المقدمة

إن إمحلد هلل حنمد ُه ووس تؼني تو ووسرتشده وهؼوذ ابهلل من رشور أهفس يا ومن سيئات أغامميا من
هي ِد هللا فال مضل هل ومن يضول فال ىادي هل  ،وأشيد إن دمحم ًإ غبد ُه ورسوهل .
أما تؼد:
فبن من أرشف إمؼووم إميت جية أن يتؼوميا إلوسان يه ػووم إملرأن إمكرمي ذكل أن إملرأن
إمكرمي ىو رشيؼة هللا إميت أىزميا ػىل رسوميا إمكرمي دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) وإميت
إرثضاىا س بحاهو وثؼاىل مؼباد ِه إملؤمنني  ،فبني س بحاهو وثؼاىل يف إملرأن إمكرمي إلمور
إمؼلائدية وأمور إمؼباد وتني إحلالل وإحلرإم وذكرمه ابلمم إمساتلة ميؼتربوإ تذكل
وتني هلم طريق إحلق ورغهبم فيو وتني هلم طريق إمباطل وحذرمه منو  ،فاملرأن
إمكرمي خياطة إلوسان وخياطة غلهل ابمربىان إمساطع وإحلجة إموإحضة  ،إن
سورة إمبدل موضوع إمبحث  ،ختاطة ختاطة إلوسان تيفسو وثبني هل طرق إخلري
وطرق إمرش وثبني هل ثبؼات ذكل ومبا إان جزء من إخملاطبني أو من إملؼييون
ابخلطاب فاكن ذكل سبة يف إختيار ىذه إمسورة إملباركة نوبحث .
يتكون إمبحث من مبحثني  :إملبحث الاول  :يؼىن يف إمتؼريف ابمسورة ،
ويتكون من جالجة مطامة  :إملطوة الاول  :يؼىن تدرإسة إمس إمسورة  ،وػدد حروفيا
وػدد أايهتا وماكن ووكت ىزوميا  ،إملطوة إمثاين  :يؼىن تبس باب إمزنول ،
إملطوة إمثامث  :يؼىن يف فضل إمسورة .
ٔ

وإملبحث إمثاين  :يؼىن تتحويل إلايت  ،ويتكون من إرتؼة مطامة  :إملطوة الاول :
يف مؼىن إملسم  ،وإملطوة إمثاين  :يؼىن يف حتويل إلمفاظ  ،وإملطوة إمثامث  :يف
إملؼىن إمؼام  ،وإملطوة إمرإتع  :يف إنوطائف إمتفسريية  ،مث إمفائدة .
أما مهنجي يف إمبحث فبع إن ثوصوت إىل إخلطة إههنائية نوبحث مقت جبمع مادة
إمبحث وثدويهنا يف دفرت خاص ميذإ إمغرض ووضؼت إملؼوومات يف إدلفرت حسة
إملباحث أو إمؼياوين  ،حاومت إموصول إىل إملصادر ذإت إلختصاص وإملؼتربة
وإميت ثفي ابمغرض إملطووب  ،وهظر ًإ مطبيؼة إمبحث فلد حاومت الاختصار كدر
إلماكن وجتيبت إلطاةل وإمتوسع يف إمبحث  ،ومن إملؼوكات إميت وإهجتين كةل
خربيت يف مؼرفة إملصادر وكذكل ترثية مادة إمبحث حسة إملباحث ومضن
إملباحث مبا يُظير إمبحث تصورة ملبوةل إىل ح ٍد ما .
وأان إذ إكدم ىذإ إمبحث إسبل هللا أن يويميا إمصوإب ويلبل منا صاحل إمؼمل وجييبنا
إخلطب وإمزنل ويغفر ميا  ،وحس يب ُحسن إميي ِة وهللا ويل إمتوفيق 0

الباحث

ٕ

المثحث االول
تين يدي السورج
وفيه ثالثح مطالة :
المطلة االول  :التعريف تالسورج.
المطلة الثاني  :أسثاب النزول .
المطلة الثالث  :فضل السورج .

ٖ

المبحث االول
بٌن ٌدي السورة
المطلب االول  :التعرٌف بالسورة :
اوال :اسم السورة ( :سمٌت هذ ِه السورة فً ترجمتها فً صحٌح البخاري ( سورة ال السم ) وسمٌت فً
المصحف وكتب التفسٌر (سورة البلد) وهو أما على حكاٌة اللفظ الوالع فً اولها  ،وأما ألرادة البلد المعروف
وهو مكة ) (ٔ).
ومعنى اسمها ال السم  :لال االخفش ال صلة  ،ولال هً بمعنى أال  ،روى الحسن عن مجاهد لال :ال رد
لكالمهم ثم ابتدأ
(ٕ)
سمه حلف له (ٖ).
ف  ،والمسم بفتحتٌن الٌمٌن  ،ولا َ َ
بالمسم  ،وأ ْل َ
س َم فً اللغة َ ،حلَ َ

ط المحدود والمستؤنس بؤجتماع لُ َّ
ومعنى اسمها سورة البلد  ،البلد فً اللغة :هو المكان ال ُمخت َ َ
طانه فٌه وإلامتهم
فٌه ،وجمعه بالد وبلدان ،و َبلَد ُ الرجل إذا لزم البلد(ٗ)  ،وسمٌت هذه السورة بسورة البلد تكرٌما ً وتشرٌفا ً الكرم
البلدان البلد الحرام وهً مكة
ت ِح ٌل ِب َهذَا ْالبَلَدِ) ،أي
المكرمة_البلد الطٌب_واالمن  ،وآٌتها الكرٌمة االولى ( َال أ ُ ْل ِس ُم ِب َهذَا ْالبَلَ ِد )وبعدها ( َوأ َ ْن َ
السم سبحانه بهذا البلد الكرٌم وأنت ٌا دمحم حا ٌل به(٘).
فٌها(و َمن دَ َخلَهُ كان
(واعلم إن فضل مكة معروف ،فإن هللا تعالى جعلها حرما ً آمناً ،فمال فً المسجد الذي
َ
ِآمنَاً)(،)ٙوجعل ذلن المسجد لبلةً الهل المشرق
_______________________
(ٔ) تفسٌر التحرٌر والتنوٌر/دمحم عاشور( ٖٗ٘/ٖٓ:ط الدار التونسٌة للنشر).
(ٕ)ٌنظر إعراب المرآن/للنحاس( 3ٖٓ/ٖ :ط العانً -بغداد).
(ٖ)ٌنظر مختار الصحابً/أبً بكر الرازي  :صٖ٘٘ ( ط دار الرسالة-الكوٌت)
(ٗ)المصدرنفسه :صٖ. ٙ
(٘)ٌنظر بالغة المرآن الكرٌم فً اعجاز إعرابا ً وتفسٌرا ً بإٌجاز(المجلد العاشر).ٙٔٗ/ٔٓ:
()ٙسورة آل عمران آٌة.73:

ٗ

ْث َما ُك ْنت ُ ْم فَ َولُ ْواْ ُو ُج َه ُك ْم ش ْ
والمغرب فمالَ ( :و َحٌ ُ
َط َرهُ)(ٔ) ،وشرف ممام ابراهٌم بمولهَ ( :وات َّ ِخذُواْ ِمن ُممَ ِام
(ٖ)
(وإ ْذ َج َع ْلنَا ْ
صلَّى )(ٕ)،وامر الناس بحج البٌت فمالَ ( :و ِ َ ِ
علَى النَّ ِ
لِل َ
ٌم ُم َ
اس ِح ُج ْال َب ٌْتِ) ولال فً البٌت َ :
إب َْر ِه َ

ش ٌْئَاً)(٘) ،وحرم فٌه الصٌد ،
ت أَن َّال ت ُ ْش ِر ْن بِ ًْ َ
ْت َمثَاْبَةً ِلّلنَا ْ ِس)(ٗ)  ،ولال (و ِإ ْذ بَ ْوأَنا ِ ِِلب َْرا ِهٌ َْم َم َكاْنَ ْالبَ ٌْ ِ
ْالبٌَ َ
وجعل البٌت المعمور بؤزئة ،ودحٌت الدنٌا من تحته  ،فهذ ِه الفضائل واكثر لما اجتمعت فً مكة الجرم ألسم
()ٙ

هللا تعالى بها )

ثانٌاً :ترتٌبها وعدد كلماتها وحروفها وعدد آٌاتها :
ترتٌبها التسعون من سور القرآن الكرٌم  ،وعدد آٌاتها عشرون ( ، )3وروي أن عدد آٌاتها عشرون  ،وعدد
كلماتها إثنان وثمانون  ،وعدد حروفها ثالث مائه وعشرون حرفا ً(.)8
(ولد عدت الخامسة والثالثون فً عدد نزول السور  ،نزلت بعد سورة (ق) ولبل سورة (الطارق)  ،وعدد
آٌاتها عشرون آٌة) ( ( )7وهً عشرون آٌة بال خالف)(ٓٔ)وترتبها فً المصحف بعد سورة (الفجر) ولبل
سورة( الشمس ) فً الجزء الثالثٌن من أجزاء المرآن الكرٌم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)سورة البمرة آٌة.ٔٗٗ:
(ٕ)سورة البمرة آٌة.ٕٔ٘ :
(ٖ)سورة آل عمران اآلٌة.73:
(ٗ)سورة البمرة آٌة.ٕٔ٘:
(٘)سورة الحج آٌة.ٕٙ:
()ٙالتفسٌر الكبٌر  /فخر الدٌن الرازي  ( ٖٔٙ/ٔٙ :ط دار الكتب العلمٌة _بٌروت_لبنان).
(ٌ)3نظر نظم الدرر وتناسب اآلٌات والسور  /البماعً  ،الجزء الثانً والعشرون.ٗ٘/ٕٕ:
(ٌ)8نظر لباب التؤوٌل فً معانً التنزٌل  /الخازن.ٕٕ7/ٙ:
()7التحرٌر والتنوٌر  /دمحم بن عاشور.ٖٗ٘/ٖٓ :
(ٓٔ)روح المعانً االآلوسً ( ٕٖ7 /ٔٙ:ط المكتبة التجارٌة_ مصطفى احمد باز).
٘

ثالثاً :مكان ووقت نزولها:
( مكٌة فً لول الجمهور بتمامها  ،ولٌل مدنٌة بتمامها  ،ولٌل مدنٌة إال أربع آٌات من اولها  ،وإعترض كال
المولٌن بؤن ٌؤباهما لوله تعالى ِ ( :ب َهذَا ْال َبلَ ِد ) لٌل :ولموة االعتراض إدعى الزمخشري اِلجماع على مكٌتها
(ٔ)
)
(ٕ)

ولٌل ( هذ ِه السورة مكٌة فً لول الجمهور  ،ولٌل مدنٌة )
(ٖ)

(لال الواسطً  :أن المراد بالبلد المدٌنة )

(ٗ)

(وهً مكٌة وحكى الزمخشري والمرطبً االتفاق علٌه  ،والتصر علٌه معظم المفسرون)

هذ ِه السورة مكٌة  ،وصفاتها نفس صفات السور المكٌة  ،من تثبٌت العمٌدة واالٌمان  ،والتركٌز على االٌمان
بالحساب والجزاء  ،والتمٌٌز بٌن االبرار والفجار

(٘)

ومن صفات المرآن المكً أو السور المكٌة :
(الدعوة إلى التوحٌد وعبادة هللا وحده  ،لصر الفواصل مع لوة األلفاظ  ،وإٌجاز العبارة بما ٌصخ اآلذان
وٌشتد لرعه على على السامع  ،وٌصعك الملو ب  ،وٌإكد المعنى بكثرة المسم

)()ٙ

وسورة البلد تحمل هذ ِه الصفات من صفات السور المكٌة  ،والذي أراهُ أنها مكٌة لذهاب كثٌر من المفسرٌن
الى ذَلن  ،فمد لال الشوكانً فً فتح المدٌر ( وهً مكٌة بال خالف  ،وأخرج الضرٌس والنحاس وابن مردوٌه
والبٌهمً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)روح المعانً  /األلوسً .ٕٖ7/ٔٙ:
(ٕ)االبحر المحٌط فً التفسٌر  /ابً حٌان األندلسً (ٗ37/ٔٓ :ط دار الفكر ).
(ٖ)فتح المدٌر  /الشوكانً ( ٘٘ٗ/٘:ط دار الكتب العلمٌة _بٌروت ).
(ٗ)التحرٌر والتنوٌر  /دمحم بن عاشور .ٖٗ٘/ٖٓ:
(٘)ٌنظر صفوة التفاسٌر  /دمحم على الصابونً  (٘ٙٓ /ٖ:ط دار المرآن الكرٌم _ بٌروت _ ٔٓٗٔه ).
()ٙمباحث فً علوم المرآن  /مناع المطان (الطبعة الحادٌة والعشرون ٔ78ٙ ،م ،ط دار الرسالة ).
ٙ

عن ابن عباس لال :نزلت ال ألسم بهذا البلد فً مكة  ،واخرج ابن مردوٌة عن ابن النربٌر
لال  :المرطبً فً تفسٌره الجامع ألحكام المرآن أن السورة نزلت بمكة باتفاق

مثله)(ٔ)

)(ٕ)

ولال :أبو حٌان األندلسً فً البحر المحٌط ( هذ ِه السورة مكٌة فً لول الجمهور

)(ٖ)

وذكر األلوسً فً روح المعانً ( فً خبر رواه عبد بن حمٌد ماهو ظاهر فً أن اآلٌة نزلت بعد ضرب أبو
برزة عنك ابن خطل ٌوم الفتح

)(ٗ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)فتح المدٌر  /الشوكانً ( ٖ٘٘/٘:ط دار الكتب العلمٌة _ بٌروت)
(ٕ)ٌنظر الجامع ألحكام المرآن  /المرطبً ( ٖٓ8 /ٔٓ :ط دار الحدٌث_ الماهرة)
(ٖ)البحر المحٌط /أبو حٌان االندلسً.ٗ37/ٔٓ :
(ٗ)روح المعانً األلوسً .ٕٗٓ /ٔٙ :

3

المطلب الثانً  :أسباب النزول :
(ٔ)

سانَ ِفً َك َبدٍ)
(لَمَ ْد َخلَ ْمنَا األ ْن َ

(لال الكلبً أن هذا نزل فً رجل من بنً جمع كان ٌمال له أبو األشدٌن وكان ٌؤخذ األدٌم العكاضً فٌجعله
تحت لدمٌه وٌمول :من أزالنً عنه فله كذا  ،فٌجذبه عشرة حتى ٌتمزق وال تزل لدماه  ،وكان من اعداء
علَ ٌْ ِه أ َ َحد ٌ )(ٕ) ٌ ،عنً لموته  ،روي عن ابن عباس
النبً علٌه الصالة والسالم،وفٌه نزل ( أَ ٌَ ْح ُ
ب أن لَّن ٌَ ْمد َِر َ
(فِ ًْ َكبَد) أي شدٌد ٌعنً شدٌد الخلك  ،وكان من اشد رجال لرٌش  ،وكذلن ركانه ابن هاشم بن عبد المطلب ،
(ٖ)
(أٌحسب) أبا األشدٌن من لومه أن لن ٌمدر علٌه احد ٌعنً أ ٌَ ُ
ظ ُن الشدٌد فً
وكان مثالً فً البؤس والشدة )
ُ
(ٗ)

نفسه أنه ال ٌمدر علٌه هللا  ،ولٌل هو الولد بن المغٌرة المخزومً )

(ولٌل نزلت بالحرث بن عامر بن نوفل  ،وكان إذا أذنب إستفتى النبً علٌه الصالة والسالم فٌؤمره بالكفارة ،
(٘)

فمال :لمد اهلكتما الً لبدا ً فً الكفارات والتبعات منذ تبعت دمحما ً)

ب أَن لَّن ٌَ ْمد َِر َعلَ ٌْ ِه أ َ َحد ٌ) فً الولٌد بن المغٌرة  ،ولٌل هو أبو جهل  ،وعن
س ُ
(ولٌل نزلت لوله تعالى ( :أٌََ ْح َ
مماتل  :أنها نزلت فً الحارث بن عامر بن نوفل زعم أنه انفك ماالً على إفساد أمر النبً علٌه الصالة والسالم
 ،ولٌل هو عمروا بن عبد ود الذي التحم الخندق فً ٌوم األحزاب لٌدخل المدٌنة فمتله علً بن أبً طالب
()ٙ

خلف الخندق  ،ولٌس لهذ ِه األلوال شاهد من النمل الصحٌح وال ٌالئم المسم وال السٌاق)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)سورة البلد آٌة. ٗ :
(ٕ)سورة البلد آٌة. ٘ :
(ٖ)الجامع ألحكام المرآن  /المرطبً .ٖٔٔ/ٔٓ:
(ٗ)لباب التؤوٌل فً معانً التزٌل  /الخازن .ٖٗٓ/ٙ:
(٘)البحر المحٌط  /ابن حٌان األندلسً .ٗ8ٕ /ٔٓ :
()ٙالتحرٌر والتنوٌر  /دمحم بن عاشور .ٖ٘ٓ / ٖٓ :
8

المطلب الثالث :فضل السورة :
فضل السورة من فضل سور المرآن الكرٌم بؤعتبارها إحدى سور المرآن الكرٌم وجاللها من جالل المرآن
الكرٌم وشرفه وسموه ورفعته وهٌبته فً النفوس ٌ ،مول هللا سبحانه وتعالى فً حك المرآن الكرٌم  ( :الم *
(ٔ)
علَى أَن ٌَؤْتُواْ بِ ِمثْل َهذَا
ت
اجتَ َمعَ ِ
ْب ِف ٌْ ِه ُهدَى ِل ْل ُمتَمِنَ ) وٌمول سبحانه (:لُل لَّئن ْ
ذَ ِل َن ْال ِكت َ ُ
ُ
اِلنس َو ْال ِج ُّن َ
اب الَ َرٌ َ

ض َ
ظ ِهٌرا ً)(ٕ)وٌمول النبً الصالة والسالم (خٌركم من تعلم المرآن
آن َال ٌَؤَتُونَ ِب ِمثْ ِل ِه َو َل ْو َكانَ بَ ْع ُ
ض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ
ْالمُ ْر ِ
(ٖ)
وعلمه )
(ٗ)

وٌمول علٌه الصالة والسالم ( :إلرأوا المرآن فؤنه ٌؤتً ٌوم المٌامة شفٌعا ً ألصحابه )

عن النبً علٌه الصالة والسالم (من لرأ ال السم بهذا البلد أعطاه هللا سبحانه وتعالى األمان من غضبه ٌوم
(٘)()ٙ

المٌامة )

عن اُبً بن كعب لال  :لال رسول هللا علٌه الصالة والسالم  :من لرأها أعطاه هللا األمن من غضبه ٌوم المٌامة
 ،وعن أبً بصٌر عن أبً بصٌر عن أبً عبدهللا  ،لال من كان لرآئنه فً الفرٌضة ال ألسم بهذا البلد كان فً
الدنٌا معروفا ً أنه من الصالحٌن وكان فً اآلخرة معروفا ً أن له هللا مكانا ً وكان من رفماء النبٌٌن والشهداء
()3

والصالحٌن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)سورة البمرة آٌة.ٕ-ٔ:
(ٕ)سورة األسراء آٌة.88 :
(ٖ)رٌاض الصالحٌن  /النووي (ٖٔ7 :ط مكتبة التحرٌر)
(ٗ)المصدر نفسه.ٖٔ7:
(٘)الحدٌث .......
()ٙأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  /البٌضاوي ( ٘78/ٕ:طباعة دار الكتب العلمٌة _ بٌروت_ لبنان ).
(ٌ)3نظر مجمع البٌان فً تفسٌر المرآن  /الطبرسً ( ٘78/7:ط دار إحٌاء التراث العربً _بٌروت)
7

المبحث الثانً
تحلٌل اآلٌات
وفٌه أربعة مطالب :
المطلب األول  :القسم معناه ــ أقوال العلماء فٌه .-
المطلب الثانً  :وٌشتمل على :
أ -تحلٌل األلفاظ.
ب -األعراب.
ج -القرآءات.
د -أوجه البالغة.
المطلب الثالث  :المعنى العام.
المطلب الرابع  :اللطائف التفسٌرٌة.

ٓٔ

المطلب األول  :القَّسم  ،معناه  ،أقوال العلماء فٌه .
ُ
سم) بفتحتٌن
سا َم ِة) وهً
سم على األولٌاء فً الدم و(المَ َ
اِلٌمان تُم َ
ف واصله من (المَ َ
القسم فً اللغة :أ ْل َ
س َم َ ،حلَ َ
(ٔ)
س َمه)حلف له
 ،و(لا َ
ومعنى المسم (هو أن ٌرٌد المتكلم الحلف على شًء  ،بما ٌكون فٌه فخر له أو تعظٌم لشؤنه  ،أو تنوٌهٌ لغٌر ،
ب
أو ذم لغٌره  ،أو جارٌا ً مجرى الغزل والترلك  ،أو خارجا ً مخرج الموعظة والزهد  ،كموله تعالى( :فَ َو َر ِ
ض إنَّهُ لَ َح ٌك ِ ّمثْلَ َما أَنَ ُك ْم ت َ ْن ِطمُونَ )(ٕ) ،ألسم سبحانه وتعالى بمسم موجب الفخر لتضمنه التمد ُ َح
ال َّ
سماء َواَأل َ ْر ِ
(ٖ).

بؤعظم لدرهِ ،وأج ُل عظم ٍة)
ِ

(لوله ال ألسم  ،لال أبو عبٌدة وجماعة من المفسرٌن  :أن ال زائدة والتمدٌر (ألسم) ،لال السمرلندي  :أجمع
المفسرون أن معنى (ال ألسم) (ألسم ،واختلفوا فً تفسٌر ال ،فمال بعضهم هً زائدة ،وزٌادتها جارٌة فً كالم
العرب ،كما فً لوله تعالىَ (:ما َم َن َع َن أَأل َ ت َ ْس ُجدَ)(ٗ)ٌ ،عنً أن تسجد  ،ومن هذا لول الشاعر:
تذكرت لٌلى فؤعتدتنً صبابةٌ

وكاد صمٌم الملب ال ٌنمط ُع

ولال بعضهم هً رد لكالمهم حٌث انكروا البعث كؤنه لال :لٌس األمر كما ذكرتم (ألسم) ،وذكر المفسرٌن
وهذا لول الفراء وكثٌر من النحوٌٌن  ،كمول المائل ،ال وهللا ،فال رد لكالم لد تمدمها  ،ولٌل هً لنفً المسم ،بل
لنفً ما ٌنبئ عنه من اعظام الممسم به ،وتفخٌمه ،كان معنى ال لنفً المسم ،بل لنفً ما بؤلسامً به حك
(٘).

ٌ
حمٌك بؤكثر من ذلن ،ولٌل أنها لنفً األلسام لوضوح األمر ،والمول األول هو أرجح األلوال
اعظامه ،فؤنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ٌنظر مختار الصحاح/أبً بكر الرازي.ٖ٘٘ :
(ٕ)سورة الذارٌات آٌة.ٕٔ:
(ٖ)االتمان فً علوم المرآن /السٌوطً (ٖ77/ٖ :الطبعة األولى  ،مإسسة النداء).
(ٗ)سورة األعراف آٌة.ٕٔ:
(٘)فتح المدٌر /الشوكانً .ٗٔ3/٘ :

ٔٔ

لال المرطبً :تٔٙ3هـ.
(لال المشٌري :لوله(ال) رد لما توهم األنسان المذكور فً هذه السورة ،المغرور بالدنٌا ،أي لٌس األمر كما
ٌحسبه ،من أنه لن ٌمدر علٌه احد ،ثم أبتدأ بالمسم ،و(البلد) هً مكة ،أجمعوا علٌه ،أي ألسم بالبلد الحرام الذي
أنت فٌه ،لكرامتن علً وحبً لن ،ولال الواسطً :أي نحلف لن بهذا البلد الذي شرفته بمكانتن فٌه حٌاً،
وبركتن مٌتاًٌ ،عنً المدٌنة ،واألول أصح ،ألن السورة نزلت بمكة باتفاق ٌ ،عنً فً المستمبل  ،مثل لوله
تعالى( :إن ََن َم ٌْتٌ َوإنَ َه ْم َم ٌِت ُ ْونَ )(ٔ))
ومثله واسع فً كالم العرب  ،تمول لمن تعده االكرام والحباء :أنت مكرم محبو ،وهو فً كالم هللا واسع ،ألن
األحوال المستمبلٌة عنده كالمحاضرة المشاهدة  ،وكفان دلٌالً لاطعا ً أنه لالستمبال ،وأن تفسٌره بالحال محال :
أن السورة باتفاق مكٌة لبل الفتح)(ٕ).

ـــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)سورة الزمر آٌة.ٖٓ:
(ٕ)الجامع ألحكام المرآن/المرطبً .ٖٓ8/ٔٓ :

ٕٔ

المطلب الثانً :وٌشمل
أ -تحلٌل األلفاظ:
ُ
سم بفتحتٌن الٌمٌن
سا َم ِة وهً من
اِلٌمان  ،تمس ُم على األولٌاء فً الدم ،والمَ َ
ف  ،واصله من المَ َ
ٔ-أُل ِس ُم :أل َ
س َم َحلَ َ
(ٔ)

سمهَ حلف له
 ،ولَا َ

ٕ-الَّبلد :المكان المختلط المحدود المستؤنس باجتماع لُطانه فٌه وإلامتهم فٌه  ،وجمعه بالد وبلدان  ،وسمٌت
(ٕ)

المفازة بلدَ لكونها موطن الوحشٌات والممبرة ُ بلدا ً لكونها موطنا ً لألموات  ،وبلد الرجل إذا لزم البلد

ِٖ -حلَ :ح َّل العمدة فتحها وبابه َردََّ ،و َح َّل بالمكان من باب رد ،وحلوالً ومحالً أٌضا بالفتح  ،والمحل أٌضا
والح َل بالكسر الحالل وهو ضد الحرام ،ولو ٌم ِحلةٌ أي نزول وفٌهم كثرة ،وحللت نزلت
المكان الذي ٌُح ُل بهِ ،

(ٖ)

ٗ -ووالد وما ولد  :الوالد أالب والوالدة أالم وهما (الوالدان) وشاة ُ والداي حامل

(ٗ)

والولد المولود ٌمال للواحد

(٘)

والجمع ،والصغٌر والكبٌر ،لال ابو الحسن الولد هو األبن واألبنة

()ٙ

٘ -خلمنا :الخلك اصله التمدٌر المستمٌم  ،وٌستعمل فً ابداع الشًء من غٌر اصل وال التداء
()3

 -ٙاِلنسان ( :األنس) البشر الواحد  ،وٌمال للمرأة أٌظا ً (إنسان) وال ٌمال (إنسانة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)ٌنظر مختار الصحاح  /ابً بكر الرازي :ص ٖ٘٘.
(ٕ)ٌنظر المفردات فً غرٌب المرآن/األصفهانً.٘7:
(ٖ)المصدر نفسه /صفحة.ٕٔ8
(ٗ)ٌنظر مختار الصحاح /البً بكر الرازي.3ٖ٘:
(٘)ٌنظر المفردات لغرٌب المرآن /لألصفهانً .ٖٕ٘:
()ٙالمصدر نفسه:ص.ٔ٘3
(ٌ )3نظر مختار الصحاح /ألبً بكر الرازي:ص.ٕ8

ٖٔ

َ -3كبَد :الشدة والمشمة وأصه من كبد الرجل كبدا ً فهو أكبد ،وإذا وجعه َكبدهُ وانتفخت فؤستعمل فً كل تعب
(ٔ)

ومشمة ،ومنه المكابدة

 -8أحدٌ :ستعمل على ضربٌن أحدهما فً النفً فمط ،والثانً فً اِلثبات فؤما المختص فً النفً فلألستغراق
(ٕ)

جنس النطمٌن ،وٌتناول الملٌل والكثٌر على طرٌك االجتماع واالفتراق

 -7لُّبَدَا( :اللُّبَد) بوزن الجلد واحدة ٌ (اللُّبودَ)و(اللّبده) أخص منه  ،للت وجمعها (لبَد) (واهلكت ماالً لبَداً) أي
جمعا ً  ،وٌمال الناس لُبدا أي مجتمعون

(ٖ)

صنَ َع  ،وٌؤتً بمعنى اٌجاد الشًء من الشًء
ٓٔ -نجعل :جعل لفظ عام فً األفعال كلها ،وهو اعم من فَعَ َل و َ
(ٗ)

 ،وٌؤتً بمعنى تصٌر الشًء على حالته دون حاله

ٔٔ -عٌنٌن :العٌن الجارحة  ،وفالن بعٌنً أي احفظه وأرعٌه (٘)  ،والعٌن عٌن الماء ،وعٌن الشًء خٌاره،
()ٙ

وعٌن الشًء نفسه

سن) بفتحتٌن والفحامة ،وفالن ( ِلسان) الموم إذا كان المتكلم عنهم
ٕٔ -اللسان :جارحة الكالم ،و(الّل َ

()3

ٖٔ -شفتٌن( :ال َّ
شفٌَهه ألن تصغٌرها ( ُ
شفَ ْههٌ) وجمعها ( ِشفاه) بالهاء ،و(المشافهة)المخاطبة من فٌن
شفة) أصلها َ
()8

الً فٌه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)ٌنظر البحر المحٌط /أبً حٌان األندلسً.ٗ38/ٔٓ:
(ٕ)ٌنظر المفردات فً غرٌب المرآن  /األصفهانً  :صٕٔ.
(ٖ)ٌنظر مختار الصحاح  /أبً بكر الرازي:ص.٘87
(ٗ)ٌنظر المفردات فً غرٌب المرآن /األصفهانً:صٗ.7
(٘)المصدر نفسه :صٖ٘٘.
(ٌ)ٙنظر مختار الصحاح/أبً بكر الرازي:ص.ٗٙٙ
()3المصدر نفسه.٘73:
()8المصدر نفسه.ٖٕٗ:
ٗٔ

ٗٔ -هدٌناه :هدى ،الهداٌة داللةٌ بلطف(ٔ)  ،والهدى :الرشاد والداللةٌ ،ذكر وٌإنث(ٕ) .
٘ٔ -النجدٌن( :النَّجدْ)ما ارتفع من األرض  ،والنجد الطرٌك المرتفع  ،والنجدٌن أي الطرٌمٌن طرٌك الخٌر
والشر(ٖ) (،والنجد :العنك وجمعه نجود ،وبه سمٌت نجد الرتفاعها عن انخفاض تهامة  ،والنجد الطرٌك
العالً)(ٗ).
 -ٔٙألتحم ( :االلتحام الدخول فً األمر الشدٌد ٌ ،مال لحم ٌمتحم لحوما ً  ،وتمحم تمحما  ،إذا ركب المحم ،
(٘)

وهً المهالن واألمور العظام)

ٌ
طرٌك فً الجبل وعر  ،والجمع العمب والعماب)(.)ٙ
 -ٔ3العمبة( :
 -ٔ8فَنُ ( :فَ َن الشًء خلصه  ،والفَنُ اللَّحً  ،وفَنُ الرلبة أعتمها)(.)3
والرلبة اٌضا المملون(.)8
(الرلبة)مإخر أصل العنك  ،وجمعها رلَ ٌ
ب ورلبات ورلاب َّ ،
 -ٔ7رلبةَّ :
ٕٓ -مسغبة( :السغب الجوع العام  ،ولد ٌمال سغب الرجل إذا جاع)(.)7
ً عن أبٌه لبل بلوغه  ،وفً سائر الحٌوانات لَب َل أمه  ،وكل فرد ٌتٌم ٌ ،مال درة ٌ
ٌٕٔ -تٌماً :الٌتٌم انمطا ُ
ع ال َّ
صب َّ
ٌتٌمه  ،ولٌل بٌت ٌتٌم تشبٌها ً بالدرة الٌتٌمة (ٓٔ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)ٌنظر المفردات فً غرٌب المرآن  /األصفهانً:ص.ٖ٘8
(ٕ)ٌنظر مختار الصحاح /أبً بكر الرازي :صٕ.ٕ7
(ٖ)ٌنظر مختار الصحاح /أبً بكر الرازي:ص.ٙٗٙ
(ٗ)البحر المحٌط/أبً حٌان األندلسً.ٗ37/ٔٓ:
(٘)التفسٌر الكبٌر  /فخر الدٌن الرازي.ٔٙ3/ٔٙ :
()ٙالمصدر نفسه.ٔٙ3/ٔٙ:
(ٌ)3نظر مختار الصحاح  /أبً بكر الرازي :ص.٘ٓ7
()8المصدر نفسه :صٕٕ٘.
()7البحر المحٌط /أبً حٌان األندلسً .ٗ37/ٔٓ:
(ٓٔ)ٌنظر المفردات فً غرٌب المرآن /األصفهانً  :صٓ٘٘.

٘ٔ

ب ولُ ْر َبى و َم ْم َر َبة  ،وهو لرٌبً وذو
ب بالضم لُربا ً بضم الماف أي دنا  ،نمول بٌنهما لرابةٌ ولُ ْر ٌ
ٕٕ -ممربة :لَ ُر َ
ألربائً وألاربً  ،وفً النسب ٌإنث بال خالف (ٔ).
لرابتً وهو ِ
ُ
أحسن حاالً من الفمٌر  ،ولال ٌونس :الفمٌر
ٖٕ -مسكٌنا :المسكٌن الذي ال شًء له  ،ولال األصمعً :المسكٌن
احسن حاالً من المسكٌن  ،ولال ابن األعرابً  :هما فً حالة واحدة(ٕ).
ٕٗ -متربة( :ترب الرجل إذا افتمر و لسك بالتراب  ،وأترب إذا إستغنى وصار ذا ما ٍل كالتراب)(ٖ)  ،لال
الواحدي ( :المتربة مصدر من لولهم ترب ٌترب ومتربة  ،مثل مسغبة ،إذا افتمر حتى لسك بالتراب )(ٗ).
صبَ ْرتُ الدابة إذا حبستها بال علف ،والصبر حبس النفس على ما
ٕ٘ -الصبر :اِلمسان فً ضٌك  ،فٌمال َ :
ٌمتضٌه العمل والشرع أو عما ٌمتضٌان حبسها عنه ،وسمً الصوم صبرا ً(٘).
(ر ْح َمةً)و( َم ْر َح َمةً) اٌضا ،وت َ َر َّح َم
 -ٕٙالمرحمةَّ :
الرلة والتعطف والمرحمة مثله  ،ولد َر ِحمه بالكسر َ
الرحمة ِ
علٌه(.)ٙ
 -ٕ3أصحاب :صحب  :الصاحب المالزم إنسانا ً كان او حٌوانا ً او مكانا ً او زماناً ،وال فرق أن تكون مصاحبته
بالبدن وهو فً األصل واألكثر  ،أو بالعناٌة والهمة  ،واألصحاب للشًء االنمٌاد له(.)3
 -ٕ8المٌمنة( :الٌمٌن أو الٌمن)(.)8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)ٌنظر مختار الصحاح  /أبً بكر الرازي  :ص .ٕ٘3
(ٕ)ٌنظر مختار الصحاح  /أبً بكر الرازي  :ص.٘ٓ8
(ٖ)البحر المحٌط  /ابن حٌان األندلسً .ٗ37/ٔٓ:
(ٗ)التفسٌر الكبٌر  /أبً فخر الرازي .ٔٙ7/ٔٙ:
(٘)ٌنظر المفردات فً غرٌب المرآن/األصفهانً:صٗ.ٕ3
(ٌ)ٙنظر مختار الصحاح/أبً بكر الرازي:ص.ٕٖ8
(ٌ)3نظر المفردات فً غرٌب المرآن /األصفهانً:ص٘.ٕ3
()8أنوار التنزٌل و أسرار التؤوٌل  /البٌظاوي.٘78/ٕ:
ٔٙ

 -ٕ7كفروا :ال ّكفَّر ضد األٌمان  ،والكفر جحود النعمة وهو ضد الشكر  ،والَ ْفر بالفتحة التغطٌة وبابه
ضرب(ٔ).
ٖٓ -المشئمة( :الشمال أو الشإم)(ٕ).
ٖٔ -نار( :نار مإنثه وهً من الواو ٌاء لكسرة لبلها  ،وبٌنهم (نَائِرةُ) أي عداوة وشحناء )(ٖ).
ٕٖ -مإصدة ( :أوصدت الباب وآصدته إذا أغلمته و أطبمته  ،لال الشاعر :تحن إلى جبال مكة نالتً ومن
دونها أبواب
صنعاء مإصدة )(ٗ)( ،.وتمرأ بالهمز ولٌل معناها بالهمز المطبمة  ،وتمرأ بالواو الساكنة من غٌر همز ولٌل
معناها متغٌر همز المغلمة)(٘).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٔ)ٌنظر مختار الصحاح /أبً بكر الرازي:صٖ٘.3
(ٕ)انوار التنزٌل و أسرار التؤوٌل  /البٌضاوي.٘78/ٕ:
(ٖ)مختار الصحاح /أبً بكر الرازي:ص٘.ٙ8
(ٗ)البحر المحٌط /أبً حٌان األندلسً .ٗ37/ٔٓ :
(٘)إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه /محًٌ الدٌن الدروٌش.ٖٔ8/8 :
ٔ3

ب_ اإلعراب:
لال النحاس :فً كتابه إعراب المرآن فً اعراب (ال السم).
(ال :لال االخفش ال صلة  ،ولال هً بمعنى (أال) (ٔ)  ،ولالوا إنها صلة مثلها فً(لئال ٌعلم أهل الكتاب)
واعترضوا علٌه بؤنها إنما تزاد فً وسط الكالم ال فً أوله  ،والمعنى أنه ال ٌمسم بالشًء إال إعظاما ً له)(ٕ).
نت ِح ٌّل ِب َهذَا ْالبَلَدِ)
(وأ َ َ
َ
(البلد :بدل من هذا  ،والواو حالٌه  ،أو اعتراضٌة  ،وأنت مبتدأ  ،وح ٌل خبره  ،وبهذا متعلمان بحل  ،والبلد،
بدل  ،وأختارألزمخشري أن تكون الواو اعتراضٌة)(ٖ).
(و َوا ِلد ٌ َو َما ْ َولَدَ)
َ
(عطف على المسم السابك  ،والمراد بالوالد آدم  ،وما :حرف عطف على والده ،وجملة ولد صلة  ،أي ذرٌة
)(ٗ).
(لَمَ ْد َخلَ ْمنَا ا ْ
سانَ فًِ َك َب ٍد).
الن َ
( الجملة جواب لمسم  ،واالم والعة فً الجواب  ،ولد حرف تحمٌك خلمنا :فعل وفاعل  ،واِلنسان مفعول به ،
وال فٌه للجنس ألنه أراد جنس اِلنسان  ،فً كبد  :متعلمان بمحذوف على أنها حال من اِلنسان أي مكابدا ً
للمشاق منتصبا ً على لدمٌه .)٘()،
علَ ٌْ ِه أ َحد ٌ )
س ُ
ب أَن لَّن ٌَ ْمد َِر َ
(أٌَ ْح َ
(الهمزة لإلنكار والتوبٌخ  ،وٌحسب  :فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمٌر مستتر ٌعود على اِلنسان  ،أو
بعض صنادٌد لرٌش  ،وأن :مخففة من الثمٌلة ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)إعراب المرآن  /النحاس.3ٖٓ/ٖ:
(ٕ)ٌنظر إعراب المرآن وبٌانه/محً الدٌن الدروٌش.ٖٔ8/8:
(ٖ)إعراب المرآن وبٌانه /محً الدٌن الدروٌشٖ.ٖٔ8/
(ٗ)أعراب المرآن وبٌانه /محً الدٌن.ٖٕٓ/8:
(٘) أعراب المرآن وبٌانه /محً الدٌن.ٖٕٔ/8:
ٔ8

واسمها ضمٌر الشؤن محذوف  ،ولم :حرف نفً وللب وجزم  ،و ٌَره :فعل مضارع مجزوم وبلم  ،وأحد :فاعل
ٌمدر)

(ٔ)

(ٌَمُ ْو ُل أ َ ْهلَ ْكتُ َما ْ َالً لُبَدَاً)
(الجملة حالٌة أو استئنافٌة  ،والمول على سبٌل الفخر المباهاة  ،وجملة أهلكت ممول المول  ،وماالً مفعول به ،
ولبدا نعت)(ٕ).
شفَتَ ٌْ ِه)
ساْنَا ً َو َ
(ألَ ْم ن َْج َعل لَهُ َ
ع ٌْنٌَ ِْن َو ِل َ
(الهمزة لالستفهام التمرٌري  ،لم :حرف نفً وجزم وللب  ،ونجعل :فعل مضارع مجزوم بلم  ،وله متعلمات
بنجعل ألنها بمعنى خلك  ،وعٌنٌن :مفعول به  ،ولسانا ً وشفتٌن :عطف على عٌنٌن)(ٖ).
(و َهدَ ٌْنَا ُ الن َْجدٌَ ِْن)
َ
ثان حذفت منه الى على لول البصرٌٌن  ،وعند
(هدٌناه :فعل ماضً  ،وفاعل  ،ومفعول به  ،النجدٌن :مفعول ٍ
الكوفٌٌن إنه
ضرف فعل امام ولدام)(ٗ).
ان َما الّ َعمَ َب ِة )
(فَ َال أِ ْلت َ َح َم الّ َعمَ َب ِة َو َما ْ أَد َْر َ
(الفاء :عاطفة  ،وال :نافٌة  ،لال الزمخشري هً بمعنى ال متكررة فً المعنى  ،التحم العمبة :فعل ماضً
وفاعله ضمٌر
ان َما الّ َعمَ َب ِة) الوا اعتراضٌة  ،ما :اسم استفهام فً محل
(و َما ْ أَد َْر َ
مستتر تمدٌره هو  ،اي المائل ومفعول به َ ،
رفع مبتدأ ،وجملة أدران خبر ما  ،وما اسم استفهام مبتدأ  ،والعمبة خبر  ،والجملة االسمٌة المعلمة باالستفهام
فً محل نصب سدت مسد مفعول ادران الثانً  ،والجملة معترضة ممحمة لبٌان العمبة ممررة لمعنى
اِلسهام)(٘).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)ٌنظر اعراب المرآن بٌانه/محً الدٌن الدروٌش.ٖٕٕ/8:
(ٕ) أعراب المرآن وبٌانه /محً الدٌن.ٖٕٕ/8:
(ٖ) أعراب المرآن وبٌانه /محً الدٌن.ٖٕٕ/8:
(ٗ) إعراب المرآن /النحاس تٖٖ8ه ٖ.3ٓٙ/
(٘) ٌنظر اعراب المرآن بٌانه/محً الدٌن الدروٌش.ٖٕٖ/8:
ٔ7

(فَ ُّن َرلَبَ ٍة (ٖٔ) أ َ ْو إِ ْ
طعَا ٌم فًِ ٌَ ْو ٍم ذِي َم ْس َغبَ ٍة (ٗٔ) ٌَتٌِ ًما ذَا َم ْم َربَ ٍة (٘ٔ) أ َ ْو ِم ْس ِكٌنًا ذَا َمتْ َربَ ٍة)
(فن رلبةٍ :خبر لمبتدأ مضمر  ،أي هو فن  ،والتمدٌر وما هو التحام العمبة هو فن رلبة أو اطعا ٌم فً ٌوم ذي
مسغبة ٌتٌما ً ذا ممربة أو مسكٌنا ً ذا متربة).
أو إطعا ٌم :عطف على فن رلبة ،وفً ٌوم  :متعلمان بإطعام  ،ذي مسغبةٍ :نعت ٌوم ٌ ،تٌماً :مفعول ِلطعام على
إنه مصدر استوفى شروط النصب  ،ذا ممربة :نعت لٌتٌما ً  ،أو :حرف عطف  ،مسكٌناً :عطف على ٌتٌما ً ،
(ٔ)

وذا متربة :نعت لمسكٌنا ً

ص ْوا ِبال َم ْر َح َم ِة)
صب ِْر َوت َ َوا َ
صوا ِب ْال َ
(ث ُ َم َكانَ ِمنَ الَّ ِذٌْنَ ت َ ْوا َ
(ثم :حرف عطف ٌفٌد التراخً فً الرتبة  ،ألن اِلٌمان هو االصل  ،واالسبك  ،وال ٌتم عمل اآلٌة  ،كان:
فعل ماضً نالص
 ،واسمها مستتر ٌعود علٌه  ،من الذٌن :خبرها  ،وجملة آمنوا :صلة  ،تواصوا :عطف على الصلة داخل فً
حٌزها ،
بالصبر :متعلمان تواصوا  ،وتواصوا بالمرحمة :عطف اٌضا )(ٕ).
صدَة ٌ)
ص َح ُ
ص َحا ْ ُ
ب ْال َم ٌْ َمنَ ِة (َ )ٔ8والَّ ِذٌْنَ َكفَ ُر ْوا ِبآٌَاتِنَا ُه ْم أ َ ْ
(أ ُ ْولَئِ َن أ َ ْ
اب ْال َم ْشؤ َ َم ِة (َ )ٔ7
علَ ٌْ ِهم نَا ْ ٌر ُّمإْ َ
(اولئن :مبتدأ  ،وأصحاب المشئمة :خبره  ،والجملة خبر الذٌن  ،علٌهم :خبر ممدم  ،نار :مبتدأ مإخر ،
مإصدة :صفة لنار ،
والجملة خبر ثان  ،ولن أن تجعلها استئنافٌة )(ٖ).

ـــــــــــــــــــــــ
(ٔ)إعراب المرآن وبٌانه  /محً الدٌن الدروٌش.ٕٖٔ/8 :
(ٕ)إعراب المرآن  /محً الدٌن الدروٌش.ٕٔٗ/8 :
(ٖ) إعراب المرآن  /محً الدٌن الدروٌش.ٕٔٗ/8 :
ٕٓ

ج_ القرآءات:
(لرأ الجمهور (ال أ ُ ْل ِس ُم) ولرأ الحسن(ٔ) واألعمش(ٕ)(ال أُلُ ِس ْم ) من غٌر األلف)(ٖ).
( لرأ الجمهور (لُبَداً) بضم االم وفتح الباء  ،ولرأ ابو جعفر(ٗ) بشد الباء وعنه وعن زٌد بن علً (٘) (لبْدا)
بسكون الباء ،
وعن مجاهد( )ٙبضمها)(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)الحسن :أبو سعٌد الحسن بن الحسٌن بن ٌسار البصري  .إمام أهل البصرة  ،لرأ على حطان بن عبدهللا
الرلاشً وعلى أبً العالٌة (تٓٔٔ)هـ ٌ ،نظر إعراب المرآن /النحاس.8ٓ٘/ٖ:
(ٕ)األعمش  :سلٌمان بن مهران االسدي بالوالء  ،الملمب باألعمش  ،تابعً مشهور ولد بالكوفة(ٔٙهـ)  ،كان
عالما ً بالمرآن والحدٌث والفرائض  ،توفً بالكوفة (ٔٗ8هـ)ٌ ،نظر األعالم للزركلً.ٖٔ٘/ٖ :
(ٖ)فتح المدٌر  /الشوكانً.ٖ٘٘/٘ :
(ٗ) أبو جعفر :هو ٌزٌد بن المعماع المخزومً بالوالء ،كنٌته أبو جعفر المدنً  ،أحد الشعراء العشر  ،عرض
المرآن على مواله عبدهللا بن عاٌش وعلى ابو هرٌرة وعلى ابن عباس (لرضً هللا عنهم) توفً سنة(ٖٔٙهـ)
ٌ ،نظر أعالم الفكر اِلسالمً /دمحم فكري زلزوق.ٕٔ٘/ٖ:
(٘)زٌد بن علً :ولد االمام زٌد بن علً سنة(37هـ) وأخذ العلوم من أبٌه علً زٌن العابدٌن ثم عن أخٌه
دمحم البالر ،كان من أعلم الناس بمراءات المرآن  ،لتل شهٌدا ً سنه(ٕٕٔهـ) ٌ ،نظر موسوعة أعالم الفكر
اِلسالمً  /مجمد حمدي زلزوق.ٖٖٗ/ٖ:
()ٙمجاهد:
( )3البحر المحٌط /ابً حٌان األندلسً.ٗ8ٕ/ٔٓ:

ٕٔ

ان َما ْالعَمَبَةُ (ٕٔ) فَ ُّن َرلَبَ ٍة)
( َو َما أَد َْر َ
(لرأ الحسن(ٔ) وأبو رجاء(ٕ) وأبو عمر(ٖ)وابن كثٌر(ٗ) والكسائً(٘) َّ
ٌوم ذي مسغبة)
طعام فً ٍ
(فن َرلبةً أو ا َ
()ٙ
واختار الفراء
هذه المراءة)(.)3
وروي عن الحسن البصري  ،وأبً رجاء أنهما لرء ( واطعَ َم فً ٌوم ذا مسغبة) لال الفراء :هو صفة لٌتم أي
ٌتٌما ً ذا مسغبة،
لال ابو جعفر()8الغلط فً هذا بٌن فؤنه ال ٌجوز أن تتمدم الصفة على الموصوف()7ولرأ السبعة (فَ َن) مرفوعاً،
رلبة

ــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)الحسن :أبو سعٌد الحسن بن الحسٌن بن ٌسار البصري  .إمام أهل البصرة  ،لرأ على حطان بن عبدهللا
الرلاشً وعلى أبً العالٌة (تٓٔٔ)هـ ٌ ،نظر إعراب المرآن /النحاس.8ٓ٘/ٖ:
(ٕ)ابو رجاء :أبو رجاء العطاردي عمران بن ٌتم البصري التابعً  ،أسم فً حٌاة النبً (صل هللا علٌه
وسلم)وعرض المرآن على ابن عباس(ت ٘ٓٔهـ) ٌنظر إعراب المرآن  /النحاس .8ٓ٘/ٖ :
(ٖ)أبو عمرو :أبو عمروا بن العالء ،أحد المراء السبعة ،لرأ بمكة والمدٌنة والكوفة والبصرة  ،ولد بمكة
سنة(ٙ8هـ) وتوفً فٌها سنة(ٗ٘ٔهـ) ٌنظر موسوعة أعالم الفكر اِلسالمً /دمحم حمدي زلزوق.38ٔ/ٖ:
(ٗ)ابن كثٌر :هو أبا سعٌد عبدهللا ابن كثٌر ،نال مكانة كبٌرة فً المراءة  ،واأللراء بمكة ،أحد المراء السبعة،
ولد بمكة(٘ٗهـ) وتوفً سنة(ٕٓٔهـ) ٌنظر موسوعة أعالم الفكر اِلسالمً /دمحم حمدي زلزوق.8ٗ7/ٖ:
(٘ )الكسائً :هو علً بن حمزة بن عبدهللا ،كنٌته أبو الحسن  ،نشؤ بالكوفة ونال العلم حتى اصبح إمام
المراءات واللغو والنحوولد سنة(ٔ7هـ) وتوفً سنة(ٔ87هـ) ٌنظر موسوعة أعالم الفكر اِلسالمً /دمحم حمدي
زلزوق.8٘7/ٖ:
()ٙالفراء :هو أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد بن عبد هللا الفراء ،بلغ مكانة عظٌمة بٌن النحاة ومنزلة عظٌمة بٌن
أعالم اللغة ،فهواعلم علماء الكوفة بالنحو بعد الكسائً ولد أخذ علمه من الكسائً  ،ولد بالكوفة (ٕٗٔهـ)
وتوفً بطرٌك مكة (ٕٓ3هـ) ٌنظر موسوعة أعالم الفكر اِلسالمً /دمحم حمدي زلزوق.37ٙ/ٖ:
(ٌ)3نظر إعراب المرآن /النحاس.3ٓ7/ٖ:
(ٌ)8نظر البحر المحٌط/أبً حٌان األندلسً.ٗ8ٖ/ٔٓ:
(ٌ)7نظر إعراب المرآن /النحاس.ٗ8ٖ/ٖ:

ٕٕ

مجرورا ً  ،وإطعام :مصدر منون معطوف على فن‘ ومن لرأ فن بالرفع فهو تفسٌر اللتحام العمبة  ( ،وما
أدرن ما التحام العمبة)(ٔ).
( ولرأ أبو عمرو(ٕ) وحمزة(ٖ)وحفص(ٗ) (مإصدة) بالهمزة هنا وفً و فً الهمز  ،فٌظهر أنه من (آصدت)،
ولٌل :أن ٌكون من (أوصدت) وهمز على حد من لرأ بالسوق مهوز)(٘).

د ــ أوجه البالغة فً السورة:
ذكر الصالبً فً كتابه صفوة التفاسٌر من أوحه البالغة ما ٌلً:
ٔ( -زٌادة (ال) لتؤكٌد الكالم  ،وهو مستفٌض من كالم العرب ( ألسم بهذا البلد) أي السم بهذا وفائدتها تؤكٌد
المسم  ،كمولن ال وهللا ما ذان  ،كما تمول أي وهللا)(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)ٌنظر البحر المحٌط /أبً حٌان األندلسً.ٗ8ٖ/ٔٓ:
(ٕ)أبو عمرو :أبو عمروا بن العالء ،أحد المراء السبعة ،لرأ بمكة والمدٌنة والكوفة والبصرة  ،ولد بمكة
سنة(ٙ8هـ) وتوفً فٌها سنة(ٗ٘ٔهـ) ٌنظر موسوعة أعالم الفكر اِلسالمً /دمحم حمدي زلزوق.38ٔ/ٖ:
(ٖ)حمزة :هو حمزة بن حبٌب بن عمارة بن إسماعٌل  ،اِلمام المدوة  ،شٌخ المراء  ،سمً بالزٌات ألنه كان
ٌجلب الزٌوت من العراق  ،أحد المراء السبعة  ،كان إماما ً حجة لٌما ً بكتاب هللا حافظا ً للحدٌث بصٌرا ً
بالفرائض والعربٌة  ،ولد سنة (ٓ8هـ)وتوفً سنة (ٔ٘ٙهـ) ٌنظر موسوعة إعالم الفكر اِلسالمً/دمحم
حمدي زلزوق.ٖٕٓ/ٖ:
(ٗ)حفص :حفص بن حبٌب أبو عمارة الكوفً ،أحد المراء السبعة ،توفً سنة(ٓٔ8هـ)ٌ ،نظر إعراب المرآن/
النحاس.8ٓ٘/ٔٓ:
(٘)البحر المحٌط/أبً حٌان األندلسً.ٗ8ٖ/ٔٓ:
( )ٙالبحر المحٌط/أبً حٌان األندلسً.ٗ8ٖ/ٔٓ:
( )3صفوة التفاسٌر/الصابونً .ٖ٘ٙ/ٖ:

ٖٕ

ٕ( -جناي االشتماق (ووالد وما ولد) فكل من الوالد والولد مشتمان من الوالدة)(ٔ).
ٖ( -االستفهام) اِلنكاري للتوبٌخ (أٌحسب أن لن ٌمدر علٌه احد) ومثله (أٌحسب أن لن ٌره احد)(ٕ).
ٗ ( -االستفهام التمدٌري للتذكٌر بالنعم ( الم نجعل له عٌنٌن ولسان و شفتٌن)(ٖ).
٘ -لال محً الدٌن الدروٌش:
(و َهدَ ٌْنَاهُ النَّ ْجدٌَ ِْن) استعاره تصرٌحٌة  ،فمد استعار النجدٌن للخٌر والشر  ،وحذف المشبه
(فً لوله تعالى َ :
وهو الخٌر والشر  ،وأبمى المشبه به)(ٗ).
 -ٙاالستعارة كذلن فً لوله (فَ َال ا ْلت َ َح َم ْالعَمَبَة ) ألن أصل العمبة الطرٌك الوعر فً الجبل  ،واستعٌرت هنا
لألعمال الصالحة ألنها تصعب وتشك على النفوس ففٌه استعارة تبعٌة)(٘).
( -3االستفهام للتهوٌل والتعظٌم (وما أدران ما العمبة) ألن الغرض تعظٌم شؤنها)(.)ٙ
( -8الجناس النالص بٌن (ممربة) و(متربة) لتغٌر بعض الحروف)(.)3
اب ْال َم ْشؤ َ َم ِة) خولف فً التعبٌر
ص َح ُ
ص َح ُ
(و الَّذٌِنَ َكفَ ُرا بِآٌَاتِنَا ُه ْم أَ ْ
( -7فً لوله تعالى( :أ ُ ْولَئِ َن أ َ ْ
اب ْال َم ٌْ َمنَ ِة) و َ
 ،فمد أشار إلى المإمنٌن تكرٌما ً لهم  ،وأنهم حاضرون عنده تعالى فً ممام كرامته  ،وبمثابة الجالسٌن أمامه ال
ٌعدوا األمر أكثر من اِلشارة إلٌهم بالبنان ‘ ثم استعمل لفظ اِلشارة الدال على البعٌد  ،فلم ٌمل هإالء إٌذانا ً
ببعد منزلتهم عنده  ،ونٌلهم شرف الحضوة والمرب منه  ،أما الكافرون فمد ذكرهم بضمٌر الغٌبة إشارة الى
إنهم غائبون عن ممام تجلٌاته  ،وسبحات فً وضاته  ،العجاب فتمدٌره)(.)8
ٓٔ ( -مراعاة الفواصل و رإوس اآلٌات مثل ( ال السم بهذا البلد)و(ووالد وما ولد)و (لمد خلمنا اِلنسان فً
كبد)و(عٌنٌن ولسان وشفتٌن) وهو من المحسنات البدٌعٌة)(.)7

_____________
(ٔ)صفوة التفاسٌر/الصابونً .ٖ٘ٙ/ٖ:
(ٕ)صفوة التفاسٌر/الصابونً.ٖ٘ٙ/ٖ:
(ٖ) صفوة التفاسٌر/الصابونً.ٖ٘ٙ/ٖ:
(ٗ)إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه/محً الدٌن الدروٌش.ٖٕٗ/8:
(٘) صفوة التفاسٌر/الصابونً.٘ٙٗ/ٖ:
( )ٙصفوة التفاسٌر/الصابونً.٘ٙٗ/ٖ:
( )3صفوة التفاسٌر/الصابونً.٘ٙٗ/ٖ:
()8اعراب المرآن الكرٌم وبٌانه /محً الدٌن الدروٌش.ٖٕٙ/8:
( )7صفوة التفاسٌر/الصابونً.٘ٙٗ/ٖ:
ٕٗ

المطلب الثالث  :المعنى العام :
لال سٌد لطب (رحمه هللا):
ت ِح ٌّل بِ َهذَا
( تبدأ السورة بالتلوٌح بمسم عظٌم  ،على حمٌمة فً حٌاة اِلنسان ثابتة َ ( :ال أ ُ ْل ِس ُم بِ َهذَا ْالبَلَ ِد (ٔ) َوأ َ ْن َ
سانَ فًِ َك َب ٍد) والبلد هو مكة  ،وبٌت هللا الحرام  ،أول
اِل ْن َ
ْالبَلَ ِد (ٕ) َو َوا ِل ٍد َو َما َولَدَ (ٖ) لَمَ ْد َخلَ ْمنَا ْ ِ
بٌت وضع للناس فً األرض  ،لٌكون مثابة لهم وأمنا ً ٌضعون عنده سالحهم وخصوماتهم وعداواتهم ،
وٌلتمون فٌه مسالمٌن  ،حراما ً بعضهم على بعض كما إن البٌت وشجره وطٌره وكل حً فٌه حرام  ،ثم هو
بٌت إبراهٌم والد إسماعٌل أبً العرب والمسلمٌن جمٌعا ً )(ٔ).ولال الزمخشري (رحمه هللا)(تٕ٘8هـ):
ألسم سبحانهُ بالبلد الحرام وما بعدهُ على َّ
أن اِلنسان ُخ ِلكَ مغمورا ً فً مكابدة المشاق والشدائد  ،واعترض
ت ِح ٌّل ِب َهذَا ْالبَلَدِ) ٌعنً ومن المكابدة أنن مثلن على عظٌم حرمتن ٌستحل
بٌن المسم والممسم علٌه بمولهَ (:وأَ ْن َ
بهذا البلد الحرام كما ٌستحل الصٌد فً غٌر المحرم ٌ ،حرمون أن ٌمتلوا بها صٌدا ً وٌعضدون بها شجرا ً
وٌستحلون إخراجن ولتلن فٌه تثبٌت من رسول هللا علٌه الصالة والسالم  ،وبعض على احتمال ما كان ٌكابد
من اهل مكة وتعجب من حالهم فً عداوته  ،أو سلى رسول هللا صل هللا علٌه وسلم بالمسم ببلده  ،على إن
اِلنسان ال ٌخلوا من مماسات الشدائد  ،واعتراض بؤن وعده فتح مكة تتمٌما ً للتسلٌة والتنفٌس
(وأَنت ِح ٌّل ِب َهذَا ْالبَلَدِ) ٌعنً :وأنت ح ٌل بهذا البلد فً المستمبل تصنع فٌه ما ترٌد من المتل واألسر ،
عنه فمالَ :
وذلن أن هللا فتح علٌه مكة و أحلها له ما فتحت على أحد لبله وال أحلت له فؤحل ما شاء وحرم ما شاء (ٕ).
ت ِح ٌّل ِب َهذَا ْالبَلَدِ)
( َو أ َ ْن َ
لال ابن كثٌر ( :لال أنت ٌا دمحم ٌحل لن أن تماتل فٌه ‘ وكذا روي عن سعٌد بن جبٌر و أبً صالح وعطٌة
والضحان ولتادة والشدي  ،ولال مجاهد  :ما اصبت فٌه فهو حالل

ـــــــــــــــــــــ
(ٔ)فً ضالل المرآن  /سٌد لطب ٘ ،ٖ7ٓ8/ ٙ-ط دار الشروق .
(ٕ)ٌنظر الكشاف/الزمخشري ،ٙٓٔ/ٗ:ط االستمامة – الماهرة ــ الطبعة الثانٌة .
ٕ٘

نت ِح ٌّل بهذا البلد) لال أنت به من حرج واثم  ،ولال الحسن البصري  :أحلها هللا له ساعة من
ولال لتادة( :وأ َ َ
نهار ،وهذا المعنى الذي لالوه ورد فً الحدٌث المتفك على صحته (أن هذا البلد حرم هللا ٌوم خلك السموات
األرض فهو حرام بحرمة هللا إلى ٌوم المٌامة ال ٌعضد شجره وال ٌختلى خاله وإنما أُحلت لً ساعة من نهار
ولد عادت حرمتها الٌوم كحرمتها باألمس أال فلٌبلغ الشاهد الغائب)(ٔ) .وفً لفظ آخر (فؤن أحد ترخص بمتال
رسول هللا فمولوا إن هللا أذن لرسوله ولم ٌؤذن لكم)(ٕ).
ت ِح ُّل ِب َهذَا ْالبَلَدِ).
(و أ َ ْن َ
ولال فخر الدٌن الرازي  :وجوه فً لوله تعالىَ :
(احدها :وأنت ممٌم بهذا البلد نازل فٌه حا ٌل به  ،كؤنه تعالى لد عظم مكة من جهة أنه علٌه الصالة والسالم
ممٌ ٌم بها  ،وثانٌهما :الحل بمعنى الحالل أي أن الكفار ٌحترمون هذا البلد وال ٌنتهكون فٌه الحرمات ثم أنهم من
ذلن ومع إكرام هللا تعالى إٌان بالنبوة ٌستحٌلون إٌذاءن ولو تمكنوا منن لمتلون فؤنت حل لهم فً اعتمادهم ال
ٌرون لن من الحرمة ما ٌرون لغٌرن  ،وثالثهما :أي لست بآثم  ،و حال ٌل لن أن تمتل بمكة من شئت ) (ٖ).
وذكر الذهبً فً سٌر أعالم النبالء :دخل رسول هللا رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) فً أخرٌات الناس ،
ونادى مناد من أغلك داره علٌه وكف ٌده فؤنه آمن  ،وكان النبً علٌه الصالة والسالم نازالً بذي طوى ،
فؤمرهم فؤدخلوا الخٌل من ذي طوى من أسفل مكة  ،واستحر المتل ببنً بكر  ،فؤحل هللا له مكة ساعة من نهار
(ٗ).

ــــــــــــــــــ
(ٔ)الحدٌث.
(ٕ)تفسٌر المرآن العظٌم /ابن كثٌر.ٖٖ٘/ٗ:
(ٖ)التفسٌر الكبٌر  /فخر الدٌن الرازي.ٖٔٙ/ٔ3:
(ٗ)ٌنظر سٌر أعالم النبالء /الذهبً .ٗٓٔ/ٗ :
ٕٙ

( َو َوا ِل ٍد َو َما َولَدَ )
لال المرطبً فً هذه اآلٌة:
(ووالد) آدم علٌه السالم (وما ولد) أي وما نسل من ولده  ،ألسم بهم ألنهم أعجب ما خلك هللا تعالى على وجه
األرض  ،لما فٌهم من التبٌان والنطك والتدبٌر  ،وفٌهم األنبٌاء والدعاة الى هللا تعالى  ،ولٌل الوالد إبراهٌم ،
وما ولد ذرٌته  ،ولٌل هو بؤلسام بآدم والصالحٌن من ذرٌته  ،وأما غٌر الصالحٌن فؤنهم كالبهائم)(ٔ).
(و َوا ِل ٍد َو َما َولَدَ).
وذكر السٌد لطب فً هذه اآلٌةَ :
(ثم ألسم بول ٍد وما ولد  ،لٌلفت نظرنا الى رفعة لدر الطور من أطوار الوجود وهو طور التولد  ،و إلى ما فٌه
من بالغ الحكمة وإتمان الصنع  ،وإلى ما ٌعانٌه الوالد والمولود فً إبداء النشًء وتكمٌل الناشًء  ،وإبالغه
حد
النمو الممدورله )(ٕ)ولال ابن كثٌر فً هذه اآلٌةَ (:و َوا ِل ٍد َو َما َولَدَ).عن ابن عباس الوالد الذي ٌلد وما ولد
العالر الذي ال ٌولد له  ،لال عكرمة :الوالد العالر وما ولد الذي ٌلد  ،ولال مجاهد ولتادة والضحان والحسن
بـــ(و َوا ِل ٍد َو َما َولَدَ) وما ولد ولده ألن هللا تعالى لما ألسم بؤم المساكن
البصري ولٌدي وغٌرهم أن الممصور
َ
مكة ألسم بعده بالساكن وهو آدم وولده (ٖ).
سانَ فًِ َك َبدٍ)
اِلن َ
(لَمَ ْد َخلَ ْمنَا ِ
لال الشوكانً فً فتح المدٌر:
هذا جواب المسم  ،واالنسان هو النوع اِلنسانً  ،والكبد والمشمة والشدة ٌ ،مال كابدت األمر :لاسٌت شدته ،
واِلنسان ال ٌزال ٌكابد الدنٌا ومماساة شدائدها حتى ٌموت  ،و أصل الكبد الشدة  ،ومنه تكبد اللبن  ،إذا غلظ
واشتد  ،وٌمال كبد الرجل  ،إذا وجعته كبده ثم استعمل فً كل شدة ومشمة  ،ولٌل ٌكابد مصائب الدنٌا وشدائد
اآلخرة  ،وٌكابد الشكر على السراء وٌكابد على الضراء(ٗ).
ـــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)الجامع ألحكام المرآن/المرطبً.ٖٓ7/ٔٓ:
(ٕ)فً ظالل المرآن/سٌد لطب.ٖ7ٓ7/ٙ-٘:
(ٖ)ٌنظر تفسٌر المرآن العظٌم/ابن كثٌر.ٗ37/ٗ:
(ٗ)ٌنظر فتح المدٌر/الشوكانً.٘ٗٗ/٘:
ٕ3

سانَ فًِ َك َبدٍ) أي خلمناه اطوارا ً كلها مشمة
اِلن َ
وذكر فخر الدٌن الرازي(ت ٗٓٙهـ) فً لوله تعالى(لَمَ ْد َخلَ ْمنَا ِ
وشدة تارة فً بطن أمه  ،ثم زمان الرضاعة  ،ثم إذا بلغ فً تحصٌل المعاش  ،ثم بعد ذلن الموت  ،ومسؤلة
الملن وظلمة المبر  ،ثم البعث والعرض على هللا إلى أن ٌستمر به المرار أما إلى الجنة وأما إلى النار (ٔ).
ب أَن لَّم ٌَ َرهُ أ َ َحد ٌ)
س ُ
س ُ
ب أن لَّن ٌَ ْمد َِر َ
علَ ٌْ ِه أ َ َحد ٌ * ٌَمُ ْو ُل أ َ ْهلَ ْكتُ َم َاالً لُّبَدَا * أٌََ ْح َ
(أٌََ ْح َ
لال السٌد لطب (تٔ7ٙٙم) فً اآلٌة:
(أن هذا االنسان المخلوق فً كبد  ،الذي ال ٌخلص من عناء الكدح والكد  ،لٌنسى حمٌمة حاله وٌنخدع بما
ٌعطٌه خالمه من أطراف الموة والمدرة والوجدان والمتاع  ،فٌتصرف تصرف الذي ٌحسب أنه مؤخوذ بعلمه ،
وال ٌتولع أن ٌمدر علٌه لادر فٌحاسبه  ..فٌطغى وٌبطش وٌسلب وٌنهب وٌجمع وٌكثر  ،وٌفسك وٌفخر  ،دون
أن ٌخشى ودون أن ٌتحرج  ،وهذه هً صفة اِلنسان الذي ٌعرى للبه من االٌمان  ،ثم أنه إذا دعً للخٌر
ب أن لَّم ٌَ َرهُ أ َ َحد ٌ) وٌنسى
س ُ
والبذل (ٌَمُ ْو ُل أ َ ْهلَ ْكتُ َم َاالً لُّبَدَا) وانفمت شٌئا ً كثٌرا ً فحسب بما أنفمت وما بذلت (أ َ ٌَ ْح َ
أن عٌن هللا علٌه  ،و أن علمه محٌط به ،فهو ٌرى ما أنفك ،ولماذا انفك؟ ولكن هذا (االنسان) كؤنما ٌنسى هذه
الحمٌمة  ،وٌحسب أنه فً خفاء من عٌن هللا)(ٕ).
وذكر المرطبً(تٔٙ3هـ)فً هذه اآلٌة:
علَ ٌْ ِه أ َ َحدٌ) أي أٌظن ابن آدم أن لن ٌعالبه هللا عز وجل (ٌَمُ ْو ُل أَ ْهلَ ْكتُ ) أي
س ُ
ب أن لَّن ٌَ ْمد َِر َ
(لوله تعالى( :أٌََ ْح َ
ب) أي أٌظن (أَن لَّم ٌَ َرهُ)أي أن لم ٌعانٌه (أ َحد ٌ) بل علم هللا عز وجل
س ُ
أنفمت ( َم َاالً لُّ َبدَا)أي كثٌرا ً مجتمعا ً (أ َ ٌَ ْح َ
منه فكان كاذبا ً فً لوله :أهلكت ولم ٌكن أنفمه وروي عن أبو هرٌرة لالٌ :ولف العبد فٌمال ماذا عملت فً
المال الذي رزلتن؟ فٌمول انفمته وزكٌته  ،فٌمال كؤنن إنما فعلت ذلن لٌمال سخً  ،فمد لٌل ذلن  ،ثم ٌإمر به
فً النار)(ٖ).
ـــــــــــــــــــ
(ٔ)ٌنظر التفسٌر الكبٌر/فخر الدٌن الرازي.ٔٙ٘/ٔٙ:
(ٕ)فً ظالل المرآن/سٌد لطب.ٖ7ٔٓ/ٙ-٘:
(ٖ)الجامع ألحكام المرآن/المرطبً.ٖٕٔ/ٔٓ:
ٕ8

شفَتٌَ ِْن)
سانًا َو َ
(أَلَ ْم ن َْج َع ْل لَهُ َ
ع ٌْنٌَ ِْن (َ )8و ِل َ
لال المرطبً(تٔٙ3هـ)فً تفسٌر هذه اآلٌة:
شفَتٌَ ِْن) ٌستر بهما ثغره  ،والمعنى نحن فعلنا ذلن ،
(و َ
(ألَ ْم ن َْج َع ْل لَهُ َ
(و ِل َ
سانَاً) ٌنطك به َ
ع ٌْنٌَ ِْن) ٌبصر بهما َ
(و َهدَ ٌْنَاْهُ النَّ ْجدٌَ ِْن) ٌعنً الطرٌمٌن  :طرٌك الخٌر والشر  ،أي
ونحن نمدر على أن نبعثه ونحصً علٌه ما عمله َ
بٌناهما له بما أرسلناه من الرسل ،والنجد الطرٌك فً ارتفاع  ،وهذا لول ابن عباس وابن مسعود وغٌرهما ،
وروى لتادة لال  :ذكر لنا أن النبً علٌه الصالة والسالم كان ٌمول ( أٌها الناس  ،إنما هما النجدان  :نجد
فلم تجعل نجد الشر أحب إلٌن من نجد الخٌر(ٔ)وروي عن عكرمة لال النجدان :الثدٌان
الخٌر  ،ونجد الشر َ ،
وهو لول سعٌد بن المسٌب والضحان  ،وروي عن ابن عباس وعلً (رضً هللا عنهما) ألنهما كالطرٌمٌن
لحٌاة الولد ورزله(ٕ) ).
وذكر فخر الدٌن الرازي(تٗٓٙهـ) فً هذه اآلٌة:
( أن من لدر على أن ٌخلك من الماء المهٌن للبا ً عموالً ولسانا ً لوالً ،فهو على هالن ما خلك لادر  ،وبما ٌخفٌه
المخلوق عالم ،فما العذر فً الذهاب عن هذا مع وضوحه  ،وما الحجة فً الكفر باهلل من تظاهر نعمه  ،وما
العلم فً التعزٌزات على هللا وعلى أنصار دٌنه بالمال وهو المعطً له وهو الممكن من االنتفاع به )(ٖ).
(و َهدَ ٌْنَاْهُ النَّ ْجدٌَ ِْن) لال سبٌل الخٌر والشر  ،وروي عن ابن عباس أن النجدٌن
ولال الشوكانً(تٕٓ٘ٔهـ) َ
الهدى والضاللة)(ٗ).

ــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)ذكره السٌوطً فً الدرر المنثور  .ٖٖ٘/ٙ:من رواٌة عبدالرزاق  ،وعبدهللا حمٌد  ،وابن جرٌر  ،وابن
مردوٌه .
(ٕ)ٌنظر الجامع ألحكام المرآن /المرطبً.ٖٕٔ/ٔٓ:
(ٖ)التفسٌر الكبٌر  /فخر الدٌن الرازي.ٔٙ3/ٔٙ :
(ٗ)ٌنظر فتح المدٌر/الشوكانً.٘٘8/٘ :
ٕ7

ان َما ْال َعمَ َبةُ (ٕٔ) فَ ُّن َرلَ َب ٍة (ٖٔ) أ َ ْو ِإ ْ
ط َعا ٌم فًِ ٌَ ْو ٍم ذِي َم ْسغَ َب ٍة (ٗٔ) ٌَ ِتٌ ًما ذَا َم ْم َر َب ٍة
(فَ َال ا ْلت َ َح َم ْال َعمَ َبةَ (ٔٔ) َو َما أَد َْر َ
اب
ص َح ُ
ص ْوا بِ ْال َم ْر َح َم ِة ( )ٔ3أُولَ ِئ َن أ َ ْ
ص ْوا بِال َّ
صب ِْر َوتَ َوا َ
(٘ٔ) أ َ ْو ِم ْس ِكٌنًا ذَا َمتْ َربَ ٍة ( )ٔٙث ُ َّم َكانَ ِمنَ الَّذٌِنَ آ َمنُوا َوتَ َوا َ
ْال َم ٌْ َمنَ ِة ())ٔ8
لال ابن كثٌر (تٗ33هـ) :
(فَ َال ا ْلت َ َح َم ْال َعمَ َبةَ) أي دخل العمبة لال جبل فً جهنم  ،ولال كعب األحبار هو سبعون درجة فً جهنم  ،ولال
الحسن البصري لال عمبة فً جهنم  ،ولال لتادة  :إنها عمبة ممحمة شدٌدة فؤلحموها بطاعة هللا تعالى  ،لال
لتادة
ان َما ْال َعمَ َبةُ * فَ ُّن َرلَ َب ٍة * أ َ ْو ْ
إط َعا ٌم)
(و َما أَد َْر َ
(و َما أَد َْر َ
ان َما ْال َعمَ َبةُ) ثم اخبرتعالى عن التحامها فمال تعالى َ
َ
ولوله تعالى ( :أ َ ْو ْ
إطعَا ٌم فًِ ٌَ ْو ٍم ذِي َم ْسغَبَةٍ) ،لال ابن عباس :ذي مجاعة وكذا لال عكرمة و مجاهد
والضحان  ،ولال إبراهٌم النخعً فً ٌوم الطعام فٌه عزٌز  ،ولوله تعالى ِ ٌَ( :ت َماً) أي أطعم فٌه مثل هذا الٌوم
ٌتٌما ً ( ذَا َم ْم َر َبةٍ) أي ذا لرابة منن(ٔ)  ،روي االمام أحمد عن النبً علٌه الصالة السالم لال( :الصدلة على
المساكٌن صدلة وعلى ذي الرحم اثنتان :صدلة وصلة) .
ولوله تعالى ( :أ َ ْو ِم ْس ِكنَا ً ذَا َمتْ َربَةٍ) أي فمٌرا ً مدلعا ً الصما ً بالتراب  ،وهو الدلعاء اٌضا  ،لال ابن عباس(ذَا
َمتْ َربَةٍ) هو المطروح فً الطرٌك الذي ال بٌت له وال شًء ٌمٌه من التراب  ،لال بن أبً حاتم ٌ :عنً الغرٌب
عن وطنه  ،لال عكرمة :هو الفمٌر المدٌون المحتاج  ،ولٌل هو من ال أحد له وهو ذو العٌال (ٕ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)ٌنظر تفسٌر المرآن العظٌم/ابن كثٌر.ٖ٘3/ٔٗ:
(ٕ) ٌنظر تفسٌر المرآن العظٌم/ابن كثٌر.ٖٙٔ/ٔٗ:
ٖٓ

(ث ُ َّم َكانَ ِمنَ الَّ ِذٌْنَ آ َمنُوا)
ذكر ابن حٌان األندلسً (تٗ٘3هـ) فً اآلٌة ما ٌلً:
(هذا معطوف على لوله (فَ َال ا ْلت َ َح َم ْالعَمَبَةَ) ودخلت ثم لتراخً اِلٌمان والفضٌلة  ،ال للتراخً فً الزمان  ،ألنه
البد أن ٌسبك تلن األعمال الحسنة اِلٌمان  ،إذ هو شرط فً صحة ولوعها من الطائع  ،أو ٌكون المعنى  :ثم
كان فً عالبة أمره من الذٌن وافوا الموت على اِلٌمان  ،إذ الموافاة علٌه شرط فً االنتفاع بالطاعات  ،أو
ٌكون التراخً فً الذكر كؤنه لٌل :ثم اذكر أنه كان من الذٌن آمنوا وتواصوا بالصبر  ،أي أوصى بعضهم
ص ْوا بِ ْال َم ْر َح َم ِة) أي بالتعاطف والتراحم  ،أو بما
(و تَ َوا َ
بعضا ً بالصبر على اِلٌمان والطاعات والمعاصً َ
ٌإدي إلى رحمة هللا)(ٔ).
اب ْال َم ٌْ َمنَ ِة)
ص َح ُ
(أ ُ ْولَئِ َن أ َ ْ
لال السٌد لطب فً هذه اآلٌة:
اب ْال َم ٌْ َمنَ ِة) وهم اصحاب الٌمٌن كما
ص َح ُ
(و اولئن الذٌن ٌمتحمون العمبة كما وصفها المرآن وحددها (أ ُ ْولَئِ َن أ َ ْ
جاء فً مواضع أخرى  ،أو انهم أصحاب الٌمٌن والحظ والسعادة  ،وكال المعنٌٌن متصل فً مفهوم
اِلٌمانً)(ٕ).
اب ْال َم ٌْ َمنَ ِة) لال المرطبً(تٔٙ3هـ):
ص َح ُ
(أ ُ ْولَئِ َن أ َ ْ
أي الذٌن ٌإتون كتبهم بؤٌمانهم  ،ولٌل ألن منزلتهم عن الٌمٌن(ٖ).
اب ْال َمشئ َ َم ِة)
ص َح ُ
(أ ُ ْولَئِ َن أ َ ْ
ذكر الشوكانً(تٕٓ٘ٔهـ):
علَ ٌْ ِهم
(أي أصحاب الشمال  ،أو أصحاب الشإم  ،أو الذٌن ٌعطون كتبهم بشمالهم  ،أو غٌر ذلن مما تمدم َ ( ،
(ٗ)
صدَةٍ)
علَ ٌْ ِه ْم ن ٌ
ن ٌ
صدَةٍ) اي مطبمة مغلمة  ،ولال آصدت الباب)و أوصدته إذا أغلمته وأطبمته) َ ( ،
َار ُمإ َ
َار مإ َ
(ٌعنً ابوابها مطبمة فال ٌفتح لهم باب وال ٌخرج منها غم وال ٌدخل فٌها روح أبد اآلباد  ،ولٌل إحاطة النٌران
بهم)(٘).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)البحر المحٌط /ابو حٌان األندلسً.ٗ8ٖ/ٔٓ:
(ٕ)فً ضالل المرآن/سٌد لطب.ٖ7ٔٗ/ٙ-٘:
(ٖ)الجامع ألحكام المرآن /المرطبً.ٖٔ8/ٔٓ:
(ٗ)فتح المدٌر/الشوكانً.٘٘3/٘:
(٘)التفسٌر الكبٌر/الرازي.ٔ3ٓ/ٔٙ:

ٖٔ

المطلب الرابع :اللطائف التفسٌرٌة:
َ
ت ِح ُّل بِ َهذَا ْالبَلَدِ)
(ال أ ُ ْل ِس ُم بِ َهذَا ْالبَلَ ِد * َو أ َ ْن َ
لال الزمخشري (تٕ٘8هـ)(لرحمه هللا):
ألسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده على أن اِلنسان خلك مغمورا ً فً مكابدة المشاق والشدائد  ،واعتراض بٌن
ت ِح ُّل ِب َهذَا ا ْلبَلَدِ) ٌعنً :ومن المكابدة أن مثلن على عظم حرمتن ٌستحٌل
(و أ َ ْن َ
المسم والممسم علٌه بموله َ :
بهذا
البلد الحرام كما ٌستحٌل الصٌد فً غٌر الحرم  ،عن شرحبٌلٌ :حرمون أن ٌمتلوا بها صٌدا ً وٌعضدوا بها
شجرة وٌستحلون إخراجن ولتلن و فٌه تثبٌت من رسول هللا علٌه الصالة والسالم  ،وبعث على احتمال ما كان
ٌكابد من اهل مكة وتعجٌب من حالهم فً عداوته ،أو سلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمسم ببلده على أن
اِلنسان ال ٌخلو من مماساة الشدائد واعترض بؤن وعده فتح مكة تتمٌما ً للتسلٌة و التنفٌس عنه فمال و أنت حل
بهذا البلد ٌعنً :و أنت ح ٌل فً المستمبل تصنع فٌه ما ترٌد من المتل واألسر  ،وذلن أن هللا فتح علٌه مكة و
أحلها له وما فتحت على أحد وال أحلت له فؤحل ما شاء وحرم ما شاء)(ٔ).
ت ِح ُّل) (فً معنى االستمبال ونضٌره ( ِإن ََن َم ٌْتٌ َو ِإنَّ ُهم َم ٌِت ُ ْونَ )(ٕ) ومثله واسع فً كالم العباد وفً كالم
(و أ َ ْن َ
َ
هللا وأوسع ألن األحوال المستمبلٌة عنده كالحاصلة والدلٌل على أنه لالستمبال و أن تفسٌره بالحال محال أن
السورة باالتفاق مكٌة)(ٖ).
(و َوا ِل ٍد َو َما َولَدَ) لال فخر الدٌن الرازي(تٗٓٙهـ)فً هذه اآلٌة:
َ
(فاعلم أن هذا معطوف على لوله َ
ت ِح ُّل ِب َهذَا ْال َبلَدِ) معترض بٌن المعطوف
(و أ َ ْن َ
(ال أ ُ ْل ِس ُم ِب َهذَا ْال َبلَدِ) ولوله َ
والمعطوف علٌه ،و للمفسرٌن فٌه وجوه  ،أحدها :والولد آدم  ،وما ولد ذرٌته  ،ألسم بهم إذ هم من أعجب خلك
هللا على وجه األرض  ،لما فٌهم من البٌان والنطك والتدبٌر واستخراج العلوم وفٌهم األنبٌاء  ،والدعاة إلى هللا
تعالى واألنصار لدٌنه ،وكل ما فً األرض مخلوق مهم وأمر المالئكة بالسجود آلدم وعلم آدم األسماء كلها ،
(ولَمَ ْد َك َر ْمنَا َب ِنً آدَ َم)(ٗ).
ولد لال تعالى َ
ـــــــــــــــــــــــ
(ٔ)الكشاف /الزمخشري.ٙٓٔ/ٗ:
(ٕ)سورة الزمر آٌة.ٖٓ:
(ٖ)الكشاف /الزمخشري.ٕٙٓ/ٗ:
(ٗ)سورة االسراء آٌة.ٕٓ:
ٕٖ

فسٌكون المسم بجمٌع اآلدمٌٌن صالحهم وطالحهم  ،لما ذكرنا من ظهور العجائب فً هذه البنٌة والتركٌب ،
ولٌل هو لسم بآدم والصالحٌن من أوالده بنا ًء على أن الصالحٌن كؤنهم لٌسوا من أوالده و كؤنهم بهائم كما لال
(ٔ)
تعالى ْ :
ً فَ ُه ْم َال ٌَ ْر ِجعُ ْونَ )(ٕ). )ٖ(.
سبِ َالً) ولال تعالى ُ ( :
ض ٌّم بُ ْك ٌم ُ
(إن ُه ْم إِ َّال َكاأل ْنعَ ِام بَل ُه ْمؤ ََ َ
ض ُّل َ
ع ْم ٌ

سانَ فًِ َك َبدٍ) ذكر فخر الدٌن الرازي (ت ٗٓٙهـ) فً تفسٌر هذه اآلٌة ما ٌلً:
(لَمَ ْد َخلَ ْمنَا اِل ْن َ
(وهو أنه لٌس فً هذه الدنٌا لذة البتة  ،بل ذان ٌظن به أنه لذة فهو خالص عن األلم  ،فؤن ما ٌخٌل من اللذة
عند األكل فهو خالص عند ألم الجوع  ،وما ٌتخٌل من اللذات عند الملبس فهو خالص من ألم البرد والحر ،
سانَ فًِ َكبَ ٍد) وٌظهر
فلٌس لإلنسان إال ألم او خالص عن الم و انتمال إلى آخر  ،فهذا معنى لوله (لَمَ ْد َخلَ ْمنَا اِل ْن َ
منه أنه ال بد لإلنسان من البعث والمٌامة  ،ألن الحكٌم الذي دبر خلمة اِلنسان إن كان مطلوبة منه أن ٌتؤلم ،
فهذا
ال ٌلٌك بالرحمة  ،أن كان مطلوبة أن ال ٌتؤلم وال ٌلتذ  ،ففً تركه على العدم كفاٌة فً هذا المطلوب  ،وأن
كان مطلوبة أن ٌلتذ  ،فمد بٌنا أنه لٌس فً هذه الدنٌا لذة  ،وأنه خلك اِلنسان فً هذه الدنٌا فً كبد ومشمة
ومنحة  ،فإذا ال بد بعد هذه الدار من دار اخرى لتكون تلن الدار دار السعادات واللذات والكرامات )(ٗ).
علَ ٌْ ِه أ َحد ٌ) لال فخر الدٌن الرازي(تٗٓٙهـ):
س ُ
ب أَن لَّن ٌَ ْمد َِر َ
(أٌََح َ
(اعلم أنا إن فسرنا الكبد بالشدة فً الموة  ،فالمعنى أٌحسب ذلن االنسان الشدٌد لشدته ال ٌمدر علٌه أحد  ،وإن
فسرنا المحنة والبالء كان المعنى تسهٌل ذلن على الملب ،كؤنه ٌمول وهً أن اِلنسان كان فً النعمة والمدرة
 ،افٌظن أنه فً تلن الحالة ال ٌمدر علٌه أحد  ،ثم اختلفوا فمال بعضهم :لن ٌمدر على بعثه ومجازاته فكؤن
خطاب من أنكر البعث  ،ولال آخرون المراد لن ٌمدر على تغٌٌر أحواله ظنا ً منه الوى على األمور ال ٌدافع
ب) استفهام على سبٌل انكار)(٘).
س ُ
عن مراده ولوله (أ َ ٌَح َ
ـــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)سورة الفرلان آٌة.ٗٗ:
(ٕ)سورة البمرة آٌة.ٔ8:
(ٖ)التفسٌر الكبٌر /فخر الدٌن الرازي.ٔٙٗ/ٔٙ:
(ٗ) التفسٌر الكبٌر /فخر الدٌن الرازي.ٔٙ٘/ٔٙ:
(٘) التفسٌر الكبٌر /فخر الدٌن الرازي.ٔٙ٘/ٔٙ:
ٖٖ

ب أن لَّم ٌَ َرهُ أ َ َحدٌ) لال سٌد لطب:
س ُ
( ٌَمُ ْو ُل أ َ ْهلَ ْكتُ َم َاالً لُّ َبدَا) (أ َ ٌَ ْح َ
(ثم أنه إذا دعً للخٌر والبذل (فً مثل هذه المواضٌع التً ورد ذكرالها فً السورة) ٌمول (أ َ ْهلَ ْكتُ َم َاالً لُّبَدَا)
ب أن لَّم ٌَ َرهُ أ َ َحد ٌ)؟ وٌنسى أن عٌن هللا علٌه  ،وأن عمله
س ُ
وانفمت شٌئا ً كثٌرا ً فحسبً ما أنفمت وبذلن( :أ َ ٌَ ْح َ
محٌط به  ،فهو ٌرى ما أنفك ولماذا أنفك؟ ولكن هذا (اِلنسان) كؤنما ٌنسى هذه الحمٌمة  ،وٌحسب أنه فً خفاء
عن عٌن هللا)(ٔ).
شفَتٌَ ِْن * َو َهدَ ٌْنَاْهُ النَّ ْجدٌَ ِْن)
سانَا ً َو َ
(ألَ ْم ن َْج َع ْل لَهُ َ
ع ٌْنٌَ ِْن * َو ِل َ
لال فخر الدٌن الرازي(تٗٓٙهـ) فً هذه اآلٌات:
(ان من لدر على أن ٌخلك من الماء المهٌن للبا ً عموالً ولسانا ً لإالً  ،فهو على اهالن ما خلك لادر  ،وبما
ٌخفٌه المخلوق عالم ،فما العذر فً الذهاب عن هذا مع وضوحه وما الحجة فً الكفر باهلل من تظاهر النعمة،
وما العلة فً التعزٌز على هللا وعلى انصار دٌنه بالمال وهو المعطً له  ،وهو الممكن االنتفاع به)(ٖ).
(فَ َال ا ْلت َ َح َم ْال َعمَ َبةَ) لال فخر الدٌن الرازي:
أن فً اآلٌة إشكاالً وهو أنه للما توجد ال الداخلة على المضً إال مكررة ،تموال ال جنبنً وال بعدنً لال
ص ْلى)(ٗ) ،وفً هذه اآلٌة ما جاء التكرٌر فما السبب فٌه؟ أجٌب عنه بوجوه :األول
صدقَ َو َال َ
تعالى ( :فَ َال َ
لٌل :لٌل إنها مكررة بالمعنى الن معنى (فَ َال ا ْلت َ َح َم ْال َعمَبَةَ) فال فن رلبة وال إطعام مسكٌنا ً  ،أال ترى أنه فسر
التحام العمبة بذلن  ،ولوله (ث ُ َّم َكانَ ِمنَ الَّ ِذٌْنَ آ َمنُوا)ٌدل اٌضا ً على معنى ( فال التحم العمبة) وال آمن  ،والرأي
لم كان التكرٌر غٌر واجب كما كان
الثانً :لٌل معنى (فال التحم العمبة) لم ٌمتحمها ،وإذا كانت ال بمعنى َ
ص ْلى)فهو كتكرر ولم ،نحو (لَّم ٌَس ِْرفُوا َولَّم
صدَقَ َو َال َ
التكرٌر مع لم ،فإن تكررت فً مواضع نحو(فَ َال َ
ٌَ ْمت ُ ُروا)(٘).)ٙ(.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)التفسٌر الكبٌر /فخر الدٌن الرازي.ٔٙٙ/ٔٙ:
(ٕ)فً ظالل المرآن/سٌد لطب.ٖ7ٔٓ/ٙ-٘:
(ٖ) التفسٌر الكبٌر /فخر الدٌن الر ازي .ٔٙ3/ٔٙ:
(ٗ)سورة المٌامة آٌة.ٖٔ:
(٘)سورة الفرلان/آٌة.ٙ3:
()ٙالتفسٌر الكبٌر/فخر الدٌن الرازي.ٔٙ3/ٔٙ:
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اب ْال َم ْشئ َ َم ِة)
ص َح ُ
ص َح ُ
اب ْال َم ٌْ َمنَ ِة (َ )ٔ8والَّ ِذٌْنَ َكفَ ُروا بِآٌَاتِنَا ُه ْم أ َ ْ
(أ ُ ْولَئِ َن أ َ ْ
(اشار الى المإمنٌن تكرٌما ً لهم  ،و أنهم حاضرون عند هللا تعالى فً ممام كرامته  ،وبمثابة الجالسٌن أمامه ال
ٌعدوا األمر اكثر من االشارة إلٌهم بالبنان  ،ثم استعمل لفظ االشارة الدال على البعٌد  ،فلم ٌمل هإالء أٌذانا ً
ببعد منزلتهم عنده ،ونٌلهم شرف الحضوة والمرب منه  ،أما الكافرون فمد ذكرهم بضمٌر الغٌبة إشارة إلى أنهم
عائبون عن ممام تجلٌاته وسبحات فٌوضاتة  ،و أنهم ال ٌستؤهلون أن ٌمتوا إلٌه ولو بؤوهن األسباب  ،وهذا من
العجب العجاب فتدبره)(ٔ).

ــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)اعراب المرآن وبٌانه/الدروٌش.ٖٕٙ/8:
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الخاتمة

ٔ -أْ اٌمسُ ثبدلخٌٍلبد ىٌ ثبحلمٍمخ لسٌُ خببٌميب ألْ اخلبٌك سجحبٔو ىٌ اٌزي أًجذىب ًًضغ فٍيب اٌششف
ًاٌفضٍٍخ.
-2إْ لذسح اهلل ًػٍّو ًحىّتو ًمجًٍ صنؼو ٌظيش ػٍى خمٌٍلبتو.
-3أْ اهلل سجحبٔو ًتؼبىل ىٌ اٌٌاىت اٌٌحٍذ ًاٌمبدس ػٍى أْ ٌؼطً ًمينغ ًٌؼض ًٌزي ثٍذه اخلري ًىٌ ػٍى
وً شًء لذٌش.
 -4أْ ِىخ رً ِنضٌخ ػظٍّخ ًششف وجري ً اصدادد ػظّخ ًششفبً ثبٌنيب اٌىشٌُ حمّذ (صٍى اهلل ػٍٍو
ًسٍُ)
 -5أْ اٌمٌَ اٌىبفشٌٓ ال ٌؼشفٌْ ششف ِىخ ًػظّتيب ًىُ وبرثٌْ يف إدػبئيُ إْ دلىخ حشِخً
ًششفبً أْ
ٌصبْ لذ آرًا ًاػتذًا ػٍى خري خٍك اهلل ً أحٌٍا دِو ًىٌ يف ِىخ.
-6إْ مجٍغ اخلٍك ًجذًه ثمذسح اهلل تؼبىل يف اخلٍك ً االثذاع ًىٌ سجحبٔو اٌزي ًىجيُ احلٍبح ػٓ طشٌك
اٌتٌاٌذ ًأْ اصٍيُ ًاحذ فال فشق ثني اٌجشش فىٍيُ خٍك اهلل إال ثمذس لشهبُ ً إثتؼبدىُ ػٓ اهلل.
 -7إْ اإلٔسبْ يف ىزه احلٍبح يف هنّخ ِستّشح ٍٍِئخ ثبٌتؼت ًاجليذ ًاٌجالء فال ٌتٌلغ اٌشاحخ يف ىزه احلٍبح اٌذٍٔب
فٍٍس فٍيب ٔؼٌٍُ أثذاً.
 -8ػٍى اإلٔسبْ أْ ٌستغً ًجٌده يف ىزه احلٍبح ٌٍؼًّ ِٓ أجً احلٍبح اَخشح فيً األجذس أْ ٌضؼيب يف
حسبثبتو ألْ ِستمجٍو فٍيب ًىً اٌجبلٍخ.
-9إْ اإلٔسبْ ميش ثتصٌساد خبطئخ ًٌظٓ يف حلظخ ِب إٔو ميٍه اٌمٌح ًاٌمذسح ػٍى حتذٌذ ِسبس احلٍبح
ًاٌتصشف فٍيب وّب ٌشبء.
ٖٙ

-01ػٍى اإلٔسبْ أْ ٌتزوش ًال ٌنسى أثذاً أْ وً ِب يف ٔفسو ِٓ ٔؼُ ًِب ثني ٌذٌو ِٓ ىجخٍ ِٓ اهلل
سجحبٔو أْ
ٌسٍجيب ِٓ يف أي حلظخ ٌشبء.
-00أْ اهلل سجحبٔو ًتؼبىل لذ تؼبًِ ِٓ اإلٔسبْ يف ِنتيى اٌؼذي ًمل ٌظٍّو اثذاً حٍث ثني ٌو طشٌك اٌنجبح
ًطشٌك اذلالن ًأػطبه اٌمذسح ػٍى اختٍبس اٌطشٌك اٌصحٍح ِٓ خالي األػظبء ًاالدًاد اٌيت ٌستطٍغ أْ
ميٍض هبب ثني طشٌك اٌنجبح ً طشٌك اذلالن ًِنحو اٌفشصخ اٌىبٍِخ يف رٌه.
-02إْ اإلٔسبْ مل ٌستطغ ػٍى االغٍت أْ ٌتجبًص حجو ٌٍحٍبح اٌذٍٔب ًٌزسىب جبٔجبً ًحيث اخلطً إىل احلٍبح
اَخشح ِستؼٍنبً ثبهلل ًِب اػطبه ِٓ ٔؼُ ٌستطٍغ ِٓ خالذلب أْ ٌصً إىل ىذفو ادلنشٌد.
-03إْ ػذَ جتبىً اإلٔسبْ حلمٍمتوِ ً أْ اٌنؼُ اٌيت ثني ٌذٌو ىً ِٓ فضً اهلل سجحبٔو ًػذَ اٌجخً ػٍى
اٌٍتبِى ًادلسبوني ًاٌفمشاء ًاحملتبجني ًاإلٔفبق ػٍٍيُ يف سجًٍ اهلل ىٌ ِٓ اٌطشق اٌٌاضحخ اٌيت تٌصً
اإلٔسبْ ادلؤِٓ إىل اٌفٌص ثبجلنخ ًاٌنجبح ِٓ اٌنبس.
-04إْ أفضً األٔفبق ًاٌصذلخ ىٌ اٌزي ٌىٌْ ػٍى اجملتبصٌٓ يف اٌضِبْ اٌصؼت ًخبصخ ػٍى األلبسة
ًاٌضؼفبء.
 -05إْ اٌفشد ٌو دًس ػظٍُ يف ثنبء اجملتّغ ادلسٍُ فئِرا ِب استغً اٌفشد ٔؼُ اهلل ػٍٍو يف ِسبػذح ُِجتّؼو فئِْ
رٌه اجملتّغ ٌتٌاصى ثبٌصرب ًثبدلشمحخ.
-06إْ اٌؼًّ اٌصبحل ادلشضً ػنذ اهلل ٌشٌذ اإلميبْ ًاٌصرب ًاٌشمحخ مثشح ِٓ مثشاد اإلميبْ ًأْ ادلؤِٓ ال ثذ
ٌو ِٓ اٌصرب ًادلشمحخ ٌٍتخطى اٌؼمجبد اٌيت حتٌي ثٍنو ًثني اجلنخ.
-07إْ اٌتزوري ثبٌصرب ًادلشمحخ ىٌ ِٓ ًاججبد أفشاد اجملتّغ ادلؤِٓ ًىٌ ػًّ مجبػً ًىٌِٓ صفبد اجملتّغ
اإلميبًٔ اٌمٌٌُ.
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 -08إْ ادلتصفني ثبإلميبْ ًاٌصرب ًادلشمحخ ىُ اٌزٌٓ استطبػٌا أْ ٌتجبًصا اٌؼمجبد ٌٍصجحٌا ِٓ أصحبة
اجلنخ ثبٌمشة ِٓ اهلل ًيف ضالي سمحتو.
ً -09اٌزٌٓ مل ٌؤِنٌا ًمل ٌتٌاصٌا ثبٌصرب ًثبدلشمحخ ثؼٍذًْ ػٓ اهلل ًسمحتو فيُ أصحبة اٌنبس ثأٔمٍبدىُ
ٌتصٌساهتُ اخلبطئخ ًتنبسٍيُ خبٌميُ ًٔؼّخُ ػٍٍيُ ًتؼبٌٍيُ ػٍى اخلٍك ًػذَ ِسبػذهتُ ً اإللتبس ػٍٍيُ.
 -21أْ اإلٔسبْ يف هنبٌخ ىزهِ اٌشحٍخ ادلتؼجخ اٌشبلخ أِبَ أِشٌٓ ال ثبٌث ذلّب أِب إىل اجلنخ ًأِب إىل ٌنبس ،
فئْ وبْ إىل اٌنؼٍُ فجفضً ِٓ اهلل ًسمحخ ًأْ وبْ إىل اٌؼزاة فال ٌٌٍِٓ إال ٔفسو اٌيت صٌسد ٌو األٌِس
ػٍى غري حمٍمتيب فأطبػيب ً ،مل جيبىذىب ثبإلميبْ ًاٌصرب ًشىش اخلبٌك ػض ًجً ػٍى ٔؼّخِ ًفضٍوِ

ٖ8

المصادر
القرآن الكرٌم
ٔ-األتمان فً علوم المرآن /للحفاظ جالل الدٌن عبدالرحمن السٌوطً(7ٔٔ_8ٗ7هـ) ،تحمٌك إ.د .محمود
أحمد المٌسً (الجزء الثالث) الطبعة االولى ٕٗٗٔهــٕٖٓٓ/م) ،د .دمحم أشرف سٌد سلٌمان اآلتاشً  ،مإسسة
بغداد.
ٕ-إعراب المرآن وبٌانه /محًٌ الدٌن الدروٌش(المجلد الثامن  ،مطبعة الٌمامة ـــ دمشك ـــ بٌروت).
ٖ -إعراب المرآن  /ألبً جعفر احمد بن دمحم بن إسماعٌل النحاس(تٖٖ8هـ)الجزء الثالث ،تحمٌك الدكتور
زهٌرغازي زاهر(الكتاب الرابع والثالثون ـــ مطبعة العانً ــ بغداد).
ٗ -األعالم /خٌر الدٌن الزركلً (الجزء الثالث  ،دار العلم للمالٌٌن ــ بٌروت ــ لبنان).
٘ -أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  /الماضً ناصر الدٌن أبً سعٌد عبدهللا بن عمر بن دمحم الشٌرازي البٌضاوي
(تٕ37هـ)(المجلد الثالث  ،طباعة دار الكتب العلمٌة ــ بٌروت ــ لبنان).
-ٙالبحر المحٌط فً التفسٌر /دمحم بن ٌوسف الشهٌر بؤبً حٌان األندلسً الغرناطً(ٗ٘3٘ٗ-ٙهـ)(الجزء
العاشر-مطبعة دار الفكر).
-3بالغة المرآن الكرٌم فً اِلعجاز إعرابا ً وتفسٌرا ً بإٌجاز  ،اعداد بهجت عبدالواحد الشٌخلً (المجلد العاشر
 ،مكتبة دندٌس).
 -8التحرٌر والتنوٌر  /دمحم بن عاشور(الجزء الثالثون  ،مطبعة الدار التونسٌة للنشر  ،الجماهٌرٌة اللٌبٌة
للنشر).
 -7تفسٌر المرآن العظٌم /للحافظ عماد الدٌن الفراء اسماعٌل ابن كثٌر الدمشمً(تٗ33هــ) تحمٌك /مصطفى
السٌد دمحمودمحم السٌد رشاد/المجلد الرابع عشر ـــ دار عالم الكتب.
ٓٔ -التفسٌر الكبٌر /فخر الدٌن دمحم بن عمر بن الحسن بن علً التمٌمً البكري الرازي
الشافعً(ٗ٘٘ــٗٓ ٙهــ)(المجلد السادس عشر ،منشورات دمحم علً بٌوض  ،مطبعة دار الكتب العلمٌة ــ
بٌروت ــ لبنان).
ٔٔ -الجامع ألحكام المرآن /ألبً عبدهللا دمحم بن احمد االنصاري المرطبً( /تٔٙ3هـ)  ،راجعه ،دكتور دمحم
الخضاوي ،وخرج أحادٌثه د .محمود حامد عثمان (المجلد العاشر  ،مطبعة دار الحدٌث ــ الماهرة).
ٕٔ-روح المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم والسبع المثانً  /للعالمة ابً الفضل شهاب الدٌن السٌد محمود
اآللوسً البغدادي(تٕٔ3هـ) مفتً بغداد ومرجع اهل العراق  ،لرأه وصححه دمحم حسٌن العرب.
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ٖٔ -سٌد لطب (ت ٖٔ8ٙهــ ــٔ7ٙٙم) (الجزء ٘ ، ٙ-مطبعة دار الشروق).
ٗٔ -سٌر أعالم النبالء /شمس الدٌم دمحم بن احمد بن عثمان الذهبً (ت3ٗ8هـ)(مطبعة الصفا).
٘ٔ -صفوة التفاسٌر /دمحم علً الصابونً (المجلد الثالث  ،دار الفكر – بٌروت ٔٓٗٔهــ ٔ78ٔ /م).

 -ٔٙفتح المدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة فً التفاسٌر  ،تؤلٌف االمام دمحم بن علً بن دمحم
الشوكانً(تٕٓ٘ٔهــ)ضبطه وصححه احمد بن عبدالسالم(الجزء الخامس /طباعة دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت _ لبنان).
 -ٔ3الكشاف عن حمائك وغوامض التنزٌل وعٌون األلاوٌل فً وجوه التؤوٌل  /محمود بن عبدالعزٌز
الزمخشري(ت ٕ٘8هـ)رتبه وضبطه وصححه مصطفى احمد السٌد (الجزء الرابع  ،مطبعة االستمامة -
الماهرة).
 -ٔ8لباب التؤوٌل فً معانً التنزٌل  /لإلمام عالء الدٌن علً بن دمحم بن ابراهٌم البغدادي الشهٌر بالخازن
(تٕ٘ 3هـ)،ضبطه وصححه عبدالسالم دمحم علً شاهٌن (الجزء السادس  ،مطبعة دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت
 ،لبنان).
 -ٔ7مإسسة أعالم الفكر اِلسالمً  /إشراف وتمدٌم دمحم مهدي زلزوق (الجزء الثالث  ،الماهرة ٕ٘ٗٔهــ ،
ٕٗٓم).
ٕٓ -مباحث فً علوم المرآن /مناع المطان  ،الطبعة الحادٌة والعشرون ٔٗٓ3هـٔ78ٙ،م مطبعة مإسسة
الرسالة .
ٕٔ -مجمع البٌان فً تفسٌر المرآن /الشٌخ ابو علً الفضل بن حسن الطربسً (الجزء التاسع  ،دار احٌاء
التراث العربً بٌروت ــ لبنان).
ٕٕ -مختار الصحاح  /دمحم بن ابً بكر بن عبد المادر الرازي (تٙٙٙهـ)(نشر دار الرسالة ــ الكوٌت
ٖٓٗٔهــٔ78ٖ/م).
ٖٕ -المفردات فً غرٌب المرآن /ابً الماسم الحسٌن بن دمحم المعروف بالراغب األصفهانً (تٕٓ٘هــ) ،
تحمٌك دمحم سعٌد الكٌالنً  ،شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابً الحلبً وأوالده ــ مصر.
ٕٗ -نظم الدرر فً نظم اآلٌات والسور /لإلمام المفسر برهان الدٌن أبً الحسن ابراهٌم بن عمر البماعً
(ت٘88هــٔٗ8ٓ/م) ( الجزء الثانً والعشرٌن ــ الطبعة االولى ٗٓٗٔهـ ٔ78ٗ /م ــ مطبعة ابن تٌمٌة ــ
الماهرة).

ٓٗ

