػػٌرره تنبيهان على أٌف التوحيد مبدأ األمر كمنتهاه

، ٌٍب أتبع األمر بالتوحيد كالنهيى عن الشرؾ إبطاؿى مطركدان من ر٘نة ا﴾ 39﴿مدحوراً 
﴿رَبُُّكم بالَبِنين  خٌصكم﴿أفأصفاكم﴾  طريقة من أثبت لو الولد السٌيما أخٌسها فقاؿ:

بإضافة ﴾ 40﴿إّنكم لتقولوف قواًل عظيماً  بناتان لو بزعمكمواتَّخذ ِمَن المبلئكة إناثًا﴾ 
ما تكرىوف لو ٌٍب جٍعل اٞنبلئكة الذين ىم أشرؼ  األكالد إليو ٌٍب تفضيل أنفسكم عليو َنعل

كٌررنا ىذا اٞنعىن أم: إبطاؿ إضافتهم البنات إليو بوجوه ﴿ولقد صرَّفنا﴾  خلق ا أدكهنم
﴿وما  يٌتعظوا﴿ليذَّكَّروا﴾  أم: ُب مواضع منو﴿ِفي َىَذا الُقْرآِف﴾  من التقرير ٢نتلفة
صفة مصدر لو َكاَف َمَعُو آلهٌة كما يَػُقوُلوَف﴾  ﴿ُقل عن اٜنقٌ ﴾ 41َيزِيدىم ِإالَّ نُػُفوراً 

 أم: ا﴿ِإَلى ذي العرش﴾  طلبوا﴿ِإذًا البتَغوا﴾  ١نذكؼ أم: كىونا مثل قولكم
 ننػزٍّه تٍنزيهان ﴿سبحانو﴾  طريقان ليقاتلوه كما يفعل اٞنلوؾ بعضهم مع بعض﴾ 42﴿سبيبلً 

متباعدان غاية البعد، لػٌما أبطل قوٟنم كنزٌه ﴾ 43﴿كبيراً  تعاليان ﴿وتعالى عمَّا يَػُقوُلوَف ُعلّوًا﴾ 
﴿تسبح  نفسو عٌما نسبوا إليو عٌقبو بذكر أٌف األكواف كٌلها دالٌة على تلك النزاىة فقاؿ:

﴿شيٍء﴾  زائدة﴿ِمْن﴾  ما﴿السََّمَواُت السبع َواأَلْرُض وَمن فيهّن وإف﴾  أم: تنزٍّىوَلُو﴾ 
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تنزٍّىو بلساف اٜناؿ عٌما ىو من لواـز اٜندكث ٣نٌا  أم:﴿ِإالَّ ُيسّبح بحمده﴾  من اٞنخلوقات
نسبتم إليو بأف تدٌؿ بإمكاهنا كحدكثها على الصانع القدًن الواجب لذاتو، فهو استعارة 

﴿تسبيحهم﴾  تفهموف﴿ولكن ال تفقهوف﴾  تبعٌية، كال بيعد ُب أف يكوف حقيقة بأف ينطق
هم تسبيحهم، أك ألنٌو ليس بلغتكم أيٌها اٞنشركوف إلخبللكم بالنظر الصحيح الذم بو يف

ٞنن ﴾ 44﴿غفوراً  حيث ٓب يعاجلكم بالعقوبة﴿ِإنَُّو َكاَف حليمًا﴾  كعلى ىذا اٝنطاب عاـٌ 
َنَك َوبَػْيَن الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف بِاآْلِخَرِة ِحَجابًا﴿ تاب منكم ﴾ َوِإَذا قَػَرْأَت اْلُقْرآَف َجَعْلَنا بَػيػْ

جبهم عن فهم ما تقرأ عليهم، نفى عنهم فهم اآليات اٞننزىلة ذا سرت ٪ن﴾ 45﴿مستوراً  سرتان 
بعد ما نفى عنهم تفٌقو الدالالت اٞننصوبة ُب األنفس كاآلفاؽ تقريران لو كبيانان لكوهنم 

 أغطية، كراىةى ﴿َوَجَعْلَنا َعَلى قلوبهم أِكنًَّة﴾  مطبوعٌن على الضبللة كما صرٌح بو بقولو:
 ثقبلن ٬ننعهم عن استماعو فبل ينتفعوف ال ّنعناه كال بلفظوقرًا﴾ ﴿أف يَفَقُهوه وفي آذانهم و 

﴿ولَّْوا َعَلى أدبارىم  كاحدان غًن مقركف بو آٟنتهم﴿وإذا ذكرَت رَبََّك ِفي الُقْرآِف وحده﴾ 
بسببو من اٟنزؤ بك ﴿نحن َأْعَلُم ِبَما يستمعوف ِبِو﴾  ىربان من استماع التوحيد﴾ 46نُػُفوراً 

يتناجوف بينهم ﴿وإذ ُىم َنْجوى﴾  ظرؼ "أعلم" ككذامعوف ِإلَْيَك﴾ ﴿إذ يست كبالقرآف
أم: سحر بو ﴾ 47ِإْذ يَػُقوُؿ الظَّاِلُموَف ِإْف تَػتَِّبُعوَف ِإالَّ رَُجبًل َمْسُحورًا﴿ أم: يتحٌدثوف

فزاؿ عقلو، بدؿ من "إذ ىم ٤نول" على كضع اٞنظهر موضع اٞنضمر، فيكوف بيانان ٞنا بو 
 باٞنسحور، كالشاعر، كالكاىن، كاَّنوفيَف ضربوا َلَك األمثاؿ﴾ ﴿انظر كَ  تناجيهم

إٔب الرشاد. كلػٌما كصفوه ﴾ 48﴿فبل يستطيعوف سبيبلً  عن اٜنٌق ُب ٗنيع ذلك﴿فضلُّوا﴾ 
عليو السبلـ بكونو مسحوران فاسد العقل ذكركا ما يدٌؿ على ذلك ُنسب زعمهم كىو 

يعود حٌيان كما كاف، فحكى ا عنهم ذلك ْنٌهبلن قوٟنم: إنٌو يٌدعي أٌف اإلنساف بعد ما فين 
 حطامان ﴿أإذا كّنا ِعظامًا ورُفاتًا﴾  منكرين للبعث﴿وقالوا﴾  ٟنم كإبطاالن ٞنقالتهم فقاؿ:

﴿كونوا حجارة أو  جوابان ٟنمُقل﴾ 49﴿جديداً  حاؿ﴿أإنّا لمبعوثوف َخلقًا﴾ 
كم عن قبوؿ اٜنياة لكونو أم: يعظم عند أو خلقًا مّما َيكُبر ِفي ُصدوركم﴾ 50حديداً 
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كنتم   ك[183/] عن إحيائكم فيكف إذا 1[أبعد شيء منها، فإٌف قدرتو تعأب ال ]تقصر
 عظامان مرفوتة متفٌتتة موصوفة باٜنياة قبلي فإٌف الشيء أقبلي ٞنا عهد فيو ٣نٌا ٓب يعهد

كٓب تكونوا ّرة﴾ ﴿أّوؿ م خلقكم﴿ُقل الَِّذي فطركم﴾  إٔب اٜنياة﴿فسيَػُقوُلوَف َمْن يعيُدنا﴾ 
﴿فسيُنِغضوف ِإلَْيَك رؤوسهم﴾  شيئان ألٌف القادر على البدء قادر على اإلعادة بل ىو أىوف

 ىو﴿ُقل َعَسى﴾  أم: البعث﴿ويَػُقوُلوَف متى ُىَو﴾  أم: ٪نرٌكوهنا ٥نوؾ تعٌجبان كاستهزاء
بػػ  ألٌف كٌل آت قريب، كنصبو على اٝنرب، كيبدؿ منو أك ينصب﴾ 51﴿أف يكوف قريباً 

يناديكم من القبور على لسػػػػػػػاف إسرافػػػيل ُب النفخة الثانػػػية ﴿يـو يدعوكم﴾  "اذكر" قولو:
 بػػػػػ "أيٌتها العظاـ البالية، كاللحـو اٞنتفرٌقة، كالعركؽ اٞننقطعة، اخريجوا من قبوركم"

تو  تعأب على كماؿ قدر ﴿بحمده﴾  فتجيبوف من القبور كٔنرجوف ملتبسٌن﴿فتستجيبوف﴾ 
﴿وتظنُّوف  كما قيل أهٌنم ينفضوف الرتاب عن رؤكسهم كيقولوف: سبحانك اللهٌم كُنمدؾ

ٟنوؿ ما تركف يـو البعث، فإٌف من كاف ُب ﴾ 52﴿ِإالَّ َقِليبلً  ُب القبور﴿لَِبْثُتْم﴾  ماِإْف﴾ 
نبٌيو شٌدة كببلء إذا نزؿ بو ما ىو أشٌد منو استقصر ما كاف فيو. كلػٌما بٌٌن صٌحة اٞنعاد أمر 

أف يقوؿ للمؤمنٌن أف يوردكا للمشركٌن اٜنيجج بالطريق األحسن أم: ببل غلظ، كشتم، 
﴿َوُقل لعبادي﴾  كسٌب لئبٌل يقابلوىم ّنثلو فيزداد الغضب كالنفرة كيفوت اٞنقصود فقاؿ:

َزُغ بػَ ﴿ للكٌفار الكلمةى ﴿يقولوا﴾  أم: اٞنؤمنٌن نَػُهمْ الَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَػنػْ ﴾ يػْ
ْنَساِف َعُدوِّا ُمِبيًنا﴿ يهٌيج الػًمراء كالٌشر بٌٌن العداكة، كفٌسر اليت ﴾ 53ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف ِلئْلِ
ْبُكمْ ﴿ ىي أحسن بقولو: إاٌل أٌف تلك ﴾ رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإْف َيَشْأ يَػْرَحْمُكْم َأْو ِإْف َيَشْأ يُػَعذّْ

﴿وما أرسلناؾ  طلب الدين لئبٌل تنحرموا عن السعادة األبديٌةاٞنشيئة غائبة فاجتهدكا ُب 
تػىٍقًسرىم على اإل٬ناف كإ٧ٌنا أرسلناؾ مبٌشران كنذيران، فكيف تغالظهم أنت ﴾ 54عليهم وكيبلً 

كاٞنؤمنوف؟ كلػٌما استبعدكا أف يكوف يتيم أيب طالب نبٌيان كالعيراة اٛنيوجع أصحابو كما استبعدكا 
كبأحواٟنم كما يليق ﴿ورَبَُّك َأْعَلُم بمن ِفي السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾  ولو:البعث رٌد عليهم بق

بالفضائل ﴿ولقد فضَّلنا بعَض النبّيين َعَلى بعض﴾  ُّم؛ فيختار لنبٌوتو ككاليتو من يشاء

                                                           
 ".تقتصر من ب، ككقع ُب األصل: " 1
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 النفسانٌية كالتربٌم عن عبلئق اٛنسمانٌية ال بكثرة األمواؿ كاألتباع، كنٌبو على ذلك بقولو:
﴿ُقل ادعوا الَِّذيَن  حيث بٌٌن أٌف شرفو ُّذا ال ّنا أكٌب من اٞنلك﴾ 55داود زبوراً ﴿وآتينا 
كاٞنبلئكة، كعيسى، كعزير ال األصناـ ألهٌنم ال يوصىفوف ّنا ﴿ِمْن ُدونِِو﴾  أهٌنا آٟنةزعمتم﴾ 

﴾ 56﴿وال تحويبلً  كالفقر، كاٞنرض، كالقحط﴿فبل َيمِلكوف كشف الضُّرّْ عنكم﴾  يأٌب
القربة ﴿ِإَلى ربّهم الوسيلة﴾  يطلبوف﴿ُأولَِئَك الَِّذيَن يدعوف يبتغوف﴾  كملو إٔب غًن 

بدؿ من كاك "يبتغوف" أم: يبتغيها مىن ىو أقرب إليو تعأب، فكيف ﴿أيُّهم أقرب﴾  بالطاعة
كسائر العباد فكيف حٌّت الرسل ﴾ َويَػْرُجوَف رَْحَمَتُو َوَيَخاُفوَف َعَذابَوُ ﴿ بغًن األقرب؟

﴿ِإالَّ نحن  أريد أىلها﴿ِمْن قرية﴾  ماوإف﴾ 57ِإفَّ َعَذاَب رَبَّْك َكاَف َمْحُذورًا ﴿ ةكاٞنبلئك
﴿أو معذّْبوىا عذاباً  باٞنوت كاالستئصاؿالِقياَمِة﴾  ظ[183/] ُمهلكوىا قبل يـو

بالقتل كأنواع البلٌية من غًن استػئصاؿ؛ فهذا أدىن حاالن من األٌكؿ، كقيل: بالعكس شديدًا﴾ 
ٌكؿ ١نموؿ على اإلىبلؾ باٞنوت من غًن تسليط أحدو عليو كىذا على اإلىبلؾ بعذاب إذ األ

﴿وما  مكتوبان ﴾ 58﴿مسطوراً  أم: اللوح افوظ﴿َكاَف َذِلَك ِفي الِكَتاِب﴾  االستئصاؿ
اليت اقرتحتها قريش، الباء مزيدة ُب اٞنفعوؿ، أك حاؿ كاٞنفعوؿ منَعنا أف نُرِسل باآليات﴾ 

أم: إاٌل تكذيبهم لػما أرسلناىا ٟنم ﴿ِإالَّ أف كذَّب بها األّولوف﴾  سلً ١نذكؼ أم: الر 
فأىلكناىم، فلو أرسلنا إٔب ىؤالء لكٌذبوا ُّا مثلهم كاستحٌقوا االستئصاؿ، كقد حكمنا 
بعدمو إلٕناـ أمر ١نٌمد كألٌف فيهم من يؤمن. ٌٍب ذكر بعض األمم اٞنهلىكة بتكذيب اآليات 

بٌينة ذات إبصار، ﴿ُمبصرًة﴾  بسؤاٟنم آية﴿آتينا َثمود الناقة﴾  دلق﴿و﴾  اٞنقرتحة فقاؿ:
أم: بسبب ﴿بها﴾  أنفسهم﴿فظلموا﴾  فاإلسناد ٠نازٌم ألٌف اإلبصار قائم ّنن اعترب ُّا

من العذاب اٞنستأصل فإف ٓب ﴾ 59﴿ِإالَّ تخويفا اٞنقرتحة﴿وما نُرسل باآليات﴾  عقرىا
ت كآيات القرآف إاٌل ٔنويفان بعذاب اآلخرة ليؤمنوا. كلػٌما ٫نافوا نزؿ، أك غًن اٞنقرتحة كاٞنعجزا

خطر ببالو عليو السبلـ من عدـ إرساؿ ما اقرتحو القـو أف يزداد عنادىم إٔب حيث ٬ننعو من 
﴿ِإفَّ رَبََّك أحاط  كحيان ﴿إذ قُػْلَنا َلَك﴾  اذكر﴿و﴾  التبليغ كإظهار الدين أزالو بقولو:

﴿وما  قبضتو، فبٌلغهم كال ٔنف أحدان فهو يعصمك منهمعلمان كقدرة؛ فهم ُب بالناس﴾ 
﴿التي أريناؾ﴾  أم: الرؤية؛ فبل تكوف ٕنٌسكان ٞنن قاؿ: إهٌنا كانت ُب اٞنناـجعلنا الرؤيا﴾ 
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للعطف ﴿و﴾  أىل مٌكة إذ كٌذبوا ُّا كارتٌد بعضهم﴿ِإالَّ فتنة للناس﴾  عيانان ليلة اٞنعراج
كىي شجرة الزٌقـو اليت تنبت ُب أصل الُقْرآِف﴾  ﴿الشجرَة الملعونة ِفي على "الرؤيا"

اٛنحيم، جعلت فتنة ٟنم أيضان إذ قالوا: النار ٓنرؽ الشجر بل اٜنجارة كما يزعم ١نٌمد، 
من أف  1فكيف يقوؿ تنبت فيها الشجرة؟ كٓب يعلموا أٌف من قدر على ً٘نى كىبىر السمندر

ًقطىع اٜنديد الػميحٌماة الػحيمير اليت تبلعها ال من أذل الػجىمر ك  2تأكلو النار، كأحشاًء النجعامة
يصعب عليو أف ٫نلق ُب النار شجرة ال ٓنرقها، كإسناد اللعن ُب القرآف إليها ٠ناز للمبالغة 

﴿ِإالَّ  ٔنويفنا﴿فما يزيدىم﴾  بأنواع التخويف﴿وُنخوّْفهم﴾  إذ اٞنلعوف فيو طاعموىا
من مفاسد الشيطاف بٌٌن سبب عداكتو كبدايتها كلػٌما كانت ىذه األمور ﴾ 60طُغيانًا كبيراً 

ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس قَاَؿ أََأْسُجُد ﴿ اذكر﴿و﴾  بقولو: ِإْذ قُػْلَنا لِْلَمبَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد
أخربين، كقد مٌر ﴿قَاَؿ أرأيتك﴾  نصب بنىزع اٝنافض أم: من طٌن﴾ 61ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا
بأمرم ﴿الَِّذي كرَّمَت عليَّ﴾  مفعوؿ أٌكؿ موصوؼ بقولو:َىَذا﴾ ﴿ 3ٓنقيقو ُب األنعاـ

﴿لئن أّخرتِن ِإَلى يـو  بالسجود لو، كاٞنفعوؿ الثاين ١نذكؼ أم: لػًمى كػػٌرمتو بالسجود
أم: ﴿ألحتنَكنَّ﴾ البلـ موطٌئة للقسم، كجوابو القائم مقاـ جواب الشرط قولو: الِقياَمِة﴾ 
 تعأب:﴿قَاَؿ﴾  منهم ٣نٌن عصمتو﴾ 62﴿ِإالَّ قَِليبلً  اءباإلغو ﴿ذرّيّتو﴾  ألستأصلنٌ 

أنت ﴿فَمن تَِبعَك منهم فإف َجَهنََّم جزاؤكم﴾  مؤخجران إٔب كقت النفخة األكٔب﴿اذىْب﴾ 
منصوب على اٞنصدر ّنا ُب ﴿جزاء﴾  اٞنخاطب على الغائب ك[184/]كىم؛ ففيو تغليب 

ازكف استخفف كاستزلل، كالفٌز واستْفِزز﴾ ﴿ مكٌمبلن ﴾ 63﴿موفوراً  جزائهم من معىن ْني
بدعائك إٔب الفساد كاٞنعصية، كقيل: ﴿ِبَصوتك﴾  إفزازه﴿مِن استطعَت منهم﴾  اٝنفيف

                                                           
كىو دكيبة ُب ببلد الرتؾ ال تؤثٌر فيها النار كيٌتخىذ من كبرىا مناديل فإذا اٌتسخت اٞننديل ألقيت ُب النار »ُب ح:  1

ُب األصل ٢نتومان بالراء كالظاىر أنٌو "ٚنىىٍندىؿ" بالبلـ، كما ُب لساف العرب:  |كذا كرد«.فيذىب الوسخ كتبقى اٞننديل
ٍندىؿي طائر ًإذا انقطع نى » ًرـى أىٍلقى نفسو ُب اٛنىٍمر فيعود ًإٔب شىبابو كقاؿ غًنه ىو دابجػػة يدخل النار فبل السجمى ٍسليوي كىى

 «.ٚنندؿ»البن منظور،  لساف العرب«. تيػٍحرًقو
 «.نعم»البن منظور  لساف العربللفًنكز آبادم؛ ك القاموس المحيطالنعامة اسم طائر يضرب ُّا أمثلة كثًنة.  2
 من سورة األنعاـ. 39ُب تفسًن اآلية  3
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﴿َعَلْيِهم  ًصٍح، ًمن الػجىلىبة كىي الصٍّياح﴿وأْجِلْب﴾  اٞنراد بصوتو الغناء، كاللهو، كاللعب
يل ىنا ّنعىن اٝنٌيالة أم: الفرساف أم: بأعوانك من راكب كراجل، كاٝنِبَخْيِلَك َورَِجِلَك﴾ 

ال األفراس، كالرجًجلي اسم ٗنع للراجل كالصجٍحب كالرجٍكب، كاألقرب أنٌو استعارة ٕنثيلٌية بتشبيو 
حاؿ إبليس ُناؿ اٞنغوار أم: كثًن الغارات الذم صٌوت على قـو فاستفٌزىم من أماكنهم 

 لو جند من الشياطٌن ركباف كمشاة كأجلب عليو َننده حٌّت استأصلهم كإف أمكن أف يكوف
 ُنملهم على ٗنعها من اٜنراـ كالتصٌرؼ فيها على ما ال ينبغي﴿وشارِكهم ِفي األمواؿ﴾ 

ُنملهم على الزنا الذم ٫نتلط بو النسل كعلى التسمية باألٚناء اٞنستقبحة  ﴿واألوالد﴾ 
اآلٟنة تشفع على  باٞنواعيد الباطلة كأف ال بعث كال جزاء كأفٌ ﴿وِعْدُىم﴾  كعبد العٌزل

تزيينان للخطأ ّنا يوىم أنٌو صواب، كىو ﴾ 64﴿وما يَِعدىم الشيطاف ِإالَّ غروراً  تقدير٨نا
تسٌلط كقٌوة ﴿ليس َلَك َعَلْيِهم سلطاف﴾  اٞنخلصٌن﴿ِإفَّ عبادي﴾  اعرتاض لبياف مواعيده

بٌٌن قدرتو على حافظان ٟنم منك، كعٌلل كفايتو ك ﴾ 65﴿وَكَفى ِبَربَّْك وكيبلً  على إغوائهم
﴿الَِّذي  خطاب لكٌل أحد، مبتدأ خربه:﴿رَبُُّكم﴾  عصمة من توٌكل عليو ُب أموره بقولو:

ِإنَُّو َكاَف بكم ﴿بالتجارة ﴾ ﴿لكم الفلك ِفي الَبْحر لتبتغوا ِمْن فضلو ٩نرميُزجي﴾ 
أم: خوؼ ﴿وإذا مسَّكم الّضر ِفي الَبْحر﴾  حيث سٌخر لكم البحر كالفلك﴾ رحيما

تعبدكف من اآلٟنة فبل ﴿من تدعوف﴾  غاب عنكم كذىب عن خواطركم﴿ضلَّ﴾  ؽالغر 
﴿فلّما  تعأب، فإٌنكم تدعونو كحده ألٌنكم ُب شٌدة ال يكشفها إاٌل ىو﴿ِإالَّ إيّاه﴾  تدعونو

﴿وََكاَف اإِلْنَساُف   عن التوحيد﴿ِإَلى البّر أعرضتم﴾  من الغرؽ كأكصلكمنجَّاكم﴾ 
﴿فأمنتم أف يخسف بكم  ٤نوًب﴿أ﴾  كىو كالتعليل لئلعراض جحودان للنعم،﴾ 67كفوراً 

 كقاركف، كُب ذكر اٛنانب تنبيو على أهٌنم كما كصلوا الساحل كفركا كأعرضواجانب البّر﴾ 
﴿ثُمَّ ال تجدوا لكم  أم: ر٪نان ترميكم باٜنصى كقـو عاد﴿أو يرسل َعَلْيُكم حاصبًا﴾ 

﴿أخرى﴾  مرٌة﴿تارة﴾  أم: ُب البحرِفْيِو﴾ ﴿أـ أمنتم أف يُعيدكم  حافظان منو﴾ 68وكيبلً 
أم: ر٪نان شديدان ال ٬نٌر ﴿فيرسل َعَلْيُكم قاصفاً ِمَن الريح﴾  ِنلق دكاعي تلجئكم إٔب ركوبو

﴿ثُمَّ ال  بنعمة اإل٤ناء﴿فُيغرقكم ِبَما كفرتم﴾  بشيء إاٌل قصفو أم: كسره؛ فتكسر فلككم
﴿ولقد كرَّمنا بَِني آدـ﴾  البنا ّنا فعلنا بكمتابعان يط﴾ 69تجدوا لكم َعَليَنا ِبِو تبيعاً 
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بالعلم، كالنطق، كحسن الصورة، كاعتداؿ اٝنلق، كاٟندل إٔب أسباب اٞنعاش كاٞنعاد، 
﴿وحملناىم ِفي البّر﴾  كالتسٌلط على ماُب األرض، كغًن ذلك، كمنو طهارهتم بعد اٞنوت

﴿وفضَّلناىم  اٞنستلٌذات ﴿ورزقناىم ِمَن الطّيبات﴾ على السفن﴿والبحر﴾  على الدكابٌ 
حٌّت اٞنبلئكة، فإٌف جنسنا أفضل من جنسهم بسبب ﴾ 70َعَلى كثير ممن خلقنا تفضيبلً 

األنبياء، كخواٌصو من خواٌصنا غًن األنبياء، كخواٌصنا من عواٌمهم، كلعٌلو ٟنذا التفضيل أم: 
أُناٍس بإمامهم﴾  ﴿يـو ندعو كلَّ  أفضلػيٌػة بعضنا كمفضولػٌية بعضو جيء بلفظ "كثًن". اذكر

ُب الدين ١نٌقان كاف أك مبطبلن، فيقاؿ:  ظ[184/]ّنن ائتٌموا بو من نٌب، أك كتاب، أك مقٌدـ 
يا أٌمة فبلف، أك: يا أىل القرآف مثبلن، أك: يا أصحاب عآًب كذا، كيا أتباع ٧نركد أك فرعوف، 

ـٌ" فيقاؿ: يا ابن فبلنة مثبلن، كاٜنكمة  ُب ذلك إجبلؿ عيسى كإظهار كقيل: بأٌمهاهتم ٗنع "أ
أم: كتاب ﴿كتابَو﴾  من اٞندعٌوين﴿فمن أوتي﴾  شرؼ اٜنسىنىٌن كأف ال يفتضح أكالد الزنا

ابتهاجان ّنا يركف ﴿فُأولَِئَك يقرؤوف كتابهم﴾  كىم السعداء كأكلو البصائر﴿بػػيػمػيػنو﴾  عملو
عليق القراءة بػػإيتاء قدر قشر النواة، كت﴾ 71﴿فتيبلً  بنقص األجور﴿وال يُظَلموف﴾  فيو

الكتاب باليمٌن يدٌؿ على أٌف من أكٌب كتابو بشمالو إذا اطٌلع على ما فيو غشيهم من اٜنًنة 
كاٝنجل ما ثٌقلت ألسنتهم كأعجزىم عن القراءة الكاملة اٞنبٌينة فكأهٌنم ال يقرؤكف؛ كلذا ٓب 

 قلبان ال يدرؾ رشده﴾ ﴿أعمى الدنيا﴿ومن َكاَف ِفي ىذه﴾  يذكرىم كالنًفهاًمهم من قولو:
منو ُب ﴾ 72﴿وأضلُّ سبيبلً  عن طريق اٛنٌنة كالنجاة من النار﴿فهو ِفي اآلِخَرِة أعمى﴾ 

الدنيا لزكاؿ االستعداد لتحصيل االىتداء كاٞنهلًة لذلك حينئذ. كنزؿ ُب ثقيف لػٌما قالوا للنٌب 
الغزك، كْنعل كادينا حرمان  عليو السبلـ: ال نطيعك إاٌل بشرط أف تسقط عٌنا الزكاة كالصبلة ك 

﴿وإف﴾  1كحـر مٌكة لنفتخر بذلك على العرب، كإف سألوؾ عن ذلك فقل: إٌف ا أمرين
من ﴿عن الَِّذي أوحينا ِإلَْيَك﴾  يستنزلوؾ بإٜناحهم﴿لَيَػْفِتنونك﴾  قاربوا﴿كادوا﴾  ٢نٌففة

ولوال أف 73﴿التَّخذوؾ خليبلً  لو فعلت ذلك﴿لتفترَي َعَليَنا غيره وإذًا﴾  األحكاـ
                                                           

. كقاؿ اٞنناكم نقبل عن الوٌٕب العراقي: 5/111، تفسيره؛ كالبغوم ُب 289، ص أسباب النزوؿأكرده الواحدم ُب  1
، تفسير الثعلبي. كينظر 778للمناكم، ص  الفتح السماوي«. ٓب أقف عليو، كذكره الثعلب عن ابن عبٌاس»
6/117-118. 
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من ﴿إليهم شيئًا﴾  ٕنيل﴿ترَكُن﴾  قاربت﴿لقد ِكدت﴾  على اٜنٌق بالعصمةثبَّتناؾ﴾ 
لشٌدة احتياٟنم كإٜناحهم، كىو صريح ُب أنٌو عليو السبلـ ما قارب ﴾ 74﴿َقِليبلً  الركيوف

 لو قاربت﴿ِإذًا﴾  الركوف إٔب ذلك فضبلن من الركوف كأٌف العصمة بتوفيق ا كحفظو
َناَؾ ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماتِ أَلَذَ ﴿ أم: ًضعف ما نعٌذب بو ُب الدارين غًنؾ ﴾ قػْ

اآلٌب ّنثل ىذا الفعل ألٌف خطىري اٝنطًن أخطر، كاألصل: عذابان ًضعفان ُب اٜنياة كعذابان ًضعفان 
﴿ثُمَّ ال  ُب اٞنمات، ٌٍب حذؼ اٞنوصوؼ كأقيمت الصفة مقامو كأضيفت كما يضاؼ ىو

 أم: أىل مٌكة﴿وإف كادوا﴾  يدفع العذاب عنك﴾ 75َك َعَليَنا نصيراً تجد لَ 
﴿لُِيخرجوؾ منها وإذًا ال  أرض مٌكة﴿ِمَن اأَلْرِض﴾  ٫نرجونك ّنعاداهتم﴿لَيستِفزُّونك﴾ 

﴾  لغة ُب "خلفك" أم: ال يبقوف بعد خركجك فيهايَلَبثوف ِخبلفك﴾   زمانان ﴿ِإالَّ
نصب على اٞنصدر ﴿سنّػَة﴾  أىلكوا ببدر بعد ىجرتوكقد كاف كذلك فإهٌنم ﴾ 76﴿َقِليبلً 

حيث هنلك مىن أخرجهم، ﴿َمن قد أرسلنا قبلك ِمْن رسلنا﴾  أم: سٌن ا ذلك سٌنة
﴿وال تجد لسنّػتنا  فالسٌنة  كإضافتها إٔب الرسل ألهٌنا من أجلهم، كيدٌؿ عليو:

﴿ِإَلى غسق  اأم: كقت زكاٟن﴿أقم الصبلة لدلوؾ الشمس﴾  تبديبلن ﴾ 77تحويبلً 
﴿و﴾  أم: إقباؿ ظلمتو بغركب الشفق يعين: الظهر، كالعصر، كاٞنغرب، كالعشاءالليل﴾ 

﴿ِإفَّ قرآف  أم: صبلة الصبح، ٚنٌيت باسم بعض أركاهنا كىو القرآف﴿قرآَف الفجر﴾  أقم
يشهده مبلئكة الليل كمبلئكة النهار فإهٌنما ٩نتمعاف ُب صبلة ﴾ 78الفجر َكاَف مشهوداً 

خلف اإلماـ، كبعد الفراغ تصعد مبلئكة الليل كيشهدكف للعباد بأنٌا تركناىم يصٌلوف  الصبح
 قم﴿و﴾  كتشهد مبلئكة النهار بأنٌا أتيناىم يصٌلوف فيقوؿ ا: اشهدكا أيٌن قد غفرت ٟنم

﴿نافلة َلَك﴾  ك[185/] بالقرآف﴿ِبِو﴾  فصلٌ ﴿فتهجَّْد﴾  أم بعض الليل﴿ِمَن الليل﴾ 
لفرائض اٝنمس لك دكف أٌمتك على القوؿ بوجوب التهجُّد عليو، أك أم: فريضة على ا

ُب ﴿َعَسى أف يبعثك رَبَُّك﴾  تطٌوعان فضيلة لك عليها على القوؿ بنسخ كجوبو أك عدًمو
﴿مقامًا  اآلخرة، كلتضٌمن "يبعثك" معىن "يقيمك" انتصب بو على الظرؼ قولو:

 ، كىو مقاـ الشفاعة ُب فصل القضاء٪نمدؾ للقياـ فيو األٌكلوف كاآلخركف﴾ 79محموداً 
أم: إدخاالن مرضيٌان ال أرل فيو ﴿ُمدَخل ِصدؽ﴾  ُب القرب أك اٞندينة﴿َوُقل رب أدِخلني﴾ 
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أم: إخراجان ملقى ﴿ُمخَرج صدؽ﴾  منو عند البعث أك من مٌكة﴿وأخرِجني﴾  مكركىان 
 يٌن مدحان للمضاؼبالكرامة، فهما مصدراف ميمٌياف من اإلفػٍعىاًؿ، كاإلضافةي فيهما للتع

﴿َوُقل  أم: حٌجة تنصرين على من خالفين﴾ 80﴿واجعل لي ِمْن َلُدنك سلطانًا نصيراً 
﴿ِإفَّ الباطل َكاَف  أم: بطل كىلك الكفر﴿وزىق الباطل﴾  اإلسبلـجاء الحق﴾ 

أنٌو عليو السبلـ دخل مٌكة يـو الفتح كحوؿ »مضمحبٌلن زائبلن. ركل الشيخاف ﴾ 81زَىوقاً 
 1«ث مئة كسٌتوف صنمان، فجعل يطعنها بعود ُب يده كيقوؿ ذلك حٌّت سقطتالبيت ثبل

أم: ما يزيل ﴿َما ُىَو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾  بياف كحاؿ لقولو:نزّْؿ ِمَن الُقْرآِف﴾ ﴿ونُ 
ضعف العقائد كأخبلقهم الذميمة، كيصلح شأهنم خلقان كعمبلن، فشٌبو اٞنؤمنٌن باٞنرضى ُب 

ُب تقوية دينهم كإصبلح شأهنم على سبيل االستعارة بالكناية  احتياجهم إٔب ما يعينهم
﴿وال َيزيد  كأثبت لو ٔنييبلن ما ىو شفاء اٞنشبجو بو القرآف استعارة مصٌرحة أك تشبيها بليغان 

الكافر ﴿وإذا أنعمنا َعَلى اإِلْنَساِف﴾  لكفرىم بو﴾ 82﴿ِإالَّ خساراً  الكافرينالظالمين﴾ 
أم: ثىن ًعٍطفو ﴿ونََأى بجانبو﴾  ذكر ا اغرتاران ُّا عن﴿أعرض﴾  بالصحة كالسعة

شديد اليأس من رىكح ﴾ 83﴿َكاَف يؤوساً  من مرض أك فقر﴿وإذا مسَّو الشّر﴾  متبخرتان 
طريقتو اليت تشاكل حالو ُب اٟندل ﴿يعمل َعَلى شاِكلتو﴾  أم: كٌل أحد﴿ُقل كلّّ﴾  ا

عند الببلء، كاليأسي  الشكر عند الرخاءعن كالضبللة، فميشاكل طريقة الكافر اإلعراضي 
﴿فرّبكم َأْعَلُم بمن ُىَو أىدى  كميشاكل طريقة اٞنؤمن الشكري عند ذاؾ كالصربي عند ىذا

أرشد طريقان. نعمى آية الرجاء ىذه إذ اٞنرجٌو من كرمو ّنقتضاىا أف يعاملنا على ﴾ 84سبيبلً 
الذم ٪نيا بو بدف وح﴾ ﴿الر  حقيقة﴿ويسألونك عن﴾  ميشاكىلتو ال على مشاكلتنا

أم: من األمور اٞنخرتعة بأمره كتكوينو ببل سبق ﴿ُقل الروح ِمْن أمر رّبي﴾  اإلنساف كيدبٌره
مثاؿ كماٌدة، سألوه عن حقيقتو فأمره باٛنواب بتبيٌن بعض عوارضو كأحوالو اليت ال ٬نكن ٟنم 

لوف كاٛنهة، فكيف ينكشف معرفتو إاٌل ُّا ألنٌو من الذكات اٌَّردة عن اٞناٌدة كالشكل كال
﴾ 85﴿وما أوتيتم ِمَن العلم ِإالَّ َقِليبلً  حقيقتو للمحجوبٌن عن عآب األمر كما قاؿ:

                                                           
 .87، اٛنهاد كالسًن صحيح مسلم ؛46، اٞنغازم صحيح البخاري 1
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تكتسبو عقولكم بواسطة حواٌسكم كىي ال تدرؾ أكثر األشياء كال شيئان من أحوالو اٞنعرفة 
ـٌ ألٌف علم اإلنساف باألشياء على ما ىي عليو بقدر الط اقة البشريٌة قليل لذاتو، كاٝنطاب عا

بالنسبة إٔب علم ا كإف كاف ُب نفسو كثًنان كما يدٌؿ عليو قولو تعأب: ﴿كمن يؤت اٜنكمة 
البلـ موطٌئة للقسم، كجوابو الساٌد ﴿ولئن شئنا﴾  [2/269]البقرة، فقد أكٌب خًنان كثًنان﴾ 

وه من الصدكر أم: القرآف بأف ٧نح﴿لنذىبنَّ بالذي أوحينا ِإلَْيَك﴾  مسٌد جواب الشرط
﴿ِإالَّ  يتوٌكل علينا اسرتداده كما كاف﴾ 86﴿ثُمَّ ال تجد َلَك ِبِو َعَليَنا وكيبلً  كاٞنصاحف

﴾ 87﴿ِإفَّ فضلو َكاَف عليك كبيراً  فإهٌنا إف نالتك تسرتٌده عليكرحمة ِمْن رَبَّْك﴾ 
زالو كإبقائو كالرسالة، كإنزاؿ الكتاب، كإبقائو، كغًن ذلك من الفضائل، كبعد االمتناف بإن

ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْف يَْأتُوا ِبِمْثِل َىَذا ﴿ بٌٌن كونو معجزان بقولو: ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
﴾ 88اَل يَْأُتوَف ِبِمْثِلِو َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهيًرا﴿ ُب الفصاحة كالببلغة﴾ اْلُقْرآفِ 

بلئكة مع أٌف كونو كحيان إٟنيٌان معجزان إ٧ٌنا يظهر إذا كقع معينان على اإلتياف بو، كٓب يذكر اٞن
ألٌف اٞنقصود من ٓنقيق إعجازه دفعي شبهة  ظ[185/]التحٌدم مع ٗنيع الفرؽ الثبلث 

، كاحتماؿ كونو تأليف اٞنبلئكة ال ٫نرجو عن كونو معجزة كألهٌنم كسائط ُب نزكلو إٔب  القـو
كٌررنا بوجوه ٢نتلفة زيادةن ُب التقرير ولقد صّرفنا﴾ ﴿ البشر؛ فبل كجو لذكرىم ُب ىذا اٞنقاـ

أم: من كٌل معىن ىو كاٞنثل ُب غرابتو ﴿للناس ِفي َىَذا الُقْرآِف ِمْن كّل َمَثٍل﴾  كالبياف
ككقوعو ُب األنفس من الرتغيب، كالرتىيب، كالوعد، كالوعيد، كاٞنواعظ، كغًن ذلك ليٌتعظوا، 

أك  1ُب اإلثبات كما ىو مذىب الكوفٌيٌن كاألخفش،كىو مفعوؿ "صرٌفنا" بزيادة "ًمن" 
 أم: أكثر أىل مٌكة﴿فأبى أكثُر الناس﴾  صفة ذكؼ أم: مثبلن من جنس كٌل مثل

أم: جحودان للحٌق كإصراران على الكفر، كلكوف ]"أىب" ُب معىن "ٓب ﴾ 89﴿ِإالَّ ُكفوراً 
 ٓب يفعلوا كٓب يرضىوا إاٌل كفوران االستثناء اٞنفرٌغ كأنٌو قيل:  2يفعل" ك"ٓب يرض" كقع بعده[

                                                           
، فقد اشرتط اٛنمهور لزيادهتا أف تسبق بنفي أك شبهو، ُب اإلثبات يقصد مذىب الكوفيٌن كاألخفش بزيادة "ًمػن" 1

 إحراز السعد بإنجاز الوعد بمباحث أّمػا بعدكأف يكوف ٠نركرىا نكرة، كخالفهم الكوفػػػٌيوف كاألخفش ُب ذلك. ينظر 
 .42للجوىرم، ص 

 «.الكبلـ ُب تأكيل النفي كقع فيو»"نسخة ظاىرة"، كُب األصل:  من ح ما بٌن اٞنعقوفتٌن 2
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 أم: أرض مٌكة﴿لن نؤمن َلَك حّتى َتفُجر لنا ِمَن اأَلْرِض﴾  عطف على "أىب"﴿وقالوا﴾ 
 بستاف﴿أو تكوف َلَك جّنة﴾  عينان ينبع منها اٞناء ليسهل علينا أمر الزراعة﴾ 90﴿يَػْنُبوعا

أو ُتسقط السََّماَء كما 91﴿تفجيراً  كسطها﴿ِمْن نخيل وعنب فُتفجّْر األنهار خبللها﴾ 
أم: ﴿َعَليَنا ِكَسفًا﴾  [34/9]سبأ، ﴾ أك نسقط عليهم كسفان من السماء﴿ُب زعمت﴾ 

﴿أو تأتي باهلل والمبلئكة  ًقطىعان ٗنع "ًكٍسفة"، كانتصابو على اٜناؿ من "السماء" اٞنفعوؿً 
ن حاؿ من "ا"، أم: كفيبلن بصٌحة ما تٌدعيو، أك مقاببلن نراه، كعلى التقديري﴾ 92قبيبلً 

﴿أو  كحاؿ اٞنبلئكة ١نذكفة من جنسو، أك "ٗناعةن" فيكوف حاالن منهما أك من اٞنبلئكة فقط
﴿السََّماِء ولن  معارج﴿ِفي﴾  تصعد﴿أو ترقى﴾  ذىبيكوف َلَك بيت ِمْن زُْخُرؼ﴾ 

 ﴿نقرؤه ُقل فيو تصديقك﴿كتابًا﴾  منها﴿حتى تُػنَػزّْؿ َعَليَنا﴾  كحدهنؤمن لُرِقيَّْك﴾ 
كسائر الرسل ككانوا ﴾ 93﴿ىل كنُت ِإالَّ بشرًا رسوالً  تعٌجبان من اقرتاحهمسبحاف رّبي﴾ 

ال يأتوف بآية إاٌل بإذف ا، كىذا ىو اٛنواب اَّمل كأٌما التفصيل فقد ذكر ُب آيات أخر  
، ﴿كلو فتحنا عليهم بابان﴾ [6/7]األنعاـ، كقولو: ﴿كلو نػزٌلنا عليك كتابان ُب قرطاس﴾ 

َوَما َمَنَع النَّاَس َأْف يُػْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُىُم اْلُهَدى ِإالَّ َأْف قَاُلوا أَبَػَعَث اللَُّو ﴿ [15/14جر، ]اٜن
أم: إاٌل قوٟنم ىذا، كاٞنعىن: ٓب يبق ٟنم شبهة ٕننعهم عن ﴾ 94﴿رسوالً  حاؿ من﴾ َبَشًرا

﴿لو َكاَف  ابان عن شبهتهمجو ﴿ُقل﴾  اإل٬ناف ّنحٌمد كالقرآف إاٌل إنكارىم أف يرسل ا بشران 
﴿لنزَّلنا  ساكنٌن فيها﴿مطمئنّْين﴾  مثلهم﴿َيمُشوف﴾  بدؿى البشرِفي اأَلْرِض مبلئكة﴾ 
إذ ال يرسل إٔب قـو رسوؿ إاٌل من ﴾ 95﴿ملكًا رسوالً  حاؿ منَعَلْيِهم ِمَن السََّماِء﴾ 

 ة ُب الفاعلالباء زائد﴿ُقل َكَفى باهلل﴾  جنسهم لتمٌكنهم من اٞنخاطبة كالفهم منو
على صدقي حيث أظهر اٞنعجزة على كفق ﴿بيني وبينكم﴾  حاؿ أك ٕنييز﴿شهيدًا﴾ 

يعلم بواطنهم كظواىرىم فيجازيهم، كفيو تسلية ﴾ 96﴿ِإنَُّو َكاَف بعباده َخِبيرًا َبِصيراً  دعوام
َتِجَد َلُهْم َأْولَِياَء ِمْن  َوَمْن يَػْهِد اللَُّو فَػُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فَػَلنْ ﴿ للرسوؿ كهتديد ٟنم

﴾ أم: مسحوبٌن عليها، أك ﴿وَنحُشرىم يـو الِقياَمِة َعَلى وجوىهم يهدكهنم﴾ ُدونِوِ 
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عن حٌجة تقبل ﴿وبكمًا﴾  عٌما يسٌرىم﴿ُعميًا﴾  ماشٌن عليها كما ٬نشى على األقداـ
فبل  1فعهم[؛عٌما يتلٌذذكف بسماعو جزاء ]لعدـ صرفها ُب الدنيا فيما ين﴿وصّمًا﴾  منهم

سكن ﴿مأواىم َجَهنَُّم كّلما َخَبْت﴾  2يناُب اآليات الناطقة بسبلمة حواٌسهم ُب اشر
مصدر ّنعىن تسعُّران أم: تلٌهبان ﴾ 97﴿زدناىم سعيراً  ٟنبها بأف أكلت جلودىم كٜنومهم

عادة بأف تبدجؿ جلودىم كٜنومهم فتعود ملتهبة، كأهٌنم لػٌما كٌذبوا باإل ك[186/] كاشتعاالن 
﴿َذِلَك﴾  بعد اإلفناء جزاىم ا بأف ال يزالوا على اإلعادة كاإلفناء، كإليو أشار بقولو:

منكرين ﴿كفروا بآياتنا وقالوا﴾  أم: بسبب أهٌنم﴿جزاؤىم بأنّهم﴾  العذاب اٞنتقٌدـ
ُعوثُوَف َخْلًقا َجدِ ﴿ مستبعدين للبعث كأجاب تعأب ﴾ 98يًداأَِإَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا أَِإنَّا َلَمبػْ

﴿أّف اهلل الَِّذي خلق السََّمَواِت َواأَلْرَض﴾  يعلموا﴿أولم يَػَروا﴾  عن ىذا االستبعاد بقولو:
أم: أنفسهم ثانيان ُب ىذا الصغر، فإهٌنم ليسوا ﴿قادر َعَلى أف يخلق مثلهم﴾  مع عظمهما

على "أكٓب يركا" عطف ﴿وجعل﴾  أشٌد خلقان منهما كال اإلعادةي أصعب عليو من اإلبداء
﴿فأبى  صفة﴿ال ريب ِفْيِو﴾  للموت كالبعث﴿لهم أجبًل﴾  فإنٌو ُب قٌوة "قد رأكا"

مرفوع بفعل ﴿ُقل لو أنتم﴾  جحودان لو﴾ 99﴿ِإالَّ كفوراً  مع كضوح اٜنقٌ الظالموف﴾ 
﴿ِإذاً  من الرزؽ، كاٞنطر، كغًن٨نا من النعم﴿تملكوف خزائن رحمة رّبي﴾  يفٌسره:

﴿وََكاَف  أم: ٞنخافة النفاد كاالفتقار باإلنفاؽ﴿خشية اإلنفاؽ﴾  ِنلتمأم: ألمسكتم﴾ 
ِنيبلن ٣نسكان ألٌف بناء أمره على اٜناجة كالبخل ّنا ٪نتاج إليو ﴾ 100اإِلْنَساُف قَتوراً 

كاضحات، صفة ﴿ولقد آتينا موسى تسع آيات بّينات﴾  كمبلحظًتو العوض فيما يبذلو
اليد، كاٛنراد، كالقٌمل كالضفادع، كالدـ، كانفجار اٞناء من العدد، أك اٞنعدكد كىي العصا، ك 

اٜنجر، كانفبلؽ البحر، كنتق الطور على بين إسرائيل، كقيل: الطوفاف، كالسٍّنوف، كنقص 
الثمرات مكاف الثبلثة األخًنة، يعين: قد أعطينا ىذه ٞنوسى كما اقرتحوا منك يا ١نٌمد ليس 

                                                           
 النظر ُب اآليات كاستماع اٜنٌق كالنطق بو ُب الدنيا". "جزاء لعدـُب ح نسخة:  1
الكهف، ]﴾ كىرىأىل اٍلميٍجرًميوفى النجارى : ﴿-لكٌل حاٌسة آيةن -كبعض اآليات اليت تدٌؿ على سبلمة حواٌسهم ىي 2

عيوا ٟنىىا تػىغىيُّظنا كىزىًفًننا؛ ﴿[18/53  .[25/13]الفرقاف، ﴾ دىعىٍوا ىينىاًلكى ثػيبيورنا؛ ﴿[25/12]الفرقاف، ﴾ ٚنًى
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كجو ارتباط  1[فظهر] ناكو مثلو لكن ٓب نره مصلحة؛بأعظم منها فلو رأيناه مصلحة ألعطي
أم: فقلنا لو: اسأٟنم من فرعوف لًنسلهم إذ جاءىم﴾  يلَ سرائِ إِ ؿ بَِني أساف﴿ اآلية ّنا قبلها

﴾ 101فَػَقاَؿ َلُو ِفْرَعْوُف ِإنّْي أَلَظُنَُّك يَا ُموَسى َمْسُحورًا﴿ معك، ك"إذ" ظرؼ لػػ "قلنا"
﴿ِإالَّ  اآليات﴿َما أنزؿ َىُؤاَلِء﴾  يا فرعوفلقد علمَت﴾  ﴿قَاؿَ  سيًحرتى فتخٌبط عقلك

﴿وإّني  حاؿ أم: بينات تبٌصرؾ صدقي لكٌنك تعاندربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض بصائر﴾ 
﴿فأراد﴾  ىالكان، أك مصركفان عن اٝنًن مطبوعان على الشرٌ ﴾ 102ألظّنك يا فرعوف مثبوراً 

أرض مصر، ﴿ِمَن اأَلْرِض﴾  سى كقومو ك٫نرجهمأم: يستخٌف مو ﴿أف يستِفزَّىم﴾  فرعوف
 فانقلب عليو مكره﴾ 103﴿فأغرقناه ومن َمَعُو جميعاً  أك مطلق األرض بقتل كٌلهم

﴿فإذا جاء  اليت أراد أف يستفزٌكم منها﴿وقُػْلَنا ِمْن بعده لَبِني ِإْسَرائِيَل اسكنوا اأَلْرَض﴾ 
٢نتلطٌن أنتم كىم ٌٍب ٥نكم بينكم  ﴾104﴿جئنا بكم لفيفاً  أم: الساعةوعد اآلِخَرِة﴾ 

بتميز سعدائكم من أشقيائكم. كلػٌما بٌٌن إعجاز القرآف ككفايتو ُب الداللة على صدؽ 
 أم: ملتبسا باٜنكمة الداعية إلنزالو ﴿وبالحّق﴾ مٌدعي النبٌوة عاد إٔب تعظيمو فقاؿ:

بالثابت الذم ال  أم: ملتبسا ﴿وبالحّق﴾ ال نغًٌن ذلك؛ فالتقدًن للحصر ككذا ﴿أنزلناه﴾
بٌٌن إعجازه كعٌظم شأنىو بٌٌن أنٌو كلػٌما  [ظ186]/ ﴿نزؿ﴾ يزكؿ، كىو كٌل ما اشتمل عليو

 للمطيع بالثواب﴿ِإالَّ مبشّْرًا﴾  يا ١نٌمد﴿وما أرسلناؾ﴾  :ليس على الرسوؿ إاٌل تبليغو فقاؿ
يك من كفرىم ٞنن كفر بالعقاب؛ فبل ٕنلك سول التبشًن كاإلنذار، كال عل﴾ 105﴿ونذيراً 

نزلناه مفرٌقان منجٌمان ُب عشرين سنة أك ﴿فَػَرقناه﴾  منصوب بفعل يفٌسره:﴿وقرآنًا﴾  شيء
 مىٍهل كتػيٍؤدىة، فإنٌو أيسر للحفظ كأعوف للفهم﴿لتقرأه َعَلى الناس َعَلى ُمْكٍث﴾  كثبلث

ين شيئان بعد شيء على حساب اٞنصاّب كاٜنوادث. ٌٍب خاطب الذ﴾ 106﴿ونزَّلناه تنزيبلً 
﴿ُقل اقرتحوا اآليات على كجو التهديد كاإلنكار كاألمًر بإعراضو عليو السبلـ عنهم فقاؿ: 

فإٌف إ٬نانكم بو ال يزيده كماالن ككفركم بو ال يورثو نقصان، كعٌلل آمنوا ِبِو أو ال تؤمنوا﴾ 
ؤمنوف من أم: قبل نزكلو، كىم العلماء اٞن﴿ِإفَّ الَِّذيَن أوتوا العلم ِمْن قبلو﴾  ذلك بقولو:

                                                           
 «.كىذا ىو»من ح "نسخة ظاىرة"، ككقع ُب األصل:  1
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أم: يسقطوف ﴾ 107﴿يخرُّوف لؤلذقاف سجداً  القرآف﴿ِإَذا يُتلى َعَلْيِهم﴾  أىل الكتاب
على كجوىهم تعظيمان ألمر ا، أك شكران إل٤نازه كعده ُب تلك الكتب ببعثو ١نٌمد على فرتة 

أٌف  من الرسل كإنزاًؿ القرآف عليو، كاألذقاف ٗنع "ذىقىن" كىو ٠نتمع اللحيىٌن، كذكرىا مع
الػخيركر للسجود إ٧ٌنا ىو على اٛنباه كاألنوؼ ألهٌنا أقرب أجزاء كجو القائم اٞنريد للسجود 

تنزيهان ﴿ويَػُقوُلوَف سبحاف ربّنا﴾  إٔب األرض، كالبلـ فيو الختصاص اٝنركر بو ُّذا االعتبار
 كائنان ال ١نالة﴾ 108﴿َكاَف وعد ربّنا لمفعوالً  ٢نٌففة﴿ِإْف﴾  لو عن خلف الوعد

األٌكؿ للشكر عند إ٤ناز الوعد كىذا لًػما أثٌر فيهم من مواعظ ﴿وَيِخرُّوف لؤلذقاف يبكوف﴾ 
﴾ 109﴿خشوعاً  القرآف﴿ويزيدىم﴾  القرآف حاؿ كوهنم باكٌن من خشية ا؛ فبل تكرار

كما يزيدىم علمان كيقينان. ككاف صٌلى ا عليو كسٌلم يقوؿ: يا ا يا ر٘نن، فقالوا ينهانا أف 
أم: ٌٚنوه ﴿ُقل ادعوا اهلل أو ادعوا الرحمن﴾  1ان آخر معو؛ فنزؿ:ٌن كىو يدع إٟنۤ بد إٟنۤ نع

شرطٌية، كالتنوين ﴿أيِّا ما﴾  تعأب أيٌهما شئتم فإٌف تعٌدد األٚناء ال يوجب تعٌدد اٞنسٌمى
تسٌمونو فهو ﴿تدعوا﴾  عوض عن اٞنضاؼ إليو ك"ما" زائدة أم: أمج شيئٌن من ىذين

﴿األسماء  أم: ٞنسٌما٨نا﴿فلو﴾  قاـ ىذا دليلو للمبالغة كىو قولو:حسن، أقيم م
كىذاف منها ألهٌنا أكثر من تسعة كتسعٌن بل قيل: ىي ثبلثة آالؼ ألف ال الحسنى﴾ 

يعرفو إاٌل اٞنبلئكة، كألف ال يعرفو إاٌل األنبياء، كثبلث مئة ُب التوراة، كثبلثة مئة ُب اإل٤نيل، 
عة كتسعوف ُب القرآف، ككاحد ال يعرفو إاٌل ا، كاشتهار أهٌنا تسعة كثبلث مئة ُب الزبور، كتس

أم: ﴿وال َتْجَهر بصبلتك﴾  2كتسعوف لذكر ذلك القدر ُب حديث كاحد على الرتتيب
 تيسرٌ ت﴾ ﴿وال ُتخافِ  بقراءهتا حٌّت تيسًمع اٞنشركٌن فيسٌبونك كيسٌبوف القرآف كمن أنزلو

اٛنهر ﴿بين َذِلَك﴾  اقصد﴿وابتغ﴾  ؤمنٌنال تسمع من خلفك من اٞن حّت ﴿بها﴾ 
طريقان كسطان، فإٌف االقتصاد ُب ٗنيع األمور ١نبوب، كىذا ﴾ 110﴿سبيبلً  كاٞنخافتة

٢نصوص باٛنهريٌة كأٌما السرٌية فاٞنستحٌب فيها أف ال ييسمع إاٌل نفسو كالٌتفصيل ُب الفقو، 

                                                           
 .294للواحدم، ص  أسباب النزوؿ؛ 17/580، تفسير الطبري 1
 .83ات ، الدعو سنن الترمذياٜنديث بتمامو ُب  2
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َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو ﴿ كاجهىر ليبلن  كقيل: معناه: ال ْنهر بكٌلها كال ٔنافت بو بل أخف هناران 
﴿ولم يكن َلُو وليّّ﴾  أم: األلوىٌية﴾ الَِّذي َلْم يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلكِ 

أم: ٓب يذٌؿ حٌّت ٪نتاج إٔب كٌٕب يدفع مذلٌتو ّنواالتو. كترتيب ﴿الذّؿ﴾  أجل﴿من﴾  يواليو
للداللة على أنٌو اٞنستحٌق ٛنميع اامد ألنٌو كامل الذات، اٞنتفٌرد  اٜنمد على ىذه التنزيهات

بصفات الكماؿ، اٞننعم على اإلطبلؽ؛ كٟنذا كالتنبيًو على أٌف العبد كإف بالغ ُب التنزيو، 
كالتحميد، كالعبادة، كالتمجيد ينبغي أف يعرتؼ بالقصور عن حٌقو ُب ذلك عطف عليو 

أم: عٌظمو تعظيمان تاٌمان عن أٌناذ الولد، كالشريك، كالذٌؿ كأف ﴾ 111﴿وكبّْرُه تكبيراً  قولىو:
٩نرم ُب ملكو ما ال يشاء كعن كٌل ما ال يليق بو. قيل افتتحت التوراة بفآنة سورة األنعاـ 

﴾ اٜنمد ...﴿آية العٌز »كاختتمت ِنإنة ىذه السورة. كركم أنٌو عليو السبلـ كاف يقوؿ: 
كا أعلم.  2ف إذا أفصح الغبلـ من بين عبد اٞنطٌلب عٌلمو إيٌاه.ككا 1.«إٔب آخر السورة

 ك[187/]
************************************ 

                                                           
 .20/192للطرباين،  المعجم الكبير؛ 24/396، مسند أحمد 1
 .1/306، ؛ مصّنف ابن أبي شيبة4/334، مصّنف عبد الرزّاؽ 2
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 مصادر التحقيق

 ؛في علـو القرآفاإلتقاف  -
 ـ(.1505ق/911جبلؿ الدين أبو عبد الر٘نن بن أيب بكر السيوطي )ت. 

 ـ.2011ق/1432مؤسسة الرسالة ناشركف، بًنكت، 
 ؛ثبات الشفاعةإ -

 .(ـ1348/ق748 ت.د بن أ٘ند بن عثماف بن قىا٬ٍناز الذىب )أبو عبد ا ١نمٌ 
 .ـ2000/ىػ 1420، الرياض، أضواء السلف، إبراىيم باجس عبد اَّيد ٓنقيق

 بعد؛ أّمػا بمباحث الوعد بإنجاز السعد إحراز -
 ـ.1752 ق/1165إٚناعيل بن غنيم اٛنوىرم )ت. 

 الداين بن منًن آؿ زىوم، اٞنكتبة العصريٌة، بًنكت، ٓنقيق أيب عبد ا
 ـ.2011ق/1432

 إحياء علـو الدين؛ -
 (.505/1111أبو حامد ١نٌمد بن ١نٌمد الغزإب )ت. 

 .1432/2011دار اٞننهاج، جٌدة، 
 أسباب النزوؿ؛ -

 ـ(.1076ق/468أبو اٜنسن علي بن أ٘ند الواحدم النيسابورم )ت. 
 ـ.1992ىػ/1412اإلصبلح، الدٌماـ،  اٜنميداف، دار سنا عبد بن ٓنقيق عصاـ

 ؛لباب النقوؿ في أسباب النزوؿ(المسمى ب)أسباب النزوؿ  -
 ـ(.1505ق/911جبلؿ الدين أبو عبد الر٘نن بن أيب بكر السيوطي )ت. 

 ـ.2002ق/1422مؤسسة الكتب الثقافية، بًنكت، 
 ؛االستيعاب في معرفة األصحاب -

 .ىػ(463 ت.بد ا بن ١نمد بن عبد الرب النمرم القرطب )أبو عمر يوسف بن ع
 .ـ1992/ق1412، دار اٛنيل، بًنكت، علي ١نمد البجاكم ٓنقيق

 ؛أسد الغابة في معرفة الصحابة -
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 ت.د الشيباين اٛنزرم، ابن األثًن )د بن ١نمٌ أبو اٜنسن علي بن أيب الكـر ١نمٌ 
 .ىػ(630
، دار الكتب العلمية، بد اٞنوجودعادؿ أ٘ند ع -علي ١نمد معوض  ٓنقيق

 .ـ1994/ىػ1415
 ؛األسماء والصفات -

 ـ(.1066ق/458)ت. أ٘ند بن اٜنسٌن بن علي بن البيهقي 
 ـ.1993/ق1413ف ةمكتبة السوادم، جدٌ ، عبد ا بن ١نمد اٜناشدم ٓنقيق

 ؛اإلصابة في تمييز الصحابة -
قبلين )ت. اإلماـ اٜنافظ شهاب الدين أ٘ند بن علي بن حجر العس

 ـ(.1449/ق852
، بًنكت ،دار الكتب العلمية، على ١نمد معوض -ٓنقيق عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود 

 ـ.1995/ق1415
 ؛األصوؿ في النحو -

 ت.) البغدادماج النحوم بن سهل بن السرٌ  السٍّرم بند أبو بكر ١نمٌ 
 .(ـ929/ق316
  ـ.1669ق/1417، سة الرسالة، بًنكتمؤسٌ  ،عبد اٜنسٌن الفتلي ٓنقيق

 ؛إعراب القرآف وبيانو -
 .(ـ1983ق/1403 ت.دركيش )الالدين  ي١ني

 ـ.1992ق/1412، ٘نص، ةدار اإلرشاد للشئوف اٛنامعيٌ 
األعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ والنساء من العرب والمستعربين  -

 والمستشرقين؛
 ـ(.1976/ىػ1396خًن الدين الزًرًٍكلي )ت. 
 .1986، دار العلم للمبليٌن، د.ـ.

 ؛اه من األمكنةفق لفظو وافترؽ مسمّ األماكن أو ما اتّ  -
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 .(ـ1188ق/584 ت.) اٟنمداينٌ  د بن موسى بن عثماف اٜنازميٌ أبو بكر ١نمٌ 
 .ىػ 1415، دار اليمامة للبحث كالرتٗنة كالنشر، د اٛناسر٘ند بن ١نمٌ  ٓنقيق

 ؛ينيّ ػػوفين والكين: البصريّ ػػاإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ بين النحويّ  -
 .(ـ1181/ق577 ت.د بن عبيد ا األنبارم )عبد الر٘نن بن ١نمٌ أبو الربكات 

 ـ.2007ق/1428، بًنكت، اٞنكتبة العصرية
 ؛اإليضاح في علـو الببلغة -

د بن عبد الر٘نن بن عمر القزكيين الشافعي، اٞنعركؼ ِنطيب دمشق أبو اٞنعإب ١نمٌ 
 .(ـ1338/ق739 ت.)

 د. ت.، بًنكت ،دار اٛنيل
 البحر الزّخار )المعروؼ بمسند البّزار( -

 ـ(.905ق/292أبوبكر أ٘ند بن عمرك بن عبد اٝنالق العتكي البزٌار)ت. 
ٓنقيق ١نفوظ الر٘نن زين ا، مكتبة العلـو كاٜنكم، اٞندينة اٞننورة، 

 ـ.2009ق/1430
 البرىاف في علـو القرآف؛ -

 (.ـ1392/ىػ794ركشي )ت. د بن عبد ا بن ُّادر الز بدر الدين ١نمٌ 
 ـ.1990ق/1420دار اٞنعرفة، بًنكت ، ٓنقيق يوسف عبد الر٘نن اٞنرىٍعشلي كآخراف

 ؛بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -
 .(ـ1191/ق587 ت.أبو بكر بن مسعود بن أ٘ند الكاساين اٜننفي )

 .ـ1986/ىػ1406، بًنكت، ةدار الكتب العلميٌ 
 وفنونها؛  لومهاوع أسسها العربّية الببلغة -

 عبد الر٘نن حسن حبٌنكة اٞنيداين.
 ـ.1996ق/1416دار القلم، دمشق، 

 ؛التبياف في إعراب القرآف -
 .(ـ1219/ق616ت. كربم )أبو البقاء عبد ا بن اٜنسٌن بن عبد ا العي 
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 ، د. ـ، د. ت.عيسى البايب اٜنلب كشركاه، د البجاكمعلي ١نمٌ ٓنقيق 
 ؛رح المنهاجتحفة المحتاج في ش -

 ـ(.1567ق/974)ت.  د بن علي بن حجر اٟنيتميأ٘ند بن ١نمٌ 
 ، د. ت.مصر، اٞنكتبة التجارية الكربل

 ؛تحفة الملوؾ )في فقو مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف( -
-68/ىػ666 ت.) الرازمٌ  د بن أيب بكر اٜننفيٌ زين الدين أبو عبد ا ١نمٌ 

 .(ـ1267
 ق.1417، ، د. ـدار البشائر اإلسبلمية ،عبد ا نذير أ٘ند ٓنقيق

 ؛تخريج أحاديث إحياء علـو الدين -
 .ق( 1205 ت.ق(، الزبيدم ) 771 ت.ق(، ابن السبكى ) 806ت. الًعراقي )

ٌمد ال ميود ًبن ١ني ٌدادػاسًتخرىاج أيب عبد اللجو ١نى ، الرياض،دار العاصمة للنشر، حى
 .ـ1987/ق1408

 ؛لواقعة في تفسير الكشاؼ للزمخشريتخريج األحاديث واآلثار ا -
 ـ(.1360ق/762)ت.  ٗناؿ الدين عبد ا بن يوسف بن ١نمد الزيلعي

 /ـ.2003ق/1424السعوديٌة، د. ـ،  األكقاؼ كزارة
 ؛القرآف العظيم(المسّمى بتفسير تفسير ابن كثير ) -

. أبو الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصرم الدمشقي )ت
 .(ـ1373/ق774
 ـ.1998ق/1419، دار الكتب العلمية، بًنكت ،١نمد حسٌن َشس الدين ٓنقيق

 ؛تفسير البحر المحيط -
 ـ(.1344ق/745)ت.  د بن يوسف األندلسياف ١نمٌ حيٌ  وأب

، بًنكت، دار الكتب العلميةكآخركف، ٓنقيق عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود 
 .ـ2001/ق1422

 ؛في تفسير القرآف معالم التنزيلب تفسير البغوي )المسّمى -
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 .(ـ1122/ق516: تمد اٜنسٌن بن مسعود البغوم )ة أبو ١نٌ السنٌ  ي١ني
دار طيبة ، سليماف مسلم اٜنرش -عثماف ٗنعة ضمًنية  -د عبد ا النمر ١نمٌ  ٓنقيق

 ق.1409، الرياض، للنشر كالتوزيع
 ؛(المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل) تفسير البيضاوي -

)ت.  سعيد عبد ا بن عمر الشًنازم البيضاكم وأبناصر الدين 
 ـ(.1286/ق685

 د. ـ.، ١نمود أ٘ند األطرىش، دار الرشيد، -ٓنقيق ١نمد صبحي بن حسن حبٌلؽ 
 .ـ2000

 القرآف(؛ تفسير عن والبياف تفسير الثعلبي )المسّمى بالكشف -
 ـ(.1035ق/427 ت.) الثعلب إبراىيم بن ١نٌمد بن أ٘ند إسحاؽ أبو
 ـ.2002ىػ/1422بًنكت،  العريب، الرتاث إحياء عاشور، دار بن ١نٌمد أبو قيقٓن

 تفسير الجبللين الميّسر؛ -
جبلؿ الدين أبو عبد  -ـ( 1459/ق864)ت.  اٌليبن أ٘ند  جبلؿ الدين ١نٌمد

 ـ(.1505ق/911الر٘نن بن أيب بكر السيوطي )ت. 
 ـ.2003بًنكت  ٓنقيق د. فخر الٌدين قباكة، مكتبة لبناف ناشركف،

 تفسير الرازي )المسّمى بمفاتيح الغيب(؛ -
 ـ(.1210ق/606الرازم )ت.  التيمي عمر بن ١نٌمد ا عبد الدين أبو فخر

 ـ.1981ق/1401دار الفكر، د. ـ، 
 (؛القرآف تأويل آي في البياف بجامعتفسير الطبري )المسّمى  -

 ـ(.923ق/310أبو جعفر ١نٌمد بن جرير الطربم )ت. 
 قيق ١نمود ١نمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، د. ـ.، د. ت.ٓن

 ؛تفسير القرآف العظيم البن أبي حاتم -
ت. د بن إدريس التميمي، ابن أيب حاًب )د عبد الر٘نن بن ١نمٌ أبو ١نمٌ 

 .(ـ938/ق327
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 ، مٌكة اٞنكٌرمة،مكتبة نزار مصطفى الباز، أسعد ١نمد الطيب ٓنقيق
 ـ.1997/ق1417

 (؛الجامع ألحكاـ القرآف)المسّمى ب تفسير القرطبي -
 .(ـ1273/ق671 ت.د بن أ٘ند بن أيب بكر القرطب )أبو عبد ا ١نمٌ 

، القاىرة ،دار الكتب اٞنصرية، ٓنقيق أ٘ند الربدكين كإبراىيم أطفيش
 .ـ1935/ىػ1353

 والعيوف(؛ تفسير الماوردي )المسّمى بالنكت -
 ـ(.1058ق/450م )ت. اٞناكرد حبيب بن ١نٌمد بن علي اٜنسن أبو

 دار الكتب العلمٌية، بًنكت، د. ت.
 ؛تقريب المعاني في شرح حرز األماني في القراءات السبع -

 .خالد بن ١نمد العلمي -سٌيد الشٌن أبو الفرح 
 ـ.2003مكتبة دار الزماف للنشر كالتوزيع، د. ـ.، 

 ؛تلخيص المفتاح -
زكيين الشافعي، اٞنعركؼ ِنطيب دمشق د بن عبد الر٘نن بن عمر القأبو اٞنعإب ١نمٌ 

 .(ـ1338/ق739 ت.)
 ـ.2010ق/1431مكتبة البشرل، كراتشي، 

 ؛جامع األصوؿ في أحاديث الرسوؿ -
 .(ـ1210/ىػ606 ت.د الشيباين اٛنزرم ابن األثًن )د بن ١نمٌ اٞنبارؾ بن ١نمٌ 

، د. ـ، مكتبة اٜنلواين(، ة ٓنقيق بشًن عيوفالتتمٌ ) عبد القادر األرنؤكط ٓنقيق
 ـ.1969ق/1389

 جامع الدروس العربية؛ -
 .(ـ1944/ق1364مصطفى بن ١نمد سليم الغبلييىن )ت. 

 ـ.1993ىػ/1414، اٞنكتبة العصرية، بًنكت
 ؛الجباؿ واألمكنة والمياه -
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 (.ـ1144/ق538)ت.  أبو القاسم جار ا ١نمود بن عمر الز٢نشرمٌ 
، القاىرة ،ة للنشر كالتوزيعدار الفضيل، اب عوضوٌ ػػأ٘ند عبد الت ٓنقيق

 .ـ1999/ق1319
 الجزء المفقود من الجزء األّوؿ من المصّنف؛ -

 ت.اـ بن نافع اٜنمًنم اليماين الصنعاين )ػٌ مػبكر عبد الرزاؽ بن ى أيب)اٞننسوب إٔب( 
 .(ـ211/27-826

ٓنقيق عيسى بن عبد ا بن ١نٌمد بن مانع اٜنمًنم، مؤٌسػسة الشرؼ، الىور، 
 ـ.2005ق/1425

 ؛الجنى الداني في حروؼ المعاني -
 .(ـ1348/ق749 ت.) د حسن بن قاسم بن عبد ا اٞنرادمٌ أبو ١نمٌ 
 ،ة، بًنكتدار الكتب العلميٌ ، د ندًن فاضل١نمٌ  -فخر الدين قباكة ٓنقيق 
 .ـ1992/ق1413

 حاشية عصاـ الدين على البيضاوي؛ -
 ـ(.1449/ق852فراييين )ت. عصاـ الدين إبراىيم بن ١نٌمد بن عرب شاه اإلس

 .100مكتبة جامعة صبلح الدين، رقم اٞنخطوط: 
 ؛الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي يحاشية محي -

 ـ(.1543/ق950)ت.  ١نمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوم اٜننفي
 .ـ2013دار الكتب العلمية، بًنكت 

 ؛حلية األولياء وطبقات األصفياء -
 ـ(.1038ق/430)ت.  األصفهاين أ٘ند بن عبد ا عيمن وأباٜنافظ 

 ـ.1988دار الكتب العلمية، بًنكت 
 الكبرى؛ الحيواف حياة -

 .(ـ1405ق/808 ت.) الدمًنم علي بن عيسى بن موسى بن ١نٌمد
 ـ.2003ق/1424بًنكت،  العلمية، الكتب دار
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 الدّر المنثور في التفسير بالمأثور؛ -
 ـ(.1505ق/911ن بن أيب بكر السيوطي )ت. جبلؿ الدين أبو عبد الر٘ن

ٓنقيق عبد ا بن عبد اسن الرتكي، دار ىجر للبحوث كالدراسات العربية 
 ـ.2003ق/1424كاإلسبلمية، القاىرة، 

 ؛دالئل اإلعجاز في علم المعاني -
-79ق/471)ت.  اٛنرجاين دأبو بكر عبد القاىر بن عبد الر٘نن بن ١نمٌ 

 ـ(.1078
 .ـ1992ق/1413، مطبعة اٞندين، د. ـ، د ١نمد شاكر١نمو ٓنقيق 

 ؛سنن ابن ماجو -
 ـ(.887ق/273ت.) القزكيين يزيد ماجو بن ١نٌمد ا عبد أبو

 ـ.2009ىػ/1430 العاٞنية، الرسالة دار األرنؤكط كآخركف، ٓنقيق شعيب
 ؛سنن أبي داود -

 .تأبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األزدم السًٍّجٍستاين )
 .(ـ889/ق275
 .ـ2009/ق1430، دار الرسالة العاٞنيةكآخركف، شعىيب األرنؤكط  ٓنقيق

 ؛سنن الترمذي )المسّمى بالجامع الصحيح( -
 ـ(.892ق/279أبو عيسى ١نمد بن عيسى بن سورة الرتمذم )

مصر،  اٜنلب، البايب مصطفى كمطبعة مكتبة ٓنقيق أ٘ند ١نمد شاكر كآخركف، شركة
 ـ.1962ق/1382

 سنن الدارقطني -
 .(ـ995/ق385 ت.أبو اٜنسن علي بن عمر بن أ٘ند الدارقطين )

، شعيب االرنؤكط، حسن عبد اٞننعم شلب، عبد اللطيف حرز ا، أ٘ند برىـو ٓنقيق
 .ـ2004/ق1424 ، سة الرسالة، بًنكتمؤسٌ 

 جامع(؛مسند ال)المسّمى بال سنن الدارمي -
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 .(ـ869/ق255 ت.ن الدارمي)د عبد ا بن عبد الر٘نن بأبو ١نمٌ 
 .ـ2013/ق1434 ،بًنكت ،دار البشائر، نبيل ىاشم الغمرم ٓنقيق

 ؛السنن الكبرى -
 ـ(.1066ق/458)ت. أبو بكر أ٘ند بن اٜنسٌن بن علي بن موسى البيهقي 

 .ـ2003/ىػ1424 ،دار الكتب العلمية، بًنكت، د عبد القادر عطا١نمٌ  ٓنقيق
 ؛السيرة النبوية البن ىشاـ -

 .(ـ833/ق218 ت.وب اٜنمًنم اٞنعافرم )ػعبد اٞنلك بن ىشاـ بن أيٌ 
شركة مكتبة كمطبعة  ،عبد اٜنفيظ الشلب -إبراىيم األبيارم  -ٓنقيق مصطفى السقا 

 .ـ1955 /ىػ1375، د.ـ، مصطفى البايب اٜنلب كأكالده ّنصر
 شرح األصوؿ الخمسة؛ -

 ـ(.1025/ق415. قاضي القضاة عبد اٛنٌبار بن أ٘ند اٟنمداين )ت
 ـ.1996ق/1416ٓنقيق عبد الكرًن عثماف، مكتبة كىبة، القاىرة، 

 النحو؛ في التوضيح بمضموف التصريح أو التوضيح على التصريح شرح -
 ـ(.1499ق/905 ت.) اٛنرجاكمٌ  بكر أيب بن ا عبد بن زين الدين الوقٌاد خالد

 ـ.2000ق/1421بًنكت،  العلمية، الكتب ٓنقيق ١نٌمد باسل عيوف السود، دار
 شرح العقائد النسفّية؛ -

 ـ(.1390ق/792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )
 ٓنقيق علي كماؿ، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت، د. ت.

 ؛شرح مشكل اآلثار -
 ـ(.933ق/321)ت.  د بن سبلمة الطحاكمجعفر أ٘ند بن ١نمٌ  وأب

 ـ.1994 ،ة، بًنكتسة الرسالمؤسٌ  ،ٓنقيق شعيب األرناؤكط
 ؛شعب اإليماف -

 ـ(.1066ق/458)ت.  البيهقي بن علي أبو بكر أ٘ند بن اٜنسٌن
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 ،بًنكت ،دار الكتب العلمية ،د السعيد بسيوين زغلوؿ١نمٌ  ٓنقيق
 ـ.2001ق/1421

 ؛الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
 .(ـ1002-03/ىػ393: تاد اٛنوىرم الفارايب )ػٌ مػأبو نصر إٚناعيل بن ح

 .ـ1990، بًنكت ،دار العلم للمبليٌن ،ٓنقيق أ٘ند عبد الغفور عطار
 ؛اف بترتيب ابن بلبافصحيح ابن حبّ  -

 ـ(.1338ق/739)ت.  باف الفارسيػعبلء الدين علي بن بىل
 ـ.1993 د.ـ.، ٓنقيق شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة،

 صحيح البخاري )المسّمى بالجامع الصحيح(؛ -
 ـ(.870ق/256مد بن اٚناعيل البخارم )ت. أبو عبد ا ١ن

 ـ.  1987ق/1407 اليمامة، بًنكت، كثًن، ابن دار ،مصطفى ديب البغا ٓنقيق
 صحيح مسلم؛ -

 اإلماـ اٜنافظ أبو اٜنسٌن مسلم بن اٜنٌجاج القشًنم النسيابورم )ت.
 ـ(.875ق/261

 . ت.، د. ـ.، ددار إحياء الكتب العربية ٓنقيق ١نمد فؤاد عبد الباقي،
 ؛طبقات الشافعية الكبرى -

 ـ(.1370/ق771)ت.  السبكي بن علي عبد الوىاب أبو نصر تاج الدين
 ١نمود ١نمد الطناحي، دار إحياء الكتب -عبد الفتاح ١نمد اٜنلو ٓنقيق

 د. ـ.، د. ت.العربية، 
 األسباب؛ بياف في العجاب -

)ت.  اإلماـ اٜنافظ شهاب الدين أ٘ند بن علي بن حجر العسقبلين
 ـ(.1449/ق852
 ـ.1997ق/1418اٛنوزم، د. ـ،  ابن األنيس، دار ١نمد اٜنكيم عبد ٓنقيق 

 ؛علـو الببلغة البديع والبياف والمعاني -
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 .الدين ديب ي١ني - د أ٘ند قاسم١نمٌ 
 .ـ2003، لبناف -سة اٜنديثة للكتاب، طرابلس اٞنؤسٌ 

 فتح الباري بشح صحيح البخاري؛ -
الدين أ٘ند بن علي بن حجر العسقبلين )ت. اإلماـ اٜنافظ شهاب 

 ـ(.1449/ق852
 ٓنقيق عبد العزيز بن عبد ا بن باز، دار اٞنعرفة، د. ـ.، د. ت.

 ؛الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي -
 ت.بن تاج العارفٌن بن علي اٞنناكم ) عبد الرؤكؼد زين الدين ١نمٌ 

 .(ـ1622/ق1031
 ق.1409، الرياض ،دار العاصمة، أ٘ند ٠نتىب ٓنقيق

 ؛الفردوس بمأثور الخطاب -
 (.1115ق/509" )ياكً لٍ "إدار بن شًنكيو الديلميرى هٍ كيو بن شى ًنى أبو شجاع شً 

 .ـ1986/ىػ 1406، بًنكت، دار الكتب العلمية، ٓنقيق السعيد بن بسيوين زغلوؿ
 القاموس المحيط؛ -

 ـ(.1415ق/٠817ند الدين ١نٌمد بن يعقوب الفًنكز آبادم )ت. 
ٓنقيق مكتب ٓنقيق الرتاث ُب مؤٌسسة الرسالة، مؤٌسسة الرسالة، د. ـ، 

 ـ.2005ق/1426
 كتاب المغازي؛ -

 .(ـ823/ق207 ت.د بن عمر بن كاقد الواقدم )أبو عبد ا ١نمٌ 
 ـ.1984ق/1404ٓنقيق مارسدف جونس، عآب الكتب، لندف، 

 في وجوه التأويل؛ الكّشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل -
 (.ـ1144/ق538)ت.  أبو القاسم جار ا ١نمود بن عمر الز٢نشرمٌ 

علي ١نٌمد معٌوض، مكتبة العبيكاف، الرياض،  –ٓنقيق عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود 
 ـ.1998ق/1418
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 ؛ا اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسكشف الخفاء ومزيل اإللباس عمّ  -
 .(ـ1749/ق1162 ت.ٛنراحي )د العجلوين اإٚناعيل بن ١نمٌ 
 ق. 1351، د. ـ، مكتبة القدسي

 ؛كنز العماؿ في سنن األقواؿ واألفعاؿ -
 ت.قي اٟنندم الربىاف فورم )تٌ ػػعبلء الدين علي بن حساـ الدين اٞن

 .(ـ1567/ق975
 .ـ1985ىػ/1405، بًنكت، سة الرسالةمؤسٌ ، صفوة السقا -بكرم حياين  ٓنقيق

 ؛لساف العرب -
)ت. د بن مكـر بن على ابن منظور األنصارم ضل ٗناؿ الدين ١نمٌ أبو الف
 ـ(.1311/ق711

 ، د. ت.بًنكت ،دار صادر
 عنها؛ واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب -

 (.ـ1002/ق392.  ت) اٞنوصلي جين بن عثماف الفتح أبو
 ،ـ. د كالنشر، للطباعة سزكٌن دار كآخراف، كاصف النجدم علي ٓنقيق

1406/1986  . 
 الزوائد ومنبع الفوائد؛ مجمع -

 (.ـ1405/ق807أبو اٜنسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف اٟنيثمي )ت. 
 ـ.1994ىػ/1414ٓنقيق حساـ الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاىرة، 

 ؛المجموع شرح المهذب -
 .(ـ1277/ق676 ت.الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم ) يأبو زكريا ١ني

 ، د. ـ، د. ت.دار الفكر
( من مصّنف عبد الرزّاؽ؛ -  مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود )المزعـو

 )اٛنامع( ١نٌمد زياد بن عمر الػتُّػكلة.
 ق.1428دار اػٌدث، الرياض، 
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 ؛محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء -
 .ىػ(502 ت.أبو القاسم اٜنسٌن بن ١نمد اٞنعركؼ بالراغب األصفهاىن )

 ـ.1999/ق1420، بًنكت ،شركة دار األرقم بن أيب األرقم
 مختصر التبيين لهجاء التنزيل؛ -

 ـ(.1103ق/496اإلماـ أبو داكد سليماف بن ٤ناح القرطب )ت. 
ٓنقيق د. أ٘ند بن أ٘ند بن معٌمر شرشاؿ، ٠نمجع اٞنلك فهد لطباعة اٞنصحف 

 ـ. 2002ق/1423الشريف، د. ـ، 
 ؛المراسيل -

 ت.أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األزدم السًٍّجستاين )
 .(ـ889ق/275
 ـ.1998ق/1418، بًنكت ،سة الرسالةمؤسٌ ، شعيب األرناؤكط ٓنقيق

 ؛بلع على أسماء األمكنة والبقاعمراصد االطّ  -
 .(ـ1338/ق739 ت.) اٜننبليٌ  البغدادمٌ  ابن َشائل عبد اٞنؤمن بن عبد اٜنقٌ 

 ـ.1954ق/١1373نٌمد البجاكٌم، دار اٞنعبلفة، بًنكت، ٓنقيق علٌي 
 المستدرؾ على الصحيحين -

 ـ(.1014ق/405أبو عبدا ١نٌمد بن عبدا اٜناكم النيسابورم )ت. 
 ـ.2002ق/1422ٓنقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكبت العلمية، بًنكت، 

 ؛مسند أبي يعلى الموصلي -
 (.919ق/307)ت.  ثىن التميمي اٞنوصلييعلى أ٘ند بن علي بن اٞن وأب

 ـ.1987 د. ـ.، ٓنقيق حسٌن سليم أسد، دار اٞنأموف للرتاث،
 مسند اإلماـ أحمد بن حنبل؛ -

 ـ(.855ق/241اإلماـ أ٘ند بن حنبل )
 .ـ2001/ق1421 بًنكت، الرسالة، مؤٌسسة كآخركف، األرنؤكط ٓنقيق شعيب
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ب رضي اهلل عنو وأقوالو على أبواب مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطا -
 ؛العلم

. أبو الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصرم الدمشقي )ت
 .(ـ1373/ق774
 .ـ1991/ق1411، اٞننصورة ،دار الوفاء، عبد اٞنعطي قلعجي ٓنقيق

 ؛ينمسند الشاميّ  -
 .(ـ971/ىػ360 .)تالطرباين  أيوب بن أ٘ند بن سليماف القاسم أبو

 ـ.1989ق/1409الرسالة، بًنكت،  مؤسسة ،٘ندم بن عبد اَّيد السلفيٓنقيق 
 ؛فػػنّ ػالمص -

-211/27 ت.اـ بن نافع اٜنمًنم اليماين الصنعاين )ػٌ مػأبو بكر عبد الرزاؽ بن ى
 .(ـ826
 ، د. ـ.، د. ت.اَّلس العلمي، حبيب الر٘نن األعظمي ٓنقيق

 ؛ف ابن أبي شيبةُمصنّ  -
 .(ـ849ق/235 ت.د بن أيب شيبة العبسي الكوُب )مٌ أبو بكر عبد ا بن ١ن

 ـ.1989ق/1409كماؿ يوسف اٜنوت، دار التاج، بًنكت، ٓنقيق  
 معاىد التنصيص على شواىد التلخيص؛ -

 ـ(.1556ق/963عبد الرحيم بن عبد الر٘نن بن أ٘ند العٌباسي )ت. 
 مطبعة بوالؽ، د. ـ، د. ت.

 ؛المعجم األوسط -
 .(ـ971/ىػ360 .)تالطرباين  أيوب بن أ٘ند نب سليماف القاسم أبو

 ،دار اٜنرمٌن، عبد اسن بن إبراىيم اٜنسيين -طارؽ بن عوض ا بن ١نمد ٓنقيق
 ـ.1995ق/1415، القاىرة

 ؛معجم البلداف -
 .(ـ1229/ق626 .أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا الركمي اٜنموم )ت
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 ـ.1977ق/1397، دار صادر، بًنكت
 الفارسّي الكبير؛المعجم  -

 إبراىيم الدسوقي شتا.
 ـ.1992ق/1412مكتبة مدبوٕب، القاىرة، 

 ؛ المعجم الكبير -
 .(ـ971/ىػ360 .أبو القاسم سليماف بن أ٘ند بن أيوب الطرباين )ت

 ة، د. ت.القاىر  ،مكتبة ابن تيمية ،٘ندم بن عبد اَّيد السلفيٓنقيق 
 ؛فينمعجم المؤلّ  -

 .ىػ(1408 ت.الة )غب بن عبد الغين كحٌ عمر بن رضا بن ١نمد را
 ، د. ت.بًنكت ،دار إحياء الرتاث العريب -مكتبة اٞنثىٌن 

 ؛معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع -
 ت.) األندلسيٌ  د البكرمٌ أبو عبيد عبد ا بن عبد العزيز بن ١نمٌ 

 .(ـ1094/ق487
 ق.1403، عآب الكتب، بًنكتٓنقيق مصطفى السقا، 

 ؛عرفة الصحابةم -
 .ىػ(430 ت.أبو نعيم أ٘ند بن عبد ا بن أ٘ند بن إسحاؽ األصبهاين )

 .ـ1998/ىػ1419، دار الوطن للنشر، الرياض، ٓنقيق عادؿ بن يوسف العزازم
 من األخبار؛ ءالمغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحيا -

)ت.  اٜنسٌن العراقي اٜنافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن
 ـ(.1404/ق806

 ـ.1995ق/1415مكتبة دار طربية، د.ـ.، 
؛ -  مفتاح العلـو

 (.ـ1229/ىػ626. ت) اٝنوارزمي السكاكي علي بن ١نٌمد بن بكر أيب بن يوسف
 .ـ1987/ق1407 بًنكت، العلمٌية، الكتب دار
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 مفردات ألفاظ القرآف؛ -
-34/ق425 ت.غب األصفهاىن )د اٞنعركؼ بالراأبو القاسم اٜنسٌن بن ١نمٌ 

 .ـ؟(1033
، بًنكت-دمشق، الدار الشامية-دار القلم ،صفواف عدناف الداكدم ٓنقيق

 ـ.2009ق/1430
 مقاالت اإلسبلمّيين واختبلؼ المصّلين؛ -

 ـ(.36-935/ق324أبو اٜنسن علٌي بن إٚناعيل األشعرٌم )ت. 
 .1411/1990بًنكت،  الدين عبد اٜنميد، اٞنكتبة العصريٌة، يٓنقيق ١نٌمد ١ني

 ؛المقتضب -
 ت.د )د بن يزيد بن عبد األكرب الثمأب األزدم، اٞنعركؼ باٞنربٌ أبو العباس ١نمٌ 

 .(900/ق286
 ـ.1994ق/1415، األكقاؼ اٞنصريٌة، القاىرة، د عبد اٝنالق عظيمة١نمٌ  ٓنقيق

 المقنع في رسم مصاحف األمصار؛ -
 ـ(.1053ق/444ت. اإلماـ أبو عمرك عثماف بن سعيد الداين )

 ٓنقيق ١نٌمد الصادؽ قمحاكم، مكتبة الكليات األزىرية، د. ـ، د. ت.
 ؛الملل والنحل -

)ت.  د بن عبد الكرًن بن أيب بكر أ٘ند الشهرستاين١نمٌ أبو الفتح 
 ـ(.1153/ق548
 ـ.1993ق/1414، بًنكت ،دار اٞنعرفةعلي حسن فاعور،  -أمًن علي مهنا ٓنقيق 

 وعمدة المفتين؛ منهاج الطالبين  -
 .(ـ1277/ق676 ت.الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم ) يأبو زكريا ١ني

 ـ.2005ق/1426دار اٞننهاج، بًنكت، 
 ّي؛اإلماـ الشافع وب في فقالمهذّ  -

 .ىػ(476 ت.أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازم )



481 
 

 .1995، بًنكت، دار الكتب العلمية
 ؛ةػديّ لمحمّ ة بالمنح ايّ ػػالمواىب اللدنّ  -

 ت.د بن أىب بكر بن عبد اٞنلك القسطبلين )أ٘ند بن ١نمٌ الدين  شهاب العباس أبو
 .(ـ1517/ق923

 ـ.1996ق/1416دار الكتب العلمػيػٌة، بًنكت، 
 ؛موسوعة الطير والحيواف في الحديث النبويّ  -

 .عبد اللطيف عاشور
 .د. ت، القاىرة د. ف،

 ؛عشرة األربع القراءات في الميّسر -
 خاركؼ. فهد ١نٌمد

 ـ.2000ق/1420دمشق،  الطٌيب، الكلم دار
 ؛النشر في القراءات العشر -

 ـ(. 1429ق/833أبو اٝنًن ١نٌمد بن ١نٌمد الدمشقي الشهًن بابن اٛنزرم )ت. 
 دار الكتب العلمية، د.ـ.، د.ت.

 ىجاء مصاحف األمصار؛ -
 ؟(. ـ1048-49ق/440أبو العٌباس أ٘ند بن عٌمار اٞنهدكم )ت. 

 ق.1430ٓنقيق حاًب صاّب الضامن، دار ابن اٛنوزم، د. ـ، 


