* تفسي الامع لحكام القرآن /القرطب )ت  671هـ( مصنف و مدقق
اب واقِ ٍع { * } لِّْل َكافِ ِرين لَيس لَه دافِع { * } ِمن هِ
ِ ِ ٍ
ٱل ِذي ٱلْ َم َعارِِج { * }
َ ْ َ َُ ٌ
} َسأ ََل َسآئ ٌل ب َع َذ َ
َّ
ٍ
ِ
تَـعرج ٱلْملَئِ َكةُ وٱلحر ِ
ِ
ف َسنَ ٍة {)(4-1
ي أَلْ َ
وح إِلَْيه ِف يَـ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
َ ُ
ُْ ُ َ
ِ ِ ٍ ِ
َس َال َسايلع ب{ي رأ ن ال اقون
قوله تعالَ } :سأ ََل َسآئ ٌل ب َع َذاب َواق ٍع { قرأ نفع وابن عامر َ
بلمأن فمن رأ فهو من السؤالن وال اء يوز أن تكون زائد  ،ويوز أن تكون بعن عنن
والسؤال بعن الدعاء أي دعا داع بعذاب عن ابن ع اس وغيهن يقال :دعا على فلن بلويل،
ِ
س عذابً
س ملتم ٌ
ودعا عليه بلعذابن ويقال :دعوت زيداً أي التمست إحضارهن أي التَ َم َ

للكافرين وهو واقع بم ل مالة يوم القيامةن وعلى هذا فال اء زائد كقوله تعال }:تننبت
ب{ٱل هد نه {ن{ ]الؤمنون ،[20:وقولهن} وه ۤ{ز ِى إ{لنني {
ك { {ب نذ {ع ٱلنخ نخلن {ة{ ]مري [25:فهي تكيدن أي
ن
سأل سائل عذابً واقعاًن } لِّْل َكافِ
ِ
ين { أي على الكافرينن وهو النضر بن الارث حيث قال:
ر
َ
سم {
{
{
{
{ { {
آء أن {و ٱئنت{ننا ب{ نع نذ ٍ
اب
} ٱللخه خم إ{ن نكا نن نهَْ نذا ه نو ٱ نلن خق م نن عند نك فنأ ننمط نر نعلننيْننا ح نج نارة ۤم نن ٱل خ ن
أنل{ ٍيم{ ]النفال [32:فنأل سؤاله ،وقُتل يوم بد ٍر صباً هو وعق ة بن أب ُمعيط ل يـُ ْقتل صباً
ِ
ين وذلك
غيُرا قاله ابن ع اس وماهدن وقيل :إن السائل هنا هو الارث بن النعمان والف ْه ِر ّ
علي رضي ا عنه " :نم نن كنت نم نولنه فعلي
النب صلى ا عليه وسلم ف ّ
أنه لا بل{ه قول ّ
موله " ركب نقته فجاء حت أنخ راحلته بلبطح ث قال :ي ممد ،أمرتنا عن ا أن نشهد
أن ل إله إل ا وأنك رسول ا فق لناه منك ،وأن نصلّي خساً فق لناه منك ،ونأكي أموالنا

فق لناه منك ،وأن نصوم شهر رمضان ف كل عام فق لناه منك ،وأن َنُ ّج فق لناه منك ،ث ل
ل
النب صلى ا
ترض بذا حت فَ ه
ض ْل َ
ت ابن عمك علينا أفهذا شيء منك أم من ا؟ل فقال ّ
فول الارث وهو يقول :اللهم إن
عليه وسلم " :وا الذي ل َإله إل هو ما هو إل من ا " ّ
كان ما يقول ممد حقاً فأمطر علينا حجار من السماء أو ائتنا بعذاب أليمن فوا ما وصل
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إل نقته حت رماه ا بجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله فنألتَ } :سأ ََل َسآئِ ٌل
بِع َذ ٍ
اب َواقِ ٍع { اليةن وقيل :إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك ،قاله الربيعن وقيل :إنه
َ
قول جاعة من كفار قريشن وقيل :هو نوح عليه السلم سأل العذاب على الكافرينن وقيل:
هو رسول ا صلى ا عليه وسلم أي دعا عليه السلم بلعقاب وطلب أن يوقعه ا بلكفار
وهو واقع بم ل مالةن وامت ّد الكلم إل قوله تعال } :فَٱصِب صباً َِ
جيلً { أي ل تستعجل
ْ ْ َْ
فإنه قريبن وإذا كانت ال اء بعن عن ـ وهو قول قتاد ـ فكأن سائلً سأل عن العذاب بن
اسأ ننل ب{ {ه نخب{يا{ ]الفرقان [59:أي سل عنهن وقال
يقع أو مت يقعن قال ا تعال }:فن ن
علقمة:

فإن تسألون بلنساء فإنن

بصي بدواء النساء طب{يب

أي عن النساءن ويقال :خرجنا نسأل عن فلن وبفلنن فالعن سألوا بن يقع العذاب ولن
ِ ِ
ين {ن قال أبو علي وغيه :وإذا كان السؤال فأصله أن يتعدهى إل
يكون فقال ا } :لّْل َكاف ِر َ
مفعولي ويوز القتصار على أحدران وإذا اقتصر على أحدرا جاز أن يتع ّدى إليه برف َجّر
النب صلى ا عليه وسلم أو السلمي بعذاب أو عن عذابن ومن
فيكون التقدير سأل سائل ّ
قرأ ب{ي رأ فله وجهان :أحدرا أنه ل{ة ف السؤال وهي ل{ة قريش تقول العرب :سال يسال
مثل نل ينال وخاف يافن والثان أن يكون من السيلن ويؤيده قراء ابن ع اس َسال
َسْيلعن قال ع د الرحن بن زيد :سال و ٍاد من أودية جهنم يقال له :سائل وهو قول زيد بن
الول أحسن كقول العشى ف تفيف المأ :
ثبتن قال الثعلب :و ّ
سالتان الطلق إذ رأتن

قن ۤل مال قد جئتمان بن نكر

وف الصحاح :قال الخفش :يقال خرجنا نسأل عن فلن وبفلنن وقد تفف رأته فيقال
سال يسال وقال:
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وم نر ٍ
ص ندت{ه
هق سال إمتاعا ب ن

ل يستعن وح {
وامي النو {
ت تغشاه
ن نن ن
ن

الهدوي :من قرأ
الرهق :الذي أدرك ليقتلنوالُصد بلضم :قميص ص{ي يل س تت الثوبن
ّ
َسالع جاز أن يكون خ ّفف المأ ببدالا ألفاً ،وهو ال دل على غي قياسن وجاز أن تكون
اللف منقل ة عن واو على ل{ة من قالِ :سلت أسال كخفت أخافن النحاس :حكى سي ويه
ِسلت أسال مثل خفت أخاف بعن سألتن وأنشد:
سالت ول ت {
ص{
ب
هذيل با
يل ن
ن
ضلۤ ن
سالن ن
رسول ا فاحشة ن
ت س
ت ه نذ س
ويقال :را يتساولنن الهدوي :وجاز أن تكون م دلة من يء ،من سال يسيلن ويكون سايل
الول أصلية ،وعلى الثان بدل من واو ،وعلى الثالث
واديً ف جهنم فهمأ سايل على القول ّ

بدل من يءن القشيي :وسائل مهموز لنه إن كان من سأل بلمأ فهو مهموز ،وإن كان من

اعتل ف الفعل واعتل ف اسم الفاعل
غي المأ كان مهموزاً أيضاً نو قائل وخائف لن العي ّ

أيضان ول يكن العتلل بلذف لوف اللت اس ،فكان بلقلب إل المأ  ،ولك تفيف
المأ حت تكون بي بين } َواقِ ٍع { أي يقع بلكفارّ ،بي أنه من ا ذي العارجن وقال
السن :أنأل ا تعال } :سأ ََل سآئِل بِع َذ ٍ
اب َواقِ ٍع { فقال لن هو؟ فقال للكافرين فاللم ف
َ َ ٌ َ
الفراء :التقدير بعذاب للكافرين واقع فالواقع من نعت
الكافرين متعلقة بـ َواقععن وقال ّ

العذاب ،واللم دخلت للعذاب ل للواقع ،أي هذا العذاب للكافرين ف الخر ل يدفعه عنهم

ُب كذلكن
أحدن وقيل إن اللم بعن على ،والعن :واقع على الكافربنن ُ
وروي أنا ف قراء أ ّ

وقيل :بعن عن أي ليس له دافع عن الكافرين من ان أي ذلك العذاب من ا ذي العارج
العلو والدرجات الفواضل والنِّعم قاله ابن ع اس وقتاد ن
أي ذي ّ
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فالعارج مراتب إنعامه على اللقن وقيل ذي العظمة والعلءن وقال ماهد :هي معارج السماءن
وقيل :هي معارج اللئكة لن اللئكة تعرج إل السماء فوصف نفسه بذلكن وقيل :العارج
ال{رف أي إنه ذو ال{ُرف ،أي جعل لوليائه ف النة غرفاًن وقرأ ع د ا َذي العاريجع
بلياءن يقال :معرج ومعراج ومعارج ومعاريج مثل مفتاح ومفاتيحن والعارج الدرجات ومنه:
ِ
ص َعد ف
وح { أي تَ ْ
} نونم نعار ن
{ج نعلننيْ نها ينظ ننهرو نن{ ]الأخرف[33:ن } تَـ ْعُر ُج ٱلْ َملَئ َكةُ َوٱلحر ُ
العارج الت جعلها ا لمن وقرأ ابن مسعود وأصحابه وال حسلّ ِم ّي والكسائي َيَـ ْعُر ُجع بلياء على
إراد المع ولقوله :ذ ّكِروا اللئكة ولتؤنثوهمن وقرأ ال اقون بلتاء على إراد الماعةن

وحع جبيل عليه السلم قاله ابن ع اسن دليله قوله تعال }:نْ نز نل ب{ {ه ٱل هروح ٱلن{مي{
َوالحر ُ
َ
]الشعراء[193:ن وقيل :هو َملَك آخر عظيم الِلقةن وقال أبو صال :إنه َخ ْل ٌق من َخ ْلق ا
كهيئة الناس وليس بلناسن قال قَِيصة بن ذُ َؤيْب :إنه روح اليت حي ي ُق ضن } إِلَْي ِه { أي
إل الكان الذي هو ملهم وهو ف السماء لنا مل بِّره وكرامتهن وقيل :هو كقول إبراهيم}إ{{ۤن
{
ب إ{ ن َل نر{ۤب{ ]الصافات[99:ن أي إل الوضع الذي أمرن بهن وقيلَ :إلَْي ِهع أي إل
نذاه س
ٍ
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { قال وهب والكلب وممد بن إسحاق :أي
ي أَلْ َ
عرشهن } ِف يَـ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
صعِد خسي
عروج اللئكة إل الكان الذي هو ملهم ف وقت كان مقداره على غيهم لو َ

ألف سنةن وقال وهب أيضاً :ما بي أسفل الرض إل العرش مسي خسي ألف سنةن وهو
ٍ
نف نسنن ٍة{ ]السجد [5:
قول ماهدن وجع بي هذه الية وبي قوله{ }:ف ينْ نوم نكا نن {م نق نداره أنل ن
ٍ
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { من منتهى أمره من
ي أَلْ َ
ف سور السجد  ،فقالِ } :ف يَـ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
م
أسفل الرضي إل منتهى أمره من فوق السموات خسون ألف سنةن وقوله تعال ف :ال
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ٍ
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { يعن بذلك نأول المر من ساء الدنيا إل
ي أَلْ َ
تنأيلِ } :ف يَـ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ

الرض ،ومن الرض إل السماء ف يوم واحد فذلك مقدار ألف سنة ،لن ما بي السماء إل
الرض مسي خسمائة عامن وعن ماهد أيضاً وال َكم ِ
وع ْكرمة :هو م ّد عمر الدنيا من ّأول
َ
ما خلقت إل آخر ما بقي خسون ألف سنةن ل يدري أح ٌد كم مضى ول كم بقي إل ا عأ
وجلن وقيل :الراد يوم القيامة ،أي مقدار الُ ْكم فيه لو توله ملوق خسون ألف سنة ،قاله
عكرمة أيضا والكلب وممد بن كعبن يقول س حانه وتعال وأن أفرغ منه ف ساعةن وقال

السن :هو يوم القيامة ،ولكن يوم القيامة ل نفاد لهن فالراد ذكر موقفهم للحساب فهو ف
خسي ألف سنة من ِسن الدنيا ،ث حينئذ يستقر أهل الدارين ف الدارينن وقال َيَان :هو يوم
القيامة ،فيه خسون موطناً كل موطن ألف سنةن وقال ابن ع اس :هو يوم القيامة ،جعله ا
على الكافرين مقدار خسي ألف سنة ،ث يدخلون النار للستقرارن

أصَغ " من
قلت :وهذا القول أحسن ما قيل ف الية إن شاء ا ،بدليل ما رواه قاسم بن ْ

حديث أب سعيد الدري قال :قال رسول ا صلى ا عليه وسلم:لف يوم كان مقداره
َ
النب صلى ا عليه وسلم:لوالذي نسسي
خسي ألف سنة« .فقلت :ما أطول هذا فقال ۤ
أخف عليه من صلة الكتوبة يصلۤيها ف الدنيا« "
بيده إنه ليخسف عن الؤمن حت يكون ۤ
النب صلى
واست ّدل النحاس على صحة هذا القول با رواه ُسهيل عن أبيه عن أب هرير  :عن ّ
يؤد زكاة ماله إل جعل شجاعا من نر تكوي به
ا عليه وسلم أنه قال " :ما من رجل ل ۤ
جبهته وظهره وجنباه ف يوم كان مقدراه خسي ألف سنة حت يقضي ا بي الناس "

قال :فهذا يدل على أنه يوم القيامةن وقال إبراهيم التيمي :ما قدر ذلك اليوم على الؤمن إل
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النب صلى ا عليه
قدر ما بي الظهر والعصرن وروي هذا العن مرفوعاً من حديث معاذ :عن ّ

وسلم أنه قال " :ياسبكم ا تعال بقدار ما بي الصلتي ولذلك نسۤى نسسه سريع

الاوردين وقيل :بل يكون الفراغ لنصف يوم ،كقوله تعال:
الساب وأسرع الاسبي " ذكره
ّ
{ ٍ
نح نسن نم {قيل{ ]الفرقان[24:ن وهذا على قدر فَهم
}أ ن
نص نحاب ٱ نلننخة ينْ نونمئ{ذ نخ نيس هم نستنْ نق ۤرا نوأ ن
اللئق ،وإل فل يش{له شأن عن شأنن وكما يرزقهم ف ساعة كذا ياس هم ف لظة ،قال ا
سو{
اح ند ٍة{ ]لقمان[28:ن وعن ابن ع اس أيضاً أنه
تعال }:خما نخلنقك نم نولن بنْ نعثك نم إ{لخ نكننْ نس ٍ ن
ٍ
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { فقال :أيم
ي أَلْ َ
سئل عن هذه الية وعن قوله تعالِ } :ف يَـ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
َسّاها ا عأ وجل هو أعلم با كيف تكون ،وأكره أن أقول فيها ما ل أعلمن وقيل :معن ذكر
خسي ألف سنة تثيل ،وهو تعريف طول م ّد القيامة ف الوقف ،وما يلقى الناس فيه من
الشدائدن والعرب تصف أيم الش ّد بلطول ،وأيم الفرح ِ
بلقصر قال الشاعر:
ٍ
ويوم {
ص نر طولنه ندم ۤ{
الزق عنۤا واصطساق الزاهر
كظ ۤل ال هرنمح قن خ
وقيل :ف الكلم تقدي وتخي والعن :سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من ا
دافع ،ف يوم كان مقداره خسي ألف سنة تعرج اللئكة والروح إليهن وهذا القول هو معن ما
اختنه ،والوفق ال لهن

} فَٱصِب صباً َِ
جيلً { * } إِ هنُ ْم يَـَرْونَهُ بَعِيداً { * } َونَـَراهُ قَ ِري اً ){ (7-5
ْ ْ َْ

قوله تعال } :فَٱصِب صباً َِ
جيلً { أي على أذى قومكن والصب الميل :هو الذي ل جأع
ْ ْ َْ
فيه ول َش ْك َوى ل{ي ان وقيل :هو أن يكون صاحب الصي ة ف القوم ل يُ ْد َرى من هون
والعن متقاربن وقال ابن زيد :هي منسوخة بية السيفن } إِ هنُ ْم يَـَرْونَهُ بَعِيداً { يريد أهل
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مكة يرون العذاب بلنار بعيداً أي غي كائنن } َونَـَراهُ قَ ِري اً { لن ما هو آت فهو قريبن
وقال العمش :يرون ال عث بعيداً لنم ل يؤمنون به كأنم يست عدونه على جهة الحالةن كما
َونَـَراهُع أي نعلمه لن
تقول لن تناظره :هذا بعيد ل يكون! وقيل :يرون هذا اليوم بعيداً َ
الشافعي يرى ف هذه السألة كذا وكذان
الرؤية إنا تتعلق بلوجودن وهو كقولك:
ّ

ٱلِ
حيم َِ
ال َكٱلْعِه ِن { * } ولَ يسأ َُل َِ
حيماً )
} يَـ ْوَم تَ ُكو ُن ٱل هس َمآءُ َكٱلْ ُم ْه ِل { * } َوتَ ُكو ُن ْ
ُ
ْ
َ
َ
ٌ
َ ْ
{ (10-8

قوله تعال } :يَـ ْوَم تَ ُكو ُن ٱل هس َمآءُ َكٱلْ ُم ْه ِل { العامل ف َيَـ ْوَمع َواقعع تقديره يقع بم العذاب
ِ
كره ف
يومن وقيلَ :نَـَراهُع أو َيـَُ ه
صرونمع أو يكون بدلً من قريبن والْ ُم ْه ُلُ :د ْرد ّ
ي الأيت َو َع ُ
الفضةن وقال
قول ابن ع اس وغيهن وقال ابن مسعود :ما أذيب من الهرصاص والنححاص و ّ
ماهدَ َ :كالْ ُم ْه ِلع كقيح من دم وصديدن وقد مضى ف سور َالدخانع ،و َالكهفع
صوف الص وغن ول يقال للصوف ِع ْهن إل أن
القول فيهن } َوتَ ُكو ُن ْ
ٱلَِ ُ
ال َكٱلْعِ ْه ِن { أي كال ح
ال َكٱلْعِ ْه ِن { وهو الصوف الحر ،وهو أضعف
يكون مص وغاًن وقال السنَ } :وتَ ُكو ُن ْ
ٱلَِ ُ
الصوفن ومنه قول ُزهي:
كأن فتات {
ب ال نسننا ل ينطخ{م
العه {ن ف كل منزل نزلن به نح ه
ال ُفتات ِ
ِ
العه ُن الصوف ذو اللوان فشّه
القطَعن والعِ ْه ُن
ُ
ُ
الصوف الحر واحده ع ْهنةن وقيلْ :
ال ال به ف تَـلَ حونا ألوانًن والعن :أنا تلي بعد الش ّد  ،وتتفرق بعد الجتماعن وقيلّ :أول ما
ِ
حيم َِ
ِ
ِ
حيماً { أي
تت{ي ال ال تصي َرْملً َمهيلً ،ث ع ْهناً منفوشاً ،ث َه اءً ُمْن ثاًن } َولَ يَ ْسأ َُل َ ٌ
عن شأنه لش{ل كل إنسان بنفسه ،قاله قتاد ن كما قال تعال }:ل{ك {ل ٱم {ر ٍ
ىء {ۤمنْه نم ينْ نونمئ{ ٍذ
ۤ ن
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نشأن سن يْغنن{ {يه{ ]ع س[37:ن وقيل :ل يسأل حيم عن حيم ،فحذف الار ووصل الفعلن
وقراء العامة َيسألع بفتح الياءن وقرأ شي ة والَـِّأي عن عاصم َول يُسألع بلضم على ما ل
يسم فاعله ،أي ل يُسأل حيم عن حيمه ول ذو قرابة عن قرابته ،بل كل إنسان يسأل عن
عملهن نظيه }:ك هل نْ نس ٍ
ت نر{هيننةس{ ]الدثر.[38:
س {بنا نك نسبن ن

ِ ِ
اح تِ ِه وأ ِ
اب يـوِمئِ ٍذ بِ نِ ِيه { * } و ِ
ِ
َخ ِيه { * }
صُر َ
} يـَُ ه
ََ
ونُ ْم يَـ َوحد ٱلْ ُم ْج ِرُم لَ ْو يَـ ْفتَدي م ْن َع َذ َ ْ َ
ص َ َ
جيعاً ثُه ي ِ
وفَ ِ
ض َِ
صيلَتِ ِه ٱلهِت تُـ ْؤِو ِيه { * } َوَمن ِف ٱل َْر ِ
نج ِيه ){ (14-11
ُ
َ
ونُ ْم { أي يرونمن وليس ف القيامة ملوق إل وهو نصب عي صاح ه
صُر َ
قوله تعال } :يـَُ ه
من الن والنسن في صر الرجل أبه وأخاه وقرابته وعشيته ول يسأله ول يكلمه لشت{الم
بنفسهمن وقال ابن ع اس :يتعارفون ساعة ث ل يتعارفون بعد تلك الساعةن وف بعض
الخ ار :أن أهل القيامة ِيفّرون من العارف مافة الظالن وقال ابن ع اس أيضاً:
يفر بعضهم من بعضن فالضمي ف
صُر َ
} يـَُ ه
ونُ ْم { ي صر بعضهم بعضاً فيتعارفون ث ّ
صر ا الؤمني الكفار
صُر َ
} يـَُ ه
ونُ ْم { على هذا للكفار ،واليم للقربءن وقال ماهد :العن ي ّ
ف يوم القيامة فالضمي ف ي صرونم للمؤمني ،والاء واليم للكفارن ابن زيد :العن ي صر ا
ونُ ْمع للتابعي ،والاء واليم
صُر َ
الكفار ف النار الذين أضلّوهم ف الدنيا فالضمي ف َيـَُ ه
للمت وعين وقيل :إنه ي صر الظلوم ظاله والقتول قاتله وقيل َي صرونمع يرجع إل اللئكة
كل فريق إل ما يليق بمن وت الكلم عند قوله:
أي يعرفون أحوال الناس فيسوقون ّ
ونُم {ن ث قال } :يـوحد ٱلْم ْج ِرم { أي يتمن الكافرن } لَو يـ ْفتَ ِدي ِمن َع َذ ِ
اب
} يـَُ ه
ََ ُ ُ
ْ َ
ْ
صُر َ ْ
ِِ ٍ
بعأ من كان عليه ف الدنيا من أقاربه فل يقدرن ث ذكرهم
يَـ ْومئذ { يعن من عذاب جهنم ّ
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اح تِ ِه { وزوجتهن } وأ ِ
فقال } :بِ نِ ِيهن و ِ
َخ ِيهن وفَ ِ
صيلَتِ ِه { أي عشيتهن } ٱلهِت تُـ ْؤِو ِيه {
َ ََ
ص َ
َ
َ
الاوردي ورواه عنه أشهبن
تنصره قاله ماهد وابن زيدن وقال مالكّ :أمه الت تُـَربِّيهن حكاه
ّ
وقال أبو ع يد ِ :
الفصيلة دون الق يلةن وقال ثعلب :هم آبؤه الدنونن وقال البد :الفصيلة
القطعة من أعضاء السد ،وهي دون القِيلةن ُِ
عت الرجل فصيلتَه تش يهاً بل عض منهن
وسّيت ْ
وقد مضى ف سور َالجراتع القول ف الق يلة وغيهان وهنا مسألة ،وهي :إذا ح س على
فصيلته أو أوصى لا فمن ادعى العموم حله على ِ
العشي  ،ومن ادعى الصوص حله على
وتؤمنه من
الول أكثر ف النطقن وا أعلمن ومعنَ :تُـ ْؤويهع تضمه ّ
البء الدن فالدنن و ّ
جيعاً { أي ويـود لوفُ ِدي بم لفتدى } ثُه ي ِ
ض َِ
خوف إن كان بهن } َوَمن ِف ٱل َْر ِ
نج ِيه {
ََ ّ
ُ
أي يلصه ذلك الفداءن فل بد من هذا الضمار ،كقولهَ } :وإِنههُ لَ ِف ْس ٌق { أي وإن أكله
لَِفسقن وقيلَ :يَـ َوحد الْ ُمج ِرُمع يقتضي جوابً بلفاء كقولهَ } :وحدواْ لَ ْو تُ ْد ِه ُن فَـيُ ْد ِهنُو َن {ن
والواب ف هذه الية َثُه يـُْن ِجيِهع لنا من حروف العطف أي يَـ ّود اَرم لو يفتدى فينجيه
الفتداءن

ِ
ِه
هو لى { * } تَ ْد ُعواْ َم ْن أ َْدبَـَر َوتَـ َوه لل { * } َو َجَ َع فَأ َْو َع لى )
} َكله إنَا لَظَ لى { * } نَـهأ َاعةً لّلش َ
{ (18-15

قوله تعالَ } :كله { تق ّدم القول ف َ َكلهع وأنا تكون بعن َحقاً ،وبعن لن وهي هنا
تتمل المرين فإذا كانت بعن حقاً كان تام الكلم َي ِ
نجيهعن وإذا كانت بعن ل كان تام
ُ
الكلم عليها أي ليس ينجيه من عذاب ا الفتداء ث قال } :إِ هنَا لَظَ لى { أي هي جهنم أي
التلظين
تتلَظّى نيانا كقوله تعال }:فنأنن نذ نرتك نم ننرا تنْلنظخ َى{ ]الليل [14:واشتقاق لظي من
ِّ
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والتِظَاءُ النار التهابا ،وتلظّيها تل حه هان وقيل :كان أصلها َلظظع أي مادامت لدوام عذابا
فقل ت إحدى الظائي ألفاً ف قيت لظىن وقيل :هي الدركة الثانية من ط قات جهنمن وهي
ِ
هو لى { قرأ أبو جعفر وشي ة ونفع وعاصم ف رواية
اسم مؤنث معرفة فل ينصرفن } نَـهأ َاعةً لّلش َ
الكسائي َنَـهأ َاعةٌع بلرفعن وروى أبو عمرو عن
أب بكر عنه والعمش وأبو عمرو وحأ و
ّ
عاصم َنَـهأ َاعةًع بلنصبن فمن رفع فله خسة أوجه :أحدها أن اعل َلظىع خب َإ ّنع
وترفع َنأاعةع بضمار هي فمن هذا الوجه يسن الوقف على َلظىعن والوجه الثان أن
تكون َلظىع و َنأاعةع خبان لنن كما تقول إنه خلق ماصمن والوجه الثالث أن تكون
َنأاعةع بدلً من َلظىع و َلظىع خب َإنعن والوجه الرابع أن تكون َلظىع بدلً من
اسم َإ ّنع و َنأاعةع خب َإنعن والوجه الامس أن يكون الضمي ف َإناع للقصة ،و
َلظىع م تدأ و َنأاعةع خب البتداء والملة خب َإنعن والعن :أن القصة والب لظى
هوىن ومن نصب َنأاعةع حسن له أن يقف على َلظىع وينصب َنأاعةع على
نأاعة للش َ
القطع من َلظىع إذ كانت نكر متصلة بعرفةن ويوز نص ها على الال الؤكد كما قال:
ص ۤ{دقا{ ]ال قر [19:ن ويوز أن تنصب على معن أنا تتلظى نأاعة أي ف
} نوه نو ٱ نلن هق م ن
هوىن والعامل فيها ما دل عليه الكلم من معن التلظين ويوز أن يكون حالً
حال نأعها للش َ
العاقل
على أنه حال للمكذبي ببهان ويوز نص ها على القطع كما تقول :مررت بأيد
َ
جع شوا وهي جلد الرأسن قال
هوىَ :
الفاضلن فهذه خسة أوجه للنصب أيضاًن والش َ
َ
العشى:
ت نش نيبا نش نواته
قالت قْتنْ نيْلنة مالنه قد جل{ۤلن ن
وقال آخر:
لصبحت ه ۤدتك الوادث نه ۤدة لا فشواة الرأس ٍ
بد قنت{يها
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هوى :اليدان
القتيّ :
الشيبن وف ّ
الصحاحَ :والشوى :جع شوا وهي جلد الرأسعن والش َ
والرجلن والرأس من الدميي ،وكل ما ليس مقتلًن يقال :رماه فأشواه إذا ل يصب القتلن
ل:
قال الَُذ ّ

إذا نز ۤل عن ظهر اللۤسان انسلتا

وى لا
فإن من القول الت ل نش ن
يقول :إن من القول كلمة ل تش ِوي ولكن تقتلن قال العشى:

قالت قْتنْ نيْلنة ماله

قد جلۤلت نش نيبا نشواته

َص ّحفت! إنا هو
قال أبو ع يد :أنشدها أبو الطاب الخفش أب عمرو بن العلء فقال لهَ :
ص هحف ،إنا هو شواتهعن
َسَراتُه أي نواحيه فسكت أبو الطاب ث قال لنا :بل هو َ
وش َوى الفرس :قوائمه لنه يقالَ :عْل الشهوى ،ول يكون هذا للرأس لنم وصفوا اليل بسالة
َ
ِ
ِِ
الي اليسين وقال
هوىُ :رذال الالن والشهوى :هو الشيء ّ
الدين وعتق الوجه وهو رقّتهن والش َ
ِ
هو لى { أي لكارم وجههن أبو العالية :لاسن وجههن قتاد :
ثبت الُـنَانّ والسن } :نَـهأ َاعةً لّلش َ
الضحاك :تَـ ْف ِري اللحم واللد عن العظم حت ل تتك منه شيئاًن
لكارم خلقته وأطرافهن وقال ّ
وقال الكسائي :هي الفاصلن وقال بعض الئمة :هي القوائم واللودن قال آمرؤ القيس:
{
فات على {
شظنى نع نبل ال خ
نسل{يم ال خ
السال
خسا له نح نجبات م نش {ر س
ش نوى نشنج الن ن
وقال أبو صال :أطراف اليدين والرجلين قال الشاعر:

نظرت عرفت السخر منها وعينيها ول تعرف نشواها
إذا
ن
هوى الامن } تَ ْد ُعو َم ْن أ َْدبَـَر َوتَـ َوه لل { أي تدعو لَظَى من
يعن أطرافهان وقال السن أيضاً :الش َ
إل ي كافرن
أدبر ف الدنيا عن طاعة ا ّ
إل ي مشركّ ،
وتول عن اليانن ودعاؤها أن تقولّ :
إل ي منافق،
إل ي كافر ،ه
وقال ابن ع اس :تدعو الكافرين والنافقي بسائهم بلسان فصيحّ :
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البن وقال ثعلبَ :تَ ْد ُعوع أي لكن تقول العرب :دعاك ا
ث تلتقطهم كما يلتقط الطي ّ
أي أهلكك ان وقال الليل :إنه ليس كالدعاء َتعالواع ولكن دعو ا إيهم تكنها من
تعذي همن وقيل :الداعي خأنة جهنم أضيف دعاؤهم إليهان وقيل هو ضرب َمثَل أي إن مصي
وتول إليها فكأنا الداعية لمن ومثله قول الشاعر:
من أدبر ّ
ولقد هبطنا {
الوادين ني فوادي يدعو النيس به العضيض البكم
العضيض البكم :الذببن وهو ل يدعو وإنا طنينه نّه عليه فدعا إليهن قلت :القول الول
القشيي :ودعاء لَظى بلق
هو القيقة حسب ما تق ّدم بيانه بي القرآن والخ ار الصحيحةن
ّ
اليا فيها حي تدعو ،وخوارق العاد غداً كثي ن } َو َجَ َع فَأ َْو َع لى { أي جع الال فجعله ف

وعائه ومنع منه حق ا تعال فكان َجوعاً منوعاًن قال الكم :كان ع د ا بن ُع َكيم ل يربط

كيسه ويقول سعت ا يقولَ } :و َجَ َع فَأ َْو َع لى {

ِ ِ
ٱلَْيُ َمنُوعاً )-19
نسا َن ُخلِ َق َهلُوعاً { * } إِ َذا َم هسهُ ٱل هشحر َجُأوعاً { * } َوإِ َذا َم هسهُ ْ
} إ هن ٱل َ
{ (21

ِ
ِ ِ
اللع ف الل{ة :أش ّد
نسا َن ُخل َق َهلُوعاً { يعن الكافر ،عن الضحاكن و َ
قوله تعال } :إ هن ٱل َ
الرص وأسوأ الأع وأفحشهن وكذلك قال قتاد وماهد وغيران وقد َهلِع بلكسر يَـ ْهلَع فهو
ِ
شر حت يفعل فيهما ما ل ين {ين
َهلع َ
وهلُوع ،على التكثين والعن أنه ل يصب على خي ول ّ
ِعكرمة :هو الضهجورن الضحاك :هو الذي ل يش عن والنوع :هو الذي إذا أصاب الال منع
يسره ويرضيه ،ويهرب ما
منه ّ
حق ا تعالن وقال ابن كيسان :خلق ا النسان يب ما ّ
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يب والصب على ما يكرهن وقال أبو ع يد  :الَلُوع
يكرهه ويسخطه ،ث تَـ َعّده ا بنفاق ما ّ
مسه الضر ل يصب ،قاله ثعلبن وقال ثعلب أيضاً :قد
مسه الي ل يشكر ،وإذا ّ
هو الذي إذا ّ
فسر ا الَلُوع ،وهو الذي إذا نله الشر أظهر ش ّد الأع ،وإذا نله الي َِبل به ومنعه الناسن
ّ
النب صلى ا عليه وسلم " :نش هر ما أعطي العبد شح هالع وج نب خالع " والعرب
وقال ّ
تقول :نقة ِهلواعة ِ
وهلواع إذا كانت سريعة السي خفيفةن قال:
استدبرتا
ص ۤكاء {ذ نعل{بنة إذا
ن

نح نرج إذا استقبلتها {هلواع

ِ ِ
ِ ِ
وَمنُوعاًع نعتان للوعن على أن ينوي بما
وَجُأوعاًع َ
ال ّذ ْعلب وال ّذ ْعل ة الناقة السريعةن َ
التقدي ق ل َإذاعن وقيل :هو خب كان مضمر ن

} إِله ٱلْمصلِّي { * } ٱله ِذين هم علَى صلَِِم دآئِمو َن { * } وٱله ِذ م ِِ
وم {
ُ َ َ
ين ِف أ َْم لَول ْم َحق هم ْعلُ ٌ
َ ُْ َ ل َ ْ َ ُ
َ َ
* } لِّل هسآئِ ِل وٱلْم ْحر ِوم { * } وٱله ِذين يص ِّدقُو َن بِيـوِم ٱل ِّدي ِن { * } وٱله ِذين ُهم ِمن َع َذ ِ
اب َرّبِِم
َ ََُ
َ َ ّْ
َْ
َ َ ُ
ون { * } وٱله ِذين هم لُِفر ِ
حم ْش ِف ُقو َن { * } إِ هن ع َذاب رّبِِم َغي مأْم ٍ
وج ِه ْم َحافِظُو َن { * } إِله
ُ
َ َ َ ْ ُْ َ ُ
َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم
ك فَأ ُْولَـلئِ َ
ي { * } فَ َم ِن ٱبْـتَـ{َ لى َوَرآءَ َذل َ
َعلَ لى أ َْزَواج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أَْيَا ُنُ ْم فَِإ هنُ ْم َغ ْيُ َملُوم َ
هِ
ِِ
ٱلْعادو َن { * } وٱله ِذين هم لَم َ ِِ
ين ُه ْم بِ َش َه َادا ِِم قَائِ ُمو َن { *
َُ
ان ْم َو َع ْهده ْم َر ُ
َ َ ُْ َ
اعو َن { * } َوالذ َ
} واله ِذين هم علَى ِِ ِ
ك ِف جن ٍ
ِ
هات حم ْكَرُمو َن ){ (35-22
َ َ ُْ َ ل َ
صلَ ْم ُيَافظُو َن { * } أ ُْولَـلئ َ َ
قوله تعال } :إِله ٱلْم ِ
دل على أن ما ق له ف الكفار ،فالنسان اسم جنس بدليل
ي{ ّ
صلّ َ
ُ َ
خ{
{
{
آمنوان{ ]العصر-2:
ين ن
نسا نن لنسى خ نس ٍر .إ{لخ ٱلذ ن
الستثناء الذي يعق ه ،كقوله تعال }:إ خن ٱ {ل ن
يؤدون الصل الكتوبةن ابن مسعود :الذين يصلونا
 [3قال
النخعي :الراد بلصلّي الذين ّ
ّ
لوقتها ،فأما تركها فكفرن وقيل :هم الصحابةن وقيل :هم الؤمنون عامة ،فإنم ي{ل ون فَـ ْر َط
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هِ
صلَِِ ْم َدآئِ ُمو َن { أي على مواقيتهان وقال
ين ُه ْم َعلَ لى َ
الأع بثقتهم بربم ويقينهمن } ٱلذ َ
عق ة بن عامر :هم الذين إذا صله ْوا ل يلتفتوا ييناً ول شالًن والدائم الساكن ،ومنه :ني عن
ال ول ف الاء الدائم ،أي الساكنن وقال ابن جريج والسن :هم الذين يكثرون فعل التطوع
منهان } وٱله ِذ م ِِ
وم { يريد الأكا الفروضة ،قاله قتاد وابن سيينن وقال
ين ِف أ َْم َوال ْم َحق هم ْعلُ ٌ
َ َ
الول
علي بن أب طلحة عن ابن ع اس :صلة َرِحم َ
وحْل َك ٍّلن و ّ
ماهد :سوى الأكا ن وقال ّ
أصح ،لنه وصف الق بنه معلوم ،وسوى الأكا ليس بعلوم ،إنا هو على قدر الاجة،
ِ
هِ
ِ
ِ ِ
ص ِّدقُو َن بِيَـ ْوِم
ين يُ َ
وذلك يق ّل ويكثرن } لّل هسآئ ِل َوٱلْ َم ْحُروم { تق ّدم ف َالذاريتعن } َوٱلذ َ
ٱل ِّدي ِن { أي بيوم الأاء وهو يوم القيامةن وقد مضى ف سور َالفاتةع القول فيهن } وٱله ِ
ين
ذ
َ َ
ِ
اب رّبِِم حم ْش ِف ُقو َن { أي خائفونن } إِ هن ع َذاب رّبِِم َغي مأْم ٍ
ِ
ون { قال ابن ع اس:
َ َ َ ْ ُْ َ ُ
ُهم ّم ْن َع َذ َ
لن أشرك أو َك ّذ ب أن ياءهن وقيل :ل يمنه أحد ،بل الواجب على كل أحد أن يافه ويشفق
ِ
ِ
ِ ِ
هِ
ِ
ي
ين ُه ْم ل ُفُروج ِه ْم َحافظُو َن إِله َعلَ لى أ َْزَواج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أَْيَا ُنُ ْم فَِإ هنُ ْم َغ ْيُ َملُوم َ
منهن } َوٱلذ َ
ِ
ادو َن { تقدم القول فيه ف سور  }:قن ند أنفنْلن نح
ك فَأ ُْولَـلئِ َ
فَ َم ِن ٱبْـتَـ{َ لى َوَرآءَ لذل َ
ك ُه ُم ٱلْ َع ُ
هِ
ِِ
ٱلنم نؤ{منو نن{ ]الؤمنون[1:ن } وٱله ِذين هم لَم َ ِِ
ين
ان ْم َو َع ْهده ْم َر ُ
َ َ ُْ َ
اعو َن { تقدم أيضاًن } َوالذ َ
ُه ْم بِ َش َه َادا ِِم قَائِ ُمو َن { على من كانت عليه من قريب أو بعيد ،يقومون با عند الاكم ول
ي{يونان وقد مضى القول ف الشهاد وأحكامها ف سور َال قر عن وقال ابن
يكتمونا ول ّ
ع اس } :بِ َش َه َادا ِِم { أن ا واح ٌد ل شريك له وأن ممداً ع ده ورسولهن وقرىء
َلمانَتِ ِه ْمع على التوحيدن وهي قراء ابن كثي وابن ُمَْيصنن فالمانة اسم جنس ،فيدخل فيها
َ
أمانت ال ِّدين ،فإن الشرائع أمانت ائتمن ا عليها ع ادهن ويدخل فيها أمانت الناس من
مستوف ف سور َالنساءعن وقرأ ع اس الدحوري عن أب عمرو
الودائع ،وقد مضى هذا كله
ً
ِِ
ِِ
تؤدي عن المعن
ويعقوب } بِ َش َه َادا م { جعاًن ال اقون } بِ َش َه َاد م { على التوحيد ،لنا ّ
والصدر قد يفرد وإن أضيف إل جع ،كقوله تعال }:إ{ خن أنن نكر ٱلن ن {
ص نوت ٱ نلن {م {ي{
ص نوات لن ن
ن
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]لقمان[19:ن وقال الفراءّ :
ويدل على أنا } بِ َش َه َاد ِِم { توحيداً قوله تعال }:نوأنق{يموان
هِ
شه ن { {
صلَِِ ْم ُيَافِظُو َن { قال قتاد  :على وضوئها
ٱل خ ن
ين ُه ْم َعلَ لى َ
اد نة خل{ ]الطلق[2:ن } َوالذ َ
وركوعها وسجودهان وقال ابن ُجَريج :التطوعن وقد مضى ف سور َالؤمنونعن فالدوام
خلف الافظةن فدوامهم عليها أن يافظوا على أدائها ل ُِيلحون با ول يشت{لون عنها بشيء
من الشواغل ،ومافظتهم عليها أن يراعوا إس اغ الوضوء لا ومواقيتها ،ويقيموا أركانا،
ويكملوها بسننها وآدابا ،ويفظوها من الح اط بقتاب الأثن فالدوام يرجع إل نفس
ك ِف جن ٍ
ِ
هات حم ْكَرُمو َن { أي أكرمهم ا فيها بنواع
الصلوات والافظة إل أحوالان } أ ُْولَـلئ َ َ
الكراماتن

} فَم ِال ٱله ِذين َك َفرواْ قِ ـلَ َ ِ ِ
ي وع ِن ِّ ِ ِ
ِ
ين { * } أَيَطْ َم ُع ُك حل
ي { * } َع ِن ٱلْيَم ِ َ َ
ك ُم ْهطع َ
َ ُ َ
َ
ٱلش َمال ع ِأ َ
ِ
ٍِ
اهم ِّمها يَـ ْعلَ ُمو َن ){ (39-36
ْٱم ِرىء ّمْنـ ُه ْم أَن يُ ْد َخ َل َجنهةَ نَعي ٍم { * } َكله إِ هن َخلَ ْقنَ ُ
قوله تعال } :فَم ِال اله ِذين َك َفرواْ قِ ـلَ َ ِ ِ
ي { قال الخفش :مسرعين قال:
ك ُم ْهطع َ
َ ُ َ
َ
ب ۤكةن أهلها ولقد أراهم

إليه مهطعيْن إل السمْاع

والعن :ما بلم يُسرعون إليك ويلسون حواليك ول يعملون با تمرهمن وقيل :أي ما بلم
مسرعي ف التكذيب لكن وقيل :أي ما بل الذين كفروا يُ ْس ِرعون إل السماع منك ليعي وك
تعج اًن وقال قتاد :
ويستهأئوا بكن وقال عطيّة :مهطعي :معرضين
الكلب :نظرين إليك ّ
ّ
مادين أعناقهم ،مدمن النظر إليكن
عامدينن والعن متقارب أي ما بلم مسرعي عليكّ ،
العدون وهو منصوب على الالن نألت ف جع من النافقي الستهأئي ،كانوا
وذلك من نظر ّ
ِ
كع أي نوكن } َع ِن ٱلْيَ ِم ِ
ٱلش َم ِال
ي َو َع ِن ِّ
يضرونه ـ عليه السلم ـ ول يؤمنون بهن وَقَـلَ َ
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ِع ِ
النب صلى ا عليه وسلم وشاله ِحلَقاً ِحلَقاً وجاعاتن والعِأيِن:
يي
عن
أي
{
ين
أ
َ
ّ

النب صلى ا عليه وسلم " أنه خرج على
جاعات ف تفرقة ،قاله أبو ع يد ن ومنه حديث ّ
رحا ْ
أصحابه فرآهم {حلنقا فقال:لمال أراكم عزين ألن تنص ۤسون كما تنص ۤ
ف اللئكة عند ۤ
صو نن ف
رحا؟ قال ْ :يت{ همون
الو نل وينتا ه
ن
قالوا :وكيف تنص ۤ
ف اللئكة عند ۤ
الصسوف ن

خرجه مسلم وغيهن وقال الشاعر:
ۤ
الصف« " ّ
أي متفرقين وقال الراعي:
أي متفرقين وقال آخر:

داج
تنْ نران عن نده واللخنيل ٍ

أخليسةن الرحن إ ۤن عشيت

أمسى نس نراتم إليك {ع {زينْا

كأن الماجْم من وقعها

خناطيْل يهوين نش خت {ع {زينْا

ْاخ
ض ٍ
فلما أن أتنْ نيْن على أ ن

صاه أ نشتنْات {ع {زينا
ن
ض نر نح نْن نح ن

ْاغ تنْ نرنكننْا
وجن ند سل ب ٍ
ونن ن

نكتنائْب نجن ند ٍل نشتخْى {ع {زينْا

أي متفرقين وقال آخر:
وقال ال ُك َمْيت:
وقال عنت :

على أبوابه {حلنقا {ع {زينا

{{
ب {
{ ٍ
ص{
الع {زين
ل عليه الطي كالع ن
وق نرن قد تركت لذي نو ٍۤ
وواحد ِعأين ِعأ ُ ،جع بلواو والنون ليكون ذلك ِع َوضاً ما ُح ِذف منهان وأصلها ِع ْأهة،
فاعتلّت كما اعتلّت َسنَة فيمن جعل أصلها َسْنهةن وقيل :أصلها ِعْأو  ،من عأاه يعأوه إذا
أضافه إل غيهن فكل واحد من الماعات مضافة إل الخرى ،والذوف منها الواون وف
الصحاحَ :والعِأ ِ
الف ْرقة من الناس ،والاء عوض من الياء ،والمع ِعًأى ـ على فِ َعل ـ وعأون
الصمعي :يقال ف الدار ِعأون،
وعأون أيضاً بلضم ،ول يقولوا ِعأات كما قالوا ث اتن قال
ُ
ّ
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ِِ
أي أصناف من الناسن و } َع ِن ٱلْيَ ِم ِ
ي { ويوز أن
ي َو َع ِن ِّ
ٱلش َم ِال { متعلق بـ } ُم ْهطع َ
يتعلق بـ } ِع ِأين { على حد قولك :أخذته عن زيدن } أَيطْمع ُكل ٱم ِر ٍ
ىء ِّمْنـ ُه ْم أَن يُ ْد َخ َل
َ َُ ح ْ
َ
َجنهةَ نَعِي ٍ
النب صلى ا عليه وسلم ويستمعون
حول
يتمعون
كون
الشر
كان
الفسرون:
قال
{
م
ّ
كلمه فيك ّذبونه ويكذبون عليه ،ويستهأئون بصحابه ويقولون :لئن دخل هؤلء النة
لندخلنّها ق لهم ،ولئن أعطوا منها شيئاً لنعطي أكثر منه ،فنألتَ :أيَطْ َم ُعع اليةن وقيل :كان
صِّرف والعرج َأ ْن يَ ْد ُخ َلع بفتح الياء
الستهأئون خسة أرهطن وقرأ السن وطلحة بن ُم َ
مسمى الفاعلن
وضم الاء ّ
الفضل عن عاصمن ال اقون َأ ْن يُ ْد َخ َلع على الفعل اَهولن } َكله { ل يدخلونان ث
ورواه ّ
اهم ِّمها يَـ ْعلَ ُمو َن { أي إنم يعلمون أنم ملوقون من نطفة ث من علقة
ابتدأ فقال } :إِ هن َخلَ ْقنَ ُ
ستوجب
ث من مض{ة ،كما خلق سائر جنسهمن فليس لم فضل يستوج ون به النة ،وإنا تُ َ
ويتكبون
بليان والعمل الصال ورحة ا تعالن وقيل :كانوا يستهأئون بفقراء السلمي ّ
اهم ِّمها يَـ ْعلَ ُمو َن { من ال َق َذر ،فل يليق بم هذا التكبن وقال قتاد
عليهمن فقال } :إِ هن َخلَ ْقنَ ُ
ِ
ت ي ابن آدم من قذر فاتّق ان وروي أن ُمطَِّرف بن ع د ا بن
ف هذه الية :إنا ُخل ْق َ
الش ِ
ِ
خأ فقال له :ي ع د ا ،ما
م
ف
خت
يت
ر
ف
ص
أب
بن
ب
ل
ه
ال
أى
ر
ي
خ
ّ
ْ
ّ
ّ
وجّة ّ
ُ
َ
طرف َخٍّأ ُ
ُ
َ
ُ
هذه الِ ْشية الت ي {ضها ا؟! فقال له :أتعرفن؟ قال نعمّ ،أولك نطفةٌ ِمذر  ،وآخرك جيف ٌة
ِ
الع ِذر  ،فمضى الهلّب وترك مشيتهن نظم الكلم ممود
قذر  ،وأنت فيما بي ذلك تمل َ
الوراق فقال:
ّ
نع {جبت من م نع نج ٍ
ب بصورته وكان ف الصْل نطسْة نم {ذرنه
وهو غندا بعد ح نسن صورته يصي ف اللحد جيسة قنذرنه
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وقال آخر:

وننوته
وهو على تيهه ن
غي الرأس نم نكرمةس
هل ف ابن آدم ن
ْك
أن س
ف يسيل وأ نذ سن ريها نس {ه س
ي بن التاب ومأكول التاب غدا

ما بي ثوبيه يمل العذرنه
وهو ٍ
بمس من الوساخ مضروب
صة والث نغر ملهوب
والعي م نرنم ن
قصر فإنك مأكول ومشْروب
{ۤ

وقيل :معناه من أجل ما يعلمون ،وهو المر والنهي والثواب والعقابن كقول الشاعر وهو
العشى:
ت علنى {ذي نهوى أن تْ نز نارا
ت من آل لننيلى ابنت{ نك نارا و نشطخ ن
أأ نزنم نع ن
أي من أجل لَْيـلَىن

ِ
ب ٱلْ َم لَش ِرِق َوٱلْ َم ل{َ ِر ِب إِ هن لَ لَق ِد ُرو َن { * } َعلَ لى أَن نـحَ ِّد َل َخ ْياً ِّمْنـ ُه ْم َوَما َْن ُن
} فَل أُقْس ُم بَِر ِّ
ِ ِ
ي ){ (41-40
بَ ْسُوق َ

ِ
ب ٱلْ َم َشا ِرِق َوٱلْ َم{َا ِر ِب { هي
قوله تعال } :فَلَ أُقْس ُم { أي أقسمن وَلع صلةن } بَِر ِّ
مشارق الشمس وم{اربان وقد مضى الكلم فيهان وقرأ أبو حيـو وابن ُمي ِ
رب
صن ُ
َْ
وحيد َبِ ّ
َْ َ
الش ِرِق وال{ ِربع على التوحيدن } إِ هن لََق ِاد ُرو َنن َعلَ لى أَن نـحَ ِّد َل َخ ْياً ِّمْنـ ُه ْم { يقول :نقدر على
ِ ِ
ي{
إهلكهم والذهاب بم ،واَيء بي منهم ف الفضل والطوع والالن } َوَما َْن ُن بَ ْسُوق َ
أي ل يفوتنا شيء ول يعجأن أمر نريدهن
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ِ
وع ُدو َن ){ (42
} فَ َذ ْرُه ْم َيُ ُ
وضواْ َويَـْل َعُواْ َح ه لت يـُ للَ ُقواْ يَـ ْوَم ُه ُم ٱلهذي يُ َ

أي اتركهم يوضوا ف بطلهم ويلع وا ف دنياهم ،على جهة الوعيدن واشت{ل أنت با أ ُِمرت به
ول يعظمن عليك شركهم ،فإن لم يوماً يلقون فيه ما و ِعدوان وقرأ ابن ُمي ِ
وحيد
صن وماهد ُ
َْ
َ
ّ
ُ
وع ُدو َنعن وهذه الية منسوخة بية السيفن
َحت يَـْل َقوا يَـ ْوَم ُه ُم الهذي يُ َ
ّ

اث ِسراعاً َكأ هَنُم إِ َ لل نُص ٍ ِ
} يـوم َيْرجو َن ِمن ٱلَج َد ِ
ضو َن ){ (43
ب يُوف ُ
َْ َ ُ ُ َ ْ
ُ
ْ
َ
َيَـ ْوَمع بدل من َيَـ ْوَم ُه ُمع الذي ق له ،وقراء العامة } َيُْر ُجو َن { بفتح الياء وضم الراء على
َيَْرجونع بضم الياء وفتح الراء
مسمى الفاعلن وقرأ ال حسلَ ِم ّي وال{ي والعشى عن عاصم ُ
أنه ّ
على الفعل اَهولن والجداث :الق ور ،واحدها جدثن وقد مضى ف سور َيسعن
} ِسَراعاً { حي يسمعون الصيحة الخر إل إجابة الداعي ،وهو نصب على الال } َكأ هَنُ ْم
إِ َ لل نُص ٍ ِ
ضو َن { قراء العامة بفتح النون وجأم الصادن وقرأ ابن عامر وحفص بضم النون
ب يُوف ُ
ُ
هصب
والصادن وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرا بضم النون وإسكان الصادن والن ْ
ِ
فعِد من دون ا،
حصب ل{تان مثل الض ْهعف والض ْحعفن
الوهري :والن ْ
والن ْ
هصب ما نُصب ُ
ّ
يركن قال العشى:
وكذلك الن ْ
حصب بلضم ،وقد ّ
النصوب ل تنْنس نكنخه لعاف{ ٍية وا ربۤك فا نعبْ ندا
ب
ن
و نذا النهص ن
ٱعُ َد ْنع فوقف بللف ،كما تقول :رأيت زيدان والمع النصابن وقولهَ :وذا
أراد َفَ ْ
ن
نن نم خ
ب الشر وال لء ،ومنه قوله تعال }:أ{ۤ
بن والن ُ
بع بعن ّإيك وذا الن ُ
الن ُ
حص َ
حص َ
حص َ
س{ ن
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ٍ
صٍ
ٱل خ
هصب مثل
ش نيطنان ب{ن ن
حصب جع الن ْ
الفراء :الن ُ
ب نو نع نذاب{ ]ص[41:ن وقال الخفش و ّ

صب والنصاب واحدن وقيل:
صب ،فهو جع المعن وقيل :النّ ُ
ورُهن ،والنصاب جع نُ ُ
َرْهن ُ
النُصب جع نصاب ،وهو حجر أو صنم يُذبح عليه ،ومنه قوله تعال }:نونما ذب{ نح نعلنى
ٱلنهص {
وع ْمر
بعن واحد ،كما قيل َع ْمر ُ
صب ونُ ْ
ب{ ]الائد  [3:وقد قيل :نَ ْ
صب ونُ ُ
صب ً
صبع إل غاية ،وهي الت تنصب إليها بصركن
ُ
وع ُمرن ذكره النحاسن قال ٱبن ع اسَ :إل نَ ْ
الكلب :إل شيء منصوبَ ،علَم أو رايةن وقال السن :كانوا ي تدرون إذا طلعت الشمس
وقال
ّ
ِ
ضو َن {
إل نص هم الت كانوا يع دونا من دون ا ل يلوى ّأولم على آخرهمن } يُوف ُ
يُسرعونن واليفاض السراعن قال الشاعر:
كالن يوفضن مْن نع نبْ نقْ {ر
فوارس ذبنيْا نن تت الدي ْ ْْد ۤ
عْـ َقٌر :موضع تأعم العرب أنه من أرض النن قال لِيد:
* كهْول وشبْْان {
كجنْۤة عبقْ {ر
وقال الليث :وفضت البل تَِفض وفضاً ،وأوفضها صاح هان فاليفاض متع ّد ،والذي ف الية
لزمن يقال :وفض وأوفض واستوفض بعن أسرعن

ِ
ِ ِ
ِ
وع ُدو َن ){ (44
صُلرُه ْم تَـْرَه ُق ُه ْم ذلهةٌ َذل َ
ك ٱلْيَـ ْوُم ٱلهذي َكانُواْ يُ َ
} لَخش َعةً أَبْ َ

ِ
ص ُارُه ْم { أي ذليلة خاضعة ،ل يرفعونا لا يتوقعونه من عذاب ان
قوله تعالَ } :خاش َعةً أَبْ َ
ِ
الره ُق :ال{شيان ،ومنه
} َوتَـ ْرَه ُق ُه ْم ذلهةٌ { أي ي{شاهم الوانن قال قتاد  :هو سواد الوجوهن و َ
ِ
يرهقه َرَهقاً أي َغ ِشيَه ،ومنه قوله تعال }:نولن
غلم مراهق إذا غشى الحتلمن رهقه بلكسر َ
ِ
ِ
وع ُدو َن { أي
وهه نم قن نتس نولن {ذلخةس{ ]يونس[26:ن } َذل َ
ينْ نرنهق وج ن
ك ٱلْيَـ ْوُم ٱلهذي َكانُواْ يُ َ
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يوعدونه ف الدنيا أن لم فيه العذابن وأخرج الب بلفظ الاضي لن ما وعد ا به يكون ول
مالةن
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