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فهر سرت ألجزء الثامن عشر من ين

دحة
ف

صفحة

اذا

15

لكك للامام الفظر «رازى

قولهتعالى«وتولى عنهم وقال ياأسق

>

در

على بوسف» الاية

لاا

وذالك هن أنماءالغيب» الآية

«قال[»سا أشكو بويحزنى

ا/أل١1

دكا ب من آية قَْالسموات

الىالته» الاية

و اللأآرض» الآية

دقالواتالله تفتئ:ذ كر يوسف»

ارا

دفلا دخلوا عليه قالوا باأما

عرينا

دقلهذه سبيل أدعو الى الله>
دوما

أرما

7

قبلك

الا رجالا الاية

العزيز» الآية
«قالهل عاتمدو ناواح

ارا

حك اذاداسناس الرشلع

«قالواتاالتلهالقدهآعثرلكينا»

7 17/

«لعد كان ف قصصهم عنره

«قال لاتثريب علبكم اليوم»
«دولمافصاتالعير» الآية

لأولى الألباب» الاآية
1

دفليا أن جاءالبشيرعالابة

1

دقالوا.اأنا استفقر لناذنربنا»
«فلما دخلوا عا و تقدارى

2

والمر تلك دايات (الشتكتاءة

والذى أنزل اليكغ الآية
ارا

عمد ترونما» الاية

اليه أبوب" الآية
لاا

قد 5

دمن الملك»

ماله

نضا
م الفه.رس

دلعلكمبلقاءربكمتوقنون»

فهبرست الجزء الثامن عشر م نالتفشير الكبير للامام الفخر الرازى
.ات

3

صفدة

كل قولهتعالىدثم بدأ لممن نقذ مارادًا

6

الآيات» الآية

قولهتعالى« وجاء اخوة بوسف فخدلوا

عليه» الآية

سنا

«ودخلمعهالسجن فتيان» الاية

او

دولما جيزم جبازهر»الاية

انا

دقاللايأتيكما طعام ترزقانه»

1١1/

«فان لمتأتونى به فكلياللكم

ل

«ياصاحى السجن أأرباب

ا الآية
١

عندى» الاية
فدلا

«ماتعيدون مزدونه إلا أسماء

دولا فتحوا متاعرم»

معيتموها» الآية
1

1

«ياصاحى ااسجن أما أحدكا

١/١

دقال لن أرسله معكم»

فيسق  5خمرا) الآية

؟/ا١

«وقال يابى لا تدخاوا من

دوقال للذىظنأنه ناجمنهمأ
«وقال الملك إلى أرى سبع

ك/اا

بقرات سمانء الآية
١

ت!هم
علو
ضهااجع
ييان
«وقالوا لفت
فى رحاطهم» الآية

«وقال الذىنجا منهما» الآية

باب واحد» الاية
لما دخواين حيث أمرهم

أبوهم» الآية
//ا1١

دولمادخلواعلل.و سف أوى

لا

«قالتزرعو ن سبعستيندأبا»

إليه أخاه» الآية

أه١

«وقال الملكاثتوى به الاية

دقالوا تالته قد علتم ماجثنا

«ذلكليعل ىم أخنهبالشيب»

لنفسد ق اللأرض»

١5

دوما أبرىء نفسى» الاية

اما

م١

«وقال الملك اتتونى به

وددلا

م|حلصه تتفي »10

1

رنق
سفا
يلوا
«قا

فقد سرق

أخله من قبل»

دقال اجعالنى على خزائن

1/6

دقالوا ياأماالعزيز»

اللآأرض» الآية

كلا

وفلمااستأسوامته خلصوانجحاء

د واكذاك .مكنا لوسف فق

ق81/

«ارجعوا إلى أيكى الآية

وواسأل القرية الى كنا قباء

الأآرض» الآية
يل

«قبدأ بأوعيتهم قوبعالءأخيه»

وولآاخرالاخرة يرع الاة

ذا

دقالبلسولت ل أنفسك أمرا»

فهورس الجزء الثاون عدرمن التفسيرالكبير للامام الفخرالرازى

نا

صفحة

صفحة

 ١قولهتعالى«وياقومأوفواالمكيالوالميزان»

7

,قولهتعالى  2إذ قال يوسف لابه ياأبت>»

ل قصص روباك

5

«قالواياشعيب أصلاتك تأمرك)

م/م

5

«قالياقوم إن كنت عيلينة»

3

«لقدكانقيوسف

1

«قالوا باشعيب مانفقه كثيرا»

5

«اقتلوا بوسف» الآية

0

«قالياقوم أرهطى أعز عليم»

55

١ه

«ولما جاء أمرنا نحيناشعيا»

4/

إن

وولهد اسرلاءرنى اناه

526

«وأتبعوا فى هذه لعنة» الا

هه

«ذلك من أنباء القرى» الآية

بجعلوه» الاية

16/

ركدناك كن ربك» الاية

امنا أباثمعقا ككر ل

90

«يوميأت لاتكلرنفس الاباذنه»

«وجاءت سيارة» الآية

د

دوك الذن هوا افو انار

«اولقاذلىاشتراهمنمصر»

”/

«وأما الذين سعدوا ف الجنة»

دولما بلغأشذه اتيناه حك

8/1

يعادبهعو ل).
إرقادلكر بذ

وعلا» الآية

531

لنا لما أيوفيم » الآية
دكوإ

"7

«فاستقم م أمرت» الآية

70

«وأقم الصلاة طرف النهار»

2,

«فلولا كانم نالقرون من قبل »

كا

«وماكاذربك هلك القرىيظلٍ»

0

«وكلا ت صق عليك من أنباءالرسل

را

/
/

سس

ورة بوسف

وإخوته»

دقالواياأبانامالك لاتأمنا على
دقال إنى ليحزنتى أن تذهبوا

به» الآية
م1

وفنا ذهيوا بوأهجمعوا أن

١١

«وراودته الثى هو فى بيتها
عن نفسه» ألاية

١15

«ولقد هبمدتوهم ببا» الآية

لكالا

«واستبقا البابوقدت قيصه

من دبر» الآية
«وقالنسوة فالمدينة» الآية
دفليا سمعت يمكرهن أرملت

الهن» الآية
ذتفىذلكمنت|ذنى فيه»
لال
«ق

/

«الرتلكايات الكتاب المين»

االلرسبجن أحب إلىما
«ق

4

نحن نقص عليك» الآية

يدعوتى اليه» الآية

كي7 

١

ح»

صو

دوياقوم هذه ناقة اللهعالاية

قولهتعالى«ونادى نروبجه» الاية
3

« قال رب إلى أعوذ بك أن

دحا»
دفلما جاء أمرنا نيجنا ال

أسألك ماليسلى بهد » الآية

«وأخذ الذنظلءوا الم بحة»

«قاليانوح اهبط بسلامهنا»

-

«ولقد جاءت رسلنا إم اهم

بالبشرى» الآية

دتلك من أنباءالغيب نوحما

إليك» الاءة

-

«وإلمعاد أخاثمهوداء» الآية

2

 5باقوماستغفروار بك»الا.ة

-

دقالواباهودماجئتناب يانةل»آة

«فلمارأى أيديهملاتصل اليه»
«قالت ياويألأتلىدوأناء:وز»

«فلناذهبعنإبر اهمال وع»

دإ إبراهي ل أموا نيب»

«فانتولو افقدأبلغتكهاأرسات
به اليك الآية

«وجاءه قومه يمرعون أليه»

ووتلك عاد جحدوا بآيات

«قالوالقد حع-لمءالنا فىبناتك

رهم وعصوا سله» الآنة
«وإلىتمودأخام صاها»الآية

مع

«قال ياقوم أدأيتم إن كنت

ا"

من حدق» الآية
«قالوا ,الوط إنارءمل ,بك».
دفلا جاء أمرنا جعلا عالها

8

«وإلىمدينأخام شعيبا:الآية

على بينة من١لى» الادة

دياإبراهيم أعرض عن ها»!.
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ا

قولهتعالى  لعلكمبلقاء ريمتوقنون »ءالآية

تارف

حاسب الخلق دفعة واحدة فقَالك يرزقهم الآن دفعة واحدة ويا يسمع ندوايءجثيمبدعاءهمالان

دفعة واحدة  .وحاصل الكلام أنه تعالى ياقدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكو كبية

فى الجو العالى وان كان الخلق عاجزين عنه » وكا يمكنه أن يدبر من فوق العرش إلى ماتحت الثرى
حيث لايشغله شأن عن شأن فكذلك حاسب الخاق بحيث لايشغله شأن عن شأن ومنالاصحاب
ارا
وارا
أبطمر
وكتا
منتمسك بلفظ اللقاء علىرؤية اللهتعالى وقدمستقريره فىهذاال

.

تمالجزءالثامن عشر ء ويليهإن شاءاللهتعالىالجزءالتاسع عشرء وأوله قولهتعالى
لمأدرض» منسورة الرعد  .أعان الله على! كاله
اذى
لإوهو ال

25

وله تعالى «يفصسل الآيات» الآية

الكوا كب سيرا خاصا إلى جبة خاصة بمقدارخاص من للسرعة والبطاء ومتى كان الأامر كذلك
لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ونحة حالة أخرى ماكانت حاصلة قبل ذلك .
لإوالةول الثانى) أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة» وعند مجىء ذلك اليوم تنقطع
هذه الحركات وتبطل تلاك السيرات م وصف الله تعالى ذلك فقىوله (إذا الشمس كورت وإذا
النجوم انكدرت  .وإذا السماءانشقت  .وإذا السماء انفطرت  .وجمع الشمس والقمر) وهوكةوله

والى (مقضى أجلاو أجل مسحىعنده) مإنه تعالى لما ذكرهذه الدلائل قال (يدبر الأامص)
سبحانه تع
<مونال العام والاولى حمله على الكل
وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تديير نوع آأخر
فهو يديرم بالا>اد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء والافقارء ويدخل فيه إنزال الوحى

وبعثة الرسل وتكليف العباد  :وفيه دليل تحيب علىكالالقدرة والرحمة وذلكلانهذا العالمالمعلوم
من أعبى العرش إلى ماتحت الثرى أنواع وأجناس لابحيط بهاالا الله تعالى » والدليل المذكور دل

عل أن اختصاضص  51واحد منها بوضعه ومو ضعة صوفته رطككته رللة الس لام لكلا
ومن المعاوم أن كل من اشتغل بتدييز ثىء فانه لامكته تديير ثىء را إلا البارى اسبحانهاو تال
فانه لايشغله شأن عن:شأن أما العاقل ذانه إذا تأمل فى هذه الآية عل أنه تعالى يدير عالمالأجسام

وعالمالأرواح ويدبر الكبير م يدبرالصغيرفيلشاغله شأنعنشأن ولابمنعهتدييرتعدنيير
وذلك يدل عل أنه تعالى فى ذاته .وصفاته وعليه وقدرته غير مثمابه للبحدثات والممكنات .
“مقال ليإفصل الانيات) وفيه قولان  :الآول  :أنه تعالى بينالآيات الدالة على إلهيتهوعلمه
وحكته  .والثانى  :أنالدلائل الدالة علموجود الصانع قسمان  :أحدهما  :الموجودات الباقيةالداممة
كالافلاك والشمس والقمروالكوا كب  .وهذا النوع منالدلائل هوالذى تقدم ذكره  .والثانى :

الموجودات الحادثة المتغيرة » وهى الموت باعلدجياة  .والفقر بعد الغنى ٠ والرم بعد الصحة .

وكون الاحمق فى أهنأ العيش  والعاقل الذى فى أشد الآ-وال» فهذا النوع مر الموجودات
والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكم ظاهرة باهرة  .وقوله (يفصل الآيات) إشارة إلى أنه
حدث بعضبا عقيب بعض عل سبيل العييز والتفصيل .

عانلدو جودالصانع الحكمفبى
 ١لعلكبلقاءربكم توقنون» واعمأن الدلائل المذكورةل م
“مقال

أيضاً تدل علىصمة الول بالحشر والنشرلآن مقندرعل خاقهذهال شياءوتدييرها علىعظمتهاو كثرتما
جنلا قاللعلى.ىنطأابلبرضوانالله عتليعهأانلهىكيف
فللأنيقدرعل الحشرو اانشركان أولىبروىر أ

قولهتعالى «وسخ رالشمس والقمر كلبجرى لجل مسعى »الاية

4

ولانعرفون كيفية ذلك الامساك .

وأما قوله ثم استوى عاللىعرش) فاعل أنه ليس اهراد مكنوهنه مستقرا عاللىعرش  ,لان
المقصود من هذه الاية ذكر مايدل على وجود الصانع ويحب أن يكون ذلك الثىء مشاهدا معلوما
وأن أحدا مارأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه وأيضا بتقدير أن

يشاهد كونه مستقرا عاللىعرش إلاأن ذلك لايشعر بكيال حاله وغاية جلاله ؛ بل يدل عال<ىتياجه
إلى المكان اولحيز  .وأيضا فهذا يدل عبىأنه ماكان هذه الحالة ثمصار هذه الحالة »وذلك يوجب
وضاً الاستواء ضدالاعو جاح فظاهر الآية يدل علىأكناهن معوجا مضطرباً صثامرمستويا
التغير أي
وكل ذلك علٍالله محال  ,فثبت أنالمراد استواؤه علىعالالاأجسام بالقهر والقدرة والتديير والحفظ
يعنى أن منفوق العرش إلىماتحت الثرى فى حفظه وفىتدبيره وفىالاحتياج اليه  .وأما الاس:تدلال

بأحوال الشمس والقمر  :فهو قولهسبحانه وتعالى (و ضفراولشاملسقمر كل بجرى لجل مسمى)

واعلٍ أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة :
(اانوع الآول) قوله (ومخر الشمس والقمر) وحاصله يرجع إلى الاستدلال على وجود

الصانع القادر القاهر >ركاتهذه الأجرام  :وذلك لناآلاجسام متماثلة فبذه الآجرام قابلةالحركة

رن ]ع )|اتذركة النامة دو السكورن لايد له مخنصص ..وأنضا أن . 51واحدة من
لكك الات  1 2انف سس من الطلء والإسرعة قلت بد أرضا غمتنضصى :للاسما عنذ من قرول

ع 0

ات خلوطة يكنات وهذا وجب الاعتراف انها تتحرك فى بعض

الأحماز وتسكن فى البعض خصول المركة فى ذلك الجيز المعين والسكون فى الحيز الآخر لبدافيه

أيضآ من مرجح .

لإالوجه الثالث» وهو أن تقدير :لكالحركات والسكنات بممقادير خصوصة على وجه تحصل
و ذأأندهاوارها مساوارة تحن" الحمادةلةبعنة فلايد من مقدر .

لإوالوجه الرابع  4أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية بوعضها مائلة إلى الشمال
وبعضها مائلة إلى الجنوب وهذا أيضاً لايم إلا بتدييركامل وحكيمة بالغة .

(رالنوع الثانى) من الدلائلالمذ كورة فىهذه الآية قوله (كلبجرى لجل مسمى) وفيه قولان:
لا منزل وذلك يتمفاسنة اكير
الارن قال أقناس الشمس مانة اونون منزلاكل يوم م
ثإمنها تعود مرة أخرى إلى واحد منها فى ستة أشهر أخرى وكذاك القمرله تمانية وعشرون

منزلا  :فالمراد بقوله (كل بحرى لجل مسمى) هذا  .وتحةيقه أنهتعالى قدرلكل واحد منهذه
و.م  آخر -م»١

2

ذولهتعالى ( ألله الذى رفع السموات لغير جمد روتبا» الاية

الخلاء الصرف غير متناهية وهى بأسرها متساوية ولو وجب حصول  0فى حيز معين لوجب

حصوله فى جميع الاحياز ضرورة

أن الأحياز بأسرها متشاببة فثبت أن حصول الأجرام الفلكية

فى أحيازها وجهاتها ليس أمراً واجباً لذاته بل لابد من مخصص ومرجح ء ولا يحوز أن يقالإنما
بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد نحتها ؛ وإلا لعاد الكلام فى ذلك الحافظ ولزم المرور إلى مالا نهايةله
وهو تحال فئبت أن يقال الأجرام الفلكية فى أحيازها العالية لأجل أن مدبر العالم تعالى وتقدس
أوتفهاهناك  .فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهرالقادر  .وبدل أيضاً عأنلاىلاله ليس يحسم
ولامختص بحيزء لآنه لوكان حاصلا فىحيزمعين لامتنعأنيكون حصوله فىذلك الحيز إذاته ولعينه
مانا أانلحار تاها متساوية فيمتنع أن يكون حصوله فحبز معين إذاته فلابد وأن يكون
بتخصيص مخصص وكل ماحصل بالفاعل الختار فهو محدث فاختصاصه بالحبز المعين محدث وذاته

لاتنفك عن ذلك الاختصاص .ومالايخلو عر .الحادث فهو حادث  .فثبت أنه لوكان حاصلا
ف امير المح لكان حادثا .:و ذلك خال  ,فتيت أنه تخالل متعال عن در ارلمهة  .وألا [0
انك مس 01فلوكانتعالىفو ذا ا
ل  0000الحقرات فك 2

قوله (الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما) فكل ماكان مختصاً بجهة فوق جبة فهو محتاج إلى
حفظ الاله يحم هذه الآبة فوجب أن يكون الاله منزها عن جبة فوق  .أما قوله (ترونما) ففيه
أقوال  :الأول  :أنهكلام مستأتف والمعى  :رفعالسموات بغيرعمد“ .مقال (تروتما) أى وأتم
نا مأرىفراعة بملااد  .الثانى  :قااللحسن فىتقرير الآية تقديم وتأخير تقديره  :رفم
السموات ترونها بغير عمد .

وأانعلهٍاذا أمكن حمل الكلام على ظاهرهكان المصير إاللىتقدم والتأخيرغير جائز  .والثالث :
أن قولة (ترونها) صمة العمد  ,والمنى  :لعي عمدعرئة :أى للتدرات عد ولكا د راها 601
.هذا التأويل
وها جمد على جبل قاف وهو جبل من زيرجد محيط بالدنيا ولكنكم لاثرونها و

فغاية السقوط ؛ لآنه تعالى اما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على جوود الاله القادر .ولوكان
المراد ماذكروه لما ثيتت اللحجآةن؛ه ياقاللسإمنوات لماكانت مستقرة علىجيل قاف فأى
دلاله لبوتها على وجود الاله » وعندى فيه وجه رآأخحسن مانلكل  .وهو أن العاد مايعتمدعليه

وقد دللنا على أن هذه الإجسام :انما بيت واقفة فى الو العالى بقدرة الله تعالى وذ ل
عمدها هوقدرة الله تعالى .فنتج أن يقال إنه رفع السماء برغعيمد ترونها أىلها عمد فى الحقيقة إلاأن
تلك العمدهى قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وابقاؤه إياها افلجىوالعالى وأنهم لايرونذلك التدبير

كُوله تعالى «الله لكان انصرات بثير
عل

انرق اَموات درم

+10

625

استوى عل ||«رش وسخر

8مس وَاْقمركليحرىلأجل» 1ير 70فَصَلُالآرتآتلعل
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بلقا دع توفون 95
سا

2

7

ما أنزل اللهفأولئك ممالكافرون) وبالاجماع لايكفرفئيت أن الحك المثبت بالقياس غير نازل
غنات رإذا كان كذلك وح أن لابكون حقاً  9جل أن قوله زوالذى أنزل الله فن ريك
الحق ي)ق
حهق إلا أمنازله اللهفكلمالمينزله ال
اأن
جب أن لايكون حقاً .وإذا ل يكن
وله
لتضى
حقا وجب أن يكون باطلا لقوله تعالى (ففاذا بعد الحق إلا الضلال) ومثبتو القياس >يبون عنه
بأن الحكملت الماسنازل أنضا من عندالل ؛ لانه لمنا أعن بالعمل بالقنا كان الحكمالنى

.وكلمراتعالى أن المنزل علىتمدصل اللهعليهوسلِمهو الحق
دااملنله ذ
ع ننازل
دل عليه القياس

بينأن أكثر الناسلايؤمنون به عسلبىيل الزجر والتهديد .
قوله تعالى اللاله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى ,على العرش وسفر الشمس
والقمركل يحرى أجل مسمى يدير الآمر يفصل الاايات لعلكمبلقاء ربكم توقنون»

أكنثراس لايؤمنون ذكر عقيبه مايدل على صمةالتوحيدوالمعاد
اعم أنه تعالى لماذكرأانل
وهو هذه الآبة وفيه مسائل :

(المسألة الآأولى» قال صاحب الكشاف  :اللهمبتدأ والذى رفع السمواتخبره بدليل قوله
(وهو الذى مد الارض) ويجوز أن يكون الذى رفع السموات صفة وقوله (بدير الام يفصل
الآآيات) خيرا بعد خبر ء وقال الواحدى  :العمد الأساطين وهو جمععماد يقال عماد حكن

؛ل القراء  :العمدوالعمد عجاملعمود لمأثد.م وادم وادم ؛ وقضيم وقضم
قا
وهب
مثل اهاب وأ
وقضم ؛ والعاد والعمود مالعمديه الثىء  :ومنه يقال  :فلانعمدقومه إذاكانوايعتمدونه فم|بيهم

(اللسألة الثائية) اعلِمأنهتعالى استدل بأحوال السموات ويأحوال الكشم سوالقمر وبأحوال
اررض وبالحواك التنات ء أاما'الاستدلال بالخوال البتموات بغير عد توونها الى أ+ن هذه
الاجسام العظيمة بقيت واقفة فى الجو العالى ويستحيل أينكون بقَاوّها هناك لاعانهاولذواتما
اوجبين :الأول “أن الاجسام

ا

010

ف حيز معين

لاوجب حصول كل جسم فى  0الحيز  .والثانأىنا:لخلاء لاتهابه له والاحياز المعترضة فى ذلك

0

قوله تعالى «المر :لك آبات الكتاب والذى أنزل اليك» الآية
سدلدورة

ألرعد

إيا

7

الم تلك رات« الكات والدى ال الك د لت
ل

-

ا

ا

ِ

يَيَلف سا

2
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1ك 000
يه

2ه

م

الناس لايومنون »١١
سورة

اعد

أربعونت وثلاث آيات مكية

سوى قولهتعالى(ولايزال الذين كفروا تصيهم بماصنعوا قارعة) وقوله (ومن عندهعلم
الكتاب) قال الآدم هى مدنية بالاجماع سوى قولهتعالى (ولو أن قرآناً سيرت به الجبال)

ظ

ينا ]ل

أثر الناس لابو منون)
(إالمر تآليكات الكتاب والذى أنزل اليك من رربك الحق ولكن ك
اعل أنا قد تكامنا فى هذه الأالفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه  :أناالله أعلم» وقال
فرواية عطاء أنا الله المللك الرحمن  .وقد أمالهها أبوعمرو والكسانى وغيرهما وفخمها جماعة منهم
عاصم وقوله (تلك) إشارة إلى آيات السورة المسماة بالمر  .ثمقال  :إنهاآآيات الكتاب  .وهذا

الكتاب الذى أعطاه ممداً بأن ينزله عليه ويجعله باقباًعلى وجه الدهر وقوله (والذى أنزل اليك
من ربك) دا وقوله (الحق) خيره ومن

لاس

فك

هذه الآية قَّنفىالقياس فعَال :الحم

المسقنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لميحكمبهكافراً لقوله تعالى (ومن ليحكم

قولهتعالى«وهدى ورحمةلقوم يؤمنون» الآية.

انكف

الصفة الرابعة والخامسة  4كوها هدى افلدنيا وسببا لاحصلور|حمة فى القيامة لوم يؤمنون

خصهم بالذكر لآنهم ثم الذين اتتفعوا بهك قررناه فى قوله (هدى للمتقين) والله أعلمبالصواب ؛
واليه المرجع والمآب قال المصنف رحمه الله تعالى م تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم
الاربعاء السابع من شعبان  .ختم بالخير والرضوان ؛ سنة احدى وستهائة  .وقد كنت ضيق الصدر

جدا بسبب وذاة الولد الصالم جمد تغمده الله بالرحمة والغفرانو خصه بدرجات الفضل والا-سان

وذكرت هذه الابيات فى مرئيته على سيئل الايحاز :
هلو كانت الاقدار منقادة لنا

فديناك من حماك بالروحوالحسم

ور كانت الاملدك تاخل رشوة

خضعنا لهابالرقف اىلحكم والاسر

ولكنه حكرم إذا حان حينه
سأبكى عليك العمر بالدم دائما
سلام على قبر دفنت بتربه

ا ملقعررش فىلجة اليم
سرى من
ولأتحرفعزذاكفالكيفو الكم
وأتحفك الرحمبر:الكرم الجم
تحبيك

"إلا ,أنه أنذا عهمى

وأقسم إن موا رقا اهم

أحسوا بنارالحزنفىمكين العظم

حيانى ومونى وأحد بعد بعد

بل الموت أولى من مداومة الخم

رضبدت

5

ع

الاله 622

وحلصدى يوخصنى
وأنا أوصى من طالعكتانى واستفاد مافيه من الفوائد النفيسة العالية أن ب
بقراءة الفاحة .

وددعو لمنقد مات فىغربة نعيدا عن الاخوان والاب والام بالرحمة والمغفرة

لن ذفلىكحق وصل اللهعلىسيدناعمدوآلهوصحبهوس تسلما
فعاءعلم
كت ارضا كثير الد
امين واحدت ارلتعالمين.:
اكثر آ

"1

قله تعالى والاكان ا 11

مد صل الله عليه وسلٍ » الثالث  :أنه ذكر فىأول السورة (ننحقنصعليك أحسنالقصص) مذكر

آفخىرها (لقدكان فى قصصبم عبرة لأولى الباب) تنبيها على أن حسن هذه القصة إنماكان بسبب
أأنحهنه
صل منها العبرة ومعرفة الحسكمة والقدرة و.المراد من قصصهم قصة .وسف عليه السلام
وإ[وته و أنه» وم انلثاسن امن قالالمرادالقص
رضسل الزانهتقد ف الى إن  5 -قسص سار
الرسل إلا أن الاولى أن يكون المراد قصة «وسف عليه السلام .

فانقيللمقال (عبرة لآولى الآلباب) مع أن قوم مد صل الله عليه كواسنوا ذوى عقول
وأحلام  :وقدكان الكثير منهم يلعتبر بذلك .
قلنا :إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتيار » والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة
كونهابحيت مكنأن يعتيرمها العاقل »نأقوول :المراد من أولى الألياب الذيناعتدروا وتفكروا

وتأملوا فها واتتفعوا بمعرقتها  :ان 0الآلباب) لفظ يدل عل المدح والثناء فلايليق إلا بما
عٍأانهلى وصف هذه القصة بصفات .
تعا
ذكرناه ؛ وا
لال(صفة الأولى» كونها(عبرة لآولى الألباب) وقد سبق تقريره .
اللاصفة الثانية6قوله (ماكانحديثايفترى) وفيه قولان  :الآول  :أنالمرادالذىجاء به وهو

عمد صلل الله عليه وسلٍ لايصح منه أن يفترى لأانه لميقرأ الكتب ولميتلمذلأحد ولم خالطالعلماء
فل محال أن هترئ هناء القصة حت تتكون مطايعة الماوير اىلتوزاة منعرمار بح  1الاي"

لهق يكذبؤنفه ؛ لأنه لايصحالكذبمنه  .تمإنهتعالىأ كد كونه غير مفترى فقال
أن لازاه أن
(ولكن وتصديق الذى بين يدمه) وهو اشارة الى أن هذه القصة وزدت عل الوجه الموافق لما
ْ التوراةوسار الكتب الاهية ؛ ونصب تصديقا على تقدير ولكن كان تصديق الذى بين يديه
كقولهتءالى (ماكان حمدأبا أحد رمجنالكم ولكن لراسلوله) قالهالفراء والزجاج ؛ “مقال  :ويحوز
رفعه فى قياس الن<و على معنى  :ولكن هو تصديق الذى بين يديه :
١والصفة الثالثة » قوله (وتفصيل كل ثىء) وفيهقولان  :الأول  :المراد وتفصيل كل ثىء

عه وساف علدتلام مم أي وإ ف اياالىأ نا

لقنا لكل 30

فى الكتاب من ثىء) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القرآن ألبق مجنعله وصفالقصة يو
وحدها ؛ ويكون المراد  :مايتضمن من الخلال والخرام وسائمرايتصل بالدين  .قال كك على
:ل
التفسيرين جميعا  :فهو من العام الذى أريد به الخاص كقوله (ورحمى وسعت كل شثىء) يريد ك

ثيء يحوز أن يدخل فوقاوله (وأوتبت م نكل شى).

 0فونه
س6

غيرة لآولىالالياب»الاية
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تصديق الذىبن يديه وتفصيلكل تى .وهدى و رحمه0
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ورت

»١11١

ا أذاااستتأس الرسل من ايان قومبم فظن الرسل ان الدين آمنوا  000وهذا التأويل
متقول عن عائشة رضن اللهعنبا وهو أحسن الوجوه المذكورة فقالآية  :روى أن ابنأى ملك
ن عباس رضى الله عنهما أن قهال  :وظن الرسل أكنهذمبواء لأانبعكانوابشراألاترى
ناقلبعن
إقولله (حى بقول الرمبؤل.والنين آمنوا:ممه متىانصرالله) قالفذدكرت ذلك لعائشة رضي الله
ار كن
ا
عنها فأنكرته وقالت  :ماوعد اللهمدا صلى ا
البلاء لمبزل بالانبياء حتىخافوا مأنن يكذبهمالذينكانوا قد آمنوايهم وهذا الرد والتأويل ففغاية

ا

ل
نجى مننشاء ) قرأ
فءهم
اجا
نر (
رذكو
صدالم
ناىلح
وأما قوله لإجاءهم نصرنا أى لما باللغال ال

عاصم وا.نعام (فنجى مننشاء) بنون واحدة وتشديدالجهم وفتجالياء على ريسم فاعله  .وأختاره

أبوعبيدة لآه فى المصحف بنون واحدة  .وروى عن السكسانى  :إدغام إحدى النونينفى الأأخرى
ا بنون واحدةوتشديد الجيموسكونالياء؛ قالبعضهم  :هذا خط أن النونمتحركة فلاتدغم

فى السا كن ؛ ولا يحوز إدغام النون فى الجبم ؛ والباقون بنونين  .وتخفيف اليم وسكون الياء على
معنى  :نوحن تفعل بهم ذلك .

واعل أنهذاحكاية حال  .ألاترى أن القصة فمامضى » وإ:ماحكى فعل الحال كاأن قوله (هذا
من شيعته وهذا من عدوه) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية .

قوله تعالى للقإدكان فىقصصهم عبرة لآو الألباب ماكان حديثا يفترى و لسكنتصديق الذى
بين يديه وتفصيل كل ثىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون »4

اارلةععبنور املنطرف المعلوم الى الطرف الومجهاوللم٠راد من اهلتأمل
اعم أن الاعتبار عب
والتفكر .ووجه الاعتبار بقصصهم أمور  :الأول  :أن الذى قدر على إعزاز يوسف بعسد إلقانه
فى الجب ٠و إعلاته بعد نخشه فى السجن  .و فلن من فبحعندأنكانوا يظنونيه أنهعبدلهم ؛ وجمعه

امء
لسل
عيهو
إهعل
ولل
حب باعلدمدة الظويلة ل.قادر عإلعىزاز عمدصلا
ا عألى
موته
وماعلديه وإخ
دق حمد
:ن الاخبار عنه جار مجرى الاخبار عن الغيب » فيكون معجزة دالة عصلى
كلمته  .الثانى أ

اص ١

 1تعالى وحى |إذا١ا
ستيأسالرسل»الآية
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2

َخء فصرنا فنجىمن
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أن تلك ياعحمدواوا  1 0أنان  0 0الىالخاقمنالنسموان

وأيضا لميبعث رسولا من أهل البادية  .قال عليه الصلاة والسلام «من بدا جفا وامتنببع
الصبد غفل »

ثمقال (أفل يسيروا فى الارض فينظروا » الى مصارع الأمالمكذبة وقوله (ولدارالاخرة
؛مثله قوله صلاة
خير) والمعنى دار الخالة الآخرة » لآن للناس<التين حال الدنيا وحال الآخرة و
الأولى أىصلاة الفريضة الآولى و.أماببان أن الآخرة خيرمن الأولى فقدذكرنا دلائله مرارا .

قوله تعالى لإحتى اذا استيأس الرسيل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءتم نصرنا فاجى من نثماء
ولا برد بأسناعن القوم امجرمين»

اعلمأنه قرأعاصموحمزة والكساق (كذبوا) بالتخفيف» و كسرالذال والباقوى بالتشديد ,
ومعنى التخيف من وجهين  :أحدهما  :أن الظن واقع بالقوم .أىحتى اذا استيأسالرسل إمينمان '
القوم فظن الوم أن الرسل كذبوا فها وعدوا من النصر والظفر .

فان قبل  :لمبحر فسهباق ذكر المرسل اليم فكيف بحسن عود هذا الضمير الهم
قلنا  :ذكر الرسل يدلعلاىلمرسل البهموإن شئْتقلت ان ذكرم جرى فةوله (أفلميسيروا
الأأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فيكون الشمير عائد! إلى الذين من قبلهم من
مكذبى الرسل والظن ههنا بمعنى التوهم والحسبان .

لإوالوجه الثانى) أن بكونالمعنى أن .الرسل ظنوا أنهمقدكذبوا فماوعدوا وهذا التأويل
منقول عن ابن أنى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما قالوا  :واتماكان الام كذلك للاجل

ضعف البثيرية إلاأنه بعيدء لآن الممن لاجو زأن يظنبالته الكذب  .بل يخرج بذلكعنالايمان
فكيف بحوز مثلهعلى الرسل ٠ وأما قراءةالتشديد فقيها وجهان :.الأول  :أن الظنبمعنى اليقين »
.ينئذ دعوا علهمفهناإك
أى وأسَنوا أن الآممرم تكد ا لايصدرمنهم الامان بعد ذلك خ

أنزل الله سبجانه عابم عذاب الاستئصال » وورود

الظن بمعنى العمكين ف القران لل كان

وثاتى  :أن يكون الظنيععى الحسبانو التقدير
(الذين يظئون أنيمملاقو! رمم) أيقىيقون ذلك  .ال

قولهتعالىدوما أرسلنامن قبلكإرجلاالا» الآية

"0

ات إلارجلاو انيمس أملالى فووا
فالأدضكنظروا كفكانَ عق الذينَمنقبلهموأدار لاخر حير دين
قوا ألاتعقلونَ«٠.١26

| 000سد الاو الكأدعو الها ؛ والطريقةالى أعنلاها مل
وسنى ومنهاجى  4وبر

الدين سملا كانه الطريق

الذى ودى

الى الثوات  3ومثله قو له تعالى

(ادع إلى سبيل ربك)
 1ف كر اللقة الطريق رشبو المستقدات ا لما أن الانان عر علها :إل
واعلم
الجنةادعواللهعل بصيرة وحجة ويرهان أناومن اتبعنى إلى سويطرنرىيقتىوسيرة أتباعى الدعوة

إلىالته » لآنكل من دك رالحجة وأجاب عن الشيهة فقد دعا بمقدار وسعهإلى اللهوهذايدل على أن
الدعاء إلى الله تعالى اما بحسن وبحوز مع هذا الشرط وهو أن بكون على بصيرة مما يقول وعلى

كذكالت نحيش الور وقال عليه الصلاة والشلام «العلماء أمناء الرسل
8
على عباد الله منحيث يحفظون لما تدعوتهم اليه» وقيل أيضا يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله

(أدعوا إلى الله) ثمابتدأ وقال (على بصيرة أنا ومن اتبعنى) وؤقواء (وسبحان الله) عطف على قوله
كشو  .وما أنا من المشر كين
ران
هده شيل ) آى قل هذه سيل .او قل سحان الله .نوا ننه عبت
الذيناتخذوا مع التدضدا وندا وكفوًا وولدا  .وهذه الآية تدل علىأن حرفةالكلام وعلٍاللأصول
حرفة الآنبياء علمهم السلام وأن الله مابعثهم إلى الخلق إلا لاجلها .

قوله تعالى لإوما أرسلنا من قبلك إلارجالانوحى الهم من أهل القرى أفليسيروا فىالآرض
فينظروا كيفكان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين هوا أفلا تعقلون»4

اعم أنه قرأ حفص عن عاصم (نوحى) بالنون  :والباقون بالياء (أفلا يعقاون) قرأ نافعوابن
ا او عومرروو؛اية حفص عرى عاصم ( :تعقاون) بالتاء على الخطاب ٠ والباقون :

بالياء .عل الغائب .
واعم أن من جملة شبه متكرىنبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لوأراد إرسال رسول لبعث
ملكا ففقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى المهم من أهل القرى) فليا كان الكل
»
١خر
مغ
؟ د:

5

و12العال «قل هذه ليق أدعو الى ألله» اليه

م

اد

إل >1على

جره غ1

صا

توه

«م»١١

الحاصلة فيها فهذه مجامعالدلائل و.من 0اباك أرضا فضمل اللاولينوكا نات 1ف وان
الملوك الذين استولوا  3الآرض وحربوا البلاد وقهروا العباد ماتوا و ببق منهم فى الدنيا خبر

ولا أثرء ثمبق الوزر والعقاب عليهمهذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب امحتوى على شرح
هذه الدلائل هو شرح جملة العالم الأعلى والعالم الأسفل والعقل البشرى لايق بالاحاطة به فلهذا
السبب ذكره الله تعالى على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرى” (والآرض) بالرفع على أنه
مَيْدا زوعرون) علماخيزه قرا السدى زو الارض) بالنصب غل قدي إنبعر درك ريل
يقولنا يطوذونهاء وق مصحف عبدالله (والارض بمشون علما) برفع الآرض:

أما قوله لإوما يمن أكبرم بلته إلا وهم مشركون) فالمعنى  :أكناهنموا يمنقربوجود الاله
بدليل قوله (ولئن سألتهم من خلقالسموات والآرض ليقولنالله) إلا أكناهمنوا يثيتوذله شريكا
المعنودية » وعن 1عناس رخى الله عد اثمالذين يشممون الله خلقه رغه أنضاأله كال"
نزلت هذه الآية فى تلبية مش رك العرب لآنهم كانوا يقولون  :لبيك لاشريك لك إلا شريك

هو لك تملك وماملك » وعنه أيضا أن أهل مك قالوا  :الله ريا واحده لاشر بك لاهلومادئ 5يانة
فلبوتحدوا يز أمر فرك واقال

ا

عنده » وقالت

:بنا الله وحده لاشريك له والمسيح
:نا الله وحده وعزيز اابلنله ؛ وقالت النصارى ر
اليهود رب
ابن الله ":و قال عدة الفكدر لا القمر:رئنا الله وحدهو هرلا أرنانا و.قال الا ون رالاتضاة
ربنا الله و<ده ولاثشريك معه » واحتجتالكرامية مهذهالاية دلى أن الامانعبارة عن 'الاقرار
ون واذلك يدل عل أن الآمان غاره
باللسان فقط  .للانه تعالرحكم بكونهم مؤمنين مع أنهمملثر
عن مجرد الاقرار باللسان ؛ وجوابه معلوم  .أما قوله (أفأمنوا أن تأتتهم غاشية من عذاب الله) أى
علهم وتغمرم (أو تأتههمالساعة بغتة)أى خْأَ .ة وبغتةعنصلبىالحال
اك
يقال ب:عدنهمالامى بغوتتبااغتةإذا فاحجأم من حييتثولقمعوا وقوله (وثم لاشعرون) كالتأكيد
لقوله 8

قوله تعالى لإقل هذه سبيل أدءو الى الله على بضيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا

من المشركين

قوله تعالى «وكابن من أيةفى السموات والأارض» الآية

ا

اعلمأن وجه اتصال هذه الآبة بماقبلها أن كفار قريش وجماعة من المهود طلبواهذه القصة
من رسول الله صلل الله عليه وسلم على سبيل التعنت و؛اعتقد رسول الله صل الله عليه وس انه
اذا ذكرها فبمرا آمنواء فليا ذكرها أصروا على كفرثم فنزلت هذهالاية » وكاأنه إشارةالىماذكره
الله تعالى فى قوله (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله -هدى من يشاء) قال أبو بكر بن الانبارى :

جواب (ل
موح)ذوف  .لآنجواب (لو) لايكون مقدماعلها  .فلا زيأحونيةال  :لقوتقت  .وقال

الفراء افليمصادر يقال  :حرص حرص حرطا ولغة أخرىشاذة  :حرص بحرص حريصا ؛ ومعنى
الحرص  :طلب الثىء بأقصى مايمكن من الاجتباد  .وقوله (وما تسأطمعليه من أجر) معثاه ظاهر
وقوله (إن هو إلا ذكر للعالمين) أى هو تذكرة مطفى دلائل ااتوحيد والعدل والنبوة والمعاد

الشصس والتكالف والسادات» ومعتاه  :أن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع العظيمة » ثم
لاتطلب مم مالا ولا جملا » فلو كانوا عقلاء لقباوا و يتمردوا  .وقوله تعالى (وكا ين من أب

فى السموات والارض يرون عليها وثمعنها معرضون) يعنى  :أنه لامجب اذا لميتاملوا افلىدلائل

الدالة على نبوتك» فان العالم ملو من دلائل التوحيد والقدرة والحكية ,ثمإنهم يمرون عليها
ولا يلتفتون الها .

واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والمكمة والرحمة لابد وأن تكون من أمور
حسوسة ؛ وهى إما الاجرام الفلكيةوإما الاجرام العنصرية .أما الاجرام الفالكية  :فهى قسمان :
إما الأفلاك وإما الكوا كب  .أما الآفلاك  :فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود الصائع ,
 0يستدل بكوون ينضيا ذاولقعضن أو

ل

كنا مالي[

 2كنا

وا » وإما بسبب
طمائه
بعت
مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها فى سر

اختلاف جهات تلك الحركات و.أما الأجرام الك وكبية ص يستدل علىجوود الصانع بمقاديرها

وأحيازها وحركاتها  .وتارة بألوانها وأضوائها » وتارة بتأثيراتها فى حصول الاضواء والاظلال
والظلسات والظلسات والنور ؛ وأما الدلائلالمأخوذة من الأجرام العنصرية » فاما أن تكون

ذةهن بسائط ,وض جائب البر والبحر  +وإما من الموالسد .وهى أقسام  :أحدها  :الآثار
العلويةكالرعد والبرقوالسحاب والمطر والثلجوالهواء وقوس قزح  .وثانيها  :المعادن علىاختلاف
احد
وص
لصا
كاخت
ولثها  :النبات وخاصية الخشبوالورق والهر و
طبائعها وصفاتها وكيفياتها  .ثا

منهابطيع خاص وطعم خاص وخاصيةخصوصة  .ورابعها  :اختلاف أحوالالحيوانات فىأشكالها
وازالمتفعة
وطبائعها وأصواتها وخلقتها  .وخامسها  :تشريأبدان الناس وتشريخ القوى الانانية بي

5وله ليكاك «ذلك من أنباءالغيب» الآية
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عذَاباللأهوتاتيهمالساعة بغتة
عَاشيةمن
أن تأتهم
 | 6 ٠١أمنوا
عه

لحني

أذ-ه

وهم د شعروان /ا»1١١

انعكس النور الذى فىكل واحدة منها الى الاخرى بسبب تلك الملازمة والجانسة » فتعظم تلك
الانوار وتقوى تلك الاضواء ظ ومثال تلك الأحوا لا مرآةالصقيلة الصافة اذا وضع توضعا مى

ولحدء مها الك الاكرى فاك دري للك ككل
أشترقتالفقيدن نجايا تكن الكوامنكل ال
النور ؛ وينترىق الاشراق والبريقاللبعان الىمحد لاتطبقه العيوق والابصاالضعيفة ف»كذاههنا :
:ناءالغيب نو حمه اليك و ا ت لديم |ذ أجمعوا أرموم
قولهتعالىلإذلكمنأن
ع بالايتدا و<يره (من 1
فع
اعلمأن قوله (ذلك) رف

لدمهم) أى مآ كيك عَنَك اخوة بوسف (اذ 1

كرون)

الغنب  5-5وتو حيه اليك) خيرثان (وما كت

أمرهم)أىعزمواعل أمرهموذكرنا الكلام هذا

اللفظ عند قوله (فأجمعوا أمرك)وقوله (وثم >كرون) أى ببوس.ف  ,واعلٍ أزالمقصد منهذاإخبار
عن الغيب فيكون معجزا  .بيان أنه إخبار عن الغيب أن مدا صلّ .الله عليه وسل ماطالع الكتب
ول تلبذ لأاحد وماكانت البلدة بلدة العلماء فاتيانه ذه القصة ايللطةوعبلى وجهلم بقعفيهتحريف ولا

غلط من غير مطالعة ولاتعلم و؛منغي رأن يقال  :إكناهن حاضرامعبم لابدوأن يكون معجزا كويف
كن

معجز

أو قد سيق

ربرهذه
تق

المفدمة فىهذا اللكنانة مارآأ  3وقوله (وما 0

لدمهم) أئوما

كنت هناك ذكرعسوبيل التمكميهم ل؛أنكل أحد يعلمأنتمداصلاتلعلاهلىعليه وسلٍكماان معهم .
قوله تعالى لإوما أكثر الناس ولو حرصت بممنين وماتسألهم عليه من أجر إن هو الاذكر
للعالمين وكاين من آيةفى السموات والأرض يرون عليها وثم عنهامءرضون ومايومنأ كثُرم بالله
الوم مشركون أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب الله أوتأتيهم الساعة بغتة وم لايشعرون)

والحةقى بالصالمين»

قوله تعالى  2توقى ا

١5

الآية

تعلها والشكرر ويب
كرة ولامكن الدناد
ذة الجسمانة متر
الرخةفى انكرت آنمو جنات هذهالا :
الملالة  1 1سعادات

الآخرة فهى أنواعكر

غير متناهمة :

قال الامام شر الدين الرازى رحمه ألله عليه  :وهو دصاف
صاحب

هده

المأالة وآلموغل قممأ  2ولو وعدت ||أت ويالغت

هذا الكتات د

ألله برهانه  .أن

قَْع*ووب هده االمذات ا لنانة

أر الآاوقات
فربما كدت المجلدات وما وصلت إلى اليل منها فلهذا ااسبب صرت مواظاً فكىث

0
من

ام
ليه
لكمعل
هد الذى اذكرهاروس

تأديلالاحاديث

فاطر السموات

 .ؤذو كوله ز1رافتقدياقئ مرى الماك واعلتى

والأرض

نت

ولى

قَْالدنيا والاحدة

توفنى

ل

(إالمسألة ا علك أكانا ى .يأن أن الاعان 55الهتقالى رقؤله توقيل ملسا توقربره
وقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من افللاهسداً  .وتقريره أنه يقول افعل
أن تحصيل الاسلام إب

يامن لايفعل والمءتزلة أبداًيشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف يجوز أن يقال
للعبد افعل مع أنك لست فاعلا » فنحن تقول ههنا أيضاً إذاكان تحصيل الابمان وإِيقاوه من العبد
لامنالته تعالى » فكيف يطلب ذلك مالنله قالالجباتى والكعى معناه  :اطلب الاطف لىفالىاقامة
على الاسلام إلى أن أموت عليه  .فهذا الجواب ضعيف لان السؤال وقع على الاسلام مله على
اللطف عدول عن الظاهر .وأيضاً كلمافى المقدور من الالطاف فمّد فعله فكان طليهمنالله محالا .

((المألة الرابعمة  4لقائل أن يقول  :الانبياء عامهم السلام يعلمون أنبم يموتون لاححالة على
الاسلام  :فكان دذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الخاصل وأنه لاوز .
واشوانت عسو ماقيل فيه إن كال حال الملم أن بل لحك الله تعالى على وجه يستقر
قلبه علىذلك

الاسلام ويرطى بقضاء ألله وقدره

( قن

مطمئن النوسن منشرح الصدر منفسح

القاب فى هذا الياب  5وهذه الخالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفر  5فالمطلوب ههنا هو

الاسلاء /بذا المحى .
(المسألة الخامسة) أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الانبياء عليهم ااسلام ؛ والصلاح
أول درجات الممنين » فالواصل الىالغاية كيف يليقبهأن يطلب البداية  .قالابنعياس رالضله
عنهماوغيره املنمفسرين  :يعنى بأبائهب ارهيور إسمعلوإ#قويعقوب  .والمعنى :ألحةنىهمفثواهم
وم

أتبهمودرجاة,م  2وههنا مقام أخر من اتفسير هذه الآبة على لسان ا

المكاشفات ٠وهو

أن النفوس المفارقة اذا أشرقت بالانوار الإإلحية واللوامع القدسية ؛ فاذا كانت متناسية متشا كلة

21

قولهتعالى« توفتى مسلءاوألحةنى بالصالحين»الاية

الها :إن علد
ولد الرياسة لكل واحدة -مهارعيواك كثيرة ٠ أما اللذاهوكلا دنا ع:ار
اللذات ليست قوية فان الشعور بألمالقولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد منالشعور باللذةالحاصلة
:ن هذه اللذة لايمكن بقَاوهافان الانسان إذا أكل شوبإعذا شبلعبق
عند أكل الطعام و.ثانيها أ
شوقه للالتذاذ بالكل فهذه اللذة ضعيفة ٠ ومع ضعفها غير باقبة وثالكا اثلا فى الفا خليسة

فان الأكلعبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق المجتمع فى الفم وال شك القدى ركس مسسقدر

ثملما يصل إاللمعدة تظهر فيهالاستحالة إلىالفساد والنتن والعفونة و.ذلك أيضأمنفر  .ورابعها:
أن جاميلعحو انات الخسيسة مششاركة  .فيها فان الروث فى مذاق الجعلكاللوزنيج فى مذاقالانسان
وكا أن الانساناكره اول غذاء الجمل ٠ مكذاك الممر كره نارل غذاء الانشان 

وأما اللذة فشتركة فما بين الناس  .وخامسها  :أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع
ولاج اقصض افا !١ وسادس ا  -أن ادال حمر عد اماد
وتلكاجاجة اتستديوة :ا
كرانت همته ماريدخل فى بطنه فقيمته مارج من بطنه» فهذا هو الاشارة الختصرة
قيل  :م

فى معايب الأكل؛ وأما لذة النكاح  :فكل ماذكرناه فى الآكلحاصل ههنامع أشياء أخرى » وهى
انالنكاح سبب لحصول الواد » وحيتئذ نكثر الاشخاص فتكثرالحاجة الى المالفيحتاج الانسان

انها الال

يال فيطلت لقال يطوق الااية الهاء ورا قضارلكا نبي طلك المال  :ونا

لذة الرياسة فعيو-ها كثيرة والذى نذكره ههنا سبب واحد وهو أنكلأحد بكره بالطبع أن يكون
خادما مادوراوحب أن يكون حدوقا ادر قاذ اعدلرانات ف اأك يعي ريما إقر 1كان ذلك
دالا على مخالفة كل ماسواه  .فكا نهينازع كلالخلق فى ذلك  .وهو بحاول تحصيل تلك الرياسة :

وجيع أهل الشرق والغرب بحاولون ابطالهودفمه » ولا شك أن كثرة الاسباب توجب قوة
حصول الأتر واذاكان كذ ككان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه يكون علىشرف
الزوالاف ى خين واوان :كل ست من الاسبان ركان قحا عد وبا ف ادرف (لعدك

من الزوال وعند زوالها فى الاسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك الزوال .

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعانى عل قطعا أنه لاصلاح له فى طلب هذه اللذات والسعى
فى هذه الخيرات البتة  .ثمإن النفس خلفت مجبولة على طلبهاء والعشق الشديد عليهاء والرغبة
التامة فى الوصول الها وحينئذ ينعقد ههنا قياف  :وهؤن أن الانسان مادام يكون فى هذه الحياة
الجسمانية فانه يكون طالباً لهذهالاذات وما دام يطلبهاكان فى عين الآفاتوفى+ة الحسرات » وهذا

اللازم مكروه فالمازوم أيضاً مكروه خَ.ينئذ يتمني زوال هذه الحباة الجسمانية والسبب في الأمور

والفىنى مسلءاوألحقنى بالصالحين» الاآية
تتع
«له
قو
(المسألةالثانية) اختلفوا فى أن قوله (توفمفىايا ا

0

طلب منه للوذا أم لا ؟ فقال

هىذا القول ؛
قنادة :سأل ربهاللحوق بهولميتمن نى قط الموت قبل ٠؛ه وكثير همن المفمسرين عل

وقال ان رضىالله عنهما  :فى رواية عطاء يريد إذا توفيتتى فتوففنىعل دايلناسلام  .فهذا طلب لان

حعلاللهوفاته عاللىاسلام وليسفيهمايدلعلىأنهطلب الوفاة .
واعلم أن الافظ صالح للأمرين ولايبعدفى الرجل العاقل إذا

كملعقله أن يتمنى الموت ويعظم

:ن كال النفس الانسانيةعلى ماييناه فى أن يحكون عاما
رغبته فيه لوجوه كثيرة منها أ
إالذافات  :رق أن كوت ملكا ,ومالك متضرفااق السيانات  +وذكرنا أن راتت التقارت
فى هذين النوعين غميترناهية والكال المطلق فيهما ليس إلا لله وكل «ادون ذلك فهو ناقص والناقص

اذاحصل له شعور بنقصانه وذاق إذة الكال المطلق بق فى القلق وألمالطلب ؛ وإذا كانالكل المطلق
ليس الا لله ؛ وماكان حصوله للانسار :متنعا لزم أن يقالا ان أبدا فىقلق الطلب وألمالتعب

فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لاسبيل له إلى دفع هذا التعب عن النفس الا بالموت »
خْينئذ يتمنى الموت .

لإوالسبب الثانى» لنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا فى مذمة الدنيا إلا أن حاصل
كلامبم يرجع إلى أمور ثلاثة  :أحدها  :أن هذه السعادات سريعة الزوال ممرفة على الفناء والألم
لا
اند
ول ع
زحاص
ال

0

وثانا  :اع خالصة بل هى ممزوجة

النساد والمكدرات  :وثالكا  :أن الاراذل.من الشاق شار كرون الافاضل فيا بل زعا كان
خنه الدرالذل أعظميكثير من حصة اللافاضل  ,فهذه الجهات الثلاثة منفرة عهنذه اللذات ؛ ولما
عرف العاقل أنه لاسبيل الى تحصيل هذه اللذات الامع هذه الجهات الثلاثة المنفرة لاجرم يتمنى
الموت ليتخلص عن هذه الآفات .
لإوالسبب الثالث) وهو الأقوى عند نحققين رحهم الله أجمعين أن هذه اللذات الجسمانية
مءا حاصلبا دافلعالام » فلذة الأكل عبارة عن دفع ألمالجوع ٠ واذة الوقاع
إقةنلحا
وحقي
لا
عبارة عندفع الآلمالحاصل بسبب الدغدغة المتولدة منحصول الى فىأوعية النى  .ولذة الامارة

والرياسة عبارة عن دفع الآلمالحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة وإذاكان حاصل هذه
اللذات ليس إلا دفع الألملاجرم صارت عند العقلاء حقيرة خسيسة نازلة ناقصة وحيائذ يتمنى
الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الاسيسة .
(إوالسبب الرابع» أنمداخل اللذات الدنيوية قليلة وهىثلاثةأنواع  .لذة الأكل ةلاذلوقاع

قوله تحال درفو مشلالطم نىبالصالحمين الآية
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)مر و< 31 15ارات اللا االخصوصة
حو ك/مادتةاوصوراتهمة[ التكون ::فانه [عنا يكرد
وابحاد تلكالصورة
موصوفة بالصفة الخصوصة ؛ فعند اعلدصمورة ماكان ذلك!مجموعموجودا  ,ب

1
صار.فوخِدا ,ذلك الكور ..فعلنا أن كونه مجودا للكون لاسس ور 1ك
شيك أن لظ القاطر لسانا اكونة يمكال موجد ]لجرا الى منباان كت السموات كرف ١
وإتمناضاراليناكونه تغالَ موج د لها بحسب الدلائل الفقلية لاتحسب.لافلظقوآن».

واعلم أن قوله (فاطر السموات والارض) بوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليقالأارض
.ذإك لان تعين الحيط يوجبتعين
عندمن يقول :الواو تفيد الترتيب .اثلمعقل يو كده أيضا و

المركروتعبنه فانه لانوجب تعين المحيظ ل.أانه يمكن أن حيط بالمرخكرز الواحد عحنطات الاناءة
لمكا أثالا :مكق أعنضرا التحصط" الوالحه:إلا مركن و احدازكينه .وا.أيضنا الافظط»بيعي أن
السهاء كثيرة والآأرض واحدةء ووجه الحكة فيه قد ذكرناه فى .قوله (المسد للاهلذى خلق
السموات والارض)

بالإبحث الثالث 4قالالزجاج  :نصبه منوجهين  :أحدهما  :على الصفة لقوله(رب) وهو نداء
مضافك فق موضع النضت  “1والثاق “جوز أن ينصب عل نداء ثان .

 5قالح نت ولى فى الدنيا والآخرة)والمعنى :انك الذى تتولى اصلاحجمبع مهمانى فىالدنيا
والآخرة فوصل الملك الفانى بالملك الباق » وهذا يدل على أن الابمان والطاعة كلمة من الله تعالى

إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولى اصالحه هوهو وحيثئذ يبطل عموم قوله (أنت ولى

ْ

فنالانيا والاخرة)
ثمقال ل توقى مساءا وألحةنى بالصالحين» وفيه مسائل :

(المسألة الآولى) اعلٍمأن النى عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل علياهلسلام عن رب
الدرة 00

شغله ذكرى عمنسا لىأغطيته أفضل ماأعط السائلين » فلبذا المعنى من أراد

الدعاء فلابد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يذكر الدعاء

قدم علية الثناءوهو قوله (رب قد اتدتى من الملك وعلمتى من تأويل اللاحادرث فاطر السمواكة
والارض) ثمذكر عقيبه الدعاءوهو قوله (توفنى مسابا وألحقنىبالصالحين) ونظيره مافعله الخليل
صلوات الله عليه فى قوله (الذى خلقتىفهو بمدين) شن هناالى قوله (رب هب لى حكا) ثناءعلى الله

م قوله (رب هب لى) إلى آخر الكلام دعاء فكذا ههنا .

1

قوله تعالى  فاطر السموات والارض» الآية

فأخرج عظامه من صر ودقنيا عتد قا أرية :
لإالمسألة الثاني 4من فى قوله (من الملك .ومن تاألويأحلاديث) للتبعيض » لانم يؤت إلا
.ه
بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل  .قال الآصم  :سا قال من اللملأكان
كان ذو ملك فوقه .

واعم أن ف لاوجو دات ثثلالة  :المذان الذى لنائر وهو الاله تعالر هدس واللتائر
,لة للتشكيل والتصويروالصفات الختافةوالاعراض المتضادة
اب
قام
هالاأجس
اونعا
فوه
الذى لايق ثر
فل كو نلا تاتير فى ثىء أصلا ٠ وهذان القسمان متباعدان جدا ويتوسطهما قسم ثالث ؛ وهو
الذى يِوْثر ويتأثرء وهوعام الأرواح ؛ تخاصية جوه رالآرواحاأنها تقبل الاثر والتصرف عزعالم

نور جلال الله » ثإنمها اذا أقبات علىعاالمأجسام تصرفت فيه وأثرت فيه » فتعلق الروح
بعالم الاجسام بالتصرف والتدبير فيه » وتعلقه بعالمالالهيات بالعلم والمعرفة  .وقوله تعالى

(قدأتيتتى من الملك) اشارة الى تعلق النفس بعالمالأجسام وقوله (وعلءتنى من تأويل الاحاديث)
اشارة إلى تعلقها حضرة جلال الله ؛ ولما كان لانهايةلدرجات هذين النوعين فى الككال والنقصان
والقوة والضعف والجلاء والخفاء » امتنعأنحضل مهما للانسان إلا مقدار متناهء :فكان الخاضل

اض العم ف؛لبذا السبب ذكر فكيلهمة «من»
بعمن
أءضا
بمعناض الملل ؛ وب
أضا
فى الحقيقة بع
لأنها دالة على التبعيض  .ثمقال(فاطر السموات والآارض) وفيه أيحاث :
لإالبحث الآول) فى تفسير لفظ (الفاطر) بحسب اللغة  .قالابن عباس رضى الله عنهما :
مكانت دري معنى الغاطر ا ححتتىكم إألعىراببان فىسفرقالأحدها  :أفنطارتها وأنا ابتدأت

حفرها ق.ال أهل اللغة أ:صل الفطر فى اللغة الشق يقال ف:طرناب البعير إذا بدا وفطرت المى
باقط .أى شففتة فالشق .:وتفطر الارضن بالبات والشجر بالورق إذا تصدعت» هذا آم
ف اللغة 9 ,صار عبارة عن الابجاد لآن ذلك الثىء حال عدمهم نه فى ظلية وخفاء فليا دخل

فى الوجود صار كانه انشق عن العدم وخرج ذلك الثىء منه .
(إالبحث الثانى) أن لفظ (الفاطر) قد يظنأنه عبارة عن تسكوين الثىءعن العدم الحضبدليل
:حدها  :أنه قال (الد
الاشتقاق الذى ذكرناه » إلا أن الحق أنه لايدل عليه ويذل عليه وجوه أ
لله فاطر السموات والارض) ثمبين تعالى أنه انما خلقها من الدخان حيث قال (ثم استوى إلى

السماء وهى دخان)فدل على أن لفظ الفاطرلايفيد أنه أحدثذ[كالثىء من العدم الحض  .وثانما :
أنه تعالمى قال (فطرة الله التى فطر الناس عليها) مع أنه تعالى إنما خاق الناس من التراب  .قتعااللى
نر
«م؟

م١ »

قوله تعالرورب قآنديتتى املنملك» الآية
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صرح فى أن.الكل دناس كال .

ثمقال لإ(إن رفى لطبف لمايشاء) والمعنى أنحصولالاجتماع بينيوسف وبين أبيهواخوته

مع الالفة وامحبة وطيب العيش وفراغ البالكان فى غاية البعد عن العقول الاانه تعالى اطيف فاذا
أراد خصول ثىء نهل أسانة خضر ران كان ف غاه الك عن انضرا"
ثمقال (إنه هو العلمالحسكم م أعنى أكنونه اطيفاً فى أفعاله إيماكان لاجل أنه علميجميع
الاعتبارات الممكنة التىلانهايةلها فيكون عالما بالوجه الذى يسهل >صيل ذلك الصعب  .وحكم

أى محم فى فعله  :حاكمفى قضائه  .حكم أففعاله مبرأ عن العبث والباطل والله أعل .م
1تى منالملك وعلءتتى من تأويلالأحاديث فاطرالسموات والأارض
قوله تعالى ررب تقيدت

أنت ولى فى الدنيا والآخرة توقى مسلا وألحقنى بالصالحين»
فى الآية مسائل :

(إالمسألة الأولى  4روى أن يوسف عليه السلامأخذ بيديعقوب وطاف به فىخزائنه فأدخله
خزائن الذهب والفضة وخرائن الحلىوخزائن الثيابوخزائن السلاح ء فلا أدخله مخازنالةراطيس
قاليابنى مأاغفلك » عندك هذهالقراطيس وكماتبت إلى عتلمىان مراحل قال نهانى جبريل عليه

السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل عليه السلام » أمرنى الله
بذلك لقولك وأخاف أن بأكله الذئب  .فهلاخفتنى وروى أن يعقوب عليهالسئلاء أقاممعه أربعاً
وعشرين سنة ولما قربت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى جنب أببه إسق فضى بنفسه
ةكفتمنىالموت .
؛عند ذالكلمانىخرمل
ودفنه معاد الى مصروعاشبعد أببهثلائا وعشرننسنة ف
وقيل  :مامناه نبى 5قبله ولا بعده فتوفاه اللهطببا طاهرا ؛ فتخاصم أهل مصرفىدقنهكلأحديحب

أن يدفن فىمحلاهم حتى هموا بالقتال فرأو| أن الأصلح أن يعملوا لهصندوقا منممص وبحعاوهفيه

يهم
ئدل
»و لو
ردا
لأح
اىكف
تله ال
كتص
رصرل
بىم
لوهنفيىل بمكان مر الماء عليهثميصلال
ويادفن
ولمياشافءر واوئدع:نو5ن .:ولتون ب تاوشغع اقلل مومها ل م 0ذفن 0ارس هناك البأن بدا 01020

قوله تعالى «من لءد أن زج الشيطان بيى ودين إخونى »الآية

لك

وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية .
بروالقول الثانى) قال ابن عباس رضى الله عنهماكان يعوب قد >ول إلىبدا وسكنها  .ومنها
رعوف
عوض
ممم
قدمعل يوسف وله مها مسجد تحت جبلها قال ابن الانبارى  :بدأ أس
يقال ه ولاب
ودا وهما موضعان ذكرهما جميعاً كثيرفقال :
شعب ب

وأنت التى حببت شعبا إلىبدا

إلى وأوطانى بلاد سواهما

فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا ا موضع الذى يقال له بدا يقال بدا القوم دون بدوا

إذا أتوا بداما يقال :غار القوم غورا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بك5من قصد بدا »
وعلى هذا الَولكان يعقوب وولده حضريين لآن البدو لميرد به البادية لكن عنى به قصديدا إلى

ههنا كلام قاله الواحدى فى البسيط .
(المسألة الثانية) مسك أصحابنا هذه الآية علىأن فعل العبد خلق الله تعالى » لآن وخجرالعبد
دن السجن أضافه إلىنفسه بقوله (إذ أخرجنى مالنسجن) ومجيئهم من البدو وأضافه إلىنفسه سبحانه
بقوله (وجاء بكممنالبدو) وهذا صريح فىأن فاعللعبد بعينه فعل الله تعالى وحمل هذا عب أن المراد

أن ذلك إنما حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن الظاهر .

ثمقاللمن بعد أن نزغ الششيطان يينى وبين اخوتى»4قال صاحب الكشاف ( :نزغ) أفسد
بيننا وأغوى وأصله من نزغ الراكضالدابة وحملهاعلىالجرى  :يقال  :نزغهونسغه إذا نخسه .
واعلم أن الجبائى والكعى والقاضى  :احتجوا ببذه الآية على بطلان الجبر قالوا  :لآنه تعالى

أخبر عن يوسف عليه السلام أنه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان  .ولوكان

ذلك أيضا من الرحمن لوجب أنليانسب إلا اليه مافى النعم .
ولواب

أن اضافته هذا الفعل الى الشيطان مجاز  .لآن عند الشيطان لا حكن من

الكلام الحخنىوقد أخير الله عنه فقال (وماكان لى علي من سلطان إلا أن دعوم فاستجيتم 0

فثبت أن ظاهر القرآن يقتضى إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذإك  .وأيضا ذانكان
اقدام المرء على المعصية بسبب الشديطان فاقدام الشيطان على المعصية انكان بسبب شيطان آخرلزم

التسلسل وهو تحال وان لميكن بسبب شيطان آخرفليقلمثله فى <ق الانسان ؛ فثبث أن اقدامالمرء

 7سيل والسق لسن :سبي القيطان وليس أيضابسسيب نفسه لاق أحدالا ميلطبع االخىتياز
الجهل والفسق الذى يوجب وقوعه فىذمالدنيا وعقاب الاخرة » ولماكان وقوعه فاىلكفر
نقع » وقد بطل القسمان لببق الا أن يقال ذلك من الله تعالى .ثم الذى
والفسق لابد لهمو

122

قوله تعالى «وجاء  1من اابدو» الاية

أمر أمرت  2وتكايف كلفت به ؛ فاث رؤيا الآنبياء حق م أن رؤيا إبراهيم دح ولده صار سدا

لوجوب ذلك الذخ عليه فى اليقظة فكذإك صارت هذه الرؤيا ااتى رآها حيوكسافهواليعقةوب

سبما لوجوب ذلك السجود ء فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام
لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لميقل شيئا و
:أقول  :لايبعد أن يكون ذلك متنمام

تشديد الله تعالى على يعوب كانهقيل له  :إنك كنت دام الرغبة فى وصاله ودام الحرن بسبب
فراقه  .فاذا وجدته فاسجد لهء فكان الآمر بذلك السجود مر تمام الشديدء والله أعلم

اك
(إالبحث الثانى) اختلفوااق مقدار المندةا بر هكد الوعت وبين (أروعا لل عار ل ند
وقيل:.سفون » وقيل  :أزبعون» وهو اقول الآ كثزين ؛ ولذلك يقولون .إن تأوئل الرقياإها

حت بعد أربعين سنة » وقيلتمانى عشرة سنةوعن الهسأنه ألقفىالجب وهوابن سبععشرة
سنة » وبق فالعبودية والسجون ثمانين سنة  ,ثموصل الى أبيهوأقاربه  .وعاش بعد ذلك ثلاما

وعشرين سنة فكان عيره مائة وعشرين سنة والله أعلمحقائق الأمور .
ثمقالل وقدأحسن بى) أى إلىيقال  :أحسن بىواليه  .قالكثير .

وامقلية الإردك تقلت
أشيى !بهذ :أوحب الامطاوامة :ي ايإدايتا لا
إذ أخرجنى من السجن ول يذكر إخراجه من اليثر لوجوه  :الأول أنه قال لاخوته (لاتثريب
علي اليوم) ولو ذكر واقعة البُراكان كذتلثريبا لهم فكان إهماله يجاربجرى الكرم ء الثانى  :أنه

لما خرج من الببّر لىيصر ملكا بل صيروه عبداء أها لما خرج من السجن صيروه ملكا فكان

هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا  ,الثالث  :أنه لما أخرج من البثر وقع فى المضار
الخاصلة بسبب تبمة المرأة فلا أخرج من السجن وصل إلى أبيهوإخوته وزالتالتهمة فكانهذا
أقرب إلى المنفعة » الرابع  :قال الواحدى  :النعمة فىاخر اجهاملنسجن ألعاظمندخوله فىالسجن
كان بسبب ذنب ثم به ؛ وهذا ينبعى أن حمل على ميل الطبع ورغبة النفس  :وهذا وانكان فبحل
العفو فى عق غبره .الآ أنداو ناكان اننا للواخدة يق عه الإإن جسات |الاارارا يات امقر ا

ثمقاللإإوجاء بكممن البدو) وفيه مسألتان :
(المسألة الأولى) فى الآية قولان :
لنإ
ام
(١القول الاول» جاء بممن ااندو أى مق« النادية  6أوزقال الولخدئ ::اللدوايسط

يظهر فيه الشخص من بعيد وأصله من بدا يبدو بدواء ثمسمى المكان باسم المصدر فيقال :بدو

قولهتعالىدقاليأأبتهذاتوايلدؤياى من قبل»الآ

"0

؛لتقدير و:رفع أبويه علالعرشمالغة فى  001الأخوة وسائر
علهلجل البنثةوا
لاداخلين روا لهساجدين .

7

قان قالوا  :فبذا لايلام قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل)
جلوه
لةومنك
الصف
قلنا  :تإعنبير الرويا لابحب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة وا

جود الكوااكل والشمس والقمرء تعبيرعن تعظيم الأكار من الناس له .ولاشك أن ذهاب
١سا

أرب

نل مسلاس فهى با اةسظم
نا إ

:فك هذا القدر فى حة الرؤيا

فاما يأكنون التعبير مساويا لأصل الرؤيا فىالصفة والصورة فلمبوجبه أحد املنعقلاء .
إالوجه الخامس» فىالجواب لعل الفعل الدال عاللىتحية والا كرام فىذلك الوقت هو
السجود ؛ وكان مقصودثم من السجود تعظيمه » وهذا فى غاية البعد لآن اابالغة فى التعظيم كانت

أليق بيوسف منها بيعقوب  ,فلو كان الأمى كا قلت؛ لكان مارلواجب أن يسجد يوسف
ليعقوب عليه السلام .
لإوالوجه السادس) فيه أن يقال  :لعل اخوته حملتهم اللآنفة والاستعلاء على أن لايسجدوا
م
ع؛
وواضع
لسهعبليىل الت

يعقوب عليهالسلام أنهملولميفعلوا ذلكلصار ذلكسببالثوران

الفتن ولظبور الاحقاد القديمة بعدكونما فهو عليه السلام  2جلالة قدره وعظم حمة إسيب

سلجكود  حتىتصير مشاهدمم
الأبوة والشيخوخة والتقدم فى الدين والنبوة والعلم فاعللذ

لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلومم ألاترى أن السلطان الكبير إذا نصب محتسبا فاذا أراد

رتنهمكنهفىإقامةالمسبةعليه لبضينذلكسيافىأن لاي فىقلب أحد منازعة ذالكحتسب
فى إقامة الحسبة فكذا ههنا .
(إالوجه السابع  4لعل الله تعالى أمى يعوب بتلك السجدة لحكية خفية لايعرفها إلا هوي
أنه أمر الملائئكة بالسجود لآدم لحكية لايعرفها إلاهو .ويوسف ماكان راضيا بذلك فى قلبه إلا

أنلهماعلأنالل أهمرهبذاك سكت

ثحمكى تعالى أن يوسف لما رأى هذه الحالة لقال ياأبت هذا تأويل رؤيلى من قبل قد
جعلها رنى حا وفبه نحثان :

لإالبحث الأآاول» قال ابن عباس رضىاللهعنهما إ:نه لما رأى جود أبويه وإخوته هالهذلك
واقشعر جلده منه ؛ وقال  00تأويلرؤياى من قبل » وأقول :يهقذاوى الجوابالسا 2

كانه شزاتك ت)ناليت لايليق بمثلك علىجلالتك ف اىلعلموالدين واانبوةأن تسجد لولدك إلاأهذنا

نكا

قوله تعالى «ورفع أبويه على العرش» الآية

والجواب عنه من وجوه :

(الوجه الأول » وهو قول ابن عباس فى روايةعطاء أن المراد بهذه الآبةأنهم خروا له أى
:ن ذلك الجود كانسجودا للشكر فالمسجود
لجل وجدانه سجدا لله تعالى :وحاضل الكلام أ
له هو الله ؛ إلا أن ذلك السجود اتماكان لأجله والدليل على حة هذا التأويل أن قوله (ورفع
ارم رن لا  1نصهعمدوا ذلك السرير » ثمسجدوا له؛ ولو أنهم
سجدوا ليوسف لسجدوا لقهبل الصعود على السرير لآن ذلك أدخل فى التواضع .
فان قالوا ف:هذا التأويل لايطابق قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل) والمراد منه قوله
(إنى دأيت أحد عشر كوكيا والشمس والقمر رايتهم لى ساجدين)

قلنا :بل هذا مطابق ويكون المراد من قوله (والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) لاجلىأى
أى أنماجمدت الله لطب مصلعى لولسئى فى اعلاء منسى ؛ وإذا كانهذا عتما تم لقال ”
0دا ا ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه
عوندى أن هذا التار| مت ٠  00تكد ع
معسابقتهفىحقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكال النبوة .

١والوجه الثالى فى الجواب أن يقال  :إنهم جعاوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا

لذعمة .راجدا ندا هذا التويل دن فانه إيقال  :صل للككية  5كال عل ال الك الك
حسان شعرار:
ل مرنصرف2
ضنترف أل
اك
اليس أول من صللى

لقبلكم

عهناشم 00

ا

وأعرف الناس بالقرآن والسنن

وهذا يدلعلى أنهبحوز أن يقال فلان صل للقبلة » وكذلك بحوز أن يقال سجدللقبلة وقوله
(وخروا لسهجدا) اى جعلوه كالقبلة م سجدوا للهشكرالنعمة وجدانه .
(الوجه الثالث)فى الجواب قد يسمى التواضع سجودا كقوله :
ترى الأك فيا سجدا للحوافر
وكان المراد ههنا التواضع إلاأن هذا مشكل ».لأنه تعالى قال (وخروا له سجدا) والخرورالى
السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة عل كل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرورقد يعى به امور افقط

قال تعالى (لمبخروا عاءها صما وعميانا) يعنى لميمروا .
لالوجه الرابع  4فى الجواب أن تقول  :الضمار فى قوله (وخروا له) غير عائّد إلى الآبوبن
لأحالة » إلا :لقال .:وخبروا له ساجدين» بل الضمقي ها ...إل ارقف أإول سارافن كان اللا

ة
ي»
آنين
للهأم
اءال
قولهتعالى«ادخلوا مصر إن شا

١15

ال الىإمالتبامباهقام الام أو لان الخالة آم كا أن العم أن  :ومته قوله تعالى زولله آبائلك
وحق)
إبرأهم وإسمعيل إ

لإالبحث الثانى) أوى اليه أبويه مهما اليه واعتنقهما .

فان قبل  :مامعنى دخوط ,عليه قبل دخوطم مصر ؟
قلنا  :كاأنه حين استقبلهم نزل بهم فى بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه وقال

م (ادخلوا مصر)
أما قوله الدإخلوا مصر إن شاء الله آمنين » ففيهأبحاث :
لالبحث الأول » قال السدى إنه قال  :هذا القول قبل دخوطم مصر ؛ لانه كان قد استقيلهم

ركذا هر الذي تررناه ؛.وعن أنن عباس رط الله عنهها  :المراد بقوله (ادخلوا مصر) أى أقيموا
ها آمنين  ,سعى الاقامة دخولا لاقتران أحدهما بالآخر .

(البحث الثاقى) اسار قر اقول إن شاء اشم عداقر لان الآول  :أنه عائد الى الامن
ويرهقوله تعالى( لتدخلن المسجدالحرام
لاالوالدخول ؛ والمعنى  :ادخلوامهر أمنين إن شاء الله ؛ نظ

إن شاء الله آمنين) وقيل إنه عايّد الى الدخول عالقول الذى ذكرناه أنه قال لمهذا الكلام قبل
اح ار 5
(البحث الثالث) معنىقوله آ(منين) يعنى على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لاتخافون أحدا .
وكانوا فماسلفيخافون ملوك مصر وقيل آمنينمنالقحط والشدة والفاقة  وقيلآمنين منأن
يضرمم بوسف بالجرم السالف .

أما قوله ولرإفع أبويه على العرش  4قال أهل اللغة  :العرش السرير الرفيع قال تعالى (ولها

عرش عظيم) والمراد بالعرش ههنا السرير الذىكانبجحلس عليه يوسف »٠وأما قوله (وخروا له
جدا) ففيه إشكال  .وذلك لان يعقوب عليه السلام كان أباوب وى الابوة عظيم قال تعالى

(وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) فقرن حق الوالدين حق نفسه  وأيضا أنه
كان شيخا  .والشاب يحب عليهتعظيم الشيخ .

و(القول الثالث» أنه كان من أكاير الانبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان
أعلىحالا منه .

لإوالةول الرابع  4أن جد يعقوب واجتهاده فىتكثير الطاعات أ كثرمنجديوسف ولما
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز

6
ص سق

ثُوله تعالى فلا دعخللواىبوسف أوى اليهأبويه» الآية
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اليهأبونهوقال ادخلوا مصر

أبونه عل العرش وخرو اله سجدا وقال نااك هذأ تار

رق اف

اق

إنشاء أللهأمنين ورفع

قد جعلها ربى ا

 0فى إذ أخرجنى من السجن وجاء بك5من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى

إذ رن لف نا شا إه طالتل القترم
اعل أنه روى أنيوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جبازاً ومائتى راحلة ليتجهز اليه يمن معه
وخرج يوسف عليه السلام والملك فى أربعة لاف منالجند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم تاقوا
يعقوب عليه السلام وهو بمثى يتوكا على مهودا فنظر إلى الخيل والناس فقال يامودا هذا فرعون
مصر .قال :لا .هذا ولدك يوسف فذهب يوسف ,بداألسلام فنعمنذلك فقال يعةوبعليهااسلام:
دوه
إو ب
ويعق
السللام عليك وقيل إن

دخلوا مصر وما”نان وسبعون مابينرجل وامرأة وخرجوا

منها ف موسى والمقاتلون مسنهتمائة ألف و خمسمال”ه لوضع وسبعون رجلا سوى الصبيان والشيوخ

أما قوله ( آوى اليهأبوربهم) ففيه حثان :

قبوقولهألبوان  :الأول  :المرادأبوهوأمه  وعلىهذا القولفقيلإن
هاد
يلمر
لالبحث الآول) فا
رها
نهاشو
أمه كانت باقنة حية الى ذلك الوقت ٠ وقيل إنها كانت قد مانت » إلا ان الله تعالى أأحيا
قيلهقا لرؤية بوسف عليه السلام ؛
قمبنرها <تتىيحدت

لإوالقول الثانى 4ان المراد أبوه وخالته ل.آن أمه ماتت فى النفاس بأخيه بنيامين» وقيل :
بنيامين بالعبرانية ناابلوجع ؛ وما مانت امه تزوج أبوه خالتهفسماها الله تعالى بأحدالآابوين :لان

ب

قَوْلهتعالى «قالوا ياأبانااستهمر انذانوبناوالابة

الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفر-ه م ا قوله (ألقاه على ,وجهه) أىىطرح البشير القميص
اد
دلا
رعنتى ا
عولجىهيعقوب أويقالألقاديعقوب علىوجه نفسه (فارتدبصيرا) أىورجع بصيراً وم
انقلاب الثىء إلىحالة قدكان علبها وقوله (فارتد بصيراً) أىصيره الله بصيراً مايقال طالتالنخلة

واللهتعالى أطالها واختلفوا فيهفقال بعضهم  :إنهكانقدعمىبالكلية فاللهتعالى جعله يصيراً
بكان قد ضعف بصره مكنثرة الكاء كوثرة الاحزان ؛
فهىذا الوقت  .وقال آخرون  :ل

هىه ؛ وبشر بحياة بوسف عليه السلام عظم فر<ه وانشرح صدره
ج عل
وميص
فأللباقوا الق
وزالت أحزانه ؛ فعندذلكقوى بصره وزال النقصان عنه ؛ فعندهذا فال (ألمأقل لك إىأعلم
من الله مالاتعلبون) والمراد عله بحياة يوسف هن جهة الرؤيا  .لان هذا الاعنى هو الذى له تعلق

بما تقدم و؛إوشهارة الىماتقدم منقوله (إنما أشكوبئى وحزفالى الله وأعلومنالله مالاتعلمون)
:يف يوسف قال هو ملك مصر ء قال ماأصنع بالملك علىأى دين
روى أنه اسأللبغير وقال ك
ان|
تركته قال :اعللدايسنلام قال الآنتاملتنعمة  .ثمإن أولاد يعقوبأخذوا 95 6055
 0حفر تاد

ضا[نا! كنا خاطتينقال'سوف امتجفر لكربى إنه هو الغفور الرحيم) وظاهر

الكلام أنهلميستغفر لهمافلىخال ؛ بولعدم بأنهيستخفر ل بعدذلك ٠ واختلفوا فى سبب هذاالمعنى

ءاول :تالا عناس رضى اللهعنما :وال كثرون ١راد أن يستغفر لمفىوقت
:ال أبن عناسن :رضق الله عتما :
التحر ل؛إآن هذا الوقت أوقق الأأوقات 'رجاء الاجابة ا:لثانى ق
فى رواية أخرىأخرالاستغفارالىليلة اجمعة  .لانها أوفقالأوقات للاجابة  .النالث  :أرادأن يعرف
أنهمهل تابوافى الحقيقه أملا وهل حصلت توبتهم مقرونة بالاخلاص التام أملا  .الرابع :
استغفر لهفمى الحال » وقوله (سأستغفرلك) معناه أنىأداوم علىهذا الاستغفار افلىزمان المستقبل
فقد روى أنهكان يستغفرلمفىكل ليلة جمعة نيف وعشرين سنة  .وقيل  :قاالماصللاة فى وقت
فلا فرع رفم بده الى السماء وقال «اللهم اغفرلىجزعى على يوسف وقلة صبرى عليه  .واغفر

لأولادى مافعاوه فى<ق يوسف عليه السلام» تأوحى اللهتعالىالي:ه قدغفرت لكوطم أجمعين .
وروى أن أبناء يعقوب عليه السلام قالوا ليعقوب وقد غليهم الخوف والبكاء م:ايغنى عنا إن لم
؛م يوسف خلفه يمن وقاموا خلفهما أذلة
وعوقا
يغفر لنافءاستقبل الشياخلقبلة قاتما يد
خاشعين عشرينسنةحتىقل صبرهم فظنوا أنهاالحلكة فنزلجبريلعليهالسلام وقال «إن الله تعالى
أجابدعو تك فوىلدك وعقد مواثيقهم بعدكعل النبوة»وقداختلف الناس فىنبوتهم وهومشهور .
و

فخر مم[»

 2 0أقوله تعالى ذفلاأت جاهلبقي ألقادكلرلية) الآية
عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال أ:ما قوله (اذهبوا بقميصى هذا فألقوهعلى وجه أبىيأت
بصيرا) فان بمروذ الجبار لما ألق إبراهيم فى النار نزل عليهجبريل عليه السلام بقميص من الجنة
وطنفدة قن المت قالشة القبصض  أحاق علىالطنفسة وقعد معه يحدثه » فسكسا إبراهيعليهالسلام
ذلك القميض .احاق.و كشاه احيق يعقوت و كاه لتقويت راشف فل 8

 0اله ركذا

فعنقه فألق فالجب .والقميص فعنقه  .فذلك قوله (اذهيوا بقنميصىهذا) والتحقي قأن يقال  :إنه
الى أوصل تلك الرانحة اليهعلل سبيل اظبارالمعجزات لااولصروالنحة اليه منهذهالمسافة البعيدة أمر
مناقضللعادة فيكون معجزة لوابد تمهنكاومعجزة للاحدهماو الأقربأنه ليعقوب عهلايلسلامحين

أخبرعنه ونسبوه فىهذا الكلامالىمالا ينبغى؛فظهر أن الأمركاذكرفكان معجزة له  .قالأهلالمعاتى:
إناللهتعالىأوصل اليه ريح يوسف عليه السلامعندا نقضاء مدة احنة وبجىء وقتالروح والفرح من

المكان البعيد ومنعمن وصولخبرهاليه مع اقحردبىالبلدتين من الأاخرى فمدة ثمانينسنةوذلك
نهل فهوفى زمانالحنةصعب وصكعب فهو فى زمان الاقبال سهل ومعنى  :لاجد
يدل عكلىلأس
رلين
بن)كقا
ودو
بتفن
ريح يوسف أوثعمبرعنهبالوجودلانه وجدازله بحاسةالشم  .وقوله (لولا أن
الأنبارى  :أفند الرجل إذا حزن وتغيرعقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليهء وعن اللاصمعى إذا
ككثلرام الرجل هن خرف فبو المفند قال صاحب الكشاف  :يقال شيخ مفندولايقال يجوز

مفندة ».لالم يكن فى شييبتها ذات رأى حتى تفئد فى كنرها فدوله (اولا أن تفندون) أى لولا أن
تنسبونى الى الخرف ؛ ولما ذكريعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالته إنك لنىضلالك القدم)

وفالضلال ههنا وجوه :اللاول  :قالمقاتل  :يعى الصادل هيا الققاء رنداك إل(

0د

انك لى شقائك القدم بما تكابد من اللاحزان على يوسف ء واحتج مقاتل بقوله (إنا اذن لفى
ضلال وسعر) يعنون افىشقاء دنيانا  .وقال قتادة  :لنى ضلالك القدم » أئلي حبك القدم لاتنساه

ولاتذهل عنه وهو كةوطهم (إن أبانا لفىضلال مبين) م قال قتادة  :قد قالواكلمة غليظة ولم يكن
و إن يقولوها لنى الله ؛ وقالالحسن إماخاطيوه بذلك لاعتقادهم أن يوسف قدمات وقدكان
يعقوب فى ولوعه بذكره  :ذاهباً عنالرشد والصواب وقوله(فليا أن جاءالبشير) فى «أن» قولان :
الآول  :أنه لاموضع لهاامن الاعراب وقد تذكرتارة يمههنا  .وقد تحذف كقوله (فلياا ذهب
عن إبراهم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان فى أشعار العرب  .والثاتى  :قال البصر يون هى مع
:لا ظأهنرجاء البشيرء أىظهر بجى.البشير فأضمر الرافع
«ماوقى موضع رفع بالفعل المضمر تقديره ف
قال جمهور المفسرين البشير هو هودا قال أنا ذهبت بالقميص الملطخ بالدم وقلت إن يوسف أكله

قوله تعاللى«وولما فصلت العيرعالابة

5 /
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 15تفزدرا ا حكن حَاطئينَ«»*1

م

م/8ة»
لَْفُورالرحم <
و
ها
رف إِنه

الكلى كانأهاهرامن سين انسانارتالا
ارت

ةك ترجل

وامرأةءبوروىآت

دخل قوم بوسف عليه السلام مصر  .وثمثلانه

لالكتاب
هوذا حم

وال أنا-زنته جملالهميص الملطخ

بالدم اليه قافر حه م دهنوتهق.يل حمله وهو حاف وحاسر من مصر الككان ٠ الما مسترة

تمانين فرسنا.

قوله تعالى لإولما فصلت العير قال أبوهم إنى لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله
انك لضنىلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجبه فارتد بصيرا قال ألأقل لمإنىأعلمص
اللاون قالرا باأبانا استثفر النا ذنونا إناكنا خاطتين قال طوف استتفر لكرربى إنه هو

الغخفور الرحيم»
يقال  :فصلفلان معند فلان فصولا إذا خرج من عنده  .وفصلمنىاليهكتابااذا أنفذ به
اليه  .وفصل يكون لازماومتعدياواذاكانلازما فصدره الفصول واذاكان متعديافصدرره الفصل

قاللما خرجت العيرمن مصر متوجبة الىكنعان قال  :يعقوب عليه السلام لحمضنرعنده مأهنله
وةرابتهوولد ولده (إنى لاجد رح يوسف لولا أن تفندون) ولميكن هذا القول معأولاده لانم

كانوا غائبين بدليل أنه عليه السلام قالهم (اذشروا تتحسوا مويو قف وإخم واحتادوا فقدر
المسافة فقيل  :مسيرة مانية أيام » وقيل عشرة أيام  :وقيل تمانون فرسخا  .واختلفوا فى كيفية
وصول تلك الرانحة اليه ؛ فقال بجاهد  :هبتريح فصفقت القميص ففاحت روات الجدة فى الدنيا

واتصلت ببعقوب فوجد ريخ الجنة فعلعليه السلام أنه ليس فىالدنيا من ريح الجنة إلا ماكان
سن ذلكالقميص  5 ِ.:قال (إف لاجد رش بوسف) وروىالواحدى بأسناده عن 0

مالك

.-

قولهتعال ٠ى قاللانثريب عليكماليوم »الآية

(القولالآول) انه متعلق بقوله(لا:ثريب)أىلاأثبرمالبوومهواليومالذىهومفئة

التشريب فسا ظنك بسائارلأيام ٠ وفيه احتمال آخر وهو أتى حكنت فىهذا اليوم بأن لا تريب
مطلقاً لآن قوله (لاتثريب) نف للمساهية ون الماهية يقتضى| نتفاء جميع أفراد الماهية » فكانذلك
مفيداً للنق المتناول لكل الأاوقات والأحوال  .فتقدير الكلام اليوم حكنت بهذا الح العام

المتناول لكل الأوقات والأحوال  .ثمإنه لما بين لهمأنه أزال عنم ملامة الدنا طلب من الله
أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال (يخفر الله لك) والمراد منه الدعاء .
(والقول الثاى) أن قوله (اليوم) متعلق بقوله (يغفر الله لك)5كانه لما ننى التثريب مطلتقا
و أن الله غفر ذامهم فى هذا اليوم » وذلك لآنهم لما انكسروا وخجلواواءترفوا وتابوا فالله
قبل توبتهموغفر ذنبهم  .فلذلك قال (اليوم يغفرالنهل )5روى أن الرسول عليهالصلاة والسلامأخذ
بعضادتى باالبسكعبة يوم الفتح و.قال لقريش «ماتروق فاعلا بم» فقالوا نظن خيرا أكخريم

.قال«أقولماقالأخى يوسف لاتثريبعليكم اليوم» وروىأن أباسفيان
وابنأخ كرم وقدقدرت ف
لما جاء ليسلم قال .له العناس ١اذا تنك رسول الله صسلى الله عليه وسلم فاتل عليه (قال لاتثريب
عليكم اليوم) ففعل :فال رسو لاللهصل الله عليه وسلم(غغرالل لك ون علبك» وروى أن احرة
بمولف الما عرفوه أرساوا اليه إنك خصر نا فى مائديك كر ةعرفار عن نمستك لكا 1 1
منا املانساءة اليك ؛ فال يوسف عليهالسلام ان أهل مصروإن ملكت فيهم فانهمينظربوافلعين

الأول ويقولون س:بحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما مابلغ  .ولقد شرفت الآن باتياتم
وعظمت ف العيون لما جئتم وعم الناس  3إخوتى وإنى من حفدة إراهيم عليهالسلام .

ثمقال يوسف عليه السلام لإاذهبوا بقميدى هذا فألقوه على وجه أنىيأت بصيرا) قال
الروك  :لملا رفي يواسفك سأهمعن أبيهفقالوا ذهبت عيناه » فأعطاهم قيصه  ,قال الحققون :
إما عرف أن القا .ذلك القميص على وجبه يوجب قوة البصر بوحى من الله تعالى ولولا الوحى

اعرف ذلك  :لان العقل لايدل عليه ويمكنأنيقال  :لعل يوسف عهلايلسلامعل أن أباه ماصار
أعىإلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقعليه قيصه فلابدأن ينشرح صدره
وأن يحصل فى قلبه الفرح الشديد » وذلك يقوى الروح ويزيل الضءف عن القوى  ,خينئذ يقوى
بصره » ويزول عنه ذلك النقصان ؛ فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب ذفان المَوانين الطبية تدل
رالا:د
ميق
ل) و
ايرا
فدالرهتد يص
علىة هذاالومعنتىو»له (يأت بصيرا) أى يصير بصيرا و(يشه

يأت الى وهو بصبر ء وإتما أفرده بالذكر تعظيا له ؛ وقال فى الباقين (وأتونى بأهلك أجمعين) قال

قوله تعالى «.وإن كنا لخاطئين» الاية

هه

والحل والعقل والفضل والحسن والملك  واحتجج بعضهم بهذه الآية على أن اخوته ماكانوا أنبياء؛
لآن جميع المناصب التى تسكونمغايرة لمنصب انبوةكالعدم بالنسبة اليهفلو شاركوه فى منصب النبوة
لما قالوا إتالته لقدأ ثرك الله علينا) و-بذا التقدر يذهب سؤال من يقول لعل المراد كونه زائدا
عليهم فى الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه فى اانبوة لانا بينا أن أحوال الدنيا لايعبأ ما فى جنب
0

النبوة .

وأما قوله إزوإن كنا لخاطئين») قبل الخاطىء هالوذى أنى بالخطيئة عمدا  .وفرق بايلنخاطىء
والخطىء » فلهذا الفرق يقال لمن >تبد فى الاحكام فلا يصيب إنه مخطىء  :ولا يقال إنه خاطىء

وأكثر المفسرين على أن الذى اعتذروا منه هو اقدامبم على القَائه فى الجب وببعه وتبعيده عن

البيت والآب  .وقال أبوعلى الجبانى  :إنهم لميعتذرو! اليه من ذلك » لان ذلك وقعمنهم قابللبلوغ
فلا يكون ذنيا فلا يعتذرمنه » وانما اعتذروا من حيث أنأهخمطؤا بعد ذلك بأن لميظهروا لأبييم
وه :
عتعمن
وعيف
أبكلله وهذا الكلاام صت
يذت
مافعلوه ؛ ليعلأنهجئ أت لل

(االوجه الآول) أنا بينا أنهلايحوز أن يقال إنهم أقدموا على تلك الأاعمالفى زمن الصبا لأأنه
من البعيد فى مثل يعقوب أن سعشجمعا من الصبيان غير البالغين من غيرأن يبعث معهم رجلاعاقلا

يمنعهم عما يلنابغى وحملهم على مايفبغى .
١الوجه الثاى) هب أن الآمر عل ماذكره الجبانى إلا أنا تقول غاية مافى اباب أنه لا يحب
الاعتذار عن ذلك إلا أنه بمكن أنيقال انه حسن الاعتذار عه  :والدليل عليه أنالذنب إذاتاتٍ
.م قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى ٠ فعلينا أن .الانسان أيضاً قد يتوب عند
زال عقابه ث
مالاتكون التوبة واجبة عليه .
واعلمأنهملما اعترفوا بفضله عليهم بوكونهم مجرمين خاطتين قال يوسف (لا تثريب عليكم
اليوم يخفراللهلك) وفيهتحثان :

(البحث الأول التثريب الت بيخومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذا زنت أمة أحدكم
فليضريها الحد ولا يثرمها» أى وثلا يعيرها بالزناء فةوله (لاتث_.يب) أى لاتوبيخ ولا عيب وأصل
النثريب من الثرب وهوالشحم الذى هو غاشية اانكرش  .ومعناه إزالة الثرب  6أن التجليد إزالة
الجلد قال عطاء راالساتى طلب المواتح إلى الششباب أسهل منها إلى الشيوخ ألاترى إلىقول يوسف
عليه السلام لاخوته (لاتثريب عليكم) وقول يعوب (سوف أستذفر ل ربى)

(البحث اثثاى) ان قوله (اليوم) «تعلق بمماذا وفيه قولان :

"0

قولتهعالىد قالواتللهلقدآثركاللعهلينا»الآية
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لاجق اللأعظمالمافيف.
بال
هتتع
الظفر ا فكانه قلل:أن لت ظليتهىدعلاأعظمالجوره وال
أناذلك العاجز الذىةصدثم قتله وإلتقاءه ف البئرصترمتكاترونء ولهذا قال(وهذاأخى)معأنهم كاقو
يعرفونه لآن مقصوده أن يقول :وهذا أيضاًكان «ظلوما ماكنت ثمإنه صار دنعماً عليه من قبل
الله تعالى كماترون وةوله (قد:من اللهعلينا) قال ان عباس رضى الله عنهما بكل عازلفدنيا والاخرة

وبر
واقاك أخروك امع بيننا بعد التفرقة  ,قوله (إنه من يتق و يصبر ) معناه  :منيتق معاصىاللهيص

على أذى الناس(فانالته لايضيع أجرالحسنين) والمعنى  :إنه منيتق يوصبر فان الله لايضيع أجرمم
فوضع الحسنين موضع الضبمير لاشمتاله عل اللتقين  .وفيه مسألتان :
(المسألة الاولى» اعلأنيوسف عليه السلام وصف نفسه فىهذا المقام الشريف بكونه متقيا

وأو أنه قدم على مايةوله الحشوية فى <ق زَلِجا لكان هذا القول كديامنهوذ كرالكذب ف مثل
هذا المقام الذى يؤمن فيه الكافر ويتوب فيهالعاصى لايليق بالعقلاء .

(إالمسألة الثانية 4قال الواحدى روى عن اكبثنير فى طريق قنبل (إنه من يتق) بائيات الياء
فى الحالين ووجهه أن بجعل «من» عنزلة الذى فبلاوجب الجزم ووز علىهذا الوجه أن يكون
قولد (ويصبر) فى موضعالرفع إلاأنهحذف الرفعطلاً للتخفيف ؟ مخف فيعضدوشمع  .والبا
تحذف أأياء فى الحالين .

توله تعالى لإقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطتين قال لا تريب عليكم اليوم

يغفر الله لم وهو أرحم الرا.سين اذهبوا بقميصى هذا فألهوهعلى وجه أنى يأت بصيراً
وأتونى ملم أجمعين)

اعلمأن يوسف عليه السلام لما ذحكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يق المعاصى
ولصير :عل أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه ٠ واعترؤوا له بالفضل والمزية (قالوا تالله

لىك الله»
ضأ
فاراء
لقد آثرك الله عليئا وان كنا لخاطتين) .قااللامعى  :يقال ' :آثرك ايث
وقلان آثر عندفلارنب ٠ إذا كانبره بفضله وصلته  .والمعني  :لقيد فيضلك الله علينا بالعلم

قولهتعالى «دقال أنابوسف» الاية

١

م تحعكىالى عن يوسف عليه السلام فىهذا المقام أنه قال (هل علءتم مافعلتم بيوسف وأخيه)
| إن لكاقرأ كتان أبنهيعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلدهولان لبه وكثر بكاؤه وصرح
بأنهبوسف  .وقيل  :إنه لما رأى اخوته تضرعوا إليسه ووصفوا ءاه عليه من شدة الزمان وقلة
الحيلة أدركته الرقة فصرح حينئذ بأنهيوسف » وقوله (هل علتم مافعلئم بيوسف) استفهام يفيد
تعظير الواقعة  :ومعناه  :ما أعظمامراتكبتم فى يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه  .وهو كا يقال
للمذنب هل تدرى من عصيت وهل تعرف من خالفت ؟

واعل أن هذه الآآية تصديق لقوله تعالى (وأوحينا اليه لتنبئهم بأمرمم هذا وهم لايشعرون)

وأما قوله (وأخيه) فالمراد مافعلوا به من تعريضه للخميك اترادةعن أخهه لاهو أنه و اها
كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا فى حقه (إن يسرق فقد قسرأخ له من قبل) وأما
قوله (إذ نتمجاهلون) فهو يحرى بجرى العذر كانه قال  :نم إغا أقدمتمعلى ذلك الفعل القبيم

المنكر حال ما كنتم فى جهالة الصبا أوفىجهالة ااغرور ؛ يمنى والآن لستمكذلك ؛ ونظيره مايقال
فى تفسير قوله تعالى (ماغرك بربك الكرحم) فل  1455تيال هذا الوضفالمين لكون ذلك

لام إزالة
جاريا بجرىالجواب وهو أن يقولالعبد يارب غرنى كرمك فكذا ههنا إنما ذاكلرذكلك

للخجالة عنهم وتخفيفا لللأس عليهم  .ثمإن اخوته قالوا (أئنك لانت يوسف قال أنا يوسف) قرأ
ابنكثير(انك) على لفظ الخبر » وقرأ نافع (أينك لانت يوسف) بفتح الأالف غيرمدودة وبالياء
(ينك) بمد الالف وهو روابة قالون عن نافع والباقون (أئنك) مهمزتين وكل ذلك
وأبو عمرو آ

عب الاستفهام  .وقرأ أبى(أوأنت يوسف) خصل منهذه القراءا ت أن من القراء منقرأبالاستفهام

ومنهم من قرأ بالخبر  .أما الأؤاون قاروا  :إن يرعت بلا قال لزمهل علستم) وتسم فأبصروا
لوم شبهوه بيوسف  .فقالوا له استفهاما (أئنك لانت يوسف) ويدل على
نؤظ
مالل
لت ك
اان
ثناياه » وك

صحة الاستفبام أنه (قال أنا يوسف) وإنما أجاءهم عما استفبمواعنه  .وأما من قرأ علىالخبرخجته
ماروى عن ابن عباس رطى الله عنبما  :أن إخوة بوسف لمإعرفوه <تى وضع التاج عن رأسه ؛
وكان فى فرقه علامة وكان ليعةوب وإ #ق مثلها شسهالشامة ؛ فلا رفع التاجعرفوه بتلك العلامة ,

فقالوا (إنك لانت يوسف) وبجوزأن يكون ابن كثير أراد الاستفهام  .ث حمذ ف حرف الاستفبام
وقوله (قال أنا يوسف) فيه بحثان :
اللإبحث الآول) اللام لام الابتداء  وأنت مبتدأ  .ويوسف خبره؛ واجملة خبرإن .
(البحث الثاى) أنه إنسا صرح بالاسم تعظيا لما نزل به من ظل إخوته وما عوضه الله من

60980223

قوله تعالى «قال هل علتم مافعلتم بوسف وأخيه» الآية

قال وهى من الأازجاء  والازجاء عند العرب السوق والدفع  .الثالث  :ببضاعة مزجاة أى مؤخرة
مدفوعة عن الانفاق لاينفق مثلها إلا من اضطر واحتاج اليها لفقد غيرها ما هو أجود منها .
الرابع  .قال الكلى  :من جاة لغة العجم و؛قيل هى من لغة القبط قال أبوبكر الآانبارى  :لاينيغى أن
بجعل لفظ عرنى معروف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط .

لرالبحث الرابع  4قرأ حمزة والكساق مزجاة بالامالة » لان أصله الياء  .والباقون
بالنصب والتفخهم .

واعلم أن حاصل الكلام فى كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو مجموعهما ولما
وصفوا شدة حاللهم ووصفوا بضاعتهم بأنهامنجاة قالوا له (فاوف لنا الكيل) والمراد أن يساهلهم

صم الزائد أويقيالردىء مقام الجيد » ثمقالوا (وتصدقعلينا) والمرادالمساعة
قا
نا بن يقي المناق

بما بين العنين وأرن يسعر لمم بالردىء كا يسعر بالجيد  ,واختلف الناس فى أنه هل كان
ذلك طلباًمنهم للصدقة فقال سفيان بنعبينة  :إن الصدقةكانت حلالاللانبياءقبل تمدص الله عليه
وسلم هذه الآية وعلى هذا التقدير كا نهمطلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة ؛ وأنكر الباقون
ذلك  .وقالواحنالي ايلاآء لواحدالاألوآنبياء يناوطلب الصدقة  .ليآنأمنمفون املنخضوعللمخاوقين
ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستغاثة به عمن سواه  .وروى عن الحسن ومجاهد  :أنهما

كرها أن يقول الرجل فىدعائه اللهم تصدق على » قالوا  :لآن الله لايتصدق إنما يتصدق الذى
يبتغىالثواب » وإتمايقول  :اللبم اعطنى أتوفضل ؛ فعلى هذا التصدقهو إعطاء الصدقة والمتصدق
ئل  :متصدق  .وأباه ال كثرون  .وروىأنهملماقالوا (مسناوأهلنا
اال
ثأسنيق
لليا
المعطى  :وأجازال
الضر) وتضرعوا إليه اغرورقت عيناه فعند .ذلك (قال هل عليتم مافعلام رسفت واأحه) وأف] ١:
دفدوا إكليتهاب يعقوب  .فيه من يعوب إسراثيل اللهابنإق ذبيح الله ابن إبراهيم خليلاللهإلى

عر ر/مصر  .أما بعد  :فأنا أهل بيت موكل بناالبلاء أما جدئ فشدت يداه ورجلاه ورم فى الثار
لسخرق فنجاه الله .جولها بر |١ رسلا عله  :وكا أنىفوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله »
وأما أنا فكان لاىبن  .وكان أحب أولادى الى فذهب به اخوته الى البرية  .ثأمتوق بقميصه

ملطخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من البكاء عليه » ثمكانلى ابن وأكخااه
من أمه  .وكنت أتسلى به فذهيوا به اليك ثرجمعوا وقالوا إ.نه قد سرق وانك حيسته عندك
وإنا أقل بيت لانسرق ولانلد سارقا  .فان رددته على وإلا دءوت عليك دعوة تدرك السابع من
ولدك  .فليا قرا يوسف عليه السلام الكتاب لميتهالك وعيل صبره وعرفهم أنه بوسف .

».ع

وله تُعالى ووجثنا ببضاعة مزجاة» الآبة

جاهلون قالوا أتدك لانت يوسف قال أنايوسف وهذا أخبىقدمن اللهعليناانهمنبق و يصير
ذان الله لايضيع لجآ ا محسنين)
اعم أن المفسرين اتفقوا على أن.ههنا عحذوفاً والتقدير  :أن يعوب لما قال لبنيه (اذهيوا
فتحسسوا من «وسف وأخيه) قبلوأ من أبهمهذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على بوسفف

عليه السلام فقالوا له (يا أيهاالعزيز)
فان قبل  :إذا كان يعوب أمرم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى
وطلبوا إيفاء الكيل؟
قلنا  :لآن المتحبسسين يتوسلون إلى مطلومهم بجميع ااطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد
ورقة الخال وقلة المال وشدة الهاجة ا يرقق القلب فقالوا  :بريه فى ذكر هذه اللامور فاذرق

قلبهلناذكرنا له المقصود وإلاسكتنا  .فلهذا السببقدموا ذكرهذه الوواققعاةل.وا ياأمماالعزيز,
والعزيز هو الملك القادر المنيع (مسنا وأهلنا الضر) وهو الفةر والحاجة وكثرة العيال وقلة الطعام

وعنوا بأهلهم من خافهم (وجئنا ببضاعة مزجاة) وفيه أيحاث :
فلغة ؛ الدفع قليلا قليلا  .ومثله التزجية يقال الريج تزجى
(رالبحث الآول» معنى الازجاء ال
السحاب ..قال الله تعالى أ(لمتر أن الله يزجى #ابا) وزجيت فلانا بالقول دافعته  .وفلان بزجى
ل أى يدفعالزمان بالحيلة .

(إوالبحث الثانى» إنما وصفوا تلك البضاعة بأنهامزجاة إما لنقصانما أو لرداءتها أولحاجميعاً
والمفسرون ذكرو كل هذه الاقسام قالالحسن  :البضاعة المزجاة القليلة  :وقال آخرون إنهاكانت

رديئة واختلقوا فى تلك الرداءة » فقال ابن عباس رضى الله عنهماكانت درام رديئةلاتقبل فتىمن
الطعام » وقيل  :ل قالغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل  :متاعالأعراب الصوف والسمن  .وقيل
اله الخضراء ووقيل الإاقط وقيل النعال والآدم » وقيل سويق,المقل  :وقيل ,صوق المعن»
وقيل إن دراثم مصر كانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم الى جاوًا ا ما كان فها صورة
بوسف فا كمانقتّدوله عند الناس :
(البحث الثالث )فى بيان أنهلىسيت البضاعة القليلة الرديئة مرجاة ؟ وفه وجوه  :الاول :

قال الزجاج  :هقىوملنهم فلان يزجى العيش أى يدفع الزمان بالقليل » والمعنى أنا جئنا ببضاعة
منجاةندافع بها الزمان » وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة منرجاة با اللأيام
الثانى  :قال أبوعبيد  :انما قلليدلراثمالرديئةمزجاة » لآنما مردودة مدفوعة غيرمقيولة ممن ينفقها
«؟
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قوله تعالى «فامادخلوا عليه قالوا ياأ-ها العزيزءالآية _

ا

لما دَحَواعَلِ رايأ" العري 0101لوست يصاع
ا

الت

تت

-.
7 -#

ا

ال

َم

2

ره

اس ساه

مرجوف  5الكل وتصدق علينا لاك  6 0المصَدَِينَ«مى» اهل

لد ار ييوسف وَأخيهإذامت جَاهلوذنَنكن ارا نك ب

05

يِه

2و

ساساهتتره

0

7

22

بر

بوسف

حدس

دا

تر

أ

سه

هه

ساي

اسل

وله اكور سا

نوس

ع

هم

ماه

سا

الله
نتقويصير نان
م ي
انه
اللهين إ
أخىقد من
قال أنأيوسفوَهدًا
0

2

تا

و

211

0

أوثتة

لابضيع اجر المحسنين «.
د

لك قاهرا كانبرك كزارله الشول
ول كهال  :إنهكانا [خونة لانه يعد أن ضفار

رعسول .
اىلدف
إليهوإخوته ماكانوا يقدرون عل

ولالسؤال اعخامس »كجيافزليوسف عليه السلام أنيضعالصاع فوعاء أخيه ثيسمتخر جه
منه ويلصق به تهمة السرقة مع أكنانهبريئا عنها .
(إالسؤال السادس ) 4حكيف رغب ف إلصاق هذه التهمة به وفى حيسه عند نفسه مع أنه
قبهوى
يأب
وزن
كانيعلمأنهبزداد ح

.

:نا مل هده لحن السديدة تزيل عن القلك كل ما واه 6٠ اللرطا”
وَاعلنواتإعن الاول أ
إن صاحبهذه الحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلىالله تعالى كثير الشامتغالبالدعاءوالتضرع
فيصير ذلك سببا لكال الاستغراق .
والجواب عن الثانى  :أن الداعى الانسانية لاتزول افلىحياة العاجلة فتارة كانيقول (ياأسوعلى

يوسف) وتارةكان يقول (فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون) وأما بقية الاسئلة فالقاضى
أحات عنها بجواب كلىحسن ؛ فقال هذه الوقائع الى نقلت الينا إها مكن خركها عل اخلاوال
المعتادة أولا بمكن ذناكان الآول فلا اشكال » وأن الثاتى فنقول  :كان ذلك الزمان زمان انلبآياء

عليهمالسلام وخرق العادة فىهذاالزمانغيرمستبعد » فلميمتنعأن يقال :إن بيلدعةقواب عله

السلام مع أكنهاانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام و»لكن لميصل خبر أحدهما الى الآخر
على سبيل نقض العادة .

قوله تعالى لإإفلما دخلوا عليه قالوا ياأيهاالعزيزمسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف
لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحزى المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أتم

قوله تعالى «انه لابيأس من روح الله الا القوم الكافرين»الآية

مل

فذكرت كلمة (من) لما فيها من الدلالة على التبعيض  .وقرى( .تجسسوا) بالجير كا قرىء بهما
فى الخدرات .
تمقال روسو امنروح الله) قالالأسمعى  :الروحمايحده الانسانمن نسي الحواءفيسكن اليه
ترركت[ الراء والواو والحاء يقيد الحركة وَالاهتزاز  +.فكلا ممتز الانسان ليهلوتذ بوجوده فهو
روح  .وقال ابن عباس  :لاتينّسوا من روح اللهيريد من رحمة اللهو.عن قتادة  :من فضل الله ؛

الللهضم
وقال ابن زيد  :من فرجالله .وهذه الآلفاظ متقارية .و٠قرأ الس ونقتادة  :من روبحا
أى هن رحمته.

 7قال ١إنه

لضه
لر
ااس
 0دوح الله إلا القوم الكافرون» قال ان عب

:ن
عنهما إ

المؤمن من الله على خير يرجوه فى البلاء بوحمده فى الرخاء .
اعم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا بحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على
الكئال أوغير عالميجحميع المعلوماب أوليس بكريم بل بهخويل وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب

التكفن فاذا كان  1لاحصل إلاعند حصول  9هذه الثلاثة ؛ وكل واحد فلا كقرفيت أن
النأمن لايحصل إلالم نكانكافرا والله أعل :وقد بق من مباحث هذه الآية سؤالات :
(إالسؤال الأاول) أن بلوغ يعوب ع يوسف الى هذا الحد العظيملايليق إلا بكمانن

غافلاعنالله ف:ان من عرف اللهأحمه ومنأحب اللهل يمتفرغقلبهلحب شثىءا" كال نواها
ب المستغرق لشيئين ؛ فلماكانقلبهمستغرقافىحبولده امتنعأنيقال:
حتسع
للاي
لاحد
القلب الو
إنهكان مستغرةا فى حب الله تعالى .

(إوالسؤال الثانى) أن عند استملاء الحرن الشديد عليه كانمن الواجب أن يشتغل بذكر الله
تعالى ,و بالتفويض اليهوالتسليم لقضائه.
وأما قوله (ياأسق على بوسف) فذلك لايليق بأهل الدين والعلى فضلا عن أكابر الأنبياء .

لوالسؤال الثالث) لاشك أن يعقوب كان من أكاير الانبياء ؛ وكان أبوه وجده وعمهكلهم

كمذناك شقمعوتله واقعة هائلةصعبةفى ألعزاأدوه
من أكابرالأانبياء المشبورين فىجامليدعنيا ءو
عليهلمتبقتلك الواقعة خفية ؛ بل لابدوأن يبلغفىالشهرة الىحيثيعرفهاكلأحد لاسيهاوقد
انقضت المدة الطويلة فها ويبعققوب عل حزنهالشديد وأسفهالعظير ٠ وكان بوسف فمىصر وكان

يعقوب فى بعض بلاد الشام قريبا منمصر  .ع قرب المسافة يمتنع بقاء مثلهذه الواقعة عذفية ٠
(الؤال الرابع) لملميبعث يوسف عليه السلام أحدا إلىيغقوب وتعليه أنه فالمياة وى

١

قوله تعالى «وأعلم من الله مالا تعلدون» الاية

والحزن أشدالهم  .وذلك لآنه مى أمكنه أن كنا  5ذكرافيل يكن لكان مراع"
وأما إذا عظم وير الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أمأنىكان ذلك بثاوذلك يدل
على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى عل الانسان» فقوله  5مك انال لض أى
ردك درن العظيم ولاالحزنالقليل إلامعالله  .وقرأ الحسن  :وحزى  .بفتحين وحزتى بضمتين »
قبل  :دخل على يعقوب رجل وقال  :يايعقوب ضعف جسمك ونحف بدنك ومابلغت سنا عاليا

»ال يارب خظيئة
فقال الذى نى لكثرة غمودى  .فأوحى الله اليه يايعقوب أتشكون الى خلق ف

ل

أخطأتها ناعضرها لفىز هابله ,اوكات د للك ذا سر

0

دار لله اليه ها وجدت علي لانم ذكتم شاة فقام ببابم مسكين فلمتطعموه ؛ وان أحب
خلق الى الانبياء والمسا كينفاصنع طعاما وادع اليه المساكين؛وقيل  .اشترى جارية مع ولدها
فباع ولدها فكت <تىعميت .

ثمقاليعقوب عليه السلام ولأإعلم مر الله مالا تعليون» أى أعلممن رحمته وإحسانه
هالا تون > هوو نهنع ل اناا بالفرجمن حيث لاأحتسب » فهو إشارةالى أكناهن يتوقم وصول
دهكا
والل
التفك
إوا

لك
تله
االا
مكووت أتاه فع
لبسيك اهذا التوقع أمورا  :أحدها أانلمل

الموت هل قبضت روح ابى بوسف ؟ قال لا يانىالله ثمأشار الى جانبمصر وقال  :اطلبه ههنا »
واثاننها :.أنه علأن رؤيا بوسّف صادقة  .لآن أمارات :الرزشذ:وزالكال .كانت ظاهرة فى قوسف

ىاء » وثالثها  :لعله تعالى األوحيهىأنه سيوصله اليه  .ولكته تعالىماعين
طل
خسلا
ورؤيا مثلهعليه ال
الوقت  .فلهذا بق فىالقاق  .ورابعها  :قالالسدى  :لما أخيرهبنوه بسيرة الملاك وكالحالهق أقوّاله
وأفعاله طمع أن كرث هر سف وهال  + . :إن شار ذا لكف مثله ٠وخامسها  :علمكلما أن

بفيامين لايسرق ومع أنالملك ما ذآاه وماضربه فغلبعلظنه أن ذلكا ملك هو يوسف فبذاجلة
الكلام افلمقام الآول .

ل(إوااقام ااثاى» أنه رجع إلى لأاوده وتكلر معهمعل سبيل اللطف  .وهوقوله (يابنىاذهبوا
فتحسسوامن يوسف وأخيه)
واعلم أنه عليه السلام لماطمع فوجدانيوسف بناءعلىالاماراتالمذكورةقال لبنيه :تحسسوا
من يوسف  .والتحسس طلبالثىء بالحاسة وهوشبيه بالسمع والبصر ء قال أبوبكرالانبارى يقال :
تحسست عن فلان ولا يقال من فلان ؛ وقيل  :ههنامن يوسفت لأنه أقاممنمقامعن  .قال  :ويحوز

مار
أن اال مق المغيضق :اوالملى نادو اح !! ح

ا

ااا

احا دا

قوله تعالى د حتى تكون حرضاءالابة
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اس  :لاأبرح قاعداً ومثله كثير و.أما المفسرون فقَالٍ ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة
لاتزال تذاكره ٠ وعن مجاهد لاتفتر من حبهكا نهجعل الفتور والفتوء أخوين ١

(المسألة الثانية 4حى الواحدى عن أهل المعاتى أنأصل الحرض فساد الجسم والعقلللحرن
.قوله :حرضت فلاناً عل قلان تأويله أفسدته وأحميته عليه  :وقال تعالى (حرض
والحب و
المؤمنين على القتال)

اع فك هذا فقول  :وصف الرجل بأله حرض إما أن تكون لاراذة أله ذوحرض فذق
المضاف أولارادة أنه لما تناهى فى الفساد والضعف فكانهصار عين الحرض ونفس الفساد .
 2إراء في الضعةوجاءت القراءة ما محا.
إذا عرفت هذا فقول  :للبفسرين فيه عبارات  :أحدها :الحرضن والخاضن -هو 'الفاميذ
فجسمه وعقله  .وثانهما  :سأل نافع بر الأازرق بن عباس عنالحرض ققال  :الفاسدالدنف .

تالا  :أنه الذى مكون كلاالااحياء ولا كالأاموات ء وذكر بو روق أن أنس نن مالك قرأ (حن
تكون حرضا) بضم اناه رركن اراء قال بعى مثل عرد اللأاشنان :وقوله (أو تكو نمق
الهالكين) أى من الأموات  ومعنى الاة أنهم قالوا لبهم إنك لا تزال تذكر .يوسف بالحزن

والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لانذفع بنفسك معه أو موت من الغم كانهم قالوا  :أنت
الان قابلاء ديد وحاق أن عصل ماهو أزيد منهدوافوى وأرادوا هذا القول منعه عن كثرة

الدكاء والاسفت::

' فانقيل  :لمحلفوا علىذلكمع أنهملميعلموا ذلك قطعا؟
قلنا  :إنهمبنواهذاالآمرعلىالظاهر.

:لون .هذا الكلام وهو قوله (تالله تفتؤ) من هم؟
ائ
فاالنققيل

قلنا :الأظهر أن هؤلاء ليسوا ثمالاخوة الذين قد تولى عنهم ؛ بل الماعةالذينكانوا فى الدار
 0أولاد أولاده وخدمه :

ثمحكى تعالى عن يعقوب عليه ااسلام أنه قال (إنما أشكوا ببى وحزن إلى الله) يعنى أن هذا
فى صر ة أنه سيان وارالاشان إذا بمككرك ال .الت
الذىأذكره لاأذكره معكموانما
تعالىكان فى زمرة المحققينك قال عليه الصلاة والسلام «أعوذ برضاك من عنطك وأعوذ بعفوك
من غضبك وأعوذ بك منك» والله هو الموفق ؛ والبث هو التفريق قال الله تعالى (وبث فيا

منكلدابة)فالحزن إذا ستره الانسانكان هما وإذا ذكره لغيرهكان بثا وقالوا  :البث أشد الحرن

١

قوله تءالى « قالوا تالله تفتؤ تذكر» الاية

الزن عليك فوضع يده على رأسه وقال  :ليت أمى لمتلدنى ولمأك حزنا على أبى؛ والقائلون بهذا
التأويل قالوا  :الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى » فانلحز
س نبكياا للعمى مهذه

الواسطة ؛ وانما كان البكاء الدام بوجب العمى  ,لآنه بورث كدورة فى سوداء العين ؛ ومنهم
من قال  :ماعمى لكننه صار نحيث يدرك أدراكا ضعيفا  .قيل  :ماجفقت عننا يعقوب من وقت

فراق بوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة تمانون عاما  .وماكان على وجه الأارض
عبدا أكرم عل الله تعالى من يعقوب عليه السلام .

أما قوله تعالى لمن الحزن» فاعل أنه قرىء (من الحزن) برفع الحاء وسكون الزاى ؛ وقرأ
الحسن بفتح الحاء والزاى  .قال الواحدى  :واختلفوا فى الحزن ؛ والحزنفقال قوم  :الحزن البكاء
والخزن ضد الفرح »؛وقال قوم  :همالغتان يقال أضابه حزن شدرد ,و خرن شديد  .رامو هك

أكثر أهل اللغة ؛ وروىيونس عن أنىعمرو قال  :إذاكان فى موضع النصبفتحوا الحاء والزاى
كقوله (ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا) وإذا كان فى موضع الخفض أو الرفع ضموا الحاء
اكقوله (من احرين) راقولهارأشكو بثى وحزن الى الله) قال هو فى موضع رفع بالابتداء .

ونا قوله تعالى ل فإهوكظير) فبجوز أن يكوبنمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلايظبره
.معناه المملوء من الحزن مع سد طريق نفسه
قالاان فيه :اوحور أن يكون بمعنى المكظوم و
المصدور من كظم السقاءإذا اشتد على مله » ووز أيضا أن يكونبمعنى مملوء من الغيظعل أولاده
واعلم أن أشرف أعضاء الاسان هذه اثلرنة .فى ]ل 1
مارك غريقة فى الغم فاللسان
كان مشغو لابقوله (ياأسق ) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذى يشبه الوعاء المماو.
الدى اهدو لامكن خروج الماء منه وهذا مبالغة فى وصف ذاك الغم .

أما قوله تعالى قلاإلوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين)
ففيه مسائل :

(المسألة الأاولى ) قالابنّالسكيت يقال  :مازلتأفغله وماقئت أفكلهومارر حت أفعلة ولايتكم
من إلا مع الجحد  .قال ابن قتيبة يقال  :مافتيت ومافتئت لغتان فتيا وفتوأ إذا نسيته واتقطعتعنه
قال الندويون وحرف النثى ههنا مضمر عل معنى قالوا  :ماتفتؤا ولا تفتؤ وجاز حذفه لأنه لوأريد
الاثئات لكان باللام والنون نحو  .والله لتفعلن فلا كان بغير اللام والنون عرف أن كلمة لا .
مصدرة وأتقتدوا قول امرى” القددن :

قوله تعالى «وايضت عينأه من الزن » الآية

وها

فلهذا السبب صارت ههذه الواقعة بالنبة اليه  .جارية مجرى الالقاء فىالنار للخليل عليه السلام
ومجرى الذي لابثه الذبيح .

عالوهن)
جنا
اهوإ
رالل
فان.قسل  :أليسأانلآولى عتد نزول المصيبة القديذة أن يقوك (إن
حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور فى قوله (أولئك علييم صاوات مرح ربهم ورحمة

وأولتك ثالممهتدون)
قلنا  :قال بعضالمفسرين إنهلميعط الاسترجاع أمةإلاهذه الامة كفرأمبم اتللعهالى إذا
أصابتهم مصيبة وهذا عندى ضعيف لآن ووله (إنا لله) اشارة إلى أنا مملوكون لله وهوالذى خلقنا
 1 31رتوله روزن الداراععورت اشارة ,إل أنه لابد من الكش والقيامة  :ومن امال أن أمة

من الأامملايعرفون ذلك فن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لابد فى العاقبة من رجوعه
الىاللهتعالكى ٠ :فهناك تحصل السلوة التامةعندتلك المصيبة  .ومن احال أن يكون المؤمن بالله

تاغارف يذاك).
المسألة الثالثة) قوله (يا أسق على يوسف نداء الأسف وهو كقوله (يايجبا) والتقدير كان
ينادى الاسف ويقول  :هذاوقت حصولك وأوان بحيئك وقدقررناهذا المعنىفىمواضع كثيرة
منها فىتفسيرقوله (حاشلله) والأاسف الح نمعالفات  .قالالليث  :اذاجاءك أم خزنتله ولمتطقه
فأنت أسيف أىحزين ومتأسف أيضا  .قال الزجاج  :الأصل (يا أس) الا أن ياء الاضافة يحوز
ابدالما بالأالف لخفة الالف والفتحة .
 2قال تعالى ولا[بيضت عيناه من الزن »)وفيه وجهان :

لدبغلكبةاء يكثرالماء
سىف غاللبهبكاء » واعن
وعل
يسئى
الوجه الاول) أنهلماقال ياأ
فى العين فتصير العينكا تهاابيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناءة

بىغكلياةء لافى حصول العمى فلو
لف
احزن
ل»يل على حةهذا القول أن تأثير ال
دكاء
لالب
ابة
عونغل
حملناالابيضاض عل غاللببةكاء كانهمذ التعليل حسناً  .ولو حملناه على العمى لمحسمن هذا
.ذ
التعليل » فكان ماذكرناه أولى ه
وا للتفسير مع الدليل رواه الواحدى افلبسيط عابننعباس
رضى الله عنهما .

لإوالوجه الثانى) أن المراد هوالعمىقال مقاتل  :لمييصر مهما ست سنين حتىكشف اللهتعالى
عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله (فالقوه على وجه أنى يأت بصيرأ) قيل إن جبريل

عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حينها كان فى السجن فقال إن بصر أبيك ذهب من

ذا

فوله تعالى «قال انما أشكو بثى وحزفإلى الله» الآية

هل لك علييعقوب ؟ قال نمم ,قال وكيف حزنه ق؟ال حزن سبعين تكلى وهىالىلها ولد واحد
ثمبموت  .قالفهللهفيهأجر؟ قالنعمأجرمائةشهيد ١
فان قيل  :روى عن مد بن على الباقر قال  :م بيعقوب شيخ كبير فقال له أنت ابراهيم فال
أناابن ابنه والهموم غيرتتى وذهبت نحسنى وقونى » فأوحىاللهتعالىاليه «<تىمتى تشكوفى إلىعبادى
وعزتى وجلالى لولمتشكنى لأابدلنك لما خيرا من لمك ودما خيرا مندمك» فكان من بيعقدول

إعاأشكرق وحزنى إلى الله وعنالنىصل الله عليه وسلم أنه قال «كان ليعقوب أخمواخ» فقال

له :ما الدى أذهث بصرك' قوسن ظررك فقال الذى أدهت يضرى الكاء عل بوسف رفور طم
الحزن عل بنيامين  .فأوحىالله تعالىاليه «أماتستحى تشكونى إلىغيرى» فقال إنما أشكويثى وحزنى
إلى الله »فقال يارب أماترحم الشيخ الكبير قوست ظبرى »٠وأذهبت بصرى ء فاردد على ريحاتى
بوسف وبديامين فاته جبريل عليه السلام بالبشرى وقال  :لكاونا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاما

للبسا كين  ,فان أحب عبادى الى الأنبياء والمسا كين ؛ وكان يعةوب عليه السلام إذا أراد الغداء
نافى معاد به مر أراد الغداء فليتغد مع يعوب ؛ واذا كان صاتما نادى مثله عند الافطار  .وروى
.ال له رجل  :ماه-ذا الذى أراه بك قال طول الزمان
أنه كان يرفع حاجبيه خرقة من الكبر ف

الا فادها ' 1
وكثزة الاخرانء افأوبى الله اليه «أتشكوى ايعقرب» قال :ارت لطلدر خ
قلنا  :انا قد دللنا على أنه لمبأتإبلاالصبر والثبات وترك النياحة  .وروى أن ملكالموتدخل
على يعقوب عليه السلام تقال له ::عدت لتقعى قئل أن اأرئ حي فقال لا ولكن جلتانخوال

رتك وشو لعتجوك  +وأها الكاء فلنسفن المعامي ارت  3االنلىعصليلهاة والسلام :
بى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال وإن القلب ليحزن والعين تدمع » ولا نقول  :ماإسخط

الرب وإنا عليك ياإبراهي نحزونون» وأيضا فاستيلاءالحزن عاللىانسان ليس باختياره ؛ فلا يكون
ذلك داخلا تحت التكليف  .وأما التأوه وإرسال البكاء فقد يصير صحيث لايقدر على دفعه و:أما

ماورد فى الروايات التى ذكرتم فالمعاتبة فها إنما كانك لآجل أن حسنات ابلارات سيئات
المقربين  .وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهى أن الانسان اذا كان فى موضع التحير والتردد لابد وأن
يرجع الىاللهتعالى :فيعقوب عليهالسلام ماكانف بعلمأن بوسف بق حياأمصار ميتاء فكان
متوقفأ فيه وبسبب :وقفه كان يكثر الرجوع الى الله تعالى و ينقطع قلبه عن الالتفات عن كل

ماسوى الله تعالى إلا فى هذه الواقعة » وكانت أحواله فى هذه الواقعةتختلفة » فرتما صار فى بعض
الاأوقات مستغرق الهمبذكر الله تذأاخ  1حان  1 2ف اانله افكان 2ك كذك2كا
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 8تعالىدوميأسى على بوسف» الاية

لنا عن اطلام (وقال ياأسنعليوسف ) وإيما عظم حزنه على مفارقة بوسف عند
هاذلهواقعة لوجوه :

(إالوجه الاول) أن الحزن الجديد يقوىالحزن القديمالكامن  .والقدح إذا وقع على القدح

كانأوجع وقالمتممبننويرة :
وقد لامنى عند القبور عالبكا

رفيق لتذراف الدموع السوافك

فقال أتبق كل قبر رأبته

لقير ثوى بين اللوى والدكادك

فقلت له إانلاسى يبعث اللاسى

فهذا كله قير مالك

د

وذلك انه اذا رأى قبرا قتجدد حزنهعلىأخيه مالك فلاموه عليه  :فأجاب بأن الأاسى ببعث
الأافى .:وقالآخر :

فل

وف المصيبات بعده

ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع

لوالوجه الثانى) أن بنيامين ويوسف كانامن أمواحدة  :وكانت المشابهة بينهما فى الصورة
 ٠والكفةأ كنل ؛ فكان يعقوب عهلايلسلام يتسلى بربته عن رؤية يوسف عليه السلام  .فلا وقع

(إالوجه الثالث) أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائيه التى عليبا ترتب سائر المصائب
والرزايا » وكان الأسف عليه أسفا على الكل ا.لرابع 9 :ىه العانتب اللدردة كانت أبهابها
جارية بجرى الأمور التىمحكن معرفتها والبحشعنها  .وأماواقعة بوسف فهو عليه السلام كان
كن

ف لشي التي فكروهع

األنهسعلليام
هضا
كنساو ؛ وأي
أب افق م

:لهذه الاسباب عظم
كانيعلمأن هؤلاء افلىحياة  .وأما يوسف فا كان يعم أنه حى أو ميت ف
وجده عملفىارقته وقويت مصيبته على الجبل حاله .
(المسألة الثانية) منالجهال من عاب يعقوب عليه السلام علىقوله (ياأسو على يوسف) قال
لان هذا إظهار للجزع وجار بحرى الشكاية من الله وانه لاوز ؛ والعلماء بينوا أنه ليس الام م
:ورهواد
لم
ااؤه
ظنههذاالجاهل » وتقريره أنهعليهالسلام لميذكر ذه الكلمة ثم عظم بك
.هو المراد
»ر مالا ينبغى و
ذةك
وياح
من قوله (وابيضت عيناه من الحزن) ثمأمساك لسانه عن الن
من قوله (كفهظويم) م إنه ماأظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل قوله (إنما أشكويثى وحزى
إوالله) وكل ذلك يدل علىأنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته فانه صبر وتجرع الخصة وما أظمر

الشكاية فلاجرماستوجب به المدح العظيم والثناء العظيم  .روىأن يوسف عليه السلامسأل جبريل
ن؟ر
ده

 -م»١
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ولانماسوا دمن
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ه
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روحاللإ

إلاالقومالكافرونَ0:0
نحاذ

:عله تعالمقد ره من بعد حخنة يبوسف أَلف5 +
بحمةالله و.الثانى ل
على سجيل حسن الظن ر

تت

له علامات ذلك وانما قال (عى الله أن يأتنى مهم جميعا) لانم حين ذهبوا بيوسف كانوا اثنى
عشر فضاع دوسف

وبفى دعر

 :ولذا أرسليم الىممصر عادوا اكه ا

بنيامين ديسة دو سف

واحتن ؛ذلك الكين:الذئاقال( .فان أرح الأوضن جنا دنه الى أن  5الله لى) فلما كان

الغائيون ثلاثة لاجرم (قال عسى الله أن يأتينى بهم جميعا)
ثمقال إ9نه هو العلم الحكيم» يعنى هو العالم يحقائق الآمور الحسكم فيا على الوجه المطابق
للفضل والاحسان والرحمة والمصاحة .

ولى عنهم وقالياأسق على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فكهوظم
قوله تعالى تو
قالوا يالله نفدو ندو سفت الح تكون رما أو نكون من اللاكين انال ]عا 0 11
وحزى إلى الله وأعلممن الله مالا تعلدون يابنى اذهبوا فتحسسوا منيوسف وأخيه ولاتيأسوامن

حله إندلابيأسمن روح الله إلاالقوم الكافرون)
ال
0

نَْ لعوب عليه ||سسلام إلا سععكلام يناه ضاق قلبه ا

وأعرضن عنهم وفارقهم *6

بالآأخر ةهه طلهم وعاد الهم .

م م | المقام الأول

وهو

أنه أعرض

ا

عرسم  (2وفر منهم فهو قوله (وتولى

عم

وقال

يأاسق عل يوسنت)
واعلم أنه لما ضاق صدره يسبب الكلام الذى سمعه من أبنائه فى حق بنيامين عظم أسفه على

7

 .2ا

حت

ص

حرعة

762

ارا

حت

اوس

جميعانههيات

أعا قله إرايالى أقبلنا فيها )/فقا المفسرو نكان قد هم قوم من الكنعانيين فقالوا :
سلهم عن هذه الواقعة  .ثمإنهم كا بالترا ف ناكل والتغر ل فالوا زوإنا لصادمون) بح ا
نسبتنا إلى التهمة أولمتنسبنا الييا فنحن صادقون » وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم بأنفسهم
لآن هذا يحرى بحرى إثبات الثىء بنفسه  بلالانسان إذا قدم ذكرالدليل القاطم على صعة الثىء
غك
فقديمول لعده واناصادق فى ذلك لععى فتأمل فما 0له من الدلاثل و البينات لتزول
قوله ال

قال ل سولت 5

بر جمال
م
ص_
ف
ق
أنقفك أمرا

عسمى أبله أن أن

6-6

الشسهة
جميهأ

إنه اهلوعلا م الحكيم)

اعمأن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لميصدقهم فما ذكرو ام فواقعة
يوسف فقال (بلسولت لك أنفسكم أمرا فصبر جميل) فذكرهذا الكلام بعينه فىهذهالواقعةإلاأنه
قال فى واقعة بوسف عليه ااسلام (والله المستعان على ماتصفون) وقال ههنا (ع-سى الله أن ا

جبمميعا) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال بعضهم إن قوله (بل سولت لكمأنفسك أما) ليس المراد منه مهنا
الكذب والاحتيالك فى قوله فى واقعة يوسف عليه السلام حين قال (بل سولت لك ,أنفسك
أما) لكنهعنىسولتلكمأنفسكماخراج ينيامينعنىوالمصير ال طلاالك ةا بك ا
ذلك شر وضرر

وألمحتم علىفى ارساله معكموم انان

قضاء ألهالعا ماه على خلااف دير

ل اابللمع سولت لك أنفسكم أمرا خيات لك أنفسك أنه سرق وما0
((المسألة الثانيه) قهيل إن روبل لماعزم علىالاقامة بمصر أممهالملك أن يذهبمع اخوته
فقال انار

وإلا دن

صرءحد4ة لانبق بمصرامأة حامل إلاوتضع حلها فقال

«وسف

دعوه

ولا

دع القوم الى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال  :يابنى لاتخرجوا من عنسدى

افلث»اونية نقص شمدون » وفىهذه الثالثةنقص
مرة إلار نقص ١إعضكر » ذهبتممرةفنتقص يفوس
روسل

و :شيامين ؛ م بكىوقال  :عسى الله أن يأتينى مهمجبيعا.واتما حكر بهذا الحكر لوجوه:

الأول  :أنه لماطال حزنهوبلاؤدوحنته علأنه

يا

جا عنقريب فقالذإك

١

قولهتعالىدوا أل القرية التىكنافيها» الآية

أما قوله (وماشهدنا إلا ما علمنا)فعناه ظاهر للأنه يدلعلى أن الشهادة غير العلمبدليل قوله تعالى
(وما شهدنا إلا بما علبنا) وذلك يقتضى كون الشهادة مغايرة للعلولانه عليه السلام قال  :إذا
عللت مثل الشمس فاشهد » وذلك أيضا يقتضى ماذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن قوله

أشهد لآن قوله أشهد اخبار عن الشهادة والاخبار عن الشهادة غير ااشبادة .
اذا ثبت هذا فنقول  :الشهادة عبارة عن الحم الذهنى وهو الذى يسميه المتكلدون بكلام

اونا قوله (وما كنا للغيب حافظين) ففيه وجوه  :الآول  :أنا رقأدينا أنهم أخرجوا
ال
رصوا
حع م
لنه ؛ وأما حقيقة الال فير معلومة لنا فان الغيب لايعلمه ال اللهوا
.لثاتى  :قال
عكرمة .ناه  :لعل الصواع دس فمتىاعه بالليل فان الغيب اسم لليل على بعض اللغات  .والثالث :
لسن رقادة :با لكا نعلأن ي
قال امد و
|بنسكرق » ولوعامناذلكماذهيتابه الىالملك وماأعطيناك
موثا مناللهف رىده اليك  .والرابع  :نقلأن يعةوبعليه السلام قاللمم :فهب أنهسرق ولكن

كيف عرف الملك أن شرع ببى اسرائيل أن من سرق يسترق » بل أنتم ذكرتموه له لغرض لك
فقالوا عند هذا الكلام  :انا قد ذكرنا له هذا الك قبل وقوعنا فى هذه الواقعة وها كنانعل3
هذه الواقعة نقع فيها فقوله (وما كنا للغيب حاظين) اشارة إلى هذا المعنى .
فان قيل  :فهل جوز من يعوب عليه السلام أن يسعى فى اخفاء

اتلعلهالى على هذا القول

قلنا  :لعلهكان ذلك الحم مخصوصا بما إذا كان المسروق منهمسليا فلبذا أنكر ذكر هذا الحم
عند الملك الذى ظنهكافرا .

“محكى تعالى عنهم أنهمقالوا (واسأل القرية التى كنافيها والعيرالتىأقبلنا فيها)
واعلم أنهملما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا فى ازالةالتهمة عن

أنقسهم فقالوا (واسأل القرية التىكنا فها) وال كثرون اتفقوا على أن المراد من هذهالقرية مصر

وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصر جرى فيا حديث السرقة والتفتيش  ,ثمفيه قولان :
الذول :المراد وأشال أل القرية إلا أنه حذف المضاف للانجاز والاختصار  .وهذا النوع من
كاز مشرور فى لعه الريك قال أنعلى الفارسى ودافع جواز هذا فى اللغة كدافع الضروريات

وَخْانحِدَ الحشوطات :والثان. ::فاك أ ال
2اياري الى اننال للد به لش لودان الل لاه
فانها تجيبك وتذكر إك صعة ماذكرناه لانك من أكابر أنباء الله فلا يبعد أن ينطق الله هذه اجمادات
معجزة لك حى تخبر بصحة ماذكرتاه ؛ وفنه واجه' ثالت » زهو ,أن الى إذاظهر تلهوراً ناماكاملة
فد يقال فيه » سل السماء والأرض وجميع الاشياء عنه  .والمراد أنه بلغفى الظهور إلى الغاية التى

قوله تعالى «فقولوا ياأبانا إن ابنك سرق» الآية

3/١

واعم أنهملما تفكروا فى الأآصوب ماهو ظهر لهمأن الأصوب هو الر ص 3وأن بذكروا

لأبهم كيفية الواقعة على الوجه مر غير تفاوت ؛ والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير

الذى قال (فلن أبرح الأأرض حتى يأذن لى أبى) قيل إرنوهبيل » وبق هو فى مصر وبعث سائر
إخوته الى الاب .

فان قبل ك:يف حكروا عليه بأنهسرق من غير بيئة » لاسها وهو قد أجاب بالجواب الشاف ,
فقال الذى جعل الصواع فى رحلى هو الذى جعل البضاعة فى ر<لم .
والجواب عنه من وجوه :

لإالوجه الآول» أنهم شاهدوا أنالصواعكانموضوعا فى موضع ماكان يدخله أحدإلا هرء
فلا شاهدوا أ:بمأخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذى أخذ الصواع  .وأما
:ضع الصواع قّرحلى من وضع البضاعة فى رحالكم فالفرق ظاهرء لان هناك لمارجعوا
قوله و

كله االعهتمرفوا بأنهمهم الذين وضعوها فى رحاهم ٠ وأما هذا الصواع فان أحدا لميعترف
بأنه هو الذى وضع الصواع فى رحله فظهر الفرق  .فلهذا السبب غلب على ظنوتهم انه سرق »
'فشهدوا بناء على هذا ااظن »ثم بينهم غير قاطعين بهذا اللامس قولحم (وما شهدنا إلا بما علمنا وما
كنا للغيب حافظين»)
(والوجه الثانى» فى الجواب ان تقديرالكلام (إن ابنك سرق) فى قولالملك واصحابه ومثله

كثير فى القرآن ق.ال تعالى (إنك لانت الحليم الرشيد) اىعند نفسك ؛ وقالتعالى (ذق إكنأنت
العزيز الكرم) أى عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا دهنا .
اللإوجه الثالث» فى الجواب أن ابنك ظهر عليه مايشبه السرقة ومثل هذا الثىء يسمى سرقة
فان اطلاق اسم أحد الشبيبين على الشبيه الآخر جائز فى القرآن قال تعالى (وجزاء سيئةسيئة مثلها)
١الوجه الرابع) أن القوم ماكانوا أنبياء فى ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال  :إنهمذكروا هذا
ل الجازفة لاسما وقد شاهدوا شيايوممذلك .
يلى
بع
سلام
الك
لإالوجه الخامس» 4أن ابن عباس رضى الله عنهما كان يقرأ (ان ابنك سرق) بالتشديد » أى
نسب إلى ااسرقة فهذه القراءة لاحاجة بها إلى ااتأويل لآن القوم نسبوه إلى السرقة ؛ إلا انا ذكرنا
د نهدا الكتاب أن امتال هذه القرارات لاتدف السواك لآآن الاشكال اتمايدفع إذا قلنا القراءة

ارك اط ياك لد الحفة ع هده لما [ذا اسلا أن القرزاءة اللاوال يحقة كان الاشكال :باقياً
سرواء حت هذه القراءة الثانية أومتصح بكدلانه لابد من الرجوع لاحك إلىرعنالك كورة
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إنانك ا

العلا

كك الِب حَافظينَاسل عر الىكن فياواللعهي ارله فنا
ات

ذه

لرقع

4

سد سل

و اناالصادقونَركم

وهو موداء وهو الذى نهاهم عن قتل يوسف  ,ثمحكى تعالى عن هذا الكيير ( 00ألمتعلدوا

أن أبام قد أخذ عليك موا منالله ومن قبل مافرطمم فى يوسف) وفيه مسألتان :
((المسألة اوللأى) قال ابن عباسرضى اللهعنهما  :لما قال يوسف عليه السلام (معاذ الله أن
.كان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته حامل
ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) غضب مودا و

ضآ ل يعةوب يدهعليه فال لبعض إخوته
عضع
بىي
إلاوضعت ويقوم شعره عجلسىده فلايسكن حت
كفو ن راف أهل دصر وأنا أكفيك الملك فال يوسف عليه اللاملابن صغير له مسه فسه
فذهب عضيه وثم أن مسيم فركض يبوسف عليه السلام رجله على الآارض وأخذ بلابسه وجذيه

فسققط فعنده قال ياأسهاالعزيز » فلما أيسوا من قبول الشفاعة تذا كروا وقالوا :إن أنانا قد أخذ
لامو ها عظم) املنله أرما عن متبمرك افق .فك مكف الل ا اعد ال ةا

(المسألة الثانية)لفظ مافقوله (مافرطم) فيهاوجوه  :الأول  :أن يكون أصله من قبل هذا
فرطتم فىأن يوسف عليه السلام » وتلحمفظوا عهد أبيكم .الثانى  :أن تحكرن مصدرية وله
من قبل  .ومعناه وقع منقبلتفريطكم فىيوسف  .الثالث :
وظرهفو٠
االرلفعاعلبىتداء وخبره ال

:لم تعلدوا أخذ أبيك؟موثهكم وتفريطك من قبل
النصب عطظفاً على مفعول (ألمتعلموا) وااتقدير أ
نا
تقب
اقن
فىيوسف  .الرابع “:أن مكون موضولة معن ,وا

لتستيواة ف 10
ما فوطتموه ق

يوسف من الخيانة العظيمة » وحله الرفع والنصب على الوجهين المذكورين  .ثقمال (فلن أبرح

اللأرض) أى فلن أفارق أرض مصصر -تى يأذن لى أبىفى الانصراف اليه أويحك الله لى بالخروج
منبا “بأاولانتضاق عن أخن اح خلا ص دن بده ولب ان الإتشان رامو خيا لظا كرك اه
ءباجخلةفالمرادظهورعذر بزولمعهحباوٌه وخجلهمن أببهأوغيرهقالهانقطاعا
لاحمإبلاالعدل والحق و
إلى الله تعالىفى إظهارعذره بوجه من الوجوه.

قوله تعالى الرجعوا الى أبأي فقولوا ياأبانا إن ابنك سرقوما شهدنا إلا بم عليناوما كنا
إلغيب حافظين واسأل القرية التىكنا فها والعير التى أقلنا فها وإنا لصادقون»

قوله تعالى د قالكبيرهم ألمتعليوا أنأباى» الآية

اما

لإالمألة اوللآى) اعأنهملما قالوا (فخذأحدنامكانه) وهوباية ما بمكنهميذله فقال يوسف

فى جوابه (معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) فانقطع طمعهم من يوسف عليه السلام
قْ رده » فعند هذا قالتعالى (فلما أسياسوامنه خلصوا بجيا) وهومبالغة فىيأسممن رده (وخلصوا

نبجيا) أى تفردوا عزسائرالناس يتناجون ولاشبهة أن المراد يتشاورون ويتحياون الرأىفما وقعوأ

فيه » لانهم إنما أخذوابنيامين نمأبيهم بعدالموا ثيقالمؤكدة وبعد أنكانوا متهمين فى حق يوسف
فلولميعيدوه الىأبهملحصلت محنكثيرة  :أحدها  :أينهعلوولدموا الىأيهم وكانشيخاكبيرا

فبقاؤه وحده من غير أحد أمونلاده محنة عظيمة  .وثانيها  :أن أهل بيكتاهنموا محتاجين الى الطعام
ولثها  :أن يعقوب عليه السلام رما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك
أشد الحاجة  .ثا
غم شديد ولو عادوا الى أبيم بدون بنيامين لعظم حياوهم فان ظاهر الام يوهمانهم خانوه فىهذا
الابن م أنهمخانوه فى الابنالأول ٠ ولكان بوم أيضا أنهمما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدةوزنا
ولاشك أن هذا الموضع هوضع فكرة وحيرة ؛ وذلك يوجب التفاوض والتشاور طليا للاصاح

اللأصوب فهذا هو المراد من قوله (فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا)
(إالمسألة الثانية) قال الواحدى روى عزابنكثير» استيأسوا  .وحتى اذا استيأسالرسل بغير
همز وفى ئس لغتان ينس و,يأس مثل حسب ويحسب ومن قالاستيأس قلب العين الى موضع
الفاء فصار استعفل وأصلهاستيأس ثمخففت الهمزة  .قال صاحب الكشاف  :استيأسوا ينسواء

وزيادة السين والتاء للمبالغة يا فى قوله (استعصم) وقوله (خلصوا) قال الواحدى  :يقال خلص
الثىء بخلص خلوصا اذاذهب عنه الشائب من غيره ,ثمفيهوجهان  :الأول  :قال الزجاج خلصوا
»لثانى  :قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هوالاظهر .
أى انفردواء وليس معهم أخوثم وا

وما وله (يجا) تقال صاحب الكشاف  :النجى عل معشين يكون معتى المناجى كالعشير والسمير
بمعنى المعاشر والمسام  .ومنه قوله تعالى (وقربناه نجيا) وبمعنى المصدر الذى هو التناجى م قيل :
النجوى معنى المتناجين » فعلى ه ذا معنى (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين

لامخالطهم سوامم (نجا)أى مناجيا  .روى (نحوى) أىذوجا (نجيا) أىمناجيا لمناجاة بعضهم بعضا ؛
وأحسن الوجوه أن يقال  :إنهمبمحضوا تناجيا » لآن من قل حصو لأ هن الآمور فيه وصف

بأنهصار غير ذلك الثىء ؛ فلسا أخذوا فى التناجى علىغاية الجدصاروا كانخ فى أنفسهم ص؛اروا

نفس التناجى حقيقة .
أما قرله تعالى قال كبيرهم» ف4قيل المراد كبيرهم افليسنوهو روبيل ؛ وقيل كبيرم افلعقل

وله تمالىوفنا امار مه اطول سام الآية
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د المراد على طريق الاستبعاد
ير حك لتقن 0قثاملوا (فخذ أحدنا مكانه) يحتمل أن يك
طلرق الراهاح توصل النداء الك  2قالوا (إنا راك منامحسنين)
تمل أن يكون المراد ع

وفيهوجوه  :أحدها :انانراكمنالحسنين أوفعلت ذلك  .وثانمها :إنانزاكالحمسننيناليناحيثأ كرمتنا
وأعطيتنا البذل الكثير وحصات لنا مطلوبنا على أحسن الوجوه ورددت إلينا تمن الطعام  .وثالثها
تقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على القوم ولمبحدواشيئاً يشترون بهالطعام و:كانوا يبيعون
أنفسهم مدا ضار ذلك ساك را

لكل » فلعلهم قالوا:
أ كثرأهل مصر عبيداً لهثمإنه أعتاتقق

( إنا نراك من المحسنين) إلى عامة الناس بالاعتاق فكن محسناً أيضاً إلى هذا الانسان باعتاقه من
هذه انمحنة » فقا يوسف (معاذالله) أىأعوذ بالله معاذاً أن نأخذإلامن وجدنامتاعناعنده  ,أىأعوذ
بالكه أن آخذ بريثئاًبمذنب قال الزجاج  :موضع «أن» نصب والمعنى  :أعوذ بالله أمخنذ أحد بغيره
(نا إذاًلظالمون) ألىقد تعدرت وظلبت إن
فلسا سقطت كلمة دمن» انتصب الفعل عليه وةوله إ
آذيت إنساناًيحرم صدر عنغيره .

فان قيل ه:ذه الواقعة نمأوها إلىآخرهاتزوير وكذب  ,فكي ف يجوز منيوسف عليه السلام
مع رسالته الاقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لاسما ويعل أنه إذا

حبس أخاهعند نفسه بهذه التهمة فيانعهظم حوزينأشبتيهدتمه  .فكيف يليقبالرسول المعصوم
المإلعة فى ادر إل هد كن
والجوات  :لعله تعالى أمره بذلك تشديداً للبحنة على يعقوب ونهاه اعلنعفو والصفح وأخذ
البدل م أمر تعالى صاحب:موسى بقتل زو بلبقطتى وكفر '
قوله تعالى لإفلما استيأسوا منه خاصوا نجيا قكابليرم ألمتعلموا أن أباك قمد أخذ علي
موثقاً من الله ودر

قبل ما فرطم فى يوسف فلن أبرح الارض <تى يأذن لىأىفىأأوبحم

الله لى وهو خير الحا0

قُْ الآية مشائل :

قوله ُعالى«قالواي أايهالعزيز» الأية
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ملوا (إنيسرق
لإوالوجه الثانى) وهو أن الضمير فى قو نأسرها) عائدإلىالاجابة كا"2قا
فقدسرق أخلهمن قبل) فأسر يوسف إجابتهم فنفسه فى ذلك الوقت ولميبدها ل فىتلك الحالة

إلموقت ثان و>وز أيضاً أن يكون إضماراً للبقالة  .والمعنى  :أسر يوسف مقالتمم » والمراد من
.اولعلم المعلوم  .يأعسنىربو سف فىنفسه كيفيةتلك
المقالة متعلق تلك المقالة ياراد بالخلقالخلوق ب
السرقة » ول بين لماكنهياف وقعت وأنه ليس فيها مايوجب الذم والطعن  .روى عن ابن عياس
رضى اللهعنبما أنهقالعوقب بوسف عليه السلام ثلاث مرات لجل همهمها  .عوقب بالحدس وبقوله

(:اذكرنىعندر بك) عوقب بالحبس الطويلو بقوله (إنكم لارقون) عوقب بوم (فقدسرق أخلدمن

قبل) مح تعالى عنيوسف أنه قال (أنتمشرمكانا) أى أنتمشرمنزلة عند الله تعالىلما أقدمتعليه
منظل أخيك وعقوق أيكمفأخذتمأخاك وطرحتموهفالجب ء ثمقاتملابيكم إنالذئب أكله و نتم
كاذبون ؛ ثمبعتموه بعشرين درهما ء ثمبعدالمدة الطويلة والزمان الممتد مازالالحقد والغضب عن
قلوبكم فرميتموه بالسرقة ٠

»لة فهذه
“تمعقاللى ولاإلته أعلمما تصفون» بريد أن سرقة يوسف كانت روضبالالجهج

الوجوه المذكورة فى «سرقته لايوجب ثىء منهاعود الذم واللوم اليه » والمعنى  :والله أعلمبأن هذا
الذى وصفتموه به هل يوجب عود منمة اليه أملا .
قوله تعالى <قالوا ياأسهاالعزيز إن له أبا ششيخاكبيراعفذ أحدنا مكانه إنا نراك من الحسنين
قال عاذ الله أن تاخذ الامن وجدنا متاعناعنده إنا إذا لظالمون 4

اعمأنه تعالى بين أنهمبعد الذى ذكروه من قوم (إن يسرقفقد سرق أخله من قبل) أحبوا
موافقته والعدول الى طريقة الشفاعة فانهم وانكانوا قد اعترفوا أن حك الله تعالى فى السارق أن
وخن الفداء كان أيضنا جَائرَا ٠ فقالو اناما العزير إن :له أباشييتها كيين أى
تسعد أء الا أن العقو أ
فى السن » ويجخوز أن يكون فى القدر والدن؛ وإنما ذكروا ذلك لان كوئة ابتا لرجدل كبير القدر
و؛؟

فخر

ما »>

١/6

اى .وفأسيرها ,يوسيف إق فيلك الذاية
قتلعهال

أنه بأنسق اغللكأويقان” ويك اما تلئل تك 1ن و الانش لك ونا

ركه

والثاق  3أنه كان يرق الطعام من مائدة أنه ويدفعة إلى الذقراء وقيل شرق عتاهاامر  أبك
ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة  .والثالت  :أن عمتهكانت تحبه حبا شديدا فارادت أن مسكدعند
اسط رفوك
نفسها  .وكان قد بقى عندهامنطقة لاق عليه السلاموكانوا حر كن عا ,فسدتياوعل

ثمقالت بانه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق يسترق » فتوسلت بهذه الحبلة إلى امساكه عند
نفسها  .والرابع  :أنهمكذبوا عليه ومبتوه وكانت قلومم ماوءة بالغضب على يوسف يعد تلك

الوقائع » وبعد انقضاء تلك المدة الطويلة » وه ذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطبر
الثر الك
ثقمال تعالى (فأسرها بوسف فى نفسه ولميدها لهم) واختلفوا فى أن الضمير فى قوله
(فأسرها بوسف) إلى أى ثىء يعود على قولين قال الزجاج  :فأسرها اضار على شريطة التفسير»
ا نتمعر كان اعابت لان وله (أنتمشر مكانا) جملة كألومة لأنهم يسمون الطائفة من
الكلام كلمةكانهقال  :فاسر املةأو الكلمة التى هى قوله (أتمتر افكانا) ذف لم 1له
(فاسر) بالتذكير بريد القول أوالكلام وطعن أبوعلى الفارسى فى هذا الوجه فما استدر على
الزجاج من ايان :

(الوجه الأول » ق)ال الاضمار عل .شر يطة التمسير يذون عل عرس  :احندهها 0000
»رجلا تفسير لذلكالفاعل المضمر والآخرأن
بمفردكةولنا  :نعم رجلا زيد فى نعم ضميرفاعلبا و
ريوا .وقل هوالله أحد)
فلذ
نصاكر ا
يفسرجملة وأصلهذايقع فى الابتداءكةوله (فاذاهى شاخدة أب
والمعنى االقصةشاخصة أبصارالذينكفروا والآمرالته أحد .ثمإن العوامل الداخلة عل المبتدا والخبر
تدخل :عليه أيضا حو ان كقوله (إنه من بأترره غرفا  .فنا دس الاضار)
إذا عرفت هذا فنتول  :تقس االمضمر عل شروطة التفسين كلا القسمين متطل وال الى
حصل متا الأضنان  :ولا كوك عاونا عن تلك اخلة ولا مانا طا :وههنا التسر متفصل عن
لكسن ١ اكات أ تعالى قال أ(نتم شمر مكانا) وذلك
املة "الى حصل مما الاصار د  2أن ت
يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولوقلنا  :إنه عليه السلام أخمر هذا الكلام لكان قوله انه قالذلك
كذباً .واعلمأن هذا الى جع كاار ران:
(أما الأول» فلأنه لايلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسمثالث .
لوأما الثانى» فلانا تحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا التفسير
يسقط هذا السو ال .
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الهية الس وألقمر والكوا كب ووصف .دهنا يوسف أيضا بقوله (نرفع درجات من نشاء) لما

هداه إلى هذه الحيلة وك بين المرتبتين من التفاوت .
“مقال تعالى لإروفوقكل ذى عل علبم» والمعنى أن اخوة يوسف عليه السلامكانوا علماء
فضلاء » إلا أنيوسف كان زائدا عليهمفىالعل .م

راعم أن المعتزلة احتجوا بهذه الآية علىأنه تعالىعالم بذاته بلالاعلم  .فقالوا  :لوكان عالما بالعل
لكان ذاعم  .ولوكان كذلك ؛ لحصل ذوقه عليبسكا بعموم هاذلهآآية وهذا باطل .

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآآبات على اثبات العلللله تعالى وهى قوله (إن الله عنده علم
الساعة  .وأنزله بعلله  .ولا يحيطون بشىء منعلسه ٠ وها تحمل من أثثى ولا تضع إلا بعلمه) واذا
وقع التعارض فنحن نحمل الآية ال:تىلك الخصم .با عولاىقعة يوسف وإخوته خاصة غاية
مافى الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لابد من المصير اليه لآآن العالممشتق من العلم »
والمشتق مكب والمشتق منه مفرد ؛ وحصول المركب بدون حصول المفرد محال فى بديية العقل
فكان الترجيح من جانبناء

قوله تعالى ةالو | إن يسرق فقدسرق ألخه من قبل فأسرها يوسف فىنفسه ولميبدها لمرقال
أنتمشر مكانا والله أعلممما تصفون)
اعلٍأنه لما خرج الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخونه رؤسهم وقالوا  :هذه الواقعة
يخيبة أن راحيل ولدت ولديناصين ؛ ثمقالوا  :يابنى راحيلماأ كثرالبلاء علينامتكم ؛ فاليفيامين
ماأكثرالبلاء علينا من دهم بأخى وضيعتموه فى المفازة  .ثمتقولون لىهذاالكلام ؛ قالوا ل :ه
فكيف خرج الصواع من رحلك ؛ فقال  :وضعه فىرحلى هن وضع البضاعة فىرحالم .

واعلم أن ظاهر الآية يقتضى أنهمقالوا للبلك  :إن هذا الآمى ليس بغريب منهفان أخاهالذى
هلك كانأيضاسارقا » وكان غرضهم منهذا الكلام انا لسناعلىطريقته ولاعلىسيرته» وهو
وأخوه مختصان بهذه الطريقة لآنهما منأمأخرى » واختلفوا فى السرقة التى نسبوها الى يوسف
عالليسهلام عألقىوال  :الأول  :قالسعيد بن جبير  :كان جده أبوأمه كياعفرياد الأو ثانفأأنه

اا

قوله تعالىوماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك» الآية

فقالوا  :لانذهب حتى تتفحص عن حاله أيضا  فليا نظروا فى متاعه استخرجوا الصواع من وعائه
والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق » فأخذوا برقبته وجروا به الى دار يوسف .

ثمقالتعالى ( كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذأخاه فى دين الك ) وفيه بحثان  :الأول :
المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف » وذلك إشارة الى الحم باسترقاق السارق » أى مثل هذا
»ذلك
الحم اذلكذىرهإخوة بوسف حكمنا ليوسف  .الثانى :لفظ الكيد مشعربالحيلة والخديعة و
ق <ق الله تعسالك حال  .إلا أنا ذكرنا قانونامعتدرا ى هذا الراك؛ وهو أن أمثال هده [لاإتاحل
تحمل على نبايات الأاغراض لاعلى بدايات الأاغراض » وقررنا هذا الأصل فى تفسير قوله تعالى

(إن الله لايستحى) فالكيد السعى فى الحيلةو الخديعة  ,ونهايته إلقاء الانسان من حيث لايشعر

قاأع مكراوه ولاسيل لهال دقف االككيد لق ان نال 2ل عر عدا ل 7070000
فى المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم  :المراد أن إخوة يوسف سعوا فى إبطال أمى يوسف ء والله
تعالى نصره وقواه وأعلى أمره  .وقال آخرون  :المراد من هذا الكيد هو أنه تعالى ألقفىقالوب
إخوته أن حكروا بأن جزاء السارق هو أن يسترق » لاجرم للماظهر الصواع فى رحله حكرواعليه
بالاسترقاق ؛ وصار ذلك سيا لمكن يوسف عليه السلام ممنساك احيه عد نفدة .

ثمقال تعالى لإماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك) والمعنى  :أنه كان حكم الملك فى السارق أن
يضرب ويغرم ضع ماسرق  ,فا كان يوسف قادرا على حبس أخه عند نفسه بناءعلىدين الملك

وحكمه  ,إلاأنه تعاىكادله ماجرى علٍلسان اخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق فقد بينا أن
هذا الكلام توسل به الى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله (إلا أن يشاء الله)ثمقال
(نرفعدجرات من نشاء) رفه مالان :

(المسألة الأولى) قرأ حمزة وعاصم والكسان (درجات) بالتنوين غير مضاف ؛
والباقون بالاضافة .

(السألة الثانيه» المراد من قوله (نرفع درجات من نشاء) هو أنه تعالى بريه وجوه الصواب
فى بلوغ الراد :وحمد ار اعالعلوم » وأقسام الفضائل ؛ والمراد ههنا هو أنه تعالى رفع درجات
يوسف على اخوته فىكل ثىء .

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلمأشرف المقامات وأعلى الدرجات ؛ انه تعالى لما هدى
بوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال (نرفع جدارتافن تقان وأيضا وضفقة
ابراهيم عليه البسلام بقوله (نرفع درجات من نشاء) عند ابراده ذكر دلائل التوحيد والبراءة عن

١13

قوله تعالى «فبدأبأوعيتهم قبل وعاءأخيهءالآية
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جزاوٌه » فقال أصحاب يبوسف (كذلك نجزى 0

قوله تعالى لإفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه اثسمتخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا

ليوسف ماكان لأخ_ذ أخاه فى دن الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل

ذى عل علي

اعلم أن اخوة يوسف لما أقروا بأنمن وجدالمسروق فىرحلهلجزاؤه أن يسترققلالحم
أيتهم قبل وعاءأخيه) لازالة
المؤذن  :انه لابد هأنمتفتتيعشتكم  ,فانصرف بهم إلىيو سف (بفأبودع
الوتهامةلأ.وعية جمعالوعاءوهر كل ماإذا وضعفيه ثىءاأسحاتطخبرهجهامن وعاء أخيه و؛قرأ
الحسن (وعاء أخيه) !يضم الواو وهى لغة » وقرأ سعيد بن جبير (اعاء أخيه) فاب الواو همزة .

فان قيل  :لذمكر ضير الصواع مرات ثم أنثه ؟
قلنا :قالوا رجع ضمير المؤنث الىالسقاية وضمير المذكر الى الصواع أويقال  :الصواع يؤنث
كل واحد منهما جائزا أو يقال  :لعل يوسفكان يميه سقاية وعبيده صواعا فقد
ويذكر . :فنكا
وقعفمايتصلبه من الكلام سقاية وفمايتصل بهم صواعا ؛ عن قتادة أنه قال :كان لاينظر فوعاء
بخئذاء
شدأ
إلا استغفر اللهتائباماقذفهم به  :حتىانهلمالميبقإلاأمخواهقأالري هذا قِ

/ .و

فلار ص ) الآية
 7لهدتعال«قالو تالله لد عاسم ماجدنا لنفسد ا

ا
رانلهحاجنا |نفس فِالأرضوَمًا
0

3

ا

0

.أرقيند »0/را

لباك لطر 1

ماه

فاجراؤه إنكنتمكاذيينَ حكد َوجَرَار هُ نه قررسله فموجزاؤه
1

0-١

ك 6كرى اللامين «ه»١/

لكات  :زعمت به تزعم زعما وزعامة  .أى كفات به » وهذه الآية ندل ع أن الكفالة كانت
صويحة فىشرعبم ؛ وقد حكم مهارسول اللهصلى اللهعليهوسلمفقوىله «اازعيم غارم»

فال كيل ا هذه تكله بشى د ل 9
قلنا  :حمل بعير من الطعام كانمعلوما عندثم  .فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة مال لرد

سرقة » كوفهوالة مالم يحب لأانه لاحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة » ولعل مثل هذه
الكفالة كانت تصح عند .

قوله تعالى ق(اإلوا تالله لقد علدتم ماجتنا مسد اف الخراض رما اسار

نار ]100

إن كنتمكاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاوه كذلك تحزى الظالمين»)
َال الخضربون  :الواو ف «إوالته) 'بدل'منالناء والثاء بذلمنالواضوعت عنالتصرف ونان
الاسماء وجعلت فماهو أ<ق بالقسم وهو اسم الله عر وجل  .قال المفسرون  :حلفوا عل أمرن :
أحدهما  :على أنهمما جاوا لأجل الفساد فى الأارض لأانه ظهر من أحوالم امتناعهم من التهعرف
مال الناس بالكلية لا,الاأ كلولا بارسال الدواب فىمزارع الناس» حتى روى أنهما
سدوا أفواه دوابهم لثلا تعبث فى زرع ٠ وكانوأ مو اظبين على أنواع الطاعات » ومنكانت هذه
مفقه .والفسادق أالأارضن لايلق بهد ولالياافى  :انهم ماكانوا سارقين ؛ وقد حصل لمفيه شاهداً
قاطع  .وهو أنهمسا وجدوا بضاعتهم فى رحام حلوها من بلادهم إلى مضر ولميستحلوا أخذها .
والسارق لايفعل ذلك الب ثملما بينوا براءتهم عن تلك التهمة قال أصكاب يوسف عليه السلام
حرله فهو جزاؤه) قال انعباس
(ففا جزاؤه إن كنتمكاذبين) فأجابوا و(قالواجزاؤه من وجد ى
كانوا فى ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسسرقته وكان استعياد السارق فى شرعهم بجرى بجرى

وجوب القطع فى شرعنا » والمعنى جزاء هذا الجرم من وجدالمسروق فىرحله ؛ أى ذلك الشخص
هو جزاء ذلك الجرم » والمغنى  :أن استعباده هوجزاء ذلك الجرم  :قال الزجاج  :وفيه وجهان :

أحدهما  :أن بقال جزاؤه مبتدأ ومنو جد فيرحله خبره  .والمعني  :جزاء السرقة اهلوإنسانالذي

4/1١
قوله تعالى «ولمنجاء بحهمل بعير» الاية
وأما قوله تعالى أبيتإها العير إكملسارقون» قال أبواليثم :كل ماسير عليه من الابل واحمير
والبغال فهو عير وقول من قال العير الابل خاصة باطل ؛ وقيل  :العير الابل التى غلبا الاحمال
لآنها تعير أى تذهب وتجىء » وقيل  :هى قافلة الجير » ثمكثر ذلك حتى قيل لكل قافاة عير كانها
 73عير وجمعها فعل كسقف وسقف .

إذاء_فتاهذا فقول (1تها العين المراد [احتلاعبيه كدوله باخيل اللهار فى قرأ أسنعوة

(وجعل السقاية) على حذف جواب لماكا ن قهيل فلساجبزمم بحهازهم وجل السقاية فرحلأخيه
أمبلبم حتى انطلقوا (ثمأذن مؤذن أيتها العير كم لسارقون .

ا قش  7هطق ذلك السداء ناس وسقت أو ماكان يأسرة ؟ قكاانن يمره فكيف نلق

بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أقواماً وينسيهم إلى السرقة كذباً وبهتاناء وإنكان الثاتى وهو
أنه ماكان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة .
كذ الاناء كدوا فى وات عنه وجوه  :الآول  :أنه عليه النتلام لىا أظهر للاخيه أنه
يوسف قال له  :إتىأر.د أن أحبسك ههنا  :ولاسبيل اليه إلامبذه الخيلة فان رضيت بهافاللام لك

0
2

فرضى عل

ةا

٠ وعلى هذا التقدير ليتألمقلبهيسبب هذا الكلام نرج عن كونه

 . 0والثاى  :أن المراد إكملسارقون يوسفمنأبيهإلا أنهمماأظهرواهذا الكلام  .والمعاريض
لاتكون إكلاذلك  .والثالث  :أن ذلك المؤذن رءما ذكرذلك النداء عاللىسابيسلتفهام » وعلى
هذا التقدير بخرج عن أن يكون كذبا  .الرابع  :ليس ف القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أس
يوس.فعليه السلام والأقرب إلى ظاهر الحال انهم فعلوا ذلك من أنفسهم لأنهم لماطلبوا السقاية
وماوجدوها وماكان هناك أحد إلاهم غلب علىظنونهم أنهمثمالذين أخذوها ثمإنإخوةيوسف
(قالواو قأبل واعليهم ماذاتفقدون)وقرأ أبوعبدالرحمنالسالمى(تفقدون) أمفنقدتهإذا وجدتهفي دأقالوا
تفقد دواع الماك  .قال صاحب الكشاف  :قرى”* صواع وصاع وصوع وصوع بفتيم الصاد
وحعها  والعين معجمة وغير معجمة  .قال لعضم اح صواع صيعان » كغراب وغربان و جمع

صاع أصواع ء كباب وأبواب  .وقال آخرون  :لافرق بين الصاع والصواع » والدليل عليه قراءة
:اع اسم» والسقاية وصف ٠كقوطم :
)ل باعضلهمصو
قا
(لوا نفقد صاع الوملك
أنىهريرة قا
كوز وسقاء؛ فالكوز اسموالسقاء وصف .

“لإمقراوللمن جاءبهحملبعير) أاىلمطنعام وأنا ب زهعي .م قالمجاهد :الزعيماهلومؤذن
اذى أذن  :وتفسير زعمكفيل  .قال الكلى  :الزعير الكفيل بلسان أهل الهن  .روى أبو عبيدة

ا

قوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتهاالعير نم لسارقؤن» الآية

أقوم لك مقام أخيك فى الايناس لثلا تستوحش بالتفرد  .والصحيح ماعليه سائر المفسرين من أنه
اراد تدر يفت النستء لان للكقرى فى إذالة الوحشة وحصولالآانس ؛ ولآان الأاصل فى الكلام
الحقيقة » فلا وجه لصرفه عنها الىالجاز من غير ضرورة .

وأما قوله لفلا تبنتس) فقّال أهل اللغة  :تبتتس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة
والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس  .وقوله (بما كانوا يعملون) فيه وجوه :الأول  :المراد بما
كانوا يعملون من إقامتبع على حسدنا والحرص على انصراف وجه أييناعنا
ف
يءالثا
وتى:
سأن

عليه السلام مايق فى قلبه ثىء منالعداوة وصار صافيا مع إخوته ف,أراد أن يحل قلب أخيه صافيا
معهم أيضا ء فقال (فلا تيتس بما كانوا يعملون) أى لاتلتفت الى ماصنعوهفي| تقدم » ولاتلتفت
الى أعاملح املمككره الى أقددرا عليها  .الثالث  :أنهمإنما فعلوابيوسف مافعلوه » لآنهم حسدوه على
.اف بنيامينأن >سدوه بسيب أن الكخصه مزيد
إقبال الاب عليه وتخصيصه بمزيد الا كرام ه
الا كرام » فأمنه مونقهال ل:اتلتفت الىذلك فان الله قد جمع يبىويينك  .الرايع  .روى الكلى عن
ابن عباس رضى الله عنهما  :أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسببأن

جدهما أباأمهما كان يعبدالأصنام » وأن أميوسف امرأت يوسففسرق جونة كانت لأابهافها
أصنام رجاء أن يترك عبادتهاراذا فقدها .قال له (فلا تمتئس ما كانوا يعملون) أى من التسير لذ
ما كان عليه جدنا  .واللهأعل 5م

ثقمال تعالى (فلما جبزم يحبازم جعل السقاية فى رحل أخيه) وقد مضى الكلام فى الجباز
مكش
والرحلء أما السقاية فقال صاحب ال
شافر:
بة ياسقلبهصاوه
وواع قيل  :كانيسقبها
الملك ثمجعلت صاعا يكال به وهو بعيد لآن الاناء الذى يشرب الملك الكبير منه لاايصلح أن

:انت الدواب تسق بهاويكال بهاأيضا وهذا أقرب»ء ثمقال وقيلكانت من
يجعل صاعا  ,وقيل ك
:انت من ذهب ؛ وقيل :كانت مرصمة بالجواهروهذا أيضا بعيدلان
فضة مموهة بالذهب »,وقيل ك

الآنية التى يسق الدواب فها لاتكون كذاك ؛ الأول أن يقال  :كان ذلك الاناء شيئال قهيمة »
أ إل هذا !للد الدى داك ره ماده

قثامل تعالى ١ثمأذن مؤذن أيتها العير إنكملسارقون) يقال  :أذنه أى أعلمهوف الفرق بين
اذن وبين أذن وجهان  :قال ابن الانبارى  :أذن معناه أعلمأعلاما يعد إعلام لان قحل راك

تكرير الفعل قال وز أن يكون اعلاماواحدا قمبنيل أن العرب تجعل فعل معنى أفعل فىكثير
:اء
من المواضع ؛ وقال سيبويه  :أذنت وأذنت معناه أعليت لافرق بينهما  وااتأذين معانالهند
والتصويت بالاعلام :

قولهتغالى 0ت 0

هخاه» الآية
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ا1لنيا والتأريل وله لذوعللاي ,الذعيلينا »ه يسنى اعنلألىناه شيئًاخصل لداله[باذالكى
ا الاة تلان أحران  :الذول :أن المراد بالعلم الحفظ  .أئ أنه إدر حفظ لمااعلناه رتراقة

له والثانى  :لذو علملقوائد ماعليناه وثحسانر1ه وهو اشارة الى كونه عاملا بما عليه  .:ثقمال
أثر الناس لايعلدون مثل ماعلم
أثر الناس لايعلمون) وفيه وجهان  :الأول  :ولكن ك
(ولكن ك
يدوب  .والثانى  :لايعليون أنيعقوب بهذه الصفةوالعم » والمرادبأ كثرالناش  .المشركون» فانهم

لايعدون بأن الله كيف أرشد أولياءه إلى العلوم ااتى #عهم فى الدنيا والآخرة
قوله تعالى إإولما دارا عل يوست آوى اليه أخاهءقال إنى أنا أخوك فلا تبنئس عا كانوا
يعملون فجلمهازهم >بازهم جعل السقاية فىرحل أخيهثمأذن مؤذن أيته العير إك ,لسارقون
قالوا وأقبلوا عليم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم )
اعم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين ك|رمهم واضافهم وأجلسكل انين منهم على مائدة فبقى
بنيامين وحده فبكى وقال لكوان أخى يوسف حيا لاجاسنى معه فقال يوسف بقى أخوك وحيدا
فاجلسه معه على مائدةثمأمر أن ينزك منهم كل اثنين بيتا وقال :.هذا لاثانى لهفاتركوه معى فأوأه

اليه  :ولما رأى يوسف تأسفه على أخله هلك قال له  :أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك المالك
قال  :من بحد أخا مثلك ولسكنك لميلدك يعقوب ولاراحيل فبكى بوسف عليه السلام وقام اليه
وغائفة وقلل :إن انا[حلك فلا تبتشن ما كنوا يتملون..
إذا عرفت هذا فنقول  :قوله ( آوى اليه أخاه) أى أنزله فى الموضع الذى كان يأوى اليه .
وقوله (إنى أنا أخرك) فيه قولان  :قال وهب :لمرد انم أخوه من النست .وووولتكق أراد.به إنى
2
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قله تَعَالن اوناا
فنفس يعةوب قضاها وإنه لذو عللماعلمناه ولكن أكثرالناسلايعلمون»)
قال :المفدر وين  1لل هال قورب  :ورا | عنم منالله من ثىء؛ صدقه الله فى ذلك فقال :
وما كان ذلك التفرق يعنى من الله من ثىء وفيه حثان :

(البحث الآول) قال ابن عباس رضىاللهعنهما  :اذلكتفرق مكان يرد قضاء النهولا أمرا
قدره الله  .وقال الزجاج  :إن العين لو قدر أن تصيبهم للأصابتهم وهم متفرقون  5تصيبهم وثم

مجتمعون  .وقال ابن الأأنبارى  :لوسبق فى عل الله أن العين تملكهم عند الاجتماع لكان تفرقهم
كاجتماعهم '"واهده الكاتينتغارية ؛ حواطلها أل الحذر لايدفع القدر .

(البحث الثانى» قوله (من ثىء) يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية .
لإأماالأول » فهو كقوله مارأيت مر أحد ,.والتقدير :مارأيت أحدا ؛ فكذا ههنا تقدير
الآية  :أن تفرقهم ماكان يغنى من قضاء الله شيًا  أى ذلك التفرق ماكان يخرج شيا من تحت
قضاء الله تعالى .
.كذا ههنا التقدير: 
وره ماجاءنى أحد ف
؛ي
:اءتى من أتحقدد
و١أما الثاى) فكةولك ماج
ماكان يدنىعنهم مناللهشىء معقضائه. 

أما قوله إللإا حاجة فى نفس يعوب قضاها» فقال الزجاج  :إنه استثتاء منقطع  .وا

لكن حاجة فى نفس يعقوب قضاها  ,يعنى أنالدخول على صفة التفرققضاء حاجةفى نفس يعقوب
وا فى تفسير تلك الحاجة وجوهأاح:دها خ:وفه علهم منإصابة العين» وثانيها :
,ثم
كر
ذاها
قض
خوفه عليهم من حسد أهل مصر وثالثبا  :خوفه علهم من أن العم ملك ركيد

ا

خوفه علمهم من أن لابرجعوا اليه؛ وكلهذه الوجوه متقارية .

(نه لذو على علبناه) ققال الواحدى م:تيل أن تكون ريلسد وأقاء
وأما قولة وإ
عائدةالويعقوب ٠ والتقدير  :وانهاذوعم تمعنألجيلمناإياه ؛ و يمكن أن تنكون(ما) بمعىالذىوالماء

قولهتعالى«وماأغغوعتك من اللهمن ثىء» الآية
ور
عآن
مهأالاس
قوله (ومأاغنعىنك منانمنشىء) فاعلم أن

و/ا١

رناع الأساب الممتيرةفى
أ

هذا العام نامر لضا يان يعتقد جوزم بأنه لايصل اليه إلاماقدره الله تعالى وأنالحذر ليانجى

؛يسى فىتحصيل
عالنقدر فآن الانان مأمور بأنناحلداعشنياء المبلكه  +واللاغذية الضارة ؤ
مبقكدران  .إثنمه معذلك ينبغى أن يكون جازما,أنه لاايصلاليهإلاماقدرهالله
اضار
لالم
افع
المنافع ود
ولاحصل فى الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه السلام (لا تدخلوا من بواابحد وادخلوا من
أبواب متفرقة) فمواشارة الى رعاية الاسباب المعتبرة فى هذا العالم  :وقوله (وما أغنى عنكم منالله
منشثىء) اشارة الىمعدم الالتفات الىالأسباب والى التوحيد الحض والبراءة كعلنشىء سوى الله

:يف السبيلالاىمع بين هذينالقولين  فهذاالسؤال غيرمختص به و:ذلك
تعالى وقول القائل ك
انه لانزاع ف أنه لابد من اقامة الطاعات » والاحتراز عن المعاصى والسيئات مع

5

تبرز
حشر
اكد من سد فىيكن أم 2ه وآن القتقمن شق يطن أمه:.فكذا ضهنانوألتون
عن السموم وعن الدخول فى النار مع أن الموت والحياة لاحصلان الا بتقدير الله تعالى  .فكذا
مهنا تطبرأواهدا الشوال غير عضن7 0 1

هراحف عنماشارله ار والمد 1

هتح
ي
ع
اوح-

فانه يعلمكألنمايدخل فالىوجود فلابد وأن ينكبوقضاء الله تعالى ومشيئته وسابقحكهوحكدته
ثمإنهتعالىأ كدهذاالفمعنقىا»ل (اإلنحكم إلالله)

وإعلم أن هذا من أدل الدلائل على صمة قولنا فى القضاء والقدر  .وذلك لاذالحكم عبارة عن
الالزام والمنع منالنقيض وحعيت حكية الدابة بهذا الاسم م تمنعالدابة عن الحركات الفاسدة
والحكم إها معى لحلكانه يقتضى تجريج حك طرف الممكن على الآخر نحيث يصير الطرف

الآخر ممتنعالحصول  ,فبينتعالى أن الحكم بهذا التفسير ليسإلاللهسبحانه وتعالى  وذلك
يدل علىأن جميع الممكنات مستندة إلرقضائه وقدره ومشيئته وحكمه ؛ إمابغيرواسطة وإمابواسطة

ث(معقالليه توكلت وعليهفليتوكلالمتوكلون) ومعناه أنه لماثيت أن الكل من الله ثبت أنه لاتوكل
إلاعلل الله وأن الرغية لإيلساتففرجحانو جود الممكنات علىعدهباوذلك الرجحان المانع عن
التقيضهو الحم ٠وثبت بالبرهان أنهلاحم إلاللهفازم القطع بأنحصو لكل الخيرات ودفع كل

ووجب أنهلاتوكل إلا على الله فهذا مقام شريف عال ونحزقد أشرنا إلى ماهو
الآفات من الله ؛ ي

انناف  111يهوك ل أب سادالعزاك رح الت أطتب فوتقريز هذا المعنى ىكتاب التوكل من

كتاب إحياءعلوم الدينفن أرادالاستقصاء فيهفليطالع ذلك الكتاب .

١/

فولهتعالى «وقال ياببى لاندخلوا من باب واحدعالاية

لإالوجه الثالث) وهو قول الحكاء قالوا هذا الكلام منى على مقدمة و.هىأنه ليسمن شرط

الموى أن مكون تأثيره سن هده الكفيات السشرية]!

 1 1|.لإرووة رالرطوظ وال

اله

بر قد يكون التأئير نفسانياً حضا  .ولا يكون للقوى الجسمانية بهاتعلق  .والذى يدل عليه أن
اللوحالذى يكون قليلالءرض إكذان موضوعاعل الأرض  :قدرالانسان علىالمثىعليه  .ولو كان
موضوعا فمابين جدارين عاليسين لعجز الانسان عن المتى عليه » وما ذاك الا لأآن خوفه من
السقوط ينه بوجت سقوطة  ,فغليا أن [التادرات الفنانه مر ١ ]ان 1لا

ون هه لا ف للك ال  1رن
تضواز كوإن فلان موذنا اله خض فى قله خضب ؛س
أن
الاذاك التصبوررالنفسا  .لان ميد( (خروات البدية لني الاالعو رات اتساية 1 1
تصورااتفس «وجب تغير يدنه الخاص لمبعك أيضاً أن بكرن ياعضلةوس حك

ا

الى سائر الأأبدان  .فثبت أنه لابمتنع فى العقل كون النفس مؤثرة فى سائر الأابدان وأيضا جواهر
النفوس المختلفة بالماهية فلا يمتنع أن يكورن بعض النفوس بحيث يؤثر فى تغيير بدن حيوان
ا

ارانبرأه وتجامة

تدوانهدا المع ار د والتجارب من الزمن الاقدم ساعدت

عليه والنفوس النبوية ذطفت به فعنده لايبقى فى وقوعه شك .
وإذا ثبتهذا ثبت أن الذى أطبق عليه المتقدمون من المفسرين فى تفسير هذه الآية باصابة
العينكلام دن لمكن رده

(القول الثانى» وهوقول أنعلى الجبانى  :أن أبناء يعقوب اشتهروا بمصر وتحدث الناس
بهم وحسنهم اولحم  .فال (لاتدخلوا) تلك المدينة (منباب واحد) علىماأنتمعله من العدد واشئة

ف”يأمن عليهم <سد الناس أو يقال :لميأمن علبهم أننخافم الملك الاعظم على ملك فيحبسهم »
واعلم أن هذا الوجه تمل لاإنكار فيه إلا أن الول الأول قد بينا أنه لاامتناع فيه بحاسلعقل

والمفسرون أطبقوا عليه فوحب المصير إليه ؛ ونقلعن المسن أنه قال  :خاف'علمهم العين » فقال :
(لاتدخلوا من باب واحد) ثمرجع إلى عليه وقال (وماأغنى عنكممن أنه رمات ») ويعزفك أن
قر فاع عنكم منالله
العرن ليست بتى .وكان قنادة لقي اله أضابة القن و بد ل الل
من تىم) ابطال له لآن العين وإن صح فالله قادر على دفعأثره:

ب(القول الثالث 4أنه عليه السلام كانعالما بأن ملك مصر هو ولده يوسف إلا أن الله تعالى
مأأذن له فى إظبار ذلك فلما بعت أبناءه اليه قال (لاتدخلوا من باب.واحد وادخلوا من أبواب

متفرقة) وكانغرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف فى وقت الخلوة » وهذاقو لإبراهيم النخعى » فأما

بامل0 7

عدت اليهآخر النهاز فرأيته معافى فقال نوجإبريل عليه السلام أتانىفرقانى فقال  :بسم الله أرقيك
لله
او
دين
سع
ىلء بوذْيك وحمناكل
مشن ك

يشفيك» قال فافقت والرابع  :روىأن بجىعفر

ان أنىطالب كانوا غليانا بيضا  .فقالت أسماء  :يارسول الله إن العين الهم سريعة أفاسترق لهم
منالعينفقَاللمانعم .والخامس  :دخل رسولالله صلىاللهعليهوسلم بيت أمسولعمةندها صى

يشتكى فقالوا  :يارسول اللهأصابته العينفال أتفسلاترقون لهمن الوعيانل.سادس  :قوله عليه
السلام والعين <ق ولوكان ثىء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع  :قالت عائشة رضى
الله عنها  :كان يأم العائن أن يتوضأ ثميغسلمنه المعين الذى أصيب بالعين .

(المقام الثانى»4فى الكشف عن ماهيته فنقول  :إن أباعلى الجبائى أنكر هذا المعنى انكارا
بلغا ولم ياذكنركفاىره شيهةفضلاعن حجة  ,وأما الذيناعترفوا بهوأقروا بوجوده فذقكدروافيه
عمينن أجراء فتصل بالشخص المستحسن فتؤثر فيه
اهملتد.
رما :الأول :قال الخافظ ' :إن
كاد اللسع والسم والنار ؛ و إن كان الفا فى حية التآئير الحذه الأاشناء قال القاضى' -

وهذا ضعيف لأنه لوكان الآمر كا قال » لوجب أن يؤثر فالشخص الذى لا يستحسن كتأثيره
فى المستحسن واعلم أن هذا الاعترادن صعرف ؛ ذولك لآنه إذا انتحن شينا فقد حب بقاءه كا
 75سحن ولك نفس يوستان نفسله ,,واقند' يكرهة اكاك

إذا لح لاس ردي حملن

لعدوه  :فكاانن الأول فانهدحص له عندذلك الاستحسان وف شديد من زواله والخوفالشديد

يوجب انحصار الروح فى داخل القلب خينئذ يسخن القلب والروح جداً ٠ وبحصل ف الروح
سان حسد شديد وحزن
حذلك
تند
سل ع
اتحص
لفانه
اى :
الباصرة كيفية قوية مسخنة وإنكان الثان
عظم يسبب حصول تاللكنعمة لعدوه  .والحزن أيضاً يوجب اتحصار الروح فى داخل القلاب

وحصل فيهخفونة شديدة  ,فئبت أن عندالاستحسان القوى تسخنالروح جداً فيسخن شماعالعين
يخلاف ما إذا لميست<سن فانه لاتحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين ؛ ولهذا السبب

أمر الرسول صل الله عليه وسل العائّن بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال .
١الوجه الثانى» قال أبوهاثم وأبو القاسم البلخنى إنه لامتنع أن تكون العين حقا » ويكون
 5نات الشسرانه]داااثىء وأعجى بهستحسانا كان المصلحة لتهكلفه يأغنين التهذلك
مىتغينرع » ثمل يابعد
الشخص وذلك الشىء حتىلايق قلب ذلك المكلف متعلقا به  .فهذا الممعن
ا  1ريه عدتاك اندالةوعدل اعلناعاب و سأل ربهتقيةذلك ؛ فعلده تتعين المضلحة
ولماكانت هذه العادة مطردة لاجرم قيل العين حق ٠

هيلا
الاح  ١ ١لرق لات لاقوو باهما اوم ا تح
ا

الم
قال بأبى

سرك وَمَأعنى
وادخلوامن أبوَاب
2

عنكم مالنلهمن تتىء إن الحكم إلَاللهعليهتوكات وعليسه فليتوكل
ذه
ه
آ

سهدآ

ا

و

اتا رك

اس

المتوكلون »17/ 2

من لان يه لخلة د العلل الال / 15
لاإلبحث الثانى) قال الواحدى للمفسرين فيه قولان :

ا(لإقول الآول) ان قوله (إلا أن يحاط بكم) معئاه الملاك قال مجاهد  :إلا أن موتو كلك
فيكون ذاكعذراً عندى ؛ والعرب تقول أحيط بفلان إذا قرب هلا كه قالتعالى (وأحيط بثمره)

أى أصابه ما أهلكه  .وقال تعالى (وظنوا أنهمأحبط بهم) أوصله أن منأحاط به العدو وانسدد
عليهمسالك النجاة  3اهلا كه؛ فقيل  :لكل منهلك قد أحيطايه .
ولاإلقول الثانى» ماذكره قتادة (إلا أن حاط بم)إلا أن تصيروا مغلوبين مقهورين ؛ فلا
تقدرون على الرجوع :

ق“امل تعالى (إفلما آتوه موثقهم قال الله على ما تقول وكيل» يريد شهيد؛ لآن الشهيد
وكيل عدي أنهموكول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازاكمبأحسن الجزاء ٠ وإن غدرم فيه
كاف مبأعظمالعقوبات .

قوله تعالى لإوقال يابنى لاتدخلوا من باب وا<د وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنىعتم
من ألله امن  02إنالحم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون»
اعم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج إلى مصر  .وكانوا موصوفين بالكال واجمال
وأبناء رجل واحد قال لحم (لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) وفيه قولان :

الأول  :وهو قولجمهور المفسرين أنهخاف منالعينعليهم ولناههنامقامان :
(المقام الأول ) اثبات ان العين <ق والذى بدل عليه وجوه  :الأول  :اطباق المتقدمين من

المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك  .والثاتى  :ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وس
ن
عنيكل
شنيكطلان وهامة وم
كان يعوة الحسن والحسين فقول «أعبذ  5بكلمات الله التامة م

لامة» ويقول هكذا كان يعوذ ابراهيامعيل واسحق صلوات الله علهم  .والثالث  :ماروى عبادة
ابن الصامت قال دخلت على رسول الله صلاللعهليه وسلم فى أول النبار فرأيته شديد الوجع“م

اذتركااوذ

 2تعال وى قالعإنل

سم

مع الاية

ا/ا١

لال إن قاط
ونم ان ل ك
لصحت

ره

سدلاته

0

ره

ير

اثر مه

واتوه

أدكيل 21226
مالك اللهعل مانقول
مولقه 1

ء0 :
افهلامم»
١2والقولالثانى) 17دما»ههناللواست

| أنهرد الهم بضاءتهم قالوا :

»ثلمريدنا تمن الطعام علىأحسن الوجوه .فأى شىء نبغى
,ى أعطانا الطعام ع
مانبغى بعدهذا أ
وراءاذلك ؟
واعم أنا إذا حملنا«ما» عبلالا 0رالتقدير أى شىء نبغىفوقهذا الا كرام إنالرجل
]ال] ناذا دهيا ألهمين أهلنا وتحمظ أحانا ونزداد كل بعير يسيب حطور أخينا .قال
ف
مرير
لهاخي
وعند
الأسمعى  :يقالمارهبميرهميراإذا أتاه بميرةأى بطعام ومنه يقال  :ما

7

(ونزداد كيل بعير) معناه  :أ بنوسف

وةوله

عليه السلام كانيكيل لكل رجل حمل بعير فاذا حضرأخوه

فلايد وأن بزداد ذلك امل » وأما إذا حملناكلية«ماء على الننىكانالم لاب شيا إأخراهك
فافية لقُن الطعام فى الذهاب الثانى ؛ نمفعل كذاوكذا .
بضاعتنا ررت الينا ىك

وأماقولهلإذلك كيليسير» ففيه وجوه  :الأول  :قالمقاتل  :ذلككيليسير على هذا
الرجل الحسن لسخائه و<رصه على البذل وهواختيار الزجاج والثاى :لكل سير » قأصىير

د

هنا اك طول مددسي الس والتأخين و.الثالت  :أن يكون الماد ذلك الدى

يدفع 5

]2

شير قلبل فايست أخانا معناحى تتدل تنك القلدبالكترة".

قوله تعالى لقال لأرنسله معكمحتىتؤتونى موثقامن الله لتأتنتىبهإلا أن حاط ف5لا
توه موثقهم قالاللهعلىمانقول و كيل »

اعلم أن الموثق مصدر بمعنى الثقة » ومعناه  :العهد الذى يوثق بفهو مصدر بمعنى المفعول
يقول  :لن أرسله مع حتى تعطون عبدا موثرقا به وقوله (من الله) أى عهدا موثوقا به بسبب

تأكده باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه  .وقوله (لتأتتى به) دخلت اللام ههنا لاجل أنا بينا
أن المراد بالموثق من الالهعين فتقديره  :حتى تحلفوا بالله لتأتتى بهو.قوله (إلا أن تحاط

بب؟)حفيثهان :
(إرالبحث الآأول) قال صاحب الكشاف  :هذا الاستثناء متصل  .فقوله (إلا أن حاط بك).
مفعول له ؛ والكلام المثيت الذى هو قوله ل(تأتتى به) فى تأويل المنق ؛ فكان المعنى  :لا تماذحون

ذأ7آآظغ
ا[[[1[1اااا51ذااااتاذذ0
1ذكذ111ذذذ[1[1آ[1ذ[1ذ[00100
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سه سر
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قلنا  :لوجوه  :أحدها  :أنهم 7ومالوا إلى الخيروالصلاح » وثانها :يأنشهكاانهد أنهليس
بينهم وبين بديامين منالحسد والحقد مثل ماكانبيهم وبين يوسفعليه السلام و»ثالئها أ:نضرورة
القحط أ<وجته إلى ذلك ؛ ورابعها ل:عله تعالى أوحى إليه وضمن حفظه إويصاله إليه .

فان قبل  :هل يدل قوله (فالله خيرحافظ) عل أنه أذن فى ذهاب ابنه بنيامين ذلك الوقت .

تنا ال كثر وق قالوزا +لعل ؟ قال حرون  .للد
ظ
حنففى
أنهلوأذنفىخروحه معهم لكا

لآ

الله لافى حفظهم  .الثانى :أنهلماذكريوسف قال :

(فالله خير حافظا) أى ليوسف لأانهكان إعلمأنه حى .
قوله تعالى لإزولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا ياأبانا مانخىهذه بضاعتنا
ردت النا وعير أهلناوعفظ أخاناار رداة كل ا تلك اقل يسي ر

اعلمأن المتاع |٠يصلحلانيستمتع به وهو عام فىكل تنىء » ويجوز أن يراد به ههناالطعام الذى

حملوه ؛ وجوزأن يرادبهأوعية الطعام .
4تلف القراء فى (ردت) فالا كثرون يضم الراء»
ثمقاللروجدوا بضاعتهم ردت الويهامخ
وقرأ علقمة كبر الراء . .قال صاحب الكشاف  5-5 +الذال المدة تملك إل ] 105 [1ا
طىرب أنْهمقالوافىقولنا :ضرب زيدعلىنل كسرة الراءفيمنسكنها الىالضاد .
قحك
وببع .و
وأما قوله (مانبغى) 5

:نهم كانوا قد وصفوا
(إالقول الاول» أنلملانق و؛على هذا التقدير ففيه وجوه :الآول أ
افلكرم والاطف وقالوا  :إنا قدمنا علىرجل فىغاية الكرم أنزلناوأكرمناكرامة لوكان
يبوس
رجلا من  1ل يعقوب لما فعل ذلك  .فوم (مانبغى) أى بهذا الوصف الذى ذكرناه كدياولا

ذكر ثىءلميكن  .الثانى  :أنه بلغفىالاحكر ام الى غاية ماوراءها ثىء آخر ء فانه بعد أن بالغ
ف[ ثرامتا أس"نضاعتنا فرذت اليذا  :الثاكت :الم أنة رك ساملالا فحن لإ

رجوعنا اليه يضاعة أخرى » فان هذه 'الى معنا كافه النا”

00

قوله تعالى ا,لله خير حافظأ وهوأرحمالراحين

الثالث

ل

م١

الآنة

:أى أن أخذ
.لرابع ر
عنينه لان الرمانكان زمان القحط ا

تمنالطعام من أيهوإخوته م 2

حاجمهم

إلى الطدا م لوم  .الخامس  ٍ:قال الفراء  :إنهم مى

شاهدوا بضاعتهم فى ر-الم  .وقع ف قاويم نهم وضعوا تلك البضاعة فى رحاطم على سبيلالسهو
 1ارلا 1ك شاءام جو [الة فوا السببك فه :رأجعوواليردوا المالالىمالك .السا

قهم بوهلعيابمنة  0| .لي
اهميعللىوحجه
أراد بأحنسنلالي
ذلك لاخ لاجل الايذاء والظم الا لطلب زيادة ف العن | .

0

إرأذَاك يعر فأبوه أنه ل

أن كرون ذلك

وطلبه لهلمزيد الاكرام فلايثقل عل أبيهارسال أخيه 0

كال مدرة

لهمعلى شدة الزمان ؛ وكان بخاف الاصوص من قطع الطريق  .فوضع تلك الدراثم فى رحالهم حتى
افلىاحسان الييم
ا
الج

0
ِ

ش
0

كنيال
الىأبهم قالوا,ي|ا[أبانناااملنعم

نهملماطلبوا الطعام لابهم وللأخ الباق عدده منعوأ مئه)

فوط
0
(

) وفيهقولان :
| الكيل) أشاره

 6٠الاكل
 :دد فلاكبرل
لمفسمل عر إشارة ال كرك ا ونسفوسفت ((فان ل نأولى

ا(نا
لعكنمدى) والدليل علىأن المراد ذلك قوم ا د

سكدل) مر ره رالككان -

دو
سن
ب0لي
جو

(كتل) بالياء » والياقون النون ٠ والقراءة الآولى تقوى القول الأول » والقراءة الثانية تقوى

ون)
ظله
فنا
ا(وإ
حلوا
القولالثانى  .ثلمقا

ب
وال
عذلكق
يالوا
خمنوا كونهم حافظين له .فلياق

أك ذكرتمقبل هذا الكلام
عالليهسلام (هل آمنكم عليه إلايا أمنتكم علىأخيه منقبل) والمدنى ن
فيىوسف وضفعنتم ل حىفظه حيث قلتم(وإنا له لحافظون) ثمههناذكرمهذا اللفظ بعينه فهل يكون
اان
كىإل
امان
مناأ
هه

صمل
حمال
بنىل
هناك يع

الآمان هناك فكذلك لايحصل ههنا ؛

م قالإفلتهخيرحافظاوهوأرحم الراحمين) قرأ حمز .ة والكسائى (حافظاً) بالالف على
العبيزوالتفسير علىتقديرهوخير لك5حافظا كقوطم  :هوخيرهم رجلاولله دره فارساء وقيل :

على الحال والباقون (حفظ) برغأيلف عاللىمصدر يعنىخيرك حفظا يعنى حفظ الله لبنيامين خير من
حفظك  .وقرأالاعمش (فاللهخيرحافظ) وقرأ أبوهريرة رضىاللهعنهخيرالحافظين وهوأرحم
الراحمين» وقيل  :معناه وثقت بكفى -فظ يوسف عليه السلام فكانماكانفالآن أتوكعيالله
فانقبل  :لمبعثهمعهم وقد شاهد ماشاهد .
سيت
+

ا؟رتم
و؛

اهملفهىم» الآية
قولهثعالى«وقاللفتيانهاجعلورابضحاعت
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البوالك
م هلهميخفون إذا
رحاط.
ء /فى
0
وَللفشيانهاجعلوابضَا

هليم 95رجعو0
م

عسعداهثرم

ماه

َأَرسلمماأحَانال

ماأ منما الكل
ِلبهمالو

وإ 1فظوت  2آل هل مك عليهإل 6

نشع[ ا  1 0 0خييدر َف وخانتم الراحمين4172

؛وتمل (وإنا لفاعاون) كلماق وسعنا
التأكيد :وحم لأن يكون (وإنا لفاعلون) أن تجيتك به ح
عد انا
قوله تعسالى إوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونمأ اذا انقلبوا إلى أهلبم

لعلبم يرجءون فلا رجءوا إلى أبيم قالوا ياأبانا منع دنا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل
وإنا له لحافظون  .قال هل آمكم عليه إلا كي أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو
أرحم الراحمين)

ىق اليه اتا

(المسألة الاولى» قرأ حمزة والكساو وحفص عن عاصم لفترانه بالأالف والنون والباقون
(لفتيته) بالتاء غمينر ألف » لوهغمتانكالصبانوالصبية  .والاخوان والاخوة قالأبوعل الفارسى
الفتية جمع فتى فى العدد القليل والفتيان للكثير ٠ فوجه البناء الذى للعدد القليل أن الذين يحيطون
بما يحعلون يضاعتهم فيه من رحاطم يكونون قليلين لآن هذا من باب الاسرار فوجب صونه إلا
عن العدد القليل ووجه امع الكثير أنه قال (اجعلوا بضاعتهم فى رحالم) والرحال تفيد العدد

الكثير فوجب أن يكون الذن بباشرون ذلك العمل كثيرين .
((المسألة الثانية  4اتفق الآكثرون على أن إخوة بوسف ماكانوا عالمين يجعل البضاعة حفارلم

ومنهم من قال إكِناهنموا عارفين به ووضهعيف لآانةوله (لعلهم يعرفونها) يبطل ذلك ُماختلفوا
ق السب الذئ ادامر ب ف بوضع بضاعتهم فى رحاهم على وجوه  :الآول  :أنهمممتى فتحوأ
المتاع فوجدوابضاعتهم فيه  .علدوا أنذلككان كرما من يوسف وسفاء محضا فببعئهمذلكعلىالعود

اليه والحرص عل معاملته  .الثاتى  :خاف أن لايكون عند أببهمن الورق مابرجعون بهمرة أخري

ولهتعالىدفانلمتأتوتى بهفلاكيللك عمندىءالآية

ا

لهس؛علليهام وأعطاهم الطعام قال لهم  :منأتم ؟ قالوا
الي
لإوالوجهالثانى أ)نهم للمادلواع
أمة من أهل الشام أصابنا المين كا متارفال  :لعل جثتمعيونا  0معاذ الله ن
نرحنعقو

اخوة بنو أب واحد شيخ صديق نى اسمه يعقوب قال  5:نتمقالوا  :كنا اثنى عفشبرلك مناواحد
نداك
توق
حرة
وبق واحد معالاب يتسلى بهعنذلك الذى هلك ؛ وتحن عد

عوأ
قفالد:

بعضكم

عندى رهينة وائتونى بأخلكممن أبيكمليلغ المرسالة أبيكمعند هذا أقرعوا بيفنأهمصابت القرعة
كا,ن أحستهم رأيافىيوسف فخلفوه عنده .
وعون
شم
(إوالوجه الثالك» لعلبملماذكروا أبامقاليوسفف  :فلتركتموه وحيدا فريدا ؟ قالوا :

قا.ل لاممس:تلخملصه لنفسه ولم خصه ذا المعنى لأجل
فحد
ماتركناه وحيدا  .بل بقى عنده وا
رجانه نه أكثرمن ته لسائر' الأآولذ فختدهة| قال بسوفك
لماذكرتم أن أباك رجل عالمحكيرباعيلدجعانزفة  ,ثمانهخصهبمزيد الهبةوجب أن يكون
زائدا علي فى اللفضل ؛ وصفات الكيال مع انى أراك نضلاء علماء حكا .فاشتاقت نفسى إلى رؤية
ذلك الاخ فائتونى به  .والسبب الثانى  :ذكره المفسرون ء والاول والثالت محتمل والله أع ٍم

ثمإنهتعالىحكىعنهأنهقال(ألاترون أنىأوف الكيل) أى أتمهولاأنخسه  .وأزيدم حمل
بعير آخر أجل أخ.بى  .وأنا خير المنزلين ؛ أى خير المضيفين للآنه حون أنزلهمأحين أضافت .
وأقول  :هذا الكلام يضعف الوجه الثانى وهو الذى نقلناه عن المفسرين  ,لآن مدار ذلك الوجه
على أنه اتهمهم وذسبهم الى أنهمجواسيس » ولو شافههم بذلك احكلام فلا ليق به أن قوم لهم
(ألا ترون أنىأوف الكيل وأنا خيرامنزلين) وأيضا يبعد من يوسف عهلايلسلام مع كونه صديقا
أن يقول لهمأنتمجواسيس وعيون» مع أنه يعرف براءتهم عن هذه التبمة  :لآن البهتان لايليق
حال الصديق .

ْمقال (إفان لمتأتونى به فلا كيل  5عندى ولا تقربون»

واعل أنه عليهالسلام لما طلب مإنبحمضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب والترهيب  .أما
“فلوسي
م
اس4ننه

وعهاه

الترغيب  :فهو قوله ألا 0

.ا

الكل  5خيرامنزلين) و أماالترهيب» ف:هو قوله (فان

:تأتونى بهفلاكيللكعندى ولا تقربون) وذلك لآنهمكانوانى نهاية الحاجةال تىحصيا الطعام :

وما كان يمكنبم تحصيله إلا من عنده » فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك نماي الترهيب

والتخويف ء ثإمنهم لما سمعوا هذا الكلام يمنوسف قالوا (سنراود عنه أباه وإنالفاعلون)
ننزعه من يده » وإنا لفاعلون هذه ااراودة ؛ والغرض من التكرير
إلى "سقيطه و

ص

قولهتعالىدولماجهزم بجهازم»الاية

يوسف إلى بداابره تفحص عر_.أحوالهم تفحصا ظبر له أنهم اخوته  :وأما أنهم ماعرفوه
.حجابه بأنيوقفوث من البعدوماكان  0الابالواسطة
:هعليه السلام ر
او الأولأن
ومتى كان الآمر كذلك لاجرم أنبم ميعرفوه لاسما مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان

كثرة الخوف ٠ وكل ذلك ما يمنع من التأمل التام الذى عنده يحصل العرفان  .والثانى  :هو
أنهمعن ألقوهفى الجب كان صغيرا م إنهم رأوه بعد وفور اللحية ؛ وتغير الزى وايئة

لى رأسه تاج
وبعء
»فى عنقه طوق من ذه
فائهم رأوه جالسا على سريره وع؛ليه ثياب الرير و
من ذهب » والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة  .فيقال  :إن من وقت
ماألقوه فى الت الى هذا الوقت كان قد مأصرىيعون سنه  ,وكل واحد من هذ سيان العلل
خصوك المعرفة »لاس عند 'اجتماعها » و'الثالك : .أن .حول العررفان والتذكيرء تلق الله نال ؛
فلعله تعالى ماخاق ذلك العرفان والتذكير فى قلوبهم تحقيقا لما أخبره عنه بقوله (لتنبثنهم بأمرهم
هذا وثم لارشعرون) وكان ذلك من هعجزات «وسف عليه السلام ؛

 1قال تعالى بولسا جهزهم بجهازهم >قااللليث  :جهزتالقوم تجهيزا ادا تكلفتطم جهازم
ارا واكدلك جهاز الجرووس والمسك وهو مايحتاج اليه فى وجهه  .قال  :وسمعت أهل البصرة

يقولون  :الجهاز بالكسر  .قال الأزهرى  :القراء كلهم على فتح الجيم» والكسرلغة ليست يحيدة »
قال المفسرون  :حمل لكل رجل منهم بعيرا وأحكرمهم أيضا بالنزول وأعطاهم مااحتاجوا اليه
فى السفر » فذلك قوله (جهزهم يجهازهم) ثمبين تعالى أنه لما جهزمم يحهازهم قال (ائتونى بأخ

لممن أيم)

 0سابق حتى يصير ذلك الكلام سببالسؤال يوسف عن حال أخيهم
واعٍ أنه لابد من
وذكرواافهو جواها
(الوجه لل وهوأحسنها إنعادة يوسف عليه السلام معالكل أن يعطية حمل بعيزلا أزين

عليه ولا أنتقص » وإخوة يوسف الذين ذهيوا اليه كانوا عشرة» فأعطاهم عشرة أحمال» ققالوا :
إنلناأباثميخا جيرا وأخا آخر بمقعه » وذكرو ا أن أباثمأجل سونشهدةحزنه ل بمحضر ء وأن
أخاهمبق فى خدمة أبيه ولا بدلا أيضامن شىء من الطعام خهز لا أيضا بعيرين آخرين من

الطعام فليا ذكروا ذلك قال يوسف فبذا يدل على أن حب أبيكمله أزيد من حبه لكو:هذا ثثى
بحيب لانم مع جالكم وعقلكم وأدبم إذا كانت عه أي لذلك الاخ أكثر من محبته لك؟دل هذا

على أن ذلك أيجوبةفى العقل » وفى الفضل والآدب جيئونى به حتى أراءفهذا السب محتملمناسب

وان روا زكر بو ملدلا عليه الانه
ل
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عد ايامو| لماعلون دحت
_-ه

2-5

 0قوله تال رولا جر الاندرة حير للدررن  آمتوا وكانوأ
(المأة 1قال
يتقون) يدل على بطلان قول المرجئة ::الذين يزعمون أن الثواب بحصل ف الآخرة لمنلم
كاسن

.

قلهناذ:ا ضلعيآفن.ا ان حملنا لفظ خير على أفعل التفضيل ازم أن يكون الثواب الحاصل
للمتهين أفضل ولاءازم أن لاحصل

لغيرثم اد

 2وان حاناه على أصل معرى الخيرية  2ذهذأ ندل

على حصول هذا الخير للمتقين ولايدل على أن غيرمم لايحصل للمهنال أخير :
وله تعالى لوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وثم له منكرون ولما جهزثم يجهازمم

ايتكمرون أنىأوف الكيل وأناخير المنزلينفانلتأتونىبهفلاكيل
قال اثتونى بأخلأكملدنأ
 8عندى ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون»

اعلم أنه ا عم القحط فى الببلاد و»وصل أيضا الى البلدة ااتىكان يسحكمها يعقوب عليه
السلام وصعب

1

ظ
ٍ
ظ

الزمان عليهم ؤقال لبيه إن كر

رجلا عاك

عير النامن فاذهوا اليهبدراهمكم

وخذوا الطعام فخرجوا اليه وثم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة
كلدت

قْ اججماع بودف عليه اأسلام م اخوته وظهور

صدق

ماأخير ألله العكال عنه قَْقوله

ليوس عليه السلام حال ماألةوه فى الجب (لتنبئهم بأمرم هذا وثم لايشعرون) وأخير تعالأىن
بوسف عرفهم وثم مأعرفوه البئة ) أمأأئة عرفهم فلانه تعالىكان قد أخيره قٌّقوله (لتفبكنهم بامهم)

»هذا
أن يصلون إليه ويدخلون عليه » وأيضا الرؤيا ااتى رآهاكانت دليلا على أنهميصاون اليه فل
اليك كان بوسف

عليه السلاممترصدا إذاك الام  2وكان كل منوصل

إك بأنهمن البلاد البعيدة

وعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هلل م اخوته أملافليا وصلاخوة
يتفحص عنهم ي

8-5

« 0 6ولآجر الآخرة خير 0

أمنوا» الآية

 00 1م الآربع لامتتعأنيقال  :انهكان٠ 01 فهبنأ 72ا الله فحىكه
على يوسف بأنه كانمن امحسنين وهو عين الكفر أوزم تكذيب الحشوى فمارواه وهو عين
الأككان واندق

ل(جر الآخرة خير للذينآمنواوكانوا يتتقون وفيه مسائل :
ثمقال تعالى (

(المسألة الآولى) فى تفسير هذه الآية قولان :
لإالقول الأول» المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل إلى المنازل العالية
والدر جات الرضعة | الدنا٠ إلا أن الثوات الدى أعذه الله لذاى الا د > رفسل 00
وجهات الترجييم قد ذكرناها فى هذا الكتاب مراراً وأطوار! و.حاصل تلك الوجوه أن الخير

الكل ع ادي2

»كل هذه القيودالإربعةحاصلة
نا خلاضا امنا امد ونابنااللتعظيم و

يرات الذنا.
فق خيرات الآخرة ومفقودةخق

(القول الثانى) أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد البرين أفضل من الآخرم يتا
كلدي حير هن الما ويقسدتعمل لينان اكونه فى نفه

]عن ع أن 1

0 2

ا

التمصيل © يكال  :التريد ير من الله .٠ لعى اللتريك حرفن ارات كدر اكا .اذا
إذا ثبت هذا فةوله (ولاجر الآخرة خير) إن حملناه على الوجه الأول ازم أن تسكون ملاذ

الدنيا موصوفة بالؤيرية أيضاً » وأما إن لنامعل الوجه الثاتى لزمأن لايقال ان منافعالدنيا أيضآ
خيرات .يل العلد فدان حر الإاحره هر اك ل لكا كا اك ا
(إالمسألة الثانية» لاشك أنالمراد من قوله (لاوجر الآخرة خير لاذين آمنوا وكانوا يتقون)

شرح حال يوسف عليه السلام قوجب أن يصدق فىحقه أنه منالذين آمنواوكانوا يتقون  :وهذا
تتصيص قن الله عر وجل عل.أنة كان فى الزمان السايق من لتقن ؛ !ولد هونا كنا سانا
ليوسف عليه السلام يحتاج إلى بيان أنهكان فيه من الممَقين إلا ذلك الوقت الذى قال الله فيه
(ولقد همت به وهم بها) فكان هذا شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام كان فى ذلك الوقت
من المتقين » وأيضاً قوله و(لا نضيع أجر الحسنين ) شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام
كان من ال#سنين  :وقوله (إنه من عبادنا الخلصين) شهادة من الله تعالى عل أنه من المخلصين فثيث
أن الله تعالى شهد بأن يوسف عليه السلام كان من المتقين ومن المخسنين ومن الخاصين  .والجاهل
الحشوى يقول  :إنهكان من الأاخسرين المذنبين ؛ ولا شك أن من لميقل بقول الله سبحانه وتعالى

معهذهالتأكبدات كانمن الأخدمرين ,

قوله تعالى «ولانضيعأجرالحسنين» الآية

أجل

ثمبالدواب ثمبالضياع والعقار  .ثمبرقاءهم حتى استرقهم سنين  .فقالوا والله ما رأينا .لكا أعظم

شأناً من هذا الملك حتى صاركل الخلق عبيداً له فليا سمع ذلك قال إنى أشهد الله أنى أعتقت أهل
مصرعن آخرمم ورددت علمهم أملاكبم :وكان لايبيعلأحد ميطنلب الطعام كأثر من حمل البعي
ئلا يضيق الطعام :على الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعل .م

(إالمسألة الثالثة) قوله ( وكذاك) الكاف منصوبة لكين ؛ وذلك إشارة إلى ماتقدم يعنىبه
ومثل ذلك الانعام الذى أنعمنا عليه فى تقريبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم الحيبس
فلارض) أأقىدرناه معاليىريد برفع الموانع وقوله (يتبوأمنماحيث يشاء)
وقوله (مكنا ليوسف ا
يتبوأفىموضع نصب عاللحال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابنكثير(نشاء) بالنون مضافاً إلى الله
تعالى والباقون بالياء مضافا إلى بوسف .

واعلم أن قوله يلتبوأ منها حيث يشاء) يدل على أنه صار فالملك حيث لايدافعه أأحد  .ولا
ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ماثاء وأراد  .ثمبين تعالى مؤايكد أن ذلك من قبله فال
بحمتنا نمشناء)
(نصيب ر

واعلم أنه تعالى ذكر أولا أن ذلك المكينكان من الله لامن أحد سواه وهو قوله (كذلك
مكناليوسف فىالارض) ثمأكد ذلكثانياًبقوله (بنرصيحبمتنا مننشاء)وفيهفائٌدتان :
(إالفائدة اوللآى) أن هذا يدل عل أن الكل من الله تعالى  .قال القاضى " :تلك المملكة لما

لتم إلا بالأمور فعلها الله تعاللى صارت كامهاحصلت من قبله تعالى .
رحرابه  :أناندى أن نفس تلك المملكة ما حضات ,من قبل الله تعالى » لان :لفظ.المر ان
يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذى 51؟.ناة بشوى قولنا  +:فصرق هنذا اللفظ إلى المصار

لا سبيل إليه .
اللإفائدة الثانية  4أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالهية والقدرة النافذه  .قالالقاضى  :هذه
الآبة تدل على أنه تعالى يحرى أمى نعمه على مايقتضيه الصلاح .
قلنا  :الآية تدلعلى أن الأمور معلقة بالمشيثة الالمية والقدرة الحضة  .فأما رعاية قيد الصلاح ؛

اسكلملعأفنظ لايدل عليه .
فاأعمتىبرته أنتمن نف
“مقال تعالى (ولا نضيع أجر الحسنين) وذلك لان اضاعة الأجرإما أن يكون للعجرأوللجول
:كانت الاضاعة متنعة .
أولابخل والكل ممتنع فى حق الله تعالى ف
واعل أن هذا شهادة منالله تعالى على أن يوسف عليه السلامكانامحنسنين ولوصدق الول

اك

ةوأه  51دو كذلك مكنا
د

قّالأرض» الذية
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وكانوأ عون «0/ه»

توا :تعالى ولكذلك مكنا بالف زرا لسروعالا

اك لا

ولانضيع أجر الحسنين ولاجر الآخرة خير للذينآمنواوكانوا يتقون»)
فيه مسائل :

(المسألة اوللأى) اعلأن يوسف عليه السلام لما لبمس منالملك أن يجعله علىخزائنالأأرض
لمحك الله عن الملك أنه قال  :قد فعلت » بل الله سبحانه قال (وكذلك مكنا ليوسف فى الأآرض)
فههنا المفسرون قالوا فى الكلام محذوف وتقديره  :قال الملكقدفعلت  .إلاأن ممكين الله له

ف الارض يدل عل أن :الملك قد أجابه الى مامنأل .ا وأقول :ماقالوه جسن »إلا أن اههنا ماهو
أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب ف عالمالظاهر  .وأما المؤثر الحقيق  :فليس إلا أنه تعالى
مكنه فى الأرض ء وذلك لآن ذلك الملك كان متمكنا من القيول وم نالرد» فنسبةقدرته الىالقيول
وإلى الرد علىالتساوى » ومادام يبقَىهذا التساوى امتنعحصول القبول» فلابد وأن يترجحالقبول
على الرد فخاطر ذلك الملك » وذلك الترجلايكون إلابمرجم يخلقدالله تعالى » واذا اخللقه تعالى

ذلك المرجح ح-صل القبوللاحالة  :فالهكن ليوسف ف الارض ليس إلا من خلق الله تعالى فى قلب
ذلك الملك بمجموع القدرة والداعية الجازمة اللتين عند حصولما بحب الآثر » فلهذا السبب برك

الله تعالى ذكر إجابة الملك واقتصر على ذكر الكين الالمى  ,لآن الرماولثحقيق ليس إلا هو .

(المسألة الثانية» روى أن الملك توجه وأخرج خا الملك وجعله فى أصبعه وقلد بسيفه
ووذع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت  .فقال يوسف عليه السلام  :أما السرير فأشد به
ملكك وأما الخاتم فأدير به أمرك  .أوما التاج فليس ملبناسى ولا لباس آبائى » وجاس علىالسرير
ودانت له القوم و»عزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد ذلك وزوجه الملك  7ه:
قلا دخل علا قلالبان هذا خيرا #اطلبت » فوجدها عذراء فولدت لوهلدين افراجم وميشا

وأقام العدل بومصأرحبته الرجال والنساء ؛ وأسل علىبده الك وكير

ون

مصر فى سنى القحط الطعام بالدراثم والدناس ف البحة الوك  5بالحل والجواهر فى السنة الثانية

قوله تعالى دإنى حفيظ علم» الآية

١5١

ه بأى طريق كان » إنما
لوصيل
ايت
المسائل أن التصرف فى أمورالخلق كان واجباعليه » لجاز له أن
متهتعالى الىالخلق ؛
سو لااحدا ال
فلا إن كاكرف كان واجباغله لوجوه  :الأول  :أنه كران
والرسول يحب عليه رعايةمصالح الآمة بقدر الامكان  .والثانى  :وهو أنه عايه السلام علمبالوحى
وران
أله سيحصل القحط والضيق الشديد الذى ريبما أفضى الى هلاكالخاق العظيم للد كيال أم

0سع إفيضال
أل
واليت  :ا
لت ا رن له يل ضررذلك القحط اىلذ3لى" :الك
النفعالىالمستحقين ودفع الضرر عنهمال

ىن القع

واذا ثبتهذا فنقول  :إنهعليه السلام كان مكلفا برعاية مصالم الخاقمنهذهالوجوه ؛ وماكان

عكنه رعايتها إلا بهذا الطريق » ومالاتم الواجب إلابه ؛ فهوواجب ء فكان هذا الطريقواجباعليه
كاكان وا جا سةطت الإاسئلة بالكلة ٠ وأما ترك الاستثناء فقال الوالخدى  :كان ذلك مخقطيتة

أوجبت عقؤية وهأنه تخعرالزأعنه -حصول ذلك المقصودستة  :وأقول  :لاعلساي فيهأنه لوذكر
اى
نحةبغ
هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه انما ذكره لعلمه بأنهلاقدرة له على ضبط هذه اليمصل
ا قوله لممدح نفسه خجوايهمن وجوه  :الآول  :لانسلم أنه
م؛
اناء
وستث
فلاجل هذا المعنى ترك الا
مدح نفسه لمكنه بكيوننه مصوفا مهاتين الصفتين النافعتين فى حصول هذا المطلوب “.وبين البابين
فرق وكأأنه قد غلب عل ظنه أنه يحتاج إلى ذكر هذاالوصدف لان الملك وان علكاله فى علومالدين

لكنه ماكان عالمىا بأنه بق بهذا الآمرء ثمنقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفسانما يكون
مذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والفاخر والتودل [ل غير مال » فأما على غير هذا الوجَه
فلا نم أنه حرم فةوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) المراد منه تزكية النفس حال مايعمكونما غير
لد,ليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (هو أعلممن اتقى) أما إذاكان الانسان عالما
اية
وزك
مت
بأنهصدق وحق فهذا غير منوع منه والله أعل :م
قاولهفماائدة فىوصفه نفسه أنهحفيظ عليم؟

قانا :إنه جار مجرى أن يقول حفيظ يجميع الوجوه ااتى ممما يمكن تحصيل الدخل والمال؛ عليم

بالجهات التى تصلح لآرن يصرف المال الها ء ويقال  :حفيظ بجميع مصا الناس » علبريحهات

حاجاتهم أويقال  :حفيظ لوجوه أباديك وكرمك » عليم بوجوب مقابلتم! بالطاعة والخضوع وهذا
باب وأسع يكن تكثيره أن أراده .

دغر>» -
ح«١
د١

1

قوله تعالى «قالاجعلنى علىخزائنالأارض» الآية

بالفدل » وتخضيص مايلنايغى بالترك » فثبت أن كونه مكينا لاحصل إلا بالقدرة والعل  .أما كونه
أمينافهو عبارة عن كونه حكمأ لايفعل الفعل لداعى الشهوة بل إبما يفعله لداعى المكة  ,فثيت
نه عالما بمواقعالخير والذر والصلاح والفساد؛
كوعولى
أليكانة مكينا أمينا يدل عكلوىنه قادرا »
وعلى كونه بحيث يفعل لداعى الكمة لالداعية الشهوة » وكل من كان كذلك فانه لايصدر عنه
فعل ااشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت المعتزلة اثيات أنه تعالى لايفعل القبيح قالوا إنه تعالى
ليفاعل القبيس لآنه تعالى عالمبقبحالقبيح عالمكو نهغنياغنه وكل من كان كذإِك ميفعل القبيح

قالوا  :انما يكون غنيا عن القبيح إذاكانقادرا  .وإذاكان منزها عنداعية السفه فثبت أن وصفه
بكونه مكينا أمينا نهاية مايمكن ذكره فى هذا الباب ثمحكى تعالى أن يوسف عهلايلسلام قال فى هذا
المقام (أجعانى على خزائن الآرض إنى حفيظ علي) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال المفسروت  :لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك ببن يديه قال له
الملك  :فا ترى أنهاالصديق قال  :أرى أن تزرع فى هذه السنينالخصية زرعا كثيراوتنى الخرائن
وتجمع فبهاالطعام فاذا جاءت السنون الجدية بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال عظيفقالالملك
ومن لى بهذا الشغل فقا يوسف (اجعلى عل -زاتن الارض) أىعل حزان اررض عر رأدخل
راد منه المعود السابق  .روى ابن عباس رضى الله عنهما عن
الآاف واللام على اولآارضلم.ء

النصصل الله عليه وسل فى هذه الآية أنه قال «رحم الله أخى يوسف اولمياقجعللنى على خزائن
الآرض لاسشعماه :من شاغته لكنة :لماءقال ذلك (خنه جه امد ا اوقول هذا من الستاو 1ه
لما تأنى عن الخروج من السجن سبل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولما دارع فى ذكر
الالقاس أخن الله تعالى ذلك اللطلوب عنه وهنا يدل عل أن تررك التصرك:والتعوايض بالكلية إلى
إلله تعال أوال :
(المسنألة الثاني لقائل أن يقول  :لمطلب يوسف الآمارة والنى عليه الصلاة والسلام قال
لعبدالرحمن بن سمرة «لاتسأل الآمارة» وأيضا فكيف طلب الآمارة من ساطانكافر  .وأيضا للم
يصير مدة ولمأظهر الرغبة فى طلب الآمارة فى الال » وأيضا لمطلب أمر الخزائن فى أول الآمرء
معأن هذا يورث نوع تهمة .وأيضاكيف جوز مننفسه مدحنفسه بقوله(إنىحفيظعليم)مع
أنة تعالى يقول (فلا تزكوا أنفدكم)وأيضا فا الفائدة فقوله (إنى-تفيظ عليم)وأيضالم ترك الاستثناء
فى هذا فان الأحسنأن يقول  :إنى حفيظ عايم ان شاء الله بدليل قوله تعالى (ولا تقولن لثىء إنى
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) فهذهأسئلة سبعة لابد منجوابا  .فنقول  :الأأصل فجىواب هذه

قوله تعالى «وقال الملك ا,تونى بهاستخلصه لنفسى» الاية

و١

وهذا من الآدب العجيب  .ورابعها  :براءة حاله عن جميع أنواع التهم فان الخدم أقر له بالطبانة

والنزاهة والبراءة عن الجرم  .وخامسها  :أن الشرابى وصف له جده فى الطاعات واجتهاده

فى الاحسان إلى الذينكانوا فى السجن و.سادسها  :انه بق فى الجن يضع سنين » وهذه الأمور
 1وعد فنا وتيت خسن الاعتقاد ق:الانسان  +فكت جتوعها'“فلهدا الست بحسن اعتقاد

الملك فيه وإذا أراد الله شيئاً جمع أسبابه وقواها .
إذا عرفتهذا فنقول  :لما ظهر للملك هذه الا<وال من يوسف عليه السلام رغب أنيتخذه
لنفسه فقال (ائنونى به أستخلصه لنفمى) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام قم
إاللىملك متنظفا مندرن السجن بالثياب النظيفة والهيئة ال1سنة فكتب عل باب السجن هذه منازل

التلوى وقبور الاحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء  ولما دخل عليه قال اللهم إنى أسألك
خيركمنخيره وأعوذبعزتك وقدرتك منشره “مدخل عليهول ودعا لهبالعبرانيةوالاستخلاص
ؤأنة
رد الك ان شوائفا الكختراك وه ذا بالملك طلك أكنون يحرسدقهل:هو
لايشاركه فيه غيره لآن عادة الملوك أن ينفردوا بالاشياء النفيسة الرفيعة فلا علمالملك أنهوحيد
زمانه وفريدأقرانه أراد أت مقو يه

وى أن الملك قالليوبيك عله السلام.مامن ثى .إألاخوبٍ أن تشركى فيه إلا أهلوق

أن لا تأكل معى قال يومف عليه السلام ٠ أماترى أن  1كل معك ٠ وأنا يوسف نن يعوب
اإبسنحق الذبيح بنإبراهم الخليل عليهالسلام  .ثمقال (فلسا كلمه) وفيهقولان  :أحدهما  :أنالمراد

فلاكلمالملك يوسف عليه السلام قالوا لآن فى مجالس الملوك لاحن لاحدأنيبتدى'بالكلام
وإعا الذى فتدئ :بههوالملك و,الثانى  :أن المراد  :فلماكلر يوسف الك قيل  :لماصار يوسف
الى الملك وكان ذلك الوقت اثنلاثين سنة ؛ فلا رآه الملكحدثا شابا قال للشرابى  :هذا هوالذى

عمتأويل رؤ يلى مع أن السحرة والكهنة ماعلموها قال نعم فأقبل على يوسف وقال  :إنى أحب
أن أسمعتأويل الرؤيا منك شفاها؛ فأجاب بذلك الجواب شفاها وشهدقابه بصحته ؛ فعندذلك قال
له (إنك اليوم لدينا مكين أمين) يقال  :فلان مكين عند فلان بين المكانة أى المنزلة » وهى حالة
اباحيانا ,ننا..وقوله (أمين) أى قدعرفنا أماتك وبراتك ما نسدت اليه؛
واعلم أن قوله (كمكلينمأمةينج)امعة لكلمايحتاج اليهمنالفضائل والمناقب ٠ وذلك لأانه لابد
فى كونه مكينا من القدرة والعلم  .أما القدرة فلأآن مهاحصل المكنة  .وأما العلمفلآن كونه متمكنا
من أفعال الخير لاحصل إلا به إذ لولميكنعالما بما ينبغى و بمالاينبغى لايمكنهتخصيص مايذبغى

واه
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 0الاك ااي بأد#خلصه لتفنى» الآية

ى 4أسخاصهالتفسى 005
اكلكأتتون ب

آل نكيمتنا

ب

مهه»
حفيظلي د
نَ 5:0»6ال اجعألىعل خرزائن الأرضفى
مكين أمي <

(إلامارحم ربى) قالو.داث الآيةغ]] أن انصزات التطين من الشروالا يكون إلا ونه :و لفل
الآآنةامشءر بأنهمت خحصلت تالكريحة لحطلل ذلك الانضراف  .فغول > لخ  2لد اله
باعطاء العمل والقدرة والالطاف  6قاله القاضى لانكل ذلك مشترك بين الكافر والمؤمن فوجب

تفسيرها بثىء آخر » وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثيتنا ذلك أيضاً بالبرهان
القاطع وحينئذ حصلمنه المطلوب .

لقال الملك ائتونى به أستخاصه لنفسى فلماكلمهقالإنكاليوملدينا مكينأمين
قوله تعالى و

قالاجعانى على خزائن الأرض إحنىفيظ علم)
فى الآية مسائل :

«المسألة الأولى) اختلفوا فى هذا الملك فنهم من قال  :هو العزيز ؛ ومنبم من قال  :بل هو
الريان الذى هو الملك الآ كيرا وهذا اهلوإاظهر لوجهين“::الأاول. ::أن اقول بيواسف (اجعلئ عل
خَرائنَ الأأرض) يدل غليِه .الثانى :أن قله '(أاستخاصه لتضئ) يدل غاع ,أنه قبل ذلك ماكان
خااصا له ؛ وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز» فدل هذا على أن هذا الملك
هر الملك:الا كين.

(المسألة الثانية) ذكروا أن جبريل السلام دخل على يوسف عليه السلام وهو فى الحبس
وقال دقل اللبم اجعل لى من عندك فرجا وخرجأ وارزقنى من حيث لأاحتسب» فقيل الله دعاءه
وأظهر هذا التسبخبلفيىصه من السجن  .وتقرير الكلام  :أن الملك عظم اعتقاده فى يوسف
جره  :أحدها  :أنهعظراعتقاده فىعله؛ وذلك لآنهلمايمر القوم عن الجواب وقدر هو

ونها  :أنهعظم اعتقاده صفبىره
على الجواب الموافق الذى يشهد العقل بصحته مال الطبع اليه » ثا
وثباته  ٠وذلك لأنه بعد أن بق فى السجن بضع سنين لما أذن له فى الخروج ماأسرع الى الخروج
بل صبر وتوقفت وطلب أولا مايدلعلى براءةحالهعنجميعالتم 1وثالثها  :أن عهظماعتقاده ففوحسن
أدبه » وذلك لأنه اقتصرعل قوله (مابال النسوة اللاتى قطعن أيديين) وإنكان غرضهاذكر امرأة

العزيز فستر ذكرها  وتعرض لراسمائر النسوة مع أنه وصل اليه منجهتها أنواع عظيمة من البلاء

قوله تعالى دإن النفس لآمارةبالسوء» الآية
موطلالة أن داا أرعنات أله رأ

ل

5

نا أى 7الاعتذار ما كان.

:ل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أمجعلهكلامالًلمرأة ؟
فان قيلجع

قلنا :جعله كلاماليوسف مشكل » لآن قوله (قالت امرأة العزيز الآن حصحص المق) كلام
موصول بعضه ببعض الى آخره ٠ فالقول بأن إعضه كلام المرأة والبعض كلام يوسف مع تخلل
اللإاصل الكثيرم بين القولين وبين .الاين سد ؛ وأيضا كله كلما للارأة 'مشكل أيضاً ,
لآن قوله (وما أبرى” نفسىإن النفس لأامارة بالسوء الامارحم رنى)كلام لايحسن صدوره الامن

احترز عن المعاصى ٠ ثميذكر هذا الكلام على سبيل كسر النفس ٠ وذلك لا يليق بالمرأة التى
استفرغت جهدها فى المعصية .

لوالمسألة الثانية 4قالوا (ما) فىقوله (الا مارحم ددى) بمعنى «من» والتقدير ا:لا من رحم
ربى» وما ومنكل واحد ممما يقوم معامالآخر كقوله تعالى (فانكحوا هاطابلكم من الفساء)

وقال (ومنهم من يمثى على أربع) وقوله (الا مارحم ردى) استثناء متصل أومنقطع  .فيه وجهان :
الأول  :أنه متصل ؛ وفى تقريره وجهان  :الأول  :أن يكون قوله (الامارحم ربى) أىالا البعض
الذى رحمه ربى بالعصمة كالملائكة  .الثانى  :الامار<م ربى أى الا وقت رحمة ربى يعنى أنهاأمارة .
يكل كت الف رقت النضمة..

لإزوالقول الثانى) انه استثناء منقطعأى ولكن رحمة ربىهىالتى تصرف الاساءة كقوله (ولاهم
إينصرون ألا رحمة منا)
(المسألة الثالشة) اختلف الحمكاء فى أن النفس الأمارة بالسوء ماهى والمحققون ؟ قالوا إن
؛لا صفات كثيرة  .فاذا مالت إلى العالمالالمى كانت نفساً مطمئنة ,
النفس الانسانية ثىء واحد و
ناك إل الشررة والتضمي كانت آكارة بالموءةدو كرتا أقارةبالسوء يفك المالثة والتيكقه
أن النفس منأول حدوثها قد ألفت الحسوسات والتذت بهاوعشقنهاء فأما شعورها بعالمالجردات
وميلها اليه ؛ فذلك لايحصل إلا نادر! فى <ق الواحدء فالواحد وذلك الواحد فاتماتحصل له ذلك
التجرد والانكشاف طولعمره فى الأوقات النادرة فنلاالكغاالب  0إلىالعالم الجسدانى
وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لاجرم حٍٍعلا بكونا .إشارةبالهوة -ومن الناس,

هن زعم أن النفس المطئنة هىالنفس العقلية النطقية  وأما النفس  0والغضبية فهما مغابرتان
اسلعقلية  .والكلام فى تحقق ادق فىهذا الباب مذكور فيالمعةولات .

3

الرابعة 4تمك أكدانا فى أن الطاعة والايمان لا يحصلانٍ إلاام

الله بقوله

“١

قوله تعالىدوما أبرى” نفسى »الاية
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اانا بقوله االجهال بواهرا نا
قوله تعالى لإ وما أبرى” نفسى إن النفس لامارة بالسوء إلاما رحم ربى إن رىغفورر يم
وق الآية مسنائل :

(المسألة الأولى) اع أن تفسير هذه الآية يختاف بحسب اختلاف ما قبلها لانا إن قلنا إن
افن هذا أيضآمنكلام يوسف » وإنقلنا ان ذلك
قوله (ذلك ليعلأنىلمأخنهبالغيب)كلام يكوس

من تمامكلام المرأةكان هذا أيضاً كذلك ونحن نفسر هذه الآية علىكلا التقدرين » أما اذا قلنا
ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا  :إنه عليه السلام لماقال (ذلك ليعلم
أنى لأخنه بالغيب) قال جبر يلعليه السلام ولاحين هممت بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف
(وماأيرىء نفسى إن النفس لآمارة بالسوء) أى بالزنا (إلا ما ارحم ربى) أى عصم رذن إن دل
غفور) للهم الذى ممعت به (رحيم) أى لوفعلته لتاب على .

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة بردان قاطع على براءته عن الذنب
بق أن يقال :فا جوا بكمعن هذه الآية فنقول فيه وجهان :

(إالوجه الآول» أنه عليه السلام لما قال (ذلك ليعلمأنىلمأخنه بالغيب) كان ذلك جاريا
بجرى مدح النفس وتزكيتها  .وقال تعالى (فلا تزكوا أنفسك) فاستدرك ذلك على نفسه بقوله
فمعصية
(وماأبرىءنفسى) والمعنى  :وماأزى نفسى ان النفس لأمارة بالسوء ميالة إلىالةبائجراغية ال
ولاإلوجه الثانى» فى الجواب أن الآية لاتدل البتة على ثثىء ما ذكروه وذلك لآن يوسف

عليه اكلام لما قال (إنى لمأخنه بالغيب) بين أن ترك الخيانة ماكان لعدم الرغبة ولعدم ميل
النفس والطبيعة  .لآن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن الترك
داكان لعدم الرغبة » بل لقيام الخوف من الله تعالى  .أما إذا قلنا  :إن هذا الكلام من بقية كلام

 4تفديقء يوفك 0
اللرأة فيه وجهان :الأول :وما  -عن
فى قوله (هىراودتنى عننفسى)الثانى  :أنلهماقالت (ذلك ليعلمأنى لمأبخانلهغيب) قالت وماأبر
نفسي عن الخيانةمطاتا فاني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه وقلت (ماجزاء من أراد 71

قولهتعالى«وأن الله لااملدخىاكيئدنين» الآية

هوا

عن نفسه وإنه لمن الصادقين) فى تلك الحالة يول بوسف (ذلك ليعلم  1أخنه بالغس) بل بحتام
وه

فيه إلى أن برجع الرسول من ذاللكجاس إلى السجن ويذ كر له تلك الحكاية  ,ثإمن يوسف يول
ابتداء (ذلك ليع أى مأخنه بالغنت) ومثل هذا الوصل بين الكلامين اللاجنسين ماجاء البتة فى نير

ولا نظم فعلمنا أن هذا من مسكالام المرأة .
(المأد 0

هذه الآبة دالة على طهأ رة بوسف عليه ااسالام دن الذنفمن

لديل  :أن الملك نا امل إلىوسف
0
0صظص2

علدمهأسلام وطليهؤلو كان ودف

15

وجوه كثيرة

بفعل 5مج و قل كان

صدن منة اذك وبقش لاستحال بحست العرف » والعادة أن يطلب من الملكأن تفحص عن تلك
الواقعة /:انه لوكان قدأقدم علىالذنب  2إنهلطليه من الملك أن ,تفحص عن تلك الواقعة كان ذلك

ضيه فيه وى حداد العيوب الوضارت .هتدرسة عنفية .والعاقل ليفأعل ذلك :

نظ

وهب أنه وقع الثك لبعضهم فى عصمته أو فى ذوته إلا أنه لاشك أنه كان عاقلا » والعاقل يمتنع
ان نسعى فى فضيدة نفسيه وى حمل الاعداء.عل أن يالدوا في اظهار عيويه ..والثاى  :أن النءوة
دت ق امرة الأول تطهارته ونزاهته يت قار( . ...خاش لله ماهذا بثيراً إن هذا إلا ملك
6

وفى المرة الثانية حيث قلن (حاش لله ماعلينا عليه من سوء) والثالك  :أن امرأة العزيزأةرت

ف آلارة وك

بطهارته حيث

قالت

(ولقد رأودته

ف

نفسه

فاستعصم)

ف

أارة

الثانية

ف هذه الآية
واعلم أن هذه الآية دالة على طهار ته دن وجوه :أولا  :قول المرأة (أنارأودته عن

نفسه)

وثانها  :قوها (وإنه لمن الصادقين) وهواشارة الى أصناهدقفى قوله (هى راودتنىعن نفسى)وثالمما :
قول يوسف عليه ااسلام (ذلك ليعلأتى للأخنه بالغيب) والحشوية يذكرون أنه لماقاليوسف هذا
الكلام  .قال جبريل عليه السلام  :وللاحين ممت

) 2وهذا من رواياتمم الخيثة ومأ كت

:هدده

الرواية فى كتاب معتمد ؛ بلمم ياحةونمامهذا الموضعسعيا منهم فىتحر يف ظراهلةرآن  .ورابعبا :
لوجب أن افتضح وحيث لماقتضح وخاصن الله تعالى من هذه الورطة  .فكل ذلك يدل على أنى
0

من

الخائنين  2وهبنا اك

وهو أقوى هن

الكل  3وقوزن قَّهنذأ الوقت تلك الواقعة

صارت مندرسة » وتلك امحنة صارت منتبية ؛ فاقداه على قوله (ذلك ليدلمأنىلمأخنه بالغيب) مع
 4خانه بأعظم وجوه

الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة  3وعلكذب عظيم من غير أن شعاق به4

مضلحة بوجةه ْ  3والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فايدة صل

ا يلبق بأحد دن العقللاء

(

فلكت تلاق (ناده الىمين التقلاء  وقدوة لاصفنا تبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على

قولهتعالى «ذلك ليعلم أنىلمأخنهبالغسب»>الآية

١6

(المسألة الثالثة) اختلفوا أن قوله (ذلك ليعلمأنى لأخنه بالغيب)كلام س؟ وفيه أقوال :
(إالقول الاول» وهو قول الآ كثرين انه قول يوسف عليه السلام  .قال الفراء  :ولا ببعد
وصل كلام انسان بكلام انسان آخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله  ,قوله تعالى (إنالماوك إذادخلوا

قربة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) وهذاكلام بلقيس  .ثإمنه تعالى قال (وكذلك يفعلون)
أَيْكَا دوله تعالى (ربنا نك جامع الناس ليوم لاريب فيه) كلام الداعى .

ثمقال((إن الله لا بخلف الميعاد ) بق على هذا القول سؤالات :
 0له

الأول » وله (ذلك) اشارة االىلعاتت © ورا هنا!

"الامارة |إلا تلك

الحاده اده ”
ولواب :أحِنا عنة فقوله (ذلكالكتات) رمز  :ذلك سا[ةملافيلة قن 5دزار ولا
دول ذلك الذى قعات من ردى الرسرل [عتا كان؛ ليعلمالملك أنى ١أخنه بالغمت !

(السؤال الثانى 4متى قال بوسف عليه السلام هذا الول ؟
الجواب  :روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما دخل على
الملك قالذلك ليعلموإما ذكره علىلفظ الغيبة تعظما للبلك عن الخطاب والأآولى أنه عليه السلام
إنما قال ذلك عندعودالرسول اليه لآن ذكر هذا الكلام فى حضرة الملك سوء أدب .

((السؤال الثالث» هذه الخيانة وقعت فحق العزيزفكيف يقول(ذلك ليعلمألنأىخنه بالغيب)
والجواب  :قيل المراد ليع الملك أنى لمأخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره فقّد
ا م ع د ان ديك رجع إلى يوسف عليه السلام وهوفىالسجن قال
ذلك ليعلم العزيز ا

بالغيب عمتم الكلام يعؤلة زو أن الله لعداذى كد الخاتنين :ولحل

010
0ا
ت" جاتنالا لخلصى انه كال من قن ال وله  1وت
اللراد من أكىتلو

اميا عن كر ال"
:نى
 00ل الثانىم أن قوله (ذلك ليعلمأنى لمأخنه بالغيب) كلام امرأة العزيز والمعنى أ
وإنأ -ت الذنبعليهعندحضوره لكنى ماأحلتالذنب عليغهيعنبدته » أىلمأقل فيهوهو
فى السجن خلاف ادق  .ثمإنهابالغت فى تأكيد الحق بهذا القول » وقالت (وأن الله لاييدىكيد
الخائنين) يعنىأنىلما أقدمت عل الكيد والمكر  .لاجرم اقتضحت وأنهلا كان بريئاً عنالذنب

لاجرم طهره الله تعالى عنه  .قالصاحب هذا القول  :والذى يدل علىخته أنبوسف عهلايلسلام
ماكان حاضراً فى ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة قولها (الآن حصحص اللق أناراودته

سم

وله كال [اإلآن تفضحطل للقر آانوادثه عن القت الآية

.انها . :لعلكل واحدة هنين بالغنت"
لاا ٠التارت احدت تطينوفتيثهسبه إل القبيحوث
فى ترغيب يوسف فمىوافقة سيدته على مرادها » ويوسف عل أن مثل «ذه الخيانة فى <ق السيد
فاشاق بقوله (إن رف بكيدهن عليم) الى مبالغتون فى الترغيب فى تلك الخيانة
المنعم ل
وثالمها :أنه استخرج منهن وجوها هنالمكر والحيل فىتقبييم صورة يوسف عليه السلامعندالملك

فكان المراد من هذا اللفظ ذاكء ثمانه تعالى حكى عن يوسف عليه السلام أنه لما السذلك ,
:آول :
أمر الملك باحضارهن وقال هن (ماخطيكن إذ راودتنيوسف عن نفسه) وفيه وجهانال

أن قوله (إذ راودتن يوسف عن نفسه) وإنكانت صيغة اجمع لاد ما الوراحدة تقول تحال
(الذين قال لهاملناس إن الناسقدجمعوا لكم)والثانى  :أن المراد منه خطاب اجماعة  .ه“همناوجهان :

را حدة مون راودت رست عنضنلها .والثانى! :أن وا3ح5دة منبقراودتيوسف
كف
لجل ام أة العزيرةالافط تمل لكل هده الوجوه و»عندهذا البسَوّال (قلنحاش لله هاعلمناعليه من
سوء) وهذاكالتأ كيدل اذكرن فاىألولام فىحقه وهوقوطن (ماهذابشراًإن هذا إلاملككريم)
واعم  1اه العزي كانت حاضرة  وكانت تعلمأن هذهالمناظرات والتفحصات إمساوقءت
رلا حلا فكهمت عنالغطاء ورت بالقو لالحق وؤقالت (الآنحطخص الى أتازاودته
عن نفسه وإنه لمن الصادقين) وفيه مسائل :

(إالمسألة الأولى) هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان مبرأ
ع نكل الذنوب مطهراً عنجيع العيوب ؛ وههنا دقيقة » وهى أن يوسف عليه السلام راعىجانب
امرأة العزيز حيثقال (مابالالنسوة اللاتى قنطأيعديون) فذكرهن ولميذكر تلكا أةالبتة فعرفت
المرأة أنه نما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظما لجانها وإخفاء للأأمى عليها » فأرادت أن تكافته
عل د المدل امنفلا  6الت الخطاء  0واغترفت .أن الذف كه كن من عانا
هرا
ج:ز
وءك
وَأن يوسف علياهلسلام كان مبرأ عن ككل قرايت فيعطن الكتب أن امرأة جا

إن اناد ادعت عله المهري .فامر القاضى أن كشف عن وجَبها حى تمكن الشبود من أقامة
الشهادة ف:قالالزوج  :لاحاجة الى ذلك ؛ فاتى مقر بصدقبا ففدعواها  .فقالت المرأة لما كأرمتنى
إل هذا للد نيادثوا أى أبرأت ذمتك من كل عق لى عليك. .
فلقلوب
(المسألة الثانية 4قال أهل اللغة (حصحص اق ) معناه  :وض وانكشف وتمكن ا
والنفوس من قولم  :حصحص ابعير فى بروكه  :إذا تمكن واستقر فى الأأرض  .قال الؤجاج ؛
اشتقاقه فى اللغة من الحصة  .أى بانت حصة المق محنصة الباطل .
ع

شرت

مر١ا»

١

قوله تعالى «فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيدمين» الآية

واعلم أن !الذى :فعله يوسفت من الصين والتوقف ال أن تشخص الماك عن حاله هر اللذارا
بالحزم وا
ولعبقليا؛نه من وجوه  :الأول  :أنهلوخرج فى الال فربما كانيبق فى قاللبملك
من تلك التهمة أثرها  .فليا التمسمن الملك أينتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك عل براءتهمن
تلكالتهمة فبعد خروجه لايقدر أحد أن باطخه يتلك الرذيلة وأن .توسل ما الى الطءعنفيه؛ الثانى:
أن الانسان الذى بق فى السجن اثتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمى باخراجه الظاهر أنه ييادر

ات
بصبر
ثلوال
اعق
ويةال
بالخروج  ,خيثلممخرجعرف منهكونه فىنبا

٠ وذلك يصيرسيالآن

يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم ؛ ولآن حك بأن كل ماقيل فيه كان كذبا وممتانا  .الثالث :
أن المامه من الملك أن يتفحطن عن اخحاله'من جلك النسوة يذل أنضا عل هده طهاراته إد لوا كان

كارنارجه ماء لكان خاءفا أنيذكرماسبق  .الرابع  :أنه حينقال للشرانى (اذكرنىعند ربك) فيق
يسبب هذهالكلمة فى السجن يسضنعين  .وههنا طلبه اللكفلم يلتفتاليه ول ايطقلمبهوزنا » واشتغل

باظهار براءته عن التهمة » ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لايق فى قلبه التفات الى رد
فدى
الملك وقبوله  ,وكان هذا العدل جار يامجرئ التلااق لما صر فن التومل الله فى درلة را

عند ربك) ليظهر أيضا هذا المعنى لذلك الشرابى فانة هوالذىكان واسطة فى الالتين معا.

أما قوله فلاسإأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيدمهن) قفيه مسألتان :

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثيروالكسائى (فسله) بشيرهمز والباقون (فاسأله) بالهمزء وقرأ
عاصم برواية أنىبكر عنه (النسوة ) يضم النون والباقون بكسر النون ؛ وهما لغتان .
(إالمسألة الثانية) اعلمأن هذه الآية فيها أنواع من الاطائف  :أولها  :أن معنى الآآية  :فسل

الملك بأن يسأل ماشأن تلك النسوة وما حالهرن ليع براءتى عن تلك التهمة» إلا أنه اقتصر
عل أن يسأل اكلك عن تلك الوافعة قل يفتكن اللقطاعل افاجرى ري أقر املك شل اوقل
وثانها  :أنه ل يمذكر سيدتهمعأنهاهىالتىسعت فالقَابْهفى السجن الطويل » بلاقتصر علىذكر
لك »
سائر النسوة  .وثاثها  :األنظاهر أن أولك النسوةنسبنهالىعملقبيح وفعل شانيلععمند

فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله (مابال النسوة اللانى قطعن أيديهن) وما شكا منبن على
سبيل التعيين والتفصيل ْ .مقال يوسف بعد ذلك (إن رلى يكيدهن عليم) وفى المراد من قوله (ان

رنى) وجهان  :الأول  :أنه هو الله تعالى ؛ للأنه تعالى هو العالم يخفيات الأمور  .والثاتى  :أن المراد
ا
لللك وجعله ويا لنفبه لكوته مرا اله وقه اما إل كرك ذلك املك علطا كد رك

واعلم أن كيدهن فى حقه يحتمل وجوها  :أحدها  :أن كل واحدة منهن ربما طمعت فيه »

يس

فولهتعالى دوقال الملك ائتونى بهعالآية
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ونم
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 :أغائه الله اذا أنق

دب
جكر
لمن
ايه
باسف
.معناه ينقذ الن
أو غم و

»

وقوله (وفيه يعصرون) أيىعصرون السمسم دهناً والعنب خمرا والزيتون زيتاً  .وهذا يدل على
ذهاب الجدب وحصول الخصبوالخير ؛ وقيل  :حلبون الضروع  .وقرىء (يعصرون) منعصره
اذا ياه و»قيل  :معناه بمظرون من أغصرت السحابة اذا اعصرت ,المطر » ومنه قوله (وأتزلنا من

المعصرات ماء نحاجا)
قر نكال (روقالالملك ائتوتى به فلما جاءهالرسول قال ارجع الاريك فاماله مابال
النسوة اللانى قطعن ادبن إن رنى بكيدهن عايمقال ماخطتكن إذ راوذتنسفت عن نفسه قلن

تعبا عليهمق و قالت,امرأت اه

اذى ار وده عن نفسةوأإنه

لمن الصادقين ذلك ليعلمأنى لمأخنه بالغيب وأن الله لاجدى كد الذائنين)
اعلمأنه لما رجع الشرانى الى الملك وعرض عليه التعبير الذى ذكره

يوسف عليه السلام
لىة العلم ,فانه سبحانه جعل علمهسبياالخلاصه من
يعلل
استحسنه المللك فقال  :ائتوتى به » وفهذضايد

اجنة الدنيوية » فكيف لياكون العلم سببا للخلاص منانحن الاخروية ؛ فعاد الشرابى الى يوسف
عليه السلام قال أجب الملك ؛ فأبى يوسف عليه السلام أن يخرج من السسجن إلا بعد أنيتكشف

أمره وتزول التهمة بالكلية عنه  .وعن النى صل الله عليه وسلم قال «يحبت من يوسف وكرمه
وصبره والله يعفر له حين سدّل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما أخبرتهم حى

نت مكانه
احفلت أن يخرجولى» ولقد يبت منه حين أتاه الرسول فال (ارجع الرربك) وكلو
ولبنت فى السجن مالبثت لاسرعت الاجابة وبادرمم الى الباب ؛ ولما ابتغيت العذر أنه كان

ليا الأناة !

1

قولهتعالىد قالتزرغون سبعسنيندأبا»الآية

ككرت امادن يلدداكل هرا باك

كدتل إل امنا ساون 77190 12

ذلك عام فيه يغاث اناس وفيه يعصرون )
اعم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال 000

يانسلام

قق 3

.الوالدات يرضعن) وإيما  2الخبر بمعنى الامر ٠ ويخرجالآمرفصورة
(والمظلقات يتربصن و
»يجعل ك 7نه وجد فهو يخبرعنه  .والدليل عكلوىنه فى معنى الآمر قوله
الخبر للمبالغة فى الايحاب ف

(فذروه فىسنبله) وقوله (دأبا) قال أهلاللغة  :الدأب استمرار الثىء علىحالةواحدة  .وهو دائب
بعل كذا اذا 'استمر ى فعله » وقن داب داب دأناوداناً أى زراعه ناتلقاف كن 1ل كاله
وعل الفتحةلغة  ,فيكون كشمع وشمع ن»مورونر .
 0على الفارسى  :الآ كثرونفدأب الاسكان ل
قال الزجاج  :واتتصب د بأأعللمعنىتدأبون دأبا .وقيل  :إنهدمصدروضع فىموضعالحال » وتقديره
تزرعون دائبين فاحصدثم فذروه فىسنبله إلا قليلا مما تأكلو نكلماأردثم أكله فدوسوهودعوا
الباق فى سنبله حتى لايفسد ولا يقعالسوس

فيه  ,لآن إبقاءا-اتبة فى سخبله يوجب بقاءها علىالصلاح

(م يأى من بعدذلك سبع شداد) أى سبع سنين مجدبات  :والشداد الصعاب التى تشتد على الناس »

وقوله (يأكلن ماقدمتم لمن) هذا باز  ,فان السنة لاتأكل فيجعل أكل أهل تلك السنين مسند االى
نا؛ وهو إلقاءالثىء قالتصن يقال أحصنة
راناال
حاحص
السنين  .وقوله (الاقليلا ما تحصنون) ال
عا راض لل
ه تحر ذء والمراد [لاقلاري_رزون أى بدخرون وكيا الفاط (١
لذا
عا إ
جصان
إخ

»وله(ثميأنى من بعدذلك عامفيه يغاث الناس) قالالمفسرون السبعة المتقدمة سانلوخصب
عنما وق
وكثرة النعموالسباعلةثانية سنو القحط والقلة موهعىلومة مر _.الرؤيا؛وأما حالهذه السنة
لا نعلهيه السلام ذ كر أنه
ل و
ل
مالسا
وخصابةلس.بعة الجدية سنة مباركة حكثيرة الخير والنعم » وعن قنادة زاده
حصل بعد السبعة ال

الله علسنة .
فان قبل  :لما كانت العجاف سبعا دل ذلك عل أن السنين المجدية لاتزيد علهذا العدد » ومن
المعلوم أن الحاصل بعد انقضاء القتحط هوالخصب وكان هذا أيضا دن مدلولات المنام ؛ فلقلتم
إنه حصل بالوحى والالهام ؟

قلنا :هب أن :يدل القحط بالخصب معلوم من المنام » أماتفصيل الحال فيه » وهوقوله (قيه
بغاث النساس وفيه يعصرون) لايعل إلا بالوحى ؛ قال ابن السكيت يقال  :غاثاللهالبلاد يغيتهاغيثا
اذا أ:زل فنها الغيث0

الأآرض تغاث » وقوله (دغاث الناس) معناه بطرون ؛ ويجحوز أن

قوله تعالى «قال ا
الا عون

١

سخ نين دأبا» الآية

00
ينناما حصدسم فقدَروهفى

إلاقليلاما

سل سل سل
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هدم

و

اكون 014ثميانى 3عددك مبعشداد0
وي

م

 3 2إلأكيلا

مفيه يعاتا
ماتحصنونَ  0044ثمأي من بعدذلك عا 3
|

وفيه

0

لعصرول (مة»:

والمعتى  :بعد ماأذعم عليه بالنجاة  .الثالث  :قرى” (بعد أمة) أى بعد نسيان يقال أمه يأمه أمها

 ٠الضس ما ست ال كر أبعيدة بسكون الم  ,وال الكلام أنه إما أن يكون
اىه
صلذ
وت ا
أالوق
الأراد وادكر باعدلماضىوقات الكثيرة من

لهام بذكره
سلي
لع
باوسف

عد الملك .:والمؤاد وادكر بعد وجدان التعمة عندذلك الملك أاولمراد وادكر باعلدنسيان .
كر بعد أمة)يدلعلىأانلنا ماىلهشورابى وأنتم تقولون الناسى هو
دله
وبلا:قو
(نق
فا
يوسف عليه السلام .

قلا  :قال ان الانارئ  :اد  5ععى ذاكر وأخبز هوذا لايدل عل سبق النشئان فلغل الساق

اتمالم يذكره لليلك خوفآمن أن يكون ذلك اذكاراً لذنبه الذىمن أجلهحبسه فيزدادالشرو يحتمل
نكا أن يتان  :حضل الدسان ليوسف اعلة السلا وحصل أنضآ ذلك الثتراى  -وما قولة
لك وحده علىسبيلالتعظيم » أماقوله(يوسف أيها
لعبأو
لجم
لون) خطات إما للك وا
ءالتقدير  :فار -ل وأتاه وقال أمهاالصديق ؛ والصديقهو البالغ فى الصدق
الصديق) ففيه حذوف و
وصفه .هذهالصفهلآنهلمبحرب عليه كذباًوقيل  :لآنهصدق فىتعبير رؤياه وهذا يدلعلى أن
من أراد أن يتعلممن رجلشيئا فانه بحبعليه أن يعظمه  ,وأن يخاطبه بالأالفاظ المشعرة بالاجلال
ثمإنهأعادالسؤال بعيناللفظ الذى ذكره الملك ونعم مافعل ؛ فانتعبيرالرؤياقديختلف يسبب
اختلاف اللفظم هومذكور فىذلكالعلم.
مهه
هي
ك

 6قولهتعالى لبعإلى أرجع إلى الناسلعلهم يعلمون) فالمراد لعلى أرجعإلىالناس بفتواكلعلهم

يعايون فضلكوعامك واتما قال لعلىأرجعإلىالناس بفتواك لأنه رأىجزسائر المعبرينعنجواب
ام لما لد حاف أ لهو أيضًا عنها » فلهذا السبب قال (لعلى أرجع الى الناس

قوله عز وجل لقال تزرعون سبع سنين دأبا فا حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما

قوله تعالى «وقال الذى 'يجامنهماوالابة

١
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لات ضروَآعَرأ:بسَاتعلأج إعِلَالنأسمهم يلون «<»4
روزم

اننا لمم

اكبك

كن بل قالو :ا:إنعلالتبيرعلقسمين

منه ماتكو نالرؤٌبا فيه منتسقةمنتظمة فسهل الانتقال املنأمورالمتخلة إلىالحقائق العقليةالروحانية
ومنه ماتكون فيه مختلطةمضطربة لوايكون فبهاترتيبمعلوم وهو المسمى بالاضغاث والقومقالوا

إن ريا الملك من قسم الأاضغاث ثم أخبروا أنهمغير عالمين بتعبير هذا القسم وكانهمقالوا هذه
الرؤيا مختلطة أهشنياء كثيرة وماكان كذلك فنحن لانهتدى الها ولاحيط عقانا مهاوفيه ابام أن
الكاملفهذا العلموالمتبحر فيه قد,تدى ايه .ا فعند هذهالمةالة تذكر ذلك الشرانى واقعة يوسف ذانه

كياعنتقدفيه نكهومتشحر | ففهذا العلم.

قوله تعالى لوقا الذى نحا منهما وادكر بعد أمة أنا أنيئكم تأوياه فسأوق رف انا
الصديق أفتنا ف سبع بقرات ممان يأكلهن سبع تحاف سوبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى
أرجع إلى الناس لعلهم يعلون»

اعلمأن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال الثمرانى
إن فق اسن رجلا فاضلا صاطا كدر العمكثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه منامين فذكر
ك الراك يدا 0
لاو
تأويليما حدق ف الكل..وماأخطا ى عجرف فاق أذنت لصنت اله
قوله (وقال الذى نحا منهما)
أن قوله لإوادكر بعد أمة فنقول  :سبجى .ادكر تففىسدير قوله تعالى (منمدكر) ىسورة
القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أى تذكر ,
وأما الآمة ففيه وجوه  :الأول (بعد أمة) أىبعد حين ؛ وذلك لآن الحين إفابحصل عنداجتماع

الآيام الكثيرة كااألنلامة إنما تحصلعنداجتماع المعالعظيم فالحين كان أمة املنأ.يام والساعات
وأامة النعمة قال عدى :
والثانى  :قرأ الاشهب العقيل (بعدأمة) بكسر الهمزة ال

كمبعد الفلاح والملك والآمة وارتهم هناك القبور

١ /

قوله تعالىدوقال الملك إنى أرى سبعبقراتسوان» الآية

بتأويل الاحلام بعالمين)
اعلمأنه شال  11رادها هأ له أشبانا” وما دنا فرج بواطت عله السللامرأئ”ماك مضر
نوم  0بقرات ممان خرجن من نمر يابس م

 3ياف فابتلءت العجافااسمان»:

ورأى سسبنعبلات خصضرقدا انعقد حبباا .واسلعا ألشريأبسات +فالتوت اليايسات عاللتضر حَى
ؤياى) فقال القوم
رنى
غلينعليهالجمعالكبنة  5ها هموهوا اراد مقنوله (ياأما الملا أففتو
ئل
افيه
سم و
مكلا
هذه الرؤيا مختلطة فلانقدر على نا وتعبيرها  فهذا ظاهر ال

اة)

:

ولفعل حك “يعنت اولذكر أعك
قإل اليك  .ا7لححفل دهاب :التشمن ا

والآثى يحفاوءاجمع يحاف فى الذكران والاناث  .وليس فىكلام العرب أفعل وفعلاء جمعا على
فعال غير أيمف ويجاف وهئ شاذة حخلوها عل لفظ سمان فقالوا  :سمان ويحاف لّانهما نقيضان 
ومن دأهم حمل النظيرعلى النظير؛ والنقيض عاللنقيض ,.واللام فى قوله (للرؤيا تعبرون) علىقول

البعض زائدة لتقدم المفعول علىالفعل  :وقال صاحب الكشاف :بجو زأنتكون الرؤيا رخكبان
ك 2ات ناد قاطدا الام إذا كان مسقلا »اميكككنا منه توعتزونخيرا آخن أو حال"

 .حال غرت الررياأعبرها عبازة وعرتها تير إذا فشوتها".وحى الازهرى أن:مهذأاختؤذمن

العبر و:هو جانب النهر  .ومعنى عبرت النهر » والطريق قطعته إلى الجانب الاخر فقيل اعابرالرؤيا
:انه تامل جانى اروبافنتفكر ى أطر افهاو ينتقل "من أحنا الطزفين إاللىآخر» والأاضغات
اا
الل
ا0
0ال00ال

رض

مدي

أنراع ثبت والمشيش بنط أن يكون ما قام غل ساق واستطال

قال تعالى (وخذ ببدك ا

إذا عرفت هذا فنقول! :الرويا إنكانت مخلوطة من أشاء غير متناسية ,كانت شيبة .بالضعك

اسللامسمجنن, 
١مسألة الثانية4أنه تعالىجعل تلك الرؤيا سيا لخلاص يوسف عليه ال
ال
وذلك لآن الملك لما قلق واضطرب بسببه ل؛آنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى عبل الكامل
القوى فشهدت فطرته بأن هذا ا وأنه منذر بنوعمن أنواع الشر» إلاأنهماعرف كيفية
الاك اواك إذا صازق معلوماً من وجه وبق مجهولا من وجه آخر عظم تشوف الناس إلى
تكديل تلك المعرفة وقويت الرغبة فى اتمام ااناقص لاسما إذا كان الانسان عظيم الثشأن واسع
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 1المملكد  5وكان ذلك لوا دالا على لد من بعضص الوجوه  :فبذا الطر يق قوى ألله دذاعية ذلك

الملك فىتحصيلالعلمبتعبير هذه الرؤيا ء ثمإن تهعالى أيحز المعبرين الذينحضروا عندذلك الملك

عن جواب هذه المسألة وعماه علييم ليصير ذلك سيا لخلاص بوسف من تلك الحنة .
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 00وماكن بتأويل الاحلام بعامين 2512
تعبرون « »54قالوا اضغاث
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ح_-
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 00هذا 00 0 - 1ذا القد 0ع امؤاخذا بالأقداء 0 1الرنا
؛لما رأينالله تعالى آخذه بهذا القدر ء ولماِخوذه فى تلك
ومكافأةالا<سان بالاساءة كان أول ف
القضية الى رمعا ل كار بأعظموجوه المدح والثناء علينا أنه عليه السلا كانميربئما نسبه
كيان لخر ب الغا
ما النسيان فلاء لانه عبارة عن ازالة
(المسألة الرابعة  4الشيطان يمكنه القاء الوسوسة وأ:

الشميطان لاقدرة له عليه  .والالكانقد أزال معرفة الله تعالمعنقاوب بى آدم ..
العلمعن القلب » و

ورجوابه ":أنه مكتهامن حي أنه بوسوسة يعو إل شار الاعتال واستال الراسان ركان
الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلموتلك المعرفة .
(المسألة الخامسة) قوله (فليث فى السجن بضع سنين) فيه بحثان :
ل[البحث الاول» حسب الاخة قال الزجاج  :اشتقاقه من بضعت ععنى قطعت ومعناه القطعة

من العدد قال الفراء و:لايذكر البضع إلامع عشرة أوعشرين إلى التسعين  .وذلك يقتضىأن يكون
خصوصاً عا بن الثادئة إلىالنسعة هال0

رأيت العرب يقولون ومارأيتهم يقولون بضع

ومائة  :وروى الشعى أن النىعليه ااصلاة والسلام قال لابه «ج البضع» قالوا التدورسوله أعل
قال «مادون العشرة» واتفقالآكبرون علىأن الارادههنابيضع سنين  :سبتعين قالوا  :إنيوسف

عليه السلام حين قال لذلك الرجل (اذكرقى عند ربك) كان قد بق فى السجن خمس سنين ثمببق
بعدذلك سبع سئين .قال اننعناس رضىالله عنهما  :لما تضرع بوسف عليه السلام إلىذلك الرجل

يعن » وروى أانلحسن
سدهنسب
كان قد اقترب وقت خروجه فلاذكر ذلك لبثفىالسجن بع
روى قوله صلوات الله عليه وسلامه «رحم الله بوسف لولا الكلمة التى الها دلما لبث فى السجن
ضعرسعنا إلىالناس .
هذه المدةالطويلة» ثمبكىاسن وقال  :نحن إذا تزل بتناأ

قوله تعالى ولقإال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان بأكلهن سبع يحاف وسبع سنبلات خضر
وأخر يابسات ياأنها الملا" أفتونى فى رؤياى إنكتتم للرؤيا تعنرون قالوا أضغاث أحلام وماتحن

قولهتعالى «ذأنساه الشيطان ذكر ريه الاية

١

نهذاوانكان جا| لعامة الخلق الا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الأاسواب بالكلية
وأن لايشتغلوا الا بمسبب الاسباب .
(الوجه الثانى)فتىأو يل الآبة أن يقال  :هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذاللكساقأن

يشرح حاله عند ذلك الملك  ,إلا أنهكان من الواجب عليه أن لاخل ذلك الكلام منذكر الله مثل
أن يول ان شاء الله أو قدر الله فلما أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا الاستدراك .

(االقول الثانى) أن يقال إن قوله (فأنساه الشيطان ذكر ربه) راجع إلى الناجى والمعنى  :أن

الششيطان أنسى ذلك الفتى أن يذ كر يوسف للملك حتى طال الآمى (فليث فى السجن بضع سنين)
بهذا السبب  ومنالناس من قالالقول الآول أولى لماروىعنه عليه السلام قال«رحماللهبوسف
لولميقل اذكرنى عند ربك مالبث فى السجن» وعن قتادة أن بوسف عليه السلام عوقب يسبب
رجوعه إلى غير الله » وعن ابراهيم الى إنه لماااتى إل باك الجن قالله صاحه ٠ ماعاجتلك

لذى قآقروسف عن مالكلا قال يوسف لتاق
سو" الارب

اقرت
در
ع أن

كرقلوا للاطيلن حيسنك فى يوست وقال:.
عبد راك قل يابوسلف احندت من دو

1ك اللاء أنساى ذ كز المول قلت هذه الكلمة فو يل لإحوقى:

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازى رحمه الله ٠والذى جربته من أول عمرى إلى آخره
اناك طاعرل فى أم من الامو عل غير الله صار ذلك سنا إل البلاء .وانحنةء والمدة
١د
أحوسنجوه
اىل
والرزية  .وإذاعول العبدعلى الله ولميرجع إلى أحدمن الخلق <صل ذلك المطلوب عل

نمم

كال من أول عمرىالىهذا الوقت الذى بلغتفيهالىالسابعوالنسين .

فعند هذاستقر قلى على أنه لاملصحة للانسان فى التعويل على ثىء سوى فضل الله تعالى واحسانه

رس الماك لات لان صرف« رسوسة الشيطان إل ذلك الرجل أولى مني حرقها
ن
يقا؛و
لضدي
ل بسوفك ال

الاستعانة بالعباد فالىتخلص من الظلم جائزة .

واعلم أن للق هو الول الأول  ,وإداكرهاغذا القائل الثاى يسيك بظاهر الشريعة وماقررة
القائل الآولبسك بأسرارالحقيقة ومكارم الشريعة ؛ ومنكان له ذوق فى مقام العبودية وشرب

من مشراب التوحيد عرف أن الآمر  5ذكرناه  .وأيضاً فنى لفظ الآية مايدل على أن هذا القول
اهن المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكرو لربه .
كلآأن
و»
ليف
ضع
(المسألة الثالثة  4الاستعانة بغير اله فى دفع الظلم جائره فى الشبريقة لا ايكار عليه آلا أنه لما
كان ذلك مستدركا من الحةقينالمتوغلين فى حارالعبودية لاجرم صار يوسف عليه السلام مؤاخذاً
خر
ف- 4
د1

ما »

١4

يواهنماك دتأنساهالشيطان ذكر4

اله

الظن ؛  77اذاقلنا انهعليه السلام  0ذإك 7ل علىد و ل

المذ كوورة

فذىلك العلل» وهى لاتفيد الا ااظن والحسبان
لإوالقول الثانى»أن هذا الظن صفة الناجى » فان الرجلين السائلينماكانا مؤمنين بذبوة
يوسف ورسالته » ولكنبما كاناحسنى الاعتقادفيه » فكان قوله لا يفيد فىرا الاجرد الظ

(إالمسألة الثانية) قال يوسف عليهالسلام اكذاللرجل الذى حك بأنهمخرجمن الحبس ويرجع
الى خدمة الملك (اذكرتى عند ربك) أى عند الماك  .والمعنى  :اذكرعنده أنه عظلوم من جهة او ته
لما أخرجوه وباعوهء ثمانه مظلوم فى هذه الواقعةالتى لأجلها حبس ء فهذا هو المراد املنذكر .
ثمقتعااللى لنفساأهالششيطان ذكر ربه) وفيهقولان  :الأول  :أنهراجع الى يوسف  .والمعنى
أن الشيطان أنبى «وسف أنيذكرربه  :وعل هذا القولففيه وجهان  :أخدهما  :أن بمسكه يغيرالله

كان متدركا عليه » وتقريره من وجوه :الآول :أن مصلحته كانت فى أن لايرجع فى تلك
الواقعة الىأحدمن الخاوقين وأن لايعراض حاجتة عل خا دارى اننهل ون يقتدى بحده ابراهيم
عليه السلام » فانه حين وضع فى المنجنيق ليرى إلى النار جاءه جبر بل عليه السلام وقال  :هل من

حاجة » فقال أمااليك فلا » فلمارجع يوسف إاللىمخلوق لاجرم وصف الله ذلك بأنالشيطان أنساه
ذلك التتفويض ء وذاك التوحيد » ودعاه إلى عرض الحاجة إلى الخ-اوقين ٠ 0

وصفه يذلك

ذكر أنه بق لذلك السبب فى السجن بضع سنين » والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى
هذا امخاوق عو فق بن الكاق السحن  5سنين ؛ وحاصل لامر أن رجوع يوسف إاللىخلوق
ضار سيا للامرارة ":أدهي أ:ن.ه ضار سيا« الاستقيلاء! الشيطان عليه لدأينساء دكن ريه ا١لتلق :

[ه ضار سيا لهاانه عله مره ار له )
(الوجه ااثانى» أن يوسف عليه السلام قال فى ابطال عبادة الأوثان (أأرباب متفرقون خير
أمالله الواحد القهار) ثمإنه هبنا أثيت ربا غيره حيث قال (اذكرنى عند ربك) ومعاذ الله أن
يقال إنه

عليه بكونه رب معنى كونه إلما  .بلحم عليه بالربوبيةما يقال  :رب الدار» ورب

الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه حسب الظاهر يناقض نق الأرباب .
»ذلك فلىاشرك
(الوجه الثالث ) أنه قال فى تلك الآية ماكان لنا أن نشرك بالله من ثىء و
»هنا الرجوع الى غير الله تعالىكالمناقض
على الاطلاق ؛ وتفويض الأمور بالكلية الى الله تعالى فب
لذلك التوحيد .
واعمالرالستعانة بالاض] ف دىفعالظ جمائزة فىالشريعة » إلاأنحسنات الأا.رارسيئاتالمقّربين
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ذنرَرَبهفلت فالسجنن بضع سني 0626
كّ

ان فيصايك وتأكل الطبر من

وا ناسلل اثلاث ثلاثأةيام» 3جهإليكالملك
رأسك  ,ثمنقل فى التفسير أنهما قالا مارأينا شيئا فقال (قضى الأمر الذى فيه تستفتيان) واختاف
ل

حخن)

فمللأجله قالا مارأينا شيا فقيل إنهما وضعا هذا الكلام ليختبرا علمه بالتعبير هم هماما برااشعا

دل ]لك كيها ذلك لرزك نالا مارايا كنا
الذى ذكره بوسف عليه

فانقيل  :هذا الجواب

السلامذكرهبناءا عللوىحى من قبل الله تعالى

أواحَ ٠اء علىعم التعببر » والاول باطل لان ابن عباس رذى الله تعالى عنهما نقل أنه إها ذكرهعلى

سبيل التعبير  أويضا قالتعسالى (وقال للذى ظن أنه ناجمنهما)الوتلوعكابنذيلركمينيا عاللىوحى
لكان الحاصل منه القطع واليقين لاالظن وااتخمين » 0

أيضاباطل لان علمالتعويرمبنى على

إلطن روااسان .

الجواب  :لاببعد أن يقال  :إنهما لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أوكذبا فان الله تعالى
ال إلله أ أغاقنة كل والح فمامكون عل الوجه الخصو ص فلبا نزل الوعى :يذلاك الغيب
عند ذلك السؤال وقعفاىلظن أنه ذكره علي سبيل ااتعبير و»لا يبعد أيضا أن يقال  :إنهبنى ذلك
الخراات علا الس وقوله (تضىالآهراتلذسىت ففيتهياز) ماعنى بهانالذى ذكره واقعلامحالة
بل عنى به أنه ةق

نيرما نالا عه ذلك الذئ ذكره

قوله عز وجل لإوقال الذى ظنأنه ناجنينا اذكر وعد ررك فأنْسَاة العننطان د كررئه فلت
فى السجن إضع سنين 4
فيه مسائل :

ال ألةالأولى) اختلفوا فى أن الموصوف بالظنهو يوس عليهالسلام أوالناجىفعلالاول
لوسيفه
عني
كن المدىوهال الإجل الذي ط

ااسلام كونهناجيا ؛ وعلىهذاالقولففيهوجهان  :الأول :

آحلمل اهاذظن علىالع واليقين  :وهذا اذا قلنا بأنهعليه السلام إنما ذكر ذلك التعبير بناء على
الوحى  .قال هذا القائل وورود لفظ ااظن بمعنى اليقين كثير فى القرآن  .قال تعالى(الذن يظنون
أنهمملاقو ربهم) وقال (إنى ظننت أى ملاق حسابيه) والثانى :أن تحمل هذا الظن طق تق

قولهتعالىد مأأأحدكا فيسق ربه خمرا» الآية

١٠
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:ن هذه الأصنام آلمة للعالم  7أ
 71لعف ون الأصناا نحنلانقول إ
مواقا لعالمإلاأننطلاق عليما اسم الاله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن الله أمرنا بذلك ؛
تأجنا دالت تخالل عند  ,فقال" ناا تشطعاء,القلمة نفع تالت تالاه اك هاا ولق لسخول امه
انا » ولليغشير اللدحكواج بالقبولولاأمر واجبالالتزام
طو
للا
سدلي
وا
وئرهانالال
التسمية<بجة لا

ابللاآلمكوروالتكليف ليسالا له ثمإنه نأأمرلأاتعبدوا إلاإياء ؛ وذلكناللعآبادة نهاية التعظيم
والاجلال فلا تليقإلايمنحصل منه مايةالانعام وهو الالهتعالىلا نمنهالخلق والاحياء والعقلوالرزق

يىنلمهاذه الاشياء » قال
والحداية  :و ناعلتمءكثيرةوجمات إحسانه إالخىلقغير متناهية مإنه تبعال
(ولكنأ كثرااناس لايعلدون) وتفسيره أنأ كثراخاق يسندونحدوثالحوادث الآرضية إلى
اهتلقرعرفةو لأنالحادث لابدلهمن سبب :فاذارأوا
ليةجل أن
اناسبات الكوكي
الاتصالات الفلكيةو م
أن تخير أ-وال هذا العالمفى الحر والبردوالفصول الأربعة ؛ إنما حصل عندتغير أ<وال الشمس
لبعة بحركة الشمس » مما شاهدوا أنأحوال النباتواليوان
فى أرباع الفلك ربطوا االفلصوأر
عافة سب اختلاف التُصول اللأريعة زبطوا دوت االنئات وتنين أخوال الكوان خارف
الفصول الأربعة  .فبهذا الطررق غلب على طباع أكثر الاق أن المدبر لحدوث الحوادث فى هذا
العام هو الشمس والقهروسائر الكوا كب ء ثمإنه تعالى اذا وفق إنساناحى ترق من هذه الدرجة
أن فى ذواتها وصفاتها فتقرة الى موجد ومبدع قاهر قادر عليمحكيم فذلك الشخص

أتر الناسلايعليون)
يكون ف غاية الندرة » فلهذا قال (ولكن ك
قوله عز وجل لإا ياصاحى |اسجن أما أحدكا فيسق ربهخمرا وأما الآخر فيصلب فتأ كلالطير
من رأسه قضى اللامص الذىفيه تستفتيان»

مأنهعلايلهسلام لما قرر أم |اتوحيد والنبوة عاد الى الجواب عالنسؤال الذى ذكراه »
والمعنى ظاهر  :وذلك أن الساق لما قصرؤياه علىبوسف » وقد ذكرنا كيف قص عليه قال له
وم اللإغضان الثلاثة قثلااتة رباك
لاست  00مازأنكا  .أما حسن :العشةدنهق .حدى حالك » آ
بوجه اليك الملك عند انقضائمن فيردك الىعملك فتصيريا كنت بلأسن » وقاللاخباز  :لمااقص

قوله تعالى «ماتعبدون من دونه إلا أسوا,سعيتموها» الآية

(الحجة الخامسة) رهاة

6

شدعالة ؛ روذلك لآن شرط القهار أن لانقهزه أحد نواه وآن

كونهوقهاراً لكل:ماسواه وهذايةتضى أن يكون الاله بوٍاجالوجود لذاته إذ لوكان مكنا لكان
مقهوراً لاقاهرا ويحب أن يكون واحداً » اذ لو حصل فى الوجود واجبان لما كان قاهراً لكل

الال لكدرون فهارا إل [ذ 1كان واعٍ يالذاتة.وكان اوحدا ؛ :واذا كان 'المعيؤة حت أن
كاد كذاك نهدا يحضي أن كران اللالما شا غير الفلك وعين الككر[ كل وَعيَن الثور والظليةا؛
وغير العقل والنفس ٠ فأما من تمسك بالكوا كب فهى أرباب متفرقون وهى ليست موصوفةبأنما
قهارة » و كذا القول فالطبائع والارواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواح-دكاف ف إثيات
هذا التوحيد المطاق وأنه مقام عال فهذا يموع الدلائل استلنبطة من هذه الآية بق فيها سؤالان :

(إالسؤال الآول» لمسماها أرباباً وليست كذإك .

والجواب  :لاعتقادم فيها أنها كذلك» وأيضاً الكلام خرج على سبل الفرض والتقدير :
والمعنى أنهاإنكانت أرباباً فبى خير أمالله الواحد القهار .
 0التقال الثانىى» هل يجوز التفاضل بين الاصنام وبين اللهتعالى حتى يقال إنها خير

أم الله الواحد التهار ؟
الجواب  :أنه خرج على سبيل الفرض » والمعنى  :لولمنا أنه حصل منها مايوجب الخير فبى

خير أم الله الواحد القهار .
ثمقال «ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها نتموآباؤك ما أنزل الله بهامن سلطان)

وفيه سؤال  :وهو أنه تعالى قال فما قبل هذه الآية (أأرباب متفرقون خير أماله الواحد القهار)
وذلك يدل على وجود هذه المسميات  .ثقمال عقيب تلك الآية (ماتعبدون من دونه إلا أسماء
عتموها) وأهذايدل”عل أانمام غير احاضل وبينهما تناقض .
دمىغير حاضل"  .أزبيانة من وجهين  :الأاول:
للمس
اأ ان
للا
اة إ
بضل
المرات :أنالذاتموجودة خا
أن ذوات الأصنام وإنكانت موجودة إلا أنبا غير موصوفة بصفاتالالهية » وإذاكان كذلك

كن الى الدى هو مسمى بالاله افلىحضيقة غيرمجوود والاخاصل » الثانى  :بروىأنعيدة اللآوثان
مشيهة فاعتقدوا أن الاله هو النور الاعظم وأن الملائكة أنوار صغيرة ووضعوا على صورة تلك
»ذاقولالمشيهة فانهمتصوروا
الانوار هذه الآوثان ومعبودهم افلىحقيقة اهلوآتنلوكارالسماوية وه

نا مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا المتخيل غير مو جود البتة فصح أنهم لايعبدون
ادر الالال

١

قوله تعالى «ياصاحى السجن أأرباب متفرقون خير أااملللآه»ية

وزيعبدوتما ويتوقدون ح-صول النفع والضر منها لاجرم كانسعى أكثر الانبياء فى المنعمن عبادة
الآوثان ؛ فكان الآمر على هذا القانون فى زمان يوسف عليه السلام » فلهذا السبب شرع ههنا فى

ذكر مايدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج .
(الحجة الاوى) قوله (أأرباب متفرقون خير أمالله الواحد القهار) وتقرير هذه الحجة أن
أن نقول  :إن الله تعالى بين أن كثرة الآلحة توجب الخال والفساد فى هذا العالم وهو وله (لوكان
فهماآلمة إلا الله لفسدنا) فكثرة الآلحة توجب الفساد والخلل  ,وحكو ن الاله واحداً يقتضى
ح<صول النظام و<سن الترتيب فلا قرر هذا المعنى فى سائر الآديات  .قال ههنا (أأرباب متفرقون
خير أمالله الواحد القهار) والمراد منه الاستفهام علىسبيل الاذكار .
 ١والحجة الثانية» أن هذهالأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لاقاهرة ؛ فان الانسانإذاأراد
وطالها قدر عليها فهى مقهورة لاتأثير لماء ولا يتوقع حصول منفعة ولامضرة من جهتها
كسرها إي
وإله العالمفعال قهار قادر يقدر على إيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان المرادأنعرادة
الآلحة المقهورة الذليلة خير أمعبادة الله الواحدالقهار » فةوله (أأرباب) إشارة إلى الكثرة
جعل فى مقابلته اكونه  تعالى و انخذ!١ا وقوله (متفر افون :أشارة اال كرحا اخلية اق الشكر رالفدا”
واللون والشكل » وكل ذلك ابما حصل بسبب أن الناحت والصانع بجحعله على تلك الصورة فةوله
(متعرقون) أثارة إل كرتا مقوررة عاجره و جع اق القائالة ليه كال تيار تدا الظ بف الديا
شرحناه اشتهلت هذه الآية على هذين الاوعين الظاهرين .

لإوالحجة الثالثة» أن كونه تعالى واحداً بوجب عبادته ,لآنه لو كان له ثان لمنعلم من الذى
خلةنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عناء فيقع الشك فى أنا نعبد هذا أمذاك  .وفيه اشارة إلى
مايدل على فساد القول بعيادة الأوثان وذلك لان بتقدير أن تحصل المساعدة علكونها نافعة ضارة
إلا أنها كثيرة خيتئذ لانعلم أن تفعنا ودفع الضرر عنا حصل من هذا الصنم أ ذلك ل
»حيتئذ يقعالشك فىأن المستحق للعبادة هوهذا أمذاك أما اذا
أوحصل بمشاركتهما ومعاوتهما و
كان امغر و واحكدا ارتفع هذا الك وحصل البقين فى أنه لايستحق للعبادة إلا هو ولا معبود
للبخلوقات والكائنات إلاهو  .فهذا أيضاً وجه لطف مستنتط من هذه الآية .
(الحجة الرابعة) أن بتقدير أن يساعد على أن هذه الاصنام تنفع وتضر عل مايقوله أداب
الطلسوات  .إلاأنه لانزاع فأنها تنفع فى أوقات مخصوصة بوحسب  1ثارمخصوصة  والأله تعالى
قادر على جميع اللقدوراتفهو قهار على الاطلاقنافذ المشيئة والقدرة فىكلالممكنات عب الاطلاق

فكانٍ الاشتغال بعبادته أولى ,

كريد

أربابلدردوت خيرأءاللهع الآية
قوله تعالى «ياصاحى السجن أ

ياصاحى السجنا مقو 8حيرمله الواحدالقهاره:؟»دوه
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واعم أن الذى ألزفه تمامة.باطل بتصن هذه الآية  ,وذلكانه تعال .ىبين أن عدم الاشراك
من فضل الله 1

لايشكرون هذه النعمة  ,واما ذ ثرعهلى سبيل الذم فدل

هذا عل أنه بحب علىكملؤمن أينشكر الله تعالىعلىنعمة الابمان  ,حينئذ تقوىالحجةوتكمل

الدلالة  .قال القاضى قوله (ذلك) ان جعلناه اشارة إلى السك بالتوحيد فهو من فضل الله تعالى
اما حصا الطافه وتسيئله ؛ وحتمل أن يكون اشارة إل التبوة :
:أن لك اسار إل لمك تر اناق ؛ وذاك هو ترك الإآغراك فوحت أن بكرن
ترك الاشراك من فضل الله تعالى » والقاضى يصرفه إلىالالطاف والتسبيل؛ فكان هذا تركا للظاهر

أماضرفه إل الندوة فبعيد ؛ لآن .اللفظ الدال عل الاشارة يحب.صرفه إلى أقرب المذكورات
وهو ههنا عدم الاشراك .

قوله تعالى ل ياصا-هاىلسجن أأرباب متفرقون خير أمالله الواحد 10دون 13و
إلا أسماء سميتموها أنتموآباؤكماأنزل الله بها من سلطان إن الح إلا لله أدر ألاتعبدوا إلا إياه
ذلك الدين القهمو  7كثر الناسلايعلمون)
قّ الابة مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (ياصاحى السجن) يريد صاحى فى السجن » ويحتمل أيضا أنه لما
حصات مرافقتهما فى السجن ددة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية فى كونه صاحبا

فن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن ببق عليه اسم المؤمن العارف لحب .
(المسألة الثانية) اعلمأنه عليه ال.سلام لما ادعى النبوة فى الآية الوآلىوكان اثبات النبوة
مبناًعلى إثيات الالهيات لاجرم شرع فى هذه الآية فى تقرير الالهيات؛ ولماكان أ كثر الخاق
مقرين بوجودالاله العالمالقادر وإنما الشأن ففأنهم يتخذون أصناماً علىصورة الأرواح الفلكية

١1

قوله تعالى « ذلك من فضل الله علينا وعلل الناس» الآية

مركااً
أوب
نعق
أبيه وجده لميستبعدذلك منه » وأيضا فكا أن درجة اب_اهيمعايه السلام وإماق وي
فدنياء فاذاظهرأنهولدمعظموه ونظروا اليه بدينالاجلال » فكان انقيادمله أتموتأثر
مششهورا ال
-

قلومهم بكلامه كل 5

١السواك الثااى )يلا كان .نزارفكيت قال ' إلى دعر قله إلى والتى بلبك أن يكرن
مختصا بشرلعة م

1

قلنا :لعل مراده التوحيد الذى لميتغير » وأيضا لعله كان رسولا من عند الله ؛ إلا أنه كان
على شريعة ابراهم عليه السلام .

ل(السؤال الثالث ) لمقال (ماكان لنا أن نشرك بالله من ثىء) و حال كل المكلفين كذإك ؟
والجواب  :ليس المراد بوله (ماكان لنا) أنه حرم ذلك عليهم » بل المراد أنه تعالى طهر آباءه
عن الكفر » ونظيره قوله (ماكان للهأن يتخذ من ولد)
اللإسؤال الرابع» ١٠ الفامّدة فى قوله (من ثىء)

أطرات” أن أصناف الشرك كثيرة » فنهم من ياعليأدأصنام » ومنهم منيعبد النار ؛ ومنهم
م يعبد الكوا كب » وهنهم من يعيد العقل والنفس والطبيعة » فقوله (ما كان لنا أن نششرك بالله
»ارشاد الى الدين الحق » وهو أنه لاموجد الاالله
من ثىء) رد علىكلهؤلاء الطرائف والفرق و

ولأخالق الآ ,الله ولاارازى الا الله".
كقمال لإذلك من فضل الله علينا وعلى الناس )4وفيه مسألة  .وهى أنه قال (ماكان لنا أن
نشرك بالله من ثشىء)

َّقال ذلك منفض ل الله» فةوله (ذلك) اشارة الى ما تقدم من عدم الاشراك  :فهذا يدل
على أن عدم الاشراك وحصول الابمنان من الله  .ثمبين أن الأمر كذلك فى حقّه بعينه » وفى

حق الناس  .ثمبين أن أكثر الناس لايششكرونء ويحب أن يكون المراد أنهملايشكرون الله على
نعمة الانمان ؛ حي أن واحدً! من أهل السنة دخل عل يشر ان المعتمر » وقال  :هل يفك الله
على الامان أملا  .فان قلت لاء فد خالفت الاجماع ؛ وان 5

فكت لشكه كل الل

فعلا له  :فقال له بشر إنانشكره عل أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل والآلة » فيجب علينا أن نشكره

على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الابما مع أن الايمان لفيعسلا له فذلك
باطل ؛ .وصعب الكلام على بشر » فدخل علمهم تمامة بن الاشرس وقال :إنا لا نشكز الله على

الامنات ' +بل الله بيسكربا عليدها قال"( أوليك كاري مأل امتعررم شال رفاك لاسي

الكلام سهل .

قوله تعالى «إلى تر كت ملة قوم لاد منوان باللهعالاية

١١

ام ٠ وأنبئكم بما تأكلون؛ وتمداخرون فبىوتكم » فالوجوه الثلاثة
ليه
سىعل
ليس
ال ع
قو
الآول لتقرير كونهفائقأ فى عل التعبير  .والوجوه الثلاثة الآخر لتقرير حكونه نبيا صادقا من
عند الله تعالى .

فان قبل  :كيف يحوز حامللآية على ادعاء المعجزة مع أنه لميتقدم ادعاء للنبوة ؟
كمرذلك الكن عل أن لهابد وأن يال  :إنهكانتد ذكره » وأيضا فؤقوله
يإذنل
قانا :إنه و
(ذلكااما علتى رق) وى قؤلة (واتبعت ملة آباتى) مايدل عل ذلك .
 0قال تعالى لإذلكا مما علبنى رنى) أى لست أخبركا على جهة الكبانة والنجوم » وإنما
أخيرنكما بوجى من الله وعلم حصل بعلي الله .
 3قال لإإنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة ثكامفرون» وفيه مسائل :

(المسألة الآولى) لقائل أن يقول  :فىقوله (إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله) توم أنه
عليه السلام كانفى هذه الملة  .فنقول جوابه من وجوه  :الأول  :أنالترك عبارة عنعدمالتعرض
لس من قراط أن يكون قدكان خائضا فيه  .والثاتى  :وهوالاصح أن يقال إنه عليه السلام
كان عبدا همحسب زعمهم واعتةادهم الفاسد  .ولعله قبل ذلككان لايظهر التوحيد والايمان

ا»ن هذا جاريا بجرى تركملةأوائك
ك؛
فوقت
خوفا منهمعلىسيل التقية ,ثمإنهأظهره فىهذاال
الكفرة بحسب الظاهر .

(المسألة الثانية)نكرير لفظ (مم) فى قوله (وهم الاحرة هم كافرون) لبيان اختصاصهم

بالكفر؛ ولعل انكارهم للبعادكان أشد من انكارهمللفمبدلأأ.جل «بالغتهم فىانكارالمعاد كررهذا
الافظ للتأكيد .
واعلم أن قوله (إنى تركت ملة قوم يلؤامنون بالله) إشارة إلى علمالمبدأ .وقوله (بواهلاخرة

ثمكافرون) إشارة الى علمالمعاد ؛ ومن تأمل فى القرآن الجيد وتفكر فكيىفية دعوة الأانبياء علييم
ردقن إضال اركل نرلوال .الكتت صرت اللق الى الإقران بالتواجيند
السلام علمل
لد ااوماد وان ماوراء ذاك عييف »؛
 7قال تعالى وباإتبعت لة آباتى إبراهم وإسحاق ويعقوب 4وفيه سؤالات :

(١لسؤال الآاول) ماالفائدة فى ذكر هذا الكلام
ا
:أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وتحدى بالمعجزة وهو عل الغيب قرن به كونه من
الجواب ,
كل بدت الدوة ؛ وأن أباهوجده وجد .أيهكانوا أنيناءالله.ورسَله ..ذان الانسان مى

ادعى حرفة
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وإِعموتٍ ما كان لنا|أن اتقزوك بالتم م.يكري رتى ..ذلك زم فصل العللهدا وأعل )إلى واللكن
أ كثرالناس لا يشكرون )

الك ان
 1لالد للك  4اععرأ انلمذاوو

راقمذه ال5يةليس جواب للماسألا عنهفلابدههنامن بان

ل اذى لأجله عدل عن ذكر الجوابالى هذا الكلام وااعلياء ذكروا فيه و:-وهاًا:لأول :
ا

6ن 2ر 0القائلن أنه ل ٠ ازا شلك أنه من مع ذلك عظمحزنه توشتّد نفرته

عن سماع هذا الكلام » فرأى أن الصلاح أن يقّدم قبل ذلك هايؤثر معه بعليه وحلامه » حتى اذا جاء
بهامن بعد ذلاك خرج جوابه عن أن يكون سب تهمة وعداوة  .الثاتى  :لعله عليهالسلام أراد أن
يبين أن دجته فى العلمأعلى وأعظ  | +اعتتاوزا فيهءوذاك لانم طلبو! املنتهععبلير ».ولا شيك
أن هذا العلممبنى على الظن والتخمين  ذبين للا أنه لامكنه الاخبار اعلغنيوب .على سبيل القطع
والبقينمع ع :كلالخاقعنه » واذا كان الامر كذلك فبأن يكون فائقا علىكل الناسف عل التعبير
ل كان  -من دك تلك ااقدءة تقريركونه فائقا فى علمالتعيير واصلا فيهالى1
1ةكم>لام ترزقانه) فىالنوم فين الذلك ألما بز ارقا
مغرف والقالت ا كرلادي ررل
ليس مقصور ا

اد

ولذلك قال (إلا ا

ويله) الرايع :لعلهعليهالسلام لما

علم| 8اعتقدا فويقهبلاةوله  :فأوراط عاب أماد.ل علىكونه رسو لامن عندالله تغالى .فان الاشتعال

:علدعليه السلام لما علمأن
 05مهمات الدين أولى من الاثنتخال بمهمات الدنياء والخامس ل

ذلك الرجل سيصلب اجتبد فى أن يدخله فى الاس.لام حتى لابموت على الكفر  .ولا ستوجب
العقابالشديد (وليهاك من هلك عن بانة وحى دن حوعن ,بينة) والسادس  :قوله (لايأتيكا طعام
:نه لايأتيكها طعام ترزقانه إلا أخيركما أى
واننى أ
ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله) مول على الإقنظة » ال
طعام هو؛ وأى لون هو؛ و5هوء ويف يكونعاقبته؟ أى اذا اكله الانسان فهو يفيد الصحة
:ان الملك اذا أراد قتل إسان صنع له طعاماً فأرسله اليه »
أو السقم ؛ وفيه وجه آخرء قبل ك
فقال يوسف لايأتيكها طعام إلاأخبرت أن فيه .ما أملاء هذا هوالمراد من قوله (لايأتيكما طعام

تزقانه إلا نبأتكا بتأويله) وحاصله راجع إل أنه ادعى الااخبلارغعينب » وهو يحرى مجرى

قوله تعالى دلقاايلأتيكم طعام ترزقانه»الآية

١
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الجواب  :تأويل الثىء مايرجع إليه وهو الذى يؤل إليه آخخر ذلك الام .
(السؤال الثامن » ماالمراد من قوله (إنا نراك من الحسئين)

ونه
جم
وواب
الج

 :الأول  :معناه انا نراك تؤثارلاحسان وتأتى بمكارمالأخلاق وجميع

أن
ح
:نهكان يعود مرضاهم » و يؤنس حزينهم فقالوا نلك ماكمسن ف+
الافعال الميدة ق.يل إ
:نهكان شديد المواظبة علىالطاعات من الصوم والصلاة فَالوا انك
»قبل إ
انشركاء واللاصحاب و

عن سيبك أمقالدين :ومن كان خكزاك أفانهتوثق ما ابقوله فى تعبير الرؤياء وفى سائر
انلارماحكسمنين) فى علالتعبير » وذلك لانمتى عبرلميخط كا قال
ريلا:د (إ
.وق
لرم
اآمو
ال

(وعلستى من تأويل الاحاديث)
اللإسؤال التاسع) ماحقيقة عل التعيير ؟
الجواب  :القرآن والبرهان يدلان على ته  .أما القرآن فهو هذه الآية ؛ وأما البرهان فهوأنه
قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالمالأفلاك  :ومطالعة
اللوح احفو ظ والمانع هامن ذلك اشتغاطا بتديير البدن وفى وقت النوم يقل هذا التشاغل

فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأ<وال تركت آثاراً مخصوصة مناسبة

لذلك الادراك الروحاز .إلى عالمالخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية على تلك الادراكات
لش؛ريعة مو كدةلهروى عانلنى
كتب الوعقالية
العقلية فهذاكلام جمل » وتفصيله مذكوارلفى
ميناالشيطان
ثرؤ
تسخهد.و
صل اللهعليهوس أنهقال«الرؤياثلاثة :رؤيا مايحدث به الرجل نف
ام
لليه
سالع
ل وق
اقلية
ورؤياالتى هى الرؤيا الصادقة حمة» وهذا تقسم صفيح فى العلوم الع

«رؤيا

الرجل الصاح جدزاء من تهة وأربعين جرأ من النبوة»

قوله عز وجل لقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمنى
رف إبى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة ثمكافرون واتبعت ملة آباقى إبراهم وإ#ق

١4

وه ال  0أحدهها قّ أراق امطرااش »| .الآابة

“السوا ناالى 5عر أنبماكانا عبدين للبلك :
الجواب  :لقوله (فيسقربه خمرا) أىمولاه ولقوله (اذكرةىعندربك)
(7ااسوال !ثالث ال عفان أحدههاضا

حك علذاكك للق الال شامق اي

وَاتطتواب» :رونا كك واخدمنيها ناسل حو حتسيلانيدهي رأوى ألا بحم لش رااليك نه
حكل قوق ررأسة ارا :

(رالسؤال الرابع»4كيف وقعت رؤية المنام ؟
الطو ]تع ءفةه فلوان ]:

(القول الاول» أنيوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله إنى أعبرالاحلام فقال
أله الفتيين» هل فلنختبر هذا العبد العبراق برؤياتخترعها لهفسألاه من غير أن يكونارأيا شيئاً

قال#آرن أمتتتعوة ماكانا اأيراشيئاءوزإه) كاك دنالياه
(والقول الثانى قال مجاهدكانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السلام
فسألاه عنها  .فال الساق أمماالعالم إن رأيت كأنىفبسىتان فاذا بأصل عنبة<سنة فيهاثلا”ة أغصان
علما إثلاثة عناقند مقعنب تكنيتها وكاان  5نن الملك تدع فعطراتاافه طعت للك نهر يذوذك
توله (إق أزااق د م  1وقال صاحب الطعام إنى رأيت كأأن فوق رأسى ثلاث سلال فيها

خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطب تبن قنه ذلك"قو لها تفال رفزال اله داق
فوق كه خيزا ا 0

حل

منه)

(إالسؤال الخامس ) كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله (إنى أراق أء
خمرأ) راؤلّيمانام ؟

الجواب  :لوجوه  :الول  :أنهلول يمقصد انوم كانذكر قوله(أعصر) يغنيه عنذكر قوله
(أراى) والثانى  :دل عليه قوله (نيكنا بتأويله)

(السؤال السادس) كيف يعقل عصر الذر ؟
1دق5
0ر
وات «اقه اث أ 312أحذها !أن كز يك اداق ل راك الكت"
نكاد افكضية امدق
عطيوه خمرا خذف المضاف  .الثلى ":أنالاق ان ال بأسمما
ل أبو صالم  :أهل عمان
قالتا:
وم يلتبس يةولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيراً  .والث
يسمون العنب بالخر فوقمت هذه اللفظة إلى أهل مك فنطةوا بهاقال الضحاك .:نزل القرآن
 5جميع العرب .

١

 5تعالم ,دو دخل معه الجن . 3أذعالاية
مودو

ال
ف

اه

داكت 7عله هد اله مي صمن دبر و 022

أالوجه و إلنام الحم إناها تو[

(إنه وىاليدنتنإن كد كنعظيم) وذكرنا أه ظهرءتهناك أنواع أخر من الا,ات بلغت بلغالقطع

ولكن القوء سكتو'!.عنها سعياً:ى إخفاء الفضيحة .
2وظاهرهذ.ا الكلام
(المسألة الثالثة»4قوله ((بدالهم) فعل وفاعله هذا ١  2مع  3رله(ليسجننه )
يعتضى

إستاد الفعل الىمفعل اخر ل

أن النحو سن

أ5

اذ
عل أن إِ

|[/لمعل الىالفعل

لاوز

ع

فاذا قت خرح ضرب ل يفدالبتة » فعند «ذ! قالوا  :رتانلدكلام ثمبدا لهم سجنه  .إلاأنه أقيمهذا
الفعل مهام ذلك الاسم 40وقول  :الذوق لشهد بان جعل الفعل مخير عدهء لاوز

ولس

لاحن ١ك

يقول الفعل خبرا عل الخبر خبرا عنه لاجوزء لآنا نول  :الاسم تد يكون برا كشولك  :زيد

قائمفقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الثىء خبراً لايناقى كونه خا عنه » بل نقول فى هذا المقام :
نه بز فل هو ضرت ذالفعل ضار جخيرا عته .
ععل
مت ف
ل:هر
:قلا
كاك ها  1إذا
'
4
فان قالوا  -لخ:ر عنه هو هذه ال بصعهعة 0ل هه ا به
عنه بأنهفعلاسم لافعل وذلك كذب ورادال  :بل تقول الخبر عنه بأنهفعل أنكان فعلا فد ثبت
أن الفعل يصم الاخبار عنه وانكان اهما كان معناد  |:1 :أخبر نا عن الاسم بأ فعل ومعلوم أنه
تاغل »وق'هذا [أنا ساف عتيقة ذكر:اهداق كبن المعةولات..
فناتول َ فعلى هنا التقدر يأزم أ يكون ار

قال أهل |الغة 2ين
المسألة الثاائة)م

وؤت

مل الزهان غير خخ دود

يمع على القصير مئة )»

مىدينة منالفاحشة » ثمقيل :
:ريد الىانةطاع !.١ةالةو.ما شامالعف
وعلىالطويل و»قال ابن عباس ي
اكال مقائل
المين ههنا خمس ٠ مين ؛وقيل 2يل سوج فبين ء و

سلمان :

حيس «وسفت الى عر

ونما القدرالمعلوم أنه بق حبوساً مدة طويلة لقوله
سنة » والصحيح أن هذه المقادير غير معلودة  ,ا
تعالى واد بعد أمة)
أماقوله تعالى (رودخل معهالسجئ ا ٠ مافههنا ع ,وف  2و١تعدر1 :

ادو أحدسه حسوه

:اغلامان كانا البلك الآ كبر بمصر
وحذف ذلكإدلالة توله (ودخل معد السمعن فتان) عليه قبل هم
أحدهها صاحب طءامه  ,اله صادب شرابه رفم اله أن صاءحب طعامه بريد أن نسمة وطن

أن الآخر يساعده عليه فأص حبهما بق فى الآية سؤالات :
(السؤال الآول) كيف .عرفا أنء عليه ااسلام عالم بالتعبير؟

:عله عليه السلام سألا عن حز:بماوغمهه! فذكرا إنا رأينا فى المنام هذه الرؤيا ,
والجواب ل
ا اهاولزق) تسسات الدذلك ,
2لا ره

0

9ل ت
هعالىدم بدا له م
من

بع م
دارأواالآيات» الآية
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صار مرجوحا  85متنع الوتوعلآن الوقوع رج<ان » فلو وقع حال المرجوحية لحصل الرجحان
حال <صول المرجوحية » وهو يقتضى حصول ابمع بين النتقيض ين وهو حال ؛ فثبت بهذا أن
انصراف العبد عن القبييح ليس إلامن الله تعالى  .و يمكن تقرير هذا الكلام من وجه آخر ء وهو

أنهكان قدحصل فى حق يوسف عليه |اسلام جامليعأسباب المرغبة فى تلك المعصية  .وهو الانتفاع
بالمال والجاه والعتع المنكوح والمطعوم وحصل فالاعراض عنما جميعالأسياب المنفرة ؛ ومى

فلفعل وضعفت الدواعى فالترك  .فطلب مالنله سبحانه
كان الأمر كذلك؛ فمّدقويت الدواعى ا

صمل هذا
حول
بإذل
وتعالى أن يحدث فى قلبه أنواعا من الدواعى المعارضة اانافية لدواعى المعصية .
المعارض لحصل المرجم للوقوع فللمعة عانا عما يعارضه  وذلك يوجب وقوع الفعل وهو
المراد بقوله (أصب إليون وأ كن من الجاهلين)

قوله تعالى (ثم بد الهمن :بعد مارأوا الآيات الستجنته حى حين وادجل ةلجن نان قال
أحدهها إقى أراى أعضر خمرا.وقال الآخن إن أراى أل دوق رأنى خررا تأكل الطار 0ه ينا

بتأويله إنانراك املنحسنين )
وق الآية مطائل :

((المسألة الآولى) اعلمأن زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا جرم
لميتعرض له ء فاحتالتالمرأة بعد ذلك يجميع الحيلحتى تحمل يو سف عليه السلام على هوافقتها على
مرأدهاء فلميلتفث يوسف الباء فلنا أيست منه احتالت:فى طريق آخر وقالت لزوجها  :إهنذا

العند الع
ضيرا
حي فى (لناس 2ل ل :
م رإناىودته عن نفسه ء وأنا لاأقدرعلى إظهارعذرى ء فاما

أن تأذن لى فأخرج واعتذر وإماتأحنيسه كا حيستنى » فعندذلكوقعفىقلبالعزيز األنأأصلح
حيسه حى سقط عن ألسنة النانن] أكذرهذا دااوف واحو بتقل القصضدحة»'افهذا دود المواد من قله
م داهممن بعد مارأوا الآآيات ليسجئنه <تىحين) لان البداءعبارة عن تغير الرأى عما كانعليه

الولتتيال زرالاسي ع دمن »الارة

اا

لماز فعندذلكاجتتمع:سدقوميك عليهسلام أنواع
رارف
ااءكةاكالحسن  .وآلثاق أ؟:لسن  1 6عزم
الوسوسة #الحدها :فأنغزل
:ن النسوةاجتمعنعليه وكل
أن تدّل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها علمطلو.ما  .والثالث أ
واحدة منون كانت ترغيه ولوفه بطر يق 1أخ.رء ومكمرك النساء0

بأبشديد 1

بع  1عليه

وقدامها على قتله وإهلا كر .فاجتمع فى <ق بوسف جميعجهات
السلام كانت خائفا من شرها إ

الترغيب على موافقتم! وجميع جهات التخويف على مخالفتها ؛ تخاف عايه السلام أن تؤثر هذه
الاسباب القوية الكثيرة فيه .

واعل أن القوة البشرية والطاقة الانسانية لاتقبحصدولهذه العصمة القوية ؛ فعندهذا التجأ الى
اس تغالى وقال(رت النكين ألحك إلى ما يدعونتى اليه) وقرى” (السجن) بالفتعح علىالمصدر ,

وفيه سؤالان :
(السؤال الاول» السجن فىغاية المكروهية » ومادعونه اليه ففغاية المطلوبية » فكيف قال :

اعد الحلك :الملا:اللذة .
1اماعظيمة  :وهىالذم افلىدنيا والعقاب فىإلآخرة
سكاتنتعقب ل
والجواب  :أن تلك التلذة
ذلك الملكررة وهو اختيار السجن .كان يستعقب سعادات عظيمة  وهىالمدح فالدنيا والثواب

الدائم فى الآخرة » فلهذا السبب قال (السجن أحب إكَ مما يدعوتى إليه)

اللإسؤال الثانتى) أن حبسهم له معصية كيأن الزنا معصية  .فحكيف يجوز أن بحب السجن
مع أنه معصية .
والجواب  :تقدير الكلام أنه اذا كان لابد من التزام أحد اللأمرين أعنى الزنا والسجن » فهذا
أولى ؛ لأنه متّى وجب التزام أحد شيئي نكل واحد منهما شرفأخفهما  0التخمل؛
 2قال لوإلا تصرف عكنيىدهن أصب إلهن وأ كانلمجناهلين) أصب إليين أمل إلين
:االى اللهو يصبو صبواً اذا مال؛ واحتج أحابنابذه الآية على أن الانسان لاينصرف
يقال صب

عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا  :لآن هذه الآية تدل على أنه تعالى إن لميصرفه عن
ذلك القبيح وقع فية واتقرنزة :أن القدرة والداعى إلىالفعل والترك إن استويا امتنعالفعل » لأآن
الفعل رجحان لاحدالطرفين ومرجوحية للطرف الآخر و<صولما حال استواء الطرفين جنع بين

 00وهو تحال ؛ وإن حصل الرجحان فى أحد الطرفين فذلك الرجحان ليس من العبد  .وإلا

تلراتب إل غيزالئهايةا :بل.هوا من اله تعتبالى.فالصرف غبارة عن اجعله مو حا لثانه متى
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قوله تعالى .قالربالسجن حبالعا لدعو اليه ٠ الآية
لاس

اس هسل شر تن

قالر0ب السجق 0كَّع  1 1له  1تصرف عنىكيدهن
ّ

ع

ا1

ان
ا

أ

سس

0

لهوثم_سهساثر هن

هلين.»92:واستجا بب ارده فطير فنا غنهاذهل

لنت

نهموالسميعرمم

علها خمءتن (فلنا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن) فعْند ذلك ذكرت أنهن:باللؤم أ<ق لانن ابنظرة
واحدة لحقهن أعظم مما :الها مع أنه طال مكثه عندها .

فان قيل  :فلقالت (فذلكن) مع أن يوسفت عليه السلامكان حاضرا ؟
اجكواه ,:اللاوال قال:ابنا انارق "أشاوت نطيءه دكن إلى رويعف يكنا
والجوات عنه من ون

لمارف ل باللطيرة” .ئناوم اميك رايا لك كاد ف اراح ا ا ا ل
كن يقلن[ماعشقت عندها الكتغاق “فليار انهو وقعن:ف تلك الذفعنةاقالت :هذا الذى رأعتموره
هو ذلكالعبد الكنعانى الذىلمتتى فيه يعنى  :أنكر _.لتتصورنه حق تصوره ولو حصلت
كرن قن الله
قَْ خياككن صورته ت

واعلم أنما لما أظهرت عذرها عند النسوة فشدة حبتها له كشفت عن حقيقة الحال فقالت
(وأقد راودته عن نؤفسه فاستعصم (

واءلأن هذاتصريح بأنهعليه السلام كانبريئاًعنتلك التهمة » وعنالسدى أن قهال (فاستعصم)
بعد حل السراويل .وما الذى نحمله عل إلحاق هذه الزيادة الفاسدة اليامطلة بنصنالكتاب :
ماغرين  4والمراد أنيوسف عليهالسلام
ثقمال 9ولئنلم يفعل ها آمره ليسجنن وليكونناالص
:معلوم أن التوعد بالصغار له تأثير عظم
إن ل يموافقها على مرادها يوقع فى السجن وفى الصغار و
عفسظم الخطر مثل بوسف عليه السلام و»قوله (وليكونا) كان حمزة
فى حق من كان رفيع الن

والكساق يقفان عل ل(يوكونا) بالألف » وكذلكةوله (لنسفعاً) والله أعل :م
قولهتعالى لقال رب السجن أحب إلى ما يدعوتى اليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب
 0025 0فاستجاب له ربه فصرف عكنيهدهن إنه هو السميع العلم

 73أن المرأة لما قالت (ولئنلم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) وسائرالذسسوة
معن هذا التهديد فالظاهر أبن اجتمعن على يوسف عليه السلام وقلن لامصلحة لك فىخالفة أمرها

قوله تغالى «وقالت فذلكنر الذىلمتتىفيه»الاب
مدي
هم
2ي
عمس

ضرع  )6اصراجت

َك

مَك الذىلتلّى
ات

هه

اه

3

0

لس

٠

ه١١

وري ار

عن

عاعا8خا و اخراض  .ضام

١0بالانتبيصم ولتن

0

رضرس  67صس ع

الصاغرين ١5
ما مره يسان وَليسكونًامن

(إالمسألة الخامسة )4القائلونبأنالملك أفضل

لسرا

لا شانا .لاد

كأونن إخراجه
يجب
أإنمننما ذكرت هذا الكلامفىمعرض تعظم يوسف عليهالسلام  .فو
من البشرية وإدخاله فى الملكية سببا لتعظيشأنه وإعلاء مرتبته » وإنمايكون الام كذلك لوكان
:ايخلو إما أن يكون المقصود بيان كال حالهفى الحسنالن
الملك أعلى حالا من البشر  .ثمنقول ل
»اول باطرلوجهين :الأول
“كلل الظاهرء أويال اله ق [الابىالدئ هوا+اق الناطونال
أنهموصفوه بكونه كريما ء وإنما يكون كريما بسبب الاخلاق الباطنة لابسببالخلقة الظاهرة ؛
والثانى  :أنا نعمعرو تان رحد لقان لكيهو وه ]اتلكلداالتة :.أماء كونه بعدأعنالشيوة

والغضب معرضا عن الاذات الجسمانية متوجها الى عبودية الله تعالى مستغرق القاب و.الروح فيه

فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبيناللا .
واذا ثبت هذا فنقول  :تشببه الانسان بالملك فى الآمر الذى حصلت المشاءة فيه على سبيل

الحقيقة أولى من تشبيهه بالملك فيا لمتحصل المشابهة فيه البتة ؛ فئبت أن تشبيه بوسف عليه السلام
,ا فى الصورة الظاهرة  وثبت أنه متىكانالأمس
بالملك فى هذه الآية  .اتماوقع افلخلق الباطن ل
كذلك وجب أن يكون الملك أعلى حالا من الانسان فى هذه الفضائل » فثبت أن الملك أفضل
من البشر والله أعلم .

((المسألة ال.ادسة ) لغة أهل الحجازاعمال «ماوعملليس وبها ورد قوله (ماهذا بشرا)وهنم
وذهاىقراءة ابن مسعود ٠ 0 (ماهذا
.قشررأ(م)اه
قوله (ماهنأمهاتهم) ومنقرأ عللىغةبى ميمب
سل ليس نه لمات يت تقول عاهنا  [1 12حاصل

:ذا لك بشراًأم بكرا  .والقراءة المعتبرة اهلىآولى لموافةتها
بشراً بمعنى هذا مشترى  .وتقول ه
المضحف » ولمقابلة البشرللبلك .
قوله تعالى لإقالت فذلكن الذىلمتننىفيه ولقدراودته عننفسه فاستحدم ولئنلميفعل

آمماره ليسجنن وليكونا من الصاغرين»)
لك
اعلمنأسنسوة لما قلنفىامرأة العزيزقد شغفها حباإنالنراها فىضلال مبين .عذظم
وباو

شق

»/١

/ ١

ااال

امد بشراإن هذا إلاملك كم الآاية

؛وقع الرعب ا منه فى قلومون » وعندى أن حمل الآيةعلى
أ,رنه وعظمنه و
الحالة فلا جرم ك
هذا الوجه وا :

فان قيل  :فاذا كان الام كذاك فكيف ينطيق على هذا التأويل قولها (فذلكن الذى لمتتى
فيه) وكيف تصير هذه الخالة عذراً لها فىقوة العشق وافراط الممة ؟
قانا  :قد تقرر أن الممنوع متبوع فكأنها قالتلهن مع هذا الخلق العجيب وهذهالسيرة الملكية

الظاهزة المفلهر ةا لف يه راولجتة لت العسدرنا و شرب للك تويك الن عن [اررك اله فليا
الاي قوحف اق لخدا ولرلاسره #اوز ال راق ااولفا كلا الي ل كران الآية أحسن واللهأعلم
(المسألة الثالئة» قرأ أبوعمرو (وقانحاشا لله) باثيات الأالف بعدالشين وهى رواية الاسمعى
عن نافعوهى الاصل لاما من امحاشاة وهى التنحية والتبعيد ؛ والباقون محذف الآلف اتخفيف

وكثزة دواها عل  105120اتناعا للاصاحت ( .و اش اءكلها يقد املقتىتويه ؛ واللدى مهناب ل زد
تعالى من المعجزحيث قدر علىخاق جميل مثله  .وأما قوله (حاش لله ماعلينا عليه منسوء) فالتعجب
من قدرته على خلق عفيف مثله .

(المسألة الرابعة) قوله (ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) فيه وجهان :

لإالوجه الاول» وهو المشهور أن المقصود منه اثيات الحسنالعظيم له قالوا  :لانه تعالرركز
فى الطباع أن لاحىأحسن منالملك »كا ركزفيا أن لاحى أقبحمن الشيطان  .ولذلك قال تعالى
فى صفة جهام (طلعها كانه رؤس الششياطين) وذلك لما ذكرنا أنه تقرر فىالطباع أن أقبح الأاشياء
هو الشيطان فكذا ههنا تقرر فى الطباع أأنحسن الأحياء هو الملك» فلما أرادت النسوة الممالغة
فى وصف يوؤسف عليه السلام بالحسن لاجرم شيينه بالملك .

لإوالوجه الثاق» وهو الآقرب عندى أن المشهور عند اجهور أن الملائكة مطهرون عن
بواعث الشهوة » وجواذب الغضب  .ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى وشرابهم

الثناء على الله تعالى  .ثمإن النسوة لما رأين يوسف عليه السلام ل يملتف اليين البتة ورأين عليه
هيبة اللبوةوهينة:الرسالةاءاو ينا الطهاقة قآن (نا مارانا قله ان ل انتوق ول اا
البشرية ؛ ولا صفة من الانسانية » فهذا قد تطهر عن جميع الصفات المغروزة فى البشر » وقد ترق
للك
عاد الاسانة.ودعل فى
فنساوةلج؟وابٍ قد
فان قالوا :فان كان المراد ماذكرتم فكيف يتمهد عذر تل اكلمرأةعند ال
سيق  :.واللهأعل .م

6هتعالى«فلسارأينه أكبرنهوقطعن أيدممن» الااية

١ 1/

(المسآلة الثانية) أنها لما سمعت أنهن يلمنها على تلك الحبةالمفرطة أرادتإبداءعذرها فاتخذت
ك:
ل:
مالأ
مائدة ودعت جماعة من أكاءرهن وأعتدت لحر _.متكا ؛ وفىتفسيره واجوه
تول
ا”
الى اذى حا عليه الثاى ,أن لمتكا هو الطعام ق
.ال العتتىالأاضلا فنه أن قن نذعوته لطع

عندك فقد

أعددتلهوسادة تسمئ الطعام متكا" اعللاشتغار  56والثاللف :متكاء أترتها وهو

قول وهب وأنكر أبوعبيدذلك ولكنه مول على أنهاووضعت عخدمن أنواع الفاكبة فى ذلك

اعلرو لارام  :ناما يحتاج إلى أن يقطع بالسكين  :لآن الطعام متى كان كذلك احتاج
الانسان إلى أن يتكا عليه عند القطع  .ثمتقول  :حاصل ذلك أنها دعت ألوتك النسوة وأعدت

لش اده منين حلفا فعضا وآآتتكل واحدة منهن سكيناً أى أجل أاكللفا كبةأو لجل قطع
الحم ثمإنها أمرت يوسف عاليلهسلام بأنبخرج إليهن ويعبر عليين وأنه عليه السلام ماقدر على
ناحو فامنبا زفلنا زأنه أكيرنه وقطكن أنداءين):وههنا مسبائل :

ن) بمعنىح-ضن .
(المسألة الآولى» ف(أىكبرنه) قولان  :ال
منه  .وال
أآوعلظ:
بىر(أ
كثان
ل لذ رفرئ واطاء تلسكت يقال كيرت المرأة إذاخاضك » وحقلقته داخلت :فى الكيز انبا
بالحيض تخرجمن حد الصغر إلىحدالكبر وفيهوجه آخر ء وهوأن المرأة إذاغافت وفرعتفريما

أسقطت وإدهاخاضت .فاصم تفسير الا كبار بالحيض فالسببفيهها ذكرناه وقوله(فقطع نأيديون)
كتانةعن دهشتبن وحيزتهن ٠ والسبب فحىسن هذه الكتانةأنها لما دهشت فكانت تظن أنماتقطع
الفا كبة وكات تقطع يد نفسها  .أويقال :إنها لما دهشت صارت بحيث لاتميز نصاءها من حديدها
ذكانت تأخذ الحاب الحاد من ذلك السكين بكفبا فكان حصل الجراحة فى كنبا .

(المسألة الثالثة4اتفق الاكثرون على أنهن انما أكيرنه بحسب امالالفائقوالحسن الكامل
قل :كن ففل تواست عل الناسل .فى الفضل والس نكفضل القمزا للة البدر عل سار الكوًا كن
وعن اأنى صلالله عليه وسلم قال «مررت بوسف عليه السلام ليلة عرجبىالىالسماء فقات

لجبريل عليه السلام من هذا ؟ فال هذا يوسف فقيل يارسول الله كيف رأيته ؟ قال :كالقمرليلة

اك
لاير
البدر» وقيل :كانيوسف إذا سار فى أزقةمهمر يرى تلالوجوبه على الج
شىنو
ردران
مس
املنسماء عليها و»قيل ك
:أن يشبه آدم يخولمقه ربه  ,وهذا القولهو الذى اتفقوا عليه وعندى
ا

هرااتن إعنا ادر الاتمن رامعنليه نور ال
انبلوةروس
الة .وآ ثار
سما

الخضوع والاحتشام » وشاهدن منه مباية النبوة ؛ وهيئةالملكية وهى عدم الالتفات إلى المطعوم
والمدكوح ؛ وعدم الاعتداد بهن ؛ وكان الجمال العظيم مقروناً بتاك اليب واليئة فتعجان من تلك

قوله تعالى روفلا ورت

1

لالمأل ال اثانية
ل0

يمكرهن أراتلك إلمن» الآية

قالالكلى “ 71أعرأة ساق الك  1ا اظرأة شبانة .وامرله 612
دوابه ؛ وزادمقاتل وامرأة الحاجب  .والاشبهأ ن نلك الواقعة شاعت فالبلد

واشتهرت وتحدث بها النساء  .وامرأة العزيز هى هذه المرأة المعاومة (تراود فتاها عن نفسه) الفنتى

الخدت الشاب والفتاة الجازنة'الشابة (قدشخفها حداً) وفيه مسالتان:
(المسألة اوللاى» أن الشغاف فيه وجوه :الأاول  :أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب يقال لها
غلف اقلت كال  5فلانا إذا أضبت شحافة  7تقول كذ إى أضت اكد شرل رهدا
سا اأى 12ل :الث المإناحى أضاثك القلتكا  +والثاى :أن سه أحاط تعلما كز اإشاطه العكاف)

0
بالقلك “ومتى" إخاملة ذلك الس قانيا عر أن اشتافا عه سار اا 1
.لثالث ق
هذه المحبة فلاتعقسلواه ولا يخطر ببالها إلا إياه وا
:ال الزجاج ا:لشغائ حبة القاب
الفلك "رام اه رعسل كه الى سردا فنا ل ينا بك  2الك
القديك والعضق 0

المسألة الثانية  4قرأ جماءة من الصحابة والتابعين (شعفها) بالعين  .قال ابن السكيت  :يقال شعفه
 0اذا بلغا الاحتراق ؛ وشعف المناء البعير اذا بلغمنهالامأل حد 1خراف  .ت
وفتكا

أبوعبيدة عن هذا المعنى فقال  :الشعف بالعين إحراق الحب القلب مع إذة يحدها .كا أن البعيراذا
نى” بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثميستروح اليه  .وقال ابن الآنبارى  :الشعف روس الجبال »
ومعنى شعف بفلان اذا اترفع حبه الى أعلى المواضع من قلبه .

كر الثالشة) قوله (<بها) نصب على العييز »
0ال 9إنا لنراها في ضلال مبين» ىرق ضلدل عن ار و رمد يك يا اناد كه
ق

(إن أبانا لال مبين)
 5قال تعالى ف(لسا سمعت يمكرهن أرسات إللهن وأعتدت لمن متكما) وفى الآية مسائل :

(المسألة الأولى) المراد من قوله (فليا سمعت بمكرهن)أنها سمعت قولمن وانما سمى قولهن
مكراً لوجوه  :الأول  :أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف عليه السلام
>انن عرفن أنبن اذا قلن ذلك عضت رسفت علارن الجمهد عدرها دس '
واانظرالى واجهه ل
اثثاق ::أنامرأة الغونز,أشرت

ل
اوات
النبى جها ليو سق و طلرك ع  71ندا لد اأقلا راط

كار
حية إنه
؛والغي
ذ
تبتها
كأن ذلك غدرا وكرام لالت  1اد فىغي

تالكر

على سييل الخفية

3

قوله تعال «وقال نرة ف المدمق الآية
ا

عل نولي
7

رأث

ا

رس

ع

ا
عن
يرود نما 5

م

سل عله

0

ع ار

كلها ن صكذل مين « »-كلما معت كوس املكلبت د
ا
ا
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هاهد شرا ل
| كمرنه وقطعن دين وَقلنَحَاشللم

مك
إلا
هَذَا

ويحتمل أن يكون الراد من الزوج ويكون معنى المغفرة العفو و الصفح  ,وعلى هذا التقديرةالاقرب

أن قائل هذا القول هوالشاهد ؛ وحتمل أن يكون المراد بالاستغفار منالله  ,لآن أولئك الاقوام
كانوا يثبتون الصانع إلا أنمممع ذلك كانوا يعبدون الآوثان بدليل أن يوسف عليه السلام قال

(أأرباب متفرقونخير أماللهالوا<د للقهار) وعلىهذا التقدير  :فيجوزأن يكون القائل هوالزوج .

وقوا( :إنك كنت منالخاطتين) نسبة لها الى أنها كانت كثيرة الخطأ فيا تقدم و.هذا أحد مايذل
على أن الزوج عرف فى أول الآمس أن الذنب للمرأة لاليوسف,لآنه كان يعرف منها إقدامها على
كال ينعى  .وقال أبوبكر الاصم  :إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فا كتنى منها بالاستغفار  .قال
صاحب الكشاف  :وإتما قال من الخاطتين بلفظ التذكيرء تغليياً للذكوزعل الأناث » ونحتملأن
هال ا:لمراد إنك من نسل الخاطتين .فل ذلك النشّل سرى :هذا القرق الحيلف فيك  .والله أعل :م
قوله تعالى لوقإال نسوة فى المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا
لئرها ى:ضلال مبينفلسا سمعت عكرهنأزسلت إلبن وأعتدت لمحنتكا وآنت كل واحدة منهن
أرنه وقطعن أيد.بن وقان حاشللهماهذا بشرا إن هذا
سكينا وقالت اخرج علمن فلما رأينه كب

إلاملك كريم»
وفى الآنة مسائل :

(المسألة الأوك) لم يقل (وقالت ذسوة) قلنا لوجهين  :الآول  :أن النسوة اسم مفرد لمع
المرأة وتأنيثه غير حقيق فلذلك لميلحق فعله تاء التأنيث  ,الثانى  :قال الواحدي تقدم الفعل يدعو
إلى إسقاط علامة التأنيث عليقباس إسقاط علامة التثنية واججمع .

ا

قوله ستيه

من كيد
كنإن كبد؟.
نعظمء الاية

لمتووانه اميل بالميوال ف كدق المرأةأن الظاهر ااا من انكرف هوم أقزباء  71ومن اهلها(
لابقصدها ا اولاخران هاضر  0ون ذلك الرجل منأهلها تقويةقول ذلك الرجل

وهذه ااتر جيحاتإنما يصار المها عند كون الدلالة ظنية » ولوكان هذا القول صادرا عن الصى

الذق فالمهن لكان قواسحجةقاطلة:؛ والاتنارت كال ل نكن 1

ليا

ل كن

:ن لفظ الشاهد لا بقع فى العرف الا على من
من أهلبواحينئذ لايلبهقذا القيد أثر و.الثالث أ
تقدمت له معرفة الرانةوأساطهيا

لإوالةول الثالث» أن ذلك الشاهد هو القميص » قال مجاهد  :الشاهد كون قيصه مشةوقامن
در » وهذا فى غاية الضعف لان القميص لابوصف ذا ولاينسب إلى اللاهل .واعم أن القول

الأولعليه أيضا إشكال وذلك لآن ااعلامة المذكورة لاتدل قطعا على براءة يوسف عليه السلام
عن المعصية لان من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لظلت الرنا فالمرأة عضت عليه فير الركلا
فعندت المرأة خلف الرجل وجدبته لقصد أن تضربه ضربا وجعاً فعل هذا الوجه يكون القدكن
متخرقا من دبر معأت المراة تكرت بربهعن الدية رار كن ل
وجوابه  :أن بايناأ عنلامات كذبامرأةكانت كثيرة بالغة مبلغاليقينفضموا إلمهاهذهالعلامة

الأخرى لالج لأن يءولوافىال+كعلها ؛ بللاجلأنيكونذلك جارياجرىالمةويات والمرجحات
ثمإنه تعالى أخبر وقال( :فلما رأى قيصه) وذلك حتمل السيد النى هو زوجها ويحتمل
الشاهد فلذلك اختلفوا فيه ق(اإلنه من كيدكن) أى ان قولك ماجزاء من أراد بأهلك سوءا من
ان
كيدإن
كد

عظم .

فان قبل  :إنه  0لما خاقالانسانضعيفا فكيف وصف كددامرأة بالعظم و.أيضا فكيد
الرجال قديزيدعللى كيد النساء .
والكوات عن الأول :أن خلقة الاسان بالنسه إل خلقه الملدئك و الستوات رالشكو] كت
خلقة ذعيفةوكيد النسوات بالنسبة إلىكيدالبشرعظيم ومَنلاقاء بين الكولينرارض والنساء لمن
هذا الات من المكر وامل مالا يكون الرجال:ولآن ككيدهن ف نهدا الباث بوارث من العار
مالايورثه كيدالرجال .

واعلٍ أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليهالسلام عن ذلك الفعل المدكر حكى تعالى عنه أنه
قال (بوسف أعرض عهنذا) فقيل  :إن هذامن قلاولعزنز » وقبل  :إنه لمانقلوشاهد ؛ ومعتاه :

أعرض عن ذكر .هذه الواقعة حتى بلناتشر خبرها ولا احلصعلار العظيم بسبيها ء وكا أمس يوسف
بكتهان هذه الواقعة أم المرأة بالاستغفار فال (واستغفري إذنيك) وظاهر ذلك طلب المخفرة ,

قوله تعالى «واستبقا اباب وقدت قيصه من دير» الآية  2م١١
واعم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هوالصادق  :فالاوا55

يوسف عليه السلام فى ظاهر الم ركان عبداً لموالعبد لامكنه أن يتسط علمولاه إلى هذا الحد

والثانى  :أنشهامهدوا أن بوسف عليه السلام كانيعدو عدوا شديدا ليخرج والرجل الطالبللمرأة
:نهم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه؛
؛الث أ
لجدمانر على هذا اولواجهلث
اخر
لا

وأما بوسف عليه السلام فاكان عليه أثرمنآثار تزيين اانفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة
أولى ؛ الرابع  :أكناهمنوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه السلام فى المدة الطويلة فما رأوا عليه
؛ذلك أيضا مما يقوى الظن » الخامس  :أن المرأة
حالة تناسب إقدامه علىمثل هذا الفعل المنكر و
بل ذكرتكلاما يملا مهما و:أماروسف عليه السلام
مانسبته إلىطلب الفاحشة 0
ونهكان 0لاقدرعل التصريمباللفظالصريح ذنالخائن حاتت ؛التسادس :
فانه صر بالامو ل أ

35أ كانت مشكاملة فاتكاق هذه
قبل  :إن زوج المرأكةان عاجزا وآثطارلب ااشهوة فىحق
الفتنة بها أولى ؛ فلا حصات هذه الأامارات الكثيرة الدالة على أنمبدأ هذهالفتنةكازمن المرأة
استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلبه بأنيوسف صادق والمرأةكاذية  3إنه تعالىأظهر ليوسف

عليه السلام دليلا آخر يقوى تلك الدلائل المذكورة وندل على أنه برىء اعلنذنب وأن المرأةهى
مهلها) وفى هذاالشاهدثلاثة أقوال  :الأول  :أنهكانهها ابنعم
؛هو قوله (وشهد شاهد نأ
المانبة و

وكان رجلا حكما  .واتفق فى ذلك الوقت أنهكانمع الملك يريد أن يدخل عايها فقال قد سمعناالجابة
مورناء الباب وشق القميص إلا أنا لاندرى أيكما قدام صاحبه » ذانكان شق القميص من قدامه

اده ال 6د
خشقلمفنه
ورأوا ال

21

و إنكان ح4لفه فاأرجز صادق وأنت كاذية .فليا نظرو إلى المضن

(نه كميندكن إن كيدكن عظم ) أ من عملكن  .بم
هنا إ
؛ قعالماب

جااء  2ع هذا و| كنيه .و قالطا استتفرى [ذنتك »:وهذاقول طائقة عظمة من

المفسرين .والثاق

وهواااضًا مقرل  8الك ا

0

والضحاك :

ان ذلك الشاهد كانصباًأنطفه الله تعالى فى المهد » فقال ابن عباس  :تكلمف اللهد أرفعة ضار
شاهد يوسف ؛ وانماشطة بنت فرعوك » وعيسى بن مم ٠وصا حنجرج الراهب الراهب

:نه تعالى لو أنطق الطفل بهذا الكلام لكان
:لآول أ
قال الجباتى  :والقول الآول أولى لوجوه ا
> د كوله [ا كاذ كاقنا ويرهانا قاطعاً الزن من البراهين القاطعة القاهرة؛ والاستدلال يتمويق
المنكن كن قل ردن در ذليل ظى مساك رالتدوال عن المتجة القاطعة خال.حطتوزها وحضولا
إلى الدلالة الظنية لا يحوز  .الثاني  :أنه تعالى قال (وشهد شاهد من أهلها) وإنما قال من أهلها

١٠6

قولهتعالى«واستيقا الباب وقدت ققيصه مندبرع الآية

الباب وخرج ؛ وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا خرج » وقوله (واستبقا الباب) أى استبقا

الى الباب كقوله (واختار موسى قومه سبعين رجلا) أى من قومه .
واعلم أن بوسف عليه السلام سبقها إلى الباب وأراد الخروح والمرأة تعدو خلفه فلمتصل
إلا إلى دير القميص فقدته ؛ أى قطعته طولا .وى ذلك الوفك 2م  ,ها هر ال [د من قوله

د

لدي الباث) أى_صادةا يعلها تشولالراة البعليا يدي اام ل كا لان

بوسف عليه السلام ماكان ملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة ؛ فعند ذلك خافتالمرأة املنتهمةفبادرت

إلى أن رمت بوسف بالفعل القبيح  .وقالت  :ماجزاءمن أراد بأهلك سوءاً إلاأن يسجن أوعذاب
أل» والمعنى ظاهر  .وفىالآية لطائف  :إحداها  :أن «ماويحتم لأن تكون نافية » أى ليس جزاؤه
إلاالسجن » ووز أدضا أن تكون استفامية يعنى أى ثىء جزاؤه إلا أن سجن تقول  :من
ف الدار إلا ريد  .وثانها :.أن حبها الشنديد ليوسف حملبا على رعاية دقيةتين فىهذا الموضع وذلك
لآنما بدأت  0السجن  :وأخرت ذكر العذاب  .لآن امحب لايسعى فى إيلام احبوب » وأيضاً

أنمالمتذكر أن يبوسف يحب أن يعاملباأحلدأهاذيمنرين» بل ذكرت ذلك ذكرا كلا صوناً
لللحبوب عن الذكر بالسوء والالم ١ وأيضاً قالت (إلا أن يسجن) والمراد أن سحن يومآًأوأقل

على سبيل التخفيف .
يالح:ب أن يجعل من المسجونين
فأما الحبس ادام فانه لايعبر عنه .هذه العبارة » يليق
ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام فى قوله ل(ان اتغنت إلا غيرى
للأجعلنك من المسجو نين)وثالثها  :أنها لماشاهدت من يوسف عهلايلسلام أنهاستحصممنها أنهكان
فعنىفوآن العمر وكال القوة ونهاية الشووة ؛ عم أعتقاد هافى طهارانه ونراهتة فاسحيت نهولا
إن يوسف عليه السلام قصدى بالسوء .وما وجدت من نفسها أن ترميه مبذا الكذب على سبيل
د
الك
لل ت
التصريم بل|١ كتفت بهذا التعريض بإفانظر  :إ

ان
ندت م
ماوج

نا

ف سنة بهذا الذنبالقبيح  .ورابعبا :
اآ
لربعة
مأ
التعدي أن هؤلاء الحشوية يرمونه بعدقريب ن
أن يوسب عليه السلام أراد نضر ها و يدفيها عن نفه  .وكان ذلك النة إلا جاريا  2ا[ 0
فقولا  :ماجزاء منأراد بأهلك سوأ جارياً بحرى التعريض فلعها يقلبهاكانت تريد إقدامه دعفلعها
ومنعها  .وفى ظاهر الآمركانت توثم أنه قصدتى بما لاينبغى .
واعم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف

إلى إزالة هذه التهمة فقال  :هى راودتنىعن نفسى » وأن يوسف عليه اللام ماهتك سبرها ىأول
مر إلا انلا حاف عل الس وعل الدرص[ ||1007

١جم

لساك اسم الاب وقلات يِه مندبر الاب
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من المخاطتين ة؟»

ونظريالشهوة ١ والفعتناء هوالزنا:
الفحماء هو الزنا  .التاق الببوء مقدمات الفاتمة .من القيلة ال
أما قوله (إنه من عبادنا الخلصين) أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ومن فتح اللام أراد الذين
خلصهم الله من الأأسواء ؛ و يحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين قال الله
فيهم (إنا أخلصنام مخالصة)
رو (المخلصين) بكدير اللامفجمىيع القرآن
مو
ععاص
وابن
بيرو
أنكث
(المسألة الرابعة) 4قرأ اب
والباقون بمتح اللام .

لستبقا الباب وقدت قيصه من دير وألفيا سيدها لدى الباب قالت ماجزاء من
قوله تعالى وا
مهلبا كإانن
أراد بأهلاك سوأ إلا أنيسجن أوعذاب ألمقالهىراودتتىنفعسنى وشهدشاهد نأ
قيصه قدمن دبر فكذيبت وهىالمصنادقين فلسارأى #يصهقد دمينر قال إنهمن كبدكن إن كيدكن

عظم يوسف أعرض عزهذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين»
اعلمأنه تعالى لماحكىعنها أنها (همت) أتبعه بكيفية طلبهاوهرنه فقال (واستبقا الباب) والمراد

أنه هرب منها وحاول الخروج من الباب وعدت امرأة خلفه لتجذبه إلى نفسها »والاستباق طلب
السبق إاللىتىء ؛ ومعناه تبادر إلىالباب يجتبدكل واحدمنهما أن يسبقصاحبه فانسبق بوسف فتح
0

ا

ا

46

فولهتعالىو لوقد همتبهوم بهاالآية

١

مرون الناتلزال
أله
تقو
أد ب
(هو
واأيلضلآهأتنعالى عيرالم

لشي زا رلا فىحق

الهود كيفت ينسب إلىالرسولالمؤيد بالمعجزات .
وأما الذين نسبوا المعصية الى «وسف عليه السلام فقد ذكروا فى تفسير ذلك البرهان أموراً :
الأول

'قالوا إن المااأة قامت إلىصم مكال بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب فقال

يوسف لمفعلت ذلك ؟ ا لعن ار ل نا 3راق عل امعطئة :اغالا

سيف لكين مق

صم لايعقل ولا يسمع ولا أستحىمن إطى القائم علىكلنفس بما كسبت فوالته لا أفمل ذلك
أبذاًقالو! “فهذا هر البرافان “الثاى <:تقاو 2 1ااتعنالى رخ ات عكما 1ه كل اللجدر كازه
عاضا ف اطارقهررة اك[ عر الفجار ا

ففزمرة اللانساء فاستحى منه  .قال

سن  02فاته اد ومعاتل ابن ميق
لالش و
وهردول غك اغراهة ر
:الوا إتمسعع
قالسعيد بنجبير :تمثلله يعقوب فضرب فيصدره نفرجت شهوته من أنامله  .والثالث ق
ير
طكن
ابللات
كيعةو
افلىطواء قائلايول يااءن

يكو نله ريش فاذازذناهبريشه  .والرابع  :نقلوا

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لمينزجر برؤية صورة يعقوب حى ركضه
جبريل عليه السلام ض ببق فيه شىء من الشهوة إلا خرج »ولمانقل الواحدى هذه الروايات

تصلف وقال:ه'ذا الذئ ذكزناه قل 'أئمة التفطير الذين أخذو| التأو ل غتن شاهد الغزيل كعال
|بتة إلا هذه التصلفات التىلافائدة فيها فأن هذا منالحجة والدليل» وأيضا فان
اك ل ال
ترادف الدلائل عل الثىء الواحد جائز » وأنه عليهالصلاة والسلام كانممتنعاعن الزناحسب الدلائل
الأصلية  ,فلما انضاف الما هذه الزواء قروى الانزدار وكقل الاحتراز والعجب أنهمتقلا أن

جرواً دخل حجرة الننى صلى يله اواسلبولهقناك بغيرعملهقالوا :فامتنعجبر يل عليهالسلام
من الدخول عليه أربعين يوماً وه»هنا زعموا أن بوسف عليه السلام حال اشتغاله بالفاحثغة ذهب
اليه جبر يل عليه السسلام » والعجب أنهمزعموا أنه ليمتنع عن ذلك العمل بسبب حضور جبريل
عليه السلام  .ولو أن أفق الخلق وأكفرمم كانمشتغلا بفاحشة فاذا دخل عليه رجل على زى

الصالهين استحنا منه وفر وتّرك ذلك العمل و؛ههنًا أنهزأئ 'ياعقلوبس عللايهم  عضن عل أأنامله
فلميلتفت اليه  ,همإن جبريل عليهالسلام علىجلالة قدره دخل عليهفلمجع اللساردرداكادق
بسبب حضوره حتى احتاج جبريل عليه السلام إلى أن بركضه على ظهره فذسأل الله أن يصوننا
عن الغى فى الدين  0

فى طلب اليقين فهذا هو الكلام المخلص ىهن المسألة وألله عم

(إالمسألة الثالثة» فى الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه  :الأول  :أن السوء جناية اليا

فولهتعالى «ولقدهمت بهوثمبماعالاية

١

١ا عللسيلهام'هما »فعنى الآبة :ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان ربه لدخل ذلك العمل
'فالوجود .الثالث  :أن يفسر ابلححمديث النفس' وذلك لأنالمرأة الفائقة فى الحسن واجمال اذا
نيزنت وتميأت لأرجل الشاب القوى فلا بد وأن يبع هناك بين الحسكمة والشهوة الطبيعية وبين

النفس والعقل مجاذبات ومنازعات  .ذتارة تقوى داعبة الطبيعة والشهوة وثارة تقوى داعية العقل
'والحكيمة  .فالهمعبارة عن جواذب الطبيعة » ورية البرهان عبارة عن جواذب العبودية و»مثال

ذلك أن الرجل الصال الصائم فى الصيف الصائف  .اذا رأى الجلاب المبرد بالثلجفان طبيعتهحمله

على شربه» إلا أن دينه وهداهبمنعه منه » فهذا لابدلعلى حصولالذنب » بلكلا كانت هذه الحالة
أشد كانت القوةفىالقيام بلوازم العبودية أكمل ؛ فنقدحظهمرد الله تعالى ححة هذا الول الذى
ذهبنا اليه ولميبق فىيد الواحدى إلا بجرد التصاف وتعديد أسماء المفسرين» ولو كان قد ذكر
ف تقرير ذلك القول شية لإاجبنا عبااء إلا أنهرمازاد عل الروابة عن ياعلضمفسرين .
واعم أن بعض الحشوية روى عن النبى صصلى الله عليه وسلم اك عا كدت ابراهيم عليه

السلام الاثلاث كذبات» فقلت الآولى أن لانقبل مثل هذه الاخبار فقال على طريق الاستنكار
فانلمنقبله لزمنا تكذيب الرواة فقات له  :يامسكين ان قبلناه لزمنا الحم مكدذك ابراهم عليه

واة لامك نصووان اهيم عليه السلام عنالكذب
رو
السلام وانرددناه لزمنا الحكم حاكد
أول من صون طائفتهين الجاهيل عن الكذت..

اذا عرفتهذا الأصل فنقول للواحدى  :ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن
هؤلاء المفسرين كانوا صكاداقيذنأيمين ٠والل أعم.

(إالمسألة الثانية 4فى أن المراد بذلك البرهان ماهو أما الحققون المثبتون للعصمة فقد فسروا
رو ية البرهان بوجوه  :الآول  :أنه حجة الله تعالى فىتحريم الزنا  .والعلم ما على الزاتى نمالعقاب
والثانى  :أن الله تعالى طهر نفوس الأانبياء علهم السلامعن الأأخلاق الذميمة  .بل تقول  :انهتعالى
طبر نفوس المتصلين به عنبا م قال (إمابريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت و يطبر؟تطبيراً)

فالمراد برؤية البرهان هوحصول تللك الاخلاق وتذكير الآ<وال الرادعة لهماعلناقدام على

المنتكرات .٠والثالت  :أنه رأى مكتوباً فىسقفت البيت (ولا تقربوا الزنا إنهكانفاحشة وساء
سبيلا) والرابع  :أنهالنبوة االمانعة من ارتكاب الفواحش  .اولدليل عليه أن اللانبياء علمهم السلام
مخشها
اأ
سهاو
قواع
أحأن
بعئوالمنع الخلقعنالقبانحوالفضاتح .فوامأنعهوماالناسعنهاء أثقمدمواعلى أقب
لدخلواتحت قولهتعالى (ياأيها الذينآمنوالمتةول نومالاتفعاونكبرمةةأعندالله أنتقو لوامالاتفعاون)

قولهتعالى« ولقد همت به وهم الا
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فتقول ل فيهأعظم الهنس ف

 1تر كالم  +لمكن لعدم لم اند أء ؛ وعدم قدرته

علمن بل لاجل أن 0كل دين الله منعته عن ذلك العمل * .حمنقول :إن الذى يدلعل أن جواب

له فوجب الهم بكونه

لالح قلقك نام أن يراطلام معدي عوابا ركنا الك م
جوابآله لايقال إنا نضمر له جواباء وترك الجواب كثير فى القرآن  .لآنا تقول  :لانزاع أنه كثير
ف القرآن ؛ إلاأن الآض ل أن لايكوان محذوفا ..وأيضا ذالجوابٍ [نماحسنتر.5و حذفه اذاحضل ق

اللفظ هيدلعل تعينه » وههنابتقدي ر أن يكون الجواب >ذوفا فليس فاللفظ مابدل علىتعين ذلك
الجواب » فان ههنا أنواعا من الاضمارات بحسن إضمار كلواحد منهاء وليس إضمار بعضها أولى

اك

اناق تظهرالفرق ٠ والله أعلم.

:منا أن الهم قد حصل إلا أنا تقول :
(المقام الثانى»فىاكلام على هذه الاية أن تقول ا
علىظاهره لآن تعليق البهذمات المرأةمحال لأنالهم منجنس القصد
إن قوله(وهم 2
وَالفَفك لحاد بالذوات الباقية ف.ثبت أنه لابد من إضهار فعل مخصوص يحعل متعلق ذلك الهم
وذلك الفعل غير مذكور فبم زعموا أن ذلك المضمرهو إيقاع الفاحشة موهناحن نضمر شياآخر
يغاير 0وبيانه من وجوه  :الآول  :المراد أنه عليه السلام ثميدفعباعن نفسه ومنعبا عنذلك
القبيح لآن الهم هو القصد  .فوجب أن يبحمل فى <ق كل أحد على القصد الذى يليق به ؛ فاللائق
بالمرأة القصد الىتحصيل اللذة والتنعم والمتع واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الىزجر
العاصى مععنصيته والى الأمر بالمعروف والنهىعنا نكر ؛ يقال  :هممت بفلان أى يضربهودفعه

فان قالوا  :فعلى هذا التقدير لايق لقوله (لولا أن رأى برهان ربه) فائدة .
قلنا :بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين  :الاول  :أنه تعالى أعلميوسف عليه السلام أنه
لو ثم يدفعها لاه زر لك أل الخاضررين قتله ف:أعليه الله تعالى أن الامتناع مناضويا ارلا

صونا النفسعن الحلاك  .والثانى أ:نهعليه السلام لواشتخل بدفعهاعننفسهفربما تعلقت به ق؛كان

 1اله تعالى أن ااشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان
يتمزق ثوبه من قدام ؛  0قْ
يوسب .وى الخاتق :از لوكا اثويه مرا من تلفت لكانت الرأة فى الخاكى :نان تكال أعل 1لا
للعنى ؛ فلا جرم لىيشستغل بدفعها عن نفسه بل ولى هارباً عنباء حتى صارت شهادة الشاهد حجة له
على براءته عن المعصية .

نةذ.وا مستحم لاق اللجة الشائعة  :بقول
هنهو
(الوجه الثانى» فى الجواب أن يفسر الحمالس
القائل  :فيا لايشتبيه ماءهمنىهذا ؛ وفما يشتبيه هذا أمالأشياء الى » فسمى الله تعالمشهوة بوسف

قوله تعالى «ولقد همت بهوهمماالءاية

/1١١

المفعول فوروده باسمالفاعل يدلعاٍ كبوانهل1تطنااعات والقربات معصفة الاخلاص  .ووروده
اسم المفعول يدل عل أن الله تعالى استخاصه لنفسه واصطفاه لحضرته ؛ وعل كلا الوجهين فانه
مانلأدأللفاظ عكلونه منزهعما أضاذوه اليه و.أمابيان أنإبسلأيقر بطهارته ؛ فلأنه قالفيءز تك

لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين فأقر بأنهلابمكنه إغواء الخلصين ويوسف مالنخاصين
لقوله قعالى (إنه من عبادنا المخلصين) فكان هذا إقراراً من إبليس بأنه!٠ أغواه وما أضله عن
طريقة الهدى ؛ وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة
إنكانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإنكانوا من أتإبباعليس

وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يولون كنا فىأول الامر تلامذة إبليس إلىأن
تخرجنا عامه فزدنا عليه السفاهة أ قال ا1وارزىى :
وكتت امأ من جند إبليس فارتق

بى الدهر حدى صار إبلس من جندى

فلولا مات قل كد جنا بعد

يطرليق تفدق الشن "خينيا بعدئ

فثبت ببذه الدلائل أنيوسف عليه السلام برىء عما يّوله هؤلاء الجبال .
وإذا عرفت هذا فنقول  :الكلام على ظاهر هذه الاية بقع فى مقامين :

(إالمقام الاول» أن نقول لانلم أن يوسف عليه السلام ثم بها .والدليل عليه  :أنه تعالى
قال (وثم با لولا أن رأى برهان ربه) وجواب (لولا) ههنا مقدم  ,وهو كا يقال  :قد كنت من
.طعن الزجاج فى هذا الجواب من وجهين  :الآول  :أن تقديم
الحالكين لولا أن فلانا خلصك و

جواب (لولا ) شاذ وغير موجود فى الكلام الفصيح  .الثاتى  :أن (لولا) يحاب جوابها باللام ؛
فلوكانالأمرعللى ماذكرتملقال  :ولقد همت ولهمبا لولا .وذكر غيرالزجاج سؤالا ثالثاوهو

جد الملماكانلقوله (لولا أن را برهان بزبه) فائدة. .
ووم
أينهل

,نا نسل أن تأخير جوااك (لولا) حدنجائر » إلا أن جواره
واعلم أن ماذكره الزجاج بعيد لا
لابمنع هن جواز تقديم هذا الجواب ؛ وكيف ونقلعنسيبويه أنه قال  :إنهم يقدمون الام فالأهم ,

والذى ثمبشأنه أعنى فكان الام فى جواز التقدح والتأخير هربوطا بشدة الاهتمام  .وأما تعيين
إعض الالفاظ بالمنع فذلك مما لايليق بالحكمة  ,أ.يضا ذكر جواب (لولا) باللام جائز  .أما هذا
لايدل على أن ذكره بغير اللام لاوز ء ثمإنانذكر آيةأخرى تدل علىفساد قول الزجاجفى هذين

»هو قوله تعالى (إنكادت لتبدى به للا أن برطنا على قليها)
السؤالين و
(إوأما السؤال الثالث» وهو أنهلولميوجد الهمملبقبوقله (لولا أن رأى برهانربه) فائدة .

هتالاح وله مسهفا
نول

١
وأ ش

أقساءا الفدششاء في ف

اللالاه
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إ1ل قى بربالعالمين أن شوك ففعين هذه الواقعة

 73من للسواء

ان قدألى بأعظم أنواعالمزء والفحقاء :وأيضآً فالاية تدل علىقولنا مزبوجس اخ]! :الله
معأكيه

لأنا نقول هب أن هذه الآية لاتدل على نو هذه المعصية عنه » إلاأنه لاشك أنها تفيد المدح العظيم
والثناء البالغ » فلا يلق بحكمة الله تعالى أن يح عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة  .ثمإنهمدحه

»ان مثاله ما إذا حكى
ويدنى عليه بأعظم المدانح والاثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظم ف
السلطان عن

لعضص عيده أقبحالذنوب وكين

اللاعمال م إنهيذكره بالمدح العظم ولاثناء البالغ

عقيبه » فان ذلك يستنكر جداً فكذا ههنا والله أعل .م الثالث  :األلنانبياء عالليسهلام ومصتدرت
منهم زلة ؛ أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع ؛ ولوكان بوسف
عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنسكرة لكان من الحال أن لايتبعها بالتوبة والاستغفار
وان بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه هاما فى سائر المواضع وحيث لميوجد ثىء من ذلك
علينا أنه ماصدر عنه فى هذه الواقعة ذنب ولامعصية  .الرابع  :أنكلمكنان لتعهلق بتلكالواقعة
دل شهد ببراءة دوسف

عليه السلام هن المحصية :

لقنا
سس واعرأن الذين لتعماق هذه الواقعة .
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والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الثائب:.وابليسل 'أقر-سيزااءتة أأيضا عى اللعصةء وذ كان
الآمر كذلك  :خيةذ لمببق للسلم توقف فىهذا الباب  .أما بيان أن يوسفت عليه السلام ادعى

البراءة عن الذنب فهو قوله عايه السلام (هى راودتنى عن نفسى) وقوله عليه السلام (رب ااسجن
أخب .الى ملا يداعو االنيم)» وآما.ينان.أنانارلأة 'اعترغت ذلك بفائتها قالك للتسوة (ولضاراودته
عن نفسه فاستعصم) وأيضااقالت (الآنحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين)
قوله (إنهءن كيدكن إن كيدكن عظيم يرطفلا عر كن
وأما بان أن زوج المرأة أة0
عن هذا واستغفرى إذنبك) وأاملاشهود  .فةوله تعالى (وشهد شاهد من أهلبا إن كان قيصه
قد هن قبل فصدقت وهو من الكاذبين) وأمشابادة الله تعالى بذلك فقوله (كذلك لنصرف
عنه السوء والفحشاء إنه هن عبادنا الخلصين) فقد شهد الله تعالى فهىذه الآبة على

طهارته أربع مرات  :أولما  :قوله (لنصرف عنه السوم) واللام لتأحكيد والبالغة .
والثانى  :ق(وولاهلفحشاء) أى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء  .والثالث  :قوله (إنه من
عبادنا) مع أنه تعالى قال (وعباد الرحمرن الذين يمشون على الآرض هونا واذا خاطهم
الجاهلرن قالوا سلاما) والرابع  :قوله (امخلصين) وفبه قراءتان م:ارة باسلمفاعل وخر اسم

قولهتعالى< و لقدهمت

به وثم ماو الابة

١١

(إالمسألة الأولى) فى انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أملا و؟فى هذه المسألة قولان :
الأول  :أن يوسف عليه السلام ثم بالفاحشة  .قال الواحدى  :فى كتاب البسيط قال المفسرون :
الموئوق بعلمهم المرجوع الى اريهتهم م يوسف أيضاً ببذه المرأة هما ديحا وجلس منها مجلس
كل.شهوة عنه  .قال جعفر الصادق رضى الله
الرجل.من المرأة :فلا رأى البرهان من ربه.زالت
عنه  :باسناده عنعلى عليه السلام أنهقال :طمعت فيهوطمع فها فكازنف طمعهفيهاأنههمأن
حي

2ل اكد  :وعن ابن عناش:رضّئ .-الله عنما .قال  :ل الحميان وَجلسسنَمتها مجلس الخائن وعله أيضا
أنهااستلقت له وجلس بين رجلا ينزع ثيابه » ثمإن الواحدى طول فى كلءات عديمة الفائدة

فى هذا الباب  :وماذكرآية يحتج بهاولاحديثاً حويحاً يعول عليه فىتصحيم هذه المقالة ؛ وماأمعن
النظر فى تلك الكلات العارية عن الفائدة روى أن يوسف عليه السلام لما قال  :ذلك ليعلمأنى لم

أخنه بالغيب قال له جبر يلعليه السلام ولاحينهشمت يايوسف فقال يوسف عندذلك (وما أبرى.
نفضسى) ثمقال والذين أثبتوا هذا العمل ليوسفكانوا أعرف بحةوق الانبياءعلمهمالسلام وارتفاع
منازلمعندالله تعالى من الذين نفوا اله عمنه » فهذا خلاصة كلامه فى هذا الياب .

لإوالقول الثانى) أن يوسف عليه السلام كان بريئاًعن العمل الباطل »وال الحرم ؛ وهذا
قول الحققين من المفسرين والمتكلمين » وبه تقول وعنه نذب .

واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الآنبياء عليهم السلام كثيرة » ولقد استقصيناها

فى سورة البقرة فى قصة آدم عليه السلام فلا نعيدها إلا أناتزيد هبنا وجوها :
(إفالحجة الآ ولى) أن الزنا من متكرات الكبائر والخيانة فى معرض الأمانة أيضا منمتكرات
الفنؤت+ارأنضًا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار الشديد أيضا من
متكرات الذنوب » وأيضا الصى إذا تربى فى حجر انسان وبق مكنى الؤنة «صون العرض منأول
صباه إلى زمان شبابه وكال قوته فاقدام هذا الصى على إيصال أقبمأنواع الاساءة إلى ذلك المنعم
المعظم من متكرات الأعمال .

إذا ثبت هذا فنقول  :إن هذه المعصية التى نسبوها الى يوسف عليه السلام كانت موصوفة
جميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عنكل
خير لاستنكف منه » فكيف >وزإسنادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ! المؤيد بالمعجرات
القاهرة الباهرة ,ثم إنه تغالى قال فىغير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) وذلك
يدل على أنماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولاششك أن المعصية النينسبوها اليه أعظمأ نواع
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الاعذارة  000الموانع 7الالطاف ,انكل اكات فى مقدورا الله عاك امن "هذا البال اتن
ففعيلهك.ون ذلك إمطالا لتحصيل الحاصل  :أوطلاً لتحصيل الممتنع وأنه ال فعلمنا أن تلك
؛لا أن خخاق فيه داعية جازمة فى جانب الطاعة
لكة |لتى طلها نوسف من الله تعالى لامعنى لا إ

وأن يزيل عن قلبه داعية المحصية » وذلك هو المطلوب »,والدليل عل أن المراد ماذكرمناانهقل أن
النى اصللله عليه وس لماوقعبصره عزليىنب قال «يامقلب القلوب ثبت قلى على دينك»
وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة » وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا  .و كذا قوله عليه السلام
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» فالمراد من الأأصبعين داعية الفعل » وداعية الترك
وهاتان الداعيتان لاحصلان الا خلق الله تعالى » وإلا لافتةرت إلى داعية أخرى وازم التنساسل

فثبت أن قول يوسف عليه السلام (معاذ الله) من أدل الدلائل على قولنا والله أعل .م
(السؤال الثالث) ذكر بوسف عليه السلام فى الجواب عكلنامبا ثلاثة أشياء  :أحدها :
قوله (معاذالله) والثاتى  :قوله تعالىعنه (انه أر<بىسنمثواى) والثالث  :قوله (إانهللاظيافلحمون)
ا وجه تعلق بعض هذا الجواب سعض ؟

والجواب  :هذا الترتيب فى غاية الحسن » وذلك لآن الانقياد لآم الله تعالى وتكليفه أثم

الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله (معاذ الله) اشارة الى أن -ق الله تعالى يمنع عن
هذا العمل؛ وأيضاحقوق الخلق واجبة الرعاية » فلا كان هذا الرجل قد أنعمفىحق يقبح مقابلة
إنكامة وتان #الاقاءةاة واأيش] طون النفي افع الف راى جيه ون اللذه اله لشت يا
»ذة القليلة اذا لزمها ضرر شديدء فالعقل يقتضى
وآخارةلل
خزى فى الدنياء وعذاب شديد فى ال

تركها والاحتزاز عنها فقوله (إنه لايفلح الظالمون) اشارة اليه  :فثيت أن هذه الجوابات الثلاثة
مرتبة على أحسن وجوه الترتيب .

قوله تعالى ( ولقدهمت به وثم بها اولا أن رأى برهان ربه حكذاك لنصرف عنه السوء
والفحشاء إنه من عبادنا امخلصين )
اعم أن هذه الآبة من المهمات التى يحب الاعتناء بالبحث عنها وفى هذه الآية مسائل :

قولهتعالى« معاذ اللهانهرنىحسنمثواى 6الآبة

نهذ ١

“مقال تعالى إزوقالت هيت لك» وفيه مساثل :
إ(المسألة الآولى» قال الواحدى  :هيت لك اسم للفعلنحو :رويدا ؛ وصه ؛ ومه  .ومعناه هلم

فى قول جميع أهل اللغة » وقال الإاغئن (هيت لك) مشتوحة الحماء والتاء ؛ ويحوز أيضْئاً كسر التاء
ورفعبا  .قالالواحدئ  :قالأبوالفضلالمنذرى  :أفادتى انالتبريزى عن أبىزيدقال :هيتلك
بالعبرانية هيال  .أى تعال عربهالقرآن  .وقال الفراء  :إنها لخة لاهل حوران سقطت الى بكة
فتكلموا بها  .قال ابن الانبارى  :وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل -وران  5اتفقت لغة العرب

والروم فى «القسطاس» ولغة العرب والفرس فىالدجيل ولغة العربوالترك فى «الغساق» ولغة
العرب والحبشة فى «ناشئة الليل»
((المسألة الثانيةيقرأ نافموابنعاص فى رواية ابنذكوان (هيت) بكسر الماء وفتح التاءء وقرأ
اء
مسر
لبك
ابنكثير(هيتلك)مثلحيث  .وقرأ هشامبنعمار عن أنىعامر(هئت لاك)

وهمز

الياء وضم التاء مثل جمّت من تهيأت لك » والباقون بفتح اللاء وإسكان الياء وفتحالتاء  ,م إنه تعالى
قال  :إنالمرأة لماذكرت هذا الكلام  .قال بوسف عليه السلام (معاذالته إنه رنى أحسنمثواى)
فةوله(معاذ الله) أى أعوذ بالله معاذاً » والضمير فىقوله (إنه) لمات والخديك لاعن مثواى)

أرى مثواه  فلا يليق بالعقلأن أجازيه
أى رفى وسيدى ومالك أحسن مثواى حين قال لك  :ك

على ذلك الاحسان ببذه الخيانة القبيحة (إنه لابفلح الظالمون) الذين يحازون الاحسان بالاساءة ؛

وفيل  :أراد الزناة لآنهم ظالمون أنفسهم أو لآن عملهم يقتضى وضع اثىء فى غير موضعه ؛

وههنا سؤالات :
((ااسوال الاول) أن يوسف عليه السلامكانحراً وما كانعبداً لأحد فقوله(إنه ربى)يكون
كنار فلك ذي وكيه :

والجواب  :أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعل وفق ماكانوا يعتقدون
فيهمنكونهعبداًلهوأيضاًأنهرباهوأتعمعليه بالوجوه الكثيرة فعنىبكونهربالهكونهمربيال ؛ه
ب المعاريض المسنة » فآن أهل الظاهرتحملونه عكلوىنه رياولهوكان يعنى بهأنهكان
باامن
وهذ
.اله ومعمااعلة.
١السؤال الثانى» هل يدل قوليوسف عليهالسلام (معاذ الله) علىصعة مذهينا فالقضاء والقدر

والجواب  :أنهيدل عليه دلالة ظاهرة لآن قوله عليهالسلام أعوذ بالله معاذاً ؛طلب مالنله أن
ت»
لك
وعمل
يعيذه من ذلك ال

الاعاذة ليست عدارة عن اعطاء القدرة والعقل والالة؛ وازاحة
ار»
م فخ
«وه١

قوله تعال ووراوفته إلهىارع
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قاضك الأا كلفد او ارول الاطنه هن ل ااقدس على جوهر النفس وحقيق القولفى هذا
الباب أن جوهرالنفس الناطقة خلقت قابلة للاعارف الكلية والآنوارالعقلية » إلاأنه قدثيت عندنا

لمكاشفات العلويةأن جواهر الأرواح البشرية مختلفة بالماهيات
وباحس
حسب البراهين العقلية ب
فمنها ذ كيةو بليدة  .ومنهاحرة ونذلة  .ومنهاشريفة وخ-يسة » ومنها عظيمة الميلإلىعالمالروحانيات
وعظيمة الرغبةفىالجسمانيات فهذهالأقسام كثيرةوكل ,احدمنهذه المقاماتقابل للاشد والأاضعف

للك
لد ا
والأاكل ومالظن فاذا !افق أناكان جوهرا التقارا بالناطقة حو هر [القيقات ينا ج
اك ادر ل نظرر نباهوه الأو لاك
لقمولاللاضواء العقلية والاوائح الالحئة ١ افرده النغسن رف
النفس الناطقة إنمتاقوى عل أفعالها بواسطة استعال الآلات الجسدانية وهذه الآلات فىحال

الصغر تكون الرطوبات مستولية علمهاء فاذا كبر الانسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن
نضحت تكلالرطوبات وقلتو لالت .:فضارت تلك الآلات الدية عالمه لان تستعمليا النفلك
الانسانية وإذاكانتالنفس فىأصلجوهرها ديفرة .فلعنادلمالات البدنية تكمل معارفها وتقوى

د ارها ويعظم لمعان اللأضواء فماف.ةوله (ولما بلغأشده) إشارة إلى اعتدال الآلات البدنية ؛
وقوله (1تيناه حكما وعلما) إشارة إلى استكال النفس فى قوتما العملية والنظرية ؛ والله أعلم.
قوله تعالى ل[وراودته الى هو فى يتما عن نفسه وغلقت الآابواب وقالت هيت لك قال معاذ
الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلحالظالمون »4
اعم أن يوسف عليه السلام كان فىغاية اججمال و اللاو فلنالناتف انياله لمعت افهاوانقالك *
أيضاًإن زوجها كان عاجرا يقال  :رأود فلان جياترهءن  5وراودته همعن نفسه إذاحاول

كل واحدمنهما الوط .واجماع (وغلقتالأآابواب) والسبب أن ذلك العمللايؤتى بهإلافى المواضع
المستورةلاسم| أذ كان 1ك ٠ ومعقيام الخوف الشديد وقوله (وغلقتالابواب) أى أغلقتها
:أصل هذا منقوههم ىكل شىء تشبث فى ثىءفازمه قد غاق :يقال غ:اق افلباطل
قال الواحدى و
وغلق فى غضبه ؛ ومنه غلق الرهن »يثعمدى بالالف فيقال  :أغاق الباب اذا جعله بحيث يعسر
»مدعته الى نفسها
فتحه ..قال المفسرون  :وانما جاء غلقت على التكثير انهاغلقت سبعة أبواب م

قولهتعالى«آونيعنالهمحاكاءالاية

وا

الانطباق عل القوانين الطبية وذلك لان الأاطباء قالوا إن الانسان يحدث فأول الأمر ويتزا يدكل
يوم شيئا فشيئا إلى أن ينتهى إلىغاية الكال  ,ثمبأخذ فى التراجع والانتقاص إلى أن لايق منه
شىء » فكانت حالته شبيبة حال القمر» فانه يظهرهلالاضعيفاً ثملايزال يزداد إلى أن يصير بدراً
نام ,ا ثميتراجع إلىأن ينتبىإلىالعدموامحاق .
فت هذا فرك :اسن ذورا القدر  1ةرعضر رن يوما وكترفاذا جعلك هاذلهدوزة
أربعة أقسام ٠ كان كلقس منها سبعة أيام  .فلاجرم رتيوا أحوالالآبدان علىالأسابيع ؛فالانسان
إذاواد كانضعيف الخلقة نحيف التركيب إلىأن يتمله سسبنعين » إ“ذما دخل افلسبعة الثانيةحصل
فآيثهار الفهم والذكاء والقوة  .ثملايزال فى الترق إلىأن .يتم له أربع عشرة سنة  .فاذا هخل
فىالسنة الخامسة عشرة دخل فى الأاسبوع الثالك  .وهناك يكمل العقل ويبلغ إلى حد التكايف

وتتحرك فيه الشهوة ء ثملايزال يرتقعبلهذه الحالة الى أن يتم السنة الحادية والعشرين » وهناك

الك عل ف الله الثايةلكك (6هذا اللاسيوحآحر اشائعلسر والقطار,
فاذا تمت السنة الثامنة والعشرون فقدممت مدةالنكو والماء ؛ وينتق ل الانسان منه الوزمان الوقوف

وهو الزمان الذى يبلغالانسان فيه أشده و؛بمام هذا الأسبوع الخامس بحصل للانسان خمسة
وثلاثون سنة» ثمإن هذه المراتب مختلفة فى الزيادةوالنقصان ؛ فهذا الأسبوع الخامس الذى هو
أسبوع الشدة والكال يبتدأ من السنة التاسعة والعشرين الى الثالثوةالثلاثين » وقد بمتد الى الخامسة
والثلاثين  :فهذا هو الطريق المعقول فى هذا الباب » والله أعلميحقائق الأشياء .

(المسألة الثالثة» فى تفسير الحم والعل » وفيه أقوال >
(إالقول الأول أن الحكوالمكية أصلهما حبس النفس عن هواها ٠ ومنعها مما يشينها .
فالمراد من الحمالى العملية  .والمراد من العم الحكمة النظرية  .وإنما قدم الحكيمة العملية هنا

على العملية » لآن أحاب الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية  .ثميترقونمتما الى الحكمة النظرية .

وأما أصحاب الأآفكار العقلية والآنظارالروحانية فانهم يصلون الى المكمةالنظرية أولا ء ثمينزلون
اال ادكه العملية » وطريقة يوسف عليه السلام هو الآول؛ لأنه صبرعلى البلاء والحنة ففتح
الله عليه أبواب المكاشفات  ,فلهذا السبب قال (آتيناه حى) وعلما)
(رالقولالثانى) الحكمهو النبوة  لآن النى يكون حاكما على الخلق ؛ والعلم علمالدين .
لإوالقول الثالث» يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكة على نفه
الامارة بالسوء مستءلمة علمها قاهرة ا

ومى صاررت

الَوة الشيوانية والغضيية
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عأمر نفسه لأانه فعال
للله  7على أمره) وفيه وجهان  :الأآول  .غالب ل
“مقالتعالى وا
اسايريدلادافع لقضائه ولامانع عن حكمه فى أرضه وسمائه » والثانى  :والله غالب على أ «وسف .

عى أن انتظام أمنواره كان :إنلسا. ..وما كان بشعنه و إخوته أراذوا به كل در بمكرار» رالله راك
بهالخير» فكان  5أراد الله تعالى ودبر » ولسكنأ كثرالناس لايعلءون أن الامكلهبيدالته  .واعارأن
مق حورا  01أحوالها عرف شقن أن الأآ كله لله؛ وأن قضاءالغلهالت .
قوله تعالى بإولما

,ذلك جات امحسنين) فى الآبة مسائل :
أشده اأنناه كا ركنا ك

(المسألة  5اا أن يقال  :بين تعالى أن إخوته لما أساؤًا اليه ؛ ثمإنه صير على
تلك الشدائد وانحنمكنه الله تعالى فى الارض ء ثملما بلغأشدهآناهالله الحم والعل » والمقصود
بيانأن جميع مافاز به درن النعمكانكالجزاء علىصبرهعلىتلك انحن ومن الناسمنقال:

:ن من اجتبد وصبرعلى بلاءالته تعاللى وشكر
إن النبوة جزاء عالىأعمال الحسنة » ومنهم من قال إ

نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة  .واحتجوا على صعة قولهم يانه تعال كا دك ع سف عل
تلك الحن دكر أنه أعطاه النيوة والزضالة

“مقال تعالى ب(وكذاك نجزى الحسنين) وهذا يدل على أن كل من أنىبالطاءعات الحسنة التى
أى ا يوست ؛ فان الله يقطيه تالكمماصك » وهذا بك لاللافاكولاء عل أنالارء  21مكار "1
واعم أناقنازقال ب إن يوست ماكان زولا ولا نا الك  .لكان عا أطاع الله تعالى

فأحسن اللهاليه  :وهذا القول باطل بالاجاع ”.وقال الحسر : .إنهكان نبيامن الوقت الذى قال
,م إنه صار رسولا منهذا
الله تعالى فى حقه (وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمههذا) وما كان رسولا ث
لنا
وكا
سنه
رل:إ
ؤعلقه روكا بلغأشدهآتيناهحكماوعليا) ومنهم منقا
,وققث أ
ال

من الوقت

الذى أغليقفاىبة الجب :

(المسألة الثانية» قال أبوعبيدة تقول العرب بلغفلان أشده اذا انتبى منتهاه فى شبابه وقوته
قبل أن يأخذ فى |انقصان وهذا اللفظ يستعمل فى الواحد واجمع يقال بلغأشدهوبلغواأشدم »
وقد ذكرنا تفسير الأشد فىسورة الانعام عند قوله (حتىيبلغأشده) وأما التفسيرفروى ابن جريح

عن مجاهد عن ابزعباس ؛ ولما بلغأشده قال ثلاثاً وثلاثين سنة  :وأقول هذه الرواية شديدة

العزيز لعشريبن 00

 2تفكل أدخاوه السوق يعرضونه فترافعوا ف يمنه6

بلغتنه مأإسأويه

ف .الوزن من المسك والورق والحرير  .فابتاعه قطفير بذلك الم ٠ وقالوا  :اسم تلك المرأة
زليخا ؛ وقيل راعيل .

واعلم أن شيئآً من هذه الروايات لميدل عليه القرآن » ولميثبت أيضاً فى خبر صمح وتفسير
كاب الله تيال لتوارقف عل ثىء من ,هذه الروآدات: .فالآ لق بالعاقل أن حترزز بهن :ذكرها .
(إالمألة الثانة )قوله (أ كرئ مثواه) .أى منزله ومَقامه عندك من قولك ثوييت !بالملكان:إذا
لى
جنىع:
إلمء
؛مصدره الثواء وا
أقت به و

ا ا

منزله

ا بدليل قوله (إنه ربى

أحسن مثواى) وقال الحقةون أمر العزيز امرأته باكرام مثواه دون !كرام نفسه » يدلعل أنهكان
ينظر اليه علىسبيل المصلاك و التعظم 0
كرام مثوأه علل ذلك
با

بأن قال (عسى

يقال 9سلام أيله علىاتجلس العالى  ,ويلك أمرها

أن تفعنأ أو نتخده ولدا) أى هوم باصلاح مهماتنا ع 2أو

ولد( د اشلكاك لوذلد لدر ولد وكان صو را .
فلارض») أى  6أنعمنا عليه بالسلامة منالجب مكناء
ذإك مكنا ليوسف ا
كو
ثمقتعااللى ل
بان عطفنا عليه قلب الءزيز ,دى توصل بذلك أن

ضار متشكنا من ا

واعلمأنالكمالات الحقيقية ليست إلاالقدرةوالعم

اد لطا

لمق

ارظلل دمر

اروكإغلاشا و سف 1ه

مهذين الوصفين » أماتكميله فىصفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله (مكنا ليوسف فاللارض)
آنا تكميله قَْطق

العلم 0قاليه الارشارة بقوله (ولتعليه من توي الاحاديث)

وقد تعدم تفشير

هذه الكلمة .

اعم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألق فى الجب قال تعالى (وأوحينا اليه لتنيتهم بأمرثم
هذا) وذلك ندل 'ظاهراا عَلِ أنه تعالى أوحى الله ى ذلك الوقت  .وعندنا الارهاض جائز “فلا تعد
أن عال . :إن ذلك“ الوعى اليهفى'ذلك الوقت 'ماكان أجل يعنته الى اللخلق  ,بل لجل تقوية'لبه
وإذالة الحزن عن صدره  .ولاج لأن يستأنس بحضور جبريل عليه السلام  .ثمانه تعالى قال هبنا

(ولنعلمه من تأويل الأحاديث) والمراد منه إرساله الى الخاق بتبليغ التكاليف  ,ودعوة الخلق الى
الدين :الاق  +ويحتمل أيضاً أن يقال  :إ
ذرت
لك الوح الأولكان لجل الرسالة والنبوة وحمل
قورلة ا( لتخليه عرد أ يل الأحاديث) علىأنه تعالى أوحى اليه بزيادات ودرجات يصير بهاكل يوم
أل ال لكان يله أوقال| اميسنعوذ! :أشد النامن فرّائئة اثلاثة  :العزين بين تقرس فىيورسف
فقَال لامرأنهويل مدو أه عبى أن سفعنا  2والمرأة ا

 75ول

فقالت (ا أ

استاجره)

١ ٠/

و  0لاقو« ىذلا هاش نمد ف

هلع كائءر »هاوثمةيالا
عاج

 7ل

1

ر 5أصخرى مناه 0
وَل الذىسترآه من مصر لام3
2ه

له

مس

او ل

ا

ا

0

ه

مه

ود وَكَدَكَ مكنا ليوسّف فىالأرض ولنعاسه من الأول

سَايعلونَ »١15
النا ل
نأ كثرَ
لبعل أمرهوأكن

2

كوا أحد عد فك اعدف

عشرين درهما »وعن السدىاثتينو عش رن درها! .فالوا والاحوة

اده ا ا

0

الصفة ااثالثة 4قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) ومعنى الزهد قلة الرغبةيةال زهد فلان فكىذا

إذا لميرغب فيه وأصله القلة  .يقال  :رجل زهيد إذا كانقليل الطمع ؛ وفيه وجوه  :أحدها  :أن
إخوة يوسف باعوه؛ لماكمانوا فيه منالزاهدين  .والثانى  :أن السيارة الذين باعوهكانوا فيه من

الزاهدين؛ لأنممالتقطوه والملتقط للثىء متهاون به لايبالى بأى ثىء يبيعه .أوّلانهمخافوا أن يظبر

المستدق فينزعه من يدهم  ,فلاجرم باعوه بأوكس 'الاتمان  .والثالث  :أن الذين اشتروة كانوا
؛لضمير فىقوله (فيه) يحتملأن يكون
فيه من الزاهدين » وقد سيق توجيه هذه  00فهاتقدم وا
عائدا إلى يوسف عليه السلام و؛يحتمل أن يكون عابدا إلى العنالبخس والله أع .ل
قوله تعالى ولقالالذى اشتراه من صر لامرأته أكرى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه
ولدا وكذاك مكنا ليوسف فالارض ولتعلنه من تاالوإلاحاد نك وان غاناأمعرله ولفكن
أكثر الناس لايعلدون)
وفيه مسائل :

(المسألة الأوى) اعلٍأنه ثبت فىالاخبار أن الذى اشتراه إما من:الاخوة أومن الواردين
على الماء ذهب به الى مصر بواعه هناك  .وقيل إن الذى اشتراه قطفير أإوطفير وهوالعزيز الذى
كان نك ستو ائعأمْضَرًا الاك يكتيالقيات بواراار لين وجل مالم الي  4قطان فولم راد
فى حياة بوسفعليه السلام فلك إعده قأبوس بن مصعب فدعاه يوسف الىالاسلام فانى واشتراه

العزيز وهو ابن سعبشعرة سنة وأقام فى.منزله ثلاث عشرة سنةواستوزره رريانبن.الوليد وهو
ابن ثلاثين سنة وتاآه اللهالملك والحكمة .وهو ابن:ثلاث وثلاثين سنة وتوفى وهو ابمنائة

شين نسلنة ,...وإقيل,كانز ال كوف أدامه فوجر نء موس اش أررطا ممستلل8ةله تعالى(ولقد
اة
ردل
عاودن ,واتيشفارق
رول
جاع يوسف من ققبلببالبينات)..وقيل فرا.عهوونيبي. .مفنأ

قوله تعالى «وشروه بثمن مخس دراهم معدودة» الاية

/ا٠١

 5تعالى سيالحصول ذلك المطلوب ء فلهذا المعنى قال (والله عليم ما يعملون)

روه) ففيه قولان :
ثمقالتعالىلإوشروه بثمن مخس دراهم معدودة) أ(ماوقوشله
(االقول الأول المراد من الشراء هو البيع » وعلى هذا التقدير ففى ذلك البائع قولان :
بزالقول الأول) قال ابن عباس رضي الله عنهما  :أن إخوة يوسف لما طرحوا يوسف
فاىلجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره  :فامالم بروه قلطنت رثا

السيارة طلبوهم فلا رأوا يوسف قالوا  :هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم  :فبيءوه منا فباعوه منهم ٠
والمراد من قوله (وشروه) أى باعوه يقال  :شريت اأثىء اذا بعته ؛ واتما وجب حمل هذا الشراء
ورلفىه (وشروه) وفى قوله (وكانوا فيهمن الزاهدين) عائد اثلىء واحد
قضمي
على البيع  .لآن ال
لكن الضمير فى قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الاخوة فكذا فى قوله (وشروه) بحب

أن يكون عائداً إلى الاخوة ؛ واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على الببع .
ولاإلقول الثانى» أن بائعبوسف ثنماالذسيتخرجوه منالبنّرء وقالحمد بن إحق  :ربك أعلم

إأخوته باعوهأم السيارة » وههناقولآخروهوأنهحتم ل أنيقال :المرادهنالشراء نافلسشراء؛ والمعنى
أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين» لانهم علموا بقرائن الحال أن إخوة بوسف كذابون
فى قوم إنه عبدنا وربما ترانائض) عوك ققرت فك هو [ شر اءه رشوفا مق الله تجاق ».ريمن
ظهورتلك الواقعة » إلاأنهم مذعلك اشتروه بالآخرة لأنهم اشتروه بثمن قليل  .مع أنهمأظهروا
من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين » وغرضهم أن يتوصلوا بذلك إلىتقليل لعن » وحتمل أيضاً
أذ قال إن الاوة لما قالوا  :إنه عدنا  0صار االلشترى عديم الرغبة فيه  .قال مجاهد  :وكانوا

يقولون استوثقوا منه لثلا يابق .

م اعمأنه تفال وصفة ذلك 'العن كفات اثلاث .

(إالصفة الآولى) كونه بخساً  .قالابنعباس  :يريدحراماً لآن منارلححرام  .وقال كلمخس
فىكتاب الله نقصان إلا هذا فانه حرام » قال الواحدى سموا ارام نخسا لأنهناقص البركة  .وقال
قنادة  :بخس ظل وااظم نقصان يقالظلبه أى نقصه  ,وقال عكرمة والشعى قليل وقيل :ناقص عن
القيمة تقصاناً ظاهراً ٠وكقابلنت الدراهم زيوفا ناقصة العيار  .قال الواحدى رحمه الله تعالى :وعلى
ب شخمنوس .
معنى
الاقوالكله ءا فالبغس مصدر وضع موضع الاسم » والم
(إالصفة الثانية» قوله (دراهم معدودة) قيل تعد عدا ولاتوزن .لآنهمكانوا لايزنون إلاإذا
دها
عر
بلغأوقية٠وهى الأاربعون ويعدون مادونما فلقليقلليلمعدود ؛ لآن الكثيرة يمتنع م

١

قُوله تعالى «وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون» الآية

على بوسف) وعلل هذا القول فق تفسير النداء وجهان  :الأاول  :قال الزجاج  :ماعلننىداء هفىذه

الاشياء التى لاتيجيب تندنه المخاطيين وتو كيد القصة ذاذا قلت  :ناعباه فكا نك قلت ايحبوا  .الثأى :
قالراأبو عل  :كاله يقوك  :يا انها البشرى هيدا الوقت وفك  2 102ف طاكل لوطي
الآن ولامرث بالحقور؟.
واعم أن سبب البشارة هو أنهموجدوا غلاما فى غاية الحسن وقالوا  :نبيعه شمنعظيمو يصير

ذاك اميا لضول العوطه
لوالقول الثاى) وهو الذى ذكره السدى أن الذى نادى صاحبه وكان اسمه  ,فال يابشرى

كا تقول يازيد  .وعن الاعمش أنه قال  :دعا ام أةاسمها بشرى (يابشرى) قال أبوعلى الفارسى :
إن جعلنا اليشرئ اسماللبشارة » وهوالوجه جاز أن يكون فى حل الرفعكا قبل  :يارجل لاختصاصه

؛جاز أن يكون فى موضع النصبعلى تقدير  :أنهجعل ذلك النداء شائعاً فى اجنلسبشرى ,
بالنداء و
ول بخص "م تقول  :يارجلا (وياحسرة على العباد)
كا قولهتعالىل وأسروه بضاعة » ففيه مسألتان :

(المسألة الأولى) الضميرفى (وأسروم) الىمن يعود؟ فيه قولان :الأآول  :أنه عائد الىالوارد
ركاه اد من الرفقة أنهموججدوه فى الجب؛وذلك لآم قالوا  :إن قلنا للسيارة التقطناه

نا فيال إونقلا ياناه :اسالوانا الشركك واللاصرات أدنول  :إن أغزامار ار اده
شكار
وة يوسف
إنخى:
عندنا عل أن نبيعهلممبمصر  .والثاى  :نقل عن ابن عباس أنه قال (وأسروه) يع
أسروا شأنه والمعنى  :أنهمأخفوا كونهأخاله »م بلقالوا :إنهعبدلناأبقمناوتابعهمعلىذلك
يوسف لانم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية » واللأولأولى لآن قوله (وأسروه بضاعة) بدل على

أن :اكاك انرو حال ماخك وا بأنةبضاعة © اذك إعكا الى بالراارة كناك زه شف
(المسألة الثانية) البضاعة القطعة من المال تحعل للتجارة من بضعت اللحم اذا قطعته  .قال
الزجاج  :ويضاعة منصوبة على الحال كانه قال :وأسروه حال ماجعاوه بضاعة .
ثمقالتعالى ولاإلته عليم بما يعملون» والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى
النكوا كب والشمس والقمر ف النوم سجدتله وذكر ذلك حسده إخوتهعليه واحتالوا فى ابطال

ذلك الأآمر عليه فأوقعوة فى البلا الشدين حت تيدر لذ ذلك القة  :وأنه تال كك دك

فى ذلك البلاء سيا إلى وصوله الى مصر ث
,م تسادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك مصر
وحصل ذلك الذى رآه فى النوم فكان العمل الذى عمله الاعداء فى دفعه عن ذلك المطلوب صيره

قا
ايلم
عه
ل

0
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معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 02
ماتصفون) والمعنى  :أن إقدامه على الصبر لايمكن إلا بمعونة الله تعالى » لآن الدواعى النفسانية
هقعت
تدعوه إلى إظهار الجزع وهى قوية  .والدواعى الروحانية تدعوه الىالصبر والرضاء فكا ن و
احارية بين الصنفين  :فهالم تحصل إعانة الله تعالى لىتحصل الغلية ف,قوله (فصبر جميل) #رى مجرى

قوله (إباك نعبد) وقوله (والته المستعان علّماتصةون) بحرى مجرى قوله (وإياك نستعين)

قوله تعالى إإوجاءتسيارة كان اواردثم فأدل دلوه قالنابشترىهذا غلام وأسروه بضاعة
والله عليم ما يعملون وشروه بمن مخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين»

اعمأنه تعالى بي نكيف سهل السبيل فى خلاص يوسفمن تلك المحنة » فقال (وجاءت سيارة)
يعنى رفقة تسيرللسفر  .قال ابن عباس  :جاءت سيارة أى قوم يسيرون من مدين إلى مصرفاخطؤوا
الطرريق .فانطلةوا .هيمون عل غير طريق » فهبطونابعل أرض فبهابجب بوسف عليه السلام » وكان

قجبففرىة بعيدةعنالعهران لميكن إلاللرعاة ؛ وقيل  :كانماؤهملحاً فمذب حين ألقفيه
ال
يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له  :مالك بن ذعر الخزاعى ليطلب لهم الماء» والوارد
الذى يرد الماء ليستقى القوم (فأدلى دلوه) ونةل:الواحدى عن عامة أهل اللغة أنه يقال  :أدلى

دلوه إذا أرسلها فى البثر ودلاها إذا نزعها من البثّر يقال  :أدلى يدلى إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو
دلوا إذا جذب وأخرج ؛ والدلو مءروف.؛ واجمع دلاء (قال يابشرى هذا غلام)وههنا حذوف,
ظب:ر
نفقد

يوسففت ,قااللمفسووت :لماأدلىالولود.دلوه وكان..توسف .فى-.ناحية من قغر

تلق  [1فنظرالوارد آله ورأى خسبنه نادى ..ققال  :بابشرى .وه مسألتان :
((المسألة الاولى) قرأعاصم وحمزة والكسانى (بشرى) بخيرالأاف ويسكون الياء » والباقون
بابشراى بالالف وفتح الياء على الاضافة .

١مسألة الثانية) فى قوله (يابشرى) قولان:
ال
ا وقوله (أيسافا
كجباذمن
((القول الآول) أنهاكتللذةكر عند البشارة ونظيره قولهم  :ياي
«؛١

نخر»١8-

٠١

قولهتعالى «فصير جميلوالله المستعان علىماتصفرنء الآية

عليه السلام مع شدة رغبته فى حضور يوسف عليه السلام  .وتهاية حبه له لميطلبه مع أن طلبهكان
من الواجبات ؛ فثبت أن هذا الصبرفىهذا المقام مذموم عقلا وشرعا .

وَالَوَاتبَ عنه :أن تقول لاجوات 'عنة إلا أن يقال إنه مجان وتتال مه اعلنطلت نشيدا

لللحنة عليه » وتغليظاً للأمر عليه وأيضاً لعله عرف بقرائن الأحوال أن أولاده أقوياء وأنهبم
لسب والتفحص ٠ وأنه لو بالغفىالبحث فربما أقدموا على إيذاثه وقتله؛ وأيضاً
طم
لونه
امكن
لا
لعله عليه السلام عل أن اله تعالى يصون يوسف عن البلاء وامحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة  :هم
فسنة الناس وذلك لان أحد الولدين إذا ظلم
لميرد هأتستكتار سرائر أولاده ومارضى بالقائُم أل
الآخر وقع الاب فى العذاب الشديد لآنه إن لمينتقم >ترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقمفانه

يحترققلبه علىالولدالذى ينتقممنه  فلساوقع يعوب عليه السلام فىهذه البلية رأى أنالأصوب
الصبروالسكوت وتفويض الأمر إلىالته تعالى بالكلية .

((المسألة الرابعة  4قوله.الى(فصبر جميل) يدلعلىأن الصبر علىقسمين  :منهماقد يكون
جديلا وهاقد يكون غير جميل ؛ فالصير اميل هو أن يعرف أن منزل ذلك البلاء هو الله تعالى»
نميعلمأن الله سبحانه مالك الملكولااعتراض على المالك فىأن يتصرف فىملكنفسهفيصير
استغراق قليه فى هذا المقام مانعاً ل مهن إظهار الشكاية .
ولاإلوجه الثاتى» أنه يعم أن مزل هذا البلاء ؛ حكيملا بجهل  :وعالم لايغفل ؛ عليم لايفمى
ر<يم لياطغى  .واذا كان كذلك؛ فكارن كل ماصدر عنه حكمة وصوابا » فعند ذلك
يسكت ولا يعترض .

لإوالوجه الثالث) أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغراقه فى شهود نور المبل
بمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء  .ولذلكقيل  .الحبة التامةلاتزداد بالوذاء ولا تنقصبالجفاء »

لاما لوب زدادت بالؤفاء لكان لجرك در نشب وال ررس ا لتو
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بالذات بل بالعرض ؛فهذا هوالصبر اميل  .أما اذا كانالصبر لالجل الرضا بقضاء الحق سسحانه
بل كان لسائر الأغراض  .فذلك الصبر لا يكون جملا  .والضابط فى جميع الأفعال والاقوال
والاعتقادات أن كل"ماكان:لطلت عبودية الله تفال كان سا و إلافلا وههنار نظهر مدق
مازوئ فى الأآثن واستفت قليك  +ولوأفتاك الممتون».ظتامل ١لحل تأملذ شافاء أن الدى [ ”

هل الحامل والباءعشعليه طلب العبودية أملا ؟ فان أهلالعم لوأفتونا بالثىءمع أنه لايكون فنفسه
ذلبنة
كذلك لميظهرمنهنفعا
ح.ول
كمار يعقوب قوله (فصبر جميل) قال(والته المستعان على

االللىل«فّصبهراجمليلموستعانعل ماتصفون» لااية
قوله تع

.١

لاؤًا علىقيصه بكدذمب؛ وماكان متخرقا  قالكذيتم
القول الثالث  :قال سعيد بنجير :اج
لو أكله الذئب لخرق قيصه  .وعن ااسدى أنه قال  :إن يعقوب عليه السلام قال إن هذا الذئبكان
رحمماء فكيف أكل مه ولمخرق قيصه ؟ وقيل  :إنه عليهالسلام للماقال ذلك قال بعضهم  :بقتلله
اللصوص  .فقّال كيفةتلوه وتركوا قيصه وهم إلى قيصه أحوج منهإلىقتله ؟ فلسا اختلفت أقوالم
عرف بسبب ذلك كذبهم  .ثمقاليعةوب عاليلهسلام (فصير جميل) وفيه مسائل :

(إالمسألة الأولى) منهم من قال  :إنه مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف ٠ والتقدير  :فصبر
جميل أولىمن الجزع  .ومنهم من أخمر المبتدأ اقلاخلليل  :الذى أفعله صبر جميل  .وقال قطرب :
معناه  :فصبرى صبر جميل  .و قال الفراء  :فهو صبر جميل .

(إالمسأله الثانية 4كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهما يخرقة » فقيل له :
قا؟ل طولالرمان وكثرة الأاحران :فاون التتغالى إله بازفقوب أتشكوق ؟ فقاليارت
نافهذا
خطيئة أخظأتها فاغفرها لى  .وروؤى عن عائشة رضى الله عنها فى قصة الافك أنهاقالت  :والله لأن
حلفت لاتصدقوفى وإن اعتذرت لاتعذونى ؛ فثلى ومثلم ككثل يعقوب وء لده (فصبرجميل والله

لكان كل ناتصةون) فأنزل اللهعر وجل“ قعذرهانما أنل:.
(المسألة الثالثة) عن الحسن أنه سئل الننى صلى الله عليه وس عن قوله (فصبر جميل) فقال :
«ضنر لاشكوى فيه فن بث لميصبر» ويدل عليه منالقرآن قوله تعالى (إنما أشكو ب وحزق إلى
الله)وقالبجاهد  :فصبر جميل ؛ أى من غير جزع  ,وقال الثورى  :منالصبرأن لاتحدث بوجعك
ولاعصيبتك  .ولاتزكى نفسك  ,وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى واجب فاما الصير

على ظلمالظالمين  :ومكر الما كرين فغير واجب ء بل الواجب إزالته لاسما فى الضرر ااعائد إلى
»هنا أن اخوة يوسف لما ظهر كذبهم وخياتمم فلمصبر يعقوب على ذلك ؟ ولم لميبالغ
الغير وه

فى التفتيش والبحث سعياً منه فى تخليص يوسف عليه السلام عن البلية والشدة ان كان فى الاحياء
وفى إقامة القصاص إن صح أنهم قتاوه  :فثبت أن الصبر فى المقام مذموم .

وما يقوىهذا السؤال أنه عليه الصلاة والسلامكان عالماً بأنهحى سليم لآانهقال له (وكذلك
يحتبيك ربك ويغلسك من تأويل الاحاديث)والظاهر أنه انماقال هذا الكلام منالوخى و إذا كان

عالما بأنهحى سلم فكان من الواجب أن يسعى فى طلبه  :وأيضاً إن يعقوب عليه السلام كان
رجلا عظم القدر فى نفسه  .وكان من بيت عظيم شريف » وأهل العالمكانوايعرفونه ويعتقدون فيه
ويعظمونه فلو بالغفاىلطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه التلبيس .فا السبب أنه

ا

قولهتعالى دقال بل سولت لكأنفسكم أماءالآية

(النأة الاول) نا جاوا نذا اللتمم| للم ,الح ليوام كرا صادقين ق مقلن)١
قبل  :ذنحوا جدياً ولطخوا ذلك القمصبدمه  .قال القاضى  :لوعلغرضهم فى نزع قيصه عندإلقائه

فى غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم ؛ لأنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعاً فى نفس القميص
للا اناق اللخصة فلكلل يقرن بمذا الخذلان  :فلو خرقوه مع اطخه بالدم لكان الا.هام أقوى ؛
فلا شاهد يعقوب القميص كبحا عمكذبهم .

(المسألة الثانية) قوله (وجاؤًا على قيصه) أى وجاا فوق قيصه بدم كا يقال  :جاؤا على
جالهم بأحمال .
(المسألة الثالئة )قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانبارى (بدمكذي)
أى مكذوب فيه ؛ إلاأنه وصف بالمصدر على تقدير دم ذ
كىذب ولكنه جعل نفسهكذباً للمبالغة
قالوا و:المفعول والفاعل يسميان بالمصدر يايقال  :ماء سكب » أى مسكوبودرثم ضرب الأمير

وثوب نسج الهن؛ والفاعل كقوله (إن أصبحماو غوراً) ورجل عدل وصوم  .ونساء نوح

ولمااسما بالمصدر سي المضدن أيضاً يما فقالوا  :للعفل المعةر ل ؛ ترلان الحارد رمه وله رالا
ك 5المفتون) وقوله (إذا مزقتم كلممزق) قال الشعى  :قصة يو
كسبف
ا فى قيصه  .وذلك لآنهم
لما أللقوه فى الجب نزعوا قيصه ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه؛ ولما شهد الشاهد قال (إن
كان قيصه قد من قبل) ولما أنى بقميصه إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجبه ارتد بصيرا :
ثمذكر تعالى أن إخوة يوسف لما ذكروا ذلك الكلام واحتجوا علىصدقهم بالقميص الماطخ

بالدم قال يعقوب عليه السلام (بل سولت لك أنفسكم أمرا)
قال ابن عباس  :معناه  :بل زينت لكم أنفسك أمرآ  .والتسويل تقدير معنى فى النفس مع
الطمع فى إمامه قال الازهرى :كان التسويل تفعيل من سوال الانسان  .وهو أمنيته التى يطليها
"
ابف
قعاح
فتزتنلطالهاً الناطل ورغيره! وأضلم مهامو رغي أن العرت اتستثقلوافه الميو وإقال
(سولت) سهلت من السول وهوالاسترخاء

إة كرفت هذا فقول :قله  2 110لقوطم (أكلهالذئب) كانهقال :ليسكأتقولون (بل
ك
لم واف
سولت لك أنفسكم) فشأنه (أمراً) أى زينت لك أنفسك أقر لكر ماخطورن عرو ال
الذى بهدعرف كونهم كاذبين علوىجوه  :الأول  :أنه عرف ذلك بسيب أنه كانيعرف الحسد

الشديد فى قلومم  .والثانى  :أنهكانعالما بأنهلحأاىندعليه الصلاة والسلام قالليوسف (وكذلك
يحتبيك ربك) وذلك دلبل قاطع علىأكناهمذبون فذىلك .

قولهتعالىووجاوا علىتقيصهبدمكذبء الاية
0

ا

ول

مر ل

0

وقالع:شوا من البكاء فعند ذلك فيزععةقوب وقال  :هلأصابم غنم

يوسف ؟قالوا (ذهبنا نستيق وثر كنايوسف عند متاعنا فأكله الذئب)

ريصو؛ى
ولقم
صا احوقال  :أبن القميص ؟ فطرحه على وجبه حتى تخضب وجمه من دما
وى
ف

:دجاء
ياة ماتراها تنحكى ؟ قال ق
أيماأب
كت فقااألشعى ::
بريح
فىش
أاعنرأة  815إل

نى
اخوة يوسف يكون وهمظلبة كذبة  .لاينبغى للانسان أن يقضى إلا بالحق  .واختلفوا معفى
الاستباق قال الزجاج  :يسابق و 0بعضاًفى الرى ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لاسبق

ابقلفرىى بالسهم هو أن يرى
ا يلعننىصل الرى » وأصل الس
إلافىخف أونصل أو حابفر»
اثنان ليتبين أمهما يكون أسبق سهماً وأبعد غلوة؛ ثميوصف المتراميان بذلك فيقال  :استبقا
ربناسا [ذ|افعلا ذلكلتبزن ألما أسنتقبلهما وَيِدَلَ عل حمةهدذا التفسير ماروى أن فق قراءة

عبد الله (إنا ذهبنا نتتضل)
(إوالقول الثانى) فى تفسير الاستباق ماقاله السدى ومقاتل (نستبق) نشتد ونعدو ليقبين أينا
أسرع عدواً .
:يف جاز أن يستبةوأ وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟
فان قيل ك

قلنا  :الاستباق منهمكانمثل الاستباق فى الخيل وكانوا يحربون بذلك أنفسهم ويدربوتما على
العدو ولانه كالآلة لهمفى حار بة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله (فأكله الذئب)
قأبلكل الذئبيوسف وقيل عرضواء وأرادوا أاكللذئب المتاع؛ والوجه هو الأول .

ثمقالوا لإروماأنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» وفيه مسائل :
المسألةالاولى) ليس المعنىأن يعقوب عليه السلام لايصدق من يعلمأله صادف: :بل المي
كعك من أهل الثقه والصدق لاجمتنااق توسك لعدة متك إياه لوظننت أنا قد كذينا :

والخاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لاتصدقنا انكتتهمنا  .وقبل  :المعنى  :إكنانواإصنادقين
فانك لاتصدقنا لآنهلمتظهرعندك أمارة تدل على صدقنا .
(إالمسألة الثانية 4احتمجأصحابنا ببذه الآية علىأن الامان فى أصل اللغة عبارة عن التصديق .
.اذا نيت أن الام كذلك فى أصل اللنة
لاك المراد قن قولة (وماأنت عؤمن لنا )/أى ممصدق و
وجب أن ببق فى عرفالشرع كذلك »و؛قد االلتاقستقصاء' فأيهوفلى:سورة البقرة فىتفسير

قوله (الذين يؤمنون بالغيب)

 3قال تعالى ولج(اوًا على قيصه بدم كذب» وفيه مسائل

فلك فاك دركاءوا ُ عشاء سكون > الآية
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تقدم الوحى تأنيسه وتسكين نوفإسهزالة الغموالوحشة قعلنبه .
(المسألة الثانية)ف قىولهل(اوثيمشعرون)قولان  :الأول  :المرادأن اللهتعالى أوحى إليىوسف
إنك لتخبرن إخو تك بصنيعهم بعدهذا اليوموثم لايشعرون فىذكالوقتإنكيو سف .والمقصود
تقوية قلبهبأنه سيحص له الخلا ص عن هذهانحنة ويصيرمستو لياعلهم ويصيرون نحت قهرهو قدرته.
ودوى أنهمحين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وثم له منكروندعا بالصواع فوضعه علىيده ؛

تموه
حسف
طلرهيو
فال
“منقرهفطن » فقال :إنلهيخبرنى هذا الجامأنهكانلكمأخمنأبيكميق
رناد إنا أوحينا الى بوسف عليه الاسللامبفثىر
لىم:أ
اثان
ىلبثروقل لمأبيكم أكلهالذئب ٠ وال
فا
.الفائدة إفخىفاء
بأنك تنى”إخوتك .هذه الأعمال؛وثم ماكانوا يشعرون بنزول الوحىعليه و
 0فربما ازداد حسدم فكانوا 0
نزو
(المسألة الثالثة) اذا حملنا قوله (وم لايشعرون) على التفسير الأآول ؛ كان هذا أمر! منالله

تعالى نمو بوسف فى أن يستر نفسه عن أبيهوأن لايخبره بأحوال نفسه  ,فلهذا السبب كتم أخبار
والصىب:ر على
نفسهعنأبيهطول تلك الدة ؛ مععلمهبوجد أببهبهخوفامنمخالفةأمىاللهتع
تاخرلعمترلكارة ؛ فكان الله سبحانه وتعالى قدقضىعلىيعقوب عليهالسلام أينوصل اليه تلك
ره
كعاق
حع ت
فينقط
الغموم الشديدة والحموم العظيمة ليكثر رجوعه الىاللهتعالى:و

عالندنيا

فيصل الى درجة عالية فى العبودية لايمكن الوصول اليا إلا بتحمل الحن الشديدة -والله أعلم.
قوله تعالى وبجاإوًا أباهمعشاء ييكون قالوا ياأبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين وجاؤًا عقليىصه بدمكذب قال بل سولت لكر
أنفسك أمرا فصبر جميل والته المستعان على ماتصفون)

اعلمأنهملما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أبهم وقت العشماء بكيان ورواه ابن جني

قوله تعالى «وأوحينا اليه لتنبكهم بأمرمم هذا» الآية

51

 ٠اع أنهلاب مدن الاضمار فىهذهالآبةفىموضعين  :الأآول  :أن تقدير الآية قالوا (لبن أكله
الذئب نوحنعصيةإنا إذا الخاسرون) فأذن له وأرسله معهم ثيمتصل به قوله (فلما ذهيوا به) والثانى
أنهلابدلةوله (فلس! ذهبوابهو أجمعوا أنيحعلوهفغيابت الجب) منجواب إذجواب لماغيرمذ كور
واتقديرهالخعلوه فها .وحذف الجواب ف القرآن كثير بشرظ أن يكون المذكور دليلا عليه وههنا

كذلك  .قال السدى  :إن يوسف عليه السلام لمابرز مع إخوتة أظبزوا له العداؤة التمديدة ,

وجعل هذا الآخ يضر بهفيستغيث بالآخر فيضربه ولابرى فيهم رحما فضربوه حكتاىدوا يقتاونه
وهو يقول يايعقوب لو تعل مايصنع بابنك ؛ فقال يمودا أليس قد أعطيتموتى موثا أن لا تقتلوه
فانطلةوا به الى الجب بدلونه فيه وهو متعلق بشفير ابر فنزعوا قيصه ؛ وكان غرضهم أن يلطخوه
عقوب ؛ فقال لمردوا علىقيص لآاتوارى به ؛ فقالوا  :ادعالشمس والقمر
بالدم يوعرضوه عيلى

والاحد عشر كوكياً لتؤنسك ٠ ثمدلوه فى البثّر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه هوت ٠ وكان ف البثر
ماء فسقط فيه ثمآوى الوصخرة فقام مهاوهو يبكى فنادوه فظنأن رهحمة أد ركتبمفأجابهم فأرادوا

أن برضخوه بصخرة فقام يبودا فنعهم وكان يهودا يأتيه بالطعام » وروى أنه عليه السلام لما ألقى

افلجب قال ياشاهدا غير غائب  .ياوقر,باغير بعيد ي.اغوالبا غيرمغلوب  .اجعل لى مأنمرى فرجا
ومخرجا » وروى أن ابرأهيم عليه السلام لما أل فى النار جرد عن ثيابه لخجاءه جبريل عليه السلام
ص ين حجري المنة ولألسة إياه ؛ قدفعه أبراهين االسىمق  ,واسحمق الى يعوب ؛ عله يعقوب

فى تميمة وعلقها فى عنق يوسف عليه السلام خجاء جبريل عليه السلام فأخرجه وأليسه إياه .

ثمقال تعالى و9أوحينا اليه لتنبئتهم بأمرم هذا وهم لايشعرون» وفيه مسائل :
(المسألة الآولى» قفوىله (وأوحينا اليه) قولان  :أحدهما  :أن المراد منه الوحى والنبوة
والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحقةين  .ثمالقائلون بهذا القول اختلفوا فى أنهعليه السلام

هلكان فى ذلك الوقت بالغاًأوكان صياً قال بعضهم  :إنهكان فى ذلك الوقت بالغآوكان سنه سبع
عشرة سنة » وقال آخرون  :إنهكان صغيراً إلاأن الله تعالى .كل عقلهوجعله صالحاً لقبول الوحى
رالبوة وق حق عسى لبهالسلام .
لإ والقول الثانى) إن المراد من هذا الوحى الالهام م فى قوله تعالى (وأوحينا إلى أمموسى)
دنه ران ربك إل الحل) والاول :أوق” لان الظاهر من الوحى ذلك :

تانقل ١ كف كله نياى.ذلك الوقت ودين هناك أحد لغ الرسالة؟

كاتون فائدة
يوق
:تنع يأشنرفه بالوحى والتنزيل ويأمره بتبليغ الرسالة بوعدأ
قللانيام

وله ساكقلاتمانبه وأجمعوا أنيجملوهفعياتك الجب»,الآية
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؛ليا ذكر يعقوب عليهالسلام هذا الكلامانأ بوهم (ائن
ابلتريح اذا أنت هنكل جهة ف
 3الذئب ونحن عصبةإنا اذا لخاسرون) وفيه سؤالات :

السؤال الآول) مافائدة اللام فى قوله (لآن أكله الذئب)
اك من وجهين :الأول  :أنكلمة إن تفيد كون الشرط مستازماً للجزاء  .أى إن وقعت

هذه الواقعة .فنحن خاسرون؛؛ فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستازام ا.لثاتى  :قال صاحب
10
الكششاف هذه اللام تدل على إضوار القسم تعدزه " والته لأ أكله الذيية للكنا ا
(السؤال  0مافائدة الواو فىقوله (و من عصية)

الجواب  :أنهاواو الخال حلفوا لين حصل ماخافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم وحالطهم
أنهمعشرة رجال مثلهم 7تعصب الآمور وتكئ الخطوب |زم إذاًلقوم خاسرون .

الل(سؤال الثالث) ما المراد من قولهم (إنا إذاًلخاسرون)
البوات فنه وكجورة :الول  :تعاس ون أى هالكرن عجما رح  1رط ولك كال الك
::نهميكونون مستحقين لآنيدعىعليهم
.لثانى أ
أطعتربشراًمثلكمكم إذآلحاسرون) ألعىاجزون ا
لسار ة ارلدجار وان يقال خسرمالله تعالى ودمرثم حين أكل الذمنب أعام وثم حاضرون .

الثالث ا:لمعنى أنا ان لمنقدر على حفظ أخينا فقد هلكت مواشينا وخسرناها  .الرابع  :أتهمكانوا
قدأتعبوا أنفسبم فى خدمة أبهم واجتهدوا فى القيام بمهماته وانما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا
:و فصرناقهذه الخدمة:فقد أخطا كلتلك الاعمال و سر اط فاعد
منه بالدعاء الوثناء'فقالوا ل
منا من أنواع الخدمة .
(إااسؤال الرابع )أنيعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلمأجار عن أحدهها دون 11-0
والجواب  :أن حقدثم وغيظهم كان سب العدر الأول  .وهو شيدة حه لهفلنا معدو ادك
ذلك المعتى تعافلوا عنه .

قوله تعالى لإفلسا ذهبوا به وأجمعوا أن يحعلوه ففغيابت الب وأوحينا اليه لتنيئتهم بأمرمم
هذأ وثم ل شدرون)

فوله تعالى دقال'إنى ليحزتىأن تذهبوا به»الآية
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ترز

5ه

ماه
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أرن يالله الذلبوأنثم عله

عَافُونَ051ار لآنأله الذئبوتحن عصبة إناإذا سرون د41
-

الارتعاء دل ورا لق اضافهه إلف ييه

صرك

:

إبلناء م ثأمينةفإسلهم

لانم مم السبب فذىلك الرعى ؛ والحاصل أنهم أضافوا الارتعاء والقيام يحفظ المال إألنىفسهم

لانم بالغونكاملون وأضافوا اللعب إلى يبوسف لصغره .
الل(قر اءة الثانية  4قرأ نافع :ذلاهما بالياء وكسر العين من يرتع لضاف الارتعاء إلك يتف

بمعنى أنه يباشر رعى الابل ليتدرب بذلك شرة يرتع ومرة يلعب كفعل الصبيان .

(إالقراءة ااثالثة 4قرأ أبوعمرو وابن عامس (نرتع) بالنون وجزم العين ومثله نلعب  .قالابن
الاعرانى  :الرتعالكل بشره ء وقيل  :إنهالخصب .وقيل  :المراد مناللعب

الاة-امعاللىمباحات

وهذا ياولصفانبسهان» وأما نلعب فروىأنه قلبألبىعمرو  :كيف يقولون نلعب وهأنياء ؟
نو! يومئذ أنبياء ٠ وأيضا جاز أن يكون المراد من اللعب الاقدامعلى المباحات للاجل
فيقاكلولم

انشراح الصدر يا روى عن النىصل الله عليه وس أنه قال لجاير «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك»
وأيضاكان لعيهم الاستباق  .والغرض منه تعلمامحاربة والمقاتلة مع الكفار  .والدليلعليه قولهم :

إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبا لآنه فى صورته .
(القراءة الرابعة ) قرأ أاهللكوفة  :كليهما بالياء وسكون العين  ومعناه اسناد الرتع واللعب
إلىوساف عليهالسلام .

(إالقراءة الخامسة) (يرتع) بالياء ن(لوعب) بالنون وهذابعيد ؛ لأنهماتماسألواإرساليوسف

؛ه أعل .
ملعبيمفرح هو باللليعبفلراحوا باوللاعبلل
قوله تعالى لقال إنى ليحزتى أن تذهبوا به وأخاف أنيكلأه الذئب وأتم عنه غافلون قالوا

لْن أكله الذئب نوحن عصبة إنا إذآ لخاسرون)
:أهناءم به
اعلمأنهملماطلبوامنهأن يرسل يوسف معبم اعتذرإلييمبشيئين  :أحدهما ذ
ومفارقتهم إياهما يحزنهلآنه كانلا يصبرعنهساعة  .والثانى  :خوفه عليهمنالذئب إذا غفاوا!
عبنرهعبهم أولعابههمتلقهلاةمهم ب .ه قيل  :إنهرأى فىالنوم أن الذئب شدعلىيوسف  .فكان
بيحذره فنهذا ذكر ذلك  .وكأأنهلقنهمالحجة .وفىأمثالهمالبلاءهركا المقاق .اقبللذث*ابت
:اقه من
تصلخفيف  .واقيشلتق
للأ
ابا
وهمبزع
كانت فىأرا ضيهم كثيرة ؛ وقرى“ (الذئب) بال

دم
بيو

نر م»1
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فقال قتادة  :هو بر بيت المقدس ء وقال وهب  :هو بأرض الأردن» وقال مقائل  :هوعل ثلاثة
فراسخ من منزل يعوب ء واتما عينوا ذلك الجب للعلة التى ذكروها وهى قوطم (يلتقطه بعض
السيارة) وذلك لان تلك البثر كانت معروفة وكانوا بردون عليها كثبرا ؛ وكان يعم أنه إذا طرح
فنا يكون! إلى السلامة أقزب) .:للان.السيارة د

جاززوا! ور دوه او إذا!وردوها بشاهد

] آلف

الانسان فها ؛ وإذا شاهدوه أخرجوه وذهيوا به فكان القَاوؤه فا أبعد عن الملاك .

امس ألةالرابعة) الالتقاظك تناولكالعيءهق الطزابق .وامته ا؟للقطة اوللففك :رقن[ ادن
(تلتقطه) بالتاء على المدوزك لان بعض السارة الضا كنار  04:والشارة الماع (الد :لان

فى الطريق للسفر  .قال ابن عباس  :يريد المارة وقوله (إن كنتم فاعلين) فيه إشارة إلى أن الأولى
أن لاتفعلوا شيئاً من ذلك ء أوما إكنان ولايد فاقتصروا عل هذا القدر نوظيره قؤله تعالى (و إن

عاقيتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) يعنى الآولى أن لاتفعلوا ذلك .
+لوا ياأبانا مالك لاتأمنا على يوسف وإنا له لناحون أرسله معنا غداً برقع
قوله تعالى قا
وبلعب وإنا له لحافظو 2

اعم أن هذا الكلام يدل على أن يعقوب عليه السلام كان يخافهم على يوسف ولولا ذلك

إل لمنا فارز هذل السرك”
واعلم أنهملما أحكموا العزم ذكرواهذا الكلام وأظبروا عأنبدهم أنهمفغاىية انحبة
ليو سف وف غاية الشفقة عليه ؛ وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعى فسألوه أن برسله معبم
وقدكان عليه السلام بحب تطييب قلب يوسف فاغتر بقوهم وأرسله معهم  .وفى الآية مسائل .
:لاتأمنا) قرى” باظبار التونين وبالادغام باشهام
(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف (
وبغير إشمام ؛ والمعنى ل  2افنا عليه ونحن حبه ونريد الخير به .

(المسأة الثانية 4فى (يرتع ويلعب) خمس قرا آت :

(إالقراءة الاولى» قرأ ابن كشير  :بالنون » وبكسر عين نرتع من الارتعاء ؛ يولعب بالياء
'لارتعاء افتعال من رعيت ؛ يقال  :رعت الماشية الكلا ترعاهرعياإذا أكلته .وقوله(نرتع)
وا

ٍ

.له تعالى «وألقوه سارك الب الكة
قو

مه

هذه الوحشةص رتم مشوشين لاتتفرغون لاصلاحمهم » فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح
:ن بعض
؟لى قولين أ:حدهما أ
مهماتك ؛ واختلفوا فى أن هذا القائلالذىأمى بالقتل منكان ع
:نهم شاوروا أجنيياً فأشعارليهم بقتله؛ ولميقل ذلك أحد من اخوته :
إخوته قال هذا و.الثانى أ
فاما من قال

ري

فان قيل :كيف يلق هذا مهموهم أنبياء ؟
قلنا :المناس مأنجاب عنهبأكناهمنوا هفذىا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين» وهذا
ضعيف »للأنه يبعد من مدل نى الله تعالى يعقوب عليه السلام أن يبعت جماعة من الصبيان من غير

0

سف إإضان عاك متهم من لقاع  .وأيسا أن فارا(وتكونرا من بسبه قرم

»منهم
صالحين) وهذا يدلعلى أنهم قب لالتوبة لايكونو دصللمين ٠وذلك ينافى كوم منالصبيان و
نعىصوم
هرذ»ا أيضايميد لآن إيذاء الآب الذى هو م
وصحا
عات أن هذاه ياب ال
والكذب معه والسعى فىإهلاك الآخ الصغي ركلواحد من ذلك هن أمهاتالكبائر » بل الجواب
الصحيح أن يقال  :إنهم ماكانوا أنبياء .وإن كانوا أنياء إلا أن هذه الواقعة إنما أقدموا
عليها قبل النبوة .

ثمإنه تعالى حى أن قائلا قال (لاتقتلوا يوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خالة يوسف

وكان أ<سنهم رأياًفيه فهنعهم عن القتل » قوبل مبوداء وكان أقدمهم فى الرأى والقضل والسن .
ثمقالولأإلقوه فى غيابت الجب) وفيه مسائل :
(المسألة الأولى) قرأ نافع (فى غيابات الجب) على المع فى الحرفين  .هذا والذى بعده ,
والباقون (غيابة) اعلوىاحدفىالحرفين  .أما وجه الغيابات فهو أن لبلأجقطارا ونواحى ؛ فيكون
فها غيابات  :ومن وحد قال  :المقصود موضوع واحد من الجب يغيب فيه يوسف  .فالتوحيد

أخص وأدل علٍ المعنى المطاوب  .وقرأ الجحدرى (فى غيبة الجب)
(المسألة الثانية4قال أهل اللغة  :الغيابة كل ماغيب شيا وستره ؛ فغيابة الجب غوره؛ وما
غاب منه عن عين الناظر وأظل من أسفله » والجب البثّر التى ليست بمطويةميت جبا؛لأنها قطعت
قطعا ولمبحصل فبها غير القطعمنطىماأأوشبهذلك ؛ وإنما ذكرتالغيابةمع الجبدلالةعلى األنمشير
أشار بطرحه فى موضع مظل * انلحنك للاسقه نظر الناطرين فأفاك ذكر الغيابة هذا :لمق “إذ كان

حتمل أذ :يلتى فى موضع من الجب لانحول بينه وبين الناظرين .
(المسألة الثالثة) الالف واللام فى الجب تقتضى المعهود السابق  واختلفوا فى ذلك الجب

قول تهعالى«اقتلوايوسف أواه[ مك الآية
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 1 5 0اجتوادية  .وكانت مخلوطة بميل النفس وهوجباتالفطرة  :فلا يازم هنوقوع
الاختلاف فيا طمن أجد الحصمين فى دن إلا  -أرافى عضره
((السؤال الثالث» أنهم نسبوا أباهمالى الضلال المبين  :وذلك مبالغه فى الذم والطعن » ومن
الغ  1الطدرق الردو 1كفرء لاسما اذا كان الطاع زو لداً فان  0ة يوجب مزيدالتعظيم .
راط واب ل اك مك الضلا لعن رعاية المصاح ف الدنيا لااليعد عن طُردق ارهد والصوان

.

ل
السؤال الرابع)أن قوم (لبوسف وأحوه اح أل ا م ع السك وا
 5الكبائر » لاسما وقد أقد عولاى الكذب بسبب ذلك الحسدء وعلى تضييع ذلك الآخ
فحزن الداتم والاسف
الصالح وإلقاه فى ذل العبودية وتبعيده عن الآب المشفق  .وألقوا أباهمال
العظيم » وأقدموا على اتكذب فنا بقيت خصلة مذهومة ولاطريقة فى الشرواافساد إلا وقد أتوا
بهاء وكل ذلك يقدح فى العصمة والنبوة .
لبا:م م ذكرثم ,إلا أن المعتبر عندنا عصمة الانبياء عليهم السلام فى وقت
اجوا
وال
طول الدوة ” وأا هكد لك عر اراق الله أعل :م
وله تعالى (اقتاوا

ا اطر<وه أرضاًيخللك5وجه أبيكموكونوا من تكله فوا

صالحين قال قائل هنهم لاتقتلوا يوسفوألقوه فيغيابت الجبيلتقطه بعض السيارة إنكتتمذاعلين)
ذ:لك لايحصل
واعل انه لما قوى الحسد وبلغ النهاية قالوا لابد من تبعيد يوسف عن أبويه
ألواح يك إل إردر عمل اتن من اجتماعه مع أننه لواا وح
إلدأخد طريقين :القت ا
فى الشر يبلغه الحاسد أعظم من ذلك » ثذكمروا العلة فيهوهى قولحم (يخل لكروجدأيكم) والكى
لا بالميل واحبة (وتتكوانواامن ويشه
أن :سفت شهله عنا قرف ورجهه إنليادذا أهده (عقل

:نهم علموا أن ذلك الذى عزموا عليه من الكبائرفقالوا :
:لأول أ
قوماً صالحين) وفيه وجوه ا
:نه ليسالمقدود ههناصلاحالدين
إذا فعلنا ذتلبكنا إلى الله ونصيرمن القوم الصالحين و.الثاتى أ
ا  0شاك عند أبيكويصير أبوكع لك مشتغلا بشأكم .الثالث ا:لمراد أكم بسبب

قولهتعالى «إنأبانا ولول مييين» الاية
لأنهمجماعة

لر

عه

رقفلعناعللىسعلليهام أنه قرأ (ونحنعصبة) بالنصب قيل

معئاه وحن جتمع عصية .

(المسألة الثانية 4اهرامدنهبياناليب الذى لاجله قصدوا إيذاء بوسف ؛ وذلك أن يعقوب
كان يفضل يوسف وأخاه على سائر الآولاد فى الحب وأنهم تأذوا منهلوجوه  :الأول  :أنهمكانوا

أكيرستاً مهما  .وثانها  :أنه

كانواأكثر قوة وأكثر قياماً مصالل الاب منهما  .وثالثها  :أنهم

قالوا إنا نحن القائمون بدفع المفاسد والآفات  والمشتغلون بتحصيل المنافع والخيرات  .إذا ثبت

ما ذكرناه من كو نهم متقدمين عل بوسف وأخيه فى هذه الفضائل  ,ثمإنه عليه اا-لامكان يفضل
يوسف وأخاه علهم  .لاجرم قالوا (إن أبانا لفقضلال مبين) يدنى هذا حيف ظاهر وضلال
بين  .وههنا سؤالات :

لإالسؤال الآول) إن عن الأاثرر المعاومة أن تفضيل وض الاولاذ عل بعضن يورت المقد

والحسد ؛ ويورث الافات  .فلما كان يعقوب عليه السلام عالما بذلك فلمأقدم على هذا التفضيا
وكا الأسق والاعلم والأنفع أفضل ؛ فلقلب هذه اقضية ؟
:نه عليه السلام مافضلبما علسىاثر الأولادإدلا فى امحبة  .واحبة ليست فى وسع
,الراك أ
البشر فكان معذوراً فيه يولاحقه بسبب ذلك لوم .

(إالسؤال الثانلى» أن أولاد يعقوب عليه السلام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسولا -قاً من
ضفوا
رفكي
تالى
عهتع
ادالل
عن

عله . .وكيف زيفوا طريقته وطعنوا فى فعله  .وإنكانوا مكذبين

لنبوته  .فهذا يوجب كذرم 1

والجواب  :أكناهمنوا مؤمنين بنبوة أيهممقرين بكونه رسولاحقاً من عندالله تعالى؛ إلا أنهم
لعلهم جوزوا من الانبياء عليهم الصلاة وااسلام أن يفعلوا أفعالا خصوصة عجرد الاجتهاد ؛ ثم
إن اجتهادم أدى إلى تخطئة أبيهم فىذلك الاجتهاد  .وذلك لآنممكانوا يةولون هما صبيان
مابلغا العقل الكامل ونحن متقدهون علم-ما فى الدن والعقل واللكفاية والمافعة وكثرة الخدمة

والقيام بالمهمات وإضراره على تقديم يوسف علينا خالف هذا الدليل  .وأما يعوب عليه السلام
فلعله كان يقول  :زيادة الحبة ليست فى الوسعوالطاقة ؛ هليس لله على فيهتكليف  .وأما تخصيصهما
:حدها  :أن أمهما مانت 0سنا ثوانيا  :لكان برق
بعزيد البر فيحتمل أنه كان لوجوه أ
فيهم:

ارد و للتجايةمالميمحد فىسار الاولاد :وثالما

 :لعلهعليه السلام وإن كان صغيرا

إلا أنه كان بخدم أباهبأنواعمن الخدم أشرف وأعل يغ  1يصدرعن سائرٍ ال وآ لاد والحاصل

١ه

قوله تعالىوإذاقالوا لوست ا
ورا أحب إلأينا مل:غ

1

.لفة  0أنه لوا يعوب1ك
خالة يعوب والأاربعة عر هن سر يتين ز

ار

فولدت له بنيامين وبوسف .

((المسألة الثانية)4قوله (آنات للسائلين) قرأ ابنكثير آية بغير ألف حمله على أن يوسف
والباقون( آيات) على اجمع لآن أمور بوسف كانت كثيرة وكل واحد منهاآيةبنفسه .

(المسألة الثالثة )ذكروا فىتفسير قوله تعالى ل(ل1يسااتئاين) وجوهاً الآول  :قال ابنعياس
دخل حبر من اليهود على ااننى صل الله عليه وسلم فسمع منه قراءة يوسف فداد إلىاليهودفأعليهم أنه
سعري| منه ياهى فالتوراة ؛ فانطلق نفرهمم فسمعو | كسمع ٠ فقالوا له من عليك هذهالقصة ؟ ذقال :

الله علمنى » فنزل (لقدكانف.بوسف وإخوته آيات للسائلين) وهذا الوجه عندى بعيدء نلاألمفهوم
منالاية أن فى واقعة بوسف آيات للسائلين وعللهذا الوجه الذى نقلنا ه ٠اكانت الآيات فى قصة
بوسف .بكلانت الآءات فى أخبار جمد صلاللهعليه وس عنها من غير سبق تعلمولا مطالعة بوين
الكلامين فرق ظاهر  .والثاتى  :أن أهل مكة أكثرممكانوا أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام
وكانوا ينكرون نبوته يوظهرون العداوة الشديدة معه بسبب الحسد فذكر الله تعالى هذه القصة

وبين أن إخوة يوسف بالغوافىإيذائه لأجل الحسد وبالآخرة فان الله تعالمنصره وقواه وجعلهم
0

بده ورايته » ومثل ه -ذه الواقعة إذاسمعها العاقلكانت  6-0ل ر .تك 'الاقدام على 1

وااثالف ::أن تتقوق ا عبر رؤيا بودف وقع ذلكالتعبير ودخل فى الوجود فد مانن شه

فكذلك أن الله تعالى لما وعد ممداً عليه الصلاة والسلام بالنصر وااظفر على الاعداء  فاذاتأخر
ذلك الموعود مدة من الزمان لميدل ذلك على كون عمد عليه الصلاة والسلام كاذباًفيه فذكر هذه
لى
ع االله
تكن
ال أمره » ول
باطفى
القصة نافع مهنذا الوجه  .الرابع  :أن إخوة يوسف باإلغو
لماوعده بالنصر والظفر كان الام ؟ قدره الله تعالى لاماسعى فيه الاعداء .فكذلك واقعة
تمد صل الله عليه وسلم فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لميضره سعى الكفار فى إبطال أمره .

وأما قوله (للائلين) فاعم أن هذه القصة فآهباات كثيرزة من أل عاك وهو كقوله تعال الاق
أربعة أيامسواء لاسائلين)
 5قال تعالى لإإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مونان عصبةم وعم التان ”
((المسألة الأولى) قوله (ليوسف) اللام لام الابتداء» وفها توأتكيحدقيق لمضمون اجخلة .
أرادوا أن زيادة محبته لما أمى ثابت لاشبهة فيهوأخوه هو بنيامين ؛ وإنما قالوا أخوه و جميعاً

إخوة لآن أدهماكانت واحدة والعصية والعصابة العشرة فصاعدا » وقيل إلى الأأربعين سموا يذلك

اه جتان ولد كانفق و3

2

ف2

امار

اوه أنات الللسسائلين» الابة

أة

وإخون4ه آياتللسائلينَ 7146إذ2 0

 2مه إأنبن ل صَلال مين 5م

جعلهم فى الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى  5لحلاف اللية:
واعم أن القول الصحيح هاولول » لآن النعمة التامة فى حق البشر ليست إلا النبوة ؛ وكل
ماسواها فهى ناقصة بالنسبة اليهاء ثمإنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات الثلاثة ختم الكلام
بقوله (إن ربك عليم حكيم) فقوله (عليم) اشارة إلى قوله (الله أعلمحيث جعل رم  1وإقوله
(حكيم) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث  .لايضع النبوة إلا فى نفس قدسية
وجوهرة مشرقة علوية .

فان قيل  :هذه البشارات التى ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها أملا ؟ فان
.كيف جاز أن يشتبه عليه أنالذئب
كان قاطعا يصحتها  .فكيف حزن على يوسف عليه السلام و
ل اف عا من إخوته إن علكوه  4و كلك قالالإاحوتةاو أغاف أن بأكله الذيت

وأنتم عنه غافلون » مع عله بأن الله سبحانه سيجتبيه وجعله رسولا  .فاما إذا قلنا إنه عليه
؛نكيف قطع مم ؟ا وكيف حكم بوقوعبا ؟ جحاكزما
السلام ما كان عالما بصحة هذه الاحوال ف
من غير تردد .

كنال لباعد أن كون قوله (وكذاك يحتيك وبك) مشتروظا بأن لا يكبدوه ؛ لآن ذكز ذلك
قد تقدم ؛ وأيضاً فبتقدير أ كال اتعلة السلام كانقاطعا بأن يوسف عليه السلام سيصل إلى
هذه المخاصب إلا أنه لايمتنع أن يقع فى المضاق الشديدة ثميتخلص منبا ويصل إلى تلك المناصب

لد الات وكرن هى قرلة روأخاك أن تأكله الذئب) الزنجرعن التهاون فى حفظله
وإنكان يع أن الذئب لايصل اليه .
قوله تعالى للقادكان فى يوسف وإخوته آيات لاسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لنىضلال مبين »)
ف هذه الآبةساكل :

انال الارل) كر صاحكءالكفافة أمهاء إحوة يوسف :يبودا © زوييل > .شمعون
لاوي ؛ ربالون ؛ يشجر  ,دينة» دان » نفتالى ؛جاد» آشر  .مقال  :ااسبعة الاولون منايا بت

قوله تعالى ن«وعيتممته عليك وعلى! ل يعقوب» الاية

3

0
والحديت هو اللادف “تاو علها مشا وال  [121دك ال عدر الل ال ا ل
اهوله عل قدره
والمراذ من تأويل الاخاديك كفية الاسيد لال لأضتافة عار فاك رزلهال
أللّهتغالى ١-5

وجلااته ( وثالما  :قوله(ويتم ا

مالك ع

اال لعةوب)

واعم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لامحكنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا
أزم التكرار ( بل نفسر إعام المه ههنا سعادا تالدنا وسعادات الآ<رة  :أماشعاداع| لدنا

وم والاتباع والتوسعف المال والجاه والحثم وإجلاله فىقلوبالخاق
خدد
للا
اأو
فالا كثار من ال
وحسن الثناء والهد .وأما سعادات الآخرة  :فالعلوم الكثيرة والاخلاق الفاضلة والاستخراق

فى معرفة الله تعالى  .وأما منفسر الاجتباء بنيل الدرجاتالعالية » فههنا يفسر إتمام النعمة بالنبوة
ويتأ كد هذا بأمور  :الآول  :أن إتمام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن
جهات النقصان  .وماذاك فى حق البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصب الخلق دون منصب الرسالة

ناقص بالنسبة الى كال النبوة » فالكمالالمطلق والقام المطلق فى-قالبشر ليس إلاالنبوة » والثانى :
قوله (؟ أتمهاعل أبويكمن قبل إبراهيم وإنحق) ومعلوم أن النعمة التامة التى سباحصل امتياز إيراهيم

وإسحق عن سائر البشر ليس إلا النبوة » فوجب أن يكون المراد باتمام النعمة هو النبوة .
واعل أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحم أن أولاد يعقوبكاهم كانوا أنبياء » وذلك
فلا كان اراد من إممام الشمة هو الندوة لزمحصوطا لاللعقوائك لك العمل  4قَّ<قمن عدأ
لاك فوجب

أن لاق معمو لا به ف

أوألاده  :وأيضا أن بوسف عليه السلام قال (إى راك

أحد عش ركو كنا)وكانتب تاويلهأحدعر فا لمفضل وال  .ويستضىء بعلمهم ودينهمأهل
رض

 4ك0

ا

منالكوا ا

 :وذلك اقتدى أن كون حاة أولاد لعذوب

أنناه ور سل .

فان قيل  :كيف جو زأن يكونوا أنبياءوقدأقدمواعلى ماأقدمواعليه فى<قيوسف عليه السلام؟
قلنا :ذاكوقع قبل انبوة» وعندنا العصمة إبماتعتبر فىوقت النبوة لاقبلها .
بزالقولالثانى) أن المراد من قوله (و دملعمته عليك) خلاصه من الحن  2رتكوان و+هالنشبيه

فى ذلك باربأهم وادق علمهما السلام هو أتعام ألله كال

على ابرأههم بالجائه من الثار وعللى ابنه

اق بتخليصه من الذبح :

لوالقول الثالث) أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه فى الدنيا بنعمة الآخرة بأن

و تعالى« إن الشيطان للانسان عدو مبين» الآية

/4

(المسألةالثانية)أنقوب علياهلسلامكان شديد الحب ليوسف وأخيه لفسده إ2وته لهذا

السبب وظهر ذلك المعنى ليعقوب عليه السلام بالآمارات الكثيرة فلا ذكر يوسف عليه السلام

هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبويه بخضعون له فقال لاتخبرهم برؤياك فانهم يعرفونتأويلبا
فيكيدوا لك كداً .
(إالمسألة الثالثة4قالالواحدى  :الرؤيا رمكصادلبشرى وال-قيا والبقيا والشورى  .إلاأنهلما
صار اسما لهذا المتخيلافنىام جرى مجرى الاسماء ق.ال صاحب اكشاف 00:
أنهامختصة بماكانمنها 0

إلا

:فلاجرم فرق يننهما حرقالتأنيث  5:قرلا  :القربة

والقرنى وقرى” روياك بقلب الحهمزة واو أ وجمع التكاق يقرأ رباك ورياك بالادغام وضم الراء
وكسرها وهى ضعيفة .

ثمقال تعالى فليإكيدوا إك كيدا )وهو منصوب باضمار أن والمعنى إن قصصتها عليهمكادوك
فان قيل :فلم1هل فيكيدوك »م قال (فكيدوى).

قهلنذاه:اللام تأكد للصلة كةوَلهلارويا تعرون »:وكقولك تضحتك ونضخثلك وشكرتك

وشكرت لك» وقيلهى منصلة الكيد عننل فكدرا كد لك  .قال أالهلتحقيق  :وهذايدلعل
أنه قدكان لهم عل بتعبير الرؤيا إولا ميعلدوا من هذه الرؤيا ما يوجب حقداً وغضبا .

ثمقال 9إن الشيطان للانسان عدو مبين) والسبب فى هذا الكلام انهم لو أقدموا علىالكيد
لكان ذلك مضافا إلى الشيطان ونظيره قولموسى عليه اه من عمل الشيطان » ثماعر-د
عالليسهلام قصد بهذهالنصيحة تعبير تلك الرؤيا وذكروا أموراً :أولها ق:وله (وكذلك يحتبيك
ربك) يعنى وكا اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز و تبر شأن كذلك بحنيك

لأمور عظام  .قالالزجاج  :الاجتباء مشتق هن جبيت ااشىء إذا خلصته لنفسك ومنه جبيت الماء
:تف راف اراد هذ| احليااء :ففال الحسن :يحتسك ربك بالننؤة قال
الحررن اكرات ممه اعلاء الدرجبة وتعظلم المرتية فاما'تعيين الندوة فلا دلالة فى اللفظ عليه .
ا
وثانبا ق:وله (ويعليك من تأو؛

وفيه واجولها:ول :المراد منه تعبير الرؤيا سماه

هىم ق.الوأ :
مهف
نايارون
مسفي
تأويلا لآنهيأؤملره الاىملارمآهنفاىم يعتى تأويل أحاديث النا
إنه علياهلسلام كان فى علماكير عليه ٠ ايان  :او يل اللاعاديف.ق -كت الله تعالى واللاخبار
انء زمانا يشتغل بتفسير القرآن وتأو يل »ه
بدم
للرا
عأنا
يه ادا للكدمين :ك
وتأويل الأحاديث المروية عن الرسول صل الله عليه وس » والثالث  :الأحاديث جمع حديث ؛
ك0

قوله تعالى «قال يابى لاتقصصس رؤياك على اخو تلك» الآية
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قاد عدو  2026 3وكذإك يتيك ربك ريلكنويل

ييه

سس يي سا سه

د
مانت

كيم 2126

»أما الاعلام بالخير فانه حصل متقدماً
شرإلاعند قرب وصوله حتىيكون الزن والغم أقل و
أثر 1
على ظبوره بزمان طويل حتى تكون البمجة الحاصلة بسبب توقم حصول ذلك الخير ك

((السؤال السادس) قال بعضهم  :المراد من الشمس والقمر أبوه وخالته فا السبب فيه ؟
واق اير أن والذه توفيتوماد حلت عليه حال عكااك
:فا قالو| ذلك امن تحت رد
فنا ا
بمصر قالوا و:لوكان المراد من الشمس والقمر أباه وأمه لما مالتآتنرؤيا الأنبياء عليهمالسلام

لابدوأن تكون وحياوهذهالحجة غيرقويةلانيوسف عليه السلامماكانف ذلكالوقت امللنانبياء
اللسؤال السابع  4وما تلك الكوا كب ؟

قلنا :روى صاحبالكشاف أن وديا جاء إلى النى صلى الله عليهوسلفقال  :ياحمد أخبرتى
اعلننجوم التىرآهن يوسف فسكت رسول اللهصلاللهعليهوس فنزل جبريل عليه السلام
وأخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام للمهودى «إن أخبرتك هل تسل» قال نعم قال «جربان
والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمدبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين
رآهابوسف والشمس والقمرنزلت من المماء وسجدات لهه فال الوودى  :أى واشاع] لإاعاوها
زر لاهلك
واعم أكتنيرا من مده الاعاء عر هكدران فاىللكتب المطنفه فى
والله أعلمحقيقة الحال .

قوله تعالى قلاإل يابنى لاتقصص رؤياك عبل إخوتك فيكيدوا كليكدا إن الششيطان للانسان
عدومبينو كذلك يحتبيك ربك و يعليك من تأويل الأحاديث ويتمنعمتهعليك وعلى آ ليعقوب

أمها على أبوريك مقنبل إبراهيم وإحق إن ربك علم حكم»
"الا بدمتائل :

(إالمسألة الآولى» قرأ حفص (باببى) بفتتح الياء والباقون بالكسر .

قوله تعالى «إنى رأيأتحد عشر كوكبااءلآية
اليك  1تعالنا ابره م

/1/

انيقل ا عنها  6برا عبن يعقل ”ا

قال فصىفة الأصنام ((وتراهم ينظرونف إليك وم لابيصرون) وك فى قوله (يا أيها الل

كرا مسا كنكم)

(إالسؤال الثانى) قال (إنى رأيأتحد رعكشوكياًوالشمس والقمر) مأعاد لفظ الرؤيا مرة
ثانية  .وقال (رأيتهم لى ساجدين) فا الفائدة فى هذا التسكرير ؟

/

الجواب  :قالالففال رحمه  :اللهذكر الرؤية الأآولى لتدلعل أنهشاهد الكوا كب والشمس
:نه لما قال (إنى رأيتأحد
والقمرء والثانية لتدل عملشىاهدة كونهاساجدة له و؛قال بعضهم إ
ين > وقال
جهمدلى
اراي
سل:
در) فكانه فلل له :كك رأوت"؟ فقا
قاس
ر7وا|لرلف
0
ؤنياء وهذا القائللمبينأن أمما
لخرر م
الآ
جنو:ز أن يكون أحدهما مالنرؤية وا
يرو
آخ

بحمل على الرؤية وأيهما الرؤيا فذكر قولا جملا غير مبين .
((السؤال الثالث) لأمخرالشمس والقمر؟
ضنيص
خء لآ
تكب
لوا
االك
قلنا ':أخرهما لمضلبما غل

بالذكز يدل على رمبند الشرف كا

فى قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال)

(إالسؤال الرابع) المراد بالسجود نفس السجود أو التواضع ؟ فى قوله :
0

َ فيه جدا للحوافر

قلنا :كلاهما محتمل :والأصل فالكلام حمله عحلقىيقته  .ولامانعأن يرى فالمنام أن الشمس
اشر ورالكراك في سحدك له
((السؤال الخامس» متى رأى بوسف عليه السلام هذه الرؤيا؟
قليا :.لاشبك أنه رآها حال الصغر ؛ فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعلمإلا بالاخبار  .قال وهب :
رأى يوسف عليهالسلام وهواين سبع سننأيناحدىعشرة عصا طوالاكانت مركوزة افلأأآرض
يارة واغثيلتياى اتلعتا فذ ”ذلك لابه فقال :زراك أن جنك هذا
خعض
صدا
 . 71وإ

لأخوتك ثمرأى وهو ابن ثنتى عشرة سنةالشمس والقمر والكوا كب تسجد له فقصها على أبيه
فقال لاتذكرها لفهيمكيدوا كليكدا  .وقيل :كان بين رؤيايوسف ومصيراخوتهاليه أربعون سنة
وقكل ؟ ان

01

واعلم أن الحكاء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب  ,والرؤيا الجيدة انما

يظهر تعبيرها بعد حين  .قالوا :والسبب فى ذلك أن رحمة الله تقتضى أنلايحصا الاعلام بوصول

2-22
6

0

نبرر

ل ل0

2ا

سا

سووهم تر وس سا سسا سه

اللي
ا

كع
ال

د؛»

درك بال آله

يي

ا د د

رأيتهم لى ساجدين )
وفيه مسائل :

المسألة الاولى)) تقدر الآية  :اذكر (إذ قال بوسف) قال صاحب الكشاف  :الصحيح
أنهأممعبرانى ٠ لاانه لوكان عرنيا لانصرف -ذلوه عن سيب آخرسوى التعريف  ,وقرأ لعضهم

(يوسف ) بكسر السين (ويوسف) بفتحها ..وأيضاً روى فى يونس هذه اللغات الثلاث » وعن
سف
وجم
يكر
النىصبل الله عليه وسلم قال «اذا قيل من الكريم فقولوا الكريم اابنلكرم ابنال

ابن يعقوب بن إنحق بن إبراهيم علهم السلام»

١

(المسألة الثانية4قاربن عامر (ياأبت) بفتح التاء فى جميع القرآن ؛ والباقون بحكسر التاء .
أما الفتحفوجهه أنه كان فى الاصل ,اأبتاه علىسبيل ااندية  ,لخذفتالا لف واطاء  .وأما الكسر

فأصله ياأنى  .خذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثمأدخل هاء الوقف فقال رياأبت) ثمكثر
صحار كانهمن نفس الكامة فأدخاوا عله اخلاانته  .هذا قزل تلك 1000| 116
استعالة ج
واعلم أن النحووبين طولوا فى هذه المسألة » وس أراد كلامهم فليطالع كتمهم .
(المسألة الثالتة) أن يوسفعليه السلام رأى فى المنام أن أحد عشر كوكيا والشمس والقءر
لد لا
حدت له وكان له أحد عثر قرا ون الاخرة  فق الكك |لك الادره  (

بالاأب والاأم و»السجود بتواضعهم له .ودخوطم أحمتردة زعا ملا د لكرز وا  2كا
عوشكريكا) عل الرؤا لوجهين  :الااول  :أن الكوا فى لاسجد فى اللفقة ؛ فوج حل هذا
الكلام على الرؤيا  .والثانى :قول يعقوب عليه السلام (لاتقصص رؤياك على إخوتك)
وق الآية الات :

ب(السؤالالاأول»#قوله (رأسم  1ساجدن) فقوله( ساجدين) لباياليلقعإلقالاء؛ والكوا ب
جمادات  .فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء فى حق المادات .

قلنا  :إن جماعة من الفلاسفة الذين بزعمون أن الكوا كب أحياء ناطقة احتجو | .هذه الآية »
وكذلك احتجوا بقوله تعالى (وكلفى فلك يسبحون) واجمع بالواو والنون مختص بالعقلاء و.قال

 8كللدوإن كنتمزقبله من الغافلين > الاية

ووسكلان ا

هم

؛الوا بارسول اللهلو قصصت عاينا فنزلهتذه السورة فتلاها عليهم
فق

فقالوا لوحدثتنا فنزل (اللهنزلأحسنالحديث كتاباً) فقالوالوذكرتنا فنزال (ألميأنللذينآمنوا أن

تخضع قبهلم [ذكر الله)
لإالمسألة الثانية  4القصص اتباع الخبر بعضه بءضاً وأصله فى اللغة المتابعة قال تعالى (وقالت
لأخته قصيه) أى اتبعى أثره وقال تعالى (فارتداعلى] ثارهما قصصا) أىاتباعاو [اسميت الحكاية

قصصاًلآن الذى يقص الحديثبذكر :لك القصة شيئاً فشيئاً مايقال قلا القرآن إذا قرأه لانه يتلاو
يأتىبع ماحفظ منهآية بعدآية والقصص فهذه الآية يحتملأن ينكموصدراً بامعلنىاقتصاص يقال

اقلصحديث يقصه قوصقاًصصاً إذا طرده وسياققهاكال أرسله يرء لله إرسالاو>و زأن يكون من
بابتسمية المفعول بالمصد ركمو اك هذاقدرةالله تعالى مأقىدوره وهذا الكتابعل فلان مأعىلومه
وهذار جاوناأى مرجونا فان حملناه علىالمصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاصء وعلىهذا
التقديرفالحسن يعود إلى<سن البيان لإالى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الالفاظ فصيحة
بالغة فى الفضاحة احلدىالاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة فىكتب التواريخ معأن شيئامنها
لايشابه هذهالسورة فى الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص
لبرنكت والحكوالعجائب الى ليست فى غيرها فان إحدى الفوائد التى فى هذه
للع
انا
وهم
لما في

القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع ف ند الله تعال وأنه تغال إذا قذى للاتتيان خير

ومكرمة فلوأن أهلالعالماجتمعوا عليهل يمقدروا علىدفعه.
ل والفائدة الثانية  4دلااتها على أن الحسد سيب للخذلان واانقصط
3
١الفائداةلثالثه 4أن الصبر مفتاحالفرج كا فى حق يعقوب عليه
و
م السلام .

فائه لما صير فاز

فأما قوله(بما أوحينا اليك هذا القرآن) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرآن» وهذا التقدير إن
جعلنا دماءمع الفعل منزلة المصدر .

قكامل لإوإن كنت من قبله 4بريد من قبل أن نوحى اليك (من الغافلين) عن قصة يوسف
؛منهم من قال  :المراد أنه كان من الغافلين عن
»نه عليه السلام إنما عل ذلك بالوحى و
وإخوته لآ
الدين والشريعة قبل ذلك  5قال تعالى (ماكدت تدرى ماالكتاب ولا الامان)

قولهتعالدىنحننقص عليك أحسن القصص» الآية
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؛سمى بعض
ونه قرآنأعريياً و
:نا أنزلنا هذا الكتاب الذى فيهقصة بو...ف فىحكال
والتقدير إ
للكىل والبعض .
اعع
القران :كا ء لكان القرآن اسمجنس مق
:لأاول :
(المسألة الثانية) احتباجلجباتى بهذه الآية علىكون القرآن مخلوقا من ثلاثة أوجه ا
أن قوله (إنا أنزلنام) 3عليه ف.ان القدم لابجوزتنزيله وإنزاله وتحويله منحال إلى حال الثانى :
:نه لماقال (إنا أتزلناه
امال ولع بكونه عربيا والقديم لا يكون عربياً ولافارسيا ا.لثالث أ
ا

بأ)دل عل أنه تعالىكان قادراًعلىأن ينذلهلاعرباً  .وذلك يدل على خدوثه  .الرابع :

أن ق(ولتهلك آيات الكتاب) يدل على أنه مركب من الآبات والكلمات  .وكلمكاان مركياً
اكاك انا

والجواب عنهذه الوجوه بأسرها أننقول  :إنها تدل على أن المركب من الحروف والكليات
والالفاظ والعباراتدث وذلك لانزاعفيه ا.نما الذى ندعى قدمهثىء آفخسرقطهذا الاستدلال
زلىم
جاع
لملب
اب ح
١الم ألة الثالثة 4احترجكم اىبقوله (لعلكمتعقلون) فقال  :كلمة «دلعل» بح

لازنا  0لنعكار ا انه ف اها الدين؛ إذ لايحوزأن يرادبلعلكمتعقنون؟
بت أن المزاد أنهأنزله لارادة أن يعرفوا دلائله » وذلك يدل على
الشنك لأنه على الله حفالث؛
ر عرف منهم » ومن لميعرف »
م»
عدقألنوا توحيده وأمر دينه
أنهتعالىأرادمن كل اليعبا
تخلاف قول اجيرة .

والجواب  :هب أن الآمر على ماذكرثم إلا أنه يدل عل أنه تعالى أنزل هذه السورة  :وأراد
منهم معر ف ةكيفية هذهالقصة ولكن لقاتمإنهاتدلعل أنه تعالى أراد مالنكل الايمان والعمل الصاح

قوله تعالى لنإحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت

من قبله لمن الغافلين»)
وفيه مسائل :

(المسألة اوللأى) روى سعيد بن جبيرانهتعالى لما أنزل القرآن على رسول الله صل التهعليه

قوله تعالى الر تلك آيات اللكتان الممين» الابة

/,

مكبة .إاللاآيات ١ : و١ وج ولاء قدنية
ا

هود
ةعد
ر ب
ولت
سءزز
1١ :

التركآباتالكتابالمبين»١1
مائة وإحدى عشرة أيةمكية

(الرللك يات التكناء #المين إن لأباك عزنا عي0 8
وقد ذكرنا فأول سورة يونس تف ير(الر تلك آبات الكتاب الحكم) فقوله (تلك) إشارة

إل آنات هذه السورة أى تلك الآنات الى أنزلت :إلبك فى هذه:السورة' المسياة (الر )هق آ(ببات

الكتاب المبين) وهوالقرآن ؛ وإنماوصف القرآن بكونه مين لوجوه  :الأول  :أنالقرآنمعجزة
قاهرة وآبة بينة محمد صل الله عليهوس  .والثانى  :أنه بين فيه الهدى والرشد ؛ والحلال والحرام ؛

كر الاش مدكان الكتاب سيك لحذم الملا الثالى! :أنه بينت هه قصيص الو لين

واشرلحتم فتيقأهحدواملين .

ع قال إ+نا ادامر انا عرياً لعلكم تعقلون) وفيه مسائل :

(إالمسألة الآولى) روى أنعلماء اليبود قالوا لكبراء المشركين » سلوا حمداًلامنتقل آل
بعقوب من الشام إلى مصر  .كوعينفية قصة يوسف  .فأنزل الله تعالى هذه الآية  وذكر فيبها أنه

1

قوله 0

وناعة وتوكل عليه » الآية

 70لثنية4من المراتب التى بحب عاللىانسان كونهعالما با أن يعرف ماهو مهمله
ادسية كلك
اللاديا لق
فالاقان ناته ق الدتاء يننا خلاك لاد كال فى المارو ٠للا ا
المرتة لما بداءة وتهاية ٠ أما بدايمم! فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية  .أما العبادات
الجسدانية  .فأفضل الهركات الصلاة ؛ وأكل السكنات الصيام » وأنفع البر الصدقة .
وأما الحبادة الروحانية فهى  :الفسكر ؛ والتأملفى يحائب صنع الله تعالى فى ملكوت السموات
والارض ٠ كا قال تعالى (ويتفكرون فى خلق السموات والارض) وأما نماية هذه المرتبة »

قهة العقل إلى
فالاتهاء من الأاسباب إلى مسبببا » اوقلطنعظرعزكل الممكنات والمبدعات .حوتدوجي
نور عالمالجلال  :واستغراق الروح فى أضواء عالمالكبرياء » ومن وصل إلى هذه الدرجة رأى

قا راك عرلا  1ارك فناف فىناسنءاء أسعائه و.حاصل الكلام  :أن
أول درجات السير الى أله تعالى هو عبوديةالله :وآخرها التوكل عل الله فءلهذا السبب قال
(فاعبده وتوكل عليه)

(والمرتبة الثالثة) 4من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقيل  .وهوأنه يعرف كييصفير
حاله بعد انقضاءهذه الحماة الجسماننة  .وهل لاعماله أثر فى السعادةو الشقاوة» إوليه الاشارة بقوله
تءالى(ومار بك بغافلعما تعملون) والمقصود أنهلايضيع طاعات المطيعين ولامممل أحوالالمتمردين
الجاحدين  :وذلك بأنيحضروا فى موقف القيامة ويحاسبوا على النقيروالقطمير ويعاتبوا ففالصغير

والكبير ث؛“ميحصل عاقبة الأمرفريق فى الجنةوفريقفى السعير  .فظهر أنهذه الآية وافية بالاشارة
إلى جميع المطالب العلوية ؛ والمقاصد القدسيه  ,وأنهليس وراءها للعقول مرتق ولاللخواطر منتبى
وترة
» تم
لبص
اصوا
والله الحادى لل

بحمد الله وعونه  .وقد وجد بخط المصنف رضى الله عنه

افلىنسخة المنتقل منها م تفسير هذه السورة قبل طلوع الصبح ليلة الاثنين شمهنر رجب ختمه
نة إحدى وستهائة » وقدكان لى ولد صالح حسنالسيرة فتوقق الغرية فَعنْفو إن
سلبر
تو ا
كلخير
اله با

شبابه  .وكان قلىكالحترق إذلك السبب ء فانا أنشد الله إخوانى فى الدين وشركاتى فى طلب ايقين
وكل من نظر فى هذا الكتاب وانتفع به أن ,يذكر ذلك الشاب بالرحمة والئفرق وأن بذر ,هذا
اللمحكين بالدعاء وهو يقول (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت
الوهاب) وصل اللهعلىخير خلقه مدوعلىآلهوصحبهوسلم .

قوله تعالى «ولله غيب السموات والارضءالا

١م

»نحنأيضا عاملون و.قوله (اعملوا) إن كنك صيغته صيغة الام ؛ إلا أن
له فى حق منالشر ف

سن (واستفرز من اسشتعطت .متهم يصتك وأجلب عليهم خيلك
بلىللا
ا مرا منها التبديل » كقوله تعا
ورجلك)

عاء فليؤمن ومن
كعواله (ثن ش

شاء فلكفر)

وانتظر و | م يعد الشنيطان من

اهزلا,

فماننتاتظرون ماوعدنا لحان انو عدار الا سان قال ان عبامن رضى الله حِنّهما :
(وانتظروا) الحلاك فانا منتتظرون لكمالعذاب  .ثمإنه تعالى ذكر خامة شريفة عالية جامعة لكل

الملا الشرفة المقدسة فقال (ولتة غبت السموات والآرضض)
واعم أن جموع ماحتاجالانسان إلىمعرفته أمورثلاثة  .وهى  :الماضى والحاضر والمستقبل .
أما المتاضى فهو أن يعرف الموجود الذىكان موجوداً قبله  :وذلك الموجود المتقدم عليه هوالذى
اللهمعندم إاللىوجود ؛ وذلك هو الاله تعالى وتقدس .
نق
واعلم أن حقيقة ذات الالهوكنه هويته غير معلومة للبشر البتة  وإنما المعلوم للبشر صفاته ؛
؟فات الجلال ؛ وصفاتالاكراء
 2إن صفاته قسيان ص

؛هئى ساوب:
.ما صفات الجلال ف
أ

لوبحقفيىقة ليست صفات
اسل
كقولنا :إنهليسيحوهر ولاجسم ؛ ولاكذا ولاكذا .وهذه ال
»العدم الحض والنق اله.رف.كلاال فيه » فةَولنا لاتاخذه سنة ولا
الال لآن الساوب عدم و

نوم إنما أفاد الكلام لدلالته اعلعىلل الحيط الداتّم المبرأ اعلتنغير ولولا ذلككان عدمالنوم ليس
يدل على مال أصلا  ألا ترى أن الميت واجماد لاتأخذه سنةولانوم وقوله (وهو يطعم ولايطعم)

إما  00والكال والكبرياء ل.آن قوله (ولايطعم) يفيدكونهواجبالوح ود إذاته غنيأعن
الطعام والشراب بل عنكل ماسواه  ,فثبت أن صفات الكال والعز والعلو هى الصفات الثبوتية
وأشرفالصفات الثبوتيةالدالة علىالال والجلال صفتان  :العلوالقدرة ؛ فلهذا السببوصف الله
تالى ذاته فهىذه الآية بم-ما فمىعرض التعظم والثناء والمدح  .أما صفة العلمفقوله (ولله
غيبالسموات والآارض) وامرادأنعلءه نافذفىجميعالكليات والجزئياتوالمعدوماتوالموو جودات
والحاضرات والغائبات  .نومام البيان والشرح فى دلالة هذا اللفظ على نماية الال ماذكرناه فى

تفسير قوله سبحانه وتعالى (وعنده مفاتخ الغيب لايعلمما إلاهو) وأما صفة القدرة » فقوله (وإليه
اعلا كله) والمراد أن مرجع الكل إلة  :وإعمامكون كذإك لوكان مصدر الكل ومايدلكل
ير ج
هوهوو الذىبكون مبدألجميعالممكنات واليه يكون مرجعكلامحدثات والكائنات .كان عظي القدرة
نافذ المشيئة قهاراً للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل ؛ فهذان الوصفان

بأرونيعتائه .
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واعلمأنه 1طن  0ص  5اللدورة على الى فهارآن بكرن خالل 1الور صاحقة

أل حالا ما ذكر فىسائرالسور ء ولولم
ذلك ل.احتهال أن يكون المقالمذكور فىهذه السورة ك
يكن قبا إلا قوله (فاستقم كاأمرت) لكان الام كاذكرنا »  2إن تعال بين أله عاء فى هلدة

ار ره امور تله  5والرعظة والذكوىق.
أما ادق :فهو إشارة إل الابرهن الذالة عل الدرسد والكل الدارة”
وأما النكرق: :فس إشارة إلى الارقاذ إل الاعبال البافهالعالكه''

وأما الموعظة  :فهى إشارة إلى التنفير هن الدنيا وتقبيح أ<والها فى الدار الآخرة ؛ والمذكرة
لما هنالك من السعادة والشقاوة  :وذلك لآن الروح إما جاء من ذلك العالمإلا أنه لاستغراقه

فى محبة الجسد فى هذا العالمنبى أحوال ذلك العالم فالكلام الالمىيذكره أحوال ذلك العالم  ,فلهذا
السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه .

ثمهبنا دقيقة أخرى يحيبة  :وهى أن المءارف الالهية لابد للها من قابل ومن موجب » وقابلبا
هو القلب ؛ والقلب مالم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الالحية والتجليات القدسية »
لمحصل الانتفاع بسماع الدلائل » فلهذا السبب تدم الله تعالى ذكر اصلاح القلب ؛ وهو تثبيت

الفؤاد » ثملما ذكر صلاح حال القايل ,أرردفة داك الىحت

وزهرا  2للد ارق لفل

على الحق والموعظة والذكرى  :وهذا الترتيب فغاية الشرف والجلالة .
قوله تعالى لوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاتكم إناعاماون اونتظور١إإنا متتطريون
ولله غيب السموات والارض وإليه ع

الام كله فاعبده وتوحكل عليه وما ربك بغافل

عا تعملون)/

اعلم أنه تعالى لما بلغالغاية فى الاعذار والانذار » والترغيب والترهيب» أتبعذلك بأن قال
للرسول (وةلللذين لايؤمنون) وم تؤثر فهم هذه البيانات البالغة (اعملوا علىمكانتم إنا عاملون)

وهذا عين ماحكاه الله تعالمعءن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه » والمعنى  :افعلوا كل ماتقدرون

#زلهتماقووكلا تقض عليك أن أنناءالرزكال» الآية
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ذرَىللَوْمنِينَ٠ ترز[اكف
الحق وموعظة و ك

ان قبل  :لوكان المراد ولارحمة خلقهم لقال  :ولتلك خلقهم ول يل  :ولذلك خلقهم

قلنا  :إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثاًحقيقياً  .فكان مولا على الفضل والغفران كةوله (ه-ذا
رحمة من ربى) وقوله (ان رحمة الله قريب من ال#سنين)

ولاإلقول الثانى» أن المراد وللاختلاف خلقهم .
لإوالقول الثالث) وهو الختار أنه خلق أهل الرحمة لارحمة وأهل الاختلاف للاختلاف .
روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال  :خاق الله أهل الرحمة لكلا يختافوا » وأهل العذاب لان
2ل را ؛ رعق المنة رعق لطا أهلاة اق الناز وخخلق لا أهلاء والدئ :ندل عل حة هذا
التأويل وجوه  :الأول  :الدلائل القاطعة الدالة على أن العلموالجهل لايمكن حصوهما فى العبد
إل تخلق الله تعال' .التاق :أن يقال  :إنه تعالى لما حم على البعض بحكونهم مختلفين ودلى
؛إلا لزم انتقلاب العلم جبلا وهو
الآخرين باهممنأهل الرحمة وعم ذلك امتنع انقلاب ذلك و
كال اثالث :أنه تعالى قال بعده ت(موتكلمة ربك لاملا أن جبنم من الجنة والناس أجمعين) وهذا
تصريح بأنه تعالى خلق أقواماً للهداية والجنة ؛ وأقواماً آخرين لاضلالة والنارء وذلك يقوى
هذا التأويل .
قوله تعالى لوكلا نقص عليكمن أنباء الرسل مانثبتبه قؤادك وجاءك فى هذه الحق وموءظة
8

لليؤمنين»

اعلمأنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة فى هذه السورة ذكر فى هذه الآية نوعين من الفائدة
(الفائدة اوللأى) تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعل الصبر واحتمال الأذى » وذلك لان
الانسان إذا ابتل بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك عل قلبه .كما يقال  :المصيبة إذا

عمت خفت» فاذا سمع الرسول هذه القصص » وعل أن حال جميع الأنبياء صلوات الله عليي-م مع
اتباعهم هكذا ؛ سبل عليهتحمل الآذى من قومه ؛ وأمكنه الصبر عليه .
ولاالفائدة الثانية»قوله (وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرىللمؤمنين) وفةوله (فىهذه)
وجوه  :أحدها  :فى هذه السورة  .وثانها  :فى هذه الآية  .وثالثها  :فى هذه الدنياء وهذا بعيد غير

لاثق بهذا الموضع .
ا
]7
7زذز2
ذز|5زةذ1

//

وه بذ دإلا من0

رلكوأذلك خلقيمءالآية

هال يلك الرجة هوا سكانة  0تدانلك اشداية 1ط فن يافال القاضى0

إل هان رحم

فحيمه الله بالثواب » ويحتمل إلا من رحمه الله بألطافه
ربك بأنلد ين أهل الجنة والثواب » ر

قصار .متأ بالطافه.وتسبيله و.هذان الحرانان ى غانة اليف ”
١اما الأاول./فلا ن قوله (ولاءزالون مختلفين إلامن رحم ربك) بفيد أن ذاك اللختاوفك

امنا وال بكا 3ه ارعة ١ مركن إك تكون هذه الرحة جارية يجرى السبب المتقدم علىزوال

اادف
هذا الاختلافك ؛ والثواك ثىء متاخرغن رزوال هذا ال

 22لقت
ار لاق 1

له؛ ومجرى المعلول » لحمل هذه الرحمة على الثواب 0

١وأما الثانى» وهو حمل هذه الرحمة علىالالطاف  .فنقول  :جيع الالطاف اأتى فعلها فى <ق
الموامن قو مقعولة أنضا فىدق الكاق:؛ وهذها الرحة أ اختمرابه الومن ) فر حك أك كان
شيئاً زائداً على تلك الالطاى  .وأيضا خصولتلك اللطأاف هل بوجبرجحان وجود الامان
؛ان لمبوجبه كان وجود تلاك الأالطاف يا بالنسبة الى حصول هذا
على عدده أو لابو جبه ف

المقصود سيان» فلميلكا لطفا ,فنه :وان أوحب أل+جان فد الاق الك الفلة لدي 2لا
ن من اللهء وما يدل عل أن طول اكلاان
الا
مو لا
الإنجحان فةدذوجب » وحينئذ يكون حص
لايكون !إلا خاق.التىء أنه مالميتميز,الايمان عرىالكفر»  0عن الجهل ا؛متنع التقصد
الى ككرين الأكان  1العلى؛ لا حصل هذا الامتياز اذا على"وك

 5كدرن الاعتقاد.ن

قطايقاً المعتقد وكون الآخر ليس كذلك» وإما يصح حصول هذا الهلى».أن لواعرف أن ذلك
المعتقد فى نفسه كيف يكون » وهذا يوجب أنه لايصح من العبد القصد الىسكوين العلمبالثى .إلا

بعد أن كان الما وذاك تقتضى تكرين االكائن وحم اللا ل دي خال تان لك
الاختلاف فى الدين وحصول عل والهداية لاحصل إلا يخاق الله تعالى » وهو المطاوب .
 .ثمقال تعالى وللذلك خلقهم ) وفيه ثلاثة أقوال :
.لوا  :ولا
(ااقول الآول) قال ابن عباس  :والرحمة خلقهم » وهذا اختيار جمهور المعتزلة قا

وز أن يقال :والاختلاف خلقهم » ويدل عليه وجوه  :الآول :أن عود ااضمير الى أقرب
المذكورين أولى من ءوده الى أبعدهما » وأقرب المذكورين ههنا قو الرحمة  :والاختلاف

أبعدهما  .والثانى  :أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الابمان؛ لكان لايحوز أن
»ان
يعذبهم عليه » إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف  .الثالث  :إذا فسرنا الآية هذا المعنى ك
مطابقا لقوله تغالى (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون)

قوله3إلى«إلامن رحمربك» الابية

/ا/

واعلم أنها إل استقصا م.ذاهب العالم فهىذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالكعتابنا

:ناس فريقانمنبم
 0بر اس اللرعة إلاأن تدك ههتا اتلس لياس لللذاهب:.:فنقول ال
من أقر بالعلوم اللنسية .كعلينا بأن الثار حارة  00بشة :والعاوة الدعية كبلينا .أن النق
والاثبات لايجتمعان » ومنهم من أنكرهما  .والمتكرون ثم السوفطائية ؛ والمةقرونثم اجمهور
رنكيب تلك العلوم البديهبية بحيث
الأاعظم منأهل العالم.وهم فريقان  :منهم من سل أنهيتمك

د

نتائجعلمية نظرية » ومنهم من أنكره  .وهم الذين يتكرون أيضا اانظرالى العلوم »

وهم قليلون ؛ والآولون هر اجمهوراللاعظم من أاهللعام .رهم فريةان  :منهم من لايثيت لاهلذعاام
اسان مبدا أصلا وهمالأقلون » ومنهممن يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان  :منبم منيقول  :ذلك
وزممانن؛هم هن يدول  :إنه فاعل تار
الميدأ موجب بالذات ؛ وهمجمهور الفلاسفة فىهذا ال

اء فريقان  :منهممنيةول  :إنهماأرسل رسولا الىالعباد» وهنم
ؤى»لثم
هالم
وهم أ كثر أهل الع
من يقول  :إنهأرسل الرسول» فالأولون هم البراهمة .
وا'قسمالثانىأرباشاربائع والآديان ؛ وهم الملمون والنصارى واليهودوانمجوس »و؛فىكل
والحداءن هذه الطوائف اختلافاتالاحد لا ولاحضر» :والعقول مضطربة .:.والمطالب غامضة ؛
ومنازعات الوه',والخيال غيرمكنا ولأبافحنان هن قزرال أن قول,ق:صتاعة الطك“العمر
قدير و,الصناعة طويلة » والقضاء عسر » والتجربة خطر ؛ فلان حسن ذ كره فى هذه المطالب

الغالية والمناحث الغامضة » كان ذلك أولى .
فان قبل  :نكمحلتم قوله تعالى (ولا يزالون مختلفين) على الا لاففى الآديان »فا الدايل

عليه .وللاجوز أن مل على الاختلاف فى الآلوان والالسنة والارزاق والاأعمال .
كلنا !اليل عليه أن اقل متتده الآية ع وقوله؛ (ولى .شاء.ر بك الجعل الثاسن أمّة وادة)
فيجب حمل هذا الاختلاف على مانخرجهم من أن يكونوا أمة واحدة  .ومابعد هذه الآية هو قوله
(إلا من رحم ربك) فيجب حمل هذا الا+تلاف على معنى يصح أن يستثى منه قوله (إلامن رحم

روبك) ؤذلك :ليس إلا ماقلنا .
ثمقال تعالى إ١لا من رحم ربك) احتج أصحابنا مهذه الآية على أن الداية والايمان
عمل إل حلي الله تعالىه وذلك لان هذه الآية تذل عل أن زوال'الاختلاف:يفى الدين
لاحصل إلا لان خصه الله برحمته  ,وتلك الرحمة ليست عبارة عن اعظاء القدرة والعقل ؛ وارسال

الرسل » وانزال الكتب ؛ وازاحة الفعذارن؛كل ذلك حاصل فى -ق الكفار » فلمبيق إلا أن

7ن
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قوله تعالى وما كانربك ليبللك القرى يظلموأهل! مملدرن ولو قاء ربك لخثل آلا امه
واحدة ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمةربك للآملاان جهنم من

الجنة والناس أجمعين »)
اعلمأنه تعالى بين أنه ماأهلك أهل القرى إلا بظلموفيه وجوه :
(إالوجه الأول أن المراد من ااظل ههنا ااشرك قال تعالى (إن الشرك لظم عظم) ال أله
تعالى لاملك أهل القرى بجر دكو نهممش ركين إذا كانوامصلحينف المعاملات فم|ينهم والحاصل أن
وكير بل امك رن درك لدان
عذاب الاستتصال لاينزل لاج لكون القوممعتقدين لاشزاك ا
فمعاهلات وسءوا فالايذا .وااظل  .وهذا قال اافقهاء إن حةوق الله تعالى مبناها على
إذا أساو! ال
فآثرالللك يبقى مع الكفر
المساحة والمساهلة  .وحةوق العباد مبناها علىااضرق وااشح  .ويقال ال
ولا يبقى مع الظلم » فعنى الآية (وما كان ربك لبيلك القرى بظلم)أى لاملكبم بمجرد شركهم إذا

كانوا مصلحين يعاءل بعضهم بءضاً علىالصلاح والسداد  .وهذا تأوي لأهلالسنة هذه الآية  .قالوا :
والدليل عليه أن قوم نوح ودود وصالم ولوط وشعيب إتما نزل علمسم عذاب الاستئصال لما
حكى الله تعالى عنهم من إيذاء الناس وظلٍ الخلق .
لوالوجه ا 0:الفلويل وهو الدى عا ابلمتولة هو أينهقالن  0كك

مصلحين لاكان متعالياً عن الظل فلا شرك

بلإما اكيم لجل سوء أفعاهم.

ْمقال :الى  0عانريك لمانا آلهة واحدة »والمعيزلة يحهلون هذه الاية 1مشثة
ولاجار وقد سق الكلام عليه
الأخلاء ا

ص قال تعالى لإولا يزالون يختلفين إلا من رحم ربك 6والمراد افتراتي الناسفىالأاديان
والاخلاق والأافعال.

قوله تعالى دفلولا كان من الآرون من قبل أولوا بقية»الآية

7

من أنحينا منهم واتبع الذين ظلدوا ما أترفوا فيه وكانوا بجرمين 4
اعم أنه تعالى لما بين أزنف الآمم المتقدمين حل مهم عذاب الاستتصال بين أن السبب
فيه أمأن :

لإالسبب الآول) أنهماكان فيهم قوم يوون عنالفساد فاىلأرض  .فقال تعالى(فلولا كانمن
القروت) والمعتى فهلا كان  .,وحى عن الخليل أنه قالكل ماكان فى القرآن مكلنمة لولاا فُعَْاه
هلاإلاائلىىالصفات  .قال صاحب الكشاف  :وماكدت هذهالرواية عنه بدليلقوله تعالى فى غير

ان رلادران ركاذ تعمقم رب هلبدادراء  .ولولارجالمز مون ولولاًأنتاك لتدكذت
تر كن اليهم شيئاً قليلا » وقوله (أولوا بقية) فالمعنى أولو فضل وخير ؛ وسمى الفضل والجود بتنية
لآن الرجل يتبق مما خرجه أجوده وأفضله » فصار هذا اللفظ مثلا فى الجودة يقال فلان من
بقية القوم أى من خيارثم ومنه قوم فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقَايا » ويحوز أن تتكون البقية

بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى أى فهلا كان منهم ذوبقاء على أنفسهم وصيانة لما من خط الله
تعالى وقرى' (أولوابقية) بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره ؛ والبقية المرة هن مصدره,
والمعنى فلولاكان منهم أولو دراقبة وخشية مُنانتةام الله تعالى  .ثمقال (إلا قليلا) ولا يمكن جعله
استثناء متصلا لآنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لآولى البقية فى الى عن الفساد إلا القليل
املنناجين منهمكاتقول هلا قرأ قوهك القرآن إلا ااصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء من المرغبين

.إذا ثبت هذا قلنا  :إنه استثناء منقطع ؛ والتقدير  :لقسلكينلا مأنمجنينامنالةرون
فقراءة القرآن و
 1عن الفساد وسائرهم تاركون للنهى .

لإوالسبب الثاتى» لنزول عذاب الاسةئصال قوله (واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فيه) والترفة
النعمة وصىمتر ف إذا كان منعم البدن » والمترف الذى أبطرته النعهة وسعةالمعيشة وأراد بالذين
ظلموا تارى النبى عن المنكرات أى ١يهتموا بماهوركن عظيم من أركان الدين وهو الام

ارفك الي عن انكر تدوأ[ طليكة الذروات :والاذات واتتتخاوا بتحصيل الريابنات وقرأ

أبو عمرو فروىاية الجعى (واتبع الذين ظِلوا ماأترفوا) أى واتبعوا حراماً أترفوا فيه » ثم قال
(وكانوا مجرمين) ومعناه ظاهر ,

فوله تعالى دفاولا كان من القرون من ١ 8بقية»الآية
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للنى عليه الصلاة والسلام  :هذا له خاصة » فقال «بل لهاوناس عامة» قووله (و زلفاً امللنيل) قال
.لواحدى : ,وأصل الكلمة املنزلق والزلفى
الليث  :زلفة نمأول الليلطائفة  ,والمع الزلفقالا
لرف أى د شهقافرا '
هى القربى ٠ هال  :أزلفته قا

(المسألة الرابعة 4قال صاحبالكشاف  :قرى” (زلفا) بضمتين و(زلفا) باسكاناللاموذلى
بوزن قربى فالزلف جمع زلفة كظل جمع ظلية والزاف بالسكون نحو بسرة وبسر والزلف يضمتين
نحو ب
:سر فى يدمر و
ءالزلق بمعنى الزلفة ياأن القربى بمعنى القربة وهو مايقرب من آخر النهار من
للي »ل وقيل فى تفسيرقوله(وزافاً »رعلا الليل )وات امن اليل »,ثم قال(ان الحسنات يذهين

اأسيئات) وفيه مسألتان :

(المسألة الآولى) فى تفسير الحسنات قولان  :الآول  :قال ابن عباس  :المعنى أن الصاوات
علكار  .والثان :ررى عن كامرإن) 13 1
امسن كمارات لساين" الذوت ترط اجلاتان ا
هى قول العبد سبحان اللهوالمدللّهولاالهالااللهواللهأ كبر .

(المسألة الثانية» احتيجمن قال إن المعصية لاتضرمع الابمان ببذه الآية وذلكلانالامان
ان الذى
ملا
ا ف الحسنات وأجلها وأفضلها  .ودلت الآية عىأن الحسنات يذهبن السيئات  .فا

هو أعلى الحسنات درجة يذهب الكفر الذى هوأعلى درجة فى العصيان فلان يقوى عل المعصية
التى هى أقل السيئات درجة كان أولى » فان ليفدإزالة العقاب بالكلية فلا أقل من أن يفيد إزالة
العذاب الداتم ال يمد .
ََقال تعالى لذ(لك ذكرى لاذا كربن فقوله (ذلك) اشارة إلى قوله (فاستقم  5أمرت) إلى
آخرها (دكرى للذا كر ين) عظة اللمطن ور إرشاد انق كد "6

ثمقاللإواصبر فان الله لايضيع أجر المحسنين» قيل على الصلاة وكهقووله (وأمس أهاك
بالصلاة واصطبر عايها)
قوله تعالى لإرفاولا كانمن ارون من قبلكم أولوا بقية ينوون عنالفساد فىالآرض إلاقليلا

؟/

قوله تعالى دومن آناء اليل فسبح» الآية

أن إقاء:بما بحب أن تحكون كفارة لترك سائر الصلوات  .واعلم أن هذا القول باطل باجماع
الآمة فلا يلتفت اليه .
المسألةالثانية) كثرتالمذاهب فىتفسير طرف النهار والأقرب أنالصلاة التى تقام فطرى

النهار وهىالفجروالعصر ؛ وذلك لآن أحد طرف النهارطلوع الشدمس  .والطرف الثاتىمنه غروب
الشسمس  .فالطرف الأول هو صلاة الفجز  .والطرف الثانى لاجحوز أن يكون صلاة:المغرب لآانها
داخلة بحت قوله (وزافا منالليل) فوجب حمل الطرف الثانى على صلاة العصر .

إذا عرفت هذا كانت الأية دليلا على قول أبى <نيفة رحمه الله فى أن التنوير بالفجر أفضل »
وف أن تأخير العدر أفضل  .وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقا.ة الصلاة دفاىرفى
ونا أن طرف النبار هما الزمان الأول لطلوع اميق ؟ (الزماك اق لقرويباك :وجاعت
النهار بي
الآمة عل أن إقامة الصلاة فى ذلك الوقت مغنير ضرورة غير مشروعة ؛ فقد تعذر العمل بظاهر
»وجب حمله عاللىجاز  .وهو أن يكون المراد  :أقمالصلاة فى الوقت الذى يرب من
هذه الآية ف

طرف النهار ؛ لآن مايقرب من الثىء يجوز أن يطلق عليه اسمه » واذا كان كذلك فكل وكقاتن
أقرب الى طلوع الثشمس  .وإلىغروبها كان أقرب المظاهر اللفظ  .وإقامة صلاة الفجرعندالتذوير
اقرف ال وقت الطلوع من إقامتها عند التخلس ٠. و كذلك إقامة صلاة الغصر عند مايضير ظَلْكل
كلثىء مثله » واغجاز كلا نكأاقربالى
ثى .مثلية أقرب الىوقت الغروب مإقنامتهاعند مايصرظل
اللتترقة كان ل اللتظة عل وَل » فشنت أن ظاعرهذهالآية يقوئةول أوحتيفة فىهاتين المسألثين .
؛ان
لقره إوذافاً من الليل» فهو يقتضى الأمرباقامة الصلاة فى ثلاث زلف مانلليل ل

أقل المع ثلاثة وللبغرب والعشاء وقتان؛ فيجب الحكم بوجوب الوتر <تى بحصل زلف ثلاثة
يحب إيقاعالصلاة فها و؛اذا ثبت وجوب الوتر فى حق النىصلى الله عليه وسلم وجب فى <ق
غيزه لقوله تعالى (واتبعوه) ونظير هذه الآية إعينها قوله سبحانه وتعالى اشح تحمد ربك قبل

طلوع الشمس وقبلغروما) فالذى هو قبلطلوع الشمسهو صلاة الفجر  .والذىهو قبل غروما

هو صلاة العصر .

ثمقال تعالى إرومن آناء الليل فسبح ) وهو نظير قوله (وزلفاً من الليل)

((المسألة الثالثة4قال المفسرون  :نزلت ه-#ذه الآية فى رجل أتى الننىصلى الله عليه وسلم
فال  :ماتقولون فى رجل أصاب من امرأة محرمة كلا يصيبه الرجل من امرأته غير اماع ؛ فقال
عليه الصلاة والسلام «ليتوضأ وضوءا حسنا ثمليقم وليصل» فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقيل

79
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قوله تعالى «وأقم الصلاة طرف النهاروزلفاً منالليل» الآية

1

لإن الحسنآت ؛يذُهبنالسيئآت
ل الصلاة طرقالتباورَزلََ ٠امنالي |
وهس
ر

لام

ابضيع جني
له
 6١١52اردأنالل

مها

 0 5الاك بفتح .والكاف  00ناهذا  70وففه ل و 7 00
قال الازهزئ  :ولبيت تفنصيحة :قال الحققون :الركون لمر اف هر إرخا يا عله للطلة
من الظلموتحسين تلك ااطريقة وتزيينها عندمم وعند غيرهم ومشاركتهم فى ثىء من تلك الابواب

فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل فى الركون » ومعنى قوله (فتمسكم
النار) أى كم إن دكتم الييم فبذه عاقبة الركون ء ثمقال (ومالك من دون الله من أولياء) أى

ليس لك أولياء مخلصوتكم منعذاب الله.

ثمقال لهم لاتنصرون) واهراد لاتجدون من ينصرك من تلك الواقعة .
واعلم أن الله تعالى حكم أن من ركن [ل 'الظلة الاين وآن اسه التاراو إذا كن كذلك مكرك

يكون حال الظالم فى نفسه .
قولهتعالى ولأ(قم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إنال+س.نات يذهين السيئات ذلك ذكرى
للذاكرين واصبر فان الله لايضيع أاجلرحسنين)

اعل أنه تعالىلىا أمره بالاستقامةأردفه بالأآمس بالصلاة وذلك يدل على أن أعظمالعبادات بعد
الاامان بالله هوالصلاة وفى الآية مسائل :
(المسالة الأولى» رأيت فى بعض كتب القاضى أبىبكر الباقلاتى أن الخوارج تمسكوا هذه

الآية فى إثيات أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء من وجهين .
(الوجه الأول) أنبما واقعان علىطرف النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفى النهار؛

فوجب أن كرون هذا الفدك 6قا
فان قيل  :قوله (وزلفاً من الليل) يوجبصاوات أخرى .

قلنا  :لانسل فآنَ طرق البار مو صو فانيكوانهماز لقا ...الل افان مال يكون ارا كرك زد
غاية مافى الباب أن هذا يقتضى عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير فى القرآنالوشعر .
(الو جه الثاتى) أنه تعالى قال (إن الحسنات بذهين السيئات) وهذا يشعر بان منص طرفى

المار كان إقامتبما كفارة .لكل لذت سواه ] 52000014نار ارات 20

قول تهعالى د فاستقمكاأمرت» الآية
إذاعرفت7

ف الثال ا

/

مثالهفى جميعأبواب العيودية  1ولما  :دعرفة الله تعحالى

فلاسات .عانلنشنه ٠ وفى طرف النى
و تحصيل هذه المعرفة على وجه سبقبق العبد مصونا فىطر ا
عن التعطيل قّغاية الصعوية
والقوة الشبوانة صل

٠ واعتير سار

مقامات المدرف من نفسك ا

فالهوة 0

لكل و احدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهما مذمو مان »؛والفاصل هو

عممل به أصعب » فثيت
اعلب ث
المتوسط بينهما بحيث لابميل الى أحد الجانبين و»الوقوف عليه ص
أن معرفة الصراط المستقي فىغابة الصءوءة 6

بتعدير معر فته فاليقاء عليهو العمل 0 4

' كك

هوسلم
يه
كان هذا المقام فىغاية الصعوية لاجرم قال أن عياس “::مانز'لرت على رسولل ألله صل الله علي

فى جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية  ,وهذا قال عليه الصلاة والسلام وشيبتى
هود وأخواتها » وعن بعضهم قال  :رأيت النى صبلى العهليهوس فى النوم فقات له  :روى عنك
أنك قلت شيبتتى هود وأخواتها فقال «نعم» فقلت وبأى آية ؟ فقال بقوله (فاستقمم أمرت)

(زالمسألة الثانية 4اعلم أن هذه الآية أصل عظي فى الشريعة وذلك لآن القرآن لما ورد
بالاعس بأعمال الوضوء مرتبة فى اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله (فاستقم م أمرت) ولما

ورد الآ مر فى الركاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول فى كل
حم وجب الح بمقتضاه لقوله (فاستقم ماأمرت) والعمل بالقياس انحراف عنه ؛ ثمقال (ومن

(المسألة الأولى) قال الواحدى  :من فى محل 0
على الخمير :امستتو فقوله (فاستقم) 5

2ن :الال أن كن خطفاً

الوصل بالجارعن ١اكده لضمير المتصل قى حةالعطفتف

:ن يكون عطفاً على الشمير فى أمرت  .والثالت  :أن يكون ابتداء
أى فاستقم أنت وهم ..والثانى أ

.فى تلك
(إالمألة الثانية) أن الكافر والفاسق يحب عليهما الرجوع عن الكفر والفسق ف
الحالة لايصح اشتغاهما بالاستقامة و:أما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه الاشتغال
بالاستقامة عملنىاهج ديالنله تعالى والبقاء علىطريق عبودية الله تعالى ؛ ثمقال (ولاتطغوا)
:ريد تواضعوا لله تعالى تولتاكبروا على أحد
ومعنى الظغبان أن  1المقدار ق.ال ابن عباس ب
وقيل ولاتطغوا فى القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا خلالهة ) 2وقيل  :لاتتجاوزوا ماأمرتم به وحد

5  ٠وقبل  :ولاتعداوا عن طرق شكره والتواضع له عند عظم نعمه علي والآولى دخول الكل

ويضه
فيه » ثمقال(ولاتر كنوا إلىالذين ظلموا) والركون هوالسكون إلى الثىء والميل إليه حبباة نق
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(إالمسألة الثالشة  4سمعت بعض الأفاضل قال  :إنه تعالى لما أخبر عن توفية الاجزية على
المستحقين فى هذه الآية ذكر فهاسبعة أنواع من التوكيدات  :أولها  :كلمة (إن) وهى للتأكيد .

وثاننها  :كلدة«كل» وأهيىضا للتأكيد .وثالئها  :اللام الداخلة علىخبر (إن) وهى تفيد انأ كيد
.ان
أيضا  .ورابعها  :حرف (ما) إذا جعلناه على قول الفراء موصولا و.خامسها ا:لقسم المضمر ف
.سادسها  :اللام الثانية الداخلة على جواب القسم ١
تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم و

وأسادعها "النون الكلودة فى قوله (ليوفينهم) جميع هذه الألفاظ السبعة الدالة علىاولكتيد فى هذه
(هلة فاالد5
الكلمة الواحدة ندل على أن أص الربوبية والعبودية لايتم إل باللحةااولقنافة 1

أمردفه بقدله (إنه ما يعملون خبير)وهو من أعظرالموكدات .
قوله تعالى (فاستق كيأمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا

إلى الذين ظلموا قتمسكم النار وما لك5من دون الله منأولياء “ملاتنصرون)
ؤفه مسائل :

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعد والوعيد قال لرسواء (فاستقم كا
أمرت) واهاذه :الكلمة كلمة جاء مه فق كزاما تللق ابالعقاتا اولخال ١ ر
-كان عتصابه أركالة

متعلقاً بتبليغ الوحى وبيان الشرائع ؛ ولا شك أن البقاء عنى الاستقامة اللتقيقية مشكل جداً وأنا
عر ب لذلك مثالا يقرب صعوية هذا المءنى الى العمل السلم  .وهو أن الخط البقم الذى يفصل
بين الظل وبين الضو جزء واحد لايقيل القسمة فى 'العرض .ءإلا أنَاعين ذلك الخط اما لايتميز

فى الحس عن طرفيه ؛ فانهإذا قرب طرف الظل ,من طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض فىالحس
فلريقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه بحيث يتميز عن كل ماسواه

قوله تعالى ووانكلا لماليوفينهم ربك أعمالهم» الآية

3

هذه السيرة الفاسدة مع اكلآلانيياء عليهم انلام وضرب اذلك مثلا ؛ وهو أنه لما أنزل التوراة
علىمومى عليهالسلام اختلفوا فيهفقبلهبعضهم وأنكره آخرون ٠ وذلك يدلعلى أن عادة

الخلق هكذا .
ْمقال تعالى بإولولاكلبةسبقت من ربك لقضى بينهم> وفيه وجوه  :الآول  :أن المراد :

ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الآمة إلى يوم القيامة لكان الذى يستحقه
هؤلا .الكفار عند عظيم  5همإنزال عذاب الاستثصال عليهم لكن المتقدم من قضائه أخر
ذلك عنهمفى دنياهم  .الثانى  :لولاكلمة سبقت من ربك وهىأن اللهتعالى إإمابحكم بايخنتافينيوم
لا.لكان من الواجب تميز الحق عن المبطل فىدار الدنيا  .الثالث (ولولا كلمة سبقت
الوقيإامة

رمبنك) وهى أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا لقضى بينهم ولما
قرر تعالى ذا المنى قال(وإنهملنىشك منه مريب) يعنى أن كفار قومك لفىشك من
كران مركي .
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ثمقال تعالى ل وإإ نكلالماليوفينهم ربكأعمالهم) وفيه مسائل :

(إالمسألة الأولى) المعنى أن من يحلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن كذب
اهم سنواء فى أنه تعالى يوفييم جزاء أعمالمفىالآخرة » لجمعت الآية الوعد والوعيد فان توفية
جزاءالطاءات وعد عظم وتوفية جزاء المعاصى وعيد عظم ؛ وقوله تعالى(إنهما يعملون خبير)
.نهدلما كان عالما يجميع المعلومات كان عالماً بمقادر الطاعات والمعاصى
توكيد الوعد والوعيد فا
فكان عالما بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء خ»يئئذ لايضيع شىء من الحقوق والاجزية
وذلك تهاءة البيان .

(المسألة الثانية 4قرأ أبوعمرو والكسائى وإن مشددة النون (لما) خفيفة قالأيوعلى  :اللام
خنل عخلبىرها أواسمبالامكقوله (إن
دى أ
يقتض
ف(لىما) هتىاقاتتىضيه إن وذلك لان حرف إني
الله لغفور رحيم) وقوله (إن ففذلك لاية) واللام الثانية هىالتى تجىء بعد القسم كقولك والله
لتفعلن ولما اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهمافكلمة ما على هذا التقدير زائّده؛ وقال الفراء :
ماموصولة بمعنى من وبقية التقرير كاتقدم ومثله (وإن مك من ليبطئن) .

لروالقراءة الثانية»فى هذه الآية قرأ ا نكثير ونافع وأبوبكر عن عاصم وإنكلالما مخففتان:
والسببفيه أنهم أعملوا إن مخففة ماتعمل مشددة لكآلنمة إن تشبه الفعلفكا يجوز أعمال الفعل
.وكلمزيد قائما فكذلك ان وإن .
تاماوًمحذوفاًفىقولكلميكنزيد قائماي

ولهتعا لوفلا بلك:فاىلأريةاما5:لاهللاتالاايه

”/
صا

ساس

سي

اث

ةا
فل أك فىمري ”
ف

لك سقس

لائره

 6مد

لمم

مهبر

و

عد رلا

0
ل

وخر

٠

و .وقوه 0

0

ل

وخر

س6

وقد آنا مُومىالكتَابَةَاختاف
ا

70007

سس  6اس رس سم 2

0
-

0

7إ-

ات

3

ييييه

مد

سر

سللهاسسقي

هوس

علثره

22

60

2

2

رد أتانشت 00

قله تعالىإفلا ا

به مما 01ا

إلا مايعبد آباومم من قبل وإنا

أو فوثمنصيبهم غير منقوص )ا

اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الآوثان ثمأتبعه بأحوال الا“شقياء وأحوال السعداء
شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال (فلا تك فىمرية) والمعنى  :فلا
تك :لزاه دف الدون لكت الإسياك  -الات النون اذا وقع على طرف الكلام لميبق

عند التلفظبهإلا يرد الغنة فلاجرم أسقطوه » والمعنى  :فلاتفكىشك من حال مايعبدون فأنىها

لاتضر ولا تنفع .
زفوىم
لءمم
ثمقالتعالى (إمايعبدون إلا كا يعبد آباوؤهممن قبل» والمراد أنهمأشبهوا آبا
الجهل والتقليد .
ثمقاللوإنالموفوهم نصيهمغير منةتوص 4فحتمل أن يكونالمراد إنا موفوهمنصيهم أى
ما بمخصهم من العذاب  .ويحتمل أينكون المراد أنهمكوإفنروا وأعرضوا عن الحقفمانوافوهم

.حتملأيضاً أن يكون المراد إناموفوه ,نصييهممن إزالة
نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية وي
العذر و [وَاخَة العلل او إظبار اللال ر إر اك الرمل زراك الكت رع الال 600
الكل هرادا
قوله تعالى لواقد  تيناموسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلبة سبقت من ربك لقضى ينهم

وإنهم لنىشك منه مريب وإنكلا لما ليوفنهم ربك أعمالط,إنه بما يعملون خبير
اعم أنه تعالى لما بين فى الآية الأآولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد .بأيينضاً
اصرارهم علىانكار نبوته عليه السلام وتكذيهم بكتابه  :وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على

ذحوذ ء الاية
قوله تععالطىاهء غير ت

-/

؛أماقوله
إلى الزفير والشهيق فبذا أيضا ترك للظاهر؛ فلملبلبآقية مل صحيح إلاهذا الذى ذكرناه و
المراد من الاستثناء نقلهمنالإنلارىالزمهزر .فنول : .لوكان الا كذلك لوجب أن لااحضل
العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة ال.مواتوالارض  .والأاخبارالصحيحة دات علأن النقل
من اأنار إلى الزمهربر وبالعكس بحصل ف كلل مراراً فطل هذ.ا الوجه 'وأما قوله إن مثل

لاما

:معى اللامة عل أند تع أن قال إن أحتذاً
حاضل فىعجان السعداء فتقول أج

يدخل الجنةثميخرج منها إلى النار ؛ فلاجل هذا الاجماع افتقرنا فيه إلى حمل ذلك الاستثنا .على

أحد تلك التأويلات  .أما فى هذه الآية لميحصل هذا الاجماع  .فوجب اجراؤها على ظاهرها فبذا
بمام الكلام ف هذه الآية

واعل أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال (إن ربك قعال لما يريد) وهذا بحسن انطباقه على
هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراجالفساق انثا 6ه رمال تقو لأطبرات القهر والقدرة
ثمأظهرتالمغفرة والرحمة لأنىفعاللماأريدوليس لاحد علىحكالبتة :

“مقال ا وأما الذينسعدوا فنئالجنة خالدين فيهامادامت السموات والآرض إلاماشاء ربك )4
وضه مسالتان!:

(إالمسألة الأولى) قرأ حمزة والكساتى وحفص عن عاص (سعدوا) يضم السين والباقون
بفتحها واتماجاز ضم السين لآنه علىىحذف الزيادة من أسعد ولآن سعد لايتعدى وأسعد يتعدى
د وأسعم عع وقنه المسعود من أسهار الرجال .

لمسألة إلثانية) الاستثناء فىباب السعداء يحب حملهعلى أحدالوجوه المذكورة فماتقدموههنا
ال
وجه آوخهرو.أنه ريماالتفبقعضهم أن يرفعمن الجنة الىالعرش وإلى المنازل الرفيعة التى
لايعامها إلا الله تعالى  .قال الله تعالى (وعد الله المومنين والموّمنات جنات تجرى من تحتها الانهار

خالدين فها ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الألحهككبر) وقوله (عطاء غير مجذوذ)

نه سأالان:
(المسألة الآول) 4جذه بحذه جذا اذا قطعهوجذ الله دابرهم  فقوله (غير مجذوذ) أى غير
مقطوع  .نوظيره قوله تعالى فى صفة لعيم الجنة (لامقطوعة ولا منوعة)

(المسألة الثانية) اعلمأنه تعالىلىا صرحف هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء كون
هذه الحالة «نقطعة ؛ فليا خص هذا الموضع ببذا البيان ولم يذكر ذلك فى جانب الأشقياء دل ذلك

على أن المراد من ذالاكستثناء هو الانقطاع ف.هذا تمام الكلام فى هذه الآية .

هاه

ق زدالنارا ل

قوله 0

 2إلاقاشاء ربك» الآية

ير الاصرالما 1إلاماثرار للك

فالقار؟'1ل إلاماشاء

ربك حال عيمرثم فى الدنيا وهذه الأاقوال الثلاثة متقاربة ؛ والمعنى خ:الدين فيهابمقدار مكثبم
فى الدنيا أو فى البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثميصيرون إلى النار .
قيقر)يوره
تشه
الوجه الرابع» ارات قالوا :الامكاء يرجع إلى قهله(لهم فها زفير و

أن نقول  :قوله (لهم فيهازفير وشهيق خالدين فيها) يفيد حصول الزفير والشهيق مع الخلود فاذا
دخل الاستثناء عليه وجب أن بحصل وقت لايحصل فيه هذا المجموع لكنه ثبت فى المعقولات
أنهكاينتئى المجموع بانتفاء جميع أجرابه فكذلك ينتفى بانتفاء فردواحد من أجزاته فاذا اتهوا
آخر الآم إلى أن يصيروا سا كنين هامدين خامدين خيئذ لمبق لهم زفير وشهدق فانتفى أحد

أجزاء ذلك المجموع خينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة إلى الحكم بانقطاع كونهم فى النار .

لإالوجه الخامس) فى الجواب أن تحمل هذا الاستثناء على أن أهل العذاب لايكونون أبداً
فى النار؛ بل قد ينقلون إلىالبرد والزمهرير وسائرأنواع العذاب وذلك يكفى فىصة هذا الاستناء
اللإوجه السادس» فى الجواب قالقوم  :هذا الاستثناء يفيد إخراج اهز ناثرحر ف الثارء

لآن قوله (فأما الذين شةوا ففى النار) يفيد أن جملة اللأشقياء محكوم عليهم بهذا الحك  .ثمقوله (إلا
ماشاء ربك) يوجب أن لايبق ذلك الح على ذلك المجموع  .ويكفى فى زوال حك الخلود عن

المجموع زواله عر بعضهم » فوجب أن لابق حكم الخلود لبعض الاشقياء» ولما ثبت أن
الخلود واجب للكفار وجب أن يقال  :الذين زال حك الخلود عنهم ثم الفساق من أهل الصلاة؛
وهذا كلام قوى فى هذا الاب .

فارت قيل  :فهذا الوجه إبما يتعين اذا فسدت سائر الوجوه التى ذكرموهاء فا الدليلعل

لكت
مذكور فىاجانت الستعذاء»نالها بحتال قال روتافا ال
فادها و:أيضًا فثل هذا الاستتناء
ففى الجنة خالدين فا مادامت السموات والأآارضإلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ)
قلنا  :إنا بهذا الوجه بيناأنهذه الآية لاتدل علىانقطاع وعيد الكفار ؛ ثماذا أردنا
الاستدلال بهذه الاآية على صحة قولنا فى أنه تعالى يخرج الفساق من أهل الصلاذ من النار ؛

قلنا  :أما حمل كلية «إلا» على سوى فهو عدول عن الظاهر ؛ وأما حمل الاستثناء علىحالعمر
الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضاء لآن الاستثناء وقععن المداود فى انار  6ومن المعلوام أن
الخلود فى النار كيفية من كيفيات الحصول ف انار  .فقبل الحصول ف النار امتنع حصؤل الخالود

فالنار  .واذا لمبحصل الود لمابلحمصستثىمنه وامتنع حصول الاستثناء  .وأماقوله الاستثناءعائد

1

قولهتعالى «خالدين فيها مادامت النهرات والارضءالاية

1

وهان ؛ أما إذا قلنالكنه ليس بانسانلمينتج ألنيهد
يأن
حتج
فانقلنا :لكنه إنسان فانه ين
حيو أن ؛ انهثبت فىعلالمنطقأن استثناء نقيض امقدم لاينتج شيئاً ف,كنا ههنا.إذا نامىدامت

سه.س
عيس

السموات دامعقاءهم » فاذا قلنا لكنالسموات دائمة لزم أنيكون عقابهمحاصلا ؛ أماإذاقلنا لكنه
لازم عدم دوام عقاءهم .
مابقيت السموات ي
فان قالوا  :فاذا كان العمقاب حاصلا سواء بقيت السموات أولمتبق لميبقلهذا التشبيه فائدة ؟
قلنا بلفيهأعظم الفوائد وهو أنه يدل عنفلاذ ذلك العذاب رداهداهراً  .وزماناًلايحيط العقل
فلذالك يستفاد من دلائل أخر  .وهذا الجواب
يطوله وامتداده » فأماأنههلتحصل لآهخر أم
لذ تيه جوزت حقو لكنة زا لفهية إنان آلف نشيئاض المعقولات .
(وأما الشيبة الثانية  4وهى السك بقولهتعالى إ(لاماشاء ربك ) فقد ذحكروا فيه

اعا كن الإاجحواية””
لإالوجه الااول» فى الجواب وهو الذى ذكره ابن قتيبة وابنالآنبارى والفراء .قالوا هذا
استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البتة ك»ةولك :والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن

عزيمتك تكون عضلرىبه ؛ فكذا ههنا وطولوا فى تقرير هذا الجواب؛ وفى ضرب الأمثلة فيه.
الاعللاهاد كناو

؛عتاه :
ولقائل أن يقال" ضهبعذ!يف للانهإقذاال ل:أاضربتك إلاأن أرى غير ذلك م
لأضربئك إلاإذا رأيت أن الآولى ترك مضرب ءوهذا لايدل البتة علىأن هذه الرؤية قد حصلت
أملا مخلاف قوله (خالدين فها مادامت السمو 0

إلا ما شاء ربك) فان معلاهالحم

؛ههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قدحصات جز ما فكيف
بخلودهم فيا إلاالمدة التىشاء ربك ف
يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام

بيقال  :كإلنمة (إلا) ههناوردت بمعنى  :سوى  .والمعنى أنهتعالى
اللوإجهالثانى) افلجوا أن
(لخماقلادلينفيهامادامت السموات و الارض) فهممنهأنهيمكونونفالنارفىجميعمدة بقاءالسموات
والآأرض  2الدنياْ :مقال سوى مايتجاوز ذلك من الخلود الدائمفذكر أولاقُْخلودثم ماليس

عند العرب أطول منه؛ ثزماد عليه الدوام الذى لاآخر له بقوله (إلا ماشاء ربك) والمء
إلا ماشاء ربك من الزيادة التتى لاآخر لما

لإالوجه الثالث) فى الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم فى الموقف

فكاأنه تعالىقال فأما الذين شقوا فق النار إلاوقتوةوفهم للمحاسبة فانهم فى ذلك الوقت
ده فخر

لايكونون
>8١

هن ارس واليسوات !
ولقائل أن يقوال, : .التشييم إمنا .بحسن حوورن إذا كان آل ([ 12جره ,معاومامقررا فنشه به
تيأداً لثبوت الحمفالمشبه  .ووجود السموات والأارض ف الآخرة غميعرلوم  .بوتقدير
غيره ك

أن يكون وجوده معاوماً إلاأن بقاءها علىوجه لايفنىالبتة غيرمعلوم ».فاذا كانأصل,وجودهما
بجهولا لا كثر الخلق ودوامهما أيضاً ويلجا للا" كثر ء كان تشببه عقاب الاشقياء به فى :الدوام
كلاماً عدممالفائدة ؛ أقصى مافىالباب أن يقال  :لما ثبت بالقرآن وجود “وات وأرض فالآخرة
وئبتدواههماوجب الاعتراف به  :وحيئتذيحسن التشييه  .إلاأنتاقول  :لماكان الطريق فىإثيات
دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضبم هو السمع ؛ ثالمسمع دل على دوام عاب الكافر ؛

خينئذ الدليل الذى دل علىثبوت الح فى الأآصل حاصل بعينه فى الفرع » وفى هذه الصورة
أجمعوا علىأن القياس ضائع والتشبيه باطل ؛ فكذا ههنا.
والوجه الثانى» فى الجواب قالوا إن العرب يعبرون عن الدوام والابد بوم مادامت

السعرات اللا ص ارظن ها توما اختلف الليل والنهار و؛ماط) البحر » وما أاقالمجبل ؛
وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم فىكلامبم فلبا ذكروا هذه اللأشياء بناء على اعتقادهم أنها
باقية أبدالآباد ؛ علمنا أن هذه الأالفاظ تحسب عفرم تفيدالابد والدوام الخالى عن الانقطاع .

ولقائل أن .قول :هك تسلون أن قول القائل  :.خالدين فيا مادامت ال وات إوالارض ؛
بمنع من بقاجاموجودة بعد فناء السلموات ,أو تقولون إنه لايدل عل ,هذا المعى » فكانان الأاول '
فالاشكال لازم؛ لآن النص لما دل عألنىه يحب أن تنكون مدة كونهم فى النار مساوية لمدة بقاء
السموات ويمنع من حصول بقائهم فى النار بعد قناء السموات  ثمثبت أنهلابد من فناء السموات
فعندها يازمكم القول بانقطاع ذلك العقاب ٠ وأما إن قلتمهذا الكلاملابمنع بقاءكونهم فى النار بعد

فناء السموات والآرض ٠ فلا حاجة بكمإلى هذا الجواب البتة  :فثبت أن هذا الجواب على
كلا التقديرين ضائع .
واعم أنالجؤات اق عندى فهقذا الان شق اح وهر إن لقره عن الآنة إنه لكت
؛كوانهم فى النار باقياًفبذا يقتتضى أكلنما حصل الشرط حصل
السموات والارض دائمتين ك
المشروط ولا يقتضى أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط  :ألا ترى أنا تقول  :إن كان منا
اناا فر رتجوان +

قوله تعال «خالد.ن فا ا

السموات واللارض» الآية

ب

؛الشهيق الصوت الضعيف .
الوجه السادس  4قال قوم  :الزفير الصوت الشديد و
لالإوجه الابع  4قال ابن عباس رضى الله عنهما (لهمفها زفير وشهيق) يريد ندامة ونفسا

عاليةو بكاء لاينقطع وحزنا لايندفع .

اللوجه الثامن) الزفير مشعر بالقوة ؛ والشبيق بالضعف عل ماقررناه بحسب اللغة .
إذا عرفت هذا فينقسولب:علمدأن يكون المراد من الزفير قمويةلهم الىعالم الدنياوإلىاللذات
الجسدانية  .والمراد من الشبيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الروحانيات والاستكال بالانوار

الالحية والمعارج القدسية .
شمقال تعالى خلاإلدن فيها مادامت السموات والأآرض إلا ماشاء ربك )وقة مسالتان :

(إالمسألة الأولى» قالقوم إنعذاب الكفار منقطع ولماهاية » واحتجوا بالقرآنوالمعقول .
أما القرآن فآبات منها هذه الآبة والابتدلال ما من وجهين  :الأول  :أنه تعالى قال ( مادامت
السموات والارض ) دل هذا النص على أن مدة عقاءهم مساويةلمدة بقاء السموات والارض» ثم

توافنا على أن مدة بقاء السموات والآرض متناهية فازم أن تكون مدة عاب الكفار منقطعة .
الثانى  :إن قوله ( إلا ماشاء ربك ) استثناء من مدة عماسم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب فى
وقت هذا الاستثناء وما تمسكوا به أيضاً قوله تعالى فى سورة عم يتساءلون (لابثين فبها أحقاباً)
ين تعالى أنليثهم فى ذلك العذاب لايكون إلا أحقابا معدودة .
وأما العقل فوجهان  :الأول  :أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهى بعقاب
لانماية لهظلموأنهلايحوز  .الثانى :أن ذلك العقاب ضررخالعنالنفعفيكون قبيحا بيان خلوه
عن النفع أن ذلك النفع لابرجع الاك دان لكر مانا عن النفع والتمرر ولاإلى ذلك المعاقب
نئرة فى حقه درن خض والاإل غيرةء لإآن أأفلله مشغولون بلذاتهم فلا فائدة لهمفى الالتذاذ
بالعذاب الدائم فى <ق غيرهم » فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النفع فوجب

:أما المهور الأعظم من الآمة ققد اتفقوا على أن عذاب الكافر دام وعند هذا
أن لايحوز و
لاوا ال لواب عن الْعْسّك ,هذه الآيه ١ أما قوله (خالدن فها مادامت السموات والارض
.ا والدليل عألركل
ابالو
قرض
فدا عله واس  :الإارل  .قااللموارازات دراك الآخرة وأ
ا
فى الآخرة سماء وأرضاً قوله تعالى (يوم تبدل الآرض غير الأارض والسموات) وقوله (وأورثنا

الآرض تتبوأ مر الجنة حيث نشاء) وأيضاً لابد لأهل الآخرة ما يقلبم ويظلبم ٠ وذلك

0

قولهتعالى «فأما الذين ثةوا ففىالناررمفهازفيرووشهيق»الآية

واعمأنهتعالى لما قسم أهل القيامةإلى هذين القسمين شرح حال كل
(فاما الذين شقوا فى النارلهم فبها زفير وشهيق) وفيه مسائل :

واحد  0فقال

(المسألة الآولى »4ذكروا فى الفرق بين الزفير والشهيق وجوها

إالوجه الأول» قال الليث  :الزفير أن بملا” الرجل صدره حكاولنه فى الغم الشديد من
يق
ه؛
شجه
ام ر
اول
وفس
الن

أينخرج ذلك النفس ٠ وقال الفراء  :يقال للفرس إنهعظيم الزفرة

أى عظيم البطن وأقول إن الانان إذا عظم غسه انحصر روح قلبه فى داخل القلب فاذا انحصر
الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك بحتاج الانسان إلى النفس الوى لجل أن يستدخل

هواء حكثيراً بارداً حتيىقوى على ترويح تلك الحرارة » فلهذا السبب يعظمفىذلك الوقت
ره ويتتفخ جنباه » ولما كانت الحرارة الغريزية
دع
صتف
استدخال الهواء فى داخل البدن وحينئذ ير
خىل
اً ف
دورا
والروح الحيواتى حص

لدةأععلىضاء الخارجة فربما يمرت
ابرو
القلب استولت ال

ملوكاء الكثير منحصراً فالىصدر
ابلق ذ
آلات النفس عن دفع ذلك اهو اء الكثير المستنشق فب
ويقرب من أن يختنق الانسان منه وحرئئذ بجتهد الطبيعة فى إخرا 6ذلك الغواء فعلى قياس قول

الأطباء الزفيرهو استدخال المواء الكثيرلترويح المرارة الحاصلة فى القاب بسبب انحصارالروح
فيه » والشهيق هو اخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة فى إخراجه وكل واحدة من هاتين
الحالتين تدلعلىكرب شديد وغم عظيم .

(إالوجه الثانى» فى الفرق بين الزفير والكهيق  .قال بعضهم  :الزفير بمنزلةابتداءصوت الخار
بالنبيق  .أوما الشهيق فهو منزلة آخر صوت المار .

(الوجه الثالث 4قال الحسن :قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع  .قنقول  :الزفير لميب
جهنم بفرعهم بقوته حتّى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهتم وطمعوا فى أن بخرجوا منها ضربتُم

الملائكة مقامع من حديد ويردونمم الى الدرك الآسفل منجهنم وذلك قوله تعالى (كلا أرادوا

أن يخرجوا مأنعهايدوا فيها) فارتفاعهم افلىنار هو الزفير و.انحطاطهم مرةأخرى هو الشبيق .
(١الوجه الرابع  4قال أبومسل  :الزفير مايجتمع فى الصدر من النفس عند البكاء الشديد فينقطع
النفس  .والشبيق هو الذى يظهر عند اشتداد الكربة والحزن ؛ وربما تبعهما الغشية  .وربما
حصل عقيبه الموت .

(الوجه الخامس » قال أبوالعالية  :الزفير فى الحاق والشهيق في الصدر .

قوله تعالى «فمنهم شوقسعيد» الاية

"١1

فان قل  :أليس فى الناس محانين واطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟

قلن :ا المراد من حشر تمنأطلق الحساب وهملاخرجون عن هذين القسمين .
فان قبل  :قادحتج القاضى مبذه الانة علفساد مياقال إن أهل الاعراف لا فى الجنة

ولافىالنارفاقولكمفيه؟

قلنا:لماسلأن الأطفال والمجانين خارجون هذعيننالقسمين لآنهم لاحاسبون فل لايجوز

أيضاً أن يقال  :إن أصحاب الأاعراف خارجو نعنه لانهم أيضاً لاتحاسبون ؛ لآنالله تعالى علمن
حالم أن ثوابهم يساوى عذابهم  :فلا فائّدة فى حساببهم .
ان قبل  :القاضى استدل ببذه الآيةأيضاًعل أن.كل من حضر عرضة القيامةفانةلبذ وأن

راه رما أ بكرن تابه .رانك فأما كمانناتر ابهمساو باالعقابة ذانة:وإن كن جائزا
فىالعقل » إلاأن هذاالنص دل عل أنهغير موجود .

ابل»شق هو الذى
قلنا:الكلام فيه ماسبق من أن السعيد هو الذى يكون من أهل الوثوا

قىنسنىم الوثاالثلد؛ليل
لعل
ايدل
يكون من أهل العقاب  وتخصيص هذين القسمين بالذكر لا
عل ذلك  :أن أ كثرالآياتمشتملة علىذكر المؤمن والكافر فقط » ولس فيهذكرثالث لايكون
امنا ولا كافر! معأن القاضى أثبته  فاذال يملزم منعدم ذكر ذلك الثالث عدمه فكذل كلايلزم
دن 5؟ هذا الثالث عدمه.:

((المسألة الثالثة) اعلمأتنعاهلى حكالآنعلىبعض أهل القيامة بأنهسعيد وعلى بعضهم بأنه
شق؛ ومن حكاللهعليه حموعلٍمنهذلك الآمى امتنعكونهمخلافه ؛ وإلالزمأن يصير خبرالله

تعالى كذبا وعليه جاهلا وذلك محال  .فثبت أن السعيد لاينقلب شقيا وأن الشق لايتقلب سعيدا ؛

شري هذا الذليل ص فىهذا الكتان فزارا لاتخض .وروي عن عر رشى اللهعنهأنهقال:
لما نزل قوله تعالى (فنهم شق وسعيد) قلت يارسول الله فعلىماذانعمل على شىء قد فرغمنه

أم عثلىىءلم يفرغ منه ؟ فقال «علىشىء قدفرغ منه ياعمر وجفت به الأقلام وجرت به
الآقدار ولكن كلميسر لماخاقله» وقالتالمعتزلة  :نقلعن الحسن أنه قال :فنهم شق
لعمله وسعيد يعمله .

قاللناد:ليل القاطع لايدفع هذه الروايات وأيضافلانزاع أنهانماشقبعمله واتما سعد
بعمله ولكن لماكان ذلك العمل حاضلا بقضاء اوللقهدره كان الدليل الذي ذكرناه باقنا .

قوله تعال دابواش وتيت اله

٠

إلا أن م لله)وقوله(أو نأى تأبك) وايتضده قر نوم ل

تن لالعحدق
اك 0بالياء

ام والظاهر أنهم
أالقىوعن
هذا التأويل  .لآنقوله(هيلنظرون إلاأن يأتيهمالله)حكاه الله تع

هم الهود ٠ وذلك ليس فيه حجةوكذا قوله (أو يأتى ربك) أهمبانا فهو صريح كلام الله تعالى
وأسناد فعل الاتيان اليه مشكل .
فان قالوا  :فا ةولك فى قوله تعالى (وجاء ربك)

قلنا  :هناك تيألوات ؛ وأيضاً فهوصري  ,فبلماكندفعه فوجب الامتناع منه بل الواجب أن
يقال :.المراد منه يوم يأائ الثىء المهيب الحائل المستمظر » خذف الله تعالى ذكره بتعيينه ليسكون
أقراف "ف التخراهة
المسألة الثالئة) قال صاحب النكشاف  :العامل فى اتتصاب الظرف هو قوله(.لاانكلم)
لا
كالم نفس إبلاذنه) ففيه حذف ٠,والتقندير  :لتاكلم نفس فيه
لل
أما قوله ت
إلا باذن الله تعالى .

فان قبل  :كيف المع بين هذه الآية وبين سائر الآآيات التى توهم كونها مناقضة لحذه الآية
منها قوله تعالى (يوم تأتىكل 7تجادل عن نفسها) مونها أنهميكذبون وحافون بالله عليه وهو
قولحم (والله ربنا ما كنامشر يبونم)نها قوله تعالى (وقفوهم إنههمسؤلون) ومنها قوله (هذا يوم
لاينطقون ماده

ععارم

والجواب من وجهين  :الأول  :أنه حيث ورد المنعمن الكلام فهو مول على الجوابات

الحقية الصحيحة  .الثانى :أن ذلك اليومبوم طويل وله مواقف» فىبعضهاجادلون عن أنفسهم :
وف بعضبها يكفون عن الكلام ؛ وى بعضها بوذن لهمفيتكلمون » وفى بعضها  -على أفواههم
وتكلم أيديهمولشهد أرجلهم .

أما قوله (فنهم شق وسعيد) ففيه مسائل :

(االمسألة الأولى) قال صاحب الكشاف  :الضمير فى قوله (فنهم) لأهل الموقف ولم يذكر
فه
ول
قناس
لأنه .معلوم ولان قوله (لاتكلم نفس إلا باذنه)يدلعليه لآنهقدم ذحكر ال

(ضموع له الناس)
)له (فنهم شق وسعيد) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لاخرجون عن
((المسألة الثانيةقو
فيان :

0
0

0

يأت لاتكلمنفس إلاباذنه» الآية
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َف وَشَهِيقَ< آلف خالدينَفيا

د/اع»1١١ وآماالذينسعدوا
والادضإلَامَاعَاءرَبكإنربك الك ري «
الا

سل  6لم

ل

الت

اخ

اخ وي ني

,صر ,حت

وخر

دود 4
27

امن ارك  1فا اشرق ؛اا م  77أنهكاك ف قب انسان
ين تعالى أن تالكوقائع
أنهملماجمعوا فىذلك الوقت لميعرف كل أحد إلاواقعة نففسهب.
 0رم لكل شت الخاضة اولمعائلة '
“قمال تعالى إإوما تؤخره إلا لاجل معدود /والمعىأن تأخيرالآخرة وافناء الدنيا موقوف
علىأجل معدود وكل ماله عدد فهو ٠تناه وكل ماكان متناهيا فانهلابد وأن يفنى» فيازم أن يقال إن
تأخير الآخرة سينتبى الى وقت لابد وأن هيم الله القيامة فيه » وأرن تخرب الدنيا فيه وكل

د أت قرايت.

قوله تعالى إريوم يأتى لاتكلم نفس الا باذنه فنهم شق وسعيد فاما الذين شقوا فق النار لهم
 0ان رتبى ادن فا مادامت السغوات والآرضن الاماشاء.زبك .إن وبك فال نما
يريد وأما الذين سعدوا فق الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأارض الا ماشاء ربك عطاء
غيربحذوذ)

ف اله شنائل :

(المسألة الأولى) قرأ أبوعمرو وعاصم وحمزة (يأت) حذف الياء والباقون بائبات الياء .قال
و؛ه
حيل
نةهذ
ولغ
افلااليجاءتزاء عنها بالكسرة كثير فى
صاحب الكشاف  :ووحذ

قولهم

لا أدرحكاه الخليل وسيدويه .

(المسألة الثانية) 4قال صاحب الكشاف  :ذاعل يأنى هو الله تعالى كقوله (هل ينظرون

به

« 0 0وذلك و مع إه الناس» الذرة

لاانه تعالا  0المتقدمين قال (وكذ ل#كأجد ريك إذاأخذ
عتصة بأولتك 0
القرى وهىظالمة)فبين أنكل من شارك أولئك المتقدمين فى فعلمالاينبغى » فلابد وأن يشاركهم
فى ذلك الااخذ الاليم الشديد .
ثم قال تعالى ١إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة» قال القفال  :تقرير هذا الكلام

أن يقال  :إن هؤلاء اتما عذبوا فى الدنيا لاأجل تكذ يهم الانبياء واشرا كهم بالله  فاذا عذبوا
فى الدنيا علذلك وهى دارالعمل » فلان يعذبوا عليه فىالآخرة الى هى دار الجراءكان أولى .
سهفرنت
داعمأن كيزا عن عنة مذ الك من الممت ين عو لواعل هذا الرحة )إل
وذلك لان عل هذا الوجه الذى ذكره

0

أن القول بالقيامة والبعث والنشرحق وصدقء وظاهرالاية يقتضى أن العلمبأنالقيامة كحاقلشرط

فىحصول الاعدار يظهور عذاب الاستتصال؛ وهذا المعنى كالمضاد لماذكره القفال » لان القفال

بحعل العلمبعذاب الاستتصال أصلا للعلمتأن العامة حى فطل عاد,ره الففاك واالا  2اك عي
أنيقال  :العلمبأن القيامة <ق موقوف على العلم بأ المديرلوجود هذه السموات والارضين فاعل
مختار لاموجب بالذات وهام يعرف الانسان أن إله العالم فاعل مختار وقادر علىكل الممكنات
وأن جميع الحوادث الواقعة فى السموات والاأرضين لاتحصل الابتكوينه وقضائه  لايمكنه أن
يعتير بعذ اب الاستئصال » وذلك لان الذين بزعمون أن المؤثرفى وجود هذا العالمموجب بالذات
لافاعل مختارء بزعمون أن هذه الا<وال الى ظهرت فأيام الانبياء مثل الغرق والحرق والخسف
والمسخ والضيحة كلها اما حدئت يسبب قرانات الكوا كب واتصال بعضها يبعض» واذا كان
الامن لكفذليكنئذ لايكوان حصوط] دليلا عل /صدق الانيياء » أقأما الذى يمن بالقيامة » فلا يتم

ذلك الايمان الااذا اعتقد أن إله العالم فاعلختار وأنه عالميجميع الجزئيات ٠ اوذاكان الا سكذلك
إزم القطع بأن حدوث هذه الوادث الهائلة والوقائع العظيمة اتماكان بسبب أن إله العالم خلقها
وأوجدها وأنها ليست يسبب طوالع الكوا كب وقراناتهاء وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص »
ويستدل بهاعلى صدق الانبياء  ,فثيت بهذا صمة قوله (إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخرة)

م قال تعالى لإذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود»

واعل أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم يوصفين  :أحدهما  :أنه يوم جموع له
2-00فى ذلك  00 0ا ":أنه
انالك المع أن  0الأو لبن0

 0تشالى دو كذلاك أخذ ربك
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»> وما نْؤْخره إلا لاجل معدود ١» 25

الاعتقاد زال عنهم به منافع الدذا ,والآخرة وجلب الهم مضار الدنيا والآخرة؛ فكان ذلك من
أعظمسات ران"
قوله تعالى لإوكذاك أخذ ربك اذا أخذ القرىره طالمة إناحذه ألمشدد رإن فى ذلك
5ه 1

ود
هوم
شي
ملك
حاف عذاب الااجرية ذلك يوم جموعله الناس .وذ

وما تؤخره

وق الآية مساكل :

(المسألةالأولى) قرأ عاصم والدرى (:إذ أخذ القرى) بألف واجدة ٠ وقرأ
الباقون بألفين .

منتقدم
(المسألة الثانية) اعل أنه تعالى لما أخبرالرسول علياهلسلام فى كتابه بما فه|ل ب م
من النساء نا خالفوا الرسجل ورادوأ علهم من

عذاب

الاستصال

 2وسن

1نهم ظلموأ أنفسهم كل

بهم العذاب فى الدنيا قال بعده (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة) فبينأن عذابه ليس

بمقتصر على من تقدم  .بلالال فى أخذ كل الظالمين يكن كذلك وقوله (وهى ظالمة) الضمير فبه
ناظ»يره قوله(وكر قصمنا من قرية كانت ظالمة)
وله
عائد إلىالقرى .واهلوحفقىيقة عائد إلى أه

وقوله (و؟ أهلكنا من قرية بطرت معيشتها)
واعل أنه تعالى لى بين كيفية أخذ الآمم المتقدمة م بين أنه إنما يأخذ جبمع الظالمين على ذلك
الوجه أتبعه بما بزيده تكيأدا وتقوية فقال (أاخنذه ألب,شديد) فوصف ذلك العذاب بالايلام
وبالشدة  .ولا منغصة ف الدنيا إلا الآلم٠ ولا تشديد فىالدنيا وفى الآخرة ؛ وف الوهم والعقل

واعم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظل فانه يحب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة
والانابة لثلايقع افلاخذ الذى وصفه الله تعالى بأنهأليمشديد ولاينبغى أن يظنأن هذهالآحكام
دم

نخربم»1

قوله تعالىدا عع مم آلمت1.بى بدعون من دو نانلهعالاية

5ه

وخضع
والعقاب فى الآخرة » فاذا تكررت هذه الأأقاصيص على السمع  .فلا بد وأن يلين القلب ت

النفس وتزول العداوة ويحصل فى القاب وف بحمله على النظر والاستدلال ؛ فهذا كلام جليل
طل
مذه
فا ه
لد ذ
اوائ
قق

1

أما قوله لإذلك من أنباءالقرى ) ففيه أحاث :
لالبحث الآول» أن قوله (ذلك) اشارة إلى الغائب ٠ والمراد منه هبنا الاشارة إلى هذه

؛هى حاضرة ٠ إلا أن الجواب عنه ماتقدم فى قوله (ذلك الكتاب
القصص التى تقدمت و
١

لازت فحة)

لالبحث الثانى) أنلفظ «ذلك» يشار به الىالواحد والاثنين وابماعة لقولهتعالى (لافارض
ولا بكرعوان بن ذلك) وأيضا حتمل أن كرن المراد ذلك الذى ذ و ناد هر كذا و كررا"
:ذلك» ]| زماناء العرى) حبر (شقصة عايك)
ل البحث الثالث »قال صا حي الكشاف «

د 2

أى ذلك الدترر بض

أناء القرى مقصوص عليك  .ثم قال(منها قائم وحصيد)

والضمير فى قوله (منها) لعود الىالقرى شمه مابقمن  1ثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على

ساقه وما عفا منها وبطر بالحصيد  ,والمعنى أن تلك القرى بعضها بق منه ثىء بوعضها هلك ومابق
د أي الحة”

ثم قال تعالى إوماظلمناهم ولكن ظلءوا أنفسهم » وفيه وجوه “:الاول  :وماظلناهم بالعذاب
والاهلاك ؛ ولكن ظلءوا أنفسهم بالكفر والمعصية  .الثانى  :أن الذى نزل بالقوم ليس بظلممن
.أجل أن القوم أولا ظلبوا أنفسهم بسبباقدامهم على الكفر والمعاصى
الله برهو عدل وحكمة ل
فاستو جبوا لجل تلك الأاعمال من الله ذلك العذاب ..الثالث : :قال ابن عباس رطى الله عنهما :
وحكن نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا
يريد وما نقصناجم من النعيم فى الدنيا والرزق ٠ ل
تحقوق الله تعالى .
لم وال وفا كت عنهماتوم إلى بدعوك من دوك ألله م ثىء أى َ نشعمم تلك الالحة

ف شى :الله ”
ثمقال(إوما زادوهم غيرتتبيب » قال ان عباس رغى الله عنهما  :غيرتخسير  .يقال  :تب

اذا خسر وتببه غيره اذا أوقعه فى الخسران » والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون فى الآصنام أنها
تعبين على تحصيلالمنافع ودفع المضار  .ثم انه تعالى أخبر أنهم عند مساس الحاجة الى المعين
ماوجدوا منها شيئاً لاجلب نفع ولادفع ضر ثمكالميحدوا ذلكفقد وجدوا ضده ؛ وهو أن ذلك

قله امال «ذلك.من آنل القرىنقصه عليك» الآية
6

ولكن مات

0

للم

وَحصيد «2
اأئم
لك منهق

ا اه
ذلكمنأ

6
اَم
١٠١١6 َم ع

لت عَمآمهمالىيدُعونَمندون
الهممن
رن

ره

سل  6سا سل 6

اَادوهم يريب
ءمرربكوم ز
لما جا أ
تىء

دا »٠١

ثم قال لإبئس الرفد المرفود) والرفد هو العطية وأصله الذى يعين عل المطلوبسأل نافعمن
الازرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله (بنس الرفد المرفود) قال هو الاعنة بعد اللعنة  .قال
قتادة  :ترادفت علمهم لعنتان من الله تعالى لعنة فى الدنيا ولعنة فى الأخرة وكل ثىء جعلته عونا

لش ققد رفدته نهء
قوله تعالى لإذلك من أنباءالقرى نقصه عليك منها قائموحصيد وما ظلبنام ولكن ظلموا
أنقسهم فا أغنت عآنهلمحتهم التىيدعون مدنور الله مثنىء لماجاء أم ربك وما
زادوثم غير تنيب »

اعلأن تهعال لماذكرقصص الأولين قال (ذلك منأناء القرى نقصه عليك) والفائدة فىذكرها

أمورأو:لها  :أن الانتفاع بالدليل العقلىالحض إنما بحصل للانسان الكامل ؛ وذلك انمايكون
فى غاية ااندرة  .فاما إذا ذكرت الدلائل ثمأكدت بأقاصيص اوللأين صار ذكرهذه الاقاصيص

كالموصل لتاك الدلائل العقلية إلى العقول .
ابلإوجه الثانى) أنه تعالى خلط .هذه الأقاصيص أنواع الدلائل ااتىكان اللانبياء عليهم السلام
مسكون بها  .ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم فى دفعها » ثم يذكرعقيبهما أجوبة
الأآنبياءعنهاثميذكرعقييهاأنهملماأصروا واستكروا وقعوافىعذاب الدنياويقعلهم اللعن

والعقاب فى الدنيا وفى الآخرة ؛ فكان ذكر هذه القصص سيا لايصال الدلائل والجوابات عن
ديات ]إل قلوت الملكرن  :سنا لازالة القسوة والغلظة عن قلوءهم  +فثبت أن أحسن الطرق

تا الدءوة إل الله تعالى ماذكر ناه ,
(الفائدة الثالثة  4أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب » ولا تليذ
لاحد وذلك معجزة عظيمة تدلعلالنبوة كاقررتاه .
اللإفائدة الرابعة) ان الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق
والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والروج عنها » إلا أن المئفن 6

من الدنيا 2

الثناء اميل فى الدنيا  ,والثواب الجزيل فى الآخرة ٠ والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن فى الدنيا

قواله تالى ادتيوعوااى هله اعنة لان

10

لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد فى عبادة الله ومعرفته فلما كان هو نافيالحذين الآمرين كان
خالا اعلرشد بالكلية » ثم إنه تعالذكر صفته وصفةقومه فقال (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم
النار) وفيه بحثان :

ا(لبحث الاول» من حيث اللغة يقال  :قدم فلان فلاناً بمعنى تقدمه  .ومنه قادمة الرجل 5
يقال قدمه معنى تقدمه  .ومنه مقدمة الجيئن :

ولاإلبحث الثالى) من حيث المعنى وهو أن فرعونكان قدوة لومه فى الضلال حال ماكانوا
فى الدنيا كوذلك مقدمهم إلى الناروهم يتبعونه » أو يقالي تقدم قومه فى الدنيا فأدخليم ل
وأغرقهم فكذإك يتقدمهم دوم القيامة فيدخلهم النارو بحرةهم  2رباكا أن بريديةوله (وماأمر

دعن

2ن لت ناا بصالححميد العاقبة ويكون قوله (يقدم قومه) تفسيراً لذلك ؛ وإيضاحا

ه أى كيف يكون أمره رشيداً معأن عاقبته هكذا .
ل؛

فقانبل

ناك  5يقدم قومهفأوردهمالنار

 :لملميقل  :يقدم قومه فيوردهم النار ل

بلافظ الماضى .
قلنا  :إن الخاضى ول وقع ودخل قَْالوجود فللا سبيل اليتة إل دفعه  :فاذا عبر عن تفيل

بلفظ الماضى دل على غاية المبالغة  .ثمقال (وبئس الورد المورود) وفيه بحثان :

(البحث الآاول) لفظ «النار» مؤنث  .فكان يفبغىأن يقال  :وبنّست الورد المورود إلا أن
لفظ «الورد» قال ر»

فكانالتذكير نانيك

ملمتزل 5ك
جائزين م تقول  6نع ا

 2ولعمت

درل

داركة فن اذك غلك الأول ومن أنت ابى عل تأتيك لدان كد نالك ارك
ل البحثالثانى» الورد قد يكون ععى,الوززود فيكرن مصدرا وقد يكون بمعنىالوارد

 .قال

تعالى (ونسوق امجرمين إلى جمنم وردا) وقد يكون بمعنىالمورود عليه كالماء الذى يورد عليه .
للا
الواردةا إك

وفقه أتياعه بالواردين إلى الماء ثم قال بنشالورد الذى «وردوته النارء لان

الورد [ما براد لتمكين العطتن وإ اللاكاد ؛ والار صدة.

ثمقال ولأإتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة  4والمعنى أنهمأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة وفى يوم
القيامة أيضا  .ومعناه أن اللعن من الله ومن الملائكة والانبياء ماتصق بهم فى الدنيا وى الآخرة
د رول

ععهم 2

من المقبو حين)

ونظيره قوله فى سورة

القصص

روأتاف

منكده

الذنيالغنة ويوم

القيامة ثم

قولهتعالىدوما أمرفرعون رشيد الاية

اك

والتقدير  :ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة وبينات باهرة
الثانى  :أن الاآيات هى المعجزات والبيناتوهو كقوله (إنعندكم منسلطان ببذا) وقوله (ماأنزل

الله مهامن سلطان) وعلى هذا التقدير فى الآية وجهان  :الأول  :أن هذهالا.يات فها سلطان مبين
لموسى عصلدق نبوته  .الثانى  :أنبراد بالسلطان المبينالعسا ؛ لأنه أشهرها وذلك لآنهتعالى أعطى
موسى نسعآيات بينات  :وهى العصاواليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونتقص
مبندل نقص العرات والانفس باظلال الجبل وفلق البحر.
من العُرات والآنفس  .ومنهم أ
ل
فسلط
واختلفوا فىأن الحجة لمسعيت بال
قانا.

لهرامحنجة
اعلضحقةين  :لان صاحب الحجة بش
ب

 5-0عندالنظرمايقهرالسلطان غيره  :فلهذا توصف المجةبأنهاسلطان  وقال الزجاج  :السلطان
.السليط مايضاء به
هو الحجة والسلطانسمى سلطاناً للأنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط و
هذا قل لازت السللط وفنه قثولالك :وهو أن الشلظان مشئق من السلط »٠والعلساء
سلاطين بسببكالمفى القوة العلميةوالملوك سلاطين بسبب مامعهم من القدرة والمكنة ,إلا أن
ل؛طلآننة العلساء لاتقبل النسخوالعزل وسلطنة
سلوك
سلطنة العلساء أكل وأقوى مسلنطنة الم
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الملوك تقبلهما ولآن ساطنة الملوك تابعة اساطنة العلماء وسلطنة العإساء من جنس سلطنة النلسااء
وسلطنة الملوك من جنس سلطةة الفراعنة .

فان قبل  :إذاحلم الآآيات المذكورة فىقوله (بآياتنا) علىالمعجرات والسلطانأيضاً عل الدلائل

انان أيضا معناهكانه سيا الظهور فنا الفرق بيعنه المات الثلاثة ؟
.بين الدلائل التتفىيد البقين
قلنا  :الآيات اسمللقدر المشترك بين العلامات التتفىيد الظن و

وأنا السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقينء إلا أنه اسمللقدر المشترك بين الدلائل التى تكد

بالحس ٠ وبين الدلائل التى لمتتأكد بالحس ٠ وأما الدليل القاطع الذى تأكد بالحسفهو ااسلطان
المبين؛ ولما كانت معجزات موسى عليه السلام هكذا لاجرم و صفهااللهبأنهاساطان مبين  .ثم

قال (الى فزعون وملائه) يعنى وأرسلنا موسى بآياتنا ممثل هذه الآيات إلى فرعون وملائه  .أى
جماعته  .ثم قال (فاتبعوا أمر فرعون) ويحتمل أنيكون المراد أمرهإياهم بالكفر بموسى ومعجزاته
ويحتمل أن يكون المراد من الآمر الطريق والشأن .
ثم قال تعالى وما أمر فرعون رشيد» أى نشد إلى خير ٠ ؤقيل رشيد أى ذى رشد

عقون عن الرشدكانظاهراًلآنهكاندهرياًنافياًللصانعوالمعادوكان
رري
وأعم أن بفعدط
يقول  :لاإلهللعالم وانما بحب على أهلكل بلدأن يشتغلوا بطاعة ساطانهم وعبوديته رعاية

ف
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ألرفد المرفود و53

راد مه رولما ج.اوءقك أمرناملكا بن لتك للك
وقوزله (ولما جاءأمرنا) حتمل أان,لكمون

لأمنمر الاعقلابفق»ودعبلرين فأخر الله أنمنجى شعساًومن
الصيحة .:ويحتمل أن يكون:المازاد
ماعلهممؤنمنين .رحة منه وفيه وجهان  :الآول  :أنهتعالىإمنا خلصه مانلذعلكذاب .محض

رحمته » تنبيهاعلىأن كملايصل إلى العبد فليس إلابفضل الله ورحمته و.الثاتى  :أن يكؤن المراد
من الرحمة الابمان والطاعة وسائر اللاعمال الصالحة وهى أيضا ماحصلت إلا بتوفيق الله تعالى؛
م وصف كيفية ذلك العذاب فقال (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) وانما ذكر الصحية بالأالف
واالام إشارة إلى المعمود السابق وهى صيحة جبريل عليه السلام (فاصبحوا فى ديارهم جاتمين)
حة
يلك
صمت
لبه
والجائم الملازملمكانهالذى لايتحول عنه يعنىأن جبريل عليهالسلام لماصااح
زهق روح كل واحد منهم حيث بقع فى مكانه ميت) 5نم يغنوا فها) أىك نم يقيموا فديارمم

أحياء متصرفين مترددين .
ثم قال تعالى  +ألا بعداً لمدين يابعدب تمود) وقد تقدمتفسير هذهاللفظة وانما ق-ااسلهم

علىتمود لماذكرناأنهتعالىعذيهممعثذلاب مود .
قوله تعالى وللقد أرسلنا موسى بآياتنا وساطان مبينإلىفرعون وملاثه فاتبعوا أمر فرعون
سورد المورود وأتبعوا فهذه
وما أمر فرعون برشيد يقدم قومهبوم القمامة فأوردهم النارو بال
لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود)
هلىذفهى السورة وهىآخر
واعلم أن هذه هى القصة السابعة من القصص التى ذكرها الله تعا
القصص من هذه السورة ء أماقوله (بآياتنا وسلطان مبين) ففيهوجوه  :الأول  :أن المرادمن
الآيات التوراة مع مافيها منالشرائع والاحكام ؛ ومن الساطان المبين المعجزات القاهرة البافرة

أه

قلهتفلل دول اأجاء أمرنانجناشعيباوالذينآمنوامعه» الآأية
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إياى رعاية لأمى الله تعالى أولى من حفظكم إياى رعاية لق رهطى .
وأفاقو له إإواتخذموه وراءظكظهرنا فالمعتى  :أنكرل

مره كالتى ماللمد د ورا

ظي:هورى مون الا الظهز  +والكتتر متنغيرات
لاف
اكن
كار لانها بد .قال سات ال
.قوله (إن ربى بما تعملون محبط)
النسب ونطيره قوهم فى النسبة إلى الامسأمسى بكسرالهمزة و

يعنى أنه عالمبأحوالك؟ فلا يخ عليه ثىءمنه .ا
والنوع الثالى» قوله (وياقوم اعملوا علىمكاتكم إنى عامل) والمكانة الحالة يتمكن مأ
عافن عله ::والمقاعنان| حالكونكر موصوفين بغايةالمكنة والقدرة وكلمافىوسعكم

درة :
وطاقتكممن !نصال الثرور إل فأايقضأً عامل بعدر مأاتاى اللهتعااللىقمن

ثقامل لإسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ومن هكواذب) وفيه مسألتان
 3الآولى) لقائل أن يقول للم يقل (فسوف تعلمون) والجواب  :إدخال الفاء وصل
.إما تحذفالفاءفانه يحعله جواباً عنسال مقدر والتقدير  :أنه
ظاهر تحرف موضوع للوصل و
لماقال (وياقوم اعملوا علىمكاتدكإنى عامل) فكا:نهمقالوا فاذا يكون ار
تعلدون) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أ مل فى باب الفظاعة والتهويل  " .قال وارتقبوا إنى

مع رقيب) والمعنى  :فانتظروا العاقبة [إمعكم رقيب  .أىمتتظر  ,والرقيب بمعنى الراقب منرقبه
فك
كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم ؛ بأموعنى المراقب كالعشير والندم “ريض ال
كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر واهرتفع .

قوله تعالى وللما م نا ا ] والدن امنا معه بر حمة منا (.وعذت الذين ظلو|
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاتمينكن لميغنوا فيها ألا بعداً لمدينكا بعدت مود )
.ال  :لمويعذب اللتهعالىأمتين بعذاب واحد إلاقوم
روى الكلىعن أبن عباس رضى الله عنهما ق

شعيب وقوم صالح فأماشوم صالح فأخذتهم الصيحة من عتم ٠ وفوم شعيب أخذتهم من فوقهم
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(المسألة الثانية 6الرجم فى اللغة عبارة عنالرمى ؛ وذلك قد يكون بالحجارة عند قصدالقتل ؛

ولما كان هذا الرجم سبياًللقتل لاجرم موا القتل رجماء وقد يكون بالقول الذى هو القذف ,
كقوله (رجاً بالغيب) وقوله (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) وقد يكون بالشتم واللعن  ومنه
قوله (التشيطان الرجم) وقد يكون بالطرد كقوله (رجوماً للثسياطين)

إذا عرفت هذا فق الآبة وجهان  :الأول (لرجناك) لقتلناك  .الثانى  :لشمتمناك وطردتاك .
(إالنوع الرايع) من اشليااء اتى ذحكروها قولهم (وما أنت .علا عزن ومعتاء أنك 11
لتمكن عاينا عزيراً سهل علينا الاقدام علىقتلك وإيذائك .

واعلم أنكل هذهالوجوه التى ذكروها ليست دافعاً لماقررهشعيبعليه السلام من الدلائل
والبينات ؛ بل هى جار بةمجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة .

قوله تعالى لقال ياقوم أرهطى أعر عليكم من الله واتخذتموه وراءكم طهريا إن ران كا
تعملون حيط وياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون من يأتيهعذاب يخزيه وهن هو
كاذب وارتقبوا إلى مع رقيب )

اعلمأن الكفار لما خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء  .حى الله تعالى عنه ماذكره
فى هذا المقام ؛ وهو نوعان من الكلام :

إالنوع الآاول» 4ق(وليهاقوم أرهطى أعرٍعليكمناللهواتخذموه وداءكم ظهريا إن ربى
بما تعملون محيط) والمعنى  :أن القوم زعموا أنهمتركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه  .فقال :نتم
كم
ت:
فهيظقول
حان
تزعمون أن تتركون قتلى!كراماًلرهطى  ,واللهتعالىأولىأن يتبعأمره ؛ فك

قوله تعالىووانا لنراك فيناضعيفاً» الآية

ف

أنة أن
كانوا لايلةون اليه أفبامهم لشدة نفرتهم عن كلامه .وهو كقوله (وجعلنا على قلوهم ك

يفقبهوه) الثانى :أنهمفهموه بقلو.هم ولكنهم ماأقامو! له وزناء فذكروا هذا الكلام على وجه
الاستهانة ما يقول الرجل لصاحبه اذا لمعا اتحديئه  :ماأدرى ماتقول  .الثالك ::أن :هدم الدلامل
التى ذكرها م|أقنعتهم  2صحة التو حيد والنبوة والبعث  .وما يحب من ترك الظلموالسرقة ؛ فقوم

(ماتفقه) أى لمنعرف صعة الدلائل التى ذكرتهاعلى حة هذه المطالب .
لإالمسألة الثانية) من الناس من قال  :الفقه اسم املعتصوص وهر معرفة غرض المنكلم
من كلامه  .واحتجوا هذه الآية وهى قوله (مانفقه كثيراً ما تقول) فأضاف الفقه الى القول .
ثمصار اسم لنوع معين عملنوم الدين ؛ ومنهم من قال :انه اسم لمطلق الفهم  .يقال  :أوتى فلان

فقها فى الدين  ,أفهىما  .وقال إلنى صل الله عليه وسلٍ «من برد الله به خيراً يفقهه فى الدين»
أى يفهمه تأويل .ه
بإوالنوع الثانى) من الآشياء ااتى ذكروها قوطم (وانا لثراك فينا ضعيفا) وفيه وجهان :

الأول  :أنه الضعيف الذى يتعذر عليه منع القوم عن نفسه  .والثانى  :أن الضعيف هاولاعى بلغة
مير  .واعلمأن هذا القول ضعيف لوجوه  :الأول  :أنه ترك للظاهر من غير دليل » والثانى  :أن

ق(وفليهنا) بطل هذا الوجه ؛ ألاترى أنه لو قال :انالنراك أفعيىنا كانفاسداً  ,لان الاعمى
الورلاج رمهطنكاك) فنفوا عانلهقوة التى
أعمىفيهموفىغيرهم  .الثالث  :أنهم قالوا بعدذلك (و
نوها قرهظة  ولما كان المراد بالقو فال أثبتوها للرهطقى التصزةء وجي أن نمكاولقوة
رىة
صه ه
نعن
لوها
اىنف
الت

صفر
بضع
للى
افظ ع
٠ والذين حملوا الل

لعلهم اتماحملوه عليه .

عد لسعب .

واعلم أن أصحابنا يحوزون العمى على انلباي"اء  .الاأن هذا اللفظ لايحسن الا.تدلال به
فى إثيات هذا المعنى لما بيناه  .وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فنهم من قال  :انه لايحوز لكونه
متعبدا فانه لايمكنه الاحتراز عن النجاسات ؛ ولاانه يخل بجواز كونه حالما وشاهداً  .فلاأن يمنع
من النبوةكان أولى  :والكلام فيهلايليقبهذه الآية ,للانابينا أنالاية لادلالة فيا علىهذا المعنى .

(روالنوع الثالث ) من الاشياء التى ذكروها قوطهم (ولولا رهطك لرجمناك) وفسه مسألتان :
(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف  :الرهط من الثلاثة الى العشرة  :وقبل إلىالسبعة .
كالام أنهميينواألناهحرمة له عندهم » ولاوقعلهفىصدورمم » وأنهم إتمالم يقتاوه
مانلهذ

نخفر»1١8-

:/

قوله تعال إن

باششعيبلنانققهكثيرناملاتقول» الآية

اَفقَهكثيرامماتقولَإنالَرَاك ا
الواياعيب م ت
وك

عَلَمنًا0
ا
ا

لإوأما الوجه الخامس) من الوجوه التى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله  :واستغفروا
دبكممن عبادة الآوثان “متوبوا اليه عن البخس والنقصان إن قحم بأوليائه ودود  .قال

أبو بكرالًنبارى  :الودود فىأسماء الله تعالىالحب لعباده  من قولحم وددت الرجل أوده؛ وقال

الأزهرى فىكتاب شرح أمماء الله تعالى ويحوز أن يكون ودود فعولا بمعنى مفعول كركوب
وخَلوت  6ومغناة أن عناذه الظاللحين يو دونه واحبوؤنه لتكثرة إفضاله حوساانه عل الخلق :

واعلم أن هذا الترتيب الذى راعاه شعيب عليه السلام فى ذكر هذه الوجوه الخنسة ترتيب
لطيف  .وذلك لانه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه فى الظاهر والباطن
بمنعه عن الخيانة فى وحى اللّهتعالى ويصده عنالتهاون فى تكاليفه  ,ثمبينثانيا أنه مواظب عل العمل
هذه الدعرة ,ولوكانت باطلقهلما اشتغل'فوياكها معاعترافكم بكونه حلما رشيدا؛ ثبمين كته
بطريق آخر وهو أنه كان معروفا بتحصيل موجبات الصلاح واخفاء موجبات الفتن؛ فلوكانت

هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بهاء ثملمابين حة طريقته أشار إلى نى المعارض وقال لينابغىأن
محملكم عداوق علىمذهب ودين تقعون بسببه فى العذاب الشمديد مالنله تعالى »م وقعفيه أفوام

اللأنبياء المتقدمين ,ثم انه لما  0هنح نفسه مهنده الد لكل تحاد إلى تعردير لمل كخام رويلهر
التوحيد والمنع من البخس بقوله  9توبوا اليه) :دم بين لهم أن سبق الكفر والمعصية مهم لاينبغى

أن بمنعهم من الابمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الاممان والتوبة منالكافر والفاسق
لآن رحمته لعباده وحبه لهميوجب ذلك  ,وهذا ااتقرير فى غاية الكال .

قولهتعالىلإقالوا ياشعيب ماتفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فيناضعيفاولولارهطك
يتنا بعزيز»)
ارجمناك وعمالأن

فتقرير والبيان ؛ أجابوه بكلرات فاسدة .فالآاول  :قبواطش(عيب
اعلأن عهليهالسلام لبماالغ ال
لا)
وابم
قكثير
تفقه
مان

وفيهمسائل .

:نه عليه السلام كانيخاطيهم بلسانهم ف؛لم قالوا (مانفقه)
(المسألة الآأولى» لقائل أن يقول ا
لمم
:الاول :أن المراد  :مانفهم كثيرا ما تقول »
والعلماء ذكروا عنه أنواعا من الجوابات ف

قوله تعالى «وماقوم لوط منكم ببعيد» الآية

3

الم .وهر أنه لبنس للاتسان' أن .بتوكل عل أخد الاعل الله تعالى كويف وكل ماسوى الحق

سبحانه لمذكانته  :بذذاانته » بولااحصبلحإالاده و تكوينه إذ
واكان كذ كل بجالتوكلإلاعلىالله
تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذى ذكرناه » وأما قوله (واليه أنيب) وفإهشارة إلى معرفة
المعاد  .أوهيوضا يفيد الحصر لآآن قوله (واليهأنيب) يدل على أنه لامرجع للخلق الا إلىالله تعالى
وعن رسولىالله صلى الله عليه وس أنهكانإذا ذكرشعيب عليه السلام قال «ذاك خطيب الانبيا»

لحسن مراجعته فىكلامه بين قومه .
(وأما الوجه الرابع »منالوجوه انى ذكرها شعيبعليه السلام فبوقوله (وياقوم لابحرمنكم

عاق أن يصيكم) قال داحب الكشاف  :جرم مكثلسب فى تعديته تارة إلى مفعول واحد
وأخرى إلىمفعولين يقال جرم ذنبا وكسبه وجرمه ذذا وكسبه اياه » ومنه قولهتعالى (لايجرمنكم

ينر (يجرمنكم) بضم الياء من
ثاب
كرأ
شقاق أن بصيكر) أى لايكسبتكر شقاق اضابة,اليذاب؛ .وق
أجرمته ذنبأ إذا جعلته جارما له كأاىسيا له  .وهومنةول من جرمالمعتدى الى مفعولواحد؛ وعلى
تان هذ ] وأجرمتمابا والقراءتان مستو تانق للعى لاتفاوت يننا إلأآن
المشبورة أفصح لفظا ماان كسبه مالا أفضح من أكسيه .
إذا عرفتهذا فتقول :المراد من الآية لاتكسبنكم معاداتكم اباىأن يصيبكعذاب الاستتصال

فى الدنيا مثلماحصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق ؛ ولقوم هود منالريح العقّبم  .ولقومصاح
من الرجفة » ولقوم لوط من الخسف .

دم» 4ففيهوجهان  :الآول  :أالنمراد انلفبعد فىالمكان
ينك
عطم
بلو
وأما قإولوهما قبوم
لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين» والثاتى  :أن المراد نف البعد افلىزمان نلإأهلاك

قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التىعرفها الناس فى زمان شعيب عليه السلام ؛ وعلىهذين
التقديرين فان القرب فى المكان وف الزمان يفيد زيادة المعرفة وكال الوقوف علل الاحوال
فكاأنه يقول اعتيروا بأحوالهم واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكممثل
ذلك العدات».
فان قيل :لمقال (وما قوم لوط منكم ببعيد) وكان الواجب أن يقال ببعيدين ؟
ويين :الأول  :أن يكون التقدير ما إهلا كم ثىء العيد :
اكان 8ماعب الككفنافك من ج

الثانى  :أنه وز أن يسوى فى قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمونث لورودها عل زنة
الكدلالنييو]وهحيا؛
لمانا

5

قوله تعالى «إنزيل إلا الاصلاح امساتطعت» الآية

او الوب انا الاجر لا
ما
ا أغالفم
لازنا كرعننهه))قالصاحب الكشاف :يقال خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه

وخالفنىعنه اذاولمعنهوأنت قاصده ء و يلقاك الرج ل صادرا عنالماء فتسأله عنصاحه : -. .
خالفنى إلىالماء » يريد أنه قد ذهب اليه وارداً وأناذاهب عنه صادرا و:منه قوله (وما أريد أن
أخالفك إلى ما أنهاكرعنه) أن أ بم إلىشبواتم الى تبيتكماعنها لاستبدبا دونك أفهذا
يان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنهحلبم رشيد » وذلك يدل علىكال العقل .

وكال العقل حمل صاحبه على اختيار االطلريأقأصوب الأاصاح  فكا نه عليه السلام قال لمم لما
اعترفتم بكوال عقلى فاعلموا أن الذى اختاره عقب لنفسى لابد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحما
والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس والنقصان يرجعحاصلهما إلىجزأين ؛ التعظيم لأآمرالله
تعالى اولشفقة عل خلق ألله تعال م
وأنوااظب علهما غير تارك يا فى عىء قن الإاو آل الحه فلا
اعترقتم لى بالحلموالرشد وترون أنى لاأترك هذه الطريقة ٠ فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق »؛
وأشرف الآديان والشرائع .

ولأ(ما الوجه  0ماْلنوجوه التى ذكرهاشعيب عليه السلام فهو قوله (إن أريد إلا
الاصلاح ماساتطعت) والمعنى مأاريد إلا أن أصلحكم >وعظى ونصيحت » وقوله (ما استطعت)
فيه وجوه  :الأول  :أنه ظرف  .وااتقدير :مدة استطاعتىللاصلاح ومادمت متمكنا منه لاآلوفيه
جهداً  .والثانى  :أنه بدلمن الاصلاح ٠ أىالمقدارالذىاستطعت منه  .والثالث :أن يكونمفعولاله
أى ما أريد إلا أن أصلم ما استطعت اصلاحه .
واعل أن المقصود منهذاالكلام أن القومكانوا قدأقروا بأنهحليم رشيدء وإما أقرواله
بذلك لأانهكان مشهوراً فما دبين اللق مهذه الصفة » فكا نه عليهالسلام قاللحمانكر تعرفون من

حالى أنى لا أسعى إلافى الاصلاح وازالة الفساودالخصومة  :فلءا أمرتكم بالتوحيد وترك ايذاء
الناس ؛ فاعلدوا أنه دين حق وانه ليس غرضومنه إيقاع الخصومة واثارة  5فانكمتعرفون أنى
ع ذلك الطريق ولا أدور إلا على ما يوجب الصلح والصلاح بقدر طاقتى ٠ وذلك هو
الابلاغ والانذار ؛ وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه  .ثمانه عالليسهلام أ كد ذلك بقوله
لنه
كا أ
وهذ
تين ب
(وما توفيق إلا بالله عليهتوكلت واليأهنيب) وب

لذأكعلمال
افي
واعتماده فىتن

الصالحة 'علل توفيقاللهتعالى وهدا ينه:
واعلم أن قوله عليه ااسلام توكلت إشارة الىبحض التوحيد  لأآن قوله عليه السلامتوكلت يفيد

حسن »الاية
هزقا
ىورذقى من ر
قوله تعال«
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قوم لوط منكمببعيد واستغفروا ربكمم توبوا إليه إذرنى رحم ودود )
الآية ساكل :

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ماذكره فى الجواب عن كلاتهم
فالاول قوله (أرأيتم إن كنت علىبينةمنرنىةا

رفةو حوره الأول

أن قوله (إن كنت على بينة من رفى) إشارة إلى ما 1تاه الله تعالى من العلموالحداية والدين والنبوة
راف ردقا حا) إشارة إلىاامآاتأه الله من المال الحلال  .فانه برؤى أن شعيياً
عليه السلام كانكثير المال :

1نىجميعالسعادات الروحانية
واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف  .والتقدير :أنه تعالى لا تا
وهى البينة والسعادات الجسوانية وهى المال والرزق الحسن فهل يسعنى معهذاالانعام العظمأن
طدايدبقة لماتقدم وذلك لآنهم
لامب ش
اجو
أخونفىوحيه وأن أخالفهفىأمرهونبيه » وهذاال
قالوا له (إنك لانت الحلم الرشيد) فكيف يليق بك مع حليك ورشدك أن تنهانا عن دين آبائنا
فكانه قال إما أقدمت على هذا العمل  ,لآن نعم الله تعالى عندى كثيرة وهو أمرتى بهذا التبليغ
عأن أخالف أمره وتكليفه  .الثانى  :أنيكون
والرسالة » فكيف بليق بىمكعثرة ناعلمله تعالى ى
شكال بالخس :والتطضشيف
التقدر  6نه رقول الما ندث اعندئ أن الاشتغال .بصادة غير الله و
عمل منكر » ُمأنالرأجريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إلى أموالكى لاجل أن الله تعالىآتاتى

رزقاً حسناً فهل يسعنى مع هذه الأحوال أن أخون فى وحى الله تعالى وفى حكمه  .الثالث  :قوله
(إن كنت على بينة من رنى) أى ماحصل عنده من المعجزة وقوله (ورزقى منه رزقاً حسناً) المراد
أنه لايساهم كذ جعلا وهو الذىذكرهسائر الانبياء من قوهم (لاأسألكم عليه أجراً إن
أجرى إلا على رب العالمين)

(المسألة الثانية 4قوله (ورزقى منهرزقاً حسنا) يدلعلأنذلك الرزق إيماحصل مزعندالله
تعالى وباعانته وأنه لامدحل للكسب فهه  :وفيه تنبيه على أن الاعزاز من الله تعالى والاذلال من
اله تعالى  :واذاكان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالى بمخالفتكم ولا أفرح بموافقتكم ؛ وإنما أكون
علىتقريرديناللهتعالىوايضاح ششرائعالهتعال .ى

قوله تعالىوقالياقوم أرأيتتممإنك تنتعلىبينةمنربىءالآية
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دقاارية أن عر ران  8لهإنأريدإلاالاضلاح لكك
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َوقؤم ههودودأوقومصالحارم
شقاقأنص ص م أحنارلا لودهوح أ
 5قبل , :تقديز الآية 1اتلك تأمرفنك تفعلفق85أموانا  1نوم إعا:دختررا
هذا الكلام على سبيل الانكار  6ماكانوا ينكرون كرنم فاعلين فى أموالهم

ئً شاوّن :

فكيف وجه ل

:صاواتك تامركأن درك مايعيد اناونا! وان لك فلل
:لتقدر أ
:لأول ا
جفههوان ا
قلنا :
مانشاء ؛ وعلى هذا فقوله (أو أن نفعل) معطوف على مافى قوله (مايعبد آباؤنا) والثاتى  :أن جحل
الصلاة آمرةونامية والبقدر أصاز اتلك تأمزك بأن تراك اعبادة الآاوثان| وتياك إل فعل فاأمرالا
مانشاء » وقرأانأببىعبلة (أو أن تأمعملوفاىلنا ماتشا  1الخطاب فيهماوهو ماكان يأمرثم به
من رك التطفيف والبخكس والاقتناع بالحلال القليل وأنه خير من الحرام الككقا !

ع قال تعالى حكاية عنهم لإإنك لآنت الحلم الرشيد) وفيهوجوه :

(إالوجه الأول ) أن يكون المعنى إنك لانت السفيه الجاهل إلا أنهمعكسوا ذلك على سبيل
الاستوزاء والسخرية به »كا يقال للبخيل الخسيس لو رآك حاتملسجداك .
إالوجه الثانى) أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحم والرشد .
لو

(إوالوجه الثالث) أنه عليه السلام كانمشهوراً عندهم بأنهحلمرشيد ء هلبا أمرهم بمفارقة
انا عندين
هيف
تفك
طريقتهم ق.الوا لهإ:نك لاانلتراشليمدالمعروف الطريقة فىهذا الباب ؛

نن موصوفاً بالحم والرشدوهذا
كملايم
:لمقصود استبعاد مثلهذا الع
ألفيناه من آبائنا وأسلافنا وا
الوجه أصوب الوجوه .

ةرانا 000
ننت على بينة رمبنى
قوله تعالى قلاإل ياقوم أررأيتتكم!مإ
أخالف؟ إلى ما نباكعنه إن أريد إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيق إلا بالله عليه توذلت و[
أنيبوباقوم لابحرمنم شقاق أن يصييم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 1

قوله8

0

اتك تأمركأن 3راك اليد آباق”نا الابة
لفحب أصل

ع

الوا اعت  12تمرك  0ترك كسد اناق انادأنتفل
ااه نكلانت ع ا
ىموالنامن
فأ

5ابا

«/ام»

عن هذا التطفيف فانه كن عا

ثقمال تعالى روما أناعليكمحفيظ ) وفيهوجهان  :الأول  :أن يكون المعنى  :إننصىحتكم
وأرشدتك؟ لاتير (وما انا عايكمحفيظ) أى لاقدرة لمعيل منعكم عنهذا العمل القبيح  .الثانى :
أنه قد أشار فما تقدم إلىأن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال نعمة الله تعالى فقال

فر ع
رلكموا هذاالعمل القبيح ازالت نعماللهعنكموأنا لا
حعلفييظ) يعتنتىلو
أننا
حأقد
ظلهىا
علي فتىلك الخالة .

فمو الناماتضاء
قوله تعالى قلاإلوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أننترك مايعبد آباؤنا أوأن نفعل أ

إنك لانت الحلم الرشيد»
قْ الآية مساكل::

١المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم (أصلاتك) بغير واو  .والباقون

(أصلواتك) على امع .
(المسألة الثانية 4اعم أن شعيباً عليه السلام أملثم بشيئين  .بالتوحيد وترك البخس فالقوم

أنكروا عليه أمره ببذين النوعين من الطاعة  :ققوله (أن نترك مايعبد آباؤنا) إشارة إلى أنه أمرمم
بالتوحمد وقوله (أوأن نفعل فىأموالنا مانشاء) إشارة الىأنه أمرهماك الخو أنا/الارك :هه
أشاروا فيهإلىالسك بطريقة التقليد ,لهماستبعدوا منه أنيأملم بترك عبادة ماكان يآعبداوم
يعنى الطريقة الى أخذناها أمبنائنا وأسلافنا كيف نتركها و,ذلك تمسك بمحض التقليد .
(المسألة الثالثة 4فى لفظ الصلاة وههنا قولان  :الأول  :المراد منه الدين والابمان» لآن
الصلاة أظهر شعارالدين لجعلوا ذكر الصلاة كناية عنالدين » أاونقلولصل:اة أصلها منالاتباع
هراح المغا فين الخيل.الذى تلو السابق .لان .رأسه يكون عصللوى السابق' هما نايتا
لخدن والااة :يدنك باحك يذلك ..والتاى ::أن ةالمرّاد منه هذه الأاعمال الخصوسة » زؤئ أن

شعيباً كانكثيرالصلاةوكانقومه إذارأوه يصب تغامروا وتضاحكوا  :فقصدوا بقولم  :أصلاتك
تأمرك السخرية والهزؤء وو أنك إذا رأيت معتوهاً يطالعكتباًثميذكركلامآفاسداًفيقال له :
هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهرؤ والسخرية فكذا ههنا .

5

وله تعالى دولا نعثوا فى الارض مفسدين» الآية

إلاعند أداء ذلك القدن من الزيادة,فكا نه تعالق تمى أولآعن سعى الانسان فى أن ,بجعل هال غيره ظ

ناقصاً لتحصل لهتلك الزيادة و.فى الثانية أمر بالسعى فىتنقيص مال نفسه ليخرجباليقين اعلنعهدة
وقوله (بالقسط) يعنى بالعدل ومعناه الآمر بايفاء الحقبحيث بحصل معه اليقين بالخروج عن العهدة
فالآمر بابتاء الزيادة على ذلك غير حاصل  .م قال (ولاتبخسوا الن ساأشياءهم) والبخس هاولتقص
فلمكيال والميزان » وهذه
ف كل الإاشساء ل قد دكن أن الآية الاولى دلت علىالمنعمن النقصن ا

الآية دلت على المنعمن النقص ف كل الاشياء “ .مقال (ولا تعثوا فى الارض مفسدين)
قات قل"  :الكثو المساد الثام فقوله زوالاتكنو فى الارض مفساين) ار
وتلفاسدوا

ىأر

)كاله :

الارض مسد '

غليىر فقد حمل ذلك الغيرعلى
لإ
قلنا:فيهوجوه  :الأول  :أن منسعىفإىيصال الاضرر
فا اكاك
الب إلى إتصال لسرن زليه فوله رنوتسوا فىرالا رض مف نا فعقانة لو
مصال الغير فان ذلك فى الحقيقة سعى منكمفى افساد مصالح أنفسك  .والثانى  :أن يكون المراد من
اف
اىآرض
لوا
ااتع
.الثالث  :ول
رارف الترضرا مفسدين) مصا دنيا 0وآخرت؟ و
ول زرل

مفسدينمصا الاديان  .ثمقال (بقية التهخير ل5؟) قرىء تقية اللهوهى تقواهومراقبته الوتصرف
عن المعاصى  .ثمنقول المعنى  :ماأيقالله لكممن الحلال بعد ايفاء الكيل والوزن خير من البغس

والتطفيف يعنى المالالخلال الذى يبقلك خيرمن تلك الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف
وقال الحسن  :بقية اله أى طاعة الله خيرلك 5من ذلك القدر القليل » لآن ثواب الطاعة ببق أبداً »
وقال قتادة  :حظكم من ربكمخيرلك  .وأقول المراد همنذه اليقية إما المال الذى ببق عليه

ف الدنياء واما ثوءات ,اق وآما كرنه تعالراضا عنه والكزا تت ين اه العف ,آنا لكان
الباق فلان الثاض إذا عرفوا إنسانا بالمدق واللافانة والد اع أطا اعتدرا عله ,رز
فالىكملعاملات إليه فيفتح عليه باالرزق ؛ وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفواعنه ولميخالطوه

البتة قتضيق أيواب الرزق عليه » وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالا ظاهرء لان كل الدنيا
تفنى وتنقرض وثوابالله باق » وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأأمرفيه ظاهر ؛ فثبت

.م قال (إن كنم مو منين) ورا اقرط الأمان .فى كن 1
هذا البرهان أن بقية اله خير ث

لهم لامانكانوا مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعىفى تحصيل الثواب اولف+ذر
من العقاب خير لحم'من .السعى فى تحصيل ذلك القليل .
واعم أن المعلق بالشرط عدم ععندم الشرط ء فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لمحترز

لي

أوفواالمكيالوالممزان» الاية

ع

!اتع 0لمرادمنه عذاب الاستتصال ق الدننا كا فىحق سار الانيناء واللاقرب دخول
وال ب

كل عذاب فيه واحاطة العذاب مكهامحاطة الدائرة ما فى داخلها فينالهم من كل وجهو ذلك مبالغة
حلهي(ط بثمره) ث(موقايلاقوم أوذوا المكيال والميزان بالقسط)
أكقو
وعد
فى الو
فان قيل  :وقع التكرير فى هذه الآية من ثلاثة أوجه لأنه قال أولا (ولاتنقصوا المكيال
والميزان) ثمقال (أوفوا المكيالوالميزان) وهذا عين الآول  .ثقمال (ولاتبخسوا الناس أشياءهم)
وهذا عينماتقدم فا الفائدة فىهذا التكرير ؟
قلنا :إن فه اها
ي
سو
لو
بسك
ر
روويسر

لالوجه الاول) أن القوم كانوا مصرين عل ذلك الفعمالحتج فىالمنع منه إلى المبالغة
ينا كد والتكزير ركد التأكناوشدة العنانةوالأهتيام .
ل(والوجه الثاى» أن قوله (ولاتنقصوا المكيال والميزان) نهى عن التنقيص وقوله 0
الككالك والملزان) آم نانفهاء الكتدل ؛ والتهئ ضعهن'الثى :مغارلاس بها ليوشن 'لقائل
دء
شى
لعن
اتي
عل ال

ريز الازما من هذا الوجه لنا تقول ::الجواك من
كان
لهت+فك
ا'ب
أس

.كقاول  :صل
؛ن النبى عن ضده للمبالغة ت
بي
وىء
يلنآمر والث
:نه تعالى  5ا
:لاول أ
وجهين ا

قرابتك ولاتقطعهم  ,فيدل هذا امع علىغاية الت كي .د الثانى  :أن تقول لانسلأن الآمر ياذكرتم
آنه يحوز أن ينهى عن التنقيص وينبى أيضا عن أصل المعاملة  :فهو تعالى منع من التنقيص وأمر
بايفاء الحق  .ليدل ذلك عل أنهتعسالىل يممنع عن المعاملات ولمينه عن المبايعات  واتما منع من
نبايعات لاتنفك عن التطفيف ومنع الحقوق
التطفيف  .وذلك للان طائفة من الناسيةولون اإلم
لعى فىالاية الآولى مانلتطف
؛من
علا
تخيا
فكانت المايعات محرمة بالكلية ؛ فلا ج البطال هذا ال

وفى الآية الأخرى أمر بالايفاء » وأما قوله ثالثاً (ولاتبخسوا الناس أشياءهم) فليس 5 5

تعالى خص المنعفى الآبة السابقة بالنتقصان فى المكيال والميزان  .م إنه تعالى عم الحم فى جميع
انار رذ( لئان انهااغير مكررة "فى كز واتحد منهافائرة زايرة .

ولاإلوجه الثالث) أنه تعالى قال فى الآية الأولى(ولاتنقصوا المكيال والميزان) وفالثانية
قال (أوفوا المكيال والميزان) والايفاء عبارة اعلناتيان به علىسبيل الكال والتمام ؛ ولاحصل
:إعناهلى أمربغسل الوجه وذلك
ذلك إلاإذا أعطىقدراً زائداً علىالحق ؛ ولخذا المعنى قال الفقهاء ت

.الحاصل  :انهتعالىفى الآية الأآولى نبى عن
لاحصل إلا عند غسل جزء هن أجزاءالرأس ف
النتقصان ٠ وافلىآبة الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم واليقين بأداء الواجب
دغر

-م(»

قوله ملك

ءك

د

د

1

اناس أَماأ لقننو| فالأرض ممفسدن 056م) ا للهخير م !0
هم
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"2

عا

اه

كتتم مؤمنين انعا

0ه

م

0

سا
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بالقسط  7خسوا لامر 1باهموال )اتعثر الاق1لكرصل مفسدين بقياةلله خير لك إن كنم
مؤمنين وما أنا علي حفيظ )»

اعم أن هذا قو القضه السادنة امن المقصض) الملاكوارة فى هذه السورة  .واعلم أن مدين اسم
؛م صار اما للقبيلة » حوكثير من المفسرين يذهب الى أن مدين اسم
ابن لابراهم عليهالسلام ث

مدينةبناها مدين بن إبراهم عليه السلام  .والمعنى على هذا التقدبر  :وأرسلنا الى أهل دين
كدك الاهل

واعم أنا بينا أن الأانبياء علييم السلام يشرعون فى أول الأمس بالدعوة الى التوحيد » فلهذا
قال شعيب عليه السلام (مالكم من إله غيره) ثمإنهم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون فى الهم
 5الام  2ولك كان المعتاد من أهل مدين البخس ف الككال والمزان ظ دعاثم الىنالك هذه العادة

فقال (ولا تنقصوا المكيال والميزان) والنقص فيه على وجهين  :أحدهما  :أن يكون الايفاء من
قبلهمفينقصون منقدره  .والآخر  :أن يكونلممالاستيفاء فيأخذون أزيد املنواجب وذلك
بوجب

نقضان دق الغير  3وف العسمين حصل التقصان قَّحدق الغير  5قال (إق أراكمخير)

وفيه وجهان  :الأول  :أنه حذرهم من غلاء السعر وزوال النعمة إن لميتوبوا فكاانه قال  :اتركوا
هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ماحصل عند م من الحين وال لجة .والثان :أن يكوق اللقدر
أنه تعالى أتام بالخير الكثير والمال والرخص 0

فلا حاجة ب إلى هذا التطفيف  2قال

 18أخغاف علي عذاب يوم محيط) وفيه أحاث :

إالبحث الآأول) قال ابن عباس رضى الله عنهما أ:خاف أى أعلمحصول عذاب يوم محبط
ك
فو|
واداه
واقال' خرن :ابل المر

بنحصل لهم العذاب
ار عرران مانا ذلك العمل خشية أ

ونا كان هذا الو يه فاك فالحاصل هو الظن لا العلم.
؛الحيط من
لإالبحث الثانى) أنه تعالى توعدهم بعذاب بحيط بهم بحيث لاخرج منه أحد و
صفة اليوم فى الظاهر ,اولفمعنى من صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله (هذا يوم عصيب)
لالبحث الثالث ) اختافوا فى المراد هذا العذاب فقال بعضهم  :هو عذاب يوم القيامة ل,أنه
.قال بعضهم  :بل يدخل فيه عذاب الدنيا والاخرة
اليوم الذنى نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين و
2-5

ا

5

قوله تعالى إ«لوى مددييننأخامش ل

وَلمدين أخاه ع َل ياقوم 0انما أحكممنإلهخيره
اه سام

تس

(١ حماوضانى

ره

عَدَابَ
فَلِيَكُم
وَايرَانَإنىأذاكميحيوَإنىأحَا ع
دقصوا المكيال
لا ت

ْم حيط  040ويا قوم0

ا

02

المكيالوالميرَانَ القسط ولاتصيوا

 ١الصفة الثانية»؛قوله تعالى (منضود) قال الواحدى  :هو مفعول من |انضد ٠ وهو موضع

انىء بعضه عل بعض ء وفيه وجوه  :الآول  :أن تلك الحجارة كباعنضها فوق بعض ف النزول

لراك | سل كال" التاق :أن كن تسن فان مافيه "كن الجا متضاه بعضها يبع
ضن::
عضيا
ت بع
/نضد
قو
ودما
فمعا
سي سشها بدن  .والثالك  :أنهتعال كان قذ خلقها" فى
وأعدها لاهلاك الظلمة .
1
واعم أن قوله (منضود) صفة للسجيل .
اللصفة الثالثة »4مسومة » وهذه الصفة صفة اللأحجار ومعناها المعلية  :وقد مضى الكلام فيه

تففىسير قوله (واخيلالمسومة) واختلفوا فىكيفية تلك العلامة علىوجوه  :الأول  :قالالحسن

والسدى  :كعالنيها أمثال الخواتم  .الثاتى :قال ابن صالم  :رأيتمنهاعند أمهانى“ حجارة فيها
خطوط حمرعلىهيئةالجزع  .الثالث  :قالابن جريج ك:ان عليها سمالاتشارك حجارة الأأرض »
جر ادم
حل
وتدل على أنهتعالى إنما خلقها للعذاب  .الرابع  :قالالربيع :محكتوب على ك
من رك

نهد

رف
ثمقالتعالىل عندربك) أى'ق .حاتنهالىصلا

قها أخد إلاهو .

املنمين ببعيد» يعنى به كفار مكة ؛ والمقصود أنه تعالى برميهم مما
ثمقالجوراملاظهى
ا | ل :سال رسول ان ضيل ا
سي علهالسلامعن هذاقا ,ليمل
عن ظالمى أمتك  مامن ظالممنبم إلا وهو بمعرض ججر يسقط عليه من ساعة المساعة  .وقيل :
وىقءت فا هذه الواقعة منكفار مك
قكرى ال
االتل
ه (وما هى) للقرى .أى وم
ورلفى
قضمي
ال
ببوعيدذ.
اك لآن القرىكانت فى الشأم » وهى قريب من مكة .
|
قوله تعالى ١وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ولا تنقصوا
لمكا والمينانإقى أرا كمبخيروإ ىأخاف عليكعذاب يومبحيط وياقومأوفوا المكيال والميزان

مم

قولهتعالى «وأمطرة| عليهمحجارة5ن جيل» الآية

(القول الثانى) أن يكون اهراد من  10ههنا قوله تعالى(إما قولنأ :لثىء إذا أردناه أن

شولا سكن :فيكون) وقد مقدام فد ذلك الام"
ا(لإلقول الثالت »4أن يكون المراد دن الآمرالعذاب  .وعلى هذا التقدير فيحتاج الى الاضمار »
واللعى ::ولمسا جاء.وقت عذاينا جعلنا عالما سافلها »

(المسألة الثانية 4اعلمأن ذلك العذاب قد وصفه اله تعالى فى هذه الآية بنوعين من الوصف
فالأول  :قوله (جعلنا عالها سافلها) روىأن جبريل عليه السلام أدخل جناحه الواحد تحت مدائن
قوم لوط وقلعها وصعد بهاالى السهاء <تى مع هل السماء نهيق امير ونباح الكلاب وصياح
الديوك :وم تكن" لهم جرة  .ولميكب لحمإناء» ثمقليها دفمة واحدة وضرباعلى الآرض .

واعلم أن هذا الحمل كان معجزة قاهرة من وجهين  :أحدهما  :أن قلعالآرض وإصعادها إلى
قرت من السماء فعل خارق للعادات  .والثان) :أن صر ارق ذلك اللعة اليفك لد 3 0
ابنهم
تلتمحرك سائرالقرى المحيطة به االبتة و,لم تصل الآفة إلى لوط عليه ااسلام وأهله معكقر
:وله (وأمطرناعليها حجارة من مجيل) واختلفوا
من ذلك الموضع معجزة قاهرةأيضا ا.لثانى ق
+كاوال"7أله قاسو معرب ون صل لكك .واأنة تو رار كن ف ادق
فى السجيل على وجوه ال

والظين يشرط أن مكون ق غابءة'الضلابة  ,قال اللأزهرى ::لمناعربته العرتٍضار عز باوقدعريك
حروفاً كثيرة كالديباج والديوان والاستبرق  .والثاتى :سجيل ٠ أى مثل السجل وهو الدلو
جكي:ل
سثال
العظير .وال

؛ أى شديد من الحجارة  .الرابع  :مرسلة عليهم مسذحل إذا زليه

7ان
زهو ل مله الدا كارا من الخلنة ؟ أأعطعه سلاراء 02ل القطية ف ارد وار وف ك
كتب علها أساىالمعذبين  .السنادس  :وهو من السجل وهو الكتاب تعدذترهمنمكتوب ف الأآزل

أى كتب الله أن يعذمهم مهاء والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لانه يتضمن أحكاماً
.السايع ":من 6-0أى من جهنم أبدلت
كثيرة » ومقيألخ:وذ من المساجلة وهى المفاخرة و
الثون لاما  .والثامن  :املنسماء الدنيا  وتسمى سجيلا عن أبىزيد  ,والتاسع ال:سجيل الطين »
لقولهتعالى (حجارة من طبن ) وهو قول عكرمة وقتادة .اقلالحسن يود
الطين  .إلا أنه  1بمرور الزمان » والعاشر  :سجيل موضع الحجارة » وهى جبال مخصوصية .

ومنه قوله تعالى (من جبال فيها من برد)
واعل أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات :
لفالصفة الأولى) كونها منسجيل ؛ وقدسبقذكره .

قولهتعالى «فلما جاء أمرنا جعلناعاليها سافلبا» الآية
سح هه سه
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اتعد
ماكاق عكدن الظالمان
و نا
منُصيضّوصو د  58/6مصدوهمداغلد ركرلك,و

قعم»

ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء.منقطعاً  .ثمبين اتلعلاهلى أنهمقالوا  :إنه مصيبها أمصااءهم .
والمراد أنه مصيبها ذلك العذاب الذى أصاهم  .ثمقالوا (إنموعدهم الصبح) روى أنهملما قالوا
للوط عليه السلام (إن موعدم الصبح) قال أريد أجل من ذلك بل الساعة فقالوا (أليس الصبح
بقريب) قال المفسرون إنلوطا عليهالسلام لما سمع هذا الكلام خرج بأهله افلىليل .
لساجاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علها حجارة يمينل منضود مسومة
قوله تعالى فل
عندربك وماهى من الظاامين ببعيدكا

فى الآية مسائل :

(إالمسألة اوللأى» فى الأمر وجهان  :الآول  :أن المراد منهذا الام ماهو ضدالنهى ويدل
عله ورحوه  :الإآول أن لفظ الام حققة فىهذا العنى مجازفىغيره دفعاًللاشتراك ..الثلى  :أن

الأمرلايمكن حمله ههنا عالىعذاب ؛ وذلك لأنه تعالىقال (فلماجاء أمرنا جعلنا عالمباسافلها) وهذا
الجعل هو العذاب ء فدلت هذه الآية علىأن هذا الام شرط والعذاب جزاء » والشرط غير

عيذراب » وكل مر .قال بذلكقال إنههو الآمر الذى هوضد النهى .
اآملر غ
الجزاء ف.هذا ال
والثالث  :أنه تعالى قال  :قبل هذه الآبة (إنا أرسلنا الوقوم لوط) فدل هذا على أكناهمنوا مأمورين
وايصال هذا العذاب إللهم.
من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط ب
خوا تلك المدائن فى وقت
إذا عرفت اشنا فقول  :إنه تحال آمر اجمعاً من الملاتيكة بأن رب
»ن قو(لفهلما جاء أمرنا) إشارة الى
كا
فعمل
معين  :فلما جاء ذلك الوقت أقدموا علىذلك ال
ذلك التكليف .

فالل:ا جاء أمرنا جعلوأ عالبهاسافلها  لان
فانقبل  :لوكان الأمر كذلك ؛ لوجب أن يق
الفعل صدر عن ذلك المعو .

قلن :ا هذالايلزمعلىمذهبنا » لآنفعل العبدفعل اللتهعالىعندنا .وأيضا أن الذى وقعمنبم
ودرته  ,فلميبعد إضافته الى اله عز وجل »؛لأن الفعل كا تحسن إضافته
إنما وقع ا الله تعالى بق
ال المائر ؛ هد حسن أنضًاإضافته االلىسيب ,

6

ولدلا «الاامرأًتلك [نبامصيبها ماأصاءهم » الاية

5
خاء باللغتين فنقرا بقطع الالف لفجته قولدسبحانهو تعالىان الذ
فلليل .يقال  :سرى ا
وصل فجته قوله (والليل إذايسر) والسرىالسير ا
اةخ.رجوا
دقطع
رهي
لال
بوم
بفلان اذاسير به بالليل ؛ والقطع مالنليل بعضه وه

بعبده) ومن

اسار ال

ا0

ليلا لتسبقوا نزول

.ال نافع بنالازرق لعبدالله بن عباس رضىالله عنهما  :أخيرتق عن
العذاب الذى موعده الصبح ق
قول الله (بقطع منالليل) قال هو آخرالليل سحر؛ وقال قتادة  :بعد طائفة منالليل » وقالآخرون
هو نصف الليل فانه فذىلك الوقت قطع بنصفين .

ثمقال وللإايلتفت مأنحد) نهى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان الى
ما وراءه “:ااه أن كر اه لكان م فى اللده أدوال وأفشة وأضذفا » -فالملا بك أدراوهم5
يخرجوا ويتركوا تلك الأاشياء ولا يلتفتوا اليهاالببنة  .وكان المراد منهقطع تعلق القلب عتنلك
.وله تعالى (قالوا أجئتنا لتلفتنا) أىلتصرفنا ؛ وعلى هذا
الأشياء وقد براد منه الانصراف أيضاكق

التقدير قالمراد من قوله (ولايلتفت منكمأحد) النبى عن التخلف .
أمقال ١إلا امرأتك ) قرأكاثبنير وأبو عمرو (الا امرأتك) بالرفع 1بالعت !
َال الوالخدى ::من نك وهو الاختار ققد جعاها مستنناة من لزاه[ عل امدى قابدأشلك إلا

امراتك والذى يغيد بصحه هذه القراءه لاق قزراءه عل انه ازفا (.لأملك إل اإءالك) نعاقل
قوله (ولايلتفت منكمأحد) من هذا الموضع ٠ وأما الذين رفعوا فالتقدير (ولايلتفت منكم 0
إلا امرأتك)
فان قبل  :فهذه القراءة توجب أنهاأمرت بالالتفات لآن القائل إذا قال لاقم منكم أت

إزليادكان ذلك أمراابزايلدقيام .

1

وأجاب أبوبالكارنبارى عنه ققال  :معنى (إلا) ههنا الاستثناء المنقطمعل معن ,ى يللاتفت منكم
أحد ؛ كن امرأتتك تلتفت فيصيها ما أصاءهم  ,وإذاكان هذا الاستثناء منقطعاً كان التفاتها معصية
ويتأ كدماذكرنا بما روى عن قتادة أأنإهقنابلاكانت مع لوط حين خرج من القرية فلبا سمعت
هذا العذاب التفتت وقالت اقوماه تأضا ام واشلككيا '

دهذيار
تنقعلى
لهلك
واعلٍأن القراءة بالرفعأقوى؛ لآن القراءة بالنصب تمنعمنخروجها ماعأهل
الاستثناء يكون املنأآهل كا نهأمرلوبطأنخرج بأهلهو يترك هذه المرأة فانهاهالكة مع الهالكين ,
وأما القراءة بالنصب فاءهاأقوى من وجه آخرء وذلك لان معالقراءة بالنصب ,بق الاستثناء متصلا

قوله تعالى «قالوا يالوط إنا رسل ربك» الآية
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0آر إىلى ركن شديد) هو أن لايكون له قدرة على الدفم لكنه يقدر على التحصن بلحصينأمن
شرهاربراسطة ا.لثاللف ؛ أنهالنا شاه سفاهةالوم داوع غلل سبوء الآادب ممنى حجصول

قوة قويةعلى الدفع  ,ثماستدرك علىنفسه وقال  :ابللأولى أن آوى إلى ركن شديد وهوالاعتصام
بعناية اللهتعالى » وعلى هذا التقديرفقوله (أوأوى الى ركن شديد) كلاممنفصل عما قبلهولاتعلق

له به ؛ وبهذا الطريق لايلزم عطف الفعل عاللىاسم » لوذلك قال النى عليه السلام «رحم الله أخى

لوطاكان يأوى إلى ركن شديد»
قوله تعالى اقالوا يالوط إن رن

لكان فار | البلك قابسأعلك بقطم منالليل

ولايلتفت منكمأحد إلا امرأتك انه مصيبها م أاصابهم إن موعدهم  2أليس الصبح بقريب )
ن
كإلى
رآوى
اعلمأن قولهتعالى مخبراًعنلوطعليهالسلام أنهقال(لوأن لىبك,قوة أو

شديد) يدلعلى أنكهانفىغاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك الأوباش على مايوجب الفضيحة
تس أضنافه »فلا رأت الملائكة تلك الحالة بشروه بأنواع من البشارات  :أحدها  :أنهمرسل
الله  .وثانها  :أن اللكفار لايصلون إلى ماهموا به  .وثالثها  :أنه تعالى مهلكهم  .ورابعها  :أنه تعالى
ينجيه مع أهله من ذلك العذابٌ  .وخامسها  :إن ركنك شديد وأن ناصرك هو الله تعالى خصل له
هذه

الشارات

»؛ وروى

أن جبريل عليهالسلام قال له إن قومك

أن يصلوا إليك فافتح الباب

فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام يجناحه وجوههم فطمس أعيهم تأعمام فصاروا لايعرفون
الطريق ولا متدون إلى بوتمم  .وذلك قوله تعالى (ولقد راودوه عر #ضيفه فطمسنا أعينهم)
تتاقوله (لن يَصَلوًا إلنك) أئى بسوء ومكروه فانا حول بيهم وبينذلك ٠ م قال (فأسر بأهلك)

قرأ نافع وابنكثير (فاسر) موصولة والباقون بقطع الآلف وهما لغتان ؛ يقال سريت باللييل
وأنعرر كو أنعدصسان

:

أسرت إليك ولمتكن تسرى

قوله تعالى «قالوا لقد علمت مالنا فىناتك من حق» الاآية

4

اللإمسالة الثالثة» 4الضيف ههنا قاهم مقام الاضياف  .يا قام الطفل مقام اللاطفال  .فقوىله
تعالى (أو الطفل الذين لميظبروا) ويجحوز أن يكون الضيف مصدراً فيستغنى عن جمعه  5يقال :

رجال صوم  .ثمقال (أليس منكم رجل رشيذ) .وفيه قولان :,الاول ( :رشيد) معنى ملشد أى
تقول الى ورد هوّلاء الإاواياش اعن أجياف او الزن نيد  20102 2المي :الل فيكم

رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح  .وأسعده بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح »
0

الول

.

(لوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق» وفيه وجوه  :الأول  :مالا فى بناتك
 2قال تعالى قا
من حاجة ولا شهوة  :والتقدير أن من احتاح الاش فكازنه حصل له فيه نوع حق ء فلهذا السبب

جعل نى اق كناية عن ننى الحاجة  .الثانى  :أن نحرى اللفظ على ظاهره فنقول  :معناه إنهن لسن
لنا بأزواج ولاحق لنا فين البتة  .ولابميل أيضأ طبعنا الين فكيف قيامهن مقام العمل الذى نريده
وهو أشارة الى العمل الخبيث  .الثالث (مالنا فى بناتك من حق) لانك دعوتنا الى نكاحبن بششرط

الاتمات ونحن لابحبك إلىذلكفلايكونلنافهن حى  .ث انهتعإلى جك عناوط أنهعند
مان
سماع هذا الكلام قال (لو أن لى بم قوة أورازى ال رف )اريك ل

(المسألة الأولى» جواب«لو»حذوف لدلالة الكلامعليه والتقدير  :لتعتكم 1لبالغتف دفعكم
ونظيره قولهتعالى (ولوأن قرأنا سيرتبه الجبال) وقوله (ولوترىاذ وقوفواعلٍالنار)قال الوا-حدى
وحذف الجواب ههنا لآن الوثم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنعوالدفع .
(المسألة الثانية)) (لوأن ىب قوة) أى لوأن لىماأتقوى به عليكموتسميةموجبااقوة بالقوة
جائز قال الله تعالى (وأعدوا لمما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) والمراد السلاح » وقال

آخرون القدرة على دفعهم ٠ وقوله (أوآوى إلى ركن شديد) المراد منه الموضع الحصين المنيع
تشببا له بالركن الشديد من الجبل »
فانقبل :ماالوجهههنافىعطف الفعل علىالاسم ؟

قلنا :قال صاحب الكفاف  :قرىء (أوأؤى) بالنصب باضمار ,أن كانه قبل لوأن لى بكم
م

اسمس

وة أو أوبا :

واعلم أن قوله (لو أن لى بكمقوة أو آوى الى ركن شديد) لابد من حملكلواحد من هذين
الكلامين على فائدة مستقلة » وفيه وجوه  :الأآول  :المراد بقوله (لو أن لى بكقوة) كونه بنفسه
قادراً عل أإدة :

1

له 1ك

أما نفسة و إما بمعاونة غيره على م

وتأدبهم  2واأراد وله

١الس

قوله تعالى دقال ياقوم هؤلاء بناتى هن أطور ل الآية

1

صلبه لا تكفى للجمع العظيم  .أما نساء أمته ففنين كفاية للكل  .الثالث  :أنه حت الرواية أنهكان
له بنتان  وهما :زوئنزاعءورا ؛ وإطلاق افظ البنات عالبىنتين لا بحوز لما ثبت أن أقل امع
ثلاثة » فأماالقائلون بالقول الأول فقد اتفقوا عل أنه عليه السلام مادعا القوم الى الزنا بالنسوان
بل المراد أنه دعام الى التزوج بهن ؛ وفيه قولان  :أحدهما  :أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط أن
؛هكذاكان فىأول
يقدموا الابمان  .والثانى  :أنهكان بحوز تزوي المؤمنة منالكافر فى شريعته و

لفعاص ننالربيع وكان مشركا وزوجابنته من
انأ
الاسلام بدليلأن عهليه السلام زوجابنته زينب م
عتبة نأو لحب ْ .مسخ ذلك بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ونقوله (ولا تنكحوا

الراك فى يتامنوا) واختلفوا أيضا)فتال الآ كثزون  :كان له بنتان » وعل هذا التقدير
ذكرالاثنتين بلفظ امع » كا فقوىله فان كان له اخوة (فقد صغت قلوبكا) وقيل  :إنمن كن
كار من اثلدين :
انض كار هن أطهر لكم» ف سد نان :

(المسألة الآولى» ظاهرقوله (هن أطهرلكر)يقتضى كون العمل الذىيطلبونه طاهراً ومعلوم

أنه فاسد ولانه لاطهارة فى نكاح الرجل » بل هذا جار مجرى قولنا  :الله كأبر و.المراد أكنبهير

ولقوله تعالى (أذلك خير نزلا أمتيجرة الزقوم) ولاخير فيهاولماقال أبو سفيان  :اعل أحداواعل
هبل قال الننى «الله أعلى وأجل» ولا مقاربة بين اوللبهين الصنم

((المسألة الثانية4روى عن عبد الملك بمرنوان والحسن وعيى بن عير أنهمقروا (هن
ال > ذكرنا فى قوله تعالى (وهذا بعل شيخاً) الاأن أ كثر النحويين
حعل
لب “
أطهرلكم) باالنض
ؤقرلى”اء بناتى هن أطهر) كانهذا نظير قوله (وهذا بعلى شيخاً)
هلو
اتفقوا علىأنهخطأ قا(لوا
إلا أنكلمة «هن» قد وقعت ف البين وذلك يمنع من جعل أطهر حالا وطولوا فيه ُ .مقال(فاتقوا

الله ولاتخزون فى ضيى) وفيه مسائل :

(المسألة الأ ولى) قرأ أبوعمرو ونافع ولاتخزون بائبات الياء على الأأصل  .والباقون يحذفها
للتخفيف ودلالة الكسر عليه .

((المسألةالثانية )(ف لىافتظخزوى)وجهان  :الأول :قالاانعباسرضىاللهعنهما  :لاتقضحوق

أفضيىافى  يريد أنهمإذا مجموا عألضيىافه بالمكروه لحقته الفضيحة  .والثانى  :لاتخزونى فى ضيق
أى لاتخجلوىفيهم ,لان مضيف الضيف يازمه الخجالة من كلفعلقبيح يوصل إلىالضيف يقال :
خزى الرجل إذا استحيا .
وو الاغرك

زه

0

رشيد د»

ل

دقال ياقوم هؤلاء نآنى هن أطهرللك» الآية
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الوا لكلمعه عت  61فىانك من حو اك اندر

 1ريد 245/26لَك أنلى 73أوآوى دكن شديد«.ل»
هؤلاء بناتىهن أطهر ل5فاتةوا الراك ردان فى أليس منكمار

قالوالهذ علس

مالنافى بناتنك من حق و إنك لتعلمماتريد قاللوأن لىب قوة أو آوى إلىركن شديد»
وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) أنه لما دخلت الملاتكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته يجوز السوء
فقالت لقومه دخل دارنا قوم مارأيتأحسن وجوهاً ولاأنظف ثياباًولاأطيب رائحة منهم (خاءه
قومه ,رعو اليه) أى يسرعون » وبين تعالى أن أسراعبم ربما كان لطلب العمل الخبيث بقوله

(ومن قكبالنوا يعماون السيئات) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا أن يدخلوا البيت الذى

كان فيه جبريل عليه السلام  .فوضع جبريل عليه السلام يده على الباب ٠ فلميطيقوا فتحه ى
كسروهء فسحأعينهم بيده فعموا ء فقالوا  :بالوط قدأدخلت علينا السحرة وأظبرتالفتنة  .ولاهل
يةيفرىعون) قولان :
(لغ
ال

(القول الاول» أن هذا من باب ماجاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولابعرف له
فاعل حو  :أولعفلان فى الامر ٠ وأرعد زيد ؛ وزهى عمرو من الزهو .

لإوالقول الثاى) أنه لاوز ورود الفاعل علىلفظ المفعول » وهذه الافمال حذف فاعلوها
تأوي لأواعكار له طعةوأر عدا ج| أرعدة غضبه وزهىعمرو معناه جعله ماله زاهياوأهرع

معناه أهرعه خوفه أوحرصه ٠ واختلفوا أيضأ فال بعضبم  :الاهراع هو الاسراع مع الرعدة .
وقال أخرون « :هوالعدو الشديد.

أما قوله تعالى قال ياقوم هؤلاء بناتى هن أطبر لم) ففيه قولان  :قال قتادة  .المراد بناته
لصلبه  .وزقال مجاهد وسعيد بن جر  :المراد نباو ات لمن ف نقتي ناك وفن إحالة لد

بالمتابعة وقبول|لدعوة  .قال أالهلنحو  :يكتى فى <سن الاضافة أدتى سبب ء للآنهكان نياهرفكان
كالاب له .م قال تعالى (وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لمنهنا الذووك عندى شو تار رادل كله

وجوه  :الأول  :أن إقدام الانسان علىعرض بناته على الأوباش والفجار أمرمتبعد لايليق بأهل
المروءة ؛ فنكيف بأكابر الأنبياء ؟ الثاتى  :وهو أنه قال (هؤ لاء بنانى أهطنبرل؟) فبناته اللوانى من

قولهتعالى<دو جاءه قومه مرعون القوالاية
ذ[#ه لله
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وام

يأقُوم
يمَلونَالسيئاتقال
هدومنقبلكانوا
قوهة! مرعون إل
22

ىين اليسنكرل
هل سان هنأطهرلم هوا لله لاونف س

ا  7 0بايصال 575
قد

ذاح وجه دلالةالنصعلى هذا الحكمفل يل
الهمب ل

لما ذكروا (إنه قد جاءأرمبرك) ولميكن فى هذااللفظ
وكه برك المجادلةو»
رلذل
معه ف
أىدف
ال
دلالة على أن هذا الآمر بماذا جاء لاجرم بين الله تعالى إنهمآتيم عذاب غيرمردود 'أىعدف
لاسبيلالى دفعه ورده .

ثمقاللإوما جاءتر سلنالوطاً مىء.هموضاق ببمذرعا)وهؤلاء الرسلهمالرسل الذينبشروا
ابراه بالولدعلهمالسلام  .قالابنعباس رض اللهعنهما  :انطلقوامنعند إبراهمإلى لوطوبايلنقر يتين

أربع فراسخ لوودا عليه علمصورة شباب مرد من ببى آدم وكانوا فى غاية الحسنولم يعرف لوط
لأ:ول  .أنه ظنأنهممنالانس خفاف علبهم خبثقومه
اجه
أنهمملائكة الله وذكروا فيهستةأو
وأن يعجزوا عن مقاومتهم  .الثانى  :ساءه متهم لآنه ماكان بحد ما ينفقه عليهم وها كان قادراً على
القيام حق ضافتهم  .وااثالث  :ساءه ذلك لان قومه منعوه من ادخالالضيف داره  :الرايع  :ساءه

مجحئهم  .لأنه عرف بالحذر أنهمملائكة وأنهم إنما جاوًا لاهلاكقومه ؛ والوجه الآول هوالاصح
لدلالة قوله تعالى (وجاء قومه ممرعون اليه) وبقفىالآية ألفاظ ثلاثة لابد منتفسيرها :
<إاللفظ الآول» قوله(سىء بهم) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعللازم مجاوزيقال سؤته

فىء مثل شغلته فشغل وسررته فسر  .قال الزجاج  :أصله سوىء بهم الاأن الواو سكنت ونقلت

كسرتها الى السين .
ل واللفظ الثاق) قوله (وضاق بهمذرعا) قالالازهرى  :الذرع يوضعموضعالطاقة والاصل
فيه البعير يذرع ببديه فى سيره ذرعا عل قدر سعة خطوته  :فاذا حملعليه أكثر منطاقته ضاقذرعه
ضلكعف ومد عنقه » لجعل ضيق الذرععبارة عن قدرالوسع والطاقة  .فيقال م:الى به ذرع
فذ
عن

ولاذراع أى مالى به طاقة ؛ والدليل على جعةماقلناهأنهمبجحعلون الذراع فىموضع الذرع فيقولون
ضقت بالأمرذراعا .

ولاإللفظ الثالث) قوله (هذا بوم عصيب) أى يوم شديدء وإتما قيل للشديد عصيبلأنه
يعصب الانسان بالشر .
لجاء قومه هرعون إليه وهمر_ قبكلانوا يعملون السيئات قال يقاوم
قولهتعالى و

فولهتعالى,ديا!إراهم أع:رض كن هذا إنه قد جاء أمىربك» الآية

6

إن

ا0
هذ |
ف أعرضعَنْ
را م
!1

غير مردود

20
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.

كنا ايف ار ذا مىء بهموضاق بهم زعا قال
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تتيم
سا
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نسي أن ابراهيم كان يول إن أمر الله ورد بايصال العذاب .ومطلق الآمر لايوجب الفور بل
يقبل 12اخىفاصيروا مدة أخرى و»الملائكةكانوا بةولون إنمظلاق اللأمر ية .لالفونء وقد حصلت
هناك قرائن دالة على الفور ؛ ثمأخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه بالوجوه المعاومة خصلت الجادلة
مدا السيت ١ زهدا الوجه عدي هر المي"

لإالوجه الثالث» فى الجواب لعل إبراهم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأآمر وكأن ذلك
الآمر مشروطا بشرط فاختلفوا فى أن ذلك الشرط هل حصل فى ذلك القوم أملالخصلت الجادلة
إسببه » بواجملة نرى العلماء فى زماننا بحادل بعضهم بعضا عند السك بالنصوص ,.وذلك لابوجب

القدح فى واحد منها فكذا ههنا .

ثمقال تعالى إن إبراهيم لحليمأواءمنيب) وهذا مدحعظيم مناللهتعالى لابراهي » أما الخليم

فهو الذى لايتعجل مكافأة غيره » بل ,تأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا حاله فانه بحب من غيره
هذه الطريقة  .وهذا كالدلالة على أن جدالهكان فى أمى متعاق بالحلم وتأخير العقاب  :ثمضم إلى
ذلك ماله تعلق بالخلموهو قوله (أواه منيب) لآن من يستعمل الحل فى غيره فانه يتأوه إذا شاهد
وصول الشدائد إلى الغير فلا رأى جىء الملائكة لجل إهلاك قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك

وأحد تأواء عليه فلذّلك واصفه أشاتعال يذاه الصيفة ؛ وروصفة نضا نأك ميك لون ا لل ا
فيه هذه الشفقة العظيمة على الغير فانة ينيب ويتوب ويرجع إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم أو
يقال  :إن من كان لايرضى بوقوع غيره فى الشدائد  .فأن لايرضى بوقوع نفسه فيها كان أولى
ولاطريق إلى صون النفس عن الوقوع فى عذاب الله إلا بالتوبة والآناية فوجب فيمن هذا شانه
كرات منينا :

تراه كال ١ باازإبراهيم أأعرض عن هذا إزه قد جاء أمر رباك وإهم تم عذاب غير مردود

0ت وفنا لوطا سىء مهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب)
اعم أن قوله (ياابراهيم أعرض عن هذا) مءناه  :أن االانكة قالوا له  :اترك هذه المجادلة لآانه

قوله تعالى وإن إبراهم لحليمأواه منيبالآية

١

ّل السزور يسبب
حوصفو
الخيفة 1 2والمى  :أنه نا َال ال
دغرا
بجى .البشرى يحصولالوإد أ:خذ بجادلنا فقوم لوط وجواب لما هو قوله (أخذ) إلا أنه حذف
ىللفظلدلالةاكلامعليوهقيل تقديره  :لما ذهب عن
فا

أبراهبمالروع جادلنا .

واعلم أن قوله (بجادلنا)أى تخادل رسلنا .
فان قبل  :هذه امجادلة إنكانت مع الله تعالى فهى جراءة على الله » والجراءة على الله تعالى من
أعظم الذنوب ء ولآن المقصود من هذه الجادلة إزالة ذلك الحكموذلك يدل على أله كت امنا
أجيبة ؛ لآن المقصود منهذه
بقضاء اللهتعالى ووأنإهكنفرك.انت هذه الجادلة معالملائكة فيضهاىع
الجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط :دكن اعدفهم أنهممنتلقاأءنفسهم بحادلون فىهذا
.ان اعتقد فهمأنهمبأ الله جاوًا فهذه الجادلة تقتضى أنهكانيطلب
الاهلاك فهذا سوءظن بم و
منهممخالفةأمى اللهكاك وهذا منكنة.
نهين :
مج
والجواب  :و

(الوجه الأول »وهر اشواب الاخال أنه تعالى مدحه عقيب هذه الآية فقال (ان ابراهيم
ملنذنوب لما ذكرعقيبهمايدلعلى المدح العظيم .
لحليمأواه منيب) ولوكان هذا الجدل ا
لإوالوجه الثانى) وهو الجواب التفصيل أن المراد من هذه الجادلة سعى ابراهيم ا

' العذاب عنهم وتقريره من وجوه :
:أيتم لوكان
(الوجه الآول) أن الملائكة قالوا (مإهنلاكوا أهلهذه القرية) فقال ابراهيم أر
رن حلام مين | لكونا؟ قالواء لا .قال!؛ فبآردن قالو:لا :قال 030)::قالوا0

ص بل اغلعشرةقالوا :لا.قال :أرأيتمانكانفمبارجل مس[أتبلكونما ؟ قالوا :لا.فعندذلكقال:
إذفها لوطا وقد ذكرالله تعالى هذا فى سورة العنكبو ت فقال (ولما جاءترسلنا ابراه بالبشرى

قالوا انامهلكوا أهل هذه القريةان أهلهاكانوا ظالمين قال اذفيها لوطا قالوا نأحعنلم بمنفيها لننجينه
وأهله إلاامرأتهكانت من الغابرين .
زلان
حفو
ثقمال لولإما أن جاءت رسلنا لوطا سىءبهموضاق بهم ذرعا وقالوا لتاتخ

انا

منجوك وأهلك إل امرأتك)»ف4بان هذا أن يحادلة إبراهم عليه السلام ٠ نما كانت فى قوم لوط

يسبب مقام لوط فيا بينهم .

إالوجه الثانى» حتمل أن يقال إنه عليه السلام كان يميل إلى أن تلحقهم ريه الله ستاخير
العذابعنهم رجاء أنهمربما أقدموا علىالابمانوالتوبة عنالمعاصى ؛ وربما وقعتتلكالجادلات

0

قره تال ليذم عنامار

َه

0

3

إبراههم
ىم 22

يات إلشري» ١الآية
مث

وترهس

0

عاق

 2أواه ميب 2ه»71
أوط »25/12إنراهيم

بر صادق أن الله تعالى  1مالك ده َأفلاشك أنه رت هارا إل أجواق الغا
لالاجل أنه استتك قدرة الله تعال عل ذلك ”

المسألة الثالثة  4قوله (وهذا بعلى شيخاً) فاعلمأن شيخاً منصوب على الال ؛ قال الواحدى
رحمه الله و:هذا من لطائف النح<و وغامضه ذكالنمة هذا للاشارة ؛ فكان قوله (وهذا بعلىشيخا)

قم مقاأمن يقال أشير إلىبعلى حالكزان شخا :الفط ووداتنعفك مديكده لالد ركه
وهى الشبخوخة .

(إالمسألة الرابعة) 4قرأ بعضهم (وهذا بعلى شيخ) على أنه خبر مبتدا محذوف  .أى هذا بعلى
وهو شيخ » أو بعلى بدل من المبتدا وشبخ خبر يأكوونان معاً خبرين » ثحمكى تعالى أنالملائكة
قالوا (أتعجبين من أم اللّه) والمعى  :أنهمتعجبوا من تعحبها » قثاملوا (رحمة الله وبركاته عليكم
أهل البيت) والمقصود من هذا الكلام ذكر مابزيل ذلك التعجب وتقديره  :إن رحمة الله عليكم
متكاثرة وبركاته لديممتوالية متعاقبة » وهىاانبوة والمعجزات القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة

فاذا رأيت أن الله خرق العادات فى تخصيصك هذه الكرامات العالية الرفيعة وفى إظهار خوارق
العادات ر إحدات اللنات'و المعجرات »'فكنت بلى لك الف /
وأما قوله أهل البيت » فانه مدح لهمفهو نضِبٍ عل النذاء أوعل الاختصاص ء ثمأ كدوا
ذلك بقوكم ((إنه حميد بجيد) والميد هو المحمود وهو الذى تحمد أفعاله  :ولمجيد الماجدء وهو
:من محامد الأأفحال ايصال العيد المطيع الى ماده ومطلوبه » ومن أنواع
 0والكرم و
ادرلعلكىل
لكمانعملنوم أنه تعالى قا
اذا
والكرم أن لامنع الطالب عن مطلوبه  :فا

: 00
لكات أراله ايت

 0اتبحك بق سر اللامن قدت إن اللقمرد من  55هتارة

قوله تعالى لفإلا ذهب عن ابراهم الروع وجاءته البشرى بحادلنا فى قوم لوط إن ابراهم
حلم أوآه منيبي

اعم أن هذا هو القصة الخامسة وهى قصة لوط عاليلهسلام » واعم أن الروع هو الخوف

1

6:١الت 2:
تت

اه

قولهتعالىوقاحلتناوأبائأألدوأرع ل
2

م

ا

َالوا0
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"الىجمحبي «/8ا»
 1على 6إنهذا

الوا أتعجَِينَمنأمارللهرَحهت ال*له وبركاتهعلي اهل  0إل حخيد
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 0مناء بعد 1يعد
(المسألةالثانيةمه 5افظ را قولان  71 00 77الل
اش التقوات رقنا هو الوجه الظاهر  .والثاتى  :أن الوراء ولدالولد ؛ عن الششعى أنه قبل
له هذا ابنك ف:قال نعم من الوراء ؛ وكان ولد ولده » وهذا اديهدق شدي ايفاو اللفعل
كاه دوعتف

قوله تعالى إرقالت ياويلتى أألد وأنا يحوز وهذابعلى شيخاً إن هذا لثىء يجيب قالوا أتعجبين
من أمى الله رحمة الله وبركاته عليكم أهلالبيت إنه حميد بجيد)
قَْ الآية اث[ :

ش

»يقال  :وى لفلان أى خزىله
(المسألة الآول) قال الفراء أصل الويل وى وهو الخزى و

فقوله ويلك أى خزى لك ؛ وقال سيبويه  :ويح زجر لأمنشرف عالىحلاك ؛ وويل لمن وقع فيه .

.ويه  .وهذه الكللات متقاربة فالمعنى
قالالخليل :ولم أسمععلى بناله إلا ويح و»ويس » وويك و
وأما قوله (ياويلتا) فنهم من قال هذه الآلف ألف الندبة وقالصاحب الكشاف  :الالف فىويلتا
مبدلة من ياء الاضافة فى (ياويلتى) وكذلك فى ,الهفا ويايجبا ثمأبدل من الياء والكسرة  .الأالف
والفتحة  .لآن الفتح والألف أخف من الياء والكسرة

أماقوله ألأإلد وأنا تجوز وهذا بعلى شيشا) ففيهمسائل
(المسألة الآو )قرأ اكبينن ونافع وأبو عمرو لد مبمزة وهدة » والياقون مهمزتين بلامد
9مسألة الثانية 4لقائلأن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالىوالتعجب من قدرة الله تعالى
ال
اوحت الكضرء ان المقدمة اللاولى مثنلثة أوجة  :.ألما  :قوله تعالى حكانة عنها فى معرض
التعجب (أألد وأنايحوز) وثانها  :قوله (إنهذا لثىء بحيب ) وثالثها  :قول الملائكة لها (أتعجبين

من أعل النه) وأمااتيان أن التخجب من قدزة الله تعالى وجب الكفرء فلأآانهذا التعجب يدل عل
جهلها بقدرة اللهتعالى؛ وذلك بوجب الكفر .

والطورات ارثا[ )تحت بحسب العرفوالعادة لاحسب القدرة فانالرجل المسم لوأخيره

55

قوله تعالى «ومن وزاء إحاق يعقوبءالاءة

لإنأكلطعاماً إلا بالمن ف:قال م:نه أنتنكر وا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره؛ فقال
جبريل لميكاثيل عامهما السلام «وحق لثل هذا الرجل أن تيخذه ريه +ليلا» 0

اه أنهفرحامنها

بهذا الكلام  .الرابع :أنسارة قالت لابراهم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضه الى نفسك 
فان الله تعالى لايترك قومه حتى يعذ.هم  .فعند نمام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهم عليه

السلام » فلما أخبروه بأنهمإنما جاوًا لاهلاك قوم لوط صار قولهم .فادها حكن
اشدة سرورها يحصولالموافقة نبكيلامها وبينكلام الملائكة  .الخامس  :أن الملائكة لما أخبروا
إبراهم عليه السلام أنهممنالملائكة لامنالبشر وأنهم إنما جاوًا لاهلاك قوماوط طلب إبراهم
عليه السلام منهم معجزة دالة عل أنهم من الملائمكة فدعوا رمهم باحياء العجل المشدوى فطفر ذلك
العجل المشوى من الموضع الذىكان موضوعاً فيه إلى مرعاه ٠ وكانت امرأة إراهم عليه السلام
قائمة كت

ل

رات ذاك العجل ار

قل طفر من مو ضعه

 .المادين

 :أ 0

ا

رات فوا أتاهمالعذاب وم فى غفلة  .السابع  :لايبعد أن يقال إنهم بشروها بحصول مطلقالولد
فضحكت ؛ إما علىسبيل التعجب فانه يقال إنهاكانت فىذلك الوقت بنت بضع وتسعينسنة وإبرا

عليه الام ابل مات رسنة.» .و إما عل سل اشرو
هو إحق وهن

وراء إحق لعوؤوب  5الثاون  8أ

اللنا خكت برها لك نال بانل1ك ا
ضكت

إسدب

 0العجرت من خوف

إبرأهيمعليه .

السلام من ثلاث أنفس حال ماكان معه حشمه وخدمه  .التاسع  :أن هذا على التقدم والتأخير
والتقدير  :وام أن قهامة فبشرناها باحق  .فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك »
ا
ا
را
ومجتاه التاجير ا النان نطو أن لكو نم فتك ات
ضحكت أى حاضت عند فرخها بالدلامة من الآوف» .فلنا ظهر حيضها بشرت عحصول الولد»
كك

الفرأء وأو علة أن لكون كن

ععى اه

 2قالأبو بكر

الربارى هذه اللغة إذم

يعر فهاهوٌلاء هد عرفها عيرم  5حكى الليث هذه الآية (فضحكت) طفة

 2وحك ىالآازهرىعن

بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا اتشقت .
واعم أنهذه الوجوهكلها زوائد .

وإنما الوجه الصحيح هوالآول

.

 2قال أعالى لإومنوراء إحق يعقوب »وفيه مسألتان :

(المسئلة الآول) قرأ أبنعاص وحمزة وحفص عنعاصم ويعقوب بالنصب ؛ والباقونبالرفع

ما واجه النصب© فهو أن يكوان"التقدير*:دثتر تاها بأسحق وان و ءاإشطق ,وهنا لما يسدونا  .أن

اشلنا لقم
هعالى«لاتخف اذأر
قول ت

؟

لوط >الاية

فسبب لتوقه عنلذا التقدير أيضاً أمان  :أحذها  :أنه خاف أن يكون نزوهم لام أنكره الله
تعالى عليه  :والثانى  :أندخاف أن ينكنوزولم لتعذيب قومه .
فان قبل  :فأى هذينالاحتمالين أقرب وأظهر ؟

قلنا  :أاملاذى يول إنه ماعرف أنهمملائكة الله تعالى فلهيأحنتج بأمور  :أحدها  :أنه
تسارع الى إحضار الطعام و»لو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك  .وثانيها  :أنه لما رآ
لكل علىحصول
ارك
ائكة لما استدل بت
لن
متنعين من الكل خافهم  .ولو عرف كاونلهمم م

 :الثشرء وثالما  :أنه رآثم فى أول الأآمر فى صورة البشر  .وذلك لايدل على أونهم من الملائكة .
وأما الذى يقول  .إنه عرف ذلك احتج بقوله (لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط) وإتما يقال هذا

رمف بأى سبب أرسلوا ؛ ثمبينتعالىأنالملائكة أزالوا ذاللكخوف عنهفقالوا
عول
يفهم
لن عر
(لاتخف إنا أرسلنا الى قوم لوط) ومعناه  :أرلنا بالعذاب الى قوم لوط ؛ لانه أضمر لقيام الدليل
عليه فى سورة أخرى ٠ وهو قوله (إنا أَزكِلا الى قوم مجرمين  .لنرسل عليهم حجارة)

ثمقال تعالى وامرأته قائمة4يعنى سارة بنت آزر بن باحورا بنت عر إبراهم عليه السلام ؛
.ل :
قي
وضا
وقوله (قائمة)قيل :كانت قوائرماةءمانلسترتستمع الى الرسل ؛ لانهارما خافت أي
كانت قائمة تاخلدأمضيافو إبراهم عليه السلامجالس معهم  و وكدهذا التأويلقراءةابن مسعود
(وامرأته قائمة) وهوقاعد .
ضحك على  : 8منهممنحمله
“مقالتعالى ل فضحكت فبشرناها بامقواخ4تلفوا الفى

.منهم من حم ايت
ضحك و
لفس
اىن
عل

ضوىيدك
آاخرلمي

ا ما [إذين لوه

لنك
:ال القاضىذ إ
علىنفس الضحك ذاختلفوا فىأنهالم مكت  .وذكروا وجوها؛الآول ق

الشيب لايد وآن يكون أسيا جَرَى ذكره .هذه الآية  ,وها ذاك إلا أنهافرحت تزوال ذلك
الخوف عن ابراهم عليه السلام حيث قالت الملائكة (لاتخف إنا أرسلنا الى قوم لوط) وعظم

اسك رره ,رال خوفدء .وان  1هدم اطالة قذا.رضيحك' الانسان :ناماه قفذكان
ضحكها سبب قول الملائكة لابراهمعليهالسلام (لانخف) فكان كالبشارة  :فقيل لها  :بجعل هذه

البشارة بشارتين :افلكبحصشلتارة زوالالخو ف  :ققد حصلت 0

اراد

:حنتهمالكانت
الذىكنتمتظلبو نهمن أوالالعمرالىهذا الوقت وهذاتأويلفغاية الحسن  .الثانى أ
عظيمة الانكار علىقوم لوطلماكانوا عليه من الكفر والعمل ا فلماأظهروا أنهمجاؤا

لاهلا كبم لحقها السرورفضحكت  .الثالث  :قالالسدى قالابراهم عليهالسلام ه (مألاتأكلون) قالوا
200---
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 0خ:ير بين يديك .
فهو 1
ان اقل > كيفك غار مل السكزاه متنا ؟

قلنا  :النكرة اذا كانت موصوفة جازجعلهامبتدأ :فاذاقلتسلامعليكم  +فالتكر ىأهدا

الموضع يدل على القام والكال ؛ فكانهقبل  :سلامكامل تام عليك » ونظيره قولنا  :سلامعليك »
وقول تحال زقال سلا علك اسح لك ربى) وقوله (سلام قولا من رب رحم  -سلام
على نوح ف العالمين  -والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك؟) فأما قوله تعالى (والسلام
على من اتبع المدى) فهذا أيضا جائز » والمراد منه الماهية والحقيقة  .وأقول  :قوله (سلام عليكم)
أكل من قوله :السلام عليك  ,لآن التنكير فى قوله (سلام عليك) يفيد الال والمبالغة والقام .

:لام علي .
وأما لفظ السلام ف:انه لايفيد إلا الماهية ق.ال الأخفش :من العرب من يول س
.ن الآلف واللام والتنوين» الا ىذقلك كترة الاستىال أباحهذا
:لام ع
فيعرى قوله س

.الله أعلم.
التخفيف و
قثامل تعالى افا لبثأن جاء بعجل حنيذ) قالوا :مكثإبراهم خمس عشرة لليالةيأتيه
ضيف فاغتملذلك  .ثمجاءهالملائكة فرأى أضيافذالمب مرثلهم » فعجل وجاء بعجل حنيذ ٠ فقوله

(فا ليث أن جاء بعجلحنيذ)معناه :فا ليثفالىجىء به بألومجالفليتهق.دير  :فباحليبثته
والعجل واد البقرة  .أما الحنيذ  :فهو الذى يشوى فحفرة من الأأرض بالحجارة الحاة :وهو من
فعل أهل البادية معروف » وهو محنوذ فى الآصل كا قيل  :طبيخ ومطبوخ  .وقيل  :الحنيذ الذنى
|ذل ألفيت عل الكل حى تفط عرفا
قطن دسعه ..إيقال  :جنات الفرس ا

“مقالتعالى لفإلا رآى أيد.هم لاتصل اليه) أى الىالعجل ٠ وقال الفراء  :الىالطعام ؛ وهو
ذلك العجل (نكرهم) أى أنكرم  .يقال  :نكره وأنكره واستنكره .

واعل أن الأضيافإنما امتنعوا من الطعام لآّنهم ملائكة والملاتة لايأكلون ولايشربون ؛
وإنما أتوه فى صورة الأضيافلكونوا على صفة تحبا » وهوكان مشمغوذا بالضيافة  .وأما إبراهم
عليهالسلام  .فنقول  :إماأن يقال :إنهعليهالسلامماكانيعلأنهمملائكة ؛ بلكانيعتقدفهم
أنهممن البشر » أو يقال  :إنه كان عالماً بأنهممن الملائكة  .أما على الاحتمال الأولفسبب خوفه
:نه كانينزل ى طرف امن اللارص لسن الا ؛ فللا |مسدو| سن  1كل
عما أ
حند:
أرا
أم

حتافربأذنوا بهمكروها اوثانها :أن هن لكك ف إل ل رك الفلا | 000
الآمن وإن لميأكل حصل الخوف  .وأما الاحتمالالثانى  :وهو أنه عرف أنهمملائكة الله تعالى :

م

قوله تعالى قالواسلاماقالسلام 6الآنة

:ما الزائد علىهذا العدد فسلبايل إلى اثباته بإدللايل
وأقله ثفلهاذلاةيفيد القطمحصول ثلاثة وأ
:تاه
آخر ؛ وأجمعواعلى أن اللأصلفهم كان جبريل عليه السلام م اختافت الروانات فقيل أ

ورة الغليان الذينيكونون  0ين
جبريل علايلهسلام ومعه اناعشر ملكا عصلى
:انوا ثلانة جبريلوميكا يِل وإسرافيل
.قال ابن عباسرضىاللهعنهما ك
وقالالضحاككانوا تسعة و

00
علهم السلام  .وهم الددن ذكرم الله فى سورة والذاريات فىقوله(هل أتاك حديشضيف
وف الحجر (ونيمم عن ضيف إبراهم)

((المسألة الثانية) اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين  :الآول  :األنراد مابشره الله بعد

ذلك بقوله (فبشرناها باحق ومن وراء إحمق يعقوب) الثانى  :أن المراد منه أنه بشر إبراهم عليه
اهولاك قومه .
السلام بسلامة لبوط

وأما قوله قلاإلوا سلاما قال سلام  4ففيه مسائل :

(إالمسألة اوللأى) قرأ حمزة والكسانى (قالوا سم قال سلم) بكسر السين وسكون اللام بغير
»فى والذاريات مثله  .قال الفراء  :لافرق بين القراءئين كمقالوا ححلوال وحرم وحرام
ألف و
لاآلنتففىسير انهملماجاوًاسلمواعليه .قالأبوعلىالفارسى  :ويحتمل أن يكون سل خَدنَ
العدو والحرب5أ نمم لما امتنعوا من تناول ماقدمه الهم نكرم وأوجس منهم خيفة قال إنا سل
جاه
وهذ
لو
ادو؛
نلعاوأ من تناول طعاى  5بمتنعمنتناول طعام الع
تق
مدو
تاع
ولست حرب ول

عندى بعيد  :لآن على هذا التقدير ينبغى أن يكون تكلر إيراهيعليه السلام بهذا اللفظ بعداحضار

الطعام  :إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إ:ما وجدقبل إ-ضار الطعام لأنهتعالى قال (قالوا
سلاما قساللام فا لبث أن جاءبعجل حنيذ ) والفاء للتعقيب » فدل ذلكعلى أن مجيئه بذلك
العجل الحنيذ كانبعد ذكر السلام .

((المسألة الثانية 4قالوا سلاما تقديره  :سلنا عليك سلاماً قال سلام  .تقديره  :أمرى سلام ؛
اى لست مريدا غيرالسلامة والصلح  .قالالواحدى  :ويحتمل ان يكون المراد  :سلام عليكم ؛
خجاه به ذوعا حكاية لقوله كماقال :وحذف عنه الخبر ما حذف من قوله (فصير جميل) وإتما
بحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معاوما بعد الحذف ؛ وههنا المقصود معلوم فلا جرم حسن

بفر
خ حذ
لعلى
ام)
الحخذدف و٠نظيره قوله تعالى (فاصفح عنهم وقل سلا
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بعضهم عبلبعض ؛ رعايةللأذن المذكوفرقوله تعالى (لاتدخلوا بيوتاغير

بوتكم حتى تستأنسوا وتسابوا علىأهلها)
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قلنا  :فيه وجوه  :أحدها  :أن الصيحة العظيمة إها تحدث عندسبب قوى يوجبتموج المواء
وذلك الموج الشديد ريما يتعدى إلى صماخ الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورشالموت  .والثانى:

أها ثىء مهت فتحدتث أضية العظيمة عند حدو ما و اللاعراضن|التستائة إذاافر لك أو تك طرف

الثالث  :أن الصبحة العظيمة إذا حدثت من السحاب فلابد وأن يصحما يرق شديد حرق ٠ وذلك
هو الصاعقة الى ذكرها ان عباس 'زطى الله عنهما :

ثقمال تعالى <فأصبحوا فى ديارهم جاتئمين) والئوم هو السكون يقال  :لاطير إذا باتت
فى أوكارها أنبا جثمت ؛ ثمإن العرب أطلةوا هذا اللفظ على مالايتحرك من الموت فوصف الله
تعالىهؤلاء المهلكين بأنهمسكنوا عندالحلاك :حتّىكأ نهمماكانوا أحياء وقوله ك(ان لميغنوافها)
وكا نهمل يموجدوا  .والمغنى المقام الذى يقيالحى به يقال :اغلنىرجل بمكان كذا إذ أقام به .
ُُقال تعالى (ألا إن كوزذا كمرو( رمم ألابعداً لود ق +زة وحفص عزعاصم (ألاإن
عود) غيرمنون فىكل القرأن و قرأ الباقون فود بالتنوين ولمودكلاهما بالصرف » والصرف

لهاك إلى  11:أو إلى الذاث لكر رمه للد رايت ر التاديط رد الكل"

قوله تعالى وللقد جاءترسلناابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلامفا لبث أن جاء بعجل
حنيذ فلما رأى أيدمهم لاتصل إليه تكرهم وأوجسمنهمخيفة قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بالق ومن وراء إ#ق يعقوب»
اعلمأن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وههنا مسائل :
(المسألة الآولى  4قال النحويون  :دخلت كلة«قد» ههنا لأآن السامع لقصص الآانبياء عليهم

السلام يتوقع قصة بعد قصة  ,وقد للتوقع » ودخت اللامفى «لقد»لكتيدأالخبر ولفظ (رسلنا) جمع

قوله تعالى «وأخذ الذينظلموا الضيحة» الآية

8

التقدير  :نجيناصاحاً والذين آمنوا معهبرحمةمنامنالعذابالنازل بقومه واملنخزىالذى لزمهم

وبق العارفيهمأثوراًعنهمومنسوباً الهم » لآنمعنى الخزى العيب الذىتظبرفضيحته ويستحيا
مثنله ذف ماحذف اعتماداً على دلالة ما بق عليه  .الثانى  :أن نياكلوتقدير  :تجينا صاحابرحمة
منا ونجيناهم من خزى يومئذ .
((المسألة الثانية»4قرأ الكساتى ونافع فى رواية ورش وقالون وإحدىالروايات عنالاعشى

(يومئذ) بفتح الم ٠؛ وف المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بك المذينانن قرأبالفتحفعلىأن
م01
ج4تت
ة311985935”187
2ل711ول2-4مك25ع2ة3َ4ة

يوم شاف إل ادوأنءاذ مبى  ,والمضافال الى حور جملمينا آلا تر أن المضاف يكتسب
 1المضاف اليهالوتعاررليتفكير فكذا مهنا ؛ و آماالكير فى اذ فالسيب أنه تضاف االلىخلة من

المبتدأ والخبر تقول ج:ئتكاذ الشمس طالعة ف؛لما قطع عنه المضافاليهنون ليدلالتنوين عللىذلك
ثمكسرت الذال لسكونها وسكون التنوين ٠وأماالقراءةبالكسر فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم

يإازضمامفنته إلاىلممبىأن يكون مبنياً أنهذهالاضافة غيرلازمة .
(إالمسألة الثالثة 4الرى الذل العظيم <ةبىيبلغحدالفضيحة ولذلك قال تعالى فىانحاريين
علذكاب خزياًلأنه فضيحة باقية يعتيرها أمثالهم
لىذ
اال
(ذلكلهمخزى فيالدنيا)وإنما سمىالله تع
»أنه تعالى بينأنه أوصل ذلك العذاب إلى
ثمقال (إن ربك هو القوى العزيز) وإنما حسن ذلك ل
الكافر وصان أهل الاءمان عنه ,وهذا العبيز لايصح إلا من القادر الذى يقدر على قهر طبائع

ولنسبة إلى إنسان آخر راحة ورحانا
الأشياء فبجعل الشىء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذابا با
ثمإنه تعالى بين ذلك الأامى فقال (وأخذ الذين ظلموا) وفيه مسألتان :
(إالمسألة اوللأى» إنما قال (أخذ) ولميقلأخذت لناآلصيحة مولة علىالصياح » وايضافصل
اسل فكان العال )العو طن .من تام التأندت :وقد مسق لحا نظائر..
بايلنفعل والاسم
:مراد الصاعقة
.ال ابن عباس رضى الله عنهما ال
(المألة الثانية4ذكرواالفصىبحة وجهين ق
التاق  :الصبحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها فاتوا أجمعمنهافأصبحوا وهم مولى جا بمينفىدهورثم

.قال إنه تعالى أم جبريل عليهالسلام أنيصيح
ومسا كنهم و»جثومهم سةوطهم علوىجوههم ي
عم تلك الضبحة الى ماتوا با :ويحوز أن كون اللهتعالخىلقه .ا والصياحلايكونإل الصوت

الحادث فىحلق وفم وكدلك الصراخ ؛ فانكان مفنعل الله تعالى فقد خلقه فى حلق حيوان وإن
كان فعل جبريل عليهالسلام فقد حصل فىفه وحلقه  .والدليل عليه أنصوت الرعد أعظم من
ك ولا بأنهصراخ .
.مىل.
كل صيحة ولا يس

قولهتعالى«فلماجاءأرهنانجيناصالحا»الآية.
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القوم 0؛ فعند ذلك قاللمرصالحعالليهسلام (ممتعوا دفاىرك ثلاثة أيام)ومعنى المتع :
التلذذ بالمنافع والملاذ التى تدرك بالحواس » ولما كان المتع لابحصل الا للحى عبر بهعن الحياة ؛

ن اللراد من الذار اتلك  .ريت اله الذا ' لالهوقوله (فداركم ف)يه ولجهان :الأول أ
.ثانى ا:نالمرادبالديار الدنيا  .وقوله(ذلكوعد
:قال د:نار بكر أى بلادهم .ال
بدار فا ا ف ي
مكذوب) أى غكيرذب والمصدر قد يرد بلفظ المفعولكالجلود والمعقول وبأيكمالمفتون ؛ وقيل

غيرمكذوب فيه  ,قالابن عباس رضى اللهعنهما أنهتعالى لما أمهلهمتلك الايام الثلاثةفقد
رع فى املاان » وذلك لآنهم لماعقروا الناقة أنذرهم صالح عليهالسلام بتزول العذاب  ,فقالوا
وما علامة ذلك ؟ فقال  :تصير وجوهكم فىاليوم الأول مصمرة :وف الثانى حمرةء وق الثالك

مدرو ثميأتيكم العذاب فى اليوم الرابع » فلا رأوا وجوههم قد اسودت أيقنوا بالعذاب
فاحتاطوا واستعدوا العذاب فصبحهم اليوم الرابع وهىالصيحة والصاعقة والعذاب .
ذان قبل  :كيف يعقل أتنظهر فهم هذهالعلامات مطابقة القول صالح عليهالسلام ؛ ثميبقون

مصرين عاللكفر .
علكفر وإذاصارت
قلنا  :مادامت الآمارات غير بالغة إلوحد الجزم واليقين ل يممتنع بقاؤمم ىا
نقنة قطعية ».فقد :تبي الما إل د الااء و الامان فاذلك ارفك عر مفوال:
قوله تعالى إإفلما جاء أمرنا نجينا صاحاوالذينآمنوا معه برحمة منا ومنخزى يومئذ إذربك
هو القوى العزيز وأخذ الذين ظلموا الصبحة فأصبحوا فى ديارهم خائمين كن لميغنوا فيها ألا إن
مود كفروا رهمألا بعداً عود»

اعلمأن مثلهذه الآيةقدمضىفىقصةعاد  .وقوله (ومن خزى يومئّذ) فيهمسائل :
(المسألة الأول) الواو ف قوله (ومن خزى) واو العطف وفيهوجهان  :الأآول  :أنيكون

قولهتعالىدو ياقومهذهناقةاللهلكآية» الآآية
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قولهتعالى ل وياقومهذه ناقة الله لك,قرعا تناكل أ

وها سوم فاخدَّ

عذاب قريب فعقروها فال تمتعوا فى دار ثلاثة أيامذلك وعد غير مكذوب 4
,اعم أن العادة فيمن يدعى النبوه عند قوم يعبدون الاصنام أن يبتدىء بالدعوة الى عبادة الله
ْميتبعه بدعوى النبوة لابد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صا عهلايلسلام هكذاكان ؛ يروى أن

قومةخرجوا فىعيد م فسألوه أن يأتهمبآيةوأن مخرج لهممن صخرة معينةأشاروا اليا ناقة
فدعا صالح ربه تفرجت الناقة ي ساألوا .
واعم أن للك الاح كارت عدر ة قاكننيدو جا الأاول:.أنه تعالى بتلقها املنصخره ثوانا أ:نه
.رابعبا
.ثالثها ا:نه تعالىخلقها حاملامنغير ذكر و
تعالىخلقهافجوف الجبلثم*شقعنها الجبل و
أنهخلقها علىتلك الصورة دفعة واحدة سن

لادة
غوير

 0وخامتنيا :ار

 14كن فنا

؛سادسها أ:نه كان حصا منها لبن كثير ياكنلىخلق
شرب يوم .اوللكقلوم شرب يوم آخر و
.لا أن تلك الناقةكانت آية ومعجزة ؛
العظيم؛ وكل من هذه الوجودمعجز قوى وليسف القرآن ا

ا إل آناكانت مجر من أى الوجوة فلدين فيهييالة..
ثمقال فذروها 1أكرق دكن الله» و؛المراد أنه عليهالسلام رفععن املمَوؤنتها » فصارت

كموعنها آية طمتنفعهم ولاتضرمم  ,لانهمكانواينتفعون لماعل ماروى أنه عليه السلام خافعايها
بم لما شاهد من إصرارثم على الحكفر ؛ ذان الخصم لاحب ظهور حجة خصمه؛

بل سعى

فى اخفاء | وابطالها بأقصى الامكان  .فلهذا السبب كان يخاف من اقدامهم عل قتلها  .فلهذا احتاط
وقال (ولا ممسوها المواء) وخانودهم إن مسوها بسوء بعذاب قريب » وذلك تحذير شديد م من

الاقدام على قتلها  ثمبين الله تعالى أنهممع ذلكعقروها وذحوها ؛ ويحتم لنأهم عقر ها لابطال
انم رغبوا فى شحمها وها .
تلك الحجه  ,وأن يكون لأنها ضيقت الشرب عل القوم » وأن يلكو

وقوله (فيأخذك عذاب قريب) يريد اليوم الثالث » وهو قوله (تمتعوا فى دار) ثمبين تعالي أن

وله تعالى «قال ياقوم أرأيتمإن كنت على بيئة من ربى» اللآية

١/
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الدرافة  7 5اناا  00 :اراد 7122تك على فرائنا وتعين ضعفاءنا
ص االآر والاحياب » فكيّت أظهرت العداوة والبخغضة
تّمن
وتغقود مَرضانا فوى راونا فنك أنك
ثمنهم أضافو! الى هذا الكلام التعجب الشديد من قوله (فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا)
والمقصود من هذا الكلام السك بطريق التقليد ووجوب متابءة الآباء والأاسلاف» ونظير هذا

التعجب ماحكاه الله تعالى عن كفار مكة حيث قالوا (أجعل الالمة الما واحداً إن هذا لثىء يجاب
 5قالوا (وإننا لؤشك كا دعر اله سك والتك إن اسلقانسانمتوقفا بينالنقوالاثبات

والمريف دو الذى رظن يه الشوء فعوله إزنوا لى شك)رق  4آنه لميترجح فى اعتقادهم صحة قوله

وقوله (مريب) يعنى أنهترجح فىاعتقادهم فساد قوله وهذا مبالغة فىتزييف كلامه .
قوله تعالى قلاإل ياقوم أدأيتمإن كنت عل بينة من ربى وآتانى منه رحمة فن ينصرنى من الله

إن عصيته فا تزيدوتى غير تخسير »)
نت على بينة من ربى) ورد حرف الشك وكان عل بقين تام فىأمره الاأن
اعلمأن قوله (كإن
خطاب الخااف عل هذا الوجه أقرب الى القبول ٠ فكا نهقال :قدروا أنى عل ببنة منربى وأنىنى

عل الحقيقة ؛ وانظروا أنىان تابعتك 5وعصيت ربى فأوامره فن يمنعنى منعذاب الله فاتز 0
علىهذاالتقدير غيرتخسير » وفىتفسيرهذه الكلمة وجبان  :الآول  :أن عبلهذا التقديرتخسرون

أعمالى تبوطلونها  .الثانى  :أن يكون التقدير فا تزيدوتتى بما تقولون لى وتحملونى عليه غير أن
أخر؟  6أنسكم ال ارات

راقنلك  0خابهزوك عرو القو ل لوال أقرانا لان قوزلة فل

ينصرنى من الله إن عصيته) كالدلالة علىأنه أرادإن أتبعك فيا أنت لملله ين لكر لد مر
اليه ألزدد إلا خسرانا فى الدين فأصير من الهالكين الخاسرين .

0

/ا١

قولهتعالى «فاستغفروه تم توبوا إليه إن ربىقريب بحيب»الاية

لإالوجه الاول) أن الكل مخلوقون منصلب آدم ؛ وهو كان مخلوقا من الأارض  .وأقول :
.ذلك لان الانسان مخلوق من الخى ومن دم
هذا يح لكن فيه وجهآخروهو أقرب منه و

الطمث » والمى إنما تولد من الدم » فالانسان مخلوق من الدم  .والدم إيما تواللدامنغذية ؛
ات
للى
وهذهالأغذية [ماحيوانيةوإما نباتية  :والحيوانات حاالهلااكانلسان » فوجباتتهاء الاكل ا
لا إن لك الاترم الأرضى »,قبت أنهتغالى أنشبانا م الأرعن .

لإوالوجه الثانى) أن تكون كلمة (من) معناها فالتقدير  :أنكأ كرفالآرض ؛ وهذاضعيف
لآنهمتىأمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إلى صرفه عنه  .وأما تقرير أن تولد الانسان من
الأرض كيف يدلعلىوجود الصانعفقد شرحناه مراراً 0
اللإدليل الثانى) قوله (واستعمرك فيها) وفيه ثلاثة أوجه  :الاول  :جعلكى عمارها  قالوا :

أثروا فى حفر الانمار وغرس الاتججار ؛ لاجرم حصاتلم الأعمارالطويلة
كان ملوك فارس قد ك

فسأل نى من أنبياء زمانهم ربه » «اسبب تالاكعمار؟ فأوحى الله تعالى اليه أنهم عمروا بلادى فعاش
فعهباادى  :وأخذ معاوية إفحىياء أرض فى آخرعمره فقيل له ماحملك عليه  .فقال  :ما حملنىعله
الا قول القائل :
ليس الفى بفى لا يستضاء به

ولا يكون لهفى

الارض آثار

الثانى  :أنه تعالى أطال أعماركفهاواشتقاق (واستعمركر)من العمرمثل استبقاك ممن البقاء .
ألها لكر طول أعماركمفاذا متمانتقات الى غيركم
نااك :ماخر كين الر ىن ي
واعلم أن فىكون الارض قابلة للعارات النافعة للانسان ء وكون الانسان قادراً علا دلالة
االلش6فأنرهئ. .هئ قوله(والتائ
عظيمة علىوجود الصانع ؛ ويرجع حاصله الىماذكره اللتهك

قدر فهدى) وذلكلآان حدوث الانسان مع أنه حصل فى ذاته العمل الحادى والقدرة علىالتصرفات
الموافقة يدل على وجود الصانع الحسكير وكون الأارض موصوفة بصفات مطابقة للمصالح موافقة
للمناقع يدل أيضاً علىوجود الصانع الحكيم .
أفمااقوسلتهلغ[فروه ثمتوبوا اليه)فقدتقدم تفسيره .

وأما قوله لإإن ربى قريب مجيب) يعنى أنه قريب بالعلموالسمع(مجيب)دعاء الحتاجين بفضله
ورحمته ؛ م بين آعالى أنصاحا عليه السلاملما قررهذه الدلائل (قالوا ياصالح قدكنت فينام جوا
قبلهذا) وفيه وجوه  :الآول  :أنه لماكان رجلا قوى العقل قوى الخاطر وكان من قبيلتهم قوى

رجادثم فى أن ينصر دينهم ويقوى مذههم ويقرر طريقتهم لآنه متى حدث رجل فاضل فى قوم
و2
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وبوم القيامة) أى جعل اللعن رديفاً له .م ومتابعاً ومصاحباً فى الدنيا وفى الآخرة و:معنى اللعنة
الابعاد من رحمةالله تعالى ومن كل خير .

ثم إنه تعالى بين السبب الأأصلى فى نزول هذه الآ-وال المكروهة بهم ققال أ+لا إن عاداً
كفروارهم) قبل  :أراد كفروا بربهم لخذف الباء» وقيل  :الكفرهوالجحد  .فالتقدير  :ألاإن
:و من ياب حذف المضاف أى كفروا نعمة رهم ؛
.ل ه
قي
عاداً جحدوا روهم
ثم قال (ألا بعداً لعاد قوم هود »4وفيه سؤالان :
اللإسؤال الاول) اللعن هو البعد ء فليا قال (وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) فها

الفائدة فى قوله (ألا بعداً لعاد)

والجواب  :النكرير بعبارتين مختلفتين يدل على غاية التأكيد .
(١السؤال الثانى) ماالفائدة فى قوله (لعاد قوم هود)
ر
ك.
ذعاد
فتال
نشاد والثانية  :م إمرم ذا
د
ل
الج

.لثاى  .أن المالة ف المع شن ذل عل .إن آلا كذ
ذلك لارالة الاشناه وا
لإلى بمودايان قال ياقوم اعبدوا الله مالكىمن إله غيره هو أنشأ؟ من
 ٠قوله تعالى و
اللارض واستعمرى فيها فاستغفرود ثمبتووا اليه إن ربى قريب مجيب.قالوا ياصالح قد كنت فينا
مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد مايعبدآباؤنا وإننا لنىشك ما تدعونا اليه مريب »)
اعلمأنهذا هوالقصة الثالثة من القصص المذكورة فى هذهالسورة  .وهى قصة صا مع 3-5
زدلي د
ونظمها مثلالنظم  00فى قصة هود ء الا أن ههنا لما أمرهماوداك

(الدليلالآول» قوله (هو أنشأ 1من الآرض رفة رجهان :

»لآية
قوله تعالى «وتلك عاد جحدوا بآيات ربجم وعصوا رسله ا
2

يذهح
:فه
للر
انقب
فا

و١

كيف توثرفىإهلاكهم ؟

قلناء حتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشدة'قوتها  .فتخطف الحيوان
من الآرض »ءثمتضربه على الأأرض ء فكل ذلكمحتمل .

وأما قوله تلجإينا هودا > فاعلٍأن يهجوز إتيانالبلية على المؤمن وعلٍااكافرمعا » وحينئذتكون
تلك البلية رحمة على المؤمن وعذابا عل الكافر  فأما العذاب النازل بمن ياكلآذابنبياء علمهم السلام
فانهبحبفىحكمةاللهتعالىأن ينجى المؤمنمنه» ولولاذلك لماعرفب كونهعذاباًعلىكفرهم ,
فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا (نجننا هودا واالذين أمنوا معه)
اتهلدافيىمان
وأما قوله لإبرحمة منا4ففيه وجوه  :الأول  :أراد أنهلاينجو أحدوإن اج
وااعمل الصالم إلا برحمة منالله  ,والثاتى  :المراد من الرحمة  :ماهداهم اليه من الابمان بالله والعمل
الصا  .الثالث  :أنهرحمهمفىذلك الوقت  وميزهمعنالكافرين فىالعقاب :
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وأما قوله لإونجينام من عذاب غليظ) فالمراد منالنجاة الأولى  :هى النجاة منعذابالدنياء
والنجاة الثانية منعذاب القيامة  :وإنما وصفه بكونه غليظا؟ تنبيها على أن العذاب الذى حصل لهم
بعد موتهم بالنسبة الى العذاب الذىوقعوا فيه كان عذابا غليظا » والمراد من قولهتعالى (ونجيناهم )

حأكىمنا بأنهملايستحقون ذلك العذابالغليظ ولايقعونفي .ه

واعلأنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم عمد صلى اللهعليه وس » فقال (وتلك عاد) فهو
إشارة الى قبورهم وآثارم كانه تعالىقال  :سيروا فىالأرض فانظروا الياواعتبروا  َ .إنه تعالى

جمع أوصافهم ثمذكر عاقبة أحواهم فى الدنيا والآخرة» فأما أوصافهم فهى ثلاثة .
الصفة الآولى) قوله (جحدوا بآبات ربمم) والمراد  :جحدوا دلالة المعجزات

على الصدق  .أو الجحد  .ودلالة الحدثات على وجود الصانع الحكيم .إن ثبت أنهم
كانوا زنادقة .

(إالصفة الثانية» قوله (وعصوا رسله) والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحداً ,
فقد عصوا جميع الرسل لقوله تءالى (لا نفرق بين أحد من رسله) وقيل  :لمسل إليهم إلاهود
عليه السلام .

الصفة الثالثة 4قوله (واتبعوا أم كل جبار عنيد) والمعنى أن السفلةكانوا يقلدون الرؤساء
)لمراد من الجبارالمراتلفعمتمرد العنيد العنود والمعاند » وهو
فى قول(ماهذا إلا بشر مثلم وا
المنازع المعارض ٠
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ولاتضرونة شيياًإن دف علىكل ثىء 00

اعلمأن قوله (فان تولوا) يعنى فان تتولوا ثم فيه وجهان  :الاول تقدير الكلام فان تنولوا ل
أعاتب على تقصير فى الابلاغ وك تمحجو جين كانهقال :أنتمالذن أطرر > عل التكدي '

الثاتى (فان

اا ت بالهيكر)

تمقال (وستخلف رف ا غير يعنى خلق بعد من هو أطوع للهمنكم» وهذا إغارة

إلى نزول عذاب الاستئصال ولا تضرونه شيئاً » يعنى أن إهلاككرلاينقص ممنلك شيا .
“م قال لإإن ربى علىكل ثتىء حفيظ » وفيه ثلاثة أوجه  :الأول  :حفيظ لأاعمال ااعباد حتى
يجحازهم علما  .الثانى  :بحفظى من شر ومكرك  .الثالث  :حفيظ على كل ثىء تحفظه من الهلاك

إذااشاء ملاع قا 612

قوله تعالى لولإما جاء أمرنا نينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ
وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبار عنيد وأتبعوا فىهذه الدنيا لعنة

ويوم القيامة ألا إن عاداً كفروا رهم ألا بعداً لعاد قوم هود )
اعلم أن قوله (ولما جاء أمرنا) أى عذابنا وذلك هو مانزل بهممن الريح العقم  .عذبهم الله مما
سبع ليال وما نية أيام » تدخلفمىناخ رهموتخرج أددنبارهم وتصرعهم عل الأرض عولجوههم

حتى صارواكا يجازنخل خاوية .

اىط
رىعل
صرب
قوله تعالى « إن

مستقير» الآية

س١

كانوا يعترفون بأنالنافع والضار هو الله تعالى وأن الأصنام لاتنفع ولا تضرء ومتىكان الآمر
كذاك فقد ظهر فى بديهة العقل أنه لاتجوز عبادتها وتركبم آلهتهم لايكون عن برد قوله بل عن

.ثالثها  :قوله (وما  0لك مؤمنين) وهذا يدل على الاصرار
حك نظر العقل بوديهة النفس و
راك بعض اتنا بسوء) ياقاعلت:راه كذا
ع إتلا
اول
التعلن واللحودة .ورابعها  :قوم (إن نق

إذا غشيه وأصابه  .والمدى  :أنك شتمت آلتنا لجعلتك مجنوناوأفسدت عقلك  ,ثمإنه تعالى ذكر
أنهم لما قالوا ذلك قال هود عليه السلام (إنى أشهد الله واشنهدوا أنى برىء ما تشركون من
دونه) وهو ظاهر .

ثمقال لإفكيدوى جميعاًم لا تنظرون »4وهذا نظير ماقاله نوح عليهالسلام لقومه (فاجمعوا

أمركر وشركاءكر) إلى قوله (ولاتنظرون)
واعلم أن هذا معجزة قاهرة و.ذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظيم وقال لهم :
جانلون فانه لايقول هذا الا اذا كان واثقأ من عند
بالغوا فى عداونى وفى موجبات إبذانى ول

الله تعالى بأنهتحفظه يوصونه عنكد اللاعداء .
ثمقالملامن دابة الا هو آخذ بناصيتها م قال الازهرى  :الناصية عند العرب منيت الشعر
فىمقدم الرأس  .ويسمى الشعرالنابت هناك ناصيةبمانسمبته .
واعلم أن العرب اذا وصفوا انسانا بالذلة والخضوع  .قالوا  :ماناصية فلان الابيد فلان ؛ أى
أنه مطيعله  .لآنكلمنأخذت بناصيته فقد قهرته ؛ وكانوا اذا أسروا الأسيرفأرادوا اطلاقه والمن
عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره  .تفوطوا فى القرآن بما يعرفون فةوله(مامن دابة

دشنن

[ 6امن حيو آن الأ وهو حت قهره و ق رد تا ومتقاد لقضائة:وقدره

قلىالملا
كمقال١إن ربىعلى صراط مستقيم» وفيهواجولهأ:ول  :أنه تعا

(ما دمانبة

الاهو آخذ بناصيتها) أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظير فأتبعه بقوله (إن ربى عللوصر اط مستقيم)
أى أنه وإنكان قادراً علهم لكنه لايظللهم ولايفعل بهم الا ماهو المق اولعدل والصواب ؛ قالت
المعتزلة قوله (مامن دابة الاهو اخذ بناصيتها) يدلعلى التوحيد وقوله (ان ربى على صراط مستقي )

يدل على العدل » فثبت أن الدين !نما يتمبالتوحيد والعدل  .الثانى  :أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه
قهر جميع الاق أتبعه بقوله (إن ربى على صراط مستقم) يعنى أنه لاق عليه مستتر » ولايفوته
هارث ؛ فذكرالضتراط المستقيم وهو يعنى به الطريق الذى لايكون لاحد مسلك الا عليهءك قال

(إن ربك لبالمرصاد) الثالث  :ان يكون المراد (إن ربى) يدل على الصراط المستقم » أى بحث ؛ أو
بحملك بالدعاء اليه .

م تبانلوي كرو ماجئتنا ببينة» الآابة
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0

ا

قال  :لو اشتغلم بعبادة الله تعالى لانفتحت

,أانه عليه الصلاة اولسلام قال «خص البلاء
علي ابواب الخيرات الدنيوية » وليس الآمركذاك ل

باللانساء©كم الآ ولياءا“لأمأمثلةالاءثز » فكيف امع هيما وأنضا فد جرت عاد القران ال م
فى الطاعات بسبب ترتيب اخيرات الدنوية والأاخروية علبا ف»أما الترغيب فالطاءات » لاجل

ترتيب الخيرات الدنيوية عليها » فذلك لايليق بالقرآن بل هو طريق مذكور فى التوراة .
الجواب  :أنه لما كأثر الترغيب فىالسعادات الأآخرويةل يبعد الترغيب أيضاً فى خير الدنيا
بقدر الكفابة .

وأما قوله لإولا تتولوا بجرمين») فعناه ل:اتعرضوا عونعىما أدعو؟ اليهوأرغكم فيه
جرمين أى مصرين علىإجرا»م وأثامم '

قوله تعالى ق+الوا باهود ماجئتنا بدن وها يحن يتاراك هتناعن قولك ,وما حن لك 202

إن نقول:الااعتواض ,بعض ,لحتنا رو فاك زف أشهد ار يديا لن لل ل كر 000

دونه فكيدوتى حميعاً“ملاتنظرون إنى توكلت على الله ربى ورب مامن دابة إلا آهوخذ بناصيتها
إن دى على صراط مستقم )4
وند
هىع
اعمأنه تعالى لما حك

عليه السلام ماذكرهللقوم أ

ماذكرءالقوم لدوهو

أشياء أ:ولها  :لحر(ماجئتنابيينة) نأحىجة  .والبينة سميت بينةلآنها تابلينحق من الباطل و؛من
المعلوم أنه عليه السلام كانقد أظهر المعجزات إلا أن القوم يحهلهم أنكروها ء وزعموا أنهماجاء
بثىء من المعجزات  .وثانها  :قوم (وما نحن بتارى آلهتنا عن قولك) وهذا أيضاً ركيك  ,لآانهم

قولهتعالىدوياقوم استغفروا ربكمثمتوبوا إليه»الاية
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فوتكم ولا لوا مجرمينَ«»70
ويزدة قوة إِلَ
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قوله تعالى إوياقوم استغفروا ربكمثمتوبوا اليه يرسل السماء علي مدراراً ويزدم قوة إلى

قوتكم ولا تتولوا بجرمين»
اعمأنهذا هوالنوع الثانى منالتكاليف ااتىذكرها هود عليهالسلام لقومه  .وذلك لأانهفالمقام
الأول دعاهم إلى التوحيد » وفى هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثمإلىالتوية » والفرق يينهما قدتقدم

فىأول هذه السورة  .قالأبوبكرالآصم  :استغفروا  .أى سلوهأن يغفر ل5ماتقدم منشركم

د اش بع بالتبتم معالمضى» وبالعزم عل أن لاتغودوا إلى مثله ».ثم إنه عليه السلام قال
02
8/
5
40
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ل
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يميعند ويقويكم على الانتفاع بتاك النعم» وهذاغاية ما يراد
س ايلنع
 2ي2كثر
هالى
ة تع
جالله
بكف
اعسلميذل
بإنبكمبمىف
س00ب« )0

ملسعادات ؛ فانالنعم إن لمتكن حاصلة تاعلذارنتفاع وإنكانت حاصلة  .إلاأن الحيوان قامبه
نا
االملنعامننتفاع بهال يمحصل المقدود أيضا؛ أماإكذثارت النعمة وحصات القوة الكاملة على
الانتفاع ها ء فههنا حصل غايةالسعادة اولميجة فوله تعالى (يرسل السماء علي مدرارا) إشارة الى

تكثير النعر لآن مادة حصول النعم هى الأمطار الموافقة ؛ وقوله (ويزد قوة إلى قوكم) إشارة
اكلاىل حال القوى التى بهايمكن الانتفاع جلك النعمة"؛ ولافيك أن "هذه الكلحة جامغةى الشارة

بتحصيل السعادات ٠ وأن الزيادةعليهامتنعة فى صريح العقل  وبحب على العاقل أن يتأمل فى هذه
اللطائف ليعرف مافى هذا الكتاب الكرحم من الاسرار الخفية » وأما المفسرونفانهم قالوا التقوم
كانوا مخصوصين افلدنيا بنوعين منالكيال  :أحدهما  :أن4اتينهم ومزارعهم كانت فى عاية الطيب
والهجة و؛الدليل عليه قوله (إرم ذات العاد التى لمخلق مثلها فى البلاد) والثانى  :أنهمكانوا ففغاية
القوة والبطش واذلك قالوا  :من أشدمناقوة » ولما كان المقفومتخرين علىمنائرالخلق هذين
الآمرين وعدم هود عليه السلام  :أنهملوتركوا عبادة الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان
حال
اللتهعالىيقوىحالهمفىهذين المطلوبين ويزيدهم فيها درجات كثيرة ؛ وتقل أيضًا أنالتله

لما بعث هوداً عليه السلام إلهم وكذبوه وحبس الله عنهم المطر سنين وأعقمأرحام نسائهم فقال
لممهود  :إنآمنتم بالتوأحيا الله بلادع ورزةكالمالوالولد  :فذلكقوله (يرسل السم|ءعليك مدراراً)

والمدرار الكثير الدر وهو أمبننية المبالغة وقوله (ويزدكر قوة إلى قوكم) ففسروا هذه القوة
دة فاىلاعضاء  .لانذكل ذلك مما ياتقلوىا بنهسبان ,
ب؛
غؤلد
اللو ل
ومنا
بال

ا

قولهتعالى «إنرا إلاعلىالذىفطرق أفل تاعقلون»الأية

إلاامستوون) .وفية سوال وهو

 2دعاهم إلى عبادةالله تعالى قبل أن أقام الدلالة ع.لىبوت

الاله تعالى ؟

ائفلاق والانفس  .وقلما توجد فالدنا
للا
اىد
قلنا :دلائل وجود الله تعالى ظاهرة ؛ وه

طائفة ينكرون وجود الاله تعالى و»لذلك قال تعالى فى صفة الكفار (ولئن سألتهم من خلق
السموات والأارض ايقولن الله)

قال مصنف هذا الكتاب  :عمدبن عمرالرازى رحمه الله وتم لبهاحس » دخلت بلاد المند
فرأيت ألوك الكفار مطبقين على الاعتراق جر الال "كن دك  1كزنه كلل

وااعكا العأنىعادة الآواثان #فانبا "آنه عنك[ اكترزاطاافلاراض "اوهكد لاس كناف لان
القدم ؛ أعنى زمان نوح وهود وصالم علهم السلام ؛ فنهبؤليااءءالصالواتالله وسلامهعليهم »كانوا

بمنعونهم من عبادة الآصنام .٠ فكان قول (اعبدوا الله) معناه لاتعبدوا غير الله  .والدليل عليه أنه
قال عقيبه (مالكم من إله غيره) وذلك يدل على أن المقصود من هذا الكلام منعهم عن الاشتغال
بعبادة الأصنام .

وأفاقوله لإمالك من إله غيره» فقرىء (غيره) بالرفع صفة على>ل الجاروالجرور  وقرىء

بالجر صفة عل اللفظ .
 2قال لإن أنتمالامفترون) يعنى أنكمكاذبون فى قولكم إن هذه الآصنام تحسن عبادتماء
أو فى قولكم إنها تستحق العبادة ؛وكيف لايكون هذا كذبا وافتراء وهى جمادات لا<س لما ولا

ان إنى ضدتها أن 'تسناها اران
مل"
اذزاك» :والانثناق :هوزا!| لدى :وكيا وَصْوَوهًا افلكلفف :زليو :ا

يضع الجبهة على الترابتعظيما لها ثمإنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم الىالتوحيد ومنعهم عن
عبادة الآوثان قال و(ياقوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرىالا على الذى فطرى) وهوعين ماذكره
نوح عليه السلام » وذلك لآن الدعوة الى الله تصالى اذا كانت مطهرة عن دانلسطمع  .قوى

تأثرنها افلقلكاة
م قال افلا تعةاون» لع "فل تخقاوان اق مصيب ف المنعمن عبادة اللأصنام » وذلك لان

العلربصحة هذا المنع“نك6امر كررف الكاثه العهو ل

قولهتعالى«والى عاد أخاهم هوداً قا يلاقوم اعبدوا االللآهية
ا عار
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ثمفى العاقيةظهرف.كذافى  2عدن  0عليه وس » وفى هذه السورة 02 1
لأجل أن الكفاركانوا يبالغون فى الاحاش  .فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدامالكفار

على الايذاء والاحاش كانحاصلا فى زمان نوح » إلاأنه عليه السلام لماصبر نال الفتح والظفر .
فكن ياعمد كذلك لتنال المقصود » ولما كان وجه الانتفاع بهذه القصة فىكل سورة من وجه
آخر ليكن تكربرها خاليا عن الفائدة .
قوله تعالى ولإلى عاد أخامم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره إن نتمإلامفترون

ياقوملاأسألك عليهأجراإن أجرى إلاعلىالذىفطرنى أفلاتعقاون)
اعم أن هذا هو القصة الثانية من القصص الى ذكرها الله تعالى فى هذه السورة  .واعلم أنهذا
معطوف على قوله (ولقد أرسلنا نوحا) والتقدير  :ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وقوله
(هودأ) عطف بيان .

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنهأخوهم  .ومعلوم أن تلك الاخوةماكانت ف الدين :وإتما
افكااتلنسيء لان هوداً كراجنلا هن قسلة عاد .هذه القبيلة كانقتبيلة من العرب وكانوا

مجنلهم .
بناحية العن» ونظيره مايال للرجل اأخاتيمو داأخا سل ؛ والمراد ر

فانقيل  :إنه تعالى  قال :فىابننوح (إنه ليس من أهلك) فبينأنقرابة النسبلاتفيد إذالم صل
قرابة الدين و.ههنا أثبت هذه الاخوة مع الاختلاف فى الدن  .فا الفرق بينهما؟
قلنا  :المراد من هذا الكلام استهالةقوم حمدصلىالله عليه وسلم لآن قومه كانو| سشعدوق

فى مد مع أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسولا الهم من عند الله » فذكر الله تعالى أن هوداً كان
حك من عا  :أن طنا1اكان واجدا منعر الازالة هذا الاششعاد :

واعل أنهتعالى حكى عن هود عليه السلام » أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف .
إفالتوعالآول) أنه دعاهم إلى التوحيد ؛ فال (ياقوم اعبدوا الله ما لكممنإله غيره إن نتم
فخر
دم
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كَلهَذَافاصر إنالعافة للستفي]! 0:4
الوصول ؛ وأما أهل العقاب فقد قال فى شرح أحوالهم (وأمم سنمتعهم ثميمسهم منا عذاب أل(م

فك بأنهتعالى يعطيهم نصيباً من متاع الدنيا فدل ذللكعلى خساسة الدنياء فانه تعالىلاذكر أحوال
المؤمنين لميذكر البتة أنه يعطيهم الدنيا أملا  .ولماذكر أحوال الكافرين ذكرأنه يدطيهم الدنياء
وهذا تنبيه عظب ,على خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فىالمقامات الروحانية .
قوله تعالى تلك من أناء لحك نوما للك ما كنك كلها أت ارلة افك من  [2كذ
فاصبر إن العاقبة للمتقين »)

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال (تلك) أى تلك الايات التى
ذكرناها » وتلك التفاضيل :التى' شحنا هامن 'أنياءالعيية ألى؟ن"الاخثار الى كانتغاة عر الخلق
فقوله (تلك) فى محل الرفع على الابتداء » و(منأناء الغيب) الخبرو(نوحيهاإليك) خبر ثانومابعده
أيضا خير ثالث .

ثمقال تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 4والمعنى  :أنك ما كنت تعرف هذه القصة؛
بلاقو مك ماءكاتول عونا أنضا. .د ونطيرة أن هول دنار ؟ادرف مده المتالك رداك
وذ أهل اذك :

فان قيل ؛ أليس قدكانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العم ؟
قلنا  :تلك القصة سب الاجمال كانت مشهورة ؛ أما التفاصيل المذكورة فا كانت معلومة
ثمقال (فاصبر إنالعاقبة للمتقين») والمانى :ياحمد اصبر أنت وقومك عألذى هو لا.الكفار
كا صبرنوح وقومه عب ىأدى أولئك الكفار  .وفيه تذبيه على أن الصبرعاقبته النصر والظفر والفرح
والسرور "اكان لنوح عليه السلام ولقومه.

فان قال قائل  :إنه تعالى ذكر هذه القصة فى سورة يونس ثمإنه أعادها ههنا مرة أخرى .فا
الفائدة فى هذا التكرير؟

قلنا  :إن القصة الواحدة قد ينتفع مهامن وجوه  :فق السورة الآولىكان الكفار يستعجلون
أرمةكانواا كذ ونه يني أالنعداق ماكان الظزر
نزول العذاب » فذكرتعالى قصة نوح فسان نق

عمكن» الآية
ممم
قوله ت«عوالبىركات عليك وعلىأم

/

قال هذا القائل  :إنه لماخرج نوح منالفينة مات كلمن كانمعه منلميكنمن ذريته ولمحصل

النسل إلامنذرينه » فالخلقكاهم نمسنلهوذريته » وقال آخرون  :لميكن فسفينة نوح عهلايلسلام
ان من نسله وذريته ؛ وعلى التقديرين فالخلق كلهم إما تولدوا منه ومن أولاده والدليل
كن
إلا م

عليه قوله تعالى (وجعلنا ذريته ثم الباقين) فثبت أن نوحاً عليه السلام كان آدم الأصغر » فهذا هو
الامرلادبمرنكات التى وعده الله مه .ا

لإوالقول الثانى) أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآذات  .وعده بأنمؤجبات السلامة ,
والراحة والفراغة يكون فىالتزايد والثبات والاستقرار  .ثمإنه تعالى لما شرفه بالسلامة و البركة
ثىة
اعل
لمنه
ثراد
) واختلفوا فى الم
عمكمن
ملىأم
شرح بعده حال أاوئك انلذكيانوا معه فقال (وع

٠

ك
لان
ذما ك
أقوال  :منهممن حمله علىألوك الأقوام الذين نوا معهوجعلهم أك#أوجماءات ؛ لأنه
فاهلمه؛ذا السببجعلهم أمآ و»منهممن قال  :باللمراد
الوقت فىجميعالأرض أحدمنالبشر إل
من معك نسلا وتولداً قالوا :ودليل ذلك أنه كمان معه إلا الذينآمنواوقد حكم الله تعالى عليهم

بالقلة فى قوله تعالى (وما آمن معه إلا قليل) ومنهم من قال  :المراد من ذلك بموع الحاضرين مع
الذين .-ولدون بعد ذلكء وانختار هو القول الثابى (ومن) فى ةوله (ممن معك) لابتداء الغاية ؛

والمعنى  :وعلل أممناشئةمنالذينمعك .
واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين  :أحدهما  :الذين عطفهم
ول سلام اللهوبركاته الهموهمأهل الايمان  .والثانى  :أمم وصفهم بأنهتعالى
على نووحصفى
سيمتعهم مدة افلىدنيا ثمفىالآخرةيمسهم عذاب ألم 2ال أن الأمم الناشئة من انلكذاينوا
مع توح عليه السلام لابد وأن ينقسموا الى مؤمن » والى كافر  .قال المفسرون  :دخل فى تلك

السلامة كل مؤمن وكل مؤمنه الى يوم القيامة ٠ودخل فى ذلك المتاع وفى ذلك العذاب كل كافر

وكافرة الى يوم القيامة  ,ثمقال أهل التحقيق  :إنه تعالى إمما عظم شأن نوح بايصال السلامة

والبركات منه اليه  ,لأندقال (بسلام منا) وهذا يدل على أن الصديقين لايفرحون بالنعمة من حيث
.فى التحقيق يكونفرحهم باحق
أنها نعمة  .ولكنهمانما يفر<ون بالنعمة ثمأنحنيها منالحق و
رففه
عشري
يام
ا مق
لذا
وطليهم للحق وتوجههم الىالحق ؛ وه

الاخواصالله تعالى » فانالفرح

ولبركة من حيث هما سلامة وبركة غير » والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنهما من
بالسلامة با
الحق غير  :والاول  :نصيب عامة الخلق  :والثانى  :نصيبالمقربين » ولهذا السبب قال بعضهم  :من
آثر العرفان للءرفان فقد قال بالثاتى ؛ ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف فَمَد غاص للجة

قولهتعالىدقيل يانوح اهبط بسلام مناء الأب
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 0عليك وعلل أمممن معك وأمم سنمتعهم

يممسهم منا عذابألم
وق اذه ان *
؛هناك قد خرج نوح
((المسألة الآأولى) أنه تمالى أخبر عنالسفينة أنها استوت على الجودى ف
فنينة لاحالة؛ ثإنمهم نزلوا من ذاللكجبل إلى الارض فقوله (اهبط) يحتمل أن
واقولمهسم
يكون أمراً باخروج من السفينة إلى أرض الجبل  .وأن يكون أمراً بالمبوط مر

الجبل إلى

رض الدتولة .

(المسألة الثانية) أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولا ء ثمبالبركة ثانياً» أما الوعد
بالسلامة فيحتمل وجهين  :الأول  :أنه تعالى أخبر فى الآية المتقدمة أن نوحا عليه السلام تاب عن

زلته وتضرع إلى الله تعالى بقوله (وإلا تغفرلى وترحنى أكنمن الخاسرين) وهذا التضرع هوعين
التضرع الذى حكاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو قوله (ربنا ظلمنا أتفسنا

وان لمتخفر لنا وترحمنا لنكوننمن الخاسرين) فكان نوح عليه السلام محتاجاً إلىأن بشره اللهتعالى
بالسلامة من ااتهديد والوعيد فلا قيل له ي(انوح اهبط بسلام منا) حص |لهاللامن من جميع المكاره

المتعلقة بالدين  .والثانى  :أن ذلك الغرق لما كان عاما فى جميع الأرض فعند ماخرج نوح عليه
السلام من السفينة علمأنه ليس فى الارض شىء مما ينتفع به منالتباتوالحيوان :فكان كالخائف
مأكشولروب ء فليا قال الله
للم
فىأنهكيف يعيش وكيف يدفع جميعالحاجات عن نفوسهامنا
تعالى (اهبط بسلام منا) زال عنه ذلك الخوف ء لان ذلك يدل على حصول اسلامة من الآفات

ولابكون ذلك إلامع الآمن وسعة الرزق » ثمإنه تعالى لماوعده بالسلامة أردفه بأن وعدهبالبركة
ولم:ة البرك لقت
وهى عبارة عن الدوام واولقااءلثءيات ؛ وقل الامل ؛ ومن ررك الي
الماء فها» ومنه تبارك وتعالى » أثىبت تعظيمه » ثامختلف المفسرون ف تفسير هذا
الات واليقاء .
(فالقول الآول 4أنه تعالى صير نوحاً أباالبر » لأنجميع مني قكانوا من ندله وعند هذا

0

إأعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عل»الآية
قوله تعالىروقال رب ى

الوق و اكد هارجدف ألاء (تسألن) أما التفد د فالتا كد وأما زثيات الباء.فل الاضل » وأمائرك
التشديد والحذف فاللتخيف من غير إخلال .

واعلم أنه تعالى لما ناه عن ذلك السؤال حى عنه أنه قال (رب إنى أعوذ بك أن أسألك
ماليس لى به علموإلا تغفر ولتىرحمنى أكن من الخاسرين) والمعنى أنهتعالى لما قال له (فلاتسألن
ماليس لك به عل) فقال عند ذلك قبلت يارب هذا التكليف .ولا أعود اليه إلا أنى لا أقدر على
الاحتراز منه إلاباعاتتك وهدايتك » فلهذا بدأ أولا بقوله (إنى أعوذ بك)
واعل أن قوله (إنى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم) إخبار عمافىالمستقيل  .أى لاأعود
1ن منالخاسربن)
؛م اشتغل بالاعتذار عنا مضع ؛ فقال زولا تفز لى وترحدى ك
إلى هذا العمل ث
وحقيقة التوبة تقتضى أمربن  :أحدهما  :فى المستقبل » وهو العزم على الترك واليه الاشارة بقوله

(إى أعوذ بك أت أسألك ماليس لى به علم) والثانى  :فى الماضى وهو الندم على مامضى واليه
أن من الخاسرين) وكحتم هذا الكلام بالبحث عنالزلة الى
الاشارة بقوله (وإلا تغفرلى وترحمنى ك
صدرت عزنوح عليه السلام فهذىا المقام  .فنقول  :إن أمة نوح عليه اللام كانوا على ثةلأاقسام
جواة .وحم
نه
لنين
اموم
كافر يظهر كفره  .ومؤمن يع يمانه  .وجمع املمننافقين » وقدكان حك ال

الكافرين هو الغرق » وكان ذلك معلوماً » وأما أهل النفاق فق حكىهم مخفياً  .وكان ابن نوح منهم
ان كور فكيوهنه مومنا »:وكانت الشتفقة المفرطة الى تكون من الاب فى حق الاين تجمله عل
منه أن يدخل السفينة فقال (سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء) وذلك لايدل على كفره لجواز

إذ تكون قداطق أن السحود عل البيل ررَى جرى :ارلكوب ق:السفيتة فى أنه يضويه اعلنغرق؛
وقول نوح (لاعاصم اليوم من أمس الله إلا من رحم) لايدل إلاعلى أنه عليه السلام كان يقرر عند
ابنه أنه لاينفعه إلا الاممان والعمل الصالح ؛وهذا أيضأ لايدل عل أنه عمأن اند سان كان أ
فعزد هذه

الخالة كان قل بق ف قليه ظَن أن ذلك الاءن مؤمن

فطلب من أللّهتعالى تخليده بطر يق

من الطرق  .إمابأن بمكنه من الدخول ف السفينة » وإما أن بحفظه عقلة جيل » فعندذلك أخيرهالله
تعالى ألهمنافق و تدك عن أهل دنه » فالزلة الصادرة عن نوح عليه اأسلام هو أنه م بستعهص
ف لعر يف مايدل على نفاقه لكفرة ع( بل جمد

قْ ذلك وكان ظن  1موّمن 2 0

له حاف

ذلك

الاجتهاد » لانهكانكافراً فلميصدر عنه إلا الخطأ فى هذا الاجتهاد .كم قررنا ذلك فى أن آدم عليه
السلام لمتصدر عنه تلك اازلة إلا لآنه أخطأ فى الاجتهاد  .فثبت بما ذكرنا أن الصادر عن نوح
عليه ااسلام ماكان من باب الكبائر وإبما هو من باب افلىخاطلأاجتباد ..والله أعل.

1

قوله تعالى «.إى (علِكأن تكونمن الجاهلين» الآية

كان عدن اذهل 'زهدا ندل عل  61التقريعاجات لوجر اننا ع  0 1نالذنب

مشهور فى القرآن  .قال تعالى(يعملون السوء يجهالة)وقال تعالرجكاية عن موسىعليه السلام (أعوذ
الله أن أكون من الجاهلين)

(الوجهالخامس) أن نوحاً عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية فى هذا المقام
أنالمخناسرين)
فاتهقال(إنىأعوذ بك أأنسألك ماليس لىبعهلم وإلا تغفر لىوترحمنى ك
واعترافه بذلك بدلعل أنهكانمذنياً .

(إالوجه السادس) ف السك ذه الآية أن هذه الآ تدل على أن نوحاً نادى ربه لطلب
تخليص ولده من الغرق ٠ والاية المتقدمة وهى قوله (ونادى نوح ابنه) وقال (يابنى اركب معنا)

تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة  .فنقول  :إما أن يقال إن طلب هذا المعنى من الله

نرطلا فد 11ل
كان سابع عل :ظلله .مرنا«الوان :أودكات ببالعكدس 6زوالااول باظل  .لا ن تقد وأن ك
من الله تعال شايع على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه تعالى لابخلص ذلك الابن من
ف أنه تعالى نه
طلك
ااهلعنذ
لب  ,و بعد هذاكيفقالله(يابنى اركب معنا ولا تكن مع
اننلن قولة (طاوى
الكافرين) وأما إن قلنا  :إنهذا الطلب من الان كان دما كان قد معمم

إل جبل يعصمى دن الماء) وظهر يذلك كفره:فكيف طلت من انها تخلضه ' .وايضا أنه كال
احير أننتوحا لا طللل ذلك منه وامتنع هصوار مالنمغرقين فكيف يطلب مانلله تخليصه

مالنغرق بعد أن صار من المغرقين  :فهذه الآآية مس هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية
من نوحعاليلهسلام .

واعم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الآنبياء عللهم السلام من

المغاصئ » جوب حل هذه الوجوه الكمؤذرة علترك الافضل والا كل و.حسنات الأبرار سياف
المقربين » فلهذا السبب حصل هذا العتاب واللاى بالاستغفار  .ولا يدل على سابقة الذنب ”ا قال

(إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح تحمد ربك واستغفره)

ومعلوم أنبجىء نصرالته والفتح ودخول الناس فدين الله أهواجأ ليست بذنب يوجب الاستغفار
وقال تعالى (واستغفر إذنيك وللمؤمنين والمؤمنات) وليس جميعهم مذنبين  .فدل ذلك على أن
الاستغفار قد يكون بسبب ترك الافضل .

((المسألة الثانية) قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء (تسألنى) وقرأ
وافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء ؛ وقرأ أبوجمرو بتخفيف
ابن عامص ن

قوله تعالى دفلاتسألن ماليسلكبهعللم» الآنة
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كانت قرابة النسب حاصله من أقوىالوجوه  .ولكنلما اتنفت قرابة الدين لاجرءنفاه الله تعالى
أبلغ الألفاظ وهو قوله (إنه ليس من أهلك)

“مقالتعالى لاانه عمل غير صالح قرأ الكسانى  :عمل على صيغة الفعل الماضى » وغير

بالنصب  .والمعنى  :أن ابنك عمل عملا غير صالم يعنى أشرك وكذب ء وكلمة (غير) نصب ء لانم
نعت لمصدر حذوف »2وقرأ الباقون  :عمل بالرفع والتنوين » وفيه وجهان :الأول  :أن الضمير

فقوله إنه عائد الىسؤال » يعنىأن هذا السؤال عملوهوقوله (ان ابى مأنهل وإنوعدك الحق)
غير صالم ؛ لآنطلب نحاة الكافر بعد أن سبقااللكج,زم بأنهلاينجى أحداً منهمسؤال باطل ٠
لثانى  :أنيكون هذا الضمير عائدا الى الاءن  .وعلل ه-ذا التقدير فف وصفه بكونه عملا غير صا
وجوه :الأول  :أن الرجل اذا كثر عملهوإحسانه يال ل :ه إنهعلموكرم وجود ؛ فكذا ههنا
ففسىه عمل باطل  .الثانى :أن يكون
ننه
لكمثار إقدام ابن نوح على الأاعمال الباطلة عحلكيه بأ
؛خذف المضاف لدلالة اكلام عليه  .الثالث  :قال بعضهم معنى قوله (إنه
المراد أنه ذو عمل باطل ل
عملغيرصا أى أنهولدزنا وهذاالقول باطل قطعاً .
ثمانه تعالى قال لنوح عليه السلام لإفلاتألن ماليس لك بهعلم إنى أعظك أن تكون
من الجاهلين ) وفيه ملستأان :

(المسألة الآولى» 4احتج بهذه الآية من قدح فى عصمة الآنبيا .علهم السلام من وجوه :
لإالوجه الاأول) أن قراءة عملبالرفع والتنوين قراءة متواترة فمهحىكمة » وهذا يقتتنىعود

الضمير فى قوله (إنه عمل غير صال) إما إلى ابن نوح وإما إلى ذلك السؤال ؛ فالقول بانه عائد إلى
أبن نوح لايتم إلا باضمار وهو خلاف الظاهر  .ولاجموزالمصير اليه الاعندالضرورة ولاضرورة

ههنا ء لا ن إاذاحكمنا بعود الضمير الىالسؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الضمير » فثبت أن هذا
.لك  :إابنبى من
الضمير عائد الى هذا ال.ؤالفك؛ان ااتقدير أن هذا السؤالعمل غير صأاىلمقو
أهلى لطلب نحاته عمل غصيارلم  وذلك يدل على أن هذا السؤالكان ذنيا ومعصية .
لإالوجه الثانى» أن قوله (فلاتسألن) نهى له عن السؤال ؛ والمذكور السابق هو قوله إن ابى
من أهل) فدل هذا عل أنه تعالى ناه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبا ومعصية

الوجه الثالث» أن قوله (فلا تسألن ماليس لك به عم) يدل على أن ذلك السؤال كان قد
صدر لاعن العل » والقول بغير العم ذنب لقوله تعالى (وأن تقولوا على الله مالا تعلبون)

١الوجه الرابع  4أن قوله تعالى (إنى أعظك أتنكون من الجاهلين) يدل علىأن ذاللكسؤال

تعالى«ونادى
فوله
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تسألن1مال الكبعلمد اتلك أن0
ره

تت

اأحسر

منَالجأهلينَ » 2ا رف ]
كا

 0بكأن سالك اس ليه علإلاتخفرلى وترحمى0
1-5

حم

يت

الت

2

0

«7/ة»

ات

قوله عالل

لإونادى نوح ربه فقالرب

إن ان هن

أهل رإن وعندك الى وأنت

أحكم

الخاكين قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأآن ماليس لك به علمإنى أعظك
أن تكون من الجاهلين قال رب إنى أعواذ يك أن اشألك ماليس لى به علمإولا تغفر لى وترحمنى
أكن من الخاسرين )

وفيه مسألتان :

(المسألة الآولى» اعلم أن قوله (رب إن اببى من أهلى) فقد ذكرنا الخلاف فى أنه هل كان
ابنآًلهأم نلعافيلداه  م إنهتعالىذكر أنهقال(يانوح إنهليسمن أهلك) واعل أنه لما ثبت

بالدليل أنهكان ابن له وجب حمل قوله (إنْه ليس من أهلك) على أوحجدهين  :أ<دهما  :أن يكون
المراد أنه ليس من أهل دينك  .والثانى  :المراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك
والقولان متقاريان .

ل ا(لمسألةالثانية » هذه الاية تدلع أن العبرة بقرابة الدينلابةرابة النسب فان فىهذه الصورة

لمعيل
السو

.

و

أ

|ا
س

سس

الطكتة الا ول
يطلب م ن ملتزم طبعه

ص
2 2:

ربد
سمه

حقوق الطبع والنقل محفوظة للتزمه

طبع بالمطبعة الببية المصرية
باه٠+

مجرية ل

(99

مبلادية

/

فهرس الجزء السابع عش رمن ااتفسيرالكبير للامام الفخرالرازى
صفحة
قولهتعالى« وها من

دابة

ا

قٌْ ارد

الا عل الله رزقبا» الآية
1/5

ا

مقافي حار الى رركا

2

«فقال الل الذين ا

ردي قومه» الاية
5

والارض ف س.ة أيام»

قتوعلاهلل وو لقتأزمتلا نوحا إلى:قومه)»

«قال ياقوم أدأيتمإن كنك

1/4

دولئن أخرنا عنهم العذاب
الى أمة معدودة» الابة

5

أالك عليهمالا»
«وياقومأس ل

5

«ولئنأذقناالااسانمنا رحمة»

نا

«وياقوم من ينصر هن الله

4١

«ولئنأذقناه نعاء بعد ضراء»

على بينهمن رى»

إن طردتهم»

ابوحى
«فلعلك تارك يمعض

لضن

«قالوايانوحقدجادلتنا» الآية

اليك» الآنة

515

دولا يتفم نصحى » الا,

53

«أم يقولون افتراه»

ا

دأم يقولون افتراه» الآية

ا

5

«فان محجرو  2الآنة

«وأوحىإلىنوحأنه لنيؤمن

51

«من كان بريد الحياة الدنيا

دا

من قومك إلا من قد آمن»

دبواأصعياتلنكا سوينوا

وزينتها» الآية

 2ان

ثم

ملميه
وضع الفلك وكلا ع

على بيئة من ربه»

ملا" من قومه» الآية

«ومن أظليمن افترى عاللله

وسو ف لعادوان من ادكه
ف

كذيا» الأاية

عذاب خزيه»

«أولئك لميكونوا معجزين

كفاورلط
لار
وو اذا عاءأاهرن

قْالآرض» الآية

«وقال اركيوافها» الآية

1

 2أوائكالذنخسرواأنفسبم»

«رهى نجحرىم فىموسكالجبال»

5

أن اندرا رعلاكا
الصالحات» الآية

4

دمل ارين كالإاعى»

تمالفهرس

لق
7
م

دوقيل ياأرض ابلعى مانك»

«وفضى الآمر» الآية

دوقيل بعداً للقرم الظالمين»

فهرس الجزء السابععشر من التتفسير الكبير للامام الفخرالرازى
.ات

صفدةه

 ١9قولهتعالى«قالوا اتخذ اولإلهداً سبحانه»
2,

9

دإقنلالذين يفترو نعل الله
الكدن لابفلدون»

وَفَكَذَروه فتجبناه؛ ومن معه

1

١56

1

 1/ا

55

1

دنا آمن لمومى إلا ذرية
مل

دفبل ينتظرون الا مثل أيام

الذين خلوا من قبلبم» الآنة
١/١

«قل يأاما الناس ان كنم
فى شك من دينى» الآية

قومه) الآية

«ولا تدع من دون الله مالا

«وقال هوسى ياقوم إن كتتم
آمنتمبالله» الاية

١

«وأوحينا إلىموسى وأخيه»

1/5

«وآن عسسك الله بضر» الاية

ثرت
«وقال مومى رينا إآنك

ه/ا١

«قل يأامها الناس قد 0

ينفعك ولا يضرك» الآبة

الحق من ربع» الآية

فرعون ومله زينة» الآية

1

«قلانظروا ماذافىالسموات
والأارض» الآية

عليه آإدنا» الآية

افا

وها كان الفس أن تمن
الا باذن الله الآية

ا
نو
دعما
جفتنا
«قالوا أجتتنا لتل
«وكق الله اق بكلاته»

وولق شاءاريلت لمن من
قُْالأآرض» الآية

إلى قومه» الاية

«مبعثنامنبعدهموسى» الآية

دفلولا كانت قرية أمنت

فتفعها إعانماء الآية

افلىفلك» الاية
دم عدن من لعذه ارلثلة

قولهتعالىدفان كنت فىشكما أنلنا
اليك» الاية

«واتل علهم  5وح»

١:١

2

دقال قدأجيبت دعو تكاء الآية

ك/ا١ا

«واتبعوا ما وي اليك»

لر»
بح
لئي
ارا
«وجاوزنابينى إس

لاا

هود

ولآن ؤقدعصيت قبآللآ

اا

«فاليوم نتجيك ببدنك» الاية

١/4

5

لفك راي إاشرندرا

6/1

«وأن استغفروا ربع» الآية

صادلقاعية

58/1

سسسورة

قولهتعالى«الر اكتاث 0

أياته»

تعدوأ ألا الله» الآية

رالا ام لون

صدورثم»

فهر س الجزء السابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخرالرازى

+

قولهتعالى«ويةولون لولاأنزل عليه آية

قولهتعالى«ويوم

شرم 0

لا

من ربه» الآنة

إلا ساعة» الآية

54

«وإذا أذقنا الناس رحمةعالاية

«ولكل أمة رسول» الآية

55

«هوالذى يسيركف البروالبحرء

«ويةولونهتىهذا الوعد»الاية

7

م[عنا مكل ااه الذنا 62

دقل أرأيتمإن أتاىعذابه بياتا»

أنزلناه من السماء» الآية ,
7
ك0

0/4

8١

0

«والله يدعوا إلى دار السلام»
ا

عذاب الخلد»

(واستكوانك 3

ا

«والذين كسيواالسيئات جزاء
سيئة مثلها» الآية
«ويوم حشرم جميعأ ثمنول

لاا

كم

هو»

ألا إن لله مافى السموات
والارض» الآية

0

لذن اشركر لكيه
1

ثم قبل للذين ظلءوا ذوقوا

«ياأيهاالناس قدجاء؟ مو عظة
من رب» الآية

س» الآية
نوافكل
دهتاللك نيل

١١/

«قل بفضلاللهوبرحته» الآية

«قلمن برز فكومن السماء» الآية

ذلذلا

دقل أرأيتمماأنزل اللهلكم من

م/م

«دكذلك حقت كلية ريكءالآية
دقل هل من  5كائكم من
بدو الخاق ثميعيده» الآية

مله من  0قرآن»

/4

«قلهل من  5كانمم

زوألا إن أولباء الله لاحوف

4

إلى الحق» الاية
وما كات هذا القران أله

عليهم » الآية
ل البشرى فى الحياة الدنيا»

51

يفترى» الآية
دأم يقولون افتراه قل فأتوا

وألا:إنالت فى فى السمو اكه

بسورة مثله» الآية

ومن فى الأارض»

/م/

43
يدها

«ومنهم من يؤمن باهلآية
«ومنهممن يستمعون إليك»

١١

ف
١

0

رزق» الآية
وما كران فىشانوماعار

«ولا بحزنك قولم» الآية

«هو الذى جعل  -اللدل

لنمكنوا فايلهآ

ا
ر“م | ا
لي
يرسمنتك

3
ْ.

5

0
لي

0

 )5-كلسرا

موسطووة

لبتصرمر

من التفسير الحكير للامام الفخر الرازى
ل

1

:

دوه

اسن

سال وار تلك آيات حصان
الحكيم»

ع

قولهتعالى«دعواهم فيها سبحانك اللهم

وتحيتهم فيها سلام» الاية
<١ «ولو يعجل الله للناس اشر

70142

ونان للناس يجيا» الآية
1

«إن ربم الله الذى خلق

ف ١ 55

دعانا لجنبه» الآية

السموات والأارض» الآية

5

5

«إليه مرجعكم جميعا» الآبة

:

3

دهوالذى جع ل ااشمسضياء

:

-

٠

استعجال بالخير» الآية
ذوإذا منن الانهان الصر

م

<١ «ولقد أهلكنا القرون من
قبلكم لما ظليواء الآية

«إن فىاختلاف الليل والنهار

وه

<

«وإذا تتلىعلهمآياتنابينات»

وماخاق الاللهاية

لاه

<

«قل لوشاء اللمهاتلوته عليكم»

0

«إن الذين لايرجون لقاءنا
ل لناء الدناء الذن

مه

<

«فن أظلٍامفنترى على الله
كزباً» الآية

ا

«أولئك مأواهمالنار بماكانوا

وه

« «ويعب دون من دون الله

مالاايضرثم ولاينفعهم»الآة

يكسبونءالاية

5

« إن الذين آمنوا وعملوا ١ ١4
الصالحاتم دم رهم الابة

«

«وماكانالناسإلاأمةواحدة
فاختلفوا» الآية

قوله تعالى دوقيل بعداً للقوم ااظالمين» الآية

لل الوا عنة من و جهن :الا

م

ول :أ كثيراً من المفسرين يلون إن الله تعالى أعقم

أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة فليغرق إلامن بلغسنه إلى الاربعين .
ولقائل أن يقول  :لوكان الأمرعلى ماذكرتم ؛ الكانذاك آية يخيبة قاهرة ي.بوعد مع ظهورها
 5-12عل الكمر:وأيضاً فهب أنكمذكرتم ما ذكرتم فا قولكم فى إهلاك الطير والوحش
مع أنه لاتكليف عليها البتة .
كد واف الثاى :وهو اطق أله لااعتراض عل الله تعالى فى أفعاله ل(ايسأل عما يفعل وهم
يسألون) وأما المعتزلة فهم يةولون إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات ٠ وذلك يحرى مجرى
اذنه تعالى فى ذبح هذه المهاتموفى استّععالها فى الأعمال الشاقة الشديدة .

آم قوله تعالى لإرواستوت على الجودى ) فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة يقال له

الجودى ؛ وكان ذلك الل جبلا منخفضاً » فكاناستواء السفينة عليه دليلا على انقطاع مادة ذلك
المناء وكان ذلك الاستواء نوم عاشوراء .

ععفينالدي:

ما قوله تعالى لوقيل بعد للقوم الظالمين» ففيه وجهان  :الآول  :أنه كملنام اللّهدتعالى
قال لحمذلك على سبيل اللعن والطرد  .والثانى  :أن يكون ذلك منكلام نوح عليه السلام وأصهابه
لان الغالب من يسلم من الام الحائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فاذا هلكوا ونجا منهم قال
مثل هذا الكلام ولآنه جار بجرى الدعاء علمهم عله منكلام البشر أليق .

ثمالجزء السابع عشر » ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر » وأوله قوله تعالى
لإونادى نوح ربه) منسورة

هود .

أعار:

اللهعلى[ كاله

ع
07

ىلجودىءالاية
قولهتعالى دوقضى الأأمسكحك عل ا
ل

واستوت على الجودى وَقيلَ 1الومالظالمينَ2446

طّ  0وقتل إخد] للقموءاطللين) .
»كان التقدير أنه لما
اعلمأن المقصود من هدذ! اكلام وصف آخر لواقعة الطوفان ف
انتّبىأمرالطوفان قيل كذا وكذا (ياأرض ابلعى ماءك) يقال بلعالماء  1إذا شربهو ابتلع
الطعام ابتلاعا إذا لمبمضغه  ,وقال أهل اللغة ا:لفصيح بلغبكسسر اللام بلع بفتحها (وياسماء أقلعى)
قال أقلعالرجل عن عمله إذا كف عنه و,أقلعت السماء بعد مامطر تإذا أمسكت (وغيض الماء)
شال غاض اللناء يسن عيضا رستاضا إذا نقمن واحمته آنا ه:ذا من بإ فل الف [21011
ومثله جبر العظم وجبرته  :وفغرالفم وفغرته » ودلع اللسان ودلعته ؛ ونقص الثىء ونقصته ؛ فةوله
(وغيض الماء) أى نقص وما بق منه ثىء .

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرةكل واحد منها دال على عظمة الله #عالى وعلو
كبريائه  :فأوطا  :قوله (وقيل) وذلك للانهذا يدل عألنه سبحانه فىالجلالوالعلووالعظمة » حيث
ألهمتى قيلقيل لمينصرف العقل إلاإليه  .وليتوجه الفكر إلاإلىأن ذلكالقائل هوهو وهذا تنبيه
منهذا الوجه .عل أنه تقرر فى العمول أنه لاحا كرفى العالمين ولامتصرفف العالم العلوى والعالم
السفلى إلا هو و.ثانيها  :قوله (ياأرض ابلعى ماءك و ياسماء أقلعى) فان الحس يدل عل.عظمة هذه
الاجسام وشدتماوقوتما فاذا شعر العمل بوجود موجود قاهر هذه الاجساممستول علها متصرف

قبا كنف.شاء اراد ضار ذلك شناأرقو ف الدوة الجقلية علىكال جلال الله تعالى وعلوقهره »

:ن السماء والأارض من المادات فةوله(ياأرض  -وياععاء)مشعر
وكال قدرته ومشيئته  .وثالتها أ
بحسبالظاهر  ,علىأمنره وتكليفه نافد فى اجمادات فعندهذا بح الوم بأنهلما كانالام كذلك
فلآن يكون أمره نافذاً على العقلاءكان أولو ليس مرادى منه أنه تعالىيأمر الجنادات فانذلك باطل

بل المراد أن توجيه صيغة الآمر حسب الظاهر عل هذه اجمادات القويةالشنديدةيقررف الوممنوع
عظمته وجلاله تقريناً كاملا :
وأما قوله (روقضى الآدر» فالمراد أن الذىقضى به وقدره فى الأزل قضاءجزماً حتم| فقدوقع
تنيبا على أن كل ماقضى الله تعالى فهو واقعفىوقته  .وأنه لادافع لقضائه ولامانع من نفاذ حكمه
فقأرضه ومعاثة.:

فان قيل  :كيف يليق حكمة الله تعالى أن يغرق الأأطفال بسبب جرم المكفار ؟

عن

قوله تعالى «وقيل'باأرض أبلعىماءك و,اسماءأقلعى»الآية

دوقيل 0العىمَك وياساء أقلىوغيض اجا ٠م وقضىالم
الوجه الآاول »4أنهتعالىقالق 71101زوقال |

إن رف لغفور رحيم) فين أنه تعالى رحيم
آفة الغرق .

١  5سم 707 77انما

حت دعولا الذيى وكيوا السفينة مق

إذا عرفت هذا فنقول  :إن ابن نوح عليه السلام لما قال  :سأوىإلى جبل يعصمنى من الماء
قالنوح عليه السلامأخطأت (لاعاصم اليوم من أمراللهإلامنرحم)والمعنى ع إلاذلكالذى ذكر تأنه
بر حمنه بخلص هؤٌلاء هن الغرق فصار مدير الآية  :لاعادم اليوم من

عذاب

ألله إلا أبله الرحيم

و تقديره َ لافرار من ألله إلا إلىالله 0وهونظير قوله عليه السلام فدعائه «وأعوذبكه:نك» وهذأ

تأرءل فى خاي لسن .
((الوجه الثانى» ف اانا وهو الذى  5ره صاحب
مضهر هو قْ ّ

حل العقد أن هذا الاسنتاء وفع دن

الملفوظ لظرور دلالة الافظط عليه  3والتقدير  :له عاصم الوم لاجد من ل

ألله

إلامن رحم  .وهو كةولك لانضرب اليوم إلازيدا ؛ فان تقديره لاتضرب أحداً إلازيداً إلا أنه
ترك التصريم به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا .
(الوجه الثالث» قَّألتأو  +لك قوله (لاعاصم) ع لاذا عصمة ا قالوا :راع ولابن ومعناه
ة)
يشة
ض(عي
ا) و
رافق
0من ماء د
ونقال ( 0
ذورح وذو لب

ومعناه ماذ 5ا كذ ههنا ؛ وعلى

خذا التمدن  :العاصم هو ذو العصمة ؛ فيدخل فيه المعصوم ؛ .وحيكئذ يصح اسنتناء قواله
إلا من د

منه

(رالوجه الرابع» قوله(لاعاصم اليوم من أمر الله الادن رحم) عنى بقوله الامن رحم نفسه»
لآن نوحا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته » والمراد  :لاعادم لك إلاامللعهبى أن بسبية

تحصل رحمة الله ك,ا أُضِيف الاحياء إلى عيسى عليه السلام فى قوله (وأحى الموتى) للاجل أن
الاحماء حصل بدعائه هَ

بإالوجه الخامس) أنقوله (إلاامن رحم) استثاء منقطع ؛ والمعنى لكن منرحم اللهمعصوم
ونظيره قوله تعالى (مالهم به من علمإلا اتباع الظن) ثمإنه تعالى بينبةوله (وحال بيذهما الموج) أى
بسدب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبهنوح (فكان من المغرقين)
قولهتعالى لوقيل ياأرض ابلعى ماءك

اناد اكى

وغيض

اللناء وقضى “الام

«.م

دنفرب

وتاسكوت

»0١1

قولهتعالى«يابنى ار كب معنا ولاتسكن معالكافرين» الآية

للا

كانت امرأة نوح تقول  :زوجى مجنون ؛ وامرأة لوط تدل الناس عضليىفه إذا نزلوا به  .اثلمدليل
القاطع على فساد هذا المذهمب قوله تعالى (الخبيثات للخرثين والخيثون للخميثات والطبيات للطين

والطيبون للطيبات) وأيضاً قولهتعالى (الزاتى لايتكح إلازانية أومشركة والزانية لايتكحها إلازان
ل  2رلك وحووم ذاك على المؤمنين) وباجملة ذل دللنا عل أ المق هو مقول الأول 4

وأما قوله لزوكان فى معزل) فاعلم أن المعزل فى الاغة معناه  :موضع منقطع عن غيره »
وأصله من العزل  2وهو التئحية والابعاد .تقول
واعم أ قوله (وكان فمءزل)لايدل

كنك بمعزل عن كذا  6أى ع

عل أنهفمءول شنأ

قل عزل فنة 2

قوناءفلهذا إلقيرك ناوعا

.

الاؤل ::أنهكان فمىعول من السفيتةا لانه كان يظن ,أن الجبل منعه من الخروق :و الثاى ١ لله اناه
معرال عق أبيه وإخوته وقومه ع الثالك  8أ كان قَْمعزل دمن الشكفانكاانة انفرد عنهم فظن توح

عليه السلام أن ذلك إتما كان لأنه أحب مفارقتهم .
أماقوله (ياببى اراحككحك م

سكن

2

الكافرين») فقول ٠ قرأ حفص

عنعاصم (يابنى)

فتتح الياء فى جميع القرآن والباقون بالكسر  .قال أبو على  :الوجه الكسر وذلك أن اللام من ابن
ياء أوواو فاذا صخرت الحقت ياء التحةير » فلزم أن ترد اللامالهذوفة وإلالزم أنتحرك ياء التحقير
بحركات الاعراب ل-كنهالاتحر كل الوحر كت لزمأنت:قابكاتنةابسائر<رو افلمد واللينإذا كانت

سلىك
فت إ
نضف
حرو فإعراب ؛ نحو عصا وقفا ولو انقابت بطلت دلالتباعل التحقير ثمأ

اجتمعت

ثلاث آيات  .الأولى  :منها للتحقير  .والثانية  :لام الفعل  .والثالثة  :التى للاضافة تقول  :هذا بنى
فاذا ناديته صارفيه وجهان  9إثنات الياءوحذفها والاختيار ح<ذفالياء التىللاضافة وإبقاء الككملة

دلالة عليه نحو ياغلام ومن قرأ(يابنى) بفتح الياء فانة أراد الاضافة أأيضراامدها منقر بأالكسر
لكنة أبدل.مى الكسرة الفتحة مون الباء للف خفها ,قطان يناك قال :
ياابنة عما لاتلومى واهجعى

ثمحذف الآالف التخفيف .
واعلٍ أنه تعالى لما حىعن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يركب السفينة حكى عن ابنه أنه
قزاسلارئ

الى جيل يدسيدى ون المكان) ر عذال يال علىأن الاءنكان متماديا فىالكفر مصرا عليه

مكذيا لأابيه فما أخبر عنه فعند هذا قال نوح عليه السلام (لاعادم اليوم من أمس الله إلامن رحم)
وفيه سؤال وهو

أن الذى رحمه ألله معصوم (2فكيف بحسن استثناء المعصوم منالعادم وهو قوله

(لاعاصم اليوم من أأمرءاتم ود كرواءف امات

طوها كتيل

مانع فزىل» الاية
قوله تعالى «ونادى نوح ابنهوك

”1

فالمراد.أن الاأمواج لما أحاطت بالسفينة مر_.الوانب  ,شيبت تلك السفيئة يما إذا جرت
فى داخل تلك الاأمواج 1
“محىاللهتعالىعنهأنهنادى أبنه» وفيه مسائل :

(االمسألة الاأولى» اختلفوا فى أنه كان ابناًله وفيه أقوال :
(إالقول الأآول) أنه ابنه فى الحقيقة » والدليل عليه  :أنه تعالى نص عليه فقا (ونادى نوح
ابنه) ونوح أيضاً نص عليه فقال (,ابنى) وصرف هذا اللفظ الى أنه ربأه » فاطلق عليه اسم الابن

لهذا السيب صرف للكلام عن حقيقته الى بجازه من غير ضر ورة وأنه لاوز » والذينخالفوا هذا
الظاهر نما خالفوه لماانسمتبعدوا أن يكون ولد الرسولالمعصوم كافرا » وهذا بعيد» فانه ثبت
نسلكاماكفارا بنص القرآن :
أن والد رسولنا صلى الله عليه وسلمنككاافرا و»والد إبراهمعليه ال
 .فكذلك ههنا “ ,مالقائلون بهذا القول اختلفوا فى أنه عليه السلاملما قال (رب لاتذرعي الأأآرض
من الكافرين ديارا) فكيف ناداه مع كفره ؟

:لأول  :أنهكانينافقأباهفظننوح أن مهؤمن فلذلكناداهولولا
فأجابوا عنهمنوجوه ا
ظلِك كا حل بحاته  .والثاتى  :أنه عليه السلام كانيعلمأكناهفر » لكنه ظن أنهالشاهد الغرق
والأهوال العظيمة فانه يقبل الامان فصار قوله (يابنى اركب معنا) كالدلالة على أنه طلب منه
الامان وتأكد هذا بقوله (ولانكن مع الكافرين) أىتابعهم فى الكذرواركب معنا  .والثالث :
أن شفقة الآبوة لعلها حملته على ذلك اانداء » والذى تقدم من قوله (إلا من سدق عليه القول) كان
كالمجمل فلعله عليه السلام جوز أن لا يكون هو داخلا فيه .

(إالقولالثاى) أنهكان ابنامرأته وهوقول تمد بن عل الباقر وقول الحسن البصرى ويروى
أن عليا رضى الله عنه قرأ (ونادى نوح ابنها) وااضمير لامرأته ؛ وةرأحمد بنعلى وعروة بن الزيير
(ابنه) بفتح الماء بريد أن (ابنها) إلا أنه اكتفيا بالفتحة عن الألف  ,وقال قتادة سألت الحسن
عنه فقال  :والله ماكانابنه فقلت  :إزالله حك عنه أنه قال (إن أبى من أهلى) وأنت تقول  :ماكان

ابنال ؛ه فقال :لميقل  :إنهمنىولكنه قالمن أهلىوهذا يدل على قولى .

(إالقول الثالث) أنه ولد على فراشه لغير رشدة ؛ والقائلون بهذا القول ا-تجوا بقوله تعالى
فىامرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهماوهذا قول خبيث يحب صون منصب الأانبياء عنهذه الفضيحة
لاسا وهو على خلاف نص القرآن  .أما قوله تعالى (فخانتاهما) فليس فيه أن تلك الخيانة إنما
خضلت بالبت الذي ذ كروهة  1قبل لاءن عباس رضى الله عنهما  :ماكانت تلك الخنانة » فقال :

0.

للامد

اقول تعالىفم بجرىا

00

7

وهىحرى  / 0فموجكباله1
:

ساس ا0
ول ل

5 1
6م

-

 7به كان ْ 000 0
1
 0-0افع

رين »54:قال سأ وى
معالكاف

1
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لماه تعال أن يكرت بان المت اتررال لل رت

ات

عله عا أمواج الضلالات .
فك  :إل ساجل الجاد و

|له إ((ن ربى لخفور رحيم» ففه سوال وهو أن ,ذلك الورفت وفاكلاهد 2كوإطهار
ماقو
القهر فكيف  0به هذا الذكر ؟

وجوابه لعل القوم الذين ركوا السفينة اعتقدوا أفنىفسهم أنا إنما نحونا ببركة علمنا فاللتهعالى
نيهم بهذا الكلام لازالة ذلك العجب منبم ؛ فان الانسان لاينفك عن أنواع الزلات وظلبات
ااشهوات ؛ وفى جمبع الأحوال فهو محتاجالىإعانة الله وفضله وإحسانه » وأن يكون رحما لعقوبته
غفورا لذنوبه .

قوله تعالى لإوهى تجرى بهم فى موج كالجبال ونادىنوح ابنه وكان فىمعزل يابنى اركب معنا
ولا تسكن مع الكافرين قال سآوى إلىجبل يعصمنى من الماء قلالعاصم اليوم من أمرالله إلامن

رحم وحال بدنهما الموج فكان من المغرةين»)
واعلم أن فى قوله (وهى تجرى بهم فى موج كالجبال) مسائل :

(المسألة اوللآى) قوله (وهى تحرى بهم فى موج) متعاقحذوف

ء والتقدير  :وقال اركبوا

فياف كر |فها يقولون  :بسمالله وهى تجرى بهم فىموجكالجبال .

المسألة الثانية 4الاأمواج العظيمة إنما نحدث عند حصول الرياح القوية الشديدة العاصفة
فهذا يدل على أنه حصل فى ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة ؛ والمقصود منه  :بيارن شدة
امراك م
؛ذلك يوجب الغرق »
.وأن ترىالسفينةادلاخملوج و
(المسألة الثائاة) الجريان فالموج ه

قولهتعالى «وقال اركب,وا فهابس امللهبجريماومرساهالك

م

هل:م كاري نو لست لارياء ٍ كال :رما القوه .رسيو إذأ
رقا
جاانه
ت)فك
مهم
ثوبأترساه غيره ؛ قال تعالى (والجبال أرساها) قال ابن عباس  :بريد تجرى بسم الله وقدرته ؛
وترسو يسم اللهوقدرته » وقيل  :كان اذا أراد أن تجرى مهم قال (بسم الله مجريها) فتجرى ؛ واذا
أراد أن ترسو قال  :بم الله مرساها فترسو .

(المسألة الثانية) ذكروا فىعامل الأعراب فى (بسم الله) وجوها  :الأول  :اركبوا بسم الله
:ا بسم الل,ه والثالث  :بسم الله إجراؤها وإرساؤها  وقيل  :إنها سارت لآول يوم
واالثابنىدؤ
رق

واقيل ؛ لعذ مقين من رب”© فضارت بن تون  :واستوت بو العاشر من ارم

على الجودى .

(المسألة الثالثة) افلىآية احتمالان :
لإالاحتهال الاول) أن يكون جموع قوله (وقال اركبوا فيها بسم الله مجريهاوهرساها) كلاما
ينافاك دق شق أن يكون الكرت قروا
واحدا ء والتقدير  :وفال اركيوا فيا بسم
عدا الذكك
إوالاحتالالثاى) أن يكونا كلامين » وااتقدير  :أن نوحا عليه السلام أمرهم بالر كوب » ثم

أخبرهم بأنبجري,ا ومرساها ليس إلابسم الله وأمرهوقدرته ؛
(فالمدنى الاول) يشير إلى أن الانسان لاينبغى أن يشرع فى أهر من الآهور إلا ويكون
فوقت ااشروع فيه ذا كرا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببركة ذاللكذكر سيبا
لعام ذلك المقصود .

لإوالمعنى الثاق) يدل على أنه لما ركب ااسفينة أخبر الوم بأن ااسفينة ليست سيها لحصول
:أخبرمم أنه تعالىهواجرىوالمرسى
النجاة  .بلالواجب ربط الهمة وتعليقالقاب بفضل الله تعالى و
للسفينة » فاياكم أن تعولوا على السفينة؛ بل يبحأن يكون تعويلك على فضل الله فانه هو امجرى
والمرسى لهاء فاعللتىقدير الآول :كان نوح عليه ااسلام وقت ربكاولسفينة فىمقام الذكر ؛ وعلى

:ان فى مقام الفكر والبراءة عن الحول والةوةوقطع النظر اعلنآسبابواستغراق
التقدير الثانى ك
الفلك فى تر لول نيك الاسنات.

واعم أن اسلاأن [ذا تشتكوق للك نه الله تعالى بالذليل والحجة'فكا نهجلس فى متفينة
لمكن والندن ,ها أمواجالظلبات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت إلى مصاعد القلال :
ذاذاا بتدأتسفينة الفكرة والرويةبالحركةوجبأن يكون هناكاعتهاده علٍتاعلالهلى و تضرعه

2

 0تعالى دوقال اركب اوفها,م اللمهجريهاومرساهاء الآيو
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(النوع الثالث ( 1تلك الأشياء قوله (ومن آمن) قالواكانوا تمانين  .قال مقاتل  :فىناحية
الموصلقرية يقالا قريةالمانينسميت بذلك»لأنهؤلاء لاخ رجوا منالسفينة بنوها » فسميت
مهذا الاءسم وذكروا ماهو رك تلو ماهر'قص منه وذلك مما لاسبيل إلىمعر فتهإلاأن الله تعالى

وصفهم بالقلة وهوةوله تعالى (وماآمنمعه إلاقليل)

فان قيل  :لماكان الذين آمنوا معه ودخلوا فالسفينة كانوا جماعة فلملميقل قليلون؟ فىقوله
(إن هؤلاء اشرذهة تليلون)

قلنا :كلا اللفظين جائر ؛ والتقديرههنا وما آمن معه إلا نفر قليل » فأما الذى يروى أن إبليس
دخل السفينة فبعيد » لآنه من الجن وهو جسم تارى"أو هوا نار كعك ةالوو تم زرك
كاف الله تعالى لميدل عليه وخبر يح مأورد فيه  ,فالاولى ترك الخوض فيه .

قوله تعالى إروقال اركبو | فها يسم الله يجرما ومرساها إن ربى لغفور رحيم 4

أ قوله إوقال» يعنىنوح عليه السلام لقومه (اركوا) والركوب العلوعلى ظهرالثنىء ومنه
كرت أشميتة وكوف الخر وكل  5#غارشي فد راكه :قال ركه الي الا
كروبا الدات ور
1ك لك
للبت :وتحى الراك مر  52السفيه ار|"اكلكسفيه و.امالكات ال
:افظة (فى) فىقوله (اركيوافها) لابجوزأنتكون منصلة الركوب ,لانه
والابل ق.الالواحدى و
يقال ركيتالسفينة ولايقال ركيت فالسفينة .بلالوجه أن يقال مفءولاركبوا محذوف والتقدير
در ألماء فق السفية) وأيضا جوز أن يكون فائدة هذه الزيادة»  1أعرهمأن

0

الفلك لاعلى ظهرها فاو قال اركبوها :لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على اظلهسرفينة .
أما قوله تعالى ل بسمالله مجريها ومرساها) فعيه مسائل .

(المسألة الأولى» قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم مجريها بفتحالميم والباقون بضمالميم
رامعرا .ف .٠ناه آنه يضم اليم؛ :وقال طاحب الكشاف  :قز جامد رعرها ومراسيل لأف
نم الفاعل مجرورى الحل صفتين لله تعالى  .قالالواحدى  :المجرى مصدر كالاجراء » ومثله قوله

(منزلا مباركا  .وأدخلنى مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) وأما من قرأ (مجريما) بفتح المم؛
فهوأيصا مصدر ؛ مثل الجرى  .واحتجصاحب هذه القراءه بقوله (وهىتجرى بهم) ولوكان مجراها
كان وهي تحريهم  .وحجة من ضهالميم أن جرت مم وأجرتمهم يتقاربان فيالمعني » فاذا قال (تحرى

قلويهل» الآية
قولهت«عااللىامن اسلبقع

053

:وج وما
ا له ز
يعنى ان ؛ وقال (و نأه خلق الزوجين الذ 1والآنثى) فثبت أن الواحد:قد
يدل على ذلك قوله تعالى (تمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز ثانين ومن الابل انين و
البقر ائنين)

:لزوجانعبارة كعلنشيئين يكون أحدهما ذكراً والآخرأتىوالتقدير
إذا عرفتهذا فنقول ا
حأفص
اس كذاك فاحل منهمافى السفنة اثنين ٠ واحداذ كر والآخر أوتل»ذلك قر
(من كل) بالتنوين وأرادوا حمل منكل شىء زوجين اثنين الذكر دف والاتى زوج لايقال عليه

إن الزوجين لايكونان إلا اثنين فسا الفائدة فى قوله (زوجين اثنين) لانا نتقول هذا على مثال قوله

(لاتتخذوا إلهين اثنين) وقوله (نفخة واحدة) وأما على القراءة المشهورة » فهذا السؤال غير وارد
واختلفوا فى أنه هل دخلفى وله (زوجين اثنين) غير الحيوان أملا ؟ فنقول  :أما الجروانفداخل

لآن قوله (منكل زوجين ائنين) يدخل فيه كل الحيوانات ٠ وأما النبات فاللفظ لايدل عليه ,
إلا أنه بحسب قريئة الحال لايبعد إسبب أن الناس محتاجون إلى النبات يجميع أقسامه » وجاء
فى الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنهما أنه قال  :ليمستطع نوح عليه السلام أن يحمل
الأسد حتى ألقيتعليه الى وذلك أن نوحا عليهالسلام قال  :يارب فن أين أطعم الأاسد إذا حملته
قال تعالى وفسوف أشغله عن الطعام» فسلط الله تعالى عليه الى وأمثال هذه االككيات الأولى
.ثانى  :من الأشاء الى أ ألله أواخاعاك
 8ف»ان حاجة فيل إلى الطعام أكثر وليس به حمى ال
السلامبحملها افلىسفينة .

قولهتعالى لإوأهلك إلامن سبق عليه القول» قالوا :كانواسبعة نوح عةلايلسلام وثلاثة أبناءله
وثم سام  .وحام ؛ ويافث ؛ ولكل واحد منهم زوجة ؛ وقيل أيضاًكانواثئمانية ,هؤلاء وزوجة

وح عليه السلام .
آنا قوله (إإلاهمن سبق عليه القول) فالمراد ابنه وامرأته وكاناكافرين » حك الله تعالى

علبهما بالحلاك .
 : 3الانسان أشرف من جميع 0
ان

فا السبب أنه وقع الابتداء بذكرالحيوانات ؟

“اسان قاقلوذو لعقلهكالمشظر [ل:دفم أسباب الخلاك عن .نفسه .

فلاحاجة فة إل

 9فلالرعيك» اخلات الى فى خليصل 2ات ؛ فلهذا السدبب وقع الابتداء به .
واعلم أن أصخابنا احتجوا بةوله (إلا من سبق عليه القول) فى إثبات القضاء اللازم والقدر
الواجب ء قالوا  :لآن قوله (سبق عليه القول) مشعر بأنكل من سبق عليه القول فانه لايتغير عن
حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «السعيد من سعد في بطن أمه والشق من شق فى بطن أمه»

هذا

قولهتعالىدقلنااال  |9من كلزوجين اثنين» الآية

ا ء من أعالى الأأرض؛ واملنأمكنة المرتفعةففهموت لار تفاعها بالتنازير “الثالت :
لمشي أنهلمانبع
(فارالقور) أى طلع الصبح وهومنقول عن علىرضى اللهعنه  .الرابع (فار التنور)سحتمل أن

يكون

معناه أشد الأمريا يقال  :حمى الوطيس ومعنى الآية اذا رأأيتالآمريشتد والماءيكثر فبائنجفسك
ومن معك الى السفبية :

فان قيل  :فا الاصح من هذه الاقوال ؟
قلنا  :الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة فىالموضع الذىيخبزفيه فوجب

حمل اللفظ عليه ولاامتناع فى العقل فى أن يقال  :إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك
الموضع را :

فان قبل  :ذكر التنور بالآلف واللام وهذا إبما يكون معهود سابق معين معلوم عند السامع

واليئل و الاؤس واو علد اماع

حتزاجلفا أن حمر ذلك عله أن لاد اداو ارك انلا رف

تروعه واللامر شوى فاحج نفسك وعنافتك ”

قلذا  :لايبعدأن يقال  :إن ذلك ارلتكناونلنوح عليه السلام بأنكان تنور آدم أوحواء أوكان
تنوراً عينه الله تعالى لنوح عليه السلام وعرفه أنك اذا رأيت الماء يغور فاع أن الأمر قد وقع ,
وعل هذا التقدير فلا حاجة الى صرف الكلام عن ظاهره .
(المسألة الرابعة) معنى (فار) نبع عل قوة وكلاة تعتيبا أبغليان القدو عند قوة النان والأاشهة
فق أن تفن التدز اللاي اننال اد"فاز»المعا عقن القنواز ,وز لني راواء أن دار "السوكان 21172
لحلاك القوم لامتنع لأآن هذه واقعة عظيمة ؛ وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلابد وأن يحعل
لمعلامة بها يعرفون الوقت المعين ؛ فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة الحدوث هذه الواقعة .
(المسألة الخامسة) قاالليث :التتور:امامل عي ركز اناك وخا كه نار عا ادر 9
أأانضل
للك
اىذ
وهذا يدل علىأن الاسم تدكررن أعبنافيًتاغرنه العرب فيصير عرياً ؛ والدليل عل

نارول"  0000العرب تنور قبل هذا  .ونظيره مادخل فىكلام العرب منكلام العجم
ادهيباج ؛والدينار :والسندمن » والاستبرق» فان العرب لما تكلمواا هاذلافاظ ضارت عزَاية
واعلم ل

فار التنور فعند ذلك أعلة الله 'تعتناك بأن تحمل فالىسمينة ثلاثة أنواع من

|للاشفاء :عالا'وال  :قوله (قلنا حمل فها من كل زوجين اثنين) قال اللافش  :تقول الاثنان هما
كل شثىء خلقنازوجين)فالسماء دقح والأرضزوج والشتاء زوجوالصيف
نوم
زوجان قالتعالى (

زوج واللمار زوجوالليل زوج »٠ وتقول للمرأة هىزوج وهوزوجها قالتعالى (وخاقمنها زوجها)»

تفعواللىوحتى اذاجاء أمرناوفارالتتورعالاية

ى إذاجا
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يكون بمعنى الذى ويكون فى حلالفح برررلة تعالى (ويحل عليه عذاب مقيم) أى' يت
عليه وينزل به .

قوله تعالىلإحتى إذا جاء أمرنا وفار التذور قلنا احمل فيها منكل زوجين اثنين وأهلك إلا
من سبق عليه الول ومن آمن وما آمن معه إلا قلي ل
قَْ الآية مسائل :

((المسألة الأولى) قالصاحب الكشاف (حتى) هىالتى يبتدأبمدها الكلام أدخات علىالجملة
منالشر ط والجزاء ووقعت غاية لةوله (ويصنع الفلك) أى فكانيصنعها إلى أنجاء وقتالموعد .

((المسألة الثانية) الآءرفى قوله تعالى (إحتى إذا جاء أمرنا يحتملوجهين  :الأول  :أنه تعالى
لاعدتتى::الابامر الله تخا كاقال (إعا أمزنا لثىء إذا أزدناه أن تقول لهكن فيكؤن)
كان اللراد هذا ..والثاق :أن كون المرزاددن الامزهبنا مْوْ الغذات'الموعنده .
:نه غيره»
0المسألة الثالثة) فى التنور قولان :أحدهما أ:نه التتور الذى يخبز فيه  .والثانى أ
ين عباس والحسن
ان
كفسرن
لها الولوهواأنه التتور الذى دن قبه؛ فهو.قول جماعة عظيمة من الم

:ان لآدم
:نه تنور لنوح عليه السلام» وقيل ك
ومجاهد و:هؤلاء اختلفواء فنهم من قال إ
قال الحسن :كان تنوراً منحجارة ؛ وك نالحواء حتىصلانروحعليه السلام ؛ واختلفوا فيموضعه
فقَال الشععى  :إنه كان بناحية الكوفة م

عه أنه تسحد ||لو ف » قال  :وقدصللى

:ار التنور
فيه سبعون نبيواًق»يل بالشام بموضع يقال له ع:ين وردان وهو قول مقاتل وقيل ف
 5إن امراته انك قي ف ذلك الور وأجزته بخروج الماءمنذلك التنور فاشتغل
افلىحال بوضع تلك الأاشياء فى اأسفينة .
(إالقولالثانى  6لبس اهرلاد من التنور تنورالخبز ؛ وعلىهذا التقديرقفيه أقوال  :الأول  :أنه
انفجر الماء من وجه الأرض كاقال (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمرو خجرناالأرضعيونافالتق
لل

ك
رور
شنالتن
أى :أ
ف سن والعرت سن :وجه الاررضن :و 5الثا

موضع

فى الارض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه الماءمن ذلك الموضع ليكون ذلكمعجزة له » وأيضا
داو؟نكر 0١> -

قوله تعالى «فسوف تعدون من يأتيه عذاب يخزيه» الآية

71:

كان طوها أافا وماءتى ذراع وعرضها ستماثة ذراع .
واعم أن أمثال هذه المباحث لاتعجبنى لآنها أمور لاحاجة إلى معرفتها البتة ولايتعلق بمعرفتها
فائدة أصلا وكان الخوض فيا من باب الفضول لاسما مع اقطع بأنهليس ههنا ما يدل علىالجانب
الصحيح والذى نعامه أنهكان فى السعة بحيث يتسع للدؤمنين من قومه ولما حتاجون اليه والحصول
رَوجين من كاخدوان © لان هذا القدو مذاكوار فى القرران ##قاما  20كلك لد ل 2لكو 7
أما قوله تعالى و كا تت عله لد كن اذنه ريا مندك ف تفسير الملا وجهان  :قبل :جماعة

وقبل  :طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فمالأجلهكانوا إسخرون  .وفيه وجوه  :أحدهما:
أكناهنموايقولون  :يانوح كنت تدعى رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلكتجاراً  .وثانيها  :أنهم كانوا
ةولون له  :لوكنت صادقا فى دعواك لكان إلحك يغنيك عن هذا العمل الششاق  .وثالثها  :أنهوما
و | السفينة قإلى ذلك وماعرفوا كيفية الانتفاع مما وكانوا يتعجبون منه ويسخرون  .ورابعها :
أن ملك السفينة كانت اكيرة روزهوكان تصنعهًا مو ضع يعنكاعن المناء حك وكانى زهلووق  :لس

هوالجنون .
لنسفبا
ههنا ماء ولايمكنك نقلها إلىالانما رالعظيمة وإلىالبحار » فكانوأ يعدو نبذلاك:

وخاهسها  :أنه لما طالتمدته مع القوم وكان ينذرهم بالغرق وماشاهدوا من ذلك المعنى خبراً ولا
 5اغلب'على ظنونهم كونهكاذبا فىذلك المقال  .فليا اشتغل بعم ل السفينة » لاجرم سخروا منهدوكل
هذه الوجوه >تملة .

ثمإن تهعالى حكى عنه أنهكانيقول  :ل إن تسخروا منافانانسخر منكريا تسخرون) وفيه
رر
وجوه -:الآول :التقديرإن تسخروا منا فى هذه« الساعة فانا نسخر منكمسخرية مثل يستخك

اذا

وقععليكمالغرق فى الدننا و الخورى فى الادرة  .الثاى :إن حكم علينا بالجهل فمانصنع فانانحكم

علبكم بالجهل فماأنتمعليه من النكفر والتعرض لسخط الله تعالىوعذابه نتمأولباب ينا
الثالث  :أن تستجهلونا فانانستجهلكمواستجهالكم أقبحكد ٠ لآأنكلاتستجهلونالالآ جل الجهل
اهرلي
لارخبظا
ااغتر
نحقيقة الام وال

هو عادة الأطفال والجبال .

فان قيل  :السخرية من  1ثار المعاصى فكيف ليق ذلك بالأانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠
:نه تعالى معن,المقايلة .سشخررية كاىإ قوإله تعدالىجزروراء سيئة ساييية إمثلها)
قلنا إ

أماقوله تعالى إفسوف تعلمون ,مأنتيه عذاب يخزيه) أى فسوف تعلمون مبناهلوأسحقخرية
ومن هو أحمد عاقبة  :وفى قوله (من يأتيه)وجبان  :أحدهما  :أن يكون استفباما بمعنى أى كانه
قيل  :فدرف

علدو نايا نمه عذاب ( وعلى هذا

الوجه فحل «من » رفع بالابتداء  :والثان 3 :
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؛لهذا قال المفسرون  5حفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك »
عن الاحتماط ف

:حدهما  :أن لابمنعه أعداؤه عن
وحاصل الكلام أن إقدامه على عمل السفينة مشروط بأمرين أ
لعا ا"ولرقاق أن كزان عالمها أنه كفت اين تاليف السفينة وتركيهاودفع الشر عنه »

صل منه المطلوب
وقوله(ووحينا) إشارة إلى أنه تعالى يوحى إليه أنه كيف يفبغى عامللسفينة <حتى
 :وجوه  :الأول  :يعنى لا تطلب
وأما قوله ب(ولاتخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون) قفيه

1

العذاب عنهم فاتىقد حكنت عليهم بهذا الحكر  ,فلسا علمنوح عليه السلام ذلك دعا

ملنكافرنن دبارأ) الثابى (ولانخاطينى) فى تعجيل
وكقال (رب لاتذر على الارّض ا
علهم بعد ذل

ذلكالعقاب عل الذين ظلءواء فاتى لما قضيت إنزال ذلك العذاب فى وقت معينكان تعجيلة ممتنعا
إلثالك  :المراذ بالذن ظلبو :1ار أنه وابنهكنعان -
صنع القلك وظاهر علشه ملا من قوامه رو ["هنه قال إن .تسخروا ما فانا
قوله تعالى ليو

لسخر منكركأتسخرون فسوف تعلمون من يأتية عذاب بحزيه وبحل عليه عذاب عظم»

أما قوله تعالى لو يصنع الفلك  4ففيه مسألتان
( المسألةالأولى) فقوله (ويصنع الفلك) قولان  :الأول  :أحنكهاية حال ماضية أى فىذلك

الوقتكان يصدق عليه أنه يصنع الفلك  .الثاتى  :التقدير وأقبل يصنع الفلك فاقتصر على قرله
(ويصنع الفلك)

(المسألة الثانية) ذكروا فى صفة السفينة أقوالا كثيرة  :فأحدها  :أن نوحا عليه السلام اتخذ
السفينة فى سنتين ٠ وقيل فى أربع سنين وكان طوطا ُثاثئة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطوهها
فى السماء ثلاثون ذ_اعا  .وكانت من خشب ااساج وجعل لما ثلاث بطون ذمل ف اابطن الاسفل
الو-حوش والسباع والهوام »وف البطن الآوسط الدواب والانعام :وف البطن الأعلىجلس ه

ومنكانمعه مع ما احتاجوا إليه من الزاد ؛ وحم

لمعه جسد آدم عليه السلام  :وثانيها  :قال الحسن

2
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فيه من تلك المحبة » ولذلك قال تعالى من بعد (فلا تبتئس بما كانوايفعلون) أى لاعن مك ذلك

ولا تغتم ولاتظن أن فى ذلك هذلة  فان الدين عزيز » وإن قلعدد من يتمسك به » والباطل ذليل
وإنان كز عدد'من شو ل بدا

قوله تعالى لإواصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مخرقون»)
واعلم أن قوله تعالى (إنه لن يؤهن قومك إلا من قد آمن) يقتضى تعريف نوح عليه السلام
أنه معذسهم ومهاكهم ٠ فكان حتمل أن يعذهم وجوه التعذيب » فعرفه الله تعالى أنه يعذمهم بهذا
انيل الذى هى القرق )ولا كان" امصبيل' الذى الها خصيل! التحاء تق الدوى انكر د [للعيها:
لاجرم أمس الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها » فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على مثال
جوجوٌ الطائر .

فان قيل  :قوله تعالى (واصنع الفلك) أمر إبحاب أو أمر إباحة .
قلنا  :الأظبر أنهأمر إبحاب » لأانه لاسبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عنالحلاك
الا بهذا الطريق وصون النفس عن الحلاك واجب ومالاايلتواجب الابه فهو واجب  .ويحتمل

أن لا يكون ذلك الآمر أمر ايجاب بل كان أمارباحة؛ وهو تمنزلة أن تخد الانشان لنفسطة دارا

ليسكاويقهم بها ؛
مأ قوله(بأعيننا 4فهذا لامكن اجراؤه عبىظاهره هن وجوه  :أحدها  :أنه يقتضىأن يكون
 7كثيرة  .وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى (ولتصنع على عينى) وثانيها  :أنه يقتضى أن
لَه تعالى
:طعت بالرحكين » وكتبتت بالقلم ؛
 00ذلك (افلك للك اللاعين م يقال ق
إصنع نو  0م4

 2 1أن ذلك باطل  .و ثالتها أ:نه ثنت "بالدلائل :القظحية العقلية كو نهاتعالى :منرها عن اللاعضاء
ا 0ض » فوجب المصير فيه الى التأويل ؛ وهو من وجوه  :الاول :
والجوا  6جن :

أن معنى (بأعيننا) أى بعين الملك الذىكان يعرفه كيف يتخذ السفينة » يقال فلان عين على فلان
نطلك عليه يكون مفعطًا عن أخواله.و لاخو لعنه عله ا:كاق :أن كنان عظيم العناية بالثى

انه يضععينه عليه ف؛لساكان وضع العين علىالثبيء سدبا لمبالغة الاحتياط والعناية جعللميكتاة

قولهتعالىدوأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن قمونمك»الآية

١١

قومه ققال (رب لاتذر عل الآرض من الكافرين دباراً) وقوله (فلا تبتثس) أى لاتحرن ٠ قال
أبوزيل  :اتا (لرجل إذا بلغه مىء يكرهه  وأنشد أبوعسدة

:

مايقسم ال عر مدر ا  0وافين كينا ناعم البال

أى غير حزين ولا كاره .

(المسألة الثانية) احتج أابنا بهنه الآية على حمة قوطرفى القضاء والقدرة وقالوا  :إنه تعالى
أخبر عن قومه أنهملايؤمنون بعد ذلك؛ فلو حصل إبمانبهم لكان إما مع بقاء هذا الخبر صدقاء
ومع بقاء هذا العلمعلياً أومع انقلاب هذا الخبر كذبا ومع انقلاب هذا العلمجهلا والآول ظاهر
البطلان لآن وجود الايمان مع أن يكون الاخبارعزعدم الايمان صدقاء ومع نكلوعلل بعدم
الامان حاصلا حال وجود الايمان جمع بين النقيضين » والثاق أيضاً باطل »لان اتقالاب خير

الله كذياً وعلالله جهلا حال ؛ ولماكان صدور الابمان منبم لابد وأن يكون على هذين القسمين
وثبت أنكل واحد منهما محالكان صدور الايمان منهم محالا مع أنهم كانوامأمورين به ؛ وأيضاً
ان ومنالابمانتصديقالله تعالى فى كل ماأخبر عنه  .ومنه قوله (إنه
القومكانوا مأمورين باملا
لن يؤمر_ من قومك إلا من قد آمن) فيلزم أن يقال  :نهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنمم
لايؤمنون البتة  .وذلك تكليف اجمع بين اانقيضين » وتقرير هذا الكلام قد مم فى هذا الكتاب

لز( رأظؤارا:

(إالمسألة الثالثة) اختلف المعتزلة فى أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستتصال على
قوم كان فى المعلوم أن فيهم من يؤمن أو كان فى أولادهم من يؤمن » فال قوم  :إنه لاوز .
واحتجوا بما حي الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (رب لاتذر على الأأرض من الكافرين
دباراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا) وهذا يدل على أنه إما حسن
؛لا فىأولادهم
منه تعالى إنزال عذاب الاستتصال عليهم ٠ لجل أنه تعالى علمأنه ليس من يؤمن و
أحد يؤمن  .قال القاضى وقال كثير من علمائنا  :إن ذلك من الله تعالى جائز وإن كان منهم من
يؤمن ٠ وأما قول نوح عليه السلام (رب لاتذر على الأرض دن الكافرين دياراً) فذلك يدل على

أنه إنما سأل ذلك من حيث أنه كان فى المعلوم أنجميضلون عباده ولا يلدون إلا فاجراً كفاراً
وذلك يدل على أن ذلك الم كان قولا بمجموع هاتين العلتين  .وأيضاً فلا دليل فيه على أنهما
لولمحصلا لما جاز إنزال الاهلاك ؛ والآقرب ان يقال  :إن نوحا عليه السلام لشدة محبته

لامانهم كان سأل ربه أن يبقهم » فأعلله أنه لايؤمن هنهم أحد ليزول عن قلبه ها كان قد حصل

.قولهتعالىمم يقولون افتراه» الآية

رشا
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؛ذا هو التحقيق فى هذا
1م ذلك الجزاء بذلك الشرط الآول ه
لميوجد الشرط المذكور ثانياً
للفىفظ
الثر ثب ؛ فلهذا المعنى قال الفقهاء  :إن الشرط المؤخر فى الافظ مقدم افلىمعنى و»الماقدم
عنى
ماؤذلرمف

.هذا نهاية
واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هذه المعانى قال  :رهبوكم وإليه ترجعون و
الرعدلى هو إلهكم الذى خلقكم ورباك و .للك التصرف فى ذوا كموفى صفاتكم قبل الموت وعند
الموت وبعد الموت مرجع اليه وهذا يفيد نماية التحذير .

قوله تعالى ( أ(ميقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجراى وأنا برىء ما تيحرمون)
اعم  3منى افتراه اختلقه وافتعله و:جاء به من عندةفسه  ,والماء ترجع إلى الوحى الذى بلغه
الهم وقوله (فعلى إجراى) الاجرام اقتراح الحظورات واكةساما » وهذا من باب جذف

جبراى » وفى الآية محذوف آخن» وهو أن المعنى  :إن كنت
إّا
المضاف.؛ لان الفمعنعىل:ى عق

افتريته فعلى عاب جرى » وإن كنت صادقا و كذبتموق فعليكم عقاب ذلك التكذيب » إلا أنه
حذف هذه البقية لدلالة الكلام عليه » كةوله (أمن هو قانت آنالءليل) ولميذكر البقية » وقوله
دون عقاب جرمك ؛,وأكثرالمفسرين علىأن هذا من بقية
زولا رىء عا كردون) لى أ
كلام نوم عليه السلام » وهذه الاية وقعت فى قصةمد صل الله عليه وسلم ف اأثناء حكاية نوح

وقوهم  :بعيد جدا » وأيضاً قوله (قل إن افتريته فعلى إجراى) لايدل على أنه كان شاكا  .إلا أنه
قزل شانعا!رجه كلار عد الا ين لفاك
تائس بما
بفل
من مقرومك إلامن قد آتمن
يهؤلن
حى إلىنوح أن
وى ل
أعال
ولهت
قو
كانوا يفعلون »

اه

(المسالة الأولى) قال ابن عباس رضي الله عنهما  :لما جاءهذا من عند الله تعالي دعا على

قوله تعالى دولاينفعكنصحى إنأردتأنن أنصح لكر الآية

إل"

بلعحوةالكفار ونصيحتهم فعلمنا أن هذا النصح ان غرك الفائدةوإ,ذالم يكن خالا عن
الفائدة وجب القطع بأنهتعالى ما أغواهم  :فهذا صار حجةلنا من هذا الوجه  .الثانى  :أنه لو ثبت
الحكمعليهم بأنالله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً لهمفعدم إتيائهم بالاءسان ولصار نوحمنقطعاً
فى مناظرتهم لمهم يةولون لإهنك سلمت أن الله إذا أغوانا فانه لايبق فى نصحك ولا فى جدنا
ادا ناذه 'افاذا ادعنت أن الله تعالى قد أغوانا فد جعلتنا معذورين فلميازمنا قبول هذه
الدعوة ؛ فثبت أن الآهر ل وكان يمقالهالخصم  ,لصارهذاحجة لللكفار علىنوحعليهالسلام  :ومعلوم
أن نوحاً عليه السلام لايحوز أن يذكركلاماً يصير بسببه مفحماً ملزماًعاجزاً عن تقريرحجة الله

ذ إكنهرموا وجوهاً منالتأويلات :
تعالى » فثبت بماذكر نا أن هذهالآية لاتدل علىقولالمجبرة  ,ثم
الأول  :أوائك الكفاركانوا مجبرة » وكانوا يةولون إن كفرهم بارادة الله تعالى » فعند هذا قال
:ن نصحه لاينفعهم إنكان الامى يا قالوا » ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على
وح عليه السلام إ

ذنبه فيقولالواد ل:اأقدر على غير ما أناءايه ف»يقول الوالد فلن ينفعك إذاًنصحى ولا زجرى ؛
م
لشن المراد أنه نصدقه

:لالحسن.؛ معنى (يغو ب(
ه بلعلى وجه الانكا رلذلك .الثانى قا

أى يعذبكم ٠ والمعنى ل:ايتفعكم نصحى اليوم إذا نزل بكمالعذاب فآمنتم فى ذلك الوقت» لآن
.لثالث :
تبمل مشاهدة العذاب ا
ا عَتَووال  2ليميا انا ينفعكمنصح 3أ ق

قال الجباتى  :الغواية هى الخيبة من الطلب بدليل  7تعالى (فسوف يلون غياً)أى خيبة من خير
الآخرة قال الشاعر:

ومن لِعُو لايعدم عل الغى لاما

الرابع  :أنه إذا أصرعل الكفر وتمادى فيه  :منعه الله تعالىالالطاف وفوضه إلىنفسه » فهذا
شبه ما إذا أراد إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كات المعتزلة
اهنا الات :الوجؤَات عن :أمثال هذة الكلات قن ذكزناه مزاراً وأطواراً فلا فائدة فى الاغادة

 ١المسألةالثانية) قوله (ولاينفعكم نصحى إنأردت أن أنصح لكم إنكان اللتريد أنيغويكم)
نكال عل شرطءيعذه شرط آخر 0يقتضى أن يحكون الشرط المؤخر فى اللفظ مقدماً
فالوجود  .وذلك لان الرجلإذا قال لامرأته أنت طالقإن دخلت الداز.كان المفهوم كون ذلك
الطلاق من لوازم ذلك الدخول ؛ فاذا ذكر بعده شرطا آخر مثل أن يقول  :ان أكلت الخبزكان
المعنىأتنعلق ذلك الجزاء بذلكاشرطالآول مشروط تحصول هذا الشرط الثانىوالشرط مقدمعلى
المثتروط افلوجود فعلىهذا إن <صل ااشرط الثاني تعاتي ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول إها أن

1

رأت
ثا ف
كلتن
قوله تعالى«قالوايانوح قد جاد

جدالناء الآآية

الله يريد أن يذويكم هو ربع واليه ترجعون »
فى الآبة مسائل :

(المسألة الأول» اعم“أن الكفان لما برأدووا تلك العدية ل

وأجاب نوح عليه السلام عنها بالجوابات الموافقة الصحيحة أورد الكفار على نوح كلامين :
الأول  :أونهصمفوه بكثرة الجأدلة  .فقالوا  :يانوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا  وهذايدلعلى أنه
عليه اأسلام كان قد أكثر فى الجدال معهم » وذلك الجدال ماكان إلا فى إثيات التوحيد والنبوة
والمعاد » وهذا يدل على أن الجدال فى تقرير الدلائل وفى إزالة الشيبات حرفة الأنيناءء وعل أن
التقليد و الجهل والاصرار عل الباطل حرفة اإسكفار  .والثانى :أمهماستعجلوا العذاب الذىكان
يتوعدمم به ؛ فقالوا (دأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) ثمإنه عليه السلام أجاب عنه بحواب
صحيح فقال (إنما يأتيم به الله إن شاء وما أتتمبمعجزين) والمعنى أن إنزالالعذاب ليس إل .ى وإنما
هو خاق الله تعالى فيفعله إن شاء كاشاءء وإذا أرزاد إنزال العذاب فانأحدا لايعجره » أىلاعنعه

منه » والمعجز هو الذى يفعل ما عنده لتعذر مراد الغير فيوصف بأنهأيحزه » فقوله (وما أنتم
بمعجزين) أى لاسبيل  5إلى فعل ماعنده  ,فلا يمتنع 'عل الله تعالى مايشاء من العذاب إن أراد

إنزاله بك  ,:وقد قبل معناه :وماأتم ادن
إل تلدع  .رهن ارال اه '

فل ويا تم بمصونين » وقيل  :وماأنتمبسابقين

واعلم أن نوحاً عليه السلام لما أجاب عن شبهاتمم خمّم الكلام مخائمة قاطعة  :فقال (و لاينفعكم
نصحى إن أردت أن أنصح كم أى إنكان انه راد إركا يغويكم فانه لايتفعكمنفك الحق :
واحتج أصحابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد بريد الكفر من العبدء وأنه إذا أراد منه ذلك فانه -

متنع صدور الايمان منه » قالوا  :إن نوحاً عليه السلام قال (ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن
أنصح كم إن كان لهك لاسر م( والتقدين  :لإينفعكم صب إكنان اس ير يد أن لد ىم
ويضلكر ؛ وهذا صريح فيمذهينا » أما المعتزلة فانهم قالوا ظاهرالآية يدل على أن الله تعالىإنأراد
إغواء القوم ليتتفعوا بنصيح الرسول » وهذا ملمفانا'ندرف أن الله تعالى لو أرزاد إغواء عندقانه
لاينفعه نصح الناصعين » لسكن لمقلتمإنه تعالىأراد هذا الاغواء فان النزاع ماوقع إلافيه  .بلنتقول

إن نوحاً عليه السلام إ؛سا ذكر هذا الكلام ليدل على أنه تعالى ماأغواهم » بلفوض الاختيار اليهم
وبانه من وجهين  :الأول  :أنه عليه السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما بق فى اانصح فائدة

فلولميكن فيه فائدة لما أمره بأن ينصح الكفار » وأجمع المسليون على أنه عليه السلام مأمور
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ايل إن سلك) يدل عآس |كم اليشر»رأيضايكن جسل هذالاعلام
جواباً عما ذكروه من الشيبة فانهم طعنوا فى أتباعه بالفقر فقال (ولاأقول لكم عندى خزائن الله)
ىحأتجعلهم أغنياء وطعنوا فهم أيضأ بأنهممنافتقون فقال (ولاأعلم الغيب) حتى أعر فكيفية باطنهم
وإنما أجرى الآ <وال علىالظواهروطعنوا فيهم ,أنهم قد يأتون بأفعاللا كاينبغىفال (ولاأقول

إتى ملك) حتى أكون مبرأ عن جميع الدواعى الشهوانية والبواعث النفسانية .
(المسألة الثالثة  4احتجقو م مهذهالاية علىصدورالذنب من الآانبياء فقالوا  :إن هذهالاية دلت

علىأن طرد المؤمنين اطلبمرضاة الكفاره نأدولالمعاصىء ث إمن مدص الله عليه و1طرد فقراء
المؤمئين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى فى قوله (ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة
والعثى بريدون وجهه) وذلك يدل على إقدام جمد صلى الله عليه وسلم على الذنب .
والجواب” :حمل الطرد المذكور فى هذه الآية على الطرد المطلق على سبيل التأبيد »
والطرد المذكور فى واقعة #د صل الله عليه وسلٍ ؛ على التقليل فى أوقات معيئة لرعاية المصالح
(المسألة الرابعة) احتج الجبائى على أنه لا تجوز ااشفاعة عند الله فى دفع العقاب بقول نوح
عهلايلسلام (يمننصرفى مالنله إن طردتهم) معناه كإانن هذا االطرد رما نذا الذى ينصرنىمن

الله ؛ أى من اخلذلىصى من عقابه ولوكانت الشفاعة جائرة لكانت فىحق نوح علياهلسلام أيضاً
جائزة وحينئذ يبطل قوله (من عرد من اللّه) واعم أن هذا الاستدلال يشبه استدلالمفى هذه

المسألة بقوله تعالى (واتقوا ولا

لاخو]معدن ان ا اقل رولا تضروون) واطظواب

المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام .

قوله تعالى قلاإلوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
قال إما أيم  3:انه إن شاءا وزمًا نتمبمعجزين ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح ك5إنكان
دع عر /-ل»

ىم

يدرنىك» الآية
عتز
أين
قوله تعالى دولاأقول للذ

وعكست القضية وةر بت الكافر الفاجر على سبيل  0؛ وطردتالمؤمن التقعلى سبيل الاهانة
كك عل ضد  2الله تعالى » وعلى عكين حكة و كنك اف هذل اللي 1امه انلله فاك

,لكقابك إلىالماطلرة اود  2ار للعقاب العظيم فن ذا
] 4نالالتواية إلى المحقين وا
الذى ينصرى من الله تعالىهومن الذى خلضى منّعنذات' الله أذادا دن ,ون اسعلران /أنذلكٌ لايصح

 2أكنا هذا السان تؤجة ثاليكا تمال اروالا درل لمعندى خزائن اللم) أى ا لاأسألكم 0

لاأدعى أنى أملك مالا ولا لى غرض ف امال لاأخذاً ولا دفعاً » ولا أعلمالغيب حتى أصل به
.ل طريق الخضوعوالة 0
إلى ماأر يد لنفسىولاأتباأعىقولوال إنىمالك حتى أتعظمبذلكعليك ب
ك
لال
ط” !و
نن.هذا كلأنه .واطربقة ذانة :لتاكفا عن خخالطة الفدر ا والملانكبن
كا

عالة

0 ١رالسلاطن راعكا شان معلل لد وسيرتهعخالطة اللخاضكين ونا امشين هل ناكازت
أد هذا البيان بطريق رابع
ألى  :ثمأنه ك
طريةتى توجب ذااطة الفقراء فكيف جعلتم ذلك عبياعً

فقال (ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلمبما فى أنفسهم) وهذاكالدلالة
عل أنهمكانوا ينسبون اتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال  :إنى لا أقول ذلك » لانه من باب
الغيب والغيب لايعلله إلا الله » فربما كان باطنهم كظاهرهم فيوتيبمالته ملكالآخرةفا كو نكاذباً

فياأخبرت به » فانى إنفعلت ذل ككنت دن الظالمين لتفسىومن الظالمين لهفمى وصفبم بأنهملاخير
لممعأن الله تعالىآتاهمالخير فى الاحراة:

(المألة الثانية) احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا  :إن الانسان
؛هذا ,انما حسن إذا كان ذلك التىء أشر ,من أحوال ,ذلك
إذا قال  :أنا ألداعى كذا وكذا ف
القائل فلا كان قائلهذا القول هو نوح عايهالسلام وجب أن تكوندرجة اللا0ة أعلىو شرف
من درجات الأنبياء  ثمقالوا  :وكيف لايكون الآ مكذاك والملائكة داومواعلىعبادة الله تعالى
طول الدنيا مذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة » وتمام التقرير أن الفضائل الحقيقية الروحانية ليست

الذثلاثة,أشناء  :أوطاءة الاستغناءاللطلق وجرت الغاده فى الدياءاك نو ملك المكال التكند كاله
يوصف بكونه غنياًفقوله (ولا أقول كم عندى خزائن الله)إشارة إلى أنى لاأدعى الاستة:اءالمطلق
وثانها  :العلمالتام وإليه الاشارة بقوله (ولاأعم الغيب) وثالثها  :القدرة التامة الكاملة  وقد ت#رر
 2اللرامن إن امل الخلوقات فى القدرة والقوة ثم الملائكه وإليه الاشازة بقؤله (ؤلاأقول [ك

ملك) والمقصود من ذكر هذه الأامور الثلاثة ببان أنه ماحصل عنندى من هذة المراتب الثلاثة
كاذملك
إلا هايليق بالقوةاليشرية والطاتةالانسانية » ذاما الكال المطلقفانا لاأدعيه وإذا كان ال

سب و7

:1

قوله تعالى «وياقوم من ينصرف من الله إن طردتمم» الآية

8035

(المسألة الأولى) اعلم أن هذا هوالجوابعن الشهة الثانية وهى قوم لايتبعك إلاالأراذل
مِنَ الناس و تقرير هذا الجواب من ات

:

لإالوجه الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال «أنا لاأطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالا
ات الال يسيم كزن المستينتفتينا أو تغننا:وانينا أجرئ :عل هنذه الطاعة' الشاقة
على رب العالمين» وإذا كان الأمس كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لميتفاوت الحال فى ذلك

لإالوجه قاف كانه عليه الصلاة والسلام قال لهمإنكم لما نطرتم إلى ظواهر الآمور
وجدتمونى فقيراً وظلتم أنى إنها اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بهاإلى أخذ أموالكم وهذا الظن

منكمخطأ فأنى لاأسئلم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلاعلى رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم
من شعاد الدين لسيب هذا الظن الفاسك”

(والوجه الثالث) فى تقرير هذا الجواب أنهمقالوا (مانراك إلابشراً مثلنا) إلىقوله (ومارى

 1علينا من فضل) فهو عليه السلام بين أنه تعالى أعطاه أنواعا كثيرة توجب فضله علييم ولذلك
لإسعقْطلب الدنيا ع( وكا إاسعى قَّطاب الدين  40والاعراض
باتفاق الكل  1فلعل المراد تقربر حصول

الفضيلة من

هذا

عن الدنيا من أمهات الفضاء

ل

الوجه 5

فاما قوله (اوما أنا بطارد الذين آمنو) فهذاكالدليلعلى أن القوم سألودطردهم رفعاً لانفسهم
عن مشاركد اوالئك الفقراء .٠روى

أبنجريج أنهم قالوا  :إن حت

يانوح أن نتبعك فاطردثم ؤانا

لانرضى بمشاركتهم  .فقال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذين آمنوا) وقوله تعالى حكاية
عنهم أنهمقالوا (ومائراك اتبعك إلاالذين ثمأراذلنا بادى الرأى) كالدليلعلى أنهمطلبوا منهطردهم
لانهكالدليل على أنهم كانوايقولون  :لو اتبعك أششراف الوم لوافقناهم  ,ثمإنه تعالى حكى عنه أنه
ماطردهم  وذكر فى ببان مابوجبالامتناع منهذا الطرد أموراً  :الآول  :أنهمملاقو رمهم وهذا

الكلام حتمل وجوهاً  :منها  :أنهمقالوا مممنافقون فما أظهروا فلاتغتر مهم؟ فأجاببأنهذا الس
يتكشف عند لقاء رهم فى الآخرة ؛ ومنها  :أنه جعله علة فى الامتناع من الطردو أراد أنهم ملاقوا
ماوعبم ربهم؛ فان طردتهم استخصمونى فىاجرف

وميا -أنة نبه بذلك اللامر على انا بجتمع

فى الآخرة فأعاقب على طردهم فلا أجد من ينصرن ء ثم بين أنهميبنون أمرهم على الجهلبالعواقب
والاغترار بالظواهر فال (ولكنى أرا قوماً تبجهاون)
ثمقالبده (روياقوم من ينصرى من الله إن طردتهم أفلاتذكرون ) والمنى  :أن العقل
والشرع تطابقا على 0

لايد ون

تعظيم لِلْوُّمِنَ البرالتق  .ومن

إهانة الفاجر الكافر  2فلوقليت القصة

قوم تقال «وياقوم لاأالم 02

"1

0 َ 0-١يمالاإنْأجرىإلعال لل وهما أن بطأرداين
00

ملاقوارمم حكن اراكمقوم | تبجهلون 01:ويأقوم من
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بنصرق من اللهإنطردتهم فلا تل رون «0؟» ولاأقوللكم عند
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 0كتن الله
و

و
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2
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احا

أ 2الم العف لايك  9مك 1
صالاي

أثر

ماه م

 9تزدرى

ام

اعينسكم لنس نهم أللّه خيرميرا اللأهعل؟ىا ف أنفسهم 7إذال الظالمين«لع»
1112

ا

اأسك ادك
المعلى مالميسم  00 2شبهت والباقون بفتحالعين مخففةالميم »؛
واعم اد

الممر

إأذا بق جهو 1 --- 0

الظاهر 0 .

قال بال

ه الباطنة وا
 3ورا[ مصصير 5
المحمى  3لان أأء

جعل كل واحد من يحازاً عن ل

(فلما 2جا3

انا ميصرة) وكذاك توصف

ونحقيقه أن البله توصف

لعا رار

بالابصار .

أعمى الك كاك (فعميت علهم اللانباء)
يش
2
لا7
ب
5
2
ةليا

وقال قف هذه ألاية (فعميتعليكم)

(الم آل اةلثالثة) أللزمكموها فيه ثلاث مضمرات  :ضمير المنكام  .وضمير الغائب  .وضمير
الخاطب ؛ وأجاز الفراء إسكان اليمالأول » وروى ذلكاحن أن عرز هال وذلك أن ركاف
تالت كت

0

الندويين

الميوه أيضا مفوعة وقيلها 5

النصربين  4لاجيزون لكان

 :واليه الى بعدهأ 6

تقملة  2قال الزجاج:

اكه الاءرا ب إلا قَّضرورة در

ومابروى عن

أ عمروفل يضبطه عنه الفراء ؛ وروى عن سيبويه أنهكان اخلففمركة ويختلسها » وهذا هوالحق
ونا جو" لاشكان اق لفك كدر افر لال
فاليوم دك غير مستحةقب

قوله تعالى وليإاقوم لاأسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الله وماأنا بطارد الذين آمنوا
نمه«لاقوأررمم لك

أراككم قوماتجهلون وياقوم  0ينصرق دن الله إنطردمم أفلاتذكرون

'عندئ
ولا أقو|لُ سكم

-راتن ألله )١ أعلمالغينب والاأقوك إن ملك لد ال للذين تزدرى

ا  5أن يو  0الله خيراً الله أعلميمافى أنفسهم إى إذا لمن الظالمين )
فى.الاءة مسائل

قولهتعالى قالناكعوأدأيتمانكنت 0
اس سدا مده

 2ان

س 6وهثره

دوداا

ان

ا

ربىءالاية
2

ل وات

نبى وآ ارام
 ]02إن كنت علبية م ر
قال بأة
2و2

40 6

لا

ا 6

ن:1
كك مه

علده فعميست

ز وس سه

اارهونَ2822
عليكم لمكو ماوأتمن ك

.ثالث  :أنهملما وصفوا القوم
ذلك الرأى وم أعلر حَ.كهامنالفكرالصاا الو 0ال
ذلك بادى الرأى أمس ظاهر لكل من يراهم  :والرأى على هذا المعنى من
بالرذالة قالوا  :كونكهم
 0ل بما نقل عن مجاهد أنهكان يقرأ (إلاالذن ثم
رأى العين 05 0
أراذلنا بادى وأ العين)

الم أل اةلثالثة) قرأ أبوعمروونصير عن الكسانى (بادى ).بالهمزة والياقونبالياء غيرمهموز
فنقرأ (بادىء) بالحمزة ؛ فالمعنى أول الرأى وابتداؤه ومن قرأ بالياء غير مهمو زكان من بدا يبدو

اونظ رباد نصضذعل المصدر كمولك#:ضريت أول الخترب :٠
قوله تعالى ياقااقلوم أدأيتمإن كنت على بينة من رنى تاق رحمة من عنده فعميت عليكم

ألازمكوها وأنتملماكارهون 4

فى الآية مسائل :
(المسألة الأ ولى) اعم أنه تعالى لما حكى شبهات منكرى نبوة نوح عليه الصلاة والسلام
حك بعده ما يكون جوابا عن تلك الشسهات .

(إفالشهة الأولى) قوم لإماأنت إلا بشر مثلنا 4فقالنوح حصولالمساواة فالبشرية لامنع
من حصول المفارقة فوصفة اانبوة والرسالة؛ ثمذكر الطريق الدال على إمكانه » فقال (أدأيتمإن
,م إنه تعالى
كنت على بينة من رلى) منمعرفة ذات الله وصفاته ومايحبومابمتنع ومايحوز عليه ث
تار رحمةمن عنده  .واأراد تلك الرحمة  :إماالنبوة  .وإماالمعجزة الدالة علىاانبوة (فعميت عليك).

 8صارت مظنة مشآبهة ملنبسة فى عةولكم فهل أقدر على أن أجعلكم حت دارن اشرما
ن قتواداةل:له لو استطاع نى الله لأالزمها
وتةع؛
شنم أم بينم 1ك .لا أقدر على ذلك ااب
ولكنهلم يقدر عليه و:حاصل الكلام أنهم لما قالوا (ومانزى لكمعلينا من فضل) ذكر وح
عليه السلام أن ذلك بسيب أن الحجة عميت عليكم واشتبهت ٠فامالوتركم العناد واللجاج ونظرتم
1نا عليكمفضلا عظما .
ءتبين أن الله تعالى نا
افلىدليل لظبرالمةصود و

(المسألة الثاني ةموار والكساق ولتفضن يعن عاصم (فعميت عليكم) يضم العين وتشديد

ا"

ا
ولاتال وسار لم2

 0كلها

ا1ة
:جم -وصفرا بذاك  9انر رك الى بمطاهل رن عل ل
.ثآن أ
وأحسوا بفتدىييزها ال
وصفوا بذلك لانم يماؤون القلوب هيبةوالجالس أببة .الرابع  :وصفوا به لأنهم ملؤا العقول
اله لكر الما
ثم حي اللهتعالىء0 :

و قولهمإزمائراك إلا شرا مثلن )/وهومثل ماحكى

الله  0عن  00نقهاملوا (لولاأنزل عليه ملك) وهذا جهل  00لت
رااشلامة بالدلل والبرهان والتنيت والحجة ؛ لابالع ,زد را لق  | .شرل إ:نالئة بال ارريك
إلى البشرما-كا لكانت الشية أقوى فى الطعن عليه فى رسالته انه يخطر بالبال أن هذه المعجزات
التى را هذا املك اهو الدى(أئععا من اعند .مه اجليكا أن ادواته ذاكلاو سداق اقرف
فلهذه المكة مابعت اللهإل النشلن رسو لاإلألن لبعد
ْملكآ الشيهة الثانية وهى قوله ولمإائراك اتبعك إلا الذين ثمأناذلنا أناذى ألأى )زاللراد

حسب
ااتلسكو
بينل
نىلد
منه قلة مالهموقلةجاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم هذا أيضاجهل :لآن الرفعة ف ا
والمال والمنتاصبالعالية » بلالفقر أهون على الددن مالنغنى » بلنقول ::اللانبياء مابعئواإلالترك
الدنيا والاقبال عاللىآخرة  .فكيف يجعل قلة المال فى الدنيا طعنا فى النبوة والرسالة .
أمحك اللهتعالى الشبهة الثلثةوه قولهلإزومازى لك علينا من فضل) وهذا أيضا جهل »

نلالأفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلموالعمل  .فكيف اطلءوا علىبواطنالخلق<تى عرذوا
نف هذه الفضيلة ق,ثالموا بعد ذكرهذه الشبهات لنوح عليه السلام ومن اتبعه (بل نظنكم كاذبين)
وفيه وجهانافا زاأت يكن هذا خطاناباامع نوح ومع ومهء والرامدنه تكذيب نوح فى
دعر املارله  .والشاف .أن يكون هذا خطابا مع الأراذل فنسيومم إلانهمكذبو أن أن
أمنوا به واتبعوه.

:لأرذل جمع رذل وهوالدونم نكل ثىء فمنظره وحالاته
لإالمسألة الثانية 4قال الواحدى ا
ورجل رذلالثياب والفعل  .والآراذل جمع الأرذل؛ كةولم أكابر مجرميها  وقوله عليه الصلاة
والسلام هد أحاستكم أخلاقا» فعليهذا اللاراذل جمع امع ٠ وقال لعضوم  :اللاصل فيهأن شال :

هو أرذل من كذا .ثم كثر حتى قالوا  :هو الأرذل فصارت الألف واللام عوضا عن الاضافة .
وقوله( بادى الرأى) اليادى هو الظاهر من قولك  :بد الخىء إذا ظهر » ومنه يقال :بأديةلظهورها 1

واوقّنها ,لالناخظنتل.وفؤا! ىناد الرأى بوذكرو| فيه يها الأاول 1ك افلظاه]
و باطنهم مخلافه  :والثانى  :يجوز أن بكون المراد اتنعوك فى ابتداء حدوث الرأي ومااحتاطوا فى

تولةمال وهال الملا"الذين كفروا منقومه» الآية_

"»١

َالالم النَحكَمَروامنقَوْمهماَ"ك لبراراك
2
سل سل © سمه

إلالين مأراذل اديارّأىوم هر
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ات
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كاذيين «»00
2101

اعيدوا 00
ثم قالل أن لاتعبدوا الا الل)هفقوله(أنل ت

قوله(إىلكنذيي)

ثم انه أكد ذبلقكوله (إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيمر) رالدياا نه لما حصل الألم العظيم
فى ذلكاليوم أسند ذلك الآلمإلى اليوم » كفقوم نبارك صائم  .وليلك قائم .
قوله تعالى فلقال الملا الذين كفروا من قومه ها نراك الابشراً مثلنا ومانراكاتبعك الاالذين
بلا 1
أراذلنا بادى الرأى ومائرى  5م علينامنفضل ب
ثم

اعمالى

م كاذبين

عن نوح عليه السلام أنه دعاقومه الى عبادة الله تعالى حكىعنم أنهم

طعنوا فى نبؤته بثلاثة أنواعمن الشيبات .
 (١فالشبيةالاول) أنه شر مثلهم ِ والتفاوت الخاصل بين عاد اشر مسح انهاه الىحيث

يصير الوا-د هنهم واجب الطاعة ججميع ااعالمين
(وااشيهة الثانية4كونه ا| أنمثهإلا أواذل فن القوم كالحاك واه الغا نعالخسيسة قالوأ

ولوكنت صادقا لاتبعك الآ كياس من الناس والاشرافمنهم » ونظيره قوله  7سورةالشعراء
(أنؤمن لك واتبعاك الأرذلون)
بر والشبية الثالثة» قولهتءالى (ومائرى لك علينا من فضل) والمعنى » لانر ولك علينا منفضل
لافى العقل ولافى رعاية المدالح العاجلة ولافى قوة الججدل فاذا لمنشاهد فضلك علينا فى ثىء من
هذه إلأ<وال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا فى أشرف الدرجات وأعل المقامات ؛ فهذا
خلاصة الكلام قَْتقربر هذه اشم 0

واعلم أنالشيبة الأ ولىلاتق إبلالابراهمة الذين ينسكرون نبوة البشرعلى الاطلاق ؛ أما الشيرتان
الباقتان:فتمكن أن يتمننك نها:من أقر بذوة سائر الانبياء ؛ وفى لفظ الآية مسائل

(المسألة الأولى) الامللااشراف وفىاشتةاقه وجوه  :الأول  :أنه مأخو ذم ن قوم مل .بكذا
كإاذنامطيقا له وقد ملا بالامى  والسبب في إطلاقي هذا اللفظ عليهم أنهمملا بترتيب المهمات

”7
0

أولهتعالى اا
0

لد

إِلقَومه إن لَكديرمبين2026

أن لوا

إلا

حر

فخاف علط عذّاب ب5-5 17
اله أ
العلاج | 1منم ارلحاصل يسبب حصولهذا ل ى وهذا الصمم  .وجب عل العاقل اداع
فى ذلك العلاجبقدر الامكان .

واعلِ أنه قد جرت العادة بتأعناهلىإذاورد عل الكافر أنواع الدلائل أتبعها باتقصص ؛ ليصير
ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل علمقاررنا هذا المعنى فى مواضع كثيرة » وفى هذه السورة ذكر
نوزاما من لمعم "١

القضة الا ولى
قصة نوح عليه السلام

فوله تعالى وللإقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكىنذبر مبين أن لاتعبدوا إلا الله إنى أخاف
عليكمعذاب يوم أليم24
كك
اعلم أنه .تعال قداريذا.يلفر هذه المضه اف سوري رو لسن ورقد أصاحطا لهذ  0بار ره

فيامن زوائد الفوائد وبدائع الحكم #رفدمساتان:
أالرمعنسىل:نا
.
(المسألة اوللأى) قرأاكبثنير وأبو عمرو واللكسانى (أنى) بافلتحهمزة و
نوحا بأنىلك نذير مبين ؛ ومعناه أرسلناه ملتبسا بهذا الكلام وهو قوله (أنى لكمنذير مبين) فلا
اتصل به حرف

الجر وهوالباء فتمكا فتح فىكان  .أوماسائر القراء فقروًا (إنى) بالكمر على معنى

قال (إنى لك نذير مبين)
(المسألة الثانية) قال بعضهم  :المراد من النذير كونه مهددا للعصاةبالعقاب » ومنالمبين كونه
ضينا مأأعد الله المطيعين من الثوالت ٠ ولول أن تكرت]لالح أنه تدارا للعضاة مل العقات رأند
مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الآكمل والبيان الأافوى الأظهر  ,ثم بينتعالى أنذلك
الانذار إما حصل فى النمىعنعبادة غير الله وف.ى الام بعبادة الله للأنقوله (ألاتعبدوا إلاالله)
اماد من التو هرواز حي انرا عر ل
واعلم أن تقدير الآبةكانه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إن
ل نذير مبين)

ا

3

قوله تعالىدمثل الفريقينكالاعى والاصم» الآية

يةنملعي اص والبصيدروالشميعهَليمستويآنمات
 50الفري
0022

0

أفللا رون

-ه

وله ا

>4١

57

م

يقال فيمن صار ذا يل أنحد وال تهامة أتهم 4ومنه

المخيت

من الناس الذى أخبت إلى ريه أى اطمأن اليه؛ ولفظ الاخبات يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا :

أخبت فلان إلى كذا فعناه اطمأن إليه؛ إوذا قلنا أخبت له فعناه خشع له .
إذاعرفت هذا فنقول  :قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) إشارة إلى جميع اللأعمال
الصالحة » وقوله (وأخبتوا) إشارة إلى أن هذه الأعمال لاتنفع فى الآخرة إلامع اللأ<وال القلسية

ْم إن ندر نا الاحات الطمائية كن الاراة عم يعبدون الله وكانت قلوهم عند أداء العبادات
مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى أ.ويقالإنما قلوهم صارت مطمئنة
إل صدق

ألله بكل م وعدثم دن اكواب والعقاب 2

معتاه أنهم0

و كه

راللاعمال الضاحهة خاثفين وجلين من

50
أن 0

فسرنا الاخيات بالخشدوع كان
مهاهج وجود

5

الا خلدل

هه الصفات ااثلاثة فهم أصحاب الجنة » وبحصل لهم
والتتصير » ثم بين أن من حصل له ن

الخلود ف الئة :
واعلٍ أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فيهما مثالامطابقا ثم.. 0قي :ر إنه ُ 08
ذكرآخراً من المؤمنين والكافرين من قبل » وقال آخرون  :بلرجع إلىقوله (أفنكان على بينةمن
ربه) ثمذكر منإعدهالكافرينو وصفهم إأنهملاستطيعو

السمع ولاسصرون

 0والسميع والبصير

همالذين وصرفم الله بانهم على بينة من ربهم .
واعم أن وجه4ه التشبيه هو أنهسمحانه خاق الاستان سكإ من

0

ومن النفس ( و

أن

للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل ل+وهر الروح مع وفضر ,وكا أن السد إذا كان أعتى أصم
بق متحيراً لامتدى إلى شىء من المصاح ٠ بل يكون كالتائه فىحضيض ااظلبات ل بايصرنوراً لبت 4

ولاسمع صوتاء فنكذ|كالجاهل الضالالمضل ؛ يكون أعىوأصم القاب  ,فيب قفىظلءات الضلالات
:
نا علىأنهيمكنهعلاج هذا العمى وهذا الصمم ٠؛ وإذا كان
 3قال تعالى (أفلاتذ كرون ) ممنه
د

نكر _!/-ؤ »

"2 /

ف لا «إن الذيننوا ود اماس

منواوحَملولالد ف

را

إل رمهم» الآية

5إلدعم أولكَكَ اكاب

م »0
00

ل  00 0وهقطناا عن 5ان
بالد 0 1 5(1ل
فى الدنيا ثمفى الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويلك ولا يبق منه أثر  :وهو المراد بقوله (وضل
ز'

عنهم ماكانوا يفترون)

(الصفةالرابءة عشرة) قوله (لاجرم أنهمفىالاخرة #الأخسرون) وتقريره ماتقدم » وهو
.م لما كان هذا
أنه لما أعطىالشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضبع فقد خسر فى التجارة ث
لك سن بللابد وأن بلك ويفى انقَلبك تلك التجارة .إلى النهاية فظىفة الخشارة؛
فلهذا قال ا

نهم فىالاخرة ثمالاخسرون) وقوله (لاجرم) قالالفراء  :إمننهازلة قولنالابد

نك؛ علىمعنىقا إنك
>جر-أن
ولاعدالة  ,ثمكثراستع لمات صارت بمنزلةحقاً » تقولالعرب  :لا
حسن؛ وأماالنحويون فلهمفيهوجوه  :الاول :لاحرفنىوجزمء أىقطع ؛ فاذاقلنا  :لاجرممعناه
أنهلاقطعقاطععنم أنهمفىالآخرة همالأخسرون  .الثانى  :قالالزجاج إنكاءة (لا) نلماظوا أنه

ينفعهم » و(جرم) معناه كسب ذلك الفعل؛ والمعنى  :يلنافعهم ذلكو كسب ذلك الفعل لهماسان
افلىدنًا والآخرةء وذكرنا (جرم) مدعى كسب فىتصسير قولهتعالى(.لآ> رمع اقسانكن وال
:ار داعز[قل
الأزهرى ؛.وهذا من .<١ن ما قبل ى هذا الاب" الثالك  :ال سيو 4و لز مك ل
الكف رم ذكرنا  .وجرم معناه <ق وصصح ؛ والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب والخسران
مم  .واحتج سيدوبهبقول الشاء

ولقد طعا

آلا عئة

طعنةك

“رقت ورتب

الت ااا[

أراد حت |ااطعة فإره أن قرا
قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم أوائك أصحعاب الجنة
فهيمها خالدون »

اعم أنه تعالى لما ذكرعةوبة الكافرين وخسرانهم  .أتبعه يذكرأ-وال المؤمنين » والاخبات
بنت وهو الأرض المطمئنة  .وخبت ذكره؛ أى خى .
خم
لخوذ
او مأ
هوالخشوع والخضوع وه

«أولتك الذينخسرواأنفسهم» الاية
هعالى
قول ت

1/

2

كونهم عاجزين عن الوقوف على دلائلاللهتعالى» والقول الآول باطل نلاآليدمبة دلت علىأنهم

|

كا | سرت اللاصوات والكووف»؛ فوجب حمل اللفظ عل الثانى أجاب الجباق عنه بأن السمة
نا أن تكورن عارة عن ابلاسة الخصوصة  ,أو عن معنى مخلقه الله تعالى فى ماخ الاذن 0 :

لراقلدعد .عله ء لآنة لواجتيد.فى أن يفعلذاك أوتر كه لتعدر عله :وإذا“ثيت هذاكان إئياث
الاستطاعة فيه حالا  .و إذاكان اثياتها محالا كان نى الاستطاعة عنه هوالحق ؛ فثبت أن ظااهلراية
قائل
يلياقدح فىقولنا“ .مقالالمر ادبقوله (ماكانوا يستطيعونالسمع) [همالملهويتفقورومعلنهالكا
هكذلاام لاأستطيع أن أسمعهظ وعدا ا

 0010الجا0

أ ؛ فقال نه تعالى نفى

أن بوكن لمأولياءوالمراد الاصنام ثمبين نكنوىنهم أولياءبقوله (ماكانوا يستطيعون السمع
وماكانوا ببصرون) فكيف يصل-ون للولاية .

والجواب  :أما حمل الآية على أنه لاقدرة لمعلى خاق الحاسة وعلى خلق المعنى فيهافباطل
لآن .هذه :الآية وَردْتٌ فى معرضن'الوعيد فلابذ وأن يكون ذلك معنى مختصاً بهم » والمعنى الذى
قالوه حاصل فى الملائكة والانبياء فكيف يمكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك مول على
أنهمكانوا يستثقلون سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وس وإنصار صورته .

فالجواب أنه تعالى نى الاستطاعة مله على معنى آخر خلاف الظاهر ؛ وأدِضاً أن حصول
ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أولمبمنع » فانف منع فهو المقصود »
وإن لمبمنع لسن كن ذلك سجني عن المعاتى المعتبرة فى الفهم والادراك  ولا تختاف

أحوال ااقلب فى الل واللكرقة سيك  :فكيق مكن جعله ذماً هم ذا رع لتر ارمها
ار كثيرة فى هذا الكتاب أن حصول اافعل مع قيام الصارف ال » فلسا بين تعالى

ينا
كونهذا

مع
انى ضارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنهدحصل حصولا عسلبىيل الازوم حث لايزو ل اليتة
فى ذلك الوقتكان المكلف فى ذلك الوقت منوعاً عر الابمان ؛ وحيتذ بحصل المطلوب»؛

 0قوله فانا نجعل هذه الصفة هن صفة اللأوثان فبعيد للانه تعالى قال (يضاعف  0اللعذاني)
 5قال (ماكانوا يستطيعوت السمع) ترك أن ون  -فى هذه الآية المتأخرة عائدا

إلا عن معاد اله الضمين اكلمركارق هذه الآرة اللاو  +وأماقوله (وما كانوا بيصرون) فقيل

المراد منه البصيرة » وقيل  :المراد منه أنهمعدلوا عن إبصار مايكون حجة لم.

لإالصفة الثانية عشرة) قوله (أولئك الذينخسروا أنفسهم) ومعناه أنهماشتروا عبادة الآلحة
بعبادة اله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الاسران

ا

قولهتعالى«ماكانوا ستطيءون السمع وماكانوا ييصرون» الآية

لا وااصفة السابعة» كونهمكافرين » وهى قوله (وهم بالآخرة همكافرون)

ولالإصفةالثامنة  4كونهمعاجزيزعن الفرارمنعذابالله ؛ وهىةوله (أو لك ليكو نوامعجزين
فالأرض) قال الواحدى  :معنى الايجاز المنع من تحصيل المراد  .يقال أيزنى فلان أى منعنى عن
مرادى » ومعنى معجزين فى الارض أىلايمكتهم أن بمربوا من عذابنا فان هربالعبد من عذاب
اعللاك

حانة
شه
١ 1

وال

قادر على جمبعالممكنات ٠ ولا تتقاوت ق.رته بالبعد والقرب

١

اده ضيفت
(والصفة التاسعة) أنهمليس لهمناء يدفءون عذاب الله عنهم » والمراد هنه الرد علهم
فوىصفهم الآدنام :بأنها 5فعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله (أوائك ل يمحكونوا معجزين
فالارض) ذل عل أنهم لاقدرة لمعلى الفرار وقوله (وماكان لممزدون الله من أولياء) هوأن
أحداً لايقدرعل تخليصهم من ذلك العذاب ؛ جمع تعالى بين مايرجع إلهم وبين مايرجع إلى غيرهم
وبين بذلك انقطاع حيلهم فى الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة ثماختلفوا فقالقوم المراد إن
عدم نزول العذاب ليس للأاجل أنهمقدروا علىمنع الله من إنزال العذاب ولا لأجل أن لمدا
يمنع ذلك العذاب عنهسم » بل إما حصل ذلك الامهال انه آ +لى أمهلهم ى يتوبوا فيزولوا عن
كفرثم فاذا أبوا إلا الثبات عليه فلابد من مضاعفة العذاب فى الآخرة » وقال بعضهم  :بل المراد
أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله عليسم من العذاب فى الآخرة أو فى الدنيا ولا بحدون ولياً
يأصرثم ويدفع ذلكعمم :

(روااصفة العاشرة» قوله تعالى (يضاعف لمالعذاب) قيل سبب تضعيف العذاب فى حقهم
أنبعحكفروا بلله وبالبعث وبالنشور » فكفرم بلمبدأ والمعاد صار سبباً لتضعيف العذاب .
بالاصوراب أن يقال إنهم مع ضلام الششديد » سعوا افلىاضلال ومنعالناس عالندين الحق ؛ فلهذا
المعنى حصل هذا التضعيف عليهم .
اللصفة الحادية عشر  4قوله (ماكانوا يتطيعون السمع وما كانوا ببصرون) وامراد ماثم

عليه فى الدنيا من صمم القلب وعمى النفس ؛ واحتبج أحخابنا ذه الآبة على أنه تعالى قد نخاق
فى المكلف مابمنعه الاممان » روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال إنه تعالى منع
الكافر من الايمان فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا ففى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع
وما حكانوا ,بصرون) وأما فى الآخرة فهو قوله (يدءون إلى السجود فلا يستطيعؤن)

وحاصل الكلام فىهذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لايستطيعون السمع » فاما أن
يكون المراد أنهمماكانوا يستطيعورنن #ممع الآصوات والحروف » وإما أن يكون المراد

انو لك ليكونوامعجزينفىالارض» الآية
وما
الهت
كر
ولك 1براض
2

احام
اصا

من 2

00
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بضاعف
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ره

ما 0
يَستطيعونَ السمع ووم
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يصون  62١2وَكَكَ لين حسروا انفسهم وحفل عم
ا

سر
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رار

و نو نر

سل

فترر 1١ 3؟» لاجرم نهمفىالآخرةهم الاخسرون

عا

ا

«؟56

واعنا يقالذلك 0يعرف 05الإاستفامة ,و  3العجو بسبب إلقاء الشيات »

وتقرير الضلالات .

ثمقال لوم بالآخرة همكافرون) قال الزجاج  :كلية «هم» كررت علىجهة التوكيد لثب :تم
فى الكفر .

لولئك لميكونوا معجزين فى الأارض وما كان لمممن دون الله منأولماء
قوله عز وجل أ
يضاعف لمالعذاب ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أو 1الذين خسيووا انغلبي
وضل عنهم ماكانوا يفترون لاجرم أنهمفى الآخرة هم الأخسرون)

اعلمأن اله تعالى وصف هؤلاء المتكرين الجاحدين بصفات كثيرة فى معرض الذم .
بإالصفة الأوى) كونهم مفترين على الله ؛ وهى قوله (ومن أظلممن افترى عل الله كذباً)
لإوالصفة الثاني 4أنهم يعرضون على الله فى موةف الذل والهوان والخزى والنكال  .وهى
قوله (أوائك يعرضون على ربهم)
ولالصفة ااثالثة 4حصول الخرى والنكال والفضيحة العظيمة ؛ وهى قوله (ويقول ال أاشهاد

دؤلاء الذين كذبوا عرلبىهم)

لإروالصفة الرابعة) كونهم ملعونين من عند الله » وهى قوله (ألا لعنة الله على الظالمين)
١

؛هى وله (الذين
والصفة الخامسة » "ونهم صادىن عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق و

يصدون عن سييل الله)
و الصفة السادسة ) سعيهم فإلىقاء الشبهات ٠ وتعويج الدلائل المستقيمة » وهى قوله

(ويبغونها عوجا)

10

قولهتعالى :أولئك يرعرمضومنمع»لاىلآية

جنزفاىته؟ وقد أزطل الله
ححو
مقد
ومنها أكناهمنوا بدكرون نبوةالرسول صلالته عليه وسلموي

تعالى ذلك بقوله (أفهن كان على بينة من ربه) ومنها أنهم كانوا يزعمون فى الاصنام أ |.شفعاؤم
عند الله ؛ وقد أبطل الله تعالى ذلك مذه الا.ية ؛ وذلك لان هذا الكلام افتراء على الله تعالى » فلما

بينوعيد المفترين على الله » فقد دخل فيه هذا الكلام .
فةي.ه
والغ
واعلم أن قوله (ومن أظٍممن افترى على الله كذباً) إنما يورد فى معرض الج

دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم .
ثمإنه تعالى بين وعيد هدؤلاء بقوله أ(وائك يعرضون على رهم ) وما وصفهم بذلك لآانهم
مختصون بذلك العرضء لان العرضعام فى اكللعباد ما ق(اولعرضوا على ربك صفا) وإما

م)
أراد بأنههم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الآشهاد عند عرضهم (هؤلاء الذين كذبوا عرلى
خصل ل من الى والنكال مالامزيد عليه » وفيه سؤالات :

(السؤال الأول إذا لميحز أن يكون الله تعالى مفكىان  .فتكيف قال (يعرضون على دبهم)
والراف00 :.عضن عل الامايان للحدة اجات وتاك وك ا انها أن 0
ذلك عرض عل من شاءالتمرمى التاق بأعى تمن املديك اك ادرلتم
(ااسؤال الغا فى دن اللاخناة الذين أضيف الهم هذا القول ؟

:ال مجاهد  :هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعملاه عملهم فى الدنيا  .وقال قتادة
الجواب ق
ومقاتل (الإشواد) الناس ا يقالعلى روس اللأّشهاد ؛ يعنى على روس الناس .وقال الأخرون :

تم الأنياء علييم الصلاة والسلام ق.ال الله تصالى (فلنسألن الذينأرسل اليهم ولنسألنالمرسلين)
والفائدة فى اعتيارقول الاشهادالبالغة فى إظهار الفضيحة .

(السؤال الثالث) الأشهاد جع فا واحده؟
وانوات؛ :جوز أن يكواناج امد املا فال وكات نامر [اإكان لوجر أن
يرف وأشراف .قال أبوعلى الفارسى  :وهذا كأنه أرجح  ,لآن ماجاء من
يكون جمع شهيد مثل ش
ذلك فى التنذيل جاء على فعيل ٠ كقوله (ويكوت الرسول علي شبيداً  .وجئنا بك على هؤلاء

شهيدا) ثملما أخبر عن حاطم فى عذاب اقيامة أخبر عن حال فى الحال فال (ألا لعنة الله على
اظالمين) وبين أنهمفى الال لملءعونون من عند الله » ثمذكر من صفاتهم أنهميصدون عن سبيل
لله ويبغونها عوجا يعنى أمنأهظملموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال» فقد أضافوا إليه المنعمن

الدبن الي ٠وإلقاء الشبهات ؛ وتعو الدلائل المستقيمة ٠ لآنه لايقال في العاصى  :يبغى

قوله ان «ومن
ساس
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اخارة ال الزاعد الذىقل اردق عله اكدبدالجاعهل ثلاثقد بلغهذا القين
فى القوة والظهور والجلاء الى حيث لايمكن الزيادة عليه .

ثمقال تعالى رومن يكفر به من الأ<زاب فالنار موعده) والمراد من الاحزاب أصناف
الكفار  :فيدخل فهم المهود والنصارى وال وس  .روى سعيد بنجبير عن أنىمومىأن النىصلى

الله عليه وسلم قال «لايسمع فى بهودى ولا نصرانى فلا يؤمن بإلىا حكان من أهل النار» قال
أبو موسى  :فقات فى نفسى إن النى صل الله عليه وس لايقول مثل هذا إلاعن القرآن ؛ فوجدت
الله تعالى يقول (ومن يكفر به من الا<زابفالنار موعده) وقال بعضهم  :لما دات الآية على أن
من يكفر به فالنار موعده » دلت على أن من لايكفر به لماتلكذنار موعده .

ثمقال تعالى لافلا تكفى مرية منه إنه الحقمن ربك) ففيه قولان  :الأول  :فلا تكفى مرية
من حة هذا الدين» ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى  ,فكان متعلقا بما تقدم من قوله
ونعد الكافر النار .وقرى” (مءة)
تعالى (أميقولون افتراه) الثانى :فلاتكفىمرريةممنأ
يضم الم :

أثر الناس لايؤمنون) والتقدير  :لما ظهر الحق ظهوراً افلىغاية » فكن
قثامل لإولكن ك
أنت متابعاً له ولا تبال بالمهالسواء آمنواأو يؤمنواء والاقرب أن يكون المرادلايؤمنون بما

تقدم ذكره من وصف القرآن .
قوله تعالى ومن أظلمن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على رمهم ويةول الاشهاد
هؤلاء الذين كذبوا على رمم ألا لعنة اللهعلى الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونماعوجا
وهم بالآخرة ثمكافرون»

»غبتهم
اعلمأن الكفاركانت ل عمادات كثيرة وطرق ختلفة » فنها شدة حرصهم على الدنيا ور

فىتحصيلها ؛ وقد أبطلالههذه الطربقة بقوله (منكان يريد الحياة الدنيا وزيتما) الىآخر الآية ؛
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8كاهن  1 0وكات “وان0

هذا الشاهد 0

هذه الأحوال5

ات النى صلىاللهعليه وس .

(القول الثانى» أن الذى وصفه الله تعالى بأنهعلى بينة ثمالمؤمنون وهم أكاب النىصلى الله
عليه وسل » والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه) أى ويتلو الكتاب الذى هو الحجة يعنى ويعقبه شاهد
منالله تعالى » وعلى هذا الول اختافوا فى ذلك الشاهد  .فقال بعضهم  :إنه م#دعليه السلام » وقال

آجروت :,بل ذلك القتاهد هى كرون القرآن واقعاً عل جوه يدر ف ١ 2 لطر فيه إن 05
وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لايقدر البشر على
الاتيان عثله .وقولة (شاهد منه) أ من تلك البننة لان أحواال القران وصفاته من الف1ك ملءة
به  1وثالتها. ::قال الغراء :عزلووء اشناهد متم دما رالا حل عاو القرإن ,إن كان 6ل قلا

والمعنى  :أنه يتلوه فى التصديق ٠ وتقريره  :أنه تعالى ذكر مدا صلى الله عليهوس فى الانجيل »
وأمر!بعالباان به

واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الآول أقوى وأثم .

واعم أتعناهلى وصف كتاب موسىعليه السلام بكونه إماماً ورحمة  .ومعنى كونه إماما أنهكان
مقتدى العالمين » وإماما لهميرجعون اليه فى معرفة الدين والشرائع » وأما كونه رحمة فلاأن يهيدى

الى الحق فى الدنيا والدين » وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب  .فلما كان سيا للرحمة أطلق اسم
الرحمة عليه اطلاقا لا.م المسبب على السبب .
“مقال تعالى (أولتك يؤمنون به والمعنى  :أن الذين وصفهم الله بأنهم علىبينة من رهم فى
صحة هذا الدين يؤمنون .

واغل أن المطالب على قسمين  :منها مايعلم صحتها بالبديية » ومنها ماحتاج فى تحصيل العلمبها|
طلب واجتهاد ٠ وهذا القسم الثانى على قسمين » لآن طريق تحصيل المعارف اما الحجة والبرهان
المستنبط بالعقل وأما الاستفادة من الوحى والالحام  :فهذان الطريقان هما الطريقان اللذان يمكن
الرجوع الهها فىتعرايفمجهولات »٠فاذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية
فى القؤة والوثوق» ثم إن فى أنبياء.الله تعالى كثرة ٠ فاذا توافقت كلات الانبياء على صمته ,
وكان البرهان اليقينى قائماًعل صحته » فبذه المرتية قد :بلغت فى القوة الى حيت لايمكن الزيادة
فقوله (أفهن كان على بينة من ربه) المراد بالبينة الدلائل العقليةاليقينية و»قوله (ويتلو مشاهد منه)

اشارة الى الوحى الذى <صل لحمد عليه السلام » وقوله (ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة)
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وصقه اه تاق لأنهعل بسئة من رنه من هو  .والثاق “:أنه ماالمرادده البينة:والثالك :.أن المراد
بقوله (بتاوه) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره وا.لرابع  :أن هذا الشاهد ماهو ؟ فهذه
الآلفاظ الأربعة جملة » فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية .

لإأما الأول» وهوأن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنهعلى بينة من ربه من هو ؟ فقيل  :المراد
به النىعليه الصلاة والسلام » وقيل  :المراد به من آمن من المهود كعبد الله بن سلام وغيره ؛ وهو

لأظر لله :تفال ىأر" الآية (أولتك بيؤمنوات به) وهذا صيغة جمع » فلاايحو رجوعه إلى عمد
صل الله عليه وسلم ٠ والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذى عرف به ححة الدين الحق وااضمير
فى (يتلوه) يرجع إلى معنى|أبينة  :وهوالبيان والبرهان والمراد بالشاهد هوالةرآن ؛ ومنه أى من الله
اكات نوق » أ التاق داك الازفان:س أقبل عقء القرآآن كتات موييع :
واعم أن كون كتاب مومى تابماً للقرآن ليس فىالوجود بل فى دلالته على هذا المالوب
و(إماما) نصب على الحال  :فالحاصل أنه يقول اجتمع فى تقربرحعة هذا الدين أمور ثلاثة  :أولها :
دلالة البينات العقلية على ته  .وثانها  :شهادة القَرأآن بصحته  .وثالما  :شهادة التورأة (صحته ,

فعند اجتماع هذه الثلاثة لابق فى صمته شك ولا ارتياب ؛ فهذا القول أحسن الأقاويل فى هذه
الآبة وأقرم! إلى مطابقة اللفظ وفها أقوال أخر .

لإفالقول الآول) إن الذى وصفه الله تعالى بأنهعلى بينة من ريه هو عمد عليه السلام والبينة
هوالقرآن  :والمراد بقوله (يتلوه) هوالتلاوة بمةنىالقراءة وعلىهذا التقديرفذكروا فى تفسي رالشاهد

وجوها أح:دها  :أنه جيريل عالليهسلام » والمدنى  :أن جبريل عالليهسلام يقرأ القرآن على عمد
عليه السلام  .وثانها :أن ذلك ااشاهد هو لسان مد عليه السلام وهو قول الحسن » ورواية عن
د بن الجنفية عن عل رطى الله عَنيَمًا قال :::قلت لابى أنت.التالى قال  :وما معنى التالى قلت قوله
روتلوه شاهد هنه) قال وددت أى هو ولكنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان
الانسان إنما يقرأ القرآن و يلوه بلسانه لاجرم جعل اللسان تاليا على سبيل امجاز كا يقال  :عين
ناحرة رذن شامعة ولسان ناطق  .وثالتها  :أن اراد هوعل بن:أفى طالب رضئ الله غئه » والمعنى
ألهتاوتلك البينة وقوله (منِه)أى هذا الشاهد منمد و بعض منه » والمراد منهتشريف .هذا

الشاهد بأنهبعض من حمد عليه السلام  .ورابعها  :أن لايكون المراد بقوله (ويتلوه) القرآن بل
حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة »وعلى هذا الوجه قالوا إن المراد  :أن صورة النى عليه

السلام ووجهه ومخايله كل ذلك يشهد بصدته  لآرن من نظر إليه بعقله علمأنه ليس بمتجنون
فخر
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>١0

ا
1

قولهتعالى«أف نكانعلىبينة.من ريه الآية
00 , 1

الات عل ل

صلوك ١اس سار ع  12رط سم را ها

ا

ا

يي نا 0

0

ع

وموك

2

كم

دهج

ا

اس

ومن قف.لذ كا

أ--

دمن

“هه 5

لترار هم
اأ
ص

م

0
الات

1ه زاب فالنار موعده

فنا 010الا اولك اك الى لح سن ره

(المسألة الثانية) المراد من توفية أجور تلاك الأعمال هو أن كل مايستحةون بهامن الثواب
فانه يصل اليهم حال كونهم فى دار الدنيا ؛ فاذا خرجوا من الدنيا لممببعقبم من تلك الإاعمال أثر
آنا اراك

ل ل لم5

انار"

واعلم أن العمل يدلعليه قطءا  :وذلك لانم نأنى بالاعمال لاجل طلبالثناء افلدىنياء ولأاجل
الرياء » فذلك لجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا؛ ولمحصل فى قلبه حب الاخرة ؛ اذ لو عرف
حقيقة الآخرة وما فها من السعادات لامتنع أن يأنى بالخيرات لجل الدنيا وينسى أمرالآخرة »
فرت أن الآ الأعنالك الر لامعل (إذنا الايد أن يكون عظيمالرغبة فى الدنياعديم الطلبْ الآآخرة
ومن كان كذلك فاذا مات فانه يقوته جميعمنافع الدنيواييق

ا عن وجدانها غير قادر على

تحصيلها  .ومن أحب شيا ثمحيل بينهوبينالمطلوب فانه لابد وأن تشتعل فيقلبه نيران الحسرات
فثبت بهذا البرهان العقلى» أنكل منأنى بعمل من اللأعمال لطلب الا<وال الدنيوية فانه بحد تلك

المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل » ثماذا مات فانه لايحصل له منه إلا النار و يصير ذلك العمل
فى الدار الآخرة حبطا باطلا عديم الآثر .
قوله تعالى (أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبلهكتاب مومى إماما ورحمة
أولئتك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعدهفلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك

ولكن أكثر الناس لايؤمنون)

أعلم أن تعاق هذه الآية بما قبلها ظاهر ؛ والتقدير  :أنَكفان على بينة من ربهكن يريدالحياة
الدنيا وزينتها وليس لهمافلآخرة إلا النارء إلاأنه حذف الجوابايزة ومثله فى القران كثير
كدرل تال (أفن زن له سوء عملة ذرآه حسنا فان الله يضل ميشناء) وقوله (أمن"هو قانت أتاء

الليل ساجدا وقانما) وقوله (قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلدون)

واعم أن أول هذه الآبة مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد مل  .فالآل  :أن هذا الذى

ركايند الحياة الدنيا وزينتها» الاية
قوله تعالى وبمن

45١

»يدخل فى هذا القسم
وزينتها .وعمل اير قسمان  :العبادات ؛ وإنصال المنفعة الىالحيوان و

اثانى البر وصلة الرحم والصدةة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعى فى دفع الشرور وإجراء

الأنبار  .فهذه الأاشياء اذا أنى بهاالكافر لأجل الثناء فى الدنياء فان بسبيها قصل الخيرات والمنافع
الى امحتاجين  .فكلبا تكون من أعمال الخير ؛ فلا جرم هذه الأعمال تتنكون طاعات سواء صدرت

.ما العبادات  :فإهنىما تكون طاعات بنيات مخصوصة ء فاذا لميوت بتلك
ف الكاض أوالمسلموأ
اانية »و نما أنى فاعلها مما على طلب زيئة الدنيا » وتحصيل الرياء والسمعة فيا صار وجودها
كعذمها فلا تكون من باب الطاعات .
واذا عرفت هذا فنقول  :قوله (من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها) المراد منه الطاعات الى
لصح صدورها من الكافر .

لإالقول الثانى)4وهو أن تجرى الآية على ذاهرها فى العدوم » ونقول  :إنه يندرج فيه المؤوى
الذى يأتى بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » و,ندرج فيه الكافرالذى هذا صفته  ,وهذا القول
مشكل  .لآن قوله (أواتك الذين ليسم اكه إلا النان) الايليق امون إلاإذا فلنا  :المراد
(أولتك الذين ليس فى الآخرة إلا النار) بسبب هذه الاعمال الفاسدة والافعال الباطلة المةرونة
بالرياء » ثمالقائلون بهذا التقولذكروا أخباراً كثيرة فىهذا الباب  .روى أنالرسول عليه السلام
قال «تعوذوا بألله من جب الزن قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه الصلاة والسلام «واد ف جهنم

يلق فيه القراء المراؤن» وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من رى
النائل "أن فته خيرا “ول ,خير-فبهع وعن أى هريرة رضى الله عنه غن زسول الله صل الله

عليه وسل أنه قال «إذاكان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن ؛ فيقال له ماعملت فيه ؟ فيةول
لاك تلت ريه 1ناء الكل واالتبار فقو ل .الله تعالى -كذبت.يل أرذت أن .قال ::فلان قاوى” .وقد
قبل ذلك ؛ ويؤت بصاحب المال فيقول الله له ألمأوسع عليك فاذا عملت فمات1نتك فيقول :
وصلت الرحم وتصدقت ء فيةول اللهتعالى كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد ؛ وقدقبلذإك
وتواف عن ,قل فى سعيل الله :فيقول قاتلت فق الجهاد حب قتلت فقول الله تعالى كذبت بل أردت

أن يقال فلان جرىء» وقد قيل ذلك قال أبوهريرة رضى الله عنه ثمضرب رسول الله صل الله
عايه وسلم ركبتى وقال ياأباهريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة وروى أن
أباهريرة رضى الله عنهذكرهذا الحديث عند معاوية قال الراوى فبكى حتى ظننا أنه هالك ثمأفاق
وقال صدق الله ورسوله (منكان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهمفها)

يدا

انز لع الى«من كانريل كل مأة الدنا وزياتها» الآية

 00بريداه 0
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وفف إليبمأمالم في

 0أوككَلذينَكيسَكه:فىالآخرةةإلَالثَارَوَحبطكا
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قواانه (ّممن1
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١» 1

بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف الهمأعمالهم فيها وثمفها لاببخسون

أولئك الذءن ليسلمفمى الآخرةالالانار وحبط ماصنعوا فها وباطل كماانوا يعملون»
اعلمأن الكفاركانوا ينازعءون مدا صل الله عليه وسلم ىق كت احلوالة كان | بل اذ
منأنفسهم أن مدا مبطل ونحنبحةون» وإنما نبالغ فى منازعته لتحقيق الحق وإبطال الإاطل »
تتافرعف
ماف
لستك
الا
وكانوا كاذبين فيه »يكلان غرضهم مخض الحسد وا

فا ل الله بعال هدك

الأدلم هذا  . 1ونظير هذه الآية قوله تعسال (منكان بريد العاجلة يلنا له فها مانشاء لمن
نريد) وقوله (كمانن يريدحرث الاخرة نزد له فى حرثه نوكمان بريد حرث الدنيا نؤته.نها وماله
فالا عه من لسن واف الذك تبائل:
 ١المسألة الأول) اعل أن فى الآ,ة قولين: 
»آن قوله (من كان يريد الحياةالدنيا) يندرج فيه
١القولالآاول» أنما مختصة باإحكفار ل
لكات اولد 0

٠ انكل أحد يريدالمتع بلذاتالدنيا وطيباتها والانتفاع

خيراتها وشهواتها ؛ إلاأن آاخلرآنية يدل على أن اراد من هذا العام الخاص وهو الكافرء لآن
قوله تعالى (أولئك الذين  0ل قم'الآخزة إلا الثاذ واحتط ماطةو اهما 00يعماون)
:كمانيريد الحياء الدنيا وزيتا ففظ أتتىكراق زاف
؛صار تقدير الاية ن
لانلق إلا الكمار ف

»ان حكمه كذا وكذاء ثم
مقصورة على حب الدنيا وزيتها ولم اننا اسمادات الآخرة ك
القائلون بهذا القول اختلفوا فيه نهم من قال  :المراد منهم متكرو البعث فانهم يتكرون الآخرة
ولا نرغيون إلافى سعادات الدننا :وهذا قول الآأدم وكلامه ظاهر .
 ١والقول الثانى» أن لآيةة نزلت فالمنافقين الذءبكنانوا يطارون بغزوثم مع الرسول عليه

السلام الغنائم من دونيؤأمننوا بالآخرة وثواها .
ولاإلقول الثالث) أن المراد  :البهود والنصارى ؛ وهو منةرل عن أنس .
(إوالقول الرايع» وهوالذي اختارة القاضى أن كراد  2من كان اليك لد ل الخيرالياة الدنيا

قولهتعالى «يفسانتلجميبوا لكفاعلموا اما أنزل بعلاللهالآية

/أة ١

بإالسؤال الثانى» من المشار اليه بقوله (لم)؟

والجواب  :إن حملنا قوله (فان لميستجيبوا لك )5على المؤمنين فذلك ظاهر ٠ وان حملناه على
الرسول فعنه جوابان  :الول  :المراد فانم سوا لك وللتمنينء لان الرسول .عليه المملام
والمؤمنينكانوا يتحدونمم ؛ وقال فىموضع آخرفان ليستجيبوا لك فاعل .م والثانى  :يحوزأنيكون

امعلتعظيم رسولاللهصلىاللهعليهوسل .م
لإالسؤال الثالث) أبن تعلق بين الشرط المذكور

فىهذه الآية وبين مافيهمان الجزاء

والجواب  :أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى علىالله تعالى  :فقال  :لوكان مفترى على الله

لوجب أن يقدر الخاق على مثله وما لميقدروا عليه » ثبت أنه منعند الله » فقوله (إنما أنزل بعلم
»ا يقول الحاك هذا الحكم جرى بعلى
اللّه)كناية عن كونه من عند الله ومن قبله ك

ادو ال الرابع» أى تعلق لقوله (وأن لاإله إلاهو) يعجزهم عن المعارضة
(الكراض فدمن 'وتجوه , :الأول  :أنه تعالى لما أمى مدا صل الله عليه وس حتى يطلب دن
الكفار أن يستعينوا بالأصنام فى تحقيق المعارضة ثمظهريحرم عنها خيتئذ ظهرأنها لاتتفع ولاتضر
د
ق؛
فإك
»ى كان كذ
فى ثثىء من المطالب البتة ومت

بطل القول باثبات كونهم آلحة؛ فصار يحزالةوم

المعارضة بعد الاستعانة باللاصنام مرطلا لالهية الاصنام  .ودليلا علىثروت نبوة محمد صبلى ألله عليه

1
0

وسلٍ » فكان قوله (وأن لا إله إلا هو) إشارة إلى ما ظبر در فساد القول بيآة الأصنام :
الثاى  :أنه ثت فى عل الأصول أن القول بن الشريك عن الله من المسائل التى يمكن اثياتها بقول
الرسول عليه السلام ؛ وعلى هذا فكاأنه قيل  :لما ثبت ير الخصوم عزالمعارضة ثبت كون القرآن
حقاً  .وثيت كون عمد اصللله عليه وسلم صادقا فدعىوى الرسالة» ثمإنهكانتخبرعن أنه لاإله
إلا الله  .فلا ثبت كونه حقاً فىدعوى النبوة ثبت قوله (أن لا إله إلا هو) الثالث  :أن ذكر قوله
(وأن لا إله إلا هو) جار ججرى التهديد » كأنه قبل  :لما ثبت هذا الدليل كون محمد عليه السلام
؛كونواخائفين منقهره وعذابه واتركوا الاصرار
صادقا فى دعوى الرسالة وعلت أنه لاإله الاالله ف
على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قؤلهتمالى فسورة البقرة عند ذكر آية التحدى (فانلمتفعاوا

ولن تفعاوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين)
وأماقوله (إفهل أمتتسملدون»
فان قلنا  :إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب فزىيادة الاخلاص  .وإن قلنا  :إنه

خطاب مع الكفار كان معناه النرغيب فى أصل الاسلام .
خبي
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ترإتتال إذان١ب-تجيروالكم فاعلبوا أنما أنزل بعلاملله وأن لاإله إلاهو فهلأتم مسلءون)
اعم أن الاية المتقدمة اشتملت على خطابين  :أحدهما  :خطاب الرسول » وهوقوله (قل فأتوا
اب الكفار وهو قوله (وادعوا امسنتطعتم من دو نالله)
خنىط:
بعشر سور مثله مفتريات) وااثا

فلساأتبعه بقوله (فان لميستجيبوا لك ).احتم لأن يكون المراد أنالكفار لميستجيبوا فى المعارضة
لتعذرها عليهم ؛ واحتمل أن من يدعونه دن دون الله لميستجيبوا ؛ فلهذا السبباختاف المفسرون
على قولين  :فبعضهم قال  :هذا خطاب للرسول صل الله عليه وس وللمئّمنتق ::والمزاد األنكفان
.لمعنى  70-00:العم
إن لميستجيبوا لك فى الاتيان بالمعارضة » فاعلموا أنما أنزل بعلمالله وا
»عنىقوله (فهل منستملمون)
الذىأتم عليه  .وازدادوا يقينا وثيات قدم ع أنه منزل من عندالله وم
أى فهل 3مخلدون ؛ ومنهم من قال فيه إضهار » والتقدير ف:قولوا أمهاالمسلبون للكفار أعلموا
أنا أنرل بعلمالله .

ولاإلقول الثانى) أن هذا خطاب مع اللكفار ؛ والمعنى أن الذين تدعوتهم من دون الله إذا ل
يستجيبوا لكفى الاعانة على المعارضة » فاعلموا أيماالكفارأن هذا القرآن إتما أنرل بعلالته فهل
نتممسلبون بعد لزوم الحجة علي » والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من القول الأول » لأاكم
فى القول الأول ا<تجتم إلىأن حلامقوله (فاعلموا) علىاللامس بالثبات أوعلى إضمار القول ؛ وعلى
هذا الاحتمال لاحاجة فيه إلى اضمار » فكان هذا أولى و؛أيضا فءود الضمير إلى أقرب المذكور.ن
واجب .وأقرب المذكورين قهذة الآية هو هنا الااحمال! الثاى  ,وأيضا أنا2طات الأول كان
مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله (قل فأتوا بعقير سو ى) والخطات الثاق كانمعجماعة

الكفار بقوله (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (فانل يمستجيبوا ل( خطاب مع اجماعة

فكان حمله علىهذا الذى قاناه أولى .بق فى الآية سؤالات

ا(لدؤال الآول) ماالثىءالذى لميستجبوا فيه ؟
الجواب ا:لمعنى فان ليسمتجيبوا لكفى معارضة القرآن ٠ وقال بعضهم فان لميستجيبوا لكر
ان وهو بعيد,
في جملة املا

قوله تعالى «وادعوا من أسة

الدرة ]1

 0من دون الله الاية

وةا

وكلف والأتقال والتوبة وب تسن وَهْوْدِطليَمًا
ذأن الواساء وللائدة والإاننام ل

السلام  2وقوله (فأتوا دشر سور مثله مفتريات) إشارة |لالسون المتقدمة على هذه السورة وهذا
فيه كال

 3لان هذه السدورة مكية « ولحضص السور

 0عل هذه الدورة دنية « فكرف

5

أن يكون المراد من هذه العشر سور التى ما نزلت عند هذا الكلام ؛ فالآ ولى أن يقال التحدى وقع
يعطلق المور الى يظهر فها قوة تركيب الكلام وتأليفه .
واعم الى بتكن شوز لايد كأرنن  سابقااعل التحذى يشتورة:واحنة» وهو مثل

ارك ١ل ل ليزه أاكنك عقيرة أبنطرامثلاماأ كتب اذا ظهر عه عندقال :قد اقتضرت
منها على سطر واحد هثله .
إذا عرفت هذا فتقول  :التحدى بالسورة الواحدة ورد فى سورة البقرة » وفى سورة يونس

ورة مكية وسورة البقرة
لهسذه
تقدم » أماتقدم هذه السورة علىسورة البقرةفظاهرء لاآن
مارفا شورة ونش “فالاشكال زائل أيقناء“ :لانكز واحدة من هاتين السورتين مكية ,
ل( اذلكدعثناء امتضى أن تكونطورة هود متقدمة فى النزول عليسورة يوفس حتىيستقيم
الكلام الذى ذكرناه .

(المسألة الثالثة) اختلف الناس فى الوجه الذى لأاجله كانالقرآن معجزا  .فقال بعضهم  :هو
الفصاحة  .وقال بعضهم  :هوالاساوب ؛ وقالثالث  :هوعدمااتناقض  .وقال رابع :هواشةاله على
وال سادس  :هواشتاله على الأخبارعن الغروب :
العلوم الكثيرة قال حامس :هو الضرفك » ق

وانختار عندى وعند الآ كثرين أنه معجز بسبب الفصاحة  ,واحتجوا على حصة قولهم .هذه الآية
لانه لوكان وجه الامجاز هو كثرة العلوم أوالاخبار عن الغيوب أو عدم التناقض ليكن لقوله
(مفتريات) معنى أما إذا كان وجه الايجاز هو الفصاحة صح ذلك لان فصاحة الفصيح تظهر

بالكلام » سواءكان الكلام صدا أوكذباء وأيضاً لوكانالوجه فى كونه معجزاً هوالصرف لكان
دلالة الكلام الركيك النازل فىالفصاحة علىهذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالى افلىفصاحة
 2انه تعالى لما قرر وجه التحدىقال (وادعوا مناستطعتم مندون الله إن كنمصادقين) والمراد

إن كنتم صادقين فى ادعاء كونه مفترى ياقال (أم بةولون افتراه)
واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثيات الدين من تقرير الدلائل والبراهين  :وذلك
عل أورد فى إثيات نبوة مد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة » ولولا أن الدين لا يتم

إلابالدليل ليكنفىذكرهفائدة,

ره تعالىدأميقولونات ادقل أتوبعشرسور كلذ الآية
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إن كلتم صادقين »1١

حابن ؛ الى  0 :صدرك لجل أن يقولوا (لولا أنلاعليه)
ذان

قذلن! :الكترلكت انول ؟

فلك :::المزاد؟ ما يكتر وجرت" اعادواع]|أنه سك الكال الكفن بهذا الاسم ؛ فكاأن القوم

قالوا  :إن كنت صادقا فى أنك رسول الاله الذى تصفه بالقدرة على كلشىء وإنك عزبزعندهفهلا
أأل عليك ماتستغى به وتغى أحبابك من الكد والعناء وتستعين به عل مهماتك بوتعين أنضارك
ون "» 5هاذقاً فبلاأنزل الله معك ماككا رشوك لك على صدق قولوكيعينك على #صيل

مقصودك فتزول القسبة'ق أمرك ؛ فلما لميفعل إلمك ذلك فأنت غبزْضادق © فين تغالى أنه'رمتول

منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ايحاد هذه الاشياء  .والذى أرسله هوالقادر على
واعتراض حدلعاليه فىفعلهوفى حكمه  .ومعنى (وكيل) حفيظ
ذلك فان شاء فعل وإن شاء لميفعل لا
أى تحفظ علأيعهماهم أى نحازمهم بهاونظير هذه الآية » قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل
لك خيراً من ذلك جنات تجرى متحنتها الأنمار وبجعللك قصورا) وقوله  ( :قالوا لن تؤمن لك)
إلى قوله (قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا )

يهات
رثل
ترم
فسو
مشر
قوله تعالى(أم يقولون افتراهفقألتوا بع

وادعوا امسنتطعتم من

دون الله إن كنمصادقين )4

اعلمأن اللقوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن ولما حصل المعجز الواحدكان
طلب الزيادة بغياًوجلا ُ .مقرركونه معجزاًبأنتحدام بالمعارضة  .وتقريرهذا الكلام بالاستقصاء
قتدقدم فى البقرة وفى سورة يونس وف الآية مسائل

(المسئلة الآولى»الضميرفىةوله(افتراه) عادإلىماسبق منقوله(يو حىإليك) أىإنةالواإنهذا
الذى يوحى اليك مفترى فقل لهم حتى يأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله مثله بمعنى أمثاله حملا
علىكلواحد من تلك السور ولايبعد أيضاأن يكون المراد هوالجموع ؛ لآن بموع السور العشرة
ثىء وأحد »؛

(المسألة الثانية» قالابن عباس  :هذه السورة التى وقع بهاهذا التحدى معينة » وهى سورة

به ١

قوله تدعفالىعاك تارك بسن مالوع لم102

:ثنا بالملامكة يشبدون .بنيونك .فقال ل:ا أقدر
حال 0ك ها إكننت رصولة أوقال عر اث
علىذلك فنزلت هذه الآية  2 .فى المراد بقوله (تارك بعض مابوحى إليك) قالابن عباس
رح لله تعالى عه قال المشركن للنى صلى الله عليهوسلم داثتنا كتاب ليفسيه تم | متنا<تى
اكللسن
لب
امن
زكقرو
س

:طلء رامية لذنرك (إنااساعة ا تية) وقال إعضهم #الراد نسيتهم

إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل
(المسألة الثانية4أجمعالمسلدون على أنه لايجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن خون
فالىوحىوالتنزيل وأن  0إعض مانو

حىإليه ؛ لاف تجويزه يؤدى إلىالشكالفشىكرلائ

والتكاليف وذلك يقدح فى النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه
حلصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد ذائدتها المطلوية هنما » وإذا ثبت هذا
نذا
فا
يبكأونن المرادمروله (فلعلك تارك بعض مابوحى إليك) شيئًاآخر سوى أعنهليه
وج
السلام فعلذلك وللناس فيهرد الورك  :لايمتنعأن يكون فىمعلوم الله تعالى أنهإنما ترك

التقصير فأدىاء الوحى والتنزيل لسبب برد عليه من الله تعالى » أمثال هذه التهيدات  .البليغة الثانى :
أنهم كانوالايعتقدون بالقرآن ويتباونون به ؛ فكان يضيقصدرالرسولص|! الله عليه وسلمأن يلق
إلهم مالا يقباونه ويضحكون منه  .فتهعياجلهاىلللاهدا.الرسالة وطرالمبالاة بكلياتهمالفاسدة وترك
الالتفات إلىاستوزاهم » والغرض منه التنبيه علىأنه إنأدى كذاللوحىوقع فىسخريتهم وسفاهتهم
وإن ليود ذلك الوحى ا

حنمل
تعالى وق إيقاع ال أحنة فيه ؛ فاذا لايدت م

تبلحممنل إيقاعالخيانة فى وحىالله تعالى و»الغرض من ذكر
هم أس
تمل
هوتح
اين
فضرر
سدال
أح
هذا الكلامالتنبيهعلىهذه الدقيقة » نلاألافا نإذا علأن كلواحد منطرف الفعل والثرك يشتمل

على ضرر عظيم ؛ ثمعل أن الضرر فى جانب الترك أعظم وأفوى سهل عليه ذلك الفعل وخف »
فالمقصود من ذكر هذا الكلام ماذكرناه .
فان قبل  :قوله (فلعلك) كلمة شلك فا الفائدة فا ؟

قلكا  .الزاد منة الجر والعرت تقول للرجز إذا أزادوا [تعاده عَن أن  :لعلك قدر أن
تفعل كذا معأنه لاشك فيه ؛ ويةقول لولده لوأمره لعلك تقصر فماأمرتك به  .ويريد :وكيدلامر
معناه لانترك .

وأماقوله لإوضائق به صدرك) فالضائق بمعنى الضيق » قالالواحدى  :الفرقبينه) أنالضائق
يكون بضيق عارض غير لازم ؛ لآن رسولاللهصلىالله عليه وسلكان أفسح الناس صدرا » ومثله
قولك  :زيد سبد جواد تريد السيادة والجود الابتين المستقرن  :فاذا أردت الحدوث قلت  :سائد

ده؟

نكرب>١0 

قولهتعالىهفاملكتارك بعض مايوحى إليك» الاية
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مغة مللف ما انت_نذير والله على كل ثىء

د»١

حصوطا إكذا كان على سبيل الاتفاق أو لسدلب لد الانسان حصلها إسلب حده وجهده  2خيئذ

لايشتعل بشكن الله تعالى عل تلك التجية  .فالحاضل أن الكانر كن عد زرال يلك ال 1
بعد حصوشابكون كفرنا.

لإوأما القسم اثانى) وهوأن ينتقل الانسان منالمكروه إلى امحبوب » ومنالحنة إلى النعمة »
فههذا الكافر يكون فرحا فخورا  .أما قوة الفرح فلان هنتبى طمع الكافر هوالفوز بهذه السعادات
الدنيوية وهومنسكر للسعادات الاخروبة الروحانية ؛ فاذا وجد الدنيا فكانه قد فازيغاية السعادات
فلا 0

ةر د 4م0امام
يعظم و

نه را

َأ له لما كان الفوز سار المطاوبماية السعادة لاجرم

يفتخر به ء لخاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا يكون منالصايرين » وعند الفوز
بالنهاء لايكون من ااشا كرين  .ثملما قرر ذلك قال (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والمراد
منه ضد ماتقدمفةوله (إلاالذينصيروا) المراد م 4أن كران ||عألاء دن الصابر.ن 80وقوله (وعملوا

.م بين حاطهم فقال (أولفك لهم
ا/صالحات) المراد منه أن يكون عند الراحة والخير من الشا كرين ث
رةه واركار ) لجمع لمبين هنين المطلوبين أ<.دهما ز:والالعقابوالخلاص منه وهوالمراد
من قوله (لهممغفرة) والثانى ا:لفوزبالثواب وهوالمراد منقوله (وأجر كبير) ومن وق علىهذا
ال:مص  1الذى  1نأه عم أن هذا كنات

سب

لك ؛مم أن معجز سب

ألفاظه فهو أيضا معجز

ا نه :

قوله تعالى إإفلعلك تارك عض مايوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه
كنز أوجاء معه ملك إما أنت نذير والله علىكلثىء وكيل )

اعلمأن هذا نوع آخر من كلات الكفارء والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق وسيبهء ثم
إن تيال تواةوأينه بالاكراء ولا ردقه مايل -
(المسألة الأولى» روى عن ابن عباس رضى الله عنهه| أن رؤساء مكة قالوا  :ياتمدد اجعل لنا

قولهتعالى «دولتن .دقاف نعاءمه

دون التاق كرو لكان لكر
و

مسته» الاية

١0١

1092الملدية  :الثاى :الأصنفات_المذكرزة للانسان

فى هذه الأية لاتليق إلابالكافر لآنه وصفه بكونه يؤساء وذلك هن صفات الكافرلقوله تعالى (إنه
لاييأسمن روح الله إلاالقوم الكافرون) ووصفه أيضاً بكونه كفوراء وهو تصري بالكفر

ووصفه أيضاً بأنه عندوجدان الراحة يقول  :ذهب السيئات عنى » وذلك جراءة على الله تعالى:
ووصفه أيضا بكونهفرحا (والله لاحب الفرحين) ووصفه أيضاً بكونه تفوراً » وذلك ليس هن
صفات أهل الدين  .ثمقال الناظرون لهذا القول  :وجب أن حمل الاستئناء المذكور فى هذه الآية
على الاستثناء المنققطع حتى لاتازمنا هذه الحذورات .
((المسألة الثانية 4لفظ الاذاقة والذوق يفيد أقل مايوجد به الطعر » فكان المراد أن الانسان
بوجدان أقل القليل من الخسيرات العاجلة يقع فى الٌرد والطغيان  .وبادراك أقل القليل من الحنة
والبلية يقع ات اقرط والكفان  +ةالدنناا ىننا كلاه :و 1اض[ متنا للانشان الواحد
قليل » والاذاقة من ذلك المقدارخير قليل  .ثمإنه فى سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين وخيالات
الموسوسين  .فهذه الاذاقة قليل منقليل و؛مع ذلك فان الانسان لاطاقة له بتحملها ولاصبرله على
:نها إنعام يظهر أثره علىصاحبه ؛ والضراء
الاتيان بالطريقالحسنمعبا  .وأما النحاء فقالالواحدى إ
مىا
حعل
ارها
صرأث
مضرة يظب

» لانماخرجت مخرج الآا<وال الظاهرة وتمراء وعوراتة وهد اهنا

اد دقش القمة الحا والاضرة والضراء:
(المسألة الثالثة) اعلمأن أحوال الدنيا غير باقية » بل هى أبداً فى التغير والزوال؛ والتحول
ال تال » إل أن الضابط فه أنه" إما أن تتحول.من النعمة إلى امحنة  +و هن اللذات إل الآفات »
وها أن كرن بالتكن من ذلك وهو أن تقل املنمتكروه إلى الوب  .ومر.ن الحرمات

إلى الطيبات .
(أما القسمالأول ) 4فهو المراد من قوله (وإذا أذقنا الانسان منا رحمة ثمنزعناها منه إنه
ليئؤس كفور) وحاصل الكلام أنه تعالى حم  [1السان آنه بون قفو  .والقرسرة أن
ان انه حال" زوز تلك التعمة بيصي رو سااء "ذلك .لان الكاؤز يعتقد أن الشيب فى حصول تاك

ل

انف

[ن#السشيعة دوك داك الالقاق مرزة أخرج لله جرم يستيمد غود نلك

النعمة فيقع فى اليأس  .وأما امم الذى يستقد أن تلك التعمة [عنا؟حطلت من الل :تفال وفضله
أل وأحسن
إحكانة رعلوله قال لاحصل له اليأس ؛ بل سقو لغله'تعال ترادهاا إل يعد ذلك .ك
وأفضل!ما #انت » وأما حال كون تلاك النعمة خاضلة فانة يحكون كفوراً لانة لما اعتقد أن

ةا
َه

قوله تعالل«وان أذقناالانسانمنا رحمة» الاية
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الات أوكاق

2١السؤال الثالث» لمقال (وحاق) على ا مع أن ذلكلميقع ؟
وااخخوانة:؟ هذامل" ف هذا الشكتاف آنات اكثر ةن هذ |ااكلتن" لفاك افا يت 0
أخير عن <و١ال العامة بلفظ المادى مبالغة فى التأكلد زاالنةر ر )؟ز
قوله تعالى (,ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثمنزعناها منه ليؤس كفور وايّن أذقناه نعاء بعد
ضراء دسته ليقوان ذهب السيئات عنى إنه لفرح عفور إلا الذين صبروا وعملو الصالحات أولئك

لممخفرة وأجر كير)

اعلمأنه تعالى لما ذكرأن عذاب أوائك الكفار وإن تأخر إلا أنه لابد وأن يحيق بهم » ذكر
قبا.ل (ولئن أذقناالانسان)
فعذا
دده مايدل على كفرثم »وعلى حكونم مستحقين لذلك ال
وفيه مسائل :

(المسألة الآولى) لفظ (الانسان) فى هذه الآية فيه قولان :
(القول الآول) أن ارادمملهق الإانان ويل عله ره  +الإارل أله باك كن
«نه قوله (إلا الذين صبرواوعماوا الصالحات) والاستثناءبخرج من المكلاالمولاه لدخل » فثبت

:ن
أن الانسان المذكور فىهذه الآية داخل فايلهمؤمن والكافرء وذلك يذل عل ماقلناه  .الثاتق أ
هذه الآية موافقة علىهذا القرير لقوله تعالى (والعصر إن الانسان لفىعر الك !ا
وعملوا الصالحات) وموافقة أيضا لقوله تعالى (إن الانسان خلق هلوعا إذا م-ه الشر جزوعا وإذا

.ال ابن جريح :
مسه الخير منوعا) الثالث  :أن مزاج الانسان مجبول على الضعف والعجز ق
فى تفسير هذه الآيةياابن آدم إذا نزلت بك نعمة مر الله فأنت كفور »٠فاذا نزعت منك
فيؤس قنوط .

(2والترل الثانىق) .أن المرادمنة الكافر و»تال عليه و 2و |«:اللاول ::أن اللاعلل االقلدرة
ل بلاااف و الا أمأن تحمل علىالمعهود السابق لولا المائع ٠ وههنا لامانعفوجب حمله عليه .
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 1النغ  5فى اله١ 00 71ا أنالطدرا
القرآن هو الحام تحصو

يفيد الطعن

فى الفرع  0 .قرأ حمزة والكسانى (إن هذا إلا ساحر) يريدون النى صل الله عليه وس-لم

وماس كاذب
قوله تعالى لو ئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة «عدودة ليقولن مانحبه ألا يوم يأتييسم ليس

مصروفاً عنهم وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن)
اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهميكذبون الرسول صل الله عليه وسلم بوهم (إن هذا
إلاحرمبين) لخ عنهم فى هذه الآية نوعاآخرهن أباطيلهم وهوأنه متى تأخر عنهم العذاب الذى
توعدم الرسول صلى الله عليه وسلم يحهداى] ف الم راء و قواوك ها الدية الذى دافا ؟
تاجات الله تاك بأنهإذا تام الوقت الى عئه الله لنزول :ذلك العذات ل كانوا يستهرؤن
بهم ينصرف ذلك ااعذاب عنهم وأحاط مهمذلك العذاب 00.ه
وهنا سؤاللات

(السؤال الآول»> المراد من هذا  1هر عذاب ديااو عذاف الآخ5ر
:الالحسن  :معنى حك الثفءق هذه اليه أنه لياعدب
الجواب  :للمفسرينفيه وجوه  :الأول ق
أحداًمنهمبعذاب الاستتصال وأخر ذلك إلى يوم القيامة ؛ فلماأخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا
سيل الاسترز اناماالدئ خبسه عَتا؟ والثانى  :أن المراد الام الجها وءمانزل بهم يوم بدرء
وعلى هذاالوجه تأولوا قوله (وحاق ببم) أى نزل بهم هذا العذاب يومبدر .
١السؤال الثانى» ماالمراد بقوله (إلى أمة معدودة)
الجواب من وجهين  :الآول  :أن الاصل فىالأمة ثمالناس واافرقة  .فاذا قلت  :جاءنى أمة

من الناس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسةون) وةوله (وادكر بعد
أمة) أى بعد انقضاء أمة وفنائها فكذا ههنا قوله (ولئُن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) أى
إلمحين تنقضى أمةامانناس » انقرضت بعد هذا الوعيدبالقول » لقالوا ماذا حبسهعنا وقد انتقرض
من الناس الذينكانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ وتسمية الششىء بأسممانحصلفيهكةوإك :كنت عند

فلان صلاة ااعصرء أى فى ذلك الحين  .الثاتى  :أن اشتقاق اللامة من الام » وهوالقصذ ,كانه يعنى
الوقت المقصود بايقاع هذا الموعود فيه .

قولهتعالى دان هذا الاخحر مبين»الاية

١//

سعوات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » وذلك ندل أيضاً عل ما ذكرنا .
(إالسؤال الثانى» 4هل يصح مايروى أنه قبل يارسول الله ؛ نأكيان ربنا قبل خاق السموات
والارض ؟.فلقاكان فق عماء فوقه هواء واحته هواء. .

والجواب  :أنهذه الرواءة ضعيفة » والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول وهوقوله

صلى الله عليه ول كان الله وهاكان معه ثىء ٠ ثكمان عرشه على الماء .
(السؤال الثالث) اللام فى قوله (ليبلوا أي أحسن عملا) يقتضى أنه تعالى خلق السموات
والأرض لابتلاء المكلف فكيف الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى
خاق هذا العالمالكثير لمصاحة المكلفين  ,وقد قال بهذا القول طواءف دن العقلاء » ولكل طائفة

فيه وجه آخر سوى الوجه الذى قال به الآخرون » وشرح تلك المقالات لايليق بهذا الكتاب .
والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير ه>للة بالمصالم قالوا  :لام التعليل وردت على ظاهر الأأمرء
ومعناه أنه تعالى فعل فعلا لوكان يفعله من ت>وز عليه رعاية المصالم .ل فعله إلا لهذا الغرض .
(ال(ؤال الرابع) الابتلاء ما يصح علىالجاهل بعواقب الامور وذلك عليه تعالى ال
فش 2كف 4دا

ص  0لل

ى

ال "5كاتئَِ فإشمية

والجوات  :أن هذا اكلام عل سيل الاستقضاء ذكرناة فيتفسير قولهاتعال فى أول سورة
البقرة (لعلكم تتقون)
وتحانهم فبذا يوجب القطع
واعم أنه شال لكان أنه خلقهذا العالملأجل ابتلاء المكلفين ام
صويص
خب
تثوا
حصول اشر والنثسرء لنلاالابتلاء والامتحان بوجب تخصيص الحسن بالرحمة وال

المسىء بالعقاب ؛ وذلك لايتم إلامع الاعتراف بالمعاد والقيامة  :فعندهذ! خاطب مداعليهالصلاة
والسلام وقال (ولن قلت إن مبعوثون من بعدالموت ليةوان الذين كفروا إن هذا إلاسحر مبين)
ومعناه أنهمينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول بالبعث .

و عصكنفك هذا
ايك
فان قبل .:الذى يمكن وصفه بأنهحمر مانككون فعلامخصوصاً وك
اقول بأنه حر ؟

قانل :ليوات عندمن وجؤه ::الوك  :قااللمثال  :مناء أزكدا القول خديعة متكوضعتموها
منع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً لمإلى الانقياد لك,والدخول تحت طاعتكم اتات ان ميقا
قوله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمى باطل ٠ قال تعالى حا كياًعن موسى عليه السلام
(ماجئتم به السحر إن الله سيبطله) فقوله (إن هذا إلا حمر مبين) أي باطل مبين  .الثالث  :أن

لهح

وات
سذىم ا
لوال
ادوه
قعال
قولهت
لذي كمَرواِنْهذاإلا0
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لييارم  1 1 5عل الي قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا

إلا محبرين»
واعلم أنه تعالى لما أثيت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات » أثبت بهذا الدليل كونه
تعالى قادراً على كلالمقدورات وفى الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل علىكال علٍالله
وعلى

كال قدرته .

واعلم أن قوله تعالى لإوهوالذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام) قد مضى تفسيره

ره نش عل اسللاستقطاءة:ق شهنا أن نذكر زوكان غرشه عل الماء) قكالعب حلق
اتلعلاهلى ياقوتة خضراء  ,ثنمظر إلمها بالحيبة فصارت ماء يرتعد » ثمخلق الريح لعل الماء عملتىنا
“م وضع الذرسن عل إلاء :قال بابوكر الأصم  :معنى قوله (وكان عرشه علىالماء) كقوط :,الثياء
عل الأرض  .وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر وكيفكانت الواقعة فذلك يدل
ولد
وة ع
عل أن العرش والما كاناقلا الدموات والآرّض)”وقالت النتزلة.:ى الآئةولال
الملائكة قبلخلقهما .لأنه لابجو زأن يخاق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء؛ لانه تعالى لما
خلقهما فاما أن يكون قدخاقهما لمنفعة أولالمتفعة والثاقعبث » فبق الأول وهوأنه خلقهما لمنفعة ,
وتلك المنفعة إما أن تسكون عائدة إلى الله وهو محال لكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إلىالغير
فحت :أن بكرن ذاك الشرجاً ؛ لآن غيرالحى ليناتفع  .وكلمنقال بذلك قال ذلك الحىكانمن
خسن الملائك" ..وأما أبوملم الاصفهانى فقال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه
السمؤات كان عل الماء » وقدمضى تفسير ذلك فىسورة يونس » وبين أنه تعالى إذا ببىالسموات
على الما كانت أبدعوأيحب ء فان البناء الضعيف إذا لميؤسس على أرض صلبة ليثبت » فنكيف
بهذا الأ العظم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات :

(السؤال الآول) ماالفائدة فى ذكرأن عرشهكان على الماء قبلخاق السموات والآارض ؟
:لأول  :أن العرش مع كونه أعظم من
والجواب  :فيه دلالة علىكال القدرة من وجوه ا
التموات والآارضكان عل الماء فاولا أنه تعالى قادر على مساك الثقيل بغيرعمد اصح ذلك »

والثانى  :أنه تعالى أمسك الماء لاعلى قرار وإلالزم أن يكون أقسام العالمغيرمتناهية » وذلك يدل
على ماذحكرناه  .والثالث  :أن العرش الذى هو أعظم الخلوقات قد أمك الله تعالي فوق سبع
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 2 5؛ وهى اللأجناس التى تسكون ف البر والبحر والجبال ؛ والله حصيها دون غيره ؛
وهو تعالى عالمبكيفية طبائّعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها وسمومها ومسا كنها و؛ما يوافقها
وما يخالفها » فالاله المدبرلاطياقالسموات والارضين ؛ وطبائع الحيوان والنبات ؛ كيف لايكون
عالماً بأحوالها ؟ روى أن موسوىعليه السلام عندنزول الوحى اليه تعاق قلبه بأ<وال أهله؛ فأمره
الله تعالى أن يضرب بعصاه على دخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية ؛ م ضرب بعصاه علما
فانشقت وخرجت صخرة ثالثة  .ثمضربها بعصاه فانشةقت فخرجت منها دودة كالذرة وفى ها
ثىء بجرىجرى

الغذاء لما ء ورفعالحجاب عن مع مومىعليه السلام فسمعالدودة تقول  :سبحان

من يرأنى ؛ ويسمع كلاى » ويعرف مكانى » ويذكرنى ولا ينسانى .

(المسألة الثانية) تعلق بعضهم بأنهبحب على الله تعالى بعض اللأاشياء بهذه الآية وقال  :إن

كلمة (على) للوجوب » وهذا يدل على أن إيصال الرزق الى الدابة واجب على الله .
وجوابه :أنة اتيك سنس الورعد اولفخن وال سان »

(المسألة الثالثة) تعلق أصحابنا بهذه الآية ف إىثبات أن الرزق قد يكون حراماً  ,قالوالانه
فااق
ثنت أن إيصال الروق الى كل حيوان::واجب ,عل الله تعال حبك الواعه وعسب ال

والله تعالى لايحل بالواجب ٠ ثم قد نرى إنسانا لايأكل من الحلال طول عمره» فاولميكن الحرا
رزا لكان الله تعالى ماأوضل رزقه إلية .فيكون تعال قد أخل بالواك وذلك عاك فلنالان
الحرام قد يكون رزقاء وأما قوله (ويعلم مستقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من الأارض
والمنتودع كن ا قبل الاستقرار فى صلب أورحم أو بيضة» وقال الفراء  :مستقرها
ع
حيت تأوى اليلهبلا هأارا ر..ا.ودمطها خمدرياا القت در ل فط ا

008

المستقر والمستودع فى سورة الانعام » ثمقال (كل فىكتاب مبين) قال الزجاج  :المعنى أن ذلك
ثابت فعلٍ اللهتعالى » ومنهم منقال  :فىالاوح المحفوظ  وقدذكرنا فائدة ذلك فىقوله (ولارطب
ولانياس,إلااقى كتات مبين)

قوله تعالى لوهو الذى خلق السموات والارض فى ستتة أيام وكان عرشه على الماء

سن «ومامن دابة فىايض الاعلىالله رزقها» الآية
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واعل أنهتعالىحكىعن هؤلاء الكفار شيئين  :الأول  :أنهميثنون صدورم يقال  :ثنيت
الثىء إذا عطفته وطويته » وفى الآية وجهان :

بإالوجه الآاول» ووى .أن طاتفةءين المدو كين قالو|  +اذا أغلقنا أروابنا واسلاستورنا
واستتشيا ثيابناو ثنيناصدورنا علىعداوة مد ؛ فكيف يعم بنا؟ وعل هذا التقدير  :كان قوله

(يثون صدورثم) كناية عن النفاق ؛ فكاأنه قبل  :يضمرو نخلاف مايظهرون ليستخفوا من الله
تعالى » ثمنبه بقوله (ألا حين يستغشون ثيابهم) على أنهم يستخفون منه حين يستخشون ثياءهم .
0الوجه الثانى»4روى أن بعض الكفار كان إذا مى به رسول الله ثثى صدره وولى ظهره
واستغشى ثيايه » والتقدير كانه قيل  :إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون ثياهم »
لئلا يسمعوا كلام رسول الله وما تاو من القرآن ٠ وليةولوا فى أنفسهم مايشتهون من الطعن .

وقوله (ألا) للننبيه» فنبه أولا على آنهيمنصرفواعنه ليستخفوا ثمكر كلمة (ألا) للتنبيه علىذكر
الاستخفاء لينبهعلىاوسقتخفائهم و»هوحين يستغشون ثيامهم ٠كأنه قيل أ:لا نهم ينصرفون
عنه ليستخفوامن الله ألا نهميساخو نحين يستغشون نيمهم 0أنه لافائدة حرق استخفائهم

بقوله(يعممايسرون وما يعلنون)

قوله تعالى لإوما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل

فكىتاب مبين»4
اعلمأنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أ(نيهعلم مايسرون وما يعلنون) أردفه بما يدل على
قزكل حيوان إإما يصل أأيه املنله تعالى » فلولم
كرنة تحال عالمناً بجميع المعلومات ؛ فتبأن ر

يكن عالماً بجميع المعلومات لما حصات هذه المهمات ؛ وفى الآية مسائل
(المسألة الأولى) قااللزجاج  :الدابة اسملكلحيوان ؛ لآن الدابة اسرمأخوذ ع الدر”ء
ويينت هذه اللفظة علىهاء التأنيث » وأطلق علىكلحيوان ذى روح ذكرا كان أو أثثى» إلا أنه
بحسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد بهذا اللفظ فىهذه الآية الموضوع الأصلى اللغوى ,
فيدخل فيه جميع الميوانات » وهذامتفق عليه بين المفسرين ٠ ولا شك أن أقسام الحيوانات
«؛؟ نكر »/!١

.له تعالىدألاإنهميثنون صدورم» الآية
قو
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بين أنه لابد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله (إلى الله مرجعكم وهو علىكل ثشىء قدير)
واعل أن قله (إلى الله مرجعكم) فه دقيقة و؛هى :.أن هذا الافظ يفيد الحضر  .يعنى أن
رلجنار لكالا لماعي .سال هذا ع أنه الامدارا ولامتظرق"هتاك:إلاهوًا! ولام كذلك
أيضاً ق.هذه الماةالدننو يةأء .إلا أن أذواقاشتخار ا ابالنظ]إل الوإساتظ مجر و22الوضول إل
مسبب الاسباب » فظنوا أنهمفى دار الدنيا قادرون على ثىء :وأما فى دار الآخرة» فهذا الحال
الفاسد زائل أيضاً » فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله (إلى الله مرجعكم)
 5قال وهو علىكلثىء قدي وأقول إن هذا ديد عظيم من بعض الوجوه وبشارة

عظيمة من سائر الوجوه  .أما إنه تهديد عظيم فلآن قوله تعالى (الى الله مرجعكم) يدل على أنه ليس
مرجعنا إلا اليه ؛ وقوله (وهو على كل شثىء قدير) يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لادافع
لقضائه ولامانع لمشيئته والرجوع إلى الخاى الموصوف ذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب
العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلان ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة لهذا الحا كم
وعلى ضعف تام ويحز عظيم هذا الميد .أو الملك القاهر العالى االغالك :إذا رأى اضيا فنرها كل
الحلاك فانه يخلصه دن الهلاك ؛ ومنه المثل المشهور  :ملكت فاسجح .

يول مصنف هذا الكتاب  :قد أفنيت عمرى فى خدمة العلموالمطالعة للكيتب ولارجاء لى فى
ثىء إلا أتى فى غاية الذلة والقصور والكريم إذاقدرغفر » وأسألك ياأكرم الآ كرمين ويا أرحم
رامين وسار عر ا  7ومجيب دعوة المضطرينأن تفيض حال رحمتك عل ولدى وزفلذة
اكدى وأن تخاصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم .
قولهتعالى(ألاإنهمشون صدورثم لستعيو انمد اك حين ععفون ثيأبهم يعلماسروك

ومايعلنون إنه عليمبذات الصدور»

باعندته وطاعته (فانىأخاف علي عذاب يوم
عنى
اعلمأنهتعالىلماقال (وإن تولوا) يع
كبير) بين بعده أن التولى عن ذلك باطناًكالتولى عنه ظاهراً فقال (ألا إنهم) يعنى الكفار من قوم
تمد صلى اللهعايه وسلم ,نون صدورثم ليستخفوا منه.

وله تعالى «ويؤت كل ذى فضل فضله» الاية

١

0

11

لاض اتا وظليا ,رد ل اكرنها متقضية بقولة تساك (إلى أجل

مسمى) فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية » ثم  8بينتعالى ذلك قال
؛فها لطائف وفواد .
(ويؤتكل ذى فضل فضله) والهرادمنه السعادات الآخروية و
(الفائدةالاولى)أنةوله (ويؤت كلذى فضل فضله) معناه ويؤت كل ذىفضل ٠ وجب فضله

رارك والامنا كذلك" وذلك لان الانسان إذاكان:قى تاب اليعداعن الاشستغال .بغي الله .وكان
ةد

فاغاية الرغبة فى تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فينئذ يصير قلبه فصا لنقشالملكوت ومرآة
يتجل ما قذس اللاهوت» إلا أن العلائق الجسدانية الظلمانيةتكدر تلك الأآنوارالروحاننة» فاذا
لاه للدت ارالك الاو ا وتلا لات تلك لاض انو توالثةموجباك السغادات 2
فبذا هو المراد من قوله (ورؤت كل ذى فضل فضله)
(١لفائدة الثانية»أن هذا تنبيه على أن هراتب السعادات فالىآخرة مختلفة وذلك لأا مقدرة
ا

<عجىة
1وجفوحيوى
س-ع.ب

عمقدار الدرجات الحاضلة فى الدنياء فلاكان الاعراض عنغير الهق والاقبال على عبودية الحق

درجاتغيرمتناهية » فكذاك مراتب السعادات الاخروية غيرمتّناهية  ,فلوذا السبب قال (ويؤت

كل ذى فضل فضله)
١الفائدة الثالثة 4أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (يمتعك متاعا حسنا) وقالفسعادات الآخرة
(وبوات كل ذى فضل فضله) وذلك يدل عل 0 0

الذنا' الخخرة لسن الاسه #ولس

إلابابحاده توكو ينه وإعطائه وجوده و.كانالششيخ الامامالوالدرحمهالله تعالى يقول  :لولاالاسبا
ال

ساك
ه
ت0ح
ح
وا
9اه٠و
ر
ه
س
م
ن
يي
م
١حدي+٠س
ج
1و
ع
س#
ا
ح
ج١سما#

ديسم
ا
ميي-و

نات مر ناب فاكير الناسعةولى ضعيفة واشتغال عقوهم هذه الوسائط الفانية م

مشاهدة أن الكلمنه ف:أما الدين توغلوا فى المعارف الاههية اا ف تاوأنوار اللعتةاعليوا
أن ماسواه يمكن لذاته موجودبابجاده » فانقطع نظرمعماسواه وعاءوا أنه سبحانه وتعالى هوالضار
والنافع ؛ والمعطى والمانع .
ثم إنه تعالى لما بين هذه الآأ<وال قال <وإن تولوا فانى أخاف علكم عذاب يوم كبير»
والح كذاك  لآن من اشتغل بعبادة غيرالله ضار افلىدننا أعى » نوكهان فى هذه أعىفهو فى

الاخرة أعى وأضل سيلا والدى ينين ذلكأن من أقبل عل طلب" الدننوالنذاتها وطيباتها قوى
جبه لها ومال طبعه إلمها وعظمت رغبته فيا ف.اذامات بِموعَه ذلك ابلاحلشديد والميلالتام وصار
عاجزاً عن الوصول إلىحوبه » خينئذ يعظر البلاء ويتكامل الشقاء» فهذا القدر المعلوم عندنا من
1

1

عذاب ذلك اليوم  2وأنا تفاصيل تلك الادوال فهك غائية عنا مادمنا قَْهذه الحيأة الدنيوية 5 .

١

قوله كال «عتعم متاعا كيم إل أجل مسهى ) الآية

يقدر عتلحىصيله ث,م إعد الاستخفار ذكر التوبة لأنما عمل يأنىبهالانسان ويتوسل بإهلى دفع
المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعى النفس .

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها مايترتب عليها املنآثار النافعة
فدنيا
والنتائج المطلوبة » وهنالمعاوم أن المطالب محصورة فنوعين » لآنه إما أن يكون حصوها ال
أو فى الآخرة » أمالمنافع  0ف:هى المراد مقروله (متعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى)
وهذا يدِل على أن المقبل على عبادةالله  1مها يبق فى الدنيا منتظم الخال مرفه البال» وى
الاية ات

(السؤال الآول» أليسأنالنى صلى الله عليهوسلم ق«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»
وقال أيضا «خص اابلاء بالأنبياءثم الأولياء اثلمأمثلةالآمثل» وقالتعالى (ولولا أنبكونالناس
أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالر<ن لبروتهم سقفا من فضة) فهذه اانصوص دالة على أن نصيب
تضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات
المشتغل بالطاعات ف الدنيا هو الشدة واولياميةق.
الراحة فى الدنيا فكيف ابمع بينب) ؟
الجواب  :من وجوه  .الأول  :المراد أنه تعالىلايعذيهم بعذاب الاستئصال كااستأصل أهل
.لثانى  :أتنعهالى بوصل البهاملرزق كيف كان ؛ واليه الاشارة بقوله(وأمر
القرى الذين كفروا ا
:هو الأاقوى عندى أن يقالإن
أهلك بالصلاة واصطبر علها لان أرلزكقا نحن نرزقك) الثالث و
المفتفل تعاذة الله و بمحبةالله مشتغل بحب ثىء يمتنع تغيره وزو آله وفناوه  :فكل مكنان إمعانه

:ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أثمكانانقطاعه عن الاق أتموأككل » وكياكان الكرال فهىذا
لباب كأثركان الابتباج والسرورأتم» لآنه أمن من تغيرمطلوبه  وأمن من زوال محبويه» فاما
منكان مشتغلا يحب غير الله ؛ كان أبداًفى ألمالخوف من فوات الحبوب وزواله ؛ فكان عيشه
منغصا وقابه مضطر با » ولذلك قال الله تعالى فى صفة المشتغلين خدمته (فلنحيينه حياة طيبة)

(ااسؤال الثانى» هل يدل قوله (إلى أجل مسمى) على أنللعبد أجلين» وأنهيقعفذىلك
التقديم وإناعبي؟

والجواب  :لا  .ومعنىالآية أنه تعالى حكم بأنهذا العبد لواشتغل بالعبادة لكان أجلهفىالؤقت
الفلاق ملاع ض عنها لكان أجله فى وقت آخرء لكنه تعالى عالم أنه لواشتغل بالعبادة أملا

فاك أنجله لشن "إلا .فى ذلك الواقت المي فشك أن لكل إنانا لد دا لطا
(السؤال الثالث) لمسمى منافع الدنيا بالمتاع ؟

قولهتعالى «وأن استغفروا ربكمم توبوا إليمه»الآية

١/١

خلفكم والذين من قبلكم) وإنما حسن ذلك لآن الم بالعبادة تتضمن الآمر بتحصيل المعرفة ؛

فلاجرم ذكرمايدلعلىتحصيلالمعرفة .
ثمقال( إنىلكممنهنذيرو بشير» و فيه مباحث :

لإالبحث الآول) أن الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الحكير الخبير  :والمعنى  :انتى لك نذير
ولشير من جهنه .

(البحث الثانى) أن قوله (ألا تعبدوا إلا الله) مشتمل على المنععن عبادة غير الله ؛ وعلى
الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهوعليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالحاق العذاب الشديد لمن

وير عالثىانى بحاق الثواب العظيم لمن أنى بها.
لميأتبه .ا بش
واعلم أنه صلى الله عليه وس ما بعث إلالحذين الآمرين » وهو الانذار على فعل مالا ينبغى »
والبشارة على فعل ماينغى .

(المرتبة الثانية4من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأن استغفروا ربم)
لإوالمرتبة الثالثة» 4قوله (ثمتوبوا إله) واختافوا فى بيان الفرق بين هاتين المرتبتين
على وجوه :

(الوجه الآول) أن معنى قوله (وأن استغفروا) اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبم ٠ ثمبين
اثثىء الذى يطلب به ذلك وهوالتوبة » فقال (ثمتوبوا اليه) نلاألداعى إلىالتوبة وانحرض عليهاهو
الاشتفار الذى هواعيارة عنرطلك المغفرة ..وهذا بدل عل أنْهلاسبيل إلى طلب المخفرة من غند
الله إلا باظهارالتوبة » والام فى الحقيقة كذلك ؛ لان المذنب مءرض عن طريق الحقٍ ؛ والمعرض

المهادى فىالتباعد مالميرجع عن ذلك الاعراض لابمكنه التوجه إلى المقصود بالذات » فالمقصود

بالذات هوالوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لامكن إلا بالاعراضعما يضاده ؛ فثبت أنالاستغفار
مطاوب,بالذات » وأن التوية مطلوبة لكونها من متمات الاستغفار » وماكان آخرا فى الحصول

كان أولا فى الطلب ؛ فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة .

1

4
2

]

ا(لوجه الثالى» ففائدة هذا الترتيب أن المراد ا:ستغفروا من سالف الذنوب ثمتوبوا إل
ف المستانفت..
 ١الوجه الثاث) ان استغفروا من الشرك والمعاصىء ثمتو بوا من اللاعمال الياطلة. 

(الوجه الرابع  4الاستغفار طلب منالله لازالة ميانلباغى  .والتوبة سعىمن الانسانف إزالة
هالابنبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يحب أن لايطاب الثىء إلامن مولاه فانه هوالذى

قولهتعالى«وأن استغفروا ربكم م آوبو| إليه» الآية

و

ث تموبواإليمهَتعكممنَاعَحاَسَناإلأجلمسعى وَيْؤْتكل ذىفَضلقصل
ره

ترم سولر

وإنتولوا قأىحا كم عدن 1

0

« »8إل أىللّه
0

 000 0ف
يمتعك متاعاً حسناً إلى أجل مسمى وي ت كل ذى فضل فضله وإن تولوا فأاتخىاف عليكمعذاب
يومكبيرإلىالله م جعكم وهوعبل كل شىء قديري

اعلمأن فىالآبة مسائل :
:ن يكون مفعولاله
ل الأولى) اعم أن فىقوله (ألاتعبدوا إلاالته) وجوهاً ا:لأول أ
والتقدير :كتاأبحكوت آياته ثمفضات :للاجل ألاتحد را إلا هده ورأة,ل هذا التأى١1يلل عل"
أنه  3دن هذا الكتات الختريفت الاهد ا انك فم [لراحا فك عن قاع[ ىا
المطالب » فقد خاب وخسر .الثاتى  :أن تسكون (أن) مفسرة لآن فىتفصيل الآيات معنى القول

»آن قوله (وأن استغفروا) معطوف عل قوله (ألا تعبدوا) فيجب أنيكون
 0على هذا أولى ل
:ى لاتعيدوا ليكون الام معطوفا عل النهى » فان  2؟ءنى لثلاتعبدوا يمنع عطف الآامس
مءناه أ

 . 0وانثالك :أن يكون التقدير ا:لر كتاب اأحكدت آياته *كم فصلت من إدن حكيم ادن
النامن أن لايعبدوا إلاالله ويقول لهمإن»تىلكم منه نذير وبشير والله أعلم.

(المسألة الانية 4اععم أن هنا الآيةمقتملةاعل التكليقوجومرنه ::الأاول /:أنة تعالى أس
:استثناء من الننى اثبات » كان معنى هذا الكلام النبى عن عبادة
أن الاسدرا إلااق :وإذا قلنا ال
غير الله تعالى » و الأاس تبعنادة الله الى » وذلك هاللحق » لانايينا أن ماسوى الله فهومحذث مخاوق
مريوب » وانما حصل بتكوين الله وإيجاده » والعبادة عبارةعن اظهار الاضوع والخشوع وتماية
التواضع والتذال وهذا لايليق إلا بالخالقالمدبر الرحيم اعد كت أنيحاده ع التميهت د '
والااعرراض عن إعنادة الله متكرا.

واعلم أن عبادة الملشهروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العنادة» للأن من لايعرف معبوده

لاينتفع بعبادته فكان الام بعبادة الله أمراً بتحصيلالمعرفة أولا  .ونظيره قوله تعالى ىأول سورة
البقرة (ياأيما الناس اعبدوا ربم) ثم أتبعه بالدلائل الدالة علي وجود الصانع وهو قوله (الذي

قوله « 0وياقوم

رن من الله إنطردتمم» الاية

"1

(المسألة الأولى)اعلأن هذا هوالجوابعن الثمهة الثانية وهىقوم لاشدعك إلاالاراذل

د
لكا كر هذا الجواب مونيواة :
(إالوجه الآول) أنهعليهالصلاة والسلام قال «أنا لاأطلب علىتبليغ دعوة الرسالة مالا
حتى ينفاوت .الال بسبب كون المستجيب فقيراً أو غنياً وانما أجرى عل هذه الطاعة الشاقة
علىرب العالمين» وإذا كان الام كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء ليتفا

الخال فىذلك

0
(الوجه الثاى» كا عليه الصلاة والسلام قاللهم  0ل رتمإل
وجداموق فقيراً وظنتتمأنى إنما اشتغلت ببذه الحرفةللأتوسل بهاإلى أخذ أموالكم وهذا الظن
متك خطأ فأى لاأستلكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلاعلى رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم
من شعاد الدين تنيب هذا الظق|الفاسد :
ولاإلوجه الثالث) فى تقرير هذا الجواب أنهمقالوا (مانراك إلابشراً مثلنا) إلىقوله (ومارى
 8علينا من فضل) فهو عليه السلام بين أنه تعالى أعطاه أنواعا كثيرة توجب فضله علييم ولذلك
لميسعفىطلبالدنيا» واتما يسعى فىطلب الدين  :والاعراض عانلدنيا من أمهات الفضائل

؛لعل اراد تقربر حصول الفضيلة من هذا الوجه .
باتفاق الكل ف
فاما قوله (زوما أنا بطارد الذين آمنو)١ فكهاذلادليلعلى أن القوم سألوهطردم رفعاً لأنفسهم
عن مشاركة أوائك الفقراء  .روىابنجريح أنهم قالوا  :إن أحببت يانوح أن نتبعك فاطردهم فانا
 جكابةلانرضى بمشاركتهم ف.قال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذينآمنوا) 1له
بمنوهادطردهم
عنهم أمهمقالوا (ومائراك اتبعك إلاالذين أمرماذلنا بادى الرأى) كالدليلعا
لانهكالدليل علىأكنهامنوا يقولون :لواتبعك أشراف القوم لوافقناهم ؛ ثم 07 1عنه أنه
اورلاًأ:ول  :أنهمملاقو رمهموهذا
ماطردهم  وذكر فى ببان مابوجبالامتناع منهذا الطرد أم
الكلام يحتمل وجوهاً  :منها  :أنهمقالوا ثممنافقون فماأظهروا فلاتغتر مهم؟ فبأجأانبهذا الا
يتكشف عند لقاء ربهم فى الآخرة ؛ ومنها  :أنه جعله علة فى الامتناع من الطردوأراد أنهم ملاقوا
ماوعدثم ربهم » فان طردتهم استخصموف فى الآخرة ؛ ومنها  :أنه نبه بذلك الأمر على انا نجتمع
فى الآخرة فأعاقب على طردم فلا أجد من ينصرف ء ثمبين أنهمينون أمرهم على الجهل بالعواقب
والاغترار بالظواهر فقال (ولكنى أرام قواً تبجهلون)
:ن العقل
“قمال بعده لوياقوم من ينصرق من الله إن طردتهم أفلا تذكرون» والمعنى أ
,وقلبتالقصة
والشرع تطابقا علىأنهلابد دن تعظيم الممؤمن البر التق و.من إهانة الفاجرالكافر فل

فول تعالاىلابواقوملاأسألكم عليه مالا» الآية
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واعلم أدالنى.إذايقخجهو

ا

والباقون بفتحالعين منففةالميم :٠ |ا2لسك وأمدرك
له ب وراللسر :الناطله الراتضار 0
لمعا)
أشه ال

البصر الظاهر  .خسن جعل كل واحد منها +يجازاً عن ا

قال تعالى (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) وكذلك توصف

وتحقيقه كت البيئة تقوصف باللايصار .

؛ال تعالى (فعميت عليهم الآانباء)
بالعمى ق

وقال فى هذه الاية (فعميتعليكم)

(المألة الثالثة) أللزمكيوها فيه ثلاث مضمرات  :ضمير انكلم  .وضمير الغائب  .وضمير
لاطب رأجاة الفراء إسكان الميمالأولى ؛ وروى ذلك عن أبىعمرو قال  :وذلك أن الحركات
اليك كيك الميمروهى أيضا مرفوعة وقبلها كسرة  .والمركة ااتى بعدها ضمة ثقيلة » قال الزجاج:
جميع النحويين البصربين ؛ لايزون إسكان حرف الاعرا بإلا فى ضرورة الشعر ومابروى عن

أ عمروفم يضبطه عنه الفراء ؛ وروى عسينبويه أنهكان يخفف الحركةوختلسها » وهذا هوالحق
ا بجوز لاسكا ليق الشكر ل

ارى الف
س

فاليوم

27-2059

قوله تعالى ل وياقوم لاأساً!م عليه أجراً إنأجرى إلا على الله وماأنا بطارد الآذميننوا
إنممدلاقوا رهم ولكنى أرا 00 00001

 00أفلايلك وان

ول لك عندى <زائنالله ولا أعمالغيب ولاأقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرئ
أعينك |ان يتيكالله خيراً الله أعل بمافى أنفسهم إنى إذا لمن الظالمين )
قَّ الآنةهات :

قولدتعالى«قال يافومأرأيتم انكنترعلبىبءيئاةملنآية 0 2م
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عليكم |تلزمكموهاوا:

ل

ا لما وصفوا القوم
 0د  0ف .ىالثالث :
0لى 73رد  00الفكرالصائم
25الز
بالرذالة قالوا  :كونهم كذلك ياد الرأى أ ظاهر لكل من يراهم  .والرأى على هذا المعنى من

رأى العين لامن رأى القاب وبأ كد هذا التأويل بما نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ (إلا الذن ثم
أراذلنا بادى رأى العين)
الم أل اةلثالثة) قرأ أبوعءروونصير عن الكسائى (بادى ).بالهمزة والباقونبالياء غيرمهموز
فنقرأ (بادىء) بالهمزة  :فالمعنى أول الرأى وابتداؤه ومن قرأ بالياء غير مهمو زكان من بدأ يبدو
أى ظبر و(بادى) نصب عبل المصدر كةوإك  :ضربت أولالضرب ٠

قوله 9 3قالياقوم أدأيتمإن كنت على بينة من رنى وأأناق رحة من عندة فعميت عليكم

أنلزمكنوها وأمنتامكلارهون )
قَْ الآية منائل::

((المسألة الأولى) اع أنه تعالى لما حكى شيهات منشكرى نبوة نوح عليه الصلاة والسلام
حك بعده ما يكون جوابا عن تلك الشمهات .
فبشرية لامنع
(فالشية اوللأى) قوم لإماأنت إلا بشر مثلنا 4فقالنوح حصولالمساواة ال
من حصول المفارقة وصفة اانبوة والرسالة  :ثمذكر الطريق الدال على إمكانه » فقال (أدأيتمإن
كنت على بينة من رلى) منمعرفة ذات الله وصفاته ومابحبومابمتنع ومايجوز عليه  ,ثمإنه تعالى

.ماالمعجزة الدالة علىاانبوة (فعميتعليكم)
,لمراد بتللك الرإحمماةا:لنبوة وإ
دنه وا
نم
 5تا رعرحة
أ ضارت أنظنة مشتبةملتيسة فدىول م ؛ فهل أقدر على أن أجعلكم حت هارن التمكرقها

وستطاءى الله لالزمها
شلتم أمأبيت؟م والمزاة أن لاأقدز  1ابعة؛ ون قتادة و»الته ل ا
.حاصل الكلام أنهم لا قالوا (ومائرى لكر علينا من فضل) ذكر نوح
ولكنهلم يقدر عليه و
عليه السلام أن ذلك سيب أن الحجة عميت عليكمواشتبهت ؛ فامالوتركم العناد واللجاج ونظرتم
ف الذلل لاطلرمعضىد ونين أن الله تعالى  ثانا عليكم فضلا عظما .

(المسألة الثانية) قرأحمرة والكساق وحفص عن عاصم (فعميت عليك ).يضم العين وتشديد

لتلا

زاتما ماعا له لهاكلا

ا  1فق تدمها..الثاى  0وصفوا بذلك لانم  5ترون" أن رتظاهكون علي " ذا لكك
وصفوا ,ذلك لانميماؤون القاوب هيبةوالجالس أمم .ة الرابع  :وصفوا به لانم ماوا العقول

الراجحة ولالازاء الضائة:
م حى الله تعالى ء 11 :الآأولى ؛و٠هى قوم لإمائراك إلا بشراً مثان »/وهومثل ماحكى
»أانمنحقالرسولأن
ألله  01عن  00نقهاملوا (لولاأنزل عليه ملك) وهذا جهل ل
:نلتة كال اريك
باثي رالامة بالدلل والبرهان والتثيت والمجة ؛ :لاالصررةوا كلفة  | .درل إ

إلى البشرمط-كا لكانت الشممة أقوى فى الطعن عليه فى رسالته لانه يخطر باليال أن هذه المعجرات
التى  010هذا الملك هو الدى|أقى ا من عند نفسه ازسبت أن قوته أكفل وقدزته أقوى ؛
فلهده المكة مابعث اللهإل النقار سقلا لمن النشر).
“م حك الشبهة الثانية وهىقوله لإومائراك اتبعك إلا الذين همأراذلنا بادى الرأى» والمراد
نحسب
هذال :اللآرنفعةالفدىين لاتبكاول
جه
اعتهم
ضصنا
يهمو
منه قلة مالهوقلة جاههم ودناءةأحرف
يللذال  00اليّةقء .إلالفقر أهون عل الدين.املنغنىء بلنقول.::اللاننياء مابحثواإلالترك
الدنيا والاقبال عاللىاخرة  .فكيف يجعل قلة المال فى الدنيا طعنا فى النيوة والرسالة .

تمحكى الله تعالى الشيبة الثلثة وهى قوله لزومائرى لك علينا من فضل) وهذا أيضا جهل ,
نلاآلفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلموالعمل ؛ فكيف اطلءوا علىيواطنالخاقحتى عرذوا
نفى هذه الفضيلة ؛م قالوا بعد ذكرهذه الثنيبات لنوح علياهلهسلام ومن اتبعه (بل نظ:نكمكاذبين)
مع
وفيه وجهان :الأاول :أن كران هذا خطاناامع نووح

وعدن اراد هه تلكدي نوح قَّ

:ن يكون هذا خطابا مع الاراذل فنسبوهم إلى أنهمكذيوا فى أن
دعوى الرسالة  .والثانى أ
أمنوا به واتبعوه.

:لأرذل جمع رذل وهوالدونه نكل ثىء فمنظره وحالاته
(االمسألة الثانية) قال الوا<دى ا
ولال جمعالأرذل» كةووم أكابر يجرمما و»قوله عليه الصلاة
ريخل رودلالنياف ( الفد ا لرال

:لأصل فيه أن يقال :
وااسلام دأحاسنك؟أخلاقا» فعلي هذا الأراذل جمع امع و.قال بعضهم ا
هو أرذل من كذا  .ثم كثر حتّى قالوا  :هو الأرذل فصارت الآلف واللام عوضا عن الاضافة .
:دأ الثىء إذا ظهر » ومنه يقال :بادية لظهورها :
وقوله(بادى الرأى) البادى هو الظاهر من قولك ب
وايرقزها للناظل ىرو اختلفى|! فى ياد الى  35ولئفة كا

فلطام”
الأول دير لك ا

وناطنيغ مخلافه ::والثانى  :يجوز أن.يكون المراد اتبعوك_فى ابتداء  8ث الرأي ومااحتاطوا فى

قوله تعالى «فقال الامللاذين كفروأ منقومه» ات
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ثم قال ((أن لاتعبدوا الا الله) فقوله (أن لا تعبدوا الا الله) بدل من قوله (إنى لكمنذير)
ثم انه أكد ذلك بقوله (إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) والمعنى أنه لما حصل الألم العظيم
فى ذلكاليوم أسند ذلك الال إلى اليوم » كقرم نهارك صائم  .وليلك قائم .
قوله تعالى ف(قال الملا الذين كفروا من قومة:ها تراك الايشرًا مثلنا ومانراكاتبعك الاالذين
أمراذلنا بادى الرأى ومائرى لك علينا من فصل بل نظنكر كاذبين»

اعمأنه تعالى لما حكى عن نوح علياهلسلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى عنهم أنهم
طعنوا فى ونه ثلالة أنواعمن ااشهنبات .

(فالشبهة الاولى) أنه بشر مثلهم ؛ والتفاوت الحاصل بآيحناد البشر يمتنع التهاؤه الى حيث
يصير الواعد منهم واجب الطاءة ججميع العالمين
لوااشسية الثانية4كونه هاأتبعه إلا أراذل من الةوم كالجياكة اواأصهنلائع الخسيسة ق»الوا
اتنا

لوا ريسن اينوالاشرافمم » ونظيره قوله 0

الشعراء

(إروالشبية الثالثة) قولهتءالى (ومائرى لكمعلينا من فضل) والمعنى » لانرىلكر علينا منفضل
لا فى العقل ولافى رعاية المصالم العاجلة ولافى قوة الجدل فاذا لمنشاهد فضللك علينا فى ثىء من
هذه لوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا فى أشرف الدرجات وأعل المقامات  ,فهذا
خلاصة الكلام فى تةرير هذه الشمبات .
واعلم أنالشبهة الآولى لاتلقإباللابراهمة الذين ينسكرون نبوة البشر علىالاطلاق  :أما الشييتان
اللاقتان :فشكل أن يتك تهبازمن] أقن بثوة شائر الأنبياء ؛ وى لظ الآنة مسائل
(المسألة الأولى) الامللااشراف وفىاشتةاقه وجوه  :الأول  :أنه مأخو ذمنقولمملى .بكذا
إكذاانمطيا له وقد ملا بالامى ؛ والسبب في إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهمملا بترتيب المهمات

.قولهتعالىد ولقدأسلنانوحاإلىقومه» الآبة
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أن لاتعيدوااإلا

ا

الله!فأخاف علك عَذَّابَ بلي05,0
العلاج مكنا من ااضرر الحاصل بسبب حصولهذا العمى وهذا الصمم  .وجبعل العاقل أنيسعى

فى ذلك العلاج بقدر الامكان .
واعل أنه قد جرت العادة بأنهتعالىإذاورد عل الكافرأنواع الدلائل أتبعها باتقصص ؛ ليصير
دك ها اممكدا لتلك الدلائل عل ما قررنا هذا المعنى فى مواضع كه مرواق عه لق ةا كر

أوأافا ل الققامن»"

القضة الا وك
قصة وح عليه السلام

قوله تعالى  0ا وكا ال اقوامنة لق ِ نذير مبين أن لاتعيدوا إلا الله إنى أخاف

عليكمعذاب يوم أليم»
اعلم أنه تعالى قد بدأبذكر هذه القصة فى سورة يونس وقد أعادها فى هذه السورة أيضا لما
فيامن زوائد الفوائد وبدائع الحكم ارفدفالان:
,لمعنى  :أرسلنا
(المسألة الآولى) قرأ ابنكثير وأبو عمرو واالكسانى (أنى) بفتح الحمزة وا
نوحا بأنىلكمنذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا .ذا الكلام وهو قوله (أنى لكىنذير مبين) فلا
.مواسائر القراء قروا (إنى) بالكمر على معنى
اتصل به حرف الجر وهوالباء فتمكافتح فىكان أ

قال (إنى ل نذير مبين)
(المسألة الثانية) قال بعضهم  :المراد من النذير كونه مهددا للعصاةبالعقاب » ومنالمبين كونه
مبينا ما أعد الله المطبعين من الثواب ؛ واللأولى أن يكون العتى أنه نذير للعصاة من العقاب وأنه
مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الآكمل والبيان الاقوى الأظهر  ,ثم بينتعالى أنذلك
 .الام بعبادة الله نلقلوله (ألاتعبدوا إلاالله)
الانذار ما حصل فى المىعنعنادة غير الله وف
ى
لمن
اناء
استث

وهو يوجب نفى غير المسلتى .

واعم أن تقدير الآبةكانه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إن
ل نذير مبين)
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فر ا دم ادر يقنكالا2ى ,والآاصم « 6الآبة
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بينكالأحمىلاص والبصيروالشميعهل 'ستوب  3ماد
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أفلا  5ون »«4١
ققوله 5بت » كّ لفلبتي يقال فيمن صار إلى نجحد أنجد والى تهامة أتهم » ومنه الخبت

من الناس الذى أخبت إلى ريه أى اطمأن اليه» ولفظ الاخبات يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا :
أخبت فلان إلى كذا فعناه اطمأن إليه ؛ إوذا قلنا أخبت له فعناه خشع له .
إذا عرفت هذا فنةول  :قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) إشارة إلى جميع الاعمال

الصالحة » وقوله (وأخبتوا) إشارة إلى أن هذه الأعمال لاتنفع فى الآخرة إلامع الآأ<وال القابية

ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهميعبدون الله وكانت قلوهم عند أداء العبادات
مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى  .أويقال إنما قلوءهم صارت مطمئنة
إلى صدق الله بكل ما وعدثم من الثواب والعقاب؛ وأماإن

فسرنا الاخبات بالخشوع كان

اه ١هميأتونبالاعمال الصالحة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا مهامع وجود الاخلال
والتتتصير » ثم بين أن من حصل له هذه الصفات ااثلاثة فهم أصحابالجنة » ويحصل لهم

ل ناف اللنة:
قولهتعالىل مثلالفريقينكالاعمى اله

هل يستو يان مثلا أفلا نذ.كرون)

.ل :إنه راجع إلى من
واعلٍ أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فيهما مثالامطابقا ثماختلفوا فقي
دراخعراً من المؤمنين والكافرين من قبل » وقال آخرون  :بلرجع إلىقوله (نأكفان على بينةمن
ربه) 0

من ده الكافرينو وصفهم أنهملاستطيءو السمع ويلياصرون » والسميع والبصير

اثلمذين وصبهفم الله أنهمعلى بينة من رمم .

واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خاق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس » وكا أن
الجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل ل+وهر الروح مع وبصر ء وكا أن الجسد إذا كان أعمى أصم

بفىمتحيراً لامرتدى إلى ثىء املمنصالم » بكاليكلوتنائه ف حضيض الظلمات لابيصرنوراً مبتدى به
ولاسمعصوتاء فنكذكالجاهل الضالالمضل ؛ يكون أعمىوأصمالقاب » فيبقفىظلءات الضلالات
را اننا
ْمقال تعالى (أفلا 5رون » ملم اعلى أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم ٠؛ وإذا كان

وباك شرك

بج

»آآية
قوله تعالى «إن الذين أمنواوعماوأ الصالحاتواختوا إلى دعبم ال

رف ١ ِل
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 4وهفداناا عين الختران

 9؛وهو

الاراد شوله (وضل

عنهم مماكانوا يفترون)

 0اف
 0ابعة عشرة) قوله (لاجرم أنهموالاخرة #الاخسرون)
أنه الما أعمصى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر فى التجارة  .ثملما كان هذا
الخسيس حيث لابق بن ليت وك ملك ويفنى انقلبت تللك التجارة إلى النهاية فى صفة المسارة »

فلهذا قال (لاجرم أنهمفىالاخرة ثمالاخسرون) وقوله (لاجرم) قالالفراء  :إنهماممنزلة لقنوالابد
ولاعالة  3ثمكثراستع امات صارت
حسن»

وار

ً نهو لالعرب :لاجرمأنك>-ن؛ علىمعنىحا إنك
منزلةحقا 0

ه جوه  :الله
يرن فلهمفي و

لاحر ف نؤ وجزم

» أى قطع 2فاذاقلنا  :لاجرممعناه

أنهلاقطع قاطععنهم أنهمافلىآخرة همالاخسرون  .الثانى  :قااللزجاج إنكلمة (لا) نولماظنوا أنه
,نفعهم » و(جرم) معناه كسب ذلك الفعل؛ والمعنى  :لاينفعهمذلك وكسب ذلكالفعللم الخسران
ف الدنيا والآخرة  .وذكر 6

يمعى ا

ف تفسير قوله تعالى (:لايجرمتكم شنآن قوم) قال

الأزهرى ؛ وهذا من أ<سن ما قيل فى هذا الماب ا
.لثالث ق:السيبويه والأاخفش :لارد عألهل
الكفر ما ذكرنا  .وجرم معناه دق وصحم  0,يل أنه حق كفرثم وقوع العذاب والخسران
ولقد

طعنت

أنا عينة

جرهمت فزارة بعدها أن يغضوا

طعنة 

ذاه حورت الطعئة فزارة  3يغضروأ

قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا ااصالحات وأخبتوا إلى رهم أوائك أصعاب الجنة
م فا خالدون »

اعلمأنه تعالى لما ذكرعةوبة الكافرين وخسرانهم أ:تبعه بذكرأحوال المؤمنين » والاخبات
هوالخشوع والخضوع

وهو

مأخوذ من

الخيت

وهو

اللآأرض لكيه

.وخدت

 1م 22أى حقى .٠

و لهتعالى دأولك الننء خسروا أتفسهمء الآية

./

اىل»قول الآول باطل نال ,ة ذلت علأ:نهم
وال
 1نهمعاجزين عن الوقوف على دلائلاللهتع

كانوا يسمعون اللأصوات والحروف ؛ فوجب حمل اللفظ عل الثانى أجاب الجبانى عنه بأن السمع
إما أن يكون عبارة عن الحاسة الخصوصة ؛ أو عن معنى يخلقه الله تعالى فى سما الآذن ؛ وذلاهما
لايقدرالعبد عليه ء للانه لواجتهد فى أن يفعل ذلك أويتركه لتعذر عليه » وإذا ثبت هذاكان إثياث
الاستطاعة فيه حالا ؛ وإذاكان اثاتها محالا كان نى الاستطاعة عنه هوالحق ؛ فثبت أن ظاهر الاية

وهملعناهلكقاائل
قفور
لابقدح فىقولنا“ .مقالالمر ادبقوله (ماكانوا يستطيعو السمع) [همالمليهنو
هكذلاام لاأستطيع أن أسععه » وهذا ممامجه سمعى وذكرغيرالجبانىعذراً آخر ء فقال إنه تعالى نفى
أن يكون فمأولياء والمراد الأصنام م بين فىكونهم أولياءبقوله (ماكانوا يستطيعون السمع
وماكانوا ببصرون) فكيف يصلح-ون للولاية .

والموزاك  ١:أماجمل الآية عل أنة لاقدرة لهعلى خلق الحاسة وعلى خلق المعنى فيا فباطل ؛
لان مكنا اانه ورذت فى معراض الوعيد فلإيك وأن يكون ذلك مدى مختصاً بهم  :والمعنى الذى
قالوه حاصل ف الملائكة والانبياء فكيف يمكن حمل اللفظ عليه »٠وأما قوله إن ذلك مول على
أنهمكانوا يستثقلون سكمالعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبصار صورته .

فالجواب أنه تعالى نى الاستطاعة مله على معنى آخر خلاف الظاهر ؛ وأدضاً أن حصول
ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أولمبمنع » فاف منع فهو المقصود ,
وإن لممنع منه خينئذ كان ذلك سيباً أجنيياً عن المعاتى المعتبرة فى الفهم والادراك » ولا تختاف
أحوال ااقلب فى الل رالشرة رمه فكف عكن اجبابددها هم ]ل عى رايا تدابينا
مرارأ كثيرة فى هذا الكتاب أن حصول افعل مع قيام الصارف ال » فلا بين تعالى كونهذا
لة
المعنى صارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنهحصل حصولا عسلبىيل اللزوم يحدث لاايلزوبت

فى ذلك الوقكتان المكلف فى ذلك الوقت منوعاً عر الابمان ؛ وحيتذ يحصل المطلوب »؛
وأما قوله ذانا جحل هذه الصفة هن صفة الآوثان فبعيد للانه تعالى قال (يضاعف م العذاب)
ثقمال (ماكانوا يستطيعوت السمع) نرت أن كؤن الضمين هينه الآية اللتأخرةغائدا
إلى عين ماعاد اليه الضمير المذكور فى هذه الآية الآولى  :وأما قوله (وما كانوا نبصرون) فقيل
المراد منه البصيرة » وقيل  :المراد منه أنهمعدلوا عن إبصار مايكون حجة لم.
لالصفة الثانية عشرة») قوله (أولئك الذينخسروا أنفسهم) ومعناه أنهماشتروا عبادة الالهة
إعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسرا

5052

قولهتعالى«ماكانوا يستطيعون السمع وماكانواييصرون» الآية

 2ونهم كافربءن » وهى قوله دعم بالاخرة هم كافرون)
( والصفة السابعة»

لإ والصفةالثامنة  4كونهمعاجزيزعن الفرارمنعذابالله ؛ وهىةوله (أولئك يكونوامعجزين
فىالآرض) قال الواحدى  :معنى الايجاز المنعمق خصيل (إرا لقال أعد ن فلال ١ع مد عن
مرادى » ومعنى معجزين فى الأرض أىلايمكنهم أن يمربوا من عذابنا فان بهارلعبد من عذاب

»انه سبحانه وتصالى قادر علىجمايلعممكنات » ولا تنفاوت 3درته بالبعد والقرب
الله حال لأ
راكرة والصفك”
مو 0ي٠دفءون عذاب الله عنهم » والمراد دنه الرد عليهم
((والصفة التاسعة) أنهمليس لدأر
حئككلومنوا معجزين
يوا
وفصىفهم الادنام :بأنها #فعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله (أ

فالأرض) دل على أنهم لاقدرة لمعلى الفرار وقوله (وماكان لهممندون الله من أولياء) هوأن
أحداً لايقدرعلتخليصهم منذلك  0لجمع تعالى بين مايجع إلهم وبين مايرجع إلى غيرهم
وبين بذلك انقطاع حيلهم فى الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة؛ ثماختلفوا فم 3للك إن
عدم نزول العذاب ليس لجل أنهمقدروا علىمنع الله من إنزال العذاب ولا أجل 1ل امضرا
يمنع ذلك العذاب  1بل إما حصل ذلك الامهال لانه لآىء أمهاهم ى يتوبوا فيزولوا عن
كفرثم فاذا أإل لات عليه فلايد من مضاعفة ااعذاب فى رةه

وقال لعضهم :ابل الكراة

أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله علييم من العذاب فى الآخرة أو فى الدنيا ولا يحدون ولياً
يكمرثم ويدقم ذلكعمم .

( والصفة العاشرة »4قوله تعالى (يضاعف لمالعذاب) قيل سبب تضعيف العذاب فى حقهم

أنهمحكفروا بالله وبالبعث وبالنشور » فكفرم بالمبدأ والمعاد صار سبباً لتضعيف العذاب .
والاصضورت أن يقال إنهم مع ضلام الشديد » سعوا فىالاضلال ومنعالناس عالندين الحق ؛ فلهذا
المنى حصل هذا التضعيف عليهم :
(الصفة الحادية عشرة »قوله (مماكانوا يستطيءون السمع وما كانوا ببصرون) وأكراد ماثم

عليه فى الدنيا من صم القلب وعمى النفس  .واحتسج أصخابنا ذه الآية على أنهتعالى قد يخاق
ف المكلف ماعنعة املاان ١ رون عن أنن عاس ررحى ألنها كال كدا اآنه قال إنه تعالى منع

الكافر من الايمان فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا ففى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع
وما حكانوا بصرون) وأما فى الآخرة فهو قوله (يدعون إلى السجود فلا يستطيعون)

وحاصل الكلام فى هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لايستطيعون السمع ؛ فاما أن
يكون المراد أنهمماكانوا يستطيعورر ممع الأاصوات والحروف ؛ وإما أن يكون المراد

كذ

قولهتعالىدأولئك ل يمكونوامعجزينفىالأرض» الآية
لم “من
ولك  :1كونوا مْجزينَ فىالأرض وما كانَ
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تيفالاعردقالاخدرؤون

« 1526

رجا  6و  55يقالذلك فيمن يعرف 5-5الاستقامة  7 1العجو بسي بب إلقاءلباك
وتقرير الضلالات .

ثمقال لوم بالآخرة ثمكافرون) قال الزجاج  :كلية «مم» كررت علىجهة التوكيد كب:تهم
ف االكفر:

قوله عز وجل أوائك لميكونوا معجزين فاىلأرض وما كان لهممدورك اتدهق أولاء
يضاعف همالعذاب ماكانوا ستطيعون السمع ااا بعرت أرتك الدى خسروا أنفسهم

وضل عنهم ماكانوا يفترون لاجرم أنهمفى الآخرة هم الأخسرون)

اعلمأن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة فى معرض الذم .
لإالصفة الآوى) كونهم مفترين علىالله» وهىقوله (ومن أظل من افترى علٍاكللذهباً)
لوالصفة الثانية 4أنهم يعرضون على الله فى موقف الذل والهوان والخرى والنكال  .وهى
قوله (أوائك يعرضون على ربهم)
ولالصفة اثالث »4حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة  وهى قوله (ويةول الاشهاد
هؤلاء الذين كذبوا علىربهم)

»هى قوله (ألا لعنة الله على الظالمين)
ولالصفة الرابعة 4كونهم ملعونين من عند الله و
لإوالصفة الخامسة) كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق  :وهى قوله (الذين

يصدون عن سييل الله)
لإوالصفة السادسة  4سعيهم فىإلقاء الشيهات ؛ وتعوي الدلائل المستقيمة » وهى وله

(ويبغونها عوجا)

ومنها أنهمكانوا يتكرون نبوةالرسول صلىالله عليه وس ٠ و تددو فىمجر انه 7رقن ارطلى الله
تعالى ذلك بقوله (أفن كان على بينة من ربه) ومنها أنهمكانوا يزعمون فى الاصنام [ |.شفء وهم

عند الله  .وقد أبطل الله تعالى ذلك ذه الآية » وذلك لآن هذا الكلام افتراء على الله تعالى » فلسا
بين وعيد المفترين على الله ف»قد دخل فيه هذا الكلام .
واعلم أن قوله (ومن أظلممن افتزى عل انه كذيا) إعا ,ورد فى «مءرض المالعة .وفنه
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم  3اع الظلم .

ثمإنه تعالى بين وعيد دؤلاء بقوله ((أوائك يعرضون على ربهم) وما وصفهم بذلك لآنهم
مختصون بذلك العرضء لان العرض عام فى كل العباد ا قال (وعرضوا على ربك صفا) وإما
رده أنهميءرضون فيفتض-ون بان درل اناد عند عرضهم (هؤلاء الذن كذيوا علىرمم)

ؤ»وافيلهات
سيه
خصل ل من الخزى والنكال مالامزيد عل

:

( الؤالالآول) إذالبمجر أن يكون الله تعالى مفكىان  .فكيف قال (يعرضون على ربهم)

:نهم يعرضون على الآما كن المعدة للحساب والسؤال » و>وز أيضاً أن يكون
والجواب أ
ذلك عرضاً علىمن شاء الله من اناق ,بأص الله من الملائك وال نياءراولموامنين .
(السؤال الثافى دن قباد الذين اديه الهم هذا القول ؟

الجواب  :قال مجاهد  :هر الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهمعلهم فى الدنيا  .وقال قنادة
ومقائل (الإشهاد) الناس

ا يقالعلى روس الاشهاد » يعنى على روس الناس.وقال الاخرون :

.ال الله تعالى (فلنسألنالذين أرسل اليهم ولنطااقاللملن)
ثم الآنبياء عليهم الصلاة واللام ق
والفافة ف!اعتيار قول الإامهادالمالنة فى إطيار الفط جه
(السؤال الثالث» اللاشياد جمع فا واحده ؟

والجواب :يجوز أن يكون جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب ؛ وناصر وأنصار ؛ ووز أن
بكون جمعهيد مثل قر ف رن راف لقال أبوغل الغارمى ون لاه أرجح ٠ لآن ماجاء'من

ذلك فى التنزيل جاء على فعيل ٠ كقوله (ويكوت الرسول عليكمشبيداً  .وجئنا بك على هؤلاء

شبيدا) ثملما أخبر عن حالم فى عذاب اقيامة أخبر عن حالهي فى الحال فقال (ألا لعنة الله على
م
اظالمين) وبين أنهمفى الال لملءونون من عند الله » ثم ذكر من صفاتهم أنهميصدون عن سييل
الله ويبغونها عوجا يعنى أكناهظملموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال» فقد أضافوا إليه المع من
الدين دي
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الأشهادمؤلاءالذبنَكَدَبوا عل دهم ال

لمعل الَالمينَ«٠اء

لدني يُصدونَعنسيبلاللوهييخوما عوج  3م بالآخرةثمكافرونَ«»51

إقارة اللا الررعزة الذي تحص .موس  0السلام » وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغهذا اليقين
فى القوة والظهور والجلاء الى حيث لايمكن الزيادة عليه .

ثمقال تعالى رومن يكفر به من الا<زاب فالنار موعده) والمراد من الأحزاب أصناف
الكفار » فيدخل فيهم اليهود والنصارى والجوس  .روى سعيد بنجبير عن أبىمومى أن التوصل
الله عليه وسلم قال «لايسمع بى مودى ولا نصراق فلا يؤمن بى إلا حكان من أهل النار» قال
 3موسى  :فقت فى نفسى إن النى صلل الله عليه وسلِملايقول مدل هذا إلاعن القرآن ؛ فوجدت
الله تعالى يقول (ومن يكفر به من الآا<زابفالنار موعده) وقال بعضهم  :لما داالتآية على أن
من يكفر به فالنار موعده » دلت على أن من لايكفر بم تكن التان 'مواعدة..

ثمقال تعالى لافلا تكفى مرية منه إنه الحقمن ربك) ففيه قولان  :الأول  :فلا تكفى مرية
من حة هذا الدين» ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلقا بمما تقدم من قوله

تعالى (أميقولون افتراه) الثانى  :فلا تك فى مرية من أن موعد الكافر النار  .وقرى” (مرية)
يضم الممم:

ثمقال لإولكن أكثر الناس لايؤمنون) والتقدير  :لما ظهر الحق ظهوراً فى الغاية » فكن
أنت متابعاً له ولا تبال بالمهالسواء آمنوا أولميؤمنواء والأأقرب أن يكون المرادلايؤمنون بما
ونصف الةرآن .
تقدم ذكره م

قوله تعالى إزومن أظلممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على رهم ويقول الأاشهاد
هؤلاء الذين كذبوا على رمهم ألا لعنة اللهعلى الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغو,اعوجا
وهم بالآخرة همكافرون)»

اعم أن الكفاركانت لمرعادات كثيرة وطرق مختافة » فنها شدة حرصهم على الدنيا  ورغيتهم
في تحصيلها  .وقد أبطلالله هذه الطربقة بقوله (منكان بريد الحياة الدنيا وزينتها) الى آخر الآبة ؛

١

قوله ان دأولئك يؤمئوك به» الآية

 00و نارهدة  لأخرال متجلفة
؛لمراد بكون هذا اله
ذاة وا
دكاهن  75ح كذل

اتلنى صلى الله عليه وسلٍ.
(القول الثانى»أن الذى وصفه الله تعالىبأنهعلى بينة ثمالمؤمنون وهم أحعابالنى صلى الله
عليه وسلم » 10بالبينة المررآن (ويتلوه) (ئ ديلو الكتاتأذ | إللجة لحى ا إزريفلشاه
املنله تعالى » وعلى هذا القول اختلفوا فى ذلك الشاهد  .فقال بعضهم  :إنه مدعليه السلام » وقال
آخرون :.بل ذلك القناهد هو .كون القوآن واقعا عل رجه بكرف كل من نظ ديه أنه ماه
وذلك الوجه هو اشّاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وحكونه بحيث لايقدر البشر على
الاتيان مثله » وقوله (شاهد منه) أىمن تلك البينة لآآن أ<وال القرآن وصفاته منالقرا آت متعلةة
:تقال القزاء :زكولوه شاهنا منم) يع الا لحان الفران إون كان قدا يل قلاف
8
و  0 :0إتلوه ف التصديى 

زرده أندرتال  | 11صل الله عليه وسلٍ فى الانجيل »

وأمراباملاان ,به ”

واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم .
واعلمتأعناهلى وصف كتتاب مومىعليه السلام بكونه إماماً ورحمة  .ومعنى كونه إماما أنهكان
مقتدى العالمين » وإماما لهميرجعون اليه فى معرفة الدين وااشرائع » وأما كونه رحمة فلانهييدى

الى الحق فى الدنيا والدين » وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب  .فلما كان سيباً للرحمة أطلق اسم
الرحمة عليه اطلاقا لاسم المسبب على السبب
ثمقال تعالى أو لئك يؤمنون به» المعنى  :أن الذين وصفهم الله بأنهمعلى بينة من رهم فى
حدة هذا الدين يؤمنون.

واعل أن المطالب على قسمين  :منها مايعلل حتها بالبديية » ومنها ماحتاج فى تحصيل العلمبهاالى
طلب واجتهاد ٠ وهذا القسم الثانى على قسمين » لان طريق تحصيلالمعارف أما الحجة والبرهان

المشيظ لتقل وأ 0دة من الوحى والالحام ف:هذان الطريقان هما الطريقان اللذان يمكن
الرجوع اللهما فىتعريف المجهولات »٠فاذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية
فى القوة والوثوق » ثم إن فى أنبياء .الله تعالى كثرة  ,فاذا توافقت كليات الانبياء على صمته ؛
وكان البرهان اليتقينى قائماً علىصحته » فهذه المرتبة قد :بلغت فى القوة الى حيث لايمكن الزيادة
فقوله (أفن كان على بينة من ربه) المراد بالبينة الدلائل العقليةاليقينية و»قوله (ويتلو مشاهد منه)

اشارة الى الوحى الذى حصل محمد عليه السلام ٠ وقوله (ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة)

9

قول تهعالل وأولتك متون يهم الأب

واحفه اش تال بأنه 7بده كن رلك مناهراد انوناف أنه مأاطرادابيذة الميئة .:والثالك:أن المراد
كوه رارف لكرآن أو كرة عاضلا عقيب غيره  .والرابع  :أن هذا الشاهد ماهو ؟ فهذه
الألفاظ الأربعة جملة» فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية .

إأما الأول» وعرأن هذا الذى وضفهاللهتعال بأثةعل ينتةمن ربه'من هفئق؟يل ا:لمراد
لام
سلاة
للص
اه ا
وعلي
به النى

:لمراد بهمن أن من المهود ععبد اللهبنسلواغميره ؛ وهو
» وقيل ا

الأظهرلقوله تعالى فى آخر الآية (أوائك يؤمنون به) وهذا صيغة جمع ؛ فلا وز رجوعه إلى مد

صل الله عليه وسلم ٠ وامراد بالبيئة هو البيان والبرهان الذى عرف به حة الدين الحق وااضمير

فى (بتلوه) يرجع إلى معنىالبينة  :وهواابيان والبرهان والمراد بالشاهد هوالقرآن ؛ ومنه أى من الله
 0لكاب قوب أ وانتان ذلك الترهان هن قبل عىء القرآن كتاب موسين :

واعلم أن كون كتاب مومى تابعاً للقرآن ليسفاىلوجود بدللفاىلته على هذا المطلوب
و(إماما) نصب على الحال  :فالحاصل أنه يقول اجتمع فى تقريرصعة هذا الدين أمور ثلاثة  :أولها :
.ثالثها  :شهادة التوراة إصحته ,
دلالة البينات العقلية على حته  .وثانها  :شهادة القرآن بصحته و

فعند اجتماع هذه الثلاثة لاببق فى صحته شك ولا ارتياب ٠ فهذا القول أحسن الأقاويل فى هذه

اذ وأترع! إل مطايقة اللفظ وفيا أقرالأخير::
لإفالقول الآول) إن الذى وصفه الله تعالى بأنهعلى بينة منربه هو عمد عليهالسلام والبينة
هوالت رآن » والمرابدقوله

(يتلوه) هوالتلاوة بمءنىالقراءة وعلىهذاالتقديرفذكروا تففىسي رالشاهد

وجوها  :أحدها أ:نه جبريل عليه السلام » والمعنى  :أن جبريل عليه السلام يقرأالقرآن على عمد
عليه السّلام  .وثانيها  :أن ذلك الشاهد هو لسان تمد عليه السسلام وهو قول الحسن » ورواية عن
تمد ابلنحنفية عن عل رضى الله.عنهها قال :.قلت لأانى أنت التالى قال و:ما معنى التالىقلت قوله
إوثلوره شاهد منه) قال وددت أن هو ولكنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان
لنووه بلسانه لاجرم جعل اللسان تاليا على سبيل الجاز كا يقال  :عين
يقرآ
الانسان إنما يقرأ ال
ناحرة وأذن:شامعة و لسان ناطق ..وثالثها  :أن المراد .هوعل بن أبى طالب رطى الله عنة » والمعنى
وعض منهء والمراد منه تشر يف هذا
أله كلو تلك النتة وقوله (منه) أى هذا الشاهذ من مد ب
د عليه السلام  .ورابعها  :أن لايكون المراد بقوله (ويتاوه) القرآن بل
مضممن
الشاهد بأنه بع
حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة»وعلى هذا الوجه قالوا إن المراد  :أن صورة النق غلسه

السلام ووجهه وعخايله ك ذللك يشهد بصدته  ,ار من نظر إليه بعقله عل أنه لبيمسجنون
0خر-
»؟ ١-ف
دد

نكانعلى 2من ريه » 6الآنة
قوله تعالى «أف
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(الأللة الثاني  4المراد من توفيةأجور تلاك الأعمال هو أن كل مايستحقون بهامن الثواب
ءذا خرجوا من الدنيا لمببق معبم من تلك الاعمال أثر
فانه يصل اليهم حال كونهم فى دار الدنيا فا
آثار الخيرات ؛ بل ليس لممنها إلا النار .
واعلم أن العقل بدلعليه قطعا » وذلك لانمنأى باللاعمال للاجل طلبالثناء افلىدنياء وللاجل

الرياء» فذلك لجل أند غلب على قلبه حب الدنياء ولىحصل ف قلبه حب الاخرة ؛ اذ لو عرف
حقيقة الآخرة وما فها من السعادات لامتنع أن يأنى بالخيرات لجل الدنيا وينسى أمر الآخرة»
أن لا عمال البر أجل الدنيا لابد وأن يكون عظيالرغبة فى الدنياا علدطيملباللآخرة
ومن كان كذلك فاذا مات فانيهقوته جميعمنافع الدنيا وييق اجر عونجدانها غير قادر على

تحصيلها  .ومن أحب شيا م حل بينهوبين المطلوب فانه لابد وأن تشتعل فقلبه نيران الحسرات
فثبت بهذا البرهان العقلى؛ أن كل منأتى يعمل من الاعمال لطلب الا<وال الدنيوية فانه بجد تلك

المنفعة الدنيوية اللائقة يذلك العمل ,ثم أذا مات اله لاحم ل له مه إلا الثار ريض ذلك الال
فى الدار الآخرة حبطا باطلا عدم الأأثر .
هعالى(أفن كان على بينة من ربه ولإتاءرة شتاهد مهرورم قله قا
قول ت

موري إماما ور حمة

أوائك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعدهفلاتك فى مرية منه إانلهحق من ربك

ولكن أكثر الناس لايؤمنون)
أعلمأن تعاق هذه الآية بما قبلها ظاهر » والتقدير  :أفنكان على بن هن ره رق ريد الحياة

الدنيا وزينتها وليس لهمفىالآخرة إلا النارء إلاأنه حذف الجواب لظهورة ومثله فى القرآن كثير
كقوله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء) وقوله (أمن هو قانت آثاء
الليل ساجدا وقائما) وقوله (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لانتلمون)
الظ
فل ع
لشم
أية م
واعلم أن أول هذه الآ

أربعة كلواحد مل  .فالآل  :أن هذا الذى

قوله تعالى «منكان يريد الحياة الدنا وزيتتها» الآية

9١

وريتها .وعمل اير قسمان  :العبادات » وإتصال المنفعة الىالحبوان »يودخل فى هذا القسم

اثاتى البر وصلة الرحم والصدةة وبناء القناطر وتسسوية الطرق والسعى فى دفع الشرور وإجراء
الأنمار  .فهذه الاشياء اذا أنى بهاالكافر لجل الثناء فى الدنيا » فان بسبيها تصل اخيرات والمنافع
الى الحتاجين  ,فكلبا تكون من أعمال الخير  .فلا جرم هذه الأعمال تتسكون طاعات سواء صدرت

.ما العبادات  :فهى إنما تكون طاعات بنيات مخصوصة ء فاذا لميؤت بلك
من الكافر أوالمسلموأ

النية » وإبما أنى فاعلها بها على طلب زيئة الدنيا » وتحصيل الرياء والسمعة فها صار وجودها
كعدمها فلا .تكون من باب الطاعات .
واذا عرفت هذا فنقول  :قوله (من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها) المراد منه الطاءات الى
يصح صدو وها من الكافز .

لإالقول الثانى» وهو أن تحرى الآية على ذاهرها فى العدوم » ونقول  :إنه يندرج فيه الموى
الذى يأتى بالطاعات علي سبيل الرياء والسمعة و»,ندرج فيه الكافرالذى هذا صفته » وهذا القول
مشكل .لآن قوله (اأونك الذين ليسم فى الاحزة الاالنانم لاق المومن :إلا إذا قلنا :المرزاد
(أولتك الذين ليس فى الآخرة إلا النار) بسبب هذه الاعمال الفاسدة والأافعال الباطلة المقرونة
بالرياء» ثمالقائلون بهذا القولذكروا أخباراً كثيرة فىهذا الباب  .روى أنالرسول عليه السلام
قال «تعوذوا بلله من جب الزن قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه الصلاة والسلام «واد جهنم

يلق فيه القراء المراؤن» وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس عنذابا يوم القيامة من .رى

الت رامول شرافه» وعن أ هري رعى اله عنة غن.رشول الله صل امه
عليه وسل أنه قال «إذاكان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن  :فيقال له ماعملت فيه ؟ فيقول
كارك تك به آنا اللسل والنهارةفنقول الله تعالى كذنت .بل أردت أن قال فلان قاوى”.+وقد
قبل ذلك ؛ ويؤت بصاحب المال فيقول الله له ألمأوسع عليك فاذا عملت فما 1تينك فيقول:
وصلت الرحم وتصدقت ء فيةول اللهتعالى كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد ؛ وقدقبلذلك

ويؤنى بمن قتل فى سبيل الله فيقول قاتلت فى الجهاد حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت بل أردت
أن يقال فلان جرىء» وقد قيل ذلك قال أبوهريرة رضى الله عنه ثم ضرب رسول الله صل الله
عايه وسلم ركيتى وقال ياأباهريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة وروى أن
أياهريرة رضى الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوى فيكى حتى ظننا أنه هالك ثمأفاق
وقال صدق الله ورسوله (منكان يريد الحياة الدنياوزيتتها نوف إل,م أعمالهمفيها)
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الحياة الدنويزاينتها نوف اليم أعمالمفميها وهم فيها لاببخسون

مى الآخرةالالناار وحبط ماصتعوا فنهاوباطل انرا يعماون)
ورلتك لذن ليس ل ف
اعلمأن الكفاركانوا ينازعون مدا صل الله عليه وسلم ف أكثر الاحوال .فكانوا يظور ون
من أنفسهم أن مدا مبطل ونحن بحةون» وإنما نبالغ فى منازعته لتحقيق الحق وإبطال الإاطل »
المت كاف  6المايه؛ فأنزل الله تعالى هذه
وكانوا كاذبين فيه ؛ بل كان غرضهم حض المسد و

الآية لتفرير هذا المعنى  .ونظير هذه الآية قوله تعال (منكان بريد العاجلة يلنا له ذيها مانشاء لمن
نريد) وقوله (كمانن يريدحرث الآخرة نزد له فى حرثه ومنكان يريد حرث الدنيا نؤته.نها وماله
ف الاحرة من عيبي ناف اذه تنائل :

 ١المل اةلأولى) اعل أن فى الآ.ة قولين
ا(لقولالآول) أنمهخاتصة بالحكفار » لآنقوله (من كان يريد الحياةالدنيا) يندرج فيه

المؤمن والكافر والصديق والزنديق ٠ لآنكل أحد يريد المتع بلذات الدنيا وطيباتهاوالاتتفاع
.ا أن آخر الآية يدل على أن اراد من هذا العام الخاص وهو الكافرء لآن
خيراتها وشهواتما إل
قله تخالل (لأوتك اذين لييس لمفى الآخرة إلاالثار وحبط ماصتءوا فنهاوباطلماكانوا يعملون)
لايليق إلا بالكفار » رفتصاقدير الاية  :نمكانير يد الحيا :الدننا وزيتتها فتمظ » أنىكون إرادته

»ان حكنه كذا وكذاء ثم
مقصورة على حب الدنيا وزيتتها ولم يكن طالب اسعادات الآخرة ك
القائلون بهذا القول اختلفوا فيه فنهم من قال  :المراد منهم متكرو البعث فانهم ينكرون الآخرة
ولااترغون إلا:فىإسعادات الذنتاواهذ!' قوال الآدم وكلامه ظاهر
ففقين الذينكانوا 0
ة نلزملتنا
(2والقول الثانى» أن لآيةا

بغزوثم مع الرسول عليه

السلام الغناتم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثواءما .
ننس
لوالقول الثالث) أالنمراد ا:ليهود والنصارى ؛ وهو منةرأل ع
5لخيرالحياة الدنيا
ولاإلقول الرابع» وهوالذى اختاره القاضى أن المراد م:نكان يريد به ا

قولهتعالى «يفساتنلجميبوا لكفاعلموا انماأنزل بعلاللهءالآية  2لابه١
السؤال الثالى» من المشار اليه بقوله (ل( 3
والجوان :إن حلناقوله(فانلميستجيبوا لى) على المؤمنين فذلك ظاهر  ,وان حملناه على

الرسول فعنه جوابان  :الآول  :الراد فانل يستجيبوا ولللكمؤمنين  لآن الرسول عليه السلام
نمم
ونوا
د كا
حنين
تمؤم
وال

» وقال فىموضع آخرفان لميستجيبوا إك فاعلم رالثاى :عرزن 1ن

امعلتعظيمرسولاللهصلىاللعهليهوسل .م
(السؤ ال الثالث) أبن تعلق بين الشرط المذكور فى هذه الآية وبين مافيا من الجزاء
والجواب  :أن القوم ادعوا كون القَرآن مفترى عل الله تعالى  :فقال  :لوكان مفترى على الله

قادلروا عليه ؛ ثبت أنه مزعند الله » فقوله(إنما أنزل بعلم
لوجب أن يقدر الخاقعلىمثلهويلم
لله) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله » م يقول الحا؟ هذا الحكم جرى بعلى
لإالؤال الرابع» أى تعاق لقوله (وأن لاإله إلاهو) يعجزثم عن المعارضة
ادراب فةهن اويكحواه  :الأول  :أنه تعالى لما أمى مدا صل الله عليه وس حتى يطلب ٠ن

الكفار أن يستعينوا بالأصنام فى تحقيقالمعارضة ثمظيهحررم عنها لخيتذ رظأنهما لاتنفع ولاتضر
»ى كان كذلك ؛ فقد بطل القول باثبات كونهم آلحة ؛ فصار يحزالةوم
فى ثىء من المطالب البتة ومت
المعارضة بعد الاستعانة بالاصنام مبطلا لالمية الأصنام  .ودليلا علىثبوت نبوة محمد صل الله عليه
وسل » فكان قوله (وأن لا إله إلا هو) إشارة إلى ما ظبر در فساد القول بلهآية الأصنام :
الا أنه ثبت فى عل اللأصول أن القول بنق الشريك عن الله من المسائل التى بمكن اثياتها بقول
الرسول عليه السلام » وعل هذا فكاأنه قيل  :لما ثبت يحزالخصوم عزالمعارضة ثيت كون القرآن

ا وثبت كون مد صلالله عليه وسلم صادقا فى دعوى الرسالة » ثم إنهكان يخبر عن أنه لا إله
إلا الله  .فليا ثبت كونه محا فى دعوى النبوة ثبت قوله (أن لا إله إلا هو) الثالث  :أن ذكر قوله
(وأن لا إله إلا هو) جار مجرى التهديد » كأأنه قبل  :لما ثبت مذا الدليل كون محمد عليه السلام
صادقا فى دعوى الرسالة وعليتمأنه لؤإلة الزالله .فشكو نواحائفين موقيزه وعذايبه واتن؟ر | الاصزاز
على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قؤلهتمالى فسورة البقرة عند ذكر آيةالتحدى (فانلمتفعلوا
ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين)
وأما قوله (فهل أنتممسدون»
فان قلنا  :إنه خطاب نعالمؤمنين كان معناه الترغيب فى زيادة الاخللاص  .وإن قلنا  :إنه

خطاب مع الكفاركان معناه النرغيب فى أصل الاسلام .
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قولهتعالىإفان'بحرا فاعلدوا أتما أنزل بعلالله وأن لاإله إلاهو فهلأتتم مسلمون)
اعلمأن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين  :أحدهما  :خطاب الرسول ؛ وهوقوله (قل فأتوا
ات الدكار وهر قله (وادعوا امسنتطعتم مندونالله)
خاقط؛
بسر سوط مكلا منت بات) والث

فألتسباعه بقوله (فان لميستجيبوا لكم) احتمل أن يكون المراد أنالكفار لميستجيبوا فى المعارضة
لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه دن دون الله لميستجيبوا  فلهذا السببا+تاف المفسرون
على قولين  :فبعضهم قال  :هذا خطاب لارسول صل الله عليه وسلم وللمكرساقن اماد أنالككان
إن لميستجيبوا لك فى الاتيان بالمعارضة » فاعلدوا أتما أنزل بعل الله  .والمعنى  :فائئبتوا علىالعلم
الذىأتم عليه  .وازدادوا يقيناوثيات قدم علىأنه منزل من عندالله » ومعنىقوله (فهل نتمكلن)
أى فهل نتممخلدون ؛ ومنهم من قال فيه إضمار » والتقدير  :فقولوا أيهاالمسلمون للكفار أعلموا
أما أنزل بعلمألله .

(والقول الثاق) أن هذا خطاب مع اللكفار ؛ والمنى أن الذين تدعوتهم من دون الله إذا ل
يستجيبوا لك فى الاعانة على المعارضة ؛ فاعلموا أبهاالكفارأن هذا القرآن إتما أنرل بعلالته فهل
نتممسلءون بعد لزوم الحجة عليكم ؛.والقائلون .هذا القول.قالوا هذا أو من القول الأأول» لانم
فى القول الأول احتجتم إلىأن حاتمقوله (فاعلموا) ع ىالا بالثبات أوعل إضمار القول » وعللى
.أيضًافدود الضمين إل أقرت اكور
هذا الاحتال لاحاجة ضه إن اضعار.فكان هذا أول و
واجب .وأقرب المذكورن فى هذه الآبة هو هذا الاحتمال الثاى ؛ وأيضا أنال+طاب الأول كان
معالرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله (ةل فأتواا بعشر سور) والطابالثانى كانمعجماعة

الكفار بقوله (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (فان لميستجيبوا م( خطاب مع اجماعة

فكان حمله علىهذا الذى قلناه أولى  .بق فى الآية سؤالات

(الؤال الآول) ماالثىءالذى لميستجيبوا فيه ؟
ارات

1/
ال فان

في جملة الامان وهو بعيد ,

ل فى معارضة القرآن ٠ وقال بعضهم ذفان لميستجيبوا 1

قوله تعالى «وادعوا من استطعتم من دون الله» الاية

١

البقرة وآ ل عمران والنساء والمائدة والآنعام والاعراف والآنفال والتوبة وبونسوهودعامما
»هذا
السلام » وقوله (فانوا بمشر سور ممثلفهتريات) إشارة إلىالسور المتقدمة علىهذه السورة و

بوعض السور المتقدمة على هذه السورة هدنية .فكيف يمكن
فيه إشكال  .لآن هذه السورة مكية .

أن يكون المراد من هذه العشر سور التى ما نزلت عند هذا الكلام ؛ فالآأولى أن يقال التحدى وقع
لان اللدون الى «رظهز فباءقوة تذكيث الكلام وتأليقه .
واعم أن التحدى بعشر سور لابد وأن يكون سابقا على التحدى بسورة واحدة » وهو مثل

كال ارج تعره كت عتيرة أسطرامف اها؟ كقي :ناذا ظهر عه عئةقال ::قد اقتضرت
منها على سطر واحد هثله .

وةاجدة ورد فى سورة البقرة » وفى سورة يونس
لور
إذا عرفت هذا فتقول  :التحدى باالس

كا تقدم » أما تقدم هذه السورة على سوزة البقرة فظاهر ,لآن هذه السورة مكية وسورة البقرة
ماف شورة تؤنتن 'فالاشكال زائل أيضاء لانك 1واحدة من'هاتين السورتين مكية ,
اننال الذقذكزناه يقتضق أن تكونسؤرة هود متقدمة فى النزول عليسورة يونس حتىيستقيم
الكلام الذى ذكرناه .

(المسألة الثالثة) اختلف الناس فى الوجه الذى لأجله كانالقرآن معجزا  .فقال بعضهم  :هو
وك
.قال بعضهم ":هو سالا
الفصاحة و

؛ وقالثالث  :هوعدمااتناقض ء وقال رابع :هواشتّاله على

العلوم الكثيرة » وقال خامس :هو الصرف ء وقال سادس  :هواشتاله على الأخبارعن الغيوب ,

وانختار عندى وعند الا كثرين أنه معجز بسبب الفصاحة ؛ واحتجوا على صحة قولحم ذه الآية
لأنه اوكان جه الايجاز هو كثرة العلوم والخارف

الحوف أو عدم التناقض لميكن لةوله

(مفتريات) معنىأما إذا كان وجه الاياز هو الفصاحة صح ذلك لآن فصاحة الفصيح تظهر
بالكلام » سواءكان الكلام صدقا أوكذباء وأيضاً لوكانالوجه فى كونه معجزاً هوااصرف لكان
دلالة الكلام الركيك النازل فالىفصاحة علىهذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالى افلىفصاحة
 5انه تعالى لما قرر وجه التحدىقال (وادعوا مناستطعتم مندون الله إن كنمصادقين) والمراد
إن كنم صادقين فى ادعاء كونه مفترى كأقال (أم يقولون افتراه)

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثيات الدين من تقرير الدلائل والبراهين؛ وذلك
لأنه تعالى أورد فى إثيات نبوة مد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة ؛ ولولا أن الدين لا يتم
إلا بالدليل لميكنفيذكره فائدة ,

ا
300

قولهتعالى دأميقولون افتراءقلفأتوإعشر سور .مثلة»:الآدية
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( 0 0لولا أنزل عليه)

فان قيل  :الكنز كيف ينزل ؟

قلنا  :المراد ما يكنز وجرت ااعادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم ؛ فكاأن القوم
قالوا  :إن كنت صادقا فى أنك رسول الاله الذى تصفه بالقدرة على كلثىء وإنك عزبزعندهفهلا
ن أنشاراك
دكيو
تكات
أنل خليك أماتسلتد وني ورد الخبابك عن التكن والنااا وتسعيق يناف تي

وَإنْ كنت «صاذقاً قلا ألال انجمنك ملتكا ذرك الك غإل "عد قوالك وأكيتك د[!!شيل
مقصودك فتزول الشببة فى أمرك ؛ فليا لميفعل إِلمحك ذلك فأنت غي رصادق ء فبين تعالى أنه رسول
مدذر بالفقات موخز بالنؤااك ول عداراة ذافن كاذ مالقا والذى اأراسل عرالعا لكل
ذلك فان شاء فعل وإن شاء ليمفعل ولااعتراض حدلعاليه فىفعلهوفى حككه  .ومعنى (وكيل) حفيظ

أى بحفظ عأليعهمماهم » أى نحازمهم بهاونظير هذه الآية » قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل
(ا لن تومن لك)
قولاهل:و
لخكيراً منذلك جنات تحرى متحنتها الأنمار وبجعللك قصورا) وق

إقلوىله (قلسبحان ربى هل كنت لتر قير

قوله تعالى أميقولون افتراه قل فأتوابعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من
دون الله إن كنتمصادقين )4

اعلمأن القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن وما حصل المعجز الواحدكان
طلب الزيادة بغياًوجهلا » مقرركونه معجز باأنتحدام بالمعارضة  وتقريرهذا الكلام بالاستقصاء
تققددم فى البقرة وفىسورة يونس وف الآية مسائل

(المسئلة الآولى) الضميرفقوله (اققرام) عمائادإسلىبق من قوله(يوحى إليك)أىإنةالواإنهذا
الذنى يوحى اليك مفترى فقّل لهمجى باتو ابعر ساو ايتاك مقا يات إوذوله مثله عقي أمتالء ا
علىكل واحد من تلك السور ولايبعد أيضاأن يكون الراد هوالجموع » لآن بجموع السور العشرة
ثىء واحد »؛
 ١المسألةالنا نية 6قالابن عباس

* هذه السورة الى وقع با هذا التحدى معينة ؛ وهى سورة

قوله تعالى «دفلعلك ا رك يعض مابوحى إليك؛» الآاية

66١

.قال  :لا أ
 60سرك ونال درك  :اثتنباالملامكةيشبدون بنبوتك ف
0
ا
مرفىاد بقوله (تارك بمعاضبوحى إليك) قالاعبنباس
لفوا
نلزكلت هذه الآية  .وااختل
عفلىذ

رضى اللهتعالىعنهم|قالالمشركلولننى صل اللهعليهوسلم«اثتنا كتاببف هم آختاعن
لكالحسن :طلء وامنه لكيقرل راان اعة [تية) وقال إعضهم ا:لمراد نسبتهم
قنا ب
ن:شع.كووم
إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل

((المسألة الثانية) أجمع المسلمون على أنه لايحوز على الرسسول عليه الصلاة والسلام أن يخون
فى الوحىوالتنزيل وأن يترك بعض مايوحى[إإيه ؛ للارنف جويزه يؤدى إلىالشك فىكل الشراد

والتكاليف وذلك يقدح ف النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه
فاذا لتمحصل هذه اافائدة فقد خرجت الرسالة عنأن تفيد فائدتها المطلوية هنما » وإذا ثبت هذا
وجب أن يكون المرامدر قوله (فلعلك تارك بعض مايوحى إليك) شيئًاآخر سوى أنه عليه
السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه  :لوك  :لاإمتنع أن يكون فى معلوم الله تعالى أنهاعلا الك

التقصير فىأداء الوحى والتنزيل لسبب برد عليه من الله تعالى أ؛مثال هذه التهيدات  .البليغة الثانى :
أكناهمنوا لايعتقدون بالقرآن ويتباونون به  .فكان يضيقصدرالرسولصه اللهعليه وسلم أينلق
إلهم مالا يقباونه و يضحكون منه  .فهيجهاللهتعالىلأداءالرسالة وطرالمبالاة بكلانهمالفاسدة وترك

الالتفات إلىاستهزاهم » والغرض منه التنبيه علىأنه إنأدى كذاللوحىوقع فىسخريتهم وسفاهتهم
حكى
وذل
لود
انلي
وإ

0

وإفيىقاع الخيانة فيه » فاذالابد من تحمل

أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسبل من تحمإليقاعالخيانة فى
هذا الكلامالتنبيه هله الدقيقة ؛ 0

وحىالله تعالىوا»لغرض من ذكر

أنإذا علأن كلواحد منطر ففالفعل والك تحمل

»مثمعل أن الضرر فى جانب الترك أعوظأمقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف »
ظررم ث
عىض
عل
فالمقصود من ذكر هاذلاكلام هاذكرناه .
فان قيل  :قوله (فلعلك) كلمة شك فا الفائدة فببا؟
فلكا :الرازد منه الرحن» والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمن  :لعلك تقدر أن
تفعل كذا معأنه لاشك فيه ؛ ويةول لولده لوأمره لعلك تقصر فماأمرتك به  .ويريد وكيدالامر
فعناه لاتترك .

وأماقوله لإوضائق به صدرك) فالضائق بمعنى الضيق ؛ قالالواحدى  :الفرقبينه) أنالضائق
يكون بضيق عارض غير لازم ؛ لان رسولالله صل اله عليه وسل كانأفسح الناس صدرا » ومثله
قولك  :زيد سبد جواد تريد السادة والجود الثابتين المستقرين  .فاذا أردت الحدوث قلت  :سابد

ده؟ نفب>١١ 
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حصوًا إنما كان عل سيل الاتفاق أو سيب أن الانيان حصلها انيب جنواو جيل ا كيل

لايشتخل بشكن الله تعال عل تلك النجمة ,.فالحاضل أن الكافر كن عند زو اك يلك اله 21
وعندك لصوا

كرون كفررا.

(وأما القسم اثاق) وهوأن ينتقل الانسان منالمكروه إلى الحبوب » ومنالحنة إلى النعمة »
فههنا الكافر يكون فرحا فخورا  .أما قوة الفرح فلان هنتبى طمع الكافر هوالفوز بهذه السعادات
الدنيوية وهومتسكر للسعادات الاخروية الروحانية » فاذا وجد الدنيا فكانه قد فازيغاية السعادات
فلا جرم يعظم فةرحه ممأ0

ند فور ا فلت نهلما كانافو ز يسائر المطاوب نماية السعادة لاجرم

فاخر به  4ط أاصل الكلام أ ان

بين أن الكافر عند اليلاء لاكرن من الصابرين  2وعند الفوز

بالنهاء لايكون من الشا كرين  .ثملما قرر ذلك قال (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والمراد
مه ضّد ماتقدمفةوله (إلاالذينصبروا) المراد م 4أن كر ند

|ليلا من الصابر.ن  2وقوله (وعملوا

.م بين حاهم فقال ( وألئك لهم
الصالحات) المراد منه أن ,كون عند الراحة والخير من الثما كرين ث
مغذرة وأجر كير ) جمع ل بمين هذين المطلوبين  .أحدهما ز:والالعقابوالخلاص منه وهوالمراد
) والثاق  :الفوزيالو أب وهوالمراد من قوله ا
(5
من قوله (م مخفر ة

كيبير)ومن وقه عل هذا

التفصيل ل ذكرناه علمأن هذا االكتاب الكريم ياأنه معجر سب ألفاظه فهو أيضا معجز
كسب

معانيه 0

قوله تعسالى (فلعلك تارك يعضن مايوحى إليك واضائق به صدرك أن يقولوا اولا أزل عليه

كنز أوجاء معه ملك إما أنت نذير والله علىكلثىء وكيل )
اعم أن هذا نوع حر من كمات الكفار

إن كال قوأه ايده بالاكرام ايد

 0وألله تال

بين أكَُقلب الرسول ضاق إسللية 4

( وفيه مسائل 5

(المسألة اولأى)» روى عن ابن عباس رضى الله نبا أن رؤساء مكة قالوا  :ياحمد اجعل لنا

ع

تعالىدولئن كن

اق

إلىأمةمعدودة
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تلهس

ترود ٠»713 اناد

القرآنمار  --البعث  5فى القرآن 1

آ! ينل 2

يفيك الطمن

افلىفرع  5قرأ حمزةوالكسانى (إن هذا إلا ساحر) يريدون الننىصلى الله عليه وس-لم

ولا دنكادب!:
قوله تعالى لو ئّن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة «عدودة ليقولن مايحبه ألا يوم يأتيسم ليس

لعروافا غنم ,ورحاق بهم ماكان | بهيستهر ون )
اعم أنهتعالى حكى عن الكفار أنهميكذبون الرسول صل الله عليه وسلم بقولهم (إن هذا
إلاحرمبين) لخي عنهم فى هذه الآية نوعاآخردن أباطيلهم وهوأنه متى تأخر عنهم العذاب الذى
توعدهم الرسول صل الله عليه وسلم عدر ف الأستراء ررشولون :ما ااامت الذى مسوعنا؟
حاب انه تال نأنهإذا جام الوقت الذى عته الله لتزول ذلك العذاب الذىكانو| ستيرون
بهم ينصرف ذلك ااعذاب عنهم وأحاط بهمذلك العذاب  .بق ههنا سؤالات :

((السؤال الآول» المراد من هذا  0هو عاب الذئا أو عذات الأخرة؟
:الالحسن  :معنى حك الله فى هذه الآية أنه لايعذب
:لآول ق
الجواب ل:لمفسرينفيه وجوه ا

د منهم بعسذاب الاستئصال وأخر ذلك إلى يوم القيامة » فلما أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا
:ن المراد الآمر بالجهاد ومانزل بهم يوم بدرء
على سبيل الاستهزاء ما الذى حيسه عنا ؟ والثانى أ
 21هذ| الواجهاتاولوا قوله (وحاق بهم) أى نزل مم هذا العذاب يوم بدر .
١السؤال الثانى» ماالمراد بقوله (إلى أمة معدودة)
الجواب من وجهين  :الأول  :أن الأاصل فىالامة ممالناس والفرقة  .فاذا قلت  :جاءتى أمة
من الناس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسةون) وقوله (وادكر بعد

أمة) أى لَعند انفضا أمة وفنائها فكذا ههنا قوله (ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) أى
إلىحين تنقضىأمة مانناس » انقرضت بعد هذا الوعيدبالقول ؛ لقالوا ماذا حبسهعنا وقد انقرض

من الناسانلكذيانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ وتسمية الثىء باسم ماحصل فيه كةولك  :كنت عند
فلا نطلا المضن أ فى ذلك الحين  .الثاتى  :أن اشتقاق الآمة من الآم » وهوالقصذ .كانه يعنى

الوقت المقصود بايقاع هذا الموعود فيه .

قولهتعالى دان هذا الاخخر ممين»الآية

١/1/1
رات دن غير

در ول علاقة ذوقه

(السؤال الثلى» هل عع

وذلك يدل أيضاً على  8ذكرنا

مايروى أنهقل بارسول ألنه  4أن كان 98

قبل خلق السعرات

والارض ؟ فال كان,ق عناء .فواقه هوراء واحتة هر ار

والآوات  :أنهذه"الرواة ضديفة » اولأول أن كن اك لك راراول الول وقهررالة
صلى الله عليه ول كان الله وهاكان معه ثثىء » ثكمان عرشه على الماء .
((السؤال الثالث) اللام فى قوله (ليبلو 3أيكمأحسن عملا) يقتضى أنه تعالى خاق السموات
والأرض لابتلاء المكلف فكيف .الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى
خاق هذا العالمالكثير لمصاحة المكلفين  ,وقد قال بهذا القول طوائف دن العقلاء » ولكل طائفة
فيه وه

ان سوى

الوجه الذنى قال به الأخرون  40وشرح تلك المقاللات لابليق هذا الكتان .٠

والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير ه»للة بالمصالح قالوا  :لام التعليل وردت على ظاهر الأأمرء
ومعناه أنه كاك فعل فداه لوكان بفعله دن 00

(الؤال

الرابع) الاتلاء وف

فكيف يعقل حصول

م

عليه رعاية المصاح ا

فعله إلا لهذا الغرض :

عل الجاهل يعواقب الامرر وذلك عليه انال

ال

2

معى الابتلاء ف دوه ؟

والجواب  :أن هذا اكلام على سبيل الاستقصاء ذكر ناهفىتفسير قوله تعالى فى أول سورة
البقرة (لعلكمتنقون)

وتحانهم فبذا يوجب القطع
واعم أنه تعال لمحابين أنه خلقهذا العالملأجل ابتلاء المكلفين ام
حصول اشر واانثشرء نلاألابتلاء والامتحان يوجب تخصيص الحسن بالرحمة والثُوابو تخصيص

المسىء بالعقاب ؛ وذلك لايتم إلامع الاعتراف بالمعاد والقيامة  .فعندهذا خاطب مدا عليهالصلاة
والسلام وقال (ولئن قلت  3مبعوثون من بعدالموت ليةوان الذءن كفروا إن هذا إلاحر مبين)

ومعناه أنهمينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول بالبعث .
فان قيل  :الذى  1وصفه  4مور ماركرن فعلا رع

واكك حكن وصف هذا

اقول بأزةصر ؟
قانا  5الجوات عندهن وجوه

 :الوك  5قالااقمال  9عا

أنهذا اقول خدلعة مك وضعتموها

منع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً لهمإلى الانقياد لك والدخول تحت طاعتكم نات أن ينا
قوله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمى باطل ٠ قال تعالى حا كياًعن موسى عليه السلام
(ماجثتم به السحر إن الله سيبطله) فقوله (إن هذا إلا حر مبين) أى باطل مين  .الثالث  :أن

قولهتعالى«وهوالذى*لقالسموات والآأرضؤفستة أنام» الآية 
2

>

عض

سا

َ

وعم

ص

/إمم١

كم

الذن كفروا إن هذا إلا سحر مين 9712

ليبلوم أيكمأحسن عملا ولئن قلت إنكممبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا

مرين
إلا س
واعم أنه تعالى لما أثيت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات ؛ أثيت بهذا الدليل كونه
مر علىكلالمقدورات وف الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل علىكال علٍالله
وعلى

كال قدرته .

واعلم أن قوله تعالى ([وهوالذى خلق السموات والآرض فى ستة أيام) قد مضى تفسيره

ف غررة رسن عل سبل الاستعاءء-ى

كلب اق
'قهنا أن تذكر زوكان غرشه عل الماء) قا

تاعلاهلى ياقوتة خضراء  ,ثمنظر إلمها بالحميبة فصارت ماء يرتعد » ثمخلق الرييح لعل الماء علىمتنا
“موضع العرش عل الماء ؛ قال أبوبكر الأصم  :معنى قوله (وكان عرشه علىالماء) كقوم' :اذاه

عل الأرض  .وليس ذلك على سييل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر وكيفكانت الواقعة فذلك يدل
على أن العرش والماء كاناقبل السموات والآرض » وقالت المعتزلة  :فى الآية دلالة على وجود
الملائكة قبلخلقهما .لآنه لابجو زأن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماءء لانه تعالى لما
خلقهما فاما أن يكون قدخاقهما لمنفعة أولالمنفعة والثانىعبث » فيق الأول وهوأنه خلقهما لمنفعة ,
ولك المنفعة إما أن تسكون عائدة إلى الله وهو حال لسكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إلالغير
دح اشكرة ذلك الفيزخاً ؛ لآن غيرالحى لاينتفع  .وكلمنقال بذلك قال ذلك الى كانمن
تالكر وأما أبومل الأصفهاتى فقال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه
السمؤات كان عل الماء:».وقدهضى تفسيرا ذلك:فىسورة يونس »,وبين أنه تعالى إذا ب ىالسموات

على الماءكانت أبدع وأيجحب » فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبةل يمثبت » فكيف
بهذا الآمى العظم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات :
لإالسؤال الاول) ماالفائدة فى ذكرأن عرشهكان على الماء قبلخلق السموات والأارض ؟
:لأول  :أن العرش مع كونه أعظم من
لهة علىوال القدرة من وجوه ا
:في
لا
دواب
والج
السموات والأرض كان علىالماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغي عمدلماصح ذلك »
والثانى  :أنه تعالى أمسك الماء لاعلى قرار وإلالزم أن يكون أقسام العام غيرمتناهية » وذلك يدل
على ماذحكرناه  .والثالت  :أن العرش الذى هو أعظم الخلوقات قد أمسك الله تعالي فوق سبع

كوك"

.قزلة تعالى 1النىخلق السدوات والأرضفستة أيام» الآ0
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وبال  والنه كدر دون غيره :
 2اعها  0ةوهق اخلنلاين' الى تسكون بقاالار اولجر اط

وهو تصالى عالىبكيفية طلبائعها وأعضاتها و] رالا ال 1 1

ا

وما يخالفها » فالاله المدبرلاطبا السموات واللارضين ؛ وطبائع الحيوان والنبات » كيف لايكون

عالماً بأ<والها ؟ روى أن مومىعليه السلام عندنزول الوحى اليه تعلق قلبه بأ<وال أهله  :فأمره
الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية “ثم ضرب بعصاه عايا
فانشقت وخرجت صخرة ثالثة  .ثمضرما بعصاه فانشةت فخرجت هنها دودة كالذرة وفى ها

شثىء بجرى جرى الغذاء لماء ورفعالحجاب عن مع موسى عليه السلام فسمعالدودة تقول  :سبحان
منيرأنى ؛ ويسمع كلا ؛ ويعرف مكان » ويذكرى وإلا افطاى

(المسألة الثانية) تعلق بعضهم بأنهبحب على الله تعالى بعض الاشياء ببذه الآية وقال  :إن
كلمة (على) للوجوب ء وهذا يدل على أن إيصال الرزق الى الدابة واجب عل الله .
وجوابه  :أنه واجب بحسب الوعد والفضل والاحسان»

(المسألة الثالثة 4تعلق أصحابنا بهذهالآية فىإثبات أن الرزق قد يكون حراما » قالوا لانه
ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد و>سب الاستحقاق»
والله تعالى لاحل بالواجب »,ثم قد نرى إنسانا لايأكل من الحلال طول عمره» فاولم يكن الحرام
رزقا لكان الله تعالل مأاوضل رزته [له» مبكون تعالى مدا أخل بالواجت وذلك خالة فلتاكات

الحرام قد يكون رزقاء وأما قوله (ويعلم مستقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من الأارض
والمستودع حيثكان مودعاً قبل الاستقرار فى صلب أورحم أو بيضة؛ وقال الفراء  :مستقرها
خنيت تأوئ الله لبلا تأهواراا .و امحتطها مجوعريا اليا ور ل ل ا |00
المستقر والمستودع فى سورة الانعام  ثمقال (كل فكىتاب مبين) قال الزجاج  :المعنى أن ذلك
ثابت فيعلٍ اللهتعالى ؛ ومنهم منقال  :فىاللوح امحفوظ ؛ وقدذكرنا فائدة ذلك فقوله (ولارطب
ولا بابس إلا فىكتاب مبين)

قوله تعالى لوهو الذى خلق السموات والآارض فسىتة أيام وكان عرشه على الماء

قولهتعالىووعافن  0ىْالأرض إلاعلى الله رزقها» الآية
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هؤٌلاء الكفار شَتن  :الآول :نهمينون صدورثم شال  :ثنيت

الثىء إذا عطفته وطويته ؛ وفى الاية وجهان :

((الوجه الآاول» روى أن لافة بن لتر كين قالوذ اذا أغلقنا أيوايا وأسلنا سعوزنا +
واستغشينا ثيابناوثنينا صدورنا علىعداوة مد ؛ فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا التقدير  :كان قوله

(يثدون صدورثم) كناية عن النفاق ؛ فكانه قل  :يضمرونخلاف مايظهرون ليستخفوا من الله

تعالى » ثمنبه بقوله (ألا حين يستغشون ثياهم) على أنهم يستخفون منه حين يستخشون ثياءهم .

لإالوجه الثانى»4روى أن بعض الكفار كان إذا مى به رسول الله ثى صدره وولى ظهره
واستغشى ثيايه » والتقدير كآنه قيل  :إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون ثيابهم

لثلا يسمعوا كلام رسول الله وما يتلو من الةرآن ؛ وليةولوا فى أنفسهم مايشتهون من الطعن .
وقوله (ألا) للتنبيه» فنبه أولا على آنهمينصرفواعنه ليستخفوا ثمككرلرمة (ألا) للتنبيه علىيذكر
الاستخفاء لينبه علىوقت استخفاءهم  .وهوحين يستغشون ثيامهم كأنه قيل  :ألا إنهم ينصرفون
عنه ليستخفوامن الله ألا إنهم يستخو نحينيستغشون ثيامهم “.مذكر أنه لافائدة لمفى استخفائهم

بقوله (يعلم مايسرون وما يعلنون)
قوله تعالى وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها ويعم مستقرها ومستودعها كل

فىكتاب مبين»
اعم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى أنه (يعلم مايسرون وما يعلنون) أردفه بما يدل على
كونه تعالى عالماً يجميع المعاومات ؛ فثبتأن رقزكل حيوان إنما يصل اليه منالله تعالى » فلوم
يكن عالماً بجميع المعلومات لما حصات هذه المهمات ؛ وفى الآية مسائل :
(إالمسألة الأولى) قال الزجاج  :الدابة اسملكل حيوان ؛ لآن الدابة اسرمأخوذ من الدييب ؛
ويينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق علىكلحيوان ذى روح ذكرا كان أو أنثى» إلا أنه
حسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد مذا اللفظ فىهذه الاية الموضوع الاصلى اللغوى 1

فيدخل فيه ججميع الميوانات » وهذامتفق عليه بين المفسرين ٠ ولا شيك أن أقسام الحيوانات
»
(-
!كر
/؟ ن
«؛

قوله تعالى «ألا إنهم يثنون صدورثم» الآية

4/1
يئر ه

2

ان

ا

١لاستخفو مه

و

ألالمم دئون

اشاترة

ه
سه
اعد

كا

وز

2ه

اللا9

سا

"
اةر©
ااإس

سد الصسا مه

ستعشول

تام

مل مأيسرونوما ينون  5لي بمذاك لصدور 4

ا

د

6

بين أنه لابد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله (إلى الله مرجعكم وهو علىكل شىء قدير)
واعل أن قرله (إلى الله مرجعكم) شه ادقيقة اوها أن هذا للف فين اقرف ابد أت
فرجعنا إلى الله لا إلى غيره ؛ فيدل هذا عل أنه لامدئر ولامتضرف هناك إلاهوّ  .والآمر كذلك
أيضآ ى .هذه المآاة الدنتو يتاى إلا أن دراما اشتغاو [بالنطر إل الوتشائظ مكدر كن الوضوال إل
مسبب الأسباب  :فظنوا أمهم فى دار الدنيا قادرون على ثىء» وأما فى دار الآخرة ؛ فهذا الحال
الفاسد زائل أيضاً  .فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله (إلى الله مرجعكم)
جضوه وبشارة
وإح
لمن
ابم
ثقمال (وهو علىكلثىء قدير) وأقول إن هينا! يديل عظ
عظيمة من سائر الوجوه  .أما إنه تهديد عظيم فلآن قوله تعالى (الى الله مرجعك) يدل على أنه ليس
مرجعنا إلا اليه » وقوله (وهو على كل ثىء قدير) يدل علل أنه قادر على جميع المقدورات لادافع

لقضائه ولامانع لمشيتته والرجوع إلى الخاى الموصوف ذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب
العظيمة مشكل و ل

بشارة عظيمة فلاةان ذلك يدل علىقدرة غالية وجلالة عظيمة ونا الحاكم

وعلى ضعف تام ويحزعظيم هذا العيد > "و للك القاء ا الثالى النالك إذا راق عاكنا دروا عل
الملاك فانه بخلصه ون الك

وميه المثل المشاروك 0

فاسجح 4

نشول :فضف هذا اللكتات :قد أفيت عمرى فى خدمة العلموالمطالعة لالكتب ولارجاء لى فى

ثىء إلا أنى فى غاية الذلة والقصور والكريم إذاقدرغفر » وأسألك ياأكرم الآ كرمين و ياأرحم
الراحمين وساتر عيوب المعيوبين ويحيب دءوة المضطرينأن تفيض حال رحمتك عل وإدى وافلدة
كبدى وأن تخاصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم .
قوله تعالى ألا إنهم ينون صدورثم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعم مايسرون
ومايعلون إنه عليمبذات الصدور)

اعلمأنه تعالى لما قال (وإن تولوا) يعنى عن عبادته وطاعته (فاتى أخاف عليك عذاب يوم
كبير) بين بعده أن التولى عن ذلك باطناًكالتولى عنه ظاهراً فقال (ألا إنجم) يعنى الكفار من قوم
تمد صلىاللهعايه وسلم,ون صدورثم ليستخفوا منه .

قوله تعال «ويؤت كلذى فضل فضله» الآنة
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مسمى) فصارت هذه الاية دالة على 0

وقلتها ؛ ونبه علىكوا

١

بقوله تصال (إلى أجل

حقيرة خسيسة منقضية » ثم لما بين تعالى ذلك قال

(ويؤ تكل ذى فضل فضله) واراد منه السعادات الآاخروبة ؛ وفها لطائف وفوائد .

١لفائدة الأولى)أنقو له (ويؤتكلذى فضل فضله) معناه ويؤت كل ذىفضل ٠ وجب فضله
ا
شارك واللامن كدلك:وذلك لآن الانسان إذاكان :فى ان البعد' عن الاشتغال بير الله وكان
فى غاية الضداف فصئل ا

معرفة الله تعالى خُيئذ يصير قله فصا لنقاشلملكوت ومرآأ

يتجِلٍ مقهادس اللاهوت » إلا أن العلائقالجسدانة الظلبانية تكدر تلك الأنوارالروحانية :فاذا
ل هذه التلدق أخرقكاتاك الإانواز واتلذلثات تلك الاضوااء و توالثموجيات السعادات :

فهذا هو المراد من قوله (ويؤت كل ذى فضل فضله)
فلآخرة مختلفة وذلك لانها مقدرة
(إالفائدة الثانية4أن هذا تنبيه على أن هراتب السعادات ا
يمقدار الدرجات الحاصلة فى الدنيا ؛ فلا كان الاعراض عنغير الهق والاقبال على عيودية الهق

درجاتغيرمتناهية » فكذلك مراتب السعادات الآخروية غيرمتناهية ؛ فلهذا السبب قال (ويؤت

كل ذى فضل فضله)
(فائدة الثالثة) أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (إيمتعكم متاعا حسنا) وقالفىسعادات الآخرة
ال
(ويؤت كل ذى فضل فضله) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلامنه وليس
.انالشميخ الامامالوالدرحمهالله تعالى يقول  :لولاسابلآاب
بإالباجاده وتسكوينه وإعطائه وجوده وك
كلا ناض عرانات] قكاار الناس عقوم ضعيفة واشتغال عقوم هذه الوسائط القانية يعمباعن

مشاهدة أن الكؤمنه” فأمًا الذين 'توغلوا ف المعارف الالمية وخاضوا فى حار أنوار الحقيقة غلموا
أن ماسواه ممكن إذاته موجودبايحاده » فانقطع نظرهمعماسواه وعلءوا أنه بحانه وتعالى هوالضار

والنافع ؛ والمعطى والمانع .
ثم إنه تعالى لما بين هذه الآا<وال قال (وإن تولوا فاتى أخاف عليكم عذاب يوم كبير)
والآاض كذلك »لآن من اشتغل بعبادة غيرالله صارالدفنيا أععى » ومن كان فى هذه أعمى فهو فى
الآخرة أعى وأضل سيلا » والذى بين ذلك أن من أقبللطلتعب"الدنيا وَإذاتهاوطيباتها قوى
حبه لحا ومال طبعه إلا وعظمت رغبته فيها  .فاذامات بمعوه ذلك االلحبشديد والميلالتام وصار
عاجزأ عن الوصول إلى محبوبه » خينئذ يعظر البلاء ويتكامل الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من

'
م(
عذاب ذلك اليوم » وأما تفاصيل تلك الأحوال فهى غائبة عنا مادهنا فى هذه الحياة الدنيوية  .ثم

لد

0

متاغا نا إلى أجل مسعى» الااية
ا متعم م

يقدر على تحصيله » ثم عله مدنا رذكا

رك  2إن به الانسان ويتوسل به إلى دفع

المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمةعلى الاستعانة بسعى النفس .

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها مايترتب عليها من الآثار النافعة
فدنيا
والنتائج المطلوبة » ومنالمعاوم أن المطالب محصورة فنوعين» لآنه إما أن يكون حصوها ال
أو فى الآخرة ؛ أما المنافع الدنيوية  :فهى المراد مر قوله (متعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى)
وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبق فى الدنيا منتظم الال مرفه البال» وفى
الآية عوالات:

(إالسؤال الاول) أليس أن النى صلى الله عليهوسلم قال«الدنيا اسلجمنؤمن وجنة الكافر»
وقال أيضا وخص اليلاء بالأانيياء ثمالأولياءاثللمأمثلذالامثل» وقالتعالى (ولولا أنيكو نالناس
أمه رحد لكلا  91كدر ال رابوهم  0من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصَيب

المشتغل بالطاعات ف الدنيا ذو الشدة والباية  .ومقتضى هذه الآنة أن نصيب المشتغل بالطاعات
الراحة فى الدنيا فكيف ابمع بينب) ؟
الجواب  :من وجوه  .الأول  :المراد أنه تعالىلايعذيهم بعذاب الاستتصال كااستأصلأهل
القرى الذين كفروا  .الثانى  :أنه تعالى بوصل اليم الرزق كيفكان ؛ واليه الاشارة بقوله (وأمر
أهلك بالصلاة واصطبر علا لان ألكرزقا نحن نرزقك) الثالث  :وهو اللأقوى عندى أن يقّالإن
المشتغل بعمادة الله وبمحبة الله مشتغل حب ثىء يمتنع تغيره وزو آله وفناؤه ؛ :فكل مكنان إمعانه

فى ذلك الطريق أكثر وتوغله فأيثهمكان انقطاعه عن الاق أتموأكل » وكياكان الكرال فهىذا
الباب كأثرءكان الابتماجوالسرورأتم» لأنه أمن من تغيرمطلوبه » وأمنمن زوال محبوبه » فاما
دكنان مشتخلا حك غير اله ل كان أبزااق م الخوف من فوات الدوب وزواله» فكان عشه
منغصا وقابه مضطر با» ولذلك قال الله تعالى فى صفة المشتغلين يخدمته (فلنحيينه حياة طيبة)

(السؤال الثانى» هل يدل قوله (إلى أجل مسمى) عل أن للعبد أجلين» وأنه يقع فى ذلك
التقديم و التاخير ؟

والجواب  :لا  .ومعنى الآية أنه تعالى حك بأنهذا العبد لواشتغل بالعبادة لكانأجلهفىالوقت
الفلانى  :ولو أعرض غنها لكان أجله فى وقت آخرء لكنه تعالى عالم بأنهلواشتغل بالعبادة أملا
فان [تجله لشن إلا :فى ذلك الواقت المعين' !.فبك أن لكل إنسان لت راكنا نط

(السوال الثالث) لمسمى منافع الدنيا بالمتاع ؟

قولهتعالى دوأناستغفرواادبم ”نم توبوا إليسهء 4الآية

ااا

خلقكم  0من قبلكم) وإنما حدن ذلك لآن الام بالعيادة يتضمن الامر يتحصيل المعرفة .
فلا جرم ذكر مايدل على تحصيل المعرفة .

لتى ل منه نذير وبشير » وفيه مباحث :
ثم قال إ

لإالبحث الآاول) أن الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الحكير الخبير » والمعنى  :اننى لكمتذير
ولشير من جهنه .

لإالبحث الثاى) أن قوله (ألا تعبدوا إلا الله) مشتمل على 0عن عبادة غير الله ؛ وعلى
الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهوعليه الصلاة والسلام نذير  7الآول بالحاق العذاب الشديد لمن

ل يمأت بهاو.بشير على الثانتىبالحاق الثواب العظيم لمن أنى بها.
واعلم أنه صل الله عليه وس ما بعث إلالحذين الآمرين » وهو الانذار على فعل مالا ينبغى »
والبشارة على فعلماينبغى .

((المرتبة الثانية»من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأن استغفروا ربكم)

لإوالمرتبة الثالثة 4قوله (ثمتوبوا إليه) واختلفوا فى بيان الفرق بين هاتين المرتبدين
على وجوه :

(الوجه الآول) أن معنى قوله (وأن استخفروا) اطلبوا من ربك المنفرة لذنويم ٠ ثبمين

الثىء الذى يطلب به ذلكوهوالتوبة ؛ فقال (ثمتوبوا اليه) نلاألداعى إلىالتوبة والحرض عليهاهو
الاستغفار الذى هو عبارة عن طلب المغفرة  .وهذا يدل عل أنه لاسبيل إلى طلب المغفرة من عند

الله إلا باظهارالتوبة » والام فى الحقيقة كذلك » لان المذنب مءرض عن طريق اق » والمعرض
المهادى فى التباعد مالميرجع عن ذلك الاعراض لايمكنه التوجه إلى المقصود بالذات ؛ فالمقصود

بالذات هوالتوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لايمكن إلا بالاعراضعما يضاده  .فثبت أنالاستغفار
ون التو ةامطاوية لكرنا امن متمات الاستتفار » :وماكان آخرا فى الخصول
كارت داكت أ
كان أولا فى الطلب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة .
ا(لوجه الثانى») ففائدة هذا الترتيب أن المراد ا:ستغفروا عن سالف الذنوب ثمتوبوا إليه
ق الاستانفتب..

لإالوجه الثاث) وأن استغفروا من الشرك والمعاصىء ثمتوبوا منالاعمال الباطلة .
(رالوجه الرابع ) الاستغفار طلب مزاللّه لازالة ميانلياغى و.التوبة سعىمن الانسانف إزالة
مالابنبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن الرء يحب أن لياطلب الشىء إلامن مولاه فانه هوالذى

قوله تعالى«وأن استخفرو|دب ثم آآتووب|وإليه»الآية
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كدير:

متعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وإن تولوا فانى أغاف علي عذاب
يومكبيرإلىالله م جعكم وهو علىكل شىء قديري
اعلماناف الأنة ماكر

:لأول  :أينكون مفعولاله
 2ة الأول) اعلمأن فىقوله (ألاتعيدوا إلاالله) وجوهاً ا
والتقدير :كتاب أحكرت آياته ثمفصات  .لجل ألاتعبدوا إلا الله وأقول هذا التأويل يدل على
أنه لأمقضوند مو هذا الكيتاف الكت يفت إلاهن الف الواحن؛ فكل من صرف عه إل لل
المطالب » فقد خاب وخسر .الثاتى  :أن تسكون (أن) مفسرة لآن فىتفصيل الآيات معنى القول

والمل على هذا أولى » لآن قوله (وأن استغفروا) معطوف عل قوله (ألا تعبدوا) فيجب أنيكون
معناه  :أى لاتعيدوا ليكون الامى معطوفا علىالنهى » فان كرنه بمعنى كلاتعبدوا يمنع عطف الام
00
عليه  .وااثالث  :أن يكون التقدير  :الركتتاب أحكنت آراته ثمفصلت من لدن حكيم
أن لايعبدوا إلاالله ويقول لهم؛ إتىلكم منه نذير وبشير والله أعلم.
(المسألة الثانية4اعل أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه  :الأول  :أنه تعالى أمس
:ستثناء من النى اثيات » كان معنى هذا الكلام النبى عن عبادة
بأن لايعبدوا إلاالله » وإذا قلانلاا
وم نسادة :الله كال و داك هوا لمق » لانابنا أنيماشو الله فور دك عزوق
اللل؛ا
غين الته,تعا
مريوب؛ وانما حصل بتكوين الله وإ>اده ؛ والعبادة عبارةعن اظهار الخضوع والخشوع وناية

التواضع والتذال وهذا لايليق إلا بالخالق المدير الرحيم الحدان ء فثنت أنيعيادة غيز التي متكرة ؛
والااعزاضن عن عناده الله مكرا.
؛آن من لايعرف معبوده
وااعلمأن عبادةاللهمشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة ل
لافة بألا ورتظره قواله تال .قاأول واة
يلناتفع بعادته .فكان الامؤيستاذةالله أمرا تاتلحصمدر

البقرة (ياأبما الناس اعبسدوا ربم) ثم أتبعه الدلائل الدالة علي وجود الصانع وهو قوله (الذي

قولهتعالى«ألاتعبدواالااللاهنتىلكممننهذيروبشير» الآية
0

سذا ال2م"22

ومه

كم

هاا
ثير

هذيروبشير 222وأناستشفروا رب
هنىلكممل ت
للإ
أ تعبدوا إلا

ويحصل الوقوف على كلباب واحد ١ 1الوجهتل
(المسألة الرابعة»  8م() ففقوله  2فصلت) ليس للتراخى فى الوقت » لكن فىيالحال كم

»كا تقول  :فلان كريم الأاصل
تقول  :هى حكمة أحسن الاحكام ؛ ثممفصلة أحسن التفصيل و
عمكر الفعل .

(المسألة الخامسة) قال صاحب الكشاف  :قرى” (أحكمت آياته ثمفصات) أى أحكيتها أنا
ثمفصلتهاء وعن عكرمة والضحاك (ثمفصلت) أى فرقت بين اق والباطل .
(المسألة السادسة  4احتبج الجباتى بهذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق من ثلاثة أوجه :
الأول  :قال الح  :هوالذى أتقنه فاعله » ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القرآن وإلالم يصح ذلك
مجسد

لآن الاحكام لا يكون إلا فى الأفعال » ولا وز أن يقال  :كان موجوداً غير محكثمجعله الله
ن هذا يقتضى فىبعضء الذىجعله حا أينكون محدثاً :ولميقل أحد بأن القرآن بعضه
يحلكاآ,
قديم بوعضه محدث  .الثانى  :أن قوله (ثمفصلت) يدل عبل أنه حصل فيه انتفصالوافتراق  :ويدل
على أن ذلك الانفصال والافتراق إما حصل بجعل جاعل » توكوين مكون » وذلك أيضا يدل
على المطلوب  .الثالث  :قوله (من لدن حكيم خبير) والمراد من عنده و»القديم لاوز أن يقال :
إنه حصل من عند قدحم آخرء لانهما لوكانا قديمين ليكن القول بأن أحدهما حصل من عندالآخر
أولىم العكس

:

اكاك لكا ايانهذى الوك عاتدة إلى هته الزو فن'والاصواكت وان معترفون.بأتها
محدثة مخاوقة » وإنما الذى ندعى قدمه أمس آخر سوى هذه الحروف واللاصوات .

لإالمسألة السابعة) قال صاحب اللكشاف قوله (منلدن حكمخبير) يحتمل وجوهاً  :الأول :
أنا ذكرنا أن قوله ك(تاب) خبر و(أحكمت) صفة لهذا الخبر » وقوله («ن لدن حكم خبير) صفة
ثانية والتقدير  :الر  .كتاب من لدن حكم  2الذان "إن كوت خيرا بنك ختر والتقشر ؟ الرا.
من لدن حكم خبير  .والثالث  :أن يكون ذلكصفة لقوله (أحكنت  .وفصلت) أىأحكدت وفصلت
من لدن حكم خبير » وعلى هذا التقدير فقد حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة

كانه يقول أحكمت آياته من لدن حكبم وفصات من لدن خبير عالمبكيفيات الأأمور
 -قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنتى لككمنه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثمتوبوا اليه

 60 0تانوعاب 0

اا

أناته» الآية

|لول :شك أن الصو اتمذكرنا
أيانه ؛ 0مه على  0القول مالميرض به فى القول ا

(المسألة الثانية) فى قوله (أحكمت آياته) وجوه :الآول (أحكنت آياته) نظمت نرظصايفا
6

لابقع فيه نقص ولا 1

من إلدىء  :فقوله (1

كالينا

نحمالمرصف

إلثاق  9أن الاحكام ع ارة 0

أياته) أى متنسخ بكتاب كالسخدت لكك

الفساد

ما.
والشرائع م

واعم أن على هذا الوجه لايكون كل الكتاب محكا؛ آنه حصل فيهآآيات منسوخة » إلا أنه
لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء لحك الثارت فى الغالل يحرى الحم

الثات فى الكل  .الثالث  :قال صاحب الكشاف (أحكنت) جوز أن يكون نقلا بالهمزة من حكم
بم الكاف اذا صارحكما » أى جعات حكيمة  .كةوله (آيات اللكتاب الحسكم) الرابع  :جعلت
أيانه ةق .امور  :أحدقاء :٠ > بعاى هنذا الكتا تا لتحي ل رالدلة رةه
والمعاد ؛ وهذه المعانى لاتقل النسخ فهى فغىاية الاحكام  ,وثاننها  :أن الآيات الواردة فيه
غير قة

( والتناقفض صضد الاحكام ؤاذا لك آناته عن التناقض 8

حصل الاحكام  :وثالتا

أن ألفاظ هذه الآ.ات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حيث لاتقبل المعارضة و:هذا أيضاًمشعر
بالقوة والاحكام  .ورابعها  :أن العلومالدينية إمانظرية و إماعملة .أما النظرية فهىمعرفةالالهتعالى
ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليومالآخر وهذا االكتاب مشتملعل شرائف هذه العلوم
ولظائفها ء وأما العملية فهى:إما أن تتكون غبازة عن تهذرت الاعمال الظاهرة هر الفقه  .أو حل
تبذيب الأحوال الباطنة وهى علمالتصفية ورياضة النفس ٠ ولا نجد كتابا فى العالم يساوى هذا
الكتاب فى هذه المطالب »٠فثبت أنهذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الرواحانة وأعلى
المباحت الالمية .فكان كايا حك غير قاابللنقض واهدم  .وتمام الكلام فىتفسير الك ذكرناه
فى تفسير قوله تعالى (قو الذى أنزل عليك الكتاب منه آنات حكات)

(المسألة الثالثة) فىقوله (فصلت) وجوه  :أحدها  :أن هذا الكتاب فصل كاتفصل الدلائل
بالفوائد الروحانية » وفى دلائل التوحيد والنبوة والاحكام والمواعظ والقصص  .والثاتى :أمما
»آبة آي .ة الثالث (فصلت) بمعنى أنها فرقت فالىتفزيل وما نزلت جملة
جعات فصو لاسورة سورة و

واحدة » ونظيره قوله تعسالى (فأرسلنا علهم ااظوفان والجراد والقمل والضفادع والدمآيات
مفصلات) والمعنى ججى ءء هذه الايات متفرقة متعاقية  : 00فصل لدج اليهالعياذ أئّحلت
مبينة ملخصة

.

الخامس

 :جعلت فصولا حلالا وحراما واأمتالا وت ها

اهبا
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واأمرلو ياالكل هينرفنهافصان قياارذرندريهعب حخلطا بغيره <بى تسكيل .نايل [5نواابد كيان
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وآياتها م١١ نزلت بعد سورة يونس

0

> تر

رات الرالت]

ثره

6

س

سن

الركتاب أحكتت أياته

سصورة

هود

عليه السلام مائة وثلاث وعشرون
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إالر كتاب أحكيت آياته ثمفصلت من لدن حك خبير)
قَْ الآية ات :

(المسألة اوللآى) اعلمأنقوله (الر) اسم للسورة وهومبتدأ  .وقوله (كتاب) خبره ؛ وقوله
(أحكمت آيانهثمفصلت) صفة لللكتاب  .قال الزجاج  :لايحوز أن يقال (الر) مبتدأ » وقوله
ك(تاب أحكمت آياتهثمفصلت) خبر  ,ل(آانلر) ليس هو الموصوف مذهالصفة وحده؛ وهذا

 8210001ليس من شرط كرن ا"لغو لديا أن يكن خيره حورا فيه»:ولا أدرى
كيف وقع للزجاجهذا السؤال » ثمإن الزجاج اختار قولا آخروهو أن يكون التقدير  :الر هذا
؛عندى أن هذا اقول ضعيف اوجهين  :الآول  :أن على هذا التقدير بقع
كتاب أحكمت آياته و
قرلة رانكلزساباطلا للافاتاة:فة :و الثانى:؟ أنك1:ذ اقلت هذا كتاب» :فقولك :وهذا» بقكإوشارة

إلى أقربٍ المذكورات  :وذلك هو قوله (الر) فيصير حينئذ (الر) مخبرا عنه بأنه كتاب أحكنت
وم؟ نفر

>01

«واانسل دراج ماتولح اليك وزاطر ات تمالندةالاي

“١

سفت
لكا ايخياس

2

ا ا

م
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2800

اع ايوسإِلدكَواصير حى حك اللوههو حير
الحم
كمين دَو١ »ع

 0 0 1 0 8أناعليككل )فلابحب على منالسعى فإيىصالك االثواب العظيم؛ وفى
ره يليه الفتال -
تخليصكم من العذاب الاليم أزيد با فعلت ١ قالابن عباس  :هذه لذ > 1

ثمإنه تعالى ختم هذه الخاتمة بخامة أخرى لطيفة  .فقال و9اتبع مايوحى اليك واصبر حتى
ى الله واهو'خين الحاكمين»

والمنىأنهتعالىأمره باتباع الوحى والتنذيل؛ فان وصل إليهبسبب ذلك الاتباع مكروه فليصبر
عليه إلىأن حكم الله فيه  .وهوخير الحا كمين  .وأنشد بعضهم فالصبرشعراً فقال

ل اك
0

ادر

سيت  0الله فى أمرى

حتى يعم المنكاو اد اك صرك عل  مرجية (لسن

م تفسيرهذه السورة والله أعلمبمرأده

كاه بادلوله وحسن توفيقه  .يقولجامعهذا

الكات  :ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شمر الله الأصم رجب سنة إحدى وستائة

وكنت ضيق الصدر كثير الزن بسبب وفاة الوالد السالم عمد أفاض الله على روحه وجسده أنواء
المخفرة والرحمة؛ وأنا ألمس من كل من يرأ هذا الكتاب و ينتفع به من المسلمين أن بخص ذلك
المسكين  .وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران ؛ وامد لله رب العالمين  :وصلاته على رخخبلقه
عند وله وصحه أجمعين :

قوله تعالى دقل ياأيها الناسقدجاءمالحق من ربكم» الآية
ب الاين قد
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م ربع قن اهتدى فامايبتدى

الوا نا علي «8١٠1»6 80,
صل انماصل عل
النفسهوَمَنْ

سل ا يدقعه بل قال إنه لاد لضام » وذلكل علىأنالخيرمطلو 5بالذات ؛ وأن الشر
مطلوب بالءعرض كاقالالنىصل اللهعليه وس رواية عنرب العزة أنه قال وسبقت رحمى غضى»

الثاتى أ:نه تعالى قال فى صفة الخير (يصيب به من يشاءمن عباده) وذلك يدل على أنجانب الخير
اله أقرى وأغلتن  :الثالت  :أنه ق(اولهو الغفور الر<م) وهذا أيضاً يدل علقوةجاب
دالتكوين
مفى هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بين 1منفرد بالخلق والاجا و
الرحمة وحاصل الكلا ١

والابداع ؛ وأنه لاموجد سواه ولامعبود الا إياه  :ثمنبه علىأن الخيرمراد بالذات ؛ والشر مراد
رحن فرتحت هذا الات أثرار عمفة'نهذا ماةلق هذه اليد .

(إالمسألة الثانية)4قال المفسرون  :إنه تعالى لما بين فى الآية الآولى فى صفة الأصنام أنها
لا تضر ولاتنفع » بين فى هذه الآية أنها لاتقدر أيضاً على دفعااضرر الواصل من الغير » وعلى
شف له الاهو)
الا
الخير الواصل منالغير  .قالابن عباس رضىالله عنهما (إن  8الله بكضرف

يعنى عرض وفقر فلا دافع له الا هو
وأما قوله لإوإن يردك مخير) فقال الواحدى  :هو من المقلوب معناه وإن يرد بك الخير
ولكنه لما تعلقكل واحد منهما بالآخرجاز إبدال كل واحدمنهما بالآخرء وأقول التقدم افللفظ
يبدل على زيادة العناية فقوله (وإن ردك مخير) يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر الخيرات
مخلوفة للاجله  .فهذه الدقيقة لاتستفاد الامن هذا التركيب.

قوله تعالى (رقل ياأيهاالناس قد جاءك الحق من ربكمفن اهتدى فاما يهتدى لنفسهومن ضل
فائمايضلعلياوماأن عاليكمب وكيل »)

واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائلالمذكورة ف التوحيد والنبوة والمعاد وزين آخهرذه السورة
بهذه البيانات الدالة علىكونه تعالى مستبداً بالخاق والابداع والسكوين 0

ا

العياالة قم اله وق تفديرها وجبان  :اللاول ::أنه من حك له فىالازل بالاهتداء ؛ فسيقع
له ذلك ؛ ومن حك له بالضلال » فكذلك .ولاحيلة فىدفعه  .الثانى  :وهوالكلاماللائق بالمعتزلة قال
القاضى إ:نه تغالكى بتنأنه كأكل الشريعة وأزاحالعلة وقطعالمعذرة (فناهتدى فانماييتدى لنفسهوهدن

0
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التطبارقة| 01نااتطتوقع أإك #القا بادو نوات اللعوار طق خا ردقه

فيكون ظليا .

فان قيل  :فطلب الشبع من الكل والرى من الشرب هل يقدح فىذلك الاخللاص؟

قلنا :لا .لآن وجود البز وصفاتهكلها بايحاد الله وتسكوينه ؛ وطلب الانتفاع بثىء خلقه الله
للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية إلى الله  .الاأن شرط هذا الاخلاص أن لابقع بصر
عقله على ثىء من هذه الموجودات إلا ويشاهد بعين عقله أنهامعذومة بذواتها  :وموجودة باحاد
2
اا
الاق أوهالك فسا وانافة بابعاء ال لهلئتنا راع ار الو عا س
نور وجوده وفيض إحسانه عاليا على الكل .

قوله تعالى ل ويإمنسسسك الله ضرفلا كاشف لهإلاهو وإنيردك خيرفلاراد لفضله يصيببه

دن يشاء من عباده وهو ااغفور الرحبم»
وه مان :

(المألة اوللأى» اعلأنه سبحانه وتعالى قرر آفخىرهذه السورة أن جميع الممكنات مستندة
البه وجميع الكائنات محتاجة اليه ؛ والعقول والهة فيه ؛ والرحمة والجود والوجود فائُض منه
واعلم أن العىء إمًا "أتنكورنخنان]” وزإما"أن كوك باقعا “وام نان كران لضان ادها
وهذان القممان مشتركان فى اسمالخير » ولماكان الضرأمراً وجوديا لاجرم قالفيه (وانيمسسك

الله بضر) ولماكان الخير قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا  ,لاجرم لميذحكر لفظ الامساس
فيه بل قال (وإن بردك يخير) والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله تعالى و بقضائه

يديل فيه التكفنوالا لمات ولاطاعةالاللاطيان والألريوازارا زو ناوار رك برالكلدم ولاك
والزتاخات و البواجات " +فنين سلكانه واتعال أنها زان قر الا  1:اذلو كافك أله إل شرك رازن
قضى لاحد خيراً فلا راد لفضله البتة ثمفى الآية دقيقة أخرى » وهى أنه تعالى رجح جانب اذير
عل جنك الشرا من اثلاثة .أوجه  .:,الأإوال  1:أنهااتحال لتك [طغاءن :لكر إن أنه كافك د
إلا هو ؛ وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار لان الاستثناء من النى إثبات » ولا ذكر الخير لم

قولهتعالىولاتدع 1ك

:

نكاما تفعك 0

ع١ /

عالاية

واعل أ 5155العادة وه:من را الجوارح اتتقل منهاإلى الامان واللوزفة او 1
,نه لاحصل فىالاب نور الايمان والمعرفة
يدل علىأن مهالميصرالظاهر مز ينا بالأعمال الصالحة فا
لإوالقيد الرابع  4قوله (وأن أقموجهك لادين حنيفا) وفيه مسائل
لإالمسألة الآولى) الواوفى قوله (وأنأقم وجبك) حرف عطف وفالمعطوف عليهوجران :
الأول  :أن قوله(وأمرت أن أكون) ام مقامقولهوقيللىكر منالمؤمنين ثمعطف عليه
(وأن أقموجهك) الثاتى  :أن قوله (وأن أقموجهك) قائممقام قوله (وأءرت) باقامة الوجه,

قر اكد راغت أن أكون رمن اللتمنين:وياقامة الوجه للدين جنيفا.

(المسألة الثانية 4إقامة الوجه كناية عن توجيهالعقل بالكلية إلمطاب الدين  .لأآن من يريدأن
ل لس نظا بالاستقصاء » فانه يقيم وجهه فى مقاباته بحيث لا يصرفه عنه لا بالقليل
ولا بالكثير  .لآنهلوصرفه عنه » ولو بالقليل فقد يطلت تاللكمقابلة » وإذا بطلت تلك المقابلة ؛
فد اختل الأيصار » فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للد.ن كناية عن صرف العقل بالكلة
اا
ل
لاه
مدا

إلى طلب الدين » وقوله (حنيفاً) أى مائلا اليه ميلا كلياًمعرضا عما سواه إعراضا كلياً »وحاصل
هذا الكلام هو الاخلاص التام » وترك الالتفات إلى غيره » فقوله أولا (وأمرت أن أ كون من
المؤمنين) إشارة إلى#ضصيلأصلالاممان:ء وقوله (وأن أتريك حلنديها) إشارة الاستدراق
فى نور الايمان والاعراض بالكلية عما سواه
لوالقيد الخامس » 4قله رولك تكو هن المشر١فين)

واعل أنه لايمكن أن يكون هذا نمياعن عبادة الأوثان » لآن ذلك صار مذكوراً بقوله تعالى
فى هذه الآية (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة
وهو أن من عرف مولاه » فلوالتفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركا ؛ وهذا هو الذى تسميه

أحاب :القلوب! بالشرك :الخ
(والقيد السادس كي قوله تعالى رول دع دن دوك ألله عال ينفعك ولا يضرك)

إذأنه معد وم بالنظر إلى ذاته وموجود بأجاد ادق اذا كان كذلك فاوى

وال

الحق فلا و<+ود

له ألا بابحاد الحق ؛ وعلىهذا التقدير لانناففمعالا ادق ولاضار الاالحق «فكلثىء هالك الاوجبه

واذا كان كذلك ؛ فلاح الاالله ولارجوع فى الدارين الا الى الله .
يين"
اواوز
ب
ح٠لرتع+

ثمقال فآخىرالآية إإفان فعلت فانك اذا املنظالمين» يعنى لواشتغلت يطلبالمنفعة والمضرة

من غير الله فأنت من الظامين  ,لآن ااظل عبارة عن وضع الثىء فى غير موضعه »فاذاكان ما سوى

يفن

قوله تعالى «ولكن أعبدالته الذى يتوفاكعالاية

وبلغ النهايات » أمر رسوله باظبار دينه
واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات أ
وباظهار المباينة عن المشركين » لكى تزول الشحكوك والشيهات فى أمره وتخرج عبادة الله
من طربقة السر إلى الاظبارفقال (قل ياأسا الناس إن كنتم فى شك من دينى) واعلم أن ظاهرهذه
الآبة يدل على أن هؤلاء التكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله صلى الله عليه وسلم و,فى الخبر
إمم كانوا يقولون فيه قد صبأ وهو صابى” فأمس الله تعالى أن يبين م أنهعلى دين أبراهم <نيفاً

 0لقوله تعالى (إن ابراهمكان أمة قانتاً لله حنيفاً) ولقوله(وجهت وجهى للذى فطرالسموات
والآرض حنيفا) ولةوله (لا أعبد ماتعبدون) والمعنى  :أنكمإن كتتم لاتعرفون ديىفأنا أبينه لم
فيه 0

على سديل التفصيل 0 7

(إفالةيد الارل) قوله (فلا أعيد الذين تعيدوك مِنّادواك الله) ا

وجب تقديم هذا الى

لما ذكرنا أنإزالة انقوش الفاسدة اعلنلوح لابد وأن تتكون مقدمة على تااالنةوش الصحيحة
قْ ذاك الوح  4ولاعا وجب

هذا الن لانالعمادة غارة التعظهم وهى

لاتليق إلاءن حصات

لهعَاية

الجلال والا كرام “و أما اثلالانوفانيا حجار والا سان (شر فك اله ]ا و اكت لز انث لل
أن إشتغل بعمادة لعن :

(إالقيد الثانى) قوله (وانكن أعبد الله الذى يتوفاكم) والمفصو ] 5أنهلما بين الفا كرك
عادة غيرألله (2ناه يب

لر تال

لعدادة أللّه .٠

ك)
الذى
فه(ا
وقول
توهى
يصفة
فان قيل  :ماالحكة فىذكر المعبود الحقفىهذاالمقام هذه ال
قلنا :فيهوجوه  :وال بحتمل أن كرون اتاد أى أعيد اللهالذىخلقكمأولاكميتوفاكم

ثانيا “ميديد الثاء وهذه المراتب الثلاثة قدقررناها فى القرآن مراراً وأطواراً فهبنا أكتى بذكر
التوىمما لكونه منيها عل البواق” الثاى».:أن الموكأمد الإشاء مايه لفك هذا الوصمانكر
فىهذا المقام  :ليكون أقوى فىاازجر والردع  .الثالث  :أنهملما استعجلوا نزولالعدذاب قالتعالى

(فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ثمننجى
زسلنا والذين آمنوا) “فهذه الآية تدل عل أنه'تعالى تملك أولتك اللكمار ونبق الموامنين ويقوى
دولم  4فلا ك 0فر

العهد ك 0من

الكلام لاجرم قال ههنا زولكن أعبدأللّه الذنى

1
يتوفاكم) وهو إشارة إلى "ما ورره وييقه قا تلك 5 41/5/ه كوال  اعد ذلك اذى ار
باهلا كيم و بابقاتى .
ولاإلقيد الثالث» من الأمور المذكورة في هذه الآبة قوله (وأمرت أن أكون من المؤمنين)

قولتهعالىدقل ياأيهاان ناسأنكتتم فشك منديى» الآبةٍ

١/١

ا  1اناس إنكتم ذ 2عَممن دين فىلا أعبد الذي تَعبدونَ من
هه
أ

0

 5لله ولكن أعد ل أذى5
-

اوم

22622

َ

-

03

وأمرت ان كارن 0
-ر

-ه

-ه

َم1

لمْؤْمنينَ « »1٠6ا

الدين 2
اما

اس

_-ه

2م

0

3

من

ب

حتت  1سن

م

تس

ببباتت

2

-_-ه

سس سر ©

سام

ملعك ول ياِضْركٌ أنفعلت
المشركينَ «٠ .0 وَلَاتدعمندونالله

انك إذامن الظالمين »<١
المسألة الثانية) ثمحرف عطف  ,وتقدير الكلام كانت عادتنا فيهامضى أن تملكهم سريعاً

(المسألة الثالثة) لما أمى الرسول فى الآية الأولى أنيوافق الكفار فى انتظار العذاب ذكر
التفصيل  .فقال  :العذاب لاينزل إلاعلى الكفار  .وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة .
ثمقال١كذلك حقاًعلينانتجى المؤمنين) وفيهمسألتان :

 ١سالةاوللأى) قاللصاحب الكشاف  :أىمثلذلك الانجاء ننصرأ م منين ونملك المشركين
وحقا علينا اعتراض » يعنى حق ذلك علينا حا

ماسألة الثانية 4قال القاضى قوله (حقا علينا) المراد به الوجوب ؛ لآن تخليص الرسول
والمؤمنين من العذاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسنمن الله تعالى أن يلزمهم الافعال الشاقة

رإذلائيك وجوه ذا السلي :جرى مجرى قضاء الدين للنيب المتقدم .
والجواب  :أنا تقول إنهدق يسبب الوعد والحكم ٠ ولانقول إنه حق بسبب الاستحقاق ؛ لما

قىه شيئا .
اقلعل
خيتح
ثبت أن العبد لا
قرله تعالى «إقل ياأيها الناس إن كلتم فاشك من ديق فلا أعبد:الذين تعبدون من دون الله
ورلشكق لأعين الله الذى يتوفاكم وأمرت أرنف أكون من المؤمنين وأن أقموجهك للدين حنيفا
0

من المشركين ولاتدع هن دون الله مالاينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا

 0الظالمين»

قوله م
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ٍالمؤمئين 0.
والأأرض)0/ 1 5

و نه تعالى نبه على القاعدة الكلية  .حتى  9الدائليتنه للاقسامها

وحيائذ يشرع فى تفصيل حكمة كل واحد منهابقدر القوة العقلية والبشرية » ثمأنه تعالى لماأمس
بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر فى هذه الآيات لينافع فى <ق من حكم
الله تعالى عليه فى الأازل بالشقاوءالضلال :فقال (وما تغنىالاآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون)
وفيه مسائل :
(المسألة الأوى» قال النحويون (ما) فى هذا ا موضع حنمل رحيين

دكن

تكرن

لفيابمعنى أن هذه الآيات والنذر لاتفيد الفائدة فى <ق من حك الله عليه بأنهلايؤمن » كقولك
.الثاى  :أن نكون اسفهاما كفولك  :أى اث لد 20٠
ها يد عَنكَ المال إذا لتفق' و
وهو استفهام بمعنى الانكار .

(المسألة الثانية ) الآآيات هى الدلائل واانذر الرسل المنذرون أو الانذارات .
(المسألة الثالثة) 4قرى” (وما يغنى) بالياء من نحت .
قوله تعالى <فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم مس

المنتظرين ثمتنجى رسلنا والذينآمنوا كذلك حا علينا نجى المؤمنين)
واعم أن المعى هل شط رن إلا انلها مر لام الأممالماضة  :والمراد أن الانباء المتقدمين
علهم السلام كانوا يتوعدون حكفار زمائهم بعجىء أياممشتملة على أنواع العذاب » وهم كانوا
نكفكاراالنذيوا فى زمان الرسول عليه
بكذبون مها ويستعجلونما على سبيل السخرية ؛ و كذلك ال
الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون  .ثم إنه تعالى أمره بأن يقول لهم (فاتتظروا إنى معكممن
المنتظرين) ثمإن تهعالى قال (ثمننجى رسلنا والذين آمنوا) وفيه مسائل :

(المسألةالأأولى) قرأ الكسانى فى رواية نصير (ننجى) خفيفة » وقرأ الباقون  :مشددة وهما
لغتان .كوذلك فقىوله '(نتجى المؤمنين-

قوله تعالى ٠ قلانظروا ماذا فىااسموات واللارض » الآية
و
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فوم لارؤمنون »١٠١٠

إلىتكوينه  .و إتمابريد ضده ؛ و إنما قصد إلى تحصيل ضده ء فلوكان بهلما حصل إلاماقصده

رآرر دناالدوالآات عل هذه الحجة وأجبنا عتها فا سلف .من هذا التكتاب  .:وأما حمل الرجس
علىالعذاب » فهوياطل  ,لآن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره ,مل هذا الافظ على
جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله كموعنه حماً صدقاً صواباً  :وأما حمل لفظ الرجس
علىحكاللهبرجاستهم ؛ فهوفىغايةالبعد؛ لأنحك اللهتعالىبذلك صفته » فكيف يجوز أن يقال
إن ضدقة الله رجت  ,فترت أن اللتجة الى ذكر ناهاظاهرة .

قوله تعاللىل قلانظرواماذا فىالسموات والآرض وماتغنىالآيات والنذرعنقوملايؤمنون)
فى الآبة مسائل :

(المسألة الأولى)» قرأ عاصم وحمزة (قل انظروا) بكسراللام لالتقاء السا كنين والاصل فيه
الكسر ء والباقون يضمها ناوا حركة الحمزة إلى اللام .

(إالمسألة الثانية» اعل انه تعالى لما بين فى الآآيات السالفة أن الايمان لايحصل إلابتخليق

الله تعالى ومشيثته » أمس بالنظر والاستدلال فى الدلائل حتى لايتوهم أن الحق هو الجبر الحض .
فقال (قل انظروا ماذا فى السموات والارض)

واعلم ان هذا يدل عملطىلوبين  :الآول  :انه لاسبيل إلىمعرفة الله تعالى إلا بالتدر فالىدلائل

كا قال عليه الصلاة والسلام «تفكروا افلاق ولاتتفكروا فى الخالق» والثاتى  :وهوأن الدلائل

إما أن تسكون من عالمالسموات أومن عالمالأرض» أما الدلائل السهاوية » فهى حركات الافلاك

منوف
يصعووع

ومقادرهًا وأوضاعبا وما فهامن الشمس والقمر والكواكب» وما مختتص بهكل واحد منها من
لمنافع والفوائد  وأما الدلائل الأرضية  .فهى النظر فى أ<وال العناصر العلوية » وفى أحوال
المعادن <ووأالالنبات وأ<وال الانسان خاصة  .ثمينقسمكل واحد من هذه الأجئاس إلى نواع
لانهاية لها .ولوأن الانسان أخذ يتفكر فكيىفية حكمة الله سبحانه فى تخليق جناح بعوضة لانقطع
عقله قبل أن يصل إلى أقلمستبة من مراتب تلك الحكموالفوائد  .ولاشك أن الله سبحانه أكثر
من ذكر هذه الدلائل فى القرآن الجيد » فلهذا السبب ذحكر قوله (قل انظروا ماذا فى السموات
ا؟فر
«م

0١> -

ول

قوله تعالى «ويجعل الرجس عاللىذين لايعةاون» الآية

فى الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشحكر ويسوءه الكفران ؛ فلاجرم كان الشكر حسناً
والكفران قبيحاً  :أما الله سبحانه فانه لايسره الشكر ولايسوءه الكفران » فلايتتفع بهذا الشكر
أصلا  .والثانى  :أيضا باطل لناألشاكر يتعب فالحال بذاك الشكر ويبذل الخدمة ماعلأمنشكور
لاينتفع به البتة ولا بمكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواتٍ ؛ لآن الاستحقاق علىالله تعالى محال
فان الاستحقاق على الغير إمسا يعقل إذاكان ذلك الغير حيث لولميعط لاوجب امتناعه من إعطاء

ذلك الحق حصول نقصان فى حقه » ولماكان الحق سبحانه منزهاً عن النقصان والزيادة لميعقل
ب العقل امخض وماكان 'كذلك
سفعا
حفيد:
ذلك فىحقه ؛ فثبت أن الاشتغال بالامان وبالشكن» ل يا
امتنع أن يحكون العمل موجبا له ٠ فثبت بهذا البرهان القاطع صعة قوله تعالى (وما كان لنفس
أن تمن إلا باذن الم 'قالالقاذئ “:اراد أن الايمان لايصدر عنه إلا بعلمالله أن شكلعة
ل باقداره عليه .

وجوابنا  :أن حمل الاذن على ماذكرتم ترك للظاهر وذلك لاوز لءاسم| وقد بيناأن الدليل
القاطع العقلى يقوى قولنا .

(المسألة الثالشة) قرأ أبوبكرءءرن عادم(وتحل) نالدون وقز أالباقوان] اليك كنابة عق
أسم الله تعالى .

(المسألة الرابعة) احتي أصابنا على ححة قوم بأن غالق التكفر والابمتان هو الله تعالى
بقوله تعالى (ويجعل الرجس على الذين لايعقاون) وتقريره أن الرجس قد يراد به العمل القبيح
قال تعالى (إتما بريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطهر؟ تطبيرا) والمراد من الرجس
اجلسكفر والمعصية
ههنا العمل القبيح» سواءكان كفراً أومعصية ؛ و بالتطهير نقل العبد من ر
إلى طهارة الايمان والطاعة ؛ فليا ذكرالتهتعالى فما قبل هذه الآية أن الامان لاحصل إلاعشيئة

'تكرلته :إلولا قن انه كان
الك كال وخلفه  51 ,ريد أن الكن  60الاتخلته و
الامان ليس إلا الكفر » فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر والابمان من الله تعالى .

|عون  :أحدهها  :أن
أجاب ::أبواعل الفازسى النخخوئ اعنه .فقا “:الرجس ؛ حمل وحهين ا
يكون المراد منه العذاب » فقوله (ويجعل الرجس عل الذين لايعقلون) أى يلحق العذاب بهم كا
قال (ويعذبالمنافقين والمنافقات والمشركين والمششركات) والثاتى  :أنه تعالىر>كمعلهمبأنهمرجس
كا قال (إنما المشركؤن نيجس) والمعنى أن الطبارة الثابتة للمسليين لمتحصل طم .
والجواب  :أنا قد بينابالدليل العقللأن الجهل لامكنأن يكون فعلاللعيد لأنهلايريده و لابقضد

رسال «وماكانلنفسأن تؤمن إلابذانءالله» الآية

ىا

أن يقالإنه أراهم نهالكفر وأ8
أنشاك إن كال خلق فيه قدرة مستامة للكة
القدرة صالحة للضدين ما هو مذهب القوم » فرجحان أحد الطرفين علىالآخر إن لميتوقف على
مىجح فذلك المرجمإما |أنكون
المرجح فم ل الزجحان لالمرجح وهذا باطل؛ وإن توقف عل

منالاعلبددأفوماننكانمن العبدعادالتقسمفيه وازمالتسلسل وهوعال ؛ لانن فناشك
نيجكمووعتلكالقدرة معتلك الداعيةموجباًلذلك الكفر فاذاكانخااق القدرة والداعية هواللهتعالى
:ن قوله(ولوشاء ربك) لاجو زحملهعملشىيئة الالجاء  لآن النى صلى
خَيندذ عاد الالزام ا.لثانى أ
لله عليه وسلم ماكان يطاب أن يحصل لمإيمان لايفيدهم فى الآخرة ؛ فبين تعالى أنه لاقدرة

للرسول عتلحىصيل ذا الابمان» ثمقال (ولوشاء ربك) لآمن من فى الآرض كلهم جميعاً)

ذىه الآية هوذا الايمان النافم <تى يكون
فوجب أينكون المراد املنايمان المذكؤره ف
الكلام منتظلماً ',قأمأ جمل الافظ علىمشيئةالقهر والالجاء فانه لارليق بهذا الموضع  .الثالث ا:لمراد
بهذا الالجاء »إما أن يكون هو أنيظهر لآهيات هائلة يعظم خوفه عند رقيتهاء ثميأنى بالابمان
عنما رإما أن يكون المراد اخالقايمان فم  .والآول باطل » لانه تعالى بين فماقلىهذه الآية

أن إنزال هذه الآآيات لايفيد وهو قوله (إن الذين حقت علكيهلممة ربك لايؤمنون ولو جاءتّبم
كل آيةحتى يروا العذاب الألم) وقال أيضاً (ولو أثنا نزلنا إلييم الملائكة وكلمتهم الموتى وحشيرنا
علهمكل شىء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وإنكان المراد هو الثانىلميكن هذا الالجاء
د

إلىا لامان ؛ بكالن ذلك عبارة عن اخلااقيمان فييم  ,ثميقال لسكنه ماخلقالا سان فم  :فدل
على أنه ما أراد حصول الايمان لهموهذا عين مذهينا .

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال (أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) والمعنى
أنه لاقدرة لك عل التصرف فى أحد ؛ والمقصود منه ببان أنالقدرة القاهرة والمشيئة النافذة ليست
إلا للحق سبحانه وتعالى

سواسوادوسىهب
لندوس5ماووسهتي
ابوينمل-سالوج1بايؤ

(المسألة الثانية ماحتيج أصحابنا على صحة قوط أنه لاحكم للأشياء قبل ورود الشرع بةوله(وما
كان لنفس أن من ا|لاباذنالته) قالوا وجه:الاستدلا لابه أن الاذن عبارة عنّ الاطلاق افلفغل
ورفع الحرج وصريح هذه الآبة يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا
الابمان ثقاملوا  :والذى يدل عليه من جاهلةعقل وجوه  :الأاول  :أن معرفة الله تعالى
والاشتغال بشكره والثناء عليه لايدل العقل على <صول نفع فيه ؛ .فوجب أن لابجب ذإك بحسب
لطالن
إمشلكوىراألشا كر  .والأآول با
العقل » ببان الأولأن ذلك النفع إما أنيكون عائداً إلى ال
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إلَاأَدْنَ ا

اارجس
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علينلايعقلونَ .2

سين 00كانا أن 07إلباذن الله ويجعل الرجس على الذين لايعقلون)

اعم أن هذه السورة من أولما إلى هذا الموضع فى بيان حكاية شيهات اللكفار فى إنكار
اانبوة مع الجواب عنها » وكانت إحدى شهاتهم أن النىصل الله عليه وسلم كان ددهم بنزول
العذاب على الكافرين ؛ بوعد اتباعه إن الله ينصرثم ويعلى شأنهم ويقوى جانهم » ثمإن الكفار
مارأوا ذلك خعلوا ذلك شهة ف الطعن فى نبوته» وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العداب عل

سبيل السخرية؛ ثمإن الله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعود به لا يقدح فى حىة الوعد» ثم
ضرب لهذا أمثلة وهى واقعة نوح وواقعة موسىعايهما السلام مع فرعون وامتدت هذه البيانات
إلى هذه المقامات » ثمفى هذه الآية بين أن جد الرسول فى دخولهم فى الايمان لاينفع ومبالغته
فى تقرير الدلائل » وفى الجواب عزالشيهات لاتفيد » لآن الاءان لاحصل إلابتخليق الله تعالى
ومشيئته وإرشاده وهدايته » فاذا لىبحصل هذا المعنى لمبحصل الابمان» وفالاية مسائل :

(المسألة الآولى» احتجأصحابنا عليصمة قوطمأن جميع الكائنات بمشيئة اللهتعالى »فةالواكلمة
ضسم ) يقتضى أنه
كآلره
و'تفيد انتفاء الّىء لانتفاء غيره » فقوله و(لو شاء ربك لامن من فىال
ماحصلت تلك المشيئة وماحصل إيمان أهل الأارض بالكلية فدل هذا علىأنه تعالى ماأراد إيمان
ايرتن الرراامعيهة كنا ٠ أى لوشاء اللهأن يلجئّهمالى
!واغ
فعىن
الكل ) أجات الباق و ااقا
الامان لقدر عليه ولصح ذلك منه  :ولكته مافعل ذلك لان الت

بعل
يىل
سبد
من الع

»ن يعرفهم
الالجاء لاينفعه ولايفيده فائدةء ثمقال الجبائى  :ومعنى إجاء الله تعالى إياهم إلى ذلك أ
اضطراراً أنهملو حاولوا تركه ؛ حال الله ينهم وبين ذلك وعند هذا لابد وأن يفعلوا ما أَلْتوا اليه
كا أن من عل هنا أنه إن حاول قتل ملك فانه بمنعه منه قهرا لميكن تركه لذلك الفعل لسابساتحقاق
المدح والثواب فكذا ههنا .
واعلم أن هذا اكلام ضعيف وبيانه من وجوه  :الأول  :أن الكافركان قادراً على الكفر

فه لكان قادراً على الايمان » أو ماكان قادراً عليه ؟ فارن قدر عل الكفر ول يقدرعلى الايمان
خيئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر » فذاذا كان خااق تلك القدرة هو الله تعالى لزم

قوله دلوو وشا ربك لآمنمن فىالآرض» الاية

ا
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وقرىء أيضا بالرفع على البدل .
(الطريق الثاى) أن (لولا) معناه هلا » والمعنىهلا كانت قرية واحدة منالةرى الىأهللكناها
تابت عن الكفر وأخلصت ف الابمان قبلمعاينة العذاب إلا قوم يونس  .وظاهراللفظ يقتضى
استثناء قوم يونس من القرى » إلاأن المعنىاستثناء قوم يونس منأهل القرى ؛ وهراستثناء منقطع
بمعنى ولكن قوم يونس لآممانوا فعلنا مهمكذا وكذا .

(إالمسألة الثانية4روى أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذ بوه
فذهب عنهم مغاضياً ٠ فلما فقدوه خافوا نزول العماب» فلبسوا الوح ويدوا أربعين ليلة  وكان
:ن زانا أعات الاك التاتبك نامك سين
يونس  .قال لمان أجلكمكرفلا  .هالو إ
وثلاثون ليلة ظهر فى السماء غيم أموة شدي الدوادء فظهر منة دان شِديد وهيط ذلك الدغان

حت وقع فى المديدة وسود سطوحهم فخرجوا الى الصحراء ٠ وفرقوا بين النساء والصبيان وبين
الدواب وأولادها لخن بعضها إلى بعضفءاتاللأصوات » وكرت التضرعات وأظهروا الاءمان
وشف عنهم ؛ وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء يوم الجمعة
والتوبة وتضرعوا إلى الله تعالى فرحمهم ك
وعن ابن مسعود بلغمن توبتهم أن يردوا المظالم حتى أن الرجل كان يقلع الححر بعد أنوضع عليه

بناء أساسه فيرده إلى مالكه ؛ وقيل خرجوا إلى شيش من بقية علءائهم فقالوا قد نزل بناالعذاب فا

ترى ؟ فقالهم قولوا ياحىحين لاحى  .يواحى ياايلحمىوتى  .و ياحىلاإلهإلاأنت » فةالوافكشف
الله العذاب عنهم » وعنالفضل اينعباس أنهمقالوا  :اللهمإن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظر
منها .أوجل افعل يبناها أنت أهله .ولاتفعل بنامانحن أهله .

(إالمسألة الثالثة) إن قال قائل إنه تعالى حكىعن فرعون أنه تابفى آاخلرام ولميقبل توبته
وحكى عن قوم يونس أنهمتابوا وقبل توبتهم فا الفرق ؟

والجواب  :أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فانهم تابوا قبل
ذلك فانهم لما ظهرت لهمأمارات دات على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر اافرق

قوله تعالى إرولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا
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0رجح أحد الجانبين على
القدرة والداعع فظاهرأيضاً قن تدر نات مالل للطرفين يت

الآخر إلا لمرجح  :وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل ؛ وعند حصول هذا المجموع يحب
الفعل » وقد احتج أصحابنا بوذه الآية عل صمةقولحم فى إثيات القضاء اللازم والقدر الواجب وهو
<ق وصدق ولا خيص عنه .

ثمقال تعالى و9لو جاءتهم كلآية حتى يروا العذاب الأليم 6والمراد أنهملايؤمنون البتة»
ولو جاءتهم الدلائل التى لاحد لها ولاحصر ؛ وذلك لآن الدليل لابهدى إلا باعانة الله تعالى فاذا

تلحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل .

القصة الثالثة
اذكورة فى هذه السورة » قصة بو عنلسيه السلام
من القصص ا

قوله تعالى فللإولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانما إلا قوم يونى لما آمنوا كشفنا عنهم
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين)
لممة ربك ليؤامنون ولوجاءتهم كلآية
اعم أنه تعالى لما بين من قبل (إن الذين حقت علكيه
؛نها دالة علىأن قوميو آنمسنوا بعدكفر هر وانتفعوا
حتى يروا العذاب الآليم)أتبعه هذه الآية لا
بذلك الابمان  .وذلك يدل على أن الكفار فريقان  :منهم من حك عليه خامة الكفر » ومنهم من
.فى الآية مسائل :
ع عليه يخامة الايمان  .وكل ماقضى اللهبه فهو واقع و

((المسألة اوللأى) فى كلمة (لولا) فى هذه الآية طريقان
(الطريق الآول» أن معناه الننى  روى الوا<دى فى البيط قال  :قال أبومالك صاحب ابن
عباس كلمافى كتابالله تعاليمن ذكر لولا  فعناه هلا » إلا حرفين » فلولا كانتقرية ف أنمفنتءها
إيماتماء معناه فاكانت قرأيمةنت ؛ فنفعبا إبمانما  .و كذ لك فلولاكانت من القرون من تيلم

»ا كان دن القرون » فعلى هذا تقدير الآبة» فا كانت قريةآمنت فنفعها ايمانها إلافوم
معناه ف
يونس  .واتتصب قوله (إلاقوم يونس) علىأنه استثناء منقطع عن الأول ؛ لآن أول اكلام جرى
على القرية » وانكان المراد أهلها ووقع استثناء القول من القرية ؛ فكان كةوله:

قوله تعالى دولا تكونن من 0ا

لقالآية
بآيات

ا

؛كعب الاحبار لانهم هم الذين يوثق ضرم ؛ ومنهم من قال :الكلسواء كانوا من
الدارى و
السلين أواقن الكفار ,لأنهم إذا بلغوا عددال :واترم قروًا أية من التوراة والانجيل 5215 :

دالة على الإششارة بمقدم مد صلى الله عليه وس فةد حصل الغرض .
فان قبل  :إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلا التحريف والتغيير فكيف يمكن

التعويل عليها .
قلنأ :إنهم إنما حرفوها سيب اخفاء الآنات الدالة عنلبىوة تمد عليه الصلاة والسلام  .فان

بقيت فنها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة مد عليه الصلاة
والسلام » لآنها لما بقيت مع توفر دواعبهم على إزالتها دل ذلك على أنهاكانت فى غاية الظهور .
:لأول  :أنه القرآن ومعرفة
ال معؤفة أى الأاشاء ».قفه قولان :ا
ولِكَ
س ذَ
لدمن
اتضو
كا إن الم
نبوة الرسول صل الله عليه وسلم  .والثاتى :أنهرجع ذلك إلى قوله تعالى (فا اختلفوا حتى جاءهم
العمالاوك اول ؛ لآنه هوالاهم والحاجة إلىمعرفتهأثم  .واعلم أنه تعالى لابين هذا الطريق قال
بعده ل(قد جاءك الحق من ربك فلا تسكونن من الممترين ولا تسكونن من الذين كذبوا بآيات الله)

أى فأثبت ودم عل ما أنت عليه من اثتفاء المرية عنك ؛ وانتفاء التكذيب بآيات الله » ووز أن
يكون ذلك علىطريالقهيبج واظهارالتشدد  .ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندنزوله «لاأشك
ساليل أقبدان القع
ثمقال لزولا تتكونن من الذين كذبوا بآيات الله قتسكون من الخاسرين )4
واعلم إن لد لفان ثلاثة : .إها أن يكون مق المطلا نينببالرسول "١ أو امن المتوقفين فى
صدقه ؛ أومن المكذبين » ولا شك أن أم المتوقف أسبل من أمرالمكذب ٠ لاجرم قد ذكر

المتوقف بقوله (ولانكونن من الممترين) ثمأتبعه بذكرالمكذب » وبين أنه من الخاسرين » ثمإنه
كال لا فصل هذا التفصيل » بين أن له عبادا قضى عليهم بالشقاء فلا يتغيرون  .وعبادا قضى لم
بالكرامة ؛ فلايتغيرون ؛ فقال (إن الذن حقت عليهمكاةربك لايؤمنون) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ نافع وابن عامس  :كلمات على امع » وقرأ الباقون  :كلمة على لفظ
الوَاحَدَ  وأقول إنما كلمات حدب الخكثزة :النوعينة' أوالصنفية وكلمة واحدة بحسب
الواحدة الجنسية .

(المسألة لثانية» المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك واخباره عنه  .وخلقه فى العبد بجموع
القدرة والداعية » الذي هوموجب ليصولذلك الاثرء أما الحكموالاخبار والعلفظاهر؛ وأماجموع

الوم يال دفانكنت فاشك ما أنزلناإليك» الآية

ار

فىنءوتههو نفسه »  2معهذا إذطاب هومن نفسه دلبلا علىنبوة نفسه بعد ا

“ل الياهرة

والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب  .ولايحصل بسببه نقصان » فاذا مإستشبح منه ذلك فى حق

نفسه فلن لايستقبح من غيره طلب الدلائلكان أولى » فثبت أن المقصود ب-,ذا الكلام استهالة
القوم وإزالة الحياءعنهم فى تكثير المناظرات .
(الوجه الخامس) أن يكون التقدير أنك لست شماكا البتة و.لو كنت شاكا لكان لك طرق
كثيرة فى إزالة ذلك الشك كةوله تعالى (لوكان فههما آلمة إلا الله لفسدنا) والمنى أنه لو فرض
ذلك الممتنع واقعاً ؛ لزم منه امحال الفلاتى فكذا ههنا  .ولو فرضنا وقوع هذا الشنك فارجع إلى
الثوراة والايج ]|لتغرافل يما أن هنلا السك زائل وهذه القنية باطلة <
الل(وجهالسادس» قااللزجاج  :إنالله خاطبالرسول ففقوله (فان كنت ففشك) وهوشامل
للخاق وهو كقوله (ياأيهاالنى إذا طلقتم النساء) قال  :وهذا أحسن الأقاويل » قال القاضى  :هذا

بعيد لأنه متىكان الرسول داخلاتحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال؛ سواء أريد معه غيره أويرد
وإن جاز أن يراد هومع غيره » فا الذى ينع أنيراد باتفرادهك يقتضيه الظاهر  ,ثمقال  :ومثل
هذا التأويل يدل على قلة التحصيل
(إالوجه السابع» هوأن لفظ (إن) ففقوله (إن كنت فى شك) للنىأى ما كنت فى شك قبل
علدنا مرك بالسؤال انك كناك لكر  .كالترادا دهفياً كا ازداد إبراهم عليه السلام معاينة
إحراء الموتى يقينا .

لإوأما الوجه الثانى» وهو أن يقال هذا الخطاب ليس معالرسول فتقريره أنالناس فزمانه
قفون فىأمره الشاكونفيه ,تخاطيهمالله
امكلذبمونتلوه.
وال
كانوا فرقثالًاثة» المصدقون به .و
تعالى هذا الخطابٌ :فةال:

إن كنت

تمد فاسأل أهل ماود

أعها"الاسان فىهنك ما (نزلنا االكلمحندى عالنكان

وي

 1 7وحد اللهتعالى ذلك وهو يريد اجمع »كم

فى قوله (يا أمهاالانسان ما غرك بربك الكرم الذى خلقك) و (ياأمها الانسانإنك كادح) وقوله
:ل المراد هواججماعة فكذا هبنا
(فاذا املسانسان ضر) ,يرد فى جميع هذه الازيات إنسانا بعينه ب
0

اللهتعالىلحمماءيزيلذلك الشك عنهم حذرهم من أن يلحقوا بالقسمالثانىوثمالمكذبون

فقال (ولا:كونن من الذينكذبوا بآيات الله قتكون من الخاسرين)

(المسألة الثالثة) اختلفوا فىأن المسئول منه فى قوله (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب) منهم ؟
فقال الحققون ثمالذينآمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ؛ وعد الله بن صوريا؛ وميم

قؤلهتعالىدفان كنت فىشك ها أنزلنا اليك» الآية

0

وكان تحت راية ذلك الآهير جمع  :فاذا أراد أن يأمى الرعية بأمر مخصوص» فانه لايوجه خطابه
علوم ٠ بل يوجه ذلك المخطاب على ذلك الآمير الذى جعله أميراً علهم ؛ ليحكون ذلك أقوى

تأثيراً فى قلومهم .
(الوجه الثاى) أنه تعالى علمأن الرسول لميشك فىذلك  :إلاأن المقصود أنه متى سمع هذا
الكلام » فانه يصرح وكوك دنارت لذاسك لوا(أظلل المضة من فرك أغل اللكتابيه بلا كفي
ماأنزلته علىمنالدلائ لالظاهرة» ونظيره قولهتعالى للبلائكة (أهؤلا.إياى كانوايعبدون) والمقصود
أن يصر-وا بالجواب الاق ويقولوا (سبحانك أنت ولينامن دموهم ؛ بلكانوأيعبدون الجن) وم

قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله) والمقصود منه أن
يصرح عيسىعليهالسلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا .
(إالوجه الثالث) هو أن مدا عليه الصلاة والسلام كان هن البشر و؛كان حضول الخواطر
المشوشة والآافكار المذطرية فى قليه من الجايزات ؛ وتلك الواطر لا تندفغ إلا بايراد الدلائل

وتقرير البينات  ,فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقربرات حتى أن بسبها تزول عن خاطره تلك
ارشاوس ٠ ونظيره قوله تاهلى (فلعالة تارك بعطن .مايوحئ إليك#ووضائق .به ضدرك) وأقوك
تمام التقرير فى هذا الباب إن قوله (فان كنت فى شك) فافعل كذا وكذا قضية شرطية والقضية

القوطية لا إشتتعان.فها البتة بأن الشرط وقع أولمبقع  .ولابأن الجزاء وقع أو يقع  :بل ليس فيها
إلا بسان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط » والدليل عليه أنك إذا تلت إن
كانت الخؤسة زو جاكانت منقسمة بمتساويين :فهو كلامحق» لان معناه ان كو نازسة زوجايستلزم

كونبامنقسمة بمنساوبين » ثملايدلهذا الكلام على أن الخنسة زوج ولاعل أنهامنقسمة بمتساوبين

فكذا ههذا هذه الآية  ,تدل عل أنه لوحصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا ء
فأما إن هذا الشك وقع أولميقع  .فليس فىالآية دلالة عايه» والفائدة فىإنزال هذه الآية على
وآنيئة النفس.وسكون الصدر ,
تين الدلائل .وزتقوبتها .ناا تزيد:ف.قوة"البقين .طم
شرل أكنه
ولمذا الشوب [اكثر_اللهاق اكتابه من تقرس دلامل التوحيد والددوة. .
ل(إوالوجه الرابع) فى تقريرهذا المعنى أن تقول  :المقصود من ذكرهذا الكلاماستالة قلوب
الكفار وتقريبهم من قبول الايمان ؛ وذلك لآنهم طالبوهمرة بعد أخرى ؛ بمايدلعي صمةنبوته
وكانهم استحيوا منتالك المعاودات والمطالبات  وذلكالاستحياء صار مانعا لحمعنقبولالا يمان
فقال تعالى (ذان كنت فىشك) مننبوتك فتمسك بالدلائل القلائل » بعنى أولى الناس بأن لايشك
داملغشر/-ا»

قولدتعالىدفان ك تنتفى شك ما أنزلان:اإليك» الآية
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الخاسرين إن الذين حّقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتم كل أيةحتى يروا

العذاك الآليم ٍ

وىل الله صلى الله عليه
سعل
ررد
اعم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم معانجداءهم العلم أو
وس فى هذه الآية مايقوى قلبه فى ححة القرآن والنبوة؛ فقال تعالى (فان كنت فى شك ما أنزلنا
اليك) وفى الآية مسائل :

(المسألة الآولى» قال الوا<دى ااششك فى وضع اللغة ؛ ذم بعض الثىء إلى بعض ٠ يقال :
شك الجواهر فى العقد إذا ضم بعضها إلى دض  .ويقال شككت الصيد إذا رميتهفضممت
يده أورجله إلى رجله والشكائك مر :الموادج ماشك ارعصراكنمض واكاك ا
المصطفة والشكائك الادعياء » 8يتكدوان أنفسهم إلى قوم ليسوا مهم »#أى! نضعون» ورشرلك

.ذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياهافءاذا قالواش:ك فلارن فى
الرجل فالىسلاح إ
الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بشيينئين ف»يجوز هذاء ويحوز هذا فهو يضم إلىمايتوهمهشيئا
ار خلافه .

(إالمسألة الثانية 4اختلف المفسرون  :فى أن المخاطب بهذا الخطاب من هفوق؟يل النىعليه
الصلاة والسلام  .وقيل غيره .أما من قال بالآأول  :فاختلفوا على وجوه .

المراد غيره كقوله
والاجلهآول» أن الخطاب مع اانىعليه الصلاة 0
تعالى (ياأمها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) وكقوله (لن أشركلتيحبطنعملك)
وكقوله (ياعيسى امبرنمأأنت قلت للناس) واملنأمثلة المشبورة  0 :واسمعى ياجاره .

والذى يدل عل حة ماذكرناه جونوه  :الاوك  :قوله تعالىافى آخزراالدورة(.ياأسبا الناض إن
كنم فى شك من دينى) فبين انالمذكور فىأول الآية على سبيل الرهز؛ ثمالمذكورون فى هذه الآية
عسلبىيل الاتصلريثما.تى  :أن الرسول لوكان شاكافىنبوةنفسهلكان شك غيرهفىنبوتهأولى
وهذا يوجب سقوظ التبرزيعة بالكلية !:والنالكا أن بتقد ا أن كن لشاكا ىا ناوه يمه مكرك
يزول ذلك الششك باخبار أهل الكتاب عن نوته مع أنهمفى الآ كثر كفار» وإن حصل فهم

منكان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لاسيما وقد تقرر أن هافى أيد.هم من التوراة والانجييل »
فالكل مصحف حرف  .قثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب » وإنكان فى الظاهر مع الرسول صلى
انفر
الله عليه وس إلة'آن المزاد:هو" الآاقةب؛ ومتة “هذا :معتادا فاق اللعلظان الكق إ| كا

وله نعالى«فان كنت فىشك ما أنزلناإليك» الاية
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لالم </ة»

ثم بين تعالى أن هذا النوع من الاختلاف ا أن سق ىدا وننا
الاختلاف بينهم .

تعالى يقضى بينهم يوم القيامة .
ولأإما اقول الثاق) وهو أن المراببددى لماكل هذه 0الود الذينكانوا فى زمان
ونضيٍ
:هم قريظة ال
باس و
عمد عليه الصلاة والسلام فهذا قالبه قوم عاظليممفنسرين
در قينقاع أنزلناهممنزلصدق 5

امام الطيبات » والمرادماف تتلك
ا

البلاد منالرطب والمر اتى ليس مثلهاطيباًفى البلاد ٠ م إمم بقوأ على ديهم :ا م يظور فم

الاختلاف حتى جاءهم العلى  .والمراد من العلمالقرآن النازل علىمد عليه الصلاة والسلام ؛ وإتما

مهاه علا  .لأآنه سبب العم وتسمية السبب باسالمسبب مجازمشهور  .وفى كونالقرآن سليحدوث
الاختلاف وجهان :الأول أ:نالمهودكانوا خبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون
اس
نائر
لىس
اعل
به

02

كداله تعالل كدير

رلقياءاسة وآمن.به طائفة
لا ا
اار
يدا رخاو[ يث

منهم ٠ فهذا الطريق صار نزول القرآن سيا لحدوث الاختلاف فيهم .الثانى  :أن يقال  :إن هذه
ه عذلى١ه الهالة حتى
'قوا
 1 2ر اسل كنا قبل نزول القران كاراخضايا 8وب
ل
قوم وبق أقوام آخرونعلىكفرهم .
جاءهمالعم ,فعندذلك اختلفوا فآامن

وأما قوله تعالى إن ربك بقضى بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون) فالمراد منه أن
فزالته فدىار الدنيا » وأنه تعالى فى الآخرة يقضى بينهم »
هذا النوع مالناختلاف لاحيلة إ

فتديز أحق املنممظل والصديق من الزنديق.
قوله تعالى (إفان كنت فى شك ما أنزلنا اليك.فاسأل الذنيقروّن الكتاب من قبلك لقد

لالاغالي د ٠ 5 7بوأنا  ,إسرائيل مبوأ صلق

١64
6

ار 2

لت

والفك ا

ا

6

الاية

0

4ن

ليا

التق

ب

 6م لععم |لإن ربك يتقضى 3يواملْقيامة:فكانوافيهعتَلفُوننَمه
قوله تعالى لاولقد ا

ات
يمبمن
طناه
لرزق
اق و
بذاكر  0صد

فخأتلفوا <تى
ا

جاءهم العلمإن  70يقضى بننهم بوم القيامة كفاانوا فيه يختلفون »
اعلمأنه تعالى لما ذكر ماوقع عليهالمتمفىواقعةفرعون وجنوده ؛ كلما انه له
ماوقع عليه الحتم فى أمى ببى إسرائيل و»ههنا بحثان :
(إالبجث الأأول) أن قوله(بوأنابنى اسرائيل مبوأ صدق) أىأسكناهم مكان صدق أىمكانا
:لاول :وزأن يكون مبوأ صدق مصدراء أى بوأناهم
خوداً و»قوله (مبوأ صدق) فيه وجهان ا
و 2ت

الى من كران للدي م

مضا وإ»نئما وصف المبوأ بكونه صذقا:لان

عادة العررث .أنهاإذاإمدحت :شيئاً:أضافته .إالصدق تقوال ::وجل صدى ء اوقد مداق !اال الى

(وقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجى مخرج صدق) والسبب فيه أن ذلك الثىء إذا
كان كاملة ف وقته _ضاطا للذردل المطاوب نطف افك يهاطن فش كن ,لااك ندال بكبرأ
يصدق ذلك الظن
(البحث الثانى» اختلفوا فاأىرناد ببىاسرائيل فهىذه الآية أثمالهود انلكذاينوا فى زمن
اينوا فى زمن محمد عليه السلام .
ماكلذ
مومى عليه السلام أن

إأها|لقول الآول» فقدقال به قومودليلهم أنهتعالىلماذكرهذه الآيةعقيب قصة مومى

عليه السلامكان حمل هذه الآية على أ<واله أمولى » وعلى هذا التقدير ك:ان المراد بقوله (ولقد
بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق) الشام » ومصر  .وتلك البلاد فانها بلاد كثيرة الخصب  .قال تعالى
(سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلىالمسجد اللأقصىالذى باركنا <وله) والمراد

من قوله (ورزقناهم من الطيبات) تلك المنافم باينا الود هنا أنه كاك اورت ل اانا
جميع ما كان تحت أيدى قوم فرعون منالناطق والصامت والحرث والنسلءكاقال (وأورثنا القوم
الذيم

يستضعفون مشارق الأارض ومغارما)

لهام بقوا علىملة
فو وجااحتءىهم العلم 4والمراد أن قوم داوسلىعسلي
تىافا
خال
ا تع
قال
مائطلالب ووقع
للس
قروا التوراة»خينئذ تنوهواا ل
ري
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قولهتعالى« و إن كتثينرأامناللنغاساعنفآيلاون» الآية

وخلصك من السجن وا-كن بعد
يذكر عل سبل الاستهراء  5يقال:::نعتقك.ولكن بعد الموت» ن

أن تموت  .الرابع  :قرأ بعضهم (ننحيك) بالحاءالمهملة » أى نلقيك بناحية مما باللىبحر » وذلك أنه
طرح بعد العرق 'يخانب من ججوانب .البخر  .قال كغب  :زماة الماء الى:الساحل كانه ثور .

وأما قوله بليإدنك ) قفيه وجوه  :الأول  :ماذكرنا أنه فى موضع الحال» أى فى الحال ااتى
كت

دنا حضا من غير دوح.

الثاى

الأذاد تنجيك ببدنك كاملا ١ 05تتغبر  .الثالث (ننجيك

ببدنك) أى نخرجك من الإحر عريانا من غير لباس  .الرابع (نتجيك يدنك) أى بدرعك  ,قال
الليث  :البدن هو الدرع الذى يكون قصير الكمين  ,فقوله (ببدنك) أى بدرعك ؛ وهذا منقول
عن ابن عناس قال 3 :

عليه د

من ذهب

لعرف م 5

ا

أنله من لاء مع ذلك الدرع

ليعرف  .أقول  :إن صح هذا فد كان ذلك معجزة لموسى عليه السلام .
وأما قوله للتكون لمن خلفك آبة) ففيه وجوه  :الأول  :أن قوماعن اعتقدوا فيه الالهية
وهت ٠ فأظرراللهتعالىأمرهبأأخنرجه
ممثل
اأن
لموا
لمالم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزع
من الماء إصورنه حبى شاهدوه وزالت الشمبة عن قلوهم .وقيل كان مطرحه على ثر

ادل"

الثانى  :لايبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق علىذلك الذل والمهانة بعد ماسمعوا منه قوله أناريم
الأعلى لمكو ذلك را الخلق عن مثل طريقته  5ويعرذوأ أنهكان بالأامس قَّنهابة الجلالة

والعظمة ثمآل أمره إلى ما يرون  .الثالث  :قرأ بعضهم (لمن خلقك) بالقاف أى لتسكون لخالقك

آيةكسائر آياته  .الرابع  :أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه ثمإنه تعالى ما أخرج أحداً منهم من

وأما قوله لإوان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون) فالاظهر أنه تعالى لما ذكرقصة موسى
رفرعون وذ رخال عاقبة فرعون وختم ذلك بهذا الكلام  .وخاطب به ممداً عليه الصلاة والسلام

فيكون ذلك زاجرا لآمته عن الاعراض عن الدلائل » وباعثاً همعل التاملفا 'والأعتا نبا
فان المقصود من 2

لآولى الآلباب)

هده

القصص حصول

الاعتبار  5 3قال تعالى (لعد 0

ف قصكمهم غيرة

اغا

قولهتعاكزووالاية اميك يبدنلك»الااية

ا ل  :اللأخنااله قل أن قبل افد لقان م  71فلب ول (وكنك ين
المفسدين) فىمقابلة قوله (وأنا من المسلمين) ومنالناس منقال  :إن قائلهذا القول هو الله تعالى ؛
اى فرالك روز نككة  11111عن ليلكا نوت ردنا
نكا تناه :وليل سيدناك يساق ال

الكلام ليس إلا كلام الله تعالى .
السؤال الثانى » 4ظاهراللفظ يدلعل أنه إما لمتقبلتو بتهللمعصيةالمتقدمة والفساد السابق ؛
2
وصحة  5التعليك لامنع
والجواب  :مذهب أحعابنا أن قبول الثوية غيرو اجب عملا  :وأحددلائلهم على سعة ذلكهذه
.يضا فالتعليل ماوقع جرد المعصية الابقة » بل بتلك المعصية مع كونه املنمفسدين .
الآية وأ

(السؤال الثالث) هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ عاد فه من الطين لثلا يتوب
غضياأ عليه .

والجواب  :الأقرب أنه لايصح  .لآن فى تلاك الخالة إما أن يقال التكليفكان ثابتا أو ماكان
ابتاء فانكان ثابتالبمجر على جبريل عليه السلام أن بمنعه من التوبة » بل بحب عليه أن يعينه على
التودة وعلى كل طاعة ؛ لةوله تعالى(وتعاونوا على البروالتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)
وأَئِضًا فمائوعه بذمكاروه لكات الوه مك

لل ال ل قد

إن يندم بقلبه ويعزم

على ترك معاودة القبيح و؛حينئذ لابق لما فعله جبريل عليه السلام فائدة » وأيضأ لومنعهمن
تللى باله كال أن
الال 0 2700
لكان ق_دضى ينات عل الك وا
يقول أومىوهروون عليماالسلام (فرلا له قولا اليك بد د آر عت ١ 2ه  [2عله

:ن جبريلعليه السلام إنما فذعللك منعندنفسه لابأمر
ااسلام بأنيمنعه منالايمان » ولوقيل إ
الله تعالى » فهذا ببطله قول جبريل (وما نتنزل إلا بأدر ربك) وقوله تعالى فى صفتهم (وهثم من

خشيته فهقشون) وقوله (لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وأما إن قيل  :إن التكليف كان
؛يتذ لابقلهذا الفعل الذى نسب جبريل اليه فائدة أصلا .
زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت خ
(ليوم تنجدك ببدنك » وفيهو جوه  :الآول (ننجيك ببدنك) أى نلفيك بنجوة
“مقال تعالى فا
دن الأرض وهى المكان المرتفع  .الثانى  :نخرجك من البحر وتخلصك ما وقع فيه قومك من

قعرالبحر » ولدكن بعد أن تغرق  .وقوله (ببدنك)فى موضع الحال  :أىفى الال التى أنتفيه حينتذ
»ا فقوىله (فبشرهم بعذاب أللم)
لث  :أن هذا وعد له بالنجاة على سبيل التهكمك
لحثفياك.
ارو
لا
كانه قبلله تنجيك لكن هذه النجاةإتما تحصل لبدنك لااروحك .ومثل هذا الكلام:قد

قولهتعالىوآ لآن وقد عصيت قبللل وكنت من المفسدين#الآية

هوا

ا سات انان  6هذ الكليةسرون بالاتلاطن فءهذا اللبب
ما كان مقبولا .

(الوجه الثالث) هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً علىمحض التقليد ألاترى أنه قال (لاإله
لك آم لد دو [سرائيل) فكااناهعترق بأنه 1الله » إلاأنهسمعمن بإبسىرائيل أن
للعالمإلما  ,فهو أقر بذلك الاله الذى سمع من إبسرىائيل أنهم أقروا بوجوده ؛ فكان هذا
حض التقليد » فلهذا السبب لتمصر الكلمة مقبولة منه » ومزيد التحقيق فيه أن فرعون
على مابيناه سفوىرة (طه) كان من الدهرية » وكان مر المنكرين لوجود الصانع تعالى ,

دل هذا الاعتقاد ,الفاحشن لا تزاول ظللتة ...إلا يتور  9القطعية » والدلائل اليقينية»
فويلد ١ لان كرون ضا.لطلة التقليد إلى ظلية اتذهل السايق .
دافا تفلك احض دي
بض
اللإوجه الرابع 4رات ف

الكت أيننض أقؤاة مإقشبرقائيل لما جاوزا

البح اشتناوا.بعيادة العجل ».قلا قال فرعون (آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت نه بو إسرائيل)
انك رق ذلك الى العجل الذئ آمنوا بعبادته فى ذلك الوقت  :فكانت هذه الكلمة فى حقة سيا

لزيادة الكفر .

الوجه الخامس) أن اليهودكانت قلوبهم مائلة الى التشبيه والتجسم  .ولهذا السبب اشتغلوا
بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل فى جسد ذلك العجلونزل فيه فلما كان الام كذلك وقال
فرءون (أمنت 0إلا الذى آمنت به بو إسرائيل) فكا نه آمن بالاله الموصوف بالجسمية
.لهذا السبب ماصح إان فرعون .
والحلول والنزول » وكل من اعتقد ذلك كان كافرا ف

لالوجه السادس) لعل الايمان إنما كان يتمبالاقراريو حدانية الله تعالى» والاقراربنبوة
3

عليهال.لام ٠ فههنا لما أقرفرعرن بالوحدانية و يقر بالنبوةلاجر م/ميصحإبمانه  .ونظيره

إن الواح من التكعار لو قال ألفت مرة .سيد أن لاإله إلا الله فانه لايصح إيمان إلا اذا قالمعه
 1د ]نت ذا طول الله افكذاههنا:

لالوجه السابع) روى صبااحلكشاف أن جبريل عليه السلام أىفرعون بفتيافيها ماقول
ف  2نكا ىقال ولام ونمستها كر قودلحل لحقة 3 :اذ السيادة دونه :فتكتب
فرعون فيا يقول أبوالعباسالوليد بنمصعب جزاء العبد الخارج على سيده الكافر بنعمته أن يغرق
افلىبحر » ثمإن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتياه اليه .
أما قوله تعالى لإآ لآنوقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) ففيه سؤالات :
(السؤال الآاول) من القائل له 1ل١آن وقد عصيت قبل)

غ١

قوله تعالى «وجاوزنا ببنى إسراثيل البحر» الآية

والمعنى  :أنه تعالى لما أجاب دعاءهما أص ببى إسراثيل بالخروج منمصر فى الوقت المعلوم 7

لمأسبابه ؛وفرعون كان غافلاعن ذلك » فلما سمعأنهم خرجوا وعزموا على مفارقة مملكته خرج

على عقبهم وقوله (فاتبعهم) أى لحقهم  .يقال  :أتبعه حتى لحقه ؛ وقوله (بغياً وعدواً) البغى طلب
الاستعلاء بغير حق » والعدو الظلم ارون مومى عليه السلام لما خرج مع قومه وصلوا

إلى طرف البحر  .وقرب فرعون مععسكره منهم » فوقعوا فى خوف شديد» لانهم صاروا بين بحر
مر نياك فأن املله عليهم بأن أظ رهلهطمريقاً افلبحرعل ماذكر الله تعالى هذه القصة بّامها
فى سائر السور ؛ ثمإن مومى عليه السلام مع أحابه داواوخرجوا وأبق الله تعالى ذلك الطريق
يسا » ليطمع فرعون وجنوده فى المسكن من العبور ؛ فلمادخلمجمععه أغرقه الله تعالى بأنأوصل
ع اه[ ميته رأ ال الفلق » فهومعنى قوله (فاتبعهم فرعون وجنوده) وبين ماكان فىقلومم
,لعدو وهو تجاوز الحد .ثمذكر تعالى أنه لما
من البغى وهى محبة الافراط فى قتلهم وظلبهم وا
اذك الخرق أظور كليةالاخللاض طا فيه أنه يدهن لك الاق )0ه
اللإسؤال الآول» أن الانسان إذا وقع افلغرق لايمكنه أن يتافظ بهذا اللفظ فكيف حكى
اللهتعالىعنهأنه ذكرذلك ؟
والجواب  :من وجهين  :الأول  :أن مذهبنا أن الكلام الحقيق هوكلام النفس لاكلام اللسان
فهو إتما ذكر هذا الكلام بالنفس ء لابكلام اللسان » يومكن أن يستدل ببذه الآية على إثيات

كلام النفس لأانه تعالى حي عنه أنهاقال هذا اكلام » وثبت بالدليل أنه ماقاله باللسان ؛ فوجب
الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهوالمطلوب  .الثانى :أن يكون المراد من الغرق مقدماته

اللسؤال الثانى) أنه آثملناث مات أولها قوله آ(منت) وثانيها قوله (لاإله إلا الذى آمنت
به بنو اسرائيل) وثالثمها قوله (وأنا من الملمين) فا السبب فى عدم القبول والله تعالى متعال عن
أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال  :إنه لأجل ذلك الحقد لميقبل منه هذا الاقرار؟
والخوات :العلاء د توا فهر وها"
(الوجه الاول» أنه إنما آمن عند نزول العذاب  .والايمان ف هذا الوقت غير مقبول »
تعمد ترول العدات يصير الخال وفك الخناء  ,وى  8100211ر2تتكون لتر بد دا
وطذا السبب قال تعالى (فل يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا)
لالوجه الثانى» هو أنه إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بهاإلى دفع تلك البلية الحاضرة والحنة
الناجزة :فاكان مقصوده مهنذه الكلمة الاقراربوحدانية الله تعالى  .والاعتراف إعزة الربوبية

١

.لهتعالهوجاوننابنى إسرائيلالبحر»الآية
ثو

اك  1إسرائِيلٌالبحرابهم فرعونوجنوده بَكيواَعَدُوَاٍ-حت

منت أله و إلهلاالى ال 1يواسمل وَأنَامنَ

إِذَا

ا الل

روم

س1

لامي  04لاّآنَ وقد عصيت قبل 0
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نوح فى قومه ألف سنة إلا قليلا فلا تستعجلا ؛ قال ابن جري  :إن فرعون ليث بعد هذا الدعاء
وأما قوله لولاتنبعان سبيل الذينلايعلمون) ففيه تحثان
اللبحث الأاول) المعنى ل:اتتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كانالدعاء مجاباًكان
0
المقصود حاصلا فاىلخال ؛ فربما عاب الله عاك 'ذعاء انثان فى

إلا أنه إتما بوصله إليه

فى وقته المقدر ء والاستعجال لايصدر إلامن الجهال  :وهذا كا قال لنوحعليه السلام (إنىأعظك

أن تكون هن الجاهلين)

واع أن هذا النهىلايدل على أن ذلكقد صدر من موسىعليه السلام م أن قوله (لثن أشرك-
ليحبطن عملك) لايدل على صدور الشرك منه .

لالبحث الثانى) قال الزجاج  :قوله (ولاتتبعان) موضعه جزم » والتقدير :ولاتتبعاء إلا أن
لون القديدة دخلت عل الى مو كدة وكرت لسكونها وسكون الثون الى قلها فاختير .لما

الكشرة ؛ لانها بعدالآالف تشبه نون التثنية  .وقرأ انعاص (ولاتتبعان) بتخفيف التون .

قوله تعالى لإروجاوزنا ببنى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتّى إذا أدركه
ان نان اتا ل إله إلا الذى امت دادر امرامل وأنامن المسلين! لآن وقد عصيت
قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آبةوإن كثيراً مرح الناس
عن آباتنا لغافلون)
و0

فخر »/0١

قولهتعالىدقال قد ايك دعر كي  1تقها» الآية

1ك

قواله تخالا (ماأضنابك ان حسنةاثر,ا اأصابك  001نفسك) ثنمقل عن بعض أصحابنا
أنه قرأ (فن نفسك) علىسبل الاستفهام بامدلناىنكار  .ثمإنه استبعد هذه القراءة وقال إماتقتضى
تحيك القرآن وتغيسيره .وتفتح باب تيألوات الباطنية و بالغفىإنكار تلك القراءة وهذا الوجه

الذنىوذحكره هبناشرمنذاك؛ لانه قلب النفإثباتا.والاثبات نفيا .وتجويزه يفتح بأابلا بيق
الاعتاد عل القَرآن لاق نفنه :ولاق اثناته حيو يكل القزان الكلية وهذا يسنةدو الذوالك
)داة
عن قواله" اماراد نه الإاشتفهاء عدى الا كار افان جور اسيك را الله شان فال قل
تعالى إنما قال (أقأيموا الصلاة وآتوا الزكاه) علىسبيل الانكار والتعجب  .وأما بقية الجوابات
فلايخ ضعفها.

 7انه تعالى حكى عن مومى عليه السلام أنه قال ل ربنااطمس على أمواهم) 4وذكرنا معنى
الطمس عند قولهتعالى (من قبل أن نطمسوجوها) والطمس هو المسخ  .قالابن عباس رضىالله
ل
كنا
لان رد
:ر زه
عبنملاعن:ا أن الدراهم م والدنائير  :صارات حجارة مندوقة كوي كاخا

سكرهم حجار
قثامل  5قلومهم » ومعنى ااشد علىالقلوب الاستيثاق منباحتى لايدخلها الامان .
قال الواحدى  :وهذا دلبل عل أن الله تعالى يفعل ذلك من ثقاء .ولولا داك اين من ردق
عليه السلام هذا السؤال.

ثقمال لفلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألبم» وفيه وجهان :أحدهما  :أنه جوز أن ,كون
معطوفا على قوله (ليضاوا) وااتقدير  :ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا <تى بروا العذاب الآليم

وقواه (ربنا اطمس على أموالهم واشدد علىقاومهم) يكون اعتراضا  .والثانى :يوز أن يكون
جوابالًقوله (واشدد) والتقدير ا:طبع على قلوبمهم وقسها حتى لايؤمنواء فانها تستحق ذلك .
“مقال تعالى (قد أجيبت دعوت »5وفيه وجهان  :الأول  :قال ابن عباس رضى الله تعالى
[نت دعر ) ذلك لزان 00
عنتما  :أن.مون كان يدعو وهر ونكان ومن ؛ فلذلك قال رقد ح
كن
يول عند دعاء الداعى آمين فو أيضا داع ؛ان قوله آمين اذ استجب فهو سائل ©

الذاعئ سنائلأيضأ ا.لثاق :اللرايلد أكنران كز ود يفا
يقال  :إنه ندال

حى

هذا الدعاء عن تسق بقوله (وقال :دوا

عل النتاعانة فاق اناس أن
با زنك أبنت

زعو

وله

امه

وأموالا) إلا أن هذا لاينافى أن يكون هرون قد ذكر ذلك الدعاء أيضا .
وأا قوله (إفاستقما» يدنى فاستقما على الدعوة والرسالة » والزيادة فى إلزام الحجة فقد لبث

قوله تعالى «ربنا ليسضلبوايعلنك» الاية

١6١

فان قالوا  :إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله فى الوجود فنقول :
فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق ؛ فلوكان حصول ذلك الجهل
السابق بسبب جهل آخر لزم التسلسل وهو محال فثبت أن هذه الجهالات والضلالات لابد من
انتهائها إلى جهل أول وضلال أول ؛ وذلك لايمكن أن يكون باحداث العبد وتكوينه لأنه كرهه

كا ارا ضن :نوجب أن يكون :من الله تعالى..:الثاى > أنه تعالى لما خاق الخلق حبك حيون
لكان اتناك  2شدرد| لإأعكنه إزالة هذا الح عن نشة النة وكانيتصول هذا الب يجب
دمه ويوجب التكبرعليه وترك الالتفات إلىقولهوذلك يوجب الكفرء فبذه
خمن
تت
ساض
ياعر
ال

الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل الازروم وجب أن يكون فاعل هذا الكفرهوالذى
خاق الانسان يجبولا على حب المال والجاء  .الثالك  :وهو الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى
الضدين على السوية ف,لا يترجح أحد الطرفين على الثانى الا مرجم ؛ وذلك المرجح ليس من العبد
والا لعاد الكلام فيه فلابد وأن يكون منالله تعالى ؛ واذا كان كذلك كانت الهداية والاضلال
من الله تعالى  .الرابع  :أنه تعالى أعطى فرعون وقومه زينئة وأموالا وقوى حب ذلك المال
والجاه ففقلوبهم  .وأودع فيطباعبم نفرة شديدة عنخدمة مومىعليه السلام والانقياد له؛ لاسيها
وكان فرعون كالمنعمفى حقه والمرنى له واانفرة عن خدمة من هذا شأنه راعخة افلىقاوب ؛ وكلذلك
يوجب أعرأضهم عن قبول دعؤة موسى عليه السلام وإصرارمم على انكار صدقه ؛ فثبت بالدليل

 ١أن إعطاء الله كال فرعؤن وقومه زنة ألدننا وأموال الدنيا لايك وأن يكن موجاً لضلاهم
فثبت أن ما أشعر به ظاهر الافظ فقد ثبت صعته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ فى
مثل هذا المقام وكيف بحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً .
ول
قهذا
نفت
فا عر
أذ

:

ألما الوجه الآول) وهوحملاللام على لام العاقبة فضعيف  ,لآن موسى عليه السلام ماكان

كا بالدراسة..
فقاانلوا  :إناللهتعالى أخبره بذلك ؟
قلنا  :فليا أخير الله عنهم أنهملايؤمنون كان صدور الابمان منهم حالا ؛ لآن ذلك يستلزم
انقلاب خبر الله كذبا وهو محال والمفضى الى الخال محال .

(وأما الوجه الثانى) وهوةوهم تحمل قوله زلنضاوا غن سبلك) غ أن المراد لثلا يضاواعن
سبيلك فنقول :إن هذا التأويل ذكره أبو على الجبائى فى تفسيره  .وأقول  :إنه لاشرع فىتفسيره

بول
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نضا

عن سبيلك»

ادر أن يقال إن دوبى

الآية

عليه السلامدعا كا ن الطمشع

مآان -
ا و أامع تشدده فق إراذه ال
على أمواهم لاجل أن

هذا الككدات؟
واعل أنلخناقى يكير هذه الوجىه لاسا 0
:لآول  :أن اللامفىقوله
 8وجب تأويل هذه الكامة وذلك من وجوه ا
وإذا ثهرنتذا : 3
(ليضلوا) لام العاقة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهمعدوا و<زنا) ولماكانت عاقبة

قوم فرعون هو ااضلال ؛ وقدأعله الله تعالى » لاجرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ  .الثانى  :أن

قوله (ربنا ليضاواءنسبياك) لأثىلايضلوا عنسبيلك ؛ خذف لالدلالة المعةولعليه كقوله (يبين
الله لكرأتضنلوا) والمراد أن لاتضلواء وكنقوله تعالى (قالوبلشهدنا أن تقولوا يوم القيامة)
.الث  :أن يكون موسى عليه العلام
لفاىم الث
كثير
لك
احذف
والمراد ثلاً ت#ولواء ومل هذا ال
دردلك عل

قلوان
ن ففانم
يغرض
لتحت المدررن كار انفد كاك تتم ذلك ال

1تهم زينة وأموالا لأجل أن يضلوا عن سييل الله ثمحذف
هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال  :تي
حرف الاستفبام كافى قولااشاء

كذبتك عينك أمرايت بواسطا غلس الظلام من الرباب خيالا
أراد أكذبتك فكذا ههنا  .الرابع  :قال بعضهم  :هذه اللام لاالدمعاء وهى لام مكسورة
تجزم المستقبل ويفاتح مما اكلام ؛ فيقال ليغفراللهالمؤهنين وليعذبالله الكافرين » والمعىربنا

ابتلهم بالضلال عن سبيلك  .الخامس  :أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب ظاهر الأامى لافى
نفس القيقة وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأأموال سيب لمزيد البغى
والكفر  أشهت هذه الخالة حالة من أعطىالمال لجل الاضلال فورد هذا الكلام بلفظ التعليل
لجل هاذلامعى ١السادس :انالف فقي فلك اك رك  4تقال افأرل كور سردات
:لماء فى اللبن أى هلك فيه .
الضلال قد جاء فاىلقرآن ععنى الهلاك يقال ا

ول:ه (ربناليضلوا عن سبيلك) معناه  :لملكون وبموتوا » ونظيره
ققول
إذا ثبت هذا فن
قوله تعالى (فلا تعجبك أموالهم 3أولادم إما يريد الله لنعذبهم بهافى الحياة الدنيا) فهذا جملة

ماقيل فى هذا الباب
وجوه مار [-كعرة اقاهنا رلكاا لذ عرق أن انعيك بعضبا
و 5أنا قد أجيناعناهلذه

ى
ذ:
لقول
امك ١اام فن

لهأ:ول  :أن العبد
اجو
صنول الاضلال من الله تعالى و
حىأ
يدل عل

لايقصد إلا عصولالمداية  :فلا لمتحصل الحداية بل حصل الضلال!لذى لايريده ؛ علينا أن <صوله
لاس

العاذا ول

فال

ذ|زا0
أا0|0
1ةاذ0زة1از
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ما

مس

م

ار

ول

َم سيل الَدينَلَايعلمُونَ <.م»
كرا عن سبيلك رينا اطمس على أماوهمواشددعلقازني»قلا ليتواحتى يروا العذاب الآليم

قال قد أجيبت دعو تك فاستقما و لاتقبعان سبيل الذين لايءلدون)
اعلمأن مومى لما بالغ فى إظهار المعجزاتالظاهرة القاهرة ورأى التقومهصرين على الجحود
والعناد والانكار أ:خذ يدعو عليهم ؛ ومن حق من يدعو عل الغير أن يذكر أولاسبب إقدامه على

تلك الجراتم ؛ وكان جرمبم هو أنهملاجل حبهم الدنيا تركوا الدينفل»هذا السبب قال موسىعليه
السلام (ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا) والزينة عبارة عن الصحة واجمال واللباس

والدواب » وأثاث البيت والمال مابزيد علهذه اللاشياء من الصامت والناطق .

ثمقال لليضلوا عن سبيلك») وفيه مسألتان :
(المسألة الآولى) قرأ حمزة والسكسائى وعاصم (ليضلوا) يضم الياء وقرأ الباقون بفتح الياء .
((المسألة الثانية) احتيج أصعابا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلالهم و تقريره
فن وجهين  :الاول :أك اللام فى قوله (ليضلوا) لام التعليل » والمعنى  :أن موسى قال يارب
العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لاج لأن يذضلوا ؛ فدل هذا على أنه تعالى قد يريد إضلال
المكلفين  .الثانى  :أنه قال (واشدد علىقلو  ) 1فقال الله تعالى (قد أجيبت دعو») وذلك أيضاً
.يدل عل
لاوز أن يكون المراد من هذه الآية ماذكرثم و
يدل على المقصود  .قال القاضى :
:نه 00د
ره :الاوك  :أنه تيك أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفرقبيحة  .والثانى أ
ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى يسبب كف رم .لآنه لامعنى للطاعةإلا الاتيان بما بوافق

اراد » ولوكنا كَذَلِك .لما استحةوا الدعاء عايهم إطمس الأموالوشد القاوب» والثالك:
ارك ردنا ان ريد إضادلالعاذء دو زناأن يابلعأثانبياء عليهم السلام للدعاءالالضلال ٠ ولجاز
أن يقوى الكذابينالضالين المضلين باظرارالمعجزات عليهم » وفيههدم الدين وإبطال الثقةبالقرآن .

والزاِع :أنه لايحوز أن يقول لموسى وهرون علمهما السلام (ققولا له قولا لينا لعله يتذكر
اذخنى) ون ل لزفوك أحدنا آل فرعون بالسنين ونتقص من الكرات لعلهم يذكرون) ثمانه

تعالى أراد الضلالة منهم وأعطاهم النعم لكى يضلوا ؛ لآن ذلك كالمناقضة  .فلا بد من حمل أحدهما

قولهتعالىوقال دوسى ربناإنك آتيتفرعونوملاه كلف اليه
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حالدنيا
 1عون وَمَلاه يه وَآموَالافال #

ل اعرن سيك ريا اللمعَلأَمْوَاهموَاشْدد علفاومما
ابن عناس !أنه قال  05الكمةقا 1 0المثلام #وكار 2لح يقول :الكعمةقبلة
كل الأنبياء »وإتما وقع العدول عنها بأمرالله تعالى فى أيامالرسولعليه السلام بعدالهجرة  .وقال

حر وان:كان الك القيلة جيه بارللتقناس" .اما القاثاوان يأ اماد عق الفط كرك اللدك ره
فى هذه الآية مطاق البيت » فهؤلاء لهمفى تفسير قوله (قبلة) وجهان  :الأول  :المرادجعل تلك
النوات قله أى متقابلة 'والمقصو ا منه لحصول" ج|معية ااوعتسان العضن !السك و فال رو

 0ركرقبل :ة أى صلوافىبيو 5
ا
(إالبحثالثانى  4أنه تعالى خص مومى وهرون فى أول هذه الآية بالخطابفقال (أن نبوا
لقومكما بمصر بيوتا) ثم عمم هذا الخطاب فقال (واجعلوا بوتكم قبلة) والسبب فيه أنه تعالى أمر
 0بيوتاً للعبسادة » وذلك ما يفوضالى الانبياء » ثمجاءالخطاب
لل
بعد ذلك عاما لما ولقومبما باتخاذ المساجد والصلاة فياء لآن ذلك واجب عل الكل ؛ 0 2

موسى عليه السلام فى آخر الكلام بالخطاب فقال (و دشر المؤمنين) وذلك لان الغرض اللاصلىمن

اصل افلرسالة
جميعالعبادات <صول هذه البشارة ؛ فخصاتللعهالى موسى مما؛ ليدل بذلك عالىلأن
هو موسى عليه ااسلام وأن هرون تبع له .

(إالبحث الثالث) ذكر المفسرون فى كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة  :الأول  :أن موسى
عليه السلام وهن معه كانوا فى أول أمرهم «أمورين بأن يصلوا فى بوهم خفية من الكفرة ؛ لثلا
يظوروا علهم فيؤذوهم ويفتنومم عن دينهم ٠ يا كاالنمؤمنون على هذه الالة فى أول الاسلام
فىهكة .الثانى  :قيل  :إنه تعالى لما أرسل مومى إلمهم أمر فرعون بتخريب مساجد ببى اسرائيل

ومنعهم من ااصلاة » فأمرممالله تعالى أن يتخذوا مساجد فى بيوتهم ويصلوا فيباخوفاً من فرعون .
الثالث  :أنه تعالى لما أرسل مومى إليهم وأظهرفرعون تلك العداوة ااششديدة أمرالله تعالى موسى
وهرون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الاعداء  .وتكفل تعالى أنه يصونهم عن شر الأعداء .

قوله تعالى لإوقال موسي ربنا إنك آنيت ذرعون وملاه زينة وأموالا فى الحباة الدنيا ربنا

قوله تعالى«وأوحينا إلى 0وأخيهأنتبوآري »الآاية
00
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نا[[موسىوأخيهأَنتبو لقُومكا
اسحنا
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 موا لصلاة ووبرومين «/ال»تعالى قبل هذه الآية وهو قوله

رس إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومالتهم

أن يفتنهم) وأما المطلوب الثانى فى هذا الدعاء فهو قوله تعالى ن(جونا برحمتتك من القوم الكافرين)

هنذا الرتيبيدل على أنه كان اهتهام هؤلاء بأمر  1فوق اهتهامهم بأمردنيام »
واعلم أ
وذلك ل | إن حمانا قوطم (ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين) علىأنهم1إن سلطو اعلىالمسلمين صار

ذلك شبهةلهم فىأن هذا الدين باطل فتضرعوا إلىتعالى أن يصون أولتك الكفارعن هذه الشههة
وقدموا هذا الدعاء على طلبالنجاة لأأنفسهم  .وذلك يدل على أن عنايتهم بمصالح دين أعدائهم فوق

عنايتهم بمصالح أنفسهم وإن حماناه على أن لابمكن الله تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على
كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتمامهم بمصاح 5يانم فوق اهمامهم :بمصالح أبدانهم
ند.
تررك هذا ال
وعللى 0

التقدرات فهذه لطيفة شريفة ٠

قوله تعالى ولأوحينا إلممومى وأخيه أنتبوآ لقومكما بمصربروتا واجعاوابيو"؟ قبلة وأقيموا
اعم أنه لما شرح خوف المؤمنين »ن الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى أتبعه

أن أمر موس وهزورن .باتخاذ المساجد والاقبال عل الصلوات يقال  :توأ المكان » أى اتخذه مبوا
كول

توطنه إذا ذه

موط]  2والمعنى  6:أجعلا عمصر وا

لقومكا رجا

يترون

إلله

للعبادة والصلاة .٠

ْمقال ولاجعلوا ببوتكمقبل» وفيه أبحاث :
البحث الارل)

من الناسن من قال  3المراد دمن الببوت المساجد كا ف قوله تعالى ف

بوت

أذن اللهأن ترفعويذكر فيا اسمه)ومنهم من قال :المرادمطاق الببوت » ذا الاوارون ققد روأ
الميلة بالجان بالذى متلق الصلاة َّ ,قالوأ  :والمرادمنقوله (واجعلوا وتم قبلة) أى أجعلو!

بيرتكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة ؛ وقال اافراء  :واجعلوا بيو قبلة  :أى إلى القبلة » وقا!
؛ى قبلا يعنى مساجد فأطلق افظ الوحدانء والمراد اجمع ؛
ابن الانبارى  :واجعلوا بيو قبلة أ
واختافوا في أن هذه القبلة أبنكانت ؟ فظاهرأن افظ القرآن لايدل على تعبينه  إلا أنه نقل عر
يا

فد

لاتعال دوقال  0ليم.إن كتامومياب الاب

تعالى1 5ير  81مادكة إن1نت منالمؤمنين بالله فعلى اللهتكله عر كذلك ان

الاسلام عبارة عن الاستسلام و»هو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى وإظهار
الخضوع وترك القرد » وأما الايمان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفاً بأن واجب الوجود
لذَاته واحد ..وأق ماسواه حدت خاو ق حت :ره ور ور ونا 71د كلت عاكان لئان

فعند ذلك ينفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى  .و يحصل فى القلب نورالتوكلعلٍ الله فهذه الآية
من لطائف الأاسرار » والتوكل عل الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية الى الله تعالى والاعتاه
فىكل الاحوال على الله تعالى .
واعلم أن من توكل على الله فىكل المهمات كفاه الله تعالىكل الملمات لقوله (ومن يتوكل على
ألله فهو حسيه .

(إالمسألة الثانية 4أن هذا الذى أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذى حكاه الله
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (فعلى الله توكلت) وعند هذا يظهرالتفاوت بين الدرجتين لأآن
نوحا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » ومومى عليه السلام أمر قومه بذلك فكان
نوح عليه السلام تامأ » وكان موسى عليه السلام فوق القام .
(المسألة الثالثة) إ4نمسا قال (فعليه توكلوا) ولميقل توكلوا عليه ؛ لآن الأول يفيد الحصركانه
عليه السلام أمرثم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير » والآمر كذلك» لآنه لما ثبت أن
تقلوأكنل
يلع
ف
وره وتحتحكيهوتدبيره» امتنع ا
كل ماسواه فهوملكه وملكو تحت تهتمرسفهخي
الانسانعلى غيره؛ فلهذا السبب جاءتهذه الكلمة هذه العبارة » ثمتيعنالى أنمونى عليه السلام
لما أمرهم بذلك قبلوا قوله (وقالوا على الله توكلنا) أى توكلنا عليه  :ولانلتفت إلى أحد سواهء ثم

لما فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء » فطلبوا من الله تعالىشيئين  :أحدهما  :أن قالوا (ربنا لاتجعلنا فنة
للقوم الظالمين) وفيه وجوه  :الأول  :أن المراد لاتفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا
لوقع فى قلومم أنا لوكنا علىاقلمحاساطتهم علينا » فيصير ذلك شيهة قوية فى إصرارثم علىالكفر
فيصير تسليطهم علينا فتنة لهم  .الثانى  :أنك لوسلطتهم علنا لاستوجروا العقاب الشديد فى الآخرة
وذلك يكون فتنة للهم .الثالث (لاتجعلنا فتنةللهم) أ موضع فتنة لحم ؛ أى موضع عذاب طم .
الرابع  :أن يكون المرادمن الفتنة المفتون  لآن اطلاقلفظ المصدرعل المفعول جائز »كالخاقبمعنى

منيحملونا بالظم
:تجعلنا مفتونين» أى لاتمكنهم نأ
»المعنى لا
الخلوق » والتكوين بمعنى المكون و
والقهر'عل أن نتصرف عن هذا الدين الحقالذئ-قبلناه » وهسذا التأويل متأكد .مها ذكره الله

قوله تعالى دوقال مومى  1إنكنمأمنتمالله» الآية
آذ

ا

َع
ممبالل
مه
يأقومإنكنتآ

سس

ه ١

ويجر

مسلينَ40,
كلوإنكنم م

الواعلللتهوك]ربا لتحملا فنةللقَومالظَالمِينَ 0١م وناا,رجيك
هماه

 0الكافرين دحل

أنهقديعبر عن
(إالبحث اثاى)  2قال (ومالئهم) معأن فرعون واحد 0
الواحد بلفظ اجمعوال
؛مراداتعظيم قا
.لالله تعالى (إنا نزحلننا الذكر) الثاتى  :أن المراد بفرءون
اناد عون الثالت ٠إن هذاءمن بان حدق المضافف كانه أربدبفرعون آل فرغون

ل لإأن يفتنهم) أى يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء علييم
ق ل
ثمقال للإوإن فرعون لعال فى الأرضص» أى لغالب فيا قاهر '(وانه لمن المسرفين) قيل :
ال ا ككر المتن كشن التعذرب كن بضالعة فىأممرن الأآمور ...والرّضن منه بان
0ك رن اراتكالملين عاتفق

اوقل [ 2عنا كان سنا لآانة كان "من انح اليد

فادعى الاطية .
قوله تعالىِ وقال موسى ياقوم ا نت آممنتمباللهفعليه توكاوا إن كنممسلمين فقالوا عالىله
توكلنا ربنالابجعانا فتنةللقوم الظالممين و بجنابرحتك هن القوم الكافرين»

قاالآية مسائل :

(المسألة الآولى) أن قوله (ان كنتمآمناتلرله فعليه توكلوا إن كنتممسامين) جزاء معلق على
طن :أحداهامتقدم  .والاخرمتأخر و,اافقهاء قالوأ:التأخريحب  :يكون متقدما والمتقدم
حب أن يكون متأخرا  .ومثاله أن يقول الرجل لامرأته  :إخنلدت الدار فأنت طالق إكنلمت
زيداً  .واماكان الأمركذإك ؛ لآن بموعقوله  :إن دخلت الدارفأنت طااق؛ صارمشرو طابقوله
 1لد ررظ ماخر عن الغبرط  ,وذاك يقتضق أن:كون التأخن ف الافظ متقدماً
فى المعنى » وأن يناكلومتقدم افللفظ متأخرا فى المعنى  والتقدير :كانه لبلوامرأته حالما كلمت
دنا إن مغلت الداو فاتك طالق ؛ فلو حصل هذا التعليق قبل إن كلمت زيداًليامقلعطلاق .
دنان) فصق أن
تم سل
ترف
اذا عرفت هذا فنقول  :قوله (إن ؟ل:نتأممنتمباللهفعليهتوكلواك إ
يكون كونهممسلمين ششرطاً ,لآنيصيروا مخاطبينبقوله(إن كتتمأمنتمب؛فالعلهليه توكوا) فكانه
دت>» 0
غر2
4

١

ان دنا آمناولي إلا ذريةمن قومهالآية
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مهعلىحوفمنفرعونَومأذمأن
إلاذرية من قو ه

بهم إنفرعَونَ لَالفىالأرضوَإنهلَنَامسريند08
1

 1اي من ل  0؛ كولفمات الله أحاث غامضة عميقة عالية  .وقدذكرناها

ف لعض مواضع من هذا الكتان7

قوله تعالى (فها آمن لمومى الاذرية منقومه على وف من فرعون وهلاتممأن يفتنهم وإن
فرعون لعال فى الارض وانه لمن المسرفين»

واعلٍ أنه تعالى بين فماتقدم ماكان منموسى عليه السلام من المعجزات العظيمة  .وماظبر من
5ت السحر ء ثمإنه تعالى بين أمهممع مشاهدة المعجزات
تلقف العصا لكل ماأحضروه ملنا
العظيمة مآامن به منهم الاذرية من قومه » وانما ذكر تعالى ذلك تسلية محمد صل اللهعليهوس »

لآنه كان يغتم بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على التكفر » فبينأن لدفى هذا الاب بسائر

الانياء أسوة» لآن الذى ظهر من مومى عليه السلام كان فى الاتجاز فى مرأى العين أعظر :ومع
ذلك فا آمن به منهم الا ذرية  .واختلفوا فى المراد بالذرية على وجوه  :الآول  :أن الذرية هبنا
معناها تقليل العدد  .قال ابن عباس  :لفظ الذرية يعبر به عن الوم علو جه التحقير والتصغير »

ولاسبيل إلى حمله عل التقدير على وجه الاهانة فهذىا الموضع فوجب حملهعلى التصغير بمعنى قلة
العدد  .الثانى  :قالبعضهم  :اهراد أولاد مندعاهم » نلاألاباء استمروا علىالكفرء إما لآن قلوب
الأولاد ألين أودواعيهم عل الثبات على الكفر أخف .الثالت  :أن الذرية قومآكباانمم من
قوم فرعون وأمهاتمهم منبى |انل  .الرابع :الدزية من لقرعون [سة افراة تزعو ورخانانه

وامرأة خازنه وماشطتها  .وأما الضمير فىقوله (من قومه) فقد اختلفوا أن المراد من قوم موسى

ءان ذكرهما جميعاًا واللأظب رأنهعائدإلىموسى  ,لأنه أقرب المذكورن
أومن قوم فرعون ل
وهل إن لدان مت لبك  |.رهن ا برد لفل 01
أما قوله على خوف من فرعون ومائم أن يفتهم  2ففيه أحاث :

(البحث الآول» أن أولئك الذين آمنوا بمومىكانواخائفين منفرعون جداً» لآنهكان شديد
البطش وكان قأظدبر العداوة مع موسى » فاذا علمميل القوم إلى موسىكان بالغ فى ايذائهم » فلهذا
الك كار الكناتمان سه!

قوله تعالى«وو>حقالاللهمق بكلاته» الآية
الدنيا »والجد فى بقاء الرياسة  .ولما ذحكر القوم هذين السبمينصرحوا بلحم

1
وما رم

لجا بمؤمنين)
واعم أن القوملما ذكروا هذه المعانىحاولوا بعد ذلك » وأرادوا أن يعارضوا «عجزة مومى

عليه السلام بأنواع منالسحرء ليظهروا عندالناس أنماأتى به موسى من باب السحرء لجمع فرعون
السحرة وأحضرم ؛ (فقاللهمموسى ألقواماأنتمملقون)
فان قيل  :كيف أمرهم بالكفر والسحر ء والآمر بالكفر كفر ؟

قلنا  :إنهعليه السلام أمرمبالقاء الحبال والعصى؛ ليظبرللخلق أن ماأتوايه عمل فاسد وسعى باطل؛
لاعلى طريق أنه عليه السلام أمرهمبالسحر ,فلب العا حبالم وعصيهم قال لهمموسى ما جثتم به
هوالحرالباطل ؛ والغرض منه أنالقوم قالوا لموسى  :إن هاجت بهسحرء فذكر مهوساىلعلسيلام
أن مادكرعوه باطل,»:بل .الحق أن النىجتتم به هو السحر والقّويهالذى يظهر بطلانه  ,ثمأخبرهم
تك جلك عو المق,ونيطل الناطل ":وقد أخبر الله ,تعالى ى سائن الور أنه كيف أبطل ذلك
السحر  .وذلك بسبب أن ذلك الثعبان قد تلقف كل تلك الال والعصى .

(المسألة الثاني 4قوله (ماجثتم به السحر) ما ههنا موصولة بمعنى الذى وهىمر تفعة بالابتداء»
ام سبق  .ألاترى
كولاب
وخبر هاالسحرء قالالفراء  :وإتما قال (السحر) بالألف واللام  .لآنه ج
هر ؛ فوجب دخول
لمسبح
اجئت
أقنامملوا :لماجاءهمموسى هذا بحر؛ فقاللممومى  :بل ما
:ت رجلا فيقول له
قي
الألف واللام لآن النكرة إذا عادت عادت معرفة » يقول الرجل لغليره
من الرجل فيعيده بالالف واللام » ولو قال له من رجل ل يمع فى فهمه أنه سأله عن الرجلالذى

ذكره له  .وقرأ أبوعمرو(آلسحر) بالاستفهام » وعلى هذه القراءة مااستفهامية مرتفع بالابتداء؛
وجثتم به فى موضع الخ كانه قيل :أى نحتما به  5قال علىوجه التوبيخ والتقريع (آلسحر)
كةوله تعالى (أأنت قلت للناس) والسحر يدل من البتدا » ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوى

المبدلمنهفىأن اهستفهام » كاتقولكرمالكأعشرون أمثلاثون؟ عات أعشرون بدلامنكر »
ولا يازم أن يضمر للسحر خبر ء لآنك اذا أبدلته من المبتدا صار فى موضعه وصار ماكان خبرا
عن الممدل منه خيرا عنه .

ْمقال تعالى إن الله مسييطله »أى سيبل ويظهر فضيحة صاحبه (إن الله لايصاح عمل

المفسدين) أى لايقويه ولا يكيله .
 3قال لإرو>ق الله الحق» ومعنى احقاق الحق اظباره وتقويته  .وقوله (بكلاته) أى بوع-ده

|لفتنا عماو جدناعليهآباءنا» الآية
تولهتعالىدقال١وأجثتنلتا
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قوله تعالى ق(الو | أجتتنا لتافتنا عنا واجدنا علته آناءنا .نوكن ل الك ناء فى ارس
وتماحن لكا بمؤمنين وقال فرعون اثتوتى بكل ساحر علبمفلسا جاء السحرة قاللمومسى ألقوا
1أنتمملقون فليا ألقوا قال موسى ماجئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لايدال المفسدين
وحق الله الحقبكلاته ولوكره ابجرمون »
وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى حكى عن فرعون وقومه أنهم لميقبلوا دعوة مومى عليه
:وله (أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا) قال
:لأول ق
الوسلعاملل؛وا عدم القبول بأمرين ا
الواحدى  :اللفتفى أصل اللغةااضرف عن أم:و.أضله اللى يقال  :لفت عنقه اذا لواها ,ومن
هذا يقال  :التفت.إليهء أى أمال وجهه [لبه ,قال اللازهرى :لفت الشىب وقله أذ لواه  :هيدا
ف المعلويب.
واعلم أن حاصلهذا الكلام أنهمقالوا  :لانترك الدين الذى نحنعليه » لانا وجدناآباءناعليه »
فقد بمسكوا بالتقليد  .ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد الاصرار

ولالسبب الثن» فى عدم القبول قوله (وتتكون لك  00فى الآرض) قالالمفسرون :

 2ويكون لكا الملك والعز فأىرض مصر ؛ والخطاب.موسى وهرون  .قال الزجاج  :سمىالملك

كبرياء ؛ للأنه أكبرمايطلب نمأمرالدنيا » وأيضاًفالنىاذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليدأمر
أمته إليه» فصار أ كبر القوم .

ل إحلىر ص علطلب
اارة
واعم أن السبب الأآول  :إشارة إلىالسك بالتقليد » .والسببالثانى  :إش

ود ساكوم بعثن'امن بعدثم موسى وهرونء الاية
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القصة الثانة
كتير

علر احدتلم

قوله تعالى لاثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملاله بآيائنا فاستكبروا وكانوا

قسوىلون للحق لما
ألتمو
قوما بجرمين فجلمااءثم الحق من عندناقالواإن هذا لسحر مبين قا
جاككمأحر هذا ولا يفلح السارون »

:ن هذا
اعم أن هذا الكلام غنى عن التفسير  .وفيه سؤال واحد» وهو أن القوم لما قالوا إ
لسحر مبين ف؛كيف حك مومى عليه السلام أنقهاملو (١أسحر هذا) علىسبيل الاستفهام

وجوابه  :أن مومى عليه السلام ماحكى عنهم أنهمقالوا (أسحر هذا) بل قال (أتقولون للحق
لاجاءكر) ماتقولون ؛ ثمحذف عنه مفعول (أتةولون) لدلالة الحالعليه » ثمقالمرة أخرى
(أسحر هذا) وهذا استفهام على سيل الانكار  ,ثماحتج على أنهليس بسحر » وهو قوله

(ولا يفلح الساحرون) يعنى أن حاصل صنعهم تخبيل وتمويه (ولا يفاح الساحرون) وأما قاب
العصا حية وفلق البحر » علوم بالضرورة أنه ليس مر باب التخييل والقُويه  :فثيت أنه

ليس إسحر .

 2تعالىدشم بمثنامن العذه رسلا إل قومهم» الآية
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ماكذّبوانه هنكي كد أطبع علىلوبالت «»4/0
0

اللكداً .وعلىهذا الوجه كن كال أقاصيص ال"نبباء

1
ء نتقدمكانتأبلغ
 5المكارة0

علهم السلام .
وأا تفاصيل هذه أأقصة 1 ,مل ورة قَّ0

لون 8

قوله تعالى  05يعثنا من لعده ماد إل قومهم جومم باليينات فاكانوا لرؤمنوا اك

به هن قل كذاك تطبيع على قلوب المعتدين»

اعم أن اللراة  :د عئنا هن عد وح اكت وم 2-0-5

وكان ممم هود  8وصاح ( وإبراهم

ولوط  .وشعيب صاوات الله عأليجهممعين بالبينات  :وهىالمعجزاب القاهرة ؛ فأخبرتعالىعنهمأنهم

جروا على منهاج قوم نوح فى النكذيب » ولميزجرهم مابلغهم من إهلاك الله تعالى المكذبين من
قوم نوح عذنلك »٠فلهذا قال (نا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا بقهمبنل) وليس المراد عين
اك

به  :ل

ذاك لحصل قَْزمانهم بل اراد مل م د

الظاهرة على ال ندماء عليهم السلام أجمع0

به من البينات  2لان اليينات

وأحدة :

“مقالتعالى ١كذلك نطبع على قلوب المعتدين) واحتج أابنا على أن الله تعالى قد يمنع
المكلف عن الايمان بمذه الآية وتقريره ظاهر  .قال القاضى  :الطبع غير مانع من الايمان بدليل

قوله تعالى (بل طبع الله عليها بحكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا) ولوكان هذا الطبع مانعاً لا
0

هذا الاسمتناء 6

والجواب ::أرن الكلام فى هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى
تمأللهقلومم وعللى م

) فلاؤائدة ف الاعادة :

ىلفلك» الآية
قولهتعالىوفكدذبوه فنجيناهومن معهف ا

رهام

د

نر

سمايهسامر

يوس
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لذنكذّبواي؛ام

اتير
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لزه
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هه
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وس

لفاك وجَعلنَاهم خلائف واغرقنا

كق)]ن عاق ري د«

3

ضهاليها5 :

تقال3ل

ضَرالىذلك
لزاه ان  0001تلك الشرور الى 6ض
ا ل

. 0وهوقو ل رول ارون أى يلوا ذلك ؛بأشد ماتقدرون عليه من عيرانظار فهذا آخرهذا

اكلام ومعلوم أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كانقد بلغالغاية فى التوكل علىالله
كال وأشآن قاطعأ أن كدهم لايصل امه ومكرهم ليانفد فيه »

وأماقوله تعالى لإفان توليتم فا سألتكم من أجر) فقال المفسرون  :هذا اارة الى أنه
ان

مم مالاعلى دعومم إل" ديناللهال

 :ومَئ كن الانسان فارغامن الطمع كانقوله أقوى

تأثيرا فىالقلب  .وعندى فيه وجه آخر وهوأن يقال  :إنه عليه السلام بين أنه لا يخاف منهم بوجه
ورن
عا

ذلك للآن الذوك ما حصن حل شيئين  .إمابايصال الشرأوبقطعالمنافع فبين فم

تقدمأنهلايخاف شرهم وبين مبذه الآية أنه لامخاف منهم إسبب أن يقطعوا عنه خيرا ؛ للآنه ماأخذ
متهم خا فكان يخاف أن بقطعوا منه خيرا

:لآول ::أن
قثامل (إن أجرى إلاعلى الله وأمرت أن أ 0من اللممين» وفيه قولان ا
سوق اء قبلتمدين

وا لامر
ه
شل
ت
سلام أول ت
الا

ان أكون
بن

علبدين الاسلام

والثاى 5

مأمور

بالاستسلام لكل همايصل إلىلجل هذه الدعوة  :وهذا الوجه ألق هذه ا موضع  2لآانه لماقال 9

؛الله أعلم.
اقضوا إلى) بين لهم أنه مأمور بالاستسلام لكل مايصل إليه فى هذا الباب و
قوله تعالى لفإكذبو ه فجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذينكذيوا
بياتنا فانظر كيفكان عاقبة المنذرين)
اعنمأنه تعالى ل

1ق الكلمات لع جرت

بين كت ون

عاقة للك الواقعة ع( أ فى<ق نوح وأككايه فأعمزان

عدا

أولتك الذكفار  2ذكرماإليه رجعت
 8أنهتعالى نجام

الكفان  5الثان 7

أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهميخلفون من هلك بالغرق » وأمافى-ق التكفار فهو أنه تعالى أغرقهم
وأهالكيم و.هذه القصة إذا سمعها مصندقالرّسؤل ومن كذب بهكانت زجرا للكلفين منحيث
يخافون أن نزل ممممثل مأنزل بهوم نوح  .وتكون داعية للمؤمنين على الشات علىالا مان .

ليصلوا إلى مشل ماوصل إليه قوم نوس » وهذه الطريقة فى الترغيب والتحذير إذا جرت على

نكا

ونال دمم لايكنأك م عليحغمةعالآية

عواد
:أجمعوا نم وش ركاؤك فال ال
المرفوع »و٠التقدير ف

 705لي
أىاد داك تمن غير

كقا؛ن
فنسو
مير وبين الم
ل بضين
ابل
زتوجك الجنة) لان قوله( ,أكصر فض
كقوله (اسكنوأن
كالءوض من التو كيدوكان الفراء يستقبح هذه القرادة ٠ لانت حك

رياز

بالاو

وهذا الحرف غيرموجودف المصاحف ,

((القيد الثالث»قوله (ثم لايكن أمسكرعلي غمة) قال اد يثام :أى مهما من قولمرغم علينا
الحلال فهو مغموم  3التبس قال طرفة :
لعمرى ماأمرى على بغمة .نمارى ولاليل على يسرمد
وقالالليث  :إنه لؤغمة منأمرهإذا 1م,تد له ق.ال الزجاج  :أى ليكن أمرص ظاهرا منكشفا
ا١لقيد الرابع  4قوله (ثم اقضوا إلى) وفيه يحثان: 

البحث الآول» قال ابن الآنبارى معناه ثم امضوا إلى عكرو هك وماتوعدونى بهء تقول
العرب  :قضى فلان » بريدون مات ومضى» وقال بعضبم  :قضاء الثىء إحكامه وإمضاؤه والفراغ

منه  .ويه يسمى القاضى » لأنه إذا حك فقد فرغ فقوله (ماقضوا إلى) أىافرغوا منأمر 3ات(
ونكم تومته قوله تغالى (وقضيا إل ان إبرايل فى الفكات إى
مافى أنفسك واقطعوا مابينى بي
أعلمناهم إعلاما قاطعا  ,قال تعالى (وقضينا إليه ذلك الآمر) قال القفال رحمه الله تعالى ويجحازدخول

كلة (إلى) فى هذا الموضع من قولحم برئت اليك وخرجت اليك من العهد ؛ وفيه معنى الاخبار
:م اقضوا مايستقر رأيم عليه محكما مفروغا منه .
فكانه تعالى قال ث
لالبحث الثانى) قرىء ثمأفضوا الى بالفاءبمعنى ثماتهوا الى ب كمقل فو من أفضق
الرجل اذا خرج الى القضاء » أى أكخروا به إلى ورأرد ره إل
(إالقيد الخامس » قوله (ولاتنظرون) معناه لاتمهلون :عداعلامك اياى مااتفقتعليه فهذا هو
تفسير هذه الألفاظ  .وقد نظم القاضى هذا للكلام على أحسن الوجوه قال انه عليه السلام قال

دفىأول اللأمر فعلىالله توكلت فاتى وامق بوعدالته جازم بأنه لامخافالميعاد ولاتظنوا أنتبديدص
اياى بالقتل والايذاء بمنعنى املندعاء الىالته تعالى» ثمانه عليه السلام أورد مايدل على صحة دعوته
فقال«قأجمعوا أمركم» فكاأنه يقول لأمجمءوا كلماتقدرونعليه من الاسباب التىتوجب حصول
مطلوبكمثميلقمتصر على ذلك بل أمرهمأن يضموا الى انفسهم شركاءهم الذينكانوأ سد أن
حاهم يقوى بمكانهم وبالتقرب الهم؛ثم لميقتصرعلهذين بل ضم اليا ثالثا وهوقوله (“ملا يكن
أمركرعليكمغمة)وأراد أن يبلغوافيهكلغايةفىالمكاشفة والجاهرة ؛ ثملميقتصرعلى ذلك حتى

|١

قولهتعالى «فعلاللهتوكلت فأجعوا أمرموشركاءكرء الآية

واعلم أنه عليه السلام كان أبداًمتوكلا على الله تعالى » وهذا اللفظ يوه أنه توكل على الله

فى هذه ااساعة » لكن المعنى أنه انما توكل على الله فى دفع هذا الشر فى هذه الساعة .
لإوالقول الثانى» وهو قول اكلثآرين إرن جواب الشرط هو قوله (فأجمعوا أمرك
وشركاءكم) وقوله (فعلى الله توكلت) كلام اعترض به بين الشرط وجوابه م تقول ف الكلام ان

كنت أنكرت على شيئاًفالله .حسى فاعمل ماتريد ؛ واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل عقليىود
خمسة عل الترتيب .

(القيد الاول» قوله (فأجمعوا أمركر)وفيه بحثان :

لإالبحث الآول) قال الفراء  :الاجماع الاعداد والعزيمة على الآمر وأنشد :
ياليت شعرى والمى لاينفع

هل اغدون يوما وأمرى بجمع

,قال أبو اليثم  :أجمع أمره؛ أى
فاذا أردت جمع التفرق قلت  :جمعت القوم فهم جموعون و
ال ]كن تزه لقال فرق وأى ل تازه فقول ,ما أش لكذا مره أفغل
كذا فلما عزم على أمر واحد فقّد جمعه  .أى جعله جميعاً فهذا هو الأصل فىالاجماع » ومنه قوله
:عت على
أيجلم
تعالى (وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم)ثمصاربمعنى العزمحتى وصل إعلىفق
ال ىاع مك عليه والاضل [حعتك الافر””
(إالبحث الثانى) راولأىاصمعىعن نافع(فاجمعواأمركم)بوصل الآلف مناجمع وفيهوجهان :
»ى علىالمضاف إليه
جر
وضاف
الأول  :قالأبو علي الفارسى  :فاجمعوا ذوى الأآمر هنكمذف الم
ماكان بحرى على المضاف لو ثبت  .الثانى  :قال ابن الانبارى  :المراد من الامر ههنا وجوه كدم

ومكرثم ؛ فالتقدير  :ولاتدعوا من أمركم

0

 +والقيد الثانى قوله (وشركاءك )م وفيه أححاث :

(البحث الآول) الواو ههنا بمعنى مع ؛ والمعنى  :فأجمعوا أمركر مع شركائكم» ونظيره قولحم
لاوتورفاكصتضاللناهقةا:لرضعها ؛ ولو لسك نفسك والآاسذ لأكلك .
اللإبحث الثاى) مَل أن مكون اللراد من الشركاء اللاوثانا سووها بالاطة :و تمل أن

يكون المراد منها كمانن علىمثل قوطم ودينهم  :فانكان المراد هوالآول فاما حث السكفار على
الاستعانة بالاوثان بناء على مذهبهم مر أنهاتضر وتنفع  .وأن كان المراد هو الثاى فوجه

الامسنانة ما طاهرة >
(إالبحث الثالث  6قرأالحسن وجماعة من القراء (وشركاق ) بالرفع عطفاً على الضمير
.

6١7
م - ١نر

و تعالى«إن كان كبرعليم مقاى وتذكيرى بآاتاشّهعالاية

ا

امورل ارا قولزن ل كنيت 82

د ل لال كل سار 0

السلام لانه عليه السلام كان يخوفهم هذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه ؛ م  0وقعم كاأخير

فكذا ههنا.
(المسأ الثانية) أن نوحا عليه السلام  5قال لقومه (ان كان كبر علي مقا

وذ كيزى بآنات'اللهفعل الله توكلت)؛ وهذا جملة موا.ء««الشرط واللبزاء»

أما الشرط ».فهو

د
(القيد الاول» قوله (انكان كبر علي مقاى) قال الواحدى  :فى البسيط يقال  :كبر يكبر
كا الم ار والثىء اذاعظم يكبركبرا وكبارة  .قال|بنعباس  :ثقل عليكموشقعليكم
»لمقام بضم
وعظأأمرهعندكم والمقام بفتحاليممصدركالاقامة .يقال  :أقامنبأيظهرمم مقاماواقامة وا
الياملموضع أ يقام فيه » وأراد بالمقام هبنا مكثه ولبثه فيهم و باخلة فقوله (كبر عليك مقانى)
م  :فلانثقيل الظل .
ورى
قرمج
جا

أن سبب هذا الثقل أمران أ:حدهما أ:نه عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين
عاما ...والثاى! :أن أورلئك:الكفان كانواقذالقواتلك االمهذيا الفاشدة الوطراتو الناظلة ' و

دق 0ريقةايلفدى فانمسيفقل عليه أن باعل إلى حلاقها|  1يف15

!ليل0

بذلك طول مدة الدعاءكان أثقل وأشد كراهية  .فان اقترن به إيراد الدلائل القاهرة علىفساد ذلك
مدهت انك النقه شد نهنا هارليك زف حضولا ذلك اكه ١؟
زو القيد الثانى) هو قوله (وتذكيرى بآيات الله)

واعم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الخريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة النفرة عن
الآمر بالطاعات :والنهئى.عن المعاضى والمسكرات اقويةالكراهة لسماع ذ2رالموت وتقبيح صورة
الدنيا ومن كان كذازك فانه يستثقل الانسان الذى ا

بالمعروف وينهاه عن المتكن وق الآية

وجه آخر وهو أن كون قوله (إن كان كبرعلي مقاى وتذكيرى بآيات لله) معناه أنهمكانوا

إذا وعظوا الماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم لينكون مكانهم ظاهراً وكلامهم مسموعا  .كا يحى
عن عيسى عليه السلام أنهكان يعظ الهواريين قائما وهم قعود .

واعلم أنهذا هو الشرط المذكور فى هذه الآية» أما الجزاء ففيه قولان :
(القول الآول) أن الجزاء هو قوله (فعل الله توكلت) يعنى أن شدة بغضكم لىتحملكم على

الاقدام على ايذاتى وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله .

د تعالى دواتل علييمنأنرح»الآية

0
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لابكن
هه

فا مالي

المسلمينَ 10

أن
ولاتنظرون فان توليتم سفأالكم من أجر إن أجرى إلاعلىاللهوأمرت أكنو

من المسلمين»
اعل أنه سبحانه لما بالغ فى تقريرالدلائل والبينات » وف الجواب عن الشبه والسؤالات »
شرع بعد ذلك فى بيان قصصالانيياء علهم السلام لوجوه  :أحدها  :أن الكلام إذا أطال فتقىرير
نوع من أنواع العلوم » فربما حصل نوع من أنواع الملالة فاذا اتتقل الانسان من ذلك الفن من
العمالى آفخنرء انشرح صدره وطاب قلبه ووجد فنفسه رغبة جديدة وقوة حادثة وميلا قويا .
وثانها  :ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولاحابه أسوة بمن سلف من الأانبياء » فان
الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء السكفار ماعلكرلسل ماكانت إلا على هذا الوجه خف ذلك على

فلك هكاالة :الأفيرة .إذا عدك تحفت .وثالثا::أن«الكفار إذا نوا هذه القصض ».وعلنوا أن
الجهال وإن بالغوا فى ايذاء اللأنبياء المتقدمين الا أن اللهتعالىأعانهم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر
أعداءهم »كان سماع هؤلاء الكفار لآمثال هذه القصص سيباً لانكسار قلومهم ؛ ووقوع الذوف
والوجل فى صدورثم ٠ وحيئئذ يقللون من أنواع الايذاء والسفاهة  .ورابعها  :أناقددللنا على
لل دنا عليه الصلاة والسلام لما لميتعلمعلياً؛ ولميطالع كتاباً  .ثذمكر هذه الأقاصيص
من غير تفاوت »٠ ومن غير زيادة ومن غير نقصان ؛ دل ذلك عل أنه صلى الله عليه وسلم إما
عرفها بالوحى والتنزيل .
واعم أنهتعالى ذكر فهذىه السورة من قصص الأانبياء عليهم السلام ثلاثة .
اذ كورة فى هذه الآية  :وفيا وجهان
(فالقصة الآولى) قصة نوح عليه السلام ؛ وهى م
من الفائدة  :الاول  :أن قوم نوح عليه السلام لما أصروا على الكفر والجحد عل الله هلا كبم
بالغرق .ف

ك1الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكذار ؛ وداعية الى مفارقة الجحد

بالترحيد والددرة  :والثاق  :أكنغار ااسكناا "بلنتمجاون العذائق الذئ يذكزهالرسول عليه
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واتل علهم  0 1إِذقالالقُومه بقوم  5كانكبرعليك مقاى
كن أنهذه الآية يحتح بهاإفبىطال التقليد فىأصول الديانات  .ونفاة القياس وأخبارالاحاد قن
حتجون با فى ابطال هذن الآصلين وقد سبق الكلام فيه .

قوله تعالى بقل ان الدين يفترون علىالله الكذب لايفل<ون متاع فى الدنيا ثمإلينا مرجعهم
ثمنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون)

اعلمأنه تعالى لما بين بالدليل التقاهأن اثبات الولد لله تعالى قول باطل  .ثمبين أنه ليس لهذا
القائل دليل علىصتة قوله ؛ فةد ظه ر أن ذلك المذهب افنراء على الله ونسبة لما لايليق بالهيه ؛ فبين
أن هر هذا حاله فانه لايفلح البتة أ.لا ترى أنه تعالى قال فى أول سورة الؤمنون (قد أفلح
المؤمنون) وقال فىآخر هذه السورة (الناهيفلح الكافرون)

واعلم أن قوله (إن الذينيفترون علىالله ااتكذب لايفا<-ون) يدخل فيه هذه الصورة ولكنه
لاختص مذه الصؤرة بلكل من قال فى ذات الله تعالى وى صفاته قولا بغير علموبغيرحجة بينة

كان داخلا فى هذا الوعيد» ومعنى قوله (لايفلح) قد ذكرناه فى أول سورة البقره فى قوله تعالى
(وأوائك ثمالمفلدون) وباجملة فالفلاح عبارة عن الوصول إلى المقصود والمطلوب ٠ فعنى أنه
لايفلح هو أنه لا.ينجح فى سعيه ولايفوز بمطلوبه بل خاب وخسر ء ومن الناس من إذا فاز بثىء

»الته سبحانه أزال هذا
من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة» ظن أنه قد فاز بالمقصد الاقصى و

فدنياء ثملابد من الموت؛ وعند الموت
الخيال بأن قال  :إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل ال
لابد منالرجوع الىالله وعند هذا الرجوع لابد من أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر

المتقدم » وهذاكلامفى غاءة الانتظام ونهاية الحسن والجزالة .والله أعلم .

لكيبرك .مقاى وتذكيرى
قوله تعالى «واتل علهم نبأنوح إذ قال لقومه ياقوم إن كعان
بآبات الله فعلل الله تولت فأجمعوا أس؟ وشركاي ثم لايكنأمكر عليكمغمة ثماقضوا الى

قوله تعالى «له ما السموات وماى الأرض» الآية

١

شرطن  :إذاككان ماربا ل5
ب الحجة الخامة) ولد8151را
والحقيقة  .ويكون ابتداء وجوده وتكونه منه ؛ وهذا فىحق اللهتعالىحال  ,لانهتعالىغنى مط
كنان غنياًمطلقاًكان واجب الوجود لذاته » فلوكان لوأجب الوجود ولد؛ لكان ولده
وكل م
مساوياً له  .فيلزمأن يكون ولد واجب الوجود أيضاًوأجبالوجود الكن كونه واجب الوجود

منعمن تولده هنغيره؛ وإذا لميكنمتولداً منغيرهلميكنولداً» فثبت أن كونه تاعا لغنياًمن
أقوى الدلائل على أنه تعالى لالد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول فى غاية القوة .
لإالحجة السادسة» أنه تعالى غنى ».وكل منكان غنياً امتنعأن كن له إقان وا وككل
من تقدس عن الوالدين وجب أن يكون مقدساًعن الآاولاد .

فان قيل  :يشككل هذا بالوالد الأاول ؟

قلنا  :الوالدالآول لامتنع كونهولك كر لاه سخانهة وهال قاذز عل أن ضاق االلوك
الأول مرى أبوين يقدمانه  .أما الحق سبحانه فانه يمتنع افتقاره إلى الآبوين » وإلا لما كان

عن مطلفاً .
:كل منكان غنياًمطلقاً امتنع أن يفتقر فى احداث
(الحجة السابعة  4إنه تعالى غنى مطلقاً و
الاشاء إلى عينم

اذا ثبث هذا فقول  :هذا الولد » اما:أن يكون قذبمآ أوحادثاً :فانكان قديماً فهو واجب
الوجود لذاته ؛ إذ لوكان بمكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القدم إلى الأؤثر يقتضى إبحاد
الموجود وهو محال  :وإذاكان واجب الوجود لذاته لميكن ولداً لغيره ؛ بلكان موجودا مستقلا

ا

هذا اواك خادثا اولى انغ مطلتا فكان قادرا عل احدّائة ابتداءمن

غير تشريك شىءآخر » فكان هذا عبداً مطلقاً» ولميكن واد ؛ فهذه جلة الوجوه المستنبطة من

قوله (هو الغنى) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد .
أما قوله لإله مافى السموات ومافى الآرض) فاعلم أنه نظير قوله (إن كل من فى السموات

والارض إلا آت الرحمن عبداً) وحاصله برجع الى أن ماسوى الواحد الأحد الحق تكن » وكل

يمكن محتاج ؛ وكلحتاج حدث ؛ فكل ماسوى الواحد الاحد المق محدث » واللّهتعالى محدثه وخالقه
وموجده  .وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد  .ولما بين تعالى بالدليل الواضح

امتناع ماأضافوا اليه ؛عطف عليهمبالانكار والتوبيخ فقال (ان عندك منسلطان بهذا) منيهاممذاعلى
أنه لاحجة عندهم فى ذلك البتة  .ممبالغفى ذلك الانكار فقال (أتةولون عل الله مالاتعلدون) وقد

كنا

0
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ينم اراد مه رون با درن ر يحون ب .ه

قوله تعالى لإقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مافى السموات ومافى الأرض إن عندم

من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون »)
اعلمأن هذا نوع آخر من الأأباطيل التى حكاها الله تعالى عن الكفار وهى وله (اتخذ الله
ولدا) وحتمل أن يكون المراد حكاية قول من يقول  :الملائكة بنات الله ويحتملأن يكون المراد
؛تمل أن يكون قدكان فيهمقاولممننصارى قالوا ذلك .
آيقوولث:ان أولادالوليهح
اللمن
قو
ثمانه تعالى لما استنكر هذا القول قال بعده (هوّ الغنى له مافى السموات ومافى الأرض)

واعم أن أكوانه,تعالى عن مالكا لكل ماق السحوات كارح يلل بعل ينه سل إن يكو
له ولد وببان ذلك من وجدواء7#الإاول ":أنه 'متبحانه غى /مقالقاً عل "ما اهده الآية ».والعقل أيه
بدل عليه لانه لوكان محتاجا لافتقرالى صانع آخرء وهوحال  .وكل مكنان غنياً فانهلبدأنيكون
مجزائه 
فرداً منزهاً عن الأأجزاء والأبعاض ؛ وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل عنه جزء نأ
والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء الانسان ٠ ثميتولد عن ذلك الجزء مثله » وإذاكان
هذا محالا ثبت أن كونه تعالى غنيابًمنع ثبوت الوإد ل .ه
((الحجة الثانيية) أنه تعالى غنى وكلمر

كان غنياًكان قديماًأزليبااًقباسًرمدياً و؛كل

»تنع عليه الاتقراض # 8-2والولن اهما حصل للثىه الذى تقطضئ؛
كن تداك ام

وينقرض » فيكون ولده قائماً مقامه » فتبت أن كونه تعالى غنياًء يدل على أنه بمتنع أن
يكون له ولد.

١الحجة الثالثة» أنه تخالل ب اك كان نا فانه يمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة واللذة
واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد .
(الحجة الرابعة) أنه تعالى غنى » وكل مكنان غنياًامتنع أن يكون له ولد ؛ للآن اتخاذ الولد
ا كون فى حى من تكوان محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الخاصلة والمتوقعة ؛ فنكان غنياً

مطلقاً امتنع عليه اتخاذ الولد .

قوله تعالى «هو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه» الآاية
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هوالح | 51كائو [الن  6 75فالمادات أولى هذه العبودية فيكون ذلك قدحا فى جعل الأاصنام
شركار له تفال..

“مقال تعالى لوميتابع الذين يدعون هن دونالله شركاء إن يتبءون الا الظن» وف كلمة(ما)
قولان  :الأول  :أنه ننىوجحد ء واملماعناىأتنبعوا شيك الله تعالى إنما اتبعواشيئا ظنوه شريكا
ته تعالى  .ومثاله أن أحدنا لوظن أن زيدا فىالدار وماكان فباء تإفانطسبانا فىالدارظته زيدا فانه

لايقال :له حاطب زيدا بل“قال؟خاظب من ظنه ز يا :.الثابى :.أ(نما) 0
م الذين يدعون مزدون الله شركاء » والمقصود تقبيحفعلهم يعنى أمهمليسوا على ثىء
 2قال تعالى (إن يتبعون إلا الظن  »4والمعنى أنهمإمااتبعوا ظنونهم الباطلة وأوها مم

الفاسدة  ,ثمبين أن هذا الظن لاحك له (وإن ثم إلا بخرصون) وذكرنا معنى الخرص فى سورة
الانعام عند قوله (إن يتبعءون إلا الظن وإن ثمإلا خرصون)
قوله تعالى لاهو الذى جعل  3الكل اتسكنوا فنه والباز منضرا إن فذىلك .لايات

لق
عم أنه تعالى لا ذكر قوله (إن العزة لله جميعا) احتيج عليه مبذه الآية » والمعنى أنهتعالى جعل
الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه » وجعل النهار مبصرا أى مضيئا لتبتدوا به فى حوائجكم
بالأبصار ؛ والمبصرالذى يبصرء والنهار ,صر فيه ٠ وإما جعله مبصرا على طريق نقل الام من

القارك أل؟ المسيك!
فان قيل  :إن قوله (هو الذى جعل لك الليللتسكنوف١يه) يدل علىأتنعهالىماخلقه إللهاذا
له (إن فذىلك لآيات لقوم يسمعون) يدل على أنه تعالىأراد بتخليق الليل والنهار
ووجقهو؛
ال

انلكا كثرة م الدلائل:.
قلنا :إن قوله تعالى (لنسكنوا) لا يدل على أنه لاحكمة فيه إلاذلك ؛ بل ذلك يقتضي حصول
تلك المتكية ,

1

أقان نك :

قولهتعالىدألاإن ددمل السارات وفمانللارض» الآية

مل ذلك ول يزل خائفاً<حاتحىتاج الى المجرة

 0بعد

ذلك نخاف حالا بعد حال ؟

نا :بإن الله تضنالى وعده الظفين ورالتضرءتطلفا .روايا اك  11إفرى 0ك فت
كان خاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت » ليذ حصل الانكسار والانهزام
هد ررقت -
أما قله تكان (إن العزة لله جميعاً) ففيه أحاث :

(إالبحث الآول» قال القاضى  :إن العزة بالأاف المكسورة وفى فتحها فساد يقارب الكفر
لآنه يؤدى الىأن القومكانوا يقولون (إن العزة لله جيعاً) وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان
:هذا يدل على فضيلة علمالاعراب  .قال
حزنه ذلك  .أما اذا كسرت الألفكان ذلك استئنافا و
صاحب الكشاف  :وقرأ أبو حيوة (أن العزة) بالفتتس على حذف لام العللة يعنى  :لآن العزة
على صريح التعليل .

(البحث الثاتى) فائدة (إن العزة لله) فى هذا المقام أمور  :الأول  :المراد منه أن جميع العزة
والقدرة: ,هن الله تعالى .نغطى.ماإيشاء لغباده ؛ وَالغْرض ,ننه أنه لايم التكهار قدازة عليه  0بل
يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم ؛ فآمنه الله تعالى هذا القول من إضرار الكفار
باهلقتل والايذاء » ومثله قوله تعالى (كتت اللهللاغلين أنارورسل إن لتصرا رسلا" الثإن

قال الأأصم  :الاراد أن المشركين يتءززون بكثرة خدمهم وأموالملم وكرورنك 1ل تلك الا
كلها لله تعالى  .فهو القادر على أن يسلب منهمكل تلك الاشياء وأرن ينصرك وينقل أموالهم
وديارهم اليك .
فان قيل  :قوله (إن العزة لله جميعا) المضادة لقوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)
قلنا :لامضادة ؛ لآآن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فبىلله

أما قوله لهو السميع العليم أى يسمع مايقولون ويعل مايعزموزعايه وهويكافهم بذلك .
وأما قوله (ألا ان لله من فى السموات ومن فى الأأرض») ففيه وجهان  :الأول  :أنه تعالى
ذكر فى الآيات المتقدمة (ألا إن لله مافى السموات والارض) وهذا يدلعل أنكل مالايعقل فهو

ملك لله تعالى وملك له  .وأماههنا فكلمة (من) تصة بمن يعقل» فتدل علىأن كل العقلاء داخلون
تحت ملك الله وملكه فيكون جموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه وملكه  .والثانى  :أن المراد
(من فى السموات) العقلاء المميزون وثم الملائكة والثقلان .وانما خصهم بالذكر ليدل على أن

قوله تعالىدولا يحزنك قولهمإنالعزةلله جميعاً»

)١
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قال تعالى (لاتبديل لكلات الله) والراد أنه لاخلف فبا ء والكلمة والقول سواء .ونظيره قوله
نا الذوك لدى) هذل جد ,مياعور أن :المررادبالبشرئ وعدا انه بالثوزاب والكزامة لمن أطلاغة
بقوله (يبشرمم رمم برحمة منه ورضوان) م بين تعالى أن (ذلك هو الفوز العظم) وهو كقوله

تعالى (وإذا رأيت ثمرأيت نعما وملكا كبيرا) ثمقال القاضى  :قوله (لاتبديل لكلاتالله)يدل
على أنماقابلة للتبديل » وكل ماقبل العدم امتنع أن يكون قدبما  .ونظير هذا  .الاستدلال بحصول
النسخ على أن حك الله تعالى لا يكون قديما  .وقد سبق الكلام عألمىثال هذه الوجوه :
قوله تعالى بولا يحزنك قوم إن العو انه :حي هو السميع العليم ألا إن لله من فى
السموات ومن فى الأارض وما يتبع الذين بدءون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن

ثمإلا خرصون»
اعم أن اللقوم لما أوردوا أنواعالشيهات البىحكاها الله تعالى عنهم فماتقدم من هذه السورة

داعاك اله عنها بالأجوبة التى فسرناها وقررناها  .عدلوا الى طريق آخر ٠ وهو أنهمهددوه
وخوفوه وزعموا أنا أحاب التبع والمال؛ فنسعى فىقبرك وإفبطالأ مك ؛ والله سبحانه أجاب
جعزمة ل
عن هذا الطريق بقوله (ولا زنك قوم أن ال
يلعها)

واعلأن الانسان انما حزن من وعيد الغيروتهديده ومكره وكيده ؛ لوجوز كونهمؤثرافى
حاله ؛ فاذا علىمن جهة علامالغيوب أن ذلك لايؤثرء خرج منأن ينكسويبا لحزنه  .إثنهمتعالى يا
أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله (ألا إن أولياءالله لاخوف عليهم ولام يحزنون)
فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله (ولاحرنك قو 2إن العزة لله جميعاً) فاذاكان الله تعالى هوالذى

أرسله الى الخلق وهو الذى أمره بدعوتهم الى هذا الدينكان لامحالة ناصراً له ومعيناً » ولما ثبت
أن العزة والقهر والغلبة ليست إلاله ؛ فقد حصل الآمن وزال الخوف .
وال عفر »0(1/-

١

قولتهاعل «ىلهاملبشرى فىالياة الدنياوف الاخرة»الآية

وفحىه
ربيق
نكان كذلك فهو عند الذوم لا
م؛
والروح بذكرالوله

إلا معرةة الله .ومن المعلوم

أنمعرفة الله ونورجلال الله لايفيده إاللاحق والصدق ؛ وأما من يكونمتوزع الفكر علىأ<وال
هذا العالم الكدر المظلم ٠فانه إذا نام ببق كذلك ؛ فلا جرم لااعتماد على رؤياد » فلهذا السبب .
قال (لم البشرى فى الحياة الدنيا) على سبيل الحصر والتخصيص .

١القول الثانى) ف تير النشرى اأنرالعءبارة عن حبة الناسله وعن

ذكرهم إياه بالثناء الحسن

.ال ؟ قلت يارسول الله إن الرجل يعمل العمل لله وحخبه الناسفق.ال «تلك عاجل
عن أبى ذر ق
بشرى المؤمن»

واعلم أن المباحك الكقلة تقورى بهذا المدنى » ذلك أن اكاك حيرت لذانه لال  4يكل يك
اتففك انضفة من :فاح الكل "ضار رونا لكل جد ويلة كلذ لمك أعااواف فل  0كه
مستغر اقلاب بمعرفة الله » مستغرق اللسان بذكر الله  .مستغرق الجوارح والاعضاء بعبودية الله .

فاذاظمعليه أ رمنهذا الباب» صارت الألسنة جارية بمد-ه ؛ والقلو جببولة عل حبه .وكا كانت
هذه ااصفات الشريفة أكثر .كانت هذه المحبة أقوى  :وأيضا فنور معرفة الله مخدوم بالذات » فى
أى قلب حضر صار ذلك الانسان مخدوما بالطبع ألاترى أن البهاتم وااسباع قد تكون أقوى من
الانسان» ثم إنها إذا شاهدت الانسان هابته وفرت منه وماذاك إلالمهابة النفس الناطقة .

(إوالقول الثالث) فى تفلسي اليشرى أنهلا لغبارة غر . :الحصو ل البقراق تطمء عند الوك
قال تعالى (تتنزل عليهم الملائمكة أن لاتخافوا ولات>زنوا وأبشرواباجنة) وأماالبشرى فالآخرة
فسلام :الملاتكة عليهم ماقال تعالى (والملاكة يدخلون علهم نمكل باب سلام عليم) وسلام
لله عليهم كاقال (سلام قولا من رب رحم) و  2فى هذا اللاب ماذكره الله فى هذا الكتاب

الكرحم دن بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وها يلقون فها من الأا<وال اسارة
فكل ذلك من اللشرات»

١وااقول الرابع  4إن ذلك عبارة عما بشر الله عباده المتقين فىكتابه وعل ألسنة أنبيائه من
جنته وكريم ثوايه  .ودليله قوله (بشرثم رمم برحمة منه ورضوان)

واعلم أرن لفظ البسارة مقتق يمن خا سار ايظهر أثاداى ازقلرة االواجة؛ فكلمااكان كيلك
دخل فى هذه الآبة » وجموع الأمور المذكورة مشتركة فىهذه الصفة » فيكون الكلخدلاافيه 5
مايتعاق من هذه الوجوه بالدنيا قهو داخل حت قوله (لهم البشرى فى الحياةالدنيا) وكل ما
بالآخرة فهو داخل نحت قوله(وفى الآخرة) ”3

ره ء الله وشرح 1

قتوعلهالى لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الأاخرة» الآية
هما
فال
رذقه
وهذه درجة عالية » ويمنعلمي

1

 ,ثمإن صاحب هذه الحالة قتدزول عنه الحالة :

صل
حكا
وحيئئذ يحصل له الخوف والحزن والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الآ<وال الجسمانية ؛
لغيره ؛ وسمعت أن ابراهي الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه ؛ فاتفق فى بعض الليالىظمور
حالة قوية وكشف تام له  :لجلس فى موضعه وجاءت السباع وو  0القوقا من والرايد سلق

على رأس شجحرة خوفا منها  .والشيخماكان فازعا من تلك السباع » ذلماأصبح وزالت تلك الحالة
:يف تليق
فق الليلة الثانية وقعت بعوضة 0يده فأظهر الجزع من اتلك البعوضة » فقال المريد ك

هذه الحالة بماقبلها ؟ فقال الشيخ  :إنا إنما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الواردالغيى » فليا
قاف ذلك الوزاو ةقانا أاضعفى لوانت تعالل :
(المسألة الثانية) قال أكثر الحققين  :إن أهل الثواب لابحصل لمروف فى حقل القيامة
واحتجوا على صعة قوم ولمعا زثلا إن انه إلباء لله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) وبةوله

تعالى (لاحزنهم الفزع الآكبر وتتلقاهم الملائكة) وأيضا فالقيامة دار الجزاء فلا يليق به إيصال
الخوف ومنهمهن قال:يبحلصل فيهأنواع من اولوذفك؛روا فأيخبهاراً تدل عليهالاأن
اشر الف[لنوأويلى تن لخن" الواح" :
وأماقوله (الذين آمنوا وكانوايتقون»ففيه ثلاثة أوجه  :الآول  :النصببكونه صفة للآولياء
والثاتى  :النصب على المدح  .والثالث  :الرفع على الابتداء وخبره لهمالبشرى .

وأما قوله تعالى لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» ففيه أقوال  :الاول  :المراد منه
الرؤيا الصالحة ؛ عانلنصي التهعليهوسلم :أنه ق«االلبشرىهى الرويا الصالحة يراها المسلم وت لف

وعنهعليهالصلاة والسلام «ذهبت النبوة وبقيتالمبشرات» وعنهعليهالصلاة والسلام «الرؤٌياالصالحة
منالله» والحلمنالشيطان » فاذا لأجد حلا خافه فلنتءوذ منه,ولييدق عنثمالهثلاث مرات

فانه لايضره» وعنه اصلللهعليه وس «الرؤيا الصالحة جزء منستةوأربعينجزءاً من النبوة» وعن
؛حضورااشيطان؛ والرؤيا الى
فليل و
ابنمسغود» الرياثلاثة  :الحم.هم به الرجلمنالنهارفيراه ال
هي الرؤياثلاثة » فالمبشرة مناللهجزءمن سبعين جزءأ منالنبوة
بةر.واعن
اادق
اهلىرؤيا الص
والثىء مهم به أجدكم بالنهار فلعله يراه بالليل والتخويف من الشيطان » فاذا رأى أحدكم ماحزنه
فليقل أعوذ بما عاذت به ملام الله من شر رؤياى التى رأيتها أن تضرنى فى دنياى أوفأىخرق

واعلم أناإذاحملنا قوله (لهمالبشرى) عل الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضى أن لناحصل
هذه الحالة إلا لهموالعقل أيضا يدل عليه ».و ذلك لأآنَ ولى .الله هو الذى يكون مستغرق القلب

١

قوله تعالى «ألاإن أولياء الله لاخوف عليهم» الآية

 1أن لكر فاك أبوبكرالأأصم :أولياء القه م الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان
و آولواالقيام>قعبوديةاللهتعالى والدعوة اليه » وأماالمعقو لفنقول  :ظهرفعل الاشتقاقأن تركيب
الواو واللام والياءيدل عل معنىاقرب » فولىكلثىء هوالذى يكون قريبامنه » واللقربمناللهتعالى
اذالكقانلب مستغرقافى نورمعرفة اتلعلاهلمسيحانه » فان
نرهبإتما يكو نإ
ملق
بالمكانوالجهة حال » فا

رأىرأى دلائلقدرة الله  .وإن سممسمعآيات الله  .وإن نطق نطق بالثناءعلى الل »ه وإن تحرك تحرك
تحرك فى خدمة الله » وإن اجتبد اجتهد فى طاعة الله » فهنا ليككون فىغاية القرب من الله » فهذا

الشخص يكون ولا لله تعالى » وإذا كانكذلككانالله تعالى ولا له أيضاما قالالله تعالى (الله ولى
الذينآمنوا خر جهم من الظلمات إلى الذور) ويحب أن يكون الى كذلك ؛ لان القرب لحاصل
إلامنالجانبين  .وقال المتكلمون  :ولىالله من يكون آنا بالاعتقاد الصحيح المببىعلىالدايل ويكون
آنيا بالأاعءال الصالحة على وفق ماوردت به الشريعة ؛ فهذاكلام يختصر فى تفسير الولى .

أن قوله تعالى فى صفتهم للااخوف عاهم ولاهم يحزنون) ففيه بحثان :

وث
(إالبحث الاول» أنالخوف إنما يكون فالمستقبل بمعنى أنه بحخداف

يوتري نلوزوو زعلا كر عل زعا رما اق الل

فمستقيل
ثىء ال

دا

1

اأاانه فات شىء أخلهن

اللبحث الثانى 4قال بعض المحمقين  :ان نفى المزن والوف إما أن بحصل للأّولياء حال

اقاهم الى الآخرة والآول باطل لوجوه  :أحدها :أن هذا لاحضل فى
كونبتم فى الدنيا أو حال نت
دار الدنيا لأنها دارخوف وحزن والمؤمن خصوصاً لابخلو منذلك على ماقاله الرسولعليهالصلاة
والسلام«الدنياسجن المومن و جنة الكافر» وعللماقال«حفت الجنة بالمكاره وحفت الناربالشبوات»
وأثاتا: :أن الاوقللنذاإناصفاحسنه فىالدنياءفانهلامخلومنثمبأمالآخرة شديد ؛ وحزن على
م| يفوته من القيام بطاعة الله تعالى » وإذا بطل هذا القسم وجب حمل قوله تعالى (لاخوف عليهم
ولاهم حزنون) عبل أمرالآخرة؛ فبذا كلام عحقق  :وقال بعضالعارفين  :إن الولاية عبارة عن
اقرب ؛ فولى الله تعالى هو الذى يكون فى غاية اقرب مر الله تعالى » وهذا التقرير قدفسرناه

باستخراقه فى معرفة الله تعالى حيث لاخطر بباله فى تلك اللحظة شىء ما سوى الله  .فهىذه
:م ىكانت هذه الحالة حاصلة فان صاحبها لاخاف شيا  .ولا حزن
الساعة تحصل الولاية التامة و
ولوناه | العزة لحضطل لابن اشيترك
سبلت فى  1نوكي عق[ :ذلك «وااكخوول مق العى 1ال

به» والمستغرق فىنو رجلا اللهغافلعن كلما
الل
تسوعى ا
لهى  ,فيمتنعأن كوف لمكريا عات

قوله تعالى رألا إن أولياء الله لاخوف عامهم» الآية
7

ا

|

خوف علوم ولام
لا
إنأو يا الله

7

-

و صحاف

8

تامام«

و١

دوب ءا ص

يحزنون ”>6

الذينَآمنوا

0

2ق

سوق

1

2

السواقه

وكانوا يتقون 0م  9لبتْرَى ف اللنياة ادن وق الآخرة لامديل لكات
مور

0
دك
الله

ليم 2106

حل اق اتنس وف شرا ارق الكلعل اداه.و»خيره قوله  005بن) وهذا الوجه
اختيار الزجاج :

9لا إن أ إولياء لَه لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذينآمنواوكانوا يتقون لهم
قوله تعالى أ
النشرى ق الأة الدنيا'وفى الآخرة لاتديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم »
اعم أنا بينانان وله تعالى (وما نا

كتاوا منة من قرأن) عا يقوى قلوب

المطيعين و؛بما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرم أ<وال الخلصين الصادقين الصديقين
وهو المذكؤن فهىذه الآنة وقه مكائل!:

(المسألة الأولى» اعم أنا نحتاج فى تفسير هذه الآبة إلى أن تبين أن الولى من هو ؟ ثمنبين
تفسير ننى الخوف والحزن عنه  .فنقول  :أما إن الوحى من هو ؟ فيدل عليه القرآن والخبر والآثر
والمعقاول .أماالقرآن".فهوقوله هذه الآية (الذينآمتواوكانوانثقون) فقوله (آمنوا) إشارةإلىئال

حالالقوة النظرية وقوله (وكانوايتقون) إشارة إكلاىلحالالقوة العهلية  1مقامآخرء وهوأن
مدلو؛ ثمنصف الولىبأنهكان متقياًفىااكل  .أالتقوى فىهوقف
عتقا
للاع
اوعا
يحمل الابمانعلجم
العمفللآن جلال الله أعلىأن حيط به عقل البشر ؛ فالصديق إذا وصف الله س.حانه بصفة من

صفات الجلال ؛ فهو يقدس الله عن أن يكون كاله وجلاله مقتصراً على ذلك المقدار الذى عرفه
ووصفه به  .وإذا عبد الله تعالى فهو يقد سالله تعالى عن أن تنكون الخدمة اللائقة بكبرياه متقدرة

بذلك المقدار  .فثبت أنه أبداً يمكوقنفاىم الخوف والتقوى  .واألماأخبار فكثيرة روى عمر

رضىالله عنه أن النىصل الله عليه وسلم قال دهم قتوحمابوا فى الله على غير أرحام بينهم ولا أموال
يتعاطونها  .فوالته نف وجوههم لنور ؛وإعم لعلى منابر من نور لا بخافون إذا خاف الناس

ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثقمرأ هذه الآبة » وعن ااننى صل اللعهليه وسل أنه قال «هم الذين
يذكر الله تعالى برق يتهم» قال أهلالتحقيق  :السبب فيه أن مشاهدتهم تذكرأمى الآخرة لما يشاهد
فهم من آأبات الخشوع والخضوع للها توك الله تعالى سبحانه فى قوله (سهام فى وجوههم من

ع١

قواله تكلبال دوه براق

ركو بق ايه اليه

وإ غطف عل امحل "#وجتاكوته موفوعا. .وانظيرة دواد مأتاىمق أبحذ عاق واف  :وكنا
قوله (مالكم من إله غيره) و(غيره) وقال ااشاء
فلسنا بالجبال ولا الخديرا
هذا ماذكرهااندويون؛ قال صاحب الكشاف  :لوصح هذا العطف اصار تقدير هذه الآية
وما يؤزباعنذ ف .فى اللارض نولا ف #المليلة الافى كات  :وحينئذ يأزم أن كران الفط  1لدعا

ف الكتاية خارجا عن علٍالله تعالى وإنه باطل .
والجاف بعض المحققين عنه بوجهين :

(الوجه الاول» أنابيناأن العروب عبارة عن مطاق البعد .
وإذا ثبت هذا فنقول ا
:للاشياء امخاوقة على قسمين  :قسم أنوجه أألله اتفال التدادامق غير

واضظة كالللائكة وال نوات :اولآارّض ٠ وقسمآخر أوكدداة الله بواسطة القسم الآول ؛ مثل :
الحوادث الحادثة فى عالمالكون والفساد  .ولاشك أن هذا القسم الثاتى قد يتباعد فى ساسلة العلية
والمعلوليةعنمراتة وجود واجب الوجود فقوله :

ل

جةوده مثقال
وتئ
العاءو لاض ومن ذلكبو لازا كين الف كاه ين ) أى لابعد عن مر

ذرة

افلىلأرشةوالاق :الحا الأواهن فكىعاضا فون  028كقبداالل تفال وأثيق طون تاك
المعلومات فيه  :وهتى كان الأامر كذ.لك فكقدان عالما مهامحيطا بأ<والها » والغرض منه الرد على
من يقول  :إنه تعالى غير عالمبالجزئيات ؛ وهو المراد من قوله (إنا كنا نستفدخ ما كنتم تعملون)

(والوجه الثانى» فالجواب أن نجعلكلمة(إلأ) فى قله (إلافى كتاب مبين) استثناء منقطما
تكن مد ى هوق كنات امبر رن وب6رضل الج
صرجااو
حب النظمغعه جو أيعازهقاك ««قزاله :روما
يعزبعن ربك منهثقال ذرة فى الآرضن ولافىالسماء ولاأصغرمنذإك ولاأ كبر) ههنامالكلام

وانقظع  .ثم.وقع الابتداء بكلام آخرء .وهو قوله (إلاى كتاب مبين) أى وهو أيضا فىكتاب
مبين  .قال  :والعرب تضع «إلا» موضع «واو النسق» كثيراً على معنى الابتداء ٠ كقوله تعالى
(لانخاف لدى المرساون إلامن ظلم) يعنى ومن ظَل .وقوله (اثلا يكون للناسعليكمحجة الا الذين
ظلموا) يعنى والذين ظلبوا  .وهذا الوجه فى غاية التعسف .

وأجاب صاحب الكشاف  :بوجه رابع  .فقال  :الاشكال إنماجاءإذا عطفناقوله (ولاأصغر

من ذلك ولاأ كبر) علىةوله (منمثقال ذرة فى الأأرض ولا فى السماء) ما بحسب الظاهر أوبحسب
الخ ,لكين لانقول ذلك ؛ بل نقول :الوجه فى القراءة بالنصب ففقوله (ولا أصغرمنذلك) امل

قوله تعالى «ومايءزب عن ربك مزمثقال ذرة» الاية

١

وشهادة الله تعالى عبارة عن عليه ؛ فيازم منه أن يقال إنه تعالى ماعل الاشياء إلا عند وجودها

وذلك باطل .
؛ان الشهادة
قلنا ه:ذا السؤال بناء على أن شبادة الله تعالى عبارة عر عليه ؛ وهذا تمنوع ف

قذابؤة عليه .و أم العم 1تقدمه على الثىء  والدليل عليه أن
لالوو
احضو
لذككورة ال
الرسول عليه الدلام » لوأخيرنا عن زيد أنه يأكل غداً كنا من قبل حصول تلك الحالة عالمين مها
؛م
ولانوصف بكوتنا شاهدين لها .واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لامخرج عن علٍالله شى .ث
إنه تعالى أ كد هذا الكلام زيادة تكأيد  .فقَال (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأأرض
ولاق الصياء ولااضدر من ذالك وله أكير إلافىاكتات مبين) وافنةمبنا|: -.

((المسألة اوللأى) أصلالعزوب من البعد  .يقال  :كعلاازب إذاكان بعيد المطلب؛ وعرب
ملنتزل ؛ والرجلسمى عزبا لبعده عن الاهل ٠ وعزب الشىء
الرجل بأبلهإذا أرسلها إلىمو ضع بعيد ا

عن على إذا (عن.

(المسألة الثنية) قرأ الكسانى (وما يعزب) بكسر الزاى و:الباقون بالضم » وفيه لغتان :
عات الدرني؛ وعرت لجزب .

ظ

(المسألة الثائئة 4قوله (من مثقال ذرة) أى.وزن ذرة ٠ ومثقال الشى .مايساويه افلىثقل ,
.قوله
؛هى تكون خفيفة الوزن جدا و
يس:اوى ذرة والذر صغار المل واحدها ذرة و
واملماعنى

١ف اوضق لانم النسماة)/فالمعنى ظلهن .
فانقيل  :لقمدم الله ذكر الأارض ههناعلىذكر السماء معأن تهجالهقال فسزسورة سبأ(عالم
الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض) ؟

قلنا  :حق السماء أن تقدم عل الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر فى هذه الآبة شهادته علىأ<وال
 51أعماهم ٠؛ ثموصل بذاك قوله لا يعرب عنه ن,اسب أن تقدم الأارض عل السماء
فىهذا الموضع .

00112

بالرفع

فيهما  .والاقون بالتصب .

واعلم أن قوله (وما يورب عن ربك من مثقال ذرة) تقديره  .وما يعرب عن ربك مثقال ذرة
موع فالمعنى؛ فالمعطوف
لوملة (من) عليه بحرورحسب الظاهرء ولكنه ف
كدد<
فلفظ (مثقال) عن

عليهانعطف على ااظاهر كان حروراً إلاأن لفظ أصغر وأ كبرغير منصرف ء فكان مفتوحبا

بال

يناريا تكون فىشأن وماحاب ااهآنء الآية

أنه  :تل هذا التقدير ف؛كان هذا ,دالا تحت قوله (وماتكون ف عارك إلا55
 1تنبيها عللىومر تبته »م فىقوله تعالى (وهلا نكته وجبريل وميكال) وكا فىقوله رو!إذأخذنا

من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراههم) الثإى :أن هذا االضمير عائد إلى القران والتمدير :

دما وام الغرات عن يران  :رذولك له 0ك أن  01للجموع ف؛كذلك هو اسم لكل
ندين :وبا تتلق
لفق ١واء القر ان والاضمار قبل الذكر ؛ يدل على التعظم ٠ الثالث! .:أن ياكلوتاق
من قرأزمن الت أى نازل من عد راس ” ونوك  :قوله زوومايكوك فأكنآن وما تتلوا منهدمن قرآن)

أ ان مخصوصان بالرسولصل الله عليه وسل .

ونا قوله لإولا تعملون من عمل) فهذا خطاب مع النى ومع جميع الآمة  .والسبب فى أن
خص الرسول بالخطاب أولاء ثمعمم الخطاب مع الكل ؛ هو أن قوله (وما تتكون فى شأن وما
تتلوا من من قرآن) وإن كان تسب الظاهر ختطاباً عنصا بَالرْسَول © إلا أن الأامة 'داخراون'قئة
ومرادون منه؛ لآنه من المعاوم أنه اذا خوطب رئيس الةومكان القوم داخلين فى ذلك الخطاب .
والدليل عليه قوله تعالى (ياأيها اانى إذا طلقتم النساء) ثمإنه تعالى بعد أن خص الرسول بذينك
الخطابين عمالكل بالخطاب اثالث فقال (ولا تعملون من عمل) فدل ذلك على كونهم داخلين فى
الخظابين اللاولين .

“مقال تعالى إلا كنا عير هود ) وذلك لآن الله تعالى شاهد على كل شىء  :وعالم بكل
شق :أما عل أضول أهل التتنة ورالماعة ,/واللامر#فنها طاطر»» لآامه! لاعكدنوالاساق :لامجك
إلاالله تعالى  .فكل مايدخل فى الوجود من أفعال العباد.و أعمالهمالظاهرة والباطنة  .فكلها حصلت

باخاذ الله تغالى وإحدائه ١ والمو جد للقق» الإابد :أن لكوق علاابن اافوجية كونة تخالق عاللك)
بكل المعلومات ؛ وأما على أصول المعتزلة » فقد قالوا  :إنه تعالى حى وكل نمكان حياً» فانه يصمح
أن يعلمكل واحد مالنمءلومات ؛ والموجب اتلك العالمية » هو ذاته سبحانه  .فنسبة ذاته إلى اقتضاء
حصول العالمية ببعض المءعلومات كنسية ذاته إلى اقتضاء حصول

العالمية بسائر المعلوفات » .فلا

اقتضت ذاته حصول العالمية يضبالعمعلومات وجب أن تتضى حصول العالمية يجميع المعلوفات »
فبت كونه تعالىعألمابجميع المعلومات .

أما قوله تعالى إ(ذ[تفيضون فيه) فاعلم أن الافاضة هبناالدخول فالعمل على جهة الانضاب
فلحديث إذا اندفعو! فيه  ,وقد أفاضوا منعرفة
إليه اولهاونبساط ف العمل ؛ يقال أفاض القوم ا
رهتهم » فتفرقوا .
كاثمن
بعو
إذا دف

فان قيل (إذ) هنا بمعنى حين  ,فيصير تقدير الكلام إلا كنا علي شوداً حين تفيضون فيه .

١١١

قولوكيال دوماتكونفىشأن وء اتلوامنايون 1قرأنعالاية
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شهودا إذ تفيضون فيه ومايءزب عن ربك هن مثقال ذرة فى الأأرض ولا فىااسماء ولاأصغر من
ذلك ولاأ كيرإلافىكتاب مبين)
اليه مسائل ::

(إالمسألة الأ ولى» 4اعلٍ أنه لما أطال الكلام أفمىرالرسول بايراد الدلائل على فساد مذاهب
الكفار ؛ وفى أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم  :وفىأمره بتحمل أذاهه » وبالرفق معهم ذكر هذا
الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين » وتمام الخوف والفزع للمذنبين » وهو
7ن ويجانة عالما يعمل كل اوكد ونا قله من الداع والصوازقك:فان الإتمان .ريما
ورين كيه نكر وزطاعة ؤوهد! وتقوى :و يكن باطنه علوأ ونابنيثك ورعنا كان بالعكسسدن
مأعظم أنواع السرورللبطيعين ومن
ذلك افاذلاكان اتلق شيخانه عاللياً بما فالبواطنكان ذلك ن

أعظ,أنواع التهديد لللذنيين .
(المسالة الثانية» اعلمأنه تعالى خصص الرسول فى أول هذه الاية بالخطاب فى أمرين » ثم
أتبعذلك بتعمي الخطاب معكل المكلفين فى ثى .واحد ٠ أما الأآمران الخصوصان بالرسول عليه

الصلاة والسلام ف.الآول م:نهما قوله (وماتكون فى شأن) واعلٍ أن (ما) ههنا جد والشأن
الخطب وابمعالشؤن » تقول العرب ماشأن فلان أى ماحاله ق.الالأخفش :وتقول ماشأنت شأنه
أى ماعملت عمله  ,وفيه وجهان  :قال اعبنباس  :وما تسكون تاعمد فىشان بريدمن أعمال الير :

امتولك فيا  .والثاى “منيما قله تعالى (وماتتاوا نه من
وقاك الوق شان .من شيأن الدننا و

قرآن) واختلفوا فىأنالضمير فىقوله(منه) إلىماذايعود؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه  :الأول  :أن
راجع إلى الشأن لان تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله صلى الله عليه وس » بل هو معظء
»١0
 - 1فخر

٠.

اس» الآية
لعنلى
قوله ثعالى «إن ألله لذو فاضل

كان الآمر كذلك » فكيف يمك أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة فى إنكار النبوة والرسالة
وحمل الآبة على هذا الوجه الذى ذكرنه طريق حسن معةول .

الطريق الثاق) فى حسن تعاق هذه الآبة بما قبلها هوأنه عليه الصلاة والسلام ,لما ذكر
الدلائل الكثيرة على صمة نبوة نفسه  .وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم فىانكارها  ,أتبعذلك بييان
فساد طريقتهم فشر ائْعهم وأحكاههم وبينأنالعييز بين هذهالأشياء بالحل والحرمة  ,معأنهلميشهد
ذلك

لا عقل ولانقل طريق باطل ومميج اك

'والْأقصود إبطال مذاهب القوم ّ أديانهم وق

أحكامهم 'وأنهمليسوا على ثىء قَّباب من الارواب :

([المسألة الثانية »4المراد بالثىء الذى جعلوه <راما ما ذكروه من تحر البحيرة والسائية

والوصيلة والحام وأيضا قوله تعالى (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر) إلى قوله (وقالوا مافىيطون
هذه الأنعام خالدة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) وأيضا قوله تعالى (إثمانية أزواج من الضأن
كي ود نَاللدزا اثنين) والدليلعايه أن قوله (جْعَم منه حراما) إشارة إلىأ
ألله تعال عنم إلاهذا  2فو جب

توجه هذا الكلام إلمه 40م اك

عدم منهم  3وم حك

تعالى عنهم ذاك  .قال لرسوله

عليه الصلاة والسلام (قلآللهأذن لك,أمعلىالله تفترون) وهذه القسمة صحيحة  ,لآن هذه ا-لكاام
إما أن تسكون املنله تعالى أولمتسكن املنله  :ذانكانت من الله تعالى » فالهموراد بقوله (الله أذن
لك) وإنكانت ليست من الله  .فهو المراد بقوله (أمعلى الله تفترون)
ثمقالتعالى روما ظن الذين يفترون على الله الكذب) وهذا وانكان فىصورة الاستعلام
فالمراد منه تعظيم وعيد من يفترى علٍالّه  .وقرأ عسى بنعمر (وماظن) عل لفظ الفعل ومعناه أى
ظن ظنوه يوم القياهة وجىء به على لفظ الماذى لما ذكرنا أنأ<وال القيامة وكإاننت آتبة إلا
أنها لماكانت واجبة الوقوع فى الحكمة  .ولاجرم عبر الله عنها إصيغة الماضى .
ثمقال 9ت الله لذو فضل على الناس  4أى باعطاء العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب
(ولكنأ كثرمم لايشكرون) فلايستعماون للعقل فالتأمل فى دلائل الله تعالى ولايقباون دعوة
أنبياء الله ولاينتفعون باستماع كتب الله .
(المسألة الثالثة) مافى قوله تعالى (قل أرأيتمماأنزل الله)فيه وجهان  :أحدهما  :معنى الذى

فينتصب برأيتموالآخ رأن يكون بمعنى أى افلىاستفبام  .فينتصببأنزل وهوقول الزجاج » ومعنى
أنزل هبنا خاق وأنشأ كقوله (وأنزل ل من الأانعام مانية أزواج) وجاز أن يعبر عن الخلق

بالانزال ؛ لآنكل ماالفأآرض هن رزق فا أنزل من السماء منضرع وزرع وغيرهما ؛ فليا كان
أبجاده بالانزال ع

انزالا” :

قولهتعالىدقل أرأتمم أ
انزلأللهاممن رزقء الاية

كما

قل أرأيتم ماأرل لللهَكممن رزق عتم
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و

الفراء و.قرى” (تجمعون) بالتاء  0-1تعالىعق الخاطبين والغائريناله 5الخاطباءعلى
الغائب ؟ يغلبالتذكير على التأنيث » فكانه أراد المؤهنين هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقةعقلية

وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى خدمة الله تعالى والى الاتصال بعالمالغيب ومعارج
الروحانيات ؛ وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس والجسم واللذات الجسدانية؛ وما دام

الروح متعلقا هذا الجسد» فانه لينافك عن حب الجسدء .وعن طلب اللذات الجسمانية ,

0

شال حاط الصدشين العارقن ,وال خضات التصومية يزن الموادث 'الثقلة

الالية وبين النوازع النفسانية الجسدانية » والترجيح لجانب العقل  .لآنه يدعوإلىفضل الله ورحمته
والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وششوواتها وفضل الله ورحمته خير لكم ما تجمعون من الدنيا لآن
»ماكان كذلك فأهوولى بالطلب والتحصيل .
الآخرة خير وأيق و

قوله تعالى أإرإأقلبتم ما أتزل الله لكم من رزق عتم منه حراماً وحلالا قل الله أذن لكم
أمعلى الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله التكذب يوم القيامة إنالله لنوفضل عاللىناس
ولكن أ كثرم لايشكرون»

رالا سائلرة

(المسألة اوللأى» اعلمأنالناس ذكروا فىتعاق هذه الآية بمماقبلها وجوهاً » ولا أستحسن
:اذا منها  .والذى بخاطلربال والعلمعندالته تعالى وجهان  :الأول  :أن المقصود منهذا الكلام

ذكرطرثايلقث فى إثيات النبوة و.تقريره أنه عليه الصلاة والسلام قال للقوم «[كم تحكمون بحل
بعض الأاشياء وحرمة بعضها فهذا الحكم تقولونه على سبيل الافتراء على الله تعالى » أو تعلمون أنه
 6-0الله به» والآول طريق باطل بالاتفاق » فليبق إلاالثاتى :ثممنالمعلوم أنه تعالىماخاطيكم
به منغير واسطة ؛ ولمابطل هذا ء ثبت أن هذه الاحكام إنما وصلت اليك بقول رسول أرسله
لله اليمونى بعثه الله اليكم » وحاصل الكلام أن حكمهم بحل بعض الأاشياء وحرمة يعضها مع
اشتراك الكل فىالصفات المحسوسة والمنافع المحسوسة ؛ يدلعل اىعترافكبصحة النبوةوالرسالة وإذا

ا

بلرهحمته فبذلك فليف<روا »الآية
قولهتكن «قل بفضلوال

الجسما"نلذبكوانا خالصة أبعم ...بل«ككوان روي

0اع املنمكاره ؛ فلو لم>صلفى لذة الأكل
١أنو

والوقاع إلا إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقها لكنى .:الرابع :األنلتاك الجسمانيةلاتكون

باقنةء لفكلا كان[لآالتذاة ينها:١اكثر كانت :اللخدخزااتضالة فق اخرروعةر نا |كثر ولأشد :أنواللك
قال الممرى :

ان ْنا فى إساعة :اموت" أضعا

...افك سرورا ,فى سناعة,المبلاه

الا صلل يعنت مورته !لاضن :
فن المعلومأن الفرح الحاصل عند حدوثالواد لايعادل انلز

أن اللذات الجسمانية حال <صولها تسكون ممتنعةالبقاء  ,لآن لذة الا كل لانبق حالما ء بل زال
ألمالجوع زأل الالتذاذ بالكل ولايمكن استبقاء تلك االذة  .السادس  :أن اللذات الجسمانية التذاذ
بأشياء خسيسة .ف|اانلمتذاذ بكيفيات حاصلة ىأجسام رخوةسريعة الفسادمستعدة للتغير» فامااللذات
الروحانية فانها بالضد فى جميع هذه الجهات » فثبت أن الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل ؛
وأنا الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات والجواهر المقدسة وعال الجلال» ونور الكبرياء .
إروالبحث الثانى) منمباحث هذه الآية أنهإذا حصات االذات الروحانية فانه يحب على العاقل

أن يلفارح بهامن حيث هى هى ؛ بل يحب أن يفرح بهامن حيث أنهاهن الله تعالى وبفضل الله
وبرحمته  ,فلهذا السبب قال  00م:ن فرح بنعمةالله من حيث أن:هاتلك النعمة فهو مشرك » .

أما هن فرح بنعمة الله من حيث أنه من الله كان فرحه بالله ؛ وذلك هوغاية الكيال ونهاية السعادة
فقوله سبحان(هقل بفضل الرلهحومرته فبذلك فيفر <وا) يعنى فلفرحوا بلك النهءم لامن حيث

شه "إل رمن سحى!أننا بفضل الله وبرحمةالله » فهذه أسرار عالية اشتملت  0هذه الألفاظ
 1ظورت منعالم الوحى والتتزيل » هذا ماتلخص عندنا فى هذا الناب » أما المفسرون فقالوا :

فضل الله الاسلام » ورحمته القرآن  .وقال أبو سعيد الخدرى  :فضل الله القرآن» ورحته أن
جعلك من أهله .
(المسألة الرابعة 4قرى” (فلتفرحوا) بالتاءقا:ل الفراء و:قد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ
خو
بالتاء وقال  :معناه فبذلك فلتفر <وا باتاب محمد ه
ير عا جمع الكفار » قال وقريب مهنذه

القراءة قراءة أبى (فبذلك فافرحوا) والأاصل فى الام للمخاطب والغائب اللام نحو لتقم يازيد
وليقم زيد ؛ وذلك لان > الأامرافلصورتين واحد ؛ الاأن العرب حذفوا اللام منفعلالمأأمور
الخاطب لكثرة استعاله » وحذفوا التاءأيضاوأدخلوا ألفالو صل ا
نضورب واقتلال لايبقعتداء به

وكان التكفاق يعيب قوطم فابغز وا لآآنهوجلناه فلبلا لفكلااع

)الآ أنألذك أهؤالا ضل وار

م
عن النىصلى اللعهليهوسلم أنه قال فى بعض المشاهد «لتأخذوا مصافم» برريديه خذوا »
كهذ
اله
لاك

قلهتغالى"دقلبفضل اللوهبرحته فبذلك فليفرحو »أ الآية

1

مقعضو.اسن عله؛
هوالذى يكون وجهه مقابلا لوجه ااش.س ء فان لمتحصل هذه المال ل ب
,مطهرين »تلنمتفع بأنوارثم » ولمبص
فكذلك كل روح لمالمتتوجه إلى خدمةة أرواح الآنبيال

الها آثار تاللكآرواح المطبرة المقدسة » وكا أالناجسام االتاىتكون مقابلة لقرص 0
عَلئة الدرجات وأاراتب فق البعد عن هذه المقابلة .ولا تزال تتزابد درّجات هذا البعد حى يتئ
ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقَابلة قرص الشمس ء فلاجرم يبقخالص الظللة ؛ فكذإك تتفاوت
مراتب اانفوس فى قبول هذه الآنوار عن أرواح الآنبياء  .ولاتزال نتزايد حتى تنتهى إلى النفس

كلك طلتا( ,وعلطق قاو تا 'ؤاتبت ف العقائن القاسدة » "الاخلاق”' الذميمة إن أقصى
الغايات ؛ وأبعد النبايات » فالحاضل أن الموعظة أثارة إلى تطبير ظواهر الاق عما لاينغى وهو
التركمء والفكماء:اشارة إل تظبير الار واح عر العقائد الفاسدة والاخلاق الذميمة وهو
الطريقة  .والهدى وهو اشّارة إلى ظمور نورال+ق ففقلوب ااصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهى

اشارة اكلوىنها بالغة افلىكال والاشراق الىمحيث تصيرمكماة للناقصين وهىالنيوة ؛ فهذه درجات

عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها مهذة الألفاظ القرآنية لايمكن تأخير ماتقدم ذكره ؛ ولاتقديم
يهة على هاذلهلاسرار العالية الآلمية قال (قل بفضل
آهذ
لفى
االى
ماتأخر ذكره » ولما نابلهله تع
الله وبرحمته فبذلك فليفر<وا هو خيرنما مجمعون) والمقصود منه الاشارة الى «اقرره حكاء

الاسلام من أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية وقد سبق فى مواضع كثيرة
من هذا الكتاب المبالغة فى تقرير هذا المعنى فلا فائدة فى الاعادة انتبى .
4وله (قل بفضلالله وبرحمته فبذلكفليفر<وا ) وتقديره  :بنفضلاللهوبرحمته
 ١المسألةالثانية))ق
فليفر<وأ ,تميةولممة أخرى (فبذاك فليفرحوا) الي ينا كد ام قوله(فذلك فلمفر<وا)

كلد لطصر “ يذى يحت أن لايفرح الانسان إلا بذلك .واعلم أن هذا الكلام يدل على أمرين :

أحدهما  :أنه بحب أن لايفرح الانسان بثىء من الآا<والالجسمانية » ويدلعليه وجوه  :الأول :
أن جماعة من الحمقين قالوا  :لامعنى لمذه اللذات الجسمانة إلا دفع الآلام » والمعنى العدى
لايستحق أن يفرح به و.الثانى  :أن بتقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثيوتية » لكنها معنوية
من وجوهالا:أول  :أن التضرر بلاآمها أقوى من الانتفاع بلذاتها  .ألا ترى أن أقوى اللذات
الجسمانية لذة الوقاع ؛ ولا شك أن الالتذاذ ها أقل مرتبة من الاستضرار بألالقولنج وسا
الآلام القوية  .والثانى  :أنمداخل االذات الجسمانية قليلة » فلاانهسبيل إلى تحصي ل اللذات 00
إلا بمذين الطريقين أعنى لذة البطن والفرج .اوألمآالام  :فانجكزلء من 0اء بدنالانا
مجك نوع ا
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قوله تعالى «يا أبهاالناس قد جات موعظة من ربك» الآية

ومره بالاحترازعن :للكالاشياء التى بسبيها
(االمرتبة الآولى) أن ينهادعن تناولهالاينبغى  .يأ
وقع فى ذلك الأرض » وهذا هو الموعظة  .فانه لامءنى للوعظ إلااازجر عمناكسلبعد عءنرضوان
الله تعالى » والمنععن كل ما يشغل الاب بغير الله .

((المرتبة الثانية» الششفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك اللاخلاط الفاسدة الموجبة
للمرض ؛ فذكلك الانبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل الحظورات صارت ظواهرثم

مطهرة فععنلمالاينبغى  .خينةذ ,أمنوهم بطهارة الباطن وذلك بامجاهدة افزاىلةالا اخلذاقميمة
|ن الله نام بالكلل ١لحان
وطئل :الاخلاى السنادة وأوائلهااما ذكرة النه تعالل ف قواله إ
وإناء ذى القرق:دوير عن االفحاء لكر والبتل)  وأذلك لوادت أن لكات اللنا له
والاخلاق الذميمة جارية يحرئ الأامراض » فاذا زالت ف#ند حصل الشفاء للقاب وصار جوهر
الروح مطهراً عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالمالمللكوت .
ل(ومارتبة الثالثة»4حصول

الحدى  .وهذه المرتبة لامكن <صولها الابعد الارتية الثانية  ,لآن

جوهر الروح الناطقة قابل للجلايا القدسية والآضواء الالهية  .وفيض الرحمة عام غير منقطع
على ماقال عليه الصلاة والسلام «إن لربم فى أيام دهرك ,تفحات ألا فتعرضوا لها» وأيضاً فالمنع
إعنا كون إما الجر أو لتيل أو للبخل » والكل فى حق المق متنع » فالمنع فى حقه ممتنع » فعلى
هذاعدم حصول هذه الأضواء الروحانية» إنما كان لاجل أن العقاود الفاسدة والأأخلاق الذميمة

طبعها طبع الظلية ؛ وعندقيام الظلية بمتنع<صول انور » فاذا زالت تلكالأحوال» فقد زالالعائق
فلا بد وأن بقع ضوء عام القدس فى جوهر النفس القدسية  .ولا معنى لذلك ااضوء إلا الفسدى ,
فعند هذه الهالة تصير هذه النفس بحيث قد انطيع فيا نقش الملكوت وتجل لما قدس االاهوت ؛

وأواك هذه المراتية او زقؤله (ياينهاالنمس_الاطمئنة إلى إل وباك وزو طن دول كال درا
إلى الله) وآخرها قوله (قل الله ثمذرثم فى خوضهم يلعبون) وجموعها قوله (ولله غيب السموات
والآرض وإليه يرجع اللأمر كلهفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغ
تافعلمعملاون) وسيجىء تفسير

هذه الآيات فى مواضعها باذن الله تعالى» وهذه المرتبة هى اراد بقوله سبحانه (وهدى)

وأما المرتبة الرابعة 4فهى أن آصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الروحانية والمعارج
الربانية حيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على أجرام هذا
العالم؛ وذلك هو المراد بقوله (ورحمة للاؤمنين) وإنما خص المؤمنين بهذا المعنى ؛ لآن أرواح

المعاندين لاتستضىءبأنوار أرواح الانبياء علهمالسلام » لآن الجسم القابل للنور عن قراصلشمس

قولهتعالى«ياأيهاالناسقدجاءكم موعظة من ربكم» الآية
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العمل الصالح  .وكل ما كان بالضد من ذلك فاهلوعمل الباطل والمعصية  ,واذاكان الام كذلك
كانوا محتاجين الىنسانكامل » قاولىنفس ؛ مشرق الروح ؛ عاوىالطبيعة » ويكون بحيث يةوىعلى
نقل هؤلاء الناقصين من مقام اانقصان إلى مقام الكال ؛ وذلك هواانى  .فالحاصل أن الناس أقسام
:ناقصون والكاملون الذين لايقدرون على تكميل الناقصين  ,والقسم الثالث هو الكامل
ثلاثة ال
الذى يقدر عتلكىميل الناقصين » فالقسم الأاول هو عامة الخلق ؛ والقسم الثانىثمالآولياء؛ والقسم

الثالث ثمالأانبياء » ولماكانت القدرة على نقل الناقصين مندرجة النقصان الى درجة الكالماتهها
مختلفة ودرجاتها متفاوتة ؛ لاجرم كانت درجات الانبياء فقوة النبوة مختلفة .ولهذا السر :قالالنى
صل الله عليه وس «علماء أنمتبىيكاء ببى إسرائيل»

إذا عرفت هذه المقدمة  .فنقول  :إنه تعالى لما بين صمة نبوة تمد صل الله عليه وسل بطريق
فذه الآبة بينخة نبوته بالطريق الثانى  :وهذا الطريقطري قكاشف عن حقيقة النبوة
المعجزة ؛ ه

مكف لمنَاهييهًا »فالاستدلال بالمعجزء هاولذى تسمه المتطقيون برهان الآن  :وهذا الطريق هو
الطريق الذى يسمونه برهان الام ؛ وهو أشرف وأعلى وأكل وأفضل .
(المسألة الثانيةم اعم أنه تعالى وضف القرآن فهىذه الآية بصفات أربعة  :أولها  :كونه
موعظة من عند الله » وثانها  :انه شعاد ناا الصدواز  .وثالقا'" :كوانه هدك  .ورابعها :كانه

رحمة للمؤمنين ولابد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة مخصوصة  .فنقول  :إن الآرواح لما
شبيعى وجب للروح عاللىجسد » ََإن جوهرااروح
قط
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعلق بسبب ع

التذ بمشتهرات هذا العالمالجسدانى  .وطيباته بواسطة الحواس الخس  .وتمرن على ذلك وألف هذه
الاريقة واعتادها  .ومنالمعلوم أن نور العقل إنما بحصل فآىخر الدرجة ؛ حيث قويت العلائق
امه واطوادت اللسدانة «فضار ذلك الاستغزاق سينا لحصؤل المقائن :الباطيلة والاخلاق
الذميمة فى جوهرااروح » وهذه الاحوال تجرى مجرى اللامراض الشديدة لجوهر الروح ؛ فلابد

لا منطبيب حاذق ؛ فان من وقع فىالمرض الشديد » فان لميتفق له طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات

الصائبة لمااتالة » وإناتفقان صادفه مثل هذا الطيب » وكان هذا الءدن قابلا للعلاجاتالصائمة
فربما حصات الصحة  ,وزال السقم .
إذا:عرفت هذاءفنقول  .:ان عمداً صل الله عليه وسلم » كان كالطبيب الحاذق » وهذا القرآن
عبارة عن بجموع أدويته التى بتركيبها تعاب القلوب المريضة  .ثمان الطبيب إذا وصل إلى المريض
فلهمعةا مراك أزرعة
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لما ثنتخ بالمقل:أن ماطويئخ الو|احد :الاجد لمق مك النوها ,تبت انالك ب
لذلاقد يا يت|داع وأزيا بف قر أن | نا ملك ملك ىز د لكان كناك
الحقيقة ملك ؛ فلبا كان أكثر الخاق غافلين عن معرفة هذا المعنى غير عالمين به
رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا النداء » لعل واحداً منهم يستيقظ

لال اراي
ال للق
لاجرم أمس الله
من نوم الجهالة

ورقدة الضلالة .

قوله تعالى ١ياأيها الناس قد جاءكك 5موعظة من ربكموشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة
للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر-وا هو خير بما يجحمعون »
فى الآية مسائل :

(المسألة اوللاى» اعم أن الطريق إلى اثبات نبوة الانبياء عايهم السلام أمران  :الاول  :أن
نول إن هذا الشخص قد ادعىالنبوة وظهرت المعجزة على بده  .وكلمنكان كذلك  ,فهورسول

لرهحعلن
بدوهرة وقر
سىه
لف
من عدا الله حقا.و صدفا عر هوذا الطرايق عافادذكره اقم تاال
الوجوه ففقوله (وماكانهذا القرآن أن يفترى من ادلوله نوتلكصديق الذى بين يديه وتفصيل

الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أميقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم
ير
ترنفاسفى
مدنون الله إن كنم صادقين) وقد ذك

هذه الآية مايقوى الدين ويورث اليقين

ويذيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات .

وها الطرنق القن ووز أن نعم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل من جاء
ودعا الخلق اليهوحماهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية فىنقل الناس من الكفر إلى الامان» ومن

الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق » ومن الأاعمالالداعية إلى الدنيا إلى الاعمالالداعية إلى الآخرة
فهو اأننىالحق الصادق المصدق » وتقريره  :أن نفوسالخلق قد استولى عليها أنواعالتقص والجبل
وحب الدنيا » ونحن نعلمبعقولنا أن سعادة الانسان لاتحصل إلا بالاعتقاد الحق والعمل الصالمء
وحاصله يرجع إل حرفت واحد وهواآن كل مافوى الدرتك عالدنا" روعيك أن لد لل

قوله تعالى «ألا إمنلالفهى السموات والأارض» الآية
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عل ته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان على إثبات الاله القادر الحكم
وأنكل ماسواه فهوملكه وملكه ؛ فعبرعنهذا المعنى بقوله (ألا لإلنه مافىالسموات والآارض)
ول يذكر الدلي لعلحمة هذه القضية ؛ لأنه تعالى قداستقصى فتقىرير هذه الدلائل فماسبق منهذه
السورة » وهوقوله (إنفىاختلاف الليلواللهار وماخلقالله فالسموات والارض) وقوله(هوالذى
جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره منازل) فلساتقدم ذكرهذه الدلائلاقاهرة! كتى يذكرها ,
وذكرأن كلماف العالمنمبنات وحيوان وجسدوروح وظلمةونورفهوه!كةوملكه ؛ ومتىكانالاص

كذلك »كان قراأدعلى كل الممكنات  ,عالما ابلكملعاومات غنياعًن جميعالحاجات  ,منزهاعن النقاص
والآفات» فهو تعالى لكونه قادراً على جميع الممكنات يكون قادراً عل إنزال العذاب على الاعداء

فى الدنيا وفى الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحة إلى الآولياء فى الدنيا وفى الآخرة

ويكون قادراً على تأ-د رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادراً
عل إعلاء شأن رسوله وإظباردينه وتقوية شرعه ؛ ولما كانقاد علىكل ذلك فقد بطل الاستهزاء
هكفلملاوايد
بب و
دتا
دنل|ق وعالك
واذتجب  :وكا كانمتزهاءَن انض الآفات ك©انامدزهاع
وأنيقع؛ هذا إذاقلنا  :إنهتعالىلاير اعىمصاالعباد » أإذمااقلنا  :إنهتعالى يراعيها  .فنقول  :الكذب
د عن[ النائل  :إما الجر أى للج دل أي الحاجة :ولا كان اللق سحدانه مها عن

2ان الكلات عليه غالا “فلا اعترعن :رول العذات نالا الكفان  :حوضول اشر والنشر
ك
وجب القطع بوقوعه  ,فتبتمذا البيان أن قوله تعالى (ألاإن لله مافى السموات والآرض) مقدمة
توجب الجزم إصحة قوله (ألا إن وعد الله حق) ثمقال (وللكن أكثرم لايعلمون) والمراد أنهم
غافلون عن هذه الدلائل؛ مغرورون بظواهرالآامور؛ فلاجرم بوا >رومين عن هذه المعارف ٠

ثمإنه أكد هذه الدلائل فال (هو يحى ويميت وإليه ترجعون) والمراد أنه لما قدر على الاحياء
؛ظهر بماذكرنا أنهتعالى
فى المرة الآولى فاذا أماته وجب أن ببق قادراً على إحيائه ففالمرة الثانية ف

أمص رسوله بأن يقول (إى وربى) ثمإنه تعالى أتبعذلك الكلام يذكر هذه الدلائل القاهرة .
واعلم أنفى قوله(ألاإن لتهمافالسمواتوالآارض) دقيقة أخرى وهىكة (ألا) وذاكلآنهذه
الكلمة إما تذ كرعند تنبيه الغافلين و إيقاظ النائمين وأهل هذا العالممشغولون بالنظر إلى الأسباب
الظاهرة  .فيقولون البستان للأأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية لعمرو فيضيفو نكل شىء
إل مالك آخر والخلق لكونهم مستغرقين فى نوم الجهل ورقدة الغفلة يظنون صحة تلك اللاضافات

فالحق نادى هلا الناتمين الغافاين بقوله (ألا إن الله مافى السموات واللأارض) وذلك لانه
ده  -افر

لا»1

لم

وله تعالى «ألاإن لهمافىالشاموات واللارضعالآية
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فانقزل 0 77ذلكالموقف ممنعالانان عن هذا التديير فكيف قدموا عله .
وة
رو
هفاء
ظلاح
اذ[ا
قلنا  :إنهذا الكتماناا حضل قبل الاحتزاق بالنار » فاذاحت قو (تراكواه
بدايل قوله تعالى (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا) الثالث  :أنهمأسروا تلك الندامة لآانهم اخلصوا
تداق تلك الندامة »,ومن أخلض فى الدعاء أسراه ؛ وفيه تبك بهم وباخلاصهم يعنى أنهملما أتوا

بهذا الاخلاص فى غير وقته ولم ينفعهم ؛ بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا به فى دار الدنيا
وقت التكليف ,وأما من فسر الاسرار بالاظهار فقوله  :ظاهر » لانم إنما أخفوا الد.دامة على
الكو اولرفد و فى" لد نا لإاجز احتمظة ,ارسق وى [القالية ارط لهذا اله سن لو ب رطان
وثالها  :قوله تعالى (وقضى بينهم بالقسط وم لايظلءون) فقيل بين المؤمنين والكافرين » وقيل

بين الرؤساء والاتباع  .وقيل بين التكفار بانزال العقوبة عليهم .
واعل أن االكفار وإن اشتركوا فى العذاب فانه لابد وأن يقضى الله تعالى بينهم لأانه لايمتنع
أن يكون قد ظل بعضهم بءضا فى الدنيا وخانه » فيكو ذنلفك القضاء تخفيف من عذاب بعضهم »
وتثقيل لعذاب الباقين :لآن العادل يقتضى أن ينتضف لليظلومين من الظالمين ,ولا سييل إليه
إلا نأن فت هن غذات المظلومين واعمل فى عارك |الظالان
قوله تعالى لأل(ا إن لله ما فى السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرمم
لايعلدون هو يحى ويعيت وإليه ترجعون»

اعلمأن من الناس من قال  :إن تعاق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآبة
(ولو أن لكل نفس ظاءت مافى الأارض لافندت به) فلاجرم قال فى هذه الآية ليس للظالم ثثى.
يفتدى به» فنكال الأشياء هملك الله تعالى وملكه ؛ واعلٍ أن هذا التوجيه حسن ء أما الآا<سنأن
هال إنااقد 51كانا أن الناس عل طبقات ٠ فنهم دن يكون انتفاعه بالاقناعيات أكثر من انتفاعه

بالترهانيات ؛ أما الحققوتف فانهم لايلتفتون إلى الاقناعيات » وإنما تعويلهم على الدلائل البينة
والبراهين القاطعة ؛ فلبا حك الله تعالى عن السكفار أنهمقالوا  :أحقهو؟ أ الرسول عهلايلسلام

بأن يقول (إى وربى) وهذا جار مجرى الاقناعيات  ,فلسا ذكر ذلك أتبعه بماهو البرهان القاطع

قولهتعالىدقل إى ورب انه لحقوماأنبتممعجزين» الآية

١١

ررك الالتفات إلىال وق1راف الصمير:ق قرلكرحامر
لاد والراة “: 0 0ها تسدنا من السة والعباية  0م من ١ ول العقان
1ف انا .
:ن
ثمإنه تعالىأمره أن حيبيقهموله (إقلإى ورب إنه لحق) والفائدة فيه أمور أ:حدها أ
يستملهم ويتكلم معهم ا العتاد ومن الظافر أن .كن اخر ون فىء .وآكذه  -فقد
أخرجه عن الهزل وأدخله فى باب الجد  .وثانيها أ:ن الناس طبقات فنهم هر لا يقر بالثىء
الابالبرهان الحقيق و»منهم من يلناتفع بالبرهان الحقيق » يبنلتفع بالاشياء الاقناعية » نحو القسم
الاعراى الذى عاد الإسول عليه الستلاء ,#وسال عن .نوت ورإمالته اكتق فى .تحقيّق تلك
( قبل ؛ أحق م حجنا

 4من

الدعوى بالقسم كنذا ههنا !.

ثمإنه تعالىأ كدذلك بوله إزوماأتمبمعجزبن ) ولا بد فيهمنتقدير >ذوف » فيكون
لازنا نتمبمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أنينزله عليكم والغرض منه التنبيه علىأن أحد الاجوز
أذيمانع ربه ويدافعه عما أراد وقضى ؛ ثمإنهتعالى بين أنهذا الجنس من الكلات ؛ إنما يوز

عليهم ماداموا فى الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهرالته تعالى » وآثار عظمته تركوا
ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى ؛ ثمإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء  :ألموا  :قوله (ولو أن لكل
أظلنك :ماق الأآرض الاقدت :به إلا أن ذلك متعدز اللآانه فى فل القيامة  .الاعالك شيا يا
قال تعالى (وكلهم تيهيوم القيامة فرداً) وبتقدير  :أن ملك خزائن الارض لاينفعه الفداء لقوله

تعالى (ولا يؤخذ منها عدل ولاهثم ينصرون) وقالىصفة هذا ا(ليلومابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة)

وثاننها  :قوله (وأسروا الندامة لرمأاوا العذاب)
واعلم أن قوله (وأسروا الندامة) جاء على لفظ الماضى ؛ والقيامة منالأمور المستقبلة إلا أنها
لماكانت واجبة الوقوع ؛ جعل الله مستةبلهاكالماضى ؛ واعلم أن لحان عخوافلاء اولإظهار

وهو من الاضداد » أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر  .وأما ورودها بمعنى الاظهار فهو
أاسلعرة .إذا أظهره.:
وسو
منقوم ال
ذا قت هذ[ فقو ل هن الناسام قال ٠ اللرراد .منه إحفاء تلك الندامة  :واليت'قى هنذا
الاخفاء وجوه  :الآول  :أنهملما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين » فلياطيعةنوده
ا لحرا خا مر عار الندمكالحال فيمن يذهب به ليصلب فانه يق ا متخيرا ليانطق

بكلمة  .الثاتى  :أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم » وخوفاً من توبيخهم .
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وأما قوله تعالى هل تزون إلا بما كم تكسبون) ففيه ثلاث 7

(المسألة الأولى» أنه تعالىأينما ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة .كان سائلا يسأل
واتقوال  :ثارت العزاة أنت العى عانلكل فكفا بابق رتك هذا التشديد والوعيد فهر كاك
يقول «أنا ماعاملته مذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليجهزاء على عمله الباطل» وذلك يدل على
أن جانبؤٌالرحمة راجح غالب ؛ وجانب العذاب مرجوح «خلوب .
(إالمألة الثانيية) ظاهر الآيةيدل على أن الجزاء يوجب العمل ٠ أما عالنفدلاسفة فهو أثر
العمل » نلاألعمل الصالم يوجب توي رالقلب  ,وإشراقه إيحابالعلة معلولها وأما عند المعتزلة فلآن
العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى  .وأماعند أهل السنة؛ فللآن ذلك الجزاء
واجب م الوعد|خض :

(المسألة الثالثة 4الآية تدل على كون العبد مكتسبا خلاذا للجبرية » وعندنا أن كونه مكتسبا
معناه أن جموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألاةلطويلة معروفة بدلائلها .
ولهتعكال ( ويستبئونك أن د قل إى ور إنه

اا تمبمعجزين ولررات لكل

نش طلت كان الأارض ايت كه راد را ال ا لاا  2وقضى بينهم بالقسط
وثم لا يظلمون)

اعلمأنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله (ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين)
وأجاب عنه بما تقدم شكى عم أنهمرجءوا إلى الرسول مرة أخرى فى عين هذه الواقعة

وتبتااةه عن ذلك السؤالمرة أخرى وقالوا  :أحق هو واعلٍ أن هذا السؤال جهل محض من
وجوه  :أولها  :انه قد تقدم هذا السؤال مع الجواب فلا يكون فالاعادة فائدة  .وثاننهاأ:نهتقدم
ذكر الدلالة العقلية على كون د رسولا من عند الله » وهو بان كون القرآن معجزا وءإذا
راض عنهم ٠
عوجب
اى ت
لمعان
اهال
حت نبوته لازلمقطع بصحة كل ما خبر عن وقوعه »٠فهذ

وءواعذا ب الخلد» الآية
وذيقنظل
ذللل
قولهتعالى دثامقي
اعم أن هذا

ا

 25الثانىعن قوطهم ص هذا الوعد إن كنتم صادقين » وفيه مسائل :

(إالمسألة اوللأى) حاصل الجواب أن يقال لآولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب
بتقدير أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ماالفائدة لكمفيه ؟ فان قائمثؤمن عنده » فذلك
باطل ؛ لان الابمان فى ذلك الوقت إيمان حاصل فى وقت الالجاء والقسر  .وذلك لايفيد نفعا
يا“ ,ميحصل عقيبه
»ت أن هذا الذى تطلبونه لوحصل لمحصل منهإلااالعلذادبنفى
الفبتثةب

يوم القيامة عذاب آخر أشمد منه » وهوأنه يقال  :للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ؛ ثميقرن بذلك
العذابكلام يدل عل الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول (هل تجزون إلابهما كنم لون
غاصل هذا الجواب  :أن هذا الذى تطلبونه هو حض الضررالعارى عن جهات النفع  .والعاقل

لايفعل ذلك .
(المسألة الثانية) قوله (بياتا) أى ليلا يقال بت ليلتى أفعل كذا  والسبب فيه أن الانسان فى
اليل يكون ظاهراً فى البيت » عل هذا اللفظ كناية اعلنليل والبيات مصدر مثلالتبييت كالوداع
فنهار يكونظاهراف ااظل  .واتتصب
والسراح  :ويقال فى النهارظللت أفعل كذا ء لآن الانسان ال

بياتا على الظرف أى وقت ببات وكلمة (ما ذا) ذيها وجبان  :أحدهما  :أن يكون ماذا اسما واحداً
ولكون منصوت الل ؟ لوال ماذا أراذ الله و4ؤزآن يكوت ذامعنى الذى  +فكون مكالذامتين
وتحل ماالرفع عل الابتداء وخبره ذا وهو بمعنى الذى ؛ فيكون معناه ماالذى ت4عجل منه الجرمون
لان أ عن الذئ لستيجل من الفذابٍ الرمون .
واعلم ان قوله (إن أتامذاه وانا ادعار اقرط
ابه  :قورله اذا ستحجل.هنه الجرمون .وهو كقولكَ إن أتبتك ماذا تطغمنى ؛ يعنى :إن
ار  21اللطاراك  فا متصورت احجان مره !.

وأماقوله أ+ثم إذاماوقع آمنتمبهو4فاعلأن دخول احلرافستفهامعلىثم كدخوله ىعالواو
(فاء
وال
أف
أله
وقىو
من أهل القرى  -أفأمن ) وهو يفيد التقريع والتوبيخ ؛ ثأخمبر تعالى أن
لوور
اون
ذلك الايمان غيرواقعلهمبل يتر

ل يقال ١  1لآن نتمنون وترجون الانتفاع

بالامان مع أنم كت قل ذلك يه مت ون عا سيل السسجرية والاستوزاء؛ وقرى” (ل1ان)
بحذف الهسزة التى بعد اللام وإلقاء حركتما على اللام .
وأا را  5قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد) فهو عطف عل الفعل المضمر قبسل

(ل1آن) والتقدير  :قبل:ل1ان وقد كتتم به تستعجلون ثمقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخاد

قوله تعالىدقل أرأيتمانأنتامعذابه ,بساناأو مارا» الآية
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تقالو :ا 855الاسعثنا ! 5أن العيد لاملك أنفسه ضرا ولانفعا إلا الطاعة والمعصية  ,فهذا
الدسناء يدل علىكن العيد اج

مما 5

واذواب  :قال ازحخان]  :هذا الاستناء منقطع ٠؛و والتعدر  :ر لكك ماجاء إننذافن ذلككائن .

(المسألة الثالثة) قرأ ابن سيرين (فاذا جاء 00
(المسألة الر| بسة) قوله (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) يدل على أن
أحدا لاءوت إلا بانقضاءأله  :و كدالك المقتول لبقتل إلا عل هذا الوجد )و ع
منال ار ل
وقد ١51اها قا نالك تاب فىمواضع كثيرة .

لمألة الخامسة» أنه تعالى قال ههنا (اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون)
ال
فقوله (اذا جاء أجلبم) شرط وةوله (فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) جزاء والفاء حرف
الجزاء »فوجب إدخاله عاللىجزاء م فى هذه الآية » وهذه الآية تدلعلىأن الجزاء بحصل
حصول الشرط لامتأخراعنه وأن حرف الفاء لايدل غل التراخى و[إماندل عل اكه جزاء!

:ذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نكحتك فأطنتالق ق.ال الشافعى
إذا ثبت هذا فنقول إ
ركخى لله عله :

لاريصح هذا التعليق  2وقال دن حمة4هة رذى اللهعنه 0

 4والدليل علىأنهلايصح

؛لو صم هذا التعليق لوجب
أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما بحصل حال حصول ااشرط ف
»ذلكيوجب
ااقلملقانركاح ؛ لما ثيت أنالجزاء يحبحصو اهمعحصول ااشرط و
نطل
أن >حصل ال
جامع بين الضدين و»لماكان <ذا اللازم باطلا وجب أن لاايصح هذا التعليق .
قوله تعالى ((١قل  1تإ
مالنأتاكمعذايه بانا أوارا ماذا يستعجل منه المجرمون أنمإذا ماوقع
0

كبيون)

به تستعجلونن ثمقيلٍللذين ظلءوا ذوقوا عذاب الخلد هلبجزون الامنا

قولهتعالى«ويةولون مبى اوعد اك
سل

مر

0

لاوفينة الاية

1

سل سر

املكلنفسى
إنكت ص2ادقين مع » قل ل أ

هلدا ا

درول كنا إلاماضا٠ء للهلكلأ 1 1إِذجاجااءح  9يحون
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ّ-

ذا الوعد إن كنم صادقين قل لا أملك لنفسى ضرا ولانفعا
قوله تعالى إإويةولون مهتى
إلا ها شا .الله اكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فاك ارون ساعة لوايستقدمون)

اعم أن هذا هو الشببة الخامسة من شيهات منكرى النبوة فانه عليه السلامكليا هددهم بنزول
:احتجوا بعدم
ءا متّى هذا الوعد إن كنم صادةين و
العذاب ومس زمانولم يظهرذلك القعذاابلو
ظهوره على القدح فى نبوته عليه السلام ؛ وفى الآية مسائل :

(المسألة الآولى) أن قوله تعالى (ويقولون متى هذا الوعد)كالدليل على أن المراد مما تقدم
من قوله (قضى بينهم بالقسط) القضاء بذاك فى الدنياء لآنه لابحوز أن يةولوامتى هذا الوعد عند
حضورمم افلدارالاخرة  :لآنالحالفىالاخرة حاليةينومعرفة لحصول كل وعد ووعيدوإلاظمر

أنبمانما قالوا ذلكعلى وجه التكذيب للرسولعليه السلام فهاأخبرهممن نزول العذاب للأعداء
والنضرة لوللاياء  .أو على وجه الاستبعاد لكونه محقا فى ذلك الاخبار » ويدل هذا القول على أن
كل أمة قالت لرسولها مثل ذلك القول بدليل قوله (صاانكدنتقمين) وذلك لفظ جمع وهوموافق

لقوله (ولكلأمة رسول) .ثمأنه تعالى أمره بأن يحيب عن هذه الشبهة يحواب بحسم المادة وهو
قوله (قل لاأملك لنفسىضراً ولانفعا إلاماشاء الله) واهراد أن إنزالالعذاب على الاعداء و إظهار
النصرة لوللاياء لابقدر عليه أحد إلا الله سبحانه » وأنه تعالى ماعين ذلك الوعد والوعيد وقتا
وكعود فىذلك الوقت ؛ دل على <-صول الخاف فكان تعيين
للمذل
معينا حتىيقال  :لمالمماحص

الوقت مفوضا إلى الله سبحانه » اما بحسب مشيئته والحيته عند من لايعلل أفعاله وأحكامه برعاءة

المصالم و؛اما بحسب المصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » ثمإذا حضر
الوقت الذى وقته الله تعالى لحدوث ذلك الحادث » فانه لابد وأن حدث فيه  .ومتنع عليه
التقدم والتاخر .

(المسألة اثانيةي المعتزلة احتجوا بقوله (قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله)

قوله تعالى «قضى بينهم بالقسط وهم لايظليون» الآية

ا
اعم أنه تعالىلك

بن حال حل

صل اللهعليه وس معقومه  3ببنأن <ال كل الأنبياءمع أقوامهم

كذلك ؛ وافلآية مسائل :

(المسألة الأولى) هذه الآآية تدل على أن كلجماعة من تقدم قد بعث الله [لمهمرسولا  .والله
تعالى ماأهمل أمة من الأمقط ويتأكد هذا بقوله تال (وإن قن أمة إلا خلا فهاانذير)
فان قبل  :حكيف يصمح هذا مع مايعايه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه (لتنذر قوما
ما أنذر آباؤم)
قلنا :الدليل الذى ذكرناه لاوجب أن يكون الرسول حاضراً مع الوم ؛ لآن تقدم الرسول
لايمنع من كو نه رسولا إليهم »كا لامنع تفلك رو
اسؤالنا مركن مسقيو ناكا إل الى لون اا
الفترة على ضعف دعوة اللانساء ووقوع موجيات التخليط فها :

(المسألة الثانية 4فى الكلام اضمار ؛ والتقدير  :فاذا جاء رسوهم وبلغ فكذبه قوم وصدقه
آخرون قضى بينهم » أى حكم وفصل .

١المسألة الثالثة  6المراد من الآية أحد أمرين  :إمادكان أن الرسول إذا عت إل كلأهة فال
بالتبليغ وإقامة الحجة يزيح كل علة فلاببقلهم عذر فى خالفته أو تك
فذيب
يهد:ل ذلكعلىأن
مايحرى علهم من العذاب فى الآخرة يكون عدلا ولايكون ظلياء لام من قبل أنفسهم وقعوا
فرذاك العقاف» أومكوان ل ادراقالقوم إذا اجتمعوا فى الآخرة جع الله ينهم وبين رسوطم
فى وقت المحاسبة » وبان الفصل بين المطبع والعاصى ليشهد عاهم بما شاهد منهم » وليقع منهم
الاعتراف

بأنهبلغرسالاات ريه فنكون ذلك من حملة كن

ألله ب

الزجر قَّالدننااك لاءلة

0

وانطاق الجوارح ٠ والشهادة عليهم بأعمالهم والموازين وغيرهاء وتمام التقرير على هذا الوجه
التاق أنه تعالى ذكرءق الاي الأول أن الله شهيد علهم » فكان تهعالى يقول  :أنا شهيد عليهم وعلى
أعماهم لوم القيامة “مع ذلك فالى ار

قْ موقف القيامة معكلقوم رسو لهم  2حى يشبدعليهم

جلك الاال ..والراد منه المالعة.ى إظهار العلل :
واعم أن دلبل القول
الوك هوةوله تعالى (وملككنا معذ بين حَى تبعث رسولا) وقوله (رسلا

مبشرين ومنذرين ليثلكاون للناسعلىاللهحجةبعد الرسل) وقوله (أواهولأكناناهم بعذاب

لم لقالوا ريا لوالا أسرات إلينا رسسولا) ودليل اقول الثانى قوله تعالى (وكذلك جعاناك أمة
وسطا) إلى قوله (ويكون الرسول عليكمشهيدا) وقوله (وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا
دا مهجورأ) وقولهتعالى(قضى بيبناهملقسط وهم لايظلمون) فالتتكرير لجل التأكيد والمبالغة
قَْ فىالظلم 6

هلاال

١

ولحل يه

دول فاذا جاء رسوهم

الآية

م١٠١

 0 3 0اذا ا رسو قضىئبيهمالقسطدم
جار 62-2

2

لاظلون 2/116

عاينوا العذاب وتبرأ بعضهم

1

:يف توافق هذه الآية قوله (ولا يسئل حمم حمما) والجواب عنه من وجهين :
فان قيل ك

(االوجه الأول أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بيهم يوبخ بعضهم بعضآ ء فيمول :
كل فريق اللآخر أنت أضللتى يوم كذا وزينتاللفىعل الفلاتى من القبائح ف»هذا تعارف تقبييح
وتعنيف وتباعد وتقاطع  ,لاتعارف عطف وشفقة  .وأماقوله تعالى (ولا يسئل حم حمما) فالمراد
ال الاحة والبطفت :
.هو أمهميتعارفون إذا بعثوا
(إوالوجه الثانى» فى الجواب حمل هاتين الآ.تين على حالتين و
8
لاسر تداك لارسال حم جنا
 3قوله تعالى (١قدرن الذين  | 0بلقا الله ففيه وجهانالورك  :أن كراق التقدير :
وبوم كش رهم حال كونهم متعار فين وحال كونهم قائلين  .قدخسرالذين كذيوا بلقاءالله  .الثانى

أن يكون (قد خسرالذين كذبوا) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله علييم بالخسران  ,والمعنى :
أنمن باعآخرته بالدنيا فقد خسر ء لأنهأعطى الكثير الشريفالباق » وأخذ القليلالخسيس الفانى .
وأما قوله لإوما كانوا مهتدين) فالمراد أنهممااهتدوا إلى رعاية مصالم هذه التجارة » وذلك
لأنمم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كن رأى زجاجة حسنة فظنها جوهرةشر يفة
فاشتراها بكل ماملكه  ,فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع فى حرقة الروع ,
عات القلب  -وأاقوالة (وإما نرينك عض الذى نعدهم أأوتوتوفيك فاليئا مر  0فاعلمأن قوله
ذضى
لبع
انك
:إما نري
)واب (تتوفينك) وجواب (نرينك) محذوف  ,والتقدير و
(فالينامر جعهم)ج

نعدهرفى الدنيا فذاك أو تتوفينك قبل أنأثرينك ذلك الموعد ؛ فانك ستراه فىالآخرة .
واعم أن هذا يدل على أنه تعالى يرى رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم فىالدنيا 
عله لدأوفاته أ وبلا"شك :أنة خصل التكثير مثة.ى زامانَ حاة وال اللهصمل الله عليه

وس .وحصل الكثير أيضأ بعد وفاته » والذى سيحصل يوم القيامة أكثر » وهو تأبيه على أن
عاقئة الحقين ودة » وعاقة المذنيين مذمومة .
قوله تعالى لولكل أمة رسول فاذا جاء رسوطم قضى بينهم بالقسط وهم لايظلءون»
- 225ن»١

2

فولهتعالى«ديتعارفون بينهمقد خسرالذ,نكذبوا بلقاالله»الأآية

(المسألةا البعة» قيل :كن لميلبثوا إلا ساعة من النهار  5فى قبورهم ا

تراه

بهذي الوجهين  .قالل عل (ى 5لبثتمفىالأرضعدد سنين قالوا لبثنايوماً أو بعض يوم) قالالقاضى :
ةالول ارك لوجهين  :أحدهها  :أن حال المومنين كال الكافرين فأنهملايعرفون مقدار

ثمبعد الموت إلى وقت الحشر » فيجب أن يحمل ذلك على أمر مختص بالكفار » وهو أنهملما
 0لعمرهم استقلوه  :والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لايستقله  .الثانى  :أنه قال (يتعارفون
ا
بينهم) لآن  0إعنا يضاف ال بحاك اا 1ل حال الات
(المسألة الخامسة ) ذكروا فى سبب هذا الاستقلال وجوها  :الأول  :قال أبو مسل  :لما
نا أعمارهم فى طلب الدنيا والحرص عل لذاتها لميتتفعوا بعمره ,البتة » فكان و جود ذلك العمر
كالعدم  ,فلهذا السبباستقلوه  .ونظيره قوله تعالى (وما هو بمز<زحه منالعذاب أن يعمر) الثانى :
قال الأأصم  :قل ذلك عندهم لا مهدر كانرال الآخرة ٠ والانسان اذا عظمخوفنهمى
اللآهور الظاهرة  .الثالث  :أنه قل عنده ,مقامهم فى الدنيا فى جنب مقامبم فى الآخرة وف العذاب
.لخامس  :المراد أنهمعند
المؤبد  .الرابع  :أنه قل عنده ,مقامهم فى الدنيا لطولوقوفهم فىالحشر ا

خروجهم من القبور يتعارفون ؟! كانوا يتعارفون فى الدنياء وكاأنهم يلتعارفوا بسبب الموت
إلا مدة قليلة لاتؤثر فى ذلك التعارف  .انوك

ا الكلام ف هذا الات ؛ أنغدان الكافر

مضيرة خالصة دائمة مقروئةبالاهانة والاذلال ؛ والاحسان بالمضرة أقوى مر الاحساس
 0 :بالله تعالى
باللذة بدليل أنأقوى اللذات » هى لذات الوقاعوالشعور بألالقولنج وغيره و
أقوى من الشعور بلذة الوقاع  .وأيضاً لذات الدنيا مع خساستها ماحكانت خالصة » بل

كانت كاوظة باشمرمات الكتيراة وكانت تلك اللد ا  411اكات لنت | مان
لذات الدنيا ماحصات إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية » ولآام الآخرة أبدية سرمدية لاتنقطع
.سبة رعجمميع الدنيا إلىالآخرة اللأبدية أقل من الجزء الذى لايتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف
البتة ون
عالى؛ مثل العالمالموجود .
إذا عرفتهذا فنقول  :أنه مىقوبلت الخيرات الخاصلة بسبب الحاة العاجلة بالآفات الخاصاة
.جدت أقلمناللذة بالنسبة إلىجميع العالم  :فةوله (كا نل يليئوا إلاساعة منالنهار) إشارة
للكافر و
إل قادكرناءامى قلتهاوحةارتها فى جنب ماحصل من العذان القن
أقمماواله يلتزعارفورن بينهم) ففيه وجوه  :الأول  :يعرف بعضهم عكضاأنكواا يعرفون

فى الدنيا  .الثانى  :يعرف بعضهم بعضاً بما كانوا عليه من الخطأ والكفرء ثتنمقطع المعرفة إذا

قوله تعالىدويوم يحشرمكا ن لميلبثوا إلاساعة» الآية
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ساه سا

علما يفاوو 02
اللشههيد
قينامرجعهم ثم

بإلدسة الى إإطارالاشياء' 53انا متنع 6-5؟ فه ,قالوا :والذئ وى ذلك أن
حصول العدأوة القوية الشديدة » وكذلك حصول انحبة الشديدة فاىلقلب ليس باختيارالانسان »
لان عد حصول هذ :الجداوة .ااشديدة بجد انا ضروريا أن القلب يضير كالأا 2و الإاع
2

ّ

١

ا

فى استماع كلام العدو ومفطىالعة أفعاله الحسنة » وإذا كان الى كذلك فقد حصل المطلوب »؛
وأيضاً لما حك الله تعالى عليها حكما جازما يعدم الايمان  ,خينذ يلزم من حصول الا.مان
انقلا ب عليهجبلا ؛ وخبره الصدق كذبا و.ذلك حال  .واماالمعتزلة  :فقداحتجواعلىصعة قبوقلموله

تعالى (إن الله لايظلمالناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون)و,جهالاستدلالبه ؛ أنه يدل عألنىه
ونهم باختيارأنفسهم يقدمونعليها ويباشروتما .
تعالى ماألجأ أحداً الىهذه القبائحوالمنكرات ؛لك
:نه تعالى إنما :فىالظلمعن نفسه » لآنه يتصرف ف ملك نفسه »
أجاف الواحدى عنه فقال إ

ومن كان كذلك لميكن ظالما و»إنما قال (ولكن الناس,أنفسهم يظلمون) لآن الفعل منسوب
إلهم بسبب الكسب .

قوله تعالى ل ويوم نحشرهم كان لميلبئوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين
 1باقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو تتوفينكفالينا مرجعهم ثالمله
 5علىم'ايفعاون»

ف
صما
وى ل
اعمأأنه تعال

هؤلاء الكفار بقلة الاصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال (ويوم

حشرم كا نلم يلبئوا إسلااعة من النهار)وفيه مسائل :
(المسألة الاول» قرأ حفص ععناصم (يحشرم) بالياء والباقون بالنون .
(المسألة الثانية 6قوله ك(ان ليلبئوا) فى موضعالحال  أى مشاءبين من ليلبث إلا ساعة من
النبار  .وقوله (يتعارفون) يحوز أن يكون متعلةا بيوم نحشرثم :ويجحوز أن يكون حالا بعد حال .

(المسألة الثالشة» (كان) هذه هى امخففة من الثقيلة  .التقدير  :كأ نهم لميلبثوا » فخففت
قعل لا كان قن

هلوق للاغت مهعمو« نم نوءمةسإ »كيلإ ةيآلا

١ ٠ 2

اللحجة السادسة» أن الأانبياءعليهمالسلام برامالناس ويسمعو نكلامهم » فنبوتهم ماحصلت
سيب مامعهم من الصفات الأمركية ؛ رك حصات إسيب مامعهم  0اللأصواتالمسموعة .وهو

الكلام وتليغ الشرائع وبيان الأحكام  .فوجب أن يكون المسموع أفضل من المرثى » فازم أن
يكون السمع أفضل من البصر ء فهذا جملة ماتمسك به القائلون ,بأن السمعاقل رين ل دعن
اناد من قال  :لمر أفضل من السمع ع( وبدل عليه وجوه.

((الحجة الآولى) أنممقالوا فى المثل المشبور ليس وراءالعيان بيان » وذلك يدلعلى أن أكل
وجوه

الإدراكات

هو الايصار 5:

(الحجة الثانية4اآنلة القوة الباصرة هوالنور وآلةالقوة ااسامعة هى المواء والنور أشرف
منأضواء  .فالقوة التاضره أشر ف اقل القوة السافة.
(الحجة الثالشة) 4ان يخائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التى هى محل الابصار أكثر من
تجائب خلقته فى الآذن التى هى ا>للسماع » فانه تعالى جعل بمام روح واحد من الأرواح السبعة
الدماغيةمن العضب [لة الابيصارء زر

كالعين منسبع طبقات و ثلاث رطوبات  3وخاق لتحريكات

العين عضلات كثيرة على صور مختلفة  .والآاذن ليس كذلك  .وكثرة العناية فى تخليق الثىء تدل

عل كيه أل 0 6
(إالحجة الرابعة) أن البصر يرى ماحص-ل فوق سبع موات  .والسمع لايدرك مابعد منه
على فرسيم فكان اانه افوى وأفضل  3وهمذا ااسسان يدفع قوطمإن السمع يدرك نكل را
والبصر لابدوك

إلا من

الجاف الواحد :

(الحجة الخامسة) أن كثيراً من الانيياء سم كلام الله فىالدنيا  .واختلفوا فىأنه هل رآه أحد
فى الدنيا أملا ؟ وأيضاً فان موسىعله السلام سكملعامه من غيرسيق سؤال والقاس ولما سأل

الرؤية قال (لن ترانى) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلىمن حال السماع .
(الحجة السادسة) قال ابن الانبارى  :كيف يكون السمع اسلا البصر وبالبصر صل
جال الوجه ؛ وبذهابه عيبه » وذهاب السمع لايورث الانسان عيبا » والعرب تسمى العينين
التكرمتي ولاتصف

السمع 0

هذا ؟ ومنة الحديث شَول أللّه كال

(من د

 0-5فصبر

واحتسب لمأرض له ثوابادون الجنة)

(مسألة الثالثة 4احتس أصهابنابهذه الآية » عأفلعىأانلالعباد خا ف لةله تعالى  ,قالوا :الآية دالة
ال
على أن قاوب أولتك الكمفار بالنسبة إلى الامان كالاصم بالنسبة إلى استماع التكلام » وكالاععى

زه يطلودرهءم من يستمعون إليك»الآية

فكذاكلايمكن جالءلعدو البالغ فى العداوة إلىهذا ييا ابم ل

,غ٠66

ا عليه وسلم

ذلطائفة » قد باغوا فسن
والمقصود م 0هذا الكلام تسلية الرسولعلمه ااصلاة واأسلام أن ها

العقل إلى حيث لاية.لون العلاج  .والطبيب إذا رأى مريضاً لايقبل العلاج أعرض عنه  .ولم
ستو حش دن عدم قبوله للعلاج (2فكذاك وجب

عليك أن لالدو حش من حال هؤٌلاء الكفار

((المسألة الثانيةم احتج ابن قتيبة بمذه الآية » على أن السمع أفضل منالبصر  .فقال  :إنالله
تعالى قرن بذهاب السمعذهاب العمّل » وم يرن بذهاب النظرالاذهاب البصرء فوجب أن يكون
السمع أفضل من البصر ٠ وز2 :

1والإشارى هذا الد!عل  .فال ؛ إن الذى نفأه أللّه معالسمع منزلة

الذى نفاه الله معالبصر لانه تعالى أراد إبصارااقلوب » ولميرد إبصارالعيون  .والذىيبصرهالقاب
هو الذى يعقله  .واحتج ابن قتيبة على هذا المالوب بحجة أخرى من القرآن ؛ فقال  :كلا ذكرالله

ومن الناس من  0فى هذا الياب دلائل حر

فأخاما :أرك؟ العمى قل وفع ف حقَ الانبياء

عم
عليهم السلام  .أما الصمم فخير جائز عليهم للآنه بيخل بأداء الرسالة » من حيث أنه إذا لميكسلما
السائلين تعذرعليه الجواب  .فيعجزعن تبليغ شرائع الله تعالى .
ل الحجة الثانيةي انالقرة العائحة يدرك المسموع مجمنيع الجوانب» والقوة الياصرة لاتدرك

الرى إلامن جيه واحدة وز المقابل .

(الحجة الثالثة  4أن الانسان إتما يستفيد العلمبالتعلم من الاستاذء وذلك لايمكن إلا بقوة

فكان السمع أفضل من البصر
 ١الحجة الربعة» أنه تع إل قال (إن ف ذلك ا رى 1كن
والمراد من القاب ههنا العمل  3خعل السمع اك | للعقل 7 :

لق السمع وهوشهاد)
لهقاب أوأف

 10هذابةوله تعالى (وقالوا كنا

نسمع أو نعقل ما كنا فى أحاب السعير) خلوا السمع سيا للخلاص من عذاب السعير .
(الحجة 0

أن الممنىالذى يمتاز بهالانسان من سائرالحيوانات  .هوالاطق والكلام .

ولعنا ينتفعذلك بالقوةالسامعة ف؛ته أق اأسمع النطق الذى به حصل شرف الانسان » ومتعلق

 2151كززلا لوان بو الاشكال »ذلك أمراشار كفيه .رين النامن وبينسائراكشوانات  .فوجب
أن يكون السمع أفضل من البصر .
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ثمقال ل أإنتمبريئون نما أعمل وأنا برىء تماتعماون) قبلمعنىالآية الزجر والردع ؛ وقيل
بل معناه استالة قلومهم  .قال مقاتل والكلى  :هذه الآية منسوخة بابةالسيف وهذا بعيدء لان

شمرط ااناسيخأنيكون رافعا لحم المنسوخ ؛ ومدلول هذهالآية اختتصاص كل اوحدبأفعاله وبئمرات
أفعاله من الثواب والعقاب » وذلك لايقتضى حرمة القتال  ,فآبة القتال مارؤعمت شيئًا منمدلولاات
هذه الاية فكان القول بالنسخ باطلا .

قوله تعالى لإومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ومنهم من
نظ إلك أفانت تدى العمى ولوكانوا لابيصرون إن الله لا يظل الناس شيئًا ولكن الناس
أنفسهم يظلون)
فى الآية مسائل :

(١لمسألة الأولى) اعلمأ> تعالى ف الآيةالآولى » قسسالكفار إلى قسمين  .منهم من يؤمن يه.
ا
ومنهم من لايؤمن به ؛ وفىهذهالاية  .قسممن لا.يؤمن به قسمين  :مهم من يكونق غاية البغضله

والعداوةله  .ونهاية النفرة عن قبولدينه » ومنهم منلايكون كذلك ؛ فوصف القسمالأول ففهذه

الآنة فقال  :ومنهم يمسنتمع كلاءنك مع  0نكالاصم

أن لاينتفع البتة بذلك الكلام

.ارت نفسه متوجهةإلى طلب
فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان أخرء وعظمت نفرته عنه ص

وت
صدرا
لو لا
اىحص
كى ينأف
مقاخكلامهمءرضة عن جميعجهات اسن كلامه ؛ فالصممف الاذن » معن

فكذلك حصول هذا البغض الشديدكالمنانى للوقوف على محاسن ذلك الكلام  .والعمى فى العين
معنى ينافى حصول إدراك ااصورة ؛ فكذلك البغض ينافى وقوف الانسان على محاسن من يعاد.ه
والوةوف عل آهثااه الله تعالى مانلفضائل ٠فبين تعال أن فى أولتك الكفار من تلخت حالته فى

البغضي والعداوة إلى هذا الحدء ثمم أنه لايمكن جعل الآصم سميعا ولا جعل الاعبى بصيراً ,

 1تعالىوومنهم منيؤمنبه» الاية
انيجو

620

انرهن)

دير

6

ا 50-2زم

6
26م

وج

نابومن ب وريك ل بالمفسدين ٠ 2
ومعهم من 6ت به وَمنهمم ل

إن كذّبوكَققللىعل ول عل
7

له

سئر

ات ,ريتوتىا عمل3 0

سا

مقا تعملون ١ر4١

(وذا يأتبمبك

سان سسا ف بان
ع ان س ك

لم0

ظواهر النصوص قد يوجد فيها ماتكون متعارضة » فاذالميعرف الانسان و

ل فها وقع

»ما إذا عرف وجه التأويل طبق التنزيل عل التأويل  .فيصير
فى قلبه أن هذا الكتاب.ليس بحق أ

ذلك.نورَا

عل نور نهدىاللتهُوره من يشماء.
قوله تعالى لإرومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وربك أعلمالمفسدين وإن كذبوك

فقللىعمل ولك عملكم أنتمبريئون ما تعملون)
اعم أنه تعالى لما ذكر فىالآية المتقدمة قوله (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) وكان المراد منه

فدنيا أتبعه بقوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤهن به) منيهاًعلى أن
تسليط العذاب عليهم ال
الصلاح عنده تعالى كانفى هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال ؛ من حيث كانالمعلوم أنمنهم من

يؤمن به » والأقرب أن يكون الضمير فى قوله (به) رجعاً إلى القرآن » للأنه هو المذكور من قبل ؛
ثميعأنه متى حصل الايمان بالقرآن ؛ فقد حصل معه الابمان بالرسول عليه الصلاة والسلام
أيضاً  .واختافوا فى قوله (وهنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به)لنكآلمة يؤمن فعل مستقبل

وهو يصلح للحال والاستقبال» فنهم من حمله على الخال ؛ وقال  :المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن
.كنه يتعمد الجحد و إظهار التكذيب » ومنهم من باطنه كظاهره فى التكذيب » و يدخل
باطناً ل

فيه أحاب الشبهات  .وأصحاب التقليد ؛ ومنهم منقال  :المرادهوالمستقبل ؛ يىأعنمنهم من يميه
فى المستقبل بأن يتوب عن الفكر ويبدله بالابمان ومنهم من بصر ويستمر على الكفر .

ثمقال إوربك أعلٍبالمفسدين») أى هو العالم بأحواهم فى أنه هل ببق مصرا على الكفر
أو يرجع عنه .
م قاللإروان كذبوك فقل لى عملى ولك عملكم) قبل فقل لاىلعمطلاعة والامان؛ ولكر
تملك الشرك ؛ وقيل  :ليجزاءعملىولك جزاءعملم .

45

فول تعالى «فانظ كيف كاناي الظالمين» الآية

وذلك  ! 1قدرةكاماة1 00 0_1العبرةو

أن اسان ل  9أن الدنا

»غاية كلمتكو نألا يكون ٠ فيرفعقابه عن حب الدنيا وتقوى
لانبق » فنهايةكلمتحرر.ك سكون و

رغبته فى طلب الآخرة ؛ يا قال (لقدكان فى قصصهم عبرة لآولى  ) 3وثالها أ:نه صلى الله

عليهوسل لما ذكرقصص الآولين من غير تحريف ولا تغيير معأنه ل يمتعلموليتامذ  دلذلكعلى
ك
ف10
لان
5قال فى:سورة القعرراء ريد
أنه بوحىمن الله تعالى: .

(وإنه لتنزيل رب العالمين

نزل به الروح الأآمين علىقلبك لتسكون من المنذرين)
0

الثالى) أنبمكيا سمعوا حروف التهجى فىأوائل السور وم يفهموا منها شيئاً ساء

ظهم بالقرآن .وقد أجاب الله تعالى عنه بقوله (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات)
(إوالوجه الثالكث) أنهم أو أن القرآن يظهر رسكا |نفيها .١فضارا ذلك نا للدي ١1121
فقالوا لولانزل عليه القرآن جملة واحدة فأجاب الله تعالىعنه بقوله ( كذ|كلنثبت به فؤادك) وقد
شراحنا هذا الوات فى سورة :الفرقان .

لإوالوجه الرابع 4أنالقرآن ملوء من اثبات الحشروالنشر  .والةومكانواقد ألفوا المحسسوسات
فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت ٠ ولميتقرر ذلك فى قلومهم ف»ظنوا أن مدا عليه السلام إإما
يذكر ذلك على سبيل الكذب » والله تعالى بين عة القول بالمعاد بالدلائل القاهرة الكثيرة .

لإالوجه الخامس) أن القرآن بملوء من الام بالصلاة والركاة وسائر العبادات ؛ والقوم
كانذًا شولون إله العالمين/غى عنا ويعن طاعتنا وإأن نماك الكل قن أن باعي دن ناته 00
تأجاب الله تعالل عنه بقوله (أخسبيم أفا خلقنام عبثا) وبقوله (إن أحستم أحدتم لأنفسكم وإن
وجملة فشبهاتالكفار كثيرة » فهملما رأوا القرآنمشتملا عأملوىرماعرفواحقيقتها
أبأتم فلها) با

ولمإطلعوا على وججه المكيمة فيا لاجرم كذبوا بالقرآن» والحاصل أن القوم ماكانوا يعرفون
أسمرار الاهميات  ,وكانوا هرون الأمورعل الحو الالمألوفة فىعالى الو سات  .وماكانوايطلبون

حكمما ولا وجوه تأويلاتما » فلا جرم وقعوا فى اتتكذيب والجهل » ققوله (بل كذبوا بمالم
يحيطو|بعلمه) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء » وقوله (ولما يأتهم تاويله) إشارةالمعدم جدهم

واجتهاده ,فى طلب تلك الأسرار .
“مقاللإفانظر كايزفعاقبة الظالمين 4وامراد أنبمطبواالاال جز كزع مايرا
فاتنهم الدنيا والآخرة  .فبقوا فى الخسار العظي » ومن الناس من قال المراد منه عذاب الاستئصال
وهو الذى نزل بالآمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب فى الدنياء قال أهل ااتحقيق قوله

وله تعالى ووادعوا من استطعتم من دون الله ان صكادتقين»الآية  2اه
عه

والجواب  :أن القرأن اسم يقال بالاشتراك عل الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى ؛ وعلى
هذه الجروف والاصوات ٠و؛لانزاع فىأن ااكلهات المركبة من هذه الحروف والأصوات محدثة
مخلوقة » والتحدى إنما وقع بهالابالصفة القديمة .
أما قوله إإوادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) فالمرادمنه  :تعامأنه2
يمكن الاتيان مهذه المعارضة لو كانوا قادرين عليها » وتقريره أن الماعة اذا تعاونت وتعاضدت
صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحدء فاذاتوجبوا نحوشىء واحد ؛ قدرموعبمعلى مايعجز

كل واحد منهم ؛ فكاأنه تعالى يول  :هب أنْعقل الواحد والآاثنين منكم لابق باستخراج معارضة
القرآن فاجتمعوا وليءن بعضكم بعضا فى هذه المعارضة ؛ فاذا عرفتم يمر 3حالة الاجتماع وحالة
الانقراد عنهذه المعارضة  :شبتذ يظبرأن تعذر هذهالمعارضة اما كان لآن قدرة البشرغيروافية

بباء خينتذ يظبرأنذلك فاعلله لافعل البشر .
واعلم أنه قد ظهر بهذا الذى قررناه أن مراتب تحدى رسول الله صلى الله عليه وس بالقرآن

أ»لا  :أن تهحداهم بكل القرآن كاقال(قل لئّن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل
سفتة
هذا القرآن لايأتونمثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا) وثانيها  :أنه عليه السلام تحدام بعشر سور
قال تعالى (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) وثالثها  :أنه تحداهم بسوره واحدة قال (تفوأابسورة
من مثله)ورابعها  :أنه تحداه بحديث مثله فقال (فلياًتو بحديث مثله) وخامسها  :أن فىتلك المراتب
الاربعة كان يطلب منهم أن يأى بالمعارضة رجل يساوى رسول الله صلى الله عليه وسلِم فى عدم
 2فى سورة يونس طلب منهم معارضة :سورة واحندة مرن .:أى انسان سؤاء
[لكلك 5
تاعللعملوم أو  1ي.تعليها ..وسادسها :أن فى المراتت المتقدمة تخدى كل واحد من الحا :ق
لف هدهاثارية مخدى جميعهم  4اهف أن إستعين البعض بالبعض فق الاتيانهذه

المعارضة .قمال (وادعوا من استطعتم من دون اللهإن كنم صاددفين)ورههنا أختولوانت ؛

فهذا جموع الدلائل البى ذكرها الله تعالى فإثىيات أن (١29

“ب إنه تعالى 55 :السيت

الذى لأجله كذبوا القرآن فقال (كبذلبوا مالم يحيطوا بعلمهولما يأتيهمتأويله) واعلم أن
هذا الكلام حتمل وجوها :

(الوجه الآول» أنهمكلمسامعوا شيئاً من القصص  .قالوا  :ليس فى هذا الكتاب إلاأساطير
الاولين  .وليعرفوا أن المقصود منها ليس هونفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة لما  :فأودا ؛
بيان قدرة الله تعالى على التصرف فهىذا العالم  .ونقل أهله من العز إلى الذل ومن الذل إلى العر ١
وم
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دنم أميقولون افتراهقلفأتوابسورةمثله»الآية

العلوم الكثيرة  3لايد أن 0

نوع من أنواعالتناقض  2وحيث

ار
كلو
أنه من عند الله وبوحيه وتازبله ٠ ونظيره قوله تعالى (و

خلىهذا لكايه  3علينا

امن عند غين اللهالوجدوا فيه

اختلافا كثيراً )

واعلمأنه تعالى لما ذكر فى أولهذه الآية أن هذا الترآنالايلاق حاله وصفته أننكيكلزاما
مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة » عاد مرةأخرى بلفظ
الاستفبام على سبيل الانكار  .ففال (أم يقولون افتراه) ثمإنه تعالى ذكر حجة أخرى على إإطال
هذا القول» فقال (قلفأتو | بسورة مثله وادعوا مناستطعتم من دون الله إن كنتمصادقين) وهذه
رة
قرة
بىسو
لى ف
اال
الحجة بالغنا فىتقريرها فىتفسير قوله تع

روك

يي نزلنا على

عبدنا فأتوابسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) وهنا سؤالات
إالسؤال الآول» لقال فى سورة البقرة (من مثله) وقال ههنا (فأتوا بسورة مثله)
واخوات؟ أن عدا عللةامه رجلا أمياءلم يتليذ لأحد ولميطالعكتابا فقال فسورة
تنسان يساوى مدا علياهلسلام فى عدم التليذ وعدم
البقرة (ةنوا بسورة من مثله) لء:بىفلياإ

مطالعةالكتب وعدمالاشتغالبالعلوم ؛ بسورةتساوىهذه السورة» وحيث ظهرالعجزظررالمعجز.
فهذا لايدل على أن السورة فى نفسهامعجزة  .ولكنه يدلعل أن ظهورمثل هذهالسورة م[نسان
مثل مد عليه السلام فى عدم التلمذ والتعلم معجزء ثمإنه تعالى بين فى هذه السورة أنتلك الورة
فىنفسسها معجزء فان الخلق وإن تلمذوا وتعلموا وطالعوا وتفكروا  .فانه لاعكنهم الاتيان ععارضة

سورة واحدة من هذه السور ء فلاجرم,قال تعالى فى هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن

هذا ترتيب يجيب فىباب التحدى وإظهار المعجر .
(الدؤالالثاتى) قوله (فأتوا بسورة مثله) هل يتناولجميعالسور الصغار والكيار ؛ أيوختص
الشون لكان
زه ) لزنا أقادة
الخوات :ا هنة الآرة فى شوؤرة بوانسن:فوهكة  (المرراد يكل 1ل
مايمكن أن يشار إليه .

الل(سوالالثالث ) أن المعتزلة تمسكوا ببذه الآية عبىأن القرآنخاؤق » قالوا  :إنه عليه السلام
تحدى العرب بالقرآن و:المراد منالتحدى  :أنه طلب منهم الاتيان بمثله » فاذا يحزواعنه ظه ركونه
حجة من عند الله على صدقه ؛ وهذا إنما كر لوكان الاتيان بمثله صحيح الوجود فى اجملة »

ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القديم محالا فى نفس الأمر » فوجب أن لايصح التحدى به .

هن رب العالمين» الاب
ولهتعالىولازيب في م

م6

الحارةجلعة صل اشعله وبل ا
ليافتلك الكتي,امن
كان بجىء داعلهالسلا تسدينا

فكان هذا عبارة عن تصديق الذى بييدنيه .
١الحجة الثالثة) 4أنه عليه السلام أخيرفاىلقرآن عن الغيوب الكثيرة فى المستقيل » ووقعت

»قوله تعالى (المغلبت
مطابقة لذلك الخبر ك

الروم) الآبةء وكقوله تعالى (لقد صدق اللهرسوله

الرؤيا بالحق) وكةوله (وعد الله الذين آمنوامتكم وعملوا الصالحاأت ليستخلفم فى الأأرض) وذلك

بدل عل أن الأخبار عن هده الغيوب المستقبلة » إنما حصل بالوحى من الله تعالى » فكان ذلك
عبارة عنتصديق الذى بيزيدىه » فال جهان الأولان  :إخبارعنالغيوبالماضية .والوجه الثالكث :
إخبار نعالغيوب المستقبلة » وجموعبا عبارة عن تصديق الذى بين يديه .

اللإنوع الثانى» مالندلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وتفصيل كل شىء)

؟ل بعضهم  :إن مهعجز لاشتماله
فهقا
واعلم أن الناساختلفوا ف أىن القرآنمعجزمن أى الوجو
على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة و»هذا هو المراد منقوله (تصديق الذى بين يديه)
ومنهم من قال  :إنهمعجز لاشتهاله على العلوم الكثيرة » وإليه الاشارة بقوله (وتقصيل كثلىء)
وتحقيق الكلام فى هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينيةأو ليست دينية » ولاك ابرلا

الأول أرفع حالا وأعظم شأنآً وكأل درجة من القسم الثاتى  .وأماالعلوم الديذية » فاما أن تكون
ي+سهجاكض

عل العقائد والاديان» وإما أن تكون عل الأعمال  .أما عل العقائد والآديان فهوعبارة عن معرفة
الله تعإلى وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  .أمامءرفة الله تعالى» فهى عبارة عن معرفة ذاته
لاقراقة ضقان لله وشدرفة ضفات[ كرامة » ومعزفة أفعاله  ومعررفة أحكامة ) ومعرفة أسعانه
والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلبا على وجه لايساويه ثىء من
لكك )أل لكشت امنةشىء من اللضنفات .وما علالأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن عل
التكاليف المتعلقة بالظواهر ؛ وهو علمالفقه و.معلوم أن جميع الفقهاءإبما استنبطوامباحثهم من

اضللقفرآن من باحك
اسراف :فنا أن كن عليا:يتضفيةالناظن أو راياضة القلوّب : .وقد ع
هذا العممالايكاد يوجد فى غيره  .كقوله (خذ العفو وأمبالءرف وأعرض عن الجاهلين) وقوله
إن الها باس بالتدل و الاحسان وإنتاء ذا القرق وينهئ عن الفحقناء والمنكر والبغى) فثيت أن
الهااال يع العاوم اله ؛عقلمهاونقلها ؛ اشتهالامتنع حصوله ففسائرالكتب
فكان ذلك معجزأ  .وإليه الاشارةبقوله (وتفصيل الكتاب)

أما قوله لإلاريب فيه من رب الغالمين» فتقريره  :أن الكتاب الطويل المشتمل
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قولهتعالى«وماكان هذاالقرآنأن يفترىمندونالته»الاية

غندانسة عل سبل الامتعال ارلزاختلاق ؛ ثمإنهتعالىذكرإكل 5الكها هذا الكلام ؛

وامتدت تلك البيانات علىالترتيب الذى شرحناهوفصلناه إلى هذا الموضع ء ثم إنه تعالى بين فىهذا
المقام أن إنيان حمد عليه السلام بهذا القرآن ليس عل سبيل الافتراء على الله تعالى » ولكنه وحى
نازل عليه من عند الله » ثمإنه تعالى احت على صحة هذا الكلام بقوله (أميقولون افتراه قل فأتوا
بسورةمثله) وذلك يدل عل أنه معجز نازل عليه منعندالله تعالى » وأنهمئرأ ناعلاقتراء والافتعال .
فهذا هوااترتيب الصحيح فنظ ,هذه الآيات .

(المسألة الثاني ) قوله تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى) فيه وجهان  :الأآول  :أن قوله
رل هكاان
شكا
فقد امرك : 7وما كان هنذا القزال"افتراء ون أدون الله »
أن شترى) ن
هذا الكلام إلا كذيا .و١ ى  :أن يقال إن كلمة(أن) جاءت ههنابمعنىاللام“ادير

:

ماكان هذا القرآن ليفترى من دون الله .كةوله (وماكان الموّمنونلمنفروا كافة م.اكاناللهليذر

.كذلك ماينغى
المؤمنين  .وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أى ميكن يذبغىلهم أنيفعلوا ذلك ف
لهذا القرآن أن يفترى ؛ أى ليس وصفه وصف شىء ينمكأن يفترى به على الله » لآن المفترى هو
الذى يأفى به البشر » والقرآن معجز لايقدر عليه البشر » والافتراء افتعال من فريت الأادم إذا
قدرته للقطع  .ثماستعمل فى الكذب كا استعمل قولهم  :اختلق اقازن هذا زالحد بيت ى الكدت ؛
فصار حاصل هذا السكلام أن هذا القرآن لايقدر عليه أحد إلا الله عرز وجلء ثمإنه تعالى احتج
على هذه الدعوى بامور :
وقربر هذهالحجةمن وجوه :أحذها: 
(١الحجة الآوى» قوله (ولكن تصديقالذنى بين ,نديه) ت

أن حمداً عليه السلام كان رجلا أمياماسافر إلى بلدة أجل التعل» وما كانت مكة بلدة العلباء؛ وما
كان فيها شىء من كتب العلل» ثمإنه عليه السلام أنى بهذا ال رآن ؛ فكان هذا القرآن مثشتملا على
أقاصيص الأولين » والقوم كانوا فى غاءة العسداوة له  :فلولم تكن هذه الأاقاصيص موافقة لما
فى التوراة والانجيل لقدحوا فيه ولبالغوا فى الطعن فيه » ولقالواله إنك جئت هذه الاقاصيص
لام يفبغى » فلمالميقلأحد ذلك معشدة ح<رصهم علالطعنفيه» وعلىتقبيح صورته » عليناأنه
أنى بتلك الأقاصيص مطابقة لما فى التوراة والانجيل ؛ مع أنه ماطالعهما ولا تلبذ لأحد فيهما» 
وذلك يدل على أنه عليه السلام نما أخبر عن هذه الاشياء بوحى من قبل الله تعالى
(إالحجة الثانية) أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم ممد عليه السلام » على مااستقصينا فى

تقريره فى سورة البقرة فى تفسيرقوله تعالى (وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم) وإذاكان الآ كذلك

قوله تعالى «وماكانهذا القرآنأنيفترى»الآية
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المنعمنالعسلك بها ومأ أفضى ونه لك نفيه كان متروكا :

(المسألة الثاني 4دلت هذه الآبة علىأن كلمكنان ظانا فى مسائل الأأصول » وماكان قاطعاً ؛
فانه لايكون موّمنا .
و5ح
5ب

فان قل  :فْعَوَل أهل السنة أنامقمن إن شاء الله ؛ يمنع من القطع  .فوجب أن يلزمهم الكفر .
قلنا  -هذا

ضعيف من

وجوه

 :الاول  :مذهب الشافعى رحمة

أللّه 5 :

الامان عبارة عن

جموع الاعتقاد والاقرار والعمل ؛ وااشنك حاصل فى أن هذه الأعمال هل هى موافقة لام الله
تعالى ؟ والشك فى أحد أجزاء الماهية لابو جب الثلك فى تمام الماهية  .الثانى  :أن الغرض
من قوله إن شاء الله  .بقاء الامان عند الخاتمة  .الثالث  :األغرض منسه هم الين وها

وأنّ أعل :
ا

قوله تعالى ل[وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه
وتفصيلى الكتات رت

فيه من رب

العالمين أميدولون أؤئراه فل انوأ إسدورة ل

وأدعوامن

استطعتم من دون الله إن كم صادقين بل كذابوا بمالم يحيطوا بعامه ولما يأتهمتأويله كذلك
كدت الذين من قبلهم فانظر كيفكان عاقبة الظالمين)
فيهمسائل .
(المسألة الأول) اعم أنا حين شرعنا فى تفسيرقوله تعالى (ويةولون لولا أنزل عليه آيةمن
ربه) ذكرنا أن القوم إماذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجزء وأن عمداً إنمايأويه هن

»6

قولهتعالىد إن |الظن لالءةفىمن الا :قشيئاءالاية

لميسة باتاولعقل ق0ت7الك الاصنام مال > يار  2آل لمق للجاة والجقل 1 1ا
التقدير فيصم من النه تعالى أن يعلها حيةعاقلة “ .مإنها تشتغل بهداية الغير  .الخامس :أن الهدى
عبارة عن النقل والحركة يال  :هديت المرأة إلى زوجها هدى ؛:إذا نقلت اليه ؛ والهدى مامدى

إلى الحرم من النعر » وسميت الحدية هدية لانتقالها من رجل إلى غيره ؛ وجاء فلان يهادى بثينناين
إذاكان عثى سما معتمدا عامهما من:ضعفه وافدًا له

إذا ثبت هذا فنقول  :قوله (أم من لا-هدى إلا أن مبدى) حتمل أن يكوزمعناه  :انهلاينتقل
إلى مكان إلا اذا نقل اليه » وعلى هذا التقدير  :فالمراد الاشارة إلى كون هذه الأصنام جمادات
خالية عن الحياة والقدرة  .واعل أنه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة الظاهرة قال (ففا لكر
كتي>فكمون) يعجب من مذهههم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب العقول .
ثمقالتعالى ل(ومايتبع أكثر هم إلاظنا 4وفيهوجمان  :الآول  :وما يتبعأكثر هم فى إقرارهم
الله تعالى إلاظنا ء للانه قول غير مستند الى برهان عندهم ٠ بل سمعوه أهسنلافهم الثاى  :ومايتبع
أ كثرمفىقوطهم  :الأصنام آلهةوأنها شفعاء عند الله إلا الظن  .والقول الأول أقوى  .لان
فى القول الثانى نحتاج إلى أن نفسر الآ كثر بالكل .
ثمقال تعالى لإن الظن لايخنى من الاق شيمً 4/وفيه مسألتان :
(السألة الأولى» تمسك نفاة القياس بهذه الآية» فقالوا ا:لعمل بالقياسعمل بالظن  .فوجب
أن لابجحوزء لقوله تعالى (إن الظن لايغنى من اق شيئًا)

ات مثبتو القياس » فالوا  :الدليل الذى دل على وجوب العمل بالقياسدليلقاطع  ,فكان
وكرت العيل بالفناس فعاو مأ فلمكن العجل تلات خط  1زلاكان مارفا"
حاف المستدل عن هذا السؤال ؛ فقال  :لوكان الحم المستفاد من القياس يعلمكونه حك لله
كال لكان رك اميل نكهما لقولهتعالى (ومنليحكمماأنزل الله فأأوائك ثمالكافرون) ولما
إن كذالك بطل العمل نه وقد يدون عن د الا نم قالوا :الحكالمستفاد منالقياس إما

أن ل

احلكله تعال يأْوطلنن»بألايسط ولايظن 1

.إلا لكان من لميحكبه
باطل و

كافراً لقوله تعالىم(اومن مها أنزلالله فأولئك همالكافرون) وبالاتفاق لكيذلسك:..والثالى):

:اطل؛ للانه إذا
باطل؛ لآن العمل بالظنلاجو زلةولهتعالى (إنااظن لايغنى هنالحقشيءًا) والثالث ب

ليكن ذلك الحمممعلوما ولامظنونا ك؛ان مجرد التشهى ؛ فكان باطلالةوله تعالى (تخلف منلعدهم

خلف أضاءوا  0واتعزابالكيوات)
لإلسىك بالعمومات؛ و المّسكبالعمومات
اجع
واجاب ثبتو القناسن,:يأنياضلهذا الدليل ير

ولهتعالىوأفنيهدىالىالحقأحقأنيتع» الآية

اه

(إالمسألة الثالثة)»ف قولة (أم من لا-بدى) ست قراءاك الآولى :قرزأ ابنكثير وابن عاص
وورش عن نافع(بدى) ؛يفت الياواللهاء وتشديد الدال و
؛هواختيار أىعبيدة وأوحاتم ا لآن

أصله مبتدى أدغمت التاء فى الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة إلى الحناء .الثانية  :قرأ نافع سا كنة
الماء مشددة الدال أدغت التاء فى الدال وتركت اماء على حالحاء مع فى قراءته بين سا كنين

يا جمعوا فى (بخصمون) قال على بن عيسى وهو غلط عل نافع .الثالثة  :قرأ أبوعرو بالاشارة إلى
فتحة الماءمنغير إشباع فهو بين الفتحوالجزم تاسة علىأصل مذهبه اختياراً التخفيف » وذكر
عل يَعلْسَىَ أنه الصحييح هنقراءةنافع الراك  0عاصم نار واكمامناو

تسدنا لذال

.لخامسة  :قرأ حماد 0آندءَ عن أفبكر
,الجوم يحرك بالكسر ا
فراراً من التقاء الساكنين و
:و لغة من قرأ(نستعين ونعبد)
عن عاصم بكسر الياء والحاء أتبعالكسرة للكميرة  .وقيل ه
الشاكقة و اخرة والكسان ربدئ)سا كه الماء وتحفيفت الدال عل معي يهتدى و.الغراب
تقول  :مبدى د متدى «اقال “هد تهفهدى .أى 'أهتدى .

(إالمسألة الرابعة) فى لفظ الآية إشكال » وهو أن المراد من الشركاء فى ه.ذه الآية الأأصنام

وأنها جمادات لاتقبل الهداية  :فقوله (أممن لاممدى إلا أن مهدى) لا يليق بها.
' والجواب من وجوه  :الأول  :لا,بعد أن يكون المراد من قوله (قل هل من شركائكم من

يبدأ الخاق ثميعيده) هوالاصنام  .والمراد من قوله (قل هل من شركائئكم من هدى إلى الحق)
رؤساء الكفر والضلالة والدعاة إليها  .والدايل عليه قوله سبحانه (اتخذوا أحبارثم ورهيائهم
أرباباً مندون الله) إلىقوله (لاإله إلاهو سبحانه عمايشركون) والمراد أنالله سبحانه وتعالى هدى

الخد إل الدن اطق وراسطة ما أظهر من الدلائل العقلة والنقلية  .وأما غؤلاء الذعاة وار ساء
فانهم لايقدرون علي أن دوا غيرمم إلا إذا هداثم الله تعالى » فكان العّسك بدين الله تعالى أولى
من قو ل,قول هؤلاء الجهال :

(إالوجه الثانى) افلجواب أنيقال  :إنالقوملما اتخذوها آلمة ,لاجرمعبرعنها ي ياعبرعمن
بعلمويعقل » ألا ترى أنه تعالى قال (إن انلذتيدعون مندون الله عباد أمثالكم) مع أنهاجمادات ؟

وقال (إن تدعوهم لايسمعوا دعاء؟) فأجرى اللفظ على الأوثان علوحسب مابجرى على من يعقل
:نانحمل
ويعل ف»كذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من يعقل » وإنلم يكن الأامركذاك  .الثالث أ
ذلك عل التقدير » يعتى أنها لوكانت بحيث عكنبها أن تبدى» فاتها لاتبدى غيرها إلا بعد أن -هدمها

غيرها ؛ وإذا حملنا الكلام على هذا التقدير فقد زال السؤال  .الرابع  :أنالبنية عندنا ليست شرطا

به

قولهتعالى دقل الله مهدى للحق» الآية

فقال (الذى خلقنى فهو مدين) وعن موسى عليه السلام  .أنه ذكر ذلك فقال  :ربنا الذى أعطى
كل شىء خلقه ثمهدى  .وأمر حمداً صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (سبح اسم ربك الأعلى الذى
فالاستدلال على وجود الصانع اران الجسد هو الخاق  والاستدلال بأحوال الروح هواهداية
فههنا أيضاً لما ذكر دليل الخلق فى الآبة الآولى ؛ وهو قوله (أممن يبدأ الخاق  5يعيده) أتبعه

واعلم أن المقصود من خاق الجسد حصول الهداية للروح  5:قال تعالى (والله أخرجكم 0
بطون أمهاتكم لاتعلدون شيا وجعل

5

السمع والابصار والافئدة لعلكمشك

0

وهذا

كالتصريح أنه تعال زعا حاق اطق  .وإما أعط اراد لحكون 2 1ف [!كا 10
والعلوم » وأيضاً فالآأ<وال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق ثىء من الطعوم

أولمس رقو املنكيفنات الملمواسقاء أماءالاحر ال الريحاب الزارف ارال انا ا اقة
أبد الآباد مصونة عن السكون والفساد  فعلمنا أن الخلق تبع للهداية » والمقصود اللاشرف الأاعلى
حَصَوك هذاه
إذا ثبت هذا فنقول  :العقول مضطربة والحق صعب ء والآفكار مختاطة » ولميسلٍ من الغلط
إل الآفاون :فوجث أن الداية :وإدراك الحق ايكون إلا باعانة الله شحانه وتكال وهذا 0ه
وإرشاده ؛ واصعوبة هذا الأمر قال الكلم عليه السلام بعد استماع الكلام القديم (رب اشمرحلى
صدرى) وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة ؛ معأن الآ كثرين وقعوا فى الضلالة ؛
وكل ذلك يدل على أن حصول الحداية والعلم والمعرفة ليس إلا من الله تعالى .
إذا عَرَفتَ"هذا فقول  :الحدابة إما أن تنكون عتازة عن الذعوة :إل الحق ء وإما أن 'تكون
عبارة عر تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقّد دللنا علىأنم!أشرف المراتب البشرية وأعلى
السعادات الحقيقية » ودللنا على أنهاليست إلا من الله تعالى  .وأما اللأصنام فانها جمادات لاتأثير
ل إلمجميع الخيرات
لكر
مطاف الدفوة إل ادق ولا فى الارشاد إلى الصدق ؛ فرت اننال عفر ل

فالدنيا والآخرة؛ والمرشد إلىكل الكالات فى النفس والجسد » وأن اللأصنام لاتائيرلها فشىء
من ذلك  .وإذاكان كاذللكاكشانتغال بعبادتها جهلا محضاً وسفهاً صرفا ء فهذا حاصل اكلام
ف هذا ادلالال.
(المسألة الثانية 4قال الزجاج  :يقال هديت إلى الحق ؛ وهديت للحق بمعنىو احد ؛ واللهتعالى
ذكر هاتين اللغتين فى قوله (قل الله بهدى لل<ق أفن مبدى إلى الحق)

قوله تعالدقل هل من شركائم من لت إاللىحق » الآية
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ما بفعلون «دى
إنَّللَهعَ م
0ت71 000
 1 9 2 5الاتفهامو
والجواب :أن الكلامإذاكان ظاهراًجلياً ثم
»ان ذلك أبلغوأوقع فى القاب .
إلى المسئول ك
 ١السؤال الثالى» اللقومكانوا منكرين الاعادة والحشر واانشرء فكيف احتج علمم بذلك؟

والجوات  :أنه تعالى قدم فى هذه السورة ذكر مايدل عليه » وهو وجوب المييز بين المحسن
وبين المسىء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لايتمكن العاقلمن دفعها » فلاجل كال قوتما وظبورها

كسك نسهءواء ساعد الخدم عليهأومساعد :

ايحصل لواعترف الخصم به؟
مام
نلز
(إالسؤال الثالث) لأمس رسولهبأن يعترف بذلك» واإلا
 5خزاات  :أن الذلل يلا كان ظاهرا جلا ءأفاذ! أوردٌ على الخصم فى معرض الاستفهام » ثم
,ان هذا تفبيهاعلى أنهذا الكلام بلغفى الوضوح إلى حيث لاحاجة
إنهبنفسه يقول الامركذلك ك
أكن الام مور ظاهض
فبهإلىإقرار الخصم با راان درا قر أىن

أماقوله فلأإنى تؤفنكون» فالمراد التعجب منرم افلىذهاب عنهذا الآمرالواضحالذى دعاهم
ل © النقلة اوالشبية الضعيفه إلى خالفته  ,لإآن الاخار عن كزن اللاونان آلمة كذب و إفك,
والاشتغال بعبادتها مع أنهالاتستحق هذه العبادة يشبه الافك .
ىال اق قل الله مبدى الحق أفن ببدى االلىاق
قوله تصالى قل هل من 0
أ أن يقبعأمنلامبدى إلا أن يهدى فا لكركيف تحكمون وما بتبعأ كثرمإلاظناًإن الظطن
دس من المن شثاً إن الله علم بمايفعلون)
وى الآيةمسائل :

(المسألة الأ ولى) اعلأن هذا هوالحجة الثالثة » واعلم أنالاستدلال على وجودالصائع بالخاز
,دة مطردة فى القرآن ؛ لحك تعالى عن اليل عليه السلام أنه ذذكلرك
أولا  .م بالهداية ثانيا عا
و

شد رب

ب

من اليكالا  6لعبده)» الآية
قولهتعالى« فل هلممن 1 0
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ندل عل فساده ء وقد كان من الواحب عل الما مع قوةخاطره حين استدل بتاك الآيةعلىحمة
وب عا حت سل ) 000
قزله  :أن ينك هذه الحجة ص

(المسألة الثانية قرأنافعوابن عاص (كيات ربك) على المع وبعده (إن الذين حقت عليهم
كيات ربك) وى حم المؤمن ك(ذلك حقت كلات) كله بالآلف على المع والباقون (كلمت ربك)

فى جميع ذلك على لفظ الوحدان .
:لأول  :أنهي ثابت وحق
لةك4اف فىقوله (كذلك) للتشيبه  ,وفيه قولان ا
االث
(المسألة الث
أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهملايؤمنون ا:لثانى :يما حق صدور
العصيان مهم ؛كذلك حقت كللة العذاب عليهم .
(المسألة الرابعة) (أنهم لايؤمنون) بدل من (كلمت) أى -ق عليهم انتفاء الامام .
(المسألة الخامسة  4المرادكلمءنة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير
عل؛له لايقبل التغير والجهل  .وقال بعض الحقةين  :علاللتهعلقبأنه
ولك
والزوال؛ أو عله بذ
هن

خواره تعال تعلق 'نأنهلارؤهن » وقدرته لمتتعاق خلق املاانفيه  :بل ياخللقكفر فيه

وإرادته لمتتعاقبخلق الابمان فيه » بل ماق اللكفرفيه » وأثبت ذلك فاىللوح الحفوظ » وأشهد
عله منلكاته  .وأنزله عل نبيالهوأشهده ,ع بهليه » فلو حصل الابمان ليطلت هذه الاشياء »
»إخبار
فينةعالبيه جهلا ؛ وخبرهالصدق كديا ؛ وقدرته يرا َ وإدادته كرهاء وإشهادهباطلا و

الملائكة والانبياء كذباء وكل ذلك محال
قوله تعالى إقل هل من شركائم من كذ الخلق ْميعيده قل الله م الخاق ثملعرده

فأى تؤفكون)
اءعلمأن ه ذا داولج الوثاتنيقةر»يرها ماشراحلله كال اق نات الانات مق 'كسة احذاء
خليقالانسان من النطفة والعلقة والمضغة  101: 1 2لكنة أكداء لت اسراف

والأآرض ٠ فلاسا فصل هذه المقامات  :لاجرم ١كت تعالى بذكرهاههنا على سبيل الاجمال ,
واههناا سؤاللات:

لإالؤال الآاول» ما الفائدة فى ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام

ولهتعالىد كذلكحقتكلمة ,ع

من الاية

/ا/

ف الل روالا كبرون عل القول الأول وهو آل الحشفة أرب ثم إنه تعالى لما ذكر

هذ التفصيل ذكر بعده كلاما كلياً .وهو قوله (ومن يدير الآام) وذلك لان أقسام تدبير
الله تعالى فى العالم العلوى وف العالم السفلى .وى عااللىأرواح والاجسادأمور لانماية لها ؛ وذكر

ذكعرض تلك التفاصيل  .لاجرم عيبا بالكلام الكلى ليدل على الباق ؛ ثمبين
كلهاكالمتعذر  فليا ب
تعالى أنالرسولعليه السلام إ؛ذا سأطهمعمد ى هده ال حو الك  .فشكو لون[ التسحانه وتعال»
وهذا يدلعلل أن المخاطبين بهذا الكلام كانوايعرفون اللّهويةرونبهو»ثم الذين قالوا فى عبادتهم
.انهم شفعاونا عند الله وكانوا يعلدون أن هذه اللأصنام لاتنفع
للأصنام إنها تقربنا إلى الله زلنى و
ولاتضرء فعندذلك قال لرسوله عليه السلام (فقل أفلا تنقون) يعنىأفلا تتقون أن تمجعلوا هذه

الآوئان شركاء لله فى المعبودية  .معاعترافكم بأن كل الخيرا تف الدنيا والآخرة إنما تحصل
من رحمة الله وإحسانه » واعترافكم بأن هذه الأوثان لاتنفع ولا تضى البتة .
 ٠م قال تعالى فلذإلك الله ربكم) ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو (ربك الحق) الثابت

ربوبيته ثانا لاريب فيه ؛ وإذا ثبت أن هذا هو الحق ؛ وجب أن يكون ما سواه ضلالا؛ لآن
النقيضين متنع أن يكونا حقين وأن بكونا باطلين » فاذا كان أحدهما حقا  .وجب أن يكون
ار ام ناطلة :

ثمقال ,فى تصرفون) والمعنى أنكملما عرقتم هذا الم الواضح الظاهر (فأىتصرفون)
وكيف تستجيزون العدول عن هذا الحق الظاهر ؛ واعل أن الجبائى قد استدل بمذه الآية وقال :
هذا يدل على بطلان قول الجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الابمان  .للانه لوكان كذلك لما
جاز أن يقول (فأى تصرفون) م لايقول  :إذا أعمى بصر أحدم إى عميت  .واعم أن الجواب

عه سيا ىعن قرادت .
لذلك حقت كلمت ربك على الذن فقوا أنهملايؤمنون» ففيه مسائل :
أما قوله ك
0
ال

(المسألة لاولى) احتج أحاينا مبذه الآبة على أن الكفر بقضاءالله تعالى وإرادته  وتقريره

خكبر
.لو آمنواء لكان إما أن يابقلذل
8زماً قطعاًأنهملايؤمنون ف
أنه تعالى أخبرعنهم 3ج
صدقا 39لاسق  :الول باطل أن الخنريأنه لا.ؤمن يمتنعأن ببق صَدفا حال مابوجد الامان

منه  .والثانى أيضاً باطل » لآن انقلاب خبر الله تعالى كذباً حال ؛ فثبت أن صدور الايمان منبم
ان من هذا الكافر وأنه أراد الكفرمنه,
محال  .والمخاللا نبكصواذاء فثبتأنهتعالى ماأزاد املا
ثمنقول  :إن كان قوله (فأنى تصرفون) يدل عل صعة مذهب القدرية ؛ فهذهالآية الموضوعة يحنبه

ولدتعالىدقلمنيرزقكم من الساموالآأرضعالآبة
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قوله تعالى لإقل من يرزقكم كن المعاء الور  2رامن يملك السمع والأابصار ومن بخرج الحى
وخرج المت من اللى ومن يدير الآمرفسيةولون الله فقل أفلا تتةون فذلكم الله ريم
من اميت ت
اذى فتاذا بدن الى إل" الصلدل فى تصرفورن كذلك حقت كلمت ربك عل الذين فسقوا
 1لس 2

اعلمأنه تعالى لمابين فضائح عبدة الاوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة علىفساد هذا المذهب .
(فالحجة اوللآى) مهاةبكق بهدو لر|اية وهو لجر الىالررى ارحواك  1ارال
الموت والمياة ..أما الرزق:فانه [ما«خصل من السناء واللإرض» أمالءن السعاء فيزول الإأمطار

>نا .أما ليتناد كرت دن
الموافقة :.وأمافن اللارضن» فلا ن الغداء إما أن كن بانا ]ا را
.أما الحيوان فهو محتاج أيضاإلى الغذاء و.لايمكن أن يكون غذاء كل حيوان حيوانا
الأرض و
آخر .وإلا ازم الذهاب إلى  00له وذلك محال ؛ فثبت أنأغذية الحيوانات يحب اتتهاؤها إلى
النبات  .وثبت أن تولد النبات من الأرض » فازم القطع بأن الارزاق لاتحصل إلامن السماء
والأرض ءومعلوم أن مدبر السموات والآرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » فئبت أن الرزق

ليس االالملنه تعالى  :وأما أحوال الحواس فحكذاك ءلآن أشرفهاالسمع والبصر  .وكان
وحأمس»مع بعظر» نفل بلح  ,اما لخدلل
سولبح:ان من بصر بش
علىرض الله عنه يق
ى)
لمن
ايت
الموت والحياة فهو قوله (ومن يخرج الى مانلميت ويخرج الم
الآول :أنه بخرج الانسان والطائر مر

اللعلفة والبيضة من/الا

وفيه وجهان:

النطفة والبيضة (وخرج الممث م نلانيق) أى خرج

نسانوالطائر ١ والثاى ":أنالمراد مه اله يخرج المؤمن من الكافر » والكافر

قولهتعالىد وض عنهم مأكانوايفترون»الاية

ه/

:فلىلك المقام وفىذاللكموقف
واعم أن هذه الآيةكالتتمة لما قبلبا  .وقوله (هنالك) معناه ذ
ك الوقت على استعارة اسمالمكانللزمان » وفىقوله(تبلوا) مباحث :
ذرادلفى
ا يكون الم
ان و2كر أعاصم (نأو كل نفس) بالنون ونصب
(إالبحثالآاول) قرأحىىرقوالكالق(نو) إ
كل والباقون (تبلوا) بالتاء والياء  .أما قراة حمزة 0

مح ,قوله(.تاا) أ 0 0

:ن كرن
فليا ويجهان ::الاو  1أ

الذئ بهديه إلىطرق الخنةوالىطريق النار

.منه قوله تعالى اق
:ن يكون المعنى  :أن كل نفس تقّرأ ما فى صحيفتها من خير أوشر و
لثانى أ

وهميسا
ا
ا

 0كو بسك اليوم عليك حدينا) وقال (فأولئك يقرؤن كتابهم) وأما قراءة عاص فعناها :
اس انان هول فذرلك الرقت تن ل نفل ديت تان ماأدلفك من الكمل) والمفى :
ل إن كان قحفاهى شلقية' :والمعي
ر6ه سال عيليا :إن كان عسنا فهى سعيدة:
ادرف الها 1
ير كقوالد تحالى داوم يكمأحسن عملا) وأما القراءة المشهورة فعناها  :أن
ادفل
ل
 6صن عاق ذلك لوت
ا(لبحث الثانى» 4الابتلاء عبارة عن الاختيار  .قالتعالى (وبلوناهم بالحسنات والسيئات)

كال البلاءته الابلاء  :أى الاختيان يتتنى أن يكون قبل الابتلا.
ولقائل أن يقول  :إن فى ذلك الوقت تتكددف تانجالأعمال وتظهر آثار اللافعال» فكيف
وز تسمية حدوث العماللا »©

رجرابه :أن الابتلاء سبب لهدوث العم » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور .
وأماقوله (وردوا إلى الله مولام الحق) فاعأن الرد عبارة عن صرف الثىء إاللىموضع الذبى

ويه
وى
سهحو
ومكايلور

ا هينه 'اختهالات ::الأآول :أن يكون المرادامن قوله (وزدوا إلى الله) أئوردوا إل
حيث لاحك إلا لله على ماتقدم فى نظائره  .والثانى  :أن يكون المراد (وردوا) إلى مايظهر لممهن
لكان واتعقا متها بذلك علىأن حك الله بالثواب والعقاب لايتغير  .الثالث  :أن يكون
لزان امن قولة (وودا لك الله أى لجعلا ملجثين إلى الاقرار بالهسته » يعد أن كانوا فى الدننا
يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال (مولاهم الحق) أعنى أعرضوا عن اموللى الباطلورجهرا

إلى المولى الحق .
وما قوله إإمولاه ,الحق» فقد مى تفسيره فى سورة الانعام .
الها قوله لإإوضل عنهم ماكانوا يفترون) فااراد أكناهمنوا يدعون فمايعبدونه أنهمشفماء

وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى عألنىذلك يزول فالآخرة ؛ ويعلمونأن ذلك بادلل
وافتراء وا+تلاق .

قوله تعالى 8وهاك )ذإوكلالعلل ممأأسافت»الاية
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 2قار وعااش سه ساانت

القت

-

يفثرون

١١

١والقول لثالث  4إن اراد مؤلاء ل 00 0 1

وشمس:-

جروا

مولامالْحوَوَصَلعنم
وردوا إكالله

دنا تعالى

» من ع

و 7جىىوملك :

تك أ تهديد فى <ق العايدين “فل
ل البحث الثالث 6هذ ضاف ل

كون تهديدا اق حو

المعبودين  .أما المعتزلة  :فانهم قطعوا بأن ذلك لاوز  .قالوا  .لآنه لاذنب للمعبود  :ومن لاذنب
له » فانه يقبيم من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه  .وأما أصحابناء فانهم قالوا
إنه تعالى لاسئل عما يفعل .

(إالبحث الرابع) أن الشركاء  .قالوا (ماكنتم إياناتعبدون) وهمكانوا قد عبدوهم  ,فكان هذا
كذباء وقد ذكرنا فى سورة الانءام اختلاف الناس فى أن أهل القيامة هل يكذبون أملاء وقد
الك هده اماد على الاستقصاء » والذى نذكر ه ههنا ؛ أن منهم من قال  :إن المراد من قوم
لدماذكرناه
(ماكنم إيانا تعبدون) هو أت ماعبدتمونا بأمرنا وارادتنا ؟ قالوا  :وأالنداليللمعرا
وكات الول  :أنهماشتشهدوا باللّه فى ذلك حيث قالوا (فكئ بالله شبيدا بينناوبينكم)والثابى:

أنهمقالوا (إن كنا عن عبادتكم لغافلين) فأثبتوا له عمبادة  :إلا أنهمزعموا أنهمكانوا غافلين عن
تلك العنادة »وقد صدةوا فى ذلك» لآن من أعظمأسات الفلة كرا جنادات  1لاا 1
ولاشعو البتة < وض النامن مأجنرعل الايةعل ظاهر ها ء ويقاليزا  :إن القركاء حرا أن الكفار
ماعبدوها ؛ ثمذحكروا فيه وجوها  :الاول  :أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة » فذلك
اللكذب يكون جاريا بجرى كذب الصبيان » ومجرى كذب الجانين والمدهوشين  .والثانى  :أنهم
ماأقاموا لاعمال الككفار وزنا وجعلوها لبطلانها كالعدم » ولذا المعنى قالوا  :إنهم معلا

والثالت  :أنهمتخيلوا فى الاصنام التى عبدوها صفات كثيرة » فهم فى الحقيقة اما عبدوا ذوات

موصوفة بتلك الصفات ؛ ولما كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات ؛ فماهعمبدوهاواتما عبدوا
أموراً تخيلوها ولاوجود لها فى الاعيان ؛ ولك الصفات التى تخيلوها فى أصنامهم أنها تضر وتنفع
وتشفع عند الله بغير اذنه .
قوله تعالى (هنالك تبلوا كلنفسمأاسافت وردوا إلى الله مولام الحق وضل عنهم
ماكانو | يفترو ن)»

قوله تعالى «وقال شركاؤم ما كتتم إيانا تعبدون» الآية

م

(إالبحث الأول) أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله (ثمنقول) وهو منتظر.

والسبب فيه األنذى حك الله فيه  ,بأنهسيكو صاركالكائن الراهن الآن ونظيرهقوله تعالى
(ونادى أصىاب الجنة)

وءل:ه (فويلنا) ليس من. .أزلت ٠انما هو
ققرا
إ(البحث الثانى) زيلنافرقنا وميزنا ق:ال ال

ةف الع.شرولاكنت :زلت الضأن من المعز فلتلزل .أى ميزتها تفتلميز» ثمقال
الواحدى  :فالزيل والتزييل والمزايلة » والمبيز والتفريق  .قال الواحدى  :وقرى“ (فزايلنا بينهم)

'نبؤول وأزلته
:هلوم
رشو شل (فزئلنا) وحك الواحدئئ عن أبنقترة أنه"قال هذه ال'آيزةا
أنا .ثم حكىعن الأزهرىأنهقال  :هذا غلط » لأآنه لمميزبين زال يزول » وبينزال يزيل ٠ وبينهما
هم
ئنش
اوب
ككين
رمشر
بون بعيد  .والقول ماقاله الفراء  ثمقال المفسرون ( :فزيلنا) أىفرقنا بين ال
 0الالمة والاصنام  :وانقطع ماكان يم م التواصل قْ الدنا :

َك قوله بروقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون) ففيه مباحث :
اللإبحث الآول) انما أضاف الشركاء الهم لوجوه  :الأول  :أنهم جعاوا نصيبا من أموالم
لتلك الأصنام  .فصيروها شركاء لانفسبم فىتلك الأاموال ف٠لهذا قال تعالى (وقال شركاؤهم) الثانى

أنهيكفىافلىاضافة

أدنى تعلق ف»لءا نكاالكفار م م الذينأثبتهوذه الشركة ل,اجرم حسذتاضافة

الشركاء إلهم | ثالث 5:

تعالى الم ا مك0

وألمءبود ,ن

شوله (مكانكم) صارو

شركاء قَْ

هذا الخطاب
البحث الاق 2اختلفوا قُْالمراد بهو لاء الشوكاء :قفاك (حضيم2-

الملائكي و استتيدة ا

بقوله تعالى (بوم نحشرهم جميعأ م تقول للملاتكة أهؤلاء إياكمكانوا 835ودمهم من قال :

بل.هى الاصنام ؛ والدليل عليه  :ارن هذا الخطاب مشتمل على التهديد والوعيد ؛ وذلك لايليق

الملائكة المقربين ؛ ثماختلفوا فى أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الكلام  .فقال بعضهم  :إن
الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فبها ؛ فلا جرم قدرت على ذكر هذا الكلام  .وقال آخرون

إنه تعالى يخلق فيهالكلام من غير أن يخلق فيها الحياة <تىيسمع منها ذالككلام ؛ وهوضعيف ؛
لآن ظاهر قوله (وقال شركاؤهم ) يقتضى أن يكون فاعل ذلك القولهم الشرتاء ,

فان قبل  :اذا أحياهملله تعالى فول يبقيهم أو يفنيهم ؟
قلنا ::الكل محتمل ولا:اعتراض عل الله فى ثى .من أفعاله  :وأخوال القيامة غير معلومة  ,الا

القليل الذي أخبر الله تعالي عنه فى القرآن ,

؟/
سه
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 0ادنم لغافلين226

شركائهبرماكتمإيانا تعبدون فكى لهشبيدابيناوبيتكمإنكاعن نت لدافين)

وفيه مسأ 7

(المأ الأول اعم ان هذا نوع آخر من شرح فضا أولئك الكفار ؛ فالضمير فى قوله
»ك
ذل
وابق
(ويوم نحشرثم) عائد إلى المذكور الس

هو قوله (والذين كسبوا السيئات) فلا وصف

الله هؤلاء الذين يحشرم بالشرك والكفر »دل على أن المراد من قوله (والذين كسبوا السيئات)
اللكفار ؛ وحاصل الكلام  :انه تعالى يحشر العابد والمعبود ؛ ثمإن المعبود يتبرأ منالعابد» ويتبين
له أنه مافعل ذلك بعلمه وارادته  :والمقصود منه أن القومكانوا يةولون (هؤلاء شفعاونا عند الله)
:ذلك يدل على نماية الخزى
فين الله تعالى أنهملابشفعون لهؤلاء الحكفار ؛ بل يتبرؤن منهم و

والنكال فى-ق هؤلاءللكفار » ونظيره آياتمنها قوله تعالى (إذتبرأ الذين اتبعوا املنذين اتبعوا)

ومنها قوله تعالى (ثمنقول للملاتكة أهؤلا.إياى كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا مندونهم

بل كانوا يعبدون الجن)
واعلم أهنذا الكلام يثغير علىسبيل الرمز إلى دقيقةعقلية » وهى أن ماسوى الواحد
الاحد الحقيمكنلذاته ؛ والممكن إذانهمحتاجعذ قناعت

التق الواعنا ايف يكون

قابلاوفاعلا معاء فاسوى الواحد للاحد الحق لاتأثير له فى الاتحاد والشكوين  :فالممكن الحدث
:ذلك ليس إلاالموجود
لايليق به أن يكون معبودا لغيره؛ بلالمعبود الحق لإيلساالموجد المق و

للق الذئ) هوق:واجك الوجود لداته© فنؤاءةا المكبود من العابلين سال أن كران الراك مه
ماذكرناه  .والله أعلمبمراده .

(المسألة الثانية) (الحشر) امع م نكلجانبالىموقف واحد  00نصب عل الحال
)نصوب ياضار الرموا .
أتىحشر الكل حال اجتماعبم  .و كانم
 1تمت كرد للضمير (وشركاذكم) عطف عليه .اعم أنقوله ا
05

:زموا مكاتكم
ال
ل

تعالى بقول يا والمعيوددن مكاتكم أى الزموا مكاتكم حتى تلالوا و4

1ه

كال رالْكروا ادق يا وأوواف وناكانوا يعبدون من دون التهفاهدوثم إلى صراط الجحم
وقفوهم إنهم «سئولون)
أما قوله فبز(يلنا بينهم 4ففيه يحثان ؛

١/

قوله تعالى «وبوم تحشرهرجميعاًم تقولالذينأشركوا»الآية
 6لس سه شر خراثره سس
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02

0

قز ١
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ل
ل
ا

ا

تحشرمجميعا
ثمتقول ْنَأ
ذركوامكادئ
ارو

مس

م 1

سا اساه

اموشركاذ؟

و

كمان تعبدونَ )»2
نشوم ما

1

2
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كي ل شهيدابين
_-

-ه

ف نذأت تعال :فكل قلب حضل مفعهرفة ةاللهكال جل فهالظلبةأعملاركان اليل
رحمةالله تعالى عليه يتمثل بهذا 0
كلاتلت:ا تكبا "كنه  عيز تاج اله السرج

وجهك  0حجتنا

يوم يالأناس بالحجج

وقال القاضى  :إن قوله (والذين كسيوا السيئات) عياتمناول الحاف والفاستق ١ إلا إنا هو ل:

الصيغة وانكانت عامة إلا أن الدلائل التى ذنكارها تخصصه :
:لأول  :أنبناكلوتقدير :
:قوله (جزاء سيئة بمثلها) وجهان ا
((المسألة الرابعة 4قال الفراء فف
رلقا
ان تع
فلهم جزاء السيثة بمثلها,٠ ماقال(ففدية منصيام) أى فعليه٠و.الاى :أ

بالاءق واه

(مثلها) قال ابن الانبارى و:عللهذا التقدير الثانى فلا بدمن عائدالموصول  .والتقدير  :لجراء سيئة

تماها.

رك قوله إروترهقهم ذلة 4فهومعطوف علي بحازى  .لان قوله (جزاء سيئة بمثلها) تقديره :

بجحازى سيئةبمثلها  .وقرى '(يرهقهم ذلة) بالياء .

أما قوله تعالى ( ك(أ مساأغشيت وجوههم قطعا من الايل مظلما»ففيهمسائل ؛
المسألة الأولى) (أغشيت) أى ألبست (وجوههم قطعا) قرأ ابن كثير والكساتى (قطعا)
بكر نالطاء :قرا الناقون د ٠ والقطع بسكو نالطاء القطعة و.هى البعض 0
.أما قطع بفتس الطاء فهوجمع قطعة  ,ومعنى الآية
(فأسر بأهلك بقطع املنليل) أى قطعة و
وصف وجوههم العيواد بحىكانا لسك عورادا ايلنليل » كق وله تعالل (وترى الذين١ 0
أفر تم بعد إمانكم) وكةوله
على الله وجوههم مسودة) وكةوله(فأما الذين اسودت وجوههم ك
علامة هى سواد الوجه وزرقة العين .
رتدوف) رمن بسماهمم) واتللك

((المسألة الثانية) قوله (مظلا) قال الفراء والزجاج  :هو نعت لقوله (قطعا) وقال أبو على
الفارسى  :ويحوز أن يحعل حالا ؛ كانه قيل  :أغشيت وجوههم قطعا من الليل فى حال ظلبته .
قوله تعالى إرويوم نحشرهم جميعا نثقمول للذين أشركوا مكانكم نتموشركاقكفزيلنا بينهموةال
داس نر »(0-

/

قولهتال دوالذينكسبواالشيات جراء سئة تثلها»الآية

إلا الكلوالفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون :تفضلا وذلك  100 00فبهْ700
لاترغيب فى الطاعة » وأما الزيادةعلى قدر الاستحقاق فى عمل السيئات » فهو ظلٍِ؛ ولو فعله لبطل
الوعد والوعيد والترهيب والتحنير ؛ لان الثقة بذلك إمما تحصل إذ 'ثبتت حكمته ؛ ولوفعل الظلم

.الىالله ذعلنك ه.كذا قرره القاضى تفريعاً علىمذهبه  .وثانيها  :قوله (وترهةهم
لبطلت حكيته تع
ذلة)وذلككناية عن الموان والتحقير ؛ واعم أن الكال وت لذانه والنفضان كك أن إدرلقة
قالانسان الناقض :إذا ماث يقست روج اففة خالة ] 2لت تكن تر  2114آفا”
 1لحصول الذلة والمهانةوالخزى والتكال  .وثالئها  :قوله (مالمر من الله عاصم) واعلم أنهلاعاصم
من الله لافى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ فانقضاءه يط يجميع الكائنات » وقدره نافذ فىكلالحدثات

إلا أن الغالب على الطباع العاصية  أنهمفى الحياة العاجلة مشستغلون بأعمالهمومراداتهم  .أما بعد
ارت فك أ قر أله ليس له من الله من عاصم  .ورابعها  :قوله (كاما أغشيت وجوههم
قطعا من الليل مظلءا) والهراد من هذا الكلام إثبات مانفاه عر السعداء حيثقال (ولا يرهق

وجوههم قتر ولا ذلة)
واعلم أن -كاء الاسلام قالوا  :المراد من هذا السواد المذحكور ههنا سواد الجهل وظلية
الضلالة ؛ فانالعم طبعه طبع النور ؛ والجهل طبعه طبعالظلبة » فقوله (وجوه يومئذ مسفرةضاحكة
رته
اره
إهشولش
ووح
مستبشرة) المرآه منه نور العلم ٠ ور

» وقوله (ووجوه «ومئذ عاها غيرة

ترهقها قثرة) المراد منه ظلءة الجهل وكدورة الضلالة .

(المسألة الثانية 4قوله (والذين كسبوا السيئات) فيه وجران  :أحدهما  :أن يكونمعطوفا على
قولء؟ (الذين الحقتورال كاانهافال :اللذين باستو لطسى ولد نك و ديات را ليه لقا
والثانى  :أن يكون التقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها  .عليمعنىأن جزاءم أن
يحازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لايزاد عليها  ٠وهذا يدل على أن حك الله فى حق المحسنين ليس
إلا بالفضل؛ وفى <ق المسيدئين ليس إلا بالعدل .
(المسألة الثالثة) قال بعضهم  :المراد بقوله (والذين كسبوا السيئات) الكفار واحتجوا عليه
بأن سواد الوجه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى (فأماالذين اسودت وجوههم أكفرتم
بعد إعاكم) وكذلك قوله (وجوه يومئذعلها غبرة ترهقهاقترة أولئك م الكفرة الفجرة) ولأنه
تعالى قال بعد هذه الآبة (ويوم تحشرثم جميعا) والضمير فىقوله (هم) عائد إلى هو لا , .ثمإنه تعالى
وصفهم بالشرك » وذلك يدلعلى أن هؤلاء همالكفار  :وللآن العمنور وسلطان العلوم والمعارف

قوله كاله وللذن 602

ا

وزيادة» الآبة

//

اله مُفها خالدون»

.كر السعادات التى تحصل لهم فيها ف(قاالذين
اعلمأنه تعالى لمادعا عباده الى دار ااسلام ذ
أحسنوا الحسنى وزيادة) فيحتاج الى تفسير هذه الالفاظ الثلاثة .
إأءا اللفظ الآول») وهو قوله (الذين أحسنوا) فقال ابن عباس  :معناه  :للذين ذكروا كللة
لاإله إلا الله  .وقال الآصم  :معناه  :الذين أحسنوا فىكل هاتعبدوا به » ومعناه  :أنهمأتوا بالمأمور
بهم ينبغى ؛ واجتذبوا المنبيات من الوجه الذى صارت ميا عنها .

لإوااقول الثاى» أقرب الى الصواب لآن الدرجات العالية لاتحصل إلا لأهل الطاعات .
لارحىس:نى فالىلغة تأنيثالاحسن ,
لإوأما اللفظالثاتى» وهو (الحستى) فقال ابن الاأني
والعرب توقع هذه اللفظة على الالة انحروبة والخصلة المرغوب فيا » ولذلك لمتؤكد» ول تنعت

بثئء » وقال صَاحب الكشاف  :المراد  :المثوية الحسنى  .ونظيرهذهالاية قوله (هلجزاءالاحسان

إلا الاحسان)
.جل هذا اختلف الناس
لا
(وأما اللفظ الثالث) وهو الزيادةفنق.ول  :هذه الكلمة هبوهمة
فىتفسيرها » وحاص لكلامهم يرجعالىقولين :

لإالقول الآول) أن المراد منها رؤية الله سبحانه وتعالى  .قالوا  :والدليل عليه النقل والعقل .
أما النقل  :فالحديث الصحيح الوارد فيه؛ وهو أن الحسنىهى ااجنة؛ والزيادة هى النظر الىالله
سبحانه وتعالى .

 ٠وأما العقل :فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف  .فانصرف

الى المعهود

السابق » وهو دار للسلام  .والمعروف مز المسامين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه اللفظة هو
الجنة » ومافيهامنالمنافع والتعظيم .واذا ثبتهذا ؛ وجب أن يمكروانداملنالزيادة أمرامغابرا لكل

مافى الجنة من المنافعوالتعظيم ٠ وإلالزم التكرار  .وكل من قال بذلك قال  :إنماهى رؤية الله

كال فدل ذلك عل أن المراد من هذه الزيادة #الرؤية :وما ركد هذا وجهان  :الآول  :أنه
تعالى قال (وجوه يومئذ ناضرة إلىرما ناظرة) فأبت لأاهل الجنة أمرين  :أحدهما  :نضرة الوجوه
والثانى  :النظر إلى الله تعالى ؛ وآيات'اقرآن يفسر بعضها بعضاً فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة
الوجوه ؛ وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى ا.لثانى  :أنه تعالى قال لرسوله صل الله عليه وسلم
(وإذا دأيت ثمرأيت نعما وملكا كبيراً) أثبت لهالنعم » ورؤية الملك الكبير » فوجب ههنا حمل
الحسنى والزيادة على هذين الامرين .
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ات دعهم فيَالدُونَ2
فىبو مه لغده :.ولتكلإنسان غدان»

غدقالدنيا وغداق الآخرة  .فنقول  :غدالاخرةخيرمنغدالدنيا

عور وار ور لع الا ره وقاما:
اكار
+ونا  +أن الا نشان قدلايذراك غكذال
من اوجؤه أربغة أ
أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا فلعله .لامكنه أن ينتفع ما جمعه  .إمالانه يضيع منه ذلك الال
 0له بحصل ف بدنه رض بمنعه من الانتفاع  8 4غدالاخرة فكلما | كتسيهالانسان لاجل

هذا اليوم » فانه لابدوأن ينتفع

ناما أن تقدرأن بد غد الدننا ويقدرعلأ ينلتفع ١عمالهء

إلا أن تلك المنافممخلوطة بالمضار والمتاعب ؛ لآن سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات » بلهى

عرو جاهللات  --اءيدلعليه  .ولذلك قال عليه السلام «من طلب مالميخلق أتعب نفسه
ول يرزق» فقيل يارسول الله وما هو ؟ قال «سرور يوم بمامه» وأما منافع عر الآخرة فهى
خالصة عن الغموم والهحموم والاحزان سالمة عن كل المنفرات  .ورابعبا  :أن بتقدير أن يصل
الانسان إلى عز الدنيا وينتفع بسببه » وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات » إلا أنه لابد
وأن يكون منقطعا  .ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن الانقطاع » فثبت أن سعادات الدنيا مشوية
ذه العيوب الأريعة » وأن سعادات الآخرة سالمة عنها  .فلهذا السببكانتالجنة دار السلام .
(المسألة الرابعة» 4احتج أصحابنا بهذه الآبة على أن الكفر والابمان بقضاء الله تعالى قالوا :
إنه تعالى بين فى هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام » ثمبين أنه ماهدى إبلعاضهم فهذه
الهداية الخاصة يحب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة » ولاشك أيضا أن الأقدار والمكين
وإرال ال 51اك الى 0

عامة  .فو جك أن تكن هذه الهداية الخاصة مغايرة لكل

هذه الاشياء  :وماذاك الاماذترناه من أنه تعالى خضة بالعموالمعرفة دون غيره  .واعم أن هذه

الآية مشكلة عل المعيزلةوماقدروا على إيراد الاسئلةالكثيرة » وحاص ل ماذكره القاذى فى وجهين :

د ارو من فاك التاطاء
الال :أن تكوان اماد وتيدى 'الته امن اوتنا" إلى إجابة للك 2
وأطاع وانق فان الله مهديه اليها  .والثانى  :أن المراد من هذه الآية الالطاف  .وأجاب أخابناعن
هذين الوجهين حرف واحد  .وهو أن عندم أنه يحب على الله فعل هذه الهداية » وماكان واجبا
لايكون معلمَا بالمشيئة  :وهذا معلق بالمشيئة » فامتنع حمله على ماذكروه .
قوله تعالى ل+لذين أحسنوا الحسني وزيادة ولابرهق وجوههم قت ولاذلة أولتئك أصحاب

قوله تعالى«والله يدعوا إلى رداالسلام»الاية

ه/

إلا التقلين  .أيهاالناس ؛ هلموا إلى بك
رووالله يدعوا إلى دارالسلام»
(المسألة الثاني لاشبهة أن المراد مندارالسلام الجنة ,إالخأانتهلمفوا فى السبب الذىلجألاه
؛نة داره  .وبحب علينا ههنا
حصل هذا الاسم عولجىوه  :الأول  :أن السلام هوالله تعوالاىلج
بران فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه  :أحدها  :أنه لماكان واجب الوجود لذاته فقد

سلممنالفناءوالتغير » وسلمناحتياجه فى ذاته وصفاته الى الافتقار الىالغير و»هذه الصفة ليست
ونمها :
الا له سبحانه ا قال (الوله الغنى وأم الفقراء) وقال (يا أيها الناس أنت املفقراء الى الله) ثا
أنه تعالى يوصف بالسلام بمدنى أن الخاق سلموا من ظلبه » قال (وماربك بظلام للعبيد) وللانكل
تاه فهوا ملك ملك وتسترف الفاغل فى فلك نفسه لايكون ظلياً  .ولآن الظلم إنما يصدر
إما عن العاجز أو الجاهل أوامحتاج ؛ وماكان الكل حالا على الله تعالى ك»ان الظل محالافى حقه .
.ألذىىلايقدر علىالسلام
وثالثها  :قال المبرد  :إنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أنه ذو السلام ا

إلاهو  :وااسلام عبارة عن تخليص العاجزين عن المكاره والآفات  .فالمق تعالى اهاوساترلعيوب
لمعيو بين » وهوامجيب لدعوة المضطرين ؛ وهوالمتصف لليظلومين من الظالمين  .قال المبرد  :وعلى
هذا التقدير :السلام مصدر سم :

(إالقول الثاق) السلام جمع سلامة » ومعنى دار السلام  :الدارالتى دمخنلهاسل املنآفات .
فالسلام ههنابمعنىالسلامة ك»الرضاع بمعنى الرضاعة  .نفاالانسان هناك سلمن كلالآفات .كالموت
والمرض والألم والمصائب ونزغات الشيطان والكفر والبدعة والكد والتعب.

لإوااقول الثالث) أنه سيت الجنة بدار السلام لآنه تعالى يلم على أهلها قال تعالى (سلام
قولا من رب رحم ) والملائكة يسلدون علمم أيضاً  .قال تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من كل

باب سلام عليكم بما صبرتم) وهم أيضأ يحى بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى (تحيتهم فيها سلام)
وأيضاً فسلامهم يصل إلى السعداء نمأهل الدنيا » قال تعالى (وأما إنكان نمأصعاب الهين فسلام

لك من أصحاب الهين )
(المسألة الثالشة 4اعل أن كال جود الله تعالى وكال قدرته وكال رحمته بعباده معلوم 

فدعوته عبيده إلى دارالسلام ؛ تدل على أن دارالسلام قدحصل فيا مالاعين رأت ولاأذن سمعت
ولا خطر علىقلب بشر ؛ نلاآلعظم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ ذفلىكالترغيب  ,دلذلك
علىيلحال ذلك الثىء ؛ لاساو قدهلأًالله هذا الكتتاب المقدس منوصف الجنة مثلقوله (فروح

وريحان وجنة نعم) ونحن نذكرههناكلاماً كلياًفىتقريرهذا المطلوب ء فنقول  :الإنسان إنمايسعى

/
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الى دان العلام» الآية

ا
صراط
من شَاءِإلى
السلامومبدى م
إلدار

26526

لرادسن لمان ينه راق ؛ اولذلكالحسن بالكلية  ,ثمتصير تلك الأأرض هوصوفة بتلك الزينة
 0ف.ذكرهذا المثال ليدل على أن منقدرعلى ذلك .كان قادراعلى إعادة الاحياء فىالآخرة
مرة
.إن شرا فشر .
جازيهم علىأعمعاعلمم » إن خيرا فخير و

 4 3 81المثل  :قول اتعنة ابه حال الثان نالكوك ) وحور أن كرت الراك ع الل
الصفة  .والتقدير :إعاصفة الحراة الدنيا .وأماقوله(وازينت) فقالالزجاج :إعبىثز يت فأدغمت التاء

فىالزاى وسكنت ارّاى فاجتلب لما ألف الوصل » :وهذا 1ماذكرنا فىقوله (ادارأتم  .اداركوا)
هل تلك
وأا قوله لإوظن أهلها أنهمقادرون عليها) فقال ابن عباس رضىاللهعنهما  :بنريأدأ
الأرض قادرون علىحصادها وحصيل راتما  .والتحقيق أن الضمير وإنكانف الظاهرعائدا إلى
الأرض» إلاأنه عائد إلى النبات الموجود فىالأارض  .وأما قوله (أتاها أمرنا) فقال ابنعبا

رضعالله أعنبما ":رذابا  .والتكتهيق أن المقو أاتاها آم جد كلا رلك ااه 1

نال

اراد بالحص.دالارضالنى <صد
ات عناسس!:الإاسء فها ٠ وقالالضحاك  :يعنىالمخصود  .وعلىهذا ء ا

نبتباء وجو زأنينكاولمراد بالحصيدالنبات» قأباولعبيدة :.الحضيدالمستأصلء.واقال كمد

.وله (بكاانللمتأغنمس) قااللليث  :يقال للثىء إذا ففنى  :كن ليغن
المقطوع  0وق
ا وعل هذا الوجه يكون
باللامس  .أى كانلميكنمقنوط 1وا
أن لمتعمر بالأمس  .وعل هذا الوجه فالمراد هو
.قال الزجاج  :معناه ك:
هذا صفة للنبات و
الفا

وتران كلك تفصل الآيات)ولباما

0

فهر

ووجيا لزوال الشك زارلف :
توالا وكثرتها سيا الؤة اليقين م
قوله تعالى ولاإلله يدعوا إلى دارالسلام ويهدى من يشاء إلمصراط مستقم » افلآية مسائل :
9مسألة الأولى» فكيىفية النظم  .اعل أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل
ال
السابق » رغههم افلىآخرة بهذه الآية  .ووجه الترغيب فى الآخرة ماروى عن النى صل الله عليه
وسل أنه قال « مثل ومثلكم شبه سيد بنى دوارواضع مائدة وزأواع ١ فر اجات الذاعل
دخل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد  .ومن لميلحيبدخلو يأكلوليرض عنهالسيد
فاللهالسيد  .والداردا0

والمائدةالجنة ؛ والداعى #دعليه السلام  .وعنالنى صل التدعليه

وس أنهقال «مامنيوم تطلعفيهالشنمس إلا ويجنبيها ملكان يناديان بحيث يسمع كل الخلائق

تولدتعال قزاما مئل الحياة الدننا كاءر لانناه .من التنياء» الاية

من

زخرفها وازينت) وذلك لآن التزخرف عبارة عن كال حسن الثىء  .لجعلت الأارض آخذة

زخرفها عالتىشسبيه بالعروس إذا لبست ااثيابالفاخرة من كل لوف ؛ وتزينت بجميع الآلوان
دار الشتان عل
الى الرتة ون خرة وبخضرة وصفرة .وده  2زياض واولا شك :أنة ض
ؤه افلانتفاع به و؛يصير قلبه مستغرقا
ايعظ
جو
رالك
هاذلاوجه  .وبمذهالصفة ؛ فانه يفرح بهام
فيه » ثمإنه تعالى يرسل على هذا البستارن العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة فى ليل أو نهار
؛و ريح أوسيل » فصارت تلك الأشجار والزروع باطلةهالكةكانها ماحصلت البّة  .فلا
من برد أ
شك أنه تعظ حسرة مالك ذلك البستان ويشتد <زنه؛ فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا
وهفه عليها .
وطيباتها » فاذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه تل
واعلٍ تأشنبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها لخصها القاضى رحمه الله تعالى .
(االوجه الآول» أنعاقبة هذه الحياة الدنيا التى ينفقها المرء فى باب الدنيا كعاقبة هذا النبات
الذى حين عظر الرجاء فى الانتفاع به وقع اليأس منه » لآن اغالب أن المتمسك بالدنيا إذا وضع
عليها قلبه وعظمت رغبته فهايأتيه الموت و.هومعنىةوله تعالى(حتى إذا فرحوابما أوتوا أخذنام
؛خاسر ون من الآخرة» مع أنهم
بغتة فاذام مبلسون) خاسرونالدنياء وقد أنفقوا أعمارهم فيها و
متوجهون الها .

(والوجه الثانى» فىالتشبيه أنه تعالى بين أنه كا لمبحصل لذلك الزرع عاقبة تحمد ء فكذلك
المغتر بالدنياامحب لها لاحصل لهعاقبة تحمد .
لإوالوجه الثالث) أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل
لجعلناه هباء منثورا) فلما صار سعى هذا الزراع باطلا يسبب حدوث

الاسباب المهلكة » فكذلك

ع الختر بالدناد
ولالوجه الرابع» أن مالك ذلك البستان لما عمره باتعاب النفس و كد الروح ء وعلق ابه
على الانتفاع به فاذا حدث ذلك السيب المهلك  .صار العناء الغنديد الذى تحمله فى الماضى سيأ

لحخصول الشقاء الشديد له فى المستقبل ؛ وهو مانحصل له فى قلبه من الحسرات" .فكذلك حال من
وضع قلبه على الدنيا وأتعب نفسه تفحىصيلها » فاذامات  ,وفاته كلمانال ؛ صارالعناء الىتحملهفى

ل اناب لد نتيا لحصول الشقاء العظيم له فى الآخرة .
لوالوجه الخامس) لعله تعالى ما ضرب هذا المثل لمن لايؤمن بالمعاد » وذلك لانا نرى
الزرع الذى قد انتهى إلى الغاية القصوى ف التربية  ,قد بلغالغاية فى الزينة والحسن  .ثميعرض
فخرل»١
و٠١

مثل اليا الدنياكاء أرالناش الت الآية
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انغنب!لأسكداك تفَصلالآياتلقُوم

رع

؟»26

دان  8الفرعل ١تاوت امن كفنة كن عليه »الب والحكيف رالمكن التاق

(إنما بغيك على أنفسكم)
الى أل اةلثالثة 4حاصل الكلام فى قوله تعالى (ياأيها الناسإنما بغيكمعلىأتفسك) لأايىتمياً
ل بغى بعضك على بعض إلا أياما قليلة » وهى مدة حياتك؟ مع قصرها وسرعة انقضائها (ثمالينا)
أى ما وعدنا من امجازاة على أعمالكم (مجعكم فننئم بما كنم تعملون) فى الدنيا » والانياء هو
الاخبار ؛ وهو فىهذا الموضع وعيد بالعذاب كقول الرجللغيره سأخبرك بمافعات .
قوله تعالى (إنما مثل الححياة الدنياياء أنزلناه من السماء فاختلط به نات الأآرضن مما يأك

ادن والأنناءاحى إذا أحتدك الارض أخرانها رلك ارز باهو ك1

دللا اللذا

أمرنا ليلا أو نمارا لخجعلناها حصيدا كان لمتغن بالامس كذإك نفصل الآيات لقوم يتفكرون)
ق الآنة:شائل :

(المسألة الآولى» اعل أنه تعالىلما قال (ياأيها الناس إتما بفيكر على أنفسكم متاع الحياة
اللانا) أنعة ذا اللثل العجتكا الذى اضر به كن سنن فى" الأارض ولعي بالدناك ورمتن لسك ا

ويقوى إعراضه عن أمى الآخرة والتأهب لما ؛ فقال (إنما مثل الحياة الدنياكاء أنزلناه املقسماء
فاختلط به نتياالآرض) وهذا الكلام حتمل وجهين  :أحدهما  :أن يكونالمعنى فاختاط به نبات
الأرض بسبب هذا الماء النازل من السماء » وذلك لانه إذا نزل المطر ينبت بسيبه أنواعكثيرة
املننبات » وتكون تلك الأانواعمختلطة » وهذا فيهالميكن نابتا قبل نزو[المطر  .والثانى  :أنيكون
الرادمنه الذى نبت » ولكنه لميترعرع » ولمتن .ونا قوف رن رارف شح الاأرة رك

حدوله  .فاذائزلالمطرعليه » واختلط يكذاللمطر  .أى اتصل كل واحد منهما بالآخراهتزذاكالنبات
وااللزينة » وهوا.اراد منقوله تعالى(حتى إذاأخذت الأارض
نسقى ك
لمراوكت
وكل
ن ؛ اور ب<او

قوله تعالى<ياأيهاالناس إنما بغيكعلىأنفسكءالآية

ا

أن يقال :.لاخاجة إاللااضمار؛ للآن قوله (دعواالله) يصيرمفسرابقوله (لأنأنجيتنامنهذه لنكونن
من الشاكرين) فهمفىالحقيقة ماقالواإلاهذا القول.

واعلم أنه تعالى لما حى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهمبعد الخلاص من تاكالبليةواحنة
أقدموا فى الخال عل البثى فى الأرض بغير اللق  .قال أبن عباس  :نريد به الفساد والتكذيب
والجراءة على الله تعالى » ومعنى البغى قصد الاستعلاء بالظل  .قال الزجاج  :البغى الترقى فى الفساد
ساد » وبغت المرأة إذا رت  .قالالواحدى :
لإفلى
قالالاصمعى :يقال بغىاجرح سغى لغنأإذا تارق

أصل هذا اللفظ من الطلب .

|

فان قبل  :فا معنى قوله (بغيرالق) والبغى لا يكون بحق ؟

قلنا  :البنى قد يكون بالحق  ,وهو استيلاء المسلبين على أرض التكفرة وهدم دورثم وإحراق
زروعبم وقطع أتتجارم ؛ كافعل رسول اللهصلىالله عليهوسلمببى قريظة  .م إنهتعالىبين أن
هذا البغى أمى باطل يحب على العاقل أن حترز منه فقال (ياأبهاالناس إما بغيكم علىأنفسكم متاع
الحياة الدنيا) وفيه مسائل :

(المسالة اوللأى) قرأاكلثآرون (متاع) برفعالعين » وقرأ حفص عزعاصم (متاع) بنصب
العين » أماالرفعففيهوجهان  :الآول  :أن يكون قوله(بغيكمعلىأنفسكم) مبتدأء وقوله (متاع

الحياة الدنيا) خبرا  .والمراد من قوله (بغيك على أنفسك؟) بغى بعضكم على بعض كافىقوله (فاقتلوا
.لثاتى  :أن قوله
أنفس؟) ومعنى الكلام أن بنى إعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا ولايقاء لما وا
لسك؟) خبره  .وقوله (متاعالحياة الدنيا) خبرممتداحذوف ء والتقدير:
(بغيكم) مبتداء وقوله أ(نعف
»وله (على
هومتاع الحياة الدنيا  .وأماالةراءة بالنصب فوجهها أن نقول  :إن قوله (بنيكم) مبتدا وق
اؤكد  ,والتقدير  :تتمتعون
أنفسكم) خبره » وقوله (متاع الحياة الدنيا) فى موضع المصدر م
ماتلاحعياة الدنيا .

(المسألة الثانية) البخى من منكرات المعاصى  .قال عليه الصلاة والسلام «أسرع الخير وبا
لتابنما الله فىالدنيا البئىهوعةوق
عهجثن
صلة الرح ٠م أيل الشرعقابا البغى والمينالفاجرة» ويروى
الوالدين» وعن ابنعباس رضىالله عنهما  :لوبغىجبل علىجيل لاندك الباغي  .وكان المأمونتمثل

يدن الليين فباخه:

ياصاحب البغى إن البغى مصرعة
البكر| ا جل اها .عل تخلى,

فاريع خفير فعال اارء أعدله
الانذ كن «منها  “أعاليية” :أنوتقله

ا

قوله تعالى«دعو | الله خلصين لهالدين»الآية

+نا! مولر جات
:يم عا  +آنا الراكالمهرة.ىارادت هوم أيقاكزل
بالل الطية لاوقائها وس
ريح عاصف) وفيه سؤالان :

!ال الآأول) الضمير فى قوله (جاءتما) عائد الى الفلك وهو ضمير الوا<د ؛ والضمير
,ا السبب فيه ؟
فقوله (وجرين بهم) عائد الى الفلك ده المع ف
أن لاانسلمأن الضمير فقوىله (جاءتها) عائد إلى الفلك ,
اللا عه د وي ل
بل نقول إنه عائد إلى الرييح الطيبة مم قفوىله (وجرين بهمبريح طيبة) الشانى :سلاومنا

ماذحكرتم إلا أنلفظ (الفلك)يصلحللواحد واجمع » خسن الضميران .
:ال القراءوالزجاج  :يقالريحعاصف وعاصفة ,
.لجواب ق
(السؤال الثاتى» ماالعاطف ا
وقد عصفت عصوذا وأعضفت » فهى معصف ومعصفة  .قالافلراء ::للف ةر السك
عصفت الريح اششتدت ؛ وأصل العصفالسرعة » يقال  :ناقة عاصف وعصوف سريعة  .وإنما قيل
(ديع عاصف) لأانه يراد ذات عصوف كا قيل  :لابن وناص أو لاجل أن لفظ الريح هذكر .

١أما القيد الثانى) فهوقوله (وجاءهم 113

والموج 3املنماء افلوبقحر.

(أمالقيد الثالث ») فهو قوله (وظنوا أنه أمحيطبهم) والمراد أنهم ظنواالقربمنالحلاك ,

وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أبلود » فقد دنوا من الحلاك .
١السؤال الخامس») ما المراد من الاخلاص فى قوله (دعوا الله مخلصين له الدين)

:ريد تركوا الشرك» ولميشركوا به منآلمتهم شيئاء.و قأرؤ الله
:ال ابن عباس ي
والجواب ق
الربوبيةوالوحدانية  .قال الحسن (دعوا الله مخلصين) الاخلاص الايمان ؛ لكن للاجل العللد
لاينجيهم من ذلك إلاالله تعالى » فسكون جاريا يجرى الابما نالاضطرارى  .وقالابنزيد  :هؤلاء

المشركون يدعون مع الله مايدعون » فاذا جاء الضر والبلاء لميدعوا إلا الله  .وعن أبىعبيدة أن
المراد من ذلك الدعاء قولهم أهيا شراهيا تفسيره ياحى ياقيوم .
(السؤال السادس» ما الثىء المشمار إليه بقوله هذه فى قوله (لثن أنحبئنا من هذه)
والجواب المراد لثن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة ؛ وقيل المراد لن أنجيتنا من هذه الأأمواج
أو منهذه الشدائد  :وهذه الالفاظ وإنلم يسبق ذكرها ؛ إلا أنه سبق ذكرما يدل علها .
(السؤال السا بع هليحتاج فىهذه الآية إلى إضمار ؟

انراق

لندلرهن مريدين أن يقولوالئنأنجيتنا :ويمكن
الصي
 1الله مخ

كوله تعالى ودعوا ألله يخلضين م اإدين» الآية

( ٠السؤال الأول )كيف

-

الكون ف الفلكغاية للتسير فى البحر م»ع أنالكونئق! فلك

متقدم لاحالة على النسير فى البحر

والجواب  :لمبجحعل اتكون فالفلك غاية للتسيير » بل تقدير الكلامكانهقبل هو الذى بيرك
حتى إذا وقع فى جملة تلك التسبيرات الحصول فالفلك كان كذا وكذا .
بزالؤال الثالى» ماجواب(إذا) ففقوله (حتى إذا كنتمفىالفلك)

الجواب  :هو أن جوابها هو قوله (جاءتها ريح عاصف) ثمقال صاحب الكشاف :
وما قوله لإدعوا الله) 4فهو بدل من ظنوا لآن دعاءهم من لوازم ظنهم الحلاك  .وقال بض

الأفاضل لو حمل قوله (دعوا الله) على الاستئناف .كان أوضح ءكانه لماقيل (جاءتها ريععاصف
وجاءثم الموج نمكل مكان وظنوا أنهمأحيط مبهم) قال قائل فها صنعوا ؟ فقيل (دعوا الله)
(السؤال الثالث) ماالفائدة صرف الكلام من الخطاب إلى الغيية ؟
الكت 0ك ره الأول قال ماحت الكشاف :المقصود هو للبالتة كانه تعالى يذكر
حالم لغيرم لتعجيبهم منها ي؛سوتدعى منهم مزيد الاتكار والتقبيح  .الثانى  :قالأبو اعللجبانى :
»هى منزلة البرعنالغائب .
إنمخاطيته تعالى لعباده » هى علىلسان الرسول عليه الصلاة وااسلام ف
0

خاطب ادر يتأن برده ةك
أقامالغائبالممام

ى الذالعاي #الثالكة وهوالدى

»ألاننتقال فالىكلام ملنفظ الغيبة الى لفظ الحضور فانه يدل على مزيد
خطر بالبال فى الحال ا

.أما ضهه وهو الانتقال مر لفظ الحضور الى لفظ الغيبة » يدلعلى
التقرب والا كرامو

المت اعد :
(إأما الاول» فكافى سورة الفاتحة  ,فان قوله (امد لله رب العالمين الرحمن الرحم)كله مقام

الغيبة  ,ثمانتقل منها الى قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا يدل على أن العبد كآنه انتقل من
مقام الغيبة إلى مقام الحضور ؛ وهو يوجب علوالدرجة ؛ وكال القرب من خدمة ارلبعالمين .
(وأما الشانى) فك فى هذه الآية  :لآن قوله (حتى إذا كنت فى الفلك) خطاب الحضور »
وقوله (وجرين ببم) مقام الغيبة  .فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الغيبة  :وذلك يدل على

المقت باولتجيد والطرد ؛ وهو اللائق خال:هؤلاء :لإآن من كان صفتهأنه يقابل إحسان الله تعالى
اليه بالكفران ء كان اللاءق به ماذكرناه »

(رالسؤال الرابع» > القيود المعتبرة فى الشرط والقيود المعتبرة فى الجزاء ؟

الجواب  :أما القيود المعتبرة افاىشرط فثلاثة  :أولها  :الكون في الفلك  ,وثاننها  :اجرلىفلك

جعفر  :هل وجدت فقلبك تضضرعا ودعاء  .فقال لم  .فقال جعفر  :فذالحك هو الذى [ضرعت اليه

فى ذلك الوقت .

(المسألة لثالثة) قرأ ابن عاص (ينشرك) من النشرالذى هو خلاف الطى كانه أخذه .من قوله

(المسألة الرابعة 4اأححتبدجابنام ذه الآيةعلىأن فعل العبد بحب أنيكونخلقا لله تعالى  .قالوا :
ذلك

هلاه الآية ع لأن سير العياد من ألله اتعلل  4ودلقوله تعالى (قلسيروا

يهممنهمومن
منهم » وهذا يدل علىأن س ر

فالارض)

أن سيرم
على

رخاتاًلل.هونظيره قوله تعالى
الل:ه فيكون كسباًلح و

( !5أخرجك ربك من بيتك بالحق) وقال فآىية أخرى (إذ أخرجه الذين كفروا) وقال فى آية
أخرى (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا) ثمقال فآىية أخرى (وأنه أهضوكك وأبى) وقالف آية
رك (وما ريناكت إن مات والكو زالتهرريى) قال الليات لها كر باك ا لمفى البح رعلى
الحقيقة فالاهر كذلك  .وأما سيرم فى البر فاتما أضيف الى الله تعالى على التوسع  .فا كان منه
طاعة ا

 2وتسهله

 2وما كان منكه معصية فللانه ال

هو الذى أ

 2عليه  .وزاد القاضى فيه

»سخر لهمارح
يحون أن ضاف ذلك اليه تعالى يمن حيت أنه تعالى ,سجر لملراكة فى البر و

التى .يتصرفون عليها بامساكد لها ء للأنه تعالى لو لميفعل ذلك لتعذر علهم السير  .وقال القفال (هو
الذى يسيركم لتر ا د الله الحادى لك إلى السير فى البر والبحر طلباللبعاش لك » وهو
المسيراك؟  ,لاجل أنه هيأ لكمأسباب ذلك ااسير  .هذا جملة ماقيل فى الجواب عنه  .ونحن نقول :
لاشك أن المساير فى البحن هو.التهتعالى ءالآان الله تقال اهلومحدث لتلك الجركات!فى أجراء السفيتق»
ولا شك أن إضافة الفعل الى الفاعل هوالحقيقة  .فنقول :وجب أيضا أن يكون مسير ألمفىالبر
هذا التفسيرء إذ لو كان 0

ف فى البر بمعنى إعطاء الالاتوالادوات لكان بجازآهذا الوجه»

فيازم كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً دفعة واحدة» وذلك باطل .
واعلم أن مذهب الجباتى أنه لامتناع فىكون اللفظ حقفيقة ومجازاً بالنسبة الى المعنى الواحد .
وأما أبوهاثم فانه يقول  :إن ذلك متنع » إلا أنه يقول  :لاربعد أن يقال إنه تعالى تكلمبه تين .

واعم أن قول الجباتى  :قد أبطلناه فى أصول الفقه » وقول أنىهاشم أنه تعالى تكلمبه مرتين
.آن هذا قول لميقل به أحدمن الآمة من كانوا قبله» فكان هذا على خلاف الاجماع
أيضا بعيد ل
فيكون باطلا .
واعم أنه بق ق هذه الآية دالت ”

 0تعالىوهوالذىعردم قَْا اوالبحن»الاية

-/

عم مننَيكم
لاسن لكبم علأنفسكمماع الحياةلديا ثمإملجينا
-

7

دن

جه تل

ها

انتمتعملون دع »

له الدين لبن أنجيتنا دن كر نن من ااشا كرين فليا أيجاهم إذا ثم يبغون فى الارض بغير الحق
ياأها الناس إنما بغيكمعلى أنفسكم متاع الحياة الدنيا حم إلينا مرجعكم فننبثكم بما كلتم تعماون»
ف الآية ناكل -

(المسألة الأولى» اعم أنه تعالى لما قال (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذاطهم
مكرفآيىاتنا) كان هذا الكلام كلاما كليا لايتكشف معناه تمام الاتكشاف .إلا بذكر مثالكامل »

فذكز الله تعالى لنقل الانسان من الضر الشديد إلى الرحمةمثالا » ولمكرالانسانمثالا < .تىتكون

هذه الآية كالمفسسرة للآية الى قبلها  :وذلك للأن المعنى الكلى لايصل إلى أفهام السامعين إلا بذكر
مثال جلى واضح كمف عن حضقة ذلك المع الكق +

.صل له الفرح
واعم أن الانسان إذا ركب السفينة ووجد الريح الطيبة الموافقة لليقصود ح

.م قد تظبر علاماتالحلاك دفعةواحدة  : 9 .أن تيمم الرياح العاصفة
التام والمسرة القوية ث
.الها أ:ن يغلب على 'أن
الشديدة  .وثانيها  :أن تأتهم الأمواج العظيمة من كل جانب وث
الملاك وافع  3وَأ النجاة ليست مدو قعة  2ولافلكك أن الاتقا  0من تلك اللا<وال الطية الموافقة
إل هذه اللا<وال القاهرة اأشديدة بوجب

ارفك

العظيم  0والرعة !شد نل  3وأنضا مخناضادة

»الخوف ثم إن الانسان
هذه الأحوال والآهوال فى البحر مختصة بايّاب ميد الرعب و
قُّ مكدذه الخحالة لك يطمع إلا قُّفضل

ألله ور ممه  2ولص_ير منقطع الطمع عن يع الخلق /

ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » ثمإذا نحاه الله تعالى من هذه البلية
العظيمة » ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة ؛ فف الال ينسى تلك النعمة ويرجع
إلى ما ألفه واعتاده املنعقائد الباطلة والاخلاق الذميمة » فظهر أنه لابمكن تقرير ذلكالمعنى الكلى
لذ كرف  3الآ المتقذمة مثال أحسن وأكك لذن الال المذكوى فى هذه الآية .

:ذكرلى دليلا على إثبااتلصانع فال
(المسألة  0حكىأن واحداً قال لجعف رالصادق ا
أخرق عن خز
البح

ذقال

آناارجال أتجر فالجرء فقال :ضفل

ل

0

كبفية خالك  .فقال :كيت

ألواحها ؛ وجاءتتِالرياح العهاضفة 

فها(
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قوله تعالى «هو الذى سيرك ذف البرك ل
تبحر»الآية
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لإالمسألةالثانيقوله تعالى (وإذا أذقن الناس رحمة)كلام ورد على سبيل المالغة1 ,
منه إيصال الرحمةاليهم .

واعم أن رحمةاللهتعالى لاتذاق بالفم » وإنما تذاق بالعقل » وذلكيدل على أنالقول بوجود
”0
الادات | ر حانة
9مسألة الثالثة» قالالزجاج (إذا) فى قوله (وإذا أذقنا الناس رحمة) للشرط و (إذا) فى قوله
ال
(إذا هممكر) جواب الشرط وهو كةوله (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيد.هم إذام يقنطون)
والمعنى  :إذا أذقنا الناس رحمة مكروواإنتصيهم سيئة قنطوا  .واعللأن (إذا) فقوله (إذا لهم70
تفيد المفاجأة  معناه نهم فى الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه .
(المسألة الرابعة) سمىتكذيبهم بآياتالملكهراء لآن المكر عبارة عن صرف اثىءعن
ٌةل»اء
وخيل
ه ال
وريق
وجهه الظاهر بط

حتالون لدفعآياتاللهبكل مايقدرون عليه من إلقاء شيهة

أو تخليط فى مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة  .قال مقاتل ا:لمراد من هذا المكر هو أن
ؤءللواإن هذا ززى الله ؛ بل شورلون سماو اك
شلا
هؤ

أما قوله تعالى قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتتبون ماتمسكرون) فالمعنى أنهو لاء الكفار
لما قابلو! نعمة الله بالمكر  ,فالله سبحانه وتعالى قابل مكرهم عكز أثد من دولهك»زامن و هين :

الأررك  -هااعد لميوم القيامة مر العذاب الشديد » اولفدنيا من الفضيحة والخزى والنكال.
اىطهم الخبيثة يوم
واف
والتا أن نمام الله700رهم وحفظونه » وتعرض علبهبم م
القيامة »و.يكون ذلك سببا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالىى منه .

قوله تعالى زهو الذى يسيرك فى البر والبحر حتى إذا كتتم فى الفلك وجرين بم بريح طيبة
وفر<وا بهاجاءتها ريح عاصفوجاءهم الموج منكل مكان وظنوا أنهمأحيط بهمدعوا املخللهصين

و

قولهتعالى«وإذا أذقنا الناسرحمة من لعد ظراء مستهم ) الآبة

وعدم الانصاف ء وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعظوا ماسألوه من إنزال معجزات أخرى ؛

فانهم لايؤهنون بل يبقون على كفرمم وجهلبم ؛ فنفتقر ههنا الى بيان أمرين  :الى بيان أن عادة
هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد » ثمالىبيان أنه «تى كان الآامر كذلك لم يكن فى إظهار
سائر المعجرات فايْلٌة .
هبرهأنه روىأنالله تعالى مالظ القحط
إأماالمقامالاول» فت ر

أهل مك سيع
على

رحهم
درن جم

3

وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم » ثمإنهم أضافوا تلك المنافعالجليلةالىالأصنام و إلى الانواء
وعل التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفرا . :فقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة) المراد منه تلك
الأمطار النافعة  .وقوله (من بعد ضراء مساتهم) المراد هنه ذلك القحط الشديد  .وقوله (إذا

فى آياتنا) المراد منه إضافتهم تلك اناف الجايلة الى الانواء والكوا كب أو إلى الأصنام .
واعل أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فما تقدم منهذه السؤرة » وهوقوله تعالى (وإذا مس
الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قانما فلءا كشفنا عنه ضره مركن لميدعنا إلى ضر مسه)
إلاأنهتعالىزاد فىهذه الأنة التىنحنفىتفسيرها دقيقة أخرى ماذكرها فىتلك الآية » وتلك

الدقيقة هىأنهم يمكرون عند وجدان الرحمة ؛ ويطلبون الغوائل  0الآية المتقدمة ماكانت هذه
؛ثبت بماذكرنا أزعاددةدؤلاء الأقوام اللجاج والعنواادلمكر وطلبالغوائل ؛
الدقبقة مذكورة ف

(وأما المقام الثانى» 4وهو بيان أنه متى كانالآ مكذاك فلافائدة فى إظها رسائر ا لآيات ؛ لآنه
تعالى لوأظهر لم جتميع ماطليوه من المعجزات الظاهرة فانهم لايشلونها  5انه ليس غر ضهم من هذه

فون مناصهم
الاقتراحات التشدد فطىلب الدين » وإتما غرضهم الدفع والانع واللمالغة ص
الدنيوبة  :والامتناع من المتابعة للغير » والدليل عليه أنه تعالى لما شدد اللآم ..عليهم وساط البلاء
,م أزالها عنهم وأبدل تلكالبليات بالخيرات » فهم معذلكاستمروا علىالتكذيب والجحود »
عللهم ث
فدل ذلك علىأنه تانر ادك عليهم الآيات الى طلوهالم يلتفتوا |[إلمباء فظهر ما ذكرنا أن هذا
الكلام جواب قاطع عن الدؤال المتقدم .٠

(إالوجه الثانى» فىتقريرهذا الجواب  :أن أهل مكة قد حصل هم أسباب الرفاهية وطيب
العيش »نوكمان كذلك تمرد:وتكير م قال تغالى (إن الانسان ليطنى أن رآه استغنى) وقررتعالى
؛مهم على طلب الآياتالزائدة والاقتراحات الفاسدة ؛ إنما كان
فمذاكوقردا
هذا المعنى بالمثال ال
لأجل ماهمفيهمنالنعم الكثيرة والؤيرات المثوالية »وقوله (قل الله أسرعمكرا) كالتنبيه على أنه
كال

يزيل عنم تلك النعم 0وجعلهم منقاد.ن للزسول مطبعين له  43تار كين 0

الاعتراضات

الفاسدة و.الله أعل :م
وو

نر -لل»١

قوله تُعالى دراذا أذقنا الناسرحمة من إعد ضر ا  0الآبة
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أب داك
الكنا

سوى

قالوا(لوشانا
فتدكان ففم من بدعى إمكان لمعأرضه  77أخبراللهعأ لىأنهم

لقلنا مثل هذا) وإذا كان الام كذلك لاجرمطلبوا منه شيمًا آخرسوى القرآن ؛ ليكونمعجزة
لهء لخي الله تعالى عابم ذلك بقوله (ويةولوناولا أنزل عليه آبة منربه) فأمس الله رسوله عليه
الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال (إسا الغيب لله فاتتظروا إنى معك من المنتظرين)

واعلم أن الوجه فى تقرير هذا الجواب أن يقال  :أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور القرآن
:ليه معجز :قاهرة ظاهرة  .لانه عليه الصلاة والسلام بينأنه نشأفا بيهم وثربى عندهم » وممعلمو أ

أنه لميطالع كتايا وم تلد الاستاد  بل كان مده لجان سنة معهم ومخالطا لم٠وما كان مشتغلا
اأفتكر  2قط  7 ,إنه ذفعة واحدة ظهر هذا القرآن العظيم عليه » وظهور مثل هذا اللكتافب

»يكو إلا بالوحى .
الشريفء العالى » عل مى 0ذلكالانسان الذى لميتفق له شى .من أَسَبات التعلملا
؛ذا ثبت هذا كان طلب آنة أخرى سوى
فهذا برهان قاهرعلى أن القرآن معجز قاهرظاهر وإ
اله3

دن الاقتراحات |بى لاحاجة إلما ف إثناتت دونه عليه اأضادة والسلام  0و تقرير وشاكة

ل| هذا يكون دفوض | إن مشية
ومث!

ألله تعالى ا

.

شاء أظهرها  3وإن إشناء لرظهرها  2فكان ذلك

ن بابالغيب » فوجب على كل أحد أن يننظر أنه هل يفعله الله أملا ؟ ولنكن سواء فعل أولم
يفعل

» فقد ثلتت

 :موة » وظهر

صدقه

فى ادعاء الرسالة 

ولا ختاف هذا

المقصود

بحصول

تلك

الزيادة وبعدمها  فظهر أن هذا ااوجه جواب ظاهر فى تقرير هذا المطلوب :
قوله تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهممكر فى آياتنا قل الله أسرع
1ا إن فطلا كد رن  6رون »
قْ الآية مكل :

(المسألة اولأ4

اعلمأن القوم لما طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسل آية أخرى

سوى القرآن؛  وأجَابٍ الحواب الذى قروتاه :وهرك فو له[ك 0الد  لل دك برانا أت در
المذكور فىهذه الآية ؛ وتقريره من وجهين :

إالوجه الآول) أنه تعالى بين فى هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر اوللجاج والعناد
_7٠ي0ع

فولهتعالى دويةولون لولاأنزل عليه آآيةمن ربه» الآية
يوون

روا لق
َل ما اليب نه انظ
رَبه
من
ألعليهآي
ولا

م م المظرينَ «.

سرض

ل ١ الام

اد
ا

0

فان الناسكلهم كانواعلى الكفر  ,و إنما حدثك الاسلامفى بعضهم بعد ذلك ؛ فكيف تطمع فى
اتفاق الكل علىاملاان ؟
(إالقول الثالث  4قول من يقول  :المراد إنهم كانوا أمة واحدة فى أنهمخلقوا على فطرة
الاسلام  ,ثماختلفوا فى الآديان  .واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «كل هولود بولد
عل الفطرة فأبواه مودانه وينصرانه وبمجسانه» ومنهممن يقول المرادكانوا أمة واحدة فىالشرائّع
؛حاصلبايرجع إأملرىين  :النعظي لأمرالله تعالى وااشفقة علىخاق الله  .وإليه الاشارة بقوله
العقلية و
ولوالدين إحسانا) واعلم أن هذه
تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم ربك عليكم أن لاتشركوا به شيئا با

تكله قن استقصينا هافن سورة البقرة ؛ فلفكتفب بهذا القذن مهنا :
أما قوله تعال (ولولا كامةسبقت من ربك لقضىبينهم فيهأ فيه ختلفون»فاعلم له ل فى
:ن يقال لولا أنه تعالى أخ,.
:لأآول أ
الآيةمايدل علىأن ثلاك الكلمة ماهوى؟ذكرو! فيه وجوها ا
أنه 0التكليف عل عباده » وإنكانوا به كافرين » لقضى بينهمبتعجيل الحسأابوالعةابلكفرمم :

وح »
لكن لما كان ذلك سبيا لزوال التكليف ؛ ويوجبالالجاء » وكان إبقاء ااتكليف أأصوصبا
لاجرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة  .ثمقال هذا القائل » وفى ذلك تصبير للمؤمنين على
احتمال أاأكاره من قبل الكافرين والظالمين  .الثاتى (ولولا كلمة سبقت من ربك) فى أنه لايعاجل
»قضى بينبمفى اختلافهم  :بمايمتاز الحقمنالمبطلوالمصيب من الخطىء
العصاة بالعقوبة إنعاماعليهم ل
اثالث  :أنتلك الكلمة هى قوله «سبقت رحمتى غضى» فلماكانت رحمته غالية اقتضت تلك الرحمة

ال يان السترعل الجاهل الفسال ررتهاله لوقك الوتجدان .
قوله تعالى وليةولون اولا أنزل عليه آيةمن ربه فقل اما الغيب لله فاتتظروا إنى معكم

من المنتظرين »
اعم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم فى إنكارممنبوته» وذلك أنهم  .قالوا :
ان القرآن الذى جتتنا بهكتاب مشتمل عل أنواعمنالكلمات لكان كرن كعزاك الات
أن كتاب موسى وعيسى ماكان معجزة لهما .بلكان لهما أنواع من المعجرات دلت عل نبوتهما

1

ا تعالى وأواوالااكمة 1ك الووربك لقننيهم » ل

وقال قوم  :إنهم بقوا على دين الاء 0إلى زمن نوح »ا اعشرة
قتل أحد ابنيه الان
قرون  .ثماختلفوا 7عهد نوح ؛ فبعث الله تعالى إلم-م رحا برقال خا يرن متشكاناا علا دين
الاسلام فى زمن نوح إعدالترق ١ إلأث ظهر الكفر فم  .وقال آخرون:كانوا على دايلناسلام
من عهد إيرأهم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بنلى » وهذا ااقائل قال  :المراد املنناس فىقوله
تعالى (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فاختلفوا العرب خاصة .
:نه تعالى لابين فماقبل فساد القول بعرادة الأصنام
إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول إ

بالدائلاذى قزارنامءب بفينهذة :الآية أنه :المدطات لبن لوله]) لد لاالراك الم بارآ
»نق عبادةالأصنام  .ثم حذف هذا المذهب الفاسد فيهم» والغرض منهأن
علىدايلناسلام و
الريك إذا علدو | أن هدا راك

بهاكان أطليافهم و أنه إإيكا خدن أرعدا أن يكن ؛الميتعصيوا

لنصرته  :ولميتأذوا من تزييف هذا المذهب ؛ وم تنفر طباعهم من إبطاله  .وما يقوى هذا القول
وجهان  :الأول  :أنه تعالى قال ي(عوبدون من دون الله مالا يضرمم ولاينفعهم ويةولون هؤلاء

,م قال عقيبه (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فلوكان
شفعاؤنا عندالته) ثمبالغفى.إبطاله بالدليل ث
المراد منه بيان أن هذا ااسكفركان حاصلا فيهم من الزمان القديم  :لميصح جعل هذا الكلام دليلا
على إبطال تلك المقالة .أما لوحملناه علىأن الناس فىأواللآمسكانوا موسلهبيذنا»الكفر إنما
؛مكنالتوس لبه إلىتزيف اعتقادالعم فى هذه المقالة » توقفبيح صورتما
حدث فهم من زمان أ
.لثاتى أ:نه تعالى قال (وماكان الناس إلاأمة
عند ف:وجب حمل الافظ عليه تحصيلا لهذا الغرض ا
قةت
يكلم
سلا
واحدة فا+تلفوا ولو

مرنبك لقضى بينهم)0

أنزهذاا رغد وصرر

هد

الوغدأقإرلب .الأاشساء المدكوررة أوزل »و اللقرب وت9جتلاد ف ور حت صرف عد | للوعا
إلى هذا الاختلاف» إلىاماسيق من أكون|النامن لأمةياوحدة بإوراذا كق كنالك .ر ا أن قال :
افاق الككور الكاناختلافهم
زاافة واحدة فى الاسلام لافى الكفر » لانم لكوارا أمة حود

بسبب الابمان» ولا يوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الابمانسبيالحصول الوعيد .

لكاافهم بسببالكفر ,وحينئذ يصحجءل ذكالاختلاف
خاتنل
اام
أمالوكانوا أمة واحدة فناىل
مها رارع
(إالقول الثانى» قول من يقول المرادكانوا أمة واحدة فاىلكفر » وهذا القول منقول عن

طائفة من المفسرين ق.الوا وغل هذا التقدير ففائدة هذا الكلام فى هذا المقام هى أنه تعالى بين

لاسو لعليهالصلاة والسلام ؛ أنه لاتطمعفى أن يصيركلمن تدعوهإالدىينمجيبا لك ٠ قابلالد بن .ك

قتوعلاهلى«وماكان الناس إلاأمة واحدة فاختلفوا» الآية
عل

ٌ_

د :الا ا
 3كان
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فكانه  0للنى صلى  1 0وسم قل أنت (ستحانةؤ تكال عماء كيورؤن) ونحون أن يكون الله
سبحانه هو الذى نزه نفسه عماقالوه فال (سبحانه وتعالى عما ريكشون)
قوله تعالى لإ[وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولاكلمة سبقت من ربك لقضى بينهم

فم قيه يختلفون)
اعم أنه تعالى لما أقام الدلالة القاهرة على فساد التقول إعبادة الأصنام » بين السبب فى كيفية
حدوثشهذا المذهب الفاسد  والمقالة الباطلة ؛ فال (وماكان اناسإلاأمة واحدة) واعلِم أن ظ
قوله (وماكان الناس إلاأمة واحدة) لا,دلعلىأنهم أمة واحدة)فماذا ؟ وفيهثلاثة أقوال :

(القول الآول» أنهمكانواجميعاً علىالدين الحق » وهودين الاسلام  :واحتجواعليه بأمور:
الآول  :أن المقصود من هذه الاآيات بان كون اللكفر باطلا ؛ وتزييف طريق عبادة الاأصتام

وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل ؛ فوجبأن يكون المراد من قوله ك(ان الناس أمة واحدة)
هو أنهمكانوا أمة واحدة ؛ إما فى الاسلام وإما فى الكفر ء ولا وز أن يقال إنههم كانوا أمة

واحدة فى الكفر  .فق أنهمكانوا أمة واحدة افلىاسلام » إنماقلنا إنه لاتحوز أن يقال إنهمكانوا
أمة واحدة فى الكفر لوجوه  :الآول  :قوله تعالى (فكيف إذا جتئنامنكل أمة بشهيد) وشبيد الله
.لثاتى  :أن
لاية أن يخكون مهنا عدلا  .ثرت أمناهخلت أمة من الأممإلاوفييم مؤمن ا
الأحاديث وردت بأنالارض لاعخاو عمن يعبد الله تعالى » وعن أقوام مم يمار أهل اللأآرض

ومهم يرزقون  .الثالث  :أنه لماكانت المكمة الآصلية فى الخاق هو العبودية » فيبعد خلو أهل
الارض بالكلية عنهذا المةدود  .روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال إدن الله تعالى نظر
إلى أهل الاأرض فقتهم عربمم ويجمهم إلا بقية من أهل الكتاب» وهذا يدل على قوم تمسكوا
بالاممان قبل مجىء الرسولعليه الصلاة والسلام » فكيف يقال إكناهمنوا أمة واحدة فىالكفر؟
وإذا نه أن الناسكانوا أمة واحدة إما فى الكفر وإمافى الايمان» وأنهم ماكانوا أمة واحدة
فى الكفر » ثبت أنهمكانوا أمة واحدة فىالايمان» ثماختلف القائلون بهذا القول أتهم متىكانوا
كذإك ؟ فقال ابنعباس ومجاهدكانوا علىدين الاسلام فى عهد آدم وفيعهد ولده ؛ واختلفوا عند

3

قولهتعالى دأقتلنبئون الله بما لايعلم»الآية

امكن قالوا
بعبادة هذه الأصنام » وأنماتمكون رن  1انل ا
افلىأصنام إنهاشفعاؤنا عند الله؟ وذكروا فيهأقوالا كثيرة  :فأحدها  :أانعهمتقدوا األنمتولى
لكل إقلبم من أقاليمالعالم ٠ روح معين هن أرواح عاالمافلاك :فعينوا لذلك الروح صنما معينا
 00 :بعبادةذلك الصنم ؛ ومقصودهم عبادة ذلك الروح ؛ ثماعتقدوا أن ذلك الروح يكون
عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبوديتسه و.ثانها  :أنمسمكانوا يعبدون الكوا كب وزعموا أن
الكوا كب هى اتى لما أهلية عيودية الله تعالى » ثملما رأوا أالكوا كب تطلع وتغرب وضعوا
لها أصناماً معينة واشستغلوا بعبادتها » ومقصودهم توجيه العبادة إلى الكوا كب  .وثالثها  :أنهم
وضعوا طلسهات معينة على تلك الاصنام واللأوثان  .تثقمربوا إليها .5يفعله أحتابالطاسمات .
ورابعها :أنهموضعوا هذه اللأصنام والاوثان على صور أنيائهم وأكابرمم» وزعموا نأنم مى
اكتغاوً! بسنادة هذه الفتثاثيلاءآفا نأؤالتك الأكابر تنكونشفعاء لممعندالته تعالى » ونظيره فىهذا
؛ععلتىقاد أنهمإذا عظموا قبورهم فانهميكونون
الزماذ اشتغال كثيرمن الاقبتعظم قبور الاكابر ا

شفعاء لهمعند الله  .وخامسها  :أنهماعتقدوا أنالاله نور عظم ٠ وأن الملائكة أنوار فوضءواعل
صورة الإله الآ كبر الصنم الآ كبر ؛ وعلى دورة الملائكة صوراً أخرى  .وسادسها  :لعل القوم
حاولية » وجوزوا -لولالاله فى باعلضأاجسام العالية الشريفة .

واعم أنكل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذنى ذحكره الله تعالى وهو قوله (ويعبدون من
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم) وتقريره ماذكرناه من الوجوه الثلاثة .
قوله تعالى ل قل  5بن الله بما لايعلم ف الستررات ولاق الارض :ساك و كال
عما ريشكون»

اعلمأن لعن ناوعا واحدا ؛ وهوأن المراد من نق عل الله تعالى بذاك تقرير نفيه
فنفسه » وبيانأنه لاوجودله البتة » وذلك لأنه لوكان هوجوداً لكان معاوماً لله تعالى و؛حيث لى
يكن معلوماً للهتعالى وجب أنلايكون موجوداً  :وهثلهذا الكلام مشهور افلىعرف » فانالانسان
.قرى”
وئم»قهر ١4 أنه ما-صل ذلك قط و
اذا أراد نفى ثىء عننفسه يقول  :ماعلل الله هنذا زم
ك
ذسهلعن
(أتذبئون) بالتخفيف أهاقوله (سبحانه وتعالى عهايكشرون) فالمقصود تنزيهاللهتعالى نف
؛رأحمزة والكسانى (تشركون) بالتاء .و»مثلة فى أول النحلى موضعين » وفىالروء كلها
الشرك ق

بالتاءاعللخىطاب ؛ قال صاحب التكشاف «ها» موصولة أموصدرية أعىر .الشركاء الذين
شركونهم ا ع إشرا كم قال الواحدى  :من قرأبالتاءفلقوله ( تأنبو نالله) ومن قرأ بالياء

انفعهم»الاية
#ولاتعال واكواك سس دون الهمالايضرهم ول ي
و
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رأىكذبك انهم المقصود منه إلحاق الوعيد الشديد بهم حيث أنكروا دلائل اللهء وكذبوا
بآبات الله تعالى .
وأما قوله (إإنه لا يفاح امجرمون ) فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين  .والله أعلم.
قوله تعالى

ويعبدون من دون الله ماللايضرمم ولا ينفعهم يةولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله

آل أتنئون الله ما لايعلم فى السموات ولافى الأارض سبحانه وتعالى عما يشركون)
اعم ناد ؟ اران القوم إنما الوا من الرسول صل الله عليه وسلٍم قرآنا غير هذا القرآن

ا يل » هذا القرآن لآن هذا القرآن مشتملعل شتم الآصنام التى جعلوها آلحة لأنفسهم » فلهذا
السبب ذكرالله تعالى فى هذا الموضع مايدل علىقبح عبادة الاصنام » ليبينأن تحقيرهاوالاستخفاف
ماأمسحق وطريق متيقن .

واعلٍم أنه تعالى حكى عنهم أمرين  :أحدهما  :أكناهنموا يعبدون الأصنام  .والثانى  :أنهم انوا
لهى علىفساده بقوله (مالا يضرم
الل
لاول فقتدنعبها
اأم
:ؤلاء شفعاؤنا عندالله.
يقولون ه
ولاينفعهم) وتقربره

الول قال زجاج  :اضر ثمإن يعبدو  5ولاينفعبم إنعبدوه :

ناخ © أن المعزوة لابد وأن كون:أ كل قدرة من العابد » وهذه الأصنام 'تنفع ولاتضر البتة»
وأما هؤلاء الكفارفهم قادرون علىالتصرف فهذه الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد
كل حالا من المعبود كانت العبادة باطلة  .الثالث أ:نالعبادة أعظم أنواعاع؛
وإذا كان العابد أ

فهى لاتليق إلامنصدر عنه أعظم أنواع الانعام » وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقسدرة
ومصا المعاش والمعاد ؛ فاذا كانت المنافع والمضار كلهامن الله سبحانه وتعالى » وجب أن لاتليق
العبادة إلا بالله سبحانه .
 |9النوعالثالى» ماحكاه الله تعالىعنهم فىهذه الابة ٠ وهوقوطم (هؤلاء شفعاؤنا عندالله)

فاعلأن منالناس من قال إن أولتك اكفار توهموا أن عبادة اللآصنام أشد فى تعظيم الله
من عبادة الله سبحانه وتعالى ف.قالوا ليست للننااأهليةأن نشستغل بعبادة الله تعالي بلحن نشتغل

قوله تعالى «ثمن أظممن افترىعلىاللكهذ باءالآية
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ونشاىا يطالعكتاباوملاومل عات5

عقل .
بالضرورة أنه لايكون الا علىسبيل الوحى والتنذيل  .وانكار العلومالضرورية يةقداحلفى

فلهذا السبب قال (أفلا تعقلون)
(المسألة اثثانية» قوله (ولاأدراك به) هو من الدراية بمعنى العلم .قسيابلويه  :يقال دريته
ودريت بهوءال كثر هو الاستعال بالباء  .والدليل عليه قوله تعالى (ولاأدرا ك به) ولوكان على
اللغةالاراي لقال والكةأدرا اكوادة:

اذا عرفت هذا فنقول  :معنى(ولاأدرا؟ به) أىولا أعليك الله به ولا أخبرك به .قالصاحب
الكشاف :قرأ الحسن (ولا أدرأم ه) عل لبغةةوملنأعطأته وأرضأئه فمعنى أعطبته وأرضيته
ويعضده قراءة ابن عباس(ولا أنذركم به) ورواه الفراء (ولاأدرأتك) به بالهمزء والوجه فيه أن
يكزن من أدراته إذا دففسة ا.دورراته إعذلايه دان بالكوالتي انلله أجعلكم تاذو تدا
درون ادال ركد يي رع كر (ولآدرأ ؟)بلام الابتداء لاثنات الادراء:
وأا قوله تعالى لفقإد لبنت فيكم عمرا من قبله) فالقراءة المشبورة يضم المهمء وقرىء
(عمرا) بسكون اميم .

قوله تعالى (فن أظلمن أفترى على الله كذبا أوكذب بآياته إنه لايفلح الجرمون )
واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر و»ذلك لمهم المسوامنه قرآتايذكره منعند نفسه»
ونسبوه إلى أنه إنما يأنى بهذا القرآن من عندنفسه » ثمانه أقامالبرهان القاهر الظاهر على أن ذلك
ناكل ءاوأن هذا المران لينل إل بو ح الله تخالىو تتريله ٠ فد هذا فلك فق أظلعن افترق عل
الله كذبا)والمراد أن هذا القرآن لولميكن مزعند الله لماكان فى الدنيا أحد أظلمعلى نفسه منى »
ووحى مناللهتعالى
حيث افتريته علىالل »ه وما أققت الدلالة عل أنه ليس الام كذلك »؛ببله

وجب أن يال إنه لبس ق الذنا أحداا جيل ولا أظلعلىنفسه منكم0
كونه من عندالله » فاذا أندكرموه كنم قدكذبتم بآيت"ااتلله .موحت أن تكوتوا أظلالناس
ولاك أن قوله (ومن أظلٍممن افترى على الله كذبا) المقصود منه نى الكذب عن نفسه وقوله

فولهتعالى «قل لوثاء الل مهاتلوته عليك ».الآنة
7
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لقوله انلعى (واتبعوه)

(الفرع الثالث) نقل عناين عباس رضىاللّه عنبما أنه قال  :إن ذلك منسوخ بقوله (ليخفرلك
الله ما تقدم مذنبك وما تأخر) وهذا بعيد لآن النسخ إنما يدخل فى الاحكام والتعبدات
لافى ترتيب العقاب على المعصية .
 ١الفرعالرابع) قالتالمعتزلة ا:نقوله (إنىأخاف إنعصيت ربىعذاب بومعظم) 0
عايكوان واقعا بلا توبةولاطاعةة أعظم منبا»وحن تقول فيه 0

ثالث  .وهوأن لا مفو

عنه ابتداء » لآن عندنا بحوز من الله تعالى أن يعفو عن أصحاب الكبائر .
قوله تعالى لإقل لو ثاء الله ما تلوته علي و أدراكم به فقد لبت فيك عمرا من قبله ,

أفلا تعةلون 4
وفيه مسائل:

(المسألة اوللأى) اعلأنا بينا فماساف  .أنالقوم إنما المسوامنه ذلك الالقاس » لاجل أنهم
اتهموه بأنههوالذى يأتى بهذا الكتاب من عندنفسه ؛ عل سبياللاختلاق والافتعال » لاعلىسبيل
كونهوحما من عند لله ف.لهذا المء١: النى عليه الصلاة والسلام على فساهدذا الوهم ما

 1صل الله
ه الآية  .وتقريره أن أولتك الكفاركانوا قد
هلىذفى
ذكره الله تعا
عليه وسلم ا ل تر ال الك الوقت »وكاتوا حالف بأعوالة وأنه ما طاكلتعابا و لاتليذ لاستاذ
ولاتعلم من أحد ء ثمبعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا السكتاب العظيم المشتمل
ض
خ أو
ل لكين عماللاصول ؛ ودقائق علماللاحكام ٠ واطائف علملخدن ؛ وزسر

الأولن:

ويجزعن معارضته العلماء والفصحاء والباغاء » وكلمن له عقلسايم فانه عرف أن مثل هذا لاحصل
الا بالوحى والالهام من الله تعالى » فقوله (لو شاء الله ماتلوته عليكمولاأدراك به) حك منه عليه
ام»ن اختلاق ولامن افتعالى  .وقو له
لالى
الصلاة والسلام بأن هسذا القَرآن وحى من عند الله تع
(فقد لبت فيمعمرا دن قبله) اشارة الى الدليل الذى قررناه» وقوله (أفلا تعقلون) يعنى أن ٠ه
0

قوله تعالىإن أتبعإلامايوحى» الآية

"ة

يأتيهم 5 1سروى هذ! الكتاب  .مع كون هذا السكيتاب باقيا كاله؛0

فوا نر

هذا الكتاب  .وَأُمَاقوله :.إنه"|:كتفي ,ى الجوابية ع نم اجلنفاسمان 

لاا او كلكران كد القسمينهو عينالجواب عن القسم الثانى  .وإذا كان كذلك
وناب
لينجعي
اقسم
وقع اكلتافاء بذكرأحدهماعن ذكر الثانى  .وإنما قلنا  :الجواب عنأحد ال
عن الثاتى لوجهين  :الأول  :أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لاوز أن يبدله من تلقاء نفسه »
لآنه وارد من الله تعالى ولايقدر عل مثله ؟] لا يقدر سائر العرب عل؛مثلهء فكان ذلك متقّراً

فى نفوسهم بسبب ماتقدم من تحديه لممثل هذا القرآن ؛ فقد دهم بذلكعل أنه لايتمكنمن قرآن
وثانى  :أن التبديل أقرب إلى الامكان من امجىء بةقرآن غير هذا القرآن  :لجوابه عن
غير هذا .ال
الأسبل يكون جوابا عن الأآأصعب ٠ ومن الناس من قال  :لافرق بين الانيان بقرآن غير هذا

الراك وين جد ال هذا القرااك » حومل فوزله ركنايكون لى أن انناف انا

لامر ب إلا آل

ضعيف على مابيناه .

(المسألة اثثالثة) اعلمأن إقدام الكفار على هذا الالقاس ,.يحتمل وجهين  :أحدهما  :أنهم
ذاكر .ذلك عل) سال السخرعة واالاستإزاء ل مثل أن هرانا اليك اى حنا زان ل تام
القرآن أوبدلته لامنا بك » وغرضهم من هذا  0السخر نه والبظيل و.بالتال ١لن كرا د بطلل

:أكنونوا قالوا ذلك عل سئيل التجربة
على سبيل الجد ؛ وذلك أيضا حتمل وجوها  :أحندها ي
ى
ت»
حان
والامتح

نهد
علي
نزل ع
من ن
أنه إن فعا(اذلك» غلئوا أنمكان كدانايقا قوله  :إن هذا القرآ

الله  .وثانها  :أن يكون الصو من هذا الالعا ل أن هذا القرآن مشتمل على ذم لتم والطعن

»هم كأنوا يتأذون منهاء فالقسوا كتابا آخر ليس فيه ذلك و.ثالئها :أن بتقدير أن
فى طرائقهم و
يكونوا قد جوزوا كون هذا القرآن منعند الله ؛ القسوا منه يألنتمس من الله نسخ هذا القرآن
0
واتبديله بشرآن [خ

.وهذأ الوجة أزعد الوجوه

.

واعلم أن:القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تسالىأن يقول :,إناهذا التبديل,غيرا جائر,مى (إن
أثبعإلا مابوحى إلى) ثمبين تعالى أنه بمنزلة غيره فىأنه متوعد بالعذاب العظيم إن عصى  .و يتفرع
على هذه الآية فروع 2

(الفرع الآول) أن قوله (إن أتبعإلا مايوحى إلى) معناه  :لاأتبعإلامايوحى إلى ؛ فهذايدل

عل أنه عليه الصلاة والسلام ماحكمإبلاالوحى ؛ وهذا يدل على أنه لميحم قط بالاجتهاد .
(الفرع الثانى» بمسك نفاة القياس .ذه الآية فقالوا  :دل هذا النض عل أنه عليه الصلاة

قوله تعالى «وإذا تتلىعآليهامتنا بينات» الآية

هه

(المسألة الأولى) اعل أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلاتهم التى ذكروها
فى الطعن فى نبوة النى صب الله عليه وسلٍ  ,حكاها الله تعالى فى كتابه وأجاب عنما .
ونقف علىهذا الترتيب الذى نذكره  :عرأن القرآن عزتب .عل أجسن الويجوه .
واعم أن م

(إالمسألة الثاني4روى عن ابن عباس رضى الله عنهما  :أن خمسة من التكفاركانو! يستورئون
بالرسول عليه الصلاة وااسلام وبالقرآن  .الوليد بن المغيرة الحخزومى ؛ والعاص بن وال السبمى ؛
يبيب
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والآسود بن المطلب  ,والآسود بنعبديغوث ؛ والحرث بنحنظلة ؛ فقتل الله كل رجلمنهم بطريق
آخر ءا قال (كإفنايناك المستوزئين) فذكر الله تعالىأنهم كلماتلى عليهم آيات (قالالذين لايرجون
لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله) وفه محثان :

(إالبحث الآول) أن وصفهم بلأناهيمرجونلقا .الله أريد به كونهم مكذبين بالحشر والنشر:
منكرين للبعث والقيامة » ثمفى تقريرحسن هذه الاستعارة وجوه  :الأول  :قالالأصم (لايرجون
لقاءنا) ألاىمر جوف لقائنا خيراً علرطاعة » فهم منالسيئات أبمدأن يخافوها  .الثاتى  :قالالقاضى :
الا لاتتمل لق المنافع ٠ لكيه قد يدل على المضار من بغض الوجوه  ,لان من لابرجو

لقاء ماوعدر بهمنالثواب » وهوالقصد بالتكليف  .لانخافيضا مايوعده به منالعقاب ؛ فصا رذلك
كتابة عن جحدثم للبعث والأشور .

واعلم أنكلام القاضى قريب منكلام الآصم  ,الا أن البيان التام أن يقال :كل منكان مهنا
بالبعث والنشور فانه لابد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه  وعدم اللازم يدل على
عدم الملزوم » فلزم من نى الرجاء نفىالامان بالبعث  .فهذا هوالوجه فى حسن هذه الاستعارة .

(إالبحث الثانى) أنهمطلبوا منرسول الله صل اللهعليه وسلم أحد أمرين غلالبدل  :فالاول :
أن يأتهم بقرآن غير هذا القرآن  .والثاتى  :أن يبدل هذا القرآن وفيه إشكال؛ لاأنه إذا بدل هذا
وحد يما شوياعاحيا :
ان لك ع نفد أ بقران غير هذا القوآن  :وراذاكان كذ اككانك 1ا
وأيْضاً ما :يدل على أن كل واحد منهماهو عين الآخر أنه عليه الضلاة والسلام اقتصر فىالجواب
غلنفى أحدهما » وهوقوله (مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) وإذا ثبت أنكل واحد من هذين
لآخر »كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخمير فيه باطلا .
الامين هو نافس

فار [لك:آن .إخن الأغر بن غير الاخره فالانيان بكتاب :آخر ؛ لأعل ترتتب هذا القرآن
ولاعلى نظمه  .يكونإتيانا بقرآن آخرء وأما إذا أنىمذا القرآن إلا أنه وضعمكانذم بءض الاشيا.
:و نقول  :الاتيان بقرآن غير هذا هو أن
مدحها » ومكان آبةرحمة آية عذاب »كان هذا تبديلا أ
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الى الواات الله قد عم منهم أنهميصرون عل الكفر وهذا يدل عل أنه تعالى نا أهالكهم لاجل
كل برم » وهو وعيد لأهلمعة عتلكىذيبهم رسولالله ؛ وقرى*
فكذلك يىحز
0

(يحزى) باليواءقوله (م جعان الاعلاتف) الخطاب للذين بعث إليهم تمد عليه الصلاة والسلام »
أى 210-0فى الأرض بعدااقرون الىأهللكنام ؛ لننظركيف تعملون » خيرا أوشراً ؛ .فتعاملكم
على حسب عمل  .بق فى الآية سؤلان :
(السؤال الأول  4كيف جاز النظر إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟

»ه هذا العل
والجواب  :أنه استعير لفظ النظر للعلمالحةوقى الذى لايتطرق الششك إلويسهشب
بنظر الناظر وعيان المعاين .
(السؤال الثانى» قوله (ثم جعلنا ك5خلائف فى الأأرض من إعدهم لننظر كيف تعملون)
مشعر باألنله تعالى كمان عالما بأحو المقبل وجودهم .
ارات را مهاه شال نا1العباد معاملة من يطلب العلم 0منهم » ليجازيهم
 61دراه (لمباوم 5ا عملا) وقد مى نظائر هذا و.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
د إن الذنا خضره ره وأن الله مستخلفكم فها فاظر كيف تعملون» وقال قتادة  :صدق الله رينا

اكلا كلاد لالط إل الاك فادرا الله من أعمالكم خيراً » بالليل والغبار :
(يف) نصب بقوله (تعملون) لانماحرف» لاستفهام
((المسألة الثالثة 4قااللزجاج :موضع ك
والاستفهام لايعملفيهماقبله » ولوقات  :لننظرخيراً تعملونأم شراكلاعنامل فىخيروشر تعملون .
قوله تعالى ١ وإذا تتلى علمهم آياتنا بينات قال الذرن لايرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا

أو بدله ةا2
عذاب يوم عظيم»
فيه انا

3

ل

٠

ل أنأبدله من تلقاءنفسى إن أتبعإلا مابوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى

قوله تعالى ٠وإذا املسانسان الضردعانا لجنيه» الآية

اه

؛ان خوف
5واللها يكون أشد أنواع البلاء  :فان النعمة كلا كانت كل وألذ وأقوى وأفضل ك
لاا إنذاء وأفرى [عاشا ».قبت أن مكنان مشنرللا,التمة كان أيدا فلة الللة ..أمامن
كان فى وقت النعمة مشغولا بالمنعم » لزم أن يكون فى وقت البلاء مشغولا بالمبى  .وإذا كان المنعم
والمللى واحداً »كاننظره أبداًعلى مطلوب واحد ؛ وكان مطلوبه منزهاً عن التغيرمةدساعن التبدل .
ومنكان كذإككان فى وقت البلاء وفى وقت النعاء »غرقافى بحر السعادات » واصلا إلى أقصى
الككالات ؛ وه-ذا النوع من البيان بحر لاسا<ل له ؛ ومن أراد أن يصل اليه فلينكن من الواصلين
إلى العين دون السامعين للأثر .

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى (الانسان) فىقوله (وإذا مس الانسان الضر) فال بعضهم » إنه
الكافر ؛ ومنهم من بالغ وقال :مكولضع فى القرآن ورد فيه ذكر الانسان» فالمراد هو الكافر؛

وهذاباطل ل.آنقوله (ياأيها الانسان إككنادح إلى ربك كدحاً فلاقيه فأما من أونىكتابهييمينه)
لاشيهة فىأن المؤمن داخلفيه » وكذلك قوله (هل أنى على الانسان حين من الدهر) وقوله (ولقد
 .خلقنا الانسان مزسلالة منطين) وقوله (ولةدخلقنا الانسان وذمالماتوسوس بهتفسه) فالذىقالوه
بعيد » ابلحق أننول  :اللفظالمفردانحلبالأالف واالامحكه أنإهذا<ص ل هناك معهودسابقانصرف
اليه ؛ وإن لمحصل هناك معهود سابق وجب حمله عاللىاستغراق صونا له عن الاجمال والتعطيل .

ولفظ (الانسان) ههنا لائق بالكافر  .لآن العمل المذكو رلا يليق بالمسلم البتة .

(إالمسألة الرابعة 4فى قوله (دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاتما) وجهان :
ال الدعاء فقوله (لجنبه) فى موضع الخال بدليل عطاف
لإالوجه الاول) أن المردمنه ذ<كورأ
الحالين عليه  ,والنقدير  :دعانا مضطجعا أو قاعدا أوقائما .
فان.قالوا :فا فائدة ذكر هذه الأاحوال ؟
قلنا ::معناه  :إن المضرور لابزال.ذاعيا لايفثر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضر » سواءكان
مضطجعا أو قاعدا أوقَانما .
لإوالوجه الثانى 4أن تكون هذه الول الثلاثة تعديدا لأ<وال الضرء والتقدير  :وإذا
شن الانكان الصو سه أو قاعدا أوقاما دعانا وهو قول الزجاج  .والآول  :أصح  ,لآن ذكر
اللعاماترق إل هذه الاحوال من ذكر الضن .و لان القول بأن هذه الاحوال أحوال للبعاء
يقتضى مبالغة الانسان فى الدعاء ؛ ثمإذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنهكان ذلك أيجب .
 4فى قوله (م) وجوه :الاول "اللراد مها أنه مضي عل طر بقته الأول
(المسألة الخامسة
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قوله كاك «وإذا مس

اذا نَْاا

وك دفعه عنه وذلك يدل على أنه لين  73 2ا

م

0

الطلب .

[السألة الثانية 4المقصود منهذه الآية  بيان أن الانسان قليل الصبرعند نزول البلاء » قليل
الشكر عندد وجدان النعاءوالآلاء » فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء مضطجعاً أو قانئما
أوقاغدَا ٠ يجتدبآ :فىذلك التعاطءالاً من اله تعَالى إزدالة تلكا اده ١ عد لهابالسلة والمتكقا ذاذا
»لم يتذكر ذلك الضر ولميعرف قدرالانعام ؛
كشف تعالى عنه ذلك بالعافيةأعرض عن الشكر و
وصار بمنزلةمن لميدعاللهتعالى لكشف ضره ؛ وذلك بدل على ضعف طبيعة الانسان وشدة

ويهماد كر الله تعالى ذلك تدا علأهنذه لطر يعة كدرمة.بل
استبلاء الغفلة والشووة عل
ا
ِجَت علانلسآان العاقلن أنتكون صابراعند تزول البلا ماكر عند الفرز البداء © ومن
أن يكو نكثير الدعاء والتضرع فى أوقات الراحة والرفاههة  .حتى يكون>ابالدعوة فوقت

أنحنة  .عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال ومن سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد
فليكير الدذعاء عند الرحاء»

واعلم أن المؤمن إذا ابتلىبلية ومحنة  وجبعليه رعاية أدور  :فأوها  :أنيكونراضيا بقضاء
الله تعالى غير معترض بالقلب واللسازعليه و
.إا وجب عليهذاك لانه تعالى مالك عاللىاطلاق

وملك بالاستحقاق ف.له أن يفعل فى ملكه وملكه ماشاءكا يشاءء ولأنه تمالى حكيعرلى الاطلاق
وهو منزه عن قعل [الناطال ااولعانة .فك اللا نان فور كت رع و إن ز[وذلكانت0

خيذ

ون أزاطاعنه فهوفضل ؛ وحينئذ بحب عليه الصير
يعم أنه تعالى أإن أبقعليه تلك الحنة فهوعدل » إ

والمكوخاواررك القلقأواالاضطرات...وثان ,ا أنسيق ذاك] لوقك إن اشبدل ناك اق تالى لتنا
عليه بدلاعن الدعاءكان أفضل » لقوله عليهالسلام حكاية عن رب العزة«منشغلهذكرى عن مسأاتى
وللآآاانشعغاك (الن؟  :التتتعال باطع ١ والتتال انيتال
أعطته أفضل أما"أعط| البائلرق» ا

بطلب حظ اانفس » ولاشك أن الآول أفضل  ,ثمإن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن
يكون إزالته صلاحا فى الدين ؛ وباججملة فانه بحب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا  .ثاولثها :
أنه سبحانهإذا أزال عنه تلك البلية فانه يبحب عليه أيبنالغ فىااشكر  :وأن لابخلو عن ذلك الشكر
فى السراء وااضراء» وأ<وال الشدة والرخاء ؛ فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء  .وههنا
معلة ان أ[ أزأفك| امنا اذك ن واة وأهوا أن أهلء التتمد و فال  1انكل
اناقورمتةر داك
النعمة مشو لابالنعمة لابالمنعم كانعندالبلية مشغولابالبلاء لابالميل » ومثلهذا الشخص يكون أبدا
الثلا»)"أما فؤفك 'النلااة,فللاشك أأنه ككوق اف الللاخوار قاف تقلط إن الا نان وك

ع

وعانلاا,إخزووالاة
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ذاىن اسان كتَمكه  7تعدا 5 0فلا 0
0

روي

وز

ع

عنهة ضره
٠

تيسةو”
و
سح
يس
ح
د
س
ا
0

عر

مهم

مهم

و

هههماه

ترس

وس

2101

ني 2م27

لميدعنا لَخْرمْمه

ا

كتلةبن5

0

ل

د؟ل»

(إالمسألة الخامسة) قرأ ابنعامر (لقضى) بفتحاللام والقاف(أجلمم) باانصب  :يء١ 00:
وتير الضاد وفتح اليا
وينصره قراءة عبد الله(لقضينا إليءهمأجلبم) وقرأ البءأقون يضم ال أهف) ا
(أجلبم) بالرفععلىمالميسمفاعله :

((المسألة السادسة) اهراد من استعجال هو لاء المشركين الخير هو أنهمكانواعند نزولالشدائد
يدعون الله تعالى بكشفها  .وقد احلكله تعالى عنهمذلك فآىيات كثيرة كقوله (ثمإذا مسكم الضر

فاليه تجأرون) وقوله (وإذا املسانسان انضر دعانا)
:يف اتصل قوله (فنذر الذين لايرجون لقاءنا)
(المسألة السابعة  4لسائل أن يسأل فيقول ك
بما قبله وما معناه ؟

وجوابه أن قوله (واو يعجل الله للناس) متضمن معنى ننى التعجيل .كانه قبل  :ولايعجل لحم
الشر  5ولايقضى الهم أجلهم فيذرثم  2طغيانهم أى فيمهابم  0طغيانهم إلزاما للحجة .

(إالمسألة الثامنة4أقصاحلابنا  :إنه تعالى لاحم عليهم بالطغيان والعمسه امتنع أن لا يكونوا
كذلك  .وإلالزم أن ينقلب خبر الله الصدق كذبا وعليه جبله وحكبه باطلاء وكل ذلك محال ؛
ثمإن مهع هكذلافيم وذلك يكون جاريا بجرى التكليف بابمع بين الضدين .
قوله تعالى و9إذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أوقاعدا أو قائما فليا كشفنا عنه ضره مر
كأن يلدعنا إلى ضر مسه كذاك زين للمسرفين ماكانوا يعملون»)
وفيه مسائل :
(المسألة الأولى) فكيىفية النظم وجهان  :الأول  :أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه

لبععلبىد افلىدنيا لهلك ولقضى عليه فبينفىهذه الآية مايدل علغىاية ضعفه
ألنوزل الاعذا
ونابة  1الككوك ذلك نو كدا للا كككرهمن أنه لوأنزل عليه العذاب لمات  .الثانى:أنه تعالى
حك عنم أنهميستعجاون فى نزول العذاب » ْمبين فى هذه الاية أنمسمكاذبون فى ذلك الطلبء

والاستعجال » لآنه لو نزلبالانسانأدنى ثىء يكرههويؤذيه  ,فانه يتضرع إلىالله تعالى فىإزااتهت »
وباأذاش

شا

ار

قولهتعالى«و لويعجل الله للناس الشراستعجالهم ا

واطمأنوا بهاء وكانوا عن آيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى أنذرهماعتفنا
العذاب جهلا منهم وسفها .

(المسألة الثانية) أنهتعالىأخير فى آبات كثيرة أن هؤلاء المشركين متىخوفوا بنزولالعذاب
فى الدنيا استعجلوا ذلك العذاب م قالوا (الاهمإن كان هذا هو الحق مزعندك فأمطر عليناحجارة
من ااسماء أوائتنا بعذاب ألم) وقال تعالى (سأل سائل بعذاب واقع) الآية  .ثمإنهم لما توعدوا
بع-ذاب الآخرة فى هذه الآية وهو قوله (أولتك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) استعجلوا ذلك
العذاب  .وقالوا :محتىصل ذلك يم قال تعالى (يستعجل م,االذينلايؤمنون مها)وقالىهذهالسورة

بعدهذه الآية (ويةولونمتى هذا الوعد إن كتتم صادقين) إلىقوله (آلآن وقد كنتمتبسهتعجلون)
وقال فى سورة الرعد (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات) فبين تعالى

أنهم لامصلحة لمفى تعجيل إيصال الشر إليهم » لأأنه تعالى لو أوصل ذلك اعقاب اليهم ساتوا
,ربما
؛آن تركيهم فىالدنيا لايحتملذلك ولاصلاح فإمىاتتهم » فربما آمنوابعدذلك و
وهلكوا ل
خرج من صلبهم منكان ممنا » وذلك يقتضى أن لايعاجلهم بايصال ذلك الشر .

و أن يقال  :كيف قابل التعجل بالاستعجال »
ه:
وكال
(المسألة الثالثة) فى لفظ الآية إش
.الاستعجال بالاستعجال .
وكان الواج ب أن يقابل التعجيل بالتعجيل و
والجواب عنه من وجوه  :الأول  :قال صاحب الكشاف  :أصل هذا الكلام » ولو يعجل
الله للناس الشر تعجيله لمحي إراأنه وضع استعجالم بالخير موضع تعجيله لمالح اانا
بسرعة اجابته واسعافه يطلهم كن

استعجاهم لخر نعجز ل .م الثانى  :قال بعضهم حقيقة

قولك يلت فلانا طلبت يلته  .و كذلك يات الام إذا أتيت به غاجلاء كا نك طليت فيه الغجلة
ر وأظهرفى هذا المعنى ؛ وعلل هذالوجه يصيرمعنىالآنة لوأراد الله جلة اشر للناس
بل
شعجا
أاست
وال
كا أردواعلة الخير لهلمقضى إلءهم أجلهم ؛ قال صاحب هسذا الوجه » وعللهذا التقدير  :فلا حاجة
إلى العدول.عن:ظاهر الآنة  :الثالث  :أن كلمن عل شيا ققد.طلب تغججله .:واإذاكان اكنالك »
فكل مكنان معجلا كان مستعجلا  :فيصير التقدير » ولو استعجل الله للناس ااشر استعجاطهم بالخير

إلا أنه تعالى وصف نفسه بسكوين العجلة ووصفهم بطلبهاء لآن اللاثق به تعالى هو التسكوين
عو الظلكا*
ؤي
لقعاشم
(المسألة الرابعة» 34تعالىسمى العذاب شرا فى هذه الآية الاشاذى اف د

لمكولنه

عنده »أنه سماه سيئة فىقوله (ويستعجلو نك بالسيئة قبل ال+سنة) وفىقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها)

٠
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الس سات

ار

ولو ان

3شراستعجاكهم  1لقضى للم اجلهم در
رهم

3

ذه

وه
هر 2م

سه

سار

فى طُخْياهم000
لذنلاِيرَجَون |َلعا

رال

المشار اليه بقوله (احمد لله رب العالمين) 5تت 0

باليال ودارت فى ارال ؛ فان حققت

فالتوفيق من اللهتعالى » وإن لميكن كذاك فالتكلان عرلحىمة الله تعالى .

((المسألة الثانية 4قال الواحدى (أن) فى قوله (أن امد للّه) هى الخففة من الشديدة  .فلذلك
لتعممل لخروجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله :

أن هالك كل من بحفى وينتعل

عل معنى أنه هالك  .وقال صاحب النظم(أن) ههنا زائدة و:التقدير  :وآخر دعواه امد لله
رب العالمين » وهذا القول ليس بثىء ؛ وقرأبعضهء (أن)امد لله بالتشديد  .ونصب اد .
قوله تعالىلولويعجل الله للناسالشراستعجالهم بالخير لقضى إلييم أجاهم فنذرالذين لايرجون

لقاءنا فى طغيانهم يعمهو ن)
وفيه مسائل :

ر
كفى
5ورة
(المسألة الأول) أذ الذى يولك عل على أاينتداء هذه الس

شيات اللتكرين

للنبوة مع الجواب عنها .
(إفالشيهة الأولى) أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى مدا عليه السلام بالنبوة فأزال
لله تعالى ذلك التعجب بقوله (أكان للناس يحباأن أوحينا إلى رجل منهم)ثم ذكر دلائلالتوحيد
:نى ماجئتكم إباللاتوحيد والاقرار بالمعاد و»قد
لا خم اماد و.لخاضل الذوات أنه يقول إ
ما » فيلمدق للتعجب من نبونىمعنى .
تلى
حع
صلت
دل

لإوالشسية الثانيه 4للقوم أنهمكانوا أبدا يةولون  :اللهم إنكان ما يقول  :عمد حقاً فى ادعاء
الرسالة فأمطر عليئا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم..فأَجَابٍ الله تعالى عن هذه الشبة :ما
ذكره فهىذه الآية  .فبذا هو الكلام فى كيفية النظ .م ومن الناي دن  4ور فه وها لخرى
فالاول  :قال القاضى  :لما بين تعالى فيا تقدم اوعدو الوعيد أتيكه ما دل علىأن

حفييا أن

ذماكلف الوتاق م:اذكزه
كارا عهلذه ابلياة الدتيوة لآن حصوطابى 0
:هو أنه تعالى لما وصف السكفار بأنهم لايرجون لقاء ال وروا بللاة الدنا
القفال و

لق

تعالىدوام  9كك

الى وام يعد

طن

من الآفات » 1 7اانا والنقصانات و.قد أخبر الله تعالى عنهم أعهميذكرون هذا المعنى

ف اقولدازوقالو|:الجسدانتةالنى] أذهك عناء لاون إق  51لعزا اكور لف جلا حارن ]المع مقيمن
فضله لامسنا فا تعبك ولا غسنا فا لغوب)

(المرتبة الرابعة)4من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى (وآخر دعواهم أن امد لله رب
العالمين) وفه مسائل :

(المسألة الأولى) قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكللات العالية المقدسة
عل أحوال أهل النة بسبب +الكل أشووق !١ هلوا إن أعرن للع ذا !قروا كنيثا هالو
سبحانك الولهحممدك ؛ وإذا أكلواوفرغوا  .قالوا  :امد لله رب العالمين» وهذاالقائلماترق نظره
فى دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب » وحقيق لمثل هذا الانسان أن يعد فى زمرة البهائم
ةكل2له
وم فنة! أقواااكالرراوىئ كلك الس
ونا اعون الحقدرن فم  |7111ذلك :
صل الله عليه وسلم أنه قال وإن أهلالجنة يلهمون الجد والتسبيح كاتلبءونأ نفاسم»وقالالزجاج :
أعل املله تعالى أنأهل الجنةيفتتحوبنتعظيم اتلُلعهالى و ترجه ١ واخحوان ينكزواهلتناء عليه و»أقولل؟

عندى فى هذا الباب وجوه أخر  :فأحدها  :أن أهل الجنة لما استسعدوا بذكر سبحانك اللهم
وتحمدك ؛ وعاينوا ماهم فيه من ااسلامة عن الآفات والمخاذات ؛ علموا أنكل هذهالا<وال السنية
والمقامات القدسية ؛ إما تيسرت باحسان المق سبحانه وإفضاله وإنعامه » فلاجرم اشتغلوا بالجد
والثناء  .فقالوا (امد للهرب العالمين) وإما وقع الختمعلى هذا ااسكلام لان اشتغالهمبلسبيح ألله

كال ةامر ن أعظمعملله تعالى عليوهامل.اشتغال بشكر النعمة متأخر رعؤنيةتلك النعمة »
فلهذا السبب وقع المتمعلى هذه ا ؛ وثاننها  :أن"لكل انسان تنب قواته راجا “فتارّة يتدك
عن ذلك المعراج ؛  7يصعد إليه  .ومعراج العارفين الصادقين » معرفة الله تعالى وتسبيح الله
وتحميدالله  .فاذا قالوا (سبحانك اللهم) فهم فى عين المعراج ٠وإذا نزلوا منه إلىعالم امخلوقات  .كان

الحاصل عند ذلك اانزول إفاضة الخير على جامليحعتاجين واليه الاشارة بقوله (وتحيتهم فسهلاام)
ثمأنه مرة أخرى يصعد الى معراجه » وعند الصعود يقول (الد لله رب العالمين) فهذه الكامات
العالية اشمارة الى اختلاف أ<وال العبد بسبب النزول والعروج  .وثالثها  :أن نقول  :إن قولنا الله
اسملذات اق سبحانه » فتارة ينظر العبد الى صفات الجلال ؛ وهى المشار الما بقَوله (سبحانك)

ثمحاول الترق منها الى حضرة جلال الذات » ترقيا يلق بالطاقة البشرية  .وهى المشار الما بقوله

(اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان  .واخترق فأىوائل تلك الانوار رجع الى عالمالا كرام » وهو

قوله تعالى «دعواثم فما سبحانك اللهم ونحيم فم سلام » الآية

أحدها  :قال القاضى  :إنه تعالى وعدالمتةين بالثواباعظيم

1

ذ اق ارال :هته الدورة من قلوه

(ليبجزى الذنن آأمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) ؤاذا دخل أهل الجنة الجنة  1ووجدوا تلك النعم

العظيمة »عرذوأ أن الله تعالى كان صادقا فى وعده إياثم تا كالنعم » فعندهذا قالوا (سبحانك اللهم)

اك تبحلك عن اذاف فق الوعد والكذب ف اقول :وثاتها! :أن نقول :غاية سعادة السعداء ,
ونهاية درجات

الانباء واللاوناء أسآسعاد ثمعراتب معارف

الجلال

5

واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ما لاسبيل للخلق إليه  :بل الغاية
ال » وأما
لفات
جبص
لماة
االمس
لاضافية  .أماالصفات السلبية فهى
االقصوىمعرأو فصةصففااتهتالهساابية
كا قال سبحانه توعالى (تبارك سم ربك ذى الجلال والا كرام) وكان صلى الله عليه وسلم يول
«دألظوا بياذا خلال والا كرام» كم

كات

الناوب متقلمة بالرتية علىا لاضافات  0لاجرم كان

إظذ.ا ثبت أن غاية سعادة السعداء ليس إلافىهذين
وىللف
ذكر الجلال متقدماعلى ذكرالا كرام ف ا
المقامين  ,لاجرم ذكر الله سبحانه وتعالى كونهم مواظبين على هذا الذكر العالى المقدس » ولا

كان لانهاية لمعارج جلال الله ولاغايةلمدارج إلهيتهو كرامه وإ<سانه » ذفلككلانهاية لدرجات
ترق الأرواح المقدسة فى هذه المقامات العلية الالمية  .وثالثها  :أن الملائكة المقربين كانوا قبل
تلق آدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذكر ؛ ألاترى أنهمقالوا (ونحن نسبح حمدك ونقدس إك)
فالحق سيدانهأطمالمكداء من لد آدم 2 3

أالذى
أتوابذا التسييح والتحميد  5ليدلذ اشعى ن

أت  4الملائمكد امقر بون قبل خلق العالممن الذكر العالى  5فهو إحيده أت  4اللخناه من أولاد أدم

عليه السلام ؛ بعدانةراض العالى ولما كان هذا الذكرمشتملا على هذا الشرف العالى » لاجرم

جاءت الرواية بقراءته فى أول الصلاة ؛ فان المصلى إذا كبر قال «سبحانك اللهم وحمدك تبارك
اسعمك وتعالىي جدك ولا إله غيرك»
(المرتبة الثالثة) 4من مراتب سعادات أهلالجنة قولهتعالى (وتحيتهمفيها سلام) قالالمفسرون :
تحية لعضهم لحض نتون بالسلام وكية الملائك هم بالسلام ٠ كا قال تعالى(والملائكة يدخلون

عليهم من كل باب سلام عليك) وتمية لله تعالى لمأيضاً بالسلام ما قال تعالى (سلام قولا من
رب

رحم) قال الواحدى  6وعلى هذا التقدير يكون هإذأ دن إضافة الأصدر إلى المفعول  2وعندى

فيه وجهآخر  :وهو أن مواظبتهم على ذكرهذه الكلمة ؛ مشعر بأنهمكان اوفى الدننا فىمنزل الآفات
وفي معرض الخاذات  ,فذاذ! أخرجوا من الدنيا ووصاوا إلى كرامة الله تعالي » فقد صاروا سالمين

8

قوله تعالى  2دعواثم فمم

اللهم) الخامس  :قال القاضى

ا م م فباسلام» الآية

 :المراد من قوله (دعواه) أ ظرينهم فى بمجيد الله تعالىوتقديسه

وشأتهم وسفهم  .والدليل على أن المراد ذلك أن قوله (سبحانك اللهم) ليس بدعاء ولابدعوى»
إلا أن المدعى للشىء يكون مواظبا على ذكره؛ لاجرم جعل لفظ الدعوى كناية عن تلك المواظبة

والملازمة  .فأهل الجنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكرءلاجرم أطاق لفظ الدعوى عليها .
السادس  :قال القفال  :قبل فىقوله (لممايدعون) أىمايتمئونه » والعربتةول اد:عماشات على »
أى تمن  .وقال ابن 3

أخبرت أن قوله (دعواثم فها سبحانك اللهم) دك أنه إذا 0

طير

يشتهونه (قالوا سبحانك اللهم) فيأتهم الملك بذلك المشتبى  :فقد خرجتأو بلالآية منهذا الوجه »
عألنىهم اذا اشتهوا الثىء قالواسبحانك اللهم  :فكان اهراد مندعواهم ماحصل فقلوبهم منالعنى؛
قا هذا التفيان ونه 1 5 12ك اوفك كا  ' 9وهوأن يكون المعنى أن تمنهم فى الجنة

أن يسبحوا الله تعالى أ:ىتمنيهم لما يتمنونه » لسيالا فى تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيهه .
:لالقفال أيضاً و:حتم لأن يكون المءنى فىالدعوى  7-0يتداعونه فى الدنياأفوىقات
السابع قا
<رومم عن الشكدون اليه و بتك إنادة ٠ كقوطم :يا آل فلإن؛ فأخبرالله تمان نسمفىالجنة
بذ ارثم لله تعالى و؛سك ومم يدج مدرهم ألله  0 .للم الله تعالى .

(المسألة الثانية) أن قوله (سبحانك اللهم) فيه وجهان :
(الوجه الأول» قول هن يقول  :ان أهل الجنة جعلوا هذا الذكرعلامة علىاطللمبشتهيات
ونتههم
فيؤتون به » فاذا ناشلوها م
قالابن جريح  :إذا مبهرم طيرأ مص
قالوا (المد لله رب العالمين) وقال الكلى قو:له (سبحانك اللهم) عل بين أهلالجنة والخدام ف»اذا
سمعوا ذلك من قوطم أتوهم ما رن  :واعلم أن :هنذا القول :عندى صحف د"

كانه دن

وجوه  :أحدها  :أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل الجنة جعلوا ه#ذا الذكر العالى
اللقدس علامة على طلب المأ كول والمشروب والمنكوح » وهذا فى غاية الخساسة ..وثانيها  :أنه
فىة أهل الجنة (ولم مايشتهون) فاذا اشتهوا أ كل ذلك الطير » فلا حاجة بهم
صل ف
تعالى قا
أن 0
الى الالب ٠ واذالى يكن مهم حاجة الى الطاب ٠ فد سقط هذا الكلام  .كانتا :
يقتضى صرف

الكلام عن ظاهره الشر يف العالى الى ل خسيس لااشعار لافظ به » وهذا باطل .

(الوجه الثانق) فى تأويل هذه الآبة أن نقول  :المراد اشتغال أهلالجنة بتقديس الله سبحانه
وتمجيده والثناء عليه ل,اجل أنسعادتهم فى هذا الذكر وابتهاجهم به وسروره ,به ؛ وكال حالم
.ثليمهذا التقدير فنيالآية وجوه :
لاحصلإلامنه و»هذا القول اهلوصحيح الذى لاتحيد عنهع

تال ددعوام فياالم

 3سلام» الآنة
ونحيتهم | 0

م

لادقرف وأكل .كانت معارج المعارف أكثرو!كارماولنانا أقوى دوماكانة
لانباية 3

وال نان العولية ( لاجرم لاما١0

الحداية المشار المابهو لهتءالى

دجم ويم بالمائي)
(المسألة الثانية) قوله تعالى (تجرى من تحتهم الآنمار) المراد منه أنبسم يكونون جالسين على
سرر مذوعة ف الساتين والأاعار  000من سن أيديم  2ونظيره قوله تعالى (قدجعل ريك حيك

سريا) وهى ماكانت قاعدة علما  5كم المعنى بينيديك 1 5

قوله (وهذه الانباز ىع من

تحتى) المعنى بين بدى فكذا ههنا .

((المسألة الثالثة) الابمان هوالمعرفة والهداية المترتبة عليها أيضاً منجفس المعارف ء ثمإنه
تظال ليقل ,دم ربهم إمانهم ٠ بل قال (مديهم دهم بإمانهم) وذلك يدل على أن العلم

بالمقدمتين لايوجب ااعلِمبالنتيجة ؛ بل العلمبالمقدمتين سبب لحصول الاستعداد التام لقبول النفس

:عنىقول الحكاء
للنتيجة  .إ“ذماحصل هذا الاستعداد »كان التكوين منالحق سبحانه ووتهعاذلىام
!د القياض الاق زالجواد اذى »ليس إلا اله سبخانة وتعال..
(إاارتبة الثانية6من مرانت سعاداتهم ودرجات الهم قوله سمحأنه وتعالى (دعوامم فم|
سبحانك اللهم) وفية مسمائل 8

(المسألة الأولى» ف دعوام وجوه

ِ الأول  :أن الدعوى دهن مدى الدعاء  0يقال :٠ دعا

.ال دعض الأمفسرمبن( دعوام)
ادعو ادغاءودعوى  5يقال ::شق شر شكاية وشحكوى ق

أى دعاؤمم “قال تعتاللى فى أههل الجنة (لمفمأفاكبة و هممابدعون)وقال ف أيهخرى (يدعون

ن)
يبة
نذاك
مكل
آاب
فه

ومما يقوى أن المراد 0

ههنا الدعاء هو أنهم قالوا ا:للهم .

؛قول القانت ففدعاء
وهذا نداء لله سبحانه وتعالى و:معنى قوطم (سبحانك اللهم) إنا نسبحك ك
العنوت داللهم إباك لعبد» الثابى  :أنبراد بالدعاءالعبادة

ون
ك.
يبدون
فاتع
من دون الله) أى وم

 4ونظيره قولهتعالى (وأءتزلكوماتدءون

معانلىآية أنه لاعبادة لآهل الجنة إلا أن يسبحوا الله

وتحفدوة ؛ ويكون اشستخاهم بذلكالذكر لاعلى سييل التكليف  .بل علىسبيل الابتهاج بذكر الله
تعلالى ٠ .الثالت ::قال بعضهم

لامع أن يكوون المراد من لدعووى” تفن الدعوئة الى نكون

الخصم على الخصم .٠ واللتى  :أن أهل انه دون ف ل وفى الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل

:صل ذأليكضاً منالدعاء ل؛آن الخصم يدعو خصمه إلى
المعايب والاقرارله بالالمية ق.الالقفال أ
.لرادبع :قالمسلم(دعواهم)
من حك يبنما ا

 0عو إقرادمو نداؤم ٠ وذلك هوةولم١ (سبحانك

قوله تعالى «نبجرى من نتم الهاج:ار فجنات النعيم» الآية

ل

2

قدر لق على |أن تقتائ لاكألا وبرجع إلىعالمالقدس » فأمما إذا هذا الخيل

التوراتى تاه فى ظلبات عامالضلالات نعوذ بالله منه .
(والتأويل الثانى» قال ابن الأنبارى  :إن إمامم بهديهم إلى خصائص ف المعرفة ومنرايا
فآالفاظ ولوامع من النورتستنير بهاقلومهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشيهات عنهم » كةوله
ال
تعالى (والذين اهتدوا زادهم هدى) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا بحوز حصوطا فى الدنيا قبل
الموت ؛ و#وزحصوطاف الآخرةبعدالموت ٠ قالالقفال  :وإذاحملنا الآيةعلىهذا الوجه .كان المعنى
مدمم رمعم بامانهم وتجرى من تحتهم الآنبار فى جنات النععم؛ إلاأنه حذف الواو وجعلةوله
(تجرى) خيراً ا

منقطعا عما قبله :

(والتأويال انثالاث) أن الكلام فىتفسير هذه الآيةيحب أن »كون مسبوقا عقدمات .

(مقدمة الأول أن العلمنور والجهل ظلمة  .وصريح العقل لكبد أن الامر كدلك 712
ال

يقَرره أنك إذا ألقيت مسألة جايلة شريفة عل شخصين  ,فاتفق أن فهمها أحدهما وما فهمها الآخر »

؛وجه من لميفهم عبوساً مظلءاً منقبضاً » ولهذا السبب
فانك ترى وجه الفاهم متهللا مشرقاً مضيئاً و
جرت عادة القرآن بالتعبير عن العل والاممان بالنورء وعن الهل والكفر بالظليات '

والمقدمة الثانية» أن الروحكاللوح » والعلوم والمعارفكالنقوشالمنقوشة فى ذلك الاوح .
؛ى أن اللوح الجسمانى إذارسمت فيه نقوش جسمانية فصول بعض النقوش فىذلك
“مههنا دقيقة وه
الأوح مانعمن حصول سائر النقوش فيه » فأما لوح الروح فخاصيته على الضد مزذلك » فانالروح

إذا كانت خالية عن نقوش المعارف والعلوم فانه يصعب عليه تحصصيل المعارف والعلوم ٠ فاذا

كات
اختال وحصل ثى امنا ٠ كاك حضول ما خضل ] 4 4ا أ عل .وله حت [ الا
»النقوش الجسمانية يكون بعضها مانعاًحمصنول الباق »
الحاصل أكثر نكتاحصيل البقيةأسبل ف
والنقوش الروحانة يكون بعضها معينا على حصول البقية ؛ وذلك يدل على أن أخرال العام

الروحاتى بالضد من أ<وال العالم الجسمانى .

١المقدمة الثالشة  4أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأاعمال التتحىمل النفس علل ترك الدنيا
وطلك الا  » 5و الخال المدمو مه ماتتكرن الصد من ذلك "2

إذا عرفت هذهالمقدمات فتشول  :الانسان إذ! امن بالله فعد  0 14رك شور هذى|ط اند
إذا واظب على الأاعمال الصالحة حصات له هلكة مستقرة فى التوجه إلى الآخرة وفىالاعراض

عالدنا  :وركلاكانت هذه الأخوال |كل كان استقداء النفد.الكرز لكات اللنار )1ك كلا

١

قولهتعالى« جرى منتحتهمالانمارف جنات التعم»الآية

الرفيعة ثانيا  :أماأحواللموضفاتهمفهىقوله (إنالذين آمنوا وعملواالصالحات) توففسيره وجوه
لإالوجه الآول» أن النفس الانسائة لما قوتان :
ل(القوة النظرب وكاطا فى معرفة الأشياء » ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله .

؛رئيس الأعمال الصالحة وساطائم|
لإوالقوة العملية 4وكلحا فى فعل الخيرات والطاعات و
.وله (إن الذينآمنوا) إشارة إلى كال القوة النظرية بمعرفة الله تعسالى وقوله (وعملوا
خدمة الله ف

الصالحات) إشارة إلى كال القوة العملية مخدمة الله تعالى » ولما كانت القَوة النظرية «قدمة على
القوة العملية بالشرف والرتية  ,لاجرم وجب تقديمبا فى الذكر .
١الوجه الثانى 4فى تفسير هذه الآية قال القفال (إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات) أى

صدةوابقاومم ؛ ثمحققوا التصديق بالعمل الصالح الذىجاءت به الأنبياء والكتب منعنداللهتعالى
ل ا(لوجهالثالث ) (الذينآمنوا) أىشغلاقلوبهم وأرواحهم بتحصيلالمعرهة (وعملواالصالحات)

أى شغلوا جوارحهم بالخدمة ؛ فعينهم مشغولة بالاعتبار ي قاال (فاعتبروا ياأولى الابصار) وأذنهم
مشغولة بمماع كلام الله تعالى كما قال (وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول) ولسانهم مششغول بذكر
الله ما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذحكروا الله) وجوارحهم مشخولة بنور طاعة الله
كا قال ( ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والآرض .
واعم أنه تعالى لما وصفهم بالايمان والاعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم
ومراتب سعاداتهم وهى أربعة .
(المرتية الأول» قوله (بهدمم رمم بايمانهم نجرى من نحتهم الآنهار فى جنات التععم)
وفه مسائل :

(المسألة الأولى) فى تفسير قوله (مهدمهم ربهم بابمانهم) وجوه  :الأول  :أنه تعالى مهديهم
ل لوليا همعلى إممانمسم و أعمالهمالضالحة » والذى يدل عل حة هذا التأويل وجوه :
أحدها  :قوله تعالى (يوم ترى املنأين والاؤمنات يسعى نورثم بين أيديهم وبأيمانهم) وثانها :

ماروى أنه عليه السلام قال «إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنة فيقولله
أناعملك فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة
دول له أناعبلك فيتطلق .يه حتى يدخله الثار» وثالثها  :قال يجاهد  .:المؤمئون يكون لمنور يمثى
.ابعها  :وهو الوجه العقلى أن الامان عبارة عن نوراتصل به منعالم القدس ,
مهم إلى الجنة ور
وذلك النوركالخيط المتصل بين قلب المؤمن وبين ذلك الاعاللممقدس  ,فان حصل هذا الها
ده

نخخر0١1 -

1 3
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ردم بإمانهم»الآية
نه

بعك

 0ايناد صالحأت .يم  0باء
م
ره

ره

مره

برى من

سر صر

هس
اثر 6

0
تتم الأنمار فىجنات5

ه

به

رم سا سل سا"

0

ترس

ساي

وترتراه

| سبحانك الهم م
ف

لس

8

ب الاين »«١٠
ل 0ر ب
َذ
 70وآخرردعوام أ

(المسألةالأول ل ان على أقسام ا:لناراانىهى 0سوس مضىء حرق ؛ صاعدابالطيع ,
الاق ازابية وراك للا أ قلت لدلال المنكوو األناقران اله لا اا
وبره أن
 ١القسمالثانى» النار الروحانية العقلية ت,ر

لما حا : 1 01م ضاع عنه

ذاللكثىء بحيث لابمكنه الوصو اليه  .فانه يحبرق قولبهاطنه » وعكالقل يقول  :إن فلانا حرق

القاب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب  .وألمهذه النار أقوى بكثير من ألالناراحسوسة .
إذا عرفت هذا فنةول  :إن الاأرواح الى كانت مستغرقة فى حب الجسمانيات وكانت غافلة
عن حب عالمالروحانيات » فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين معشوقاته
وتحبوباته » وهى أحوالهذا العالم» وليسله معرفة بذلك العالمولا إلفمع أهلذلكاعالم ,فيكون

مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألق فى بثّرظلمانية لاإلف له يها» ولامعرفةله بأوالهاء
فهذا الانسانيكون فغاية الوحشمة » وتألمالروح فكذاهنا ء أما لوكاننفوراً عن هذه الجسمانيات
عارفا بمقاحها ومعايبها وكان شديد الرغبة فىاعتلاق العروة الوثق » عظيم الحبلله ٠كانمثاله مثال

مكنان حبوسا فى ججن مظل عفن عملوء من الحشرات المؤذية والآفات المهلكة ثماتفق أن فتح
باب السجن وأخرج منه وأحضر فى مجاس السلطان الاعظم مع الأاحبابو الأاصدقاء ,كاقلتعالى

(فأواك مع الذين أنعم الله عليهممن النبيين والصديقين والشهداء والصالمين وحس نأولتك رفيقا)
فهذا هو الاشارة إلى تعريف النار الروحانية والجنة الروحانية .

(المسألة الثانية 4الباء فى قوله (بما كانوا يكسبون) مشعر بأن الأعمال السابقة هى المؤثرة
فى حصول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد)
قوله تعالى ١إن الذن أمنوا وعماوا الصالحات ببدم ربهم بإعانهم بجرى من تحتهمالانهار

فى جنات النعيمدعو اهمفيهاسبحانك اللهم وتحيتهمفيبا سلام وآخردعواهم أن امد لتهرب العالمين»
اعلمأنه تعالى لما شرح أحوالالمتكرين والجاحدين فىالآية المتقدمة » ذكرفىهذهالاآيةأحوال
المؤمنين الحقين ؛ واعلم أنه تعالى ذكر صفاتهمأول ءا ثمذكرمالحممن الأحوال السفية والدرجات

قوله تعالى وأولتك مأ 0 0ار

ورف

اله

5

(المسألة الثانية 4اللقاء هو الوصو لإلى الثىء و؛هذا فىحق الله تعالى محال كوه مندّها عن

الحدوالنهاية ؛فوجب أن مججعالزا اعلنرؤءة » وهذامجاز ظاهر  .فانه يقال ل:قيت فلاناإذا رابت :ه
وحمله على لقاء واب الله يقتضى زيادة فى الاضار وهو خلاف الدليل .

واعم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت فى أن تتجلى فيها معرفة الله تعالى
كل إرناقهاء يشو لمعاتيا .ذلك هوالرقيةء وا 5

السعادات  .فن كان غافلاعن طلما

معرضا عمنهكاتضا بعد الموت بوجدان اللذات الحسية مر الآ كل والشرب والوقاع كان

من الضالين .
ابلصفة الثاني دن صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى (ورضوا بالحماة الدنا)

واعم أن الصفة الأول إشارة إل خلو قلبهة عن طلب اللذات الروحانية ٠ وفراغه عن طلب
السعادات الحاسلة بالمعارف الربانية  ,وأما هذه الصفة الثانية فهى إشارة إلى استغراقه فى طلب
اللذات الجسمانية كوتافائه مما  :واستغراقه فى طلها .

ل والصفة الثالثة) ق4وله تعالى (واطمأنوا بها) وفيه مسألتان :

(المسألة اوللأى) صفة السعداء أن يحصل لهم عندذكر الله نوع من الوجل والاوف  6قال
تعالى (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) ثمإذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة فى ذكر الله
تعالى ياقال تعالى (وتطمئن قلو.هم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القاوب) وصفة اللاشةياء أن
تحصل لحم الطمأنينة فى حب الدنيا » وفى الاشتغال بطلب إذاتها ما قال فى هذه الآية (واطمأنوا

بها)خقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل » فاذا سمعوا الانذارواتخويف لمتوجل قلوهم
كارت كالمتة عند.ذكر الله تعالى .

((المسألة الثانية) مقتضى اللغة أن يقال  :واطمأنوا اليها؛ إلا أن حروف الجر بحسن إقامة
بعضها مقام البعض » فلهذا السبب قال (واطمأنوا مها)
لإوالصفة الرابعة) قولهتعالى (والذين ثآميعانتنا غافلون) والمراد أنبمصاروا فىالاءعراض
عن طلب لقاء الله تعالى  .بمنزلة الغافلعن الثىء الذى لايخطر بباله طول عمره ذكر ذلكاأمىء؛

وبالملة فهذه الصفات الأريعة دالة على شدة بعده عن طلب الاستسعاد بالسعادات الاخروية
الإوتحاثة .عل شذة استغراقه فطلىب.هذه اخيرات ال+جسمانية .والسعادات الدنيوية .
واعلم أتعناهلى صىفاوهم .اهذلهصفات الآربمة قال (أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون)
وقية سا لان :

تعالىدان الذينلاتتعرد امناورضوا
قوله

ا

ادن لابرجونَ لها
_-ه

ره

بالحياة الدنياءالآية _

اليه الدناوَاطْماوا ما والذين

6

ضهة

ياتاعافون لا» وام َم  3ما 0يَكْسبونَد
م عن ١١

قولهتعالى لإنالذيلارو لقامنا 1بالحناةالدنيااانا | بهاوالذين همعنآياتنا
عأقاران أولعك ماواهم النار بماكانوا يكسبون)

اعلمأنه تعالى لما أقامالدلائل القاهرة على عة القولباثبات الاله الرحيمالحكير » وعلىصمة
القول بالمعاد والحشرواانشرء شرع بعده فشرح أ<وال من ٠ 5وفشرح أحوال من يؤمن
بها  .فأماشيرح أحوال الكافرين فهوااذكور هذه الآية  .واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات أربعة :
ااصفة اوللاى» قوله (إن الذين لابرجون لقاءنا) وفيه مسائل :
(المسألة الاأولى) فى تفسير هذا الرجاء قولان :
م عقبااتل والكلى  :معناه :لايخافونالبعث » والمعنى :
وبن
سل ا
( القول الآول» وهو قو

.لدليل ت عفلسىير الرجاء ههنا بالخوف قوله تعالى(إتما
أنهم لامخافون ذلك لأ:هم لايؤمنون ما وا
أنت منذر من يخشاها) وقوله (وثم هن الساعةمشفةون) وتفسير الرجاء بالخوف جائز قكاال
تعالى(مالكم لاترجون للهوقارا) قالالحذلى :
إذا لسعته النحل ليرج أسعها

لإوالقول الثاى)تفسيرالرجاء بالطمع ف:قوله (لابرجون لقاءنا) أى لايطمعون فىثوابناء
فنكون :هذ(الإنجا ءردو الى ضد

البأسن» كا.قال وقد

و

اللا 1ت كن الككفان

واعم أن حمل الرجاء على الوف بعيد  ,لان تفسير ااضد بالضد غير جائز ؛ ولامانع ههنا من

حمل الرجاء علىظاهره البتة » والدليل عليه أن لقَاءالله إما أن يكون اراد منه تج جلال التلعهالى
العد .وإشراق :نور كيزديائه أفوىوخة» .وما :أناككون  112مغ الواظ نا انه تورات اها خا وى
رتنه

نان كان الاول ههو أعظم الدوكغات وَأشرك الشتكاذاظ يوأككل »ارات

فالعاقل

كيف لابرجوه » وكيف لايتمناه ؟ وإنكان الثانى فكذلك» لان كل أحد برجو من الله تعالى

أن بوصله إلى ثوابه ومقامات رحمته » وإذا كان كذلك فكل من آمن بالله فهو برجو ثوابه » وكل
هن لميدن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء ؛ فلاجرم حسن جعلعدم هذا الرجاء
كناية عن عدم الايمان بالله واليوم الآخر

قوله تعالى د إن قُ اختلااف الل(ل والنبارو ا

1
انناسل86
م

2

ق أللهىالآية

ا

ِ 007السيراتوالرض اب 1ت

م

لقوم عون ر»1

ثمقال لق(وم يعلمون) وفيه قولان :الآول  :أن المراد منه العةلالذى يعمالكل  .والثا
أن المراد منه من تفكر وعل فوائد مخلوقاته وآثارإ<سانه » وحجة القول الأول  :عمومالافظ ؛
وحجة القول الثانى  :أن لهايمتنع أن بخص الله سبحانه وتعالى العلماء ذا الذكر » لانم ثم الذين
انتفعوا هذه الدلائل» لخاءما ف(ىقإولنهما أنت منذر من خشاها) مع أنه عليه السلام كان
منذرا للكل .
د
اا
س
ونع
سا
س
ل
حوح2مس٠-بيح

تىلاف الليل واللهار وما خلق الله افلىسموات والآرض لايات
قوله تعالى لاإإخنف
لقوم يتقون)

اعأنه تعالىاستدل عل التوحيدوالالرات أولا :بتخليق السمواتواللارض » وثانيا :بأحوال
الشمس والقمر و
ءثالثا  :فىهذه الآية بالمنافع الخاصلة م
اناخ
للا
لي
فل والهار ؛ وقد تقدمتفسيره

ففسورة البقرة فى تفسيرقوله (إن فى اخللسقموات والأارض) ورابعا  :بكلماخلقاللهفىالسموات
والأارض » وهى أقسام الموادث الحادثة هفذىا العالى وهى محصورة فى أربعة أقسام  :أحدها :
الأاحوال الحادثة فى العناصر الاربعة  .ويدخل فا أحوال الرعد والبرق والسحاب والامطار
والثلوج .ويدخل فها أيضا أحوال البحار  .وأحوال المد والجزر و:أ<وال الصواءق والزلازل
شك رابا أحرال المقادن وهفوعنية كثيرة :واثالكها .:اختلاى أحوالالناث :وراعنا:
اختلاف أ-وال الحيوانات » وجملة هذه الأاقسام الاريعة داخلة فى قوله تعالى (وما خلق الله
فى السموات والأرض) والاستقصاء فى شرح هذه الأحوال ما لايمكن فى ألف يلد ؛ بل كل
ماذكره العقلاء فى أحوال أقسام هذا العالمفهو جزء ختصر من هذا الباب .

ثمإنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال (لآيات لقوم يتون) نخصها بالمتقين  :لأنهم يحذرون
العاقبة فيدعوهم الحذر إلى التدبر والنظر  .قال القفال  :من تديرفى هذه الا<وال عمأن الدنيا مخلوقة
شعاد الثامل فبهاً »:ورأن خالقها وخالقهم ماأهملهم بل جعلها لهمدار عمل  .وإذاكان كذلك فلا بد
نمأهرونهى » ث
من
واب وعقاب ؛ ليتميز المحسن نعالميء ؛ فهذه الا" <وال في الحقيقة دالة على

صحة القول باثيات المدأ وإثيات المعاد .

سم

ره
دى«
قء ال
ولهت
قو

منازل لتعلءوا عدد السنين والحساب»الاية

القثرايستفستية .عا راقايلةأاهلتع واللسنة:المعقرة فىالفسورية رمنالسلا شري ليك نال:فيك ركع ة
الك برو كم اسشرتاعدر قيوا فىكتاك النه)

(المسألة الثامنة» اعلمأن انتفاع الخاق بضوء ااشحس وبنور ااقمر عظيم » فااشحس سلطان
وقهاوا لطن[الال م وك رك مدقل تقطن اانه ناك ال لاروك اولمك رلاالاوايقة
التبار ال
هور ؛ وباختلاف حاله فى زيادة الضوء ونقصانه
اشصل
|آمر
تنتظم مصا هذا العام  .وحركة ال

تختلف أحوال رطوبات هذا العالى  .وبسبب الحركة اليومية يحصل نهار والليل» فالنهار يكون
ززمانا للتككد نأالطالك لك للع مكوان زمانا للرا<-ة؛ وقد استقصينا فى منافع الشمس والقمر

فى تفسير الآيات اللائقة مهافيها سلف ؛ وكل ذلك يدل على كثرة رحمة الله علىالخاق وعظم عنايته
مهم فانا قد دللنا علىاألنأاجسام متساوية  .ومتىكانكذإككان اختصاص كلجسم بشكله المعين
.ذلك
<:بزه المعين» وصفته المعينة » ليس إلابتديير مديرحكيمرحيم قادر قاهر و
ووضعه المعين و

يدل على أن جميع المنافع الحاصلة فى هذا العالم وسيب حركات الأافلاك ومسير الشمس والقمر
راكوا رفك ما حصل إلابتدبير المدبر المقدر الرحيم الحكيم سيحانه وتعالى عما يقول الظالمون

علوا كبيرا  .ثمإنه تعالى لما قرر هذه الدلائل ختمها بةوله (ماخلق الله ذلك إلا بالمذق) ومعناه

أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة ومطابقة المصاحة » ونظيره قوله تعالى فىآ ل عمران (و يتفكرون
فى كلق الددواتك.والارض رثنااما خلقت هذا باطاة انك قال ةر وفالتلقا
السماء والأأرض وما ينبا باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وفيه مسائل :
(المسألة الآول) قال القاضى  :هذه الآية تدل على بطلانالجبر » للأنه تعالىل وكان مريداًلكل

ظلٍ٠ وخالقا لكل قبيح » وهريدا لاخلال هن ضل » لما صح أن يصف نفسه بأنهما خلق
ذلك إلا اتى .

(إالمسألة اثثانية 4قال حكاء الاسلام  :هذا يدل على أنه سبحانه أودع فى أجرام الآفلاك
الكو ات ادو ام عه بوقورى؛ عضو صقاع اعتااريها تنتظممصال هذا العام السفلى  .إذ لولميكن
لها آثار وفوائد فى هذا اعالى؛ لكان خلقها عبثا وباطلا وغير مفيدء وهذه النصوص تنا

ذلك  .والله أعلم .
“مبين تعالى أنه يفصل الآيات  :ومعنى التفصيل هو ذكر هذه الدلائ لالوبااهرةحد»اعقيب
:رأ ابنكثير و أوبعمرو و--حفص
الآخر؛ فصلافصلامعالشرح والبيان  .وفىقوله (نفصل) قراءتان ق
عن عادم (يفصل) بالياء » وقرأ الباقون بالنون .

قوله تعالى«هو الذىجعلالشمس ضياءوالقه رنوداًلا

-

((المسألة الرابعة  4قالالواحدى  :روى عزابن كثيرمن طريققتبل (ضتاء) ممزتين وأ كثر
الناس علىتغليطه فيه ,لآن ياءضياء منقلبة من وأومل ياء قيام وصيام » فلاوجه للهمزة فيا  .م

قال :وعلالبعد يخوز أن قلقم اللام التىهى الهمزة إلى موضع العين » وأخرالعين اتى م
ورأوك» إلى موضع اللام “فلنا وقمت ظرفا يعد ألفزائدة انقليت غمزة   5انقلبتفى سقاء

وبابه و.الله أعل ِم

(المسألة الخامسة ) اعلمأنالنور كيفية قابلة للأشدو الأضعف  .فان نور الصباح أضءف من
؛هو أضعف من النور الحاصل فأىفنية الجدران
النور الحاصل فىأول النهار قبل طلوع الشمدس و
ضعف من الور الساطع من الشمس على الجدران ؛ وهو أضعف من
عند طلوع الثشمس » وأهو
الضوء القائم بحرم الشمس » فكال هذه الكيفية المسماة بالضوء على ماحس به فى جرم الشمس »
فو فى الامكان وجود .عتبة فى الضوء أقوى من الكيفية القائمة بالشمس ٠ فهو من هواقف

التقورك..واحتافت النامن "اق أن انشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم أوعرض ؟ والللىق أنه
عرض » وه وكيفية مخصوصة  ,وإذا ثبت أنه عرض فهل حدوثه فى هذا العام بتأثيرقرص الشمس
أو لأجل أن الله تعالى أجرى عادته بخلق هذه الكيفية فى اللأجرام المقابلة لقرص الشمس على
سبيل العادة  فمهبىاحث عميقة » وإنما ليق الاستقصاء فيا بعلوم المعقولات .
؛هو اسم لهذه الكيفية
وإذاعرفك“*هذ 1فقول “:التؤر |.م لاصلهذه الكيفية ؛ وأما الضوء ف

إذاكانت كاملة تامة قوية » والدليل  0أنه تعالى سعى السكيفية القائمة بالشنمس (ضياء) والكيفية
القائمة بالقمر (نورا) ولاشلك أن الكيفية القائمة بالشمس أقوى وأ كل منالكيفية القائمة بالقهر ,
ىة أخرى (وجعل الم سسراجا)
وقال فى موضع آخر (وجعل فيا سراجاً وقراً منيراً) وقال فآب

اله اذى رو ناتاجاوهانيا)

(إالمسألة السادسة) قوله (وقدره منازل) نظيره  .قوله تعالى فى سورة يس (والقمر قدرناه
خاذل):ونه:وجهان  :أحدهها  :أن يكون الممنى وقدن ميزه منازل :»:والثاى  :أن يكون المحنى
وقدره ذا منازل .

(المسألة السابعة) الضمير فى قوله (وقدره) فيه وجهان  :الأول  :أنه لهما و»إنما وحد
الضمير للايجاز  .وإلا فهوفىمعنى التثنية ١كتفاء بالمعلوم  ,لآن عدد السنين والحساب إتمايءرف
أأن يرضوه) والثانى  :أن يكونهذا
بسير الشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى (والله ورسوله ق
سنا اإللقذي رحدو ء لأن بسير القن تعرفل الشرور؛.وذلك لان الشوور المحتيرة فى

2

قوله داك دمو الذىجعل دا

ما امي نورا» الآية

الذوات أشنا ٠ مع قطع النظرعن تلكالصفات ؛ متساوية فى مام الا '  77كان لاص
لك هو المطلوب .
ذ»
ب أن يصحعلىكلجوسم
ج؛
صح علىوجسم
يفكل
ا؛
مإك
كذ

:ن الذى بخهالف باعلضأأجسام بعضا .أمور موصوفة
(وأما القسمالثانى 4وهوأن يقال إ
:ذا أيضا باطل  .لانذلك الموصوف  :إما أن يكون حجما
بالجسسةوالتحيز والمةدار  .فنةول ه
ومتحيزأ أو لايكون والآولباطل » إولالزمافتقارهإلىحل آخرء ويستمر ذلك إلى غير الهاية .

وأيضا فعلى هذا التقدير يكون الحل مثلا للحال ؛ ولميكن كون أحدهما محلا والآخر حالاء أولى

من العكس ؛ فيازم كو نكل واحد منهمامحلاللآخر وعالا فيه» وذلك تحال » وأماانكان ذلك
ذا القلءالابكرن لهاختصاص حار انان جيه
هتك
امحل غميترحبز » ولهحجم فقول م
والجسم مختص بالحيز 5 ,

فى الجهة » والتىء اذىكون.واجك المصول فىاهيز والجهة .

بمتنع أن يكون حالا فى الثىء الذى يمتنع حصوله فى الحيز والجهة .
او|املاقسم الثالث» وهر أن يقال  :مابه خالف  5جسما ل؛احال فى الجسم بلودلك
فهذأ أيضا باطل كن علىهذا التقدير كون ذلك الثىء شنا مانا عن الجسم لاتعاق له به خ»حمتئذ

6

تكون ذوات الاجسام من حيث ذواتما متساوية فى0

أن الأجسام بأسرها متساوية فى تمام الماهية .
وإذا ثبت هذا فنقول  :الآشياء المنساوية فى بمام الماهية تكون متساوية فى جميعلوازم

الماهية ؛ فكل ماصحعلى بعضبا وجب أنيصح عل الباق » فلما صح على جرم الشس اختصاصه
بالضوء القاهر الباهر و»جب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر أيوضابا.لعكس
ااكنذلك  .ورحب أن كون اختصاص جرم الشمس بضوئه القاهر » واختصاص 2
إوذا ك
.تقدير مدر ؛ وذلك هو المطلوب ؛»فثبت أن
بنوره الضعيف بتخصيص مخصص و إجاد موجد و

انشام
اختفاض القن ذلك افر تحمل جاعل :رأ

القمر بذلك النوع من النور 2

جاعل » فئبت بالدليل الهاطعصححة قوله سبحانه وتعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء وال

نورأ) وهو المطلوب .

(المألة الثالثة 4قال أبوعالىفارسى  :الضياء لابخلو من أحد أمرين إما أن يكون جمع ضوء
كسوط وسمراط وحوض وحياض ء أو مصدر ضاء يضوء ضياء كقولك قامقياما »وصام صياما ؛

؛عى حمل الفقدل اك كاد
ووافلم
وغل أى الوحهين خمفلتاهلم؛ضّاق د
وجرا

والقدر دار

أن لكون من غير ذلك لان لكا عظر الضوهء والنور فبها جعلا نفس الضياء والنورم يقال

لأرجل السكرجم أنهكرم وجوه .

قوله تعالى «هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراه الاب

سم

والحساب ماخلق الله ذلك إلابالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون»

(إالمسألة الآولى) اعل أنه تعالى لا ذكر الدلائل الدالة على الالمية  ,فثرمععليها صمة القول
بالخشى والنشرء عاد مز ة,أخخترى إلى ذاكلردلائل الدالةاعل الالهية:.
واعلم أن الدلائل المتقدمة فى إثبات التوحيد والالحية هى السك يخلق السموات والأارض»
ءهذا النوع الا"خير إشارة الى مايؤكد
وهذا النوع إثارة االعفلك أترال الشمس والقمر و
؛ذلك لا نه تعالى أثيت القول بصحة الحشر والنشر » بناء
الدليل الدال على صمة الحشر والنشر و
عل أنه لابد من إيصال الثواب الى أهل الطاعة » وإيصال العقاب الى أهل الكفر  .وأنه بحب
فى الحتكمة تمبيز الحسن عن المسىء » ثمإنه تعالى ذكر فى هذه الآية أنه جعل الشمسضياء والقمر
را وقدرةه مناذل لتوضل المكلف يذلك الى معرفةالسيتين' ودالكساب ؛ شمكته تريب مهمات
مغاشه من الؤراعة والحراثة » وإعداد مهمااتلشتاء والضيف  .فكا نهتعالى يقول  :تميز المحسن

؛وجب فى الحكمة من تعايمأحوال ||سنين والشهور ف.لءا اقنضت
اعلنمسىء والمطيععنالعاصى أ
احلحمكةةخولااقزالشمس؛ والقمرهذا ااه 0

لتك اولرجة
)تق
ان ل

لنمعسنىء بعد الموت ؛ معأنه يقتضى النفع الا بدى والسعادة السرمدية » كانذلك
تمبيز الامحس
لكان الاستدلال بأخواك:الشسرة والقفر'من الوجه اللذكور ى هذه الآيةتمنا يذل غلى
التوحيد من وجه  :وعلى احلةقول بالمعاد من الوجه الذى ذكرناه  .لاجرم ذكر الله هذا الدليل

يعد  "55الذايل ل حة' المخاد .:

(المسألة الثانية) الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الدائع المقدر هوأن يقال :
اكن اختصاص جسم
كذل
ان الآمى ك
ك»
ىوية
تتسا
ها م
وياته
الأجسام فى ذواتها متمائلة ؛ وفىماه
الشنءس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر» واختصاص جسم القمر بنوره الخصوص ل+ل الفاعل

؛لدليلعليه أن 0
الحكيمالختار أ.مابيان أن الاجساممتمائلة ذفوىاتها وماهياتها فا
اولف بعضبا بعضا لكانت تلك الخالفة فىأم وراء
خفل
أنهامتساوية فىالحجمية والتحيزواجرمية ؛

الحجمية والجرمية ضرورة أن مابه الخالفة غير مأيه انارت نكن كذاك فقول أناقابه
حصات الخالفة من اللاجسام إما أينكون صفة لها أو موصوفا مهاأولاصفة لما ولاموصوفا بها ؛

والكل باطل .
(أما القسم الآول» فلان مابه حصات الخالفة ل وكانت صفات قائمة بلك الذوات ؛ فتسكو.
22

كان
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وَالْحسَابٌ ا قَ الله71إلابالااد 2-5الآنات قوم
آ

يعليون

(ه»

0الوجه الثانى) فى تفسيرالآية أن يكون المعنى  :ليجزى انلذآيمنوا بقسطهم » يوماأقسطوا
وعدلوا ولميظلءوا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات » لآن الشرك ظلٍ .قال الله تعالى (إن

الشرك لظم عظمم) والعصاة أيضاً قد ظلموا أنفسهم ق.ال الله تعالى (فنهم ظالملنفسه) وهذا الوجه
أقوى » لأنه فى مقابلة قوله (بما كانوا يكفرون)
وأما قوله تعالى إوالذين كفر وام شراب من ميم وعذاب ألمبما كانوا يكفرون )
ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) قالالواحدى  :ايم  :الذى عن بالنارحتى انتبىحره  .يقال  :ممتالماء
أى سخنته » فه وحمم  .ومنهامام .

(المسألة الثانية4احتج أصحابنا هذه الآية على أنه لاواسطة بين أن يكون المكلف مؤمنا وبين
أن يكون كافراً » لأنه تعالى اقتصر فى هذه الآية على ذكر هذين القسمين .

وأجاب القاضى عنه  :بأن ذكر هذين القسمين لايدلغل ننى القسم الثالث  .والدليل عليه قوله
تعالى (والله خلق كلداية من ماء فنهم منيمثى علىبطنهومنهم منيمشى على رجلين ومنهم من

ك
لثل
ذفىم
بأمترىعبلسىع) ولميدلذلك علىننىالقسمالرابع » بتقلول  :إن

ربمايذكر

المقصود أوالاً كثر  :ويترك ذكرماعداه ؛ إذاكان قد بينفى موضع آخر  .وقد بين الله تعالىالقسم
التالعاى سات االاياكا .
والجواب أن نقول  :إنما يترك القسم الثالث الذى بحرى مجرى النادر» ومعلوم أن الفساق

أكثر من أهل الطاعات  :وكيف يجوز ترك ذكرهم فى هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى (واللهخلق كل
دابة من مام) فانما ترك ذكر القسم الرابع والخامس »؛لان أقسام ذوات الأرجل كثيرة » فكان
دك ماناس هار لك الااطنات خلاف اهلذملنالة ' فانه ليسههناإلاالقسمالثالث » اولهفواسقالذى
زعم الخصمأنه فين ولا كافل فكلون المرى -
قوله تعالى زهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلءوا عدد السنين

هعالى«ليجزى الذينأمنوا واوا الفتاكتابداابلفط
فول ت

الاي

ا

الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصى و؛قدسبق الاستقصاء شري هل ١ الدليل؛وافية مسائل
:للام فقوىله تعالى(ليجزى الذينآمنوا) يدل على أنه تعالى
(المسألة الأولى) قال الكعى ا

ا ثورات والرحة .زايا فانه أدخل لام التعليل على الثواب  .وأما العقاب فا أدخل

فليهام التعليل ؛ بل قال (والذين كفروا لشهرماب من حميم) وذلك يدل على أنه خاقالخلق للرحمة
.ما خلق فيهمالكفرالبت .ة
ذابل»ك يدل عل أنه مارأاد مناهلمكفر و
واعذ
لال
والجواب  :أن لام الأتعل
فيلعفاىل الله تعالى محال لأ
,انه تعالى لوفعلفعلا لعلة لكانت تلك
إلن»كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال .
العلة إ؛نكانت قديمةلزم قدمالوفع

اللمإسألة الثانية 4قال الكعى أيضا ه:ذه الآية تدل على أنه لابحوز من الله تعالى أن يبدأ
 1ون عر
خلقهم ق'البنةء لآآنه خسن إيصال كلك اللمم إلهمتعر وامعلة م 7

خنلقهم و تكايفهم ممعللاا بايصال تلك النعمإل ٠وظاهر الآبة
واسطة تكليفهم ؛ ا  6ر

يدل على ذلك .

والجواب  :هذا بناء على حة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل ؛ سلبنا صحته  .إلا أن كلامه
عا يصح لوعللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك ممنوع  .فلملايحوز أن يقال  :إنه يابلداخلق
حض التفضل ء ثمإنه تعالى يعيدهم لضغإريصال نماملجنةإلهم ؟ وعلىهذا التقدير  :سقطكلامه .

أما قوله تعالى (بالقسط) فيه وجهان :
(رالوجه ( 4 0بالقسط) بالعدل ؛ وهو يتعاق بقوله (ليجزى) والمعنى  :ليجزمهم بقسطه »
وفه سؤالان

(السؤال الول أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل؛ فالعدل هو الذى يحكون لازائدا

ولا ناقصا ء وذلك يقتضى أنه تعالى لايزيدهم على مايستحقونه أعماهم“ولا يعطيم شيثاً عل سييل
التفضل ابتداء .
والجواب  :عندنا أن الثواب أيضا حض التفضل  .وأيضا فبتقدير أن يساعد على حصول
الاستحقاق »إلا أن ل(فاظلقسط) يدلعلىتوفية الآجر  .فأما المنع م(نالز
اياد
لة ف
قلف
سظط)
لايدل عليه . .

(ااسؤال الثانى) لمخصاملؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يحازى الكافرين أيضاً بالقسط ؟
والخوات  :أن تخضيصنالمومنين بذلك يدل على يمدازلعناية فى حقهم » ومعلل
خكوصنبه
ومصين
عزلانك هذا الالحشاط .

قولهلع الىهليجزى الذينازا واوا الصالحات القسطةالاية

ش

(إليه ل

وقوله (<قاً)) مصدرأ  77لقوله (وعد اه فه ذه التأ كيدات قد 0ك

ف هذ |الحم.

 ١,المسألةالثانية» قرى“ (وعد الله) علىلفظ الفعل  .واعلم أنه تعالى لما أخبرعن وقوعالحشر
00٠ذكر بعده مايدل علكىونه فىنفسه مكنالى 3

” "1وو

ا

:

مايدل على إمكانه فى نفسه فهو قوله سيحانه (إنه بدأ الخاق >م لعيده) وه ا

رك لة الأولى» “قرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقاً للأفلاك واللارضين :

ويدخل فيه أيضاً كونه خالقاً لكل ما فى هذا العالممن المادات والمعادن والنبات والحيوان
والانسان  4وقد ثبت ف العقل أذكل

كاك قادراً على شىء  2وكانت قدرته باقة 0

الزوال 2

وكان عالما بجميع المعلومات فانه يمكنه إعادته بعينه  .فدل هذا الدليل عل أن تهعالى قادر على إعادة

الإرناك لفد مويه

(١المسألة الثانية» اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العال  :واختلفوا فى أنه
تعالى هل يعدمها أملا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمها  .واحتجوا ذه الآية وذلك انه تعالى حم

علىجامليخعلوقات بأنهيعيدها » فوجب أنيعيدالأجسام أيضاً» وإعادتها لاتمكن إلابعدإعدامها ,
وال لزمإبحاد الموجود وهو َال  :ونظيره قوله ل

(بوم ناوى شان كط السجل الكتت

كا بدأنا أول خلق نعيده) كم بأن الاعادة تتكون مثل الابتداء » ثمثبت بالدليل أنه تعالى إنما
يخلقها فى الابتداءمن العدم  ,فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضاً من العدم .

'مسألة الثالثة»فىهذه الآية إضمار ءكا نه قيل إ:نه يبدأالخلق ليأمهمبالعبادة » ثمعيتهم
7ل
ا
يعيدثم 00

رون

تمأمواتا فأحياك ثميعيتك ثمحم
«الله /ركد

إلا أنه لع إل حدذّفك دك الأأمر بالعمادة ههنا  2لاجل أنه تعناك قال قبل هذه الآية (ذلم أللّه0

فاعبدوه) وحذف  1الاماتة لان ذكرالاعادة يدل عليها :

(المسألة الرابعة) 4آرأبعضهم (إنهيبدأ الخاق ثميعيده) بالكسرو بعضهمبالفتح  .قال الزجاج :
اله

دمن رأ

فعلىالاستئناف  4وف الفتم وجهان  3الأرورلك  :أن يكوين التقدير 92اليه

م جع جميعأ للانه ندا الخلاق ْميعيده  .والثانى  0يكون التقدير :وعداالله وعدا بد الخاق ثم

إعادته :و قررى" (سبدى”) من أبداًزور" الاحق [نه ينا الذلق) كل الك ف دو إن داك كلاق !
أما قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاعم أن المقصود منه إقامة
لالد لدبو حي با
مالكل أنهالاسمن حضون لقو النشر ,اج خضل الى ان

قولهتعالى 2ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطعالاية

و

(الشية االرابعة) إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر  فيلزم أن يكقااللتلالجزاءفىيدن
كل واحد منالشخصين وذلكحال .

.قد ينا
والجواب  :هذه الشبهة أيضاً مبنية على أن الانسان المعين عبارةعنجموع هذا البدن و
أ باظل !ال اقلأكنه غبارة اعلننفس سواء .

ل خم اعرد وجاك لطفة باقئة سينا هيد وه الى تمتها المتكلطون
بِالاجْرَاء اللأصلية  .وهذا آخر البحتالعقلل عن مسألة المعاد .
(إالمسألة الرابعة  4قوله تعالى (إليه مرجع جميعا) فيه أيحاث :
(إالبحث الآول) كألنية إل ال سااء الغابة» وظاهره :يقتضى أن يناكلوتهسبخانه عتساخد
وجهة ؛ حتىيصح أن يقال  :الايهلمرخجعاق .
كدر[ شاعنه من وجوه  :اللأوال  -نا إذا كلنا #التشيرع جوزهل عجر د .فالسو ال زائل التاق :
كران لاد امه  :أن مجعهم إلىحيث لاحاكم سواه  .الثالث  :أن يكون المراد  :أن مرجعهم
إلمحيث حصل الوعد فيه باليخازاة .

لإالبحث الثانى) ظاهر الآياتالكثيرة يدل على أن الانسان عبارة اعلننفس ؛ لاعنالبدن »
ويدل أيضأ على أن النفس كانت موجودة قبل البدن  .أما أن الانسان ثىء غير هذا البدن فلةوله
تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء) فالعلم الضرورى حاصل بأن بدن

المقتولميت ٠ والنص دالعل أنه حى  :فوجب أن تنكون حقيقته شيثاً مغايرا هذا البدن الميت »
وأيضا قال اللهتعالى فى صفة نزع روح الكفار (أخرجوا أنفسك) وأما إن النفس كانت موجودة
قبلالبدن » فلانقوله تعالى فى هذه الآية (إليه مرجعك؟) يدل على ماقلناء لآن الرجوع الى الموضع
إعنا خضل ألوكان ذلك الثىء قدكان هناك قبل ذلك ٠ ونظيره قوله تعالى (يا أنها النفسالمطمثنة
ارجعى الى ربك راضية) وقوله (ثمردوا إلى الله مولاهم المق)
اللإبحث الثالث) المرجع بمعنى الرجوع و(جميعاً) نصب على الال أى ذلك الرجوع يحصل
حال الاجتماع  وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع اموت ؛ وإتما المراد منه القيامة .
(رالبحث الرابع» قوله تعالى (إليه مرجعكم) يفيد الحصر  وأنه لارجوع إلا إلى اللهتعالى ؛

ولاحك إلا حكه ولا نافذ إلاأمره » وأماقوله (وعد الله حقاً) ففيه مسألتان :
(المسألة الأول» قوله (وعد الله) منصوب على معنى  :وعد الله وعدا » لآن قوله (إليه

مرجعك) معناه  :الوعد بالرجوع ء فعلى هذا التقدير يكون قوله (وعد الله) مصدرا مؤكدا لقوله

تركو ري ع
 702ل الثالئة 1 1>4عن شهاة

(الشيهة الأولى) قالوا :لو بدلت افتاه الداز انار لحري لكانتتماك الداز [ما أن تكون
انت دراشبلكان
كل هتاه الدان" أواشرا منها:وأخير ا منها ؛:فان كان[ الأاولك اللديل عبتا كواإ
عدا ,التديل سقهاه روإن كان ديرا منهاذنىأول الام هل كان قادراً على خلق ذلك اللاجود
 0وفعل الارداً كان ذلك سفهاء وإن قلنا إ:نه ما كان
أوما كان قادراً عليه ؟ فان قدر عليه ثم
قادراً ثم صار قادراً عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة  :أومن الجهل إاللىحكمة » وأن ذلك على
خااق العالمال .

والجواب :للاوز أن يقال تقدم هذه الدار على تلك الدار هو المصاحة ؛ لآن الكاللات

انفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يمكن تحصيلها إلا فى هذه الدار » ثمعند حصول هذه
الكالات كان البقاء فى هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخيرات .
(ااشمهة الثاني قالوا :حركات اللافلاك مستديرة » 2والمستدير لاضد له » وما لاضد له

اما
والجواب  :أأنراطلنا هذه الشهة فى الكتب الفاسفة ؛ فلا حاحة إل الككادة ٠ و [لواع] فا
إبطال أمثال هذه الشبيات أن نشيالدليل على أن أجرام الآفلاك مخلوقة » ومتىثبت ذلك يت
كونهاقايلة للعدم و لتفرق  1ل.هذا السرء فانه تعالى فىهذه السورة بدأبالدلائل الدالة على
حدوث الافلاك م أردفها يما يدل علىحكة اقول الماك ”

 ١الشيهة الثالثة 4الانسان عبارة عن هذا البدن » وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء كيف
نهدا
كانت  ,لآن هذه الأجزاءكانت موجودة قبلحدوث هذا الانسان» مع أنا نعما

الانسان ما كان موجودا ٠ وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجسدء فانهتبقتلك الاجزاء البسيطة ,
ومعلوم أن بموع تلك اللأجزاء البسيطة من الأأرض والماء واطواء والنار؛ ماكان عبارة عن
هذا الانسان العاقل الناطق » فثبت أن تلك اللاجزاء إماتكون هذا الانسان بشرط وقوعبا على
تالف عخصوصض وماج مخصوص ؛ وصورة مخصوطة  ,فاذامات الانسان وتفرقت أجزاؤه

فقد عدمت تلك الصور والاعراض » وعود المعدوم محال  .وعلىهذا التقدير فانه #تنع عود إعض

الاجراء المعتيزة فى حصضول هذا الانسان فوج أن يمتنع عوده لعينه ماخر

والجواب  :لانسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا اكد المشاهد »بل هو عبارة عن
لشن مامتواء ققر نا النفس أنه جوم مقارق عر  51.إنهجسم لطيف مخصوص مشماكللهذا
لد مضرن عن التغير © والله أعلمبه,

قولهتعالى ليجزىالذينأي"او|عملوا الصالحات بالقسط»الاية

ا

كيت لسر  7ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورةوازم إنكار العلوم البديبية وإنكار
العلوم النظرية إلقطعية  .فثبت أنه لابد لمذه الاجساد البالية والعظام النخرة والا جزاء المتفرقة
المتمزقة من البعث بعد الموت » ليصلالمحسن إلى ثوابه والمسىء إلى عقايه » فان لمتحصل هذه الالة

لمحصل الوعد والوعيد » وإن ليحصلا لميحصل الآمر والنهى ؛ إون لميحصلا لمتحصل الالهية ؛

وإن لمتحصل الالهية لمتحصل هذه التغيرات ف العالم .وهذه الحجة هى المراد من الآية التى نحن

فى تفسيرها وهى قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) هذاكلهتقريرإثيات المعاد

بناء على أن لذا العالم لها رحبما ناظرا محسنا إلى العباد .
(أما الفريق الثاتى» وهم الذين لايعللون أفعال الله تعالىيرعاية الم الح؛ فطريقهم الى إثبات
المعاد أنقالوا  :المعاد أمرجائز الوجود ؛ والا نبياء علمهمالسلامأخبرواعنه » بفواجلقطع بصحته »
أما اثيات الامكان فبو مبنى على مقدمات ثلاثة .
(المقدمة الأولى» البحث عن حال القابل فنقول  :الانسان إما أن يكون عبارة عن النفس
أو عن البدن  .فانكان عبارة عن النفس وهوالقول!+ق » فنقول  :لا كان تعلق النفس باليدن

فمرة ال ولىج»ائزا كان تعلقها بالبدنفىالمرة الثانية ب بح أنينكجوائزا  .وهذا الكلام لايختلف »
ال
سواءقانا النفس عبارة عنجوهر جرد ؛ أوقلنا  :إنه جسملطيف مشما كل لهذاليدنباقفىجميع أحوال
البدن مصون عن التحال والتبدل؛ وأما إن كن الانسان عبارة عن البدن » وهدذا القول

رعذ اللاقاو يل فنةو ل  :إن تألف تلك الإاجزاءغل الوجه الخضواص فق المرة الاولىكان مكنا ؛
-ت أنضا أن كون.ق

المرة الثانية مكنا فتزت أن عورد اللياة ل هذا البذان مرة أخرى أمره

مكن فى نفسه .

.علة موجبة » وأن هذا القادر
لإوأما المقدمة الثانية 4فهى فى بيان أن إله العالمقادر مختار لا
قادر علىكل الممكنات .

١وأما المقدمة الثالثة 4فبى فى ببان أن إله العالمعالمبجميعالجرئيات » فلاجرمأجزاء بدذزيد
لطت بأجراء التراب» والحار إلاأنه تعدالى لما كان عالمابالجرئيات أمكته عيبن بعضبا
عن بعض  .ومتى تت هذه المقدمات الثلاثة  :لزم القطع بأن الحشروالنشر أمى تمكن فى نفسه .
وإذا ثبت هذا الامكان فنقول  :دل الدليل على صدق الانبياء وثم قطعوابوقوءعهذا الممكن ,
فوجبالقطعبو قوعه ؛ وإلا لزمنا تكذيهم ؛ وذلك باطل بالدلائل الدالة علىصدقبم ؛ فهذاخلاصة

ماوصل إلبه عقلنا تفقىرير أمى المعاد ,
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الآابة

:وله تعاكى (أوليس[الذى خا امراك اك 201
فى جرم التراب؟ ال:تاق ق

يل أن مخاق

مثلهم) بمعنىأنه لما سلتمأنه تعالموهو الخالقلاجر امالأفلاكوالكوا كب» فكيف يكبم الامتناع
 0نه قادرا على الحشر والنشر؟ ثمإنه تعالى حسم مادة الشدممات بقوله (إتما أمرنالشى.إذا
أردناه أن نقول له كن فيكون) والمراد أن تخليقه وتكوينه لا يتوقف على حصول الآلات
أب سابق عليه ؛
والادوات ونطفة الاب ورحم الآم  :والدليلعليه أنه خبلاقاللآآول» لناع
فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا فى الاق والاحاد والنتكوين عن الوسائط والآلات  .ثمقال
سبحانه (فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثى .واليه ترجعون) أى سبحانه من أن لايعيدثم ويهمل
أمرالمظلومين  ولاينتصف للعاجزين من الظالمين  وهو المعنى المذكور فى هه ذه الآية التى نحن
فى تفسيرها  .وهى قوله س.حانه (ليجزى الذينآمنوا وعملوا الصالحات بالقسط)

اللإحجة الثانية عشر ) دلت الدلائل ع أن العالمحدث ولابد له من محدث قادر » ويحب أن
يكون عالما » لآن االفلعلحكك المتقن لاايصدر إلا من العالم » ويحبأن يكون غنيا عنما وإلا لكان
,م لما تأملنا فقلنا  :هل
قد خلقها فى الأزل وهو حال » فثبت أن لهذا العالمإلها قادرا عاللما غنيا ث
يحوز فى حق هذا الحكي الغنى عن الكل أن يمل عبيده ويتركهم سدى ؛ وجوز لهمأن يكذبوا
عليه ويسم طم أن يشتموه وبجحدوا ربوييته » وبأكوا نعمته » ويعيدوا الجبت والطاغوت »

ويجعاواله أنداداً ويتكروا أمره ونبيه ووعده ووعيده؟ فههنا حكنت بد.بة العقل بأن هذه المعاى
تليقإلا ابالسيفنه الجاهل اليعئيد من لحتكة ا
.لقر ب من إلى خشكا لل ذه المقدية إن له
أمرا ونهياءثمتأملنفاقلن:ا فل زر أن كرنة  1م 0معأنهلايكوذله وعدووعيد؟ خكم

صريخ العقل بأن ذلك غير جائز لأنه ان لميقرن الأآمر بالوعد بالتواب » ولميقرن النهى بالوعييد
يددء ثمتأملنا
عوع
ومن
وبد
بالعقابلميتأكدالأمروالنهى » ول يحصل المقصود  .فثبت أنهلا
فقلنا :هل يجوز أنيكونله وعدووعيد ثمإنهلايق بوعده لهل الثواب ؛ ولابوعيده لهل العقاب :

أاذيولجايبق
فقانا  :إنذلكلاوز ؛ لانهلوجازذلكلىحصل الوثوقبوعده ولا بوعيده ؛ وبهذ
فائدة فى الوعد والوعيد » فعلمنا أنه لابد منتحقيق الثوابوالعقاب و؛معلوم أنذلكلايتمإلابالحشر
والبعث ؛ ومالايمالواجب إلابه فهو واجب ف
.هذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة متى
صم إعضهاصح كلمأو.متى فسديعضبا فسد كلبا » فدل مشاهدة أنضارنا لهذه التغيرات ع

العالم ؛ ودلحسدوث العالم على وجود الصانع المحكم الغ
ونىد»ل ذلك على وجود
الآمر والنمى » ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب؛ ودل ذلك على وجوب الحشر  .فان لم

وله تعالى وليجرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» اللآية

م

حصلت الحاجة إلى الغذاء  ,معأنا نقطع بأنهذا الانسانالشيخ  ,هوعين الذالنكسان الذى كان فى
بطن أمه  .ثمانفصل » وكان طفلا ثمشاباء فئبت أالناجزاء البدنية دائمة التحال » وأن الانسان
جب القطع أن الاسان ما أن كر اجر كر [امقارقا رادا “وإما .أن يكن
فنهو.
هو هو بعي
جسما نورانياً لطيفاً باقياً مع تحلل هذا البدن » فاذا كاف الامركذلك فعلى التقديرين لايمتنع
إل لطنة مرة[خرىء بوكونَ :هذا الانسان الكائنا عبن اللإنبان الول .,فقيت أن الول
المكاد صدق .

اللحجة الحادية عش ر)ماذكره الله تعالى فى قوله (أولميرالانسان أنا خلقناه مننطفة فاذاهو
خصي مبين) واعم أن قله يدا ف (كُلقَنا .من نطفة)؛ إشارة إل ماذكرناه :فى المجنة العاثرة
أن الك لك ك1مكدازو الآرضن وامقاربا»« نشمعها التهتعالى وخاقمن تركيها
هذا الحيوان ؛ والذى ويه قوله سبحانه (ولقد خلقنا الانسانمن سلالة من طين جثعملناه نطفة
فى قرار مكين) فان تفسيرههذه الآبة إنما يصح بالوجه الذىذكرناه  .وهو أن السلالة من الطين
,م الدم ينقاب نطفة » فبهذا
يتكون منها نبات » ثمإن ذلك النبات يأكله الانسان فيتواد منه الدم ث
الطريق يننظم ظاهرهذهالآية  .ثمإن سهبحانه بعد أن ذكر هذا المعنىحي كلام المنكر » وهو قوله
تعالى (قال من يحى العظام وهى رميم ) ثمإنه تعالى بين إمكان هذا المذهب .
واعم أن إثبات إمكان الثىء لايعقل إلا بطريقين  :أحدهما  :أن يقال  :إن مثله محكن ,
أن كر هذا ارضاعكنا .والثاق :أنيقال  :إنماهوأعظممونأهعلل حالامنه  فأهيوضامكن .
إثنمه تعالىذكرالطريق الأولأولا فقال (قل نحيما الذى أنشأها أولمرة وهو بكلخلقعليم ) مفيه

دقيقة أونهقىوله (قلبحييها) إشارة االلىكقادلرة » وقوله (وهو بكللق علي)كإشاارلةاإلىعلم .
ومنكروا الحشر والنشر لاينكرونه إلالجهليم بهذين الاأصلين » لانم ارة يولون  :إنه تعالى
موجب بالذات ؛ والموجب بالذاتلايصحمنه القصدإلىالتكوين ١ وتارةبهولونإنهمتنع كونه عالما

بالجرئيات ؛ فيمتنع منه تميز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو» ولما كانت شبه الفلاسفة

“ينصاللا
ين
مستخر جة من هذينالا“صلين  ,لاجر مكل اذكرالله تعالىمسألة المعادأردفه بتقريرهذ

“مإنه تعالى ذكر بعدهالطريق الثانى ؛ وهو الاستدلالبالأعلى على الأدتى » وتقريره من وجهين :
الآول  :أن الحياةلاتحصل إلا بالارارة والرطوية » والتراب بارد .بابس » لخصات المضادة وبينهما .
إلاأنا تقول  :الحرارة النارية أقوى فىصفة الحرارة منالحرارة الغريزية »فلا لمبمتنع تولدالخرارة

النارية عن الشجر الأخضر معكالما بينبما من المضادة » فكيف بمتنع حدوث الحرارة الغريزية
د؛ -:فخر

»0١
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مكل زوج مميج) وإن جذ من نباتهاثىء
قال تعالى (فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت ن

أخلف ونبت مكانه آخر مثله ؛ وإن قطع غصن من أغصان الأاتجار أخلف » وإن جرح التأم »
وهذه األحاوال شبيبة باألحاوال اتى ذكرناها للحيوان  .ثمإذا جاء الششتاء واشتد البرد غارت
غوئهًا وفغت راطو بتهاوفسلدت بتو لمهاء:ولوقظعنا خضناءة يك حلفت يكارت هزه زاحو ال
شبيهة بالموت بعد الحياة  2 .اندض

فى الربيع الثانى تعود إلى تلك الحياة » فاذاعقلنا هذه

المعاتى فى إحدى الصورتين ؛ فللانمقل مثله فى الصورة الثانية » بل نقول لاشك أن الانسان

أقرف مثا الحيوانات و الحيوان أمترفومواليات :وده إن

اا لت ناذا هلك

هذه ادكراك ف 1ل فلم لاحوز حصوطا فى الانسان .

فان قالوًا: ::إن أجساد الحيواك تتفزق وتتمرق بالموت”ءروأها الاارض فليسك اكذاك -
فالجواب :أن الانسانعبارة عن النفس ااناطقة » وهو جوهر باق ٠ أوإن لنقل مبذا المذهب

فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقبة نمأول وقت تكون الجنين إلى آاخلرعمر » جوارهنية قالبدن».
وتلك الاحداء بائنة ء ذال هذا السكرال ره
(الحجة العاشرة» لاشك أن'بدن الحيوان إنماتواد من النطفة » وهذه النطفة إنمااجتمعت
من جميع البدن  :بدليل أن عند انفصال النطفة يحصل|اضءف واافتور فى جميع البدن » ثمإن مادة
تلك النطفة إما تولدت مالنأاغذية المأكولة  .وتلك اللأغذية إنما تولدت مالنلاجزاء العنصرية
وَتلك اللاجززاءكانت متفزقة -فى مشارق اللإرض ومتاز 11,واتفى لما إأن اتيت وتاك ا
حيوان أو نبات فأكله إنسان » فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أعضائد » فتولد منها أجزاء
لطيفة “ .معند استيلاء الشبوة سال من تلك الرطوبات مقدار معين ؛ وهو النطفة ؛ فانصب إلىفم
الرحم ؛ قتولد منه هذا الانسان » فثبت أن الاجزاء التى منها تولد بدن الانسان كانت متفرقة فى
البحار والجبال وأوج الهواءء ثمإنها اجتمعت بالطريق المذكور ء فتولد منهاهذا البدن» فاذا مات
تفرقت تلك الأاجزاء على مثال التفرق اللاول.

وإذا ثبتهذا فنقول  :وجبالقطع أيضا بأنهلايمتنعأن يجتمع مرة أخرى على مثال الاجتماع
الذرل .رأنها فذلكانى لما وقع فى رحم الأم ؛ ف دقكانقطرة صغيرة ثم تولدمنه بدن الانسان

وتعلقت الروح به حال ماكان ذلك البدن فى غاية الصغر  ,ثمإن ذلك البدن لاشك أنه فى غاية
الرطوية  :ولا .شك أنه يتحلل منه أجزاء كثيرة يسيب غيل ار ارة الثريزية 'فها ء نوضا فلك
الاجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تنكون ف التحلل  :ولولا ذلك الماحضل الجوع » ولما

أمنواوعملوا الفاكلاأت |#سطلع الابة
«ليجزى الذين
نعالى
قوله

0

:ن رن ال عنها » فيا أم الله تعالى فى الدننا
النع مشويةبالآفات والاحزان  .والثانى أ

بالمرتئةالآولىموجب أنينععملينابالمرتبة الثاننة فىدارأخرى » إظها را لكالااقدرةوالرحة والحكة:

.الذى
فهناك ينعرعلى المطيعين ويعفو عنالمذنبين » ويزيلالغدوم والحموم والشهواتوالشيهات و

»قورر هذا الكلام أن الانسان حين كان جنينا فىبطن أمه »كان فىأضيق المواضع
يقوى ذلك ي
وأشدها عفونةوفسادا ء ثمإذا خرج من بطن أمه كانت الخالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة
الاول؛ ْمإنه عند ذلك اولع فى المهد ويشد شداً وثيقا ؛ ّ يعد حي م من المهد ويعدو

عننا أوشقالا و ينتقل متناول اللانإلىتناول الأاطمةالظببة ::وهذه الخاةلالثالثة كلاأشتها أطنت
املخنحالة الثانية  ,ثمإنه بعد حين يصير أمير| نافد الحكم عل 'الخلقء أو عالما ممرفا عل حقائق
ر املحنالة الثالثة  .وإذا ثبتهذا وجب بحم
شو
الغا ولا شاك أهنذه الخالة الرائعةاأطنت
هذا الاس.تقراء أن يقال  :الحالة الحاصلة بعد الموت تتكون أشرف وأعلى وأممج من اللذات
المسانة]والخرات اللسيانة:

(الحجة لثامدة) طريقة الاحتياط ٠ فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبناله » فان كان ه
المذهبحقا ؛ فقد تجونا وهلك المنكر ؛ وإن كان باطلا  لميضرنا هذا الاعتقاد  .غاية مافى الباب

أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات الجسمانية إلا أنا تقول بحب عل العاقل أن لايبالى بفوتها ارين
ارهن أنبااى غاية اتلنفاسة لآنما مشترك :قبا بين اناف والديدان:والكلات  .والثانى :
أمننهاقطعة سريعة الزوال  .فثبت أن الاحتياط ليس إلافى الامان المعاد » ولهذا
قال العاغ *:

قال المنجر والطبيب كلاهما

لاتحشر الآموات قلت اليك

إن صح لكا فلست بخاسر

أوصح قولى فالحسار عليكم

ظألف
((الحجة التاسعة» اعلمأن الحيوان مادام يكونحيواناء فانه إنقطعمنه ثثىء مثل ظوفر
أو شعر » فانه يعود ذلك الثىء » وإن جرح اندهل  :ويكون الدمجاريا فىعروقه وأعضائه جريان

الماء فى عروق الشجر وأغصانه  ,م إذا مات انقلبت هذه الأ<وال ؛ فان قطعمنه ثىء من شعره
»إن جرح لم يندمل وم يلحم 'ودأيت الدم يتجمد فى عروقه ؛  5بالاخرة
أو ظفره لمينبت و

يؤول حاله إلى الفساد والانحلال  .ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض وجدناها شبيبة ببذه الصفة » فانا
ثراها فى زمان الرييع تفور عيونها وتربو تلالما وينجذب الماء إلى أغصان الأاتجار وعروقها ؛
والماء فى الارض منزلة الدم الجارى فيدن الجيوان» ثمتخرج أزقارها وأنزارها وعتارها م
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عالمجسما|نية ١اللذات ل سمائيةحاقلياقية لهاإلا إزالة الآلاىر:التالة الأأمرعدى ؛ وهذا العدم
كان حاصلا حال كون كولاحد من الخلائق معدوما ؛ وحيئئذ لايبق للتخليق فائدة  .والثانى :

أن لذات هسذا العالممزوجة بالآلام لوماحن ؛ بل الدنيا طاخة بالشرور والآفات والحن والبليات ؛
واللذة فيبا كالقطرة فى البحر  .فعلينا أن الدار التى يصل فيها الخلق إلى كتاللراحات المقصودةدار
أو اشوى اقلادرناء

فان قالوا  :أليس أنه تعالى يوم أهل النار بأشد العذاب لالاأجلمصلحة وحكة ؟ فللايحوز
أن يقال  :إنه تعالى مخلق الخاق فى هذا العالملالمصلحةولالمكمة ,

انا بالمزى أن ذلك الع لازا مقتطق اعلل أعملاه املخنيثة :وأما الضررالخاضل ف 'الدتنا
فخير مستحق » فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة و»الا لزم أن
يكرن الفادل قر امد وكلك نافىكونه أرحمالراحمين وأكرم الا كرمين :
فمازلة
(إالحجة السادسة) لوم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع الحيوانات ال
»الملزوم مثله  .بيان الملازمة أنمضار الانسان افلىدنيا كأثرمن مضار
وااشرف  .واللازم باطل ف
جنيع الميوانات ؛ فان سائر الحيوانات قبل وقوعها فى الآلام والأسقام تكون فارغةالبال طيبة
مكل كر ذا
.ما الانسان قانه ندب ماحد زراله ٠ا.
التفمن :لانه ليس لما فكر وزتأمل أ
فا الاعواك المناضية وال ال لفل فطل كك يت اليكل الأحرالالماضية أنواعمن

الحزن والاسف » ويحصل له بسبب أكثر الا<وال الآتية أنواع من الخوف  .لءآانه لايدرى أنه
لل إل امسا ل 1لا
كف تحدت لوال .نقيت أن حصول الدقر إتنان
والآلامالنفسانية الشديدةالقوية  .وأما اللذات الجسمانيةفهى مشتركة بايلنناس و بينسائرالحيوانات »
لآن السرقين فى مذاق الجعل طيب ٠ يا أن االوزينج فى مذاق الانسان طيب .
إذا ثبت هذا فنقول  :لو ليحصل للانسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته  .لوجب أن
يكونكال العقل  :سيا لمزيدالحهموم والغموم والا<زان من غيرجابر يحبر و»معلوم أنكل ماكان
فت أنه
كذاك فانه'يكون_سبيا ايد الخسة والدناءة .والشقاء وزالتعب الخالية  2المدعة ١11
لولا خصضول السغادةاللآخروية .لكان «الانسان أخن الحيونانات الى لاف لالديدان  7ا
كان ذلك باطلاقطعا ء علا أنه لايد موالدان الآخرة أن الأتكاك خاو الجر للاللك ا زاألة
بعقله يكتسب موجبات السعادات الاخروية  .فلهذا السبب كان العقل شريفا .

 ١الحجة السابعة) أنه تعالى قادر على إيصال النعمإلى عبيدهعلى وجهين  :أحدهما  :أن تكون

.و0
"يلال ليجرى الذينأمل

الصالحات بالقسط »الآية
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وإيذاءأثبيائه وأولياته

والصالمين من خلقسه  .ومن الواجب فى حكيته أن يرغيهم فى الطاعات والخيرات والحسنات ؛
فانه لو لمبمنع عن تلك القبائح٠ولم برغب فى هذه الخيرات  .قدح ذلك فكىونه محسنا عادلا ناظرا

لعباده  .ومن المعلوم أن الترغيب فى الطاعات لايمكن إلا بربط الثواب بفعلها » والزجر اعلنقبانح
لايمكن إلابر بط العققاب بفعلها » وذلك الثواب المرغب فيه  .والعقاب المهدد به غير حاصلفى دار
خرزأى يحصل فيا هذا الثواب ؛ وهذا العقاب»؛ وهوالمطلوب ؛ وإلالزم كونه
الدنا قاد من دا

كاذباونأنه باطل  .وهذا هوالمراد من الآية اأتى نحن فبها وهى قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا

وعملوا الصالحات بالقسط)
فان قيل :لملاوز أن يقال  :إنه ايكلىتفرغيب فى فعل الؤيرات  :اولفردع عزالمتكرات
وقبيحالمتكرات ولاحاجة معذلك إلىالوعد والوعيد ؟
ماأودع الله فىالعقول من تحسين الخيرات ت

سلمنا أنه لابدمنالوعدوالوعيد ؛ فلملاتجوز أن يقال  :الغرضمنه جرد الترغيب والترهيب ليحصل
به نظام العالمم قال تعالى (ذلك الذى يخوف الله به عباده ياعباد فاتقون) فاما أن يفعل تعالى ذلك
فا الدليل عليه ؟ قوله لول يفعل ماأخبر عنه من الوعد والوعيد لصاركلامه كذ.با فنقول :ألستم
تخصصون أكثرعمومات القرآن لقيام الدلالة عولجىوب ذلك التخصيص ذان كان هذا كذبا
وجب فما تحكمون به من تلك التخصيصات أن يكون كذبا؟ سلبنا أنه لابد وأن يفعل الله تعالى
ذلك لكنللايح ذو .أذ يقال: :,إن إذلك الثواب والعقابف .عيازة عا يضلا الى الانسان من أنواع

الراحات واللذات ودن أنواع الآلام والاسقام » وأقسام الحموم والغموم ؟
روات عن السوال الأول  :أن العقلوإن كان نذعوه إل فخل الخير وترك الشر إلاأن
الاك و النفان الدعوانه إل الانبماك فىالعهوات :الجسبائية والاذات :الجسداتية > وإذا حصل
هذا التعارض ذفلابد من مرجح قوى ومعاضدكامل ؛ وما ذاك إلاترتيب الوعد والوعيد والثواب
والعقاب على الفعل والثرك .

والجواب عن السؤال الثاتى  :أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب عل الله تعالى فرئذ
لاحصل من الوعد رغبة » ولا من الوعيد رهبة ,لآنالسامعيحوز كونه كذبا.

والجواب عن السؤال الثالث  :أن العبد مادامت حياته فىالدنيا فهوكالاجير المشتغل بالغمل .
والآجير حال اشتغالهبالعمللاجو زدفع الأاجرة بكالها اليه ؛ للأنه إذا أخذهافانه لايجتهد فالعمل .
وأ إذا كان محل أخذ الآجرة هو الدار الآخرةكان الاجتهاد افلىعمل أشد وأكل » وأيضا نري

01

'قولهتعال«ىإنه سدأ الخلق “ملعيده» الآية

اانال الرابع أ)نه تعالى لما قدر عل تخليقماهوا عظم من أنذان النامق "فكلفت يقال  :انه
لايقدر علىإعادتها ف؟ان مكنان الفعل الأأصعب عليه سبلا ؛ فلان يكون الفعل ال.مل الحقير عليه
سه
لن.
ألاوكا
ى وهذا الممنى مذحكور ف آيات كثيرة  :منها :قولهتعسالى (أوليس الذى خلق
السموات والأآرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وثانيها قو
:له تعالى (أولميروا أن الله الذى خلق

السموات والارض ول يعى خلقهن بقادر على أن بحب الموق) وثالئها ق:وله (أأتم يكلا
أمالسماء بناها)
( الثال الخامس) الاستدلال حصول اليقظة بعد النوم على جوازالحشر والنشر» فان النوم

حاتجم
أو اموت » والبقظة شببة بالحياة بعد الموت  .قتعااللى (وهوالذى يتوفاى بالليل ويعلمر ه
بالنهار) ثمذكر عقيبه أمر الموت والبعث ؛ فال (وهو القاهر فوقعباده ويرسل عليكم حفظة حى
ا أحدكمالموت توفته رسانا وهملايفرطون ثمردوا إلىالله مولام الحق) وقالفى آيةأخرى
(الله يتوفى الأنفس حينموتما والتى لممتفمنىامها) إلى قوله (إن ففذلك لايات لقوم يتفشكرون)
والراد منه الاستدلال بحصول هذه اللا<وال على صمة البعث والحشر والنشر .

(مثال السادس» أن الاحياءبعد الموت لايستتكر إلا مر -يت أنه يحصل |أضد بعد
ال
لنك عميرتك رقفدرة الله تعال .ل لحار رلك  2 2الله
ذاأ
حصو الضدء إل
رأرق بعدالموت ؟ فانحك الضدين واحد  .قالتءالىمقرراً لهذا
وصلاه ت
فكت تيد ح
المعتى تحن قدرنا بينم الموت وما تحن عسيوقين) لكا| كد الثرار مع<رهاويسها تتولد من

الشجرالاخضر مع برده ورطوبته فال (الذى جعل ل من الشجر اللاخضر نارا ذاذا أنتمنه

توقدون) فكذا ههناءفهذا جلة الكلام فى بيان أن القول بالمعاد» وحصول الحشر والنشر غير
مستّيعد فى العقول .

((المسألة الثانية) فى إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب .
بولح:ب
اعم أن الآمةفريقان منهم منيق

لاا
درحم
اعام
عهال
يلاكأونن إ|ل
عق

منزها عن

:ابجب
الايلام والاضرار » إلا لمناذفع أجلوأعظم منها و؛منهم هن يتكر هذه القاعدة ويقول ل

غل اشاتال  0اسلا ؛ بل يفعل مايشاء ويحكممايريد  .أما الفريق الأول ف:قد احتجوا على
ورد المعاد امن وقوه
(الحجة الآولى) أنه تعالى خاق الخلق وأعطاهم عقولا بهايميزون بين الحسن والقبيح »
وأعطاهم قدرا بهايقدرون على الخير والشر  :وإذا تبتهذا قن اارأاكت فى حككة انهتعال وعدله

/

وله تعالى دإنه يبدأ الخاق ثميعيده» الآية

لىأللأوبلاب) والمراد
اكر
زرعا مختلفا ألوانه م ميج فتراه مصفرا ثمبحعله حطاما إن فى ذلك لذ
كونه منهها على أمالمعاد  .ورابعها  :قوله (ثمأماته فأقبره ثمإذا شاء أنشيره كلالما يقض ما أمره
فلينظرالانسان الى طعامه) وقال عليه السلام دإذا رأيتم الربيع كفثأروا ذكر النشور» ولمتحصل
المشامهة بينالرييعوبين النشور إلامن الوجه الذى ذكرناه .
(المثال الثانىى» ماأبحده كل واحد هنا من نفسه منالزيادة والءو سبب السمن» ومنالنقصان

والذبول بسبب الحزال» ثمإنه قد يعود الحالته الأولى بالسمن .
نككوله ؛ ولما ثبت ذلك ظمرأن
واذا ثبت هذا فتقول  :ماجازتكون بعضه لميمتنع أيضاً ت
الاعادة غير متنعة » واليه الاشارة بقوله تعالى (وننشئكم فمالا تعلدون) يعنى أنه سبحانه لما كان
قادرا على إنشاء ذواكم أولا ثمعلىإنشاء أجرانمحالحياتكم ثانا جنا شيا من غير أن تتكر تا
عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه  .فوجب القطع أيضا بأنهلايمتنع عليه سبحانه إعاد”كمبعد البلى
فىالقبور لحشر يوم القيامة .

<االمثال الثالث) أنه تعالى لماكانقادرا علىأن لقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلآن يكون
قادرا علىإيحادنا مرة أخرى مع سبق الاحاد الاولكان أولى  :وهذا الكلام قرره تعالى فى آيات
ة
رفى
والى
سه تع
اكرة :مياق هذه الآبة وهوقوله (أنهيبدأ الخلق ثميعيده) وثاننها  :قول

يس

(قل تحبا الذى أنشأها أول مرة) وثالئها  :قوله تعالى (ولقد علتم النذأة الأولى فلولا تذكرون)
ورابعها  :قوله تعالى (أفعبينا بالخاق الأول بل ثمفى لبس من خلق جديد) وخامسها  :قوله تعالى

(أحسب الانسان أن يترك سدى أليك نطفة من منى »نى) إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن
ى الموق) وسادسها  :قوله تغالى (ياأسها الناس إن كتتم فى ريب منالبعث فاناخلقناكم من تراب)

إلى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه حى المونى وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة آنّية لاريب
ا وأن الله يبعت من ف القبور) فاستشيد تعالى فى هذه الآية عل صمة اشر بأمور  :الأاول  :أنة
استدل بالخاق الأول على إمكان الخاق الثانى وهو قوله (إن كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم

من ترابٍ)كانه تعالى يقول  :لماحصل الاق الأول باتتقالهذهالاأجسام من أحوال إلى أ<وال
حي ذملابموزأن حصل اقناالثانى بعدتغيرات كثيرة » واختلافات متعاقبة ؟ والثانى  :أتنعهالى
الا رض المتة .والثالك ..أنه تال نهو الاق :وما يكون كذلك لوكان كامل القدرة
ثامالعلم والحكمة  .فهذه هى الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صعة الحشر والنشر .
لإوالاية السابعة) فى هذا الباب قوله تعالى (قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يك.

فى صدورك فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة)
وم نكر
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قوله تعالى لااليه مجعم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخاق ثميعيده ليجزى الذين آمنوا
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهمشراب من حميم وعذاب ألمما كانوا يكفرون)

اعلمأنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ » أردفه بمايدل علىصة القول
المقاد :راكد كان :
(إالمسألة الأولى) ف بان أن إنكار الحشر والنشر ليس من العلوم البدمهية » ويدل عليه
وجوه  :الأول  :أن العقلاء اختلفوا فى وقوعه وعدم وقوعه  .وقال بامكانه عالماملنناس » وهم
ورور ناك الملل والآديان  .وما كان معلوم الامتناع بالهديهة امتنع وقوع الاختلاف فيه .
الثانى  :أنا إذا رجعنا إلى عةوانا السمليمة ؛ وعرضناعاها أن الواحد ضعف الاثنين » وعرضنا علدا

أيضاهذه القضية ؛ لنجدهذه القضية فى قوة الامتناع ماثللقضية الأولى  .الثالث  :أنا إما أن نقول
شوت النفس الناطقة أولا نقول به  .فان قلنا به فقد زال الاشكال بالكلية ؛ فانه ما لامتنع تعلق
هذه النفس بالبدن فالمرة الأولى »لميمتنع تعلقها بالبدن مرة أخرى  .وإن أنكرنا القول بالنفس

ذالاحتهالأيضاً قائم» لآنه لايبعدأنيقال إنه سبحانه يركب تلك الأاجزاء المفرقة تركيباثانيا  .ومخاق
الآشنان"الإاوال طوة الخرائ  .والرابع  :أنهسبحانه ذكرأمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر والنشر
و>ن تجمعها ههنا

فللإمثال الاول» أن نرىالارض خاشعة وقت الخريف ٠ ونرى اليبس مستوليا؛عليها وسيب
تيعصي
شدة الحر فى الصيف  .ثإمنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الشتاء وافلرب
؛ر بعد ذلكمتحلية
بالازهارالعجيبة والآنوار الغريبة ياقال تعالى (والته الذى أرسل الرياح فتثير حاب فسقناه الى بلد
ميت فأحيينا به الأأرض بعد موتها حكذاك النشور) وثانها  :قوله تعالى (ومن آياته أنك ترى

الأرض خاشعة فاذا أنزلنا علها الماء اهتزت وربت) الى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحى
المونى) وثالثها  :قوله تعالى (ألتر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأأرض  5بخر5

ية
لوآنه
اكر
قولهتعالى «ذلكاللهربك.فاعبدوه أفلا تذ

م١

وك قوله تعالى إإما منشفيع إلا من بعد إذنه) ففيه قولان :

لإالقول الآاول» وهو المثمهور أن المراد منه أن تدبيره لللأشياء وصنعه لها ؛ لايكون بشفاعة
.نه تعالى أعلم بموضع
شفيع وتدبيرهدبر  .ولايستجرىء أحد أن يشفع اليه فى ثىء إلا بعد إذنه لآ
الحكمة والصواب ؛ فلا يحوز لهمأن يسألوه مالايعلمون أنه صواب ووصلاح .

نك كز كف لق 5ك الصفيء يضفة ميلئة الخلق ونك[ا تبلق اذكره بأخجوال القنامة؟
والجواب من وجوه:

لإالوجه الآاول» ما ذكره اازجاج  :وهو أن السكفار الذينكانو! مخاطبين ذه الآية كانوا
يقولون  :إن الأصنام شفعاونا عندالله» فالمرادمانلهرد عليهم فىه ذاالقول وهو كةوله تعالى
(يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن)

لإوالوجهالثاى» وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لما بين كونه إلا للعالممستقلا بالتصرف فيه
من غير شريك ولامنازع »بين أمر المبدأ بقوله (يدير الأمر) وبين حال المعاد بقوله (ما من شفيع

إلا من بعد إذنه)
لإروالوجه الثالث) يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الأمور فى أول خاق العالم على
أحسنالوجوه وأقربها من رعاية المصالم  معأنه ماكان هناك شفيع شفع فى طتاحبصيل المصاح :
فدل هذا عىأن إله العالم ناظر لعباده حسن يهم مر يدللخير والرأفة م.م ؛ ولاحاجةفى كونه سبحانه
كذلك إلىحضور شفيع يشفع فيه .

لوالقول الثانى) فى تفسير هذا الشفيع ما ذكره أبو مسلم الاصفبانق  .فقال  :الشفيع ههناهو

الثانى » وهومأخوذ منالشفع الذى يخالف الوترء يكقاال الزوج والفرد ؛ فعنىالآية خلق السموات
والارض وحده ولاحى معه ولاشريك يعينه ؛  5خلق الملائكة والجن والبشرء وهوالمراد من

حمدث أحد ولميدخل فى الوجودء إل مان بعدأن قالله  :كن ,
قوله (إلا من بعد إذنه) أيىل
<تىكان وحصل .
واعم أنه تعالى لما بين هذه الدلائل وشرح هذه الأأ<وال ؛ ختمبا بعد ذلك بةوله (ذلك الله

ربكمفاعبدوه) مبينا بذلك أن العبادة لاتصلح إلا له؛ ومنبها على أه سبحانه هو المستحق جميع
العبادات لاجل أنه هو المنعم يجميع النعم التى ذكرها ووصفها .
“مقال بعده (أفلا تذكرون) دالا بذلك على وجوب التفكر فى تالكدلائل القاهرة الباهرة ,
وذلك يدل على أن التفكر فى مخلوقات الله تعالىوالاستد الا على جلالتهدوعزته وعظمته ؛ أعلى
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مسماء بناها رسفمعكما فسواها) ف أرولا أن بنهاهاء“مذكر ثانيا
0تمأ“د خاتا أال
تهال  1أ
 0ن
أنه رسفمعكرا لام 8 :ك ههنا  :ذكبرقوله (خلق السموات والارض) أنه خاق ذواتها ثم
 35رركوله  22استوئ .عل العرن) :أنها قظسد :إلى تعريقا تومطيعها وزتشكلهاءيالا شكال
الموافقة لها .

لإوالقول الثا  4وهو القول المشهور جمهور المفسرين  :أن المراد منالعرش المذكورفى هذه
الآية  :الجسم العظيم الذى فى ااسماء » وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى (ثماستوى على العرش) لايمكن
أن يكون معناة أنه تعالى خلق اعرش تسد يتلق السمواات ,والارسين" يذلل أله كال قال فآىله

أخرى( .وكان عرَث : #عل المناع) ازيذاك بدلةاعل ».أن تاكوين العرئن  تتابى لاع[ كلق التدرات
والأرضين  .بتلف>سبيرهذه الآية بوجوه أخر  .وهو أن يكون المراد  :ثيدمبر الأمر وهو
مسو على العرش .

(إوالقول الثالث) أن المراد من العرش الملك  ,يقال فلان ولى عرشه أى ملك فقوله (هم
فلا ك اولكر كي ؛
والذإاارك
استوىعل العرشى) المراد أنهتعالالياحلق الهو ات و الرأزدن ا
وجعل بسبب دوراتما الفصول الاربعة والآا<وال الختلفة من المعادن والنباتوالحيوانات » ففى

هذا الوقت قد حصل وجود هذه الخاوقات والكائنات  .والحاصل أن العرشعنارة عن الملك ؛
ووملك الله تعالى غبارة عن وجو د خلوقاته : وو دود تخارفاه إعنا مز فد لو الدرات
والأرض »لا جرم صح إدغال حرف (ثم) الذى يفيد التراخىعلى الاستواء على العرش
والله أعلم.اده .

 9الم ألةالرابعة 4أما قوله (يدير الآمر) معناه أنه يقضى ويقدر على حسب مقتضى الحمكة
»ناظرأدبا رالآامور وعواقباءى لايدخ ل افلوجودمالاينيغى.
ويفعلما,فعله المصيب أففعاله ال
ال
والمزاة من[ زالاس) الثنان ددىوبد

أال ملكرات |ارلات الل
الخاق:و جو

فان ذالى  :ما موقع هذه الج#لة ؟

وونه مستو ياعاللىعرش » عللنهاية
قلنا  :قددل بكونه خالا السموات والارض فى ستة أيامبك

العظمة واية الجلالة  .ثمأتبعها بهذه اجملة ليدل عل أنه لابحدث فى العالمالعلوى ولافى العالمالسفى
ادث » إلابتقديره وتدييره وقضائهوحككه ؛ فنصيراذلكدلنلاعل
حومن
لادث
ااح
أمر من الأهور ول

,اليه
نهاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير ؛ وأنه سبحانه مبدع جميع الممكنات و
تنتبي الحاجات .

قولهتعالىثماستوى عاللىعرش»الآية

١

وذلك“ يدل عل أنه تعالى يتغير منحال إلىحال ؛ وكل منكان متغيراًكان محدثاً ؛وذلك بالاتفاق

ناطل  .الثالث  :أنه ىا حندات الاستواء فىهذا الوقت »2فهذا يقتضى أتلعهالىكان قبلهذا الوقت
مضطربامتحركاء وكل ذلك من صفات المحدثات  .الرابع  :أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما
ل أنه
للكعيد
ة (ثم) تقتضى التراخى وذ
مآن
لل
كآارض
استوى عبى العرش بعد أن خلقالسموات وال
لكان قل رخات العزتن غنناًعن العرش  فاذا خاق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من
الاشتطناء إلى الماجة:..:فوجت أن ببق بعد خلق العرش ع عن العراشن اوم كان كذلك امتنع

أن يكون مستقراً علىالعرش  .فثبت ببذه الوجوه أنهذه الآية لمكن حملبا علىظاهرها بالاتفاق ؛
وإذاكان كذلك امتنع الاستدلال بهافى إثيات المكان والجهة لله تالى .

(إالمسألة الثالثة) اتفق المسلءون على أن فوق السموات جمما عظما هو العرش .
إذا ثبت هذا فنةول  :العرش المذكور فى هذه الآية هل الراد منه ذلك العرش أو غيره ؟

فيه قولان.
(إالقول الآول) وهو الذىاختاره أبومسل الآصفهانىء أنه ليسالمراد منه ذلك ؛ بل المراد
من قوله (لماستوى علىالعرش) أنه لماخاق السموات والأارض سطحهاو رفع عكبا٠ فاككل بناء

ان شينع راشا كانه يبن عا شا“ قتاهاللى (واهن العتجرمنايعزشون)أى ينون »وقالوصفة
الققرية (فبى خاوية على عروشها) والمراد أن تلك ااقرية خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام سةوفها ؛
وقال (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه » وإتما ذكر الله تعالى ذلك للانه أيحب فى القدرة ؛ الباق
يب البناء متباعدا عن الماء على الأأرض الصلة لثلا يندم » والله تعالى بنى السموات والأارض
على الماء ليعرف العقلاء قدرته وال جلالته  .والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقورء

والدليلعليه قوله تعالى (وجعل لكممنالفللك والانعام ماتركبون لآستووا علىظهوره ثمتذكروا
نعمة ربكم إذا استويتم عليه) قال أبو مسلم  :فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذى ذكرناه  .فنقول :
وجب حمل اللفظ عليه ؛ ولاجحوز حمله علىالعرش الذى افلسماء ؛ والدليل عليه هوأن الاستدلال
على وجود الصانعتعالى » يحب أن بحصل بثى .معلوم مشاهد ؛ والعرش الذى فالسماء لي سكذإك ؛

وأما أجرام السموات والآرضين فهى مشاهدة >سوسة ؛ فكان الاستدلال بأحواها على وجود

الصانع الحكيم جائزا صوابا حسنا  .ثمقال :وبما يؤكد ذلك أن قوله تعالى (خلق السموات
هقا » وقوله (ثماستوى علىالعرش) يكون إشارة الى
تلي
اىتخ
ذاروةإل
والارض فىستةأيام)إش
تسطيحها وتشكيلها بالأأشكال الموافقة لمصالحها » وعلى هذا الوجه تصير هذه الآبة موافقة لقوله

ذا

قولهتعالىدنماستوى على العرش» الآية

(والسؤال اناك ) فهل هذه اللأيام كايامالدنيا أويا روى عن ابن عباس أنه قال إ:نها
ستةأياممنأيامالآخرةكل يوممنهاألف سنة مماتعدون ؟

والجواب  :قال القاضى  :الظاهر ذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه لا و؛لايحوز أنيكون
ذلك تعر يفاً» إلا والمدة هذه الأايام المعلومة .
:ما وقع التعريف بالايام المذكورة فى ااتوراة والانجيل ؛ وكان المذ كور
ولقائل أن يقول ل
هناك أيامالآخرة لاأيامالدنيا  6ذلك قادحاً فىصمة التعريف .

(السؤال الرابع» هذهالايام تمتاقدر بحسب طلوعالشم سوغروما » وهذا المعنىمفةود
قل خلقها ف.كيف يعقل هذا التعريف ؟
ل
ولذرابة ١ ال لفك ام | 6ه نهلووقع حدوث السموات والار ضاق كنال

هناكأفلاك دائرة وشمس وقر » لكانت تلكالمدة مساوية لستة أيام:
ولقائل أن يقول  :فهذا يقتضى حصول مدة قبل خلق العالم؛ بحصل فيهاحدوث العالمء وذلك
يوجب قدم المدة .
وجواية ":أن تلك المدماعر اومواد ة إل لقن مرقراة ٠ 0 والدليل عليه أن تلك اادة
المعينة حادثة » وحدوها لاحتاجإلىمدة لتر ؛ وإلالزمإثيا تأزمنةلانهاءة لماوذلك حال » فكل

مايةولونه فى حدوث المدة فنحن نقوله فى حدوث العام .
لإالسؤال الخامس  4أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته » وقد يراد به النهار وحده  .فالمراد
هذه الآية أمهما
والجواب

.ليوم بليلته .
 :الغالب فالىلغة أنه براد باليوم ا

واناآد اثكانية ب أما قوله(ثماستوىعلل العرش) ففيه مباحث :الأول  :أن هذا بوث كونه

تعالى مستقراً على العرش والكلام التقهى فيه مذكور فى أول سورة طه » ولكنا نتكّى ههنا
بعبارة وجيزة  .فنقول  :هذه الآبة لايمذن حملها على ظاهرها ؛ ويدل عليه وجوه  :الأول  :أن
الأستواة عل :العرش معناه كونه معتمدآ عليه مستقراً عله كدت لوالا ارينلفط از 2لاك > آنا
إذا قلنا إن فلاناً مستو علىسريره  فانه يفهم منه هذا هذا المعنى  .إلا أن إثيات هذا المعنى يقتضى
كونه محتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسةط ونزل » وذلك محال» لآن المسلمين أطبقوا على

أن الله 1ع للك رار واللخافظة ل ولاءيقوال اران ترك م المافلك تاتفال

:ن قوله (ثماستوى علىالعرش) يدل علأنهقبل ذلك ماكان مستوياً عليه,
والحافظ له .والثانى أ

قولهتعالى٠ إن ربكم اللهالذى خاق السموات والارض» الآية

“0

إنكانا جزأين من ذلكالجزء الذىلايتجزى  ,خنياتئلذجيزكوءالذىلايتجزى متجزما  .وهوحال .
5

وإن كان شيا آخر؛ خينئذ يكون [>اد الجزء الذى لايتجزى لابمكن إلافىآن واحد دفعةواحدة :

وكذا التقرل فى إيحاد جميع الأجزاء  .فثبت أنه تعالى قادر على إيحاد جميع العالم دفعة واحدة» ولا
فك أنِضا أنهتعالقاذر عل [تجاده وتكو ينهعلىالتدريج .
وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان  :الأول  :قول أصخابنا وهو أنه يحسن منهكلا أراد » ولا
يعلل ثىء من أفعاله بثىء من الحكمة والمدال ؛م وعلى هذا القول يسقط قول من يقول  :لمخاق
العالم فى ستة أياموما خلقه فى لحظة واحدة ؟ لأنا نقولكل ثىء صنعه ولاءلة لصنعه فلايعللثىء

من أحكامه ولا ثىء من أفعاله بعلة » ف قط هاذلاسؤال  .الثانى  :قول المعتزلة وهو أنهم يقولون
يحب أن تكون أفعاله تعالى مثشتهلة عل المصلحة والمكمة  .فعند هذا قالالقاضى  :لايبعدأن يكون
خأاشقتعال السَّموؤات والأارضن فىهذهالمدة الخصوصة » أدخل افلاعتبار فىحق بض المكلفين .
ثمقال القاضى :
فان قيل  :فن المعتبر وما وجه الاعتبار ؟ ثمأجاب وقال  :أما المعتبر فهو أنه لايد من مكلف
عر مكلف من الحيوان خلقه ,الله تعالى قبل خلقه للسووات والأارضين » أومغهماء وإلالكان

فان قبل  :فهلا جاز أن مخلقهما لأجل <يوان يخلقه من بعد ؟!
قلنا  :إنه تعسالى لايخاف الفوت » فيلجاوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد ؛ لأجلحيوان
سيحدث بعد ذلك ؛ وإنما يصح منا ذلك فى هقدمات الأمور لانا تخشى اللفوت ؛ ونخاف العجز

والقصور  .قال :وإذا ثبت هذا فقد صح ماروى فى الخبر أن خاق الملائئكة كان سابقأعلى خاق
السموات) اولارض.
فانقيل  :أولتك الملائكة لابدلهم من مكان ؛ فقبل خلق السموات والآرض لامكان ؛ فكيف
يمكن وجودهثم بلا مكان ؟
عسنكين
قلنا :الذى يقدر على تسكين العرش والسموات والآرض فى أمكتتها كيف يعجز ت

أولتك الملاتكة فى أحنازها بقدرته وخكنتة ؟ وأما وجه الاعتبار فى ذلك فهو أنه لا حصل هناك
لمتنع أنا يتكون اغتاره .عا يقتاهده .خالا بعد حال أقوى  .والدليل غله  :أن
معتير » ي

مابحدث على هذا الوجه ؛ فانه يدل على أنه صادر من فاعل حك  .وأما امخلوق دفعة واحدة فانه
لالدل عل بذلك.:

٠

قوله تعالى إن ربعمالله الذى خاالقسموات والارض» الاية

5بين الازلحالاء فثبت أن لحركات الأفلاك أولا  :وإذا ثبت هذا وجب أن يقال  :هذهالجرام
وود ١ لكا نك ىر لاوما كنف ونا الك
الفلككة كانت مطدوظة اق |اللازل:ؤ إن كانك ج

متحركة  .وعل التقديرين  :فلحركاتها أول وبداية .
(وأما المقام الثالى» وهو أنه لماكان الآمر كذلك وجب افتقارها إلى مدبر قاهر ؛ فالدليل

عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة فى ذلك الوقت المعين دون ماقبله ودون مابعده » لابد وأن
يكون لتخصيص مخصص  .واثر يدحمسججح  :وذلكالمرجح متنعأنيكونموجبابالذات ؛ وإلالخصات

تلك الخركد قبل ذلك الوقت لجل أن موجت تلك ارك كان افا ول ذلك لوقف ذا
بطلهذا ؛ ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهوالمطاوب .
(الوجه الثالث) فى الاستدلال بصفات اللأفلاك على وجود الاله الختار و؛هو أن أجزاء
الفلك حاصلة فبه لافى الفلك الآخر  .وأجراء الفلك الآخر حاصلة فيه لافى الفلك الأول .
فاختصاص كل واحد منها بتلك الأجزاء أمر تمكن ؛ ولا بد له مر مرجم ء ويعود التقرير
الآول فيه  .فهذا تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى فى هذه الآية » وفى الآية سؤالات :

(السؤال الآول)أن كلية (الذى)كلمة وضعت للاشارة إلىثىء مفردعندحاولة تع ريفهبقضية
معلومة » 5إذا قيللك من زيد ؟ فتقول  :الذىأبوه منطلق » فهذا التعريفإنما نحسن لوكان كون
أيهمنطلقا ,أمر| معلوما عند السامع » فهنا لما قال (إن ربكم الله الذى خاق السموات والارض
فى ستة أيام) فهذا إنمابيحسن لوكان كونه سبحانه وتعالى خالا للسموات والآرض فى ستة أيام»
أمرا معلوما عند السامع » والعرب ماكانوا عالمين بذلك ؛ فكيف بحسن هذا التعريف ؟
وجوابه أن يقال  :هذا الكلام مشهور عند الممود والنصارى » لأنه ذكور فى أول مابزعمون
أنه هو التوراة  .ولماكانذلك مشهورا عندم والعرب كانوا بخالطونهم » فالظاهرأنهمأيضاسمعوه
منهم » فلهذا السبب حسن هذا التعريف .

ابلإسؤال الثانى) ماالفائدة فى بيان الأايام الثى خلقها الله فيها؟
والجواب  :أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم فى أقل من لمحالبصر  .والدليل عليه أن العالم
مركب من الاجزاء التى لاتتجزى ؛ والجزء الذى لايتجزى لايمكن إبحاده إلادقعة » للأنا لوفرضًا
أن إيحاده إنما يحصل فى زمان » فذلك الزمان منقسم لامحالة آمننات متعاقبة ؛ فهل حصل ثىء
حمصل منه ثىء فى الآن الأول فهو خارج
ينل
ذلك الاخاد ى لان الأزوك أنلبمحصل ؛ فا

عن مدة الابجحاد  .وإن حصل فذلك الآن إجحاد ثىء وحصل فالآن اثاتى إيجاد ثىء آخر » فهما

فولهتعالى دإن ربك الله الذى خلق السموات والارض»الآية

:

(المسألة الأو ى) قدذكرنا فىهذا الكتاب  .وفى السكتب العقلية األندليل الدال علىىوجود
الصائع تعالى ؛ ما الامكان وإما الحدوث وكلاهما إما فى الذوات وإما فى الصفات ؛ فيكون

بموع الطرق الدالة على وجو د ااصانع أربعة » وهى إمكانالذوات ؛ وإمكان الصفات » و<-دوث
الذنوات ؛ وحدوث الصفات  .وهذه الااربعة معتبرة تارة فى العالم العلوى وهو عام السموات
والكوا كب وتارة فى العال السفلى ؛ والأغلب من الدلائل المذكورة فى السكتب الالهية السك
بامكان الصفات وحدوثها تارة فى أحوال العالم العلوى ؛ وتارة فى أحوالالعالم السفلى » والمذكور
فهذىا الموضع هو السك بامكان الأجرام العلوية مفقىاديرها وصفاتما » توقريره منوجوه :

الأول  :أن أجرام الأافلاك لاشمك أنهامسكية املنأاجزاء التىلاتتجزى » وهتى كان الآ سكذلك
كانت لاحالة حتاجة ,إل الخالق والمقدر..
(أما بيان المقام الآول) فهو أن أجرام الآفلاك لاشك أنهاقابلة للقسمة الوهمية ؛ وقددلانا
فاىلكتب العقلية على أن كل ماكان قابلاللقسمة الوهمية » فانه يكونس كيامن الاجزاء والابعاض .
ودللنا على أن الذى تقوله الفلاسفة من أن الجسم ذال اله مهرو لكيه كزن ف شدشيا وراجد!
كلام فاسد باطل  .فثبت بما ذكرنا أن أجرام الأافلاك مركبة من الاجزاء التى لاتتجزى » وإذا
الجكزاء
ثبتهذا وجب افتقارها إلىخالقومقدر ؛ وذلك لاما لما تركبت فقد وقمباعلض ت
رم
لخلجذلك
ادا
فى

ها
حلى
طع
سصات
؛ وبعضها ح

ء وتلك الاجزاء متساوية فىالطبعوالماهية

والحقيقة  .والفلاسفة أقروا لنا صحة هذه المقدمة حيث قالوا إنهما بسائط  ,ويمتنعكونها مكبة
أمجنزاء مختلفةالطبائع .
وإذاثيت هذافتةول  :حصول بعضها افلداخل ؛ وحصول بعضهاف الخارج ؛ أمرمكنالحصول
وهرإاذ.ا كان الا كذلك وجب
جا ارت »؛حون ,أن تقلب الظاهر باطنا » والباطن ظأ
افتقار هذه الاجزاء حال تركببها إلى مدبر وقاهر » بخصص بعضما بالداخل وبعضها بالخارج .

فدل هذا على أن الآفلاك مفتقرة فى تركيها وأشكالها وصفاتها إلى مدير قدير عليمحكيم .
(الوجه الثانى) فى الاستدلال بصفات الآفلاك على وجود الاله القادر أن نقول  :حركات

هذه الآفلاك لما بداية » ومتى كان اللاس كذلك افتقرت هذه الافلاك فى حركاتها إلى مرك
ومدير قاهر .

إأما المقام الآول) فالدليل علىصحته أن الحركة عبارة عن التغير من حال الى حال » وهذه
الماهية تقتضى المسبوقية بالحالة المنتقل عنها  والآزل يانلامفسبوقية بالغير  ,فكان المعبليانركة
ولالظغشر تدرا

قوله تعالىإن ربك امنالهالذى خاق السموات و الأرض» الآية
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 5مم فيهامدرضة0
 5تعذ,

إلمهذا الكلام .

رآن بكونه مرا  ,يحتمل أن يكونوا ذكروه فمعرض الذم ؛
لوقصف
واعلم أن إقدامهم عالى
0

عاضلهم ادا
.فق
أنهمدكروه فى معرض المدح » فاهذا السبب اختلف المفسرونفيه ب

أ 4كلام مزرخرف ح.ن الظاهر » ولكنه بااطللحفقىيقة » ولا حاصل له » وقال آخرون :

ال2ا
 7أن لكل مضاحه راكد مله جار
واعلم أن هذا الكلام لما كان ف غاية الفساد لميذكر جوابه » وإتما قلنا إنه فى غاية الفسادء
لآنه صل الله عليه وسلكان منهم و:نشأ بينهم وماغابعتهم » وماخالط أحداسواهم » وماكان مكة
بلدة العلباء والأآذ كياء  ,حتى يقال  :إنه تعلملحن أوتعل العلوم الكثيرة منهم فقدر على الاتيان
بمثل هذا القرآن  .وإذاكان الامر كذلك »كان حمل القرآن على السحر كلاما فى غايةالفساد » فلهذا
السرب ترك جوابه .

قوله تعالى إن ربكمالله النى خلق ااسموات والارض فى ستة أيامثماستوى على العرش
يدير اللاه 1شفيع إلا من بعد إذنهبير أللهربكمذاعيدوه أفلا تذكرو

ن»

اعلمأنه تعالى ل-مكاىعن الكفار أنتهعمجبوا من الوحى والبعثة والرسالة  ,مإنه تعالى أزال
ذلك التعجب بأنهيلباعد البتة فى أن يبعث خااقالخلق الهم رسولا يبشرثم على الاأعمال الصالحة
»عوعملاالباطلة الفاسدة بالعقاب »كان هذا الجواب إنما تمويكمل بائيات أمرين :
بالثواباللا

أحدهما إ:ثيات أنهذا العالم إلا قاهرا درا نافذا لبحاكلامس والنهى والتكليف  .والثانى إ:ثبات
الحدين والتشرا اوللعك والعيامة « 6حخطيل(الثوانك والمقا الباذان  [12بنالياناعن تحطوطباه
فللا جرم أنهسبحانه 15رق هذا الموضع مايدل علىتحقيق هذىن المطلوبين .

(أما الآول) وهواث د

؛ةولهتعالى (إن ربك الله الدىخاق السموات والآرض)
فب

نفشر
اادلوا
0وأما الثانى) وهو إناتوالمع

 .فبقوله (إليهمرجعكم جميعا وعدأللهحقاً)

فتن أهنذا الترتيب  0الحسن :.:ونباية الكال ::وق الآية تمسائل!:

قوله,يتملل ووبشرالذين آمنوا ألنهم قصددمق» الآية

/

رك أن تكرق أحنهمةا هن الثقيلة وْأضل أنهأنذر الناس,عل مغنى أنالشمان قولنا أنذرالناس
(إالمسألة الخامسة ) أنه تعالى لمابينأنه أوحىإرلسىوله  .بين بعده تفصيلماأوحى إليه وهو
الانذار والتبشير  .أما الانذار فالكفار والفساق ليرتدعوا بسببذلك الانذار عن فعل مالا ينبغى
وأما التبشير فلأهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيا  .وإنما قدم الانذار على التبشير لآن التخلية مقدمة
بغى ماقدلمرفتىبة علىفعل ماينبغى .
يإزنالة
ا؛و
اتحللية
عملىال
(إالمألة السادسة) قوله (قدم صدق) فيه أقوال لأهل اللغة وأقوال المفسرين  .أما أقوال
أهل اللغة فقد نقل الواحمدى فى البسيط منها وجوها  .قال الليث وأبو اليثم  :القدم السابقة ؛
والمعنى :أنهمقدسبقلهمعنداللهخي .ر قال ذو الرمة .
وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة ومفاخر

وقال أحمد بن يحى  :القدمكل ماقدمت من خير و»قال اين الانبارى  :القدم كناية اعلنعمل
الذى يتقدم فيه » ولايقع فيه تأخير ولاإبطاء .
واعلم أن السبب فى إطلاق لفظ القدم على هذه المعاتى ؛ أن السعى والسيق لاحصل إلابالقدم »
؛مهاتعطى باليد
فسمى المسبب باسم السبب » كاسميت النعمةيدا لا
فان قيل  :فا الفائدة فى إضافةالقدم إلى الصدق فى قوله سبحانه (قدم صدق)

.قال بعضهم  :المرادمقام
:ئدة التذبيه علىزيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة و
قالنلافا

صدق  .واألممافسرون فلبم أقوال فبعضهم حمل (قدم صدق) على الاعمال الصالحة و؛بعضهم
حمله على الثواب » ومنهم من حمله على شفاعة مد عليه الصلاة والسلام » واختار ابن انلباارى
هذا الثانى وأنشد :

صل لذى العرش واتخذ قدما بنجيك يوم العثار والزلل
(المسألة السابعة  4أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فانذرهم وبششرهم وأتاهممن عند الله
تعالى بما هو اللائق بحكيته وفضله قالوا متعجبين (إن هذا لساحرمبين) أى إن هذا الذى يدعى
أنه رسول هو ساحر  .والابتداءبقوله (قال الكافرون) عتلقىدير فليا أنذرهم قالالكافرون إن هذا
لساحر مبين ؛ قال القفال  :وإضمارهذا » غيرقليل فى القرآن .
(المسألة الثامنة) ةأ ان كثير وعاصم وحمزة والكسانى

رهآن
لادقب
؛لباقون (لسحر) واالمر
صلى اللهعليه وسلٍ ؛وا

(إن هذا لساحر) والمراد منه تمد

.

واعم أن وصف السكفار القرآن بكونه حرا بدل علىعظم حلالقرآنعندهم ااه بتجراء
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قوله تعالى«أكان للناس يدبا أن أوحينا إلى رجل منهم» الآية

فلآاميين رسولا
صادقا مصدقا هن عند الله » ويزبل التعجب » وهو مر _.قوله (هوالذى بعث ا

منهم) وقال (وما كنت تتلوا منقبله من كتاب ولاتخطه بيمينك) الخاءس  :أن مثل هذا التعجب
كان جهووداً عند بعثة كلرسول »م فىقوله (وإلى عاد أخاهم هودا  .وإلى تمود أخاهم صاحا)إلى
قوله (أويجبتم أن جاءة ذكر من رب على رجل منك؟) السادس  :أن هذا ااتعجب إ!٠ أن يكون من
ااال الله تعالل ستول" من التقراء .سأولئو | أنه لا يل لاك اك زعا تسطيوا ينامع
الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام بالوحى والرسالة .

أما الأول  :فبعيد لآن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لابد من منبه ورسول يعرفهم
تمام مايحتاجون اليه فىأديكاناهلمعبادات وغيرها .
وإذا ثبت هذا فنقول  :الأولى أن يبعث اليم نمكان من جنسهم ليكون سكونهم اليه أككل
والفهم به أقوى ٠ ا قتاعاللى (ولوجعلناه ملكالجعلناه رجلا) وقال (قل لوكان فى الأارض ملائكة
عشون مطمئنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رسو لا)

وأما الثانى  :فبعيد لآن ممدا عليه الصلاة والسلام كارن موصوفا بصفات الخير والتقوى
والأمانة » وماكانوا يعييونه إلا بكونه يتما فقيرا » وهذا فى غاية البعد ء لانه تعالى غنى عن العالمين

فلااغتيقق ,أن يكرزق الفقرا لتنا لقضانه ذاال دعا لان كر ناكل ا

ا

قال تعالى (وما أموالكم ولا أولادم النى تقر بك عمندنا زلى) فثبت أن تعجبالكفار متنخصيص
ورسالةكلام فاسد .
الله تعالى مدا بالوحى ال

(المسألة الثانية) 4الحمزة فى وله (أكان) لأنكار التعجب ولاجل التعجيب من هذا التعجب

و(أن أوحينا) اكسامن ويجبا خبره » وقرأ ابن عباس (يحب) عله اسما وهونكرة و(أن أوحينا)
لة
ؤرفة
ق اقلع
كافل
اره و
خي

 .:.ينك:موتزاجها عسل أؤماء...آو الاجود أن اتككوين .كانيع امه

للك

أوحينا  .بدلامن يحب .

المسألة الثالثة 4أنه تعالى قال (أكان للناس يحبا) ولميقل أكانعند الناس يحباء والفرق أن

قوله (أكان لاناس يجبا) معناه أنهمجعلوه لأانفسهم أيجوبة يتعجبون منها ونصبوه وعينوه لتوجيه
الطيرة والاستهزاء والتعجب اليه ! وليس فىقوله (أكان عند الناس يبا) هذا المعنى .

إالمسألة الرابعة» (أن) معالفعل فىةولنا (أن أوحينا) فى تقدير المصدر وهواسم كان وخبره ؛
هو قوله (يبا) وإنما تقدم الخبر على المبتدأ ههنا لآنهم يقدمون اللأهم ؛ والمقصودبالانكار فى هذه
الآبة إنما هو تعجبهم » وأما (أن) فى قوله (أن أنذر الناس) فمفسرة لاأن الاحاء فيه معنى القول »

قوله تعالى «أكان للناس يحبا أن أوحينا إلى رجل منبم» الاية

1

فى الآية مسائل:

(إالمسألة الأولى) أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى مدا بالرسالة والوحى ؛
فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب  .أما بيان كون الكفار تعجبوامنهذا التخصيصفن وجوه:
الأول  :قوله تعالى (أجعل الآلحة إلها واحدا إن هذا لثىء يجاب وانطاق الملا منبم أن ادشوا

آتكم إن هذا لشىء براد) واذا بلغوا فى الجهالة إلى أن تعجبوا من كون الاله تعالى
واصبروا علىلم

واحدا »ل يبعد أيضاً أن يتعجبوا من تخصيص الله تعالى مدا بالوحىوالرسالة ! والثانى  :أن أهل
مكة كانوا يولون  :إن الله تعالى ماوجد رسولا الى خلقه إلا يتيمأبىطالب ! والثالث  :أنهم
قالوا (لولا نزل هذا القرآن على رجل من الةريتين عظم) وباجملة فهذا التعجب >تمل وجيين :

أحدهها, :أن يتعجو امن أن يحكل الشايشراً رسؤلاء كا حك عن الكفاز أنهمقالوا (أبعث الله
بشراً رسولا) والثاتى  :أن لايتعجبوا دن ذلك بل يتعجبوا من تخصيص محمد عايه الصلاة وااسلام

بالوحى والنبوة مع كونه فقيراً ينما ؛ فهذا بان أن الكفارتعجبوا من ذلك  .وأمابيان أنالله تعالى
أنكر علبهم هذا التعجب فهو قوله فى هذه الآية (أكان للناس يحباًأن أوحينا إلى رجل مبم)
فان قوله (أكان للناسعباً )لفظه لفظ الاستفهام  ومعناه الانكار» لآن يكون ذلك عباً  .وما
وك نكار هن التعوستة لواجوه' :الأو ل:/أنه تعالى مالك الخلق وملك لموالمالك والملاشهو
ئىك المكلفينبواسطة
ويفلإل
أكاا
الذىله الآمم والنبى والاذن والمنع  .ولابد منإيصال تلك الت
كذااكن إرسالالرسو لأمرآغين متنع#إلكاةيووا فالعقول ١ لاثاى :
ام رك
لان
تكن العياد :وإذاا ك
تأعناهللى خاق الخاق للاشتغال بالعبودية كاقال (وماخلقت الجنوالانس إلاليءبدون) وقال (إناخلقنا

الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلحمن تركى وذكراسم ربه فصلى) ثمإنه تعالى أ فل
عقوم ومكنهم من الخير والشر ء ثمعلمتعالى أن عباده لايشتغلون بما كلفوا به؛ إلاإذا أرسل
الهم رسولاومنياً  :فعند هذايحب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرس ل الهمذلك الرسول»
ان ذاك واجتيا فتكينت بتحجبة عند الثالت :أن إرشال الؤس ل أدراماأخل' الله تعالىشيياً من
أزمنة وجود المكلفين منه » كا قال (وها أرسلنا من قبلاك إلا رجالا يوحى اليهم) فكيف عجب
منه مع أنه قد سبقه النظير  ,ور ؤكده قوله تعالى (ولقد أرسانا نوحا إلىقومه) وسائر قصص الانبياء
علهم السلام  .الرابع  :أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا نسبه وعرفوا كونه أمينا بع.دا عن
أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف  .ثمإنهكان أميالميخالط أهل الأديان :وماقرأ

كتابا أصلا البتة  ,ثمإنه مع ذلك يتلو عليهم أقاصيصهم ويخبرهم عن وقائعهم ٠ وذلك يدل علىكونه

قولهتعالىدأكانالناسمجبااأناوحينا!إلىدجلمليمة الآية
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والانجيل  ٠أمنعمداً عليه الصلاةواسلام باكان :لكا بالدررااة ورلاكيل فكاو لاهذه اللوافقة
لامكن إلاإذا خص الله تعالى حمداً بانزال الوحى عليه  .والثاتى  :وهوقول أبىمسلم  :أن قوله(الر)
إشارة إلى<روف التهجى » فةوله (الرتلك آيات |اسك.تاب) يعنى هاذهروف هالىلاشياء الجتعىلت
وعلاماتهذا المكتابالذىآ باتبهو قعالتحدى  .فلولاامتيازهذا الاب عنكلامالناس بالوصف

المعجز .و إلالكان اختصاده بهذا النظى د»ون سائر الناسالقادرين علىااتلفظ بهذه الحروف الا .
(المسألة الثانية 4فوصف السكتاب بكونه حكما وجوه  :الآول :أن الحكم هو ذوالحكة
نحى شكال الكتات بعل المكة  النانا ٠ رن يحكون المراد وصف الكلام بصفة من تكلم
به  .قالاللاغتئ :

وغوئنة تاق ,الاوك جكبمت

(#بقد قائنا ليقال رمن ذا قافا

الثالت :قال الا كثرو ن (الحكم) بمعنى الامف»عيل بمعنىفاعل د,ايلهقوله تعالى(و أنزلمعهم

نا ؟فىالاعتقادات لي حقها عنباطلها » وفى
الكتتاب بالمق ليحكبايلنناس) ار
الأفعال لعي صوابها عن خطتها » وكالحاك على أن مدا صادق فى دعوى النبوة» لاآلنمعجرة
؛يست إلاالقرآن  .الرابع :أن (الحكم)ا بلمعمنىحك .
الكبرى لرسولنا عليه الصلاة واللام ل
وتغيره
والأحكام معناه المنعمن الفساد ؛ فيكون المرادمنه أنه لايمحوه » 3ولا تحرقهالنار » لا
الذهورة :أو 1زاد رمه تزّاءيه ياعنلكدي :والتناقض)؟ انام :قال الكسن ١ وف الك
بالحكيم لأنه تعالى حك فيه بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

والبغى  .وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه  .فعلىهذا (الكير) بكوزمعناه احكوم فيه .
السادس ( :أالنحكير)فى أصل اللغة  :عبارة عن الذى يفعل الحكمةوالدواب »؛ فكانوصف القرآن
به مجازا .ووجه امجاز هو أنه يدل على الحكمة والصواب ؛ فن حيث أنه يدل عل هذه المعاتوصار
0

الحكيرله

قوله تعالى أكان لاذياحسبا أن أوحيناإلى رجل منهم أنأنذر الناس بوشر الذين آمنواأن
ش قدم صدق عند روم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين)»

قوله قال دتلك آيات الكتات المكير» الآية

ب

(المسألة الثالئة) الكلام المستقصى فى تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم فى أول سورة
البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ماقيل  .قالا.نعباس (الر)معناه أنا الله أرى  .وقيل أنا الرب
لارب غيرى  .وقيل (الر) و(حم)و(ت) أسمالرحمن .

قوله تعالى (رتلك آيات الكتاب الحكير) فيه مسألتان :
((المسألة الآولى» قوله (تلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى مافى هذه السورة من الا.يات :

وحتملأن يكون إشارة إلىماتقدمهذهالسورة منآيات القرآن ؛ وأيضافالكتاب الحكيريحتملأن
يكوقارادمنة هوالقرآن » واتمل أن يكونالمراذمنه غيرالقرآن  :وهوالكتاب المترونالمكدوَن

عند الله تعالى الذى منه نسخ كل كتاب » كا قتاعلالى (إنه لقرآن كر فىكتاب مكنون) وقال

تعالى (بل هو قرآن مجيدفى لوح محفوظ) وقال (وإنه فى أمالكتتاب لدينالعلى حكم) وقال (يمحوا
الله مايشاء ويثبت وعنده أمالكتاب)
و إذا غرفت تاذ كرنااهن االلااحتاكا حصضل :ههنا حتئذ وجوه أربعة من اللاحتالات :

(الاحتمال الاول) أن يقال  :المراد منافظة (تلك) الا شارة إلى الآيات الموجودة فىهذه
السورة» فكان التقدير تلك الآآيات هى آيات الاكتاب ال حكيمالذى هوالقرآن » وذلك لانه تعالى

وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتاباً لابمحوه الماء؛ ولا يغيره كرور الدهر :

فالتقدي ر أن تلك الآديات الحاصلة فسورة (الر) هى آءات ذلكالكتاب لحك الذىلابمحوه الماء .
(الاحهال الثاى)» أن يقال :أ“المراذ أن تلك:الآبات الموجوذة اق هده السورة هن آنات
الككتائل زوق" اللتكدون عنث الله .
واعم أن على هذين القولين تكو نالاشارة بقولنا (تلك) إلى آيات هذهالسورة وفيه إشكال 
وهو أن (تلك) يشار مهاإلى الغائب » وآيات هذه السورة حاضرة ؛ فكيف بحسن أن يشار اليه

بلفظ (تلك)
واعل أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه فى تفسير قوله تعالى (المذلك الكتاب)
(إالاحتمال الثالث والرابع 4أن يقال  :لفظ (تلك)إشارة إلى ماتقدم هذه السورة من آيات
منككاتون الخرون
للك
ااتذ
القرآن ؛ والمراد بها :هى آياتالقرآنالحكيم “والمراد أنجباهى]آ ي
د الله تال وافعالانة قولان آخران "أجدهها ::أن يكون المراد من (الكتابالحكيم) التورأة

والايجزل »:والتقدين :آرت الآيات“المذكوزة فى هذه :الشسورة .هى.الآيات المذكورة فى التورأة

الل ؛ والمدى  :أن القصص المذكوزة' فين الشورة موافقة'القصصن :المذكورة فى التوراة

قوله تعالى «الر تلك أبات الكتاب الحكيم)الآية

ع
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عليه السلام وهى مائة وتسع آيات مكية

عن أبن عباس رضى الله عنهما  :أن هذه السورة مكية إلا قوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم

كن نك أعلمبالمفسدين) فانها مدنة نزلت فى اليهود .
قوله جلجلاله لإالر) وفيهمسائل :

(المسألة الاولى» قرأ نافعوابن كثير وعاصم (الر)بفتح الراءعلى التفخيم 0
وخمزة والكساق ويحى عن أبىبكر :بكسرالارالءاعلمىالة .وروى عن نافع وابن عام وحماد
عن عاصم » بن الفتحوالكسر » واعلم أن كلها لغاتصحيحة  .قال الواحدى  :الأاصل ترك الامالة

فى هذه الكلمات نحو ماولا  لأللآفناتها ليست منقلبة عن الباءء .و أما من أمال فلان هذه الإالفاظ
أسعاء للحروف الخصوصة  .فقصد بذكر الاهالة التذبيه على أنهاأسماء لاحروف .
9المسألة الثانية4اتفقوا على أن قوله (الر) وحدهليس آية» واتفقواع أن قوله (طه) وحده
آية  .والفرق أن قوله (الر) لايشاكلمقاطع الآى التى بعده بخلاف قوله (طه) فانه يشاكل مقاطع
لالت بسو
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