فوائد وتدبرات من تفسري

(جامع البيان يف تفسري القرآن)
للعالمة السيد معني الدين اإلجيي الشافعي
املتوفى سنة 498هـ وقيل :سنة 909هـ.

انتقاء:

إبراهيم بن فريهد العنزي

2

فوائد وتدبرات من تفسري(جامع البيان يف تفسري القرآن) لإلجيي ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــ

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فهذه بعض الفوائد والتدبرات اليت انتقيتها من تفسري (جامع البيان يف تفسري القرآن) للعالمة
اإلجيي الشافعي ،ومعه حاشية للشيخ دمحم الغزنوي املتوىف سنة 6921هـ ،وفيها تعليقات
وفوائد متممة وانقدة ،وقد أثبتها مع الفوائد والتدبرات وميزهتا بعالمة (.)--
أسأل هللا الكرمي أن جيعله من العلم النافع ،وأن يبارك فيها ،وينفع هبا  ،واحلمد هلل رب
العاملني.
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الفوائد والتدبرات:
اجلزء األول:
سورة الفاحتة:
" -1الرمحن الرحيم" كرر؛ تعليالا أبنه احلقيق ابحلمد.
سورة البقرة:
وحد السمع؛ ألنه مصدر ،واملسموع ليس
" -2ختم هللا على قلوهبم وعلى (مسعهم)" ّ
إال الصوت ،خبالف املعقوالت واملبصرات ،فإهنا أنواع.
" -3وميدهم يف طغياهنم يعمهون" العمه :يف البصرية ،والعمى :يف البصر.
" -4فما رحبت جتارهتم" أسند إليها ،وهو ألرابهبا؛ ملشاهبة التجارة الفاعل من حيث إهنا
سبب الربح واخلسارة.
" -5وقولوا للناس حسنا" مساه :حسنا؛ للمبالغة ،دخل فيه األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر.
" -6ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند هللا خري" اختيار اجلملة االمسية يف جواب لو؛
للداللة على ثبوت املثوبة واستقرارها.
" -7وما لكم من دون هللا من ويل وال نصري" قيل :الفرق بينهما :أن الوايل قد يضعف
عن النصرة ،والنصري قد يكون أجنبيا.
" -8قولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم( ...وما أويت موسى وعيسى)"
أفردمها حبكم ،وهو اإلتيان ،فإنه أبلغ من اإلنزال؛ ألن النزاع فيهما.
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اجلزء الثاين:
" -9استعينوا ابلصرب والصالة إن هللا مع الصابرين" ملا كانت الصالة انشئة عن الصرب،
قال :إن هللا مع الصابرين ،اندرج املصلون حتت الصابرين ،اندراج الفرع حتت األصل.
" -11أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة" قال الزخمشري :عطف الرمحة على
الصلوات مبنزلة أن يقال :عليهم رأفة ورمحة بعد رمحة.
" -11وإهلكم إله واحد ال إله إال هو (الرمحن الرحيم)" ،مها كاحلجة لوحدانيته؛ فإنه
موىل النعم وحده ،فغريه ال يستحق العبودية.
" -12والصابرين يف البأساء" نصبه على املدح؛ لفضل الصرب –كأنه قال :وأخص
الصابرين من بينهم.-
 " -13قل ما أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل"
االهتمام يف شأن املصرف؛ ألن اخلري ال يعتد به إال بعد وقوعه موقعه.
" -14فإن طلقها فال حتل له "..أي بعد اثنتني ،وذكر بينهما اخللع؛ داللة على أن
الطالق يكون جماان اترة ،وبعوض أخرى.
" -15وعلى املولود له رزقهن" عرب عنه هبذه العبارة؛ إشارة إىل جهة وجوب املؤن عليه.
" -16وإن أردمت أن تسرتضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم
ابملعروف " نفى اجلناح مقيد ابلتسليم ،ال ألنه شرط جواز االسرتضاع ،بل إرشاد إىل أن
األكثر ثواابا أن يكون االسرتضاع مقروان بتسليم ما يعطى املرضع ،فشبه ما هو من شرائط
األولوية مبا هو من شرائط الصحة ،فاستعريت له العبارة مبالغة.
 " -17حافظوا على الصلوات" ذكرها بني اآلايت :إشعارا أبال تلهيكم األزواج واألوالد
عن ذكر هللا.
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اجلزء الثالث:
 " -18أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن أييت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة
(والكافرون هم الظاملون)" قيل :وضع الكافرون موضع التاركني للزكاة تغليظا.
 " -19ال يقدرون على شيء مما كسبوا وهللا ال يهدي القوم الكافرين" فيه إمياء إىل أن
الرايء من صفة الكفار ،فعلى املؤمن أن حيذر منها.
" -21وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه" إسناد اإلمث إىل القلب للمبالغة،
كقوله :هذا مما عرفه قليب؛ ولئال يظن أنه من آاثم اللسان ،بل من آاثم القلب ،الذي هو
أشرف األعضاء.
" -21هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت" ملا كان الشر مما تشتهيه النفس ،وهي ُّ
أجد
وأعمل فيه ،جعلت لذلك مكتسبة فيه ،خبالف اخلري ،فإهنا ملا مل تكن فيه كذلكُ ،و ِصفت
مبا ليس فيه االعتمال ،فقال :كسبت.
سورة آل عمران:
" -22بيدك اخلري " اكتفى ابخلري؛ ألنه املرغب فيه ،أو ألن الكالم يف امللك والنبوة ومها
خري ،أو ألن اخلري مقضى ابلذات؛ إذ ما من شر إال وفيه أنواع اخلري ،أو ملراعاة األدب يف
اخلطاب.
 " -23قل أطيعوا هللا والرسول فإن تولوا فإن هللا ال حيب (الكافرين)" أتى ابلظاهر
بدل املضمر؛ داللة على أن التويل كفر.
 " -24وإين مسيتها مرمي" قيل :معىن املرمي يف لغتهم :العابدة ،فأشار بقوهلا :إين مسيتها
مرمي إىل أهنا تفاءلت ابمسها حىت يكون فعلها مطابقا المسها.
" -25فإن تولوا فإن هللا عليم (ابملفسدين)" ،وضع املظهر موضع املضمر؛ داللة على أن
اإلعراض عن التوحيد واحلجج :إفساد للدين.
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اجلزء الرابع:
" -26ومن كفر فإن هللا غين عن العاملني" قيل :وضع (كفر) موضع (مل حيج) تغليظا.
" -27وما هللا بغافل عما تعملون" ملا كان إنكارهم للقرآن جماهرة منهم قال( :وهللا
شهيد) ،ولكن الصد عن اإلسالم والتحريف من أسرارهم قال( :وما هللا بغافل).
عرب عنها ابلرمحة ،إشارة إىل أنه
" -28وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة هللا" جنتهّ ،
أخر ذكرهم ،ليكون أول الكالم وآخره صفة
ال يناهلا من يناهلا إال برمحته" ،هم فيها خالدون" ّ

املؤمنني.

أخر اإلميان؛ إشعارا أبن أمرهم
" -29أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل" ّ
وهنيهم لإلميان ابهلل ،وإظهار دينه.

.." -31ويسارعون يف اخلريات " ،وصفهم مبا ليس يف اليهود إال نقيضه ،كإحلاد يف
صفاته ،ووصفهم اليوم اآلخر خبالف صفته ،وهم مداهنون يف احلق ،متباطئون عن اخلري.
" -31وجنة عرضها السماوات واألرض" قيل :فيه تنبيه على اتساع طوهلا ،كما قال
تعاىل( :بطائنها من إستربق) أي :فما ظنك ابلظهائر؟!
" -32ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته" فيه إشعار أبن العذاب الروحاين أفظع.
" -33وما (للظاملني) من أنصار" وضع الظاهر موضع املضمر؛ ليعلم أن سبب اخللود
ظلمهم ،وهذا دليل على أن املراد ابلدخول هاهنا اخللود؛ ألن للداخلني من املؤمنني أنصارا.
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اجلزء اخلامس:

سورة النساء:
" -34واستغفر هلم الرسول " عدل عن اخلطاب تعظيما لشأن الرسول عليه الصالة
والسالم.
" -35ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا" أي :يعفوا ،ومسى العفو عنها صدقة :ترغيبا
عليه.
" -36فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم" هم وإن كانوا عاجزين لكن رمبا متكنوا من
اهلجرة وقتا ما ،بنوع ما ،ومل يدروا؛ وهلذا أطمعهم يف العفو ،وليعلم أن تلك اهلجرة أمر
خطري ،من شأنه أن ال أيمن املعذور ،فكيف بغريه؟.
" -37وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم" جعل احلذر ،وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها
الغازي ،فجمع بينه وبني األسلحة يف األخذ.
" -38وخذوا حذركم إن هللا أعد للكافرين عذااب مهينا" وع ٌد للمؤمنني ابلنصر ،وإشارة
على أن األمر ابحلزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم ،بل ألن الواجب يف األمور التيقظ.
اض؛ للرتغيب يف املصاحلة ،ومتهيد
" -39أن يصلحا بينهما صلحا (والصلح خري)" اعرت ٌ
العذر يف املماكسة.
اجلزء السادس:
" -41أو تعفوا عن سوء فإن هللا كان عفوا قديرا" على االنتقام ،وهو إشارة إىل حث
املظلوم على العفو ،وإن جاز له الشكاية.
" -41فعفوان عن ذلك وآتينا موسى سلطاان مبينا" يعين :هم إن ابلغوا يف العناد معه
لكن نصرانه وعفوان عن قومه ،ففيه إشارة ببشارة املصطفى عليه الصالة والسالم.
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" -42سبحانه أن يكون له ولد( ..وكفى ابهلل وكيال)" فال حيتاج إىل ولد؛ ألن الولد
وكيل والده ،وهو وكيل كل شيء.
سورة املائدة:
" -43إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا" قيل :منه ُعلم وجوب النية ،كما إذا قلنا :إذا رأيت
األمري فقم ،أي :فقم له.

 " -44إان أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا" فيه تعريض
ابليهود ،وأهنم مبعزل عن دين األنبياء.
" -45وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت (أولئك شر مكاان)" فيه مبالغة
ليست يف قوله :أولئك شر ،قيل :ألن مكاهنم سقر.
" -46وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن (الذين كفروا) منهم عذاب أليم" وضع الظاهر
موضع الضمري؛ ليعلم أن ترتب العذاب لكفرهم.
اجلزء السابع:
" -47ترى أعينهم تفيض من الدمع" ُجعلت أعينهم من كثرة البكاء كأهنا تسيل
أبنفسها.
" -48اي أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية" فيه دليل
على أن الوصية مما ال ينبغي التساهل فيها.
" -49تكلم الناس يف املهد وكهال" وما وصل إىل سن من الكهولة ،ففيه إشارة إىل نزوله
من السماء ،وهو آية من آايته.
سورة األنعام:
" -51احلمد هلل الذي خلق السماوات واألرض" مجع السماوات؛ لظهور تعددها دون
األرض.
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" -51كتااب يف قرطاس فلمسوه أبيديهم" اللمس أبلغ يف إيقاع العلم من املعاينة ،فإن
األكثر أنه بعد املعاينة ،وأكثر السحر والتزوير يف املراءي –وال يقع التزوير يف اللمس ،فال
ميكنهم أن يقولوا :إمنا سكرت أبصاران.-
" -52وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه" إتيان الصفة لدابة وطائر لزايدة
التعميم ،واملبالغة حبيث ال يبقى وهم خروج شيء من األفراد؛ لكون الوصفني من أوصاف
اجلنس دون النوع ،فيشعر أبن القصد فيها إىل اجلنس.
" -53فلوال إذ جاءهم أبسنا تضرعوا" حاصله نفي التضرع ،لكن جاء بـ (لوال) ليفيد أنه
مل يكن هلم عذر سوى العناد والقساوة؛ ألن (لوال) يفيد اللوم والتندمي ،وذلك إمنا حيسن إذا مل
يكن يف ترك الفعل عذر ،وعنه مانع.
" -54قل إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون هللا قل ال أتبع (أهواءكم)" فيه
إشارة إىل علة النهي ،ومبدأ ضالهلم؛ فإن طريقهم اتباع اهلوى ال اهلدى.
" -55ونوحا هدينا من قبل" أي :من قبل إبراهيم ،وهداية الوالد شرف للولد.
" -56هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اآلايت لقوم
يفقهون" الفقه :تدقيق النظر ،فهو أليق ابالستدالل ابألنفس؛ لدقته ،خبالف االستدالل
ابآلفاق ،ففيه ظهور؛ وهلذا قال يف األول" :لقوم يعلمون".
" -57وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم" ،مل يقل :وهو به عليم؛ ألن علمه أمشل من
خلقه.
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اجلزء الثامن:
" -58كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده" قيل :فيه دليل على رخصة األكل
قبل أداء الزكاة.
" -59أال تشركوا به شيئا وابلوالدين إحساان" وضع (أحسنوا) موضع (أال تسيئوا)؛
للداللة على أن عدم اإلساءة يف شأهنما غري كا ٍ
ف.
سورة األعراف:
" -61والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال نكلف نفسا إال وسعها أولئك أصحاب
اجلنة" (ال نكلف) مجلة معرتضة بني املبتدأ واخلرب؛ للرتغيب واإلعالم أبن هذه املرتبة اجلليلة
ممكنة الوصول إليها بسهولة.
" -61وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار" فيه إشارة إىل أن نظرهم إىل أصحاب
النار ال برغبة منهم وميل.
اجلزء التاسع:
" -62قال املأل الذين كفروا من قومه" ومن أشرافهم من آمن به –فظهر فائدة قوله:
(الذين كفروا) ،حيث مل يقل :قال املأل من قومه ،كما يف قصة نوح.-
" -63قالوا اي موسى إما أن تلقي (وإما أن نكون حنن امللقني)" لرغبتهم يف أن يلقوا
قبله؛ وهلذا غريوا نظم الكالم إىل آكد وجه.
تفضل
" -64نغفر لكم خطيئاتكم (سنزيد احملسنني)" مل أيت ابلعطف إشعارا على أنه ُّ
حمض.
" -65من يهد هللا فهو (املهتدي) ومن يضلل فأولئك هم (اخلاسرون)" اإلفراد يف األول
واجلمع يف الثاين؛ إشارة إىل أن طريق اهلدى واحد ،فهم كرجل واحد ،وأنواع الضالل خمتلفة
متكثرة.
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سورة األنفال:
" -66استجيبوا هلل وللرسول (إذا دعاكم)" وحد الرسول –الضمري-؛ ألن دعوة هللا
تسمع من رسوله.
اجلزء العاشر:
" -67وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني" اعلم أنه ذكر يف األول :العشرين واملائة ،ويف
الثاين :املائة واأللف ،للداللة على أن حكم القليل والكثري واحد.
سورة التوبة:
 " -68إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل
خيش إال هللا (فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين)" ،قيل :اإلتيان بلفظ عسى ،إشارة
إىل ردع الكفار وتوبيخهم ابلقطع يف زعمهم أهنم مهتدون ،فإن هؤالء مع هذه الكماالت
اهتداؤهم دائر بني عسى ولعل ،فما ظنك مبن هو أضل من البهائم! ،وإشارة أيضا إىل منع
املؤمنني من االغرتار واالتكال على األعمال.
" -69فسوف يغنيكم هللا من فضله إن شاء" قيده ابملشيئة لتنقطع اآلمال إىل هللا.
" -71يوم حيمى عليها يف انر جهنم" ،أصل معناه :يوم حتمى النار ،أي :توقد ذات محي
وحر شديد على الكنوز ،مث طوى ذكر النار ،وحول اإلسناد إىل اجلار واجملرور؛ للمبالغة يف
شدة حر الكنوز.
" -71عفا هللا عنك مل أذنت هلم" بدأ ابلعفو قبل [التعبري ابلعتب]؛ لنهاية العناية يف شأنه
عليه الصالة والسالم.
" -72وهللا ورسوله أحق أن يرضوه" ،ابلطاعة والوفاق وتوحيد الضمري لتالزم الرضاءين
فكأهنما واحد.
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" -73وأعينهم تفيض من الدمع" أبلغ من :تفيض دمعها –ألنه أسند الفيض إىل العني،
فجعلت العني كأهنا من كثرة البكاء دمع فائض-
اجلزء احلادي عشر:
" -74اآلمرون ابملعروف والناهون عن املنكر" جاء حبرف العطف ،إشارة إىل أن ما
عطف عليه يف حكم خصلة واحدة.
" -75واحلافظون حلدود هللا وبشر املؤمنني" ذكر لفظ املؤمنني دون الضمري ،لإلشعار
أبن اإلميان داع إىل ذلك ،وحذف املبشر به للتعظيم ،كأنه شيء ال ميكن بيانه.
سورة يونس:
" -76وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق عند رهبم" ذكر الصدق إشارة إىل أن نيل
تلك الرفعة بسبب الصدق.
" -77إليه مرجعكم مجيعا ..ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ابلقسط والذين
كفروا هلم شراب من محيم" حاصله :ليجزي الذين كفروا بشراب ،لكن غري النظم للمبالغة
يف استحقاقهم للعذاب ،ولإلشارة إىل أن املقصود ابلذات من اإلعادة هو اإلاثبة ،وأما
عقاب الكفرة فشيء ساقه إليهم شؤم أعماهلم ،وهذا أيضا عدل ،لكن خصص املؤمنني
بذكره ملزيد عناية وبشارة.
" -78حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين (هبم)" عدل إىل الغيبة للمبالغة ،كأنه يذكرهم
لغريهم حاهلم ليعجبهم منها.
" -79وما ظن الذين يفرتون على هللا الكذب يوم القيامة" يف إهبام الوعيد :هتديد
شديد.
" -81وإن يردك خبري فال راد لفضله" إمنا قال :لفضله ،مكان له؛ إشارة إىل أنه متفضل
ابخلري.
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اجلزء الثاين عشر:
سورة هود:
" -81إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم" مؤمل ،وصف اليوم ابألليم للمبالغة ،وهو يف
احلقيقة صفة املعذب.
" -82وال أقول للذين تزدري أعينكم" اإلسناد إىل األعني؛ ألهنم اسرتذلوهم مبا عاينوا من
راثثتهم ،ال ألن فيهم عيبا معنوي.
" -83وبئس الورد املورود" ّنزل النار هلم منزلة املاء ،مث قبحه؛ ألن الورد لتسكني العطش

وتربيد األكباد ،والنار ضده.

صرح يف اجلنة أبنه غري مقطوع؛ لئال يتوهم متوهم بعد ذكر
" -84عطاء غري جمذوذ" ّ
املشيئة أن مثة انقطاعا ،ومل يذكر يف شق النار.
سورة يوسف:
" -85إين رأيت أحد عشر كوكبا (والشمس والقمر) " مسامها ابمسهما ،كأهنما ليسا من
جنس الكواكب ،ومل يقل :ثالثة عشر.
" -86وجاءوا على قميصه بدم كذب" ،وصف ابملصدر مبالغة ،كأنه نفس الكذب.
" -87قالت فذلكن الذي ملتنين فيه" وضع (ذلك) موضع (هذا)؛ رفعا ملنزلته ،واستبعادا
حملله يف احلسن.
" -88لعلي أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون" ملا جرب كمال ِ
علمه ،كلّمه كالم حمرتز،
ّ
وبناه على الرجاء ال على اليقني ،فرمبا اخرتم دون الرجوع ،ورمبا مل يعلموا.
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اجلزء الثالث عشر:
" -89وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن" ومل يذكر اجلب؛ ألنه وعد مع إخوته ال
تثريب عليكم بعد هذا ،وأيضا ع ّد هلم نعما غري معلومة هلم ،وإخراجه من اجلب معلوم
إلخوته.
سورة الرعد:
 " -91أنزلناه حكما عربيا" قال بعضهم :مساه حكما؛ ألنه منه حيكم يف الوقائع ،أو ألن
هللا تعاىل حكم على اخللق بقبوله.
" -91ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من هللا من ويل وال واق"
هذا يف احلقيقة وعيد ألهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضاللة.
سورة إبراهيم:
" -92أولئك يف ضالل بعيد" وصفه ابلبعد مع أنه يف احلقيقة للضال ،للمبالغة.
" -93عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا الصالة" توسيط النداء لإلشعار أبهنا املقصودة
ابلذات ،والغرض من إسكاهنم.
" -94احلمد هلل الذي وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحاق" هذا دليل على أن الدعاء
بعد بناء البيت.
" -95فال حتسنب هللا (خملف وعده) رسله" أضاف إىل املفعول الثاين إيذاان أبنه ال خيلف
الوعد أصالا.
اجلزء الرابع عشر:
سورة احلجر:
" -96وإن من شيء إال عندان خزائنه" ضرب اخلزائن مثال القتداره على كل مقدور.
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" -97ونبئهم عن ضيف إبراهيم" ذكره هلذه القصة عقيب هذه اآلية[-نبئ عبادي أين أان
الغفور ،-]..لتحقق أن رمحته واسعة وعذابه أليم.
سورة النحل:
" -98ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون" قدم األول؛ ألن الزينة إذا أقبلت
مألى البطون ممتلئة الضروع أظهر.
 " -99تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن يف ذلك آلية لقوم يعقلون" قيل :انسب ذكر
العقل ههنا؛ فإنه أشرف ما يف اإلنسان؛ وهلذا حرم السكر ،صيانة لعقوهلم.
-111

"وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام" وصف

ألسنتهم الكذب ،مبالغة يف كذهبم ،كأن الكذب جمهول وألسنتهم تعرفه وتصفه بكالمهم،
هذا كقوهلم :وجهها يصف اجلمال.
اجلزء اخلامس عشر:
سورة اإلسراء:
-111

"واخفض هلما جناح الذل" جعل للذل جناحا ،وأمره خبفضه ،مبالغة يف

التواضع هلما.
-112

"ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض (وآتينا داوود زبورا)" إشارة إىل وجه

تفضيله ،فعلم من هذا أن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص أفضل الرسل؛ فإن كتابه أشرف الكتب.
-113

"وقلنا من بعده لبين إسرائيل اسكنوا األرض" هذا بشارة للمؤمنني بفتح

مكة؛ فإن هذه السورة نزلت قبل اهلجرة.

06

فوائد وتدبرات من تفسري(جامع البيان يف تفسري القرآن) لإلجيي ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــ

سورة الكهف:
-114

"احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب" رتب احلمد على إنزاله القرآن

على عبده سيد السادات عليه الصلوات والتسليمات؛ ألنه أجل نعم وأعظم كرم ،فإنه سبب
مجيع السعادات.
-115

"كربت كلمة (خترج من أفواههم)" صفة للكلمة ،مفيدة الستعظام

اجرتائهم؛ فإن هذه الكلمة الردية الشنيعة اليت لو خطرت ببال ،ال يليق أن تظهر حبال ،هم
تكلموا هبا!.
-116

"واثمنهم كلبهم" هذا الواو بني الصفة واملوصوف ،أتكيد لصوقها به،

والداللة على أن اتصافه هبا أمر اثبت مستقر ،وهي اليت آذنت أبن هذا القول منهم ال عن
رجم ابلغيب ،بل عن دليل وعلم.
-117

"قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا" قال صاحب الكشاف :وترى أكثر

األغنياء من املسلمني ،وإن مل يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم؛ فإن ألسنة أحواهلم انطقة به منادية
عليه.
"وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس" ذكره بعد ذكر
-118
صنيع املفتخرين ابألبناء واألوالد؛ ليعلموا أن ِ
الك ْرب من سنن إبليس ،أو ملا نفرهم عن االغرتار
بزهرة الدنيا نبههم بقدم عداوة إبليس معهم.
اجلزء السادس عشر:
-119

"وكان أبومها صاحلا" كان بينهما وبني األب الذي حفظا به سبعة آابء،

نساجا ،ويُعلم منه أن الرجل الصاحل ُحيفظ يف ذريته.
وكان ّ
-111

"وقد أحطنا مبا لديه خربا" فيه تكثري ما لديه ،كأنه بلغ مبلغا ال حييط به

علم أحد ،إال علم هللا.
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سورة مرمي:
-111

"اي أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن" ذكر اخلوف ،ون ّكر

العذاب؛ حلسن األدب ،حيث مل يصرح أبن العذاب الحق به.
-112

"قال أراغب أنت عن آهليت اي إبراهيم" قابل استعطافه ابلغلظة ،حيث مساه

ابمسه ،ومل يقل :اي ولدي ،وأخره وقدم اخلرب على املبتدأ ،وصدره هبمزة اإلنكار ،مث أوعده
أبقبح وعيد.
-113

"وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد جئتم شيئا إدا" االلتفات من الغيبة إىل

اخلطاب لزايدة التسجيل عليهم ابجلرأة على هللا تعاىل ،وللتنبيه على عظيم قوهلم.
سورة طه:
"وهل أاتك حديث موسى" ق ّفاه بقصته؛ ليأتّ به يف حتمل أعباء الرسالة،
-114
والصرب على الشدائد؛ فإن هذه السورة من أوائل ما نزل.
-115

"إان قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل" ومن لني املقال أنه

ما قال :إن العذاب عليك إن كذبت وتوليت.
-116

"فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى" فتتعب يف طلب رزقك ..وأسند الشقاء

إليه وحده؛ ألن طلب الرزق على الرجل.
اجلزء السابع عشر:
سورة األنبياء:
-117

"قل من يكلؤكم ابلليل والنهار من الرمحن" يف لفظ (الرمحن) إشارة إىل أن

ال حافظ سوى رمحته.
-118

"ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما" قال بعض السلف :لوال هذه

اآلية لرأيت احلكام قد هلكوا ،ولكن هللا تعاىل محد هذا بصوابه ،وأثىن على هذا ابجتهاده.
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-119

"وتقطعوا أمرهم بينهم" التفت من التكلم إىل الغيبة؛ لينعي عليهم ما

أفسدوه إىل املؤمنني ،ويقبح عندهم ،كأنه يقول :أال ترون إىل قبح ما ارتكبوا هؤالء يف ديننا؟
سورة احلج:
-121

"ومن الناس من جيادل يف هللا بغري علم وال هدى" األُوىل :بيان حال

املقلدين؛ وهلذا قال( :ويتبع كل شيطان مريد) ،وهذه اآلية حال املقلدين؛ ولذلك يقول:
(ليضل الناس).
-121

"وإذ بوأان إلبراهيم مكان البيت" ذكر مكان البيت؛ ألن البيت ما كان

حينئذ.
-122

"فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا

آبايتنا فأولئك هلم عذاب مهني" الفاء يف خرب الثاين دون األول ،تنبيه على أن عقاهبم
مسبب من أعماهلم ،خبالف إاثبة املسلمني ،فإهنا فضل.
-123

"أنزل من السماء ماء فتصبح األرض خمضرة" العدول إىل املضارع ،للداللة

على بقاء أثر املطر زماان بعد زمان.
اجلزء الثامن عشر:
سورة املؤمنون:
-124

"مث أنشأان من بعدهم قران آخرين فأرسلنا فيهم رسوال منهم" جعل القرن

موضع اإلرسال؛ ليعلم أنه أوحي إليه وهو فيهم ،وما جاء إليهم من مكان آخر.
-125

"قل رب إما تريين ما يوعدون * رب فال جتعلين يف القوم الظاملني" تكرار

(رب) ،حث على فضل تضرع وتواضع وإظهار عبودية وافتقار وعجز.
سورة النور:
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-126

"والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم" ختصيص

النساء خلصوص الواقعة؛ وألن قذفهن أغلب وأشنع ،وإال فال فرق فيه بني الذكر واألنثى.
-127

"ولوال فضل هللا عليكم ورمحته وأن هللا تواب حكيم" جواب (لوال)

مرتوك ،ليدل على أنه أمر عظيم ال يكتنه.
-128

"لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات أبنفسهم خريا" االلتفات إىل

الغيبة للمبالغة يف التوبيخ ،واإلشعار أبن اإلميان يقتضي ظن اخلري مبن هو كنفسه ،فإن
املؤمنني كنفس واحد.
-129

"ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا" قدم الظرف ،وجعله

فاصال بني لوال وفعله؛ ألن ذكره أهم ،لبيان أن الواجب عليهم [التناهي] عن التكلم به أول
ما مسعوه.
-131

"فمنهم من ميشي على بطنه" كاحلية ،ق ّدمه ،ألنه أدخل يف القدرة وأغرب.

سورة الفرقان:
-131

"ولكن متعتهم وآابءهم حىت نسوا الذكر وكانوا قوما بورا" هالكني

أشقياء ،راعوا األدب ،وما قالوا :أنت أضللتهم صرحيا؛ ألن املقام غري مقام البسط.
اجلزء التاسع عشر:
سورة الشعراء:
-132

"قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون" إن كنتم عقالء،

عارض [إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون] ،به ،قيل :سؤال فرعون بقوله( :وما رب
العاملني) عن حقيقة املرسل ،وموسى عرفه أبظهر خواصه وآاثره ،إشارة إىل أن بيان حقيقته
ممتنع.
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-133

"فإهنم عدو يل" أراد أن يقول :عدو لكم ،لكن بىن الكالم على التعريض؛

ألنه أدخل يف القبول ،كقولك ملن يسيء األدب :ليت والدي أدبين ،يعين هل عرفتم أنكم
عبدت أعداءكم؟
-134

"وإذا مرضت فهو يشفني" عطف على الصلة من غري إعادة املوصول؛ ألن

الصحة واملرض يف األكثر يتبعان املأكول واملشروب ،وراعى األدب ..وأيضا غرضه تعداد
النعم ،واملرض من النقم حبسب الظاهر.
-135

"فكبكبوا فيها" الكبكبة :تكرير الكب ،جعل تكرير لفظه لتكرير معناه،

كأنه ينكب فيها مرة بعد أخرى.
-136

"فما لنا من شافعني وال صديق محيم" لتعدد أنواع الشفعاء مجع الشفيع،

خبالف الصديق ،وألن الصديق احلقيقي قليل؛ ولذلك قيل هو اسم ال معىن له.
-137

"يف جنات وعيون وزروع وخنل" إفراد النخل لفضله على األشجار.

-138

"كذب أصحاب األيكة املرسلني إذ قال هلم شعيب" مل يقل هنا :أخوهم،

مع أنه أخوهم نسبا؛ ألنه نسبهم إىل عبادة شجرة ،فقطع نسبة األخوة بينهم.
-139

"نزل به الروح األمني (على قلبك)" ألنه بلسانك ولغتك ،فتفهمه أوال من

غري أن تالحظ األلفاظ كيف جرت ،ولو مل يكن بلغتك لكان انزال على مسعك تسمع
األلفاظ أوال ،مث خترج املعاين منها وإن كنت ماهرا بتلك اللغة أيضا.
سورة النمل:
-141

"إذ قال لقومه أأتتون الفاحشة" كأهنا لقبحها ليست الفاحشة إال إايها.

-141

"وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به" عدل إىل التكلم ،للتنبيه على أن

اإلنبات الذي هو عندكم من أنفع األشياء خمتص به ال يقدر عليه غريه.
اجلزء العشرون:
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سورة القصص:
-142

"واضمم إليك جناحك من الرهب" عن ابن عباس وغريه :إذا خاف أح ٌد،

ووضع يده على فؤاده ،خيف ويزول خوفه.
-143

"من إله غري هللا أيتيكم بليل تسكنون فيه" وصف الليل دون النهار؛ ألن

النهار مستغن عن الوصف.
-144

"بليل تسكنون فيه أفال تبصرون" ختم األوىل بقوله( :أفال تسمعون)،

والثانية بـ( :أفال تبصرون)؛ ملناسبة قوة السامعة ابلليل ،وقوة الباصرة ابلنهار.
-145

"تلك الدار اآلخرة" يف (تلك) اإلشارة ،تعظيم لآلخرة ،أي :اليت مسعت

بذكرها ،وبلغك وصفها.
-146

"ومن جاء ابلسيئة فال جيزى الذين (عملوا السيئات)" من وضع الظاهر

موضع املضمر ،لزايدة تبغيض السيئة إىل قلوب السامعني.
اجلزء احلادي والعشرون:
سورة العنكبوت:
-147

"من كتاب وال ختطه بيمينك" ذكر اليمني زايدة تصوير ملا نفى عنه من كونه

كاتبا.
سورة الروم:
-148

"ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من فضله" االقتصار على جزاء

املؤمن لإلشعار أبنه املقصود ابلذات ،أو االكتفاء على فحوى قوله( :إنه ال حيب الكافرين)،
فإن فيه إثبات البغض هلم واحملبة للمؤمنني ،و(من فضله) دال على أن اإلاثبة تفضل حمض.
-149

"يطبع هللا على قلوب الذين ال يعلمون" األصل :على قلوهبم ،وضع املظهر

موضع املضمر؛ لبيان جهلهم.
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سورة لقمان:
-151

"وال مولود هو جاز عن والده شيئا" قيل :تغيري لألسلوب بطريق التأكيد؛

لقطع أطماع املؤمنني أن ينفعوا آابءهم الكفرة يف اآلخرة.

سورة السجدة:
-151

"وجعلناه هدى لبين إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون أبمران ملا صربوا

وكانوا آبايتنا يوقنون" وكأن هذه اآلية وعد وتسلية لنبيه عليه الصالة والسالم ،وإرشاد
ألصحابه وأمته.
اجلزء الثاين والعشرون:
سورة األحزاب:
-152

"وداعيا إىل هللا إبذنه" بتيسريه ،قيد الدعوة به ،إيذاان أبنه أمر صعب ال

يتيسر إال إبعانته.
-153

"ال جناح عليهن يف آابئهن وال أبنائهن وال إخواهنن" سئل عكرمة

والشعيب :عن سبب ترك ذكر العم واخلال؟ فقاال :ألهنما يصفاهنا لبنيهما ،وقيل :ألهنما مبنزلة
الوالدين فال حاجة.
سورة سبأ:
-154

"اعملوا آل داوود شكرا" الشكر على ثالثة أضرب :ابلقلب وابللسان

وابجلوارح ،فقال" :اعملوا" لينبّه على التزام األنواع الثالثة.
-155

"وإان أو إايكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني" ليس هذا على سبيل

الشك ،بل على اإلنصاف يف احلجاج ،وهو أبلغ من التصريح يف هذا املقام.
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-156

"قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون" وهذا أيضا من

اإلنصاف يف غايته ،حيث أسند اإلجرام إىل نفسه ،والعمل إليهم.
-157

"ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني قل لكم ميعاد يوم ال

تستأخرون عنه ساعة وال تستقدمون" هذا جواب إنكارهم القيامة ،لوحظ يف اجلواب
املقصود من سؤاهلم ،ال ما يعطيه ظاهر اللفظ –فإن ظاهر اللفظ أهنم سألوا عن وقت
الساعة ،وأجيبوا عن أحواهلم ،ولكن ليس مقصودهم إال إنكار الساعة ..فاجلواب مطابق
للمقصود.-
سورة فاطر:
-158

"وهللا هو الغين احلميد" زايدة قيد احلميد؛ ليعلم أنه جواد منعم؛ فإن الغىن

بدون اجلود غري حممود.
اجلزء الثالث والعشرون:
سورة يس:
-159
غاية مناهم.

"سالم قوال من رب رحيم" يسلم هللا عليهم بغري واسطة ،تعظيما هلم ،وهذا

-161

"أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم

(بلى)" جواب من هللا ،وفيه إشعار أبنه ال جواب سواه.
سورة الصافات:
-161

"أذلك خري نزال" فيه داللة على أن هلم غري ذلك من نعم هللا –فإن النزل ما

حضر للضيف من الطعام حىت يتهيأ له الضيافة.-
-162

"إنه من عبادان املؤمنني" علة لإلحسان ،ومنه علم أن اإلميان هو القصارى

يف املدح.
-163

"فبشرانه بغالم حليم" فيه بشارة أنه ابن ينتهي يف السن إىل أن يوصف

ابحللم ،وهو إمساعيل على األصح نقال ودليال.
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-164

"وبشرانه إبسحاق نبيا من الصاحلني" املقصود األصلي يف هذه املرة:

البشارة ابلنبوة ،وأما الصالح بعد النبوة ،فلتعظيم شأن الصالح ،وأنه الغاية واملقصود
األصلي.

سورة ص:
-165

"بل هم يف شك من ذكري بل ملا يذوقوا عذاب" فإذا ذاقوه زال عنهم

الشك من العناد واحلسد وحني العذاب مل يبق عناد –ألن احلسد إمنا يكون يف حال رفاهية،
فحني العذاب يزيل احلسد ،فيزيل الشك.-
سورة الزمر:
-166

"أم ن هو قانت آانء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه

(قل هل يستوي الذين يعلمون)" وهم القانتون ،ويف هذه أدلة واضحة على أن غري العامل
كأنه ليس بعامل.
اجلزء الرابع والعشرون:
"ليكفر هللا عنهم أسوأ الذي عملوا" يُعلم من ختصيص األسوأ أن غري
-167
األسوأ أوىل ابلتكفري.
-168

"حىت إذا جاءوها وفتحت أبواهبا" قيل :الواو للحال ،أي :وقد فتحت،

فهو يدل على أهنا كانت مفتحة قبل جميئهم ،خبالف أبواب جهنم.
-169

"فادخلوها خالدين" حذف جواب إذا ،إشارة إىل أنه شيء ال حييط به

الوصف ،كأنه قال :إذا جاءوها ،وكذا وكذا سعدوا وفازوا وفرحوا..
سورة غافر:
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-171

" الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به" فائدة

إثبات اإلميان هلم :إظهار فضل اإلميان والرتغيب فيه ،كإثبات الصالح والصدق لألنبياء.
-171

"ذروين أقتل موسى وليدع ربه" فيه دليل على أن قوله :ذروين ،متويه وتورية،

فإن ظاهره االستهانة به وابطنه اخلوف من دعائه ربه[ .ألنه كان سفاكا ال يشاور أحدا]
-172

"وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم" فيه إظهار اإلنصاف ،وكمال

التنزل.
الشفقة؛ فإنه بىن الكالم يف النصح على ّ
-173

"وحاق آبل فرعون" بفرعون وقومه ،واستغىن بذكرهم عن ذكره للعلم أبنه

أوىل بذلك.
-174

"والنهار مبصرا" اإلبصار يف احلقيقة ألهل النهار ،فأثبته له جمازا أو مبالغة،

وجعله حاال ،ومل يقل :لتبصروا فيه ،لتلك الفائدة.
سورة فصلت:
-175

"وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا" خص اجللود ابلسؤال؛ ألن الشهادة منها

أعجب؛ إذ ليس شأهنا اإلدراك ،خبالف السمع والبصر.
اجلزء اخلامس والعشرون:
سورة الشورى:
-176

"حرث اآلخرة" أي :زرعها ،مسي عمله زرع اآلخرة؛ ألن الفائدة حتصل

فيها.
-177

"فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وما عند هللا خري وأبقى" ملا

كانت سببية كون الشيء عند هللا تعاىل خلرييته أمرا مقررا يف العقول ،غنيا عن الداللة عليه
حبرف موضوع له ،خبالف سببية كون الشيء عندكم ،لقلته وحقارته ،أتى ابلفاء يف األول
دون الثاين.
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-178

"فمن عفا وأصلح فأجره على هللا" أهبم اجلزاء للتعظيم.

-179

"ويهب ملن يشاء الذكور" أتخري الذكور؛ ألن سياق الكالم يف إطالق

مشيئة هللا تعاىل من غري اختيار لغريه ،واإلانث مما مل يشأه الوالدان ،وأيضا للمحافظة على
الفواصل ،ولذا عرفه ،أو جلرب التأخري ،أو قدمهن توصية برعايتهن لضعفهن ،ال سيما وكن
قريبات العهد ابلوأد.
-181

" أو يزوجهم ذكراان وإاناث" ذكر هذا القسم بلفظه أو من غري ذكر املشيئة؛

ألنه ليس قسيما على حدة ،بل تركيب من السابقني؛ كأنه قيل :يهب ملن يشاء إاناث
منفردات وذكورا كذلك أو جمتمعني.
سورة الزخرف:
-181

"وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني" كأنه مل يعتد مبستلذات السمع

والشم والذوق يف جنب مستلذات العني ،فلم يذكرها.
اجلزء السادس والعشرون:
سورة األحقاف:
-182

"إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا" (مث) لرتاخي مرتبة االستقامة ،فإن هلا

الشأن كله.
-183

"قالوا اي قومنا إان مسعنا كتااب أنزل من بعد موسى" مل يذكروا عيسى؛ ألن

اإلجنيل فيه مواعظ ،وقليل اندر من األحكام ،فهو كاملتمم للتوراة.
سورة دمحم:
-184

"والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل على دمحم" ختصيص بعد

التعميم تعظيما لشأنه.
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-185

"أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا" تنكري قلوب ،للتهويل ،كأنه

قيل :ال يقادر قدرها يف القسوة واإلقفال ،أو ألن املراد قلوب بعض ،وإضافة األقفال للداللة
على أقفال مناسبة هلا ،ال جتانس األقفال املعهودة.
سورة الفتح:
-186

"لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا" ،االستثناء ،ألجل تعليم العباد ال

للشك.
سورة احلجرات:
-187

"فإن فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدل" قيّد ابلعدل هاهنا؛ ألنه مظنة احليف

ملا أنه بعد املقابلة – يعين الناصح ملا تقاتل مع الباغي رمبا أاثر غضبه ،فحني اإلصالح ال
يراعي العدل.-
-188

" فأصلحوا بني أخويكم" عدل من (بينهم) إىل (بني أخويكم)؛ للداللة

على أن املصاحلة بني اجلماعة أوكد وأوجب ،إذا لزمت بني األقل ،فبني األكثر ألزم.
-189

"وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم" زايدة (ما) ملعىن التوقع ،فإن هؤالء قد آمنوا

بعد.
اجلزء السابع والعشرون:
سورة النجم:
-191

" قاب قوسني (أو أدىن)" الغرض نفي ما زاد عليه.

-191

"فأوحى إىل عبده (ما أوحى)" فيه تفخيم للموحى به.

-192

"ما زاغ البصر وما طغى" ما جتاوزه ،وهذا وصف أدبه ملسو هيلع هللا ىلص- ،ومتكنه عليه

السالم ،فإنه ما فعل إال ما أمر به.
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سورة القمر:
-193

"فذوقوا عذايب ونذر* ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر" كرره يف

كل قصة ،للتنبيه على أن كل واقعة البد أن يتأمل فيها ،ويعترب منها ،وال يغفل عنها.
سورة الرمحن:
-194

"الرمحن علم القرآن" ملا كانت السورة يف تعداد النِّعم ،صدرها ابلرمحن.

-195

"وعبقري حسان" نعت بطائن فرش األولني ،وسكت عن ظهائرها ،إشعارا

أبن وصفها متعذر ،فأين هذا من ذاك؟.
سورة احلديد:
"سبح" جاء يف مفتتح السور بلفظ املاضي ،واملضارع ،واملصدر ،واألمر،
-196
ِ
مقدسة لذاته طوعا أو كرها.
إشعارا أبن املوجودات من االبتداء إىل االنتهاء ّ
اجلزء الثامن والعشرون:
سورة اجملادلة:
-197

" مهنع هللا يضر ورضوا عنه" ملا سخطوا على القرائب هلل تعاىل ،عوضهم ابلرضا عنهم

وأرضاهم عنه مبا أنعم عليهم من الفضل العظيم.
سورة احلشر:
-198

"وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من هللا" ويف هذا النظر [تقدمي اخلرب على

املبتدأ حيث مل يقل :إن حصوهنم متنعهم ] داللة على فرط وثوقهم حبصوهنم واعتقادهم أهنم
يف عزة بسببها.
-199

"والذين تبوءوا الدار واإلميان" التعريف يف الدار؛ للتنويه ،كأهنا الدار اليت

تستحق أن تسمى دارا.
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-211

"حتسبهم مجيعا وقلوهبم شىت ذلك أبهنم قوم ال يعقلون" فإن العقل هو

الداعي إىل االحتاد واالتفاق.
سورة املمتحنة:
-211

"فإن علمتموهن مؤمنات" بظهور األمارات ،ومساه (علما) ،ليعلم أن الظن

الغالب يف مثل هذا املقام كالعلم.
-212

"وال يعصينك يف معروف" وهو ال أيمر إال ابملعروف ،لكن قيد به للتنبيه

على أنه ال جيوز طاعة خملوق ،ولو فرض أنه رسول  -هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -يف معصية اخلالق.
سورة الطالق:
-213

"ويرزقه من حيث ال حيتسب" عن ٍ
بعض :إن فيها تسلية ووصية للنساء عند

الفراق ،فإهنن مضطرات غالبا للغرية واالحتياج والعجز.
سورة التحرمي:
-214

"وكانت من القانتني" التذكري للتغليب ،وفيه إشعار أبن طاعتها مل تقصر عن

طاعة الرجال الكاملني.
اجلزء التاسع والعشرون:
سورة امللك:
-215
خللقهن.
سورة احلاقة:

"ما ترى يف خلق (الرمحن) من تفاوت" وضع الظاهر موضع املضمر تعظيما
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-216

"وال حيض على طعام املسكني" فيه إشعار أبن اترك احلض هبذه املنزلة،

فكيف بتارك الفعل؟ وأبن أشنع الذمائم :البخل ،وكان أبو الدرداء حيض امرأته على تكثري
املرق للمساكني ،ويقول :خلعنا نصف السلسلة ابإلميان أفال خنلع نصفها ابحلض؟
-217

"وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون* وال بقول كاهن قليال ما تذكرون"

ملا كان عدم مشاهبة القرآن للشعر أظهر ،ذكر اإلميان مع األول ،والتذكر مع الثاين.
سورة املعارج:
-218

"إن عذاب رهبم غري مأمون" معرتضة تدل على أن ليس لعاقل األمن من

عذاب هللا.

سورة نوح:
-219

"مما خطيئاهتم أغرقوا فأدخلوا انرا" التعقيب لعدم االعتداد ملا بني اإلغراق

واإلدخال ،كأنه نومة.
سورة اجلن:
-211

"وأان ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشدا" هذا من

أدهبم ،حيث أسندوا الشر إىل غري فاعل.
-211

"لن نعجز هللا يف األرض ولن نعجزه هراب" فائدة ذكر األرض :تصوير أنه

مع تلك البسطة ليس فيها مبهرب من هللا.
سورة القيامة:
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-212

"إىل رهبا انظرة" النظر إىل غريه يف جنب النظر إليه ال يعد نظرا ،وهلذا قدم

املفعول.
اجلزء الثالثون:
سورة النبأ:
-213

"مث كال سيعلمون" تكرير للمبالغة ،و "مث" لإلشعار أبن الوعيد الثاين أشد.

سورة عبس:
-214

"ووجوه يومئذ عليها غربة ترهقها قرتة أولئك هم الكفرة الفجرة" مجع

الغربة إىل سواد الوجه؛ جلمعهم الفجور إىل الكفر.
سورة املطففني:
-215

"وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون" هؤالء كأن عادهتم يف أخذ حقهم من

الناس الكيل دون امليزان ،ليمكنهم االكتيال من االستيفاء والسرقة بتحريك املكيال وحنوه
ليسعه ،وأما إذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من البخس يف النوعني مجيعا ،ولذا ما ذكر الوزن
يف األول.
سورة الغاشية:
-216

"مث إن علينا حساهبم" تقدمي اخلرب ،للتخصيص والتشديد يف الوعيد.

سورة املاعون:
-217

"فويل للمصلني" أي :هلم ،وضع موضع الضمري ،للداللة على معاملتهم مع

اخللق واخلالق.
سورة الكافرون:
-218

"وال أنتم عابدون ما أعبد" مل يقل :ما عبدت؛ ألنه مل يطابق املقام؛ ألهنم

ينكرون ما هو عليه بعد النبوة ،ويعتقدونه ويعظمونه قبلها.
سورة الناس:
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-219

"قل أعوذ برب الناس" أضاف إىل الناس هاهنا ،ألن وسوسة الصدر،

املستعاذ منه يف تلك السورة ال تكون إال لإلنسان ،فكأنه قال :قل أعوذ بريب من شر
موسوسي.
واحلمد هلل أوالا وآخرا.

