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احلمد هللا محداً جيدد دقائق اجلديدين، وتستمليه استمالء مقبوال حلظات 
امللوين، على تيسري القرآن بياناً؛ خير به على أهل الكفر كلُّ إيوان، ويرد اهللا 

ة والسالم على سيدنا حممد وآله به عنا شر اخللق وأهل العدوان؛ والصال
 ما من حر ه، صالة وسالما أجنووصحبه، وكلّ عبد جملٍّ هللا عابد لرب
النريان، ويكونان يل قالئد عقيان، وأسكن ما حتت عرش الرمحن، دائمني 

  ما دامت األزمان

ما تقاصرت اهلمم عن أنْ يم بـ ـَّه ـل ـَّا بعد، فإن مهيان الزاد إىل «أم
داعي العمل «الذي ألّفته يف صغر السن، وتكاسلوا عن تفسريي » دار املعاد
  .، أنشطت مهَّيت إىل تفسري يغتبط وال يملّ»ليوم األمل

ـّه قبل األجل،  وأنا مقتصر على حرف فإنْ شاء اهللا قِبله بفضله وأتـم
، وملصحف عثمان تابع، وأسأل ذا اجلالل أنْ ينعم علي بالقبول نافع
  آمني. كمالواإل
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أتربك يف كلِّ مباٍح وعبادة، وال تكتب : }ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم{

البسملة يف أول ديوان الشعر، إالَّ إن كان كتابتها ِعلماً، أو وعظاً، أو نفعاً ال 
حمذور فيه شرعاً؛ وأجاز سعيد بن جبري كتابتها يف أول ديوان الشعر، 
ووجدا مكتوبة يف نسخة قدمية بأكثر من مخسمائة عام، من ديوان الشعراء 

، وأعطى اإلجازة فيها لبعض )1(الستة، معروضة على أيب علي السلوثني
  .تالمذته

بسم اهللا، اللهم : لو أنَّ أحدكم قبل أن يأيتَ أهله قال«: �وعنه 
         

-562(بن عمر األزدي اإلشبيلي األندلسي   أبو علي السلوثني عمر بن حممد - 1
، كان إماما - أي األبيض األشقر -إمام يف النحو، امللقب بالسلوثني ): هـ645

ذيب سري أعالم النبالء، .  ال يشق له غبار يف النحو، وله تصانيف مفيدة
 279ص/3ج
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ـَّه إن يقَدر بينهما ولد جنبنا الشيطانَ تـنا، فإن ، وجنب الشيطانَ ما رزقـْ
ستر ما بني اجلن وعورات «: �وقال . )1(»مل يـضـره الشيطانُ أبداً

 أو إذا أرادوا )2(»بسم اهللا: بين آدم، إذا دخلوا الكنيف، أن يقولوا
  .الدخول

إله أم ال، " اهللا"أصل لفظ : واهللا خمتص به تعاىل ، واإلله أعم سواء أقلنا
ِهمالرحيم، والنصب على تقدير أمحد، . فال ت وقرئ بنصب الرمحن وجر

ـَّان  عطف توهم، أي على طريق التوهم وأصاب، ووجه )3(ومساه أبو حي
توهمه أنَّ االتباع بعد القطع ضعيف فلتسميته وجه، ونص هو على ضعف 

  .ذلك الختصاص التوهم بالعطف
إخبار بأنَّ اهللا تعاىل مالك جلميع احلمد من اخللق : }الْحمد ِهللا{

         
  .119رواه البخاري يف بدء اخللق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم   - 1

 .، من حديث ابن عـباس)1434 (116، رقم 18ومسلم يف النكاح، باب   
  .297رواه ابن ماجه يف الطهارات، باب ما يقول الرجل إذا دخل اخلالء، رقم   - 2

 .والترمذي، يف الصالة، من حديث علي بن أيب طالب  
عامل حنوي لغوي، ومفسر ): 745-654( حممد بن يوسف الغرناطي، أبو حيان - 3

دث مقرئ، ومؤرخ وأديب، درس باألندلس وغريها من بالد اإلسالم، ظاهري حمم
يف تفسري " البحر احمليط"املذهب، مثَّ شافعي، ولد مبصر وتويف ا، ومن تصانيفه 

 654ص/2معجم املفسرين، ج  .القرآن
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ومستحق ألن حيمدوه، ومن ذكر مجلة وأراد ا الثناء على الفعل اجلميل 
االختياري  تعظيما كان حمصال للحمد ولو مل يقصد اإلنشاء، وال جيوز قصد 

املعىن : اإلنشاء، على أنَّ اآلية نزلت إخبارا إالَّ ملن أراد غري اآلية، وإالَّ أن يقال
هذه السورة، فحينئٍذ جيوز لقارئها التصرف يف احلمد باإلخبار أو : قولوا

ـَّة قليل، وخمتلف فيه   .  اإلنشاء، لكن اإلنشاء باجلملة االمسي
I@I@I@I@åí‡Ûa@Þì–cåí‡Ûa@Þì–cåí‡Ûa@Þì–cåí‡Ûa@Þì–cHHHH وال حيمد اهللا على صفاته بل على

ياري من احلد، أو على أنَّ أفعاله، وقيل باجلواز على إسقاط لفظ االخت
ـَّها ليست  ـَّة كما أن املراد نفي الضرورة، وصفاته ليست ضروري

ـَّة، ال إله إالَّ اهللا، سبحان اهللا   .اختياري

ولفظ اجلاللة ال يدلُّ على فعل وال صفة بل على الذات، فهو جامد، 
أصله االشتقاق من لفظ يدلُّ على معىن العبادة أو العلو أو الطرب أو : وقيل

الفزع أو التحير أو االحتجاب أو حنو ذلك، مبعىن أنَّ خلقه احتجبوا عن 
وفزعوا إليه واضطربوا  رؤيته بأن حجبهم عنها ومنعهم، وليس هو مبحتجب؛

  .وحتيروا
}بر{ دسي }الَِمنيعالَم، واملالئكة عالَم، }الع أو ماِلِكهم؛ الناس ،

عامل، واجلبال عامل، والنبات عامل، والفعل عامل، واجلن عالَم، واحليوان 
عالَمون، جِمع تغليبا : كلُّ صنف عامل، واجلمع... واالعتقاد عامل، وهكذا

للعاقل مجع قلَّة إيذانا بقلَّتهم بالنسبة إىل قدرته تعاىل على خلقه أصنافًا غري 
املوجودة، ومسيت ألنَّ فيها عالمة احلدوث كالتركيب واحللول، وعالمة 

  .وجود اهللا
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املنِعِم بالنعم العظيمة، أو مريد اإلنعام به، وليس معربا من : }الرحمِن{
  .رمخن باخلاء املعجمة كما قيل

املنعم بالنعم اليت دون تلك، أو مريدها، وليس بينها عموم : }الرِحيِم{
ـَّة،: وخصوص على هذا، فضالً عن أن يقال  قدمت اخلاصة على العام

ـَّما ذلك لو فسر الرحيم باملنعم مبطلق النعم، أو مها سواء كندمي وندمان  وإن
، وعلى »رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما«: مجعا تأكيدا، كما روي

ـَّة فقد قيل ـَّة للفاصلة كما : األخصي جبواز تقدمي الصفة اخلاصة على العام
ـَّـبـيـئًا{: وقوله تعاىل} رؤوف رحيم{: يف قوله تعاىل . }رسوالً ن

ـَّه خيص : وقيل ـَّه يعم املؤمن والكافر، ورحيم اآلخرة ألن يارمحن الدنيا ألن
يارمحن الدنيا واآلخرة، ورحيم الدنيا ألنَّ نعم اآلخرة كلَّها : املؤمن، وقيل

ـَّا نعم الدنيا فجليلة وحقرية، وهي هنا مبنية على امليم نظري النون  عظام، وأم
  .}الدين{و} نيالعالَم{يف 

ـَّه مل يجعل }مِلِك يـوِم الديِن{ ـَّة والنار، وخصه ألن  يوم اجلزاء باجلن
فيه مِلكًا، خبالف الدنيا ففيها ملوك، وامللك السلطان القاهر، هو ملك يوم 
ـَّه مالك ليوم الدين ملكًا  اجلزاء إذا حضر يوم اجلزاء، أو صفة مبالغة، أي أن

ـا إذا شاء أحضره ملك األمور يوم الدين، كما كان : ولك تقدير. قوي
  .ملكها يف الدنيا، أو ملكها فيه وحده

}ـَّاك   .قدم للحصر، والثاين للحصر واملفاضلة: }ِإي
ـَّاه نستعني ليهدينا، بالم الدعاء، أنعم : ومقتضى الظاهر ـَّاه نعبد وإي إي
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ما أ ـَّه ـل تى باألوصاف الكاملة من عليهم بصيغ الغيبة مثل ما قبله، إالَّ أن
كمال الرمحة املشاهدة، وصفات اجلالل احملمود عليها، وقدرته الكاملة 
بتدريج األفهام يف ذلك على وجه الغيبة، وقوي برهان ذلك صار الغائب 

  .شاهدا، يتكلَّم معه بصيغ اخلطاب، ويف صيغة تلذُّذ
}دبعخندم بكلِّ ما نقدر عليه، وهذا العموم أفاده اإلطالق القابل، : }ن

ـَّة فيحمل على العموم الشمويلِّ الشامل لكلِّ  لكن ممكن على سبيل البدلي
  :أفراد البدىل، وكذا يف قوله

}ـِعنيت سـن ـَّاك على حتصيل العبادة واملباح، وعلى دفع : }وِإي
ـَّا واملضار   .املعاصي عن

IIIIé�ÔÏé�ÔÏé�ÔÏé�ÔÏHHHH   ـَّا للثواب واهلروب - تعاىل -وخدمته  إم
ـَّا للشرف ا والنسبة إليه من العق اب، وذلك زهد، وهي عبادة؛ وإم

ـَّة وهي أعلى ـَّا إلجالله وهي عبودي ـَّة؛ وإم . تعاىل وهي عبودي
وقدم العبادة لنتوسل ا إىل دفع املكروه وجلب احملبوب، أو قدمها ألنَّ 
ـا  املراد ا التوحيد، فذكر بعدها االستعانة على مطلق العبادة، وأي
ـِّب؛ ويف الوجه األخري حصول التخلِّي قبل  كان األمر فالواو ال ترت

  .التحلِّي
}ـِقيمت سـاطَ الْمرا الصِدناه{ : ى يتمما مل يكن عندنا من الدين حت

، )17: سورة حممد(} والذين اهتدوا زادهم هدى وءاتاهم تقواهم{عندنا، 
: واألصل. ؛ أو أِدمنا عليه)76: سورة مرمي (}اهتدوا هدىويزيد اُهللا الِذين {

ِاهدنا للصراط، أو إىل الصراط؛ واملراد هدى البيان، أو هدى اإليصال بأن 
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  .نقيم عليه وال منوت على خالفه، أو التوفيق للعمل والتقوى
}ِهملَيع تمعأَن اطَ الِذينبعلم الدين والعمل به من النبيئني }ِصر 

ـَّة   .والصديقني والشهداء والصاحلني من كلِّ أم
IIIIì®ì®ì®ì®HHHH  }ِرنعت الذين، ألنَّ :  قال سيبويه}غَي

ـَّه جنس ولفظ غري نكرة ولو أضيف ملعرفة، » الذين« كالنكرة، ألن
ـَّه أضيف ملعرفة هي للجنس فهي كالنكرة، وعندي جواز  والسيما أن

  .إبدال املشتق الوصف وما أُول به
}غالْمِهملَيوِب ع{.  اليهود املخاِلفني ملوسى وعيسى}ضـالِّني الَ الضو{ 

املغضوب عليهم اليهود، والضالُّون «: �قال . النصارى املخالفني هلما
ـَّان، »النصارى وقدم املغضوب عليهم لتقدمهم زمانا، . )1(رواه أمحد وحسنه ابن حب

ـَّهم أشد يف الكفر والعناد والفساد،  ل باالنتقام، وألن ــَ وألنَّ اإلنعام يقاب
ـين عيسى وحممد  ـئ ـي ـب ـَّهم كفروا بن وأشد عدواة للذين آمنوا، وألن

ـِّدنا حممد  وروى ابن . �صلَّى اهللا عليهما وسلَّم، والنصارى بواحد وهو سي

والسلفي والديلمي من مل جيد صدقة فليلعن اليهود«: � عنه عدي«.  

         
. 2954، ومن سورة فاحتة الكتاب، رقم 2ورواه الترمذي يف كتاب التفسري، باب   - 1

 .ورواه أمحد يف مسنده، من حديث عدي بن حامت


