










الكتابلمصم م|ة — —٦

علىالإحالة كثير كان كما الكتاب، من الأول الجزء مقدمة في منهجه عن الكشف 
فيالجلل التمر هزا جعل في ورب بق ما لكل تقدمت الخي الأخرى الأجزاء 

ومحقالشخ فسرها التي الايات معاني بيان على التركيز حائل من الملمين عامحة متناول 
التيالشعرية والشواهد اللغوية الأقوال أو القرآن بنصوص التفسير كان سواء منهجه 
بالخوصوعاتتتعلق التي المائل في الشيخ رأى إيضاح مع لأية ا معنى حقيقة تجلي 
ومحيالناس عامة إليه بمحتاج ما أبرز باعتاره ذلك على والاقتصار الأية في العلاقة ذات 

وهوالكتاب لأصل اسما الشيخ وصمه ما مع ويتفق حقيقته يط_ابق اسما له احترت 
لأجراأكن لم أنني على التأكيد هنا يفوتني ولا الييانء أضواء من بالقرآن القرآن ررتفسير 

محملبن المختار محمد الدكتور أحي تشجح من لخسته مجا لولا الحمل هذا مثل على 
إذبالكتاب الناس عامة انتفاع بتيسثر اهتمامي ندة له بينت أن بعد الشيخ ابن الأمين 

افهشرح بحدها التردد في سنتين من أكثر وأمضيت كثيرأ ترددت موافقته يحد حتى إنني 
.للمسلمين نافعا الكريم لوحهه خالصا يجعله أن الثه أسأل الذي العمل لهذا صدري 

آياتكل يفسر لم هقفئ الشيخ أن في تتمثل المقدمة هذه اختتام هبل ملاحفلة وهنا 
منأحرى آيات يفسرها التي الأيات على سورة كل ش تفسيره اقتصر ؤإنما القرآن 
الناسعامة مجن الكثيرين بين حال مما الحقيقة هذه إدراك غياب كان وربما الثه كتاب 

ٌش•بصورة به الانتفاع وبين 
وعلىمحمد نبينا على وسلم اض وصلى العالمين رب طه الحمد أن دعوانا وآحر 

٠أجمعين وصحبه آله 
الشتقطيساداتي محمد ين سيد د. أ. 



٧ايولف ضعة 

المؤلفمقدمة 

ف_،ء'هص

ومنوصحبه، آله وعلى ه، محمد نبئتا المرملين، اشرف على والسلام والصلاة 
الأولينإله له، شريك لا وحده افه، إلا إله لا أن واشهد الدين. يوم إلى بإحسان بعهم 

أجمعين.آدم ولد سيد وجعله اصهلفا0 الذي ورسوله، عبدء محمدا أل وأشهد والأحرين، 
ظلماتبه فكشف كتاب، أكمل والأنبياء الرسل حاتم على أنزل الذي ض الحمد 

عنبه وكشف الحجاب، وذخائرها العلوم نفائس عن به وأماط العياب، وأسباب الجهل 
ليلبه وفتح الوهاب، للعزيز العبادة به وأخلص القاب، ومحاسنه وأسراره الدين حقائق 
بوابلتحيى الأبواب، جمح الشر دون به والعمل باتياعه وأغلق الباب، الدارين مارب 
منالخaلأ آياته بتدبر يتميز السحاب، بوابل الأرض تحيى مما أعفلم اليرة القلوب علومه 

الوصمةعن وأخبارء وأحكامه ومعانيه ألفاظه وتجل اللباب، من والقشور الصواب، 
،lilوعد [، ٢٩]ص: ألأي.ه ولنأ محؤتدقن ثاث؛م ^٨^١ ؤق إقث أرقث والعاب 

[.١٢٣]د: ه ينق وي شل نلأ ساء، أتجع بض ت نيه وغال، وأبقى، حير هو ما متعه 
يندٍء ؛ ؛-،)l بالنار، الأحزاب، حميع من ■منه المعرإم؛ن وأوعد 

منمحه المعرفين بالحْمِ ونبه لصار، عام وهو [، ^١١ل٠رد؛ مهد،ه أمحاب، 
فيكفي]ال١نر[، .ه ئتثغزّ نم  'م. ثنية '^؛j ض لم ٩ ؛ ؛-؛J،اصرة، 
النار.حمير من وأنه حمار، أنه عته المعرض 

تقالي حملا، له تهلع بلا ما القيامة يوم يحمل عنه المعرفي أل تعالى وبين 
يدثه;ث . بمإل أكنة ٣ تبمد ئنه آءن، ئذ . ذْفء ٥ ثن ءابتك 

وآذاناعميا، وأعينا غلفا، فالوبأ يه تعالى اف نح ]طه[، خلا ^ ٥٢;٣ نم }٧■ 
آلمنمؤيور ؤبمئزم ئظ مييثه لم ؛ن ذًًمكا م( أمٌن، ؤوس ت فيه الي ونصمأ، 

الميلتعاقب ما المكرار، طول( عر يخلق ولا عجانيه تقضي لا اطه[، ®ه مح، 
لشّتقدا  jS3 _j،4ؤخووأ ونال،: آخرين، به ووصع نوما به تعار اف رفع والنهار، 
الكتب،آخر وهو _،[، i_iJi]®ه مي( إن،؛-( لم وهمي ® ^٢١، لا جئ، a ستفث-ر 

الإئبال،في الخير وكل عنه، الإعراض في الشر فكل الخالين، برب عهدأ الماوية 
هدىءامنإ للويى هو ش ؤ عليه حجة كائن لمن وؤيل له، حجة كان، لمني فطوبى عليه، 

ثمإثني تادyى أثدجش -نمي ءثهنّ رم وثر *ادايهم ؤآ ,محزى لا و،؛ثآء 
.وعيل. أنا وللعاصي وعد، أعظم للمهلع ففيه [، ٤٤لنملت،: يميله 





٩ uil^lمقدمة 

جعفرأبى ونراءة سعيه، بئراءة للبان استشهادا الشاذة القراءة ذكرنا وربما الشاذة 
بالقراءات.العالم أهل من المحققين عند ولا عندنا الشاذ من ليست وحالف ويعقوب 

الكتاب،هدا ني بالفح المينة الاياته جميع ني الفقهية الأحكام بيان وىن-هما: 
ماونرحح ذلك،، ني الحلعاء وأنوال، السنة، من وأدلتها الأحكام، من فيها ما نبين فإننا 
لأنتامعين؛ نالل لقول ولا معين، لمذهب تحمب غير من بالدليل الراجح أنه لما ظهر 

كلامه.،إلا ومردود، مقبول فيه كلام كل لأل نائله؛ إلى لا القول ذات إلى ننظر 
•حقيرا قائله كان ولو حق الحق أن ومعلوم 

لماونومها عي اممه دون من للشمس تجل كونها حال في سبأ ملكة أن ترى ألا 
الذيالحق في تصديقها من مانعا كفرها يكن ولم فيه، اممه صدنها حما كلاما قالت، 

آمدوثائوتأ دكثبأ إدا الثاوك قأ ■' عنها اف ذكر فيما قولها فى وذللث، قالته، 
^^٥٠٠قولها: في لها مصدقا تعالى قال ففد [، ٣٤: Jjl]أذلع؟< أنلها ١؛^؛ 

الشاعر:قال وقد [، ٣٤،: ]١٣

ناقصمن أتى إذا الصواب حكم موافق وهو رأي التحقرن لا 
ائهسضالهوان قيمننه حهل ا منى تقيثيء أعر وهو الدر ف

ومااللغوة السائل بعض كتحقيق ذلك، على رائدة أمورا الكتاب هذا تضمن وتد 
منفيه إليه يحتاج ما وتحقيق العرب شمحر والأسثهاد وإعراب، صرف من إليه يحتاج 

تعار.اطه ثاء إن صتراه كما الأحادث، أسانيد على والكلام لأصوليه ا المائل 
أنأردنا وقد . حدا كثيرة المبارك الكتاب هدا في المدكورة البيان أنواع أل واعلم 

الكتابهال.ا تضمنه مجا كثرة الناحنر بها ليعلم ذلك من حملا الترحمة هذه ني ندكر 
فبلفائدته من الجملة في بصيرة على ويكون بالقرآن، القرآن بيان أنواع من المبارك 
فيه.ما حمح على الوقوف 

اتلهماممن إليه يحتاج وما والبيان، الإجمال تعريف في مقدمة نذكر ذلك وبعد 
سورترتيب على مرتبا المقصود في - اف شاء إن - شرع ثم ذلك، في نملويل غير من 

اكايتهت، قوله في داخلين نكون أن فتنا مجا على الكريم اض مجن ونرجو ا العظيم القرآن 
تعلممن ءاحيركم ه: عفان بن عثمان المؤمنين أمير حديث من البخاري صحيح في 

أنتعار نرجوه كما وعلنه، المرآل ثعلم س ادصثكم ءإل ت له رواية وش وعلمه٠ القرآن 
وأنبادابه، والتأديب المكارم، من فيه يما والتخلق كتابه، من علمنا بما للعمل يوفقنا 

الأعمال،جمع في النية إخلاص يرزقنا وأن منه، نمينا ما وبذكرنا جهلنا، ما يعلمنا 
كريم.رحيم إئه الأعمال، في القصد اد فمن ورحمته يفضاله يحفظنا وأن 

الكتابهن.ا تضمنها التي البيان أنواع من أن ~ ؤيرصا٥ بمحبه لما ؤإياك اض وفقني ~ اعلم 
حرف.أو فعل أو اسم في الاشتراك كان سواء اشتراك، بسب الواقع الإجمال بيان المبارك 



ال>ؤام|ثومه د ١ ٠

[؛٢٢٨لاوقر0: فرووه ت تعالى قوله اسم في الاشتراك سب الإجمال ومثال 
العدةياقراء المراد أن إلى تعالى أثار وفد والحيض، الهلهر بين مشترك القرء لأف 

المأمورالaللأق ووت للتومتا فاللام ١[، لالءللأق: لمئ؛آرره ؤقإأمز،س بقوله• الأطهار 
رووه،ؤ،ثئئ فوله: فى التاء زيادة قرينة له وتدل الحيض، لا الطهر الأية في فيه به 

بلافروء ثلاث لقال؛ الحيفايت، أراد فلو الأطهار، وهو المعدود تذكير عالي لدلالتها 
هل-هعلى الكلام بحض ومتري حيضالت،. وثلاث أطهار ثالثة تمول! العرب، لأن هاء؛ 

تعالى.اض ثاء إن اليقرة سورة في بأدلته فيها المقام وتحقيق الترجمة هذه في المسألة 
]الحج؛آلتت_ييه أكي، ؤول_تهلئفوأ تعالى؛ قوله اسم في الاشتراك أمثلة ومن 

الكريموعلى الجبابرة مءث المحتق وعلى القديم، على بالاشتراك يْللق العتيق قاف [، ٢٩
ؤا0قوله• في للناس ومص المم، ايوت أقدم بأنه اض وتمريح الأية في به قيل وكلها 

•للأول يا-ل الأية، [ ٩٦عمران: ل[ل مار؛اه ^4 لثثبم( ثلثا؛؟، ومع يب أرث 
وهتثش لذا ص تعالى؛ قوله فعل في الاشتراك ي، الإجمال ومثال 

الأيةفي معناه أن يد نؤ آية جاءيتن، وقد ؤإدباره، الليل إقبال بين منترك فإنه ]التكوير[، 
فيعص فكون ]اJدتر[، أتنز.ه ^٢ ثآفج أذبن. إي تعالى؛ قوله وهي أدبر 

أنهالقرآن في الغالب، ولكن ترى، كما هذه المدثر آية معنى يهنابق أدبر بمعنى الأية 
تشإي؛ ، j^iJ؛كقوله؛ أشرق، إذا وصيانه وبالفجر أقبل، إذا وظلامه بالليل م يقتعالى 
وهتثها أذا ثامح، © ;ثنا ^١ ه: وقول]اليلء• وه ءك ٩ M و 

منلثج ذلغير إلى ]الفحى[، وه ثق إدا قل ٢٠و وقوله؛ • ]الثمى[ 
لابنخلافآ الظاهر وهو كثير ابن اختيار هو وهذا أور الغالب على والحمل الايات، 

التكوير.سورة في الله شاء إن المبححؤ هذا إيضاح وسترى حرير. 

تبأوذت،هإن؛إم كنردأ  ٧٢تعالى؛ فوله فعل في الائتراك أمثلة ومن 
[ljuSll !، ،]تجرير قول ومنه به سواه إذا غيره به عدل قولهم يئن مشترك فانه ١

اابوالخثتلهية هم بعدلت احا ريأم فوارس الأثعلمة 
تعالى؛قوله للأول ؤيدل وصد مال بمعنى عدل قولهم؛ وبين بهم مويتهم أي 

ؤوير<وقوله؛ ]الشعراء[. وه ٢لطuبم تجم، قي؛محر إل . يلغ ثام ثق َةثا إن ،^ ٠۶
الآية.[ ١٦٥]اوقرْ: ه أش 'هميذ نحيقم دا ١Ju١أش دون من ينخد ش ٢^١;>، 

يهدئزبمتم مل ق ؤ-ءم تعالى؛ قوله حرف في الاشتراك يسب الإجمال ومثال 
وقوله:ثتعأيمه، قوله؛ في الواو قاف ٧[، ]البقرة؛ هقز؟ه أبمنمعم يعق سني،وم 

سورةفي بين تعالى ولكنه وللاسئناف، قبلها ما على للحهلف—، محتملة ابمضي؛إه 
وأن٧[، ]البقرة؛ هودهمه ومؤ معهلوف ٧[ ; ]اJقرة سمعأومه هنا؛ قوله أف الجاثية، 

علىالختم فيكون وحبر، مبتدأ تأنقة مجملة ٧[ ]البقرة: ه غثثوة مخميب لعق ؤ قوله؛ 



١١ الولف معة 

نولهمي ذلك بها بين التي والأية الأمار، خصوص على والغشاوة والأسماع القلوب 
بمنرُءعك نبمل دمحيء ّءعوء عل رغم عز عد ه وأصثث نرق إنهم ص تي ت الى عت

تعالى.اض ثاء إن الحل آية عن الجواب المرة، محورة قي وسترى [، ٢٣غثثؤآه 
4ت نوله من الواو في الاشتراك أيضا حرف في الاشتراك أمثلة ومن 

تأؤيليعلمون العلم في الراسخون فيكون للعهلف محتملة فإنها ٧[، عمرازت ]آل أنزه 
الأيةوفى حلقه، دون بعلمه مستأثرا تعالى الله فيكون للاّهتثتاف، ومحتملة المتشابه 

ثرائنالأية وفى قال: الناظر روصة في قيامة ابن أوضحها للامتشاف أنها ترجح قرائن 
عندالصحيح الوقف وأل المتثالأ تاويل بعلم منفرد وتعالى ّسحءانبم افه أن على تدل 
لوفلأنه اللفغل أما ومعنى، لففلآ ٧[، عمران؛ ]آل ه أثن إلا ئريلهأ تنام ؤوت تعالى■ قوله 
مبتغيذم فلأنه المعنى وأما بالواو، به آمنا ويقولون لقال؛ الراسخين عهلف أراد 

نولهم؛ولأنن مذموما؛ لا ممدوحا متغيه لكان معلوما للرامحخين ذلك كان ولو التاؤيل، 
تمامهوسترى آحره. إلى معناه على يقفوا لم لشيء وسليم تفويض تؤع على يدل آمنا 

عمران.آل صورة فى الله شاء إن وتفصيله 

ينههدأدنآتمر يمح؛،ظم ؤةث٠وأ ت تعالى نوله حرف في الاشتراك أمثلة ومن 
الشافعي،قال وقد الغاية، وابتداء التبعيض بين مشتركة ؛امن١١ لففلة فإي؛ ٦[، ]المائدةت 
غبارله صعيدأ فاشترطا للتبعيض، الكريمة الأية هذه في هي -1 الله رحمهما - وأحمد 

مجالهيشترطا فلم الغاية لابتداء هى -؛ افه رحمهما — حنيفة وأبو مالك وقال باليد، يعلق 
بحده:تعالى قوله لأل أنب؛ وقولهما والحجارة الرمل على التيمم أجازا بل غيار، 
قبلهازيدت النفي محياق فى نكرة ٦[، ]المائدة: تزجه مى عنمقم تغمز أقه يربد 
النفيشمول فى صريح نمن فهي كيلك كانت إذا والنكرة العموم، لتوكيد ّمناا لفظة 

مجنكثيرا لأل حرج؛ من يخلو لا غبار له ما بخصوصن والتكليم، الجنس أفراد لجمع 
ؤإيضاحهالهبهمث هدا تحقيق ومحسأتى الرمال، أو الجبال إلا فيها يوحد لا الله بلاد 

تعالى.فه ا شاء إن ١لماممة، محورة فى بالسنة 

الكتابهدا تضمنها التي البيان أنواع وٌن المثال، مطلق الترجمة في والمقصود 
امحمأو مفردا، أو كان جمعا جنس اسم في إبهام يب الوام الإجمال بيان المبارك 

تعالى:محوله مججمؤع جنس اسم في الإبهام فمثال حرف، معّيى أو موصول صلة أو جمع 
فىتعالى فوله فى وذكرمحا هنا أبهمها ففد [، ٣٧^ّ'■' ملؤه ُه ين ؛^۶ ^٠٤٥

آلثسئث.بين نر-ثننا قا ثير ثن يإن أستا ظأ" وثنا الأء_راف: ورة حم
ملرألمى يك تعالى: يوله ممرد حنس امحم فى أمثلته ومن لالآءراف[، 

أى^jJ؛4 بقوله■ يبينها هنا أبهمها ففد الأية، [ ١٣٧لالأءراف: صاٍروأه يثا س>بميل إه 
يالم ^٠٤٧ . ألنيت؟ك< رءتملهم آيثة محبمثثهم آ'نيا ف أسئنعمأ أثم;رى ءق كن 

ومن]\س0وه ،ندنحى ^ ١٤٠ئا نيم ثيودث_ثا رسن فقني ُمبم ؛،١>!؛؛، 



المؤلفسة ء ١ ٢

بقوله:سها نقد [، ٧١]الزمر: أتكغءإأق4 هد أيداب كعه حمت، ت نوله أمثلته 
ونحوهاالأية، [ ١٣جد؛ث ]الرأتا؛ر،ه ألجثي بلى جهثر لأنلأة بي ألمد حى ؤولغِر 

عهدْسن ففد •؛[، ]الغرة: وي M؛، ؤتأذم-أ ت نوله أمثلته دمن الابات• من 
هنئاآست دأينبمتم ةةة>؛ثلإ ٤-■"^< دءاتشثم أليكد، دءاؤئم أدكتأذ، آئسم ُؤللآا ت يقوله 
[١٢]المائدة: ٌإتروكأه عنكم ت يقوله عهدهم وبين [ ١٢]المائدة: حناه 

البلؤغبثناول، الأشد لأن [؛ ١٥٢]الأنعام: آشد»ه تج ؤثثأ نوله: امثالته ومن الأبة، 
إْللأنهومن ذللت، بكل فيه نيل كما ذلك؛ وغير وسن وأربعين، منة، ثلاثين ويتناولر 

ونل•ين محم نول، الخمسين على 
ثوونالمداورة ي جدنونأثدى مجتمع ين حمأحو 

ءؤ-مآتعالى: بقوله النكاح بلؤغ اليتيم شأن في به المراد أف بين تعالى اسه ولكن 
بسب،الإجمال و.ثالا ٦[، ]اس: ١^ ص ^١ ,جؤ ^  'ه١^٤٤ تمحإ ^'١ 

دممعوهموم. م ين وؤ؛ ؤَثم الدخان: سورة ني تعالى قوله جمع اسم في الإبهام 
[،]ال_دح—ijءاميين.ه مما نأئثها 'ةن,لك دبجن. محثا ؛مأ نسز َردم. ثبمماً 

َ؛واافيك ألنوم الأعراف: في قوله وكدلالثه هنا أبهمه وقد جمع امم فالقوم• 
فيبين ولكنه أيضا القوم فيه أبهم فإنه الأية، [ ١٣٧]الأعراف: آلآرمر،ه مثمتهو نممعغوة 

بعينها:القصة في لقوله إسرائيل بتو القوم ؛أولللثؤ المراد أرآ الشعراء، سورة 
لأيةا ]١^٠١،[ ءذ.ه ُأُة؛ها،، ^٥٥ ٠ مم ثبماب ؤثذ . صن نثمؤ< ثن 

.هَكغء؛0 مم ين ؟ذغ إما أف دون ين ثد ئ تا تعالى: نوله أمثلته ومن 
له:مقررآ الهدهد عن بقوله سبا أنهم إلى أشار ولكنه هنا القوم هؤلاء أبهم فإنه ]النمل[، 

ثنمءًقهلمهأنتأة ُثلق از . ضن ثإ ثغ ين م محن P يثا لعطت، ؤنئ١د 
نولهعوصول صلت في الإبهام بب بالإجمال ومحثال [، ٢٣-  ٢٢ية ألا 

عليهمالمتلو هد١ هنا أبهم فقد ١[ ]اسئدة: ه هنا الأ ص ييثه م م 
الأية،٣[ ]المائدة؛ ه والدم ألسد عوهأ ؛ له بق بينه ولكنه الموصول صلة هو الذي 
هناأبهم فإنه ٧[، ]الغاتحة: ءيزه آستن، اقيكة ؤصا-ر»ث ت تعالى فوله أمثلتنه ومن 

عانجمه آهم أق;بم مع ؤث1ؤيث، ت بقوله بهم الراد بين ولكنه عليهم، أنعم الذين هؤلاء 
أمثلتهومحن [، ٦٩]اونم_ا،: أولإق، وحنثن وأدنؤ>؟ما وألندبجن ألتيثى ثى 

الذيهدا أبهم هنا فإنه [، ٣٧]الأحزاب: نديه أثه ما مسلكث ؤ، تعالى؛ قوله 
جحشبنت نينب زواجه يه المراد أل إلى أثار ولكنه الند، وأبداه نمه في هآ، أخفاه 
هوإياها زواجه لأن حارثة؛ بن زيد تحت الوقت ذلك في وهي ذلك إليه أل■حي حيث 
هووهذا [، ٣٧]الأحزاب؛ ؤحلتإ نتأ ربد ثنن ^٤٥ ؛ بقوله افه أبداه الذي 

يقولهما أل تعلم ويه هت، يجنابه اللائق وهو القرآن عليه دل الذي الأية معي في التحقيق 
ومحبتهنليه في زينب ومع اش وأبداه .، نفسه في أخفاه ما أل محن المقرين من محير 
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منهأونس إن ماله إليه يدفع بللها إن أنه بالغاية المراد أل بتن تعالى ولكنه أحسن، هي 
الأية.٦[ ]ص: محيا4 تبمر ^ ي ألئغخ :محا فىقواه:>ثقآلذا وذلك، الرشد، 

الأيةفي العلماء يعفى يهول، أن المبارك الكتاب، هذا نقمتها التي البيان أنواع ومن 
تحنمةايي قول ومثاله القول، ذلك يطلان على تدل قرية الأية نمس ى ويكون قولا، 

تقوله في بالنفس التقى عموم يفيده ذلك، إف ئانلأ؛ مثلا الذمي بالكافر يقتل المسالم إن 
ليسث؟ وأ*لأذرتت، أ'لأذما وآ'لآن، ألم_اأن وأيتمك، إلئثيي، ألأنس أة فها نهأ وك؛ن،ا 
ؤئعأالأية؛ آخر في تعالى فوله فان الأية، [ ٤٥]آلماندة: ه بمثاص نألمؤخ أليي 

لأنالكافر؛ دخول عدم على قريتة الأية، [ ٤٥: قدره حقعاره يهو يهء ةصثدر^ا 
فيتحقيقه مترى كما الكفر، مع الصالحة الأعمال تنفع لا إذ شيئا عنه تكفر لا صدقته 
فيآدم بابني المراد إن ت هقفت البصري الحسن فول أمثلته ومن تعالى، افه شاء إن المائدة 

بنيمن رحلان الأية، [ ٢٧لاJاندة: مثاداه وا إي ألمحي أبى نتأ عتيتر ^؛٢^ ت قوله 
توءءكنت لهمتهُ أ'لأدبج، ي، يبمث، عإ، أممه ؤممث< ت تعالى قوله فإف إمرانيل 

دفنالاس يعالم أن قيل الأمر بدأ في وغ ذك أن صلى دليل الأية، [ ٣١^؛: ]١٧احئ4 
إسرايلمحابمحتاج ولا أحد، ءر الموم، دفن بمض فاد إسرائيل بني زمن في أما الموتى، 

إلت ه مجاهل قول أمثلته ومن ء؛لاهر، هو كما الغراب، من المسنن، دفن تعلم إلى البتة 
متعمدأنه [، ٩٥لالماودْ: ين ثز ئ تمر ئمآٌ ثئساJا يحلإ جم قى بقوله! المراد 

[،٩٠لالماتدةت ه أزرء واد ؤلإئود، لأية: ا آخر في تعالى قوله فإن لإحرامه، ناس لقتله 
وبالليذوق، فيه يقال حتى إثما مرتكب، غير لإحرامه والتامهمر معصية مرتكب، أنه على يدل 

سألتمؤهى^^١ تعالى؛ قوله أعني الحجاب، آية إن الناس! س كثير قول أمثلتته وس أمره، 
تعليلهفإن ال~ي.، بأزواج خاصة الأية، [ ٥٣]الاراب: تآء من مثومئ نكثا 

منوالماء الرحال لقلوب، أؤلهر بكونه الحجاب، إيجاب، هو الأى الحكم لهذا تعالى 
علىواضحة قرينة [، ٥٣]الأحزِاب: ه وضبهن لئلؤوم آفهز ؛ؤد;لخم فوله: في الرسة 
ال. المي، أزواج غير إل المميز! حميع منر أحد يقل لم إن الحكم، تعميم قصد 

فيرتمرر وقد منهن، الريبة ص الرحال قلوب، طهارة إلى ولا قلوبهن، طهارة إلى حاجة 
تبقوله السعود مراقي في أثار ؤإليه مطولها تعمم قد العلة أف الأصول 
تخرملا ا هلكنا لأصلهم تعمومحي تخصص ومحي 

أمثلتهرمن الأحزاب، محمورة فى الحجاب مسالة تحقيق — الله شاء إن - وسترى 
همدوئما ت موله مي بيته أهل في يدخلن لا .، أزواجه إل الخم؛ أهل بعض موال، 

صريحةالمياق قرينة فإن الأية، [ ٣٣]الأحزاب: انبت،ه ايلر ألملتس عتآءكم إيدد*ك، أممه 
ثم[، ٢٨]الأحزاب: ه نيات َق-ن إن اغيت ُؤءل، ! فال،تعالى اش لأف دخولهن؛ في 
ثم[. ٣٣]الأحزاب: ألمت؛ثثراه لأدمء أممه قد ٠'ؤإقملا لهن؛ حءلابه نفس في قال 
الأية.[ ٣٤]الأحزاب: ق ثئق ما بعدم! قال 
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فلاالدخول قطب النزول سبب صورة أل على الأصول علماء جمهور وأجمع 
مراقيفي أثار ؤإليه الدخول، ظنة أنها مالك: عن وروى بمخصص، إحراجها يصح 

بقوله:عود ال

صظنا ام الإمعن وارو الب ذوات ;—إدح—ال واجزم 
الأحزاب.محورة في ذلك تحقيق - اممه ثاء إن - وسترى الأية، قي داخلات أنهن فالحن( 

فييذكر ثم القرآن، في شيء ونوع يذكر أن أيضا تضمنها التي المان أنواع ومن 
ثئالجد اعندم ثم تله أنينث م*ئ ثعددأ ُؤدلد تعالى: كقوله ونوعه كبقية آخر محل 

مفرقة؟أو مجتمعة كانن، هل بها الوعد كيفية هنا يبين لم فإنه الأية، اه؛ا تالقرة■ 
ردءميقشت، نتم بعسر ؤأثممثتها نلت مومئ ؤوؤأعدئا بقوله: الأعراف في بينها ولكنه 

دآقّببمذة ءاد ؤرأم،ثآ تعالى: قوله أمثلنه ومن [، ١٤٢]الأء_راف: ق-لهه آومثكت 
آضاآن ؤ كقوله: أخر مواضع في لهم إغراقه كيفية بين فإنه •٠[، لالبقرْ؛ تثرؤزه 

]طه:اتثاه أدم ي لم ءؤ،آضتط : وةوله ؛لأية، [ ٦٣لالثعر١ء؛ آدجر بماق 
يتنجيزأولا وقع كونه إر تحرض غير من أمر وقؤع يذكر أن القبيل هذا ومن الأية، [ ٧٧
أنيدؤأظتا تعالى: قوله ومثاله آخر، موضع في ذلك> يبين ثم تعليق، أو 

أوبتنجيز أولا وقع جود بالالأمر ذللت، هل هنا سين لم فانه الأية، [ ٣٤]البقرة: لإله 
يشثاد ُ؛ؤوإد الحجر: في قال معلقا أولأ ولمع أنه و)ص( )الحجر( في بين وقد تحليق 

تحك،ين فه رمحت محتدقم . قتنوز كثز مت( صيثتي، بن بقثرا كبج، ءامح، يمكة 
بث/لغلى إف ِككةغ غث قاد إل ؤ ص: صورة في وقال لالح-ج-ر[- 'مآيبم.4 أم ثمحأ 

]ص[.ش؟بم.4 لم ئثمأ ددم؛ا ين محي ثبمحق سثبمم ثإدا . لن نح، 
المقصودآخر موضع م ويبين لأمر، ًلاب يقع أن فيه المذكورة البيان أنواع ومن 

ؤآوتلك ءثي انزل ولا ءاؤن٠١لوأ الأنعام: في تعالى قوله ومثاله المطالوب، الأمر ذللث، من 
؛الماالث،مرادهم أن الفرقان في نن فإنه الأية، ٨[ ]الأنُام: الأم،ه محذ ئ أزلا 

يأْكل،أليرل هنذا ناي، ُؤيثالؤأ تعالى: قوله فى وذللث، معه.، آخر نذيرا يكون أن إنزاله 
.]المرءان[ ثذيت.4 معم وؤبك عف أزل،زثو 'أمحسواؤ< ض وبني، ام ألْلع

موصعفي يذكر ثم موصع، في أمر يذكر أن أيضا تضمنها التي اليان أنواع ومن 
ظرفأو مكان ظرف أو مفعول أو سب له يذكر كان الأمر، بذلك يتعلق شيء آخر 

لجئيلوث بمد تن ٥^^ ئثت ^٢ ت تعالى قوله في سببه ذكر فمثال ت متاءا-ق أو زمان 
بينهولكنه قلوبهم نوة سبب هنا يبين لم فإنه [، ٧٤ت ]البقرة ئنوه؛ه آثد أز َةلءارم 

توقوله [. ١٣ث ]المائدة قس-_ثةه ثوبهم ئيلثا ذأدلم تثثهم شمم ؤؤم\ ؛ بقوله 
تعالى:فوله اوسب ذكر أمثلة ومن [. ١٦]الحدJد: م_مه ثثت ألأمد ٠،^؛ 

بقوله؛اسودادها لسبب هنا أشار فإنه [، ١٠٦عمران: ]آل وقود رجله ؤص 
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١عمرازت ]آل أ'اقثرتمه وجوههم أسودت  تكقوله أحر مواصع في بينه وتد الأية، [ ٠٦
منونحوها •٦[، لال-زم-ر: ه قنودة تجوهيم أف هق كدمحأ اؤ;ءى نني آلاثنو 

عمران.آل فى تحقيقه — اش ثاء إن — متري كما الايات 

.ه؟_ نش نت• ذ'لك ف، ت تعالى نوله الواحد المفعول ذكر أمثلة ومن 
والذارياتهود في إليه أش-ار ولكنه يخشى، مفعول هنا يذكر لم فإنه ]النازعات[، 

راجعة[، oLpjUl].4 محي لس ؤغ؟ ديك ق ^إة ؛ هنافوله غي الإثارة أن ؤإيضاحه 
أمحروأئن ؤقلنو» ت نوله في المذكور والعذاب النكال من فرعون أصاب ما إلى 

خيمابأن هود صورة في صرح تعالى أته فاعلم ذلك ءرنتا فإذا ]النازعات[. ه وادوف 
علىواير الخوف بأن نمرح الأحرة عذاب حاف لمن آية العذاب من فرعون أصاب 
فىالمذكورة الخشية هو هود فى المذكور والخوف المفعول، فهو الأحرة عذاب 

ةوودِلإةأكثو وم متؤ بميم . نشد يبموى آنت ؤو،آ هودت ني نقوله النازعات 
لشلاق ن;لش ق >إن دعدْ: وغول [. ٩٩]مُ: >التمثه فوله: إلى [، ٩٨- ٩٧]عود: 

'ءذ.ابهو النازعات قي المحذوف المفعول أن على يد.ل [ ١٠٣ل٠ردت ارذ•خ٢قه عذ«اب، حاف 
الداريات:نى تعالى نوله ويويدْ هود فى القصة نفى نى به تعالى لتصربحه الآحرْ 

نول:لأن الأية؛ ذاردات[ ]المثم.ب ماتم همءوث إك ^١٠ إي ؛j^!، ؤُي، 
آلألمألتراب نفين »اتن  ١۴٠نوله: على معطوف [، ٣٨]الل.اردات؛ •وموه 
منأصابه وما موسى مع فرعون قمة فى وتركنا المعنى: فيكون [، oijjiUi].اه 

عان.ابوأنه المفعول بيان نفيه الأليم، العذ-ات يخافون للان.ين آية له تكن-ييه العذ.ات 
فىومثاله المانعات، فى إيضاحه - الله ثاء إن - وسرى هود، فى ذكر كما الأحر؛، 

آياتحمع من ونحوها الأية، [ ٥١]البقرة: أنمنه اءند.م ظأ قوله: المفعولين أحد 
العجلاتخذتم وتقديره حميعها، فى محذوف الثاني المفعول فان إلها الحجل اتخاذهم 

وقدإله' مصطنعا عجلأ بأن يتلفظ أن ينبغى لا أنه على المنبيه دائما حيفه ونكتة إلها 
جنداعجلا لهم ءأ-عج ألثبؤ. أش ^^ui، بقوله: طه فى المفعول هذا إلى أثار 

٠[ ٨٨-  ٨٧ت ]ؤله مشه ؤإيث اقهحكم هتدآ ثماؤأ إر مز 
]الغاتحة[،آلمنيي، رد_ا لرب آلمني ؤ ت تعالى قوله المكان فلرف ذكر ومثال 

وعلا،جل لحمده المكانية الظروف من والأرض موات الأن الروم، صورة فى بين تم 
ذكرومثال الأية. [ ١٨]الروم: ن؛لآضه آلثنزت ذ آنثتد تعالى: قوله ني ونللث، 
وقوله[ ٧٠]القصمى: وآلآ;غثآه ألاؤك ي، آنثتد ^^٠ القمص: في تعالى نوله الزمان ظرف 

الدذياأن فجين ١[، ]سبا: ثاره -آالكن نئو َامحمإ j أ-لتد ٥' سأت أول فى 
فقئندآئ تعالى: قوله أمثلته ومن لحمده، الرمانية الظروف من والأحرْ 

الرمولشهادة أن الماء في بنن فانه [، ١٤٣]ّ: ثهيدأه ظ أؤيد ه أفاس 
عقيق، ث.؛ئنا يثبيز أمؤ َلإ، ين، :؛ئنا إدا ؤثكئ> فوله؛ قمح، وذلك القيامة بوم واقعة 
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،٤١،: ]IJLألآرص4 بئ ء لز ألقزد وعصوا َقتوأ ي لأ .؛نُآمح ثآ-ثا 
بأسكئ، أن أق، عش ألؤ؛تن ومض ؤ ت الماء فى تعالى فوله المعلق ذكر ومثال [، ٤٢

الأنفالني ينه ولكنه التحريض متعلق هنا يبين لم فإنه الأيه- [ ٨٤—ا»ت َةائردأهأؤ؛بما 
تعالى:قوله أمثالته ومن الأية. [ ٦٥]الأنفال،: ألإثال،4 ءد ألنومثك ءؤ)وحنض( بقوله؛ 
أوآتلإئ ي أن % >تز وقوله: ]!_. ثثاثق@ه ص ئق، ;٠ 

متعلقا،القيامة يوم وعلا حل لإتيانه البقرة في ذكر فإنه الأية• [ ١٠٨]الأنعام: ر،ثه ؛١٤، 
الأيأن.[ ٢١•]ص: اص4 ص طم ق، ه ههم أن إلا .ص ؤ،ثل فوله؛ في وذلك 

ءؤ؛ذاقوله: أمثلته ومن يأتيهم بقوله: بتعلق ظلل في قوله هو الذي والمجرور فالجار 
دابملهيوعز مح، ألثآُ ؤرأذ-ئت، ونوله: الأية. [ ٣٧]الرحمض: ريةْه ث،تث أثيب 

فيمتعلقا لانشقاقها ذكر فقد ]الأنثقاق[، أطتن،)وه ألثتآث ^١ وقوله: ]الحان[. 
الأية.[ ٢٥]الغرتان: أل-؛ا. يثمى قوله: في الفرقان 

المانيأحد عر الامتدلأل المارك المحاب، هذا في الدكورة اليان أنواع وس 
منخروجه عدم على دليل فيه فغلبه القرآن في الغالب هو بكونه الأية معنى في الداخلة 

بعضقال فقد [، ٢١]المجادلة: وئ؛لإإه أيا ؤآ؛علةى تعالى: قوله ومثاله الأية، محنى 
استبمسالهو القرآن في والغالب والبيان، يالحجة الغلبة الغالبة، بهده المراد إن ت العلماء 

الأية؛في الغلبة تلك دخول على واصح دليل وذلك والسنان، بالسيف الغلبة في الغلبة 
كموألدن؛ى تعالى: قوله ذلل؛، فمن القرآن القرآن به سين ما حير لأن 
[.٧٤اء: ]المته؛،ه أو تمثل أثي سؤيز ي ثتل، ؤوش وقوله؛ [. ١٢مم—ران: ]آل 

تنأنا تنزأ نأيه ننا=ظم ذؤن وإن ماممن بميوأ منتيث هسرعن زذؤ ؤ1ن ■ وقوله 
٩؟،يإن باّلأ بميوأ مي، ما'دت نتهير كؤأ ؤظن وقوله: [. ٦٠]الأنفال: َثمثوأه أك؛ى 

هألميإ عزت ه ^١؛^ وقوله: الآية١ [ ٦٦]الأjفال: زه يادن ينلوأ ألت ؤثآإلإ 
إلى٤[، - ١ ررم: ]السن؛رىه ينج .ي ثتيثيرة ءلهنّ بمد نجز نئم ؛؟؛، ٢١أدف فآ 

ليسأنه إلا القرآن، في قصده متكررآ المذكور المعنى يكون وقد الايات، من ذلك عير 
الأولدون وهو أيضا، الكتاب هدا فى مذكور به والاستدلال سواه، قصد من أغلب، 

ا\ذإؤفيثتهنمت ؤوآةه تعالى: قوله ومثاله الاستئناس، شجه به فالاستدلال ازية•! في 
ؤإرادءالإحاطة ؤإطلاق ؤ مجهلكّهم معناه العلم: أهل بعض نال نقد [، ١٩]الغرة؛ 
فولهومنه القرآن فى الإحاطة معنى فى أغل، ليس أنه إلا القمأن، ش مذكرر الإهلاك 
يآهأهبمال أن إلا يبء  ١٣^وقوله؛ [، ٢٢تبونسن محل آم ^^١ تعالى؛ 
وسترىالأية. [ ٤٢]الكهف: ه ينمهم وقوله: القولين أحد على [، ٦٦]يوسف،: 

٠تعالى اض ثاء إن البقرة، سورة فى المبحح، هدا 

فرهايث4ر تنوأ كقوله: الشرك عض الظالم إطلاق المرع هذا ومن 
تزؤوآل،ةتيان، وقوله: [. ١٣ان: ]لقملظذِه ألقنك. ؤإ>كث ونوله: [. ٨٢]الأنعام: 



المرلفم>ت ء ١ ٨

ؤسأتنق بمثق ة _،؛؛، ث" C أف دين ين ثغغ ويوله! [ ٢٥٤لالبغر0: ألقتلتوزه 
والأنعام.القرة في - تعالى اش ثاء إن - ستراه كما ]يونس[، أثياء؛أا.اه ين إدا 

جهئأن بيان أهمها محن وهو المبارك الكتاب هن.ا في المذكورة البيان أنواع وُن 
ونحووالوجه واليد كالأستواء الصفات من العفليم القرآن هدا في ه نفبه اممه وصف ما 

عن- وعلا حل - تنزيهه محع محجازأ لا حقيقة به موصوف فهو الحقان، ح،مح من ذلك 
العفليمالبيان وذلك كبيرأ، علموا ذلك عن وتعالى سبحانه الحوادث صفات مشابهة 
ألبرهآلنيخ نعو ش_حء َؤثليء -I وع،لأ حل - قوله في الحقان لجميع 

لهوأنبت إ ^^٣-،بقولهI الحوادث ممانلة عنه ننفى [ ١١]الشورى• 
هذاتحقيق - الله ثاء إن - وسترى أنبره، الثعيع ن بقوله الحقيقة على الصفات 
الأعراف.صورة في بكثرة القرآنية بالأيات ؤإضاحه المبحث 

فيبقرآن قرآنا ننا إذا أنا المارك امماب هذا تضنها التي البيان أنواع ومن 
نبينفإنا أيضا، قرآن عليه ولأل لنا المخالفج مذهبه أن ويدعي غيرنا، فيها يخالفنا  ٠٧مسأ

اسدلفإن وسنة، بكتاب استدلالنا فيكون بيانه، وبهللأن بياننا صحة الصحيحة بالة 
أنهلما يفلهر ما رححان نبين فإننا به، استدل الذي القرآن محع أيضا بسنة حالفنا من 

فإناله، ولا لما ئاهدأ سنة مجن دليل يقم ولم بقرآن مخالفنا استدل إذا وكذللت، الراجح، 
بيانه•على بياننا رجحان وجه محن 

أتق؛نيهاد غراءة إن : قولماالملاث الأيل هذْ مجن الأولى مثال 
ؤراز.؛شءئإهفراءة تبينها الوضوء في الرجلين مح المفهمة بالخفض ٦[، ت ]المائدة 

منهافيفهم الوضوء، في الرجلين غل وجوب مينة فهي الغل في الصريحة بالنصب 
إن- ستراه كما المعاني، من ذك لغير أو للمخفوض المجاورة لأجل الخفض قراءة أن 

فراءةز الوضوء! في الرجلين يمح القائل الشيعي فيقول المائدة، في سينا - اممه ساء 
علىالعطف من الصب قراءة أن مبينة فهي الرجلي.ن على المح في صريحة الخفض 
تدلالصحيحة السنة فنقول! نصب محل في برؤوسكم هو الذ.ي المجرور لأن المحل• 

منذلك وغير النار• مى للاعفاس، 'ريبل ه■' كقوله بيانك، وبطلان بياننا صحة على 
نقول!أن أيضا ولل الوضوء، في الرجلين غل بوجوب الهصرحة المّحيحة الأحاديث، 

علىإلا المح ذللث، يكون فلا المح، بها يراد بالخفض وأرجلكم قراءة أن سلمنا لو 
زلتا ص فو النٍقن ِإكش ه" له! فيل القرآن.، عليه أنزل من لأن خف؛ 
فتكونحفين، على إلا الوضوء في رحليه على .، يمح ولم ؛ ٤٤]النحل؛ أقأمه 

الخفين،على المح لجواز مبينة الخفض وقراءة غسلهما، لوحوب مبينة المب قراءة 
المائدة.مهورة من محلها في — الله شاء إن — المسالة هذه تحقيق وسترى 

القروءخى الأظهر إن ت قولنا المذكورة الثلاث المائل من الثانية المالة ومثال 



٦١ المزق عست 

تعالى:قوله يدليل الأطهار أنها [، ٢٢٨; ٥٨١١]روء4 ُاؤثثثئ ت تعالى قوله فى 
قيلالحيض، زمن لا الهلهر زمن قيه بالطلاق المأمور والزمن ١[، لمئ؛إىه 

!^٧١٠عمرت ابن حديث خى كقوله الصحيحة السنه له وتدل بالطهرا العدة أل على 
الطهرلزمن العدة'* اك ا١نتاإقوله في والإشارة الشناة" لها تطلى أو افث أمر التي العدة 
نيالتاء له وتدل العدة، هو الطهر بأن ه، النتي ٌن تمرح وهو الطلاق، فيه ١^١^ 

أيضا،وسنة بكتاب الحيضات القروء بأن ت يقول من واستدل تقدم، كما م؛ووه 
ئثنهئيدمن أتبمر إن ذ-وؤ ين ٢^^٠٢٠١ ين يتى ؤنأف تعالى' فشوله الكتاب أما 

فدلالحيفس، عدم على بالأشهر العدة رب فإنه ٤[، ل١لطلأقت محيه لر راش أنهر 
السنةوأما عدمها، عند الحيفات من يدل الأشهر وأن بالحيضر، العدة أصل أن على 

هدهتفصيل وسترى ا٠ أئرائلث٠١أيام الصلاة ءدعي وحديثر بحيضتين، الأمة اعتداد فحدسثج 
الأٍلهاركونها أن ذكرا وند اف. شاء إن - المقرة سورة في الفريقين وأدلة المسالة 

أصح.بها اJمصرح وحديثها أصرح آيتها لأن نظرتا؛ في دليالآ أرجح 
فيربيون الفاعل ائب أن بيانا اJذكورة الثلاث المائل من الثالثة المسالة ومثال 

للمفعولالبناء قراءة على [، ١٤٦عمران؛ ]آل يتتؤيره ممم فنتل م تن تعالى• نوله 
وبيانهالأيات، من ونحوها [، ٢١]المجادلة؛ أدأ لآلأ؛؛ى ه لجفن، تعالى• بقوله 

ممدانفي الأنبياء من كثير محتل ذلم، عالي لزم المي نحمر الفاعل ائب إن نالنا: لو أننا 
ينفيولرسله لقسه الغلبة كتب بأنه تعالى القّ وتصرح كائن صيغة عليه تدل كما الحرب، 

ماعل ^،1، ين رنت َمحتثلأ ت تعالى نال ومحي سئما لا به، حفاء لا نفيأ ذلك 
ولاتعالى• نوله فإن [، ٣٤]الأن-مام؛ ه أق هنت تدل ولا تغ ^ ٧١حئ وردوأ َمحأوأ 
هيلأعدائهم غلبتهم لأن غالبين، الرسل لكون مبدل لا أنه في صريح ١^^ ذكيت تدل 

التيكلماته أنها شلث، فلا [، ٢١]المجادلة؛ أدأ لعاا؛ى أفت ؤحمحب كلمة مضمون 
يكونأن المنصور عن ونفى واحد، وغير القرؤلبي ذكره كما لها مبدل لا بأنها صرح 
[.١٦٠عمران؛ ]آل ه لكم عا.لب ثلأ أفه يتمء ون بقوله؛ بايا نفيا مغلوبا 

ييثتل وثن ت نوله في غالآ ليس المتقاتلين من المقتول أن تعار أومحح وند 
للمقتول،مقابلا تسما الغالب جعل حيث [، ٧٤؛ ]الماء الأية 0^1،^ آو مقثل أش سعيل 

بغالب،ليس المتقاتلين من المقتول أف القرآن به نزل الذي اللسان مجن صرورة ومعلوم 
الكثيرلأن بالشديد؛ قتل بقراءة له ؤيتشهد ربيون، الفاعل ناتب أن بإيفاح يبين فهدا 

رححالقراءة هذه ولأحل الرسن، على القتل ونؤع على يدل بالتشديد عليه المدلول 
قدمناوقد ربيون، الفاعل نائب أن وغيرهم والألوسي واليفاوي جني وابن الزمحشري 

سيعيةبقراءة للبيان استشهادا نذكرها ؤإنما الشاذة، القراءة على البيان في نعتمد لا أنا 
والمهيليإسح-اق، وابن حرير، كابن الخألة هذه في لما المخالف فيقول هنا كما 

وهم،ه اض صمتر الفاعل نائب أل على أحر آيات دلت، قد وغيرهم: - اطه حمهم ر- 



المؤلفم>ة 

ويى'كدتم ؤسريتI 1 كقوله الأنساء بعض على القتل بومع المصرحة الأبان 
علىيانع النزاع محل ني الفتل أن بين وعي الأيات، من ونحوها [، ٨٧

تأوجه ثلاثة من بيانكم على بياننا تقديم يجب فنقول' الني 
أعمبيانكم دليل هي التي الرسل بعض الكفار بقتل المصرحة الايات أن ت الأول 

غيره،دون خاصة الحرب ميدان في الرسل نتل في المزاع لأن المناع؛ محل من 
البتة،القتال خصوص في منها واحدة لمت الرسل بعص قتل على دك التي والأيات 
لإياقالأحص؛ على دليلا ليس الأعم على الدليل لأن بالأعم؛ يكون لا والميان 
الالرسول نتل فمْللق الأحص؛ وحوي يقتضى لا الأعم وجود أن على كافة المقلأء 

بخلافواصح، هو كما ءيرْ أو جهاد فى كوته من أعم لأنه جهاد؛ ني كونه على يدل 
محلفى فإنه ونحوها، [، ٢١]المجادلت: وئ؛ثإأه أدأ ؤلءإمكث< ت بقوله ذكرنا الذي اليان 

مقتول؛غير القاتل الرسول أن ني نص وهو غالبون، الرصل بأن يمرح لأنه النزاع؛ 
تقدم،كما [، ٧٤،: ]1JLبمإن؛< آو ؤسل ت بقول بينه كما غال، غير المقول لأن 

منه.بأعم الزاع محل ني خاص يعارض لا أنه ومعلوم 
أفصحعلى المفليم القرآن آيات به تتفق ذكرناه الذ.ي البيان أن ت الثاني الوجه 

تنانفهاإلى يودى المخالف ذكرْ وما البتة، تصادم بينها يقع ولم المربية الأمالم—، 
ذللتافي يكن لم نتل إذا بجهاد يؤمر لم الذي الرمول لأن لبعض؛ بعضها ومحصادمة 

بالمغالبة،يزمر لم لأنه [، ٢١لاوجاُاة: ئثلأه وا ؤلآظ؛ى لقوله: مانمة ولا إشكال 
إنلأنها حقه؛ في أصلها من الغالبة وجود لدم غالبا ولا مغلوب، أنه عليه يمدق فلا 

بينإلا تقوم لا إضافية صفة الغالبة لأن مغلوب؛ ولا غالب يقال فلا أصلها من عدمت 
لاهيؤ ت لقوله مناقضي فإنه الجهاد، ش بالمغالبة المأمور الرسول نتل بخلاف مجتغايين 

وأهدأش مدل ولا ؤ  '٠اله رمبه وعد فيما يقول وافه [، ٢١ت ]المجادلة وإ،بميه أنا 
[.٣٤]الأنعام: ص ن يس 

صورةعلى بها المستدل الرمل بعض قتل على الدالة الأيات جمح أن ااث1لثا: 
غيرفي فللمأ أنبياءهم إسرائيل ض كقتل جهاد، عير في ارل كل واردة كلها الزاع 
والصافاتعمران، ال في المبحث هدا تحقيق — تعالى اطه ثاء إن - وسترى قتال، 

ثرآن،له يشهد منها واحد وكل حق كلها أنوال الكريمة لأية ا في كان وربما والمجادلة، 
واحدكل لأن بعضها؛ لترجيح تعرض غير من عليها الدال القرآن ونذكر ندكرها فإنا 

بملمآيJfل لذ الثتو؛ب ذ أس الأنعام: أول في تعالى قوله ومثاله صحيح، منها 
أقوال:تلاثة للعلماء فيه فإن ٣[، ]الأنعام: الآ.بة دجهتة؛4 بمتمحأ 

ويدللأرخى، وا الوات فى بحق المعبود أي الإله، وهو المعنى أن الأول• 
[.٨٤]الزحرف: ه إله آلأزم زق إلم ألثتآء ق ١^ تعالى: قوله عليه 



الموفضعة 

وعليهسركم يعلم بقوله؛ متعلق لأرنحى ا وفي السموات في قوله؛ أن الثاني؛ 
تعالى:توله عليه ؤيدل والأرض، موات الفي وجهركم سركم تعلم اض وهو فالمعنى 

٦[.الأية ألتعنوئي ؤ، أكز بمام أدى أننث بؤ 
بوئت وتوله ألثمؤتي،ه ت قوله عالي الوقف أن جرير ابن احتيار وهو ت الثالث 

ؤ،ش ؤءبنم تعالى• نوله عليه وبدل ٣،، لالأ'ذعامت ُؤبملم بقوله• متعلق 
الأنعام.في .إيضاحه اممه ثاء إن - وصترى [، ١٦الأية آلآن؛شه ؛^٢ تين، ان آلت 

المماهععند وأوضح منه أشهر بلفغل اللففل ير نففيه المن؟كورة البيان أنواع ومن 
فإنه[، ٧٤]الحجر: الأية سأتيهه تن جثارء ير ؛ لوط•نوم حجارة في كقوله 
قولهفي وذللث، الهلين، جيل يالالمراد أن يعينها القمة في الداريات في بنن تعالى 
؛لأية.لالذاريات[ واه ي؟ن ين ينا;أ هتيم لمحيي . شئ مم ال اتحتآ ٩ ؤ*الرأ تعالى• 

بهتراد وأن الذكر به يراد لأن محتمل لففل يرح أن فيه المذكورة البيان أنواع ومن 
[،٧٢]الغرة: الأية ساه ثلثن بوألأ تعالى! قوله ومناله محنهما، المراد فيبين الأنثى، 

الضميربتذكير ذكر هنا أنها إلى تعالى أثار وقد والأنثى، الن•كر على تهللن، النفس فإن 
[.٧٣]الترة: الأة تسإه أنرمرث ؤسثا قوله: في إليها العاني 

يحضهافيذكر متعددة لحكم ثبتا حلق اطه يكون أن فيه المذ.كورة اليان أنواع ومن 
فىتعالى قوله ومثاله الأحر، المواضع في المذكورة البقية تبين فإنا موصع، في 

حلقحكم من فإن [، ٩٧]الأ؛عام: الأية غاه بمتددأ القمم صأ جمد ٢لك، ؤن*ن الأنعام: 
ألثأعاءئينا ولثن ؤ يقوله: تعالى يينه كما أيضا الشيامحلين ورج،ر الدنيا ماء التزيين النجوم 

أؤوبهو أندتآ اذ،ا» ؤهشا وإيأ وقوله: ْ[ّ ]IJ_،: ةئثألإنه ثمحثا هتثها يمتسح 
]الصافات[.ْاه مايدم هنس َلإ، ين هقا نو 

حملهل آحر موص؛( في محن نم موصع، فص، نهمح، أو أمر بذكر أن أنواعها ومن 
هلآخر موضع في يذكر نم رط ث يذكر أن وكذلك لا؟ أو النهي أو الأم في الامتثال 

لا؟أو الشرط ذلك حصل 
إينأزد يبمآ اف تامنثا ٠^٥١ 

١٣٦.]

والمزمنينقبيه. تعالى فوله الأمر فمثال 
]المرة:ننهتِه م نت مزة م فوله: إلى [ ١٣٦]القرة: 

قوله:إلى [، ٢٨٠]lJ^_؛: الثيثوده ؤءاس بقوله؛ الأمر هالا امتثلوا أنهم بين ففد 
[.٢٨٥]البقرة: ه رميي. من لحد يرك> ذهيذ ولأ 

L]١لثئؤ^ه ة ثتدوأ لا  'متعالى: قوله النهي ومثال  JI :،بننفقد [، ١٠٤
[،٦٠]اJقرة: الأية ألننت،ه ؤ، ط آغتدزأ أون عيتثأ >ؤنكن بقوله: يمتثلوا لم أنهم 

الآيةألثبمي،ه ق بمدوث آد أتم ثاجر، ْقاثت، آؤ ألئهت م ^وتتلهم وقوله: 
بعضهم.والراد [، ١٦٣]الأعراف: 



الولفم0 — ٢٢

أن_ثثكئرأهإن د؛يهفلم ص تدو؛م خمأ _>زالرة ُؤرلأ •' فوله الشرط ومنال 
١Jّكمرءلأآهءيق مس ت بقوله يستطيعوا لم أنهم المائدة أول في بين فقد [، ٢١٧ت قرة ت'

عزلملهن* ؤ ت والصف والفتح براءة في بقوله أيضا بينه وقد ٣[، •' ت١لاندة دييمأه من 
[.٣٣]اكوة: ه مقلا، أئن 

كقولهبالفعل وقوعه يبين ثم ميع شيثا أن يذكر أن فيه المدكورة البيان أنواع ومن 
وصرح[، ١٤٨الآين أثت^ئناه تآ قآ؛ ؤ \؛ظ\' اؤ;بم الأذعام; في 
ينء؛ثنظ نا أثث ث1؛ أر أئ3ؤ_أ أليكن 'اؤر٠ال، ت بقوله بالفعل ذللث، نالوا بأنهم النحل، في 

[.٣٥]الحل: الأية سءه ين دوني، 

ذكرشيء عر تعار يحيل أن المبارك الكتاب هذا ني المذكورة البيان أنواع ومن 
ؤرد ؤوق المساءت ثي كقوله عاليها المحال الأية نبين فإنا أحرى، آية في 

[،١٤•: ٠٧١]١^ ثيره شدوا ئؤ• ^١ ثبمءز1 ^١ وئر أش ٣ ^١ آن أتكمم_، 
هؤره ي، ءئو>ئدث أدي تأتث تيؤ الأنعام: في تعالى قوله هي عليها الحال والأية 

المحل؛في تعالى قوله أمثلته ومن [. ٦٨]الأنعام: ء؛وذه ثلمي ل ،٧٣؛ •تق تمم 
الأنعامفي عاليه قص ما به والمراد [، ١١٨]الحل: الأية ءثقا4 سنا تا ثرتا هادإ آ|بمث 
ومن[؟ ١٤٦]الأنعام: الأية ثل،ته ذى خبنك مائيا هج تعالى؛ قوله في 

محلفإن [ ٢٢٢—مرة: ١١] ٠٤أس آتعم تق بن ئأوينؤ ثلهنث ءد؛ تعالى؛ قوله أمثلته 
تمرصعين فى إليه أشير هتا به الأمر عر المحال حيث يلفظة عنه المعبر الإتيان 

لأن[؛ ٢٢٣ثئأه آق زثم فازا ثم تنئ >تآو• تعار: فوله لدس 
محلمحي وأنه الإتيان محل يعين ؤمئك؛ه ونوله؛ يالإتيان، تعار منه أمر نوله! 
هوعليه الحال يه المأمور الإتيان محل أن فاتضح الدبر دون القبل وهو الأولاد حرث 
فيالإتيان تحريم تحقيق — افه شاء إن — وسترى القبل، أنه ومعلوم الأولاد، بزر محل 
البقرة.سورة فى الدبر 

[.١٨٧]المنرْ: ه تقم أثث ءقتبا م، ثأقنرأ ثثميبمن تعالى؛ قول ثانيهما: 
علىالولد دهأه أث؛ ْقتت والمراد جامعوهن، أي ؤيثالد؛ه تعالى؛ قفول 

، ٠٤لكم أش صقثب ما جامعوهن فالمعنى وعليه الجمهور، قول وهو التحقيق، 
وسترىغيره، دون الفل أنه ومعلوم الولم■، ابتغاء محل في الجامعة تلك ولمكن أي 

محله.فى - تعالى اض ثاء إن - إيضاحه 

أخر،مواضع في ^كورة أوصاف له ثيثا يذكر أن فيه المذكورة الييان أنواع ومن 
]الماء:ئلمهأ؛؛؛؛ ظلا ااؤوةت.ودهلم تعالى: كقوله المواضع تلك في الذكورة أوصافه نبين فانا 
كقول:الوضع هذا غير في الذكورة الجنة آهل ظل صفات، نبين فإنا [، ٥٧

أيضاومنها ذلك، ونحو ]الواسة[، ئ-دءمح.ه وقوله؛ [، ٣٠]ازعد■' نيثهاه دآيم 



٢٣ّ ال«ؤلف •سة 

ظلفي كقوله الشيء ذلك لضد الوصف ذلك نفيص يذم نم الشيء، وصف بذي أن 
;لاض ب @ م ثنمث ذى طؤ ^ أشوأ تكنعذ@ يب، َقم تا إك وه النار: أهل 

قدمنا.كما الجنة أهل ظل أوصاف ذي مع لالمر'ّ<لأتا، أللهب ثى ينير 
إلىمريح غير من الأية ئي تعالى يثير أن فيه اليان أنواع أهم ومن 

فولهومثاله ذلك، نبين فانا شيء، على العظيم القرآن غي به الاسدلأل، يكثر برهان 
تل®أوى تنمن بمتيمَم ه ثلم أوى زم ٢مموا ص >تأ؟ا 

]\ّ■:نئ١ ٢^^ ة ه هج نلأ ايتء ثن وأرد ه دألتتآ؛ نزثا مح، أم 
البعثيراهين من براهين ثلاثة إلى الكريمة الأية هد0 ني تعالى أنار نعد [، ٢٢، ٢١

القرآن.في منها واحد بكل العث على الاستدلال يكثر 
أحرى،مرة الخالق عالي القدرة على الأدلة أعظم من فإنه أولا الخادئق حلق الأول: 

وأوضحه[، ٢١]البقرة: لأية ا نلصآه وإثى بقوله: هنا البرهان هدا إلى تعالى أثار وفل. 
ألjةcؤو*و ونوله: [. ٧٩م■' نثره اول أوئ ^؛١ كقوله: كثيرة آياين، في 

مح،'قض إن أناش ؤكأب4تا ونوله؛ • ٢٢٧]ادوم: يإه آننث نهز ئن لئذ أج 
ؤحدا كثيرة هذا بمثل والآيا'ت، ًا، ]الحج؛ مل'-،ه ثن ثل،صؤِ آلعير؛قا ي تيؤ 

علىنادر فهو وأعفلم أكثر هو ما حلق من لأن والأرض؛ ال~موا>ّث، حلق الثاني؛ 
يزثأديس م كز ؤأةنى بقوله: هنا لذلك، وأثار شك،، بلا أصغر هو ما حلق 

أواثر ظنا آثئ ؤ:أنتم' كثيرة آبات في وأوضحه [ ٢٢ه ؛٢٠ 
أنهق، يئثدر ؤإلأيبمير السمؤك، حاى ألزى وقوله: ازء_ااّت،[. نلالالأية يمها 

أء=ىررأ'لأرءءا آلثثؤ0 وقوله: ليسء، العيي®ه اتثى نهو بد ي-لهم 
أبقا.كثيرة هذا بمثل والآيا'ت، [، ٠٧]غافر؛ ألناييره ثلؤ، بن 

ماءأكما؛ من ومل ؤ بقوله: هنا له أشار وقد مرنها، بعد الأرض إحياء الثالث،: 
أوئإن ؤ كقوله: كثيرة آيايت، في وأوضحه [، I٢٢ ]البقرة ه لكم ، jjأكرُتي ين يي* ^ *١٠

ت]الروم ؤكدألك ٌويها بمد ألأأّآم، مخ، ؤ وقوله؛ [، ٣٩]نملته: ألموقآه لخم، لتاها 
كثيرةذللاه بمثل والأيايتح [، ١١]ق؛ ألمحجه كد'إق، متا ثلدث يي، ؤودي١ وقوله: [. ١٩

محلها؟في المذضرة الثلاثة للبراهين كثيرة أمثلة تعالى اممه شاء إن وسرى أما، 
المواضعبعض في يصرح نم عام، لمقل بذي أن فيه المذ.يرة البيان أنواع ومن 

[،٣٢]الحج: الأية آشه حمر تم وّن دغلك ؤ كقوله: فيه العام ذللثه أفراح بعض بدحول 
ثمثومن لكِ جشنها ؤوألات.ك^ بقوله؛عاو0: العموم هل.ا في البدن بدخول صرح فقد 

[.٣٦]!_: الأية ١سه 
ْنمنن الكريمة للأية كان إن أنه اكبارك المحاب هدا في اكزمنا مما أن واعلم: 

نميرإنها حيث من السنة من البيان نتمم فإنا البيان تمام من بالمقصود واف غير القرآن 



المؤلف،قيمة 

ثَهم كظأمح,بجأى عد َ؛انئ \لأؤ\ ^٤ تعالى: يوله ومثاله الف1ءل، باسم للمين 
الأيةذزك اينأز; ود }*: jiفي أوقاتها إلى تعالى أثار ص [، ١٠٣]الما،: 

ؤذثنان0ونوله: [، ١١٤]عري: الأية \ذرآوه *لري آلثتلز• وم ونوله: [، ٧٨لالإ<ماء: 
منالعلماء من جمع ذكره ما على ]الروم[، الأية .اه تسمى  JWJهتثؤرى ج؛وا أقي 

على[، ١٤١]الأنعام: ■ث،تتثاي،ءه تور حمه ؤو»امأ تعالى: وكقوله الصلاة أوقات نى أنها 
ؤر«امأكقوله: الزكاة آيات لها تثير فإنها منسوخة، غير وأنها الزكاة فى يانها القول، 
>شوكقوله: [، ٢٦٧]التر؛: الآنص4 نث م محثكا وقوله: [، "١٤القرة: ]. 

فيهزيد القرآن فإن [، ١٤٥لالأjعام: الأية ءلاعً مل ■محن*آ إلأ أدم *آ ف، يد لا 
ائلالمهذه فمثل الصحيحة، لستة يا زاد0 ما فنبين الخمر تحريم الحصر هدا على 
.القرآني للسان تبعا بالة تاما ييانا نبينها 

ماومنها بكثرة، القرآن في تعددها ذكرuها الخي الأمثلة في الغاب أن واعلم: 
أفلإلى تعالى كإشارته له نفلير لا البيان أفراد مجن فردأ ذكرنا وربما كثرة غير من يتحدد 

قؤوذنلل؛م فوله: مع [. ١٥^^ ٣٠ثكتزئ هشلم بقوله: الحمل أمد 
تةم إلا الفصال عامي بعد سهرآ الثلاثين من للحمل يبق فلم [، ١٤]لقمان؛ عام؛زه 
.تامافيه يوصع للحمل أمد أنها على ذلك فدل أشهر، 

أربعة؛واJفهوم الطوق إلى باكية اكبارك الكاب هدا ش البيان أقام أن واعلم: 
يكونوقد منطوقا، يكون ند الفاعل باسم والمجيز المفعول باسم المبين من كلأ لأن 

المفهوم.حالتي ني المنطوق حالتي صرب من أرع فالمجمؤع مفهوما، 
١[.]١^١^٥؛ عولإه نز ما تعالى: نوله كبيان بمنطوق متطوق بنان الأولى• 

٣[.]الماممْ: لأية ا ألمتده ^؛^^٢ حزث ؤ وبقوله: 
J^l :^ ٢[،]البقرة: لن>ثقانه هدى ؤ قوله: مفهوم ن كبيا بمنهلوق مفهوم بيان

[٤٤]فصلت: 'نئأه قهنّ وهو رز ءاداذهلم ؤآ يقتؤى لأ ءؤوأل؛ك تعالى• قوله بمنطوق 
[.٨٢]الإسراء: ئسارإه إلا ألءالام\ن ثزب وتوله• 

الأيةأثثه عوقإ ؤ،رت تعالى: قوله تجاز بمفهوم منطوق بيان الثالثة: 
فيتعالى وقوله هنا مجنطرق م3لالقا الدم تحريم فان الأنعام، آية بمفهوم ٣[* ]المائدة: 
المسفوحغير أن على مجخالفتته بمفهوم يدل [، ١٤٥]الأنعام: مسفوحاه دمجا الأنعام: 

أمثلتهومن المسفوح، غير الأولى الأية في بالا-م المراد أن المفهوم هذا فيبين كيلك ليس 
الثنثكعز ما بمف نوله: في الموافقة بمفهوم ٢[، ]النور: قوله: بيان 

فيكالأمة الدكر العبد أن موافقته مفهوم من يفهم فإنه [، ٢٥]الماء: يهمى 
الحر.خصوص المراد؛الزاني أن المفهوم هذا فتبين حلدة، حمسين يجلد ذلك 

قياسا،الأصوليين وبعفس الشافعي يسميه الموافقة مفهوم مجن هذا مثل أن واعلم' 



٥٢  ٠٠سة 

ؤإلغاءلموامحفة، ا مفهوم ويسمى الأصل، معنى محي يالقياس عندهم المعروف وهو 
مترىكما بقياس، وليس مفهوم أنه على الأصول أهل وأكثر المناط■، وتنفتح الفارق، 

يالمفهومالمنهلوق بيان أمثلة ومجن تعار، اض ثاء إن الكتاب هذا من مجواصع في حقيقه 
العين؛نجسة أنها عر يدل فإنه [، ٩٠تالم،اتدةت عمل ين ؤلإبمس ت الخمر في محوله 
الأحرة•شراب في قوله مفهوم علته ويدل الميث المستقدر هو الرجس لأن 
نالهكما كذللث، لمت الدث أهل حمر أن مفهومه فإن [؛ ٢١لالإ;سان: لنوناه ء زئم 

تعار.اف ثاء إن المائدة في إيضاحه ومتري واحد، وغير الفراء 
أوتت٠هآورأ ١^ من تعارت محوله ومثاله بمفهوم مفهوم بيان الرابعة• 

يدلفإنه مجاهد عن روى كما الحرائر، بالخحصنات المراد بأن القول عر ٥[، ت ندة ]١^١ 
تعار!محوله مفهوم أيضا لهدا ويدل نكاحها، يجور لا الكتابية الأمة أن عر بمفهومه 

تنأيتث3محإ ماكئ م، ئن أتوؤثب أتنثثت ثيح آن ئلولأ يم يتؤ لم 
الإماءتزؤيج مغ عر يل-ل المؤمنات ت محوله فمفهوم دآ[، ]الماءت آلثؤ,يتت،اه محئنيمم 

•ترى كما بمفهوم مفهوم بيان وهو الضرورة، عند ولو الكافرات 
نقمنالميارك الكتاب هذا أن _ت ويرضاه يحبه لما ؤإياك اممه وقفني — واعلم 

حوفمنها هذا غير ذكر تركنا يكرنا مجا غير بالقرآن القرآن بيان من جدا كثيرة أنواعا 
تضمنهاالتي، الأنواع كثرة بيان مطلق الأمثلة من ذكرنا بما والمقصود الترجمة، إطالة 

فيالماطر يكون أن والغرض - الكل على لطيف تبته البعض وفي - جهاتها واختلاف 
فيه.ما جميع عر الرفوف قبل الجملة في الكتاب يتضمنه مما بصيرة عر الترجمة 







المؤلفم<ة  ٢٨

القول.على الفعل يزيد أن ت الثانية والنعل. القول يتفق أن الأولى• 
هومنهما فالمتقدم محا، والفعل القول اتفق فان الفحل، على القول يزيد أن الثالثة؛ 

الكوع،من القطع رقة: الفي القطع 1ية نزول بعد فال لو كما له، اكيد والثاني المين 
يتعينالامدي؛ وقال بحينه، لا بأحدهما فالبيان المتقدم جهل ؤإن الكؤع محن بالفعل ونمير 

■للراجح موكدأ يكون لا المرجوح لأن أرجح؛ أحدهما كان إن المرجوح 
قبلهالحاصلة الفلز رسة في يزيد الأضعف لأن متجه؛ غير وهو القرافي: نال 

هيالصوم كيفية أن ^^، كبيانه القول، على الفعل زاد ؤإن أربعة على شاهل■ كزيادة 
البيانفان واصل، ربما ه أنه معر يومين، بين ومحال غير من بانفراده يوم كل صوم 
تقدمإيجابح أو بندب خاصة ه، حقه في الطلب مهللق على يدل والفعل بالقول يكون 
الفعلنخ وألزم اليان هو منهما المتقدم البصري؛ الحز أبو وقال تأخر، أو القول 

لوكما القول مقتضى عن الفعل نقص ولو المحلي؛ نال الجمع، إمكان مع المتقدم 
البيانهو القول أن الأول فقياس باثنين وأمر واحدا ؤلوافا الحج آية نزول بعد طاف 

البيانأن المحن لأبي، ما ونتاس نقدم، أو الفعل تأحر ه، عنه تخفيف الفعل ونقص 
بقوله؛عودا الرمراقي، في، أثار المسألة هاوْ ؤإلى المتقدم، هو 

اسققد لليي ان يبالم انفا قتوافإذا عل فوالول قوال
طلمإقيا بلا يقتضي والفعل انتب، لقول لففعل بزل ؤإن 

ينبفيه ، يفتخفاله وقحلالمبين هو العكس في والقول 
وقتتاعن ظاهره يرد لم ظاهر أو لمجمل البيان تأخير يجوز لا أنه اعلم • الثانية المسألة 

علىمنهم كثير وأجرام بالفعل، يق؛، لم لكنه عقلا يجوز قوم• وقال به، العمل إلمح، الحاجة 
بقوله؛العود( )مراقي في أشار المسالة هاوْ ؤإلى بملماق، لا بما التكليف مسألة في الخلاف 

حملما المجيز عند وفوهمه الممل ونت، عن ان يبالناخر 
المحصول؛كتابه في قال أنه المالكي المربى ابن عن الماخرين بعض وذكر 

للخك»إرفعا ل يهتاق لا محا ، تكليفمن يكون ولا جوازم، لي ظهر تم مدة ذللئ، لخنلت، 
يجوزلا البيان أن على وبناء عنه اممه عفا _ مقيدْ قال المكلف، حق في له ؤإصقاطا 

البعض،في نح بالمام الممل بعد التحميص بأن صرحوا الفحل وقت، عن تأخيره 
يتأخرلا وهو بيان والتقيين• التخصيصن من كلأ لأن بالمهللق؛ الممل بعد التقييد و'كدللث< 

يقول؛التخصيص في )المراش( في أثار ؤإليه النسخ، تعين تأحر فإذا الفعلر، وقتا عن 
جلىا مخمموالخير نح الممل ع—د بخص ا مأتى ؤإن 

بقولهالتقييد وفى 

يعهدفيه فالنهسغ^ عمل عن د يالمقأخر تيكن ؤإن 
ليلةصبح في وسر كما الحاجة وقت عن البيان تأحير وم ند I قيل فإن ت تنبيه 





المولمجعقيمة — ٣٠

الأنساءيتناول لا العموم هذا أن بنن ه أنه يعلما ولم [، ٣٣لالنساءت وأ'لآمموخه 
هذهوإلى الحديث، نورث،' لا الأساء مطم ءإظ بقوله! — وملامه عليهم اممه لوات ص— 

بقوله!)المراش( في أشار المسالة 
موجودالمن بمغحسص بما وجود لذي الجهل به ون

المقصود.في الثرؤع أوان وهذا بالمرآنء القرآن إبماح م المان ءأصواء وسميته! 
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٣٣■
الفاتحةسوره 

وذكر. زمانناولا مكانثا ظرفا هنا لحمدْ يذكر لم . وهكنت تعالى! ئوله 
قألخند نوله! في والأرض موات الالمكانية! ظروفه من أن الروم، محورة في 

الرمانية!ظروفه من أن الفصّص محورة في وذكر - [ ١٨]ازوم؛ الأية ه ؤآالثنوت 
الأبةالأيك ك آنتث لث ء إلا إئ لا ه نوله: ني الدتجا 

لّسأ؛لشنه للدكثر ؤئو 'امحمأ ل أ-كد بأ! حممحورة أول، في وقال، •ما[إ ]الممص: 
تعالىبه أثنى ثناء وهو المحامل. جمح لاستغراق ؤآلعمئ.ه في واللام والألف، ١[ 

.به عليه يثنوا أن عياله أمحر صمته وفي نفسه على 
مرصعفي ذلك وبنن العالمون، ما هتا يبين لم ٠ قفذوه برب ت تعالى وئوله 

الأبةيثثتأه  Cjواؤث>؛و أشتوت  iltj، ١١٠. أكفيبمت يق رما يمد ^٠١]، ب_مووا<! آخر 

فيهاشلثح لا علامة العالم وجود لأن العلامة؛ من العالم ق انتقل ! العلماء بعفن قال، 
أفنول1،ثه ة تعالى! قال، ١ والجلال الكمال، بمفات متصفا حالته وحوي على 

العالآمة٠الكة! في والآة ]آل،ءمان[، ألآك._،@ه 'لأضلأوق ;١^ ١^، نأمم، نأ'لأنني 
أسمائهمن واسمان تعالى، بم 11وصفان هما ّ اؤبره  ٠٢^١^تعالى! نوله 

لأنالرحيم؛ من مبالغة أشد والرحمن المبالغة، وجه على الرحمة من مشتقان الحسنى، 
الأحرة،في وللمؤمنين اكنيا، في الخالنق لجم؛ع الشاملة الرحمة ذو هو الرحمن 
جريران كلام وفي العلماء. أكثر ^ا وعلى الغياية. يوم للمزمين الرحمة ذو والرحيم 

قالهكما عليه، ^j، ما لف، البعض ير نفلفكا • هذا على الاتفاق حكاية منه يقهم ما 
عليهقال، أنه وغيره كثير ابن ذكره كما عيي. عن المروك، الأثر له ويدل، كثير، ابن 

رحيمألبج—ح-ه وؤ والأحرْ الدنيا رحمن أول4 ؤ لام! والالصلاة نبينا وعلى 
ألمي،يمل، أنشث قال،! ث، حيذكرنا الذتم، ^ا إلى تعالى أثار وقد الأخرة. 
الاستواءفل-كر ]طه[، .ه ؛، ٣١آتني، عز ، ٢٥١^'وقال،: [- ٠٩لال^ّرذان: الثننزه 

إل،نجيأ ؤأوق. تعالم،: قوله ومثله كثير ابن قاله ٠ برحمته حلقه جمح ليعم الرحمن باسمه 
لطفهحمانيته: ر ومن أي [، ١٩]الملك: أارءسه إلا -ثنؤء' ثا ثمفن نهم مئهذ ألليّ 

ذلكفي الأدلة أظهر ومن ماء، الحو في وقابضات صافات إياها اكه ؤإمبالهلير، 
زبمأح >باي فوله: إلى [. ٧٣]١^وه _ ء @ س قوله 
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وؤ'مجلأيي إمحم )، ٠١٠^^ وكئوله: [- ٢٠٦]١^؛: يالمح4 لوث ؤ بقوله؛ وبالإئات 
أنتكي' وكقوله: [، ٢٧.  ٢٦]١^،-: ١^^ ظنذ،4 أدى ©إلا سذون ننا ي بق 

ه:ونون]الأنساء[. هأمناوون©4 أذأ !لا 4 لا أع إك دئ ه زنولؤ ِس قيمك ين 
لاا-زح-رف[،©ه بمبدؤة ءاِلهة القتن دمحن ين أجعدا تثدآ ين ئإلث، بن نن جتفأ 

إرنيذلاشسالآيات.

الأمرلأن وحدك؛ منك إلا العون نطلب، لا أي ذش\نه. ؤوإث1ق تعار؛ قوله 
لممؤزه؛ءؤوإياك ت يقوله ؤإتيانه ذرة. مثقال معك منه أحل يملك لا وحدك بيدك كله 

يستحقمن على إلا يتوكل أن ينبغي لا أنه إلى إشارة فيه تتله؛ ءؤإثاف قوله؛ بعد 
فىواضحا مبينا حاء هنا إليه المشار المعنى وهذا الأمر. بيده ليس غيره لأن العبادة؛ 

ثثلمووأ ؤؤن وقوله: [. ١٢٣]محوي؛ قوه؛لأية ومًقل ؤةءثنْ كقوله: أحر أيان، 
أثمقُؤرث وقوله: [. ١٢٩ة: تو؛]اللأية ا مد=غلته عثو ض إلا إله لا أثن نيحح 

وعقويو، ،١^١ هوُؤثو وقوله؛ ٩[• لالمز"ل• ا©ه يكلأ ءآءند-ْ هو إلا إله لا دقنولأ 
الأبات.من ذلك غير وإر [، ٢٩ك: ]١uنقاه 

الذينهزلأء من هنا يبين لم ءثيمه• أثنث الخه ؤ'بمرءث تعالى؛ وئوله 
ألئنثثيى ه أثن آت؛ أون ح 'ؤت\وللإق> بقوله: أحر موضع فى ذلك وبض يليهم، أنعم 

[.٦٩،: ]١٧رذيثاه أركيثه ؤحنتن وأكدء١بم نالثندأن وأدن.ت؛و 

•تشيهان 
لأنه؛ ثقهثد الصديق بكر أبي همة إما صحة الكريمة الأية هذه من يؤخذ ت الأول 

أنسأله بأن - الفاتحة أعني - العفلم والقرآن المثاني الع محي افه أمرنا فيمن داخل 
قولهفي وذلك السشم. الصراط هو صراطهم أن على ذلك فدل صراطهم. يهدينا 
الذينبين وقد ^٠٠٢^؛ أنت ّالنمت صمحث المغيم ;^ ٦٥١١ت تعالى 

فاتضحالصديقين، من أةهته1 بكر أبا أن . بين وقد الصديقين. منهم فعد عليهم أنعم 
صراطهمإلى الهداية ناله أن اممه أمرنا الذين ٠ ٠ عليهم. افه أنعم الذين في داخل أنه 

حق.إمامته وأن المستقيم، الصراط على ، }غهته الصديق بكر أبا أن في لبس يبق فلم 
بأنتعالى صرح وقد عليهم. افه أنعح الذين من الصديقين أن علمت قد الثاني! 

فهلؤإذن [، ٧٥]المائدة؛ الأية قوله؛ في صديقة عمران ابنة مريم 
لا؟.أو أنت أمحإ ؤصأ-رحث تعالى؛ قوله في مريم تدخل 

وهي؛محروقة، فيها مختلف، أصولية قاعدة على يتفئ فيهم دخولها أن الجواب• 
يختصمما ونحوها الذكرة الصحيحة الجمؤع من والمنة العغليم القرآن في ما هل 

إلىقوم فذهب منفصل؟ بدليل إلا فيه يدخلن لا أو الإناث فيه تدخل الذكور بجماعة 
بأمرش•القول هذا أهل واحتج الأية في داخلة فمريم وعله؛ ذلك• في يدخلن أنهن 
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وقدأيضا، مذموم المنع محل في والإعطاء ؛ إك نئؤهأ دك عثل بقوله■ 
الشاعر؛قال وقد ؛وال؟بم، مل سثهتا ^^؛٠ بقوله؛ ه سه عنه افه نهى 

لدبماا تخجل حتى كالمزن يداه هطلت ؤإن عباد ابن نمدحئ لا 
كزماولا بخلا لا ويمنع يعطي ه ومحاوممن ات تفلا هفإن

لكنإذا إلا كذلك، يكون لا المحمود الإنفاق أن أحر مواضع في تعالى نن وند 
ذلوو؛لآنثم تى آتشُ ما ^٢^ تعالى؛ كقوله اض. يرصي مما فيه صرف الذي مصرفه 

صاحبهعلى حسرة افه يرضي لا فيما الإنفاق بان وصرح الأية • ■ [• ٢١٥]البقرة؛ 
الشاعر!قال وقد الأية . ٠ [. ٣٦]الأنفال؛ حنتأه عقهنّ هؤت ئم ؤتي-يتها قوله* في 

المصنعطريق بها يصاب حتى يعة نصتحد لا الصنيعة إن 
علىزاد ما إنفاق هو المحمود الإنفاق أن يقتضى قررتم الذي هذا قيل؛ فإن 

ماإلى حاحة في وهيم بالإنفاق نوم على أثنى تعالى الله أن مع الض-رورية، الحاجة 
مسيءئح أوى وش شاته ;؟م ع0 وؤ قلؤ ثق وقردة ؤ ت فوله في وذلك أنفقوا، 
٩[.لاسم: ألثنممنه ثر نه 

لكلأن من العلماء بعص ذكرْ ما هو - أعلم تعالى والد - الجواب في فالظاهر 
المفقعلى كانت إذا كما وذلك الإيثار.موعا. يكون الأحوال بعض ففي مقالأ، مقام 

المرضوترك واجب غير في بالإنفاق فتبرع ونحوها الزوجات كنفقة واجبة. نفقات 
مالهفينفق الناس موال عن عندْ محبر لا يكون وكأن تعول•، بمن روايدأ ه؛ لقوله 

نفقةيضح لم كان إذا فيما والإيثار ، ذللن، له يجوز فلا مالهم، يالهم الناس إلى وير-ح 
السؤال.وعدم ، والتعففبالمر ه نفمن واثقا وكان واحة، 

الزكاة،به يعني غنواك\ه؛ رنمنمم حمثؤخ تعالى؛ فوله بان القول على وأما 
تعالى.اممه عند والعلم واضح، فالأمر 

أنيخفى لا غقز»ه. أبمثرج يعق ننعهم وعك ئزبمتم ؤ أثن ؤ-صم تعار• توله 
علىعاطفة تكون أن الحرفين في محملة ُءق تنعيج ظ فوله؛ في الواو 

•قوله أن آحر ٌوصع في بين ولكن همّا، دلك يبين ولم • امتثداب تكون وأن ، نبلها ما 
فوله:محب،تمسموأن ؤء قوله: على معطوفج سنعيم4 ¥)؛ؤ 

فيهبالنكرة الابتداء وسؤخ ه؛ غثوآ ؤ هو الذي المبتدأ حبر والمجرور والجار استئناف 
الذيهو لأنه الخبر؛ هذا تقديم يجب ولذلك . قبلهاوالمجرور الجار على اعتمادها 

بقوله؛الخلاصة في عقده كما بالمبتدأ الابتداء سؤخ 
الخبرقدم تفجه ملتزم وطر ولي درهم عندي ونحو 

فيوذلك الأبصار؛ على الغشاوة وأن والأسماع، القلوب على الختم أن فتحصل 
عقوغنق وفء حمب. عق وغم عز قق أثن وأنلن ننئ إنهم امحد نن ار: تعه فول
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فيهداخل منه بخرج لا حتى الشيء من الاستباق والختم؛ [، ٢٣لالجانةأ ءقو«ه يرم■ 
نولومنه من يمنعها العين على الغْناء والغشاوة؛ عنه، خارج فيه يدخل ولا 

العاص؛بن حالي بن الحارث 
ألومهانني قهلعت؛ ؛؛، انجلفلما غشاوة عليها عيني إذ هويتك 
علىوجعل ت أي محذوف بفعل منصوبة فهي غشاوة نصب من نراءة وعلى 

كقوله؛وهو الجاثية محورة في كما غشاوة أبصارهم 
اعباهة الهمض حنى ارئا باء ومتبا ا تهفلع

الأخر؛ونول 
اورمحنا -يدأ تملموغى الي فزوجك ورأت 
الأحرونول 

اعيوموالالحواجب وزججن يوما رزن بات يانغالا مإذا 

فإذالمجرور• محل على معطونا كونه لعضهم وأجاز النحو. في معروف هو كما 
النحل؛محورة في تعالى نوله في كما أيضا. الأبصار على الطبع يكون فد نيل؛ 

.٨f١']الحل؛ وإنمحييأه وسمعؤنِ ءلويهنِ و أثن ُثح آؤي-نث■ ^ ^١٧٢
المذكورةالغشاوة هو النحل؛ آية في المذكور الأبصار على الطبع أن فالجواب؛ 

تعالى.الله عند والعلم والجالية، البقرة، محورة في 
•.ه بمو.؛جيرا نم دما أمحي وايذب ائب ءامئا بمول، تن أتا؛ءا ؤد؛يى تحار• قيئ 

مت؛ؤبقوله؛ بعضهم بذكر وصرح المنافقين، هؤلاء •ص بيانا هنا يذكر لم 
[.١٠١ألتثاؤ،ه عد نردوأ أتي-ثمح م ويذ سفئوة ازعنإف ننكح 

بعضهوذكر بهم• اسهرانه من سينا هنا يبين لم ■ ؟* ٢۴بنمز-ئ نمار• قلله 
[.١٣]الحديد: ئإه فالنثإ وُآآقأ أنجمإ وبذ قوله؛ في الحديد، محورة في 

بالصمممصفون المنافقين أن الأية هذ0 ظاهر . تنثه ذئأ ^ئم تمار• قوله 
وبكمهم،صممهم، معنى أن آخر موضع في بنن تعالى ولكنه والممى- والبكم 

جل- نوله في وذللث، وأبصارهم وقلوبهم، بامحماعيم، انتفاعهم عدم هو وعماهم، 
منآقد.ت4ا زلا هكوم' % ّءعهم تيم أعف ٥ دآنين•، وآثثأ ّءعا لثم ^، ٠٧^-؛ وعلا 

[.٢٦لالأ->فاف: يهء ما مم وثاث أش ثاتنته .محمدوث كامأ إذ شء 
وقدالمطر، ؛ الميت، • و؛ة؛ٌ دتغد طكت، نه الثمن من 'هننم، تعار؛ ونوله 

لأنبالمطر؛ والعلم الهدى من ه محمد به جاء لما u؛(S الأية هذْ في اف ضرب 
ضربوجه إلى وأشار الأجسام. حياة بالمهلر أن كما الأرواح، حياة والهدى بالملم 

بمجلا حق نآةّى رني، يائي تالإ ئنع آلهلنث، -؛ وءلأ جل - بقوله المثل هذا 
[.oA]الأعراف: ذكيا؟١٠ إي 

المتفقموسى أبي حدبن، في الأيتين في إليه المشار المثل هذا أوضح. وقد 
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ي؛

النىوالأية ٤[، ]الناذق-ون: آلندوه ر قإ ئنثؤ َةو ؛^^٣؛، مهم؛ تعالى اممه قال 
الأساب.بخصوص لا الألفاظ بعموم فالعبرة المناممض، في كانت وأ0 بصيدها، نحن 

الأدلةنور من القرآن في لما بالبرق؛ المثل تعالى صرب تعار• قلله 
الجهلظلمات به اف يكثف نور القرآن بأن صرح وفد الماطحة. والبراهين القاطعة 
زؤإإو^| أؤوآ،رلتآ كقوله; الدجى ظلمات الحي بالنور تكثف كما والشرك. والشك 

لالئ_ورى؛ء؛تادر[ه يى عن ه ميتم، ميإ ؤوث؛ى وقوله؛ [، ١٧٤]السا،: 
[.١٥٧أزل "ألؤئ ُؤءأئأ،مأ له• 
أيبالكافرين، محيملّ العلماء; بعض قال - يتل محاقه ؤ نعار• قوله 
أي، [ ٦٦ض:  ٠۶]؛ه يم بمال أن إلا يهء ؤظؤأ تعالى؛ نوله القول لهذا ويشهد مهلكهم، 

منيه يحاط حتى يهلكا لا الهالك لأن متقارب؛ والمعنى ّ تغلبوا وفيل؛ آحركم. عن تهلكوا 
١منفي له يبق ولم الجوانب،، جمح  الشاعر;قول ومنه المغلوب<. وكدللأ<٠ منه ينفذ ^٠^ ٧

الملمإلى جميعا مالوا رأوا قل- بما تيقنوا ما إذا حتى هم بنا أحهل
[.٤٢الأية . ١ ١ بثمرهءه أؤرل>يث تعالى; قوله الهلاك بمعنى أيضا; ومنه 

[.٢٢زيونس: الأية . . د؛-ر4. ك ألمم ؤوظ\ تعالى؛ وئوله 
يعميصونه لشدة القرآن نور يكاد أي . ^ ١٢٠٥٢^بمئف ألإف واد ؤ تعالى؛ ئوله 

كانإذا سما ولا ا ناظره بصر يخعلف يكاد النور الشديد الخاطف البرق أن كما بصائرهم، 
الشاعر:نال كما له. اذت أشد الور كان اضعف كان كلما المر لأن صعقا؛ البصر 

اشالخفأعين مي ويعنورأ الورى ار أبعبزبد ار نهالمثل 
وقالالآحر;

لممفللسل المن قطع ووافمها بضوئه نهار الأعماها فيش حفا 
وقدعمى. تزيدها النور صوء قشدة الضعف، غاية فى والمنافقين الكفار ويصائر 

مكن أ-مح، رك إنك؛>، ارث، أثآ بملأ موله؛ ض ألحمى بهذا تعالى مرح 
الآ_ات.من ذلك، غير إلى لفا>[، نأديئ الأص سّتوء، وقوله; [. ١٩

على^ل القرآن محكم يكاد أي منجزه؛ بمطم، ألإق هاد ؤ العلماء; بعض وقال 
.النافقين عورات 

الأيةهذه ش افله صرب ئامآه. ءيم أظلم محإدآ يه مثرأ لهم أثل؛ ^^٠٢ تعالى; قوله 
وقفواأظالم وإذا . صونه في مشوا لهم أصاء إذا ال2لر هذا بآصحاب للمنافقين؛ المثل 

للمسلمينكمناكحتهم ، به عملوا ورغبتهم لهواهم موافقا القرآن كان إذا المنافقين أن كما 
jIj فيكفرهم مع القتل من به وعصمتهم الملمين، غنائم من لهم والخم لهم• •،-؟

اممهسبل في الجهاد في والأموال الأنفس كبذل لهواهم، موافق غير كان ؤإذا الباطن، 
محيبمؤله؛-آس إث، دعإ ^^٧•؛ بقوله؛ هدا أر تعار أشار وقد • وناحروا وقفوا فيه به المأمور 
•ل١دور؛ .ه مد-مح؛ن لبي ثاتوا الى ثم نإن . مني>رن مغيم ^، ١^١ ;ذتم يذم 

بالخالعليهم اممه أنعم إذا أي نوه؛ مثثأ ثهم أضآ؛ ؤ'ةقأ العالمّاء; بعض وقال 



(٢٢. ٢١)الغر.; سورو 

ئيأأظلم ؤنأتآ الخير إلا يه تمكنا منذ أصابنا ما حق الدين هذا ت يالوا والعافية 
مات قالوا الذكور دون البنات لهم ولدت أو مرض أو نفر أصابهم ؤان أي ئاثواه؛ 
تتعالى قوله عليه يدل الوجه وهذا عنه. وارتدوا الدين هذا شوم من إلا هذا أصابنا 

ؤبحهه،عق اثلب فتة أصابنه ثق د4ء اءل1أل غر نمائه ^.^٠ عز اثه بمد س ألهاثبم، ثن تؤ 
.]١^[ .ه ألبتن آث-ملث م ؤلك رألآ:خرآ أأ!وإآ نر 

ماعليهم ؤإظلامه منه الحق بعض معرفتهم لهم إضاءته العلماءت بعض ونال 
فه.الشك من لهم يعرض 

ئتقوف.تلم مدمحأ من وأق/؛ أرى ن3لإ أءثث.وأ أقأش ٠^^ تحارت قوك 
يدئأاقترن يى دء لأمج مأ» ألتا؛ ين ومد إثأ» وألن1ثا» ألأنش؛نسا 2^ جثي أرى 
وبينهاالموت، بعد الهعث براهين من براهين ثلاثة إلى الأية هدْ في أشار ^• ۶١

أحر.آيات فى ضالة 
تأينئم ألخى هذلإو >اقثنوأ ؛قوله: ،، JIالمثار أولأ انس حنق الأول: الهطن 

فيذلك أوضح وفد الثاني، الإيجاد على برهان أعظم الأول الإيجاد لأن مذمحأه؛ ثن 
ولّأساوَةما ونوله! [. ٢٧ل١لرومث ييتدءه ئم الثلير تدؤأ أرى وهو ؤ كقوله! كثيرة آيات 

ممؤ4أول ئلرمحأ أرى ي مددأ س وكقوله! [. ١٠٤]الأسا،: قيدوه ئي أول 
وقوله•[• ٧٩ليست ذئ؟ه اول أشأدآ أره يا وقوله؛ اْء زالاسداء؛ 

؛٥آلمثا ين رنِ، 1، كنتم إن 'آلناس ه! وكث_ول[. ١٠ث ]ق ؛تزه ف، هر ث؛، ا"لآول 
[.٦٢]\إوص': ألأوكه ألنثأآ قتم  JuJj^وكموله! ٥[. ]١^٠• يه نن ثلسز 

نوله:فى كما الأول، الإيجاد نسى فقد البمن، أنكر محن أن تعالى ذكر ولذا 
لمحنتنذ يق م، دظ ألإمن ^2؛>؟، ه؛ ونول[. ٧٨ليست ثعمه دبي تلا ثا ؤُبمربم 
علىرب نم ]مريم[، ثقا.ه ك نلم مئ ثن نكه أة ألإمنن ثًظر ؛X بما. 

الأيات.من ذلك غير إلى [، ٦٨]•٢٠؛،؛؛ لحثمئ٠مه بقوله؛ الدليل نتيجة ذلك 
مثل ^أرى بقوله: إلهه المثار والأرض الوات حاز الثاني: الهرهان 

الأعظمحلق على قل-ر ومن المخلوقات، أعظم من لألهما ظ»ه؛ وألتمآت فزقا ألآذ؛بى 
كثيرةآيات في الرهان هذا تعالى اض وأوضح أحرى• باب من نادر غيره على فهو 

وفول؛[. ٠٧]غافرث آلتايزه -ثلي( بن أيتفنر ؤألأيي، ألنمننم، ^^؛3، تعالى: كقول 
.٠الثيئِ أثئق وهن بك نلهن بملي، آن ءك منير و!'لأنم، اثت؛نب -ثلث، أرى وه 

آنءك يقدر بمنير، بج، وتر وألاض ألثتوت، نلث، أرى أثن آة يمن.أ ءؤأدأتِ وبوله؛ • لب--ىا 
نائيألثّموت حو أرى اثآ أن؛ ُريأ ءؤأوثأ وقوله: [. ٣١٢]الأحماف؛ ألمنزه بمي 

تية' . ثنا أءآ؛ ر غلئا أثث ه؛ ونول[• ٩٩لالإمِا،: ظهنه بمائ، آن ■،ك 
[؟ات.من ذللث، غر إلى لاuزءات[ الأية . . ©(ه. نث>آا 

بعدالبعث، على الأدلة أعظم من فإنه مولها؛ بعد الأرض إحياء ؛ الثالث، البرهان 
لغاه؛رنها ألثتنتا ين إم» أمج ماء أشل ين ءؤوتجد بقوله: هنا له أشار كما الموت، 



(-٢٧-  ٢٢)اوات الغر؛: -ور؛ 

ألمآءعي ؤذت\ ؤذا •ثتثعه أ/ديتن رى أش ءاتندة ق؛ن • كقوله كثيرة آيات في وأوضحه 
ه،ونول٠ زنم-L—ت[ فير ّيىئ غ مق إثم 'أتوئآ لثاثا ١ككا إن ورث آهثيتا 

أنبعد أحياء ثبوركم من حروحكم يعني [، ١١زق: لروجه ،أَكثإك متق ثندث ح، 
ونوله[، ١٩لالروم: ^؛4؛، م؛يأ بمد 'الأنبم، ونوله، ّ ربا عظاما كنتم 

َمين يو، »أارنثا أتآء يد ^JL مت إم ثثثه ماثُ ثكاة أقك إدآ ؤ-مآ ت_ع_الى: 
منذك غير ؛ر ^[، إ\لأ/\ف: دْفثرثه أ'وق ،ئ َكن;لأك آص 

هذاباسم هنا بمرح لم . _؛،؛< ي ردا منا رث ؤر طنم وإن ؤ نّالمح،• ندك 
تقوله وهو آحر موضع في بامحسمه وصرح عاليه، و،لامه اممه صلوات الكريم، العبد 

عليه.وسلامه اثنه صلوات ٢[، ]محمد؛ تنميه يمك تنل بثا ^٧١٢ 
منكثير قال، الحجارة هازْ وا-4>؛<اد،ه٠ النام، ومدها أي؛ ألنار ؤةدم_أ تحار• قدله 

.يعبدوذهاكانوا التي الأصنام إنها ت بعضهم وقال، كبريت،. من حجارة إنها ت العلماء 
صبآثر يؤب ثن شجية وما ؤإدأًًىم تعالىت فوله له. ويشهد يبينه القول، وهذا 

اُبم[.-ثثثن4الآيةتالأنيا،:
متهاين مكا بجي لم أف ألقنلخت دء-ءلدأ ءاثئيأ ألتجنن ت الى عته نول
مء ين اير ٠^٠۴؟ نوله؛ نمح، ذلك بين ولكنه الأنهار، هذْ أنواع هنا سين لم ألآنهز4ّ 

[.١٠]محمد: منزه عم ي وآير ق؛ ■م ي رأيت ثتثي ثم ثم م من تأمر ءايم 
الأزواج،نس، صفات هنا ببين لم ، ^^t4أروع ينا ؤول4م نعالك،؛ قوله 

بمن.4ألثلزن، 4وعتم كقوله: أحر آيات في الجميلة صفاتهن بين ولكنه 
[oU_i .] :ء؛إ هو-مر وقوله؛ لالرء-ءن[. ©اه زألنتتان أتآرق، وقوله@

منذللت، غير ش [، ]١٧@ه آرا؛ا ص وقوله: ]الواس[. ©٤٠ س ٢^ ، ؛١٣
الفصحى،اللغة محي هاء ؛لا روج جمع والأزواج' سمن، صفا لجميل المسنة الايات 

راونهاهإ النك، عن أض حديث وقب، الحض. زعمه كما لحن لا لغت، ]بالهاء[ والزوجة 
الفرزدق؛نول ثراهده ومن لم. مأحرجه ذدجمٍ،' 
خنبيلهايالشرى أمد إلى اع كزوجتي ليفد يسعى الدي وإن 

الأحر:وفول، 
تص_دءوانم إلي اى_ون ذلوالونوبي شجوهن ساني فمكى 
أنبه أمر اليتم، هدا هنا يبين لم بجبمده٠ آي، يوء أفد أمر مآ ُؤويقلئوف تمار؛ توله 

ؤرمسدوأ آن وقم ك عثيثم ُؤههإ، بقوله؛ الأرحام منه أن إلى أسار وند يوصل، 
الرسل،بجمع الإيمان منه أن إلى آحر موضع في وأشار ]محمدا. أيّا،كم وتمطّعوأ 

وذلكالأحر. بعضهم دون سعفهم ِومن بان ذلك في بعض عن بعضهم قطع يجوز فلا 
_؛،دئاًئت سد، محك دبمدوث أثوووع، داة أن ؤزربد/ث ه؛ ولقفي 

[.١٥١.  ١٥•]١^١،:  ٠٤\كؤوإطم © سيلا دثلف ب؛ث .تئهذوأ' أن رث؛ٍمثوث 



•٣(-  ٢٩)الأفان الئر؛: سور؛  ٤٢

•ه ألثعأ؛ اثر أنثوئ م جج؛عا ؤ، ثا َلخم حمحك آلي • تحار قوله 
موضعغي بين ولكنه ماء، القبل بالفعل حلنر جميعا الأرض فير ما أن ظاهرْ 

تزهير كقول حلقأ التقدير نمى والعرب ، تقديره السماء، قبل بخإلقه المراد أن آحر 
يفرىلا م ثيخلق القوم ض وبع خلمقت ما تفري ولأنت 

إثاأنتئ وثم فال: ثم •١[. ]_،: آوماه ذ؛آ فوله؛ فير لن، وذل
١^.أقثآ؛ه 

١^.. . غتأه. ا*مح j ،ذ إؤ وبمش ناد م مار: توله 
للعلماء.الضير من وجهان ؤ-ثلثاه؛ نوله؛ في 

لأنه—؛ لام والالصلاة نبينا وعلى عليه — ادم أبونا يالخليفة الهراد أن ؛ أحدهما
يكنونكانوا الدين الجن من حلفا صار لأنه ت وقيل . أوامجرْ تنفيذ في أرصه خي اف حليفة 

بعده،من بخلفه مات إذا لأنه وقيل: فاعل. بمعنى فعيلة فالخليفة: وعليه قبله. ١لأرض 
٠الأيه ّياق من المتبادر الظاهر هو آدم هو الخليفة وكون * منحول بمعنى فعيلة من فهو وعليه 

ابناختيار وهو خلائف، أي الجمع، به أريد مفرد خليفة ت قوله أن ت ثانيهما 
كقولهالجمع به مرادأ اطادقه الحرب كلام في يكثر حنس اسم كان إن والمفرد كثير• 

ثنأين ؤَمأآ ت نوله بدليل وأنهار بعير رم جقن، ؤ، الشف ٠^^ نمار؛ 
[.٧٤لالفِنان: إماتاه ؤرآبجكا ونوله؛ [. ١٠الأية ^٤١٠ ١٠؛و ءء 

نولالعرب كلام من ونفليره ٤[. اء: ]انثتاه تنه نخرو عير نغ' طن ؤ٤ن ونوله؛ 
المري:عتمة بن عقيل 

االأحينبني كثر هم لت، وكنم رعثفرارة و نبان وك
السلمي؛مرداص بن انماس ونول 

المدورالإحن من لمت، حموقد أخوكم ا إنموا لاما نفقل
*التميمي عدة بن علقمة قول سيبويه له وأنشد 

اليسبفمحليها وأما فبيض عظامها قاما الحسرى جيف، بها 
الأخر؛وقول 

ميصح زمن انكم زمإن فتعفو بطنكم يعص في كلوا 
آياتدلت قد أنه فاعلم المذكورين. الوجهين تحتمل الكريمة لأية ا هده كانمت، ؤإذا 

نفهآدم لا وبنيه آدم من ئف ^١١٠١١ت بالخليفة المراد أن وهو الثاني، الوجه على أخر 
الأية.'النتآء4 وبمنك محنا ينسد شر قنتا أ،قنلر ءؤقالJأ تحال• كقوله وحده• 

ولافيها، يمسي ممن ليس - لام والالصلاة نبينا وعلمر عليه - آدم أن ومعلوم 
[.٣٩]فاطر: لأية ا آمحرصبم؟ابم ؤ، ■نلنيم> ثذات؛م أكءا ُؤنو وكقوله؛ الدماء. ملث، بممن 



٤٣( ٣٤- )١٣ اوات ي ّررة 

ونوله![. ١٦٥]الأذع-ام: الأية الأبي،ه مم جاشفم ؛ليى ت ونوله 
بكونيتعلق فيما أقوال وللعلماء الايات. من ذلك، ونحو [. ٦٢]النمل! لأية ا ؟^ ٠١٥•^

هو؛المسالة في الشح رأى وحالآص-ة الخلقة، نمب وجوب في أصل لأية ا هذه 
منيكون أنه الملائكة أعلم الله وأن آدم، بالخليفة المراد بان هذا عن الجواب ويمكن 

الخلافةآدم بخلافه المراد وأن قالوا، ما فقالوا ٠ الدماء وصفك، اد المدلك، يفعل من ذريته 
آخر.قرن ؤيخلفه قرن منهم يدم، أنهم وهو ذك، من أعم ذليته وبخلافه الشرعية، 

المسلمينأن الدين رورة ص من المعلوم الواضح مجن -! عنه اممه عفا - مقيده اقال 
يخالم،ولم ٠ أرصه غي الله أحكام يه وتنفذ الكلمة، به تجتمع إمام نصب علميهم يجب 

الكتاب.أصل في إليه فلتعي التفصيل أراد ومن به، يعتد لا من إلا هذا في 
كماالأّماء لا الأسماء ممات مي ا'مكمح4. ي مض >يم تحار: نوله 

ثدلأ،،انمآ؛ بقوله؛ السميات أنها إر أشار وند الأية. ظاهر من يتوهم 
هوظاهم.الأيتك٠ا

نالوثد يكممون. كانوا الذي هدا ها يبين لم قكمئ4. َقم ^٠^١ تعار• تدله 
قولهسه ضل القول هدا وعلى الكبر. من إبليس يضمره كان ما هو العلماء! بعض 

الأية-رأسةمح4 أذ تحار؛ 
لأداه-.ليشك؛ت ئتاتحار: نوله 

سورةفي صرح وفد حلقه؟ بعد أو آدم حلق قبل ذلك لهم قال هل هنا يبين 
قثإيكتنبم> ثال ^نإد الحجر: ر فقال آدم. حلق قبل ذلك لهم قال بانه وص( )الحجر 

نمنثنوأ تحك، ين نو يتم ^١ . سرن حثز يذ ئؤ ثن  ١٣؛حنإة إؤ 
ثن؛ا؛مبشمل "ثه إف الهآي' ظل ؤءد؛اد ص؛ سورة فك، ونال لالىبمرّء• ).؟٠ شبمدذ 
]ص[..ه لمقوأ ردج، ثن محي ُبمحئا ثومه, دا إل. 

زعمه،في استكباره موحب، هنا يبين لم وه!ؤوه. أق اتيمر نهار؛ نوله 
]الأعراف:أل؛ؤه ين U_؛ ثاب ين قثف، نني ثر أثأ كقوله! أحر مواضع ر بينه ولكنه 

]الحجر[.منؤم خمن نى ءل.تنفي ين قثتم يتم لآت>ن ائ لإ وقوله: [. ١٢
عنصره،عر آدم وقيامه النار هو الذي عنصره، على نفسه إبليس قياس مثل • تثييه 

هولمن بالجود يؤمر أن ينبغي ولا ادم• من حير أنه ذلك من وامحمتنتاجه الطين هو الذي 
فييسمى ؤُدمه؛ أسممدإ ءؤ تعالى! قوله هو الذي الصريح النص وجود مع ا منه حير 

المعود(؛)مراقي صاحب بقول الإشارة ؤإليه الاعبار• فاسد الأصوليين اصطلاح 
وعىمن كل ار بالاعتاد فدعا إجماع أو نص للوالخلف 

هذاإبليس وقياس إبليس، ذلك في منفه بالأقية الوحي نصوص رد من فكل 
أوجه!ثلاثة من باطل الله لعنه 



(٤٢- )٧٣ الآيات القرو:ّورو

هالاهبمن المنس كانت إذا 

وعهالكلمات، هذه ما سا يبين لم 
ثىكلإئ' ورحتتا  IJمغز ثن وإن أستا نثنا 

نريا.تقدم كما الصرح النص لمخالفة الاعتبار؛ ناسي انه ت الأول 
طبعتيالأن النار؛ من حير الطين بل الطين، من حير النار أن لم نلا أنا ت الثاني 

سلةفعطيكها الحبة قودعه والإصلاح الرزانة وطثٍعته والفريق، والإفساد والطيش الخفة 
وماالاصر0 الرياض إلى فانظر الطين ندر تعرف، أن أردت ؤإذا نخالة. فيع^ليكها والواة 

النار.من حير الطين أن تعلم الطيبة• والروائح الجميلة، والأزهار اللذ.ين-ْ، الثمار من فيها 
ذلكمن طزم لا فإنه الطين؛ من حير اّر أن حدلثا شاليما تكنا لو أنا الثالث: 

الأصليكون ند بل امع، ترف يقتضي لا الأصل ترف لأن آدم؛ من حير إبليس أن 
الشاعر؛فال كما وضيعا، والفؤع رفيعا 

ولدواما بئس ولكن .نن، صالقلنا؛ رف تم هلاء بابتخرت افإذا 

الأخر:وقال 
اثمهمن الأمل فع نبا وم

مينج■ بن تادم لأء تعالى• قوله 
^،؛:٠بقوله: الأعراف سورة في بينها 

]الأءراف[اآلءسءءن.ه 
هدهما هنا سجن لم عوره؛ أنحت، آبئ -ع' ادمحإ إنرءثل قهآ نعالك،• ندله 

أينما؛محًئا >ثيللثا كقوله: أحر. آيات في بينها ولخه علبهم، انممها التي العمة 
ثأبئتاةوتممحس4.

ونوله:الأية >-ه ١٥٢نت« !^٣ غنمن ءال، بذ محتحفم ؤوأأ تعالى: قوله 
ولهتبييمك. يبجمئيم آيته ؤبمتنهم 'ألأيه، ف أستئيما أرمى هلء قنن آن ¥وويث 

إلىلالقصءس[، روه بمدنحى ء=قاؤأ ثا نهم رئرئنثا ونتن ٠^؛،، نرى ف، لم 
ُنالأات.ءيرذلالئ،

ولكنهعيدهم، وما عهده ما هنا بين لم ةلأم4• ألمحا ,ءى' ؤُأم-أنعالك،• تدله 
وتاسمآتم لإأ ثتبمج إؤ أس كقوله: أحر ءواصع في ذلك، ؛!،ن 

تلإ'لأ>هك؛تو حثثا ئنتا أس وأمثم ؛ّّم، دءامنئم ألقًكد• 
توله:في المدكور هو فعهدهم [، ١٢لالماتدةأ آلأيهتره عنتها ين يترك، جثنمؤ >إثوقسم 

هنئاه وأنزبمتم رء>وسرئإ هلإ دءامنتم ألبمكزء د*ابمم هؤ*؛ أسم 
إلىوأثار الأية، ثثثاهمح؛ه عذم قوله: في المذكور هو وعهده حتتناه١ 
ولا^١؛؟، لسدة؛/ ألكث.ت، وم؛ أدين مكي أس ند قآإ بقوله: أيضا عهدهم 

الأيات.من نلاك٠ غير إلى [، ١٨٧عمران: ، ]١١
إيمانهمهو ؛\و\طز: لبسوهالذي الحق أمملل4. ألمق ئنمثوأ و تعالى: توله 

التوراةفي ما ببعفر كمرهم هو ت الحق به لسوا الذي والباطل التوراة، في ما يبعفى 



،٤٩. )0، اوات أومو: 

نولهيبينه وهذا وجحدوه، كتموْ معا وغيرها ه، اغ رسول كمفات له، وجحدهم 
بعموموالعبرة - لأية ا [ ٨٥]البقرة: ه بثني أوكننم، يثنمى ت تعالى 

تقدم.كما الاصباب بخصوص لا الألفاظ 
والأحرةالدنيا أمور على بالمر الاسعانة نألثاوإه الثم صمنؤا ؛؛ ١٠ت تعار نوله 

كتابه.من آيات فى تعار لها أشار ففد بالصلاة الأسعانة شجة وأما • فيها إشكال لا 
ألكثلؤهؤإلكv ت نوله في وذلك، يليق لا عما النهى • بها الاستعانة نتائج من أن فذكر 
تنوله فى وذلك، الرزق تجال، وأنها [- ٤٠لالعنك~وث،ت ؛كنكثاء عييذ ثنم 

ولذا]طه[؛ .٤٠ لينق ؤأكمه ئك محن يده، مظى لأ عله رآنء1ار الثاوأ آهك، ؤُأثر 
الصلاة.إر بائر أم حزبه إذا .، كأن 

فيها كل عله هان كتابه ويتلو يناجيه ربه يدي بين نام إذا العد أن ذليثح! ؤإيضاح 
ويهديه.الله فيرزقه الته يرصى لا ما كل عن فيتباعد منه ورهبة الله، عند فيما رغبة الدنيا 

كمااليقين هنا؛ بالفلن المراد الأية. لإإم4 ئمحأ م نمموئ ؤألي؛يى تعار• قدله 
وثومموثم ءامأ ثآ يدرن ؤُ!قن وقوله؛ هم ءؤوإإنجةِ تعار؛ نوله علمه يدل 
•تالمؤٌخمنء رجتوث.ه ن-آم إك ام 

الشفاعةقبول عدم الأية ُده ظاهر الأية.  ١٤ثمنهيتتا بمد نعار: نوله 
للكفار،الشفاعة هي المنفية الشفاعة أن أحر مواضع في بين ولكنه القيامة. يوم مطلقا 

٠والأرص الموات رب إذن يدون لغيرهم والشفائ 
عدمعلى فنص لإجماع، وا والسنة، بالكتاب، نابتة فهي بإذنه للموئين الشفاعة أما 
تقال وفد [. ٢٨]الأساء: ِتي إلا ينئتوى ^^٠ بقوله! للكفار الشناعة 

ثنفيثث.4ين لما ^٠٠١ له؛ مفررأ ■همنهم تعالى ونال ٧[• تالزِ؛ ألآهره لمادئ ِمءخ( 
الآ1ت.من ذلك، غير إر ]I_;[، القمحن ثفنأ نص وقال: ]الشرا،[. 

[.٢٠٥لال-قءرة: إاذيي،ه إلا عندءآ نئيع ؛لذي يا إذنه! بدون الشفاعة في ونال 
يثلألش أثث تأذف أن بمي يى إلا ثيثا قق لا ؛لثم>تت ؤ، مله محن ةَ ؤ. ' ال ون

و.٤٠لإ ئى الدءس له أذن تذ إلا أكثنه نثع لا ُؤعمز ونال؛ لادجم[- وربجأ.٤ 
الكفرأنواع من إذنه، بغير أو للكفار الله عند شفعاء وادعاء الأيات من ذك غير إر ]مله[، 

أقهأنستوث ئل أم يند حشتن، هتؤثع ُؤربمولوث • قوله في بذللث، صرح كما ■ وعلا جل به 
[.١٨]يونس: ؛^^٠٤ عنا وتنق سكنه, آهمأ ق ولا ألثثر؛ي، ق بملم لا يثا 

منهتثنى يمهللقا، شرعا تحيلمة مللكفار شفاعة ١ أن من قررنا الذي هذا تنبيه؛ 
ست،كما . منهاآخر محل ار المار من محل من نقله في طاف أبي لعمه ه؛ ثقاعته 

بالمة.الكتاب تخصيص من ذكرنا الي الصورة فهذ.ه الصحيح، ر .، عنه 
١لآين٠ؤيئ.ءرق بعده؛ يقوله بينه ■ ؛لئاا5"ه ّت* ^4ثممؤئم نعانىت قوله 



(٠٣- )•ْ الآّات الغر؛; سورة  ٤٦

بهم،الحر فرق تممة هنا محن لم »أبجهظمه• أنر ذغم رظ ؤوألأ تعار: نوله 
فاننوأتم شاق آضؤط آي مبمئ إك كقوله؛ أحر مواضع في ذلك بين ولكنه 
أنراذ 4وستى إك أنتج وقوله؛ ن_مراء[، ]الألعظير ؟كئن ^3، َيو هان 

[.٧٧]طه; الأية اتا؟بم أبمي ف، ريا لم فاٌمنءا بمامحى، 
بينهاولكنه إغراقهم، كيفية هنا ين لم الأية. محء>نه ؛اد ؤرأم،ى ت تعالى نوله 

إثاٌلأكة آصحتب قال تمءا ثلثا تثمئيى قأنميم ؤ I ه كقولأخر مواضع في 
»اننندرأتنر ثثاق آمميج أي عوتئ إك »آزثنآ . تثنين وذ ،ي إن لأ قاد . يدهي 

.تثن مثي، ثأ؛بجنا و الآ-نيا ئم ^؟،^،١ . آلعفليبّ ظن فنف َكو هان 
١وقورا،ا، عئ]ال؛.اه ألأييز أءِتا ثم  مآألإ تن تيتم ذويُء تيون ؛ < ١

ونوله؛لالا-حاف[• ٌمؤئ.ه جنت إثم رهنا أبمر ونوله؛ ]طه[، لوه محثخ 
الايات.من ذلك غير إلى فيه يدخلوا حتى انفلاقه حالة على اتمأ أي 
أومجتمعة إياها واءل.0 هل هنا يبين لم تلاه. !؛^؛A؛، ثؤ؛ء2 وعن،؛ ^٥' تعار• نوله 

أتمهاثم ثلاثين، أولأ واءدْ وأنه متفرقة، أنها الأعراف، سورة في بين ولكنه متفرقة؟ 
رشمثت ئم يسر رأسننها دق ئلثى ثومئ ءؤرو'ءد، تعالى؛ قوله في ونللث، بعشر، 

لالأءراف[اق؛أه4 أتسمكن 
فييممرق.ه. دتئم واليئان أ3بمب موش ^١^١ ؤتألأ نعالي؛ نوله 

لتغايرتنزيلا ه؛ نفعلى عطف ؤإنما موصى، أؤتيه الذي الكتاب هو القرنان، أي، ت ه معنا 
تمرين يا موصوف التوراة هو الذي الكتاب ، llisلأن الذوات؛ تغاير منزلة الصفات 

والسلام.الصالة نبينا وعلى عليه موسى، لنبيه افه كتبه ٌكتوب أنه أحدهما• 
الكتاب،عر الفرقان فعطف والناش، الحق بجن فارق أي فرنان، أنه وانيهما: 

الشاعرتكقول الصفتين، لتغاير نظرا نفه هو أنه ْع 
المزدحمفي الكتيبة وليث همام الوابن الفرم الملك إلى 

بالمغايرةفاكتموا فقتل، اللففل اختلاف مع نفه على الشيء العرب عطنت رنما بل 
الشاعر:كقول فىاللففل.

والقمرالنجدبر من في كان ما على الكمى ْا-ر في لأعغلم إني 
الأخر:وقول يعينه' التجدير هر القصر: 

يناوما كذبنولها وألفى ه راهشيلم الأديددت وق 
الأخر:وقول يعينه. الكذب هو والمين' 

والبعدالناي دونها من أتى وهند هند ا بهوأرض هند حبذا ألا 
معلقته:فى عنترة وقول بعيه• النأي هو والبعد: 



٤٧( vt . ot)الأس الغر؛: ّمرو 

ينمهالأم عد بوأنفر أقوى عهده ادم تقطلل من حيت 
موصىأؤتيه ما هو الفرقان أن على القرآن من والدليل بعينه* الإقواء هو والإقفار• 

[.٤٨]الأنياء: لأية ا . . . ١^٠١^؟< ؤينزوة موّى ءابثا ٠^^• تعالى: نوله 
هذاشيء أي س هنا محن لم أييده أكظم خشم تعار؛ ندله 

ترشلإم كقوله: أحر مواضع في ذك من ولكنه اه؟ دون من المعبود العجل 
أؤناؤامقدا ^٠^١ ونوله: [. ١٤٨]الأعراف: حواره لإ جثيا بمتلأ ئانهنّ يذ بتي،ء يى 
٨٧]ف; -مإره لم جثِنا عجلا ئآحمج . ألثيؤ أش ئكئ.لش دثد.ثثها آلمريج نينة من 

العجلJاتخاذكم وتقديره: القرآن حمح في للاتخاد الثاني المفعول يذكر ولم [، ٨٨-
عجلانهنر ئأ-نبج آكيؤ.( أش بقوله: طه، سورة في له أشار كما ٠ الها 

 J[.٨٨.  ٨٧]د: ؤإلن إليًقم عذآ ثازأ مار يم جن١
َةأثمأتل تئنا بقوله: أوضحه ألْلذه؛ مممحأ ؤنع.سا نهمار• نوله 

[.١٧١]الأعراف: خللاه 

ماأتاهم الذي هذا هنا يبين لم • ثأدَؤاّأ4 يئوو ناسةثمر ما ؤ■ئثJ١ نعالك،• نوله 
•فوله في وذلك والاطل• الحق بين الفارق الكتناب أنه آحر موضع في بين ولكنه هو، 

•يثدُث.ه لتلم دألئنئان أتهنثمنا ثوش ءاي ؤوأن 
وقملهاهنا قصتهم أحمل التنت4لأ 4 هذغم أغثدوأ أوئ علم ؤوةا؛ت تعار؛ قوله 

آل،مهثاصزه ^l؛L، أؤ آلمثيثة عي ونكلهم ؤ ه: فولفي الأعراف سورة في 

أنإلا هي ْا ت بقولهم مقصودهم سن لم • ما,حمأه ثآ ثه رق، لثا أنغ زئازأ تعار؛ قوله 
بدليل:منها؟ ما أى: هي ما الأول الموضع في بقولهم مرادهم أن عر دل موالهم جواب 

مرادهموأن الأية. يوه ولأ الآس لا بم» إ؟ا مود إلإ ؤ»ال، ت الى تعقوله 
وهللا؟ أو عييح غيها وهل لا؟ أو عاملة هكب هل الأحر الموضع غي هي ما بقولهم؛ 

ألآز>شممل يزو ثُ يمز، زما يتول الإ قوله: بدليل لا؟ أو للونها مخالف، ومي فيها 
•يهاه منه لا مثلته نلزيه ئز ولا 

أوذكر ١^ هذْ هر يصرح لم لأه■ تثا ثلتم ؤوِلئ نعالك،؛ قوله 
نتمماه.أفري ُاؤنعلنا بقوله: ذكر أنها إلى أشار وقد أنثى؟ 

لأيةا هذه في أثار الأية. ؛:؛^،•^؛ ١٠التوق أثل يني، ؤ'كو'إش نعالك،؛ نوله 
أنفأحيا من لأن المويتج؛ بعد الناص بعث، على دليل إمّراييل، بني قتيل إحياء أن إر 

حلفكأ^ما قوله: في بهذا صرح وقل" النفوس، جمثع إحياء على قادر موتها بعل- واحدة 
[.٢٨]لقمان: زجدإه حكنق-ى إلا بمتكإ ،١ 

نسوةب هنا يبين لم ٠ لأية ا 'ةلأجارازه ين دؤث بمد تى ٌحلأ مئ، ^ تعار: قوله 



(١٢- )٨٧ الايات القرو: سرر؛  ٤٨

وجثلثانجثثنم شمم ^^١ كقوله: أحر مواصع في ذلك إلى أثار ولكنه قلوبهم، 
[.١٦قئ،إوم؛اأ أمحو عيم ؛^^3؛ وقوله■ [• ١٣ث ]الماندة  ٠٤ثس—ين ملوبهم 

نيالعلما، اخطف أ>ئ4. إلا الكنف تلص لا محذ ص 'مالي: ندله 
ضها بالأuني المراد 

دونألفاظ نراءة إلا الكتاب من يعنون لا أي القراءة؛ بالأمنة الراد أن احدمحمات 
يقرأ.لا الأس لأن قوله: •ع يتناسب لا القول وهذا معالمها• الداك 

باطانت،أماني يتمنون لكن يعلمون لا والمعي ط متقيع الأسشاء أن وثانيهما؛ 
يقكنثثمئ آز يؤدا تن إلأ ألجئه ؟■حل ق ؤدئازأ تعالى: قوله • القول لهذا وبن-ل 

[.١٢٣;]١^ ألخءءسه ش، آثِنى ولا أماِتق؛ ■' وقوله [. ١١١]القرة:آتاني٠-مه 
محسينإحوانكم، تقتلون بعني: آئقمح؛ه■ ثندوى ؛توئ آتم ^ئم ت*الي• نوله 

أمتؤ؟بمشجزأ فوله: لمحو القرآن في كذلك ورود0 كنرء المراد، هو ذلك أن 
محألثفيئتحالو-محذ طث ّبم-«وْ إي وقوله: أحاه، أحدكم بلمز لا أي [، ١١لالمًجرات؛ 

اليريءيقتل بأن أي أذمسم4؛ ؤءائلوأ وقوله: بإحوانهم أي [، ١٢ل١لنود■ محل4 إبتخ 
المعنىهذا ويوضح الأيات. من ذللث، غير إلى منهم، عبدء من العجل عبادة من 

منهأصيب إذا الواحد، الجد كمثل وتوالهم، تراحمهم في المزمنين مثل *إن قوله 
والحس،.بالسهر الجسد ماثر له تداعى عضو 

أنقبله مما يتبين يبعضه٠ رثكنؤإك ألكئف، يبعض رؤ١^،^^ • تعالى هول 
سإحراجهم هو به كفروا الذي والعض منهم، الأسارى فداء هو به آمنوا الذي العض 
منه.بغيرء وآمنوا الكتاب من هذا بغير كفروا محإن عليهم، الخدو ومظاهرة وتتلهم ديارهم 

ولكنهالب؛ناات، هذء ما هنا يبين لم أكشت،ه. حلإ أئ عيش ؤوتاتينا تعالمح،: نوله 
أيآدبمظم ص بمايم يخم ئد أن اص بقآ إل كقوله: أحر مواصع في بينها 

ألآْىمهدأزكأ أم هاءين وا دبؤن بيه »آذثح ؛-؛؛؛؛ ٠١١َفيئ* أث؛ن محث لخقم آحو 
ىو\0:]آو يدتآًًقم4 4 يبجرون وما ئأ؛زى د»تا و؟سمحر أم %٠، ألمرق وم، وأحوك 

الايانح.من ذلك، غير إلى [، ٤٩

تعالى:توله لذللث، ودلل الأصح، على جرل هو قولهتعالى: 
[.١٧ل.ر.م: الأة نحثثا4 ءاثها >فأنظا وقوله: • الأية]النعراء[ @i أمحص أو م >ئزد 

وبينهاالينامحت، هدء ما هنا يبين لم ؟ أكتسه موّءا  ٢٠٤٠٠٦٠•ؤدلثد• تعالى: قوله 
مسقاب؟،،؛;o^، نألدم نألقياؤغ محألممل وأواد أظوثاث ٠^١٢ ٠^٠١٧^ كقوله: أحر مواضع في 

باثّآء4هم؛ ؛يا يدم و؛غ يث. ساف يتر ^١ ءثاْ ؤءآلق وقوله؛ [. ١٣٣لالأء-راف؛ 
فامايى؟ااأتنر تتماق أممي، ؛ ٠١مو؛ءج إك ؤثأمحين٦ وقوله: [• ٧١٠٨'١، ]الأء-راف: ية ألا 

الآياذح٠من ذللث، ض إلى [• ٦٣]١^١،; الأية 



(-٩٦. )٣٩ الايات الفرو: ّررو 

المعمن هو العلماء: بعض قال نأسمعوأه. يثرم ءاثيتحقم تا نّار■ قوله 
فيحميم لمن اض م«ع ت ومنه وطاعة، إحالة اى وطاعة سمعا قولهم؛ ومنه الإجابة بمعنى 

إداالمحس محل َةاث  ٩١٠فوله: المعنى لهذا وينهي حميم، من دعاء أحاب، أي الصلاة؛ 
.الجمهوو قول وهذا تالنور[خ ؤبلداه سمعنا أن بنم ؤنجبمؤلهء اثع اث؛ دما 

الأسماع.أصل من تمتتعوا ولا باذانكم أي ؤوأنععواه؛ بقوله؛ المراد إن وقيل؛ 
كلامسمع أن حرف الاستماع أصل من امتنع ربما الكفار بعض أن الوجه؛ لهذا ويدل 

ئنوأنهن كنفت ٥^^؛؛ طلما قومه؛ مع نوح عن تعالى فوله في كما الأنبياء، 
ثومعن ه ونول. ]نوح[ أقؤكاراو^؛؛بم وأت-&ووأ وتموأ ؤامم ؤآسسوأ ءاداخم فآ اتيعم 

]نمق،[.@4< ثبجن لذء يو نأل>أ أص ِتثا س،توا لا كرث\ أزن ؤن»اد فنا.؛ 
.ئ،؛!ثوىالش=كت كنيأ آزمكث وحوم ي، تبد أتت ءادق١ قهم ند ٠'ؤنلدا ه؛ ولوق

لأن؛ وءمتينا؟بم مغنا نارا ؤ وقوله؛ [• ٧٢زايحح؛ ءاثيأه قهم ترث اؤ؛بمتث تعلؤيك؛ 
الإجاية.بمعنى المع درن دالآذ١ن المع هو العصيان ينافي لا الذي المع 

ه.ثنت آن ١^١,؟، ثل نزنزمه، ئل ثن\ ثثو آق، بمتن لإ ثغلم .آ-سالي: نوف 
الأي يزحزحه؛ لا عمره وؤلول سنة ألف يعيس أن يتمنى المذكورين أحد أن ■ لأية ا معنى 
اسمفاعل ثتئأه:' : توله في وصيها أن ْن الخنبك فالمصدر الخداب، عن يبعده 

وجهان؛بمنز4؛ ؤ}' نوله؛ وس لو، وفي، الأعارب أصح علمح، *زحزحه هو الذي الفاعل 
بهمفعول تا'ويل في وصلتها وهي مصدري، حرف ألها الجمهور قول وهو الأول؛ 

مصدرياحرفا تكون نل ولو• منة، ألف نعمير يتمنى أي أحدهم يود ت والمعنى ليؤد، 
\الحارث ينت قتيلة لقول 

المحنقالمغيظ وهو الفتى من وربما مننت لو صرك كان ما 

مناك.صرك كان ما أي؛ 
ألفيعمر لو ت وتقديره مجحدرف والجواب الشرطية هى هنا لو إن ت العلماء بعفر وقال 

القرآن،فى واغ عليه المقام دلالة مع لو جواب وحذف إليه، شيء أحب ذللث، لكان ستة، 
أيل1ككاثرا، وه ألغز ءر تدون أو ص ءؤ تعالى؛ قوله القرآن في فمنه الرب كادم وفي 

التاص\\زس■يه ث؛ت-ث، ^١؛؛ أن ؤَوؤ وقوله؛ التكار. ألهاكم لما الشن علم لوتعلمون 
تلشاعر ا محول العرب كلام فى ومنه بالرحمن• لكمرتم أو القرآن هذا لكان أي [، ٣١

مدفعالك نجد نم ولكن سواك رموله أتانا سيء لو قائم 
قداض أن فاعلم الأية محنى عرفت إدا لدفعناه. صراك رسوله أتانا شيء لو أي 

المتاعذلك انقضى ئم المتين من متع ما منع لو الازن أن مبينا المعنى هذا أوصح 
وحلولانقضائه بعد ثبتا عنه يعنى ولا ينفعه، لا القانت المتاع ذللث، أن العذاب وحاءه 

َةاماق ذا؛ثم م . 'ينتق مةثهنّ إن ؤأثمء؛ث قول؛ فى وذلك محله. الخذاب 



٠- )٧٩ المرأ: ّور؛ 

إزالةفي آية أعفلم هي وهدم ]١^٢٠١،[، 1.ه بمةمُى َةامأ ئا تم آعئ نآ ا. بجعدييك 
٠ثر0 والمؤمنين افه كفانا الأمل. حلول هو الذي العضال الداء 

حناهر- لأية ا امموه يادن ممش عق ره، ؛ن، ءدؤا كاث من ؤؤأ I تعالى نوله 
فولهذلك في ونفليرها قراءة سماع غير من ه الني قلب في القرآن ألقى جبريل أن لأية ا هده 

مواضعفي بنن ولكنه . [ ١ ٩ ٤ ، ١  ٩٣]الش«را،: لأية ا بلئأه و ا. آهمق ألج يب تعالى؛ 
مماعه،يعل قليه إلى معانيه فتصل منه، يسمعه حتى عليه يقروه الملك أن ذلك معنى أن أحر 

٩.*ينمجل ياك م، نحلإ ^^٠ ت تعالى قوله في كما وذلك ١ قلبه على تنزيله معنى هو وذلك 
آوقوله . بجايم هقتا إن م هزءائم ^ؤع مأنثع ^١  ٠٥١^،بهمعم ءكا إث 

[.١١٤]طه: عداه نذق رنأ وهل ؤبمثئز إقلكت بممئ أن مل، ثن يآلثم.؛ان قجل، 
أنالآبة هذه في ذكر سقأه. يي سده عتهدرا ؤآوءقلم١ تعالى: نوله 

هوه اض رسول أن آخر موضع في وصرح منهم، فريق مده عهدأ عاُدوا كلما اليهود 
يندألديآي ثر ^إة قوله: في وذللث، مره- كل في عهدهم ينقضون وأنهم لهم المعاهد 

وئمنزن ^٠ ٤٠ق  ٢٥٧٥ثمئوث م يتم ئهدئ ألكن @ا محنوث لا ءهم كمحأ آؤ:ن اؤ 
منهم.القليل إلا خيانة أهل بأنهم أخرى آية في وصرح يأمدرنت.ه لا 

[.١٣]\و\ى■: ب تيم ه ي نثير خآثؤ ئق قج وال قوله: في وذلك 
ال;ي(تن ؤه ند معهم إما محدق أممه عند مذ رئوت حآءهم ^٥١ تعار•' له قمح. 

منكثيرأ أن الكري٠ة الأية هده في ذكر الأية. لأ4ووه درآئ أم مكتب ألكثث، أومأ 
هؤلاءأن آخر موضع في وبنن به. يؤمنوا ولم حلهورهم وراء اممه كتاب نبذوا اليهود 
؛لخكش،أهل ءامى ؤوؤ تعار• قوله في وذلك الأكثر. هم بالكتاب يؤمنوا لم اأا-ين 
[.١١•ء٠ران: ]أل ألثسم_نه وآيفرم ألتويزى منهم ثهم حةّا ثهان 

■ثن موش سآ< كآ رنوتم ئتثوا آذ ريدوث وم تعار؛ 
آخر.موضع في بنته ولكنه هو؟ ما قبل من موسى نئل الذي هذا هنا سين لم 

أكنزي تآوأ ئثد أينء مذ يخ( ^1 ءة آن ألكي أنل قته فونه: في وذناث< 
[.١٥٣،: ]١٧الآية جلاه أممه آن، ئئالوا من؛٧، 

الكتابأهل في لأية ا هذه إم،ءه: آئ يأيأ ثق تأييحوا ؤذئنىف\ تعالى: قوله 
ؤإمسه٠قوله: في والأمر السياق، من واضح هو كما 

فعلىالأمور، واحد هو بعضهم: وقال ؟ لأوامر ا واحد هو العلماء: بعض فال 
فوله:في به المصرح هو المال.كور الأمر فان النهي؛ ضل هو الن-ي الأمر بأنه الأول: القول 

ديىولا ورئولم آثم كرم ما ٤مون ولا ألأم يآثوي ولا إم بجيوث لا ^؛؛؛^١ 
ة[،تر;]ال.ه وهم ثب ص آيربه بمئلوأ خم( الخكثث، أودوا أق-مثث• ين ألحب( ي■؛؛، 

باليهود1وتي ما على الدالة الايات في به اض صرح ما فهو الأمور■ واحد بأنه القول وعلى 



[١٢٩. ١١٤)الآيات ادمو:ّررو

يدث»مءمبجث آلقئذ ئدومم j، وثيق بحسوأ ؤ حق بق آس ُؤنأنثم كقوله؛ والتشربي القتل من 
قدبيمهالجلاء هيئ أس كتب آن رو أوتجض بمأول آغنجيأ آلثرهتي؛بم ثؤدى ادبمم 

التحقيق.على موحة غير والأية الأيات، من ذلك غير إلى . ٣[ ، ٢ الأبة 
لأية.ا مإيهآه ؤ، رمعن أتثأر فبما ثدئت آن أقي سنحد مثع مش آ،للثز ءؤوس تعالى قوله 
فيالحرام البيت عن ه، النبي المشركين صد في نزلت [ العلماء بعض قال 

الهجرة.من ت عام الحديييه عمرة 
فيها.العبادة بمنع الماجد حراب وهو معنوي، فالخراب القول؛ هن.ا وعلى 

آلمإرهالسجي عن ربمدمحفم َةةّأ آل!يكلأ ُؤئم • تعالى نوله له ويشهد يبينه القول وهدا 
هآ[ّالآةلاكح:
فيمننزل؛؛، والأية الحي. الخراب هو المذ.كور الخراب العلماء؛ بعض ونال 

—؛وعلا جز — قوله له ويشّهل. يبينه القول وهدا غيره أو بختنصر وهو المقدس بيتنا حرب 
ماولثغوأ مرؤ أول دحاوْ يكعا ألتحد ولدحّاؤأ تنمههم هسلمأ أقيرْ ثبمد آء ُؤؤدا 

٧[.]١^،: تئأ؛4 ءلن.أ 
اممهلخائن زاعمه على - المزعوم الولد هدا رلوأه. أقه أمحي تعالى؛ قوله 

ألاثثرىوثاثب أس أئ ئجر ألنهري ؤوءائت.> كقوله؛ أحر آيات فى ممصاد ء ج! د ق- 
ثنليئمت ين ءقضوأ ٌ زد تكنبموى دامِههئ مله> ذهك أس أنل أتسخ 

;!.٠٧]١^٠: ١^؛؛^ أوقت4 ف ءؤرأ؛ظون وقوله؛ ل١كرة[• وه يرد<ظوت أك أس 
سأن علم اف أن الأية ُدْ من فهم ١ ؛ل٠سقه عيدي يثاو ث؛" هئاد تعالى؛ قوله 

ظالم.وغير ْلالما متهم بأن أحر مواضع في تعالى صرح وفد ظالمين. إبراهيم ذرية 
هو1نثلهاوقوله؛ [. ١١٣يتق-ه لمسي، نظالم محسى ديئتهثا ؤوث0 كقوله؛ 

[.٢٨]الزحرف-: الأية ءتأيءه ي تامث َلإنه 
رفعلأية ا هد0 في ذكر رإنثنملهّ آلثت« يى ألماعد إثه؛ئ ثج تعالى؛ قوله 

ُؤويذبقوله؛ موضعه أراه أنه الحج، محورة في وبين اليبنتح. لقواعد ؤإمحماعيل إبراهيم 
علميهدله قيل؛ يه. وعرفناه محله له عنتا أي [؛ ٢٦]الحج: أثتت،ه مكاتتث- لإترهي_ن بوأثا 
ظهرحتى عنه كنت الخجوج تسمى بربمج عليه دله ت وقيل مساحته، قدر ظلها كان بمرنة 

والسائم.الصالة نبينا وعلى علميهما ؤإمحماعيل إبراهيم علميه فبغى القديم أمحه 
عثتأؤئب مث1محتءثأ رأيثا ثك ئنيق أقه دربتئآ نمن لاق سلتهن ؤآثئئا ت ت-مالى يوله 

؛كيهالؤْ من سا ببين J؛ نهره؛ تني ِها وأتنث زنتا و أوحي اص آث إنق، 
بعثهالمسوول الرسول هدا أيفسا هنا يبين ولم ؤإسماعيل• إبراهيم نبيه دعاء بها الله أحاب 
محييهو والرسول العرب، الأمة تلكر أن الجمهة، سورة في بين ولكنه هو؟ من فيهم 

ءامحب،عتيم بممحأ بمبمم رئي آلأِبقق j، بمق امح-ى فوله؛ في وذلك محمد الرمحل 



(١٤٢.  ١٣)•الايات الغر؛: سورة  ٥٢

ئثموألنا نير و»ام؛ن و يأت ثم نحر ئل ين َ؛اكأ محإن يأ-وثئ أوب يبمبمتم وئمحم 
،محمدنبينا المدكور والرسول ٠ يالإجماع العرب الأميين لأن ٣[، ٢، !؟^ ٠٣

.وحلم محمد. نبينا إلا ؤإسماعيل إبراهبر ذرية من رسول يبعث ولم احماعا. 
عمومذللن• ينافي ولا إبراهيم يه دعا الذي الرسول هو أنه المحيح في وتبت 

والأحمر.الأسود إلى ه رسالته 

إبراممملة ما هنا سن لم الأية. إمحءثتِه نلإ عن تثن ؤدش تعار؛ نوله 
بىوما متعا إثبم؛أ ملأ مثا دبما قنتمو صثط إل ثو نده إم بقوله: وبينها 
نبيهبه اممه يمث الذي الإسلام دين بأنها الأية هده في فمرح ]الأنعام[، أل؛إية 

•]النحل[ الأية إتمم؛آ مق أى أن إثك اُثآ فوله• ش وكذا محمدأ.• 
هاالإسلام دين أنه إلى أثار الأية. أليِن4 لم أئثلق أه ^١٤ تعالى: قوله 

أمهند أدمى ^إة نوله: في بذلك وصرح قنلئدئ4؛ دآتئر إلا ئزثن ^٠^" بقوله: 
4يند ند يثبمل ثل دبما ألإنثم عن بيج ؤدش ه: ونول[• ٠١٩—ران: ع ]آو ه ألإنثم 
^j[.]آو آدُجمن.ه ثي أ*مح-و 

ابرامم،إلى أنزل الذي هذا هنا يبين لم لثءذَه ءافأ لمة ي تعالى: قوله 
المحق:تلل؛، في ما حمالة من وأن ، صحف، أنه الأعلى سورة في بين ولكنه 
شهندا ؤإ0 قوله: في وذلك، ]١لأءلى[. .4 دأبج؛ نت وآلإمء 0 ١^^ أليد• محرون 

•تالأءرا؛اوه محا . ٥٦أشثف 
ولكنهوعيي، موسى أدنته ما منا يبض لم ووي-ىه؛ ملتفا لإل ^j'؛' تعار: ندله 

فيبالصحفح عنها المعبر التوراة هو موسى أؤتيه مجا أن فدكر أحر. مواضع في بينه 
ألكسهتوس تانما م كقوله: وذللئ، ]الأسى[. وه أض' قوله: 

فيكما الإنجيل هو عيي أؤتيه ما أن وذكر بالإجماع• التوراة وهو [، ١٠٤]الأنعام: 
[./١٢]الحديد: آلإنحسره رءاثننئ مند> آن إسن_ح وتجنا ه فوله: 

هالنص افه أمر بجره م بثث قزذ لا يبهر ين أشنحكث أود ؤوتأ تعار: نوله 
منهمأحد بين يفرقوا لا وأن النبيين حمح أؤتيه بما يؤمنوا أن لأية ا هذْ في لمين لموا 

اليبهر ين أشمحث أدف قوله: إلى إثتاه أنذل نبمآ ^٤٠ •امكا هملوا قال: حيث، 
فعلوه،إذا حزاءهمر يذكر ولمر لا؟ أو ذللئ، فعلوا هل هنا يذكر ولر هّه. م ة، ثرى 

اليودهءاس بقوله: الأم امتثلوا بأنهم نمرح الموضع. هذا غير في ذللث، كل بين ولكنه 
ينأثد بئى ئولأ لأ دونهي، قثهء دمقآمحي' ام »اس مق ريوء ين ه قزذ يثآ 

وقزورثيه، اش ءامرأ بقوله: ذللئه على حزاءهمر وذكر [، ٢٨٥\\دشم><'\ 
]الم.اء[.قصثا.ه عمومحإ أئه ؤان محبمم يدينهم سود أيأغاث ثم م بثي يثزندا 

يبينل؛ تتتبيمِه؛ مخي إل قه تن ندى ؤآلمث، أينيى ق 4^، تّالء،• قوله 



( .ijj ١٦٤-  ١٤١)"اوات ي 

'اقيقصبمرث ج أكان> الممل ^١٠^، بقوله: سه وليه المتمم. الصراط عنا 
]الغاتحت[..ه ولا ءثبم ثر ^،٠٢ أنمت 

لأنومدل عادولأ، حمارأ أي الآية. وظاه محه ■؛ْ>تلقؤم ؤأرةثؤق تعالى: قوله 
[،١١•ممران؛ ]آل مثش أثق ء؛د ^^٠٠ تعالى: قوله العاJول. الخيار الوصعل 
زهير:قول وعته العرب كلام في معروف وذلك 

بمعغلمالليالي إحدى نزك إذا يحكمهم الأنام برمحي وسعل هم 
فيعليهم شهيد هو هل محا بجن لم شإ-ءنأه. •^٤٢ ألثبمود ؤظ0 تعار: توله 

•توله ر وذلك الأحرة في ءل؛ءم شهيد أنه آخر موضع في بين ولكنه الأحرة؟ أو الدنيا 
٢^تيُ مح*همح •نبه. ه ءب بم، دبما يثهيد آتء  Ji ٠۴بما ءادا 

]اس[.@i ^^١ ق هيون ه ا'مح ى  ٠٥^:ؤ ألثّثوث< ^١ ءئ\ 
قدالآو؛ن عد0 ءلا٠ر الأية. 4ألمه إب ءث؛آ 'كث! اؤ أكلا تثلنا تعار: توله 

عنوتعار سحاته يعالمه، يكن لم علما بالامحار يتقيد تعار أنه الجاهل منه تتوهم 
الانه بين يند يكون• أن قل سيكون ما بكل عالم موتعار ل ييرأ، علوا ذللث، 

محدْقمق ما أثث ؤموأ؛ّإا "• وعلا جل - بقوله يعله يكن لم علما بالأخبار يتقيد 
شثئ^؛٢٥ فقوله: [. ١٠٤ء-مران: ]آو ١لئئوي؟٠ ياي، عيئئ زأهه ٠^^٢ ي، ما دبمقصأ 

لمشيئا بالاحتيار يستفد لم أنه عر قاطع دليل ؤلوتره؛ قوله؛ • ؛عالألقدوده؛ داري> 
عنغم، المل.ور بيات العليم لأن كيرا؛ علوا ذللث، عن وتعار بحانه به، عالما يكن 

١لخالقه اختياره فيها اش يدكر التي الأيات لج«.ح عثلمم بيان الأية هده وفي الاختبار؛ 
بهعالما كان أنه بناني فلا والعقاب الثواب عليه يترب علما أي ؛ ؤإثُومعنى؛ 

بكلعالم فهو والنجوى الر عالم أٌا للناس، الأمر ظهور الأخبار وقانية ذلك، قل 
يخفى.لا كما ميكون عا 

مخاطبايقوله .، محمد هو الرسول أن إر أشار اؤتوده؛ يئ ؤمر1ر لقوله؛ 
إجماعآ.له الخهلاب ^١ لأن الآية؛ ةق؛آه 'ثمث. أؤ أكلا عثتا ^ له: 

عرالمقدس بيت إر صلاتكم أي  ٠٠لثةةم٤المخ أقث '؛ان ؤوكا تعار: توله 
سئماولا الآي؛ن، ءق؛آه جمث، أؤ أكلا ^١ ٠٠■ؤر؛تا قبنه: قوله من ذلك ؤيتروح الأصح 

الأصول.في معروف فيها والخلاف الاقتران، دلالآن باعتبار القول عر 
قتلننيهش ؤمل> بعده: نوله بينه رثن-هاه؛ ت؛ه ؤقةوكظء< تعالى: قوله 

•الأية ١^^ ألتنجد 
ولكنهاللاعنون، ما هنا يبين لم أهثعمكه. وإئتلإلإ أة؛ أ؛تة؛م ^؛، ١١٠تعار؛ قوله 

[.١٦٢ي: أبجة4 ص ثأتيه أم أئ ي ؤأويق« قوله: في ذلك، إر أشار 
أية،كونهما وجه هنا يبين لم الأية. نألآبج،ه ألثثث>؛>ي، ثه ي، ؤا0 تعار: توله 



(١٦٨-  ١٦٤)الايات ١^؛: سورأ 

سنهاَقن، مئهر ألثء إل ؛قثوأ وثن' كقوله: . أخمِ مراصع في ذلك بض ولكنه 
تهجرج َلإ، ثن ِما وأئقأ ^ Juمحيا ^؟^١ *ءي رالاكش . ثالج بن نا دتأ ورقها 

ئرئث؛  ١٠ثاسثز؛ُتي تع ثو ^٢^ وقوله: • تلا مس.ه تي إ؛لإ، دمحَمح منأ اوا 
v4  ،اوىيعلن َةدء؛ أيتر أنج م . ئلور ين رى هل ألبمر شأ ثرت ين •٠؛؛

ثمنأسا ص وي ^١ شخ  ٥١ألثكِ ذع ه 'و@ ظ ثم ثابجئا -ص 
قغاتنوأ دأي آ?قى ذلإو جثتي أرى تعالى: ونوله لاو«لك[. روه آلثبمي عياب 
.]؛_[ .4 أيقثور نإلو ييؤت ين ه؟ ^١ 

آية،احتلا كون وجه هنا يجئن لم • دأل-هاره أيز< نّار• قوله 
إكمنيا أقل ءبمظم أثث بج؛، إن ؤبمث ُؤْل كقوله: أحر مواضع في ذللت، بض ولكنه 

أثهجكل إن ؤرحر م، ئممى  ١١١٠٠٢ضسآغ يآيهكم أثي عز إله س أدمت بجر 
أئلأنه كهك يلز انطم أممي عز إئ س ألمنن بجر إك سثرنتا أقهار ءثء=ظم 
وتذؤئنهي، ين وسمأ يو لئن؛قوا ثأدهار أص يؤو حق ثتنمتم، نين . مميى 

الآيات،.من ذك ءٍر إلى ]!__[، وه 
تسخيره،كيفية هنا سين لم رآلآزي،ه؛ آلثثا؛ ه ألمئر هوألسثا>أ، تعار: قوله 

رمحو؛دى بيكن بممإ أؤخ ههإ، أرف كقوله: أحر مواضع في ذلك سن ولكنه 
ألأتن،؛،لإ ين إع< ،أ-مجثا أن؛، م آنزلثا ست إم ثئثه يئاث* ثكتا، أهن إدآ ثقآ 

مّثثاثا بتيى أثه أن ز ُؤأز وقوله: . دْقروث.ه ل<ئآةم ألتوق قئ َكئإذثئ 
•[ ٤٣آض؛ خي،(،' ين بمج الإآه ثرى وما بممئم م ؛ينم بجإث، 

خللمواالمراد الأية. أكواب،ه تثؤن إي ثللنوأ أرتن رى 4واز تعالى: نوله 
لذلكوبدلل .ه أقاي ين بكي"؟بم هم هدم١ الأية آحر ر بقوله ذلك بتن، وقد الكفار، 

]لسان:ءطيت_ه ظز ألثنق إى أممي ثمك لا له: مقردأ لقمان عن تعار نوله 
ينثنغ 4^" وقوله: [. ٢٥٤]الغرة: ألكلثوزه ج ؤوءنا0 -: وعلا جو - ونوله [- ١٣

]يونس[.وه ألْسن تى ^١ ؛ك عثلث، ^ن بمتمق ة" يسق، ؛٠ م! أممو دوم 
أهلتخاصم إلى هنا أشار أقبمواه أرمك، ين أت؛عوأ أرم، يرأ ■ تّالك، نوله 

ألظبئوفإذ /؛< كقوله: أحر مواضع في هنا ذكر ما غثر منه بين وقد النار• 
أنةلإإ_ألقس أنقثعمإ أرزي ثمل، ألثود بمه، وق بغئهم يئ رمم بمد ُومحمرق 

بتيآنثدنح، عن ث؛؛'بؤ' ألإ أنتنيئنإ آسكنةأ . همنون نم؛أة أ۴ 
بنيإلثهار ١^، ذكر بل، آسقك؛ائأ قآ أنمعمأ .وهال؛_ بما؛ي>بم كئ ؛ذ جآ؛م إذ 

1لآلت،.من ،■^٠ غير إر [، ٠٣٣  ٣١]L: ١^١؛(؛؛< ه نبمتز أف شكس ان تأتنوط 
اتباععالي يترتب ما هنا بذكر لم • ألقبملتيه ءي سوا ولا ؤ نعار: نوله 

خهلوتق ؤو*0 بقوله• النور، سورة في ذلك إر أمار ولكنه الضرر، من حعلواته 
[.٢١الآية ثأدوه أينم ثأئت و أقطي 



٥٥( ١٧٣-  ١٦٩)اوات القرأ: مردة 

عليهيقولونه الذي هذا هنا ينين لم ٠ نحقوةه لا ما أثو عق ملنأ يجواثأ تعالى• قوله 
افهأن هوت علم بغير يقولونه الذي ذلك أن فذكر أحر مواصع في فصله ولكنه علم، بغير 
عنوتعالى سبحانه شركاء، له وأن أولادا، له وأن ونحوها، والسوايب البحائر حرم 
ولاههف دلا محرز من ه ^؛؛1 بقوله! ذلك يحرم لم بأنه فصرح ' كتيرأ علوا ذللث، 

وؤو'محرعوأت وقوله [. ١٠٣اثو و بمروة 'محوا 'اهذ ولكن حام ولا وصيلؤ 
دلإأثث أنزو ة وبجر ه وقوله: [. ١٤٠]الأنمام: ١^ و أفج آفُ زهمهز تى 

يصفلما مؤلرأ ؤو/لآ وقوله; [. ٥٩]يونس: الأية ؤحثلاه -ماما ننث ئجعلش يزق 
ونزهالأبان. من ذلك عير إلى [، ١١٦]النحل: ؤينذا حلل نذا اننطم 

[،١٨]يونس: دثكركا-ه عما وشتيي سبحننهر ؤ ت بقوله المزعومة الشركاء عن ه نف
ولواأش امحذ ؤوئالو_أ بقوله: المزعومة الأولاد عن ه نفونزه الأيات من ونحوها 

ماتفصيل، الأيات هذه من فظهر الأيات من ونحوها [. ١١٦]البقرة: الأية ثبمتناره 
شدو0ه٠ي ما أثل عق مإوأ قوله* من ما، هو الذي الموصول اسم في أحمل 

جمعأن الأية هذه ءلاهر الأية. ألتتثه؛؛١^٢^ عيمحفتر ثثم ؤإ2ا ت تعالى نوله 
ذلكعن خارجة البحر ميتة أن آخر موضع في بين ولكنه حرام، والدم الميتة أنواع 

حلعامللبحر ليس إذ [• ٩٦]الماندة: وطعامهمه ألمتر صمد ذم' ؤل؛ل قوله• وهو التحريم 
المجففقديده ]يهلعامه[ المراد أن من العلماء يعص ذكره ومجا ميتتته. إلا الصيد غير 

صيدهمن القديد لأن الظاهر؛ خلاف فهو منه. الطري لدصسده[ الراد وأن مثال، Jالخلح 
بكرأبو ت منهم ميتته• بطعامه المراد أن على العلماء وجمهور قديدا، جعل صيد فهو 

أجمعينه الأنصاري أبوب وأبو عمر، بن اض ومد تا، ثاببن ونبي الصديق، 
وغيرهم.البصري والمحن المخعي، ؤإبرامم الرحمن، عبد بن سلمة وأبو وعكرمة، 

ليسالدماء من المسفوح غير أن إلى آحر موصع ش وأسار كثير■ ابن عنهم نقله كما 
أنمنه فيفهم [، ١٤٥]١لأذعام: مسفوحاه دما أو ميتة يكن آن أؤإلأ يوله؛ وهو بحرام 

كانلو إذ بحرام، ليس اللحم تفطثع أثر من القدر تعلو التي كالحمرة المسفوح عير 
ؤمسفوحاه.بقوله: التقييد في كان لما كألمسفوح 

الميتتان؛أما ويمين. ميتتين ولأمته له أحل الله أن ه النبي عن جاء وقد هائية: 
والعلحال.فالكبد اليمان: وأما والجراد، فالممك 

سببهنا ببين لم ■ ءثئ4 إثم نلأ عاد ولأ ٣ ؤءأخئلزعث ت تعالى نوله 
سببأن إلى آخر موضع فى أسار ولكنه والحادي، بالباغي المراد يبين ولم اصطراره، 
]الماتدة:مح؛صة؟ه ؤ( آصْلر قوله: وهو الجؤخ وهي الحمصة، المذكور الاضطرار 

^^٥٣قوله: في وذJك١ للاثم، المتجانمس والمادي بالباغي المراد أن إلى وأشار ٣[، 
الأعشى:قول ومنه المائل والخجاف ٣[، ]المائدة: متجان،ب عبمر محلمخ ؤآ أصملز 

لموانكاأهلها من قصدت وما ناقتي اليمامة حجر عن نف نجا 



(١٧)•الاذ المر؛: ّور؛  ٢٠٦

.منهايفهم ما غاية وهذا لإثمt منتجانف كادهما والعادي الباغي أن الإية من فيفهم 
إمامعلى الخروج هو الباغي إليه نجانف الذي الإثم ت العلماء بعض ونال 
العاديإل، تجاف الذي والإثم الإمام، مخالفة على البغي اسم بمللق ما وكبرا المسلمين، 

اه.اف،. معصية في سفر كل بذللئح ويلحق لمين، المعلى وفهلعها الهلريق إحافة هو 
وعلي،،، غيرْ وجود مع المحرم أكلهما والعادي الباغي إثم العلماء! لعض وقال 

الهلريقلقاؤلع يجوز لا الأول! القول وعلى امطزلإ؛ ُؤمن لقول،! كالتأكيد فهو 
يجوزالثاني وعلى يتوبا، لم ما الهلاك حافا ؤإن المنة من الأكل الإمام على والخارج 

.توبا لم ؤإن الهالك حاظ إن المنة أكل لهما 
غيرالمعي! أن وعكرمة، نبد، وابن والربح، والمحن، قتادة، عن القرطي ونقل 

.ويأكلهامندوجة، الحرمات هذه عن يجد بأن عاد ولا حاحتص، فوق أكله في أي باغ؛ 
عادولا وتالذذأ، شهوة أكلها في باغ غير المعنى أن دي العن أبضا ونقل 

الشبع.حد إلى الأكل بامتيفاء 
علىباغ غير المعنى وغيرهما: حثير وابن مجاهد وقال أيضا! القرؤلبي وقال 
علىوالخارج الهلريق، قهناع والعادي الباغي في حل فيل عليهم، عاد ولا الملمين، 

وهذائاكل،، وما الملين، على والخارة الرحم، ئْلع في واّفر لهل١ن، ال
فجرت.إذا بغاء نغي المرأة بغتا يقال؛ ال الففصل اللغة في الغي أصل فإن صحيح• 

طلبمح، الحم، امصل وربما [، ٣٣تاضد: ألءه خم، شجلإ A/2! ؤَولإ تحار: اض نال 
الشاعر!قول ومث، ؤللبها، في أي ل،؛ إبل بغاء في الرحل حرج تقول! والعرب ال، الفغير 

ان—مرنالمقاد ع ت ر خيالء ا غبن ملثؤ نعنميلا 
مانالأثكن اموالأين مالأل كم انالأثإن 

أكلعلى الإكرام الأية! هنْ في بالاضْلرار الراد أن مجاهد! عن القرًلبي وذكر 
تعار،الم معصية من وغيره الخنزير لحم على فيكرهون،، العدو يأحذْ كالرحل الحرم، 

.ذكرناكما الجؤع هي التي المخمصة ء العلما من الجمهور عند يه الراح أن وذكر 
علىالإكراه وحكم ، iJJUمبينة ٣[، ]الماندة: ءنتث.،ته ؤ اصعدز آية أن فدمنا وقد 

١[،• ٦ ]الحل: مظ1اآن رهلثثُ يكر؛ مذ ءؤ،إلأ تحار؛ قول، من يوحذ ذكر ما أكل 
٠عل،، استكرهوا رها والنسيان الخْلآ أمض عن لي تجاوز اف *إن وحديت؛ الأور، بملريق 

فاعلهإر مضاف الصدر هذا هل هنا يبين لم ثتيء؟< عق 'اتاد تمار• قوله 
فيكونمفعوله إر مضافا أو محذوفا، والمفعول اّل، أش من إر عائدأ الضمير فيكون 

إرمضاف الصدر أن على يدل ما آحر موضع في ذكر ولكنه اّل، إر عاريا الضمير 
تالوأتعار! قول، وهو اّل لن.للث، اّل مرني حب أي حبه على المعنى وأن فاعله، 

الحض.فى تلازما القولين بين أن يخفى ولا [! ٩٢عمران: ]آل لجآو0ه يثا تنققوأ حئ اير 



،ijj (١٨٩-  ١٧٧)٥٧

موضعفي أثار وص بالبأس، المراد ما هنا يبين لم أ'مح4. ؤُبج ت تعار قوله 
ثلميمييم ؤاكممى ثلأ ؛؛ ٥٣١١أفت بملأ مذ ه ؤ ت نوله وهو القتال، البأس أن إلى آخر 
الكلأم.ّباق خناهر هو ^١ ]١^١^[: @؟ا< ثيأد ١؛؛■ ه ئآزن ي انأ 

ت1آمحإتلطم ين ادمي عز 'محن، آنا أمحنام ء؛بمءقم ت الى عته نول
.و•ءائوراء شهر، كل من ئادثة هي العلماء! بعض قال . ممثودأُتيإا؛ أتانا . ثنموة 

ؤثيث_بقوله• تعار بينها كر القول هن•' وعر رمضان، هي العلماء! بعض وقال 
-4الآية.-د'ك-اة-

اللثلر أنزل هل هنا محن لم ألمن*ائ4• يي أنزل ١^؛، دتثاذ ت*ار• قوله 
وذكرمضان من القدر، ليلة ني أنزل أنه الموضع هذا غير في بين ولكنه النهار؟ أو محنه 
مثرئ4تنت ف، أنزلتث ونوله! ]الق-در[، اوا4 آلثأ-ر ينث ف، أتركه ^إيا نوله؛ في 

وجهان!إنزاله معنى وش التحقيق، على القدر ليلة هي المثاركة الليلة لأن ٣[؛ ]الدحان! 
ه.ءثاس ابن عن نثن، كما الدنيا، السماء إلى جملة فيها أنزل أنه الأول: 
بعضهم.به فال كما ذزوله ابتداء فيها إنزاله معنى أذ • دالثار 

ه.يمان إُا أليغ يعو، يتن، ^؛٣، نإؤ، ي( بم—اقيى نثأك ؤوأي تحار؛ ندله 
آيةفي وبين الداعي، دعوة ب، بجيقريب - وعاد حز - أنه لأية ا هن-ْ في ذكر 

إنانه يدءون ما ءؤمي-ث، نوله؛ وُما - وهاد جل - مشينته على ذلك تعليق أحرتم، 
هوكما الكفار دعاء في بالمثيئة التعليق بعضهم: وقال [. ٤١]الأنعام: الأية . . ئاء4. 
أنإما يرد، لا فدعاوهم وعليه، المؤمنين دعاء في المعللق والوعد الأية، سياق فئاهر 
بقدره.وء الس عنهم بدفع أو منه، خير لهم يدخر أو سألوا، ما يعهلوا 

إشكال.فاد وعليه الثواب، وبالإجابة العبادة بالدياء المراد العلماء: بعض وقال 

قوله:بينه ألأسوده؛ أص يى ألمأتم، ألخظ دؤ يثس ؤ-»يى تعالى؛ نوله 
فولومنه خيهلآ، به المختلهل الليل وظلام خيمنا، المبح ضوء مي توالعرب ه؛ ألثم 

الأيادي؛داود أمح، 
ةمدفلما اءاّتح أمحا ملف

الأخر:وقول 
منغلقالمبح ضوء الأبيض الخيعل 
أقئ4ش ألإ نمار• ندله 

اراأنخط المبح من ولاح 

مكتومالليل جنح الأسود والخيعل 
بينهولكنه اتقى، بمن بالمراد هتا بمرح لم 

ثو،عق ٦^ وثال تإشس ؤالكس وأ'ئئهءفة أ"لآم رايرهمِ أثب ءاتذ س ١^ ؤو0أ •' بقوله 
ألزؤآوء١ل ألثيره ثأنام أوب وي وآيههة ألثيل وأن وأذ-ء0 ^؛؛٣، ألئريو> ذَييى 

وأرس،ندمآ أديث أؤكلث، أبآثن نين نألئى أتأسأء ق ثألمنمه عثهدرأ ^١ بم تهب ؤإلومبى 



(١٩٦- ١٩)•الأس الغرة: سررة  ٠٨

اتقى،من البر ذا ولكن أي مضاف حيف على الأية في والكلام .4، الئنذوث ننر 
الخاء؛نول العرب كلام من ذك في الأية ونظر اتقى، من بر الر ولكن ينل؛ 
اروإدبال بإقهي إنما فذكرت ا كلسعنه الدهر ام نلا 

الشاعر:وفول إئال، ذات أي 
برحمي أبكه تحلألء>ت ثأءمن تواصل وكيفا 

الأحر:ونول مرحب أبي كخلألة أي 
ندىفتى كل الفنيان ولكنما اللحى تنت أن الفتيان ما لعمرك 

اللحى.نات فتان الفتان ليس أي 

للعلما،:أوجه نلاثة ف؛ه ألحن أقي سفي ي ؤوٌفأ تعار؛ ندله 
اء،كالنغيرهم، دون أي القتال، شانهم من يقاتلونكم بالذين المراد أن الأول: 

الصوامع.وأصحاب الفانية، والشيوخ والصبيان، 
مطلقا.نتتالهم على الدالة يف اليايات وحة منأنها الثاني: 

فكأنهالكفار، فتنال على وتحريضهم المسلمين تهييج بالأية الراد أن الثالث: 
يقاتلونكم،الذين وأساؤكم حصرمكم، هم بقتالهم أمرتكم الذين هؤلاء لهم: يقول 

أؤونننلوأتعالى: قوله له ويشهد يبينه فالمعنى الثالث، الفول وعلى الأول وأحلهرها 
[.٣٦]التوبة: د=قامنه إيرئم حنقتا َةدة أكتين 

المرادفي العلماء احتلف سيأه٠ مى أسيثئ فا من؛ تعالى: نوله 
منإياه ومنعه المحرم العدو صد هو ت قوم فقال الكريمة لأية ا هده في بالإحصار 

تتوم ونال ونحوه. مرضى المحرم حبس يه المراد توم* وقال بالبيت* الطواف 
ذلك.ونحو ومرضى عدو من الجمع يثمل ما به المراد 

صدهنا يالاحمار الراد أن إلى يثير ^٢^؛ ؤ؛دآ : هذايعد تعالى نوله ولكن 
إلىلا الخوف من الأمن إلى انصرف الخرب لخة في أطلق إذا الأمن لأن للمحرم، الخدو 
أنعلى فدل الأمن، منه الذ.ي الثيء يذكر لم أنه ؤيويدْ ذلك، ونحو المرخى، من الثماء 
الخالما.يعفى يه أجاب فا الخدو، من الخوف أنه فثبت الإحصار، من تقاوم ما يه الراد 

يالحمدالخاطس سق امن حل.يش في كما المرقى، من الأمن على طلق الأمن أن من 
قوط؛ال ظاهر فهو سنته في ماجة ابن أحرجه والخلوهى• واللوص، الشوص، محن أمن 
الخوف؛من الأمن إلى لانصرف أطلق فلو المرض، من يكونه مقيد فيه الأمن لأن 

المن،وجع هو الذي التوص من الذكور وقؤع يخاف بأنه أيضا يجاب وند 
بهوقوعها قل لأنه العلن؛ يجع هو الذي والعلوص الأذن، وجع هو الذي واللوص 

حوف.من أمن نقد يه ونوعها من أمن فإذا ونوعها؛ من حاف أنه عليه يطالق 



٥٩( ١١٨)الأة الغر؛; -ور؛ 

لغةفي الخوف لأن منها؛ أمن يقال! أن يحن فلا بالفعل به وقعت كانت لو أما 
اؤللاقإمكان زعم أن على هذا فدل بالفعل، واقع لا تقبل، مأمر من الغم هو الُرب 
الفتاهر.حلاف المرض من النماء على الأمن 

رجحانهلنا يظهر الذي فوله! في الشيح إليه ذم، ما أرجحها أقوال وللعالماء 
الروايتينأشهر في وأحمد والشافعي مالك، إليه ذهب، ما هو المذكورة الأقوال من 

يحللا نحوه أو مرض أصابه من وأن العدو، إحمار الأية فى بالإحصار المراد أن عث•، 
الأية.فيم؛< تعالى! نوله عله ودل الأية فيه نزلت الذي هو هدا لأن بعمره؛ إلا 

نولوهو ا محلها تتعدى لا الرحمة إن العلماء: من فال محن قول على صيما ولا 
العلم.أهل من جماعة 

المرادأن على العلماء فجمهور [ ١٩٦]البقرة: ب أندي ين أنممثز قوله: وأما 
ورواه)جهلته، طالي، أيي بن علي قال وبه الأربعة، الأئمة ماوهب، وهو فوقها، فا شاة به 
المالية،وأبو ومجاهلي، وعطاء، طاوص، نال وبه عباس، ابن عن جثير بن يد ع— 

والحسن،والمخعي، والشعبي، القاسم، بن الرحنن وعبد الحبن، بن علي بن ومحمد 
■وغيره كثير ابن عنهم قله كما وغيرهم، حيان، بن ومقاتل والضحاك، وقتادة، 

الإبلهو إنما الهدى، من ر امحتيبما المراد ان الحلم: أهل ٌن جماعة وقال 
والقاسم،وسالم، عمر، وابن عانشة، عن مروى القول وهذا الغنم، دون والبقر 
ءّضِهم•جير، بن وسعتي الزير، بن وء)ّوة 

لمفإنه الحديبية، قحة إليه ذهبوا فيما هؤلاء مستند أن والظاهر كثير: ابن قال 
والبقر.الإبل ذبحوا ؤإنما شاة، ذللثج تحلله في ذبح أنه منهم أحد عن ينقل 

والبقرالإبل في نشترك ا'ن اش. رسول ارأمرنا قال: جابر عن الصحيحين ففي 
٠بقرة" في منا سبعة كل 

بماالمراد أن المالة: هن.0 في التحقيق أن يخفى لا ِ عنه اف عفا __ مقيده قال 
إبل،ُن الأنعام: لجميع شامل وذللث، هديا، مي يمما ر نيما الهدى من استيسر 

بالإجراء.أولى والبقرة والناقة أجزأت، شاة تيسرت فإن وغنم، وبقر، 
غنما٠.مزة ءأهدى قالت،: هنأ عاتثه عن الصحيحين في ثبت، وقد 
إليهذهب، الذي التفصيل هو الة المهذه قى الخحقيق _: عنه اف، عفا _ مقيده قال 

حتىيحل ولا أرسله، الحرم إلى الهدي إرسال اّتءلاع إن أنه وهو ه، عباس ابن 
الكان ؤإن الحرم، نير مجع الحل في الها.ي لنحر وجه لا إذ محله، الهدي يبلغ 

•الحل من فيه أحصر الأي المكان في نحره الحرم إلى إرساله يستملح 
رناًظمه.من ثن-لأ أن ٢،^^ ثبمًقم ^؛-4؛، تعار- قلله 



(٢١٢-  ١٩٩)الأس ^٠: مورة 

آياتفي وأثار الحج. أثناء ايتغائه في جناح لا الذي الفضل هذا ما هنا يبتن لم 
ت]المزمل اش٤٠ ثل ين يشول أمحرص0 ي ينيوذ ؤوءا-ثروذ ت كقوله التجارة ربح أنه إلى أحر 

يطلبونيسافرون الأية فمعنى للتجارة، السفر عن عبارة لأرض ا فى الضرب لأن [؛ ٢٠
٢^٤٠ثنز محن وآبمتوأ ا آأثأJfJق نأشسثوأ ألضاوه محيت ^لإدا تعالى؛ ونوله التجارة، ريح 

فإذاأي ٩[؛ ]الجمعة؛ أوع؟اب فبله؛ محوله بدليل والتجارة، بالبيع أي ■؛؛ ١٠]الجمعة؛ 
٠لها الداء محي عليكم محرما كان الدي الربح فاطلوا الجمعة صلاة انقحت 

علىتدل القرآن فى المحين المعنى إرادة محلية أن الكتاب هدا ترحمت فى ندمنا وقد 
المرادأن فى الخلماء بين خلاف ولا أولى، الغالب على المصل لأن الراد؛ أنه 

ذكرا.كما الجارة، ربح الأية في المذكور بالفضل 
المومورالمكان هنا يبين لم ألكاسه أثتاص ئث من آبيْثوأ ؤء تحار• ثوله 

حينتدل كما المكان، محلى تدل كلمة هى التي حيث، بلففلة عنه المعبر منه يالإفاصة 
ومثبلأية، ا ٠ . ٠ عراثت،ه خن أدنستم فادا ؤ بقوله؛ ذللئ، يبين ولكنه الزمان. على 

ولااض، بيت يطان نحن ويقولون• ؛الزدلمة، عرفة يوم يقفون كانوا نريشا أن نزولها 
يقفونالماس وعامة المحرم عن حارج عرفات لأن الحرم؛ من نخرج أن لما ينبغي 

وهوالماس، أفاض حيث من يقيموا أن والمسلمين، ه، المثى اض قامر بعرفات، 
محرص.كفعل المزدلفة س لا عرفات، 

فلففلةوعليه الإحماع، عليه حرير ابن وحكى العلماء، حماهير مذهب هو وهذا 
الذكر،مهللق فى عليها وترتيبها حملة، على حملة عهلمح بمعنى الذكري لدثرتيب )نم( 

أد. ثمحبمء يا محنا ستؤ. ذى ,وم j بمم أو و وثق ُؤءف ت تعالى نوله ونفيرْ 
.إل.يتت  ١٣١^الثانر وراطأ ءاموأ أك؛ن ثث ماث ئم مرز U يتكط 

الشاعر:وقول 

حدهذلك ا بثساد ند م نوه أباد صم ياد من مإن 
منى،إلى مزدلفة من الأية. آنيئوأه زمم بقوله: المراد انملما،: بعض ونال 

إبراهم.بالناس فالمراد وعله 
الأرجح.هو لكان حلاقه على الحجة إحماع ولولا القول: هذا فى جرير ابن قال 

هنايجئن لم تانؤأ4 آل;بم يق ؤنتروة ألينا ألندي كروا هآ تعالى؛ ندله 
منهمالضحاك، أنها آخر موصع فى بين ولكنه المؤمنين، هؤلاء س الكفار هؤلاء سخرية 

مثيإوإدا .ا شةؤ0 ءاتنوأ هفيذ يذ ماوأ موأ ^إة تعالى؛ نول وهو والمغامر 
[٣٠-  ٢٩]الخطففين؛  ٠٤يثثاهمنءمحقمم 

المؤمنينهؤلاء فونية هنا يبين لم ٠ الإ؛ثمؤه مرم ممحنر أقثوأ وافيين ؤ تمار• قوله 
التممارمن ءامتوأ افيي ^٠٦^٠( كقوله• أحر مواصع في ذلك بين ولكنه الكفرة، هؤلاء محلى 



(٢٢١. ٢١٦)الغرأ: ّورو 

ءفثإلا أمنتن أل؛؛ ونوله؛ ]المطففين[. يثلروة.4 ألأدس عز . يننظ)؛ 
.4محزمي أئئن ولا عوؤ ، jy-لأ ايثم أذنلوأ ؤنتو أس 

هناالخير هذا بصف لم ^^4• ئد وئو ثثءأ ثغومأ آن ؤؤوع-ءو تعار• نوله 
نوأثن ومحمل ثنثأ  ١٨٥آن تك َر،توم 4ؤن نوله• في بها ومحقه وند بالكثرة 

[.١٢ا،: زالمًكبهما4 حتدأ 
يبضلم أسثثكمحأ4• إن دبياطم ش تق؛ردم ثثتزم' .محازن تعالى؛نوله 

وأنهميستقوا، لم أنهم آخر موصع في بين ولكنه لا؟ أو ذلك اسطاعوا هل هنا 
كئنواتمز وص' تعالى: فوله وهو دينهم، عن المزمنين رد من اليأس لهم حصل 

كلعلى الإسلام دين مظهر أنه أخر مواصع في ومحن ٣؛• زاياندة؛ الأية • • ديثمحأ4• ثن 
ألمولبن ؛١^،؛؛^؛ يبمثوقثأرسل 4هو والفتح؛ والمص، براءة، في كقول دض 

[.٢٨]القح: ًقإءء4 ألب-!أث عز ؤْلهرم 
وصالكسر؟ الإثم ئ.ا U سا سن لم ْةبم4، ءانة ضح >نل تعالى: نول 

العلاة،رعن الله، ذكر عن والمد بينهم، والعقاء العداوة إيقاع أنه أخرى آية في بين 
دؤءن وبمدلإ ثأديي أئ»ر ف، وألتتآة اسو» بويع آن ألئثتلس برمي ؛ؤلتا فوله؛ وهي 

[.٩١ت ]المائدة ؤ^4 تنمؤن آنم يهر ^ ٠۵١١وعن آس 
بينولكنه الكتابيات، ثمول عمومه ءلاهر آلسمكت4، ئثكمأ ُاؤولأ تعالى؛ قوله 

ؤ؛أأ*ئ~ئتعالى؛ نوله وهي التحريم، هإ-ا في داخلات لن الكتابيات أن أحرى آية في 
المشركاتاسم في يدخلن لا الكتابيات فيل: فان ْ[، ؛: xLJt]أوئب4 ١^١ اك:ل، ين 

4إنوقوله؛ ١[. ]البينة: وألثئكث4 آلكف؟، أنل، يذ 'كنروا أث؛؛ ؟ى ^؛٠- نوله؛ بدليل 
٦[.دا'محكل4 الكتف م ثن كمرأ اك 

،[ ١ • ٥ ]ال_فِة: اثنإؤذا4 ولا ألكم، آهز يذ َةئردأ أدمى بجد ُأؤئا • وفول 
كماالمشركين اسم في داخلون \ذك\ب أهل أن فالجواب، المنايرة. يقتضي وانملخ، 

أضأتسخ أقتن>نك، وقاثت أف أى محزر أتهوث ؤوي قول؛ في تعالى به صرح 
أرأس كننهنِ مت ين صقروأ أفن و رأمده> ونهر ،؛.!يكن أس 

ونآتخيم أنتن رألمصح أش يؤبن مح، هكو رر،ثننهم آنس؛ادهم أعكثدرأ تؤقاءئول. 
]١^[.@4 يون كثنا ممثث. م إلا إلت لا سآ إلها ِبمثدَوا الأ  ٣٥

المأموراJكان ٥^١ هنا يسن لم أس4؛ آمجأ جق يى ئأوهى ئنلهنن 4ثإدا تعالى؛ نوله 
•آيتين فى القبل محي الإتيان يه المراد أن بين ولكنه ااحسثأ''ا بلفظة عنه المعبر منه بالإتيان 

بمعنىبالإتيان أمر ؤئآمأ4. نوله: لأن ^^١ : هناقوله هي : ^١٥٠١
يعنيالحرث محل خي هو إنما به المأمور الإتيان أن يبين ^■^١^٢^٠؛ وقوله• الجماع 

بدرمحل ليس الدبر لأن يخفى؛ لا كما الدبر دون القبل هو وذلك الولد بدر 
صروري.هو كما للأولاد، 



(٢٢٨ّ  ٢٢٨)اوات المرة: مورأ —  ٦٢

بماالمراد لأن دلإه. ه حقثب ئ تأقوأ ثثثيئن ^٥٢^٤ ت تعالى فوله ت ثانيهما 
عباس،ابن عن نمله وقد جرير، ابن اختيار وهو الجمهور، قول على الولد، ا لكم الله كتب 

بنوالضحاك والربيع، والمدى، البمسري، والحسن وعكرمة، والحكم، ومجاهد، 
يالماشرةالمأمور هو إذن لقبل فا القبل، في بالجماع هو إنما الولد ابتغاء أن ومعلوم مزاحم، 

ابتغاءمحل في المباشرة تلك ولتكن باشروهن فالأن الأية معنى فيكون الجماع بمعنى فيه، 
الولد.يعني ثكأه؛ أممه صقثب ما ت قوله بدليل غيره، دون القبل هو الذي الولد، 

فيالإتيان يكون أن يعني بقرنه ^آئ ت تعالى قوله معنى أن هدا من لك ويتضح 
علىأو باركة أو مستلقية المرأة كانت سواء الرجل، شاء حالة أي على الحرين، محل 

غهتهجابر عن والترمذي داوود وأبو الشيخان رواه ما هدا ويؤيد ذللثح، غير أو جنب، 
^^٤٤٢فنزلت: أحول، الولد حاء ورائها من جامعها إذا ت تقول اليهود كانت نال؛ 
الأية،معنى أن يرى خهئه جابرأ أن هدا من ففلهر ؤنؤه٠ آئ ^^٢ ئأؤأ محم رئ 

•ورائها من لكن ولو محآ حالة أية عر القل في فانوس 
كسبتهبما بالمراد هنا يصرح لم قلوبكمه. َةصتغ بما >و\يليوع تعالى؛ قوله 

أنالمائدة صورة في بين ولكنه حث، إدا دللث، على يترقب، ما هنا يذكر ولم قلوبهم، 
إذاذللث، قي اللاوم أن وبين والقصد، بالنية اليمين عقد هو القلوي،، بت، كبما المراد 
عنعجز ومن رقبة تحرير أو كوتهم، أو اكين، معثرة إطعام ت هي كفارة، حنن، 
ألأنسعأويم يثا يوانذمحكم ؤوثنيحر ت قوله في ونللثإ أيام، ثلاثة فصوم الثلاثة من واحد 

ئشرمة مع آو كتوتهتِ آو ؤهلإ' قلمموف آومط،؛t ين تإيأ عذو} إثعام 
[.٨٩: ٠٧٧١]الأية . . ئئ4. ^١ آقتمحر َةقنة ذ>إف ١;!^ ثيثة فينام د جبت 

،المطلقايت، لجم.ح شمولها هذه فناهر آنئسهنه. يمبممك ؤوؤثكقتنأ ت تعالى قوله 
علىالمنصوص كالحوامل العموم، صوم من ال٠ءللةارتح بعض حروج أ"م آياتا في بين ولكنه 

فذإثأإن 4؛؛^ ثن أثبمتيء يى يس يجه ■' فوله في الحمل، وضع عدتهن أن 
أنهنعلى المنصوص الدخول قبل وكالمهللقاته ٤[. ]الهللاق: ه يحمى ؤ ؤإلي أشهر ثثنئ 

دتل ين هقؤئى ثز الهمثت ئمحثثِ ^١ ت\ع' ؤ؛؛ ٠^٤^١ بقوله: أمحلا، عليهن عدة لا 
[.٤٩]الأحزاب;ملأ سمبما رّتيوبمى ئيمبمن فنديها عدن ين عثهن لكم ثا ئنيبمى 
قوله:فى أشيّ لأن٠ عدنهن أن بين فقد صغر، أو لم يحفن لا ا٧و١تي أما 

■٤[ ؛ ]الطالآذ،بجفنه ثز ثأم أقهر ثثنة ءيدمن آنبمم إن ثآتؤ بن ألجمي، ين يس 
ومنهالحيض، على لغة يهللق المرء لأن إجمال؛ فيه زوإه. ■' تعالى قوله 

الاعتى!قول ومنه الهلهر على أيفأ لغة القرء ؤيهللق ٠ أقرائلث،® أيام الصلاة ءدعي ت . قوله 
عزائكاعزيم ا اهلأقصتند غزوة م جائأنت بوم كل أفي 

انكانئروء من فيها اع قلما عه رفالح~يا وقمحا الأ مث مودث



٦٣( ٢٢٨)الآ؛ة اكرأ: ّور؛ 

لأنالأظهر هو ت الطهر بالمرء المراد أن إلى ذهب من وأدلة الشخ: قول وحلاصة 
علىدلا الحديث، وهذا الأية، وهدم الأطهار؟ أو الحيفات القروء هل الخلاف مدار 
منلا الدليل، هدا يقاوم شيء سه نة ولا اض، كتاب في يوحد ولا الأطهار• أنها 

فيمذكور عليه متفق حديثه لأنه المناع؛ محل في الصراحة حهة من ولا الصحة، جهة 
العدةهو الهلهر بان ه الّك، ب صرح وقد تعالى- اممه كتاب من آية معنى بيان معرض 

فالإثارة١[، ]الطلاق: ت بقوله وعاد، جل اش مراد هو ذللث، أن مبينا 
فولهمعنى لأن الهللاق؛ فيه الواقع الطهر حال، إلى راجعة العدة، فتلمكه فوله في 

هوالهلهر هو الذي الحال، ذلك أن بين نم طاهرأ، كونها حال في أي طاهرأ؛ فليطلقها 
المدةأن في صريح نمر وهدا المزين، كتابه في الله مراد هو ذلك بان مصرحا الا-ة 

الحيضايت،هي يقول لن الدليل ماذا من تخلص ولا الخر، لمانث الإشارة وأنثه بالهلهر، 
العلماء.بحص بهذا قال كما الهموء خصوص في والنزاع القروء، غير العدة قال؛ إذا إلا 

علىالعربي، اللسان أهل ؤإجماع الشرعي، العرف أهل إجماع يردم القول وهدا 
تعالى؛قال وقد ذلك. على زائد آخر شيء لا القروء نفس هي بالقروء تعتل من عدة أن 
بثلاثةعته المحبر هو وذللث، إجماعا، المربصن زمن وهي، اء : لالطلأقا ه آلا؛ لحصؤإ ؤؤ 

يصحفلا الأية هذه في [ ٢٢٨: ؤيمّبمركثهتعالى؛ قوله معمول هي التي قروء 
ثادنةعلى زاندأ العدة. مي يشيئا بالأقراء تعتد التي الطلقة على إن يقول؛ أن لأحد 

معلوم.هو كما البتة، الكريمة ١لأية في المذكورة القروء 
أنالآيةالكريمة هذه ظاهر انانئهُ ئآلأوآ ءاذ د'لاث j ة؛و' آم لأذلاؤث' تعالى: فوله 

موضعفي أثار ولكنه ّ وغيرها رجعية بين ذللث، في فرق لا بردهن، أحق الهللقاتا كل أزواج 
إداءامننأ اقى ^؛٦١؛؛( تعالى؛ قوله في رذللثا عليها، له رجحة لا البائن أن إلى آخر 

[.٤٩حزاب:لأ' ]1 بر تندُما عدة ثى عقؤى  'مثا ثثؤبمى أن ؤؤ، ين طكئتؤم ئ3 ؛^_، 
بانقضاءباتتنه إذا أنها إلى هنا أشار أنه كما بائن، انمخول قبل العللاق لأن وذللثه 

لأند'لأثه؛ ف، ييين نس اؤلإ؛وللإن تعالى؛ قول في ونلان٠ عليها، له رجعة لا المدة 
ّقروء بثلاثة الأية في عنه المعبر الحدة زمن إلى راجعة ؤنللث،ه؛ بقوله؛ الإشارة 

الرجعة، ٠٧؛؛:]الإصلاح إرادتهم بردهن أحق الرجعيايتنح بعولة كون في هنا واشترط 
فيصرح ولكنه هنا، الشرط هذا لمفهرم يتعرض ولم إٌهة4؛ أُإددأ ؤءاذ فوله؛ في 

؛يها الإصرار يقصد بل الإصلاح بنية لا ارتجعها إذا الرجعية زوج أن أخر• مواصع 
قولهفي النهي مدلول هو كما عليه، حرام رجعتها أن ذلك، نحو أو لتخالعه 

٠نرؤإه أم ءاثت قخد-د.أ ولا ثثإ ثر صن د'لف بممق وتن قعتدوأ ؤمآئأ قيبخنن ^ولأ 
فيبه المصرح الشرحل مفهوم عليه دل كما إجماعا، حرام الإصرار بقصد فالرجعة 

صرحفلو الأمر، هر خنا باعتبار حينئذ رجعته وصحة لأية. ا ص/إدأه؛ قمحبمبمن محوله! 
تعالى.اف عند والعلم ذكرنا، كما رجعته لأبطل الضرر، يقصد ارتجعها بأنه للحاكم 



(٢٢٩.  ٢٢٨) j^"ilسور؛ 

علىللرجال التي الدرجة هد0 ما سا يبض لم دثثته. عانجى تحار• تدله 
؛ريسآ؛هل ئرموُى ت تعالى فوله وهو آحر موصع في لها أثار ولكنه اء، الم

1]أنو]لهإه من أنثئوأ ويئآ سي، ٤؛؛، بمثهم أمم، ئقثل يما  JI :،أنإلى فأشار [، ٣٤
طبيص،حلقى نقص والأنوثة وكمال ثرف، الذكورة لأن وذك المرأة؛ من أفضل الرجل 

والحلي،الزينة أنواع الماس جمح لها يجعل الأنثى لأن ذلك؛ على مجمع كانه والخالق 
فجمالالذكر يخلاف، الأنوثة، هو الذي الطبيعي الخلقي القص لجبر هو إنما وذلك، 

ونحوم.المحلى عن يكفنه ذكورته 

أرشؤ بقوله• العلميسن، الحلقتين وصعقها المرأة نقص إر تعار أثار وفد 
دليلالحلية في نشأتها لأن >[؛ ]l^-؛i_5.ه ين عم لهصاءِ ي ونو ألفن ي ثثئؤأ 

الشاعرتفال كما بالحلي عاليه والتغهلية جرم، المرأة فلزم نقمها، على 
قمرالحن ١ إذا حن من يتمم نقيمه من زينة إلا الحلي وما 
يزوراأن إلى يحتج لم كحنالث، را موفال الجمان كإذا ا وأم

'•الشاعر قال كما الخلقي، ، الفعفعلى دلل فللمت، إذا الخصام في إبانتها عدم ولأن 
بجيبكيف ؛دو لم الأذى بمعص له عرضوا إذا من وأهلي ي بنف

بؤمريال قيحتى مكتة به تزل ولم البريء عذر يعتذر فلم 
له.حكم لا المادر لأن الماء؛ بنوادر عبرة ولا 

وصمهر الكامل أن إر [، ٣٤ل١لما،: آمنلهم؟بم بن ئظوأ ءاؤوي1آ بقوله؛ وأغار 
حلقة.المانمى المعيق على نائما يكون أن حاله، يناب وحلقته وقوته 

علىيقوم من لأن ميراثها؛ على مضاعفا ميراثه جعل اليها المنار الحكمة ولهذْ 
علىالمقص مجترنيإ وإيثار للزيادة، مترقب، غيره عليه يقوم ومن للتقص، مترقبا ءيرْ 

المحكمة.هر حل[ الزيادة مترقت، 

ؤذ-آوةأبقوله؛ المرأة إذن دون الرجل بيد الهللاق كون حكمة إلى أثار أنه كما 
علىيرغم أن ينبغى لا للزراعة مناب غير حقله أن عرف محن لأن ^؛ ٢٥مئ 

بيدالازدراع آلة أن المعنى هذا ويوضح الزراعة. يناب لا حقل ني الازدراع 
إنفإنها بنّللئ،، ترضى حتى فيها له حاجة لا من مع البقا، على أكر0 فلو الرجل، 

منه،المل تحميل على تقدر فلم إليها، ينتشر ولا ذكره، يقوم لا تجامعه أن أرادت 
هوكما كارهة وهى يوليها فإنه الرجل، بخلافح المكاح من الغرض أعغلم هو الذي 

•ضروري 

فيمنحصر كله الطادق أن ١لكريمة الآية هذه ظاهر ّ صثافي(ه تعالى؛ نوله 
الرجعة.ه بحا>تمللن، الذاي الطالق هو المرتين في المنحهر أن بين تعالى ولكنه المرتين، 

زوج.بحيّ إلا المراجعة بعدها تحل لا المي المالة الهللقة بذكرْ وذلك، مطلقا، لا 



(-٢٢٩-  ٢٢٨)الغر؛: ّررة 

فقوله:القول هذا وعلى الأية، بمده يى لإ محل فلا ثلما فوله: في المذكورة وهي 
هيالثالثة الطللمة العالماء؛ وقال الرجعة. عدم به يعني ،^• ٤^٠٣ميح د أؤ 

إليهمرفوعا هذا وروي أبم-?نه؛ ميح  'ظتعالى؛ قوله ر الذكورة 
إبمث؛تيه.قمثح أذ ؤلإمالآ تعار؛ قوله 

بيدالمللاق كون حكمة الطلاق آيات من غيرط في ولا الأبة هذْ في يبين لم 
نزيعحقل المرأة أن ذلك حكمة أن آحر موصع في بين ولكنه المرأة، إذن دون الرجل 

فالحكمةللزراعة صالح غير حمله أو رأى ومن الأرض، في البذر يزيع كما المملفة فيه 
لزراعتنهصالحا حقلا ليختار وشأنه؛ يترك وأن فيه، الازدراع على يرغم لا أن تقتضي 

إيضاحه.تقدم كما ه لكم مئ تعالى: نوله في وذلك 
يتما ٠٥١بخاآ أف إلا سءا ؛اممؤقن مآ ئأئن.وأ أى دًئم بجل •' تعالى نوله 

ةتتدو،أنق■ أف ندري غف م؛  i>_fخا ءثآ1ا عغ نق* أثب ندري مها ؛■ ٥١نم ؤ0 أثب ئدود 
■ألْل؛لئدن.ا4 ئم نأزكث أثو ندوي يتمي وش 

أعطىمما شيء ني الرجوع له بحل لا اروج بأن الكريمة لأية ا هذْ في صرح 
حناحفلا بينهما، فيما افه حدود يقيما ألا حافا إذا الخاع، سيل على إلا زوجته، 

•الأحن• في هو عليه ولا الدفع، في هي عليها جناح لا أي؛ الخاع؛ في إذن عليهما 
زوجاتهم،الأزواج أععلى مما شيء قمح، الرجؤع عن ;النهمح، آحر موصع في وصرح 

أخدمن الماغ المسي، أن وبين مبين، ؤإثم بهتان أخده أن وبين ةنعلارآ، المعطى كان ولو 
رُجأنشدات آردمئ ؤواذ تعالي: نوله في وذللث، بالجماع. إليها أفضى أنه هو منه ثيء 

مجئ١وائثا ثإ_مما آئأ-ئدرئه, ينه ئآحدوأ نق■ قعلارا إغو>تهن وثاقئ1ر رؤج ثاءقارى 
.هعيفثا مثئ١ منصقم رأ-ثدث إل سثهءقم أقز رثي ثأثدوئم قم، ي. 

منالنفس طب عن يكن لم إذا ذلك عن النهي محل أن آخر موضع في وبين لالما'ء• 
وأثار٤[. لاكا»: ياه تت؛ا ئلإو» ما تنه ثقُ عن لغ؛ طة؛ ؤ؛)، قوله؛ قمح، وذللث، الخرأة؛ 

[.٢٤اء: ]المأأردأثوإه بم،د ئ دء وكثيقُ متتا غم ككغ ولا ؤ بقوله؛ ذللئ، إلى 
طلاقا؛يعد ولا فخ الخالع أن الكريمة الأية هذْ من عباس ابن أحذ تنبيه: 

استؤا ^١ ثخ >نلأ بقول: الخلع ذكر ئم لإه ^؛^٠ قال: اف لأن 
يىلإ محل نلأ ٠^^١ بقوله: الثالثة الطلقة ذكر نم ثالثا، طلاقا يعتبره فلم يبُه؛ 
عمر،وابن عفان بن عثمان عن رواية وهو وطاوس عكرمة قال وبهيا الأية. • ٠• بمده 
ممرابن عنهم نقله كما الظاهري علي بن وداود نور وأبي راهويه، بن إسحاثا نول، وهو 

أحمد.عن الروايتن ؤإحدى القديم في المافعي قول، وهو وءيرْ، 
طلاقأيحد لا الخلع أن على الأية بهذه الاسدلأل _: عنه اف عفا - مقيده قال 

فيالذكورة هي الثالثة الطلقة أن من إليه ٌرّفوءا تقدم لما عندي، ليس؛ذلاهر 
•حن مرمل وهو ألح-؛ثن4 ميع قوله؛ 



(٢٣١)ام الفرو; 

أحرحهبما يعتثضد حن مرمل فإنه أولى، الحديث بهذا والأحد الباري• فتح في قال، 
اشفليتق ممللمقتين امرأته ارجل ؤللق 'ارذا ■ قال • صحيح نل■ بعباس ابن حديث من الهلبري 

.شيئا١١ حقها من يظلمها فلا أوسرحها صحبها، فيحسن يمسكها أن فإما الثالثة. في 

ألاحوفهما عند الخالمر مشروعية بيان إلا منه يرد لم المذكور الخاع ففراق وعليه 
عاليهليرتب كررْ؛ إنما طلقها فإن ت ونوله الثالثة. الطلقة بعد ذكر لأنه ^؛ ٥١حدود يقيما 

نولهأن على فرعنا ولو بمده. بى له محل م فوله: هو الذي الثالثة، بعد يلزم ما 
فيالمذكورة هي الثالثة الطلقة وأن الرحمة، عدم به يراد إإ.ءس؛تيب. مح تعالى• 

افلأن ْللأفا؛ الخلع عد عدم أيضا ذللث، من لم؛لزم له. 4ل »لأ ؤ قوله: 
صورةمنه فامحتننى الأزواج. يعهلا٥ فيما الرحؤع منع معرض في الخلع ذكر تعالى 
وللعلمهاءالأية، مياق من فناهر هو كما طلاقا، اعتبارها عدم ذللث، من يلزم ولا حاتزة، 
الشخ;فول وحلاصة وأحكامه الخلع في أنوال 

العوضلأن المعنى؛ حهة من ظاهر طلاقا الخلع وكون عنه الله عفا - مقيئه قال 
اللأنه الطلاق؛ وهو الزوج، يملكه ما مقابلة في بذلته إنما جهتها من للزوج المبذول 

فيالبخاري أحرجه ما له ؤيدل مقابلته. في فالعوض بالعللاق، إلا شرعا فراقا لها يمللث، 
أتت،قيس، بن ئابتإ امرأة أن عباس ابن حدث من زوجه قيس بن ثابت، مخالعة قحة 
ولكنيدين، ولا حلن، من عليه أءنّت، ما قيس بن نابت، القه رسول يا فقالت،؛ . الّحم، 
قالنعم. ت قالت، يقتنه؟، حد عليه ال١تردين ؛ افه رسول فقال الإسلام، في الكفر أكره 

وطلمهاالحديقة 'اقبل ه؛ قوله فإن ا تطليقه وطلقها الحديقة 'اقبل افه.؛ رسول 
الزوج•حنا من هو الذي الئللاق فى مبذول العوض أن علك، دلل ب تطليقه•، 

عرومه.نتيكئن آن تمحي »أس؛زمنث آ-؛لثن تثتن أنك فقم' ؤ}آه تعالى؛ نوله 
ولكنهبالفعل، عدنهن انقضاء آظثزه ؤنااس ت الكريمة الأية هذه في تعالى قوله ظاهر 

تعالى؛ندله فيأ وذللت، حاصة، العدة زمن في، إلا رجعة لا أنه آخر مرصع في، بين، 
الحدةزمن إلك، راجعة ؤذإكه قوله؛ فير الإثارة لأن د'إشه؛ إ، بمن آم، 

أنلأية ١ تللثح من فاتضح يربمAكه. ؤإأل٠ثلكتف ت تعالى قوله في قروء بثلاثة عنه المعبر 
.أجلهابلؤخ علير وأشرفن، العدة، انقضاء قاربن، أي؛ أجلهن،. فبلغن، معك، 

الكريمةالأية هذه في تعالى صرح لسئأه. ينإتإ >ولأ تعالى: قوله 
إذالأنها أعطاى؛ U بأحذه علها الاعتداء لأجل لها؛ مضارة الرأة اك إمعن بالنهي 

بأنهاآخر موضع في وصرح ّ صرره من السلامة ابتغاء منه؛ افنتد>تا الإصرار عليها طال 
تعالى:نوله في وذللئؤ منه، تفتدي حتى عقالها، له جاز مبينة بفاحشة أتت، إذا 

واختلف[. ١٩اء: ]النتيزه شمنة ؟يم، ان إلا ءائيتنويى ما هنيف لتن.هبوأ س؛ااوءاا 
هي؛قوم وقال الزنا، هي،• منهم جماعة فقال المثينة. بالفاحشة المراد في العلماء 



٦٧( ٢٣٤-  ٢٣٣)اليقرة: سور. 

حرير.ابن اختاره كما للكل الأية شمول والظاهر اللسان. ويداءة والعصيان النشوز 
؛مضاحرتهاجازت نشزت أو والساسما، أساءت أو زنت فإذا حيد، إنه ت كثير ابن وقال 

لأية.ا عموم من ذكرنا ما على ها ١عينا بما منه لتفتدي 

الكريمةالأية هذه في ذكر ياخ ي آزقدق ممحوا آن أردم ت تعار قوله 
الأجرةسلم إذا ذلك، في عليه جناح لا أمه غير مرصعة لولد. يهللب أن أراد إذا الرجل أن 

١لعلالآق؛قولمحورة في يينه ولكنه لدلك، الموجب الوجه هنا يبين ولم العقد، في المعينة 
منالرجل امتناع ت بتعامحّرهم والمراد ٦[، ]اكللاق; ه لمئ لث7 عض ثامحرم تعالى• 

•به ويرضى الرجل يذله بما الإرضاع قبول من المرأة وامتناع المرأة، ممللبه ما دفع 
آشيرآتتته يآشهن يهمبمنن ؟؛LJ، ويديدذ ط؟' يتيمن الى• عته ئول

ولكنهوعشر، أشهر بأربعة تعتد عنها متوفى كل أن الكريمة لأية ا هده ظاهر وبمث/إه• 
عدتهاكانت حامالآ كانت فان حامالآ، تكن لم ما ذلك محل أن آحر موصع في بين 

٤[،]الطلاق: ■تمحا4 بمص أن لإنممن ألأُئافي ؤُاودت، قوله: في وذلك حملمها، وضع 
فيالأمحلمية بيعة ل. الّمح، إذن ٌن عليه المتفق الحديث، في ثبت، ما إيضاحا ويزيده 
بوضععنها المتوفى الحامل عدة وكون بابام، زوجها وفاة بعد حملها بوضع الزواج 
عنويروى الأجلين• بأقمى تعتد قال؛ لمن حلافا عته. تت، ثبكما الحق، هو حملها 

تعالى.اش عند والعلم عباس• وابن علي 

محهازت
ثثبمئأنئئا يحثق مم تثنمحن ه ؤ تعالى: قوله اعني الابنان هاتان الأيل: 

٤[لالطلأق: ظئأه يقعن أن قتلتى آلآت١في ونوله: دعثآ4 أثبر أزتث أشهن 
والراجحبينهما، الترجيح الأصول في والمفرد وجه، من الأعمين تعارض باب من 

تبقوله )المراقى( في عقده كما المرجوح عموم يه يخصص منهما 
معتبرحتما بالترجيح فالحكم ظهر وجه من العموم يك ؤإن 

لعموممخصص ٤[ ]الطلاق: ٢لآتافيه ت عموم أن الصحيحة الستة بينت وند 
عموملا المنكرة الجمؤع أن ذكروا الأصوليين من جماعة أن مع ٠ منكمه يثومف 

بخلافيعم فاد منكر جمع أروجاه ءؤريدرول ت قوله لأن القرة؛ آية في عموم فلا وعللإّ لها، 
بهاالمعرف إلى والمضاف يأل، معرف إلى مضاف فإنه ٤[ ]الطلأقت ^^دقئ١فيه ؤوأوكت قوله* 

العموم:صيع على عاطفا بقوله العود( )مراش في عقيم كما العموم، صيغ من 
وجداقد بال ا معرفا ومج

نفىئد الخصوص تحقق إذا عرف مإلى ة افإصبأو 
أيعليه؛ المقام لدلالة محذوف؛ بالموصول للجملة الرابهل الضمير الثاني: 

الحرب:كقول وعشرا أشبر أربعة بعدهم يتربصن أزواجا محيدرون مجنكم يتوفون والذين 
يدرهم.منه ن منوا أي يدرهم؛ ن منوا السمن 
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■®i اكهى ي ثنا أ'تُلأ تثإء >نهمح محار: قدك 
سواءالمتقي، مطلقها على مطلقة لكل حق المتعة أن الكريمة لأية ا هده ظاهر 

تتعالى فوله العموم لهذا ؤيدل لا؟ أم صداق لها فرض لا أم آلدحول قبل أطلقت 
يص س قثي أذو س َقض 4 محك ش ألو >كأأا 

هحسنت كرة آؤ يبمؤلخ ؤة إتمأ ماة ت ه ولقمع ]الأح_زاب[ ا.ه يلأ صها 
الأمةجميع حكمه يعم س به الخاص الخناب أن الأصول في تقرر وقد [ ٢١]الأ-حزاب: 

تبقوله العود( )مراقي في عقده كما الخصوصي على بدليل إلا 
المنيالمذهب في تعميمه بير نالخوطب د قه با وم

علىبدليل إلا يه. بخصوصه القائل للشافعي خلافا الثلاثة، الأنمة مذهب وهو 
مفرونحنلمي ا أزواج أن فاعلم ذلك عرفت ؤإذا الموضع. هذا غير في ٠ بينا كما العموم، 

الدخول.قبل المطلقة لخصوص التحة أن آخر موضع من يفهم وقد بهن، ومدخول لهن 
الدخولقيل والمطلقة الصداق، تستحق الدخول يعد الطلقة لأن معا؛ الصداق وفرض 

لهافالختعة سيئا، تستحق لا قبلهما والهللقة الصداق. نصف تستحق الصداق فرض ويعد 
آزسوهى أم تا أتتآ؛ ثكم 4 عوؤ يناغ ه تعالى؛ قوله في وذلك كرها لمر خاصة 
ثنربمتم رثن قثوئن آن مي بن طقئترئن ؤرإن ال: نم ثدتئترئن؟، همهه لين ثنيثيأ 
معقول.ظاهر ووجهه التفصيل، هذا ني ظاهرة لأية ا فهدم ؤنلم'ه ثا ممد ميبمه 

كانؤإن اليحول نل بالمتعة الأمر على ياول ما آخر موصع في تعالى ذكر وقد 
منطةت!وهن ئز الثؤيشت ^١ ءاموأ أف؛وا تعالى قوله فى وذلك لها، منروصأ 

.ههملا ّءثا وثثثرثن مثتوثى _Jr؟ عدؤ بن عثهن ذؤ ٥^^١ ظك أن نؤ، 
منواحدة وبكل وغيرها، الصداق لها المفروض يشمل عمومها ظاهر لأن ]الأحزاب[؛ 

الأصولفي تقرر ومد بالعموم، الأخذ والأحوط العلماء. من حماية أخد الثلاث الأيات 
يقوله؛المعود( )مراني في وعقيم الإباحة، على الوال على مقدم الأمر على الدال النص أن 

الأخرهذا م ثنواهي العد بر والأمبت ومثل وناق
إلخ....إباحة على 

النصعلى مقدم أمجر على اكال النص أن يعني! إباحة. على الأخر هذا نم فقوله! 
الالمتعة قدر أن والتحقيق عهدة مجن الخروج في للاحتياط إباحة، على الدال 

قدرعلى توافقا فان ه قدره الثئيد وعق قدرم ألديج ء تعالى؛ لقوله شرعا؛ فيه تحديد 
علىالقدر فيعين الماط، تحقيق في يجتهد فالحاكم اختلفا ؤإن واضح، فالأمر معين 
فوله؛وظاهر الظاهر هو هذا [ ٢٣٦]الهمرة؛ ه رم قد آأوأج وعل تعالى؛ نوله ضوء 

ومنّلك خلافا الجملة في الخحة وجوب يقتضي عسعأه ورهثتللئت وقوله؛ وؤثئمئرره 
الختعةوجوب عدم على المالكية بعض واستدل أصالآ، المتعة وجوب عدم في وافقه 
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كانتيلر : ثالواهق >ئتا يقال: آهّبمه ء نال: تعالى اه يأن 
الواجب.اسر نيا نمن واجبن كانت لو واتها أحل.. كل على حقا لكانت واجبة 

فيماينهض لا وجوبها سم على الاستدلال هذا _: ءث< اض عفا - •شانه نال 
وليسللوجوب اكيد وؤ؛؟، [، ٩١لالم؛ةت أتمحءه،4 ؤء توله• لأن يغلهر؛ 
فيالقرؤلبى قال الناس. جمح على التقوى لوجوب *ثلأ؛ متقيا لت يقول أن لأحد 

تأكيدألثمزه ؤء يقوله• نصه: ما الأية • • ؤن؛قببمد(ه• تعالى" قوله ير تغ
قالوقد ومعاصيه، به الإشراك نى افه يتقي أن عليه يجب واحد كل لأن لإيجابها؛ 

قها،الواجب القدر نمن واجبة كانت لو ويولهم: لاثئت؛زه، ؤدLJى امآن: ني تعالى 
الوعوذلك اللازم، القدر قها يمن ولم واجبة والأقارب الأزواج قفقة القوط. ظاعر 

معلوم.عو كما الشراتع جمح قى عليه مجع انماط تحقيق من 
أين^ ادزم ثدث آؤى مر ٥؛*^؛ من ثثجدا أون إق ئث  ٠٥٢^تعار: توله 

•يييده مم ووأ ئه 
الفراران بإعلامهم القتال على المؤ،ت؛ن تشجع الكربمة، الأية عده مجن المقصود 

عانت،بمجيه، لا القتل أو الومح، من ذرار0 أن الإنسان علم فإذا ينجى، لا الموث، من 
بالأيةمراده هو هذا أن تعار أشار وقد ■ الميل•ان في والتقدم الأقران؛ مبارز؛ عليه 
زه قوله: ر محا إليه أشار يما وصرح آقوه، سي ق يقوله: أتبعها حيث 

وهذهلالأحزاب[ هبلا.ه إب ثقمن لا رإاُا أكنز أو أتيه يى أثدءّ ي، ألإلر ,ئقلإ 
ولومنه، بّجد، لا التّل س الاراد أن محن لأنها القتال؛ عر التثجح في آية أعفلم 
صاحب.أم ابن قعنسج قال كما قريب، عن ميت، فهو منه نجاته قرض 
اال.مجقتأن الث، جيهتتفلا جدة نني ت، يلاقت، أنإذا 

امنأيه ادنمتمولج ا يخشهمن ة ينمالإن ف
ارمهتأن اراك مقإن قا هاببأّاك تخ3لتؤإن 

زهر:وقال 

فيهرميعمر تغطئ ومن نمته تم، من عشواء حبهل المنايا رأيت، 
أبوالخليب:وقال 

اجبانتكون أن العجز نمن بد موت المن يكن م لؤإذا 

الخدرمحن ضو لا بالجبن والمرء محكرمحة وفي'الإقدام عار الأسن في 
منالفرار جواز عدم الأية هذه من ؤيزحد المذكورة، دالآيات المراد هو وهذا 

منالغراد ءن النهي . النحم، عن ثت وند تيها، وأتت بأرض وقع إذا الياعون 
٠عها حارجا كنت، إذا فيها عو الش الأرض على القدوم وعن الaااءون 
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إلامعداة ألم، لفظ تقدمه مما القرآن في ونحوها نر( )ألم لففلة تأت لم تتبيه؛ 
وجوازلزومه عدم والتحقيق لازم ذلك أن العلماء بعض فلن وقد إلى• هو الذي بالحرف 

تالقيس امرئ قول له يشهد كما الجر، حرف دون بنفسه تعدينع 

نطيبلم ؤإن طيمأ بها وجدت طارقا جت كلما ترياني م أل
ءكثأَأه.آصعاتأ لمز مصنيئم حسنا ئنبما اقن نيس ١^^، يا ُؤمن تعالى• قوله 

تبلغأنها آحر موضع في بين ولكنه الكثيرة، الأضعاف هذه فدر هنا يبين لم 
ؤ،يتمتول أل؛ث  ٠٣^ت تعالى قوله في وذلك ذللث،. عن وتزيد ضعف سبعمائة 

ثناءه.نمن يثنعف ؤأئ جمة تاقت سئممز ؤ؛٠ سناإثأ سح أيبتن حثت ككك آم سيي 
تقتاأ<.ينك، ح ثأليًقثه آلنلش آه تعالى: قوله 

الا-روعصنعة علمه مما أن أحر مواضع في بين وقد علمه، مما ميتا هنا يبين لم 
•٨[.لأن—ياء! ]I الأية . . . ؟١٠ ئكأ تى لئحينكم لخكم لئس صنمه كقوله؛ 

[.١١، ١٠زسآ: أثنيه ق رئين شمت أتل آن ق أئدت لم بوقب ونوله: 
الكفارأن واللام بان هنا تأكيدْ من يفهم نى ^j^، تعالى؛ قوله 

قوله؛في المفهوم بهيا صرح وقل العاني، فن في تقرر كما رسالته ينكرون 
[.٤٢•]١^: الآية . . أثق كهميأ اإ؛ى 

سثهنرونج ه ئآ ثن تنهم بمي عق بمثهنر ئلثا أزند ؤطلت< الى: عته نول
وعلىعليه - موسى منهم أن بين وفل• منهم الله كلمه الل-ى هل-ا هنا بجن لم • دنيته 

ؤإ4وقوله: [• ١٦٤اء: ]المئوًفلتاه دع ه بقوله؛ - لام والالصلاة نبينا 
اللهكلم من منهم كثير: ابن قال [. ١٤٤]الأعراف: ثيمحنلتق آلناين عز آنثلستليى 

ابنصحيح في الروي الحديث في ورد كما آدم وكدللث، ه، ومحمدأ موسى يعني 
•ه ذر أى عن حبان 

قولهيبينه حبان ابن صحيح في الوارد آدم تكليم -ت عنه اممه عفا — مقيده ئال 
بغيرأنه في ظاهر فانه الأمان من وأمثالها ١^٥^ ؤئنثك أنت هقادم ^؛٠^١ ت تعالى 
إليهارسول فهو لسانه، على الشجرة عن حواء نهى لأية ا هده من ويظهر الملك، واسطة 
سئلومحي ت نمه ما أفده ثن ^^٠٠٠٢ تعالى! محوله تقبر في القرطبي محال بذلك، 
ناولوند ت عطية ابن محال مكلم، نبي تعم فقال؛ هو؟ مرسل أبي آدم عن ه افه رسول 
ابنومحال اه. ٠ موسى خاصية تبقى هذا فعلى الجنة، في كان آدم تكليم أن الناس بعض 
آدملأن نصه؛ ما البقرة صورة في ندكاه مي تأسثم تعالى؛ فوله تفسير في جرير 

ئتاوهحل اش من والرسول الأرض، إلى أهبهل أن بعد حياته، أيام ء؛وو السي هو كان 
ميؤظئا بقوله؛ - . الرسول - وهو معنيا يكون أن جائر فغير ولده، إلى 

عنالمتقدم كثير ابن كلام وفي وفيه ٠ بلففله منه الحجة محل اه. رسل. أي• هدكاه 
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الشفاعةحديث في ثبت ما هع مشكل وهو رمول آدم بأن التصريح حبان ابن صحيح 
قولهله ويشهد الرصل أول واللام الصلاة نبينا وعلى عاليه نوحا أن من عليه المتفق 
أنهوالظاهر [ ١٦٣: ٠٧١]س،،ه بن ثافنؤ مج ءاثر أو-صآ كآ انف أوخ>آ ؤاثآ تع1لىت 

تيجهض *ن إلا للجمع طريق لا 
ميأرسل يسول أول ونوح الجنة، مي وذريته لزوجه أرسل آدم أن الأيل: 

نوحاائتوا ،اولكن ت ويقول ت وغيرهما الصحيحين في ثت ما الجمع لهدا ؤيدل الأرض، 
لملو الأرض أهل إلى فقوله الحدث. . . الأرض'. أهل إلى اممه بعثه رسول أول فإنه 
يفهمل حشوا، الكلام ذلك لكان ١لأرض، أهل لغير بعث رسول عن الاحتراز به يرد 
له.القرطبي نقل فدمنا الذي عطية ابن بكلام له ويستأنس . ذكرناما مخالفته مفهوم من 

كفرمتهم بمدر لم اضلرة على وهم ذريته إلى أرسل آدم أن ت الثاني الوجه 
تعالى،باممه الإشراك عن ينهاهم كافرين لقوم أرسل رسول أول هو ونوح فآطاعوْ، 
إلاألقاس َةاق ؤوت تعالى: نوله الوجه لهذا ويدل وحده، له العبادة بإحلاص ويأمرهم 

نوح،قوم كفر حتى أي الحنيف الدين على أي: [. ١٩ليوس: لأية ا . .ّءبج-د»4 أمه 
أعلم.تعالى واش الأية. ألإنث0ه أس ثم، وجد؛ أمه أقاس ؤ'؛اث ونوله: 

.دنيتب٠ بمثهم تعارت يميله 
معاماربم، يعثق آن ؤءسئ كقوله! ه محمدأ منهم أن إلى أحر مواضع في أثار 

وقوله:[، ٢٨لِسأ: ًقأده الأ محك، ؤنت\ نوله: أو [ ٧٩]الأبء: صا4 
عكألئنثان ثزو أرتمء ه: وقول[، ١٠٨لالأء_راف: ميماه إفيءفم أس رثوو ؤإؤ، 
إبراهيممنهم أن إلى أحر محواصع في وأشار ]الفرتاذ[. دتجل لتشزك ؤءؤئ عني؛، 

!لىلقاّى ثاؤلك وموله: [، ١٢٠ا،: ]النثدة"ه ا/؛مثن أثن ؤوألأذِ كقوله: 
ثثتأؤولئدّ نوله: وهو داود منهم أن إر آحر موضع في وأشار الايالتا. من ذللث، غير 
منهمأن إلى آحر موضع في وأشار [. ٥٠]الإسراء: روثماه داود وءاتنا م؟ و ألكذ بمص 

بقوله:عيسى منهم أن إر هنا وأشار ]مريم[• علتأ.ه م؛ائا فوله: وهو إدريس 
أكدت،ه.ء أة عيش ؤد؛امما 

بجرهعل بمقثم ئئلتا ألرند ؤ>قلن< تعال: نوله أعي• الكريمة الأية هدْ فى تمحه: 
أنه.عليه المتفق هريرة أبي حدين، قي تن، نبأنه ووجهه: معرون،. قوي إشكال الأية. 

فإذايميمح،، من ار.ل نآكون القيامة يوم يصعقون الناس فإن موص عر تختردني 'لا ت نال 
فيأيضا وبت، افُ اصتتتى ممن كان أم ملي أفاق أيدي فلا العرم،، يجانج، موص؛اطم، 

يوميصعقون الناس فإن الأنبياء، بين تخيروا ®لا عليه المتفق سعيل. أبهم، حدينا 
منتخءردنى ُلأ رواية وقمح، الهُ، أتياء بين تفضلوا الأ رواية وفى الحديثه، . . القيامة'. 

مشكلة،الأية وهده نمه: ما الأية هده ير نفنى القرطبي وقال الأنبياء'١ بين 
اف'أنبياء بين تفضلوا ولا الأنبياء بين تخيروا الأ قال: النير. بأنه ثابتة والأحاديث، 
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اه.ثملان. من أضل ثملان ولا ثملان، من حير ثملان تقولوا لا ١^،؛ الثقاة، الأئمة رواها 
أنت أحدها وحوم، من والجواب ت نمه ما الإشكال هذا عن الجواب ثمي كثير ابن ثمال 
الهضمباب محن ناله هذا أن الثانيت • نفلر هذا دفي ؛التفضل، يعلم أن نبل كان هذا 

عتاّفيها تحاكموا التي الحال هذْ مثل في التفضيل عن نهي هذا أن ت الثالث والتواضع. 
مقامليس ت الخامس والعصبية. الأراء بمجرد تفضالوا لا ت الراح والتشاجر. التخاصم 
به.والإيمان له اليم والتالانقياد وعليكم وجل، عز اف إلى هو ؤإنما إليكم، التفضيل 

معأن واحتار الإشكال، هذا عن كثيرة أجوية يره نففي القرحلبي وذكر بلفظه، منه اه. 
والخموصالأحوال نبالة من غيرها في وجوازه النبوة، حموص في التفضل 
التفضيلمن المنع إن نال; من نول هذا من وأحن قاّتح ت نمه محا قال فقئ والكرامات 

زيادةفي التفضيل ؤإنما فيها، تفاضل لا واحده حصالة هي التي النبوة جهة من هو إنما 
المتباينات.والمعجزات والألطاف، والكرامات والخصوص الأحوال 

ولذللثحعليها؛ زانية أحر بأمور تتفاضل ؤإنما تتفاضل، فلا ها نففي النبوة وأما 
بعضهمورفع اف كلم من ومنهم حلبلأ، اتخذ من ومنهم عزم، وأولو رمل منهم 

ت]الإسراء ثبوراه دءابما تلإ يمق أشل بمص ئثتا ت تعالى اممه قال درجات. 
والقولنخ، غير من والأحاديث، الأي بين حمع فانه حن قول، وهذا نلت،؛ [. ٠٠

أشاروقر الوسائل، من وأعطي القفاتل من مح بما هو إنما بعض على بعضهم بتفضيل 
ماءالأهل وعلى الأنبياء على ه محمل.أ فضل اش إن فق-ال؛ هذا إلى عباس ابن 

قؤ. ىل: تعالى اف إن فقال: انء؟ أهل على قفله عباس ابن يا بم : فقالوا
]الأنبياء[.ألْسذ.اه َى؛للكت،زك، جهنذ عنزبو هئ دوني، ثن إله زفي، ثم بمث، 

ئأ-رهرنا دسلث، بن مدم ^١ أثن أق ئتا.لعير تثا لك سا ؤلثا محمد لال ون
منأزتثا ؤنثا تعالى: اف قال uل: الأنبياء؟ عر فضله فما : ٧^٢١[. ١، ]القح: 

لمحمد- وجل عز - اض ونال ٤[ ]إبرامم: ثأه لثثغكث م;ميء د-لثاتي إلا رثولؤ 
محمدأبو ذكره والإنس، الجن إلى فأرمله [ ٢٨]سبأ؛ قنام(ه ء٤ادة إلا أر؛ّأثائ، ؤو؛آ 

Mومحمد ومومى ئ؛راهيم نوح آدم بنمح، تحر ت هربرة أبو ونال مممْ، في الدادممح، 
ومعلومالتمحن، فص، هريرة وأبي هماس ابن من نص وهذا الرمل، من العزم أولو وهم 

وامتووابالرسالة، عيره على فضل أرمل من فإن يرمل؛ لم ممن أفضل أرمل من أن 
.به حفاء لا مما وهذ.ا إياهم، وقتلهم أممهم تكذيب، من الرمل يلقاه مجا إلى النبوة في 
؛لفظه.منه الغرض محل . ٠١

إجمالأالتفضيل جواز الجمع وجه أن القرطبي عنه كما عطية ابن واختار 
الخصوصطريق على التفضيل ومنع يعين ولم نخر، ولا آدم ولد ميد »أنا كقوله 

ينيذنم، س خير أنا يقلل أن لأحد يبض رلأ ت وقوله موص* علمح، مضلوني 'لا كقوله: 
■تعالى الض عند والعلم دلك ونحو مصء 



٧٣( ٢٦٢)الأت الغر؛: سورة 

أذىولا نئا آنثتوأ تا ثئثئرن لا ئإ أد تهل ل آ،و؛لاز ينفقون تعار- نوله 
منأن الأبة هذه من يفهم .؟ا< يوثمك ئم ولأ ءقهم حذف ولا ننهج بمد أنمي( لنز 

يرقمؤء فوله؛ في هنا المذكور الثواب هدا له يحمل لم والأذى الخى إنفاقه أتبع 
قوله؛في المفهوم بهذا تعالى صرح وقد تورث؟" ئم ولأ علهذ -مف ولأ تنهم بمد 

نألآذئ4.آو ثدقء دمحأ  Sfتاتخمأ أك ؤ:ةأقا 
هنْفي صرح ألرده• إو أكلكب ين ثصبج4> ن\تث\' أدمى دل، تعار؛ قوله 

اف.رسول( وأن وليهم، بأنه أحرى آية في وصرح المومين، ولي اف بأن الكريمة الأبة 
٧١٠ثيثوأم أثن ااؤل0 تعالى: قوله في وذلك، بعض أولياء بعخهم وأن وليهم، 

[،٧١\\ب: أزه تثعآ ثأثثؤ.قث، ؤ;ألهمرن وقال: الآية [ ٥٥]الاس: 
تعالى:قوله وهو الكافرين دون للمسلمين الولاية هن0 بخصوص آخر موضع في وصرح 

آحرموضع في وصرح زمحمد[، ه ل.( لم عؤف، لا ؤأى ! ،١٣؛قن مث، أث أد 
ثنإلثؤمح؛؛ق أنش تعالى: فوله وهو هم، أنفمن بالمؤمنين أولمح، ه نبيه بأن 

وهيللمؤمنين، تعالى ولأيتنه لمرة ، هلْ البقرة آية في وبين ٦[، ]الأحزاب: أنفسآلمه 
يدينييثر ءانوأ أليي زلأ ^أس تعالى؛ بقوله النور إلى الفللمات من لهم إحراجه 
عنوالحزن الخوف إذهاب ولايته ثمرة من أن آحر موضع في وبين آلرره، إل أكللتنب 
إُىتعالى: قوله في وذللئ، وتقواهم بإيمانهم تعالى له ولايتهم أن وبين أوليائه، 
40تمحك تًفاؤأ أووك،َاث؛وأ © م ;y ي ود y ش أك 

وهوالصالحين بمولى أيما وأنه نبيه. ولي تعالى أنه آحر موضع في وصرح ]يونس[، 
]١لأءر١ف[.©ه القدء؛ن ّثول وهو ألكثب تثل أرى آثت ^١^ ؤإة ؛ تعالمح،قوله 

وبالنورالضلالة، بالثللمايتح الراد أشيه إل ألْللمشي نن ؤبعصثزم تعالى: قوله 
ؤلريقوأن الفللمايتح لجمعه متعددة؛ الصائل طرق أن منها يفهم الأية وهذه الهدى، 

أحرمواضع في تعالى بينه هتا إليه المثار المعنى وهذا النور، لإفراده واحدة، الحق 
سهلاهءن ^ ئئمة أيقيد شوا ولا آئعزآ ثسشثا ه،رأرا هثدا ُاؤوأة : ه ك—ق——ول

المورلفظ تعالى وحد ولهذا نصه: ما الأية هذْ ير نففي كثير ابن قال [. ١٥٢■]الأنعام: 
نداؤوأ0 قال: كما باطلة وكلها كثيرة أحناس والكفر واحد الحق لأن ^،؛ ١٠١٥١وحمع 
شقمدء ويذم د'للإ تهلا ص دثإ ئتمزذ آلثيد شوا ولا ظئمْ نتشتا ه>؛ز، 
تعالى:وقال ١[، ]الأنعام: وألؤره تعالى: وقال ]الأjعام[، )©؟؛< ينقون 
بتفردإشعار لفظها في التي الايانج من ذللث، غير إلى [ ٤٨]المحل: ةلأانق}(4 أصن ُؤش 

بلفظه.منه وتشمه وتعددْ الباطل وانتثار الحق 

الهناغوت:العلماء: بعض قال أهؤبخ4. أوتت،اؤض َكموا ؛ؤوأك!اى تعالى: نوله 
أي[ ١٧٥ءمران: ]1ل آؤتا؛مب ألقظى دتلكأ ؤلسا تعالى: قوله لهذا ويدل الشيطان 
ؤيثيإون 'ثنميأ واثم؛با أف ثبمي، ي، بقتأدن ^١ ١٠ؤأق؛ث تعالى: وقوله أوليائه من يخوفكم 



(٢٧٥-  ٢٦٤)اوات القر؛: -ور؛  ٧٤

ونوف:لالمساء[، صيما.ه كان أكءثلي 'قد إن ألسءاتي أنلآ» ئثتلدأ أشمه سيؤر 
١^١'ؤلدتن ونوله؛ •٠[، ]الكهف: عدوه  ٢٥رثتر يوف ين ١^٤٠ ودييثدث 

طاغوتنهو اض دون من عجي ما كل أن والتحفسق •٣[. لالأءراف| \ثاج*ه الثثل؛وا 
ألآت تائم ثه إؤم آقثد وو تعالى: نال كما للشيطان ذلك همن الأكبر والحظ 

ددمحتوإن ائا إلا دونوء ين دعوث ٠^^ ال؛ وق■٦[ س؛ ]يإدمح4 أشهلنن ةائوا 
هأشلى ثثد لا ؤكأ؛ني إبرامم: خليله عن ونال ،[، ]١٧ميدا.ه كظنا إلا 
٢٤٩٤آيثتوم ؤفيت ثجنيلزكأ أؤتتين إلأ ٥•^)؛ آلثظن ؤوأ0 ال؛ ون[، ٤٤ريم؛ ]م

 ^o^؛Jالأيات.من ذلك غير إلى [ ١٢١]الأنعام: ؛
بفوله؛الذين بالذي؛ المراد أن بين أئا؛بمه• ية» مالإ بنغى تحار• ذوده 

•مقيداه يما ثذو ■عل تحك بمي ؤلأ 
بمنا بب؛ض لم • أزه سؤسفي ث لعمروا أدمى تمار• نول 

ديارهممن لهم الكفار إحراج هو ففرهم ب أن الحشر محورة في بين ولكنه فقرهم؛ 
٨[.]ال>ثر: الآ؛ة زآنولهتِه دثنيبم ين همثوأ أوي ١^؟^؛؛، بقوله؛ وأموالهم 

الأيةهذه معنى ثأت،ه. نا نئم هءئ رمز، تن تثءكه ءم تعالى؛ نوله 
العاملةترك أي؛ فاتننهى الربا أكل عن بها يزجره ربه من موعفلة جاءْ من أن الكريمة 
نزولنبل مضى ما أي ،^؛ jiiuiنا  'ملأمره؛ وامتثالا تعالى اض من حوفا بالربا؛ 
أمربفعل الإنسان يواخد لا اض أن الكريمة الأية هذه من ؤيرحذ الربا أموال من التحريم 

كانواالذين في فال فقد كثيرة آيات في المعنى هذا أوضح وند عليه، يحرمه أن بعد إلا 
وء-ياوأءامنوأ ألأا0 عد ُؤليس التحريم؛ نزول فبل سر اليمال ويأكلون الخمر، يشربون 
[.٩٢•;: ٧٧١]ثئوأه ث ثثج ألقيس 

•ابآدًفم^٢ ما ^١' ٠٥-التحريم؛ فل آبائهم أزواج يتزوجون كانوا الذين ني ونال، 
عليكمجناح فلا التحريم قبل ملف U لكن أي: [ ٢٢،: ]١٧ئن. إلاتا آليكز. نث 
.[ ٢٣]الساء: سلئ،ه ئد ما إلا ألاحكيت ت؟ك، ئجنعوأ تعالى؛ قوله ونظيره فيه، 

الصلاةفي ونال [. ٩٥]١لاممة: تده هما ؛قت ؤ، التحريم: قبل الصبي في وقال 
إلىصلاتكم أي: إثةةإه لبميخ أقث 'قان ^J؛؛\ استقباله: نح قبل القدس بيت، إر 

النسخ.قيل المقدس بيت 

تهملقربا استغفروا لما والمسالمين ه الني أن المعنى همذا في الأدلة أصرح ومن 
قثنتمميمنئغثوا أن  ١٣١^و؛قه لفي َةى ءؤن١ تعالى: اممه وأنزل المثركض من الموتى 

علىوjدموا ]التوبة[ لأجمءّ.ه لنحتب أمم ثم تث، ما بمي ين محح ادل، قاوأ حة 
حئنيلهم إي بمد مما شل أثم ًقاى ءؤرما ذللث،: في افه أنزل للمشركين استغفارهم 

نقاته.١ بيان بعد إلا أمر بفعل يضلهم لا بانه فصرح [ ١١٠]التوبة: ه يمحقون^ ما لهر يبخت 



٧٥( ٢٨٢-  ٣٧٦)اوأت المرأ: _، 

أي؛الربا يمحق بأنه الكريمة الأية هده في صرح • اقوأه  ٥٢ت تعالى قوله 
وغيره،كثير ابن قاله كما به ينتع فلا ماله بركة يحرمه أو صاحبه يد من بالكلية يذهبه 

قآلقينأ رثا ين ءابمر ؤو؛آ ت كقوله آحر مواصع في إليه أشار الربا محق من هنا ذكر وما 
هه اشق لا ه ه: ونول[ ٣٩]ض: ه بمد تبجأ قلا هم أم 

م؛هقمهءسنجِح مثر الخيق ؤومحد>ز وقوله؛ ••١[. ؛: jijUJl]أنثيب؛ 'كثرآ اعجمك 
الأية.هدم تمر ني محير ابن ذلك إلى أثار كما [ ٣٧: juSfl]جهيم4 ف، همي 

بالرباالمتعامل بأن وصرح وؤحم ٠ بقوله الربا بتحريم صرح افه أن واعلم 
مإن هومنؤن.١ كثر آؤيؤأإن ماثويى ودروأ أق أقنوأ  ١٢٠١٠أل؛ى  ١HHؤةآبقوله: اف محارب 

■رلأهلدوث.ه لاهئليموك اويهفم رءوش ثتؤقم قتم أثرردّوإبءوإن بمن ؛حتم سمأم[ 
يتخهلهالذي يقوم كما إلا القتامة يوم قبره من أي يقوم، لا الربا آكل بأن وصرح 

أدفبقوم آئا إلا ياؤهو0 لا أفيوأ ؛١٠^^١ أدمى ؤ ت بقوله المس من القبطان 
.حدا كثيرة ذلك في والأحاددث أتيواه نز اثيع إثا ثالوأ هثمم دلإف أتي؛ ين ألقثتلس 

كرياوذلك أحد فيه يحالف ولم منعه على المسالمون أجمع ما منه الربا أن واعلم 
بينالنساء وربا الدين، قدر في الأخر يزيده أن على الأجل في يزيدْ أن وهو الجاهلية، 

الشعيروبين وبيزالترواتر، والفضة، الذهب وبين والفضة، والفضة والاهب، الذهب 
•بعص ْع بعضها لأربعة ا هذه بين وكذلك والملح، لملح ا وبين واكمر، كمر ا وبين لشعير، وا 

يربيتعالى أنه الكريمة الأية هذه في ذكر آلك؛ثقته. تعالى• توله 
ذلكفي يشترحل وأنه الأحر، مضاعفة الإرباء هذا أن آخر موضع في وبين الصدئات 

أسوته تر)دويك قنؤ من ءانممِ ت تعالى فوله وهو تعالى فه ا لوحه النية احلاصر 
[.٣٩ت ]الروم القنعمؤزه هم فأؤنجك 

.ةْغق؛وهه تسص ثكيآ إك بميغ ^١؛-^ إدا ^١ ١٠١٠^؛^ وكآئيا ت دُالى فوله 
علىيدل افه من الأمر لأن واجبة؛ الدين كتابة أن الكريمة الأية هذه ظاهر 

تحدوأولم مفر عق كتنتّ ٠ بقوله إيجاب لا إرشاد أمر أنه إلى أشار ولكنه ٠ الوجوب 
فيتحذرها عند الكتابة من بدل وهو إجماعا يجب لا الرهن لأن ثنومّةه؛ ممتن ؛اثا 

أينؤ؛ن ' بقوله الوجوب بُدم وصرح ٠ واجبا بدلها لكان واجبة الكتابة كانت فلو الأية 
للندبفوله: في الأمر أن فاكحقيق آسهه، اوئى أدى ئثود سث-ا ستمحآ 

علىهو إنما فيه الكتابة إلى فالندب إجماعا، ويتركه يهبه أن الدين لرب لأن والإرشاد؛ 
ففيائتمنت ؤإن فحزم، أشهدت إن ت بعضهم وقال القرطبي• قاله للناس الحيهلة جهة 
أيضا.القرطبي قاله الصحيح، هو القول وهذا عطية، ابن وسعة حل 

بالكتب،لأمره نامح الأية، . , أبماه٠ ؤ؛ن فوله؛ أن يرون كانوا الش-عميت وقال 
إلىالربح وذهب الخيري سعثد أبي عن وروى زيد، ابن وقاله جريح، ابن نحوْ وحكى 



(٢٨٢.  ٢٧٦)اوات المر؛ -سورة ٧٦

ونمكبمءثا؟اا نثكم آمن ءاؤ؛ن بقوله; تعالى الله حققه ثم الألفاظ بهذه واجب ذلك أن 
الأيةبهدم فرض واجب الدين كتابة ; فقالواؤةًُقمحأ4 • قوله في الأم بظاهمّ جماعة 

تفسيره.في الطري جرير ابن احتيار وهو جحود أو يان نغيه يقع لئلا قرصا؛ أو كان بيعا 
لهلساني القر٠لك، من اه فليشهد• باع دمن فليكتب أدان من ت جريج ابن وقال 

,قريبا اطه شاء إن بيان زيادة 

يكونلا الرهن أن • ّاره عل كتتتّ ^5^، ت تعالى قوله من العلماء بعص أحذ ت تتييه 
الحضر.في جوازه واكحقيق وداود والضحاك مجاهد ناله كما السفر في إلا مشروعا 

بثلاثينيهودى عند مرهونة ودرعه توفي أنه. عائشة عن الصحيحين في ثب وقد 
حديد.من ليع أنها الصحيحين وفي شعير• من صاعا 

عنددرعا رهن ه أنه أنس عن ماجة وابن اش والنوأحمد الخاري وروى 
عباسابن عن ماجه وابن اش والنولأحمد لأهله. ئعيرأ منه وأحل. بالمدينة يهودي 

مفهوملا سنره ء كتر وإن ؤ قوله; أن على الصحح ث الحل. فدل عانثة حديث مثل 
الحفرفي يممزر لا الاكاتب أن الغالب إذ الغالب، الأمر على جرى لأنه له؛ مخالفة 

كماالمخالفة مفهوم اعتبار مواغ من الغالب على والجري السفر، في غاليا يتعذر وإنما 
تعالى.اض عند والعالم ٠ مرارأ الكتاب هذا في ذكرناه 

فيجبأيضا الوجوب الأمر هذا حلاهر ث-ايسهمه• إدا ؤوآئيسدوا تعالى• نوله 
بنوسعيد والضحاك عمر وابن الأشعري: موسى أبو نال وبهذا يشهد أن باع من على 

قالهؤإبراهيم وعْناء بكر أبو وابنه هملي بن وداود ومجاهد نيد بن وجابر المسيب 
مخالفيشهد لم من بأن وصرح الائتمار غاية الهلبري جرير ابن له وانتصر القرطبي، 

إليهمندوب أمر الدين وكتابة الم.ايحة على الإشهاد أن على ء العلما وجمهور فه ا لكتاب 
الأية.. ٠ بمهئثاه٠ تتئم أين ءؤ؛ذ تعالى• قوله لذلك ويدل واجب، لا 

عنيحك ولم الصحح وهو نال: الكافة نول هذا إن المالكي؛ العربي ابن وقال 
كتابهونسخة قال: وكتب، الثي، بلع وقد قال• الضحاك إلا بالوجوب قال ممن أحد 
اطهرسول محمد من هوذه بن حالي بن العداء اشترى ما هذ"ا الرحيم الرحمن الأه بم 

ولمباع وقد للمسالم. المسلم بع حبثة ولا غائلة ولا داء لا أمة أو عبدأ منه اشترى 
لوجبواجا أمرأ الإشهاد كان ولو يشهد، ولم يهودى عند درعه ورهن واشترى يشهد 

اه.المنازعة. لخوف الرهن ْع 
الوجوبذكرنا قد قلت: نمه ما هذا العربي ابن كلام ساق أن بعد القرطبي قال 

بعدإسلامه وكان داوود وأبو الدارقطنى أحرجه هذ"ا العداء وحديث الضحاك غير عن 
ينصرنا.ولم افه يظهرنا فلم حنين يوم ه اض رسول قاتلنا ئلت ١٠٤١١وهو وحنين، الفتح 

.هذاحديثه وذكر عمر أبو ذكره • إسلامه فحسن أملم ثم 



٧٧( ٠٢٨٢  ٢٧٦)\لأو\ت ّ' مورة 

الغائلةعن عروبة أبى بن ممد سألت ت الأصمعي قال ت آحر0 نى وقال 
المسلمن.عهد أهل بيع فقال: الخفن عن واك والزنى والمرنة الإباق 

فصعبالوثاتق في أما قلق، ذلك في والوجوب عطية: بن محمد أبو الإمام وقال 
بعفسفى عادة يكون وفد الإشهاد، بترك الأستثلأف اكاحر يقصد فربما كثر ما وأما شاق، 

فيكله ذلك فيدحل عليه يشهد فلا الموقر الكير والرحل العالم من يستحي وتد البلاد. 
يمغعدر يع لم ما الأغلب في المصالحة من فيه لما ندبا بالإشهاد الأمر ويبقى الائتمان 

إداؤوصئو\ : يالواأنهم قوم عن ومكي والنحاس المهدوى وحكى لكونا، كما منه 
الخيريصعيد أبي عن النحاس وأسنده اه بمهيمضكم آين ؤ؛ن ت بقوله رخ متمابمت-همه 

ؤ؛ننوله• إلى اْغسد.ه ضص ؟ثيآ إه بميغ ئداتنم لد١ أليي،موا ؤءأغتأ تلا: وأنه 
.ملها.١ ١^؛؛. هده نسخت نال: أ،ثثثه آوئيى أدى هلتوم بمما بمتكر آيتر 

*زيد بن الرحمن وعبئ والحكم الحسن قول وهذا ٠ النحاس قال 

كاتبا.يجد لم من حكم هدا ؤإنما لأول ا غير حكم هذا لأن له؛ مض لا وهذا القرطي: نال 
بمئإآؤمآ؛ث ؛ذ ثثمبمة محبمى لإثا تو-دوأ ثلم سمر  ٠۶'قتم ؤذآ0 وجل• م ؛ف نال 

هدايكون أن حاز ولو أمتثمهنال! أوقى أرى برهن Jءلاله فلم ت أي سفاه 
ندباآ آو مثر  ٠۶أؤ ثهئ َةم وجل• م قوله يكون أن لجاز للأول، ناسخا 

مننيإدا ءامنوأ أل؛ات> ت وحل عز لقوله ناسخا [. ٤٣لالمساءت نن، نتكآ 
ءمثاميجمد ثم ت وحل عز قوله يكون أن ولجاز ٦[. لال،_اندْ: أاضيو؛ه إل 

٠[ ٩٢زالناءت يممه I وجل عر لقوله ناسخا [ ٩٢اءت ]المه مستامخي ت-هءأ 

نزولهباحر ؛ييز< لم بممحاه مئاقم أبمغ ؤ؛ن ت تعالى قوله إن العلماء! بعض ونال 
الناسخيرد أن يجوز ولا معا، وردا بل بالإسهاد الأمر على المشتمالة الأية صدر عن 

قيللما قال أنه عباس ابن عن روي وقل• قال! واحدة، حالة فير جميعا معا والمنوح 
نال!نح، فيها ليس محكمة الل-ين آية إن وافه لا قال! وحة منالدين آية إن له! 

الكتاتح،منها ؤلوقا الدين لتوثين، جعل تعالى، اطه أن وذللث، للهلمأنينة جعل رتمإ والإشهاد 
بطربؤ،مثرؤع الرم، أن الأمصار علماء بين حلاف ولا الإسهال ومحتها الرص ومنها 
يتبايعونالناس زال وما الإسهال، فى، مثاله ذللث، من فيعلم الوجوب، ؛هنريؤر لا الدب، 
غيرمن ؛دللئ، الماس علم مع إشهاد غير من وجبلا وسهلا وبحرأ وبرأ وسفرأ حضرأ 
حناستدلال كله هدا قلت،! تاركه، عر الكير تركوا ما الإشهاد وجب، ولو نكير. 

عنانمارقءلني، أحرجه ما وهو الإشهاد ترك ني المة صريح من جاء ما منه وأحسن 
حتم،الر؛ذ.ة وجنوب، الربدة من ركب، في، أقبلنا قال! خهته المءحار؛ر، اطه عبل* بن ٠لاروا 

أبيضانثوبان عاليه رجل أتانا إذ قعود نحن قبينما لما، حلحينة ومعنا المدينة س قريبا نزلما 
ومعناقال! الربذة وجنوب الربذة من، ت فقلنا القوم؟ أين، من، فقال؛ عليه، فردينا لم ف



٧٨ .Ijj  :(٢٨٦)الغرو

صاعاوكذا بكذا قلنات بكم؟ ءالأ نعم ت فقلنا هذا؟ حماكم سعوني أحمر حمل 
لحلحتى الجمل يرأس أحذ ثم أحذته، قد ث وتال شينا امحتوصعنا فما ث نال مر• تس 

الفلمنة:فماك تعرفونه، لا س حملكم أعطتم ؛ ونلنابيننا فتلاومنا عنا فتوارى المدينة 
ليلةبالقمر أشبه رحل وجه رأيت ما ليخفركم. كان ما رحل وجه رأيت فقد تلاوموا لا 

رسولأنا عليكم لام الت فقال رجل، أتانا العناء كان فلما وجهه من البدر 
تستوفواحتى وتكتالوا تشبعوا حتى هذا من تأكلوا أن أمركم ؤإنه إليكم ه اممه رسول 

بنعمارة عن الزهري الحديث وذكر . امتونناحتى واكتلنا شبعنا حتى فأكلنا نال: 
منفرما ابتاع النبي أن ت النبيأصحاب من وهو حينه عمه أن حزيمة 
قالبعتك أني يشهد شاهدآ هلم يقول■ الأعرابي فطفق وفيه الحديث■ ٠ ٠ ٠ أعرابي، 

تنهد؟بم • فقال حريمه على . الم؛، فاقبل ■ بعته أنك أسهد أنا ■ تابت بن حزيمة 
■رجلين بشهادة حزيمة شهادة القه رسول فجعل النه رمول يا يتمييقلث، ت قال 

بلغثله.القرني س اه وغيره• ائي النأحرجه 
والكتابةالإشهاد أن على الواضحة الدلالة نقلنا وفيما -؛ عنه الله عفا - مقيئه قال 

لأيةا هل.ْ في تعالى اض ييين ولم وغيره، جرير ابن ناله كما واجبان فرضان لا إليهما 
فيبينه ولكنه الشهود في العدالة اشتراط مثابمنث؟4 إدا وعلا نوله-جز أعني: 

]الهللاق؛تكه عوؤ ذوى ؤوأس٠دإ ت وقوله ألئتداءه يى مصون قئا ت كقوله أحر مراضع 
■الموضع هذ.ا غير في بيناه كما المقيد على بمحمل المهللق أن الأصول في تفرر وند ■ ٢[ 

ءاثثاأه..آأؤ مينآ إن ^١.^^ لا ت تعالى قوله 
الخطافي بقوله أجابه أنه إلى وأثار لا؟ أو هاوا دعاءهم أجاب هل هنا يبين لم 

فيأجابه أنه إلى وأشار الأية. ٠[ لالأحزاب: لطاتم ياآ جقح ءكعفي ؤرقس 
لالأنعامتآمحدم ع ألدحغركا بمد يثعد ثلأ ^لثثثلتن ش،ينك ؤعما بقوله؛ يان النسس

^^١آية أن هذا في يقدح ولا ذلك في عليه إثم لا الذكرى نيل أنه في فناهر فإنه [، ٦٨
سماع لا إذ مدنية؛ ؟4 مينا إن ئواذنا وآية مكية، [ ٦٨]الأنعام; تفيق 

ال^^-١ قرأ لما . الّك، أن ْام صحيح في ثبت، وقان • كعكه بالمكي ني المن. بيان 
نعم.تعالى • ١٥١ل ١٥آ-ثثثأاه أو ئيثآ لن 
فينه■بن هى عد جمكئز 'قما لن٣إ عثنآ ثثيل ولا ^^١ تعالى؛ قوله 

محمولاكان الذي الإصر يبين ولم لا؟ أو ىJا دعاءهم أجاب هل هنا يبين لم 
عنهمؤديم-ع كقوله؛ أحر مواضع في هذا دعاءهم أجاب أنه وبين قبلنا، من على 

إلاثنتا ه ع■ ^لأ ه: وقول[ ١٥٧،: راذلالأءّثإت؛لم4 َ؛ائئ■ اي ثا'لأقل لزبمأ 
أثهؤي؛ ه؛ وقول[ ٧٨]الحج: •٠^^ ين أدن 1، عدو جعل وقوله؛ دنعها4 

منعر حمل الذي الإصر بعض إر وأثار الأيات■ ص ذللث، غير إر آونره■ لآًكم 
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الولايةزمن والكوة النفقة إجراء أموالهم إيتائهم معنى ت العلماء بعض ونال 
لأنهحال؛ كل على ماله أعطي سنة وعشرين ا حمبئر إذا ت حنيفة أبو وقال عليهم. 

أعلم.تعالى واف اتجاهه. ءل.م يخفى ولا جد.ا، بمير 
-^؛١ءن إلإ آنزيتهأ إك ص َاوأ ؤَة تعار: قوله 
ولم،، Japإئم أي كبير؛ حوب اليتامى أموال أكل أن الكريمة الأية هذْ في ذكر 

أكُؤلن نوله. وهو آحر موصع فى بينه ولكنه العظم، من الحوب، هل-ا مبلغر ببين 
■.ه تعمأ رس؛ناوث ُاة بملدبهم ؤ لأخية إثما ظلتا أككى آتلأد ثأْقازة 

الآلسوه. تن تثر كاب ما ءاكم! ألس 4 مسئلوأ أي جمم وإن ؤ ت نعالي نوله 
هذابض الربط وجه ظهور عدم من الكريمة لأية ا هذه في الذهن إلى سجق ما يخفى 

المؤمنين،أم فاك كما والمعنى إجمال، نؤع الأية ففي وعليه، الجزاء، وها.ا النّرءل، 
تزوجهاجميلة، كانت، فإن حجره؛ في اليتيمة عندْ تكون الرجل كان إنه • له؛ عانشة 

تنكحأن وعملها نكاحها عن رغب دميمة كانتا ؤإن صاراقها، في يمهل أن غير من 
أعلىبهن ويلغوا إليهن علوا يقأن إلا سكحوهن أن فنهوا ؤ مالها في يثاركه لئلا غيره؛ 

أنهكما أي. سواهن اء التمن لهم ءلابا ما ينكحوا أن وأمروا المداق، في سنتهن 
كانت،إن يتزوجها أن له يحل فلا والجمّال، المال، قليلة كانت، إن نكاحها عن يرغب، 

المعنىوهدا منقوصة، غير كاملة بحقوقها والقيام إليها، بالإقساط إلا وجمال مال ذايتح 
يوثتتئتوثك ؤ ت تعّالى قوله له ويتهد يبينه جنا، عائشة المؤمنين، أم إليه ذهبت، الذ.ى 

سلا أي، أوء تز ِف، ألكثف i، محًئلم تثق ثثا فهن نضج أثُ ى ألبك 
هوالكتاب، في عليكم يتلى بما المراد إن جا: وئالتح: آن وسبمول نهى َقن< نا 

بدللث،تصريحه بدليلر اء النيتامى أنها فتبين آتبجزه، ؤ، نقسملؤأ آلا حفم وإن ؤ تعالى• فوله 
ؤرنالعنىت أن هذ١ من فظهر لهق4. كنب ما ئووئهة لأ أيأ ألئا؛ قم، ُؤي، ت قوله في 

سواهن،النماء من لكم طاب ما وانكحوا فيعرهن، السمات زواج في تقسطوا ألا حنتم 
هووهذا يقضب، والجزاء الشرط بين الربط لأن ذلك؛ على واضح دليل الشرط وجواب 

أياميقيل: كما l__،، على يتيمة جمع فالتامى وعليه علته، القرآن لدلالة الأهوال أظهر 
اللاممعتل محي يطرد القلب، وهذا فعاتل، الفعلية جمع أن عرف لما ويتائم أيائم والأصل 
دلك.سوى فيما السماع على ويقصر ذلك ونحو ومطية، كقضية، 

فوله!لى ولائء وامح؛ؤؤث أأو؛إدادا رق تنا سب ؤ.بمنجاو ت الى تعقوله 
الوالدانترك مما والنماء للرجال هو الذي النصيب هذا فدر هنا يبين لم ؤنئرإjضاه٠ 
الأيتين،ه أزقيحكم ؤآ آممه كقوله• المواريث آيات فى بينه ولكنه والأقربون، 

٠؛^^ ٧٥١ي ثتيبمكم أثث تل ئنتهتوثث ؤ ت الكريمة السورة هده حاتمة فى وقوله 

أمحنإه.ثْل خز هدئ أزقدمحفأ ؤآ أثب ؤؤصي؛في تعارت قوله 



١(١ - )٢ الألأت اكاء: سور؛ ١ ٠ ٢

نيسواء أنهما مع الميراث في الأنثى على الذكر تفضيل حكمة هنا سين لم 
عزم'مورى ، ^٠١^٠١١ت تعالى قوله وهو أحر موضع في ذلك إلى أنار ولكنه القرابة. 

لأن[؛ ٣٤،: ]١٧آنو]لهمه ين أثقوأ ومتا تتض و بمتنهم أثث ثكل مما ألتتأ؛ 
المالعليه المنمق عليه والمقوم دائمأ، للنقحى منرقب عليه ماله المنفق غيره على القائم 

لنقمةجبرا الزيادة مترقب على النقص مترقب إيثار فى والحكمة دائما، للزيادة متترقب 
.جداظاهرة المتنرقب 

ثأيأث-وث، ئ دإ0 رق ما ه ثثهن أئقإتي وذ يثآ، َؤة ه تعالى: قوله 
فلمهنفصاعدأ، ثلاثا كن إن البنات بأن الكريمة الأية هذه في تعالى صرح ألبمماه٠ 

لمهاالواحدة باءن وصرح كذلك، ليستا الاثنتين أن يوهم ؤمذ وقوله! الثلثان 
قدرعلى لأية ا دلالة ففي وعليه أيضا، كذلك ليستا لاثنتين ا أن منه ويمهم النصف، 

إجمال*بتين ا مراُث 

وأنله، مخالفة هنهوم لا الفلرف هذا أن إلى موصعين في تعالى! أثار وند 
أيضا:اسن لملخن 

الواحدةمع يرث الذكر إذ ، حظنل تعالى: نوله الأول: 
حفلْثل للذكر يكن لم ؤإلأ صورة، في الثلثان للبشن يكون أن بد فلا نزاع، بلا الثالشن 

الاجتماع،صورة لتت الصورة تلك لكن أصلا، لهما بحفز ا ليالثلثين لأن الأشين؛ 
تكونأن فتعين الثلثان، لهما ويكون الذكر مع الابنتان فيها يجتمع صورة من مجا إي 

إننائلا: الدور بلزوم الاستدلال هذا بعضهم واعتراض الذكر. عن انفرادهما صورة 
مالأته الأنثيين؛ حفل معرفة على تتوقف المذكورة الصورة في الثلثين للذكر أن معرفة 

منمتخرجة الأنثيين حفل محرفة كانت فلو الأنثيين حفل مثل للمزكر أن لأية ا من علم 
الثلثان،وهو للأنثيين المعين الحفل هو المستخرج لأن ساقهل؛ الدور لزم الذكر حفل 

لأنفكاكدور فلا مطلقا، الأنثيين حفل معرفة هو الذكر حفل محرفة عليه يتوقف والذي 
فرصهماأن على فيدل النصف، البنتين مع للابن بان أيضا بعضهم واعترضه الجهة، 

انفردتاإن أنهما علم النصف الذكر مع استحقتا لما البنتين أن الأول ؤيويد النصف، 
معهكانت بعدما النصف، أحذت انفردت إذا الواحدة لأن ذلك؛ من أكثر استحقتا عنه، 

فلأننزاع، بلا الثلث الذكر الابن مع تاحذ البنت أن إيضاحا ويزيده الثلث، تأحد 
البنتينميراث إلى أثار _، وعلا جز - أنه يغلهر فبهذأ أور٠ الأنثى الابنة ْع تاحذه 
وحكمالبنات، من الجماعة حكم ذكر ثم بينا، كما أّلأشماه حظ نل ^٠؛^^ بقوله: 

قهاث-ين• يإن'كانت رق ما ^١ قهن قنؤف وذ تلا َئا ت بقوله منهن الواحدة 
لوإذ ؛ قوله:فى بالفاء عليه فرعه تعالى أنه إيضاحا، يزيده ومما ألةنئ،ه 

ظاهر.هو كما موقعها الفاء تقع لم الإناث سهم على يدل ما فبله فيما يكن لم 
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ممانثنما أستي َ؛ائثا ^jii الأختين; في تعالى فوله هو ت الثاني الموضع 
فاذا■ نزاع بلا الأخت من الميراث في سبا وأقوى رحما، أمز البنت لأن /2^؛ 
العلماءوأكثر أولى، باب من كيلك البتين أن علم الثلثين، للأخين بأن تعالى: صرح 
منبالحكم أور فيه المكون الذي الموافقة مفهوم أعني؛ الخطاب، فحوى أن على 

فيعلم كما وقوم، للنافعي خلافا القياس، فيل ص لا اللقفل دلالة نيل ص المثلوق، 
منكذلك البنتين أن بذلك أفهم الثلين، للأختين أن بين لما وتعار تارك فاض صول ألا 

ولمفقهل، الثلثين البنات من الاننتين على زاد لما أنه صرح لما وكذللئ، أور• ؛اُب، 
لماليس أنه أور باب من أيضا أفهم الأخوات، من الأنمين على زاد ما حكم يذكر 

الأخوات،تستحقه لا أنه علم للبنات يعقل لم لما لأنه الثلثين؛ غير الأخوات من زاد 
فصدأنه على دليل وهو به، المنطوق من بالحكم أور الأمرين ر عنه فالمكوت 

وابنوالترمذي داود، وأبو أحمد، الإمام أخرجه ما إيضاحا ذكرنا ما ويزيد منه، أخذه 
فقالت،:ه، الاله رسول إر الربيع بن معد امرأة جاءت فال: )جهند، جابر عن ماجة، 

ييعولم مالهما، أخذ عمهما ؤإن أحد، يوم أبوهما قتل صعد ابنتا هاتان اش، رسول يا 
فنزلت،ذليثح'. ر تعار، افه >مضي ه: فقال مال، ولهما إلا تكحان ولا مالأ، لهما 

واعطالثلثين، صعد ابنتي راعيل فقال: عمهما، إر اممه. رسول فبعث، الميراث آية 
•للث،" نهو يقي وما الثمن، أمهما 

قال:تعار، اممه لأن الصفح؛ للبتتين قال: أنه من ه'، عباس ابن عن يروى وما 
١لأقتينفوق لما هما إنم-ا اكالثين بآن نمرح ه رق ما تلثا ثلهن قوى ذمآ، ي ؤ 

أليماهثنها 3لهنا '؛اث ايضأ: قال الله لأن يمثله؛ مردود أنه الأول: أمور، فيه 
•النصف فرصر عاليه معلقا صرحنا واحدة كوني جاعلا للواحدة النصفا بأن فصرح 

مفهومأن ومعلوم منها، الأقوى قدم تعارصننح إذا المفاهيم أن الأصول في تقرر وقد 
فيهقال ما إلا اJفاهيم، س عليه يقدم لم الثرمحل مفهوم لأن الفلرف؛ مفهوم مجن أقوى الشرمحل 
والغاية،الحمر صيغ مجن ؤإنما والإنبات، المفي وهو مفهوم لا متطرق إنه العلم.اء: بعفر 
المخالفة:مفهوم مراتبا مينا العود( رمرار ر قال الشرؤل مفهوم عليه يقدم هذا وغير 

JlxJlنطوق لمنمسا ا مل—عالإلا رسي يلا أعلاه   jتمىان
اربيقالذي الرصف يمطّلق يناصصب الذي فالوصف لشرحل فا 

الجليالنهج على حجة وهر لي يقديم تة من دد عف

مفهوموالحق منهلوق قيل: الغاية مسألة نمه: ما الجوامع جمع صاحبا وقال 
.. المعمول. فتقديم فالعدل، العدد، غير الصفة سللق المناسبة، فالصفة الشرط، بتلوه 
منأقوى أبمئأه ثها ثء-ت•• ممن ؤو\0 ت قوله ر الشرحل مفهوم أن تعلم وبهذا إلح، 

علىالمتقدمة الأيات دلالة الثاني: \ذوإنزأه قوى مثلا ^^(٧ ث قوله ر الظرف، مفهوم 



(١٢)الأة الماء: درة ١ ٠ ٤

آنفا.المذكور جابر حديث في بذلك . المي تصريح ت الثالث اأئاثض، للمتين أن 
ذلك.ص الرجؤع هماس ابن عن روى أنه الرابع؛ 

الد.ينشمس الشرش عن نقلا الينيؤع شرح وفي نصه؛ ما تفسيره غي ١لألومي قال 
ضارذلك عن ه هماس ابن رجوع صح الوسط؛ فراتص نرح في نال أنه الأرموني 
بالففله.0 اه. إجماعا. 

قولهإلى كثه آو لغ ولث! أنتآٌ آو ْكثلأ يقئ تقو كاث ؤوا0 ممار؛ تدله 
منهمالمنفرد يأ-حل؟ الذين ؛الإخوة الأية هذه ني المراد القلذه. ة ثت>ءلماء ^^٠؛ 

بيانهبدليل الأم إحوة صواء وأنثاهم، ذكرهم الثلث، في يثتركون التع،ّد وعنلء دس ال
اجتماعهموعند المال،، كل منهم الواحل. يرث لا، أو أشقاء الأب من الأحوة أن نمار 
الأنين.حظ للدم.ثل كك ، JU1يرثون 

bنجماعتهم؛ في ونال وك، لها يكن لم إن يرنها وهو منهم: المنفرد في وغال، 
هؤلاءأن على العلماء أجمع وغد الأنثيين. حظ مثل فللذض اء ونرجالأ إحوة كانوا 

ؤنهنوله؛ أن على أجمعوا كما لأب. أو أشقاء كانوا الأب، من الإحوة هم الإحوة 
ولهوقاص أبي بن سعد وقرأ الأم إحوة في أنها الأية. ٠ ؤ ءكثلاه. _>!، تين مامحى 

الناظم:قال كما والفرؤع الأصول( عدم بالكلألة الراد أن والتحقيق أم. من أحت أو أخ 
الأْسحلا اكس_ل انفلماع هي ة كلالالعن لث، ونوي.أل

والجدوداء نالأبانمهلع فود ولمولا يمقى د واللا 
-٠تمار الله شاء إن - الحق وهو الصحابة وأكثر خهم يق الما بكر أبي قول وهذا 

لمالذي الميت وعر والوالد، الولد جهة غير من القرابة عر تعللق الكلالة أن واعلم 
الموروثالمال وعر ولد• ولا بوالد ليس الذي الوارث وعر ولدأ، ولا والدأ يخلف، 

الكلالة.اشتقاق، في واحتلف ثا-ع غير امتعمال أنه إلا ولد، ولا بوالد ليس عمن 
بالرأس،لإحالهه الإكليل ومه به، أحاط إذا تكاله س أصلها أن العلماء س كير واخار 

•فرعه ولا أصله س لا جوانبه س يالميت، محيهلة فيها الورثة لأن ١د؛ لإحاطته؛العالوالكل 
منأصحف، الكلالة لأن الإعياء؛ يمض اوكلأل، من أصلها انملهاء: بعض وفال، 

والأباء.الأباء قرابة 
وراءالين، تركه ما فهي وعليه الغلهر بمعض الكل من أصلها العلماء: بعض وفال 

فاعلنان، من حال هي الملماء: بعض فقال، كلالة. قوله: إعراب في واحتلف، ظهره، 
الأباءغير قرابة أي كلالة ذا كونه حال، في يورث أي مضاف،؛ حذفح على يورث 

الكلالةلأجل يوريث، أي له؛ مفعول هير وقيل: الأنلهر، وهو الزجاج واخاره والأبناء، 
كلالةذا موروث رجل كان أي: لرجل، صفة ويورث كان، خر هي وقيل: القرابة، أي 

أعلم.نمار والته ذللئ، غير وقيل ولد، ولا بوازد ليس 



■( ٢٢- ١٠)الآيات اس:مرة

٤٢٤آقث عبمد آؤ ألموئ ّزئثن ثئ ألثثوت ق أنئؤ،مى بر-لأ ^٠١)!< نعالي؛ قوله 
جعلأنه أحر مداصع في بض ولكنه لا؟ أو بلا لهن جعل هل هنا بمين لم بجلاه■ 

٢[.]ض: الأية تناه يد لا ة;إتإ ف \و>أوئ ^: Jlني كقوله بالحد السل لهن 
حكم(عزيز راض اش من نكالا البتة فارحموهما زينا إذا والشيخة )الثمخ الثيب ني وتوله 

وأدصاْه بن عمر المؤمنين أمم عن صح كما الحكم بانية الأية هذه لأن 
منأيضا ماحوذ الرجم حكم أن ها هماس ابن عن وروي التلاوة• منسوخة كانت ؤإن 

ينئيا أوتوأ أرمحي دل ثر آد ؤ تعالى• قوله وهي التلاوة وحة منغير محكمة أحرى أية 
ء_م_رانت]آو .اه ننيبموة دهم سه> يق ؛>ق ثث بيثهم لحكم أؤ كف إل يموث ألخكثف 

ه،الض ورجمهما محصنان وهما زنيا اللذين واليهودية اليهودي فى نزلت فإنها [؛ ٢٣
دليلالمحصن، الزاني رجم من التوراة في عما للمعرخى الكتاب هذا في تعالى فذمه 

المميللهن جعل تعالى أنه من ذكرنا ما ؤيوصح الرجم، حكم بقاء على واضح قرآني 
.سييلأ، لهن اف جعل قد ُ عني ®حذوا ت المحح في الثابت .٠ قوله بالحد 

فيتعالى اف نهى ^. ١١١١^،، نث ءادآوطم ذكج ما ^١ ٠٠ت تعالى قوله 
هلالأب بنكاح المراد ما يبين ولم الأب، نكحها التي المرأة نكاح عن الكريمة الأية هذه 
وحده،العقد على يهللق النكاح اسم أن آحر موضع فكب بين ولكنه الوؤدء، أو العقد هو 

ثرالمؤينت قك>ثر إدا ءامننأ اقيت ^؛^١ ت تعالى نوله في وذلك يس ميحمل لم ؤإن 
فيه.يس ملا وأنه نكاح بأنه نمرح [ ٤٩لالأحزاب: أن نز من طقثتؤهن 

هايملم ؤإن ابنه على حرمتآ الأب عليها عقد من أن على العلماء أجمع وفد 
تعالىأءللق وند ها يملم ؤإن إجماعا، الأب على محرم الابن عقد وكذلك الأب، 
إلثمل *y ثلثيأ قوله• في وذلك العقد، بعد الجماع به ُر!؛"أ أحرى آية في النكاح 

لالعقد، مجرد ليس هنا بالنكاح المراد لأن [؛ ٢٣•ه ضن، رو.ثا ثدؤخ ثى بمد يى 
ويذوقعيك تل*وقي حتى ؛الأ، القرخلي! رفاعة لامرأة قال. كما الوهدء من معه بل. لا 

لوضوحالميب؛ بن سعيد عن المخالفة من يروى بما عرة ولا الجماع يعك، عميلتك® 
النكاحلمقل ت العلماء بعض قال هنا ومن المسالة. عين في الصحيح الصرح النص 

لأنهالعقد؛ في مجاز الجماع في حقيقة هو بعضهم! ونال والجماع، العقد بين مشترك 
بالعكر.بعفهم ونال سببه 

ذكأما ولا ؤ ت نوله محن )ما( لففلة إن العلماء; بعضي نال تنبيه؛ 
المعنىوتقرير نكح، بقوله لا ؤسك<مأه بقوله• متعلؤ، الماء من ت فقوله وعليه مصدرية 

آباؤكميفعله كان ما تفحلوا لا أي؛ آبانكم نكاح اء الممن تنكحوا ولا القول هذا على 
واحدغير به وجزم يظهر والن*ي جرير، ابن احتار هو القول وهل-ا الفاسد، المكاح من 
تعالى؛كقوله الأباء، نكحها الممب اء المعلى واقعة موصواان ما أن المحققين من 

آبائهماء نينكحون كانوا لأنهم ذللت،؛ وجه قدمنا وقد ألئثاي؛® نن تثر »أاب تا 



(٢٢ ٠١٥)الأس اس; سورة 

نومحيلما أنه نزولها سب أن حاتم أيي عن كثير ابن نقل محقد النزول، سبب له يدل كما 
Iفقال ذلك، محي . اض رسول ذاستأذئت امرأته، ابنه حطب الت لأسا بن قيس أبو 

٠^٠٤٣^٠ذهج ما ثكم؟ ^دلأ ت فنزلت يبك إلى ارجص 
وممنالعرب، عند معروفا كان الاياء زوحات نكاح -* عنه افّ عفا - مقيدْ قال 

الأسلتتحت وكانت افه عبيد أم تروج ففد الذكور، الأسلت بن قيس أبو ذلك فعل 
الدارعبد بن عثمأن بن العزى محي بن طلحة أبي ابنة حلف بن الأموي وتزوج أبيه، 

٠أمد بن المهللب بن الأصول ابنة فاخة أمية بن صفوان وتزوج حلف، أبيه تحت، وكانت 
لأية،ا نزول سب إنه قائلات عكرمة عن حرير ابن نقاله كما أمية، أبيه تحت وكانت 
أميةمن لها وكان معيعل، وأبا مسافرا له فولدت بعده أبيه زوجة أمية بن عمرو وتزوج 

بنزبان بن منظور وتروج وأعمامها، معثهل وأبي سافر إحوة فكانوا وغيره، المحيص أبو 
هيهده ومليكه وغيره القرطبي نقله كما خارجة، بنت مليكة أبيه زوجة الفزاري ستار 
•تقهبمد الخطاب ين عمر منه نكاحها فح أن بعد الذكور مفلور فيها قال النير 

والفريكة مني مس إذا الدهر فحل ما اليوم الي أبلا ألا 
الفجرطالع ما لمرى ا ابنة فحي مزارها بعيدا أمت فد تك فإن 

فرارة•مشاهير ذكر في بقوله النب، عمود ناظم أبيه زوجة هدا منظور تزؤيح إر وأشار 
وقفمنع على له ما حمسين وحالف مقتا اكح نالمنفلور 

حلفهالخط-اب بن عمر أن معناه إن ت شارحه قال ٠ إلخ • * وحلف• وقوله* 
منالجاهلية أهل عليه كان ما نسح يبلغه لم أنه الممجد في العصر يعد يمينا حمسين 

حزيمةأبيه زوجة تزوج حزيمة بن كنانة أن وغيره الهيلي وذكر الأياء، أزواج نكاح 
فدل<ماحاا من لا نكاح من ءولدت يال.ت وغد ت قال كنانة، بن النفر له فولدت 

لهم.سامما كان ذلك أن على 
ذكرهما تضعيف إلى وأثار نفلر، تمانة نمة من هيلى النقله وفيما ت كثير ابن قال 

بقولهألب عمود ناظم هيلي ل١ 
هثالمحزثوأم ه خيمثارثه حرأم تامتدبنوه

افعوضخزيمة ة اننكا فاحلهياعلهأحترة ب
تلهاقيالهوى تي العذرة ا هلوناتكة عا همأخت

كثيرابن كلام لظاهر خائفا ه، نفالهيلي هو ذلك، صعق، الذي أن شارحه وذكر 
أمهي إلياس بن طابخة بن أد بن مر بن تسم أخت مر بنت هند أن الأبيات ومعنى 

مربنت برة أختها وأن وعنر، وشخيص الحارث وهم قاصهل بن وائل أولاد مجن ثالثة 
أختهماوأن ا مضعف ذلك وأن كنانة، ابنه بعل فتزوجها مدركة، بن خزيمة زوجة كانت 

منكان وقد يقتلها، الهوى بأن المشهورة الفيلة أبي عذرة أم هي، مر بنت عاتكة 



-٧

ماتإذا منهم الرحل كان أقاربهم، أزواج الأقارب إرث الجاهلية في العرب مختلقات 
ثاءإن ها، نفمن بها أحق وصار ورثها زوجته على نوبا مثلا أحوه أو ابنه وألفى 
منه،تفتدي حتى ءضاءا ثاء ؤإن مهرها، وأخذ غيرْ أنكحها ثاء ؤإن مهر بلا نكحها 

ألثتآءظ\' آن لتي نجل لا  ١٠٣٠١٠جؤك' بقوله; ذلك عن اممه نهاهم أن إلى 
تبقوله البه عمود نافلم هذا إلى وأثار لأية. ا ٠ ٠ - رهاه 

اف—زقإلا ه يإلد قبم ولواخترقوا اختلقوا فيما النول، 
قال:أن إلى مختلقاتهم يعدد ضع ثم 

بربها نوبثوي العد بونحوم يه أبنلج ك، لمهفى ألمن وأن 
أ،اءأو كح أنأو ح كناء ثإن ا هفنمن ا هبأولى 

لردىلنكحتين الفي ومهرها ذمتا-ى أو ا برئهكى العخل ب
مام أي منقطع، الأسشاء أن ثممتأه ئد C ^إلأ تعالى: قوله في الأقوال وأفلهر 

تعالى.الله عند والعلم تقدم، كما عنه معفو فهو التحريم نل الفعل هذا ارتكاب من مضى 
حليلةأن منهن يفهم الأية. أنشهظأ4 ين اق؛ق ناجم تعار؛ ئدله 

نيرمحنئ ^٤٥ قوله؛ محي تعالى يه صرح المفهوم وهذا عليه، تحرم لا باْ الذي دعيه 
يكأمنثى هثثأ إدا ذاهؤ أق ؤ، حج ألمحق مل آئ لا زك ني يما 

زمذ;م آتم آ:بمام ثل ي ه: وقول[ ٣٧]الأج-زاب: َنثهه أفِ م لإئ 
•٤[.]١^١^: الآية نناِم4 من أض أآ محني ماز ^ثا وقوله: ٤[ ]١^١^: أمئبمه ُء

هتصريحه وهو خارج دلل من مأخوذ فهو الرضاع من الابن منكوحة تحريم أما 
تعالى.اف عند والعلم النسب،، من يحرم ما الرضاع من يحرم بأنه 

آثنحظأه.َماتمح :١ \ آلئء، ثن ودص؛ -مار: قوله 
إطلاقات;ثالث القرأن في أطلق المحسات لمقل أن أولأ اعلم 

أيمسنفحنته ضر ءؤءتمك.ه تعالى: قوله ومنه ،. العقائفالمححنات الأول: 
زانيات.غير عفاض، 

ألثئثشعز ما بمن، تعالى: قوله ومنه الحراض. المحعنات الثاني: 
الجلد.من الحرائر على ما نمق، الإماء على أي أودذام،ه ثُى 

أحمبمن>ؤلإعأ تعالى: قوله التحقيق على ومنه التزوج. بالإححان يراد أن : الثالث،
المرادإن العلماء: من قال من وقول تزوجن. فإذا أي: شؤثزه. أثنى ؛ن 

مساقلأن الأية؛ مياق من الغناهر خلاف الإسلام شوه قوله: في بالإحصان 
ظزلأه.مم هنيأ تإ خ( قال: حيت، الزمنان الفتيات في الأية 

المرادأن أعلم وافه والأظهر نمه: ما الأية هذْ ير نففي كثير ابن قال 



(٢٤)الأيأ اكاء: سورأ ١  ٠٨

دسثؤعلم ُؤوس ت س يقول حث عليه يدل الأية محياق لأن التزويج؛ ههتا يالإحمان 
أعلم.وال٤ه تبمؤمح(بب بن أيتمح( ننكث ى شن ألثو.هكج انتش او=مخ أن ظزي 

لهمبمزهت بقوله المراد أن غتعين المؤمنات، الفتيات في سياقها الكريمة والأية 
ذكفإذا بلفظه. منه الغرض محل اه. وءير0. عباس ابن فسره كما تزوجن أي 

للعلماء،أقوال مي ير النفمن أوجه - آلثء4 يى تعالى: قوله في أن فاعلم 
.منهامعين واحد ترحح منه يفهم والقرآن 

والحرانرالعقانف من أعم منا ات يالمحمنالمراد العالماء: بعض قال 
أوصحيح بحقد أيمانكم ملكت، ما إلا اء المجمح عليكم حرمت أي والمتزوجات، 

صحيحبنكاح إلا كلهن المساء تحريم القول هذا على الأية فمعنى بالرق، شرعي مللث، 
بعضعن وحكي والدي، وعهناء جير بن سعيد ذهبا القول هدا وإلى شرعي، ر تأو 

ال٠وءلأ.في ماك واحتارْ الصحابة 
فالمعنىوعليه الحرائر، الأية فى بالمحمنات المراد العلماء! بعض وثال 

وعليهالإماء، من أيمانكم ملكت ما لكم وأحل لأرح، ا غير الحرائر عليكم وحرمت 
٠منقهلحر فالأستتناء 

الأيةفمعنى وعليه الختزوحات، بالخحمنات! المراد العلماع! بعض ونال 
أيمانكمملكت مجا إلا لغيره تحل لا الزوج ذات لأن المتزوجات؛ عليكم وحرت 

هوالقول وهذا المحير، في الأولى الزوجية حكم يرفع السبي فإن الكفار، من بالسبي 
علىاليمين ملك حمل فيه الأول القول لأن لصحته؛ القرآن يدل الذي وهو الصحيح، 

كقوله!بالرق، الملك بمعنى إلا القرآن قي يرد لم اليمين وملك النكاح، مالك يثمل ما 
أقأداق مج" ستك امن وقوله! ٠ تن أبمنم منكن ما بجن 

ته وقولماJكئا ومآ آكحيز رأيي ألبمسم ؤرالكاح-؟ي ونوله! [ ٥٠لالآحزاب! 
٦[٥، ]المزمنرزت ألمتمم^ تثكئ، ما آز حيبيب عق .إلا كفمف لئثيجمهم ئم 

قمنؤوقأ ونول' الزوجية- عبر آحر نسما اليمين ملك فجعل الموصعين، فى 
ملكتبما آلمراد أن على تدل آلايات فهده [ ٣٣]النور! ملكن متا أيكثب 

لأنءلاهر؛ غير الثاني الوجه وكذلك ظاهر، هو كما المكوحات دون الإماء أيمانكم 
منالظاهر خلاف وهدا أيمانكم، ملكت ما إلا الحرائر عليكم وحرمت عليه! المعتى 

ترى.كما لأية ا لنقل معنى 

تستمتعونأنكم كما ت يعني ٠ أجؤدئزه همئاؤئة يتبن ئمحد أنتتتثم تعالى! قوله 
اضكتاب من آيات له تدل المعنى وهدا ذلiلثج، مقابلة قى مهورهن فأعطوهن بالخنكوحات 

بعضإلى بعضهم فافضاء إق بمئاطم آدض نهد يآخددنم تعالى؛ كقوله 
فيهنا المذكور الاستمتاع بعينه هو كاملا، الصداق لاستحقاق سثب بأنه المصرح 



٠١ ٩ ( ٢٠)الأة اكا»: _،- 

وقوله:محلاه صد٥١>( آاينآث ءؤو»اؤأ وموله: الأية■ . . يتإ>،ه. ه، أنتتتنم ٠^٥ فوله: 
الاللكح، عقد ني فالأية [. ٢٢٩]القرة: ه ثق ؛استزئن إ تأخدوأ أن يظم محلر 

علىيدل الأجور يلففل التمير قيل فإل معناها، يعلم لا من به قال كما المتعة نكاح فؤر 
القرآنأن فالجواب أجرأ، يمي، لا الصداق لأن المتعة؛ نكاح ؛5؛( الأجرة المقصود أن 

مقابلةفير كان لما الصداق لأن فيه؛ نزاع لا موضع فير أجرأ الصداق تسمية فيه جاء 
قويثبه له صار دأطرنمه ويجد قوله: فير تعالى يه صرح كما بالزوجة الاستمتاع 

آفيىيادلن ؤةاكءوس تحالير: قوله هو الموضع وذلك أجرأ، مير فالمناني بانمان 
ألقثتيق نعالك،: قوله ومثله نزاع، بلا مهورهن( أي: أجيزنزه و»اممى 

مهودهنأي ْء؛ ]الماندْت ءايئوس إدآ ين ألكئب أدوا ألإ؛ق يق 
المتعة.نكاح فير لا الكاح في الأية أن فاتضح 

Lنوله  «،  j :ما^؛>, ألمويكت اتنثثب ميخ أن ظولأ ٠^^٢ مثؤع أم ومل( ؤ لير
يجوزلا الأمة أن الكر.ت ١؟,^ هدم ظاهر ألثؤيسه. ٠^^ من أسم ^؛٠ 

ألمؤمقت،هتقنيمب ؤؤ0 قوله:  ٠١٠بد]مؤمنة كانت إذا إلا الضرورة عند ولو نكاحها، 
وهذاحال، كل على نكاحهن يجوز لا الإماء من المؤمنات غير أثنا مخالفته فمفهوم 
أووأأيق من ؤرأ؛ءثئئ تعالى؛ موله وهم، أحرى آية مفهوم من( بفهم المفهوم 
الإماءأن منه ويفهم الأقوال، أحد علير الحرائر فيها بالمحمناتر المراد فان ٥[ ]المائدة: 
نكاحفأجاز هيلإ حنيفة أبو الإمام وحالم، كتابيات، كنر ولو نكاحهن، يحل لا الكوافر 

مفهوميعتر لا لأنه الحرائر؛ به ينكح طول عنده لمن( الإماء نكاح وأجاز الكافرة، الأمة 
ظم.— أصوله فير عرف، كما المخالفة 

علكرالعلماء فجمهور كتابية كانت، إن فإنها اليمين،، ؛ماللئ، الكافرة الأمة وطء أما 
مثكتما آو أثيبميم هؤإ ُؤإلأ نعالك،: قوله لعموم بال٠الئ٠؛ وطنها إباحة 

الأمةكانت، إن وأما منهم. بالإماء التري فيحنر حرائرهم نكاح ولجواز ٦[. ]الموسون: 
علكرالعلماء فجمهور حرائرهم نكاح يحل؛ لا ممن( ونن، مابدة أو مجوسية له المملوكة 

.اليمينر؛ملكؤ وطئها مغ 
فهوحالفه وما العلماء، وجمهور الأمصار فقهاء حماعة وعليه البر: عبد ابن( قال 

طاومحن.عنر إلا نلك، إباحة يبلغنا ولم حلافا، يعد لا ثتزوذ 
-،أعلم نعالك( والله - الدليلر جهة من( يغلهر الذي -: عنه الله عفا - مقيده قال 

فيرالسبايا أكثر لأن مجوصية؛ أو وثن، عابدة كانت، وإن اليمين، الأمة؛مللئ، وظء جواز 
هنوطأ حرم أنه الني. م، ينقل ولم أوثان، عيية وهم العرب كفار ص . ءصرْ 

غيرولا تضع، حتكر حامل، توطأ ٠لا قال ؛ل، لبيته، حراما كان ولو لكفرهنر ؛المللثه 
وفللقاله، شرطا ذللث، كان ولو سلمن حتمر يقل، ولم حيضة* تحيضؤر حمر حمل ذاُت، 
أسلمن،.حتهم، اجتتبوهن، أنهم ينملر ولم مجوم،، وص مارس مجابا الصحابة أحد 



الآا)ْما(س:

ثثألممكن عل تا بمص حهأ شؤثز آجى ؛ن همن  ٢٠ت تعالى نوله 
نمنهالذي - الحرائر وهن - المحمات على الذي العذاب هذا ها يبين لم الثياب^. 

ثتيم*^،•)١ ُإؤيا ءؤألِبم بقوله• مانة جلد أته آخر موضع في بين ولكنه الإماء، على 
بهاؤيلحق حلية، حمين ١^١^؛ الأمة على أن مه فيعلم ٦[ لالنررت ءإد؛ه ءا'ق نيا 

مابمف  i^pLii^ت تعالى قوله بنص مخصوص الزانية فعموم ين، حمفيجلد الزاني العبد 
لأنهالمنصوص؛ على بالقياس مخصوص الزاني وعموم ألمدايأبر مث ألنحقتي عز 
العثدفي فأجري الجلد تثعلير سم، أنه فعلم الرق، إلا والأمة الحرة بين البتة فارق لا 

أمثلةمن الأصوليين عند الأية وهازم الجلد، نشهلير مناهل هو الذي بالرق لأتمافه 
الفارقبإلغاء الحروف، الناهل تنقيح نؤع أن على بناء بالقياس، النص عموم تخصيص 

الأنه فعلوم الرجم أما الأصول. في محروق قيامأ كونه في والخلاف، قياسا، مي ي
لاين.يا المراد في يدخل فلم يتثطر، 

تزوجن،به المراد أن \>صاو؛ معنى في التحقيق أن تقدم مما علمت قد \ تنبيه 
اختارهلما خلافا والمفعول، للفاعل بالبناء قراءته القراءتين كلتا على معناه هو وذللث، 

وأنأسلمن، - للفاعل مبنيا والصاد الهمزة بفتح - أحصن قراءة معنى أن من جرير ابن 
مفهوممن فيفهم وعليه زوجن، - للمفعول مبنيا الماد وكر الهمزة بفم - أحصن معنى 

لأنهنتج؛ إذا عليها حد لا تتزوج لم التي الأمة أن همزه،  ٢٠فوله: في الترهل 
وطاوس،عباس، ابن الأية هذه بمفهوم ونمك يالاحمان، الأية في حدها علق تعالى 

فيعلي بن ليالي سلام، بن القاسم عبيد وأبو جبير، بن وسعيد جريح، وابن وعطاء، 
أن— أعلم وافه — هلءا عن والجواب تتزؤج، حتى مملوكة على حد لا • فقالوا رواية 

الخمسينجلد تعليق أن ؤإيفاحه الصحي،حة، المنة بينته وقد إجمال فيه لأية ا هذه مفهوم 
كل-لاث<لتح تحصن نم التي الأمة أن منه يفهم الأمة، إحصان على الأية في الذكور 

غيرإلى ترجم أو اقل أو ذللثج من أكثر تجلد أنها ويحتمل تجلد لا أنها فيحتمل ضل، 
الإماءمن الحصنة غير أن على يلتق الصحيحة المنة ولكن الحتملأيتج، محن ذلك 

توهمدفع الحصنة بخصوص التعسر في والحكمة المحصنة، وبين بينها فرق لا كازللثه، 
خالدبن وزند هربرة ابكب عن صحيحيهما في الشيخان أخرج فقد كالحرة، ترجم أنها 

زك»إن نال: تحصن، ولم ننتج إذا الأمة عن M المي سئل نالا: ها الجهني 
ابنفال بضفيرا. ولو يبعوها ثم فاحليوها زنت إن نم فاجلدوها، زنت إن ثم فاجلدوها، 

غيرالتأديب، على الحدبنج في الجلد وحمل الرابعة، أو الثالثة، أبعد أدري لا شهاب: 
الذيبحينه هو لأية ا هذه ضفهوم بالحد، التمريح الروايات بعض وفي لاسيما ةلاهر، 

والغلاهرعليه، المتفق الحدث هدا في بالجلد بالأس فيه وأجاب ه، النم، عنه سل 
محلفي نص ين، فالحل الأية، ُذ0 مفهوم عليه أثكل لأنه إلا سال ما المائل أن 

ه.لبينه المحصنة جلد من أقل أو أكثر المحصنة غير جلد كان ولو الراع، 



(٠٤٣ )٤٣ الآيات اس:سورة 

وافقهومن عباس ابن كقول عليها، يعول لا لهدا المخالفة الأقوال أن تعلم وبهذا 
عاليبن داود عن المشهور وهو مائة، تجلد المحصة غير بأن وكالمول آنفا، المتقدم 

تجلدالمحصنة وغير ترجم المحصتة الأمة بان وكالقول بءد0 يخفى ولا الذلاهريا 
تعالى.اش عند والعلم بعده. شدة يخفى ولا ثور، أيي نول وهو حمستن، 

ئدالمثموز أن الكريمة لأية ا هده في ذكر ٠ دمدبمت>ه ثثامن يإفيآ ؤ نعار' قوله 
موصعني بجن ولكنه لا؟ أو نشوز الرحال من يحصل هل سن ولم النساء، من يحصل 

يىحائغ أظ' ؤإي ؤ ت تعالى فوله وهو الرجال، من يحصل قد أيضا الغثوز أن آحر 
ترتفعكأنهّا الناشز فالمرأة الارتفاع، اللغة في النشوز وأصل  ٠٠٠٠١^آو يثورا بمبها 

طاعةعن الخروج الفقهاء اصهللاح في وهو زوجها، فيه يضاجعها الذي المكان عن 
.مضاجعتها وتركه الزوجة فيه الذي المحل عن أيضا ارتفاعه الرجل نشوز وكان الزوج، 
تعالى.الله عند والعلم 

ماأفل الكريمة الأية هذه في يبين لم . دثئبمثهاه تش تعارت قوله 
عشريه تضاعف ما أقل أن آخر موضع في بين ولكنه أكثره، ولا الحنة، به تضاعف 
موصعفي وبين [• ١٦٠]الأنعام: آتثالهاه عثر هد أ-لصت  ٠٤٣ه ت توله وهو أمثالها، 

أق؛ثت قوله وهو افه، شاء ما إر صحف سبعمائة بلغت، ربما المضاعفة أن آخر 
تقدم.كما [ ٢٦١ت ]البقرة ءساإل؟بم سيع حشة ّقنز أقه سحيل ي آمو؛ثهتر ينغ.تول 

الأة.ألآره4 تلم مثه لد ألدسود دعندأ َقئردأ أربذ ث؛ تحار• قلله 
مثالهاترابا فيكونوا لأرخى، با تووا يأن يتمنون أنهم معناه الثلاث القراءات على 

وتزليا، ثوث C ادت» تثلث ؤ؛وم ت تعار قوله المعنى هدا ويوضح الأقوال، أخلهر عر 
•٤[.ر؛عه َآؤت، ,؛؛4^، ألةايِ 

ثديثه.ق ثكدون ولا ؤ تعار: قوله 
وأرجلهمأيديهم إجار باعبار همو إنما هنا، المذكور الكتم عدم أن آخر موضع في بين 

•تعار نوله وهر ومعاصيهم شركهم أنكروا إذا أفواههم على الختم عند عملوا ما بكل 
[،٦٠]بس: بجثمحن.ه َكمأ يثا أنيلهم ؤيثند مح:آم أنبهم ءق محن 

تشتيزهَةا نا تثا >ؤرإثب عنهم: نوله مع ثلثه ق ث؛ئترن ولا ؤ نوله: بمنافى فلا 
إعنهم ونوله [ ٢٨]النحل؛  ٠٤خئ ين تمل ءكثا ؤما أيضا: عنهم وقوله ^١ ٢٣ت١لأذعام؛ 

تعار.اف عند والعلم ذكرنا الذي للبيان [ ٧٤لءام: سثا4 هبمل، ين  ١١٤•^قاس و ؤ،، 
ماسيتوا ثئ اسةزى رآتثن دئرخ_أ لا »اتزا أل؛)؛ ءؤ؛؛:١^١ م_الى؛ ته قوي

حتىعقاله، للكران يثوب، أن هو بأنه كر الزوال لأية ا هذ0 ر تحار بين ٠ يثدأوزه 
•ما محلتوأ لأع( بقوله• منه بمدر الذي الكلام محنى يعلم 

تيناآن ييّذدن ألثاثلأ يثردن ين شبث-ا ادزدأ أق;بم إل ر أدم ؤ تعار؛ قوله 



(٤٨.  ٤٤)الأيأت اكاء: سور؛ م ١  ١٢

اشترائهمْع الكتاب من نمسا أوتوا الذين أن الكريمة الأية هدم في ذكر • ا.ه النيل 
أيضا.الملمين إصلأل يريدون الضلالة 

الحاملالسبب وأن المسلمين، رئة يتمنون وأنهم كثير، أنهم آحر موصع في وذكر 
وهوالحق معرفتهم بعال إلا ذلكا منهم صدر ما وأنهم الحد، هو إنما ذللئ، على لهم 

•صئاَةئارا ء١يتؤمحإ بمد ثئ أذ ألكنب أمؤ، بث مقيت ت تعالى فوله 
هذاأن آخر موصع في وذكر [• ١٠٩لالقرْآ ١^٠^^ ثبمم بما نا بمي تئ أشهر يند نذ 

المتمتينأعتي — متهح يع ؤإنما الملمين، من يق^ لا للمسلمين يتمنونه الذي الإصلأل، 
إلايتيزى وما >هارةكت ؤ ألكتف نز تن ْلاإئت ؤوك ت فوله وهو - للملمين الضلال 
.[ ]أن،ئثموثو4 وما أسهم 

أقلأه.أصت ثآ 'قا ص >أؤ ممار: قوله 
لعنهأن الموصع هذا غير في بين ولكنه السبت، لأصحاب لعنه كيفيه هنا يبين لم 

قولهوذلك شك، بلا ملعون فهو عليه غضبا قردآ اشٌ مسخه ومن قردة مسخهم هو لهم 
غييثن.4تجثْ 'ؤؤ؛ ثهم ٥^١ ألثنت ؤ، يسمحإ أعثدزا أك؛؛( عتم ى: ع_الت

]الأء_راف[.حنميك.ه قآ؟ ليم،١ قئا ته  ١٠٣ما ءن مزأ  i2؛^»وقوله؛ لالجقرْ[، 
يلوىتن يثز أتم نل ٠^^، قوله؛ في عاليه بح3لفه للمح اللعن مغايرة عنى والاستدلال 

أكثريفيد لا [ ٦٠ث ]المائدة وإلسازرّه آتتؤده يمم دجثل ءثو وعْتب■ اس قتثم من اثن بمد مشه 
فيواللعنة ظاهر، وهو يره نففي الألوصي قاله كما الأية، تلك في للمح مغايرته من 

رحلالمرب: له تقول لجناياته وأيعدوْ قومه ٍلرده الذي والرحل والإبعاد، القلرد اللغة: 
الشاعر:قول ومنه لعين، 

لعينالكالرجل الذب، ام مقه عنونفت الفأ-ا به ذعرت 
المحأن ومعلوم اف، رحمة عن والإ؛حاد الهلرد اللعنة: اكؤع: اصعللاح وفي 

والإبعاد.الملرد أنواع أكبر من 
أق٥،^ ومن يثاء لثن ثللف ُول ما يسر يدء أن؛٣^ بمفر لُ أثن ^إن تعالم،: نوله 

وأنهبه الإشراك يغفر لا نمار أنه اذكربمة الإية هذْ في ذكر وه. قئليثا ائتا اهرئ ممد 
أحرمواضع في وذكر عفليمأ. إشمأ افترى ففد به أشرك من وأن يشاء، لن ذللث، غير يغفر 

كقوله:له غفر تاب فإن ذلالث،، من المشرك يتيح لم إذا به الإشراك يغفر لا كونه محل أن 
لقوله:راجع الاستثناء فإن [؛ ٧٠: jLS٠٢٥١١]ءتيصاه كؤ يثمل وء١مث ئاب س ^إلأ 

الكلمعنى لأن عاليه؛ عطف وما [ ٦٨]القرنان: ءا-كزه إلها أق ع ينميى لا ءؤثأل؛وا 
إنيكثثوا لمحبمى ءؤءل وقوله: [، ٦٨]الفرعان; أئاثاه بلى دءث، بمتل قوله: في جمع 

فقدباش أثرك من أن آخر: موضع في وذكر [. ٣٨]الأنفال: سلئ،ه ثل ما نهر بمثن بثهوأ 
أنيعفر لا أثن ^إن أيضا: الكريمة السورة هده فى قوله وهو الحق، عن بعيدا ضلالأ صل 



١ ١٣ا0( -  ٤٩)الأيات اكا،; ّور؛ 

وصرح.ه. مدا >تأثلأ ئل ئئن أم ثنيك وثن تئء ,يني دايعن— يرث تا وتنفر يمء بئرئ 
أسحرم سد أم ينرك ثن ؤإدم بقوله• النار ومأواه حرام عليه فالجنة باق أثرك من بأن 
يئوأأق ثاهئب أنحب أم لنحب وقوله• [، ٧٢]ال٠-اذدةت الناده وتآوض أئه ءثه 

لالأءراف[..ه أتقتيى تل حرنيثا ه ل'كث• ئالدأ أثث ُقئطم بثا أو ألتاء يث عق—نا 
أمينيك ت قوله وهو حلاص، له يرجى لا المشرك أل آحر موضع في وذكر 

وصرح[ ٣١لالأحجت سمىه تمب ؤ، آلئ يب ٣>؛؛، ؤ ألءلز قنكنئ آكعا؛ يئ خز ةأسا 
تليِألئنلث ؤإ>كث■ له: مقررأ لقمان عن بقوله عظم ظلم الإشراك بان آحر؛ موضع في 

لملن هما إنما والاهتداء، الخام الأس أن آخر: موضع في وذم [. ١٣]شان: 
وئمألأس ثم ادل-ك طم ابمتثر يننوا ه ءائوأ ُؤامح وهونوله: بشرك، بلس 

بنرلأ.بظلم معنى أن عته. صح ونل• ]الأنعام[ مهتدوث.ه 
قلاه•

أكِن4اد ئئ م ت بقوله أنمهم تركيتهم الأنة هذه في عليهم تعار أنمّ 
العامبالمهي وصرح سنا.ه إيما يدء وقق ألؤبم' أم عز ينAدن كنا ^٢^ وبقوله: 

دآؤأه J*4 ت يقوله وأنجسه شيء أحس هي التي الكافر نفى وأحرى القس تزكية عن 
آؤوهيي كر م ؤلإ\' ٠^ أئ؛ؤثإ ممون ؤ، أحثه أنتن نإد آلأزبج، يى أثأئ إل 

أحر،مواضع في ذللئ، بين ولكنه هم، أنفتزكيتهم يفية هنا يثن ولم [• ٣٢]الجم؛ 
قوقوله: [ ١٨]الما؛دة: وآ؛قؤ»ه آم ^١١ ين أءث هد٠الء، كقوله: 

الأيات.س ذك غر زر [ ١١١]١^-: ثتيهأه آو ؤ، ٌ ش اي الجنه ؟•خل 
بأنهالجة خلل الكريمة لأية ا هذه في وصم، شةه. ظؤ■ تعار: توله 

[،٣٥]الرعد: رغلأهاه دآيت قوله: وهي دائم، بأنه أحرى آية في ووصفه ظليل، 
فيوبض *٣[• ]الواس؛ مدور.اه ت قوله وهي ممدود بأنه أحرى آية ني ووصفه 
]اكر.لأت[.نمحن.ه ظاي  vjألثمث ؤالأ نوله• وهو متعددة ظلال، أنها آخر موضع 

وهوالأرائك على أزواجهم مع متكنون الظلال تلك في أنهم آخر موضع في وذكر 
أريكةجمع والأرائلث،: ]بمس[، 'الأرآيلي،صذ.ه عق طثل ير ثأرؤنحن م نوله: 

ظلأن وبين الزينة، أنواع بجميع للعروس يزين يبن؛، والحجلة الحجلة؛ في السرير وهي 
يثبذى طق إق أطيقوأ ظيويأ هء كتر تا إق هآن٠للذوا بقوله: كذلك ليس النار أهل 
0 ؛ئ ,ي زلا ض لا 0 ش  ،-^i وقوله: ]المرّلأتا[، ه ،tJ^) أمحزآ

]الراس[..ه 'ؤير زلا ^٥ لا بميم. نن ظؤ وجيم. خوب ف، . '؛^١؟، 
١لأية.١مه رأوث _، ؤ ٣' هؤن تعار: ندله 
الدينأصول من الماس فيه ون1زع شيء كل بأن الكريمة، الأية هده ر اممه أمر 

يبملجقال: تعال لأنه نبيه.؛ وستة الله كتام، إر ذك في المانع يرد أن وفروعه 



(٦٥- )١٦ اوات الماء: سورة 

ئيءين ييي ^تنم ؤوم1 ت بقوله هنا يه المام،ور هذا وأوصح أ أثده أء1اع ثمد ١^٣٠^ 
التحاكميجوز لا أنه الكريمة الأية هذه من ويفهم ألأية، [ ١٠]النورى: إق نتتحت7 

إلىللمتحاكين موبخا المفهوم هذا تعالى أوضح ومحي ، نبيهوستة افه كتاب غير إلى 
مؤ ت بقوله الحق عن بعيدا صلألأ أصلهم الثسهلان أن مبينا نبيه وسنه افه كتاب غير 

ائآن يلت ين أنزل ونآ أتزن ؛؟•آ ءاتزأ آمهم هئتوة أكءى إق ثر 
وأش_اروه،  ١٧ثقلا نمو آن الأظئ ٧ ذ أن ة\ مووق أص 

ياقويويأِن امممت يكنن ^شن ت بقوله بالطاغوت يكفر حتى احد يرمن لا أنه إلى 
آءمآ[.]القرة: اؤؤآه أ"لمنم أنتسك محمد 

وهوالوثقى بالعروة يستمسلثج لم بالطاغوت يكفر لم من أن الشرط ومفهوم 
هوباض الإيمان لأن الإيمان؛ عن بمعزل محهو الوثقى يالعروة يستمسك لم ومن كذلك، 
الكفرلأن باق؛ الإيمان مع احتماعه يستمل ؛الهلاغوت والإيمان الوثقى، العروة 

يكنن^^٣، ت محوله صريح هو كما منه، ركن أو باض الإيمان غي شءّط ؛الهلاغوت 
[.٢٥٦الآةلاوقرة: ..أممؤتيه.

ؤاثنتزعم مإن ؤ تعالى• قوله أعنى الكريمة، الأية بهذه القثاس منكرو استدل 
خصوصإلى الرد أوجب تعالى لأنه : غالواالقياس بطلان على ٌ، ال أوت رٌ 

إلحاقلأن الأية؛ فى لهم دليل لا بأنه الجمهور وأجاب القياس، دون والستة الكتاب 
الكتابإلى الرد عن يخرج لا غيه النص معنى لوجود بالمنصوص المنصوص غير 

العملاض بإطاعة فالمراد الشرعية، الأدلة لجمع متضمنة الأية ت بعضهم قال بل والمنة، 
غيرفيه المختلف رد لأن القياس؛ إليهما وبالرد بالمنة، العمل الرسول وبإطاعة بالكتاب 
القياسوليس عليه، والبناء بالتمثيل يكون إنما عليه، المنصوصى إلى النءس من المعلوم 

يعلمالنزاع عدم عند أنه ؤ؛ن تعالىت قوله من علم ومحي دللثح٠ وراء سينا 
نفيره.قى الألرسى قاله الإجماع وهو عليه، بالخممق 

يمدونأممزذإن رآتق ؤءف وإل أفُ يزن نآ إق تارأ لثم نل ؤدإعا تعارت توله 
ؤإلىاف، أنزل ما إلى دعوا إذا الماممض أن الكريمة الأية هالْ في ذكر رت-ثددا.ه• 

إذاأنهم آخر موضع في وذكر إءراضأ. يعرضون أي صدودأ؛ ذللث، عن يمدون ه؛ الرسول 
لمين، ؤوأذم •' نوله وهو واسكروا، وصدوا روومهم، لووا لهم لي—تغفر ه إليه دعرا 
.لالنا»قرن[ .ه ثجيي)؛ ننم بمدوة ورآيهم ;،ؤثم ؤوا أف رسول، لكز بمتنغر مازا 

ئولهإلك، ينهن4 هث ثعيق ثق( محنوث لأ ويتق م نعالك،؛ ذوذه 
أنهالمقدسة، الكريمة ه ينفالكريمة الأية هدْ في تعالى م أق• ميا بيوا وؤ 
ظاهرأبه حكم لما ينقاد ثم الأمور، جميع في ه رسوله يحكم حتى أحد يرمن لا 

أحرىآية في وبين منازعة، ولا مرافعة ولا ممانعة غير س كليا سليما ويلمه وباطنا 



(٨٨. )٢٧ 1كا»: -ررأ 

حكملما وباطنا ظاهرأ التام والانقياد الكلي، التسليم هذا في محصور ١^٠>^ قول أن 
أنثم تذؤ ؤرنؤدء أق إو دئرأ إدا ألثؤبمتثث مل َةاث وه تعالى؛ نوله وهي ه، به 

[.٥١الأية زآطناه تينتا مرزأ 
سيلمآؤر ؤ ^ عو أئ ٥^ ق ءد كيته أت؛دةؤ ءذ تحار• قلله 
مصيبة؛أصابتهم لمين المبأن سمعوا إذا المنافقين أن الكريمة لأية ا هذه في ذكر 

حضورهمعدم إن يقولون؛ ذلك نحو أو أصابتهم، جراح أو لهم، الأعداء فتل من أي 
عليهم.اف نعم من معهم 

تعالى؛كقوله لمين، المأصاب الذي يالوء يفرحون أنهم أحر مواصع في وذكر 
بقولوأتمّنة ضكك ؤرإن ونوله؛ [ ١٢■بهاه بممحوأ سنة ذبم ؤدإن 

•٠[.]ي: يو)ك.4 وهم ويثرزأ محل( بجن أنتا أثدمآ ئد 
ننئ1ذظ تم ظ؟ ب كأن أق ثل ثز ٣ >لذ تعالى؛ وقوله 

المنافقينأن الكري٠ة، آلأية هذه في ذكر .ه• ءءل؛-ثا محي ش؛ معهم َقنت( ي-قنما 
أننمنوا وغنيمة، وظفر نمر أي؛ اف، من فضل أصابهم لمين المأن سمعوا إذا 

الذيالفضل ذلك أن أحر موضع في وذكر الغنيمة. من هامهم بلفوز.وا معهم يكونوا 
حثنةنمتكز ^إن تعالى؛ كقوله لهم، الياطنة عداوتهم لشا-ة يسوءهم المومنض يصيب 

•ه[يم]١^: قتبمأ4 حكنه ثنيكن ^إن ونوله؛ [ ١٢•عمراين: ]آل ^3^(4 
الأية.ه محن، أد ثئثل أق ثبمل ؤ، يثتل وش نمار؛ قوله 
سواءعفليما أجرأ سبله في المجاهد بوني سوف أنه الكريمة، الأية هذه في ذكر 

الحالتينكلخا أن أحر موضع في وبين به. وظفر عدوْ، غلب، أم اممه، سبيل في أئتل 
والحسنى[ ٠٢ل١لتوبة؛ ألصأتتيه إندك، إلا إ نشوى هل ؤءل فوله؛ وهو ى، ن ح

الأحسن.تأنيث لأنها تفضيل؛ صيغة 

ماالمزمنين، عليه يحرض ;الن-ي هنا بمرح لم أمحي4■ وخميف تمار؛ ملئ 
ايثاإ،هعل، ألنوبم؛ق 4حزض قوله؛ وهو القنال، بانه آخر موضع في وصرح هو، 

]القر0;أثوه سيل ق ^؛٠^^١ الأية؛ أول فى بقوله هنا نللث، إلى وأثار [. ٦٠]الأنفال؛ 
[.٨٤،; ]IU^؛4 أل;لنا انف ذهئ، أن آقُ 4^، وقوله؛ [ ١٩•

سده4.لإ تجث ش أقن قئلل ومن أقه أثل من ئهدوأ أن، 4أربددث تمار؛ ندله 
وصرحالله، أضله من يهدي أن أراد من على الكريمة الأية هذه في تعالى أنكر 

كثيرةآيات في المعنى هذا وأوضح هداه، إلى سبيل يوحل لا افه أضله مجن بان فيها 
أثهبرد تِ أئن أركلك سكأ آثي هك\ لم تإلك> نأى يئثثم أقذ برد وش كقوله؛ 

[٤١دة: م_اث]او ١١٤عيي آ'لآتء-نء ف، وثهنّ حزي أليسا ؤ( ثم ئئوبهث بملهف آن 
العبدأن الأيات طْ من ويؤخذ [ ١٨٦أم4 تال؛؛( قلا أثن ضل و4س وقوله؛ 



الآات)ْآ-ا-ا(اس; ّورو ١١٦

اممههدام من فإن ؛مله، ولا يهديه أن ت تعالى اف إلى والابتهال التفمع كثرة له ينبغي 
^؛^١يقولون: أنهم العلم نى الراسخين عن ذكر ولذا له؛ هادى لا أصله ومن يفل، لا 
٨[.صران: ]أل، مناه ئ ب 

>أءنوله ار م أزلؤ و ألمحلأ من ص;؛ تزك، >لأ مار: توك 
بأموالهماض سل في المجاهدين قفل أنه الكريمة الأية هذه ني ذكر عنلثأ.4• 

علىالمجاهدين بعض لتفضيل يتعرض ولم عفليما، وأجرأ درجة القاعدين على وأنمهم 
آلنجثبمؤ، ين محذ س يدؤ ^لأ.ترى قولت وهو آحر موصع في ذلك بين ولكنه بعض، 

[١٠—د: لال_عدوآ.كئه أثث رقت  ytj^^١ بمد يى أمثوأ أممي تن دنثث آغفتر ؤهلن وكر 
حلفهمن أن مخالفه مفهوم من يفهم سووه ادل، ؤءت الكريمة: الأية هذْ في وتوله 
المجاهد*ثواب يحصل صالحه نيته كانمى إدا العير 

أنالمحيح ني الثابت، أنس حديث، في المبي. به صرح المفهوم وهدا 
وهمإلا راد من تطعتم ولا مسير من مرتم ما أتواما يالديغة ران نال: ه الله رسول 
هداوفي العير• حبسهم انعم نال: الله؟! رسول يا يالمدسة وهم : قالوافيه•، معكم 

الثاعر:قال المنى 

أرواحانحن وسرنا جومأ، سرتم لقد المتيق الست، إلى فناعنين يا 
راحافقد عدر على ام أنومن فدر وعن عذر على ا أنمتا إن

الجهادأن ه هنئ أممه رعد ؤ؛وكلآ الكريمة: الأية هذْ في قوله من يوحذ تشيه: 
وعدمذللث، نام، ّ فرصا تاركين كانوا لو القاعدين لأن عين؛ فرض لا كفاية فرض 

الجزيل.والثواب، الجنة وهي بالخنى؛ الصائل، لهم 
آنفم 1؛؛، ألثاذز ثى سثتمأ أن -؛!-،٤ ظ ه أ'لآبج، ي، ظ ^^١ _LJ_: نوله 

هدهفي، شمراه ^١):، قوله; في بالقمر الراد انملماء: بعض قال 'كريا؟•■ اممي هم* 
قمح،يجوز لا ما الأمور من مها يجوز أن كفتها: ومحنمح، كميتها، لا كفيتها نمر ية ألا 

يأتيحتى الإمام ؤيقغج واحدة، ركعة الإمام مع بعمهم يملي كان الأمن. صلاة 
وغيروركانا رجالا إيماء وكملاتهم الأحرتم، الركعة معهم فيملي الأحر العض 

منالقمر هذا هو افراد أن على ويدل كنيتها نمر من هدا فكل القبلة، إلى متوجهين 
،تتمألماو، ثهم آئم، نيم كت، ٠^^١ له مبينا بليه بعدم تعالى: نوله كيفيتها، 

'ثابمةدلتأب ودآيطم من سء٠ئوأ ؛يا آتلأصأم ويلثدوأ تعق، متيم كبه؟ 
خثئنِنعالك،: وقوله جذوئؤ وتأثدوأ تثق، ئشزأ لن أحتى 

محمواؤ؛دا منا: نال أنه احا إيفويزيدْ [ ٢٣٩]البق_رةت ركتائاه أو محالا 
Lوألماوءه   i هووأأم ما "قتا أثن ةدْقثوا أمنم ^^٦٦ قرة: ثالآية ني ف

وجميعومجودها ؛ركوعها كيفيتها فاتموا أمتتم فإذا معناْ لأن [؛ ٢٣٩لاومر،ت 
.الخوف وقت يتعذر مما فيها يلزم *ّا 



ijy  :١ ١٧)م'ا( الأة اكاء

هنجم'أن فم ٠^^ ت نوله في الخوف فشرط القرآن، له دل الذي التفسير هذا وفى 
بلكيفيتها، من تقصروا فلا يفتنوم أن منهم تخافوا لم ؤإن ت أي معتبر ألاص 

هألثاؤ، ثإينوأ أنلثاثم  ١٥١٠^نوله• ض به صرح كما اله؛ئات،، أكمل على صلوما 
بقوله!والراكس، الماشي يمليها بأن كيفيتها لقصر أيضا الخوف ؛١شتراط وصرح 
ءأثهءفم؟ارآقثا أثن أينم ٠^^٢ ت نال ثم . [!٢٣٩]القرة; ركتااآ؟اا آو ؤثاب جثثنَ 
وقيامهاوسجودها، أمرتم؛ركوعها كما صلاتكم فأقيموا أمنتم فإذا يعني [. ٢٣٩]القرة: 

المرادأن على ؤيدل القرآن، القرآن يبين ما وحير وأتمها، مئة أكمل على وقعودها، 
الخوفصلاة صدر؛اب، الخارى أن ذكرنا، كما كبفيتها ٌن القصر الأية هذه في بالقصر 
أنئثخ ءلإثن »؛ثو ؛، ٥٢ؤ تمم ^^،١ تعالى; انثه ونول الخوف صلاة باب أ بقوله 
َقت^،١ قينا. ^١ نؤ '؛اوأ ألكنري إن ي ألاص أن فم إذ ألثااJء يى سثثدأ 

منتيدوأ ^'١ سأ ثتأ.ثدتأ تثق، تيم ٠ سأ أص لثم ِتي،أئنث، 
ألابثود ومحثم جدرهم وثأنددأ متاف ظثثرا هؤ' لن أنرى هممة ولتأت رديطم 

إن J^=sci^ثثاح وب و'ءدأ ثن؛؟ عوم سيزل وآمت«قق آع4ءتةأ ص سزث أو 'كئثوأ 
ئه  ٤١ذة؛ ثئذؤأ أنيغذأ آن رذة حمثم آو تم تن لاك، ء ^ 

فيالأيتين ساق البخاري أن من وغيره حجر ابن ذكره وما ثيث.اه عدا، إلآ؛ق؛تيث 
نةوبالقولأ، بالكتاب الصلوات بقية هيئة عن الخوف صلاة حروج إلى ليشير الترجمة 

الكيفيةقمر أن عر لينبه الترجمة في الأيتين ماق أنه من إليه أشرنا ما ينافى لا فعلا، 
سثوأآن ثغ ءومحت ^٥؛؛^، • فوله قمح، الصلاة بقصر المراد هو الباب أحادث في الوارد 

فيهيشترط لا ءاJدها قمر أن أيخأ ويؤيده كاررأ؟اا أدص u؛؛^^ أن فم إذ ألثاوء ثى 
فيوقع كما الأمن، غاية في وهم فر الفي وأصحابه هو يقمر . كان رئي الخوف، 

صفرا.فإناقوم رأنموامكة; لأهل ه قال وكما وغيرها، الوداع حجة 

•للأصل فليعد المريل. رغب، ومن 

ممئاب٠.كثبما ألم.ينثى ٤^، َك؛ام، ألثلل» ^إن تحالمح،؛ 

أي;كتابا المؤمنين على تزل ولم كانت الصلاة أن الكريمة الأية هذه في ذكر 
إلىهنا يثر ولم بدُحولها يجبا أوقات له ■ أتم،موقوتا حتما، واجبا عليهم مكتويا شيئا 

إقالشير هوؤ آلملو، ٠^١^ كقوله: أحر مواصع في لها أشار ولكنه الأوقات، تللئ، 
لدنكؤ بقوله؛ فأشار ]الإّراء[ منيودأ.ه ماى ألثم نرءاث إة ألنبر وئرءاث ه ء—ق 

الظهرصلاة إلى التحقيق على ماء الكبد عن زوالها وهو [ ٧٨]الإصراءت 
المغربصلاة إلى ظلامه وهر [ ٧٨]الإسراء: اقله حمير ^٤^، بقوله* ار وأشوالعصر 

عنهاوعبر الصبح صلاة إلى [ ٧٨]الإسراء: ه لنم آ ؤودزءائ بقوله؛ وأشار والمشاء، 
•بعضه باسم الشيء عن التمتر ُن فيها ركن لأنها القراءة؛ بمعنى بالقرآن 



(١٠٤)اوا الماء: ّررأ  ١١٨

أوقاتإلى غيها أشير التي الايات ومن كليا، إبماحا السنة أوصحته البيان وهذا 
ؤحمقنؤبك جما أفي ؤثساحنن ت تعالى فوله العلماء، من جماعة ناله كما الملأ0 
ت٠—ال—وا ]١^^٠،[. .ه هئلهثلأ نه يئثثا ن؛/نين ألثتوت ق ألمحتن ند . نممف 
صلاةإلى تسرمىه ؤ-حير£ بغوله؛ وأشار الصلاة. الأيه هذ0 فى بالتسبيح المراد 

إلىت وبقوله الصبح، صلاة إلى نمامد،ه وبقوله! والعشاء المغرب 
آلقأو؛ؤوآدوّ ت تعالى وتوله الفلهر. صلاة إلى دْلهرينه ؤنيذة وبقوله• العصر، صلاة 
المهار;طرفي أثار أنه الأية في الأنوال وأقرب [ ١١٤نعود: أبلي4 ؛ث يرقا أم ُلري 
وأشارمنه الأخير الصف في أى أخره؛ وانمر الظهر وصلاة أوله المح صلاة إلى 

.والعشاء المغرب صلاة إلى الليل من برلف 

وكانالخمس، الصلوات فرض نبل نزلت الأية أن بحمل كثير• ابن وفال 
نمالليل، ونيام غروبها، نل وصلاة الثمس، طلؤع نل صلاة صلأتازت نلها الواجب 

طالؤعنبل والصلاة النهار بطرفي فالمراد هذا وعلى الخمس، بالصلوات ذك نسخ 
الأيل-قيام الأثل س بزك والمراد غروبها ومل الثس 

ابنالأحافذل ذكره الذي الاحتمال هذا أن الف؛اهر عنه اش عفا - مقيده قال 
فهيبرمن الصلوات فرض بمد المدينة في اليسر أبي في نزلت الأية لأن بمد؛ ُخمح كثير 

تفاصيلوهده مكية محورة فى مدنية آية وهى الصلاة، لأوثان مشيرة التحقيق على 
واخرأ،أولا منها وقت لكل أن يخفى ولا السنة، من لها الميتة بأدلتها الصلاة أوقات 

والإجماع.والسنة بالكتاب الماء كيد عن الشمس زوال فهو الظهر وقت أول أما 
فاللام[؛ ٧٨]آلاسرا،: ذرك ألثلو؛ ^١^ تعالى: فقوله الكتاب أمجا 

التحقيق.على الماء كبد عن زوالها الشمس ودلوك للتونت 

الهجيربملي الّكا كان الشيختن عند الأسلمي برزة أبي حديث فمنها السنة وأما 
الماء٠كبد عن تزول ندحفس: ومعنى الحديث، ٠ . الشمس. ندحفر حين تدعونها اش 

يصلي،و. الني كان ه جابر عن الصحيحن ومح، تزول، حين ر-لمت رواية وفي 
الشمسزاغت حين خرج أنه ه أنى حدث من الصحيحين وفي بالهاجرة، الفلهر 
الجنباب ُأمنىججريلعند قال؛ الهي. عن عبأص ابن حديث وفي الغلهر، فملي 
وأحمد،الشافعي الإمامان أخرجه الحدث الشهسء رالت، حين الظهر يي فصلى مرتين 

صحح.حديث هو وقال: المستدرك في والحاكم والدارقطني حزيمة وابن داود وأبو 
ملتاأقه ةا0 ؤ فوله إلى لأدءث4 هوم؛ إن ١^ أثذت ي، ثبمزأ ؤن؟ تعارت نوله 

الضعف،وهو الوهن^ عن الكريمة الأية هده في لمين المتعالى افه نهى  ٠٠^^؟تيما 
والجراحالقتل من الأب يجدون كانوا إن بالهم وأخبرهم الكافرين، أعيانهم طله، في 

لهوالكافر، يرجوه لا ما والرحمة الأواب من افه من يرجو والمسلم كذلك، فالكفار 



،١١٤-  ١١١)الايات اكاء: ّرر؛ 

ئهنواءاؤوثُ كقوله؛ متعددة آيات في المعنى هذا وأوضح منه، الألأم على يالصر أحق 
ينج\لئن؛ مش ثد مج إن . مويناة َقتم إن ألآعلوث وأنم قزوأ ولا 

ؤأننسةإ ؤأئم أمحأؤق ؤأنتر آلثؤ إث، وثنمأ هنمحأ ^٥١؛! 1 وكمويه ٣[ ىرا0: ]1J شلإه 
الايات•من ذلك غير إلى • • ]محمد[. .ه خنكقء يإجت 

منأن الآية هذ0 في ذكر . سوءه عؤ قةسثم إئتا ةقست ؤونو< * تّالمح، ئدله 
كثيرةآيات محي المعنى هدا وأوصح ، غيرها لا نفه حصوصن به يضر إنما فإنه دنيا فعل 

وقوله:[ ١٦٤لالأ'نعام: وذه يدر ناييآ ؤد ولا عوأ إلا ميى ًقل ^، JSكقوله: 
الايات.من ذللث، غير إلى [ ٤٦]نمي،: لأية ا . . . أثاث 

الآي٠.ةأأمه ءنأ نم مآ وعنى ؤ ت«الى؛ قوك 
مواضعفي ويين يعلمه، يكن لم ما نبيه. علم أنه الكريمة الأية هدم في ذكر 

آنثآء؛ؤجئلش كقوله؛ عليه أنزله الذي العنليم القرآن هذا محلريق عن ذللثح علمه أنه أحر 
يى^٠ س يه، مذتما متجا ثنأن؛ن وء آلإبمتق ؛ اوثِ، نا ديمح، َئث، ما آتمثآ تى و_)ه إقك 

هنئاإثإى آؤجمأ ألثثص أحس هقك ثقس ؛ وفوJ>< ٢؛[. لالثورك،ت الآية 
الايات.من ذلك غير إلى ]يوش[ وه ألثفيبمث لى ملإ، ين لتفت ؤإن الثرءاة 

الأية.داجوديم4 بن حفثر ي، ضر ولا تعار؛ قوله 
ونهىفيه■ حير لا بينهم فيما الناس مناجاة من كثترأ أتن، الكريمة ١لأية هده فى ذكر 

المومسنته ليحزن الشيطان؛ من أنه وبين فيه، حير لا بما التناجي عن آخر موصع فى 
أؤولؤرسميي و؛ونزن الإثر يقمأ محلا ثشتم إدا ءامنوأ أقرى ^^؛٦١ ت الى تعه قولوهو 
اه؛بمرث أشم يى الثحم؛ف إثا . نحثثوذ ءاق4 ٢^ أثت ؤأتم؛ ؤألنئؤة أين رنوأ 

٠]١لمجأدلة[ ألثؤبمتون هثوؤ، أش ؤعل آثإ ,يإدن إلأ قثئا بميز وليس ءاننوأ 
المرادهل هنا يبين لم بمك> إناثج الكريمة الأية هد0 نى وقوله 

بالناسالمراد أن أخر مواصع في أثار ولكنه ٠ لا أو الكفار دون الملمون بالناس 
بحومآلثؤينؤن ؤءثا تعالى• كقوله خاصة المسلمون هتا بينهم الإصلاح في المرغب 

١]الحجراتت ثمكره بثن ثتيحإ  ئييحإأتننوأ من كبتص ويوله• [، ٠
كماكيلك ليس غيرهم أن علي يدل بالدكر المؤمنين فتخصيصه ٩[. ت ]الحجرات بيمناه 

١[.]الأنمآل: يطره ذات زكحوأ أس تحار: وكقوله ظاهر، هو 
مذؤإث٠ قوله• في الأية هذه فى المذكور بالمعروف الأمر إن العلماء؛ بحص وقال 

ءلأو حز أيه ألإمس إة ق نعالك،؛ موله سينه؛ تنروي"ه آد بمدمف أم 
منوإلا ونوله: لالعص_ر[، او^ه ألمثر دمواصرأ آلو وئراصوأ ألصهثت وعيلوأ ءامتوأ ١^؛^ 

والأمرالأخرة، في أنها فيها الأخيرة والأية [ ٣٨: l-jJI]صواباه وئاد أتيس لث آذن 
•تعار ض ا عند والحلم . الدنيافي هو إنما المذكور بالمعروف 



١( ١٨ا_  ١٧)الآطن اس:مرو

بدعانهمالأية هذه في المراد عوإو\ه. ستْاننا إلأ بدصى ؤن\0 تعار• نوله 
Jl؛oLia_J  الل تادم تنئ إلإقم لمهن ^أؤ تعار: قوله وننليرْ له، عبادتهم المريد

أل>ه له: مقررأ إبرامم خيله عن ونوله .٦[. ]ص: الأن . .  ص
]سأ:الآية . . وه. تبمُق ك>ثأ ؤ؛ق الملائكة عن ونوله [ ٤٤]مريم: ألثتلزه ثثد 

]الأنعام:آوكدهم مثل يى محبمنت ونوله: [ ٤١
أنأخر آيات في بين ولكنه لالشي0لان عبادتهم وجه ما الايات هذْ في يبين ولم ما'آا[ 
منالرسل به جاءت ُا عف ئيثارْ لتنريعه واناعهم له اطاعتيم للثيْلان همادتهم مض 
1؟^(آتمحبمم ولآ< لبجبلدك( أنلأيهنّ إقأ بعمن ألش؛طءن كقوله: تعالى ١^ عثد 

ءهمحت ثن 3تكج ورجهم محثارئم وقو [، ١٢١ام: لالأ;_منكيخ؛ه 
لهقال أربابا؟ اتخذوهم كيف للني. نال لما له حاتم بن عدي فإن ا")[؛ لاكو;ة؛ 

هووذلك فانعوهم« اف أحل ما عليهم وحرموا اف حرم ما لهم أحلوا "إنهم ه: الني 
اتبعمن أن - فيه لمس لا - بوضوح الايات هدم من ويفهم أربابا، إياهم اتخاذهم معنى 

متخدللشيطان، ءا؛و باق، كافر فهو الرسل. يه جاءت ما على له موثرأ الشي8لان تشرع 
■ضلا الحقائق لأن الأسماء؛ من ثاء بما للشيطان اتباعه سمى ؤإن ربا الشطان 

معلوم.هو كما عليها الألفاخل بإطلاق 
.ثئروصاه شتا بمادق يى لآفيتف ؤوهاثث_ تمارت نوله 
ؤرا؛يأئه؛إت بقوله الفروض النصيم، لهدا اتخاذه كيفية الشيaلان ذكر غيما هنا بين 
بنجسكالمراد أهأه قك ثثتيك ولأتتبجم آلأثني • ^١^١٥قثبمطن وا؛مثءلم 

مابةأو بمحيرة لكونها وعلامة سمة ذلك ليكون وثطمحها مثلا البحيرة أذن شق الأنعام آذان 
يذزهين اقن جعل ؤءتا بقوله* تعالى أيهلله وقد وغيرهما، والدي قتادة قاله كما 
تزهير نول ومنه التقنملح ت اللغة قي والتشلثج ذكرنا كما أذنها شق ببحرها والمراد [. ١٠٣

بنكريشها من كفه وفي طارت لها الرلمد كف هوت ما إذا حنك، 
كقوله:أخر آيات في المفروض المصيب لهذا اتخاذه كيفية بين كما نهلع، أي: 

دلأومحيم ثش ونجم لص ثتبهم دض م:أم هن نى لآبمه>. م . ألث~يبم ثمءلش نم ءؤلآسة 
ءاقلئزئي، له هو •كزتت أو؛، ^١ ^٠؛^ وقوله؛ ]الأء-راف[ .4 هك أ'ةرهم بد 

ظنهالذي الغلن ^ا هل هنا يبين ولم [. ٦٢لالإءّراء؛ دنثمموه لأ؛نليكث أكنع.ت يور 
ولكنهلا أو لإبليس، تحقق يضلهم وأنه مقروصا، نصيبا محنهم يتخذ أنه آدم يني إبليس 

]سبا:؛^^٤٠ إتيس عيم صدى ؤوثذ فوله: وهي له تحقق هذا ظنه أن أحرى آية في ين 
أخرمواضع ني بينه ولكنه إبليس، نصيب من كونه من المالم الفريق هنا سين ولم •٢[- 

وقوله:•٤[ ، ١٠٩أكنبين.؟٠ ^ ٣٠ءبثادلi إلا أمة. ؤو/دميغبمر كقوله: 
منذلكأ غير ؛ر ]المحل[، .ه مثيخبمث يب، هم وأية موزم المكن هل ثلهثنغم ؤإسا 



(•١٢٣. ١١٩)اوات اكاء: ّورو 

أحرموامحع ؛ي بض وص لا أو الأكثر هو هدا إبليس ضيب هل هنا سن ولم الأيات 
ؤوت\ونوله: [ ١٧]محوي: لا أفامحف أْهفر كقوله: الأكثر هو أنه 

s4س قهقر كج ت ونوله ]بمدث[ يثومح؛بم.ه •منت دؤ ألكاص مفر 
ق؛*ألأويق ئًفر ملثم صل ه: ولوق[ ١١٦ام؛ تالأت-عآمحد»في 

النار•ش داياقي الألف من واحد الجئة نصيب أن الصحح ثت،ي وقد ]اكاثات[. 
الأيةهد0 مض العلماء: بعض قال أشه• ■ءاث> ممتئى ؤدؤِبجأ تحار: قوله 

سهالقول وهدا عليها، اض حلقهم التي الإسلام فطرة وتغيير بالكفر يأمرهم الثيء؛لان أن 
ثيإلي عقأ آلناس هءر أؤ أف ،،-٠ خيفا ؤيهك.للديؤ ؤمحّ تعالى: قوله له ييشهد 

عليهاحلقكم التي  ٥١سلرة سئلوا لا التحقيق على المعنى إذ [ ٣٠]اروم•' أم4 بمب( 
يتبغيلا بأنه إيدانأ الإتثاء به ، AjjIحبر •٣[ ]الروم؛ ١^^ ل؛ءفي بديل ولا فقوله: بالكفر. 

ولاوئث ^٤١ تعالى: قوله دنفليره محالة، لا بالفعل يانع خر كانه حتى يمتثل أن إلا 
فيتبت ما لهدا ويشهد عوا، نفولا نرفنوا، لا أي [ ١٩٧^؛؛ i-Jl]الأية مثوله 

مولوديولدعلىاكل ه: الض تال تال* ه همربرة أبي حديث من الصحيحين 
هلجمعاء، بهيمة البهيمة تولد كما يمجسانه، أو ينصرانه أو يهودانه فأبوا، الفطرة 
حمارأبي بن حمار بن عياض عن صحيحه في لم مرواء وما جدعاء، من فيها تجدون 

الشياطينفجاءتهم حنفاء عبادي حلقت *إش اض رسول نال تال: التميمي• 
لهم(.أحاالت» ها عليهم وحرمت، ديتهم عن فاجاكهم 

بأنوالقول الداوب، حماء افه حلق بتغيير الأية في المراد بأن القول على وأما 
جماعةقال الماوكورة. الأقوال من وبكل المذكورة، الأية في بيان فلا الوشم، به المراد 

علىيدل الد.واب حماء بها الراد بان الأيأن لهد، العلماء بعض ير ونفالعلماء، من 
فهوأدم بي حماء أما الثس3لان، تشرع واتاع اان-م محرض قي مومح، لأنه جوانْ؛ عدم 

ولاشرعي، موجبا غير من نل وقطع عضو، وقطع وتعذيبا مثلة لأنه إجماعا؛ حرام 
حرام.ذللث، أن يخفى 

١لآة.أّثإه م ص ن؟ أ>تمحا ه تعالى: قوله 
بعفىإلمح، أشار ولكنه الكتاب،، أهل أمجاني من ولا أمانيهم، من شينا هنا نيين لم 

^]^١أنولا يقر ص ^^٠١^٢ الكاذبة: العرب، أماني في كقوله أحر مواضع في ذللتط 
سمغزهص ^١ ؛JjG  ١٥١■^؛إلا ى ٠^^ عنهم: وقوله ]سا[ يممدإ؛اا.ه ص رما 

دئلرد ٠ؤدبم١و١ الكتاب،؛ أهل أماني في وقوله الأيات، من ذللث، ونحو [ ٢٩]الأنعام: 
ألتهودؤو٠التي : وئوله [. ١١١لادئرة: آمان1غمه يإاك< قثت،؛، أر  ١٧٠'؛آن تن إي آلجثه 

الآيا>ت،.من نلال؛ؤ ونحو [. ١٨]الماثدة: وأ؛ئءومه آم آبموأ ءٍا دأشيث؛ث 
الكتاب،وأهل المسلمين أن الأية نزول سب، أن من الملماء بعض ذكره وما 



(١٢٧-  ١٢٠)الايات سور; ء  ١٢٢

باقأولى فحن كتابكم نبل وكتابنا نبيكم، نبل نبينا الكتاب؛ أهل نقال تناحروا، 
علىيفضي وكتابنا النيين، حاتم وبينا منكم باق أولى نحن لمون؛ الموقال منكم، 
لأنذكرئ؛ ما لا؛نافي الأة. . أ>نبم(بح. ؤ4و اض: فأنزل مله كانت التي الكتب 
الأسباب.بخصوص لا الألفافل بعموم المرة 

الأية-ه محس وئد ِم وجهم آثلم يمذ دث لمثن ؤدس سارت نوله 
فيه وحهه أملم ممن دينا أحن أحد لا أنه الكريمة الأية هذْ في تعار ذكر 

أنأحر؛ موضع ر وصرح النفي، مض مضمن الإنكار استفهام لأن محنا؛ كونه حال 
إلؤجههأ ينلم رمن ؤ تعار؛ قوله وهو الوثقى، بالعروة لث، استمفقد كيلك كان من 
اطامتهض وحهه إسلام ومعنى [ ٢٢]لفان; ١^؛^ ءلعى آسئمائ، ئثد ين ؤبمو أث 

أيمحنا؛ كونه حال فى نهيه واجتناب أمره، بامتثال تعالى لله وانقياد. ؤإذعانه، 
نافهيراه يكن لم فإن يرام، كأنه فه فيه مراقبا سيئا به فيه يثرك لا طه عمله مخلصا 

قولومنه التام، والانقياد الإذعان ؛٠ وتريد الوجه، إسلام تعللق والعرب يرام، تعالى 
العدوى؛نقيل بن زيد 

زلالاأ ازبعتحمل مزن اله لألت لمن وجهمحا وألمت 
الانقصخرأ تحمل لأرض ١ ه للمت أملمن وجهي م—-؛؛، وأسل

١^.أوء4 ضل ِق ألكثف ؤ، ةيًمح( يمل ؤثثا -سار: قوله 

وهوالسورة أول في بينه ولكنه هو، ما الكتاب في عليهم يتلى الذي هدا هتا يبين لم 
قدمناهكما ١لأية. أ1سءه تن لغ ثنام، نا ؛ ^١٠١٢اوق ؤ، ثيهمأ آلا يقم ^٧١، تعار؛ نوله 
الذيالفاعل على مسلوقا رفع محل في مده ؤوما هنا؛ فقوله ها عاتنة المؤمنين أم عن 
سقؤوما أيضا؛ فيهن ويفتيكم فيهن، يفتيكم افه قل المعنى وتقرير الجلالة، لنقل هو 

ؤ،ئس1وأ آلا يقم ؤدلن تعالى؛ قوله وذللث، الأية. ألما,؛ه قص ؤ، اؤكب ؤ، 
حقوقهضم تحريم هو الكتاب في علينل يتلى الذي هاوا به أفتى ما ومضمون لأيه. ا ه أيقن 

لهٍناب ما ولينكح فليتركها حجرْ في التي اليتيمة في يقسعل لا أن حاف فمن اليتيمان 
فيالمحذوف الجر فحرف وعليه قدمنا، كما الأية معنى في التحميق هو وهذا سواها، 

أيوجمالهن؛ مالهن لقلة نكاحهن ■_ ترغبون أي؛ *>، هو ه ٢٢٥آن قوله؛ 
كنإن نكاحهن لكم يحل فلا وحمال مال قليلاُت، كن إن نكاحهن عن ترغبون أنكم كما 

ها.عاتثة عن تقدم كما حقوقهن في إليهن بالإماط إلا وجمال مال ذوات، 
كنإن نكاحهن قمح، ترغبون أي في، ْو المحذوف الحرف العلماء؛ بعض ونال 

بالمجازقالوا والذين فيهن، تمهلون لا أنكم مع المال وكثرة بالجمال متصفات، 
العقليالمجاز في ذللئ، أجازوا معا ومجازْ حقيقته على اللفثل حمل جواز قمح، واختلفوا 

انمناءإر ؤإصنادْ عقلية، حقيقة زيد إر الإغتاء تاي قاموه،  Liasو-زيي؟ أغناني ؛ كقوللث، 



١ ٢٣( ١٢٧.  ١٢٠)اوات اكا»: _؛ 

مجازيتلى ما إلى ؤإناده حقيقي، اض إلى الإفتاء إسناد وكيلك جمعها، فجاز مجاز، 
.جمعهمافيجوز سببه لأنه عندهم؛ عقلي 

علىمعهلوفا جر محل في ءقه؛كمبا ينثر وما ؤ موله! إن ت العلماء يعص وقال 
الوجهوهدا عليكم يتلى فيما ويفتيكم فيهن يفتنكم افه قل المعنى فتقرير وعليه الضمير، 

\أمران يفعفه 

أمره.لظهور فيه يفتي ولا الكتاب، هذا في يتلى بما يفتي الله أن الغالب أن الأودت 
غيرصعقه الخافض إعادة غير من المخفوءض الضمير على ءاا لع-هله_ا أن الثاني؛ 

بالخفضوالأرحام ، حمزة بمراءة مستدلا مالك ابن وأحازه العربية، علماء من واحد 
كقوله؛الشعر فى وبوروده ، به تساءلون محوله؛ من لضمتر ا على عطفا 

عجبمن والأيام بك فما فاذهب وتشتمنا تهجونما ثريت فاليوم 
الأخر؛قول ونظيره الكاف، على عطفا الأيام بجر 
نقاشمهوى والكعب بينها وما سيوفنا السواري مثل فير نحلق 

الأخرتومحول قبله، الضمير على معطوفا الكعكا بجر 
مقعداالأرض ولا فيها ممحعدأ له يجد فلم ماء الآفاق رام وقد 

الأخر؛ومحول الضمير، على معقلوفا بالجر الأرض ولا قفوله؛ 
سواهاأم يها فكان احتفي أدري لست الكتيبة على أمر 

فما،كونها بجوار لأية ا عن وأجيب الضمير، على بالعطف جر محل في فسواها 
تعالى؛فوله فير كلها بمخلوقاته أفم كما خلقه، من ثاء بما يمم أن له تعالير وافه 

,]الحاتت[ الأية م/ون لا رنا بملأ بما اثمم ^٠١ 
هقفةالقيم ابن العلامة وصحح عليه، يقاس ولا ، يحففل شذوذ بأنها الأييالتا وعن 

تعالى؛فوله منه وجعل الخافض، إعادة غير منر المخفوض الضمير على الحطفا جواز 
عطفاجر محل فير ؛ محوله إن ؛ محقال [ ٦٤]الأنفال؛ ين يو< وؤا أثه ؤ-صثف 

،كافيك أي ؛ اطه حبك عليه المعنى وتقرير ؛ قوله فى المجرور الضمير على 
يكونأن اقتش4 ■' قوله في والقرطك، القيم ابن وأجاز المزمنين، من انعك من وكافي 

الشاعر؛قول ونفليره نصب محل فير مخفوض الكاف لأن المحل؛ على مععلومحا منصوبا 
مهندسيف والضحاك فحسكج العصا وانتشت، الهيجاء كانت، إذا 

بماإكئ ؤر؛ثق1 تعالى؛ قوله منه العلماء بحض وجعل ذكرنا، كما الضحاك يتمب 
لكمقوله في الخطاب صمير علير ععلف ومن • محقال ]الحجر[ إرزتياا.ه لم لتم رٌن ٌتيش 
وماإعراب وكذللث، معايش، فيها برازقين له لستم ولمن لكم وجعلنا عليه، المعنى وتقرير 

لفحلمفعول أنه على منصوبا ؤإعرابه الكتاب، فير خبره أو محذوف حبره مبتدأ بانه يتلى 



١٢٩)الآة اس:صر؛

ظاهر.غير ذلك كل فم، أته على مجرورأ ئءرا؛ه يتلى، ما لكم ومحن مديرْ، محذوف 
أيانالكش_،ه ؤ ءقهئم نتق ؤونا بقوله: المراد إن العلماءت بعض وفال، 
افهغأنزل، ذلك ني ه اش رسول، فاسفتوا اء الميورثون لا كانوا لأنهم المواريث،؛ 

المواريث،٠آيايت، 
قوله؛هو ألكشاه ؤ، عثهكم يتق ؤونا لقوله; فالمسن القول، هذا وعلى 

تفًطلمه ؤ السورة: آخر فى وقوله الأيتن. أنددْقآه و ص خ!، 
•وأظهر أصح المومتض أم قول، أن والظاهر أل،ةكإءه غ، 

هذاهنا يبين ولم العدل،، التمهل ألإنط؛ه. فص موم؛ وأنت ؤ تعالى: نوله 
تالعق\ م كقوله: أخر مواضع في له أشار ولكه لفامى، يه أمر الذتم، القط 

^٠٠؛١٥٤نإن نر ثم إناخ ؤءل ه: وقول[، ١٥٢لالأذ_«_ام: قمسه تجا اؤ إلا الييّ 
ئئنزؤ أكتز ؤ»أما ه: وقول[، ٢٢•]المقرْ: ال1نيجه بى ألتنءسد  puuوأثب ؤءئآلإ 

[.٧١١^]الممر؛: ويناه ألث-مينم يبع، قهء عل اتا3 وقوله: ]الضحى[، 
للتامى.بالمهل المام فيه ذللث، فكل الأيانح من ذللث، ونحو 

أنالكريمة الآدة هذْ في تعالى ذكر ألثحه. ألأتي ؤولنيئيا تعالى: نوله 
لأنهايفارقها؛ لا لها ملازم كأنه لها حاصرأ شيئا جعل ت أتم، الشح أحفريتؤ؛ الأنفس 

وهوه، نفشح اض وقاه إذا إلا أحد يفلح لا أنه آخر: موصع في وأشار عليه. حبلت، 
أنالشرط ومفهوم ٩[ ]الأحثر: ألثقلtملب٠ هثز نفسيء ّح بجي، ؤون0 تعالى■ نوله 

مغإلى المودي بالشح العالخاء بحضر وقيده كال.للثج، وهو يفلح لم ه نفشح يو3، لم من 
بخلفهو ذللثج، إلى الشح بلغ ؤإذا المروءة، تمشيها أو الشؤع، يلزمها المي الحقوق، 

تعار.اف عند والعلم رذيلت. وهو 
حرصتإه.ولو ألنثل ه شدزأ أن مثطينوأ تحارت ترك 
والميلالمحبة، في العدل هو يستهلاع لا أنه هنا تعار ذكره الذي العدل هذا 
متطاع،فإنه الشرعية الحقوق ر العدل بخلاف البشر ندرة تحت ليس لأنه الطبيعي؛ 

ألاآدتآ دؤف أقم ،^2^ تاأؤ م؛ءنء ئيمأ أي يقم ت بقوله هذآ إر تعانى أشار وتد 
ومال،حار إذا يحول عال ت تمول والعرب الشرعية، الحقوق في تجوروا أي سووأه؛ 

طالب:أبي محول ومنه ا عائل وهو 
عائلغير ه نفمن شاهد له شعيرة يخمس لا عل نبميزان 

الأخر:نول، ومنه جائر، ولا ماثل مر ؛ أتم،
الموازينفي وعالوا الرسول، قول، واطرحوا اض رسول، تبحنا نالوا 

الأخر:ونول، جاروا أي: 
عياليعلى ان ارم، JLc■لقد ذود لأيث، ونفس أنة لاثث



١٢٥( ١٣٩-  ١٣٠)رر: 

الأنماري؛الجلاح بن احٍحت ،ول أما ومال. جار أي؛ 
يعيلمتى الغنى بدئي ا وماء غنمتى الغبر بدئي ا دم

جرير؛لتدل 
المائلولسم ابل لابن نرمت اب الكتفي زل ناض 

•40 ٥٠٥،^" ٦٠محار؛ يقيئ 
]الميت:ظه جثئتّ ؤ3،ؤأ تحار؛ توله ومنه الفقر، وص العتلة، من ذللت، فكل 

وقالالعين. يائية افتقر بمعنى والتي المتن' والية جاد بمعنى التي فعال ؛!• ٢٨
مإذا مول الرجل عال من عيالكم يكتر أي ٠، ولا فوك: مض الثافص 

علىالرباعي بصيغة الرجل أعال المسمؤع ؤإن يمح لا *ذا إن بعضهم؛ ونول عياله، 
يالالغةالناس أدرى من الشافعي لأن له؛ وجه فلا عياله كثر إذا معيل فهو أفعل وزن 

الشاعر؛فول ومنه حمير، لغة عياله كم بمعى عال ولأن المرية؛ 
الاوعأمشي ؤإن اك ثبلا حي كل أئ مبون المموأن 

التاءيضم ميلوا ألا ممرف بن طلحة الأية وقرأ وعياله، ماشيته كدت ؤإن يعي■ 
المشهورة.اللغة على عياله كتر إذا أعال من 

أنالكريمة الأية عدم في ذكر سعتهءه. ين ْقؤ آثه ش بمئر،ا تمارث توله 
بأنالأمرين بين وربمل الواسع، وقفله صمته من مها واحد كل اطه أغنى اقترنا إن الزوجين 

ؤت]وةظإبقوله؛ للغنى سب النكاح أن أيضا ذكر وقد جراء. والآ■؛٠ر شر٠٧ أحار>ءما جعل 
[.٣٢]الور: ةنإ}ئه آس؛ن ثئيهم قآء آومأ ق، ثموآجم ؟؛١؛^ تن ثألاث؛ييتي ظ أيينو 

الأية-إءام؛ئه ولأن ألشاش أيا ددهقم تثأ ون ممار؛ قول 
ودّتاالموجودين الناس أذهب شاء إن أنه الكريمة الأية هذه في تعالى ذكر 

الدليلوذلك آخر، موضع في ذلك على الدليل وأتام منهم، بدلا بغيرمم واتى نزولها، 
ديهقمبسأ ون تمار؛ وعوقوله منهم بار-لأ بهم وجاء نيلهم كان من أذب أنه ءُ 

[.١٢٣]الآ؛عام; تاكسمىه قرب دأكو ين انمأْظم  XSيكآء ئ، إتيْمحر ٠>؛ رد1ةثلنا 
يكونونلا الميلين أوكال؛، وأن عيرهم أبدل تولوا إن أنهم آحر؛ موضع في وذكر 

مبماتمحل ٣^١ تمالى؛ قوله وعو ينهم، حيرأ يكونون بل منهم، الميل مثل 
عيرعليه عين ذلك أن آخرأ موضع في وذكر • [ ٣٨• ]محي أمثتلك_ه لا؛^٨٢ د> عؤء 

40بمفبز أس عل محوي إم، دأب ديجم' ثثآ ؤه ت تعالى نوله وعو محب 
صعب.ولا بممتع ليس إ أي ءم[ لiبر١٠

•حمئا4 ق الر• ه؛ أيرء بم-م ممار؛ نوله 
موضعآخر؛في وبين -. وعلا حل - له العزة حمح أن الكربمة الأية _ في ذكر 



(٠١٤١  ١٤٠)ص النماء: سورة  ١٢٦

المزهقة تعالى• قوله وهو والمؤمنين، رسوله، بها أعز وحده له هي التي العزة أن 
قولهومنه الغلبة، والعزة لهم اش بإعزاز وذلك أي ٨[ ]المنافقون طبمؤعنؤاه وإئٌ*وإَء 
منالعرب كلام ومن الحمام، في غلبني أي [. ٢٣]ص: ايطاب4 ؤ، تعالى؛ 

تالخنساء قول ومنه استلب، غلب من يعنون بر عر 

نزعز ن مذاك إذ اص نالإذ يختشى حمى يكونوا لم كان 
^١١٠إلى ب؛؛اه أكو أف شمتم [٥١ آن ألكث-ا 4 ع؛هقلم رد وثر ؤ تعالى؛ قوله 

فيالأنعام سورة في المذكور هو هنا عليه أحال الذي المنزل هذا ةلهم4. ءدا 
حديث4 خضوأ حئ عمم همجس ءائؤا و بموصوف ألإهن يأيت ومحادأ الى؛ عتقوله 

حتىالنهي سوا إذا ما حكم فيه يبين لم معيره قعيدا ^^٠ ؛ هناوقوله [ ٦٨
ثع\الإإٍقتئ تند شد ئلأ الشثلثن ينييتلث ^؛[؛1 ت موله الأنعام في بينه ولكنه معهم، قعدوا 
[.٦٨]الأنعام! آل،نبيراه أمهمّ 

ثبملاه.ألوثث عثر ٥:؛^ أممث محل ئد ؤ ت مالم، قوله 
للعالماءتأوحه الأية هذه معنى في 

وهداسلاه ؤ القياعة يوم ألمحتزاه مل للكنون أقن محل ود ؤ المعنى أن • منها 
ؤ،هت الأية أول قمح، قوله له وبنهي ه تماس وابن طالب، أبي ;>، علممر عن مروي 

ظاهم.وهو ِمِنه. ه بمتل دن ألتبمؤ بجم بمفم 
انوصعقه القرطبي عته نقاله كما التأويل أهل جم؛ع قال وبه عطية؛ ان قال 

أممهبمثل ئد ؤ الراد أن ومنها أولها• المر مردود غير الأية آحر أن زاعما العريير 
كمابيضتهم تبيح ؤيتأصلهم ويلمين المدولة به يمحو سيلاه ١^•؛؟؛، ؤ لأحّبمتن 

ألاربي سألت ُوإنير ت قال أنه ثوبان حديث من . عنه وغيره لم مصحيح في ثت 
اممهيإن بيضتهم فيتيح أشهم، مري من، عدوأ عليهم بلط وألا بمامة بمنة أمم، يهلك 

لهداؤيدل بعضا، يعضهم ربى يعضا، يهلك بعضهم يكون حك، ذللث، لأم ^، ٧٠٠١ئد 
[.٥١]غانر: ألدتاه أثيؤؤ ؤ، ءامنؤإ وقك رثتسا لثمز ءؤإئا ت كقوله كئيرة آيات الوجه 

:اثؤإه أق قع وقوله: [، ٤٧]١^٢; ألثئنتيه ممز قنا ثما ؤةا>كث■ وقوله: 
دثلإم ؤؤكتى بلمهم ثن أفتكت أسنيث، مكثا آمحنج، ق وثمبمهز ؛اثنإس، يبجأنأ 
0ه[لاف_ور: ثقأه ي، بملإيك< لا آئ مغهم بم ثن وقثدلم ثم اقش أم 

إلىغيرذلكسالآات.

ولابالباطل يتواصوا أن إلا سيلا عليهم لهم يجعل لا أنه المعتمر أن ت ومنها 
قالكما قبلهم من عليهم العدو تليعل فيكون التوبة عن ؤيتقاعدوا المنكر، عن يتناهوا 
••٣[ ]١لنورى: محبتؤه كنتن بح ممستت تن أءثهفم تحالمح،• 

لأنهمالأول؛ إلمم، المعنك، في، راجع وهو جدا نقس وهذا الربي،؛ ابن قال 
الأمرين•م، أشهم قبل من جاءتهم واللية أطاعوا، لو منصورون 



٢٧!(١٥٤. ١٤٢)الآيات اس:-رر؛

الشؤع،يخلاف فهو وحد فإن رعأ، ش مسيلا عليهم لهم يجعل لا أنه ( ومنها 
تعالى:فوله ؤيبينه حجة، عليهم لهم يجعل ولن أي؛ الحجة بالميل المراد أن ومنها: 

منالعالخ١ء بحص وأخذ ل١لفرفان[ .اه ةئسيل ؤئمن ألص إلا ِبمثفي تآمهش 
تعالى.افه عند والعالم المسالم. لاعباّ الكافر ملك دوام مغ الكريمة الأية هنْ 

•محلا4 إلا أث: ثووكن يث* ألناس ِرآ»ددا 'محال  ١٠٢٥ألقيوآ إئ ثاثوأ ؤوإأأا تعار: قوله 
ورياء،كل فى إليها يقومون بأنهم الخافقين صلاة صفة الكريمة لأية ا هذ0 فى بين 

تتعالى فوله بالملأ؛ التهاون على ذمهم في ونظيرها ماليلأ، إلا فيها اف يذكرون ولا 
آلخنو قملإ وهوله: [، ٥٤لالت-وبة: ْ=ئثائه وهتر إلأ ألمكاوْ أون ؤ؛ 

صلاةأن الايات هذ.ه مخالفة مفهوم من ويفهم ، ]اّ-ءون[ ماهون صلأ؛م عن هم 
تكقوله كثيرة آيات فى تعالى به صرح المفهوم وهذا كن.لك، ليسته المخلمين المؤمنين 

ءهز راق ؤ وقوله: لالمؤ•نون[، لوه غيمن صلاغم ؤ، هم أئ؛ن لو آلثفيلأ أقح ^٥- 
ال@ ا"ثثؤ بما لت, >مح وقوله: لالؤمسونا، ®4 ص ثوكم 

الايات.من ذلك غير إلى . [ /١٣، ٣٦ jyi]\أ1ص1زآه يإثاو أف دؤ عن ج دلإ بمهم؟ ينيم 
الأية•ه ألناي بن ٣، *^ألدرلو ف، أمحيتن ؤ.إة تعار: قوله 
تحار.باش عياذأ المار طبقات أسفل فى الخافقين أن ات5ريمة الأية هذه فى ذكر 

تقوله وهو العياب، أشد بإدخالهم يؤمر القيامة يوم فرعون آل أن آخر موصع في وذكر 
[.٤٦]غافر: ١^١^،^ آثد فنعؤيى ءاد أدبلؤأ أكاعه ثمم 
أحدأيعذبه لا عذابا المائدة أصحاب من ممر من يعذب أنه ت آخر موصع في وذكر 

ثذة؛و غم تد يكئر ذى عوقأ تزلها إؤ أقه ت تعالى نوله وهو العالمين من 
اJارأهل أشد أن تبين الآات فهذْ ؛[. CUU i.أنفن نذ ١ند١ لتنئنأ ًلآ ئJ١ث١ 

•ثهأ صر ابن قاله كما المائدة، أصحاب من كمر ومن فرعون وآل المناممون عذابا 
بيتان.وقراءتان معروفتان لغتان ؤإصكانها الراء بفتح والدرك؛ 

ؤبفم!لأية.ص ئتمئا آبتنث، ثآءئهتن بمي،؛1 ئ ألمجد ١ثموأ حً تعار: قوله 
البقرةسورة في بينه ولكنه إلها العجل اتخاذ ينب عنهم عفوه سبب هنا يبين لم 

سؤ س ^ ظ >محمحأ ؛قوله: 
[.٠٤]القرة: أؤمذه 

الأية.ألسدؤ،ه ة ثدوا لأ لت؛إ ؤنأئل، تعار؛ توله 
فىبين وعه أولا، بت، الش العدوان فتركوا الأمر، هذا امتثلوا هل هنا يبين لم 
عيممتعالى؛ كقوله بت، الفى اءتل..وا وأنهم يمتثلوا لم أنهم أحر مواصع 

حاصبمرةءكات،ت، أر ألفتنثلمت عن وقوله؛ [• ٦٠]الجمرة: ألمننه ل هتكم آعتدؤأ 
[.١٦٣،: j^V]؛ألتيت،ه ذ بمدوُى إي أؤعر 



(١٧١.  ١٠٦)الأيأت ّرر؛  ١٢٨

.4•ه محقنا سبت عق وه ¥د{لإي' مار؛ ئدله 
ولكنعالعذراء، مريم المديقة على قالوه الذي العغليم الهاز هذا هنا يبين لم 

فيرثيه لغير بولد جاءت وأنها بالفاحشة، لها رميهم أنه إلى آخر موضع في أثار 
حقت،لمد ثكيد ثاقؤأ محملم زمها يه، ^٥١^;، فوله؛ في وذللث، . افه لعنهم الباطل زعمهم 

رماسوؤ آممأ أبجلي 'ماف ما جوويأ الفاحشة ارتكاب يعنون هميا شيئا 
القمةوفي كذلك،؟! ا ليووالداك تفجرين فكيف زانية أي! ]مريم[ .ه يهأ أمك َكائتإ 
منه.يتعجب، الذي الكن.ب أشد والبهتان الصالحين، من وكان النجار بيومف، رموها أنهم 

. ٠٤٢٥لئن ْوّه جز •ثرتا هاد'دأ آقيى يى جلإ نّار' نوله 
محورةفي بينها ولكنه ظلمهم ثبا يعاليهم حرمها التي الطيبات هذه ما هنا يبين لم 
-ثدمثاوآلتي أؤم وئتت- ًلءر ذمح، حقل حثمنا bدادوأ آفيث ُؤوءد بقوله: الأنعام 

تتيأخمتهم ذَ;ه، تلز تثلث ث، أز ؛؛، ١۶١١آؤ محورئثأ مم، ت١ ،١^ زثهثآثي 
]الأنمام[.لْندهمل ؤإكا 

•بمد خجث أم و للتايى ٤ؤذ قلا ميثمير ت تعالى قوله 
علىإنذارهم دون عيبهم لو عليه للناس تكون لكنت التي الحجة هدْ ما هنا يبين لم 
أمالوأقي، ين يعذاب أذLثقنهم أثا بقوله* طه سورة في بينها ولكنه الرمل، نة أل

لهاوأشار 1^[ دءنرءأ،.ه ئذو أن تي، من ءايننلئ، تبع ر؛ملإ ءيثأ قتنت ري؛ا 
رثثائبمؤأ أتريهم هدمحث، يما مصدكه هبتهم أى ^^؛١ بقوله! القمص محورة في 

ل١لمصص[.منى ؛£^، ١٠نو مولا إق~ا أرميق 
•آلحمأه إلا أس ء ة يييأًقم ف، ثازأ ث* أل؛كثنم، _li_; قوله 

وقولاض، ابن عيسى إن بعصهم قول هو الحق، غير وقول هو عنه نهوا الذي الغلو هذا 
كبيراعلوا ممه ذلك عن وتعالى سحانه افه مع إله هو بعضهم وقول افه، هو بعضهم 

كدؤ وقوله• ؛؛، ٣٠ت ]التوبة آمتح آلتهميح آمنرى ^^١^٠ تعالى• قوله بينه كما 
مقووقوله؛ [ ١٧]١لم١ندة: ثتيإه أبى أشيخ ئث أثث إى ءاوأ ١^٥ حفو 

المفترياتهذ0 ١بaلال إلى هنا وأثار [. ٧٣]الماندة: ^؛1^^ ثالث، أقن إك، ئالوأ 
ُؤليوقوله: •م،يم4؛ ال آنقها وً=ك4تتأ أس — رثوث ٠^،^ أزى عيش أتسخ ُؤلتا بقوله؛ 

ئنرنوت إلا مريح أ.تث ألمسح ^ما ه؛ ولوق._^، عبم١ يخلى أن أكسح متثيثإ 
ونوله:[. ٧٥]المائدْت ألْإمامه ي١محفلأن ح٤١ثا محذيقة وأمهُ ألرمل ئنيي من حثت، 
وشوامم مهم أتى ألمسج ثههك أن ١^١٥ إئ^ ثيثا أش يى بمهد ممن ؤءل 

[.١٧]الماممةت ثهمعاه !ذثتيا آي 
قالواما الأية هذه في عنه المنهي الحق وغير الغلو في يدخل العلماء: بحص وقال( 

شاملاعنه المنهي الغلو فيكون وعليه القرحلبي واعتمده ، أيضا مريم على البهتان من 



•( ١٧٤-  ١٧١)اس: -ور؛ 

معنىوهو والإنراط التفريط بين واسطة الحق أن العلماء ثرر وفد والإفراط• للتفريط 
والإفراطالتفريْل جانب من أن نعلم وبه مشن، بين نة الحاف• تمد بن مْلرفا قول 
قال.من أجاد وكل اهتدى، فقد 

ذميمالأمور نمد طرفي كلأ وانتصر الأمر من شيء في نغل ولا 
عسى،التماري أطرت كما تطروني ءلأ ت قال أنه . عنه الصحيح في نت وقد 

, ١١ورسوله ض ا عيد وقولوا 

•هأه يديح اق أتنها ؤوْة4نثأ مار: تدك 
اش،على افتراء المارى يزعمه كما للتببض، الأية هن.ه في من لفظة لجست 

اضمن حيا عيي به ولد الذي الروح ذلك ميدا أن بمي الغاية، لابتداء هنا من ولكن 
الغاية.لابتداء هنا أن؛رمزا على ويارل به، أحياْ الذي هو لأنه تعالى؛ 

[.١٣]I_: تأه •تئا ١'^، ي ها اث>ت 4 ثا ل؛ز ؤثث> ممار: توله 
أنهكع—، بن أبى عن رومح، ما ذكرنا لما ؤيدل وعلا جل منه كله ذلك متدأ كائنا أي: 

وأمكأدم، صل، إلى ردها ثم الميثاق، عليهم أحن. لما آدم بني أرواح الله 'حلق • نال 
فكانمريم، إر الروح ذللئه أرل حلمه أراد فلما واللأمء؛ الصلاة عليه عيسى روح ءناءْ 

كقوله:وعاد جل حلقه من الأرواح جمع لأن للتفضيل؛ الإضافة وط0 قلإ، عيي منه 
يسمىقد وقبل: ٣^١[. ]الأعراف: أثي؟* وقوله: [ ٢٦]انحج: يي 

منأي: الله من روح هذا فيقال الله، إلى ويضاف روحا العجيبة الأشياء محنه نفلهر من 
الأمم،هد.ا فاستحق افه، بإذن الموتى محيحيي والأبرص الأكمه يبرئ عيي وكان حلقه، 
والعربوالتحريم، الأنبياء سورة في الذكورة جبريل نفخة بح ببروحا ممي ونيل: 
الرمة.ذي فول ومنه الروح، من تخرج ريح لأنه روحا؛ الفخ نمى 

قدراقيتة ا هلواقتته بروحاك ا وأحيهإليك ارفعها له ت، فقل
هوالذي الله إلى المائي الضمير على معهلوف 'وروح' فقوله القول هذا وعلى 

أعلم.تمالى والله القرهلبي قاله ألقاها، فاعل 
لنالله من رحمة عيي وكان منه، رحمة أي منه، وروح العلماء: بعض وقال 

روحوقيل: أيضا، القرطبي حكا0 منه، برحمة أي منه، بروح وأيل•، ومنه قيل: اتبعه، 
نمالى.افه عند والعلم قومه• على وحجة برهانا عيس وكان منه برهان أي• منه، 

تءيثا4ؤزرا ,؛3^؛ ^وأزلنا ممار: نوله 
كماوالشك الجهل ظلمات يزيل لأنه العظيم؛ القرآن المبين النور بهيا المراد 

يؤئاإقاى أنتط بقوله' ذلك تعالى أوصح وقد الليل، ظلمة الحسي، النور يزيل 
ته ولوق[، ٥٢ت ورى ثل١لنحل؛اٌ ■؛تلقه الإبمنن ولا أتكثّ_، نأ ديكا َكث نا آتمآ تذ 

الأياتءمن ذلك، ونحو [ ١٥٧لالأعرافت منامه أزو ١^٤، ألور 
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الأيه.وص ث ألثكاي ثثهثا أسين ئ ءن مار؛ قوله 
لغيرالأخان يهما والمراد الثلثين، ترثان الأخين بأن الكريمة الأية هذْ في صرح 

منالثلاث ميراث هنا يبين ولم العف-اء، باحماع لأب أو ئقيفتين تكونا بأن أم، 
الثلثين،على يزدن لا الأخوات أن إلى آخر موضع في أثار ولكنه نماعدأ، الأخوات 

ثقاثللأ أئئ؛مح وف مآ، َؤا ءن البنات: في تعالى فوله وهو بلغ ما عددهن بلغ ولو 
كنفإذا الأخوات، من الميراث في مبثا وأقوى رحما أمس البنات أن ومعلوم ركه ما 
أولى.باب من الأخوات فاكدلك كثرن ولو الثلثين على يزدن لا 

الذيالموافقة مفهوم أعني: الخهل-اب فحوى أن على الأصول علماء وأكثر 
القياس،قبيل من لا اللففل، دلالة قبيل من المنطوق، من بالحكم أولى فيه المكون 

لذائئل ٠^٥١١ تعالى؛ فقوله المحقيق على المساوي وكذلك وقوم، للشافعي خلافا 
وقوله؛صربهما حرمة أولى باب من منه يفهم [ ٢٣تالإّراء• الأية • • ماه. 
منأن أولى باب من منه يفهم الآية . . .ه. ننث خع درآ مدتاد سق 
الأية. . عذي دوى ؤوأشآئوأ وقوله: وشر خير محن يرام حبل مثقال عمل 

الخيول،من مثلا والأربعة الثلاثة شهادة قبول أولى باب من منه يفهم ٢[ ]الهللاق: 
بالعمياء،الضحية عن النهى أولى باب من منه يفهم بالعوراء، الضمة عن . ونهيه 

ؤإغراقه،إحراقه مغ بالمساواة منه يفهم المم مال أكل فتحريم المساوي، محي وكذلك 
إناءفي البول عن الهي، أيضا كذلك منه يفهم الراكد، الماء محي البول عن ه ونهيه 
الأمةأن كذلك منه يفهم الحديث. عيدء محي له شركا أعتق امن هؤ•' وقوله فيه، وصبه 

الفل-اهريه.بعض فيه حالف ؤإنما العلماء جماهير عند هذا محي نراع ولا كذلك، 
بأنصرح لما تعار أنه تعلم وبذلك له، أثر لا هذا مثل في حلاقهم أن ومعلوم 

والعلم٠ أور باب من كذللف، الأخوات أن علم الثلثين، غير لهن ليس كثرن ؤإن البات 
تعار.الا)ه عند 

بنحطبماي

المائدةسورة 

الذي،^١ U ٠نا يبين لم م. ء ت( ه [لأشِ ييط محر ؤ1ءك تعالى: قوله 
ؤألدمأنست عاوقأ ؤءر4ت يقوله: بينه ولكنه الأنعام؛ بهيمة حلية من المتثني عليهم يتلى 
الكريمةالأية هذه في فالمذكورات أفثّبه. عز ذيح ؤوما قوله: إلى أيتيره، ئثأ 

العوارض.بهذه تحرم فإنها الأنعام؛ من كانتا ؤإن والمتردية، كالموقوذة 
وقدعمران، آل محورة في قل.متا كما الثمانية، الأزواج هي الأنعام أن واكحقيق 
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الجنينأكل إباحة على الأية بهذه العلماء ْن واحد وغير عباس، وابن عمر، ابن امتدل 
كماله، ذكاة أمه ذكاة ،أن ه الجل، عن لجاء • بأ بْلءا في ووجد أمه ذكيتؤ إذا 

إنهالترمذي! ونال معيل. أبى حديث من ماجه وابن والترمدي، داوود، أبو أحرجه 
و0•الني عن جابر عن داوود أبو ورواْ حن، 

علىالأمر هدا يدل فلا شنتم، إن يعني . ةنثاادرأ؟4 تثلم  ١٥٧^■ تٌالى نديه 
كانثسء كل فإن القرآن، نى الامتقراء علمه ويدل الإحلال، عند الأصفاد إيجاب 
فيكله الأمر ذلك فان الموجب، ذللئه زوال بعد به أمر مم لموجب، حرم نم جائزآ، 
ألقأوهقبيت ^لإدا وثوله: ةنءااءرأه تلام ^^٥١ هنا: فوله نحو لجوار، لالقرآن 

وقوله:[، ١٨٧]اوقرْ: الأية ثثئيئزه ^٤^؛ وقوله: •١[، ]الجمعن; آfديفيب٠ ؤ( ةش،ثوا 

-ق. . . ٠١أئثلو! ص آمحث آثو >ؤذَا تعالى: تلآ ؛ ه
سواءالأربعة، الأشهر سبب الخارض تحريمه فبل واجبا كان قتلهم لأن ٠[؛ ]التو؛ة; 

٢[لالتوبةث مره اردمي ي، ؤئ_لأمأ قوله: فى المذكورة الإمهال أشهر إنها قلنا: 
[.٣٦]ي: -رأه 1نةط >جآ تعالى: قوله قى الموكورة الحرم الأشهر إنها قلنا: أو 

بالشيءالأمر أن القرآن في التام الاستمراء عليه دل الذي التحقيق أن تعلم وبهذا 
وجوب،أو إباحة من التحريم قبل عليه كان ما إلى رجوعه على بدل تحريمه بعد 

ؤؤإدابقوله: الإحلال بحد به أمر نم للاحرام، فمنع جانزأ؛ كان الإحرام قبلي فالصبي 
كانالمشركين وقتل الجواز، وهو التحريم، قبل عليه كان لما فيرجع ةنثاائراه تثلم 

قوله:في انلاحها بعد به أمر ثم أجلها، من فمنع الحرم، الأشهر لحول قبل واجبا 
ؤالواجب، وهو التحريم، قبل عليه كان لما فيرجع ٥[، ]التوبة: أ-لرمه ألأثيث هجأ ^^؛١ 
الأصولية.الآلة هذه قى الحق هو وهذا 

شن،الذي والصحيح الحفلر، بعيد أمر وهذا الأية: هذه ير نففي كثير ابن قال 
ؤإنواجبا، رده واجبا كان فإن النهي، نل عليه كان ما إلى الحكم يرد أنه ير العلى 
؛اياينت،عليهينتقض للوجوب؛ إنه قال: ومن • فمجاح مباحا أو ضتحب،، مستحبا كان 

هذاكلها الأدلة يتتتفلم والذي أحرى، بايامت، عليه يرد للاباحة؛ إنه قال: ومن كثيرة، 
١يلففله منه انتهى أعلم. واض الأصول، علماء بعفر احتاره كما ذكرناه الاJي 

المعروف،التام وغير حلاف، بلا حجة التتام الامنقّراء أن الأصول في تقرر وقد 
كتابفى عود( ال)محراقى فى عقده كما فلنية، حجة ب،٠ ؛الأغلالمرد إلحاق ءي 

بقوله:الاستدلال 

لكليلالحكم ئبويتت، على الجزني يقراء تلاصا ه نوم
اقفالاتبة حجر هفاق شقالذي غير م عيإن ف

غلسبإبالذي الفرد لحوق مي يانتب، الظن إلى البعض في وهو 
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احترنا،ما على دل القرآن محي اكام الاسقراء أن وعرفت ذلك،، عرفت، فإذا 
الحكمدجؤع على يدل الحفلر بعل الأمر أن من الزركثي قول وهو كثثر، ابن واختاره 

تحالى.اف عند والعلم الحق. هو ذللث، أن ءرذت، التحريم، فبل عليه كان ما إلى 
-لأية ا ه سيئا أن أارايّ أتنجد عي( ءتئوْغ؛أ أن وي ثقاة :لإندلإ' • تعان، تدله 
صدوهمأن لأحل الكفار؛ بغضي يحملهم أن الكريمة الأية هد0 فى لمين الماض نهى 

.شرعا لهم يحل لا بما المشركين على يعتدوا أن الحديبية عمرة فى الحرام المجد عن 
اكانقال; أملم، بن زيد عن الأية هذْ نزول ّسح في حاتم أبي ابن كماروى 

عليهم،ذلك، امتد وفد ، البيت، عن المشركون صدهم حين بالحديبية وأصحابه الأة.ؤ رسول 
ه•الحم، أصحاب فقال العمرة، يريدون المشرق أهل من المشركين من أناس بهم فمر 
ئير.ابن س بلفظه اه , الآيةأاةهاJbJ٥افانزل أصحابهم، صدنا كما هؤلاء نمد 

فيلأية ا هده بمثل وصرح ، أ-لرام4 أؤك »؛؛يرا دلا ؤ ؛ هداقبل قوله لهذا وبدل 
هدهفي تعالى ذكر وغد الآية، أعدرأ4 تدئدأ ألا قق م ثكاة ؛،٠^٠! ^دلأ قوله؛ 
بفنحصذوًكزه ءرأن الجمهور محراءة على بالفعل الحرام المسجد عن صدوهم أنهم الأية 

يذكرولم الصد، هادا حكمة هنا يبين ولم صدوكم، أن لأحل : معناهالأن الهمزة؛ 
معهمصدوا أنهم الفتح سورة في وذكر محله، يبلغ أن معاكوفأ الهدي معهم صدوا أنهم 

عنيتميزوا لم النءين والمؤمنات، المؤمنين على المحاففلة ذلك في الحكمة وأن الهد.ى، 
وألد.ىآلمإو ألس؛د ءن َةى قك ؤءم بقوله; الوفت، ذلك، في الكفار 

تنهرنمآسمحر ثلمئم أن ثلترم ثن ثرإشت« وساآ مؤهؤف ، ١١٠;؛وأولا محثأ ,بخ أن م>ثؤمحا 
ءئ١ئامنهتِ َةتثإأ أوزنث- حص ثزظوأ ؤ ئثآأ ش تخمته، ي، أثن لتغد ءلإ بمي ممثث 
منيعامل أن عاليه ان الإنأن على صريح دليل الأية هذه وفي ،،^[؛ ]١١للسما 

فيه.اش يهليع بان فيه، اطه عصى 
حاتاك«.من تخن ولا اه؛مناائ،، من إلى الأمانة رأي الحدين،; وفي 

مكارممن إليه يدعو ما وحن الإسلام، دين كمال على واضح دليل وهذا 
فيه.ّكا لا مماوي دين أنه مبين الأخلاق، 

علىقوم شنآن يحميكم لا محناْ: ءييم4 الكريمة; الأية هذه في وقوله 
الشاعر;محول العرين، كلام من ونقليرْ تعتدوا، أن 

يغضبواأن ؛حلوها فزارةثا جرمًلعنة عيينة ا أبحل—عستا ولقد 
٠يغضبوا أن على حملتهم أي 

لحرفتقدير فلا وعليه يكسبنكم، لا أي; ءر،قةمه الملماء; بعض ونال 
عليهم.الاعتداء بغضهم يكبتكم لا أي ه؛ متدؤأ ^أن قوله* في، الجر 
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بفتحأي - اكراءدين على الشنآن ومعنى النون؛ بسكون ٠لننآن٠ السّعة بعص ونرأ 
أبغفه.إذا ®ثنأْ، مصدر البغض. _ت ويكونها النون، 

١١صدوكم ءإن قراءة وعلى كالغفبان، وصفا يكون النون سكون قراءة على ت وقيل 
يحملنكمفلا الحرام، المجل. عن لكم صدهم منهم وسر إن ت فالمعنى الهمزة؛ بكر 

لكم.يحل لا بما عليهم سووا أن على ذللث، 
وأصحابه. النبي المشركين صد بعل نزلت، الأبة بان القراءة طْ وإد3لال 

توجهين من مردود - وقوعه بعد الصد لأنتراهل وجه لا وأنه بالحديبية، 
يمكنلا متواترة سبعية قراءة الشرؤل بصيغة »تدوْكمه ؤ1ن قراءة أن هنهمات الأول 

السبعة.من عمرو وأبو محير، ابن قرأ وبها ردها، 
علىأحرى مرة صدوكم إن ت القراءة هذه معنى يكون أن من مانمر لا أنه الثانيت 

حصولفى الثلث، على تدل لأنها ُإناا؛ صيغة عليه تل.ل كما والتقدير القرصي، سبيل 
والعلملكم. يحل لا بما عليهم الاعتداء على اليء الفعل تكرر يحملنكم فلا الشرط، 

تعالى.اممه عنلؤ 

١أأشؤ؛ه من أص} ي( وئو عثلم حئئ ممد ؤنمن تعارت له م. 
زاني،شرط غير من بردته عمله جمع يحبط المرتد أن الكريمة الأية هذه ظاهر 

ؤوسنوله• وهو الكفر، على مات إذا فيما ذلك أن إلى آحر موصع في أشار ولكنه 
[.٢١٧]المرة) ءقاؤه وهو ثث ء دينه ص منكم ينفود 

بالموتالعمل إحباط غيقيد المقيد، هذا على المطلق هذا حمل الأصول ومقتضى 
العملالردة ياحباط القائل لمالك حلافا رافقه، ومن الشافعي قول وهو الكفر، على 

تعالى.اض عند والعلم . مهللقا 

.أممءأ4 اث، ؤدأننشًظم تعارت م.له 
متواترتان.واثنتان شاذة، واحدة قراءانذ؛ نلامثؤ رأنبمهئره ؤ ت قوله في 
النم،،ففراءة المتواترتان؛ وأما الحز. قراءة وهي اأرني، فقراءة الشاذة؛ أما 

الخفض.وقراءة 

حفصرواية في وعاصم والكاتي، عامر، وابن ناقعر، قراءة فهو النمج؛ أما 
الثلاثة.من ؤيعقوب، السبعة، محن 

بكر.أبي رواية في وعاصم عمرو، وأبي وحمزة، كثير، ابن قراءة فهو الجرن وأما 
الوجوه،على معهلوفة فيها الأرجل لأن فيها؛ إشكال فلا النم،؛ قراءة أما 

الكمينإر وأرجلكم المرافث،، إر وأيديكم وجوهكم لوا فاعت عليها المحنى وتقرير 
.برؤوسكم وامسحوا 
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الرأسلأن الترتيب؛ على محافظة ولات المعبين الرأس مسح أيحل ؤإنما 
أعضاءفي الأرويب وجوب العلماء من جماعة أحذ هنا ومن المغسولان، بين يمح 

الكريمة.الأية فى ذكر حسبما الوضوء 

الاكتفاءمها يفهم أنها وهو إجمال،، الكريمة الأية ففي الجر• قراءة على وأما 
الصحيحةللأحاديث، الوام ، حلافوهو كالرأس، الغل عن الوضوء في الرجالين بمح 

كقوله، ذللن، ترك لمن بالنار والتوعد الوضوء فى الرجلين غل وجوب في الصريحة 
•ويللأءقابساكاد••

كماالأيتين، حكم لهما واحدة آية ني تعارضهما ظهر إذا القراءتين أن أولا اعلم 
صريحبالمهب قراءة أن فاعلمم ذلك علمته ؤإذا العلماء، عند معروف، هو 
لمجاورةهي إنما الخفض قراءة أن مهم فهي الوضوء، في الرجلين غل وجوب في 

الكلمةتخفض والعرب النم،، فراءة بدليل منصوبة الأصل في أنها مع المخفوض 
والرح.النهب،، إعرابها أن ْع للمخفوخى، لمحاورتها 
يتحملالذي اللحن من معدود بالمجاورة الخفض أن من بعضهم ذكره وما 

اللبس،أمن عند إلا يجز لم وأنه العهلفح، في مؤع مغير وأنه حاصة، الشعر لضرورة 
وأبوالأحفش، به صرح وممن لجوازه• صرحوا الريبة اللغة أنمة بأن مردود فهو 

انمرب،كلام فير لموته مع - له ؤإنكاره الزجاج، إلا ينكره ولم واحد. وغير البقاء، 
ّكافيا تتبعا المسالة يتتع لم أنه على يدل، - العفليم القرآن و؛ي، 

فيجاء وأنه المربية، اللغة أصاليم، من أسلوب بالمجاورة الخفض أن والتحقيق؛ 
١مبين عريي بلسان لأنه القرآن 

القيس:امرئ نول، انم،، ش فمنه 

مزملبجاد في اس أنير كبودنه ين عرانفير نيرا كأن 
٠ءكأنء حبر بأنه المرمع ُركتثرُ نعت أنه •ع بالمجاورة، ُّز*لُ يخففن 

الرمة:ذي وتول 

ندبولا خسال بها ليس ملساء مقرنة غير وجه محنة اك تري

نعتأنه مع للمجاورة، واحد غير ناله كما ْرغيراا، بخفض الرواية إذ 
*يالمفعولية المنصوب 

النابغة:قول العطف في ومنه 
مجنوبالقد حبال في ومونق منفيت، غير أمحسر إلا يبق لم 

بالفاعلية،المرفؤع ٠لأ٠ّيرا٠ على معطوف أنه ْع المخفوصن، لمجاورته ااموساا بخفقي 
القيستامرئ وتول 
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معجلندير أو شراء صميش منضج بين ما اللحم طهاة وحلل 
بأنهالمنصوب على عطف أنه مع ، للمخمومحري لمجاورته اريديره بجر 

المصفوفوهو مفعول بمعنى نمل واJصففت ارمضج،ا، هو الذي الفاعل اسم مفعول 
محيالمجعول وهو مفعول، لمعنى فعيل كذلك ت والقدير لينوي، الجمر على اللحم من 

بالعلخ.لينضج اللحم من القدر 
الصفيقمن كل على وام الإنضاج لأن الحق؛ هو ذكرناه الذي الإعراب وهذا 

نديرءرأو نوله أن من الالأشمونىْ على حاشيته فى ااالصباناا زعمه فما والقدير، 
تلأن المقوهل؛ ظاهر إلح . . قدير. وطابخ أي المضاف، بتقدير اامجنضح'ا على معطوف 

علىالطابخ ععلف إلى حاجة فلا القدير. وطابح الصفيق، لثاوي شامل المنضج 
محذوف.اطايخء لتقدير داعي ولا له، لشموله الخضج 

ردهوقد أيضا؛ المقوط ظاهر فهو ١رشواءا٠، على معهلوف أنه من العبي ذكره وما 
صفيقا.يكون لا والقدير قدير، وصفيف ت بذلك يصتر المعنى لأن ارالص؛انأا، عليه 

المش.محي ندامة ابن جزم ويه بالمجاورة، الخفض من ذكرنا ما هو واكحقيزت 
تزهير قول العطف فى بالمجاورة الحففل وٌن 

والقطرور لم ا مراقي بعدي ا وغيرها هبان زماللخب 
بأنهالمرقوم، ااّرافىأا على معطوف أنه مم للمحفوص لمجاورته الالقهلراا بجر 

عتر.فاعل 
الشاعر:تول اكوكيد خى ومنه 

الذنبعرى انحك إذا وصل لمن أن كلهم الزوجات ذوي بلغ صاح يا 
ارذوي®توكيد أنه مع المحفوصى، لمجاورة الفراء حكاه ما على ®كلهمء بجر 
يالخفعولية.المنصرب 

قوله- بصيدها نحن التي كالأي - الخطف في الخظيم القرآن في أمنلته ومن 
حمزة،قراءة على ]الرائعة[، قض.ه و ؛أنثي، عتأ. قوو ت تعالى 

والكاتى.

ؤزليِنوله: إلى وأياريق، لأكواب الجر عاصم عن المفضل ورواية 
الرفع؛حكمه ]الواوأدة[ عمن ؤر-مرّ ت فوله أن مع ..[ ]١^١٠ئثمؤث نثا ثلم 

[.١٧ءذه ؤة'ة هو الذي •يطوف، فاعل ير مسلوق إنه فقيل: 
حوروفيها أي: عليه* المقام دل محذوف حيره مجيتدأ أته على مرفؤع هو ونيل٠ 

■من•حور لهم أد من، 
المعنى.بحب السلف من فهو ؤإذن 



٦(- )٠ الآيتان ت صورت ّّ  ١٣٦

تالرمة ذي أو الثماخ، هول، الممني على للعهلف سيبويه أنثي وقد 
ماءن رهحمد رواكإلا الملأ مع هن آيوغم ادت ب

عزاءمالارْ وغم، فدا ه دالنواء مأم—ا نجج وم
المعنىلأن عليه؛ عهلفا منجح ودع الامتثناء، على •رواكدر ينم، الرواية لأن 

الخباء،وتد ويالمشجج القدر، أثافي يالرواكل ومراده ومنجح؛ رواكد إلا منها يبق لم 
كماللمخفوض، المجاورة هو ائي والكحمزة فراءة ني الخفض وجه أن تعلم وبه 

عاليهمطاف أي: أكواب،، على انملف إن الجرن قراءة في نال، لمن حلافا ذكرنا 
جناتفي هم أي• النعيم، جنات على معتلوف إنه ت نال ولن عض• وبحور بأكواب 
حور.معاشرة في أي; مضاف، تقدير على حور وفي النعيم، 

الوجهتن؛ض قمح، ُا يخنمح، ولا 
ومئتعالى؛ لقوله الشراب،؛ مع بهن طاف لا العين الحور بان يرد الأول لأن 

•محنوا .ه لإبام- ف، 
ترى،كما فوهل ال ظاهر حور وفي، المعيم، جنات في كونهم أن فيه والثاني، 

له.وجه لا عليه دليل لا ما وتقدير 

؛بجوامحن،الأيل، ءن وأجب 
وفاكهةياكوايح يتنعمون المعنى؛ لأن المعنى؛ بؤ بحفيه المهلفح أن الأول؛ 

وءيرْ•الزجاج ناله وحور- ولحم 
يطافوحور — ٢ الخيام، في مقصور١لت، حور — ١ فمان؛ أزالحور ١لثاني؛ الجوابح 

محقاتمن يعرف ولا عنه، دليل لا يم تقوهو وغيرْ، الرازي اسر ناله عليهم- بهن 
ذكرنا.كما بالمجاورة، الخفض فأفلهرها كالشرابح، بهن يطاق كونهن الين الحور 

كونمن أكواب على بالطمح القول به رد وما عليه، يدل ونطرب،، الفراء وكلام 
قراءةفي [، ١٧]الواتعة: مةثرئه ؤولاوس على بانملف، القول به يرد بهن يطاق لا الحور 
ذلك.ينافي الخيام في والقصر كالولدان، علتهم يتلفن الحور أن يقتضي لأنه الرفع؛ 

"المنقمح، الميهغك، المخفوض لمجاورة ؤثأن.ممظاه حفض بأن جزم وممن 
إلىرجع الأمر وأن نمثا، "وأرجلكم* قرأ من قراءة باب ت نمه ما نال فإنه الكبرى*، 

عباس،ابن إلى أسانيده صاق نم للمجاورة. هو فإنما حققا، قرأها من وأن الخل 
ينافه وعبد والأعرج، وعتناء، ومجاهد، الزير، ين وعروة صّعود، ين الله وعبد وعلي، 
بنيعقوب، محمد وأيي القارئ، نعيم أبي ين الرحمن عبد بن ونافع غيلان، بن عمرو 

بالصب.كلهم؛ قرؤوها أنهم الخضرمي يزيد بن إسحاق، 
بنافه عبد وعن نمبا، يقروها كان أنه التئمي بن.زيد إبراهيم عن و؛كي، قال؛ 

الأعثى،رواية س عياص بن بكر أبي وعن حفص، برواية عاصم وعن اليحصحم،، عامر 
نصيرها.هؤلاء كل الكسائيء وعن 
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وكانوابالخفض، يقرؤونها كانوا الأء٠ست تال لالمجاور٠، عو فإنما حمضها ومن 
اليهمي.كلام اه يغلون. 

م^٠١^١>،، ت تعالى توله النعت، ني القرآن ني بالمجاورة الخفض أمثاله ومن 
بجيت تعالى وقوله للعداب. نعت، أنه مع محيمل بخفض [ ٨٤]مولت ينزه 
للودكثرة للمجاورة، حفض وتد للعداب، النعت< أن يدل ومما [، ٢٦]مود: ألسٍه 

®هقمحي ي ق، تجد® ؤ،ن م ق تحار: وتول للعداب• نما الهمان ر الألم 
*شذاالعرب، كلام ومن القرطي• تال كما •امحفوظ* بخفض قرأ من قراءة عر ل١لردجأ 

وبهذاالمتدأ، خر نعت أنه مع المخفوض لمجاورة حربط بخفض حرب،* صب جحر 
باْللة،الشعر لضرورة إلا يتحمل لا لحنا بالمجاورة الخفض كون دعوى أن تحلم 

يزيلههنا اللبس أن هو اللبس أُّن عند إلا يجوز لا أنه من ذكروء عما والجواب 
فإنذكرنا. كما النم،، قراءة وتزيله وح، المم تحاوياد يرد لم إذ بالكمين، ال؛تحليد 

بأنالمسبح لقراءة المبينة مي الوضوء فى الرجلين مح على الدالة الجر قراءة قيل؛ 
علىنم، محل في باياء مجرورة الردوس لأن المحل؛ عر عشا الصب، قراءة تجعل 

الخلاصة:فى ماللئط ابن قول حد 

فحمنالمحل الاتجاع في راعى دمن جر ا مبمع ا ملجر 
وىزلالت٠أي: عام، فحكمه المصدر٠ ارإعمال في هذا أورد كان ؤإن مالك وابن 

Iقوله الوصف ر له أثار كا والوصف الفعل 

نهضمن ومالا جا0 كمتني انخفض الذي تابع انصب ار واجرر 
الصريحةالستة تأباه - ذكر كما - الجر بقراءة الصب تراءة بيان أن فالجواب- 

الخنفسقراءة بيان بخلاف الار، من بالويل مرتكيه ويتوعد بخلاقه، الاءلقة الصحيحة 
وفعلا.قولأ عنه الثابتة افه رسول لسنة موافق فهو النصب، بمراءة 

عناتخلف }ها صرو بن اش عبد عن صحيحيهما، في الشيخان أخرج فقد 
ونحنالعصر، محلاه الصلاة؛ أرستنا وند فادركتا، محافرنامحا محمرة في اه. رسول 

للاعقابؤيل الوضوء، ٠لأ٠بما ت صوته باعالى قتالي ا أرجلنا على نمسح فجعلنا تتوصأ، 
ه•مديرة أي عن المحتمى، ني عو وكذللئ، التارا من 

ليلالوصوء، ءآسغوا قال: ه الضي أن ه' عانشة عن لم مصحيح وفي 
بنحارث بن الد مد عن صحيح بإسناد والحاكم البيهض دروى الناي*، من للاعقاب 

النارا.من الأقدام وبطون للاعمابر، أديل يقول■ فه. رسول ّءع أنه جزء، 
قال:الشي. أن ه جابر عن جرير، وابن ماجة، وابن أحمد، الإمام وروى 

•النار* من للاعقاب ُويل 



(١٠)الآّت _: UIء  ١٣٨

النارا.من للاعقاب "ويل ت نال ه الّبي أن معيفيب، عن أحمد الإمام وروى 
،الغار، من للاعقاب ®ويل .ت اف رمول قال ت قال أمامة، أبي عن جرير ابن وروى 

٠إليهما ينظر عرقوبيه يملب إليه نظرت إلا وصح ولا تريق المجد في بقي فما • قال 
وابنوعلي، عفان، بن عثمان المؤمنين أمير عن الوصوء أحاديث فير وست 

اش.رسول ®أن يكرب؛ معد بن والمقداد عاصم، بن زيد ين اف وعبد ومعاؤية، هماس، 
رواياتهم•اختلاف على ثلاثا• أو •رنين أو رة إما وصوته، في الرجلين غل 

فغلتوضأ ه الله رمول أن ت حدْ عن أبيه عن معيب بن عمرو حديث وفي 
يه،.إلا الصلاة افه شل لا وصرء 'مذا ت قال نم قدميه. 

الرحلينغل وجوب في صريحة صحيحة وهي جدأ، كثيرة الباب في والأحاديث 
.يمسحهها الاجتراء وعدم ، الوصوء في 

الآيت.تناه إكج' ^؛١ ٣^١  ١٣^^؛تحار• تدله 
فيفيتعين للتبعيض، تكون لأن محتملة الكريمة الأية هده في ®_• لففلة أن اعلم 

ذلكمبدأ أي الغاية، لابتداء ذكون أن ؤيحتمل باليد؛ يعلق غبار له الأى التراب التيمم 
وأحمل،الشافعي، فال وبالأول غبار• له ما يتعين فاد العليبج، الصعيد س كائن المسح 

.جميعاتعالى الله رحمهم حنيفة وأبو ،، ما١٧قال وبالثاني 
الأخير،القول هاوا إلى إثارة الكريمة الأية هدْ في أن فاعلم ذلك، علمت فإذا 

ؤب0فقوله: ين ءث،ً=ظم بمثنل أممه يربد ^ما تعالى: نوله ني وذلك، 
فىنص فهي كذللث،، كانت، إذا والمكره ®من•، قبلها زيات النفي سيان، في نكرة 

ثالعموم صغ على عاؤلما عود( ال)مراقي في قال الأصول، في تقرر كما العموم، 
كرنمن مل ذيأو ني بإذا بذكر منها النفي، سياق وفي 
®محن•كون لن.للث، يج والمنامالحرج، أنواع كل في النفي عموم على تدل لأية فا 

بخصوصفالتكليف الجبال، أو الرمال إلا فيه ليس البلاد ص كثيرأ لأن الغاية؛ لابتداء 
الجمالة.في حرج س يخلو لا باليد، يعلهما ■مار ف؛ه ما 

ه،الله عبد بن جابر حديث س صحيحيهما في الشيخان أحرجه ما هذا ويويل- 
مسيرةيالرهمث، مرين، تبلي، أحد بمهلهن لم حما 'اعطيتح لله رسول قال قال؛ 

فليصل•الصلاة أدركته أهتي من رجل هأيما وؤلهورأ، مجدأ الأرض لي وجعلت، شهر، 
الحديث،.٠ . ■ وءلهورْ• مجاْ ®فعند، ت لمقل وفى 

الجبالإلا فيه ليس محل ني الصلاة أدركته من أن في صريح صحيح نص فهدا 
٠ومجد له ؤلهور الرمل أو الحجارة، هو الذي الهلب، الصعيد ذللث، أن الرمال أو 

نماءك5ةا ثمحآ بثقث دسوكا جثآآْقم ئن■ ألخبميا ^،^3 الى؛ تعه فول
الأية.ألءؤنم،4 ين نحمودنى ْقنثم 



١٣٩( ٣٢-  ٢٧)الأس الماثل•: ّردو 

منيخفون كانوا مما الرسول لهم يبينه الذي الكثير ذلك من شيئا هنا يبين لم 
أخر.مواضع في ت كشرأ وين والإنجيل، التوراة بمي الكتاب، 

فولهفي القرآن وينه المحعس، الراني رحم التوراة أحكام من يخفون كانوا فمما 
؛ركثث بينهم أؤ كثِ، إثر إءثأ الخكش، نن يما ئ' اقبمى ئد ر ٠^^ ت تعالى 

صران[.]آل وا4 تجبمتوة ونم يلهم يؤ 
وهمبالرجم، المحصن الزاني حد في بينهم ليحكم التوراة إلى يدعون بعني 

فيكتابهم،الرسولصفات من أحفوْ ما ذلك. ومن منكرونله. عندلاثا معرضون 
ملتتننأمى مل من ؤ؛ؤامأ بقوله؛ تعالى بيته كما الرسول، هر أنه يعرفون أنهم وإنكارهم 

UM  [.٨٩]١^: ألكيإت4 عد أثن ئنمنه بن 'كمروأ  ١٨٢٤ما بدآءيم ثثا َقم؛_أ
قالكما ومعاصيهم، فللمهم يب العليبات بعض عليهم حرم الله أن إنكارهم ذلك ومن 

وقوله!، [ ١ ٦ • لالسا،: ه ثم لْأت يتت ؤأ -ثرمنا ،تاد'وأ أكرك> تذ ؤئءلنِ ت تعالى 
ثثكم١ إلأ ءؤهم ■؛دمثا وألتثمح- أل؛ثي دييثك ثلم يء، ًًىل حرنثا هثاددأ أثيبث 

.]الأنعام[ إو^ه لمنيمق ؤإئا ثبنيم •منتهم دبلك تثلو >ثأ*ل .آما أو ألحوابا ؤ ءلهور،سا 
فكذبهمإسرائيل، على محرما كان ما إلا علينا يحرم لم وقالوا هذا، أنكروا فإنهم 

عقلّ>ءيل حرم ما إلا .إنرءثل لي جلا ًكاة اشاءَ َةل ؤ. نعالي: قوله في ذلاث< في القرآن 
ءمرانا؛]آل إ.اه مندنثث كتم إذا ٠أئلوها يآورني ئأنوأ ئز أؤولند أف"درل مل من يثميؤء 

تعالىبينها وقد ه، بمحمد لهم مريم ابن عبي بشارة التماري كتم ذللث، ومن 
يت-ول؛وثيث؛ ألمحي ثذ ثدف ي، لنا سمديأ إولإ أؤ رثيل إؤ إترءبل ثه ( ^iCأة يش هاد ؤُلد بقوله؛ 

كتبهم.من أحفو0 لما لمثينة ١ الأيات من ذلك غير إلى ، [ ٦ لصنم: ١ ] ه لحّد بمدى ين أل 
إنهماالعلماء: جمهور قال الأية. تادم أبى بآ ؤأ ^؛١^( تعار• قوله 

وقابيل.هابيل، وهما لصلبه، آدم ابنا 
يشهدالقرآن ولكن إسرائيل، بني من رجلان هما ت البصري الحسن وقال 

أثعت تعالى قوله محي وذلك الحسن، قول صحة عدم على ويدل الجماعة، لقول 
فيليس أنه احد على يخفى ولا أيتده، سذتْ بجأتهذ َمحم، ِلءٍمحه< ألابج، ف، يبمف عو 
فيبالغراب الاقتداء فقمة الغراب، عليه يدّله حتى الدفن يجهل رجل إسرائيل بني 

علىالناس يتمرن أن قبل الأمر أول في وقعت الواقعة أن على تدل منه ومعرفته الدفن، 
أعلم.تعالى وافه العلماء. ْبن واحد غير عليه ونبه واضح، هو كما الموتى، دفن 

شىسيي سا ئثل من أئم لم>ىيزا بي عل هكتتا د'إك م ؤبذ تعالىI نوله 
■آلأبج،ه ف، سام أر 

أونفس بغير نمسا قتل من أنه إسرائيل بني على كتب أنه الكريمة لأية ا هده في صرح 
بنفس،نفسا قتل ْبن لحكم هنا يتعرض ولم جميعا، الناس قتل فكأنما الأرض في فساد 



()٢٣الأة الماس: سررو 

جائز،بالمس المس ثل أن متن أحر، مواصع في ذللث، محن ولكنه الأرض، في ال بقأو 
4أكثاص ٣ قوله: وقي الدى4، ألدف أن جآ عي فوله؛ في 

[.٣٣]الإسرا،: ظطءه ِزكي، م.؛ثتا طلوى بنو ؤء وقوله: [، ١٧٨]1وقرةت ه ألتل 
المقامتحرير وحاصل المنة، بينته إجمال فيها القس في القصاص 1ياتا أن واعلم 

تقتلكذللث، المرأة وأن إجماعا، المسالم الحر بالذكر يقتل لم المالحر الذكر أن فيها 
عؤناءفول نعتبر لم ؤإنما إجماعا، بالعيد كيلك يقتل العبد وأن . إجماعا كذ.للث، بالمرأة 

بينليي عباس: ابن قول ولا أحمل.، عن رواية وهو الحييين، قيمة اوي نباثمتراحل 
آتحاص■،^^٠ تعالى! قوله صريح يردم كله ذللئ، لأن أموال، لأنهم قصاص؛ المحيي 

قتلت،إذا لأنها بالرجل؛ تقتل ال٠رأة وأن [، ١٧٨لاوغ.رة; إنيه تأؤن أاًي أفد ألتل ؤ، 
.فيهماالعلماء جمهور عند بالمرأة يقتل الرجل وأن أولى، بالرجل فقتلها بالمرأة 

الأصل.إلى عليها الوقوف أراد من يرجع أقوال المسألة في وللعلما، 
لاد نفوله; مفهوم ان فاعلم ٠ هسؤره ينئي منا ثتل من ؤآئ،م تعالى قوله 

أمح؛،ة ييمتوذ دُبمؤلم ه أئ؛يا ■جلآدا قوله؛عالي• في الا-كور هو أ'لأدنيه، 
•ألآبج،4 بتنث، ينمد.أ ^^،أن نآد-بلهميى أني•يهن. ئئقع بمتثقواأز يئتلوأأؤ ماداأن 

علىصادقة وهي والمقالة، المخالخة هي المحّاربة ت شسر0 في كثير ابن نال 
أنواععلى يطلق ، لأرض ا في الإفساد وكدا السبيل، وإحافة الطريق، قطع وعلى الكفر، 

ااءم.د-،دينإل؟-ئ يها ,تنن آمح؛، ف، سش مك ٠^^^١ نعالي؛ افه نال وند الشر، من 
\ي.®4 التث؛ائ تحئ، لا دأثه دآلئنأ 

ذكرالمسيل، ؤيخيم، الملريق، يقطع الذي الحارم، أن فاعلم ذللثؤ ءلمتإ فإذا 
أيديهمتقطع أو يصالبوا، أو يفتلوا، أن ت هي حلال أربع من واحدة جزاءه أن اش 

مخيرالإمام أن ت الكريمة الأية هذه وحلاهر الأرض. من ينفوا أو خلاف، من وأرجلهم 
التخيير.على تدل لأنها أو مدلول، هو كما بالمحارب، منها ثاء ما يفعل *ا فيها 

؛[،١٩٦ت ]البقرة ئتوه آو صدئي آز ء*ثاهمب تن ممدين ءؤ ت تعالى قوله القرآن في ونفليره 
آوكنودهر آو ملعتوث ما ؤء يذ سممن ط؛} ل'اتام ُؤئةئنرمح تعالى؛ وقوله 
تنخثدع نغأ عدب؛ ^١ دء ظ* أقي من ثز ت( تم تعالى؛ وقوله ثبموه، مع 

٠مناماه د;لك صدئ أر تتممن .ثمام 'هنأ أز ال،ةتثمح 

فقيل؛. انملماء فيه احتلم، بمنحيواه، ؤ قوله في الذكور الصلح أن واعلم 
يقتلثم حيا، يصلبأ وفيل: يموتا، حتى والعلعام، الشراب،، من ؤيمنع حيا، يصل—ا 
ثالثةبحد ينزل وفيل؛ القتل، بحد يصلبا ثم أولا، يقتل وقل؛ مصلوبا، ونحوه، برهح، 
فيهيحصل زمنا القتل بحد نا يملأنه والقناهر ّ صريده يسيل حتى يترل- وقيل؛ أيام، 

لغيره.ريع صلبه لأن ذللثح؛ اشتهار 



١٤١( الايغ)٠٣سلد؛: سورو 

فيهبالنفي المراد غي العلماء احتلف يمكؤ ينموا نوله؛ وكيلك 
منمّ؛وا أو الحد، ؛ ٠٠^؛فيقام عليهم، يقدر حتى يهللوا أن معناه بعضهم؛ فقال ، أيضا 

بنلسيد مالك،، بن وأنى عباس، ابن عن جرير، ابن رواْ القول وهذا الإسلام، دار 
أنى•بن وماللاح سعد، ين واللت والزهري، أنس، بن والربيع والضحاك، حير، 

نائبه،أو ١للهلان، يخرجهم أو آحر، بلد إلى بلدهم س ينفوا أن هو آخرون• وفال 
والحسن،الشعثاء، وأبو جبير، بن ومعيل• اني، الخراصعطاء وقال ^، Jl^Iعمالته؛من 

الإسلام.أرض من يخرحون ولا ينفون، إنهم حيان؛ بن ومقاتل والضحاك، والزهري، 
إلىالدنيا ّحة س نفي لأنه الجن، الأية في بالغي المراد أن إلى جماعق وذهب 

امتقرارْ،موضع من إلا الأرض، من منفي كانه جون المقمار جن، الصيق 
ذلك؛فى المسجونين بعض بقول واحتجوا 

الأحياولا فيها الأمران من نا فلأهلها من ونحن الدنيا من حرجنا 
الدنيامن هذا جاء ونالنا عجينا لحاجة يومأ جان الا جاءنإذا 

٠ظهوره علءم يخفى ولا وأصحابه، حنيفة أبي محول وهدا 
؛لل■ألى _ من يخرج أن الأبة، هنْ في بالنفي المراد أن جرير، ابن واختار 

الأوطانعن التغريب لأن اتجاه، وله أيضا، مالك عن نحو، وروى فيه، فيجن آحر، 
منلأنه الأية؛ لذلاهر الأقوال، أمحرب وهدا البكر، بالزاني يفعل كما العقوبة، من نؤع 

بالأرضالمراد أن فعلم ماء، الإلى الأرض جميع من نفيهم يراد لا أنه المعلوم 
أعلم•تعالى والله مقارنتها• عليهم تشق اكي أوطانهم 

أنمادا أ'لأرءبم ؤ وتعوى ورسويم ه بمايغن أؤ؛ث ثروأ ؤإدما تعالى؛ الُه قال 
المحاربة،وهما؛ شيئين، بين جمع إذا المحاربا على الحدود بإقامة قامر يئقلوأه، 

مناه دنيء. س رفيعا ولا وضيع، من شريفا يخص ولم بالفساد. الأرض في عي وال
القرطي•

الحرابة،قتل في المكافأة اعتبار عدم على يدل ومها —؛ عته الله عفا — مقيده قال 
نتلالحاكم وعلى له، أنر لا لغو الحرابة في المقتول ولي عفو أن على العلماء إجماع 

زائدتغليفل هناك بل حالص، نماص مسألة ليت، أنها على دليل فهو القاتل. المحارب، 
المحاربة.هة جس 

٠الوس_يوثه إفيي ؤأنتئوأ أقن آئعوأ »امنوأ أقيى تعار؛ توله 
تعالىاممه إلى القربة هو هنا بالوسيلة المراد أن على العلماء جمهور أن اعلم 

فهذلك في بإحلاص محمد به جاء ما وفق على نواهيه واجتناب أوامره، بامتثال 
حيرس عنده ما ونيل تعالى، اطه رصي إلى الموصلة الطريق هو وحده هدا لأن تعالى؛ 

والأحرة.الدنيا 



()٥٣؛ ٧١١الأتوء: ّرر؛ ١  ٤٢

المالحالعمل وص إليه وتوصل الشيء، إلى تقرب التي الطريق الوسيلة وأصل 
فالاياتهذا ويلي .، رسوله باساع إلا تعالى اش إلى وسيلة لا لأنه العلماء؛ 

قئدوئأؤيد ^ >نآ تعالى: كقوله حدأ كثيرة ١^ من للمراد السة 
[،٣١عمران: ]آل أثم تبموف كتتر إن ^؛3( وكقوله: ^١[، ]المحشر: فانئهؤإه عنه 

الآدات.من ذلم، غير ولى [، ٥٤لالزر: أؤثروه ثآيثوأ أس آلميأ ظ ونوله: 
هلالأزرق ^١^٠ سأله ولما الحاجة، يالوسيلة الراد أن >ها عباس ابن عن وروى 

عنتترة:بت له أنثي ذلك؟ العرب تعرف 

وتخصبينيثلي يأحذوك إل يله ومحيلث، إلم هلرحال الإن 
عباس،ابن عن روي الذي القول هذا وعلى حاجة، إليلث، لهم يعني 

الذيهو وحرم لأنه اممه؛ من حاجتكم وا٠للموا ألنمسرثه، إثو فالمعنى: 
دونين عديك أفيث ^إى تعالى: نوله الوجه ْذا معنى يين ومما • إءهلانها على يقدر 

ه:وقول[، ١١٢لال_م_ك_سوت: رأءثثر،ه آلنئف أثم عند ينقا صم علكي لا أفه 
٠اشأمحامال محالت، ءإذا الحديث: وفي فمبحإايُه، ين أثه ؤونثلوأ  ٠

عامةإليه ذهب ما هر الوسيلة معنى محي التحميق —ت عنه ادآه عفا — مقيده يالر 
بهجاء ما رفق على العبادة، محي له بالإخلاص تعالى افه إلى التقرب أنها من العلماء 
طالبمحي إليه والابتهال اممه دعاء لأن هذا، محي داخل عجاس ابن وتفسير قة الرسول 
ورحمته.رصاه نيل إلى الوسيلة هى التي عبادته أنواع أعظم من المحواج 

للمموفالمدعين الجهال أتباع ملاحدة من كثير يرعمه ما أن تُالم اكحقيق وبهذا 
تخبهلأنه ربه، وبين بينه واسطة له يكون الذي الشيخ الأية في بالوسيلة المراد أن من 
اضدون من الوسائط واتخاذ تعالى• اف بحتاب وتلاعب مض وصلال والعمى الجهل في 
ادإ؛ثنبودآ إلا تثدمح؛ وتأ عنهم• يوله في تعالى به صرح كما الكفار، كفر أصول من 
تاثمV أثن أتس؛وى م أم بمد ئستوثا ثؤثآت ؤوتئولوذ ت وقوله ٣[ لامح•م■' رلتي(ه أثه 

كلعلى فيجب، ؛، ١٨ليرس؛ عما دثنل سجحننم ألأئ 4، دب ألثمتو؛ُي، 4، 
،رسولهاتباع هي ورحمتته وجنتته الثم رصي إلى الوصلة الطريق أن يعلم أن مكلم، 

شألخئب آنز آماؤ ولا أماِهإ بيل المواء صل ففد ذللث، عن حاد ومن 
[.١٢٣]ان،ت الآية . . يمح،ه. نجز ^١ بمتل 

ومحيلهلأنه الحبوب؛ إلى أيضا الطرب ماء.ناها عنتترة بيث فى الوسيلة أن والذلاهر 
لهذاوغيرهما والقرطبى جرير، ابن المذكور عنترة بيت أنثي ولذا منه، المقصود لنيل 

تالشاعر محول ومنه الوصائل، ؛ الوسيلة وجمع . ذكرناالذي المعنى 
والوسائلبيننا اكصافي وعاد لوصلنا عدتا الواشون غفل إذا 

أك؛نتعالى؛ محوله محي أيضأ معناها هو هنا الوسيلة به خسرنا الذي وهذا 



١ ٤٣< ٤٤-  ٤١)الأس س'دة: ّور؛ 

المر١دوليس [، ٥٧]الإ-سماء: الأية . ٠ . آمرنهر إث ثدموث 
إياها،يعطيه أن اش له نأل أن س أمرنا التي الجنة في التي المترلة أيضا يالوسلة 

هو٠يكون أن يرجو وهو لعبد، إلا تتبعى لا لأنها إياها؛ يعهليه أن اض وجو 

لأيةا هذه في . يرؤ، ثتّ ئئدوهوأن ئدا ؤهثن إن ؤإؤؤ0 تعالى؛ نوله 
نخسدوهه،ؤ ت قوله فى الضمير ومفسر هدا، بقوله إليه المشار لأن إجمال؛ الكريمة 

٠آخر موضع في وذكره هنا، له أثار اش ولكن الأية، في به يصرح لم ئومءه ونوله؛ 
الإحصان،بعد زنيا اللذين واليهودية اليهودي في نزك الأية هذه أن أولا: اعلم 

واصُللحوااض، كتاب تحريض فتعمدوا التوراة، في الرجم حكم بدلوا ند اليهود وكان 
-الرجم ت التوراة اف كتاب في حده يعلمرن الذي — المحصن الزاني أن على بينهم فيما 
قالواالمذكوران زنى فلما حمار. على والإركاب الوجه بتويد ويفضحونه يجلدونه أنهم 
والتحمبمبالجلد حكم فإن حدهما، شان في ه محمد إلى نتحاكم تعّالوا بينهم؛ فيما 

حكمقد النه أنبياء من نبي ؤيكون تعالى الله وبين بينكم حجة واجعلوه ذللئ، عنه فحذوا 
تبقوله المراد أن فاعلم ذللئ، عرفن، فإذا تتبعوه، فلا بالرجم حكم ؤإن ، فيهما

هوالذي المحرف الحكم هو ؤؤءه ق ؤوإن ونوله؛ ؤثهمثمحأ4، ونوله؛ ؤسه، 
مواهنعخ،مي• يذ آت؛ر كرفول ءؤ بقوله! هنا ذلك إلى وأشار بينا، كما والتحميم الجلل• 
^٢)،فخاوو0 والتحميم الجلد هو الذي والمبل-ل الحرف يعني نداه؛ ريشم إن بمولوة 

ملومأن ؤهندرثاه الرجم ْو الذي بالحق حكم بأن لم 
إق_j؛، آلخكتف تن شث أومأ ١^^■ إل ئر وؤ قوله; في أيفأ هدا تعالى وذكر 

الزانيينأن شفي يعني بينهمه ؤن؛كم التوراة يعني [، ٢٣ىوا0.' زآل أذه كئ-، 
الرانيرجم حكم من التوراة في عما أي شثدث4 ينم ثنئم مة ^ثم؛زك المذكورين 
ُؤدانعنهم؛ قوله معنى هو مبموة4، ينم ثبمِ  ١٧^ثم؛زث، هنا• ونوله الحصن، 

تعالى.اف صد والحلم ،•لأووه، دؤؤ» لتِ 
.شإاوا»ه عيي آثب 'كف بن أمئتغغنأ ينا ؤ تحار■ ندله 

يعصاض تحابح اسحفغلوا والرمان الأحبار أن الكريمة الأية هذ،، في تعالى أخبر 
لمأو ، وحفظوه ذلك في الأمر امتثلوا هل هنا يبين ولم حفظه، منهم وطلب، اصتودعوْ، 

ولمالأمر، يمتثلوا لم أنهم أحر مواصع في بين ولكنه وضيعوه؟ ذللث، في الأمر يمتثلوا 
مواصعهءهعن ثنرفوق ؤ ت كقوله عمدا ويدلوه حرقوه بل امتحففلوه، ما يحمفلوا 
بدوماراطيش ؤؤت)وةأ وقوله! مواءٍلإوسيءه، بمي بن أدلإ ُؤءهممن وقوله• ا"؛ء• ]النساء؛ 

يىهندا يخؤ0 ثم إأي;أم آلكثب ثمحثون إلب-؛بمأ ^^؛٢، وقوله• [، ٩١]الأنعامت َؤ؛؛وا؟٠ وثون 
ألكنبأنسمهم ازن لنبما ينهر ورإل —! وعلا جل — وقوله [، ٧٩بمرْ! لالأده عند 

الآياات،.من ذلك غير إلى [، ٧٨: __lj]آل، ألكثفأه منى ئن ونا الءكشِا ين 



الآت)؛إ(اس:مر؛

العلماءاحتلف . ئزئأولقاد أثث أرد يتآ ممذكم ثر تعالى•' نوله 
أنهاالثمي ص فروى الكفار، في أم السامين، ش هي هل الكريمة: الأية س في 
الملمن،في أنها أما ءلادس عن وروى اليهود، في أنها ت وروى الملمين، في 

عنوروى الملة، من المخرج الممّر ليس وأنه كفر، دون كفر فيها بالكفر الراد وأن 
أبيابن عنه رواْ إليه، نذمون الذي الكفر ليس غال: أنه الأية هزم يي عباس ابن 

•كير ابن قاله يخرجاه، ولم الثيخين، شرمحل على صحيح وقال،ت والحاكم حاتم، 
فيماذكر تعالى لأنه اليهود؛ ني أنها على ، Jjbالعظيم والقرآن الملماء: بعص نال 

بعنيساه أودئن ^إن يقولون؛ وأنهم مواضعه، بعد من الكلم يحرفون أنهم فبلها 
أوتيتمبل الحرف،، أي تؤمره لتِ ؤإن ؤقحدوْ اغ حكم غير هو الذي الحرف، الحكم 

حق.أنه يعلمون الذي افه حكم من بالحذر يزمرون فهم الض الله حكم 
الكلامأن على فا.لا أدقص أى فيا عي ؤُنجثا بعدها تعالى نال وفد 

عازبح،بن البراء ذكر: ما عليه دل كما الكتامح، أهل في الأية بأن نال وممن فيهم، 
وعكرمة،انمطاردي، رجاء وأبو مجلز، وأبو عباس وابن اليمان، بن وحذيفة 

واجبة.علما وهي الخن، وزاد وغيرهم، المري والخن الله، عبد بن الله وعبيد 
•الخعي إبراهيم عن المحن نول نحو ونقل كير، ابن عنهم نقله 

أوكغثوذهذهف أثث أنزل يتآ عذمحر ثن تفسيره: في القرطبي ونال 
منلم مصحيح في ذللث، نبت، الكفار، في كلها نزلت، وؤأقء_ئرذه وؤألذكإمله 

•كيره ارتكب ؤإن يكفر فلا الملم قاما المعهلم. هذا وعلى تقدم. وقد البراء، حدث 
لقولوجعدأ لقرآن لردا أئثه أرد يثا هء يد أي إضمار، فجه وقيل: 
ومجاهد.عباس ابن قاله كافر. فهو الرسول 

يحكملم من كل في عامة هي والحسن: مسعود، ابن قال هدا، على عامة فالأية 
له.ومتحلأ دلك مجعتةد.ا أي والكفار، واليهود الملمين من الله أنرل بما 

وأمرهالملمين فساق من فهو محرم، مرتكب أنه معتقد وهو ذلك، فعل من فأما 
له.غفر شاء ؤإن عيبه، ثاء إن تعالى افه إلى 

يضاهيفعلا فعل فقد أئثه أنزل يتآ عئةُ ثر رواية: في عباس ابن وقال 
حكممن نأما كافر. فهو أنزل ما بجميع يحكم لم ومن أي وقيل: الكفار، أفعال 

أنإلا الأول، والصحيح الأية، هاو، في يدحل فلا الشرائع ببعض يحكم ولم بالتوحيل.، 
أشياء:ثلاثة ذلك على ويدل قال: المحاس. واحتارْ حاصة: اليهود في هي قال: الشعبي 

•عليهم الضمير فحال هادوأه ؤإإ.بم تعالى: قوله في هذا قبل ذكروا اليهود أن منها: 
فهذاءيأه، ؤوةس١ بعدم أن ترى ألا ذللثط، على يدل الكادم سياق أن ومنها: 

قالفإن والقصاص، الرجم أنكروا الذين هم اليهود فإن وأيضا بإجماع، لليهود الضمير 



(•11الآةرمرأادامما;

تله نيل تخصيصها. على دليل يقع أن إلا عامة فهي للمجازاة كانت إذا انى* ت نائل 
يحكموالم الذين واليهود والمماديرت الأدلان. من ذكرناه ها «ع الذي، بمعنى هتا *من، 

.هذافي قيل ما أحسن من فهذا الكايرون. هم نأول؛لث، اض أنزل بما 
هيتعم فقال: إسرائيل؟ بمي في أهي الايات، هذه عن مثل حذيقة أن ويروى 

والظالمونللمسلمين، الكافرون وقيل" بالتعل، التعل حذو سبيلهم ولتلكن فيهم، 
ظاهرلأنه فال: العربي، بن بكر أبي اختيال وهدا للنصارى، والفاصقون لليهود، 
والشميشبرمة وابن زانية، أبي وابن زيد، بن وجابر هماس، ابن اختبار وهو الأيات، 

ممر.دون ضر وعه الملة، عن يقل يكفر ليس وغيره: طاوس قال أيضا. 
الكفر،يوجب له ت؛ل.يل فهو الله عناء من أنه على عنده بما حكم إن يختلف: وهدا 

الغفرانفي السنة أهل أصل على المغفرة تاوركه ذنب نهو ومعصية هوى به حكم ؤإن 
فهوا)؛و4 غير بحكم وحكم ارتثى، من أن الخوارج وماوم، القشيرى: نال للمذنبين، 

ثلاثةالحكام على افه أخاذ أيضا: الحسن ونال والدي، الحز إلى هذا وعزا كافر، 
قليلا،نمنا بآياته يشتروا وألا ؤيخثوه، الناس يخشوا وألا الهوى، يتبعوا ألا • أشياء 
القرطي؛كلام انتهى 

هثزؤؤiزمحلك آية أن الأيات سياق مجن المتبادر التلا٠ر _: عنه افه عفا — مقيئ. قال 
الأمةهذه لمسلمي مخاطيا قبلها قال تعالى لأنه المسلمين؛ فى نازلة ألكأنروةه 

أزديما عظر ئ ٠^^ قال: ثم شلاه، هتا ئشمدا؛٤١؛^، ولا دأخثون ألس١م، قحثوا 
الأية،سياق من مشادر ظاهر هو كما للمسلمين فالخهلاب ألكتيذه خأ أمه 

جحابه قاصدأ أو له، مستحلا ذلك فعل يكون أن ؤإما كفر، دون كفر إما فالكفر وعليه 
بهاؤالعلم •ع وردها الاه أحكام 

حملهؤإنما قبيحا، فاعل ذنبا مرتكب أنه عالم وهو اض، حكم يغير حكم من أما 
آيةأن في أيضا ظاهر القرآن وسياق لمين، المعماة سائر من فهو الهوى ذللث، على 

أشنأليل أ0 ذ؛آ ٠؛^ ^^؛،١ ت ملها هال لأنه اليهود في أشوه هم ؤ»أءبجق 
ئثنيماص رألمخ إلتؤ ثاليس ألاذث، وأ'لآذث" ا'لآ)وا ثآلأه، إآد-يرت دأددأث> 
ؤ.ه آلءل؛لموة ئتر أثث أنزل محتقم قز وش قإ ^؟ ١٤٤٠ئثو غهء صتدك 

آيةأن في أيضا ظاهر أنه كما عاليه، ياق الدلالة لوضوح لهم فالخطاب 
أذلألإنجل اتل نبلها: فال لأنه النصارى، في أأئدءمث4 مم 

ألثؤمبمق.ه■محن »أؤيئ، أثث أزد ثآ بمًظم د دش مو آمه 
منهاواحد كل والقز والظلم الكفر أن البحث هذا في افقام تحرير أن واعلم 

دمؤ)ونو( أخرى■ الملة من المخرج والكفر تارة، المعمية به مرادأ الشرع في أطلق ريما 
ممركلها وممره وفسقه ففللمه الره لأحكام وإ؛هلالأ للرسل معارضة أمهه أزد يثآ ههر 



(٤٧-  ٤٠)الايات اوا"دة: سور؛ ١  ٤٦

نيحأفاعل حراما مرتكب أنه معتقدأ ه أثن أنزل يتآ لم وش ؤ الملة، عن مخرج 
أنعلى يدل القران فلماهر أن عرفت وغد الملة، عن مخرج غير قه وفوظله فكفره 
الألفافلبعموم والمرة المارى، ني والثالثة اليهود، في والثانية المسلمين، في الأولى 

تعالى.الله عند والعالم رأيتح، ما هو الكل أحكام وتحقيق الأساب، بخمموحس لا 
أبياحتجاج فلْنا فد الآدة، أتنص أف ذ؛ا نخب ^^^١ ت تعالى قوله 

إلىإثارة فيها لأية ا ونفس بالذمي. الملم فتل على لأية ا هن.ْ بعموم تعالى هؤ حنيفة 
نولهفي وذللت، انملم-اء، جمهور إليه ذهب، كما الأية، عموم في بدحل لا الكافر أن 

الآوةّ. . قإه. ءقثاربم مهو ^٠ دصثرك\ ت تعالى 
لأنلهم؛ كفاوة صدفتهم تكون الدين المتصدقين من ليس الكافر أن المعلوم ومن 

كماالقرآن أحكام في القاصي إسماعيل هدا على نبه نة، حمعها تنفع لا سيئة الكفر 
علىأيضا تدل الأية أن من القاصي إسماعيل ذكره وما الباري، فتح في حجر ابن نقاله 
غيريده لالحق لأن بجرحه؛ التمد.ق له يصح لا أنه على بناء البد، لحول عدم 

العفوله كالقصاص، العيد ببدن التعلقة الأمور إن ت يقول من العلماء من لأن نم؛ م
ؤدهومعنى إن ت فال من فول وعلى بجرحه، تصدقه مجن ماح فلا وعليه سيده، دون فيها 

منأيضا ماح فلا عليه، للمجني لا للجاني، كفارة بالجناية التصدق أن لإه، ٠^١;؟ 
الالكافر لأن متصدق؛ أنه !لكافر عن يكر لا افه لأن بالأية؛ المذكور الاستدلال 

التقريرمعرض في تعالى الله ياوكرْ لا فيه فانية لا باطل هو ومحا ، لكفر0 له صدقه 
الأية.معنى في ، صعيفالقول هذا أن مع والإئثامت،، 

للمتصدق،كفارة فهو ت معناها أن على يعدهم فمن الصحابة، من العلماء وجمهور 
الكافر،دون نهلعا المؤمن في وذللث، ، مذكور إلى عاند فيه الضمير لأن ؛ أظهر وهو 

.جداظاهر بالأية فالاستدلال 

أنزلمما ئيثا هنا يبين لم مده. أثه أنزل يتآ ألاغيل أتل ^ؤريثؤ تعالى: قوله 
ذلكمن أن أحر مواصع غي، وسن به، بالحكم الإنجيل أهل أمر الدتم، الإنجيل قمح، 

اقصش قاد ^٧٥ كقوله: به والإيمان اتباعه. ووجومي، ، محمل.نبينا ؛مثعت، البشارة
ا'؛تهث_؛، ثن أي، يترب رميِإ المحني يذ دة ي، ثا شب، إوةِ أس رمول إب، ؛r؛، ز؛ 

مكؤءبجدوئه, أرمح، ألأمي ألبق أفيود يقعون ؤأق.;بما تٌالمح،• ونوله ، ٤٦]؛'•_،؛ أ-ثده 
١^^،.من ذلك، ض إلى U=\[، آلزنجو ف، ذئب 

الكريمة:الأية بهذه متاسة لها لشقة 
الإسلامفي ^^ ١٧ت المسيض علماء من لعالم قال ضرانيا أن العلماء بحض ذكر 

فمالذلك، محي الخناحلرة إلى هلم للنص-رانى! العالم فمال أفضل؟ أيهما واكبحتة 



١ ٤٧( ٤٧)ام سورة 

أحقعليه المتفق ت العالم فقال فيه؟ المختلف أم بالأتباع أحق عليه آلخفق ١لصرانيت 
اتباعوترك معنا، عيسى اتباع يلزمكم إدن النصراني• فقال فته؟ المختلف من بالأتباع 
عليهمامحمد نبوة في ونحالفكم عيسى، نبوة على نتفق وأنتم نحن لأننا محمد 

الخفقلأن عليه؛ الخفق اتباع من يمتنعون الدين أنتم ت الملم فقال والخادم، الصلاة 
فلو٦[، ت ]الصف محله eّ١ه٢^ بمدى ين غا نميت ؤوٌ؛ي/ل لكم' قال عيسى هو الذي عليه 
عليهالخفق تتبعوا لم الذين أنتم أنكم فظهر ه، مجحمدأ لاتبعتم حقا عيسى متبعين كنتم 
الصراني.فانقهلح غيره• ولا 

مجحمدآلأتبعوا عيسى، متبعين كانوا لو النصارى أن شك ولا 

ئتزآس أنزو تآ همطم لم تحار• قوله 
فيتلك فبل والتي الهول، في نلها داكي الصارى، في الأبة هدْ أن ندمنا ند 

القرأن.ظاهر يقتضه كما لمض، الم

الكفر،ث.ون بما المعصية على يهللق كلها والفسق والغللم، الكفر، أن قدمنا وقد 
سالتهلما قوله المعصية. بمعنى الكفر فمن ه. نفالملة من المخرج الكفر وعلى 
بأنهنفره >م كفرهن بسييح واغ ذلاثج أن النار، أهل أكثر الماء كون سثب عن المرأة 

ألخقنروذبمأي 'ؤءز تعالى؛ قوله الملة، عن المخرج بمعنى الكفر ومن المثير. يكفرن 
تعالى:نوله الكفر بمعنى الفلل-م ومن [، jjj؛is،Ji]الآية اوا4 تبدوة ما محي لا وا 

ولاتسش ي C أممه دون من ثيغ ه: وقول[، ٢٥٤لالم_ئ_رة: أكل؛لنو0ه هم ؤوألك،رو0 
هبجت كلأ آكزك ^١^ ه: وقول]يونس[ آلأسن.i تن ^١ ه ثنث، 4 بمنك 

مثمنوهو؛؛~؛م دمهء طرر ؤئثهمّ تعالى• قوله المعمية بمعنى ومنه [. ١٣]لقمان: 
أنأُإدوا ملما النار تأؤبتهم فئإ اقني ^)١، قوله: الكفر بمعنى الفق ومحن [. ٣٢لذاءلر؛ 
ذل.فواالنين فى نوله المعمية بمعنى وهنه •٢[. جا-ْ: ]البجاه محدمحأ مم، بمثمأ 

٤[.لالور: ألتمةه عر وأؤكق،  ١٧ئز ئثؤأ دو ها• عاتثة، 
مآءوآكمنر وان تعالى؛ قوله له ؤيدل، الملة، عن بمخرج ليس المدق أن ومعلوم 

بنالوليد خى فوله أيضا، المحمية بمعنى ق اتفومن [* ١١]النور- ئءره عمية إلإثك 
٦[.]الحجرات: الآية نتيوه تؤ ظ؛ّى ثآآؤ إن 1\تو\ ائيق ءؤ؛ثلإا عقبة؛ 

منامتناعه كان فمن الأسانمح، بخصوص لا الألفاخل بعموم المرة أن قدمنا وقد 
فاسقق كا فهو التزامه، من والامتناع وردم، معارصته لقصد الله، أنزل بما الحكم 

قبحيعتقد وهو لهرى، الحكم من امتناعه كان ومن ١لملمت. من الخرج بمعناها كلمها 
بهالحكم من امتنع ما كان إذا إلا المة، من الملحرج غير وفقه وفللمه فكفره فعله، 
فيالذلاهر هو هدا اعتقاده، من بد لا ما اعتقاد من كالامتناع إيمانه، صحة في سرؤلآ 

تعالى.اممه عند والعلم قدمنا، كما المذكورة الايات 



()١٠الأة ؛: jJUlّورة ١  ٤٨

•بمبم؟اأآمو* بمئيم أئلخ وأشتره أثيد ثقندرأ ي تا4يا أئن ؤتلإ؛ا ت تعار نوك 
ولكنهبعض، أولياء بعضهم وانمارى اليهود أن الكريمة الأية هذْ في تعار ذكر 

علىستند نلا لأنها حالمة؛ لت زائنة لبعض بحفهم ولاية أن أحر مواضع في بين 
إردائمة النصارى بين والبغضاء العداوة أن فبين -، الإصلأم دين هو - صحيح أماس 

يثاحمنا نشوا ميقثهر آ-كدثا هكئينة إنا ثالوأ اك;اك> بقوله• القيامة، يوم 
اليهودفي ذلك مثل وبين ٢^؛^^، توثج إل رألعقآث أددار» ،أيها يوء دْكئرا 

سو»لتان؛!؛١• ل ثاؤ1 تا رينإ أدعم ئك •تأولت آقي يد أت؛رد ؤر»الت ت فيهم  Jliحيث أيضأ، 
ثوىدؤ -قث ثؤ 

السياق،صريح هو كما بينهم، فيما اليهود في أنها و١لفلاهر أأم!مته، يرم إل ؤألغناء 
.وانمارى اليهود، بين إنها نال لمن حلافا 

■همعاؤعسبه> ت فوله في ءقولهم بعدم له معللا الجهود اتفاق بعدم تعار وصرح 
[.١٤]الحنر: بمنلوثب لا نوم أهر ئلف ثئ وئثوهر 

اليهودي،أن بمٍأه أزلءآئ  ٢٣^؛تعالى• نوله من العلماء بعض أحذ ت تنبيه 
لخموصواليهود ولأيه بالأية، المراد بأن العلماء، بعض وردم يتوارثان• والنصراني، 

لتوارثالأية في دليل فلا المحنى هذا وعلى النصارى، لخصوص والنصارى اليهود، 
والصارى.اليهود 

تولىس أن الكريمة، الآية هذْ في ذكر ه. نم؛تو :م مار: فوله 
اناحر موضع في وبين إياهم؛ بموليه منهم ياكون فإنه الملمين من والنصارى اليهود 
تولاهم،ما مؤمنا كان لو متوليهم وأن عذابه، في والخلود اممه، لخهل موحِح توليهم 
لتر_•_، ما لص ،[ f٤٤٠^؛؛J يتوؤج منهن ءء؛قثيإ ثرئ ؤ الى: تعنوله وهو 

أشيربنوه ط\>ثا رأث . هنر ألمداع، وؤ، ءقهن أس تغث أى آنسيم 
®Aسدى نم ًقبجا نثمح محله أفنُئلم تا انب أه 'وآ ثأفي 

الأئ؛ن؛١^١ وهوقوله: منه١ التنفير سبب مبينا توليهم عن ت موضعآحر في ونهى 
.[  ١٣لالمس>ة: ألئوره آمتف ثذ آلآةئار ثس يى بينإ ءث؛زثذ• آئ ءمب مما سوقزأ 

،وتقية ، خوف سب لأة الموا تكن لم إذا فيما ، ذلك محل أن ت آخر موصع في وبين 
منآؤياء آلؤمنوف يقيد ت تعالى قوله وهو معذور، فصاحبها ذلك بب بكانت ؤإن 
[،٢٨_مسرانت ء]آو ه تمنه منهار كقتوأ أن شءإلأ ي أقؤ ^١^، ؛قس دؤك بممل أينفييهزدش ددمح 

لأنؤإبماح، مطلقا الكفار موالاة بمغ القاصة الأيات لكل بيان فيها الكربمة الأية فهاوْ 
بقدرموالاتهم، في فيرخص والتقية، الخوف عنل وأما الاختيار، حالة في ذللته محل 

الموالاة.تللته من الباطن ملامة ذللثح في ويشترط شرهم، بها يكتفي التي المداراة 
ارأاحتيا آتيهكمثل لبس فاضطرار على الأمور يأتي ومن 



١ ٤٩)٣٠( الأة ّررو 

أنهفيهم رغبة اختيارا، عمدأ الكفار تولى من أن هذه فلواهر من ويفهم 
•مثلهم لكفر 

سم،دآيدء نحيق آن ءص ممهوث ثرض ئوب4م ي، قا ت تعالى نوله 
^^٠١٠ءاثأوا قدبمك>دبمدل أب؟*( ثآ آّمدأ *آ هل عنيم<ننس،مأ تذ م إققآؤ ؟يآ آن أس 

شمءنه.ًئهتر»أيمأ اتةةأحإهو£، أيثيرإير جهد أمي آمثرا أكأبم 
يعتذرونالمنافقون، وهم مرض، قلوبهم في الذين أن الكريمة الأية هذ0 في ذكر 

الدهردول، أي الدوائر، عليهم تدور أن يخشون بأنهم اليهود من الكفار موالاة عن 
الشاعر؛قال كما قوم، إلى قوم من الدائرة 
انآخريباخ أنه لادككاس أنلى عجر الدهر ا مإذا 

لمن،يالمالكفار بفلفر ؤإما علينا، يتفضلوا ولا ، يميروننا فلا بقح3ل إما يعنون 

ذكر،ما بنحو الدهر تقلب، عند أنهم منهم زعما وأصحابه، هؤ للهي، الأمر يدوم فلا 
منالمدين يؤمل ما متهم فينالون صداقتهم، على محافظين كانوا أصدقاء لهم يكون 

لمعإنهم أيمانهم جهل باق امهم إقفي كذبهم من يتعجبون الملمين وأن صديقه، 
صداقةعلى أحلها من حاففلوا التي الدوائر تللئ، أن الأية؛ هذه في وبين لمين، الم

بقوله•لمين، المعلى تدور ولا والكفار، اليهود، على إلا ندور لا أنها اليهود 
العفليمالكريم لأنه نافذة؛ اممه من والءسىاا لأية، ا . . . هني،ءب< تن م آو ألمج ؟ي، أن آمه 

.يحقلي فيما إلا ي3لع لا الذي 
الحكم،الفتح وقيل. المشركين. ليلاي لمبن المفتح هو قيل؛ لمن.كور ١ والفتح 

فهووعليه [، ٨٩]الاعرافج؛ أقنم؛ث؟اا شو ؤأنت، ألم، مينا ثثو تيثنا آئثح ؤ;يثا كقوله؛ 
فتحهو وقتل؛ النضير• ض ذداريهم، ومي فربفلة، بني مقاتلة بقتل افه حكم 
الأول.إلى راجع وهو مكة، 

إنمامنهم؛ أنهم للمسلمين ب بالكن. حلفهم سح أن آخر موصع في تعالى وبين 
إليه،لسارعوا الملمين عن فيه تترون يمحلا وحلءوا لو وأنهم الخوف، أي المزق هو 

ممُيتؤدومحا دم فياًظمدما إث؛م لأم قوله؛ وهو لمين، للمبغضهم لشدة 
وهمه وزأ تدثلأ آن ممت>>ن، أو ملجعأ محدوى دو . .توؤت 
>ؤأهوو\قوله؛ ونظيرها المنافقين. أيمان س، بيان الأية هذه ففي [ ٥٧، ٠٦]\ب: 

[.١٦]l_^; جنه4  'ص
المؤمنون،عنهم لممحي الأيمان تللث، يحلفون أنهم آخر موضع في تعالى وبين 

عنيألرثزا ل،ً=فم قوله؛ وهو منهم، يرض لا الله فإن عنهم، رصوا إن وأنهم 
لاكوة[..ه آلنسثن ألئزم عي بزمئ لا أق ؤج عم ئتثوا ئإن 

ورسولهالله وأن المؤمنين، إرضاء بايمانهم يريدون أنهم آخر؛ موضع في وبين 



(٠٤)الآبم اس-:-ور؛ 

إنبزصو، ئ أس\  jt4A؛؛وأثب ِتيئو؛؛ظم تم ؛أس ءؤءظمذ؛ك> ت نوله وهو الإرضاء، أحق 
[.٦٢]التوة: نؤن؟ىه ءق\ؤا 

عذرألهم أن سب عنهم، لبرضرا لهم يحلفون أنهم آحر موضع في وبين 
الإعلاممع بل صحيحا، عذرأ لهم لأن لا عنهم، بالإعراض أمرهم اش وأن صحيحا، 

أفؤس>ءلموذ نوله: هو النفاق، من بوا كما بسب المار ومحاوهم رجس، بانهم 
ينايمآ؛ جهثه ومأولهتَ يحؤ إم تم نمثوأ تم لمثوأ اؤؤ أنتجتم إدا لطم 
•لاا-ربما بملهمحاؤ^ه ءفامأ 

تنوله وهو هم، أنفلإهلاكهم م، الكاذبة أيمانهم أن أحر موضع في وبين 
[.٤٢\ي.■ الآية . .أئثيلم4.يم.مأؤن -لوثا أنقلثث١ ز أف ؤتت؛لأون 

إلىجميعا راجعة الايات هذْ ني ذكرت الخي المنافقين لحلق، الأسباب وهذه 
فيربهم ّبب هو المؤمنين من خوفهم لأن المحوفح، هو الذي الأول، ب—، ال

ولمعرصواليرضوهم لهم؛ حلفوا ولأا بوذوهم؛ لا بأن عنهم ؤإعراضهم إرضانهم، 
ظاعر.هو كما أذاهم، من خوفا عنهم؛ 

فيهآمثإه، أدي ممزوء ن\1ؤ'\ ألإتي الكريمة: الأية س في نول تنبيه: 
سميات.قراءات ثلاث 

عام'وابن كبر-، وابن نابع، نرأ وبها الرم، ْع واو بلا ءمولءت الأورت 
وحمزة،عاصم، قرأ وبها ، أما الفعل رم مع الواو بإثبات ُاويفولأر ت الثانية 

والكسائي.

٠عمرو أبو قرأ وبها ؛١^^٤٠ اؤ، ^١٠-* على عطفا يقول ونصب الواو، بإبات ت الثالثة 
١^محيم مني  ٥٢ه عن ,٠ عن ٠^ بمئ تن أ|بم؛١^١ ؤكي ت تعالى قوله 

ارتدإن أنهم الكريمة الأية ط، في المؤمنين تعالى أخبر . وآيزز أ'محمبم يمز 
والتواضعللمؤمنين، الأل صفاتهم: من بقوم المرتد ذللث، عن عوضا يأتي اش فإن بعضهم 

المؤمنين،صفات كمال من وهذا الكافرين. على والشدة وة، والقب،. الجانولين لهم، 
^٢؛؛؛؟؛^جمانك ؤرآ-ءغاش بقول: للمومنيءن، الجانتح بلين فأمره نبيه.، اش أمر وبهذا 

وأمرهلالش_«_راء[، الميي؛كث.(ه ثن أقعق، لي •بمثانك وفول• [، ٨٨]العجرت 
ثهئمومأونهم عقم ؤآعظ وأل٠تيت١ن ألخقمار جلهي ألية بقوله: غيرهم على ؛القسوة 

صتتم ٠^^٠١ ت قوله في للمومنتن باللض سه عر تعالى وأش ]١^[، ألفر.ه وئش 
ذلك•بآن وصرح [، ١٥٩لالء_مران: يق.ملأه ؛؛مثإ الثاو_> عيئ. ثقا 'قك رأو لم كث< أثب 

ه،واصحابه ه الرسول صفات من الكافرين، على والمدة للمؤمنين، اللين من المل.كور 
[.٢٩زاكع: أيملمه ;حآء ٢لثممر عز آندآث صه؟ >؛لإيا أق؛  Syvبقوله: 

تهت الله رسول فى الشاعر قال وقد 



١٥١( ٦٦)اوا المائدة: -ورأ 

محمدمن ذْة وأونى ر أبرحلها فوق نانة من وما 
المهتدالمشرغي بحد وأمشى حاءه الرف طالب ما إذا وأعطى 
نه:الأحر وغال 

محمل-من أعيانه على د أئرحلها فوق اقة نمن لت حمّوما 
المنابالوقت في إلا يلين لا أن عليه يجب المؤمن أن الايات هنّه من ويفهم 

صعقالشدة محل في اللين لأن للشدة؛ الماب الوقت في إلا يثنند وألا للين، 
التنيتالطيب أبو قال وفد وحرق، حمق اللين محل في والشدة وحور، 

جهلموضعه غير في الفتى وحلم موضع فللحلم نل حلم نيل إذا 

ثنلآْكلدا دبم( تن إيم آليل دنا دالإبمل ١^٥ ! ٢١٠١أيم ه تعالى؛ ندله 
لوالكتاب أهل أن الكريمة الأية هذه في تعالى ذكر أثثلبئِه. ثن ومن مهم 

وأرسلالأرزاق لهم اش ر ليفيه؛ بما والعلم بانياعه، كتابهم وأقاموا اض، أطاعوا 
الأرض.لمرات لهم وأحرج المملر، عليهم 

ونومهنوح عن كقوله بهم، حاصا ليس ذلك، أن أخر مواضع في وبين 
لهمزءبمل ونين ؛١^ وتددؤ ؛درارا. عوم آلثات .ويق سامأ. كاف وثم وإغ' أنتمغروأ 

نزروهأ أنثعغثوا ونومه؛ هود عن وقوله أمحا.ه لؤ نبجل جقق 
عنوقوله [، ٠٢]هري: أل لإ ننذذْقم بمر؛ثل ءثا=ًظم ألثثاآ .ربز إقه روأ 

إلحسنا ئنتا إيه تومرأ م روؤ أنهمحروأ '؛وؤ - وقومه لام والالصلاة عليه نبينا 
مؤمنويو أنى أو ليقر تن صنيثا عين ؛^_ الى؛ تعه وقول٣[، ]هودل سه مم 

آلمرقآأنل آن وقوله؛ الأقوال، أحد على [. ٩٧لالنا>ل: هلته حقء قثنيثم 
ؤومنوقول: [. ٩٦لالأء.,ِاف: الآية لج نن ثرثمي، ش ثثتا وأئثوأ  ١٣١؛

أنلشو)\*ر وقوله؛ ٣[ ٢، لالهللأق؛ بمئ-به لأ يث، يي، ؤبمبمه ه .ءهم؛'ا ث يخل آثه ِتي 
أنت ١لأية ومفهوم ]طه[ للثق، ر؛لمية ئك قن رنيأ ثظث لا ٥^١ رأن-ثلي الثاوء 
تبقوله ذلك إلى تعالى أثار ولد بطاعته، سنجك، ما لنمضر سبب تعالى الله معصبة 
الأيات.من ونحوها [، ٤١ت ]الروم ّالناييىه لإدى ؛متا كس_بما دألتُي ١^ ي آلماد ونمقت 

سثرن4.ما ثآت ء ومحت مثمن؟ أنه ^؛٣٠، تحارت نرك 
مقتصدةمنهم طائفة \ قسمان الكتاب أهل أن الكريمة، لأية ا هذه فى تحار يكر 

•نوله فى ام أنئلاثة إلى الأمة هذه وفم العمل، سيء منهم وكثير عملها، فى 
آلفنلهو ذأللك^ آق ياذن ماق ؤممم تمتصي ؤهمم لشسه، خلزلر ؤؤنهاُ 

منفها محؤن يدخلؤها عدن ت بقوله بالجنة الجمح ووعد [ ٣٢]ناطرت أنههقبره 
الكفاروهو الراح؛ م الفوذكر ]فاطر[• جير.ه فبما هاّثم محييه يتب ثن أتامحد 

[.٣٦]فاطر؛ مميمآه عيبم بممن لا جهثر ثار لهر َقميأ ءؤُأئ؛بم بقوله منها 
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امتثلمن هو المقتصد أن والذلالمت 1دق، والالمقتمّدا في الأقوال واخلهر 
ذلك،فعل من هو بالخيرايت، السابق وأل ذللث،. على يزد ولم النهي، واجتب الأمر، 

صبايكون أن من خوفا الجائزايد؛ يعفى عن والتوؤع بالنوافل، افه إلى بالتقرب، وزاد 
بوبأف أمئ عش نقا وءام صلئا عثلأ ؤ-ءظإ ت فوله فى المذكور هو الفلالم وأن • لغيرْ 

تعالى.اف عند والعلم آ*ا[، ]التوبة: الأية مإه 
الأية-ره4 ين ,إللك- أنزل تآ ج ٢^^ ؤ؛تأءا ت تحار قوله 
آيايت،فى بالامتثال له وشهد إليه، أنزل ما ه؛تبليغ نبيه الأية هذه في تعار أمر 

4"ألكح إب أمحل ؤ ُاؤوتا ه: وقولديةةأ4، م أنوم ؤ ه: كق—ولمتعددة، 
أنيمكن كان ولو ^^[، U_1؛JUI]بملور آئت، يما عمم وقوله' [، ٥٤]النور: 

ذأ-ص ؤأللة ألقاس ؤمحش ندد أممه تا مسلكثن ؤر ؤ}ةبوأ تعار: قوله لكتم يكتمرشيثا، 
أعفلمفقد علميه، أنزل مما حرفا كتم ق^، أنه زعم فمن [، ٣٧]الأحزاب،: قوثأ4ه 
ه.رصوله وعلى الله على الأفنراء 

ثثرأP جن ه ؛١>^، ئث هثثوأ تثوأ فتته ق؛ؤث آق• ؤث.ستأ ت نعالك، ^۵ 
•.ه سرى بثا ثميإد وه تبم ًقه دمتثلموأ 

تتخللهممرتين، وصموا عموا إسرائيل بتي أن الكريمة الأية هذه في تعار ذكر 
ألكنفف، إنءيل إق قوله: في ذللئ، نفصل وبين عليهم، الله من توبة 

الأولىالمرة فى وصممهم عماهم جزاء فبين ٤[، ]الإسراء: مزدماه ؛؛١^؛>، ؤ، لثسدة 
وبينه[، ]الإ<ماء: ثدييه ياي ١؛^، لآ بمادا بمقنا للتهما وعد آء ؤ؛، بقوله: 

و-مشمدتنحمأ أ'لآ-غئز وعد عء ٠^^١ بقوله• الأخرة المرة في وصممهم عماهم، جزاء 
التوبةوبين ما[، ]الإسراء: دنا،ه علنأ ما ون—بهيدأ مرؤ أول يًقما الثمل ودو-محاوأ 

أكسوتى أتنفيأ ش الخ=قزت تهأ وت'>\  'هبقوله: بينهما الني 
بقوله:مهم الانتقام إلى عاد الإفساد إلى عادوا إن أنهم بين ثم ]الإسراء[، وه مهإ 
فيالتي صفاته وكتم .، بتكذيبه الإفساد إلى فعادوا ٨[، ]الإسراء: ^آه ءا-يم ءؤرإئ 

قريظة،بني مقاتلة فذبح ه نبيه عليهم فملهل منهم، الانتقام إلى الله فعاد التوراة، 
منطرفا نحار ذكر كما النضير• وبني قبنفاع، بني وأجر٠ وذرادبهم، نساءهم وبى 

رين،المقبعض ذكره لأية ا هذه في ذكرنا الل-ى البيان وهذا الحشر. سورة في ذللث، 
القبيحةأفعالهم ذكر في السياق لأن يقتفيه؛ القرآن ظاهر ولكن يل.كره، لم متهم وكثير 

يثاتتول ■ءآءهم المذكورة: الأية فبل إن وتكذيبهم، الرسل، قتل من الماضية: 
؟ي٠ئلوقه ورما يكديوأ مثا أشبم يهده لا 

بحبيفه ١ من وءنا١ب٠ بلاء يميبهم ألا حلنوا ته ن٠wCتح^رتح ألا ؤجسبوأ ؤ ومعنى 
ؤءظسوقوله؛ ، وأحباؤ، الله، أبناء أنهم الباطل لزعمهم الأنبياء؛ وقتلهم كفرهم، 
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نبمثلمرأه، ٠١٣٥^ت نوله في الفاعل وار من بدل أنه فيه؛ الإعراب أوجه احن يتيمه 
وأبووالكائي، حمزة، قرأْ ذ1قه، ئكؤأى ءرألأ وقوله؛ أكثرهم• القوم جاء كقولك؛ 

الفلن،لمعنى الحبان لأن فتاعر؛ الصب قراءة فوجه يانمب، والباقون بالرفع، عمرو 
أنفتكون العلم، منزلة - باطلا كان ولو - ، ^١٧اعتقادهم تنزيل الرفع، قراءة روجه 
تعالى.اض عند والعالم الثقيلة. من مخففة 

.ه.ئبم—عِ ءتمحد دأئث هثنيثإ آف إل ثم.مرك ^١٠^ تحار• ندله 
منإليه تابوا لو ثا,لث، ه ؤلرك٠ ؛ نالواالذين أن إر الأية، هذ>ْ في أشار 

وألهلفه،استعطاف،، أحن ذللث، إلى استعهلفهم لأنه لهم؛ وغفر عليهم لتاب ذل، 
لهمغفر ذك فعلوا إن أنهم إلى أثار ثم أس د ^١^١ ت بقوله 
لفييى^j؛J بقوله؛ اتكفار لجميع عاما المعنى ؛هل-ا وصرح محبم>ه، عس ت بقوله 

[.٣٨لالأمال: الآية . . <ثلت،ه. ثن ث١ ثهر يمعن ثثهوا إن ْكئتوا 
آْفلأنْءكاتا ;إط ؤثأئث تعار؛ قوله 
أحرمواضع في وذكر الهلعام، يأكلان كانا وأمه عيسى أن الكريمة الأية هل-ْ في ذكر 

وأ'ةركإهم إلا ألمتسلجن ين  ٠٥٤٠أربمئثا كقوله؛ كذللن،. كانوا الرمل جميع أن 
متأًفؤث لا م؛^١ >ثثا ونوله؛ •٢[، : jUلالفرالأية ألتكا؛4 

٧ّ[ لالمرن1ن: الثلماره يأحقز أوول سا مال، ؤر،الوأ وقوله- ، ٢٢
معنىآك أنلر شم ألاشي، لنث- لإؤش طت ؤائل-و نمار• ونوله 

هواش إن بعضهم؛ قول عنه، بحرفهم والمراد الحق، عن يمرقون قوله؛ 
-اض ابن عزيرأ بعمهم؛ وقول ثلاثة، ثالثا اف إن بعضهم؛ وقول مريم، ابن يح الم

القيامة،يوم إلى اممه لعائن ذللت، يقول من وعلى -، كيرا علوأ ذلك، عن وتعار سبحانه 
التوحيدأدلة نلهور مع أعفلم، ولا منه أشنع أحد يقل لم الذي الأمر هذا يقولون فإنهم 

^^٥٠^أق أئلر ت—>، أث'يث■؛، أهم تأث> ح~ثه ؤآثل-ر تعالى؛ قال ولذا له؛ المبينة 
أالوحيد؟ أدلة وضوح ْع الكفر هدا إلى يؤفكون ، كيفأمرهم، من العجب سبيل على 

أبندبيحم، داود إ؛-ثايا ءك  ٧٨ف ثى ْكمروأ أئن تعالى؛ قوله 
الآية.نظ4 

التح،في اعتدوا الذين داود؛ لسان على لعنوا الذين العلماء؛ بعض قال 
فلعنوعليه ^؛. ٧١أهل من كفروا الذين هم مريم؛ ابن ص لسان ير لعنوا والذين 

أقنتؤ اّتثم آءثدث_أ ١^؛؛؛ علتم بقوله؛ تعالى بينه كما قردة، خهم مالأولين 
^١م ئتا عتن ئيإ ما عن عؤ؛ وقوله؛ ]ال—مرة[، محث؛ت.4 ملئ ثهم'آورأ نئدا 
تديكر ح نوله: فى المذكور هو الأحرين ولعن ]١^١^[، ضُكث.ه قرئ• 

أنهواحد غير وذكر [، ١١٠لالماندْ: اتيذه من ^،؛١ أءدبت7 لا عذ١ثا أعذثن, ؤؤ ثتمحأ 
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نقالهوالباقر، ومجاهد، وقتادة، الحسن، عن مروي القول وهذا خنازير، مسحهم 
ونادة،ءباس، ابن عن القرطى وقاله واحد. غير واحتارْ ويال؛ يره، نففي الألومي 
■Wjالني عن روى أنه وذم مالك، وأبي ومجاهد، 

داودقال السبت، في اعتدوا لما أيله أهل إن القول' بهذا نال من بعاس وقال 
الحقوينء،على المطقة ومثل الرداء، مثل اللعن ألبسهم *اللهم واللام؛ الصلاة عاليه 

واللام؛الصلاة عليه عيسى قال كفروا، لما المائدة وأصحاب قردة، اض فمسخهم 
وأنمهمالخل٠ين، عن أحدأ تعيبه لم طا؛ا المادال0 من أكل ما بعد كفر من عذب اراللهم 

٠خنانير، صبحوا فا السبت، أص«حاب لعنت كما 

غيرأقوال الأية وفي مريم. ابن وعيسى داود، نمان على نمهم معنى هدا وأن 
بصيده.نحن مبما ليت لأنها لها؛ العرض، تركنا هذا 

٠ألأبمسه عقيم ئتا ؤلغاوْطأر ولئنجر آتملإ ؤآ اثنؤ أس ثداجدهآ ؤ؛؛" ت نهار نوله 
فيه،اليمين عقد نمدتم ما هو الأيمان، عقدتم بما المراد أن البقرة سورة في قاأمنا قل 

تالفرزدق نول ومنه واممهءا، وا'بلى واش* رالأ نحوت نمد غير من ألتكم على جرى ما لا 
العزائمعانيات تعمد لم إذا ه تقولبلغو بمأحوذ تا ول

الخليثة؛نول ومنه معنوي، العقد وهدا 

الكربافوفه وسدوا الحناج مدوا م لجارهعقدأ عقدوا إذا نوم 
وقرأ،ألفح. بلا ، ؛التخفيفؤنئJلمه عاصم عن وئعثة ائي، والكحمزة، وقرأْ 

غيرمن يالتثن.يي. الباقون وقرأ0 فاعل، بوزن بألف )عاقدتم( عامر ابن عن ذكوان ابن 
ولاألفح، بلا ؟بمه ؤءقرقراءة بدليل الفحل مجرد معناهما والمفاعلة؛ والتفعيف، ألف، 

علىممد.رية نئولمثه قوله في و)مجا( بعضا، بعمها يبين والقراءات تضعيف، 
.محن.وف، الرب3ل ضمير أن زاعما بعضهم قاله كما موصولة، لا التحقيق 

اثتان:العلماء عؤد أشهرق أقوال الأية في بالاغو المراد وفي 
واممه••لا ت كقول نمد، غير من الإنسان لمان على يجرى ما اللغو أن الأولت 

وافه«لأوابلى 

ابنعن ودوى • عنها الروايتين إحدى ني وعانشة الشافعي، القول هدا إلى وذهبا 
وأبيالزير، بن وعروة نوليه، أحد في وعكرمة والشمي، نوليه، أحد ني هماس وابن عمر، 

وغيرْ.كثير، ابن عنهم نقله كما والزهري، قلأبة، وأبي قوليه، أحل في والضحاك صالح، 
هووهل.ا نفيه، فيظهر يحتقده، ما على يحلفإ أن هو اللغو أن الثام٠ القول 

عنأيضا مروي وهو اللغو، معنى في ممع ما أحن إنه ت وقال أنس، بن ماللث، مدهبا 
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جبير،بن وسعتد يمار، ين ن وسليها قوليه، أحد محي عباس وابن هريرة، وأبى عانثة، 
أوفى،بن وزرارة والمحن، محوله، أحد محي الخص ^١٣ قوله، أحد في ومجاهد 

أبىبن وحبيب عممت، قولى وأحد اش، عبد بن وبكر الخرامحانى، ومهناء مالك، وأبى 
بنؤبمحيى أنس، بن والربتع وقتادة، ومحناوص، ومقاتل، ومكحول، دي، والثان، 
كثير.ابن عنهم نقله كما خ وربيعه صعيد، 

أصلا،اليمين عقد يقصد لم الأول محي لأنه يشملهما؛ واللغو متقاربان، والقولان 
لضعفهتركته الأقوال من القولين هدين وغير والصواب• الحق إلا يفصل لم ١^^؟، ومح، 

تحديث ومنه إليه، حاجة ولا فيه، حير لا بما الكلام هو ١^<؛ محي واللغو ٠ نغلري في 
لغيتاة.أو لغوت، محقد أنصت، الجمعة يوم يخطب والإمام لصاحبك محلت ررإذا 

تالعجاج ومحول 
التكلمورفث ا لخالعن فلم كح—جي-ج أسراب، ورب 

•روز4 ^٤^؛؛- سارت فوله 
منوهده حه1ا. القثل كفارة به ومحيي بالإيمان، اليمين كفارة رارقبةأ٠ هنا يقيد لم 

ءلعلما ا من وكثير الهبج، اختلاف ْع الحكم، اتفاق حالة محي والمقيد المطلق مسائل 
رقيهمحي الذي بالقيد والثلهار اليمين رقبة محتقيد المقيد، على المطلق بحمل فيه يقولون 

وافقه.ومن حنتفة أبو دلك فى وحالف، المقيد على للمء؛لالق حملا حطا، القتل 
عندالماء سورة في الاصطراب،( إيهام )دفع كتابنا محي المسألة هد0 أوصحنا وقد 

هنا.بها الكلام نطل لم ولدللث، [؛ ٩٢! لالساء يمم ؤئث>فير ت تعالى قوله 
الأسرمن الإحراج في الهمرب امتمحمالته وربما الرق، من الإحراج بالتحرير• والمراد 

ممإهبملق ؤ نا ثك درت وإؤ مريم والدة قول، ومنه ذلك، ونحو الدنيا وتحب والمشقات، 
٠لتميمي ١ لب غا بن م هما الفرزدق قول ومنه لدنيا، ١ ل عما ١ تحب من أي ٣[ ٠ • عمران ]آل، 

الحعبن لعملية فوهبتكم حررنكم ني إنغدانة أبني 
أهجوكم.فلا الهجاء، من حررنكم يعي 
هدهمن يفهم لإتسه، ءا؛؟هآ وأ?صاب وأييير اقر إنا ٠ا٣_أ ١^؛؛، ؤكأ؛؛ا ت تعالى نوله 

فىوالرجس رجس، إلها قالت تعالى افه لأن العين، نجسة الخمر أن الكريمة الأية 
والثن.العذرة وهو الركس، من أصله إن ت وقيل النفس. تعافه صستقذر كل العرب كلام 

أهلسراب في تعالى قوله في المخالفة مفهوم لهذا ويدل ؛ العلماء بعض قال 
طهوربأنه الجنة أهل لشراب وصفه لأن [؛ ٢١ت ]الأسان لهوماه شرا؛ا رمم ^وشهم الجنة 
بهامدح التي الأوصاف كل أن هدا يؤيد ومما ، كدللث، ليست الدنيا حمر أن منه، يفهم 

.4يربجبمث< عنيا ئم ه عنت فيا ^^٠ كقوله؛ الدنيا، حمر عن منفية الأحرة حمر تعالى 
ففيهاالدنيا حمر بخلاف [، a_IjJ1]يتيمحرل ؤ/؟ عمأا بمدم0 وب I وكقوله ]الصاف1ت[، 
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سها،الرأس و"؛ع م الذي الصداع يصيبهم أي يصدعون وأهلها العقول، يغتال غول 
الألهم فمعناه؛ للمفعول، مبنيا الزاي نح قراءة على [ ١٩]الواتعت؛ يازمر؛ه ؤو(لآ ونوله 

يور!بن حمد قول ومنه السكران، والنزيف ا يسكرون 

المكالماالنزيف الضاري محرج كما بجيبها العبير رمع تركا نزيف 
جسهافي العلب هو الذي انمتر حمرة وأن كالسكران، حركتها ثقل في ألها يعني 

جرحمن الدم نزيف فاصابه بدمه؛ الجوارح محرجه الذي الطريد على الدم كخمرة 
القيس؛امرئ قول أيضا ومنه له، الجوارح 

هربالالكثيب بيصرعه النزيف كمشي تمشي هي ؤإذ 
أيضا؛وقوله 
تختراألا الرخص القراد تراشي تمايلت لوجه نامت، إذا نزيف 

جمل؛أو رمحعة أبي ابن ينول 
الحثرجماء برد بالنزيف نرب ا هقرونبآحذأ اها فنت لف

منوجهان نفيه للفاعل، مبنيا الزاي بكر [ ١٩ؤمز0ه ثراءة وعلى 
سلماءتالتفير 

قولهم!ونظيره كر؛ الوهو النزف منهم حان إذا القوم أنزف من أنه أحدهما؛ 
معناْالقول وهذا فطاؤه( حان إذا العنب؛ وأقطف حمائم، حان إذا الزؤع؛ أحمد 

الأول•إلمح، راجع 
الحطيتة؛قول ومنه حمورهم، ليت، إذا القوم أنزف من أنه والثاني• 

أبجراأل تم أنندامى البئى لصحوتموا أو أنزفموا لئن لعمري 
ه.َوأتم أثد قئزأ لآ :١^١ ١^ ونأي -مار: قوله 
منحلوا إن أنهم - مخاكها مفهوم أي - حطابها دليل من يفهم الكريمة الأية هده 
تقم^^١ ت تعالى نوله ني يه ممرح المفهوم ودل-ا الصيد، نتل لهم جاز إحرامهم 

الكر_،،.السورة هدم أول في إيضاحه تقدم كما شنتم، إن يعني؛ ةنثااءرأه، 
الأة.٠ يم صه: >نش -مار: ثوله 

مجتعمدأمنكم قتله ومن الكريمان! الأية هذه معنى أن إلى العلماء جمهور ذهبا 
فتلهومن الأية؛ معنى إن ؛ S،jLالجمهور؛هقفي مجاهد وحاك لإحرامه. ذاكرأ لقتله 
عادؤو٠ى تعالى؛ بقوله لذللئا وامتدل لإحرامه، ناسيا كوته حال في لقتله متعمدا منكم 

تعالى.اطه شاء إن إيضاحه صيأتي كما ، أثم قنيجأ 
بعمىيقول أن تضمنها التي البيان أنواع ْن أن الكتاب هذا ترجمه في قدمنا وفد 

عرفتهؤإذا القول، ذللت، صحة عدم على دالة قرينة فيها ويكون نولا، الأيه في الخلماء 
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قولهوهي ققفث، مجاهد قول صحة عدم على دالة وانححة ترينة لأية ا محي أن فاعلم ذلك 
فهوالناسي أما يجوز، لا أمرأ متعمد أنه على يدل فإنه م»،ه، وتال ت تعالى 

والعلمنرى• كما ١^٠■•^، نووي ؤ ت فيه يقال أن يناب فلا إجماعا، أنم غبر 
تعالى.اف محي 

يثملالكريمة الأية هذه عموم ظاهر الأية. أبمده ثنئ. صأ ونذ تعارت نوله 
تحريمتعالى تخصيصه بينه كما ،، iLJji؛وهو عمرة، أو بحح للمحرم البحر صيد إباحة 
يفهمفإنه -ئه.< ثتئتِ تا ألم .،X ثوع' نوله؛ في الم بميل المحرم عز البد 

ظاهر.هو كما المحرم، على يحرم لا البحر صيد أن منه 

Jiأك >تأبم الى: تعه نول
بالمعروفالأمر وجوب عدم الكريمة الأية هذه ظاهر من الجاهل بنوهم ند • أدوه 

فلمحهدْ بلغ إذا فيما ذللا، أن إلى الإثارة فيها الأية نفس ولكن النكر، عن والمهي 
لمبالمعروف الأمر ترك من لأن أنتدمذه؛ نوله في وذللأط المأمور، منه يقبل 

فىالألوص عنهما نمله كما يِه، المبن وسعيا حذيفة، : بهذانال وممن يهتل-• 
بنالقاسم عبيد وأبي المس،، بن سمد عن القرطي ونفله جريحّ، وابن تفسيرْ، 

•عود موابن عمر ابن متهم الصحابة من جماعة عن حربر ابن نحوْ ونقل ملام، 
منومنهم محنكم• يسمع فلم أمرنم أي أدثدسم-ه ^^١ قال: من العلماء فن 

ينبضولا حدأ ظاهر وهو الأية، فى بالأهتل.اء المراد في بالمعروف الأمر يل-حل قال؛ 
لمتصف.عنه العدول 

حرفى أنه أفم تعالى الله أن مهتار، غير بالمعروف الأمر تائك أن على يدل ومما 
الكلكتاوعماوأ 1انتوأ أدي إلا ه حنم 5؛^، ألإلس إة ي ؤد١لننر تعالى؛ قوله ني 
عنوالنهي، بالمعروف الأمر وجوب فالحق ]المر[، ه ١٥الثم دهواصوأ الو  ١٣١^

تعالى:كقوله الآيا١تإ دلت، وقد صل؛ من صلال، الأمر بمر لا الواجب، أداء وبعد المنكر، 
أنمحيى -ث، والأحادي[، ٢٥ه صه دم لثرأ أك مسنن لا ينثن ؤو٢ئددأ 

محدْ.من بعذاب الله عمهم النكر عن ينهوا ولم بالمعروف، يآمحروا لم إن الناس 
بنتجزين_، الحكم أم المومنض أم عن صحيحيهما: فى الشيخان حرجه مجا ذللت، فمن 

منللعرب ؤيل الله، إلا إله لا يقول؛ مّءوبا فزعا عليها لحل س المي *أن ها جحش 
والتيالإبهام بآصجمه وحلق هدْ، مثل ومأجوج يأجوج ردم س الوم فتح اقترب، قد نر 

الخبث،.كثر إذا نعم ت تال الصالحون؟ وغينا أنهلك افه رسول يا ت فقلت تليها، 
والواتعافه حدود في القائم مثل ١١ت قال ه المي عن ها بشير بن النعمان وعن 

وكان، أمحملها وبعضهم أعلاها، بعضهم فصار سفينة، عر امتهموا نوم كمثل فيها، 
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فيحرمنا أنا لو : فقالواقومهم، من على مروا الماء من استقوا إذا أسنلها في الذين 
أحدواؤإل جميعا، هلكوا أرادوا، وما تركوهم فإن . قومتامن نؤذ ولم حرما، نميبنا 

والزمدي.البخاري أحرجه جميعارا، ونجوا نجوا، أيديهم على 
١٢١ؤ؛الأية هدم تفرءون إنكم الناص أبها يا ،؛ JL؛ه الصديق بكر أبي وعن 

اش.رموو مجت ؤإني أهتدتمؤ١ إدا »ئل ثن بمركم لا أئنسكم عوقأ ءامتوأ أةذ؛ث 
منه٠؛،بعقاب، اممه يعمهم أن أوثاائ، يده، على يأحذوا فلم القنالم الناس رأى ررإن يقونا: 

صحيحة.بأسانيد والنسائي والترمدي داوود أبو رواه 
علىالنقص لحل ما أول، ارإن ه: الله رسول قال قال؛ ظلثه عود مابن وعن 

فإنهتمتع، ما ولع افه، اتق هذا يا فيقول؛ الرحل يلقى الرحل كان أنه إسرائيل، بتي 
وثريبهأكيله يكون أن ذللث، يمنعه فاد حاله، على وهو الغد من يلقاه ثم لل؛ا، يحل لا 

أئنيرى ؤ قال؛ نم ببعض، بعمهم قالوب، الله صرب، ذللث، معالوا فلما ، ويعيده 
دْقامأعنؤأ بما قوي نربث أبن وعيس لستاي ءق نفيت، ثى حقثروأ 
.سنرى ص٤اؤأ ما لثى هثثو، عن تثثامون لأ هكاؤ_أ . هلادت 

آثهتنخث ؛U ثتّ قف ما لقس حكروأ أك؛اث يوؤرك\ منهنّ ^؛؛ ٤٠قثرئ 
ولتنهونبالحروف، لتأمرن واش كلأ، قال؛ ثم حنإدوئ يم ألمدايب وؤ، ءثؤنّ 

الحقعلى ولثقصرنه أحلرآ، الحق على ولتأؤلمرنه الغلالم، يد على ولتأحدن النكر، عن 
.لحنهم٠٠ كما ليلعننكم ثم ببعض بعفكم قلوب اف ليضربن أو نصرأ، 

الترمذي؛ولفظ داود، أبي لمقل وهدا حن، وقال؛ والترمذي؛ داود أبو رواه 
ينتهوا،فلم علماؤهم نهتهم المعاصى، في إسرائيل بنو ونمت، ®لما ه؛ اش رسول قال 

لمانعلى ولمتهم ببعض بعضهم تلوب الله فضرب وشاربوهم، وواكلوهم وهم فجال
وكان. اش رمول فجلس يعتدون،؛ وكانوا عصوا يما ذللث، مريم، ابن وعيي داود 

.أحلرأ،االخق على يأحلروهم حتى بيده نفى والذي الأ فقال؛ متكثا، 
ونه.لمحبتضرونه؛ ومعنى تعهلفوهم. أي تاحلروهم؛ ومعنى 

بالحروفالأمر أن على الواصحة الدلالة وفيها حدأ، كثيرة اياب فى والأحاديث، 
علىالدالة الايات، كثرة و,>يلْ >إذا قول: في داخل الخدم عن والهي 
إثأيعدن أق ندؤأ ؤدأقفي ت تعالى كقول السكر عن والنهي بالعروق الأمر وجوب 

؛•ئ[،صوك: ]آن، .4 أكنميى هم دأوكق، ألسم عن ونهين ألمحق وأمية ألإٍ 
]آلاأثنآًًفر4 عين نئ~ه>اك> إأثم؛ني كأَ،دة ^١؛؟، همجئ، أمف حن • ول ون

أبيوبيس ه' دكايب ءق ،؛تهي)، بفيت> ئ حكمثوأ أص لأخج ث وقول [، ١١*عمدال: 
ئملوهمتهكم عن ثدثاتول لأ ْكاوأ . بمتدرُك وءقاوأ عنوأ يما قس، ممتئ 
هتظأد<رتا ثاة تن يذؤ ين أدم، ؤوؤأ وقول؛ .اه، سلو>ت\ ^١ ١٤'؛=ما رئّى 
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أؤؤةت ونوله [، ٩٤]الحجر: ومره يتا ونوله: ؛!، ٢٩لالك-هفت ه وكم 
[،١٦٥راف: ]الأعيمقوأكه َ،زا يما بمسي اJاءجا JUظلموأ آلمك ولناJث١ النوء ءنب يموات\ 

[.٢٥]الأمال: ٤؛^^ يذم ظنوأ أئن فساه لا نثنم : وقوأه 
الناسأن هي• وغيره الظالم تعم المح، الفتنة بتلك المراد أن معناها محي والتحقيق 

حمامةفرها وبه وطالحهم. صالحهم، بالعنامج، اض عمهم يغيروه محلم المنكر رأوا إذا 
.منهاطرفا محدمنا كما لذللئ، شاهدة الصحيحة والأحاديث، العلم. أشل من 

لأيةا هاو0 في ذكر أ*ؤ"تي؛بمه. نن ^١ إنآ أم ث؛نده ذكم ت_مالى: محويه 
وهوالقلبية، الأثام من الإثم هدا أن آحر موصع في وبين آثم، الشهادة كاتم أن الكريمة 

والطاعاتالأنام منثأ أن ومعلوم [، ٢٨٣]البقرة: محليره ءائئأ ؛^١١ ياًفنءا ُؤوس ت محوله 
كله.الجد ل فمد ؤإذا كله، الجد صلح صالح إذا لأنه القلب،؛ من حميعا 

اللهبمشيئة أحياء محبورهم من إحراحهم معناه ؟ يإذي،4 آلموة ءنئ ؤذأإ ■' نعار نوله 
[.٤٩عمران:]أل، ه أم ه ألموق وأم( دأمحمت، ألآْفمه ت بقوله أوضحه كما وقدرته، 

لم• الأية •••ألدثي«ه متهم اذ ءنش• بقآ ْفس ؤذ}إ ■' تعالى نوله 
صّئبوهوما ئثلوء ؤوما كقوله؛ أحر، مواصع في بينه ولكنه عنه، إياهم كفه كينية هنا يذكر 
[،١٠٨، ١٥١/ه]الشاء: إله اممة رثمحه يقيثابل قلوه رما ؤ ومحوله: [، ١٥١^اء: ه]النلم ثته وثيح( 

الآيا>ت،.من نللث، غير إلى [، ٥٥عمران:]آل حفرواه أد.تي بمي ومحوله: 

المرادالعلم: أهل بعض محال، الأية. ألم١ربمه اق أزمت ي تعالى: نوله 
كقوله:الإلهام بمعنى القرآن في الإيحاء ورود له ويدل الإلهام، الحواريين( \ر بالإيحاء 

ومنه:العلماء: بعض مال ألهمها. يعني [ ٦٨]المحل: الأية ١فؤ^ه اذ له 
إلىأوحيثط معناه: العلماء بعض ومحال ٧[. ]القصص: ؤضييوه ق ملأ أز إق ُؤدلأح؛-نا 

والسلام.الصلاة نبينا وعلى عاليه عيسى، بواسهلة حقيقيا إيحاء الحواريين 

الأنعامسورة 

•بمدأدثه .رنجم جنولأ أئن مالمح(: قوله 
للعلماء:وجهان ؤبمدونه تعالى: قوله في 

هذاوعلى عنه، والميل الانحراف،، بمعنى الشيء عن العدول من أنه أحدهما: 
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بملونبربهم كفروا الذين إن فالمعنى: وعله ؤكئروأ4، بقوله: متعلق ؤثنا!لمه فقوله؛ 
بمعنى*الياء" إن الوجه: هذا على ومل والضلال، الكفر إلى الحق طريق عن وينحرنون 

•إيمان ولا طاعة، إليه يتوجهون فلا ربهم، عن يعدلون أى *عن* 
العبادة،فى نغليرأ له يجعلون يعدلون؛ ومعنى يعدلون، متعلقة رالياء• أن وثانيهما؛ 

جرير؛تول ومنه وعديلأ٠ نظيرا له جعلته إذا بفلان، فلأنا عدلت، الحري،؛ تول من 
والخشاباطهيه هم بت، عدلاحأ ؤيأم فوارس البة لعأن

الوجهوهذا رياح، وبني نعلة، لبنى وأمثالأ مراء والخشاب، طهية أجعلته نعتي 
شكثا إن ناف ؤ ءيرْ: به عدلوا الذين الكفار عن تعالى كقوله القران، له يدل الأخير 
ءى٢^١;؟، تعالى: وقوله ]الثعراء[، أدشث.4 بم، ئيم إل بيخ. ثم 
كثيرةآيايت، في تعالى وأثار [، ١٦٠]الشرة: ه أف كمتص تحو؛إم أيدادا أف دوي ين ينجد 

بمبجتأرا ^١٢ كقوله: - تعالى الاه قبحهم - والخالق المخلوق بين ساووا الكفار أن إلى 
[،٠١٦ أ'ؤءث ٨ ص م ثق أك م ثإ أثو ص ص، زأ ظظ 

ثثلأدؤ 4^1، ونوله: ]١^،[، دًقثوة.4 ١٠^ ثئ لا كن، ;نأئ وقوله: 
ءثامئهمموآء بمو ئامم يدئثظم ما ق قمءفات تن نذكن ما من 'ه ٠^، مى 

مثله،اللغة فى الني رعيل الآيا'ت،. من ذللث، غير إلى [، ٢٨^: ٠٢١١]أاسمه َيشفلم 
ؤإذا- المين بكر - عدل فهو ه، جنمن كان إذا المرية؛ علماء بعض فال ، ونغليرْ 

مهلهل:قول الأول ومن -• العين بفتح - عدل فهو ه، جنغير من كان 
خدورالياة خمرزين، بإذا تج كليمن عدلأ يس لأن على 
الدبورمن الحمام افطرب، إذا ب، كليمن عدلأ يس لأن على 
يرثكالر الأمبلابل غداة كليب من بمدلأ يس لأن محلى 

بناس جقتله الذي - كليب، باخيه وائل بن بكر من قتلهم الذين القتلى أن يعني: 
الشرف،.فى يعادلوته ولا يكافثونه، لا - البكري مرة 

نفليرالمراد لأن [؛ ٩٠لالم_اتاوة: باماه ديلك ء،وو تعالى؛ قوله الثاني ومن 
ولاؤ ونوله: ءذؤ،ه، محفل تدل ؤوإن وقوله: ه، جنمن وليس الصيام، من الإطعام 

بدله.نؤحن- للمفا..ى معادلة قيمة كأنه لأنه الفداء؛ والخيل؛ [، ١٢٣لاJقرة: ء؛وته بتتا يمز 

هذهفي ٠ لأية ا ّ ٠ ّ وجهزهم^ تلإ ا/درس وف، أشتويه ؤ أئ 4ونن إ تعالى قوله 
تحالى،:الد فىكتاب، مصداق ل منها واحو وكل التفسير. من للحلماء أوجه نلأنة الكريمة الأية 

المحبودالإل وهو أي؛ الأرض، وفي، ماواُت، ال فى النه وهو المعنى؛ أن الأول؛ 
الأرضفي بحؤ، وحدْ المعبود هو - وعلا جل - لأنه والأرض؛ الماوات، في 

تولهله ويشهد يتيه، المعس وهذا حبر، أو حال، لايعلم،* فجملة هدا وعلى والسماء. 
فيالمحبود وهو أي؛ [، ٨٤]الز.محرف: أقلأ4 ؛لآ>بج، رف، إثتث ألثثآ؛ ي، أهءك، نعالي،: 
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بهايخلدون عليهم، وبال لأنها ءيرْ؛ ١لكامين بعناية عبرة ولا بحق، والأرض السماء 
علوأذللث، عن وتعالى بحانه ض شركاء ت، ليومعبوداتهم الأيدي، الخلود لنار اش 

[،٢٣ِ: تشوه ثن قا أس ارو U نتا؛آؤل أم ؤئتوئآ أءم ٩ ي كسرأ، 
إبهم ؤإن ألعلن إلا ثئئرى ان ثنًقآء أس دويتي، ين ندءوث ١^!؛؛؛؛^ يقؤغ ق، 

اهمطك،•واختاره الأنوال، أفلير الأيت في القول وهدا [. ٦٦]ّوض: ؛نرنوث^ 
أي■^؛٣ بقوله■ يتعلت، أمح،ه دف، ؤ!، ت قوله أن الثاني; الوجه 

تعالى؛قوله له ؤيثهد القول هدا وين الأرض؛ وفى السماوات، فى سركم يعلم افه وهو 
٦[.لامئj: الأية . . وأ'لأئء. أص ف، أكث ثم ألكا أني >م 

القرطى.ى نقله الأية. فى فيل ما أحن من القول وهدا الحاس: قال 

ألثمؤب،ه،ؤ!، ت قوله على نام الوقف، أن حرير، ابن اختيار وهو ؛ ااثارث، الوجه 
هذاومعنى الأرض، في وجهركم سركم يعلم أي بعده، بما يتعلق أي<ه خ ونوله؛ 

الأرهميأهل سر يحلم أنه ْع حلقه، جمح فوق عرمه على تو م — وعاد جل — أنه ت القول 
ؤءفيمتعالى؛ قوله له ويشهد القول، هذا وسن ذللث،. من شيء عليه يخفى لا وجهرهم 

ؤؤتسل أن ألتن ق، ثن أينم آم . ئزر همثن ؛يا أمح، خ محي، آن أفتء i( ثن 
فوله؛مع ]ل[•( وه آسوئ أددرخ؛، عز وقوله؛ [، ١٧، ١٦لالملان،: ثايّئاه 

وهومحق َة وما يبر ش وقوله؛ ٤[، لالحدي١: 'كنزه نا أين تذؤ قت 
الأعراف-سورة في يإيفساح المهام هذا تحقيق الله شاء إن وسيأتي ٠ تالأءراف[ 

لأيةا بهذه مستدلمن مكان® كل في تعالى الله ارأن من الجهمية يزعمه ما أن واعلم 
أحقرالموجودة الأمكنة جمح لأن تعالى؛ بالله وجهل مبين، خلال الأرض؛ في أنه على 

شكاء،كل ٌن أمقلم هو الدي والأرض السماوات، وب منها شيء في يحل أن من وأصغر 
يدهفي والأرض ماواتا فال شيء، به يحيهل ولا شيء باكل محيعل شيء، كل من وأعلى 

خردلحبة كانت، فلو الأعلى، المثل وله أحدنا، يد في خردل حبة من أصغر - وعلا ل ج- 
حاشا٠ أجزائها من جزء كل في أو فيها، حاد إنه يقال: أن يمكن فهل رجل يد في 

والأرضموات، الوب أن فاعلم ذلاثج علمت، فإذا ذلالثف، من وأحقر أصغر هي وكلأ، 
يكونولا شي، به يحيهل ولا شيءاء، باكل رامحيتل شيء كل من وأعفلم شيء كل من أتمر 
إلاأكن إ؟ يلك ين آنثر إآ آٌز( ي،  ٠٤٠ألثثر؛ت، ق يؤو يثم١د عند ين>يث، ولا شيء فوقه 

أثنىكما هو عليه، ثناء نهحمي لا كبيرأ علوا وتعالى بحانه ٣[، ]سبأ: ميزه ث، كق 
]طه[.رو^ه علما يهء محطؤين، هملإ فخلمهم وما ادعم بن ما مار ؤ ه نفعلى 

إلأنئآ إذ كسمأ آل؛بم كاد »لمثو• ي، ءثش ردا ^j)؛j ؛ نعالك، نوله 
فيمكتويا كابا عليهم افه نزل لو الكفار أن الكريمة الأية ءدْ في ذكر وه. يء يلإ 

لثمكأمرين، ُؤوأن عنهم؛ تعالى قال كما اقترحو،، لما إجابة صحيفة، أي: قرطاس، 



١(• . )٨ الأنمام: سور؛ ——  ١٦٢

أيديهم؛ولمته النزل، الكتاب ذللثح فعاينوا [، ٣٩ت١لإمراءت ئئرة_مه كثيا ثنا تزل حق 
والمكابرةالعفليم واللجاج العناد وهذا سحرهم. أنه أحل من ذلك، أل وادعوا لعانا.وا، 

ألسأفينى ؛اثا مم ثثحنا ُؤولو كقوله؛ كثيرة، آيايث، في تعالى بيه الكفار ثان هو الذي 
]ال—ح—ج—ر[،.ه شمييق مر م بل أنحنثا سغ؛بم إنا قاؤأ و بميرة همه ءئيرأ 

أةُؤنمن وقوله؛ ]!لهلور[، رؤِم ثحاب يمأؤأ تانف ايثة تن كننا ِريأ ؤُإن ونوله؛ 
صفنمح أ^ 

وؤ.( يؤمون ي ثه حقلمثت، ء؛قألم حقت، هك ؤءن وقوله؛ [، ١١١تالأدع-امت 
الم ص ؤألئدر أوت قدي ُؤوما ه؛ ولوق[، ^١٩، ٩٦ونس: ]يءايزه ٠؛^، ماءمم 

غيرإر [ ٢٠]الأنعام؛ اه يفيزا ي  ijCمقل نجوا ^ وقوله: ا'ا[، ]يرنس: دؤينو0ه 
فوله؛في وقومه فرعون عن واللجاج العناد هدا نحو تعالى وذكر . الايايتؤمن ذللث، 

٠[.لالأءراذيمدبيثى لق ض تا يا بمنرة ءاثز ثى ه ئأبما ميما ءؤو،ؤأ 
الملكبإنزال بربدون ماذا هنا يبين لم عده• عثب أزد ولا ؤث»ازأ تٌاامح،■ قوله 

معآخر نذيرأ يكون أن الملك بإنزال يريدون أنهم آخر موصع في بين ولكنه المقترح، 
لولا؛ ١١٢^ي وبج، اص ثأْكل، أء ندا نال ^٠١^؛ قوله: في وذJلأt ؛لمي.، 

.<[ j،i_f،il]ؤاه ئذيع تعئ ثمنت، عق إثو أتي، 
نزللو أنه يعني، وه■ تثلثوة لا نم ['لأم محص ها ع ت نعار أو.له 

منالعذاب الله من لجاءهم والمعاصي، الكفر من عليه هم مجا على وهم الملائكة عليهم 
تعالىبيه كما ؛ذلك،، إلا علهم تنزل لا الملائكة بأن حكم لأنه إنذلار؛ ولا أمهاب، غير 

نجيي،يجنا وقوله• ]الحجر[، وه مظؤذ إدا 'كامأ وما بمي إلا ألملجآةه ذ؛ق وما بقوله■ 
[.٢٢]القرنان: لأثجربم4 يننئ لا أممكث 

■واه يليثدثث■ كا ءال؛ه-م دح-لأوينا مثهفا جتتنث ووؤ ت*ارا: نوله 
مخاطبتهليمكنهم الرحل هيئة على لكان ملكنا رمحولأ البشر إلى بعثنا لو أي: 

كانولو النور، شدة من الملائكة إلى النفلر ستطعون لا لأنهم عنه؛ بالأحذ والانتفاع 
الرسولاله ريقبول في هم أنفعلى ون بلبهم كما الأمر عليهم لالتبس كل،للث، 

المرملنؤع من يكون أن ينبعي، الرسول أن على تدل الكريمة الأية وهده البشري. 
بمثؤىمييفه ا،تفيغا ف، 'كاك ؤ بقوله• أيضا نللث٠ إلى تعالى أثار كما إليهم، 

[.٩٠]الإسراء: ر٣^١ه مااء=ةا ألثثج تنثث ءاييعّ لرثا •ءلم؟بم 
دءًْفاوأ ثا ينهم \$ت هكاة ^، تن بمي أنمزئ تعارت نوله 

نثينا.،قبل برسل اسنهزءوا الكفار أن الكريمة الأية هدْ في تعار ذكر وه• ممإون 
انمذابكيفية ولا اصتهزائهم، كيفية هنا يفصل ولم نللث،، بسبب العاذاب بهم حاق وأنهم 
وقومه،نوح ذكر في متعددة أحر مواضع فير ذللث، من، كثيرأ فصل، ولكنه به، أهلكوا الذي 
ذلك،.غير إلمر وقومه، وثعسب.، وقومه، ولوط وقومه، وصالح وقومه، وهود 



٦٣![١٤)الأيت ت الأمام صورة 

اممهقال وقد نجارأ®، صرت نبيا كن أن ؛ابعد له؛ قولهم بنوح؛ استهزائهم فمن 
حاقما وذكر [، ٣٨]هود: َةّا يدم شر ينا ثثيأ نوح■ م، تعالى 

الايات.من وأمثالها [ ١٤]ال*نكّوت: يهم أتيثاك بقوله• بهم 
بمص\تويخ إلا مرت ^إن قولهم؛ من عنهم اه ذكرء ما بهوي؛ امنهزانهم ومن 

قىتتثتثنا حثيثا ما ثهرد ؤئازأ أيما؛ هممهم ونوله [، ٥٤امود؛ برؤه ،)هنا 
فيالعذاب من بهم حاق ما وذكر [- ٥٣له-ودث الأية . . . صءبلهنثا تارؤآ 

الايات.من وأمثالها [، ٤١]الداران: الأية . . أنشأه. أوج ي ^١^١ قوله؛ 
إنملآ يما عنهم؛ الله ذكره فيما قولهم بصالح؛ استهنامهم ومن 

ساهثر سما ينا َئث، ءد جكؤأ وقولهم؛ [، ^١٧]الأء-راف: ين هت 
قهبمأ ألْتثن فليإ آكمتثث> ؤرثْد بقوله؛ بهم حاق ما وذكر [• ٦٢]مود؛ 

الأبان.من وتحوها ]هود[، جأيعاأك 

إلاجئايخ ًكاث ءؤ»تا عنهم؛ الله حكي فما قولهم • بلوط■امتهزائهم دمن 
ثثهو أيضأ؛ له وقولهم [، ٠٦]النمل: الأية تن ؤط ءاد ممأ كثالوأ أن 

ساقتهاثليزتا ؤئثثلئ١ بقوله• بهم حاق ما وذكر [• ١٦٧]الثعراء: آلثمو؛بمه من ُتوئ. 
الآو1ت.من ونحوها [ ٧٤]الحجر: سنجيه من :بمجارة عمم ُأمطريا 

كث؛يامثه ما ينثعتس، ^٠١لوا عنهم؛ اش حكى فيما قولهم بشعيّتف؛ استهنانهم ومن 
ود[.]ه.ه ثيز ٥^١ لت، تآ ر؛تناة، رئظش وؤثُ صعيءآ ينأ لر؛ثلن< وإدا يؤد ^١ 

عظيوهيم إإو\زآ َةاث رقم الثللإ يوم  l_J_؛؛ ه قولبهم بحاق ا موذكر 
الايات.من ونحوها [[، ١٨٩]التعراء: 

وهوالخلأس، يرزق ١^ هو تعالى أنه يعش بمائؤ4. ولا قعتر ٠^^ سار: قوله 
أننثلثت اؤرما بقوله؛ هذا تعالى بين وقل- رزق■ إلى بمحتاج فليس الماللق العنكب 
ذرألثغيى هر أثت إة . يقعميي أن وي ن؟ ممؤ ثن ثلهم وب *آ . .يهمحن إلا دأ'لإدر، 

والأولالإءلع.ام، من الفعلين أن على الجمهور وقراءة . ]اكاريات[ المن ألمق 
ينسعيد وقرأ الأحرى■ الأية وأوضحته بيتاه، كما للمفعول، مبني والثاتير للفاعل، ميكب 
يعمخا والعين الياء يفتح والثاني الجمهور، كقراءة الأول الفعل والأعمش ومجاهد جير 
جل- وهو وبهلعمهم، عباده، يرزق أنه أي؛ الماضي، فكب العين بكر الئلانكب ْلعم 
حل_ لأنه الغداء، من المخلوق إليه يحتاج ما إلى يحتاج لا لأنه يأكل؛ لا - وعلا 
أنثرآلئاس ؤهلث\ كبيرا، علوأ وتعالى سبحانه المطلق، الغنى لداته، الغثى - وعلا 

[.٢٦]لقمان: أوصيد.ه \لإأ ئز نأثه أس [ق ألممو 
تفسيرفي الأقوال لأحد موائمة والأعمش، ومجاهد معيد عن ذكرنا التي، والقراءة 

يدال>ؤألذتثثده العلماء؛ بعض قال ]الإحلأص[، ألضثثثثواب< تعالى؛ قوله 



(١٧-  ١٤)الآات الأس:سورة 

سؤددهتكامل الذي اليد هو ت بعضهم ونال والحوائج. الشدائد عند إله يلجأ الذي 
يولدولم يلد لم الذي هر ؤأكتكمد؟٠ ث بعضهم وقال وحكمته، وعلمه وعفلمته، وشرفه 

غناءبمد الباني هو ت بعضهم وقال له. تصير ؛ُد0 فما ت وعليه أحد، كفوآ له يكن ولم 
محلوهو الطعام. ياكل ولا له، جوف لا الذي هو ؤآاْثثثده ت بعضهم وقال خلقه. 

المسيب،بن وسعيد عباس، وابن مسعود، ابن ت القول بهذا نال وممن الشاهد. 
ديعلةرباح، أبي بن وعطاء -صر، بن وسعيد وعكرمة، بردة، بن اف وهمد ومجاهد، 

وغيريا.حرير وابن كير، ابن عنهم قله كما والدي؛ والضحاك، العوني، 
عاليالممد إطلاق العرب، كلام في، المعروف من —• عنه افه عفا — مقيده نال 

النيرتان:تول الأول فمن له، جوف لا الذي المصمت الشيء وعلى العظم، السيل 
يحمسد إلا رمنة ولا واعتمدوا الليل بنصف، حميعا سيروا 

الأحر:وقول 

الممدتي الفأنتا حذبفا حدها ه لتا لتم ثام بحه لونمه
الأحر:وتول 

الممليد وبالعود مبن بعمرو أمد ني ببخير اعي نالبكر ألا 
الشاعر:قول اكاني ومن 

المممداالشكيم يعلكن عوابن اده حيزال تلا حروب اب شه
الشدائدعند المالجأ وحده هو الذي يد الهو تعالى فالله ذلك، علمتؤ فإذا 

ونحوه،الطعام كأكل المخالوفين صفامنه عن ونعالي وتقدس تنزْ الذي وهو والحاحامت،، 
تميرأ.٠^١ ذلك، عن وتعالى بحانه 

الأية-ه آنئ ت آول، أمقوى آذ ١؛^<^، إو ^«J، تعار: ندله 
أملممن أول المراد وليس إليها، أرسلت، التي الأمة هذْ من أسلم مجن أول بعني 

قق،وجوده مل المسلمين وحول على تدل كيره بايايتج تعالى بينه كما الاّر،، جميع من 
أشذ.ه,ني أسننت، قاد أملم ^١ لإ قال ^ إ؛راهيمت همن كقوله أ•ته، ووجود 

وقوله:١'؛[، ]ووسف: ألثنإ«ء؛نه وآلءني ثنيا ؤؤؤأ يوسف• همن ونوله لالبغرة[، 
جاو؛ثننا ءؤء؛ا وأهله: لوط عن ونوله [، ٤٤]المائدة: أنلتوأه ق؛ ألثشك قا جم 

•الآيا'ت، من ذللث، همر إلى لالذارياُت،ا، .ه آكإماث ثن هت ءثد 
ئنئد؛؛؛، بجم سنق، نإن م إلا ه ءفاثث، يئن»لأ آمه ستائ، ؤرلن سالي: نوله 

يستاىه •' نوله بعد ثيبمر.ه ءثَلإ،شو ت هنا بقوله تعالى أشاد ثيبمر.ه• سء 
صرحكما ٠ تعالى له أراده عمن ، ردْ على أحد يقدر لا الجزيل وعْلاءْ فضله أن إلى ءثزه 
١[.• ٧ ]يونس: تثلاه س دء بجيث، ثندء آد ئلأ تثر ِرذئ توله: في بذللث، 



■( ٣٣-  ١٩)الأيأت الأنطء: ّورأ 

•ه ئ دس ه ؛١^ أي)؛ ظ إة سارت قوله 
لكلناالعظيم القران هذا بالغه من لكل منن-ر . بأنه الكريمة الأية هذ-ْ ني صرح 

نومنولم بلغه من كل وأن بلغه، من لكل عام به الإنذار أن الأية من ينفهم كان• من 
أحرآيات عيه دلت نقل- بالنه، من لكل إنن-ارْ عموم أما • كذللث، وهو النار، في نهو به 

[،١٠٨]الأء_راف; •همماه إقبمفم أم رثود إؤ ألناس يتأدها ت كقوله ا أيض
ؤالئغان رو ١^ ؤق؛اوإن ونوله! [، ٢٨]سأ; ,قؤث0ه ْ؛قاده إلأ أرسلثك، ونوله؛ 
صرحفقد المار، يه يؤمن لم من لحول، وأما لالمر،انآ. ئي!اإ هكشمك .يمخق ع'، 

لممن وأما آ• ١٧تهدئ؛ مذبمقم4 ،لثار آلاحداب يف كي، أهئر فوله؛ في تعالى به 
أعلم.تعال وافه رسول. يأتهم لم الل-ين الفترة أهل حكم فله . الرسول، دعوة نلغه 

^^،^•٤١يإم ته نمحأ إ-ا لتادوأ يدرأ ؤدؤ سار؛ توله 
موجودبكل علمه أحاءليم الذ.ى - وعلا جل - الله أن على تا-ل، الكريمة الأية هذْ 
لأنهيكون؛ كيم، وجد لو يكون لا أنه الأزل، في سق الذي المعدوم يعلم ومعدوم، 

الالذي الرد هذا ؤيعلم يكون، لا أحرى مرة الدنيا إر القيامة يوم الكفار رد أن يعلم 
يإممته محأ ينا لماددأ ردوأ ُؤدؤ بقوله؛ به صرح كما يكون، يف ونع لو يكون 

Iأحر آيامت، ر به مصرحا جاء المعنى هذا و ٠
التبول؛.، غزوة عن تخلفوا الاين المنافقين أن علمه في سبق نعار أنه ذللئج؛ فمن 

ْءفيتؤرلى، نوله: في به صرح كما لحكمة، عتها نعلهم والته معه. إلمها يخرجون 
ونعلو يكون لا الأي الخروج هنّا يعلم وهو [، ٤٦الأية ق4لهمه أيعاثهم أس 

•• حثاث"ه• إلا راددم ئا فآل -ئر-حمأ م قوله؛ ني تعالى به صرح كما بكون، كيف 
'مه تعار: نوله المدكور المض عر الأالة الأيات ومن [. ٤٧]ي: الأية 

•الآياُ—، من ذللث، غير إر [، ij]؛^^.ا.ه يممهؤة ُلبيهم 1، لديأ ُئز ين بهم ما ق-نتا 
الآية١١^؛، تحريق ضن؛ ^٠٠- سار؛ قوله 

الكفاريقوله ما يحزنه رسوله. أن بعلم بأنه الكريمة، لأية ا ُذ-ْ في تعار صرح 
كقوله!أحر؛ مواضع في المفرمحل الحزن هذا عن تعار نهاه وقد .، تآكذيبه من 

الئديفز لأس ه: وقول٨[، ر: ل»-L»، الآية هغب مثك نرّدن، 
النديثيثنيا لؤيننإ ؤ إن ءايميم ءق مصلي بنجع ؤقد،ء، ه: ولون[، ٦٨دة: لمانال 

ث_عرا،[.لالٌثأه بجنحأ ألا مك ثج ه: وقوللالك_ه-_ف[، آستا 
تعقبة ين غيلان تول وت نفه، المهالك هو ت واليانع 

المغادريديه عن نحته لشيء ه نفالوجد احح بالأبهذا ألا 
ؤإئ'ونغليره؛ ذللث،، عن الهي، به براد الابنين قمح، بمءه ^؛٠^٠ وقوله؛ 

ولاالأول،، في عليهم حزنا لئ، نفتهللث، لا أي؛ [، ١٢أهود؛ بجك ما بمس 
الثار-ر إليلث، يوحى ما بعض ترك 



(٤١. )٦٣الآّات: الأنعام: ّورة  ١٦٦

المرادير: النفعالهاء جمهور غال الأية. 4 أس بممم تعالى: قوله 
ثنج تعالى: كقوله اف؛ كتاب من آيات لذلك وتدل الكفار، الأية: هذ0 في بالموتى 

ونوله:[، ٢٢]j،طرت آلآوُتاه أح(؛ بمش، ^٠-، وموله: [، ٢٢]نلثجنه؛آ تسا َ؛اق 
الايات.من ذلك غير إلى [، ٢٢]فاطر: "الإئره ق ثن سيع أنتن، 

•بملتوزه لا آًثكرهم ولكؤ »ايئ يمل آن  ٥٤' ٥١٠أمد يق ءؤءز تعار: هوله 
علىالكفار اقترحها التي لأية ا تنزيل على قادر أنه ت لكريمة ا لأية ا هذه محي ذكر 

موصعمحي وبين ٠ بمنوزه لا آحكرهم ءؤول1ةئ ت بقوله إنزالها عدم لحكمة وأثار رموله، 
العاجل،العذاب بهم لنزل بها يؤمنوا ولم أنزلت لو ألها إنزالها عدم حكمه أن •٠ آخر 
صخرةمن حومحاء، وبراء، عشراء، ناقة إحراج عليه اقترحوا لما صالح بقوم وير كما 

يثاأذيث1 هعؤ؛ فعقروها ومشيتنه، بقدرته منها لهم الله فأحرجها صماءا 
قوله:في وذلك استئصال، بعداب واحدة دفعة افه فأهلكهم [، ٧٧]الأعراف: ثدآه 

وت^ها نثللمإ مممه أتاثث ئؤد رء١يتا ا"لآرزدا ها ءقJب أن إلأ أويثت يبجل ئ م-عتاأ 
ماإلى داعي لا أنه أحر مواضع في وبنن ]الإمراء[. محما إلا آلاشب محة 

انترحوهاالتي الايالتا جمع من أعفلم آبت عليهم أنزل لأنه الآي٠ادت،؛ من اقترحوا 
ملناأما ع§وهن ؤآول؛ل قوله: محي وذلك الحفليم؛ القرآن هذا هي الأية وتللث، وغيرها، 

الاكتفاءعدم عليهم - وعلا جل - فإنكاره [، ٥١لالسكوت: عثهر4 ثئق ألخهتب 
كذلك.وهو آية، كل من وأفحم أعظم أنه على يدل المقترحة الأيات عن الكتاب بهذا 

تترددباقية وهي الأرض، أهل جميع أعجزت باهرة، ومعجزة واضحة، آية أنه ترى ألا 
الرسلمعجزات من عيره بخلاف اش، أمر بأني حتى طرية غمة الخلق آذان فى 

وانقضت.مضت كلها محالها وسلامه؛ عليهم اطه صلوات 

إنتدءدن أثم أغن ألثاعه قلإو آو أد عياب أئتؤأ إن ^؛٣' حأ ت تعالى نوله 
٠لأية ١ [ ٤ ١ - ٤ ٠ ] يعوزه إياء بو .ا صبمثدتين كنتند 

أتتهمأو اض، من عيان أتاهم إذا المشركين أن الكريمة الأية هذه في تعالى ذكر 
به؛يشركون كانوا ما وا ونوحده، ض العبادة مخ هو الذي الدعاء أحلموا السّاعة 
وعلا.حل وحده. اف إلا الكروت يكثف، لا أنه لعلمهم 

هنايبين ولم ض، الأحلاص على يحملهم الذي الدنيوي العذاب نؤع هنا يبتن ولم 
كفرهمإلى يرجعون أو إحلاصهم، على تمرون يهل العذاب عنهم كثف، إذا أيضا 

أحر.مواضع في ذللئ، كل ين ولكنه وشركهم، 
التيالكروب نزول هو الإحلاصى، على يحملهم الذي الدنيوي العذاب أن فبين 

ظنهمعلى ويغلس، أمواجه، وتلتطم عليهم البحر يهيج كأن الهلاك؛ به نزلت من يخاف 
ؤحكع' إدا ^حئ تعالى: كقوله وحد0؛ لله الدعاء يخلصوا لم إن فيه سيغرقون ألهم 



ijy  :١ ٦٧( ٥٢)الأة الأمام

دءلوأم $ ين أينح د-بمنم همابمش محيح هءا آيا وممحأ ثبي ;ؤج عم ثجتبن ألثمح* 
ثتتآ. أاق؛ؤتن ثن ذإلأدك ،^٠، ثن أمحئا لن أان؛ن لت ءتبيث أثن دعوأ يهم ثط أم 

jأكز ننلإ' ^^١ وقوله؛ ^ ٢٣، ٢٢]؛^_؛ أدميا4 بمد أمح، ف، يخئ  ٣٠إدا أينم 
أسدما آلذيى ؤ( يكيأ ه.' ولوق[، ٦٧مِا،: لالإءإباءه إلا ؛^■؛٧، تن نل أبمر 

نث،نميز أثن دما َألهووفي ثؤج عثهم ءة ■' ونوله [، ٦٥لالستمسرت: أفيذه ثل ئؤله\و؛ 
الأيات.من ذلك غر إلى . . [. ٣٢]شان: ألبم4 

الشركمن عليه كانوا ما إلى رجعوا الكرب، ذلك عنهم اش كشم، إذا أنهم وبتن 
[،٦٧: ]١^١٠َكضإه ١■^ وذ أوفيأ ألث 4 وؤ >ةئا كقوله: كثيرة؛ واضع مض 

يما.يننآغ أثث ^٠؛، ونوله؛ ءآء، لالس؛كوت: بنهأه نم إدا آلت إئ قنم ٠^٠٥ ونوله؛ 
أ'ضؤ تزة م ^١ وقوله؛ ل؛-وسآ، .ه أنم ثم َمحو ئ يثن 
الايات.من ذلك غير إر [، ٢٣]يونس: ه لؤ أه 

جهلهم،ندة محن الغرق من الله نجاهم أل بعد للشرك رجوهمهم أل تعالى وبنن 
علىوغادر البحر، في إهلاكهم على كقدرته الر في يهلكهم أل على قادر لأنه وعماهم؛ 

الالبر وصلوا إذا عليه فجرأنهم بالغرق، فيه ويهلكهم أحرى، مرة الحر في يعتدهم أف 
ألم 4Cبمأ محن، آن قوله؛ في وذللث، وضلالهم، جهلهم من لأنها لها؛ وجه 

لإت.سلمحن ئارة نجي مدم آن أينثم آم وءيلأ. دؤ 4در؟ لا ثم حامحا ءفيًظم ضل آذ 
لالإ.حما.[.وا4 ثئا يه، جا نؤ' ؛ JUلا م َمحيم ث توئم أنج تن ئايث ظم 

ونهدهدأ'تتي؛ٍددة إلمديز ثبثم ينمن أئ;ث ثلمح- و ى؛ العته دلن
ضعفاءطرد عن ه تيه الكريمة الأية طْ في - وعاد جل - الله نهى [• ٠٢]الأنعام: 

آيةفي وأمرْ وجهه• يريدون والعثي بالغداة دبهم يدعون الن-ين وفقرانهم لمين الم
الدنيا،في والمنزلة الجاْ أهل إلى عنهم عيناه تعدو لا وأن معهم، ننسه يهبر أن أحرى 
ربهمدمبمث  ٧٢ح ضق، قوله: وهي ذللئ، في الكفرة إطاعة عن ونهاه 

أءثتامنر ولأ ١لدت١ ألتوء زيثه رد عم تثاك- ثد ولا ديهه< .كيدوة لألي إثدوء 
]الكهف[.مظ.ه آتثي و؛اث، ندق ثأيع إئ، عن قم 

؛1ئقلأ١^٢ قوله: في - وعلا -جل ربهم يرٌُُة وبشارتهم عليم، ؛ايلأم همّاأٌرْ كثا 
الآية.[ ٥٤]الأنAام: آلينثده ئئصو عق رب،محأ كتتث؛• عقكم ظم سل ,بمابجنا ألتجنن 

هنبينا مجن العرب كفار طلبه الدين الملمين ضعفاء طرد أن أحر أيان في وين 
^■][٧^أئا رمآ ؤ عنه: تعالى كقوله فابى؛ نوح، من نوّح قرم أبضا طلبه عنه، الله فنهاه 
•٣[،]هود: الأية ءلءت؛مه إن أثه من بمئمذ س ونوله؛ [، ٢٩]هري: ءامأوأه أكن 

فيالمدكور الكفار قلوب تشابه من وهدا ]الشعر١ء[، ؤ^ه ألتيبج، أيا ؤمح؛ا وقوله؛ 
[.١١٨]اJقرة: نلوبهزه تعالى: قوله 



(ov. )٣٥ الأيأت الأمام: ّورو ؛ ١  ٦٨

مغبمأ ءث؛-»ّ ه س ٣?؛؛ قئولوأ _)، بمثيم قة ؤرْقدإش تعالى؛ قوله 
صعقاءالرمل أتباع أكثر بأف الحكمة تعالى اف أحرى الثتأثؤأن يختم  ٠٤٢أثس 

اثسأأثراف نبنا.ت: ءس سمان أبا الروم ملك هرض ال لما ولذلك المس؛ 
الرسل.أتباع هم نال؛ ضعفاؤهم. بل نقال؛ صفعاوهم؟ أم نعوته، 

ببعفر،الناس بعفى نتنة ذلك حكمة س أن إلى أصار تعالى أنه فاعلم ذلك عرفت فإذا 
هؤلاء؛إليه سقنا لما حير الدين هذا فى كان لو يقولون؛ والجاه والشرف المكانة أشل فإن 
أممهتك أثيوء منتي، بمتيم ئ اؤيكن"ؤق هتا؛ نال كما حير، بكل منهم أحق لأنا 

منهمزعما دونهم، الضعفاء هؤلاء على الله يمي أن منهم إنكارا ١لأية، ٠ ٠ يينخه. من عقؤمّ 
١إقثؤد؟ه يختم أقه ؤأثس بقوله؛ هنا قولهم اش ئد لقد منهم، بالمر أحن، ألهم 

لق>بميكيثيإ اقن ؤربماد تعالى: كقوله أحر؛ آيات فى المعنى هدا أوضح ومد 
ثاو.*تي ءتيكا ءثهءّ قك ^^١ وقوله؛ [، ١١]الأحقاف: ه إني سمآ ما خآ َكازن )ؤ ن\ؤسم\ 
٠ت4ريم[ .ه ث؛ نبمس مئاما -ن؛ر ؛مثمح؛ أى ^! ١٠لؤه كنيأ ؛دما 

الخلينضعفاء من ومتاعا منازل، أحن هم أنفرأوا لما أنهم والمعنى؛ 
إليه.سقوهم ما حيرأ كان لو . الرسول اناع وأن حير، بكل منهم أولى الهم اعتقدوا 

]مريم[،.اه ٠^٠؛؛ أقثا لمحن هم زيي من ئتهم ١^٤١ بقوله؛ هذا افتراءهم افه ورد 
.هتثية لا ؛ل أ-لإنئ ؤ؛ لم ^ ١٠٥٥ُ؛بم ماي ثن يب' محير أئما ؤأبمذ--جُبم ه؛ ولوق

[j_>Jl ،] الأيات.س ذلك، غير إلى

الأية.ثتماوف ما عنيف ؤ، تحار؛ نول 
العاJام^تعجيل أن الكفار، يخبر أن الكريمة الأية هذه فى ه سيه تمالى الله أمر 

أحرهثاء ؤإن عجله، شاء إن، اض عند هو ؤإنما عنده، ليس منه يطلبونه الذي عليهم 
Uهت-فييى أن ؤ ؤؤ؛ل * بقوله ا عليهم لعجله عنده لوكان بأنه يخبرهم أن أمره نم ٠ عنهم 

علىحملهم ما ألهم أحر مواصع في وبين الأية• دببمظم4 بنج، ألأتر محي يي، متنيئون 
عظيمأنه علموا العذاب ذللأا عاينوا إن وأنهم والتكذيب،، الكفر إلا العذاب اّتحجال 

مغدودنمحو إلة أنداب عب رظ -آؤوهأ كقوله: مثلهم؛ جاهل إلا به تعجل يلا هانل 
بميزءرق.هيه، ص' ئا حم يثادك عم منثوة ثتك أيهم آلا.وم .ءس-هأ ما

لالثورى;٠^١^ ثننمن  ١٣١؛وأك;زنت- يخآ ئفي-وث لا ؛ؤ؛ك لهاؤن-ثلأأا وقوله؛ ]^[، 
ونول؛ل١لعنكبوت[، الكبلأ دمحتله جهم ُلأ ءلّداب ؤبمةٌءببم ونول؛ [، ١٨

]يرض[.ي مثئ صد ثاذا تاتا آز تئا شَاه, أتم اذ ث;تقت أظ 
لعجلهنبله، العن.اب ياتيهم لا أحالآ لهم حدد افه أن لولا أنه آحر موضع في وبين 

[.٥٣]العنكبوت: الثواب؟ااب لآءر مس أجل ٠^{؟ ايدام، ؤيمثنأءأزيك قوله: وهو عليهم، 
شىيه، ئنتعيرن ما أن؛ندك، ؤ ءؤ؛ل الكريمة: الأية هذ.ْ في تعالى قوله تنبيه؛ 



(٥٩)الأية الأمام: سورآ 

ْععليهم، لعجله عليهم، العذاب تعجيل بيده كان لو . أنه في صريح الأية. 
منكإليه اف أرسل ه النبي أن نهات عائشة حديث من الصحيحين محي نست أنه 

-يكتنفانها اللذان محكه حياد وهما - الأحثيين عليهم أطبقت ستآ إن ت له وقال الجبال، 
شي؛ااا.يه يشرك لا اف يعبد من أصلابهم من اف يخهمج أن أرجو ®بل ه؛ فقال 

الأية،هذه تضير في — — كنتر ابن به أجاب ما هو ت الجواب في والظاهر 
وقت؛في تعجيله يطلبون الذي العذاب وقؤع إليه كان لو أنه عالي دلت الأية هذه أن وهو 

ذلكفي العذاب تعجيل طلوا أنهم فيه فليس الحدسثج وأما عليهم. لعجله تعجيله طلبهم 
بينالفرق يخفى ولا إهلاكهم. عدم فاختار إهلاكهم، الملك عليه عرض بل الوفت"، 
غيره.وبين العذاب تعجيل المتعنت 

الأية•هوه إب تننثهآ لا ألتس معايح تحار• قوله 
ألبثريمير ألناعت علم عنده آثه ^إن بقوله؛ الغبب، بمفاتح المراد تعالى بنن 

هإة ثؤت آم، أى ثس ؤثا  ١٠٤ةًكيئ ثادا ظنس ئددءو< رنا أ'لآز؛ْاب ؤ( م! ومنر 
عنعمر، ابن عن وعيرهما وأحمد البخاري أحرج ففد ]لقمان[، يحر عإيحّ 
المذكورة.الأية في المذكورة الخمس الغبي،! يمفاح المراد أن الني 

المفاتحهي ومحيل! المخزن، بمعنى الميم، شح ْفع جمع الخزائن، والهفاح! 
بحدبياء مفاتح المميح! ابن قراءة له وتدل المفتاح، وهو الميم، بكسر منح، جمع 
وهواممه، إلا يعلمه لا الغبي، أن على تدل الكريمة لأية ا وهذه مفتاح. جمع التاء 

.وعلا حل - خالقهم علمهم ما إلا يعلمون لا الخلق لأن كذلك،؛ 
فقدغد في يكون بما يخبر ه الله رسول أل زعم ®من قالت،! هتا، عائشة وعن 

أس4إلا الث1ا مألأرءس ألت1رلم، ق تن ثلث لا يقول! وافه الفرية، اممه على أعفلم 
للناسيعلن أن ه أمره الكريمة السورة هذه في تعالى وافه مسلم. أخرجه [^ ٦٥]النمل! 

أعلمولأ أم خين عنبما ئكن أمل لا ^٥^٠ تعالى! قوله في وذلك، الغببج، يعلم لا أنه 
[.٥٠]\لأيم: بجئ تا إلا ي ^ عد ١^ م اذو ولا ألإث 

الأ4أخبره حتى ، لا أم بريئة أهي بعلم لم بالإفلث،، يها عائشة رست، لما ولذا 
•[ ٢٦]التورت يمؤلأه يما مأث؛ويك بقوله؛ تعالى 

لهعلم ولا للملائكة، عجله والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه إبراهيم ذبح وقد 
ولما[. ٧٠]هود! لؤموه مهّ إق شحتآ ُؤإة له* وقالوا أخبروه، حتى ملائكة بأنهم 
يومندا وهاد درعا بنم ثبماق يؤم قفآة ولدا ملائكة، أنهم أيضا يعلم لم لوطا جاءوا 

قال!حتى المعروفة فاحشتهم قومه بهم يفعل أن من عليهم يخاف [، ٧٧]هود: ؛٥٠^،^ 
له!قالوا حتى خبرهم يحلم ولم [، ٨٠]هودت ري ءاق ءاوئ أو و ؛،$؛؛ ل أة 

[.٨١]هود: الآات . . م. شوأ ق زه يثن >إئا 
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خيرهيدري لا مصر فى وهو يوسف، على الحزن ْن عيناه ابيضت ويعقوب 
يوش.خبر القه أظهر حتى 

ماربأهل عن يدري كان ما والرج، الشياطين له مخر اف' أن ْع ءص ومليمان 
J؛Pثغ ثن ؤختدك هي، يط م بما له: وقال الهدهد حاءه حض بلقيس، قوم 

[.٢٢الآ1ت]اكل: ..منزه.

منليس غرق الذي ابنه أن يدري كان ما واللام الملأة نبينا وعلى عليه ونوح 
[،٤٥]هود: ألمره وغدف ؤإن مر مى آني إة ُؤردي قال؛ حضر بجانهم، الموعود أهله 
ءمّع إنم متر قتر إنه يمنح ؤءال، ت بقوله الله أتحبرْ حتى الأمر حفيقة يعلم ولم 
•]هود[ ؤاه آلجتهؤذ ثى أن أبملك علم ه■ لك قس ت١ ث؛أي، نلأ صج 

آعتمأش حنين :؟ندمح، وهم أيول هود؛ سورة فير نوح عن، تعالى نال ومد 
يآسمايلهم' قال لما واللام الصالة عليهم والملائكة [، ٣١]هود: آلإس،ه 

[.٣٢، ٣١]القرة: ءلثآ4 تا إلا لآ ؤمح؛ لا تته ^١ ١٠. تيدفث كلإ إن 
ماإلا العيب من يعلمون لا والملائكة، الرسل وهم المحلوقان أعلم أن ظهر قفي 

َةاثؤوتا ؛ شوك له أشار كما شاء، ما غيبه من رمله يعلم تعار وهو ا تعالى ف ا علمهم 
وقوله؛[، ١٧٩صر\و: ]آن، بمآث4 شر ثنتي،ء من بمنجر أه الس_، ئثر هلظ• اسُ 

[.٢٧آ■٢، »_: ]IJالآية ٠ . ين آزثنئ من إلأ و لدا ء شه عق قهر ئلأ ألش، 
هذْفي ذكر • أمايه حمنقر ما نبملم إض مويتطم ٢^؛، ؤود • نعالي نوله 

صاحبهاوأن ، صغرى وفاة أنه إلى آحر مرصع في وأشار وفاة• النوم أن الكريمة الأية 
الموت"وفاة وأن أجله، ينقضي حتى يدنه إلى روحه يرمل تعالى وأنه حقيقة، يمت لم 

تتعالى قوله ش وذللث، ، عنده روحه بمسك، ولذا صاحبها؛ مات ئد الكبرى هي التي 
أتزث،يا تجن أؤ يف تثامه:ا ِيى تنئ، ثر ه َمؤتهثا جلأ ألانص _ميى ^أه 

لالزمّا•.ه لإو؛ي وعب د'إلئت• ي إة مثص م إق آلأ-ذره ؤبمد 
ميوبينه • يحمفلون ماذا هنا سين، لم الأية. حثْلهه عوقأ تعالى؛ موله 

ومنريريه ؛،ن من محعفنت در ؤ بقوله؛ ان الإنبدن يحمغلونه مما أن فدكر أخر، مواصع 
خيرمن أعماله جميع يحغفلونه م،هّا أن وذكر [، ١١]الرعد: ه أش أمر ين مهْثودر 

]الأذغ.طار[،متؤن.ه ما ْن؛موث . ،s 'كر١ث١ و فتيظلأ ٥^٢ ^^٤ بقوله؛ ومر، 
عيد.هرم، لديه إلا مي ين قظ ث١ نجد. ألتاو ني يا م أتةرتاتي تلن ^إد وقوله؛ 

لالزحرذ،[يموه ثكشنحث ليتم ُئةثا بق ونجييئ يمهم نلمع لا أقا بمثثوئ ٠^١٢ وموله؛ لقإا، 
نهى• ء؛ّأءه •ءب؛ي ي، بجبموأ •تق تثم هه، ءاثيثا و ءمبمؤث ه يأبم، ؤُإدا • تّالمح، قوله 

كيفيةيبنن ولم آياته، في الخانقين مجالمة عن الكريمة لأية ا هذه في ه نبيه تعالى اف 
كلهذلك وبين • هنا تهم مجالحكم بدكر ولم تهم، مجالمنع سب هى التي فيها حوصهم 



١٧١( ٨٢. )٦٧ الأيأت الأنعام: سرر. 

(تكمم_اؤ عمجم' ئزد ؤو*و بقوله: والاستهزاء بالكفر فيها حوضهم أن فبين آخر، موضع في 
[.١٤•لالساء: لأية ١ تعهتِه سدوا بإتا وئتئيرآ ه وقم أش سمتم؛!_ إدا آذ 

إذاؤإةق بقوله: الإثم في مثلهم فيها حرصهم وقت في حالهم نى أن وبض 
شحنك^^٠^ • هنابقوله تذكر، ثم ناسيا، حالمهم من حكم وبين [، 1١٤٠ألتساء: ِماهثه 
الماء.ّورة في تقدم كما أ)1ْتتيإنه، امموم ح آلدمحغرئ نمد سد هلا آلثثن 

الأيات.. . ٠ ؛؛٤،^ ندا ناد كوة رءا أيد ئبو بن ت تعار يوله 
رويكما ذلك، يظن كان لأنه محتمل الثالثة؛ المواصع في )هه ^^١ فوله: 

مح،ربي، هدا ومرادْت اغ، غير ربوبية بعدم جازم لأنه ومحتمل وغيره، هماس ابن عن 
وصحةالأول،، بطلان يبين والقرآن الإنكار. استفهام أداة حذف أنه أو الباطل، زعمكم 
قوله:في إبراهيم عن الماصي الشرك كون نفى تعالى فاه الأول، بطادن أما الثاني• 

الزمنحميع يستغرق الماضي الكون وتفي آيات، عدة في أل1ئنىيه مى 'ّكال ^وثا 
مجا.يوما شرك عليه يتقدم لم أنه فثبت الماصي، 

تعالى:قوله ترتيب عليه دل فقد الله، غير ربوبية يعدم ٌوقا جارما كونه وأما 
نعالي:فونه يلي را؛الفاء« . آخرْ ]ر ِ ذأه ند) ^ ءلإة •ن:ا ألل يو ن ثص 

فالأنه على فدل الثو؛فبم.4 ين وأعؤئ والأتين قه ^٠-^ ركآ ؤوكئ,لذكث 
الأية،. . . اؤوءآ-ءثزتعالى؛ قوله عليه دل كما لهم، ومحاحأ متانلرآ مرقنا ذلك 

تعالى.اممه محي والعلم . ميؤ:.ه عق إؤمتِ ،؛؛؛؛;هآ حجثآ ؤويل^ق وقوله: 
•الأية إبمثهر ينوأ ه ءانزأ ؤأو;ن مار؛ قوله 

منوغيره البخاري صحيح في الحمر. م، ب كما الشرك هنا بالفللم المراد 
ءظيمِهلفلر الئمك ءؤإزك> تعالى: قوله بينه وف- ، عود مبن الله عبئ حديث 
دونمن ث1غ وقوله: [، ٢٥٤]الغرة; أكلل»وة4 هم ؤوألكمو0 وقوله: [، ١٢■]'تمان: 

١[.٦• ]يونس؛ ه ألمسن مى ^١ ثتنت؛ئك بمإقظن وإلا يممثك ث؛ُ تآ أف 
لأية.ا إتزيينِه، ءائيههآ حجت1ئا ؤووإأ!ت تعالى: قوله 
بجاقويتيولا قهطتز ءآ لئاف تعالى: فوله هي وغيره: مجاهد نال 

]الآي__ة:ا/دمه؟ لص »اى ثلثلث همظة مؤء يرن م ما اف آمعتم آداؤأ 
إيمنهرثبثوأ رد منوا ١٠ؤآؤ*:ن فقال: والهداية، يالأمن له وحكم ادقه، صدقه وقل [، ٨١

مهتددف.4■ينم ألأمي ثم أوثتك يئني 
آوأد؛ُّثثه؛لحب قوله: في كما عليهم، احتجاحاته لجمح شمولها والفلاهر 

انتفاءعلى حجة وأوصح دليل أكبر والقمر والشمس الكوكب، في الواقع الأفول لأن 
علىبالأفول —، والسائم الصلاة نبينا وعلى عليه — إبراهيم ل استل. وقد عتها، الربوبية 

قوله:في الحجة هنّْ إدخال فعدم أوئوك،ه، لمحت ولا قوله: في الربوبية انتماء 



(٩٤- )٨٨ الايات الأم: سموأ  ١٧٢

المذكورةاحتجاحاته لجمع الحجة شمول ْن ذكرنا وبما ظاهرا غير ه حجتنا 
تعالى.ض ا عند والعلم لقرطي، ا صدر 

١^٠هزلا، أن ل نط ذم تظنن4. ^زا ى ئير ي ظ\ تعار: تود 
•أعمالهم حمع لحيهل باض أشركوا لو الكريمة المورة هذه في المذكورين 

كلهمعليهم - فله والأنبياء نسبا، إلى هذا أوحى انه آخر موضع ني وصرح 
اممجتلعن تلبد ين العن ؤإث، إقك لى ؤولس نوله: وهو _، وملامه اض صلوات 

وشلقوله: الوفؤع، جواز يقتضي لا والشرحل شرتل، وهذا [، ٦٥: ]١^٠٢٠ ٤:^<^ نمقي 
قاردآ ونوله: شرطية، ران• بأن القول على [، ٨١]الزخرف: يلده لأِبمتي '؛ى إن 

٤[.لالز.ر: ؤواه تنجد أن أثث أنات م وتوله [، ١٧]الأن-ا،: ثإه د_ 
سأنزلنال؛ ممن أظلم أحد لا أي \ق*ه. آيل تآ يثل ثرت »ال ؤرس تعار؛ توله 

يشاءإؤ سمنثا ث لوأ ١٠ءاثئثا ءليهنِ قد ^^١ تعالى: فوله ونظيرها اممه. أنزل ما مثل 
تحدىحيث هذا اقترانهم في كذبهم تعار الله بين وند [- ١٢١]الأنمال؛ دنن.اه يثن لئثا 

ينيثدرر بقوله: البقرة في نعار ذكره كما منهم، واحدة ؤرة بالعرب، جمح 
وتحا-اهم[، ١٢٨]يوص: ينوئو فأنوأ ٠^^٠ بقوله• يونس وفي [، ١٢١٢]الغرة: يثإب،ه 

[،١١٢]هري: عيشبمياه سور مشر ئامأ ^٠]، فوله: في مثله محور بعثر هود في 
٠]الطورا محنيفتى كاموأ إن يئلهء ثنديث بقوله: انملور فى كله به وتحداهم 
نوله؛في بمثله الأتان عن الخلانق جمح بعجز إسرانيل بتي سوية ني صرح نم 

بمثمءث نأز ينهي. tمن لا التئ:ان ^١ ُنل أن؛أوأ ء نألجن ألإض أنم ق وش 
الكاذبة.دعواهم يهللان فاتضح ]الإٌراء[. هيثإ لبمي، 

الأية.؛١^؛ ممار: ؛دله 
التعن-يبأنه إر أشار ولكنه الأيدي، إليه طؤا بالذي بالشيء هنا يمرح لم 
'^وؤنوله؛ في يذلك وصرح ٢^٩، عداب محي أؤدم أشم بقوله: 

فيوبين ■ْا، لالأمالت مد4م -دبممبجث أكككه أئن : ١٠
وأنقإمأ؛؛ي:آم إوم ؤويب~ااوا كقوله: بالسوء، التناول اليد عل ببيراد أنه أحر مواضع 
[.٦٢٨]الانل.ة: الأية كثةءا4 دق إو مدث< وقوله؛ ؛؛، ٦٢]الممتحنت: الثوءه 

٢<ن؟■؛ ءقم ؛، ؛®؛1 ء أة نقم ث؛ وذ بمم، ٠ نمار: قرك 
بمفرده،مبهم واحد كل القيامة يوم يأتون الكفار أن الكريمة الأية هن.ْ في تعار ذم الأية- 
قم*انه ؤُمحم قوله؛ ر فردأ يأر واحد كل بأن تعار وصرح شركاؤهم. معهم ليس 

المنفردين أي نززه آيل •نلئمممحإ الأية: هدْ في وقوله ؤ ]مريم[ نزدا.ه أممثنؤ 
ؤَكمامختونين، غير أي غرلأ، عراة حفاة عندكم، حول ولا رثيق، ولا اثامث،، ولا طل، 

الآيةمن ءرذننا وقد ١[. ٤• ]الأنساء: ه شهى َئ إيأ ءدآ وغد١ ميدم ٤^؛، أول  ١٥؛؛-



١٧٣(■٩٨- )٤٩ الأس الأطء: سموأ 

ذييانتنابغة يول ومنه بالتحريك، فرد أيضا; فيه ؤيقال فرد، الفرادى واحد أن 
الفردالميقل يف، كالمصير طاوي أكارعه موشي وجرة وحش من 

•مبموزه َقتم ثا عنبمظم وث-ل مثع ؤلثJ تعار: نوله 
عنهمتضل الدنيا في يمدونها كانوا التي الأنداد أن الكريمة: الأية هدم في ذكر 

فيالمعنى هذا وأوضح الدنيا، في الصلات من وبينها بينهم كان ما ويتمهلمر القيامة، يوم 
روهَىئن نادمم ومأ تدآء لم محأ ألناش جر ُؤثإدا ه؛ كقولحدأ؛ كثيرة ات آي

ؤوقاث<وقوله* تْمتما، صبمدا عائم ؤؤ؛وبم يمادغم رسىنري0 ؤِكلأ وقوله ]الأحقاف[، 
ذكر؛كثي يور ثئ ؛jj_؟ ألث؛وق ق، تلجلإ' ثمدْ أيدث أقه درن ثن أتحيز إئما 

وه^٠^-؛؛؛■ ين دًمح( رنا ألنار رثأوزكم بمصا نتئهفم رممتث إ؛عمر، ثئهفم 
]الثاأراء[،وه شثيئ أؤ يئ/يةر' نل أف دمن َقتم •؛١ وقوله: لال^سةبوت[، 

الأية.[ ٩٤لالأ؛عام: دءتتم4 آؤ;بم ئسام ء نئ ^^؛؛١ : هناونوله 
سة،ه•أقل ؤوجت3أ تعار: قوله 
قولهبينه كما الكد؛النهار؛ تعب من فبتريحوا الخلق فيه ليسكن ماحيا، مغللما أي 

ؤءقوقوله: [، ٦٧]بوص: تجم_ئأه ٥^١و مؤ أقل وزلإ جعن أؤك، ؤؤ تعالى: 
آئلأيضتاء ايأ=ظم أف عث  ٥١تن أأيتت بجر إك ^؛،.١ أكز هظإ أثث بجز إن ومن 

أممهعز زلته س يئؤ بجءِ إك تثءثدا ألنهار ءثأظم أثث بجل إن من أن؛ م مثعؤى. 
يهرالئهاد أقن دؤ بجز ينجه.، وين مميذى. أثلا يه دنكم؛ك< يلز اتهفم 

١٣٥٧ؤالليل، يعني وقوله: [، ٧٣.٧١]الممص: ضلهءه من رلتيعؤأ 
[.٣٧]فصلت: ه مآلقهار أكز ءاثيه ؤوك0 بالنهاد، بممح، ٌنّمحءه ثن 

الأية-دألء؛يه ألم ثللش، ي، ق، ؤثددأ آظ؛ صأ جثز أوى ؤو*و تعار: قوله 
كقوله:فقهل؛ بها الاهتداء هي النجوم حلق حكمة أن الكريمة الأية هده ظاهر 

حكمتينلها أن الموضع هذا غير في بتن تعار ولكنه [، ١٦]المحل: ئز؛أِتاووته النجم وؤ 
كقوله:بها؛ الشياطين ورحم الدنيا، ماء التزيين وهما: بها، الاهتداء غير أحريين 
ألثآئبما ؤإنا وقوله ْ[، ]اوس،: يمثا أذتأ ألتة ١ ^ه 

جايؤَ؛ز، ثن ربمدمث أ'لآءك أكلإ إل، ثتعؤث لا . ثارم سثكن ؤ تن نوقا . أتيج< أتيثت 
ات[،لال_ماذوه ؛١^، ^٠، ثأقثم ص غي، ء ١^ ثإٍئ. هيج ئر محق ئ0 

[.١٢]نمك: أتلم؛4ِ أتمحز سي ه ولهنلأ يمحح أذنا ألثثآئ ؤن5ة ونوله: 
الأية؟ثتثره رجدآ صن من آنئاَمحر ٌ ؤء تعار: قوله 

•تحمبه أن أحر مواضع في بين ولكنه واحدة، نفس من إنثائهم كيفية هنا يبين لم 
كثيرأرجالا منهما وبث حواء، زوجها آدم: هي التي الواحدة النفس تلك، من حلق أنه 

١٠٣يبق؛ييجثا  ١٣ء؛؛ة؛ق؛-و مج، ثن ثلع أقتم، وم أدزتوأ ألناس  ١٣١^؛كقوله: اء، ونس_



الآات)م.ا_0>ا(الأمام: ،ور؛ ■ب  ١٧٤

يوجهايما وجمد ن-ذ، صى نن قلإ أدى  'ظت ونوله ١؛!، لاد*اء؛ نبم-آأ4 ممحأ بماي 
[.١٨٩]١^١^: ١^؟^ إثآه ِلسو 

الأية.ألابمنزه دط* ه تحارت ندله 
مطلقنفي يقتضى لا هنا المدكور الإدراك نفي أن إلى أحر مواضع في أسار 

أنثواؤلل؛ق ونوله؛ ]الغيامن[، .ه ثاظأ دبما إل . ثايخ ,ومذ ؤد-مح؟ الروية، 
الكريم،اض وجه إر النظر ت والزيادة الجنة، ت والحسنى [، ٢٦ت ]يرنس ه وزبائن لكئ 

ليسواالمؤمنين أن منه يمهم ]l___[، .ه أحمو0 ^٠٨ ريم ض إي؛ ونوله؛ 
•كيلك وهو عنه، محجوبين 

هذاتعلم إنما ه 'لّحم، أن ليزعموا بعني الأبة• ه درست، ؤثنوزأ تحار• قوله 
هذاتحلم هؤ أنه مكة كفار زعم كما الكتاب، أهل من غيره من والتعليم بالدرس القرآن 
بطلانتعالى افه أوصح ومد بمكة، نصرانيين غلامين وكانا ويسار، جبر من القرآن 

إكا>ت_،بمنر ممن إئما يهمفيك أثبمم تلم ت كقوله كثيرة، آيايت، في هذا اقترانهم 
إذ^u؛s' ت وقوله لال-ح-ل[، .ه يث همثثث لثان ؤندا عيمحأل ك.ه إ ق
ؤألنث4:ومعنى ]!_، .i نثذ تأنيه © أم مد إلا نذآ ®إذ يم م إلا دآ 

إنههآلا نندآ إن كهمثأ أل;؛ن ءؤو^اد وقوله: - الباطل زعمهم ني، غيرْ عن ه محمد يرويه 
آًفثسهاأ*لأوإبجكث. أتنلأ  ١٠٠١١٠^© جتأ ظتا •؛آءر ئثد »ا-ثمحنت مم جو نأءأثم آعريثه 
دأدئيا4تلثنفبؤ( ؤ، أكث ثلم ألمح، أننهء ئد ® ءلأ رشسقصقنأ هو ئتق ئهم( 

نراءاتثلاث فوله: وفي ٠ ألأمان من ذلك غير إلى ٦[، - ٤ ]المرنان: 
وفتحالسين إسكان هع الدال بعد بألف اادارسثء عمرو: وأبو كثير، ابن قرأه سبعيات؛ 

العلم.هدا حصلت حتى ودارسوك الكتاب أهل دارست بمعنى: المفاعلة من التاء؛ 
التاءوفتح السين إسكان ْع الألف، يإسقاحل ءدرسف، عامر: ابن غير السبعة بقية ونرأْ 

منهم.تعلمته حى الكتاب أهل عر هدا درصت بمعنى: أيضا، 
تاءأنها على التاء ؤإصكان ين والوالراء الدال بفتح ءدرنتء عامر: ابن وقرأه 

•الآينم4 قمل قوله: ش المذكورة الأيات إر عاند صمير والفاعل التأنيث، 
يقولواولنلأ المعنى؛ أن عامر ابن قراءة في قيل ما وأحن القرطبي،؛ قال، 

اه.. بغيرهاه محمد يأتي وليس وانمحنح، انقطعتا 

الايايتؤ،نمزفح أي مقمر؛ على لأعطف_، الواو درسث،ه ؤمل؛ئوؤأ القرطحم،؛ وقال 
صنفاها.يرتق4 ؤمل؛مأوأ ونل؛ درستته- ؛ وليقولواالحجة كقوم 

فىالقرآن له ويشهد واحد، شيء إلى آيل ومعناهما -٠٠ عنه ض ا عفا - مفيدْ نال 
حجةويجعاله قوما، يه ليهدي الكتاب هدا خى واصحا الحق يبين أنه على دالة كثيرة آيات 
^،3،ونوله: [، /١٩لمريم: إواه مما دء نتذز أ'ئقزكث بو ؤإقث-ن كقوله: احرين،، •٠^، 



١٧٥( ١٢٣.  ١١٢)الايات ،: uSil-ورو 

ئزهءثهتر ونو ور *اداييم يآ .محوي لأ دهك ومحكاي سيى •امرأ لهدث نر 
ألكنبزوأ ١^ ؛؛؟_ ولا إبمأ •١مأJأ وندال؛لين أؤب أوزا ال؛ا ُؤينغذ ونوله- ؛؛ا، ]فم—،-0؛ 

يئآآهس أس يل  ٠٥١^؛ثئلأ بمذا أس ١^ ^١ زض ُأدمم ل أؤة ونئوو رأ'لئؤيمث 
تعلمتهيمولون: فالأشقياء بملتوث؛<. محم تلبجنم درست ُؤد,ل؛ةوادأ ت هنانال كما [، ٣١
قيه.شك لا الذي الحق أنه يعلمون والعداء العلم، وأهل بالدراسة البشر من 

فيتعالى ذكر . تألأؤ؛اابض ثقلا همديأ م -بمقا لأذه نعالك،؛ قوله 
نياينهم الأنبياء أعداء أن هنا وبين عدوا، نمي لكل جعل أنه الكريمة الأية هدْ 

فوله:وهو المجرمين، من الأنبياء أعداء أن أحر موضع في وصرح والجن- الإنس 
مرادالأن على ذلك، فدل [، ٣١لالذ-رذان: أمحملإن4 ين عدوا ص م .؛عتا قيجآ 

وصرحشياطين، الإنس من أن الأية هذْ مح، وذكر والجن. الإنس ساطين بالمجرمين 
الخبرحاء وفد [. ١٤]البقرة: إئا ثالوا ذنلجيهب اثر حاوا  ١٥٧^نوله؛ في بذلك، 
متمردكل مي توالمرنم، وغيرْ. أحمد الإمام عند ذر أبي حدين، من مرفوعا بدلك 

الحدبنح:وفي غيرهما، من أو ذكرنا كما الإنس من أو الجن من كان سواء شيطانا 
لأول مفعول أو ارعدوأء، نوله: من بدل ®شياطين؛* وقوله: شيهلانا*. الأسود ءالكلب 

.عدواوالجن الإنس شياطين جعلتا أي »ءدوأاا والثاني، ؛اجعلنا؛؛، 
هدْفي ذكر ثنمي، عن بجإوث أهم( 4، ع أْقر محغ ؤرإد( 'عالي،؛ ندله 

أهلأكثر أن أخر مواضع في وبنن ضلال، الأرض أهل أكثر إطاعة أن الكريمة الأية 
ألثاينأصقر كقوله؛ الماضية، الأمم ني واقع ذللئ، وأن مزمنين، غير الأرض 

يمديبجز.ه-رصت وؤ الثايي، احفر ^3؛؟ ه؛ ولوق[، ١٧]٠—ودت ذؤا؛-توثه لا 
د'إأفؤ، وقوله: لالمازاءت،ا، ا'لأدلة أًغر تلهم صث، ونوله؛ ]ترسف[، 

الآيا١ت،.من غيرها زر ]التعرا،[، ؤره محين آكمبمم ماز دما لاثد 
الأية.عوم4 مم ما تمحأ هثث( ^وئن تعالى؛ نوله 

ثاعونق محنتا إلأ اوؤ آ ي، أجئ لا بنوله: لهم فمله أنه التحقيق 
أنبمنعكم شيء أي الأية؛ ومعنى [. ١٤٥. . تن-ثمه. ؟ؤث آن بملثئهد,إي 

عليكمأكله المحرم لكم فصل اش أن والحال افه، اسم عليه وذكرتم ذيتم، ما تاكلوا 
مه.هدا وليس الأية، . .لأ4.أدبم، مآ ف، أجئ لا ؤ^، قوله؛ هم، 

...عوقأ■رمث، ؤ بقوله؛ لهم فهنله أنه من المغرين من كثير يرعمه وما 
المائدة،سورة من ه أنسه ءوهأ رمن، ؤ تعالى: نوله لأن غلعل؛ فهو ٣[، ندة؛ ؛ ]؛Jالأية 
منحرم ما وقر ثثد ^وئن وقوله: ;Lلمدينة، ١لقرآن من نزل م، آخر من وهي، 
تعالى.اض عند والعالم ٠ ذكرنا ما هو فالحق مكية. وهي، الأنعام، صورة 

الآية.ذ؛هاه بمطثرأ ءثه أصق؛ر ؤ ق جعتا ^5^؛^، تعالمح،• قوله 



(١٣•-  ١٢)،الايات الأمام: ّور؛  ١٧٦

منهاالم*ممن أكابر قرية كل في جعل أنه ت الكريمة الأية هدْ في تعالى ذكر 
نيذلك جمع ونن مكرهم. كشة ولا هنا، بالأكابر المراد سن ولم فيها، ليمكروا 
^j؛؛lفوله؛ الدسا، في والعمة الرف، أهل هم الأكابر مجرميها أن فتين أجر■ ٌراصع 

ه؛ونوئلسسا[، َقغروث يدء قفث سآ \ا ممحمدآ ، ١١٥^٠ يّ من يميتؤ ي، أنحيا 
عقنإبما محة هق ( iitiiنثزآ إنا ثرمبمآ ءل رلأ و >قنن منن ي ين ^١ تآ ؤؤة؛لك 

الأيات.من ذك ونحو ]الزخرف[، .اه *اثميم 
له،الأنداد وجعل تعالى، باض بالكفر أمرهم هو المذكور؛ الأكابر مكر أن وبين 

أفء أي تأمونآ  jJوألنهأر ١^،  jC•دق \كء/أإ أسنعمأ أقبث ؤر»اد بقوله؛ 
ثدثنلا نثازأ @ ْةئانا ء ؤو'عو\ ه: وقول[، ٣٣]بأ: له لت نبم>، 

ا'طن:عندي الأية في الذكورة الإعراب أوجه وأظهر [. ٢٣، ٢٢]نوح: الأية 
بمعنىالتي لجعل الأول، المفعول، وهو مجرميها، إلى مضاف •أكا؛راا أن أحدهما: 

رنوه.َلإ، ^1، أعني والمجرور، الجار هو الثاني والمعول، صير، 
مجرميهاجعلنا أي ثان، مفعول، وااأكا؛راا أول،، مفعول، هى>و>يه\ه أن وثانيهما؛ 

أده.وشد ، ٧١مآ يثل وف حئ محن لن قازأ »ابه آءيئم ؤ)،، تعار؛ ندله 
تعالىبينه كما الرسل، أتت، كما بالرسالة، الملائكة اتيهم حنني يؤمنوا لن أنهم يعنون 

لأية١ يتأه أوهغث أيأتيمه ءث_نا ^ji إثآ٠ث١ يبجبمك ي ؛^؛0 كقوله' أحر، آيا'ت، في 
إرءيرذس،نالآيات.[، ٩٢]الإما،: لأتآيقة اف تأن ظ ونوله: [، ٢١]الأرقان: 

.٠١١١١إلإنل؛ته ثتدثء مأ بهدبم آن ه نرد ^_j، توله: 
ياصدره يشرح كيف، فقيل؛ الكريمة، الأية هذ0 عن مثل أنه النكا عن جاء 

منللن، ئاو فهل : فالواؤينفح'. له، نيتشرح فيه، يقذف نور ' نال،: هأ: اا،ه رسولط 
والاستعدادالغرور، دار عن والتجافي الخلود، دار إلى اا1لآنابة ؛ فال،بها؟ يعرف أمارة 

ئهولإد صدرم ه ثغ تعالى: نوله لهذا وبدل، ارمو'ت،•. لقاء تبل للموت، 

العل٠اء؛بعض ن١لا الآية٠ ه تقم رند أثهأ آؤ دا'لإنيا أي، ؤإ؛ئإ~و ذعار: قوله 
ويشهدنومهم. إر فلغونه الرسل، كلام ي—معوز الذين نذرهم الجن من الراد؛الرصل، 

بسئيعرذألؤذ يئ محإ إوث محمبمنا نوله■ قمح، لقومهم منذرون أنهم ذكر الد أن لهذا 
]الأحقاف[.مدييث.٤٠ مبمهر إق وه كنى ظثا آضؤأ ثاو ■ثث/يا ئلثا ألئنءان 

الإنس؛بخصوص الصادق مجموعكم من أي: ^؛١^؛ الخلماء: بعض وقال، 
مراداالمجمؤع فيه أطالق ريما القرآن بأن القول، لهذا نس نتأ ويالجني، من رسلي لا لأنه 

]الشمس:ثثهموماه اؤءكدلوْ وقوله: [، ١٦]نوح: >ودا4 يبمى الثم ءؤون«ذز كقوله: بعضه، 
١]القمرا نو.٤٠ ئماش كتاجم ااؤتائُا بقوله: بينه كما منهم، واحل الماقر أن ْع [، ١٤



١٧٧( ١٤٨. ١٢١)الآّات الأممام: _، 

هدهير نففي العالماء أحلأء من وغير، وه كثير ابن الحافظ ذكر0 ما أن واعلم 
الملحالبحر به براد ]الر-محمن[، .ه والتنبماث أولو ؛تبما ^٥٠^٢ ت نوله أن من الأية، 
اشلكلام صريحة مخالفة مخالف لأنه يه؛ القول يجوز لا يير، ءلْل ت العيب دون خاصة 

مإتعيب هنذا أتمإن لنني، ت بقوله والعيب، المالح البحرين ذكر اض لأن تعالى؛ 
حميعامتهما والمرجان اللؤلؤ بامتخراج صنح ثم [، ١٢وناطرت ^١٢٤^ ملح ؤهتذا ش/إاا/ ميغ 

والح-لية[، ١٢ئلمؤدهاه حته رد-ثنيءيا شكا ا ثنثأًكلرى  'ؤ^prj( ت بقوله 
ترى.كما صريحا، للأية قفر منا الملح على فقصره والمرجان، اللؤلؤ هي* المذكورة 

.ه.قفزن ثأنلهآ ثلمحّ ألمي خنيجك ربمث ظ ثم آن ؤد'إ|ك مارت نوله 
يهلكلا أنه والمعز الحاليان، الجملة عر منمسح اوكريمة الأة هد، فى القي 

والإنذارالإعدار بحد إلا أحدأ يهلك لا بل ، إنذارهم عدم أي عقالهم، حال في قوما 
كثيرة،آيامتح في المعنى هذا بين كما ومحلامه؛ الاه صلواُت، عليهم الرمل نة ألعلى 

ومندينبثمن ونوله! [، ١٠]الإسراء! كمث حئ ٌيدبم ؤوتا كقوله! 
حلاإلا محو تذ ؤؤرإن ونوله! [، ١٦٠اء! ]الن؛"^،^ ١١١بمد حجت أثي يمز i^؛؛J، ؤؤ0 لثلأ 
تآجننإأثن آعثدمأ أنب يوي محل مطل ق بعث_نا ؤرلس ونوله! [، ٢٤\و\طو ليده ذيا 

الأياصمن ذلك غير إر [، ٣٦]\سم: ألثكنرت4 
ضازاه.منا درئت ءؤدإاً=قرا تعار؛ نوله 
تفضيلهاوأن أكثر، الأحر، في الحاملين درحات تفاصل أن آخر! موضع في بنن 

آآكمِوةقد\ سن عق بقثمم قثلثا ^٢^٠ قوله! وهو الدنيا، أهل درجات من أعغلم 
ل١لإسرا٠[..(ه شيّيلأ ؤآكر ديقمي( 

الأية.-ثْءثادمه نون حئه ؤو»امأ • تّالمح، قوله 
فقاللا؟ أو منسوخ هو وهل هنا، المذكور الحق بهذا المراد في العلماء ١-^!^، 

مالك،بن أنس ت بهياقال وممن المقروصة، الزكاة هو الحق هدا العلماء! من جماعة 
بنوسعيد والضحاك، الحنفية، وابن نيئ، وابن والحسن، وطاوص، ماس، وابن 

ونقلهi وغيرهما وسعيد أنس عن كثير ابن ونقله القرطبي، عنهم نقله وماللثه. المببج، 
المسيب،بن وسعيد زيد، بن وجابر والحسن، وأنس، ماس، ابن عن جرير اس 

نيد.وابن والضحاك، الحنفية، ابن ومحمد وءلاوس، وقتادة، 

الآيةهذْ في ذكر الأية. أتيقثا4 أآ هُ ثآ؛ ؤ أهوي سالى! توله 
ذللن،نالوا أنهم الموصع هدا غير في وذكر أشركتا، ما الله ثاء لو سيقولون؛ أنهم الكريمة 

سءهين دوبدء ين عبمدثأ ما آش شاء ؤ أثرقّأ اهك لقال ؤ النحل• همي كقوله بالمعل؛ 
[.٢٠]الز->_رف: ما ألقتن نآء ؤ ^؛ ١٤^الزخرف: ني ونوله [، ٣٥]المحل: 
دليلذللئح أن منه يمنعهم ولم الإشراك، من منعهم على ثادرأ كان لما اش أن ومرادهم 



(١٠٢.  ١٠١)الأنام: سور,-  ١٧٨

إننا ئتم_-مث خ تن عتْهقم نز بقوله: هنا كذبهم ولذلك بشركهم، رصاه على 
ئن؛إذ طئ يق خن ثهع ٠^٥ ت بقوله الزحرف في وكذبهم الأية، . . ألْلن4. إلا كفيثوث 

V[.]الزمر: ألمح؛ا< يتادث ,ممحق ُاؤولأ الزمر؛ ني يقال ■أ؛ا، ]الزخرف؛ ^٣؛؛^ ٠٥إلا 
١لأية.ثتأه ج، دث-ةا آلا ءثا=ظم رث*ه=ئأ كتثم م1 أئن  'ظتعالى: نوله 

تركا؛أو فعلا، به وصاكم ما مض مضمن أنه عليكم، ربكم حرم ما قوله؛ في الفلاهر 
وأننشركوا، ألا وصاكم فالمعنى حرام؛ الحرام، وفعل الواجب ترك من كالا لأن 

إحانا.بالوالدين تحنوا 

الأية.دءه رثدع ^؛,3^ بقوله• المراد هو هن-ا أن تعالى بين وقد 
الأية.لنلؤ4 ثث ثقوا تعالى؛ نوله 
الواقعالفقر أحل من الأولاد قتل عن الكريمة الأية هذْ في تعالى اش نهى 

أنهمع منه، المخوف المترقب، الفقر حشية قتلهم عن الإسراء محورة في ونهى بالفعل؛ 
.أوضح وقد [. ٣١]الإسراء: إنل؛ىه كنه أزكوؤأ ثثأوا بقوله؛ الحال في واقع غير 

ندأطه تجعل ءأن فقال؛ أعفلم؟ ب، الذنأي ؛ عود مبن اممه عبد سأله حين معناه 
أي؟ثم قال؛ معلت،،؛، يْلحم أن حشية ولدك تقتل ارأن قال؛ أي؟ ثم قال؛ -؛؛L_؛؛، وهو 
إثهاأممه مع بد؛مُك- لا ءؤوآك؛ن اممه.؛ رسول تلا ثم جارك"، حليلة تزاني ®أن قال؛ 
[.٦٨]الفرذ'ن: يزمينثءه )؛؛" بالؤ إلا أممه حثم أو أقس تثثأنق ولأ ءاحر 

جابر؛وحديث، حفي. واد لأنه العزل؛ مغ لأية ا هذه من الحلم أهل بعض وأحذ 
الإنه العلم؛ أهل من جماعة قال لكن جوازم• على يدل ينزل"، والوحي نعزل ®كنا 

بعضوقال الفقر، والإمادق؛ إذنها، بغير الأمة عن ويجوز باذنها، إلا الحرة عن يجوز 
الجؤع؟؛ الإملأؤ،العلم؛ أهل 

بمعنىمجاله أملق يقال؛ الإنفاق، الإملاق؛ وقيل؛ مورج، عن النقاش وحكاه 
ماللثح.من شئت، ما أملقي لامرأته؛ قال عليا أن وذكر أنفقه، 

الأول.والصحيح وغيره، القرهلي، ذكره معيد، بن ^ر عن القول هذا وحكي 
الآية٠أئدأه يج ثق لنس يا أؤ أثم؛ِإلأ ماز يهموأ تعالى؛ قوله 

فيالغاية مفهوم أعني الكريمة، لأية ا هده مخالفة مفهوم من العارف غير يتوهم قد 
وليسأحسن، هي اش بغير ماله قربان من ماع محاد أشده ^ إذا أنه يؤع ءؤ*خم( ؛ قوله 
أونسإن ماله، إليه يدغ أشده ^ إن أنه بها يراد الأشد ببلؤغ الغاية بل بالأية، مرادأ ذلك 

٦[.]النساء; أتموكاه إلتيم رئيا تثيم ءامم أؤ؛ن ت بقوله تعالى يينه كما الرشد، منه 
بثنوأ ١٥١^ت تعالى قوله بدليل البلؤغ، الأية هده محي بالأسد المراد أن واكحقيقت 

٦[.]الساء: رئ1اه تئم ه آهج 
الجارية،وحيض الغلام، واحتلأم كالإنبايت،، ت كثيرة بعلامات يكون والبلؤخ 

منالعلماء ومن ستة، عشرة خص اللؤخ سن أن عر العلم أهل وأكثر وحملها، 



١٧٩( ١٠٢-  ١٥١)الآظن ١^٢: ّور؛ 

الفرزدقأحد ويه علي، عن القول هدا ؤيروى باع، فقد أثبار، حمة قامته بلغت، إذا 
المهلب:بن يزيد يرني قوله في 

اربالأئحمة فأدرك ا مفإزارْ داْ ييتح د قعد مزال ا م
مثارار غبالمعط ظل في نلتمي خواض من خواض يدني 

الرصاصن،وهو كالآنلث<، له جمع لا واحل هو العلماء؛ بعض قال والأشد، 
شدة،جمع أنه سبويه وعن ، وغيرْ القرطبي، قاله وأفلس، كفلس شد، واحده وقيل؛ 
أفعلعلى فيه الفعلة جمع أن إلا شدته، الغلام بلغ تقول؛ العرب لأن حن؛ ومعناه 

مننعم، جمع هو ؤإنما نعمة، جمع فليس أنعم، وأما الجوهري. قاله كما معهود، غير 
ارتفع،إذا النهار شد من الأشد وأصل أيغأ؛ وقال القرطي. قاله ونعم، بوص قولهم 
عنترة؛؛يت، يشد الضى محمد بن محمد وكان المهار، شل أتيته يقال؛ 

ملالعفلبورأمحه بان اللحض، ما كأنار الهد ئه بعهدي 
الأخر:وىل 

محوقيدين الاء أنقة البمحل عينة فلنهار الشد ه بتطيفح 
زهير؛بن كعيح قول ومنه —؛ عنه الثه عفا — ه مهيل. قال 

اكيلمشنكن؛• ا هفجاوبسننح امقنعف، عيهلل ذراعا ار نهالشد 

قبله؛قوله في اليوم من يدل وهو ارتفاعه، ومحّتنح يحني المهارو، ءثل فقوله؛ 
محلولبالثهس ماحيه كأن ميمهلخدأ اء الحرببه يفلل يوما 

بدل؛ائوما١١ ر قوله أن كما كل، من بعفس يدل ، ويوما١١قوله من يدل الهار فشد 
ذلك،؛قل قوله في »إنااا من 

فلالمسا العور بلفع تومحي عرفت إذا ا هذراعيأوب كان 
البنت'يظلاُ رُيوما قوله محي المذكور اليوم بمنه هو رابإذاآآ عنه المعبر الزمن لأن 

سقتآ ألإمنن يثئو ا.ايوم ١^٤، ^ ٤١٢ثأءت ؤ؛دا تعالى* نوله القرآن، قي ونفليرْ 
;!،٣٤، ٣٣]مس: الأبة . . َؤ٣ و ^ ٥١آب ؤؤدا وقوله: لالمازءات[، 

كأنحبر عيطلء ءاذراعا وقوله• البدل، تداخل حوار على يدل هده كعب أيجات؛ ؤإعراب 
البت.ذراعيهاة أوب اركأن قوله: في 

ولاا،ستة، ستون وقيل: ست، أربعون وقيل: سنة، ثلاثون الأشد المدى: وقال 
قالكما لغة، حازت ؤإن بينا، كما بالأية المراد عن يعيدة الأقوال هده أن يحمى 
ويل؛بن سثم 

الموونداورة مي جدنونأشلى مجتمع تن حمأحو 
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تعارأم ونتهآه. إلا ما حيمئ لأ ألمني وأقران ألخقند ؤوؤ>وأ تعارت توله 
نمدغير من يإيفاته أحل من أن وذكر بالعدل، والميزان الكيل بإيفاء الكريمة الأية دْ هر 
توعدهولكنه ذلك، تعمد لمن عقابا هنا يدكر ولم نمده، لعدم عاليه حرج لا لدلك، منه 

توله؛في وذلك القيامة، ليوم العن، يقلن لا بأنه ووبخه آخر، موضع يي بالويل 
بمل0ألا و بميموث قدوئم أو كازئم نإدا . Jo^-4 أتاثُ، عد أهازأ ^١ أئ!ان ه ئكبجآ 

.لاJطفمين[ واه أنشئ )ني ألناش بمم بجم . عظم لبجم  ٠٥ثعوون أيم وليش 
قولهوحو عاتية، وأحسن لفاعله، حير والميزان الكيل إيفاء أن آحر ٌوصع في وذكر 

لالإمرا»[.وه ئأية نلغس تر د'هث ألثننؤ أكثلا،ى ونبجأ يملإ ^١ أدهذ ت تعال 
الكريمةالأية هدْ في تعار أم • ئ،ه ئا ماث دؤ ةءدلوأ ثلثم ^^١ تعار• توله 

ولو؛ن-للئ،، بالأم آحر موضع في وصرح قرابة، ذمح، عر كان ولو القول، في بالحيل 
شأداتآلتني م؛ؤايى رزأ ءامتوأ ١^، ^؛^٢١ تعارت نوله وهو والديه، أو ه نفعر كان 

[.١٣٥لاوّا،: دا'لأرهاه ألء؛.لدن أؤ أنمستلإ عق وأو أء 
بالإماءالكريمة الأية هازْ في تعار أم الأية. أوفوأه أممه ؤوثه-د ت تعار نوله 

وأومأؤ ت بقوله القيامة، يوم عنه ميال اش عهد أن آحر موصع في وصرح افه، بعها 
عنه.أي [، ٣٤تالإ>ّراء؛ •سمقُه َةارى ألتهد إن ألنهد 

فيت٠ار ذكر م نبأه ممَئ ج ألكثي ي رد آئآ ؤ ووا ف تعار: نوله 
لو؛ يقولوالألأ مكة؛ كفار عير قطع العفلتم القرآن إنزال حكم من أن الكريمة لأية ا هن-ه 

بكتهم.يعملوا لم الدين والتماري، اليهود من أهلدى ولكنا به، لعملنا كتاب علينا أنزل 
إلانزوله زادهم ما عليهم أنزل لما وأنه ذلك، عر موا أنأنهم آخر موصع في وصرح 

حهدأثه ؤآمإ ؤ ت تعار قوله وهو السيئ، ومكرهم لاصتكبارهم الحق، عن وبعدآ نفورآ 
.شل دلا ^١٥^ ما ثذر أ*م ثلما آلامم إندك، ثى أيدئ وؤمأ ثذ؛ر •؛أءهم آينح لهم 

[.٤٣، ٤٢]فا>: يآنلاه ي أثئ  'عمحق % أم ذع ا'هم ل أ:ثةاثا 
الأية-عثأه وصدق أش يكاتيء كلب منن أثث ؤئس نعارت ندله 
ومعناهلازم، الأية هالْ في - صدف أعني - الفحل هذا إن العلماء؛ بعض نال 

وتادة.ومجاهد، عباس، ابن ءث موى وهو عنها، أعرض 
محذوف،والمفعول للمفعول، متعدية الأية هذه في ءاصدف" ت دي لا ونال 

هذاإعراصن لأن السيئ؛ لقول يدل والقرآن اض، آيات أتباع عن عيره صد أنه والمٌص 
أشبماتنب كلب يش أقلا قوله: ني صزح؛4 اطه آيات عن منه اخللم احد لا الذي 

بقوله:المراد أن على ذللث، فدل التكوي.؟،، من أعفلم إعراض لا إذ تراه، وصدق 
والإضلال.الضلال بين جامعا ضار عنها غيره صد أنه ءمأ؛اا، صدق رؤ 

علىالأية ونظير راكدب®، بقوله؛ عنه تغتى م الًالف،ا فمعنى الأول القول وعلى 
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ه،عثه عثه ينهون أ تعالى قوله — الدي قول وهو - القرآن له يشهد الدي القول 
.[ ٨٨لأية ا هرق عدا، يدثهم آثد سعي عن وثوإ َكهمزأ ؤأك؛ى ت وقوله اه• 

لمأنه ؤإعراصه؛ بتكذيبه، المراد بأن ومجاهد وقتادة عباس ابن قول يوجه وقد 
.ليثثل '٤" ثئق ^٠^" تعالىت ئوله ونفليرْ جوارحه، بها تعمل ولم قلبه، بها يؤمن 
١لتكذيب،على ١^١^ اثتمال على الدالة الايايتح من ونحوها ]القامة[، ر.ه ( Jijyكوب 

ولكنن هذاإلى أثار أن بعد ، يره نففي كثير ابن قال بجوارحه. العمل وترك بقلبه، 
اه.أعلم، واف وأفلهر، أقوى السيئ كلام 

تالحارين، بن سفيان أبى قول ومنه العرب،، كلام فى كثير أعرض بمعنى ؛٠ راصدف، وإءللأق 
نزلمحق كل عن صدفا له بدا وفد با اف لحكم ت، عجث

تالرقاع ابن قول أيضا ومنه المحنى، لهذا هذا سفيان أبي ييت، أنشد عباس ابن أن وروي 
صدفبتقك، سوء كل عن ومذ نه أحلن فا نحديذكرن إذا 

الأية.ه آذ آلثليئ ئأيلأ آن الأ عثوذ >ثز ممار: يدله 
القيامة،يوم وملائكته - وعلا جل - اف إتيان الكريمة الأية هذ0 في تعالى ذكر 

تتعالى قوله وهو صفوفا، يجيئون الملائكة أن فيه وزاد موصعTحر، في ذل؛ئ، وذكر 
جل- أنه فيه وزاد آخر، موضع في وذكره ]الفجر[، صفا.ه صنا وأدلق، ربق، ءؤو-ثآء 
ف،أممئ ئأيث»( أن إلا تمحأ ^٠^، ت تعالى قوله وهو الغمام، من ظلل في يأتي - وعلا 
التيتعالى اف صفات، من هذا ومثل [، ٢١•]القرة: الأية . . وتلنؤطأه. آلمثاو نى ظلل 

صفاتمن شيثآ يشبه لا وأنه حق، أنه ويعتقد ، بها ويوس جاء كما يمر نفسه بها وصفا 
ة■ءلمقم وما ٌتإم ه، نا ُاؤبملثِ علما سيء بكل احاؤل من بحان فالمخلوقين، 

]د[..ه عتا يهء محبمؤبمت 
لن،يالنالمراد الُلماء: بعض قال الأبة. ثئتإ،4 ثلاق، إن ظ نعالي: نوله 

النحر،هي العبايات،: أعفلم مجن بعبادة لأصنامهم يتقربون كانوا الكفار لأن الحر؛ هتا؛ 
هذاعلى ؤيدل تعالى، ف خالص كلاهما ونحرم صلاته إن يقول أن نبنه تعالى اه فأمر 
جمعالنلث، العلماء: بعض وقال ]الكوثر[، رواه ثأتز ِ)إتئ ؤئثزأ تعالى: قوله 

اليمنىاليد وصع راوانحرار بقوله: المراد بعضهم: وقال المحر. فيه ويدخل العثاداُتح، 
أعلم.تعالى واف الصلاة، في الحر تحت، البرى على 
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الأية.تنث4 محتج >ى-,وذ 4 ظ ^٥١١ تحار• نوله 
فيشك صدرك قي يكن لا أي شك؛ أي لإ حرج ل؛ دي؛ والوقتادة، مجاهد، قال 

هلإئأئلأ رف، بن ُؤألحدا نمار■ كقوله القول هذا وعر حقا، القرأن هذا كون 
عمران[،]آف وه ألمحي ثن ٤^،  ١٠٠رئف ثن وء وقوله• لالقرْ؛ا، وه أكنيا يئ 

ك!دنئد نوى ين أل؛كتث يمءوئ أدمى سرا إكائ ارلآ نة ثؤا ؤ، َفث هآ •' ونوله 
لبجس[-آكرن.4 ين ذءلإ وممف ين أنتق 

القولهذا وعلى الشك، وهي المرية من مفتعل لأنه الشاك؛ هو والممتري؛ 
ُ#.لكث فالخطاب، 

الراجز:كقول القرآن، في الثلث، عن غرْ نهي واكراد 
ء،ةجارة يا واسمعي أعني اك يإ٠ 

1قثةتوقوله: [، ٢٤اj: لالإن'هزئاه آذ ءاثتا نم محغ و نحالى: وكقوله 
[.١٢■لاوقرْ; الأية . . . ^ ١٠٥٠٢^٥١أقتت ُؤولإت وقوله• [، ٦٠]الزمر؛ رأك،ه ومظن 

غيرهإر الخطاب، ليوجه يخاطبه اف ولكن ،، ^؛Liمن شيئا يفعل لا . أنه ومعلوم 
..نتطابه صمن في 

صدركفي يكن لا أي: الضخ،؛ الأية قمح، بالحرج المراد أن عر العلماء: وجمهور 
لبطشهموالتعرض الكفار، عداوة تحمل لأن لك،؛ تكذيبهم لشدة به أمر؛،;، ما تبلخ عن محيى 
مماالباهرامت، بالمعجزايت، صدقه وصوح ْع له يتهم تكن وكذللثح الصدر، يه يفيق مما 

والثلغ:لم، مأحرجه ، حبزهء فيدعو، رأسي يثلغوا ُإذا قال وقل■ المدر• به يفيق 
الصدر>يه يفيق مما البطثر وهذا يتثدخ، حتى باليابس الرطب صرب وقيل الشيخ، 

لؤميما بعض تعالى: قوله لأية ا في لأحير ا الوجه هذا على ويدل 
يتولوث.هيثا صديث يمي أك تغث ُؤربمن وقوله: [، ١٢]*ود؛ ثا-دكه يهء ربمزس إثلف 

أسئاأدمحديث، يهندا يرينإ لن إن ءامهم ؛؛ ٤٤سلي■ بمجع وقوله: ]'يحجرا، 
]الثعراء[.ممحن.ه يمحيأ ألا قسك .ثغ ُؤلثةئ، وقوله■ ]الكهف[، 

محروق،وذلا^ثج الضيق، العرب: لغة في الحرج أن الأية فير الأخير الوجه وبوبد 
جملرؤ؛*( وقوله: [، ٦١]النور؛ -حجه أهمح، ءل تمار: قوله ومنه كادمهم، قمح، 

[؛١٢٥]الأنعام: جماه صدرم وقوله: [، ٧٨]انحح: ه -مج يير ألي؛ن ؤ< عوقت 
حمل!أو رييعة، أيي بن عمر قول ومنه الأيات، من ذلك غير إلى الضيق، نديي أي 



٤١٨٣( . )٢ ّور؛ 

تحرجم ليمينها أن فعلت فبت يمينها خوف فحرجت 
اثمرجي■'وقول 

تحرجيلي عفتإلا إنك ودج هالت ربينأ لععوجي 
.ذكرناكما الضيق بمض الخرج، في الإدخال المن: في بالإحراج والمراد 

ءؤكنيره،ت لقوله يه المفعول هتا يبين لم • إنوييثبم.ه دبركركا ؤبمنير ٠ تعالي قوله 
آمق ؤ,ذئإبو وقوله: [، ٩٧لم؛م؛ 4 ت محبا هء كقوله: أخر؛ مواضع في ينه ولكنه 

فيللإنذار الثاني المفعول بتن أنه كما الايات، من ذلك غير إلى ٦[، ■' ]ص هدآروظز.ه أدر 
تنشظ، ؤ،أدرئؤ وفونه: ٢[، لا!؛كهض; تن!٧^ ثويا بأ<ثا كذر ؤ كقوله; أخر؛ آيات 
 i® ،]؛ئرثا4 ثداثا أندزم وقول: ]اكل[IJ : ،]الآات.من ذك غير ور •؛

هفوله: غي والذكرى الإنذار بين الكريمة لأية ا ض في تعالى جمع وفد 
ءؤلإساتعالى؛ فوله لذك ويدل للمؤمنين، والذكرى للكفار، فالإنذار قثؤين؛اىه؛ دآقرئ 
ظ0ه: وقولم[، رمريد؛ا.ه ؤا ه د4ب-ر آلشى بي لتشر هذذه يثمينه 

[.٤٥]ق; وعيده تثاف من إلئن؛'اتي وفول: ، ]الداريات[ ألوببجث نثع 
الإنذارنمر أنه - للمؤمنين والذكرى للأكفار، الإنذار ا'ن من - ذكرنا ما ينافي ولا 

البجسؤبج( اليًًكر أج ش ^  ٩١۶تعالى: نوله في غيرهم دون المومنض عش 
مقصورابالإنذار الأنتفاع كان لما لأنه ]يس[؛ او^ه قٍضيج هملحر دمغذروِ ثلننْ إلبج، 

كالعاو.م.فهو فيه ضر لا ما لأن عليهم؛ مقصور كأنه الإنذار صار عليهم، 
■شء لا بانه الفع قليل عن النمير الرئة: اللغة أمالي—، ومن 

احللأنين:القرآن فى يطلق الإنذار أن المبحث: هذا في المقام تحرير وحاصل 
^[،jUi]و4 فأدر ؤ @ ظ ؤقأبم١ كقوله: الماس؛ لجمبع عام أحدهما: 

وه_ذا. |وه لإ؛رإ ششإ؛تن عندءء ْك ألئنبائ رن ١^؛، ُؤتارئ ونوله: 
أقعمن ننذر فوله: في إضافيا نمرأ المؤمنين على نمر الذي هو العام: الإنذار 

غيرهم.دون به المنتفعون هم لأنهم [؛ ١١]ص; لأية ا . . ألدحقزه. 
المكالمن به أنذروا فيما الواقعون هم لأنهم بالكفار؛ حاص إنذار وثانيهما: 

قيلتركقوله: المؤمنين دون بالكفار خاءس أنه بتنا القرآن في يذكر الذي وهو والخذاب، 
اه.قثؤم\زقهف م، : هنا وفول [، ٩٧]مريم: لداه مما بب، وتي.ر ألشى بو 

كلوليس إعلام، إنذار فكل بتهديد، المقترن الإعلام الرئة: اللغة في والإنذار 
.إنذاراإعلام 

اش، خوفعادزكتمج. هم أر ثنا أتنا ن؛اآئا آتلكثها منت تن جلإ : الى نعفوله 
ب،ببالقرى من كثيرآ أهلك بأنه ، دذ؛وْ الذين الكفار الكريمة الأية هذه في تعالى 
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أىقائلون، وهم أهلكها من ومنهم ليلا، أي بياتا، أهلكها من نمنهم الرمل، تكذيبهم 
هرسولي تكذب فاحذروا ت يعني النهار. وسعل الاستراحة والقيلولةت قيلولتهم، حال في 

ولملؤ كقوله! أحر؛ آيات في المعنى هذا وأوصح • بهم أنزلت ما مثل بكم أنزل لتلا 
]الأنعام[،رو^ه  ٥٨حفازأ ما ينهر سخروا لأتجج يكاة ئلك تن ييسر أسمزئ 

سْلثمويم موثأثا ء خابمه ئؤث طالثه ّثها،ث ئتبجن بن ه؛ ولون
ثعيثنهابملتت همدتير ين ثنلخفنا ت ه ونولعج[، ]الئيجد ومحر 

يجفنت وقوله ]الغمص[، آويجى ءًن ثًئ شلا إلا بمدخر ثن تتآؤر ؤ تسكنهم 
أنهبين ثم ١[، • ]محمد: ٤؛؛^^ أثن يمز ديهئ ين أك!ث ٠:؛؛؛* '؛اث ثس تئلثيأ ألامحنج، ي، بيقا 
الأيات.هن ذس غير إلى ١[، • ]محمد: آقلهاه ؤرلوكقخأث بقوله• تهديل-هم؛ن-لك، يريد 

فيصحى أو النوم، حالة في ليلا عذابه يأتيهم  ijljالقرى أهل تعالى هل-د وقد 
أو. يون وهم بجنسا رآثنأ يآتت؛نم أن آلهمكة لتل ٠^١^٠>! ت تعالى فوله في اللعب، حالة 

١^^؛من أمناله_م وهدد • .ه ؟ممحن ثبمم ئحم( ؟ثنا ثأبجهم أن *،؛؛؛ ١١أنل بن 
عككثدح أو و هم ما ئثيهنّ ي، بمدهم ^؛j تعالى: بقوله بمات المكروا 

]الحل[..ه نجم }؛.ود روق؛ ؤ؛، هقم 
•لؤاه ُإمح؛ن كثا إثا ثالوأ أف إب ثأسآ ءآ»دم إل دعولأيتِ كان ^٥٠٢ تعالى: نوله 
حال،في أسها الني اسيرة القرى طك أن الكريمة الأية هذْ في تعالى نن 

ظالين.كانوا بأنهم اعترافهم إلا الدعوى من لهم يكن لم القيلولة، حال، في أو انيات، 
ممابمدها ؤآفثات ظاللمة '؛نت مييم ين صننا • قوله في المعتى هدا وأوصح 

فيهائعم تآ إك وزتٍ*وا' ؤمحأ لا ؤا إتجؤن يثا هم ٠^١ خآ تصؤأ روئآ »احؤى 
حقدعؤيثهم يمحق ر١لن، ما ًلهة كآ إيأ ئ-وثتا ئالمحأ يتثلؤن لتلكم ومسشك،لإ 

٠]الأنبياء[ خمين حم١يد١ حعلثهم 
يهجاءت ما صحة على الواصحة الدلالة الأية هذه فى ه.' حرير ابن نال، 

ابنبدلك، حدثنا أنمهم*، من يعذروا حتى قوم هالك، *ما ه: اض رسول، عن الرواية 
ينالد عبد قال، قال،ت الزراد ميسرة بن المللث، عبد عن سنان، أبي عن حرير حدثنا حميد، 

قين،قال،؛ أنفسهما، من يعذرواحتى نوم *ماهلك، ه: اف رمول، نال( عود: م
إلأ'تآمج تآءهم إل دءو>ين كان الآية؛ هده فقرأ قال،: ذلك،؟ يكون كيف، اش: لعبد 

وه•ُأمح؛ث َدثا إد١ ^١ ١٠أن 
هنايخن لم ©<. أمحت؛؛ن ص أنسن آزث ممالى: قوله 

إليهم.أرسل الذين عنه المؤول الشيء ولا المرسلون، عنه المسوول الشيء 
الأمموسأل، أممهم، به أجابتهم عما المرملين يسأل، أنه اخر مواضع في وبين 

رسلهم.يه أجابوا عما 
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يئ4ناذآ تمول اؤنل ه بمنع ؤغ'ز ١^: في قال 
.]اكمص[ .ه ألثئثيث ثننر تادآ بمد هادمم ؤو؛وأ ت الثاني في ونال 
تعالى؛قوله وهو يعملون، كانوا عما الخلق جمع أل يأنه آحر موضع في وبين 

[.٩٣، ٩٢س: نثلوزه ^١ ثثا 0 محن كئق4ر 
لأء؛-هممحيل أفيكن ؤظثث؛ى هنا؛ فال تعالى أنه وهو معروف؛ إشكال وهنا 

بمتمحزهَ؛ازإ 0ءثا محن لمثقهم ولإو؟ك • أبضا ال ون.4 آلمسمحن، رلثئأرى 
سؤالإثبايتت، في صريح وهذا ^،[، li_i].4 سمون إمم ُؤوفمهم وفال؛ لالحأبمر[، 
[،٧٨ألنميوث4 دميهث عن مثل ءؤثث؛ُ قال؛ أنه مع القيامة، يوم الجميع 

•تارجمن-ا .4 ■؛-ا؟ دلا .إم، دمحوءم يثن لا ^^٠؟^ وقال؛ 
عنالاصطراب إيهام )لغ كتابنا في المذكورة ت لأيا ا بين الجمع وجه بينا وقد 

تعالى.القه ثاء إن هنا إيضاحا وسنزيده الكتاب( آيات 

المثبتالمزال من أخص المذكورة الاثات في المفي المزال أن أولا: اعلم 
^^٠قال! فإنه خاصة؛ ذنوب عن سزالأ بكونه مفيد فيها المنفى المزال لأن فيها؛ 
ال4ونأز وقال؛ الذنوب،، عن بكونه فخضه [، ٧٨]القصص: ألثجييوث4 ذميهم عن بمثل 
أنذلك، من فينضح أيضا، بذللث، فخصه حنن[، ٠٣١١].4 -بما؟ نؤ إص ديهء ءذ يئن 

المنفيلأن وقوعه؛ من مانع فلا فحلوه ذب، عن ليس مثلا والموءودة الرسل سؤال 
عن\ل3ثووي؛ة تعالى; قوله إيضاحا ذللث، ويزيد ذن_،، عن السؤال حموص 
ءؤ»آنتاقوله؛ في المذكور لعيي سؤاله بعد وقوله ٨[، -،؛ jI^Vi]الأية . . م<نفهم4. 

تنمئن! أثن [، ١١٦ندة: LJl]الآ؛_ة . . أس4. دون من إقهيتي وابجا أه-وفي للئا؛ي)، ئنث، 
فيالمنفي الذنوب، عءن والوال [، ١١٩]المائدةث الأية ٠ .بدقهم4.أاصن،يؤن يقع 

بكلعلمه محي2ل - وعلا حل - لأنه والأستعلأم؛ الاستخبار موال به المراد الآيالت،؛ 
التوبيخسؤال هو منه آحر نؤع ثبوُت، وال المن النؤع هذا نفي ينافي ولا شيء، 

القرآنفي للكفار افه سؤال أن هذ.ا على ويل.ل العذاب،، أنواع من نؤخ لأنه والتفرع؛ 
]انمافامت،[،ج^4 تاصمؤق لا ذء تا منثؤلؤن إنيم 4ونانوهر كقوله; وتفرع؛ توبيخ كله 

•الأتان من ذللت، غير إلى ]الهل-ور[،  40اتحِوث■ لا أنتر أم سا ُؤأف>ر وقوله; 
—،تعالى ايله عند والحلم — المذكور كتابنا في منن الجمع أوجه وباقي 

•40همقت َة وما مني عتيم ؤ»تدئس تحار؛ قوله 
يعملوتهكانوا ما القيامة يوم عباده على يقص أنه الكريمة الأية هذه في تعالى بنن 

دارفي له فعلهم أيام فعلوه عما غائبا يكن لم - وعلا جل - بأنه وأخبرهم الدنيا، قي 
صغيرمن فعلوه ما بكل علمه الخحيهل الخالق، جميع على الشهيد الرهمب هو بل الدنيا، 
صبج، بممحك ؤ، كقوله؛ كثترة؛ آيات في المعنى هذا وبنن وحقير، وجليل وكير، 
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Cو ثير ئن ي أكر ولا ذص ِس أُ'ث ;لا ثابثبما ئز ب محي زلا نانثز ض ^ ٣١ 
ناؤء ت وقرله ٧[، ]المجادلة) ؤإه ّيى؛ دُ أئن إة ألإتي يوم هموأ يما ثئهر م َةامأ 
'كتمهما أبج، تذؤ وهو مآأ ينئ وما ألسمك يى يهمث وما ثما -ءئئ دما ألأُبج، ف ثج 

ء=قناإلا تب مذ سأوة ئب يتءان ثن يئن ^١ رما ظ ؤ، ظن ^^١ وقوله• ٤[، ]الحييين 
آلت؛؛ي رثُ ألآني^ نح يرم من ره ص تنب رما قيئ تحٍضون إي شدا هوؤ 

•تيدسزا ين.4 كقز ف، لب أكن ن؛؟ محلك هن أصعر 
المعاني،صفات التافين المعتزلة على الصرح الرد الكريمة الأية هذه في ت تنبيه 

تقولهم محي وهكذا العلم، هي بذاته، قامت، بصفة لا بذاته، عالم تعالى إنه القائلين• 
تبقوله العلم صفة لتفت أست هنا فإنه متكلم، بصير، سمح، حئ، مريد، قادر، 

[.١٦٦]المسا،: الأية . . ملي_و،ه. تعالى: يوله ونفليره مني4، جآ ؤئتسس 
وتناهضه.بطلانه ثي عاقل ونّااث، لا الذي مذهبهم يطلان في صريحة قرآنية أدلة وص 

ألمأب.ثم-ذ 4^0؛ تعارت قوك 
جورلا أي حق، القيامة يوم للأعمال، وزنه أن الكريمة لأية ا هذه فير تعالى بين 

محسن.نات ح من ينقص ولا مسيء، سيئات في يزاد فلا ظلم، ولا فيه، 
ثلأآلقينمه شي آكتط آلنوؤن ت كقوله أحر؛ مواصع في المعنى هذا وأوصح 

حسيرنت.4ما وئى بما أكنسا حزدو ين -صثذ متمثالأ دكاُنث وإن ثبما مس ثللإ 
 ،]،L——الأية١ ٠ ّ يضنءفها4 حثثه ظف ؤإن درو مثال بمللم ثُ اثن ^إن ه؛ ونول]!لأن

[LJI :،٤٠ ،] منذلك غير إلى

»1ريف•زنئم ثمق ومن و آلثة4من هتز مواييث_م متت تعار: قوله 
•و4 بمليثدة بمايبما َ،ترا يثا أمتيم نيهأ أؤ:بما 

حمتومن أفلحوا، موازينهم ثملتح من أل الكريمة: الأية هذْ في تعالى بين 
هنا.والخراف الملاح يفصل ولم ظلمهم، سب خروا موانيتهم 

عيشةفي كونه هنا بالفلاح المراد أن عالي يدل ما المواضع بعفس خى جاء وقد 
تقوله فى ودللث، النار، من الهاوية فى كونه هنا بالخسران المراد وأن الجنة، في راضية 
مو'ؤدسنهرحقت، مى وآمآ ثإهبمثؤ عيئثؤ ق يهو روا موزينهر ثثك سح ^^؛١ 
]القارعت[.حائيه.4 تاث مت. ما أدر،ثك وتآ هتثاوثت. ذأمهُ 

آةدأنخأؤليف موزيناُ حمت، رؤوبمّن.• بقوله• موازينه خفت، من حران أيضا وبين 
]المزم—ون؛اَىمبمث.4 ذ؛ا >دم آلنار ثحييهم تلثع حلإا-ون. عثم ي أمسهم -ترو؟' 

إرغيرذلكسالآأت.

الخيالمعايش هذْ كشة ها بجن لم الأية. ثثش4 بجا م 4د-ثثكا تعار: قوله 
دامهءإك ألاتق جؤ كقوله: أحر؛ مواضع في ذلك بين ولكنه الأرض، في لنا جعل 
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نيئ،® وئ زت © ظ فأيق ® ظ امحش ثتنط لإ © ئة  ٥٦ت  ٤١© 
]مس[.©ه حإؤ دؤ ثنث © دو د0نع © ئ دثدوس © لنحلا 

يتهئآ»كلر  ١٤٧يهء ثحئ انثثز أمحُدبم_( إق أل»آء ثثؤى  ١٤١^٤٢ أيلم ؤ •' ه ولون
أتحجادء »أ-صاهنا آء آقمد يى وقوله• ]١١سجدة[، ®ه ؛جملأ أهلا محأئمم أنشهم 

]ط<ا.®ه آقئ لآوؤ< لأينت ذمح، ة إة سم تآيبمؤأ 'مأ © ثئ دان ثن 
فهادفءمظا -نثدها ءاؤوألآت،ت كقوله: الحل؛ سورة في ذلك من وذكركمآ 

•الايات من ذللث، غير إلى ]النحل[، ©ه لأًكلوث رينها ونكيع 
منعكما معناه؛ العالماء: بعض قال رغتاه. إي ثتجن ألا تثق ما ؤ،ا)ا تعالى؛ قوله 

آنتعش ما ءنلس ؤ٠١ث 'رص"• سورة هي تعالى قوله لهدا ؤيشهد محلت، وارلأرا تجد، أن 
منذلك ونواهي ولاه لفظة زيادة أوصحنا وقد [، ٧٥]ص؛ ه بمدى ^_، لما ئجد 

آياتعن الاضطراب إبهام ردفع كتابنا في اللي، سورة في العرب كلام ومن القرآن، 
تعالى.الله عند والعلم الكتاب(، 

•ط؛رته ين يقتم كاد ين قئنج، ب قد أئأ ^٠١؛، تعارت قوله 
أنالقول وعلى نار، من حلق — الله لعنه — إبليس أن الكريمة؛ الأية هد0 في ذكر 

حلقهاكي للنار أوصافا أحر مواصع فكب زاد ففد الجن، أبو هو الذي الجاف هو إبليس 
©؟"آل—شي ياي ين قد ين ءؤُأأآن • قوله قمح، كما السموم، نار أنها ذللئ، من منها، 

ينمايج ين آدبمان قوله؛ في كما المارج، خصوص أنها ذلكا ومن ]الحجر[، 
فيه.دخان لا الدجب اللهب، لأنه النار؛ مطلق من أخص والمارج ]الرحمن[، دافي©ه 

لم(م)صحيح وفي حرها، لثدة البدن ام مفي ئفاو لأنها السّموم؛ نار ونيت، 
دحلمح،نار، من مادج من الجاف يحلن، نور، من الملائكه •حكته مرفوعا: ها عائشة عن 
أحمل.الإمام أيضأ عنها ورواه لكم"- وصما مما آدم 

•^؛؛؛^ ٥١٢ين إئك ةمغ  ١٦٤ؤ ك ئما نيا أنهل ؤءل تعالى؛ قوله 
حيهثخ؛ ةمادْ بنقيض اللعين إبليس عامل أنه الكريمة؛ الأية هل.0 في تعار بنن 

كانما بنقيض متصفا ذليلا، حقيرآ صارأ اممه فأخرجه والكبر، اكعاخلم قمسد0 كان 
الذلأشد والمغار؛ ، 5ى٠اؤإثاث قوله؛ في ونللث، والعفلمة، العلو من يحاوله 

الأية،من ويفهم لأيات، ا من ذلك، ونحو ه، مدحورا مآّءوما نيا وخإ وقوله؛ والهوان، 
وصرحذلك،؛ نقيض له يحصل ؤإنما والرفعة، العفلمة من أراد ما ينال لا المتكبر أن 

[.٥٦ت ]غافر منلغيوه هم ثا يكتر إلا ءئ،وزهم ؤ، ^إن قوله؛ في المعنى بهنءا تعار 
اممهأعاذنا - الكبر عن تنشأ اكي يئة الب، العواقمن كثيرآ أخر مواضع ر وبنن 
كمابها والاهتداء القه، آيات فهم عن صاحبه لصرف، ستؤ أنه ذللث، فمن — منه والمسلمين 

منأنه ذلك ومن ادلإ،ه، شد آمحب؛,، ثا أكن ءاثؤ، خ ؤسم_ذإ تعار؛ وله قر 
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]الز.ّر:اهتيتؤ منى جهقت ي ؤألسز( تعالى: فوله في كما المار، ني المواء أساب، 
ذلمث،وس _[، UJI] iصذ.اقث إلا 4 لا م ند ^١ كازا >إتبما وقوله: •٦[، 

ومائنوث ما بملأ آثت أ>ئ جرأ ^لأ فوله: في كما تعالى، اض يحبه لا هاحبه أن 
به،المتصم، من استعاذ موسى أن ذلل؛، ومن ]الحل[، ينصأ.ه فت، لا إثو بملؤئ 

َلمونن ؤينبمفم عوق إي *دعي ءؤوبمات قوله: في كما ثن، هو مما إلا نعاذ يولا 
وعوانبهالممتنة، نتائجه من ذلك، غير إلى ]غانر[، .ه آيثاي، مويِ يويى لا مةلإّ 

٠افه يرفعه — وعلا حل — طه المتواضع أن الاية: في المخالفة مفهوم من ويفهم الوخيمة، 
ؤوعسادكقوله: احر؛ مواضع في عنده له المتواضعين مكانة إلى تعالى أشار وقد 

[،٦٣ئJنم١ه ^؛ ١٠أئيبمئ ^١٣ ثإدا مئ، >، تنثرن اك؛ى \}غنلي 
ممتنت-؛ثوالاتذع مادا ه أإويوأ ؤ، علق سرية لا شن محملهأ ألأخر، ألدار ه: ولوق

مخرلا حص تواضعوا أن ولي أوحي »إنه فال: أنه ه عثه صح وند ]القمص[، .ه 
الشاعر:قال وقد أحدء، عالي أحد يبغي ولا أحد، عر أحد 

رفيعوهو الماء صفحات على وجهه تمر كالبدر تكن تواصع 
وصيعوهو الجو صفحمات إلى نمسه يالو اليكالدحان اك تولا 

^؛^؛١١الطيبه أبو وقال 

المناموانحعل الجيش تعالى حل مذو إلا عل يم لو ول
وه•أتنفلؤق ين إثك وا،اد بجم إك أذ؛لنذأ ^٠١١، تعالى: قوله 

لاالحجرلإفي ذكرها وقد إليها، أنفلره التي الغاية الأعراف، سورة في هنا يبين لم 
ارالحجرا؛سورة ش لقوله: المعلوم؛ الوقت، يوم هو الإنثنار ذللثح غاية أن مبينا ولاص" 

طلبفند ]الحج-ر[، .4 أدتزو ألوفي، بجي إق ألثعلئن. مى >ؤؤةث، وارص": 
العلوم.الوقت، يوم إلى الإنفلار افه أسمتاه وقد البحث،، يوم إلى الإنذلار الأسهلان 

تعالى.اطه عند والعالم الأولى. النفخة وقننج به الراد يقولون: العلماء وأكثر 
آدمبني سيونع أنه إبليس ذكر الذي ^ا ثىرث.ه. أكرهم ؤد تعالى: نوله 

فيتعالى بين وقل يهلكهم، حتى إليه بموعرهم فيما سيطيعونه أنهم منه فلنا ناله فيه، 
تاقب،رْهئئهر إ؛إيّد، مم صدئ بقوله: فيهم، صدق هدا ظنه أن ارصّااا سورة 
إليه.الإثارة تقدمّك كما [، ٢٠]صات 

■صن.ه ^؛؛ جثم نيم نثق محن ئنمحثا مدءرثا *■Q أحج تعارت قوك 
مدءوماكونك حال في منها اخرج لإبليس' قال أنه الكريمة الأية هنْ في بين 
المطرود،الرحمة، عن المعال والمدحورت الممقوت، أو العيب والخذءومت مدحورآ، 

كقولهاحر، آيات في المعنى هذا وأوصح تبعه. وممن منه، جهنم بملء أوعدْ وأته 
]>؛_[،ئمحتآ.4 نم ئعق> نبمثن ثنف، جثم .'؛؛^؛؛٤ أمل، •^، ٢٠قلن؛ 4،ال تع 
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ُتي. ثوميإ جرآء جرآوهز جهنر ؛ق ينهنّ ئعك مش آذئب يجفذ ت ه ولون
وماؤجدهم رآ'لآوكي آ'لأعوفي ق وثادأهر ررحؤّئت تلك ءايم وثيب بموبم، يتيم آنثلث 
إمحسمحبمئ . ثأتاوئ ث! غةأ ونوله؛ لالإ'ّراء[، .4 ^١ إلا ألقنلئ بمدهم 

الايات.من ذلك غير إلى لالنعرا،[، .ه لتمذ 
ين٣ قثج آشثدنَةآ ثنثطأ لا ءآ خآ محار؛ ندله 
،أبويهم فتن كما الشيطان يفتنهم أن آدم بنيي الكريمة الأية هده في، تعالى حذر 

يتجهللم فيه، ويع فيما يقع أن قل إبليس مكر من آدم حذر أنه آحر، موصع في وصرح 
ئلأزؤويذأث لاق عدو ،!;!١  ٤١قنآدم ؤ3ثنا تعالى! قوله وهو عدوه، من ذلك، 
•]طه[ .4 مثئق آنثثؤ ية ،^؛٠٥ 

الأية.ثثتآ وثدظ  ٧٥ئجثه ئمؤأ 4نإدا تعالى! نوله 
أنهاعر اسدلوا ؛، J^uنملوا إذا اصار أن ١^: الأية هدم في تعار ذكر 

ورثد.صواب لأنها إلا فعالوها ما وأنهم يفعلونها، آباءهم وجدرا بأنهم وصواب، حق 
مآءؤؤة؛لك تحار! فوله وهو الأمم، جميع من واقع هذا أن آحر! موضع في وين 

ءاميميإثا محن ءق ءادآءدل ؤثذآ إة 'مبجبمآ ئاو اي در من همين ف، هملك ثن أرظئ، 
]الزخرف[.4 

ءاباونتركاث كقوله! كثيرة؛ آيايتط في الأعمى المماليد هدا عليهم اش ورد 
ولا_؛t بمنثوذ ي ءانارهم ة0 4أومح ونوله؛ [، ١٧■]القرة: به~دوئ4 دلا حئا بمبزث لا 

ءاباء؛؛4عايو ؤجدم يما بأهدئ جطء أؤإو 4مل ه! ولوق[، ١٠٤ت دْ انم]اليتتدون4 
و4ينمحأ *امم هك لثم صالإُا. تاتآءم أدرأ 4إئبمم ه: ولوق[، ٢٤زال—زءَّفت 

الاياُت،.من ذلك، غير إر [، ٧٠، ٦٩]الصافاته: 

.ألقثلأ4 هانجم ؤ ورثا هدئ ربما مودون بدأم 4َةا تعار: نوله 
التميرتمني وجهان للعلماء الكريمة الأية هدم همي 

سعادةمن اض علم في لكم سبق كما أي مودون4؛ ؛؛؛؛^٢ 4َقامحنى أن الأول،؛ 
ومنعادة، الإر صار سعيد بأنه الحالم له سبق فمن إليه؛ تصيرون فإنكم شقاوة، أو 

هدئأؤربما بحده: قوله الوجه هدا عر ويدل، الشقاوة، إر صار شقيغ بأنه العلم له مبق 
فولهأيضا عليه الدالة الأيايتح ومن ترى، كما محناهر وهو انلأت4، آلت،عثبم جل وربما 

4رإد'إكوقوله؛ ٢[، لال-ت-غ-ا!-ن! محن4 ديذؤ ًًقلأ ؤذؤ أئمح، 4دو تعالى؛ 
-حلقهم.وسعيد ثقي -إر الاحتلأف، ولذلك، أي [؛ ١١٩]عود: ءثثم4 

ولمأولا، حلقكم كما أي مدون4؛ 4'قا قوله؛ معنى أن الثاني؛ الوجه 
وصرتممتم أن بحل أحياء قبوركم من ويبعثكم أحرى، مرة يحييكم فإنه شيئا، تكونوا 
-^؛3،أول بدأتا كقوله: جدأ، كثيرة الوجه هدا على الدالة والأيايثح رميما، عظاما 



(٣٢. )•٣ اوات سرر؛ 

]الروم:ئم ألحاد< تدؤأ أثوى وموله: ؛'١[، ]الأذس-اء؛ ءثآه. وءاِا عيدا 
إنالناس ُاؤكأدها ونوله؛ [، ٧٩ليس: ثئآه أزد أذث_آهآ ألوئ محتيا م ونوله! [، ٢٧

•آلايائ—، من دلك غير آلي ٥[، ]المج: ين ئثثتكر ألمي؛ثا تن ريؤ ؤ، كتتر 
واحدوكل وجهان، الأية قي يكون قد أنه المبارك الكتاب هدا ترجمه في قدمنا وقد 

تعالى.القه عنل. والعلم حق، كله لأنه الجمج؛ فندكر القرآن؛ له ؤيثهد حق، منهما 
أممو؛ئعإث آؤ دون من أذإآ» ألث،طإلأ \قو)\ تعارت نوله 

اممه،دون من أولياء الثياحلين اتخذوا الكفار أن الكريمة، الأية هذه في تعار بين 
يظنونذللثء ومع تعالى، الله شرعه ما يخالف فيما لهم ءلاعتهم الموالاة تلك ومن 

•هدى عر هم أنف
بافهوالعياذ عماد، الناس أخر فهو كل.لك كان من أن آخر: موضع في وبين 

أ"لإدثق، ّنتيم 'ثئ .أين أتلا آلأصلأ كأر ثل ^^٠ -! وعلأ جل - قوله■ وهو تعالى، 
\\مف[.®4 نتق محزن أء وم؛سدن أذنا 

لأن؛ هدى على أنه ظنه ينفعه لا الكافر أن على تال القرآنية النصوص ط0 ت تنبيه 
لشدةالكافر ولكن شبهة، ولا لبسا الحق في تترك لم الرمل بها جاءت التي الأدلة 

فيلجاجا المهار؛ رابعة في كالشمس هي التي الأدلة في يفكر يكاد لا للكفر تعصبه 
تعالى.اممه ّ ءناروالعلم معذور. غير كان فلذلك ومحنادأ؛ الباطل، 

اللهأمر آازديهّ ثن وأيه إيادي.ء لج آيآ أف زثة زم من 4»ل تعالى: نوله 
آيأم زينه حرم إنكار: موال أل يأن نبته الكريمة الأبة هذه فى تعالى 

التيوالحرث كالأنعام، أفينده ين 4وألثلسق، العلواف، فى كاللباس لءثاث،ءه، لمج 
الحج.في الجاهلية في العرب بحض حزمه الذي والودك وكاللحم الكفار، حرمها 

-،وعلا جل - عليه مفتر فهو الله على ذللث، قال من أن أحر: مواضع فى وصرح 
،ailعق لغرؤأ -منم رسا حثل ئدا أل٤ذب أنّدث=جإ نجش ^؛1 ثونأ تمنوله؛ 

ئتوأأةن؛زنأ ئز يجف' : وفواه ]ال_ح_ل[، ®4 بميمف لا آع'، آم ءد بمروف أين إة 
مهثدمىحقازأ و٠ا تؤ'' ق أثؤ و أإأرآ» آثه يدثهئِ ما دحثرموأ عز إث؛ر سمها ^4،؛؛^ 
ز.قثلأءاثا تنه وزق ين ٣ ه آنزو ثآ 4ئو وقوله: ]الأنعام[، ®4 

طلبآخر مرصح في وطلبهم ]بدنس[، ®4 مممنمتت أم يمل آم لكم أذى ءآه هل 
شهدإن نبيه ونهى هن.ا، حرم الله أن لهم يشهدون الذين بالشهداء يأتوا أن إعجاز 

أقآى يمدورثت ١^;؛؛! هتم >ؤش تحار: قوله وهو معهم، يشهد أن زور شهود لهم 
الآ؛ات.ص ذلك غير ولى [، ١٠.]الأنمام: ن؛نهذ4 ثهذ ئلأ نجددأ كدا؛ن كث؛ 

أثمئالآأوقئ يقا ؛احمل-هم محبتهم هادن يبا ذبما أدارْكيأ إدا 4"ءلآ الى: تعنوله 



(٤١.)٨٣ الايات: 1^1)،: سررت 

بينولكنه إصلالهم، من مكنهم الذي السبب هنا يبين لم ٠ ه ألناي تن جعنا عدابأ ثئاهم 
ومعلوموكبراءهم، مادتهم كونهم هو ذلك من مكنهم الذي الب أن آخر؛ موضع في 
إثارثآ ^! ١١٠^؛تعالى; يوله وهو به، يأمرونهم فيما الكبراء السادة طعون الأتباع أن 

]الأ-ح_زاب;الآي_ت أكوا)ء،ه يى صعث؛ن ءا؛إلم نثآ الشيلأ ثنؤ، وأمأ»د1 سادم١ أطم؛ا 
نيربمد 'زمبجث امملثوف ِإذ رة ظ بقوله: ااّبا" سورة في ذلك وبط [. ٦٨، ٦٧

مفينيى٩ أنم ؤأت أنقلإأثأ لؤ؛وا آنئئعمأ أؤ!كث• بميل ؛إقلأ بّيسح إل بمئيم تئ 
كتربز ح١ءؤ إد بمد آذد.ئ عن صثدددم أنحن آمتضعمؤز للخ؛ني أنهنثإ ّاكن ثال 

دكثزان ثأمِيثنا ئد و١لنه١ر أكفي! بز لقن آسئعئؤأ آممبف . مبمتذ 
[.٣٣. ٢١]L: أندادأ4 لق ومحل أس 

الكريمة،الأية هاوْ في تعالى بين أتافي4. تن طا ئداثا ؤنذاخ-م نعار؛ فوله 
للمتبوعين،العذاب يضاعف أن القيامة يوم اش ألون يالأتباع أن الأيات: من وأمثالها 

عنعنهم تخفف ولا ا لأتييع ا نتع لا للمتبوهمن العذاب مضاعفة أن أحرث عواصع في وبين 
]١^-؛■^^،[،ألندف ي، آة،؛م كدئر إذ أبرم ينسظلم كقوله؛ العذاب، 

'ظَةارك، ٠!، ا؛م_رتهتِ ارللهتِ ؤربملث< وقوله؛ ١لآية، . . ونعم،ه. تلإأ ؤ»اثأ هنا؛ وقوله 
َةثإئا \ث1عظ؛وو\ أليي ٠^٠١١؛! ؛  ٠١١وقو.ه، ةك؛ست؛ون َقتم يثا ألماJاب *^^١ ثنل ين ءث؛نا 
•الآيا'ت، من ذلك غير إلى ]غافر[، أيبمثاق.4 بتي ^٢ س. ه إركث> فيها 

هذهفي تعالى ذكر • ألآ؛ار4 يم ين قزى يؤر تذ 'نددربم ف ما ^^؟؛١ تمار• ٠^٠١٠ 
الذيوالحد الحقد من الجنة أهل صدور في ما ثننع -، وعلا جل - أنه الكريمة؛ الأية 
نزعأن آخر موضع في وذكر الجنة، في الأنهار تحتهم من تجري وأنهم الدنيا، في كان 

النمتح،من آمنين متقابلين مرر على إخوانا كونهم حال قمح، بقع صدودهم من الغل 
إنزناغؤ من ندورهم يا ما ؤدتءنا ارالحجر"؛ في تعالى، قوله وهو الجنة. من والخروج 

]الحجر[.يئم؟تُا.4  ١٣يم؛دما تب يها بثثهم لأ مقءإ؛بم. نرر هل 
الجنةأهل بين أن الكريمة: الأية هالْ في تعالى ذكر ؤوبتبماءاقهالآية١ تعالى: فوله 

بقوله:الحديد سورة في بينه ولكنه هنا، الحجاب هن.ا يبين ولم القيامة، يوم حجابا المار وأهل 
.[  ١٣لااحاوِط: لأية ١ . ؟ ه. آتياي نيئ ين ريلتيثي ألقته ند بالنو اب لإ مدر يتبمر 
أصحابأن الكريمة الأية هاوْ في تعالى ذكر ؤ إسيمذمه َمُ )، ؤ٩٨تعالى؛ توله 
أهلميما هنا يبين ولم . يماهم ب- المار وأهل الجنة أهل من — كلأ يعرفون الأعراف،، 

وجويتذص يوم ؤ كقوله: أخر، مواضع في لذللئ، أثار ولكنه المار، أهل ولا الجنة، 
[.١٠٦ءمان: ]آل، الأية . . وجوأه. ومدي 

صيماالعيون: وزرقة وقيحها وموادها الجنة، أهل صيما : وحتهاالوجوه فبياخى 
وهآشي. محنآ ي ِذ الجنة؛ أهل با في أيضا نال كما المار. أهل 



(٠٣. )٨، اوات ١^^: -ورو 

ؤع\'المار: أهل سما ر وقال ئ.4 ص • ^j-rونال: ]>__[، 
محابجمي ومال [• ٢٧رس؛ ليالأي—ة . . ثثللتاه. ١^ تن نثلئا وجريينِ _؛—، 

•آ*ا[ نطه: ئاه تيذ تّذو 4وقنذث وءالت ]__[، الابن • • .4■ عم؟ 
الأيةهذْ في تعالى ذكر دتقلإد0ه. سمم وة ثتقؤ ■ثم آعئ تآ ؤ،اؤأ ت تعالى ندله 

محاينفعكم لم ب—يماهم: يعرفونهم المار أهل من لرجال قالوا الأعراف أصحاب أن الكريمة: 
الدنيا.في ا—تكباركم ولا وأنصاركم، جماعتكم كثرة ولا المال، محن الدنيا قي يجمعونه كنتم 

الفردأ، يحشر القيامة، يوم الإنسان أن وهو - ذللت، وجه أحر مواضع في وبين 
عياببه يجزى انمنيا في امحتكبارْ وأن - حول ولا حائم، ولا ناصر، ولا معه، مال 

دإو■%٣ ما وؤم مزن آول، ■سلم' ئ حتتيثا ت كقوله الآحرْ، في ١لهون 
ونوله:]مريم[، ئدا.4 وأتينا بمود ما ت وقوله ؛، ٩٤]الأ؛-«-ام: 

َئذبما أمحق هياب _؛؛ ؤئال؛دم وموله؛ مريم[، ل نردا.ه ألبمو بجم ءايي ؤُمحم 
[.٢٠]الأحناف: ئيه .آثر ^>؛؛، ي، تئييق 

أنوالجب( ثنتا رنث ث نز ين مزر آدمي يئون لأبمئم هق ؤء تعالى• قوله 
نملأه.ئ ءك، ض ثء ثنن أد لآ سمحأ ئثك ين قا 

يقرونالقيامة يوم الحقيقة عاينوا إذا الكفار، أن الكريمة: الأية هدْ في تعالى ين 
أوفينقذوهمإ شفعاء لهم يشفع أن أمربن• أحد ويتمنون بالحق، جاءمت، الرمل بأن 

لهمينفع هل هنا محن ولم اف، يرضي بما ويعملوا الرمل، لملموا الدسا إلى ؛ردوا 
ينفعهم؟الرسل بصدق ذللت، امحرافهم وهل ردوا؟ لو يقحلون وماذا يردون؟ وهل أحد؟ 
لتاؤتا بقوله: أحد لهم ينضر لا ألهم مين أحر، مواضع ني كله ذللث، ين تعالى ولكنه 

،دنر[ لالآائ-إني؛ن سثعة: ئضهتر • وموله لالثعراء[، الأية ثييأ!لا ثن 
لمادئريي نوله: مع [، ٢٨اء: ]الأسيآةئه لي إلا بممبمث■ ^،١ ويؤلمه: 
[.٩٦]النوة: ألئنمشزه ١^ عيير بنش لا أس ؤزُكن ونوله؛ ٧[، ]١^٠٢.؛ آوهره 

آكمحإالثيمذ إذ ئنئ كقوله: متعددة، مواضع في يردون، لا ألهم وبين 
لأش—اشنا إو . ،و4رينث إئانيتا سل، شنتا ؤسمغنإ أبمميأ ثنا رنهتِ عند رءؤبممنر 

.٤٠أيبمى ءإلناير( أنيثة بكت جهثر لأملاق بي ألمز حى >1؛^؛، هد-رنها يي، مو 
المارأن على دليل الأية. . . جهنره. لأملأن مي الثيل حى ؤوثت؛في فقوله: ]السجدة[. 

سللمتا ^٦  ١٢٠بمءلم؟ون وقوله يعذرون، ولا يردون، فلا لهم، وجبت 
نثُؤأهأشإ ش؛ء يه _ نآ شنئ؛ ك ئ ظ أدى و ص، 
وإنارفيها، يتدكرون مدة بالإمهال اللنيا في عيرهم مْلع بأنه نمرح [. ٣٧]فاطر: 

ؤ١ذلمبقوله؛ ذللئ، إلى وأثار أحرى، مرة الدنيا إلى ردهم عدم على دليل وهو ارمل، 
1نتؤأ:نررآ لقولهم؛ جوابا [، ٤٤تإبراممث ريال؟* ثن يظم ما مز ين أمنتم ئاًًظويرأ 



•( ٠٤. ٥٣)الآطن الأماف:.ورو 

أثثدعث ادا  lijL)؛^؛ ,٠٠ؤ وموله: [، ٤٤ت مم ؛ jellألرنذه وثقج دءوثث> بت يّا ؟كم 
دمّنأؤةءر»تا عنهم• تعالى نوله بعد [، ١٢إم■' محمحإه إيُ ث/ك ثإن »قدرث،ذ ثندئ 
الدن iSiكبجن قها بمثبمرة ؤرأدر-هم • وقوله [، ١١■' ّذو سيزه ين حثيج إق *ثل 

تأوألثا الثلفن ؤةَى نوله: بعد [، ٤٠]الن_ورى: الأمة . . • حمح4 ُلمف ين ظموث 
-مءا■' ا نهه ونول[، ٤٤—ث—درى؛ زال ين مرم إث *ل يمأنيى اتداب 

١^.. ..٥٢سثإ قثثت ين U ص ثوي: مد !لأية، .  .
.عنه لهم محيعس لا وأنه العذاب، وجوب وعلى  ٠٠الدنيا إر الرد عدم على يدل دلك فكل 

وقوله: وهو واسان؛ الكفر إلى لعادوا ردوا لو أنهم آنم موصع في وبين 
عرواضح دلل الكريمة الابن هد، وفي [، ٢٨]الأنمام; الأة . . _؟<. محأ تا لِتادُدأ لأوأ 
وجد،لو يكون كيم، يوجد لا أنه علمه في مبق الذي الممكن المعدوم يعلم تعالى أنه 

لوكون لا الذي الرد هذا ويعلم أحرى، مرة الدنثا إلى يردون، لا ألهم يعلم تعالى فهو 
تةغؤ0هوإلإ؛أ تن مزأ Q نادوا ^/١ فوله: في به صرح كما بكون، كف، ونع 

مولأنه يحضرونها، لا تبوك غزوة عن المنافقين من الت٠ذالفين أل ويعلم [، ٢٨]الأنمام: 
.. ق4لهلمه. آئعائهم أث، محقي، روق ؤ بقوله: بينه كما لحكمة، عنها تمهلهم الذي 
كمايكون، كتف وم لو يكون، لا الذي الخروج هذا يعلم وهو [• ٤٦ت ]التوبة ألأية 

أدغنث؟ااثعزنحقم ج^^اتةإ رلأرصئوأ -تاي إلا رادذأم ما بمؤ -ثر-مأ م ■' قوله في به صرح 
'لينهمي ٧؛؟>! ئز من يهم ما قثمنا همتهم ظ ت تعالى قوله ذللث، ونغلتر [، ^١٤تال؛>;ة؛ 

الايات•من ذلك غر !لى ]المنمون[، .ه سترق 
الالكيه تثا ثثد ^٥- بقولهم• هذا اعترافهم أن أحر• مواصع في وبين 

ؤءونوله: ]IJ_[، /دتمحف؛ضر منها ديم تعالى• كقوله ينفعهم، 
الايات.من ذلك ونحو [، ٧١]الزمر: اتقغأإي(ه عق ١^١٠؟، 'ممثه حقت، وثىأ 

يفصللم • أثاوه يئو ف، را'لأةر، آلثتن،؛، -ثأى ١^ أس روقأ ؤلُى تعالى: نوله 
يألرص حو اقوكا فءئ0 يم' ؤءل بقوله■ ررفمك® محورة في فصله ولكنه ذللئ،، هنا 

أم؛تآ،اذ؛ا وثير فبما وديق مقها ين ُقييى ذ؛ا ثبمثو و ألثفي؛ن تث ئلك أ،دادا ى ُءثإؤن يومي 
١٧٢أؤ ؤ، أنتا ثا نئاد د'ءان ه ١^٤، إق ؛؛؛ ٣١م ٥^؛؟؛ صوآ؛ أءي ؤء فآ 

٠[ ١ ٢ - ٩ ]نمطك: شو\ه سإ مز ي ؤأؤئمح، وههآ ؤ، محمات سح شنهن نلتج\ن أثنا ثالتا 
الكر؛بةالأية هذْ الأية. ؛^jj  4<شى آلإ،ش قل أنزئ وم تعالى: نوله 

أشكلتؤذك؛ ونحو •١[ ]القح: أيو;إلمه مى أثب ^؛j كقوله الصفات آيات محن وأمثالها 
التعطيلإلى قوم نصار كثرة، يحصى لا حلهم، بمبه صل إمحكالأ الناس من كثير على 
أوضح— وعلا حل — واممه — كله ذللث، عن كثيرأ علوا وتعار سبحانه — التشبيه إر وقوم 
حل. أنه ذللث، تحرير وحاصل إشكال. ولا لبس أي فيه يترك ولم لإيضاح، ا غاية هدا 

أمرين:س متركب الصفات آيات في الحق أن ين - وعلا 
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بحانهصفاتهم، في الحوادث مشابهة عن — وعاد حل — اض تنزيه أحدهما 
كترأ•علوأ ذلك عن وتعالى 

لأنه؛ موله ر يه وصفه أو كتابه، فى ه نقبه الله ؤ وصفما يكا الإيمان ت وثانيهما 
اممهبعد اممه يصف ولا [، ١٤•لاوفرْ: ااثع؟بم آي آقام ءؤءآنم افه من باممه أعلم اممه ، بصفلا 

يئ.4تم إلا ئد وان أنوه ءي يطق ق مه: قال، الذي ه اض رسول، من باق أعلم 
افهرسول له أثبته أو العزيز، كتابه محي لشمه أثبته وصفا افه عن نفى فمن ]الجم[، 

القهْن أعلم نفسه جعل محقي _، وعلا حل — بالاله يليق لا ما يلزمه الوصف دلك أن زاعمأ 
٠[! ١٦]النورت عظيره مثن يندا ؤستخ،ثا —، وعلا جل - باض يليق بما ورسوله 

ومنصال، ملحد مننه فهو الخلق، صفات يشابه الله وصف أن اعتقد ومن 
الخلق،مشابهة عن — وعلا حل — تتزيهه ْع رصوله له أثبته أو لفه أثبته ما فه اثبت 
الخلق،مشابهة عن والتنزيه والجلال، الكمال بصفات الإيمان بين جامع مومجن فهو 
تتعالى قوله هي هدا، بها اطه أوصح التي والأية والسليل، التشبيه ورطة من لم ما 

—وعلا جل — ه نفعن فنفى [، ١١ت ]الشورى الءيار؛ه آلنيح همهو َؤثإايء 
صفاته لتفوأثبت [، ١١' ]الشورى رتجناهاء؟اا كناهء ت بقوله الحوادث م_ماثاله 

الأيةهده في فصرح [، ١١]الشورى: أشنه آلثييع بقوله• والجلال الكمال 
والجلال.الكمال بصفات الاتصاف مع المماظة بغي الكريمة 

أندون [ ١١]الشورى؛ آلم؛اره السمح ؤوهو بقوله؛ تعبيره في السر أن والفلاهر 
والبصرالمع أن الجامعه! الصفات من ذلك نحو أو العفليم، العلي وهو مثلا؛ يقول 

أماسعلى بهما وصفه ولكن بهما، متصف اطه أن فبين الحيوانات، جمع بهما يتصمإ 
آلميحبقوله؛ جاء ولدا حلقه؛ صفات وبين تعالى وصفه بين المماثلة نقي، 

هدهففي [، ١١؛y^؛ ]iJووق قوله؛ بمعد [ ١١]الشورى؛ أشزه 
ومنوصح؛]_i، شبهة ولا معه لبس لا الصفات آيات في للحق إيضاح الكريمة الأيه 

التوفيق.— وعلا جل — وباض طاقتنا، بحب تاما إيضاحا المسألة هده — اطه شاء ن إ— 

أنالكريمة؛ الآية ىزهفي ذكر أصزه. تث ئرت أش ثتك ؤا0 تحار: توله 
الذينعبيده صفات آخر موضع في وأوصح المحسنين، عباده من قريب - وعلا جل - رحمته 

-آلزْقد؛ه ُقمث _عث0 ؛jj )Jى َت ذذ ؤوتح-ثتي قوله: في لهم سكتها 
ولم[ ١٨٦]البقرة؛ قوله؛ في مؤنثة أنها ْع الرحمة وصف تذكير ووجه 

ونتركبعضا، - افه شاء إن - منها نذكر العشرة، على تزيل أقوال للعلماء فيه قريبة، يقل 
الظاهر.عن بعده أو ضعفه لنا يفلهر مجا 

المعى.باعتتبار فالتذكير الرحم، بمعنى مصدر الرحمة أن منها؛ 
التأنيثتعين تب قرابة كانت إذا القرابة أن العربية اللغة أساليب من أن ؛ ومتها 
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يإنمتي، قرب تقول؛ ولا النسب، في أي قريبتي المرأة هدْ فتقول؛ الأنثى في فيها 
لهذاويدل مني، وقريبة قرب داره فتقول؛ والتأنيث، التذكير جاز مافة قرابة كانت، 
^^١تعالى؛ وقوله [، ١٧]الشورى: ق0أ!ه ألتاعث تثر توي>ق وغو، تعالى؛ توله الوجه 
القسي؛اعرئ ونول [، ٦٣]الأحزاب: يتاه هؤئ ألتاقث تثر يرث، 
يشكرااسة ة باّاليولا نرب عاثم أم ولا ي أمإن الويل له 

وعلاجل - الذ إلؤر الرحمة إصافة ذللتح وجه أن وعنها؛ 
المحسنين.عن قرب ئيء أي .حنأوف؛ موصوف، صفة ؤئيم،ه قلله أن دمها؛ 

والأسى.الذكر فيه يستوي الذي ضول بمعنى بفعيل ثجهتؤ أنها • لمتها 
فعيل،على الأتي بالمصدر ثبهت، ربما نعيل على التي الأسماء أن وعنها؛ 

ثًغئمكا قوله؛ في الصديق أنري ولذللته بعضهم؛ قال لدلكا، فأفرديت، 
الشاعر؛وتول [، ٦١]النور: صي؛ت>ءلإه أر 

اع.يشا، لم لمن، صديق ومر 
أألرءترذلكسالأوجه•ؤءمحلبمقهبمةشيئه]اسم: والفله؛رفىةولهت 

قراءةعلى يمحلاه. دذ أؤى يثثإ أوج .تحل أرف ظ سالم؛ موله 
أمجامتنتشر لأنها بشير؛ جمع الشتن؛ ؤإسكان الموحدة، الباء بفم ؤدئ/إه عاصم؛ 

تي؛رؤهالإ؛؛ ثيلر آن ثاس ^؛٠>، تعالى؛ قوله يوضحه المعنى وهذا به، مشرة المعلر 
عيرفى عيينا جاء كما المعلر، برحمه يعنى، '؛،؛؛،^، ■jدى بجي ؤ وقوله؛ ء، ٤٦لار.دم: 

]اJشورى:وبمقز سلوأ ما بمسي من أنسك إؤد أرى ؤو؛وث كقوله؛ ١لموصع هذا 
•٠[.]اروم: تومآه بمد ألآ;بجا ءي ْكءث، أم ثنت ءاقد لؤ ؤءأئلر وقوله؛ أ ٢٨

١لآية.ه ست ظ ئئثئ مالأ سكا؛ا أقن ^١ وحقآ تعالى؛ قوله 
يشاءحيمث، إلى نهريوقه الريح، على السحاب، يحمل أنه الكريمة الأية هنْ قي بين 

ممرصا؛األئ ول أقه ؛^^٤٥ كقوله؛ ممره آيات، قي المعتى هذا وأوضح الأرض،، قاع من 
ؤر،ثتنئ ألجثي ٦^٢، إل، ألءآء ثثيئ أيا مئأ ُؤأوثأا وقوله؛ ٩؛' ]٠-ا٠لر: ه ثن م إل مئثه 

الآي1ت.عن ذللi، غير إلى سجاو؛[، ]اليبجمحق.ه  ١١٠١يأسثم أس؛هم ينه ئآْقد دتبما 
تعالىأنكر إثتذدة(ه• ظ ثم مث يآؤ ين خ* ان بمئم وآد تعالى؛ تدله 

فيوبين، رجل؛ إرسال من، عيهم عود وقوم نوح، قوم على الكريمة السورة هذه ني 
ذللثأ؛من نبينا. قوم عيه في قال ذللث،، مر عيوا الأمم جمع أن أحر مواصع 

أنؤآثأ ^^، وقال؛ ٢[، ;ا: لث-دئأقام،ه آوي أن ثتم ثم اك ادم-تآ آذ عيا 4ثاتُ، ؤآه0 
أإت؛ني;ثأهر محم عاثت، اثن,  ٠٥١^؛؛السابقة؛ الأمم عن وقال ٢[، ]ثا: ءئه>ه ثني} جاءهم 
قزدونالث ؛^،[، l_l]-ثيد خة رأف آثأ بمثس ُبجبجا دهى مدرتا أدقت قاليأ 
١١ا3ؤ؛ئث؛ا أقتم ق وقالث [، ٢٤، ٢٣]السمّ: ينثو4  ١٧تنآ ئثاوأء . ألمحي 
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ُؤدمابقوله• الإيمان من للناس ماغ بشر ارمحال ْبن العجب هدا بان صرح و، 
]الإسراء[.زنوب.4 بمء أس أثث ثاوا أن ه' أللأة ٣ \i ئزينثأ أن ١^ ثخ 

الإية،يه .وإلا تلقث ص ^:؛1 كقوله: كثيرة، آ؛1ن، في ذلك عالمهم اش ورد 
]الفرقان:اث،تَاآه إم الأ آلثزممن ين س اتمثثا وقوله: ٧[، ]الأنياء: 

الإيات.من ذلك غير إلى ٩[، ]الأ;عام: بجلا4 صظ دًةا ثتن  'ؤ'حوقوله: [، ١٢•
ولكنهإغراثهم، كيفية هنا بمين لم إثايءأ4. !؛! ٤٠أدمك تعار؛ مدله 

ؤثلغغ-همإ وقوله ]الخم[، تممر ثاو آلتماي أتوب كقوله: أحر مواصع في بينها 
[.١٤]انمكبوت: ثكيززه اقوفاق؛،م 

شيثأ IUيين،لم الآُة. ثتاثام4 آم نتتوث' أشم يث ؤآتجنم؟وفي تحار: قوله 
ولكنهعادا وبين — والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه — هود بين ير لوا ١ الجدال هدا من 

منءللهحئا قل وما ييسؤ >ثئا ما ينمي ؤئاؤأ كقوله: أحر مواضع في إليه أشار 
أس^٢^١ إؤ يثوو ءابجنا بمص أعميتك إلأ هنود إن 1. دثؤمن\أى لأي مت رما ضللف 

أثقو قوقق إؤ ثظروم. لا ثم همثا ممدري يؤم، ين قيخث.١ نث، أز؛٢٩؟ ُآش؛درأ 
]مود[.متشع.4 بمنط فق رق إة نامثآ ءاجدم م إلا دآئي ين ما زإؤ وه 

دابرفهليه كيفية هنا يبين لم الأية. أئن دار تعار: نوله 
هعان-ة صعم بمحيج ةأ،كءكرأ عاد ءؤوأ،غ كقوله: حر، ١ مواصع في بينه ولكنه عاد. 

الإيات.من ذلك ونحو ]الداريات[، آلهم.ه ألنج هامحم أيبمتا إل فاة • وقوله ]الحانة[، 
ؤلأية ا أفاءه4 ؤءممدأ تعالمح،• قوله 

صّورةفي بين تعالى ولكنه جماعة، ياشرته عفرها أن الكريمة لأية ا هده فلّاهر 
تتعالى قوله ش ودلك عقرها، فباشر منهم، واحدا نادوا أنهم المراد أن القمر 
•]ااقمر[ ّ ٠ ٠ ا.ه نثر تتاُد ^^٤؛ 

•به يعل-هم الذي هذا يين لم الأية. ثدآه يثا أثينأ يتصشيح • تحالمح، قوله 
يتاهئأئدؤ موو ئنوثا ^^؛٠ كقوله: العذ.ااّ_، أنه أحر مواضع في بين ولكنه 
أثاءِثكئ ^=^1 ؤ، وموله: ^^، jlعياب ؤثأ.ئوةأ سا: ونوله [، ٦٤]مود: 

الاياينتح.من ذلك ونحو [، ٦٠]هود: مكاووُسأه عر وغد دبلذكق 
بهنا بمين لم • واه جتية دايبم ف، ئأمبمأ ألقبممة ؤهلنغ-دهر • تٌانى قوله 

قوله:وهو بهم، الملكا صيحة ذلك، ممحبسا أن أحر موضع في بين ولكنه بهم، لأرض ا رجفة 
بهمصاح لما اJنازلأ، أن والظاهر [، ٦٧]هري: الأية . . ألقبمده. فلئثرا أدمى ؤ;ثغئ 
أعلم.- وعلا حل - واض أبدانهم، أرواحهم وفارفته الصيحة، شدة من الأرض بهم رحمنتا 

هذْنعار بين الأية- رذ،ه ^:،٥ أتلشظم لثن ح وماد عتم ؤث؛وك تعار: قوله 
خلئأتاير ثثوئ 4نإخ كقوله: كثيرة آيات، في نومه إلى صالح نييه أبلغها التي الرسالة 

يائههندي، هألإ مت بمتثة بثا؛ئءقم ئد ■ئترأ إثنو نى ثبمفم ما ه آءثّدرإ تنثوو ئاو 
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•.ه همث عياب ثلثدة؛ متو سوها ولا آممو ؤ؛و ؤآ ئأحقز ثJرردا ^ ١٠لخفم أثب 
.تن م مذ قا عحلإ نا أكؤثأ • تحار قوله 
ثلمو؟افيجاد ل؛أزوث ؤا0ٍظلم ت بعده بقوله اللواط الفاحثة ؛هذ0 المراد أن تعالى ين 

ألتشى.هين ألوان ؤأتأ؛ون بقوله: أبفأ ذلك وبين الأية، . . دزُت ين 
[.٢٩]انمكبوت: ١^^١٤^^ مثادي؛محأ ؤر ءؤوثأمبمَ, ونوله؛ ]الثعراء[، 

إلالوط مع بنج لم أنه الكريمة الأية هذه ظاهر ُأه4. ؤ»أءثقه تمار• قوله 
ينفها َكان من ؤ»أ-مبمتا بقوله: ااالذارياتاا ني ذلك تعالى بين وند أهله، خصوص 

أمأئتُ؛ هناوموله ؛ريان[، ]١٧يهاِ ثن ؛؟y ءت محا لت، ئ . الثومنأن 
النار،أهل من وأنها حائنة، أنها فبين أحر، مواضع في أوضحه ألثإرين4ا ينكث َكام، 
تثغآثم حي نوح؛ وامرأة هي فيها، مال الهلاك، من قومها أصاب فيما وامعة وأنها 

قنئء١مادما صقدء؛را بمثايد١ ثذ ثا-ءا نحتا لكانا لوط ؤأمأيث، مج آممأنتء َةدريأ لنيزكث 
فٍ—هاونال لالاءر;م[، واه الثأتيل؛ن ح ألنار آدحلأ وفيل ثخا أم ين عمما نيا 

[.٨١]عود: دثا؛إ؛لمه تآ مني؛ثنا إهأ أِ،أةث ^إلأ - لوط امرأة أم، - وحل-ها 
ألث<جيمأكعنمه َءامكث ْلإئ، مثلن مهلج عقيم ^وأثنيا لوط؛ قوم في نمار؛ قوله 

أهلكهمحجارة مطر أنه أحر مواضع في ين ولكنه هو، ما المطر هذا هنا يئن لم واه• 
الهلينالجيل أن إلى وأثار [، ٧٤]انحجر: سأ؛يه من حثارْ مب كقوله: بها اممه 

مهلرالمعنر هذا أن وين ]اليائيان[، ءل؛نمر.ه يد< ججاُأ عي ®الذاريات•؛ في بقوله 
وقوله٤[، • لالفرنان: آلتو؛<ه مثلن أمطنب، آه أذمم عل أمإ ۶^٧ بقوله: رحمة لا سوء 

١]١^١،[ ألنئ;بم.ه مكن مأء م،ع عصر ؤوأُآلنيا ؛ ااالشعراء<افي تعار 
الحمير:عوياه. ونهري هء »امركلي م، أقي عن ء7دمحدوك• تعافى(؛ مدله 

ووكنهمزنئة، السبيل أن على قرآني نص وهو السبيل إر راجع 'ؤدكننوئهاه قوله؛ في 
السورةهده خى تعالى محوله وهو أشأ، الميل تذكير على يدل ما آخر موصع في جاء 

تثهلأه.يقيدوء أص تثسل، يثرُأ وإن ثتيه بجيده لا ألثئد سهل، يردأ ءاؤوإن الكريمة؛ 
تيبمبأؤ و،لؤط يهء و<ٍالئ، ادكآ ثات1وا فاءظ؛ز جهأُ َةان وؤإن دع١ر: قوله 

•آلذيك.ه ■ء؟و دم ينئا أممه  ٢٤٠٥،حق، ءاصاروأ 
دهأثثثا بجثا آمبا ج-ا* ^٥١ بقوله؛ بينهم به حكم الن-ى حكمه نحار بين 

أؤنمةنلنذئهز ؤ ه وقول[: ٩٤]هري: ؛نثبمده ظنزأ آقه وأثدُأ، منا ببمؤ معم ءامتوا 
ألّمتت،مهأ 0تإت\' قم '؟ن سما 'ةث؛وأ ؤأق-!بما ه: ولوق.ه، جمحن دايبم ثا نأص-ثءمأ 

[.١٨٩لالنعراء: ألهللإ؟بم يي ءؤفسهلم وقوله: ؤاه، ألثسمبمكث حز مامأ ئثا َثئبجأ' 
محيوذكر رجفة، أنه الأعراف محي تعالى ذكر شعيب محوم أصاب الذي الهلاك قيل■ فإن 
الفللة.يوم عذاب أنه الثعراء في وذكر صيحة، أنه هود 

كله،ذلك، عليهم اجتمع ومحي هالت ، تفسيره في >جفن كثير ابن محاله ما فالجوابت 
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ثمعفلم، ولهج ولهب نار من شرر فيها أقللنهم سحابة وهي الغللة، يوم عذاب أصابهم 
نزهمتمنهم، أسفل من ثديية الأرض من ورحمة ماء، المن صحة جاءتهم 
منه.اه. الأجسام، وحمدلت، الفرس، وفاصت الأرواح، 

ءاش٣ وثثخئ ثب يثنلقتي نجمم ك وقال عنهم ؤنقؤأ نعار■' نوله 
فينومث إل شعيب رسوله أبلغها التي الرسالات، - وعلا جل - بين َكنجث.اه. *دم يمد 

زلأص ١!،؛ نن دًظم نا ك آمدوأ ه M ئ تام نذن كقوله: كشرة، آيات٠ 
كثيرة،آيات في لهم نمحه وبين الأبان، من ونحوها الأية، وألراث؟٠ أذهًقيا3 نشإ 

وثاصنهج لإ أذ ض وز أو مج مم تاب آ تثئ محبمط( أن يئايآ ءزثذم لا ؤُتعوي- كقوله؛ 
أنكرَق؛لآتثه يمدءدم ^^3، تعار: وموله ]هود[• تميد.ه رزينء=ظم مم 

إذاالكفار على الحزن أي الأسى؛ - لام والالصلاة نبينا وءارى عليه - ثعي_، اش نبي 
لجاحأوالطعان الكفر في تماديهم مع عليهم الحجة وإقامة غيم، إبلا بعل اض أهلكهم 
فيعنه قأ نبينا فنهى بذلك تعالى صرح وقد يبني، لا أنه عر يدل لدلك ؤإنكارْ وعنادا، 

اتةياو(بعز؛وم ئأس ثلأ وقرا ٠لثيننا ره ثن إللق أه U يمم كبجإ ءاؤرلؤت>ك\ ت ه نوئ
[.٨٨]الحجر: قهإه هترذ ^^١ وقوله• تحرزا لا نآست لا ومعنى [، ٦٨]الماتدة: 

الأية•ه أنبيها من عثق، مص ءؤويأاث ت تعال توله 
وهود،نوح، حبر فيها ذكر المح، كالايات كثيرة، مواصع في مفصلة أنباءهم ذكر 

عاليهم.وسلامه اف صلوات أممهم مع وغيرهم، وشعسا، ولوط، وصالح، 
الأية.ه مل ين حقديوأ يثا لثوموأ محفازأ ؤتا ت تحار نوله 

القرآن:له يشهد بعضها التفسير، من أوجه للعلماء الكريمة لأية ا هذه فى 

أنهمالميثاق أحذ يوم اف علم في مبق بما ليؤمنوا كانوا فما المعنى أن ٠ منها 
عنهذا ؤيروى الأزلي، العلم به مبق فيما التغير لاستحالة يه، يؤمنوا ولم به، يكذبون 

^إنكقوله: كثيرة آيات الوجه لهذا ؤيدل، جرير، ابن وامحارْ وأنس، كب، بن أبى 
أ'ؤثثه: ونول]برض[، أويؤن لا ره ً=قإسق عيم حقن، أدمنت 
لأيات.ا من ذلك ونحو [، ١٠١ليوست ثوينوذاه لا زم ءزأ، نآلثدر 

ليؤمنواكانوا فما كرها، فآمنوا الميثاق، عليهم أحذ أنهم لأية ا معنى أن : ومنها
الأول.إر المعنى فى را"؟ع وهو دي، لا عن هذا ويروى طوعا، ذللئ، بعد 

ليؤمنواكانوا فما أيضا، لكفروا مرة الدنيا إر ردوا لو أنهم لأية ا معنى أن ' ومنها
عنهذا وبروى الأولى، المرة في أي قبل؛ مجن به كذبوا بما الدنيا إلى الرد ني 

[،٢٨]الأنعام: موأ يما لمادؤأ ردوأ أؤو؛ؤ تعار: قوله القول هذا لمعنى ويدل مججاهل.، 
الأية.ظاهر من بعيد لكنه 

تكذيبهمببا يالرسل به جاءتهم بما ليؤمنوا كانوا فما لأية ا معنى أن : ومنها



(١٢٦.  ١٠٣)الآي،ت ّورة 

منوهو كثير، ابن وامتحنه عطبة، ابن حكام القول وهدا عليهم، ورد محا أول بالحق 
الرسلتكذيب إلى المبادرة شوم لأن ءلاهر؛ ووجهه الكريمة، الأية لغلاهر الأنوال أنرب 
كثيرة؛المعنى هذا على الدالة والأيامته الهدى، عن والإبعاد القلوب على للعلع س-، 

أثنفيغ ؤألثا ونوله: [، ١٥٥عثتا أس ثلح بل ؤ تعالى1 كقوله 
وقوله:•١[، ^٠: ]١٧ه متئا أثن  ٣١٥ثترص مح_دهم ونوله■ ْا، لانم-فت 

الآيااتs.مجن ذلك غير إلى ٣[، ]المازقون: ءبيم4 عق ثش 'همحا ئم ءانوا هأ ؤذ'ثإف 
منأوجه فيها تكون ند الأية أن المبارك الكتاب هذا ترجمق في قدمنا وند 

٠تعالى ض ا عند والعلم - جميعها فندكر حق، وكلها قرآن، له يشهد كلها التمميرا 
الأية.ه ثللثوأ ، kpjفتبموذ إك بمايثينآ ئدتض تديم بمن بمثا تحارت نوله 

فيوصرح موّى، بها جاءهم التي بالأتان فللموا وملأه ف7ّءون أن همتا تمار بتن 
ظلمهملأحل حق أنها مستيقنون أنهم مع لها، جاحدين ذللثا فعلوا بأنهم النمل 

هاو-بمثدُأ . نثث محاص ندا هامحأ تممأ ءابما آءمم ُؤةثا ت قوله في وذلك وعلوهم؛ 
[.١٤، ١٢)؛ه ئوث1 أثث.يلم زأنتنتتنآ 

يدمنزع موسى أن هتا تعالى ذكر .ه. ^٠^ بمآء مح، دأ؛يا تمار•' نوله 
سورة"الممل"غي ذلك بض ولكنه الرص، من حال البياض ذلك أن محن ولم ، محقاء هي فإذا 

•برص غير من أكا ؛؛، ٢٢نطه: سوءبٌ غيي ثن ثثاء ؤءئج فيهما؛ قوله في، وررالقصص" 
.ه.عيم نشر ندا إذك> قموث ق ثن ألنلأ ؤ،ال نمار• له م. 

ساحر،إنه فرعون: قوم من الملأ قال واليد العصا بآية جاء لما موصى أن هنا ين 
الملأقال ما مثل قال: فرعون أن ٠الثعراءا في بين ولكه فرعون، قال ماذا يبين ولم 
]النعراء[..ه ين لشر خ إن -»زلمح للملإ ^٥١١، تعار: قوله في ونلانs قومه، من 

ءدِه.معتر و-ءائو ألنابج، آعمتتن ثحثثيأ ا؛لموأ ^^١ ت تمار قوله 
هنففي موسى أوجس همل يبين ولم هو؟ ما العظيم حر الهن-ا هنا -محتن لم 

محمأمص إتء محل وبمنهم تتالم ^^٥١ ت بقوله رؤله' ر ذلك كل ين ولكنه منه؟ الخوف 
ي،ما دأمح، . الأءك أث إتمق ^، ٥٤لا  ٥٠. مح( يثه محي' ث، ؛أنبمم، .١ ي ئم 

هنايبين ولم ]عله[ أق "صث آلثاثر غق وي منم َكا- مشمأ إثا صتما ما نلثن، ؛٠٠^، 
#ءإه(اسورة في ذلك وأوصم المحرم، مع مغالبته لوقت، موعدأ موسى مع توائ.وا أنهم 
كص محظ لا شثا تق ^١ ص ش مض عتم: قوله في 
[.٥٩، ٥٨محله: ل يؤم مؤممدكم قال سمى  ١٥٥

بانهمتوعدهم الذي الشيء هنا يبين لم أ؛محعىه■ لأث4كة؛ وم ت تعالى نوله 
..يديغ ؤ ؤناب}نوم' ااءله«: فى كقوله أخر موضع فى سه وعنه فيه، يصلبهم 

[.٧١]د: الأية 



(١٤٣.  ١٣١)الآ؛ات سمرو 

الأيةهذه في تعالى ذكر ط؟*. دش ينيش بملإوا ثبمه فثت( ؤذ\0 تعارت قوله 
طيروادلك، ونحو وحدب قحهل أي سيئة؛ أصابتهم إن ونومه فرعون أن ت الكريمة 
هدامثل وذكر شومجكم، من إلا والقحهل الجدب هدا جاءنا ما ت فقالوا وقومه بموسى 

لاوسا،:ه هدك يذ يذس تتثه تحنيتر نوله؛ في ه سنا *ع الكفار بعض عن 
ئمادهميثن ك أئ؛ناا ^٠؛^؟ • قوله في صالح *ع صالح نرم عن أيضا نحوه وذكر ٨^١[، 
JJlJ :إئا^^١٧ قوله: في المرّازن جاءها الخي القرية عن أيضا ذك نحو وذكر [، ٤٧
كفرهم،قبل من شؤمهم أن تعالى وبين [، ١٨]ص: تثثؤإ ؤ ر دم ثليا 

فيوقال أقه4 بمد ءوم إنا ولا : ،ااارالأءراذش قال الرسل قبل من لا ومعاصيهم، 
ممأنتم دل آش بمد مكقم هال ثعشا محيمن اث، أظمئأ ^٠١^١ ٠ صالح قوم في ءالنملء محورة 

[.١٩]ص: دلإه ثئر ^٠١^؛ في ونال [. ٤٧ل\كل: هشنرذه 
لمالآية. رتكترهاه  J»ji\تهيه بم،نأنرل ألأ.;اك■ ألمم تعالى: قوله 

لقولهإّرابل، بنو بهم المراد بان ااالث.عراء® محورة في صرح ولكنه القوم، هؤلاء من هنا ييين 
هناذلك إر وأشار ،[، IjajJi]الأية . ّّ .ه ^^؛j، يأ دأنةئها : بعينهاالقصة في 

لأية.ا [  ١٣٧]الأعراف; إسئ؛٠يله ني هؤر ألمئ يك 'يمت قتنن بعده: بقوله 

الأية•إتمة؛بله بي مل آلئسئ تك وثمن ؤ تعار؛ توله 

بقوله•القصاص محي بيتها ولكنه عليهم، تمت التي الحمى الكلمة هذه هنا يبين لم 
ءبمة0. نبجمليمآسه رعتتهم 'الامهء ف أنتنعمأ أرمى ءق ص آن ^^؛4 

]الممص[.واه بمدنحذى ينقاما ثا نيم ُثرثنثا دسن لؤُبى يمح؛ آلأتيى ل لم 
المافون^^ ٠١١اسدل الأية. رهه ق »ال إقلف أنثلن آيو ي، ؤثاد تعار• قوله 

تدلآيات جاءت وقد الباحلل، مذهبهم على لأية ا بهذه القيامة يوم بالأبصار الله لرؤية 
يرونهالم.ؤمنين فإن الأحرة فى وأما الا.نيا، فى هو إنما المذكور، الروية نفى أن على 

وبآإل . ٤^٠  ٨٠٤ؤو-مح؟ قوله: في تعالى به صرح كما بابمارهم، - وعلا ل ح- 
وهقْمحمحق  ٨٠٤نجم عن إ؛بمم وه ادت الكففي ه ونوله[، لالبا.-وه •اطر؟ 

٠٠وعلا جل - عته محجوبين ليسوا المؤمنين أن مخالفته مفهوم من يفهم فإنه ]المطففين[، 

وزثادأهلثتئ تسنا ؤلئ؛ث تعالى؛ قوله فى نال أنه ه النص عن ب وقد 
أحدهو وذلك الكريم؛ الن4 وجه إر التنلر والزيادة؛ الجنة، الحسنى؛ [ ٢٦]يونس: 
البي.؛عن الأحاديث تواترت وقد [، ٣٠]ق: زء ؤثتث١ تعار؛ قوله في القولين 

ألنهروية أن المسالة في المقام وتحقيق القيامة يوم ربهم يرون المؤمنين أن 
جوازهاعلى الأدلة أعظم ومن والأحرة، الدنيا في جائزة بالأبصار - وعلا ل ج- 

عليهبخفي لا موسى لأن ٤؟^^؛ أنثلر أيؤآ ^،4 موس؛ نول الدنيا دار في عقلا 
كماالأحرة في ووائعة حائزة فهي شرعا وأما تعار، الله حق في تحيل والمالجانز 



-( ijy ١٥٨. ١٤٨)الايات اضواف: 

فممنوعةالدنيا في وأما حاح، ١نم الأحاديث يه وتواترت المذكورة، الأيات عليه دلت، 
تموماااحش ربكم تروا لن ُلإنكم وحديث• هذه، ®الأعراق،ا؛ آية عليه تدل، كما شرعا 

الكتاب،.آيات عن الاصطراب، إيهام دفع كتابنا في أوصحناه كما 
رحقاواثملا  inبمد:دلأ ؛؛^*+؛1 لا الم يثيأ بو ت ى العته ولن

أنهمعلى ووبخهم العجل، عيية عقول سخافة الكريمة الأية هذه في بين . ءلليءى4 
ألاينوذ ؛^ ^١٥ت بقوله رطه• في هذا وأوضح سبياد، يهديهم ولا يكلمهم لا ما يعبدون 

أنارالبق.رةاا صورة في فدمنا وند ]طه[، .ه سل وي ثمإ لم تؤط ولا مب إلإهح تيع 
قولهفي كما القرآن جميع في الناني المفعول، فيها حذف الحجل اتخاذهم آيات جميع 

إلها،اتخذوه أي الأية، . . جثداف. بمنة ئاثهم يى بمي،ء ين مش م،( ؤو\ئنن ؛ هنا
ممعلعاعجلا بأن التلفظ ينبغي لا أنه على التنبيه؛ دائما. حذفه فى الكتة أن قدمنا ونل. 
بقوله؛اطه• فى دائما ال٠حاjبوف المفعول هذا إلى تعالى أشار وف- إله، حماد من 

[.٨٨ثل: ل ه متئ ؤإقذ إليءقلم ندا >اؤهثالرأ 
نقايثتنا P مت ^١ كزأ ق ١^! ودآوا أدبهم أن ننْل تعالى؛ نوله 

•أ*شؤن.ي بمك:، ت؛ظدثن لتا يتغن 
ماعلى ونا-موا بدنيهم، اعترفوا العجل عبدة أن الكريمة الأية هن.0 في تعالى بين 

عليهمِ وعلا جل اض. وتوبة بالقتل ورضاهم بتوبتهم ااالبقرةاا صورة في وصرح فعلوا، 
بابءؤمإق د-ةأ أبمد ^ ١٥٤^'آمهقم ثللتئم إم بجي لثديه، موش ي •' بقوله 
]القرة[..4 ؛فيبم ألوان، نو إقم عولإ »ناب ؛١^٢ عن؛ن لم ا؛د دإم' قثثؤ ،س' 

أءج،لثنبمدة من بم؛ا ثال، أٍدا عنثذ ويب، إل دعآ رجع ^؛^١ ت*اام،• مدله 
توقزتيدهأ م بسي •طه•: في بقوله هنا ذكره ما افه أوضح الأية• نم؛؛ ثر 

SMyهلقم ر>ثقلم تن ءصب عوم بجل أن أردقم أم آدتهد عثاًقم آهئاد حننأ وعدا 
[.٨٧، ٨٦ت ]طه بملعئاه موهيك ثحلننا ما قالؤأ 

الآية.أ.تثتثمفيه أتمز إن أم آن ^ ١٠إكب ، 'jcأ.؛بي نأي وأني ؤ تعار؛ فوله 
موسىلأخيه هارون الله ني به اعتذر ما إلى الكريمة لأية ١ ه هن. في تعالى أشار 

ولايتي ئأ-غئ. لا يغنؤم ؛قوله! •ؤله• في وأوضحه اللوم، من إليه وجهه عها 
تعالىاممه وصرح ]طه[، زل ، 1Uنإم يل إني بمي بن ئرنتا ؛،yJ أى ثثيت، إي، 

القيمنروقم وإى هء فينم إئما حي نل، يي، ثأ؛ ثال، بقوله: ببراءته 
•لءل*أ .٤٠ مش إن محخ حق ثكنه عثء ء د ثازأ . أني، ثأيمأ 

لأيةا ىوْ ميماه. إيطم أؤ رثود إؤ ألناش ئتأبها الى؛ تعنوله 
كثيرةآيات في بذللث، وصرح الناس، جميع إلى رسول ه بأنه التصريح فيها الكريمة 
ؤألئزثاذ رذ أؤ؛، ؤتارلث. ونوله؛ [، ٢٨أسأ؛  ٠٤^١;؟،ٍظث زلا }؛حذندن كقوله: 



(١٧٣.  ١٠٨)اوات 1لأماف; ّروة ٢ ٠ ٢

نألثاوألأحرف يى محوء إكو' جنا وقوله: ان[، ]المرن.ه ئذمإ ,ف*ثزنموك ذئ _«، 
نولهوهو القرآن، هذا ببلؤغ رسالته عموم آخر موصع في وقيد [، ١٧]هودت 

التهرمبنمول وصرح [، ١٩لالأنعام: لإه وتن دء لأنديي ألئدءاق ق إو ت تعالى 
ئمدآنيوأ لإن تآسلت.؛لح ألكتتب أومأ ثفيو؛ي ؤوتل ت بقوله العرب ٌع الكتاب لأهل 

الآدااتv.من ذلل؛، غير )لى •٢[، عمران: ]آو كدك ئانا وؤأ ورن أقثدوا 
لم^. ١١١نْقكي،ه اف ؤيث أؤكسا أمح، ألثؤ ور"ثولي إش ؤقا.بجأ ت تعالى نوله 

يذاداأيثز ?اة لو ^٠!، ت كقوله أخر، مواضع ني ذلك ين ولكنه كلماته، ك؛رة هنا يبض 
ؤ،^٠٠١ ت وقوله ، لالك_هف،[ مددا يلجهء جثنا طر ؤؤ، '؛متت ثعد  ٧٢نل ألثر لفد يذ 

.[ ٢٧: لشان أثأه '؛منت، ثنين، ما أنجر سبعة بمي؛ء بن، يمذم محآتحر أقد ث>رئ من اء،لأر، 
الآية.آلثئ4 إلا أف ء ؛؛j^' لأ أذ ألكتف يثق ؛ ٠٦۶بجق وف ت تعالى ندله 
ثننفأنكتتب أوزأ آؤ؛؛ ميثق آه لثد ^وإد تعالى٠ نوله يبينه المذكور الميثاق هذا 

عمران[.]آو ئنهروث.ه ما بض ئة ئثا ُهء ورأئ»ليوردثإ ضدوي ^٣^ ولا ^١^، 
ألتنأبه( ءآ نلذيم-ز' يبض ذ>ور' بن ءادم بقا بى يؤد لّد بار■ قرله ,، 
أشةآنما محو أد . ء؛غيبم هنئا ص >ءفنا إد١ آكعي ؛م ؛ jjyuل ثهاودآ ؛ق ^١ ١٠هوم 

.ه.أكللون ثلر ؛١ أذملآق؛ا بمد؛م نن دييث  ١٤٤،؛=ند ين ^١ ١٧١^
تالعلماء عند معروفان التفسير من وجهان الكريمة الأية هده فى 

 Iفرن،بعد منهم قرن إيجاد هو • ؤلهورهم من آدم بمي ذرية أخذْ معنى أن أحدهما
»ا-كؤركهرر ديكي يل، أشأنهكم ؟" ٤١تعالى: قال، كما آخرين، بمعد قوم ؤإنئاء 

ال:وق[، ٣٩اطر: ]فآلآٍلأه ب، مدل تنزؤ آدوك، يجؤ' ال: وق[، ١٣٣ام: ع]الأن
فمعنىالقول، هذا وعلى : الآJاتامن ذلك ونحو [، ٦٢]النمل: ؤرتجثل،ءىا 

بماهو إنما هم أنفعلر1 إشهادهم أن .زه ئازا ة؛وةإ ألسث أشمم قق ُؤوآئبمم فوله؛ 
فمعنىوعليه، وحده، يعبدوْ لأن منهم المستحق ربهم ;انه القاطعة الأدلة من لهم ضب 

الشهادةإطلاق من ونظيره عليه، الأدلة لغلهور حالهم بلسان ذلك قالوا أتم، ؛له، 
منثن؛ايبيى أثي مشحت يمموا أن فمشكن ؤ، تعالى: فوله الحال لسان شهادة على 

تعارتوقوله ;ذلك، القول على حالهم بلسان أتم، [، ١١^]التوبة: لألكم4 أمحبميم 
عنىأيفأ ح[]ه ;السان أتم، ]العاديات[  jL^J .4ذ';لاث، قق وإنم و( لكود يَنء ؛ ^١٣

أبما.الأية في اقراد هو ذللا، بأن القول 
عليهمحجة الإشهاد هازا جعل - وعلا حل - اممه بأن القول هذا إلى ذهبه من واحتج 

عننهن.هنئا عذ حقنا إة آقمعي محبأ؛دم اؤلت> قوله: في - وعلا حل - به الإشراك في 
نكررLJاالإشهاد كان فنو : ^١ ١٠سصه؛ نن ذو نْقثا ئد ين ;١^^١ P ٩ وأ حمو 

منهميدكرم لا لأنه عليهم؛ حجة كان لما الدر صورة في وهم ق، لخبا ا يوم عليهم ألإشهاد 
٠عليه حجة يكون لا به للأنسان علم لا رما ، الدنيا في وجوده عند أحد 



٢ ٠٣(^ ١٧٣.  ١٥٨)الأس الأمواف: سورة 

فيكثير ابن نال : قدا ثبوته في كاف المذكور بالمثاق الرمل إخار قيل: فإن 
بهجاءتهم ما بجميع يكذبون المشركين من المكذبين أن ذلك عن الجواب تفسيره: 

فطرواالتي الفطرة أنه على فدل عليهم، مستقلة حجة جعل وهذا وغيره، هذا محن الرمل 
Jامغله.منه اه الأية، . . ثمؤواه٠ ^؛)1( قال؛ ولهذا التوحيد، من عليها 

مجنيه قائله عليه استدل وما الأية، تفسير في يكرنا الذي الوجه هذا علمت فإذا 
ظهورمن آدم ذرية جمح أخرج الاه أن ^ ١١١معنى في الأحر الوجه أن فاعلم القرآن، 

،ثالؤأؤآلست المقال؛ بلسان أتمسهم على وأنهيهم الذر، صورة في الاياء 
وهومتهم أحد يولد ولم الكل نسيه الذي الميثاق بذلك مذكرة الرمل ذلك بعل أرمل ثم 

بوجوده•القين به يحصل يه الرسل ؤإحبار له، ذاكر 
والسنة؛الكتاب عليه يدل الأحير الوجه هذا • - عنه الله عفا — مقيده قال 
منلهم اف أقام ما أن الأول القول مقتضى أن فهو عليه، القرآن دلالة وجه أما 
علىالدالة أفه؛ صح غرائب مجن فيهما ومجا والأرنحى، السماوات كحلق القطعية البراهين 

الحجة،به عليهم تقوم عليها فطرهم الى الفطرة من فيهم ركز وما وحدْ، المعبود الرب أنه 
يقيمحتى أحدا يعذب لا تعالى اف بان بكثرة، مصرحة القرآنية والأيات نذير، ياتهم لم ولو 

منركر وما الأدلة، مجن نصب بما الاكتفاء عدم على دليل وهو الرسل، بإنذار الحجة عليه 
قالفإنه [، ١٥]الإمراء; رمولاه إممث حئ ّشن َة تعالى؛ قوله ذلك فمن الفطرة، 

فطرة.ونركز أدلة وننصب عقولا، نخلق حتى يقل ولم رسولا، نبعث حتى فيها؛ 
بمدحجه أف و إاثاير< لتلا وثنذيكن ئإعأ رنة" ؤ ت تعالى فوله ذلك ومن 

وينهق؛الناس، على الحجة به تقوم الذي بأن نمرح [، ١٦٥ت ]الماء الأية . , . آلزمزه 
المهلرة.على والخلق الأدلة م، لا الرسل، إنذار هو عذرهم، به 

لْلآكئهمأدآ محلو ؤ بقوله■ ٠^٠١ في بينها لقهلعها، الرمل، بعث التي الحجة وهذه 
ؤنجخكلنزل أي، ئبل ين ءاينياث، فني ^٠ ٣٧إدا ^، jL^؛لتالؤأ ء ملهتن يعذآب 
ئمؤأأتوبهم ئومسإ يما ممدسه تحمهم أى بقولهi الاكصص'ا في لها وأثار ]طه[، 

ذلكومن ]iJ__[، .؛ا، آمج؛ يى وصك ٠اشق، تبع نثة لث--ا أرتلث، ثنا 
فييكف ولم الرمل، ؛إُذإر نياالل■ في ءن-رهم قثلم النار أهل جمع بأن مرح تعالى أنه 

ق®نالا؛ث، نذ;ت ئ أذ وئمآ تأثم' و بما أو تعار: كقوله ؛لأدلة بض، نللث، 
هوقول]IJ_[، ©4 ك ضم 4 1^• آص إن ش ين أثن زد نا ^١ ^;؛١ ذن نه 

حرنيأثم ?^١؛، ئحئ، ^ ٠١٠■ ١٥١حى )؛نآ جهم إد ءقمثوأ أؤ;أق تعار: 
حمترم ق، ُالأ سا قء لثآء ربمم ءص هلذم يثلوئ قتر رنت، بوهو أم 

أوفوله: في )^١( لففلة أن ومعلوم [. ]١^٠٢٠©4 ئد ^١،-، كلته 
د=قاموأ4آل؛بما مأويذ ت قوله في )الذين( لفغلة وأن عموم، صيغة ٨[ ]الملك: مح4 

صلته.تئمله ما كل يعم الموصول لأن أيما؛ عموم صيغة [ ٧١]الزمر: 



(١٨)•الآات الأماف:سررأ 

الدرصورة في آدم ذرية أحرج اض أن على كثيرة أحاديث دلت نل فإنه ت السنة وأما 
نالالأية! هده ير نفقي المرحلي نال صحح. ويعضها هنا، ذكر كما الميثاق عليهم فأخي 

وجوممن المي. عن صح ند الحديث هدا ممى لكن البر عبد ابن يعني - عمر أبو 
طالب،أبي بن د'ًلي، عود، مبن اف وهمد غهء، الخطاب بن عمر حدث من كسرة ثابتة 

الذيالخلاف وهدا بلمفنله، منه الحاجة محل اه- وغيرهم، أجمعين هو همريرة وأ؛ي، 
هوليناوروا؟ الرسل بعث محن بد لا أو الأدلة، ينصب بالتوحيد الإلزام في يكتفئ هل ذكرنا، 

بكفرهم؟النار خلون يد هل ت الفترة أهل في الأصول أهل همد المشهور الخلاف مبنى 
وهوبالفترة يعذرون أو لم(، م)ثرح في النووي به وجزم الإجماع، عله وحكى 

يقوله:العود( )مراني في أشار الخلاف وهدا ذكرناها، التي الاياث، حناهر 

زاعنم هنيبول، الأمحوفي راع بلا رع فالبلة تفذل 
الاصهلرابإيهام )دفع كتايث' في الفريقين أدلة منانثة محع المسألة صل٥ حققنا وند 

معدإ\نس رنا ؤ تعالى' قوله على الكلام في إصرائيلء ريني اسورة في الكتاب( آيايت، عن 
.هنااختمرتاها ولن.لاك [، ١٥لالإ»سراءت بعث حئ 

نعالياف ضرب ظه،ث،ه. عانه محيل إن ألخقن، 'هثن، نعالي؛ نوله 
مانعةالكلب حقارة تكن ولم يالكلب، منها فانسلخ آياته آتاْ الن٠ي الخير لهدا المثل 

محممحآلناس كأيها ؤ فوله؛ فى بالذباب المثل صرب وكال١لك به، المثل تعالى صربه من 
نإنلم أنشعؤأ ؤلي إي، ،ئامؤأ ل أف يؤن ين ثمى أفيرى إى  jijئان-ثعوأ مثر 

وكذلكلالح-ح[، نأوظت أصث ثثثِ نث ثثقدوث لا شثا ^^١^، توإ 
َةئفيأوإيثآ» آثم ينبت ين أعنديأ أكبمت ^^٠ • فوله قمح، العكوت سين، المثل ضرب 

©هتص ْقامأ ؤ أيهئ لمت أثيت محت نإن يآ امحدت أتنظرت 
لمم ألوِأتث حيوا أث؛ن قوله؛ في بالحمار المثل ضرب وكذللث، لالعنكجوت،[، 

ياا-مح،لا يأك أس يئاقثا َكئبرأ أل؛بم ألئو؛ي مثل قس لتدار\ بمبد ألبماي َةثفي محلوثا 
ييانمن يستحي لا تعالى أنه على تدل الأيايت، وهذه ]الجممت[، ©ه ألمسن ألمم 

فيالمدلول بهذا صرح وقد الحقيرة، يالأسياء الأمثال ضرب طريق عن النقية العلوم 
[.٢٦تالقرْ؛ مرمتاه ئما ما مثة هئهمم، أن ن-شيأ ي أف قأ فوله• 

سر0هاي ما تثموث آنعئيم يآ ئجدوث أفيذ ؤودرُا تعالي،• قوله 
•بتهديدين أسماته في يلحدوتنا الذين الأيه هده في تعار هدد 

للتهديد.فإنها ءؤودروأ؟١٠ قوله؛ في الأمر صيغة الأول؛ 
فيآياته في يلحدون الذين وهدد بمماودا؟اا، '؛ما ما ءؤتث؛رزن قوله؛ في والثاني؛ 

يءايتيثا ؤآ ياحدؤن أقن ؤءة قوله؛ في عليه، يخفون لا بأنهم ء جدة ال ١١حم سورة 
[،٤٠]نمك: لأية ا أهم4 ؤ، نلق وإل بقوله؛ ذلك أتح نم ■؛ا، ]نمك؛ ءلإأ4 بمئوث 



٢٠٥[١٩•.  ١٨٧)الأ؛ات مورو 

هوأسمائه في إلحادهم ومعنى القبر، في اللحد ومنه الميل، اللغة; في الإلحاد وأصل 
منمناة وام العزيز، اسم من الخزي واسم الله، اسم من اللات اسم كاثتقافهم 

القراءتانوعليهما، ٠ واحد بمعنى وألحد لحد تقول؛ والرب , ذلك)ونحو المنان، 
•الثاني من الحاء وكر وبضمها الأول، من والحاء الياء بفتح يلحدون 

١^^. . ه. ي يي ءبما َلأ إ بمن ٠^، أئ( >م ممار: قونه 
وعلاحل - اممه إلا يعلمه لا الماعة قيام وقت أن على ندل الكريمة الأية هذْ 

مبمنهاأ،ن آلثاعي عن تعالى; كقوله أيضا ذلك على تدل أحر آيات حاءت وقد 
أأسٍ،تمايح وموله؛ ]الناjءات[، .ه ره إل آؤزآ. ين أق ز ي. 

الذكورةالخمس أنها عنه. الصحيح في ثبت، وقد [، ٠٩الوه إب بملثها لا 
[.٣٤]كان: لأية ا الثاعده ءتإ عندم أس ؤ\0 نمار: وله قر 

الآية.. . . ثى صفخخ ألمن ٣ َمحش تعار؛ قوله 
أمر0وقل الله، علمه ما إلا ث، الغيمن يعلم يم، لم ه أنه على تدل لأية ا هذْ 

عنيتم،لكن أقول لا  ٠٠٠١٠^: ارالأjعاماافي فوله في ثط، الخييعلم لا إنه يقول: أن تعالى 
ثلقهر ءة ألثيِ، ءؤءت؛للم وق[ل: •٠[، لالأت_عام: الآية . . آعتم ثث؛" أق حيفيث 
ثلثلا ه وقال: [، ٢٧، ٢٦]الجن: الأية . . ونووه. بن أنقش تن .إلا ندا شهء 

الأيات.من ذللئذ غير ؛ر [، ٦٠]المل: الأية . . أثأه. إلا أتت ؤألأزي، ألتتننم، j تن 
ورودكثرة ذللث، على وبدل المال، قيل: الكريمة، الأية شذ0 في بالخير والمراد 

لالعاديادتت،[،ر.ه لثدي للإ يجب تعار؛ كقوله القرآن، في المال بمعنى الخير 
لأيةا - ■ كره- يذ أتقر تآ وش ه: وقول[، ١٨•بقرة: ]الكناه رق. ؛^إن ه: وقول

الآLت.من ذللثح غير إر [، ٢١٠]١^٠؛: 
والصحيحوغيره، مجاهد قاله كما المالح، المل فيها بالخير الراد وقيل: 

كانعمله. لأن المالح، الخمل هو الذي الخير س حدأ ستكثر ه لأنه الأول، 
أثبته.عماد عمل إذا كان رواية وفى ديمة، 

الأية-• • • إقآأه إ؛ثمح رنجها يما ؤُبمل، تحار: قوله 
ليالفهاأي: إليها، كن ليآدم من حواء حلق أنه الكريهة لأية ا هذه في ذكر 

؛؛^؛١٠ؤنس موله؛ وهو كذللث،، ذريته أزواج جعل أنه آحر موضع ر وبين بها، ويهلمثن 
[.٢١]الروم: ويح1مه ثنيه سؤتظم نثني إثها أاثس؛ةلم نن دؤ -نو أذ 

•©ه ؤهذ ئثا أسُ غشل ِبآ،ِائنأظ قثأئ َلإ ثلأ ثدثا س م : نمار قوله 
تلأحوهما يشهد والقرآن العلماء، عند معروفان التفسير من وجهان الكريمة الأية هده فى 

تلها فقال الثسهلان، فجاءها فحملت، ولد، لها يعيش لا كانت حواء أن ت الأول 



(T'T.Y)••الأس .ورو ' ٢٠٦

الحارثعد قمته الشيطان، أسماء عن والحارث بعيش، فإنه الحارث عد الولد هدا ّمى 
الحارث.عد سمته ثركاء له جعلا ذكرأ إشانا ولدأ أي س ;ائهثا تحار: مماو 
تفسيره.في كثير ابن أوضحه كما معلول وهو مرمع، حديث هدا بنحو جاء وقد 

كثيرذللث،  Jb؛،بهكفر صالحا وحواء أدم آتى لما أنه الأية محنى أن الثاني: الوجه 
نال:كما ليرينهما أصل لأنهما وحواء؛ آدم إر اأا-رية فعل وأسند ذريتهما، من 

ئتام بعدم: فوله بدليل أصلهم؛ لأنه آدم؛ لأبيكم بتصويرنا أي صورئئة؛إه م •ئلئثنبمفم 
عماأثث جقنثذ I بعدم نال تعار أنه الأحير الوجه لهذا ويدل ط ه لأدم أمجيرأ إال-ثلأمح 

أنفي صريح قرآني نص وهدا .ه، ؛قنن ثم -؛٤١ ؛^٠ لا نا @ ئئءذ 
لدلالةواحد غير الوجه هدا واختار وحواء. آدم لا ا آدم بني من المشركون المراد 
تعاراف عند والعلم - كثير ابن واختاره البصري، الحسن إليه ذهب وممن عليه. القرآن 

منيرعنك .وإما أيهيبمتك ومم، ألإ،ف نآم ألتي ؤ-مح • مح، الهته نول
أنينبغي ما الكريمة الأية ه1.ه في بين ه٠ عليثسمح إقم أممه ثأسأتود ئغ آلئثن 

وأخذباللن، يعامل الإنس ثيْلان أل من والجن، الإنس ساطن من الجهلة به يعامل 
بالاستعاذةإلا منه منجى لا الجن شيهنان وأن ؤإساءته. جهله عن والإعراض العفو، 

فيونال ، أيهيزى.٤٠عي وّم، ألعمح، لأم آلتي ^-٠^ الأول: في نال منه• باش 
هذاوبين ءي-م.٤٠٠، سيغ إقم أثأ ئمخ ٢^٠^( ثى يرعنك الناني؛ 

آخرين؛مرصعين مح، ذكرنا الذي 
رأر آدع ؤ ت لإنس ا شيهلان في فيه قال لإ المؤمنون أفلح ُاقد مورم في أحدهما: 

ف،مد ^١ الآ-حر: في وقال ]المؤمنون[، بميّميتث.4 يما آقم ص أيتثن أنن 
٠]المزمنوزا بمممةياؤ^ه ل، م، ه■ ُأٌمذ أقي?ليرء؛ ىِبج ثن 

^دالمن مل أك اح ؤ الإض: شيطان في فيه قال ٠، الجدة ٠ حم في رثانيهما: 
كليعطاْ لا ذلك أن هنا وزاد [. ٣٤]نمك: -حمينره ؤل عز ءد'رأ وتنم تنلئ، 'الءا 

ؤو>وافقال: عنده العغليم والبخنح الكبير الحفل لدي إلا اف يعطيه لا بل الناس، 
الجن:ئيطان في نال نم ]غمك[ عظيو.ه حْل ذو إلا يامها نبما 'ئمحأ أكن إلا 

ّ]ضلت[ ر.ه أكبل أكيح ئو ١؛؛،، أف ةسعد مغ من ؤوإثا 
محيية.4•لا نث آ'تي ق، يثدديم ؤدإم'دهم تعار؛ قوله 
االغي محي الإنس يمدون الثياطن من الإنس إخوان أن الكريمة الأية هده في ذكر 

ملالقثين أرثتا أة ثز م ت كقوله أحر مواضع في أيضا ذلك وبمن يقصرون^ لا نم 
ألإذ0همف آنتكرتر ئد ص ؤثسز ه: ولوقلم؛م[، أيا.٤٠ مقيم ألمحتن 

ُاؤللقوله: وهو للشياطين، إحوان الإنس بعض أف آخر موصع في وبين [، ١٢٨]الأنعام؛ 
[.٢٧]الإّرا،: ألسطمح4 إحدف '؛وأ ١^ 



٢ ٠٧)١(  ٠١١١الأنفال: سور؛ 

ص
سورة

الأية،و؛فيوله ف ١لآثد ؤ عن سلوك ؤ ت تعار قوله 
أمالتحمق على هنا يالأنفال المراد في العلماء اختلف 
بغيروأحد المؤمنين، إلى الكافرين عن شذ ما خصوصي بها الراد أن الأول؛ 

فالمرادالتفسير، هذا وعلى المسلمين، إلى الكافرين من يذهب والبعير كالفرس حرب، 
عقه أفاث ؤوت\ تعالى؛ قوله فى بيانه الأتي وهو فيثا، الفقهاء عند المبمى هو لأنفال با 

الفولبهذا فال وممن ٦[، ]المحشرت ولا حيل مى تؤي أؤحمتر ئما يمم 
رباح•أثي بن عطاء 

ماللئ،.قول وهو الخمس، بها المراد أن الثاني؛ 
الخمس.خمس بها الراد أن الثالث؛ 

عباس،ابن به فال وممن الجمهور، قول وهو كلها، الغنيمة أنها الرائع؛ 
حيان،بن ومقاتل الخراساني، وعطاء وقتادة، والضحاك، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، 

كثير.ابن قاله واحد. وغير أسلم، بن زيد بن الرحمن وعيد 
ابنونهاله الشعبي، به قال وممن خاصة، المرايا أنفال بها المراد أن الخامس؛ 

المرايالعض الإمام ينقله ما القولأ بهذا والمراد حي، بن صالح بن علي عن حرير 
القسم.على الزيادة بها المراد أن حرير ابن واحتار الجيش، بقية ْع نسمهم على زيادة 

الإمامرواه ما وهو لأية، ا نزول سب في ورد ما لذلك ويشهد كثير! ابن قال 
اللهعبيد بن محمد عن ز، لشيبا ا إسحاق أبو حدثنا معاوية، أبو حدثنا قال؛ حيث أحمال، 

بنسعيد قتلت عمير، أخي وقتل بدر، يوم كان لما قال؛ وقاص أبي بن سعد عن الثقفي، 
فاؤلوجهادمج ه فقال؛ . البى به فاتبت، الكتيفة، ذا يسمى وكان سيفه وأخذت العاص. 

فماقال؛ سلي. وأخذ أخي قتل من افه إلا يعله لا ما ويى فرحعت قال؛ لقبص،، اش 
،سلبلث،، فخذ ٠راذهwا ه؛ افه رسول فقال الأنفال. سورة نزلت، حتى يسيرأ إلا جاوزت 

أبيبن عاصم عن بكر، أبو أخثرنا عامر، بن أسود حدثنا ؛ أيضا أحمد الإمام وقال 
افهشفاني قد الله رسول يا قلت؛ قال! مالك بن سعد عن سحي، بن مصعب عن المجود، 

ضعه((،لي، ولا لك لا الميف هذا اران فقال: الميف. هذا لي فهب المشركين من اليوم 
قال!بلائي، يبلي لا من الميف هذا يعطي أن عسى فقلت! رحعّتج يم فوصمته، قال! 



الآية)ا(\س: مورة ^— ٢٠٨

محالتنياكشتا ت قال ستا. غي اض أنزل قد ت قلت قال! وراني، من يدعوني رجل فإذا 
الأية؛هده اض وأنزل قال! . ،، iUئهو لي رهب ند وإنه لي هو وليس السيف، 

أبيعن طرق من ائي والنوالترمذي داوود أبو ورواه وًُوذه ذ الأناد ؤ ^4 ؛م 
أحبرناالطمالي! داود أبو روا0 وهكذا صمح، حسن الترمذي! وقال عياش، بن بكر 

نزلتقال! سعد عن يحدث سعد بن مصعب ممعت نال! حرب بن سماك أحبرنا نعيه، 
فقال!نقيبه. فهلت،! ؤه المبي فاست، بدر يوم سيفا أصبتآ القرآن! من آيايت، أرع في 

أحذتهءحيث محن رممه ه: الجي فقال عاودته ثم - مرتين - أ-خدته* حيث من ءصعه 
ألإتسؤويبمدئ1 نزول في الحديث وتمام لأية، ا آلآذماليه عير لأية! ا هد0 فنزلت، 

[،٩٠الأية . . . أقتر ^[^؛١ تعالى! وقوله ٨[، ]انمكبوت: ثأه 
إسحاق!بن محمد وقال به، سعية حديث، من صحيحه في مجسلم رواه وقد الوصية. وآية 

ربيعةبن ماللت، أمير أبا سممت، قال! ساعدة بني بحمى عن بكر أبى ن اف عبد حدنتى 
أمرفلما بالمرربان، ياو.ءى السيف، وكان يدر، يرم عائذ ابن ميف أصبت، يقول! 
وكاناكفل، في فألفيته به أقبلمتؤ الفل من أياو-يهم في ما يردوا أن اكاس ه افه رسول 
فالهالمخزومي الأرقم أبي بن الأرقم فرآه أله، يسينا يمنع لا ه اف رسول 
كير.ابن كلام اه. آحر، وجه محن حرير ان ورواه إياْ، فاعطاه . افه رسول 

لمابدر غنائم في نزلت ١لأية أن على العالم-اء جمهور عنه افه عفا — مقيده قال 
فليسىوحويناها الغنائم، حزنا الذين هم نحن بعضهم! فقال فيها، الصحابة احتلم، 

إلينا،للجأتم هزمتم ولو ردءأ، لكم كنا إنا المشيحة! وقالت، نصببج، فيها لغيرنا 
بنعيادة عن ماحه وابن والمرمجذي أحمد الإمام روى وفر ه. المبي إلى فامحصموا 

فيحبان ابن ورواه صحيح. ين، حو هذا الترمذي! وقال . ذللث، في نزلت، أنها الصامت،! 
يخرجاه،ولم ملم، شرط على الإسناد صحح وقال! المستدرك في والحاكم صحيحه، 

من،مردويه وان جرير، وان والحاكم، جمان وان والشاتي، داود أبو ذللث، نحو وروى 
قولهر الذي القول هذا وعر عباس. ابن عن -ذكرمة عن هد، أبي بن داود عن >يق 

•الأية شءه تن صتم آثا ؤوآء؛موا تعالى! قوله ْع مشكلة لأية فا الجمهور، 
بهونعبيد أبو ذكره ما هو الأية! في الإثذكال بها زول الض الأقوال وأظهر 

الأية.٠ . آتا ؤوأءثنوأ تعالى! قوله أن العلماء لجمهور تفسيره في القرطبي 
لمبرر عنانم إن عبيد! أبي تول أن إلا الأية. . . عي لقوله! ناسح 

علىؤيدل صحيح، غير إ بدر غنائم م قبعد إلا تنزل لم الخمس آية لأن تحمس؛ 
شارفجلي اركان هته! هلاJبؤ أبي بن علي حديث من مجلم صحيح في نبتج ما بهللأنه 

يومنب"الخمس من شارفا أعطاني هإ اف رسول وكان بدر، يوم المغنم من نمي من 
الحديثهدا في علي قول لأن بدر• غنائم تخميس في صحيح نمى فهدا الحدث. 

ترى.كما بدر يوم يعني أنه في صريح "يوث الصحيح 



٠٢ ٩ ( ١٩. )٢ الأس الأمأل; ّور؛ 

انمانمنمر انمراد ض أنه بيت الأية. . . أء ^^١ ي أن 
ذكرناوقد للغانمين، منها أحماس أربعة تعطى وأنها المورم، أول فى المذكور الرسول على 

زيادةالمحئ، لهذا وسيأتي للجمهور، القرطي وسبه لها، ناسخة إنها ت قال عبيد أبا أن آنفا 
الأية.. .ئ؛نثمي. أسا ؤنأءأ1تا نوله: عالي الكلام في تعالى اش ثاء إن إيضاح 

التصريحالكريمة الأية هدم في . إبماهاب٠ رادتهم ءاُغ, عيم بذش ؤء؛ ■ تحال قوله 
سؤر،رك ءآ ^^١ كقوله; أحر مواضع في بذلك تعالى صرح وند الإيمان، بزيادة 
تثسئونور إدثا ؤادثيم ءامأوأ أرمى ،١^١ إيظ فذوة ئادم آيظم يهود ثن ننهر 
ئعإيثا ؤتدادوأ \ألثوط هزب ؤ، أرل ١^٥ >ؤهم وقوله: لالت-وبة[، .ه 

توقوله [. ٣١]١^^ إيثغب ءامنوأ ، وبرداد؛^jSاليخب ^١ آكين ؤؤكئة0 وقوله* ٤[، 
[.١١/]محمد: ه ندى رادر اسوأ 
ينقص،يزيد ما كل لأن أيما؛ ينقص أنه على الالتزام بدلالة الأيات طبْ وتدل 

إلهلا ئال من النار من اريخؤج ت كقوله المحيحة الثماعة أحاديث في به ممرحا وحاء 
ذلك.ونحو إيمازا، من حية مثقال تليه وش الثه إلا 

أنهالكريمة لأية ا هن.ه في تعالى ذكر . ١^،، ألقاس ؤإد ت تعالى قوله 
الخائفلأن أ عدوها من حائفة غير آمنة قلوبهم ليجعل المؤمنين على النعاس ألقى 

بدر؛يوم عليهم ألقي النعاس هغ.ا أن الأية طْ سياق وظاهر النعاس، يغشاه لا المنع 
يخفى.لا كما بدر، وقعة في هتا الكادم لأن 

تعالىقوله في وذلك أحل، يوم أيضا غشيهم الغاس أن عمران آل سورة في وذكر 
[.١٠٤ءمر١ن: زآل ؛لأية ؤ . . م١ثاه٠ آمته أثثؤ بمي نن ءو؛ةإ أنزل م أحد: وقعة في 

فيهنا بالفتح ال٠راد الآية. . . ألثتحه. نثد ئنشمأ ^إن تعالى؛ قوله 
غزوةإلى الخروج أرادوا لما قريشا أن وذلك الحكم، انملماء: حمهور عتل. لأية ا هذْ 
الحجيج،قون يوألهم الحرام، الله ست، قتلمان ألهم وزعموا الكعبة، بأستار تعلقوا بدر 

الدين،وعاب الأباء، ومنه الرحم، وقطع الجماعت، فرق ه محمدأ وأن ذلك، ونحو 
المحق.وينصر متهم، الظالم يهللث، بأن النبي.، وبين بينهم يحكم أن الله مالوا ثم 

هنابالفتح المراد أن على ؤيدل الأية. وأنزل ونمر0، وأهلكهم، ؛ذللئ، الله فحكم 
ثنمؤأقوله: وهو مكة، لكفار الخطاب، أن على يدل بما أتبعه تعالى أنه الحكم؛ 

قولهفي القرآن فى الحكم بمعنى الفتح إطلاق ذللث، وسن س4، سودمأ نإن دؤ -تر ئثو 
أك؛ء؛وزهحير ؤآمته ألم، مبمثا ؤثم، ببمثا أمتح دنا يؤلنا آقب ^٤^ وقومه؛ ب، سحيعن 

ذللثحعلى ويدل الحاكمين. حير وأث بالحق قومنا وبين بيننا احكم أي [؛ ٨٩لالأءراء_،: 
وبلتإءائتوأ كيفت َكان ^^١، القحة؛ نفى فى سعيت، عن تعالى قوله 

وهنْ]lV^؛.[، .ه أأقى\يئ، حم وئو سا أثة عذاؤأ حئ فاء.اروأ ؤبمؤأ ق هكهنة يوء 
تالشام قول ومنه فتاحة، والحكومة فتاحا القاصي يسمون لأنهم حمير لغة 



(٢٩-  ٢٨)الآطث الأمماو:مرو

نيغاحتكم نفعن أني برلأ دٌصري ني بلغ ابألا 
فيالخطاب أن من العلم أهل يعص ذكره ما أما وقفاتكم. حكومتكم عن أي 

فيالخطاب وأن اف، من والمر الفتح تطلبوا أي للمومين، مشمأه ^إن فوله: 
ترى.كما ظاهر، غير فهو للكافرين، دم٤٠ خآ منن ؛،! 15ؤرإ0 بعدم: فوله 

وذ أئن س ثأ3ثء ص أقا تعار: نوله 
يحشرونفتنة وأولادهم أهوالهم أن يعلموا أن الكريمة الأية هانْ في اكاس تعار أمر 

أنآخر موضع في وزاد اض؟ يرضي لا فيما سبا والولد المال يكون هل بها، 
الفيما يوفعوْ أن منهم بالحذر ان الأتفأمر والولد، كالمال ايضا، فتنة الأزواج 

لهالماس أقرب هم الذين الأعداء أوكلت، من يكرم ما على اقللع إن أمره نم اض. يرفي 
منهمفيحدر يواحدهم، ولا ويصفح عنهم، يعفو أن والأزواج الأولاد وهم به، وأحصهم 

آؤمثث>التغابن: ر نوله في وذللن، الشيء، بعض منهم وقع إن عنهم ويمنح أولا، 
؛ثؤسغئيإ وثثحوأ تمحا ^؛3، ءاسمحر لخفت ءثوإ ثأولندج ثذ إث تائئرأ 

تاكاينء•©٤٠ بجت آؤ ح % فثأ س ٣ آنا @ نجئ غلا أق 
جل- ذكره عن لأولاد وا لأموال ا تلهيهم أن عن المؤمنين بنهي آخر موضع في وصرح 

آمحنُؤقأةا تحار: وهوفوله حظوظه، في المغبون فهوالحاصر ذلك في وسر من ءوأن وعلا 
©هألثتردذ هم ثارقش ذللئ، ممق وس أق ذمكم عن اوكوظأ ولا أنولتقم نله،ؤ ي ءامنوأ 

القرآن.في الفتة معاني أحد وهو والأ^،، الاختبار الأيات في باكة والمراد ]انمازقون[إ 
ش=ظمدلإؤأو' /^1، ٣ عتل ه إن أةن؛>ك> وئتآقأ نمالى: نوله 

ومجاسوال_دىا عباس، ابن ةالا ا.اه- أدتقلي آلثق،في ذو وأثم وقم يشر 
زاد• مخرجا فرقانا: واحل: وغير حيان، بن ومقاتل وقتادة، والضحاك وعكرمة، 
عنه؛دواية وفي نجاة• فرقانا: عباس ابن عن رواية وفى والأخرة. الدنيا فى مجاهد: 

■كثير ابن قاله والاطل، الحق بين فملأ أي فرقانا، إسحاق: بن محمد ونال نصرأ. 
المخرج:بالفرقان المراد إن المذكورة: الجماعة فول _: ءت< اض عفا ء مقيدْ قال 

بانهوالقول ٢[. لالطلأق: لأية ا . . ياه. ث بجعل اثن ؤ تحار: قوله له يشهد 
أنجاهمخرجا له اش جعل من لأن هدا؛ إلى المعنى في راجع المصر، أو المجاة 
ابنقول هو المذكورة الأية ير نففي صحته على واللغة القرآن يدل الذي لكن ٠ ونمره 

بتنالفارق أي الوصف، به وأييد والنون، الألف، فيه مت، زيانمصدر القرنان لأن إسحاق؛ 
أي١[، ]الغرقان: ألرثاذأ؛ا، ثزل ١^؛، ؤت،ركّ قوله: في معناه هو وذللثح والباطل، الحق 

ؤو\إوقوله: ٤[، ىو\0■' ]١)، ونوله: والباطل، الحق سن الفارق الكتاب 
ألئنءايزهؤهنروزة مؤبمئ ءاسثا ُؤولثذ وقوله: [، ٠٣ؤآلييان؛، أإكش5، موش ءائينا 

قولهوالباطل، الحق بين الفارق العلم : هنابالفرقان الراد أن على ويدل [، ٤٨لالأن_أ،: 



(٣٤.)١٣ الآات الأممال:مر؛

قثوءين كه .'وم متدلي، وءاثنوأ أفت آئئؤأ ؛ ٠٣١،أك;و( ؤأ؛ؤإ( فى تِعالى 
[.٢٨]الحديد: لأية ا . . . رتتغزيب، ئنشمق مي؛ لخم ثبمنل 

وهدىعلما ■' يعني [ ٢٨تالحا.يد: دءه ئسؤئ ميإ لخم • هنا فوله لأن 
قولهالحق، ومعرفة الهدى هنا بالنول المراد أن على ويدل والباطل، الحق بين به تفرنون 
—ف يخ، يعيى ميأ لإ نجعنا ثتيته تسا َ؛اث ثن ^١^ اندت فهداه قرأ ك[ ن تم! فيمن تعالى 

المذكورالفرقان معنى هو الحديد: ني الا.كور النور فجعل [. ١٢٢]الأنعام: الأية أتاييره 
الأنفال،آية فى اش تقوى على المرتب والغفران الميئايت، وتكفير ؤ ترى كما الأنفال في 

١ترى كما واصمح بيان وهو الحديد، آية في عليها أيضا مرتا حاء كذ.لاو؛ا 
الايات،نز،^١ بيط فد سأهّ يثل لتنا ئتأث لؤ انحثا >؛الوأ تعالى: قول 

وقولههنا، إعادتها إلى حاجة فلا بمنله، الإتيان عن لهم الد وتعجيز يكدبهم، المصرحة 
وافتراءهمكذبهم عليهم اض رد أ'لأوابج؛ه أثلا إلا ندآ ٠^^ عنهم: الأية هانْ في هنا 

هوقل لها آلأوتيى كطئ تعالى: كقوله كثيرة، فىآباين، هذآ 
قبمآعض؛ محقاة إثم وإ[شيى ألثمنؤت ؤر أبتر بملم أك؛، أنزلث ئز و ؤفية قعقنأ 

يكونأن من جدأ بحبي فهو والأرض المموايتح في ر العالم أنزله وما ]الفرقان[ 
أكءال-ثاث نثر .ثتثت إثم١ يمإوث أمهم مام وتمشوله: الأول؛ن، اد؛_ر أس

الآيات٠من ذلك غير رر [، J^I]نجئ.٤١ عثندق> ل1ثائ و؛سا أءجث،ذ تأجدوى.١^ 
هنأفآنلمر ءهند.ئ يى ألص هو ئدا َ؛ا>ك، إن أللهمِ ئالو١ ؤوإد الى: تعقول 

@ه.مم ثدامذ أتثا ر ١^٠ تذ .بمتتاث؛ 
حيثحالجهل غاية في مكة كفار أن على بدل ما الكريمة الأية هذه في محا ذكر 

يدلما أحر آيات في وحاء إليه، فاهدنا يقولوا ولم الأية، . . هناه. ؤناَتط_و : نالوا
]ص[،ألمثاد،.ه وم ئو قظنا ٧ نحل ج ^؛ lU^عنهم: كقوله أبضا ذلالث١ على 

إق٥^! مب\ -أوقول: [، ٤٧]الحج: الآية ٠ .ألمدالأ،إبم٠ وقول: 
ذلك،نبه السالخة الأمم بعض عن وذكر ٨[ ]هود: ئسنةو4 نا قمواتتث ممدودة أقذ 

آلمآّب'فق.هثذ َقث إن آلثثا» ين كتعا ٥^١ ميح: عّيتصقوم في ه كق_ول
ألثنع؛همى َةث، إن ثدرآ يثا أغينا ؤينمث;يخ ه_الح: قوم عن وقوله ]الن_مرا،[، 

دائلأ.،سأل صورة في إيفاح زيادة اض ثاء إن لهاوا وسيأتي [، ٧٧]الأعراف: 
دءاألج-راءبم ألمنجي عير بمدس. وئتر ه ألا لهم ت الى تعقول 

ولايةبض الكريمة لأية ا هذ0 في تعالى صرح آل1-ذوثه. إب إذ آرتاآتُأ حقاوأ 
•قوله في المعنى هذا وأوضح المتقين، لخصوص وأنتها الحرام، انمسجد على الكفار 

آعثتلهم-^٤٠£، ^، jiiأشهم  ٥۶قهيص أثئ متنجد بمنثوا أن إو؛ذإؤ0 َةاو >اؤنا 
ألثاوءوآئام آلاجر وأتود إلم ءاهمثت س أم سنؤد يمنز إئما . هودث هتر أينأي وؤر 

]اكوة[األنتهنح;ن.4 ثى ؟^١ أن أؤبجش سمحت أس إلا بمش رؤ ألبمقوء 
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الأية.وسبميثةه شءقآ» إلا ألمي، هت صلامم كان يجو، تحار• يدله 
عندهموالمقصود ت الملماء وعف*ر، نال التتمفيق. والتنصديةت الصفير، المكاء؛ 

قولهلهدا ؤيدل .، الني من القرآن الناص يمع لا حتى التخليهل والتصفيق بالصفير 
]كيتؤ[.ةثليراوا؟و ثئؤ يو }أئؤآ ألمءايأ تدا ثتمأ ثُ 'هثثيإ ق؛ نمار■ 

وأتقنآأثسق يلذى محثن. A »أة سء ثن شتئم أسا ؤُأءثنثا تمار: قوله 
منالسالمون حواه شيء كل أن الكريمة الأية هذه فناهر أكزه. رأزي\ ر؛دكوا 

والركابالخيل عليه أرجفوا سواء الأيه، فى عليه نص حبما يخس فإنه الكفار أموال 
إيجافغير من رسوله على اإثأٌ أفاء ما أن ®الحشر" سورة في بين تُالى ولكنه لا، أو 

فيهايصرف أنه بين التي ومصارفه بخمس، لا أنه والركاب، المخيل عليه الملمين 
تالنضير بني فيء فى ت تعالى قوله فى وذلك هنا، المذكورة الغنيمة حمس كمصارف 

بيننم ٦[، ]الحش-ر: ه ثي من عقي أوثثئتّ تآ ينم رسولب هق اثه أفاء 
ءقآس أفاء ءؤ؟ بقوله! القرى حممع من رسوله على الله أفاء ما لكل الحكم شمول 
٧[،]الحشر: وإلؤ؛ولخه ثش آلإى م مذ رٌوهه 

افهيسره ما هو الفيء • فقالوا والغنيمة، الفيء بين فرقوا العلماء أكثر أن أولأ اعلم 
نزلواالذين الضر بني كفيء بالمهر، منهم انتزاعه همر من الكفار أموال من للميين 

الرعبلشدة يشاء؛ ما فيها يفعل وأموالهم أنفسهم من ومكتوم و. المي حكم على 
غيرالإبل على يحملون بما برتحلوا أن ه لهم ورصي قلوبهم، في الد ألقاه الذي 

التفريقوهدا والقهر، بالغلة الكفار من الملمون انتزعه ما فهي الغنيمة وأما السلاح، 
حميذ عقي اوحمث،و ت فوله مع الأية، • ٠ ٠ أثا ت قوله من يقهم 

أنهفي خلاهر ت لأية ا . . . أرجنتر اؤئم1 تعالى: قوله فإن ٦[، ]الحشءر؛ ولأ 
المذكوروالفرق ترى، كما عليه يوجفوا لم وما عليه أوجفوا ما بين المرق بيان به يراد 

بقوله:لليمغازي نفلمه في الشنقيهلي اليدوي أحمد الشخ عقده والفيء الغنيمة بين 

ثتعس،ر,ضٍّس
زحافالدى لوة نعوالأحد زحاف فحن غنيمة الا أم

•إلخ صّل لض 
كلام• إلخ • الأنفال■ في والفيء وقول• مرسل، لخير حبره مبتدأ وفيئهم وقول؛ 

فلاالقول هذا وعلى والفيء' الغنيمة بين الفرق يه بين والخبر المب؛تدأ بين اعتراصي 
أ3أءؤ؟ وآية الغنيمة، حكم فيها ذكر آئتا ءؤوأعلتوا آية لأن الأيات؛ في إشكال 

المسألتينبين الفرق لوحه وأشير الفيء• حكم فيها ذكر ٧[ ت ]الحشر تمهء؟" ءق آس 
لكم،غنيمة يكون فكيف أي ٦[؛ : ]الحشر ;؛٤٢^ ؤالأ ■ثل ثى عقي أؤجقتم ^٥ بقول• 
مالكيه.من بالقوة تنتزعوه ولم فيه تتعبوا لم وأنتم 
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أيعلى الكفار من أحذ ما فجمح واحد، والفيء الخيمة إن ت العلماء بعض وقال 
امحمتطلق فالعرب اسة، في المعروف وهو ه قتاله قول وهذا ■، وفيتا غنيمة لكن وجه 

اكش؛رمحعة بن مهلهل قول ومنه الغنيمة، على اشء "

بعيرمن المزيل نعم المن ا أنأفا مة حليلوأبي فلا 
نحوروالمنهم الأثباج على صربآ القوم هكنا نا ولكن

يعنىأفانا فقوله• الرجال، بقتل ولكن الغنائم بسوق يث-تغلموا لم أنهم يحنى• 
]الأحزاب:ه أناء مة سنك ماممث تعالى: نوله الوجه لهذا ويدل غنمنا، 

قهرآ،منتزعات كن ولو المسميات لجمح ذلك شمول الكريمت الأية هذه حلاهر لأن [؛ ٥٠
آيةله وندل بينهما، الفرق مجن قدمجنا ما هو العلماء عند المشهور الاصطلاح ولكن 

ذلكولأجل هذه، الأنفال آيه مع مشكله الحشر فاية قتادة قول وعلى المقدمة، الحشر 
ؤون\لأية ناسحة الأية، ٠ ٠ عن٠تمه. آثا آية إن تعالى: محس قتادة قال الإشكال 

بلاباطل هقفن إليه ذهب الذي القول وهذا ٠ ٦[ ]الحشر: الأية ٠ • ٠ رسوا؛به هق أف أفاء 
فرقفلو والخيمة، الفيء اتحاد دعواه إلا القول هذا إلى محقت قتادة يلجئ ولم شك، 

ولاالفيء، في الحشر وآية الخيمة، في الأنفال آية أن لعلم غيره فعل كما بينهما 
الأية،. ٠ شءه٠ ين عشتم أثا  ٢٢٤^؟آية أن المذكور: القول بطلان ووجه إشكال. 

مسلم،صحح في الثابت عالي حديث بدليل بدر؛ غنيمة قم قبل إ برر وقعة بعد نزلت، 
آيةوأما هذه، هي بها اش شرعه التي التخميس وآية حمت، بدر غنائم أن على الدال 

بدرغزوة بعد الضير بتي وغزوة العلماء، بإطباق الضير بني غزوة في نازلة فهي الحشر 
اللهرحمه - قتادة تول صحة عدم هذا من فظهر البتة، فيه منازعة ولا الملمين بإجماع 

الآاتإفي إشكال لا والفيء الخيمة بين باممرق القول على أنه لك ظهر وقد غالى.. 
علىمنافاة فلا الإمام، نظر إلى راجحا والفيء الخائم أمر يرى من قول على وكذلك 

•أعلم واف الإمام• رآه إذا التخميس وآية الحشر، آية بين قوله 

ئمق نأذطتوأ عأ خقة فت ه أنث >ثأثا ماليى: نوئه 
العدو،لقاء عند بالثبات الكريمة الأية هذه في المؤمنين تعالى اف أمر ؤ^ب• شمسآ 

أوصدم، عن نهي الثيء والأمر للملاح؛ سب ذلك أن إلى مشيرأ كثيرأ، الم وذكر 
عدمعن الهي على الكريمة الأية فتدل الأصول، في علم كما صده، عن للنهي مستلزم 
إداءامتوأ أقبى قوله! في المدلول بهذا تعالى صرح وند الكفار، أمام الثبايت، 

'المدهؤرئس ت نول إلى ١لآدبثار.اه ثلأ قنثا آقموا اق؛زثث كتم 
القتال،التحام وقت وهو الأوثان؛ أضيق في تعالى اغ ذكر من بالإكثار الأمر وفي 
فيميما ولا حال؛ كل على اف ذكر من الإكثار له سغي الملم أن على واضح دليل 
الشدائد.نزول عند محبوبه ينسى لا حبه فى الصادق والمحب الضيق، ونته 
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معلقته:فى عترة قال 

دمىمن تفطر الهد وسقى مي نواهل اح رموالذكرتك قد ول
الأخر:ونال 
المرالمثقفة فبنا نهلت وند سننا يخطر والمغطى ذكرتك 
سورةفي التي إلا لسل نهي الارآن في •لخل« كل الخلماء: بعض قال شبه: 

تخلدون•.•؛كأنكم يمعنى فهي ناكرا،[ ثثرن.ه ل>ثؤلم تمتظغ الشعراء: 
التعليل،بها مرادأ الخرب كلام في ترد قد ُلخلاا لفظة -؛ عنه اف عفا - مقيده قال 

قوله:ومنه 
موثقكل لما وونقنم نكف نا لمالالحروب كفوا لما سلخم 

القتمبالملأ راب مكنبه عهودكم كانت الحرب كففنا فانما 
معنىينافي لا للتعليل وكونها نكف،، أن •الأجل يعني نكف، •الملنا قفول 

•علته وجود عند يرجى المعلول وجود لأن الترجي؛ 
اسممن؛ن- وعلا جل - اممه نهى ودنب ثمثلوأ كزعوأ ^ تعار؛ نول 

عنونهى القوة، وذهاب الفشل، سسح أنه مبينا المنانع، عن الكريمة الأية ذه هش 
ء٠ران:]آل ثرمأه وي جميعا آم بمل ؤدأءج-ثوأ كقوله: أخر، محواصع في أيضا الفرقة 
 ،](•f الأية: هنّه قي وقوله الأيات، من ونحوها،^^J.j ، قوتكم.أي يذؤته

قوله:ومنه غالبا، كان إذا لفلان الربح الخرب: تقول كما صنكم؛ العلماء: بعض وقال 
مكونة اصفعكل لإن فا مهنفاغتاحالث، ريت هبإذا 

الشأن.صمير •؛إن، وامم 
فيبالرح وتمشيه أمرها، نفوذ في شبهت، الدولة، الريح الكشاف: صاحث، وقال 

قوله:ومنه أمره، ونفد الدولة، له داك إذا فلأن، رياح هبت فقيل: هبوبها، 
أذياليين بعود قد يبعإلا الوادي بحي لا ألا احبي صيا 

اديعللريح الفإن ع—يواز تم تهملغفرين، ليلا قأتنظران 
ألثا؛ُ،4بث الإدم ينظم عالب لا وثاد أئثثإن ألأتلئ نهم ج تعار: قوله 

غرالميعنان أن الكريمة لأية ا هغ.ْ في تعار ذكر بحظزه. ؛مبمٌ قول: إر 
لكم.جار وآنا لكم غالب، لا لهم: وقال وحدعهم، الكفار، 

بنيسيد جعثم، بن مالنث، بن •اسراقة صورة غي لهم نمثل أنه رون: المقوذكر 
وكانت،كانة، بني من مجيرهم وأنه عنه، اف ذكر ما لهم وقال كانة، بن بكر بن مادلج 
لهم:وقال المادنكة رأى عندما عبمتوه، عق ةثمس ، jiU؛^^؛١ عداوة، بينهم 

حتىوخدعهم غرهم، أنه أمره حاصل فكان ئتون؟•، لأ ثا آرئ إؤ ينهًظم ٠أؤإث، 
منهم.تبرأ نم الهلاه، أوردهم 
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كمؤ ت كقوله كثيرة، أيان في تعالى بينه كما الإنان •ع الشيطان عادة هي وهذ0 
وثوله:[. ٥٩الأية ٠^^ مء؟ ايسه ئاد َةر قثا أحكئن لإمه قاد إي آلقثليب 

إل—ىقةقئج4 للؤ وقئ رءثاًظلم أثن إى ألأتث قص يا أشثذ ؤرق١د 
دىتب٠ء٢rم وممودت * ٢٢٢قده تن  ٥٣٤؟؛؛ ٤٤ًًقمحث ^14 تدلت 

ه:ثابت بن حان قال وقد ا،آ، لاك@i محيا إلا أقظن سئلم 
سارواما الأمر بقين يعلمون لو إلى؛-؛-ر اردا وممرنا 

غرارولاه من ليث الخبإن م مهلأّم نرور غبم للأم
وأنىأشبمم تا ثئ؛هدأ رم ء أستا هدق ثي اى أم آه أك ءؤ،.٥٥ ث تعالى قوله 

أحدعلى أنعمها نعمة يغير لا أنه الكريهة الأية هدم في تعالى ذكر ٠ ءلم[وسح أثن 
تايثغد لأ أه ^إك ت كقوله أحر، آيامت، في المعنى ^ا وأوصح ارتكبه؛ ذب بسببه إلا 

وارأهبجر دؤبجآ نن لهم دتا تأ ثرد  ١٥-ر، ض أثن أياد نإدآ إيإ تا بمجدأ حئ يمم 
كهو.هش يينمحأ 'كثين ئ-ثانمدممق تن دقهفم ت وتوله [، ١١•' لالرءد 

الآيات>.من ذللثه غير إلى [، ٧٩لاكساء؛ ثن سم ين لثا،ك ؤوتأ وتوله؛ لالنورءا[، 
ألمحتيث اقتش J؛^« أئه تثق أقذ ؤ.ءأءا تحار؛ قوله 
اسمعلى بالعهلف، رفع محل في أقثقه قؤءله؛ إن العلماء؛ بعض مال 

المومنن.مجن اتعالئ، من ابمأ وحيالثه اه، حسبك، أي الجلالة، 
بعضوقال القرطى، نقاله كما وغيره، النحاس واحتاره الحن، بهاوا قال وممن 

ؤ-ثثثق؟<نوله; في الكاف، هو الذي الضمير على بالعطم، حنض محل في هو العلماء: 
تا)،وبهذا المؤمنين، من اتبعالثه من وكافي كافيالثه أي اض بالثه حذال٠عنىت وعليه، 

وغيره،كشر ابن عليه وانتصر الكثافه، صاحب، به وصدر وغيرهما، نيد وابن الثمي، 
محنوكافي افه، كافيك، المعنى وأن الأخير، الوجه تعيين على تدل القرآنية والايات 

وحده،ف والكفاية الحب، أن على القرآن في لامتقراء ا لدلالة المؤمنين؛ من اتبحك، 
أق،أٍئؤيلك\ أق، ثت.ئثا وئازأ ينيمهر أق، ءاشيم ما بجوا لؤثح تعالى؛ كقوله 

كماورسوله، ض الإيتاء فجعل ل١لغهمبة[، .ه ربجو؛ك> أف اد انا قه' ين 
يقل;فلم وحار.ط له ب، الحوجعل ٧[، لالحثّر; نحطرو*ه ألثتند »ائتةأ ؤر؛آ ت فال 

يكام،أث، ت وقال، به مختما الحبه جعل بل ورسوله، افه بنا حونالوا 
في ٠٧١تعانى؛،]وتمدح وحده، به انمب، هي التي الكفاية فخس ؛""ا[ تالزمت ء؛-دم؟؛ه 

أفنيددأ يجنايآ تعالى؛ ونال [، ١٠لالْللأ3،ت -صثهأب مهر أقي ءد تهل ت نوله 
لحسه—١،٢ ين بقفرة، ؤ^ه، ث؛أأمنح!ن قنرو أدك أدكا م أق، تسق، هى قثدمث 

وبعباده.بنصره له التأييد وجعل وحل.ْ، له الخبا فجعل والتأمحد، 
أفردوهحيث، عباده من والتوكل التوحيد أهل علهم، ونعالهم، سبحانه أئنهمه وقد 
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ولإتزهثثزئم تقن جتيأ ث ألناس إن الئاس ثهثز ؛< j\jؤأك،ن ت نعالي _،J، الحب، 
ثئلوزأ نعالى: و ون( ءمرأنا، ]lJ أوهثيد.ه J؛؛P أث،ُ حنثا إبمئ١ 

الذيالوجه هذا قيل: فإن الايات، من ذلك غير إلى [، ١٢٩لاضبةت لأية ا أه حسإرَ 
صعقهالخافض، إءادة غير من المخفوض الضمير على انملمح أن فيه القرآن، عليه دل 

)الخلاصة(؛فى مالك ابن قال العربية، علماء من واحد غير 

فدجعلالازما صميرحمضج على عطف لدى خافشن وعود 

•أوجه أربعة س فالجواب 
إعادةغير من المتلف جواز صححوا المربية علماء من جماعق أن الأول: 

)الخلاصة(:فى ماللث، ابن قال الخافض، 

منبتاالمحيح والنثر المقلم فى أتى قد إذ ا لازمعندي يس ول
ؤءثهمحر يتق ؤوتا نوله: على الكلام فى اء• المرمحورة فى قدمنا وفد 
تعالى:قوله في عليه، حمزة فراءة ودلالة المربية، شواهده [ ١٢٧لالسا،: ألكس_،ه 

١[.]الما،: تالأن.ثاإه يهء ص ٌ ه ^^١ 
نصا،محل في مخفوض ، الكافلأن الحل؛ على العتلف، من أنه الثاني: الوجه 

)الخلاصة(:في قال يكفيالئ،، ؤثنتاق،4 معنى إذ 
نفحالمحل الأتباع ني راعى ومن -م مجا بجع ا موجر 

قالكما العنف، ٠حه صعق تقيئ عار. معه، مفعءلأ ك،نه نمه الثالث،: المجه 
)الخلاصة(:في 

القصعق، لأي مختار والمسي، أحق صحف، بلا يمكن إن والتلف، 

يىأقثاث ُؤوي أي محلوف،، حبرْ مبتدأ ؤدسه بكون أن الرابع• الوجه 
تعالى.النه عند والعالم الجملة، ععلف، من فيكون أيضا، افه فحبهم ه ومنمى مل١ 

أذرضرأوزأ ظ متق؛ نكهدرا وهاموأ بمد بمئ 'ي' ؤوأو:ث تعالى؛ نوله 
•محأ.4 سء بخ، أف إن أم كئ، ؤ بج، أدث ؛قيم 

فيانملهاء واحتالف، الأرحام؛ بأولي الراد الكريمة الأية هذه في تعالى يعين لم 
العالمأهل من جماعة فذهبح لا؛ أو منها الراد يبين ما القرآن في جاء هل الأية، ُلْ 
ألو؛إدال،رق ينا شيب لا ١٠ؤلاي■قوله■ قمح، نفليرْ ندمنا كما الواربثح؛ آيامحتتح بينتها أنها إلى 

٧[.]ص: ثا*لأرمن< 
الأصل.إلى فليرجع الزادة أراد ومن 
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ص

التوبةسورة 

فيألبجئه أول آم —ءِ ؤثنِ مطر يكسوا لم ه الصحابة أن أولأ اعلم 
السمالةسقوط سّب فى العلماء واختلف العثمافة، المصاحف فى هده ١رJر١ءةاا سورة 

أهواوتعلى منها 
وهذاأمان، فيها فليس بالسيف؛ نزلت، وءبر١ءةاا وأعان، رحمة السسماة أن ت منها 

عتبة-بن وسمان ه، علي عن مروى القول 
ملة،البمنه أسقطوا عهد، نفقس فيه كتابا *كسوا إذا العرب عادة على ذللث، أن • ومنها 

عادةعلى يبسمل ولم قرأها، الموسم؛ في عليهم ليقرأها ه عليا ه الحم، أيّل فلما 
صعقه.يخفى ولا العلم، أهل بعض القول هذا قل العهد. نقص شأن في العرب، 

صورتان؛أو واحدة محورة وءالأنفالء ٠ابر١ءةاا هل احتلموا لما الصحابة أن ت رمنه.ا 
هما! ٧١١٠٠من لقول البسملة؛ وتركوا محورتان، إنهما قال! من لقول فرجة؛ بينهما تركوا 
المصحف،.فى هما حجتا وثيتتج الفرمان فرصى إ واحدة صورة 

ابنرواه القول وهدا البسملة. معه فسمهلتج أولها نسح ®؛ر١ء٥اأ محورة أن ت ومنها 
القرطيى.نقله كما ماللث،، عن الحكم، عيد وابن القاسم، وابن وشب، 

وقالااالّغرةااط صورة تعدل كانتر أنها جبير، بن وصعيد عجلان، ابن وعن 
بها،ينزل لم حبريل لأن السورة؛ هده هي تكتّثح لم البسملة أن والصحيح ت القرطبي 

اه.القشيري، قاله . فيها

صقوطمحبب أن المسألة؛ هذه في عندي الأقوال أظهر —• عنه افه عفا — مقيده قال 
عباس.لابن >هنه عثمان ناله ما هو السورة؛ هده في البسملة 

فيحبان وابن أحمدا والإمام داود، وأبو والترمذي، ائي، النأحرج فقد 
ابنعن يخرجاه، ولم الإسناد، صحيح ت وقال )المستدرك( في والحاكم )صحيحه(، 

منوهى - الأنفال إلى عمدتم أن على حملكم ما I لعثمان نلمت، نال! ه عباس 
ؤمهِسطر بينهما تكتوا ولم بينهما، فقرنتم - الماين من وهى - براءة ؤإلى الّثانمح، 

ذلك؟على حملكم فما الطول، المع في ووصعتموهما ألنجمِ؛بم أفيمنن أش 
منبحفر يدعو شيء عليه أنزل إدا كان افه رسول إن فهته• عثمان فقال 
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الأبانعليه وتنزل وكذا، كذا فيها التي السورة في هذا ضعوا ت فيقول ا عنده يكتب 
منااالأjفالاا وكانت وكذا، كذا فيها يذكر التي السورة في الآيا>ت، هن0 ضعوا فيقول; 

ئبيهةنمتها وكانت ١)^^، من أنزل ما آحر من واربراء0اا بالمدينة، أنزل ما أوائل 
قرنتنم فمن منها، أنها فظننت منها، أنها لنا سين ولم هت، اف رسول ومض بقصتها، 

اه.الطول، المع في ووضعتها افييي؟* البمي, اش بجتحر مهلر بينهما أكتب ولم بينهما 

سهازت
وهوهو، الّك، ٌر1< بتوقيفح القرآن آيات ترتيب أن الحديث هذا من يوحد الأول; 

سورةعدا فيما أيضا بتوفيقه صوره ترتيبه أن أيضا; منه يفهم كما ج ثلثه بلا كذللئه 
ظاهرة.عليه الحديتح ودلالة الأنوال، أظهر وهر اا؛راءة'ا، 

المدينههذا في _; تعالى اف رحمه - المالكي العربي بن بكر أبو قال ال؛انىت 
لجأواكيفه الصحابة وأعيان عثمان إلى ترى ألا الدين. في أصل القياس أن عر دليل 

فالخقوهاءالأنفالء بقصة ثبيهة ®بر١ءةلإ قحة أن ورأوا التحى، عدم عند الشبه قياس إلى 
الأحكام.اتر بظنلتح فما القرآن، تأليفه في يرحل القياس كان فإذا بها، 

م4.ؤأرس قوله; إلى ءنهديم4  'قإل درّم أم بق يجزلأ تحار؛ قدله 
أشهرانقضاء يعد وأنه المعاهدين، الكفار جمح في الصوم الكريمة الأية هده ظاهر 

٠لكانر يهد لا يوه أريمه أمحرء؛وا ؤ ؤئ-يامأ ت قوله في المذكورة الأربعة الإمهال 
نالكمن له ويشهد القرآن، يبينه والذي العلماء، بين كثير اختلاف هذا وفي 

معين،بوئت، الخونة غير الخطلهة العهود ي، اصحا في هو إنما دللث، محل أن هو الأنوال، 
أصحابأما أشهر، أرح له فتكمل أشهرا أربعة من أنل المؤقت عبده مدة كانت من أو 

ودليلهمجدنهم، إتمام لهم يجب خإنه أشهر، أربعة من أكثر مدتها من الجاني المونتة العهود 
تتنوقمأم م ألثشركتن ثر ثهديم ١^■!^ ؤءلأ تعالى؛ قوله هو القرآن؛ من له المنن 

ووهرواه آئتة نحت أثن تدبجم!٤ إك تهدم لدهنا ^١ ص ٣' بملهزرأ دإم ثقا 
ابنناله واحد، وغير القرظي، كعب بن ومحمد الكلص، عن وروتم، جرير، ابن احتيار 

بأربع؛ربراءة• أنزلت حين يعته الني.، أن ه علي حيينه ويويدْ - كثير 
عريان.يالمت، يعلوف ألا 

٠هذا عامهم يعد مشرك الحرام المسجد يقرب ولا 
مدته.إلى فهو عهد . اممه رسول وين ينه كان ومن 
٠مجومجنة نفس إلا الجنة يدخل ولا 

الآية.. . امرب؛. أربمد أمح، ف، نمانح،• قلله 
شوال،من الذكورة الأربعة بالأشهر التأجيل ابتداء كان العلماء; بعض نال 
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أنعلى يدل القرآن ولكن - تعالى اض رحمه — الزهري نال ربه المحرم، ملح وآخره 
القولعلى عرنة يوم أو الأكبر، الحج يوم أنه من الأصح على النحر يوم من ابتداءها 

ذمأف؛)، ءثا أم يكن ؛ؤوأذَل ت تعالى قوله في وذللiخ الأكبر، الحج يوم هو بأنه 
الحجيوم من المذكور الإعلام ابتداء أن في صريح وهو الأية. . . الأ'ءغمه. ئج 

اكاني،•رمحع س الثر مح، انتهاؤها يخفى ولا النحر، يوم وهو الأكر، 
منالتأجيل ابتداء كان الزهري: وقال - الأية هذه ير نففي - كثير: ابن قال 

يبالغهملم بمدة بحامحبون وكيف غريب، القول وهدا المحرم، ملح وآحر0 شوال، 
بذلك،و. اض رسول أصحاب نائي حين الحر، يوم أمرها لهم ظهر ؤإنما حكمها، 

آلأءق؛ره.١^ _رز أتاث0 إق ورنودء أش تى تعالى؛ نال ولهدا 
بملهردأدل؛ا ثقا يفنوهم لإ م ألثشكتن محن ثبمدقم قج ^إلأ تعالى؛ ه قول

ئ4ثيإكتنيإه.\ت<$ث'\ه ؤلإ-
قتالهم،جاز العهد نقضوا إذا المشركين أن الأية: هده مخالفة مفهوم من يفهم 

فيالمفهوم وهذا لثإه ةمثب1توأ لٍ أسثئنموأ ^٥^١ تعالى: قوله أيضا، ذللئ، ونفلير 
ف،وثلمزا ^٠-؛( بمز محأ ابمتثم 2؛$' ٠ؤدإن قوله: في - وعلا جل - به صرح الأيتين 
بمتثدثتلهم لبتّ أنتن لا إنهم آلًئي أهنه نننأوا دنهظم 

!لأية.. . م. أمحثث أمج ^١ تعار؛ توله 
الأية.هذه ز الحرم بالأض الراد ش العلماء اختلفح 

ألييديخك -رأ ؤ-؛يآ تعالى؛ فوله فى المذكورة إنها جرير؛ ابن فقال 
البافر.جعفر أبو قاله ؤكظإه نين قللتوا ئاد ألثم 

هذاقوله نحر وحكى المحنم، حقهم في الحرم الأشهر آخر جرير: ابن قال ولكن 
الضحاك.ذهب، ؤإليه عباس، ابن عن طلحة أبي بن علي 

—يحوأفوله؛قمح، المذكورة الإمهال أنهر بها الراد أن على يدل ياق الولكن 
•أثيوه أزبمه الأبج، ف، 

إليهذهب، ما السياق، حيث، من يفلهر والذي الأية: هذه ير نففي كير، ابن نال 
بنومحمد نعيبا، بن وعمرو مجاهد، قال وبه عنه، العوفى رواية فى عباس، ابن 

لأمحهر١ بها، المراد أن أملم بن ريي بن لرحمن ١ وعبد دي، والوقتاله، إمححاى، 
أمثح^^١ قال: نم ه أنم أرته ألاوص ؤ ؤئ_يأمأ بقوله: عليها المنصوص الأربعة 
وأجلناهمفيها، قتالهم علمكم حرمنا التي الأربعة الأشهر انقضت، إذا أي: م ١'^ 
أنمع مقدر، من أولى مذكور على العهد عود لأن فاقتالوهم؛ وجدتموهم فحيثما فيها، 

اه.أحرى، آية في حكمها بيان ّيأتي المحرمة الأربعة الأشهر 
الكريمة؛الأية هده غي، تعالى، ذكر الأية• إلح-راج ؤو٠تموأ تعالؤر؛ توله 

بالفعل،أخرجوه بأنهم أخر مواضع في وصرح م؛كة، من ه بإخراجه هموا مكة كفار أن 
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تنمأ أثد ي رث نن ونوله• ١؛؛، لالمس-حنةت ؤإآهأه ألدموي ؤءر؟رة • كقوله 
أدينأنئثث إي أثث »مئ، ئثن ثفئيث إلا ؤ وقوله; [، ١٣]معمد: ^^٠^ ١^; مييك 

ؤدإدكقوله: بخرجوْ، أن نل لإحراجه محاولتهم أخر؛ مواصع في وذكر ءككثألأه، 
٠^^وفول<؛ [، ٣٠ل١إ^jنLل; ءئلآ«مفه أو ثتإوق أو ِليزك 'هموأ ١^؛، بك نثؤُ 

[.٧٦]الإّرا،; ينآه أ'مح بذ تنئك 
هأزنه :٣ ثقبم;ألأ أك;ان؛وا ؤ.فأيا الي: نعنوف 

ولوالكمار، موالاة عن الكريمة الأية هذْ في تعالى اف نهى . ءزألخئن 
الكفارعوادة من ماغ الإيمان بوصف الاتصاف بان ت آخر موصع في وصرح فرياء، كانوا 

أثةعى.محاد بجآدرين> آمي ؤآلؤمح. إف تيمك منا يد لا ؤ نوله■ وهو نرباء، كانوا ولو 
[.٢٢ّئنازمه أز إ-فوئهنِ أو أو ْءفامأ وؤ ^٣٥ 

وثائت،ثسا •ثاًظم مي ۶ إي حك؛تي ؤد؛دم تعالى: قوله 
محث4.يثم ۶ ثمح، بما أ'مح كًم 

أصابهمما وذكر الكريمة، الأية هال.ه في حنين يوم لمين المأصاب، ما تعالى ذكر 
ؤ،— دألرندل أحتم ؤ ثلاث دلا تعيدي بقوله: أحد يوم 

محنكموؤ؛ أؤ؛ن ؤل0 بقوله: أحد يوم تولى من على تاب بأنه ومرح [، ١٥٣ت عمران ][)، 
نعمّران ]ij، ه عمم أش عما وهئر 'ةس-بوأ ما يبعضن آلنيْلثن أنلالهم إنما أ*إساتي آكهم، يوم 

د'ّلآك•بمي• محي أثث ثيب بقوله؛ حنض يوم تولى من على توبته إلمح، هنا وأشار [، ١٠٥
رف.العالماء بعص أشار قبمت.ه؛٠١ ■ثمحث دأقي دكاء من ءل 

الآية.أده ميز ؤ، بيموثتا ولا وأتنقه ألدهّت، يكروث ٠ؤرألخكث تعالى: نوله 
المرادأن الكريمة، الأية هده في ؤبممحروى4 معنى في للمواب، وأقربها الأنوال أخلهر 

.زكاتهمايودون لا أنهم اش، سل في لها إنفاقهم وعدم والفضة ، ١^٠٣بكنزهم 
بناض عبد عن مالك: فقال الكز؟ وأما الأية: ط0 ير نففي كثير ابن قال 

زكاته.تولى لا الذ"ي المال هو عمر: ابن عن دينار، 

أدىما فال،: عمر، ابن عن نافع، عن اش، عبيد عن وغيره، الثوري، ودوى 
كنز.فهو زكاته تؤدى لا ظاهرآ كان وما أرصين، سع تحت كان ؤإن بكنز، فلتس زكاته 

ومرفوعا.موثوقا هر,رة، وأبي وجابر، هماس، ابن عن هن-ا روى وقد 
فيمدفونا كان ؤإن بكنز فليس زكاته أديت، مال أيما نحوه: الخهل١ب٠ بن عمر وقال 

اه.لأرض، ا وجه على كان ؤإن صاحه، به يكوى كنز فهو زكاته تود لم مال وأيما رض، ألا 
أصوب،القول، .؛ iftأن الث، شولا دي، والعكرمة، القول: هنأا عنه روي وممن 

إذا_ LJLياكوى؛لا الزكاة هو الأي المال في الواجَ، الحي، أدى من لأن الأنوال؛ 
هاهوئرمحم ئلهرهم صدقه أمويم يذ ؤ-»د نعالك،: قال كما تهلهره الزكاة لأن أمسكه؛ 

ّمالكيها بعد نقى أموال فى إلا جحلن، ما المرارين، ولأن 
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الأعرابيثمة في وغيره اف ب بن طلحة حديث ذلك: في الأدلة أصرح ومن 
فرضاش بأن المي أخرم لئا ثعلة، بن صمام وهو هوازن، من سعد، بمي أحي 
تطوعء.أن إلا »لأ، له: فال الني فان غيرها، علي هل وهال،: الزكاة، عليه 

فيفدمنا وقد [، ٢١٩]البنرة: المموه م تتنمف مادا ونكزه ؤ تعالى: وقوله 
هحمدون فيما ®ليس وقوله' منها، بد لا التي الحاجة على زاد ما أته تحقيق ٠ ®البقرة 

صدقة.كل نفي تعم فهي النفي ّياَ، في نكرة صدفة لأن الحديث،؛ أوصقء، 
أخر:أقوال الأية وفي 

وذكر»لإثنلمه. صدثه آنولم ثى ؤ-ثد كقوله: الزكاة؛ بايايته وحة منأنها منها: 
بنوعراك العريل.، عبد ثن عمر قال وبه • أيضا عمر ابن عن بالنسخ القول هذا الخاري 

فهوذللثح من أكثر كان وما نفقة دونها فما آلاف، أربعة قال: أنه علي دعن اى ماللثح، 
يدحرأن الإنسان على يحرم أنه وهو معروف، الأية هده في هته ذر أبي ومدهن، كنز، 
بأسلا الواحبة حقوقه أديت، ما ادخار أن يخفى ولا اه• عياله، نفقة عن فاصلا شيثا 

المسالمين.عامة عند كالمروري وهو به، 

منرحل ماثمتج قال: هئه، علي عن أحمد، الإمام رواه عما الجوابإ ما ثيل: فإن 
صاحبكمء،على صالوا ®كيتان؛ الله رسول فقال درهمين أو دينارين لترك الصفة، أهل 
رحلمات، ثال: عجلان بن صدي أمامة أبي عن بح، حونبن شهر عن قتادة رواه وما اه. 
فيفوحد آخر توفي ثم ®كيان• الله رسول فقال دينار مئزره في فوجد الصفة أهل من 

أنظتٌ، علي عن وغترْ الرزاق، عبد روى وما • ®كيتانء الله رمول فقال ديناران مئزره 
اممه.رسول أصحابؤ على ذللئح فشق ثلاثا، يقولها ، للهضة' نا سهسح ®تأ نال: . الُك، 

Lفقال: هت الله رسول من ذلث، لكم أعلم U ه: عمر فقال شني؟ مال فأي : ونالوا
ونياذاكرا ®لسانا فقال: نتخذ؟ المال فاي : وئلواعليهم ثق ند أصحا؛لئ، إن االه؛ رسول 
ّالأحاديث، من ذللثح ونحو دينه•. على أحاكم تعين وزوجة شاكرأ 

الزكاةبفرض نسخ ثم أولا كان التغليفل هذا أن _: أعلم تعالى واممه - فالجواب 
هعمر ابن عن الخادها ذكرْ كا 

كثترةآثار ذر أمح، عن وددت الر: عبر ابن قال الماري(؛ )فتح في حجر ابن وقال 
فهوالعيش؛ وسداد القوت عن يفضل مجمؤع مال كل أن إلى يذهب كان أنه على تدل 
ذلك.محي نزلت الوعيد آية وأن فاعله، يدم كنز 

أنإلى الزكاة، ماح على الوعيد وحملوا بعدهم، ومن الصحابة جمهور وحالفه 
تمحال أنه أوس بن شداد عن ذكر ثم نسح، ثم الأمر، أول في واجبا ذللثج فكان 

يرخصثم قومه إلى يحرج ثم الشدة فيه ه اض رسول من الحديث يسمع ذر أبو كان 
اه.الأول، بالأمر ويتعلق الرخصة، يسمع فلا لض. اب 



(٦٤-  ٤١)الايات اكوة: -ورأ  ٢٢٢

قأقوله؛ مع اقترانها بدليل الكتاب، أهل خصوص في هي العلماء: بعض وقال 
الأية.وألرتاي4 أهثاي يى ًتقثهمإ 

أنفاعلم الزكاة، يودي لا من في وأنها عامة، الأية أن الحمق أن علت فإذا 
المبارك،الكتاب هدا ترجمة محي قدمنا وقد الزكاة؛ آيات ني إليه المشار هو بها الراد 

بيانإنها حيث من المنة، من البيان نتمم بالقصود واف غير كان إذا بالقرآن البيان أن 
وقوله:لأية، ا . . ٠ أنؤلم يذ كقوله؛ الزكاة وآيات به، البين للقرآن 
ننذلإ تمجثا ومتآ حقثمم نا ثوب من وقوله: [، ٤٣]الممرة: ألرؤو4ْ ^^١^ 

المالكي،منداد حويز ان محال وقد بالمنة، فنيينه بالبيان تفي لا [، ٢٦٧]المرة؛ آلأنصو(ه 
وحول،وإّالآم، حرية، شرومحل: بأربعة تجب وهي العين، زكاة الأية: هده تضمنت 
خلاف.الشروحل هده بعض وفي اه؛ الدين، من سليم ونصاب 

الأية.^٠١^^ يثادا ؤ\،؛نئ\ ت تعار قوله 
كلعلى الجهاد إلى الخروج في التشديد من الكريمة الأية هذه في ما يخفى لا 

ولاآلتيتئ عل ولا الصعكاي عل بقوله: التشديد هذا رفع بتن تعار ولكنه حال، 
.لهاناسخة فهي الأية؛ . . [. ٩١زاكوة: حج4 ثغدوث يدرث، لا ألخكى لمث 

نيص ق ثآلشتين نألتكغ ص ألثدس نمالى: فوف 
النكا-بون.بالرقاب الماد إن واللت: الثافعي، قال الإب. 

بنوعمر حيان، بن ومقاتل المري، والحسن الأشعري، موسى أي عن نحوه وروى 
تعالىقوله القول لهن.ا ويدل زيد. وابن والزهري، والخص، جير، بن وسعيد لعزيز، اب 

الرقابعباس: ابن وقال "؟"T[، ]النور; ءاسكإه ارئ أثي ماؤ، نن ؤوءام٠Jم المكاتبين: في 
ؤإسحاق.وأحمد مالك مذهب وهو الزكاة. من الرقية تحنق أن بأس فلا الكاتبين، ْن أعم 

الأيةهذه في تعالى صرح يره. عياب ثم أس رسول بوذون ؤءأؤ,ما ■ نّالمح، قوله 
الأليم.العن.اب له افه. رسول بوذي من بأن الكريمة، 

المهين،العياب له وأن والاحرة، اكئّيا فى ملعون أنه ارالاحزابء فى وذكر 
عدابماث؛ا ؤأعد وأ'لأحرغ ألثبا ؤ( أثن ووعإئ أثن ثودؤق اكن ؤيأ قوله: في وذلك، 

لالأحزاب[اثهينأ.4 
؛)ئاءندرولك،ه٠قوله: ولى ئؤثآه عثهنِ ثرل أن ألثثغمؤن ؤبمن.در تعار: قوله 

تفضحهمسورة افه ينزل أن يحذرون النافقين بان الكريمة لأية ا هذْ في صرح 
وذكريحذرونه، كانوا ما مخرج أنه بين نم الخيث؛ من ضمائرهم عليه تنهلوي ما ولمن 

آنترءس ئلوبهم ي، أيقن ثث ؛)أم تعالى: قوله وهو ذلك، فاعل أنه آخر وضع مش 
وبين'٣[، -  ٢٩]محمد: ألموه تمت ؤ، قوله: ؛لى وا4 آنثتم أثث بمغ مت 

٤[.]الناقمون: ٤^٠^^ صبمؤ َةل ؤقسون قوله: وهو حولهم، شدة آحر موضع في 



٢٢٣(٨٦- )٤٧ الآيات المبم:-ير؛

ينوظ أس لنتثنإ أن إلا ثثوأ ق( تحار- هوله 
يعيبونمأي ؛ ينفمونه ثسثأ وحدوا ما المنافمن أن ت الكريمة لأية ا هذه في صرح 

.والركة الخير من ه نبيه على فح يما هم غنا محا عليهم تفضل اض أن إلا وينتقدونه 
والأبةالوجوه، من بوجه ينقم أو يعاب أن يحتمل شيء يوحد لا أنه والمعنى 

نقمؤ)*؟ وقوله: ]الموج[، وه أشد آتَ،'ن إئب محزا ل، إلا يمم قمحأ ؤدٌا • كقوله 
ينلنيمأ أس ؤ ه; ولوم[، ١٢٦]الأء__راف: ث\»طيم ن رة ءامق1 ك إلأ" ينآ 

[.٤٠تاJحجت آذه رث يقؤلؤأ ل إلا حؤ شر ليتمهم 
الذياني;النابغة قول العرب؛ كلام من ذللث، ونفلير 

الكتابمراع من ذ-ا-ول، هن بسوقهم أن غير فيهم عيب ولا 

واغضثإن ون يضربهم أن

لفمسلا مهرول الكلب جبان 

الأحر:ومحول 
إلاة يأمن موا مقنما 

الأحر:ومحول 

:io-اني فب عجمن فكا بك ا مف

الآيةهالْ في تعالى ذكر سبمدزه• مازا ؤ ؤ أقد جهئد ثاو ظ تمالمح،• موله 
أحر؛مواضع في ذلك وبص -، منها والس-لمين ال؛ه أءانزا - جهنم ناد حر شدة الكريمة 
لاشوىئزاعث . تق إما رم وقوله؛ ٦[، ]١^؛،؛؛ ؤآلمجارءه أناش رؤدها كقوله! 
وقوله؛[، ٥٦]النساء: ءهمئاه نودا بدئهم جلودهم يمحث ٠^^١ وموله؛ ]المعارج[، وه 

حد؛محتن مقيع وثلم دآ-ئدد ■سب ف، ما ه آ-ثبمممحر يآدثكم مي ثن وبمب 
لالك_هغح:الآو-ة ألوحو،ه بني، َةلثهل ء بمازأ مشثوأ ُؤوإن وقوله؛ لالحج[، واه 
الايات.من ذلك، غير إلى [، ١٠]محمد: أمعائئنه ثثطع ■ثيثا آء وقوله؛ آآء، 

مصعممحأ لت سل( لنئريج آتدوق ميتأ وثق إئ< أثم رجشش ؤؤن تعالى؛ نوله 
غزوةعن المتخلفين الكريمة: الأية هذْ في اض عاقب فوله: إلى لداه 
المخالفةشرم لأن ه؛ معه القتال( ولا نبيه، ْع الخروج هم، لهم يؤذن لا بأنهم تبوك 
الكثير.الخير فوات، إلى يودى 

مغانرإك أذكلمنن إدا أل،خئنول اؤاميقوإأ كقوله: أحر آيات، هم، هذا مثل جاء ومد 
وقوله:[، ١٠]القح؛ ه مل، ث>ا أقن قال كدم ؤ قوله: إلى ثقعمه درؤوا لثأ.نئو،وا 
مننلك، غير ولى [، ١١•]الأنعام: مثروه أود دء محزأ ي َقا أهنت؛م رنئئر4 

والصبيان،اء التمع فيبقى الغزو في الرجال عن يتخلف الذي هو ، والخالقالايات،؛ 
الثنفرى:قول ومنه 

تكحليداهنا ويغدو بروح ريا تمة داريمإ ح—انولا 
ألْلنإ،أولوا أسثئديلف تس؛اإإي ع وجهدوأ أس ءامنوأ ئ، نؤرة تعالى: نوله 

أإقيب؛ذا.ه-ع ظ درنا وثازأ بنهح 



(١١٤.)••١ اكوت: ّررأ ء  ٢٢٤

بالإيمان،الأمر فيها سورة انزل إذا أنه الكريمة، الأية هذه في تعالى اف ذكر 
القدرةمع الجهاد عن التخلف في المناشن من الأغنياء استأذن ه، سه مع والجهاد 

الغرو•عن المتخلمن القاعدين ح بركهم أن .١ المي وطلوا عله، 
الشاكينصفايت، من وأنه المزمنين، صفات من ليس هذا أن آخر موضع في وبنن 

اسيؤينوث> أل؛بم بمتنثذدك ►ألا ت نوله في وذلك الأحر، واليوم باممه يؤمنون لا الذين 
الأق/، متقذرش إثا . ؛ألتشن شثآ ثآثث وأسأم هبن ييهدوأ آن أوجي رأثوو 

أنن جوي.ه، يرددرث رسهتّ ؤ دبمم رآزتابمت، أمحز وأؤدب اف 
؛؛،uMءد أإثبم-ل ؤ.إئثا بقوله؛ قلوبهم؛ على مءلؤع وأنهم ، ٠٣^عليهم اليل 

الأية.قلزه عق أث، وثلغ ألمالف مع بمؤبجأ ي، رصإ آتيخء ينم مهدمك 
أنزكه' كقوله: الجهاد، إلى الخروج من جزعهم ثدة أحر مواضع في وبين 

مىعثو الشي نثلز إقاثا نظئيق فثرض ءآومم ة أق؛ن، نأت ١كثال يذكر؛،١ قكألأ _، 
قهثص ?وك، اغثه،أ نيئ إوى ظثلأ ؛1^1 للوث، ك' ^لإدا وقوله؛ ٢[، لمحمد: أ'وةه 

الأيات.من ذلك غير إلى [ ١٩]الأحزاب: جداده يأنتت ظغو>ءكم لنؤن، ينب ^١ ألمؤن ثن 
أثهثن ؛بمي أئ؛عوئم ياؤ؛؛ وألأتاي ألث؛يتن يى ألأرزذ تعار؛ نوله 

منالأولين السابقين انعوا الذين بأن الكريمة الأية هنْ في تعالى صرح • ه •ته ييبمإ عتم 
بالخلودوالوعد تعالى، الأة رضوان في معهم داخلون أنهم بإحسان، والأمار المهاجرين 

بإحسانالمابقين اتبعوا الدين أن أخر، مواضع في وبين الخفليم، والفوز الجناتا في 
٣[،لاJبمعة: مإه ثحموأ لنا ينير ؤرءام؟ن -؛ وعلا جل - كقوله الخير، في يشاركونهم 

ونوله:•١[، ]ا!حثر: و,وءرذاه ^١ آئنر ربما بمدبم يى ■؛آءو ؤثأك!ركث■ ونوله؛ 
[.٧٥]الأمال: ٥^٥ تلإ نيهدوأ وثا-موا بمد ين »امؤأ ؤرأل؛ن 

المابقينعن رضي قد أنه الكريمة، الأية هد.ه في صرح تعالى أنه يخفى ولا 
فيصريح فرآني دليل وهو بإحسان، انعوهم والدين والأنصار، الهاجرين من الأولين 

اضرصي من أبغفر حيث - وعلا حل — لله مخالف صال أنه ، ؤيبغضهم سهم من أن 
وطغيان.وتمرد - وعلا جل - له مضادة عنه الله رمحي من بغض أن شك ولا عنه؛ 

لأية؛ا ه تتهم ص متم لا أؤثاؤ، عد تزدوأ ألثدبمه م قئ' تعالى؛ نوله 
يعلمه.؛لا منافقين المدينة أهل ومن الأعراب ٌن أن الكريمة الأية هذْ في صرح 

'؛مأتا نى ونا ؤ»او عنه: قوله في نوح عن ذلك نظير تعالى وذكر الله.، رسول 
اممهصلوات كلهم عليهم - نعيب، عن نظيره وذكر لالثا<را»[، الأية • • • تمأثه 
تننيغل.هعثكر أئأ وما مؤمه حنقتم إن لكز ثز أس نمق ؤ قوله: في - وسلأمه 

وقدالماضية، الايات في تقدم كما المنافقين بعض على نبيه اض أطلمر وقد اه• ]هود[، 
معلوم.هو كما ذلك، من بشيء فها، اليمان بن حذيفة صاحه أخر 

اثا،ُهوعدها ننهي؛ ءن للأ ادني إويين آضساث ^١^< ؤون١ تعالى: قوله 



٢٢٠يونس؛صورة 

تبقوله مريم،' ١١سورة محي بينها ولكنه إياْا وعدها التي الموعدة هده هنا يبين لم ٠ لأية ا
•]•رتمء حفنا.ه ي، َةاذنث> إمم يؤب لك مأسئنر إؤف سأم 

حيبمسحعنتم نا ءق-ي ءإ؛ي أثهظم ين رنوح ءدْطم ؤ)قن تعالى: قوله 
هذابعث أن على تدل الكريمة الأية هذه • ؤيث.ه رءوف المؤ»يبم ءثاًظم 
وغايةالكمال، بغاية المشعرة الصفات بهده متصف هو الذي نا أنفمن هو الذي الرسول 

أحر؛مواضع في ذلك ين وند علينا، نعمه وأجزل تعالى، اش متن أءذلم هو علنا شققه 
[،١٦٤: ءمراjا]ش أتممه تى رسولا غ؛ام بمدث إي ألنويي؛ة عق أثث س ^١٥؛ تعالى: كقوله 

لإبرام-مء،أنوار.ه دار منهم يأحوأ آم سث بدؤأ أنر ئر أم ؤ. وJوله: 
الآات.من ذلك، غير ^ ]الأن_ا،[، وه محت نته إلا أن؛ص ؤنت\ِ ونواه: 

أته-ء4ّ•أمحبج، رب رئي رْقلت ءؤءث-ي تحار: قوله 
وعلاجل - عليه بالتوكل .، نبيه الكريمة الأية هده في تعال أمر 
والتوكلوصادمه، الله صلوات عليه المتوكلين سيد فهو ذلك، ممتثل أنه شك ولا 

•وسالمه عليهم اش صلوات المرسلين من إحوانه شأن وهو تعار، اطه عر 
الصلاةنبينا وعلى عليه هود عن كقوله أحر، آيات في ذلك تعالى بين كما 

الثر يث كدوي دؤنهء ين ينكث. بثا تمهء أؤ مآئبدوأ ك ي إق ؤ،؛، _لأم والس
همؤؤ ر4 إة هاببجأ ءاجد تو إلا دآبي ثن ثا وركز ني أم مل موهلث إؤ و ثظمحغ 
َ؛انإن نقوم لئوييء ئاد ود مج تأ عتيتر ^؛٢^١ نوح: عن تعالى وقوله و4 ستهبمر 

^لا قز نئِةم أم ئآغؤأ وٍقنق أش تث آفِ ُكاقتي ث؛هميى تقاِى ون هؤ 
تالرسل جملة عن تعالى ونوله تمسآ، ئظرون.ه ولا إك أقئوأ ثر عته عوؤ أم 

[.١٢تاديشوئه تآ عق نبمهج ثثثغ س.ذا رئذ أش عق م>ءقل ألا لثآ 
علىيعو حشن، يوم نوله اف، على ه محنا توكل عظم على الأدلة أوضح ومن 

العفليمتالخوص ذلك ؛ي بغلة 
لبهلالمد بعابن ا أنذب كلا النص ا أن

ماهر

يونسسوره 

الآية."مم4 ين غات ثهذ ًتقم_أ ءؤنآل;ذا تعالى: قوله 
الحميم،بشرب القيامة يوم يعن.بون كفروا الن.ين أن الكريمة: الأية طْ في ذكر 
أحر،آيات في الحميم هذا أوصاف، وذكر الحار، الماء والحميم! الأليم، وبالمداب 



(١ ٢ - ١ ٠ ) الأيات يونس؛ محورة ص  ٢٢٦

أت1آتئن؟اانعثع حث آء ؤنثؤ\ ■ لقوله ]الرحنن[، ءان ■ثيم ؛ Ay؛٣١ ؤهزفآ ت كقوله 
تنماب، لم ئلعث، ًكثررأ ةك؛ُا يمم ي، ثخمسإ خنثاير وقوله؛ [، ١٠]محمد: 

٠].٤٠ يليني محم ؤ، ما ه، بمهر . أقبمم لامأ مي ثن ب مبب  >—ح[،١١
ونوله؛[، ٢٩]الكهف؛ لأية ا . . • ألوجو،ه يني، َلكلمهل ط بماوأ تم-ؤأ ؤوإ0 ونوله• 

]الواسة[..ه أليم ئئث مثنيرث . لشم يذ قي ؛؛، ^٠٣
المسالمنؤإحواننا اض أعاذنا - صديد يسقون الذي الماء أن آحر موصع في ويكر 

مآءين ^ جثم وه ُؤنن ت تعالى نوله في وذلك، -، ورحمته بممله ذللئ، من 
[.١٧; ]١^١٠٣ثسئثه ي،ًظد ولا صثد؛مح.قنرثم 

لجت،كورم« ^،؛؛١ كقوله؛ اق، الغالحميم عع يقون أنهم أحر موضع ني وذي 
.ثإء ولا بردا يثا يغ.دمث ج ونوله- ]ْز[، .ه وثح ■؛-،^A؛ ين دءاُثر . وءثاة 

-مها والملمين اف أعاذنا - الار أهل صديد اق؛ والع]الا[. .ه رءثاثا لجثا إلا 
والحميمالمنتن، البارد لغة، هو ت ونيل دمعها، سال العين غسقت من وأصله 

والرصاص،النحاس من المذاب أو الزيت درئي والمهل- الحرارة، غاية البالغ الماء 
.حداكثيرة النار أهل عذاب لأنواع الميتة والأيات ذلك، ونحو 

الجنةأهل قمة أن الأية هدْ في تعالى ذي • ٠٤٣بجا ؤر|ثأبما تعارت توله 
وتسلمالملأتكة، على ؤسسلمون بذلك، بعمى على لعضهم يلم أي سلام، الجنة في 

اثؤثميوم ت كقوله أحر؛ مواضع في هذا تعالى بثن وقد بذللثح، الملائكة عليهم 
ثلم. ؛١٠,، مز نن ير ^٤؛ ^؛١٥هث ولوف[، ٤٤ح_زاد،: ]١١١  ٠٤منم 

د1ئمث^لأ وقوله؛ [، ٦٢]مريم: صكاه إلا ثما لجا يشؤة ولا وقوله؛ [، ٢٤، ٢١٠]آلرعد: 
j]؛@ه ^^١ تثثا @الأ ه1ا ;لا و ^١  J ،]_منن قزلأ م ه: ولوق؛

الآيا'ت،•من ذلك، غتر إلى لبمر،ا، .ه نجم 
الآفا>ت،.من ياللأمة الدعاء اللام؛ ومعنى 

حياتك.أطال يمعنى اض حياك مصدر والتحية 
تهَكسا قثا ءنثا آو ءاعدا آو لشوء دءاد١ أكز الأمس ، ٣٠^^١ تعالى؛ نوله 

الإنسانأن الكريمة الأية شذ0 في تعالى ذي . شنإه محز إق دعنا ؤ ْكآن مث ثزم 
أعرضيبه، اف دج فإذا أحواله حمح في بالدعاء ربه إلى بتهل الكرب، وقن، في 
محل.فيه يكن لم كأنه فيه كان ما وني ربه، ذر عن 

إدام إقو مها نتم دعا ئز الأنس ص كقوله؛ أحر مواضع في ^ا وسن 
ص^لإدا ه؛ ونول٨[، ]الزم_ر؛ الآية تزه ين إقء يدمأ َكا0 ما بى يئه نته جولتي 

[؛٤٩زم_ر; ]ادة الآيءلر4 هق اؤتبمم إق»آ ئاد يكا تنه حؤلثنه إدا م دعايأ ئر ألأمتن 
.هلجتي دعتاي كزو أيس مشه ^١ إثامإيء ^؛١ آمي( ألأد-تي ْل أتتا ُاؤدإبمآ • ه وقول

كثيرة.ذللت، مثل في والآياات، ]_،[، 



٢٢٧( ٢٤-  ١٠)الايات يوض; _؛ 

هودتمحورة في بقوله المؤمنين، عباده الذميمة الصمات هده من استثنى النم أن إلا 
إلااوا ئش لمج إيم ؤ ألنثات دنت، سنه صأء بمن متت أدئثه ؛^^1؛ 

.؛فال، ومحي زمود[، .اه ًْيت نأجر معفنأ غثو أولبش ألقيشت، رعيلنأ »_؛،؟ اك!ث 
حيرأكان ضر صراء أمحايته إن له، حيرأ كان إلا نقاء له اممه يقضي لا للمؤمن >ءجبا 

للمرمزأ.إلا لأحد ذلك، وليس له، حيرأ كان نشكر سراء أصاسه وإن له، 
هذهفي تعالى افٌ أمر شمآه■ ثن؛^4، ص* ت ِك ذمحت ما ظ تحار؛ نوله 

ه،نفتلقاء من القرآن محن شيثأ يبدل أن له يكون مجا إنه I يقول أن نبيه الكريمة الأية 
ثاء.بما ثاء ما منه يبدل تعالى افه أن ، ...سئ؛اايلثاه *)( ١۶نوله؛ من ويفهم 

ءاتووأسنحقاى ءايه دثآ ^^١ ت كقوله أحر؛ مواضع في المفهوم بهذا وصرح 
مئهاهأز ؛^ ٠٠ءثم ئأت ئفها يذءابوآن ثثح ما ؤ وقوله؛ ا"اآ، يرذه معا لنيم 
]اص.نءص.4 أمحن تلا ١^ أس ه لالقرة 

•تءامح4 أتلا ؤيمحم ثن ثمنا ذهًظم لثن تمار؛ قوله 
إليهميبعن، لم ه الخم، لأن مكة؛ كفار على واضحة حجة الكريمة الأية هده في 

وأمانته،صدقه، فعرفوا محسة، أربعون ذلك وقدر الزمن، من عمرا فيهم لبن، حتى رمحولأ 
الجاهليةفي وكانوا تعالى، اطه على كاذبا يكون أن من البعد كل بعيد وعدله،وأنه 

أمظ قوله؛ وهو آحر، موضع في الحجة بهده حجرأ افه ألقمهم وند الأمين، مونه ب
أباالروم مللئج هرقل مأل لما ولدا ]المزمنون[؛ .ه م؛كثيبمث لم يهتر هئم' تببجأ 

قبلبالكي'—، تتهمونه كتتم هل محميان؛ لأبى ءرُل هال، .، صفاته عن معه ومن محميان، 
زعيمالوقت، ذلك، في محفيان أبو وكان لا، فقلت،؛ سفيان؛ أبو قال قال؟ ما يقول أن 

الأعداء.به نهدت ما والحق بالحق، اعترفح نلاjئs ومع المشركين، ورأس الكفار، 
يدهب،تم الماس، على الكددثا لييع بكن لم أنه اعرفه فقد هرقل؛ له فقال 

منيذه.ها؛ بقوله تعالى افه وبخهم ولدJلث٠ اه، اطه، على فيكدب، 
.ُؤإبمومّنوله؛ ألثماءه!ر ثن أرلثد أليناكة ألمنة تثل ؤلتا نمار؛ نوله 

بعضهالمختلهل الناعم بالنيات للدنيا المثل الكريهة لأية ا هده في تعالى اطه ضرمس، 
أيضالها وطرب ، ق3ل يكن لم كانه ا يابحميدأ ويكون ييبس، قليل وعما بتعض، 
ينآنزكه َةء ألدتا ؛ئ؛وء مثل لم ؛ قوله في ،• لكهف ١٠في المذكور المثل 

بقولهالمثل لهذا وأشار [، ٤٠]اههف: سو لإ يمك أس نوله؛ إر ألئماءه، 
لأزل،ومحا د'لأكق 1، إة حملننا بمتثم ئر ثمقثحإ ثمية يهيج م ؛ ر• زم"الي ف

ثرنث;٦٤ لإ تائم أل،هار آءب< عتت، ءؤَةقلي ؛ ^٤،يد١٠١١في وقوله [، ٢١]١^٠^؛ أ"لأكمح،ه 
•٢[.لالحد؛د: الآية . . غلنة4. لإ شؤ( 

وجهلأن المركب،؛ التنبيه من البلاغيين عند الاوكورْ الأيات فى التشبيه تنبيه؛ 



الآبمان)>م.ا'ا(•'مر؛.مس:  ٢٢٨

اض،ثاء ما يمكثا يه والمشبه المشبه من كل كون وهو أشياء، من متترعة صررة الشبه 
تعالى.الله عند والعلم ويزول، يضمحل نليل عنا ثم وكمال، إنال في وهو 

القيامةيوم أنه الكريمة، الأية  oJu،في ذكر مثاه. تصأ نّار• نوله 
كثيرة.ذللث، يمثل والآيادتا جميعا، الناس يجمع 

يتيمثادز قإ وحشمتهم ؤ ت بقوله أحدأ، منهم يترك لا بأن ُالك-هفا® ني وصرح 
[.٤٧]اصف: قداه 

الآية٠مآ شى مل ؟ Jcؤنن١إاث نّالمح،• نوله 
ماوتعلم تخبر أي تبلو، القيامة يوم نفس كل بأن الكريمة، الأية هذه في صرح 

؟"-؛uكقوله: كثيرة آيات في المعنى هدا وبين وثر، حير من ندمت أي أسلفت، 
ونوله:j3_0،[، .ه ألتتيث لإل وو ونوله: ]١^^[، 0اه نام دم ا ثص 

.هحيتا قك أنوم ثنسث، كق كثش انأ . متثة عمته ْبمءا ألإ؛عو ئوم لإ 
لتمنهاإلا 'كيزء ؤ/،' صغهمْ بماير لا ألخكشا خن.ا مال ي؛وتكا وقوله■ لالإ"را*ا، 

[.٤٩!: ]١^٠٥٠.يجوه صوأما ونحلوا 
وجهان:الأية معنى ففي بتاءين تتلو نراءة عر وأما 

الأولى.إلى فير-؛ع مت،، قلّ ما جميع اعمالها كتاب، في تقرأ بمحنى تتلو أنها أحدهما: 
فيتعتعد•؛ كانت،  ١٠أمة كل التتح لقوله عملها، ثبع أمة كل أن وثانيهما: 

الحدث.. . , اكمسء النمس، يمد كان من 

ءئدمي، دأمحر ألثتع آمت، دأمحي، ألتحق ثن هإلأم من ظ تّالك،• نوله 
يمزه.أثلا  'هقوله: ولى وي أكي، من ألي 

هووعلا. جل - بأنه يقرون الكفار بأن الكريمة، الأية هد.ه في تعالى الأه صرح 
اعترافهمفي صريح وهو يشاء، بما ملكه في المتمرفط للأمور المدبر الرا;.ق ربهم 

--وعلا جل - به أثركوا عن-ا وُع يربوسه، 
ذلك،ينفعهم ولم - وعلا جل - ربوبيته مقرون المشركين أن على الدالة والأيات 

•اتهممذ -ادهم ^j^، كقول: كثيرة، - وعلا حل - حقوقه في غيرْ معه لإشراكهم 
٤٠٠^؛لئؤأى .( ٢٥١وأألثمؤبت، حو من، سادثر ؤولخلنأ ت وفول ^ء، لال٢.حرف: أة^ وممح، 

.ممث محقنتم إن ف؛هظ ومدأ ألأتح، ج ^^، ت وقوله لالزحرف[ أتد-مح -^ ٠١١
الأيات؛من ذلك، غير إلى [ ٨٩-  ٨٤]الموصون: ^٠١٥ قوله: إلى ه ثثيئولر0 

ليو,ش،[.منيخث.4 وهم إلا أًفرهم؛اف تفييء ٠ؤوم١ ت تعالى قال ولدا 
فييكفي لا - وعلا حل - بربوييته الاعتراف أن ض صريحة المذكورة والايات 

نيأرصحناه وتد ؤإثباتا، نميا اش إلا إله لا معنى بتحقيق إلا الإسلام دين في الدخول 
٥[,]الفاتحة: يمده ؤ،اثاف تعالى! توله على الكلام في ٠الفاتحةاا سورة 



٢٢٩ Vrw.Ti)أمت -ءرأ؛مض: 

يثررنا ؤ*اد؛محا توله• في ~ وهملا جل - لربوبيته الد نمه نرهمون تجاهمل أما 
تتعالى توله مليه دل كما مريوب، هماي لأنه عارف تجاعل فإنه لالثrماء[؛ ألتئك 

[،١٠٢را،: لالإ--الآبم-ت ص ألثص نق إلا ه أول ة يث أتن >ةل 
•[ ١٤]١^،: نبموه ؛للتا أئثيم نأ-تثتلآ 1، ؤد؛نءدرأ ت وتوله 

أد.ثمحه•ؤؤك> توله؛ الى لئد4 من؛؛٠•^ محيل ثن تل ظ مارت توله 
منيعبدونها التي الشركاء بأن حجرأ، الايات س0 ني المشركين تعالى الذ ألقم 

ثمالخلق بمدأ الذي - لعلا جل - وحد، هو وانه شيء، فعل هملى لها فيلة لا دونه 
يشاء.من يهدي وأنه أحرى، مرة بالإح؛اء يمده 

آلتاس ١٢١^؛وقوله؛ ٣[ : لالنرقاj م،4 ه ■؛؛ؤ وو مثا يتصن نث" تثا ثأل لأنمهم 
ه؛وقولم، ل؛-ادر؛ ثأمحئفي4 ألثء تث مم3ثما أم و ثه ثن ض يد أم بمتن أدمحإ 

ءإ.كزأ شج' ؤ ظآ م وقوله: [، ١٧]السل: !; ١١،فوه لا تق >أمن،٥^٠ 
فتثعئئن ئل يم أقث ، إن؛؛;٢٥٤أم د/ن من ثنمة ما آؤءبمر ؤؤأ ونوله؛ [، ١٦لالرءد: 
^إىوتوله؛ ،، ٢١ت ]الملك ^؛/4 أمش إن جظ أفي، ثدا ؤأس وقوله؛ ]الزمرا، محآ4 

[.١٧]انمكأوت: ألئئد4 آم بمد *ا.ثمإ يئئا محأ بملآؤيى ب أم دول1؛ ثن قتدئك أقزا 
علىيقدر ولا يثل ولا بمر لا ما توية أن ومعلوم كبرة، ذلك مثل ؤي والايات 

كاله، عقل لا ممن إلا تصدر لا شاء،  ١٠٠يكل المتصرف كله الخير يده محن •ع شيء 
ألّيم.4.وهمه م  ١٠ثتيل آذ ثتتع ج ؤ ^؛٠١^؟ ذلك؛ اصأءاب عن تعالى قال 

دنو؛؛ق أقء، تديق ُأبجر أم ميي ين  iSj^tأن اأئأتءاق ^١ كآة ؤو، تعالى؛ نوله 
أنالكريمة، الأية هدْ في تعالى صرح ■ ه4 أأت؛فءث ري ين نجي ُ؛ب ي أومب ومحيل 

ربمن أته في شك لا وأته عيه، به مكذوبا اه دون من مفترى يكون لا القرآن هذا 
وتفصيلهنله الخزلة ماؤية الللكتب، تصديقه أن إلى وأشار - وعلا جل - العالمين 

 Xعلىدليل _؛ وعلا حل - افه من أنه شلئ، لا مما ذللثح، ونحو والحرام والحلال للعنا
أحر،مواصع في هذا وبنن ين. ال١Jُرب من كونه في رب لا وانه مفترى، غير أنه 

قنديىوكء4ن بمرن .تدكا م١ آلأؤتب لازل بم؟ قثمم ي، '،ى ه كقوله: 
وقوله؛]يرّق[، محزن.4 ش دثدتم، سء ءفؤ دتجسل ثمم-مح كن ١^؛، 
وقوله؛]الشعمّاء[، .4 ب~يمحث ثبما لم ؛بج، .رنا ؛ئنيق يب ههق ؤدثا 
ممرة.ذللخ، مثل في والآيات، ْ-ا[، لالإّراء: رل4 نإو أرقت 

الرعانأقام ا)ا؛4، على شري أن كان ما القرآن عدا بان محا صرح لما تعالى إنه ثم 



(٤٠-)٩٣اوات مر؛ِمض;  ٢٣٠

منلكن لو أنه شك ولا مثاله، واحدة ؤرة بالخلق جميع فتحدي اممه، من أنه على القاني 
حصلكلهم ذلك عن عجزوا فلما يمثله، الإتيان على الخلق لفدر الخلق كلام جنس 

ورة;الهدم لجي - وعلا حل - قال، _، وعلا حل - اض من أنه الضروري والعلمح اليقين، 
هٌّيقن كم إن آش لمحيي تن استعلمتم من محأدعإ تثلهء بورو فأتؤأ فل أئمبمه يقؤلؤن ^آم 

بثاريي ؤ، لكتم ؤوإن بقوله• مثله، من واحدة ؤرة برااJقرة٠ا محورة في أيضأ تحداهم 
مثلهمحور بعشر راهودءا في وتحداهم [، ٢٣]القرْ: الأية مثإهء؟اا من يثورر ئأنوأ •تدئا عؤر رلئا 

[،١٣ت هود ل ة الأي* • ممريثٌؤاه. نقلد، ّرر بعسر ؟ yLiقل آهردت4 يننولؤبن، آم ؤ ت ه قولب
والطور[.صندتثى إن نثإه2 !محديث بقوله؛ ئه يه ،رالطوره في اهم وتحد 

ؤ،لبقوله: بمثله الإتيان عن الخلائق جميع بعجز اسرايل؛؛ اربني سورة في وصرح 
لتمنبععنمم عك ؤإو بنلهء يأمن لا آلهمءان ٥^١ يمثل [ puأن ءق همآلجن آلإقس اجتمعت نيب 

شلوالم ُؤؤن بقوله؛ أيفأ بمثله يأتون لا أنهم وبين فدمنا، كما ]الإسراء[، »ليارل 
[.٢٤الآية]اوةرة: ..سرأه.نق 

نأؤيلهأن التحقيق • ه ره يأخم رثثا يشهء بجإوا و يما ^٦ تعالى؛ قوله 
،J-LUعمرازا؛، ارأل أول في قدمنا كما القيامة، يوم الأمر إليه يؤول ما حقيقة هو هتا، 

ئو،آلرنث> يقود تآييثم يأي، بجم إلا ظثوث ررالأءرافا؛ات في قوله هدا لصحة 
قولهالأية ونفلير [، ٥٣ت ]الأعراف رثساثه من وتا مهل ألؤ ئيا رمل ،؛، ٠١٠■هر ئل ين 

٨[.]ض: عئام،ه دومإ ذآ ل دؤى نن ثق، ؤ، م ظ تعالى: 
نماآعمدمحأئامئٌ ذ يتمحن أم وذلإ' ني هئرؤ، َقديرث ؤنإى تعالى: نوله 

أعمالمن البراءة يفلهر أن الكريمة، الأية هدم في ه نبيه تعالى اممه أمر ر.اه. ثملؤن 
قوله؛في المعنى هدا وبنن شنها، التباعد لوحوب ؤإخلهارأ لها، إنكارأ القبيحة الكفار 

إبراهيمقول ونفليرذللئ،، ا_ا■[، ؤوتدينه]الكاذرون: قوله؛ إلى ٥^ ني 
٤[.]المسمة؛ الأية دوي ين هندمحن ؤيثا بتقأ ./؟وأ ؤإدالقومه؛ الخليل-وأتاعه- 

فوائدهمن منهم؛ والبراءة والأوثان الكفار، اعتزال أن آحر موضع في تعالى وبتن 
د،مدوذ(وما آعملم ؤءلما ؛ ٠ مريم  ١١في قوله وهو المالحة، الهليية بالذرية تعالى القه تقفل 

•٥[.-  ٤٩]مريم: بؤؤكه قوله؛ رر إنحق لتث رتئا آف دون ين 
منسوخةلأية، ا . . • ؤا ئئل كوبوق ُؤرلن آية• إن وعيره• زيد، ابن وقال 

.اوسيما ايات 

.مشروبها ء بقا في شك لا لسوء ا عمل من فه ا إلى ءة الرا لأن ؛ محكم ها معنا أن هر والظا 
الأة.أص^ ِتث تاظ إلا قمح! ؤ ئ بمئثنم تعار: قوله 
فيمكثهم مدة امسقلوا حشروا إدا الكفار أن الكريمة، الأية هد0 في تعالى بين 

فيكقوله أحر، مواضع في المحنى هذا وبين عندهم، اعة سقدر كأنها حتى الدنيا، دار 



٢٣١الآيت)ه،( يونس: صور؛ 

إلاييثى فيل بلع م ين تاعئ إلا ثو ؤ تئ>؛و>ج تنزئ، بجم ( ٠٣٢ُرؤ ت  ii،jL4->؛»i/Sآخر 
قواؤ ؤزم بجم هم؛م ءؤ ^^،<، 3LJ1؛؛آخر في وقوله [، ٣٠الأية الق—_0^ ألمم 

يمسإزألتاعئ ئمؤم ؤ)؛؛،' • رُالروم٠ آحر مي وقوله لالن_ازء_ات[، وه 'ةث٠ا آؤ عنيد إلا 
ءء[.]اروم: \لأ؛ة . . َثافبه. ص لمأ ث ١لثنيزن 

يئنالجعع وجه الكتتاب( آيات عن الاصهلراب إيهام ردمع كتابنا في بإيفاح ببما وند 
لككثرعندهم أنها المشنفية الايات وبين اعة، كعندهم الدنيا أن المقتضية الايات هده 
لتاؤءاؤأ ونوله; لطه[، ءثثإ.ه آلا لئم إن تمم ؤقثثتون تعالى؛ كقوله ذلك؛ من 
المؤمنون•أفلح رند سوية• في فيه فانفلرْ وه آلثآد؛ن ثم تم بج، أو بجبمأ 
..!ه آلُأدن ثض تم خ أد يني لتا ^٠١٧ نوله• على الكلام في 

•؛٣٢^ تحارتندله 
الأياءفيعرف بعضا بحفهم يعرف المحشر أهل أن الكريمة الأية هذه في صرح 

أليفلا لها، أثر لا العارفة هذه أن أخر مواضع في بين ولكنه كالعكس، الأبناء، 
[،١١، ١٠المعارج؛ ل و^ِ؛اصرإلمه ■حميما حمير نتتل ؤ؛؟ ؤ كقول! نيثأ، بعضا بعضهم 

.[ .اهوي رمذ يثهنِ ^١>-، ٥١نلأ ألئئي j( بخ ؤءإدا ونوله؛ 
الجمعوجه أيضا، الكتاب،( آيايتؤ عن الافهلرابح إيهام ردلمع كتابنا في بينا وقل• 

>ؤرأقزنول: وبين [، ١٠١لالؤْنول: سأآزنه ولا بجمر يتهنَ الماد، ٠^^؟ مول: بين 
أيضا.المؤمنون•، أفالح ءاقد مورة؛ في لاكافا>ت،[، تذتإأف0 بعني، عك بجم 

مهتدبجاه.َةاهما وما أش يلثي َةدمأ أٌ؛ ثر ؤ٠د تا،ار؛ قوله 
يكونوالم وأنهم بلقاته، المكذبين يخران الكريمة؛ لأية ا هذه في نمالى صرح 

أسابمن أسبابا كثيرة مواضع في وذكر حر، لقوله به المفعول هنا يئن ولم ٌهتد-ين، 
لهذهالمائلة الآياُت، فمن هتا، المحدوف المفعول أخر مواضع في وبين الغران، 

ألئاءثثات-أم  ١٥١حق أثو ؤو 'كثبجأ الإلأ غر وق ٠الأنمام٠؛ في ت٠الى نوله الأية، 
•البقرة•؛ني تعالى وفول [، ٣١تالأنعامث الأية . . ذياه. مرغا ما •،ك تصنتا مالوا بمثه 

ؤ،نمدوث بجتد ق يوء أئ أمر مآ يينثلئوئ مكيهء بمد ئ أف عيد تفثؤث ؤأل،ن 
*اينمؤالإ-!ث أيضا؛ •البقر0• في ونوله لالّغرة[، .ه أذةسثوئ نأر آوثتش أ'لآتييا 

]الهة_ر؛[،.(ه أ-كثأة ئم مأوكق، ' ٠١وس مء ثيياوئ اُكق ^١٠٩ حق ألكثن، 
.بأثثسثوة ألثوم إلا أممي •هكل ؟٠٤  ١٠٠أثي عهءقن_ •الأءراف•؛ في ونوله 

تؤهقأتنلل رنن آلمهتيى ئهو أممه يد ؤءن أيضأ; ٠الأعراف• في وقول لالأءراف[، 
مأمحتك■مأ'اثدبجا آلثت>تي ثمالد ظ •الزمر•؛ في وقوله ^[، I_^V]؛.ه أ-ثممح، نم 

]1^[..(ه ألثتستحق ئث! ؤهلتأ أم قاشق، َةدثعأ 
منهينجو لا الحران هدا أن عر تعار م أفوقل كثيرة، هدا مثل في والآيا>ت، 

أمور؛؛أربعة إلا إنسان؛ 



(٤٦)!(؟ية يرس; ّررة ب  ٢٣٢

المالح.العمل اكام: الإيمان. \لأولي: 
بالصبر.التواصي ت الراح بالحق. التواصي اكالث؛ 
درةالض إلى ٢[ ١، ]المر: ألاتزه إى © >نم نول: ض وذلك 

هوالحران عليه الواقع المحذوف المفعول أن أحر، مواصع ني وبين الكريمة، 
'؛انوايثا آنميم ث-ءا أؤ;ث »ازلنيق< تر؛ذئم ثقث ؤون0 ارالأءراف،ت ني كقوله هم، أنف

^5^عونثم -ثقت، ؤولإن\ ت في ونوله ، ]١ ©ه بمليثلأ ييايذا 
cM  رمودرتني ونوله ©ه ■ثتلثون جهم ب، حز' ئثثأ

]هود[.بممئت©ه ً=قاؤا ثآ ثير ر؛ث.ل أمبمر -صثثأ 
لة•الزمر•: في كقوله الممس، مع الأهل حران أحر مواضع ني وزاد 

وقوله[، ١٠]الز.ر: حئ م د'لأث الأ ألتتئ بجم نأنيم آنئمم حتمهأ أل؛ذ أثنيق، 
آلبمببجم ونيم أسم ث-مقا ١^•؛؛، آ-اسؤى إة ؛؛ ه،١٠٣•النورى٠: ني 
•[ ٤٠]الشورى: تشمه عذامإ ي( أله!نإيإن إن ألا 

نوله:وهو والاحرْ، الدنيا يثمل  ١٧الخاسرين حران أن 1حر مجوصع في وبين 
رجههءءل آنقتر ئنث أثامئ ؤإن يب، ممتأن جو لمابم ؛ن مي ثك أس ثبي س أتابم، شإ 
[.١١©ه أفن آاقِإن هو د',لأف رآلأح-رث ألر.تا نر 

•مجمهتِه ترثئث؛قنا أو منم أونح، بمص ئنف مار؛ توله 
يعدما بعض حياته في يريه أن إما أنه لبيه. الكربة الأية هذه في تعالى الله بين 

شيءيفوته لا - وعلا جل - إليه فمرحعهم ، ذللث، فبل يترفاْ أو والأنتقام، المكال من الكفار 
المعنىءن-ا وبين • فيهم - وعلا جل - مشيئته ونفوذ عليه، ندبرته لكمال بهم يفعله أن يريد مما 

مئهلىأو مثم ٢نيمح، ؛ض رالمومن•:صورة في كقوله أخر، مواصع في أيما 
آو© متنتثؤئ نيم يك؛ثا نذ.همن ؤ؛ما •الزحرف•: في وقوله [، ^١٧لءا»ر: ^ ^؛٥٧

الأيات•س ذلك غير إلى ]الزحرفا، ©ه مثيرون ءنجم وعيثهم ١^؛، رثش 
)محا(ني المدعمة الشرطية )إل(  ١٠مضاؤع؛فعل العفليم القرأن في يآيت، لم تنبيه: 

الأية،^،؛١٥^ ^^١ هنا: كقوله الثقيالة، اكوكيد بنون مقترنا إلا الشرط، لتوكين. المزيدة 
ثننحامك ه [، ٠٧ال: فلالأ;ثسآمه ءؤؤث\ [، ٤١ز-تحرف: لالالأية ددأزه ؤ؛نا 

ا/ْ[.الآية]الأمال:..مي؟اا.
فيالمذكورة بالمون )^؛ ١١۵٠١١اقتران وجوب العربية علهاء بعض زعم ولذلك 

الشاعر:كقول حائز، يها اقترانه عدم أن والحق المذكورة، الحال 
اهبأودى وادث حالإن فة ملي ولي نريتا إمف

الأحر:وتول 



٢٣٣( ٠١-  ٤٧)يوص: _؛ 

حلنيالأماغر أسنوها دل يأمت ا إمني أنتمام زممت 
أمتلم أن الكريمة الأية هد0 ني تعالى صرح دنأه• قف ؤُلْففي ت تعار نوله 

زالمحل:رنولاه يز ءقؤ ؤ بمثنا ؤرلس كقوله: أحر، مواضع في هذا وبين رصولأ، 
هاد4م >زء ونوله: [، ٢٤لنا>: ٠ بجا -ثلأ إلا أثق نن >نإن وقوله: [، ٣٦

حديثني أمة بُون الأمم عدد أن ه بين رند الأيات، من ذك غير إلى [ ٢٣لالزمر■ 
اض®،عر وأكرمها تمرها، أنتم أمة بين ترفون *أنتم ٠ فهيه القشثري مدة بن معاوية 

الجمعووجه الكتاب(، آيات عن الاصهلراب إيهام )دفع كتتابنا في الأيات هده بينا وقد 
الكلامغي •اليعدا سورة في ٦[، لبمر: »اتاؤثمه أدر ة رمأ نوله• وبتن بينها 
٧[.ي: ئاب< رم مء تعالى: فوله >، 

ثللززه.?؛■ زم اكنب تجنهم ثنى رثدلهم كثآأ ^^٠١ تعار؛ نوله 
بقوله:ءالزمرامحورة في الكريمة الأية هذه معنى تعالى الأه أوضح 

يظايذثُ وئم إلم، ؛يتم رمحي ؛ألببمذ وبمأى» ألكثثخ ويفع تقآا يور أ*إمحر، 
•]الزمر[ بملدن.4 بما أم محبمو عبات ثا دئثم، ٌَ تقتخ و. 

.سنذفيمر0ه وألا ثاءه ةء/ث0 ثؤ خار1؛ن •؛آ♦ إدا أ؛ل يق تحار• قوله 
أجلهأحد بق يلا وأنه أجلا، أمة لكل بأن الكريمة الأية هذه في تعار صرح 

عنه.يتناحر ولا له، المحدد 

وه.ءرأذ دنا محلنا أنة ثذ يسئ ^ثا كقوله: كيرة آيات في المعنى هذا وين 
تونوله ٤[، ]نوح• 'كتم ز يو-ر لا  ٠١٣إدا آف محل وإل ت ونوله ]المم[، 

الآيات.من ذلك غير ولى [، ١١]اJناسون: محثهاه ؛١؛ إدا ؛Lj،j 1أه ثؤئن 
0ه•مثت؟؛وق ّيء َقم رث نآاس إمح،ت ^١^٣٢ رئأ ثا رذَا ^١^ تعار: قوله 

كفرأالعياب تعجيل الدنيا في يْللبون الكفار أن الكريمت، الأية هده قي تعار بين 
يقبللا وحضوره العياب معاينة عند الإيمان وذك آمنوا، العذاب عاينوا فإذا وعنادا، 
أيضانفى محمحأه، ءامنم رئإ ما إدا ^١^؛ ت بقوله هنا عليهم تعار ذك أنكر وقد منهم، 

•ي، َقم دك ؤءآمحت بقوله؛ الحض ذلك في إبمانهم نرل، 
وتل!مإش ، ^١٠٤ثالوأ بأسا ^}١ كقوله: أحر، آيات في المعنى هذا وأوضح 

-ثلثث أؤ آثم نقث بلتأ ثأؤأ لئا إيتنئم يتثعهم يق، قم و ثقكتئ ءَُ بثا يًئتأا 
أئم»انت Jاد آديزئ ^١ ؤ->ئ ونول; [ jjL]■،.اه هثالق،ؤثر ءتاده، ؤ( 
ئئك مل ئثث زنن ثآلس و آصة ِ.ئ آأ إ:ءذ رأ هء أوه،'١'^، آ أدت لا 

حئر^١ حؤآ ألسثالي، تتثوث .إإئ؛وى الؤد-موثلثت ؤ ونول؛ ]يونس[، واه ألثنٍبين 
واّتئنىالآيات، من ذلك غير ]ر [، 1١٨ء: لالمالآية ألسه قت إؤ ٠اد أل1تنت دوئإ 

يرقسرم إب ايثما تتنآ ءامث ؤ، '؛اث ؤ»أوثل بقوله: غيرهم: دون يونس قوم تحار افه 
[.٩٨]يونس: وه يؤؤ إن٠ ثتهئم الدبا ألتُي ي، ألتي ءدار٢، ْمم آقثننا »ام؛مأ لة 



الآات)\ح_ابم(ّور؛يوض:  ٢٣٤

إنقال: أنه الأبة هذ0 في موسى عن تعار ذكر آثت ^!٤ تعار؛ نوله 
فرعون.سحرة سحر صيطل اض 

اللهإبطال من سفع، إنه مرسى، فال الذي ذلك بان أحر مراصع في وصرح 
هثاللف.ايثيوأ سلة مازأ نا وننز ائى ت كقوله بالف-عل؛ ونع أنه عرهم، ل

الآياات<.من ونحوها ).٤٠ صنغرن وأملوا 
بوأأنه الأية هذْ ر تعار ذكر بذؤاه■ ثوآ إنرءيد ني نولا تعار؛ نوله 

.صدق متوا إسرائيل بني 
مشحيجيثنمموة  iy'؛؛أةن"مك^ ألقوم وأرها رؤ ٠ كقوله أحر آيات في ذلك وبين 

.نمحر جقت ثن ؤنأ-مبم4( ونوله؛ ؛!، ١٣٧]؛١١^^: ٥^٤٠ ثنثكا أؤ آلأبج، 
ينر؛ؤأ ؤَكن ونوله؛ ن-مرا'[، لال.٤٠ إنمح؛د ه هيثها 'كث؛إث . مب تبمايّ قوز 
»امهئؤا 3\ثوي فوله: رر ]الدحان[ َؤم.٤٠ رثماي رروُع تمحي. جم 

•حنا مرصيا منزلا نزلناهم ه صدي عبوآ لٌرهيؤآ بؤآ  ١٥١^١^ومعنى • لال-حالا 
■جآءتمموؤ . ثؤيزن لا ره حقلت ،^٦١ حئئ، أث-مك< ؤا0 الى؛ تعه قول
منأن الكريمة، الأية هذْ في تعالى صرح الالي \ص ^١ ثق طل;اثن، 

الحق،أدلة وصرح ينفعه لا الشقاوة اض علم ش له وسفت العذاب، كلمة عليه حقت 
المنم عن ؤآتدر ألإبنت، ض  ٠١٧^تعالى؛ كقوله كثيرة؛ آيايت، ني المعنى هذا وذكر 

منئيهم وقوله آء، ]الهمر؛ ثم؟ثرإه ءايه ثثثأ ؤوإن وقوله؛ ا'اآ، ليوتر؛ يوينويزه 
ثب*ائو ثذ ؤرًقمح، ه؛ ولوقام[، ع]الأنمنيه.ه تبما مارأ إلا تهم ءابب ثى ءائو 

ءكءونِ ٠٢٣^ه: ونولل؛_وش[، منيصوث.ه  ١٣٥وئن؛ عقتا بميث وآلاومف التتنُي، 
حدأ.كثيرة ذللث، بمثل والايات ٦[. ]القرة: لا كذرم لم أم ءأندريهم 

نثتمم'ه؛آ ألإوثم ؤ، ألخري عياب تم 'كشتأ ؛ ٣١٠ثنآ ترس مم ^إلأ تعار؛ قوله 
دونالدنيا في إلا نفعهم ما يونس قوم إيمان أن الكريمة الأية هذه ظاهر حمؤه٠ إق 

ألوتاه.ألتوُ ي ألخري عدآب تم ■' لقوله الآحرة، 
ليت،الأجرة أن ألئتا'ه ألتوآ ^4، فوله؛ في المخالفان مفهوم من ويفهم 

ءالصافاتء،سورة ني قيد غير من الإيمان اسم عليهم أحللق تعالى ولكنه كذلك، 
كثرةأيفا اااك١فاتا، فى بين أنه كما الآحرة، وعذاب الدنيا عذاب من منقذ والإيمان 

تم؛هتإنثامنإ ر. زبورى آز أف اثة إك تعارت نوله في ذلك وكل عددهم 
نالهافات[.حيرث.ه إل 

الأية.جمعا٤٠ ْفنحم آلاري، ف، تن لاؤتأ ته مت  'ظتعار؛ قوله 
لإمنوالأرضى ١ أهل جمح إيمان ثاء لو أنه الكريمة الأية هذه في تعالى صرح 

ذلكوبين القدرية« الكونية بمشيتته واح كفرهم أن على واصح دليل وص جميعا، كلهم 



١٢٣٥( ١• -  ١٩)الأس يرض: 

■وقوله U')[، أئئقأه •آ أثم شآ، ٠^^ ت تعالى كقوله كثيرة آيات في أيضا 
j^ Jهلدبمتهم أس كاء وقوله• [، ١٣جا-ة؛ لالهدنهاه ممى َلأر ث*؛تا شثثا ؛؛

؛,_yiuمن ذلك غير إلى [، ٣٠]الأ;عام: الثدده 

-ذآزمأ >ئ أقاس مكر، ءؤأثأ؛ت تعالى نوله 
يمكنولا له، هادي فاد اممه يهد0 لم من أن الكريمة الأية هدم في تعالى بنن 

.ذلائ>به اش أراد إذا إلا الإيمان إلى الانشراح على قلبه يقهر أن أحدأ 
بمك،لم ثان غنخي آثم برئ ؤومن • كقوله كثيرة آيات في ١لمعتى ذللئ، وأوصح 

■تالنحل ه يمحل، س يبتما لا آثم ؤ0 هدينهم عق ممتؤن ُؤإن * وقوله [، ٤١■ ]المائدة شيضاه آثو 
ثادىثلأ أثم ض وقوله: [، ٠٦]القمص: آ.تىه مى تندى لا ؤأقت وقوله: [، ٤٧

.الناء١١ ١٠سورة في تقدم، كما حدأ كثيرة ذللث، بمثل والإيات [، ١٨٦]الأعراف:  ٠٤لم 
اضإلا الخير إلى ويوجهها القلوب، يهدي لا أنه معناها وأن منسوخة، غير أنها والظاهر 

•أؤته إلا محك• أن هنئ، ُؤونا'؛اتث• • بقوله أنعه افه أن ذللئذ على دليل وأخلهر تعالى، 
حميع- وعلا حل - افه أمر ■ و؛محي؛0ه أيتعذج ؤ، نايا أثليأ تعالى• نوله 

عفلمعلى الدالة المخلوقات من والأرض ماوات ال في حلق ماذا ينظروا أن عباده 
-- وعلا حل - وحد0 يعبد لأن واستحقاقه وحلاله، وكماله، ، حالقها 

أثدلهم ث-ما حئ آنممم ؤؤ، آآذُفايى ؤ، ءايؤا ؤّاربهج يقوله: ذللثج لمثل وأثار 
قلبأنه وهيئه الأمر هدا يمنتثل لم من الالأءراف،اا سورة في ووبخ [، ٥٣]نمك: ه للي 

لينبهفيه ينظر أن — وعلا حل — القه أمره فيما ينفلر أن قبل أحله فينقضي الموت يحاحله 
liJJb ، تعالى■قوله في وذلك - وعاد حل - النه أمر امتثال في المبادرة وجوب على

أئميي،ؤ ءن أن ع، وآذ سرو ين آثه عق وما ألثم؛ر؛ت تءب ؤ، يظموأ ود أؤ 
[.١٨٠]الأءراف: تاهإ4 

يقتضيالأمر أن على واضحة دلالة تدل ذكرنا التي هده راالأءرافإا٠ آية تنبيه: 
وغيرهم.الشافعية من لجماعة حلافا الأصوليين، جمهور عليه الذي وهو الفور، 

نيقكؤئأنتِ قوله: في المعنى هدا أوضح ِللي؛ُاه. ثجهق، أمن وآن ؤ تعالى: قوله 
•٣[.]!روم: الآية . . عثاه. أتاس توو أؤ أفي فتلتيئط حنيثأ اؤبيإ 

الأية.٥،^^؛ ولا ثمنك لإ ما اقو دوم من ئتغ ولا ؤ تعالى: قوله 
هالكسء َءل دو إلا إلت لا ءاؤ إدلهل أثب مع ثيغ ؤو1لآ بقوله: أيضأ معنا٥ أوضح 

]القصص[./؛٣؛.٤٠ نإتب لقلإ -آلا ؤبمهث رلأ 
بهالثه حكم  ١٠هنا يبنن لم ممتييم .أ.غن نئن أتق ةذ؛فيا ثئ ^نأبن ت تعالى قوله 

علىد.ينه ؤايلهار عليهم، بنصره حكم أنه كثيرة آيات في بنن وقد أعدائه، وبين نبيه بين 



ام)ا(س؛مد: ^ ٢٣٦

وقوله;السورة، آحر إلى رواه وألمتح آس مر جة ُؤإدا ت كقوله ين، دم 
مىم، أريس j^، ^١ ُنؤإ ت ونوله أحرها، إلى ]الغتح؛ا وره ثث  ١٠٥لأي سا 

الايات.محن ذلك غير إلى [، ٤١]الرعد: لأثك؛يء4 سب لا بمدؤأ وأثل أكنابجا 

■ج

سورة

©ه•ثم نكي ه ِس محلث، م ^ محق كئئ ظ يار؛ ئدله 
احتلأفأور الأوائل في المقطعه بالحروف المراد فى احتلموا العلماء أن اهملم 

المذكورالخائف وسنذكر الأقوال، تلك من واحدأ يرمح العفليم القرآن واسقراء كيرأ، 
تمن:ن- وعلا حل - وباض فنقول، بالاستقراء مته القرآن يرجحه وما 

عمّرانءءآل فى بيناه كما بعلمه، تعالى القه ١ستاثر مما هى العلماء; بعض قال 
هعود موابن وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أبو ت القول هذا عنه روي وممن 
حان•بن حاتم أبو واختارْ حبمم، بن والربح الثورتما، ومضاف والنعي، وعامر، 

بنالرحمن عد ت القول بهذا قال وممن بها، افتتحتا التي للسور أمماء هي ونل؛ 
قالأسلم، بن وزيد وقتادة، مجاهد، عن القول لهذا يدل ما ويروى أملم، بن زيد 

ويعتقدعليه٠ نمى أنه سيبويه عن ونقل الأكثر. إمحلباق وعليه تفسيره: في الرمخثري 
مائةفي يقرأ كان الله. رمول أن هريرة؛ أبي عن الصحيح في بتا بما القول هدا 

١[.]الإنسان; الإقيره و آن وؤهJ الجدة، ، pjl®الجمعة يوم المح 
الجمل،يوم ه الله عيد بن طلحة بن الجاد محمد قاتل قول أيضا عليه ؤيدل 

الزمن:سورة أول فى صحيحه في البخاري ذكرْ كما العبي؛ أوفى أبي بن مريح وهو 
التقدمقبل حاميم تلا فهلا احت ثوالرمح حاميم بذكرنيا 
بنمحمد قتل الذي إنه قائلا؛ النخعى للأستر البيت ^ا أن إسحاق ابن وحكى 

مدلج.بن كعبا ويقال: عيي، الكعب بن لمدلح أنه مجخنمؤ أبو وذكر المذكور، ٍللحة 
المرزباني:قال مقئعر. بن عمام قتله الذي أن على الأكثر أن بكار بن الزبير لذكر 
وقبله:الن.كور. اليبن، له وأنثي الثبت،، وهو 

لممالعين ترى فيما الأذى قليل ه ربايا بايوام قاث واث
لفمولليدين لصريعا فخر قميعه بح حيبالرمح له هتك—ت.، 

ندميالحق بتثع لا ومن عليا تابعا ليس أن غير ميء غير على 



٢٣٧الآبم)ا( مدءمُ: 

الناري•نح ُن اه البت، • • حاميم. يدكرني 
الدلالةفيه ، ٠ ينصرف لا من إعراب احاميمء بإعراب حاميم، ايدكرني ت فقوله 

للسورة.امم أته من ذكرنا ما على 
والنعي،الله، عبد بن سالم ت بهيانال وممن تعالى. الله أسماء من هى إ ونيل 

وعنهه، ماس ابن عن معناه ودوي الكير، لي الالرحمن ب بن سايذ اد
عكرمة.عن تحوم وروي أسمائه، من ومي بها، الله م أنام أنأنها ت أيضا 

فالألف-، وعلا حل - أسماته من اسم من منها واحد كل حروف، هي ت ونيل 
والميملطيف، اسمه مفتاح واللام اممه، اسم مفتاح ت مثلا ، ]البقرة[ ^١^ من 

العالية،وأبي عود، موابن عباس، ابن عن هذا ويروى ■ وهكذا مجيد، اسمه مفتاح 
جمحبه وتريلب الكلمة، من الواحلو الحرف تعللق نل العرب بأن القول واستدل!،I.؛ 

الراجز:كقول الكلمة 

الإيجافبا أنا بي تحلا قاف لي تح نقانففي لها قي، 
الأحر:وتول ونفت،، أي انافح، فقوله: 

اتأن إلا الشن د أربولا ا فثرا ؤإن حيرايتت، الخبر ب
٠الكلمتين بقية عن واكاء بالفاء فايفي ، ساء 

قالالحدين،، كلمة' بشهلر مسلم قتل عر أعان 'من الحد-ين، ور القرْلم،■ ُال 
السور،فواتح في الأقوال من ذكرنا ما غير إلى اق، اقتل: في يقول أن هو سفيان: 

•نولا ثلاين نحو وهي 
المنهلعةالحروف أن فهو: رجحانه على القرآن استقراء بدل الذي القول أمجا 

عنعاجزون الخلق وأن القرآن، لأعجاز بيانا فيها ذكرث، الش السور أوائل في ذكريتت، 
هذاوحكى . بها يتخاطبون التي المقطرة الحروف هدْ من مركب أنه ْع بمثله معارصته 

الفراءعن القرحلي وحكاه المحققين، من وحمع المبرئ، عن تفسيره في الرازي القول 
)الكشاف(.فى الزمخشري وتصره ونملرب، 

وشيخناتيمية، ابن العباس أبو العلامة الإمام الشيح ذهب ؤإليه ت كثير ابن نال 
تيمية.ابن عن لي وحكاه المزي، الحجاج أبو المجتهد الحاففل 

بالحروفافتتحت التي الور أن الفول■ لهذا القرآن استفراء شهادة ووحه 
وأنهإعجازه، وبيان للقرآن الانتصار الممهلعة الحروف عفب دائما فيها يذكر المقفلمة 

فيه.شاك لا الذي الحق 

إظهاربها نمد المقطعة الحروف أن على اصتقرائي دليل دائما بعدها ذللث، وذكر 
حق.وأنه القرآن، إعجاز 



الآيت)ا(مودت مورة ٢٣٨

ييبلا ألكنب ^1^، بقوله؛ ذلك وأتبع )وه، ُاؤال،ذ البقرة؛ ش تعالى مال 
إلهلا وق' بفولهت ذلك وأتبع وه، ^١!^ عمران؛ آل في ونال ٢[، ١، ]١^؛ قده 

الأعراف؛في وقال ٣[، . ١ ءم\و: ]آو آJثفيه ألكءف قش زو ري ألتئ أدى م إلا 
يرس؛سورة في ونال ٢[، - ١ لالأ'ءمِاف: لدك،ه أول ؤَكئئ نال؛ ئم هيم، ُؤاثمز، 

الكريمةالسورة هنْ في وقال ١[، ]يونس؛ ألكبِه ألكئف •اثن رخك قال؛ ئم اؤالنه، 
منفمتتغ م ءاثنم أ؛ك،ئ قال؛ ئم واتره - هود سورة أءّيا ~ بصيدها نحن التي 

آكسآلكثسا ءايثت قال؛ يم ؤ١لره يومف محررة في وقال حيره، جق• للف 
 'q ازكنiCj  ؛)_وه قال؛ نم ؤاتزه، ١^؛ ض وقال ٢[، ١، ]بوش: مإب١ه

١؛.لالرءاِ: ألخم،ه زه من ليك أزل ص ألكنف 
مذألثاس يثئخ إثش أنزكه ؤد=بم4 نال؛ ئم ؤالده'٠ إبراهيم؛ محورة في وقال 

ءاثئ،ونقت قال؛ نم ؤ١لره، الحجر؛ محورة في وقال ١[، ]إبرامم: آلوره إئ افللثي، 
آوياقال؛ ثم و^ه، محله؛ محورة في وقال ١[، ]الحجر؛ ئيزه ^؛"١^ أكبمف 

قال؛ثم .ه، الثعراء؛ محورة في وقال ]طه[، لئثق.ب ألإ»ائ ؛^، ٥٥
ؤطشهالنمل؛ محورة ا.مآ[،وقالفي ]الثعراء: صشه بمج ئك ه أشن آلكئّ، ،َاثئ 

.هؤطست القصص؛ في وقال ١[، ]الممل: بمه إبيي أمح؛اتي ءايث ^^١ قال؛ ثم 
محوإذءذ رش P ين ؛^ icنثمأ . أشن 'ائكنف وخك؛١^، ق_ال؛ م ث

)٠اقم ُؤهتي نال• ثم .ه ^١^- الروم؛ سورة في وقال ]القمصء، .ه محنحى 
^١^لقمان؛ محورة في وقال ]الررم[، .ه كيتليف محنّ بمي نجنح ثبمم آمحى أذف ف، 

و^ه*ؤالُ جدة؛ ل١ محورة في وقال ]كانا و^ه ألكر ألكتب ءايثت غك 
فيوقال ]او-جدة[، .ب أتنيذ ثين، من نو رس1ا لا أكثّا ؤ'،نيئ قال؛ ثم 

صن؛سورة في ونال، ]_f، .ه لدكي ؤُأ"لمءان قال،؛ ثم هه، وض _؛ سورة 
ؤ-عت-|يهر المؤمنون محورة في وقال ١[، ]محي؛ ألدوه ذى ؤوألئن»ايأ قال؛ ثم ؤصه 

ااؤ.حتفصك؛ في وقال ]\أوذسمئآ.أ .ه آتلمب ألتؤز اقه ثن آوئتمح، إ قال، نم 
بملثدفهي صقأ واة ءاثم محلت، .كثب ألتميي ثذ ومحإل ال: قنم .ه 
يئنقال؛ ثم وه، عتق ه ؤحتِ الثوري محورة في وقال ]نمك[، .ه 

ثم).ه ؤ-دت- الزخرف؛ محورة في وقال ، ٣[ - ١ ]الن_ورى؛ ئ؛كه ثن ٢^؛، ثإد إلك 
قالثم )وه ءؤح،ز الدخان؛ محورة في وقال ]الزحرف[، ج^ه أشن ءؤرأو؛ف قال؛ 

ا.مآ[،وقالويان: ]الد.؛مالأبة . . يمقوه. نفت 4 آنزنتة إنآ ه أشن 
أيثءوب4 ؛ى . ألكم ألمزر آؤ ثن آلكف-ؤ قال؛ ثم .ه ؤ-عت- الجاثية؛ محورة 
ىل:ثم @ه، الأحقاف؛ محورة في وقال ]الجالمنا، وه لقمحق لأنت 'ه 

ي^فؤهأةحأ ن، نألآ5ض الثثدت ^١ تا ألكي. ألترُز أف ين الكثِ، 
•١[ ]ق؛ ألتبميده قال؛ ثم ؤزثه ق؛ محورة في وقال -٣[، ١ ]الاحقاف؛ 



٢٣٩)٢( الآُت سورومء: 

هنا.إعادته عن أغنى بما يالاسقراء الاحتجاج قي الأصوليين كلام فيهنا وقد 
بالحروفمفتتحة سور مرت أنه لع المقهلعة الحروف على الكلام أحرنا ؤإنما 

القرانفي 1لمقءلعة الحروف لأن ويونس؛ والأعراف، عمران، وآل كالبقرة، الممهلمة؛ 
سورةذلك؛ لبيان واحترنا الحكم، له والغاو_، مدنيتان عمران وآل والبقرة، غالبا، المش 
تعالى:فوله لأن والإيضاح؛ الفلهور غاية في المقصود المعنى على دلالتها لأن هود؛ 

فيماحدأ واضح نوله: بحد غتره ■تكو لدذ ين ٥،؛!؛، م أؤتئ،١؛^ ءؤ'إئب 
تعالى.افه عند والعالم ذكرنا، 

•ديثة لإئ ينه وؤ أتج، أفأ إلا كددأ ^ألأ ت*الءات قوص 
القنآنأنزل التي العظمى الحكمة أن عر الواضحة الدلالة فيها الكريمة لأية اش 

لأنشيء؛ عيادته في به يشرك ولا وحده، - وعلا حل - اطه يعبد أن هي أ-بملهر، من 
إبثثدوأ أي ٠ ثم نكي لدذ ين قتثئ م محت ؤكث4 وع-الآ جل - قوله 
لأجلالخبير الحكيم عند ْن فصلت الكتاب هدا آيات أن في صريح الأية، • ٠  ٠

ومنمنها المنسجك المصدر أن أو المفسرة، هي ^٠١ ١١١أن قلنا سواء وحد0، الاله يعبد أن 
معنىمتضمنا نبلها ما يكون أن المفسرة ارانء صابهل لأن أجل، من مفعول صالتها 
القول.حروف فيه يكون ولا القول، 

تعالىاش قول معنى فيه م ءائنمو نوله؛ أن الأية هذه في ووجهه 
-ه أثه إلا شدوا هوت ذلك نفير فيكون القول، حروف دون والتفصيل الإحكام لدلك 

واصح،فالأمر له مفعول وصلتها ارأزار من المنبك المصدر مأن القول على وأما 
شيء،به يشرك ولا وحده تعالى فه ا يعبد أن هو القرآن تفصيل حاصل أن لأية ا فمعنى 
إلهآًفمإلى يوى إئثا ^٠)، الأساء؛ محورة في تعالى نوله المعنى هدا ونظير 

الحصر،صيغ من لفظة أن ومعلوم ]الأنب؛اء[، .بآ سلئوى أمر زجي إلنه 
)دفعكتابتا في ذكرنا وقد افه٠١ إلا إله ررلا معنى في منحصر إليه أوحى ما حميع فكان 
توحيدفي هدم الأنبياء آية في الوحي حصر أن الكتاب(؛ آيات عن الاضطراب إيهام 

الأسياءثرانع لأن الفرؤع؛ جميع إليه يرجع الدي الأعظم أصله في له حصر العبادة، 
اممهغير المعبودات جميع حلع معناها؛ لأن افه® إلا إله لألا معنى صمن في داحلة كالهم 

أنواعبجميع وحده - وعلا جل - ؤإفراده العبادات، أنواع جميع في - وعلا ل ج- 
والاعتقادية.والفعلية القولبة والنواهي الأوامر جمح ذللث، في حل فيد العبادات؛ 

وحلْاممه يعبد أن لأجل ا3كتب وإنزال الرسل، إرسال أن على الدالة والأيات 
فموذؤرآذ_نبوإ أممت أعثدإ أى يوؤ محن ًفؤا ؤ( يمث' ءؤولس كقوله؛ جدآ، كثيرة 

آذآالأ إك لا أق. انه وح إلا ننول ِس دص ين أزتكا ي وقوله: [، ٣٦]ال_حل: 
دونين أجعلتا ين 1،لوأ ين أر؛ملئا من ه: وقوللالآنساءا، .ه 

الأيات.من ذلك غير إلى بمبدؤق.ه ءللنه القني 



٠(— )٣ ت صورة 

إن— عليه الكلام ^^^-تفصى الفاتحة، سورة في البهحث هدا إلى أش-رنا وند 
حني.المبارك الكتاب هذا خاتمة لتكون ارالناسأا، سورة في — تعالى اض ساء 

■الأبة سسه م اه ثثج ثننا تقدثم إقه ^١ م توؤ آسمحأ ظ تعار؛ توله 
لأنصبب الذنوب من تعالى اش إلى والتوبة الاسّتغفار أن على تدل الكريمة الأية هذْ 

الاستغفارعلى ذلك رتب لأنه مسمى؛ أجل إلى حسنا متاعا ذلك فعل من اف يمتغ 
.شرطه على الجراء ترتيب والتوبة 

فيوالعافية العيش، ورغد الرزق، سعة الحسنت بالمتاع المراد أن والذلاهر 
السورةهذه في تعالى نوله لذلك ؤيدل الموت، ت المسمى بالأجل المراد وأن الدنيا، 

فيوأنئ ولإم أسنمرما ت واللام الصلاة نبتنا وعلى عليه هود سه عن الكريمة 
نوح:عن تعالى ونوله ال و ددزتْظا يدثإتأ ءثآًظا ألثعاء إثه؛؛٠-^، 

وّنإليدب نينددؤ . ئدنإرا هدآم آلثات . ءماُا َ؛اة إثم وم أنتقغروأ 
دمحفرتن تنيثا •ثبل ؤ*ت تعالى"• وقوله ت'وحآ، .ؤ أمح؛ ظ نبجل جئب ثآق نبجل 

ءانئدأآيمره أنل آن وقوله• هة4 جئ؟ ثثنيي-م عوين ُبمو أنى آز 
;؛٥١و ويلز ه: ولون[، ٩٦لالأَاف: نألآبج،ه الكء تذ صؤ هيم سق ه' 
دة؛ن، ]١١آضؤ»ّه محت دين مهد ين لآ=ءقلوأ ريم ين للإم ١^، وتآ ثآلإمحل أونت 

٢،ءنئسيه لا ئق يذ نيرثم و ري ثن بجعل ه ه ؤوس ونوله: [. ٦٦
١^^،.س ذللئ، غير إلى ٣[، 

ت؛تم ذابهتّ تثننوث ج؛ث ألا يته تثثأزأ ندردم يمن إم ^١؛؛ تع-الى: نوله 
ألأنه الكريمة، الأية س في تعالى سن أيثنحي.ه. ^ ميثث إثم شون وق متحمحتت> 

يعلنوما الضمائر عاله تنهلوي يما عالم فهو ، عنده كالعلأنية الر وأن نيء، عله يخفى 
م،نؤيرص تا ؤتتار الإنس ■ثننا كقوله: جدآ، كثيرة لهذا المبينة والايات ر، بوما 

مابملم أثن أى ^^^^١ -ت وعلا جل - وقوله ]3،[، آنيين.ب جل ين إني محي دض سم 
ءابج5-نث.4َة دن، مد عيم ؤ»كقثى وقوله: [، ٢٣٠جنرْ: ]الةنئىو»ه أشآهأ ؤآ 

•=^١رلأ قم مق ثثون ه قيئ من ينه ؛؛;١ رثاثأي ي، ذلإط ؤوما ه: ونول]الأء-راف[، 
j^؛ألنءه ؤ ولا آلأبج، ه دثو ثن ثه ص بمرب دء ذٍو محبمون إل 'ملئا ءوم 

المعنى.بهذا آية فيها وجدت إلا الكريم المصحف من ورقة تةد-ا ولا [، ٦١

واعفلآالأرض إلى الماء من أنزل ما - وتعالى بارك - الله أن اعلم • مهم تنبيه 
أنهمن القرآن، في وأمثالها الكريمة الأيات هذه تضمنته مما أعظم زاجرا ولا أكبر، 
وصربيفعلون. عما بغائب ليس عليهم، رقيب حلقه، يحمله ما بكل عالم تعالى 

لو: فقالواكالمحرص، به ليصير مثلا الأعظم والزاجر الأتمر، الواعظ لهذا العلماء 
حرمتهانتهك من على والنكال البطش شديد للدماء سماكا للرجال، ثتالأ ملكا أن فرصنا 



•٠( - )٣ الأيات ،لود• ّورت 

هداوحول ، دمأ يقطر واليمs للقتل، مبسوط والهاع رامه، على تانم ومحنافه ، فللممأ 
يهتمالحاصرين من أحدأ أن ترى فهل لبناته' وأزواجه جواريه صغته ءذْ الذي الملك 

مطلعبأنه عالم إليه، بنظر وهو وأزواجه، الملك ذللئ، بنايتح محن يناله بحرام أو برية 
عيونهم،خانعة ثالوبهم، وحلة خائفين، يكونون الحاصرين جمح بل إ وكلأ لا، ا عليه؟ 
.الخللث، ذللثج بطش مجن خوفا جوارحهم ماكنة 

أشد- وعلا حل - والأرض الموايت، رب أن - الأعلى المثل وف - ثلث، ولا 
فىوحماه الللث،، ذللث، من وعقوبة نكالأ وأعظم بطشا، وأشد مراثيه، وأعظم علما، 
وأنهعنه، بغايِح ليس - وعلا حل - ربه أن الضعيف سان الإنلاحنل فإذا محارمه، أرصه 
وأحسنتعالى، اف وخني ثلبه، لأن ينوي؛ وما يفعل وما بقول ما كل على مطلع 
وعلاحل - ف عمله 

التيالحكمة بأن صرح - وتعالى نارك - اف أن الكيرى الموعظة هنْ أسرار ومن 
عملا،أكثر أيهم يقل: ولم عملا، أحسن أيهم ينلنهم أن هي أجلها من الخلق حلق 

حوألنهأ الكريمة؛ ورة الهده فى تعالى فال كما العمل، إحسان فى فالأبتلأء 
نئلأ،.ثمن ٣ لظرءف؛ا أند عق ■صنم وحقاث• آثام ستة ف، يأمح، اثتزب 

AOألثئئ أثة نم تلأ أنن إظ تولإ ثاثث؛ آوت ثو ه الملك: في ونال 
أييبتلى، أن هي أحلها من خلق التي الحكمة أن علم إذا الٌاقل أن شك ولا 

هذافي لنجاحه الموصالة بالطريق الاهتمام كل يهتم فإنه العمل؛ بإحسان يختبر 
لأصحابليعلمه هذا عن . النبي جبريل ال الكبرى الحكمة ولهذه الاحتبارا 
الاختيارلأحل الخلق خلق الذي وهو أي انء، الإحعن ،أخرني فقال: المي. 

هوالذي الأكبر والزاحر الواعظ، هذا هي ذلث، إلى الطريق أن ه المي فنن فيه، 
،الإحسانله؛ فقال خلقه، يفعل محما شيء عليه يخفى لا بأنه والعلم تعالى، اف مراقة 

يراك'.فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كآنلث، اف تعبد أن 
ينونام' الكريمة؛ لأية ا هذه في المراد في انملماء واختلف، 

ؤنئ4.قوله؛ في الضمير مر-ح دفي ثابيره، 'ؤ.تتئئوث وقوله؛ 
عنه؛وينحرفون الخق، عن يزورون صدثم4 ُؤيصن معنى العلماء؛ بعض فقال 

صدره،عته ئنى واحرفج عنه ازور ومجن بصدره، استقبله الشيء على أفجل من لأن 
)الكشاف(.في الزمخنري فنره بهيا كشحه، محه وطوى 

يعيرونفهم الحرب، كلام في معروف المنى وطا -؛ عنه الله عفا - مقيده نال 
القصدعن المدر بإقامة ؤيحبرون عنه، والميل الشيء عن العدول عن المل.ر باعوجاج 

•عنه الميل وعدم الشيء إلى 
الرباب.عدي الحيوي عقثة بن غيلان الرمة ذي قول الأول فن 



)V(الاث مء: سرر;  ٢٤٢

الركابصدور من مي دار عالي فيكما اش ارك بعوجا حليلي 
صاحبذمامت تقضى أو الأحر بها عنده اش يجزيكما عوحة تكن 

مي-دار إلى الركاب صدود اثنيا بمنى؛ 
الشنفرى.ثول اكاني ومن 

لأبلسواكم نوم إلى مطجكم صدور أمي بني أنجموا 
الأخر:ونول 

تميمني بنطر العيس صدود ي ميأقذباع لأم ول أق
ذهرة•بني حليف الثقفي نرض بن الأخس في الكريمة الأية هذْ زلت ونيل؛ 

يسرء.محا على يقلبه له وينطوي يحب بما الله رسول يلقى اومنهلر؛ا حلو كان 

ونلهرْ،صدره ثنى ق بالمي مر إذا كان المنانفن، بعض في نزلت ونيل؛ 
عنمعناه حكى الإيمان. إلى فيدعوْ الض. برام لكيلا وجهه وغهلى رأسه وءلأ٠لأ 

تدال.بن اض عد 

تغوطواأو يجامعوا أل يكرهون كانوا قوم في نزلت أنها ها عباس ابن وعن 
اف.من ستحيون حجاب، الماء وبين بيتهم وليس 

كراهتهملأحل رؤؤسهم يغطون ئابهن4ّ ؤتثئوث معنى العلماء: بعض وقال 
محآثنعم جعلوأ ثهنّ لثنفر دعوئهم حقئا ^٧^، نوح' "ٌن تعار كقوله الله، كالم استماع 

٧[.ت ننوح الأية ٠ ٠ ؤابأمه' ؤأمثنثوأ ءادايم 
فعلواإن أتهم يفلتون رؤؤسهم، وغعلوا صدورهم ثنوا سوءا عملوا إدا كانوا ونيل: 

تعار؛نوله الوجه هذا على ويدل — وعاد حل اض. عنى عملهم مه أحفوا ذلك 
الآن...>دوأة4.

ٌضايعوتثنور صدورهم٠ تثنور إنهم رألأ الكريمة: الأية هذه عباس ابن وترأ 
نراءةر وصدورهم الحلاوة، من احلور تقول كما الثني من افعوعل ووزنه اثنور، 

أظهرغي تعالى اف إلى عاند ؤء قوله: قي والضمير نتنون، فاعل بالرفع صاس ابن 
الأية.في الأم١ل في > كط ه إليه راجع وقيل: القولين. 

عقضنن, و٠ءفا>ك^ أبمام ستد ؤ( نألأتيى آلثمتوت نو ١^؛، ؤوخن تعالى: قوله 
تلآ4ّص آم تلنْظلم  ٠٥١

الخلق،ابتلاء لحكمة والأرخى ماوامته الخلق أنه الكريمة لأية ا هذه في صرح 
فهوذللئ، فلن من بان وصرح ذللئج، عن تعالى ه نفونره باْللأ، ولا عبتا يخلقهما ولم 
ن']كتطلا تمتا وما رإ(وش النتآ؛ قكا ٠^^١ تعالى: نال بالنار، وهددهم كفروا الدين من 
-سلم'آسا نعالك،: وقال لص؛ا، أم.4 يئ ذق-ي ميت كمحأ محن أئ 



٢ ٤٣(- ١٧- )٨ اس *ود: سور؛ 

ألخضم ئ و ي ة لا ١^ أص ه نمد و ص 
وفال:]!__، م ي والإض اين ظتث >نثا ونال: لالمؤُنول[، ®4 
الأيات.س ذك ض ؛لى ٢[، ءلأ4 ثنس 0 طقأ أوق -نو ^١^، 

المد0؛  Ijj،بالأمة المراد . معدودآه محت إلآ ألماواب عمم لما وين ؤ • تٌالى قوله 
أي[، ٤٥يوش: ل ه أتي ثد رأيكن ينبمتا ظ \ؤى  ١١١٠^^تعالى: فوله ونفليرْ الزمن، من 

مدة.بعد تذكر 

امتعمالأت؛أربعة القرآن فى ااالأمةاا لفظ اصتعمل ت تنبيه 
الزمن.من البرهة قي الأمة استعمال من هنا ذكرنا ما هو الأول؛ 
تكقوله الخالب، الاستعمال وهو الناس، من الجماعة فى اسعمالها الئازت 

]يرض:هثوه قم ؤئ>طفي وقوله: [، ٢٣لاَ: آلكابج، ض أثة قه 
اوات.من ذك غر إلى [، ٢١٣ثته .أاق\ز وقوله [، ٤٧

^؟٠َ؛اركث إي؛امن ؤا)؛ كقوله: يه؛ المقتدى الرحل في  ٠٠٠٧١٠استعمال الئالث،: 
[.١٢•لاكٍل; 

عقتاتاقدا ؤثن؟ ^إيأ كقوله: والطريقة؛ الشريعة في لأمة، ١٠استعمال الراح: 
[،٩٢لالأن__ا،: الأبة . . ثيدآه. قه  ٣١نذهء ^إن وقوله: [، ٢٢]١^: محي4 

ألبما ينز فثل آقظئم ،ايم ممح، ^٣١ آليتا آلثيزء تحن َ؛اث زؤس تعان؛ نوله 
الحياةبه يربد عماs عمل من أن الكريمة: الأية هده في تعالى صرح ■ بمثحن 

النار.إلا الأحرة في له وليس الدنيا، في عمله حزاء أءءلاْ الدنيا 
يتباؤيهء ألدتا ■مث، لهث كاكث وش 4 الشورى: محورة في تعالى نوله لأية ا هذه ونظير 

نعليقإسرائيل بتي محورة فى بين تعالى ولكنه ■٢[، ]الشورى: مد_،ه ين أ'لآحنأ ؤر لإ وما 
تحدهتن ئثأ؛ ن، مها ءأتتنا؛١؛ آلماسلأ ٧ َكاذ، 4^ بقوله: - وعلا جل - مشيئته على ذللث، 

الاصهلرابإيهام )دح كتابنا في الإيضاح غاية المسألة هذْ أوضحنا وفل [، ١٨]الإصراء: 
٠ها رناها احتم ولدك اذكريمة؛ الأية هذه على الكلام في الكتاب( آيات عن 

مبمدأه•أمحداك، تذ بب• قهثر 4وش تحار؛ ندل 
كانمن كانا أحد به يكفر لا القرآن هذا أن الكريمة، الأية هزم في تعالى صرح 

الدالةوالأيات الخالق، حمح إلى . نبينا رسالة عموم في صريح وهو النار. لحل إلا 
[،١٩]الأنعام: ^4 وتن هء لأدرأم آلر«اق ثئأ إة ءؤُبيا تمار؛ كقوله كثيرة، ذك على 

[،٢٨]ّبأ: (4 فئاءدْقاده إلا ُؤوما وقوله؛ ]القمص[، ®4 ؤءلسن ونوله؛ 
[.١٥٨]الأءراف: ءبما4 إثأطم أم رثول إؤ ألنار يتآبما 4مح وقوله؛ 



_•٢( ١٧)امء ،ود: 

•لأية ا رأك4 ين أئق ائت بمأ ع ي، تش ^٠^ ت تحار ندك 
العظمم،القرآن هدا في الشاك عن الكريمة الأية هدم في - وعلا جل - اش نهى 

^١^ت كقوله حدأ، كثيرة المعنى لهذا الموصحة وإلايات اممه، من الحق أنه وصرع 
ثتيللو ُؤالت وقول- ٢■؛، ١، ت ]١^—قرة الأي—ة . . نبئه. لسب لا ألكئ_، ذلك، 
الشك.ت والمرية الآي1مت،، من ذلك ونحو ٢[، ١، ت الجدة ل ه هيه رسب لأ آلكتتب، 

الكريمةالأية هذْ في تعالى صرح . دوبمتوث4 لا ألثابج، أحفر ■' تمار ندله 
مقرت كقوله كثيرة، مواصع فى أيضا نللث٠ وبين يؤمنون، لا الناس أكثر بأن 

آ*مح،4، بج، أْفر قلع ه وفول: وش؛ا، لي.4 يتتوامن؛و؛ مبمث، رإز ألكابجر 
فات[،©4 ١^ أًتحر ٣ ذل، ؤَةن وقوله: [، ١١٦]الأنعام: محلاه 

الأيأت•من ذلك غير إر ]الثعراء[، ©ه محين آكمحم مان ثمتا لأة د'لق، ؤ( قئ ونوله• 
>ص،مح؛محه.ممار: قوله 
اللهسبيل عن الناس يمدون الذين الكفار أن الكريمة الأية هذه في تعالى بين 
صلالهم،على يعدبون لأنهم القيامة؛ يوم العياب لهم يضاعف عوجا، ويبغونها 
إيمكذطَكسأ ؤ؛دبجي ت بقوله تعالى أوصحه كما غيرهم، انحلالهم على أبمأ ويعذبون 

٠]١^^٠[ ذسدو>ى يقاما يمتا انتداب هرق عدابا يدثهم أش بيل عن 
فيقوله وهو والمتبوعين، للأتبلع يضاعف العياب أن آحر مرصع في وبين 

عدادانئايم ئكؤ، كوء ذثآ 1لآثمكهلم لمد1ه> ةالق ^-*1 ذ؛ثا أد١رحقو١ ^١ زتؤآ -رافت الأع
[.٣٨ت لأعراق ]ا منفه بمو قان النار تن صنفا 

محمحزه•ٍقامأ زء ألثح بجرن َلكمإ تحار: قوله 
تالقرآن له يشهد بعضها أوجه، للعلماء الكريمة لأية ا هده في 

وقتادة،عباس، ابن عن ونقله نفيره، في الطبري جرير ابن اخيار وهو الأيل؛ 
منضر،سماع الحق يسمعوا أن سطيعون لا أنهم أك٠حه، دنتثيمن َةامأ وتا ت معنى أن 

استعمالعن مقيمين عليه كانوا الذي بالكفر لاشتغالهم مهتد، إبصار يبصروه أن ولا 
وأبصار.أسماع لهم كانت وقد تعالى، اه ؤناعأ في جوارحهم 

وألأّنثثم عتبم أعئ ح وآس دأبمء تنئ ثم هث؛ثلنا تعالى: فوله لهدا ؤيدل، 
[.٢٦]الأحقاف،: آشه أثاثتا ةذو0 َكامأ إي ّيىة نح، آخثدمم وي أ؛منردم 

للخمهو إنما الأية، في المذكور الأمطاعأ عدم أن سوي أظهرها وهو الثاني: 
أبصارهم.على جعل الى والغشاوة رأٌماعهم، قلوبهم عر اش محم الذي 

أبمت-لآثايتق سنييم دمك محيؤبمم ء آس ؤ-مم تعالى: فوله القول، لهن-ا وبثهل• 
رءغهءاداغم وفآ يئئهوه أن، آْكغد فلؤيهم عق جعنا ُاؤإئا وقوله: ما[، ]ال—ت—رة: غقو٠ه 

الايات.من ذللث، ونحو [، ٠٧: ٠٥٠٠١]



٢٤٥الآية)ا؟(س ت عود صررت 

الكمرالى مادرتهم على لهم تعالى افّ س جزاء القلوب على والأكنة الخم وذلك 
أسحلغ ت كقوله كثيرة، آيات عليه دلت كما ومشيئتهم باختيارهم الرمل وتكذيب 

وغوله:ه[، ]؛_: أثه أؤغ ^١ ؤقو؛\ ونوله؛ [، ١٠٠ا»: لالدهةنيبإأه عقتأ 
ئاوبهمؤ أل؛اى ^^١ ه: ونول•١[، لاب-رة: نبجا4 أسُ ءلأحأ لإؤ ز,بؤم ق٠ 

كمأدآبمثنرئم أقدلهم وقوله: ^١' ١٢٠]التوبة؛ يهم4 "حم»ل محيتا وادمم ثِإل 
الأيات.من ذلك غير إلى [، ١١•]١^٢: أق ح2 نقمدأ َي 

الرسللكلام كرامتهم لنية أمح، ^؛ ٣١تتلرن َةامأ ؤ، المعنى أن الثالث: 
والغضالكراهية سديد كان إذا كدا، أسمع أن أسطح لا قولهم؛ فى العرب عادة على 

آومحثثرجيم ي، ثيب -دبمي ءابما محم تن، ^^١ تعالى: قوله القول، لهذا ويشهد له، 
هونون٢^١[، لال_ح_ج: يننناه ١٠ءثهم ث-لوث آدرثت د-ءلويثت ث؛اشى آلنتهقث َةئيإ 

.ًكثاظ وقوله: [، ٢٦]_،: اص^ لدا ثثتؤأ لا  'يؤد»اد؛زن تعالى: 
٧[.]نوح: ،ادا؛أمه ث، أٌمعم جعوأ ؛+>• يمغر دءذد،-م 

يستطيعونكونهم مدة العذاهمب لهم يضاعم، أي ظرفية؛ مصدرية راما® أن ت الراح 
.دائما العنابs لهم يفاعفح أي ، ويمروا يسمعوا أن 

لهميضاعف أي الخافض، بننع ض، محل في مصدرية "ما* أن ت الخامس 
أنهممع الحق وتركوا الدنيا، دار في والإبصار انع يستطيعون كونهم بما العذاب 

الأحفشقول، النساء محورة في قدمنا وقد وأبصارهم، بأسماعهم إدراكه يمتطجعون 
اللبس.أمن عند مهللقا مقيس الخفض بننع الصب بان الأصغر 

الأصنامصفة من ههئوده 9ظ\ؤإ وما ألثمع بمغلا؛زن َةمأ ^،؛١ قوله: أن السادس: 
منأس يزن ين ثم َثان  ١٧^بقوله: متصلا فاكون اش، دون من أوياء اتخذوها التي 

كانومحا القول،) هذا على انعتى وتقرير اعتراضية، ألداُأ،ه ث؛؛ ، ؤيأدثنحملة؛ وتكون 
التيالأصنام أي يبهرون؛ كانوا وما مع التهليعون يكانوا محا أولياء من اف دون من لهم 

لأحد.وليا يكون أن يمح لا ينصر ولا يمع لا وما الله، دون من أولياء اتخذوها 
ثمآذ قآ ينثوث أيثو آلهم ؤ الأءراف،: في تعالى قوله القول، هذا لمعنى وبنهي 

]الأء_راف:الآبم_ة إه مثعون ءادات لهم أم خ محروث آمح، رهم آز هآ ثلاون آض 
الأيات.محن ونحوها [، ١٩٥

أقوال،فيها تكون ئال>• الكريمة الأية أن المبارك الكتاب هذا ترحمة فى قدمنا وقد 
تعالى.اض عند والعالم الجمع، فنذكر قرآن له يشهد ولكلها 

!لأية.وألشيإه وأصر نآمحؤ >ءظ'لأمح أمثمح، ء تعار؛ ندله 
وصربوالأصم، بالأعمى للكاخر المثل الكريمة الأية هدء في تعالى اش صرب 

،لمصمير وا الأعمى يمتوي ولا يستويان، لا أنهما وبين والمممير، بالسمع للمزمن مل لا 
تمممرة آيات في المعنى هذا وأوصح والسميع. الأصم يستوي ولا 
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ر!^، ٠١١ه و ألأؤر آلْلدنث؛ رثُ . ؤآلمز أمحمث ؟، ٣٥ُاؤمثا ه؛ ولف
ألإيرق من ثنبج أتت ونآ ؛؛t، س ينبع آقذ إة ألأؤت ولأ آ/ثلإلأ تو_ءا وما و آلكئ 
مكنإ أاس محق ثن إقك ؤذ آذآ بماذ ت وقوله فاطر[• ت .ه نبيّ إلا أنت ذ إ. 
آقئمبع وو امق ثنيغ لا ونوف: محي[. ألأي.4^١ ثدلإ أئآ هإ 

الايات.ص ذلك م ؛ر ]ب ©4 محن َئأ إذ! ألده 
•آلرأي4 بابءا أ;إفكا هم ألإيى إلأ قنك ونش 4وما تعار؛ قوله 
اتبعكنراك ما له: مالوا نوح قوم س الملأ أن الكريمة: الأية هذه في تعار ذكر 

زء-مهممي له الأرناو< اتباع أن الشعراء، سورة هي؛ وذكر والأواذنا. الأسافل إلا منا 
[.١١١ت ]الشعراء أمحر،يلون4 ؤأثعك فى 4^؛_ بقوله: اتباعه من لهم ماع 

أبى— والسائم نبينا وعلى عليه — نوحآ أن ت الكريمة السورة هذه في وبين 
ؤغيمتلنفؤأ إلهم ءامنوأ ١^؛^( يخرؤ آئأ ت يقوله اتبعو© الذين المؤمنين أولئك يهلرد أن 

■٣[•-  ٢٩]ه—ود: ك،"آإ4 إن أؤ ثق ثممف ش محققني © محنمحى مما ؤ{تؤ ولإرفت> 
وح© شلأ أر ء إلا جثامم 4ءئ بقوله■ أيضا الشعراء مي ذلك منه تعار وذكر 

.ل١لشعر١ء[ أيؤتتق.^4 ءأثاهّ أثأ 
ثسشعندء، ثن لأنه ؛،، ١٠؛رن، من سهم ءق َقت أرءيم؛ن ثممح. 4ةد ت تعالى نوله 

نوح:نبيه عن الآكريمة !لأية هدم في ر ١٠٧:ذكر ©4• َأقمئون ثآ رآئن أّلإقةفها عوؤ 
يقينعلى أتم، رن،4، ين سم ءق َلت 4ان أ-نمروني،، أتم، 4أدءتبم4 لقومه: قال أنه 

والهدى،التوحيد من إلئ أوحى مما منه رحمه وأعط-انى فيها، شك لا صادقة ونبوة 
قلوبكمواحبر به، ألزمكم أن أيمكنتي حق، أنه تعتقدوا ولم عليكم، كله ذلك فخمي 

والحالبايتاتها، ورحمني بها، علي افه تقفل التي الينة كلك والإذعان الانقياد على 
ليسلا حليا واصحا كان ؤإن الهدى إلى توفيقكم بيدي ليس يعني لذلك؟ كارهون أنكم 

إليه.- وعلا حل - ض ا يهدكم لم إن فيه، 
;بقوله الكريمة السورة هذه في أيضا نوح عن - وعلا جل — به صرح المعنى وهذا 

.الآدة ^^٢^ ئن  ٧٢٤٤^ق ؛زث أثء كان إن لتهن أنمح أن أردف إذ غنيآ 
لأية•ا ه أثب عد إلا مى إن نالا ثثؤ أتثلظم لا ؤوثثرءّ ت تعار قوله 
—واللام الصلاة نبينا وعلى عليه — نوح نبثه عن الكريمة لأية ١ هذه في تعار ذكر 

يبذلبل والهدى، الوحي من به حاءهم مجا مقابلة في مالأ يسألهم لا أنه قومه أحبر أنه 
مقابله.في أجرة أحذ غير من مجانا العظيم الخير ذلك لهم 

كقولهوسلامه، اض صلوات عليهم الرمل شان هو ذللثا أن كثيرة• آيات في وبين 
[.٤٧نسأ: أش4 >، إلا آجة إن ثم يهو م يذ ثأ'لقة( نا 4ئل .؛ ننا محن با ّر 

•لصء ر©4 أثدمحق ين أثأ ثمآ م ين ٠؛^؛ كء' ُؤءل • ص أحر في، أيضا فته، وقوله 
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ميونوله . زالطر;[ وه تمحئ ذز/ ين م ودا ئظنم وأم ؛ والقلم الطور في وقوله 
وقوله. ]الفمماز[ ا.ه سلا إق يقغد أُا كاء عن إلا ثبمر يى قه أنئلخقم ؤءل،آ القرنان! 

عنوقوله •٩[. ]\ى؟: ِصقه يةتد إلا ئث ان آنأ قخ أتئام لا س فىالأنمام; 
•ثتنذه ق عد إلا مث إذ أجأ قو أنتاتؤ لا قق هودفىّورةهود: 

نبيناوعلى عليهم - وتعيب ولوط وصالح وهود نوح عن الشعراء في وقوله 
لا!نعرا،[.).ه أتفق ، jjعق إلأ نته إذ م يذ ثي أتئiكلم رؤو؛آ - والسالآم اكِلأْ 

تنأبو^ ألثزسإا؛ن. ص: في المذكورة المرية رسل عن تعالى وقوله 
[.٢١•٢، ]ص: يتاه لا 

عقيكؤ و ؤ»ل تعالىت قوله وبين المدكورة الأيات هده بين الجمع وجه بينا وقد 
امماب(آيات عن الاضطراب إيهام )دفع كتابنا في [، ٢٣]الثّررى: 'امن4 1، أنزيم إلا أء 
.[ ٤٧أسأ: ه  ٢٤٥فهو لم نذ ما ٠^^١، تعالى نوله على الكلام في سبا سورة قي 

وغيرهمالعلماء من الرسل أتباع على الواجب أن ت الكريمة الأيات هده من ويوحد 
أحديبغى لا وأنه ذلك، على عوض أحل. غير من مجانا العالم من عندهم ما يبدلوا أن 

والحرام.والحلال، العقائد تعليم على ولا تعالى، اف كتاب تعليم على الأجرة 
نصه:ما الشيح رأى وحلاصة الأصل في لها يرجع المسألة في متعددة أقوال وللحلما، 

تدعهلم إذا الإنسان أن ، - أعالم تعالى وافه - لي يفلهر الذي _؛ عنه اض مقيده.مما قال 
والحلال، والعناني. الفرآن، تعليم على عوضا يأحذ ألا له فالأولى الفرورية انماجة 

لأنلمين؛ الممال من؛يت، الضرورة ثور أحذ الخاجة يعتم ؤإن الماصية. للادلة والخرام، 
•الأجرة لمل من لا بالتعليم الهيام على الإعانة نبيل من ازل يئن، من الخأحوذ أن الفل١هر 

والعقائدللقرآن التعليم مقابل في شيء أحذ عن يتعفف أن اض أغنام لن والأولى 
تعالى.الله عناو والعلم والخرام، والخلال 

فى- وعلا حل - اف ذكر رو؛ءن ءقؤ ين ذثا أيل ؤةثا ت تعالى نوله 
فىيحمل أن -ت لام والالصلاة نبينا وعلى علته - نوحا نبيه أمر أته الكريمة الأية هذه 

أمرْأنه لال>ستون[ وه آلتومرن أقح ؤءد سورة في وبنن اثنين، زوجين كل من سفينته 
وذلكالراكبون؛ فيها يدحل بيوتا فيها أن على ذللن، فدل فيها، يدخلهم أي لكهم يأن 

]المزمنين:آت؛نه )تهأ ْظل ين يإيا آنقن~ القمحي و؛ثات لتها •؛ثاء ^^؛١ قوله: في 
الشيءسلكت، الحرب: تقول اثنين؛ زوجين كل محن فيها ألحل : »اسلكااومعنى [، ٢٧
والثلاثيةأفعل، بوزن رباعيا فيه، أسلكته وهي• أخرى لغة وفيه فيه• أدخلته ت الشيء في 

ونوله؛[، ٢٧لالم،ؤم-رن: آت؛ن4 رن؛يرث ءظل ين فيا كقوله: القرآن؛ لغة 
المءكث.4محب ف، حتكئ ؤَكئإئ« وقوله: [، ٣٢]الممص: ياى4 4 دك ٠^١^، 

٠^^١ه: وقول]الخجر[، ألتمم؛ق.ه ؤب ؤ( ءؤَكار؛لأي، وقوله: تاكأرا،[ا 
الشاعر:نول ومنه ]١^^[؛ ر.ه نثن ذ نمظ 
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عصيبيوم في لكوك موند أعري لم خصمك لراز وكنت 
الهذر•رع بن ف ما عبد نول الرباعية ومن 
الشرداالجمالة تطرد كما ثملا قتائده في أّالكوهم إذا حتى 
فعلالخيْل هو الذي السلك أصل أن لي يظهر الذي -ت عنه اف عفا - مقيده قال 

يدخلأي يسلك الخيعل لأن مقتول؛ بمعنى وقتل مذبوح، بمعنى كذح مفعول، بمعنى 
السلمىتمرداس بن الماس تال كما لينفلمه؛ لحرز اش 

وينحدرحلورآ يغمرها فالماء أرق ا شجوهمن ا أولهتعين 
منتثرفهو منه الملك تقطع فلمة ا نعند در نظم ه كأن

أعلم.تعالى واض 
لأيةا هذه في وعلا. حل - ذكر ٠ ألمد4 عثو سجق من إلا ^؛١٠٧٥ ت تعالى نوله 

عليهمبق أي القول، عليه سبق من إلا أهله القينه في يحمل أن نوحا أمجر أنه الكريمة 
الكافرين.مع هالك وأنه شقي، بأنه القول انفه مجن 

عليهسبق الذي أن هذا بعد بين ولكنه متهم، القول عليه سبق س هنا يبين ولم 
وامرأته.ابنه هو أهله س القول 

تتىتعزل ي،  w>^=»sأتثث مح القول: عليه سق الذي اسه في قال 
وذالأتمغزه ين ك ١٥آلتهمح ءؤنبمد؛يبما فوله: }لى '١١؛؟؛؛^^ ح م رب معنا أتْقب 

ءؤ>ثتبامرأته: في وةال . عؤ■همل إقم انلدق ين دن إثم شئ ٠^٠١)، أبقا: فيه 
•١[.]الحريم: ألئأ;طنه رتع فوله: ولى ه مج أننأت َكثيأ للخ;أنث كمح؛ أثه 

نجم.4•نممحت دن، ان دثرثآأ تييثإ أم يته ييا أتيقمأ ؤد؛الا ت تعار قوله 
-واللام الصلاة نيا وعلى عليه - نوحا نبيه أن الكريمة، الأية هذْ في تعالى افه ذم 

رمنتءآه؛أم؛ينيإ ؤينءّ قائلا: فيها بريوا أن فيها احملهم له قيل الذين أصحابه أمر 
٠رموها وهو سيرها محتنهى يكون الته م وبالماء، وجه على جريها يكون الله م بأي 

اللصيحمدوا أن معه ومن هو السمية على استوي إذا أمر0 أنه الفلاح سورة في وبين 
قوله:في وذلك ماركا؛ منزلا ينزلهم أن ألوء ويالفلالمين، الكمرة من نجاهم الذي 
ريرم( . آلْفيلن ألمر  Siبما أوى ثم آمحد سل، ألئمح، ر تنك يش أنث آنثثّثا ^^١ 
]١^^[.وه آمحفين كث قث ثاج  ٠٤٧أق 

بقوله؛وغيرها الممن ركوب عند يقال أن ينبغى ما الزخرف سورة فى وبين 
دمحي. ء ؤءا © ولإ ق ص؛؛■لأتي ;ق ء ;بمد •ى أ'لأقغ ق قه 

ثئيؤندم محتكنأ رثا ثنيا أتا سحر ٢^ نيئ مبمرلؤأ ه آنثوم إدا طؤ نمه ئدؤيإ 
]الز-؛مف[..ه ثتثبجق ثة إآ ُ. 
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كرب:معد بن عمرو قول وت طشن، أي مهثه تود: وض 
بمقرفظات بالمانفي لما عئيل ما المائل علم لغد 

الأخر؛وتول 

بمقرنينالصعاب لتم ولوجبن أشر تى بعصم تركب
مءة:ابن وتدل 
والهجرلعد يا الصد احتمال ياهل١ق ولملما حملتنمب ا مأقرنت 
الأبةهد0 ض تعالى اه ذكر كالأبمتافيه. تثج ي يهذ هزي تعارت قوله 

كالحال.أمواجي عفبم، ماء في معه ومن بنوح تجتري الغية أن الكريمة 
أئ؛ ١٠١٠لتا ^إة كقول: أحر؛ مواصع في الهائل الماء ذلك في يذا جريانها ربين 

أئ>سثأ وقوله: ]_■[. @i ج محّ ننج؟  bCi ■ٌؤ ظ 
أٌداء ء وخمكن . ث م مق ألك ؟؟؛_ عأؤدا ألارض وثقة . تمم ءم ألثثت 

]١^.ثئؤ.4 ين ثنن ءائك ؤءا ولثد كند. يتن'قاة جآء أس، مي وم. 
أيضاكالحال ونومه فرعون فيه افه أعرق الدي البحر أمواج أن آحر موصح ش وبين 

العفليم.الجبل • وانملود [، ٦٣]اكعداء؛ آلثظيي؟٠ عئن نجف مل  ٥١٤٥ؤ،اذئو( بتول: 
الآية.:،؟١< بمو تظ :١^١ ثأك ^١ بجنا ^،؛١ آ; >ثثا محار: تود 

مجيثه،عند معه آمنوا والذين هودأ منه نجي الذي جاء الذي أمرْ هنا يبين لم 
بهااض أهلكهم التي المقيم بالريح المتأصل الإهلاك أنه أحر مواصع في بين ولكنه 
إب٤^ ك سء ين قدر تا ألمحر. أتيح هيم أيبمتا إي ْمح كقول: دابرهم، فقطح 
تالداريأت[.. ٌ نقو؛ث 

وسمةقاإ< ثبع عي ا ج^سء،ويجؤ >تثرءم يبيج ئلتإ<ءكرأ عاد ^؟٤ ه: ولون
مسشؤقؤر يوم ذ ص/بمرإ ريا ءقم أتثلئا ؤائا وقوله: ٧[. ٦، ]الحانة: ثثوماه أماي 
آبايقا صنبمأل يءثا عآنجم و»رل: ]القمرا. مثم.ه م أسال  ٠٣٢ألثاس ئئ 

[.١٦!^: ٠٠٠]الآية . . ايآء،ه. عياب فيثا>تي 
ظبقول: حاء الدي الأمر هدا نن ،دء ^؛١ كلأ ^^١ نمار: تول 

•الأيات من وتحتوها قتري.4 بمدا ألا نقم ءقثةو.ا ثثودأ ان ألا يغ بمثنأ محر 
الأية.تئ< ٤^! ِمحيى ض ;آآث >ولئن نمار: تدك 

ولكنهإبراهيم، الملائكة رسل بها جاءت التي البشرى بهذْ المراد ما هنا يبين لم 
كأ،كققئة  ٥٥١^^٠^ت قوله في ويعقوب بإسحاق الشارة أنها إلى هذا بعد أشار 

للأمشاملة الهلجة بالذرية الشارة لأن إتش، إتغق ؤتاو تهن إإتء؛ق فهمة، 
•]الصافأت[ أكنيحجن ين كيا يإتهؤ ؤوإةئإوٌ ث توله ذلك على يدل كما والأب، 



)•٧(الأيت ود؛مُ:  ٢٥٠

وءلا ص' ويوله: [، ٢٨لاسرات: شي4 تش؛ زدزوث محق ي وقوله: 
أرسلواب-أذهء؛ له إحبارمم هي البشرى ونيل: ]العجر[، عيو.ا4 يثم وثك إثا 

محقلا ^٠١٧ السورة: هذه ني ها كقوله لها المسة فالايات وعليه لوثل، قوم لإهلأك 
١^٠^.•٧[ ]هود: مءِ إل مق؟ إئا 

كجيثمإئا رب ءَاد إلا همهثح. مم إك اشتأ إنا  ٠٢٠١١٥^ه: ولوق
بماين يجانأ ءيم لمحيل همة. مم إك محهنئآ إيأ ^٠'^؛ ه: ولونأمحي.ه. 

ند،أنل تلام؛ إنا د1و إو_نتي إبفيم وحتأ ،آذ ^^1؛ ونوله: .ه 
لانمكّوت[.خبييى ءقامأ أنلها إى الثننؤ 

إحباره«ابأن التصريح فيها لأل عليه؛ تدل الأحيرة الأية وهذه الأول: القول والفلاهر 
•ترى كما •لما• هي التي الشرط بأداة عليه مرتب لأنه ٍاليشرى؛ مجيئهم بعد لوط توم بإهلاك 

إثبنجن لا أي:م رءآ ظثا حسب. بجيفي، آ» أف لث ^٥ الى: عته نول
علىملم لما إبراهيم أن الكريمة: لأية ا هذه في تعالى ذكر . نأم4 وآنجس ثبمًجنئم 

لحملهو بالقرى بالإتتان إليهم أمع الأدمتين، من ضيوفا يعلنهم وكان الملائكة رمل 
ال: فقالواخيفة، منهم أوجس يأكلوا لم لما وأنهم - بالنار منضج أي - حنيد عجل 

بخبرهم.وأخبروْ تخف، 
أنهوبين العجل بذلك فجاء - إليهم مال أي - أهله إلى راغ أنه الذاريائ:، في وبنن 

وأنه^ألأ لهم: فقال برفق الأكل عليهم وعرض إليهم، فربه وأنه سمين، 
محيناوأ إي ا؛تيبم؛ثثلإه؛ات. ثيف ءد؛ئ أنث، ؤء قوله: في وذللثح خيفة منهم أوحى 

ألائاد إتير ؛ست7 . ضن سءاٍ؛ ئك مهء إك ءئ . ٌءلإ محم ّ*ام ئاد منة ثالإ 
[.٢٨. ٢٤]الدارات: الآية . . خئههّ مثير فأونئش @ تأؤك 

الضيافة.آداب من أشياء هؤلاء ضيفه •ع إبراهيم قمة من يوخد تييه: 
حنجذه.حلجفي، آ» أف لث ؤد-ا لقوله: القرى تعجيل منها: 

وأطيبهالبقر ءندّه الذي أن ذكروا لأنهم ءندْ؛ ما أحن من القرى كون ومنها: 
المتضح.السمين الفتي لحمآ 

الضيف.إلى الطعام تقريب ت ومنها 
٠^١^٠ ت كقوله الرفق، يغاية بالكلام ملاطفته ت ومنها 

وأنكرزكر تهللق والعرب أكلهم، لمدم أنكرهم أي ؤهًمحهم4؛ قوله: ومعنى 
الأعشى:تول جمعهما وقد واحد، بمعنى 

والملحاب، الثيإلا الحوادث من نكرت الذي كان وما وأنكرتني 
فيوادحله البيت هذا صغ أنه ت حدثه العلاء بن عمرو أبا أن ت يونس عن وروى 

اعلم.تعالى واممه الأعشى• شعر 



٢٠١( Uv. )٢٧ الايات ّورومد: 

نتق؛سا ات ثث بمز و،ثنئا ثمق ثأدأ »أإذ ثوطء2 ^٥^، ت يى ن—ع_اله ولن
لماإبرامم امرأة قالته ما الكريمة ورة الهذه في — وعاد حل — اممه بين ٠ ه عحبب 

فيفعلت ما بين ولكنه ذلك، عند فعلت ما هنا يبين ولم عجوز، وص بالولد بشرت 
لالذاريات[،ر.ه عتم عتون وئاك وغه؛ا شتمخأ ئى ي( آمأيم ؤ،أذت؛، بقوله; ن، J١الداري
لطمته.أي ليهنا4؛ وقوله• وصيحة، ضجة أي ^4، ونوله؛ 

إبراهيمبه جادل ما هنا يبين لم ٧^■ وو ي، قدقأ آدقثد تعار؛ توله 
إاترستّرنتا ثآتئ< ^^١ بقوله؛ العنكبوت في إليه أثار ولكنه لومحل، قوم في الملاذكة 

فبهثاإئ ، ١١٠. ليبنى ًكامأ أنلنا  ٤١اكئثو ندو أنل منيكرأ إث١ لرأ ١٠—ثع، إلإئ
[.٣٢، ٣١ادأَثمه إلا ثأنه لتينم فأ ثن أو محي  ٧١٠لوقا 

ذللئ،أهلكتم المؤمنين من أحلؤ وفيها الفرية أهلكتم إن يقول؛ أنه لهم جداله فحاهل 
ونفلير. [ ٣٢]المكبويتم: ٥^١^ ثن أنلث ؤءئث بقولهم؛ هن-ا عن فأجابوه ذنب، بغير المؤمن 

.لالداريادت،[ أكبيث.ه نن بت ضر يا هتن، وتا 'الممحن بن لها َ؛اث نن ؤ،أ"مبما نوله؛ ذلك 
•ُتدور.4 م ثياب ءبيم  ٢٣٧عث أم ءد إلإت ثئ م أغءص هإبجم ؤ تعار؛ نوله 
فيبينه له مرد لا وأنه محالة، لا لوْل ثوم أن بانه هنا صرح الذي العذاب هذا 

وآ؛عفيثاتثا»ثنا عنتتا جعلتا م،[ •؛ثاء ^٠^١ الكريمة السورة هاز0 في كقوله متعددة، مواضع 
■.١ه .بمبم؛ت ألُل-يبثث ثى رما؛ف ريث؛ بمتد ئثونئ ). منضود سحز نن حجثارْ عقنا 

لاثتد'لفا ي إة . سجمي، تن يجاره هم يأمخثا تافلنا ءبل؛نا ؤءثثتا الحجر؛ في وقوله 
الآيةؤ . أثزءه. متلز أمطنب، آؤآ أذمرهز ي أمأ ه؛ وقوللافء—ج—ر[، .اه 

.مثلر مت ئثلغ ثم نتطنيا ألآ؛ئ،إا دمغ ؤ-م وفوله؛ ٤[، ' ]الفرعان; 
زال—ذارباتء'اكمئ< محؤى بمد مثثنه ٠. طن بن يجامحآ هم محيل ؤ ونوله؛ 

إرغٍرذلكمنالآياُت.

بجمندا وياد درعا ط رصاق مم ؛ىت رءلا رثثا جوه الي؛ عنه نول
نبناوعلى عليه - لوطا أن الاكريْة، الأية هذه في - وعلا جل س اممه ذكر .ه. ءميب 

مساءةمجيئهم بب بله حصلنح الملائكة من ربه رمحل جاءته لما — واللام الصلاة 
بهممحاق وكونه مساءته أل إلى متعددة مواضع في وأثار ، بها صدره ضاق عظيمة 

عليهما- إبراهيم حلته كما آدم بتي من ضيوف أنهم حلن أنه عصيب؛ يوم هذا وفال درعا 
اللواحل؛فاحشة بهم فيفعلون ضيوفه حرمة ينتهكون قومه أن وظن — لام والالصلاة 

فمنالمذكورة، الفاحشة به ليفعلوا به واستبشروا فرحوا صيف بقدوم علموا إن لأنهم 
ثؤأوثثنءّ ثاد آلثقأث سأرن َ؛اؤأ ثل تمن إقو يتمن ؤتتز ءؤزث1ثم : هحانوله ذلك 
يئدثالوأ . ريبي رنت يذؤ أقس صي 4، قرون ولا أثن  ٠٣أقهر هف ثا4 
[.٧٩٠٧٨]هودت ه نيد ثا لعلر تلهك •ص ثن بمايك 4 لتا نا هنة 



(٧٧« )٢٧ الآّات محوي: مررة - ٢٥٢

محمنثلأ مثه، كؤات، إف قاد ألمدسه أنل ^^٠١٠ الحجر* في وقوله 
40 ؟4- ه: ثاد @ م عض أهر لإ\ @ نحرون َة ه أس ت@ 

،>^،[.]١١سثُن.ه ّمحم محا ل؟بما يمق . ^؟؛؛؛-٠ 
مهلهل؛نول ومنه بدلك، فرحهم من ويهرولون يرعون أي ؤبمثمح،ه؛ ونوله؛ 
وفلأنا م رغلى عم نولهتأساري م وههرعون يفجاءوا 
والأممصيفي، حرمة بانتهاك تدلون ولا تهينون لا أي قزول؛<ه؛ ^^١ وقوله؛ 

توقاص أبي ين عتبة في حان قول ومنه - الزاي ؤإمكان الخاء بكر - الخزي ت منه 
الصواعقإحدى الموت فبل ولفاك مالك بن عتيب با ربي فأحزاك 
والاستحياءالخجل وهي الخزاية، محن محنوزه ت قوله ت العلماء بعض وفال 

ذيفول ومنه واستحيار، حجلي نى سببا يكون ما بضيفي تفعلوا لا أي الفضيحة؛ من 
الرمل؛من حيل حاب في الكلاب تطارده وحشيا ثورأ يصف الرمة 

هرباله نفنجي اء ثولو كر راجعة الأرض في لومت إذا حنى 
الغضببها مخلوطا الحبل جانب من ته جولبعد أدركته ة حزاي

منوأنف استحيا ولكنه بالهرب، الكلاب من نجا شاء لو الثور هذا أن بعني 
Iالأحر قول ومنه إليها، راجعا فكر الهرب، 
عبسبني لقيت أن فراري على ة خزايوير ثالأم ة لاعأج

الشاعر:قول ومنه يرضى، كرمحي يخزى، حزي مته: والفعل 
حيدهاالحلي زائل أو مرطا بها ألصقت الريح إذا تخزى لا اليض من 

الأحر؛وقول 
بخيليمال أن وأخزى مخي لق مميل قإذا أحرى لا وأني 

أنله - وعلا حل — وافه يحياتك، م أثمعناه [ ٧٢]الحجر! ؤ)عثركه وقوله؛ 
منذلك وفي ه نبينا إلا أحد بحياة القرآن في يقم ولم حلفه، من شاء بما م يق

•يخفى لا ما ه له الشرف 

باطهفاليأءالفه حالفا كان ارمن ه؛ لقوله اطه، يغير ، يحلفأن لمخلوق يجوز ولا 
.ليصمت،« أو 

تقديمالعرب من وسمع فسمي، لعمرك أي ، محدوف، حبره مبتدأ وقوله؛ 
الشاعر؛قول ومنه ،، iJU،_j؛ فيهافتقول لعمرك في اللام على الراء 
لمدوقطائر من لي تعرض الذي الواقع ائر الْلإن ملك عر 

عمىوالعمه؛ وضلالهم، وجهلهم عماهم أي [؛ ٧٢]الخم: ^؛؛٧ وقوله؛ 



٢٥٣)\a(_ الأية ت مود ٌورة 

s__l ، ولاباطل، من حقا يعرفون لا متحيرش يترددون آماء ]الحجرت فمعنى
قيح.من حسنا ولا صارا من نافعا 

-توالسلام الملأة نبينا وعلى عليه — لوط بقول المراد في العلماء واختلف 
أنوال:على اJرصعين في ى ٣؛؛^ 

نالوبهذا نال، ما إمضاء يرد ولم فنط، صيفه عن المدافعة أراد أنه الأول: 
.عبيدة وأبو عكرمة 

بناتي،وأزوحكم اللواط فاحشة دعوا ت المعتى وأن لصلبه، بناته المراد أن ت الثاني 
تحتقق يثنا بنات كانت كما شرعه، محي جائرأ كان المسلمة الكافر فتزؤج هذا وعر 

عقدهاافه رصول بنت نينب أرسلت وقد معروف، هو كما الإسلام أول في الكفار 
أرمكالربح، بن العاص أبي زوجها إر لهأ حويلد بنت حديجة أمها به زفتها الذي 

والقصةبدر، يوم كافرأ الملمون أصره لما الخدكور الخاص أبي زوجها فداء في إليه 
بدرتغزوة في بقوله معانيه في الثنقيْلي البدوي أحمد الشح عقدها وقد مشهورة، 
أرملتزينميه داه ففي إذ الملة هادي صهر الربيع وابن 

تهاقونفخ_سري_جسءة ل أهدتها ه بالذي ا عقدهب
غداه لا ردهيأن ه يإلدا هوعحقدها بسرحه 

أبالقوم نبي لأن قومه؛ اء نجمع ت بالبنات المراد أن الثالث،! القول إلخ، 
يجإثذ أُق ^١١٣٧ سينا في تعالى نوله عله يدل كما لهم، ديتي 

وردىلهم" أبإ وهو أمهانهم "وأزواجه كعب؛ بن أبي قراءة وفي ]الأحزاب: ^ ١٢٣٠^
الخلماء.من كثير تال القول وبهذا عباس، ابن عن نحوها 

لوطبنات أن ت فهي تقربه التي القرينة أمجا أحرى، وتبعده قرينة تقربه القول وهذا 
عامةبقيا عددهن بقدر لرجال زوجهن فإذا ظاهر، هو كما نومه رجال جمع تع لا 

قول!لانمموم ويدل قومه، ساء عموم المراد أن فيتعين لهم أزواج لا قومه رجال 
[،١٦٦، ١٦٠تالثعر١ءت أردي؛مه تن رمأ ء حلل ما وةتحا3أ؛ مجن ، ؤ^١٧

الأيات.من ذلك ونحو [، ٨١ت لأعراق ]ا دوُكت ثن ثمر؟ افيجاد ؤلتأ>وث وقوله؛ 
الدينيةالأنبياء أبوة بل للكافرات، أبا ليس الني أن فهي، تبعده• التي القرينة وأما 

٦[.]الأحزاب: إلثمحن4 أرك ؤآل؟ا قوله؛ عليه يدل كما الكافرين، دون للمؤمنين 
واحد،بيتا أهل إلا مسلم فيهم ليس لوط قوم بأن ت الداريات في تمار صرح وقد 

.]الداريات[ قننيخآ من يئن فير جا ^^٥١ ؛ قوله ر وذلك لوط، بيت أهل وهم 
يثناJا ينلرلم ئالوأ . قديم  Sjءاد ?^، ١٠أر مء خ ل أن ؤ ^٠١؛، ت تعار توله 

ونهاهمقومه وعقل لوطا نبيه أن الكريمة الأية هذه ر تعار ذكر يملوا ق له 
قول،إر يلتفتوا فلم الرجال، وترك النساء عليهم وءرءس صيفه، ر يفضحو0 أن 



()١٨الأن ّورومء: ^ ٢٠٤

لأية.ا . . وه. يحأ ل،  ٤٠١م ت لوط فقال الفاحشة إرادة من غيه هم فيما وتمادوا 
بسوء.إليه بملون لا الخبثاء الكفار وأن ربه، رسل بأنهم الملائكة فاحبرته 

محغوءءن زودو• فوله؛ في وذلك، اعينهم، طمس تعالى أنه القمر في وبض 
]النم[.ندي.ه _؛؛، ئدووأ أء؛ثأم ثلمسآ 

تآثسنا إلإ آتِرأك إلا ند يتهظم يتٍث نلأ" آقل ين منلع بأنهد ^٠١-•^ تعالى؛ قوله 
الليل،من بقُير ياهله بمري أن لوطا نبيه أمر أنه الكريمة الأية هذه في تعالى ذكر ٠ ه رابأم 

منذلك أن القمر ثي بنن ولكه أوله، أو ومطه، أو الليل، آخر من هو هل ها يبين ولم 
ولم[. ٣٤ه\\ذسم: لم ،متهم زؤ آاد ^إلأ فوله: في وذللثؤ حر، الوك الليل آحر 
ءؤهآت.رت بقوله الحجر في ذلك بين ولكنه أمامه، وهم ورائهم من يكون أن أمره أنه هتا يبين 

•]الحجرآ ومثون.4 تئق ثأتحإ تل يدؤ يمحت، ه آذببجم رأعغ أؤإأ يث .ق ؛١٠^، 
قرأهئثا؛يمهّ تآ نمثتا إهم اَ(أةفا إلا ند ينبمظم يقث ؤ؛ تعالى؛ ونوله 

الأهل،من استثناء لأنه واضح؛ فالأمر وعاله بالصب، أِأتكه ^إلأ القراء: جمهور 
معهم.هالكة فإنها قومها في واتركها بها، تر فلا امجرأتالث، إلا بأهلك أمر أي 

[٨٣ت ]الأعراف ألشؤتذه ثُى ؤ'ةام، مواضع؛ في فيها فوله الوجه هن.ا على ؤيدل 
الهلاك.في الباقين من أي المافي، والغابر: 

وعلميهارأحداء من بدل أنه عالي بالرنع ه أ؛َ،أقئا ُؤإلأ كثير! وابن عمرو أبو وقرأ 
أنهّاإليه أوحي فإنه امرأته إلا الألتفاُت، عن أهاله جمع ينهى أن لوطا أمر أنه فالمعنى 

الهالكين.جمالة من لكونها الالتفات عن نهيها في فانية ولا محالة، لا هالكة 

أنهكثير: واض عمرو أبي قراءة وظاهر بها، ر بلم فهو الجمهور قراءة وعلى 
فهلكت،.والتفتت، بها أصري 

فأدركهاواقوماه؛ وقالت،؛ التفتت، العذاب، هذا سمعت، لما العلماء؛ بحفي نال 
١فقتلها حجر 

أنالمذكورتين القراءتين بين الجمع وجه أن الذلاهر —؛ عته اض عفا — مقيل.ه قال 
لوط،بقوم صبحا الواقع العذابج من النجاة هو بأهله، ري يبأن لوط أمر في ر ال

بأهلهلوط إسراء فنتيجة محالة، لا قومها أصاب الذي الءذاب ذللث، مصيبها لوط وامرأة 
أنهمحنى توي في.م، كالعاوفيه فانية لا وما القولين، كلأ على امرأته فيها تدخل لم 

الهالكين؟مع وهلكت، بها أمرى وأنه أهلل، بها ر يولم تركها 
فرقفلا بأهله؛ لوط إسراء في نفع لها وليس هالكة أنها إلى را"؛ع القولين فمعنى 

أصابهم.ما وأصابها حرجت، أو معهم، شن، كونها بين 
سواء،معه ر يلم ومن فهي العن.اب، من ينجها لم لوط مع الإسراء كان فإذا 

تعالى.الله عند والحلم 



٢٥٥الآيات)ام_-اح( سورةصء: 

سرىمن وصل، بهمزة ارفامرا؛ كثير وابن نافع قرأ، ^٠١^ ونوله؛ 
علىانرباعي أسرى من الهمزة، بقطع بمإاش4 ؤ»م القراء: جمهور ونرأْ رى، ي

الثلاثية،سرى ومن سبعيتان، صحيحتان وقراءتان لغتان وأسرى: ومري أقمل، وزن 
مض-ارعأنه على يدل، رب—رىُ باء فتح فإن لالفجرا، )وه بثي إدا ؤر؛ؤل، تعالى؛ نوله 
ذدي1ن:نابنة قول، اللغتين وجمع الثلاثية، سرى 

الثريجامد عليها الشمال، تزجى يارئة الجرازء من عليه أمحرُت، 
فاعلامم ّارية، ونوله: البسنه. روايتي أنهر فى رباعية أسرت، قال،: فانه 

الأحر:قول، أيضا وجمعهما الثلاثية، سرى 

رمحاتنكن ولم يك إلرت أمالخدر ة ربنميرة الحتى 
الإسراءالرباعية ومصدر العرب، كلام في جدأ كثيرتان واللغتان •ترمح،• تاء بفتح 

غيرعلى - شح بفم - ئعز وزن على - بالفم - الثرى الثلاثية ومصدر القياس، على 
رواحة:بن الثه همد تول، ومنه قياس، 

الكرىات عيابعنهم وتنجلي المرى القوم يحمد المباح عتل• 
الأية.اهثنأه موؤدثم ءؤ)>ا نعالمح،؛ قوله 
تللئحمن المسح ومن، لوط قوم إهلاك موعد أن الكريمة الأية هذ6 مي تعالى ذكر 

ثئهلؤعفوثع دايز آق ألآس يته، إثو فوله: في الحجر في قال، وكذللث، ١لليلة، 
الإشراق،وقت، عليهم ونعت، العياب صيحة أن الحجر في وزاد ل١لىما، تسبمن 

لالحأجرآ.منيؤى آلمنثذ ءؤفاحدمم بقوله: الشمس طلؤع وقتؤ وهو 
المرادفي العلماء احتالف، ّ؛خإ،ه. تن حجثارْ عثها تعالى: نوله 

والقوة.الشدة غاية في طين من حجارة أنها والثلاهر كثيرأ، اختلافا جيل البحجارة 
:بعينهاالقصة في الداريات في تعالى نوله الطين• جيل: بالالمراد أن على والا-ليل 

ريفما وخير لالذ.ارداُت،[، مممؤن.ه ثبما هد سؤته يؤ. تن يجار• هيم ل حمؤ 
غضثهحالة في بها عذبهم  ١٠افه أن وسدتها: قوتها على والدليل القرآن. القرآن: به 

جيلال: قالواالعلماء بحض فان وأيضا ثديي. بالغ بها النكال، لأن إلا عليهم، 
تشل ابن قول ومنه والضرب• الحجارة من الثدي كلاهما أختان، والسجين• 

سجيناالأبطال به تواصى صربا صاحية البيض يضربون ورجلة 
مالي.اف عند والعلم القوة. شديدة طين من أي سجيل: محن فمعنى هدا، وعر 

منأوجه ثلاثة الكريمة الأية هذه في نمده. اظنفثى ئ جمآ ؤرما تعارت توله 
صعيف.أته يظهر وواحد القرآن، له يشهد كلاهما محنها اثنان ت للعلماء الضمير 

قوممن بعيدة ليست، الحجارة تللث، أن ت المعنى أن فهو ضعيف أنه يظهر الذي أما 
تخهلثهم.تكن لم أي لوط؛ 



٢٠٦ .ijj  :٨٨(اوة مء(

،؛٥؛؛^؛، LiUتعالى؛ قوله عنه بكني هذا لأن وغيره؛ القرطص قاله 
فرآن!متهما واحد لكل يشهد اللذان الوجهان أما الايات، من ونحوها [ I٧٤ ]الحجر 

فكانلنينا؛ المكذبين الكفار من ببعيدة لت لوط قوم ديار أن منهما؛ فالأول 
أنويخافوا الشام، إلى أسفارهم في عليها مروا إذا لأهلها وقع بما يعبروا أن عليهم 

بببباولئك، العذاب من وير ما مثل . محمد سينا تكذيب سب بهم اش يوير 
هيمدثثي؛، ؤُلآةت كقوله؛ حدأ؛ كثيرة هذا على الدالة والأيات ؛ؤيو، لوطا تكذيبهم 
ي،اة متيم نبيل  ١٢٧^وقوله؛ اذات[، لالم-ثنانى أذال ؤاقلر ). شيج 

®iألأِلإ آلداث تازن َ ٌ،'١٤ ن؟ ٠ وقوله؛ ]١^، ®i نص لاث ذ;لك 
إلىلالعنكبوت[، يميلون لهرمّ .بسة ءاثه نها ^؛^jJ وقوله؛ لالان١رياتا، 

ديارإلى راجع هماه قوله؛ ني فالضمير القول هذا وعلى الأيات، من ذلك غير 
٠المقام من المفهومة لوط قوم 

منببعيد لوط قوم على أهعلرت التي الحجارة تلمك وما المعنى؛ أن الثاني؛ الوجه 
قبله.كالذي العرب لمشركي تهديد فهو فعلهم، مثل الفاعلض الظالمين 

كمتئلمإ آإؤو1 ل يهيأ ^١٠^ تعالى؛ قوله الوجه هذا على الدالة الأيات ومن 
^^،؛٤؛^؛ نوله ذإن ]معمد[، ®ه ^١ جمة هليإ أممت دثر للبر ين أكث نمه ع0 

كثيرة.ذلك بحو والآي١ت ذلك، فى جدأ نئاهر آقدهاه 
فليرجعالأصل في مبسوطة أقوال اللواط جريمة ارتكب من عقوبة قي وللحلماء 

ظبمذهماه.خمدءلأ.مامحطء ة ه ٣ ك رن ؤ؛؟ : نار رك 
أنهقومه أحير أنه — واللام الصلاة نبينا وعلى عليه — شعيب نبيه عن الكريمة الأية هذ.ْ 

قوله.يخالف لا فعله ؤإن ا عنه هو انتهى شيء عن نهاهم إذا 
عنهينهى عما منتهيا يكون أن عليه يجب الإنسان أن الكريمة الأية هذْ من ؤيفهم 

•عتره به يأمر بما مو,تمرا غيره، 
خثثلإهوسزف  ji\iألئاس كقوله؛ أحر؛ مواضع في ذلك تعالى بين وقد 

]الصف[..ه سأوث لأ ما يعوزا أن أممي ؛ند نعتا ^^؛؛j وقوله؛ ، ٢٤٤لاذقر؛ت 
بالرجل»يجاء قال؛ هت البي أن ه زيد بن أسامة حديث من الصحيحين وفي 

برحاه،الحمار بدور كما بها فيلوي النار، في أنتابه فتندلق الغار في فيلض، القيامة يوم 
عنوتنهانا بالمعروف نأمرنا كنت أك فلأن! أي فيقولون؛ النار أهلر عليه فيجتمع 
المنكروآت؛ها.عن وأنهاكم آتيه، ولا بالمعروف آمركم كنت فيقول؛ ا المكر؟ 

أمعاؤه.تتال.لى أي أنتابه*؛ افتتدلق ه؛ قوله ومعنى 
أبيوابن المنذر وابن والزار حميد بن وتمل وأحمد شبمة أبي وابن وكع وأحرج 
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الإيمانشعب في والبيهقي مردوبه، وابن الحلة، في نعم وأبو حبان، وابن حام 
تقرضرجالأ بي أسرى ليلة ءرأيت افه رسول، نال ؛L؛،؛ ه أس عن وغيرهم 
هؤلاءفال; هؤلاء؟ من لخريل: فقالت رجعت، نرك كلما نار، من بمقاريض شفاههم 
أفلااماب يتلون رهم أشهم ون ؤينيالر الناس يأمرون كانوا أمتلث،، من حطباء 

الشاعر:فال وقد اه. المنثور(، )الدر صاحب ناله يعقلون،. 

عغلممفعلتا إذا الثح يء-لعار له مثأتي وتحلؤ، عن ه تنلا 
قال:مجن أحاد وقد 
مربضوهو الناس بداوي طب المقى بالماس بأمر تقي وغم 

الشاعر:قال كما منه؛ غيره لقبول أدعى غيره به ينصح بما الإنسان عمل أن ومعلوم 
ايآنتأمر اه إيمن الف ته يآمر أنتا ا مأيت، نا مإذا لثا إنف

ززيثع؛ةآُ ينا قظ نإيا ئزد ننا كمحا مثه نا ثتجث، ^٥١^١ ت نعالي قوله 
تعيبانبيه أن الكريمة الأية طْ في تعار بين • مزمز عكنأ لأ، ؤءآ ومحتاث ريهللث، 

انمواؤلفحبسبب حانبه وأعز الكمار، س الله منحه - لام والالصلاة نبينا وعلى ليه ع- 
الكفار.هم الدين قومه من النسبية والأواصر العصبية، 

ينهكما الكافر، قريبه بنمرة ويعزه الله يعينه قد بديته لث، التمأن على دليل وهو 
ئريأن-لم لمحننم أف ئئاثثرا ؤدالوأ وقومه: صالح في كقول أحر؛ مواضع قمح، نعار 

[.٤٩لالم٠ل: الآية . ٠ . ثههكثث٢نئ١ نا نجكهء ثمأن 
وعلىعليه - بصالح السوء يفعلوا أن على لهم ندرة لا أنهم على دلل الأية ففي 

لكانواوسرنة حفاء ذللثج به فعلوا لو وأنهم الخفاء، حال في إلا - واللام الصلاة نبينا 
حقروهولا ذلال؛ج يشهدوا ولا محوءأ، به فعلوا ما أنهم عصبته هم الذين لأوليائه يحلفون 

ه:ليينا نعار فال، وقد الكفار، عصبته بسبب الجانبح عزيز فهو عصبته؛ س حوفا 
طالبه.أبي سك إر صملث، بأن آواك أي ]الفص[؛ ص ينا ^ م 

البتة؛بالدين ل محالة ولا النسبية، والأواصر انمصبية، ، المواطفتح ب؛وذللثح
قداممه أن على دليل ل؛ طالبح أبي بإيواء رسول. على يمنن - وعلا حل - فكونه 

الكافر.قريبه بنصرة بدينه الختملث، على ينعم 
طالبح:أبى تول بة مل١ المصبية تللثه سو\ت ومن 

انلقبالخراب في أود حتى بجمعهم إليك لوا يملن والله 
اعيونه نموقر دالث بأبشر غضاضة عليك ما بأمرلث فاصيع 
أيما:وقوله 

والحلائلا ائننأبعن ونذهل حول رع نمحنى ونمنمه 
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قيعصبة له ليس - واللام الصلاة سبا وعلى عليه - لوط افه نبي كان لما ولهدا 
ئاأنا أو ؤءأد ت عنه تعالى قوله بدليل العصبة؛ عدم أثر فيه ظهر إليهم، أرمل الدين قومه 
ثدبي.4'م ال ءاوئ أر و آهأ 

الكافرين.إخوانهم عصبيه تنفعهم قد المسلمين أن على تدل القرآنية الايات وهل0 
بنشمس عبد بنو صرهم ينا لم هاشم بني مناف عبد بن الخعللب بنو ناصر ولما 

التيالناصرة تلك المهللب لبني النبي عرف مناف؛ عبد بن نوفل وبنو مناف عبد 
وقال!هاشم، بني ْع الغنيمة حمس محن فأعهلايرم بالدين؛ لها صلة لا نسمية عصبية هي 
ٌننوفل وبمي شص همد بمي ومع اسلامءا ولا جاهلية في نفترق لم المطلب وبني ءإنا 

قصي.بن مناف عبد أولاد الجمح أن مع الغنيمة، خمس 
نوفل•وبمي شمس همد بمي في طالب أبو ونال 

آجلغير عاجز شر ة عقوبوتوفلأ شمس عبد عنا افه جزى 
عائلغير نفسه من شاهد ه لشعيرة يخيس لا فمهل بميزان 

والخياطلبنا قيضا خالف بني تبدلوا قوم أحلام سفهّن لقد 
بنصرو بن سهم بنو بهم؛ طالب أبي ومراد • الملجمة" اربالغين والغياطل 

الغياطل؛مموا ؤإنما • دريشاُ قبائل ْن المتهورة والقبيلة لوي بن كعب بن هصيص 
الذيوهو العظام، قريش سادات من هو الذي سهم بن سعد بن عدي بن قيس لأن 

صغيروهو اش عبد ابنه يرقص بقوله المطلب عبد يعنيه 
المدىأهل سدي ّعد دار في محيي بن فيس عز الفي كأنه 

سهمبنو مي نأولأد0؛ بعض أم وهي ااالغيaلالة* مى نكنانة من امرأة تزوج 
سيدهم.المذكور عدي بن قيس لأن الغياطل؛ 

وربماله، لمعمثه بالكافر المؤمن يعين قد اض أن محلى تدل القرأنية الأياين، ذهنْ 
أنبيائهبعفس على اض منن من يكون وقد لمين؛ والمالإسلام على حن أثر لذللثه كان 

ليؤيداف ران قال؛ أنه . عنه الصحيح وفي -، عليهم وسلامه الله صلواُت، - المرسلين 
الار«.في الخشبة والق الثمار ))اجتن المثل: وفي الفاجر، بالرجل الدين هدا 

كافر،من وعصبية ني، برابعلة ينتفع قد الملم أن على القرآن دلالة عرفت فإذا 
يجوزلا الملم أن على الملمين لإجماع يجوز؛ لا انمصية باروا؛ءل الداء أن فاعلم 

ونحوها.فلأن لبنى بيا اكءاء له 

نللث،في قال النبي. أن ه جابر حدث من البخاري صحيح في نبت وفد 
صيغةلأن تركها؛ وجوب على يدل رلدعوها® وقوله.ؤ' منتنة". فإنها ودعوها الدعوة: 

تعليلهذللئج و؛وكد عنه، محارفح دليل ها ولبس عنه، صارف لدليل إلا للوجوب، افعل 
لأحديجوز لا منتن وأنه بتركه بالأمر النمط. صرح وّْا منتنة، بأنها بتركها الأمر 
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قوتهاشدة من هي التي الإسلام برابطة النداء الملمين على الواجب تعاطيه، 
كرطالملم بآحيك تربطك فهي واحد؛ إنسان حد كأنه كله الإصلأس المجتمع تجعل 

الجدممل لتلانعم تراجمهم م ايومتض مثل *إن نال بمص، بعضها أعضائك 
والختى(.بالمهر الجد محائر له تدار عضر م؛ه اشتكى إذا الواحد، 

أقنحثآد تى بجآدرث ثم واذدو أش محمحبمت قرتأ تجد رلأ ت تعالى نوله تامك وإذا 
تحققت[، ٢٢]المجادلة: ءش؛ئمإه و ل-م؛دهر أو ^؛٠٠! آد ءاباءئم ءقاكأ رؤ ررتولإ 

>آه.إألثفيزن >لت، تعالى: قال وند الأسلاب؛ الروابط •ع تتلاشى الشبة الروابط أن 
[.٧١]التريأ: سيره أؤوآآ بمقم وامقئ  ٥٢٥۶١*ؤ؟وتال: •١[، ]العجرات؛ 
لأممار١ ومصسنوا اليلاد فتحوا إنما الملمين معاشر أسلافنا أن يخفى ولا 

نسية.بأواصر ولا عصية، بروابط لا الإسلامية، بالرايهلة 

حلودتعالى قيد ثا؛ه. ما إلا تإلافيس ألثثزت دامت تا *ها ؤ"ءلإد!ي تعالى• ندله 
عدمبين ثم ^،٥^، قاء ما ؤؤللأ منهمات كل في فقال بالمثيثة، النار وأعل الجنة أهل 

®هم ثن لإ تا نزج ه ^٤ الجتة: أُل خليل م، نقال منهما، كل هم، ١^ 
[؟١٠٨]مود: ،تدونه و وغله ]ص[، 

ومعلوم[. ٩٧]الإسراء: 'ثعمحاه ؤدقهتّ جئ النار: أهل حلود فى ونال 
يعيى.الأي الفعل بتكرر التكرار نصي »كلااا أن 

آياتمن الاصعلراب إيهام *دم كتابنا في تاما ابماحا المسالة هذه أوضحنا وقد 
إينها ح؛مإبم أقاد وءد ت تعالى فوله على الكلام في الأنعام سورة في الكتاب* 

بجأولثة تعار؛ نوله على الكلام س الشأ سودة دم [، ١٢٨لالأنّام؛ ٌ ظ ، 
[.]١٢®ه آ-ثتاثا 

ماهافسوره 

ثألتنوظتت ئ عقر ند دآثت 1في ه بجي بجبمش ،ئ ت تعالى نرق 
السورةهذء م بينه ولكنه الرنئا، هذء تاييل عنا سين لم ®ه• تويذث ل، توأم 

أقئآء إن يضر ^-٠^١ أبوتوو*اد اقو ءادئ محثش ءك يحزا ونفثا قوله• م الكريمة 
ئدتئ ثن دءبج، ثأبة ندا ه يقال نجة لم دثمحأ أأثمح، هد أقئخ تبع ® ءايتة 
•وحي الأنياء رئيا أن المعلوم ومن _^• ري، جئنا 
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ألآادّياه.ين رثممتش ته عشك ؤثةدإأك تعالى.' قوله 
يدلكوصرح الأحاديث، تأويل من يوسف نبيه علم أنه - وعلا جل - اش بين 

أ'لآمايثه.ثأييل ين ؛1^-؛؛ ؛؛، ٥٦ؤ، إ؛وثئ، ؤوفد؛إك نوله؛ ني أيضأ 
•أآدىي؛ثه ثأزي ثن يبمينجا ؛، ١٤٠١٢بث ءايه، ت ؤدُأ، تعار• يقوله 

الأحايين،.يتأؤيل المراد ني العلماء واخلف 
علىفالأحادين، الرؤيا، تعبير ;ذللت،: الراد أن إلى الملم أعل من جماعة فدم، 

شي9لان.أو مالك أو نفى حديث إعا لأنها ت قالوا الرؤيا، ص القول، هذا 
حبرتهعلى الدالة الأيايتج الوجه هذا على ويدل، للرؤيا، الناس أعبر يؤمن، وكان 

نثنيتؤألاخز وأما حنت؛ رئم تنق ثدمحا ■١آما لجؤا ت كقوله الرؤيا، سأويل 
تعتنيتمذ ؤ؛ال، ه: ولونقمحيان.ه مي أوع، ألأتر فمحا رأمحهء ثن آفت ثأطد 

نوله:إلى ئأممرث.ه نثا قيلا إلأ ندممي؛  vjئددذ» تدر' ثا دأبا سبم، 
الأنبياء،وسن اممه كث *ٌّاز، معرفة الأحاديث يتأؤيل الراد الملماء: يعفى نال 

ؤيشرحها،لهم رها يفومقاصدها، أغراضها من الماس على اشتبه وما غمض وما 
•حكمها مودعالت، على ويدلهم 

وقالكذا، اض قال فيقال: ورسله، الثه عن بها يحدث لأنها ؛ أحاديث، مت وّ
[.١٨٥لالأءراف: يفينو0ه _f حد؛ثإ جؤآ تعالى: قوله إلى ترى ألا كذا، رسوله 

[.٢٣]\ثهم.■ الآية . . كث زل >أفُ وقوله: 
[٢٢ليوسفت ؤعلتاه ^١ ٤٠ءايثه لأءو ج تعالى: قوله الوجه هذا على ويدل 

ثمينا :يذئ أن تق ثآؤه، ها ي زٌ م إك( لأ ه: ولون
الآين..اتي،ها

منكله: ذلك، تشمل المدكورة الأيات أن الفلاهر _: عنه اف عفا - مقيده قال 
تعالى.الأه عند واسم الأنبياء، وسنن الله كث وعلوم الرؤيا، تأويل 

ثممثلق لإى آتاثا اث عنثة رءس ينا ببما إلآ قم، وآحو، قونئ، ئاليأ ^٩ تعارت قوله 
نبيناوعلى عليه — أباهم به وصفوا ١لاJى الضلال بهذا يعقوب، أولاد مراد أن لفناهر ا ٠
ينض.كما الأمر حقيقة علم عن الذهاب، هو إنما الكريمة، الأية هذْ فى - واللام الصلاة 

يهاوافمنه الرب،، كلام وفي، القرآن في المعنى بهذا الضلال ورود هذا علكط ؤيدل 
.هالكثيّيو ثثؤزى لبى إئق، أق ^٠١^؟ ت أباهم مخايض عنهم تعار نوله المعنكط 

بهذ0عالما لم، أي لالغاّحى[، يهدئ.ه ئاي ؤووثد.ق نبينا فى تعار ونوله 
القرآنهذا س إليلث، أوحى بما وءل٠ااث، إليها فهرالث. بالوحي، إلا تعرفإ لا التي العلوم 
الماعر:قول المعنكط بهذا ومنه * العفليم 
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ميهتالملأل في ا أرامبدلأ ا هبأبغي ني أنمى سلوتظن 
بدلأ.بها يبغى لا وهو يدلأ بها بغي أنه ظنها ؛ى بالحقيقة ءالمة غير أنها يعي؛ 

كفارأ،لكانوا ذلك أرادوا لو إذ الدين، في الضلال يعقوب أولاد وليي،راد 
منزلتهالأمر ؤإنزال الحقيقة، إدراك عن ذهاب غي زعمهم في أباهم أن مرادهم وإنما 

القيامعلى وأقدر له، نمعا أكثر العشرة أن مع عشرة، على اثنين آثر حيث، به، اللائقة 
آخرين؛إطلافين القرآن في أطلق الضلال أن واعلم أموره، وتدبير بشؤونه 

-الرمل بها حاءين، التي الحق طريق عن الذهاب أي الدين، فى الضلال احدهما; 
ؤع؛ر_المعنى; بهيا ومنه القرآن؛ في معانيه أشهر وهذا _، وملامه علميهم الله صلوايت، 
.ه٦^؟، أمقر تلهم زاثلثذصل ■ ٧•؛' • لالهانحه ألك-الإه ولا ءثهم ا'لمصأويا 

•الأيات مجن ذللث، غير إلى [، ٦٢]ص; َكثمإه جملا متؤ أفل وقوله؛ لالصاغاتا، 
فيالمن ضل العرب; فول محن والغيبة، الهلاك بمعنى الضلال إطلاق ثانيهما; 

فيتغييب، لأنه إضلألأ؛ الدفن العرب مي نولدللث، فيه، وهاللث، فيه غاب إذا الهلعام، 
ومنهبالأرض، وتمتزج رميما تصير لأنها فيها؛ الميت، عفلمام امتهلأك إلى يوول الأرض 

•١[.جاJة: ت١Jالأية . . آ'لأزنيه. ق تقثا أءدا ٠' تعار; فوله العني بهيا 
يتمانإ،هَكاؤا ما نير رثن ؤ تعالى; فوله الغيبة على الضلال إطلاق ومن 

واضمحل.غاب أي [، ٢٤]الأنعام; 
ذبيان;ابغة نول الدفن على الضلال إطلاق وس 

ونائلحزم الجولان بوغودر حلية عين بمضلوه أب ف
حبلوالجولان; يقين، بخر أي جلية، يعثن ونوله؛ دافنيه، يعنى مضلوه، فقوله; 

المذكور.عنده دفن 

الأحهلل;فول والاضممحلأل؛ النيبة بمعنى الضلال ومن 
محلالافضل ه بلأتى ا ذفط فمزبد أكدر موج في القذى كت 

الأحر;وفول 
ارواأين المضلل الحي عن ار د.يالرك تخبفأل تم أل

إتورأز-ثنآ آلي مح، ق ،تأرْ أن رأ-تسثأ يهء ذمزأ تعالى؛ نوله 
إرأوحى أنه الكريمة الأية هذه في تعار اممه أخثر نئمحق.ه. لا يمم سا بآترمم 
بهفعلوا الذي الأمر بهذا إخوته ميتبئ أنه — واللام الصلاة نبينا وعلى عليه — يومشه 

يشعرون.لا كونهم حال في 

قوله؛في الوعد نللثإ أنجر - وعلا حل - بأنه الكريمة السورة هذه فى صرح نم 
•لجرت.ه آثم إي ولييب يونم، تلم مجا عيم هل ؤث١ل 
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قوئوحإوا ؤثئا إ-ئره ت نوله في يرسف بأنه شعورهم بعدم وصرح 
•.٤٠نكثوث لم وهم تنئهم 

أيءؤلقدهِه نوله: هو الحالية الجمالة ني العامل أن ذكرنا الذي وهذا 
.١٠٢٥٧^هو يوش يأتك م كونهم حال يي ساه يهمهم ؤ لتجرنهم 

الإيحاءذلك أن فالمض ويله، أفيوه ؤنآز-ثآ نوله: هو الحال عامل إن ونل: 
ذلك.إله أوحي بأنه يشعرون لا كونهم حال في ويع 

الجب'*لاغيابات نافع وقرأ بالإفرا؛•، ألبمو،؟ٌ ؤءست القراء حمهور لأية ا ط، وقرأ 
تألشاعر قول ومنه غيابة، للقبر قيل ومنه غيابة، فهر شيثآ عناك غيب شيء وكل الجمع، بمبُة 

والأملالعشيرة في ئري بتروا فتي غيابني غجتبوما ا أنيإن 
العيان.عن فيها الداحل تغيب اش الجب قعر أجراء تعدد إلى نظرأ ناغ يراءة في والجمع 

محذوف؟أم أمثبت لح4ءه يهيأ ؤ؛لنا ت قوله من  ٠١٠٠١٠جواب في العلماء واحتلف 
كانلما أي لأية؛ ا ينئيه دمنا إئا كآإنا ^٠١^١ ت قوله وهو مثبت، هو فقيل• 

٠حيان أبو الوجه هذا واستحسن ، أبانا يا وكذا كذا 

الكوفيين،مذهب وهذا صالة. والواو ؤآوج1آه، قوله• هو لألماٌ جواب وقيل■ 
^٠^١تعالى* قوله حرجوا ذلك وعلى وإياه وحتى، لألما، جواب فى الواو عندهم تراد 
جاءؤهاإدا ءؤحو؛أ ت وتوله [، ١٠٤، ١٠٣: ]١لصاذاتا لأية ا ٠ . ٠ قيئ وثير أنتا 

القيس:امرئ وقول الأية، آبجيهأه ونحئ، 
عفنقلركام لي حقق بعلن بنا وانتحى الحي ماحة أجزنا فلما 
انتحى.الحي ساحة أجزنا لما أي 

فقيل؛تقديره. فى واختلف البصريين، قول وهو محذوفا، ءلماء جواب ونيل؛ 
الأذى.من فعلوا ما به فعلوا تقديره إن 

فتنتهم.عفلمّتا الجب غيابة فى يجعلوه أن وأجمعوا به دهوا فلما بعضهم■ وقدره 
.فيهاجعلوه الجبط غيابة فى يجعلوه أن وأجمعوا به ذهبوا فلما بعضهم؛ وقدره 

هذاطى يدل قلاه أن نول: لأن حيان: أبو الأخير هذا واستظهر 
تعالى.اض عند والعلم المقدر، 

الأة-ه ره، تمنن ر، ان ؟ fj؛يا Poيو، نثن تحار؛ قدك 
—واللام الصلاة نبينا وعلى عليه — يوسف أن منه يفهم قد الكريمة لأية ا هذه فئاهر 

براءتهبين العفليم القرآن ولكن منه؛ به هى همت ما مثل المرأة تلك مع يفعل بأن هم 
تعلقله من كل شهادة بين حيث ينبغى؛ لا فيما الونؤع من - لام والالصلاة ليه ع- 

لأ.ا؛اليس واعتراف ؛ذلاك ل اممه وشهادة ببراءته، بالمألة 
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والشهود.والنسوة، وزوجها، والمرأة، يوصف، فهم؛ الواقعة بتلك تعلق لهم الدين أما 
زودنج،نوله؛ فى تعار فيكرم المعمية تلك من بريء بانه يوسما جزم أما 

الأية.إثوه بثا إلة أحب التجئ رن نال ؤ قوله؛ و م
،اسع0لم؟4سوء م نردم ؤلثد حؤ ت وة للنفولها ففي ؛اولك المرأة اعترافج وأما 

آلشرتيزه.لن نؤم سوء ءى زودنم أئأ ؛J>، شم، أتن ؤ ; ونولها
.عطم 'كدئ إة ءمحس ثن إثم فول: ففي الرأة زوج اءضاف وأما 

•أثاببلأ.ه يى ًقتت إدلي لدئك وآنثتنجبم، ندا س مز بجثث، 
َغثإن آنلها مذ قامد ونهد ءؤ فوله; ففي النهود؛اولك اعترافه وأما 

الأية.أءه مذ رم ثثدثئ، مرٍ، ين ئد منم 
ألننءعند ل؛تيو، ؤ ; فوله فمي ؛براءته - وعلا جل - اش شهادة وأما 

.أكثفزه ءثاد٤ا يذ إئم رألئنثا» 
عاليال،ةريمة الأية هازْ ني تعار انثه شهد فد ت يرْ تغني اpازكا الفخر نال، 

مرانه:أربع هلهارته 
والمالغة.للتأتمد واللام ألثتءه تث أدلها: 

الفحشاء.عنه لصرفج وكدلاثج أي اؤنألثنثآءه موله: وثانيها: 
بملمونأل;اتتح الرتيأ، ُؤوبمثاد ئال،: تحار أنه مع ُؤإدم؛ن؛٦١^ نول؛ : ١٠دنالث

لالفرغأن[.سلثا.ه قاؤأ أؤٌؤ؛ ثاطبمثم ثإدا ننبما قل 
٠الفعول، بامحم وأحرتم، الفاعل، باسم قراءة قراءتان: ألنمانهوذه ؤ نوله؛ درابمهات 

الإخلاص.صفة مع والقربانج ؛الءلاءانج آتيا كونه عر يدل، الفاعل باسم قورودْ 
١لحفرته واصعلفاه ه، لفاستخلصه تعار الله أن عر يدل، الخفعولج باسم وورّودْ 
اهمنإليه، أضافوه عما منزها كونه على الألفاخل أدل، من فإنه الوجهين: كلأ وعر 

٠اششه يمئ لأ إثه, مثيأى لنسذ نؤآ إثم اش معاد ؤ تحار: قول ذلك، ويؤيد الرازي، ير نف
بثر؛بةتعار: قول نفي ونزاهته بوش بعلهارة إبليس إقرار وأما 

الحلمين،إغواء يمكنه لا بأنه فأقر لصء، ألمننيت.اه نهم بمادلث. إلا محآن 
:بم-اقدايذ ؤلئم قوله؛ في به تعار صرح كما المخلمين، من يوسف، أن ثلث، ولا 

ينبغي.لا مما براءته عر متعددة جهانح من القرآن دلالة فظهرنج الثشزه 
الجهالهؤلاء ت تقول هدا وعند ت نمه ما الأية هده نمير في الرازي الفخر وقال 

خاليقبلواتعالى اض دين أتبلع من كانوا إن المقبحة، هده يوسف إلى بوا نالذين 
إبليسشهادة فايهبالوا وجنوده إبليس أتباع من كانوا وإن حلهارته، على تعالى اش شهادة 

علميهتخرجنا أن إلى إبليس، تلامذة الأمر أول في كنا يفولوزت ولعلهم طهارته؛ على 
الخوارزمي:فال كما عليه؛ السفاهة في فزينا 
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جنديمن إبلس صار حتى الدهر بى فارض إبلجى جند من امرأ لكنت 
بعدينها يحليس ق فطرائق بعدء أحن كنت فلي مات فلو 

٠الرازي كلام اه الجهال، هؤلاء يقول مما بريء يوسف أن الدلائل بهدم شت 
v_L_Jlوعلماء المحاه من المقالة نالك قال من مع الأدب ئالة من نيه ما يخفى ولا 

الصالح.السلف من أحد عن يثبت لم ذلك أن امحمماده هو ذلك في الرازي وعدر الصالحأ 
تعاراش شاء إن — المسألة هد0 في العلماء أنوال المبحث هدا آخر في ومتري 

الآاتفي ينبغي .ممالا براءته على القرآن دلالة سم فد فجاي: فإن 
•وجهين من فالجواب ٠ :أآثا4؟ ُؤرهم ت تعال توله في تقولون ٌاذا ولكن المتقدمة، 

بعقم؛وفال التقوى، وانخ عنه صرف قلتي خاطر بها يوصف بهم الراد أن الأول• 
حبرأمر لأنه فيه؛ معصية لا وهدا بالقوى، المزمرمة الغريزية والشهوة الهلبيص الخيل هو 

يقول؛ثم فيعدل نساته بين يقم كان أنه ه؛ عنه الحديث في كما التكليف؛ به يتعلق لا 
الطبيعي.القالب مجيل يعني ١مالكااا لا فيما تالمم فلا أملك، فيما تسمي هذا واللهم 

وهوالشرب من تمنحه تقواه أن ْع البارد، الخاء إر بطبعه الصائم ميل هدا ومثال 
ماترك لأنه لكماله، حنة له كست، يعملها فلم سيئة هم 'ومن س؛ نال وقد صائم، 

ثثأمحاف من ^^؛١ تحار؛ فال كما لأمره، وامتثالا اف، من خوفا بالهلع نفه إليه تميل 
تاuزءات[..4 أثأوى هم( آية ؛ف . آوئ ي آفص وس رد، 

^^٥قوله؛ بدليل هذا، يوصّف كهم أحد، يوم بالقراد سلمة وبنو حارثة بنو وهم 
ؤن١ثهه؛ نوللأن [؛ ١٢٢صّان: ]آو وهذاه وه مثلا أن ينطب نثت 

لدلكايثه بولاية المعصية اتباع لأن معصية؛ ليس الهم ذلك أن على بدل ول؛بميم، 
العصية.عر إغراء العاصي 

ولايحبه لا فيما الإنسان فيقول والشهوة، المحبة به وتريد الهم تطلق والرب 
همبخلاف إر، الأشياء أهم هذا ويشتهيه؛ يحبه فيما ؤيقول يهمني، ما هدا يشتهيه؛ 

عنها،هارب وهو دبر مجن نميصه شقت أنها بدليل ا وتصميم عرم هم فإنه المرير، امرأة 
عنه.عجزها إلا ينبغي لا فيما الونؤع من يمنعها ولم 

الثابتالحديث\ بدليل صاحبها، بها يؤاخذ معصية المعمية؛ على التصميم هذا ومثل 
والمقتولفالقاتل سيفيهما المسلمان التقى ءإذا بكرة• أبي حديث من ه عنه الصحيح في 
علىحريصا لكن( ءوته قال؛ المقتول؟ بال فما القاتل عرفنا ند اف رسول يا ؛ قالواالتارو في 

٠النار بمبها النه أدخله معصية صاحبه نتل على عزمه تصميم بأن ه نصرح صاحيه، لتل 
لومحتلته العرب؛ كقول بالفعل، يهب ولم الهم قارب بأنه يوسف هم تاؤيلهم وأما 

الزمخشرى.محاله كما أنتله، أن ناريت، أتح( افه، أخف لم 
بلظاهر، عير ذلك فكل نفه، عن بدفعها هب أو بضربها، هب بانه \لهب وتأويل 

علته.دليل ولا الظاهر من بعند 
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هوبل أصلا، هم منه يع لم يوصف أن حيان! أبي اختيار وهو الثاني! والجواب 
البرهان.لوجود عنه منفي 

أجرىهو وغيره حيان أبو اختاره الوجه هدا -! عنه الله عفا - مقيئه نال 
الجوابأن العرب كلام ومح، القرآن في الغالب لأن العربية؛ اللغة نواعد على الأنوال 

[؛٨٤ليونس: ث1دإنه 'قام إن ؤلوأ ؛؛* ٠^٠٠كقوله! عليه، بدل ما قبله بذكر المحذوف 
الجواب؛نفس لا المحدوف الجواب دليل فالأول! عليه، فتوكلوا لمين مكنتم إن أي 

عليهدليلا قبله المذكور يكون ولكن يتقدم، لا الولأ' وجواب الشروط جواب لأن 
[؛١١١]القرة: ه ٍْقشثنإن ؤدثًئم قثاوأ وكقوله: المذكورة. كالأية 

برهانكم.فهاتوا صائنين كنتم إن أي 
رآهأن لولا أي ربه، برهان رّأى أن لولا بها وهم الأية، فمعنى القول! هذا وعلى 

والالزان.القران في الغالب هو كما المحذوف، الجواب دليل هو 'لولار فبل فا بها، هم 
]القصص:*نهتاه يمد رتْلقا أى زلا هء دتدءّح ًكادث ^إن تعالى! نوله ذلك ونغلير 

به.بدي لكادت قلبها على ربهلتا أن لولا أي الجواب، دليل الولأ* قبل ضا [، ٠١ 
الجوابوتقديم ®لولا" جواب تقديم أجازوا العربية علماء من جهاعق أن واعلم 

بينثءا أف قوله! فى ®لولا" جواب يكون القول هذا وعلى الشروط! سائر في 
الكوفيون،ذم المذكور التقديم جواز ؤإلى باه. ؤرد-ؤ قوله: من قبله ما هو ه ري 
الأنصاري.زيد وأبو المرد، الماس أبو المرين؛ أعلام ومن 

لمههئ يوصهف أن أختاره والدي نصه! ما المحيعلب البحر في حيان أبو الشيخ وقال 
أنلولا قارفت لقد تقول: كما البرهان؛ رؤية لوجود منفي هو بل البتة، بها ه؛؛ محنه يقع 

امتناععلى دليل يقوم لا كان ؤإن عليها، متقدم ®لولأء جواب إن نقول! ولا القه، عصملثج 
ذموقد ّ عليها أجوبتها تقديم جواز فى مختلف العاملة الشروط أدوات؛ صريح بل ذللث،، 

البرد.العباس وأبو الأنصاري، نبد أبو البصريين: أعلام وس الكوفيون، ذلك؛ إلى 
جمهوريقول كما عليه، قثله ما نملألة محذوف ®لأء جواب إن نقول: بل 
ولاظالم، فأنت؛ ةعلّث؛ إن فيقدرونه فحلمت؛، إن ظالم أنت؛ الرب: قول في المصريين 

وكدللث،الفعل، وجود تقدير على مثبت؛ هو بل الفللم، ثبوت على ظالم أنت؛ قوله يدل 
رؤيةانتفاء تقدير على الهم وجود فكان بها، لهم ربه برهان د.اى أن لولا التقدير' هنا 

كانولو الزجاج، قول إلى التفات ولا الهت؛، فانتفى البرهان رؤية وجد لكنه البرهان، 
بهاء،®هم توله؛ أن يوهم لأنه اللام؟ سقوط مع فكيف؛ يحيدا، كان بها ولهم الكلام: 

يكونأن تقدير وعلى الجواب، دليل هو وإنما نقل؛ن.للئ؛، لم ونحن ®لولا® جواب هو 
بهيغةت؛ كانإذا ®لولا® جواب بأني أن لجواز بلازمة، ت؛ ليفاللام الجواب نفى 

نُب؛فن أكرمتلث؛. زيد ولولا ّ لأكرءتلنv نيد لولا تقول: لأم وبغير باللام، الماصي 



(٢٨—يومفت مورة ِّ  ٢٦٦

منقول أن عطية، ابن لقول التفات ولا يبعد. لم الجواب نفس بهاا؛ ارهم قوله• أن إلى 
قئأت قوله في االولأاا جواب وأن إيء4 ثثت في تم ند الكلام إن نال؛ 
ظقؤي.يوسف يهم فلم بها، لهم ربه برهان رأى أن لولا المعنى وأن قناه 

اهر.السلف. وأقوال العرب لمان يرده قول وهذا ت نال 
ذلكجوار إلى يهب من استدل وقد ذكر، كما فلس العرب لمان يرده قوله؛ أما 

عقؤتهلثأ د لولا ؤي، لتدى حقائق ^إن تعالى• اش قال العرب، لسان في بوجوده 
أنإما ^٠^، قنمسلأ حقائق I فقوله [، ١٠]القممر; 'ايفيي؛زه ين لءبم^>■ قها 

مجنإليه ذهبنا مجا على يتخرج أن ؤإما القائل، إليه ذهب ما على الجواب أنه على بمخرج 
به.تبدي لكادت قلبها على رطا أن لولا والقدير: الجواب، دليل أنه 

أقواللأنها ذلك؛ من شيء منهم أحل عن بمح لا أنه فنعتقد الملف؛ أقوال وأما 
عنقفلا المسالمين اق فبعض في قادحة كونها مع بعضا، بعمها يناقض مجتكاذبة 
يالعصمت.لهم المقعلؤع 

ارلولألأجواب قدروا لأنهم العرب؛ كلام عليه يساعد لا اللم، عن روى والذي 
علىإلا الحرب كالم يدل ولا بهالإ ^٢ ٥٠١ل يقدروا لم لأنهم دليل؛ عليه يدل ولا محذوفا 

محلاه. عليه، دليل المرحل قبل ما لأن المرحل؛ نيل ما محنى من المحذوف يكون أن 
بلففله.حيان أيي كلام من الغرض 

J__زعم وإن العرب، لغة على الأقوال أجرى هو القول هذا أن ندمنا وقد 
ذلك.-حلاف العلماء 

منبريء — واللام الملأة نبينا وعلى عليه — يرسف أن تحلم الجوابين فبهذين 
معلقالهم أن على بناء أفد هم منه يقع لم يكون أن إما وأنه سعي، لا فيما الوثؤع 

المعلقفانتفى البرهان رأى وقد البرهان، روية انتفاء على ُرلولأاا هي التي الامتناع بأداة 
حيان.أبي كلام في إيضاحه تقدم كما بها همه هو الذي المعلق يض، وبانتفائه عله، 

والخيلالمهرة هو أو التقوى، وارِع عنه صرف فلبيا حاحلرأ همه يكون أن ؤامجا 
البهاء ءوهم قوله: أن لك يتضح فبهذا أوضحناه، كما بالتقوى الخرموم الغريزي 

•ينبغي لا فيما الوفؤع من يوسف، براءة على الأيات من قدمنا ما يحارضي 
هناكأن فاعلم ينبغي، لا مما براءته على العظتم القرآن دلالة بينا مما علمت فإذا 

أراد.من الأصل في إليها فليرم !نغكب لا ما حلاف للعياء أقوال 
رمم ُن ثث سند '؛اث إن أنلهآ تذ قاس تعالى؛ نوله 

ئينير.،ا ،ئتا . عن رم حتحنخ م عن ئد نمن َكان ؤإن أ3كسمث. بى 
لزوملأية ا هدم من بفهم عطم.و َئدةن إن ًْقبس تن إثم ثاد م ين ئد 

افذكر لأن الأحر؛ وكذب الخممض، أحد صدق على الدالة الواضحة بالقرينة الحكم 



(٢٨- ٢٦)الأيات ت يوصف صررة 

أنعلى يدل يوسف براءة على القرينة بتلك الاستدلال تسكم معرصن في القصة لهده 
واصحدليل دبره جهة ْن مثفونا القميص كون لأن وصواب؛ حق ذلك بمثل الحكم 

محلأن آخر موصع محي بجن تعالى ولكنه خلفه، من تنوشه وهي ، عنهاهارب أنه على 
أبطلتها،مها أقوى قرينة عارصتها فإن منها، أقوى قرينة تعارصها لم ما بالقرينة العمل 
محنرأنج قئثم ذم سوك ثو ل ١٠َةذءو يدم ممتهء عك ؤوثل٠و ت تعالى قوله في وذلك 

دمقممه على جعلوا المحب، غيابة في يوسف جعلوا لما يعقوب أولاد لأن قذه؛ 
الذب.أكله أنه دعواهم في صدنهم على قرينة قممه على الدم وجود لتكون مخلة؛ 

بقريةهده نرينتهم أبطل يعقوب ولكن له، الذنب افتراس على ثرينة الدم أن شك ولا 
يقتلا كي JL_1->الذئب كان متى الله! محبحان فقالت القميص، شق عدم وص منها، أثوى 

ضبمارآممل ائني سثثتا أل ؤ ت قوله في لهم بتكذيته صرح ولذا قميصه؛ يشق ولا يوسف 
•بالقرائن الحكم في أصل المذكورة الأيات وهذه . ماو أكتتاذ وأفت يات 

إليهفتزفها سابقا؛ يراها أن غير من المرأة يتروج الرجل بالقرينة• الحكم أمثلة ومن 
غيرس جماعها له فيجور المقل؛ عليها ولمر التي فلانة هي هذه أن بشهادتين يثبت لا ولأني 

النكاح.قرينة على اعتمادا عليها؛ المقل ولم؛ التي هي أنها عينها على تشهد بجنة إلى احمحاج 
الأكلل فيجوز بالطعام؛ الملام أو الوليدة فتأتيه قوم، عند صنفا ينزل وكالرجل 

القرية.على اعتمادأ الأكل، في له الهلخام مالك إذن يشت ما إلى احياج ير غس 
اعتماداالشارب، حد يحد الخمر ييح فيه في شم من إن وافقهت ومن مالك، وكقول 

ذلك.وغير اللون وكماتل شربها، أنه على قرينة فته في ريحها وجود لأن القرينة؛ على 
بالأدلةوأوضحنا القرائن، هذه بمثل الاحتجاج صحة المائدة سورة في قدمنا وقد 

النسخعلى بدليل إلا لنا، شيع بمشرعنا الثابت قبلنا من شؤع أن التحقيق أن القرآنية؛ 
تعالى.اف عند والخلم الإيفاح، غاية 

دم'هذب.ئبموء ■،ك >ؤثآثو سارت نوله نمير في القرطي؛ ينال 
امةكالشّالفقه، من مسائل في الأمارات إعمال في الأية بهذه الفقهاء استدل 

وهكذاالقميص؛، بصحة كذبهم على استدل ءجة يحفوب أن على وأجمعوا وغيرها، 
قضىمنها ترجح فما تعارضت، إذا واللامان الأمارات يلحظ أن الناظر على يجب 

اهالمربي، ابن نال بها، الحكم في خلاف ولا التهمة، قوة وهي الترجيح، بجانب 
أنلهاه.تذ كاهل وتهد ؤ يوله: في الشاهد في العلماء واختلف القرطي، كلام 

عباس،ابن : L ،^l^قال وممن المهال، فى صبى هو العلماء: بعض فقال 
عنونحوم لحية، ذو رحل أنه أيضا، عباس ابن وعن حبير، بن وسعيد والضحاك، 

وعكرمة،قتادة عن ونحره حكيما، كان لها عم ابن أنه أسالم، بن زيد وعن الحسن، 
■الله حلي، من حلمح، هو حان، ولا بإنسي ليس أنه مجاهد، وعن 



(٣٢- )١٣ الأيأت يود: ّمرأ  ٢٦٨

لأنهه؛ أتلها ءؤءى ت نعالي قوله يرده هذا مجاهد نول -ت عنه اف عفا - مقيده قال 
وابنأحمد، رواه لما صبي، أنه الأنوال؛ وأظيِ المرأة، أهل من إني أنه في صريح 
وهمأربعة اتكلم قال: ه الثي عن ه عباس ابن عن الدلائل، في واليهقي جرير، 
اه.مريم•، ابن رءسى جرج، وصاحبا يوممؤ، وشاهد نرعون، ماشهلة ابن صغار؛ 

حملأحرى أية لها صمت، إذا الكريمة الأية هذه ه. عظم كدكن ^١١؛ تعالى؛ قوله 
ثلؤإن قوله؛ هي المذكورة والأية الشيطان، كيد من أعفلم المساء كيد أن بيان بذللث، 

فيوقوله عنآه، َكدئ اء؛ المفي نوله لأن [؛ ٧٦لالمسا،: صيماه كان ألأنثل؛تي 
L]صنعتاه '؛ان أدئتثل؛يأ ثد ^١٤ الشطان؛  JI :،كيده.من أعظم كيدهن أن على يدل [، ٧٦

قالقال؛ هريرة أبى عن كثير، أبى بن يحيى عن مقاتل نال القرط-مح،ت نال 
ثل^إة يقول؛ تعالى اش لأن الشيءلان؛ كيد من أعفلم الماء كيد ارإن ه؛ اش رسول 
اه.ظأه« كدئ >إن وقال؛ ^، كان ١^ 

الثمقيهلي؛الحسني أية بن الحسن الأديب، وقال 
ههن هن هلأنإلا ه نكيدهه الإلم تعفلاما م

١^ثاك َؤدت. عق إلا سا آن دثثإ ظ C ف حس ؤرةس تعالى؛ نوله 
هؤلاءثناء الكريمة الأية هذه في تعالى اف سن ٠ آنشنره ء مسي م محتودهأ ؤبمل فيه لنتشي 

موالعند بذلك اعترافهن بين ئم بينهن، فيما الحميدة الصمات بهدم يومحش على النسوة 
قئس ئلى ةنسيء عن  ulLj؛ر؛محدن إي ما ؤثال قوله؛ في الناس أمام لهن المللث، 

الآية.سهءه عن وردم أئأ الص شص آقن ^ ١١أمأث ئاد مؤئ من عقو ء1نشا •ن؛ 
تم،الن هذا هنا بتين لم بممحده• وهم لإ،م لتمأ إي أديم كن ؤن، ت تعار نوله 

السورةهذ0 أول في بين ولكنه بمكرهم؛ المراد أيضا هنا يثين ولم عليه، أمرهم اجمعوا 
ماهو مكرهم وأن الجب، غيابة في جعله هو عليه أمرهم أجمعوا الدين أن الكريمة 

بمتر'أن ننجمأ دء يهيأ ؤقثا قوله؛ في وذلك، يوسم،، وأحيهم يعفوب بأبيهم فعلوه 
مززه.C ءلر ألثتئتاق ' Mjifت نول إر آ-وه قثت ي، 

القرآن،هذا عليه أنزل لأنه ه؛ نبينا نبوه صحة إل الكريمة الأية هذه في تعار أثار وقد 
علىأمرهم أجمعوا حين يعقوب أولاد لدى حاصرأ يكن لم ه أنه ْع • القصة هذه له وقمل 

ه.نفتلقاء س عرفه ما نلائح إليه أوحى أزاف فلولا الجبإ، غيابة ر وجعله به، كر مل١ 
يمكنهلا التي الخاصية بالقصمي إخباره بدليل رماكه، لإئيايتح المسيرة والأيامنتح 

آهتنئميلئوث إذ أدنهح جمت ^؛^١ كقول؛ كثيرة، الوحي ؤلريق عن إلا حقائقها علم 
تمحىإك _؛t إي >؛؛،، ١١,؛؛٠١,؛-، حمث ُؤوتنا وقوله؛ [. ٤٤ء-مان; ]آو ه تيم يكمد آدنغ 

[.٤٥]الممص: ه مجديكن آم يتح ثاويثا ءً=قث ^^١ وقوله. [. ٤٤]القمص: آلأتره 
وقوله؛[. ٤٦]القمص: رممك>ه تن ثمحثه يلي ئادثا إي آشييٍ بمبي، كث ؤر؛تا وقوله. 



٢٦٩—^^^^^—(١٠٦)الأية 1وٌفت محورة 

لصء•®< محق دئ أذأ ك ي ،3 ^2 أن ® _ أئ ١^ ِدثةْتجإدلإ ^ ٠
زمء■نداه بي ين رتك وو أنت ةش؛آ َقاق ثا إقش وءم؛آ آلش أبت يى ^بمك •' وتوله 

الأيات.س ذلك ض إلى [. ٤٩
المعجزاتكانت ؤإن كريم، رسول . أته على الأدلة أوضح من الأيات ذهنبْ 

الحمر.من أكثر ذك على الدالة اومرة 
والخن،حماس، اين نال • يق ينم إلا يام أْئدئ( محذ ؤدثا ار؛ سه 
المحاروهم الناس، أكثر أن الأية هذه معنى إن •" وأكثرالمغرين الثمي، وعامر ومجاهد، 

عبادته.ني غيره به مشركون وعم إلا ربويته ني له بتوحيدهم باه يؤمنون كانوا ما 
والمرادثرونهم، ومدبر حالقهم هو الذي ربهم بأنه اعترافهم بإيمانهم فالمراد 

ست كقوله حا-أ، كثيرة المعنى هدا على الدالة والآيا'ت، معه، غيرْ عبادتهم بشركهم 
يثأكن ثءئ أكن ثن ألم ءئ دش وأصت ألثتع ؛٠^٥ أش دأمح، أيثك ءن انوم 

صلآصصص@ه]س[،كقوف:قممح
\ودلإ؛يحو من سآكهءِ ؤوؤ0 ت ونول لامح-رفآ، .ه *أة أق ود؟ن حقهم 

ألثثتت■ثآة س تآقتم ت وقوله لالزح-رفا، ألّؤد؛؛؛؛؛'او؟  ٤٠٠٩وأُإٌ تأ؛جهمأ 
ثءؤوفي< وقول؛ لالمجوت[، .4 *أفأس ثألتر أقنص نثر ثأ'مح< 

يل=قهأؤ بز ,ف ألكنت. ي أة تمأن تنهها بمي يى تهت ،ب ثنتاهء ألثء يى  Syش
مؤثْقتم إن فيثا ُش ألامح، ير ^^، ونوله؛ ]النكب.وتا، بميمحأ 

أدنير^٠ ٥١ؤييثر ألكجج ألكثتثه م، من م I® ؛بمبك ه م ي ًيغءبي 
ءأتؤ,^١^ نؤ نثر.تحث سو طير ^^٠ يد•؛■ تن مر ® ثمني وة مر هئ 

مننلك غير إلى [، تالؤ.نون سموث.؛<  ٥١٠قنر ثمقزتى.بمث عمن. َقتم إن.- 
تم،ء•©ه ءاب ء؛ ثنا 1ة يا اقتا أولة وع قاليا: يإنهم عدا يمح الايات 

كانإذا إلا الكفر من يشلب لا الربوبية توحيي. أن على تدل القرآنية الأيات وهن•، 
ؤوت1تعالى؛ قوله ذك على ؤيدل له، شريلث، لا وحده اش عبادة أي العبادة، توحيد معه 

©ه.يق وثم إلا بام أمقرهم محير 
لعاملهافيد الحال أن البلاغة عالم في المترر أن وهو إشكال؛ الكريمة الأية س وفي، 

فيميربها، مقيلب يزمن هو الل١ي الخالية الجمالة هد0 عامل فإن وعليه ، لماحبها وصنا 
المنافاة.س والشرك الإيمان بين لما مشكل وهو مثركين، بكونهم إيمانهم تمحل العك، 

يخلهروالنبي الإشأكال، هدا فى الخليل شمى من أر لم -؛ عنه اه عفا - مقيده قال 
اللخوي إيمان هو إنما الثّرك بحال القيد الإيمان هدا أن - أعلم تعالمح، واه - لي 

الإيمانأما شرعا؛ البتة الإيمان اسم عليه مل.ق، لا عيره اه مع يعيد من لأن شرعي؛ 
عليهيصدق الرراق، الخالؤ، هو اف بأن الكافر يق فتمديق، نمل. كل يثمل فهو اللعوي 

شرعا.الإيمان اّم عليه يصدق ولا باه، كفر ح لخة الإيمان اسم 



)٢(الآي،ت الرس; -ور؛ ■٢٧

تقييدهمحي إشكال فلا الشرك يجامع اللغوي الإيمان أن علمت ذلك حققت ؤإذا 
موولين ريزأ لم ت تعالى ذي'فوله الإوم1ن دون الموجود الإسلام وكذلك به، 

الإ-لأملأن ١^؛ الإ-لأم فهو [، ١٤^١^■ ١١نلُتأ4 ي، ١'^• دخل ه أنتث! 
تعالى.الله عند والعلم قلبه، في الإيمان يدخل لم ممن يوجد لا الشرعي 

في.ه ئنيخذ ؤئم إلا ياف ألكرم ئؤمى ؤو، آية رانزلت العلمماء؛ بعض وقال 
وهوأر ملك؛ وما تملكه لاكأ هو شريكا إلا لك شريك لا لبيك ت تلبيتهم في الكفار قول 

ش- و^ جل - اف ذكر ألأثف؟ا< لأوو صنم ثني؛( ف، ماكث بقك تعارت يوله 
الكافرينوأهلك المؤمنين الله نجي وكيف أممهم، مع المرسلين أحبار من أن الأية هذ0 
العفول،.لأهل عنلة أي الألباب، لأولى عبرة 

شجأ.عثؤم لاموف ت لوؤل قوم في كقوله كثيرة، آيات في المعنى هذا وبتن 
تعالى.اممه عند والعلم مرارأ، إليه الإشارة تقدمت كما ]المافات[، ثقلاك أهلا" وإبل، 

٣٣■

الرعدسورة 

هذهءل١هر • ألمحاه عق أستوئ م رإث؛ا همي ,؟م ألّتزثب ج أثمح، ^* ١٠•' تعالى نوله 
هدهونغلير نراها، لا ولكننا عمد، على مرفوعف الماء أن منه يفهم قد الكريمة الأية 

iS^Xjآلايمح( ؤ، محآلق ثنما همد بمي ألثمه ؤ"ذأث، ■'  ٠٠؛القمان سورة في أيضا قوله ية ألا 
•١[.للقماj: بمة(4 نجت أن 

الولكنا عمدأ لها أن أحدهما فولين; على لأوتيمهه قوله: فى اللماء واحتلم، 
ومجاهد،عباس، ابن الفول؛ هدا عنه روى وممن الأية، فناهر إليه يشير كما نراها، 

كثير.ابن قاله كما واحد، وغير وقادة، والحز، 
بنإياس قول وهو أصلا، عمد بلا مجرفوعت أنها المعنى أن أيضا، قادة عن وروي 

أنيمسكها الذي هو أنه الحج؛١ ١١سورة فى تعالى تصريحه عليه يدل القول وهذا معاوية، 
[.٦٠]الٍج: إاذيهئ4 إلا الاض ند نج أن آلهذائ قلله؛ مح، الأرض عر تقع 

مرفوعةهى أي ذلالث<، لفي اكيدأ ُؤزر؛آه قوله؛ يكون هذا فعلى كثير؛ ابن قال 
اه.القدرة، فى الأكمل هو وهدا كيلك، ترونها كما عمد بغير 

تقتضىلا المالية قبيل من النول هذا أن الثلاهر _؛ عنه الله عفا - مقيدْ قال 
وذلك،به، بالمحكوم عليه ١لمحكوم ١تمماف نثّى المقصود أن والخراد الموضؤع، وجود 
بممورتين؛صادق 



٢٧٠الآية)أ(■الرعد; مورآ 

كقولك؛عته، منش به المحكوم ولكن موجودا، عليه المحكوم يكون أن الأولى• 
عنه.منتفية والحجرية موجود فالإنان بحجر، الإنسان ليس 

يذللث،عليه الحكم انضاء منه فيعلم موجود غير عليه المحكوم يكون أن ؛ ١^^^ 
)دفعكتابنا في أوصحناه كما العربية، اللغة أساليب من النؤع وهذا لموجودي، ا الأمر 
القيس!امرئ قول اللغة في ومثاله الكتاب(، آيات عن الاصطراب إيهام 

جرجرااطي نبالالعود افه مإذا بمناره يهتدي لا لأحب على 
وقوله:به، يهتدي حتى أصاد له منار لا أي 

ينجحرها بالقسي، ترى ولا والها أهالأرب تقنع لا 
ضباب.ولا فيها أرانبح لا يعنى 

جمعوالعمد؛ تروها، حتى لها عمل لا أي زوت؛اه؛ شمؤ ُؤ,بمنحي فقوله* هذا وعلى 
ذييان؛نابغة قول ومنه قياس، غير على عمود 

والعمدالصفاح بتدمر يبنون لهم أذنت قد إني الجن وحيص 
العريض.الحجر ■؛ والتشديد بالضم - والصفاح 

الأية*؛تثكتا4 ئيهر ثن خنت رئذ الثتست مز النثق ^^،مثك تمار؛ قونه 
الإيمان،وفيل العافية، قبل أي الحنة، قبل العذاب ؤإنزال العقوبة هنا؛ بالميتة المراد 

الذيالعذاب لهم يعجل أن منه. بطلبون الكفار أن الأية هذه ش تعالى بين وقد 
كقوله؛كثيرة، آيات قي المعنى هذا بين وقد الكفر، على نمادوا إن به يخوفهم 

ؤقؤ*ألمراب ^1مءاويك وكقوله؛ [، ٤٧تالحج وعدنه آال4 خظف ؤل يانمذاب 
وكفوف;؛ وت[ ]الع_تف_يثميق لا بعتة الثياب ئآءر تش أجل 

ماJاد،وقوله؛ ]العنكبوت[، ؤاه لم>يءإه جهم ؤزة النداب 
آلحىهن ئدا َكاأى إن ألتهئ ئالو١ وقوله؛ ٢[، ١، ]المعارج; لإكيتزه رو وق 
•[ ٣٢]الأنفال؛ ألكمنه تن حجثارء عكنا ثأتلمز عندك مز 

لهاؤبممؤن يما سفمؤن ءامتؤأ وأق-مت• بما يفيزة لأ ؛ةن-رنث بما ؤئنةسد وقوله؛ 
إلى]ص[، وه آنكاب ى ئز ها لا نحل تث، وقوله: [، ١٨]الشورى؛ آلي4 

غيرذللث،منالأيات.

يخولهمفيما كاذب ه النتي أن وزعم العناد، هو العذاب لتعجيل طلبهم وسبب 
قمدلتئندودؤ محث إق ألتداب عمم لمدا ُؤولإن تعالى؛ قال كما وعقابه، افه بأس من به 
يفَةت إن ئددآ يما ١^١ _مسوله؛ وك٨[، ود: ]هةبثث>ه ^١ 

حقنتإن هبدآ يما نفيتا تلت١ ئلقؤث جأدلثنا هر يننؤح وقوله؛ [، ٧٧]الأعراف: 
•هذا إلى الإشارة تقدمت كما [، ٣٢]هود؛ ؤاه ألصندتين ين 



الآيات)ا"_م(الرس;مرأ٢٧٢

تمردأالخذاب تعجيل يطلبون أنهم والمعنى؛ مثالة. واحدتها العقوبات والثالث! 
فعلكما الموبات، أي الثلاث، من المالفة بالأمم اش أوقع بما يتعغلوا ولم وطغيانا، 

وعترهم•لنومه وفرعون نمب، وقوم لوط، ونوم صالح، وقوم هول■، وقوم نوح، بقوم 
أفيثا'لأ4.لثديي رمحن ؤإن طبهم ئد لأناثى شنم لأر رق، ؤوإ0 محارت قوله 

شديدوأته ظلمهم، على للناس مغفرة دو أنه الكريمة لأية ا هده في — وعلا حل — بين 
عقابهمحن خوفهم ؤيشتد يضله، قي الناس رجاء ليعفلم والوعيد الوعد بين فجمع العقاب، 
فاجتماعالضر، ودفع النفع حلب في محصورة العقلاء مطامع لأن الثديي؛ وعذابه 
تتعالى كقوله كثيرة، آيات في المعنى هذا بين وقد للهلاءة٠ أدعى والهلجع الخوف 

—امء،]الأن—*ألثثرلإك.ه ألذوي. عي يآثم ولا وسعت تبمتو ذو رتحظم مح، ءئبدلئ■ 
وعلا؛حل وقوله [، ١٦٥]الأنعام: قبمإه ئمور ؤاقد الماس منيج رئف ران وقوله؛ 
وiوله:]!فسر[، ألأين آددا>؛، ي ص نأن ألنجث. أثءوئ أط أفآ ^٤، 
الأيات.من ذلك غير إلى ٣[، ]غانر: ^^^٠ ٠١١ذتم، ألماس قديد أؤب محبماي ألدف ُؤءايي 

هداهمأما والإنذار، البلاغ عالمك إنما أي أنث ؤا0 تعالى: قوله 
فىالمعنى ^ا بنن وقل وعلا. حل عليه حابهم أن كما تعالى، الد بيد فهو وتوفيقهم 

]المق_رة:ئكآأه مت تهزي أثن ؤلءكن ئدينِ ٤^٤٧ ؤؤهتأ كقوله: كثيرة، آيات 
الآيات.من ذلالث، ونحو أ.إثاثه رءأسا أولع ءثك ءؤؤثا وقوله: [، ٢٧٢

المرادأن الكريمة الأية هدْ في الأقوال، أظهر هاد4. م تعالى: قوله 
قؤتعالى: فوله عليه يدل، كما الرسول،، بالهادي والمراد الأمة، بالشؤم 
[،٢٤]فاطر؛ يره فها ملأ إلا محت من وؤان وقوله: [، ٤٧]يونس: الأية . . ■ ثبمؤوه 
المالماءأقوال، أوضحنا وقد [، ١٢٦]المحل؛ ربموتُه محؤ 'ًفؤ، ي، بعئن؛ ُؤرلس وقول: 
الكتاب(.آيات عن الاصملراب إيهام )دسر كتنابنا في الكريمة الأية هده نر وأدلتهم 

أدئاهّحفل عتيد ما تم تعار: قوله 
الذييعلم أي ، محدوف، وانماند موصولة تكون أن يحتنملر الأية هل.ْ فير ®مار لففلة 

ذكورةمنر هو حال، أي عالهمر الولد من، تحماله ما يحلم فالمعنير هذا وعلى أنهمر، كلر تحمله 
■إليءيرنللئ،مر،الأحوال، وثقاوة، ومعادة وقمر، وطول، وقبح، لحن وحداج، وأنوثة، 

آاث؛إحامّهؤ، ما ؤوثتأتث كقول: افه، كتاب من آيات المعنمر هذا علؤ، دلت، وقد 
ينكأضأكّ إذ يمت لعتر جو وكقول: نزاع، بلا موصولا فيه ®ما؛ا لأن [؛ ٣٤]لقمان: 

آلآدءاءّل بموئْكأل الذكا ُ؛ؤهو وقوله: [، ٣٢]الجم: ^٤٢ه ٢٠٥بهمة ف، فيِه أنتمّ ثإد ألآلأفيأ 
آ[.]آلصمان:ئكا1ه يئ 

يعلمأي مصدرية، الكريمة لأية ا هن.ْ في، رما، لمقلة تكون أن أيضا: ؤيحتملر 
المعنى،،ُالّا على، أيضا تلل، آيات حاءت وند المصدري، بالمعنى أنثى كل، حمل 



٨٢٧٣( - )٦ اس ارحمي: -ورو 

إبعثرمء ثن يقش ثلأ ئسر ين ثمث وما ئيول إلا هثع ،٦ أنئ ثذ محيل ي ■' كقوله 
وتاأكمايها نذ _5y بن عنج وما ألثاعي ءإثأ تزد وق ونوله: [، ١١لذاط_ر: كثّ،ه ي، 

[.٤٧]نمك: شذه إإ؛ُ قتع و؟ أنق من قيل 
كلاهماوجهان لها يكون ند الأية أن المبارك الكتاب هاوا ترجمة في ندمنا وقد 

الجمح.فندكر قرأن، له يشهد وكلأهما حق، 
قالؤإن ثمى، يخلهر فما يعيد فهو استفهامية، الأيه هدم فى ءماء لفغلة كون احتمال وأما 

عليهالمنصوصن الأرحام في ما علم أن على الصحيحة المنة ت، دلوقد العلم، أهل يعضل به 
منالبخاري صحيح في ثبت، ما هو وذللث، حلقه، دون به الله امتاتر مما المذكورة الأيايته في 
]الأنعام:هوه إب إتثهآ لا آدس-> ممايح يعند٠ ؤ تعالى: قوله في الغيب، بمفاتح الراد أن 
ؤ،ما ؤثار أئتٍث ولرلث__ ألناعي علم عندم آمه ق0 تعالى: قوله في المذكورة الخمس [، ٠٩

[،٣٤ان: مغ]لؤض أى مز شديم، ؤما عدا ثءكسث مادا مس ئديمح، وما أ"لآزءايّ 
أماجاريان الأية، . .نجنه. ثا >تم فيلففلةااما(امنقوله: المذكوران والاحمالأن 

الذييعلم فالمعنى فيهما، موصولة كونها فحلى ه رداد رما ألأتكام شبمي ٠ؤرما فوله؛ فى 
.وزيادتها نقصها يعلم فالمعس مصدرية، كونها وعلى ا وتزيال0 تقمه 

فيأقوالهم وهذه مدلآه وما ا'لأرنحام شبمي ُؤوما موله• الراد في العلماء واحتلمه 
الضحاكعن جرير ابن أحرج بالخأثورا النفير فى المنثور )الدر صاحبا نقل بوامهلة الأية 

.١٠حملهافي الدم ترى المرأة راهي قال: ردائه وما آلأينحام شبمي ^^١ • وله نش 
فيمجاهد عن الشيخ وأبو المنذر، وابن حرير، وابن سبة، أبى ابن وأحرج 

.اااصتمّسالهااقال: ردائه ق، الاJماا ارحروج فيل: ١محوك١مه فبمى ^^١ قوله: 
فجن^^١ قوله: في ه عباس ابن عن حاتم أيي وابن النذر، ابن وأحرجه 

الأنهر،.المعة •في قال: واثه >نثا حملها،، في الدم ترى »أن قال: الأ3كثامه 
فبمن^^١ نوله: في ها عاص ابن عن الضحاك >يق من حاتم أبي ابن وأحرج 

ؤالتسعة من تضس وما التسعة على تزداد ءما قال! وداده وما ألأ3؛ثام 
ا'لأزحثا؛هشبمل ؤوتا نال: ه عباس ابن عن الشيح وأبو النذر ابن وأحرج 

.التسعة، فوق ردادذه ^^١ أشهر تسعت دون رما ٠ فال 
فصؤنت١ قوله؛ في ه ماس ابن عن حاتم أبى وابن حرير ابن وأحرج 

حتى::، ٠٥١^ما على الحمل في زاديت، ررما يقول: ردائه ُؤوما ااالقه1ااا يحنى أ'لأبجامه 
أثبر،تسعة تحمل س ومحنهن أشهر، عشرة تحمل س الماء س أن وذلالث٠ تماما؛ ولا.ته 

تعالىاممه ذكر التي والزيادة الغيض فذتلث، تنقص، س ومنهن الحمل في تزيد من ومنهن 
٠تعاليء بعلمه ذلك وكل 

دونراما قال: ه المحاك عن الشيح وأبو حاتم أبي وابن جرير ابن وأحرج 
ءزيادةاا فهو فوقها وما غيض فهو أنبر التحة 



الآيت)«ا( ٢٧٤

عنالشيخ وأبو حاتم أبي وابن المنذر وابن وابن نية أبي ابن وأحرج 
نكملحتى يومأ الحمل في زاد إلا بوما بالدم الرحم غاصت راما ت قال خهء عكرمة 

.طاهرأأاأشهر سعة 

شبميؤ، قول: في ه انحن عن حاتم أبي وابن الخدر ابن وأحرج 
حاتمأبي وابن حرير وابن الخدر وابن شيبة أبي ابن وأخرج >االقءلاا قال: آ'لأبجامه 

عظمالأم تر لم ؤإذا الوك، مش اك، رأت ^١ ١١قال: الأية في تقهف مجاهد عن 
بالمأثور(.التفسير قي المنثور )الدر من اه الولد®، 

٠وغيرها إصع وزيادة ا وغيرها إصع كنقصان الولد إلى يرجعان والزيادة الغيص ت وقيل 
هدينذكر الوصع، بعد النفاس بدم تزداد وما الحيض دم انقطاع ت وقيل 

القرطي.القولين 

فاكثر.توأمءن على تشتمل وتزداد واحد، على تشتمل تغيض ونل: 
تعالىانه وهو واحد شيء إلى كلها الأقوال هذه مرجمر عنه الله عفا - مقيده قال 

زائدأ،تأخده أي وتزداد تنقمن تغيض معنى لأن تزيد©؛ وما الأرحام تنقمه بما عالم 
صتحا إذا جسمه وjقمرإ الجنين من العضو ونقمي العدد نقمي المذكور التقصي فيشمل 

الازديادأن كما المعتاد، حمله أمد . قسا تسقطه بأن الحمل مدة ونقمي فتقلصى، عليه 
أمدوزيادة حامل، وهى تحص لم إن الجنين جم وزيادة العدد وزيادة العفو زيادة يشمل 

كله.تشماله والأية كله، ذلك يعلم - وعلا جل - واف المعتاد، القدر عن الحمل 
اقزتتحف ئو وتذ دء حهر ومن الثني أنر مذ نتؤِ  ٠١٣^الي؛ نعه نول

وأنمواء، عنده والجهر الممر أن الكريمة لأية ا هذه في تعالى بين • ه ^الت٢ر وصأ1ريب 
الخفيويعلم الجهر، مع يكما الممر مهع لأنه سواء؛ أيضا عنده والفلهور الاحتفاء 

جهريأ•آآو ُؤوآيريا كقوله: أخر آيات في المعنى هذا أوضح وقد الفلاهر، يعلم كما 
•وقول ]الملك؛ا، ر.ه أثي أشم، ؤبمو ثو س ست؛ آلا ر.ا اكدُي ذك ءيثّ إفر دء 

بمميابهنَ تثئنوف جنن ونوله: ]مله[، وب؛ وأحمح، آلنر بملم لإقأ إلإل جمهر ؤوإن 
رتلإألأتن قآ وقوله: ْ[، ]هود: أدقددر؟اا عية إثم بملون دثا ئمحكت ما 
الأيات.من ذلك غير إلى [، ١٦]ق: سيره يهء رنوش ما 

المختفيهو التخفي أن بالمهار، والمارب بالليل الممتخفي في القولين وأفلهر 
قولومنه يشاء. حيث، الذاميح البارز ١لفلاهر هو والسارمحب، الأعين، عن المستتر 
المغلي:شهاب، بن الأخنس 
ساربفهو فيده خلعنا وتحن هم فحلقيد قاربوا اس أنوكل 

خاف.غر محناهر يسماء حيث، ذاهب، أتما 
الخليم:بن قس وقول 



٢٧٥( ١٥.  ١١)ص الرعد: سررة 

نريبر بعالأحلام غرب وتسروب غير وكنت سربت إني 
حءوا0من الظاهر، والمستخفي فيه، ليتوارى الرب في الداخل المارب؛ ت ونيل 

تالقيس امرئ فول ومنه أظهره، إذا ت يخفيه 

مجفعني من ودق اهن خنكأنما امهن فأنمن اهن حق
سوءءُئوم أس أراد ؤإدآ اننإ تا يثبدا حئ يئوك تا بمؤ لا أممت ت تعالى نوله 

مايغنر لا أنه الكريمة الأية هدم في تعالى بنن واوه. ين يرمح، نن لهم رما م ثني ثلأ 
•وعلا حل اش، 'ناعن من هم بأنفما يغيروا حتى والعامة الغمان من بتوم 

منعاليه كانوا ما يغيروا حتى عليهم أنعمها نعمة قوما ثؤ ليلا أنه والمعنى 
خأم أممت اك ؤد'إش كقوله؛ أحر مواضع في المحنى هذا وبين الصالح، والعمل الطامة 

[.٠٣]الأنفال: لأية ا . . بأسآأأ4. تا ييأ ثئ زم ء لسها تته مسرا 
•]الشورى[ .ه ثن وثغنوأ 'هسبمت، متامصبمثنو من أصتظم ؤوتآ وقوله؛ 

فيأيضا ذللئج وبين له، مرد خلا بوء قوما أراد إدا أنه أيضا لأية ا هده في بين وند 
منونحوها [، ١٤٧لالأنعامأ ألذويّ عي ثأسم يرد ولا ؤ كقوله; أحر مواصع 
بأنيصدق [، ٥٣تا ييا أ؛ؤحئ الكردمةت الأية هذه في ونوله الأتان، 

الجمع،البالية فعنت بأنفسهم ما الرماة بتغيير أحد يوم وسر كما بعضهم من التغيير يكون 
أعلم.تعار واف اس كم إذا ءنمم فال: الصالحون؟ وبا أنهلك، ه: طل وفد 

الآية.وطماه -مثا أؤدي أرُاءءفلم أدى تحار• هوله 
قال. وءل٠عا حوفا البرق حلقه يري الذي هو أنه الكريمة الأية ُدْ فى نعار ذكر 

فىويهلمع ومنفحته بركته يرجو للمقيم وطمعا ومشقته، أذاْ يخاف افر للمحوفا قتادة؛ 
الضحاك؛وعن البر، لأهل والهلمع البحر، لأهل الخوف المسن؛ وعن • اممه رزق 

الغبن،.في والتلمع انمراعق، من الخوف 

،وعلا حل آياته مجن ومحلمعا خوفا البرق حلمه إراءته إن آحر؛ موضع في وبين 
ءايننهءقوله؛ في وذلك له. شريلئ، لا وحده يعبد لأل تحق الم أنه على الل.الة 

[.٢٤لالروم; الأية . . ماءه. ألثثاغ من وُأزد ينلتعا مثا ألمق ييبعكم 
٠^٢^^٠ إلئدز ويتلهم محتأ ًلؤبمأ ءأ'لآت؟أا ألثثؤم، ق س تثد ؤوِس تعار؛ نوله 

محلوعاوالأرض ماوامحت، ال أهل له بجد أنه الكريمة الأية طْ في تعالى وبين 
أهلومجود الفللأل، مجود أيضا وذكر والآهسالب بالغاJو لهم ٠لالآ له جد وتوكرها 

ألينش يتلم متثيوأ سأ ين أس نأئ ما إك مدا ؤأولتّ نوله؛ في والأرض ماوامحتح ال
دآثةين أ،ق؛د، ؤ، وما ألثثتوت ق ما مجد ؤأب .( د'خريتي ر؛از س ،نش.ا رألقم،بل 
واحتلم،•٠[، -  ٤٨: Ji>iJl]ءؤيؤمثو0ه فوله؛ ؛لى .؛١٠ ئثقلإي0 لا وهنر لأمكد 
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منسجود ؛ العلماء بعض فقال المومنّن، غير وسجود الظل جود بالمواد في العلماء 
مجوداض يجدون والملائكة فالمؤمنون الخصوص؛ العام من والأرضي الماوات في، 

كرها،يجدون والكفار طوعا، ذلك يفعلون لأرضر، ١ على الجبهة وصع وهو حقيقيا 
^^١تعار: نال كما كرها إلا ف يجدون ولا الباطن في كفار لأنهم المنافقين أعس 

آنثث>نهن ؤوم١ ت تعالى ونال [، ١٤٢]آك،; آلناسه رآءون ثاخ  ١٢٠١٠ألثأو؛ إل ^١ ١٠
حفاقوهم إلا أاكثاو» أرن رلأ لإ؛ثوإيء إؤ ه=قثثوأ أدهن إلا ممثهن ^ نتل 

الماواتأهل مجود أن على وانملمر، لالتورةا، .ه 'كردرن وث؛أ إلا ثغأوو ولا 
أممجد أس لئ ر م الحج؛ مورم في تعالى نوله الخصوص، العام من، والأرض 

تذوحفيت نألدثإب ؤألثجث ثأإتال دآلقمم >إقر نإلقتس ?، ٥١ي، رش ألثثدب ، فش 
[،١٨لالأحجت الناؤزه تن ؤوءفث؛م قفوله؛ [. ١٨]الحج: العياب^ ءآيو حى رؤث؛ر أتاؤن 
وقتادةالحسن تول وهذا المذكور، السجود في داحل غير الناس بعص أن على دليل 

لماانقيادهم طوعا الملمين سجود والمراد عامة الأية ونيل الفراء ذكره وغيرهما 
كرها؛منهم اض يريد لما انقيادهم كرها الكافرين بسجود والمراد طوعا، منهم النه يريد 
وأصلفيهم مشيئته ونفوذ فيهم لصنعه حاصعون منقادون وهم فيهم نافذة إرادته لأن 

تالخيل زيد نول ومنه والخضؤع، الذل الخرب لخة في المجود 
لحواضلجدأ م فيها الأكم ترى حجراته في، لق بالتمل، بجمع 
■ثور بن حميد قال، وانحى• رأسه طاطا إذا أمجد العرب؛ قول ومنه 

اوأموارهبإ يحضوكف عصم مير لعوين لا ملف
اارهلأحبتصسارى الجود مد.ت أٌجا هتأزمول ضف

في،أيما حار الخن.كور الخلاف وط؛ شرعيي، لا لغوي جود فال القول هذا وعلى 
تدركإدراكا لها يخلق أن عر قادر تعالى واف حقيقي، سجودها فقيل؛ الظلال سجود 

جهةإلم، النهار أول اف بقدرة ميلها سجودها ؛ وقين، حقيقيا، سجودأ ف جد وتبه 
حياللأنه له حقيقة لا الغنلر أن هذا قال من، وادعير الشرق، جهة إلى، وأحرم الغرب 

الإدراك.منه يمكن، فلا 

للظليخلن، أن عر قادر فهو ، شء كز عر قادر - وعلا جل - اف إن نقول؛ ونحن، 
حمل،هي، الأصول علماء عند القررء والقاعدة حقيقيا مجودأ تعالير لله به يجد إدراكا 

•النولض حاصل أن ولا؛خفي، سنة أو كتاب م، بدليل، إلا فلواهرها علمي الوحي نموص 
المخهوص.لعام ١ مني والأرض الموات أهل، في، فهر وعليه أزالمجردشرعي، أحدهما؛

علمهباق فهو وعليه والخضؤع والذل الانقياد بمعتم، لغوى جود الأن ؛ رالثاتي، 
إنالنصي أن الشافعية من، وجماعة والحنابلة المالكية عند الأصول في، والمقرر عمومه، 

لأبي،حلافا اكحقيؤ، وهو الشرعية عالي، حمل، اللغوية والحقيقة الشرعية الحقيقة بين، دار 
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بمكرإ_نؤُهم نله• قوله الأخير هذا على ويدل الرحمن، لكفرتم تقديرْ بعضهم; وقال 
مورةفي فدمنا وقد البقرة مورة في لإلوا؛ جواب حذف نواهد قدمنا وقد إلرمثزه 

قبلالمذكور حنى من المحذوف الجواب يكون أن العربية اللغة في الغالب أن يوسف 
المحذوف.الجواب على دلياد الشرمحل قبل ما ليكون الترمحل، 

ردرئث؛آ.أزوي؛ا نم ؤثئا ^^١ من رثاد أيبمثا تعار; قوله 
ويلدونيزوجون البشرية جنس من قبله. الرمل أن الكريمة الأية هذْ في بين 

تتعالى قال كما البشر من آدمي بعث، استغربوا الكفار أن وذلك ملانكة؛ وليسوا 
فأخبرلالإءراء[، رني.ه بمثثإ أفت أثق ^١ ١٥أن إلا ألهدة إل،؛ر يرمثوأ أن أقلس تع 
إوآلثتسيؤت ين مل4كث أنبمتا ت كقوله ؤيأكلون يتزوجون الذين البشر برسل أنه 

ال؛؛^١ جثكهم ؤ، وقوله؛ '٢؛!، ]الخرتال: امحناقاه 4، ردبمثؤة ألقعتثام وأ'ةاثينث إهم 
إليه.الإشارة تقدمت، كْا ١؟^^، من ذللخ، غير إلى ٨[. ]الأف،: ألفاءه تأطون 

الظاهرألكثس،ه. ءلثأ ءند.م ومذ ربيئ،ءئأ تي ثهيدا اف عقق ؤء ت*ااء،• ئدله 
العلمأهل به المراد وأن الجلالة، لفظ على عطف أهث—اه ءلم بميم ؤرتذ قوله؛ أن 

)\ذؤ\'وكهئ م إلأ إكت لا آثم آس ؤسي-د تعالى؛ قوله ويدل والإنجيل بالتوراة 
أنمىسل ،؛قف أرك نج م 4 َقث ءؤؤن وقوله: [، ١٨]آل، الأية . . . أين؛١٠ 
ثمدهلا َقتن_ !ن ألدئ أنل وقوله [• ٩٤]بمؤنس: تؤئ4 ين، أل=كثت، يهمءون 

الآ,ات،.من ذللث، غير إلى [، ٤٣]اكًل: 

إبراهيمسورة 

W

ياذنأش إث، أكلكي، من ألناس بمج إبك أننكه 'ًؤشث، ءؤال-ر نعالي؛ نوله 
الأُة..4 

ليخرجالعفلم الكتاب هدا ه نبيه على أنزل أته الكريمة الأية هذه في تعالى بين 
فيالمعنى هذا وأوصح والهدى الإيمان نور إلى والضلال الكفر ظلمات من الناس به 

ألوربإث< ألملك، يئ ِثمثؤ يثن، ءا,تت ع؛-دئء عق ي١يق ؤوأ ؤ>ؤ كة_وله: أحر آي[ين، 
بقرة؛]الألوده إث، آلْللميو ين ينييهر ءامنوأ أثومى ول هأس وقوله؛ ٩[، ]الحديد; 

الأنه ها تعالى بنن وقد إليه، الإثارة تقدمتح كما الأياتح من ذللثح غير إلى [، ٢٥٧
اؤُادنقوله: في - وعلا جل - بإذنه إلا النور إلى الظلمات، من أحدأ يخرج 
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هذهوعقد وذاك هذا لاحتهّال مجملا اللفظ يصير قال ولمن اللغوية، تقديم في حنيفة 
تبقوله الود( رمراقى صاحب المسالة 

المرقىلق معلفي يكن م لإن الشرعي على محمول لففل وال
انتخبالذي المجازي عن بحث يجب ولم الجلي على لغوي فال

المؤمنينفي الأية ت وقيل كرها حللالهم مجود كرها الكفار بجود الراد وقيل؛ 
مشقةلثقل كرها يجد وبعضهم عليه، الضع أوامر امتثال لخفة طوعا يجد فبعضهم 

تبمالى،القه عند والعلم دلك تكلف على يحمله إيمانه أن مع عاليه، ، التكليف
غداة،جمع يكون أن يحتمل أو مصدرا، يكون أن يحتمل وقوله! 

قولومنه والغروب العصر بين ما وهو أصيل جمع وهو بضمتين أصل جمع والاصال 
الهذلي:ذوب أبي 

ايلالأصبه ائيأففي وأقعد أهله أكرم ت، الميلأنن، لممري 
دمق} إ ثق أثث م ءق؛م أء ثئذ* كثص -كمأ ئتؤ؛ هي ثنلوا وم تمالى: قول 

لأنهوحده يعبد لأن المستحق هو أنه إلى الكريمة الأية هذه في تعالى أثار الذيره. ألوه 
إلىالعدم من وأبرزهم حلقهم من إلا يعبدوه أن الخلق من يستحق ولا وحده، الخالق هو 

نلائ٠إنكار ألوءثإمبٌ قتم كثتتيء -»لمأ ئج؛ ؤ جثوا ٠^١٢ قوله؛ من القمود لأن الوحود؛ 
هوحيء كل حالت، أي إ عذ أثث ؤء؛، بحده؛ قوله بدليل وحده الخالق هو وأنه 

أعبدوأألثاس ^^؛^١ كقوله: كثيرة آيايت، في المعنى هذا ويبين وحده، يعبد لأن المستحق 
يهمثقا ;،٥^>؛!^ لا ءالهة ديبجء ين ه وقول[، ٢١رْ; لاون٤لقئإبا أومح، 

وقوله:ةدئون.با وم ثبما بماى لا تا وقوله: *١[، (: ١٧٠٣]١^ةلموث4 
الأياُتح؛من ذللث، غير إلى [، ١١دُتيؤ4 ثن ١^؛؛، ققت نايا ئأثدف أثم -ثلف ^^١ 

وحدهحلقه من يعبد أن عليه يجب مثلك مريوب عبد فهو حالفه إلى محتاج المحلوق لأن 
له.شريك لا وحده الحالق عبادة وحوب إلى بالنسبة سواء فأنتما ذلك، عليك يجب كما 

هدهفى تعالى بين ريمحة4، نح، ءابه عقي قزد أولا  ١٧٤٢أدمن ^^^٠ ت تعالى توله 
خىانمي هدا ونن ربه، علته بمزلها باية الإتيان و. عليه افرحوا الكفار أن الكريمة الأية 

مندلك عير إلى ٥[، تالأنبتاءت 'أ"لأولوبمه ١ربمل محكما بثاير ؤهكاننا ت كقوله متعددة مواصع 
فيالأيات جمتع عن كفاية العظم القرآن فى أن آخر موصع في تعالى وبين الأيات، 

فيوبين [، ٥١لالسك_وت: ئثأذه ثئق ألخكش، ٤؛^، ملتا اثآ قمحهنّ ؤآو؟ذ ت فوله 
إلاألأيتت رسل ر تثتثآ ت بقوله ونحوها صالح كناقة آية إنزال عدم حكمة آحر موصع 

إليه.الإشارة تقدمت كما [، ٥٩]الإسراءت أأثاقئه ئؤد ر«ادتا أيرارو0 ها يكدب أن 
أتنزهيد لإ آو آلأين يد هلعت أر آلحثاد يد تؤرث تي،اكا أن ؤوؤ تعالى• قوله 

القرآن.هدا لكان تقديره ت العلماء بعمى قال محدوف. الأية هذ.ه فى رالو® جواب الأية، 
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إلاوثوي ين أيبمته اؤوث1 ت كئوله أحر أيان في ذلك وأوصح الأية، . . تيهزه. 
أب,ji؛؛،ويث آن إض حاث ق، ينوله• ؛، ٦٤ا»؛ لالنه أم يإدمحته فضع 

تنئمحبملأث، لثبمث^ هإثاتيهمهي،■ إلا أمبملنا"إيى"محفي ^وإ تغالي"' نوله 
يرمللم لأنه نومه بلغة إلا رمرلأ يرمل لم انه الكريمة الأية هذه في تعالى اة بين 

جميعإلى أدل سنا. أن أحر مواصع في بين يلكنه غيرمم، لئن تدمه إلى إلا رمولأ 
أمرثول إؤ ألقاس كأيها تعالى• كقوله بنيرهم ولا بقومه اختماص دون الخلاتق 
كايثك ٧٤١يي•• ألإأ١ن؟ك رو ١^ وتوله؛ [، ١٠٨لالأءرافت همثاه إثبمئم 

ذلكغير إلى أ، ٢٨آسأ: ص ْقادث إلا _، >رتا ونوله•• د، 
كلأهل إبلاغ عاليه يجب فهو. لسان، كل لأهل رمالته عموم على الدالة الأيات من 

علىقؤ محمدآ فقل افأه ءإن ظبات عباس ابن هول، البقرة مودة في نلءمنا ونع• لمان 
افهإن ممال: الماء؟ أهل على فصله عباس ابن يا بم ; فقالواماء الأهل وعلى الأنيياء 

ألةس؛ثم، َة؛هكمم جلا ثنيه محلك درمح< تن زيه إك خلإ بمو ؤو*و قال؛ تعالى 
دئقثن قيء ت١ أثن ك تممن ه ثثا قثا لأي سا ي لمحمد وقال لالأ؛سا،[، 

ينأزثلثا ي تعار:  ٥١نال تال: الأمحاء على فضله فما : نالوا٢[ ١، ]اكح: تأن زنا 
،^٤٠إلا هثألئلو ؤو*آ جق: لمحمد قؤ اف وقال ه ثم إت؛غك مهدء هإ—اتي إلا يبمولؤ 

كمانيه مفى الدارمجى محمد أبو ذكره والإسء الجن إلى فأرمله [، ٢٨]مات ةلناٍإر،ه 
تعار.افه ينو والعالم ذكرنا بما للأية عباس ابن من وهونمير تقدم، 

أمأدإنّه•قآ آدتهنّ ق'؟ تحارت تدله 
أولئكأن معا٠ا العلماءت بعض فقال الكريمة الأية هذه معنى ر العلماء اختلف 

الرملبه جاءت لما وحمما ءٍغلا عليها لعفوا أفواههم فى أنمهم أيدي جعلوا الكفار 
عودمبن افه عبد القول بهيا فال وممن أصنامهم وشتم أحلامهم فيه تفيه كان إن 

^^١تمار: بقوله عليه واستدل جرير، ابن واختاره أسلم بن نيد بن الرحنن دب• 
منمعروف المعنى وهذا [. ١١٩ممران: ]iJ الأية . . أدقفده. ين ألامايد ءومحر ثقوا ء؛وأ 

الشاعر:قول ومنه العرب، كلام 
ف،الأكلى ععض بحتى ول الحغش فجه في تردون 

ومنهآ القرهلبي تال وكفيه: أصابعه على يحض حتى الحول يغيفلون أنهم يعني 
أيضا:الأحر قول 

الوفليفاعلى يحض فأصحى ة أزمه لامأنى نألد ق
الراجز:وقال عضا. أنامله أفي أي 
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ديويافي سم ظعبة ودففحيلي أبصرت لمى حمأن لو 
اليدبأطراف الوجد من عفت عودي وجفاء أهلي عد وي

ورجعواعجبوا افه كتاب سمعوا لما أنهم منها هذا، غير أقوال الكريمة الأية وفي 
نبيهملهم قال إذا كانوا ألهم وملها عباس، ابن عن ؤيروى العجب، من أفواههم إلى بادئهم 

ؤيروى• لقوله وردآ له تكذيبا اسكت أن أفواههم إلى بأصابعهم أشاروا إليكم الأله رسول أنا 
وكذبوهمنولهم الهّل على ردوا أنهم لأية: ا معنى أن ومنها صالح، أبى عن هذا 

الباء،بمعنى ففي القول هذا وعلى للكفار، والثاني للرسل الأول فالضمير بأفواههم، 
هتاراقي® أن وتوجيهه جرير• ابن قال كعبإ■ بن ومحمد وقتادة مجاهد عن القول هذا ؤيروى 
الشاعر!وفال الجنة. في يعتون بالجنة اض أيحلك العرب من ممع وقد قال! الباء بمعنى 

أدم،ن، لنص عن ولكنني ورهطه لفط عن فيها وأرغب، 
وهوالكلام بتمام ذللئ، ير نفالقول هذا ؤيويد كثير! ابن قال بها وأرغب يريد 

■ميبمساه إقي توج ينا سؤ، ش ؤإئا دء أزسينثم يمآ َةييا إة ^١ ١٤٠؛^تعالى! قوله 
-تعالى افه رحمه - محير ابن اثلهره ما حلاف، 

بقوله!المراد أنه على فيدل قتله لما بعدم ما مغايرة بالواويقتضى ، العهلفلأن 
أنالمعنى ت وقيل تعالى، اض عند والحلم بالأفواه بالتكذيب، الممريح غير الأية، . . أيتهتِ؟بم. 

والثانيللكفار الأول فالفمير وعليه لقولهم، ردأ الرسل أقوام في أيديهم جعلوا اوكفار 
الرسلأقوام على الرسل أيدي الكفار جعل ونيل: الحسن، عن هذا وبروى للرسل، 

فيالكفار أيدي الرسل رد وقيل؛ مقاتل عن هذا ليروى كلامهم، ويقطعوا لهكتوهم 
•تعالى الاله عند والعلم منها القرآن له يشهد وما الأقوال رأين، فقد ذلاك،، غير وقيل أفواههم. 

والواوالهاء فحذفت فو0 أصله أن على يدل أفواه على مكرآ الفم جمع تنبيه 
الميم.عنهما وعوضت 

صرح• إثي دعؤتا تما س1ذا ش ؤإيا يدء أرسلت> بما ^٤^٥١ ت تعالى توله 
شاكونوأنهم بهم، كافرون بأنهم للرمل صرحوا الكفار أن الكريمة لأية ا هذه في تعالى 

بهبالكفر صرحوا أنهم باكعيين بعضهم على تعالى ص وقد الوحي، من به حاءوهم فما 
شيلي ؤإئثا بمبد ما مد ^١)، ت له صالح قوم كقول إليه يدعوهم فيما شاكون وأنهم 

آننحمحأألملأ ؤهاد ت قوله فى به بالكفر وصرحوا [ ٦٢]هودت ءِ،سبه إقو ئتمآ نثا 
إقا ٠١٥رمحأء نن ثم،ست ثنينا آفث أثلثوث يتم ءاس لتذ أنقثعئوأ قويه، يمت 
وهَةفىت دء تاتتثم ادكآ إقا ١^٤^١ أرمتث 3اد . ثفموث يمء وسد يتثآ 

منأن I المبارك الكتاب هدا ترجمه في فدمنا وقد الايات، من ذلك ونحو ]الأعراف[ 
بعضبدخول أحرى آية في يصرح ثم آية في عموم يذكر أن تضمنها التي البيان أنواع 
ثمنهيطم ومن ت تعالى بقوله له المثال تقدم وكما هنا، كما فيه العموم ذلك أفراد 

[.٣٦تاوحج1 الأية . ٠ . آثده شعتغر من تكٍ ج،اقها ءؤوألدلك٠ قوله• مع [ ٣٢]الحح؛ ه آثم 
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قكمدُى ؤ آزءسأ تذ نثنيبمفر إتني4_؛إ حقهموأ أدين ؤر»اد ت الى عشه نول
أرصهممن الإحراج الرسل توعدوا الكفار أن الكريمة الأية هد0 في تعالى بض ثناه. 

أحروات في نص وُد الوحي. من به جاءوا ما بمركوا لم إل ب دم بض من والنفي 
ثثش^١^١ يمي شمب: قوم عن كقوله مفصلا ذلك بعض على أيضا 

قعد؛ا إن ي أم و أ»سما ثل . َقيي؛ث ه أدلن ئال ثأ ؤ لعودة أر ونيمإآ' ثن 
ممي2مإب محكاي • لوُل- لوم عن وقوله [ ٨٩، ٨٨لالأءراذ،ت الأية • • • يلهيآه 

عنبمص.iلافِلآوقوله ام١^ ثثبمأ ،'ادرط:ص أن؛^،^١مء إلا 
همكيثيكث لا يإدا ينها لثنيمق- آ'لأبج، بن لنثغئك يكاديأ قيمآ • نربش مشركي 

ءم.نيقآن فلول؛. أز ِليزك 'غوأ أك ي، ظ ؤت\إ ونوله: ]الإمأ،[ @ه ية إلا 
الآات.س ذلك ضر إلى ]الأنفالا ©ه أ'ثكين نر نآفُ أة ;_j' نتةقثون 

بمد.ءمين آ'مح، © أقسن ليلكن رم لي ت تعالى قوله 
©4•لصد و•غائ، ،ئاي، خارث> ,يس ديش 

علىلهم والصر العانة أن رسله إلى أوحى أنه الكريمة الأية ض ني تعالى نن 
كثيرةآيات في المعنى هذا وبين أعيانهم، إهلاك بعد الأرض يسكنهم وأنه أعيانهم 
هثم ه لأن @ نحه ثم ١^ و أمحتين َممنثا تئت، >َةذ ه: كقول
[y2Ljtji]©ه عبيز لإى أئن إث هبملأ آا إمهى أثت هًقثت، ونوله ]؛^2؛^،^،[ ©4 
ونوله:[. ٥١الآبة . ٠ ألثتأ4. آمحي 4  ١٣وأك،رئتا تنز 4لئا ونوله 

ءتك١ي٠،من تثثا» من لورئهثا م أمحي ،'كؤ وأنهيدأأم أسعينوأ لثويه مش  4i3i؛
تههبثتئؤ}؛ '٤^١ أثم!ُك؛- ألنوم ءؤوأودتا وقوله: ]الأء-راف[. ©4 هثتميك وأكبمه 
الآات.من ذلك غير إر [. ١٣٧لالأماف: الأية . . ي؛ا4هأؤ ^^١ آلأبج، 

الضد،الجبار خيبة كيفية هنا بين لم مد4ّ بجار ءًقل 4وناب تحارا ندله 
جهم4 ؤؤأكا : *رق؛؛سورة قي قوله في القبيحة صفاته ويعفى حييته معنى إلى أمار ولكنه 

آلندف4 ،أواْ ءا.ر إلها أم ح يعد ألمح، مبمِ، معتد تمم مقع يٍد ْةداد َةو 
كثير.ابن قاله للحق. المعاند والعنين. ه، نففي لمتجبر ١ والجبار ]ق[ ج^4 لملمحيي 

فيامحر،هو كما أمام بمعنى هنا وراء الأية• ■ ١ جيم4. لجو. 4ين تمار• نوله 
قولهالقرأن في فمنه العرب كلام ور القرآن في أمام بمحنى وراء إءللأيى عليه ويدل 

وكانمالك، أمامهم أى [ ٧٩]الكهف: قنبا4 مست َةل أند ملك واآ»لم ُؤؤاث تعالى: 
"وداء"إطلاق، ومن غما"، سفينة كل بأحد مللثح أمامهم روكان يقروها: عباس ابن 

:لبي،ن نول العرب كلام ر ارأمام" يمعتى 
الأصابعءاليها تحنى العّهسا روم منيتي تراح—٠ إن وراني يس أل

الأحر:وقول 
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ايورانفلاة والتميم وقومي وطاعس سمعي مروان بنو أترجو 
الأحر؛وقول 

ادبولا عنه معجز حاصر لا ه غالبأنمت يوم ورائك ومن 
منأي ؛ ءلآ؛اامحءثن ؤ معي ؛ العلماء بعض ونال الأبيات. في أمام بمعتى فوراء 

النايغة؛نول بعد بمعنى وراء إطلاق ومن ، يعد يمعتى الأيأ في فوراء وعله جهنم، هلاكه يعد 
بمذهرء السلاض وراء يس ولريبة لنمك أترك م فلحلمت 

الحق.وهو ١لذلاهر هو والأول القرطي. قاله i مذهب افم بعد ليس أي 

بجم4 أليج ة ٢-^^، 'هوماد محتلهم يريهم َةثررا أئ؛ث ت تعالى قوله 
اشتدتبرماد الكريمة الأية هاو، في u؛(S الكفار لأعمال تعالى افه صرب عاؤؤه. 

تطيرالعاصفة الشديدة الريح تلك فان الريح أي عاصف، يوم في الرياح به 
الضيفوقرى الأرحام كصلات ١تكمار أعمال فكذلك أرأ، له تبق ولم الرماد ذلك 

تطيركما ويذهبها، الكفر يبطلها ذلك، ونحو الوالدين وير المكروب عن والتنفيس 
بهن.االكفار لأعمال أحر أيان في أحر أمئالأ وصرب الرماد، ذللئ، الريح تلك، 

ئؤ؛إدا حئ آء ألهلنثان بمتنه تيثز َقمبي آمت؛هم ^؛ ٥٤'=؛ؤنأؤ.بم كقوله؛ المعنى 
رجْضثفي ١لدت١ الء؛وز ثنذو ي، ثيدون ما ؤء وقوله؛ ؛؛ ٣٩لال>د؛ شفاه نجد• لز 

وقوله؛[. ١١٧ء٠ر١ن: ]آو الآية ؟ . آشطثهه. أثتثم طدوأ وب ترث آصاثت، يؤ فبما 
ولاأقا;ٍر، يهء مالم ينفى 'ةكى وألآذكا تدثيمي م?لأدأ ي ءامنيأ أؤ!ان 

بذكهب مريفم وائت آصادن ^١٠؛، ثكي ^٠^١؛، كع  ٠١٧٠٥أود دأبومحّ إم تريث 
ه؛وقوللالّشرةا .ه ألكترن المز يهدك، ي وه حقثثؤأ منا شء عق تئدتحى 

منذللث، غجر إلى لالغرناز،آ .ه خؤ}؟ تناء نتعكن ئتز مذ عيانأ ما ءاق، 
فيهاالناس يتفكر أن للامثال صربه في الحكمة أن آحر موصع في وبين الايات. 
صؤابم.هلعلهم .للثايي، ئقرث؛نا آلأمثق ءؤويلاق قوله؛ وهو ؛نظرة، الثىء نيفهموا 
فيوبين تثًقتيلاه. قلهر ليثاثي، آمحناو ه رتمبثم ؤ فوله: ونظيره [، ٢١]الحنر: 
ا*لأقلقفك تعالى: قوله وهو الطم أهل إلا يعقالها لا الأمثال أن آخر موضع 

أنآخر موضع في وبين . لالغكبوتا[ .ه اكيئؤذ إلا رنا ,للناين ئممنهثا 
يفهموالم لقوم صلال ومحسب فهموه لقوم هداية سثب أش يجعله المضروب المثل 

'١^٢٤وأث١ ريهم مي، ألص آده تنلنوث \\ئث\ أك;ات.  ١٠١٠^نوله: وهو حكمته، 
دماَقيأ مي' ديهيك، مقيئ د' -)، بج■مثلا يهنئا آئذ آتإد مادآ بثوزث ًْقئديأ 

أنيستحيي لا تعالم، أنه آخر موضع في وبين [. ٢٦لالقرْ؛ ألشؤ؛زاه إلا مدء بجل 
منهاأصغر هو غما قيل فوقها فما بعوضة الضروب المثل كان ولو ما مثلا يضرب 

ه^إة نوله؛ هو منها أكبر هو غما أي فوقها فما وقتل؛ الصغر، في يفوقها لأنه 
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المثلصرب ولذلك [؛ ٢٦لالّفرة: جوؤه ئعا بعوصن ما مئة يلئ>يب أن تقيء لا 
أكفتوتكمثل ؤفكت' لؤ شب ين سديإ آعئأةٍبنث ُؤنئل ■' نوله فى ب-العنكجوت 

لالعنكبوتاا؛دلورنث> حقامأ ؤ المنؤشؤت زيت انيؤت آمحبمك و]ن ينا محيت ١٠
ه[،]الجمعة! الأية . . ٠ ه آتثارا بميل ار آلحؤ قوله! في بالحمار وخربه 
يهيكةآو يهث ؤي هنيل إن آلخقف '٤٠^، فوله; في بالكالب وصربه 
تعالى.اممه س والعلم ذلك غير إلى [ ١٧٦]الأعراف; ئهث،4 

ئناثنث0 أنتم يهو ثعا دؤ ء٤نا إJ١ ان_ةكجأ ِللإ.ي ألقعءثوأ ؤثث١د تعالى: هويه 
مواصعفى بينها الكفار عن هنا اممه ذكرها التي المحاجة هدم سوه. ين ائو عياب يى 

بدادلإ' ئ إُا اثتائ؛روا للي.;بمتث ألقعئتؤا وم4 آلثاي ي، ُؤوإد ه؛ كقولأحر 
أممهإُى طآ َةو إئا أنهتقيثأ آك;بمئث ؛؛< ١٥. ٢لن١ر نكث شيثا عنا قعمحكث أثم يهل 

إيضاحه.تقدم كما ]غافرا النكال ييك حكم قد 
وإبموُتؤآ-لؤ وغد رءت.ءظلم أثن إى ا'لأنز قنئ ^١ أشثن ت الى عته نول
ماحلفهم فا وعدهم الشيهلاj< وأذ< الحق وعد وعدهم الله أن، لأية ا هده فى بين • ه 
]الما،;ثدأه أقي ^J؛_ اممه: وعد في كقوله كثيرة أيان في المعنى هذا وبنن وعدهم. 

الشيطان!وعد فى وقوله ٩[ عمران! ]ال، ادي٠ئاده يبمظن، لا أس ؤإءك. ت وقوله [ ١٢٢
L]ا.ه عنبما إلا ألتنثلل بميدئم وما دبمنبمم  J1 ]، الأيات-من ذلك ونحو

فيالجة أهل تحة أن الكربمة الأية ُذْ في نن . ظثمب<ِيا ص مال: نوله 
يعفايحيي بعمهم وأن تحييهم؛دلكا، الملائكة أن أحر مواضع في وبين ملام، الجنة 

علكّ'ملم —ا كزتن هثئم يدخف0 لهم' الملائكة تحية في فقال، ؛ن.لالئح، 
]١^^٠؛هتظم سثم -ثرئئ؛ا قمّ ؤوقال؛< ؛ ومال([ ١٢٤، ٢١٢]اpءد) ؤنإه صمم بما 
بعضا؛بعضهم تحية في وقال [، ٧٥]١لغرقانث رثأئ1تانم قيه يهثا وقال: [ ٧٣

إيضاحه.تقدم كما [ ١٠]يونس: ه ملنؤ فيا ثقثئرم ائهم نبمثق يا ءاؤدءئ؛هثا 
بأنلهم تعالى منه تهديد هدا \3\يه. إ؛؛( لهيَظم ئتقزأ ظ تعالى: موله 

وبينالنار، إلى مصيره من بجلتم، لا الدنيا في القليل المتاع وذلك النار إلى مصيرهم 
؛]١^٠٢٠ آقارٍ_ه أنحنٍّا يى إقلث< هيأد كئيق ئمغ ُؤئل : كقوله كثيرة !، jLjTفي العنى هل.ا 

ؤ(بخ ونوله: ]لنمان[ يفل عياب إق، ننثلثيم م مملا ^تمتعهم وقوله! ٨[ 
ونس[]ي.اه قكهمو0 د=قاؤا ينا ألث!دبو ادت،واب ندئهر ثذ تنحأأهلم  ١٧١ئز ألئتك^ 

.. ثهئأ4. نأء؛مأ د ين قع و أيس ف، كئjو١ أون ئذدن< ثزءث، ج ه: ولوق
منالآيات.ذللئ،غير إل [ ١٩٧، ١٩١ءمران: ]آل الأية 

ينومج< سنا ررقنهم ينا و،تفقوأ أكأقْ فهإ ءاننوأ آلي د-ثايى ٠^٠١، تعار؛ قوله 
بالهاديةالكريمة الأية طْ في تعالى أمر .4• •ينل ولا فيه بح لا نرم يأف أن ثز 
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الالذي البوم هو الذي القيامة يوم إتيان قبل من والميقات كالصلوات الهناعات إلى 
لهناع أن أحدأ يمكن فلا الأحر، بخلة أحدهما منتفع حليلين بين مخالة ولا فيه بح 

كقوله؛كثيرة آيات في المعتى هذا وبين يومئذ، حليله ينفع حليل ولا ٠ فيمليها نفسه 
ولاغلا فيد بح لا >وم يأى آن مل من غحغ أتمأ انوأ »ٌ 

ونوله؛[ ١٠'كثؤإه أئن يى ولا فديه ينم ثيغد لا ؤءال؛وم وتوله• [• ٢٠٤لالقرةت 
والخلالالأبان، من ذللث، ونحو [. ٤٨]البقرة: سخاه صى عن ص هرى لا مما ءؤوادم_أ 

حالهمصدر مو ونيل؛ المصادقة، والخالة؛ وقلأل، كقلة حالة جمع نيل؛ الأية، هذه في 
المفاعلةعلى مصدرها ينقاس فاعل أن ومعلوم وحلالا، مخالة فاعل وزن على 

القبس؛امرئ نول ومنه الفناهر، هو وهدا والفعال. 

الفولا الخلال بمقلي ت، ولالردى حشية من عتهن الهوى صرك 
المحالة.بمكروه لت، أي 

نبيهدعاء أجاب هل محا ببنن لم ألاصتازب. سد آن وه تعار؛ توله 
كقوله؛بعض دون ذرته بعض في أجابه أنه أحر مواضع في بنن ولكنه هدا، إبراهيم 

ف،راقه كتذ وقوله• [ ١١٣]١^،-،^،^،؛ يأنمث..>ه تنهء ؤهلزلإ ،تين ديييهثا ^^؛1 
[.٢٨]الز->رف: لأية ا ٠ . ُ عفوء^ 

هدْفي تعالى بين • لجوه ءددر تها؛قت رتذ يؤ إلبل ؤذس تعارت توله 
إلىيتبعه لم من أمر رد وأنه منه، فإنه تبعه من إن قال؛ إبراهيم نبيه أن الكريمة الأية 

ابنعيي عن هذ-ا نحو وذكر الرحيم. الغفور هو لأنه له غفر ثاء إن تعالى، افه مشيئة 
■؛[٧١٠١١].اه للكئ أثغر آتت ؤهئ لهم هث؛ن وإن ؛؛١^ ؛م قي-':ثم قوله• نى مريم 
الم قال؛ إنه نوح عن فقال قومهما، على الدعاء في التنديد ومومص نوح عن وذكر 

عنال ون[ ^١٢، ٢٦نوح؛ ل يقئاراه ^٠١^؛؛ ه؛ نولإلى دباتاه آتكي؛نا بن الأمح، ئل ذر 
ثلأميهتّ هل ءأئدد أمولهتّ ؤب مش تها ّنجلأ س لثبمزأ ^;؛؛٢ ل؛ م، أنه موس؛ 

نبيناوعلى عليهما - وموسى نوحا أن والثلاهر [ ٨٨]يونس؛ ه ألألم ألتداب ينوأ حق يويزأ 
أشقياءأنهم اض من علما أن بعد إلا قومهما على الدعاء ذك دعوا ما - لام والالصلاة 

ؤوأار؛محك.قوله؛ في بذلك له تعالى اه صرح فقل- نوح أما أبل-ا، يؤمنون لا الله علم في 
منذللث، فهم فقد موسى وأما [ ٣٦]هود؛ »اسه ثذ من إلا ين بجبمى أن آثم مج اك 

[١٣٢لالأء_راف: دثوبنجكت.ه فق ص ئثا ;؛آ كنرة ءامحو يذ ه ئأتنا يجيخ، له؛ قومه نول 
•وغيرها الأعراف في المدكورة العفليمة الايات تلك مشاهدة يحد القول عدا قالوا فإنهم 

بينألقرم،ه■ يث رآززفهم ^ tiyr .1آلناثي، بث أتيد-ْ ت تعالى قوله 
دعا- لام والالصلاة نبينا وعلى عليه - إبراهيم نبيه أن ا3كريمة الأية هذه في تعالى 
البقرةصورة في وبين الثمرات. من اطه يرزقهم أن المكرمة بماكة أسكنهم الذين لن-ريته 
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بالتحريك.وصمد بالسكون، صفد ت حدها وا والقيود، الأغلال هى والأصفادت 
تكلثوم بن صرو قول وت 

ممفدطلوك مالبا نوأبا البايوباب المهوا فآب
]ص[..4 ^هثاد ؤر ثمنمث رءام؛ن . ومإصف .ئه مل، ُؤقلثظث تعار؛ وقوله 
يومالنار أن الكريمة الأية هذه في بتن الئار4• ثثوههم ُؤمبمثيى نعالي؛ قوله 

هلجإئإت كقوله أحر مواضع في ذلك وأوضح فتحرقها، النكفأر وجوم تغشى القيامة 
م،يكمينث لا حي، َكمرإأ أدمن ،^٠؛ ^١^ وقوله؛ تالمؤ*-ونأ، َىءمتك مإ يهم ١^ 

الايات.من ذلك غير إر [ ٣٩الأية . . لمهررصده. عن ولا ألثار مههم -و
بلاغالقرآن هذا أن الكريمة الأية هدْ في بنن لآئاير،ه• لإ ^٥^١ تعالى؛ قوله 

وهدنن هء لأنذيهر ألإ،ائ  ٤٠إة ؤدأد؛ف قوله؛ في المعنى هذا وأوضح الناس، لجميع 
،j^J^فوله؛ قمح، كان م، كائنا النار ر فهو به .>م، للم بلغه س أن و؛؛ز،  ٢١٩'لالأ؛عامت 

[.١٧]هود: الآية . . ينم4. ع ي، ئق، غ تؤهدم ،هأ ألاحناب، ين مهء بعو 
الآيةهذه في بين ألأقّاه، وؤأ ؤيدآر ئؤد إقه دو آثا ^؛٥^١ تعالى؛ نوله 

أنحكمه من وأن واحد، إله تعار بأنه العلم العظيم القرآن إنزال حكم من أن الكريمة 
هودسورة في الأور الحكمة فذكر أحر، مواضع في هذا وبين العقول،، أصحاب يتعقل 
..أثث4.إلا ثثووأ آي ٠ ئم -؛كم لدل، ين ئتيئ، م خ>~ؤو محت، ُؤكثث ه؛ قولفي 

إيثؤهف' ُؤكثث، قوله؛ ر الثانية الحكمة وذكر إيضاحه، تقدم كما [. ١٢- ١ ]هود: ية ألا 
منالسليمة العتول، أص_حاب وهم ]ص[ .ه ألأي أرإُأ نؤثدقر ءا؛بج ؛ ^٨٧بتق 

تعار.اف عند والعلم بالضم، و_، الألباب؛ وواحد الاحتلال،. ثوانت، 

بلجناٍ

الححرسورة 

لوه.ثّد.بم 'كازأ نؤ ءفهمي_أ  Ij؛^؛ثرد ؤرسا تعار؛ 
فيكانوا أنهم تمنوا الأمر حقيقة عرفوا إذا الكفار أن الكريمة الأية هذْ في ذكر 

كقوله؛أحر مواضع في المعنى هذا وبين كفرهم، على وندموا ملمين، الدنيا دار 
ام[—]الأن——ع.ه ألمحه، ثئ، رةؤ.ن دثا ؤابمه زلأ رد نثثا ثئائوأ ٢^ ؤ ثنمأ ,رد ره 

ام:]الأن_«الآية . . ذ؛اه• ستا ما ءفيأ يصمتا ئازأ ؛٥٤ ألتاعق بآت'يم إدا جقي وقوله؛ 
هتهلا. آلمحل؛ ح أمحدث ثثثؤ، كمل دنو ءل، ألق-للم بمث، ؤو؛3آ ه؛ ولوق، ٢٣١
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مؤمنهمجميعأ رازقهم أنه أحبره افه وأن منهم، المؤمنين الدعاء بهذا حص إبرامم أن 
بت؛كذا أنعل ليا ابنيهم ،ل ت بقوله وذلك الكافر، يعذب القيامة يرم ثم وكافرهم 

]اونرْ:هيلاه »أبنه, َةن نتن ءد ا'لآٌ نآمحي إم يتيم ءاتن نن أقترت ثى آذلم 5^ ءابما 
أنهبالرزق الدعاء هذا في المؤمنين، إبراهيم تحصيمى مسب ت العلماء بعفن تال [. ١٢٦
منالظالمين أن اض خأحبره بالمؤمنين يخصص ولم أئمة الله يجعلهم أن أولأ لذريته دعا 

ثاؤثكاؤ ثأثثذ دبمي ثيم إبنسر أنتق تعالى: فال ذلك. يستحقون لا ذرته 
يدعوأن أراد فلما ]اونرْ[، افكلمإل.ه قهدى سال لا ئال دئيي يبن ثاد إماما لذنايى 
يم؛مءاتن س أق>تي ثى أدلو فقال: ذلك يب بالمؤمنين حص بالرزق لهم 

منالكافر يرزق قاف كالإمامة، ليس ١^ أن !ف فأحبرْ [، ١٢٦]١^: ه ألأج نأش 
؛_؛:]lJألئسزه مدى تال >لأ الإمامة طالب فى له تال ولذا إماما؛ يجعله ولا الدنيا 

[.١٢٦لاJقر،: فلاه محنم َةفي جش له: قال الرزق بْليتؤ المزمنين حمى ولما [ ١٢٤
إبراهيمأن الكريمة لأية ا هذْ في تعالى بنن نؤ؛ؤوئه. و أقفز تعار: توله 

أنهيعلم أن قبل كان إنما لأبيه الغفران طلبه أن أحر آيات في وبنن لوالديه المغفرة طلص، 
موهيةص إلا اوييم،ذبي أنتنثار ؤوما كقوله: منه تبرأ ذللئ، علم فلما عدواف 
الآيات٠من ذلك، ونحو [ ١١٤ينده هأ مدر.ؤ أنم لدأ سق، ئيا إقا، وةوئ\ 

الكري٠ةالآية هذْ في تعالى تن اهث4ر نو شم ة >إتا : Jiuتوله 
فيذإائ، وأوضح الخوف، شدة من الأيمار فيه تشخمى يوم إلى الكفار عاناب يوحر أنه 

[،^١٩]الأنبي١،: 'كمواه ادن هًئ شفتة وا انصر أؤسد ؤرآعرب_ا تعالى: نوله 
الخوف.وشدة الهول منر تغمض لا منفتحة تبقى أنها الأبصار شخوص ومعمر 

فى،نعالك، بتن وند الإسراع، الل-غة: فير الإهطاع تعالمرت قول 
كقولهاب، للحدعوا إذا رعين، مأؤر مههلعين يأتون القيامة يوم أنهم أحر مواضع 

٨[.^١، لالف-رت ^ ٤٥١إن مهفذ . ئشر جنإد َ؟م ٢^٢^١ث ين ؤ؛ممث يوم نعالك،؛ 
[٤٤]j،: ه يم ءثثا نئث ؤن;لك [، ٤١■]\س\وج: ه أ'جاث مثر يوم ونول: 

إلىغ؛رذلكمنالآاتء
الشاعر:قول الإسراع يمعفر اللغة فير الإهطاع إطلاق ومجن 

الماعإلمر مهطعين بد-بملة م أراهد قولم دارهة دحلب
•إليه م، ر مأي 

هذ،فير تحالير بنن آلاتثاد.ه. 4  'مبجيذ ألتجره يجم نعالك،: توله 
هذا'نعالؤر وبين الأصفاد، فير يقرنون القيامة يوم الكفار وهم المجرمين أن الكريمة الأية 

ثميلئنالش دقنإ ممثهن تّنثأ مكا، متتا ^؛^:١ كقوله: أحر مواضع نر الممر 
الأيات.من ذللث، ونحو ]الغرثان[ 
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واحد؛ء ني إلى راجعة لأية ا هذه في العلماء وأقوال الايات، من ذلك غير إلى لا1غر>ان[ 
تيقول ومن ملما، كان انه تمنى الحقيقة وعاين احنضر أذا الكافر إن ت يمول من لأن 

إخراجعاينوا إذا إنهم ت يقول ومن مسلما، كان أنه تمنى عاليها ووقف النار عاين أذا إنه 
عاينواإذا الكفار أن إلى راجع ذلك كل ملين، كانوا أنهم تمنوا النار من الموحدين 

مسلمين.كانوا أنهم وتمنوا الكفر على ندموا الحقيقة 
لغةوالتخفيف بتشديدها، الباقون وقرأ الباء، بنخفبف لساه ؤ وعاصم نافع وقرأ 

الغساني:الرعلأء ين عدي قول الأول ومن ورييعة، ونير تميم لغة والتثقيل الحجاز، أهل 
نجلاءة نوطعري مبين بقيل يفاصبة صربربما 

الأحر!قول ومنه جدأ كثير والثاني 
تجديلا عنك أنها منها ئماراك نفلرْ العين لت، لأهدت ربما ألا 

كثيرةأوقات في الكفار يود أي للتكثير العانماء: بعفر قال الموضع هدا في ورب 
الشاعر:فول ومنه قال: الكوفيين عن القول هدا القرطي ونقل ملين؛ كانوا لو 

الميت. . العين. لك أهدت ربما ألا 
فيلا المواضع بعض في ذلك قالوا لأنهم للتقليل هتا هي الخلماء: يعص ونال 

علىيحولها وجه فما الماصي على إلا تدخل لا ررر؛مااا نيل: فإن يالحل.اب لشغلهم كلها 
الوعدذلك صار ذللش، بونؤع وعل لما تعالى القّ أن فالجواب الموضع؟ هدا في الضاؤع 

الأية٠ . • ^ ٠٥١أنر ^١٥ تعالى: قول ونفليرْ بالفعل، كالواقع ونوعه بتحقيق للجزم 
بالفعل.الرتؤع منزلة الونؤع لتحقيق تنزيلا بالماضي فعبر الأيات، من ونحوها ١[ ]المحل: 

.يمامةموف أ'لأمث رتهؤأ زبقمأ يأطلؤأ درهم ؤ تعار؛ قوله 
يأكلونيتركهم أن نبيه. بأمرْ الكريمة الأية هذه في الكفار تعالى اف هدد 

وهددهمؤإهانتهم تعذيبهم شدة من الأمر إليه يؤول ما حقيقة يحلون وف فؤيتمتعون 
هالناي إل ميهظم ؤ0 سوأ ^٥^٠ كقول: أحر مواضع في التهيئي. من المؤع هذا 

سعوفول: ]المرسلات[ ه ا. بممن إظ يلأ وثفو.أ ^^١ وفول؛ ■٣[ ت؛برامم• 
ثثعوأثئ ودإوأ ،وئوأ ونول؛٨[ زمرت لالآءًثب يذ إق محلا إمحق 

بمعئوث.هيي أرك، ثنمثم قمحا -ثئ وفول لالزحرفا .وعدوئ.اه أدى ونم 
عندالأمر مبحن، وفي العاني فن في تقرر وند الأيات، من ذلك غير إلى ]الطورا 

المذكورة.الأية في كما التهل.يد أفعل صيغة لها تأتي التي الحاني من أن الأصوليين 
إلامنه ستعمل لم الفعل وهذا اتركهم يعني ؤُدهمه الكريمة لأية ا هذه في تعار وقوله 

المفعولوامم تارك، منه الفاعل وامحسم الترك ومصدره ترك فماصيه لمضايع، وا مجر أل١ 
قالاش، عند والعالم السيف بآيات منسوخة الأية هده ت العالماء بعفن وقال متروك. منه 

عنوالإعراض لها والح—، عليها والانكباب الدنيا على الحرص •اوالأمل القرطس؛ 
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قدمناوفد العمل، أساء إلا الأمل عبد أطال ،ما قال؛ أنه ه العن وعن الآحرْ،. 
البقرة.سورة في الأمل طول علاج 

فييقال قد .ه. تنمن ؤك ألرو عص ثيد أؤ،! ثأبما _؛ 1L*Jنوله 
والجوابذلك، ْع للجنون بونه وينالن.كر إليه أنزل يانه يقرون ا كيفالكريمة الأية هده 

هداويوضح به، منهم تهكما زعمه في يعنون 'الدلإب عله ثني ١^٤، ^^^١ قولهم؛ أن 
مواضعفي وسلامه الله صلوات؛ عليهم بالرسل متهكمين الكمار من مثله ورود المعنى 

نجمةهإوؤ محيل أره رسؤوقأ ٠ؤإل نال؛ موسى مع فرعون عن تعالى كقوله أخر 
٠؛[ ٨٧ت تهود آلئشيده الير ثأئت ؤإدلث> سعيب؛ قوم عن وقوله [، ٢٧لاJشعراءت 

هدمفي ما( )لو • .ه آلثندق؛، يث َةث إن ؛ ٤٢٥^ئأبما ما ظ ت تعالى موله 
منطلوا الكفار أن الأية ومعنى حثيئا، طلبا الفعل طل، وهو للتحضيص الكريمة الأية 
صدقهعلى دليلا معه الملائكة إتيان ليكون بالملائكة يأتيهم أن تحميض طالح ه اليي 

•موسى عن فرعون مع كقوله أحر آيات في هدا الكفار طلب وبين ■ اللهرسول أنه 
وقوله؛]الهحمّذا[، ه ا. •ئرذ؛ن آلعيقه معة  ٠١٠•آو دم من لنية هقه أئ 
أياسهميا أس_قكمأأ كو رئ ري، آز أدإتإك؛ن ءثثا لني )ولا يثمينت لا آق؛ن 

^٥^نف ١^١ وؤ ءلى ٠؛؛^ أ؛يل لإ؟ ؤئ٠الوأ وقونه؛ ان[، لالف_رو.ه َئيرل ٥^١ وعر 
٧[،٢>؛^ تنم وص  JjSإثه أه ه وقوله: ٨[، ]الأنعام: 

الأبات.من ذللثذ غير إر [ ٩٢]الإّراء: ملاه ثأثيقة إم تأن وآن وقوله: 
فيومثاله التحفيض، متهما الأول لمعنيين؛ وما، رالأ مع تركبا ٠^٠' أن واعلم 

آجرير نول ءلولأ® ش ومثاله الكريمة الأية هذه في ماو رالو 
المقنعاالكمي لولا نحوطري بني مجدكم أقمل النيب عفر تعدون 

وصمره لوجود شيء امتناع هو ت الثاني المعنى المشع، الكمي تعدون فهلا يعني 
٠تقهنم لأمع ا بن عاٌر كقول حدأ، كثير لولا في 

\نصزثولا ا نتصديولا ا نديتاها مافه ولا لاض ت

تمقبل ابن فول ماء ؛الو في ومثاله 

عوريعبتما إذ فيكما ما ببممر عبتكما الدين ما ولو الحياء ما لو 

لكحضيص.وحدها »لأ« مع إلا تركس فلم »هلاا وأما 
تاءؤيلهفي ما أو بألخاصي فتخص والتنديم للتوبيخ التحضيص أدوات ترد قد ت تنبيه 

توقوله [، ٩٨]يرتسن: مم إلا ياتث؟ ثنمهآ ^١^٠ منه ّكانئ نحوت 
همبمايأآثي دون ثن أعئدؤا أؤ؛ن صمهم ءؤظأإالآ ت وقوله [، ١٣]النور: ئبداءه ير>عق عثه جا٠ر 

حرير:قول منه بعضهم وجعل [، ٢٨]الأحقاف: 
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يبنالر قعدون عت

الماصي.في الممغ الكمى، عد ترك عر توبيخهم مراده إن قائلات ١ليتاسدمآما. 
حل- بين ٥^■ م؛ن إدا مارا وما إ"أي إلا اتقنكث تق ؤما ت نعالي ندله 

ونسلبالوحي أي بالحق إلا الملائكة ينزل ما انه الكريمة الأية هد0 في - وعلا 
أنفي حكمة ولا والمملحة، بالحكمة متلبسا تنزيلا ررإلأ الزمخنرى! وتال ؛العذاب،، 

مميتونحيسذ لأنكم . الحم، بمدق لكم ويشهدون تثاهدونهم عيانا الملأتكة اتيكم 
إلا؟٩ نما وأمح، ١^٠ ثقا >رتا تعالى: نول هذا •ومثل نال؛ ض>ا;• اص 

كانواما الملانكة عليهم نزلت، لو أنهم امدمة الأية هدم في تعالى وبين • يالم،ه 
عنعوض »إذأ« قوله: في التنوين لأن إدا كاو ؤوثا قوله: في وذلك منظرين 
منفلرين؛كانوا عا الملائكة عليهم نزلت، ولو المعنى: وتقدير وحزاء، ثرمحل ففيه حملة، 

تجنذؤقأ كقوله: أحر مواصع ني المعنى هذا ين وقد ■*:هم- العذاب بامحر ممهلين أي 
الئث ألأنث شن ؛!٤١ أ;زكاؤن)ن وقوو: [، ٢٢لالنر؛ان: ,شذوا محن تزئ لأ آتشكت 

حفصقرأه تق ؤتا وقول: الأيات■ محن ذلك غير إلى •٨[ 
المشيئةالزاي كسر ْع مفتوحة والثانية مغمومة الأولى بنونين ننزل اتي والكوحمزة 

معطتوحة ونون مضمومة بتاء تنزل شعبة وقرأ ا لتنزل به مفعول بالنصب والملائكة 
الباقونوقرأ  ١٠تنزل فاعل نائب ^الرني والملائكة للمفعول بالبناء مفتوحة الزاي تنديد 

والملائكةالتاتين، إحدى فحدفت تتنزل أصله المشيئة والزاي والنون التاء بفتح تنزل 
٤[.لالقدر: }١)^^ ؛ ٠٥١ؤإز؛و كقول: تنزل فاعل بالرفع 

الأيةهدم في تعالى بين وه. محين ئ: ثإئا ألأم زلتا محئ ؤاثا تعار: نول 
أوينقص او فيه يزاد أن محن ل حاففل وأنه الحنليم، القرآن نزل الذي هو أنه الكريمة 

عؤزلأوب كقول: أحر مواضع في المعنى هذا وين يبدل، أو شيء منه يتغير 
وقوله:]_J،[، وه همد ■ءكم مذ ملة نلقب' ثذ ولا يدبب ثى؛ي اؤطن، يأيو 
تائمءؤنا لأ ^۶ ول: قإلى وه حممي ءقا إة . يهء لمجل لثاثق ' مم 

لم^^١ نول: في الضمير أن الأية هذه معنى في المحيح هو ا وهن. 
كقوله:ه الحم، إلمح، راجع الضمير ونيل القرآن هو الذي الذكر إر راجع أثؤيزه 

الياق.فناهر من يتبادر كما الحق هو والأول [ ٦٧_; ]1Uاقابمأه ين 

ححلأنه الكريمة لأية ا هدْ في تحار ين بثو-ثاه- ألثأا، ل ■؛ثدا ؤولس نعار: نول 
لءآلتق جمل أرك، ؤح\وإو كقوله: أحر مواضع في أيما ا هل. وذكر بروحا. ماء الفي 

برح■جمع داليردح• تالمدجآ• 0ه ألمحج داب وائمت ؤ تعال: ونول اا"أ، 
البروجبعمهم؛ فقال الخدكورة، الايات في بالبروج المراد في الخلماء واختلف 

الكواكبأنها صالح أبي وعن وقتادة، مجاهد القول هذا عنه روي وممن الكواكب، 



؛١٨-  ١٦)ت الحجر سورة 

هيوقيل: عطية، به قال وممن الحرس عليها الماء في نمور هي ومل: العظام 
والجوزاءوالثور الحمل البروج؛ هده وأسماء عباس• ابن قاله والقمر، الشمس منازل 

والحوت.والدلو والجدي والقوس والعقرب والميزان والسساة لأمحد وا والسرطان 

القصورعلى البروج اء النمورة في تعالى أطلق _ت عنه الله عفا — مقيده نال 
L]سنيوه يبج ؤر ٣' ق ألتزق خوكؤ* دءمأ قوله: في الحمينة  JI :.٧٨.]

تبرجومنه الفلهور، اللغة في البروج أصل لأن واحد؛ شيء إلى كلها الأقوال ومرجع 
والشمسالقمر ومنازل ظاهرة، والقصور ظاهرة فالكواكب ، زينتها بإظهار المرأة 

تعالى.النه عند والعلم فيه، ينزل محل الكل أن بجامع كالقصور 

زينأنه الكريمة الأية هدْ في تعالى صرح هغبيبم4. ُؤددثتيا تعالى؛ موله 
كقوله:الدنيا الما. وأنها ثالجوم، نيتها أنه أحر مواصع فى وبين ٠ للناظرين الماء 
تيقن؛^^١  ip(بما ؤانا وفول ه[، لالمالك: الأية . . أذتأ ألثتة ١ ^٠ 
]اكاغات[.اثو:_< 

يثابآلثح،أنعم أنمق تب، إلا نجم. مخأ ؤ ين ٠ؤوثفءلثها تعالى: نوله 
رحيم،شيطان كل من الماء حففل أنه الكريمة الأية هل0 في تعالى وصرح • بذه 

'فات[]١^—ثارم.ه ثثبمتن َلإ، ين ُؤثظا كمول: أحر مواضع في المعنى هذا وبين 
قداهثنايا لإ بجد ألان تنج وقوله: ْ[ ،: iiUUJi]4أ1؛طإ0ه ثمثا ُؤة>قنيا وقوله: 

تئزننو ثز وأم وقوله: ،[ ijjijLii]تمزوؤى.ه ألثغ ءن وقوله: ٩[ 
فيوالأسشاء الأيات. من ذلك غير إلى [ ٣٨]الطور: فين.ه لثلثي( قأت مه 

بعضفال ين.ه ثتاب ألثع،أنعم أنمق ج وإلا قول: في اوكريمة الأية ُذْ 
أيالمع، استرق من لكن أي الرازي الفخر به وجزم منقهلمر، استثناء هو ت العلماء 
رواد->وياجاف َلإإ من ؤرسلأ ت تعالى كقوله فيحرقه شهاب يتبعه فانه اليسيرة الخهلفة 

تيل ون-ات[ اف]الص_وه ثابب ثماب ءأثعنُ أقلثث حطن •ذ إلا . ؤإصب عياب ؤثم 
إلاوغيره، الوحي ْبن سيئا تسمع أن الشياطين من السماء حفظنا أي متصل، الاستثناء 

الوحي،سوى السماء أحبار من الخبر تسمع أن من نحفظها لم فإنا الممع استرق من 
■• " ؤاه يتهؤف أيّح ءف ت تعالى لقوله سينا منه سمع فلا الوحي فأما 

فيالواو من استثناء فاته [ ١٠]الصافات: ■>اثاه •ى وإلا ونظيره القرطي* قاله لالشعر١ء[، 
٨[.]الصافات: ١^٠^^ إق يثثمن ولا تعالى■ قوله 

الأقمارأصح-اب به يتمشدق مجا كل أن ذكرنا التي الأيات هده من يوحد تنبيه■ 
طائللا وصقشقة كدب كله القمر، على ويبنون الصماء إلى سيصلون أنهم من الصناعية 

أذلاءحامثين ؤيرحعون حدهم عند سيقفون أنهم فيه سك لا الذي اليقين وُن تحتها، 
دلالةووجه ]1J_[ @ه شة % خايثا أنثت إقش انم ه م عاجزين 
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الشيطاناسم يطلق القرآن ؛١٠ نزل الذي العوبي اللسان أن ذلك على المدكورة الايات 
ٌلعوا ؤو\ة تعارت توله ومنه والدواب، والإنس الجن من متمرد عات كل على 

عثلثاؤرةثإق< ت ونوله [ ١٤لاوغر؛ث اة ي ثييير اثر ءأوا ثإءا »اثقا ثالوأ »اءنوا 
[١١٢لالآ;ام: ءبجإآه ص قثمق سف إل بمئيم بجبم، دأيي( ألأبق قثلأ دة عم 

•جرير وتول شءطانُ الأموي ٠الكلب قول لت 
شيطائكت إذ بهوسي وكن ذزش س ابيلان ددءوض أدام 

أوليادحولأ الشياطين اسم قي يدخلون المناعية الأقمار أصحاب أن شك ولا 
شيطانكل من الماء و*ءفذل صرح تعالى أنه فاعلم ذلك علمت وإذا وتمردهم، لعنوهم 

ا0اهنجم حش t؛ ين ^^٠^^١ هنا؛ كقوله كتابه، من آيات عدة قى كاف من كانتا 
الأيات.س ذلك غم إر [ ١٢]كالتم: ١^ مميز ن'لش وقوله: 

كقوله:أحر مواصع ني له راصد شهاب أتعه المع استراق أراد من بان وصرح 
ثإابألثتع،أبتم أنقنق ٌتي ينوله: ؟آ لالجن؛ قداه ي؛ا، لر آ'لآن،ن مجع جها 

وئ١ل:[ ١٠اذات: لالم-ه؟( ثباب؛١٥ هثلية،أنتم ملم *ة ^إلأ ونوله: .ه بحن 
ئسثلمقأت يي بثمن نؤ قم ^أم وفال: تسمرا،[ ]اللمتريؤة.ه ألثغ ءي ؤلدهتِ 

مطلقا،عجزأ ذلك عن البشر عجز على دال تعجيز لهو لالطود[ بيئ 
نممدق@يتئا ألأتب ي، هزكؤأ .ي ;؛C ص  ٠٠٥لثم ون ال; وق

أيالأساب، في فليرتقوا الكريمة: الأية هده في فقوله ]ص[. .ه أ'لآمإي، يث  ٣٤٠٠
فاليرتفوا،توله: في الأمر وصيغة إليها، توصل التي الموات أساب في، فليمعدوا 
جل- وقوله مهللقا, عجزأ ذلك عن البشر عجز على دليل لكعجيز ئيرادها للتعجيز، 

سطعلو أنه منه يقهم  ٠٥أ'لآءي، بن منغم حيجك ثا :،- ٠٥^•؛التعجيز ذلل-، بعد - وعلا 
ذليلا،داحرأ صاعرأ مهزوما ير"؛ع أنه الماء أسباب في، الارتدناء الأحزاب من جند 

نزولهاونت، النام، يقلنه كان ما شي،ء إلمح، فيها يشاد الكريمة الأية أف على يدل ا ومج
ذلك،مكان إلى ؤإشارته ثاه ب-ثثر توله: في ما بلفتلة الجند لدلك، - وعلا جل - إبهامه 
يثلهرما الأية في يتقدم ولم ؤ؛تاإكه توله: في البعيد إشارة انهزامه مكان أو الجند 
الواأمحباب في الارتقاء إلا إليه الإشارة رجؤع 

العلماء،من أحد بدلك، يمرعا لم اتها ومعلوم ذكرنا، ما منها يفهم الكريمة فالأية 
سوفه وأنه .، كدبوء الدين الكفار الذكور الجند أن على تدور المقرين عباراته يل 

عرائبهتظهر تزال لا اه كتاب ولكن مكة، فتح يوم أو بير يوم تحقق ذللا، وأن يهزمهم، 
منمفهومة تكن لم أشياء منه تفهم حين كل ففي والأيام، الل؛الي، مر على متجددة وعجانه 

هلعالثا صال لما أنه المحيح في الثابت، جحيفة أبي حدين، ذللا، ءاىأ ويدل قبل، 
فهماإلا النمة وبرأ الحبة فلؤر والذي لا ه،: علعي له قال بشي،ء؟ اض. رسول خصهم 
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فهماإلا ه: مقوله الحديث. الصحيفة هذه في وما اف كتاب مي رحلا اغ بعطيه 
التيوالمعارف العلوم به تتجدد اش كتاب فهم أن على يدل اف كتاب في رجلا اش يعْليه 

المقرون.عليه حملها ما على الأية حمل من ماع ولا الناس، عامة عنل. تكن لم 
تحتملكانت إن الأية أن من العلماء عند تقرر لما منها يفهم أنه أيضا يكرنا وما 

أبوالدين تفي الشيخ بأدلته حققه كما الجمّح على حملها تعتن صحيحة كلها معاني 
١القرآن علوم في رالته في ققفق تيمية بن ١لعباس 

محؤ 'ؤئ زوا وؤ قوله; في الياق السبع في القمر بأن تعالى وصرح 
السحفي القمر أن الايات من فعلم [ ١٦، ١٠]نوح؛ مياه هإس ألثم يجعل و هلتأة سم>'ءتي 

الثماملينأن في ليس ولا شك يبق فلم رحيم، شيهنان كل من حففلهّا افه وأن الهلباق، 
القمرإلى الوصول عن عاجزين صاغرين داخرين سيرحعون المناعية الأقمار أصحاب 

مامهللق بها يراد ليس القمر فيها التي ماء الأن في لبس يبق ولم ماء، الإلى والوصول 
نولهومنه البيت،، كسقف علاك، ما كل على لغة يهللق قد ماء اللمقل كان ؤإن علاك، 
الشاعر:مال ومد [. ١٠]الحج: الأية . ٠ آلتثآء4؟ إل يم، ءؤظ؛تدد تعالى: 

والقمرالثمى حث القفل ؤإنما مرتفح كل ماء ٌمي يوقد 

ألثمموله: في الضمير لأن الهلثاق؛ السبع في القمر بأن تعالى تصريحه 
القرآنفي كثير يعفه مرادأ المجمؤع ؤإطلاق الهلباق السع إلى راجمر [ ١٦]نوح■ فآ>اه 

العرب.كلام وفي 

من[ ١٩١]البقرة: 3ائئلإئلمه قتلخأ ائي والكحمزة مراءة أدلته: أصرح ومن 
يقتلبان موته يعل يؤمر أن يمكن لا للمفعول بالثناء قتل مجن لأن الفعلين• في الفتل 
ومالفناهر، هو كما الأحر، بعضكم فاليقتلهم بعضكم قتلوا فإن المراد: ولكن فاتله، 

[•١٦]ندح؛ مد؛ه فبمف ألثمر ؛ؤُبمل، ت تعالى قوله ير نففي المحيهل( )البحر في حيان أبو 
تتقول . المفلروف يملأه أن الظرف من يلزم لا لأنه للقمر؛ ظرفا الموات كون وصح 

•منها جزء في وم المدينة، في زيد 
راجعل^لفظة لأن الهلباق؛ الع ش القمر نفس أن في صريح الأية لففل أن واعلم 

هويالمبتدأ عنه والمعبر والخبر، المبتدأ تنصب وهي صير، بمعنى التي هي الأية في 
الحاتما، والحديد حزنا، الهلين جعلت ت فقولك آحر، شيء لا تعينه تالخبر عنه الممر 
ألثمرفوله• وكيلك الخاتم، هو والحديد بعثنه، الخزف هو الطن أن فيه يخفى 

بحبالأية من يفهم فلا بمنه، القمر هو فيهن المجعول فالنور [، ١٦ت ]نوح مياه 
مطالقفيها المجعول وكون الطباق، الع عن القمر نفس حروج احتمال اللغوي الوضع 
ضنألتن نوله: أمجا فيهن، القمر نور وجعل ت لقيل ذللئ، أييد لو لأنه نو;ْ؛ 
القرآن، محرفيجوز ولا القمر، عين هو فيهن المجعول النور أن في صريح فهو ئئه 
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سورةفي صرح تعالى أنه ذلك ويوضح إليه، الرحؤع يجب دليل بلا المتبادر معناه عن 
آيتميؤغ ثكل أزى ت بقوله البروج ذات اّء خصوص في القمر بأن الفرقان 

ذاتبأن الحجر محورة في وصرح ]العرفان[ ا.ه ننها محق—مإ ;يمنءا ها يبمل .ممحجا 
تبقوله رحيم شيطان كل من المحفوؤلة بعينها هي فيها القمر أن على الخصوص البرؤج 

.4•نجم سلي َلإ، ثن ثثيئلثها . لكط-ءبم ثثقها بنحبمأ ألثتا؛ 4 -تنأ 
ماءالأهل بين الاتصال إلى أشار - وعلا جل - أنه من الناس بعض برعمه وما 
معهمء وئر دآبو ثن يهما ؛ث رثا أقتؤت قق ءاثنو' ت قوله فى والأرض 

كماالحشر، في القيامة يوم جمعهم المراد إن ت فيه يقال لالشورىا دببرأو^ه ئثأء إدا 
يطيثؤر ولا ألازم ؤ دآثؤ من ^^١ ت تعالى قوله عليه ويدل رون، المقعليه أُلز 

لالأنعام[.هثثوى.ه تقتر إل ثز سر ين ألكتف 4 ؤثا تا  ٣١٥لإ إلا بماجمو 
أهجج .مع• ؤء تعالى؛ قوله في الجمع يوم القيامة يوم تسمية ذلك ديوصح 

يومكائن الخلائق جمع جمع أن على الدالة الأيا'—، وكثرة ٩[• ]التغابن: اكئا>تيه بجم لمحا 
وقوله:V'\[، ]هود: ثئهوده بجم ألثاش ه تجميع يدم كقوله: القي١مة، 

إلؤوسلإ ونوله ]الو١س[، ثنزم.4 -ء ثتقت إل دانتوءو0 د؛''ي؛تن. الأدلت إق 
ئميلأأئأيكد و)رل ^^٠؟! ؛ ٥١يثمى وقوله؛ [، ٨٧]الن—اء؛ ه رتب.مي ي لت؛تن ام 

ؤو>شنقهلموقوله: ]الفجرا، ).ه صنا صنا والعلك ربش ؤوم<ا» وقوله؛ ]الفرقان[، واه 
[.٤٧]الكهف: ص ِم قائل فم 

منفتكون فقتل، الأرض في الدواب من بث ما الراد قال: العلماء بعض أن مع 
تقال وبعضهم العرب(، )لمان وفي القرآن قي كثير وهو يعضه، مرادأ المجمؤع إطلاق 
حركة.كل على يطلق الدبيب أن زاعما الملائكة السماء بدواب المراد 

كمادواب الماء فى بث اش أن الكريمة الأية ظاهر -ت عنه اف عفا - مقيده قال 
الأرضوأهل السموات أهل جمع على قادر افه أن شك ولا دواب الأرض في بث 

حشرهمت بجمعهم المراد أن بينت يكرنا التي القرآنية ت لأيا ١ ولكن شيء، كل وعلى 
تدلأنها جدليا تسليجط سلمنا ولو المفسرون. ذلك على أطبق وقد القيامة يوم جميعا 

يجوزبل ماء، الأهل إلى الأرض أهل بلؤخ ذلك من بلزم فلا الدنيا فى جمعهم على 
وماالصعود من أهون الهبوط لأن الأرض، في من إلى ماء الفي من يتحل.ر أن عقلا 

أيي-؛ وعلا جل - نوله أن من تعالى افه بكتاب عنده علم لا من ينعمه 
]؛Jjحنن[.(ه يثالي إلا تئنُيق لا فانثدأ مآلأتم أنئاي ين تثيرا أن آنقتم إي 

الحلمهذا هو الأية: في بالمالطان المراد أن بدعوى الماء إلى الوصول إلى يشير 
فيهاتكون قد ١لأية فإن ؤإذآ المناعية والأقحّار الصواريخ نتائجه من الذي الحادث 

أوجه.س مردود والأرض الممرات أقهنار من الحلم بذلك ينفذون أنهم على الدلالة 
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محيصلا أنهم خلقه - وعاد جل - اض إعادم هو الكريمة الأية معنى أن ت الأول 
يومالملائكة صفوف بهم تحف عندما وذلك فيهم، مشيثته ونفوذ قضائه عن مفر ولا لهم 

ذللث،في ليم وينال أمامهم، الملائكة صفوف وحدوا جهة إلى فروا فكلما القيامة 
الحجةفجل انت والسالهل[ ١٣٠]النما،: الأية . . وألإبزه. أغي ءؤيتعنت الوقح! 
كمالهم نفوذ فلا القيامة يوم عندهم معدوم ذلك، وكل لطنة، والالالكا I ونيل والمنة، 

ألنايمم عاءِ ءؤثغاذا وفال! لالمجر[ ر.ه صما صما وأدللئح ربق، ءؤوثا» تعالى• قال 
[.٣٣، ٣٢]غام: ءاصّؤه ين أقو نن تم ت! مؤذ مبجق بجم 

أقهنارفي والنفوذ الطيران على القدرة اش  ٣٥١١٥۶١الجن أن الثاني! والوجه 
قولهفي تعالى به صرح كما ماء المن المع يسترقون وكانوا لأرض وا موامنح ال

.بعث، حين ذللتح من منعوا ؤإنما ٩[ ]الجن: مقعد  ١٣٠ثتد َقا عنهم: 
قادرينكانوا فالجن ٩[، ]الجن: رصداه ذثا؛ا لإ محي أون ميع تعالى: قال كما 
هوالأية معنى كان فلو صناعي، فمر ولا صاروخ إلى حاجة غير من ماء البلؤخ على 

_:وعلا جل - يقل لم افه بكتاب لهم علم لا الدين أولثلث، ينعمه ما 
المزعوم.السلطان حدوث قل السماء إلى ينفذون كانوا لأنهم [؛ ٣٣ت ]الرحمن 

جل- الله على أهون يدوية صناعة يجاوز لا الذي المذكور العلم أن ت الثالث الوجه 
نظرولا الدنيا الحياة هذه أغراض يجاوز لا لأنه السلطان؛ اسم عليه يطلق أن من - وعلا 

تعالىنمر وقد ٠ بعوضة حناح اش عند تزن لا كلها الدنيا ولأن الموت؛ بعد لما البتة فيه 
^٠٤^١طحت؛ أمث ألناس مجن ؛o -ت وعلا حل — قوله فى عنده حقارتها كم١ل على 
[٣٥.  ٣٣خرف:  jjl]ه: فولولى ضئسذه تن ثئئا دثوإآ؛ر بخر هثن 

الحياةمن خياهر علم أنه له وأثبت الحقيض العلم اسم عنه افه نفى الكفار هؤلاء وعلم 
بمثمذو بمتمى لا ^، ٥١آكر وقئ وعدم أممه قئ لا أممه ت قوله فى وذلك الدنيا، 

المناعاتفي الكفار فحذق ]الروم[ عتفؤث هز أمحق ش ؤهم ألدتا أثؤو يذ ءدهرل 
عسلهابيت تبني فاكحل دلك، لها اممه بإلهام صناعتها فى الحيوانات يمضن كحذق اليدوية 

كيفيةمنها يتعلموا أن أرادوا ولما المهندسين حذاق فيه يحار مسدس شكل صورة على 
فهللتتعلمهم أن أبت بنائها كيفية إلى لينثلروا زجاج أجباح ش وجعلوها البناء ذلك 

بذلك.الثقاة أحبرتا كما نائها كيفية يروا كيلا الماء نل نمل يا الزجاج 
معنىهو كذبا المزعوم المعنى ذلك، أن جدليا تسليما سلمنا لو أنا ت الراع الوجه 

[،٣٥]الرحمن: الأية . . . ijنن -مات ئ >ثتث تعالى: بقوله ذلاثح أنع اق- فان الأية، 
الشواظذللقح حرقهم رها  Liasمن!الفوذ أرادوا لو أنهم على التقدير ذلك على يدل فهو 

الا؛غة:قول ومنه الدخان، والمحاس: الخالص، اللي، والشواظ: والنحاس، 

أنحامه يفاض يجعل م لليط الراج ّكفوء يفيء 



٢٩٥( ١٨- ١٦)اوات الحجر: سموأ 

اتصالإلى أثار الله أن من اض كتاب بمعنى له علم لا من بعص يزعمه ما وكذلك 
•• ءآلآجم4• ألثك ف، أهمل تام رذ م ت تعالى بقول الأرض وأض ال~ماوات أض 
ؤء\دالماضي وصيغة الجمهور قراءة على •نل• لفظة ني الأمر بميغة ٤[ لالأن_اء: الأية 

الالكريمة الأنة فإن عاصم؛ عن وحفص والكائي حمزة نراءة في الأنة، . . . يق 
الأنةتقييم ما غاية لأن الألمزام؛ ولا الضن ولا الطائفة بدلالة لا ذلك عالي تدل 

وأهلالسماء أهل يقوله ما كل يعلم ريه إن * يقول أن نبته أمر - وعلا جل - افٌ أن الكريمة 
أنمرأنه الأية فمعنى وحفص، الأحوبن قراءة وعلى الجمهور قراءة علمي الأرض 

إشكاللا واصح وهذا والأرض، الماء في نقال ما كل نعلم - وعلا حل - رنه إن ئائلأ 
يعزبلا وعلأنياتهم والأرهمي الماء أهل أسرار يكل *ُالم ~ وعلا جل — أنه سك ولا فيه 
سن.محاب في إلا أتمر ولا ذلك س أصغر ولا الأرض في ولا المماء في ذرة قال حمت 

تعالىأنه مجن — وعلا حل اف. محاب بمعنى عنده علم لا من يزعمه ما وكيلك 
بقول*أحرى، بعاء حدة وا الوات إلى صيصعدون الأيمن أهل أن إلى أثار 

طغا؛اواس أنها كركن الكريمة: الأنة معز أن زاعما ل١لأنثغاق[، م هن ثنا 
جهلأيضا فهو السماوات، فوق، تصعدوا حتى نماء بعد أى، ٠ ًلبر، عن سماء، أي 

به.يراد ما غير عالي له وحمل اممه، بكتاب 

مشهورتين.نبعيتين قراءيين الحرف هدا في أن اولأ اعلم 
وعلىوالكائي، وحمزة محير ان السعة: من قرأ ويها الباء يفح لتركن إحداهما 

العالماء:عند معروفة أوجه ثلاثة لركبن فاعل ففي القراءة هده 
لتركنأي البي. على الواقع الخطاب ضمبر الفاض أن أشهرها وهو الأول: 

الا،رجاتفي فترتقي أي حال بحد حالأ أي طبق بعل أي طبق عن طبقا اممه نبي يا أنت 
التميمي:حابس ن الأنيع قول ومنه الحال، العرب: لغة في والهلبق درجة، بعد درجة 

طبت،إلى منها طبث، افني ومأشعلرْ ^ ٣٥٧١حلت فا امرؤ إني 
الأحر:وقول 
طبقبعدم من طبق على يركب، أجل له أ نيإن المرء كنّلك« 

محابس وابن ومجاهد والشعحم، عود مان، وقال اليتن• في حال بحد حال أي 
يالممعدن أي لالإننقاق[ م.ه عن ثئا وغيرهم والكلبي الروايتين إحدى 
الماء؛ضمير القاص أن والثاني: الإسراء. ليلة ذللئ، ولمر وقد سماء، بعد سماء محمد 

أيحال إلى حال من الماء لتنتقلمن أي طبق يعد طبقا الماء أي هي؛ لتركبن، أي 
جلالكُلي، نطوى وتارة بالخمام، تتئقق وتارة كالمهل وتارة كالدهان تارة نمير 

آلإشىوتأقا قوله: في الذكور الإنسان إلى يعود ضمبر الفاض أن والثالث،: لاكتبح، 
منحال بعد حالأ الإنسان أيها لتركبن أي أا؛ لالأنشناقت ثه إك ي إنش 



(١٨-  ١٦)الحجر: ّورة -  ٢٩٦

موتومن لكلعكس، فقر إلى غنى ومن لكلعكس، منم إلى صحة ومن كر إلى صغر 
.وهكذا1حر إلى القيامة أهوال من هول ومن كالعكس حياة إلى 

وعاصمعمرو وأبو عامر وابن نانع بعة المن نرأ وبها ت الثانية والقراء• 
كتمآوتث تذ ؤءأثا نوله: في المذكورين للناس عام وهو الماء بضم لمّك-ن 

ومعنىتالأ'شقاقء، الأية • • .اه■ محإ، دآء كقم تذ هآ غوله: إلى .ه تييمء 
وفىيلور إلى طور من الدنيا دار في فتنتقلون حال بعد حالأ الماس أيها لمركبن الأية 

هول•ألى يول من الاحرة 

صمقراءة على القرآن بها نزل المى العربية اللغة وصع بحب يجوز فيل• فإن 
حتىسماء بعد سماء أى طق؛ بعد طفا الماس أيها لمركجن المعنى يكون أن الباء 

ؤإذاللمي حطابا الباء فتح قراءة في نفليره تقدم كما السابعة ماء الفوق تمعدوا 
أوجه:نلأنة من فالجواب ءته؟ الأية حمل من المانع فا القرآن لغة نى حاتزأ هذا كان 

موتس إلها المتقل الحال بالطق الراد أن عر دل القرآن ظاهر أن الأول: 
ؤإدايويزل لا ثم بالفاء: عليه له مرتبا بعدم نوله بدليل القيامة وهول ونحوم 

كانواإذا المراد أن عر ظاهرة قربة فهو مندوزي.i لا ألتن؛اق ي رئ 
تعدواؤييؤمنوا أن من لهم المانع فا هول إلى هول ومحن حال إلى حال س ينتقلون 

لغتهم.فى معروف هر كما طبق بنات الدواهي مير نالخرب أن ويوبدْ الشدائد؟ كلك 
أولىوهم الخناب بهذا الأولون الخاطبون هم ه الصحابة أن الثاتير: والوجه 

سماءبحد سماء منهم أحاو يركب ولم المربير، الوصع ب بحفيه الماس؛انمحول 
لمامعناها هو كان ولو الأية، معنؤر ليس ذلك أن علمر ذلك فدل المسلمين، ؛إجماع 

ذلك.علؤ، فرينة بلا الأولون الخاطبون منه حرج 
وحراستهاالماء بحفغل المصرحة القرآنية الأيات س قاومنا ما هو اكالث: الوجه 

عليردليل فيها ليمر اميمة الأية أن يتضح فبهذا كان، س كائنا رجيم ث.يهلان ل كص 
حقيقةميكثش المتقبل و١لو١ني الهلياق، المح فوق المناعية الأفار أصحاب صعود 

اuطلة.والمزاعم الأكاذيب -طك 
اشأن س - وعلا جل، - الله كتاب بمعنؤر علم ل ليس من بعض ينعمه  ١٠وكن-لك 

يروما الثموت ي، ما وؤ ت بقول الماوات إلى، الأرض، أهل، بلؤخ إلى أشار تعالى 
الواتفي،  ١٠— وعلا جل، — تحيره فقالوا: [ ١٣الأية . . ه. ته حممعا ٢^؟^، 
الذتم،ذلك على -دل لا الكريمة والأية الموات، سيبلغون أنهم على دليل الأرض لأهل 

لأهلالماء في، ما تخير كيفية كثيرة آياين، في، ؛ين، القرآن لأن عليه؛ تدل أنها زعموا 
يعلمواولكي، عليهم الضوء وانتثار لمناضهم والقمر الشمؤ، تخير أن فبين، . الأرهم، 

تقأوفقر ليخن تأقعت آليمع، ٣ وتحر ؤ ت تعالى فال كما والحساب الين، عدد 



٢٩٧( ١٨- ١٦)؟_ llالخم: ّور: 

الالأرض لأهل اة مخرسا اللذين والشم الشص وئانع س[. ؤإؤان أقل 
ئ؟تآلئثئ وّبم أشك ئو وى >ئث تعالى: وقال معروف. م كما اة إلا بحميها 

إلمارأقل ؤث؛ظنا تعالى: ل ون، ْ[، ]يونس: ويث\>ةأه ألت-يثن ثدي لتشؤإ نشازي وثددم 
أيهكدث وؤ;بمامحإ تن i^;؛'قة تهخ أص ص؛ئ \ق ه  Ipتا:ق 

النجومالأرض لأعل مخر وكذلك الأيات• من ذلك غير إلى [ ١٢]آلإسراء: 
]الآءراف:بمءوه ت-منء تعار• نال كما والحر الم فللمات ني بها ليهتديا 

]الأنعام:دأت؛يه ألإ ئثت ه قا جممدأ ألقءم ذلإو جثث أرى ت تعالى ونال أْء 
فهذا^١^،. ١١من ذلك غير إلى ]انمل[ يتدين.ه ه؛ا رافنم وذالت [، ٩١٢
مايوصح ومما القرآن. القرآن به يمر ما وحير الأرض لأعل الماء في ما تخير عو 

•٢[]لم٠ان: ير رنا ألثثزت ل ما محر ؤس«ءن بقوله• الأولين المخاُيين أن ذكرنا 
ذكرناالذي التخير هذا إلا الموات ني مما شيء لهم يخر لم هت الصحابة وهم 
طريقعن المزعوم التعخير يه يريد لكن فلو ئترة، آيات قي العظيم القرآن بينه الذي 

طام.هو كما الأولون المحاطون له لدخل الصناعية والأنمار الصوارخ 
منيمر0 ١٣٥وثم قها تمييق نأ'لأدء؛وا ألثتزب ي ءاثم تى ؤرْكفي نوله؛ وكذلك 

كماإليها نفلرهم الأيات من موات الفي ما على مرورهم معتى فإن ]يوسف[؛ .ه 
]الامراف؛ثأمحأ،ه ألثملأتي مصت ؤ، يئلثوأ ^١^ كقوله: كثيرة آيات في تعالى بينه 
ءاثينأوقوله؛ [ ١٠١]يونى؛ دآثُبج،4 ألثكئتي ي مادا أمحا ^ وقوله؛ [ ١٨٠

الآيات٠من ذك غير ؛ر [. *١٥]صك: أ-أيىه آة ثهم ثى؛ثن شؤ تؤآ أ'ثئاتي ف، 
بغيريره ونف— وعلا جل - اف بكتاب التلاعب أن — ؤإياك اض وفقني — واعلم 

ولاالدنيا مصلحة من البتة شيء فيه ليس الإفرنج كفرة آراء مع توفيقه لمحاولة معناه 
معناهبغير ونفيره افه بكتاب التلاعب نمغ إذ ونحن الدارين، ماد فيه ؤإنما الأحرة 
»عالدنيوية العلوم هذه من يتنعهم ما تعليم في الوّع بذل عر لمين المجميع نحض 

كما[ ٦٠]١لآنفال: ووه تن دت؛لنتهم ئا لهم ؤرآه>دوأ تعار؛ نال كما بدينهم تمسكهم 
إسرائيل.بى سورة قي —  ٠٥١شاء إن — بسهله سترى 

فيواردة الشياْلتن مجن ماء الحففل عر بها اّتل؟لاكم الش الايات هل.ه نيل: فإن 
اختماصعلى ذك ندل الجن شياُلين من يكون إنما وذك مع الاستراق من حنثلها 
الجن؟يثياطى ال٠اjبكور٠ الايات 

الكفار،من الإنس شياطن اللغوية بدلالتها تشمل المن.كورة الايات إن فالجواب؛ 
والجنالإنس من متمرد عات وكل معروف، والشيْلان العرب(؛ )لسان نى نال 

إنسمجن متمرد عات وكل معروف، والشيطان )القاموس(: في وتال شيطان، والأواب: 
اه.دابة، أو حن أو 



(٢٢)ام الخم: ّورأ  ٢٩٨

فيفيحلوهم الماء بلؤغ يحاولون الذين وعتوأ تمردأ الكفار اشد من أن شك ولا 
تتعالى فقوله عات، متمرد كل يعم الشيهلان لفظ كان وإذا فيه، ثلئ، لا لغة الشيطان اسم 

كائناعات متمرد كل من ماء الحفغل في صريح .٤٠ نجو سلي ثن ؤثنففلثها 
علىيدل لدليل إلا واجب اللغوا مدلولأنها على الوحي نصوص وحمل كان- من 

الماءوحففل W الأصول محي مقرر هو كما منها المتبادر ظاهرها عن صرفها أو تخصصها 
الشيءحفظت )صحاحه(ت في الجوهري محال منهم. حراسها معنا0ت الشياطين من 

أيحفظا; الشيء وحفظت العرب(ت )لسان صاحب ومحال اه. حرسه، أي حفنلآت 
المهلادفةبدلالة الأية هد0 مدلول فيكون العرب، كلام في معروف وهذا اه. حرسه، 

متمرد.عات كل من السماء أي ها؛ وحرسنا أي ه نجم. ثتلي ؤ ين 
مثللأن ٧[؛ ومحوله! ه تعار•قوله لمفهوم مخالفة ولا 

يعفهمكان ؤإن مارد وبأنه رجيم بأنه يوصف شيطان فكل الكاشفة، الصفات من 0لك 
الأنه شك لا متمرد عات كل من ٠ وعلا جل — الته حرصه وما .سضح ٌن تمردا أقوى 
و،لوحاسثا آلبمر إثلفا تقلب َكدمح ألبتر ائج وم كان من كائنا متمرد عات إليه يمل 
اه.تعالى، اض عند والعالم ٤[ ]الملك؛ لواه حسير 

• ٠٤ويح ألهخ ^^؛١ تمارت قوله 
قولومنه الجنين، فحمك اللقاح قبلت التي ١^^^ وأصل لاح، جمع اللواح 

الرمة:ذي 
تلقحأو لاقحأ الخوافي بمثل أبرقت نن، تفنيأو عاج قلت، إذا 

كدللئ،طوليس لافح أنها توهم أي التامين، إحدى حدقته تتلقح، تلقح؛ وأصل 
إذاؤ-مآ تعالى؛ قال كما المهلر تحمل حوامل لأنها لواقح؛ بكونها الرياح ووصف، 
حواملالإبل من واقح uuنقالا، سحابا حملت أي [ ٥٧]١^١^: ثالأه كاء ثك 

التيالناقة كانت، ولدا بخير؛ يأتي فالجميع المطر، حوامل الرح من واللواقح الأجنة، 
تعالى؛قال كما عقيم، لها يقال فيها حير لا التي الرح أن كما عقيم، لها يقال تلد لا 

بمعنىاللوائح العلماء؛ بعض وقال ]١لذ١رياتا. .١٤٠ ألجم أليج قيأ أيبمتا إي عاق ؤدأ-ا 
وجهان؛ففيه هذا وعلى والشجر، حاب، المن غيرها تلقح التي أي الملاقح، 

،اتفميقال كما لقاح، ذوات أي لواقح؛ فقوله؛ ية، النالمراد أن أحدهما؛ 
الشاعر؛قول هدا ومن ورمح. صيف، ذو أي ورامح 

تامرالحي في لابن أنك وزعمت وءردض، 
والشجر.المحاميه تلقح لأنها لقاح؛ ذوات أي لواح، فمعنى هذا وعلى وتمر. لبن ذو أي 

ألقحنن،فاعل امحم وملقح ملقحة، جمع ملائح بمعنى لواقح أن ■ وثانيهما 
ؤإرادةلواقح إءللأؤا القول هدا في ما وغاية الأنثى، الفحل يلقح كما والشجر الحام-، 

غيره؛أو ؛زيد أخاْ يرني نهشل بن صرار فول ونفليرْ ملاقح، 



٢٩٩( ٢٢)ألآن الحجر: ,ور؛ 

الطوائحتطيح مما ومختط لخمرئ مائع بزيد يك بل
الالمطيحات لذلك والمناسب الرباعي، أطاح من _ التاء بفم _ تطح الرواية فإن 
اللوائحبإطلاق هنا قيل كما المهليحات، وأراد الهلواثح أطلق الشاعر ولكن الهلوائح، 

والشجرحاب الالرياح إلماح ومعنى الفاعل، باسم الملمحايتح أي المالقح؛ ؤإرادة 
صرابسبب تحمل الأنثى أن فكما الذكر يجعل كما لهما يجعلها اف أن 

أكمامهعن ينقنق والشجر له الرياح مري بسبب ماء يمتلئ السحاب ، iiJjL^الفحل 
وأرسلناؤ I الكريمة الأية هذه ير نففي كثير ابن قال له، الرح إلماح ؛_، ؛وأوراقه 

وأكمامها،أرواقها عن فتنفتح الشجر وتلقح ماء، فتدر السحاب تلقح أي ؛ لوخ؟؛* أتينح 
حاتم،أبي وابن المنذر، وابن حرير، ابن وأحرج المنئور: الدر في السيوطي ونال 

^وارثناقوله: في ه عود مابن عن الأخلاق" رامكارم في والخرامملي والعلبراني، 
اللمحةتدر كما فيدر السحاب به فتلقح الماء فتحمل الريح الله يرسل قال؛  ٠٤٥٥٠؛ألخخ 

قاوته ماس ابن عن المقلمة في الشيح وأبو حاتم أبي ابن واخرج بمهلر■ ئم 
اللمحة،تدر كما فيدر السحاب به فتمري السحاب من الماء فتحمل الريح فه ا يرسل 

وهآتيخ ُؤوأرظ؛آ ئوله؛ في هماس ابن ءن المنذر وابن حرير وابن هميد أبو وأحرج 
أمح،وابن المنير وابن جرير وابن هميد أبو وأحرج المحاب. وتمري الشجرة تلقح قال: 

ُدئهألبجح ؤدأزّآّا ه•' ن للحنلت نال فهغ رجاء أبي همن الشيح وأبو حاتم 
Jli ;، وأخرجيمطر. حتى به تمر وللمحاب قال! السحاب، أو ت هلت للشجر، لواقح
المحاب.في الماء تلقح ت قال يكأ وارصتا ؤ قوله؛ في قتادة عن جرير ابن 

قال:}كأه اؤح ءؤوأرظثا قوله: في المحاك عن حاتم أبي وابن حرير ابن وأحرج 
كتابقمح، الدنيا أبي ابن وأحرج ماء• فيمتلئ فنلقحه حاب العلى الله يبعثها الرح 

ندمقمح، والديلممح، مردويه وابن المقلمة، في الشيخ وأبو جرير، وابن حاب، ال
*ريحيقول: الله. رسول سمعت، قال: هه هريرة أبي همن معيق، ند بالفردوس 
للناس،منائع وفيها كتابه في افه ذكر التي اللواقح الريح دهي الجنة، من الجنوب 
وأحرجذللث،". من هذا فبرئها منها نفحة فمسها بالجنة فتمر تخرج النار من والشمال 

ئدوأهالكت، بالصبا اممه رسول قال قال: ه قتادة عن الدنيا أبي ابن 
اللوائح".الرج وهي الجنة من والجنوب بالدبور 

إنقال: من قول ندمنا ونل اللواقح الرياح في الملماء كلام معنى حاصل هذا 
محاداأقن إدآ ءؤ-مآ تعالى: قوله عليه يدل القول ذللث، وأن المطر حوامل ص اللوافح 
منأن البارك الكتاب هذا ترحمة في قدمنا وفد . حملتهاأي [، ٥٧]الأعراف: قاث"ه 
نبينفإنا موضع، في بعضها فيذكر أوصاف للشيء يكون أن تضمنها اكي البيان أنواع 

تعالىفإنه الجنة أهل بظل لزللثح ومثلنا أحر. مواضع في الاJكورء الأوصاف تللث، بقية 
وفد[. ٥٧]الماء: ظيلاه ظلا وند ؤ قوله: في ظليل بأنه النساء سورة في وصفه 
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توقوله [ ٣٥]\زءد: نيثهأه دآيث ؤت=ئ1ها كقوله; أحر مواضع في أحر بأوصاف وصمه 
أوصافه.من ذلك غير إلى ]الواقة[ ع ^ 

وقدلواقح بكونها الأية هذه في الرياح وصف تعالى أنه فاعلم ذلك علمت ؤاذا 
بالسحابتبشر بأنها لها وصفه ذلك محن أحر، بأوصاف ووصفها آنفا، ذلك معنى بينا 
قطأرف وقوله; [ ٤٦]١^٢: بثنُتي4 ألنيخ قتل آن »ا.ثيمحق ؤنس قول•' في 

ذلكومن بالباء، ئرأها من قراءة على [ ٥٧لالأعراف; رخمءة4 ثدي ككه بئمإ ألقح 
ؤكيُ_[، ٥٧آلدئخ4 نط أدف كقوله; السحاب بإثارة لها وصفه 

وابنالمنذر وابن حرير ابن وأحرج الخثورت الير صاحب وقال [. ٤٨لالرومت 
١لأرضفنقم المثيرة افه ءييعث قال; عمير ين عبيد عن العظمة في الشخ وأبو حاتم أبي 
فيجعلهبينه فتولف المؤلفة يبعث نم كسفا فيجعله السحاب فتثير المبشرة يبعث ثم ، قما 

نال•عمير بن عبيد عن المنذر ابن وأحرج • فيمطراأ فتلقحه اللواقح يبعث نم ركاما 
تمطرء.ورح ركاما، تجعله ورح كسفا، تجعله تثير ورح تقم، رح • أريعة ُُالأرواح 

هتةمحت.ه.ه آقآء >آزلا؛S ت-ار: قول 
إيا0وحعله الماء من الماء بإنزال منته عفليم الكريمة الأية هذه في تعالى بين 

متونألك، أدآء ؤأفييت> كقوله" أحر مواصع في أيضا ذلك وبين للمقيا، صالحا عذبا 
»ؤلأل حئنه يثا؛ إز . أكزلون فن أم آلثزن ين آرنترث م . 

فيهثبجِ وينه سمإب تنه تأ» اتتئق يئ آنزد ^sx بؤ؛ ه; ونولواس[، ]ال
أائ>بهْففي نين نا'لأءثث، رأكغبل ر٢ليزل ألج م ثئ نبئ . ئيثون 

وقمم؛ثد، دء ^٠^، ُللأل. آء ألتء ين ؤوأ؛ةا وقوله; [، ١١'١، ]النحل؛ 
•الأيايتح من ذلك غير إلى لالءر؛لان[ .ه نأدايى أننثا يّثا 

ذلك،على والدليل ومري، كأمري واحد معناهما لغتان وسقى أّقى أن والتحقيق 
[٦٦: J_J]؛ظونب،ه ق ه غيإ لمأ الأتي ق ظ قوله; في السعيتان القراءتان 

ضمن بفتحها بعمهم وفرأْ الر؛اءمحا، أّقى من النون بغم المبعة بعض قرأه فإنه 
لبيد؛نول أيضا ذلك على ؤيدل الثلاثي، 

هلالمن ائل بقواليرأ م ن وأسفى مجد بتي نومي سقى 
كلاهماالتفسير من وجهان للعلماء فيه ثم،ثنننزه أنئتّ بوكأ تعار; نوله 

بلعندكم حزاننه لم، أي ثم آنثنِ يجه؟" معنى أن الأول; قرآن؛ له ينهل 
إلامحو تن كقوله; آيات عليه تدل الوجه وهذا شئناه، متى ننزله له الخازنون نحن 

•■ ءأ'لأبج،ه• ألثتوب -رآى بوؤ وقوله; ثلإب.4 ثيب إلا د/-لهآ وما ثيآيثم بمدثأ 
لمأنقم ُؤرك،أ معنى أن الثاني; والوجه الأيات، محن ذلل؛، ونحو ٧[ لالخا>مول: الأبة 

والغدرانوالعيون الأ؛ار في حفظه على تقدرون لا أي عليكم؛ أتزلماه أن بعد 
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الوجههذا على ويدل الحاجة، عند لكم ذخيرة ليكون فيها له الحاففلون نحن بل 
ورهلقير؛ةا هء دثاد هك ؤؤا ي، رأتكئ ثلو ءآ؛ ألثتة ين ُؤرأنزإنا تع-الىت نوله 

•وقوله تالملكا ثبمن بملو إقك همن ضإ إآرؤ أصح إن أرءيم ^٠!، • وقوله تالمومنون[ 
ينأنني أق اى ثر ُؤألم وئولهت ]الكهف[ ا ثم»ئنّقثطٍع طن عغ ثأؤئا سمح 

الآيات.من ذلك غير !لى [ ٢١]١^: \ي ؤح تى ئ ئء 
يحييالذي هو انه الكريمة الأية هذه في بين وفيق4 ش< نص ^٧٤ تعار؛ قوله 

ا]ق[ اثنميرّ ؤإلنا ونمت غنيء ش إنا ؤ ت كقوله كثيرة آيات في ذلك وأوضح ويميت، 
-مءنو إلا إله م وقوله: [، ٢٥٨بغرة: ]الأدى ؤزذأَ ت تعالى ونوله 

مرتينأحياهم أنه أحر مواضع في وبين لال-خان[• .4 آلآلأئ< ؛'^!٢ ثيب ؛2^ يتيئ 
ؤّيات وقوله ا ١ ١ غافر؛ ت وئنخغ آئتتتن أقا يبما ^^^٠١ كقوله؛ مرتين وأماتهم 
الأوروالإمانة [ ١٢٨]القرْث ،مثتمحإ4 ثإ ثسقمحإ م ة-ثنوءقإ أيكا رًقنتلم ائه ثكموث 

،الدنيا في اجالهم انقخاء عند موتهم هي الثانية والأمانة ، ومضغا وعلقا طفا كونهم هي 
الثانيةوالإحياءة أمهاتهم، بتلون من أحياء ؤإحراحهم فيهم الروح نفخ الأولى والإحتجاءة 

٠إيضاح زيادة — تعالى الله ثاء إن - له وسيأتي القيامة، يوم أحياء قبورهم، من يعئهم 
ولمالواريث،، أنه الكريمة الأية ُذْ في تعار بين أ)ردبوقه ؤت،س تعار؛ قوله 

اؤإئاكقوله: عليها ومن الأرض يرث أنه أحر مواضع في وبين يرنه، الذي الشيء يبين 
وهمز، رمحنا بميل ما وقوله؛ يبملأ.4 يإثنا هثبمأ رنن آلامح( ئة محن 

كماوالولد المال من القيامة يوم يوتاه إنه يقول الذي نرثه أي يقول® لاما ومعنى ٠ تمربمء 
]مريم[..ه ^١ ثاب لأوتوى وهال ثاتيثا محتقمر ادى قوله: في عنه اطه ذكره 

الكماليصفان متصفا حلقه فناء بعد يبقى أنه عليها ومن الأرض يرث كونه ومعنى 
يشاء.كيف يشاء ما يفعل والجلال 

واه٠شؤيؤ ۶ نذ ^٤^^، ين 'الإمنن ■ما تحار' توله 
نون،محما من صلصال من آدم أيانا حلق أنه الكريمة لأية ا هد0 في تعار بنن 

لمدام ما شيء صربه إذا يبسه من يصوت أي يصل الذي اليابس الملين ت والصلصال 
والفرقواحد، والصالصالة أكليل واصل فخار، حينئذ فهو النار أمسته فإذا النار تمسه 

فهوترحيعا فيه توهمت وإذا صليل، فهو مدآ الصوت فى توهمت إذا أنك بينهما 
وهيالوجه سنة من المصور قيل! نون والمالمتغير، الأسود الهلين ت والحمأ صاصLلة، 
تلرمة ا ذي قول ومنه صورته، 

ندبولا خال ا بهليس ملساء مشرفة غير وجه ة نمنريسلث، 

بأنوأجابه المنون معنى عن الأزرق بن نافع ماله لما أنه ه عباس ابن وعن 
قولسمعت أما نعم عباس* ابن له فقال ذلك العرب نمرق وهل ت له قال المصور معناه 
•افه رسول يمدح وهو ظئد المملك، عبد بن حمزة 
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نمدداموءه عنه الغيم حلا وجهه سة البدر كأن أغر 
منالصور تفمغ كما إنسان صورة أيؤغ أي ١^٠،^^ المصبوب المسنون ت وقيل 

المسنونت انملخاء بعفى وقال المتن، المسنون ت وقيل أمثلنها في المدربة الجواهر 
حازتبن الرحمن عبد قول ومه قال! الأملس. 

وننمر مرممن مشي تالخضراء القية إلى حاصرتها ثم 
قدمناوما المنتن. هو الصلصال مجاهد؛ وقال كثير. ابن قاله صقيل، أملس أي 

إذالالرحمن[ وه ?لثئاي تقم ين الانثث >قزك تعالى: قوله بدليل الحق هو 
منهحلق الذي الطين هدا أطوار كتابه قي أوصح — وعلا حل — اض ان فاعلم هدا عرفتا 

]آورام<4 من •ثي ؛١٢ '٠؛•^ آثمعند عيتئ مثو ولأ ت بقوله تراب أولأ أنه فبين آدم 
ماصهين حلمثكّ أتنث؛ثا من رنؤ ؤ، كنتن إن "الناس كأنهاؤ ت وقوله [، ٥٩ء_-مرانت 

ذلكغير إلى [ ٦٧]غافر: من م مإب تن ثثهكم ١كى ^٠^ وتوله• ٥؛، ل١لحج• 
أحرمواصع في بالأيدي يعلق طينا فصار بل التراب ذلك أن إلى أثار نم الأيات. من 

سلنلؤثن آلإتسنن ثاثتا وقوله: [ ١١]الصافات: لأنيجاه طعنز ين •ثلدنهم ^٠^١ كقوله• 
ذلكغير إلى ٧-؛ ]الجدة؛ تنزه ين ايدن>ب حلى وقوله• تالمؤمنون-ا يلخؤ بن 
وبينمسورؤه. ۶ هتا: بقوله متعير وأنه أسود، الطين ذلك أن وبين الأيات، من 

ثلئنابقوله: يبسه من صلصلة له تسمع أي صلصالا صار حتى يبس أنه أيضا 
.٤٠َةلثئاي تقم من ألإنس ه؛ ولوقة لأيا ٠ ■ نأتم4. من لبم؛ 

تعالى.القه عند والعلم ]الرحمن[، 

الكريمةالأية هذْ في بين وه- ألشحدذ ح  optآن آة إم تمار؛ قوله 
كقولهربه أمر امتثال عن تكبر أنه آحر مواضع في وبين لأدم، يسجد أن أبى إبليس أن 
^إلأهمنُ سورة في وقوله [، ٣٤]البقرة؛ الأية ٠ .. آي،اهيس ؤءلأ البقرة: في 

لأنت1ّقن لإ بقونه: هن[ ذك \ر و١ثار ]ص[ @ه  ٧٥٢بن وث آنهت ائيش 
إليه.الإثارة تقدمت كما ا.ه سوم خمن من صلتنز بن غلقتم شم 

هذهفي تعالى بثن وه• أث؟ي-ذ خ قؤث ألا قث ما ةإهس ؤ٠١ل تعالى• توله 
لأدمالجود من لامتناعه الموجب عن وتقرع توبخ سؤال إبليس سأل أنه الكريمة ية ألا 

بهذاأيضا وبخه أنه وص( )الأعراف فى أبقا وبين -، وعلا حل - ربه به أمره الذي 
ص:فى وقال [ ١٢]١^١٠-،: أ>قه [ذ ني أي تثق ن! الأعراف: فى قال المزال 

رالمحجرفي إبليس باسمه ونادا٥ [, ٧٥]ص؛ نقت لما ئجد آن مثتاق تا كتلمس 
الأعراف.في به ناده ولم وص( 

القولهذا ٠  yj .4_؛خمؤ من تلم من لثم لآنثد لم؛"هن ءؤ؛ال تحار؛ توله 
لبشرلمجد يكن لم أنه — الله لعنه — إبليس عن الكريمة لأية ا هذه في — وعلا حل — ذكره الذي 
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كماالنار من حلق وهو العلين من حلق آدم لأن آدم؛ من حير أنه به مقصوده الهلين من مخلوق 
[.١٢]الأ-ممراف: ط؛ثه ين هقب* كاو بن -نقق تع ؤ" أئا ^٠١)، تحار؛ قوله يوضحه 

الكريمةلأية ا هذه في تعار بنن ).ه. رح؛-،ر لإيف يم! أحخ ُاؤئاثا تعار! قوله 
موطحروج أنه الأء٢ّاف في وبين رجيم أنه موكدآ الجنة س بالخروج إبليس أمر أنه 

آنأك ةء0 ئما يتيا ثآنط بقوله! والهوان والذل بالصغار متصفا يخرج وأنه 
.^.[ ١٠٢٠١١١].ه ألشغون يى إدش همج فها 

أنالكربمة الأية هذه في نن ©4. ألدن بجم 4 ألانئن قش 4نإن نمار: قوله 
عر- وعلا حل - نمته بأن )ص( سورة ر وصرح الدين يوم إر إبليس عر اللخة 

فيقدمنا وفد ]ص[ ألدن.اه بجع إق مؤقآ ءقك بقوله: الدين يوم إر إبليس 
الدين.يوم بيان آلفاتحق 

الأية. tcتن ءؤ3ال تمار: قوله 
إلاآدم بني يغوي أنه على له اممه بإغواء ابليس من م قهذا الءالماءت بعض قال 

يغق^٥١١؛( قوله: في ذلك على تعالى بعنته أفم أنه عليه ويدل المخكبن اض عباد 
•محة ؤ.؟ قوله؛ في اياء وقل؛ أص[ محنت لايمحر 

أ؛تعتيه.أهم، في! لهت؛ 4لأزنس تحار؛ قوله 
بنيإصلأل فى جهده سيبدل أنه أحبر إبليس أن الكريمة الأية شذ0 فى تعالى ذكر 

صرطكثم أؤلآسل ت كقوله أحر مواصع في المعنى هذا وبتن أكثرهم، يضل حتى آدم 
هكمحي دلأ سممحيم دش }ي رء قيم ور أدبم! ة، نئ لإبمؤنم قم © ألتنم 
]ال-ا،؛الأية . . ثقروصاه.ممتا ءثثادلث مى لايدة _ اؤوهاثثوقوله: ]الأءر١ف[، ©4 

أكننتيور إك آ-درئتي فن عغ محقزت أدى ،^!١ آتءينك 4^ ه! ولوق[، ١١٨
منيتمكن أنه منه خلنا يقع أن فل إبليس قاله وهذا لالإماء[٠ ج^4 هللا إلا ذرثتم7 

جيشعمم ُؤولثن'ندف موله؛ هدا خلنه صدق أنه طر بنن وفد بنيآدم، أكثر إصادل 
آدملني إدس إضلأل ذكر فٍها آية وم ]سأ[، ©4 ألثمحة نذ منا الأ ً 3 

ثوعدمجهأم ُؤدلن هنا؛ قال كما النار ر كلهم تثعه من وحميع إبليس أن فيها بين 
لتنئنمأ تن،رثا بت؛ا آمج 4داو الأعراف: في وقال الأية. . . • أم4 بيه مءا©لا 

إّمائلثبني مودة في وقال ]الأعراف[ ©4 محثئ ط حتم يثق.ثمم 
ص؛مودة ر وقال تالإّراء[ ©4 ٌوميث جرآء جرآوقذ جهئر ?إق نهنئ ينك ئتن أدهن، 
■]ص[ ©4 مي؛ نثم تته نهثن مقا جثم لأملأة © آمل، وآئد< ة-ليى ُؤهال 

أن١لكريمة الآية هده في طر ذكر ا©4 ألثنأهة نيم بمتادق 4إلأ نمار؛ قوله 
بأنهمعترفا المخلصين اض عيال ذلك من استثنى آدم بني أكثر ميفل بأنه أوعد لما الشيطان 

أنحأنمحعوبمثهم ييك أيضات ص سورة في قوله ونفليره إضلالهم، على له فدرة لا 
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يالأسثناءالمرادون هم المخلصون اض وعباد ]ص[. المحبين يتهم عتادق إلا 
•بأ ني ونوله ء، ٦٢لالإ'-راءت فلاه إلا ؤلآء-جمح إسرائيل بني في فول في 

احترزالذين وهم نسأ[ ألثمحص.ه نذ م؛ثا إلا ظئ؛عر• أهش؛لئئ ءيم صدئ ¥وق 
أنأخر مواضع في تعالى وبين [• ١٧]الأعراف: أقرم 4ث بقول؛ منهم 

ثللسبا،أق تش ؛ثادى ^[٤ كقوله: المخلصن أوس على له سلطان لا الشيطان 
عزإسا ووفزرن. رنينِ دءة  ١٣١^اق;محث■ ءل نشئ لم لإس ج  '■ول وف

سلم اي حص نن ءنجم لم ًءفاث وقوله: [ ١ • • ،  ٩٩]النعل: اؤ-مكن■ 
ألإلأ ثلثي نن ءقكأ ي، ك)، ^^١ وقوله؛ [، ٢١]ا: •نلإب ي، نها نر بس أ'لأحرأ جيى 

وأبوكثير وابن عامر ابن ةرأْ وقول؛ [• ٢٢]إ!-راعيمت تره قتثثنم دءؤر' 
المفعول.اسم بصيغة اللام شح والكوفيون ناح وقرأه فاعل اسم اللام بكسر عمرو 

هدهفي سن . .ه ءمحث هاز . محمحغ ؛ثميا ي، ٢^^، ٠ تحار توله 
ؤآد-ءإوهاالقيائ؛ يوم لهم ويقال وعيون، حنات ني القيامة يوم المتقين أن الكريمة الأية 
بهانالوا الش تقواهم بعض بنن وربما ثوابهم صفات أخر مواضع في وذكر ي.ه مثي 
رممآائتهم آ ،_؛؛، رمحن. نكت ي، أضآ ^إة الداريات؛ في كقوله الجزيل الثواب هدا 
أمولهمُأا متمحة. م وإ'لأير هجمل. ما آقل مث فلا ع>و\ فئ. د'أك دل مامأ إم 
ف،أمثن. 'ثاب ف، القثث ؤأ0 الدحانت في ونوله ]الذار؛_ات[، رألثمور.ه ؤئق ثى 

؛تم.بجٍ ديقجثهم د=قئإق، مشتين. شن•;ى ين قتون ومحو. جننت 
ووئتهنِآلأُإت أ'تيئه إلأ أنزق فها ةووؤأه لا . ثاِمنأكي ثكهء يلإ ت-مث 
الط-ور؛ني ونوله ]الو-محان[، .اه [أعدثِ ألمز هو د'إااث يعف ين ثنلأ .ا لجيؤّ -أعياب 
َمحأ0 ايبمب هياب رئأم ووئيّ نع' تآ؛١٣ ثكه؛ئ دسم. ٣ ذ ٢^٥٠، ^إة 

ط_ور[،]العم.ه ثمر إآدبمث4ر ننمثة ثثر عك ثممن سرق. َقةن يثا يبما ؛١^١ 
]السر[،مثندر.ه مللي همم• ميي، مسي فر رم. جممت ل أثصث ط القمر: في وقوله 
نظدائرمأ ^١ يئموة. بثا روكه نمحن. فأي ض أتثهذ، ^إل المرص-لأت؛ في وفول 

الآيات.من ذك غر ش ]اورّلأت[ شرن َئت تآ 

الذيالشيء أن تضمنها التي البيان أنواع من أن المبارك الكتناب هدا ترجمة في بينا وتد 
.هنا وكما مرارا مثاله م لقل. كما بعضها ذكر عند أوصافه نبين القرآن في متسدة أوصاف له 

وعينهواو فاؤه مفروق لفيف ى( ق رو الاتقاء مادة وأصل الاتقاء فاعل اسم والتقي 
تاءالكلمة فاء هي التي الواو فأبدلت نقى أو وقى فصارت الافتعال تاء فدخله ياء ولامه قاف 

يجبالافتعال -اء عليها دخلت إذا الكلمة ئء هي واو كل أن التصريف في المقررة للقاعدة 
الوزنمن واتزن الوصل من اتصال تحو الافتعال تاء في ؤإدغامها تاء الواو اعني ، إبدالها 
تبقوله الخلاصة فى مالك ابن القاعدة هده وعقد الوقاية، من واتقى الوحدة من واتحد 
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انتكلأنحو الهمز ذي ني وند أبدلا اسال في فانا اللهن ذو 
تذبيان نابغة نول ومنه المكروه، دون الوقاية اتخاذ ت اللغة في والاتقاء 

يدالبواتنما ضاولمه إمشاطه ترد ولم الميب، ّقعل 

تر0تلأنها وجهها إلى ننظر أن من تقيها وقاية إياها جاعلة بيدها استقبلتنا يمني 
تالأحر ونول بها، 

ومعممكف موصولين ن بأحواتقت الشص دونه نناعأ فالقتح 
وهيومخهله اف عذاب دون الوقاية اتخاذ هي ت ^٤ ٧١اصطلاح ني والتقوى 

نهيه.واجتناب اف أمر امتثال هما ت أمرين من مركبة 

أنهالكريمة لأية ا هذه في تعالى بنن ج.إ->نكه نن ثدورهم ي، ما ؤدتءنا تهالمح،• قلله 
الأعراففي المعنى هذا وبين إخوانا' كونهم حال في الغل من الجنة أهل صدور في  ١٠نزع 

تنثددربم إ، نا ^^^١ ت قوله ني وذلك الجنة نعيم في الأنهار تحتهم من تجرى أنهم وزاد 
.[  ٤٣: لالأءراف الأية ..لهداه.سذنا ١^؛، ف لكد دئازأ ألأتآر يم ثن مك، غؤ 

همالذين المتقين أن الكريمة الأية هدْ في بين تئتلنزه نرر ؤءث تحار• قلله 
بعضوجه إر بعضهم ينظر متقابلون وأنهم مرر، على يكونون القيامة بوم الجنة أهل 

الذهبمضبان منسوجم أنها منها الموضع، هذا غير يي جميلة بصفات سررهم ووصف 
تممد أ'محن. ثق وين أ'لأذلبم. ين  'هالواقعة: في قال الموصونة وهي 

كقوله؛المحفوفة الموصونة وقيل: ]الواةعةا، ثثثيليك عثتا تة^تث منمؤيؤ 
ثثرؤذ؛ا الغانية؛ في كقوله مرفوعة أنها ومنها •٢[ ]\كلوو: ثنمثوه ميو عك ^٠^؛؛ 

عدؤتةك؛بم وقوله: ]الوانعة[ .ه ممعء ^وور الواقعة: في وقوله لالغ١شي٠[ .ه 
الأيات.من ذلك غير إلى ]ارحنن[ جثاي.ه ثبميلأ محو رص 

شق4.نيها هحلإ ه تعار؛ قوله 
التعبوهو نصب فيها يمسهم لا الجنة أهل أن الكريمة الأية هذه في تعالى بين 
ملامةعلى الأية فتدل نصب، كل فتعم القي سياق في نكرة شب وقوله والإعياء، 

تعالى:فوله في المعنى هذا وأكد والثقة، التعت، أنواع جمح من الجنة أهل 
j]محت ينا بمئثا ة كتب ها بمثنا لأ ثنيي، ين ألثثامة در تلما  J»L s ] لأن؛

أنأمرني افه ُإن قال؛ أنه ه الّحم، ص صح فئ أيضا، والإعياء التعب، هو اللعوب، 
.م،< ولا نبه صغب، لا قم، من الجنة ر ست، خديجة أبشر 

الجنةأهل أن الكريمة الأية هذه في تعار بين ؛بمر؟؛اذاه يتتا هم ^^١ تعار• قوله 
فيدائمون فهم قوله: في بالباء منها إخراجهم نفي وأكل منها يخرجون لا 

ؤملؤأءاممأ آهأ وة كقوله: أخر مواضع في المعنى هذا وأوضح انقهناع. بلا أبدأ نعيمها 
،[،غ،لاسكيه.ه تنا سمذ لا ٥^١ ثس رلأ.١ أئتييى حقث، لم '؛اثن، أثخي، 
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فهث؛كثأك نسنا أجع لهم  ٧١ألثنلكت يعظوى أكبن ألثؤبي؛ث ويشر ؤ ه؛ ولون
مادين لإ تا لييبما ثدا ٠^^ ه: وقول[ ١٠٨]هود: ةئدوم4ا و علما؛ ؤ ه: وقولأبداه، 
سذلك ارض ]ص[ @ه 

إبراهيمصف أن أحر مواصع في ين .ه إق؛بم صنف ءن تحار؛ قوله 
رسلناث جن \ هود في كقوله مادنكة أنهم لأية ا هذه في المدكوربن 

ألمثلوثآبما ->قإخلإ' تا اؤ،اد ت وقوله تقدم، كما [ ٦٩]هود: سلم4 ،ئ تفة و ١٥أدقرى 
الآياذ٠.إرضذلكس @ه هميك ي اق قلثآ ة  ٠١؛. 

هدْفي تعار يبين لم رجأوق.ه يم إئا ثاد نشا ثئ١زإ ثو د-ناوأ ود • تعالمح، قوله 
السلامرده هنا يذكر لم لأنه ؛ لا أو الماديكة على السلام إبرامم رد هل الكريمة الأية 

ردأنه والذاريات هود في وبنن وخ0ه يم لهم■ قال إنه عنه قال وإنما عليهم، 
وقوله[، ٦٩]هودت محمده سجل حاء أيا ثث لما سثم أ؛ؤهاث( ت هود في بقوله السلام علثهم 

-اتا،]الواروسمين ^سجل ئ؟تاء أنهدء إك مئ نؤؤبآ رم نإم ^٠١^ ت الداريات  ٌيى

يتيمهودت فى بعينها القمة فى لقوله الخوف هو هنا المذكور الوجل أن وبنن 
همحق ثُ هاؤأ حيق نم ات؛ ذاريالفي ه ونول•٧[ ]هري: ءه لأ ئازأ خثة 

أشهرله بمرادف اللففل بيان الكتاب هذا في المان أنواع من أن قدمنا وفد [• ٢٨ل١لذارياتت 
أكلهمعدم هو حوفه سمب أن وبين ا منه أشهر وهو الوجل يرادف الخوف لأن هنا كما منه 

.٧[ • ]هود: خثة4 نم ثأزجس ثبمًًؤرئم إقو ثل لأ أد:أم رءآ ؛^^١ بقوله؛ 
الأيةهذْ في تعالى ذكر .ه- عيي يثني بثثك إنا مثن لا ^؛:١^! تعار؛ قوله 

بالعلمموصوف بعلام إبراهيم بشروا مالئكن هم الذين الكرام الضيف أولتك أن الكريمة 
]الداريات:عيوه يئش( ربئررْ محت ك ^٥١^١ ت الذاريات في أيضا تعالى قوله ذلك ونفلير 

الذارياتتفي قوله دلك يوصح كما إسحاق هو أنه تعالى بين العازم وهذا [. ٢٨
^؛,1^^١ ١٠و عتم عزز وثاك ر-بمهها شثن صثةِ ف، آتزآئم ثأنك علمي. ديئمحأ.ُدلنيا 

صيحةأي صرة في ؛؛، ١؛؟،]كونها لأن •٣[؛ -  ٢٨: v^bjljjl]أئنكمه ئو إثم ربك ياي 
المذكورالولد أن على يدل عقيم عجوز إنها فانلة لطمته أي وجهها، وصكت، وصجة 

مصرحاتاليه بأنها هى ببشارتها تعالى تصريحه إيضاحا ويزيده يخفى، لا كما أمه هى 
ةغ1ه, ^٠٧١٤٥ت بعيتها القصة فى هود فى تعالى قوله في وذلك يعقوب ولده واسم باسمه 

بعزوسا عجمي ثونأق ك  ١٠ق لتمت إنص ثآء وين ^_^؛J، تق/ثها ضكق 
الموصوف،إبراهيم به بشر الذي الغالأم وأما ]هودا. م؟؛بب لثيء هنذ'ا إث شيخا 

ئبنن .( تثبيين رن، إك ذاهئ، إي، ُؤرهاو، تعار؛ فوله في لصافائت، ١ في المذكور بالحلم 
ألتناي1ِ، وئ إق نبي ، ١١٥ألثس تعم ج ،^١ ميب. سام سننقه . ^١٧ '١٥ ٠١٠ي، 
-تعالى افه ثاء إن - وسترى إسماعيل فهو أ*ا[ -  ٩٩]الصافات: الأية . . . أر 
وجهعلى إسحاق لا إسماعيل الذبيح أن على القرآنية الأيات دلالة الصافات سورء في 
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وعلىيبغ لم الذي الصغير وعلى المد على العرب لغة في يهللق والغلام للنزاع، قاطع 
الهروان؛يوم ه ^؛، نول البابغ، على إمحللأنه ومن المالغ الرحل 

والحسمن اعلفين حأبو من المؤتالمرثي غلام الا أن
•ه لحان السلمي المعطل بن صفوان وقوله 

اعرثبتا لهوحمتا إذا غلام فإنني عني السقط اب ذبتلق 
تيوصف بن الحجاج تمارح الأحيلة ليلى وقول 

افشفاما هدانأنمى تتبع ة مريقأرمحا الحجاج نزل إذا 
اامقماة نقالهز إذا غلام بها الذي العمال الداء من شفاها 

فرمانيصفط الهجيمي غلفاء بن أومن فول ومنه غلأمة، قالوا وربما 
غلاموالة علامالا هلان هيا وهأبريحي صة ركفوم

الخيزه.ثني آن عق آقزتنوذ ؤ»ال مارت نوله 
بإسحاقالبشرى ونت إنه تال• إبراهيم نبيه أن الكريمة الأية هذه في تعالى بين 

ؤرساعنها؛ قوله في كبير شخ إنه ت قالت، أيضا امرأته بان هود في وصزح الكبر، مسه 
وذلكن التجيرة عجوز البشرى ونتا أنها هي عنها صرح كما [ ٧٢: لهود شءآه تنق 

نهها-وؤقث؛قت، الداريايتح; فى وقوله [ ٧٢]هود: ثمئ4 رأيا »أإد ُؤئد;لئ هود• في كقوله 
اضهبة وقتح أنه إبراهيم نبيه عن آخر محوضع في وبين [. ٢٩]الذارات: ءنم4 ؛ ١٠٤وثاك 

عزؤ، ؤم، ألءا ,ق ؤأل>ماو ت تعالى قوله وذللش أيضا، المن تجير أنه إسماعيل ولدم له 
•للبرامما .ه آلدءز لبح رؤ، إة نينص بممع؛ل أون 

نبيناوعلى عليه - إبراهيم افه ني استفهام أن الظاهر س-ثوئه. تحار• نوله 
اممهقدرة كمال من تعجبط استفهام بثر؟وزاه نم ؤ بقوله• للمادتكة - لام والالصلاة 
تح؛ثالحيثح لامرأته نظيرْ ونع له وقع ما أن ذكر تعالى أنه ذللثح على ؤيدل تعالى، 

الأمرذللئط من لعجبها الاستفهام ذللثح أن تعالى بين وقد [ ٧٢]عود: عطمزه رك ؤ»ألد 
وقؤعأيضا عليه ويدل [. ٧٣]هود: أش4 أمر ثن أشنتن ؤ»الوا قوله: في للعادة الخارق 

ثنرم، ؤ قال؛ لما لأنه - لام والالصلاة نبينا وعلى عليه - زكريا الله نبي من مثله 
عجببمنة- آثه أة ألمنراُو، ف،  ١٣ميم دم آوشكع ئثادثت شأ يرثه د-نا-ك. ين 

عاقرهوأمران، انه/؛ بكي دثذ علم 4 يرق أق  ٠٢٧^ت فقال تعالى افه قدرة كمال من 
وحمزةوعاصم عمرو وأبو عامر ابن قرأه ثمنروذه ؤئ-م وقوله؛ •٤[. - ٣٨^j: ]آل 

نونوهي - مخففة النون بكر نافع وقرأه الرفع نون وهى مخففة الون بفتح والكائى 
المكورةبالمون كثير ابن وقرأْ عليها، الكمرة لدلالة التكلم ياء حذف، مع الوقاية 

نونبل به المفعول ولا الرفع نون تحدفف لم كثير ابن قراءة فعلى الخو، مع المثسلءدة 
فنونالجمهور قراءة وعلى به، الفحول هي المتكلم وياء الوقاية نون في مدغمة الرفع 
ماللث٠تابن قول حلب على محذ.وفج به والمفعول ثابتة الرغ 
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حصرأو جوابا سق ما كحدف بضر لم إن أحز ة فضلوحذف 
الوقاية.نون ْع اجتماعها لاستثقال محذوفة الرغ فنون ٧^ قراءة وعلى 

هدْفي تعالى بنن • ألمازث.٤١٠إلا نندء رغثو بمن يقظ وش ود ت نعالي ندله 
إلا- وعلا حل - اش رحمة من يمنهل لا إنه لالملأةةت فال إبرامم نبيه أن الكريمة ية ألا 

إبراهيمبن إسحاق بن يعقوب أيضا قاله المعنى هذا أن وبين الحق، طريق عن الضالون 
ئابئىلا إئم أش قج ين ثاقثإ وألا محي ين ثكنثوأ أدثتنإ نوله• فكب لهجه 

فولهير نففي المحيط البحر في حيان أبو فال زيوش[ الكفمؤن ألمم إلا أش لهج ين 
وتقيسه.وفرحه رحمه الله وروح الأية، . . اده. يغج بن ئاتس لا ^^٠ تعالى؛ 

فيآشآر الأية. . . »'اد هميى.إلا رم إل أرهآ إئا ؛)٠١٥ تعالى؛ قوله 
إليهمأرسل الذين لومحل قوم المجرمين القوم بهؤلاء المراد أن إلى الكريمة الأية هذ0 

نيلءال قوله* في امرأته غير وأهله لوط استثناء لذلك تعالى إشارته ووجه فكذبوه، 
القمةفي هود في بقوله لوؤل قوم ;انهم ومرح ^^، ٠٢أيتبمى.إب لثنجوثم إئا 

بأنهماJلاربات في وصرح •٧[. ]هود: فيده مني إل ؤمحلثآ إنا محق لا ^٠١^١ بعينها؛ 
إةؤ،اوا قوله: في طين من حجارة عليهم ليرّلوا المجرمين القوم هزلا، إلى أرسلوا 

انمنكبوتفي وصرح [. oLjl^Jl]طين تن حأءارة متيم محيل ا. شة مء اك محيتآ 
تهمفبسبب الماء من رحزأ عليهم ومنزلون ظلهم بسبب مهلكوهم إنا ؛ قالواأنهم 

المندينذء أنل تهدؤأ إما و  ١٠سنءا زألإثإبرمتِ دبم-ل0 بآءئ ٠^^١ تعالى؛ قوله في وذلك 
]السأك_ِوت:يآ4 متن آعث مل  ٧١٠ئأ ذهثا إى ئاد مح؛أى. ًكامأ ١ناهن١ إة 

بمي»=قاثق  ٥٤٢إلا وخنفن منمق إئا مذ ولا محق لا ^^١٧ ول؛ ون[ ٣٢، ٣١
هيمشى َثامأ بما \كثنق منى بحنز ألمنتثة هنذ؛ م قق مزميى إئا 1. آيشة^• 

الآ؛ةسْ في بجن تبمى -آثثجوم إنا فيد ء'ال >للأ وقوله؛ [. ٣٤، ٣٣لاككبرح٠: 
آياتمحي المعنى هذا وأوضح بقومه، النازل العذاب ذلك من لوحل آل استثنى أنه الكريمة 

فلجإنهف ثم إقك بموأ ق ره ثني إة ،شذ ٠ قوله في هود في تقدم كما أحر 
!،٥٥٤لا ^^١٧ انمكبوت: في وقوله [ ٨١]هود: إلا تر ينهطم يقين نألأ آقل، ين، 
إلاؤ»أ،ثقث،jiij ونول: [ ٣٣لالعنك_وتث أترأطئ،ه إلا ؤبمكء منمق إثا مذ ولا 

قياؤ( ءميإ إب لم؛ة. ثأه ُؤتمحةث وفول؛ لالأ'َِاف[ أكجيث.ه يرى '؛اثث، 
آلئمحًذ.هيكن 'قامث U؛-/ إلا وهزب ءؤ»أءثثه ه: ونول]الن_«_را،[ الأية . . • .ه 

منامرأته استثناء من الكريمة لأية ا هدم في ذكر وما الايات. من ذللت، غير إلى ل١لأءراذح[ 
الآياتهالْ في أوضحه ألشوث.4 ثبذ إمنا أمأنم ءؤإثُ • قوله قمح، الناجين، أهله 
منلوط قوم في كان من أنجى أنه الأاريات في وبجن الايات من ونحوها آنفا ذكرنا التي 

قوله؛فمحا وذلك لوُل آل وهم واحد بيت إلا الملمين من فيهم يكن لم وأنهم المومنض 
]الداريات[.قثنؤيآ.4 من ين غ؛ر ٠^١ رهدذا يا . ؛؛؛؛، ٢١يثم، محيا ش'؛ان ؤ،أ-مبما 
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.ه•ئبممحردث مم إةة؛إ ئاد . أإثرظزذ لرد نآت تعار• ندله 
لما- واللام الصلاة نسط وعلى عله . لوؤلآ أن الكريمة الأية صلْ ش تعار ين 

نيوصرح نن،ًكردن4، مم ت لهم نال ثومه لإهلأك والمرطرن الملائكة حاءه 
هود؛في كقوله بذلك ذريا محاق وأنه بمجيئهم، اءة مله حملت أنه أحر مواضع 

ونوله]مود[ عميت.ه بجم ندا وئاد درعا مم ؤكاق جب ييء وئا رتثا -؛آءف ^^^١ 
[٢٣لانمكبوتث يتاه يهم يبماك مم ء مت لؤئا ر؛أثقا آن العنكبوت؛ في 

لوهلعن ذكر كما منكرون قوم أيضا لهم قال إبراهيم نبيه أن الداريات في تعالى وذكر 
قيلقلإئ؛ه ٣ ونوله [. ٢٠ات: ]الداردقمحي،مج قم تد" ١^٠١]< قوله؛ في وذلك  ١٧٥

انحثبات صمة في رآهم إنه وقيل؛ المعرفة غد والنكرة معروفين غير أنهم محنا، 
ونالقء؛محئوةه مإ فنال؛ اللوامحل فاحشة نومه بهم يفعل أن فخاف الوجوم 

نملرقونيأن فاحاف منكم وتفر نفي تنكركم أي منكرون )الكشاف(؛ في الزمخشري 
علىؤيدل الآية، . . تس_ت>نأثطيى نبمه َلكمأ ^١ ؛ئثش ؤ؛ل قوله؛ بدليل بشر 
الذيالعجل لحم من أكلهم عدم لهم إبراهيم إنكار سبب أن هود في بين أنه الوجه هذا 

محثة4يثم دآوجس ثبمًمحدم إقو ثبي لأ أتدثم دءآ قوله؛ ثي وذلك إليهم قدمه 
هدهفي تعالى ونوله الشر، منه حيف الأكل من وامتنع استضاف مجن لأن [؛ ٧٠نهرين 

مخففاالمفموئ الميم بعد النون بإمكان والكسائي حمزة قرأه 
الجيموتشريد النون بفتح القراء من غيرهما وقرأه أفعل، وزل على أنجى فاعل امم 
توقوله واحد، معناهما والتنجية والإنجاء بالتضعيف فعل وزن على نجي فاعل ابجم 

بتشديدهاغيره وقرأه الدال بتخفيف، عاصم عن بكر أبو نرأ0 ألتنمتمك\ه ثمن إما رثا 
عمرووأبو والبني قالون ثرأه لؤده ءاثر  ٠١٠^•ونوله• واحد، معناهما لغتان وهما 

الأولىبتحقيق أيضا ورش وقرأه والخد، القصر ْع الثانية وتحقيق الأولى الهمزة بإمقأط 
معالثانية وتسهيل الأولى تحقيق أيضا ورش وعن والخد، القصر •ع ألفا الثانية ؤإبدال 
إلاالتعسهجل مع له ليمس أنه إلا ورض قراءة مثل ننبل وقرأه والمد والتوسهل القمسر 
ورشقراءة من ذم وما الخد من أصله على وكل الهمزتن بتحقيق الباقون وقرأ القصر، 

تعالى.الله عند والحلم غيره، قيل ؤإن عنهما التحقيق هو وتنبل 

أنهملوحل قوم ا،سشار سبب .4، تثثثلأ أتدكؤ أنل ؤء مارت نوله 
ينيركما اللواط فاحشة بهم يفعلوا بأن أنفهم فحدثتهم آدم بني من شبابا الخلائكة ظنوا 

محهوءءن ثودوْ تعارت ونوله ثلأ صنغى كؤو ^إة تعار؛ قوله لدللث، 
َ؛امإقئ تين إقه بمنءون وتم ه؛ وقول[، ^١٣]الف_ر: أءثمم4 ثلتنأ 

الايات.من ذلك غير إلى [ ٧٨]محوي: ؤبشثه 
الكريمةالأية هذْ في تعالى نن .ه. لأث؛رمحبم لاثي ذلك j وة تعالي؛ قوله 

الموعظةبها لهم نحصل ذلك في للمتاملين آيات لوط بقوم النكال مجن أولم! فبما أن 
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لوطبقوم أنزل الذي العذاب ذلك مثل بهم ينزل أن الله معصية من والخوف والاعتبار 
العنكبوت؛في كقوله أحر مواصع في المعنى هذا وبين رسوله، وكذبوا عصوه لما 

قزكآ•' الذاريات في وقوله لالذ١رJاتا[ ر.بأ بمني نتثه ءاثتد نهآ ميغثا 
وثو٥^، ق ؛^إة : 1نهوقول_ه اوار؛_ات[ لالآلألم آددابء محامن ,لنية عط غإآ 

"؛انؤبما لاك دوى ؤر ؤأ}؛ لوط؛ قوم قحة ذكر بعد الشعراء في وقوله ).ه، 
وقومهود وئوم نوح قوم إهلاك في ذللئ، بمثل صرح كما ]النعراء[ ء.ه مقن؛ن آكمبمم 
وهوالوسم من تفعل التوسم أصل ؤ.بمتوبجبمه وقوله؛ الشعراء، في شعيب وقوم صالح 

مسممهرأيت إذا الخير خيه توسمت ت ل يما غيرها مطلوب على بها يستدل التي العلامة 
النيمحي )قهع رواحه بن اض عبد قول ومنه عليه، تدل اش علامته أي فيه، 

رالنفلثابت أني بعالم وافه أعرفه الخير فيك توسمته إني 
الأخر:وىل 

هائمآل من المرء وقلت علته ة مهابرأيت لما توممت 
واحد،شيء إلى كلها معناها يرمع متقاربة أقوال فيه وللعالماع التوصم أصل هذا 

ابنوعن المتفرمن، أي للمتوسمين مجاهد: وعن المعتبرين أي للمتوّستن قتادة؛ فعن 
المدينة:أهل بعمى عن مالك وعن الناظرين أي للمتوسسمين والضحاك: عباس، 

واحد،معناها والتأمل والفرس والفلر الاعتبار أن يخفى ولا للمتأملين. أي للمتوسمين 
للمتوسمينعبيدة: أبيغ وقول للمتفكرين أي للمتوّمتن؛ ومقاتل• زيد ابن قول وكيلك 

فيهلوط لقوم ولمر ما أن وهو واحد شيء إلى راّثع الأقوال جميع لمآل للمتبصرين، أي 
التأملعلى التوسم ؤإطلاق التأمل، حق فيه وتأمل دلك في نفلر لخن وعبرة موعظة 
زهير:محول ومنه الحرب، كلام محي مشهور والاعتبار والنظر 

المترسمالماظر نمن يق أنومنظر للمدبق لا هى ملوفيهن 
العنبري.تميم بن طريف وقول الحسن، دلك٠ في المتامجل أي 

توميم هعرينإلى بعثوا قبيلة عكاحل وردت كلما أو 
المنذروابن حرير ابن وأحرج ؛ المنثور( )الدر صاحبا وقال ؤيتامل، ينفلر أي 

وأحرجهللناظرين• قال؛ أثربجبم4 ض ؤ قوله؛ في ماس ابن عن حاتم أبي وابن 
قتادةعن العظمة في الشيخ وأبو حاتم، أبي وان المنذر وابن جرير وابن الرزاق، عبئ 

المقرّون.هم قال: إثرمحث4 ص ؤ قوله؛ قمح، 
لأ-ثتيدلقك ق، ؤأة قوله؛ فص، محمد بن جعفر عن الحلية في نعيم أبو وأحرج 
جريروابن والترمذي تاريخه في الخاري وأخرج الخفرسون. هم قال؛ .ه 

أبيص والخيب مردوبه وابن الطب في محا نعيم وأبو المني وابن حاتم أبي وابن 
ثماطه، بثور ينظر فاته المؤمن فراسة اتقوا ه : افهرسول قال قال؛ الخيري سعيد 
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هممابن عن ابن وأءرج "للمفرسن" نال؛ .4 لث؛ومحث لأتن د'للث ن ؤا0 نرأ 
ابنواخرج اف" بنور ينظر المؤمن فإل المؤمن امة م اراتقوا ه•' اض رسول نال نال• 

افبنور بنظر فإنه المؤمن فراسة ءاحذروا .ت اش رسول قال ت فال ثوبان عن جرير 
قال:أنس عن نمم وأبو السني وابن والزار اكرمن-ي الحكيم وأخرج الدر بتوغيق لينطق 

يالتوسم®.ألناس يعرفون عبادأ ض لران ؛ افه رسول تال 
ديارأن الكريمة الأية هذه في تعالى بنن نمم.4• بثبي 4دإنأا تعار• قلله 

يعد،يندرمحر لم الناس لكه يثابت بطريق أي مقيم، بسبيل لها افه تدمير وآثار لوحل نوم 
التيلهم الله تدمير آثار أن والمراد الشام، إلى ذهابهم في الحجاز أهل بها يمر 

تفعلواأن من الحذر عليكم يوجب ومنيجر عبرة لكم فيها أسفاركم في تشاهدون 
تكقوله أحر مواصع في المعتى هذا وأوضح بهم انزل ما مثل بكم اممه ينزل لتلا كفعلهم 
L].ا4 سلوبمث<  ١٥١وأم .٠ ؛صج>بم هآتثم لمحق 4تإقف  ،aJt  ]ناإوُأوةوله؛ فآت

لم_ح—٠—دءو4 آثتا ُإتىين هي أثن دم دبيث ين أقي عيه محر يث بمحأ ألانج، ف، 
الاياصمن ذلك غير إلى ئيرغ4 يإتاءّ 4ولناتا ت الأيكة أصحاب ديار وفي فيها ونوله 

•يمم4 ةثممنا . امحث، ماز 4رإن ت تعار قوله 
وأنهظالمين، كانوا لأبكة ا أصحاب أن الأية هذه غي - وعلا جل - ذكر 

فيكقوله أخر مواضع في القصان ُله وأوضح ظلمهم، سِح متهم انتقم - وعاد ل ج- 
رثئم إؤ نهون. ألا شنئ ثن! ئاد ة ألثزنبجق. قم آمنب 4كدب الشع-راء: 

'ةاقوثم ألثللإ يي عياب ثتتديز دقديث ؤ ه نولإلى .4 يأطيس ك . بة 
رسولهمتكذيبهم هو ظلهم أن الأية هذْ في فبين ]الشعراء[ عيم.4 روم عياب 

وبينالظلة، يوم بُذاب منهم انتقامه وأن أشياءهم النارس وبحسهم الكيل في رتطفيفهم 
والعالمفأحرقتهم، نارا عليهم الله فأصرمها أظلتهم صحابة والظلة عفليم، يوم عذاب أنه 

بلاموص( )الشعراء في . . . كثيروابن عامر وابن نافع وقرأ تعالى، ارقّ عند 
غيرللقرية امحم أنه على تعريف ولا همز غير من آحرها مفتوحة وتاء الكلمة أول مفتوحة 

وكسروالهمز بالتعريف ءالأيكة، والكائي وحمزة وعاصم عمرو أبو وقرأ منصرف، 
اصموالأيكة ليكة، ت عبيدة أبو قال والحجر( )ق في القرآء جميع كذلك وقرأ التاء، 

والجمعالشجر، جماعة وهي الغيمة ت العرب لغة في والأءيكة ربكة، كمكة مدينتهم 
أنويروى ورياض، ض غيا أصحاب كانوا لأنهم الأيكة؛ أصحاب صموا ؤإنما الأيك، 
قولالغيضة على الأيكة اطادق ومن المقل، وهو دوما كان شجرهم 

مدالإنيه ائتلأصف بردأ أيكة حمامة بقادمتي تجلو 
قرأومن الغيضة، فهي الأيكة أصحاب قرأ ومن ت )صحاحه( في الجوهري وقال 

الشجرة،الأيكة؛ ؛ العلماء بعض وقال ومكة، يكة مثل هما ويقال القرية اسم فهي ليكة 
الملف.الشجر هو والأيك؛ 
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• 40أيين أبجر آمثب َكثب 4وكن■ مارت ندله 
تالكريمة الأية فمعنى القرى، وادي عند والشام الحجاز بين نمود منازل ت الحجر 

الصلاةنبينا وعلى عليه — صالح لنتيه يمول تكذيب تعالى بين وقد المرسلين، يمول كذبت 
ألأتئ أ>نوثلم ثة إي،ئ . اتئمم0 ئؤد ؤَكو؛ن كمول<: أحر، ^١^ غي - والسلأم 

ؤكو؛قونوله؛ [ ١٤]الشص: ثنموثاه وقوله؛ [• ١٤٢، ١٤١]>]؛^'،؛ _<4 
وغوفه:]١^[ بمر ثم ق إذا و ننني  ١٧ ١٧تنخ ^١ @ ثأم قزئ 

آلتمثإ؛ييى َقت إن ثددآ ث أثينا تقتتئ وواؤ\ ربهتّ م عى وكنوأ ألثاثه 4سروأ 
الذيأن مع الم-دن كدبوا إنهم نال ؤإنما الأيات، من ذلك غير إلى لالأءراف[ @ه 
اض،إلا إله الا معنى تحقيق ور واحدة؛ الرسل جميع يعوم لأن وحل-ْ؛ صالح هو كن-بوْ 

ينداك ين اؤبمكا 4وتا ت لجميعهم معمما نال وخصوصية؛ عمومية بأدلة تعار بينه كما 
ق ٢٧ه [. ٢٠لالأنسا،: الآية . . آذأه. إلا إك لا لإ ١؛،؛ زتئ إلا تنول 

١٧؛^؛من ونتق ؤ ونال| [ I٣٦ لال1دل \أفلا3ووته نآجتنإ أثن أعثدمحأ أنت• خوي محي 
منذلك غير ؛لى ]الزحمِف[ قبدمحن.4 ءولثه ألرثن دون ين، أجدا ص ثن ثه، ين 

آع-ا..وايثثوو سال قريوء إل، يوحا آري1نا ت باسانهم الرمل تخصيصن فى ونال الأبان، 
ماأثن اعتدوا ثموم *ودا»ال دم ^ 4١٥وإك ونال؛ [• ٥٩لالأء-رافت ءت"4 إم يذ مح! ما أثث 
أعيدوانعومح. ، ١٥ثما أنائم مدقث 4وإثا ت ل ، ون[. ٦٠لالأءراف: ءت'أ4 إلك ذ قظ 
دعوةأن حققن، فإذا الآJاات،، من ذلك غير إلى [ ٨٠]الأعراف: ءسم4 إثنء ثن دًقم ما أثه 

بانتعالى صرح ولذا جميعهم؛ كن•ب، ففد منهم واحدأ كذب، من أن عرفنا واحدة الرسل 
أنومحيدوث مته، وئطد نني، محية نال؛ حقا• كافر فهو بمعضهم كفر من 

ألأنه وبنن [. ١٠١، ١٥•]السا،: ثداه ئم أولتيئ< ثيلأ. يلقر ب؟و( دتءذ.وأ 
محيئرذ ^لأ ت وقوله [ ١٣٦]اJنرة: ننهنه ند  U\Jقزى ولا بقوله: بينهم التفرقة تمح 

ءاموا4وأق،ث فوله؛ ر بينهم التفرقة عدم على الأجر لوعد [ ٢٨٠]القر؛: لملأ4 ين لمي 
ا،:]اد_ة ،لأي. . لجمد؛أه. يدينهم سوئ، بمم لني ب؛ن وأم ووع، إم 
الكتاب،'.آيايت، عن الأص3لراب، إيهام 'دح كتابنا فى المسألة هده بنا وقد [. ١٠٢

الأيةهدم في تعالى ذكر ٌتيتبم.4• عنتا ق؛اكأ ءابؤا 4دءاب-هم تّالمح،؛ قوله 
والأعراض:معرفين. عنها فكانوا آياته - نمود وهم - الحجر أصحاب، آتى أنه الكريمة 

وهو— بالضم — المرضى من مشتق كأنه إليه؛ الالتفاين، وعدم الشيء عن الصدود 
صادأ.مالتفتا عطفه يشي بل وجهه يور لا المعرض لأن الجانب،؛ 

إعراضهمكيفية ولا آتاهم، الي الايات، طلث، س تجا محا - ^ حل - نمن 
اJاقت؛، Jiijآتاهم اكي الآيا>ت، أعفلم من أن من أحر، مواضع في ذللث، ين ولكنه عنها، 
جمة،آيات المذكورة الناقة في إن الملماء: بعض قال بل لهم، الاه أحرجها التي، 

خروجها،عند ولادتها ومرعت صماء، صخرة من جوفاء، وبراء، عثراء، كخروجها 
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قالكما شربها؛ وكثرة جميعا، يكفيهم حش لنها وكثرة ناقة، تنبهها لم حتى وعظمها 
يتمهنثه أدأء أن ؤوثبت؛م وقال؛ [ ١٠٠]النعراء: ثومه ثؤم ثني ؤإكن شن؛-، ت تعالى 

-]القمر[ 1.ابُ تحثر ش/يؤ  ٠٢
٥١و قوله: ءاثتناه هنا: نوله ببين مما أن فاعلم ذلك، علمؤ فإذا 

بجمبني يوؤز ثنت ثا يائه نذءء قال . الثتدمحى يدأ َك آن يئايت نأت يثثا بثث إب 
لًظلمأثب ،si ننذ،ء ريكأ تت ثتثه •؛ثآ؛تحفم ت وقوله ]الن_عرا،[، ئنزم.4 

ئودؤون\ؤئ( ونوله: [، ٧٣لالآء_راف: مووه سو،وا ولأ أقي أيئير ؤآ ثأْظز ثورؤثا »اثه 
.هُأصثلو أنمنم لثم ؛نتث النائي نتحيأ ٠اؤإد١ ونوله: [، ٥٩الأية مين؟؟اا أتائه 

ولاأس أنج، ؤا ثأْظل، ئدروها ءاتة يظم أش ئائه سأء ُاؤوئنثو؛بم ه: وقول]IJ_<—ر[، 
الايات.عن ذلك غير إلى 1^[ وه ريب عئالثا ئأثدؤ موء سوها 

كقوله:كثيرة؛ مواصع في الاباتؤ تللئ، عن صالح نوم إعراض وبم، 
وهيى َآسثا إلتا ثدآ يما أثينا ،تئ وداؤأ نيين م م( وعوأ ألثاثث 

ه:وقول[، ٦٥]مود: ث١به اأئئثه د١لآظم 4، ئمقتوأ ممال وقوله لالآء_راف[، 
واسهيياأد ئ١رد أش  ١١۶٠٧نم ثمال( أثينها أبث إذ ؤعوكها ئود ؤ'كوم، 
بو\دو\وقوله: ]اوثسمس[، وه مزيتها دئيم ربثر ءثؤنِ ئدمدم تهمود_ا ئئؤُ 

لالإسراءأهاه نظيؤإ مبمأ آلنائه ثيد ؤرءاقن،ا وقوله: ]السر[، ج^ه نثر نتاش ما؛مم 
طَك آن ءثانة نأت ^١ تت ي أنك ثآ .  ٣١يذ ثث  ٥١وقوف: [. ٥٩

الايات.من ذلك غير إلى لالش«را،«[. .ه القي.لإبم< 

الأيةس في _ وعلا جل ِ ذكر .ه. تاميك> جثا أيتال ين شوق تعالمح،ت فدله 
ينحتونوكانوا أو٠لاjهم، في آمنين كانوا صالح قوم ثمود وهم الحجر أصحاب، أن الكريمة 

هنهتاما ؤ، أنهكن ؤ تعالى: كقوله أحر، مواصع في المعنى هذا وأوصح بيوتا. لجبال ١ من 
معتز،هأ؛ أي-الء ثن نمحون هضيثر. لنتنأ دمحز ميهيع دئتحؤ. 4 ءاينتثث. 

آمح؛،ق، وبجأاًظم ء—اؤ بمي ين، إي طروا نأل ُؤ تعالى: وقوله لالثعراء[، وه 
لالأع-راذ،؛ة الآي. . أده. ءالآء إئ'>طوئ\ ,هئ، ألبماد وثئعنون نحؤيإ نهويهتا من، س.وث 

■بيوتا ينحه الصخر قطعوا أي ]الفجر[، ا.ه إلواد ألشثر جام؛ أقث ؤؤوئ٠ود • وقوله ؛ما[، 
هذهقمح، نعالك، ذكر يالؤه• إلا  ١٠٣؛رما وامحمحر< ألثمتي، ثثثا نّالمح،• قوله 

بذلك،ليدل أي بالحق؛ إلا بينهما وما والأرض ماواينن، الحلمق ما أنه الكريمة الأية 
أعمالهم.على ويجازيهم الخلق يكلف، وأنه ، وحا.ْ يعد لأن المتحق أنه على 

ذللئ،أوضح وقد ، SUsL;ولا لعبا ولا عبثا الخالن، بخلنر لم أنه على لأية ا فدلت، 
ه:ئة< َكئ أمحن يلي، ذ'لق، ثلأ تبما ثثا نإلامح، القثا؛ ^؛١ ؤز;ا كقوله: محيرة، آيات، في 

]آ)،١^٠ سا ممش تطلا ^١ ص تا ؤثث١ وقوله: ]ص[، @ه ١^ ثز َةروأ 
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ءرمابياءا الأنل كب؛بم ،منا ؤبما وألهف النماء حاثنا ُؤوما ' وقوله [، ١٩١صران؛ 
الإدا وأم ثق ■قزم' أئق أشنن ؤ ونوله: [، ٣٩^٣،^ للأ ■ئإتغثح 

[،j^«}_ji]أتحًقمحنح.4 ألمني( تئ نر إلا إله لا ألص يئ أثث سل ئبموئ. 
نإلعأفيث دمه عمحإ بما آثوأ ١^؛؛، ثمك، أ/تينى ؤ< ننا أاثتم؛ت ي، ؛ا 4وبميه: ولون

تقئؤ نن ئ 'ث أز @ ش ;وق آن ألإذإ >آمح، ونول: @ه ألتق 
اوات.س ذلك غير إل لاكا،ة[ @ه 

لأيأي.^ ٥١ؤنإث مار: ثوك 
الذياكوكيد يحرف ذلك وأكد آتية، الساعة أن الكريمة الأية هده في تعالى ذكر 

يدلوذللثج الخبر، إلى المبتدأ عن المكسورة إن تزحلمها التي الابتداء وبلام ُإنُ هو 
لأنالكفار؛ أنكرْ إتيانها أن وثانيهما: محالة. لا ائة المإئان احدعما: \/ين: عر 
المعاني.فن في تقرر كما الخبر، إنكار على يدل التوكيد تعدد 

كثيرةمواصع في محالة لا آتية الساعة أن فبين أخر، آيات في الأمرين هدين وأوصح 
 :،J_^ نت،لا ثاظُ ألثاس ؤن\ة وفوله: [ ١٠]ًف: ئنيأه ٢^ تان1 الكام >ؤإن

لإد1نإئهاسءعنلمر. ،^ ٥١رله ؤا>ك وقوله: ]الحج[ ألمحو.4 ف، ش ِبتق أس 
وقوله:٢[، ، ١ ]الحج: حلها4 -ثتز دك حفل يشع أتحث ثءآ مهقو ئفل ينل 
وقوله:[، ٣٢]البماث؛_ة: ؛اثاءع4 ماثدرمح، ئا ممم نها ي و١لثاءه م أثم وئاو إة أنإدا 

الكؤيإ أدي كمول<: آحر، مواضع في لها الكفار إنكار - وعلا حل - وبين 
ثترأ4ؤ أن، ي أون وف: وق٢[، ].-L: كأقًظأ4 ني، ي، ق آلثاعه ئأث 

.4بممحؤذ ض وٌا ألأ؛وث، مئق إلا هم( إق . ؤمإوة ٠>؛؛^ ؤا0 ت ونوله ٧[ ]التغابن: 
.حداكثيرة ذللث، بمثل والأيات ]الدحان[ 

المائةعاليه - نبيه - وعلا جل اش. أمر أمحل،4 ألٌبح *أنج ؤ نعالك،• نوله 
يالحالمأى الجميل؛ الصفح أساء عمن بصفح أن الكريمة الأية طْ في - لام وال

هوأمره عتابا. بغير الرضا الجميل: المفح عباس: وابن علي ونال، ١ والإغضاء 
مواضعفي المعنى ذللث، تعالى وبين لهم. والشيع قدوتهم لأنه الأمة؛ حكمة بشمل 
ثاطبمهم^^؛١ [، ٨٩]الزخرف: ج^4 بملين منف ظم ومح، عمم 4ةنثح كقوله: آخر، 

يئ(U وقؤ\ تث آغبجوأ ألكر  ١٣٣؛وقوله• [، ٦٣]المر؛انت عماه  ٧٥أذ؛دومحا 
ئقوأتثما 4ذأغمأ وقوله: ]؛__[، ©4 ألئهلأ بج، لا م ٣  -صنولإ 
الآان،اس ذلأث، غير إل ]القرة: بج4 ص تك 
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غيرهو وقيل السيف. بآيات منسوخ بالصفح الأمر هذا العالماءت بعض وقال 
الخلق.بحس المعاملة وهي المخالقة، حس به والمراد ا منسوخ 

المؤمن،خالص ; JLLالسجية، و١احالقت والخلق ت )صحاحه( في الجوهري قال 
الفاجر.وخالق 

•ه أليم. آثثق م ربمئئ ؤ.إة • تحار قوله 
العلسموالخلاق العلم، الخالق أنه الكريمة الأية هذه في - وعاد جل - ذكر 

إلاخالقا بكونه الخلاق يتصف أن يمكن لا أنه إلى تشير والأية مبالغة. صيغة كلاهما 
يخالقه.أن يمكنه لا بالشيء الجاهل إذ شيء، عليه يخفى لا شيء، بكل علتم وهو 

أؤلأشنا 'أدنئ ثبيا ت تعالى كقوله كثيرة، آيات في المعنى هن.ا وأوصح 
اشر.4آشم وم ^ تق ينلم ؛)ألا وقوله؛ ]صء، .4 ءي-> ^٠ لألإ دئو نرئ 

ءيأ4ّيىو لإ؛زر وهو ثعوت سح نثبميس أكما؛ إق أنثوي جثز ه؛ ولوق
أللتنؤأ يمن ألم ينرئ أنيف.^؛٠؛ ءإس ■*؛؛؛؛j، تح نو ألكا ُؤأس ونوله؛ [، ٢٩

مجساتعالى ونوله لالaللأق[، وا4 ؤا ّى؛ بمر تائ ئد آس ؤأة فر محم َلإ، مل آئه 
أنمسنا ]ق[، ا.4 بين ثيع د'إلث ماة ه يثثا *)^؛١ ؛ وقالواالبعث أذموا لما للكفار 
آ[ثريسمقص ما ؤج بق إحيائهم على قادر أحالهم من لأرض ا في تمرق بما الحالم 

١^^،.من ذك غير ش ©4 ظ كث!، ثتأ 
•©4 آييجم وألثتآاك ألساف، تذ تك ءاؤق، ُاؤمإثذ تمار؛ قوله 
والقرآنالمثاني من سحا ه نبيه آتى أنه الكريمة الأية هده في - وعلا جل - ذكر 

الأيةأن اJبارك الكاب هذا ترجمة في قدمنا وقد ذلك. اكراد هنا يبين ولم العظيم، 
منالبيان ذلك نتمم أننا بالمقصود، واف غير افه كتاب في بيان لها كان إن الكريمة 

علمتفإذا الفاعل، باسم المثمن للقران بيان إنها حيث من بالسنة الكتائب فنبتن السنة، 
والقرآنالمثاني لسع يا المراد آن الصحيح؛ الحديث في بين ه النتمم، أن فاعلم ذلك 

بالسعللمراد مبيتة الكتاب فماتحة الكتاب، فاتحة هو الكريمة؛ الأية هذه في العظيم 
الصحيح.الحدين^ ش لخلكا النبي يإيفاح ذللئ\ بينت ؤأنما العفليم، والقرآن المتاتي 

بشار،بن محمد حدثني الكريمة؛ الأية هذه تفسير فى صحيحه فى البخاري قال 
أبيعن عاصم، بن حفص عن الرحمن، عبد بن خبيب عن شعبة، حدثنا غندر، حدثنا 
نمصليت، حتى آته فلم فدعاني أصلي، وأنا ه الض بي مر قال؛ المعلى بن سعيد 
افه؛يقل ُرألم أصالي، كنت فقلتا؛ تأتيتي،؟ أن متعالثؤ ءما فقال؛ أتبتح 
فيصررة أعفلم أعيملث، ءألأ قال؛ نم ؛T[® ]الأنفال؛ ولأرسوله في ءامنوأ أقين 

يقيفقال؛ فذكرته ليخرج . النبي فذهب المجداأ من أمج أن قيل القرآن 
حدثنا، أوتيتهء الذي العظيم والقرآن المش١تي السح هي ]الفاتحة[، ؤاه ^لمؤن رب_ا 
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قالت قال ظنه هربرة أبي همن المقبري، سعبد حدثنا ذنب، أبي ابن حدئنا آدم، 
.الظيمء والقرآن المثاتي المع محي القرآن وأم اف رّول 

فاحتالعفلمآت والقرآن المثاني بالمح المراد أن ه النم، من صحتح نص فهدا 
لأحدكلام لا إذ صحيح، غير الهلوال المع أنها ئال من محول أن تعلم وبه الكتاب، 

المعوأن مكية، هده الحجر آية أن القول* ذللثج صحة عدم على يدل ومما ، معه 
تعالى.افه عند والعلم بالمدية. إلا أنزلت ما الطوال 

سعلأنها ،رسح>ا؛ لها وقيل الصلاة. في قراءتها تثنى لأنها ارمثانيء؛ لها وقيل 
في. النبي عن نت كما محورة، أمقلم هي لأنها العثليمء؛ *القران لها وقيل آيات. 

iآنفا الخذكور الصحيح الحديث 
الفاتحة،وهو واحل بهما الراد أن ْع الثاتياا ررالمح على العغليم القرآن عطف ؤإنما 

إحداهماعطف حاز مختلفتين بصفتين ذكر إذا الواحد الشيء أن من * الربية اللغة محي علم لما 
أزمحلره أنث ؤء ت تحال نوله ومنه ؛ الدوايت، تغاير منزلة الصفات، لتغاير تنزيلا الأحرى عر 

الن١ءر:وقوو ]؛_[، آوئ.ه نج وادئ و مدئ ئد والى ه ثئ .آق،اث 
مزدحمالفي الكتسة يث ولهمام الوابن القدم الملك إلى 

١تّههمه ؤارل.جا يي! معت١ a( إث تثك ثدن ■' تعار قوله 
اكبروذلك العظيم، والقرآن المثاني السجع . النبي آتى أنه تعالى بين لما 

بهمنغ الذي الدنيا متلغ إلى عينيه يمد أن نهاه تعالى، اش عند حفل وأعظم نميت،، 
أنله ينض لا الأوفر، واس الأكر الصب - وعلا جل - ربه أعظام من لأن الكفار؛ 

اكنةلأجل أعطيه إنما صاحبه كان إذا با ولا الأخس، الأحقر الصب إلى بمفلر 
ئمد0^٤٦ )طه(؛ في كقوله ١لموصع، هل.ا غير في المعنى هغ.ا وأوضح والاختبار، 

مح؛مح. نأبج، ؤ ره ثبعد يه ينم الدبا تمحك دغرْ تأم أرمحا بجأً *ئثا ما إك ءثلخ، 
مرادواله[ ]ط.ه يكمد ؤآلئبمه ئك محن يذ، ثثأك لأ جا ثآنثلن إيثلزء ^، ٥١

.بالدنيااق متعهم الدين من ، الأصناف؛ هنابالأزواج 
نهىاض أن الكريمة: لأية ا هد0 معنى في الصحيح مزه. قرذ ُؤءلأ ت تعار قوله 

كثرةنللث، على ؤيدل الإملأم، قبول من امتنعوا إذا الكفار على الحزن عن نبيه. 
يناصي ؤ( ظف ولأ ءثإ-م قرذ ^؛؛١ كقوله: العظيم، القرآن في المعنى هل-ا ورود 

وقوله:٨[، ]ناطر: ءي تثك ^٠^ ونوله؛ [، ١٢٧]التحل: بماظثو0ه 
ءاقييمقيأ سلي ثغ وقوله: لالنعراء[، •قه.ه ذبيإ آلا سك ثج ؤلت،ثا 

ءواقُأُآث ٌآ تيم 'محل ُؤولإد؛د'كح وقوله؛ ،[، ]١^٠٥او(ه أسئا ألحب.;ث يهتدا ثيهؤأ لذ إن 
الآيات٠من ذلك، غير إلى [ ٦٨آلمءِ عز لأس ثلأ وهتا' ةلن؛ننا زه ين 

ءاليالئ،فإنما الإيمان، من امتنعوا إذا شقاوتهم عن مرولأ نن، ول؛لغت، فل. والمعنى؛ 
أشقياء.كانوا إذا عليهم تحزن فلا الحساب، وعلينا اللاغ 
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الأيةهذه في نبيه - وهملا جل - اطه أمر • بممح؛زه •؛تاتف ؤوأ->ثش ت تعالى نوله 
ومنهوالتواصع، الجانب لين عن كنايه الجناح وحفص للمؤمنين، جناحه بخفض الكريمة 

الشاعر:فول 

أجدلاه عرففي تك فلا الجناح بخفض الشهجر وأنت 
أبثكلهب جناثق، ؤول>فس الشعراء; في كقوله أحر؛ مواصع في المعنى هذا وبين 

ظطظ 'محت ث)و ثإؤ لت ك ين ثذز وكقوله: لالث_<أرا،[، ألتقيثى.٩ ثن 
إلى[ ١٠٩ران: ء_»_زآل ألأتره ؤ لثم تأنتثغز ثم هنف -ملأ يذ لامثإ أكف 

ءيرذلاكسالأات.

الالمومض عتر أن - مخالفتها مفهوم اعني - الكريمة الأية خطاب دلل من ؤيفهم 
فيالمغهوم هذا تعالى بنن وقد والغالفلة. بالشدة يعامالون ل الجناح، لهم يخفض 
لاكو;ة:٥؛؛^^ نأعتل رأل1ثغنبم ألءة1ار جهد أليق ؤكأ.بما تعالى: كقوله أخر؛ مواصع 

فيثيألمحتن ي ^١؛^ ونوله: [ ٢٩لالفتح: تت؛مه وع' ٢ت٤ئار قد ^١^ ت ونوله [، ٧٣
١]ءؤ  المائدة.فى تد.مناه كما [ ٠٤ندة  ١١

لiاعالخاءأنوال بالقتمن الراد فى وه. أمبأرن و لنت، وكتآ تعالى: نوك 
بعضتضعف نربنة الكريمة الأية في أن إلا فرآن، له يشهل- منها واحد وكل معروفة، 

الأقوال:نس، 

ومخالفتهم،الرمل تكذيب على يحلفون الذ.ون مين: بالقتالمراد أن الأول: 
ومنالتقاسم. بمعنى وهو اليمين، بمعنى الفم من افتعال ام فالاقتالقول هدا وعلى 

لثث_تنمبأف ثئاسعوأ صالح: قوم عن تعالى قوله الوجه لهذا ترشد التي الآيا'ت، 
أسبمث، لا أبثهم جهد أف ؤوأم_ثوأ وقوله: ليلا، نقتلهم أي [. ٤٩؛ ٠٢١]وأن-آمه 

وولإهثن لقم ما مد ثن آمنتم ئآًظورأ ^١^ ت وقوله [، ٣٨الاء-لت ل ش
غيرإلى [ ٤٩: ٠]١١١^٠تجبمتوه أسُ ثاو لأ أس أل;ن >أذؤلإ وقوله: [، ٤٤: ٣٠١٠٢]؛؛

مقتسمين.فموا عليه؛ أنموا إلا بشيء يكذ.؛ون لا كانوا فكأنهم الآي1تا، من ذللئ، 
بأنهموصفوا ؤإنما والتماري، اليهود مين: بالمقتالراد أن الثاني: القول 

القول^ا على ء.ياّ-لا • ببعضها وكفروا يبعفها فامتوا كتبهم موا اقتسلأنهم مون مقت
وقوله:[، ٨٠]الهنرة: ألكنف، يجنبن ءؤأفئدهر.ث تعالى: قول 

[.١٠•]الما،: يتور.،ه وئءًظث مم، محي 
بأقوالهمالقرآن اتسموا مكة كفار من جماعة بالمقتسمين؛ المراد أن الثالث: القول 

ونالكهانة، بعضهم: ونال سحر. هر بعضهم: وقال شهر. هو بعضهم: فقال الكاذبة، 
همليهتدل القول وهذا ٠ محمداحتلمه بعضهم: وتال الأولين. أساطير بعضهم: 

يتعالى؛ ممول الكاذبة، الشراة الأنوال تلك القرآن في نالوا أنهم على الدالة الأيات 
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إلJl_^  Iوقوله ثدئون ث، قيلا ك،ان ُمي زلا محمحف ى بلا ثام وو مبم 
مزوقوله: ٧[، ]ص: ألا سآ >أئ وقوله: لالمد'مآ،  ykِ> إلا تذآ 
الأولهمىينطئ ءؤ؛٠١٧ : ونوله .ه أ'لأهكت> كل؛ر  ٧١٠;3^ آنزو ئادآ فم 

الايات•هن ذلك ض إلى ]الفرنالا و؛ار وليسلأ قصقثآ بجو قق ئهم( آًفتتها 
الأول؛خلاف الثاني ناش ولا الثالث القول هدا -زيد الكربمة الأيأ قي وامبمة 

أءضاءله لجعلهم الث١لث، ١لقول في أفلهر .ه جمأ ألئن«ال جممأ قوله لأن 
إلخ.. . كهانة. سحر، شعر، كهولهم؛ الكاذبة، أقوالهم اختلاف بحب متفرقة 

ببعضهافآمنوا جزؤوها التي كتبهم بالقرآن فالمراد - الكتاب، أهل ألهم وعلى 
بغيره.وكفروا منه هواهم وافق بما آمنوا لألهم القرآن أو بيعفها، وكفروا 

متفرقة،أعضاء حعلوْ أي الثيء، من العفو وس عضة، جمع وقوله• 
وعليههاء، أصلها المحذوفة اللام العلماء: بعض قال واو• أصلها المحن.وفة واللام 
القرانجعلوا فالمعنى - القول هازا فحلى حر؛ الوالعفه: عضهة، العفة فاصل 

ئثهتإهسنِان ؤ،اؤأ ونوله: [؛ ٢٤لال٠النر: ير4 :؛،ر إلا ننا ^إذ كقوله: سحرأ؛ 
الآياتا.من ذللتح غير إلى [ ٤٨

إنؤيقال: عضها. حر والعاصهة، والساحرة عافها، احر السّمى نوالعرب، 
الشاعر:قول ومنه قرص؛ لغة ذللت، 

المعفهه العّافعقد في ت ا ثافنالمن ربي بأعوذ 
بالحجةصدع قولهم: من وأفلهرْ؛ به فاجهر أي وره. ث ؤ؛أنبغ ت تعالى قلله 

.بهاصرح كقولك،: جهارأ، بها تكلم إذا 
ولاحفاء غير في علنا به أمر ما بتبلخ نبيه. فيها اممه أمر الكريمة الأية وهن.ْ 

إيلىأؤل مآ ج ألدّول كقوله: كثيرة، مواصع في المعنى هل.ا وأوضح مواربة٠ 
[.٦٧الأية . أه. ين 

أحر؛مواصع في وجه أكمل على ملغ الأمر ذلك امتثل بأنه تعالى له شهد وفل- 
ا0هيتألم أث يمآ عمم وقوله؛ ٣[، لالمال،-ةت لم' آ'ةلق ^٢^۶ كقوله: 

١؟>[^،.من ذللث، غر إر ]ست1 
للعلماء:معروفان نولان الكريمة الأية هذه في آلننغزه. عير محار: قوله 

وامتهنالهم،بتكدييهم تبال لا أي ؛ آلشكتآه ما معنى أن أحدهما. 
بماؤ،أنّخ معناها التاويل  iJu،على والأية منهم• حاففللثح قاف ذللاح؛ علبلتج يمعّا ولا 

تخشهم،ولا بهم نبال لا أي عي ؤوم><و ربلثه، رسالة بلغ أي وره، 
نئتتا ثتل لز وإن ره ين إلاك- أرد مآ ج ألدسول، ؤقأ.ءإا تعار• كقوله المعنى وهدا 

[.٦٧]الماثلة: أياييره يزق سبمئاس واقع يس١كم 
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عنالإعراض مأمورا الأمر أول في كان انه الأية معنى محي الظاهر وهو ثانيهما• 
تتعالى نوله ذلك على الدالة الأيات ومن السيف، بآيات ذلك نح ثم المشركن، 

وقوله:"لثكث@ه عي ذشئ ؤ إلا ^ لا ويمكط ين إتق شآ تآ ٠^١^ 
دؤاءن مك ثن م وتوله؛ لال-جدةا، .٩ ثئثظروذ ليهم تأثير عنهم ^٠-^-، 

آذيتهمهوئغ إلسغيإذ ألكفئن >لإج ؤ}[؟ ونوله: ]الجم[، .اه آق0 ألتي• إلا رد وؤ 
الآ1ت.س ذلك غير إلى [ ٤٨

أنهاممريمة الأية هلْ في تعالى ^ . 40ألتتتي؛ن ه 4اه تعالى: قوله 
مواصعقي وذم قربش■ من قوم وهم يستهرئون كانوا الدين الم—تهربن ه بيه كفى 
[،١٣٧]الغرة: الأية . . . أس٤٠ ؤث؛فءثإم الكظد<: أهل في كقوله غيرهم؛ كفاْ أن أحر 

الأبان.من ذلك غير إلى [، ٣٦]الزم: يدأبر دكءٍ، أق ^١^٢، وقوله: 
بنوالحارث وائل، بن والعاصر المغيرة، بن الوليد هم المذكورون! والممتهزتون 

المهللب.بن والأسود يغوث، عبد بن والأسود السهمي، محتس 
التارخ.في مشهورة هلاكهم سبب كانت ألي والأفات 

هذهفي . وءلأ حر - ذكر .ه. يتقن بما صدة ثييمح، أك تحتر ؤلئد ؤ ت تحار قوله 
والتكذيب،الطعن من فيه الكفار يقوله بما صدره يضيق . نييه أن يعلم أنه الكريمة الأية 

تنزئكإئم ضلت كقوله! أحر، مواصع في المحنى هذا وأوصح القرآن. في والطعن 
أنصدهمك يدي ؤبميي، إقلف يوحمتح ما بعص دفث وقوله! [، ٣٣مولوزب الكا 

ققسش نج !، ^٥٠٤: وذوله [، ١٢]هود: ه ، ٤٤٠تعام كة أز كر عقو أنزل زلا 
يكؤيؤإآلا هتك ثيح ونوله: ]الكهف[ أسنا يهنذا ييبمتإ لن إن ءاثنيبم 

الأنعام.فى ذللئ، من شيثا ندما وقد الأيانح، من ذللث، غير إلى ]النعرا،[ همه.4 
هذهقمح، ه بيه - وعلا جل - أم • ألش؟ينن.ه ثذ وأن يش بمن ئ-؛خ ؤ تعار: قوله 

ؤوقنننأشأيبمه.قوله: وثانيهما: ؤه، بمي مخ ؤ قوله• أحدهما: بأمين: الأية 
كقولهالكريمة، الأية ُذ0 فى المذكورين بالثيثين الأم كتابه فى تعار در وقل 

ؤةم>ازت وقوله ]المر[، خاه  ١٦^١^ْ؛قاة إثم وئ3وأث\ رتق بمد الأول،: في 
هنئؤ ه: وقول[، ٣٩ت ]ف، ميإأ؛ه ءبمل، آلشن ثلبغ ثز ره بمد وثخ يملذ ا مش 
]غ—١٠—ر[تإببقر.٩ إنني ربق، بمب ؤبميخ لدمحاكث يإسثبر حئ، أثو يبمد ءُك 

كثيرة.ذللث، يمثل والأ؛اُت، 

افتنزيه ؛ ٤٠٣١١عرفج في ومعناه السوء. عن الإبعاد اللغة؛ في التسبيح وأصل 
عن- وعلا جذ - دبلئج نزْ سجح: ومعك، • وكماله بجلاله لا؛لغ، ما كل( عن - وعلا ل ج- 

يحمل.متلبسأ كونك حال، في أي ربلث،ه ونوله! وجلاله. يكمّاله يليق لا ما كل 
لمغلهلأن والجلال،؛ الكمال، صفات مجن أهاله هو ما بجمع عاليه بالثناء أي ريل؛،، 
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حل- ش ثان وجلال كمال وصف كل من المحامي جمح فعم معرفة إلى أصغت ه ره 
احدهما:بأمرين: يكون الكمال لأن كمال؛ بكل الشاء الكريمة الأية سيرق وعلا-. 
بالفضائلالتحالي والثاني: التسع، معنى وهن-ا يليق، لا عما والتنزْ ازذانل، عن التخلي 

هذاولأجل كمال، بكل الثناء ننم الحمد، معنى وطا الكمال، يمنان والأتماف 
فيئقيالتان ايالمان، على حفيفتان 'كلمتان فال: انه عنه. المحيح ني سن، المعنى 

الثانيفي وكقوله العظما، اف سحان وبحمد،، اف سحان الرحمن: إلى حسنان الميزان، 
ثمةنجد أيل ُؤنةن • ونوله ]الغلق[، .ه رأتأبمن نمه لا السجود: وهو 

إبا،محكنتم إن حإثهث ١^؛، هو ونوله: ان[، ]الإن*ثبيلأ بلا دنبمه 
الصلاة.على التسع إطلاق العظم القران في وكثر [، ٣٧]ضلتح: 

صدره.ضيق على والمجود بالمح الأمر - وعلا جل - ترنيه أن اعلم تمحه• 
ذلكلزوال س—، والتسميع الملأة أن على دليل ، المرء من له يقولون مجا —< ب ب

ؤن؟نموأالثارتعالى: ونال الصلاة، أمجربادرإلى حزبه إذا ه كان ولذا المكروه، 
اتىوالنداود، وأبو أحمد، الإمام رواه ما هدا ويويد [. ٤٠]القرة؛ لأية ا ١ • دامح-لرةه. 

ابنيا تعالى: اف 'نال يقول: الد. رسول سمع أنه ءةهب><، همار بن نعيم حدبئ، من 
أصابهإذا لم للمفينباني أحرْاا أكفالث، النهار أول من ركعاُت■ أربع عن تعجز لا آدم 

٠وغيرها صلاة من الطاعامحتج بأنواع تعالى اممه إلى بمنع أن ٌكروْ 
يتقربأي إ ربه يعبد بأن ه نبيه - وعلا جل - اممه أمر رة؛،ه. تعالى: نوله 

علىالهلاءارّتح جمع من به له يتقرب أن أمر بما والمحبة والخفؤع الذل وجه على له 
إللا من الإنبايت، حفل هو الذي الأمر هن-ا تحقيق في القرآن وجل المشريع، الوجه 

الثانيالجزء تحقيق مع إلا ينفع لا هذا أن القرآن بين ونال • منها الغك، حظ محع اممه، إلا 
تعالىاض سوى المعبودايتح جمح حالم، وهر ٠ منها الضي حفل هو الن-ي التوحيل-، كلمة من 
ونال[، ١٢٣]هود: ٠؛،^^ وم>ءقوأ تعالى: قال العاداُن،، أنواع جمع ني، 

وقال[، ٣٦]اكا،: ^ ١٤٣،يوء ئئرآؤأ رلأ ه ؤو٢ءثثوا وقال: [، ٦٥]مريم: لثت.بجثه وئتؤو 
وقال:[، ٢٠٦]lJ—نرة: أوؤ(ه إلموة أسنثش ثثخد يام وثوبث ألثلنم>تي بكئر ؤء 
جدأ.كثيرة ذلان، مثؤر في والآيادتح ]يوّفس[ قئجن.4 وثم إلا يأف آْفمحتم أويئ ؤوما 

بنسالم منهم العلم، أُر، من جماعة قالت، ألتجده٠ محش ؤ->ئر • تّالي ئدله 
وغيرهم:اسلم بن زيد بن الرحمن ومل- وقتادة، والمحن، ومجاه، عمر، ن اش مد 

ممنك نؤ . أمحهآ ين نك ؤ ؤ،ازأ تعالى: قوله ذللئ، على ويدل الوُت،، اليقين: 
.هأثئس أسن، نو . أشن يي ءث ؤء . مح ■لإؤ ومكنا . أث؛—كن 

[jj_i ] عنالزهري حديث، من صحيحه فى البخاري أحرجه ما هذا ويويال الولت،. وهو
يحللما اش. رسول أن الأنصار( من )امرأة العلاء أم عن ت،، ناببن زيد بن نمحارجة 

الساب؛أبا عليلئ، اف رحمة انملأء: أم قاك مامحت،، وند مقلعون بن عثمان علممر 
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قداف أن يدريك ءاوما ه! الله رمول فقال ١^ أكرم-كا لقد عليك قشهادش 
اليقين،جاء0 نقد هو  ١٠٠١١١ت فمال الوه؟ا يكرمه فمن افها رسول يا وأس بأبي فقالت• 

الموت.اليمن أن على يدل المحح الحديث وهدا الحديث. الخير..، له لأرجو }أني 
ذكرنا؛ما يناني لا الراغ وتيقن الحقيقة، انكثاف باليقين الراد إن ت نال من وقول 

ثوله;ني التهامي أجاد ولقد يقينا، الحقيقة له فلهريت، الومت، حاءه إذا الإنسان لأن 
ساريال حيينهما بوالمرء ة يقغلوالميت نوم والمجس 

فيوالحاكم الخدر، وابن منصور، بن صعبي أحرج ت المثول( )الدر صاحب ونال 
اماالده: رّول قال قال: الخولأني ملم أبي عن والديلمي مردؤيه، وابن التاريخ، 

تكؤءتد سح أن إلي أوحي ولكن التاجرين، من وأكون المال أجمع أن إلي أوحي 
•أشق.٩٠ ثمك حئ رق، وهنن آلش؟ي.بم. تى وأن 

أنإلي أوحي "ما قال: ^١ الحم، عن ه عود مابن عن مردوبه ابن وأحرج 
الش؟يبمنن وإن رق، قء سح أن إلي أوحي ولكن التاجرين، من وأكون المال أجمع 
أشيق.ه«.؟يق، ثق تق، آغثنؤ ن. 

يقول:اث. رسول صمعن، ■' >ه الدرداء أبي عن والديلمي مردويه ابن وأحرج 
سحأن إلي أوحي ولكن متكانرأ، ال١ل١ أجمع ولا ناحرأ أكون أن إلي أوحي *ما 

■.٩٠ أتميش ؟يق، ثق رق، نأغثد التنيين. تن رق، ؤبم»-د 
سيهازت

يميزثابت عقل وله حيا دام ما الإنسان أن على تدل الكريمة الأية هدْ الأول: 
فانثاعدأ، فليصل قائما الصلاة يستطع لم فإن طاقته، بحِؤ عليه واحة فالخبادة به، 
الصلاةنبينا وعلى عليه - عيي نبيه عن تعالى قال وهكذا جب• فعلى، تطع يلم 
فيبخاري الوقال [ ٣١مريم: ل ذاه دمث، ما دألنْفوء إلثمحآ ؤدأمحبمءّ، -؛ لام وال

يتحولأن يقدر لم إن ععلماء: وقال جن—،٠ على صلى قاعدا يملل لم إذا ُا؛اُبح صحيحه: 
طهمانبن إبراهيم عن اض، ب عن عبدان حدننا وجهه، كان حيث، صلى القبلة إلى 

بيكاث قال: ها، حصين عمران؛ؤ، عن بريدة، عن الكتب،، الحسين حينك، قال: 
لمفإن فقاعدأ، تتي لم فإن ناشما، اصل فقال: الصلاة عن ه الهي، فأل—، بواسير، 

أو1؛كانر'هما ك تعالى: نال معلوم؛ ^ا ونحو اه جتسااا، نعلى طع غ ن
وفال[، ٢٨٦^٩ إلا تتا أس ظلش ولا تعار: وقال [، ١٦]اسابن: 

الحدين،.استطتم.ّ.ا ما منه فائتوا بثيء أمرتكم 'إذا 
الكفرةالزنادقة بعض الكريمة الأية طْ به ر يفما أن اعلم الثاني: التنبيه 

علىتل.ل لأية ا وأن — وعلا جل — باض المعرفة اليقين معنى أن من للتمحوف، المدعين 
عنهتفعل أنه - باليقين عنها المعير الدرجة تللئ، إر باق المعرفة من ومل إذا العبد أن 

بالعادة.الأمر غاية هو التقين ذللئ، لأن والتكاليفح؛ العبادات 
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الملمين،يإحماع الإسلام ملة عن وحروج وزندقة، باض ممر بهذا الأية تفستر إن 
آلسورة في يدمنا كما لعبا يسمى بل ، SIjjLjالاصهللاح في يسمى لا النؤع وهذا 

أعلمهم بهم وأصحّا هم — عليهم وسلامه اض صلوات — الأنبياء أن ومعلوم عمران، 
أكثرذلك مع وكانوا التعفليم، من يستحق وما وصماته بحقوقه واعرفهم باق، الناس 
حل— قال ونل رحمته، في وطمعا منه خوفا وأسدهمر _، وعاد حل — ض عبادة الناس 

تعالى.اض عند والعلم [ ٢٨]فاطر: أثثنواه بمائه يذ أثت محق ؤءاثا -ت وعلا 

التحلسورة 

الماضيبصيغة وعبر القامة. إتيان وقت قرب أي أهوه. أنث ه ت تعالى نوله 
في- وعلا حل — نته هتا إليه المشار القيامة واقتنراب الوقؤع، منزلة الوقؤع لتحقق تنزيلا 

لالأذساء[،تمحتبمؤن عنلز ي ؤهم حكابهم لالثامن ؤآثر؛ب ن كقوله أحر، مواضع 
لمليرش ارونا وقوله; ]القمر[، ؤاه ألممز ؤإثى آلثاعه ءؤأعر؛ت _ت وعلا جل - وقوله 
لالئ_ورى!ئييث،ه ألناعث تل دراث ٠^^١ ت وقوله [، ٦٣؛>_،! J_»-Sli]ئيبمتاه من الناعم 

]النجم[.ه 'كايثة أئه يؤن من ثنا لإل ألايثم. -ت وعلا حل - وقوله [، ١٧
إرغ؛رذلأث،ْنالآ1ت.

تكقوله القرآن، في كثير وقوعه لتحقق الخاصي بصيغه المستقبل عن والتعبير 
أممحبالق أممحثب ؤود١دى ت ونوله [، ٦٨]الزمرت ؤ، من دصعى آكؤيو ؤئ وؤهع 

ألنمفيإى* ألكثب ومحبجع رينا يمحر ، ٢٥٦يقول• ؛؛، ٤٤]الأَافت 
ُثاأعإم نئن عيأت، ثا صى َةل ؤيمت . يظنبة ي محئم ؛يم وفني ُإكبمأء 

 ،j^_ [ ٧١-  ٦٩: ]١^٠٢٠ ه . . . ء=كثثوأ ١^؛؛، وسيق .٠.
٠الوقؤع منزلة وقوعها تحقق نزل، الأستتقيال،، بمعنى الماضية الأفعال، هذ.ه فكل 
عنالكريمة الأية س في . وعلا جل _ اض نهى . مسزيب< ت تعالى قوله 

يعجلأن طلبهم هو والاستعجال القيامة، يوم والعذاب الهول من به وعد ما استعجال 
.القيامة يوم العذاب من به يوعدون ما لهم 

^^١^،^قتأطوكا —ت وعاد حل - كقوله كثيرة، المعنى لهذا الموصحة والأيات 
3ti ^ ي بنته رتأِبمم أيدان، سس أجن ،XjL^ . >جهمئة ممءلزق

ظ/ت؛فينون؛+؛-١ لا أفيكن يها ؤم.كتحد وقوله; ]المكبوت[، >أآة؛نح؛أا.ه أثمحظه 
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ممدودةأمؤ إق ألماواب عم أ-مظ ؤوؤو1 ■' ه ومول[، ١٨ث_ورى: لاليماه ننمق ءامتإ 
.هأيتثاب نن بد ظنا ٧ يل رث، ^٤١٧ ونول؛ ٨[، زهود: شثهأ4 نا ؤوه 

©<ي ثثئ مشد ئاذا نايا آن ثى أنم ك أة;ثن >ةل ]ص[، 
الأبان.من ذلك غير إلى لوض{ 

وجهان؛مير0 فى فلا قوله؛ فى والضمير 

أده.أنر لي ؤ قوله؛ من المفهوم القيامة، يوم به الموعد العذاب أنه أحدهما؛ 
فالالعان.اب، لكم يعجل أن اممه من تطلبوا لا أي اف؛ إلى يعود أنه وثانيهما؛ 

كثير.ابن معناه 

ؤآقىألثاعم أهرم، ؤ نزلت لما ماص: ابن قال يره: نففي القرطي وقال 
بعضعن فأمسكوا قرت! قد القيامة أن يزعم هذا إن الكفار؛ قال ]القمر[ وه ؛لدتث 

ؤاءمب_،فنزلت، شيثاإ نرى ما ؛ فقالواشيئا، يروا فلم فانتظروا فامسكوا تحملون، كتتم ما 
؛فقالواالأيام قامتين السلإاءة؛ قرب وانتظدوا فاشققوا ١[، ]الأساء؛ ■حثثابهمه إفايى 

ت،فنزلوخافوا، والمسلمون اممه. رسول فوث—، أده أمر ^٢٥ ت، فنزلشيئا، نرى ما 
بأصثعيهوأشار كهاتينا١ والماعة أنا بعثته ١٠ه؛ النم، فقال فاطمأنوا، معجلوءه ^٠١١ 

الرادأن على يدل وهو القرطبي، كلام من الغرض محل اه تليها، والتي المجابة 
وقتهإلى متأخر هو بل عجل، عن لأن ا واقعا تفلنوه لا أي مثاتجلو،ه؛ ؤ،لأ بقوله؛ 
تعالى.الله عند له المحدد 

قول- وحدوده فرانفه أي أده؛ أم ٠^١٥ معنى؛ إن وافقه؛ ومن الضحاك وقول 
أنيجلغنا لم إنه قائلا؛ نفيره في الطري جرير ابن الإمام رد0 وقد له، وجه ولا مردود 
منلهم فيقال عليهم، تفرض أن قبل فرائض استعجل ه الله رسول أصحاب من أحدأ 
المشركينمن العياب تحجلو مأما سنعجلوها، فلا الله فرائض جاءتكم قل- ؛ ذللث، أجل 

اه.كثيرأ، كانوا فقد 
القيامةيوم الخراب باقتراب للكفار . JbJ^،أنها - الكريهة الأية من المبادر والفلاهر 

اصتعجاله.عن نهيهم مع 
قال؛من قول بالصواب عددي ذللئ، في القولين وأولى يره؛ نففي جرير ابن قال 

والهادك؛منهم الخن.اب قرب لهم منه ؤإعلأم وبرسوله، به الكفر لأهل الأة من تهديد هو 
يدلكفرل [ ٣١]التوبة: نشكنه ؤكت\ وتعالى؛ بحانه - بقوله ذللثج عقب أنه وذللثج 

اه.لهم، ووعيده به المشركين تقريعه على 
ّهاد،ءه مى بثاء ثن و آمري من الزج أثككت يرث ؤ إ تعار قوله 

لأنالوحي؛ بها الراد أن الكريمة؛ الأية هده في الروح معنى في الأقوال أظهر 
الأجسام.حياه به الخذاء أن كما الأرواح، حياة به الوحي 
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نادوى َئث نا أتيأ تذ ييحا إدق، أؤمحنآ ؤو؛وإا1( ت تعالى موله —ذا ٥ على ويدل 
بذأليخ مح، ألترنح، ذو ألدثكج ^^2؛ ه: وقول[، ٠٢لال_ث_ورءا: آلإنزه ولا اوتب 
ع؛نبم آثي عق .؛ق لا ثيقة ئم بجم . النلأي بجم ِش-ر بمادء، يذ نقلا ش عل مء 
ص.ا*لتثار آوجد ِفِ أنة لممك أي 

3\ارئهألا!تتة؛ يرث ؤ فوله؛ بعد إتيانه الوحي بالروح المراد أن على يدل ومما 
أنذيقرائاآ ه فوله: دليل ينالوحي، يكون إنما الإنذار لأن أدهأه؛ ^ بقوله: 

 ^،^^L :يندثاُ عن عق ^^٠ بن أنؤح ^؛^، قوله: بعد إتيانه وكيلك [. ٤٥زالأنبياء
بالوحييكون إنما الإنذار لأن [؛ ١٠]غاز; آقأدؤ،ه بجم ؤِلنذر بقوله: [ ١٥]غاز؛ ءثادهءه 

وتخفيفالنون ؤإسكان الياء بضم عمرو وأبو كثير ابن الحرف هذا وقرأ • أبمأ 
الجنس.لبيان أو تيعيضية، الأية في ®من® ولفغلة والتثديد، بالضم والباقون الزاي، 

اختارهمن على الوحي ينزل أي [؛ ٩٠]\وشمة: ء؛ابة4 ثذ يثلأ ثن ؤء وموله: 
آلئايزهمهري رت.لأ أيأمؤقن منى ؛ئتقؤي جن* بقوله: تعالى، بينه كما لذلك؛ ١^ وعلمه 

وقوله:[، ١٢٤]الأنعام: رسافره تمل حبث، تلم بظ* وقوله: ٥^١[، ]الحج: 
آنقئتمأ يون آذ/ت\' وقوله: [، ١٠]ء_اذر: ءثاد،ءه ين تثه ش عق مب، ين أثيخ 

•٩[.]اوقرْ: ين يثآء تن قإ منييء ين أئ تثري أن ثنثا أثث أمل مثآ و»ءفدثوأ 
منو،ر؛ هق ألهمءاة ثنيا زو  ٠٠٥^قولهم: في الكفار على رد وأمثالها الآياتا وهذه 

[.٣١\\زتمق: ظبمره المثم 
موله:من رأن• في الأظهر ناهبجزه. أمأ إلأ إلي لا آئم نعالمح،: قوله 

معنىفيه - بالوحي أي - بالروح الملأنكه إنزال لأن رة؛ المقهي أنها اثذؤوآه ؤز 
الناسبإنذار مفسر الملائكة يه أنزلت الذي الوحي أن ٠ المعنى فيكون حروفه دون القول 

.بتقواه وأمرهم اش® إلا إله ®بلا 
منأرس1ثا ت كقوله كثيرة، آيات في المعنى هذا - وعلا حل - أوصح وقد 

أةوقوله: ]الأنسا،[، ٩ ئمحدون آئأ إلا إك لا أم ١^ وتئ ي ننول ين دك 
منؤون-ل، ه: ومولتأنتنؤأ أثن آعتندؤأ لح )؛ّوؤ" محق ًفإ، ي، ثمنا 

ءئماوم وموله: ]الزحرف[، مدمة.ه ءالته ألرمح درء ين آجتا  ٩٧ين ^٠ بن 
منذلك< غير ؛ر ]الأنياء[ سيئرى.؛٠ أَش يهل، مبجد رلنه إلنهآًظا ثآ إلكثه بجئ 

التقوى.ومعي الإنذار، معنى قدمنا وقد الايايت،، 

جز- بص قرقى.ه• تما تق ألص ألثنزت نعالك،: نوله 
هذهيخلق من وأن لأرضى، وا السماوات حالق هو أنه الكريمة الأية هذه في — وعلا 

شيئا.لفه يملكر ولا شيئا، يخلق لا ما معه يعبد أن ويتعاظم يتنزه العفليمة المخلوقات 
معهيعبد ان يصح لا الوجود، إلى العدم س الخلائق يبرر س أن على تدل فالأية 
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بقوله:أأؤ4 دا'لأها خهءي• ؤقرث< ت قوله أتبع ولهذا شيء؛ على بقدر لا من 
٠^٥٨عنا 

أرى^ 3jأعبمدوأ ألثاس كقوله؛ كثيرة، أيان في المعنى هذا وأوقح 
تتقت ونوله ، غيرْ دون الخالق هو المعبود أن على فدل [. ٢١]البقرة: 

مقي؛ ألخو ص صء قؤأ ظ ِش ^١ وم ونوله: صو0 ١^ ثإق ئ■ َقن 
عني؛ءعق رو أرى ؤءوق ت ونوله ، ٢١٦]'يرعين آلئثر4 ألوجد ونو شء م حبلى أس 

1،قئك ر بحر ؤإ؛ وثا-ا يقذ وؤ رأ'لآدصل ألثتزت عه ثم آكى او ؛،Jj lاذكؤت لاؤ0 
وآلإثبمآ ثهمبى لا ،اله1 درنب,آ ين ؤآثدإ ه ، Jjuسئم شء طذ نيأى ^، ١٥١

ف_رء_الا،لاا.ه مي! وإلا مو؛ مثا؛؛١ ي»ؤغث ولا تما ولا خأ لآمسإ.لم بندؤزى ولا 
ؤ،أاْانلثون بو دننذ ين أل;ن حلفت مادا ئلفح آم جئ ءؤسا -ت وع—^٠ جل - ه وقول
ماداأؤؤؤا أم يؤن ين ترعؤن أل؛ن ثؤاءكآ ^،٠^ ت وقوله ، ؛؛0 صلنل 
يزنين ءمبمث ما أزءنم ؤ>ؤأ وقوله؛ ؛أ، ■ ت ]فاطر ،؛؛؛،^ ٥١ؤر ثنك ثم أز ألأكو ين غامأ 

محضأنرؤ أز ئتدآ ثل من يكتف أقرف ألقثزت ي( نمك لثم أم أمحي يى ظمأ مادا أينق أم 
ثبماتلق لا ما ؤيىتؤأة -• وعلا جل - وقوله ؛—؛[، La]؛V"؛)وه صقدنرنى نظم إن عر 
إزىلئ؛ مثل،أسثعإ خمت ألثاش كأيها ؤ ت تعالى وقوله ]الأء-رافاا قون.اه وي 

^١٢ت ونوله ٣^١[، : ]الحج لدره آ-بمشعمإ ؤلن ذبابا تامإ ل أم يؤن ين هامزى 
،٣٥>؛لور: ]الالأمة ■ . را'لأد؟يىه- آلثتزي، ثثتؤأ آم ألكبتؤن هم أم ش عيي يذ غنوا 

ضرأتوت . ؛ئمحبمت نهم ثقا تمن لا آم يئن ين ينمث ؤثأق؛تت ه! ولوق[، ٣٦
منذلك غير إلى قتاوه، 

منويبرزهم الخلق، يخلق من هو يعبد أن يستحق الأي أن تبين الايات فهده 
شؤونه.ويدبر ^٠، من إلى محتاج مربوب، مخلوق فهو ءيرْ أما الوجود، إلى العدم 

الكريمةالأية ط، في - وعلا جل - ذكر ثننؤ^. من تعالى• قوله 
جٌّلؤءغ تعالى■ قوله بدليل المرأْ؛ ومتى الرجل متى وهى نهلفة، من ان الأتحلق أنه 

المرأة.وماء الرجل ماء من احلامحل أي ٢[ _1ن: ]الإن١؛^^^ هلمثغ من ألأمس 
بالأحلاحلالأمشاج ير نففي الروايات، يعقس ذكر بعد المنثور( )الدر صاحسؤ وقال 

قال:الأزرق بن نافع أن عباس: ابن عن الفتي وأحرج المرأة، وماء الرجل ماء من 
فيوقع إذا المرأة وماء الرجل ماء احتلامحل قال: ؛^^ ٠٠١هلمغ ء؛ؤين قوله: عن أحبرني 
يقول:وهو ذوي—، أيا سمعت، أما نعم، قال: ذللن،؟ العرب ه تعرفوهل قال: الرحم. 

مثججخالطه نمل الحلال ه نمين فوقوالريش الكان 
:هكذاوأنشده الهذلي، حرام بن لزهير البيت، هذا ان( راللمفي وست، 

يحمتبه يهل مسالريش خلال ا همنفوقين والنمل الكان 
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تالمبرد ورواه ثال؛ 

مئيج4 ؛سهل نمل الحلاف نه موالنرجين المتن كان 
مدة;أبو ورواْ ■' تال 

المشيجبه يمل منمل الحلال ا هنمفونين والألريس كأن 
الخلهل.به خلط  ٠١المنح به راصي3ل ومعنى 

ماعنه اسة، م الذي الماء ذلك أن بين تعالى أنه فاعلم ذلك، معي عرفت إذا 
ماءوهو الترائب، من حارج هو ما ومنه الرجل، ماء وهو أى الصلب،، من خارج هو 

هداو ثاء ثن غذ . غث مم ألأتن ؤ$خو وعلا حل - نوله في وذللن، المرأة، 
،ءلهرْ وهو الرجل بج محلبح بالملالمراد لأن ]الطارق[؛ وأفتحف ؛؛غ ين قئ 

تالقيس امرئ تول ومنه ، منها القلادة مرصع وهي المرأة ت، تران بالتراب والمراد 
جنجلكالمصقولة نرائبها مناصه غير اء يضبمهمهمة 

المخلبتول القلادة موضع الترانبج أن على الأزرق بن لنافع عباس ابن واستشهد 
اربيعة ابن أو 

نحروالاينح بلاله با سرنا ترابهلى عزعفران وال

الأخلاطهي الأمشاج أن عش يدل دألمح، ألثف ق >ؤيئ هنا: نقوله 
غذ.هيم الأمد قوله• ؛٢؟، ■حلم، مم ينغلر بأن الأسان وأمر المذكورة، 

علىويدل والعتو، التكبر ويترك ، ءدر0 ليعرف منه؛ حلق ما حقارة على له تنبيه ]الطارق[ 
لالمرسلأت[.١^^ . . .4. تبمن م نن قلغ وذ ثوله: ذلك 

شو.جثه يحل أن تيم ءئل ؤ4ارتأ ت بقوله حقارته - وعلا جل - وبين 
تفوله محي الموصول٠ه بما النطمة عن والتعبير ت١ل٠ّعارج[ بميؤل تثا قثثتم إظ كلأُ 
وفىالإنسان، منه حلق الذي الأصل دلك تحقير غاية فيه [ ٣٩]المعارج!  ١٠^؛

والتعاظم.التكبر عن زجر وأبالخر ريع، أعظم دلك 
للأسانذم أنه فيه المولين أظهر ، 4Uحمستث ئن ؤغدا -ت وعلا جل - وتوله 

كماوالتكذيبه، بالخصومة خفاجا ؤيهلح، لنا ؤيخفع ليعيدنا خلقناه والمعنى: المذكور. 
ل؛ثدنيإلا نألإص أنن ثكق ؤرثا فوله: المعنى هذا ويوضح المجانية، ®؛دار عليه تدل 

يزثادا ممشد من .تةو£* أئاُر ^١^ وعلا جل - فوله مع لالخارياات٠ا .ه 
ثمياض . رمسم ومآ ألثلم بمتج، من ئاد قمم ونى مثلا تا يبمتث .١ مبؤة حصين 

ئحو ١^;؛، ه: وقول، ]يس[ علمم.ه ظؤ، لألمن، يم نرم أول أذشأ>ا ألذه 
ولايتمنهم لا ما آم محي، ين وثدر>ث . ءدنجل ثاثه ؤان محملأ ئبا نثك ألء 

J،،مت نا ردا ألإذنث وقوله: لالغرنانf، .4 يلهمل ئد، و ألكافر بممحم 
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ذلكغير إلى ا ]مريم ئتثا.4 ك نثر ئد ثن ثكت أة ألإمتن يحفر أوي . -عتا لغبج 
,الطارق({السورة في المبحث لهذا إيصاح زيادة تعالى افه ثاء إن وسيأش الأيات، من 

■ئأْقلرث نبما ننثئ دفء ؛؛٠^، لئًظم ثلمهأ ؤنألأ؛عت تعالى; نوله 
منهتفضلا بها ينتفعون آدم لبني الأنعام حلق أنه الكريمة لأيه ا هدم في — وعلا جل — ذكر 

التيالثمانية الأزواج هي الأنعام أن بين القرآن أن عمران® ءآل في ندمنا وند عليهم، 
أظهرعلى الدفء والمراد والماعز، والغان، والمر، الإبل، من والأسى الذكر هي 

اللباسمن الدفاء وهو ، يه يملأ لما اسم كالملء إ يه يدقا لما اسم أنه القولين• 
٠وأشعارها وأويارها الأنعام أصواف من المصنؤع 

ثبينن ث؛ر وجمل ذهأ .ثون،ًظم يى لغ جنل تعالى• نوله هذا على وبا-ل، 
ونتثأة و}نو\يئآ وارثاها تننافها نين إياعبمفم وتجم ءلاس>لإ يوم دتأخعريها أّرثا آ/دمنم 

نولهني داخل والسل أظهر، والأول، لها، نالدفء وفل: ج؟ؤ.4 إل 
دأمح4.ؤى؛ما ودرها لها نمن أي 

الأيةهانْ في خلقه على بها امتنانه - وعلا حل - اض بنن الي الأنعام ومنافع 
قتثا قتفبمر ؤة، آلأفم ف، لٍ همإق ؤ كقوله! كثيرة، ايات في أيضا لهم محنها الكريمة، 

ن_ون[،زم»_لالءذمؤن.ه ألئمح، محقل ^؛^١ . ئأملرن وع ،؛/؟ ثيع يبما يوؤ بثلءأ؛ا 
مثيعيهنا وثم' . ئأ'لكوث نء  ١٣٠لمحًقنحإ أ*لأعم ذلإ' ألمح، ■' ونوله 

ءابمي،ثأى ءاثتدء ذزيلإ' . نحماوث ألمثيث همل وهأيها ؤ، تانه ءيا ،تنلؤأ 
^١عينر أسا أدية عيئغ نثا ثهم ^;١ أيا ميأ ٠^١^ وقوله؛ لغ١ذر[، .ه ثكثون أش 

دمحنأة ;نثاة ثلمنلإامحانجاغص@هربماص 
.وئ4 ما همآلأتي ألمح، ثن ظ همثمل 'قها أ*لأروح -ثأث ؤهم؛لك، ونوله؛  t_j.ه 
ندا Ijjمعص أدى سءهس همئتؤلؤأ عثو أمشم إدا ديمز نعه ندمحإ ثم 'لهئئه ي إث-شأ 

بنتمحِ ؤوؤ؛ذ وقوله: لارح-رف[، وه لثثبجئ ثثا إك محإنا . مه، لم طب وما 
١^^١^من ذك غير آر ٦[ لالزم: ي نمه الاقش 

فنصبيالفمير عنه اشتغل وهو عامله أن اوالأنمامء اعراب في والأظهر 
تالخلاصة فى مالك قول حد على المذكرر، ءاحلقء يفسره وجويا مقدر بفعل 

أظهراند لما موافق حتما أصمرا بفعل أنمسه سابق الف
فولهوهو فل، معمول، على معهلوف لأنه الرغ؛ من أرجح هنا النمس-، كان ؤإنما 

الفعليةالجمالة على الفعلية الجملة عهلف فياكون قلنوه، ين ألإمنذ حوك ؤ تعالى• 
ماكابن أثار هذا ؤإلى المابق؛ الأمم رفع لو الفعلية على الاسمية عهلف من أولى 

الصسبا؛قيه يختار ما على عامحلفا يقوله الخلاصة في 

أولاتقر حمفعل معمول على فصل يلا عاطف وبعد 
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ارحلقت قوله من اناا ااالإنعلى معطوف ااوالأنع1ماا ت قوله إن ت العلماء بعض وقال 
ترى.كما أخلهر والأول الإسازا؛ 

رالكمخرم متدأ ،ادفء، قولهأن دلءا؛ فيها •رم قوله: في الإعراب أوجه وأفلهر 
هوكما الخبر وهو قبلها والمجرور الجار عالي اعتمادها بالنكرة الابتداء ومؤخ  ١١فيها

.رالكمء موت الدي والمجرور الجار فاعل اردياءا؛ أن زعم لمن حلافا معروف؛ 
عندنا،اتجاهها لعدم ذكرها تركنا العلماء بعض ذكرها أحرى أوجه الأية وفي 

تعالى.الله عند والعلم 

هن0اقتناء أن يعني  ٢٦تالحل• •هماوه فها ^،٣' الكريمة؛ الأية هذ0 في وقوله 
الدنيافي ومعادة ورفعة، عفلمة أي جمال؛ الناس عند لمانكها فيه وملكيتها الأنحام 

الأنعامفي فعم وزينة® لتركبوها  ١٠والحمير والبغال الخيل في قال وكنلكا ، لمقتنيها 
ويقالجميلة، وْي جميل فهو حمل مصدر والجمال! بالزينة، غيرها وفي بالجمال، 

تالشاعر قول الكائي ^^، وأنثي ؛ ء جملا هي ؛ أيضا
الجمالبجميعا الخلق بدات محل—الع ير بكحملاء هي ن

ولاكالسلاح، ذلك، ونحو لإبل وا بالخيل تفتخر العرب وكانت، به. يتزين ما ت والزينة 
*مليم بني قبيلته يمآثر يمتخر مرداس بن العباس قول ذللنا على ويدل والغنم، بالتقر تمتخر 

مفتخرالنخر لأهل مليم ففي تها مواحلفي مليم بلاء واذكر 
مشتجرالماس وأمر الرسول لبن واتبعوا الرحمن نمروا هم نوم 

المقرمشتاهم في تخاور ولا وسطهم النخل يل فيغرمون لا 
والعكرار الأح_هلحولها دارة في مقربة ان بعفكالصسوابح إلا 

بقح- حهلر جمع والأحْلار؛ قريا، المحدة المهيأة والقربة؛ الخبل، والوابح؛ 
والماكرقدره. في ، احتلافعلى الإبل من كثير عدد وهو - كون فكر أو كون، ال
تحديدفي اختلافا على أيضا الإبل من الضخم المعلع وهي عكرة، جمع فتحتين ب- 

الأحر؛وقول قدره. 

الدثرعكر والار للامهمرابعل فيهم أمس تركا فد لقوم لعمرتما 
الممرالهم شآثار على بمروح ة بمناس أنمن ا نيإلأحب 

مبمؤذهبقوله* وبدأ الإبل(، من الكثير المال آي انمئراأ اا١لكر وقوله؛ 
١للمرعى مراحها وقن؛< منها وبطونا ضروعا أملأ الرواح وقت لأنها 

ماعلى مععلوف، لأجله، مفعول أنه قول؛ فى الإعراب أوجه وأفلهر 
والزية.الركوب لأجل أي نبله؛ 

أنها3كريمة الأية هلْ في - وعاد جل - ذكر تامزه. ب ما ؤوئثلرأ تعالى؛ قوله 
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بالموصولعنه لتعسره يخلمه الذي ذلك وأبهم نزولها، وثت المحاطون يعلم لا ما .بخلؤ، 
تدليالمركوبات الامتنان معرض في ذللئ، ذكر قرينة ولكن منه، ء بثي هنا يصرح ولم 

بمركوبالتاعباده على الله إنعام في ذللثا شوهد وفد المركو؛ايت،، من هو ما منه أن على 
والياراينتح.والقءلارااّتا، كالطائرايتتح، الأيه، نزول ونت معلومة تكن لم 

بنلم منال المحيح. الحديث، في نللث٠ إلى النبي. إثارة ذللئ، ؤيويد 
عنمعيد، أبي بن معيد عن ليثا، حيننا سعيد، بن نتيبة حدثتا صحيحه؛ في قئئث الحجاج 

حكمامريم ابن لن ليم أواطه اممه رسول قال ت نال انه هريرة ابكب عن ميناء، بن •يياء 
يسعىفلا القلاص وكركن الجزية، وليضعن الخرير، رليقتالن الصالسج،، فليكرن عادلأ 

اه.أحد؛ا، يقبله فلا المال إلى وليدعون والتحامد، والماغض الغحاء ولتزهبن عليها، 
بعيفلا القلاص روكركن .ت قوله المحيح، الحديث، هدا من الناهد ومحل 

الأنمشاهد وهذا . عليهاعي يفلا الإبل ننترك مأنه . الّك، من م ففإنه عليها' 
الذكورة.بالمراكبح ركوبها عن للامتعناء 

معجزاته—ت، كانؤإن ه سونه صحة على تدل عفلمى، معجزة الحديثح هذا وفى 
تحصر.أن من أكثر . .وسلامهعليه اممه لوان، صِ 

الأصول،أهل أكثر صعقها وند الأقران، دلالة مى نذكرنا التي الدلالة وطْ 
بقوله؛عود(، الرمراقى ماح—، له أشار كما 

المذكوروى سفي ياوي فلا المشهور في لفغل الفران أما 
ذكرأن هنا بها الاستدلال من ومقصودنا العلماء، بعمى بها الاحتجاج وصحح 

أنعلى دالة قرينة عن يقل لا ؛المركوبات الامتنان معرض في تذر0ه لا ما 
؛العيان.ذلك صحة نلهرت قد كما المركوبات، بعض بها الراد من أن إلى تشير الأية 

بالامتنانمقترن عير حلقه يعلمه لا ما يخلق أنه أحر موصع في ذكر وقد 
يثنآ'لأير، ثبث منا حفئها ألايزغ خؤ؛ أرى ؤنبم0 قوله: في وذلالثح ؛الركو؛ات، 

•]صء بميتوق.ه لا ثيثا أنمهنِ 
الميل؛قصد أن - أولا اعلم ؟ كآر4 يبجا ألكيي، محي أف ققا ت تعار قوله 

كلامفي معروفح المحنى وطا فيه، اعوجاج لا الذي القاصد، المستقيم الطريق هو 
المزني؛سلمى أبي بن زهير نول ومنه المربح، 

حلهوروا ا انمبأفراس ومري باطله وأضر سلس عن القلب صحا 
معادلهل بالنعط• سوى على ومددُت تعلمين عما وأفصرينل 

•القثس امرئ وقول 

لحلذو ومنه يل المقمد وهدى ر حائقة ريهلالومن 
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وكلللعلماء، معروفين وجهين الكريمة الأية معنى في أن فاعلم ذلك علت فإذا 
.الأحر من عندي أفلهر أحدهما أن إلا اش، كتاب في مصداق له منهما 

فصدهي الخي الحق محنربق أن الكا؛إ،4 محي أف وؤ معنى أن ت منهما الأول 
ؤإلىإليه الوصول عن حائزة ولا جائرة، ت، ليإليه، موصلة أي افه، على المجيل 
لحائيراثغ ُُو بل الُه، إلى بصل لا جائر الطريق دمن أي كإره؛ ؤلن4ا مرصانه 

ولا»ائعزآ سمتاصرط ندا تعار• نوله المعك، لهذا ؤيثهد إليه• الوصول عن 
صتيلندا أءث-دري، ت ونوله ٣ء١[، ]الأنعام: عن ياغ' نثثثث ألثني شوا 

واسفلهرهعندي، أخلهر الوجه وهذا أكآره ءؤر،نها بعدم: قوله الممير هدا ويؤيد 
مجاهل.نول وهو وغيره، كثير اين 

حل- عليه أي ألكايفيه؛ صد أف قق ازكريمة: الأية معنى أن ت الثاني والوجه 
رمله.ألمة على الحق طريق لكم سن أن - وعلا 

أمو إل-ا؛؛د، قلا بثءّبم 'ؤرنلأ ت تعالى نوله الوجه هذا على وبدل 
[،١٠لالإّرا،: تتولاه كنك ثق تديمن َة ؤثتا وقوله: [، ١٦٠،: ]١٧ازنإه تد خنه 

الايانح.من ذلك غير إلى [، ١٢لاكغ1ين; أشزه أناقع وثئثا عق ٠ؤلإدما وقوله؛ 
ومنالمعنى: لأن واصح؛ غير كآره قيزك فوله؛ فمعنى الفول، هذا وعلى 

•الحق طريق عن المائل والجائر؛ ملوكه، عن اف نهاكم الذتم، وهو الحق، عن جائر الطريق 
[.jjl!i]الأية . . • ا©ه للهدئ عيأ فوله: في حاؤيان الأية هده في الذكوران والوجهان 

لأيةا هذه في - وعلا جل - بتن لشتك4• كآت ه نعالي؛ نوله 
آياتفي المعنى هذا وأوصح أجمعين، لهداهم حلقه جمح هداية شاء لو أنه الكريمة 

[،٣٠ل١لأنعام; ألجت؛يبمه من مؤ ألهدئ عز ئجت>نهلم أثن ثا» ؤ)ل'ؤ' كقوله: أخر، 
آأثم ثآء ونوله: [، ١١٠جدة؛ ]الهدينهاه دمن آؤ؛ وتبتا نيتا ونوله؛ 
]يونس:مٍعاه يكأهم ؤ، تن وس وؤئ كة وقوله؛ [، ١٠٧]الأنعام: آئرقآه 

منذلك غير إلى [، ١١٨]مود: ه وهده أمه ألناس قتل ربم، ثآء وقوله: [، ٩٩
٠يونس صورة ش هدا قدمتا وتد ١لآيات٠ 

ص.^ لثن t أنثء مث أنند ألدئ  'جتعالى؛ توله 
الحجر.محورة في الكريمة الأية هذه معنى يوضح ما على الكلام تقدم 

وأفيبلدالية ألج د ثآل ثهئ © ئيثئ يبه ثكر نعالك،؛ قوله 
-وعاد جل - بتن ©4• بمًمحل إمم ونته د'هكث ؤ، إة ألأعرم، طل نس 

تأكلهوما والثمار، الحبوب، من الناس يأكله ما يالماء إنباته أن الكريمة الأية هذه في 
أنهعلى الدالة آياته أوضح ومن آدم، بني على نعمه أعفلم من - المرعى ْن الواشي 
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بِةأت كقوله كثيرة، آيات في المعنى هذا وأوضح ، وحدْ يعبد لأن المستحق هو 
؛جمهئ١^! ؤأشثثؤ آتثثم يته ئأيقل ^٠١ يمء ثثنغ آلجئي ا'لأني إل ٥ عذ أما 

آلثما.ةين ؤأمل مبلأ ف، لكم وسفك مهدا ألأيف لكم جمل أرى ؤ ت وقونه جدة[ا تالاو^؛اه 
ألأقلأوإ_أ لابمي ه ق إة ذثتؤ ثأنبمؤأ 'مأ . ثئ ت ة؛ نن أرء1ء دء »أ-صثثا ة، 

أؤبحياؤآيتاث وهمنء"ةا ثاءها ن، لمح دكتا هك بمد ونوله! ]طه[، 
ه،أنتئنا منغ ^١٠ ألثثأ,؛ يى ءؤوئزكا ت وقوله [، oLpjLJI]؟١٠ او^ رلآسؤ وؤ تتا ). 

توقوله ١؟^، ]ق[ لنتاده ^٥١ !ؤإ شيد ثللع يا باسئتي ر١د٠ل 1. اش<يد تمب جهت 
ئابهجتم ت-آديى؛١'-^ يب، ٠أذدئنا •اء ألث٠آ٠ تبمتث بأتنل؛!،=٤٢ وإلأنق أيكتؤت ن؛رتن ُؤأش 

ته وقولمل[، ن]اللآتزلمحبماو^ه مم هم ثل أؤ غ زكه سمهممها تنبمأ أن ذي محقاى 
'[1JL.i[ ن.قي © َوتاثا ظ م، لثئ © < Xcئ آلش>ت يذ ظو\ 
جدأ.كثيرة هدا بمثل والأيات 

تجيهان•
صيغة®أن الأصول في تفرر لما واجب، الايات هده في الطر أن اعلم الأول؛ 

الإنسانأمر - وعلا حل — وافه ، ا، لوجوب ١ عن يصرفها لدليل إلا الوجوب، تقتفي الأمر 
من— حبه إنبات سبب هو الذي الماء محي ويفكر حياته، يه الذي طعامه إلى ينفنر أن 

ؤإحراجهالمات من الأرض ثق على يقدر من الأرض وري الماء إزال بعد نم انزله؛؟ 
حتىتنب على بمدر من ثم المات!؟ ذللت، من الحب إ->راج على بمدر من ثم منها؟؛ 

قولهفي وذللت، [. ٩٩]الأسام: وثتموءه أئعر إدث ئرو إق للأكل؟! صالحا يصير 
محا»أبثا © ئة ألأنس ئنتا م ©  ١٧آلق ثتا  ٤١© _، إك ١^ ٣ ت مالك، 

^ء تث © نأغ © فتآ وتهأ @ ثنح؛لآ نز:مثا © نقئ فث؛ © ذا 
]ص[.@ه ألثآ.ئئ ءت ذَا ؤو 

آلإنشؤ،ثتض تعالى; لقوله منه؛ حلق الذي الشيرء في النفلر الإنسان على يجب وكيلك 
،ءنذلالثح.بمرفدليل ولا واجب، ذللت، في الطر أن القرآن وفناهر يمثق©4]ال>لارق،[. 

لحل١٠٠٠سورة أول من الأيات هن.، في أثار - وعاد جل - أنه اعلم الثاني؛ التنبيه 
البعثح:على بها الامتدلأل فيه يكثر العظيم القرآن أن قدمنا اكي الثالثة انم، براهين إلى 

وآلأيأىأاكمتو؛تي ُؤقرث، قوله؛ فى المذكور والأرض الماوات حلق الأول؛ 
أقدؤ:أنتم• كقوله: القرآن، في كثير انمثح على ;ذللت، والاسدلأل [. ٧٣]الأ'لأم: ادي؟اا 

وقوله]اسزض.ت،[، ©؟١٠ نلإثفؤ رؤ ^^١ قوله؛ إلى تةا4 ح @  ١٧أله ر قنا 
ألمؤنبجي أن ءق يقدر ولقهر< ص محأم دألامحم، آلثثئج> •حلئ( أرتم،  ٥١أة بث؟ ُاؤأولم 

]غافر:ألتا؛؛>_(ه حلؤ، ثبم، أًتفجّ ؤألأيي، ألت-مؤت يجيف وقوله؛ [، ٣٣]الأحقاف؛ ه ثق 
ؤئوبق، ثقلهم بمأي، أن  ٥٤بمتدر رإلأنمح( الثممحت حلث( أدى ^^؛r( ه؛ ولوق[. ٠٧

تقدم.كْا الآات من ذلك، غير ض ]ص[ ©؟« أممز آقثق 



(١١)اكءو: مد.- ٣٣٢

قلفت4؛تن ألإتن ؤ-نلئك في المذكور أولا ان الأنخلق الثاني: الرهان 
البعث،على أيضا به الاستدلال يكنر وهذا ثانيا، الاعادة على ثائر اخترع من لأن 

ونوله؛]بس[، .؟١٠ علئِ حلق يؤ؛ تئو تئؤ أؤل( آذث_آهآ أده محقا ه! كق_ول
إن'ألناس كأيها ؤ ونوله: [، ٢٧روم: ]الأنوث؟بم ُئر تمدء ئث ألحق ,_J؛ ٢لمح، ٠^^, 

ىا'لأول إء أمحنا ؤ وفونه: ه[، لالحج: راد،ه نن حلصؤِ أنمي؛ئا تن يس ؤ، َقتم 
تقدم.كما الآياُت، من ذللث، غير إلى ]ق[، .ب؛ جدد قي نذ د0 ، 1> 

يدثكِ ؤيستا ت قوله في هنا المن.كور موتها بعد الأرض إحياء اللالث: البرهان 
أيضا،اأبعثا على به الأّتدلأل القرآن فى يكثر فانه وأشبد رألزتوف ألج 

[،٣٩فمالت: ] ^٥^١ ء تاثا .أ\ؤءأ إن ورت آنرت ، '١٥ؤك أر4ا اؤ؛دآ كقوله: 
منحروجكم الإحياء كيلك أى [، ١١]ق: أ-محج؟ار َكذإق، تتا  fji؛دء ءؤوآ-تيثا ونوله; 

[١٩]الروم• غممك•ه وئدلأئ، مثيا بمد ألأيم، ؤ3د ونوله• الموت، بعد أحياء قبوركم 
ثمنإ؛~لاي نمثه ساب سكابا أهلن. إدآ ءؤ-مأ وقوله; الوت، بعي. أحياء قبوركم من أي 

^J1]دْقردث4 ؛_( ءئ َكو'للك• ألث>تي مى ثن دء »أ-رجثا ؛ ٥٦يب ^١  ،-S|I:
=٤^،ين ؤأنبت ؤرت آهسغ أثك هتها ^jT ثايد.ث آلآزترثs ؤوذووأ ه; وقول[ ٥٧

إلىج[، ]؛؛—ح .٤٠ ثيبر ثؤرو َلإا ثق نأم أ'وبم ,م وأنم أ-اى ئز آثت إآ0 ئج 
تقدم.كما الايات من ذلك غير 

رأيتكما اش تاب فى البعث على بها الاستدلال حدأ يكثر الثلاثة البراهين فهذه 
وتميم.

هذهفي له ذكر ولا أيضا البعث على به الاستدلال يكثر رابع برهان وهناك 
ءسورةمحي إليه الإشارة تقدمت كما الدنيا، دار في الموتى يعص افه إحياء وهو الايات، 
^ثات النفوس حميع إحياء على قادر موتها بعد واحدة نمسا أحيا من لأن اوشر0اأ؛ 

[.٢٨،: jUiJ]ويحدْه حقننن إلا بمتُأ ^٠ ظكأ 
مو١صعتحمسة فى المرة، محورة فى البرهان هدا — وعلا حل — ذكر وقد 

]البقرة[.يتيثين.ه لتث،ءفنا تو؛تمحا بمد نث م؛؛_s^ نوله; الأول; 
هلم'ءاينهء و؛ريهءىإ أثتوق أثث يز صلت أفري ؤسنتا فوله; الثاني; 

ء]اوقرْ[  ٠٤سلون.(
[.٢٤٣]1^: كئ4 لإ توم؛ ص وز ءاؤس١د وعلا-: -جل نوله الثالث: 

بمصآو متا يئن *ال يثن ًقم ءد بمثن كم م أممت؛اثه ؤئأأّائث نونه; الرابع; 
^١^إق وأننلز يثئع دإ إقر ثأنهلز كآم يا'ثم ينك بل قاد قوه 

ثاثثالح-ثا ئكتو،وا ئإ نممنها >ءضئ، ألثايِ إر وآُكلر هنايت ءاكه نضنتقك 
[.٢٥٩]١^: ثيير٤١٠ سء مقل عق أثن أن أتم ءد ثم سهدنت 



٣٣٣( ١٢)الأيأ الحل: ّرر؛ 

ًةبعق آجمل ئم إياق صمنى آهتي نذ أربمه ئئد ^،3( ت تعالى نوله ت الخامس 
[.٢٦٠]1^: نئكيمه عغإ أثن آن وأعل؛إ تتثأ تأنمق أدعهس ئئ يءآ ثمن مثر 

ترعونأي ي-يعؤزه محي ثجر ^ ٠٧^ت الكريمة لأية ا هذه فى تعالى وقوله 
ماعلى الشجر اسم تطلق والعرب المرعى، هو الذي الشجر ذلك؛ في السائمة مواشيكم 

العكلي■تؤلب بن المر قول ومنه المرعى، من الأرض تجه 
صعرفيها صمرأ خيلا نقود فر الطال وند اك نيأتا إن

المجرعر إذا لحم النهلعمها 
بالمطر،اش ينبته الذي المرعى في رعت إذا المواسي؛ صامت ت تقول والخرب 

تالشاعر قول ومنه فيه، رعاها أي صاحبها؛ امها وأم
الأجماليمة مابن لك أولى ه لمثكاحر أو بزمن ابن مثل 

المرعى.ئى تيمها اكى الجمال راعية ابن يا يض 

بالياءوالباقون بالون، ااسأأ،اا عاصم عن شعبه قرأْ ^^ ١١١يع لكِ شق ؤ وقوله; 
*اله^ته 

إآتم،ءسض>ت، نألثدأ رأثمس وأفنش ؤآلنتار أقف لختفم نعالي; نوله 
أنهالكريمة لأية ا هذْ في _ وعلا حل - ذكر .ه. يمقفيى لأمت ليمك ير إى 

وفيهاهو، إلا يعلمه لا ما نعمته عفليم من فيها عفنام، أشياء حمسة لخلمه سخر 
-وحده يعبد لأن المتحق الواحد أنه على العقول لأهل الواصحاُت، الدلالات؛ 

والنجوم*والممر، والشم؛س، والهار، الليل، • هى المدكوره والخمسة 
وحدانيتهأدلة أعظم من وأنها الأشياء، هدم بنمخير إنعامه ذكر القرآن في وكرر 
ي،والزنجوأ آلثعؤإب تأث ١^؛، أثث رككأ ؤإُى تعالى; كقوله وحد0، للعبادة واستحقاقه 

دألمحمثآلثتر وألئمس حث؛ثا بموم آلغبمار أكو< بمثى أتمح، ؤئ آسوئ م ١ئام متؤ 
اوِلالوإغشاؤْ ]١^١٢ وه ألتفين زث آسُ ؟١^ ئق -آلُّ ألأ ي أص 

أبلذم ؤبمئر ديبإن ؤآلئمر آلئعس لكأ ُؤوبمءحر ■ وئوله س-خيرهما، هو والنهار; 
مميت.هم لإدا أمار ينه تثح أكل وهتر وقوله؛ مِاهجم[، لإبوه ثألمار 

عادنئ نأفز . اليج- أمحز دثبج- دللقا لهثا بمثثز نجمقا ُألقمم، 
قمم١ثجتلءا يمسخ ألدتأ  ٥٢رثتا ُؤرلئن ه; ولون]؛_—_[، ألمديم.4 َةثثءمن 

•الأيات من نلائح غير إلى يتدرذاه هم هوافث-؛إ وقوله; ه[، ]الملك: هثغلزه 
التيالأخيرة الأريعة الأسماء في سبحيان قراءات ثلايثح ال\كريمة الأية هده وفى 

كثير،وابن نافع، كلها بنعيها نقرأ خرات؛ وموالنجوم، والقمر، الشس، هي 
الأربعة:الأسماء برفع وقرأ شعبة. رواية في وعاصم ائي، والكوحمزء، عمرو، وأبو 

المبتدأ،حبر وارمخراتء عليه معهلوف، بعدء وما مبتدأ ااوالشساا أن على عامر، ابن 



(١٣)الايآ الخل: .ور؛  ٣٣٤

ورفعلليل ١٠على عطفا والقمره لأواكس بنصب عاصم عن حفص وئرأ 
امسخرات®ت توله في الإعراب أوجه وأفلهر وحبر، مبتدأ أنه على مسخرات• *والمجوم 

التدليل.،؛<؛ ٧١في والتحير لعاملها، مؤكدة حال، أنها النصب تراءة على 

إم»ولأيه دلك ي، إى محنتا ألانج،  viيظم درأ ت*اامح،• ندل 
أقلثكآ ت فوله على عهلفا ي، نممحل في اارما• ت فوله 

فيفيها لكم حلق ما أي الأرض، في لكم ذرأ ما لكم وسخر أتم، ^١ ٣٣تإ؛رامم؛ ثأتبماره 
ألوانه.مختلفا كونه حال، 

حلقمما لهم سخر بما خلقه على امتنانه الكريمة الأية هده في — وعلا جل — ذكر 
النعممن فيه  ١٠مع الأرض في لهم حلق لما حلقه أن على منها الأرض، غي، لهم 

اوحده يعبد لأن واستحقاقه وحدانيته على ويتعفل يذكر لمن الواصحة الدلالة فيه 
جث؛يعاهألأرتي.، ؤ، ما َتتحإ حدرح ألخبم، كقوله; كثيرة، مواصع في المعنى هدا وكرر 

[،١٣لال_ج_اث؛_تت تهه معا "[همن ؤ، وما ألثمو؛ت ؤ، ما م ^؛؛-٠^ وقوله; [، ٢٩بقرة; لال 
همحوذو وآ-ثب ألأم. دام< ؤألقثل مؤهئ فيا . للأتاي- يبمعها ُؤنأ'محا ت ه ونول

الأثضئز جمل ١^؛، بؤ وقوله؛ ل١لرحنن[، قكدبايا.ه ^^١ بأي،١؛؛؛ والرمحاق. 
]اJلاJئ،[.ألثور ثإيم ييثي،■ ين ؤهوأ مناكيا ؤ، آتئوأ دزث" 

الناسمن الأرض في خلي، ما ألوان احتلاف أن إلى الكريمة الأية هذْ في وأثار 
وحده،الرب وأنه ثميء، كل حالق أنه على الأدلة أعظم من وغيرهما والدواب 
وحده.يعبد أن المستحق 

ينمنل أثه أة ئر واز فاطر•; ءمحورة في كقوله أحر، آيات في هذا وأوصح 
يمحي، نيئ ة ي؟ نمث'آلإال، مآلأ محق بجء'ئمح  ١٥ئ ألثء 

[،٢٨، ٢٧ل،اطر: كن؛للئه أؤر محظث، رأ'لآتي والدوآي آتاير، دمى . نة ومإ،يث، 
ولا[ ٢٢روم: الل أل-نيقلم را-ثنلثا رأ'لأزبج، ألثمتي، حلإ، ،ابمنوء ؤوأن وقوله؛ 

القاطعةالدلالة فيه ذللئ،، وغير والهيئات والمقادير والمنام الألوان اختالاف أن شاك 
وحلم.المعبود وأنه شريك، ولا نظير ولا له شبه لا واحد، - وعلا حل - الله أن على 

وأنالمختار، الفاعل ؤإرادة بقدرة فهو تأثير كل أن على القاطعة الدلالة وفيه 
•وعلا جل - بمشجته إلا شي،ء نمح، توثر لا الهلمعة 

ومحلورنغ آغننمخ يذ وجقك قلع ألأمح، ٠ؤوj نوله؛ قمح، ذللئ، أوصح كما 
لانبذلك ف، إل آلأًكفي  cjسير ؤ بنثي، ومؤ-لأ زجي يم يلج، وعث ثءة 

قطعهالأن واحدة؛ الثمار فيها ت، تنبالتي فالأرض ]الرعد[ ه ر. تقفيك، 
الألوانفي مختلفة مفاصلة، تخرج والثمار واحي.، ماء به قى نالذي والماء متجاورة، 
والناع٠والمقادير والطعوم، والأشكال 



٣٣٥( ١٤)الأيأ اسل: ّودأ 

بتاء،كيف يشاء ما يفعل مختار، فاعل وحول على ناطع برهان أعظم فهذا 
والأنداد.الشركاء عن - ومحلا حل - بحانه 

أن_، ومحلا جل - بمشيته إلا شيء ش توثر لا الفة أن محلى الأدلة أوصح ومن 
الملأةنبينا ومحلي عليه - ؤإبراهتم الحطب فيها ألقى فيها الإحراق طيعة شدة •ع الناي 

ولحمه؛إبراهيم جلد من وأقوى وأنى أصلب الحي، أن شاك، ولا -، لام وال
وضارت حالمها لها قال لما وسلاما بردأ إبراهيم محلى وكانت، بمحرها، الحطب، فأحرنت، 

إلاكان ما كائنا شيء يقع لا من فسيحان [ ٦٩]الآذساء؛ إترييم_ه ءيت ربالثع.ا ؛ندا كؤ، 
٠يريد لما فعال _، وعلا حل - بمشيئته 

فيالماء فادغمت، يتذكرون، أصله ال؛كريمة: الأية هذه في ونوله 
•والامماثل. الاعتبار والأذكار: الذال، 

حتهنة ليي ثنثا ينه ,إتأاطو\ آؤنر ثمر تعالى: توله 
ذكردأوت.4. وثةًطم محيف، يثمت، يو ماحر آقأك قى، ئووثها 

منتمكنوا حتى لعياله ذلله أي البحر؛ سخر انه الكريمة! لأية ا هذه ني - وعلا ل ج- 
البحار،دونها تحول التي الأقطار ويلؤغ والحلية، الصيد من فيه بما والأنممااع ركوبه، 

ذلك.ونحو النجاران أرباح على للحصول 
كقوله!أحر، مواصع في بينه كما اش، آيات أعفلم من للركوب البجر فتمخير 

]ص[،ِوكون.ه تا مله، تن محر ألثأمن. ٢^٤١؛، ق لئيم ى  ٤١>p ؤوت% 
.هثلتلؤ ئنيه، بن ثلسمإ آس، فه أئك لمة اقر دقت ثر أرك، ^١^ ونوله: 
الأياُته.من ذلك، غير إر ]!_[ 

لهم:البحر بتخير حلقه على نعمه من نعم أريع الأية هاو0 في وذكر 
القرآن؛في انمة بهذه الأمتان وكرر ليقاه ئنثا ذ ؤإثآٍفزأ قوله: الأولى: 

ؤ}ث0وقوله: [، ٩٦]ال-ماثدئت دإلك-يانءه ٣ تتتثا ودتاثم أؤم كند مم ؤل؛ل كقوله: 
[,١٢]فاثلو: لؤياه تما رٍقأؤب؛ ةؤ 

أيضاالعمة بهذه الامتنان وكرر ظسردها؟4 'يته يند ءؤوسثم؛وأ قوله: الثانية: 
.ه^،)، يوكأ نأي،٥ وأأم؟ثاث. أاؤ؟و  ١٠٣٠ه: كقول^٠^، ٧١في 

وقوله:ها، لليالبحر من يستخرجونها التي الحلية هما والمرجان: واللؤلؤ ا ]الرحمن 
■]فاطر[ ^؛٣^^ يته رثثا>ؤءن لبكا ثنثا ئأيكؤق آلإ 

بشقالامتنان القرآن في وكرر فبموه مإجر ؛^■ ٤١٢ؤمبءي_، تعالى: قوله الثالثة: 
لمثؤإ مههم قأ يه، مي. تا يثلو، ثن ثم كقوله: الممن، محلى البحر أمواج 

-[ ٣٢: ]؛_؛،،_»J ايم ؤ( قيإف أممءى ٣ وثمن ؤ وقوله: ,يهثمذ.ه، هم زالا 
الذكورالفن على الحمل بواسهلة التجارايت، بأرباح قفله من الابتغاء الرابعة: 



(١٤)الأة الخل: ب  ٣٣٦

القرآنفي وكرر النجاران، كأرباح أي يمحنح ؤوك1قتوأ هنات ثوله في 
يماآا؟م ؤ، نحنيكا ت البقرة٧ ارسورة في كقوله أيضأ، النعمة بهذه الامتنان 

ثتهين ةلإو\ عوب؛ر فيه ®فاطراI في وقوله [، ١٦٤ت ]البقرة ؤ ألتاس يّي 
ألمهلمق أنر دئ ثر أوى ^٥ ٠الجاJية٠ت في وقوله [، ١٢لذاطرت دثقثوثه تلملعم 

الايات.من ذلك غير إلى [ ١٢]الجاثية; ولثلآؤ قنيمء تن ؤينثإ يأتيمء يب 
أتهالقرآن وسيان به، اسدم؛ الذي المذكور حديقة حديث عموم ت فيل فإن ت تنبيه 

الالفضة آتية في الشرب في واردأ كونه إن ت وقلتم فيها، والشرب الفضة للبس شامل 
اليب؟بخصوص لا اللففل بعموم المرة أن على ذلك في الدليل فما بدلك، خاصا يجعله 

بخصوصأم اللففل بعموم العبرة هل ت معناه عما سئل ه النك، أن فالجواب• 
*السبب بخصوص لا اللففل بعموم العبرة أن ت معناه بما فأجاب السبب؟ 

سليمانحدثنا ررح، بن يزيد حدثنا مسدد، حدئنا ت صحيحه في البخاري فال 
منأصاب رحال أن ت - عنه تعالى الله رصي - مسعود ابن ص عثمان، أبي ص التئمي، 

المايثلتي ألثأوء ؤرأدءّ عليه! فأنزلت له، ذلك فذكر ه افه رصول فأتى قبلة، امرأة 
الرجل: JUزهوي[ ,٠ ذوئ ذه دين أصت ان  yiِس ^^١ 
*محورةني التسمر ني البخاري لنقل هدا اه. أض'، من بها عمل ُلمن ثال: هذْ؟ ألي 

اه.، أمض"لجمح إ نال المحح في رواية وني هود"، 
فقالاللففل، عامة آية حصرصه في نزلت المرأة من القملة أهماب الذي فهذا 

هوأو وروده؟، ب لأني بي خاص المص هل ذلك: ومعنى هذه؟ ألي ه: للمص 
ؤإ0لمقل بعموم العبرة أن معناه آمتيء *لجمح له: المبي وقول لففله؟ عموم على 

•تعالى اش عند والعلم ثب، البخصوصي لا [ ١١٤أهويت ألتيثاتاه يد*يرن تثنثو 
وقدفن، الأي آلئلا-كن4 الكريمة؛ الأية هوْ قي - وعلا جل - وقوله 

الواحدعلى أطلق إن وأنه الجمع، وعلى الواحد على يطلق *الفلك* أن على القرآن دل 
٤١ثز ؤن:اأ قوله: في مذكرأ المقرئ عر فأطلقه أنث، الجمع عاى أطلز ؤإن ذكر، 
عروأطلقه ]ص[. .ه ؛جئ0 م، ملي، من لم ؤغلتنا .٠ ألثأ>ون آلئلك ق ديبئرم خملتا 

[.١٦٤لالقرة: ألقاسه تتح تا ألم ؤا نجرى أي، ؤو١لئأك ت قوله في مؤنثا الجمع 
بالفتح- تمخر فينة المخرت فاعل، امحم وهو ماخرة، جمع ^مؤاجره ونوله: 

وقيل:صوت. مع الماء تثق البحر في حرت ومخورأ: مخرأ - بالضم - نمخر و- 
مععلوفأنه بيه،ه مى  ١٣^^؛^قوله؛ في والأفلهر جربتها، ني الريح امشك 

مدم.كما لسل هنا و*لعل« رثاه لغنا رث ئآًقلوأ ل>قوله: على 
ؤوأتوءقلمهنا كقوله لربه؛ المجد من بعللق الشيع: في والشكر 

وأماطاعته، في بها عليه أنعم التي نعمه استعماله هو ت لربه العبد وشكر [ ١٨٥]المرة؛ 
كفور.كنود هو ؤإنما الشاكرين؛ من فليس معصيته على الق بنعم تعين يمن 



٣٣٧( ١٦-  ١٥)_ انمل: ب- 

[١٠٨عد>ه ثاآر وق إن ت كقوله القرأن في المذكور لعبده الرب وشكر 
منالجزيل الثواب عبدْ يثيب أن هو [؛ ٣٤سءيِه آثغؤر يقأ ءؤإى< وقوله؛ 
تعال.اذه محي والعلم القلل، العمل 

ثإثدوذنسلا نأغء دا=ظم ند أن مق؛؛ثث• آلأزم ي، ؤوه ت نعالي نوله 
ْنتحم أرء الآمح ْاتين في - يعلا جل - ذم نم؛ئدرل دإفجم ؛٣ ^و 
؛هاعليهم سه سمليم لهم ستا حلقه، على نعمه 

النعمةيهذْ الامتنان وكرر تتحرك، ولا لشن الأرض في الجبال إلفاوْ الأول• 
وقوله؛تالأن_ا.[، ©4 ١^١ نآإتاد © ^١  JOUنحز وت- كقوله؛ القرآن في 

لالم.لأت;شثء4 ذذئ يثا ؤنثك؛ا ونوله: ، ٣١زالأنيا': }ي آلانج، ز ؤو-ثتا 
ندآن ندثى آلألأتى ق رآلق ثدلمآ ءد مثر آلثثدت وعأ وعلا جل - ونوله ، ٢٢٧

كثيرةذلك بمثل والأبان لالازء-ات[، أرمها ؤرأإم١د وقوله؛ [، ١٠]لقمان؛ بجره 
٠وتضطرب تميل تميدت ومعنى ، جدأ 

أنكراهة إ عما أحار للعلماء؛ معروفان وجهان ٣[ لاس: قوله؛ معنى ول 
متقاربان.وهما بكم؛ تميد لثلأ المعنى؛ أن وثانيهما؛ بكم' تمني 

٣[]\شمبىو.■ ٠^^٣,؛؟، نوله؛ في محا المذكورة الأرض في الأنهار إجراوْ الغانية: 
يكأونحز ؤ كقوله؛ لخلقه: الأرض في الماء بممجيره الامنان القرآن في تعار وكرر 

أليأيآئ »ؤأ،زأتت وفثله؛ [، ٣٣، ٣٢: ٣٠٧]أفنر دهأ وثخز © ألأيت. 
©هد~حمحك *أذلأ محا، جقث دثاُ أو © ألثزلرث نحى آم ثى؛لن3ن آنزلمآ ءآتم © ق/من 

.. [. ٣٥، ٣٤]ص: ثنيءه ثى تأءقأنإ © النمحن يى ذيا ت ه ونول]الواس[، 
إرضذللث،سالآياتؤالآية،

لنطر إل قطر من فيها برون ويالناس، لكها يسلا الأرض ل جعله الثالثة؛ 
وكررالهلريق، بمعنى سيل جمع وهو نوله؛ في هنا المذكورة حاجالهم 'للب 

إتةوو0هلمنهم نثه نثاثأ فها ؤو-ثثلنا ه؛ كقولقرآن، ل١ في بذلك ان نالامت
©هبماثا نثلأ ِظا ^١ © ءمائا أمح، دؤ جثل ؤدأفُ وقوله؛ ، ٣١]الأب-ا•: 

لقم•بمثل ألك، © يض ،؛" رف، صل لا كشت ب، ؤن بمن• هلثنا ؤ٠١ل، وقوله؛ ]نوح[، 
آمحرءسأكم جمد ١^؛، يج>و ه؛ وقول[، ٥٣، ٠٢]طه; نثلاه ليا أكم وس؛اء، ميدا أنقنى 

5'^،^٠ ١٢خو ثذ ثأنهر ؤ;له، وقوله؛ [، ١٥اك: ]السلتاكثا4 ي، ذوب،أتثوأ 
ثنلأفنا 2؛^؛ ثثند ؛؛٠^١ أ'مح قًقم جث؟، ١^،، © ؛لشن ألنير ئذهى لم,ليى 
الآيات.ُن ذك محر زر ]ال;ءرف[، ه © ٣

محاالماوكور والمحر البر فللمات ل بها ليهتJوا أدم؛ لبني العلامات؛ جعله الرابعة؛ 
القرآنفي ذلك؛ بنحو الأمتنان ذكر وند ©ه، يتدُن هم رأفب( ؤرءلسؤ نوله؛ في 
[.٩٧]الأنعام: دالءم4 ألم ثلكت ي، قا لثتدوأ اع ٣ جنل، ٌ ظ وله؛ قل 



(٢٠-  ١٧)الحل: سررو  ٣٣٨

موضعين.في الأية هذْ مثر يان تقدم ءثق4، لا كنن بمي ^١،^>، مارت ندله 
•ق؟" قبمت تثث أف إ١كث نحثوتأ ث؛" أؤ سه ثدرا حإف نعار• نوله 
إحصاءعلى يقدرون لا آدم بني أن الكريمة لأية ا هده في - وعلا جل - ذكر 

علىذلك ندل نجثه تمئ اثن ^،١٠؛^ ت بقوله ذلك وأتبع علبهم، لكثرتها الد نعم 
أنثاء نمن ويغفر منهم، تاب لمن يغفر اف وأن النعم، تلك نكر ني آدم بني تقصير 

وإنؤ ت بقوله هنا إليه المثار المفهوم هذا وين النعم، شكر في التقصير ذلك له يغفر 
[.٣٤لإُراه؛م: 9طل\وه لثلوم إرى محويأ لا أف نمث مدؤأ 

قوله:في وذلك -، وعلا جل - منه آدم بني على النعم كل أن آخر موضع في وبنن 
اسمكان إذا اJفرد أن عر دليل الكريمة الأية هذْ وفي ؤ. شف بمن تن دكم ؤنتا 

إلىأصيف مفرد افه" لأن الأصول؛ قي تقرر كما يعم أنه معرفة إر وأضيف جنس 
العموم:صغ على عاطفا عود( ال)مراقي صاحب بقول الإشارة ؤإليه النعم؛ فحم معرفة 
نفيند الخصوص تعقق إذا رف عمى إلة باضافأو 

آلاؤيث.ه•ل-ثطائ ئاوأ أرل ماد٢ لم ين ^؛,^١ تعار• ندله 
نبيهعلى اممه أنزل عما ّئلوا إذا الكفار أن الكريمة الأية هدْ فى علا. جل ذكر. 

الأولين،أساطير من به يتكلم الذي هذا ؤإنما شيء، علته بنزل لم • نالواه محمد 
كتبفي المطور الشيء وهي ا إمهنارة أو أسهلورة جمع والأساطير: كتبهم، من نقله 

^^■،تعار: توله ومنه كتب، إذا طر: من أحملها والأباطيل، الأكاذيب، مجن الأقدمين 
وأوضحوالأباطيل، الترئت الأساطير: العلماء: بحض ونال ]ص\.  iQص

ههقتق ئال ألأنمك كْلز ^^٠١٧ كقوله: أحر، آيامحنخ في المحنى هدا 
يئآءؤ ث »اؤأ 1اثئثا ءايهمّ قز ٠^^١ ت ونوله لالمرناj[، رآصة.4 ثًقمآ 

الآيات>.من ذس، غير ر ]الأمأل[إ .i ٦^ أتلا إلا' خذِ\ اث ندا مثن لثثا 
وجمالةمبتدأ، وءماء موصولة ءذاء تكون أن يحتمل [ ٢٦لاو-قرءت ؤماد١ه وقوله: 

مجموعهايكون أن ؤيحتمل المبتدأ، حبر وصلته والموصول الموصول، صلة ااأنزل٠ 
بقوله؛الخلاصة في له أثار كما ااأنزلالا مفعول أنه على نمب، محل في واحدا اسما 

الكلامفي نلمغ لم إذا من أو م اسمها ا معل بماذا ومثل 
بقوله؛الأولن أماُلتر القرآن أن دعواهم في الكفار كذب - وعلا جل - وبين 

ات1ن1لهه.تنم َكاملم آورارني ^^٠٠^١ هنا: وبقوله ٦[، ]الفرغان: أكره تلم آلتم، أنة 
بعثرنجزيهر أدمى أُنار ديذ آبجبمي بجم َكا.مله أزرارهم وبتنه' تّالى• وله ق ،
أولئكأن الكريمة الأية -فيهذْ ئ جل - ذكر @ه. ِهض تا ثآن ألا عر 

-أورارهم تحملوا الأولين، اطير أمأنه ؛دعواهم القرآن عن الناس يصرفون الدين ارحفار 
عاليهبدل كما الضلال، في اتبعوهم الدين أتباعيم أوزار وبعض كامجلةا - ذنوبهم أي 

الأية.. . قفرئهره. أئ;اى أننإي نوله: ر ارمز" هو الذي البيض حرف 
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كاملة.أضلوهم من أوزار مثل يحملون فهم الجنس، ليال رامن" ■ القرطكب وفال 
تثظنأئئايم ئع ثأقاثُ أثالم ت نوله في المعنى هذا تعالى وأوصح 

تتعلقفوله: في واللام ]انمك؛-وت[ بمحمك.ه محقامأ ئثا آكثو محم 
الأولين؛أساطير ت القران في يقولوا أن عليهم فدرنا أي عليه، المنام دل بمحذوف، 

أوزارهم•ليحملوا 
قذبقوله؛ عيه المنصوص غيرهم أوزار بعض تحملهم وجه ما نل؛ فإن نبيه؛ 

أتثاِبلإهع رأقاي ٣ رمحاي ؤ ه: ولوقة، الآيعزه بغيي بجزيهر يؤ.ت أنثمار 
حل- ويقول ؛!، ١٦٤تالأنعام: لمزه بعد وايدآ زر ^^؛١ يقول؛ اممه أن مع [ ١٣لالعنكبوت: 

ئتئق أنه ه ويقول [، ١٦٤]١لأنعام: ظق؛أه ؛لا مى كل ص، وولأ -؛ وعلا 
الآيات.من ذللi، غير ، yjَةاكا؛تلون.ه عما قثلوة ولا كجم م، وثم َك-تا ما 

أحدهما؛وزرين؛ تحملوا وفادته الضلال روماء أن - أعلم تعالى وافه - فالجوايح 
أنفسهم.ني ضلالهم وزر 

منووزر وزرها فعليه ّبة نة ّل من لأن غيرهم؛ إصلالهم وزر دئانيهما؛ 
سنهالذي هو لأنه عيره بعمل أحذ وإنما نيئا، أوزارهم من ذلك بنقص لا بها، عمل 

محلُاؤثلأ لقوله؛ ، منافغير نمار فعله، من لأنه الجهة هنْ من عليه نعو؛—، فيه، وتسب 
[.١٦٤]١^٢: الآية ..نازنآهّ

بنجرير حدثنا حرب، بن زهير حيني صحيحه؛ في ه الحجاج بن لم موقال 
عنالضحى وأبى بزبد، بن الله مد بن موسى عن الأعمش، عن الحميد، مد 
إلىالأعرابح من ناس ج،اء نال؛ الله مد بن جرير عن العبي هلال بن الرحمن مد 

الاسفحن، حاجة، أمحاسهم قل حالهم، سوء فرأى الصوف؛ عليهم . اطه رسول 
حاءالأنمار من رحلا إن نم قال؛ وجهه، في ذللث، روي حتى عنه فأبملووا الصدئة على 

فقالوجهه، فى السرور عرف، حنى تتابعوا نم إ أحر جاء نم ورثا، من بصرة 
عملمن أحر له كتج، يعده بها فعمل حنة سنة الإسلام في سس •من ه؛ اممه رسول 

كببعدم بها فعمل ميثة سة الإسلام في سس دمن شيء، أجودهم من بنقص دلا بها 
اه.نيء"، أوزارهم من ينقص ولا بها عمل من وذل مثل عليه 

متعددة،طرق من الله عيد بن جرير عءن الحديثح هذا صحيحه في مسلم أححّج 
إلىدعا امن قال؛ ه الله رسول أن بلففل؛ هريرة أبي حدبث، من أيضا نحوه وأحرجه 

إلىدعا ومن شبثا، أجودهم من ذلك ينقص لا به من أجود ، ٢٠الأجر من له لكن هدى 
اهر.، آثامهم من ذلك ينقص لا سعه من آثام مثل الإنم من عليه لكن صلألة 

بينالإشكال رغ على تدل الصحيحة الصوصن هذ0 - عنه ليه ا عفا — مقيده قال 
مثلفلمه النبي صحيفة في الأمة هده حسنات حمع أن على تدل كما الأيات، 



(٢٦)الأة اسل: ّررة — ٣٤٠

الحسستةالسنن لهم مس الذي هو — وسلامه عاليه الله صلوات — لأنه حميعهم؛ أجور 
أتمعليه ويسلم يصلي وأن والدرجة الوسيلة له الله نرجر الإسلام، في جميعها 

سلام.وأرش صلاة 
بعدمعذور غير الك-انر أن على بدل عاره ؤثعي ت الكريمة لأية ا هده غي ونوله 

كفرهأن يظن لكن ولو الحق، في معه لبى لا الذي بالمعجزات، المؤيد الرسول إبلاغ 
ندمناكما للكفر، التعمس._ا شدة إلا ظهوره مع الحق معرفة من منعه ما لأنه هدى؛ 

أشدُدن ثن أزه ١^؛• \M\ ؤأءث كقوله: الأعراف، في ذلك عر الدالة الأبات 
أوي.ا أتلا الأمة ٣ ض ه: ونول■٣[، لالأءِراف: ئ4لأ؛ووته أثم ُه؛وث 

يزننثم ^^١ ت ونوله لالكهف[، محلا أئم ؛د-؛ة محم ألدتأ ؛■محر ب، سمم 'تل 
هوالذي الإثم اكتسابهم هو أوزارهم وحملهم [ ٤٧وؤييأ أم محا أف 

منها؟والملمين افه أعاذنا ١لار، في ترديهم مبب 
قبرهمن حروجه عند منهم الواحد أن ت أوزارهم حملهم معنى ت العلماء بعض ونال 

ماأو فيقول: أنت؟ من فيقول: ريحا؛ وأنتنها صورة، كأئبح شيء يستقبله القيامة يوم 
عملكأنا فيقول: ريحك! وأنتن وجهك! نح الله أن إلا وافه، لا فيقول• تعرفني! 
اليوم؛أركيائs هلم الدنيا! في ركبتني فءلالما منتنه العمل حييث الدنيا في كنت، الخبيث، 

اه.ظهرْ، على نركب 

وءماءبنص، بمعنى الدم لإنشاء حامد؛ فعل اارمح-اءاا ءري،ييك<-ه ما ًات ^٢^ وقوله: 
الخلاصة؛ش بقوله إليهما المثار الوجهان فيها 

الفاصليقول ما نعم نحو في اعل فوقيل ز يمما وم
اه.يعملون، قتادة: وقال يحملون، أي ؤررتجهميك>ه؛ وقوله' 

الأيةهذه في - وعلا حل - ذكر ين اك:بمث■ شًقت ج نعار: نوله 
أحر،مواصع في ذلك وبين مكروا؛ قد مكة كفار قبل كانوا الذين الكفار أن الكريمة 
حءوأقق' ونوله؛ [، ٤٢]ارعي: •يعاه آلذو ه ين ؛!؛0 ٠؛^ ج كقوله: 
]ابرامم[.أنتاد.اه يثن وروو، •؛٩=^^ َيث وين مكثد-م أم تعت ثعقرهم 

أوثتاوق أر ذنؤك 'هروأ أقين< إى هاد بقوله: مكة كفار مكر بعض وبين 
نرؤاه أش ومجاصقر ؤومبمقروأ بقوله: اليهود مكر بعفر وذكر [، ٣٠الأنفال،: ل محم-جوكه 

ش؛فرلءؤوقق؛يأ بقوله: صالح قوم مكر بعض وبتن ء-عران[، ]آل النث؛فين.اه 
وممهنر١^١ نم؛-م عتبمه »=قادت< َمحثث ظلن . تنتحي لا نئنر مغً=قثإ 
[.J-d]؛.4 آماي 

ناِلهقؤهثدرف لا .وثازأ ءفث١ر١ ذكرا جذؤأ\ بقوله: نوح نوم مكر بعض وذكر 
[.٢٣، ٢٢]نوح: 



٣٤١( TV. ٢٦)اكض: ّور؛ 

بأيهء اف ' ٥٥لد ثآتهار أم ذكي ^؛Ji ت نوله في الكف-ار روّاء مكر وين 
 I—*[ ;٣٣ .] ؛؛العلب إظهار ت والمكرjjlla > ،وعلاحل - سن وتد الخديعة. وهو الخسث

ألذكرمحؤ ^^١ نوله: في وذلك ؛ f^ljصلى إلا صرره برجع لا يئ الالمكر ن أ- 
[.٤٣لنا>: يأنلاه إلا ألثئ 

منواقاJعه أصله من اجتثه أي ألئناءد؟<. منت مننه> آممه ؤآ،0 تعالى: قوله 
نمروذهم الدين الكمار بهؤلاء فعل الذي وهذا بنانهم، وأمقعلؤ عملهم فابعلل امه، أم

مافابطل الكمار؛ من بغيرهم أيضا مثله فعل الحجرءا ءمورة في ندمنا كما وقومه، 
محقاوأوما تيمُش بمغ َكارق ما مرئا ود ؤ كقوله; وبدبرون، يفعلون كانوا 

[،٦٤لالم_ائدة: ه ؛قه أطدأiاJا لأم، ثاثم؛ ؤق)\ ونوله: [، ١٣٧لالأء_راف: 
^أد:آم  ٢٣٨؛ِمكذ البجب مثيم ف، بمسرأ ز جث ِس أثه ؤءأنثم هت ولءءن

١^^،.من ذللد غر إر ٢[ س: قمح، ؟٣^١ ألمح؛ 
سمينهمالأشهاد ر.زوس على مضحهم أتم، ،تيهذه• آلبمن بجم وثن نعار؛ ئء.له 

مواصعفي المعنى هذا وين علانية■ فيجعله صم١درهما تجنه كانت وما بإظهار 
أيلالعادي١ت[؛ ألصدور ي ر->نل؛؛I ألمجير. ؤ، ما بن؛د إدا ثلم كقوله: أحر، 
■لال»لارف،[ ألثنائي دل ُؤ؛وم ينوله■ المدور، تكنه كانت، ما علانية أظهر 

الخزيهذا ناله نفد المار أدخل من أن آخر محوصع في - وعلا حل - لمن وفد 
وقد[ ١٩٢محمران: ]آل أ->ز؛تهه ثثد ألنار يدخي من إثك ^؛!؛٠١ قوله: في وذللت، المذكور، 

.الخزي معنى إيضاح لاهودءا سورة فى ندمنا 

-وءلأ جل - ذكر تيم^■ يثوث 'كتم أئن ئلآفا؛ءث أذ نّااك،ت ندله 
أينلهم* فيقول توبيخ، سؤال القيامة يوم المشركين بال انه الكريمة الأية هده فى 

أنلكم بد لا إكم ٠ قائلين ، بسببها وأياعهم رملي تخاصمرن كنتم التي المعبودات 
عبادتى!في معي تشركوها 

ألانئثهءى أين تئود تاديبمم ؤء ت كقوله أحر، مواصع في المض هدا وأوصح 
نذأم يؤن من تثيية. َئن ما اِن ثم ت وقوله ]IJ__[، .ه 'ئتز

دوُءب.ثن َكثذ ما آمن لم نل م وقوله• ]اكعرا،[، .ه ثعميئ آو علإ 
١]■ءغا4 ^١ iالو١ أئي  ماآذ يمزتيم،ي رثع ثآ»مم ^١ ؛ؤ"مآ ه: وقول[، ٧٤، ٧٣رث ف٠ 

الآيات٠من نللد غير ؛ر [، ٢٧]الأعراف: عناه ثز؛ ثاؤأ أمي درب من تءون َقئن 
منكثير ابن عن ؤيروى المتكلم، وياء بالهمزة ؤثةقا؛يىه القراء عامة وقرأ 

وقرأالقراءة. هذه نشت ولم همز، دون المتكلم بياء ارشركاي" نرأ أنه البزي رواية 
بكسرااتث1قونأا وقرأ المفعول. حذف ْع مفتوحة ١^^ بنون ؤدثأءمأكبمه الجمهور 

«عبالكسرة عليها المدلول المتكلم ياء به والمفعول الوقاية، نون هي التي، الخفيفة النون 
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الوغابة،نون ْع اجتمعت إذا حازم ولا ناصب غير من حيفها لجواز الرفع، نون حذف 
[.٠٤]الحجر: قنزوزه >اؤسو فوله: على الكلام في الحجررا سورة ا؛ في تحريره تقدم كما 

كمالأفلهروا والعز والخضوع، الأسلأم أي ألثاذه. تعار: قوله 
أوالموت، يعاينون عندما وذلك، الشقاق. من عليه كانوا ما وتركوا والانقياد، الطاعة 

عاينوافإذا ويعادونهم، يخالفونهم أي الرمل؛ بثانون الدنيا في أنهم يعني القيامة، يوم 
يدلوممّا ذللئ،. ينفعهم لا حيّثج وانقادوا واستلموا حفعوا أي الملم، ألقوا الحقيقة 

يسهتولوأ ؤ،* نوله• والاستلام الخضع الملم: بإلقاء الراد أن على القرآن في 
بلاوحمزة عامر وابن ناقم قراءة على [ ٩٤اء: ]التمويناه ثنث، ألتام إلهكم آلق 
إلإقأيثغوم نآم آعثدوم ؤه وقوله• والإذعان، الانقياد بمعنى اللام؛ بعد ألف 

[.٩١،: ]١٧ه ألثلم إ3ؤ ذعث'\ ثوؤي ؤ >ؤةن وقوله: •٩[، أائثأه 
لأنذكرنا؛ U ينافي لا والمهادنة المنح الأخرتض: الأيتض في اللم بان والقول 

النلأيوبذ أف إل، ؤ؛١^١ وقوله: الموء، ترك من عليه وافق لما مذعن منقاد المالح 
والانقياد.والخفّوع الأّتسادم بمعنى فكله [ ٨٧]المحل: يمحق.ه َةارأ ما عتهم يبمّل 

كقوله:كثيرة؛ آيات عليه دلت، وكمّا قدمنا، كما ينفع، لا الموت معاينة عند والانقياد 
محتإؤا ،ئ ألموت لحدهم حفر إدا حئ ألسثات بم_ثوون يدّيى أوبه ؤووست 

وقول:[، ٨٠^_: Le]•أّءه تآؤأ ثنا إيثئم تثعهم يمح، ؤء وفول: [، ١٨اء: ]التأقزه 
الآياتامن ذللi، غير إلى ]يونس[، وا4 المدة ثن لكث ئ، عميت وقئ ؤنآلس 

يعنيثألونه. َقتن يحا عدت أف إن دق  ٠٣ين سد حئ ؤتا تع-الم،ت وقوله 
لمالألقوا الحقيقة عاينوا إذا أنفهم فنالي كونهم حال في الملائكة تتوفاهم الذين أن 

محذوفجفول معمول ّوءمه ين تعد حكئا ^ما فقوله: سوء، من نعمل كنا ما ■ وقالوا 
وتكذيب،الكمر وهو الموء، من يعملون كانوا ما ينكرون أنهم والمعنى ؟ حوف بلا 

تنانذه.َقثن ^:١ علمثث أف إن ؤ؛ق ت يقوله كذبهم اممه ين وند والمعاصي، الرسل 
ذكركما والمعاصي الكفر محن عليه كانوا ما ينكرون أنهم أحر مواضع قمح، وبين 

َة؛تا تثاثأثي ثازأ أن إلا يظم ^، ذ • كقوله أيضا؛ ذللث، في كذبهم وبين هنا، 
ونوله:]الأن_عام[، ينمنك.ه َكامأ ثا مم وشو أ'يآم ئك كم، أئلر ٌئكث. 

[٧٤ر: ن[ ]غأوكنٍإ0ه أثث محل َةئلش ثظ نز من ذنؤ\ ظ ؤ عنا،، 'ئتمأ ^؛؛١٧ 
مءائم ألا نحأ ْل ألإم نءت؛رث بجمة كا لإ موذ محثا ه بمبمم ه؛ ولون

م،حرماحراما أي [ ٢٢]١لفرثان: محمياه جمإ ^٧١^٠ وقوله• ]المجادلة[، 
هناوقوله الأيات. من ذللث، غير إلى ذلل؛،، به تحق نما نقحل لم لأنا بسوء؛ نمونا أن 

ّثمه•ين تئد حئ ^ما ل نولهم في لهم تكذيب ؛ابلي" 
لهما:'الخ، لا معنيين لأحد إلا المربية اللخة في اتي لا »؛ر« لفظ سه: 
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لنفيرالأرا لأن ارلأرا؛ نقيفة، فهي الكادم، في ابق نفي لإبطال لأني أن ت الأول 
نفتهالنفي فهذا ثخ4 ين تند مكنا ؤ، هنات كقوله النفي؛ لفي وا>بملىاا الإثبات، 

أنَكموأ اؤ؛نن ؤذ؛مإ ت وكقوله والمعاصي؛ الكفر من وء التعملون كنتم أي ؛  ١٠'ابلى لفظة
تكئد ألثاعه يأس، لا كنيأ ي وكقوله: ٧[، لاكغا؛ن: لثش4 نون ق م  ئ

كثنرئ؟ا؛آو يندا '؛اث ثن إلأ آدثثه يحل ق ؤرداوأ *<: وفو٣J[ ]سآ: كسظزه ن؛ه 
•■ • 4Aلجهم أتم س يجئ وعاد حل - موله: القي هذا نفى فانه [ ١١١]القرة: 

العرب.كلام وفي القرآن في كثير هذا ومثل [، ١١٢الأية 
ثالجأت كقوله خاصة، بنفي مقترن لأستفهام حوايأ تكون أن الثاني؛ 

بقهظهر ثنلق أن عق يئدر وإ'لأرما الثمتؤت حق 'ايوى ؤأولأس I وقونه [، ٢^١١ل١لأءر١ف: 
[،٥٠افرت زغ بذه قالؤأ أكنت رسسلمحإ قلإ' محك أؤلم ^٥^١ وقوله؛ [، ٨١]يس: 
فجوابهبنمي مقترن غير الاستفهام كان إذا أمجا العرب، كلام ومحي القرآن محي كثير أيضا وهذا 
كقوله؛محياسي، غير مجمؤع وءjعمو بنفي المقترن الاستفهام وجواب دراji_؛، لا ؛-١١^٠٢٧ 

يتدانا نلذاك فا انوإيعمرو أم يجمع يل لالأليس 
علانيكما النهار ويعلوها أراه كما هلال الوترى عم، ن

البيت.هذا محي لرانمم« لا لاابااى« لحل محا 
منعليه كانوا مجا القيامة يوم يكتمون الكفار أن على تدل الايات هذه نيل؛ فان 

ؤءومحوله؛ [، ٢٣،; L«_jSfi]"لك نا يثا بيق عنهم؛ كقوله والمعاصي، الكفر 
تقوله في حديثا يكتمون لا بأنهم صرح النه أن مع ذلك ونحو ثتءه من تنئ حقنأ 
[.٤٢]الماء: أق ذكنموف ^^؛٠ 

نكزاهكآ مجا محؤ، ؛ لمنتهم با يقولون أنهم من قدمنا ما هو ؛ فالجواب 
يكبون،كانوا بما وأرجلهم أيديهم وتتكلم أفواههم، على الله فيختم [، ٢٣]الأنعام: 

عليهمنهم أعفا سهاده باعتبار الكتم وعدم لألمنة. ويا بالجحود النطق باعتبار فالكتم 
تعالى.فه ا عتل والعلم 

شذلك بين ولكنه أبوابها، عدد هنا يبين لم أبرب ءؤثأن-نلوأ تعالى؛ ئوله 
وهٌءثرهم يئ؛ يمم م ولمل أبرب سعه ُؤثا -ت وعلا حل - فوله في الحجر٠ *سورة 

كريم.رحيم إنه إ أبوابها جمع ومن منها الملمين ؤإخواننا يعيذنا أن اطه أرجو ]الحجر[ 
•ه •ثك 3الرأ ،؛٤٢ أمل، مادآ أيئرأ لقن ُؤوئل تعار؛ قوله 
علىاطه أنزل عما سئلوا إذا المتقين أن الكريمة لأية ا هذه محي — وعاد جل — ذكر 

،به وآمن اتبعه لمن وبركة وهدى رحمة أي حيرأ؛ عليه أنزل ؛ قالواهؤ الله رسول 
غيرجوابا يجيبون المتقين غير أن - متقين بكونهم الجواب هذا أهل صفة من ويفهم 

بمل٠^^١ الكفار؛ وهم المتقين غير عن قوله في المنهوم بهذا تعار صرح وقد • هذا 
تقدم.كْا ®4 الأيى أتلا ^١ نلأ أزد ثم;١؟ 
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الأبةهدم في - وعلا جل - ذكر ته. ألدق نذْ ذ صننأ -آه؛ى ؤ I تعار قوله 
المحنالجزاء اثئه عند له كان الدنيا هى التي الدار هده فى عمّله أحن من أن الكريهة 

ولايتجماد• للثق تمإ كقوله؛ كثيرة، آيات في المعنى هذا وأوصح الآحرة. في 
اضوجه إلى الطر والزيادة: الجنة، والمنى: . n[ ]يونس: ه ذق ولا ئر جودهلم -ويص 

إلا}هتي يمآث ؤ،تل وقوله؛ ؛؛، ٣١]النجم؛ ؛أأثئ،4 لصيأافيث ^S/؛، ونوله؛ الكريم- 
هدْفي وقوله [، ٨٩ه ثئ قث :آت رش وقوله: ٧^[، وه أبمتذ 

•كثيرة ذللث، مثل في والأيأت ونعيمها، بالجة حنة مجازاة أي ه؛ ؤ-مثن الأية: 

أنالكريمة الآية هذْ في وعلا. جذ _ ذكر ختره. أوبجإ نعار؛ قوله 
ؤرق١لكقوله: كثيرة، مواضع في المحنى هذا وكرر الدنيا، دار من حير الأجرة دار 

حنيأثو عند ؤوم١ ه: وقول•٨[، ]اسص نثده أممو ماب يبمًكم أل5ام أيبجأ أنيى 
وهيأمحآ ي وأنير• ألدثا. ألء؛د• محروق ٠^^، وقوله؛ [، ١٩٨ممران: ]آو 

٠٣٠هثاثُ، وقوله؛ لالضءيى؛ا، ألأوك.ه يذ لأل ء ؤوةو0خ ونوله؛ تالآء-لىا، 
ألسرميثألمتز رالإشي ألثدس بُك> [لمقطتؤ رآثثتتا؛د نإكخث ألدكد يى أل1هنرتي 

ثزآؤكئُ م 0 ص ثث هث; % ١^٤ آص ئغ ;ض ذص 
وآرؤجمها ألأير ٤^١ ين تنه، نكت زنهن عذ أتمزأ د'إهفم نن 

همزتهاحذفت تفضيل، صيغة •احير* وقوله: [• ١٥، ١٤عمران؛ ]آل آئبه تث ورفزث 
تبقوله الكافة في مالك ابن أثار ؤإليه تخفيفا؛ الامتسال لكثرة 

وأشرنه ُأحير هم قولعن ر وشنمر م ناهأغاب وغ
المةعنها انتقال فلا النازل، أنم هي لأنها الأخرة، الدار الدار: كلاث، قل ؤإنما 

منابتداته فأول محل، إلى محل دن بتقل إليها الوصول قل ان والأتأحرتم،• دار إر 
تمالمضغة، إلى نم المكة، إلى نم النطفة، أصل إر التراب أصل من انتقل ثم التراب، 

هذهفي للعالم وأحرجه أحر، حلقا وأنشأها لحما، الحغلام اش كسا ثم المفلام، إلى 
أفا^ألئاز تدن يتفرقون ثم المحشر، إلى ثم الشر، إر ينممل ثم الدار، 

محمالناي إلى الشمال ذات ومالك الممحة، إلى اليمين ذات فاللث، ٦[ ]الزلزلن: 
بمهميذك•رنثة ف، ئهتِ أكد>نت، ثبمملنإ »امنوأ أك؛ى ^١ يثممحبم^ يريذ ألثاعع 
■لالردما ؤاه محنِيأا ألعدام، مح، ثأنكلد أ'لأحرأ يلما؛، يئاي-ثثا رهدبؤأ 'قنتيإ أؤ-؛ا ؛؟؛١ .١ 

الخيار،عما نكى ذلك فعند - ازر ازر وأهل الجنة، الجنة أهل لحل فإذا 
أمرت فلا حلود النار آهل ؤيا أ موت فلا خلود الجنة أهل يا ٠ ؤيقال الموت، ؤيذبح 
آخر.محل إلى عنه تحول ولا له انقطاع لا دائما ذلك ويتى 

أيةننرأحإلتتا ؤدقك ؛قوله! - وعلا جل - أوضحه كما يالأحرق، وصفها معنى فهدا 
_jTعثه اكنثه تكا و . كقثن مير ؤر هدتث تنثئ م . طم نن ثنئت  ٠٠٢٠
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الدارأن مع الآحرة، إلى الدار الكريمة الأية هدْ في _ وعلا حل س أصاف ت تنبيه 
ونمهاالدار بتعريف [، ٣٢]الأنعام: الأية ا'§'-حرأه وللدار ؤ فوله; بدليل الآحرة هي 

Ij تالخلاصة في مالك ابن قول مقتضى وعلى المرصع، هدا غير في حرة ؟
وردإذا ا موهموأول معنى اتحد به م—ا لم امحاف، بقولا 

الاصقلرابإيهام )لغ كتابنا في سا وقد الأحر؛، مى بميؤول اا١للاراا لمقل فإل 
أن[ ٤٣لُا>: ي قوله: على الكادم في ظٍلر« ءسورة في الكاب( آيات عن 

اللغةأسالس-، من أصلوب - مختلفين بلفظين ه نفإلى الشيء إضافة أن لما يظهر الذي 
وفيالقرآن، في كثرته وبينا المعنى، في اساير صزلة اللفظ في اكغاير لتنزيل العربية؛ 

تعالى.افه عند والعلم العرب، كلام 

لأنالكريمة؛ الأية هذه في الجنة هي التي المتقين دار - وعاد حل - الله مدح 
عينلا ما فيها لأن كثيرة؛ آيات في عليها الثناء وكرر المدح. لإنشاء حامد فحل ءانعم® 
ةمس تلم ٠^٥١ تعالى! محال كما بشر، نلب على حطر ولا ممعن، أذن ولا رأت، 
ثبمايبملكا ثبما يؤت م رؤت وقال! [، ١٧لاوسجاوةت آعتزه لإْ ين ثم أ-فئ 

جرأ.كثيرة ذلك بمثل والأيات ]الإنسان[، 
َةأإكئثآءؤيذ نآ بما ثآإ أ'لآئهر تثا من مل دثلوما عدي ؤأقث تعالى! نوله 

يدخلونالمتقين أن الكريمة الأية هده في - وعلا حل - ذكر .ه. آلثهى أثم تخيم، 
حناتعدن! حنات فمعنى الإقامة، العرب! لغة في والعين عدن، حنات القيامة يوم 

فيمقيمون أنهم كثيرة آيات في وبنن يتحولون. ولا •صها، يرحلون لا النعيم، في إقامة 
^؛،؛"؟٠عما ِب*وئ ولا كقوله: اعدنء، بلفظة هنا له أثار كما الدوام، على الجنة 

والمقامة؛[. ٣٥]غاطر: من الثثامة دار ليا ^١^٥ ونوله: ح'ا[، لالكه_ف: 
الميميفالصدر أحرف ثلائة على زاد إذا الفعل أن التصريف: في تقرر وفد الإقامة. 

ي،ألم—ئ؛ت ُؤ1ة وقوله■ المفعول، امحم بصيغة كلها المكان واسم الزمان، واسم منه، 
وقوله:الإقامة. من اليم بفم عامر وابن نافع قراءة على ]الدحان[ .ه آمتن مثاع. 
•ث-~امإ لهم أف ألقلكت يسبى أربث آلثومنمت وينر ثدئه ين قي-بما آتا كذر  ١٠^^-
الإيات.من ذللئذ غير إلى ]الكهف[، أبدا.ه مه ئك؛،بم مو 

فيالأنهار ظلث، أنواع بين الأيث4 يا ين ي الكريمة: الأية هذْ ز وقوله 
هنا:وقوله [، ١٥]محمد: منزه عم قوله: إلى ءاسزه ء؛ي مي نن ايث فها ؤ قوله: 
وة-ثنافبما تثاُرة ما ٠^^ كقوله: أحر؛ مواضع في أوضحه دثاآو؛ىه تا فهتا ^^؛1 
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يهوأنم ألأغهش وئلد أسى يثثؤيو U ؤإ؛وة\ ; ونوله ]ق[، .اه تتيبد 
ثسثه.4رعدا ره عق '؛اينث- حبس ؛؛؛، ٠٠١^؛ما مهثا ونوله; [، ٧١لابيح-رف: 
وقوله؛]ابيمِا، آلمنيثى حرآء وهت تؤم عنن ئثا»وذكا ما ُاؤثم ونوله■ ]١^٠؛^؛[، 

.هقحتغ عشر بذ رب . ئقمث ما ذها وثم أنئنآقم يثثؤى ما مها 
الايات.من ذلك غير إلى ]نمك[، 

هواض تقوى أن على يدل أس محنى ؤَةإلأث الأية: هذه فى وقوله 
تكقوله أخر، مراصع في المعنى هدا تعالى أوضح وقد الجنة. تنال به الذي جب ال

بنمنغرر إك ؤدثاJ■مأ وقوله• لمريم[، ي.ه َةاث س بمادثا يذ مييئ أفي( لهنه 
ؤلُك>وقوله؛ ء-مرِان[، ]آد الثيص.4 محلث وآلآان؛س ألثتؤ>ق خيمثلأ يحقق دنبمظم 

لالطوراتيم •جتمي ذ أتثث ^إة وقوله• ]١^؟;,[، .اه د؛ؤإلأ حقير ير ألثمحن 

'قتنسا ألثثث أذ.ئاوأ قؤهأ ثلث بموزى شن آتنهقه ثوقهم ال!ن ■'إ 'نوله'تعار 
0ه.ثنرة 

أوامريمتثلون كانوا الذين المتقين أن الكريمة لأية ا هذه فى - وعلا جل - ذم 
ًيين؛ضذه»( حال في أرواحهم شفون أي الملائكة، تتوفاهم نواهيه ويجشون ربهم، 

بالجنة،ويبئروض . التفسيرات أصح على - والمعاصي الشرك من طاهرين أي 
هالؤأأك-؛أك^ إن ؤ كقوله! الموصع، هزا غير فى أيما لمعتى ١ هذا وبين عليهم• وسلمون 
أدبمثة نأشظ ثزثأ آ أب محقة ثين نس أ:ثقنُإ لإ أق 

عيمحمحرتيتتإلإ حتمي ؤو،}إكَ ونونه: ]فمالنح[ا ممدؤن.ه َئئر 
ص؛وربما عوؤ تلم ثااسا مز تن ءمم ^■٠^؛، ونوله• ء، ٧٣]الزمرت 

واحد؛باب من الجنة يحول وعند الموت، عند والبشارة ]؛^_[، الئأرؤ^ه عمى فيم 
تتوفاهمالدين هرلأء صفات من ؤيفهم الآحر0. إلى الانتقال يعد يالخير يشارة لأنها 

لمبالتقوى يتمنوا لم الذين أن الجنة، ادخلوا عليكم سلام لهم ؤيقولون طنين الملائكة 
تبشرهم.ولم عليهم، تلم ولم الكريمة، الحال تلك على الملائكة تتوقهم 

ءثاِتيأتلإمح ثثوئهم ت كقوله أخر، مواضع في المفهوم هذا تعالى بين وند 
إلىَبمه نم ثازأ آئيمم طالي ألتلإهع وقهر أدي ؤإ0 ه؛ وقولألث>4، ^١ ١٠همم 
ألمقتكئحقمؤأ ق؛ بشق ءاذ ئره وقوله• [، ٩٧]الن—اء؛ ته،٤٠ قوله• 

الايات.من نلاJثV غير إلى •٠[، لالأمال: ئود4لم .ربممبجث 
قرأهماءفن؟ا<، أيلنجكت نو4هم ؤ وقوله; أديأميم ُثابج، ألتوة قولهم ؤ ونوله؛ 

الموقعين.قى بالياء ®يتوقاهم* حمزة وقرأ فوقيتين، بتاءين ®تتوفاهم* حمزة غير القراء عامة 
ألتلإتههؤت؛وثنهلم قوله؛ فى للملائكة التوفي - وعلا حل - هنا أسند تجيه؛ 
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[،١١جد; زاله ألمنن ملك ؛مثكم ت قوله في الموت لملك ا؛ جدة ل١  ١١محي نده وأمح
ثؤتهثا4جنن أ'لأدص ثوق ^أق قوله: محي - وعاد حل - ه تفإلى ٠  ٠٣٠٠٢١١"في وأسد0 
محورةفي الكتاب( أيان عن الاصهلراب إيهام ردفع كتابنا ش بينا وفد [• ٤٢]الزمر: 

يموتلا لأنه لنفسه؛ ;^^، ١١فإمحتاده المذكورة؛ الايات بين معارضة لا أنه :  ١١جدة ل ١٠
كنتاآثو إاديأ إلا ممون أن لشر حقاف ؤ}، قال،: كما _Li_، يئته بمنإلا أحد 

الأرواح،بيضض المأمور هو لأنه الموت؛ لملك، وأسنده [، ١٤٥عمران; ]آل مؤجلاه 
الجسدمن الروح ينزعون الملائكة من أعوانا الموت لمللئؤ لأن الملائكة إلى وأمحتده 

تعالى٠الله شد والعالم العلماء، بعفن قاله كما الموت، مللث، فيأحدها الحلقوم إلى 
الهكعوث4.ثآنثنيأ أقن أعثدمإ ل ^٢^" محت حقؤ ي، بثنا ؤرلس تعال؛ قوله 
اممهبعبادة رمحولأ أمة كل فى بعث أنه الكريمة الأية هذه فى — وعلا حل - ذكر 

نفىفى مركبة لأنها الل4اا؛ إلا إله رالأ معنى هو وهدا سواه، ما عبادة واحتتنات وحده، 
العبادات،أنواع جمح في تعالى الله غير المعبودات حميع "ُءاع هو فنفيها ؤإئبات، 
الذيالوجه على ياحلاص، العبادات أنواع بجمع — وعاد جل - إفراده هو ؤإئثاتها 

وسالمه.الله صلوات عليهم رسله نه ألعلى شرعه 
فمنوالخموص، العموم طربق عن القرآن في كثيرأ المعنى هل-ا وأوضح 

محإلا ثبمول ين ؤإتك ين اتمثكا ؤو؛آ تعالى: قوله عمومها مع عليه الا.الة النصوص 
ين، ٠٧ين ١^١ ثذ ؤن:تل ونوله: ،[، L^V]؛هقثدرن أنأ إلا 4 لا أم إثب 

الآيات.من ذك، ونحو ]الزخرذ،[، .4 بمبدؤن ءالهه أوي، دون بم1، أجثلنا 
تعالى:محوله وأممهم الأنبياء أفراد في الخصوصي مع عليه الدالة النص-وصرأ ومن 

[،٥٩]الأء__راف: ءيوْآه إقه يى لد ما أثث آعثدوا ثمءّ ئداو ق، إل وثا أرستا 4ش. 
]الأء_راف:غ؛رءأه إم تق لتؤ ما اثن أءثJوا يئوم محاث، زدأ ثنام عاد هوإق( تعالى: وقوله 

إلنويق لمحكم ما أثث آعث_ل.وا ثثوو ةالا مغدأ لماهم محمود ُؤوإق تعالى: وقوله [، ٦٠
٠^١أقن آغثدوأ تنموي هاث، ممأ أ-غاهلم مد-لخت> ُؤوإك ه: وقول[، ٧٣]الاع—راق: ه عي؟ 

الأيات.من ذك غير إلى [، ٨٠]الأءراف: عيءه إلنو ين لهمحقم 
بشرطإلا اممه عبادة نفع ولا طاغوت، فهو اممه، دون من عبد ما كل أن واعلم 

فمدبالته ويؤيأِل بآلهلتغوس، يكمر 4نمن بقوله: تعالى بينه كما سواه، ما عبادة اجتناب 
ننمإلا محأف أًقارهم يتيق ه: ولوق[، ٢٠٦ر0; لاونأواق،ه المث؛ أنتسائ، 

الآيات.من ذك غير ش ]يرض[، @ه نثعن 
حل- ذكر ألمثلأه. عيه نقت، ثن رينهم أقد ستم، ئذ تعالى: نوله 

،سعيل. منهم بالتوحيد الرمل فيها بعث التي الأمم أن الكريمة الأية هذه في - وعلا 
يبقمنهم والشقي الرسل، يه جاءت ما اتباع إلى اض يهديه منهم فالسعيد شقي، ومنهم 
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عامة،الحق دين إلى فالدعوة به، جاءوا بما ويكفر الرمل، فيكدبج الكتاب عاليه 
ادبمآُ نن ى دهي الثأي ياي إق دءوا I تعالى فال كما خاص؛ للهدى والتوفيق 

^4ت قوله في المذكورة الأمم من أي فقوله [؛ ٢٥]يونس: .ه يٌ جرز 
•الرسل به جاءت ما لأساع وفنه أي ١^ ستما م ونوله؛ رنولاه، قة طؤ 

الله،هداه من فمنهم أي ؛ محذوف بالموصول الصلة رابط هو الذي المنصوب والضمير 
الخلاصة:في توله حد على 

تصبانإن متمل عائد في منجلي كثير عندهم والحذف 
يهبجو نمّ كمن وصف أو بفعل 

افعلم في سق لما ولزمته؛ عليه وجت أي القثلاه؛ عثو حقت، ثن ننهم ؤ ونوله؛ 
الكمر.إلى الإسلام طريق عن الدعاب بالضلالة: والمراد الشقاوة؛ إلى بمير أنه من 

ءقإ،رضك' ظو؛ؤ كقوله: أحر، أيان فى المعنى هدا تعالى بين وفد 
ل^٢، ت ونوله ْ"اأ، ]هود؛ رشده نلأ وقوله؛ ٢[، ]اكغابن؛ همزه ويذلإ 
الأيات.من ذللت، غير إلى ، fUلاكورك،ت أشتره ف، ريه( ئثك 

ينثهر رما يمة من بمدك، لا أثن تدينهم؛ة عق محة,( ؤلذ، الى؛ عته نول
قومهإسلام على النبي. حرص أن الأية هذْ ش - وعلا جل - ذكر قمهى.ه• 

شقي.أنه اطه علم فى سق من يهدي لا 
أثثمحقغن لصبك مر< محا مخ ؛٠ ^٤،؛، كقوله: أخر، مواصع فى المعنى هدا وأوصم 

أثبصك لم حيحك ثش نثثتم أثه برد ومن ؤ وقوله: [، ٥٦]الممص: ه يثاء من هدتما 
أ'لآجنئزؤ، وثهنِ حزى ألئتا ي دتر ئتوبهتد بمدن آن أثه ض و \لإوأ اوانيلك سمأ 

ثلتممؤ، ييئدهم لم هادى كة أثه كلإ ؤس وقوله: [، ٤١ائدة: م]الءزلي؛ره ءاراد4. 
•مءا^^١  fjX^؛ءتمل تحلإ آن يمي ه: ولوق[، ١٨٦]الأء_راف: .ه 

الأيات.من ذلك، ء؛ر إلى [، ١٢٠]الأنعام: ٢لكثأ٠ه ؤ، بمعد صقلثآ 
سغدي لا أثث عمر: وأبو كثير، وابن عامر، وابن الحرف هدا وقرأ 

الفاعل،نائب، ؤتيه وقوله؛ للفحول(، مبنيا 'يهدى" من الدال(؛ وفتح الياء بفم ه يضلر 
له.هادي لا أي يهدى، لا الله أصله من أن والمعنى 

مبنيا•يهدي• من الدال، ر وكالياء بفتح اني والكوحمزة، عاصم، وقراْ 
تعالى،الاله إلى عائد صمير والفاعل ي، ليهو به مفعول ه يضل ومن وتوله: للفاعل، 
الشقاوةلهم سقننا فيمن القراءة هده على وهي الله، يهديه لا الله أصله من أن والمعنى 

محروق.هو كما ائته يهديه ثم صالأ يكون ند غيرهم لأن افه؛ علم في 
عنهاش رفر فإن له؛ انحلاله في دام ما يضل من يهدي لا انملماء: بعض وقال 

تعالى.افه عند والحلم هداه. من ماع فلا وهداه الضلالة 
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حماه.ءكي رءاJا ؛ق ثثرئ ش أس ثمق لأ آبمنهم جند أف  ١٣٥^^ت تعار ئوك 
اجتهاوواأي - أيمانهم جهل حالفوا الكفار أن الكريمة الأية هدم في - وعلا حل - ذكر 

-وعلا حل - اش وكاوبهم يموت، من يبعث لا اف أن عر الأيمان وغلفلوا - الحلف في 
منهنا المذكور المعتى هذا كثيرة آيات في وكرر حماه، ؤبمدا ؤ؛ق بقوله• ذلك في 

نيهبق ئل، بمئأ ق ب َمحأ أمحق م •' كقوله ذللث،، في لهم وتكذسه ليعث، إنكارهم 
شإأك<هَة ه ئ ^١ قف; كو أزن ه ؤَقا وقوله: ٧[، لثضه 

.٠رسم دهما ألثم بمب، نن ءد قز وئى ثلأ لتا ونوله: ٤•١ا، لالأنسا،: 
منؤمت٠ولوئ وقوله: ]ص[، علمر.اه ئق وهو؛؟لإ نثئ أول ١^٠؟ ألذه يا ءل 

حدأ.كثيرة ،^-١ ;مثل والآيات [ ٠١]الإّرا،: منزه أوو ءلزقم أركا ش سدا 
لماموكل مصدر ؤرءتاه وقوله: فدمنا، كما البعث، لفيهم نفي ؤ؛قه ونوله: 

^ادض، بموت' ْن الله ببث لا قولهم: نمي على تدل 'ابلي" لأن اا;ش''؛ عليه دلتإ 
معنىفيه البلىُ بلفظة إثباته على المدلول البعث وهدا لبنن، ت معناه إئباتا القي 
أيأيضا؛ مصدر ؤحماه وقوله: له. مؤكد ؤرءداه فقوله: سيكون، بأنه اف وعل. 
فيواللام ٌبلىٌ، عليه دلت لما أيضا مؤكد وهو حما، وحفه وعدآ، بذلك الثه وعد 

تيقوله تتعلق آقزوأ؟اب، أفيى ودنؤ ؤ قوله• وفي يوه، بمهلؤة أدكا لهم ؛يرا ؤل-نوله• 
يموت؛من إلى عاند ٠ؤلثمه نوله: في والضمير إلح. . لهم. ليبين يبعثهم أي "بلى" 

والكافرين.للمزمين شامل لأنه 
محت•؛=٤^ 4 بمئنا ؤولس بقوله: تتعلؤ، الموصعين في اللام العلماء: بعض ونال 

تعار.اض عند والعلم إلح، ١ لهم. ليبين يعثتاء أي ربمرإلآ4، 
جل- ذكر وؤئ.اه• ئ أع نزد أن أردثع إدآ إثهمن>؛ مدا هإئما نّالك،؛ ندله 

*كن'للشيء يقول ؤإذ شيء، ندرته عر يتعاصى لا أنه الكريمة لأية ا هن.ْ في - وعلا 
مجناض ييعث، لا أيمانهم جهل باس موا ءاقلما الكفار أن وذللئؤ تأحير؛ بلا فيكون 

شيء،كل على فادر أنه بين ثماه عقو نعيا ه؛ق بقوله: كن-؛ءم علمهم اث ورد بموت•، 
كان.ااكن« لثيء قال، كالما وأنه 

يحييامن فال: محن على الرد في كقوله أحر، مواضع في المعنى هل-ا وأوضح 
]ص[.ممحف.ه َثن لم يمول أن تقا ١^ إدآ أتيأ هإد»آ رميم•' دهم، العظام 

كانواحدة، مرة ءكز؛ا للهثصء فال إذا بل اركن• فوله: يكرر أن يحتاج لا أنه وبين 
إيئر.همثج زجت•• إلا أمرآ ُؤدتا نوله: في - الممر لمح محن أسرع في 

علأى اثى أقرب هو أر ألم َقج إلا ألناعت أنر قوله: ونفليرْ •٠[، 
ئمراس ثن ئقثم ءادم أسم •بمد سئ مثل، ؤأ>ث تعار: وقال ئ-د!ته، سؤ =٤^، 

نجداهْقثني، إب بم—ك؛ ولا حلدكأ ^ما ال ونء_«_ران[، ]آو د؟ؤن.ه S لإ ثاث 
الآ1ت.من ذللث، غير إر [، ٨٢لك٠ان: 
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كالوقؤعونوعه تحفق لأن الشيء؛ بامم وقوعه قبل المراد عن نعالي وعتر 
لمالأنه المعدوم؛ دون الموجود خصوص على الشيء إطادق الأية تنافي فلا الفعل؛ 

وقوعهتحقق كان - فيكون كن له يقول وأنه الشيء، ذلك يوحد أنه اممه علم في سبق 
العصيركتتسمية التوني، وحوله باعتبار الشيء امح عليه أطلق لأنه أو وقوعه، بمنزلة 
ثانيفي إيه يؤول ما إلى نغلرأ [، ٣٦ثتأه همز ائتي قوله؛ في حمرأ 
علىبالعطف منصوا النون بفتح ارفيكوزاُ والكساثي عامر ابن الحرف هدا وقرأ حال• 
وقرأالأمر. جواب في الفاء يعد المضمرة بان منصوب ت وقيل ت نمولأا ارأن ت قوله 

قال•من أجاد ولقد يكون• فهو أي محدوف، مبتدأ حبر أنه على بالرفع الباقون 

يكونفة قولكن ه لقول با مإنفأم' اش أياد ا مإذا 
حيان.أبو قاله . للتببرررله،، ت وقوله اركيءا، قوله• في واللام 

في- لعلا جل - ذم إقإم4■ مَكت ي؛ثالأ إلا قش ى محثتا ءؤد*ا نعار؛ موله 
أنوذلك ملائكت، لا أي رحالأ، إلا الرسل من نله. يرسل لم أنه الكريمة الأية هذه 

يثرايرسل أن من أءفلم افه ت وقالوا البشر، من رسلأ اش بعث حدأ استغربوا الكفار 
بينهكما ملائكة لأرّل حقا أحدأ مرملا كان فلو الأسواق؛ في ويمشي الطعام يأكل 

ألئاسهأثذر أن ئئز إإا أيبآ أى عجتا لالثايدأ ؤا'ةاث ت كقوله كثيرة، آيات في تعالى 
ندامال وقوله؛ ٢[، \ق.' ننهمه منذر ما*دم ئ هئدأ ؤ؛ل، وقوله؛ ٢[، لت-وزس؛ 

يوينوأأن اتاس مج ؤوما ت وقوله ٧[، ]الفرقان: ؛*إتسراي؟؛ا فيح رتتثى ألثلماث يأًتقئ أليتول 
؛؛اثناُأدم ؤدإقأ ت وقوله ]الإسراء[، .١٤٠٠ رمتولأ نثخ أثث أنجث ئالوا أف إلا آلهدة آءؤ إي 

>ؤادثاات ونوله ٦[، ]التغابن: آث؛ه ناسس ؤتؤئا ذهنيإ مدوبما أبثر ئئالوا إؤئت، يبملهر ؛يم 
ةث1وؤنثث ي ث!" تا مهد، بى َكثيأ اك;ن آلكثأ ؤثال وقوله: [، ٢٤شثتُه ^،!١ نئا 

.هألأغث ءاباثا ؤ، هندا سينغا م، بيهك؛ ؛١؛,^، آصه شآ؛ رؤ ==^؛ ٥٥يمحل أن يرد 
يأقية ^١؛ وئدمحأ أقه ميه من ألتلأ ت وقوله —مزمثون[، ]١١

صإصثُ مح- © صذ يك نيص نئ ص طا أء A ء إلا نذآ ثا ؛^؛١ 
أنمٍيرل يثتا ^ إلا أتنن إن ؤثاوأ وفوله; ]المؤمتون[، ©ه شهميإك إد١ اظ إع' 

الآيات.من ذليثح غير ؛ر [، ١٠]إ>رامم: ءاباردأه بمني عك ثنا ثثدوثا 
منرسلا إلا آدم ليثي أرسل ما اش أن كثيرة آيات في - وعلا جل - اممه بنن وفد 

منذللث، ونحو ؤينزوجون، الأسواق، في ويمشون العلعام، ياكلون رجالط وهم الشر، 
إنألآئ أنل ئتظرأ ]يم م؛مح بئالأ إلا ٧؛، بمن أرستا ؛ هناكقوله الشر؛ صفاين، 

أهزمذ إقؤم مهئ يقالا إلا قهق ين أثبمتا ه؛ ولوق©ه، ثمن لأ َكتر 
أشتَا؛ثآمحث إلا اصن من صك أنتنا وقوله: [، ١٠٩]يرث: ألهمو4 

مثلناإمم م؟يى محإلأ إلا قلزكث أثبملنا ق، وقوله• [، ٢٠]القرنان: آلأّوإؤ،ه ؤ، ُيبمثوة 



٣٠١( ٤٤)الحل: ب- 

-^Urj،كامأ ؤبما آقعام ي1ح=كاوث لا •بمدا •حعلثهم رنا و ثنيي لا َكئر )ن ألي>ءفر أثل 
[،٣٨]الرعد: ؟^٠٠١ ثم همجثا ثلك، تن يبملأ ؤبمثا ت ومحوله ]الأنبياء[، 

سذللث، غير إلى ٩[، ]الأحناف: اؤنفي4 نن  ١٤،؛]َقئ نا ظ ومحوله: 
الحاءوفتح التحتية، المشاة بالياء إليهم" "يوحي الحرف هذا الفراء جمهور وقرأ 

للفاعل،منيا الحاء وكر بالنون إليهم" "نوحي عاصم عن حفص وقرأه للمفعول،؛ مبنيا 
[،١٠٩]يوصف: ألإئه أه-زا مذ إق؛م مِمح، يبماي ؤ.إلأ يوسف سورة آخر في محوله وكذللثح 

المواضعهذْ كل ٧[، ]الأفاء: امحًغي4 أنل منحا' إي ثمى بماب ^إلأ الأبياء وأول 
وأماأبقا. الحاء ومحتع التحتية بالياء والبامحون الحاء، وكر بالنون وحده حفص فيها محرأ 

اللإ إثه نيئ إلا يبمول ثن يزك ين ايبمكتا ؤوما محوله؛ وهي الأjبياء محورة في الئانية 
وحفص.ائي والكحمزة - الحاء وكر بالنون - قرأه ففد [؛ ٢٠]الأنبيا،: أدأه إلا إك 

المذكورةالاياُن، في الرحال، في ارمحل وحمر أيضا، الحاء وفتح التحتية بالياء والباقون 
ؤهىوثلأ الميقئ يى _،^i-^؛ تعالى؛ محال كما رسلا، الملائكة من أن ينافي لا 

]فاؤلر:;صلاه ^٤٥ ٥١•جاعل رأًلأ;نجا :،؛، ٥٢ئايب ,بمي ومحالط: ْما[، ]الحج: ألنامحزه 
هوالكافر أنكرْ والذي الناس، إلى ترمحل والرسل الرمل، إلى يرسلون الملائكة لأن ١[؛ 

فادالناس؛ من الرحال، في الرمحل فيه اغ حمر الذي وهو الناس، إلى الرسل إرسال 
،والمحال، الرياح وتخير الأرواح، ولقبض بالوحي، للرسل الملائكة ال إرسينافي 
]اكازعات[. ٠١٤راتعالى؛ محال كما ذللث،؛ وغير آدم، بني أعمال وكتب، 

منأرم.لنا ؤوت\ لقوله؛ ئهل؛ امرأة يرسل لم اض أن الآباتا هذه من يفهم تنبيه؛ 
جهلمن أن ١^^، أهل، محوله؛ من ؤيفهم [- ١٠٩]بوّئس: يجاب؟" إلا ئؤك 

أهلالأية في الن.كر يأهل والمراد • به أفتوه يما والعمل العلماء سؤال عليه يجب، الحكم 
الدهذهرى محي ^إيأ لقوله؛ الذكر؛ أهل أنها عليها يهدف، أيضا الأمة وهذه الكتايثخ، 
ُأمح4^٦^ قوله: في والماء الكتاب، أهل الأية في الراد أن إلا ٩[، ]الحجر: 

إلاأرمالنا وما أي اررحالأة؛ ْع الاستثناء حكم تحت داحلأ أرسلناه يلاما تتملق ت قيل 
يالسوط،نيدا صربت أصله لأن واوسوط؛ زيدآ إلا صريت وما ت كقولك بالسنان، رجالأ 
تتعلقت وقيل بالبينات، متلبسين رحالأ أي له؛ صفة ءرحالأاا بقوله تتعلق ت ونيل 

تتعلقت وقيل بالينات. ت قيل أرملوا؟ بم قيل! كأنه قبله؛ ما عليه دل مضمرا بلأأرّلنااا 
تعالى.اش عند والعالم )الكشاف(، صا-صا قاله بالبينات؛ إليهم نوحي أي بُرنوحيا* 

وفؤئآ'ءاي نزل ما للئاي)، لثهأ آلديفر إقك وأنن ؤ تعالى؛ قوله 
أمثإنا الدم ثنيا فن ؤإن١ كقوله؛ القرآن، الأية؛ هذْ في الذكر بالمراد 

إنزالحكم من حكمتين الأية هذه في - وعلا حل - ذكر وفد ]الحجر[. وه محفأتن 
الني.:على القرآن 



(٤٠)اص اسل: مورو — ٣٠٢

الأوامرمن الكتاب هذا ني إليهم نزل ما لكاس سن أن الأولى: الحكمة 
الموصعهذا غير في الحكمة هاو0 بتن وقد ذلك* ونحو والوعيد، والوعد والنواهي، 

>ائآوهوله؛ يده،  ١٣أفي، ثث حيخأ ه أهتج، قش وأ >نتآ مموله: ايمأ، 
ه'ا[.]اكساء; أاثاير،ه بهز لثم إلم، آوقب إلف أولتا 

>;لتمسا: قال كما يها، والاتعافد آياته ني الص هي الغانية: الحكمة 
اوىأرلثن كقوله: أيضا، الموصع هذا غير في الحكمة هذه بين وند 

^ق ألو:ان ه >آلأ م: ]ص[، ®i ألألف محأ زه ص ^١ ^^ 
أذأأم»اانث يثنهموث ؤآ؛لأ ونوله: لاس؛ا، ْهكثأإ.ه أغنما ني ؤءددأ أم •م يند ؛ذ 
الآJات.عن ذلك غير ولى ]سد[، .4  ٦٥أماي حل 

ألثداب؛نأتهث أر اأ؛أ؛س ط أق أن،نث، ألتتئاب  ٠١٥^أؤ؛ن >؛ ^^،١٠مار؛ قوله 
الكفرمن السيئات يعملون الدين على - وعلا جل - اه أنكر يئم؛أ.ه• ي جث 

وهوالثديي، وبملشه الأليم، أحذء يخافون ولا اه عياب يأمنون ذلك و»ع والمعاصي، 
الأرضبل والخن،: العذاب، بأنواع ؤيهالكهم الأرض، بهم يخفا أن على قادر 

ؤ-دثئثافيه: تعالى افه قال بقارون، اة فعل كما أمحنل؛ إلى ؛٠ وقعودهابه المخوفح 
كقوله:كثيرة، عرامحع في المعنى هذا وبين [. ٨١]التصص: الأية . . أ/لإق(ه.ددايو هٌ 

.. أيثءه. ؤ، ثن فيم آم . يَ  ١٥٤ألأثم، م همئ، آن ألثء 4 ش ^^٠ 
قسكمميل أو آلؤ ■؛تاغ-، م ثثسم، أن ونوله: [، ^١١، ١٦الك<؛ لالمالأية 
آمة ١٥أم ٠^٥^^ ؤأدأء-رإ' ه: وقوللالإمرا»[، نيلا.ه ذؤ ؤثءأ لا يم مايء 

]الآءراف[..ه آلكسمم، ألئوم إلا أم تصقر 
الأعرافج،٠*سورة أول في علوا عن *لرفا قدمنا وقد 

بعضفقال الكريمة، الأية هذه في يثات، إعراب،رالفي العالماء واحتالم، 
تبحاالقبيحات أير الميثان، المكرات مكروا أتم( محذوفج؛ لممدر نعت، العالماء: 
أرمتا؛ولن أر ذمزق 'هموأ أك، ه تم ؤُإد قوله■ قي، عنهم  ٥١ذكر ^١ سديد<إ، 

اعكروا*تفمين على لارعكروا'ا به عفعول العلماء: بحض وقال [. ٣٠]الأنفال.■ 
آآمنأكا ل-*أمن* به مفعول وقيل: عندك،، الإعراب أوجه أقرب وهذا فعلوا، معنى 

الوجهذكر بهم* نزولها عند نوءهم ادُي، الشديدة العقوبات أتم، السمتان، الماكرون 
المحي3لا.ا١لحر في حيان أبر الجميع وذكر عهلية، ابن والأحيرين الزعخشرتم،، الأول 

فاؤْ،أو الع9لنح واو بعدها استفهمام همزة من القرآن في حاء ما كل تنبيه: 
آيديهرهه ما إق بمأ م ٥[، ]ابيح-رف: مننحاه أ١ؤءقر _*؛ كقوله: 

عندمعروفان وجهان فيه إلخ، . ١ [. ٣١ت ]الجانة عءه تتق ءاثبمر ءإ ^١٠^ ٩[، ]سا؛ 
دلمحذوف، على بعدها ما كلتاهما والواو الفاء أن أحدهما: العربية. علماء 



٣٥٣(" ٥١.  ٤٨)الأيات الحل؛ صورة 

إلىيروا قلم اعموا صضظ؟! الذكر عنكم فضرب أنمهلكم كقولك عليه، المقام 
أثارالوجه هدا وإلى وهكذا، ا عليكم؟ تتلى تكن فلم آياتي تأتكم ألم ا أيديهم؟ بين ما 

تبقوله الخلاصة في ماك ابن 
يمحالفعل على الفعل وعطفك استبح هنا بدا منبؤع وحذف 

الثاني.دون الأول الشطر في الشاهد ومحل 
ماعلى الاستفهام بهمزة المصدرة للجملة عاطفت كلتاهما والواو الفاء أن وثانيهمات 

عتأحرةوهي والواو، الفاء على فتقدمت محلها عن تزحلقت الاستفهام همزة أن إلا قبلها؛ 
الكلام.صرر له الاستفهام لأن معنى محلها عن لفظا تقدمت ؤإنما المعنى، في عنهما 

ذمحإ؛!■ن ^٥٨ ت نوله هي، التي، الأية هذْ في نعالك، توله في أن تعلم فهذا 
مكرواالذين، أجهل فالمعنك، الأول،، ؛علك، المذكورين؛ الوجهين، الأية، • • ألثقاب^• 
الثاني،وعالي • إلخ • • • ؛ئامحن، المكروا الذين أفأمن بالعمابؤ؟ اش وعيد السينات 

بالاستفهام.المدرة للجملة ^ u»uفالفاء المئات؛ مكروا الذين فأأمن 
تعالى.اف عد والعلم الأظيِ. هو والأول 

منوأمثالها الأية هل،ه ؛يان، نقد؟ - ش»ه ين، أثع ئث، م\ إق، »روا أولم ؤ نعالك،• نوله 
الرعده.ءمحورة في يات الا 

ءإ-ئى،،نوينلمد للتهُ هو أه اهءن إلثثن ثيدرأ لا ه ت تعالى توله 
معه،آخر إلها يعبدوا أن عن البشر جمح الكريمة الأيه هذ0 في - وعلا حل - اض نهى 

يخافوهأي يرهبوه؛ أن أمرهم ئم واحد، وحده يعبد لأن المستحق المعبود أن وأخبرهم 
المعنىهذا وأوصح سواه. صار ولا ناح لا والنح، الضر بيده الذي هو لأنه وحده• 

إلهاأثو تع عثأوا ولا . ئن دئ تته دؤ إؤ أف إق : كقوله كثيرة؛ آيات في 
نأمحا•ءو إلتها أممي خ جثي ؤأJكا ت ونوله ]الذاييات[، .ه فيتن دئ ته ظ اؤ تا-م 

.همحله تدمبما ثئند ءاو ١^١ أف ح عمق ^لأ ت وفوله ]ق[، .ه آص لمدر أذ 
[.٣٩]الإصراءت ثدمومإه تزما جثم ي ثم ءاحر إثها أف ع محل وقوله• لالإصراء[ا 

ن٤٠ت كقوله ، ءقاs الألهة تعدد استحالة أخر محواصع في — وعلا حل — وبين 
كلهنب إدا إكٍ من ؛ umءكا)ك قه وتوله• ؛!، ٢٢ت ]الأنبياء لسدداه آه إلا *)تة فبمثا 

همتاقكؤي ؤألثهندة المإب يأيدومىمحتيإ عنا أقم ستحنن رسى يمل بممبمهم ؤلملأ يما اكيإ 
ألمح،ذك، إثا لاقمأ إدا يمإوف كآ ءاهه مثهء ماز لو ؤ،!، ت وJوله ).ه يثممحكؤئ 

وميمالكلام، بها نطيل فلا جدأ، كثيرة وحده بحبادته والأيات ]الامحرا،[. شلا.ه 
فيالأصول في تقرر ولد الحصر. على للدلالة فانثثؤزه ُؤوإئك، ت فوله في المفعول 

صخمن المعمول تقديم ارأن الفصرا(، مبحث في العاني وفي الخخالفة، رامفهوم مجبحّثا 
بتقديمهنا إليه المشار الحمبمر وهذا سواي، تخافوا ولا وحدي خافون أي الحصرلأ 



(٥٢)الأف الخل: ّررأ  ٣٥ ؛

ألكثاسثغنوأ ت كقوله أحر، مواصع في - وعلا جل - بينه ول 
أثن؛إلا ثمدا بمثؤن ؤب ؤبجثؤنه أئه رر،تنثتت لتمن ؤأكأمك^آ ت ه ودول[، ٤٤؛  ٠٠٧[

واخشور؛هاألثثاس ئخنوأ ت كقوله أحر، مواضع في - وعلا حل - بينه المعمول 
هأثن إلأ ثمدا بمثؤن ؤب ؤبجثؤنه أئه را،تنثب لثمن ؤأكأمك^آ ت ه وقول[، ٤٤دة؛ نز١٧ 

أثازآ^٠١۶ ا'ض ;١'^ إش ص س آم تت ثثث ؤأ2ا وقوله: [، ٣٩]\لأحزب: 
آزئ,,لإف ألقنلذ ذوم ؤإتا وفوله: [، ١٨]\ب: ه إلا بمش ي ألبمقزآ ن،َاث 

الأبان.من ذلك غير إلى صران[. ]iJ تؤأء؛تي.ه َلتم إن وكال ^١^،^ ثلأ 
ونواهيهالله أوامر محمت ومنه الهلاءة؛ : هناالدين وابمجاه■ أد؛ث ^٠^ تٌاامح،' نوله 

لبجأورضيت ؤ وموله: [، ١٩ء_مران: ل[ل \أرنت؛ث، أم بمث اليمكن> ه؛ كقوله: دينأ، 
عمران:ينهه يؤع ثثن يينا ألأسلم غير ييغ ؤومن ونوله• ٣[، ]المائدة: ديناه أبنأم 

حمعواجتناب الأوامر، جمح بامتنأل اف طاعة الأيات؛ في بالدين والمراد [. ٨٥
معكه:في كلثوم بن عمرو فول الهناعت: الدين؛معنى ومن النواهي، 

نديناأن فيها المالك عمسا ا رامك\ 'مخن ا اموأبم
لهأي دائما؛ أي هماصباه ؤ وتوله: نهليعه، أي له؛ ندين أن وامنتنعنا عصيناه أي 

عنيعزل ولا سلطانه، يضعف لا لأنه دائما؛ والخضؤع والذل الطاعة _: وعلا ل ح- 
الواحدفإن الدنيا؛ ملوك بخلاف حال له يتغير ولا يغالب، ولا يموت ولا ملعلمانه، 

منبرهة عنده فيما ويهلمعون يخافونه والماس والحكم، السلطة له مطاعا، يكون منهم 
ولاله طاعة لا فيبقى رفعة؛ بعد ويتضع عز، بعد يذل أو يموت، أو يعزل نم الزمن، 

لهيكن ولم المللثح، في شريلث، له يكن ولم ولدآ، يتخذ لم من بحان فأحد، به يعبأ 
.تكبيراوكبره الدل، من ولي 

أحر،مواضع في - وعلا حل — بيته الأية ممهوم إليه أشار الذي المعنى وهدا 
قلاس ظإر قثلأ مثن أل1ءك زتئ كلأ تن !_ ه ألاقي تبم، '،^4^ م كقوله: 

أقواماترغ لأنها تاأراتعةآ ؤإشة ؤ.ءافصة ؛نعالي: وقوله [، ١٢٦ءمران: زآل مزه وتذل 
المكانةلهم الدنيا، في ملوكا كانوا أقواما وتخفض الدنيا، في منخفمة منزلتهم كانت، 

[.١٦]غاز: آثتثاره أوجد ممي أو أتلخ م وقوله: ١^^;، 
عيابؤلم دحزيل ل. ثق ؤإ ثن ؤ3وقثمثمودأ فوله: المدكورة الأية هانْ ونفلير 

الوصم،تطلق والعرب، مؤلم، موجع عذاب، وقيل: دائم، أي ]الصافات[ ؤاصئ، 
يننافع مآله لما أنه عباس ابن عن وروي الدوام، على الوصري، وتطلق المرض، على 

بقولله واسشهد الوائم، الواص، له: قال واصاه أتين ؤود تعالى• نوله عن الأذرق، 
الثقفي:الصلنن، أبي بن أمية 

حالكل على ه ل،و وحمك مد اله ولبا واصالدين ه ول
الدولي:قول ومنه 

باواصأجمع الدهر بذم يوما بماوه القليل الحمد أبتغي لا 



٣٠٠( ٠٤-  ٠٢)الأس الحل; سورة 

ومجاهد،عباس، ابن ت الواثم الأية هده في الواصب معنى بأن قال وممن 
وروى• وغيرهم والضحاك، والحسن وقتادة، دي والمهران، بن وميمون وعكرمة، 

حالما،أي; واصبا، أيضا، مجاهد وعن واجبا، أي واصثأ، أبضا عباس ابن عن 
شينا،بي تشركوا أن ارهبوا أي الإنشاء؛ بمعنى فالخبر هذا، مجاهد فول، وعلى 

ي،ش أملم وثدأ يبغوث أثب لبن ت كقوله فالأية وعاليه الطاعن، لي وأحلموا 
فت ه ونولء_-م_راذ[، ]آو يبمدُى دءقء ومحقنبما اوعا وأ؛وتي ألنحرإُتي 

ه[،ه ألتن ثع تحص ه تثدوأ إلا بث،و'ا ت ونوله ٣[، ^لز*-و■' أقإص4 ألدن 
الظرف.فيه عمل حال  ١١صبا أروا ت وقوله 

منعلى الكريمة لأية ا هذه فى - وعلا حل - أنكر نخو0ه أثب ^١٥؛^ ت تعار توله 
يستطيعلا غيره لأن، كله؛ والضر كله بيده من إلا يتقي أن يبني لا لأنه ؛ غتره يتقي 

عليك.ل1ه ا يكتبه لم بنيء يضرك أن يمتطح ولا لك، افه يرده لم بشيء ينفعك أن 
منهيرجى الذي هو افه أن لأجل اممه، غير اتقاء إنكار أن إر هنا تعار أثار وقد 

تنيم؛ وما ؤ بقوله■ قوزه اممٍ أقنص ؤ قوله! أتبع ولدإائ، الضر، منه ؤيخشى النفع، 
أصواتكمترفعون تجأرون؛ ومعنى .ه ؤتنأاة ه ألئر نئم إدا نم أس ئعى ثمؤ 

تبقرة يصف النابغة أو الأعشى قول ومنه الشدائد؛ نزول عند والاستعانة بالدعاء 
وتجأرانضيف، أن نكير الوكان لة يوليرم ين بنلانآ ن، قطاف

تالأعشى وقول 
حراراوطورأ مجودأ طورأ الملبك واتا صلمن يراوح 
ثقإء أقوم قثنحأ ك . نم ^١ اددايا اءد-ثا،ثنيم ردآ ؤ-ما ت نعالك، موله ومنه 

يمكت كقوله أحر، مواضع في المعنى هذا إلى أشار وقد ]المؤمنون[ ا.ه ئمِيئ لا 
•وقوله ]الأنعام[، .ه ثيبمر ي ؤ قك ئ،و ؛ن؛و بمتنش وإن ئو إلا ه ءفاسئ، 5لأ يئز أقع 

سيب. بميث، إثئي؛ء رآد ثلأ ؛ثم أرنث راءُث، *و إلا ه »ءقاؤث، ثآ5 مز آس يتثنل؛، ٠ؤوإن 
ثنيق،ؤنا نهتا منية، ثأد ثبمو من إلقا،يى أثث ينج ^ؤما وقوله; ، [ ١ • ٧ ]يرني: بمادئ^ من ثأ» 

مزثنناهئؤ ه آثث يًقب C إلأ ق؛سج ظ وقوله; ٢[، لذاءلمّ؛ بمي؛أه ثئ لإ منحل ثلأ 
غثثتئ،ئن نو بمز أثث ^؛؛٤، إذ آس د/ن من ئدعوف أؤءقد؛ا وقوله: اء[، ]المو؛ة: 

الأيات.من ذلك غير رلى [، ٣٨]؛لزمر: ا؛ني،ه ثنيتهت ثنى ثق بحمن أو صتيأ 
لمامعطي ولا أعف،، لما مانع لا *راللهم قال: أنه ه عنه الصحيح في ئت وقد 

الأمةأن ارواعلم المشهور: عباس ابن حديث وفي الجد،. منك الجد ذا يي دلا منمتح، 
أنعلى اجتمعوا وإن للن،، افه كتيه قد بشيء إلا ينفعوك لم ينفعوك أن على اجتممتج لو 

الصحف،،.وجفت، الأقلام رفعت، علياكخ، اف كيه بشيء إلا يضروك لم بشيء يضروك 
بننيمهة.4• مغم ذؤ منة ^١ نم ألئر َةثث، ^١ ؤث> نعالي؛ نوله 



(٠٦-  ٠٠)؟^ 11الحل: ّورة  ٣٠٦

لهمخلصين وحد، افه دعوا الضر مسهم إذا آدم بني أن الكريمة لأية ا هذ0 ني تعالى 
يرجعونالكفار وهم منهم فريق إذا الندة، عنهم وأزال الضر، ء~هم كثف فإذا الدين؛ 

هذا- وعلا حل - كرر وفد والمعاصي. الكفر من عليه كانوا ما إلى ونتا اممع في 
هوييج جم ثمين الممى  yj"ئت إدا ُؤ-ءة رايونس"ت في كقوله القرآن؛ في المعنى 

أممتدما يهنِ أحبمل ألإلإ نهوأ ^  Jtين أليج نثآآئم ءاصئا بيح ■ءآء؛آا ها 
[،٢٣.  ٢٢]بمؤنس: ثم أدرنجر ي، يبغون هم ^إدا ت ه نولإلى ألدذه لث محمأاي( 
ألمإلأ ءسؤ قآ إئا٠ إلا قعو0 من ئل أنر ذ ألمر نسؤم ^^١ ; الإمراءاا*في ت وقوله 
إقشهم ^٠٥ ااالعنكموت٠ت آخر في ونوله لالإممِاءا، .ه َكميا الإغس جن أصئم 

ئرمن يما ثذكر أس ت ااالأذع١ماافي وقوله [، ٦٠]العنكبوت: هم إدا ألم 
الآ؛ات.من ذلالش غير ؛ر ،[، ljS])^٠• لإ لإ كنب 

إنآر*ئمحأ ^^3 تعالى• قوله على الكلام في  ١١١٣١^١^ءسورة في هن.ا قدمنا وقد 
•؛[.]اfلآنعام: الآة . . أّمح4. ثياب أتم 

للتهديد،ررفتمننعواأا قوله: في الأمر صيغة هنالمؤزه, ئؤئ، ت تعالى قوله 
الأمر،مبحث، فى الأصول، ارفن وفي ، الأنثاء١١مٍحثا في المعاني، ارفن في تقرر وقد 

ةتشو0هئؤئ ؤئث«قمأ هنا؛ كقوله التهديد؛ افعل صيغة لها تأتي التي، المعاني، من أن 
النارهآتمحب ين إقث، ظّلأ يخئمك قح ؤهل، كقوله؛ أحر، آيامتح المعنى لهدا وتشهد 
ؤدرث-لموقوله؛ •٣[، ]إدراه_م: ألنايه إق شتظم ظ0 سوأ ^٥]( وقوله؛ ٨[، ]امح*مِ؛ 

ألثثثي،هرب وقوله؛ ]ال>جر[، بمامة.ه ئ-وئ، ألامث وقإا؛أ ومسمإ يأيقمأ 
]الزحرذا[أوى ئر' 'غيثموأ -حق ؛مثؤأ وقوله• [، ٨٢]الزحرف؛ 

بجمثميأنمأ ثئ وقوله؛ ]المرسلات[، .ه محلا ودقوا ^"؛^١ وقوله؛ 
.الآياُنث،من ذللئ، غير إلى ]الءلور[، .ا؟اا بمعهمن نه ألى 

َقث>عنا آف ررئئهث ^١ شتا تترُ، لأ لما _؛ _LJه نول
وجهان؛يعل٠وناا ،؛لما قوله؛ في الفاعل ضمير في • ا.ه ثر؛فا 

اممهأن يعالمون لا التي للأصنام الكفار ؤيجعل أي الكفار؛ إلى ع١ناJ انه ا؛ أحده
كقوله؛ إلح ٠ ٠ • نصيبا عاصيها، تضر أو عابدها تتب ألها  ijيعلمو ولا ، بعبادلها أمر 
ينسسى وت؛ وأم يدء لم نس ؤبما سذك\ غهء يرل لذ ما أش دؤييه ين ت الى تع

الايات•من ذلل-، ونحو ]الحج[ .اه ئيو 
آلهة،يسمونها أنهم يعلمونها، لا كونهم ومعنى )الكشاف،(؛ صاحتإ وقال 

الحماد، أنها وحقيقتها كدلالئ٠! وليس اممه؛ عند وتشفع وتنقع، تفر أنها فيها ؤيعتقدون 
بها.جاهلون إذأ فهم ينفع؛ ولا يفر 

أي١ شيثا يعلم لا جهاد فهي الأصنام؛ على واقعة ريعالموزا واو أن وثانيهما؛ 
الوجهوهذا • إلخ • • نصبا• — جمادا لكونهم شيئا يعلمون لا الذين للأصنام ؤيجعلون 



٣٠٧( ٥٩.  ٠٧)الأس الحل: 

؛تثاسدا إم يجص وقوله؛ .ه، .عوت ١،>، نثعتحى دنا محؤ غذ ت كقوله 
لمأم قآ ينثوث أثنت ^١؛،♦( ت ونوله تبوسء، ٌمى بمادآم ئ؛ن إن وقم' 

الابات.من ذلك غير !لى [، ١٩٠غآه تيئٌث آء؛رن قثث آز قآ بميشون أبد 
ما،١٠د عنها وهمر يعلمون*. لا ءلما نوله من "ما* إلى راجعة فالواو - القول هذا وعلى 

الجماد شيا الد رزق ُن لها جعلوا التي المعبودات تلك لأن الحافل؛ لغير ص الص 
العقلاءمنزلة لها الكفار لتنزيل القول هذا على يعلمون* الأ في بالواو وعبر صيتا، تعقل 

ونفع.وتفر تشفع، أنها زعمهم ني 
تعالىبينه الكريمة لأية ا محل.ْ فى المذكور المعنى ءنّا أن فاعلم ذلك، عرفت ؤإذا 

سميانآلأةكءّ ألكزب ممى درأ يثا ؤ ؤوج؛تأذأ ت كقوله الموضح، هن-ا غير في 
^١أة إل يم-د ثلأ احبمإ ءفا>كي دثا لشئآية وتدا همين ِم منيا 

أنوذلك ]الأت__م_ام[؛ بمءًفثورى ما كآت أيقآده.ث أك بمي ئهو A ًكاثكت 
حزءأ،وللونن جزءأ، منها فه جعلوا لمرة لهم كانت، أو حرثا، حرثوا إذا كانوا الكفار 

إلىردوه لله جعلوه مما ثيء به احتلعل ؤإن حففلوه، الأوثان نمسا من جعلرا فما 
:وقالوافيه، تركوه الأصنام نمس، في طه جعلوه مما سيء وقع ؤإن الأصنام، نميب، 

هذاعن القيامة يوم يسألهم أنه على —ت وعلا جل — م أنوفل فقير، والصنم غني الأه 
فيتفر ولا تنفع لا التي للأوثان اطه حلق مما نمييا أن زعمهم وهو والكذ.'باأ الافتراء 

وتقريع.توبخ ٌؤال وهو ثميذه كئم ^١ لسظ0 أف ؤ •' قوله 
ألأتقتدثم قز ثإدا ثتييث.I ئا دلهم نثكثم أوني، A نعار• توله 

ينمم خب ي أثسةث بمً بئز ن، نز؛ بن آمي يذ تئوزى م'. نم ^١ ونهم ثئ 
في- وعلا جل - ذكر يعتقدون. أي ا١يجعلون* فوله: ؟ .اه ما ساء ألا ألماب، ي، 

كانواوكنانة حزاعة أن وذلك إناثا؛ بتايتج طه أن يعتقدون الكفار أن الكريمة الأية هذ-ه 
بمد I^Jأقب؛بم،أتلتي٤ه بقوله: تعالى بينه كما اطه؛ بناته الملائكة يقولون: 

أحسله زعموا ذلمثح ومع الأولاد! فه فزعموا [. ١٩]الزخرف: الأية انظ'ه الأنت 
كمامحنها، ويأنفون هم لأنفيكرهونها لأه جعلوها التي فالإناث الأنثى، وهو الولدين 

والكا؛ةالحزن نده لأن أي منوداه ونهم ثل ألأنئ أندنم بنن همهم: تعالى قال 
علىضظأ ممتلئ وقيل ساكننه. وهو حزنا ممتلئ أي الوجه■ لون ود ت

منبخنقي أي خءه، محن ما تر؛ بن ألمو بى الأنثى. له ولأن التي امرأته 
يثمتنوالئلا أو والكآبة الحزن من فيه هو ما يروا لئلا به بثر ما سوء أجل من أصحابه 

عرت4ؤء الأنثى. وهر به بشر ما أي ؤينفلرت ه نفوثحدمث، ويعيروه• به 
فيحيا الأنثى هو الذي المذكور يدفن أي التراب،؛ في ه ينم ون وذل. هوان أي 

تع١لىتقال كما حية، المت دفن وهو الوأد من بالبنات يفعلون كانوا مجا بمي التراب، 
لاككوضا..ه ثنتن، م يأى و ;، ٧٠أتوء.د، ^^٥١ 



(٠٩)الايآ اكز: ورو س  ٣٥٨

منأحر، مواضع ني الايات هذه في المدكورة المعاني هدم - وعلا حل - وأوضح 
الباطل.أعظم من وأنها عادلة، غير مة قهم لأنفالادكور أو ف، الإناث جعلهم أن 

أحنلاصطفى ذس! عن - وتعالى صبحانه ِ ولدأ محذأ كان لو أنه وبتن 
عظموشدة ذلك، غي كذبهم وين الولدين، أحس له جعلوا أن على ووبخهم الصين، 

غكألائق ٠؟^ الدئُ ؤ ت كقوله متعددة، مواضع في ذكرْ هذا كل إليه، نبوه ما 
نؤمأقه ؤإد .٠ لمحدنؤ إثك،م نذ اتبمم ٠^^ ت ونوله ]النجم[، ض؛ه.ه نثه إدا 

ونوله:ات[، ]المأذ.ه ^S, كث، ظ نا أمحه. عد ألنات آننلز ءشأ. 
•؛[،را،: ]الإ-ءظ؛ثا.ه مث؛" كئرلر0 إ3ؤ إثثأ ٦^٤٠ بمن وآقو أوه رتحًقم ^،^ ٠١٠١^

أثثؤاد ف : ونو]الزخرف[، أيه ودح؛؛ يات ظى معا أمحي وقوله: 
\اذذنمهألثثار.ه آلثيد أثن ئو نبجتم ؛:؛؛، ٤٥ما محو منا لاصثلق وه قخد ث3 

]اس.أتزن 'رم ألثق ث >ألم ومله: 
فهيئثؤأ ال: وقثنيم؛تأه، ما ة ُؤربمثازى -• وعلا جل - ال ون

ِثمت،محميا يما لثدهم بقر ^ؤإدا ونال: ]الز-محرف[ ).ه ين غني ليمايِ ي يبمو آلميق 
]الزخرف[..ه وهز سثدا يهم لف ملأ 

د١٠١ثتشا جثم قني . ^؟،؛١ ألقتق أمحي بقوله؛ الافتراء هذا عظم ندة وين 
@َةا ^ دَةنأ أن @ ^١ زمحئ أزؤش نث;بمق :ظزن أقثزئ ًكائ ث@ 

تماأوي ،^، إلا وآاترمحوأ ٢^٣؛؛^، ؤ، ش =٤^ إن . يإيا يقخد أن سيى و؛تا 
الايانغ.من ذلك، غير إلى •٤[ ]الإ-را،: ظيثاه زلا وزث ٠ ونوله: ]رم[، 

والفراءالزمخنري وذكر وحبر، بدأ نا ^^4؛ الأية: هد0 في وقوله 
ضويجعلون أي اراليناتء؛ على عهلفا نهب محل في ءماء تكون أن يجوز أنه وغيرهما: 

الحرب،وقال: الزجاج، بالنهب إعرابه ورد ١ يشتهون ما هم لأنفؤيجعلون البنات، 
البحرراقي حيان أبو وقال القرطبي. قال هم؛ لأنفؤيجحلون هدا مثل في نعمل ت

والنصبالأيتداء، على ا ينتهون فيما ارما® في ويجوز الزما١حشريت قال المحيط® 
٠الذكور هن يشتهون ما لأنفسهم وجعلوا أي ءالناتء على معطونا يكون ان على 

وندالبقاء أبو ونال والحوفى. الفراء فيه تبع النصب من أحانه الذي وهذا انتهى. 
لضمترالرافع الفعل ان وهي النحوت في قاعدة عن هؤلاء وذهل نظر. وفيه : ٠١٠٤٢

أيصربه، ريي يجور. فلا المنصوب؛ المتصل صميره إلى يتعدى لا المتصل مم ألا 
وعدم؛فقد أو القلبية، الأفعال من وأحواتها ظن باب في إلا نفه؛ صرب تريد • زيدا

كالمنصوببالحرف المجرور والضمير عدمه. وزيد فقده، ونيد قائما، ظنه زيد فيجوز• 
التقرر الذي هدا فعلى ه، نف"هملى غضب تريد عليه، غضحت، زيد يجوز• فلا المتصل؛ 

وءلهم®مرفؤع صمير فالواو ينتهون، ما لهم ويجعلون التقدير: يكون إذ النصب؛ يجوز 
اه.عليه، غضب زيد نظير* فهو باللام، مجرور 



٣٥٩( ٥١)اوا الخل: 

علىإطلأنها ومن يسوء، وبما ر، يبما اتجر على العرسة فى تطلق واJشارة 
تعالى:موله ونظيره الأية، . . إ'لأذءا4. لندنم بمنر ء؛ : هناموله بسوء بما الخبر 

الأيات.من ذلك ونحو [، ٢١عمدان: ]آل ه فيم امئا>_< >ؤئئزمهم 
معروفمشهور للنات بغضهم من الأكري٠ة؛ الأية هذه ني - وعلا حل . ذكر0 وما 

:،Jliالجرياء ابنته المري علقة بن عميل إلى حطت ولما أشعارهم؛ في 
ر•مثوذود ومدان ف ألر همالي إليق موإن إني 

اشري إلأص—ه—ارمح، أحب 
نوله؛طام بن الد نمد وروى 

المهرحمد إذا ار هأصثلاثة ا هشؤونيراعي ت أبي لكل 
القمهم وحر ا يواربهوفر ا بكنهوحدر ا براعيهمعل 
الخوفلولادتهن: كراهيتهم وشدة موتهن، في رغبتهم موجب أن يزعمون وهم 

لهابنة في الشاعر قال كما موتهم؛ بعد بناتهم تهان وأن الأكفاء، غير وتزوج العار، من 
مودةنمى 

تدركاأنها لو الليل قبل الموت لها ره ييخ نعمر هوى تمودة 
المرمن أود برجى حنن ولا بعدم الناس جفوة عليها يخاف 

الأخر:وفال 
الحرمعلى نزال أكرم والموت شفقا محوتها وأهوى حياتي تهوى 
فقالتح:أش ولادتها من غينله لشدة فهجرها أش، أعرايي امرأة ولدت وقد 

نايليالذي نتط يبالببظل ا نيأتيلا حمزة لأبي ا م
انيثما ا أمرنمن ا نليس لا نينبالد لنألا غضان 

اعلبنأعا مأحد نؤإنما 
معان:لأربعة العربية اللغة في تأتي 'جعلُ لفظة تب: 

الخلاصة:في قال ف : هناتعالى كقوله اعتقد، بمعتى الأيل: 
دقتكاعلي الل عوج

ممحإهبءس ألثمن ؤو-جتل كقوله: الحجر، في نقدم كما صر بمعنى الثانىت 
الخلاصة:في قال [، ٦١]نوح: 

وحبرامبتدأ انمب، بها وأيضا را يصحمي توال
أل»ائنيائثثز تألأزم، ت ألئثؤ ثلى أثي؛، بمه : كةواه حيق؛ بمعنى الثالث،: 

والنور.الظلمات حلق أي ١[ ]الأنعام: وألؤره 
كقوله:ثميع؛ بمعنى الرابع: 



()١٦،؛؛ ١١الخل: سرية  ٣٦ ٠

كرالالشارب نهض محانهفى ثوبي نى يثقلنمت ما إذا جعلت وقد 
الخلاصة!في قال 

لقوعوأخذت حعك كذا وطفق يحدو الس—ائ—ق كأنشأ 
العما - وعلا حل - له تنزيها أي ؤنبميم4؛ الكريمة: لأية ا هدم في وقوله 

كييرأأعلوا ذلك عن وتعالى مسحاته البنات من له ادعوا ما وهو وحلاله، بكماله يليق 
مإإ2 تي>رئلم دؤ، د١تت من عؤا و% ئ١ ألناس أس ؤايد قث •' تعالى نوله 

•.4 نتتئدرة ه ثاعه بمنثخثيف لا ئثهم .؟؛ ^١ سش 
لأهلكبالعقوبة الخلق عاجل لو أنه الكريمة الأية هالْ في - وعلا جل - ذكر 

يخافمن شان من العجلة لأن بالعقوبة؛ يعجل لا حليم ولكنه الأرض، في من جمع 
غيرفي المعنى هدا وذكر أراده. شيء يفوته لا لأرض وا موات الورب، الفرصة، فوات 

مايإ كمبما الناس آثه يؤاجان قؤ فاءلرأا؛ ءسورة أحر في كقوله المرصع، ا هن. 
لؤاجدهملز أليْعق دو الثمن ونوله؛ [، ٤٥]فاطر: من ؛لهاثا هق نملك 

مإق يدجاثم ُؤءلبجا قوله! بوأشار [. ٠٨]الك_ه.فت ثم اثحل ءقث؛وأ بما 
وكقوله: الموضع، هدا غير في ذلك وبتن يهمل، ولا يمهل تعالى أنه إلى 

.هآمحنر همه شص لوم ي>ردم إنا أقكلمون تمثل عنا عنفلأ ه ثنثجى 
[.٥٣أكوابه ئآءر ممس أجل ^^/١ وقوله: ]ابراهتم[، 

وقتعن يتقدم لا أنه كما عنه، يستأحر لا أحاله جاء إذا ان الأتأن هنا وبين 
٤[،إ ه يؤم لا أء إدا أف أجل كقوله: أحر؛ مواضع في ذلك وأوضح أحله، 
الايات.من ذلك غير إلى [، ١١لاJناممون: تتثهاه ثاء إدا مثا أثن ثرحن ونوله: 

للعلماءIوجهان فيه داتده من ءو؛ا رق ه تعالى: محوله أن واعلم 
وثدرازره إر يقول: وافه ذنبهم، الذنب لأن بالكفار؛ حاص أنه ت أحدهما 

عنهذا محيروى كافرة؛ أي دابة® أرمن محال: القول هذا محال ومن [• ١٦٤]الأتعامت ثمكاه 
الأبناء.تكن لم يكفرهم الأباء أهلك لو أنه المعنى ومحيل: ماس• ابن 

كماوغيرهم هريرة، وأبو الأحوص، وأبو مسعود، ابن منهم الخلماء، وجمهور 
الجعللتهلك آدم بتي ذنوب إن حتى عامة؛ الأية أن على وغيره، كثير ابن عنهم نقله 

بالخقوبة،يعجل لا حلتم اطه أن لولا ذلك؛ ونحو وكرها، في والمارى جحره، في 
بفللخهم.يؤاخذهم ولا 

من:الأصول في تقرر لما الصحيح؛ هو القول وهذا عنه اطه عفا — مشد0 قال 
العموم،في صريحا نصا تكون ؛امن® لففلةقبلها زيدت إذا القي، سياق فى النكرة أن 

نصا.الدابه امحم عليه يهللق ما كل يشمل دابة® ®من فقوله: وعليه 



٣٦١الآة)اا"( الخل: ّهمر؛ 

ليسمؤمنا فيهم أن مع بالهلاك يعم فكيف قيل: فإن يره: نففي القرطبي وقال 
llJaj الآحرْ.بثواب معوضا المزمن وهلاك وحزاء، انتقاما الظالم هلاك يجعل قيل: ،؟

®إدايقول: اض. رسول سممت، قال: عمرو بن افه عبد عن مسلم صحيح وفي 
محلاه أءمالهم«، على بعثوا نم فيهم كان من العياب أصاب عاوابا بقوم اطه أراد 

معروفة.كثيرة بمثله والأحاديث، بلفظه. منه الغرصن 
والطالح،الصالح عم بقوم نزل إذا العذاب أن الصحيحة الأحاديث، في ن، ثبؤإذا 

أمرقوم إهلاك اطص أراد ؤإذا تعقل. لا الض لدءيواuنإ الهلاك شمول في إشكال فلا 
عم•نزل إذا الهلاك لأن عنهم؛ يخرجوا أن منهم آمن ومن سهم 

وهومذكور غير إلى راجع ارعليهاءا في الضمير ه دابة بن عؤا رث >ؤئا قوله: نسيه: 
علىتدب إنما الدواب أن المعلوم من لأن عليه؛ يالل دابذه ين ؤ قوله: لأن رض؛ ألا 

وقوله:[، ٤٠لذاطر: د١كتيم من مق؛لهمهثا بلكث ؛اؤ•.! تعالى: نوله ونظيره الأرض، 
غيرإلك، الضمير ورجؤع ذكر، لها يجر ولم الشمس أي [ ٣٢]ص: أئجاء_،ه ماتئ، ؤء 

ثور:بن حميل- نول ومنه العرب؛ كلام في كثير المقام عليه يارل مذكور 
عديدهاشهرأ زاد حتى الحمّل به نفجت، فينة كال منها وصهباء 
لمالإبل أن مع فينة١٠ ®كال قرينة عليه وتدل الإبل، من أي منهاء ®صهباء فقوله: 

الهتائي:حاتم قول أيضا ومنه ذكر، لها يجر 
المدربها ومحاق يوما حثرحن، إذا الفتى عن الثراء يغني ما أماوي 

عليهتدل كما ذكر، لها يجر ولم القس، يعني بها® ومحاق ®حترجته فقوله: 
معلقته:فى لبيد قول أيضا ومنه المدر®، بها ®ومحاق قرينة 

اظلامهثغور الء_ورااّتإ وأحن كافر فى يدأ تن، قألإذا حتى 
قوله:عليه يدل ولكن ذكر، لها يجر ولم النجس، أي »ألقتا® فقوله 

اهقللامثغور العورات وأجن 
معلقته:في طرفة قول أيضا ومنه الظلام، في دحاك، أي كافر® في يدآ ®ألقت، قوله: لأن 

وأقتريمنها أفديالثج ليتني ألا صاحبي قال إذا أمخي مثالها على 
تدلالكلام سياق قرينة ولكن ذكر، لها يجر ولم الفلاة، أي منها* ®١^١^.؛، فقوله: 

.عليها

الفعلبمعنى فيه المفاعلة أن الفلاهر ويجنوه الكريمة: لأية ا هد0 في تعالى وقوله 
الطرفين،تمتمى المناعلة لأن أخذهم؛ن.نوبهم؛ يؤاخذهم: الناس أخذ فمعنى المجرد؛ 

إن: قلناإن ®يؤاخذ® ونوله وعافي. افر ّنحو: مؤع مالمجرد بمعنى ومجيئها 
إيلأءخمأ فهو الأسمال بمعنى إنه قلنا: ؤإن إشكال، فلا الماضي بمعنى فيه المضاؤع 

ثام؛ؤتما ذزثه قهر ين لؤ لأذص كقوله: قليل، وهو تقبل الملو 
الملوح:بن قيس وقول ٩[، ]١^،: عقهره 



()٢٦الأة الخل: ّرر؛  ٣٦٢

سيسبالأرض من ؛نا رمدون ومن موتنا بعد أصداؤنا تفي تالولو 
محيطرببهش ليلى مدى لموت رمة كت وإن صوتي هدى ولفلل 

المتض،في بتاتا يمكن ولا ظاهر، تكالم، الأية في المضي على يحمله والجواي، 
بقوله:الخلاصة في لدلك، أثار وفد الرب، كلام وفي القرآن في كيرة وأ.ثكه 

نمللكن مشلأ إبلاوما ويمل مضى ني شرط لوحرف 
الكريمةالأية هدْ في وعلا. حل - أبهم تُمبمثه• ثا ِس ؤد،؛تازى تعار؛ قوله 

وصلةمبهم، اسم وهي الموصولة، دوماا؛ عنه عبر لأنه ويكرهونه؛ لله يجعلونه الذي هدا 
أحرمواضع في بين ولكنه يكرهونه. أنهم إلا المهم هذا وصم، من تبين لن الموصول 

آثش،هس >نءظون النات،: في قال لغيرء، حلق الذي الخال وجعل والشركاء الخامد أنه 
نيونال ا"مح4- تدهم ين ؤنإُا كقوله: كثيرة، آيات في لها كراهيتهم بين نم 

للنركاءكراهيتهم وبين الأيات، من ونحوها ••١[ قجءه هر ؤدج>نأوا الشركاء: 
ؤاق/ءفاء تن دنث،قم ^؛٤^٠ م، تن وؤر هل أس1،لإ مى مثلا ذغ بحنب بقوله: رزقهم في 

يشوأ'لأثت، ممّل يكذيقه قو!ألإ َيشفلم موغب' نتآة فيه ئأننن نا 
شريكاالملوك عبده يكون أن يرقى لا منكم الواحد كان إذا أي ]اروم[؛ يمنلوتج^ه 

هيالتي عبادته في ض شركاء الأوئان تجعلون فكيف عنده؛ ما حمح في ه نفمثل له 
Aؤو-يمئوأ قوله: ش للأوثان الرزق من اف حلق ما بعض جعلهم ومحن عباده؛ على حفه 
[.١٣٦]الأنعام: ي<ءطو)كه ما فوله: إلى اه ممإّي،وألاحب آلك^زوث، بمي درأ مما 

•تقدم كما [ ٠٦]الحل؛ رذنهوه منا مثا تد!رن ?؛" لءا ؤو،تعإزة وقوله: 
ذكر.حلوء،لإ.فيهذ٠ْ ٍ ك ص ص ص تعار: قوله 

والحضالحسنىا لهم أن فيرعمون الكذب؛ يالنتهم يقولون الكفار أن الكريمة الأية 
والحقثثيُقه ئا ^^٠! قوله؛ ش تقدم كما الذكور؛ ;ها الراد قيل؛ الأحسن، تأنبث، 
لهمفسيكون حقا الأحرة كانت إن أته زعمهم هو يالحسني المراد أن فيه شك لا الذي 

دليلان!الأحير القول هذا صحة على ويدل الدنيا، في لهم كان كما نصتب أحس فيها 
سالخافر: عن تعالى كقوله المعز، لهذا المنة القرب الأيات كثرة احدهما: 

ملهاحييإ ثثدن ؤب إك رددئ ^j^:، ٠ وقوله [، ٥٠]نملتح: للأحنئه عندم ؤ، إة رئ إك تحمت، 
صؤو،ؤ] ونوله؛ ، ماما[ ]مريم؛ مالأييلداه لأوئث ؤربمال، ونوله؛ ، [ ٣٦]الكيى; مثلثاه 
ُأهماي ين يهء هدهم أثا ؤأبمذ—بوث وقوله: ]سأ[ د4عدارا.ه ض رما وؤإندا أمولا تنفر 
الآيات.من ذللأ٠ غير رر [، ٥٦، 4.٠٠ ثيث لا نو لؤلأ ؤ، >p ائ ت. 

ثمأذ كن؛؛ ه بقول: أث:قه ثد وتق فول: أتبع افه أن الثاني: واكJل 
والمصدرانفه. • Upوانملم ذكرنا، ما على واضحة دلالة ذللئ، فدل الأية، آلناره 

قولهمن بدل نصب، محل محي ٧ الحسنى لهم وأن قوله• في وصلتها ُاأناا من منبك لا 
.به حفاء لا صريحا للكذب قولها الكذب ألسنتهم وصف ومعنى ارالكذباا 



٣٦٣( ٦٢)الأة أكءل: ّورة 

١^؛شذ ِن لإؤ\ و نمار: تفسر في )الكشاف( في الزمخشرى وقال 
الكلامفصيح من هو نلت: الكدب؟ ألتهم وصف معنى ما نلت: فإن نمهI ا جم، 

الكذبحلت ففد ألتهم يه نطقت فإذا ومحقه؛ الكازب عين كأنه نولهم جعل ويفنه، 
اه.الحر، تصف وعينها الجمال، يصفإ وجهها ت كقولهم بصورته، وصورته بحيلته، 

سبعيتان،قراءتان الحرف هذا في . ممثلوذ؟ا< وأم ألثار ثم أ0 ^لأ تعار• يوله 
الراءوفتح الفاء كون بءمفرمحلون، نافعا عدا ما السبعة عامة فرام سبعية، غير ثالثة وقراءة 
أفرط،من الفاعل؛ اسم بصيغة الراء بكر نافع وقرأ • أفريله من المفعول؛ اسم ميغة 

فرطمن الفاعل امم بصيغة المثيلة الراء وكر الفاء بفتح بعية بت، ليالتي والقراءة 
الثه.كتاب ش مصداق له القراءات هنْ وكل جعفر، أبى عن القراءء هذء وتروى المضعف،، 
إذات أفرطه مفعول امم فهو المفعول بميعة ؛امفرطون® لجمّهور ١ قراءة على أما 

لهذاويشهد المار. في يون منمتروكون أي اامفرطون٠ فقوله إليه؛ ملتفتح غير وترى يه ن
[،٠١]الأء_راف: نداه ؛مهذ لثآء د-وا' هكما قكئن ُاؤنا'لإدم تعالى؛ نوله المعنى 

مجدة:]الالخوي؟اا عذاث رذؤفإ ئتمحم إثا ه-ئا يو؛كم لماء ميمم يما ؤثغ.وءدأ ونوله؛ 
[Viلاوج_اب: ١^^ ه]' ^١ ظ ؛ tilئق ٢ ستمح ألي؛ ه؛ وقول[، ١٤

فهوالعلم زوال بمعنى المسيان أما المار. في المرك ؛ معناء الابات هانْ في يان فال
علمهاوقال؛ [، ٦٤لمر؛مت شناه نثإف َ؛اذ ^^١ تحار؛ قال كما اممه، على مستحيل 

•نطه[ .ه يني ،؛" رز بمل، لا كشت ؟، نيا بمن 
بنوسعيد مجاهل.، المار؛ فى متركون يون مت٠ مفرطون ٠ معنى بأن قال وممن 

معنى! العالماء بعض وقال ٠ وغيرهم والفراء عبيدة، وأبو الأعرابي، وابن وقتادة، جير، 
فلأناأفرطت، محن معجالون، المار إر مقدمون أي الجمهور؛ قراءة على ررمفرطونا٠ قوله؛ 

أيالحوض• على قرطكم رأنا حديث،؛ ومنه قدمته، إذا الماء؛ طالم، في وفرطته 
القهلامي؛قول ومنه متقدمكم، 

ورادلم راط ف قسيم تا مكصحابتنا من وكانوا تحجالونا فام

الشفري؛وقول 

تمهلمارط فمحنى مر ونوأسلنا فابتدرنا ت، وهمن، همم
أمرقإذا الأمر؛ في أفرط فاعل اسم فهو نافع قراءة وعلى الماء. إلى متقدم أي 

]غافر:لثحتن، ئتر ألثمس قوله؛ القراءة ب.ه ويشهد الحد. وجاوز فيه 
إذاالأمر؛ في فرط فاعل، اسم فهو جعفر، أبي قراءة وعلى الأيات. من ونحوها [ ٤٣

ؤرؤلت، ما هق كحنرق ئنس يهمد ^^؛1 تعالى؛ قوله المعنى لهذا ويشهد فيه، ونمر ضيعه 
.منهاالقرآن له يشهد وما الأية، في القراءات أوجه عرفتح فقد [. ٠٦]الزمر: أئب4 -بمس، 

ردلا ؛ يرء تففي القرطبي وقال المار. لهم أن حقا أي ه جثم ونوله؛ 



(٦٧- )٦٦ ١^>; أكءل: سهمر؛ ^ ٣٦٤

ونالالنارا لهم أن حقا المار! لهم أن حرم تزعمون! كما لمس أي الكلام( )وتم لكلامهم 
المار.لهم أن عملهم لهم كب أي ب؛ كبمعنى وااحرماا صلة، ءالأ® العلماءت بعفى 

بملدبجء4.ؤ، مما يسؤ لبمآ ألأتيِ ي دؤ ؤواأ تعار: قوله 
منتقرئ على دالة عبرة الأنعام في أن الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - نن 

ولاويطاع يعبد، لأن المستحق وحده هو بأنه ودم، فرث بين من لنها وأحلص حلقها، 
آلأممق لٍ ؤوإ0 ت كقوله الموصع، هذا غير في أيضا المعنى هن.ا وأوصح يعمى. 

ونوله؛لالمؤم-ون[، .ه ئأحن ويما َتحمآ تمغ يبما ُثق همهأ ف، ثث دلأةّ لمح؛ 
أةيئأ ^١^*. ت ه وقولدقؤ0 ثمئها نمكيع دئاء فيها قصمحم ؤتألآم1م 

الإذثممنثا ر|ثبم مما ثم يدلكها . ثب؛ون أقا ثهم أسا أدية عينت نثا لهم ئأ 
'الإلإث، تمحة ^١٠١١ ت ه ولوق، ]ص[ .٤٠ أثاد ؤمثايبم، مننبع فبما م ق. 

الأيات■من ذلك غير إلى ]الغاني؛[، .٤٠ غمق حيم، 
هتاذكرها لأن وتأنيثها؛ تذكيرها بمح الأنعام أن على المذكورة الأيات دلت وقد 

ؤقتقكِقوله• في المومنوزْ أهملح ند صورة اُفي وأنثها .ثكءه ؤ، مما قوله- في 
[.٢١]الومحنوزت ه َكثا؛ة منيع نيا ؤء بثلؤها ؤا نثا 

اللمفل،إلى نفلرأ التذكير فيها يجرز الأجناس أصماء أن ت العربية في ومعلوم 
تذكيرالقرآن في جاء وفد الجنس. اسم تحت الداحلة الجماعة معنى إلى نغلرأ والتأنيث 

تقوله في فالتذكير وتأنيثها؛ الخل تن.كير في وجاء . آنفا ذكرناه كما وتأنيثها الأنعام 
حاوي؛بهغي قجار ^١ ١۶' هموله في والتأنيث [. ٢٠]الممرن منعمه م آغجار ؤَأمم 
تقوله في فالتذكير وتأنيتهّا؛ ماء التذكير القرآن في وجاء ذلك، ونحو ما[، ت ]الحاقة 

|^_:JUI]أم4 يها ؤن\0{ قوله: في والأنيث [. ١٨]ال>مل:  44ثظث آلثثآث 4ب 
بننيس قول شواهده ومن العريية، فى معروف وهذا الأيات. من ذلك ونحو [• ؛١٤

١^٣!تذكير في صغير وهو لأمدي ا الحارثي الحصين 
تجونهنوتوم ققحه اليه تحوونعم نام —ع كل في 

الموز،بفتح لأسةيكمأا عاصم عن وشعبة عامر وابن نافع الحرف هذا وفرأ 
.الحجرء صورة لاقي بشواهده تقدم كما بضمها، والباقون 

ثثنأ4.ؤبما ث=ق؛ا نث نثيدوذ وألاعتله، أشي( ترن تحار• قوله 
العربلأن الخمر؛ الكريمة الأية هذه في بالسكر المراد أن على العلماء جمهور 

والعربالاسم، ؤإرادة المصدر إطلاق ْبن المكر، به يحصل ما على كر الاسم تطلق 
.فسكونأالاضم ونكرا اريمحتيزه سكرأ أربا سكر ت تقول 

سكرآسكن من بالمصدر مميت الخمر؛ والكر؛ الكشاف! في الزمخشري وقال 
قال؛. ورشدارثيا رشد نحو ونكرا، 
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صاحيكران والاليوم ناحالى ا نيعلعكر م هبا وحاءون
اه.

تالشاعر نول الخمر على الكر إطلاق ومن 
كروالالمزاء فيهم جرى إذا هم ربثي نوبالمحاه بس 

عمر،وابن عود، موابن ماس، ابن الخمر؛ الأية فى كر البأن نال! وممن 
وابنوالكلص، ليلى، أبى وابن والنخعى، والنعي، ومجاهد، والمحن، رزين، وأبو 

الحلو.انمير وقيل: الطُم وقيل: الخل، الكر: ونيل: وعترهم، ثور، وأبو -محر، 
بالخمرالأمة هذه على امس اش وأن الجمهور، مذهب هو الصحيح أن عرفته إذا 

الخمر،تحريم لينت مدنية آيات يعدها نزلتا ا مكية الأية هذه أن فاعلم تحريمها، قبل 
الخمر.إباحة على الدالة الأية هذه يعل نرلتط آيات ثلايثج وهي 

فيهايجرم ولم ومقاعدها، معاتبها بعض فيها ذكر التي البقرة آية الأولى: 
وثثيعْفة  ٣١٠فهتا ض ثألتير الم مب تعالى: نوله وهي بالتحريم، 

غيها،الذتم، للإثم قوم تركها نزولها وبعد ^١ ٢١٩لال،مة: سينةه من آْق؛و ؤإئتهنآ ليئاص 
•فيها التي للمنافع آخرون وشربها 

اليالأوقات دون الصلوات، أوقات في تحريمها على الدالة الماء آة الثانية: 
بينوما الصبح، وصلاة العشاء صلاة بين كما الصلاة، وقت قبل الشارب فيها يصحو 

وآثزألكثلر، ةئرؤ_أ لا تاتوأ ألأرت تاءا ؤ تعالى؛ فوله وهي الفلهر، وصلاة الصبح صلاة 
[.٤٣.: LJI]صآه 

أدينتعالى: قوله وهي باتا، تحريما تحريمها على اكااة المائدة آية الثالثة: 
إلىممثون  '٣ثأنبجث آفم م نذ بمن نأم ص تألتغ انم لثا 

[.٩١. •٩ ^:: ]١٧تنثوزه أم ؤء قوله: 
صرحتعالى لأنه وأوضحها، دلالة أتم الخمر تحريم على تدل الكريمة الأية وهازه 

قوله:فى جازما أمرأ باجتنابها وأمر الشيطان، عمل س وأنها رجس؛ بأنها 
رجاءوعلق نته، هو الذي الجانب غير في تكون بأن عنه، التباعد هو الشيء: واجتناب 

يفلح،لم يجتبها لم من أنه منه ويفهم قلأمنبا رؤلتث؛ق قوله: في ا-بمتابها على الفلاح 
؛_J•>هم يوبح آن ألئتثلثن يربد ؤؤلدما بقوله: مفاسدها بعض بين ثم كازلك. وهو 

أوردهبأن عنها النهي أكد ثم • اضثؤآه وعن أم دؤ ءى دبمدثآ تاليي أ-لم 4 وألعثا؛ 
التيالأمر صيغة من الزجر فى أبلغ فهو متمحزه؟ أم س نوله: في الاستفهام بصيغة 

الأمر،لها ترد التي الأّنفهام صغ معاني س أن المعاني فن في تمرر وقد ٠اسهوا٠ هي 
ؤؤذنلأمص4.كئوله:

أّلموا،أي [؛ ٢٠^١^: ]iJ دألانجن ألكثث آوم؛ لؤ,يى ^١ ونوله: 
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"من"لفظ يكرر ؤسوذ؟ار، ب يتعلق ه أشل تتت م موله؛ في والمجرور والجار 
يكرمما أي منه، تتخذون أي ؛ للمذكور مراعاة امنهء ت نوله في الضمير وأفرد W للتأكيد 

تروبة تول ونظيره والأعناب. النخيل نمرات من 
المهقيع نولالجلد في كأنه لق وبواد ممن حطوؤل فيها 

إلىراجع الضمير ت وميل واللق• المواد حهلوْل من ذكر ما أي ت قفوله 
أيمنه، تتخذون والأعناب النخيل نمران عصير ومن أي عليه؛ المقام دل محذوف 

ياؤ؛-ا ت نوله على معطوف أشزه نتن ؤو<ن موله• ويل• • المذكورة الثمرات عصير 
محذوفةب"ذقيكم" يتعلق ونل؛ النخل• نمرات ومن يملونه فى مما قيكم نأي 

المفرداتعطف محن يكون الأول، وعلى الجمل، عطف، من فيكون الأولى؛ عليها دلمتح 
•عندي أصعقها وهو ٠االأزعاماا على معهلوف، ونز؛ العار، فى اشتركا إذا 

سكرآ،منه تتخذون ما والأعناب النخيل ثمرات ومن التقدير، ت الطمري وقال 
.٠١ارما فحذف 

أنيجوز ونيل• البصرض• مذهب على يجوز لا وهو ت الحر( رفي حيان أبو نال 
■منه تتخذون يمر والأعناب النخيل يمرات وُن أي محذوف، موصوف صمة يكون 
تالراجز نول العرب كلام من هذا ونظير 

روتالط.ه ثديكبداء وغير وحجر سومحل غير عندي مالك 
بئرالأرمى من كان بكفي جادت 

حيان•وأبو الزمخشري ذكره إلح• • • كان• رجل بكفي أي 
يتعلقئمرت4 قوله• أن ت عندي الأنوال هذه أظهر -ت عنه اش عفا - مقيده قال 

فيوالضمير للأولى، توكيد الثانية ءامزأر وأن النخيل، ثمرات من تتخذون أي ب٠رتتخذونأ٠ 
تعالى.اض عند والعلم الثمرات، ذكر من المفهوم الثمر جنس إلى عاند ٠منه٠ قوله 

قولههي التي، الكريمة لأية ا هذه أن الجمهور مذهب، على التحقيق أن اعلم • تنبيه 
بهجرم فما المذكورة، المائدة بآية منوحة وأ/ثعفه أفنحز نرث ؤهبن -٠ وعلا ل ج- 

نسخاليس الخمر تحريم أن من البنود( )نشر شرحه وفي فيه عود( الرمراقي صاحب 
البراءةهي العقلية والإباحة عقلية، إباحة الأولى إباحتها أن على بناء الأولى لإباحتها 

الشرعية؛الأحكام من ليمسنا وهي الأصلي، العدم استصحاب بعينها وهي الأصلية، 
فوله!الشرعية الأحكام من لمت، أنها ! )المراثي( في بتن وقد بنسخ. ليس فرفعها 
الشرعيةفاست< أخذت ند ة يلالأصراءة بالءن ما وم

التحريم:قبل الخمر إباحة في أيضا وقال 
امالأمكمن بت، ثراءة الإملأم أول ي فا هاحأب
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يدلت اكحريم نل الخمر إباحة لأن صحيح؛ غير ل بظاهر، ليس ذلك كل 
ت،ءق؛إه،ينث شدوث رإمحعت_، ١^، ترب ُؤوين ت نوله هي التي الكريمة، الأية هذه 
إباحةهي بل عقلية، إباحتته إن ت يمال أن يمح لا اف كتاب من آية إباحته على دلت، وما 

فيكر المعنى بان القول على إ نعم سخ، فرقيها افه، كتاب ش منصوصة شرعية 
الأولىؤإباحتها لإباحتها، سخا ليس الخمر فتحريم العصير؛ أو الهلعم أر الخل الأية• 

الكاب.آيات عن الاضطراب إيهام دفع كتابنا في المبحث هذا ببنا وقد عقلية. 
الأصول.في تقرر كما النسخ يدحلها لا والأحبار الخبر، بصيغة واردة الأية قيل؛ فان 

والإباحةالخمر، إباحة من الأية من يفهم ما على وارد النسخ أن فالجواب؛ 
علىل الخبر، نفى على واردأ النسخ فليس للنخ، قال الأحكام كائر ترص حكم 

.وغيرْ المالكي العربي ابن حققه كما الخبر؛ من المفهومة الإباحة 
والعنب،،والرطب،، التمر، أي ئثناه؛ ورنة ؤ الكريمة؛ الأية هذْ في تعالى وقوله 

ذللث،.ونحو والعصير والزبيبط، 
تطلقوالحرب الإلهام، هنا؛ بالإيحاء المراد ؛^،^. ٥١١إل رك تعالى؛ نوله 

وعلىالكتابة، وعلى الإثارة، على نطلقه ولذا حفية؛ في بالني، الإعلام علمي الإيحاء 
آنإفيم ءؤ»أومح وقال؛ ■ ألهمهاأي آقر،ه؛ إل نك ؤُأذحم تعالى؛ نال، ولذللث، الإلهام؛ 

ُؤبج*آنيفوله؛ في إيحاء للأرض أمره وسمى إليهم، أشار أي [؛ ١١]مريم؛ 
قولالكتابة على الوحي ومن؛^3، ]الزلزلة[ اثا.ه أوُى ربمك■ اذ و أ-تارهآ ئ قي 

تيلض مسش 
سلامهاالوحي ضمن كما حلشا رممها عرى ان الريفمدافع 

بمعنىوحي جمع ~ الباء وتشديد الحاء وكر الواو بفم - البيت في 
,إيضاح زيادة — افه شاء إن — المسالة لهدم وصياني الكتابة، 

•ءل-ت أثه إة قثأ ءز بمد بمتن لا يؤ، ألنثر أنيل إف تجئ ثن تعار؛ ندله 
أرذل،بلوغ قز بمويتن، س الناس من أن الكريمة لأية ا هذ-ْ في - وّءلأ جل - بين 

فيهتفد الذي آحر0 ت العمر وأرذل العمر، أرذل إلى يرد حتى يعمر من ومنهم الحمرا 
لإصلاحبعدها رجاء لا حال لأنه بالرذيلة؛ وخص والفكر، النهلق فيه ؤيختل الحواس، 

الأشياء.ؤإدراك القوة إلى منها ينتقل حالة فإنها الهلفولة، حال ؛خلاف، فسد، ما 
يوقش ؤدين،ًظم الحج؛ سورة في كقوله أر؛ مواضع في المعنى هذا وأوضح 
فيئاقوله ء[، ]انمح؛ شذاه نمآ؛لء ثى بملم تيًءشلأ آلئثم أريل، إق ثرد ثن ويهظم 

صساج بمب جعل ئز م؟ صم، بمد من جعن ئز صعن، من نفلإ أث؛، وحث الرو؛؛ 
منينفس ئ؛" معثر ين تعر بقوله؛ أيضا ذلك، إلى وأشار [. ٠٤]الروم: 

وينكمشيؤا لثكومأ ُؤنم المومحن؛ سورة في وقوله [، ١١]فاطر؛ كثب؛ا؛ j( إلا عمكيآ 
[.٦٧]غافر: ولشفم ئثس ثبملأ ئد ين يرق ثن 
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تعالى:توله باب الكريمة: الأية هده على الكلام فى صحيحه ني البخاري وقال 
أبوموسى بن هارون حدثنا إسماعيل، بن موسى حدئنا ألتمره ا;بفي إه تجئ س ؤد؛ةؤ 

•يدعو كان . الله رسول أن >ةهتع مالك، بن أنس عن شمب، عن الأعور، ا؛ُه همد 
المحياونتة الدجال، وضة الشر، وعذاب العمر، وأرذل والكل، الخل من بافه ارأعوذ 

نثادة:وعن ستة، وسبعون حمى العمر أرذل أن هد على وعن اه، ، والمماُت،" 
حالتفاوت باعتبار هو ؤانما بالسنين. له نحيبي لا أنه و١لذلا٠ر منة، عون ت

أحرمن - حرنا وأشد وعقلا، بدنا أصعق وسبعين حمى ابن يكون فقد الأشخاص، 
معلقته:فى زهير تول وفناعر منة، تعين ان 

أميلك أبا لا حولأ نمانين يعش ومجن الحياة تكاليف سمن، 
الأحر:نول عليه ؤيدل العمر، أرذل بالغ الثمانين ابن أن 

ترحمانإلى سمعى أحوجتا ند ا هنغلوبين ثمانالإن 
مايزول أن لأحل العمر، أرذل إلى يرد أي ث؛خ4 ءز بمد بمؤ لا ؤ4ك ت ونوله 

الخرف،ب إدراكه لذهاب شيثا؛ يدري لا ؤيبقى الشباب، أيام الملم من يحلم كان 
حكمة.نلاك، فى وطه 

العلموصياع الخرف، هذا ينالهم لا الحاملين العلماء إن العلماء: بعمى ونال 
وثنمارت نوله في التمرات بعض من المعنى لهذا وبتردح اعر؛ شدة من والعقل 

الآية.٦[ - ٠ آلثنلأءنم،ه ُءأوا ؛اتزأ أك،ن ٥^ ثنيه أثمل ردذثه 
هلييفهغ تجؤأ أفيى تا أؤي ؤ، بمي ثك بمثآؤ قثل تعارت نوله 

هذهفى يرات الغأفلهر .ه. ءنءدُن أف أئنث توآآ يه ذه> }صأ مكهنه ما 
فىبعمى على الناس بعمى قفل بانه الكفار، مثلا فيها رب افه أن الكريمة الأية 

يرضونلا المالكين وأن الرزق، فى المملوكين على المالكين تفضيله ذللت، ومن الرزق، 
وحمعاء والنالأموال من اطه رزقهم فيما شركاءهم المملوكون يكون أن هم لأنف
إحلاصرهو الذي حلقه، على حقه فى ف شركاء الأصنام يجعلون هذا ومع الله، نعم 

-ونسائكم أموالكم خى معكم عبيدكم بإشراك وصون لا كنتم إذا أي وحده، له العبادة 
.في معي عميدى تشركون فكيف 

نأثةت،ن، تن ^ hJهز قحلإ مذ مئلأ دع ^^، تعار: نوله المعنى لهذا وينهي 
لاد_رومأخئتآلإه َيشغلم محا توآء مؤ ئآمن ووخطب ما 1، نمًْقاء من دتث،ةم 

فييإ؟ااتتحقت مل، يزنهنِ ي؛آدمح، ةه-ؤأ آكى ^٥٠، فوله: في ارما* أن ويويا-ْ [. ٢٨
اه.أنفسهم، مع يؤوهم حتى عليهم رزقهم برادي ليسوا أي نافية؛ 

مععبادته! فى الله مع الأوثان يشركون فكيف، - هم لأنف٥^١١ يكرهون كانوا فإذا 
هوشريكا إلا لك،، ثريك، لا لثيلئ، لبيتهم: فى ِضلون كانوا كما ملكه، بأنها اعترافهم 

.٠اائs وما تملكه لك، 
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يكونلا بأنه ت القائل الاشتراكية مدب اطال في صريح نص الكريمة الأية ومحذء 
حكمة؛الرزق ني بعض على بعضهم تفضيل في دق الرزق، في أحد من أقفل أحد 

دقبمت_؛؛، همة بمثمم تبمنا أثوي؛ الإؤإ ؤ هعثثبم يمم مت؛ وم ت_م_الىت ٠—؛ل 
ثمزرفية» تن آؤق يثثل ؛ ^١٤ال؛ ون!!، ٣٢زمحرف؛ ن!١ شثأه سقا بمئيم إقء؛د 
منذلك غير إلى [ ٢٣٦،: yLJl]ال1؛ني يعل قدرم آمحيج ظ ونال؛ [، ٢٦ل\وءد: 

آخران:قولان الكريمة الأية ممى وفى الايات، 

رزقمما أفضل ثرزنكم الرزق، في متفاوتين جعلكم أنه معناها أن أحدسا؛ 
عليهم،رزقتموه ما فضل ردوا أن سغي فكان ؤإحوانكم؛ مثلكم بشر ومم مماليككم، 

ءانالعبيد مالكي أمر أنه اليي. عن بث، كما والمطعم، الملبس في تساووا حتى 
؛١^١تعالى؛ فقوله القول هدا وعلى يلبسونء* مما ؤيكسوهم يهلعمون، مما يهلعموهم 

ذلك.على وتقريع لهم، لوم لتثمأمه ممهقث، ما مقر بدهد يمح، محمحأ آمحى 
والمملوكينالمالكين رازق هو - وعلا حل - أنه الأية؛ معنى أن وثانيهما؛ 

مجنئيثا مماليكهم على يردون أنهم المالكون يحسبن فلا مواء، رزقه في فهم جميعأ، 
وعليهالأخلهر هو الأول والقول أيديهم. على لهم يجريه الد رزق ذللقا فإنما الرزق، 
تعالى.اه عند والعالم بيتا، كما القرآن عليه ؤيدل العلماء، جمهور 

الكافرلأن بنعمته؛ جحودهم عليهم اش من إنكار عنمدؤزه أف ؤأسنمؤ ت وقوله 
يرزقهمفانه معصيته، على عليه به أنعم ما بكل متعين اق، معصية ش اش نعم ستعمل 

تكقوله العربية، اللغة في بالياء تتعدى ت وجحد غيره• يعيدون وهم ويعافيهم، 
حكازأوما تثدا يبهم لثاآ قثوأ حقثا نثهز ؤفال؛وم ونوله: [، ١٤لاك-ل: هاه 

٠كفرانها هو بالنعمة والجحود [ ٥١ءئ٠٠دوءىه 

لنثدأه.شن وثبممحر مذ تكر ثبمثل  ١٠٥١صأؤ تن قمحر -بمثل ت تعار فوله 
جعلبأن ْنة أعظم أدم بمي على امتن أنه الكريمة الأية هد0 ش - وعلا جل - ذكر 

حصلما آحر نؤع من الأزواج جعل ولو وشكلهم، جنهم من أزواجا أنفسهم من لهم 
وجعلؤإناتا، ذكورأ آدم بتي من حلق رحمته من ولكن والرحمة، والمودة الائتلاف 

أنهعر الدالة الآ؛ات أعظم أنه كما المن، أعفلم من وهذا للدكور، أزواجا الإزث 
وحده.يعبد أن المستحق هو - وعلا ل ج- 

-؛وعلا آياته—جل من وأنها عفليمة، نعمة هذه أن الموضع هدا غير في وأوضح 
ؤنبمثهيهظممند، يثثد لثها همحآ أ>ثثا خيأم تن ثوور - آن ؤذ*0 كقوله؛ 

هآؤ . ئتك، بمة آن الإذئ ^١^٠ ونوله؛ ]؛^u^_ ]jf، بميم لاثو يتلك ف، إة 
صذثأمحالآمحةمح.]ي[،وقوله

[.١٨٩ل|لأءراف؛ إقبماه يذم ينحها مما يجمد نجيء هني، ين قمكم ١^؛، تعالى• 



()TVالأة الحل: مورأ  ٣٧٠

منجماعة فقال الكريمة؛ الأية هذه محي بالحفدة المراد محي العلماء واختلف 
حفدة.المتن ومن بين، أزواجكم من لكم وجعل أي الأولاد؛ أولاد الحفدة: العلماء 

جميل:قول ومنه مطلقا؛ والخدم الأعوان الحفدة العلماء: بعض ومحال 
الالأجمة أزمن هياكفوأسلمستج حولهن الولائد حفد 
الأعشى:محول ومنه وليدة، الواحدة الخدم، والولاند الخدمة، الولائد أسرعت أي 

حفدواأكسائها على الحداة إذا يمانية نونا مجهولها كلفن، 

نعىءؤإليلث، نسخت: التي الحقد سورة في نوله ومنه الخدمة، في أسرعوا أي 
عنديسن نس-ختا اللتان الحقد وسورة الخلع وسورة حلاءتلثs. قي نميع أي ؛ ونحفدا، 
.معروف هو كما الصبح صلاة ز بهما القنوت المالكية 

الشاعر:محول ومنه البنات، أزواج وهم الأختان، الحفدة ونيل: 
كثيرعد يمما حفد هسا للأصبحّت، طاوعنني ي نفأن فلو 

نذورسام —تالمل— لإصهار عيوف ة يأبعلي نفر ا هولك-ن
.فذر0 اكدص عن تباعدأ يبني؛ لا فما الونوع عن تتنزه التي ت والقدور 

وهوالحقد، من فاعل اسم حاقد، جمع الحفل٥ت -! عنه اه عفا - مقيده قال 
أنواعمن أن  '•المبارك الكتاب هدا ترجمة في فدمنا وفد والعمل. الخدمة في الإسراع 

العلماءبعفر قول، صحة عدم على دالة قرينة الأية نفس في يكون أن تضمنها الي البيان 
ذلك.فين الأية؛ فى 

ؤز.؛ثنلفوله: لأن الأولاد؛ أولاد الحفدة أن عر دالة فرينة اعربمة الأية هلّْ وفى 
سكونهم في، والحفدة المنين اشتراك على فتاهر دليل نثدأ4 -نثنن ؛^ ٧١ذ ن٣ 

"وحفدة"قوله؛ أن ودعوى أزواجهم• أولاد من كلهم أنهم على دليل وذللئ، أزواجهم، 
الأختانوأن الأختان، أنهم دعوى أن كما ظاهرة. غير ءأزواحاء قوله على معطوف 

وظاهرظاهر. غير كله الأقوال- من ذلك وغير أزواجهم، من وبناتهم بناتهم، أزواج 
أولادأن ومعلوم وغيرهما، والمرطبي المالكي العربي ابن اخيار وهو ذكر، ما هو القرآن 

تعالى.اش عند والعلم عادة. خرمته في المسرعين خدمه من أولاده: وأولاد الرجل، 
والإنسالجن بين النكاح ونؤع جواز في للعلماء الأية من مستنبطة أقوال وهناك 

هو:المالة في الشيخ رأى وخلاصة أراد من إليها يرجع والجن والإنس 
يدلنما ه نبيه ّنة فى ولا اممه كتاب فى اعلم لا عنه اممه عفا _ مقو، قال 

جوازه،عدم الآيادتت< ظواهر من يستروح الق-ي بل الجن، الإنس متاكحة جواز على 
علىممتنا الأية، . . وإثثاهّأثسنؤ تن وقم جعل الكريمة: الأية طْ في قفوله 

تباينهمأزواجا لهم جعل ما أنه منه يفهم - وجنسهم نوعهم من أزواجهم بأن آدم بني 



٣٧١)٣٧( ام اسل: 

ثنمحِ نو أذ ءانؤوء ت تعالى نوله ويؤيده ظاهر، وهو للجن، الإنس كساينة 
نأى٠^١)؛ ءفوله; [. ٢١]١^٢: ئودْ سءظم نبمل لدها آتحثا أش1ؤلم 

همرمن أزواجا لهم حلق ما أنه على يدل - الامتنان معرض ني أرئاه أمسمحر تن در 
•قفوله تعمُ الامتنان سياق ني النكرة ءأن من الأصول، في تقرر ما ذلك ؤيويد هم؛ أنف

ذلكدل، عإ ؤإذا يعم، فهو الأمتان سياق في منكر جمع :،^ ٥١أثسآؤ نذ ٣ ؤ-بممل 
أنمع وثكلنا، نوعنا من أي نا، أنفمن هو في،,ا لنا المخلوقة الأزواج حمر على 
الحم.وماا،صيغ من الإئبات، سياق في المنكرة الجمؤع ارأن زعموا لأصوله ا أهل من قوما 

فيقال، حيث، عود( الرمراقى في، درج وهمليه تعم، لا الإباُت، سياق فى أنها والتحقيق 
تيصح فيها العموم عدم التي ائل للمتعداده 

اعطفانعب ذي والان وكا عرفالجمؤع نكر مه نم

سياقفي النكرة رأن الأصول، في تقرر وفد تعم• فالنكرة الامتنان سياق في أما 
مننازو ماء فكل أي [ ٤٨: ]الفرilj»لهريإ؟ا آث دة ين كقوله: تعم•، الامتنان 

مذأم ^^١ كقوله؛ المهى، أو الشرمحل أو النفي سياق في الكرة وكدللئ، طهور، ما، ال
ج؛"وقوله: ٦[، لالرJة:  ٠٤لملثعو مذ أنر ونوله؛ [، ٠٩لالأ'ءراف: ه عتر•! إلنه 

أيزيممثن ^١٢ م تنئ ما ُؤُفريق بقوله• لهذا و.ب~أنر، [■• ٢٤انأ لالإنءايثاه تم قبع 
لهماش حلق ما تركهم أن على الجملة في يدل، فانه نعراء[ J١ل.(٤٩ ءاد/ى مم أمم بل 

أزواجهم-من ربهم لهم حلهم، ما ترك واكانى: 
منالكائن هو أنواحهم، من لهم حلق ما أن على المتقدمة الأيات دلت وقد 

ونوله:صاه، أثسأمح من 3؛^؛ قثل كقوله: وشكلهم؛ نوعهم من أي هم؛ أنف
يجعللم أنه فيفيد [، ٢١]الرّومت لأية ا • • • آرنتأه أذئسنمحأ ين ظ نو أف 

تعالى.اف عند والعلم هم، أنفغير من أزواجا لهم 
ولائيث؛ ُأ'لأبج، الثمومح، ثن يمحبما لهم بمف، لا ما أف دوي ين ^^_y، تعالى: نوله 

اضدون محن يعبدون اكفار أن الكريمة الأية هده في — وعلا حل — ذكر • ه ذتتفؤذ 
وأكدالبات، بإنبات الأرض من ولا المعلر، يإنزال موات المن رزقا لهم يمللث، لا ما 

والأستهلاءةيرزقوا، أن يملكون لا أي ، تهليعون يلا بأنهم ذللئه عن معبوداتهم عجز 
١١عنهم منفية  سيء.اّتهلاءة قابلية فيه ليس حماد لأنهم ؛  ٥٠١

رزقه،أكلهم لأن الخلن،؛ يرزق من إلا يمل• أن يمح لا أنه الكريمة الأية من ويفهم 
-بينه الكريمة الأية هدم من المفهوم المعنى وهدا عاقل، لكل ظاهر كفر غيره وعبادتهم 



)٧٧(الآأو الخل: ّورأ  ٣٧٢

ثثاصأ ةن4ثونث< لا ك دون ثن ةثثُيك< أقة غلُى ■ كقوله أحر' ٌواصع في - لعلا جل 
٠^١؛ؤأس وقونهت[، ١٧]انمكبوت؛ م؛هميك-ه إني م ؤأئآبيأ ؤآعدرْ ألنئبى■ أس عند ٤؛؛،^؛ 

أينظنت وموله; اوئ،ا، ]المال.ه وصّ قو  siئمأ بل يإف أسق،  oiألتما 
أئرآذو أؤيى در أثن إة ئطعئؤن. آن لٍه نتأ ه نن يتيم ؤد آ دبوؤن. إلا ؤألإص 

وثُيلمثر وم رألآمأ الثتلأت ئاير وث آنحئ أث أغم ه؛ وقوللال_ذاري_ات[ أية.ه 
٥٤٧ءنن ^٠١ تقك ث؛" ءث؛ا رآصثلإ_ الثارة آنلق ؤرأمر I ه وقول[، ١٤ام: م]الأنيقنره 
ل»اطر؛ه رأ*نيا أئن نى ينر3؛قم أف صر ثق من ^٠؛]، وقوله؛ نطه[، .ه ^^٠ وأيبئت 

الايات•من ذلك غتر إر [، ١٣تيوست ه وأهم، ألتء ثن من ظ وقوله؛ ٣؛' 
الإعراب!من أوجه ثلاثة الكريمة الأية هذه في قوله: في تنمه! 

أيالمصدر؛ لهذا به ممعول، وأل، مصدر، نوله أن الأول،! 
قولهالإعراب هدا ونظير الرزق• من شيقا يرزقهم أن يمللئح لا ما افه دون من ؤيعبدون 

مفعولؤدّماه ت قفوله [. ١٥، ١٤]البلد؛ شماه تنتن زى بجم ق يك تعالى• 
محولالعرب كلام من ونفلير0 مقرية. ذا يتيما يطعم أن أي إطعام؛ هو الذي للمصدر به 

*التميمي متقد بن المرار 

مملالعن هن امهأزلما قوم رووس السيوف ب;—مرب 

هذاؤإلى اراضربا٠ محوله هو الذي المنكر للمصدر به مفعول قوم® ورؤوس ت قفوله 
يقوله؛الخلاصة محي أشار 

ألمع أو مجردأ أو افا ضمالعمل في الححا المعير بفعله 
بالرزقالمراد أن على بناء ٠^^٠١^٠ قوله! من بدل ؤأثثاه قوله؛ أن الثاني؛ الوجه 

المصدري.المعنى لا عاده؛ اف يرزقه ما هو 

ؤي1إق،ه؛فوله! من ال3للق عن ناب ما قوله! يكون أن الثالث،! الوجه 
يرزقهم.أن قليلا ملكا لا بمعنى المللئؤ، من شيثا يمللئ، لا أي 

الكريمةالأية هذه في - وعلا حل - اش نهى ألأ•ثاقه. ؤؤ هنإيأ ٠^٠١١؛ تعارث قوله 
عنوتعالى سبحانه حلقه، من ونفلراء أنثاها له يجعلوا أي الأمثال؛ له يقربوا أن حلقه 
تميرأ!عازأ ذلك 

]١١—وري؛4 مح،؛ 'ؤثلهء 4ثما كقوله! الموضع، هذا غير في المعنى هذا وبين 
الآيات.من ذلك، غير )لى ]الإخلاص[،و4 أحني ءقما نآؤؤ وقوله؛ [' ١١

<٥١أن الُنى أن فيها، الأمال أفلهر أوتره ي ي \3{ع أص >ثثا تعالى؛ قوله 
كنللشيء يقول لأنه المر؛ لمح من أصع في بها يأتي أن على قادر فهو بها الإبان أراد إذا 

•]الغمر[ ا.ه ءمحر ثج وبت' إلا همأ ت*الءا؛ قوله المعنى هذا علمم! و؛إ"ل، فيكون' 



٣٧٣(-ّ ٧٩.)٨٧ _ الخل: 

يعياءاكانت ؤإن البصر كلمح تعالى عنده نرب هي المعنى ! العلماء بعض ونال 
جهت ونال لاو«ا;ج[، وه زبما ورق ه زيدا يَوئم ءؤإrم تعالى• ثال كما عندكم؛ 

البحر)في حيان أبو واختار [. ٤٧لالعج: سريكه نثا منم كالذ_ا رش عند يؤما 
ذلكفي ونح المخاطب، على للإبهام أنربٌ هو ُأو نوله غي رأوا؛ أن المحيعل(؛ 
وقوله:^،[، LiUij]؛يودوث.ه أو أف ء1ذب اك ونغليره ت نال الزجاج، 
[.٢٤س: أز قمح! أنث؛ا س' 

نم%يتآ تألاشن أقن؛ P >نثتث تحار: ندله 
يعلمونلا أمهاتهم بطون من آدم بني أحرج أنه • الكريمة الأية هذْ في - وعلا جل - ذكر 

أن: قومناوفد ّ نعمه له ينكروا أن لأحل والأفئدة؛ والأبصار الأمحماع لهم وحمل شيئا، 
أنأحر: مواضع في بنن ولكنه ينكروا؛ لم أو نكروا هل هنا يبين ولم ■ للتعليل "لعل" 

عدثني لأر أثن إى أجهم ئم ظ' أممه لهئِ ئثاد ؤ تعالى؛ نال كما ينكروا؛ لم أكثرهم 
وتنقأنشأو م ^jJ وقالت [، ٢٤٣بمء٤ثرئ.4 لا ألثاين آمحفر وإتكأ ألئايى 

الآيات.من ذلك غتر إر ]الملك[، @ه ئئمحون ثا فلا وألإثز لتح اء 
ْعدائما، الإفراد بصيغة فيه ياتي ؤإنما مجموعا، القرآن ني المع يأت لم سه. 

أندائما: إفرادْ نكتة في الأقوال وأخلهر والأبصار. كالأفئدة معه يذكر ما يجمع أنه 
الخلاصة:في نال كما وأفرد؛ ذكر امحما جعل إذا والمصدر سمعا، ممع مصدر أصله 
تذكيراوالالإفراد تزموا الفرأ ينكدر ممبوا تحون

إكأس إلا ؛تا ألكتثثاء جز ؤِح ثنثوب أثير إئ تزؤأ م تعالى: قوله 
تخيرهأن الكريمة الأية ُذه في - وعلا جل - ذكر وه. غبنؤث محم لأثي ه ي، 

لأنواستحقاقه ندرته، على الدالة آياته من - هو إلا يمسكها محا الماء جو في الطير 
ؤئهنألثلير إل .ط أاؤآزلأو ت كقوله المرصع هذا غير في المعنى هذا وأوصح وحده، يعبد 

]الملك[..ه بمي-ثر سم يتم إيو أليثى إلا صمحن ثا محنن نئقت 
التكسر.حمؤع صيغ من - فسكون بفتح - الفعل العربية علماء يذكر لم تب* 

الفعلأن المربية اللخة استقراء من لي يظهر الذي عنه اض عفا - مقيده نال 
تهنا كقوله له، جمعا اللغة في وروده لكثرة وصفا لفاعل تكسير جمع - فكون فتح ب~ 

صاحس!،جمع فإنه وكالصحب ءلائر، جمع فالطير ، -ا ١ ٩ ت تالملك آلكي-مه إئ يرؤ] لم أؤ 
تالقيس امرؤ تال 

وتجملأس تهلك لا يقولون مطيهم على صبي بها ونوقا 
تعارتنال راكهّ_ا، جمع فإنه وكالركب أصحابي، أي ؟صحبي* فقوله 

الرمة:ذو وقال [ ٤٢]الأنفال: ِذم4 أنفل 
طربأحلرابه من القلب راجع أم جمرا أشياعهم عن الركب أستحدث 



(٨٣- )١٨ الأس الحو; مورو  ٣٧٤

أشياهمهم®؛اعن ت قوله محي الجمائ صمير عليه رد رفد راكب، جمع فالركب 
ذييازتنابغة فول ومنه شارب؛ جمع فإُه وكالشرب 
مقتادعند نوه شرب صفوي صفحته جنب من خارجا كانه 

فإنهوكالمفر الخ. .٠ . ،اسوه. نوله: في الجماعة صمير الشرب على رد فإنه 
الشفري؛وتول سفر®، توم فإنا ®أتموا حديحج ومنه سافر؛ جمع 

نزلائل القبسفر من أصاميم ه وحاله يجرتوغاها كان 
ورحلك®بخيلك عليهم ااوأج-لب الجمهور: قراءة ومنه راجل؛ جمع وكالرجل 

الجيمكرة أن فالغلاهر الجيم، بكسر عاصم عن حفص قراءة على وأما الجيم، بسكون 
العرب،كلام في جدا كثير هدا ونحو الجمهرر، قراءة معنى فمعناه اللام؛ لكرة إتباع 

تعالى.افه عند والعلم الكلام، يه نطيل فلا 

بين4• ثأتًظم يشجي وءطإ الغر مءًفم نثهذ م ت نعار قوله 
الحر،تقيهم سرابيل لهم جعل بأن حلقه على مته الكريمة الأيه هذه ني - وعلا ل ج- 

الضمانرا؛يلت البهذْ والمراد البرد• يفي الماس من الحر يفيب ما لأن والرد؛ أي 
هذاغير في الكبرى العمة هذه بين وفد والصوف، والكتان القهلن ثياب س ونحوها 

[،٢٦لالأء_رافت وريثاه تزت'قئإ يورك، جاسا عوق أزيا ق ءادم ^؛^، كقوله; الموضع 
ماهي الزينة وتللت، أي [؛ ٣١]الأعراف: تنميه لإ عند ذيثم غذ-دا ءادم وقوله• 

بهاالراد تءءضإه t_J ؤرس-ثهل : هناوقوله الحسن، اللباس من لهم اض حلق 
هدهأيضا بين وقد بأسه. من ويسلمه السلاح، وقر لابسه يقي مما ونحوها، الدرؤع 
كقوله:الموصعر، هذا غير في له يشكر لأن بها أنعم من واستحقاق الكبرى، النعمة 

اءأ*تالأُ—ي—ّثنبحيتا أنتم يهز بأسكم من كحصنكم لخكم لئس صنكه 
زهير:ن كعب نول ومنه معروف، ونحوها لدرؤع ا على السرابيل وإطلاق 
سرابيلالهيجا في داود ج نمن م هجرملأبطال انمرانين شم 

الأيةهذه في - وعلا جل . ذكر ث،ءىثوت؛اه. نز اثي ننث، تعارا نوله 
ؤيعافيهم،يرزقهم الذي هو أنه يعلمون لأنهم اض؛ نعمة يعرفون الكفار أن الكريمة 

ولاينفع لا بما وونه ويغيره، معه فيعبدون العمة؛ هذه ينكرون نم ن ترونهم ويدبر 
•شتتا يخي ولا يضر، 

ثنتنوئم س • كقوله كثيرة، آيات في المعنى هذا - وعاد جل - أوضح وفد 
بمنومن آلي ثث ألتن يبجح أذتت، ين أدى عئ وش وأ'لأبمتث اقنع ص أش دألأمح، ألثء 
معرفتهمعلى دليل أثأه متمزن ؤ قفوله: ]يونس[. ثهزن.ه أئلأ ثئز أثم ألأم 

.جداكثيرة هذا بمثل والأيات لها، إنكارهم عر دليل ئمزه أثلا ^٥؛^ إ وقوله ٠ نعمته 
البي،أتى أعرابيا أن الكريمة: الأية هذه نزول سبب آن مجاهد عن وروي 



٣٧٥( ٨٣- )١٨ اسل: 

الأعرابي:فمال ثةا4 توي=ظلم تن هر ثنل النه.؛ رمول عله فقرأ اله، ف
قرأثم نمم! الأعرابي: قال الأبة، .i . . تث؛ا م ثفيِ تن ثؤ ص قال: نعم! 
لعلآهميظم ستم م> ؤَةثإض بلغ حتى :*-»؛؛ الأعرابي: بقول ذلك، كل عليه 

لأية.ا .ه ..ثبمكثجا نز أثه نتن ءؤبمرم_ف اض: فانزل الأءر١يى؛ فولى ه قلزى 
أي؛ ينكرونها ئم محمد نبوة أي الته® نعمة ءيعرفون ت رآةاّت السيئ وعن 

.صدقه وينكرون يكذبونه 

تعالى:قال كما ■شم؟ الله منن من فتهم ليه. بعثه أن -: وعاد حل - بين وقد 
فيين وب[. ١٦٤ء-،مان: ]آو ه أنسؤم يذ دئة" فييم بمنث، إي الثوييبم؛ هد أثه مى 

بدلؤأاك؛ن إق ثر ^١^! قوله؛ في وذلك، يالكفران؛ النعمة شذ0 قابلوا أنهم ؛ آخ موضع 
الث.دة،في امم4 نعمة يعرفون وفل: • ت!ضامم[ آلمار.اه دار منهم يينوأ ع أثب ينث، 

إلضم ^٠^١ كقوله: ذلك، عار ال،الة الأزت تقدمت وقد الرخاء. في ينكرونها نم 
الأية.في الأقوال من ذلك غير إلى - الأيانتؤ ونحوها [ ٦٥لانمك؛وت; ه بشيخي م إدا ألم 

العلماء؛بعض قال ألكفثيذه الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 
وقالوالثوكاني. القرطي قاله الكل، وأراد الأكثر أطالق كافرون، كلمهم أنهم معناه 

ولمالجحود، كفر أراد أو ونحوهم. الأْلفال دون العقلاء بالأكثر أراد أو النوكاني؛ 
جهل.كفر بعضهم كفر كان بل كدللت،، كلهم كفر يكن 

الكريمةلأية ا هدم في ذعالءا ي~ن لم ِلؤكا يردث لا تعالى: قوله 
الإذنمتعلق أن )المر>,الآت( في بنن ولكنه ه قوله؛ في الإذن متعلق 

فيوذلك قبوله، تصح عذر لهم ليي لأنهم الاعتذار؛ في لهم وذن لا أي الاعتذار؛ 
تالمرسلأ0ا.هتنذروث لم بوئن وألآُ يطهوف لأ يوم هنئا ؤ قوله؛ 

القرآنفي حاء ما وبين هنا، المذكور اعتذارهم نفي بين الجمع وجه ما قيل؛ فان 
وقوله؛[، ٢٣تالأنعامث كأ ما متثأ قية عنهم؛ تعالى كقوله اعتذراهم؛ من 

ذلكونحو ؛ما؛ا، ت رضانر سقاه مد ين دءؤأ >عؤ ؤ ^،، وقوله: ثر؛مه، ين تنئ هيقنأ 
أوجه؛من فالجواب الأيات. من 

نهلقهمانقهلع تكلمون، ولا فيها احثوا لهم: قيل إذا حتى يعتن.رون أنهم ؛ منها
الئم ظلمأ نا ءمم آلمإ، ُؤدمحبمع تعالى: قال كما والشهيق،؛ الزفير إلا سق؛ ولم 

أألمل[.تتطقؤي 

فيهفائدة لا الذي الاعتذار أما فائدة، فيه اعتدار به يراد اعتذارهم نفي أن ومنها• 
المنافقينبأن تعالى صرح ولذا بشيء؛ ليس أنه العرب لغة في عليه يمدق كالعدم، فهو 

لئدؤم4ئتح يم_زإ' ُؤوإن عنهم: قوله مع [ ١٨بشرة: ]الةأإ4 ء؛ؤمبم قوله: في بكم 
للمفيهب ت أيضأ عنهم وقال ألسنتهم. وحادوة حتهم لقصا أي ٤[؛ لالخنافقونت 



()٤٨الابن الحل:  ٣٧٦

وحدةمماحتهم من . وعلا جل ِ ذكره الذي نهدا [ ١٩]الأحزاب: جداله يأننء سأاؤءةم 
شيء،كلأ غيه فائدة لا الذي الكلام أن على يدل — بكم بأنهم تصريحه مع ألتهم، 

المخزوستوعب أبي بن مرة ونال واضح• ص كما 
 ،^b مالهافيها ليس نهوى لكالمل كنهه غير في المرء كلام

منه.مواصع في امماب آيات عن الاضطراب إبهام دفع كتابنا في هذا بينا وثاو 
علىحقرإه ِللإين دودث لا >اؤئث الكريمة: الأية هذه غي فوله في درانم؛١ والمرتيب 

منبالمنع ابتلاءهم أن على الدلالة لأحل شهيداه أمؤ َلمق من بمق ؤء فوله• 
بكفرهم.عليهم الأنبياء نهاية ابملائهم من أشد الكلي بالأفناٍل الثر الاعتذار 

مار:ؤ;إلآذلمصه.قوله 
ماإلى الرجؤع أي العض؛ طالب، بمعنى اللغة في ستعمل استثعتب أن أولا؛ اعلم 

أيالعتبى؛ أعملي إذا أعتب: بمعنى اللغة في أيضا وتستعمل ره, ويالعاتب يرضي 
همءؤرثُ نوله• في أن فاعلم - ذللت، علمتح فإذا ؤيرصى، العاتب يحب ما إلى رجع 

المعنى•متناربي التفسير من وجهن 
البمعنى العتبى، منهم تطلب لا أي متننئزه؛ هآر العلم: أهل بعض نال 

•ليربوا الدنيا إلى يردون فلا تكليف، بدار ليست، الأحرة لأن ربهم؛ يرضوا أن يكلفون 
العتب،،منهم يزال بمعنى يعنون، أى يتعتبوزار؛ هم رولأ العلماء: بحص ونال 

كقوله١^، وهذا الكافرين، القوم عن يرضى لا الله لأن الرضا؛ وهي العض ؤيعهلون 
ؤإنأي [؛ ٢٤]فصلت: آلمنت؟انه من عم قا ننتعتبؤأ الجمهور: قراءة في تعالى 
اسمبصيغه المعتسن هن هم غما _ جزعهم لشدة عنهم لرصا ا وهي — لعتس ا يطالبوا 

إلىرجع إذا أعتبه تقول: الحرب لأن عنهم؛ الرضا وهي العض المعطين أي المفعول؛ 
الهذلي:ذويتإ أبى قول ومنه وبرم، يرضيه ما 

يجرعمن بمعنبذ ليي والدهر توجع ته وليينون مالأمن 
المامة:وفول ورضاْ. جنح من رة مإلى الدهر يرجع لا أي 

يعتبفمثالك عتبى ذا كنت ؤإن ظالمته فعبد مظلوما كنتا فان 

حازم؛أبي بن بشر تول وأما 
مبالميلفاعتبوا ار ناليوم عامر تفتل أن تميم بن، غخ

كقولالتهكم، قبيل من فهو أرضيناهم؛الفتل؛ أي بالسيف، أعتبناهم يعني 
كرب؛معدي بن عمرو 

وجيعرب ضم هنيبة تحيبخيل لها دلفت، فد وحيل 
ءؤإنقرأ من قراءة على وأما بتحية. ليس الوجع والضرب بإرضاء، ليس القتل لأن 



٣٧٧( ٨٦-)٠٨الابمان اسل: مور؛ 

لوأنهم فالمعنى الفاعل، اسم بصيغة الخعتبينء من هم  l_Uللمفيول بالبناء سثعتبواء 
منهم فما رسله، وطاعة اض بطاعة ليعملوا الدنيا إلى وردوا انمبى منهم طلبت 

عليهكانوا الذي كفرهم إلى بل؛رجعون ربهم، يرضي ما إلى الراجعين أي المعتين؛ 
[.٢٨ل١لأذعام; نإمم ءّه مرأ يآ تادإ ردوا تعالى! كقوله القراءة وهذه أرلأ، 

•.ه ثفثمحى م  ٠٤همم ؛نمئا هلا ألتداب »ثئإ ألئ محءا ؤزأدا تحار■ قوله 
يخفف(١٠ العذاب رأوا إذا الكفار أن الكريمة الأية هذه في ِ وعلا جل ِ ذكر 

أنهمدبين أحر، مواضع في المعنى هدا وأوضح يمهلون، (١٠ أي يفلرون؛ ولا عنهم، 
جثتعالى• كقوله عليهم؛ الغيفل شدة من تتقهلمر تكاد وأنها تراهم، وأنها النار، يرون 
بممىهم أ محوربن. من ؛؛؛* ألنار ثجؤيهم عن ث" حة َقرمحأ ألإ-ما ثتنم 
•وئوله ]الأنياء[، وا4 يْلمح، هم ة ردها مظيمحذ ثلأ فهتيم بعثه ئأنيهم ق ب. 

وموله!—•[، -،fSvJl]ؤره «مميا عما تحدؤأ ؤنم مواذعوها أم ءق1وأ ١لنار ألثميف جوو، 
سمم؟محا ألمأ ^^٢ وقوله• تالهمُان[، يتجييل.ه سثا تا سميأ ؛،^j 2؛،u ين نأئهم ^؛؛١ 

أل:ثتى ظ وفوك: [، A-Uك: JU]اليث نمين ص @ ظوئ بجت نيئا تا 
الآات.من ذلك غير إلى [، ١٦،؛ثستا4 ِشِ آن ٦^١؛،  CiXriاد 

َةأقي، ئيفارثآ هتؤ^ نقا ثاوأ ئزقآ،هم أثنؤأ قك ;،٠١ جنا، نعالك،• قوله 
الآيةهذه في وءلأ. ٣، - ذكر ل،أقذؤن.4• إد^كإ اقؤد لثه> ص دوق من سوأ 

عبادتهفي باممه يتركونها كانوا التي معبوداتهم رأوا إذا القيامة يوم المشركين أن الكريمة 
فيتكذبهم معثوداتهم وأن دونلث،! من ندعوا كنا الذين شركاؤنا  ٠٠١هو(ربنا لربهم! قالوا 
كثيرةآيات في المعنى ُل.ا وأوضح تعبدون! إيانا كنتم ما كذبتم! لهم؛ فيقولون ذللث، 

دءبيغم رهم أ؟ثثو يوم إك ةث7 مثبمب دُ ش أثي دون من تدمأ منن ل؛نل كقوله! 
ه!وقول]الأحق-اف[، .ه ،؛، بمادمم §>؛ أعدآء لم َ؛مإ' ألنام، نثر نإدا و عيلدث 

مداءث؛م ؛^^٧، 1ث؛؛ادءم كلأ @ ير؛ لم j؛؛^؟ ♦لاه-ه أثي دوُب ين ؤوأنحدإ 
ثتحابنضهقم وكسح يبمتير بمقطم دكمث آلقينمؤ دومِ ب؛و وقوله! ]مريم[، .ه 

ئر؟ءآم ٣٢ُؤويل ونوله؛ [، ٢٠]العنك—وت: تمميك<ه من يظم رما القار ومأوث؛قلم 
لباثاكم ما '-؛؛(اوهم ثبماد بيم وقوله! [، ٦٤ة_مص: لاولم4 تثبمتحأ نحِ ثرمقن 

الأيات.من ذللح غير إلى [، ٢٨]يونس: تثدرزه 

قالوا،ما ، خلافالواقع أن مع عبدوهم؟ أنهم ونفوا آلهتهم كذبتهم كيف، قيل: فإن 
اض!دون من الدنيا دار فى يعبدونهم كانوا وأنهم 

وأنهاحث،، همادتهم وأن آلهة، أنهم زعمهم ش منصبا لهم تكذيبهم أن فالجواب: 
همولنلائ، ١(١٠فتراء، وأشنع الكذب أعفلم من ذللثط كل أن شلئ، ولاه زلفى، اممه إلى تهربهم 

بقولهمالكفار ومراد كاذبون. بأنهم فيه ونقلقوا القول، من إليهم ألقوا فيما صادقون 



(٨٨. )٧٨  jUj'iiالحل: سورو  ٣٧٨

نيئرلكءهم لكونوا ونل: - ذمهم تعة نركاءهم ليحملوا قيل: شركاؤنا، هزلا، لربهم: 
[.٣٨أمه تث طا ئوا؛ا ي آثو، ثثو، ؤنث\ ح:  Jiiكط 

ؤإقًظمفي جميعا المار في اض دون من يعبدونه وما أنهم على تعالى نص وند 
وعيسىالملائكة ذلك هن وأحرج [. ٩٨]الأن—اء: حهئره حصب آم دوب من ئمت،ل.ديا وما 

لالأنسأءا؛تثذوف.ه عخ ١^؛، آئمئ نقا لهم ثثمش ؤبك بقوله: وعزيرأ 
-.وعلا جل - وحده فه العبادة لأحنمرا أء1اءوهم لو بل برضاهم؛ عبدوهم ما لأنهم 

Jl_ 4j_^i _ ; إلقاؤهمكرايممحق.ه م١ عنهم بجندألنلأوصل أف إق ؤواؤي}آ
ؤ،ألمأنوله: في مدم كما ذلك يفعهم لا حيث وحضوعهم؛ له، انقيادهم هو اللم، اطه إلى 

آؤزير بل ؤ كقوله؛ كثيرة ذللن، على لدالة ١ والأيات ٠ ّر؛مه ين سل، حقثا تا الثؤ 
وني.الأيات، من ونحوذلك [ ١١١نطه: الذئ؛يه بمي ألثمر ونوله: لالصاذات[ .ه 
•*محره ثن تعن مقتا ما ألثام. نوله: عر الكلام في ذلك من طرفا ندهنا 

منيفترونه كانوا ما واضمحل عنهم غاب أي بمممق4؛ َ؛كأ ما هم ءؤدصأ> ونوله: 
ئثثوثا^ ۶٠ؤ)ةدؤ0 تعالى: قال، كما زلفى؛ اش إلى وتقربهم لهم تنمع شركاءهم أن 

•٣[ —زمر: ١١]زلتيآه أف إ١ل، ل؛ثنبجدا إب تبدنم رما ه: وكقول[، ١٨]يونس: آده بمد 
يصلألم، مولهن أد إن، تعالى: كقوله كبرة آيات، فى مذكور عنهم ذلك ومحلال، 

ْكامأما عمم ُبمل ف أدنى أق ه: ونول•٣[، ]بمؤنس: َثامأ مآ عير 
؛شواهل.ها.اللغة وفي القرآن في •الضلاوا معاني قدمنا وقد ْما[. ]القمص: ثمل؛ىه 

يماألملف مد< ءئابا زذدنهم اثه سيل عن y،؛^^ َقمرأ ؤأق:رنتث الي: عنه نول
اسنعمالين؛العربية اللغة في سعمل راصد١٠ أن أولا اعلم بمسيري.ه. يكابجأ 
عنمحبمذؤبمسم َةثرةأ أكيك^* ^٠٠( تعالى: كقوله المفعول، إر متعدية نتعمل أن : أحدهما
القياس،على بالفم رايمدر المتعدية هده وممايع [، ٢٥]الفتح: ه ألماو الس5ي 

إرمتعل.ية غير لازمة  ٠١صد  ١٠تستعمل أن والثاني: ٠ أيضا القياس على ٠لالصلا١ ومصدرها 
القياس،على الكر ممارعها وفي، القياس، على ®الصدود؛١ هده ومصدر المفعول، 

يتهمملف إذا ؤ قوله: في بعيتثان الالقراءتان وعليهما السماع؛ على والضم 
والفم.بالكر [ oU]الزخرف: 

شيلءن وتدرأ ؤ الأية ءازْ في تعار قوله أن فاعلم نللث،، عرفت فإذا 
حل.على عليه؛ المقام لدلالة محذ.وف، والمفعول متعدية، ®صلن١١ تكون لأن محتمل أده 
الخلاصة:في قوله 

حمرأو جوابا سيق ا مكح_ازف، يفر لم إن أجز لة فض، وحدف
الكريمةالأية في ولكن المفعول، إلى متحدية غير لأزمة ®صد® تكون لأن ومحتمل 

اطه«بيل معن الناس وصدوا أي محدوف؛ والمفعول متحدية، ®صالأا أن على تدل قراتن ثلاُث، 
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عنهم أنففي صدودهم I معناهاوأن لازمة، •امحدا لوفدرنا أنا الأولى: 
الأية:معنى بل هزه ^١^^، فوله: مع فائدة غير من تكرارأ ذللت، لكان - الإسلام 

•أبقا الكفر على فحملوه الدين عن غيرهم وصدوا هم، أنففي كفروا 
منالزيادة هدم فإن هوى تعالى: قوله الثانية: القرينة 

فيكفرهم على عذابهم هو فوقه: المزيدة والعذاب غيرهم، إصلالهم لأحل العذاب 
غ؛َكاملع أورايهم ؤِلأن_بو غيرهم: أضلوا الذين المقلين في فوله بدليل هم؛ أنف

ئعمأثاي آمأذم ءؤوتصلى ون_وو_ه: عزه، يئتر نجوم أدمى ^ نبق أيثثو 
إيفاحه٠تقدم كما [؛ ١٣]انمكيوتت أدثاِلمه 

يفدونكانوا أنهم على يدل فإنه يندمحيىه يكامأ ^٩ ت قوله ت الثالثة القرينة 
اسحموهالذي أي آددف4 وقوله: ا أتمسهم في صلالهم مع غيرهم على 

كالنخلأنيابها عقارب المزيد: العذاب هذا أن عود: مابن وعن وكفرهم، بضلالهم 
ؤإحواننااض أعاذنا تقربهم، البخاتي لكنها وأفاعي الإبل، أء>اد، مثل وحياين، الهلوال، 

تعالى.افه عند والعلم منهاأ الملمين 

عقميدا يذق وجئثا أميمم مذ عليهم ئهيدا محؤ َكو ف، لمئ يجوزا ■ تمالى ئوله 
أمةكل في يبحن، القيامة يوم أنه الكريمة: لأية ا هذه وعاد-في ذكر-جل ه. هتوث؛ء 

شاهدأه بنبينا يأتي وانه رسولهم، به أجابوا يما عليهم يشهد هم أنفمن عليهم ثهيدأ 
أمؤَلإر من ;؟قنا إدا ؤظئوأ : كقوله الوضع هذا غير في المعنى هذا وبين . علينا 

ينوىلز أؤود وعموأ 'جروا' أقي0 ٧ نومي ثؤيدا. عق يق، وجئنا يثبيي 
;jvj  أحترهمادا بنول، الرمل اقه عبتع ^^٢ ه: وكقول[، ٤٢-  ٤١اء: ت]الأ؛تيسه

©هآمحتلأ ثلثثعك أٌن ك اك ه: ولوكق[، ١٠٩
ابنعن وغيرهما الصحيحين في لمنؤ وقد الاباتؤ، من ذللئؤ غير إلى ]الأعراف[، 

١٠٢٠١١اممه، رسول يا : فقالت،قال: علتي'ا ٌاءرأ ه: اض رسول له فال أنه رةه؛4 عود م
اء١١النارمورة فقرأين، غيري<ا من أسمعه أن أحج، إني نعم،  ١١قال: إ أنزل؟ وءليكا ^^، 
هتثويعد يق، وخنا يثهيد ١^٢ َةل ين بما إذا الأية: ُذْ إلى ت، أتيحتى 

اىتذرفان، عيناه فإذا الأن® ااحسلئ، فقال: اء[ ]الش©بر ثأتدا 
والشهيدمقدرا، اذكر® با١ منصوب لمث؟® ولوم ؤ الكريمة لأية ا هذه في تعالى وقوله 

•هم أنفمن عليهم شاهدأ أي فاعل، يمعى فعتل الأية هذْ في 
هذْفي - وعلا حل - ذكر سوبأ. زلإ، بمننا آلكثت، ٥؛؛^ ت تعالى ئوله 

فيذلك وبين شيء. لكل تبيانا العفليم الكتاب هذا رسوله على نزل أنه الكريمة ية ألا 
بأنالقول على [ ٣٨]الأنعام) ذىوه ثن ألكثتب ؤ( ثرنتأ ^ما كقوله: الموضع، هد.ا غير 

بالأية،بيان فاد - المحفوفل اللوح بأنه القول على أما القرآن، فيها بالكتاب الراد 
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واحدةأية فى تدخل كلها والسنة شيء، كل ييان فيه القرآن أن شلئ، فلا حال، كل وعلى 
٧[.ةن؛هزاه تن منآلإ وما قمدؤث الاسزث< ^ ١٠ؤر،آ ت تعار نوله وص منه؛ 

كث>نزه تعالى: قال، اكزيل« اسباًل في في،؛الأكليل يوًلي الونال 
ونال.؛[، ٣٨لالأسام: سوه ين آلكتف ؤ، ؤثا ؤثا وقال؛ سءه ألكثب 

ماوحبر تبلكم، ما نبآ فيه اف< اركتاب قال: منها؟ المخرج وما قيل؛ • فسُ "ستكون 
سنه؛في منصور بن سعيد وقال وءير0. الترمذي أحرجه . سنكأإااما وحكم يعدكم، 

أرادمن قال؛ عود مابن عن مرة، عن إ-حا3،، أبي عن معاؤية، بن خديج حدننا 
العلم.أصول يه أراد اليهقيت نال والاحرين• الأولين تص ب فإن بالقرآن؛ فعليه العلم 
التوراة،أربعت! عالومها أولع ، كتي، وأربعة م،ائة اض أنزل البصري! الحسن ونال 

القرآن!علوم أوبخ ثم الفرقان، الثلاثة علوم أولع نم والفرقان، والزبور، والإنجيل، 
علمكمن كان تفسيرها علم فن الكتاب؛ فاتحة المفصل! علوم أولع نم المفصل، 

٠ءالوابْ في البيهقي أحرجه المنزلة، الكتب تفسير 
الستةشرح وجمح للسنة، شرح الأمة تقوله ما جمح • فهبه الشافعي الإمام ونال 

للقرآن.شرح 
اض.كتاب من آية له التمست إلا حديثا سممت ما اللف! بعاس وقال 

وحدتإلا وجهه على . اش رسول عن حدث بلغني ما ت حمير بن سعيد وقال 
بحديثحدثتكم إذا مسعود! ان وقال حاتم، أبي ان أحرجه اش. كتاب في مصدافه 
فيأنزل أيضا! مسعود ان وقال حاتم، أبي ابن أحرجه افه، كتاب من بتصديقه أنبأنكم 
القرآن.في لل نن عما يقصر علمنا ولكن ثصء، كل فيه لما ونن علم، كل القرآن 
•حاتم أمح، وابن جرض، ابن أحرجه 

لوافه ءإن هت! افه رسول قال قال! هريرة أبي عن المقلمة في الشخ أبو وأحرج 
بهحكم مجا جمع أيضا! الشافعي وقال ، والبعوضة، والخردلة الاورة لأغفل شيقا أغفل 
القرآن•ُن فهمه مما نهو . المي 

إلاأحرم ولا كتابه، ني اه أحل U إلا أحل لا «إنى قوله.؛ مدا و.>دد نالت،؛ 
عانثة.حدبن، من الأوصعل في الطبراني اللففل بهذا رواه كتابه•، م اف حرم ما 

عرالدليل اض كاب، ر إلا ؛ jjUالدين ص بأحد تنزل ليست، أيضا؛ الشافعي وقال 
اشئ1ب من ماخوذ ذللث، قالنا؛ بالة؟ ابتداء بت، U الأحكام من قيل؛ فإن . فيهاالهدى مثيل 

بقوله.الأخذ علينا وفرض الرسول.، اناع علينا أوحثح اممه ئاب، لأن الحقيقة؛ في 
له؛فقيل اش. يابؤ من عنه أخيركم شئتم، عما ملوني بمكة؛ مرة الشافعي وقال 

تعالى!ض ا قال الرحيم، الرحمن طه ا بسم فقال! الزنبور؟ يقتل المحرم في تقول ما 
عيينة،بن سفيان وحيننا ٧[ ]الحشرت ظن؛هوايم عنه تتم وما فمدؤه ألؤؤد  ٢٥١٠
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الني.عن اليمان، بن حذيفة عن حراش، بن ربعي عن عمير، بن الملك عد عن 
بنمم عن سفيان، وحدثنا . وصراربكر أبي ت بعدي من بالالذين اراندوا ; Jliأنه 

بقتلأم أنه الخطاب، بن عمر عن شهاب، بن 'طارق عن لم، مبن نيس عن كدام، 
الزيور-الم*مم 

والمترثمان،الواشمات افه رالعن ت مال عود مابن عن المخاري وروى 
ممال:ذلك. في امأ٥ له فقالت اف< لخلق المغيرات للخن، وانمفلخات والمتنمصات 

بينما نرأت كد فقالت،: اف. كتاب في وهو اممه.، رصرل لعن من ألعن لا ومالي 
و.َاقلإفرأت: أن وجدب؛ لقد نرأب لثن فال: تقول؟؛ ما نه وجدت فا الاوحين 

عنه.نهى ند فإنه قال: بر. قالت: ٧[؟ ]الحشر: أتنهزاه عنت صم وما محدمآ 
أوقرب أصله ف؛ه أو القرآن، في فهو شيء مجن البي. ثال ما برجان• ابن وقال، 

به.شى أر حكم ما كل وكدا عمه، من عنه عمه أو فهم، من نهمه بعد، 
تعالى؛اض فهمه لمن القرآن ُن استخراجه يمكن إلا شيء من ما ٠ غيرْ ونال 

تالمنافقين١٠ صورة ٠^، نوله من وسن ثلاثا ه الني عمر اصتنط بعضهم إن حتى 
وعقبهاسررة، وستين رأس فإنها آ ١١]المنافقرزت تبملهاه جآء ادا ئثسا أف يؤحر 

فقده.في التغاين ليظهر ُربالتعابنْ 

عالمابها يحط لم بحيث والاحرين، الأولين علوم القرآن جمع المرسي* ونال 
عنهورث ثم سبحانه، به اف اسانر ما حلا ه، افه رصول ثم به، المتكلم إلا حقيقة 
وابنمسعودا ابن ومثل الأربعة، الحلفاء مثل وأعلامهم؛ الصحابة مادات ذللشآ معظم 

عنهمورث ثم الله. كتاب في لوحدنه بعير عقال لي صاع لو نال: حتى عباس، 
العلم،أهل وتضاءل العزائم، وفترت الهمم، صرت نقا نم بإحسان، لهم التابعون 
علومه،فنوعوا فنونه؛ وسائر علومه س والتابعون الصحابة حماله مجا حمل عن وصعقوا 
فنونه.س بنن حناتفة كل ونامت 

وعدوعددمحا، حروفه مخارج ومعرفة كلماته، وتحرير لغاته، بضبهل قوم فاعتنى 
منذلك غير إلى سجداته، وعدد وأرباعه، وأنصافه وأحزانه، وصوره وآياته، كلماته 

لماتدبر ولا لمعانيه، تعرصن عير س المتماثلة؛ والأيات المتشابهة، الكلمات حصر 
القراء.فسموا فيه؛ أوتع 

العامحاJةوالحروف والأفعال، الأسماء من والمبني منه بالمعرب النحاة واعتنى 
والمتعدي،واللازم الأفعال، وصروب وتوابعها، الأسماء في الكلام وأوصعوا • وعيرها
وبحقهم، أعرب بعضهم إن حتى ٠ به يتعلق ما وجمع الكلمات، حهل ورسوم 

كالمة.كلمة أعربه 

يدلولفظا واحد، معنى على يدل لففلآ منه فوجدوا بألفاظه، المفسرون واعتنى 
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منه،الخفي وأوخحوا حكمه، عنى الأول فاجروا أكثر؛ على ولففلآ معنيين، على 
فكره،منهم كل وأعمل المعانى، أو المعنيين ذي محتملات أحد ترجيح إلى وحاصوا 

نفلره.اقتفاه يما وقال 

مثلوالنظرية، الأصلية والشواهد العقلية، الأدلة من فيه بما الأصوليون واعتنى 
اوات،من ذلم، غير إلى [، ٢٢]الأنسا،: لتثنؤ4 أضُ إلا ؛اة هآ  'قم قوله: 

وعلمه،وقدرته وقدمه، وبقائه ، ووجوده افٌ وحدانية على أدلة منه فاستنبطوا الكثيرة؛ 
٠الدين،، بارأصول العلم هذا وسموا به؛ يليق لا عما وتنزيهه 

يقتضىما ومنها العموم، يقتضى ما منها فرأت خطابه؛ معاني طائفة وتاملمت 
وتكلمواوالمجار، الحقيقة من اللغة أحكام منه فاستنبطوا دلك؛ غير إلى الحصوص، 

والأمروالمشابه، والمحكم والمجمل والذإلاهر، والنص والإصمار، التخصيص في 
والأستقراء؛الحال واستصحاب ة، الأئيأنواع من ذلك غير إلى والنسخ، والنهي 
٠الفقه،، ارأصول الفن هذا وسموا 

والحرام،الحلال من فيه فيما الفكر وصادق النظر، صحيح طائفة وأحكمت 
وسموهحسنا؛ ؛سهلا ذلك في القول وسهلوا وفروعه، أصوله فأسسوا الأحكام، وسائر 
.أيضا،(ودءالفته اافروعاا دءعلم 

ونقلواالخالية، والأمم السائقة، القرون قصص من فيه ما طائفة ونلمحت 
ذلكوسموا الأشياء؛ وأول الدنيا، بدء ذكروا حتى ووقائعهم؛ آثارهم ودونوا أخبارهم، 
٠والقصص،، دارالتارخ 

الرحال،قلوب تقلقل التي عقل لموا وا والأمثال، الحكم من فيه لما آخرون وتنبه 
وذكروالتبشير، والتحذير والوعيد، الوعد من فيه مما فاستنبهلوا الجبال، ندكدك وتكاد 

منفصولأ - والنار والجنة والعقاب، والحساب والحشر؛ والنشر والمعاد، الموت 
.والوعاظ،، والخطياء بذلك فسموا الزواحر؛ من وأصولا المواعفل، 

البقراتمن I يوسف قصة في ورد ما مثل التعيير؛ أصول من فيه مما قوم واستنيهل 
ساجدات،والنجوم والقمر الشمس روية وفي السجن، صاحبي مناص وفي السمان، 

إحراجهاعليهم عز فان الكتاب؛ من رويا كل تفسير واستنبهلوا الروياٌ؛ أرتعبير وسموه 
إلىنغلروا نم والأمثال. الحكم فمن عر فإن الكتاب، سارحة هي ادي السنة فمن منه، 

ؤوٍبقوله• القرآن إليه أشار اندي عاداتهم وعرف مخاطباتهم، فى الخوام اصطلاح 
١٩٩.]

وعلمذJكا وغير ، وأربابها السهام ذكر من المواؤيث آيات في مما قوم وأخذ 
با راحوالثمن والسدس والربع والثلث، النصف يكر من منها واستنبقلوا الفراثغى،، 

الوصايا.أحكام منه واستخرجوا الحول؛ ومسائل الفرائص،،، 
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والنهار،اللل في !□هرة الذكم عر الدالات الايات من ب U إلى قوم ونظر 
المواقتْ.*اعلم فاستخرجوا — ذلك وغير ا والبروج والنجوم ومنازله، والقمر والشمس 

السياقوحن النظم، وديع اللفظ جزالة من فيه ما إلى والثعراء الكتاب ونغلر 
وغيررالإيجاز، والإؤلناب الخطاب، في والتلوين والمحالص والمقاطع والمبادئ، 

.والدإعأاواليان المعاني ٠اعالم منه فامننبهلوا ذللتج 
ودقائق،معان ألفاظه من لهم فلاح الحقيقة؛ وأصحاب الإشارات أرباب فيه ونفلر 

والهيبة،والخوف والحضور والبقاء، الغناء مثل عليها، اصعللحوا أعلاما لها جعلوا 
ذلك.أشبه وما والبعل، والقبض والوحنة، والأنس 

منه.الإسلامية الملة أحدتها التي الفنون هدْ 

والهيئة،والجدل، الطب مثل: الأوائل، علوم من أحر علوم على احتومح، وند 
ذلك.وغير والنجامة، والمقاملة رالجيرا والهندئ 

يكونإنما وذلك القوة؛ واصتحكام الصّحة، نظام حفظ على نمداره الطب؛ أما 
نوله!وهي واحدة آية في ذلك جمع وند المتضادة، للكينبات تبعا الخراج باعتدال 

[.٦٧]الفرقان: هماما4 د؛ف تيى ؤزي=قا0 
اعتلالهبعد ل1ياون الشفاء وحدوث احتلاله، بحد الصحة  ٢١١٥)يحيد بما فيه وعرفنا 

بط-،الأجساد طب على زاد نم لتليُاه، تدآء مه ءة نحقق ؤ'-ملب فوله: في 
لصدور.ا ء وشفا ا قلوب لا 

الخوانمالكون من فيها ذكر التي الايات ْن سوره تضاعيف ففي الهيثة* وأما 
الخلوفات.من والقلي العلوتم، العالم في ث وما والأرض، 

ثىينير ولا ظيل لا ئم ثلث ذك، بؤ إك • فوله فقير ■' الهندمة وأما 
له.ظل لا اكثلثج الشكنر أن وهو هندسية، قاعدة فيه فإن لاورسلأ>ت،[ .ه أللهم، 

والقول،والنتائج، والمنيمات البراهين من أباته حوت فقد ت الجدل، وأما 
عفليم.ذللثج فير أصل ل؛راهيم ومناظره كثيرأ، شيثا ذللث، وغير والمعارصة، بالموج—،، 
لتواريحوأيام وأعوام عدد ذكر السور أوائل إن ت قيل فغد ت والمقابلة الجبر وأما 

بقير،وما مضى وما الدنيا، مدة وتاريخ الأمة، هذْ بقاء تاريخ فيها ؤإن محالفة، أمم 
بعض.فبر بعضها مضروبا 

عباس؛اوللث،.ابن فره فقد آ ٤ الأحقّاف ت عل>ّه يبق أئممحّ ^^٠ ' فوله ففي، ٠ الجامة وأها 
المناخفمنر — إليها الضرورة تدعو المر لألأت ١ وأمم-اء المناخ، أصول، من وفيه 

ننتؤءامف، تعالؤرت فوله همر والحدادة [. ٢٢]الاعرافه: شِئاياه ؤونلو1ا ت قوله في الخياطة 
والجارةآيات، في والبناء •١[. ]سبأ: أثليده له ؤرألثا وقوله؛ [، ٩٦،،: ٠٠٠١]ليديه 



)٩٨(الأة اسل: ّورة  ٣٨٤

أتهفتوتؤَةثل والن-ج ■ؤبقكه، ؤرقنن> والغزل [، ٢٧أئإده أصغ ،ؤأي< 
أحر،أيان في ]الواقة[ .ه ئا ^١٠؛^ والفلاحة [، ٤١]امموت: .بةأ4 أتمدث، 

يتههينه زص[، ومنير.ه نه و والغوص آيامحنح، في كيد و؛ 
ججوالزجاجة [، ١٤٨لالأءراف: ه بمنة■ ثيهنّ ثذ بميم ئ ءع لإم ^؛؛١٥ والصباغة 

ؤ،ه والفخارة [، ٣٠لالمور: i%.Cj  jؤ؛ذذءغ [، ٤٤]الحمل: م؛ربئه نن ن>ب 
ؤ،تتئلؤذ لتسنكبم متغ ألثفينة وأنا والملاحة [، ٢٨]الممّص: ؛^^ ٥١عل ينهنبمنن 

>ؤملوانملحن والخز أحر، آباُت، فى ٤[ ]الملق: اتزه ؤء والكاية [، ٧٩]امهف: 
والغل■[، ١٩]هود: حنيده ؤسثؤ^ والطبخ [، ٣٦]يوسف: ينده ألهو ثأ؛،  ٤١٠مأيى.وى 

القهارون،وهم [ ١١٢]المائدة: أدماربمى4 ٠^،؛؛^ ]المدثر[، وه ئقبر )^ ١۶والمهارة 
ءؤما-ثدوالمبغ كثيرة، آيات؛ في والشراء والبيع ٣[، لالمالدْ: ه ليم ما ^٤?؛■ والجزارة 

البمالمحي والحجارة [، ٣٧]فاطر: ؤحنره إعس [، ١٣٨]السمرة: أئده 
دتنذرخ,إي رمنك والرمي كثيرة، 1ياُت< في والوزن والكيالة [، ٧٤]الأءراف: ه ج؛ 

•٦[.]الأماJ: م،ه ين أنقلنثر ما لهم ؤوهذ}\' [، ١٧]الأنفال: 
وجعمعوالمكوحات، والمشروبات المأكولات وصروب الألأت، اسماء من وفيه 

سمهين ألكم، ؤ ؤلنا وما ت قوله معنى يحقق ما الكائنات في ؤيفع وقع ما 
نيادات٠مع ملخصا المرسي كلام انتهى [. ٣٨]الأنعام: 

ولاباب مها فلبس العلوم أنواع أما شيء، كل على اف محاب اشتمل ئد قلت: 
المخلوقات،عجاب علم وفيه عليها، يدل ما القرآن وفي إلا أصل، هي مسألة 

الخق،وبدء الثرى، تحننا وما الأعلى، الأفق في وما والأرض، الوات وملكوت 
فيإبليس ْع آدم كقصة المالفة؛ الأمم أخيار وعيون والملائكة، الرسل مشاهير وأسماء 
ندح'قوم bءراذا إدرص ورغ الحاريثا، عبد سماه الذي الولد وفي الجنة، من إحراجه 

والأحرينالأولين ثعيب، وقوم لو٠١-، وقوم والتائة، وشمود، والثانية، الأولى عاد وئصة 
فيموسى وقصة الرس، وأصحاب ؤإلياس، ويونس، تبع، ونوم مرتين• أرسل فإنه 

شعيب،ابنة ونزوحه مدين إلى ومسير0 القبطي، وقتله النم، في إلقاته وفي ولادته 
العجل،ونمة عدوه، ؤإغراق وخروجه فرعون، إلى وبعثه الهلورا بجانب تعالى وكلامه 
قتالفي ونمته البقرة، وذبح القتال ونمة الصعقة، وأخذتهم بهم حرج الذين والقوم 

انمين'إلى الأرض من سرب قمح، ساروا الذين والقوم الخضر، مع ونمته الجارين، 
ونمةوفتنتثه، سبا ملكة ْع وخبره سليمان وقصة وتتله، جالوت ْع وداود طالوت ونمة 
فيإبراهيم ونمة أحياهم، نم الله فأماتهم الطاعون من فرارأ خرجوا الذين القوم 

ونمةالبيت،، وبنائه بمكة، أمه ْع إسماعيل ووضعه النمرود، ومناطرته قومه، مجادلته 
ونمةورفعه، ؤإراله عيسى وولادتها مريم وقصة أسهلها، رما يوسم، رقصة الذبيح، 

الشمسمطلع إلى ومسيره القرنين ذي ونمة الكفل، وذي وأيوب يحيمحر، وابنه زكريا 



٣٨٥الأية ت النحل محورأ 

الرحلينونمت بخممر، ونمة والرنيم، الكهف أصحاب ونمة السد، وبنائه ومغربها 
ونمةْمسحين، ليصرمنها أنموا الذين الجنة أصحاب ونمة الجنة، لأحدهما اللذين 
.الماء إلى بمعد أن أراد الذي الجبار ونمة الميل، أصحاب ونمة فرعون، آل مؤمن 

ومنوهجرته. وبعثه عيي وبشارة به، إبراهيم دعوة ه النص شان من وفيه 
فيها،المغرى وبدر عمران( آل، )ني وأحل الأنفال( سورة )في بدر غزوة غزواته• 

رييوتبوك الفتح(، )غي والحديبية الحشر(، )في والنضير الأحزاب(، )في والخندق 
وتفلاعرمريته، وتحريم جحش، بتت نيتب ونكاحه المائدة(، )في الوداع وحجة براءة(، 
إيا0.اليهود وسحر القمر، واننقاق الإسراء، ونمة الإفك، رنمة عليه، أنواحه 

بعدبها يفعل وما الروح ونبض المؤمن،، وكيفية موته، إلى الإنسان حلق ؛ل-ء وفيه 
فيه،والسؤال القبر وعذاب الكافرة، ؤإلقاء للمومتة الباب لفح السماء، إلى صعودها 

تومي العشرة، الكرى الماعة وأصراٍل الأرواح، وطر 
ورفعوالدحان، والدابة، ومأجوج، وياحوج الدجال، وخروج عيي، نزول 

والخسف.التوبة، باب ؤإغلاق مغربها، محن الشص وؤللؤع القرآن، 
والشر،والحشر والقيام، والصعق، والفنع، الصور، نفخة من ت البعث، وأحوال 

والحوض،والميزان، والمراحل، المرش، وقلل الشمس، حر ونية الوفق،، وأهوال 
والشمائلبالأيمان الكتب، ؤإيتاء الأعضاء، وثهادة منه، آخرين ونجاة لقوم، والحساب 

والأنهار،والثمار الأشجار من فيها وما وأبوابها، والجنة والشفاعة، الفلهور، وحلفإ 
وأنواعالأودية، من فيها وما والنار تعالى، وروينه والا-رجارت،، والألوان، والحلي 
ؤات، مجلو في جاء يهل لو مما ذللئ، غير إلى والحميم، والزقوم العذاب، وألوان العقاب، 

أسمانهمجن وفيه حديث،، في ورد كما الحسنى تعالى أسمائه جمح القرآن وفي 
جملة.ه الّك، أسماء من وفيه اسم، ألفا ممللقا 

وحمسالثلاثمائة الإملأم شراع وفيه والسبعون، البضع الإيمان شعب وفيه 
.،النم، عن ورد حدبث، كل مدبج، وفيه الصغائر، من وممر الكبائر أنواع وفيه عشرة، 

الإكليل(.)في اليوًلي كلام اد ذلل؛،، في القول جملة ءذْ 
كانشمهء، كل بيان فيه القرآن أن إيضاح من فيه لما محلوله؛ ع برمته أوردناه ؤإنما 

معالملة، الإطالة نمحوفه مناقثتها تركنا بالأنتقاد جديرة أشياء المذكور الكلام في كان 
الجملة.في الذكور الكلام في الفائدة كثرة 

الإعراب:من وجهان ي  JQوسا تعالى: قوله وفي 
حل.على حالأ؛ واقع متكر مصدر أنه والثاني• أجله، من مفعول أنه أحدهما: 

الخلاصة:في قوله 
هللعد زية كبغتبكثرة فع يحالأ منكر ومصدر 



(٩٠- )٩٨ الخل: -سورآ ٣٨٦

فيإلا ممدرأ الفعال تاء كسر يهع ولم مصدر، التبيان أن القولين* أظهر ' تتييه 
)فيحيان أبو ئال مصدر. لا اسم التبيان ت العالم أهل بعض ونال والتلهاء. التبيان 
علىيجيء المصادر باب كان ؤإن ل. نفعا على حاء مصدر لا تبيانا ١٠أن والذ1اهر ت البحر( 
الزجاججور رقد تلقاء، ت تائه كسر في تبيان ونظير • والتطراف كالترداد )يالفح( تفعال 
أكثرقول وهو بمصدر؛ وليس اسم نالا نبيا ١٠عهلية؛ ابن ونال القرآن. غير في فتحه 

علىيجئ ولم مصدر، أنه المربين: عن والمرد الكومن، عن ثعلب، وروى الحاة. 
تحار.عداش والعلم اه- وتلقاء، تبيان تفعالمنالمصّادرإلأصردانت 

لأيةا هدم في - وعلا جل - ذكر حبلأؤ ردئى نثننة ؤوسى تعالى؛ قوله 
حطابدليل من ويفهم المين، للموبشرى ورحمة هدى العفليم القرآن هذا أن الكريمة 

المفهوموهذا كذلك، لموا لمين المغير أن — مخالفتها مفهوم أى - الكريمة الأية هذه 
ءامتإإ1ي;اى نو كقوله: أحر، مواضع في - وعلا حل - به صرح لأية ا هذه من 

[،٤٤زنمك: 4 همس محنّ ونو وقر ءادايهم قآ محمحى لأ وأك!نك؛ ديكآءُ ندو 
.٩■ثايأ إلا الْلتاي؛ن ثلأ.ويد إامح؛إن ُثحمه ثمآً عو ما ألئر»اإت ين ُؤودمن ■ ه وقول

نذءءد؛دتم أبمظم ب1وو ثن ننهر سييأ ازأث •آ ^؛^١ -ت وعلا حل - وموله ]الإسراء[، 
مثيوميهر ي، أل؛ك< رأة . بتسئون ور إئتا وائم .ام؛وا قع ^؛١ إيظ 

ئوقوله: ]١^>;[، ًْقيروة.ه وثم وثاكأ رنيهن. إل محيثا وادءيم 
الموضعين.قي [ ٦٤]المائدة: ؤكئمآه .لعتنتأ ثق ين إلك أنيل ثا يمم 

عيرالقنش ذى ؟؛، iUرألإثئن أمر آثت إة ؤ. • الى عته نول
•®4 هى تقًم :ثم ^ ص أقنثء 

ؤإيتاءوالإحسان، بالعدل حالفه يأمر أنه الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - ذكر 
بأوامرهيتعظوا أن لأحل والبغي؛ والمنكر الفحشاء عن ينهاهم وأنه القربى، ذي 

التعميم.لقمي وينهى" لايآمر، مفعول —ا وط؛نهه. ويجموا أمره، فيمتتلوا ونواهيه، 
ألا ٥٤م ثكان مجز و تعالى: قوله بالعدل، فيها أص التي الاياتح ومن 

^١٠ألآمسيأ ئوآوأ آن ألإهأ أقن ^إن وقوله: ٨[، ]الائدةت إ1تثوئه آئرب دو أعدلوا تدأوا 
[.٥٨]الماء: ؤءه ةطكّ ٥^١ أصت إن إلتدؤ، عموأ آل ألش١ير٠ *؛؛٧ مكيتر نإدا أنلها 

نمحتواأاجل؟ي لد أ؛ي؛ؤ ئثئوأ تعالى: قوله بالإحسان فيها أمر الش الأيايتح ومن 
وقوله:[، ٨٣]المقرة: إثثث١ةه وقوله: [، ١٩٥]المقرة: أمج؛وه ،نب أص: إى 

ه:وقول[، ٧٧]الم_م_ص: أءمح،ه ؤ، ٢كاد ثج ولإ إقك أثه لصن ْ=قآ ؤوأ-من 
[.٩١]اكوية: ث؛ايؤه ين المسنأن ي ؤ، وقوله: ؛؛، ٨٣لالمِْت •صناه ؤكابج، ؤر-مزأ 

حممألإق يا تعالى: فوله القربى ذي بايتاء فيها أمر التي الأيات ومحن 
]١^٢[،®ه أل1ئل؛امي، هم ؤأؤكف، آمحو ثبمن لردؤن للخيى حير د'لأى أشل وأ.ن رأنسكزا 



٣٨٧الابن)•٩( الخل: ب- 

ونوله;]١)—قرة[ ئذع.٤١٠ بئر ولا ألثا؛ل وبن ؤالمتكث حمم آهؤة ئ؛ ؤو»ات ت ونوله 
تممذى قت ذ يلتت وقوله: [، ١٧٧]المرة: المنيف^ ذَوءا ثهء عق أزد 

•الايات من ذلك غتر إلى ]الاد[، مميو.4 ئ؛ ث ي. 
ث-رثمأ٠^؟-^ ت فوله والغي والمنكر الفحشاء عن فيها نهى التي الايات ومن 

؛!1أكنلمش رؤت م، إس١ وقوله: [، ١٥١]الأذعام: ه نلنك وما يئهثا هلهر تا اهزيش 
ألإئمثكهز ه: ولوق[، ٣٣]الأء_راذ،: 4 ألم، مم وألآس دا[أ"يم بملل وما  Qiص

لموإن وال٠نكر ]الأنعام[ يثيوة َ؛اموا تا بخ)اث؛ ألأم ؟ييق أدمك• إة وباإثهآ 
.فيهاداخل فهو ^،، IjNiهذه في باسمه بمرح 

ؤوا0فوله: بالإحسان، والتفضل بالعدل، الأمر بين فيها جمع التي، الأيات ومن 
رفي،ؤ بقوله: ان، الإحإلى دعا ئم عدل،، فهذا عمتئر ما لينج، سايثإ ءاثثنَ 

ل(،عل فهذا •٤[ ]اكورتم,: يثئثأ4 ّثث ّ؛قب وقوله: ءئ ثثو 
•٤[.]١لشورةا: ه أس فئ هزم نآنج كمثأ ؤئس ت بقوله الإحسان إلى دعا ثم 

بقوله:الإحسان إلى دعا ثم ءدأ،، فهذا [ ٤٥]المائدة: ةتثتاص،ه ت وقوله 
إؤؤفيمن أشبمر ^٠^٠>! وقوله: [، ٤٥]المائدةI قمه هكئاره ئهو يدء قصدرثا ُؤف»ر< 

ث،ت^؛؟٠>، بقوله• ان الإحإلى دعا ثم عدل. فهذا ]الثررك،[، .اه ّهي، محن محم ما 
أأمإٍاين الثوء ألجير ه بجب ^لأ • وقوله لالئ-ورمح،[، آمحت.ه محي لن( لن؛%، يبمثر 

آو (jLثدوا ^إن بقوله: الإحسان إلى دعا نم ،، Ji،فهذا [ ١٤٨]١^١،; ئذه ش إب 
الأيايتؤ.من ذك غير إلى ]السا،[، ؤ-را.ه ■عما محآ أممت لإة نوء عن مموأ أو محم، 

الجور،وعدم والإنصاف،، هل الناللغة: في العارل، أن فاعلم هذا، عوف فإذا 
فمدوالتفريعل الإفراًل حالم، فمن والتفريعل، الإفراحد أى، المرنتين؛ بين التوسعل وأصله 
إلىأحن نحو: بالحرف، متعدية تستعمل وهى أحن، مصدر ان والإحعدل، 
]يوسمؤآلتجزه ين لمحق اد يتآ أحسن أاؤوةد يوسف• عن نعالهم، قوله ومنه •  ١٧وا^•

حسنا.به وحاء أحاله أتح( عماله، العامل أحسن كقوك: بنفسها متعدية تحمل وت[. ١٠•
الكريمة؛لأية ا في داخلان فهما المذكورين، بمعنييه بالإحسان يامر - وعلا جل - واش 
النجي.فسر وقد صاحبه. فيه أحسن عمل اف لوجه اف عباد إلى الإحسان لأن 

يراك'،فانه تراه تكن لم فان تراه، كأك اف تمد ارأن، بقوله: جريل حدين، في الإحسان 
.هود محورة قي ذلك إيضاح قدمتا وقد 

فيراجعة الكريمة الأية ش المقرين أقوال أن فاعلم هذا، عرفت فإذا 
لأنالفرائض؛ أداء والإحسان: اض، إلا إله لا العدل: عاس: ابن كقول ذكرا، U إلى 

ومنوالإفراهل، التفريهل وتجنب والشسهل، الإنصاف عين ص المخلوق دون الخالق عبادة 
الذيالرجل في الني. محال ولذا أحسن؛ فقد الأكمل الوجه على اه فرائص أدى 



)•٩(الأة اسل: ّهمرء  ٣٨٨

العلانيةامتراء ت العدل مفيان؛ وكقول . ا؛صدق إن ارافلح ت الواجبات على يزيد لا حلف 
تالعدل  '•علي وكقول العلانية• من أشل السريرة تكون أن والإحسان! والسريرة. 
تعالىاف صد والعالم اللف. أقوال س ذلك غير إلى الممضل. والإحسان: الإنصاف. 

القلوب.له تلين الذي الكلام الوعفل: دئررنث.ه تثًظم ؤسلآةم وقوله: 
محا:كقوله والراعي، الأواص على الوعنل إطلاق القرآن فى يكثر قيل: فإن تب: 

أنزك ؤ\j 0وله: فى والهي إلا!لأمر ذكر مآ أنه مع ؤسلتةم 
أنبعد البقرة محورة في وكقوله الأية، .ه ..آك>ثااو عن ؤوتتس نوله: إلى إدمنفيه 

الآ؛زهدأمحه أم محن مم '؛ان نن ٩ يوظ ؤد;لأث والرجعة: العللاق أحكام ذكر 
iJ[ ٢٣٢؛_؛؛ ،] َ؛وانن يه، يوعفذ ؤد'لءكم أيضا: ذلك نحو في الهللاق محررة ني وقوله

هؤستمحإ عانثة: قدف عثل عن الهي في ونوله ٢[. ]اكللاق: أمحيه ثأتري أم محي 
محاكرغبت،يكون الوعظ أن الماس محي المعروف أن ْع [. ١٧ل؛لنور: لداه لمنمأ ثمدؤأ لن 

دايهي•بالأم لا ذلك لنحو والترمب 
لهتلين ما واعظم القلوب، له تلين الذي الكلام هو الوعفل صابهل أن فالجواب: 

عدمفي الثه مخل من حافوا الأمر سمعوا إذا فإنهم ونواهيه؛ ربهم أوامر العقلاء نلوب 
اللهسخaل من خافوا المهى سمعوا ؤإذا . اءتث1له في المواب من الثه محي فيما ومحلمحوا امتثاله، 

والهلمعالخوف حادي فحياهم اجتناده؛ في المواب من محدْ فيما وطمعوا ١جثتاده، عدم في 
الخصلةالعرب: لغة ني والفحشاء وطمعا، حوفا للهل١عة نلوبهم فلاك الامتثال، إلى 

معلقته:فى طرفة قول ش كما فاحش؛ المخل: لشديد قيل ومه الشح؛ في المتناهية 
المتشددالفاحش ال معقيلة ؤيمعلفي الكرام يعتنام الموت أرى 

وأوعدمحه، ونهى الشؤع أنكره ما الشمع: في وهو أنكر؛ مفعول اسم والمنكر 
الثللم.والبغي: المقاب. فاعله 

إقاألثاش ؤ؛ثليا قول: في ه نفعلى بغيه محرر يرجع الباغي أن تعالمح، بين يذق 
[.٤٣يأعإه.ه إلا ١^٤ نجي ؤء' وقول؛ [، ٢٣تمس؛ ه .قتلإ' 

معا؛هما أو الأم، أو الأب جهة من القرابة صاحب أي ألئرائ>ه؛ ؤذءا وقول. 
محذوف؛المفعولين وأحد الإءءإاء. والإيتاء: رحم، وصلة صدقة القربى ذي إبناء لأن 
صاحبؤإيتناء والأصل: الثاني. وحذف الأول المفعول إلى أضيفه المصدر لأن 

[.١٧٧لاوئر؛ت الأية . .ذمحىثهء غث أنال ؤن:\,و كقول: القرابة؛ 
١لأيةهده ني وعلا. جل — أمر عنهدئره. إدا آم يمهد ؤوأو،قوأ تعالى: نوله 

فيماالمهود لجمع شامل أنه الأية وظاهر عاهدوا، إذا الله يعهد يوفوا أن •مائه الكريمة 
الأنعام(:)في كقول أحر مواصع في هذا وكرر الماس، وبين بينه وفيما وربه، المد بين 

الإسراء:في وقوله [، ١٥٢،: LajSii]الأية . . دءه. ر>ثنمحا ثلاًفم  ١٨١آم ؤدثء-ي 
الأنعام.في هذا وقد [. ٣٤]الإّراءت َةاث• أنهد إن إدتهد 
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بهأوش من وأن ف، بدلك بمر إنما العهد مض من أن آحر مرصع يي دبين 
رننمسي، ؤ  ilicلإثط؛ةةث< ؤء قوله• في وذلك ذلك؛ على العظم الأجر الد بوب 
نمفسأن آحر موصع في وبين  ٠٢١٠]الفتح: عغليعاه لمإ نّيتيي أثل عثه عثهد يا آؤق 

[.١٣؛: JjUJI]ن؛ثثهلم شمم ^^-٠؛، هوله! في وذلك اللعن؛ سننو-حب الميثاق 
الأيةهذه ني - وعلا جل - سن إلإه. آم بمد وما بثي بمدؤ ؤ•'؛ تعالى؛ نوله 

أحر؛عواصع في المعنى ط؛ وأوضح يفنى، لا باق الجنة نعيم من عنده ما أن الكريمة 
.هم ثن لإ ما ١^١ ندا ؤإ0 ونوله؛ ^اآ، ]يود: هندوزه، و ؤءثا» كقوله: 

نهحثسنا لبم، لهم أف ألأإنؤأ ممأوى أثبن ألعوم؛ث ؤودئ_ن ه: ولون، ]ص[ 
الآات.س ذلك غير إلى ]الك٠فا، 

حقامإنا بمن م،ُ -أمهردأ أ1أة ؤنكنتيمأ> تحار• *دله 
أي- أجرهم صروا الدين سجني أته الكريمة الأية هذه في - وعلا جل - أقم 

كماحاب، بلا جراء أنه آخر موضع في وين يعملون. كانوا ما باحن - عملهم جزاء 
•١[.]الزمر: جثاد،4 بممحت قمم الثؤلأ يرمح، ٠ فوله؛ في 

فولهلأن حن؛ الماح فعل أن الكريمة الأية هذْ من العلماء بعض امتتبهل تنمه؛ 
المشاركة،على ندل تفضيل صيغة حقارا ما وحي الأبة؛ هده في 

الويبالأحسن فيجازون المباح، من أحن والمنووب المندوب، محن احن والواجب 
)مراقيفي درج وعيه المباح؛ وهو المحن في مشاركتهما دون والمندوب، الواجب هو 

قوله؛فى السعود( 

وانمهجنالميح وغبره ن حه عنه نيلم ا نربا م
ؤذ٠غئثات لموصى تعالى قوله ذللثج ومن وأحسن؛ حن إلك، ينقم المحسن أن إلا 

هيأفوله؛ في عليه المنصوص فالجزاء [. ١٤٠]الأءراف: إلنثي؛اه أ-ندوا نأمر يم؛ 
لهو٣ قوله: في المذكور والصر حن- ي؛ته متئد ما بمتل ئثامحا ءائقَ 

بخلفحذكوان وان وعاصم كثير ان الخرف هن-ا وقرأ وهكذا، أحن، يّ 
ّذكوان لأن الثاني الخلريق وهو بالياء، الباقون وقرأه العفلمة. بنون عنه'ولنجريزر 

ثة-تو• ثحبنة مرمى وهو آني آو دًثر ثن ثتيثا عمل تعالى؛ قوله 
لأية١ هذه في - وملأ جل - ذكر • سمحن.ه حقامأ م١ يلمثي آجنيم وتبمتمهر 

-وعلا جل - فإنه صالخا عملا عمل أنثى أو ذكرأ كان سواء عامل كل أن الكريمة؛ 
•يعمل كان ما بأحسن أجره وليجزينه ًلبمة، حياه ليحيينه يقم 

أمور؛ثلانة اسكمل ما هو الصالح العمل أن على دل العفليم القرآن أن أولا اعلم 
قئدؤثأؤمل تاقمحإ ؤ)*؟' يقول؛ اف لأن الّك،.؛ به جاء لما موافقته الأول؛ 

٧[.]الحثر: •أذمحأ^ ته َبمة( وما 
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إلاووأ ت يمول - وعلا جل - اف لأن تعالى؛ ض حالما يكون أن الثاني• 
تنتم نا تأق،وإ . ديق لإ هيثا محو ؤ»لي؛ممن ه[، بط: ]١)ه ألدن ثم تحيط أق لبدوا 
[.١٠. ١٤]الزم: دُولأه 

همبلت يقول الله لأن الصحيحة؛ العقيدة أمحاس على مبنيا يكون أن ٠ الثالث 
غيركان لو أنه مخالفتته ومفهوم بالأيمان، ذلك فقيد ه طبن محبمر أنمحآ أر ذًقي ؛ن صنلحا 
.الصالح العمل دلانt منه قبل لما موس 

غيرعمل قي كقوله كثيرة، آيات محي المفهوم ا هن. - وعلا حل - أوصح وهمد 
تومحوله ان[، -رئلالف-.ه ثننحإ  ٥٥٠ئجعلقه ئثل مذ عميأ ما إق ^^٠؟ —م-ؤم-نت ال 

حقامرأما وتطل ذيا صثثوأ ما ؤكعل ألكاز إلا أ'ؤءرة 1، ثم ثس أل؛ن 
توقوله [، ٣٩]ال_ورت قّعذه كمل ^٠٢ ٠۶١^ت ونوله ]هود[، بممإمحق 
واختلفالايات، من ذلكآ غير إلى [، ١٨]ابرامم; ،^،^ ٠٥١٤تزك ؤ ألمحخ ئب ث أثق كيبماث 

الكريمة.الأية هذ0 قى العليية بالحياة المراد فى العلماء 

لأنالجنة؛ في الهليبة الحياة فهذ0 الجنة، في إلا الحياة تهليب لا قوم• محقال 
ونحووالأحزان، والألأم والأمراض والأكدار، المصائب س تخلو لا الدنيا الحياة 
Lوقد ذلك؛   i ء=قاؤأؤ أنمحؤزين تهت ألمقخ-رآ أللار _الىت متو

الحياة.ت بالحيوان والمراد [. ٦٤ت لالعنك-وت 

بأنوذلك الدنيا؛ فى الكريمة الأية هذه فى الهليبة الحياة العلماءت بعض وقال، 
ؤرئن-اتعالى! قال كما الحلال؛ والرزق العافية ويرزقه يرصه، ما إلى عبده اش يوفق 
[.٢٠١]القرة: ^اقاره عدف ؤقآ حكئ آوخيو وؤ حكته ألدتكا ق ءاثكا 

بالحياةالراد أن على تدل قرينة الكريمة لأية ا وفى -! عنه فه ا عفا — مقيده قال 
الرادأن قدرنا لو أنتا هي القرينة وتاللث، حليبة، حياة الدنيا محي حياته الأية؛ في الطيبة 

ءؤرلجز؛-هرقوله• يجثهصار ■جمة ءؤثميّه/ قوله• في الجنة في حياته الطيبه• بالحياة 
عمالهم؛أجر هي الطيبة الحياة تلك لأن معه؛ تكرارا بمتلوذه حقامأ ما يأنمي شهم 

حياةالدنيا في فلتحيبته المحنى: يصير فإنه الدنيا؛ الحياة في أنها محيرنا لو ما بخلاف 
واصح.وهو يعمل، كان ما ياحسن الأحرة في ولنجزينه طيبة، 

عنه.^٠الثابتة النة تؤيده القرآن عليه دل الن.ي المعنى وهدا 
الراحةوجوه تشمل الطيبة والحياة الكريمة! الأية هده تفسير في هءلفت كثير ابن قال 

الحلاليالرزق فسروها أنهم وحماعة عباس ابن عن روي وقد كانت، جهة ي أس 
وعكرمةعباس ابن قال وكذ.ا بالقناعق، فسرها أنه طالب أيي بن علي وعن الطيب• 
٠الدنيا في والعبادة الحلال، الرزق هي الضحاك: وقال - قال أن إلى - منبه بن ووهب 

بها.والانشراح بالهلاعة الحمل هي أضأ: الضحاك وقال 
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الإمامرواه الذي الحدث ش جاء كما كله هذا تشمل الية الحياة أن والصحيح 
شريك،بن شرحبيل حدش أيوب، أبي بن مد حدثتا يزيد، بن اض همد حيننا أحمد•' 

هنافلح اتد قال: اض. رسول عمرأن بن ء؛دالد عن الحبلى، الرحمن عبئ أبي عن 
المقرييزيل بن اف عيد حديث من ملم ورواه أتاه*. بما اف وقنعه كفافأ، ورزق أملم 

بننضاله عن الجني، علي أبي عن هانئ، أبي حديث من والضار الترهدي دردى ؛٠• 
كقافآدكان الإملأم إلى مدي من أفلح أند ت يقول . افه يسول سمع أنه هميدت 

صحبح.حديث سوا ال؛رماوي; وقال ونتع؛٠* 
بنأنس عن قتاله، عن يحيى، عن همام، حدثنا يزيل•، حدئتا أحمدت الإمام وتال 

الدنياني مها يعش حنة المزمن يظلم لا اف *إن افه دّول نال ت تال مالك 
الأحر؛إلى أمحي إذا حش الدنيا م ناته بمصنييم الكاثر وأما الاحرأ. ر مليها ييثاب 

كير.ابن من ا،و ملم، بإحراجه انفرد حيرا* بها يسر حنت د تكن لم 
لأنالدنيا؛ في الليبة الحياة بأن ث القول ترجيح في ءJ١عرة الأحاديث وهذه 

نولهوكيلك طّبه. حياة نال الفلاح نال من لأن ذلك؛ على يدل *أفلح* توله.ت 
اJذكورةالأحادث ماق إنما كثير وابن أيضا. ذس على يدل الدنيا* في بها ريعض 

تعار.اه عند والعلم الذكور. القول ترم أنها عر ليب 
علىحمله دم والتأسيس التوكيد بين الكلام دار إذا أنه الأصولt في تقرر وتد 
الراجحتقديم فيها يجب نaلائر هع له جامعا السعود( )مراقي في أمار ؤإليه التأسيس؛ 

بقوله•'الاحتمالين من 

والاستقلالالخأصل من تلال اعذا ل ابق١ — ن-اك ك
سقىمما والإطلاق الأفراد ا قوبوم عماص نن وم

يعتملمما الرجحان له بما العمل لإيجاب ترتيب كذاك 

المحتملعلى الراجح اليقظ محتمل *م يقارأنه )المرام،، صاحب ؛لأم وُعك، 
[١١لاكورك،: 'ؤثيي، ؤث-دا نحو؛ الزيادة: على يقدم فإنه كالتأصل، الرجوح، 

كقولالذات؛ بالمثل والمراد زانية، غير أنها ؤيحتمل زائدة، الكاف كون يحتمل 
كافليس فالعتى هذا، تفعل أن لكر يتغي لا أتتر يمتون مذا، يفعل لا مثللث، الخرب• 

ءئإمح'هء اص بجأ تن قابل ت الذات ؤإرادة المثل إطلاق من ونفليره شى،ء• 
يرمثير ؤءهك وموله• له' اثل مآحر شي،ء لا القرآن نفس على أي ُاأ ]الأحناف؛ 

علىيقدم فإنه وكالامتقلأل، الفللمات. في هو كمن أي [ ١٢٢]الأنعام: 
العلماءمن فكثير [، ٣١٠]الم١دد:: بمممٍاه أو بمتوأ ^١)، ت تعالى كقول الإضمار، 

وأحذواتتلوا إذا يصلبوا أو قتلوا، إذا يقتلوا أن فيقولون مذكور؛ عير قيودا يضمرون 
إلح.. . يقتلوا. ولم المال أخذوا إذا وأرجلهم أيديهم تقطع أو المال، 
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اللففلاستقلال لأن مهللفأ؛ المذكورات بين مخير الإمام أن يرجحون فالمالكية 
أثرناكما بدليل؛ تثبت، حتى عدمها الأصل لأن مذكورة؛ غير قيود إضمار من أرجح 

تكقوله الناهد؛ محل وهو التأكيد على يقدم التأسيس وكدللث، الماندة( )في سابقا إليه 
.هؤد;ت ت ه ولوننآ، م;ّ>تاا.؟٠ تالأ؛ ^^؛١ 

فتحملذكرنا؛ لما أرجح تأسيسا وكونه توكيد، فيهما اللففل تكرار ت فيل ٠ لالمر'الآت[ 
وكدالنقل. مها يتكرر فلا التكذبب، ذلأث، لففل قيل: تقدم. ما على موضع كل في الألأء 

فإذاإلح. . ..لفظ.كل نيل: ذكر، بما المكيين على فيحمل الرسلأت سورة قي يقال 
نلاث،كان الدنيا الحياة عر الأة ر الطيبة الحياة حميا إن أنا - ؛ JpUذللث، علمت، 
ؤوكإوزسههمبعدم؛ نوله مح ذللث، تكرر الجنة حياة على حملناها ؤإن ا. نامي
يجزونه.الذي أجرهم محي الطيبة الجنة حياة لأن الأية؛ ٠ . ^٠ ٣٠۶٠١

أنبعه تزن تعار: نوله من والظاهر ت المم( )فى حمان أبو ونال 
يعنى[ ٣٠]ارمر: قمره قوله؛ عليه ويدل الجمهور، قول يهو الدنيا؛ ني ذلك 

رالاجرة.

أقير.4.ظش ثث أم أنجد ألمحَاف مأت ؤ؛دا أعالمح،ت تدله 
أردتفإذا أي الإرادة؛ حذف على الكلام أن الكريمة لأية ا هذْ في القولين أيلهر 

قراءتهمن ومخ القرآن دأ إذا أنه الراد وليس الأية. ■ .• أم4 القرآن قراءة 
الملم،أهل بعض إليه وذيرِإ الأية، ظاهر محن يفهم كما الثّيهلان من باق استعان 

المقاملدلالة الرب، كلام وفي القران في الإرادة حذف ذكرر ذكرل ما على والدليل 
أردتمأي ٦[، لالماند؛ت آلكأوءه إز نتن إد١ ءاتنوأ أؤ؛وك ؤقأأأا كقول: عليها؛ 

إذاأتم، ٩؛؛ دقمأ ئث قتم ؤإدا وقول• ظاهر، هو كما إليها القيام 
ولافعاله، يراد تقبل مأم عن هو إنما النهي لأن بالإنم؛ تتناجوا فلا تتناجوا أن أردتم 
واضح.هو كما وانقضى مضى فعل عن النهي يصح 

القراءة؛عند واجبة الرجيم الشيطان من الاستعاذة أن الكربة الأية هذْ وظاهر 
الأصول.في تقرر كما للوجوب، افعل صيغة لأن 

عليهوحكى والاستحباب،، للندب، الأية في الأم إن الملم: أهل من كثير وقال 
عندبالاستعاذة الأم أيضا: الأية وظاهر الأئمة، من وغيره جرير بن جعفر أبو الإجماع 

تعار.افه عتر والعلم الأية، لعموم الملأة في القراءة 

لسايوفززن. تنهر وءق  ١٣٠١،أق،ك- ءئ ثنين لم قس ؤإقم نعالك،• تدله 
هذهني - وء_لأ جر - ذكر ؛ثهكن©4• دء هم يأك بموزنم أدمق ءل، ثلثنم 

سلطانهوأن اممه، على المتوكلين المؤمنين على ّلهلان له ليس الشطان أن الكربة الأية 
هذاغير قمح، المعك، هدا دبين مشركون• به هم والذين يتولونه الذين اشايه على هو إنما 

ا©هأأ"ناين يى أقعث، من إلا ثأقن نخج لك قس أباقءا ^إة ه: كقولالوضع، 



١.٣٩٣( • .  ٩٨)الايات اسل: ّورأ 

ونوله:]ص[، ألثشلأ.ه نيم بمادق إلا أمحص. • ينول لالحجرا، 
ونوله;]الإسراء[، رهكة.ه يغد قننح نائن علهنّ لك ثس بمادى ^إة 

[،٢١].L: ثؤ^ ي، يني ثز بتن آلاخنغ قس تن لتلم إب ثلثن تن ءنجم لم حفاة 
واحتالم،[. ٢٢لإ؛رامم: ره هشتن دءوم' أف إلا ثالير تن عوكر لإ جم؛ ؤء ت ونوله 

هذهيي  jUaLJlمعنى في العلما، 
يدعوهمفيما حجة عليهم للشيطان ليس أي الحجة، هو إ العلم أهل أكثر فقال 

الأوثان.عبادة من إليه 
ذو_،في يوقعهم أن على وندرة لتل نأي عليهم؛ ن [ ١٥--]له ليس ت يعفهم وقال 

بالطاعة.فيوالونه بمليعونه الذين ابموؤث/ه دؤأئمك> والمراد . هذاقدمنا وند منه. توبة لا 
الشيطانإلى عائد الضمير أن دء ثم ووق' قوله؛ قمح، الأنوال وأفلير 

يدلكما والمعاصي؛ الكفر في له طاعتهم هو به مشركين كونهم ومعنى الله، إلى لا 
عيرنؤ انم أشممن تثدؤإ لا ل ج} تنئ اوتحر أقهد م تعالى: نوله عيه 

غجرإلى [ ٤٤ب: ص؛ك محي لا ؤ.مح إبراهيم: عن ونوله ]ص[، ®i ين 
منهم أشعلى له جعلوه ما نهو يتولونه الدين على م-لعلانه وأما الأيات• من ذللث، 

ذلك.توجب، يموجب، بغير والموالاة، والأتباع الْلاعة 
:هناكقوله آيات، فى أوزنه على سلطانا للشي2لان اش أثبت، فيل: فإنه تشيه: 

تنإب ثلثن ثيتر ك ؤن ء؛ثادمح، ؤا0 ه: ولوق.تقؤ>؛ثه■' أؤ-؛بنث■ هل ثظنغم ؤإسا 
 ،ii_مناتبعه من على ،ّال3لانا له أن على يدل فالامتثناء ]١^٠؟;[ .ه آلثاين ؛ى ؟

زممشئؤب صدث ؤوة؛ن كقوله: أحم، آيات، في عليهم السلطان عته نفى أنه مع الغاوين؛ 
[.٢١. •٢ ]ّبأ: ثلأنيه من ءنجم لم ءقاة رنا ألمحيص. مذ مْثا إلا ظءأ لثم 

ءّءأةر3 إلا ثلثير تن ء؛يكا ي، َةث له: مقررأ عنه حاكيا تعالى وقوله 

وذلل؛،نفاه، الذي السلءلان غير عليهم له أثبتنه الل-ي لْلان الأن هو: فالجوايث، 
جهين:وس 

المنفيلءلان والبتنزيينه، لهم إضلاله مللهان هو له المثثتج السلءلان أن الأول: 
فأجابوهدعاهم أنه غير بها، لهل يتحجة من عليهم لإبليس يكن فلم الحجة؛ سلطان هو 
القرآن.في محير اJرUن عر اللطان ؤإطلاق برuن. ولا حجة بلا 

ّلعلوهالذين هم ولكنهم البتة، ابتداء ّلعلهانا عليهم له يجعل لم اف أن الثاني: 
^١٤يقول: الته لأن بقوه؛ عليهم يتسلل فلم حزبه، في ودخولهم بطاعاته هم أنفعلى 
واختيارهم.عليهم؛إرادتهم تكل ؤإنما [• ٧٦اء؛ ]التصعبثاه كان ألسثلي ٍةد 

إيهامدع كتابنا في هذا بينا وقد هءلفة٠ القيم ابن العلامة بوجهيه الجواب، هذا ذكر 
الكتاب،.آيات عن الاضطراب، 



(١٠١)الأية ت اكحل محررة م  ٣٩٤

أنتإقعآ  ٥١٥يرن سا أهمثث وأس »اثؤ ^ ١١٤٠^ءاية دلتا ت تعالى قوله 
بدلإذا أنه الكريمة الأية هاو0 في - وعلا حل - ذكر .4. بمايث ي اكسو أق  ٢٣

يجعلونالكفار أل - مثلها أو منها بخير وأتى اها، أنأو آية نسخ بأن آية، مكان آية 
أنمهم زعمآ عاليه. ضر اض، عر كاذب أنه بائعا•، ه؛ الرمحرل في للهلمن سبا ذللث، 
فيمهمافه، على مستحيل ذللتح وأن المجدد، الرأي وهو البداء، يلزمه بالأية الأية نسخ 

ولموأثبته، لأةر0 افه من كان لو أنه زاعمين افه على مفتر النم، أن ذلك من عندهم 
ينخه.حتى متجدد رأي فيه له بملرأ 

يناهاوأنآية نسخنا معناْت ءاتوه ثصقاث ءانت ت قوله أن عالي والدليل 
)وئدئ ٠^ ت وقوله [، ١٠٦ت ]البقرة ثشمحهاه آو ءايؤ محي ثثع ؤتا i تعالى قوله 

ام.تنأن أي ٧[ - ٦ ]الاطى: اهأه ظ' ١ ^ي 
مثلهاأو منها حير ببدل تأتي، أن بد لا أناها، أو آية نسخ إن أنه على والدليل 

^١٠٨! هناوقوله [، ١٠٦بش.رة: لال٠^٠٤ه أز محمآ هثم ءؤ؛١٠؛، تعالى! قوله 
٠ءاتوه نحتقاث 

البداءايلزمه لأنه افه على ستحيل النسخ أن من واليهود المشركون زعمه وما 
يلزمهلا النسخ لأن عاقل؛ لكل البطلان واضح المنوحل، هلاهر - المتجدد الرأي وهو 

محيستنقفهي مصلحته بأن عالم وهو الحكم يشيع ~ وعلا حل — افه بل البتة، البداء 
فيهالذي الجديد بالحكم وييدله الحكم ذلك ينسخ الوقّتا دلالث٠ عند وأنه المعين، الوقت 

منالمابق علمه محي كان ما - وعلا جل - أنجز المعين الومحت ذلك جاء فإذا المصلحة؛ 
كممحاالمصلحة، فيه الذي الجديد الحكم يدلك مصلحته زالت الذي الحكم، ذلك نسخ 

ذلكونحو وعكسه، الفقر يعل الغنى وحدوث وعكسه، الصحة يعد المرض حدوت أن 
العينومحته في التغيير ذلك تقتضى الإلهية حكمته بان عالم اممه لأن الداء؛ فيه يلزم لا 
واصح•هو كما الأزلي العلم في ّيق ما وفق على ا له 

فيوتمحضها المنسوخ، من الملحة بزوال علمه إلى — وعاد جل — أشار قد 
ثأمأم أز نن؛آ ،ثم ءؤئأ>ي، وقوله! يرده يث آمين ! هنابقوله النامخ 

١]١^٥;،: فؤ4 سء 'ثق قق آقث أن  أةأاثأ ه C إلا و مخ ق يجتلإقو ! وقوله [، ٠٦
قوله!بعد ٧[ ]١^: ،^٠< ؤء أمحن تلا ^١^ فقوله! ]!_، وه بمق ننا أمح: تلا 

اء،الإنبمحلحة عالم فهو ينزل؛ يما أعلم أنه على يدل ٧[ ]الأعلى: أقأه ثأآ ما ءازإب 
المنسي.الأول من الجديد تبديل ومصلحة 

الكريمةالأية بهن>ْ نتعلق مائل 
فيولا وشرعا، عقلا النسخ جواز في لمين المبين ، حلافلا الأولى! المسألة 

أنيعني إنما فإنه - الأصفهاني لم ملكبي ذلك في حلافا عنه ذكر ومن فعلا، ونوعه 
اسمرارالأول الخءلاب ءلاهر لأن الجديل؛ بالخطاب الحكم لزمن تخصيص النسخ 



١٣٩٠(— • )١ الأة اسل: _؛ 

الذيبالزمن الأول الحكم تخصيص على دل الثاني الزمن• جمع في الحكم 
السعود()مراني في إليه أثار وقل. الأول. للحكم رفعا عنده النسخ فليس المخ؛ مل 

تالنسخ تعريف محي بقوله 
ننالبأو قران البمحكم زمن الان يبأو لحكم رفع 

ومن٠ بينا كما البداء يلزمه أنه زاعمين المشركين، وبعض اليهود فيه حالف ؤإنحا 
نسخها.يستحيل موسى شريعة إن اليهود؛ قالت هنا 

افلأن نة؛ ّأو تحاب من بوحي إلا ثرعي حكم نخ يصح لا اكاس،نت المسالة 
آئي،لم،1»ثا يرجوف لا أكمتت> ئاد هم؛، ءاثاقا ءقهنّ ئثد ^٥^١ بقول؛ - وعلا ل ج- 

يئءا إلا أمح إذ ميى يم ثن ^4؛؛؛ آن يآ دزش ما ثق دله أز ندآ عمي إثر٠١تي 
المسخأن تعلم وبه - ]بونس[ عفلمم.ه ى عياب رن، ممتن إن ثغائ، إو إل<ث؛ 

بعدإلا ينعفل- لا الإجماع لأن بالإجماع؛ نسخ لا وكازلك مضؤع، العمل بمجرد 
نولغي معه حجة ولا ه، وتقريره وفعله بقوله فالمرة حيا دام ما لأنه ه؛ وفاته 

بكونهالتقييد من الإجماع تعريف في يد لا ^١ أحد؛ كل على فرص اتباعه لأن الأمة؛ 
الإجماع؛تعريف في هاحس،)الراقي( قال كما وفاته.، بحد 

أحمداة وفل. عمن؛ة لأما هدى مجتمن اق فالأنوهو 

العقلكون ؤإر ، وفاتهيحد البتة تثريع ولا تشرع، لأنه المسخ؛ يضخ وفاته وبعد 
المسخ؛في بقوله أيضا العود( في)مراني أشار - بمجردهما المسخ يصح لا والإجماع 

تندالمإلى بنمي، بل الإجماع مجرد أو عقل الببكن م لف
وحامننصا أن العلماء كلام في وجد إذا أنه يعني المستند٠ إلى ينمي ال؛ل وقوله؛ 

بنفيلا الإجماع، مستنل، هو الد.ي يالنمي منسوخ أنه يعنون إنما فإنهم بالإجماع، 
بالقياسالوحي نسخ يجوز لا وكا-لك ثرعا، به المخ متع من ذكرنا لما الإجماع؛ 

بقوله:)المراثي( في أثار ؤإليه التحقيق، على 
الماسجل اء ارنضذي الهو اس قيالبالمص خ نومنع 

■الحمحاومّ أي 
وغيرهموالشافعية المالكية س الأصول أهل بعضي يقوله ما أن اعلم الثالثة؛ المسألة 

بقوله:)الراقي( في درج وعليه للجمهور، واحل غير وعزاْ يدل، بلا المخ واز جس 
بدلالمن اريا عيجيء وقد قل نال مبالخف، خ نوي

أنهمع كثرتهم، مع الأجلاء العلماء س به قال ممن والعجب، ّ ثلث، بلا باْلل أنه 
أرمترأ ءثم ثأم، ثنيها آو »ايي يى ثضح ؤ، تعالى؛ لقوله صريحة مخالفة مخالف، 
أميى أند-دا ؤوس تعالى؛ افه كلام بعد لأحد البتة كلام فلا ا"*ا[ ]البقرة: ضهأه 



(١٠١)الأية اسل: ّررة  ٣٩٦

هأف؛ ر آقلم [، ٨٧]ال-اء: ثبك4 أثو ين أنيق [، ١٢٢]!_: محلا4 
ببدلالإتيان وبين النسخ، ثمين الكريمة الأية هده في - وعلا جل - ربط فقد [ ١٤٠]القرة: 

علىالشرطية في والكدب الصدق أن ومعلوم والجزاء، الشرمحل سبيل على المنسوخ 
الربهل؛على يتواردان الشرطية في والكذب الصدق أن ومعلوم والجزاء، الشرؤل سبيل 
ظاهر.هو كما مثله أو المنسوخ من ثمخير الإتيان وسر النسخ وسر كلما أنه فيلزم 

تتعالى نوله في وذلك، بدل بلا القرآن في وسر المخ أن من العلم أهل بعض زعمه وما 
'•بقوله نسخ فإنه [ ١٢]المجادلة؛ه صدئة ٤^^ توى ين ثمدمؤأ الثسؤلر شتم إدا ءامرأ آلدي ءؤثتأ؛يا 

١لمسوخ.^^٠١ بدل ولا [،  ١٣ل١لمجادلة: ءتدةّؤه هؤأؤ دى ين ثئدمأ آن ؤءأثثم 
بقينسخ لما المناجاة أمام الصدقة تقديم وجوب أن وهو بدلأ، له أن فالجواب 

ظاهر.هو كما المنسوخ الوجوب من بدلأ وندبها، الصدقة استحباب 
فمثالبالأحق، والأثقل بالأثقل، الأحق سخ يجوز أنه اعلم الرابعة" الخالة 

نولهفي عليه المنصوص والإطعام الصوم يبن التخيير نسخ JالأJقلت الأحق نسخ 
تعيينوهو منه، بأثقل [ ١٨٤]البقرة: يمام فدية ^٠^ ألي؛أتلأ قء تعالى• 
حبسونسخ [. ١٨٥]١لبقر٠: اثئه ثال؛ثثّألتين متنكم بت ؤئى قوله• في الموم إيجاب 
بأثقل[، ١٥]الماء: ألسثوته ق ؤأتسءدركا بقوله: عليه المنصوص البيوت في الزوانى 

سفاجلدؤأ ؤاللإ، قوله• في منهما الأول على الخصوص والرجم الجلد وهو منه 
وبقيتلاوتها نسخت التي الرجم باية منهما الثاني وعلى ٢[، لالور؛ جثدوه يائه نتثما ثيد 

واشاض، من نكالأ البتة فارجموهما زنيا إدا والثيخة )الشخ قوله: وهي ثابتا، حكمها 
منعشرة المسلم مصابره وجوب نسخ بالأحق: الأثقل نسخ ومثال حكيم(٠ عزيز 

]الأنفال:مأئنثزه بملوأ عسمون منكم يك، ؤءن قوله* في عليه الخصوص الكفار 
حمققوله• في عليه الخصوص منهم اثنين المسلم مصآبرة وهو منه بأحق [، ٦٥
•[ ٦٦]الأننال: ي*يوأ ًلإ_ة نائت نتاءكم أء صعفأ؛ن ؛؛ SCأنى؛.ؤعلم ئك٢ آهث 

]البقرة:ه ٥ يه ثحاستكآ تخفنوه أو أئساكم ؤآ ما بروا ؤوإن تعالى: نوله وكنسخ 
للانقلنسخ فإنه [؛ ٢٨٦]البه_ره: ونثهثاه إلا ثنتا أفد وهف ءالأ بقوله: [، ٢٨٤

توله:في عليه الخصوص، بحول، عنها الخوفي اعتداد وكنخ ظاهر. هو كما بالأحق 
[،٢٤٠]الهمرة: امحل4 ءال ضثا (ووي نصثه أرنجا يدررة يناءئم ثتدمرى ؤوأل:ئ 
يتوئوقرؤوأكيا قوله• فى عليه الختصوصى وعشر، أشهر بأربعن الاعتداد وهو منه بأحق 

[.٢٣٤]اJقرة: وعئئإه أثير ١^٤ ثمآنئسين ثممثس أدعتج١ وبدللف منآتإ 
[١٠٦]١لبقرة: مةيهتآ؟بم أز تما خمحز ؛ — وعلا جل — قوله في أن اعلم تنمه: 

جهمحزتمن إشكالا 

أواجرأ، أكثر لأنه الأخف؛ من خيرآ الأثقل يكون أن إما يقال: أن الأولى: 



٣٩٧( ١٠١)ام اسل: صورة 

الأثقلوكون الامتثاو، على القدرة إلى وأنرب منه، أسهل لأنه الأمل من حير الأحق 
الأمل؛نسخه مغ يقضى حيرأ الأحق كون أن كما بالأحق، نسخه مغ يقتضى حيرأ 
ونلدونه. هو ما لا له، مماثل أو المنسوخ من حير هو بما يأتي بأنه صرح الاه لأن 

يالأحر-منهما كل نسخ حواز الوا؛غ أن عرفت 
مايقال: لأنه [؛ ١٠٦]ي فيهاه ور قوله: خى الإثزكاو حهى من اكانية الجهة 

منه؟ويبدل ينسخ حتى المثل على للمثل مزية وأي مثله؟ منه لييدل المثل نسخ في الحكمة 
الأحر،لكثرة الأثقل ني تكون تارة الخيرية أن هو الأووت الإشكال عن والجواب 

بينانمخيير كسح المعوية؛ شديد غير والأمثال حدا الأجركثيرأ كان إذا فيما وذلك 
القدسي!الحديث في كما كثيرأ أجرأ الصوم ني فان الصوم؛ بإيجاب والصوم الإءلعام 

فصبروا لأنهم الصابرين؛ حيار من والمانمون ، به، أجزى وأنا لي فإنه الموم رإلأ 
•١[]الزم: -مثاُأ،ه مم ٣ ألقمدى بجإ ^١^١ يقول: واف وفروجهم؛ بطونهم شهوة عن 

وإنالأمتثال، على القدرة لعدم مفلنة تكون ثديية صعوبة فيها ليس عادية الصوم ومشقة 
بقوله•متموص الإفهلار برخصة هيل فالتمفر؛ أو كمرض ذلك يقتضى ما عرض 
الخيريةتكون وتارة . !!١٨٥]المرة: أره آئاي مذ مد، سمر عق أر مغب؛تا •م ماث 

فيهر يعبعين؛ المعوية شديد وخ المنالأثقل كان إذا فيما وذلك الأحق، في 
للوفؤعالمكلف تعرض الامتثال عدم مظنة لأن مننه؛ حيرأ يكون الأحق، فإن الامتثال؛ 

دثءام_بئر ئغعو، آو أئهئأ يآ ما تدوأ ؤوأن كقوله: وذنك اش، يرفي لا فيما 
جدأ،صعيا الامتثال لكان القلوب بخهلرات المحامية تنح لم فلو [ ٢٨٤]البقرة: آثثه 
ثلث،فلا تعالى، اف لمه من إلا به، الإحلال من لم ييكاد لا النفوس، على شاقا 

مجن، للمكلفحير [ ٢٨٦]البقرة: رسمياه إلا مثا اش يثؤإن ولا بقوله: ذلك نح أن 
.وهكذاالشاق، الحكم ذلك بقاء 

الناصحمماممة به يراد مثهآه نوله: أن هو الثاني الإشكال عن والجواب 
ذاتهعن خارجة فواتي يستلزم المامحح يكون أن ينافي فلا دانيهما؛ حد في وح والمن
يتلرمهما وباعتبار رخ، للمنمماثاد ذاته باعتبار فيكون المنوخ، س خيرأ بها يكون 

المنوخ.س خيرأ المنوخ في توحد لا التي لفوائد اص 
بيت،استقبال ينح مثلهاه أر ؤ لقول: يمثلون رين المقعامة أن ؤإيضاحه 

دانيهماإلى بالنظر وح والمنالناصح هذا فإن الحرام؛ اض بينه يامتقثال ص القن. 
فلامتساوية، ها أنفحقيقة في وهي الجهالتا، من جهة منهما واحد كل لأن متماثلان؛ 

المنسوخمن خيرأ تصيره ذاته عن خارجة حكم على مشتملا الناصح يكون أن ينافي 
القرآنفي لها مشار متع،ءدة نتائج تلزمه الحرام اف ست، استقبال فإن الاعتبار، بذللث، 

علىمكة كفار احتجاج يه قعن يأنه : منهاالقدس، ببتإ استقبال في موجودة ت، لي



الآيةر0ا(اكءل:ب  ٣٩٨

اليهودحجة به وتسقط قلته! تستقل ولا إبراهيم ملة على أنك تزعم • بقولهم المي. 
اليهودعلماء حجة أضأ به وتسقعل أ ديننا من وقلتنا نلتتا، وتستقبل لينتا تعيب ت بقولهم 
بالتحوليؤمر ثم المقدس، بيت باستقبال يؤمر سوف هؤ أنه التوراة في عندهم فإنهم 

غيعندهم بما عليه لاحتجوا بذلك يؤمر لم فلو الحرام، ض ا بيت استقبال إلى عنه 
يحول.لم أته والفرصى الحرام، اللة بيت إلى سيحول أنه من التوراة 

بقوله;الباطلة الحجج هازه إدحاص هي التي الحكم هذه إلى تعالى أثار وقد 
محع،ًقممقأ سمتم ما دمث آلما؛ اكجي قتلن ونبمث مت حمجئ جث 

[.١٥٠ت لغرة ١ ل ه حجت عنكم يءة ولقلا بقوله؛ الحكمة بتن يم [ ١٤٩ت لبقرة ل؛ 
الحراماغ بيت إلى التحويل حب إلى ه دعته الخى الدواعي من الحجج هذه ؤإسفاط 
زلإربمن-4ا تلا 'التما؛ ؤ، ننهك ئثنب رئ وس تعالى؛ نوله فى إليه الثار 
[.١٤٤ت لبقرة ١ ت ه ألتنا التسحد شظر ولجحك 

أنسام؛ثلاثة على النسخ أن اعلم •' ة الخامالمسألة 
حدثمن مسالم صحيح غي ب ما ومثاله معا، والحكم التلاوة نسخ الأول؛ 

٠٠٠ يحرمن* معلومات رصعات عشر القرآن مجن أنزل فيما كان  ١٠ت قالت هثأ عائشة 
إجماعا.والحكم التلاوة مجنسوحة رصعات عشر فاية الحديث، 

حمسوآية آنفا، المذكورة الرجم آية ومثاله الحكم، وبقاء التلاوة سخ الثاني• 
,وافقهما ومن وعانشة الشافعي قول على رصعات 

المصابرة،كاية المنسوخ؛ القرآن في مجا غالب وهو التلاوة، وبقاء الحكم نسح •' الثالث 
.آنفا كله ذلك ذكرنا كما . الزواني وحبس ، لاطعام وا الصرم بين والتختر ، والعدة 

ونسخبالقرآن، القرآن نسخ في العلماء بين حلاف لا أنه اعلم ٠ المادصة المالأت 
بأحبارالمتواتر نسخ وش كعكه، بالسنة القرآن نسخ في واحتلفوا السنة. بمتواتر السنة 

إلاينسخ لا الكتاب بأن نال وممن . معروف المسائل هذه في وحلاقهم الأحاد، 
,إه' الشافعي بالسنة؛ إلا تتسخ لا السنة وان بالكتاب، 

الكتابأن هو — أعالم تعالى واض — لي يفلهر الذي —؛ عنه النه عفا — مقيده قال 
السنةنسخ فمثال تعالى، اض من وحي الجميع لأن بالأحر؛ ينخ كلاهما والسنة 

بيح،اّنتقبال فان الحرام؛ اف بيت باستقجال المقدس بجت استقبال نسخ بالكتاب؛ 
تلهؤ؛اتىكنك فوله• في بالقرآن اف نسخه وقد بالقرآن، لا بالسنة وخ إنما أولأ المقدس 
وحكماتلاوة رصعات عشر آية نسخ بالسنة؛ الكتاب نسخ ومثال [* ١٤٤]البقرة؛ ؤيتشهاه 

وسورةالمتواترة. بالسنة وحكما تادوة الحقد وسورة الخاخ سورة ونسخ المتواترة. بالسنة 
)الدرصاحب أوصح وفد المالكية• عند الصبح في القنوت هما الحقد؛ وسورة الخلع 

.نسختا نم اممه كتاب س محورتين كانتا أنهما تحقيق وغيره المنثور( 



١٣٩٩( ٠ )١ الأية الخل: ّورة 

الاحادأحبار أن هو ت الصواب أنه لنا يفلهر الذي أن الأنعام سورة في قدمنا وفد 
لأنبينهما؛ معارضة لا وأنه عنه، ناخرها ئت إذا بها المتواتر نسح بجور الصحيحة 

فلاقبل، موجودأ يكن لم جديدا شينا بينت إنما بعده الواردة والستة حق، المتواتر 
.زمنهمالاختلاف البتة بينهما معارصة 

ة؛ؤقأن إلأ' بملنثة7 ثاعمّ يمق محثتا إلأ أوي آ ق أحد لا تعالى: فغوله 
الحمرلحوم إباحة على صريحة دلالة الخهلابقة بدلالة يدل [، ١٤٥ل١لأنع١م: تينةه 

بعده الحمر صرح فإذا ذلك• في الأية في والإثبات بالفي الحصر لصراحة الأهلية؛ 
البتةمعارضة فلا مباحة® غير الأهلية الحمر لحوم اربأن صحيح حديث في خيبر يوم ذلك 

علىدل الحديث لأن بسنين؛ قبله المازلة الأية تللث، وبين الصحيح الحديث ذلك بي.ن 
واضح.هو كما المستقبل في شيء تجدد نفت ما والأية حديد، تحريم 

ناخرهاالثابت الصحيحة بالأحاد المتواتر نسح جواز هو - افه ثاء إن — فالتحقيق 
صاحبللجمهور وفاقا خلافه على ودرج الأصوليين، جمهور فيه خالف ؤإن عنه، 

بقوله:)المرافئ( 
الصوابعلى واقع بيس للكتاب لالأحاد بوالمسح 

والأقربينللوالدين الوصية إن قال؛ من قول بaلالآن على دليل لا أنه تعلم هنا ومن 
تعالى.اممه عند والعلم ٠ لوارمث،ْ وصية ألا بحديث منسوخة 

فإنالفعل، من التمكن قبل المخ جواز هو الحقيق أن اعلم المائعة: المسألة 
فعله؟من التمكن قبل سينسخ كان إذا أولأ الحكم تشرع في الفائدة ما قيل: 

اضأن - هدا ويوضح الامتثال. على بالعزم المكلفين ابتلاء الحكمة أن فالجواب: 
يتمكنأن قبل عفليم بدح بفداثه الحكم هدا عنه نسح وقد ولده، يدح أن إبراهيم أمر 
آليئ.اأبقؤأ لو ثنيا ؤ.إى بقول* الابتلاء ذلك: في الحكمة أن وبين الفعل. من 

خمسنسخ الفحل: من التمكن قبل المخ أمثلة ومن ]الصافات[ .ه عظيم خك رمديثث 
معروف.هو كما صلاة، خمسين المائة فرصت، أن بعد الإسراء، ليلة صلاة وأربعين 

بقوله:المعود( )مراقي في الخالة هده إلى أثار وقد 
المملصحيح في وقوعا جاء الفعل وقبئ فبل من والمسح 

وإنسخا، تكون المص على زيادة كل ما انه المحقيق أن اعلم الثامنة: المسالة 
قسمان:النهس على الزيادة بل جققج، حنيفة أبو الإمام ذلك في خالف 

كزيادةالحقيق؛ على نسخا تكون الزيادة وهذه قبله، الخدكور للنص مخالف قم 
المذكورةالأربعة المحرمات على مثال، باع المن ناب ذي وكل الأهلية، الحمر تحريم 

الحمرلأن [؛ ١٤٥]الأنعام: طاعمّ و محرما إثة أدي مآ ؤر لمد لا آية: في 
فيوالإنبات الحصر؛القي، مقتضى بل الأية، في حكمه عن يسكت لم ونحوها الأهلية 



الآطن)آ'ا.م•الخل: 

[I١٤٥ رالأسام ت1_تثه مث أن لمحُ بمل>دمم طابمي يمق محن•، إئ أية تآ ثا يد لا ؤ • قوله 
ظاعر.أر نخا تحريمها نيادة فكون معها؛ ذم وما الأهلية الحمر إباحة في رح ص- 

التعسعنه مكتح شيء نيادة تكون بل للتعس، مخالفة فيه الزيادة تكون لا م وق
البكر،الزاني كتغريب عنه؛ مكونا كان شيء حكم بيان بل نسخا، يكون لا وهذا الأول،، 

عماومكت، الجلد أوجب، الأول، في القرآن فإن الأموال. في واليمين بالثاهد، وكالحكم 
ؤؤنفيه الثاني في القرآن أن كما ٠ التغريب، وهو عنه، مكونا كان حكما النيئ فزاد سواه، 

فزادواليمين، الناهد حكم عن وّكتا [. ٢٨٢؛: ]١١٨رأمأثثا)ئه ئبجل ئينيي قمحؤ ثم 
تبقوله العود( أراقي في أثار هذا ؤإلى منه؛ مكونا كان حكما جق الحم، 
اداازديإلا العص برما ا يمفادا أفا مكل خا نيس ول

إلأأية تآ ف، اجد لا ت فوله على الكلام في الأنعام في هذا ندمحنا وند 
[.١٤٥لالأنمام: محزتاه 

ؤهنبيه - وعلا جل - اش أر ألإا4 رمحذكث ثن ألئد؛بما رؤخ ثرلت ظ تحالمح،• قلله 
افهتيديل ثج يبافتنراء أنه زعموا الدى، القرآن هن.ا إن ت يقول أن الكريمة الأية هدْ في 
وروحله، مفتريا فليس - وعلا جل - ربه من القدس روح عليه نزله انه - آية مكان آية 

يليق.لا ما كل من الهلاهر أتم، المقدس؛ الروح ومعناْ جرل، القدس؛ 
رقألإقم لحمي عدوا ماث ش ؤفأ كقوله; كثيرة، آياين، في المعنى هذا وأوضح 

آمحةألئح يب نثن . ١^؛، رمح، كر؛ث ونوله؛ [، ٩٧]الجمرة؛ ه أقه يإذب؛ ٌبم هد 
سجز،^)/١ ونوله: ]اوث-مرا،[، ين.4 ءُئ ؛ثان . ١^٥، ئ ثثا ك مي. 

لتمجز؛هألثاثد يهء جف ^لأ وقوله؛ [، ١١٤]طه: ر-نثمه إقاكث بمش أن مي، ثن 
•الأيامته من ذلك غتر إلمح، ]القيامة[، .ه ئت؛<ائث, ة|ع همأثه ^١ ومحآاثم. جمئز ءقا ة ا. 

فئ،- يعلا جل - أفم بمبثم.تره إئذ بمولوث اثنم تلم تحالمح،؛ م.له 
.الحم، به جاء ^^، ١١القرآن ْذا إن يقولون؛ الكفار أن أعلم أنه الكريمة الأية هده 

 ro( الناس•ُن بشد من تعلمه ئنْا الد، من وما
ألأؤبمىأمنلأ ^^١١٠٢ كقوله: الموضع، هذا غير في المعنى هدا وأوضح 

تورهثم إلا نذا وقوله؛ ]الغرنان[، وأكسلأ.ه بمًقثآ بجو هتن( ئة آءكتجه١ 
ْ'ا[.]الأنعام: درنتذه ؤوؤأؤؤ\' وقوله؛ غيره، عن و. محمد يرؤيه أتم، [ ٢٤]المدثر: 

الأنعام.في تقدم كما 
وقده، الحم، يعلم أنه زهمموا النتم، الشر هذا تعيين في، العلماء احتلف، ونل 

جبر،واسمه المغيرة، بن الفاكه غلام هو فقيل؛ اللسان؛ أعجمي بأنه القرآن صرح 
الكنب،بقرأ وكان الحضرمي، لجني عبد يعيش اسمه ونيل؛ فأسلم. نمرانئا وكان 

يسار،أحدهما اسمم غلامان؛ همّا وفيل؛ لوتمي. بن عار لبني غلام وفيل؛ الأعجمية. 



٠٣. ١٠٢)الحل: ّور؛ 

لكنات وقيل لهم* كتابا يقرآن ولكنا السيوف، يعملان صيقليين ولكنا جبر، الأحر واسم 
صذلك غير إل والإتجل، التوراة يقرآن 

بقوله:ثتثم ^٩ نولهم؛ ني وتعنتهم كذبهم - وعلا جل - بين يند 
تعلمهيكون كيف اى ثترؤث> لثان ؤندا أءثث؛ث إكب تجدرث أدى ؤأك\>ش 

النمح، محبين عربي القرآن وهذا اليان، أعجمي البشر ذلك أن ْع البشر، ذلك محن 
معقول.غير فهذا العجمة؛ محن فيه شاتين 

،كيف: وقالواأيضا لكدبوه أعجمنا القرآن جعل لو بأنه أيضا تعنتهم شل.ة وبين 
جأووقوله: ني وذللا، عريي؛ عليه أنزل الذ.ي الرسول أن محع أعجمثا القرآن هذا يكون 
أعجمي،أقرأن أي [ ٤٤]_J،: نتنه 'أؤد؛ى ،اتنهأ قي،  sfpءأ صنآ مءاُا ثعئثه 

المعلمأن ينكرون ولا عربي، والرٌول أعجمي القرآن أن ينكرون في، عربي؟ ويصول 
عريي.له تعليمه المزعوم القرآن أن محع أعجمي، المزعوم 

فقرأ0أعجمي على المبين، الحربي القرآن هذا نزل لو بأنه أيضا تعنتهم بين كما 
فيوذللث، وتعنتهم، عنائهم لشدة للحالة؛ الخارق ذلك، محع أيضا، لكذبوْ عربيا عليهم 

.]الثعراء[ .ه محييي ه >^؛ ١٤٠محا ءث٠م قتأم . آمحثمس بمض يمك رلم قث قوله؛ 
لسانوالمعنى الحق، عن يميلون أي الكريمة: الأية هذه في وقوله 

بين،غير أعجمي - إليه والاستقامة الصدق عن قولهم يميلون أي يلحوون، الذي البشر 
اتيوالكحمزة الحرف، هذا وقرأ ونماحة. بيان ذو أي مين، ^.^، لسان القرأن وهذا 

الياءبفم •بلحل.ون• الباقون وقرأه الثلأني. لحد محن والحاء، الياء بفتح 'يلحدون• 
إلالم، عن يمتلون أي واحد؛ والمعنى لغتان، وهما الرباعي، ألحد من الحاء وكر 

الياءبفتح يقرأهما فلم نمك في والتي الأعراف، في التي "يلحدون" وأما الباءلل. 
النحلفي التي هذه في ائي الكوافقه ؤإنما ائي. الكدون وحده حمزة إلا والحاء 
وتذكرها؛فتؤنثها الكلام؛ به وتريد ان اللمممللق العرب، لأن القرآن؛ على اللمان وأٍللق 

تباهلة أعنى تول ومنه 

فيهاولاسخرعلولاعجبح محن ا هلاأصربلسان أتتني، إني 
الأحر:وقول 

اتخونأن ثتلث، حوما ت، وحن—ا —؛؛إلا ههديتثر الكمان 

الأحر:وفول 

نكرول ن. Ju،؛ا هنأحايير امعنك، بس—ان لتى تأت
ناحثناء أي لاوث.عراء[ .ه آمحمخن ؛، بب لثان ي، ؤثإ-بم)، تحالك،؛ فوله ومنه 

الحطبة:قول طؤ\ اذكلأم بمعنى اللسان إًللاق ومن باقيا. 



ا١٣-١١٢)الحل: ّررت 

عكمجوف في ه أنبالت فنى مات ف OUعلى ندمت 
نجريبمدا فيزد4ا يأتيها ثنلممنث ءايئت يشج ميث ٠؛^! أف، >ؤوبمثيثأ تعالى; نوله 

.يمنمذ ،>^؛ ٤٠٥ث ؤألمف ألمع لثاس أثث »أذ'ذها أممي أقمه ؛طااوك » ؤ
0<.س م ص تدم ئقُ; ;ء نتة زك.،'؛م 

عنالعوفي رواية وهو مكة، لأهل اللة صربه مثل هذا إن ث العلم أهل بعض مال، 
مالكوحكام أسلم، بن زيد بن الرحمن وعبد وقتادة، مجاهد ذهبا وإله عباس، ابن 
دهمره•كبر ابن •منهم مله -، اممه رحمهم - الزهري عن 

مكةأهل صفات ْع تتفق — القرية هده بها اتصفت التي المدكورة الصفات وهده 
عننغليره نال مءلم-ثته ءاينه ؤد=فاثث، القربة هذْ عن ففو'ه القرآن؛ قى المذكورة 

ينإ ٢٤١٠١^وموله• U®؛l• ]اكصص: قئآه ءامنا -مء له»ِ قعن ؛^١^٠١ كقوله؛ مكة؛ أهل 
تىؤو»اتثهم وقوله! [، ٦٧]او<سكبوت: حؤلهره مى آلئاس ؤقظع، »امنا جعنا  ٤١

تثتاؤ)ن]لأ ونوله؛ [، ٩٧عمران: ]آل ^ ؛١٠٤؛0 ؛٤٥ ؤرمن وقوله: ٤[، ]نريش: 
نالS ثن ابمدا محد-همثا ^يأتينا وقوله؛ [، ١٢٠بنرة: ]الوآقاه للغا؟، ماق أديت 

وموله؛[، ٥٧]القممس: ثىؤه كل ئمئت إكي يجض؟" كقوله؛ أيضا؛ مكة أهل عن نفليرْ 
أليي،^١ رب ،لعبدوأ ٥( وأاميف ألئ_تفي رنله لءث-ةهم نرير ؤلأبك،وا 
اليمن،رني ت، كانالشتاء رحلة فإن ]فرص[؛ حوبب تذ وءاتثثم جنخ ين آطسنم 
ولذاوأرزاق،؛ أموال الرحلتين كلتا من تأتيهم وكانت الشام، إلى كاث الصيف، ورحلة 

ءلإبراهيم؛ د'عوْ مي وموله جوع• من أ٠لعمهم بان عليهم بامتنانه الرحلتين أتح 
أنين•؛-^، ٠٤١٠^وقوله؛ [، ١٢٦]البم-رة؛ ه أقتت يى أئثم ثآنيق ،ا.؛تا ؛؛؛؛١ كدا تيثل ين، ءابئيئم 
[.٣٧*؛»؛: l^J]الثترب4 يى ثأزرمهم آخم ٣^، آلتاثبم، يث 

كقوله؛كثيرة، آيات ش مكة أهل عن نظيره ذكر أمموه أثمه ؤشفأرج ونوله: 
]إبرامم[..ه أل؛واي دار ممهم وآثزأ 'هثإ أثب سث، ثدزأ ألإ-؛د،  Jiئن ! ^١٥

نمأممي سث، تعالى؛ قوله على اوكلأم في ذلك من  Ls_i>؛قاومنا وقد 

قطعانفليرْ وقع بمنمذاه ْفامأ سا وأل>وذا ألمع لثام، أثن ؤ»أد'دها وقوله؛ 
>الالهموقال؛ ه، اف رسول عليهم ودعا والماد، الكفر في لجوا لما مكة؛ لأهل 
كلأذهبت منة فاصابتنهم يوسم،اا ني كستين عليهم واجعلها مضر، على وطأتلث، اشدد 

وأصابهم- نحروْ إذا بل.مه يخلل الجحير وبر وهو - والعلهز الجيف أكلوا حتى شيء، 
وبحوثهوغزواته الد.، رسول جيوش من الخوف وذلك الأمن؛ بعد الثاريد الخوف 

ابنر ففقل. التغيرات، يعفى علمى القرآن لهما أشار والخوف الجؤع وهن.ا وسراياه، 
.ذلالث، على يدل بما الدخان آية مسعود 



.ijj  :٤٠٣( ١١٣-  ١١٢)اص اسل

ه؟،فن ئثا)ؤ ألثثآء ثأيه توم ءؤة;مب اب بت صحيحه ني بخاري النال 
عنملم، عن الأعمش، عن حمزة، أبي عن عيدان، حدئتا فانتثلو. فارتتب; ]الدخان[ 

واليعلئة،والنمر، والروم، الدحان، ت حمس مشى نال؛ اش عبد عن مسروق، 
معاوية،أبو حدثنا يمي، حدثنا ]ال١خان[ ولح.ه عدامه تندا ألثاس واللزام• 

لماقريشا لأل هدا كان إنما اض؛ عبد قال قال؛ مروق عن ملم، عن الأعمش، عن 
أكلواحش وحهد، قحط فامحابهم يوسمج؛ ني كبسنين دعا المي. على استعصوا 

الجهد؛من الدخان كهيئة وبينها بينه ما فتركا السماء إلى ينثلر الرجل فجعل العفل-ام؛ 
ألثءاداب ثنيا آقاس ثئثى و مهن يث-ءارا هثئة' ثأؤ< يوم ت تعالى اة فأنزل 
ئدفإنها لمضر، اش اسق اه، رسول يا فقيل• . اه رسول فأتى تالل-حالا ه؟؛* 

مذو)،هق؛ؤ فنزلت نسقوا؛ فاسقى لجريء!٠ إمك ا *لمضر قال: ا هلكت 
اهفانزل الرفاهية؛ أصابتهم حين حالهم إلى عادوا الرفاهية أصابتهم فلما [ ١٥لالدخان: 

بدر.يوم يمي لانمخان[ ثئيثوة.ه اقأ أؤلثه ؛ظش وقإ ت يجن، عز 
يحيى،حدثتا ]الدخان[ مؤبمون إة آتداث عنا أكس ^٧؛؛ ت تعالى نوله باب 

اضعبد على يحلن، قال: مسروق عن الضحى، أبي عن الأعمش، عن وكيع، حدثنا 
ةلجيه.• قال اه إن أعلم، اه ت تعلم لا لما تقول أن اللم من إن فقال؛ 
وامتع٠وا. الحم، غلبوا لما فريشا إن لص•ا .ه ، ٥٣٢يى ادأ و؛آ م ئ عقم أتءزؤ 
٢١١٠٠١١فيها أكلوا سنة يوسمرا كسح بع عليهم أعم، *اللهم قال• عليه 

منالدحان كهيئة الماء وبين بينه ما يرقا أحدهم جعل حتمحر الجهل•، من والميتة 
عنهمكشفنا إن له: ففيل ]الدخان[ هممحن.ه إيأ محا أهثن، وه الجؤع، 
هوأ قوله: فذللث، بدر؛ يوم مهم الذ فانتقم فعادوا، محهم فكشف ربه فدعا عادوا؛ 

[،١٦: لالالخ١j•سؤ1زةه ٠ؤإJا ذكره: جل قوله إلى •١[ لالدحان؛ ه بين إث-ءارؤ 
البخاري.صحح من بلففله انتهى 

أذيقت،ما أن واصحة دلالة يدل ما الكريمة الأية لهذه ه معود ابن نمير وفي 
أكلواحتى مكة، أهل أذيقه الجؤع ياس من النحل سورة في، الذكورة القرية هل*ْ 

ابنمن التفسير وهن.ا الجؤع. شدة من الل>حان مثل له يتخيل منهم الرجل ومحار الحفنام، 
بت،يالصحابي ير نفأن من الحديث علم في تقرر لما الرفع؛ حكم له هع عود م

بقوله:الأنوار( صاحب، له أشار كما الرفع، حكم له النزول 
معققه لرفع الب، بالبت، لنعه لمحاحبإ تلمبمّ 

علىالكلام في البقرة سورة في ذللثح قدمتا وقد العلم• أهل محل• معروفإ هو وكما 
[.٢٢٢]١^: آقآه آتعإ تق من تعالمح،؛ قوله 

حملمن مجاح ولا الماعة، أشراؤل من الدخان أن لم مصحيح في ثبت، وقد 



(١١٣-  ١١٢) ٥١٥١١الخل: ّررو ٤ ٠ ٤

بينجمعا - المستقبل رالدخان مضى، الذي الدحان ت خانين الد على الكريمة الأية 
علىالأية حمل يمكن كان إن الأية في المتعددة يرات الشأن غيمنا رغد - الأدلة 

في٠^٠ تيمية ابن المياس أبو حققه الذي هو ذلك أن قدمنا وقد أولى، فهو جميعها 
بأيك.القرآن علوم في رماك 

مكةأهل عن مثله . وعلا جل - ذكر فقد النحل، آية في المذكور الخوف وأما 
تاشيم كنألأ أتين إنائ هي: التي الكريمة الأية تتيو\ت بعض علي أيفأ 
يرنفلف المن جم-اعة عن جاء فقد [ ٣١ت ]الرعد د١ر٠مه نن نبا محل أو ثاهمعت صنمإ 

أحؤجالمنثور( )الدر صاحب قال، ٠ الله رمولر مرايا من رية بتصيبهم التي القارعة 
موله؛مي ه عباس ابن عن عكرمة، 'طريق من مردوبه وابن حرير، وابن الفربابي، 

النذر،وابن جرير، وابن الطيالمي وأحرج . المراياقال: ئايعده صنمأ تا 
بنمعيد ٍلريق من الدلائل، في واليهقي مردويه، وابن الشخ، وأبو حاتم، أبي وابن 
^^١٥ننمأ تا شيم محأ أك إزاد و موله؛ ني عاس،ا اين عن فه، جمر 
فتحقال أده وعد ثأي، ؤ-حئ محمد يا أنت قال: داردتمه نن نما بجل ظ مرية قال؛ 
قالئاتجبمده ننيأ ثا نوله: في ه معيد أبي عن محردويه، ابن دأحرج مكة• 
أبيابن وأحرج • دار؛بمه تن  ١٧^محمل يا بجره ط الله. رسول سرايا من سرية 
همجاهل- عن الدلائل، في والبيهقي الشيخ، وأبو النذر وابن جرير، وابن شيبة 
أذوهوعد تأي، ءؤ-ءق الحديبية قال دار؛ولمه نن فيئا بجل ح السرايا قال: 
'كثيآهألا إزاد و قول: في ه عكرمة عن جرير ابن وأحرج مكة- فتح قال: 

منقريبا محمد يا أتت تحل أو الميي سرايا في بالمدينة ت، نزل— [ ٥٥]انمج: 
منه.الغرض محل اه دارهم، 

يدلالدخان آية فى قبله المذكور والشبر هنب؛،، الرعد آية فى المذكور ير اكففهذا 
قالكما بالخوف، والطمانينة الأمن ويعد بالجؤع الرزق، سعة بعد أبدلوا مكة أهل أن على 

أقيه0ءئرذ، ذلكؤ ئ من يبمدا يديها يأتيها منلمنه »امئث ؤءك١نت، ١لذكورة ١لقرية في 
الذكورة١لقرية في وقول ي،نّنثونه، ًْقامأ يثا وأل>رذ، ألمحع ي-ام، أثه *أدمها أش 

فيقريش عن نللiv مثل قال أنه يخفى لا الأية، ٠ .ئئيرث4.ينثم رثوت هم آت 
وقوك؛[، ١٢٨]الموبة: أفءفلمه من ّ رنولقجنْ=قتم ؤ)إ3و كقول: كثيرة، آيات 

[.١٦٤سران: ]آن، أميمه مذ رثزث؛" ف؛آم بمك إي أيويي؛ن عق أممه من 
ءاةوجدا اقها ألإذه ^^٠ كقوله: حدا؛ كثيرة وعنادهم بكفرهم المصرحة والأيات 

ه:ولوق٦[، - ٥ ]ص: ؛؛^^ ١١٠عق نأنهئ أسإ اي ؛م أتلا ر؟زتالل . ء؛اب عة؛ هدا 
عنلمٍاوتا يقاد ين ا. وحوي أممه بمِكث- أرى أهندا هزئ؛ إلا أ!ثفذوقأ إن ;أرك ^^١ 

.حداكثيرة ذلك بمثل والأيات [، ٤٢-  ٤١]الغر؛ان: ^ةث١ صل 



٠٤ ٠ (- ١١٣- ١  ١٢)اسل: ّررة 

آيهلي مثلا المضروبة القرية بهذه الراد إن ت مال من قول يؤيد ذكرنا ما نمجمؤع 
بلغهالما ذلك مالت المدينة، أنها وغيرهات حفصة عن وروى مكة. هي طْ؛ الحل 

للتخوفمثال اض صربها معتنة، غير مرية هي الخلماء! بعض وغال ه. عتمان قل 
تالقول بهذا مال من ومال والطغيان. بالكفر والرزق، لاطمتان وا الأمن نعمة مقابلة من 
•الأية ■ ؤ لذه. مثلا ص ؤو>ث/ث I موله في الكريمة الأية ني القرية تنكير ء-ليه يدل إنه 

بهذايعتبر أن ءاُل كل على فيجب حال، كل وعلى محه اض عفا - مقيده مال 
المذكورة،القرية حل؛هن-ْ ما به يحل كلأ وانملغيان؛ بالكفر اف نعم يقابل وألا المثل، 
الأقلؤن؛أإك لقوله: عيا؛ اممه أعطاه من إلا اش عن يعقلها لا الأمثال ووكن 

]انمكيوت[.ألمطثؤث إلا بمتلهتآ رثا لاناب>ا ئضمثهتا 
الإعراب.من وجهان امرية• الكريمة الأية هذه توله؛ي وفي 

وأنجعل، محنى مضمن *ضرب، أن اكاني؛ ®مثلار، موله من بدل أنه : أحدهما
القمليقع كلأ مرية احريت، ؤإنما اكانى- المفعول واامثلأا٠ الأول، المفعول هي مرية٠ ٠٠

إلخ.. . ءا«ّنةه. لغاثل ؤ موله: في الذكورة صفاتها وبين بيتها 
معالملمأنية لأن حوف يزعجها لا أي الكريمة؛ الأية هغءْ في وقوله 

الخوف؟مع والقلق والانزعاج الأمن، 
أووأشد. كشدة نعمة جمع ميل وارالأنحم® ّ لذيذأ واسعا أي وموله؛ 

فيم تقل. كما وأبؤس، كبؤس نحم جمع أو • وأديع كدلع باكاء؛ الاعتداد ترك على 
ؤا ١٥٣]الأنعام؛ أئد،ره يج ءؤ">يى موله؛ على الكلام في الأنعام سورة 

علىالإذاقة أوقع كيف يأنال؛ أن هو معروف، موال الكريمة لأية ا هذه وفي 
الزنديقالراوندي ان أن وروي والمذ،ه. ألجمع ناس أثث ؤ٠أدئها غول؛ في اللماس 

تعالى؛قوله في الطعن يريد اللباس؟! يذاق هل والأدب؛ اللغة إمام ١^١^، لأن نال 
أنهب ناس! المأيها بأس لا الأعرابي؛ ابن له فقال • أل؛معه إ؛-اس أممه ؤمأد'دها 
عربيا؟كان أما نبيا! كان ما ه محمدأ 

اسمأطلق أنه وهو ظاهر، الموال هذا عن والجواب _ت عنه اممه عفا - مقيده قال 
علىتظهر والخوف الجوع أنار لأن والخوف؛ الجؤع من أصابهم محا على اللماس 

آثارعن به الحبر اللباس ذللث، وجدانهم حيث، ومن كاللباس. بها وتحيعل أ؛ل.انهم، 
فيالامتحارات من السانيون يذكره ما إلى حاجة فلا الإذاقة، عليه أوقع والخوف الجؤع 

الخزلفى الجاز جواز ل*ّغ سميناها اكى رسالتنا في أوضحنا وقد الكريمة. الأية هذه 
ذلك،وأوضحنا مجازأ، القرآن في إن يقول؛ أن لأحد يجوز لا أنه والإعجاز( للتحبل. 
العربية'اللغة أمالما من أسلوب أنه مجازا الماليون يميه ما أن وبينا بأدكه، 

يعنونمجردة؛ استعارة فيها يقول؛ فيعفهم الأية، هذه في البيان أهل احتلم، وقد 



(١١٦)الخل: ّررو أ ٠ ٦

غشيهملما اللباس اصتعار أنه زعمهم في وذلك، له. المستعار يلائم بما فيها جيء أنها 
علىاللباس كاستمال عليهم اشتماله بجامع والخرف، كالجؤع الحوادث بعض من 

هوالذي الوصف ذكر ثم التحميمية، الأصلية التصريحية الاستعارة سيل على اللابس 
وحدانعلى الذوق إطلاق لأن والخوف؛ الجؤع هو الذي له للمستعار ملائما الإدانة 
البؤسذاق ت فيقولون الاستعمال؛ لكثرة الحقيقة مجرى عندهم حرى والخوف الجؤع 

الذيله، المسئعار يلائم ما لذكر مجردة الاستعارة فكانت إياهما، غيره وأذانه والضر، 
هذهترشيح أرث ولو . لاصتعارة ا أصل هو الذي الشبيه في الأصل في المشبه هو 

هوالذي منه المستعار يلائم يما الإتيان لأن اها؛ فكت لقيل زعمهم في الاستعارة 
اللباس،تلأنم والكوة ٠، ترشيحا ٠ يمي الاستعارة أصل هو الذي التشبيه في يه المشبه 

المجردة،من أب،غ المرشحة الاستعارة كانت ؤإن ت نالوا . للأستحارة ترشيح فذكرها 
الخوفهو الذي له المستعار روعي إنه حيث من أبلغ• الأية في الامستعارة فتجربل 

وضوحا.الكلام ليزداد لذلك الناسية الإذاقة بذم والجوع، 
علىيفلهر لما استعار أولأ فإنه استعارة؛ على مثنية استمارة هي ت بعضهم ونال 

والاشتمالبالشيء الإحاطة بجامع اللباس، اسم والمحول والذبول الاصفرار من أبدانهم 
اسماستعار نم أبدانهم، على والخوف الجؤع لأنار مسنتعارآ اللباس اسم فصار عليه، 

المعرفبجامع باللباس، عنه المعبر والخوف الجؤع ذللث، ألم من يجدونه لما الإذاقة 
اللباسنفي وعلمه والخوف؛ الجوع من الألم ووجود بالفم، الذوق من كل ر والامحار 

تمة.استعارة والخوف الجؤع ألم لص المستعارة الإذانت وفي ■ ذكرنا كما أصلية استعارة 
أنْع مرادهم، النانلر ليفهم هنا البيانيين كلام من نليل بهلرف هنا ألممنا وند 

تطلقالمرب وأن تحته، طائل ولا فيه، فانية لا ذلك، كل أن فيه شاك لا الذي التحقيق 
علىاللماس نطلق وأنها واللذة، الألم وجود من مره وعلى الذوق على الإذاقة 

ثكأناس ت كقوله الاشتمال، من اللباس معنى فيه مما غيره على وممللقه المعروف، 
الأعشى؛وفول، لتزه، تام، وأنم 

لماسافكانن، يه علتئت، ا عطفهتني الفجيح ا مإذا 

يحيهلمؤلم مونر على اللباس أطلق إذا أنه فى إشكال ولا عربية. أساليب وكلها 
عنهالعبر المحيط الألم ذللث، على الإذاقة إيقاع من مانع فلا اللباس، إحاطة بالشخص 

تعالى.الله عند والحلم اللباس، باسم 

ءيتكأ ع' ^١ ;ثق ^١ ص آنثم نمذ Q ^^١ >ني تعار: فوك 
اممهأحل ما تحريم عن الكفار الكريمة الأية هنْ في - وعلا جل - اممه نهى . ألكنأثي 
اف.أحل ما تحريم من - اممه لعنه - لحي بن عمرو لهم شرع مما رزقه، من 

أق(؛ئيدآءئم هتم ظ كقوله: كثيرة آبانح في المعنى هن.ا - وعلا جل - أوضح وند 



٤٠٧( ١١٦)الحل: -درأ 

وقوي،;[، ١٠٠ام: ع]الأنتعهتِه دنهثذ ئلأ ثإ_دوأ ؛ن ،^١ حرم أف اة نمددى 
أثوو آز م أذى ءآثت م وثللأ ءة نته نبملح نزق هت ٣ اثن آنرل ة آرءبمد 

ىو-كزما عر سو ثثها آوون،وئلم ذةؤ\' أة؛؛لا شر ونول• تبوسآ، محدث.ه 
لوأ٧٧١٠٠ويوله; ل١لأنعLم[، مهتدى.ه حفامحوأ وما ^^١ ث ألإ و أيهآء آث، ُديهئّ 

لالأن_«__ام:الآي_ة . . آرر؛.حكتأه. ه ومحرم إنحًًمحأأ ألأتو ثنذْ بملومأ ف ما 
يثهمن إلا بملعئهآ لا حجت وحرث أنتث نذثء ؤدئالوأ ت ه ولون[، ١٣٩

تقدم.كما الايات، من ذللئ، غير إلى حرام، أي ت وقوله [• ١٣٨]الأنعام: 
الإعراب؛س أوجه ^١^٧^ نوله: وفي 

منألسنتكم نمقه لما الكذب تقولوا لا أي ارتفولوارا؛ د منصوب أنه أحدها; 
ذلكامتناد غير من آنفا المذكورة الاباتؤ في ذكر كما والحرمة؛ يالحل اف• رزق 

توكقوله حرام. هو افه؛ أحل لما تقولوا لا ت نوللن، في مثلها واللام دليل، إلى الوصف 
حرامأاوهذا حلال ا١هذا وحملة [. ١٠٤]البقرة: أنيسه أثب شيل ؤ، بمثل لمن يمإدأ 

معنىبتفمينها  ١١نمنح  ١٠د نمِ، محل في المذكورة الجملة إن ونيل؛ ٠االكذباا من 
حرام.وهذا حلال ُانّا فتقول سنتكم، ألثمنه لما الكن.ب تقولوا ولا أي؛ تقول؛ 
حرامءا وهل. حلال راهذا وحملة ممدرية، وا١مااا . لاانمّمإاابه مفعول ااالكذ.باا وقيل؛ 
الأي الكذب؛ ألسنتكم لوصفح حرام وهذا حلال هدا تقولوا لا أي تقولوا، داالأ متعلقة 

حجةلأحل لا أفواهكم؛ في ويجول نتكم، ألبه تنطق نول لأحل تحللوا ولا تحرموا 
لماأي المحذوفة؛ المفعول هاء من بدل ٠االلكلب٠ وقيل؛ الكثافح. صاحب، قاله - وبينة 
الكذب.نتكم ألنمقه 

حرام؛وهذا حلال هذا قولهم؛ عن يتورعون ه المالح لقط الكان نبيه؛ 
لأيات.ا ُذْ من حوفا 

مسنده؛في محمد أبر الدارمي نال الكريمة؛ الأية هذه ير نففي الفرطي نال 
ولاحلال يقول؛ قهل إبراهيم ممعِإنح ما قال؛ الأعمس عن حفص، عن هارون، أخرنا 
يستحبون.وكانوا يكرهون، كانوا يقول؛ كان ولكن حرام، 

وهذاحلال هاوا ؛ يقولواأن الناس فتيا من يكن لم ؛ ماللث، قال وهب؛ ابن ونال 
انتهى.. هذالأصنع أكن ولم وكذا، كذا إياكم ؛ يقولواولكن حرام، 

الالذي التعليل من أثب ثل ؤإجثوأ قوله؛ في واللام الزمخشري؛ وقال 
والبياسونالعاقبة. لأم هي يقولون• العلماء من وكثير اه• الفرفس، معنى يتضمن 

ءادؤثالشلث7 ت كقوله غائبة؛ عالة به تقصد لم إذا كاللأم التعلل حرف أن يزعمون 
فيأن آث، ثز ؤكثروأ : محاوقوله ٨[، ]القمم: ءوؤإه لهذ هطزن فنبجى 

٠الحرف معنى فى تعيه استعارة ذلك 



١( ١٨. ١  ١٧)الآطن الحل: -ور؛ " ٤ ٠ ٨

أصالمها;فمن اللغة أساليب من ذلك كل بل -ت عنه افه عنا - مقيده تال 
_س >نأزبم كقوله: الغانة؛ العلة عالي لدولألة اسل بحرف الأسان 

أمرترتب على للدلالة باللام الإتيان المها أ-ومن [. ٢٠]الحديد: المده ألثاش هم؛ 
ءادؤنأإ!الأهو كقوله: الأحير وهذا الغائبة, علته على المعلول كترتيب أمر، على 

علىلهم الباعنة الغائبة العلة لأن ٨[؛ ]الممأس: يمأه عدؤأ نهر هًمحن لتبجى 
امحراةنالت كما عين؛ نره لهم ليكون بل عا.وأ، لهم بكون ان عي ت ليالتقاطه 
ولكن٩[ ]الغصص; وقئه تقغدر أر يسآ أى عس هنتلؤ؛ لا إك ي، عن ؤست فرعون: 

علتهعلى المعلول كتزتيب له؛ التقاطهم على يترتب وحرنا لهم عدوأ كونه كان لما 
فلاعريي، أسلوب وهذا العلة. على المعلول ترتيب على الدالة باللام نيه عبر - الغاية 
البحت.هذا مثل في اليامون به بملل ما إل حاجة 

عيابنلثم ٥؛^ مخ بمهمة. لا أرهذب أس عد ينروة أؤخ؛ ؤا0 تعالى: نوله 
أي- الكدب عليه يفترون الذين أن الكريمة الأية هن.ْ في - وعلا جل - ذكر .4• ألم 

الوالأولاد الشركاء له ودعواهم يحرمه، لم وهو هدا حرم أنه كدعواهم - عليه يختلقونه 
يعذبونالأحرة وفي له، أهمية لا فليلا متاعا إلا ينالون لا الدنيا في لأنهم يفلحون؛ 

المؤلم.الشديد العفليم، العذاب 
تمتحىأقن إى ظ ت يونس في كقوله أحر مواصع في المعنى هذا دأدصح 

أتداثويث ئن زج  01نئ الدكا ي نثإ ® ممئدث لا ألكي>ت ش أء 
عيابإل مح-قثيم م قتلا ؤسثم ت وقوله ]بونس[، .ه آكنروث ْقامأ يما ألئب5يد 

زشأم م أة آ-نحلنأآ ئإ  isمحتم ء نش ^ يقوله: للفان[، ®4 يغل 
اوات.س ذلك غير إل [، ١٢٦]القر؛: أشه4 

وuلفليل. متاع الدنيا في متاعهم أي محذوف؛ مبتدأ حبر هذه م" لقوله؛ 
الفلاح،ينالون لا أي ه أشمث ^لأ وقوله؛ قليل. متاع الدنيا في منفعتهم الرمخثري: 

رملي؛الالبقاء والثاني: الأكبر. بالطلرب الفوز أحدهما: معنيين: على يطلق وهو 
.بشواهد٠ تقدم كما 

عليهم،المحرم هذا نزه، من كك ثنتا ما •ميما هادإ أق؛ث تعالى: نوله 
نوله؛في الأنعام سورة في الذكور هو هنا عليه الحال قبل من عليه القموص 

ثثتتما إلأ أقمثهأآ عقيم ■^^١ وألمي أرقر ديث ْلهم ذل ءكل حرمت، ماددا هه 
[.١٤٦]Iلأسام: لتنيمة.ه ؤإقا منيم ■ميثبمد ذ'إق" بملي ت، آذ ٢^٠؛^>،^ آؤ ْللاهتآ 

كالعامةفلفر: ذي كل وهو ظاهرة، الكريمة الأية هذه في عليهم الحرمات وجملة 
الشحمأما الكلى، وشحم - الثروب وهو - والغنم القر من الخالص والشحم والبعير، 

وغيرهالذنب كلحم بعظم والختلعل الأمعاء، وُي الحوايا في والذتما الظهر، على الذكا 
الكريمة.الأية من واضح هو كما لهم؛ حلال فهو بالعنلام الخختلهلة الشحوم من 



(١٢٣-  ١٢)•الآّات الحل: ّرر؛ 

ماْفرإو حيمأ ثى تك ثمؤ يما k* هايثأ أثث كاكن إ/ثمن و)؛ تعالى؛ قوله 
الأيتضهاتين في - وعلا حل - اش أثنى .4■ ست0أ هثي إك رسق لآئث؛ئ 

إمامأي أمة؛ • olj_ت لام والالصلاة نبينا وعلى عليه - إبراهيم نبيه على الكريمنين 
[،١٢٤لمم؟ا< لائابم، ثاهثك ؤل4 تعالى: مال كما المر؛ الناس يعلم يه، مقتدى 

افهوأن اش، لأنعم شاكر وأنه المشركين، من يكن لم وأنه له. مطع أي ف، ثانت وأنه 
مستقيم.هراتل إلى هوا0 وأنه واصهلفاْ، امحاره أي احتاه، 

،^؛[،]iJوئ.4 ٢لك، ءؤنإذرييءَ كقوله: أحر، مواصع في عاله الثناء هدا وكرر 
[،١٢٤لثابج 1فا;بم ثاهثك ا4 ءال ،أقتن يكلني نثم إمحمحي أبمق ؤدإ> ه: وقول

ونوله:بيا،[، لالأذر.ه عد\ئ يهء وكثا ثل ثن رسدْ ءا؛رهبم ءانمآ ؤبم. ؤ. ت وقوله 
وقوله]الأذع_ام[، 1.؟١٠ أيوفني( مى وِهءوة أكلأب إبزيبم نيبما ؤوكق.لائث 

ألثكئ.4؛بمتن أرأدح قث ؛، jjjثيهئ وجهت ؤل4 عنه: 
من'؛ان وم، سل>,ا ييكا ؛ ukوث؛؛في هئمإنثا وثُ "ti، إقه؛م ّكان ^ما ه: وقوللالأو_م_ام[، 

ثثبثيه ثا؛ إذ لإقيجِ يث*يبء ثن يإك ه ؤ ه: وقولع_م_ران[ ]Tj أيشتين 
عليه.الشاء فى الكتيرة الآيات، من ذلك غير إلى لاكأئت[ تيم.ه 

القرآن.في ااالأمةاا معاني قدمنا وقد 
اثآتاه التي الحنة الخلماء: بعض قال ٠ ت1نهب* ألوتا ؤ ؤو<ابثت تعالى: قوله 

بسبأءهلا0 أنه بتن اف بان لهذا ويتأنس الحز. والثناء الهليثة، الدرية : اكنيا فى 
حناثناء له جعل لأنه أيفأ وأشار الهليبة. الدرية الثرك: أهل واعتزاله فه، إخلاصه 

رسمبمإسء٠وا لم محي؛٠٦؛، دون ين وما موم' ؤ،لما تعالى: قال انمنيا، في ياقيأ 
وقآل:]مريم[، علنا.٤٠ ما.ؤ، لثاف ثم وحعلتا قننا من نثر ؤؤتن، قأبما. ^١ ٥۴ه

ؤا_^، لثاة 4< ال: وق[، ٢٧]العنكبوت: يلإكئتؤ ألئبؤث ليقي ؤ، ؤري-ل-ا 
]اكراء[.@i أمح؛قن 

•.٤٠ مى كان ؤثا غيما إ؛رم> مة أبغ أف إقش أؤمآ ض' تعار: توله 
ملةباناع الأمر .5 نبينا إلى أوحى أنه الكريمة الأية هد0 في - وعلا حل - الأ4 ذكر 

^^٠كقوله: الموضع هذا غير في أيضا هذا وبتن المشركين؟ من كان وما حنيفا إبراهيم 
.٤أئثثرك؛ق بق مي0 وم، نيدا إمهم يلأ مثا دي، سمو ه>»ل إل ئو ده نق 

لفتؤأنمثيإ دي^قم أزًظئوإ ؟ ٣١٠اهيكت وقوله; لالأذ«-ام[، 
جعدرما ]بخم' هن حهتاد،ء ؤ آثم ي ااؤتجنهئوأ قوله: إلى .٤١ لعل،==قتر 

أفيودلكؤ0 ندا ؤث، ند ين سثنت؛قئ ئو إؤهيح يلإ محق •ج ين ألين 1، ءق؛ؤ 
قثزؤئن ام ص\ ألوزث ن:اؤإ  ٧٥١هنإ ئ و ي ص ؛^ ٤ي 

حسنةآتوه إم ، ^؛١٥ؤن1 : وفوله الآية، [ ٧٨٠٧٧]آنمج: ا.ه ألعيء؛ر مشد ألمل ولم 



\(T0)الأة الخل: ّرر؛ — ٤ ١ ٠

والحنيف؛الشريعن. والملة! الأيات، من ذلك غير إلى ٤[، اييره ي، 
ازجلين؛اعوجاج وم ت الحنق من وأصله الحق• دين إلى باطل دين كل عن المائل 

صبي؛وهو ترنمه نيس بن الأحق أم نول ومنه اعوجاج. أي حف؛ برجله يقال؛ 
همثالمن فتيانكم ني كان ا موجل ؛حنق ولا لواش 

الخلاصة؛فى مالك ابن قول حد على إليه؛ المضاف من حال ،حنيفا• وقوله؛ 

انتحبفلا ه جزئثل مأو ا فيأصه لا مجزء ان كا م
لولأنه ،إبراهيم•؛ وهو إليه المماف من كالجزء ،ملة• وهو هنا المضاف لأن 

ءلا٠ر،هو كما المعنى تام كلام إبرامم، انع أن نولنا• لأن تاما؛ المعنى لبقي حن-ف 

إيضاحمن المجادلة حلرق أحسن هي التي بالطريق خصومه يجادل أن ت الكريمة الأية 
أذاهم.عن أعرض قال: ه أتن محت إل ؤوغدلهُ مجاهد وعن واللض• بالرفق الحق 

رلأأتن اق؛ن إلا ألض أنل ءثدوأ >ولأ فوله: فى المعنى هذا إلى أثار وف- 
فجادلهمالحرب للموسن نصبوا الذين إلا أي [ ٤٦لالعنكبوتت نهاره طتمإ 'الخن 

صاغرون.وهم يد عن الجزية يعهلوا أو ا يؤمنوا حش بالسيما 
شأنفى لهرون لموصى نوله أحن؛ هى بالتي المجادلة من هنا ذكر ما ونفلر 

قولاللين؛ القول ذلك ومن ]طه[. بخش أو يثدإو قلم وا مث" لا ذرءوّن 
١[ olpjiji]ثثثش رو اك نأسخث .ا ثزة أن اق ك بإذ ■ له موس 

إلث،-تيبمه•آم دم تهلا عن ئل بمن أعلم هو رق ؤأ0 تحار؛ قوله 
زاغأي سبيله؛ عن صل بمن أعلم أنه الكريهة الأية هده في - وعلا جل - ذكر 

والضلال.الكفر طريق إلى والحق، الصواب طريق عن 

أمم ته ^إة القلم؛ أول في كقوله أحر؛ مواضع فى المعنى هذا وأوضح 
فيونوله ،[، ijjt]حي.ه ّ ثؤ إمحممة. أم تم '-يلم ءن ثل ثمن 

وقولهلالأنمام[، .ه إمحتدذ آم نهد كهلا عن بجل، من أم م دق ٥؛ الأنعام؛ 
•٣[لاف_ج_م: آتدئه ثخ، محلا نئن شلب، م ثل يثن أم م نق المجم؛ فى 

٠جدا كثيرة ذلك بمثل والأيات 
مهللقبها براد الايات هال.ْ في ءأعلم• هي المي التفضيل صيغة أن والظاهر 

شقاوةمن حالقه إليه يصير ما علم فى أحد يثاركه لا اش لأن التفضيل؛ لا الوصف 
الثنفري؛كقول فهي ومعادة، 

أعجلالقوم أجشع إن بأءج-لهم أكن لم الزاد إلى الأبا-ي 'دن يإن 
الفرزدق؛وقول بعجلهم، أكن لم أي 



(١٢٦)الأة الخل; -ور؛ 

ولوأٍلأشز مسه اندعأ ء_بثلنا يني ماء المحمك الذي إن 

•طويلة عريرة أي 
يلتو صم؛م رنين بد، عؤتثم ما دتايؤأ ءاث-ثمّ ■' الى عته نول

المشركينتمثيل في بالمدية، النحل صورة محن الكريمة الأية هده نزلت للْتيجظث 
فنزلتبهم؛ لنمئلن بهم اف أظفرنا لئن المسلون؛ فقال أحد. يوم معه فتل ومن ؛حمزة 

مكية،النحل صورة أن مع ي تعالى؛ لقول فصبروا الكريمة، الأية 
أففليةإلى والإرشاد الأنممام جواز فيها والأية . آحرهامن الثلأن، الإيات هذْ إلا 

عكائمق ثها ستت ستت ؤو.بمؤرأ كقوله؛ القرآن، في المعنى هدا تعار ذكر وند المفو. 
يهوه هميك ئثن سنامؤ ت ه ونول•؛ا، ن-ردىت لال٧ ءد ُأنلح،ثمن 

٠٤ّء؛ر، ثن هنجم ، ؛أُيف 'لني، بمد آشر ونتن ؤ وقول؛ [، ٤٠لالمائدةأ ة«ه حفئار، 
ألجهنآسُ بج4 ونوله؛ الأود.ه، محي بق د'إق، زن دءثن نحد ٠^^>, نوله؛ إلى 

قرا؟<عم؛ َ؛اث أه ؤ0 نوو ض تعوا ؤ١ؤ ول؛ قى إلطيره نذ اي اهؤأب ين إلقوء 
قدمنا.كما [ ١٤٩. ١٤٨زالما،: 

ثالكريمة الأية بهذه تتعلق اتل م
انإنظلملث، إن أنالئ، ومي الفلفر، ألأ محكم الأية هدم من يوحل. الأور؛ المسألة 

مامثل عر له وقدرت إنباته، ، iUيمكن ولم الشرعي الوجه بغير ماللئح من شيئا أحد بان 
.لا؟ أو حقالث، قل.ر لأحد أن للئؤ فهل والخقوبة؛ الفضيحة معه تأمن وجه على به ظلملث، 

احدأن س أن القياس وعلى المموص ظواهر على وأجراهما القولين، أصح 
ءدتغَما بمثؤ، الأية؛ هالّْ في تعالى لقوله زيادة؛ غير محن حقلث، ندر 

[.١٩٤]القر؛ث أغثدئ تا ُمثل قه ^_jji وقوله؛ الأية، •  •

وغيرهم.ومجاهد، وسفيان الخص، ق؛راه؛م مترين ابن القول،؛ بهيا قال، وممن 
إسحاقبن خليل درج وعليه ذلك؛ يجور لا مالك؛ منهم العلماء من طائفة وقالت 

.يمثلهاظلمه لمن منها الأحد له وليس الوديعة• فى بقوله مختصره فى المالكي 
منتخن ولا ائتمنك، من إر الأمانة ءأد بحيث القول بهذا نال من واحتج 

أحذمن لأن به؛ الاستدلال لا صحته فرصن على الحدبّن؛ وهذا اه. حانالئ،،، 
ظلمه.ممن ه تفأنصف ؤإنما ا حانه من يخن لم عليه يزد ولم حقه ندر 

القصاص،في المماثلة الكريمة الأية هذه من العلماء بعض أحذ الثانية؛ الهالة 
بينيهودي رأس . رارصه ويؤيده به• نل بحجر قل ومن بها، كل بحديده كل فن 

ذاكاأ.مثل بها فعل لجارية قصاصا حجرين 

بغيرالقتل أن زاعما وافقه، ومن حنيفة لأبي حلافا العلم أهل أكثر فول وهذا 
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اضثاء إن - لهذا ومحاني القصاص. فيه يجبا حتى صريح عمد لا عمد، شبه المحدد 
الأمراء.صورة في إيفاح زيادة عالى ت- 

علىالعقوبة اسم الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - أطالق الثالثة; المسالة 
لأنعقوبة؛ لت، الأولى والجنابة ه يم •مئقد ما فوله; في الأولى الجنابة 

لنقلقيودي ؛ الألفاظ.بين المشاكلة العربية اللغة أساليب، ومن مين، عربي بلسان القرآن 
الشاعر;كهول، الكلام؛ في به مقترن آخر للفظ. مشاكله له الموضع معنا0 بغير 

اوفميهحجة لي اطبخوا تح نلطبخه للث، نجد مينا اقترح قالوا 
حرير;فول، ومنه العلماء; بعض وفال، لي، خيطوا أي 
الذكرالأرمل ا هنّ لحاحة فمن حاجتها فضيت، فد الأرامل هذي 

١^^،.على إلا اللغة في تطلق لا الأرامل بأن القول على بناء 
سلمشاكله الفعل ابتداء عر العقوبتين إحدى إطلاق، في الكريمة الأية ونفلير 

الأية٠ ١ ءأتّيه٠ بنج؛ نم ؤد، عؤهت، ما بمنؤ، ءائ_، ومن ؤث1لك■ تعالى; فوله الأخر، 
;أيما ونحوه [، ٦٠لالحجت 

وقوله;يئة بليس القصاص أن مع •٤[ ]الث.ررق،; مثلهاه سثة تقة ؤو-بمررأ توله; 
ليسأيضا المعتدي ص القصاص لأن [؛ ١٩٤لاJفرة: عقي؟١٠ هوؤأ آغتدئ ُؤثتي 

اللفغلين;بين للمثاكلة لفغله بغير أدى ؤإنما ظاهر، هو كما ؛اء؛دا. 
الأيةهده في - وعلا حل - ذكر إه إلا صتدك رثا عالك،ت ذب 

وتوفيقه؛افه بإعانة إلا بالصبر الأمر ذللت، يمتثل لا وانه بالصبر، مأمور ه انه الكريمة 
ؤوماكقوله; الموضع، هذا غير في المعنى لهذا وأمار ه ٠٥١٤إلا صملد غرٌا لقوله; 
^^١نوله; لأن ؛ ]نم-لمت،[ ء?ليم.ه ثه ذي إب يلثت،آ مما نمحأ أل؛؛ إلا ةلثن4آ 
لهكان ص إلا بلقاها لا الصبر خصلة أن معناه [، ٣٠لسح: ه ذُو ي إس 

له.ذللث، وتيسير علميه، اطه بففل الأوفر، والصيب، الأكم الحقد الأه عند 
•قسنوى.ه هم ؤأل!بم أقعوأ أئ;ث مع أثن ^إة سار،; توله 
وقدالمحنين، المتقين عباده مع أنه الكريهة الأية هذه في، - وعلا حل، - ذكر 

؛الإعانةوهي، المرمين، بعباده خاصة المعية وهذه والإحسان، القوى ُض، إيضاح تقدم 
أتلمحننحظت' ءؤإيا كقوله; أخر، مواضع فير المعنى، هذا وكرر والتوذوا، والنمر 
وقوله؛[، ١٢]الأنفال: ؤأ كهج' إث، رثف ؛رم، ؤلئ ونوله• ؛، ٤٦• تُله ُأد؟ثه 

®هتيدن ٢، تثق أن ع ول وقوله: •٤[ ]١^: ؛تناه أثنه زذ حمو 
٠الأب[ت، من ذللث، غير إر لا1ن،را.[، 

القّدرة،ونفوذ والعلم، التامة بالإحاطة فهي، الخلؤ، العامة المعية وأما 
حبةمن أصغر - وعلا حل - يده في فالكائناا.تإ - وعلا حل - قبضته فير الجمسمع وكون 
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إلاثكثؤ محمى عن بمكؤيت ت كقوله كثيرة؛ آيات في أيضآ المذكورة هي وهذه خردل، 
]الم-جادلة:ص م إلا أكر َرلآ ذ'لك ِس أُ'ق َولآ ^^١ ض إلا محن زلا م ئز 

َقاوما ى ؤثكقثس،؟؛؛%؛ وقوله: ٤[، ]الحديد: َقمه ^١ أين معو ؤو*و وقوله; ٧[، 
منسؤن ئآ ئتءاي من منة ظإ رما •ذؤأ ؤ( ذي ُاؤوتا وهول• ]الاع—راق[ عفنكن 

الايات•من ذلك غير إل [، ٦١ليوست ذءو4 تخيْثدن إي ئمحدا مؤ طث إلا عم 
وجلاله،اللائمة التكغ؛ة على قال، كما عرشه على متو - وعلا حل - فهو 

فيولا لأرض ا في ذرة مثقال عنه يعزب لا يده، قبضة في كلهم بخلمه، محيعل وهو 
مسن.كتاب في إلا أكبر ولا ذلك من أصغر ولا السماء، 

الإسراءسورة 

■ه••ألفتا ألسؤد إل ؛٥^١^ مث قلا نسرب أثمئ ١^؛، ؤتءثس ت،'الي; قوله 
يعفسيقول أن تضمنها التي البيان أنولع من أن الهبارك الكتاي، هذا ترجمة فى قدمنا قد الأية. 

ذلك،نبين فانا القول، ذلك، صحة عدم على تدل قرينة الأية ش ويكون قولأ الأية في العلماء 
أهليعص زعم التكريمة، الأية هده في المذكور ه يه الإسراء هذا أن فاعلم ذلالث<، علمح فإذا 

وحي.لأنبياء ا رزيا لأن اليقفلة؛ لا المنام في أنه زاعما جده، دون ه بروحه أنه العلم 
ءلاُرولكن الجد. دون بالروح والمعراج بالجد، الإسراء أن بعضهم وزعم 

عبارةوالعبد قال؛ لأنه مناما؛ لا يقفلة .ؤ وجسده بروحه أنه على يدل القرآن 
الحفنام،الأمور عند يكون إنما بح والتقال؛ ولأنه والجد؛ الروح ٌجوع عن 
رماأمحر قغ ُؤما تعار• قوله ويزيده منه، يتعجب، حتى شأن كبير له يكن لم مناما كان فلو 
•»اثيناه ين ُؤإريم •' هنا وقوله الروح، لا الذات آلات من البصر لأن ]النجم[؛ .اه كئ 

م١^، ثثتا >ثثا وُلأ جف - قوئه ذلك، عش القرآنية الأدلة أوضح ومن 
كمامنام، رؤيا لا يقفلة عين رؤيا فإنها ألثرءازه ؤ، ^ ٤٣٥١^١؛؟، ينه إلا أنتك 

وغيره•هماس ابن عن صح 
سبباولا فتنة، كانت، لما منام رويا كانت، لو أنها ذللا، على الواضحة الأدلة ومن 

يصح،لا ما فيه يرى ند المنام لأن إنكار؛ محل ت، ليالمنام رويا لأن قريش؛ لتكذيبه 
منأن المشركون فزعم بؤ؛ والحجانالغرائب، من بحينه رآه ما هو فتنة افه جعله فالأي 
التيالملعونة الشجرة وكون لهم، فتنة قمار محالة، لا كاذب، فهو بعينه نللئ< روية ادعى 
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محآمحنح شبممأ قوله؛ أنزل لما اف أن لهم فتنة التحقيق على الزئوم شجرة هي 
ة،الياببالأرض ينبت لا الشجر لأن كذبه؛ فلهر ؛ قالوا]الصافات[ واه آيصم 

البقرة.في سم كما اكارا أصل في ينبت فكيف 
•4• • ءائتيأ ثذ ؤ.ؤوتث ■' هنا تعالى قوله يقفلة عين رؤيا كونها من ذكرنا ما ويؤيد 

وما]الجم[، هلهآ.ه وؤ ءايثت يى ق لت ممئ. و، الثر ؤغ ُؤتا وقوله• الأية، 
المنامرؤيا على إلا لغت اللففل بهذا نمللق لا الرؤيا أن من العلم أهل بعض زعمه 
أيضا؛يقفلة العين رؤية على العرب لغة في يقللق الرؤيا لنقل أن • التحقيق بل ■ مردود 

يح■^ دم الرام قول لت 
ايلومهقبل كان نفا وبشر فزاده وهش ا دزيللر فكب

الهلب؛أبي قول أيضا ومنه بعينه• صائد رزية يعي فإنه 
الغمضمن العيون في أحلى ورؤياك 

)اللمان(.صاحب قاله 

أنجأالرء، جثيا ءؤرت١ تعالى؛ قوله في المراد؛الرؤيا أن العلم أهل بعض وزعم 
أئنصدري ؤأقإو تعالى؛ فوله في المذكورة هي وأنها منام، رؤيا الأية، •ه •■أييثإى 
الأول،والحق [ ٢٧ه__ت_ح؛ ]الأثءه تآء إن آيحتام ألتتجد بالحي يا آلي وكلأ 

الركوبشأنه من ليس الروح لأن بجسمه؛ الإسراء أن على يدل الراثم، ملي وركوبه. 
حال.كل وعلى معروفا، هو كما الدواب على 

إلىالحرام جد الممن به أسرى أنه عنه المحيحة الأحاديث، تواتريت، ففد 
الع.موالت، الجاوز حتى الأقصى المجل من يه عرج وأنه الأقصى، المسجد 

وروحه،بجسمه كليهم.ا والمعراج الإسراء أن على المذكورة الأحاديث، دلت، وقد 
ذكرنائ.الي الآاتغ أيضا ذللئ، عر دلت كما مناما، لا يقفلة 

الملحدين.من ذلك، أنكر بمن عبرة فلا والجماعة، المنة أهل من به يعتد من ذلل؛، وعلى 
وقعالمذكور الإسراء أن ه أنس عن شريلث، ْلريق من الصحيحين في بت وما 

الكتابنصوصي عليه ويلم، والجماعة، المنة أهل عليه مما ذكرنا ما ينافي لا مناما 
الصبحكفلق الرؤا تلك جاءت ثم نوما، الذكور الإسراء رأى يكون أن لإماكأن والمنة؛ 
الجددخلوا أنهم النوم في رأى كما النامية، الرؤيا لتللث، تصديقا يقفلة به فأسري 
عامالقضاء عمرة في الحرام الجل فيحلوا الصبح كفلق الرؤيا تللث، فجاءت الحرام، 

وعلاآثم متدر؛ى >ؤقو تعالى؛ قال كما اززيا؛ لنللئ، تصديقا مناما لا يقغلة مبع 
عائشةحديث، ذللث، ويزيد [. ٢٧ت ]الفتح ءامنيرن،ه أس ساء إن الهممام آكاأد لثنخلن بانم، 

الملمأهل من حماعة أن مع المسح( فالق مثل جاءت إلا رويا يرى لا افكان الصحيح؛ 
أنس،عن الذكورة الرواية تللث، في حفغله ماء نمر أبي بن الله عبد بن سريلث، إن ؛ قالوا
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فلمالصواب، على الحماخل من غير0 أنس عن ورواها وأحر. وقدم ونقص، فيها وزاد 
يرنففي ومتونها بأسانيدها رواياتهم وانظر المذكور، نريك ذكرْ الذي المنام يذكروا 

بإتقان.حنا جمعا الإسراء حديث طرق جمع فقد — تعالى اض رحمه — كثير ابن 

مكةمن مناما لا يقظة و4 أسري — والسلام الملأة عاليه _ أنه والحق ت ققفة قال مم 
الجابعند الدابة ربط المسجد باب إلى انتهى فلما البراق، راكبا المقدس بيت إلى 

يرقىدرج ذو لم كالوهو بالسراج أتى ثم ركعتن، المسجد تحية نك< في نمر ولحله 
سماءكل مجن فتلقاه السع، السموات بقية إلى نم الدنيا، السماء إلى فيه فصعد فيها، 

مرحتى ودرجاتهم، منازلهم بحب السموات في الدين الأنبياء على وسلم مقربوها، 
وعليهمامنزليهما جاوز نم السابعة، فى الخليل ؤإبراهيم السادسة، محي الكليم بموسى 

-القدر أقلام أي - الأقلام صرف فيه يسمع مستوى إلى انتهى حتى الأنبياء، ساتر وعلى 
فراشمن عظيمة عغلمة تعالى اض أمر من وغشيها المنتهى، سدرة ورأى كائن، هو بما 
ستمائةوله صورته على جبريل هناك ورأى الملائكة، وغشيتها متعددة، وألوان ذهب من 

بانيالخليل ؤإبراهيم المعمور، البيت ورأى الأفق، سد قد أحضر رفرفا ورأى ا جماح 
منألفا سبعون يوم كل يدحلها السماؤية الكعبة لأنه إليه؛ ظهره مسّندآ الأرضية الكعبة 

والنار،الجنة ورأى القيامة، يوم إلى إليها يعودون لا ثم فيها يتعبدون الملائكة، 
بعباده.ولهكا منه رحمة حمس إلى حققها ثم حمسين، الصلوات هنالك، عليه الله وفرض 

الأنبياء؛معه وهبهل المقدس، بيت إلى هبهل ثم . وعفلمتها الصلاة بشرف اعتناء هدا وفى 
يزعمس الاس ومن يومتد، من الصبح أنها ؤيحتمل الصلاة، حانت، لما فيه بهم فصالي 

بعضهاني ولكن المقدس، بييتا أنه الروايات به تظاهرت والدي • السماء في أمهم أنه 
جعلمنازلهم في بهم مث لما لأنه إليه؛ رجوعه بعد أنه والظاهر إليه، لحوله أول كان أنه 

مطلوباأولأ كان لأنه اللائق؛ هو وهدا بهم، يخبره وهو واحدا واحدا جبريل عنهم يسال 
تعالى.الله يشاء ما أمته وعلى عليه ليفرض العلوي الجناب إلى 

شرفهأظهر ثم النبيين، من ؤإحوانه هو به اجتمع يه أريد الذي من مغ لما ثم 
منحرج ثم ذلك، في . جبريل إشارة عن وذللا، الإمامة، في بتقديمه عليهم وفضله 

انتهىأعلم، وتعالى سبحانه واف بغلس، مكة إلى وعاد البراق فركب المقدس بيت 
-.تعالى اف رحمه - كثير ابن الحافظ تفسير س بلفظه 

مصنفاتجمعر في الإسراء ثبت ت الكريمة الأية هذه تفسير في القرطبي وقال 
وذكرالوجه. بهذا متواتر فهو الإسلام، أقط-ار كل في الصحابة عن وروي الحدبثح، 

وغيرهما،الصحيحين في طرقه بعص يذكر شؤع ثم صحابثا، عشرين رواه: ممن القاش 
الأحاديث.في وتواتره الحامجه، عند لشهرته تركناه الإسراء، قصة وبسط 

الكريمةالأية هذه على كلامه آحر فى - تعالى اف رحمه - كثير ابن الحافغل وذكر 
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فيالأصهاني نعيم أبو الحافظ وروى حليالة، حنة غائية ت أولاهما في فال فانيتين، 
الرحال،أبي بن مالا—، حييني ١لواندي؛ عمر بن محمد طريق من النبوة( )دلائل كتاب 

بنلحية اه. رسول بعثا ت فال المرفلي كعبا بن محمد عن اف، عبد بن عمر عن 
وفورعلى عفليمة دلالة السياق وفي إليه، وقدومه عليه وروده فدكر . . قيصر. إلى حليفة 
حرببن صخر سمان ؛أم، فم،ء المجاد من بالشام من استدص ثم محرنل، عقل 

ميأتيكما لم ومالبخاري رواها التي، المشهورة ائل المتاللثا عن فسألهم وأصحابه، 
عنالسياق ^ا في نال عنده، ويصنوه أمره يحفر أن يجتهد سفيان أبو وجعل بيانه، 

أنأكره أني إلا عينه محن به أسقهله قولأ عليه أقول أن من منعني مجا وافه ت سفيان أبي 
أمريليلة توله ذكرت حتى قال: شيء. في بملقي ولا عالئ يأحدها كذبة عدْ أكدب 

هو؟ومحا قال: كدب. قد أنه به تعرفح حبرا أنيرك ألا الملك، أيها فئلتحإ قال؛ به، 
هدامجلّكم فجاء ليلة، في الحرم أرض أرمحنا من حرج أنه لنا يزعم إنه نلت،؛ قال: 

نمر،رأص عند إيلياء وبهلريق قال. ّ المباح قبل الليلة تللث، إلينا ور-بمر إيلياء، مجد 
الليلة.-طلث، علمت قد إطياء بطريق فقال: 

حتىليلة أنام لا كنت، إني ىل: بهذا؟ عللث، وما ونال: قيصر وليه فنغلر قال: 
واحدباب غير كلها الأبواب أغالخت، الليلة طلث، كانت، فلما المسجد، أبواب أغاش 

كأنمانحركه أن تستطع فلم فغلبنا، كلهم يحفرني ومن بعمالي عليه فامتعتتا غلبني، 
عليهمنهل الباب هدا إن ت فقالوا إليه فنفلروا الجاحرة إليه فدعوت حبلا، به نزاول 

فرححتاقال: أتى! أين من فننفلر نمبح حتى تحركه، أن نستملح ولا والبنيان الجانح 
راؤيةفي الذي الجر فإذا عليهما غلآوت اصبحت، فلما مفتوحين. البابين وتركتح 
البابهن.ا حبس ما لأصحابي: تح فقالقال: الا؛ة. مربهل أثر فيه ؤإدا مثقوب؛ المجد 

اه.مجدنا، فى الليلة صلى وقد تى على إلا الليلة 

كتابهفي دحية بن عمر ١لخهلاب أبر الحاففل قال فائدة، الأحرى: في نال نم 
عليهوتكلم أنس طريق من الأمراء حديثه ذكر وفد المنير(: المراح مولد في )المنوير 

الخطابين صر عن الإسراء حديث في الروايات تواترت وتد نال■ ئم وأفاد• فأجاد 
وابنسعيد وأبى هريرة، وأبى صعمعة، بن وماللثا ذر، وأبى مسعود وابن وعلى، 
لنلمح،دأبمح، ب وا؛مح، نرط، بن الرحمن ويد كعب، بن وأبمح، أوص، بن وشداد محاس، 

أمامحةوأبي أيوب، وأبي وبريده وحذيفة، وجابر عمرو بن اممه ومد الأنصاريين، 
ابنتيوأسماء وعائشة هانئ، وأم الرومي، وصهيب الحمراء وأبي جندب، بن وسمرة 

وتعما على احتمره من ومنهم بملوله، ساقه من منهم أجمعين، ه الصديث، بكر أبي 
عليهأجمع الإسراء فحديتح المحة، شرؤد على بعمهم رواية نكن لم ؤإن المانيد، في 

زرهم،م إش اش مر يهليمأ ، ^؛^١٧والملحدون الزنادقة عنه وأعرض المسلمون، 
بلفظه.كثير ابن من اه لالس<[، .ه أل،ىإيث طيأ واو 
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معلمصوب مطالق، ضرل أم *سحان* ني الإعراب أوح4 احن أن ذومنا وتد 
نيومعناه الوء، عن الإبعاد ت والمح سحا، أي سحانا اف أمح أي ؛ محيون، 
امحلبعمى وزعم قدمنا. كما وكماله، اض بجلال يليق لا ما كل عن التنزيه الشؤع؛ 

تولحد على التنزيه جس علم فهو وعليه للتتزيه؛ علم ااٌبحاناا لففلة أن ت العلم 
؛لالدا>ت، يكون كما لال«عنى يكون الجس علم أن إلي مشيرأ الخلاصة، ني مالك، ابن 

فجرةللم العنجار كدا رة بمللرة ب ه النوم

والذيوالنون. الألف وزيادة للعلمية المرن، من ممثؤع فهو علم، أنه وعلى 
ال.١ كل عن ه تنزيها *سحازا معنى وأن علم، عتر أنه - أعلم تحال داٌُ ~ ل يثلهر 
قليل؛مضافة غير وورودها للإضافة، الملازمة الكلما'ت، من ارسبحان' ولمفلة يه. يليق 

الأعشى؛كقول 
احرنالقمة عالمن يحان مفخره جاءني ا ملته لقف

وفطو، إضافتها تقل والأعلام للإضافة ملازمته علم، غير أته على الأدلة ومن 
قوله؛اكوين >ع فمثاله والتعريف، اكوين >ع مضافة غير اامآحانا١ لفتلة ممعته 

والجملالجودي سح نا ونسلبه نعوذ ا بحانتم بحانه 
الراجز؛قول معرفا ومثاله 

المحانذا هم لالانك س-بم
العبوديةمقام ان على واضحة دلالة يدل الحفليم المقام ط؛ ش ال٠يان بلففل والتعيير 

لعيرمجته أعفلم وصم، هناك كان لو إذ وأجلها؛ وأعغلمها المخلوقين صفامت، ، أشرفهو 
ربهآيارات٠ من ورأى الهلباق، المح فيه الحبي احترق الذي العتليم، المقام هذا في به 

الأعلى:المثل وه مخلوق، محبوب في الشاعر قال وقد الكبرى، 
راتيوالالس—امع ه رفعيزهراء د نعبي القوم قا ي

أساميرف، أثه إنفل دهيعا يبإلا ني دعتلا 
الكريمة.الأة هذه في »ليلأ« أجلها من نكر الش اللاغة النكتة في العلماء واختلف 

الإصراء،مده تقليل اككير بلفظ  ٠١٧٠بقوله أراد الكشاف،: فى الزمخشري قال 
التنكيرأن وذلك ليلة، أربعين مرة م الما إلى مكة من للمل ا بعفس مي به أمري وأنه 

بعضأي الليلاا ءمن، وحلي؛ة اه عبد قراءة رLJلكخ ويشهد اليحضية، محم، علمي دل قد فيه 
واعترضاه الليل، بعض في بالقيام يخي ؛%٤٠ يو، ئمئذ م كقوله: اللل، 
.هذاالعلم أهلي بعض 

فيهدنا ليل، أي ليلا أي _،^|؛ •ليالآ« قوله: في التنكير أن بعضهم وذكر 
كمؤىلغتان؛ وسرى أسرى أن قدمنا؛ وقد ذللاح، غير فيه ونيل المحبوب. إلؤه المحس، 
هأ،:حان قول جمعهما وك وأسمي، 
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سريتكن م ولاك يإلرت آصسالخدر ة ربنضيرة الحي 
ثيكالباء ، لكنوة اللختن محي عن موله والباء . اأس-رىاا من التاء متح 

هود(.)سورة في هذا شواهد تقدمت ومحي [• ١٧ت تألبقرْ دتئٍدمه أش هب دؤ 
لا؟أم رأسه بعين الإسراء ليلة ربه و. افه رسول رأى هل العلماء اختلف ت تشيه 

خلافوهو يره• لم وغيرها' عانشة ونالت رأسه، بعين رآْ وغيره• عباس ابن فقال 
معروف.العلم أهو ين مشهور 

يرهلم أنه الشرعت نصوصر عليه دلت الذي التحقيق — عنه افه عفا مقيده — قال 
فىكما بالقلب؛ الروية به فالمراد رآه؛ أنه من اللف بعض عن حاء وما ٠ رامه بعين 

•الرأس بعض لا _؛_ بقوائم رآْ أنه لم مصحح 
سألاللهجة( صدق في هو )وهو هد ذر أبا أن ذلك على الأدلة أوضح ومن 

الحجاجبن لم منال ، يرْ لم أنه مقتضاه بما فأفتاه يعٍنها؛ المسالة هذه عن هؤ النبي 
بنيزيد عن لكح، حيننا ب، أبي بن بكر أبو حدثنا صححه: في - تعالى الذ حمه ر- 

هلاش رمول سألت iالت ذر أيي عن شقيق، بن اف عيد عن فتائه، عن إبراهيم، 
!؟.أر١٠٠أتى »وراا فال: ربك؟ رأت 

بنحجاج وحدثني )ح( أبي حدننا هشام، بن معاذ حدثنا بشار، بن محمد حا-ونا 
مميقبن فه ا عبد عن قتادة، عن كادهما همام، حدتنا لم، مبن عفان حيننا الثاعر، 

قالناله؟ كنت، شيء أي عن • ممال لمالته، ه افه رسول رأيت لو ٠ ذر لأمح، تلت • قال 
.مسلم لففل هذا نورآْ ءرأيت، ت فقال سالت، قد ذر أبو قال ربلث.،؟ رأيت، هل ت أسأله كنت، 

"نودربتنوين فهو أ أ أداء• أتى رنورأ ه' فوله أما لمسلم: شرحه في النووي وقال 
جمحرواه هكذا الهمزة، بفتح وااأراها٠ وفتحها. النون وتشديد ءأنى* في الهمزة وفتح 
.أراه!افكيف نور، حجابه ومعناه: والروايات، الأصول جمح في الرواة 

سبحانه— الله إلى عاند ءأراهء فى الضمير ققفت: المازري افه عجل■ أبو الإمام نال 
الأبصار،الأنوار بإغثاء العادة حرت كما الرؤية، من ٌنمني النول أن • ومعناه - وتعالى 
وبتته-الرائي بتن حالت، ما إدراك من ومنعها 

ورويفال• غيره• أر ولم فحيح، النور رأيت ت معناه نورأ" 'ارأبن، وتوله 
ماإلى راجعا معناه يكون أن ويحتمل الياء، وسديد الموز وكر الراء بفتح ارنوراني" 

الأفعال.صمات من فيكون رزيته، من الماح النور حالق أي قلناه؛ 
منشيء في رأيناها ولا إلمنا! نفع لم الرواية هذه ت عياضالقاصي نال 
النووي•كلام من الغرض محل اه الأصول، 

ماهو ث الحل. معنى أن هو فيه شلثج لا الذي المحقيق -ث عنه الله عفا — مقيده قال 
الأدلةأمحرج ومن حجابه. هو الذي المور لقوه رويته من أح،- يتمكن لا كونه من ذكر، 
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ممحيحاتلأحرئتإ كشفه لو ارحجايه عليه؛ المتفق موصى أبى حديث أيضا ذلك على 
أي. أراهء؟ أتي رانورأ ه؛ قوله معنى هر وهدا حلقهاا من بصره إليه انتهى ما وجهه 
حلقه.من بصره إليه انتهى ما لأحرق كشفه لو أنه صفته من نور، وحجابه أراه كيف 

محيحائزة أنها بالأبصار - وعلا جل - افه رؤية في المهام تحقيق أن قدمنا وقد 
يجهللا لأنه [؛ ١٤٣]الأعراف؛ أنهلر أيؤآ موسى* قول بدليل والأخرة، الدنيا 

فيشرعا ممتنعة القيامة، يوم وواقعه شرعا حائزة وأنها - وعاد جل - حقه في المستحيل 
[.١٤٣ل١لأءراف: ذحقاه ؤثث؛م قوله: إلى ه التل إق أقلن ن0( ره إل قال: الدنيا 

صحتحفي ت٠وتوااا حتى ربكم تروا لن ءإنكم حديث: ذلك في الأدلة أصرح ومجن 
تقدم.كما حزيمة ابن وصحيح مسلم 

علىحبريل فذلك - ٩[ ٨، ه مسم، ئاب ٥>؛ و ق هت دثا ؤ-:؛ ت قوله وأما 
-•وعلا حل - اممه لا التحقيق، 

حوله®ارJاركا معنى أن فيه يرات التغأظهر حولم4ا.  ١٥.ؤاةٍءاتعار؛ موله 
هذا،عالي تدل، آيات وردت وقد والأنهار• والثمار بالأشجار والبركة الخير حوله أكثرنا 
وقوله:]الأنبياء[، كنليجك.ه قها  ١٥آلإ( آلهو إق رفيئا ؤومحثت_ه تع١لى؛ كقوله 

■يمستىع بكل ؤحكنا نها ؛^^١ "آلق 'ا/تيرا إل، أمؤمن ممممحا عاصثة ألغ ؤويسلإمتن 
البركةفيها أكثر أنه فيها بارلث• بانه والمراد • الشام الأرض! بتللث، المراد فإن ]الأنبياء[ 

العلماء.جمهور عليه كما والمياه؛ والثمار والأشجار بالخصب والخير 

غيرومحيل: منها، الأنبياء بعث أنه فيها بارك بأنه المراد العلماء: بعض وقال 
تعالى.الله عند والحلم ذلك، 

الكريمةالأية هده في آياته من اطه أراه إنما الظاهر عيه. من ؤإئ؛أام تعالى: قوله 
دارنيدأ أرأيت، كقوله: البصرية؛ رأي على داخلة التعدية فهمزه عين؛ رؤية إياْ أراه أنه 

أيمجنآياتنا®؛ ءالتريه والمعنى للتبعيضى، الأية في وُامنا' بعينه• يراها جعلته أي عمرو؛ 
والحجاب؛الغرائب مجن الإسراء ليلة بحينه ه رآه ما وذلك بعينه، يراها فنجعله آياتنا بحض 

سورةفي تعالى محوله الكريمة لأية ا في ذكرنا ما ويدلل الكثيرة. الأحاديث في مبينا جاء كما 
•]النجم[ أصئآ.ه رد ءاثت يى محق لثد رتا،ق. أنثر قغ ء'ؤما ت النجم 

الكريمةلأية ا هذه في - وعاد جل - بنن ّ مجوش ؤءامما تعالى: محوله 
وهوإليه أنزله الذي الخفلمم، بالكتاب موسى شان عظم ذكر ق^، نبيه شان عفلم 

القرآن،فى المعنى هذا — وعاد جل - وكرر إسرائيل، لبنى هدى جعله أنه مبينا التوراة، 
إممجادلن،آ هدى ؤ؟حعأكنه كأدهء من ُِ،م ق ثكن ثلأ أنؤهشب مؤبى ءايتا ؤثثد ءؤ ه: كقول

]السجدة[،ه ر. >وهنون ،؛؛، ١٤؛^٢ ١٤^==صا/ّقأ لثا أمها ؛؛دؤدثث- لمه ممم وث٠Lثا ر. 
٠٠ • ليايمحاه بمن—لجر ١؛^< آمحئيى أذلكثا مآ بمني ين آلخكثب مإى ء١هثا ^؛ ١۶وفونه: 
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؛لأرمهستنس تمت  jjiعق ساأتا أؤغب توّى ءاتث ومئ ت ونوله [، ٤٣لالق_م_ص: الأية 
سوٍظن ين ؛'لألواج ير ثم ؤو»ٍقةثتا ونوله: [، ١٠٤]الأنعام: الأية . . • سءه ولإ، 

.الآا<ت،من ذلك، ض إلى [، ١٤٠]!^١،،: الأية . . محء4. لؤ وثنية ئذبملث 
القراءجمهور ءرأ0 الحر3، هذا أن ايلم نجهيلاه. دوق ين إ شذ ^ألأ ت تحار نوله 

التوراةنجعل رة؛ المقهي هذا وعلى الخءل^ب،؛ وجه على يالتاء تتخذوزا ®ألا 
عبادتهفي لله الإخلاص لأن الد؛ دون من وكيل اتخاذ عن بنهيهم مفسر إسراتيل لمي هدى 

ذالا•القراءة هذْ وعلى - وسلأ0 عليهم الد صلواُت، - الأمياء على المنزلة الكتب، لمرة هو 
وكيلا(لدم، *ن يتخذدا رألأ المعة من عمرو أبو وقرأْ ناهية، شدوأه I نوله ني 

؛حرفمجرود وصلتها لأن• امن بالث، النفالصدر القراءة هذه وعلى الغيبة■ على بالياء 
لأنوكيلا؛ دوني، من يتخذوا ألا لأجرا إمرائيل لبتي ها-ى وجعلناْ أي المجذوفح؛ التعليل 
فمرجعالهدى؛ من ليس اش دون من ونفوض الأمور، إليه ند تالذي الوكيل اتخاذ 

غيره■على لا وحد"ه اض على يكون إنما التوكل أن وهو واحل، ثيء إر القراءتين 
،أبد،م إي الن لا رآلش> ألمد حغ كقوله؛ كثيرة، مواصع في المعنى هن-ا وكرر 

وقوله:[؛ ٢٩^،: LJI]ه تئو هء :١^١ آؤن ئن >ئل وقوله: ®ه، ي• 
®4ألم؛لمي أمحتم، رب وئو وصقلت عشو ؤ إلا ٩ لا أثت جمؤك ثئل، ووأ 

مؤ،الئ، ونوله: ٣[، ؛•؛،: UaJ]؛■ص؛ةئه ئهو أقي ءق ؛ئل ؤو*و ونوله: لال؛ووة[، 
أنيا ون، بمثادئ• يذ تنآل من هق نثن ه نص ننمظإ نثث إلا محق إن رنثهي 

أقيعق نوحقز أق* ئنآ ؛ij l® الثويزئ ق_مفلي أف وعز أش طإ0 إب يمملبر 
لإ;__رام_ٍ_م[،®ه أثثولأوف ،يوؤب أدي وعز ءاديئيؤ أآ عك ولثّإق نثظ س.ثئا رثي■ 

[،٥٦ود: ]هأثابمين؛اه ءاجد هو إلا دأبي بج، ما رتؤ؛ؤ يؤ، أثب هث، مقئ ؤلؤ، ه؛ ولون
أم^٥^؛، و؛تىرءإ _l؛J، عوقِ َلإت كان ي، ثثوم لئومم -، ١١٥إي مج نأ ههم • ونوله 

[،٨١: ٠٧١]قيلا4 أش يكن أم و وقوله؛ ، ٢٧١لونو- و=ظئه آم ئيئ( 
ءثوهووحقز ؤةعثن٠ وقوله؛ [، ٠٨]القرنان: بموبم،4 لأ ١^؛، ألم و ؤدمًًةل وقوله؛ 
[،١٧٣همران: ]آل آلوْءيله وقتم أثب حسبنا وقالوا إيثا ^^١٠٠٣ وقوله؛ [، ١٢٣]هود: 

٠جدا كثيرة ذلك بمثل رالايات 

فيوصلأموركم؛ إليه تفوضون علميه، متوكاد أي الموكل؛ من فعيل والوكيل: 
اكر.عنكم ويكف، الضر، إلكم 

جرير:ابن وقال، أموركم. إليه تكلمون ربا أي ؤدًثيلأه ارمحخنري: وقال، 
سراي.لكم حفيفلما 

العباده، يثرون وقيامه لكفايتنه وكيل للرب قيل الجودي؛ بن، الفرج أبو وقال 
)المحر(.في حيان أبو ناله اه؛ الوكيل، أمر وانمٍءلاءل الموكل منزلة ارتفاع معنى على 
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بأمورهم؛كفيلا ت وقيل مجاهد. عن شريكا، أي ت القرطبي وفال 
كافا.الفراء: وقال الكلي. قاله أمورهم؛ في عليه يتوكلون ربا وقل: الفراء. حكام 

عليه؛بتوكل من ت الوكيل أن وهو واحل.، شيء إلى ومرجعها ممماربة، والمعاني اه. 
-وعلا جل - وحلم لنه إلا يمح لا وهدا الثر. ويدفع بالختر، ليأتي إليه، الأمور فتقوض 
-وحدْ هو إلا كاقي ولا صار، ولا زا؛ع لا لأنه دونه؛ وكيل اتخاذ من حذر ولهذا 

الوكز٠ونعم حسينا وهو توكلنا، عليه — وعلا جل 

جل- ذكر ٥^٠ ^1؛؛ همدا إثم مج ح •كملتا مذ ^٥،؛؛ سالي: قوله 
منبها نجاهم التي النعمة على نييها نوح؛ ُع حملهم من الكريمة لأية ا هدْ في - وعاد 

نوح*ع حملنا من ذرية يا أي افه؛ هناعت على لن.رياتهم تهييج ذلك في ليكون الغرق؛ 
قوله:في المعنى هدا إلى وأثار نعمنا، فاشكروا بأبيكم، تنبهوا الغرق، من فنجيناهم 

[؟٥٨]مريم: ه مج ع ثثjن١ نمتن ؛ادم ديم ثن المحن تث ءيم ه أتم ايبجن ^١^، 
حملهمالذي الشيء وبنن هم، من نوح مع حملهم الذين أخر مواضع في وبنن 

ءم_،اولا نل له يبق ولم انقطع ومن منهم، وعقبا نل له بمي من ومحن له، 

^^١نول؛ ش ذوس من معه آمن وم>، أهله هم نوح مع حملهم الذين أن لين 
•٤[.]هود: نامنه ومن ألمد ثقه سى ش إلا وأنئلك م دن؛مح ًُقز، ص بجا أيث، 

•٤[.]هود: ٥؛^^ إب ءامن بقوله؛ ثلل ثومه من آمنوا الذين أن وبين 
تامرأته فى قال ا وابنه امرأته بالثقاء أهله من القول عليه مبق ممن أن وبين 
ألداغيزهح ٢لقار ه: ولقمح، إله نبج امأت< َةدرأأ لل؛كن ه آثه 

وقال[، ٤٣أأ!ئنإءقه ثى ق ٤٥آلمثج بي؛ما ؤد٠اد ابنه؛ في وقال [• ١٠]التحريم: 
[.٤٦]هود: >ثخه عؤ مل إقن أنلدثت يذ ثل أيضا: له 

ينبجا قوله؛ ني ؛نجاتهم الموعود أي ^^ ٤٢١ين ونوله؛ 
الآيات.من ونحوه؛ [، ٢٧]يضو0: دأهلاى4 ^؛؛١ رن؛يتي ًظل 

أي•٤[؛ ]هود: يباه أمل قوله: في فينة الهو فيه حملهم الذي أن وبنن 
-فينة الأي - فيها ألحل أي ؛ دن؛أنًْقإ،  otبجا فانقد ؤ ونوله؛ فينة، ال

[.٢٧أنئ؛ن رنث؛ن =قز، ًض 
ينقمفوله: في نوح ذرية إلا منها يبق لم نوح مع حمل من ذرية أن وبنن 

وشأنهولباسه وترابه، طعامه على افه حمد نوح وكان [، ٧٧]الهإغات: يافن ار 
.شكورآ عبدآ فه ا ٥ فسما ؛ كله 

محذوف،.بحرف منادى أنه كملتا4، مذ ٠اؤذرثه قوله: فى الإعراُبخ أوجه وأظهر 

•يفآ إل وقنيتا ؤ سالم،؛ ندله 
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الإخبارالقضاء؛ معاني ومن وأعلمام. خبرناهم أ بمعنى أنه فيه؛ الأقوال أظهر 
،p(؛؛دائر أنق الأمر يلك إيي وضدا ؤ تعالى؛ فوله القرآن في ذلك ونظير والإعلام؛ 

الإيحاء.معنى مضمن لأنه ا؛ دررإلى تعدينته أن والفلاهر الحجر[ ت تنتجتن مدْلوع 
تعالى.اش عنلّ والعالم كثير. ابن معنا0 قال . خبرناهم فا إليهم تقدمنا معنى؛ مضمن وقيل؛ 

قهاه.أسأتم نإف لأنتيو قصنقن لمثن ٠^^ تعار؛ قوله 
_والaلاءة بالإيمان أي . أحن من أن الكروْان؛ الأية ط0 في - وعلا حل - بنن 

بالكفرأي - أساء من وأن خاصة، ه لنفذللث، نفع لأن ه؛ نفإلى بحن إنما فإنه 
خاصة.ه نفإر عائد ذلك ضرر لأن ه؛ نفعلى ييء إنما فإنه — والمعاصي 

أثآءرس ثكنسه، صنحا حمل ؤمد< كقوله؛ أخر؛ مواضع في المعنى ا هل. وبنن 
يعتلوش و تزه ثثإ دوْ ثنمثال هنتذ ه؛ وقول[، ٤٦لت: فم—ل قث،أه 
Jj]وه ي-ثبم غ درز ثئمثات  Jpl ،]،صيئأعل يبن َةسم تثو 'قر ^ش ه؛ وقول
٣>ثإن فوله؛ في واuلآم الاباص من ذلك غير إلى ]١^ @4 بميدون زلأي 

إتيانومن [. ٤٦]ضلت: ةق؛هاه أماء ءاؤرس قوله؛ بدليل فحليها، أي على؛ بمعنى ئنهاه 
هلأي وقوله؛ عليها، أي ؛ ؤو،ذإإ_ن تعالى؛ قوله  ٠٠؛اعلي بمعنى اللام 

كلاممن ذلك ونفلير العلماء، بعض قاله ما على عليك، ملام أي [؛ ٩١
تغيرهم أو المزر زهير أو انمسي، ضريح أو التغلي، جابر قول العرب؛ 

لفموللليدين صريعا فخر له ثنى انم نالرمح به اولنت
هدمناكما للمشاكلة؛ لأية ا هذه محي اللام بهذه والتعبير الفم، وعلى التدين على أي 

[.١٩٤]الغرْ: ةءثJإ اعثدئ ، [ '٤ ]الشورى: 4 تقة ُؤو-؛ثررأ نحو؛ في 
الأيةهوه في راإذا١ا جواب، هشظأه، لتقمأ آوحزأ ثبمد .هء ^^١ ■ تّالي قو.له 

وعدجاء إذا وتقديره؛  ٠٠ارلمواقوله؛ في اللام به تتعلق الذي وهو محل-وذ<، الكريمة 
بمتااؤلتهءا وعد جآء ،^لإدا الأولى؛ في قوله بدليل وجوهاكم؛ ووا ليبعثناهم الاخرْ 

القرآن(؛)مشكل في قيثة ابن قال القرآن، القرآن به ر يفما وخير لآه، بمادا ءثءًظلم 
•ود بن حميد فول العامل حذف في ونثليره 

فروقالقواد روعاء الحبل وفي مخافة فصدمحتت، بحبليهسا رأتني 
عليقرأه سثعيايت،؛ قراءات؛ ^j؛J؛ ؛ الحرفهناا وفي مقبلا. أو أقبلن؛،، رأتني أي 
عليكمإياهم اليهلنا بثلموءها أي الهمزة؛ وفتح العظمة بنون  ٠٠وجوهكم وء ؛النالكائي 
بالياء ١٠وجوهكم ؛اليوع عاصم عن وسعثة وحمزة عامر ابن وقرأه ٠ ويعذبرنكم يقتلونكم 

ليهلهبتوجوه،كم الثه، أي هو؛ وء ليأي الثه؛ إلى عائد ضمير والفاعل الهمزة وفتح 
الجمعواو يعدها الهمزة وضم بالياء  ١٠وجوهكم الليستوا الباقون وقرأه عليكم. إياهم 

إلىعاند الواو هو الذي الفاعل وضمير النون، بحذف، ونصبه الفعل، فاعل هي التي 
والقتل-العن.ابح بانواع وجوههم لمووا عليهم اض بعثهم الذين 
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إليهمقضى إسرانتل بني أن - لعلا جل - بين لما ءدآه ء،-يم ؤو\0 تعالى: قوله 
بعثمنهيا الأولى وعد حاء إذا وأنه مرتض، لأرض ا في يفسدون أنهم الكتاب في 

المرةوعد حاء إذا وأنه ٠ وعذبوهم بلادهم فاحتلوا شديد باس أولي له عبادا عليهم 
امرة أول دحلو0 كما المسجد وليدخلوا ا وجوههم ليسووا قوما عليهم بعث 

٠تتيرأ علوا ما وليتبروا 
منهمللانتقام يعود - وعلا حل - فإنه الثالثة المرة للإفساد عادوا إن أنهم أيضا وبين 

عادواهل ها: يبين ولم ئدآه ^،0 قوله: في وذلك عليهم؛ أعدائهم ليهل بت
بتكدببللإماد عادوا أنهم إلى أحر وات في أشار وعه لا؟ أم اكالثة الرة اد ادف

أفعالهممن ذلك غير إلى عليه، علوْ ومذلاهر٥ عهوده، ونفض صفاته وكتم ه، الرسول 
لقلقه ذثا ءار-م لقوله؛ تصديقا منهم للانتقام - وعلا حل - اغ فعاد القبيحة. 

حرىما وحيبر ئبقاع وبني والنضير، فريغلة بني على فجرى والمسلمين؛ ه سه عليهم 
والمكة.الذلة وصرب متهم، بقي من على المزية وضرب والإجادء، والي القتل من 

ثنبخء إآ؛ئلم تعالى؛ نوله اد للأفعادوا أنهم على الدالة الايات فمن 
عتفوأما  ٢٣٠٠١^ثلثا 'ثموأ أةل؛ث هز تيُدى ئل ين ؤايوأ ٌُهم بما مت-نذ، اقر :بمني 

أنزليثآ بمفموأ آن قئتئز يوة أفروأ دثتا . أممهنث عق أقه ئنمنه يو، محفموأ 
عصئعل يتثمط ثاءو يابء؛ ثذ يثا* من ٠؛؛، ئنهدء ين أثل دمث آن بميا أقه 

]البفرْ:ينمأه ميير تده عهدا عتهئوا ؤأزءءق11ا ونول؛ لالشرْ[، عداش 
الايات.من ذلكأ ونحو [، ١٣لالماتدةت  ٠٤٢٠٣؛تؤؤ عق قلع زاد وقوله؛ *١[، '

ثءِج١^؛؛، ء'ؤ،رو تعالى؛ قوله متهم للانتقام عاد تعالى أنه على الدالة الايات ومن 
ما.نته>أدهر وثلنوأ أن هلثنتر ما آثئم  SjXيزج ين أثكي ١^، ين َكفثأ أؤ!بم 

إآبج:آم crJ-ةو>و>؛ امحذ مئأم ف، وقئ٠ محوأ ؤ جق يذ اثه ،أنهم أم ئ حثومم 
١^-؛؛ؤ أمديم ألجلأء عقهر أثه َةب أن و ألابمتني تأذل، ةعزروا آأم>يءابم وأهمح، 
ثدييأس ؛ة أقن ئتق رمن ور؛وةث أقه ثآمأ يآمم د"لك، ا. ١لن١ي عذابا آ؛يرق ق، هم 

صثاصهمين آلكثم، آتز مى ظنهموهم أكن ؤوآ>زل تعالى؛ وقوله ]الحشر[، اوه آلمتاي، 
نأمدثم^؛٣^٠! آمحم مبما ثئأيم؛ئنث• متمحى مث؛ أؤب ميؤم ي ُبمئ، 
الدينقصة تل بوتركنا الايات. من نلك٠ ونحو [، ٢١٢-  ٢٦]الأحزاب! ثثلثؤبماه ثر ؤآبما 

يرالتغكتب، في متهورة وهمي، إمرابلية؛ أحبار لأنها المرتين؛ في عليهم سلطوا 
تعالى.الله عند والعالم والتارخ، 

لأيةا هذه في >ؤ.ثب.يرل؟ا< قوله؛ في ثييرل؟بم. ذوكفؤ؛ تهم تعالى؛ نوله 
وقدقرأن، لمحناه يشهد منهما كل العلماء، عند معروفان التفسير من وجهان الكريمة 

وكلهاأوجه أو وجهان فيها يكون قد الأية أن البارك الكتاب هذا ترجمة في قدمنا 
حق؛كله لأنه ذللث، جمح فنوري قرأن؛ له ويشهد صحح 
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الجوهري؛نال الحسس. وهو الحمر من جن؛ والالمحبس الحصر: أن الأول؛ 
•تعالى نوله عليه يدل الوجه وهذا • به وأحاط عله ضيق حصرأ: يحمره حمره يقال 
الأيات.من ذلك ونحو لالفر؛ان[، ثتحل.4 هنالض دعنإ ثمئبج، 'ننثا نكاثايما ٌ' 

يفرش؛الذي الحمير من ومهادأ؛ فراشا أي *حميرا١١ معنى أن الثاني: الوجه 
علىويدل حن، وجه وهو الثعالبي: قال حميرأ. المغير البساط مي تالعرب لأن 
ونحو[، ٤١لالأءر١ف: مانجث4 متينر ومن يثاد ثثم نن 4لتم تعالى: نوله الوجه هذا 

الفراش.واJهاد: الأ1ت، من ذلك 

آمم4•بجح لق ؛^؛، ي0 ندا ؤا0 تحارت نوله 
أعظمهو الل.ي الحفليم القرآن هذا أن الكريمة الأية هذه في وعلا. جل ذكر. 

-وعلا جل - العالمين برب عهدأ وآحرها العلوم، لجمح وأجمعها سماوية، الالكتب 
نعتذ'التى• وأصوب، وأسل أذ هى المي العلريفة أي أنوم؛ عي ليي يهدي 

الخلاصة:ش مالك ابن قول حد على مجحذ.وف، لموصرف، 

يقلت، نعالونى حذنه يجوز عقل والنعت المنعوت؛ من وما 

اضتوحيد وهي الحالات، أقوم هى التي للحال والفراء: والكالبى الزجام وقال 
برمله.والإيمان 

الهدىمن القرآن في ما جميع فيها - وعلا جل - افه أجمل الكريمة لأية ا وهل0 
علىلأتينا الكمال وجه على تفصيلها سبعتا فلو وأصوبها، وأسلها الطرق حير إلى 

والآحرةّالدنيا حيري إلى الهد.ى من فيه ما لجمح لشمولها العظيم؛ القرآن جمئر 
القرآنهدى من كثيرة مختلفة جهات في وافرة جملا متذكر - تعالى اطه شاء إن - ولكننا 

كلهعلى يبعضه تنبيها الكريمة، الأية إليه أشارت ما لبعض بيانا أقوم عي التي للطريمح، 
غيبسببها وطعنوا الكفار، من الملحدون أنكرها التي اثل والمالعفنام، الماثل محن 

البالغة.حكمها معرفة عن إدراكهم لقصور الإسلام، دين 
أقومهي التي للعلريق ب القرآن هدى فقد - وعلا جل - اف توحيد ذلك نمن 

أسمائهرفي عبادته، وفي ربوسه، في - وعلا جل - توحيدْ وهي واعدلها، الطرق 
\أنام ثلاثه إلى يشم اض توحيد أن على العظيم القرآن ١متقراء دل وتد وصفاته، 

تالالعقلاء، فطر عليه حبلت التوحيد من لنؤع ا وهدا ربوبيته، في توحيده ت الأول 
ثنينددآزقم من 4م؛ ونال؛ _[، لالز-مح-رفت أئأ4 لمحئى حقهم ثذ سآدهم 4ولإن تعالى؛ 

يثنألم يرث، أليئ؛ يءئ أذين، مزت؛ أدى عئ وش ثامحنت ألثتع ءث أش وألأبج، دق 
منال-وع لهذا فرعون وإنكار لدوساّ ئمحن.4 أثلا ئئل أئ ميمحن ١؛؛^، ديث 

عبدأنه ه عارفمن تجاهل الشعراء[ ت ج^4 آلثأيءى ييتؤ رنا خكنن ثاو 4 قوله؛ فى التوحيد 
٠؛مربوب؛  وآ'لأزءبمآلثمتوثه رث؛ إلا هثؤ؛؛؛ أنو ثآ عذت كن ءاؤءل تعالى؛ قوله  ٠٢٠١
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منالنؤع وهدا [ ١٤]الملإ نبالأه ها أسمم نإمتنثئنآ ها ءؤ؛؛؛_>[ وقوله! بمنيره، 
إلاماف أنكرهم يؤيى ق، تعالى• مال كما لم؛ العبادة بإحلاص إلا ينمع لا التوحيد 

.حداكثيرة ذلك على الدالة والايات ]يوسف[، ثئجق.4 نئم 
هوالتوحيد من النؤع هدا وصابهل عبادته، في - وعلا حل - نوحيده الثانيت 

حلع؛ منهاالنفي فمعنى ؤإثبات؛ نفى من متركبة وهى الله" إلا إله *لا معنى تحقيق 
ماكائنة العبادات أنواع حميع في كاث ما كائنة افه، غير المعبودات أنواع جميع 

العباداتأنواع بجميع وحده - وعلا حل - الم إفراد منها؛ الإنبات ومعنى كانت، 
وأكثر—، لام واللمالاة ١ عليهم — له رمنة ألعلى شرعه الدي الوجه على صى، ياحالا 
وأممهمالرمل بين المعارك فيه الذي وهو التوحيل-، من النؤع هدا في القرآن آيات 

ه[.]ص: .4 ءاب ء؛ هدا ؛١٤ و.نوا إJها ألإله 
إلاإله لا آثم تعالى: فوله التوحيد من الوع هذا عر الدالة الايات ومن 

آعأا-ماأنت ؤبمؤالأ أمد ^كل ق بعثنا 4رلقو وقوله: [، ١٩: ]محم-،-لديك4 ؤإمنعفر اثد 
نيئإلا قبمؤل ين ئإإكث• ثن اثبنتع ^^١ ونوله؛ [، ١٠٦لالت->>ل؛ ألْلئمث4 رآمِنوأ أثن 

ثن^٠ بن أيبمتا تن : ه وئولث_؛_اء[، لالأن.4 ئآهثدون أئأ إلا إك لا أق, إنه 
إلكبج؛مح إدما ؤءل وقوله؛ ]>p-؛؛H,؛-•[، .4 سدؤة ءاِاهث القش دون ثن لبمتا ينلآ 
الآيةهده في أمر فقد —_أء[ jSii] 4.٥٣^كر ئث-و ثبمد إكه٩ءمإلنة أسآ 

كلمةلشمول التوحيد؛ من النؤع هدا في محصور إليه أوحى ما أل ت يقول أن الكريمة 
فيشملوحده. بعبادته اش ءل١عة تقتضي لأنها الكتب؛ في حاء ما لجمح الله١١ إلا إله رالأ 

فيوالأيات وعقاب، ثواب من ذلك يتع وما والنواهي، والأوامر العقائد جميع ذلك 
كيره.التوحيد من النؤع هذا 

التوحيدمن النؤع وهدا وصفاته، أسمائه في — وعلا حل — توحيده الثالثت الؤع 
أصلين:على ينني 

فالكما صفاتهم، ش المخلوقين مشابهة عن - وعلا حل - افه تنزيه الأولت 
[.١١لالث-ورىت ئءنجٌه َةمثإيغ ؤقس ت تعالى 

الوجهعلى ه رموله يه وصفه أو ه، نفبه الله وصف بما الإيمان والثاني; 
أوبر4النيح كهو سن\ء َئثليء فوله: بحد قال كما وحلاله؛ بكماله اللائق 

١٠٢أد;بثبا ما تعالى؛ قال الاتصاف،، كيفية إدراك عن القلمع نطع ْع [ ١١]الشورى: 
موضحاتوفى مالمبحث، هذا فدمنا وقد ]طه[ ءثا.4 يهء فبمؤبم، ثلأ حلمثم رتا 

٠الأعراف،سورة لُفى القرآنية يالأيات  ١٠
-وعلا جل - بربوبيته باعترافهم الكفار على الاستدلال العظيم القرآن في ويكثر 

التقرير،باستفهام الربوبية توحيد في يخامحلبهم ولذلك عبادته؛ في توحيده وجوب على 



الآا)؟(الإماء;مر.-٤٢٦

ووبخهم, وحد0 يعثد لأن المستحق هو أنه على عليهم بها احتج بربوبيته أقروا فإذا 
هوبأنه اعترف من لأن وحده؛ الرب هو بانه اعترافهم مع غيره، به شركهم عليهم منكرأ 
.وحدْ يعبد لأن المستحق هو بأنه الاعتراف لزمه وحده ألرب 

ألتنعئنة أش آلثء نن ينث0محإ تن بق تعالى؛ فوله ذلك أمثلة ومن 
منكراوبخهم بربوبيته أقروا فلما [، ٣١ت ]يرس دّيةولرن ؤ قوله؛ إلى وألمتره 

[.٣١]يونس: نمموزه أملأ ء؛ؤوئل بقوله؛ غيره به شركهم عليهم 
.ثثعوئإمملى طثم إن وش ألاثبمف لي تعالى؛ قوله ومنها 

قال:نم ئدمحى4، جة يجئ بقوله• شركهم عليهم منكرأ وبخهم اعترفوا فلما يوه 
وبخهمأقروا فلما قأه تثمقث . ألنير أبميب تثب ألكج ألكتزت ق ثش 

ًفي،ملتفين، مروء من ؤءل قال؛ ثم أقوُىه، أتلا بقوله؛ شركهم عليهم منكرأ 
وبخهمأقروا فلما تمفيى . عٍن َقثر إ)ض هث_ه ئبمثار ولا يؤ ؤبمو سء 

[.٨٩-  ٨٤]المؤمنون: فميبم،ه هأن ^٠١٠ بقوله؛ شركهم عليههر منكرأ 
صحفلما [ ١٦]الرعد؛ ه الثم نل رألأن؛فيا ثئ س تعالى؛ قوله ومنها 

اؤيببمصن لا أتياء دوه! تن أنانحدتم بقوله! شركهم عليهم منكرآ وبخهم الاعتراف 
[.١٦]الرء١: ثثأ4 زلا شا 

وبخهمإقرارهم صح فلما ألق4 ددوأن ثقهم س سألهم تعالى؛ قوله ومنها 
[.٨٧]الزخرف: ^٥١،^، بقوله؛ علهم منكرأ 

توأنؤألمت أفتن ننحر ؤألإم، الثتو؛ت« خإ ثذ تآقهم ؤري، تعالى؛ قوله ومنها 
وقوله، بقوله؛شركهم عليهم منكرا وبخهم اعترافهم صح فلما ه أس 

ثمؤأىمؤهها بمد ئ ألألئ يم ثأنيا هء ألثدأء يى  Jyش سأدهر ؤوأإ!< الي• نع
الأيٍفهإثن بل ق ألثني ٠^^، بقوله؛ شركهم علتهم متكرأ وبخهم إقرارهم صح فلما 

[.٦٣.  ٦١]العتكرت: تقاوق4 

صحفلما [ ٢٥]لقمان: ه أممه تقؤلن وأأد؛أم، آلتمؤبي، حاوا س سآكهم ؤي، أؤ وقوله؛ 
[.٢٥]لقمان: بملمؤدزه لأ أعقيمهم بل ف ؤأئ1د. يقوله؛ عليهم مذكرأ وبخهم اعترافهم 

ننتقموشذ و؛لأقر، الكمتو>ت، ح؛رث أش . بئرفيى أثا خز ءؤءآس تعالى؛ وقوله 
]ال_م_ل:ثجر؛واه ئستؤأ أن لكت ءكاى ما بهجته دامتتت ^•١؛^، يهء ،أنثث١ مآ» أية يى 

حلقعلى القادر أن هو غيره؛ البتة لهم جواب لا الذي الجواب أن ثلث، ولا •٦[ -  ٥٩
تعينفلما شيء، على يقاور لا حماد من حير معها، ذكر وما والأرض موالتا ال

تعالى؛قال ثم تتيئ؛؛ه، م،ا هنر ل أس خ بقوله؛ عليهم منكرا اعترافهم 
ولاحاجته أدحممحن حك ُبمم، نئيهك ثا ءبمل، آيهمإ حللها نهكذ يئ! ألأم، جعل 
منكرأوبخهم اعترافهم تعين فلما قبله، كما غيره جواب لا الذي الجواب أن شك 



٤٢٧)٩( الأة الإّراء: 

-توعلا حل - قال ثم [ ٦١]اكافات: ^،^ ١٣؛-،لا 1ءغأرهم بل آممه مع ااؤا»لته فوله؛ علهم 
ولا[ ٦٢]المافات: آمحدبج،ه خأيثاء وثبمكم ألتؤء ؤدكثم دعاه إدا آلتضلل متب ُؤأمن 
ؤآءكهبقوله؛ عليهم منكرأ وبخهم بذلك إقرارهم تعين فلما محيله، كما الجواب أن ثلئ، 

ومننآلحر ألم ؛؛_؛، ي بهد!عم آس ؤ تعالى؛ فال، ثم ئئهفثوةبأ> ما شلا أثب مع 
فلماقبله. كما الجواب أن شك ولا [ ٦٣ت ل١لنمل وحتهة؟بم ثرى أى يثمل التيغ ينجل 
دثمًنينبا،عثما اقه تل أثو ج ا؛ؤآءله بقوله؛ عليهم متكرا وبخهم ، ^J،iإقرارهم تمن 
حأءله )أص ١^١؛ تى ونز ين• ئر لقد سديأ وي -؛ وعاد جل - فال، ثم 

بقوله؛عليهم منكرا وبخهم الاعتراف، تعين فلما قبله. كما الجواب أن شك ولا أثله 
[.٦٤]المل: َةئن إن ذخلإ' ئثامإ ءؤءل 

ثنظلإ ين مي، بلإ' ثئ ينحطم نر ثر ١^؛، ه؛ ولوق
غير،لهم جواب لا الذي الجواب أن ثلث، ولا •٤[ ]الروم: ؤآإه قن د'4محا ين يسئ 
الخلمح،من المذكور ذلك من شيئا يفعل أن علتم، يقدر من شركائتا من ليس أتم، لا؛ هو؛ 

ؤث؛حشثثبقوله؛ عليهم منكرأ وبخهم اعترافهم تعين فلما والإحياء، والإماتة والرزثم، 
•؛[.]١لروم: ؛^١^^ همثا وتنق 

كلأن الموصع; هذا غير في ذكرنا ذلك ولأجل حدا، كثيرة هذا بنحو والأبان 
التوبخلهم رب أقروا إذا ألهم منها يراد تقرير، امتفهامات الربوبية بتوحيد المتعلقة الأسلة 

قولهنحو صرورة، بالألوهية الإقرار يلزمه بالربوبية الفر لأن الإقرار؛ ذلك على والإنكار 
محان■؛ ١٦٤ام• ؤتلُمحيجاريهلالأنم-وقوله• [، ١٠أثمح'ثلفهلمامم• ؤأؤاتعالى• 

الاستفهامأن على دل القرآن اسقراء لأن إنكار؛ استفهام هذا أن العلماء بعض زعم 
كماالربوبية، ينكرون لا لألهم إنكار؛ استفهام وليس تقرير، استفهام بالربوبية المتعلق 

عليه.الدالة الأيات كثرة رأيت 
هذامن كثيرة مواصع في — الله شاء إن — ستجيء التوحيد ام أقعلى والكلام 

أحر.بآيات بيالها على نتكلم التي الأيات في المناسبات بحب البارك، اإكتابا 
ألبق ١٣؛^؛،تعالى؛ قال كما الرجل، بيد ، J_iجعله أقوم: هي للتي القرآن ها-ى، ومن 

تبذروحقول، مزاؤع اء التلأن الايات؛ من وتحوها ١[، ]الطلاق! الأية . . . آشآءه عشر إدا 
[.٢٢٣]\لمفوأ.' لبجزه مم، تعالى؛ قال كما الأرض؛ في الحب يذر كما النهلم، فيها 

محيالازدرئ عر يرغم لا الزارع أن اللرق أقوم هي التي ال،لربق أن شك ولا 
جاءما على القا9^؛ الحي والدليل له، صالح غير يرام لأنه فيه الزراعة يرغب، لا حقل 

أرادُت،غلو الرجل؛ مع الازدراع آلة وأن مزرعة والمرأة 3ارع، الرجل أن من القرآن به 
إليهاذكره يقم ولم ينتشر، لم فيها له رغبة لا لها، كاره وهو الرجل تجامع أن الم-رأة 

كماوتلد؛ فتحمل كارهة وهى برغمها قد محانه الرجل بخالق شيء، على منه تقدر فلا 
JU  الهذلي؛كبير أبو
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مهبلغير فثب النطاق حبك مراني وهن به لن حمممن 

علىالعقلاء أجمع ولدا به؛ مفعول وأنها فاعل أنه على والخلقة اليعة فدلت 
.لهالا له لولد اب 

يخفى.لا كما المحوس، في مكابرة دلك في بالرحل المرأة وتوبة 
إذاالرجل وأل أرع، إلى الزوجات، تعدد إباحته أنوم: هي للتي القرآن هدي ومن 

تتعالى قال كما يمينه، مللث، أو واحاوة، على الاقتصار لنمه بينهن، العدل عدم حاف، 
آبتيأم ؤ0 ثعخ وُدث متئ اوء ين ؛^٢ ثنام، ما ٤^٢؛ أدس ؤ، ممسظوأ آي يعم 

الطرقأقوم هي التي الطربق أن شالثف ولا ٣[، ّا،: ]النآث3محمه آو مبم.» تدمحأ 
اأعقلأء.كل يعرفها محسوسة لأمور الزوجات تعدد حة إيا هى وأعدلها، 

العوائقمن ذلك غير إلى وتنفس ، وتمرض تحيض الواحدة المرأة أن ت منها 
فلوالأمة، زيادة في للتنمسب مستعد والرحل الزوجية، لوازم بأحص قيامها من المانعة 

ينب.غير في باطلا منافعه لعطين، أعيارها أحوال في عليها حبس 
الدنيا،أقطار في النساء من عددأ أقل الرجال بأن العادة أجرى اش أن ومنها: 

علىالرجل قمر فلو الحياة، ميادين جميع في منهن الموت، لأسباب تحرصا وأكثر 
الفاحشة،ركوب إلى فيمطرون الزواج، من محروما النماء من ضخم عدد لبقي واحدة، 

والانجهئاطالأخلاق، ضياع أساب أعظم من المسالة هدْ في القرآن هدى عن فالعدول 
فسبحانوالأخلاق! والمروءة الشرف، على والمحاففلة المسانة، عدم فى البهائم درج؛ إلى 

•]هود[ -ئثر.ه تكي ثدذ من محيت، م ،آخالإ محت، كثث، الخيرإ الحكيم 
علىلهم فدرة لا الرجال من وكثير للزواج، تعاّ.ات، مكلهن الإناث، أن ■' ومنها 

منله المسعدات، من أقل الرجال من للزواج فالمستعدون لفقرهم. الزواج بلوازم القتام 
النكاح؛لوازم على القدرة وعدم الفقر يعوقه والرجل لها، عانق لا المرأة لأن اء؛ الم

وجودبعدم أيضا للزواج تعدايت، الممن كثير لقاع الواحدة، على الواحد قمر فلو 
وضياعالخلقي، والانحُناط الرذيلة، وتفشي الفضيلة لضياع سببا نلكا فيكون أزواج؛ 

عليهوج—ا بينهن، يعدل ألا الرجل خاف، فان واضح، هو كما انية، الإنالقيم 
رآلإئ1تيهإييدؤ، تأمر آثت ُؤإ0 ت يقول اض لأن يمينه؛ مللئ، ما أو واحدة، على الاقتصار 

تعالى؛لقوله يجوز، لا بينهن الشرعية الحقوق فى بالممضيل والميل •٩[. ]النحل: الأية 
I]هثدروهتا أشل محفل شباوأ  JI :،بمحبةالعلبيعي الميل أما [، ١٢٩

فعل،لا اني نفوتأثر انفعال لأنه للشر، دفعه مستهلاع غير فهو بعض، من أكثر بعضهن 
أوضحناهكما [، ١٢٩اء: ]التّالئسااهه ؛يمة ص،يلوأر مستطيعوا بقوله• المراد وهو 

تحددأن من الإسلام، دين أعداء من الملاحية بعفر يزعمه وما الموضع. هدا غير في 
أرضىكلما لأنه الحياة؛ نكد إلى المفضي الدائم والشغب، الخصام يلزمه الزوجات، 
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الحكمة،من ليس هدا وأن دائما، بين،خطتين فهو الأ-؛مى؛ مخطتؤ الضرتين إحدى 
الست،أهل أفراد بين والمشاغية الخصام لأن عاقل؛ لكل مقوط، يفلهر صافط، كلام فهو 

وبتأولأد0، وبين وسه أبيه، وبين وسه وأمه، الرجل بين فيقع الية، عنه انفكاك لا 
المصالحي، حنفي وهو شان، كير له ليي عادي أمر نهو الواحارة؛ زوجته وبين 

وكثرةلجميعهن، التزوج وتيسير اء التصيانة من الزوجات تعدد ش ذكرنا الش العقيمة 
العنلمىالمصلحة لأن شيء؛ كلأ الإسلام أعداء وجه ش الكشر بعددها لتقوم الأمة عدد 
الصانرى.الممسية دفع على جلبها يقدم 

ئاو_،إيلام أن أو ممدة، الزوجات تعدد في المزعومة المشاغبة أن فرصنا فلو 
كماذكرنا، التي الراجحة المصالح تلك عليها مت لقد ممسية، بالضرة الأولى الزوجة 

يةالمنفيه تلغى ما على عاطفا عود( الرمراقى فى نال الأصول• في معروف هو 
الراجحة.المصلحة جنب فى المرجوحة 

ارىليمسمع بما نمدى ارى الأّكالإصلاح رجح أو 
غربموكل مشرقا كل فى عب الليالي، كا تدلر ثلدان

فتقدممرجوحة، مجمدة للعدو النافع فدانهم وينع راجحة، مجصلحة الأمارى فمداء 
أرمحالممدة كانتا أو والمدة، المميحة ساوت إذا أما الراجحة، المصلحة عليها 
الملين،من أكثر أو الأسارى قدر قتل مجن المدو سيه يتمكن يلاح الأمارى كفداء 

)الرافى(تفي تال كما راجحة، غير لكونها تلخى المصلحة فإن 

علممرجوح غم وهو للحكم لرم ي منباسا تماحرم 
العنبوجود مصلحة أن إلا الخبائث،، أم وهى الخمر منه تعصر العنب وكن.لك 

منها،الخمر عصر ارة منعلى راجحة مصلحة الالني1 أسنار في بهما والانتفاع والزبيسا 
يكونند الواحد الLلار ني والنساء الرجال واجتماع المرجوحة، المنارة تلك، لها ألغيت، 

نالكمن أرمح مصلحة ؤإناث ذكور من المجتمع بين التعاون أن إلا الزنى لحصول سا 
عنمستقل محل في النسا. عزل يجب إنه •' العلماء من أحد يقل لم ولال.ا ارة، المن

الماتيحوتجعل معه، إليهن الوصول يمكن لا قوي حصن عليهن يجعل وأن الرجال، 
الأصول.في مقرر هو كما والديانة بالنقي محروق أمين محي 

الزواج،من حرمانها عدم في المرأة لمصلحة الزوجات تعدد أباح فالقرآن 
الأمةولمصالحة الواحدة، بالمرأة العير قيام حال في منافعه تعهلل بعدم الرجل ولمصلحة 

المحير حكيم تشريع فهو العليا، هي افه كلمة لتكون عدوها مقاومة فيمكنها عددها لكثر 
منتحديد بأرج الزوجات وتحديد الكفر. يثللمات بصيرته اض أعمى من إلا فيه يْلعن 
الكرةومحن الرجل، مابع بعض تعْلل إل المعفية القلة ين وسط أمر وهو تحر، حكتم 

تعار.الله عند والعلم للجميع، الزوجية بلوازم القيام على القدرة عدم مفلنة هي الش 
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ياوكما الميراث، في الأنئى عالي الذكر تفضيله أنوم: هي لدي القرآن هدى ومن 
تجئآن خطر أفُ نو ألأج كظ فئ فليم نذق ^١^ أع؛ َكاما ؤثإن تعالى: 

[.١٧٦لال_اء: ملتيه شء ؛٦^، دأممث 
حملتهمن الذي البيان هذا لخلقه يبتن أنه الكريمة لأية ا هذه في تعالى صرح وند 

قطعا.صال فهو فيه بينهما محوي فمن يضلوا، لئلا الميراث في الأنثى على الذكر تفضيل 
_»كطذ ؤوأ>ئب بقوله: حلقه من شيء وبكل والمعالح بالحكم أملم أنه بتن ثم 
.. أيلمذأيأته. حئل خل للدئ أدلدْقم ؤآ أثه وقال: [، ١٧٦اء: ]النعيده 

[.١١،: LJI]الأية 
فيالأنثى على الذكر تفضيل وأعدلها، الْلرق أقوم هي الخي الخلريق أن شك ولا 
عزونوث ؤألينان بقوله: ذلك إلى تعالى أشار كما تعالى؛ اف ذكره الذي الميراث 

وهوأي [ ٣٤اء: ]النبمتيِره ^٠^، الرجال وهو أي بممِه-»ّه أثن ئكثر بما ؛أي-—آ؛ 
حلقي،كمال الذكورة لأن وذللث، [؛ ٢٢٨]\ّ-: ده هن ؤدِلتيثافي ونوله: النماء، 

محوسهو كما ْلبيص، وضعف، حلقى، نقص والأنوثة وحمال، وشرف، ءلثيعية، وقوة 
المحسوس.في مكابر إلا ينكره يكاد لا العقلاء، لجمح مناهل 

ألمايِي ؤهو آلمين ؤس، بيسوأ أومن ؤ بقوله: ذلك، إلى - وعاد حل - أشار وقد 
لهبوا نأنهم الكريمة الأية هازْ في عليهم أنكر انثه لأن [؛ ١٨]ررف: .4 ن يص 

ولذلك،وأضعفهما؛ وأنقصهما الولدين أحس له نبوا ذلك وْع الولد، من به يليق لا ما 
بالتجملالعلمحي الخلقي نقمه ليجر والحلل الحلي أنواع من الربة أي الحلية في ينشا 

يكفيهوحمالها وقوتها ذكورته كمال فإن الرحل، بخلافخ الأنثى، وهو والحلل بالحلي 
الشاعر:فال كما الحلي، عن 

قمراالحسن إذا حن من يتمم نميمة من زينة إلا الحلي وما 
يزوراأن إلى يحنح لم نلث، كحرا موفال الجمكان إذا ا وأم

دى]١^٠؛[ @ه ضخزة منأ غك،؛؛١ © ألأنق وله ألدو ٣ ت٠الى: وقال 
وطبيعة؛حلقة الذكر ص أنقص الأنثى لأن عائلة؛ غير أي ضيرى؛ مة القهذه كانتح 

كبيرأ!علوأ ذللن، عن وتعالى سحانه - وعاد حل - فه الناقص ث، النميهذا فجعلوا 
وهوأي [ ٦٢]النحل: تا ِف >ؤنبمتؤى قال: كما هم لأنفالكامل وحعلرا 

فوله:إلى ©ه وهو مسودا وجلا ئل إ'لأذئ أ-دهم د4ن وقال: ات• الن
تلاهللقتي يما ثثنّدم بنن ونال: [، ٠٩-  ٠٨]الخل: بمفنرزن^ه ما ه<تثآت 

[.١٧لالز-خرف: َة؛ايمه وهز منويا رجيم الأنثى وهو أي 
والْلبيعة،الخلقة بمقتضى ناقمة الأنثى أن على تا-ل القرآنية لأيالتا ا هذه وكل 

رؤآئأن,متؤت،[ Li.هأٍث ثل ألتات وككئ منها؛ وأكمل أفضل الذكر وأن 
.^١ كثيرة عليها تفضيله على الدالة والآياات، إكثأه، ات؛لإةن مى وأنحي رتحقم 
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عليه.ؤيحاففل بشؤونه يقوم ممن له بد لا متاع الأش أن العقلاء عامة عند ومعلوم 
علماءوأجرى تفكه؟ أم قوت؟ هو هل بالزوجة التمتع في العلماء احتلف وقد 

النكاحأن فعلى ت نالوا الغقير أبيه بتزوبج الابن إلزام حكم الخلاف هدا على المالكية 
يجبلا تفكه أنه وعالي عليه، له الواجب القوت جملة من لأنه تزويجه؛ فعليه ثوت 
جاءتوقد العلماء. عند والغاكهه بالطعام النساء شبه فانظر بعضهم، قول، على عليه 

مال،جملة من لأنهما الجهاد؛ في والصبيان اء النقتل عن بالنهي الصحيحة الستة 
يقتلون.فإنهم الرجال، بخلاف الغانمين، لمين الم

الرحلصلع من حلقت، الأولى المرأة أن الأنثى على الذكر أفضلية على الأدلة ومن 
،وصعقحلقي، نقص الأنوثة أن الأدلة هدْ من عرفتإ فإذا منه. جزء فاصلها الأول،؛ 

الناقصبأن يقضي والأمرار، الحكم بدرك الدتح( الصحيح العقل أن فاعلم طيعي، 
؛وش>و< القوي حلقته، في الكامل نغلر تحت، يكون أن يلزم وطبيعته، بخلقته الضعيف، 

كماالضر؛ من لفحه على يقدر لا مجا عنه ويدفع الممع، من جلبه على يفدر لا ما له با ليجل
[.٣٤،: ]IJLسبره ير بمثهنِ آس ئملر يثا ؤص ؤ ئزموث ث ١٠ؤ١لد■تعالي،؛ نال 

الضعيف،يكون أن تقتضي البالغة، الحكمة كانت، لما أنه فاعلم ، ذللث، علمتح وإذا 
بالإنفاؤرملزما الرجل يكون أن ذلك، اقتضى، الكامل، القوى قبل من، عليه مقوما الاقمرا 

ين،آنثموأ تعالى: نال، كما الحياة؛ في لوازمهن بجميع والقيام نسانه، على 
البتة،فيه ثبا تولا عرقا، تحميله في محا ما الميرايث، ومال، [ ٣٤اء: ]النآموبهمه 

أنالخبير الحكيم حكمة تح فافتفجبريا؛ تمليكا إياه ملكهما اممه من تمليلث، هو ؤإنما 
للنقصمترقب، الرجل لأن واحل؛ ؛—_، أدليا ؤإن الميرامث، فهم، المرأة علهمر الرجل يوثر 

مترقبةوالمرأة الدهر، نوانب، فهمر والبنل، لهن، المهون. وبذل، انه، نعلهم، ؛الإنفاي، دائما 
دائماالنقتس مترقب، ؤإيثار • بشؤونها وقيامه عليها ؤإنفاقه المهر، لها الرحل، بدفع للزّيادة 

ينكرهالا واضحة، ظاهرة حكمته المترقب،، نقمه بعضي تجر دائما الزيادة مترنبإ ءلُ، 
حثذنل، ؤإلدّز تعالهمر: قال، ولذا والمعاصي؛ بالكفر بصيرته اممه أعمى من إلا 

الأنثىنؤع على الذكر نؤع فضل بها بينا التي، الحكم ْذْ ولأجل [ ١١اء؛ ]النأ'امحءءاه 
فياراة عن المزول هو الرجل الجير الحكيم جعل، واتجيعة، الخلقة أصل فهم، 

وجعلهدونها، ال2للأ3ا وملكه دونها، والخلافة والنبوة يالرسالة وحمه أحوالها. حمع 
الأموال،هم، شهادته وجعل إليها، لا إليه الأولاد انتساب، وجعل دونها، الكاح في الوّلي، 

بمنِبمون مئن، وازص محئ، نثنيث ؟ونا لم نع-المح،؛ موله في، امرأتين بشهادة 
ذللثجغير إلى دونها، والقصاص الحدود في تقبل شهادته وجعل [. ٢٨٢آلث؛تآ؛ه 

بينهما.والشرعية والمعنوية ية الحالفوارق، منؤ 

فيناقص بح عبالحمام في الإبانة عني والعجز الخلقهم، المحق، أن ترى ألا 
حرير:قال القلوب،، إليها تجذب، الك، اء التمحاسن جملة من يعد أنه مع الرجال، 
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فتلانايحسن لم ثم ا قتلننحور طرفها في التي البون إن 
اانأركاش خلمق عق أصومحن يه حراك لا حتى اللب ذا عن يمر 

اليمينان!ابن وقال 

يجيبكيف يدر لم الأذى بجعص له عرصوا إذا من وأملي ي بنف
بمرييمال حتى مكتة ه بتزل ولم لبريء ١ عدر ر يعتن فلم 

الخصام،في الإبانة عن بعجزهن واكاني! أركانهن، يخعف، بهن تثبب فالأول! 
الكمالفي التباين ولهدا [، ١٨]الزحرف! ينزه غثي لثمايِ ؤ، ؤد*و نّالك،■ قال كا 

البخاريقال بالأخر، "نهما تثبه من على اللعن ه الني عن صح الوعن، ين والقوة 
نتادة،عن شّعبة حيننا حعفر، بن محمد حدثنا يثار، بن محمد حدثنا ت صحيحه في 
بالتاء،الرحال من المتشبهين . اف رمول المن قال! ها عباس ابن عن عكرمة عن 

لعنهمجن أن ومعلوم صحيحه، في البخاري لغفل محيا بالرحال* اء الغمن والمتشبهامتف 
ثئ_حورثهالصوا، »اقلإ ؤر؛آ يقول! اممه لأن اممه؛ كتاب في ملعون فهو ه اض رصول 

تقدم.كما ثغهثه عود مابن عن ثبتإ كما • ٧[ لمحشر؛ ال 
أكنالشؤون حميع في كالرجال كن أن تحاولن اللاتي النساء أيتها فلتعلمن 

،رسولهلسان عالي اطه كتاب في ملعونامت، وأعن بالرحال، متشبهات مترجلات 
.،لمانه على اممه كتاب في ملعونون أيضا فهم ؛الماء، المتشبهون الخنثرن وكدللث، 

فيهم!قال مجن محدق وكد 
عجابالرجال ث، يأنتولكن ترجلت اء المأن عجب وما 

الخاءلنةالخافرة، المكرم هذْ أن - ويرصاْ يحثه لما ؤإياك الله وفقني - واعلم 
تسويةمن البارئ الخالق وتشريع المماوي وللوحي والمقل، للحس المخالفة الحاسة، 

المجتمعبنظام والإخلال ال الفمن فيها والميادين، الأحكام جميع في بالذكر الأنثى 
-وعلا جل - اممه لأن وذللت، بصيرته، الله أعمى من إلا أحد على يخفى لا ما الإنساني 

المجتمعبناء في المشاركة من لأنواع صالحة بها الخاصة بصفاتها الأنثى جعل 
الأولاد،وتربية والإرصاع والوضع، كالحمل غيرمحأ لها بملحه لا صلاحا الإنساني؛ 

الخدماتومحدْ ذللث،. ونحو وكني وعجن طح من ثوونه! على والأيام المن، وخدمة 
علىومحافنلة وعفاف وصيانة، متر في بيتها داخل الإنساني للمجتمع بها تقوم التي 

أولملتحفزعم بالاكتساب؛ الرجل خدمة عن تقل لا الإنسانية، والقيم والفضيلة الشرف 
مثلبيتها حارج الخدمة في الحقوق من لها المرأة أن وأتباعهم الكفار من الجهلة المقلة 

عملأي مزاولة على نقدر لا ونفاسها، ورصاعها حملها زمن في أنها مع للرجل، ما 
صانعتكلها البيت حدمات بقيت وزوجها هى حرجت خاذا مشاهد، هو كما مشقة أي فيه 
الأكلونهينه منهم، الرضاع زمن في هو من bرصاع المغار، الأولاد حفظ من 
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انالإنذلك لتعطل مقامها، يقوم انا إنأجروا فلو عماله. من جاء إذا للرجل والشرب 
علىحافرتها، في التيجة فعادت منه؛ فرارأ المرأة حرجت الذي التعطل السنا ذللت، في 
متاعحير هو متاع، المرأة لأن وانمJن؛ المروءة صاع فيه وابتدالها المرأة حروج أن 

منشيء إلى نفلرت إذا الخالة العين لأن للخيانة؛ تعرضا الدنيا أمتعة أشد وهو الدنيا، 
مائدةتكون لأن فتعريفها ومكرأ؛ حيانة الجمال ذلك، مناسر يحص استغلتا فقد محاسنها 
حائن jJuبدنها من نيتا لمس إذا وكيلك، عاقل، أدنى على يخفى لا ما مه للخونة 

القال،كان إذا ميما ولا انية؛ الأنالغريزة بمليعة ولحمه دمه فى اللمس ذللثج لذة صرت 
الغراموتحريلثح وغدرأ. حيانة اب.ن ذللثلأ نعمة فاستغل تعالى، اف حشية من فارغا 
فىبكثرة مشاهد هو كما منه؛ ثر هو لما سببا غالبا يكون واللمس المفلر ذللثح بمثل 

يخرجننساؤها نمارت الميانة؛ وتركتح الإسلام، تعاليم عن تح تخلالتي اللأي 
الرجولةصفة رجالها من ننع اف لأن اض؛ شاء ما إلا الأجسام عاريات متبرجات 

مخمن باق نعوذ العظيما العلى باذل إلا قرة ولا حول ولا حريمهم، والغيرة 
بائيةاء المحروج دوام أن المغلة الجهلة ودعوى سوء، كل ومن والاوقا، الضمير 
الرجال؛غرائز إثارة يدهب ذللألأ ونحو وق، والوالأدتع والمعاصم والأءتاثا الرؤؤس 

!معناه لأن والخسة؛ قوؤل الغاية في كلام الإحساس• تن-هح اس الإمكثرة لأن 
ولأنترى؛ كما وهدا مناوله بكثرة منه الأرب يزول حتى يجوز، لا مما الرغة إثجاع 
كثيرةسنين امرأته مع يمكث، الرحل لأن العقلاء؛ ؛اتفاق، الغريزة إثارة يل-هب لا الد-وام 

هوكما غريزته، تثير جسمها لبعفر ورؤيته لها، ته ملامتزال ولا أولادهما، تلل• حتى 
ئكا؛ر:إلا يكرم لا مشاهد 

ادىنتلمن اة حيلا ولكن ب' ارن 'أو مت ّأ_ 
بخفاياالحالم شؤونه، ومدبر الكون هدا حالق والأرضن، الموات رب أمر ونل• 

قتفينيى^*3، تحارت نال يحل؛ لا عما البصر بغض سيكون وما كان محا وبكل أمورم، 
قتيثتوش بمثمن.I لما -ير ه إى لثم أق، د'إك، مفبمثنَ لءسلإ أسمعم ثذ سقإ 

بمينوبمة ينة ثلهر ما إلا ذيمهف تدث ولا معبمهى يبممنلث مخم؛ هأ سئشيى 
[.٣١ِ •٣ ]النور: لأية ا ء

تفوله في حلخالها صوت الرجال لتسمع يرجلها تفرب أن المرأة ونهى 
لملأالكلام؛ لين عن ونهاهن [. ٣١ت ]النور ذبمه،4 بج، محغي، ما يلم ^، t^iبممقا 
وثننننض ء قه ف، آوتم، تلع الق محثص ^ تعالم،؛ قال فيهن؛ الخنى أعل بطمع 

الةحمفي المنام تحقيق - تعالى اغ شاء إن - وسيأتي [. ٣٢ت ]الأحزاب مإد" 
البارك.الكتاب هدا ترجمة فى ياولاثح الوعد ةاJمنا كما الأحزاب( محورة )فى الحجاب 

اليمينبمللثح القرآن في عنه العبر الرقثؤ، مالئ< أقدم• م، للك، القرآن عدي دمن 
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آبم2ؤإههش ت، أو آ مي تدو أب قام ؤؤ0 تُالى• كموله كثيرة؛ آيات ني 
،أز أرن-بمهلم عق إلا و حممكؤة لئثيجهم ؤوآك؛أو( ه؛ وقول■آء، ]١^-،،؛ 

المؤمنون،أفلح فد محورة لاقي ]المؤمنون[ نكذت غير لإّأم ثمتمم ملكتا 
وا؛يألشسا رالكاح>أ، ألأحنّ؛ا وأ-لثار ألمرن ذتم، ؤوأ-ث\ر ونوله؛ س_ائلاا، وال 
تاإلا ص ثى ؤنألسق ه: وقول[، ٣٦ص: آي3محإه م ثتا آشز 
نتمنُؤوأقأن —• وعلا جل - وقوله [، ٢٤اء: ن]ال ٠٤أق كثب لمنهكم ماكن 

زلاتنئ ين  i'Clfثك تحل ه ونوله: [، ٣٣آظ؛محاه هتؤ منا اوكش1، 
[،٥٢ينكه إلامانئكث حنسمس آء،ثاى ؤنر أنج ين مس دل نق 

أثث١^ مآ ينك مت، ثنا محنى آايت أه أرنثق، ك، ^١ ^١ أتئ ؤثتآقا ونوله: 
لاJور:أتئثذه ندكئ، تا و ذآيبن ؤ\ث' وعلا جل - وقوله •٥[، ]الأحزاب: 

ننكما شن ألثوءشو> ألمتثشث تنيخ أن ئلولأ ٠^٢ ينتؤغ لم ه: ونول[، ٣١
ماو للنهار ينآدكا إتيؤأ أتيي ^٥٠؛ وقوله: [، ٢٥]اأن~اءت ألثؤيش،ه ثانيمم من أث3محأ 

إلى[، ٢٨]١^: إل؛ثلإه ؛^، liث، ين j؛؛J؛ وقوله: ^، ٧١لاكٌل؛ أتممم4 ملاءق،تا 
.l؟Loس لك، ذض 

ومنبالرق، الرقيق ملك، ت ونحوها ١لآياتا هذه جميع في اليمين ، _lUفالمراد 
ْ/ا[،]النأ>ل: ثنزؤه ■ةنو\ نثلأ أثث ؤصري_، ت قوله الرقيق ملك، علمي الدالة الابات 
الايات.من ذللا، ونحو [، ٢٢١]الغرة: ث1كإ1ه من حير موين ؤردد؛د وقوله: 

لمينالماض أقدر فإذا ط ورسوله اثه ومحاربة الكفر، هو بالرق المللئ، يه ومحب
افكالمة لتكون اض أعءلاهم وما قواهم، وجميع وأموالهم، مهجهم الباذلين المجاهدين 

الفداء؛أو الض الإمام اخار إذا إلا بي، باللهم ملكا جعلهم - الكفار على العليا هي 
لمين.المعلى المصلحة من ذللئ، في لما 

الدأن وذللن، حكمة، وأفلهرها وأوضحها الأحاكام أعدل من الحكم وهدا 
قالكما نواهيه، ويجتنبوا أوامره ويمتثلوا ويوحدوه، ليعبدوه الخلق حلق - وعلا ل ج- 
؛^^٠٣أن أرب وتآ ممؤ ثن بج( أرب ٌآ . إلا.٩^٧> مإلإين، آية مننث رما ؤ الى: عت

الأف نمث ثدؤأ ؤوإن قال: كما وباهلنة، حلاهر٥ نعمه عليهم وأّخ لالل.اريات[. 
سودةالأحرى الأية وفي [، ٣٤]إبراهم: د=قثاره تلوم ألإمتن ارك محوها 

وجعل]إمحراميم[. نجر لممر أثن إى تحونا لا أف سه ثتدوأ ؤنأ0 المحل*: 
أثهتستةإ4لوز؛ ثى أ"مجآقم مارت قال كما ليئكروه، والأفئدة والأمار مع اللهم 

]الحل[.تصبك.؛4 كلم وألأيشدْ والاشنت أيثمع ٣ ثبمد ثنئا تينونى لا 
كلمتهتكون لئلا رسله على الحرب وأعلنوا وعتوا، وحلخوا ربهم على الكفار فتمرد 

ماوارتكاب محاربته، في بها عليهم أنعم التي المواهب جمع واستعملوا العليا، هي 
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الأسان.يتصورها جريمة أكبر وهذا بأمره. ١لقائمين أوليائه ومعاداة ومعاداته بسخعله، 
جريمتهمتناصب شديدة عقوبة وعلا جل — الخبير اللطيف العدل الحكم فحائبهم 
الحيوانات،كمقام منه أصقل مقام إلى انية الأنمقام من ووصمهم التصرف، سلبهم 

حقوقسلبهم لم أنه مع المالية، التصرفات من ذلك وغير وشراءهم، بيعهم فأجاز 
ممايطعموهم وأن إليهم، والإحسان الرفق مالكيهم على فأوجب كليا، صلبا الإنسانية 
كلفوهمؤإن يهليقرن، لا ما العمل من يكلموهم ولا يلبسرن، مما ويكسوهم يعلممون، 
كماالقرآن، في عليهم الإبماء مع ه، عنه الواردة السنة في معروف هو كما أعانوهم، 

ألمرقوذي ل>تثثا و؛لنإدمغ شنثا يدء ^^١ وثُ أقن واعبدوا ؤ _الست ت_مسه سولففي 
تقدم.كما [ ٣٦لاوّاء: أيث3قأه ؤوما فوله: ولى وألتتنزه 

كماذلك، أسباب فأكثر الرق؛ من والإحراج للحرية شديدأ تشرفا الشاؤع وتشوف 
وأمرانمق، سراية وأوجب ذلك، وغثر وبمتن وظهار حطا نل من الكفارات في أوجب 

ترغيباالإعتاق في ورغب [ ٣٣]النور: ثمإ4 يؤم عبمئم إذ فوله: في باوكتابة 
تنكرالتي الحكومات هده من حكومة أن - الأعلى المثل وفه — فرصنا ولو شديدآ، 
كانت،رعاياها من رجل عاليها قام — الإسلام دين على دللئ، في وتثسغ بالرق، المللث، 

بهايريد شديدة ثوره عليها ودبر الإحسان، أنواع جمح إليه وتسدي النعم، عليه تغدق 
،أنفلمتها تنفيذ من تريده ما وبين بينها والحيلولة كلمتها، نفوذ وعدم حكمها، محل إصقا 
تقتلهفإنها شديدة مقاومة بحد عليه قدرت ثم المجتمع، صلاح بهما أن لها يظهر التي، 

ّالباأشد فهو منافعه؛ وجمع تصرفاته جمح البه يالقتل ذلك أن شلث، ولا فتلة، شر 
ليحولوسعه في مجا كل يبذل قام والكافر بمراحل، الرق من ومنافعه الإنسان لصرفات 

الأمنلأرصن ١ في ببه بفينشر حلمه عليه ليسير ؛ شرعه الذي الأ4 نفنام إقامة دون 
علىالحياة به وتنتظم الشرعية، الحقوق في والمساواة والعدالة، والرخاء واكلمأنينة، 

وتنسآلثرف ذك، ٢^؟؛، وآلإشنن إلاتد-في أمر آثت ^إف واسماها وأءدلها الوجوه أكمل 
هذهاللبم فعافسه حل[ ل١Jوه يورى تق==غلم ي،لم وألتي رألمحفر ألمنكث عي 

بذلك.العقوبة يستحق تجعله وجريمته درجته ووصع التصرف، بمنحه المعاقبة 

هوالذي الرق مب أن مع بالرق؟ ملكه وجه فما لما مالرفق كان إذا نل؛ فإن 
زال؟.قد ورمله اممه ومحاربة الكفر 

يرفعهلا الساق الحق أن العقلاء وكافة العلماء عند المعروفة القاعدة أن ت فالجواب 
الكفارغنموا عندما فالمالمون بها، حفاء لا فناهرة بالأصجقية والأحقية الالآحق، الحق 

هذااستقر فإذا الخبير، الحكيم وهو الجمع، خالق بتشرع الملكية حق لهم ئتت بالبي 
بوقامبالإسالأم الرق من الخروج في حقه كان ذلك بعد الرقيق أملم تم ، وئست، الحق 
رفعوالإنصاف العدل مجن وليس الإسلام، قبل الملكية له مقت الذي المجاهد بحق 

؛المالكيحسن نعم، العقلاء، عند معلوم هو كما عنه، المتاحر بالحق اناش الحق 
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الكثيرةالأبواب وفتح فيه، ورغب بذلك الشاؤع أمر وقد أسالم، إذا يعتقه أن به ؤيجمل 
ومثلإ1ثتؤء ٠ني■ل ب وءنلآ هدفا ثه '؛عن الخبير الحكيم بحان ف- قدمنا كما 

فيأي ؤدظ-لآ4 ونوله: الأخبار، في أي >ءنظه فقوله: ®4 أممئ الثيخ 
القرآن.أحكام من وغيرْ بالرق اJالك العدل ذلك من أن شك ولا الأحكام، 
قيمالم هفالمن ه توآفصحيحأ فولا عائب من وكم 

يقتلبأن وهم غضب إذا الأسان فإن القصاص؛ أندم: هي للش القرآن هدي ومن 
كانالذي نلالثإ فحيي القتل، فترك العافية حاف به، نتل قتاله إن أنه فتذكر آحر إنسانا 

يعلمهلا ما به يحيا القاتل فقتل قصاصا، فيقتل يقتل لم لأنه هو؛ وحيي قتله، يريد 
لشمألاك، قأوي، ئلأ أص ي ٣ تعالى: قال ذكرنا، كما كنرة اممه إلا 

فييشاهد ولألك وأقومها؛ الهلرق أعدل من هذا أن شك ولا روه ثئقون 
لأناممه؛ بكتاب تحكم التي البلاد في القتل وقؤع ثلة وحديثا نديما الدنيا ١^١ر 

يزعمهوما آنفا. المذكورة الأية في اممه ذكره كما القتل؛ جريمة عن رائع القصاص 
بقتلالمجتمع عدد إقلال فيه لأن للحكمة؛ مهنابق غير القصاص أن من الإسلام أعداء 

لهيولد وقد فيحبس، القتل بغير يعاقب، أن ينبغي وأنه الأول، مامتح أن بعد ثان ان إن
يرتعلا الحبس لأن الحكمة! من عار ساقتل، كلام كله المجتمع فيزين. الحبس في 

،فيتضاعفالقتل؛ منهم يكثر قهاء الفإن رائعة العقوبة تكن لم فإذا القتل، عن الناس 
١لقتل.بكثرة المجتمع نقصر 

تعالى:بقوله عليه المنصوص رق ٧١يد قطع أنوم: ُي للش القرآن هدي ومن 
®4عح مخز يأس آم تى يكلأ َةثا يثا جنآء أدته1ا نالت.ايبمع اؤث١لتثارى 
.يدها؟ لقطعت هأطمة سرئت، ءلو ت النيى وقال تالائال0[، 

وجلدأنش، أد كان ذكرأ المحصن الزاني رحم أقوم: هي للتي القرآن هدي ومن 
انثى.أو كان" ذكرآ حلدة ة ُاالبكر الزاني 

تتعالى نوله وهي الحكم، باقية التلاوة منسوخة باية منصوص فهو الرجم أمّا 
.حكيم® عزيز وافه اش من لأ نكا البتة فارحموهما زنيا إدا والشيحة ءالشخ 

فيالقرآن فدل الرحم، حكم من التوراة محي عما للممعرض القرآن ذم قدمجنا ومحي 
إلئر ^آؤ وقوله• ا؛ء، تالمائد٥ت ذأاخاووهه هثدا أيتبتر إن يقولون ؤ كقوله• مءحكمت آيات 

على- [ ٢٣_مرأن: ع_]آن بيثهنره لبمةأ أؤ كف إق تيضئ ألخكثف ين شي-ا أومأ 'أق؛تى 
تقدم.كما عنه للممعرض كتابنا محي لذمه . نبينا شريعة محي الرجم حكم ثبوت 

رحمحين يجئ، علي قول ينافي لا بالقرآن تابت، الرحم حكم أن من ذكرنا وما 
آيةحكم أن بينت التي هي السنة لأن ؛  ٠١اللهرسول بسنة رارجمتها • الجمعة يوم امرأة 

٠تادوتها نسح بعد باق الرجم 
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إليهأنزل مما ،انكان المشهور؛ الصحيح حديثه في )جهتر عمر ئول ذلك على ويدل 
١..بعده.ورحمنا ه اه رسول رحم ووعيناها، وعقلناها فقرأناها ١لرجم، آية  لحدث.٠

ولاالتشريعية، الحكمة يناصب لا وحشي قتل الرحم إن يقولون؛ والملحدون 
نهمعن إدراكهم لقصور الإنسان؛ بها يعامل التي الأنفلمة في مثله يكون أن ببني 
تشريعه.في البالنة اض حكم 

فيفرحه أيحل لما الزاني لأن المعي؛ معقولة سماؤية عقوبة الرجم أن والحاصل 
بهتلث،الإنسان عرفها جريمة أحس ارتكب فانه والغدر، الخيانة وجه على امرأة فرج 

والمرأةاني، الإنالمجتمع اب، أنضياع في والي الحرمايتح، وتقدير الأعراض، 
فعامهللخماحبة؛ بملح لا ناور نجم فهو كان ومن مثله. ذللثح في تهلاوءه التي 

عنأمثال وثر ة، والمنالحبثح عّاية المالغ شره ليدفع بالقتل الخبير الحكيم حالقه 
فتلة؛أفظع قتلته وجعل ارتكبا، التي القاذورة بتللث، التنجيس من هو ويطهره المجتمع. 

١الممل جنس من والجزاء جريمة، أفظع جريمته لأن 
يوجّبثرعا فيه المأذون الفرج في الفرج إدخال أن على المنلهِ انمأ دل وقد 

ذللث،فدل . باياء يغتسل حتى منهما واحد كل على الجد لحول من والخغ الغل، 
صاحبهقتل حراما كان إن المعنوية وطهارته الأصل، في طهارة يتهللب، الفعل أن على 

إنكالزوج الأدمي؛ حؤ، عليه ويبقى الزنى، ذنبح عنه ذللثح كفر رجم إن لأنه الحصن؛ 
الزنىقبح ونية سابقا. إليه أثرنا كما بهم المار إلحاق في الأولياء وحق بمتزوجة، زنى 
حلالا!الفعل ذللث، أفح ما كافرة؛ وهي عتبة بنت هند نالتح وقد الملثاغ، في مركوز أمر 

تغليغلمن أصد تغليظا المحمس؛الرجم عقوبة - وعلا جل - وغلغل حرام! وهو به فكيف 
عليهيعسر كدللثح كان ومن النساء، عيلة ذاق فد المحمن لأن جلدة؛ بمائة البكر عقوبة 
الرجم.وهو أعغلم عنه الرادع كان أعظم، الزنى إلى الداعي كان فلما - عنهن اكبر 

تعالى؛بقول منصوص فهدا جلدة، مائة أنثى أو كان ذكرأ البكر الزاني جلد وأما 
وأمثالتردعه النو؛ة هذه لأن ٢[؛ ]١لنرر: جوه ياة ^١ ثيد ؤ ،أجيدإ )آه ويجأ 

ماتفصيل - تعالى اف ثاء إن - وسيأتي تقدم، كما الزنى تح ذنمن وتهلهره الزنى، عن 
•النور* سورة *في وأحرار وهميي bنادن،، ذكور من الزناة يلزم 

المفاسددرء من المحكم جمع على مشتمل — وعلا جل — الخبير الحكيم وتشرع 
منأن ثلثح ولا المادات، ومحاسن الأخلاق، مكارم على والجري المصالح، بح وجل
وفاقا.جزاء المقايبح بعغليم الجناية فقلع معاقبة العلرق أقوم 

بالدين،المساك، ينافي لا التقدم أن إلى هديه أنوم؛ هي للتي القرآن هدى ومن 
يمكنلا التقدم أن مجن الإسادم إلى ينتمي ممن القول لضمافح الدين أعداء خيله ضا 

التقدمإلى يدعو الكريم والقرآن ل، أساص لا باطل - الإسلام دين من إلا؛الانسلاخ 
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الدين،حدود في التقدم ذلك ولكن دين، أو دنيا في أهمية لها التي الميادين جميع في 
ينأسثثلنثر ئا لهم تعالى؛ قال السماوية؛ وتعاليمه الكريمة، بادابه والتحلي 

وأنارألْلار ممتن ١^، نصاي ^ ٤٠٥٥ينا داؤد ءاتا ؛ ويال،•٦[. لالأنفال،: الأ.بة م«ه 
.[ ١ ١ - ١ • :  Ly]لأية ١ . .ءثيءأه.نآعثبأ ١^ ق رئين شمت اهمل أن . لثدين لت 

ونوله؛العدو، لمكافحة الاستعداد على يدل الثنده ق ؤئدر مثيمت آهمل ^^؛١ فقوله؛ 
حدودفي العدو لمكافحة الامتعداد ذللث، أن على يدل [ ١٩يجئه أنو ؤو\ث' 

ٌت تعالى نوله في فتها المذكورين الأنعام® *سورة أيياء من وداود الحنيف• الدين 
ذكرهم؛أن بعر وعليهم . لينا مخاطا تعالى قال وقد [. ٨٤]الأنعام: داوده ددثتدء 
[.٩٠لالأنعام: أئثد؛ه بهدينهم أس سءا ألذ ^^٠ 

أحدتأين من ها عباس ابن سال أنه مجاهد عن البخارتم، صحثح في لمت، ونل• 
^^؟^٠[ ٨٤]الأنعام؛ • • داو'ده• ددثندء تقرأ؛ ما أو فقال؛ ص• •في جدة ال

١هه الاه رسول فجدها داود، فجدها [ ٩٠]الأنعام؛ أنت.فيْه مهدئتهم أكه هدك، 
تعينأن فعلينا داود، به أمجر مما الأية تفمنته يما مخاحلبون أنا على ذللث، فدل 

وزهين أنتثلنثر ئا لهم ُؤوآعنوأ تعالى؛ قوله وانفلر بديننا، لث، التم،ع العد.و لكفاح 
مجنالقوة بلغن، ولو قوة من الاستطاعة في ما كل باعداد حازم أمر فهو *٦[ ]الأنفال؛ 

علىالجمود وعد.م الدنيوية، الأمور في التطور ايرة يمجازم أمر فهو بلغت، ما التْلور 
بالدين.التمسك، مع نلالث٠ كل ولكن حديد، تْلور طرأ إذا الأول الحالات 

ألمأو،ثهم ،أمت، ،-؟؛I ّةث ُؤوإدا تعالى؛ فوله نللئإ في الأدلة أوقح رمن 
حبتقولثأم، ردآلآًقم ين مح-ظمأ سجدوأ ^دا أنيتيم ول؛أظوأ معق، منيم كؤحة نتمم 

الخوف٠ضلأة [. ١٠٢]اكسا،: وأتلحمإه جور،ولم وثأثدوأ معك ^^١ ٥٥^^١ آم أحركن، 
القياموبين العدو، مكافحة بين الجمع لزوم على تدل الكريمة الأية دذْ في الن-كورة 

ونتحفي الملأة ؛إنامت الأية هل•، في تعالى فأمره دينه، من - وعلا حل - الله سرعه بما 
تعالى؛قال وذو الوضوح، غاية في دلالة  ٠iنللعلى يد.ل المسلح الكفاح التعحام 
]الأن_ه__ال[دئدماىؤ^ه ئتلم حقثمإ آثة وآدًفثوأ ،أننوأ فقه كتم ^١ »امتوا أقبمى 
دلالةأيضا ذلك، على يدل القتال التحام عند اممه بذكر الكريمة الأية هدْ في فامرْ 

مت،وال>L^^، والتمالث، التقدم بين النية أن العقول لضعاف، حيلوا فالكفار واضحة. 
والقيوالوجود، كالعدم النقيضين كتباين مقابلة تباين - الكريمة والأحالآؤv الحسن 
كالأبوةالمتفايفين أو كون، والوالحركة والبياض، واد كالالضدين أو الإنبات 
والعمى.كالبعر والمالكة العدم أو والتح؛؛،. والفوق، والبنوة، 

واحدة،حهة من واحد وفتح في واحد سيء في يجتمعان لا والميم الوجود فإن 
لداتالأبوة لها نمت، ذات فكل والبنوة. الأبوة وكدللث، مثال. كون والالحركة وكذلك، 

كاستعحالةواحد؛ لشخعس ابنا و أبا ثخءس يكون يحيث، لها، البنوة عليها استحالتا 
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ألبصروكيلك حرم، محي والسكون الحركة أو سطة، مهلة في والبياض السواد اجتماع 
يجتمعان.لا والمس 

يستحيلبحيث مقابالة، تباين متياينان بالدين والتمسك التقدم أن لهم فحيلوا 
الدنيافخسروا التقدم؛ في رغبة الدين من انحلالهم ذلك نتاج من فكان اجتماعهما؛ 

المبين.الخسران هو وذلك والآحرْ 
الفلروقطع وحده، المقل إلى يالنفلر بالدين والتمسك التقدم بين الشبة أن والتحقيق 

أنالمخالفة تباين المتيايتين وصايهل الخالقة، تباين هي إنما والسنة الكتاب نصوصي عن 
عقلااجتماعهما يمكن ولكنهما الأحر، حقيقة تباين ذاتها حد في منهما كل حقيقة تكون 

والحلاوة.والمواد والقعود، والكلام والبرودة، كالياض أحرى؛ ذات ني 
يمكنوالبرودة البياض ولكن البرودة، حقيقة باين ذاتها حد في البياض فحقيقة 

تباينالكلام حقيقة فإن والقعود الكلام وكيلك كالثلج، واحدة ذات في اجتماعيما 
واحد،وفت في متكلما قاءال،آ الواحد اوشخ3س يكون أن إمكان مع القعود، حقيقة 

القبيل،هدا مجن المقل حكم إلى يالنفلر والتقدم بالدين التمسك بين ية فالنوهكذا، 
يجوز،ilSالقاعد والإنسان كالثالح، باردأ يكون أن عقلا يجوز الأبتمحن الجرم أن فكما 

فيمانع لا إذ متقدما؛ يكون أن عقلا يجوز بالدين المتمسك فكدلك متكلما، يكون أن 
جميعفي مشتغلا نواهيه، واجتناب افه أوامر امتثال على الخحاففل كون من المقل حكم 

تبعهمومن وأصحابه . للنك، التاريخ عرفه وكما يحفى، لا كما التقدمية الميادين 
شآهذ ^^٥١^ تعالى; كقول والمسنة الكتاب نصوص إلى بالمفلر أما بإحسان. 

وقوله•[، ٤٧لالروم٠ آلثتينيزه تر ءقثا ثقا ^^١^ وفول' [، ٤٠لالمعء الأية 
اقهنث؛( ثه ظ @ س ثم ام ® أمحتيئ س كثا تقئ >ولقن 

.هءع؛ز ين أس إ>ى تقثلأ أيا محهلا؛ى أثث ؤءةتث« ت ونوله 
تونوله [، ٠١نر:  ١٠]الأية ألدتآه آ-كءثت ؤ، ءامتإ و\ؤأوك ئئثا لثئر ؤإع ونوله: 

.همحزنه م صدق ديثب، ْقهم )٣ دينيم آقث 
الأ-حاديث،.من معناها ش وما الأيات، من ونحوذلالئا ]اكوية[، 

التمساكلأن ولازمه؛ المالزوم بين كالنسبة والتقدم، بالدين التمسك بين النية فإن 
المذكورة٠الأيات يه صرحت كما التقدم، عاليه يلزم أنه بمعتى للتقدم، ملزوم بالدين 

أوالمساواة تكون أن إما أمرين: أحد تعدو لا ولازمه المالزوم بين النسبة أن ومعلوم 
يكونأن يجوز وند لازمه، من أعم يكون أن يمكن لا الملزوم لأن الطلق؛ الخصوص 

للبشريةملزوم فإنه مثلا، الإنسان ذلك: و.ثال ذلك. يتعدى ولا مه، أحص أو اؤيا م
حيوانا،يكون وأن بشرا يكون أن ازا إنكونه ءلءا يلزم الإنسان أن بذي والحيوانية، 

وهوماصدقا منه أعم والثاني ■ البشر وهو الاصد.وا في له او ماللازمين هدين وأحد 
معروف.هو كما مهللقا حصوصأ منه أحص فالإنسان الحيوان، 



الآا)آ(الإماء:ّررو

القيضنين الذي كاكاش ولازمه الملزوم ين الربمل أن لهم حيلوا كيف ناظر 
علىتقولوا ما فهم بمانرهم، وعمي وجهلهم ذاجتهم لذللث، في وأطاعوهم والخدين، 

ينتميممن العقول صعاف منه لينفروا إلا بريء منه هو بما ورموه الإسلامي الدين 
فعلما بهم لفعلوا واتبعوه حما الدين عرفوا لو لأنهم عليهم؛ الامتلاء ليمكنهم للإملأم 

حلفي إليه المنتسبين ولكن هي، هي باق وصكه هو هو فالدين بأسلافهم، أسلافهم 
للكفرةأرقاء افه فجعلهم والازدراء؛ المقت بحين إليه ونغزوا له، تنكروا الدنيا أقطار 

وهذاالأرض، أهل حميع وقادوا ومجدهم، عزهم لهم لرجع دينهم راجعوا ولو الفجرة؛ 
؛[.]سد: ه تنؤ ئشًظم ثلثأ نلكن ٠^ لأنتتز ه قاي زؤ ه فيه شاك لا مما 

الذياكشربع غير تشريعا انح من كل أن يانه أثوم؛ هي للتي القرآن هدي دمن 
لذلكفاتباعه — عنيه وسلامه اش صالوات — اض عبد بن محمد آدم ولد مميد به حاء 

للنييالكفار قال ولما الإسلامية، الملة عن مخرج ، بواح كفر المخالف التشرح 
حلال،ذبحتم ما ت له فقالوا قتالها،٠ اف  ١١لهم' لقال قتلها؟ من ميتة تصبح الشاة 

فيهمالله أنزل الأو4أ؟ من أحسن إذن فأنتم حرام؛ إنه تقولون الكريمة محييه اممه ذبحه وما 
إكؤإة كنى وإثم عقب أثء أنن دؤ ثن بثا دأحكاوأ ولا ؤ ت تعالى فوله 

قوله:من الفاء وحذف لالأنعام[ لسثلا.ه م أئسولإ ؤيث آنوآيهر 
تألخلاصة في قوله حد على محذوف فم على يدل 
تزملمهو فحرت؛ أ ا مجواب م وقشرط اجتماع زى واحذف 

أيضاالخلاصة فى قوله حد على بالفاء لاقترنت للشرط جوابا الجملة كاستن، لو إذ 

بنجعللم غيرها أو لإن ئرطا جعل لو جوابا حتما بقا وانرن 
البتةتحليل في النيهل١ن انع من أن على يه م أق- وعلا جل - اف من م قفهو 

يوممرتكبه الله وميوبخ الملمين، إإج٠اع المالة عن مخرج الشرك وهذا مشرك، أنه 
وهين عدو تؤِ إيام آلشظن هنثدمإ لا أن ئائم ثتئ إلإهم أغثي ُؤأؤ ت بقوله اشامة 
يدعومحك^إن ؤ ت تعالى وقال عيادته، هي للوحي المخالف تشريحه في طاعته لأن ]ص[؛ 

١أي لاس[ ®4 تئيدا كتثلها إلا وإن إثثا إلا ص ثن  إلايعبدون ٠ 
ئئليتح لآءكث؛ر ثبمكت ؤوكاو'.لائ، وقال؛ تشريعه. باتباعيم وذلك سيْلانا، 
اممهمحمية في أطاعوهم لأنهم مركاء ماهم ف[، ١٣٧]الأنعام: ذهظأوئزؤ' أوثنييم 

الكفرفي بءلاعته أي [، ٤٤]مريم: أقيطتزإه ثثد لا ؤكم حليله: عن وقال تعالى، 
ثمارهم'ؤأعكثدو١ تعالى؛ فوله عن . الك، حاتم بن، عدي سأل ونما والمعاصي، 

تحريمفي أطاعوهم أنهم ذللئ، معنى أن له بين [، ٣١]التوبة: الأية . . ^؛^١٥١^. ورهّثمحم 
كثيرة.هاوا بمثل والأيات حرم، ما وتحليل الله أحل ما 

ئر^١١٠؛ تعالى: قال كما الإمادم؛ يدعى ثم افه تشريع غير يحكم ممن والحجم، 



٤٤ ١ — )٩( ام الأسراء: سرر؛ 

إلءي' آن يٍيددئ ؤيمإآ ين أنيئ رة إتش أزل ينآ ت١تيأ م رثئثوة ٢^!!-؛^- إل 
لالساء[،وه بميدا ئقلأ تحأهم آن أيشظى وثي>ذ يؤء أن ودا وقد ألْلتصت 

ُؤأةن-محوئال؛ [■ ٤٤]الuئدةت أو؛ق؛فروقه ،j^ ،ولجق أقه أنزل يثآ ممكر و؛ن ؤوس وقالت 
أنمتثيث أءممب »اتيكهم وى عدصلأ ألكثب إفيطم أرن أوتآ رم -ذئ أبث>، أم 

؛ثثنمءن.4يكنهؤلن ٠^ أني ره ين عثرت 

أنهايعتقد أن يجب التي الرابعلة أن إلى هديه أنوم؛ هي للتي القرآن هدي ومن 
دينهي إنما غيرها دون بها ينادى؛-الارتباط وأن المجتمع، أفراد تربهل التي هي 

جمعالرابهلة تلك بقوة يمير حتى المجتمع أفراد بين يربط الذي هو لأنه الإسلام؛ 
بالسهرالجل. سائر له تداعى عفو منه اشتكى إذا واحد جد كأنه الإسلامي المجتمع 

حاءكما بساقك، ورحلك بمعصمك، يدك كر؛هل بأحيك لك الإسلام فربتل والحمى، 
كمثلوتوالهم وتعاطفهم تراحمهم في المومغن مثل «إن ه: او؛ى عن الحديث في 

ولذللثاوالحمى'؛ بالسهر الجد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد الجد 
تجعلالإسلام رابملة أن على تنبيها الأخ وإرادة النفس إطلاق العفلجم القرآن في يكثر 
[،٨٤؛: J^li]لأية ا من قئتم ءز؛همد تعالى؛ كقوله ه؛ كنفلم المأحا 
•تكهإأُيآم تآلثفيثق عوذ ئى سممثرْ إل • ونوله إحوانكم، تخرجون لا أي 

[ojji ١٢ ] الأية. . و وقوله: التمرين، أصح على بإخوانهم أي
.قلإه>؟^( ■١>؛أي' وقوله؛ التمرين، أصح على إخوانكم أي [، ١١]الحجرات: 

ولدسالايات؛ من ذك غير إلى أحيه، هال أحدكم يأكل لا أي [، ١٨٨لاوقرْ: الأية 
•لتفه' يحسا ما لأخيه يحسا حي أحع.كم يزمن ءلأ قال؛ أنه . عنه الصحيح في تت 

معهاتتلاشى الرابملة تلك وأن الدين، هي الحقيقية الرابهلة أن على الدالة الأيات ومن 
بجادُتألاجئ- دآلإدءِ أم قنمحبك مما نجد لا 4 تعالى؛ فوله والعصبية؛ بيه النالروابهل جميع 

[٢٢]اوْجأدلة: عنارئأإه أر إ.ؤذهز أو آقآ»نلم أو 1اثآئدلم حقاوأ نلر ؤرنوقي أثة حثآد تى 
وألثنبةءؤ وقوله؛ والعشانر. لإخوان وا والأبناء لأباء ا رابهلة من أقرب نسبية رابهلة لا إن 

ه،ئأصيمأ ينو؟ آلثوينود< ؤإتا وقوله؛ [، ٧١]التوبة: _؛J؛^ آروآ» بمئم وأصقخ 
•لأيات ا من ذلك، غير إلى [، ١٠٣عمران: ][ل إخولناه ت ينعمنه قأصبحم ؤ : وقوله [ ١ ٠ ]الحجرات: 

كالعصبةالإسلام غير أخرى برابطة النداء أن على تدل وأمثالها الايات فهدم 
المسيين.بإجماع ممتؤع أنه شك ولا يجوز، لا بالقومية المعروفة 

تتعالى قوله بابإ ياوت صمحه في البخاري رواه ما ذلك في الأدلة أصرح ومن 
^٠^؛<دإر"مإمح' ألمرْ ؤم ألأيد ع ألأم كحمجف أتدثو إث، ثحتقأ نج، ُؤيمثوث 

حففلناهقال؛ محميان حدننا الحميدي، حدننا ]الضاممون[ وه بملموق لا ألسفتين رؤن 
رجلفكع غزاة في كنا يقول؛ ها اف عبد بن جابر سمعت قال؛ دينار بن عمرو من 



)٩(الأة الإّراء:  ٤٤٢

ياالمهاجري؛ وقال ! للأنمارأيا الأتماري; فقال الأمار؛ من رجالآ المهاجرين من 
المهاجرينمن رجل كع ت فقالوا هذا®؟ ءما فال؛ رسوله، الله فمعها أ لل٠ءهاجرينإ

للمهاجرين،يا المهاجرى! وقال للأنصار، يا الأنصاري! فقال الأنصار، من رجلا 
للأنصار،ا الأنصاري! هذا فقول مئتة...« فإنها ادعوئ .! الض فقال 
ه!الّحم، دُدل ببه، الصبية يالقومية النداء هو للمهاجرين يا المهاجري! وهذا 

صريحأمر •دعوها® قوله؛ لأن بها؛ الداء ترك وجوب يقتضى منتنة® فإنها •يعرها 
اممهلأن الأصول؛ في تقرر كما التحقيق على الوجوب يقتضى المطلق والأمر بتركها، 

[،٦٣; لال_ست_ور لير؛® _؛>_، .بلجأ آز شة تميط أن مءء ص ،٥١^<^ ؤال؛نن، قول! ي
الأمرمخالفة أن على فدل [ ١٢أموائ<ه إُ منن ألا متق ؤتا لإبليس! ويقول 

فأطلق[ ٩٣]طه: أمم؛،؛® ؤأسنت، لأحيه! حطابه في موسى نسه عن تعالى وقال معمية. 
هص إدا محقنو لمحن َثان يجو، تعالى! وقال الأمر، مخالفة على المعمية امم 

أمرأن على الأية فدلت [ ٣٦لالأح_زاب: يزه ثن الخن' لم أؤئ أن م ُيبمهء 
الأمرهذا . الّكا أكد وُد سئما لا للامتثال؛ موجب الاختيار، من ماخ ه الرسول 

البالغ.الخبث على لدلالته للتي،'ءد موجبا بالنتن وحبك، منتنة® اافإنها بقوله؛ بالترك 
بهأمر لما مخالف القومية برابطة النداء أن على الصحيح الحديث هدا فدل 

تيقول تعالى واض خبيث، المنتن أن شك ولا المنتن، يتعاطى فاعله وأن ه، النبي 
[.١٥٧]الأء_راف: آ'مثه هقهن وبقول: [، ٢٦]\ذخو: محث4 ويئ 
هقفث:قال صحيحه، في مسالم أيضا أحرجه البخاري عن قدمناه الذي هدا جابر وحديث 

عم،أمح، وان الضحما، عدة بن وأحمد حرب، ن يزمر سة؛ أمح، بن، بكر أبر حدثنا 
عيينةين سفيان حدثنا الاحرون: وقال أحبرنا، عبده! ابن نال شيبة، أيي لابن واللففل 

منرجل فكسع غزاة، في البي. مع كا يقول! الله عبد بن جابر عمرو سمع قال: 
االمهاجري! وقال للأنصار!؟ ِا الأنصاري: فقال الأنصار، من رجلا الهاجرين 

تمعاف، رسول يا ؛ نالواالجاهليهء! دعوى بال ®ما ه- اش رسول فقال للمهاجرينإ؟ 
الحديث.منتنة٠ فإنها ءدعوها فقال: الأنصار. من رجلا المهاجرين عن رجل 

الثابتةرواياته بعض في أن ْع التحريم، على الحديث هدا دلالة وجه عرفت وتد 
ؤإذاالجاهلية، دعوى من فلأن® لبني ويا الرجل: دعرى بأن التصريح الصحيح، في 

صربمن •تا •ليس قال! أنه و. النبي عن صح فقد الجاهلية دعوى من أنها  ٠٧١^صح 
من»L •ليي الصحيح: في رواية وفي الجاهلية®. بدعوى ودعا الجٍوب، وشت، الخدود، 

دعامن أن في مريح  ٠٧١٧الجاهلية®، بدعوى دعا أو الجنوب، شن، أو الخدود، صرب 
ذللث،على يدل ومما ١ او.يد اوثأالتحريم على واضح دليل وهو منا، ليس الدعوى تللث، 
حديث،هذا تكنوا® ولا أبيه يهن فأعضوه الجاهلية بعزاء عليكم تعزى ُرمن ه؛ فوله 

نأبي عن المعدي، صمرء بن عتي عن متحدية ؤلريا من أحمد الإمام أحرجه صحيح، 



٤٤٣)٩( ١،؟؛* الأسرار؛ مررأ 

الجاثةبعزاء يتعزى من سمعتم ُإذا ت بلفظ الصغير الجامع صاحب وذكره قهقه، كعب 
حبان،وابن والنسائي، ني، المفي أحمد أحرجه أنه إلى وأثار تكنوارا ولا ناءضوْ 

المحة.عائمة عليه وجعل ه، أبي عن المقدسي والضياء الكبير، في والعلبراني 
إلىوأثار إلخ، يتعزى■••" الرجل رأيتم ُإذا ت بلفظ المغير الجامع صاحب، أيضا وذكر، 

شارحهوقال، المحة. علامة عليه وجعل والترمذي، ني المفي أحمل الإمام أحرجه أنه 
شارحهونال نقالت،، ورجاله الهيتمي; نال الطّراني، أيضا عنه ورواه المناوئ؛ 

كتابهفي العجالوني محمد بن إسماعيل الشيخ فيه وقال صحيح. حدين، محو ت العزبزي 
الجم:قال الاس( ألة عر الأحاديث، من اشتهر عما الإبس ومزيل الخفاء )كنف 

محمدالشيخ بالجم: ومرادء خؤتد. كب بن أبي عن حمان وابن ائي والنأحمل رواه 
الألسن(على الدائرة الأحبار من يحن ما )إتقان المسمى كتابه في الغزى الدين نجم 

بهللداعي ال يهنأن وأمر الجاهالبة٠ رعناء الداء ذلك ه البي منى كيف فانفلر 
فهدابالكناية، عنه يمر ولا بدللثح له يمرح وأن فرجه، أي أ؛يائااا هن على راعضمى 

•له الض. بغض وشده الداء، هازا نح ثلة على بدل 
لهب،،وأبو جهل، أبو العربية* القومية هده نحو إلى الدعاْ رؤساء أن واعلم 

الكفرة.رزماء من ونظراؤهم المغيرة، بن والوليد 

وثدياتا حنتا ءؤثاؤأ كقوله: كثيرة، آيات في لقوميتهم تعصبهم تعالى بين وقد 
١. ءاآ»ؤبر١ ثيب أثنا ج ثثج بق ؛^٤١^؛ وقوله: ؛•١[، ل١لالدةt الآية ٠ ٠ ١ ءاباأء؟با عثو 

الايايت،.من ذللئ، وأمثال [، ١٧•]القرة: الأية 
غيربرابملة الداء منع في - آنفا ذكرنا كما - الخلماء بين ، حلافلا أنه واعلم 

ورائهمجن يقصد ؛القومية الداء كان إذا سئما ولا المسمية، والعمبيارّثح كالقوميات الإسلام؛ 
نداءأنه الحقيقي معناْ حينئانّ بها الداء فان بالكلية؛ ؤإزاكها الإسادم رابهلة على الثماء 

منيحتاصن أن على بايا، رفضا الماؤية الرابقلة ورفض الإسلام، دين دن الخلي إلى 
فالعروبةمثلا؛ أيضا منهم ومحيا العرب، محن هن*ا أذ على مدارها نومية، عميية روابمل ذلك 

الراجJ:تال كما فهي حاسرة؛ صفقة به واستبدالها الإسلام، من حلفا تكون أن يمكن لا 
الدردراالواضحات ا اياكنويأزعرأ رأسا ة الجئبدلن، ب

نصراتإذ اللم ترى اثكما 

يخفى.لا كما بعده وحالهم الإسلام نل العريبح حال الخاريخ في علم وتد 
شعوباأدم بتي جعله في الحكمة أن كتابه محكم في - وعلا جل - اض بين وقد 

ميلةوكل مره، عر شعب كل يتعصب، أل، هي ولمت، محنهم■ فتما اكحارف، هي وقائل 
ئساولى م نن خظذإؤ ؛ئا ، ٣٥٢ُؤيئتوا -؛ وعلا جل - قال غيربا؛ على 

j^j ،jءؤلعارم،؟ااقويه: في فاللأم [ ١٣]الحجّرات: أذي هند أاًغرقر إة بعادم ؛



الآة)بم(الإسراء; -ورو 

العالةهو  vijijcJbاكاءين، إحدى حذت ولد لتعارفوا، والأمل التحاليل، لأم 
روميل ئتة لمول،: الحكمة عالي المثتْااة 

الأدلةونقيم النسبية، والأواصر العصبية بالروايهل النداء بمنع نمرح حين ونحن 
بمالة؛الإسلام إلى تمت، لا نسبية بروايهل انفع ربما المسالم أن ننكر لا ذللث،، مغ على 
العمذللت، عطفط أن - وعلا جل - اض بين وند أبي بعمه . نبيه اش نفع كما 

^١^٥^يثا تذك ؤأل؛أ تعالى:  vJLjعليه، اف من من ه نجيه على الكاذر 
ءلال_ا.أبى عماكه إلى صمالث، بأن آواك أى ]الضحى[ 

فيهمحنالبج أبى هول، بيه النالعصبية هده آثار ومن 
اندفيتراب النى أوسد حتى بجمعهم إليلئ، يملوا لن واف 

٠هود سورة ش تدمنا كما 

كما— واللام الصلاة نبينا وعلى عليه — سعيبا النسبية العصبية بتلك ض ا نفع وقد 
^^٠صعيما ينا قظ وإدا يمل، يمه 'ئمحأ ثثه ما ينقتسب ^٤^٠١ نومه: عن تعالى نال، 

[.٩١]هود: لي؛تائ4 ينظاى 
أشاركما - لام والالصلاة نبينا وعلى عاليه - أيضا صالحا نبيه بها اض نفع وند 

تنؤلك>ث؛،وثا تا لدإءِع كتؤلن تر ؤأنفم دنثسام بآف موأ ما'—ؤد١لوأ بقوله: لذلك، تعسا!ى 
صالح؛أولياء من يخافون أنهم على الأية دلت، فقد ]المل[ لثصم_ن.ه نإيا ^، ٠١

ذللثؤبه فعلوا إن أنهم عزمرا وقد • حفية ليلأ إلا سوءا به يفعلوا أن يفكروا لم ولدللث، 
عليه. لومحل كان ولما منهم، خوفا بصالح وغ ما حضروا ما أنهم لأوليائه وحلفوا أنكروا 
أقؤ ؤ»الأ قال،: حتى ذنلثف أنر فيه ظهر قومه فى له عصبة لا - والسلام الصلاة نثيتا وعلى 

هود•.اصورة فى مستوفى ^ا وفدقدمنا ]هود[ ندبد.ه دٌ إك ءاوه وأز .^٢ ي،
؛روا؛الالنداء أن ويأ>الم الأمرين، بين يفرق، أن المسألة هذه فى الناظر فيلزم 

رابملةعر القضاء بذللثح القصد كان إذا ميما ولا حال،، كل عر حون لا القومياتذ 
عنوناحر حمود أنه أو الجاويد، التهلور اير يلا أنه بدعوى بالكالية ؤإزالتها الإسلام، 

القوميان،بروابمل النداء مغ وأن البصيرة. طمس من باق نعوذ الحضارة، ركب مسايرة 
والأواصرثية النالعواطف، بج ببالكافر قريبه بنصرة المسلم انفع ربما أنه ينافي، لا 

نبتهوفد ه، للّك، طالب أبمح، من ليع كما بصالة، الإسلام ار تمت، لا التي العصبية 
تللث،ولكن الفاجر• بالرجل الدأين هذا ^؛-١- اف ُإن قالط: أنه جه عنه الصحيح فى 

لمالمتشمل لأنها المجتمع؛ بين الرابطة هى تجعل أن يجوز لا بيه النالقرا؛ارّته 
أثهيزمنؤبت مبما بمد تعار: قال، كما الكافر، و عي. المسلم أن ومعلوم والكافر، 

تقدم.كما أا[، أا]المجادل٠: الأية . ٠ وئنود،ه٠ اثة حثآد ض بجآديبث، ألاحم 
رلأرابطة هي المخلف، وتؤلفه المفترق، تجمع التي الحقيقية الرابطة أن والحاصل 



الآت)٩(.الإسراء: ّور; 

حدكأنه كله الإملامي المجتمع تجعل الني الرابطة هذه أن ترى ألا ^٠، ٥١إلا إله 
منحوله ومن العرش حملة نلوب عثلنت بعضا، بعمه يشد كالبنيان وتجعله واحد، 

بجأدف^١^؛، تعالى؛ ، Jliالأ-محلأذ،، من بينهم ما مع الأرض في آدم بني على الملائكة 
حقلوسعث، ذه ءانؤآ  iS^؛ثتعتيث هء ثيومنة ينجم بمني متمة مقد نتئ أتمس 
حستنأدفهتِ )وا أؤم عئآب يقهم سلك ؤآقعؤأ يابإ منن ؤءلثا قبمنه شمآث 
آلحك-مآثتيث أنكث وررتنهث زأرؤني^؛ ءاذآيهم ين ُكيح وش ثبمديهم أنج، قدن 
وهألظئر المر ئو ؛ ^١٥تقئثم ئئد تومسذ سثإي ي ومن نهم د. 

وبينحوله، وْن العرش حملة بين ربطت التي الرابطة أن إلى تعالى أشار فقد ]غافر[. 
باضالإيمان هي إنما العفليم، الصالح الدعاء هذا لهم الله دعوا حتى الأرض محي آدم بني 

بتيعن وقال بالإيمان. فوصفهم د4ءه أاؤوجِبممحة الملاهة؛ عن قال لأنه - وعلا ل ح- 
أيضافوصفهم ٧[ ]غ،افرت ءامؤأه للدمث ؤويستنيق ت لهم الملائكة استغفار في آدم 

رابطة.أعظم وهو الإيمان هي ينهم الرابطة أن على ذلك فدل بالإيمان، 
عملهب أبي في تعار قوله الإسلام دين ص الحقيقية الرابطة أن لك يوصح ومما 

منالفارسي سان بما ذلك ويقابل ]السد[ وه م ذات %\ ئنة المي 
وسلمانت فيه قال أنه النيئ م، جاء وقد والمالمين، النيئ عند والمكانة الفضل 

الجامعصاحب عليه وجعل المستدرك، في والحاكم الحلبراني رواْ البيت® أهل منا 
بنكثير الطبرار عند فيه الهيثمى• وقال الذهى. الحاففل وصعقه الصحة. علامة الصغير 

قال؛من أحاد وقد ثقات، رحاله وبقية الجمهور، صعقه المزر الله عيد 
لهبأبا الشرف الكفر وصع وقد فارس ملمان الإسلام رفع لقد 

أنكافر، ابن إلا القرباء من له وليس  oUإن الرحل أن عر العلماء أجمع وقد 
والميراثكافر، هو النءي لصلبه لولده يكون ولا الإسلام، باحوة للمسلمين يكون إرثه 

بيه.النالبنوة من أقرب الدينية الأخوة أن على ذلك فدل القرابة، دليل 
الأرضأهل أفراد تربعل الخي الرا؛ءلة أن المسلمين بين حلاف فلا وبالجملة، 

يجوزفلا اللهء، إلا إله ولا رابطة هي والمماء، الأرض أهل بين وتربمل ببعض، بعضهم 
فيهمورغبة لهم، محبة بيه النبالروابهل الكفار وار ومن غيرها. برابهلة النداء البتة 

ؤءلأتعالى؛ يقوله ، ٢٠١ثمم4 لإنم  'ظبمدلم ُؤرتن تعالى؛ قوله في يدخل 
تعالى.اش عند والعلم [ ٧٣: ،]الأنفا!^يره رماد ا/هم، ض نثنه قى 

تلاثة!الشراغ مدار عليها التي لمصالح فا وبالجملة! 
بالضروريات.الأصول أهل عند المحروق المفاسد درء الأور؛ 
بالحاحيات.الأصول أهل عند المعروف المصالح، حلب واكانية! 

أهلعند المعروف العادات، ومحاسن الأحلاق مكارم على الجري والثالثة! 



)٩(!أة الأم!،: ورو - — ٤  ٤٦

العفلممالقرآن فيها هدى الثلاث المصالح هدم وكل والتتميمات. باكبيات الأصول 
•وأعدلها الطرق أقوم هي التي للطريق 

تأشياء مة عن يروها هي إنما المفاصل، درء هي التي همالضروريات 
قالكما واعدلها، الهلرق بأفوم عليه يالمحاففلة القرآن حاء وقد الدين، الأول; 

لأنفال;١ آية وفي [، ١٩٣بنرة: ]ال؛jlf oقن؟ 2^0 لا ثئ تعالى; 
أوالى; عتال وق[، ٣٩ال: ف]الأنلتوه عقهم آلدبذ ُؤوبم؛ظوذ 

الحديث،،اف، إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن ®أمرت وقال [، ١٦]الفتح: 
الدين.على المحاففإلة عالي الأدلة من ذللث، غير إلى فاقتلوه*، دينه بدل ®من وقال 

ولدللئ،وأعدلها؛ الهئرق بأقوم عليها بالمحافظة القرآن حاء وقد القس، والثاني; 
حؤةألضاهن ؤ، تعالى; قال كما الأنفس، عن للمفدة درءا الثمامحس أوحي، 

]١^٠■:الأث . . ي أكثائن قتم ص وقال; [، ١٧٩]\ّ■: ألآك،ه بتأول، 
نلقاه.إوإ؟هء -بمتتا ثمن عهلاوم١ هثز ؤوبمأا وقال; [، ١٧٨

قالوأعدلها، الهلرق يأقوم عليه Jال٠حافذلة القرآن حاء وفد العقل، الثالث،; 
؛لىأشم م تن يص َوأ'لآنلتم ت!لأفتاث ثأؤيي أقن اث، أك;ن؛ع ^؛١^١ تعالى; 
®ماوقال; حرام«، كر م»كل وقال [. ٩١- •٩ ]اJاندئ: تنثوزه آم قوله: 
علىوللمحاففلة النحل* مورة ررفي توفى مذللث، قدمنا كما حرام* فقليله كثيره أمكر 
العقل.عن دة للمفدرءأ الثارب، حد . أوح_، العقل 

وليلك،وأعدلها؛ الهلرق باقوم عليه بالمحاففلة القرآن حاء وقد النسب،، الرابع; 
أوبaلالآوا المفارقة عنار النساء على ١^٠ وأوحب، الرائع، الحد فيه وأوحب، الزني حرم 

قالابا؛ الأنعلى محافظة امرأة رحم في آحر رحل بماء رحل ماء يختلط لئاد موتإ؛ 
الآيادت٠،من ذلالئ، ونحو ).؟*، ميه وأث،آء قحثة '٤١>، إثم ١^ هرلأ تعالى; 

آيةقدمنا وقد ٢[. ]ادور: الأية إهإه ياثد تمتا ز-يد إلإ ة-بمإدءث ^، yijتعالى; وقال 
إيجابهفي تعالى وقال الحكم. باقية التلاوة وحة منأنها على الدالة والأدلة الرحم 
[،٢٢٨لالّشرْ) ١لأية مووه ئثثه يآنمههن برممختت *ؤوإلظلائأت نالأنمابه; حفظا العدة 
[٢٣٤]اوقرْ: ه وعثمإ أثير ارتد أمسهن يمثنن أرو-؛؛ا ويدروة يغ؛محإ يثومة ^j؛^؛i، وقال؛ 

الزوجين.بين الخلوة عدم مع لوجوبها تمد شبه فيها الوفاة عدة كانت، ؤإن 
نكاحفمنع ١ غيره بماء الرحل زيع سفي منع النسبا على المحافظة ولأحل 

٤[.]الطلأق: خملهن'؟* يثص أن تنلهن ؤءأ4ُت، تعالى؛ قال تضع، حتى الحامل 
فنهىوأعدلها، الهلرق باقوم عليه ؛المحاففلة القرآن حاء وقد الحرض، الخامس; 

نمانين، المدقحل. بقرية رماه إن عاليه وأوحبا يؤذيه، بما أحيه في يتكلم أن عن المسلم 
غيبة— وعلا حل - وقبح [. ١٢]الحجرامت،: بمتضاه هنتجلإ يعنه ^؛؛؛* تعالى؛ قال حلدة؛ 



٤ ٤٧)٩( الأة الإّراء: سرر؛ 

قلإإدت4وههمط ثنيه تنم يآمحكل أن أحديكحّ ولهب ت بقوله التمسح، غاية لم الم
بمدالمثوى الإتم بمش ثابمتيأ وؤ" خثذؤ ثلمثوا ؤوثُ ال،؛ وف' -ا ١ ٢ تالء-جرات؛ 

القاذف؛حد إيجاب في وقال، [، ١١]الحجرات؛ م ثأنلجك يئن ل؛إ ؤثن ألإبمي 
آبداثيتد؛؛ ئز دئيلؤأ ؤب حلية همني، اا-؟|تي|وءر ثماآء أيمئ امأ ز ثم آننمثت يتبمؤن ؤوأك؛ن 
٥[.. ٤ ل١لور: ه ١!؛؛ الشترن  poنولإ1و 

وأعدلها؛الطرق بأفوم عليه يالمحافظة القرآن، حاء وقد المال،، السائس؛ 
تقدم؛كما اليد قطع وهو الرقة حد السارق على وأوجب شرعي، حق بغير أحده مغ 
JU ، ا:توأ أك >تأبجا ن«الى؛: V صأن % أضأ بمفم أ;نتؤم ^١

\إتمالإأ.هلإ ؛^ ٢١ثأ؛ئوأ ^٩ ١۶؛ نعالك، ونال، [> ٢٩ت—اء: ]السةإه /إي عن غكتره 
.اه^، JLuثآمر الإئي ألثا؛ُ، ين متا بتثحؤأ أ-محقايّ إث، لها ونندلوأ 

وآسآثي نى ئ>ق!لأ َةثا يما جزآء أيديهما ،آئْلثوا و١لثار^ه ءؤوألك١يء، الا؛ وق]IJ—فرة[، 
٠عنه دة للمفودرء المال، على محاففلة ذللئ، وكل ٠ لالماددة[ نكر عغر 

الطرق،؛ jiLjالمصالح بجلب القرآن حاء وقد المحالح، حلب ت الثانية المصلحة 
محييت^^؛١ تعالى؛ محال الميادين، جمع في المصالح لجدسبما الأبواب ففتح وأعدلها، 

يجطبم ال: وق، ٢١٠]الجست: ٌ ضل، ين وأتمأ آمح، ؤ، ألثاوأ 
ينوئا'إتيفي ق يمرمذ ؤوءا-مرئ وقال؛ [، ١٩٨]الغرة: رنه=؛فإه تن ثنِه ثبنغوأ أن جتثاح 

[.٢٩]النماء:نتثإه /إي عن غمثنرء قفيك> ات ُؤإلآ وفال؛ ، ٢[ • ]المزمل: ه أش هنل، ين 
علىالمجتهع أفراد بين المتبادلة المصالح بإباحة الكريم الشؤع حاء هذا ولأجل 

لأكريةوا والإجارات كالبيؤع الأحر، من مصلحته كل لمهتجلب المشري؛ الوجه 
ذلك.مجرى جرى وما والمضاربة، والمساقاة 

القرآنجاء وقد العادات، ومحامن الأحادق مكارم على الجري الثالتة؛ المصلحة 
جداكثير العادات ومحاسن الأخلاق مكارم على والحض ٠ وأعدلها الطرق باقوم بذلك 

ءكانت دالت١ه حلقه عن جبمأ عائشة سئلت لما ولذلك .؛ نبيه ومحنة اش كتان في 
فييقول تعالى افه لأن الأخلاق؛ مكارم جمح على يشتمل القرآن لأن القرآن®؛ خلقه 

]!٣.ى4 ثظيم م قتق ^^، نيه 
مكارممن القرآن في بما المتصف، أن على عائشة وحديث، الأية مجمؤع فدل 
الأخلاق،مكارم من القرآن في ما لعظم وذلك، ؛ عقليم خلق على يكون أنه الأخلاق؛ 

.غيره على به تنبيها دللث، من بعضا للث، وسنذكر 

أكنّلئنتوأ ولا تكهوئ آهمب ثقوا تعالى؛ توله ذللث، فمن 
والهيبالعفو الأمر من الأخلاق مكارم على الحض من الأية هاز0 في ما فانظر [. ٢٣٧
أارامَآثثتجد عي صدوطم أن وم ثقان فرتم ^^٠ تعالى؛ وفال الفضل. سيان عن 



)٩(اوا الإّراء: ّهمرو ٤  ٤٨

ثديأثن إة  ٥١وأيقوأ تألتدئ ألإز و ماورأ وث" وأذئرو% ألإ هل دث-اومأ ثثدوا آن 
دوثدأوأ أق* عق م سكاة أآؤوتئم' ؤوثُ ت تعالى  ٢Jlij[، لالم1ند؛: 

بأنوالأمر الأحادق، مكارم من الأيات هاو0 في ما فانظر ٨[. ]المائدة; أدرب 
ديثايوم ولا أثن ؤوأعبدوا ت تعالى وقال فيه• تطيعه بأن فيك افه عصى من تحامل 

رألكاج؟؛ألص_ا وأإتار ألمرق ذى ؤأتاي وأؤنمتر ألمزق ويذى إ-مثنا وأولتمخ 
مكارممن هدا إلى فانفلر [ ٣٦اءأ نلالآي«نمممه ٠^^؛، وما ألتجيز وأ؛ي الجنس 

أل<د-فييأمر آثت ^^٤٤ تعالى؛ وقال والضحماء، المحتاجين إلى بالإحسان والأمر الأخلاق، 
دؤتحىسلآهم نآتي رأتهقر ألم>ثي عي وتق ألمزش ذى وا؛ةأإأ دألإمحن 
[،٣١]الأء_راف: تنميه و عند ثدوأ ؛ادم وخآ تعالى؛ وقال ]ال_ح_ل[، .ه 
تعالى؛ونال [، ١٥١]الآنع_ام: بمثرن34 دكا يثثا ءلث-ر تا آويض ^-^١ ^دلأ ونال؛ 

عنهأمبمإ أللنر سيعؤأ ُؤوءدا تعالى• وقال آما[، ]الغرنأن؛ هكناماه ُنرإ الدلإ •َهأ ^^؛١ 
منذس غير إلى ]الممص[ وه أسميث تنج، ب ٤^؛ عم ؤؤقز ^  12 ٧١٧

العادات.ومحامن الأخلاق، مكارم من القرآن إليه يدعو ما على الدالة الأيات 

الطرفبأقوم المالية المشاكل حل إلى هديه أنوم؛ هي للتي القرآن هدمحا ومن 
هىمشكلات، ثلأث حل إلى العفليم القرآن هدي نبين ١لتاسبات فى يائما ونحن وأ■مل.لها، 

؛غيرهاعلى بها سيها الإسلام، إلى يتمي ممن المعمورة جميع في العالم يعانيه محا أعفلم من 

عنوالمدد العدد فى الدنيا أفلمار في الملمين صحف هي الأولى؛ المشكالان 
وأعدلها؛الهلرق بأقوم المشكلة هذ0 حل إلى انمظيم القرآن هدى وقد الكفار، مقاومة 

وقوةتعالى، اطه إلى التوجه ق ؛مل. هو إنما الكفار مقاومة عن الضعف علاج أن فبين 
علىحزبه من كان ضن شيء؛ لكل قاهر عزيز، قوى اطه لأن عليه؛ والتوكل به الإيمان 
٠بلغوا ما القوة من بلغوا ولو الكفار يغلبه أن يمكن لا الخقيقة 

الحمارذللث، الملمين على ضربوا لما الكفار أن لدلك السة الأدلة فمن 
ويننن ءؤ,إد تعالى؛ قوله في الن.كور الأحزاب غزوة في العفليم العسكري 

أ:هثا4 و  lykأش َوظلن أيفين ص نثئت آ'لأثثث ناثث ثاذ يم يذذ 
شدةuنذلر ذكرط؛ ما هو ذلك علاج كآن . وه ه ;زليأ ألتزمنرى 

ذلكفي لأرض ا أهل حميع أن مع الملمين، في أثرْ وقوة الكري الخمار هدا 
هدابه قابلوا الذي العلاج أن فاعلم ذلك عرفن، فإذا واقتمادأ. مياسة قاطعوهم الوقح 
سورة)في - وعلا حل - بنته ما هو انمفلمى، المشكلة ُده به وحلوا المفليم، الأمر 

أس;بمّدق ؤيمولإ أش ؤبمديأ م، هتذا  ٧١٤ا'لآنزاب ألتفيؤن ;؛،١ ^٧^١ ه؛ ولقبالأحزاب( 
]الأحزاب[..ه ٠^^١ إثنا إلا تائهم وها يقثولم 

وتوكلابه، ثقة - وعلا حل - فه المفليم التسليم وهذا الكامل، الإيمان فهذا 
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العلاجهدا ينتيحة تعالى الله صرح وقد العظمى• المشكلة هذه حل سبب هو عليه، 
وىق أنط آلثومثث أثث رقز خآ تانأ ز بمبهم كميأ أئن ه ؤُند ت تعالى بقوله 

٣٠٥٥ق ؤبمدف ءءصبم ين آلكتب م يى ظتهثونر أكن يآنذو . عغغ ث عه 
ثْلأاربمادم ؤآتث يأنوثم ! ٠١٢^؛أمحم وؤإ-ذإغ' . مث محثأيميذى مث أؤب 
زالأحزاب[..ه نيأ _، ْقل يمقر أس ^١^< 

أنهميحبون ولا ، يفلنونه كانوا ما عدوهم على به اش مصرهم الذي وهذا 
آدعوؤ أثي صه آدؤيأ ءامتإ أين  ١٦٢٠١^^ت تعالى نال والريح، الملأئكة وهو به ينصرون 

من. جل - U,؛ ولما ٩[ ]الأحزاب: مأ-هثأ4 ثم محبمثدا يبما محم آيبمتأ جثي كثة؛أ 
هوالذي المهم بالأم إخلاصهم عن ونزْ الكامل، الإخلاص الرخوان سعة أهل 

ي،تا ثلم محت ي؛ابمأك اد آمحتثى ءُغ أس بجك ٠^^■ نوله: في الموصول 
اممهذكره ما ذلك< نتائج من كان والإخادص الإيمان من أى [؛ ١٨]المنح؛ م_ممه 

_»'ًفز عك آس ؤاث بما أس ثماثل ث ثأترا سُعأ ؤ ؛!، ٧٠٥^• فوله ش - وعلا ل ج- 
افوأن عليها، يفدروا لم بأنهم الأية هنْ في - وعلا جل - نمرح ]الغتح[ ثديرإج^ه 

إخلاصهم.ونية إيمانهم نوة نتائج من وذللئ، علها، فآندرهم بها أحاط - وعلا ل ج- 
Sالفعيذلقدرة الم_، هو ، به الإيمان وقوة لة الإخلاص أن على الأية ت، لفد  J

تعناس أس قإ0 ًُمحثذن نكه ٤؟-؛، ثياو نكز نن ! ٠٠٤٠^له وغلبته القوى على 
فعل[ ٢١]١كح: عقناه سردأ الأية؛ طْ فى تعالى ونوله [، ٢٤٩]الغرة: ألك؛ينه 

فيتقرر كما التحقيق، على المموم صغ من النفي بافا ني والفعل النفي، سياق في 
فعلالاصطلاح ني مي يالذي ااأءني المناعي الفعل لأن ظاهر؛ ووجهه الأصول. 

صاللاغين وبعض النحويين، عند ينحل الضائع• الفعل أو الماضي الفعل أو الأمر 
تيقوله الخلاصة فى له أثار كما وزمن، مصدر 

أمنمن كامن الفعل مدلولي من الزمان سوى ما اسم المصدر 
كماالظاهر هو وهذا ية، ونوزمن ممدر عن تنحل البلاغيين من جماعة وعند 

المعية.الامتعارة بحث، فى البلاغيين، بعض حرره 

علىالفعل على الداخل النفي نيتسلط إجماعا الفعل مفهوم ني كامن إذن فالصدر 
معرفة،يجعله بب ل ليس إذ نكرة؛ المعنى في وهو مفهومه، ش الكامن المدر 

■العموم صغ من وهم، النهم،• سياق قمح، النكرة معك، 1^، نخول 
جميعسلب، يعم وهذا عليها، لكم فدرة لا معنى في عثتأه سدإأ فقول؛ 

الأفرادلجمبع وشموله الميبؤ عموم على تدل النفي، سياق فير النكرة لأن القا.رة؛ أنواع 
ْحاله.ش معروفه هو كما العنوان، نحتا الداحلة 

-وعلا حل - افه ولكن عنهم، لوب م عليها القدرة أنواع جميع أن تحلم وبهذا 
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لممسا ء)؛ قلوبهم في والإخلاص الإيمان من علم لما عليها؛ فأندرهم بها أحاط■ 
.هظزن لآ

الإيذاء،وأنواع والجراح بالقتل المرسن على الكفار تفل هي الثانية: المشكلة 
الباؤلل.على والكفار الحق، عر المسلمين أن ْع 

وبتنفيها، - وعلا حل - اش فأفتى .، النم، أصحاب ا'سمكاها المنكلة وهذه 
وعلاحل - كتابه في تتلى سماؤية بفتوى ذللت، في الم، 

وابنهأ اممه رسول، عم فعتل أحد يوم بالمسلمين وقع ما وقع لما أنه وذلك 
الأنصار،من رحلا' بعون وفتل المهاجرين، من غيرهما وفتل بهما، ومثل عمته، 
ه.وشج رباعيته، وكسرت شفته، وشقن، .، وجرح 

الحقعلى ونحن المشركون؟ منا يدال كيف ونالوا ذلك الملمون استشكل 
قإختثأيا تتبم ت قهته صذلإ لثا" تعالى؛ قوله اض فأنزل، الاطل؟إ على وهم 

بمدين هن اؤءل الى: تعه قفول[. ١٦٠ممران: زآل آستةأ4 بمد ين هن م ئدا آة 
يإذنوءثعئوئهم إي أثه ثثدئطم ولمي ؤ بقول؛ تعالى بينه إجمال، فيه آنئيكأه 

ينهءظمما أردع 'آ بمني ئ آلأمم ق، ويثرنتم ثندثن إدا تق 
[.١٠٢مران: ، ]١١ؤلثثلك؛لإه قوله: ]لى ألاJثثاه ميئ ثن 

اللينعلى الكفار ليهل ت، ٢٢لأن واضح؛ بيان الماؤية الفتوى هده ففي 
الدنيابحفهم وإراد-ْ ه، أمره وعميانهم الأمر، في وتنازعيم الملمين، فشل هو 

،عرفومحن عمران"• ُآل محورة في هدا أوضحنا وقد ه. الرسول، أمر على لها مقد'ما 
يخفى.لا كما الدواء؛ يرفه الداء أصل 

علىش الأساب أعفلم هو الأى القلوب اختلاف هي الثالثت: الشكلة 
^تعالى: فاذ كما والدولة، القوة وذهاب الفشل، لاستلزامه الإسلامية؛ الأمة كيان 

[.٤٦،: JL]l(؛'";؛رد.م قنثاوأ قوي' 
٠.لأنفال،  ١٠صورة محي الأية هاوبْ ممني أوضحنا وقل• 

المداوةلبعض بعضهم يقمر اكنيا أفتنار في اليوم الإسلامي المجتمع فترتم، 
تنهلوىما وأن مجاملة، أنها أحد على يخفى لا فانه بعضا بعضهم جامل ؤإن والبغضاء، 

١لدللئ، مخالف، الضماثر عليه 

إنماالبلوى يه عمت، الدى الداء هدا سسبؤ أن ءالحشرء محورة في تعالى بين وقد 
الملةذكر ثم [ ١٤]ال>در: ٣،^ رمثهت. ■بميثا ؤءسنه»ّ تعالمح،: قال القل،، ضعف هو 

داءأن ثالث، ولا [. ١٤لالحثّر: ساو0ه لا مم أرنّ ؤد'.لض بقول: شتى قلوبهم لكون 
والمافعالباؤلل، من الحق وتمييز الحقائق، إدراك عن فيضعفه يميبه اليتم، المقل ضعفؤ 

يحياالوحي نور لأن الوحي؛ بنور إنارته إلا له د'واء لا القح، من والخن الضار، من 
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واوافعباطلا، والباطل حقا، الحق فيريه به؛ لث، للتمالطريق ء ويفي منتا كان من به 
ةبدء بمثى زرا و وحنلثا قثثيثه تكا َكاث ثن ت تعالى هال، صارا والضار نافعا، 
وخوه نعالي: وقالا آآا؛ا، ]الأ'نعام: ه يم! هثايج نس أثأتت ق ثثو 'هش آتايد، 
إلىالظلمات، من احرج ومن ؛! ٢٠٧]القرة: الور4 إل أكلكي يى محبج4هم ءامثمأ لإ؛ث 

والباطلحما، الحق فيريه الحقائق عن له يكشف، الثور ذلك لأن الحق؛ أبصر النور 
ُّ~؛ء.هبرز ء ٢؟ بج، آش آنية لجيي؛؛ ء ظ بمثى زأدن تعالى: وقال باطلا، 

ولا© ألور ولا أسنت دلا ® لامحر آلأنش ؛٣؛، زيي نعالك،: وقال لالمنكآ، 
ألميميبتؤ؛ ■' نعالي وئال ]ذاًلر[، ا'لآتربمه غ" ألنداء مؤتم، يما © آلمثر  Vjألثلل 

؛؟j،^،من ذلك، غير إلى [، ٢٤]هود: تثلاه م_وغتي تل ؤألشيج )(مو ؤآمحي >=خآلآء،ن 
يدلأونورا فيه، كان الذي الموت من بدلأ حياة الإنسان يكسب الإيمان أن على الدالة 

.فيهاكان اش الظلمات من 

منيءرؤءثل ٠ تعالى فال كما عظيما؛ كشفا الحقائق يكشف عظيم النور وهذا 
شءمأم ثأث« لاثايف ألآثزأ آثد زيخميك فوله: ولى [ ٣٥نور: ل١لمنىه ذ؛\ َقثتةزز 

القرآنهدى من الكريمة لأية ا هذه عليه تدل ما حميع تنتع كان ولما - [ ٣٥]التوي: عي-ءده 
هديمن بالمنة العمل لأن المنة؛ وجميع القرآن حميع تتنبع يقنثفى أقوم، هي للّمح، 

عندمن،ةإ وما قث_دره ألقؤئ، زوتآ تعالى: لقوله أقوم؛ هي للتي القرآن 
هذهعلى اقتصرنا المارك، الكتام، هذا في ممكن غير ذللث، جميع تتح وكان ٧[ ]المحشر: 
والعلمغيرها، ء-لءا بها تجيهأ أقوم هي للتي، القرآن هدى من ذكرنا التي الجمل 

تعالى.اش عند 

•©4 ؟" ٢٤قاث ؛٧^ دءآءمإلقز ابمس زديع سارا: قوله 
قرآن.له يشهد وأحدهما للعلماء، التفسير من وجهان الكريمة الأية هذه في 

بالهادكولمْ أو ه تفعلى يدعو كأن ألقزه أيمس زويع لأية ا معنى أن وهو 
الدعاء بالشر فيدعو ولدي؛ أهللئ، أو أهلكني، اللهم فيقول: أمر، من الضجر عند 

فيقولبالخير يدعو كما بالشر يدعو أي وقوله: له، يستجاب أن يحب 
ونحوعافه، اللهم الضجر: وقت غير في يقول كما ولدي• أُللث، اللهم الفجر: عند 

الدعاء.من ذللث، 

زرلوتعالى: قوله المعنى هذ.ا على ل ويل. لهاللثح، بالشر دعاءه الله استجاب ولو 
عجللو أي [؛ ١١]برنس: محءم4 لقأم أقي إئكثر اسنجام الشر ، ^Ljjأثه بميث 

وماتوا؛لهلكوا أي أجلهم إليهم لقفك، بالخير الإجابة لهم يعجل، كما بالشر الإجابة لهم 
التعجيل.بمعنى فالاصتعجال 

َ؛دك\إن ؤألله_>, ت العبدرى الحارث بن النضر قول بالشر الإنسان دعاء في ؤيدحل 
•[ ٣٢]١لأمالت أفمه ثدالم، ائيثا أو ألكثق تن •>جثاره عكنا فآتطر عندق ين ألص هو سا 
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أصحوهو وقتادة، ومجاهد، عباس، ابن ! ذكرنا يما الكريمة الأية فسر وممن 
عليه.يونس آية لدلالة التمرين 

الجنة،اش فسأل بالخير يدعو كما الأسان أن الآيةت تفسير في الثاني الوجه 
لهييمر أن الله فسسال بالسر يدعو قد كدلاث، القبر، عذاب ومن النار، من والسلامة 

تجامع ابن قول القسل هذا ومن ذلك. ونحو له عدو هو لم مقتل أو بمعشوثه، الرنى 
الملئزري ممن وأدفع يطوف فيمن الت بأطوف 

نزلمالمحكم المن وأتلو اح بالمحتى ليل البوأمحجد 
محملالة ربلي خر بيوث عن هم اليارج كا ع

نين؟ألنزاو تايم هتئآ ١^، }•إلأ '*توآ »اينتي رإمار أكن ؤد؛ظثا ت نوله 
ذكرتجّ؛لأ.اه• ثثكع ثىو ئؤ رأ-ي1تاب ٢لسلآا عدد ولع_شرإ ثأؤ نن ئئلأ نقعإ 

دالتضعلاٌتين أي آيتتن؛ والنهار الليل جعل أنه الكريمة الأية هذه في - وعلا ل ح- 
المعنىهذا تعالى وكرر غيره، معه يشرك ولا وحدْ، يعبد أن المستحق الرب أنه عالي 

•وموله [، ٣٧ت ]نمك ؤألثهاره أؤد ءاتنتي ^y>( تعالى• كقوله كثيرة واصع مض 
يُؤإة تعالى؛ وقوله ]بس[، .4 ثقللمن ثم ب؛ ألمار ينه تثح أبل هإ 

]يونس[،روه بنشي إذوي وعو ألثعتت ؤ، أثل حلى رم، رأؤاي أم ^؛^، 
@هألأنف لأول وش ;أص آم نآخئف ثأ'مح ألثكوت -قه ِق >إك ه: وقول

تجرىأي ن\إيج س ي ثأنأف ص ألكثوت م ِق ^إة وقوله: [، ^ij]آل 
وموله؛[، ١٦٤]الغرة: بمتثوزه لئزم ؤ'لآيتت قوله: إلى ألئاسه ثثع بثا لم أل 

ؤر،ووقوله: ]المزمنون[، وه ثقاوُى أثلا وأل،{ئ أم ئف ينه ؤيست، هي، أمحئ، 
وقوله:]الغرنان[، واه شظئل لأي ار بمقر ل، أراد دن •غلمه رألّث-ار أبل جعل ٢لك، 

وثتمرأتل عل أقتتار عق أؤد ءو وا'لأءش ألكت؛ؤبج ؤ-ثلر؛ 
وقوله:]الزمر[، وه ألقز ألمنير ئو ألأ قثتس لأ؛دم محمى محفل ؤأثمثق أشص 

.(هأدبجب ألتين مح؛؛ر دق عساأ ؤألممت ؤأشس حئ آقل يجمد آلإن؛اج ؤئا.ف 
إدادآبل، هتا. إدا نألمار ه يننا زيا نألتي ؤا ثبمثنا ؤرألسيى ه: وقولام[، ]الأن_ع
وموله؛]الليل[، روه ?؛I( إدا r}j^3 و بمش إدا إ وقوله ]الثمى[، وه تشها 

الآيات.س ذلك غبر ش ]١^[، وه تق ^١ ه ى ؤثأائخ 
مممْآمار ءايه نجعنا أيد ءايه الكريمة: الأية هذه في تعالى وقوله 

مناسبامفللمأ ؛ ٠٣١جعل أنه يعنى دأي-ابه ألبه عثدد وشمحأ هإؤ من قناد لسمإ' 
مسعونالدنيا؛ ني يالمعاش والاشتغال للحركة مناسبا مقيتا والهار والراحة، للهدوء 

ليلاكله الزمن كان ولو بالليل، الحمل تعب من تريحون ؤبالنهار، س معاشهم فى 
العمل-د-وام من التتعبا لأهلكهم نهارأ كله كان ولو معاشهم، في العمل عليهم لصعبا 
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.— وعلا جل — نعمه من نعمتان أيفأ فهما — وعلا جل — آياته من آيتان والهار الليل أن فكما 
اقهجمل إن أيءيتر جؤ ت كقوله أخر، مواصع في هنا إليه المشار المعنى هذا وبين 

ئل.ا ئنمعؤى آنأد بمساء تي؛ظم أث عر إلته تى أدتة بجم إك سميدا أقل ءثء=ظم 
يلايهكم أممه عز إلنه من آكثت يخر إك سزثدا ألثهار ءيطم أثث *^ ٥٢إن أرءنتِ 

منوبممأ يه J_^^؛ ثإلنهار أقر دث بجو تتء وين . تملأت< أق فة حآؤئت 
وقوله:الليل، في أي ^؛ A-iؤ,إذ1طث\' قفوله: ]؛__[. .ه نتؤأ0 ملتدؤ ئنيدء 

المهار•ش أي ثنمح4 ين 
زالمآأ،©4 تاظ أؤار ثثه © ياثأ أثل يجننا © تتائا ؤء وقوله: 

لالف_رنان[©ه نضا ألنهار نبمل نجايأ مألوم تاما أقل م جعل، وتمء ^j^ij • وقوله 
ؤود'وقوله؛ [، ٢٣ثنلاه ين و}،نآولإ يأمار إقل مثاقؤ ءاثنوء ؤُير( وقوله؛ 

الأبات•من ذللئه غير إلى •٦[، لالأنع١مت غت٦اده جتمم ما يقمانم أقي، ثوئنبمكم ألjءا 
نعمةفيه بين وآيننا>-،ه آلتث0 د عجي ؤلعامإ ؤ الكريمة: الأية هذه في وقوله 

والهارالليل باحتلافح لأنهم والحساب،؛ الين عدد معرفتهم وهي حلفه، على أحرى 
صلاةفيه ليملوا الجمعة يوم بذللثح ؤيحرفون والأعوام، والشهور الأيام عدد يعلمون 

تعتدلمن الحدة أنهر مضي ؤيعلمون الحج، وأشهر الصوم، شهر ؤيعرفون الجمعة، 
ئدمنأتتر إن دوؤ ثن آلجمبر يف يس ^j؟^J، قوله؛ في إلمها المثار بالأشهر 

أدث-؛<اويدريه بثمأ يثدمن ؤدألإ;ث ه؛ وقول٤[، ]الط_لأ'ق: قمس4ا ثم ^^، أنهر دانثه 
المضروبةمضى ويعرفون [. ٢٣٤]البقرة: ؤثِإه آشهر آرمد أنشهن يمتجن 
ذللث،.ونحو والإجارايت،، للديون 

ألثمسىحملر ^^، ^هو كقوله: أحر؛ مواضع في الحكمة هذ0 _ وعلا حل — وبين 
ألصإلأ دهك أثه  i3ii-»نا وألبجاب أيتِنيز عدد ل؛عأموأ تؤن}؛ وئدرم ور١ مآلثثر ضعء 
هم،ه أشملإ ■م، ؤتظونق> - وعلا حل - ونوله ]يوض[؛ ©4* بمنتون /■ yiأويتت بميل< 

الأيأت-من ذك غير إلى [، ١٨٩وألثج٤١٠ ألأي0 يجغ 
البايص،'اثة اقل تا؛ه >ؤثيآ الكريمة: الأية هذْ في وعلا. حل وقوله. 

للعلماء:التفسير من وجهان فيه ه مجن؟ 
والهار،الليل نيري وجعلنا والتقدير: مضاف، حذف على الكلام أن أحدهما: 

*ايتهن والقمر المهى أي 
الطمس،والمحو الشمس. هى النهار وآية القمر، هى الليل خآية القول هدا وعلى 

نالوبهذا القمر؛ في الذي المواد معناه فيل الليل، آية فمحو القول هذا وعالي 
همام، ابن عن وروى ومجاهد، ه، على 

ترىالشمس كشحاع شعاعا القمر في نجعل لم أي ؛ ١^،^ ءايه لحودا ؤ معنى: وقل: 
.القول هذا على الطمس معنى هو الشمس نور عن القهر نور فنقص . بينة روية لأشياء ا به 



( .ijj ١٢الآيأرالإّراء: 

واكولتهنأه، ألم1في »ايث ؛؟ j^Laa؛بقوله؛ له تعالى لمقابلته عندي أنلهر وهذا 
بعضيه قال ؤإن 'صندي بظاهر ليس القمر ني الذي السواد الليل آية محو معنى بأن 

.العالم؛ أهل أجلأء وبعض الكرام، الصحابة 
ؤتوان؛هالشمس أي المذكور الضير على الأية . . ألمانه. .ج ؤدثل؛ا يتوله؛ 

حنك.على شيء كل صوتها في يمر شعاع ذات أي 
بهايمر بعحالة وصار أضاء إذ ت النهار أيصر ت العرب تول، من هو الكساتيت تال 

المرطي.عنع ممله 

نائم؛وليله صانم، نهارء تولهم؛ تل من الضير هذا -؛ عنه اض عفا - •قيده قال 
قوله:رمه 

يناتمالمحب، ليل وما ونت وقا الفي غيلان أم يا لمتنا لقد 
لتيالقوآن ش ممر يعو مضاف،  itحن. الضير؛ من المذكور الوجه ش  ١٠وغاية 

الخلاصة:ني قال قريتة؛ عليه دلت، إن العرب كلام 
افحل. ا مإذا الإمراب في ءن< حلما يأتي المضاف يلي ومحا 

أي،;١؛ قوله:اJحذوف اJضاف عر الدالة اممريمة الأية في والقرينة 
المذكو>ّتءنالآ؛محن أن علم، دلل( والنهار اللط( إر الأية فإضافة ثهت؛ه الماي يه؛اثه 

ْقنام ألنتع كقوله: القرآن؛ ر كثير الماف وحذف أفهما، هما لا لهما 
[٢٣،: IJl]ح4ك3ؤه ءقاْ؛قم ؤ-ماتث، وقوله؛ ٢^، لم'-فت يءاه آبما أي وألمن بما 
ذللث،.ونحو أكلها، أي ٣[ لادامم.ة.' ه ألمته ؤ>رمث، وقوله؛ نكاحها، أي 

فالاياتوالقمر، الثممس بالأيتين المراد وأن المضاف، يتقدير القول وعلى 
رالنحل صورة ؛ؤ، محوصحة تقدت آينين والقمر الشمس لكون الموضحة 

المرادوأن مححذوف، محقاف فيها ليي الكريمة الأية أن الضير: محن الثاني الوجه 
والقمر.الشمس لا والهار، اللل نفس ؛الآذٍن 

معه نفإر الشيء إضافة محن والهار الليل، إر الأية فإضافة القول هذا وءل5، 
إرالشيء ؤإضاثة المعنى، في الاختلاف محنزلة الأفظ لاختلاف تنزيلا اللاّظ، اخلأف 

تعار:قوله القرآن في فمنه الرب، كلام وش القرآن فير كثيرة اللفظ امحلأف •ع نفسه 

إوعأفيث وقوله: لالار١ار١ نعت، والأخر؛ بالتعريفج'، [ ٣٢لالآjعام؛ أ'لآمآه ؤدثائار 
لفا»لر:الأية ر ٠ أنيإه. وقوله؛ الوريد، هو دالحبل، ا'اء 1^،؛ أ'نييته تم ثذ 
[؛٤٣]ئ>: يأنلاه إلا آلثئ أدو محئ، و قوله: بدليل المئ عر والكر [، ٤٣



٤٠٥الآة)مآا( الأمراء: سورة 

تالقيس امرئ نول العرب كلام في أمثلته ومن 
المحللغير الماء نمير ها غدا بصفرة بياض الاة الممأنكبكر 

تمعلقته فى عنترة وقول بعينهأ، البكر هى المقاناة لأن 
معالمالحقيقة حامي عن بالسيف فروحها هتكت ابغة حمومثك 

الضميرلأن ؛ فروحهاهتكت ت فوله بدليل يعينها؛ السابعة بالمشك مراده لأن 
بالمثاك.عنها عبر الش السابغة إلى عائد 

فيالكتاب( آيات عن الاضطراب إيهام )دفع كتابنا في المألة هده أوصحنا وقد 
لمقلاختلاف مع نفسه إلى الشيء إضافة أن لنا يغلهر الذي أن وبينا فاهلر، سورة 

نزلربما اللففلين تغاير لأن العربية؛ اللغة أساليب من أسلوب إليه والمضاف المضاف 
وحزمة العرب كلام وفي القرآن في المذكورة الإضافة لكثرة المعنوى؛ التغاير منزلة 
إليهالمثار التاؤيل إلى حاجة فلا وعليه القرآن، في مواضعه بحص في حرير ابن بدلك 
الخلاصة:في بقوله 

وردإذا ا موهموأول معنى اتحد ه بلما اسم اف بض—ولا 
هوله:المذكور التأويل ضعف على يدل ومما 

ردفالذي بع أتؤإلأ ا محتفأضف قرئين ما يكونؤإن 
-مفردين كانا إن - المعنى في اتحادهما مع اللشبا إلى العلم إضافة إيجاب لأن 
منذلك أن على دليل تأويل، إلى بحتاج لا الذي الأناع ومنع للتاوبل، المستلزم 

تأويلإلى يحتاج لا ما تقديم لوحب أساليبها من يكن لم ولو العربية، اللغة أسالم—، 
لأيةا فمحونا فالمعنى المميرا من الوجه هذا وعلى ترى، كما تأويل إلى المحتاج على 
الضوءممحو الليل جعلنا أي مبصرة؛ النهار هي التي الأية وجعلنا الليل، هي التي 

وجعلناالمحو، اللوح في ما تثان بلا كما الأشياء فيه تبان تلا منللما مهلموسه، 
ونتيان.الأشياء فيه تمر أي ممرا؛ النهار 

والأياتإيضاحه، تقدم ميلاه هثدته شء ت الكريمة لأية ا هدْ في وقوله 
قشاآلكثي! ءثاكث تعالى■ قوله على الكلام في ءالتحل® سورة في عليه الدالة 

[.٨٩: ٠٠٣١]أمل 
كنهء=بمتا آكنعة بجم له مج ء-قيء ق هإو ألرته إذ-تي ؤُهفل _LJ_: نوله 

•.ه نثا ثك أتزم شش َكى ؛كثاث آمأ . ثش؛ 
وجهانأوت إتير ؤءًقل الكريمة: الأية هاو0 في - وعلا جل - قوله في 
التفسير:من معروفان 

أيله؛ حرج إذا مهم له طار قولهم: من العمل، JالهلاJر: المراد أن الأول،: 
عمله.من له ٠لار ما ألزمناه 



(١٣)الآبم الإما.:سور؛ 

والقولانمعادة، أو شقاوة من اف عالم في له سق ما بالطار المراد أن الثاني: 
٠العادة أو الشقاوة من إليه يوول محا سبب هو الممل من له يطير ما لأن متلازمان؛ 
المباركالكتاب هدا ترجمة في فدما أنا فاعلم. المذكورين الوجهين عرك فإذا 

فندكر- قرآن له ويشهد حق، وكلها أقوال، أو قولان لالعالم.اء فيها يكون فد الأية أن 
هذهير نففي المذكوران والوجهان حق، كلها لأنها القرآن؛ من وأدلتها الأقوال جميع 

قرآن.له يشهد كلاهما الكريمة الأية 
انالأنعمل أن على الدالة فالآات عمله. بْلائرْ اJراد بأن الأول القول عر أ٠ا 

تو»اسل س الخكثب آنل أثِتي ولا ؤقس تعالى: كقوله جدا؛ كثيرة له لازم 
تعالى:ونوله [، ١٦]الطور: سازذه َةتتِ تا ءميث ؤإثا ونولهت [، ١٢٣]الماء: نحز 

صلئاتحل •' دأو؛ه ث-ناقا، ]الإذلؤاه ثمحكه  ١٠'^•ره إك 'كابح إئك لأثنؤ غ؟أغتتا 
نرم.ثغ درة محنمتالا بم-مل وقوله: [، ٤٦ت،: ]ذمالمثهاه أثآ؛ ومحق يشه، 

.جداكثيرة هذا والآيات؛مثر ]الزلزلة[، رواه ثتئ  ١٣٠درو مثمثاد يمثل ومحن 
أوالشقاوة مجن الأزل في له ٠ل١ر الذي نعيبه بءل1نر0 المراد بأن القول على وأما 

ءقلأزاؤ الJتم، ^٠^ كقوله: كثيرة، أيضا ذلك على الدالة فالايات عادة، ال
ثقيإلى للاحتلأف أي ٩^١[ ]يود: ظه ؤللد'إش وتوله؛ ٢[، ]المغابن؛ همن4 ويذهم 

■ونوله ■٣[، ]الأعراف: آينلنلاه ص دهمها نيئ ونوله• حلقهم، وسعيد 
الأيات•من ذلك غير إلى ما[، ]الشورى: أشره ف، ويؤى أئئة ل >ؤفيئ 

منله سبق ما أو عماله، جعلما أي ءتمه،ه ق الكريمة: لأية ا هذه في تعالى ونوله 
تقلدهاالعرب■ قول ومنه ينه؛ ينفلث، لا الغل أو القلادة لزوم له لازما أى عنقه؛ فى ثقاوة 

الشاعر:نول ومنه رقبته، فى رقة الأمر وهذا الرفاب. في الموت وقولهم: الحمامحة، محلوق 
هالحمامطوق طوقتها ا هباذهب يها اذمب 

الانفكاك.وعدم اللزوم كله؛ ذلك في فالمعنى 
عثنتمحبمئأ ألث قم نو الكريمة: الأبة هذه في - وهملا حل - وقوله 

إياهالأسان ألزم الذي الممل ذلك أن الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - ذكر تنثؤيإه 
٠وعتره هو يقروه مفتوحا أي منثورأ، يلقا0 كتاب في مكترأ القيامة يوم له يخرجه 

منأن فبتن أحم، آيات في منثررآ يلقاه الذي الكتاب هذا صفات مجن أشياء وبين 
إلاكبيرة ولا صغيرة يترك لا وأنه فيه، مما حائقون أي مشفقون؛ المجرمين أن صفاته 

اضوأن ا هماتبا شيء منه ليس صرآ حا عملوا ما حمح فيه يجدون وأنهم أحصاها، 
ُؤووءخ-؛ وعلا جل - فوله في وذللث، شيئا؛ عليه الجزاء ني بفللمهم لا - وعلا ل ح- 

ةصغ\رء ثاير لا الخكش_، ندا محال يوتنتا قيئ ^١ الثبمرمتن هرى اؤقث 
.،[ ]١^٠٥.اه ^-١ ره، يقلث ؤإلأ ثاغمإ صلوأ م، وؤثدبأ أنمّنهأ إلا ينأ 



٤٥٧( ١٣)الأية الإ-راء: سورة 

ؤإخواننااغ جعلنا - بيمينه الكتاب هدا يؤتى الاس بعض أن آخر موضع في وبين 
مسرورأ،أهله إلى وير-ءع يسيرأ، حسابا يحاسب بيمينه أؤتيه من وأن - منهم المسلمين 

كتمأوف من ؤظم١ تعالى: فال دانية، ءطودها عالية، حنة فى راصية، عيشة في وأنه 
وفال،]الإنثقاق[، مسمقأ أنييء إك ؤينثيب حسا، تتاسب موئ، ئيمينهء 
ثين.ممق $■ ثنت إذ هت. أودأ ئآوم يمحل بمو، كئئم ك تذ ت نعالي 

]الحاتت[.دايع.ه ^^١ ءاإّتز. بكي ق، رابمتم. ث ق مو 
فيصلىبه يوم وأنه بونه، لم أنه يتمض بشماله أوسه من أن أحر *وضع ني وبض 

فوله:في ردلالثا ذراعا، سبعون ذرعها النار سلاسل هن سلسلة في ويلك الجحيم، 
َكاثت<ثؤي حأين ، أدي رؤ كشت ؤ>3 ؤ يتثمير بمن ثما,لس كتأ أيف س ؤطأ 

ضتلا. هير > . ثص ثدو؛ غيت. قؤ ئاق •زق. عؤ آصن تآ ألثامه. 
المار،من الم؛ن المؤإحواسا اف أعاذنا لالحاِنث:[ .ه ،أندي ؛،٠١ تتنن دزئثا شئم 'ذ 

وعمل.غول من إلها نرب ومما 
الشرر،ويدعو عير، اليملى ظهرْ وراء كتابه أوتي من أن أحر موصع ني وبين 

.ه ١٢وتق ثورأ. دعرا وموئ، نحر،، رآ؛ ؟؛A أوف تذ ^3^ ه: نولفي وذلك 
تعلمه نفأن يعني جيا قك ألوم ثئيق، كن لإتش ُؤأمأ تعالى: ونوله ]الانشقاق[، 

الدنيافي عمل ما كل يتذكر الونت ذلك في لأنه عمل؛ ما إلا علمه يكب ولم يظلم، لم أنه 
]اشاٌتا.وأم.ه ثدم ثا بجيذ ألإتن تعالى: i؛J، كما آحرْ، إلى ءمر0 أول، من 

حوارحه،عليه شهدت عمله محن شيئآ أنكر إن أنه أحر مواصع في تعالى بين وقد 
َك>ؤ]يما اصب ؤبمنن ١؛^:؟^ أوبيم هق محن ؤأأ؛ويم ت الى عته قولك

أنطق٢^ أئن آظقنا عو؛١^١ ثه-ديم لم ييأردبم وقوله: ليسا، ذةسمن.4 
عوميبد أن ق£تيتي َقثن زنا ئبمثث. و)ؤن مرم أود ثأذم ونو سء لإ 

الإمى4؛في _: وءلأ حل - ونوله ]فمك[، لشٍبما.ه "آيث ؛أنتحقم ة؛ةذ تقّ 
زيادةلهذا - اينه ثاء إن - وميأني ]الئساى[، نعاذبدث أق يلي ١. مم•؛ نجب' ني 

القيامة.محورة في إيضاح 
استعمالين:العربية واللغة القران في تستعمل الكفىاأ لفظة تثييه: 

يجرلا المتعدية هدْ وفاعل مفعولين، إلى غالبا تتعدى وهي متعدية، ستعمل 
يكايأثث وكقوله: [، ٢٠]الأحزاب: أ!نثاوه ألثؤمنثث أثث كقوله: بال-اء، 
الآ؛ا<ت،.من نللث، ونحو [، ١٣٧]١^-; أهأه ءؤتئفء،ها وقوله: [، ٣٦]الزمر: سثه 

هن.هفى كقوله الكفاية، لموكيد المزيد٥ بالماء فاعلمها حر ويطرد لازمة، تعمل وت
خيلا4أس نع—الى• ونوله •مدا4، قك ألؤم بمنسق،4كق آلكريمة: !لأية 

ذلك.ونحو ٦[ اء: ]النحوذا4 إثو 4وةق وقوله: [، ٨١اء: ]اك



(١٥)الأية الإّراء: سورة ِ  ٤٥٨

حرأن لعرييه ا علماء _ L^Jوزعم بالباء■ المجرور فاعلها بعد التمييز إتيان ويكثر 
الثاعرتقول ومنه ، بها جره عدم يجوز أنه والحق لازم، بالياء فاعلها 

ناهياللمرء والإسلام الشيب كفى ا غائبتجهزت إن ولع عمبرة 
الأحر:ومحول 

مخبراالمرء عجب عما الهدى كفى هديه المرء غائب عن محيجرس 

افأن فالمعنى للمفعول، مبنيا القاف وتشديد الياء بفم )يلماه( محرأ من محراءة وعلى 
للمفعوكالفعل فبي الفاعل فحدق القيامة؛ يوم الكتاب ذك يلقيه 

للفاعل،مبنيا حرج مضاؤع - الراء وصم الياء بفتح - )بخرج( قرأ■ من وقراءة 
الفاعل؛صمتر من حال ؤح^ساه ومحوله: الحمل بمعنى الء؛لادر إلى يعود ضمير فالفاعل 

يلقاهكتابا كونه حال فى بالهلائر عنه العبر العمل أي هو يخرج القيامة ؤيوم أي 
فالضميرللمفعول، مبنيا - الراء وفح الياء بفم - )يخرج، قراءة على وكدك منشورأ، 

طائرهأي هو له يخرج أي الحمل؛ هو الذي الهإانر إلى أيضا را"ئ الفاعل عن النائب 
كتابا.كونه حال فى عمله، بمعنى 

يعودمير ص فالفاعل للفاعل، مثنيا - الراء وكسر الياء بضم — ءيخرج® محراءة وعلى 
لهاض أي هو يخرج القيامة ويوم أي به؛ مفعول أؤحكتثتاه وقوله؛ تعالى، الله إلى 

.منشورايلقاه كتابا 

قوله:لمهلابقة العفلمة نون )تخرج( محي قالون السبحة، منهم الجمهور قراءة وعلى 
تعالى.الله عند والعلم — واصح. هو كما لخرج به مفعول وؤحؤثتايم ؤأز؛منثعه 

عنياه.شل صل؛ئث رنن ئس يندى ؤء ص م مارت قوله 
جل— اشر يرضي بما فعمل اهتدى من أن الكريمة الأيه هد0 في — وعلا جل — ذكر 

الاهتداء،ذلك فائدة إليه ترجع الدي هو لأنه ه؛ لتفهو إنما ذلك اهتداءه أن — وعلا 
جل- ربه يخط بما فعمل الصواب، طريق عن صل من وأن والأحرة، الدنيا في ويمرته 

يثةالعوامه ثمرة يجنى الذي هو لأنه ه؛ نفعلى هو إنما ذللث، ضلاله أن - وعلا 
.النار في به فيخلي ١لوخيمة، 

ثثهآهأتائ وتق ثشّهء محنلثا حمل كقوله: كثيرة، مواضع في المعنى هدا وبين 
]الروم[،ر.ه يمهدؤة ثلاصمم صدْا حمل؛ ؤبن َةئثؤ تثو كمن ُؤٌن وقوله؛ [، ٤٦تمما-تخت 

محنيظآتأ؛3^؛ وتآ سفهأ قص ونق ئلثنمهء آبمر ئتق يذؤ ئن بمتآر ءآآع ُؤق ه؛ وقول
تأنثا عي شر ثل زمن كنسوء ؛بمدتمر لإقاآهتدئ ُؤمي ه؛ وقول]الأن-»-ام[، .ه 
.محورةفير منها طرفا قدمنا وقد . جداكثيرة هذا بمثن، والآباد-نج هجبده، عثكآ 

الكريمةالأية هدْ مر - وعلا جل - ذكر مئ4. -أبئر محاينأ زر ذ*المح،• قلله 



٤٥٩( ١٤)الأيأ الإّراء: ّررأ 

الأي محله و فقوله: ذنبها، إلا نفس تحمل لا بل أحرى؛ ذب نفس تحمل لا أته 
تدبيرأعباء يحمل لأنه لطان؛ الوزير سمي ومنه حمل، إذا يزو؛ ودر من تحمل، 

الثقلأيضا: والوزر أثم. إذا وزرا، بزر وزر يقال: الإثم؛ والوزر: الدولة. شنون 
حملهاأو إثمها، أي أخرى؛ ننس وزر آثمة أي وازرة نفر تحمل لا أي المثقل، 

مدوه كقوله: أخر، آيات فى حاء المعنى وهدا ها. نفوزر إلا نحمل لا ز الثقل؛ 
[،١٨]ذ\خم: دا محإ ؤلز تيء ينه بممل لأ تيها اك كثلة ثيغ محلا، لمحكن محقي ولزيأ 

ظإق لإ لرئ يمحي ولأ محي ولا عي إلا ميف ْفل مث ه ه: ولون
ءثاقثزن ولا 'قبمم ما كتذ ما له-ا حنن ئر أمه وقوله: [، ١٦٤لالأ؛-«-ام: 

الآات.س ذلك غر إلى ص[، وا4 تتلون ^١ 
تعالى:فوله يعارضها لا الأيات هذه أل بإيضاح رالنحل• محورة ني قدمنا وند 

َكاإإهؤو\وبوز ؤِلحيلتأ نوله: ولا [، ١٣تالستمر'ت.؛ أتثا,دنه ح ُأثاك 
أنهمبدلك المراد لأن [؛ ٢٥]النحل: ■؛^٤١٠ يثم يْلأهر أومحاب ويذ اكمه م؛ 

فعلهمحيئة محنة محن من لأن غرهم؛ إضلالهم وأوزار هم، أنففي ضلالهم أوزار حملوا 
متوفى.تقدم كما نبا أوزارهم من ذلك ينقص لا يها، عمل من ووزر وزرها 

تسؤالان الكريمة الأية هده على يرد ت تثييه 

أهلهبكاء يعيب الميت وأن من ه صر ابن عن الصحثح فى، ثبت ما ت الأول 
أنهايعلم لا من يظن نل عيره ببكاء مؤاخذته إذ غيره؛ ببكاء تعديه وجه ٌا ٠ محتقال علثه٠ا 

غيرْ؟بذب ن الأنا أخز من 
الديةالعاقلة إلزام وجه مجا سال: العاقلة، على الخل1 دية إيجاب ت الثاني الموال 

إنازاخر؟بجناية 

يكونأن الأول: أمرين* أحد على حملوه العلماء أن هو الأول: عن والجواب 
معلقتته؛فى العبد بن طرفة قال كما ا عليه بالوح أوصى الميت 
محبيباسه الجيب على ونشى أهله ا أنبما فانعيني مت إذا 

فحلهمن وذلك بالمنكر، ايصاته يسبب، فتعزيبه عليه يناح بان أوصى كان إذا لأنه 
•لجرم فعل لا 

سوحونأنهم يحلم أنه مع موته قز عليه النوح عن نهيهم يهمل أن الثاني: الأم 
ثاراهؤأئيك آنمآؤ ؤؤ\ تعالى: لقوله ومخالفة منه، تفريعل نهيهم إهماله لأن عليه؛ 

.٠ ؟ أس\ؤه ^^١ نوله: من به ال؛ه أم ما وتركه تفريطه، بمبب إذأ فتعديه ٦[ ]التحريم: 
ترى.كما ظاهر وهزا ٦[ ]اكحريم: الأية 

القال،وزر تحميلهم من ليي العاقلة على الل.ية إيجاب بأن الثاني: عن والجواب 
ولاسوءأ، يقصد لم الجاني لأن الجاني؛ عاقلة على الله أوجبها محفة مواساة ولكنها 



١٠)الأيأت الامرام; ّورأ 

فيهاالمواساة وأوجب الوضع، بخطاب الدية حطا جنايته في اض فأوجب البتة، عليه إثم 
كماحلقه؛ بعض مواساة خلقه بعض على اممه إيجاب في إشكال ولا العانلة، على 

أهلعلى الدية أوجب عن وأعتقد الفقراء. إلى وردها الأغيإء مال من الزكاة أحد أوجب 
الديوان،أهل على نأوجبها المرة باعتبار أنها - وغيره حنيفة كابي حعلآ القاتل ديوان 
الديةأن والعالم سير الأهل روأجمع ت قال يره نففي القرطبي ذكره ما القول هذا ؤيويد 
يتعافلونوكانوا الإسلام. في ه الد رسول فأقرها العاقلة، تحملها الجاهالة في كانت 

واتفقالديوان، عمر جعل حتى ذلك؛ على الأمر فبمرتما الإملأم جاء ثم بالتمرة، 
ولاه، الد رسول زمن في بكن لم أنه وأجمعوا • به والقول ذلك رواية على الفقهاء 

ناحيةكل أهل وجعل الناس، بين وجمع الديوان، جعل عمر وأن ديوان، بكر أبي زس 
تعالىاف رحمه - القرطي كلام انتهى العدو«، من يليهم من قتال عليهم وجعل بدا، 

افأن الكريمة الأية هذه ظاهر ّ دثي4 كعك حق مميبمت نعالك،• قول 
رسولاإليه حتى؛يعك الأحرة، في ولا الدنيا في لا حلقه من أحدأ يعدب لا - وعلا ل ج- 

والإعدار.الإنذار بعد والمعصية الكفر على ويستمر الرسول، ذللث، فيعمي ويحذره ينن*رْ 

رملاؤ ت تعالى كقوله كثيرة، أيان في المعنى هذا - وعلا جل — أومحح وند 
هذهفي فمرح [ ١٦٠اء; ]المأرمز٤١٠ بمد حجة أأٍ ؤ إلنا؛ى ^0 لثلأ ومنؤ.ين ببيث 

أطاعهممن مبشرين الرسل، بإرسال أحد كل حجة بقطع أن يد لا بأنه الكريمة الأية 
الارّعماهم من وءنذرين بالجنة، 

فيبينها ومنذرين، مثرين الرمل بإرسال نءلعها هنا أوضح التي، الحجة وهذه 
رمؤدُإدنا ارّأق دي؛ا ل،نالوأ ئلهء من ء*ذ.اب أ>انثكنتهم أة • بقوله ًله سورة آحر 

]طي[.وءنر؛ن ئذل آن ئبل ين ءايتنف، نيع 
أثويهت؛ثدملم، يما مصدسه شمهم أى ت بقوله القمص سورة في لها وأشار 

قمهس[،]ال).ه ألتقثن يرى ءاقنش ثتؤع ربموثُ إكنا قنت! ؛>؛؟ رن؛ نمؤأ 
.هكنزن ولنأت\ ،لز مك رمم، ذق ثم آن وعلا جل - ه ولون

م١ئموزأ آن '١^،؛^ نذ ثرو عق لم' ؛؛؛؛ رنوتا ٠؛'؛^ ت آؤش، ت ونوله لالأن-عام[ّ 
آتزثث؛كثت، ءؤوسا وكقوله: [، ١٩؛ندة: ]tJوثذؤبٌ شر ءم ثمد ب؛د ولا ئنم يى حأ٠ثا 

وإنتلنا ين أآيثم يمق ألكممث آئزو إقآ ٣^١ آن . رجون دنفءلإ رأقذوأ تأئم» •ثادق 
اآ؛ْظمص نبأ آندئ ج ٦^، ئ و آآ ؤ ^١ @أن َشييك ص ق ^؟١ 

الأيات.من نلالث، غير إلى [، ١٠٧■ ١٠٠]الأن>أام: ور->نمه ويدتمر ديبمفم ين من؟ 
اضأن من العغليم القرآن في وأمثالها المالكورة الأيات هن.ْ عليه دك ما ويوضح 

الصلاةعليهم - الرسل نة ألعلى والإعذار الإنذ•ار بعد إلا أحدا يعذب لا - وعلا ل ج- 
الإطاربع;؛ إلا المار أحدا يدحل لم بأنه كثيرة آياُت، في - وعلا جل - تصريحه - واللام 



٤٦١( ١٥)الأيأ ا(لآصاء•' ّررأ 

>ئآآثأثأ ج ه 1تي ؤث\ _: ^ حو - س ض الرّل؛ أك مر والإنذار 
٩[.- ٨ ،: iUJ]؛س»ه ين ه ثوي ^١ تبما ٥^؛؛؛؛ دئ ه ت ؛؛( ،١^؛ . شن قإؤ اذ 

الملضالأفواج جميع يعم مح^ بما ألإى -؛ وعلا حل - نوله أن ومعلوم 
مايصدئها نحن التي الأية هاذْ ير نففي المحيهل( )البحر في حيان أبو نال النار. في 

الملقين.فتعم الإلقاء أزمان عموم على تدل وءكلماٌ ت نمه 
إداثئ ر«ج جهم إق ءقمدأ أل;بم ومحلا-■' جل - نوله ذلك ومن 

٢٠٤^؛ءاثت ^٢ ظوف ٣ رنل بوم أزم حرتئرآ لهم نجاد أبدبها محثف جآ*ءثا 
ر[،]الز،_اتكأنين.ه ؤ أندف ممه ثمن وعأ بق ثازأ سأ تء لمات ^^٤٢ 

الكفار.لجمع عام ءكئثوأه أل;بم الأة: هده في وقوله 
العموم؛صغ من وفروعهما واش كالذي الموصولات أن الأصول في تقرر وفل 

تالعموم صغ في يقوله العود( رمراش في وعقده صلاتها، تشمله ما كل في لعمومها 
روعفالالمي ذي التلا لّ وقيع جمالأو كل ة غيص

منذلك كل وفروعهما والتي• والذي، وجمع، ركل، لففلة أن باليت ومراده 
٠^٠١١^١نوله: إلى ز؛جه ثهم إق ًًقعثدا أق;أت تعالى: قفوله العموم؛ صيغ 
أنن.رتهمفد النار أهل جمع أن في ظاهر وهو الكفار. جمع في عام [ ٧١^٠٢,؛ ١١أده 

واضح.هو كما ريهم أمر فعصوا الدنيا؛ دار في الرز 
^؛"تيبجأ ْلإؤم محا لا جيئر ئار قثز 'كمحإ ؤثإل!اا تعالى: نوله أيضا ونفليره 

سدمْنا يدآ بما بمظؤمن ننم .ا ءفشُ َةئ ه َةدؤث عدايها تذ ئنهم ءئمئ< 
جهنرهئار لهز َلإيأ ؤثأئ!ءا فقوله: [، ٣٧، ٣٦ثمده هطنا أككا ءر تؤت 

قريبا.إيضاحه تقدم كما النار، أهل جمع في أيضا عام الثديده ؤر؛؛ااءكم قوله: إر 
عناوم؛__، أدعإ تهئز لثرئغ ألناي ي، أؤ؛و< ؤوعا3 تعالى: نوله ذلك ونغلير 

^١ثاد'ئ تق ثا;إ إكشئ زثأم ئأيم تث أزم ئاو @ النئا.ّ، نن ^١ 
جمعأن عر انمااة الآأت س ذك غير إلى ]U>[، ثم.ه ِذ ي ّ؛ دُنحزا 
١الدنيا دار في الرمل أدرتهم النار أهل 

لمبأنهم الفترة أهل عير على تدل القرآن في وأمثالها ذكرنا اش الأيات وهذ0 
العلم.أهل من جماعة قالت وبهيا الكفر؛ على ماتوا ولو نذير ياتهم 

النارفي فهو الكفر على مات من كل أن إلى العلم أمل من أخرى جماعة وذمت 
فنالنّي عن وبأحاديث اض، كتاب من آيات بظواهر واستدلوا نذير، ياته لم ولو 

قهرأعثاJد١ أوأنيف ءكامار وهم بتوؤ!ث أؤ!رن ^ولأ تعالى• نوله بها استدلوا التي الايات 
أشقنه عير أؤلفي؛ث 'هدار تم وم١مأ كنروا آلي ^إن ونوله: [، ١٨نس_اء: لالألئاه ءداتا 

يمزثق ئ* و،ولم ومارأ كزئ\' أئ.بم وقوله: ،[، j_i_Ji]محمتن.ه ث٢قا^١إ واذي} 



(١٦)اوة الإما»: ّورأ ء  ٤٦٢

.؟*نجه ثن م دما عياب أيتم ي آددئ ولإٍ دما ألأدص يزء يذ 
نساءتلالةئا»ه نش دؤث دوة يسر، يمء يثرق آن بمفر لُ أثن ومول• عمرازأ، 

؛،١٤٠ف، ألئ يم ئهؤبم، أر آلثلير تنقيه ألنح؛ يت حز أم ينه ؤرس وقوله• [، ٤٨
٢^١[،ائاJئت ٠J]ابجي أثن حثم س آم يثرك *ن ؤءثم ونوله• [، ٣١لالُج• ّيءاه 

الايات.من ذك غر ؛لى •٠[، ]اlSءراف: عل حثم4ثا أثت إنك• ^٥^٢ ت ونوله 
ظاهرهابل كافر؛ دون كافرأ تخصص لم لأنها العموم؛ الأيات هذه جمح وظاهر 

.الكفار حميع شمول 
أحرجهما بالفترة كفرهم في يعيرون لا الكفار أن على الدالة الأحاديث ومن 

غانمة،بن حماد حدثنا عفان، حيننا شيبة، أبي بن بكر أبو حيننا ت صحيحه محي لم م
قفيفلما النار® راقي ت قال أبى؟ أين اممه، رسول يا ت نال أن أنس عن ثابت، عن 

حدثنات أيضا صحيحه في هقفت ملم وقال اه، النار®، قي وأباك أبي ءإن فقال؛ دعاه 
عنمعاؤية، بن مروان حدنا قالا: - لحى واللفظ - هماي بن ومحمد أيوب، بن يحص 
ه:الله يسول نال قال: هربرة أبي عن حازم، أبي عن ان، كيابن يعني بزبد 

حدسالي®• فأذن قبرها ازور أن واستأذنته لي، بأذن فلم لأمي استغفر أن دبي •استأذك 
بنبزبد عن سد، بن محمل• حدثنا قالا: حرب، بن وزمر شبة، أبي بن بكر أبو 

منوأش فد أمه مر . النم، زاد قال: هريرة أبي عن حازم، أش عن كيسان، 
أزورأن في راصتأذنته لي، يؤذن فلم لها أستغفر أن في ربي •استأذس ت ففال حوله، 
الأحايين،من ذللته غير إلى اه• المورت،،، تذكر فإلها الضور نزوليا لي، فأذن نرمحا 
يالفترة,المشركين عذر عل"م على الدالة 

وهمالفترة في ماتوا الذين المشركون هل الأصول، أعل بين مشهور الخلاف وهذا 
بقوله:عود( الرمراقي في وءفل-ه بالفترة؟ معذورون أم لكفرهم، المار في الأوثان يعبدون 

زاعنم هنيبول الأصوفي راع بلا رع فالبرة تفذل 
الأصلإلى عليهآ الوقوف أراد من يرجع أقوال الموصؤع هذا في وللعلماء 

تغيها الشخ رأى وحلاصة 
هلهي، المي المسألة هذْ في التحقيق أن الفلاهر عه الله عفا - مقيده نال 

القيامةيوم اممه وأن الدنيا، في يالفترة معذورون أنهم هو لا؟ أم بالفترة المشركون يعذر 
الرسليصدق كان الذي وهو الجنة لحل انتحمها فمن باقتحامها، يأمرهم بنار يمتحنهم 

لوالرسل يكذبح كان الذي وهو فيها، وصنتح٠ المار لحل امتنع ومجن الا-نيا، في جاءته لو 
الرصل.جاءتهم لو عاملين كانوا مجا يعلم اممه لأن الدنيا؛ في جاءته 

هJمرثهاآممؤئ ٥^١ نص ^٠١ سمنأ ممغنا أمريا شيد ملك أف أردآ ^٥٢ تعالى: نوله 
مطناهبنلاثة ا3كريمة الأية هذه في مئزفنهاه جوو'أ\ فوله: معنى في .4■ 

الشسير؛علماء عند معروفة 



٤٦٣( ١٦)ام الإ-را.: ّورأ 

فيالأمر أن العلماء جمهور وعليه القرآن، له يشهد الذي الصواب وهو الأول؛ 
لظهوره.، محذوفالأمر متعلق وأن النهي، صد هو الذي الأمر هو ^أمرناه نوله؛ 

بهجاءوا خيما واتياعهم رمله يق ونمد ، وتوحيده اف بطاعة عمنهاه ؤأسا والمعنى؛ 
أيألذوث4 هثبأ رمله وكذبوا وعموم ربهم، أمر طاعة عن حرجوا أي ؤءئسمأه 

التدميرفعل وأكد تاصلا، مإهلاكا أهلكناها أي ثميرل؟٠ إوؤف، ؤ الوعيد علتها وجب 
بهم.الواقع الهلاك ئدة في للمبالغة بمصدره 

اوأثأوإلا ؤ كقوله؛ كثيرة آيامن، له تشهد الأية هذ.0 فى الحق هو الذي القول وهن.ا 
[.٢٨راف; لالأ'ءأم لا أممه إزنت ئز ها خن، رأممه »اثآ»ثا ءق؛آ ٠دثا •وداؤأ قهثه 

ممفهاأميا ؤ ت نوله أن على واضح دليل بالفحشاء يامر لا بأنه - وعلا جل - فتصريحه 
اممهلأن ففسقوا؛ بالفسق أمرناهم المعي وليس فعموا، بالطاعة أمرناهم أي هممأه؛ 

بالفحشاء.يامر لا 

د١٥إلا ثمر تن يؤيؤ ي، لسنا ؤُمآ تعالى؛ نوله هذا على الدالة الآبا'ت.< ومن 
نشنص  ١٧^١ ٠ أنكز م 'وفابأ @ َمحن يهء أزه يآ  ٤١

جميعفي عام لففل ثمره، نن نيؤ ؤ، أتحتا ؤر؛آ الأية؛ هن0 في فقوله ]سااّ .اه 
بهأرملتم بما إنا لهم؛ فقالوا اممه بهل-اعت أمرتهم الرسل أن القرى جميع من المترفين 
كثيرة.ذللث، بمثل والايات، وأولادهم، بامحوالهم ونجحوا كافرون، 

ممذياه؛أميا ؤ معنى أن من كشافه في الزمخشري زعمه ما أن تعلم التحقيق وبهذا 
لبهلرهمالوجمي، عليهم النعم لإسباغ تزيلا مجاز هذا وأن - ففسقوا بالفسق أمرناهم أي 

أبوإ؛ْلاله أوضح وقد والبطلأن؛ السقوط ظاهر كله كالم بدللثج، الأمر منزلة وكفرهم 
بطلانه.في عارف منمق يثلث، لا أنه ْع ٠ نفيره في والرازي 'الحر'، في حيان 

قولهم:من المألوف، العربي الأسلوب على جار الأية في الصحيح القول وهذا 
يخفى.لا كما بالعصيان أمرته المعنى وليس فعصى. بالطاعة أمرنه أي فعماني؛ أمرنه 

فدري،كوني أمر مئدبما4 ءؤ١مي١ • نوله مح، الأمر أن هو الأية؛ في الثاني، الفول 
القدريالكوني والأمر له، حلق لما ميسر كلأ لأن له؛ وسخرناهم ذللث، عليهم قد-رنا أي 

^٠ؤ>وا' لم وقوله؛ لالق-مراج الير.ه َثج وثح-نة إلا همآ كقوله؛ 
ونوله:[، ٢٤]يونس: ماثإه أو قلا رثا ؤأت؛ها ونوله؛ [، ٦٥لالمغرْ; 

وس[..ه َثن لم بمؤث( أن تثا اثأت إدآ امآت 
ءففقوامترفيها أكثرنا أي أكثرا؛ سعنى ،اأمرا« أن الأية؛ في الثالث القول 
ذللثؤعلى ويدل ، J^L؛كامرا فصيحة لغة أكثرا بمعنى عبيدة أبو وقال 

مال'احير قال؛ . الّك، أن هبيرة بن ّوبد 'ًن، أحمد الإمام أحرجه الذي الحديثه 
١مأبورة، مكة أو مأمورة، مهرة امرق 



(١٧)1لآة الإم1»: سهمرو "  ٤٦٤

الفقأسند افه إن ت يقال أن وهو معروف، موال الكريمة الأية هذه ني ت تنبيه 
عمومذكر أنه مع ذباه قتمأ مئرذيا ظ؟ ت ئوله في غيرهم دون المترض لخصوص فيها 

بعنيء-يمح؛4 ٠^^٠ ألئوث ثنا ^؛ ٦۶ئوله: في وغيرهم المترفين للجميع، الهلاك 
توجهين من والجواب المترنن؟، ض منها يتثن ولم القرية، 

مادتهمهم الذين الممفين بالذكر حمى ؤإنما لهم، تبع المترفين ■غير أن الأيل• 
رةرإثُامادتا أدما إثا نثآ ^؛٠١^١ تعالى; فال كما لهم؛ تبع غيرهم لأن وكبراوهم؛ 

ورأياأنتنوا أوث ين أثمندأ اث:>ت ^١ واذ وكقوله: لالأحبِاب:ا، 0اه ألشتلأ ظ، 
٠٧١٠مٍثا  ١٦٠٠\،'\وثمح\ ^١ ؤ-مأ ونوله؛ ]البغ_رة[، .ه بهم وثئئل،نئا ^١>؛، ٥١

تال٢^١ ف ؤنتئزُإ تعالى: وفوله [، ٧٣٨^؛<:  ٠١ثولأ، ^١ ص ترضي 
مح;همن أف هذف مذ ئث! تزن أَثُ ظءءع ائا ص ك ي^ 
مَئ إ؛ا أنققمنأ إلي؛ك ألْنعثوأ ؤمل، ألثار 4، يثءتمث ؤوألأ وقوله: ؛، ٢١للبرا٠؛م؛ 

•الأبات من ذلك غير إلى \م\ أم.ه يكث ميثا ءقا ممشى أمم تيإلأ ب•-؛ 
الهلاكفإن الاحرون ينههم ولم وٍلغى وبغى اش عصى إن بعمهم أن الثاني: الوجه 

:JLajSii]خآكتأه ينكأ أفيق فبتن لا يئنه ُؤوأئقوأ تعالى: نال كما الجميع بعم 
الني.سمعت، لما أنها ها جحش بت، زينب، المومنن أم حدبن، من المحيح وفي [ ٢٠

مثلدماجدج يأجوج لدم من اليوم نح اقترب، قل- شر من للعرب ليل افه، إله!لا رلأ يمول: 
الصالحون؟وفينا أنهلك اف، رسول يا له: نالته تليها* دالتي الإبهام بآمحبعه وحلق ، هذْ 
٠المائدة سورة في موصحا المحثا هذا قدمنا وقد الأمحيث® كثر إذا ®نعم، ت قال 

حيإبماد،ء ثغى ؤن مج بمد من أمحين يى أنلكثا ^وئم الي: عنه نول
بعدمن القرون من كثيرأ i_، أنه الكريمة الأية هده في - وعلا حل - ذكر نيأ.ه• 

وأنهكثير، بعدد الأحبار مماها خبرية، أنلكناه نوله: في 'كم• لمقلة لأن نوح؛ 
الأية.معده بقوله: ذلك وأكل- عباده، ؛ل-ذوب بمير ُم؛ر - وعلا ل ج- 

تجهات أرع من أخر آيات أوصحته الكريمة لأية ا هدم عليه دلت وما 
رلما بهم ينزل أن مجن، لهم وتخويفا مكة، لكفار تهل-يدأ لأية ا في أن الأولى: 

تكذيبهمبب، بنوح بعد من كثيرة قرونا أهلكنا أي رملها؛ كذبتإ التي الأمم من بغيرهم 
بهم.فعفا ما مثل بكم نفعل كلأ رصوكا تكل-؛وا فلا الرمل، 

ء،قآملتموى لوْل: قوم قمح، كقوله كثيرة المعنى هذا أوضحت التي والأيات 
وخود'إك" ث، ^٠١٤ أيما: فيهم وكقوله يت،[، ١٠١٥١١]ثقأزبك.ه  ٦١٠١ؤآقل شجتأ. 

نهآرءًءىتا ُاؤوك- أيضا: فيهم وقوله ]الحجر[، متيم.ه ءم؛يإب 1اثثدبجبم.ايإما 
ممحأألأكنج، ي( يهيأ ^١٠١^ وقول: ]العنكبوت،[، بمينرف.4 بمزم •ءثه *ايه 
-وعلا حل - ذمه يعد ومله ]ممد[، وه ^^١ ٤٥وطمم؛ قغأ أثث دمر ثبيم ين أئن عده 



٤٦٠( ١٧)الأة : ٠١٨١-ورو 

سورةفي ثعيب وقوم لوط، وقوم ص_الحل دم؛ هود، ومأ نوح، لئوم إهلاكه 
تموسى نوم في وقوله ]الشعراء[، ثفي؛نبمواب؛ أكمئم ^١ رنا لأتن ^,؛١٥ ؤ( ٠^^ الشعراء; 

عيابشاف ,ون لأية دبم، ي، ؤإ0 وقوله: ]الشازء_اتا، ثى.ه نتن نبأ د'دق، ي، ^إة 
]الدح—ان:تلؤم من ثاك؛ث ثج رم آم حف ت وقوله "ا*ا[، ود: هل 

نلهم.لمن وقع بما تخومهم على الدالة الكيرة ت لأيا ا س ذلك غير إلى [، ٣٧
قومإهلاك كيفية فبينت، أحر، آيايتج لبيانها تعرصت، القرون هده أن ت اكانية ال؛ين 

قوممن ونومه وفرعون با، نعيوقوم لوط، وقوم صالح، وقوم هود، ونوم نوح، 
تلمك،أن وبين تعالى. الاه كنام، من معلومة متحدية مواضع في ما.كور وذلك، موسى، 
]الفرئاj[.ه َمحرل دإلكث< ه ودرود؛ا ألثي ومحتب ؤئمدأ ؤوءادا قوله: في كثيرة القرون 

سور؛هم، نوله هم، وذلك، - وعاد حل - الد إلا بعلمه لا ما منها أن أحر موضع في وبين 
\rtذظعى وثثود دءثاؤ لمج مزو ملءئم ثن اكمثث> بوأ بأي،مح؛ $ ٦٠إبرامم؛ 

حبرْقم، من منهم رسلهم أن آحر؛>، موضعين هم، دبين • ٢٩: ^٥٣أس4 إلا بميم لا 
مورسلا ؤ اء؛ التسورة في قوله وهما عليه. يفممه لم من ومنهم .، نبينا على 

.ههطيما ثوشم< أق وقم ءقاكئ شنبميم نم ورنة' ملر ين ئثش قتنثيم 
عثكصبمصنا من ينجر ٥؛^، يز< ؤبملأ ثبملثا المؤمن: سورء فى وقوله ]المسام[، 

[.٧٨]ءامِ: آس^ إب ثاني اؤثت أيا لتئرل َةان ونا ءاقدشك ثقصص لم منر وينهم 
آدمبين كانت، الهم، القرون أن علير يدل، مجه بمد ُؤبن قوله: أن الثالثة: الجهة 

كلهمقرون، عثرة ونوح آدم بين كانت، عباس: ابن قال، كما الإسلام، علمي أنها ونوح 
الأية.يرلْ تفسير في كير ابن عه نقلمه الإسلام، على 

مبمبيرىأكنثن آممه ثع،ثا ئجا.به آقام،آمة ؤ'كاث كقوله: أحر عليهآيايتح المعنىتدل، وهن.ا 
[؛١٩]يونس: نا->كل4وأه نهد، أمه إلا" ألكاير َغذ، ^^١ ونوله: [، ٢١٣]المنرة: 

قوممن وقع ما ويع حتمح، الإسلام، ْلرِما علممر كانوا أنهم الأنوال، أصح علكر ذللئ، معتمر لأن 
بالجنة،أطاعهم من مبشرين الكفر، ذلك، عن ينهون النبيين افه فيحث، الكفر؛ من نوح 

ّ- والسلأم الصلأة نبينا وعلى عليه - نوح ذللا، فير وأولهم يالنار، عصاهم منر ومنذرين 
•• ■ بمد»ءيم بن ؤاكتر؛ مج إثا أو-صآ ج الق، أدمأآ ؤ\>-آ نوله: ُذا علمر وبدل، 

يقولونأنهم وغيرها الصحاح في الثابتة الشفاعة أحاديث، وهم، [. ١٦٣اء: ]المالأية 
البقرة.سورة في ذلك قدمنا كما ١لأرض لأهل افه بعثه رمول، أولر إنه لؤح: 

عؤرزجر أعفلم فيه سياه ب؛/] بمال،،• ,ندكبب بغث ُؤدقما قوله: أن الرابعة: الجهة 
تعالى.افه يرضي لا ما ارتكاب، 

 iدءمآزش ما وتلا ألافس ■غتتا رهلي ؤ كقوله: حدأ؛ كثيرة لذلك، الموضحة والآي١ات
ينهينن؛لحو\' صدريي يئؤن إمأم ٠^١١ ه: وقول]ث،[ أزري.ه ثز مذ إنه آمت، وص منم 

ود[،]هواه القتور داب ين اقم ممئ نث١ يتحى ثا :م تايتر تنعشون حن ألأ 



(١٩)اوا : الأم١٠سورة  ٤٦٦

منذلك غير ؛لى [، ٢٣٥لاJشرة; عو0وأه يحسم و ما تلم أثن أة ؤؤأعلئوا وقوله؛ 
i-'lj^l ،،: لأيةا هده في ولفظة هود، صورة أول، ش موصحا المبحث هذا ندمنا وند

تلقوله بيان القروزْ ءمن نوله في واااْنأ' اا١هلكنا® ل به مفعول تمسب محل في الكريمة 
تقوله في ®من؛؛ لمقلة وأما بالجنس. العري يميز كما له وتمييز [ ٢١١]١١٠^٠: 

وزعم. ارالبحرأ؛في حيان أبو اختاره الذي وهو الغاية، لابتداء أنها فالظاهر ^٤٠ بمد 
تعار.الله عند والعالم حيان، أبو عليه ورده الأور، من بدل الثانية ٌمن* أن الحور 

ًكاث.تمهرئأولإك ثوين ونز مها تا وثق آفخن؛ ؤوس ت تعالى نوله 
تارمى أوغر• أؤاد ومذ ؤ أن الكريمة الأية هده في - وعلا حل - ذكر • ثثآؤيإ 

نهيهواجتناب اش، أمر امتثال وهو يه، تنال الذي عملها لها عمل أي سنيهاه؛ 
مشرك■مر - وعلا جل - ض موحد أي همرث>4؛ المشروع الوجه على بإحلاص 

القليل.عمله عن الجزيل الثواب يثيبه بان سعيه، يشكر اممه فان به؛ كافر ولا به 
لأنباض؛ الإيمان ُع إلا ئفع لا المالحة الأعمال أن على الدليل الأية وفى 

مو.ثه.قوله: ذك في شرحل لأنه حة؛ معها نفع لا ستة الكفر 
من\'إصةب من تنتق ؤوس كقوله: كثيرة آيات في هذا تعالى أرمح وند 

ونوله:]!_[، .ه مي؟ يظئثوئ ولا دحوف قؤؤاقأ ُوييى دم أيئ أد دًقر 
إآ-صنتيأجتنم وتجغثهم همه -ثوء ثثنيثم مؤمن ؤبمو أنق آذ دءكر من تيلنأ ءجد ؛)_ 

عيليآت مثآ♦، إلا بجرة ثلأ تنثة عمق ءؤس وقوله: بمممحث.ه حقارأ ما 
تر٠^١ ِرئمث ألدثه دثلؤبثن نآؤكش مؤيث تئو أق آو دًًْقر من صظث 
الآ1ت.من ذك غير إلى ]Uy[ -بماس 

لفقدذلك؛ ينفحه لا بإحلاصى افه أحلاِع إذا المؤمنين غير أن الأيات هذه ومفهوم 
وعلاجل — بالله الإيمان هو الذي القبول صرحل 

غيرأءم٠ال في كقوله أحر آيات في المفهوم هذا — وعلا حل — أوضح وند 
ونوله:منثوتا.٩ ئثثآء نجمكه عتل مذ عبأنأ ما ^٠ ١٠منين: ٣١١

[،١٨لإ;رامم; ءاصذ،ه تنم ي آنئ د آثتدث 'لإثاد آء1لهز يربهم َةنروا ألص 
بجدثز ئذأ إدا ثئ ك الذلنثان محننث يعو كى آظهم ءًئرنأ ؤوأ3ذ ه: ولون

الأيات.من ذك غير إلى [، ٣٩]\محو: كثاه 

افهإلى به يتقرب الذي الكامر عمل أن أحر مواضع في - وعلا جل - بين وند 
الدتاالتو، يريد َكاى بش كقوله: الآحرْ في منه له ولاحقي الدنيا، في به يجازى 

إلاأ'ؤجآة ف، ثم لإم، أئ؛ث و .بثتوة لا بما دم ه آعنآنم للإأم مد وبمي 
يجىتعالى: وقوله ]مرد[، بممالإف.؟< محقاتوأ ما وبطل ,؛^١١ مثوأ ما آلناز 
ؤ(لإ دما يبجا ء محي ألدتا جث ئيد كاث رش ^؛٠٥٩ ف، لم زد الاجثغ جث مذ َ؛ادثث■ 

لالئورى[.ثب من ألأ-جتأ 



٤٦٧( ٢٢)ام : الأم١٠ّورأ 

غيبعماله الكافر انتفاع من الأيات هذه به جاءت ما نحو ه النبي عن ونت 
أبيبن بكر أبو حيننا صحيحه؛ في هقف؛ الحجاج بن لم مقال أنس، حدسنا من الدنيا 

بنهمام أحبرنا هارون، بن يريد حدثتا قالا! - لزهير واللففل - حرب، بن رزهير شيبة، 
مومنأيظالم لا اف رإن ه: اش رمول فال قال: مالك- بن أنس عن نادة، عن يحيى، 
فبها عمل ما بحنانه فيطعم الكافر وأما الاحرْ. بها ويجزي الدنيا ش بها يعطي حانة 

بهاء-يجزى حنة له تكن لم الآ-مة إر أمحي إذا حش لدنا، ار 
عنقتادة حادثنا أبي، سمعت ت قال معتمر حدثنا السمي، الضر بن عاصم حدننا 

منطعنه بها أطعم حنة عمل إذا الكافر ءأن اش رسول عن حدث أنه ت مالك بن أس 
.ءلاص4* عالي الدنيا في رزقا ؤيعمه الاحرأ، في حنانه له يدحر اف فإن ادؤس دأٌا الدنا، 

عنسعيدا عن عطاء، بن الوهاب عبد أحبرنا الرازي، الله عبد بن محمد حدثنا 
•حديثهما بمثل . الني عن أنس، عن قتادة، 

بعملهينتفع الكافر أن من والمنة الكتاب من أدلته ذكرنا الذي هدا أن واعلم 
عنوالتنفيس والجار، الضيف ؤإكرام الرحم، وصلة الوالدين، كبر : الدنيافي المالح 

َكالبقوله: ذللث، عالي نص كما تعالى افه بمثبئة مقيد كله ذللث-، ونحو المكروب 
•ه ربت لس يثآء ما يها تر ء<بمتا ألما؟إه رن 

الأصولفى تقرر وقد والأحادين،، الأيات من ورد لما مقياوة الكريمة الأية فهد، 
لهوأثار ٠ هنا كما بب والالحكم اتحد إدا صيما ولا المهللق، على يقضي المقيد أن 
بقوله:عودا الُامرافى في 

والبحكم انحل. فيهما إن وحب ذاك على مطلق وحمل 
هنيؤ.ه.تدمبما نشد ءام إلتها أثب ح عتل، ه سار: فوله 

علىلأمته ليشيع .؛ ايك، إل؛، متوجه الكريمة الأية هذْ في الخطاب أن الفلاهر 
اممههع يجعل لا أنه معلوم لأنه -؛ وعلا حل - له العبادة في التوحيد إخلاص لمانه 

مخذولأ.مدموما يقعد لا وأنه آحر، إلها 
بذلكواكراد الخطاب، إليه يوجه ه أنه عر واضحة دلالة الدالة الايات، رمن 

أو! لد٢٠٠^^،^ عندك منش تعالى: قوله هر. حطابه نمى لا لأمته التشريع 
تلضؤلن١ نوله: معنى لأن ْيث4 رلأ لهث دئل نمحئثا زلا م كا مل لأ ثس 

أنومعلوم أف، لهما تقل فلا الكير  ١٠٠Jأحاأو والداك عندك يبلغ إن أي الأية؛ .ه ..
بعل-الكبر أحدهما أو بلوغهما لاشتراط وجه فلا حلويل؛ بزمن ذلك، قبل ماتا قد والديه 

العربيةاللغة ازلمف ومن .، لغيرْ التشر؛ع المراد أن إلا طويل، زمن منذ ماتا أن 
وهوالراجز، قول ذلك في المائرة الأمثلة ومن • ءيرْ ؛الخهلاب والمراد إنسانا حطابهم 

الغزاري:مالك بن مهل 
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جارها يعي واّمني أعاك إي
أختهفأنزلته غائبا؛ فوجده الهلائي لأم بن حارئة زار أنه المنل هذا بب ومح
هي؛لجمعها غيرها لأخرى مخاحليا فقال جمالها، فأعجبه جميلة؛ وكانت وأكرمته، 

زارهفتى ففي رين ت، فكيوالعقارْ بدو الخير أخن، يا 
جارْيا واعمعي أعني اك إيعطارْ محرة هوى ييح أص

تبقولها وأجابته مراده، المرأة ففهمت، 

ارهدعالولا زوج الغي تأبلا زاره فتى فا يول أفي إن
تحارهامبانه الا،وإلى ارحل فارم حالذي هأهل راق فولا 

الكلامرجع يمعنى المحاورة من امتقعال أصاره أن رابامحنحارة، ; فولهاأن والغلاهر 
وجوابيكلأملئ، وهي وبينلئ،، بني ونمن، الخي بالمحاورة أهللثح إلى ارحل أي: سهما؛ 

الساقطةالعين من عوض رالامتحارة• في والهاء ذللث،! غير على مي تحمل ولا له، 
الصرف.نن في معروف هو كما بالإعلأل، 

ءاحدهإلها ه ح ءمل ؤ?؛" فوله: في الخهلادثv أن إلى العلم أهل بعض وذهب، 
معالخطايتح إفراد الحربية الينة أالب_، ومن المكلف،، إلى متوجه الآيارت، من ذللث، ونحو 
تمعلقته في الحبي بن حلرفه كقول التعميم فصال 

تزودلم من الأخبار ب SLftL■؟كنت ما الأيام لك ستجدي 
وجعلنمير، أي ت نوله ومعنى والزمخنري، والكاتي، الفراء، وفال 

الراجز:قول مه الفراء 

ام،ثالجلولا حان ا وثالولا الخماينط ة الجارينع يقلا 
اب،عله لالأيسر ي عنوياب، الأركقي تلتأن دون من 

٠لعامب له يصير أي 
المحر.في حيان أبو فاله صار. يمعنى قضاها إلا حاجة يسأل لا تعد ت لكماني ا وحكى 

مذموماالناس غي فتمكث أي المكث،؛ عن عبارة هنا والقعود ت أيضا فال ثم 
ماكث،ومعناه حال. أمرأ فى قاعد هو ت مخءس حال عن سأل لمن تقول كما مجخذولأ؛ 
المذمومثان من لأن حقيقة؛ القعود يراد ويد حالما. أم قائما كان صراء ومقيم؛ 

ؤذتثعدهمعنى ت وقيل القعود، وهو حاله يغالم، وعبر ، متفكرآ حائرا يقعد أن المخذول 
حيان.أبي كلام من الغرض محل اه. المكارم، عن أقعدك مجا ت تقول والعرب فتعجز. 

اشأشرك حيث الناس، من العقلاء ومن الله من الذم يلحقه من هو ت هنا والخدمجوم 
شيء.على يقدر ولا يضر، ولا يفع لا ما 

تتوله ومنه النصر؛ منه يؤمل كان من ينصره لا الال.ي هو I لخخذول وا 
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بخيلاعالمه سني ان بولكن اته حي pI_Lب\ اومء إن 
ني- وعلا حل - أمر بمتننأه. وأ'لئِنتي ه إلا أب رثك ت تعار ندله 

الوالدين.إر بالاحان الأمر بدلك وفرن وحده، له العبادة بإحلاص الكريمة الأية هدْ 
نىذكره هنا، والماوكور - وعلا حل - وحده بعبادته مقرونا الوالدين بر وجعله 

إ-ثيابوألرثإتآ0  ١٥٣؛ه، يثرؤإ ولأ ق اء•: •النمحورة ني كقوله أحر آيات 
ولأقهأآثت إلا لا ل'تيتل بي بمثئ أ-ثدثا القرة■ في يقوله ■ ؛؛٣٦ث ]النسا، 

منتا ،١٠' ثو ألء اذ كنه ى ،)١^• لقمان: سورة في ونوله [. ٨٣؛^؛: ]١١لتثتانا4 
[.١٤تلإه ي، للأ أتي، دءآ، رتا نلغي، 

كقولهشركهما إر داعين مشركين لكنا ولو لازم بزهما أن آحر موضع في دبين 
ؤرربمايبهثا قلمهة ثق ءلإ يهء ثك دو ما ه ينه أن و حنهد.الئ ان: قملفي 

نإنشنا برلا-بج ألإتس ؤُعبمتا العنكبوت،:  ١٠في ونوله [؟ ١٠]لفّان: ه مغمينا أ!دتا 
٨[.لانمك؛وت: •نيأتقلمه إو نمهما ثق علم يهء ثك ثس ءا ي، لقمك جنهداق 

عبالته،في - وعلا حل - بتوحيده مقرونا الوالدن بر الأيات هذه في - وعلا جل - وذكره 
كثيرة.أحاديث ذلك في التي. م، لجاءت الوالل-ين' بر يجوب نالك شدة على يدل، 

تعالى:بقوله بينه إثثاثاه ؤوإوي-ن المن.كورة: الأيات في - وعلا حل - وقوله 
أوأذًىت عدك تقن لن١ لنثتأ ه إلا أي دبم َص 
مز١^ عا ٠ نآنغض © ًضنا ولا لنثا ه ني؛^١ أل  t2iص إق َؤلآنثا 
فيالمذكور إليهما الإحسان من هاjا لأن نغما ^١^، َك ١^٠٠١ رم، دئل آلبمعة 

الد.لإلى ؤإصافته الجناح، حفض معنى إيضاح - تعار الله شاء إن - ومحياني الأيات؟ 
جواز)منع المسماة رسالتنا في الإيضاح غاية ذلك أوضحنا وقد  ٠۶١٠٣^١٠محورة في 

والإعجاز(.للتعبا المنزل في المجاز 

وأوجبوألزم، أمر معناْ: ;^٠^ الكريمة: الأية طْ في تعالى وقوله 
نيام.إلا تعبدوا ألا ووصى 

فيحيان أبو واختار به، مقطوما أمحرأ أمر أى ربم،ه؛ الزمخنري: وقال 
بمعنىفهو فعله، عن نانبح مصدر أنه ؤإمثثائاه فوله: إعراب أن المحيقل( رالبحر 
كقوله:محروق النهي، عر الصريح أو المعوى الأمر وععلف—، الأمر، 

وتجملأسى تهللث، لا يقولون معيهم على بص بها وقوفا 
بالوالدينوأحتوا أمح،: لتتَائاه؛ الكشاف: في الزمخشرمح، وقال 

٠إحانآ بالوالدن تحنوا بأن أو إحسانا، 
©٤١٠مينقإ يزلا ثهن ثثل، رش ين نتو س تثن جى' ؤوإما تعار• ندله 
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حممالهمآئ يا ؤد»اب فوله؛ في نله المذكورين إلى راجع ؤءإه قوله؛ في الضمير 
شيئاتعطهم فلم المذكورين هؤلاء عن نعرض إن ت لأية ا ومعنى ه، أشي مآ؛را ثألسكتن 

حلال؛رزق أى تحبماه رق ثن نتق ُؤأبمآ* ع—هم الذكور ؤإعراصك عندك، ليس لأنه 
لهمكالدعاء طيا، لطيفا لينا أي ئنشاه؛ مي وهتِ بهف منه فتعطيهم افه يرذقكه كالميء 
منه.نمليهم أنك رزنا فقاله من ير إذا اف بان ووعدهم الرزق، وسعة بالغنى 

الإعطاءعلى يقدر لم إن وأنه الأخلاق، لمكارم لميه اف من عفليم تعليم وهذا 
القبح.الإءءلاء من خير الجميل الرد لأن الإءهلاء؛ عدم ش فليتجمل الجميل 

سورةفي — وعلا حل - الله يه صرح الكريمة، الأية هده عليه دك الذي وهذ.ا 
وكد[. ٢٦٣]\وقوأ: آذ/اه سهأ صات.دة نن -ضر ومثيزة موف فوله؛ في •القرة• 

مردالين لإني فا_ين ا~ائلا هبأجود أ يومورق تكن' إلا 
مردودين حا ؤإمنوالي إما خلفي من المص المائلون يعدم لا 

يسليما عدم عند إلا الإءءلاء عن يعرض لا ه أنه إلى تثير الكريمة والأية 
غايةهو وهل.ا عنهم. يعرخى ولا منه، يعهليهم فانه افه يره إذا المنتفئر الرزق وأن منه، 

لفنلمن الفاعل بمعنى مفعول مدثو;اه القرطبي: ونال الأخلاق، وكرم الجود 
١كالميمون المر 

هوالذي الشرط بفعل متعلق يءده ين ُيمؤ ُؤودآء قوله؛ أن فررنا مما علمتا وند 
١الشرط بجزاء لا 
لهمفقل ذلك: ومعنى عليه، وتقديمه بالجزاء تعلقه الكشاف في الزمخثري وأجاز 

بذلكلابتغاتك بهم؛ والطم، عليهم ر يأي ربك؛ من رحمة ابتغاء ورأ ميقولأ 
الالجواب، فاء ؛عل- ما بان المحيقل( )الجحر في حيان أبو عليه ذللئ، ورد الله، رحمة 
يقمإن تقول: أن خالد-آ فاصرب، يقم إن قوللئ،: في يجوز لا نال: - قتله فيما يحمل 
انتهى.عليه، منصوص وهذا ١ فاضرب، خالدأ 

للكفار؛راجع ثمه مملآثس ؤوإما قوله؛ في الضمير أن ؛قه جير بن ّعيد وعن 
اللهمن هداية أو عليهم، للث، نمر أي ر؛لئ،، من رحمة ابتغاء الكفار عن تعرضن إن أي 

انتهىالدمشقي، سليمان أبو قاله باللسان؛ المداراة الميسور: فالقول هدا وعلى لهم- 
رن،يتقول: المعدي، من وميسور ومتعديا، لازما يكون بالتخفينا ر ويالبحر- من 
أيضا.حيان أبو قاله أعددته؛ إذا ينا للث، 

ماذإثم أثثي ؤ مرق ثلأ ^؛;١ ِلهملإهء ^١ همد مظادما ثنل ق نعار؛ نوله 
اللهجعل فقد مفللوما فتل من أن الكريمة الأية هدم في - وعلا جل - بين نئرتاه- 

الإسرافعن والنهي منصور، بأنه ووعده القتل، في الإسرافا عن ونهاه ّلطانا، لوله 
صور:ولأُنا شامل هنا القتل في 
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الجاهلة،في تفعله العرب، كانت، كما بواحد، أكثر أو اثنين يقتل أن الأولى• 
المشهورة:السوس حرب في هماي بن الحارث بن بممر قتل لما ريعة بن مهلهل كقول 

المشهور:ضمدته وiالا هماد، بن الحاريث، فغض، كلما؛ نعل بشع بر 
الحيعن واتل حرب، لقمت، ني مة امالمعربط ما قرب

الخ- غالي بالشع الكرام بيع إن مني ة امالعمربط ربا ف
أما:مهلهل ومحال، 

رْمآل تل قالال نيحتى غرْ —r، ي كلقي تل نفكل 
فيداخل القتل في إمراف، فتله في يشتركوا لم بواحد ■جماعة محتل أن ومعلوم 

الكريمة.الأية فى الذكور ا'نهى 
ءير0؛ذو_، البريء تتل لأن القاتل؛ غير ولكنه فقيل واحدأ بالقتيل يقتل أن الثانية: 

•أيضا الأية في همه منهي القتل، قي إسراف 
أما.القتل في إسراف، الختلة زادة فان به، ويمثل القار نفس أن.بقتل الثالثة: 

إليهومال، العلم، أهل بعض ذكره فا الكربة، لأية ا محنى في التحقيق هو وهذا 
القتل؛في الجاني الفلالم برف فلا الأية معنى أن من الميل، بعض تلميرْ في الرازمح، 
الوأنه صعقه، يخفى لا القتول، لولى اش جعله الن.ى والممر اللهنان، هن له تخويفا 

ّنئررا4 َكاث ٠^^, بعدم: محوله مع يلتثم 
أشارولكنه هفصلأ٠ بيانا هنا محنه لم المقتول لولي، الأنه جعله الذي اللءلان وهنّا 

القاتل،على المقتولط لولي الملتلة من الله جعله ما هو لءل١ن الهذا أن إلى موضعين في 
مجانا.أو ١نمية على عفا شاء إن أنه ذللثج ينافي ولا أحي■،. إن محتله من تمكينه من 

الهيلأن المذكور؛ الملطان ذكر بعد ه أكل ؤ تترف ^٠^ : هنانوله الأول،: 
هوالذكور الملطان أن على يدل المذكور لطان ال؛ن.كر مقترنا القتل في الإسراف عن 

المذكورالملمنان أن عر يدل فهو [، ١٧٩، ١٧٨]١^: ألآكء،ijfc ، 4ع' ألتتاؤى 
القرآن.القرآن و4 يبين ما وحير هذه، القصاص آية تضمنته ما هر 

تالكريمة الأية بهذه تتعلق مائل 
سلطانلوليه ليس مظلوم غير قتل من أن ءؤمهلأوماه قوله' من بمهم الأورُ المسألة 

كماقتله، في لوليه ماطان ولا حلال، فدمه بحق قتل من لأن كذلك،؛ وهو قاتله، على 
امرئدم يحل ءلأ ٠ اممه رسول قال قال• عليه المتفق مسعود ابن حديث بدلك تدمجنا 
والقسالراني، الثيب ت ثلاث بإحدى إلا ه اف رسول وأني اف إلا إله لا أن يشهد ملم 

ءالمائدهء.محورة في إيضاحه تقدم كما للحماعة، الفارق لديته والتارك يالنقص، 
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تأيضا نوله في المفهوم بيان به يفلهر ؤمْلاوثاه ت نوله في المفهوم هذا وبيان 
[.١٠١]١^٢: ادؤ4 إلا أضُ ؤ م أقش ثنزأ ودلا 

الثلاثغير الملم عتل لإباحة أحر أساب الأدلة بعض غي ورد قد أنه واعلم 
أحدآ؛يقتلوا لم إذا المحاربون ذلك من الخلماء، بض ذلك في اختلاف على الن.كورة، 

أويئقلدأ قوله■ في الذكورة الأربعة الأمور بين مخير الإمام بآن يقول من عند 
ااالاJدةاا.سورة في متوفى إيضاحه تقدم كما مأ'آا؛ ]المأتية: ةثنحث؛تاه 

ذلكفي الأقوال فدما وقد الأواط، حنة فا في به والمفعول الفاعل نتل ذلك وُن 
٠ءهودء سورة في بإيفاح وأدلتها 

لدبمه،التارك قوله: في المذكور الكافر نتل في دخوله يعد فلا الماحر قتل وأما 
ثنىْفهر تعالى؛ قوله ني الماحض كفر عر القرآن لدلالة للجماعة• الفارق 

تمديى ئماي، ءؤوم١ وقوله؛ [، ١٠٢لالمقرْ؛ آثره ألئاس ثتلتو0 َةثروا افينهى ول>لإا 
دلابمئئم ما وقوله: [، ١٠٢لالم_مرْ: م؟ ،؛S فسه عنى إقما ؟ Jjbحئ 

[.١٠٢ءل؛يه يت ألآء-رغ ق لث ما أئمينه لمير ثلموأ ولئد تشيم 
لديته،التارك في داخل مرتد كافر فهو وحوبها أنكر إن فإنه الزكاة، ُاغ نتل وأما 

القتل،لا القتال فيه يجوز فالن.ى بوحوبها مقر وهو معها إن وأما للجماعة•، الفارق 
معروف.واضح فرق والقتل القتال وبين 

معه،البهيمة وتقتل هو يقتل بهيمة أر من أن منر الملم أهل بعض ذكره ما وأما 
معهءواتتلوها فاقتلوه يهيمة عر وغ رُن هؤ• اض رصرل قال قال؛ هريرة أبي لحديث 

علقهة،بن عمرو بن محمد وفيه يعلى، أبو رواْ الزوائد(: )مجمع في الهيئمي، غال 
عنالحصين بن داود طريق من ماجة ا؛ز، ورواْ ثفالتا. رحاله وبقية حسن، وحديثه 
•"رفيعا ماس ابن عن عكرمة 

الثلاثفي اللم دم به يباح ما حمر لأن بقتل، لا أنه عر الملم أش وأكثر 
معالحديث، هدا من بالتقديم أور علته المتفق مسعود ابن حديث في المدكورة 

المائلس ذلك غثر إر حق، شر الملم قل في والمة الكاب في العظيم التنديد 
الفروعّفي المذكورة 

ابنين، حد فير الذكورة الثلاث في الحصر هذا عنه الده عفا — مقيده قال 
مطعنلا نبوتا بوحيه ئت ما إلا عليه، يزاد أن ينبغي، لا الصحيح في، الثابت عود م

تعار.الله محي والخلم لقوته، فيه؛ 
^افير يدحل، لا خطأ المقتول أن علمه ندل أخر آيات جاءت قد اكانية: المسألة 

]الأحزاب:تنين ما يونجر يب، أحثآتم مآ يثح نيٍلإ قهت كقوله: الحكم 
صحيحفي، ن، نثلما [؛ ٢٨٦]اوقرْت أ.عثأةه أؤ ن_ينآ إن دؤاجن.نآ لا وقول: ه[، 
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قارتعم اه اقال غال؛ تراعا، لما الض. أن ُرارة دائي عباس ابن حديث من مسالم 
مابين تم [ ٩٢لال-اء: حتئ؟اا إب موهتا بمثل أن ,عي كاث ج، ونوله• • غميت،* 

افمثئ دلأ محثؤ يمز ثثمءر حتلكأ مدهئا قد بقول: حطأ القاتل يلزم 
فيمعلوم هو كما وجنا تدرأ الد؛ة بين. وتد [. ٩٢]النماء; أن إلا اعإٍء 
إيضاحه.سأتى كما والث الحاوسث، كسب، 

الأيتحكم أن ;ثليوثاه ند >ش تعار: قوله إطلاق من يفهم الثائ: وانمالأ 
لأنذلك؛ ونحو يحجر الرأس كرصح محاد وبعير كالسلاح، يمحاد القتل فيه يستوي 
القصاص.نجب ظالما القتل اسم عليه يصدق الجميع 

الروايمحن•أصح ر وأحمد والشافعي، مالك، منهم العلماء، جمهور تول هدا و' 
العلماء.جماهير مذهب م اشرح ؛ي النووي وتال 

أرادمن يرمع والدية القتل بين المقتول لولي التخيير حول للعياء خلاف وهناك 
الأمل.إر عليه الوقوف، 

وليأن المألة عنب، في بالدليل رجحانه لي يظهر الدي هه افه عفا - مقيدء قال، 
دفعها؛^، إجمارء فله الجاني وامتغ الدية أراد فلو الأِين، بين المخير عو المقتنول 

يقول;اه ولأن عليه، المتقدمة الأية ودلالة ذلك، على عليه المتفق ارحدسث، لدلالة 
[.١٩٠]١^: ١^٤١^ ه س تلمأ و ؤبمول: [، ٢٩لاس»: ^٠ ص' 
يمنعهالشاؤع أن للواررث، لماله صونا ه نفإهلاك أراد إذا أنه الواصح الأمر وس 

بماله.دمه صون على ؤيجيرء اكراب، طريق عن الزاتغ اكرفج دا هس 
محيلديته الميت! ملك مرر أنه محيي القولين أطهر محه افه عفا - مقيده قال 

دنوريثالماوكور الحاويث، في للضحاك النيئ لآتمرج أملاكه؛ كائر فتنورث موته 
للميت،مملوكا كان ما عر إلا شرعآ يطلق لا واليراث دبمه، س اكبابي أشيم امرأة 
أعلم.تعار وافه 

لطانالهدا له الأه جعل الذي المثول ور تعيين في الملماء احتف الرابعة: المألة 
الأية.٠ .٠ ■ثلهلنا4 ٌ' -؛>مائا مئلاومائمد م؛ل ق - قوله م، الكريمة الأية هدء في المذكور 

.o_،قال j - المسالةهازه في بىد.ي رجحانه الدليل يقتضي الذي محه اف عفا
عرالور إطلاق من مانع ولا إناى، أو كانوا ذكورا الورثة هم الأية هذه في الور أن 

كلأيجعل سب غيره وبين بينه انعقد س لكل الشامل الور جض الراد لأن الأنثى؛ 
١^١[،]التوبة; بمي،ه ثثم؛دوآ» وأثؤأقق ؤثألمث؛بجا تعارت كقول الأحر يوالي منهما 
[؛٧٥]الاتغال: أوق ^^١ ونوله؛ 

مقروناالأحرين، أشقى أنه عر الدال للحديث قوية؛ بكفره أيضا قال س وحجة 
علىيدل ونلاائ٠ ]الشصى[ أئقها أيعق نول• في المذكور صالح ناقة بأناتل 
تعار.اطه محي والخلم كفره، 
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اتساعلأنه ت قالوا التقليد، مخ الكريمة الأية هذه من العلم أهل يعص أحذ تشيه؛ 
العلم.غير 

فيالكفار به اض ذم الذي الأعمى الممليد أن ثسك لا محه اف عفا - مقيده قال 
^ؤإداكقوله؛ متبعه؛ وكفر منعه، عالي الأتان من وغيرها الأنة هذه ت،-ل كتابه من آيات 
 ،U الثتَثنلم ءث آوي ،'ئ ثه 0 تآ ثئئ ؛ز ص أشُ أزد ثآ ٢^١ م
ألدمولنال أثه أرد آ إث قتاؤ' ثن مل  ١٥٧ءؤ؛ <وقو١١]البقرة[، .ه تهتدرك ولا ثج١ 

وه؛بمئين دلا ثيخا بملثوث ؛٠ ءاآدئم ءف أوز تابق؟ عثب وجدة ما ثنتا ثاؤ! 
١وقو]المائد؛ا،  ؤؤ»اثاءذا ءثه وءدُا م؛ ثبع ؛ز قالؤأآف ؤذ ،؛I أئمألم قبل  ١٥٧^؛ < ١

تيوءين ءكتنسا ءانيثم وقوله؛ ]لقمان[، الثم عذام، إك ييمبمم ألسلن ًقاة 
.مهتدص ءائيهم عق وقا آثؤ  ٥٤ئاتآثثا ؤثذدآ إدا ياروا بل و ثغيلإ م، مهم 

٥٤ؤإيا امة  ٥٤ءابا»ثا ^٠١^٥١ آنا ُممحبمآ قال اي هو من دؤ ف، تلف، ين ارسأنا مآ 
[،٢٤-  ٢١رف: ]الز->_تانآ؛ئ4 عثو وجيم يما بمدئ أوز ثل مقثدوث. ءادمهم 

]إبرامم:سد َ؛اث عن، ثثدودا أن ميرث هثاأن1 ثن إلا أمن إن ^٥١٧ وموله؛ 
الآ1ت.من ذلك غير إلى •١[، 

بصيدهانحن التي لأية ا بهذه تبعه ومن حزم كابن الظاهرية بعص استدلال أما 
ومغبه، القائل وتضيل ، الثميع في الاجتهاد مع عالي الايات، من وأمثالها 

هوكما معناه، بغير ونفيره موصعه، غير محي القرآن وضع من فهو أصله، من التقفو 
الدينمن معلوم أمر يفتياْ وعماله للعالم الجاهل سؤال مشروعية لأن الظاهرية؛ في كثير 

بفتياه،فيعمل قيمتيه ه المي أصحاب بعض بمال العامي كان أنه ومعلوم بالضرورة• 
نمىفيها يوجد لم إن المألة أن المعلوم من أنه كما الملمين، مجن أحد ٥^ ينكر ولم 
وسنةافه كتاب تفهم في طاقته بقدر حينثد العالم فاجتهاد جن، نبيه منة أو اش كتاب مجن 

بينجاريا وكان لمنعه، وجه لا به، المنهلوق من عنه المسكوت حكم ليعرف س نبيه 
إن— الإيضاح غاية وسنوضح لمين، الممن أحد ينكره ولم افه رسول أصحاب 

حكمواستنباط الشرع، في الاجتهاد مسألة والحشراا الأنبياء، صورة ءفي - تعالى اف شاء 
أدلةونبين غيره. أو الإلحاق كان قياسا؛ يه بإلحاقه به المنهلوق مجن عنه المسكوت 

احتجاجهمفي بقولهم تال ومحن والغنام، كالفلاهرية المخالفين شبه رد وتوضح ذلك، 
دلك.جمح يطلان يتضح حتى عقلية ويشبه دعواهم، على اض كتاب من وآيات بأحاديث 

الفيما والقياس بالاجتهاد القول صحة يه يعرف ذلك من تليلأ طرفا هنا وصنيكر 
الكريم.^ JJLIمخالف غير عليه المنصوص بنفليره النظير إلحاق وأن فيه، نمر 

ينكرهيكاد لا بيتهما الفارق بنفي به بالهنطوق عنه المسكوت إلحاق أن أولأ اعلم 
معنىفي ءالقياس هقة الشافعي ويسميه الجلي، القياس من نؤئ وهو مجكابر، إلا 
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عنهمكون إلحاق أنه مع القياس، اسم عليه يهللقون لا الأ'صولا أهل وأكثر 
الحكم.في المؤثر الفرق أعك، ينهما؛ الفرق لعدم به بمنطوق 

أنفي عاقل يشك لا فإنه ^٤٠ ثط مل ^ثلأ تعالى- نوله الؤع هن-ا أمئلة ومن 
عنه.المكون الضّرب عن النهي، على يدل به المنهلوق التأفف عن النهي، 

ذررممثاد يمثل وثن . نرم ث؛ا لوث مقتاد بمثل  ٧٣٠^نعالك،؛ ونوله 
الذرةبمئقال والمؤاحذ.ه التمريح أن في أيضا شك لا فإنه يرم شنا 

عنه.المكون الجبل بمثقال والإثابة الواحدة على يدل به المنهلوق عليه والإثابة 

أنعالي بدل أنه في ثالث، لا ٢[، لالطلأو،: ءذفي4 دوى تعالى؛ ونوله 
٠عنها مكونا الأربعة شهادة كانت، ؤإن مقبولة عدول أربعة شهادة 

أنمع بانممياء، التضحية عن النهي، على بدل بالعوراء التضحية عن ونهيه. 
٠عنه مكويت، ذللته 

يدلأنه في ثلث، لا •١[؛ أينتيره أتني أؤ1أنا قؤأ - نعالك، وقوله 
حق.بغير له إتلاف الجميع لأن ؤإغرانه؛ التبم مال إحراق مغ على 

عدل،عليه توم العمد شمن مال له فكان عيد في شركا أعتؤه امن ت وقوله. 
منأن على يدل ءتو،'ا ما منه عتنر فقد وإلا المد، عليه وعتهم، حصصهم فركاوه فأعهلى 

والأنوثةالذكورة أن التميع امقراء من عرفه لما كذلال؛ح؛ فحكمه أمة في له شركا أءتذأ 
فيؤلرديين غير كانا ؤإن العتق أحكام في لهما تأثير لا ُلرديان وصفان العتق، إلى بالنسة 

.وغيرهماواليرامث، كالثّهادة العتق غير 

متععلى يدل أنه في شالث، لا وهوغضبازا اشمن بين حكم الأيقضين وقوله.؛ 
كالجؤعالتفلر، اصتيفاء من المانع التشويش بها يحصل حال كل في الحكم ففاء 

المفركلين.والحم، والحقن المفرطن، والحزن والمرور المفرطن، والعملثل 

البولعن التهي، ءلءا بدل أنه في، شك لا الراكد، الماء في البول عن . ونهيه 
الحكمفي يوثر فرق لا إذ الراكد؛ الماء في، القارورة من البول وصب مثلا قارورة فير 
يمكنولا حدأ، كثيرة هذا وأمثال ونحوها، قارورة محن فيه وصبه مباشرة فيه البول ين 
سكوتتحعلى به بمثطوق استدلالا كله ذللثح في أن شك ولا مكابر، إلا فيها يخالف، أن 

الالناحل٠ اا؛تّحقيق الأصول أهل، اصعللاح في، المعروف الاجتهاد نؤع وكذللث، عنه. 
يحيهللا مكابر غير من، فيها الخلاف يمكن لا التي، ومسائله مكابر، إلا ينكره أن يمكن، 

؛1^؛^عدل دنا دء ( ١٤٥^؛نعالك،؛ قوله ذلك فمن، منها، أمثلة ونذكر الحمر، بها 
مناهلتحقيق، في اجتهاد النعم محن، العين النؤع يماثله المقتول المّيد فكون [ ٩٥ندة; 

قوليهللان علؤي فاهي، دليل وهو كتابه، محكم في، - وعلا جل — عليه نصم، الحكم، هذا 
واجّتح،الزوجامته على والإنفاق أصله. من تحيلأ مالتميع في، الاجتهاد بجعل من، 
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ونمالحكم. ذلك مناط تحقيق في الاجتهاد من نؤع من فيه بد لا اللازم القدر وتحديد 
الوالزكاة اجتهاد. من فيه بد لا الواجب القدر وتحديد أتالف، من على واجبة المتلفات 

عليهاالدلالة في يجتهد ظنية بأمارات إلا فقره يعلم ولا كالفقير مصرفها، في إلا تمرق 
إنماوعدالته العدل، يقول إلا يحكم ولا اش. إلا يعلمها لا الباطن حقيقة لأن بالقرائن؛ 

وكل،لكاالعاشرة. وطول والإءaلاء الأحد بقرائن معرفتها في يجتهد ظنية بأمارات تعلم 
يحصى.لا مما ذلالث، غير إلى بالأمارات، القبلة جهة في المافرين من الاجتهاد 

الحكمالأية طْ نقمتن المالكية علماء مجن منياد حويز ابن قال ت مسألة 
علم؛به لنا ما جواز على دل ه طح يب، لك وى م\ ئمف ؤرثُ نالت لما لأنه بالقافة؛ 

إثباتعلى احتججنا وبهذا به، يحكم أن جاز ظنه على غلب أو الإنسان علّمه ما فكل 
يلحقفالقائف اتساعا، عالما مي يوقد الفلز، غلبة من صرب لأنه والحرص؛ القرعة 

وفيالشبه. طريق عن بالأصل ١لفرع الفقيه يلحق كما بينهما، التهبه طريق من بأبيه الولل. 
فقال:وجهه أسارير تبرق رورأ م على لحل س الله رمول أن ها عاتشة عن الصحيح 

قطيفة،عليهما زيد بن وأسامة حارثة ين زيد إلي آنفا نظر المدلجي مجززأ أن تر ارألم 
ثحو وفي بعصُ لن الأقدام هذه بعض إن ت فقال أقدامهما وبدت رزومهما غهليا قد 

يرْ.تقفي القرطي نقل بوامهلة اه فائقا، مجزز وكان يريد• بن يونس 
أقوالاعتبّار في احتلفوا ١لملماء أن العلوم من _ت عنه الله عفا - مقيده قال 

الأنماريةبقصة اعتبارها بعدم قال من واحج اعتبارها. عدم إلى بعضهم فذهب القافة؛ 
،الثيالشبه هدا يعتبر ولم به رميت بمن جدآ شبيه بولد وجاءت زوجها لاعنت التي 
المرأة.يجلد ولم زنى من الولد بأن يحكم فلم 

ذلكمن الولد ذلك أن به س الض لألم، اب الأنبه -ب الشبه كان فلو : قالوا
زنى،ابن الولد بأن والحكم عليها، الحد إقامة ذالث، على فيلزم به؛ رمت الذي الرجل 

تعالى.اش ثاء إن النور( محورة )في إيضاحه يأتي كما ذللئ، من نيثا الني. يفعل ولم 
والثوريؤإمسمحاق حنيفة أبي عن مروى الشاقة أقوال اعتبار بعدم القول وهذا 
وأصحابهم.

محتجينالولد، في التنانع عند القافة أقوال اعتبار إلى الحلم أهل جمهور وذهبا 
الأعوربن مجرز بقول محر ه البمح، أن عائشة حدبنا من الصحيحين في لما بما 

•الرور من وجهه أسارير برقنا حتى بعض، من الأقدام هده بعض إن الللجيت 
علىدليل القائم، بقول محرورْ بل يعجبه، ولا ر؛الباطل ليكان. وما : قالوا

وأحرىعليه، قرر ما مشروعية فى كاف، وحده تقريره لأن الباطل؛ من لا الحق من أنه 
ترى.كما واضح وهو عليه، التقرير على بالأمر المرور زاد ف ما ذللتا من 

ذلكيقبل لا قال: من فمنهم اختلفوا، القافة أقوال باعتبار قالوا الذين أن واعلم 
•الجمع في ذللثج يقبل قال؛ من ومنهم الحرائر، أولاد دون الإماء أولاد في إلا 
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لأنوالإماء؛ الحرائر أدلال ني ذلك اعشار التحقيق عنه اض عفا - مقيئه نال 
فيممرر كما الدخول قهلمة الزلل سب وصولة حرة، ولد ني ونع المي. مرور 

صورةإن نائلا؛ محي مالك للإمام خلافا الحق، وهو الجمهور قول وهو الأصول، 
موله؛العود( رمراش صاحب وعقده الدخول، قلتيه المسب 

تمؤقلما ام الإمصن وارو المب ذوات إدخال بواجزم 

ميهاذت
آخر؛لرجل فراشا أمجه كانت، إن برجل مولود شه ني القافة أقوال تحشر لا الأول؛ 

زمعةبن وعبد وقاص أبي بن صعد فيه اختصم الذي الولد شبه شدة رأى . الّك، لأن 
لزمعة،فراشا الولد أم لكون السب، في الشبه هدا عنده يوثر للم وناص أبي بن بمب 
أخرىجهن من الشبه هذا اعتبر وممه. الحجرا وللعاهر للفراش *الولد فقال 

سودةير نلم بابيها ألحقه أنه •ع عننه، ٠احتجبي ها زمعة بنت لمودة فقال النسبإ؛ عير 
عندهم.معلوم هو كما الخلاف مراعاة في المالكية عند أصل الخالة وهل.ه قهل. 

رالاءلل،والمدق اليهت، القفو؛ أصل العربية- علماء بمض قال الثاني؛ اكب 
ولاأمنا نمقو لا كانة بن الضر بتو *نحن المي.؛ عن دوي الذي الحديث، ومنه 

قيس،بن الأشعث، حدين، من وغيرهما ماجه وابن أحمد الإمام أخرجه أستا* من نتتقي 
أأنام،لف لا أي أمتا*؛ مقو *لا وقوله؛ - تاريخه في كير ابن الحديث، هذا ْلرءا وساق 
تالكميت ثول وت — وسبها 

نباإن الحواصن أقنو ولا ذب غير بالمريء أرمي فلا 
الجعدي؛الاأغة وقول 

التقانياينحن لا الحياء بمهن ساكن العرانين ثم الدمى لمثل 
اللغة،من معلوم هو كما الأتباع الخرب؛ لغة في القفو أصل أن كا يثلهر والن'ي 

والهت،.القذف أصله إن تال؛ من ذكره كما الخاوي اتثاع فيه ؤيدخل 
تهكاى ؤهق  ٠٢نألئراد ثأتتر ألثغع ^إة الكريمة؛ الأية هذه في تعالى يقوله 

التفسير؛من وجهان فيه ه تنهه 
له؛فيقال جوارحه أفعال عن القيامة يوم سأل الإنسان أن الأية معتم، أن الأول؛ 

ولمإليها؟ الثلر للث، يحل لا ما إر ننلريته ولم سماعها؟ للت، يحل لا ما سمعت، لم 
عليهإ؟.الخزم للث، يحل لم ما علؤر عرمتؤ 

َقتمعتا *ؤرلك؛و؛ كقوله؛ تعالؤر افه كتاب من آيات، المعنى ^ا ء-لى ؤيدل 
ثثون.هكامأ ^١ أم؛ن. لمثقهنّ وقوله؛ [، ٩٣]الاح-ل،ت سؤله 

الآيارت،.من ذللئج ونحو ]الحجر[، 
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عليهفتشهد صاحبها، أفعال عن تال التمح، هي الجوارح أن الثاني' والوجه 
فعل.بما جوارحه 

منتكذيبه يقع فإنه الحجة؛ في أبلغ المعنى وهذا ت تفسيره في القرطبي فال 
محبممنأذدمم أإدب4م ءق محم ^'١^ قال• كما الخزي غابة ونلك جوارحه، 

ييلودئموآنثميم تتعتم ءي ^-٢^ وقوله؛ [، ٦٥.ه بجبة َ،امأ بتما أنيثهم 
[.٢٠لتح: ]نم ؛؛* jyL؛،مح\ سا 

الجمهور.فول وهو عندي، أظهر الأول والقول ت - عنه الله عفا - مقيده قال 
ألثعؤا0 ت تعالى قوله لأن أحر؛ مواصع في عليها نبه نكتة الكريمة الأية وفي 

ولU ممح قوله؛ في النهي تعليل يفيد عنه،-،؛،"ه كاى ؤهك َةل ؛؛ ١٣١^نألثر 
الإيماءللث، مفي الأصول في تفرر لما المذكورة، الجوارح عن وال يالعلمره يوء لق، 

العما انتهى المعنى أن ؤإيفاحه; التعليل، حروف، من المكورة ارإزا أن والتنبيه; 
؛ذلك،مختبرك وهو لتشكره، والعقل والبصر بالسمع عليلته أنعم الق• لأن لك يحل 

معميته.في نعمه ستعمل فلا عنه، وسائللئح 

ثتثاشاموى لا أثلاؤم ٌ نى مةثما -أت تعار نوله المعى هن'ا على ؤيدل 
الايايتج•من ونحوها [، ]١^٠۶٠ذظوث ئآقم وألأنيده وونمحت أيثنع دؤ* يبمث 

إلىراجعة ؤأولءاي،ه بقوله: الكريمة الأية  oJuفي،تعالى قوله في والإثارة 
الصحيح.وهو العقلاء لغير اا؛أولئالئ،ء الإثارة على دليل وهو ^١^١^^ ثايثر ^أل—مع 

العرجي:وعر الشاعر قول العرية في شواهده ومن 
مروالالفال كن هولهاء من لما ثدن غزلانا أميالح ما -ا ي

جّيرتلقول 
امالأي-لخ، نأولد ،فب—ش؛موانلوى الة منزلأذ المنازل ذم 

أولئلث،رابحي فيه؛ الرواية وأن فيه، اهد شلا جرير سن، أن زعم لمن حلافا 
تعار.اممه عند والعالم الأقوام،، 

'بجادثخ ول أمح، مق ل، زخ؛١^٠ أشم، ث، س>، ^^٠ الي؛ عنه نول
فيوالتبختر التجبر عن الكريمة الأية هده فى الناس - وعلا جل - افه نهى ثلوب.ه• 

الخلاصة:فى مالك، ابن قول حد عر حال وهو منكر، مصدر منحاه ؤ وقوله: المشية، 
لعطويد ة تكبغرة كنبفع يحالأ منكر ومصدر 

)يالفتح(يمرح )بالكسر( مرح من الوصف أنه على - الراء يكسر - المر-حااا وقرئ 
الجبارين،مشي متمايلا متخترأ كونك حال ني الأرض في تمش لا أي 

تله مقررأ لقمان عن كقوله أحر مواضع في المعنى هذا - وعلا حل - أوصح وقد 
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ؤ(ؤأسن .ا مشم ي ثق ؤأ غب لا أس إن منها آ'اقى ؤ( نثى رثُ لأةا;ما ثدك قعر ي ؤ
قان:نؤباهاه ش بمئون ألمحي أليم ُؤوءثثاد ت ونوله [، ١٩، ١٨

1رء؛رذلاكسالآيات.[، ٦٣

متبختراالإنسان مشي على ^^١٠،" والنشاط، الفرح شدة الااغةت في المرح وأصل 
عادة.والنشاط الفرح شدة لوازم من ذلك، لأن التك>رين؛ مشي 

تجعللن معناْ أن ه ألرم، محيق د ^1؛؛؛، ت تعالى قوله في عندي القولين وأظهر 
ؤولحيعده: قوله المعنى هذا على ويدل عليها، وطثك وشدة لها بيومك حرقا فيها 
بينمحصور عاجز حقير صعيف، المختال المتحير أيها أمت، أي ثلة*ه؛ ماد بغ 

فيهاترمر أن تقدر لا تحتك التي فألأرهمر فيهما، التأثير عن عاجز أتت حمادينأ 
فاعرفطولها، طولك يبلغ لا قوتك الشامحة والجبال عليها، وطتلث، بنية فتخرقها 

•مرحا الأرض في تمش ولا تتكم، ولا قدرك؛ 
جرير،ابن ناله ، ؛مثيلث، تقعنمها لن أكفير(ه فثية ٠^^١ معنى: أن ت الثاني القول 

•الحجاج بن روبة بقول له وامتشهي 
الخفقلماع الأعلام به مشتالمخترق خاوي الأعماق وقاتم 
الأعاريبؤوأجود فيه، والمرور المشي أي الاحتراق؛ مكان بالختترق مراده لأن 

لنحلافا الجبال، طولك يبلغ لن أي الفاعل، عن محول تمييز أنه وؤُلة'ه ت قوله فى 
قال؛من أحاد وقد أحله. من مفعولا أعربه ومن حالأ أءر؛ه 

أرفعالئ، منهم قوم تحتها فكم تواضعا إلا الأرض فوق تمش ولا 
أمنعمنلث، هم قوم من مات، فكم عزوحرزومنعة ني كنت و!ن 

منععلى صءأه آ،ثأنج، ث، شنن نعالي؛ بقوله اللم أهل بعض واستدل 
مرحا.يمحي ممن فاعله لأن وتعاؤليه؛ الرنمن 

مل"كمإون اء إتثأ بمن؛'^٤٠ رأنحو أكث نهعقم ؛،^ ^١٠١٧ادىث ت_مه نوئ
أفخمكمالأية ومعنى للإنكار، ا"دبمه رتحًقم لأعخؤ قوله؛ في الهمزة لجي.ه. 

يبانم فيهم يجعل لم البنون، وهم الأولاد بأفضل والصفاء الخصوص وجه على ربكم 
الالمائة فإن والمائة، العقول حلاف، وهنّا الثنايت،! وهي أدونهم لنفسه واتخذ لشمه، 
وأدونها،أردأها هم لأنفؤيتخدون الشؤمي،، من وأصفاها الأشياء بأجود عبيدهم يوترون 

أجودلانخنّ - كبيرأ علوأ ذللئخ عن وتعالى سبحانه - ولدأ متخدأ وعلا. جل - كان فلو 
صلىمتتوجه الإنكار وهذب١ بأفضلهما، ه نقدون يصطفكم ولم أ أردأهما يتخذ ولم النصيبين 

جعلوافقد كبيرا، علوآ يقولون عما وتعالى سبحانه افه، ينايت، الملائكة قولهم؛ في الكفار 
؟لأنفهم يرضونها لا وهم الإناُن،ا وهو وأردأها أضعفها له جعلوا ذللت، ومع إ الأولاد له 

إداغك ألأنق. ؤإد ألدئث ءؤأو؛ةأ كقوله؛ كثيرة Tيادت، في الحنى هذا  ٠٥١بتن وقد 
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م*.■ i [_، Sjij.أنزن م' أثت لت م وقوله: ]الجم[، ضذه ئته 
كثيرةهذا بمثل والآ,طت ٤[ لالز.ر: يكلأه C تاق ينا لأنلم ^؛١ تغد أن أس آ3ائ 

الكريمة:الأية هذه في ونوله اسورة في بإيفاح ذلك بتنا وند حدأ، 
أعر- تميرآ علوأ ذلك عن وتعالى سبحانه - ف الأولاد ادعاء أن فه بتن عيناه مألأ دمإة 
ممقنن إدا اليض أعند ُؤرئالرأ تعالى: بقوله عفلمه شدة بين وند حدأ، عظيم 
أن© ^١ ليال \س'ونحز نث;بمئ :ظنن ١^ ةٍقاث © ^١  ١٧

^٥٢٠إلا.ئ ثألأزم أكتزت ي نن طل إن © ٧^١ يثخد أف الأةزأ سنج، رنا © يلدا 
-فال٠نركون ]•ريم[ ©ه منيا أكني بجم ءانه يمحم © همدا يبمدنم نتئنم كذ © همدا 

مماش، بنات أنهم ادعوا لم ا إناثا الرحمن عيال هم الذين الملائكة جطوا — اض قبحهم 
تتوله نحو في والفاء والهمزة الثلاث• المقامات محي العظمى الجريمة فاتترفوا عبدوهم؛ 

٠أيضا النحلاا ءمورة ني بايفاح حكمها بينا ند ؤأف1نثتؤه 
قرأ©ه. ثة ألإأ0 ذى إق لأ'ثثرأ ^١ يئولرث '^١ ألذ< نثه7 َ؛اى ثز تحار: نوله 

راكماعاصم عن وحمص كثير ابن وقرأ الخهلابا، بتاء تقولوزا؛ كما ٠٠القراء حمهور 
حقكلاهما التمسير، من وجهان الكريمة الأية هذه معنى وفي النية• بتاء يقولون" 
فيهايكون ند الأية أن المبارك الكتاب هذا ضح٠ة فى تدمنا وند قرآن، له ويشهد 
حق.كله لأنه الجمح فنذكر قرآن له يشهد وكلاهما حق، كلاهما وجهان 

أحرىآلهة اممه مع كان لو الكريمة الأية معنى أن المذكورين الوجهين من الأول، 
اشإر أي - العرش ذي إل لطلوا أي اJزءوءة. الألهة أي - لابغوا الكفار يزعم كما 

بعضهمالملوك يفعل كما شركاءه يكونون إذأ لأنهم ملكه؛ ؤإرالة مغالبته إر أي — سبيلا 
•تميرأل علوأ ذلك عن ونمال اف بحان بعض، مع 

الأيةمعنى من المتبادر وهو عندي، الظاهر هو الأية معنى في القول، وهذا 
و؛تاد من أذع نقذ ^ما تعالى: قوله المعنى لهدا الشاهدة الأيات ومن الكريمة، 

ثناأثو نثحنى سإ عك بمئهم وذاؤ نحو سا إلنء َهم _> إدا إلنء ثذ تمم طاكث 
وؤ وقوله: ]الهؤمرن[، ثِءكئا ثث، سلا آنس-، ء؛إأا يمغؤيى 

المعنىوهذا ]؛لأن—I،[ ©ه يصمث عث، ألإى ؤ أس مبمى تذلأ أس إلا ^،• .١٠^Y،C ع)؛ 
وأبيوالقاش، الفارسي، علي وأبي جير، بن وسعيد هماس، ابن عن مروي لأية ال 

المكلمين.من وغيره منصور 

أي_؛^S، العرش ذي إر لابتغوا المحنى أن الكريمة الأية معنى في اكال الوجه 
هقنمار: قوله المض هن-ا عر ويا-ل، بفضله. لاعترافهم إليه تقربهم ووسلة ءلريقا 

ويروى_^، وبجامث رنتئم آمث أم ألوسيئه ريهن إل يمي دءددثت أئ!ث 
يره.نففي محير ابن عليه واقتصر قتادة، عن القول، ط؛ 
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القولهو العرسة اللغة ب بحالأبة من المتبادر الظاهر المعنى أن ثلث، ولا 
افعع آلهة وجود هو الذي المفروض والمحال المحال، نرض الأية في لأن الأول؛ 
معدومةولكنها موجودة، كانتؤ لو تنازمه بل إليه، تممريت، أنها معه يظهر لا له مشاركة 

تعالى.اض عند والملم ١لوجود، مستحيلة 
ججاباأ'أ؛حرء قؤث لا اك؛؛ J؛Jrj، ينش جتا الثت؛اق ئِأت ^^؛١  '■الي عنه نول

تالتفسير من وجهان الكريمة الأية هدْ في - ثضإ 
بالآحرةيؤمنون لا الدين وبين بينك جعلنا القرآن قرأت ؤإذا المعنى أن الأول؛ 

وعلىبه. فنقعوا يفقهوه لثلأ ؤإدراكه القرآن تفهم من بمنعهم وّاترأ حائلا أي حجابا؛ 
والأياتبكتابه، الانتفاع عن تلوبهم به افه حجبؤ ما هو المتور فالحجابؤ القول، هدا 

وثرءاداثا ؤلإ إقي دعؤآ يما يجغو ,؛، ٠^^١ ^^٥١^١ كقوله؛ كثيرة؛ المعتى لهدا الناهية 
ئزببرهعق أثن ^■^٢ ونوله: [، ]_J^vرو4 شأدة ٩ هذ بجاب ويفك ومن.ي 

ذلكغير إلى [. ٥٧]الكهف: بمثهو»4 ل كنه ميهم هق بثت١ 4إثا وقوله؛ ٧[، لالقر؛؛ 
.وغيرهماوالزجاج نتادة الأية معنى فى القول بهذا قال وممن الأيات، من 

آعينعن تره يالله أن تور الم بالحجاب المراد أن الأية؛ في الثاني الوجه 
أبوأحرج الأية؛ هذ0 على الكلام في المنثور( )الدر صاحب نال يرونه، فلا الكفار 

عنالدلائل ش معا واليهقمح، نعيم وأبو مردويه، وابن، وصححه؛ حاتم أبي وابن يعلى 
١^[^،١[ ]المسار: لن-اه ب، بدآ نزلن، لما نالته؛ ه بكر أبى بنت أسماء 
مول:وهى فهر يدها وفى ولولة ولها جميل أم العوراء 

عصيناوأمره ٠ ٠ • قلينا ردينه ٠ ٠ ٠ أبينا ميمما 
أنيلتلقد ت هع بكر أبو فقال جنبه، إلى هد بكر وأبو جالس، ه اف ورمول 

تعار:نال كما به، اعتصم قرآنا وترأ تراتيء لن ءإنها فقال: تراك؟ أن أخاف ول سه 
نجساءتسئ.ه. ■>ثائا آلاحمق قمح؛ لا أدي ربمأا ينش جعنا المحراث ئمأت ^^١١ 
صاحبكأن بلغر بكر، أبا يا ت فقالت . النبي( تر فلم )جهلته بكر أبى على قامت حتى 

ندتقول؛ وهي فانصرفت هجاك. ما البيت هذا ورب لا .Aت بكر أبو فقال هجاني!؟ 
المعنى.بهيا الروايات من ذلك عير إلى سيدها، بنت أتي قرص علمت 

الرواياتبعض ساق أن بعد الأية، هذه ير نففي هقفئ القرطبي اض عبد أبو وقال 
منثوربحصن الأندلس ببلادنا لي اتفق ولقد ت نمه ما الأخير الوجه هذا في ذكرنا ما تحو 

ألبثفلم عنه، ناحية إلى وانحزت العدو أمام هريت أني وذللئ، هدا، مثل قرطبة أعمال عن 
وأناشيء، عنهما يسترني لثس قاعد الأرض من فضاء في وأنا فارّان طلي في خرج أن 

وأحدهماجاءا، حيهثا من رجعا تم علي تجرا القرآن، من ذللت، وغير ص سورة أول أقرأ 
اهيروني، فلم أصارهم - وجل عر - اممه وأعمى شيطاط( )يعنون ديبله هذا للأخرت_ يقول 
تعالى.اغ عند والعلم الأظهر. هو الأية معنى في الوجه هذا إن القرطي؛ وقال 
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إطلاقمن هو ت العلماء بعض قال ه سشإ ؤ->ثابا ت الكريمة الأية هذه في ونوله 
شنتعارت كقوله عكسه يع وقد ساترا، حجابا أي الفاعل؛ اسم ؤإرادة المفعول اسم 

اسممن كل فإطلاق مرصية، أي [ ٢١]العانة: وايطزه مدقوق أي داؤه مؤ 
يسمونوالمانيون العرسة؛ اللغة أساليب من أسلوب الأحر ؤإرادة المفعول واسم الفاعل 

محيكالقول الفاعل ؤإرادة المفعول إطلاق أمثلة ومن عقليا،ا، ررمجازأ الإطلاق ذلك، مثل 
قولهالملم؛ أهل بعض وقال وسائم. يامن بمعنى ومشئوم، ميمون ت قولهم ية، ألا 

أعينعن مستور الحجاب ذللث، لأن مفعول؛ اسم كونه من الذلاهر معناه على ه جستؤيإ 
فىحيان أبو هذا واختار غيره؛ يراه محلا القارئ به مستورأ أو يرونه، فلا الناس 

تعالى.افه عند والعلم )البحر(، 

دهمأ4•ءادامم نو سلا أن أثق يم ء وثنا مار: نوله 
)جمعأكنة، الكفار قلوب على جعل أنه الكريمة الأية هذه في - وعلا جل - بين 

يفقهوهأن كراهة أو القر^أن، يفقهوا لئلا ويكنه، ويعهليه الشيء يسنتر ما وهو كنان( 
صاحبه،به ينتفع فهما معانيه فهم أي القرآن؛ فقه وبين قلوبهم بين لأكنة ا تللثإ لحيلولة 

وانفاع.قبول سماع يسمعوه لئلا وثقالآ صمما أي وقرأ آذانهم في جعل وأنه 
هووأنه به، الانتفاع وبين القلوب بين الحيلولة ب أحر مواضع في وبنن 

والختموالملبع القلوب ؤإزاعة البصائر، بطمس كفرهم على الله فجازاهم كفرهم، 
أثثأنل؛ راغوأ ^،^١ تعالى! كقوله إليها، الخير وهول من المانعة والأكنة 
افثدمموموله! [، ١٠٠]اكاء: بُهلمه عقتأ ؛وأف، وموله! ٥[، ]الصف: 

ئرادغممس وموله؛ [، ١١•]الأنمام! ٌِ(ؤه آوي دء يفينوأ ي كما ُأزنمنردم 
٢]نيماه مه  إثربيثا ود؛؛م ثثض ملهم ؤ، أق!؛كت>- ُاؤوأاثا وقوله! ■١[، —مره: ١١

الأبان.ْن ذلك غير إلى ]التربأ[، .4 ًْقغردف ونم دثاكأ محنيين 
يقعلا الشر إن ؛ قولهم في القدرية على الواصح الرد الكريمة الأية هده في ت تنبيه 

شيءملكه في يقع أن عن كييرأ علوأ وتعالى الله سبحان الخبد؛ بمشيئة بل اف، بمشيئة 
سذهاهسى  ٠۶وتتا ثقا ظ [، ١٠٧]الأنعام: آئمةأ4 ذأ ه ثآ؛ ظ بمتجه! وس 

الآ؛ات.من ذلك غير إل [ ٣٠]الأنعام: الثدذه عقر يثثئر أس شلا ؤء [، ١٣]المجدة: 
مؤرإه.أدبنرهمِ عق ^j؛' وندم ألهمءان 4 نهى دلإث ^^١ تحارت نوله 

القرأنمير وحv٥ ربه ذكر إذا نبيه. أن الكريمة الأية هذه فير - وعلا حل - بينر 
لكلمةمنهم بغضا نفورأ، أدبارهم ء-لىا الكافرون ولى اممهءر إلا إله ارلأ قال! بأن 

—•وعلا جؤر — به للاشراك رمحية التوحيد، 

-وعلا حل - وحلم ذكره من نفورهم أن مسا أحر، مواضع فى، ^٠ ٠١١هذا وأوضح 
يؤيمىث* أئن  ٠٧٠أسعأئت، ؤيده أقئ دكت ^ؤإدا كقوله! المار، فير حلودهم سب 
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اشوقوله: نتيمحث.4 ئم إدا ووه تن أمحيذ يكن نإدا الاخنأ 
j].4 ألكم ائعأ ثئ لقمحإ -ةقأؤأ يدء بمتلن ثان فمتن م ثنت أث، دعث إدا  jL t،]

ص،'امحتا قابجأأينا نمولة ® اّث إلا 4 لا ثم نل '؛او!؛١ إثم ؤ وقوله؛ 
[،١٣]اوث-ورى: إفيي4 دتمبمم نا آلثشركثث ء ءؤَلإن وقوله؛ لالماذات[، .4 محنزم 

ت،ةإوىآشقل َةئةأ هك ثجوم ؤ، — محي لإنت ءابقا ءثهم تك ض، ول؛ وق
سنؤألا َةئثيأ أدي ؤو،ذ وقوله: [، ٧٢]١^: 'ابجة4 همم ؛-ارث ءؤ؛أك -معلؤث 

نقصك[.همحف.4 ثئأؤ يه ثألئوأ ألم؛اي< هدا 
فيأدبارهم على ولوا أي حال؛ فهو نافر؛ جمع ؤصا4 الأية: هذه في وقوله 

فعولعلى بجمع والفاعل إشراك• دون من وحده الد ذكر من نانرتن كونهم حال 
•وركؤع وراتحر وسجود، كاجد 

توله!من المطلق عن ناب ما فهو وعليه مصدر، انمورأ• I العالخاء بعض وتال 
منه.الفور بمعتى وحده ذكره عن التوليه لأن ؤمحلاه؛ 

ملأولا نجأ أيقن َكثم، بمت؛ؤكت نلأ دميم نن رثنثر أدي أدءنأ ؤ،في تعالى: قوله 
صيانةوبجامكن ئنتثم وم؟ون أمبم، أم أأو'ء؛-ة ريهم إل ؛؟٠^٥ ثت-ءدى أل!بم ثبجك أ. 

المعبودينأن الكريمة الأبة هذه في - وعلا حل - بنن • o .4؟ثق، عداب إة 
العنده لهم ويشفعون زلفى، اف إلى يقربونهم أنهم الكفار زعم الذين اش دون من 

تحويلهأي تحويلد؛ ولا عنهم، المكروه إزالة أي عابديهم؛ عن الضر كثف، يملكون 
إلىوالقحط الغنى، إلى والفقر الصحة، إلى المرض تحويل أو أحر، إلى ان إنمن 

اشدون من الكفار عبدهم الذين المعودين أن أيضا فيها بين نم ذللتا، ونحو الجدب، 
منءنالْ ما ونيل رضاه إلى الطريق أي إليه، الوسيلة ؤيبتغون بمللعته، اش إلى يتقربون 
مثلمهم.كونوا أن عليكم الواحب، فكان الثوابذ 

كانواغيرهم، أو حراعن محن العربا من نوم فى الأية هذه نذل عود: مابن قال 
أئنأتيك ؤ اض: فأنزل يمدونهم الكفار وبقى الجنيون فاسلم الجن، من رحالأ يعدون 
فىنزك الأية هذه ان عباس ابن وُن الأية، . .4.ألوسة ريهم إك ببترث ديوث 

زيد،وابن عود، مابن وعن أيضا، وعنه وأمه، والمسيح عزيرآ يعبدون كانوا الذين 
الثمسعبدة فى نزك أنها عباس ابن وعن ٠ الملأعة عبدة فى نزك أنها • والحسن 

وأمه.والمح ير وعز واكواكبا والقمر 
منمعبود كل أن محن الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - بينه الذي المعنى وطا 

بينه- وعلا -ج - له ومحتاج إليه مفتقر دونه من معبود كل وأن عابده، ينفع لا اض دون 
تنمظوفلا أم دون من يبمم أر؛ى أدمإ 4؛)_( سبأ،؛ ررفي كقوله أحر، مواضع في أيضا 
لهم.ولاين يتثم لم نما شنك ين يهثا لم نبما آمحط ؤ، ثلأ ألثثثبي، ؤج ديم يحاد 

نا^١٠؛؛^ الزمر،: »في وقوله [ ٢٣-  ٢٢]بأ: 4 لم أذى بس إلا َءن" القثعه نئع 
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محيثل يتبمثغ ١ر١ديى أو صلا هفثتنق ئى نو يئز أثم ١؛؛!؛^ إذ أث دون ين كنامة 
منذلك غير إلى [، ٣٨أتثقجث0ه توحقق عقه آه حني ئو ثمو، سكق 
ءاوفيألكريمة الأية هذْ محي الوسيلة المراد أن المائدة® سورة راقي تدمنا وقد الايات، 

تليد قول ومنه الصالح، بالعمل النه إلى التقرب هو المائدة® آية 
واملاض إلى لب ذي كل لى بأمرهم قدر ما يدرون لا الناس أرى 

تعنترة قول أن التحقيق أن المائدة® ءافى قدمتا وقد 
وتخمستكحلي يأخذوك إن وسيلة اك يإللهم الرحمال إن 

تكقوله وسائل، على تجمع أنها قدمنا كما المعص، هدا من 
اتلوالومحا تنبينالتمانى وعاد لوصسلنا ا عدنالواشون غفل إذا 

فوله•في الفاعل واو من بدل أنه ^ ٥١قوله؛ في الأعارثب وأصح 
تعالى،اض عند والعلم هنا، إعادته عن أغنى يما المائدة® سورة ءفى هذا أوصحنا وتد 

عدا،أو آممتثتد توم ئل ننلظها ءن إلا ثيت نن ج ت الى تعوله قء 
الكريمان ٠٧١١١هذه في العالم: أهل بعض ثال تسلك.4• ١^؛، ف، له ماث شددا 
دلتالمحذوف العت، وهذا - مهلكوها نحن إلا ظالمة قرية من ؤإن أى - الصفة حيف 
نآنثهاإلا ألمتكث ثيلى محكنأ ؤوت\ كقوله; تعالى؛ اف كتاب من آيات علبه 

قؤزنومي يخز أثرئ مك رتمى ب؛في م أن ؤد؛وك ت وقوله [ ٠٩لالغماس: يلنبجيك<ه 
ؤ}؛،ت وقوله وبربهم، بهم فيكغروا الرمل تندرهم أن بل لا بل أي ]؛'؟؛،j[،([؛ .ه 
رنيتن ¥)ه ت ونوله ]الآنعاما، .4 ؛^4^ وأدلث-ا جف آلثره إ؛تؤكث يمح■ حقان 

ءتثون أنثا رآد ثدائق 2^؛ ؛،؛ ،iJ^؛؛؛^١ _؛،jI •ؤثا، ئث١تتيا ووعي، لإأا م م عثئ 
انمتحيف القول هذا في ما وغاة الايات، من ذلك غير إلى ]الطلاق[ ثن لإتا 
مست ٠٢يد ملك ؤتجاءم تعالى• قوله القرآن في، ونغلترْ عليه، تدل أدله وحول •ع 

ركبالتي للسفينة الخضر حرق أن بدليل صالحة؛ مفينة كل أي [؛ ٧٩]الكهف: ءنثاه 
فيهاالتي المعيبة بأحد لا لأنه لها؛ الملك أحد من، ملامتها به يريد وموسى، هو غيها 

ألءؤ،هحثث أقي ؤن١زأ تعالى؛ قول، النعت حيف ومن، الصحيحة، بأحد ؤإنما الخرق 
ونظيرهالظلوبة، البقرة صفات فير محع،، لمى لا الذي الواضح ،الحق، أي [، ٧١]الترة; 

الأكثر:١^ وهو الشاعر، قول العرب لام كس 
ومدا هلة فهفهمكر بالخدين ة أسلورب 

الأبرص؛بن محل وفول طويل، وجمد فاحم فرع أي 
لائنه لالتن ومعل فه لعفن، ومول نه ولفمن 

فيأشار هدا ؤإلى حزبل، ، ؛Lpونانله حمين،، فعل، وفعله فملر، قول نوله أي 
;بقوله الخلاصة 
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يقلالمعت، وفي حاوله يجوز عقل والنعت انمون من وما 
والفريةبالموت، إهلاكها المالخة فالقرية عامة، الأية الملم! أهل بعض ونال 

بامابذ:والمراد الموت، ذالقة نفس كل أن ثالث، ولا بالياي،، إهلاكها الطالحة 
حرير!قول ومنه المكتوب،، والمسطور! ، الحفوحل اللوح 

مطراديوانها في الميم نكمل ما وحلعته مالي ايعته بشاء من 
مكةأن من الأية هدْ ير نففي مزاحم بن الضحاك كتاب، عن مقاتل يرؤيه وما 

والجبالياكرك، والكوفة بالخرق، والمرة بالجؤع، المدينة وتهللث، المحبنة، تخربها 
يعوليكاد لا بلدأ بلدأ ذكر نم صروبج، فهلاكها حرامان وأما والرواحف،، بالصواعق 

أمنةالجزيرة أن منيه بن وهب، عن يروى ما وكذللئ، الصحة، محن له أماس لا لأنه عليه؛ 
حتىآمنة وممر محمر، تخرب، حتى آمنة وأرمينية أرمينية، تخرب، حتى الخراب، من 

الخلحمةكانت، فإذا الكوفة. تخرب، حتى الكبرى اللحمة تكون ولا الكوفة، تخرب، 
الزج،مل من الأندلس وخراب هاشم، بك، من، رجل يد ض مطنْلينية فتحت المجرى 
الجيوشواختلافه الميل انقطاع من ممر وحراب الأندلس، نل من إفريقية وخراب 

ويمنعهميحمرهم عدو نبل من الكوفة وخراب الجوع، من، المراق وخراب فيها، 
يحصرهمعدو من الأبله وحراب، الخرق، نيل من البصرة وحراب، المرات، من الثرابؤ 

منالتبتط وحراب، المتإ، تل من خراسان ومحراب الديلم، من، الري وخراب وبمحرأ، برأ 
الحبشة،محن مكة وحراب، والملهلمان، الجراد فبل من، والممن، الهند وخراب انمين،، فل( 

الإسرائ؛اليات.نيل من، لأنه عليه؛ يعول لا ذللثه كل اه المع، من، اّينة وخراب 
الأيةهذه في - وعلا حل - بنن هأه. قللثإ ^٠ ؛زثه نزد ^١ ١٧^! نعالء، قول 

الخن،يبصرون تجعلهم بينة أي مبصرة، آية كونها حال فير الماقة لمود آتى، أنه الكريمة 
أحرمحواصع في، أوضحه ولكنه هنا،  ١٠بها ظلمهم يبينر ولم بها، فظلموا فيه لم، لا واضحا 
اهسثو،نت وقول ، tUU]الأعراف: ه ربهن م عن( ربجزأ أفاعث : كمول 

الآيات.إلىغيرذلأثط.ز،>تانواتايمثاز،ثس@4لاكرا، وقوله: [، ١٤]١^،: 
لأيةا هذ0 في، - وعلا حل - ؛lj، ألأا;م،ه. تاك رثلف إن للف هنا تّالمح،• قوله 

يشاءكيفج فيهم يفعل ته ثبض في، فهم أي بالناس؛ أحاٍل أنه نبيه. أخبر أنه الكريمة 
بعم،فمالت، التي، الأيات ومن، الملم؛ أهل بعم، قال منهم• ؤيحفظه عليهم نبيه سلعل في

وفول؛]القمرا، .ه ألدم دمقق محتع ؤّتئرم تعالى،؛ قول الإحاطة هذه في، التفصيلآ 
أقايو،همن سناس وقوله؛ [، ١٢عمران! ]iJ، الأية منشقه َثثروأ نهذمك، بؤأ 

آيةأما مدني،، الذكورة الأيات ويعم، مكية، الأية هن«ه أن هذ.ا وفي، [. ٦٧لاّئدة؛ 
مكية.لأنها بها اليان قمح، لئك1ل فلا الأتيه [ ٤٥]١^ ثقتع4 ؤء نوله: وهم، الخمر 

و ٨٢٥١واطها' فمحي فتنه إلا آري؛ك ألو الر'، بتتا 4وما ك،؛ العنول ن
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أراهما حعل — وعلا جل - الله أن الكريمة لأية ا هذه معنى في لتحقيق ا .
بعضهمعقول لأن للناس؛ فتنة والمعراج الإسراء ليلة والعجاب الغرائب من ه نبيه 

يسنحيصلى كيف ت قالوا حقا، يكون أن يمكن لا أنه معتقدة ذلك، قبول عن صاقت 
محلهفي ويصح واحدة، ليلة في رأى ما ؤيرى العلباق، السع ؤيخترق المقدس، 

يمكن،لا أنه واعتقادهم يه، تصديقهم لعدم لهم فتنة الأمر هدا فكان مج«حالأ هدا بمكة؟ 
للناس؛فتنة الزقوم شجرة هي التي القرآن في المالعوتة الشجرة جعل — وعالا جل — وأنه 

;قالوا.ه أيصم أصل ؤآ تمح ثج1زأ ؤإكها يقرأت ه ّسمعوه لما لألهم 
فصارالنار؟ أصل في يبن، فكيف، اليائسة، الأرض في ينيت لا الشجر لأن كذبه؛ فلهر 
خثربقوله؛ لهم فتنة المذكورة الشجرة كون من المراد هو هذا أن وبين فتنه، ذلك 
ايبمحثإي فآ قمع سجمأ إقها . ممهسن فننه لجتصتا إدا . الم؛! سج؛ة أم ئزلأ 

جعلهااش الرؤيا إلى آحر مرصع في وأشار ترى، كما واصح وص ]الصافات[، .ه 
اقصييتق بمد اخئ. ره ةاءُ ولت رئ. C و ت فوله وص لهم، نتنة 
ينآئ يند ءلق. ^١ أمحر لإغ تا بمش. م؛ ألنير؛ بمد إي . ءق، جثئ ده، ه. 

الكريمة،السورة هذه أول في هذا إيضاح ندمنا وند * والنجم[ آلكؤة ؤتد *ايثت 
روياْص إياها القّ أراه الي، الرؤيا إن قال؛ من نول أن تعلم ذكرنا الذي التحقيق وبهذا 

يحوللا أمية بنو القرآن في الملعونة بالشجرة الراد ؤإن منبره، على أمية بني المنام في 
حجة،به تقوم لا صعيف يذللثج الوارد والحديث، الصحة، من له أماس لا إذ عاليه؛ 
الله،رحمة من بعيد النار وأصل النار، أصل في لألها باللحن الشجرة وصف ؤإنما 

للحنأو القرآن، في بها وصف، الي صفاتها لخبث، أو افه، رحمة عن الإبعاد واللعن! 
تعالى.افه عند والعلم يهلعمونها، الذين 

طثت<ين ءآسجد ٠ال إليش إلأ مأ؛ندوأ لائم أصأ؛دوأ فميكن قتا تعالى؛ توله 
بيدل يتاه فنتق إبليس; عن ١^٧، هاو0 في تعالى فوله ينا.ه. 

طين،من لمخلوق السجود عن واستكباره إبائه على الإنكار بهمزة للجود إبليس إنكار 
قوله؛في اليقرهء ؛افي معا بهما فصرح أحر، مواصع ش والأستكار الإباء بهذا وصرح 

بقوله؛الحجرأا ُافي بإبائه وصرح [ ٣٤]البقرة؛ ألك؛نجيكه من ئةا0 وآسةُ أبن ايبس 
بقوله؛ااصرر*ا في وبامستكباره ]الحجر[، ألتنجدة ع زءة أف أئ اؤيس 

نمؤته غر ^١^١ بقوله؛ استكباره سب وبين ]ص[ ألكضؤذ بق ^ آنممر ا؛لسا 
حال؛ّنأه ؤي-وثوله؛ ٠البقرةاا، في إيضاحه تقدم كما [ ٧٦]ص؛ ا؛نه ثن نثكن ثار ين 

الموصولنفس من لأ حا كونه الزمخشري وتجويز طينا، كونه حال في حلقته لن أي 
وصتمييز، ت ونيل طين• من أي الخافض؛ بنزع منصوب ت ونل عندي• ظاص ضر 

تعالى.افه عند والعالم أصعقها. 
أكتمهرر إك \ذنوتي نجن عل حفزت أدى ه1ئا أرءتك وثاو Jعالى؛ نونه 



٤٨٧( ١٣.  ٦٢)الآطن الإ.ما»: _؛ 

له:قال النمن إبليس أن الكربمة الأية مذْ في . وعلا جل ذكر. @؟ا< هلا ي ^
لمأي ادم؛ وهو له جود بالفأمرسي علي كرمه الزى هدا أحبرتي، اى ؤأدءا؛ش4 

بهمفعول وهذا خطاب، حرف ؤأر»تكه في والكاف منه! حير وأنا عالي كرمته 
نولوهو بدأ، ولاهزار به، مفعول الكاف، إن ونيل؛ أخبرني. والمعنى؛ لأرأيتح، 
الفراء،وقاله عليهم، لأستولين عباس؛ ابن قال ؤلأ-نتتؤئ وقوله صعيم،. 

مقارب؛والمعنى القرطبي؛ قال لأصلنهم. زيد؛ ابن وقال لأحتوينهم. مجاس؛ ونال 
ولأجتاحنهم.والإضلال، بالإغواء لأمتأمحلتهم أي 

بقوله؛المراد أن الأية معنى في لي يفلهر ي الغ. _؛ عنه الله عفا — مقيده قال 
إذاالفرص؛ احتنكت، العرب؛ نول من أشاء، ما إلى لأنودنهم أي دو>؛نحه.أ ؤلآ.مؤتؤئ 

)منأحنكه الفرس حنكت، العرب؛ تقول شنن،. حيث لتقوله حنكه في الرسن جعلت 
حنكه.على يكون الرصن لأن الرمز؛ فيه ت، جعنإذا واحتنكته؛ ونصر( ضرب باب 

ياكللأنه القبيل؛ هدا من عليها، ما أكل أي الأرض؛ الجراد احتنك الحرب؛ وقول 
فيفالاسقاق الذلاُر؛ في الاستعمال أصل هو هدا الفم. حول والحنك بأفواهه، 

الراجز؛كقول والامصال مهللقا الإهلاك ش ستعمل كان ؤإن الحتالئ،، من المائة 

وأصعمت،ا بنجهد إلى جهدأ اجحنت ند سنة إلمك أشكو 
ت،فالواجتا نأموالنكت، واحت

ؤلآ"مةئثنوله• من الأبة هذه في إبليس عن - وعاد جل - ذكر الذي وهدا 
ينى لأتنهر م كقوله؛ كتابه؛ من أخر مواضع في أيضا بينه الأبة، .ه ..ددثت،>ل 
ه؛وقوللالأء_راف[، .ا4 خن ١^٢٠٢ يد دلا ؤئ دش ونجم دش قهم وة مح:أم 

فيإيضاحه، نقدم كما الأزتط من ذللئ، غير إلى [، ٨٢]ص: َلأمبا >بجإلك 
.وغيرها لما٠٠ ا أسورة 

كقوله؛أخر مواضع في القليل بهذا الراد بض ه ثلمه ه الآ.ة: هذْ في وقوله 
آلأبج،ف، نهم ؤلأذنس ه؛ ولوق]ص[، .ه ألثنله؛ ءنهم ^ ١٥١أمحمح،إلأ؛؛؛

إيْاحه.تقدم كما ]الحجر[ أ1نئفي؛اث.ه ,^j ءمتت١دق إلا ليوا. ولأتيثير 
صيقعأنه منه ظنا قاله الأية. •ه • • درثتمو ؤلآنسمح الأية؛ هزه في إبليس وفول 

مبماإلا فائبعو، إ؛دتى؛لئتز ئيز صدى قق تعالى؛ قال كما الفلز، ط؛ له تحقق وقد 
لّبأ[ؤ©ه أنثمحة نث 

مال©ه• محل -محآء •جرآوقت جهنن بهم؛ق يعك ئثن أدمث، م تحار• ندله 
جهار.ك،اجهد أي إهانة؛ أمر هذا ادهن،ه هذ الكريمة؛ الأية هزه ير نففي القرطبي 

أيمحا4 -جرآئ ■جر!دفي جهنم ُؤ؛ق آدم ذؤية من أطاعك أي ه يعك أنفلرj١ك فقد 
الذهابمن ليس ؤأد،به حيان؛ وأبو الزمخشري وقال وغيره. مجاهل عن واقرأ؛ 



()٤١اوا الإما»: ّررل  ٤٨٨

جرهما بذكر ومهبه اخترته. الذي لشأنك امض معناه! ؤإنما المجيء، نقيض هو الذي 
موميإه.جنآء ->رآوةت ج4ث> لإق منهنّ ئعك فوله! ئي اختياره محوء 

فيأيضا بينه الكريمة الأية هذه في تبعه ومن إبليس به أوعد الذ.ي الوعيد وهن>ا 
نمثعش نيثن بنك جهم .( آمل وآاس ة-لس ؤ،او كقوله! أخر مواصع 
إلىلالش-عراء[ آ-تمة.4 إ؛لس ربميد . >!_)، ئم فبما ت ونوله لصء، .ه 

إيضاحه.تقدم كما الايات من دلك غير 
نله؛بالمصدر منصوب مهللق مفعول ^^١٠^ ت الكريمة الأيه هد3 فى تعالى ومحوله 

تالخلاصة في مالك ابن قول حد على 
تخبانهذين لأصاد ه وكونتصب وصف أو فعل أو بمثله 

بلله؛ داعي لا وافر بمعنى ارموفورار إن قال: من قول أن لي يفلهر والذي 
والمفعولوافر، فالفاعل يفره، الشيء وفر قولهم: من بابه على مفعول امم ®موفورار 

زهير:قول ومنه موفور؛ 

ينتمالشتم يتق لا ومن يفره عرضه دون من المعروف يجعل ومن 

وفرت تقول أيضا لازمة المائة هده وتستعمل متمما، مك٠اs جراء فالمعنى وعليه 
والعلمواضح، هو كما ناله للمصدر تعت ْرمجومحورأ؛؛ ت ومحوله كثير؛ أي وامحر؛ فهو ماله 
تعالى.افه عند 

وساركهر^؟؛١^ هتم؛تلك وهيب بموتك يتم أستق ي تعالى: ئوله 
 jنميرفي هفأ كبر ابن قال .ه. ^^١ إلا ألئنين يمدنم دما ره.ذم ثأ'لآركد 'لأموفي آ

ألةفوإ؛ذو ألنثل؛ن أنثتا آث ر ^١^ تعالى: كقوله فدري؛ أمر هدا الكريمة: الأية هذه 
انتهى-سوقا، إليها وتوفهم إزعاجا، المعاصي إلى تزعجهم أي ]مريم[ أرا.ه ثوريم 

ؤو\أؤ1؛لإوه،قوله في الأمر صيغ أن لي يثلهر الذي _: عنه الله عفا - مقيده قال 
عاقبتهترى فذللئ، افعل أي لالتهال.د، هي إنما اؤوسالكهته وقوله: ؤدللن،ه، ونوله: 

وهوالبحر، في حيان أبو حزم وبهذا ٤[ ' ]غمك! هقثأه ما كقوله! الوخيمة 
متهم،تستفزه أن امتطعت من ، استخفأي وقوله: ترى، كما واضح 

أيفز: ورحل الاستخفاف. والامتفزاز: عليه، المقام لدلالة محا،وف، فالمفعول 
زهير:قول ومنه حركته. لخمة فز؛ البقرة: لولد قيل ومنه خفيفا، 

لحشكرا به ينظر ولم العيون خاف غيهللة فز بسيء امسغاث كما 

اللنهمز؛ وآخره ساكنة ياء بعدها مفتوحة المهملة بالسين زهير بتت فى ُروالسيىاا 
مصدرلأنه كون؛ الأصله والحشلث، الدرة. نزول قبل الأخلاق، ه أؤلراففي يكون. الذي 

ذامحت،الوحش بقرة هنا والغيهللة للوزن. زهير حركه ؤإنما امتلأيت،، إذا الدرة، حشكتج 
مناستخف أي والمزامير؛ والغناء اللهو هو مجاهد: قال وقوله: اللبن، 



٤٨٩( )٤٦الأة الإّراء: سورة 

داعكل يثمل صوته ت عباس ابن ومحال والمزامير، والغتاء بالالهو منهم تستحقه أن استهلت 
ومحوله؛وسوستلث،. أي اؤبموجي،ه ومحيل؛ له، طاعة ومحع إنمِا ذللث، لأن معمية؛ إلى دعا 

العربح؛تقول الأصوات؛ والجلبة؛ السائق. من بجلبة السوق الإجلأنمح؛ أصل 
علىتعللق والخيل للسبق. واستحثه حلفه من به صاح إذا عليه؛ وجلب فرّه، على ب، أجال

جمعوالرجل؛ الأية. في المراد وهو عليها، الراتمين الفوارس وعلى الأفراس، نفس 
أمثلتهوأوضحنا فسكون بفتح فعل على وصفا الفاعل جمع التحقيق أن قدمنا كما راجل، 
سعندهم فسكون( رشح فعل ليستا إذ الصرفيون؛ أغفله موجود جمع أنه واحترنا بكثرة، 

وراكباوصحب، وصاحبا ورجل، كراجل نللئ، من ورد فيما فيقولون الجمؤع. صيغ 
التحقيق.حلاف، وهو جمع، ولا جمع م اّإنه — وشرب وشارب وركبا، 

راجل•جمع الرحل في لغة الجيم، بكر »ورجللئا* عاصم عن حفص وقرأ 
وتاء_اته تهنحو فاعل، ممعتى فعلا أن على القراءة هذه الزمخئرى؛ ونال 

أرجلهم.على الماشيين أي اه الرجل، وجمعلثا ومعناْ 
أصنافخ؛فعلى الأموال في لهم مشاركته أما ■ ثأ'لآنلنيه 'الأتوي، ف، ؤد'ثايمح 

ونحووائبا والكالبحائر له؛ محناعة أموالهم من هم أنفعلى حرموا ما منها؛ 
منبه يامرهم وما تعالى، الله معمية في الأموال إنفاق من به يأمرهم وما ذللث،، 

إنمالأنهم الخيانات؛ وأنواع والغمب، كالربا شرعا المحرمة بالعلرق الأموال اكتساب 
له.ءلاعة ذلك فعلوا 

أيما؛أصناف، فعلى الأولاد في لهم مثاركته وأما 
له.ٍناثة أولادهم بحض فتلمهم منها؛ 

وموالاة.له ٍناعق وينصرونهم ويهودونهم أولادهم يمجون أنهم ومنها؛ 
؛ذللث، ونحو الحزى وعبد مص وعبد الحاريث، عبد أولادهم نجيتهم ومنها؛ 

إنمالأنهم الزنى؛ أولاد ذللئ، وس له، هناجة افه لنير عبيدأ أولادهم سموا بدللثخ لأنهم 
ذللثه.غير إلى له حناعة الفاحتة بارتكاب وجودهم في تسببوا 

الأيةهدْ تضمنته ما بعض كتابه س آيات في بين الله أن فاعلم هذا، عرفتخ فإذا 
آؤلثدمحأئتوأ ٌ حست كقوله؛ والأولأد، الأموال في لهم ١لشيaلان مئاركة من 

®4س ْقامأ زنأ هتزأ ق آم و  ٧١ه نتثلأن دَكثثوا;١ .ثإتتحءذِ :ئ؛ثا
فيلهم منه مشاركة لل.ثا.يهلان محناعق الأية هن.ه في المذكور أولادهم فقتلهم ت١لأنعام[، 
الأيةفي المذكور الله رزئهم ما بحض تحريم وكذللثط ءلاءتهؤ في فتلوهم حيتط أولادهم 

مهمىدرآ متا ث ؤو.>ثلوأ وكقوله: أيضا، أموالهم في لهم منه مشاركة له طاعة 
[،١٣٧لالأن__ع_امت كجافِاه ^^١ هنمهنر بمي هذا هت_الوأ سا يبقيسوا/؟منب قنكنتجع 
ممتهوآتنم يزنمهم يثآآ ش إلا لا يجئ رحزث أتت هنفيإأ ؤوئالوأ وكقوله؛ 



(٦٥)اوا الإسراء: ّورإ 

.هبمخمدث ء=قائرأ ث ثيميهر قؤ ا»يرآء هثها ه أنت يةث؛ول لا وآننث ءشي،تا 
»آممثش ئه ءك تئن نبمتثر ززق نت> ثك؛ أثن أيزن ة آرءيتعَ ت ونوله ]الأنعام[، 

الأحاديثومن الايات، من ذلك غير آلي ]يونس[، .ه ثندث اف عز أنّ  'مأذى 
بنعياض حديث من لم مصحيح في ثبت ما - ذكر غيما لهم مئاركتته يعص المتينة 
حنفاءعبادي حلقت إني - دجل عر - اف ُدئول ت نال . اممه رسول أن حماد 

فينت وما لهم•، أحللت، ما عليهم وحرمت، ديتهم، عن فاجتاكهم الشياطين فجاءتهم 
إذاأحدكم أن 'لو نال؛ أنه . اش رسول عن ها هماس ابن حديث من الصحيحين 

إنفإنه رزقننا، ما الشيهلان وجني، الشي3لان، جبنا اللهم ، اف سم فقال أمله يأتي أن أراد 
انتهى.، سطان، يصره لم ذلك ئي ولد بينهما يقدر 

الحديثفي لهم اش أحل ما عليهم وتحريمها دينهم، عن لهم الشياطين فاجيال 
مشاركتهمأنواع من ذلك كل - الثاني الحديث، في التسمية تركوا لو لهم وصرها الأول، 
فجالواالشياطين امتشهم أي الجولان؛ من اسل أصله اافاحتاكهم« وقوله: فيهم. 
الحرب؛في الجولان ومنه وحاء، ذهب إذا واجال؛ حال يقال؛ الضلال؛ في معهم 

ؤرع1هلمهفوله؛ في والأمر تعالى، اغ عند والعلم وصافه. به ذهب، إذا الشيء واجال 
•للتهديد أنه فدمنا وفل ؤرللن،ه وقوله ُؤرأس~ئإي.4، • قوله في كالأمر 

الثيaلانمواعيد أن فيه بين [ ١٢•،،: ]1Jءه;اه إلا ألثظن _^؛ ^وثا ت وقوله 
اللهوأن زلفى، الله عند وتقربهم لهم تشفع الأصنام بأن لهم كوعده وباطل؛ غرور كلها 

ذلكمر إلى الأحرة، في ذللئا مثل لهم سيجعل الدنيا في والولد المال لهم ححل لما 
.الكاذبة المواعيد من 

بميلهملتا ددشآم ^بميلهم كقوله؛ أحر مواضع في المعنى هدا تعالى بين وفا 
؛محلأهبمئن ٣ أشم ثنئن وقوله؛ ]اس[، وه محك ي أفظئ 

إىألأمل شل لنا أكلى ؤو٠١ن وقوله؛ [، ١٤]الحديد: أ!نثإعه أش وعري أثب أمت آء •ثق 
الأيات-من ذللث، غير إلى [، ٢٢]إيرامم: . . فونيوخ=بأه. هوترثؤ آلي وعد وتنملإ أس 

هذْفي - وعاد حل - بين ه. ثثثن ءتهن للف ول ء؛ثادمح، ؤأ0 ت تعالى نوله 
الأيةفي أن عليهم، للبنان لهنان لا الصالحين ءباد0 ان الكريمة الأية 

إضافةإليه العباد إمافته المحدوفة الصفة على ويدل قدرتا، كما المنة حذف الكريمة 
مممعصادق وإلا كقوله؛ أحر آيات، أيما المقدرة المنة هده على وتدل تنريفح، 
رلهتَدش ءاتنوأ ١^٥ ءز نفش أم ول ه؛ ونولح__ج_ر[، لالوه القشنن 
،؛>-||[،:]؛Jا.ه هئكيذك يب، هم رأل؛ث .؛؛يص ائأ!ك هل ثاليئث لئما .( خيقلوة 

منذنك غير إلى .4 يى أسمش تن إب ثئيى ير ئك أمز بمادءا ؤا0 وقوله؛ 
إيضاحه.تقدم كما الايات 
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أمتمألث إل ءسمح ثة ائئ إلآ دمث نن نر ابمر j الئز تثآقأ ^^١ تعار؛ قوله 
هدإلا ئث •ءاهن1 ءث،=ظم ميز أز أئم ■بمايب ذم نتسم أن أوأيثِ . كئ ألإذص ركاة 
ثمنيئكم ألتج ثن ^ ١٠١٠عثكم ئنيل همكا ثامحأ يو يمدكم آن أمتم أر طيلا يم 

أنالكرJمة لأية ا هذه في - وعلا حل - بين . يما.4 يي، ثئا دؤ تجدإ لا لإ َةنيم 
لكنهاالبحر أمواج فغشيتهم الريح عليهم اشتدت أي البحر؛ في الضر هم مإذا الكفار 

أذهانهمعن غاب أي عنهم؛ صل ذلك من لهم خلاص لا أنهم وفكوا الجبال، 
فييدعون فلا - وعلا حل - اض دون من يعبدون لكنوا ما كل الوقت ذلك في وحوامحنرهم 

منوغيره الكرب نلاك، من ينفذ لا أنه لعلمهم -وحده؛ وعلا جل - اش إلا الوقت ذلك 
الحينذلك في وحده له والوعاء العبادة فأحلموا - وعلا حل - وحد0 هو إلا الكروب 

ماإلى رجعوا البر ووصلوا عنهم، وفرج ألثه نجاهم فإذا البحر، هول فيه بهم أحاحل الذي 
َكفوتاه.أبمتن ِغث ؛ ٣١ؤ إل ،نء >ثأثاتُالى: ئال تما ١^؛^ من عنيه لكنوا 

آياتفى — وعلا حل — القه أوصحه الكريمة الأية هده خى المذكور المعنى وهذا 
ثثبتجبج جم ثمين ألئمح، فج كثر إدا ثئ يأتم ألم ل سف ٌ 4م كقوله؛ كثيرة؛ 
أثندعوا يهتّ أحبمل أمم ثثوأ ذكاو َلإ، ين أتنج ثءآءئم ءثاه-ما بيح ءآءما يا وئلآْوأ 
ف،ظة هم إدا أمحهم قثآ . ألشءٍن ين هنيء، يذ أءتقا لن أأي؛ن ثه هيملأ 
دمثريألم أثم قلمي تن يئيذكر من ُؤئل وقوله- [، ٢٣-  ٢٢]يونس: ألؤ4 ؛؛ aJuأثدينجر 

ثممحي لإ وتن ينا .جؤلإ أثه قل آلسمّن من لءن ه-دمء ين ^١ ٥٢١نيث وحمية ثنتعا 
ظث!ألدن ث، هبأس أس دعؤأ ألثإ^ئ، ي زتكيإ ٠^^١ ت ه وفوف]الأذ_ع_ام[، وا4 ندكن أنتم 

أقندما مج عث؛بم ٠^^١ وثوي؛ لالتتحوتآ، بنجن.4 نم إدا آلم إل بمهم 
مم إلأ ؛^ ١٥بجثي زنا ممية ئثثم أو إو ضهر ٠^١ أته 'لأ ثنملأ 
نتعحرلم إدا م إقب مها غر دعا صز ألإيس مش ^^١ وقوله؛ [، jL_j]وا4 'كمر 

غيرإلى ٨[، )^: ١١١سلأ4 عن لمل أدادأ ه ؤبمز ئد ين إثء دم؛ كاث ما بى منة 
•وغيرها الأنعامء محورة ®في إيضاحه هدمنا كما الايات من ذلك 

عقولسخافة يميله نحن الذي الموضع هذا في بين — وعلا حل - الله إن ثم 
آمينكفرهم إلى رجعوا الحر هول من ونجوا المر إلى وصلوا إذا وأنهم الكفار، 

حاببهم يخسف بأن البر، إلى وصولهم بعد إهلاكهم على قادر أنه مع الله؛ عذاب 
أوفتهلكهم، ماء المن حجارة عليهم يرسل أو الأرض، فبتلمهم الحر يلي الذي الر 

أمنهمعليهم منكرا هتا قال كما . المتادحلمة أمواجه فتغرقيم البحر في أحرى مرة يعيدهم 
حاصبمياهعثهكم سيل آو آنس زنليب ُكآ بمئِفإ آن البر؛ وصول يعد وكفرهم 

لإتمحسزثنركا ئامة فيه يعيدكم أن رنت>ّ ؤآمّ الحجارة فيهما اللذين الريح أو لمهلر ا وهو 
مصدرية،وما سبية، فالياء كفركم؛ يسبب أي َكثنألمه يتا مثرم الزج نن ثاؤبميا عثك! 

تتمام أيي قول ومنه وغيرها، المراكب تكسر التي الشديدة البحار رج •' والقاصف 
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الرتميعان ولا نجد عيدان نمفت أعمقت ما إذا الرياح إن 
عتره.أو كان رنما نجد نجر عيدان كرت بشدة من ما إذا بمي 
الحرغير في إهلاكهم على * jjjjمن ما . وعلا حل - سه الذي المعنى وهدا 

بهمءمف شأ ^إن كقوله; أحر مواصع ني أوضحه - الماء من عياب أو بخسف 
هقأدائر م ٠^^١ ت وفويه ٩[، لسّا: الأية . . ألث1تء؛ه. نني كثما ٥^٠٠! قط أو آلآذ؛س 

ؤءأعنمت وقوله [، ٦٥]الأنعام; الأية . . و-،دتةإه. محت ين آو فودثأ نن ثJاث١ ٤؛؛،^ ممث آن 
ءلإة(تمحل أن ألثك ق، ثن أينم أم . ثور يتثي ؛٥١ ، yoV؛إلإو ثش أن أثء ، ؤش 

حايتاهي أتبملثا ^؛١ لوهدرت نوم افي ونوله ]>^_[، ثذير.ه 'كث، ئسغثون 1ثا ثاهّ
يآ>.هثن جيار؟ ءيم ه؛ ولونرء، لالف-.ه يم محتم وز *اد إلا 

إنهانل أنه قدمنا قد الأية هدْ في والخام، الايات، من ذلك، غير إلى لالداريان،ا 
مىنء يالخصبا ترمي شديدة ريح كل لأن صحيح؛ القولين وكلأ الريح، أو المحابة 

تالفرزدق فول( ومنه أيضا؛ حاصبا نمى بالرد ترٌي، سحابة وكل وحصبة. حاصبا 
منثورالمهلن يق، كند بحاصإ يفربنا الشام شمال، مس_تشسالين 

لمد؛وقول 

هبحمعموق كل ا هالأذيأهالها من حوت أن عاليها جرت 
أيفاعل؛ بمعنى فعيل ثناه ه جا تجدإ لا م الأية: هدْ ني ونوله 

بمافدلا نويتها. دئهم ربهر علهم كقوله: بثاركم؛ بالمطالثة يتعنا تابعا 
ثاوأو ;دين، مطالب وكل بدلك. تلحقه تبعة عانة يخاف، لا أي ]اكمس[، ء،بها.ه 

عقابا:يصفح الثماخ قول، ومنه سعا؛ الُرب تسميه ذللئح غير أو 
يحبتالمن غريم اللاذ ا كما همنالشرفين ال، يحلوذ ن

الأحر:نول، ومنه منه، بغرمه يطاله الذي الدين صاحب، من الدين كعياذ أي 
تجعدهن لغرم صوامن ا هوكأنم هغزلانوغدت غدوا 
إقهرأدآآ ،اتمين، ^٥؛؛؛؛ تعالى: نوله الميل هذا ومن بدين، مطالب، حممهن أي 

معنىهو وهذا فايتبعا مليء على أحدكم أتبع >إذا وقوله [، ١٧٨]القرة: ^ ؛،•٠٣
.ناثرانصيرأ مجاهد ونول، نصيرأ، أي •تبيعا، وغيره عباس ابن فول، 

بأنهموعاتبهم الكفار ذم اف أن الكريمة الأية هزم في الناظر على يخفى لا تنبيه: 
حقهمن شينا يمرقون ولا وحلم، له العبادة يخلصون خاصة والأهوال، الشدانار ونتح في 

الي، وحا.0 له الواجبة حقوقه في غيرْ به يشركون والعافية الأمن وقتا وفي، لمخلوق■ 
باسمالمتمين جهلة بعض أن نلاائ، من ويحلم العبادة، أنواع جمح في وحده عبادته هي 

الأهوال،وغشيتهم الشدائد، دممنهم إذا فإنهم الأوثان؛ عبدة من حالأ أسوأ الإسلام 
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فيهبخلص الذي الوقت في الملاح؛ فيه يعتقدون ممن اش غير إلى التجثوا والكروب 
المضطر،إحابة أن موضع غير في أوضح - وعلا جل - الله أن هع لله، العبادة الكفار 
غيره.فيها يشاركه لا اش حقوقه من الكرب من ؤإنجاءْ 

أماثر اؤ»أس ت النمل® سورة راقي تعالى؛ نوله ذلك في الأدلة أوضح ومن 
دامثىثآُيى هء ثأنتنا ما» أفء نبمث نظم ؤأيو رإلآتثس الكثؤت تآثث يثمؤُىآش 

جثلأش . تدؤث م منر دل اس ع أءكه ثجت؛وا نيؤأ أن دؤ ء=قاى ما بثكم 
أثبمع حاحرأ أيهتفآ بقى نبمل رثمق< تا مبم*و ١^١ خلئهأ ومحل ئه ألأم، 

حهقويبشم أيئتآ وأتيث دءاُ ز، أينطئ تحتب أش . لا كرنم بز 
في- وءلأ جل - فتراه الآي١ت، ،[ ]١٢. . .ه. ئوظثوة ما فلا أقه مع أءله 

الخالصحقه من عنه وء الوكثف دعا إذا المضعلر إجابة جعل الكريمات الأيات هذ0 
ؤإنباتهالماء، من الماء ؤإنزاله والأرض، موات الكخلقه أحد؛ فيه يشاركه لا الذي 

بينوجعله رواس، لها وجعله أنهارأ، حلالها وجعله نرارأ، الأرض وجعله الشجر، به 
الالتي وعجانبه ضعه همانِح من الأيات هذْ في ذكر ما آخر إلى حاجزأ، البحرين 

.تميرأ علوا ذلك عن وتعالى سبحانه أحد، فيها يشاركه 

إسلامسبب كان الكريمات الأيات هذه في - وعلا جل - افه ذكره الذي وهدا 
الحبشة،بلاد إلى منه فارا ذهب مكة ه اممه رسوئا فتح لما فإنه جهل، أبي بن عكرمة 
لبعض؛بعمهم القوم فقال، عاصف رح فجاءتهم الحبشة؛ إلى متوجها البحر في فركا 

ينثعلا كان إن وافه ت ه نففي عكرمة فقال وحده. افه عوا ني. أن إلا عنكم يغني لا إنه 
لأذهبنمه أحرجض كن عهد، علي لك اللهم ءترْا الثر في ينفع لا فإنه ءترْ الحر في 

إلىفخرج البحر، من فخرجوا رحيما- رووفا فلاجدنه ه محمد يد في يدي فلاضعن 
اه.هٌ، إسلامه وحسن فأسلم هب اممه رمول 

المفهوم؛الإغراق الإهلاك إلى راجع نجعاه ؤلمحُ فوله.■ في الضمير أن والفياهر 
الإغراق.ذلك بتح ي بثأركم يما ميعا تجدون لا أي 'هري يما قوله؛ من 

وقيلللإغراقا، وقيل للارسال، قيل رابه® وضمير المعاني! روح صاحبا وقال 
تعالى.الله عند والحلم وغ، ما باعتار لهما 

آدملمي تكريمه من العلم: أهل بعض قال *الإه. بجت آوث ت نعاله، ئدله 
رحليه،على منتصبا ثانمأ يمشي الإنسان فإن ؛ وأحنها الهيئات أكمل على لهم حلقه 

هازاعلى يدل ومما نمه. ؤيأكل أرع، على يمشى الحيوانات من وغيره ييديه، ؤياكل 
ؤءبموزظمونوله؛ J؛^?_[، وه ةإي> ثنم ث، آلإثذ خشا - ٥۶تعالى؛ فوله القرآن من 

تعالى.اممه عند والعلم هذا، غير كلام الأية وفي [ ٦٤]غافرن ًبمومحطمه آحس 
البحروفي الأنعام، على الر في أي -ه- • • واتنر الم ب، * ٣۶مالي؛ نوله 
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قصلؤناكيي ؤهق ؛^^^١ كقوله; حدأ كثيرة لذلك الموصحة والأبان فن. العلى 
ؤثأثا وا'لأذمءّ ؛لئمح، ين دؤ وبمو ؛U آلأفتغ ^iji ءؤُإمحيى • و؛وله منون[، ]١١٣.ه 

النحل•.صورة راقي بإيفاح توفى مهذا ندمنا وند لالز"مفا، 
المرادت العلماء يعص قال م حفل ذنخم\ ؤء ت تعالى نوله 

شماهإم ؤآ أنثتث ّى؛ ؤءئ تعالى؛ فوله هذا على ويدل أعمالهم. كتاب هنا 
.؛<نمزن َةتم• C ،زنن ا'للإ '٤^١ إق قق أقن ؤ .ثؤت محؤ َةل ٌ ه: ولوق[، ١٣

ونوله:[، ٤٩]الكهف: يي4 بثا متمث آلثملأ ، ٤٢٥آوئث، ونوله؛ • ]الحاسة[ 
اروا-محت.ه تنثة ؟ئته ْ=هتئا ادتة بجم تء وءئ عتمه، ي، ابجأ أؤته أم ؤة=قذ 

عباسابن عن رواية القول وهدا عليه. المذكورة ءايسء آية لدلالة كثير؛ ابن القول هذا 
والحسن.والضحاك العالية وأبي عباص لابن كثير ابن وعزاه وضرْ، جرير ابن ذكرها 

نبيهم.٠يإمامهماا المراد أن ومجاهد قتادة وعن 
قنيدندمحّ بجلا لإدا رصوق محق ؤتيًقفي تعالى؛ نوله القول هذا على ويدل، 

يقهيدأث؛إ َلإ، ين ;؛ئنا إدا ^2^< وقوله؛ ]يونس[، .4 ب وم أمحنط بميمهم 
عثهرنه_؛،وا قؤ ؤ ي، ثعئ وقوله؛ ]ال-اء[، .ه صأ-ثا دتولأي عق يق، وجثنا 

ربمايبجر ، ٢٥٦^، ٠٥٣^^وقوله؛ [، ٨٩]النحل؛ ذولآ؛4 هك إكت دبئثا أشم نذ 
[.٦٩]الزم؛ ؤألئيدآءه إلقؤثف دبما'يىء ألكثمط ؤيجع 

الحم،..إٌامهم لأن الحدين،؛ لأصحاب شرف، أتمر هذا وفى السلف؛ بحص قال 
منتمجهم على أنزل الذي بكتابهم أي اابإءامهم«؛ العلم: أهل يحض وقال 

جرير•ابن واحتارْ زيد، ابن به؛ ئالط وممن التثريع، 
بمنقوم كل ندعو أي م ًقل ئذءدا ق العلم؛ أهل بعض وقال 

الكفروأهل - عليهم وسلامه اف صلوات - الأنبياء أنعتهم الإيمان فأهل به، يأتمرن 
كذءؤىلنه تعالى: قال كما اممرة، روصاءمن وكراوهم صائنهم أئمتهم 

تعالى.اف عند والعلم عندي، الأنوال أخلهر الأخر وهذا [. ٤١]القمص: ؛؟• ١٥١إث، 
نرأن.من لها ينبل وما الأية، هازء في العلماء أقوال رأين، فقد 

ماترجيح على الدالة الئرانن من آي-؛وءه علأن؛ت أنه ^٠٠، ؛ هذابعد ونوله 
الأعمال.تمابح الأية هذْ فى الإمام أن من ممر ابن اختارْ 

يقرؤونهبأيمانهم تمابهم يوتون الذين أن الكريمة الأية هذْ في - وعلا جل - وذكر 
ضلا.ينللمون ولا 

أرءوأدآوم ، 2Jy؛.تينوء ؛نجم أؤيثت س ؤُأما كقوله؛ أحر مواضع في هذا أوضح وقد 
]الحآنة[،®4 كي ك ؤ ثخم، محل ض كثه: رن ت >نئ قوله؛ إر ®ه ممن 
الكريمة.السورة هذه أول فى مستوفى هذا قدمنا وقد 
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فلأنيا ت يقال أي يب ين كمحمد ار؛إمامهماا المراد إن ئاوت من وفول 
تمرفوعأ عمر ابن حديث من الصحيح في ثت وند شك. بلا باطل نول فلانة، ابن 

فلأن*.ابن فلأن غيرة هده فقال لواء غائر لكل القيامة يوم *يرفع 
•ثية.4 ثأثل آنت( سن} j ئند هت ٠^٠* ي، مائت يثن ؤ ت تعالى نوله 

قولههدا على ويدل العين، عمى لا القيب، عمى الكريمة الأية هده في يالعمى المراد 
عمىلأن [؛ ٤٦]١^: آاقمحٍه ي آؤ آلئمح، ص ؤأبج( أمحث ص لا ءي ت تعالى 
الذكرىفتنفعه يتذكر العين أعمى فإن العكس؛ بخلاف بمر، لا القلب إبصار مع العين 

آن® ته ثق يمحك نت١ @ ألأتن ء؛ أن ® ef تعالى: نال نب، بمصيره 
لمسا.®ه ثس. 'أؤ 

يضيرليس العينين عمى فإن والتقى المروءة القلب بمر إذا 

وذكرهوجوه، من محه روى كما عمره، أحر في عمي لما ه ماص ابن وقال 
لغرم؛الر همد ان 

نورمنهما وقلمي لساني ففي نورهما عيني من الد ياخذ إن 
اثوريف كالصارم نمي وفي لحل ذى غير وعقلي ذكي قلبي 

أهلبعض قال ساذه ثأ>ئل آص أثخمغ j ؤء الكري٠ة: الأية هده في وقوله 
يهتديلا كذلك أعمى الاحرة في فهو المعنى بل تفضّثل صيغة الصيغة ليست العلم• 

الزمخشرى.حزم وبهيا نفع إلى 
صيغةالثانية ارأءمى« لفتلة أن الدهن إلى سادر الذي -ت عنه اض عفا - مقيده قال 

الأحرة.ى عمى أشد هو أي تفضيل؛ 
فيوالمقرر ساع، بلا تفضيل صيغة فإنها نتهته ت بعده قوله عليه ؤيدل 

علىمنه الوصف فحل من يأتيان لا التفضيل وصيغة التعجب صيغتي أن العربية علم 
يقوله:الخلاصة في له أشار كما فعلاء، أنثاه الذي أفعل 

أثهلأاهي يض، وصفذي وغير 
غيرتعجب أو تفضيل صيغة من مموغأ الرب كلام في وجد ما أن والفلا٠ر 

يقوله:الخلاصة فى له أشار كما عاليه؛ يقاس ولا يحفقل أنه للشروط، متوق 
أثرمنه ذي العلى نقى ولا ذكر ما لغير احكم ندور الوب

توله:ذلك أمثلة ومن 
أشياخباح أث لكم المخازي وفي ثمر ولا يلل لكم العالي في ما 

اخطبال ريموأبيضهم لوما ألأمهم اليوم أتا فأنالملوك أما 
صيغةليس طياخ، سريال ٠وأبيضهم البيت هذا في قوله إن اللماء: بعضن وقال 

بينهم.من طاخ مريال الأييص وحدك أنت المعنى بل تفضيل، 
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نإدا ٤٣ءث_نا قنرى إقاكت٠ أنمآ أده عبن تننوئك يكادإ ت تعالى قوله 
ديش،من المثركثض ني نزلت أنها -صر بن سمد عن روى نيلا.4• لامحدوك 

روايةفي عباس ابن وعن بالهتنا، تلم حتى الأسود الحجر تستلم ندعك لا .ب•' له قالوا 
حتىسنة يالهتنا متعنا ت قالوا س3لهلا ألوه فالنبي أتوا ثقيف، وفد في نزلت أنها عطاء 
سبفي الأقوال من ذلك غير إلى مكة، حرمت كما وادينا وحرم لها، يهدى ما نأحذ 

الأسباب.بخصوص لا الألفافل بعموم فالعبرة حال كل وعلى ا نزولها 
تيقتنونك ومعنى دلك، قاربوا أي يقتنونه؛ كادوا الكمار أن الكريمة لأية ا ومعنى 

إليك.نوحه لم مما عيره عليتا لفتري إليك أوحينا الذي عن يزلونك 
مضت ومل الأمر، نمى ني مما لا ظنهم في ذلك نادبوا العلم؛ أهل بعض قال 

لشدةالإسلام إلى لمجرم أحبوا ما بعض في يوافقهم أن ه قلبه في حعلر أنه ذلك 
إسلامهم.على حرصه 

أندامتغ وأنه إليه، أوحي ما بض الإتيان منه طلبوا أنهم آخر موصع في وبين 
إليهأوحى ما يتع بل ه؛ نفنلقاء من بشيء بأني أن يمكنه لا إنه لهم؛ وقال الامتناع 

نام )لإف أز  Tjciض جناي أئي، إقآ؛ثا در-مئ ?؛" أدمى ؤئاد ت نوله في وذلك ربه، 
رقءتيت إن ثناق إو إإكَإ يئ ما إب أمح إذ ميئ يلثاه ين أ؛ثؤو أن يآ ذمحش 

منالمخففة هي ظد،لأه ٠ؤرإن الإية: هذه في ونوله [. ١٠]يونس: عبيوه ثرب ثياب 
الخلاصة:في قال كما المافية إن وبض بيبا الفارقة هي واللام مهملة، يا وهي المميلة، 

ملهنا مإذا اللام زم لونالممل قل فإن فت، وحف
قالالأة، ُاوْ في كما امخا كان إن إلا نمل مع كدك تكون لا أنها والغالب، 

الخلاصة!فى 

موصلاذي بان أ بغاللفيه تفلا امخأ نبك م لإن والفعل 
انمحو.ش معروف، هو كما 

لأدَقاكإدا 0 شلا نقا ١^ رًقن كدت ثن نثتش آن 4نلزلآ تعالى: نوله 
ُذْفي - وعلا جل - بين مة.ا4. نيحإآ ك به لا م ألأماذ، رمنيح الثرء جنئ 

إليهمركن لو وأنه الكفار، إلى الركون من له وعصمته .، لنبيه تثبيته الكريمة الأية 
عانءابومثلى الدنيا فى الحياة عذاب مثلى أي الممات؛ وصعق الحياة صعق لأذاقه 

عذاببضعفت المراد ت بعضهم وقال تفسيره. ش القرطى حزم وبهذا الأحرة؛ فى الممات 
فىالمضاعف العذاب الحياة^ بضعف والمراد القبر، فى المفاعم؛ العذاب ت الممات 
وهذاالجميع، تشمل والأية وغيرْ، الزمخشري جزم وبهذا البعث، حياة بعد الأحرة 

مقرقؤ ت كقوله الموضع هدا عير فى بينه حالف، لو لنبيه الجزاء سدة من هنا لكرم الذي 
الأة\\س■[.أزه نث كلثا ث؛ مح@ نن 0 الأدبل تض فكأ 
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عندالجزاء كان أعلى الدرجة كانت إذا أنه من الأية هذه عليه دلت الذي وهذا 
ثثثؤشكو •ذؤأ يأت من ّ كقوله؛ آحر موصع في بجئه أعظم المحاكة 

تنال من أحاد ولقد [■ ٣٠ت ]الأحزاب أنداب لها يصعق 

ائركبالكبير الرحل وصغائر اض ادج-ل دكام 
الركونمقاربة من هت نبينا براءة الإيضاح غاية أوصحت الكريمة لأية ١ هذه ت تنبيه 

الركونفمقاربة لوحوي؛ امتناع حرف رلولار لأن الركون؛ نفس عن فضلا الكفار، إلى 
يقينانمح ه، حلمه لأكرم - وعلا جل - الد س التثبيت لوجود الامتناعية رلولارر منعتها 
يقاربلم وأنه نبالها، ما تبين لأية ا وهذه ه، نفالركون عن فضلا الركون مقاربة انتفاء 

إليهمتركن ناربت أي شقاه؛ إثيذ سًقئ كدت قوله: لأن البتة؛ إليهم الركون 
إليهم•تجل أٌنه■' ؤرْقئ ومض تركا، كما الامتتاعية درلولأ" الممنوع ض عص 

هاو0أن اءا النصورء ُفي بينا فد .ه. ..ألئت—ى د-زك الثلنأ • نّالى فوله 
قوك؛^_^؛نوله: لأن الصلاة؛ لأونات أثارت التي الأيات من الكريمة الأية 

قوله:فى الغاية بدليل والعصر؛ الظهر وفت فيتناول التحقيق، على لزوالها أمح، 
أك؛ضهوقوله• والعناء، المغرب ونتح يشمل وذلك ظلامه، أمح، اقإ،ه عز 
كقوله;الصلوات لأوثان المشيرة للأيات وأثرنا إيضاحه. تقدم كما الصبح، صلاة أي 

جثك ؤمت،ثن ه: ولوقأ؛ا;ا، ود: ]٠—تى ُدلثا أم »لري آلشلزآ 
علىالكلام في المنة من ذلك بيان وأتممنا وم[، ل١pالأية شآمزا.ه نيث ؤيى ق

إنساك ذراحعه T•؛[، ا،; لالمسممذا4 كئن؛ا الثدمحتى مد َ؛اثث ألثلو، ءؤ,إ0 فوله؛ 
تعالى.افه عند والعلم ٠ ثشنح 

لغةفي الحق .ه• رهوة َكاث أتمملل إئ امحلأ ييبمق ألص بآء ؤوؤ • نّالمح، 
المضمحل،الذاهبا هو والباطل: مضمحل، ولا بنائل ليس الذي الثابت، ت العرب 

دينمن النبوية والمنة العفلمم القرآن ^ا في ما هو الأية هذء ني بالحق والمراد 
بينوند الإسلام. لدين المخالفة والعاصي باض، الشرك فيها بالباطل والمراد الإيلام، 

زهق؛باق الشرك وأن راسخا، نابتا جاء الإسلام أن الكريمة الأية شذ0 في - وعلا ل ج- 
جيء.من وزالت حرجتح إذا ه: نفزهقت العرب: تقول، وزال،• واضمحل ذهب أمحا 

كلفي نابت غير مممح.الآ أي زهوقا، كان الباطل أن - وعلا جل - بين نم 
ؤيذهبه؛الباطل يزيل الحق أن وذكر الموضع. هذا غير في المعنى هذا بين وقل وقتج، 
نجد.ه^١ أتطل نيئ ^١ آاس آت م أنمحي،. عقم نلق، بمذف زذ U ظ أهوله؛ 
[.١٨لالأنيا،: وئأ4 هو ؛يا من-مغثر أ'ثلفي ■fj( نلي ءئدث، ؤ؛، وقوله؛ تّبأ؛ا، 

أبيابن أخرج الكريمة، الأية هازْ على الكلام في المتثور الدر هاحب، وقال، 
محردويهوابن النذر، وابن جرير وابن ائي، والنوالترمذمح، ومسلم، والبخادمح، ضبة، 
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نمب،وثلاثمانة مننون البيت وحول مكة، ه الّكا لحل قال• خهتع عود مابن عن 
ؤءآتدبموثه َكاث آلثطل إة أتنلأ وئبمئ ألحم( ق ؤ ويقول: يده في بعود طعنها فجعل 

[.٤٩زسآ; ثيد.ه رث1 آلظز ثدئ رتا نظ 
معلحلنا نال: ه جابر عن المنذر وابن يعلى وأبو شيبة أبي ابن وأحرج 

فأكبتحالله رسول بها فأمر صنما؛ وّتوزا ثلاثمائة البيت وحول مكة، افه رسول 
ريويه.َكان ألثطل إة أثنلأ ؤيمي، ألحم( ■٠٥ ءؤ وءال؛ لوجهها، 

هماس عن الدلائل مح( واليهقي، مردويه وابن الصغر، في اتجراني وأحرج 
فند؛ صنمأ ومتون نلاثماثة الكعبة وعلى الفتح، يوم مكة ه اف رسول دخل ت نال 
فيخرمنها صنم كل إلى يهوى فجعل فضبؤ ومعه فجاء بالرصاص؛ أندامها إبليس لهم 

كلها•عليها مر حك( رهمءا؟اُ َةا0 أثهلل إة أتنطل ؤيبمئ( ألحم(  ٠٦٠■ؤ فيقول: لوجهه 
المشركيننمسب كر على دليل لأية ا هذْ وفى ت لأية ا هالْ ير نففى المرحلي وفال 

إلابملح لا وما كله ابْلل آلة كر يالمض ويدخل عليهم، غلب إذا الأو'ال وجميع 
اممه.ذكر عن بها اللهو إلا لها معز لا الش والزاُير والعيدان كالطناير اممه لممية 

وشبهها،والخشب المدر من المتحدة الصور الأصنام معنى وفى المنير؛ ابن نال 
إلامنه شيء بح يجوز ولا عنه، المنهي اللهو إلا فيه منفعة لا مما الاس يتخاوه ما وكل 

عليههي عما غيرت إذا والرصاص والحديد والفضة الدمج( من تكون النير الأصنام 
آلاتمن كر وما ؛ المهلب( قال . بهاوالثراء بيعها فيجوز قطعا أو نقرآ وصارت 

يرىأن إلا مكورة، بها أولى، حثها فما منفعة رها كبحد ها حبفي وكان الباطل 
ابنحرمح( تقدم وقد المال. فير والعقوبة التشديد محنى على بالنار حرقها الإمام 

فيأصل وهدا الجمامة صلاة عن نخلف( من دور بتحريق هت الحم، ُم وقد ه■ عمر 
فأزالملعونة' فإنها ادعوها ؛ صاحبتهالعنتها الكر الناقة فير ه فوله ْع المال؛ فير العقوبة 
بنمحمر أراقر وفد نه. دعت بما (< JLpيهمن( فيما لها وعقوبة لصاحبتها، تا'ديبا عنها ملكها 

تعالىافه رحمه _ القرطبي كلام من الغرصى اه صاحبه، على بماء ثيب( لثنا هد الخْلااّ_، 
وليقتلنرالصلسي،، فليكرن عدلأ حكما مربم ابنر مر عيلينزلن( "وافه وقوله.؛ -، 

تعالى.اطه عند والعلم عليه، دلالة ذكرنا ما نيل من - الحدين( الخنزير' 

إلاأثية .زد ولا هقط ونحه ثئا، ثد ، آلئزءاي، ثث نعالكرت نوله 
دلت(الدير المعتى لهدا المبينة الأيات البقرة' ءمورة أول في قدمحنا وقد ■ خسارأ 
روامتسئون. و؛تن إبثا وائم نام>و1 أرمى ^^١ كقول: الكري٠ة الآية هذه عليه 

]اكوبأ[،.ه طخو0 ^1 ومارأ محنيهد إل محيتا رائهم مرر م.بهُّ ي، أل؛اكث> 
وئووئر ءادايهم ؤ، دفينوبم؛< ب ؤأكءك؛ وبجم؛ا» يدر  ١٣١،لؤ;أق هر ُؤش ول؛ وق

ثماءههو ما ؤ الأية؛ هده في وقول إيضاحه، تقدم كما [ ٤٤]فملت: عمهم،ه ءايهمر 



)٣٨(الأية الإسراء: مورة 

للأجسامشفاء وكونه ذلك. وغير والنفاق كالئك أمراصه؛ من للقالب شفاء كونه ينمل 
صحيحةوهي يالفاتحة، اللدخ الرجل رقى الذي قصة عليه تدل كما يه؛ عليها رقي إذا 

النونبفتح والباقون الزاي• وتحقيق النون بإسكان اروننزلاا عمرو أبو وقرأ مشهورة، 
تعالى.ض ا عند والعلم الزاي، وتنديد 

•أ؛و'ثا.4 َةائ القر مثه ثإدا ^،١^؛ ريثا آحس آلإمى عل أثتا ت تعار قوله 
والعافيةبالصحة الإنسان على أنعم إذا أنه الكريمة الأية هدم فى - وعاد جل - بين 

يمتثلفلم ربه؛ طاعة عن تباعد أي بجانبه: واى وطاعتي، الله ذكر عن أعرض والرزق 
نهيه.يجتنب ولم ، امر0 

راونأىبنفسه، مسّتبد عنه، مسمتعن كا^ الله يكر عمز عرصن ا • الزمحشري ل وئ 
والنأيوجهه، عرض يوليه أن الشيء عن الإعراض لأن للإعراض؛ تأكيد ا، نبه بجا 

عادةمن دلك لأن الامتكبار؛ وأراد طهره، ويوليه عطفه، عنه يلوي أن بالجانب 
٠فه ا رحمة من القنوحل أي اليأس، شديد واليئوس: المتكبرين. 

راقيكقوله كتابه، من كثيرة مجواصع فى المعنى هذا - وعلا جل - أوضح وقد 
وهكعئ ثثوس إئم ينه رءته\ ثم تمحثه يقا آلإثى آلما ■' ودء هورْ م

زهري[،و؛؛، ئمئ ؛٥^ إيم عؤآ ألثت؛ات يثب ثمأى ثثثئ صِجء بمن ست أيقن ولخن 
]؛"eySتمس أشر ثثه ثان ألءيرّ دءآء ين ينتئ أتئلم الإلأ ; ذمحّدباا ااأح_ر في وقوله 

وهنثالثه ألتاعه آلمن رآ ي، هتذا تقؤثة سند صجء بمد بن ينا ث؛نت أدقه وجن' 1. 
عبطعداب ين زقذيمنهم عيالا ثا َكهموأ ٌ ظقس َلوثتتى بمد/ ر إن نو إث ينق 
عم،.4دهمء ذث الشر نثن نإدا بمايخ، وئط أمبم، ألاذس ء أتنا ٢ ^و 

إدآنم إلي يتم دعثأ صر الناس ص ^ؤإدا • ا؛ الروم ورة ّ، ٠٢٠٠وقوله ، ]فص—لت[ 
أدهثإت أيضا فيها وقوله ]١^٣[، وا4 بثهن بقهم يمم همه إدا تخمة ينه أدائهم 

وقولهلال_روم[، مثئرث.ه ،و؛إ ^١ أيي:أم مدث ينا تنئي نميهم ثإن ها همتمإ هه الناس 
عندَةثئثا ظنا ي آو ^١ ١٥آو لجسدء دءائا انقن الإسذ نس ؛)تإدا : يونس؛؛سورة راقي 
ُ؛ؤرإداالزمر"• سورة ُرذي ونوله [، ١٢• ليو'—ل صر إل بدعنا ؤ ًتقآن مز صرم 
مزمن إثه دءوأ كاث ثآ نى ينه يته حرثهُ ١^١ م إثد يما رثي دع؛ صز ألأتة تش 

صراهتوإ نس ؤ؛دا ت أيضا فيها وقوله ٨[، مرت ١^٠ ل سّإايه عن لضل ئوادا بمي نجمل 
يآكرم نوؤ فتته ي تل عتر عق أوتثتم ٩ ئ١د نته ثزلتنه إدا م دءادا 

الأيات•من ذلك غر إلى تالرص؛ا، بممق.4 
•هودرا سورة ررفي قوله في المؤمنين عباده الصمات هده من اش استثنى وقد 

قدمتكم، ]هود[، .ه ٍب؛و رم ننهنأ اهر أولتش ألقإأئتت وعيالا أك;بم 
رأى.في راء كقولهم: اى؛ لمعنى وهو كجاء، ااوناءا١ ذكوان ابن وقرأ إيضاحه، 
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لأيةا هذه ني - وعلا حل - ذكر فلاه. إلا أثيتّ ين لغثم ؤو،آ ت تعالى نوله 
مالأن وعلا. جل علمه. إلى باب قليلا إلا العالم من خالقه أعطى ما أنه الكريمة 

الإثارةمها الش الأيات ومن . جدانلل الخالق علم إلى يالمة العالم من الخلق أعطٍه 
ظت4تتألبمثلأنسصه لص ِتادا أير ئ لذ م تعادل نول ذلك !ئ 
يثدمؤآيثز أتم ثمى ين ؤ، أثا قؤ ت ونوله ]الك-،-ف[، .ه تددا لألي» ثا 

[.٢٧ت ]لقمان ■حكّد عؤز ه إن أثأ 'يمت ثنيت ما أنجر سنغتة تتي؛ء ين 
الأيةهذه ني - وعلا جل - بين ْىهإه. قك عك ثنلم ^إة ت تعالى نوله 

تكقوله أخر مواضع فى المعنى هاوا وأوضح كبير. نبيه على فضله أن الكريمة 
قناؤ[، وثوله: [، ١١٣،: ]١٧^ ١٧^ظش أف محق ركاث ثم دآو ثم نا 

ينقرترد،ثما هتش ئسنإ وتق ئأ-م رن، دنك، ين ثدم ت، أس ٥؛، تعقن ئتا تثا ٥؛، 
ودركءناش ررثعا ه ميئ؛■ ك، ئئج وذ وقوله: ]الفتح[ رواه غيا ثم؛ ه ثنتقّ نه 
الأتات•من ذلك غتر إر ]اكرح[، وه يكوك لك ورقط •لثرق. أثس لتآ أه 

ؤدتيّتوله: وهو المومين، جمع على كير شله أن آحر موضع في تعار وين 
نوله'في الكبير بالمقل المراد وبين ]الأحزاب[ ّؤثدإ محلا أف ين لهم أن أدو؛منءن 

هند'إائ، رنهم عند دثآثون ئا ثم ألجقثاتي< رزبمَاي، ؤ، ألكدثنيء  ١٠٣١٠
[.٢٢]\س: أت|ره ألتل 

؛كآو دوعأ. الأرمن ين ئ؛ تم حئ ؛ك صتن. ئ ؤو؛ازأ تعالى: نوله 
ءكنادعمت، كنا ألئثآ٠ قط اؤ . ثحمإ .ينلها ألأنينن نلخر وعنس ،-؛^٠ بن '؛ثن 

ورألثثا؛ ي، زق أر ئمي، نن يق ك، ؛ؤن ،ؤ . ئه وقيظي' أف ئاي، آو يختا 
وه.دنرلأ بمنك ^ ١٠كت هثد زق سث١ن ئو منيم كثا ٠^١ نثل حق ^؛^٥> وبث 

وكثرةوتعنتهم، الكفار عناد شدة الكريمة الايات هذه في — وعلا حل — اف بين 
له؛يؤمنوا لن إنهم ه؛ له قالوا أنهم فذكر الخق، لطدِإ لا التعنت، لأجل اقتراحاتهم 

غزير؛ماء أي نح، من يفعول، وهو ينوعا، الأرض من لهم يفجر حتى يمدقوْ ض أي 
بتانأي ه جنت لاق [ ٢١]الزمر: ألأد؟أاه ز بمبئ تعار: قوله ومنه 
عليهمالماء ينهل أو الخاء. من أنهارا ومهلها أي خلالها، فيفجر وعنب؛ نخيل من 

متذآو آلأز؛س يهم ءمن_، ئثأ ^إن تعالى: قوله فى أي زعموا؛ كما قطعا أي كفا؛ 
صمعاينة. أي قبيلا'، والملائكة باه يأتيهم أو ٩[. ]ّبأ: ألثءه تئ 'ثنا ير 
[.٢١]١لفرتان: يتاه ى أز ^٤٠ ٥٢ءن_نا أزو كقوله: جريح، وابن قتادة 

والقبيلبه. كفله إذا ت يكذا تقيله من ؛ ^-_^s أي ت راقبيلأ^ ت العلماء يعفى ونال 
واحد.بمعنى والزعيم والكفيل 

بمعنىلأية ا هذه في القبيل وكون بصحته. ثاهدآ تقول بما قبيلا الزمخشري وتال 



(٩٣- )٠٨اوات الإسراء; 

ماجاست ونأل شهيدأ. *نيلا• •قاتل؛ وقال والضحاك. عباس اين عن مروى الكفيل 
أوالملأتكة، من حال فهو القول هذا يعلى الملائكة- باصتاف تاتي أي قييلة؛ جمع 

محنألا ايزحرف*؛ اني نوله ومنه ذهب. من أي نحرف؛ من بيت له يكون 
قوله؛إلى ذنزه ين ثئئا أوي ^ .بمن ئبمقا وبجد، آمث أقاش 

يؤمنوالن ؤإنهم ليه، يمعد أي السماء؛ ني يرني أر ذهبا. أي [ ٣٠- ٣٣ل\شمخوف•' 
والعنادالتعنت وهذا يمرزوته. كتابا عليهم ينزل حتى صعوده، أحل من أي ١ لرنيه 

لوأنهم وبين أحر، مداصح في بينه همنا الكفار عن - وعلا جل - ذكره الذي العفليم 
زهؤدؤ تعالى؛ كقوله يزمن لا الشقاء عليه سق مجن لأن آمنوا؛ ما اقترحوا ما اش فعل 
ام[،لالآن-عين سم إلا ثزا إن َمحوأ أق؛ن ثاد أيأأم  ٠٣٠٥تيلا؛؛د< ي محا ءثأه 

^ثم٤تيءمحءصةاكؤابملإ٢صفت اي؛ ولآ أة ^ ونونه: 
قيئهئلؤأ إلئثق تن هائم؛١^١ ثثحنا ^وؤ ه؛ ونول[، ١١١ام؛ اأ]الآنه أثب ئثآآ 1ن إلا 

ؤرماوقوله؛ لاوحج-ر[، ثتمهة.ه مأ ض ئ ابمت؛يا "؛٤^، انأ قاوأ همجين. 
يتئن آوهكي ^إن ه؛ وقول[، ١٠٩]الأت_«—،م: ي ^٠£، ادا ي بمثوم 

لث-دترآ،.ه ألإيح أنداب تئأ جق »ايمح محفل تأم ٠١٠•دو . أقب-رن لا ره مقيت 
كثيرة.هذا بمثل والايات 

ويوضح■ منا رجل كل إلى اه من كتابا أي سءؤ ؤيخ؛ا الأية؛ هذه فى ونوله 
]المدثر[ ٠٤تثقن؟صحما يوف أن تبم آتركح ث يد ^jj المد.ثر*؛ ارني تعالى قوله هدا 
دثلايلإ ي فل وق ثئ محين ذ ؛انأ ءابه خءئهم ^^١ تعالى؛ نوله إليه يشير كما 
إ؛اا[.]١^٢; ام؛< 

تزيهأأي هثولاه، آقثل إلا 'محت هنئ ه تتأثان ^ الكري٠ة؛ الآية هده ني وقوله 
مافعل عن العجز عن تنزيهه فيه ؤيدحل به، يليق لا ما كل عن - وعلا جل - لر؛مح، 

رنحا•إلي ئوحثه ما أنع بشر وأنا شيء، يعجزه لا شيء، كل على نادر فهد اقترحتم، 
آهاءث، بجئ قم يثر أذأ إدا ^٠]، كقوله؛ أحر مواص>ع ني ال٠عى Aلا وبين 

أالك-هف[،.ه نتأ تتيآ ,ؤءادي يقه ولا 'تنلكا ءتق" قتتل له ^٠ تيؤأ قئ ثيد إك 
تأسمحآبه وبجد إقم أنا  ٥١٠ءة -ريثن أذأ ه؛ ونول

بثرإلا قث إن ثثثهم لهم الرمل؛ جميع عن تعالى وكقوله ٦[• لنْا-ت: 
الآيات•من ذلك عير إلى [ ١١بمث؛ادثءه يق بثاآ من ء تثق ه دصق تثتهظم 

وصمالفاء ؤإمكان التاء بفتح والكساتي وحمزة عاصم الأولى ءتفجره وثرأ 
هداعلى الجميع واتفق مكسورة. الجيم وتشدد الفاء وقع التاء بصم والاةون الجيم، 

وئرأJإسكانها، والناهون السين بفتح ءكسناه وعاصم عامر وابن نافع وقرأ الثانية. في 
الزاي.وشد التون بفتح والباقون الزاي، وتخفيف النون يإمكان ءيتزل، عمرو أبو 



٥ ٠ ٢Ijy  :(٩٩.  ٩٤)الايات الإّراء

نمأق ث(واتق أن ه' ١'^ ۴ تقوألأ آن ;، ٥١تع ؤ; الى: عتول ق
يامتغرابهمالأمم جمح عادة جرت لأنه عادي؛ هنا المذكور المانع هذا ئولأ 
ؤء0وتوله: ١[، • ]إيرامم: يئداه نثن إلا آتنن إذ ؤثالوأ كقوله: البئر من رصلأ انثه بث 

لالف-ر:ونثره ثام محي ءادا إآ لإئث7 ن-٠اJا تنا ونتأ ونوله: ، [ ٤٧لالمؤسون: يئ1نثاه ئنتهت 
وتوله:٦[، ]التغابن! ايشر مثالوا أؤت رنلهر ُبيم ماثت أيم ؤذ'لأث ونول• [، ٢٤

الآبات.من ذك غير إلى لالمؤمرن[، لفتحك.ه ^١ دزؤ هشإ؛؛2^ أثقد ؤوؤ}أ 
ءاقيهذا غير آخر بماع صرح تعالى أنه عادي الأية هذه في الماع أن علؤى والدليل 

أىإلا ربهم ؤبسنيتحأ الهدئ آءئم إي يفيؤأ أن ألناس غ ^٠^١ فوله: وهو الكهف؛ محورة 
الكهف؛•في المذكور المانع فهذا . مك العياب همم أذ أ'لأولبم نثه لجم 
نبلاالعذاب ِاتيه أن أو الإهلاك، من الأولين محسة به اطه أراد من لأن حفيفي؛ مانع 

-وعلا جل - مراده خلاف يقع أن لاستحالة المراد؛ خلاق من مانعة ذلك، به فإرادته 
أوصحناوند تخلفه، يصح عادي ماع فهو هن،ه، إسرائيل؛ يني آية •في الماع بخلاف 

الكتاب؛.آيات عن الاصهلراب إيهام •دير كتابنا في المألة هذه 
تنكثءليه،ر ارقأ ثءلث؟ها بمشوى نيطأ اني، ي، ^، ١٤'ؤ نع—١^،: نوله 

يكونأن يلزم الرسول، أن لأية ا هذه في، - وعاد جل، - ؛ين، او^ه. رمي مثًكا اكا؛ 
مثلهم؛ملكا عليهم لتزل، الملائكة الم، رمحولأ مرٌالآ كان فلو إليهم، المرسل جنمط ُز، 
•مثلهم بئرا لهم أرسل، البثر إلمح، أرّر، ؤإذا أمح، 

أرنوي ت؛ك هثه أنزل ولأ ؤُثازا كقوله: أخر محواضع في، المعنم، هذا أوضح وقد 
كاةنيُ نللمثا  ySCهن سا تسن َه © تثلثون لأ ثئ ألأتث مح، ثئا 

مِيىيجاب إلا فة-ئث أرسلتا وح ه: ولوق]الأن_«__ام[، ©ه كسوته 
١^^٥ آٍ ز ١'^؛ يث س أjتiتا >;:؛، ه: ولوق٩•؛[، وسف; ]ي

إيضاحه،تقدم كما [ ٢٠]الفرقان! آألآمرإؤ،ه ؤ( ؤيمؤن 
بماىآن قق ثائر ةأدد؛را ألثثم>ت، نآث ألءا أق أر ؛^١ ى،: العته نول

معوالأرمحؤ، موات الحلق، من أن الكريمة لأية ا هذ،ه في، - وعالا جل، — ؛ين، ٠ ه يملهن 
خلف،شر فهو الأكبر الأعظم خلق، من، لأن شك؛ بلا الإنسان بعث، على، قادر عظمهما 
شك،بلا قادر الأصغر 

ثيألنفير رآ'لأديا آلتمؤنما ؤثأ>لو، كقوله: أخر مواضع فير المعنى، هذا وأوضح 
الأصغر،خلي، علم، قادر فهو الأكبر خلؤ، عر قدر ومن، أي [، ٥٧]ظ;! ألثاءد،ه خلي 

[،٨١]ص! بلإ،4 مثئهم ثنلي( أن عق يقب-ر ر؛'لألم، '؛٥;^، •تأق ه وقوله• 
بميأن ءق يقدر بمقهى ين ولم و؛لأتمرا ؛لّمحُ عأئ أرى أٌّ أُق ثثأ ُؤأرأم ول• ون

©نزها ء 'رخ' © ؛^١  r&fر ^١ آني ،اؤ:أنتم• وقوله: [، ٣٣]الأءقاف! ه تق آمئ 



٠٠٣( ١٠٢الآات)««ا.: ٠١٨١

ثأبمد® ثِثثا ءك ء ؛ ٢١© َُك؛آ ه تت ه © ص م قنا _
]انزس[,©ه نلأسؤ وؤ ثث © ١^٠١ 

ii_4 ^0ثشئ ٣ إة ن6 ثنتؤ م تدوث أنم ؤ 'مالي: قوله 
رحمته،خزاتن يملكون كانوا لو ادم بني ان الأية ءذْ *ي تعالى بين * ئتةأ[أم؛ن 

خوياعن ولأمكوا غيرمحم، على يالرذق لخلوا والنعم، الأرزاق خزالن أي 
بخالهم.لثدة لإنفاق اس 

عليهم.صيق أي ع؛اله.، على نر نولهم: محن مضيق بخيل أي قتور؛ الإنسان أن وبين 
بءدا ألم تن مث لم ج تعالى: كقوله أخر؛ مواضع في المعتى عدا دبين 

أثنثثه ^١ © ^٠١ غى ألإمثن ^إة ونوله: لاو؛_—٠١،[، ©ه ستا آداس يدمن 
الآيات؛من ذلك غير إلى لانمأرجا، @4 آثتلإ إلا © نزثا آفة تنه ١ ^© 

الأيةني لها نقدد الأنعال، على إلا تدخل لا الو، أن العربية علم في والمقرد 
فحن. نالما ألمحدوف؛ الفعل فاعل أصله ٠^١١ بعد المرفؤع والضمير محذوف، فعل 

نجعلتالواو فبقيت الفعل لحذف تملكون، لو نل والأصل؛ الضمير. فمل الفعل 
تعالى.اض محي والعالم واحد، غير قاله هكذا الخم. هو مضلا: صميرأ 

أهلبعض قال، الأية. .ه . .مثو ءاينخر نتع يأئ ءاتثا ٠^^ نّااء،: ندله 
والهلوفان،والسحر، نون، والوالياي، العصا، هي: التع، الأيات هذه الءلمت 

مفصلات.آيات والدم، والقنالع، والقمل، والجراد، 
ينئإدا ٠^١٠ كقوله: أحر مواصع في الأيات هاوه - وعلا حل - بين وتد 

•ادتءاو؛ا ت وقوله ]الآءراف[، U؛l؛^؛o بيمأء إل لإدا ند، إغ تسير ةس١ن 
اقصرأن؛ ٢؛؛؛؛ اك وقوله: [، ١٣•]الأعراف: ألقمتته تن غاي-ت؛ث قمن 
عيؤ*ارأثالئا ونوله: ]الناJراءا، ©ه ألتقليم '^١٠^ يق مو هان ظم؛ث البمتد بمال 
محنذلك غير إلى [ ١٣٣لالأء-راف: »اثتي وألوآ ؤألئئاؤغ وألئثلر ؛؛ ypjأمأان 
تولهذلك بين فقد وعليه الالسنين، يدل الجبل يعضهم وجعل ذكرنا، لما المميتة الايات 
الآيات.محن  ١٠ونحو[ ١٧١ل١لأءر١ف; طلأُ؟< 'أثم أتل -أتشا قالأ تعالى: 

بينتآ;ه. تألأبج، ص تق ي ثثو ود بمث:؛١ قن >هو تعالى: توله 
إلاانزلها محا اJذكورة الأيات بآن عالم فرعون أن امست الأية هذْ في وعلا. ل ح- 

فرعون:قول أن على يدله وذللته واضحة؛ حججا أي بصائر؛ والأرضن الموات رهمب• 
كلثؤعرا٠[ ل١Jألتلمهئ ين و،تا خبمزي ؤ٠١J وقوله: [، ٤٩]*له؛ بمؤمزه يمما ؤيك 
*عارف تجاهل منه ذلك 

سورةاس عالمه لما ححودْ سبب ميينا المعنى هذا — وعلا جل — أوصح وهد 
إلإمرمحيُ بمدن إل •قي" يغ ف، ثتء م ثى  ٠٤٢ءئ.؛مش ؤ، دث ¥وؤ!ةذ بقوله: النمل* 



(١١)ْ«ا-•الأس الإما،; ّورة

نأنيثتتنآي وتتئو)\ . قيث سص ٠^١ ^١ ١٥مهنث ءابما ءآ»؛بم ثنتا ه نؤيلأ مء  'ي
[.١٤ِ  ١٢]١^: الأة لمدت! أسم 

الكريمةلأية ا هذه في - رّءلأ جل - بين رده• وإاس آنزكت ؤولأ-لإ< تحار• توله 
صدق،غأخارْ حق. فيه ما فكل له؛ مضمنا يه أ متلبأي بالحق، القرآن هذا أنزل أنه 

وكيف،[ ١١٠وءijلآه هد؛ا ثو حممت ؤوئث3 تعالى- نال كما عدل وأحكامه 
إثلك»أزل يعآ دثمد آثث تمار■ قال كما بعلمه؛ - وعلا جل - أنزله وف- لا؛ 

[.١٦٦،: ]١٧بمليخ، آنزيث 
لأنإنزاله؛ ٍلريق في نديل ولا تغيير فيه يقع لم أنه على يدل ه تل ؤن\إوأ' وقوله؛ 

بميلولا يغير لا أمض فيه، يغير حتى عليه يغلب لا قوي إنزاله على اسمت٠ن الرسول 
[،١٩٤-  ١٩٣]النعرا»: ققأه فأ آيَ؛ن ألي ثب ؛مؤ بقوله; هذا إلى أناب كما 

لبمصأو بونا لثثا ثاؤأ يئئن ًًُىا ثم ^٠١، ُال يم يياءو بمئثهح ؤو>فداك، ت وقوله 

.به مرسل أنه على يدل لأنه ألرسول لفظ دلالة ربه؛ عن لتبليغه أي ارال تاككوير• 
الفراءعامه الحرن، فرأ،لذا تكث(ه. عق أتايى ز كمأم همته ^^٠١، ثمار• ندل 

وقرأوالباطل، الحق بين فيه وقرننا وفصلناه وأوصحناه، بيناه أي بالتخفيف؛ الغرقنا0'ا 
سنة.وعشرين ثلاث في الوئاغ يحب مفرنا أنولناه أي بالتنديد؛  ٠٥غرقنا ٠ الصحابة بعاس 
وه-كم أنر َةل ه ؤذ؛ا تعار: نوله ونمل بين بمعتى فرمح، إٍللاق ومن 

أيمكث،، على الناس على ليقرأ، لنبيه القرآن هن-ا بين أنه - وعلا جل - بين ونل 
أمروف. يذللخ،، إلا يقرأ أن ينبغي لا القرآن أن على يدل وذللث، وتنبت،، وتود، مهل 

ذللت،على ويا-ل ٤[ ]المزمل: ريلاه ألئزءاذ نوله: ني ذل،ثح على يد.ل بما تعار 
ئد،لقن ، iU،؛=^'ثجدأ يثه الر؛ارا عثو ئيل َقمررأ أك؛، ؤءاال، نوله: أيما 
]الغرتان[.وه تنة ؤييثن 

نيقوله حد على ؛*-؛-،، ما ر، يفمحذوف، بفعل منصوب، ؤيرءا،اه تحار■ لدله 
الخلأصةت

أفلهراند لما موافق حتما أصمرا بفعل نصه فالسابق 
٠٥١أمر آأثت.ئ4. آلاثع ثني ثا أة آ)انإآ ٢^١ ر أفت أديأ ؤ،و تعار؛ نول 

ثارواإل، أسمائه، من شاؤوا بما يدعوْ أن الكريمة ١لأية هدثر في عباده — وعلا جل —
-٠وعلا جل - أسمانه من ذلك غير إلى رحمن، يا ت قالوا شاووا ؤإن الله، يا ت قالوا 

وئيداأ لكئ ألآء» قق كقوله؛ الموضع هذا غير في المعنى هن-ا وبين 



٥٠٠االآة)\ا الإسراء; سورو

أس^٠^ وقوله; ]الأءراف[، .ه تعلو0 '؛اوأ تا سثتروة أنتوء ؤآ قجدرث أدي 
إلاإلت لا ه أق ض © آتيين ي ثألقلأو أق قلا ؤ إلا اثن لا 
عثآس ثبمى ألققيإ ألأثثار ألمزي ألثهيبن ألثفبق ألثقم ألثدرش أثإق< هو 

4ء 'ي بمج أثتئ ألاذة لخُ ألثتؤ أورئ ٦^٠ أق و و همظون 
•]الحشر[ ©ه ألكم آلتؤ رم ثآلارؤ 

تقوله في الرحمن اسم تجاهلوا أنهم الموضع هدا غير في - وعلا حل - بين وفد 
أفعالبعض لهم وبين •٦[. أؤسه وما ثانأ للقتن أنجرمأ لهأ؛ مز ٠^^١ 

©ألاثى تؤت © ألئرءاث قم © ؤألرتذ فوله: في - وعلأ ذ ج- 
ء© فوله: إن العلما،: بعض فال ولذا ]١^٣[؛ ©ه أكان ظنن 

إن- لهذا وبأتي •٦[. ألرءسه بما ^٠١^؛ لمولهم؛ جواب ©ه ألئر»ا0 
الفرقان®.سورة أرفي إيضاح زيادة — فه ا شاء 

لمبجر إم آلممحك يا شك قم إة ف ^١ شد آم ١ثمتما يد ثلثي ُاؤدنح( ٠ تعالى توله 
علىالناس الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - افه أمر .ه. ^٠ الدو تن محلأ 

كلأي فه® والحمد ت يقولوا أن قدمنا كما لأتباعه أمر القدوة أمر لأن نبيه لسان 
والعزةوالشركاء الأولاد عن منزه أنه مبينا له، ثابت وحلاله، بكماله لائق جميل ثناء 

٠كيرأ علوا كله ذلك عن وتعالى سبحانه بالأولياء، 
©هأ-مد آس هو ؤءق كقوله: كثيرة مواضع في والماحية الولد عن تزهه قبض 
ا©هوأدا ولا ص-ء؛ئه أئئد نا متا مند تك ؤُأة/ وقوله• السورة، آض إلى ١[ ]الإخلاص: 

شءَلأ(  i^L>مهجه لم ظ وأم دلا أم ؟ؤن أق وأ'لأمح، أاثنؤت وفوله: 
 )jثيئاءَُم كن ١© ثأدا أليين اثمد ُؤوئاأزأ ينوله■ ]الأن-عامآ، )©ه ميم ثيء وم؛؛

َةالوي دَمإ أن © ٠^١ ليال أ'مح'ونجز ظ;ئثق ع ١^ ةًفاث @ ءاذا 
كثيرة.ذلك والآيات؛مثر ]مريم[، ©ه ؤوا قخد أن ^؟^1 ثنج، ما ي© 

ؤو؛ككقوله■ همادته في ولا أي مالكه، في له شريك لا أنه أحر مواضع في وبين 
ألوبجيم أثيم الممك ^!٠٥ وقوله• [، ٢٢]سأ؛ ظهره تن يمم أم يما شمك ين يهما لم 

]الملك[،ا©ه قي خآو لإ عق يم ند، أئء( مأنلمق وقوله! ، ١[ ١■ ,_; iLe]■^لثهاره 
قة'ش يبز ئثآآ يثن ألث؛اك زتئ ئكلأ ش أئش وق ألث،ي نته ^ ؛1j4م وقوف: 

كثيرة.ذللث، بمثل والآيادث، [، ٢٦صران: ]آل من ل رنن 
فيحتاجيذل لا أنه يعني ألئل4 من نلأ' لإ ع الأية: هذ0 في فوله ومعنى 

فيببنه كما وةا.رنه، قهره تحت شيء كل اأا-ى القهار، العزيز هو لأنه به؛ يعز ولي إلى 
حكيهع/أني أزله ؤءن وقوله• [، ٢١]يوش; آمر?ءه عقأ عايج، يأس ؤ كقوله: كثيرة مواضع 
والآيادت٠[ ١٨]الأنعام; مؤذ أثثاهر وقوله! الغالب. والعزيز! [ ٢٢•]اوق.رْ; 

.كثيرة ذللئ، بمثل 
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شدةفي اض تعظيم ؤيفلهر ثديدأ. تعفلبأ عظمه أي *؛ياه آ وقوله 
تعارتكقوله يرضيه، ما كل إلى والمسارعة نهيه، واجتناب أمره امتثال على المحافظه 

تعالى.افه عد والعلم الايات، من ونحوها [ ^١٣]الح! هديكأه ما و أثت 
أنلنا ذكر ت قال أنه قتادة عن الكريمة الأية هده ير نففى جرير ابن وروى 

•• ٠ وئآه شد لر ٢^ ممي لأية ١ هذه أهله من والكبير الصغير يعلم كان ه النبي 
آيةالأية هذه محمى اممه رسول أن حديث في جاء وقد قلت ت كثير ابن وقال الأية. 
أعالم.وافه آفة. أو سرق خيصييه ليلة في بت في قرئت ما أنها الأتار بعض وفي العز• 

تذهبالأية هذه قراءة أن ممتصا٥ هريرة أبي حديث من يعلى أبي عن حديثا ذكر نم 
أعلم.تعالى وافه نكارة. متنه وفي ضعيف، إستاده قال؛ ثم والضر، السقم 

ه.محمد نبينا على افه وصلى 

ص
اككههفسوره 

كذربث ه عيآ لإ ,محتل نؤ أدكثب عند. ئك أزو آدئ ِس وى؛ تعالى• نوله 
ممونةه منك ثمن لألإ أة ألثست يمثوى  ٧١'الثويتث ؤينر ث؛نث تن ثديا أسا 
َكأقلإ'باإهئّ تلا عز يى هء ثم كا ه يلدا ؛ثث لهو ئالزأ أدمى نبمذر أبدا. مي 

فيمائه - وعلا جل - اض علم • 40ي اي اؤك إن آيييهم يى ثج ًكله 
علىائزاله وهي عليهم؛ أنعمها نعمة أعظم على يحمدوه أن الكريمة السورة هذه أول 

الاستقامة،كمال في هو بل فيه؛ اعوجاج لا الذي العقم، القرآن هذا سنا. 
وأسبابوالحرام، والحلال المقائد، فيه لهم وبين النور• إلى الظلمات من به أحرجهم 

سمعهم،ما كل على فيه وحضهم يضرهم، مجا كل من فيه وحذرهم والنار، الجنة لحول 
النعمةهذه على يحمدونه كيف ربهم علمهم ولذا الخلق؛ على العفلمى النعمة فهو 

آلأية.٠ ٠ همدؤ عك أنزو 'أومحآ ف وئو بقوله؛ الكرى 
العغليم،القرآن هدا بإنزال حلقه على والامتنان الإنعام عفليم من هنا له أثار ومجا 

كقوله:كثيرة مواضع في - وعلا جل - ذكره به عمل من ومشرأ به، يعمل لم من منذرأ 
ه؛ أدمى؛١٣^١ 0 ميتا ^١ إوة؛ وآزتآ يبؤ نن زثن آءأثر ق أفس 
]اف_^.-__اء[سمدا.4 ءا>ثلا اتي وةد-إلم لمحل فتة رخمت ف، سئل-؟دا<م ده 

دقًفركامتبمته د'.لتكث ي يى نير ثئك ألخكتب ءاتآى ملتا آما ديهر ■' وموله 
أنكرإتءيل نو ءق بمس ١^١)؛ ندا ؤا0 وموله؛ ]العنك-وت[،  40بموم 
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ينت وقوله إزومح!ث ؤيتصة بلى وإبهُ يمٌثبمؤيى فيه هم ١^؛-، 
هدلءامتإ لقك هو أرش ويوله؛ [، ٨٢]الإسراء؛ لامؤتزه رؤتهمة شثاء هو م\ اأق-رءاتي 

إلاقص ثنا @ اق/ تثث ندا ن ولأ وقوله: [، ٤٤]ضلت: ئثمح4ُ 
ثظإلا أنكتث ممئ!نكث ق محوأ َثث ي وقوته: ]؛_[، صك ثئ 

!تىه يائيا ين أءطث-ن1 آلخن أؤننب أئا ؤ-م وقوله؛ [، ٨٦]\ذصص.'  ٠١٤ؤغكث ين 
[.٣٢]U>: المر4 آلمحد م ؤذ'ِلأمح قوله: 

بمثلوالايات كبير، فضل الكتاب هذا إيراث بأن - وعلا حل - منه صريح وهو 

فييجعل لم أي محتا4؛ لم •بمثل ُؤم الكريمة: الأية هذه في تعالى 'نقوله 
أحبارْالمعاني، جهة من ولا الألفاظ جهة من لا البتة، فيه اعوجاج لا أي عوجا؛ 

وأحبار©ومعانيه، ألفاظه في العيوا-با جميع من مالم عدل، وأحكامه صدق، كاّها 
•العوج أنواع جمح نفي تعم فهي القي،؛ سياق في نكرة ُؤمححاه قوله: لأن وأحكامه؛ 
كثيرةأحر مواضع في بينه فيه اعوجاج لا أنه مجن هنا — وعالا جل — ذكره وما 

غثوم؛ممو تثية ثئهم تم َأل بن ألم؛اتي ثنيا ؤ، ِلّاَرأ ِغؤ؟تيصك؛ كقوله: 
تذأ،لأ و,ةن^ ٍد.ءا ؛؛i، 'كلمت، ه؛ وقولر[، لال_زمثنية.4 تلثم ق محءا 

وقوله:الأحجار، في أي 4ءدتا4 قفوله: ]الأنعام[ و^4 ااأظ؛ن ألتيح وهو 
أمع؛ر عد ين ^١؛ وؤ ألمزءاو تنبJدن 4أةلآ نعالك،: وكقوله الأحكام. في أي ُؤوعنلآ4 

٠جدا كثيرة ذللث، بمثل والأياين، ]النساء[ ج^ا4 ًقبجأ لخكنا فه ؤجدوأ 
ذكرْوما زيغ، ولا فيه ميل لا مستقيما أي ؤء-ئا4 الكريمة: لأية ا هذْ فير وقوله 

؟ؤُؤلم كقوله: أحر، مواضع في أيضا بينه - زغ ولا فيه مبل لا كونه،اقيما؛؛ من هنا 
ءث^اتثإزأ أم تث رئيت )و أ'وثع ثأسم حئ ندكث ؤآتتتيث ألكش_، ١،^ يذ كروا أل؛ة 

يىبج، يتكا آلمءاث ،ثدا ٠^^ نحالك،: ونوله ]الميتة[ و4 مك َمحث j؛؛l و ئثلهثث 
قنديقووق أم دمت ين نم؛، آن ألرءاة هذا َكاث ُؤوما ه: وقول٩[، ]الإّراء: لأية 4 أمم 

4ماتعالى: وقوله ]يونس[، ج^4 رب ين فيه يبم، ي الكّني، ومميل يديي أؤى؛٨٤ 
هممؤنئ ؤئدتم، ق؛ 'ًةإ، وسييث، بثد-يي ثثث دص-يبج، وكًهن نمكن، ندثا َ،ة 

ه^4لننضن هدى نه يسب لا آلكسّ_، ذلك، ؤؤالءّ، وقوله: [، ١١١]يوش: يؤيبمون4 
وقوله:]هود[ اوا4 "ئثد -كي لذذ ين محنت، م ءاثنم محتأ كثئؤ ُؤالر وقوله: ]المنرْ[، 

■الآيا'تؤ من ذللث، غير إلى [ ٥٢]اكورتما: صابغ4 يذ يثاء مت< دء ن؛دك، رثأ •؛ثلثن 4رلبجا 
وعاليهالفناهر، وهو الجمهور، قول، هو 4مّ-ثا4 تعالى: قوله يه فرنا الذي وهدا 

فىتقيما مالشيء يكون قد لأنه ؛ 4 محتا لم بجمل 4ولءّ لقوله: المعنى في تاكيد فهو 
العوجنفي بين تعالى جمع ولذا الأمر؛ حفيقة في اعوجاج من يخلو لا وهو الفلاهر 
التفسير:من آحران وجهان ُؤب-ثا4 قوله: وفي الاستقامة، ؤإيايت، 
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أيالسماوية، الكتب، من قبله ما على قيم أنه كونه معنى أن ت الأول 
مصدقاآلؤ؛ آلكثب إلك ^وأزلتا ^١^،• كقوله فالأية الممسير هذا وعلى عليه، مهيمن 

[.٤٨يرة:  ١٠١١]عفوه ومهنيدا ١^^^..، يى يد يل؛عك\ لما 

بؤآهك يمحط ال؛ؤال هندا تعالى؛ نال الكتب، من قبله ما على هيمنته ولأجل 
^١٠١٠١يألوزيو ئأئوأ ^،iJ وءال! ]النمل[. لأية ا ،ثثلمبمَوه نه ئ؛؛ ١^ أمكر إتر؛يل( 

١٥٣^كآتْقلم ئد الختش، >اؤئتآنل ال: وف[ ٩٣مَان: ]آد صندتيث4 مخي' إن 
[.١٠]الماتوْ؛ لأية ا . . ألءيس_أه. ين غننوحك ْىّم نثا ءكث؛را ثكآ بغش 

والدنيوية،الل.ينية الخلق يمحالح قيم أنه مياه ؤ كونه معتى أن الثاني؛ \ذوج4 
الأول.الوجه بمتتلزمه الحقيقة قى الوجه وهد.ا 

أنهإلى جماعة فذ.يربح ؤمثاه؛ قوله؛ إءراب< فى احتتلفوا العريية علمّاء أن واعلم 
ءبل.هعلى أنزل ؛ هداعلى وتقريره وتأحيرآ، تقا.يما الأية فى وأن الكتامتح، من حال 

الإعراب،من الوجه ا هن. ومتع . عوجا له يجعل ولم قيما كونه حال في الكتاب، 
صلةعلى معطوف، عثآه لإ .عسل ٠^^ ؛ قوله إن قائلا؛ الكشاف، في الزمخثرى 

حيزفي ياحل الملة على ، والمسلوفأتكنثه تي،ِ ثك جملة هي التي الموصول 
ببعضوصاحبها الحال بين القمل إلى يودي ارالكابااا من حال ؤمثاه فجعل الصلة 

يجوز.لا وذلالثإ الملة؛ 

الذيالمحن>ور وأن ؤآوكث._،ه من حال ومثاه أن إلى أحرون جماعة وذهب، 
مسلوقةليت، ءو؛ناه لت -محتل ؤفِ جملة إن ؛ قالواأنهم وذللث، منتف—،؛ الزمخئري ذكر، 
أنوتقريره؛ حال، بعد حال ومياه وقوله؛ حالية١ جملة هى ؤإنما الملة، على 

كونهحال وفي عوجا، فيه جاعل غير كونه حال فى الكتاب عبده على أنزل المعنى 
عاملاتحاد مع الحال تعدد جواز على والجمهور فيه، إشكال لا الحال وتعدد فيما، 
تبقوله الخلاصة في له أشار كما وصاحبها، الحال 

مقرئوعير م لاعفلمفرد عدد تذا يجيء ئد والحال 
آئتءاؤألأ '' تعالى قوله الحهلف ْع فمثاله ٠ عطف بدون أو بعطف دلك كان وسواء 

بدونومناله [، ٣٩عمرازت ]آل آلضدإء؛نه نن وليا ؤحمبمويأ وكيدا آلتي ين يكلمو مصن، ييمن 
Iالشاعر وفول [. ١٥٠ت ]الأعراف آمحئاه عنثث مويهء إك مومئ ينخ ^؛٥ ت تعالى قوله عطف 

حسافمارحلان افه يت بارة زيبخفية ليلى جئت ما إدا علي 
صيغةفيه العامل يكن لم ما الحال تحدد منع عصفور بن الحسن أبي عن ونقل 

الفارسيعن أيضا ذلك منه ونقل رمحلبا، منه أمحليب بسرا هدا قوله■ نحو في التفضيل 
منجال هي إنما الثانية الحال إن يقولون؛ الحال تعدد يمنعون الدين وهؤلاء وحماعة، 

عندهمفهي الثانية. في العامل هي عندهم والأولى الأولى• الحال في المستكن الضمير 
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_ءصتلهحملة أن احتار وممن للأولى• نعتا الثانية يجعالون أو متداحلة، أحوال 
الأصفهاز.حال؛ بعد حال قنكه وأن حالة، 

لأنءن.آه؛ لإ .،تل قؤ غوله: من بدل ومناه فوله: أن إلى مفهم وذمب 
٠قيما كونه معنى هو عنه المج انتفاء 

٠جملة من مفرد يدل فهو وعليه العقد، حل لصاحب حيان وأبو الرازي القول هذا وعزا 
ذلكحوار وفي مفرد، من جملة بدل أنه من أبو زيدا عرفت في• قالوا كما 

.العرييه علماء عند حلاف 

محآه،لإ >، ٠٠٤ؤوؤ نوله؛ هم، المجرود الضمير من حال ؤمثا4 أن قوم وزعم 
عوجاله يجعل ولم ومديره■ محذوف، يفعل منصوُ—، ؤمث١ه أن وغيره الزمخشرى واختار 
الخلاصة:في نال كما حائز؛ المقام عله دل إذا الفضلة ناصب وحيف قيما، وجعله 

اتزملمه حيفبكرن وند ا معلإن ا اصهنالويحدق 

منثانية حال أو ، بمحدوف متصوب أنه ؤم4اه قوله• هم، الإعراب أوجه وأقرب 
أعلم.تعالى راض ءالاقتاب"، 

راأنزلاا،ب متعلقة فيه اللام شد؛داه ثأئا كذر ؤ الكريمة: الأية طْ فى وقوله 
١لذلاهر.هو والأول التي٠ااا، بقوله• متعلقة هى • الموفي وقال 

إعلامكل وليس إعلام، إنذار فكل وتهديد، بتخويف الشرن الإعلام والإنذار 
تلش.هاو؛ تعالى: نوله ني كما مفعولين، إلى يتعدى والإنذار إنذارأ، 
[.٤٠: Lji]رثاه ئJاث١ أدنئم• وقوله: ]!_ 

الأولالموضع في فحذفح الإنذار، تعالى كرر الكريمة المورم هذه أول وفي 
علىدليلا المذكور فصار الثاني، مفعول الثاني ني وحذف الأول، الإنذار مفعول 

ءؤليننّرالأول: الموضع ني المحاذوف الأول المفعول وتقدير الموضعين، في المحذوف 
الثانيالموضع في ١لمحالوف الثاني المفعول وتقدير ه لدنه من ثديدآ بأمحا كفروا الذين 

ّمن سديل.أ بأسآ ولداه 'اس أخكثد ئ١لرi أئمتك ؤو^ندر 
وتهديدتخويف، العظيم القرآن هال.ا أن إلى الكريمة الأية هن.ه في تعالى أثار وقد 
ثدياآئا ؤِل~ذر • به الكفرة تخويف في نال إذ المتقين■ للمومنتن وبشارة لاكام،ين، 

بن_اردهفي ونال الأية، ؤاه ولدا أس أعثد ئالزأ أييى وينذر ؤ وقال: لJدهه نن 
١نسطه أ.ما ضأ أن ألثن1حنت يسنوى أكبن ألثفينيث وشر ؤ ليومين• 

تكقوله أحر صع موا قي بينه لهؤلاء وبشارة لهؤلاء أنذارآ كونه من هنا يكره الذي وهذا 
وقول:]مريم[، لدا.اه مما يب، ودتي-ر آلمم؛ى بو .لقئ—ر إلسالآق>نثرثه 

.]١لأءراف[ ا.ه ممعدبيثى ووكرئ دء فنذر ته •كحمج ءتثديك■ ي، ٥^" إثق، أنيل كفت 
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المعاني،ينالك وأوصحناسورة أول في المبحث هذا أوصحنا وتد 
الألمالذاب م إياْ: أندرهم !_  XJUJIوالبأس الهمان. ني الإنذار بها ورد الش 

سر.بما الخير واليشارة." والآحرةا الدنيا في 
ميالاتعالى* قوله ومنه ، يسوء بما الإحبار على البشارة العرب تطلق وقد 

تالشاعر قول ومنه ٧[ ]لسازت 

الحشرموعده الود ونالوا حمرني أحبتي أن سعد ا يويشرتنى 
الأخرثوتول 

بشجرمن ثكلتك له نقلت أمحلي بمتن الغراب بمشرس 
اللغةأساليب من أملوب يسوء، بما الإخبار على البشارة اطلاق أن والتحقيق 

عنادية،امصارة ؤيمونه مجازأ، ذلك مثل يجعلون البلاغل علما. أن ومعلوم العرية. 
محله.نى هو.،روق كا وتمليحيت تهكميت إلى ؤيممونها 

أخر،آيات به المراد ييتت سؤن ؤأك؛إث الكريمة• الأية هن•® في يقوله 
أمور:بثلاثة إلا صالحا يكون لا العمل أن عر نيلت 

-يه جاء لما مخالف عمل فكل .، النبي به جاء لما م2لابقا يكون أن الأول؛ 
آؤمد^١ ١٠ؤر؛آ تعالى؛ نال باؤلل، هو بل بصالح، فليس . عليه وسلامه اه صلوات 

ونال؛•٨[، أأتته أ»لاغ سد أاثسولأ بميع يجثآ ونال؛ ٧[، ]الحشر؛ غخسدمءه 
ثمْقتراأه> وأم ونال؛ [. ٣١َو\و.' ]آو أقيه ة؛سؤأ قلؤا أك 'قثم ي، ؤ،ل 

الآيات.من ذلك غير إلى [ ٢١لالشوJى: آقأه د يأذن هر ت، أان؛ي. تن ل4أ ثتبجإ 
ؤو>آتعالى؛ تال اض، وبين بينه فيما ه عمله في مخلمأ العامل يكون أن ^٠؛ ١٠١١

ألتنك ءيثا أك محي آن يق ١^< ^®j وتالث ٥[، ^: ٠٢١١]،^ ٤٥١ثه تحة ل؛بثداآث إلا محدأ 
JU؟،أه م . ؤٌ ء ةوامأ ه ^؛^٠ إن تام، ،ؤآ م ه أكدا!ا آق آؤن لأذ لخت، ت. 

•الأتان من ذلك غير إلى ]١^>[ ليلاه ين ثمحر تا يثق، م محتا 
العمللأن الصحيحة؛ والحمية الإيمان أصاس على مشا العمل يكون أن الثالث،؛ 

ؤعرمحئ أؤ دْقي من صتيا عملر ؤس ^؛ l،،Jفال كالأساس، والعميدة قن،، كال
ذلك.في نيدأ الإيمان فجعل [، ٩٧]\سم: الأية .ه . ؤمحت 

اكاوؤمنٍن؛ غير أعمال في مموله ممرة، آيات في القثل• هدا مفهوم ومحن 
ا٠4.كمبي، ونوله؛ ]ij_؛^،»_I^، متمحإ.ه محكه؛بمثآء ئم صيأمذ ما 

ذللث،غير إلى [، ١٨لإ^را٠يم؛ د أنتدت 'لإماد ؤأءثمحِ وقوله؛ [، ٣٩]الود: الأية 
إيضاحه.مدم كما الايات من 

ؤوك*اوأت وقوله توله- فى 'الصالحات، مفرد أن والتحقيق 
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علىالمالحة لفظة تطالق العرب وأن صالحة، أته ذلك ونحو [ ٢٠^٠: ]١٧أااة؛نلئته 
الحسنة*ي الإٍللاق ذلك شاع كما الوصية. لتتامي الجض اصم كإٍللاق الطية؛ الفعالة 
الية.الفعلة بها ،رادأ 

زوجهفي اربح بن العاص أبي نول، ذلك على الصائحة لنقل العرب إءللأثا دمن 
•ه اف رسول، يننا زيتب 

اء_اليالذي سيني بعل يكل الية حماه جزاك الأمين نت ب
الحطيثة؛ونول 

تأتيني_ا الغيبظهر لأم آل من محالمحة تنفك ولا الهجاء كيم، 
نقال:الحس، عن اعرايي وسئل 
الوسنصكرة نتفي الحس، وصكرء صالمة كل عن مشغلة الحسإ 

أجرألهم ُأن ولسشرهم أي؛ توئ\ه ئم؛ | hJج الكريمة: الأية هذْ ني ونوله 
ولذاالجنة؛ هو بالأجر: عنا عنه المر عملهم وجراء العمل، جراء والأجر• أ، نح 

مذكر،وهو الأجر إلى >ّاجع لأته ؤبوه نوله•" فب، الضمتر وذكر ه بمي قال■' 
فيحسنه أوجه وبين حن، بأنه هنا أجرهم ووصف، الجنة، بالأجر الراد كان ؤإن 

ئتمحبق.ئمحم  ٠۶أ'قمحن. محث نين آلأدمحن. ين ^٠ كقوله؛ كئترة؛ آيايت، 
@iي ئ ^٠ @ آلأمحة ثى نوله: إلى لالواسا وه ثكلوك هابجا 

والآداُت،[، ١٧جد؛؛ ]اللهنوه ؤ تن م منآ ة ةلس ملم ؤ،لأ وكقوله؛ ]الواسة[، 
معلومة.جال.أ كيرة نللث٠ بمثل 

اشياع.بلا فيه ■؛٥١^^، أي ه^؛ أيدا يه ؤممم!أك التةريمة: الأية هذء في وقوله 
مرشدؤأ آقيت ^^؛١ كقوله: كثيرة، أحر مواصع في المعنى ا هال■ بين وقد 

غيرأي ]هري[ ء؛ر،تدوم.ه عله ه ثه ما إلا رأمحر؛؛ف ألثثوت •،<^، ١٥،،١ ^؛١؛، 
وانتهاء،انقطاع من له ما أي ]ص[ قاد.ه ين لإ ما لمقبما ئدا U وتوله: مقعلؤع، 
تأتوهآثد ُؤألآحث وقوله: [، ٩٦لالنح-ل: أث؛١^ عد رثا نثد بمتدؤ ؤ؛[ ونوله: 

منذللخ، ء؛ر إلى [ 1١٢٧د: 

أيوه؛ يلدا أق أءدتئ ئامإ أدكي ؤو.شيو الكريمة: الآJة فى تعالى وقوله 
علىالخاص عطف من وهادا تعدم، كما عنده من أي ه ^ ^٠>، أ JbJثابأما ينذرهم 
ولدأ،اش اتخذ نالوا لاذبن شامل ثنته ين ثديا ؛أتا وكذن قوله: لأن العام؛ 

الكفار.سائر من ولغيرهم 
عنيمتاز الخاص كان إذا العام علمر الخاص عطقط أن المعاني، فنر فير تقرر وقد 

في^٠٨١^ تنزيلا المقيول، الإطناب من قييحة أو نة حبصفات المام أفراد سائر 
الذوات.فى التغاير منزلة الصفات 
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ورنسؤدمت تعالى قوله حسنه بصفات العام أفراد سائر عن الممتاز في ومثاله 
٧[.مجه نين ثهناكث مقثيم أشم يى تنئا قذ ت ونوله ؛، ٩٨؛ ٥٠٢٥]١^همحتيده 

اضاتحد نالوا الدين فإن يصدئها، نحن الي الأية نبتحة يصفات الممتاز في ومثاله 
ولغيرهم.لهم الشامل اللفظ على عهلفهم ماغ ولدا شنعاء؛ بقرية غيرهم عن امتاروا ولدآ 

في؛آمحكية ت هنا كقوله جدا كثيرة فريتهم عظم شدة على الدالة والايات 
ثث-بمئم همن . ^؛١ أينق أهيئ ؤوذ(ؤ\' تعالى؛ وكقوله ٠[، : ٠٥٠]١^أثوههإه بذ 
َةاه دَمأ أن © نئ؛  jcnبجز ا'مح c،؛ نت أنتنزئ:ظنن ثًفائ @ ^١ 

ثىدأنحذ ئمم؛أريتث ؤأناَنثتؤ ونولهت ]مريم[، ©ه وتا قفي آير لمغي، ط © 
مطومة.كيرة هدا بمثل والايات لالإسرا،[ ©ه ظ؛ثا ولا دمحزن إثثأ ^٥ ٥١

ثلاثةكبيرأ علوأ ذلااث٠ عن غؤ ف الولد بوا نالذين أن بين القرآن أن غيمنا وقد 
أسأى ء-مأر أتهود ؤرئاثي• ت تعالى  jLjوالنص_ارى، ليهود، ١ الناست من أصن1ف 

•٣[،لاكرب-ة: ١^^ دأمإ،وإ_ته زجثم ديخك أس أ!زث\ أنسج ألثدرى وئالي> 
تاؤلهم سيأحننتم النني، نتو ؤفتعلؤن ؤ ت عنهم تعالى قال كما لعرب ١ مسركو لثالمثا ١ والصنم، 

معالومة.كثيرة ينحوها والآيامت، لالنحلا، يثمريج^ه 
ماأن يعك، لآباإهث4ّ ثلأ ءأوّ ثذ يب، ثم ^ما الكريمة؛ الأية هذه ني تعالى يتوله 

مستحيل.لأنه به، لهم علم لا الولد اتخاذ من - وعلا جل - له نسبوه 
الآJا١ت،ومن إمكانه، على يدل لا الفعل نفي أن عالي واضحة دلالة ندل، والأية 

لأن[؛ ٥٧]١^: ممئدزه أشم '؛اوأ ه ظمحنا ^;١ تعالى: غوله ذللث، على الدالة 
يدل،لا فنفيه عقلا، مستحيل ذلك كل الولد، باتخاذه لهم العلم وحصول، لربنا ظلمهم 

كماالموصؤخ، وحول تقتضي لا السالبة المنطقيين: قول، الميل هذا ك-ُر< إمكانه. على 
المرصع.هدا عير في بيناه 

فئ،محنه يوأ علوأ ذلك عن . الولد باتخاذه العلم من آبائهم وعن عنهم ذفاْ ومجا 
بممحت،هثم، نسدإا سمثذثم علي مم دبشتر ستئ لإ كقوله: أخر مراصع 

؛أتثرنهولا ثنثا ابمل.وزا لأ »اةأودم '؛اث ^١^ انهم: آبفي ه ونول•١[، •ام: ا<ّلالأن
الآياات،ّمحن ذللث، غير إلى ؛■اء لانمامم؛: 

ُ>،بافوامهم قالوْ مجا أل بعنمح، أثوبهم^ بمن محح ًكلق ؤَكتذ، تعالمح،؛ لقوله 
ؤلقؤكقوله: آنفا عفلمه على الدالة ١؟؛،^، بينا كما عفليم؛ كثير أمر ولا.أ اتخذ اممه أن 

ازأيسوقإذ ينه ي؛ثلري، آلثمنؤبم، ؤةًقاد ه: وقول■؛[، ]الإمراءت عقاه زلا كنيلؤن 
وءفلماّكرأ بهذا وكفى ]رم[. ©٤٠ سا أب؛اد بجز 

مابمعنى فهو التعجب؛ معناه و كلمة اركبرت ت قوله إن العربية■ علماء بعفن وتال 
أكبرأو كلمة، أكبرها 
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منفتكون والمدح، الذم لإنشاء صاغ بالضم ان النحو؛ علم في والمقرر 
فيأشار هذا يإلى ا١١^، • • ءقل»ثه. ؤك؛ق< تعالى! فوله ومنه وبس( )نعم باب 

بقوله؛الخلاصة 

جلامكنعم ثلاثة ذي من فعلا واجعل ماء كسل واجعل 
اكم*ففاعل ذلك تآزر ؤإذا بثس، فيشمل انعم* باب من اجعله أي اكعم* وقوله؛ 

الخلاصة؛في فوله حد على المحذوف، لاإضمير مميزة نمء محذوف، ضمير 
معشرءقوما م كنعميز مره فبمرأ مفان عرقوب

تالائ«أفواههم من حارجة كلمة هي كبرت والتقدير؛ محذوف، بالذم والمخصوص 
بأنهااركالمة، بعضهم وأعرب ولدأ، افه اتخذ قولهم؛ وهي بها، فاهوا التي المقالة 

بشيء-دلس أفوايهم، س خارجة كلمة كونها حال ر فريتهم كرت أي حال، 
قولهم،موى تد م لها ليس أي أةوبمهم4؛ ثى ؤءئثإ تفسيره؛ في كثير ابن وتال 

يثص >إن فال؛ ولذا دافتراذعم؛ كذبهم إلا عليها لهم دليل ولا 
أميهمكقوله؛ القرآن في شواهد له كثير ابن ذكر. الذي المعنى وهذا 

الأيات.من ذلك ونحو [ ١٦٧ممران: زآل ةو؛رمه ي ثى ما 
الأهوال.أصح على للواثع الخبر مخالفة والكذب؛ 

الماضيفى الباء مضمومة فهي المن في الكبر غير بها أريد إذا *اكبر' لففلة قائله؛ 
الئمييإ،،١ أن أم بمد تمثا ؤءق؛و وقوله؛ يضنؤه، ؤكوو1أ ؛ ٠^^١ كقوله والممارع، 

ونحوذلك.[ ٠١لالإ«راء:ثو)ظلمه ل ^١ ■٠^١ وقوله؛ ]انمف[، وه سمى 
فىمفتوحتها الماضي، في الباء مكسورة فهي المن في الكبر بها الراد كان ؤإن 
ثلإدا4أن يدارا إتمإ؛ا ةأّةوهآ ريلا تعالى؛ نوله ذلك ومحن القياس، على المض.ارع 

المجنون؛وتول ٦[، ؛ ]النماء 

حجمنديها من للعينين يبد ولم ذوالب ذات ومي ليلى تعشقت 
الههمتكجر للم نكير لم اليوم إلى أننا ليت يا الههم نرءى< صغيرين 
منالحال إتيان في المربية أهل عند شاهد ٠صغيرين٠ البيت؛ هاو.ا فى وقول 

معا.والمفعول الفاعل 

الذيالكلام بالكلمة يعني ءقد<ةه ؤك؛ق الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 
•ولدأه أق، ^١^٨ قولهم؛ جو 

الكلامعاز املمة اسم يعللق اض أن من الكريمة الأية هذه علبه دلت وما 
بهاوالمراد ••١[، لالؤ٠تهمن: ثأأشاه هز '؛عة إدها ^ملأ كقول؛ أحر آيات أوضحته 

وقول؛. ١[ ٠ • -  ٩٩]الؤ»ضن: ؤثأه سا صلثا أمل هه . أنيمؤ تب قول؛ 
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لمظحاء وما [ ١١٩]هودت لميته دآلثا؛توا ألحثة تن جهثر لألأدنا رممف 'حممة 
اساللكدم به مرادأ إلا القرآن ني ءاللكمهء 

شكما المعاز فى العين بكر ص ^ ١٠■^الكريمة: الأية هدم فى تعالى ونوله 
لكلحائط.منتصأ لكن فيما وبفتحها الكريمة، الأية هذ0 

كالحائطونتمسا كان ما وكل السكستات ابن قال صحاحه! في الجوهري نال 
أودين أو أرض في كان ما - ر بالك- والعرج بالفتح• •اعوج" ؛ ٠٢٠مل والعود 
اه.عوج، دينه في يقال! معاش، 

الألفعلى كن بالالوصل في عاصم عن حفص الحرف هذا ونرأ 
ؤبج-جاهب مصلا ليس بأن أشعارا تممس، غير من بيرة مكة اكوين من المد-لة 

٠يومجتا كما نما جعله أي مقدر، بفعل منصوب أنه إلى للإشارة بل المعنى، في 
النونوكسر للفم إشمامها مع الدال بإسكان لدنهء ءمجن عاصم عن بكر أبو وترأ 

.اللفظ في بياء ووصلها والهاء 
الموحدةالباء وفتح الياء بفم — الجمهور قراها ه الخبز ؤومدن٠ر وقوله؛ 

الوحدةالباء ؤإسكان الياء بفتح — والكسائي حمرة وقرأه — مشددة السين وكسر 

٥^٠•أٌّث أدءب؛تي بندا ؤ؛5<؛>! إن ءاقربم  ٥٤مسلي نج ؤنأات؛ئ تعار؛ نولة 
المحذور،ني وللاثناق الحبوب، في للترجي تكون ءلمل* لفظة أن أولا اعلم 

مصليهبنجع ؤ؛اعفق، هنات قوله في العل• أن المحيهل البحر في أبوحيان واستظهر 
به.إيمانهم لعدم ه نفبخ أن علته للإشفاي، 

معنىومحو السكري، به نال وممن للنهي• الأبة في رلعل• إن بعضهم؛ وقال 
المحيط.البحر صاحب، عنهما نقله كما عطة ابن كلام 

الأيةفي هي وقيل؛ • إيمانهم لمدم لئ، نفنبخع لا فالمعنى القول، هذا وعلى 
معروف.كوفي مذهب للاستفهام *لعل* ؤإتيان الإنكار• معنى الضمن للاستفهام 

عنالنهمح، الأية في بها المراد أن رلخل" معنى في عنا-ى الأنوال هلْ واظهر 
عليهم.الحزن 

عياقعليه يا-ل عربي أيوب الأية هذه مثل في النهي محنى مضمنة لعل وإطلأيى 
الكلام.

ذللث،عن صريحا النهي ورود كثرة ذللثط؛ عن النهي بها المراد أن الأدلة وس 
هتزذ^٠٤١ ت ه وقول٨[، اط-رت لفحسرين،ه ؛نجم سثق، تئ.هن> ^٠؛^ ه; ولكق

منذلك، غير إلى [ ٦٨ل١لمائدة: 'اوو عز ةس ٠^٠٥ وقوله: [، ٨٨لالعجمّ: 
القرأن.القرأن به يفر ما وحير الآياتا، 
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ومنهإيمانهم، عدم على لأسف ا شدة من اك نفمهلك أي المهلك؛ ت نع لبا وا 
الرمة:ذي محول 

المقادريديه عن نحته لشيء نفسه الوجد الباخع أبهيا ألا 
تقدم.كما 

والمعنى:إثر، ويقال: أثر. جمع آثارهم القرطبي: قال ^؛٥ ونوله: 
عك.ؤإعراصهم توليهم أثر على 

منيأسك بعد أي بعدهم، من ؤء ومعنى البحرت في حيان أبو وقال 
يعده.أي فلأن؛ أثر على فلأن مات يقال: الكفر، على موتهم يعد أو إيمانهم. 

منداخله وما يه، يؤمنوا ولم عنه تولوا حين ؤإياهم شبهه الزمخشري: وقال 
آثارهمعلى حسرات بتمانهل فهو وأعزته أحبته فارقته برجل توليهم على والأسف الوجد 
يطالقوقد الحزن، شدة : هتاوالأسف ا قهم فرا على وتلهفا عليهم، وجدأ ه نفؤيبحع 
[.٠٥]الز.محرف: منينه آثثتتا ^^٤٦ كقوله: الغضب على الأمف 

من- وعلا جل - فيها ذكره مجا أن فاعلم الكريمة، الأية هده معنى حققت فإذا 
^ثلأكقوله: كثيرة أخر آيات في مبين ذلك عن له نهيه ومن عليهم ه نبيه حزن شدة 

مقي؛رايمحنحأ ألا قتلى بنج ؛، ١٤٠١۶وكقوله: ٨[، وفاطر: ■صمتته عثمم م،ساثا ئدهب 
^؛"٥۶وكقوله: [ ٨٨]المحجر: شؤمنحزه حثاحك، ؤلحتص علتهم ءم0 وولأ وكقوله• والشعراء[ 

والأنعام؛يتومراه آقيى اد نحتم ^؛؛j وكقوله: [ ٦٨وال-اددة: '١^^ عل لأس 
.موصحا قدمناه كما والحجر[ ر.ه يقؤلون يثا صدق ثيثق أك نعلا ۶^؛ ٠ وكقوله [ ٣٣

أجلمن نسك، مهالك، أي أجله، من مفعول الكريمة: لأية ا هده في وقوله 
الخلاصة:في نوله حد على عليهم، آمنا كونك حال في أي حالأ؛ إعرابه ويجوز الأمنا، 

نيدطلعة كيغتنبكشرة قع سالأينكرحومصدرم
نجعلوننإة عنلأ. أنثث أم دتلور ق نته أه عن، ما ؛٠٥ تتعار قوله 

مايعي عئياه وما الكريمة: الأية هذه معنى في الزمخثري قال .ه. -مئ؛ صعيدا عثنا ما 
.منهايتحسن وما الدنيا زخارف، من ولأهلها لها زينة يكون أن يصلح مما الأرض على 

هداوعلى تخصيص، عير من لها زينة الأرض على ما كل العلماء: بعض وقال 
خالقه،وجود على يدل لأنه للأرض،؛ زينة يؤذي مما وعيرها الحيات كل فوجه القول 

له.زينة شيء في العلم هذا به يحصل ما ووجود والجلال، الكمال بصفات واتصافه 
أنفيه، المذكورة البيان أنواع مجن أن المبارك الكتاب، هذا ترجمة في قدمنا وقد 

كقولهفيه العام ذللث، أفراد بعض بدخول المواضع بعض في يصرح ثم عام، لففل يذكر 
هذافي داخلة البدن بأن تصريحه مع [. ٣٢والحج: آثره ثعتهز يطم ومن ۶؛^؛، تعالى: 
[.٣٦والحج: شعثح، من لكِ جأأألننها ؤوإلداس^ بقوله: العموم 
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عق؛لأني،تا تئا ^١٥ الكريمة: الأية هذه في غوله أن فاعلم ذلك علت ؤإذا 
تعالى:كقوله فيه، الداخلة الأفراد بعض أخر مواضع في، صرح فد ثاه زثه 

a[،ه رزمه لممحقويا وقبو إلأناو ؤو؛قإ، وقوله• ألدباه، ألمية نيه رأب-ش، 
١^^،.من ذلك غير إلى 

وفدبها، نبايت، لا يضاء أرصا أي بمئإه؛ ؤصعساوا الكريمة: الأية هدْ في وقوله 
راالمائدء١ا.سورة فى العرية بشواهده ارالمحيدا؛ معنى قدمنا 

إلص' ئثوق أئا ثثأ تعالى: قال كما بها فات لأ ١^، الأرض والجرز: 
ومنه—جدة[ ]1Jِرجمين.ه أثأد وهثهأ قعثئأ منه ئأهظد ثنبما يدء نحج اقثمز ألآبج< 

الرمة:ذي قول 
الجراشعالفلؤع إلا ن، يميوما عروضها في ما والأحرار الحز طوي 

حرزة،جمع والأجراز؛ فيها، نبات لا التي، الفيافي، 'لبالأحراز'ا مراده لأن 
صحاحه.ز الجوهري قاله كما للجرر، الجمع جمع فهو جرز، جمع • والجرزة 

الزينةهن.ه من هثياه ما دجأعاون ُؤوإء الكريمة: الأية هده نفير فير الزمخئري قال 
فيرمعشبة خفراء كانت، أن بعد فيها نبات لا بيضاء أرض مثل أي حرزأ، أو صعيد.أ 

الباتوتجفيف الحيوان، إماتة منر زينة كان به، ما ؤإبطال حسنه، ؤإماطة بهجتنه، إزالة 
اه.والأشجار، 
البحيوؤمسز، ؤإئما كقوله: أخر مواضع في، متينآ جاء هنا أليه المثار المعتك، وهدا 

آمحتر^١ ثق ح ١^١^، ١^^١ 
ح^١ تئكيا ^١؛! أز قأد ^؛١ أئإآ ي ئندتحى م تتآ ص نأييث، ثئمما 

الك،؛نعه وكقوللدونر،ا، يمقتمن.ه وب ألأبنب سهل َة؛,لث، ألأمة، سث دم 
ثثيماثأنح ألأنج، ت ت، يهء فا.>نلل من أزكه َةا؛ ألدتا لًر! مثل، لم 

الآيات.ْز، ذك، غير إلى، .ه ثمندتز سء منر عل أفت ة0 أليح ئديدث 
ألسنةP^، لخبرهم أي ءثلأ4، آنثتر أم ءؤِئئأور الكريمة الأية هده فير وقوله 

محيالأيتلأء وص لها، زينة الأرض على ما لجعل هنا ذكرها التي الحكمة وهذه 
والحياةالموت حالق في الحكمة هي أنها أحر مراصع في بين العمل، إحس-اوا 

أفياقيف سء َلإي عق يبمو ؛،^، ٠١١نيئ ١^ ت تعالى نال والأرض، والم-موات 
؛نعالك، ونال ^،[، LJI]وه ءو أتي وهو ملأ ثمس ؛أؤ تلوم ُأمح• أينق ■يق 

آهءلإِلظر>ءفلم أتأ؛ هثر مقئ, و>ءقاث آثام سقت ؤ، ؤألأبج، آلثعثو؛ذ، ثؤر أم 
٧[.لهود: ئثلأه ثنثن 

Jراكا،فإنه تراه مر لم فإن تراه، كآنك، اممه تعبد ءأن بقوله؛ الإحسان . ين، وقد 
٠تقدم كما 
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ليسليلها زبمة الأرض على ما جمل - لعلا جل - أنه من اوصحنا الذي وهذا 
زاجرواعفلم لالاس، واعتد اكبر نه حرزأ، صعيدأ ويجعله عليها ما يهلك ثم خلته، 

حضرأ،حلوأ اادنيا *إن تال ولذا الافي؛ على الفاني bيثاد الهرى، اماع عن 
بمكه اول ؛إن النساء، واتقوا الدنيا، فاتقوا سلون، ماذا فناظر فيها مستخلفكم اف وإن 

النماء،.م كانت، إٌ/ائءل 
.٠٥ثاأ؛ؤا من ي' ث؟لزي> ١^^١ شثنم، آن ■ثؤنئ، ^١؛- تعالى؛ نوله 

ابلعندالجمهور ومجعناما التحقيق، عن المنقُلعة محي الكريمة الأية محذْ في  ٠٢١٠
يلفالم،ض الأول،، النول نعلى سل، *بل* بمعنى العلماء بعض وعند دالهمزة*، 
بينجامعة الأول النول على نهى حسبته، بل فالمعنى الثاني، دعلير ا■مت، 
فقط.الانضالي للإضراب فهي الثاني وعلى والإنكار، الإضراب 

أصحابقمة إن لبيه.؛ يقول  ٥١أن الكريمة الأية معك، في، الأنوال دأظهر 
وعفليمقدرننا إلى بالنممة عجا شينا فليمتا منها، وعجوا الناس اسعفلمها ؤإن الكهفا 
إيامحاوجعلنا لها، نينة الأرض على ما وجعلنا والأرض، موايت، الحلقنا فإن صنعنا، 

أنمنامحمكونا ومن الكهف، بأصحاب فعلنا مما وأعجبا اعغلم - جرزأ صعيدأ ذللئ، بعد 
كيرةتآيايت، ذكرنا الذي هذا على ؤيدل بعثناهم، نم الخلول، الزمن عدا 

ثممعإه ؤصمLJا قوله؛ إلمر ثاه زيمه أهم، هو ما •؛ثنا ^٤^١ قال؛ أنه منها؛ 
المرادأن على ذللته فدل الأية، . .الكهه،4.لتئم، أن حسبت، ح بقوله؛ ذللث، أتح 

منها.أعثلم محو  ١٠٠حلقنا ما إلى بالنية فيها عجبؤ لا قمتهم أن 
والأرضالسموات، حلت، أن على الناس تجيه العظيم القرآن في يكثر أنه ومنها 

كقولهشاك، بلا الأصغر على قادر فهو الأعفلم حلق ومن الاس، حلق من أعفلم 
[،٠٧ IjiLi]■الأية .ه ..ألكايب، ■تأي ين تءف؛ث مأمحي، آلثعؤُي، ؤد٠أة تعالى؛ 

®4زئ ء >طتا نولت إلى تاد،نءاتأ ®ه بما أءأ و ظنا آثئ ؤءم وكقول•• 
٠وااك>لاا ، صورة ش متوفى نممنا0 كا ]النازعات[ 

فيعجما فلا فيهما، وما والأرض ماء كالالعفنام اا٠خالرقار، محدْ حلق وس 
واضح.محو كما إياهم، بحثه ثم العلويلة، المدة محد0 الكهف أمحل إنامته 

فيغار كل وقيل؛ غار• فهو وامعا يك لم فإن الجل، في المتسع التقيح ؛ والكهف، 
اللغة.في معروف غير مي٣ح، الجل نمى الكهفا أن س أض عن يروك، وما كهفا، جل؛ 

الرقيمقيل: كثيرة، أقوال على الأية محي، في ي٠الرقيم٠ المراد في العلماء واخلمؤ 
يقول،:حيتا الصلتا أبي بن اميه اعتئاد وهو كلهم، اسم 

محمدالكهف، في والقوم وصيدهم مجاورأ الرقيم إلا ا بهوليس 
الكهف.فه الذي الجبل اسم وقيل؛ بالروم، بلدة الرقيم؛ أن الضحاك وص 
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النال: أنه عباس ابن وعن كثيرة. فيه والأقوال الكهف، فيه الذي لالو١دي اسم ونيل: 
بيان؟أم أكتاب الرقيم؟ U أدرى 

معناه:الرقيم أن القرآن آيات وبعض العربية اللنة بحب عندي الأقوال وأفلهر 
تعالى.قوله ومنه كتبته، إذا الكتاب رقمت، من مفعول، بمعنى فعيل فهو المرقوم، 

الذيشرعهم ب محدهم لكن محاب الرمم إن قالما: سواء الأية. ]\دضآ 
حروجهم،وسب وقصتهم بهم وأسا أسماؤهم فيه كثيت ذهب من لوح أو به، تمسكوا 

تعالى.اممه علار والعالم أسماؤهم، فيها مشت، صخرة أو 
احل-همانيئين: إلى أصيفتح واحدة ءلائفة والرقيم؛ الكهف، أصحاب أن والثلاهر 

الرقيموأصحاب طائفة، ، الكهفأصحاب إن قال: لمن حلافا الأحر، على معطوف، 
ولمالكهف، أصحاب قصة الكريمة السورة هدْ فى نبيه على قص اف وأن أحرى، طاتفة 
الثلاثةهم الكهف، أصحاب أن زعم لمن وحلافا الرقيم، أصحاب عن شيئا له يا-كر 

اففدعوا فيه، هم الذي الكهف، باب عليهم يئت، قصخرة عليهم مقطتح الذين 
ثابتةمشهورة وقصتهم والمستأجر. والحفيف،، بوالديه، البار وهم: المالحة بأصالهم 

■ترى كما ؛عيل. المراد، هم بأنهم لأية ١ ير نقأن إلا الصيحح، فى 
كلكانوا الأرض من محل أي وفى وأسماءهم، ، الكهفأصحاب قمة أن واعلم 

أحبارذللث، فى وللمفرين القرآن، فى ما على زاني شيء النبي. عن فيه يثبت، لم ذللت، 
بها٠الثقة لعدم ذكرها عن أعرضنا إسرائيلية كثيرة 

أوعجبا، شينا أي لمحذوف،، صفة ال،كريمة: الأية هذه في تعالى وقوله 
•عما آية 

تقدمإذا الكرة نُتا أن الحو فن في تقرر وقد الحال. موضع ش »ايفآه ؤبوأوقوله: 
ةدمالعتإصارحالأيمفلمامحباكائأمنآياسا،

ينه دهى هة ، i-Jين ء١يثا ييآ ث١ؤأ 'الكه.با إز ألنته أؤبج، ^إد نعالي: نوله 
الكهفأصحاب صفة من الكريمة الأية ُذْ غي _ وعلا حل - ذكر رثيا.ه. آميثأ 

لكلالشامل العغليم الدعاء هذا ربهم دعوا وأنهم ،، الكهفإلى أووا وأنهم فتية، أنهم 
رندا؟<.أمردا من لتا وي يمه حن ين »اننا عنهم: قوله وهو حير، 

بت كقوله وأقوالهم صفاتهم من أحرى أشياء الموضع هذا غير في وبين 
أنرؤبذ دؤ وتنئ قنتتهء بن ( ivjدؤ' جطن ه: ولفإلى هدكاه وإدإتحث ريهم 

>ءجثااا،بقوله: وقيل: مقدرأ. راذكر• منصوبة؛ الفتية• أوى رإذ : هناقوله في ورإذ• مزقاه 
اعتصام.ومكان لهم مأوى الكهف، جعلوا أي ألكهف، إق أكنته أومح، ؤءاد نوله؛ ومعنى 

هناوالرحمة عندك، من رحمن أعهلنا أي ةةه؛ دثذل>ا من ^٠١.^، قوله: ومعنى 
والمغفرة.قومهم، أذى من منه حانقين هربوا مما والحفنل والهدى الرزق( تشمل 
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علىالفتية لنقل ويدل الملة، حمؤع من وهو تكسر٠ حهع فتى جمع والفتية؛ 
الجمع اسم الفتية أن من السراج ابن زعمه لما حلافا شيب، لا شباب وأنهم قلتهم، 
فيمالك، ابن أثسار القLلة حمؤع من تكسير جمع الفتية مثل كون ؤإلى تكسير، جمع 

بقوله!الخلاصة 

هلقؤع جمال عأفذاك كعله فم ثأفعل ة لعأف
والرشد!رشدأ، أمرنا من لما وقرب لنا بمر أي والتيسير؛ التقريسح والتهيئة؛ 

هناأنها أحدهما وجهان؛ فيها  ٠٤١٧٠١ؤين قوله■ في وارمن® عليه، والديمومة الاهتداء 
أسدأ،ريي من لقيت تقول؛ كما كله، رشدأ أمرنا لنا اجعل فالمعنى؛ وعليه للتجريد، 

بحرأ.عمرو ومن 
الذيالبعض وهو أي أمرنا؛ بعض لنا واجعل فالمعنى للتبعيض، أنها والثاني 

مهتدين.راشدين يسبّه نكون حتى رثدأ الكفار مفارقة من فيه نحن 
-وعلا جل - ذكر ٠ .٤٠ عددا ستئ آلكنما ؤآ ءادانهم عق ؤثثتتثا تحار• قوله 

قدريبين ولم عددأ، منين الكهف أصحاب آذان على صرب أنه الكريمة الأية هذه في 
ياثةيكث، َكإغهن ؤا ؤون-مأ قوله؛ وهو آحر موصع في بينه ولكنه هنا، العدد هذا 

.ه.منا رآردادؤأ سني 
ومفعولا أنامهم كونه عن كناية الأية هذه في آذانهم على - وعلا جل - وصربه 

شيئايسمعون فلا السماع من مانعا حجابا آذانهم على صربنا أي محذوف، ة ارصربنا 
الأصوات.فيها تنبههم لا ثقيلة انامة أنمناهم والمعنى ٠ يوقفلهم 

اسمممض مصدر أو عدد، ذات أي مضاف؛ حيف على عدداه ء؛ؤسنمى ت وقوله 
القمريةبالسنة عددها لقدر المسنة الأية ذكرنا وقد معدودة. نين أي المفعول، 

يعاه.ت تعال قوله ذلك إر يشير كما ية، والثم
علىليدل بالضرب عير ءاداjهمه عق؛ ؤقثز،تا قوله؛ في البحر في حيان أبو وقال 

وصرب[ ١١٢ممران; ]1ل ه ألدلت عيم ضرب ؤ ومحته واللزوم، واللموق المباشرة قوة 
الفرزدق؛وقال البعث،. وصرب الجزية 

المنزلالكتاب به عليك وقضى جها بنالعنكبوت عليلثإ صرب 

يعمرنبن الأسود وقال 
الأس_ل.ادالأرض؛لى عنحرم، ني أنلث، الأبلا الحوادث ومن 

أحر؛وقال 

الحشرجابن على صربت ثبة في ندى والوالسماحة المروءة إن 
نوميتحكم لا لأنه المع؛ منها يكون هي إذ الأذان، هي التي الجارحة وذكر 
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اسثقلأي أذنهأا؛ في الشيطان بال رجل الذلك وفي السمع، تعطل مع إلا 
حيان.ايي كلام اه بالليل، يقوم لا حس جدأ نومه 

-وعلا جل - ذم أتيا.ه• لوا ث أنش أى لتز بمئثثم ^ئم محارت زد 
أنالطويلة النومة هده يعد الكهف لأصحاب بعثه حكم من أن الكريمة لأيه ا هذه في 

هامحن للم له، وأصط لذلك أحمى لثهم مدة ثي المختلمن الحزبين أي للناس مين 
•ال٠ذمرثن الحزبين ص شينا 

هم— الثاني والحزب الكهف. أصحاب هم الحزبين أحد أن على ارمف«رين وأكثر 
وييل:الفتية، بأم اكاريح عندهم كان حين عهدهم على الفتية بث الذين المدينة أهل 
حزبانهما وفيل، وكافرون• مؤمنون منهم كان المدكورة، المدينة أهل من حربان هما 
ابندين الفراء• ناله لبثهم، مدة في اختلفوا الكهف• أصحاب زمن ني المؤمنين من 

غيرإلى حرب* الكهف وأصحاب حزب، المدينة ملك تداولوا الدين لمالوك ا عباس* 
الأنوال.س ذلك 

بهر يفما وخير ٠ الكهف، أصحاب من كليهما الحزبين أن القرأن عليه يدل والذي 
تمممل ثاد )يمم لقسآءلوأ بمثثهن ؤبخ.ثؤء، تعالى؛ نوله في وذلاث، القّرأن، القرآن 
•نالوا الن-ين وكأن • ثئثر؛اا معا آعو رت1،قز »؛^_؛ غ، سش ؤ قنا لئثا ئامأ يئثن ًُقم 

قولهيقول• أن ولقائل تْلاول، قد لبثهم أن علموا الذين هم يدت>ه بما أنير ؤرسثم| 
أعلم.تعالى واش لبثهم، مدة يحمرا لم أنهم على يدل و؛1نه معا أنلأ عنهم؛ 

نبيهأملم اف أن بدليل العلّم، ينافى لا اف إلى العلم رد بأن ذلك عن يجاب وقد 
نوله:في إليه العلم برئ أَْ نم الأية، ؤ . َكهغهتِهؤي فوله: في لبثهم بمدة 

الآية.ّ.>فيأقآميخابمأهؤ
سكون،من التحريك، والمث،؛ الطويلة، نومنهم من أي ونوله؛ 

دللئ،٠وغير والميت،، النائم يعثؤ فيشمل 
اضيذد أن تضمنها التي اليان أنواع س أن الميارلث• الكتاب هن*ا ترحمة في بينا وتل 

مواضعفي مذكورة أخر حكم الشيء لذللث، ؤيكون موضع، في لشيء حكمة - وعلا ل ح- 
الميارك.الكتاب هاوا في متا)لدة أشياء منه وذدنا لنّلالث،، ومثلنا ١ نبينها فإنا أخرمح، 

بعثهمحكم من بين الكريمة ١لأية هده في هنا تعالى أنه فاعلم ذللئ،، علمت، وإذا 
غيرفي أخر حكما لوللثط بين وقن ٠ أما.أ لبثوا لما أحمى الحزبين أي للناس؛ إغلهارْ 

.. الوضع. هدا 
.تيإب؛بمنثهتِ ^^٤٨؛^، كقوله؛ لبثهم، مدة عن يتساءلوا أن ؛ منها

الكهف،اصحاب نمة لدلالة حق الماعة وأن حق، البعنق أن الناس إعلام • ومنها 
أياعمرأ0 س أف وعد أزى لملمأ نامم شث، ءؤودك،ثهئ، قوله؛ في وذلك، ذلائه، على 
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؛^JUارئث الكريمة; الأية هذ0 ني - وعاد حل - فوله أن واعلم ذها؟بم. y؛-، لا 
بعثهم؛بعد علم ؤإنما بعثهم، نل بذلك عالما يكن لم أنه على يدل لا لأية ا . • لتزه• 

أنقبل سيكون ما بكل عالم - وعلا جل - هو بل ا الملأحدة الكمرة بعض زعمه كما 
كثرة.تحصى لا ذك على الدالة والآيات شيء، ذك من علته يخفى لا يكون، 

بالاحشارسميد لا - وعلا حل - انه على الأدلة أصرح من أن فدمنا وقد 
أقععمران; آل في تعالى ئوله كثيرأ علوأ ذك عن ج|إؤ جديا-أ علما والابتلاء 

قفوله;[ ١٥٤ءممِان: ]أو ألئدوره ^١^٠ شم وه ئريحأ ق ما يبمبمل ئدددطم ي، ما 
ذك.في واضح دليل ؤثدثته توله; بعد ألئدوده داج، عينت روه 

الحقيقةيظهر علما ذلك نعلم أي أ-إزبمثه؛ أى ؤإ؛تز فمعنى ذلك حقت ؤإذا 
حاقه.دون ذك نبل به عالما كان أنه ي-افي فلا للناس، 

أمداهوؤ ماض فحل أنه إلى بعضهم فذهب ؤدصئه قوله; في الملماء واحتلم، 
أيلعلم هذا على المعنى وتقرير مصديية؛ لمرآه قوله: فى روما' مفعوله. 

الكهف،٠في للثهم أمدا ضمل الحزبين 
■وغرهم عهلة وابن والرمخثري، الفارسي، ماض؛ فعل 'ؤ١-٠مئه أن احتار وممن 

احتار،وممن تمييز، وؤآسداه تفضيل، صيغة ؤت٠اشه أن إلى بحخهم وذمبح 
•الوجهم،ايقاء دأبو الحومح، وجوز وغمهما• واكري؛.ى الزجاج 

تفضل؛صي،زة يكون أن فيه يصح لا • قالوا ماض فعل ؤلُمءاه إن • قالوا والذ'ين 
رباعيوؤتنشه الثلاثي ص إلا نياما التعجب فعل صيغة ولا هي بناؤها يصح لا لأنها 

أولا،وما أعطا، ما وقولهم; ; قالواقياسا. التعجب، ولا التفضيل صيغة منه تصاغ فلا 
يجورفلا عليه، يقاس لا ماذ المدلق ابن من وأفلس الجرب، من وأعدي ،، للمعروف

عليه.القرآن حمل 
بانتفضيل صيغة ليت، تنشره ؤ لأن أيضا؛ ، الكشاففي الزمخثرى واحتج 

فلادالبثوا• ينتصب أن ؤإما يحمل. لا فافعل بأفعل، ينممبح أن إما يخلو لا ؤآُداه 
بإضمارنصبه زعمتج فإن وقال; القول، ذللث، على ٌديدأ يكون لا أن المعنى عليه يل 
أيا(؛ القوانيوف، يالمنا )وأضرب، قوله; فير أمحمر كما ارأحصى،اا عليه يدل فعل 

فعلا،ااأحصىا٠ يكون أن أبيتا حين، قريب،، وهو التناول أبعدمحت، فقد القواس، نضرب، 
الزمخنري.كلام انمهى ؤإصماره، تقديره إلى مضعلمرأ رحعتح نم 

الالتفضيل صيغة أن لم نلا ; قالواكله هذا عن المخالفين جهة من وأحبب، 
تعمل.لا أنها أيضا لم نولا الثلاثي، غير ص تمحاغ 

كما٠رأفحلاا س تصاغ التفضيل صيغة كون في أن ذك في المقام تحرير وحاصل 
الحو;لعلماء  ٠٢٠مذّانلاثة محنه؛ تصاغ لا أو هنا، 
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أبيمذهب وهو رسوبم، كلام ظامحر وهو مطلمقأ، أفعل من بنائها جواز الأول• 
البحر.قى حيان أبو عته نقاله كما إسحاق 

وهوعليه، يقاس ولا يحفغل شاذ فهو منه ممع وما مطالقا، منه يبنى لا رالثاتيت 
تيقوله الخلاصة في مالك ابن عاليه درج الل"ي 
أثره نٌذي العلى تض ولا ذكر ا هلغير احكم ا-ور نالوب

آعنأثيرُ ذ ُؤنهو قوله؛ على الكلام في إسراJيلا٠ '؛بني محورة في قدمناه كما 
[.٧٢لالإ.ما،: نهلاه ثأنل 

وأشكلالليل، كاظلم خاصة، النقل لغير همزتها كانت إذا أفعل من تصاغ الثالث؛ 
•عصفور بن الحز أبي اختيار هو وهذا منها، تصاغ فلا للنقل الهمزة كاننح إن لا الأمر، 

الفافعل الزمخثري؛ فول وأما النحو، كتب، في بأدلتها منؤكورة المذاهب، وط٠ 
فيدرج وعليه خلافا، بلا التمييز في تعمل التفضيل صيغة لأن بصحيح؛ فليس يعمل، 

بقوله؛الخلاصة 

نزلاملى أعكانت مفغلأ افعلأ بانمبن المعنى والفاعل 
فيه.إشكال لا التفضيل بصيغة فنمثه تقدم؛ كما تمييز وؤأمع١ه 

•متجه غير ذللث، إن عهلية؛ ابن وقال ه ؤيىو\ منموب؛ >ؤآمراه أن؛ إلى الهلبري وذم، 
منالماّ.ة عن عبارة ؤيكون الغاية، هو الأمد لأن ذلك؛ يتجه فد حيان؛ ابن وقال 

أيالحرف؛ إمحقاؤل على منتصب وؤآ•داه الذي، بمعنى ماا و• غاية، المدة إن حث 
مسحؤ، كقوله؛ لبثوا٠ ارما لنقل في انبهم لما يرأ تفأمد من ويصير أمد، من لبثوا لما 
الحرفمحفهل ولما ٢[  ijisLj]يتوه من أث، ينج ءؤما ا"'اا، لالّفرةت »اييه ين 

الفعل.إليه وصل 

العريب،،كلام في معروف الغاية على الأمد إمحللاق _ث عنه الله عنا - مقيدْ فال 
تذييان ناينه قول ومنه 

الأمدعلى استولى إذا الجواد صق سابقه أتت من آو لمنالك إلا 
النصبأجاز الصغير لأخفش ا سليمان بن على أن ااالنساءاا صّورة في تدمنا وقد 

غيرت بقوله ت قوله نصب ولكن م-طلةأ، اللبس أمن عند الخاففر بننع 
اه.يخفى، لا وكما عقلية، وابن الزمحثري ذكره كما مديد 

مرداسبن العباس قول وأعربوا التفضيل، بصيغة المفعول نصب الكوفيون وأجاز 
السلمي

ارمفوا تقينا اليوم ا منينولا ممبعحأ حيأ الحي مثل أر فلم 
القوايايوف البمنا وأضرب هم منللحقيقة وأحمى أكر 
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لتقديرحاجة ولا ; نالواأصرب. محي التي التفضيل لصيغة به مفعول ٠ القواض  ١١بأن 
أئلمم دكي ؤأ0 تعالى: نوله في امن" إل النحريض؛ بعض فال هنا ومن محذوف. فعل 

به.المفعول نصب نله التفضيل بصيغة منصوب [ ١١٧]الأن«امت عن بميل من 
علىمحيي أحرى هذا الكوفيين ومذهب -؛ له وغفر عنه الله عفا - مقيدْ نال 

منمانع فلا فيها، الكامن المصدر معنى فيها التفضيل صيغة لأن المعقول؛ الهعنى 
صربنايريد معنا0ت ا٠ القوانبالسيوف منا ءوأمحرب ت قوله أن ترى ألا عمله، عملها 

مانعفلا قررنا الدى هدا وعلى واضح. هو كما غيرنا، ضرب على المؤانس بالسيوف 
كانوإن تفضيل، صيغة أنه على به المفعول نم، أؤل>مئه ب منصوب كون من 

تمييز.بأنه أعربوا تفضيل، صيغة  ٠١٤تنش ؤ بأن القائلون 
الأية،. . النم أى ^j،؛^ فوله: من رفع وجه ما نيل: فان سه: 

أنمنها أجوبة، ذلاثط في للعلماء أن فالجواب به؟ مفعول لأنه نص، محل في أنه مع 
فيماللئ، ابن قال كما مفعوليه عن الفعل يحلح، والاستفهام الاستفهام، مض نبها بيأه 

مقعوليه:عن الق،ليي الفعل يعلق ما على عاطفا الخلاصة 
انحتمه لذا ام والاستفهكذا م نأو داء تابلأم ولا ؤإن 

ولذللثؤالعلم؛ متعلق بمجموعها الجملة أن من وغيره الرازي الفخر ذكره ما ومنها 
يخفىولا ارتفاعها، على بقيتح بل ؤأؤأه لفظة في لعلماا ١١قوله: عمل ينلهر لم بب، ال

ترى.كما القول هن.ا اتجاه عدم 
أنالأية في محيى الأعارسح أوجه أظهر -: له وغفر عنه الله عفا - مقيده قال 

علىمحذوف صلتها وصدر مضافة، لأنها مبنية وؤأتيي استفهامية. موصولة ^١؛،^ لفغلة 
Iالخلاصة في قوله حد 

انحذفضمير ا هلوصر وصان ، تضفلم ا متا وأعربكما أى 
لماأحمى هو الذّى الحزب لنعلم هذا على المعنى وتقرير نصها، يفلهر لم ولناتها 

للمخالف،نحم، توجيهه، قدمنا كما تفضيل صيغة وؤل>مئ؟ه غيره. عن ونميزه ١^١١ لبثوا 
عليهوالمفضل المقفل بين الاشتراك مaلابقتها بدلالة تقتضى التفضيل صيغة إن : يقول أن 

منبالمدة لجهله الإحماء أصل في الأحر ينالك لم الحزبين وأحد الفعل، أصل في 
تعالى.اف عند والعلم لعل، ®احصى* إن ت قال من نول يقوي مما وهذا أصلها، 

غيره،من الليث أمد المحصى للحزب الناس معرفة في مهمة فائدة أي ت قيل فإن 
مساءلةفي مهمة فائدة وأي الأية؟ .ه ..بمن بمثتثبمآ ؤذوِ لقوله؛ غانية علة يكون حتى 

ي؛ممه؟لشأءمإ بمثننه،م لقوله؛ غاية علة يكون حتى بعضا، بعضهم 
ماأن - أعلم تعالى واف - لنا يفلهر والذي لهذا؛ تعرض من نر لم أنا ت فالجواب 

بعضابعضهم وسماءلة ، لبثوا لما أمدا أحصى هو الذي بالحزب الناس اعادم من ذكر 
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فيآذانهم على صرب افه وأن الفتيه، هؤلاء أٌّر حقيقة للنامن يظهر أن يلزمه ذلك، عن 
حال.لهم يتغير لم أيدانهم؛ طرية أحياء بعثهم ثم تسعا، وازدادوا سنين ثلانماتة الكهف 

الموت،يعد البعث وعلى قدرته، كمال على الدال — وعلا جل - صنعه غريب من وهلءا 
أعلم.تعالى واف غائية عالة ذكرنا ما جعل اللازم هذا ولاجار 

•ندى يذذثهم  ١٣١٠ثط إم تأنم؛أنى عثك نقس ؤ،س ت تحار قول 
*يالحق ١لكهف أصحاب نبأ عاليه يقصر أنه لنبيه ١^^١لكريمة هذه في وعلا. حل - ذكر 

•هدى زادهم - وعلا جل - اف وأن بربهم، آمنوا فتية أنهم له ُوكدأ أحرم ثم 
الطاعاتلأن هدى؛ ريه زاده وأطاعه يريه آمن من أن الكريمة الأية هده من ويفهم 

والإيمان.الهدى من للمزيد مب 
تعالى؛كقوله أحرا مواضع في مبينا جاء الكريمة الأية هذه من المفهوم وهدا 

ذن١تهدإ ه: وقول]محمد[، مريهر.ه دءاثهم هدمح، دائم آهثدوأ 
عتله ^١ ه ;١^١ أكيي >تأقا -مالى; وفود [، ٦٩ثثلئاه ليدثتم 
]١^:تتيئوزه % إسا وائ'يإ س،َاتزا ؤ٠أنا وقوله: !لأية، [ ٢٩]الأمال: همثانا4 

إ,شآإ4.لإ ؤتداددأ ألمحن ي 4 ألتك؛ه أرد ١^٥ م تعالى: ونوله [، ١٢٤
منكتؤن ؛3^؛؛ يا.؛وإيً وءاينوأ أفه أئقؤإ »اموأ أل؛ث ُؤكأه تعالى: ونوله ٤[، ]الفتح؛ 

الأيات.من ذللث، غير إلى [، ٢٨ت الحييي ل الأية غهءه ثنؤف ميإ لخكم ؤبمتل ء يمنه 
ينمهسأنه منها مفهوم يريد الإيمان أن في صريحة نصوصن المذكورة الايات وهذ0 

شكلا صريحة دلالة عليه تدل وهى ذلك، على البحاري بها استدل كما أيضا، 
تعالى.اش عند والعلم ترى، كما ونقصه الإيمان زيادة في للاختلاف معها وجه فلا فيها، 

الصر،على ونويناها قلوبهم ثبنا أي ثامحإه- إي محيهم قك ؤدرثْلثا تمار: توله 
والنعيم،الأهل فران، على وبمبروا بالحق، بمرعوا أن من يخافوا ولا يجزعوا لا حتى 

طعام.ولا ماء ولا يه، أنيس لا جبل في غار في بالدين والقراد 
تعالىأنه - وعلا جل - ريه طاعة في كان من أن الكريمة الأية هد0 من ويفهم 

٠الجميل والصبر ند، لشدا ا تحمل على وشته تلبه، يقوي 

بدرأعل قمح، كقوله أحر مواصع في المعنى هذا من ومانع إلى تعالى أثار وند 
ةتى تؤلإ ثيرد منه أمثه ألقاس ءؤإد وأهحا؛هث جق نبيه ءخاطبا 

بجبم،0لد أ*لآتام وه؛ء يًظم ء ءننح وأد عء يديب ه .4لهرئ( 
موسى:أم في وكقوله [، ١٢، ١١أل;بم ميتوأ م>قةاز أف ألاهمح إل دقث 

منلأؤى »يهثا مك زهتلكا آن هء لسدر، هكادث، إن أنيا محس، أؤ ثراي ُؤدأنبح 
لاسس[.©ه المحن 

مللثؤوهو يلادهم، محس، يدي بين أى ثامأه ^إد فوله: أن على رين المقوأكثر 
.نوءس لقيا اسمهت أن يزعمون الأوئان، عبادة إلى يدعو جثار 
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قيامهموفي إسرايليات، لأنها عنها أعرصنا الشير، كتب جمح في مذكورة ونمنهم 
.نامواحين نلوبهم على ربطنا هو •إذ• ت قوله في والعامل كثيرة. أحر أنوال هنا المذكور 

إد١ئنا كن إلها دؤنهء ين دمإ آن إلأزج، ألثننت رب ربما نمالئ نوله 
بربهمآضوا الذين الغبن هؤلاء أن الكريمة لأية ا هذْ في - وعلا جل - ذكر . مثذا4 
منبيعوا لن وأنهم والأوض، الموات دب محو ربهم إن ؛ نالواهدى دبهم فزادهم 

الممنمن هو أد شطط• ذا نولأ أي شططا، قالوا ذلك فعلوا لو وأنهم إلها، دونه 
وانمواب,الحق عن الّعد ت والشطط الشهلط، نفس هو نولهم كأن للمبالغة؛ بالممدر 

إلىحطأ، كذبا، تعديا، حورأ، اشهلطا،; ت بعضهم كقول المقرين، أقوال ترجع يإليه 
الأقوال.س ذلك غر 

قولهومنه الحل.، جاوز إذا ت الوم في أشمل ومنه الحد، مجاوزة الشطهل! مادة وأصل 
ريعة;أيي ين عمر قول ومنه العد، أو الأية. [ ٢٢]ص: الأية . . ئثيذه. ^،٠ تعالى؛ 

أ؛_عسالد غل- عبدار لولا نرانيجدار دا غط ثت

الأعشى!فول ومنه والتعدي، الجور في الشطط امحتعمال ويكثر 
والفتلالزيت، فيه ياذهب كالطعن شطعل ذوي بنهى ولن أتتهون 
مواتالحالق مع أشرك من أن على واصحة دلالة تدل الكريمة لأية ا وط، 

الجورغاية فى والصواب الحق عن بعيد شطط بأمر جاء ففد آحر، ممودأ والأرض 
لأنالوجود؛ إلى العدم من الخلائق يبرز الذي هو العبادة يستحق الذي لأن والتعدي؛ 

شؤونه.ؤيدبر ويرزقه يخلقه حالق إلى يحتاج مخلومحا غرم حلق على قل-ر لا الن-ي 
كثيرةأحر آيات فى مبينا جاء الكريمة الأية طْ علميه دلت الذي المعنى وهذا 

ادى. ننمن ثذمحز مدئم ين وأق/ا ■٣' ه رومحأ أءثد-دأ أقام، ه؛ ولكق
ثلإدؤأ ;^٥١ ألأتزت ين ُه، ثأ-ئ ؛آء "؛^L؛ يى وأرو، يمؤ وسثت' ي؛شا ألأتي( ذؤ جمل( 

ءثئلا َتز( تلي( وي إ تمالك( وقوله لال؛-نرة[، .ه هنئترث ثأتم أندادأ A محلوا 
الخلأ،^؛1قيه كش، \' jiiLف حننا ^١٢ تعالى؛ وقوله ]النحل[، دفروثؤ^ه أتلا 
كلحالق هو الذي القهار الواحد أي [ ١٦]الرعد: ألوجد وم ثى» إ ث؛د( س آم 

التا ؤايثر؛ؤن -؛ وعلا جل - وقوله -• وعلا جل - وحده للعبادة المستحق هو شيء 
بمئمرىلا ءالهه دربج,ة يل( نعالك(؛ وقوله ]الأءراف[■ .ه ؛؛؛؛0، دم محقا تمح( 
الايات.من ذللث، غير إلى ٣[، : ل١لمرiاj(؛طئو0ه وينر ثكا 

دعوناإذا أي ثأثاه؛ إدا ئيا الكريمة: الأية هذه في - وعلا جل - ونوله 
شعلهلآ.قلنا فقد إلها دونه من 

ت1طنب؛لمءثه> تارث زلا ؛الهد دونهء ين أمحدوأ ممي، ^٠؛^؛!؛؛ الى؛ تعه نول
؛هان.اوالمراد وشدة. بحن( الطلب( وهو للتحضمر، الكريمة الأيه هذه نر ®لولا® بيرن(ه. 



(١٦.  ١٠)الكهف: سور؛  ٠٢٦

عبادةجواز على بين سل3لان يأتي أن أحد يقدر لا انه المعلوم من لأنه التعجيز؛ العللب 
الواصحة.الحجة البين؛ بالسلطان والمراد تعالى. اممه غير 

علىبحجة الإتيان عن تعجيزهم من الكريمة لأية ا ٥^٠٥ في — وعلا حل — ذكره وما 
كثيرةأيان في موصحا جاء شركهم، على المشركين حجة وإ؛ءلال وكفرهم، شركهم 
إلاآق. يإن القلي إلا ئئعوث إن نا منضم• ءثٍِ تذ بمدْفم ض ^^١ تعالى؛ كقوله 

ظتوأمادا أروق أش دون ين ثا أرءبتم تعالى؛ ونوله [، ١٤٨]الأنعام: ءر٠٠وفه 
هظمإن علّ يش ألرز أذ ندآ تل نن دكثنِ، أفوق ألثتم؛ي، ي، ؤنة ثم آم ا'لآبج، ثى 

نهمنبئ، بن مجه ءابثم ^؟٢ عليهم؛ منكرأ تعالى ونوله ]الاحقاف[، وه تتنإ-ن؛ى 
بمافهو.تلإو "؛؛!،؛؛t عثؤح أتننا ^١٢ -إ وعلا جل - ونوله ]الز-؛مذ،[، وه حنغيه' هء 

أددمحن ثن نيمن أق؛ن ئج»ةأ أرءم تعالى؛ ونيله لالأّومء، وه بئجذ ه َكامأ 
لنتند؛J< ست عك يهم َكنجا ءاينةم أم ي، ث/ي ثم أم أرمط ين ^؛*ji مادا لاّؤ، 

لأنهاأد ع يع تعالى؛ وقول ]٠-،^، وه ميثإ إلا بمما بمئبم آلْكها بخد 
]الم)مون[،وه ثنيح ك إئم ردء عث ^؛١٨ لإما دء ثأ بيس لا »لم 

القالينآبائهم تقليد إلا شركهم في لهم سد لا المشركين أن على الدالة والأيات 
بيان،عهلف قيل؛ و'ؤمتثاه مبتدأ، ؤهثولأ؛ه الكريمة؛ لأية ا هن.ْ في ونوله جل.ا، كثيرة 

محلفي ءؤأءئدوأه وحملة المبتدأ، حبر ءاؤمنثاه وقيل؛ ءؤأمح.دواه جمالة والخبر 
أعلم.تعالى واش أفلهر، والأول، حال،، 

ممنأفللم أحد لأ أي .هّ ، 'ؤأف عز أنرى  ٠٣أفنم ؤئم>ا نٌالي• نول 
كماالكهف،، أصحاب، نوع عليه افتراه كما ثريكا له أن ؛ادعاء الكن.ب< اف على افترى 

!لأية.. ؟ تاإههه. دننهء  ijtأمحدرأ متتا ب،وة التكهف_،؛ أصحاب، عنهم قال، 
أعظمهو له الشركاء يجعل اش على الكدب، افتراء أن من هنا ذكره المعنى وهذّا 

التيسدقؤئدب، أثي ؤأ »ًىذد، يثن، أط1م ؤئسأ كقوله؛ كثيرة، آيات في مبينا جاء الظلم 
يمضونهأؤلخدف ءقذب١ اثي ؤ أنرئ مثيأ ممتد قتأ ونوله؛ [، ٣٢]الزمرت ثاءءآه إي 

وهألْللمة ء أد ثننه ألا ريهم ءق َكدؤأ أمحث ه ألاشهند محيمل، نتهم عل 
ّجدأ كثيرة ذللثؤ بمثل والأيات ]هود[، 

ينز3ؤم ت؛ؤ" ننئز ، J،i^،lإل؛ثأثوا ك إلأ بمثدرث رنا ؤوأ} نعالك،؛ نول 
عنىللتعليل أءرلترئلمه ؤنإذِ قوله؛ في ؤء١ذه - وه يننئا أؤ بذ دؤ نتهئ رحتيه، 

وماالكفار قومكم اءتزالكم ولأجل فالمعنى وعليه هشام، ابن قاله كما التحقيق، 
رحمتهمن ربكم لكم ينشر اعتصام، ومكان مأوى الكهف فاتخذوا اف، دون من يعبدونه 

ومعبوديهمال،قفار ثومه المومحن \ءتز\وأ أن على يد.ل، وهلءا مرفقا، أمركم من، لكم ؤييحئ 
ورحمّته.به اش لطف، باب، أٌمن 



٠٢٧( ١٧)الأت الكبمس; ّررء 

الصلاةنبينا وعلى عله - إبراهيم نيه في تعالى فوله أيضا عليه يدل المعنى وهذا 
ثثيؤ، ؛؛، Jb ،S^i'ألا عثئ بة وآذعإ أم دون ثن دعوى وما ؤرأغفيت؛م -ت لام وال
يدبا. ثثا جثتا ئؤ نتمئ اشمف ه يبمثا آس درن ثن بمدثن وما لثا ث. 

مجانبتهمهو إياهم واعتزالهم وه علتا مدخا ي—اث لم بمتا -وقثنا بن لم 
بدبنهم•منهم لفرارهم لهم، 

الضميرعلى معطوف مست، محل فى موصول اسم إلا رنا ؤ ت ويوله 
ؤث1هوقيل: اض، دون من مموديهم واعنزلتم أي ؤ\تو'ذتد'ه.•• قوله: في المنهوب 

أظهر.والأول تعالى افه غير عنايتهم واعتزلتم اعتزلتموهم أي مصا-رية، 
اضيعيدون كانوا أنهم على بناء متصل، استثناء هو قيل: ١^؟، إلا ؤ وقوله: 

إلايعيدون لا كانوا يانهم الفول على بناء منقهلع؛ استثناء هو وقيل: والأصنام. 
.يعبدون،.ولا اض يعرفون ولا الأصنام، 

بفتح- عامر وابن ناغ وقرأه ■ به تنتفعون أي به، ترتفقون ما أي ت/ثناه ؤ وقوله• 
وترقيقالفاء وفتح اليم بكر - البحة باقي وقرأه - الراء تفخيم مع الفاء وكر اليم 
وأنكرالمعروف. الإنسان عفو وفي به، يرتفق فبما ولعتان قراءتان وهما -، الراء 

بكرهو وقال: - الفاء وكر اليم فتح — الإنسان عفو بمعنى المرفق® ٠ فى اتى الك
ذلك.غير يجوز ولا الفاء، وفتح اليم 

أيالبدلية، بمعنى أنجِه تذ لءؤ ؤوت؛تي ت فوله في رمن" أن الأنادي ابن وز-عم 
تعالى:كقوله غاية زعم الأي هنّا وعلى مرفقا، الصعِح ءأمركم® من بدلا لكم يهيئ 

ومن. عنهاوعوضا منها بدلأ أي [ ٣٨الآح_ئإه يث الدتأ إلعير؛ ؤأرءيِئهم 
الثاعرتقول المعنى هدا 

انطهيلى عياتت ردة بمة شربزمزم ماء من لنا فلستا 
أعلم.تعالى وافه زمزم، ماء من ئدلأ أي 

ئنيإتا ثني ين أيتنق ثمل قؤ؛_ كقوله: لكم، عل يبثؤ'4: ننثر ؤ ومعنى 
ويهل-ويقرب ر ييأي ؤدتمح4، ونوله؛ الأية؛ [ ٢٨لالثورىت دينئر 

ميمحممعنا؛تا ؤإدا ابين دان 'ينهنّ ءن لاور طنمتا إدا آلثنس ؤ>_/؛؛، تعالى. قوله 
هذاترحمة في قاومنا أنا أولأ اعلم • ^٠ ٤٢ءاينت يل، دبم، ط ئجوو ؤ، وهم الفعالء داث، 

قولأ،الأية في الحلماء بعص يقول أن تضمنها التي الثان أنواع س أن المارك الكتاب 
متعددة.أمثلة ذالثا من وذكرتا القول، ذلك حلاف على تدل قرينة الأية نفس في ويكون 

نفسوفي قولين، على لأية ا هده في اختلفوا العلماء أن فاعلم ذلك علمتج ؤإذا 
الأخر.صحة وعدم أحدهما صحة على تدل قرينة الأية 

كانواالكهف أصحاب أن فهو خلافه، على لأية ا في القرينة تدل الذي القول أما 



(١٧)الأيت الكهف: -ورة ِ  ٥٢٨

حرتفيهم الكهف، ننس من طيعية حواجز الثمس وبين وسهم الكهف، من زاوية في 
تعارالض شاء إن — تفصيله مستذكر ما على وغروبها، طلوعها عند الخمس 

الكهفأصحاب أن فهو صحتثه، على الأية هده فى القرينة تدل الدي القول وأما 
صوءمغ الله أن إلا وتقابله؛ الثمس تصببه سمت على الكهف من فجوة في كانوا 

الذينالصالحين، القوم لهؤلاء كرامة العادة؛ حرق وجه على عليهم الوقوع من الخمس 

ّ"ءممثآتصس،ص«..ُ«»,
يقالحمى غرابة مه وليس مالوفا، معتادأ أمرآ ذلك لكان الأول القول أصحاب ذكر0 كما 
المذكورة،القرينة له تنهد أنه ذكرناه الذي الوحه هذا وعلى ، ءاينت ين دللك ؤ فيه• 

الشمالذامحت، إياهم وترصها ؤللوعيا، عند اليمين ذامحت، كهفهم عن النمس تزاور فمعنى 
ؤإلىالطلؤع، محي اليمين جهة إلى وسعدْ عنهم، صوءها يملص اممه أن هو غروبها عند 
فإذايشاء، ما يفعل شيء، كل على قادر - وعلا حل - والله الغروب؛ محي الشمال جهة 

الكهف،.وصع كيفية فى احتلفوا الأول القول أصحاب أن فاعلم هذا، علمت، 
نحومن كان الكهفه باب أن على تدل الأية بان يره نففى كثير ابن وجزم 

ذامت،محه تزاور محللوعيا عتل دحلته إذا الشمس بان أحبر تعالى لأنه نال• الشمال، 
أيتزاور وثنائه: جبير بن وسعيد محاص ابن تال كما يمنة• الفيء يتقلص أي اليمين، 

منهيبقى لا حتى بارتفاعيا شعاعها تقلص الأفق فى ارتفعن، كلما أنها وذلك، تميل؛ 
الئ.عاؤ،ه؛دام، مر>مم ■م؛ا؛ت، ُؤوإدا تعالى؛ تال ولهذا المكان؛ نللث، فى الزوال عنل- شيء 

نلناه،ما صحة على فا-ل الشرق، ناحية من وهو بابه شمال محن غارهم إلى تدخل أي 
والكواكب،.والقمر الشمس وسر الهيثة بمعرفة علم له وكان تأمله، لمن بين وهدا 

عندشيء منها إليه لحل لما الشرق ناحية من الغار باب كان لو أنه - وبيانه 
عندولا اليلؤع عند شيء منها إليه لحل لما القبلة ناحية من كان ولو الغروب، 
ونت،دخلته لما الغرب جهة من كان ولو وشمالا، يمينا الفيء تزاور ولا الغروب، 
الحمد،وفه ذكرناه، ما فتعين الغروب، إلى فيه تزل ولم الزوال، بعد بل العللؤع، 

١^٠^■لام كص 
كانالكهف باب إن ؛ نالواالقول هذا أصحاب يره؛ نففي الرازي الفخر وقال 

غربتهؤإذا الكهف،، يمين على تتخ كانالثّمس ءلالع.ّتا فإذا الشمال، ب، جانإلى مفتوحا 
الهلس،الهواء وكان الكهف،، داخل إلى يمل كان ما الشمس فضوء شماله، على كاننت، 

الرازي.كلام انتهى إليه، يمل الموافق والميم 
لهمكان أنه تقتفي الشمس مع انمفة وهدبْ الأية؛ ه هن. ير نففي حيان أبو وقال 

لم؛مبن اطه عبد وقال زاوية• في وهم اك؛ور جهة من وحاجب الجنوب، جهة من حاجب 
المعلر.من تورأ مالكهف، أعلى كان هذا وعلى نحش، بنايت، إلى ينفلر الكهف، باب كان 



٥٢٩الآة)7ا( الكبمس;ّرر.-

ولاالطلؤع عند الثمس حله ند لا نعش بنات تقبل مكهفهم لكن عطة! ابن غال 
فتؤذيهم،الثمي عليهم ندحل لا مقنأة في متعا مضجعا لهم اطه احتار الغروب،، عند 

إلىالثمس، عليه ممللع لا الذي المكان والمشاة: حيان. أبي كلام من الغرض انتهى 
العالماء.أقوال من ذللث، غر 

ذكرط.التي القرآنة للقربة ب، أنالأول والقول 
الفخرالميل بعفى إليه ومال الزجاج، المذكورة القرية لأجل الأول القول اعتمد وممن 

المذكورة.لأية ا بقرية المذكور الزجاج قول لتوجيههما يريهما، نففي والشولكتي الرازي 
*اينهيى دهى ؤ • ت*الء، قوله الأول القول ويؤيد يره: نففي ة؛مح الثولكني ونال 

بمعنىبح، أنعادة إليه تمل مكان إلى الفجوة توجه مع عيهم الشمس صرف فإن أهءه 
يدلومما كذا، جهة إلى بكونها تقييدمحا وعدم الفجوة إءللأ3، أيضا ويويدْ آية. كونها 

الشاعر:فول الواسع الذلكن الفجوة أن على 
الدارفجوة وحلوا أبيحوا حتى ومنقمة مخراة قوملث، بس، أل

الثولكني.كلام انتهى 
البيت،ومنه العرب،، كلام في معروف ومحو المتع. هي الفجوة أن ومعلوم 

الأحر:وقول المذكور، 

عزلولا ميل غير وخيلا رجالا وفجوة واد كل ا ملأنونحن 
نص،.فجوة وجد ءفإذا ت الحديث وعنه 

أيهاترى أي ءلنمت،ه؛ إدا آلقنتى الكريمة: الأيه هذه في تعالى وقوله 
رأيتهمرأيتهم لو أنلئ، والمعنى كهفهم، على تميل طلوعيا عند الشمس المحامل؛، 

ؤلي_تعالى: قوله المعنى هذا على يدل كما بالفعل، رآهم المخاطبح أن لا كنّللثح، 
العربحلغة في مثهور هذا بمثل والخمنابه الأية، .ه ٠ . ثثهم لدل4ث عيم ادثث 

تميل،تزاور: فمعنى الميل، التزاور: مادة وأصل العظيم، القرأن ُن.ا بها نزل التي 
يميلالزانر لأن الزيارة؛ ومنه الحق. عن ميل لأنها الزور؛ شهادة ومنه الميل، والزور؛ 

معلقته:في عنترة نول المعنى هن.ا ومن المزور، إلى 
وتحمحمرة ثعبإلي وشكا انه بلبا نقالونع من ازور ف

دبة؛أمح، ين عمر وتول 
أزورانمى حشية وشخصى حجابح ال مشية تح أنبلالمويت، عنى وحفضى 

وحقيقتهااليمين، جهة أي ٠ؤداث٠ الكريمة: لأية ا هذه في تعالى ونوله 
الكهف،،يمين جهة اليمين: وذالتا البحر: في حيان أبو وقال باليمين. المسماة الجهة 

اهالفتية، يمين أو الكهف،، إلى الداحل يمين بمني، باليمين، المماة الجهة وحقيقتها 
الظرف٠على منهوب، وهو 



(١٧)الأن الكهف: ّورة 

أيوالمرم؛ الشبت بمعنى القرض من عتت ¥وأخ تعالى؛ ونوله 
ئولومنه العرب؛ كلام في معروف المعنى وهذا تقربهم. ولا ينهم ونتجافى ■شقيهم 

الرمة:ذي غيلان 

قاصالماء يى العين ومواد صحي نفلرة بية البجرياء نظرت 
الفوارسأ؛-ماذهن وعن تمالأ مترف أفواز يقرص ظعن إلى 

أيمانهنوعن الشمال ناحية ويبعدنها ضلحنها أي مشرف؛؛ أقواز ءيقرمحن فقوله: 
منالحالي وهو - بالفح - فوز جمع والألوان• الدهناء، رمال أو موضع وهو الفوارس، 

وهن-االعريق• بمعنى الجاز س جوز؛ جمع - مشرف أجواز ؤيروى جل، كانه الرمل 
معنىأن زعم لمن حلافا تعالى• فوله معنى نى الصواب هو ذكرنا الذي 

القولهذا فاتل ومراد يسترد، كالقرض سريعا يزول نم شٍثا صونها من مطعهم تقرصهم 
هواءلهم يطينا ما يقارر حقيقة، إصابة يالعشي وميبهم بالغداة، عنهم تميل الشص أن 

يتعفن.ولا المكان 

الفعللكان بترد نم يعتلى الذي القرض من كان ولو الحر: في حيان أبو قال 
قوله:من التاء فتح دل لكن مضمومة، قوله: في التاء فتكون رباعيا، 

وفل•مينا، ص-وئها من لهم نقطع أي القطع، بمعنى القرض من أنه على ُؤمثمه 
المتسع.الفجوة: أن قدمنا وقد الأول. القول الصواب أن ^٠!، 

سبحيا'تح:قراءايتح نلايثح فيه َا5هغإنه عى الكريمة: الأية ط، في تعالى ونوله 
عاليالراء؛ وتشديد الألم، ؤإسماط الزاي بإسكان ®تزور" الشامي عامر ابن نرأْ 

المتقدم:عنترة كقول الميل؛ بمعتى الازورار س القراءة هذه على وهو نحمر، وزن 

الينح• • • ا نالقوقع من ازور ف
وعالي، ، ألفبعدها المخففة بالزاي والكاتي وحمزة عاصم وهم الكوفيون وقرأ© 

الخلاصة:في قوله حد على اكاءين؛ إحدى منه فحذفت، •تتزاورا فأصله القراءة هنْ 
عمرالين باكتتعلى يه فيقتصر قد تدئ اببتاءين ا وم

الزاي؛تثديد •تزاوراالبصري عمرو وأبو المكي كثير وابن الل-نى نافع ونرأْ 
أعنيالقراءتين: هاتين وعلى الزاي، في التاء فيه أدغمتح •تتزاورا واصله ط ألف، بعدها 
الميلبمعنى التزاور من فهو الزاي في إدغامها وقراءة التاءين، إحدى حذف فراءة 

وعافي.وعاقث، سافر وكقولهم: هنا، كما الفحل مجرد بمعنى التفاعل يأتي وقل• أيضا، 
تابحالشمس لحول من تمّغ طبيعية حواحز الكهف، في إن قال: س قول وعلى 

حييتهم؛س ذكر ما إلى راجحة ي آٌ يى ^؛4^، قوله: في فالإثارة ، الكهفوضع 
ؤإيواتهمالأوثان، صدة بين من ئحراجهم التوحيد إلى هدايتهم إلى المن.كور ذللت، أي 
لأيةا وأصل الله، آبايت، من حديثهم آحر إلى عدوهم من وحمايتهم ا ، الكهفذللئإ إلى 



٠٣١( ١٧)الابن الكبمس: ب- 

ذلكمثل في والغالب ألفا؛ الأولى التاء فيه أبدك فتحات، بثلاثة ٠اأldةا١ المحققين عند 
نيأكثر عادة المغير لأن الأخير؛ في الإعلال كان إعلال، موحيا ابمع إذا أنه 

كماالأغلمح، ، حلافعلى الأول أعل وهنا ذإااث،، ونحو ونوى، طوي في كما الأواخر؛ 
Iبقوله الخلاصة في له أثار 

يحققد وعكر أول صحح نحق امحالإعلال ذا لحرنين ؤإن 
أيضا،إطلائين العظيم القرآن في ونمللق إطلافين. العربية الينة في طالق والأية 

المشهور،الإطلاق وهو العلامة، بمعنى تهللق أنها منهما الأول ت اللغة في إطلاقها أما 
[،١٢٤٨: لاJنر؛ الأية .ه ..آلئابوص، ايطإ آن ملهكوق ءايثأ إل ؤ ت تعالى نوله ومنه 
رمحعة؛أمح، عمر دمل٠ 

مشهرالأهذا ان أكنبمدفع ا قيتهلغداة اك نمحا ة باب
٠تبله قوله في المذكور إليها رّوله وبين بينها العلامة هو دلك تولها أن يعني 

نكرويبها إلمامي يشهر ه إنفلام البا إلمهألكني 
تفوله فى يالعلأمة لأية ا تفسير جاهلي وهو ذبيان يعه نا شعر فى جاء وقد 

ائعمالمام وذا أعوام لمة فعرفتها ا لهات آيتوهمت 
\ُعده بقوله الدار علامات يالايات مراده أن بين نم 
خاشعأنالم الحوض كجذم ونودي أبينه لأيا العين ككحل رماد 

بآيتهم،القوم جاء يقولون؛ الجماعة، بمعنى الأية إطلاق فهو منهما الثاني وأما 
ءيرْ:أو هر مبن برج نول ومنه بجماعتيم، أي 

الطافلأالملناح نزجي باياننا مثلنا حي لا النقيين من حرجنا 
؛جماعتنا.أي ْياياتنااا فقوله؛ 

كقولهالقدرية، الخونية الأية على إطلاقها ؛ منهماالقرآن في إطلاقها وأما 
]آلس  d'hونمؤ ;أص ١^، ثآخطف ض اقثوت ؤ ِذ ولأ تعالى: 
الربهو خالقها أن المليمة المقول أصحاب بها يعرف ءدرية، كونية علامات أي عمران[؛ 
لخة.الملامة بمعنى الأية من القرآن في القدرية الكونية والأية - وعلا جل - وحده المعبود 

كقول:الدينية؛ الشرعية الأية على أطلاقها فهو القرآن في الثاني إطلأنها وأما 
الآ؛ات.من ونحوها [. ١١]\س: الآية .i . . هِ ،َاننم ئوؤ ظوأ >زنة 

علىعلامات لأنها لغة؛ العلامة بمعنى الأية من هي نيل؛ الدينية المرعية والأية 
وانتهائها.ابتدائها على علامات فيها أن أو بها، حاء من صدق 

طائفةعلى اكينية المرعية الأبة لاشتمال الجمامة، بمعنى الأية، محن ونيل؛ 
القرآن.كلمات من وحماعة 



(١٨)ام امهف: ّورة  ٥٣٢

بينرث لم ين ض شلل وس ألثهئ لتر أس بمد ض ت تعالى قوله 
نمن- وعلا جل - وحده بيدْ والإضلال الهدى أن الكريمة الأية هذْ يي - وعلا ل ح- 

له.عادي فلا أصله ومن له، مضل فلا هدام 
منأثه بمد ؤوش تعالى؛ كقوله حدأ، كثيرة آيامحت، في المعنى هذا أوضح وفد 

ُأئءع تنيبم ءك ألبمب ؛دم يبمثثبمم دييبت ثن ادلآ» دم تجد ش محلو وتن ألثهثد 
بمللومن آلتهتزى ثهر أثن يد م ت ينوله [، ٩٧راءت لالإ»ّالأية .4 .ونة.

منبمدكا أس ؤإه؛ لمحبك■ من بمدى لا إلك ؤ ه؛ ولوقلالأع—راق[، لأئني/ين يم 
ثيكا4آممو بب لم ئاى نتثثث, أثن ثيو ولاز' ونوله؛ [، ٥٦دثا»ه 

ينث4هم وما بجل من ؛يد.مح، لا أق دد)نهلم؛ة عك يس ^إن ه: وقول[، ٤١مات_دة: لال
دشإ،أ'سلت مددء ثج بندبم آن ه يرد يجثك تعالى؛ وقوله ،[، ]١٣.ه 

[،١٢٠: —١٢لالأذ__م ألكتأاهه ل يخكد ء٤أثا خ، قنمأ صثدرم بجكل يتيلإ آن يمأ 
.حدا كثيرة هدا يمثل والأيات 

مستقلالعبد أن القدريهت مدهب يطلان القرآن في وأمثالها الايات هده من ؤيوحد 
-وعلا جل - مبحانه العبد، يمنيتة يل افه يمشيثة ليس ذلك وأن شر، أو حير من يعمله 

هدايسط وسيأتي أ كبيرآ علوآ دلك عن وتعالى إ مشيئته يدون شيء ملكه في يع أن عن 
تعالى.الله شاء إن ■ المب«محثأا 

سورةفى الكتاب( آيات عن الاصعلراب إيهام )دفع كتابنا في أيضا أوضحنا وتد 
ونوله:لالشمس[، واه وقويا محبما تعالى• قوله على الكلام فى االشمسا 

الصوابإلى يرنا-ْ للموالأة مسح وبينه بينه تكون لن أى مِ؛شداه؛ ؤثأ ير تجد ^٠؛>( 
لأفثوقوله؛ له، هادى فلا اممه أضله من لأن ذلك بكون لن أي والهدى، 

يحيففرووه السبعة وبقية عمرو. وأبو ناف، الوقف دون الوصل فى الياء بإثبات قرأه 
الخالين.ابءفى 

والأيقاظ:الفلن، بمعنى الحسبان رمده- وننر أنكا»ثا تعالى: قوله 
٠رييعة أبي بن صر قول ومغه —، وصمها القاف يكسر — يقظ جمع 

نأمركيف أشر قالت وأيماحلهم منهم ه بنتقد من رأت لما ف
أيفاُلارأيتهم لو المخاطب أيها نقلنهم أي المانم، وهو راني جمع والرقود: 

متيمأثدث م نقليرْ؛ فى تعالى قوله المعنى هذا على ؤيدل رقود، ألهم والحال 
هوأيقافل ألهم الراني فلن ب العلماء: بعض وقال الأية. .ه ..غناثا منهغ لرلإث، 
تبعده تعالى قوله له يشير القول وهدا تقلبهم. لكثرة ت وقيل مفتحة. وعيونهم نيام أنهم 

وقلةكثرة مجن تقلبهم عدد خى هنا المفسرين وكلام ، ودان أدان دان 
فيه.الأنوال ذكر عن أعرضنا ولدا عليه؛ دليل لا 



.ijj  :٠٣٣( ١٨)اوا الكهف

وعاصمعاص ابن القياس على ين البفتح فرام الأية: هد، في وقوله 
نراءتانوهما ائي، والكعمرو وأبو كثير وابن نافع السين بكر ونرأْ • وحمرة 

أفصح.والكر أقيس والفتح مشهورتان، ولغتنان ميعينتان، 
نيرين المقعبارات احتلغت، ا'نييئه. ذثإصي ثمتل ؤدةث4هم مارت نوله 

بنوسعياو ومجاهد عباس ابن عن ويروى البيتا، فناء هو ت فقيل بارالوصأيداا المراد 
العب.الوصيد وقيل: أيضا. صاس ابن عن ِوي وهو الماب، الوصيد: وفل حير، 
أيضا؛ااأصيد٠ له: ؤيقال الياب،. هو الوصيد أن القرآن له يشهد والدي . المهيل.وقيل: 

كلبإغلاق وذليثه مهلبقة؛ مغلقة أي ت١لهمزة[؛ توصية هائم يقول: القه لأن 
الشاعر:نول، العرب، كلام من الأية ونْلير أبوابها، من الثاب وهو أميي، أو وصد 

موصدةصنعاء أبواب، دونها ومن اقتي نمكة ال، أجبإلى تحن 
الرنان؛ض امح، دملا 

الحجاب،يه عالموصندآ مصفقا غزالا ا نلحللو القمر في إن 
يكونأن فيه العادة لأن والإغلاق؛ الإ٠لباق ذللث،: حميع في بالإيماد فالمراد 

هتوصية ؤ نوله: فى القراءتان اللغنتين وعلى ١ أصيد فيه ويقال، الباب،. وهو ؛الوصيد 
الوصيد.من مهموز وغير . . الأمحيد. س مهموزأ 

ذهثر•ونل؛ البك،، وهب بن هميد نول، افاب عر الوصيد العرب إمحللاق ومن 
غيرمنكربها ومعروفي علي دوصيدها لاياء ففأرض ب

الأحر:كقول، علي، ند حتى أبواب فيها سنتح لييعك، علي،، بابها يد لا أي 
نجحريا هبج، الفترى ولا 

له؟.باب لا حبل في غار والكهف الأية، في اuب هو الوصيد يكون كيف، قيل: فان 
منماح فلا منه، لدتهيء يدخل الذي المدخل على يهللن، الباب، أن فالجواب: 

فناءلأن ذكرنا؛ ما يخالف، لا الفناء الوصيد قال،: ومن بابا• الكهفج إلى المدخل تمية 
المثاركالكتاب هن.ا تضمنها الك، البيان أنواع من أن ٌمّارا ندمتا وقل بابه• هو الكهف، 

حلاقه.على تدل، قريتة الأية في وتكون قولأ الأية في العلماء بحفر يقول، أن 
الأيةُدْ في بالكلب الراد إن اعريمة: الأية هدْ في العلم أهل بعض قال وقد 

اوكالبهمكقراءة الشاذة، ااقراءاات٠ ببعض لذللثج وارّتا.لوا حقيقي. كالب، لا منهم، رحل 
ذراعيهء.باسل راوكالثهم وقراءة ؛الومحيدرا ذراعيهبامهل 

لأنالقول؛ ذللث، بهللأن على تدل قرينة ذد١ءنيه ؤسئل _: وعلا حل - وقوله 
عنعليه التفهم، أنس حديث، ومنه لحقيقى، ١ الكلج، صفايتط ب* معروف، الن.راءين عل ب

وهذاالكارج،اا اهد انبذراعيه احدكم يبط ولا المجود في اءتندلوا ااقال: أنه ه النبي 
'لوكالثهم*ومّاءة حقيقي،، ب، كلأنه ^، قرينة فهو العرب،، كلام في، مشهور المعنى 
٠الحففل والكلأءة: ّ ويحرمهم أهله بمحففل الكلب، لأن كلبا؛ كونه تنافي، لا ؛الهمز.ة 



(١٩)الكهف: ■ور؛  ٥٣٤

هوالذي مفعوله في >اباسهلأا هو الذي الماعل اسم عمل وجه ما ت ميل نإن 
كانإذا إلا يعمل لا ،أل« ص0 يكن لم رذا الفاعل اسم أن المحو في واJقرر ااذراء؛ها 

اسل؟.أو الحال في واقأ 
تعالى؛قوله القرأن من ذلك ونظير ماصة، حال حكاية هنا لأية ا أن فالجواب؛ 

[.٧٢]القرْ: ئكنتوله 'محم ثا همج تعالى؛ وقوله '٣[، لالقرْ: أمحتي.، ي جاؤل 
بوصييذراعيه  Ua-،L;وكونه الكلم،، هوا كابه في - وعلا حل - ذكر0 أن واعلم 

ابنقال الفائدة. عفليمة الأخيار صحثة أن على يدل بشأنهم اكويه معرضي في كهفهم 
النوممن أصابهم ما فاصابه بركتهم، كالئهم وس٠التا الكريمة؛ الأية هال0 تقبر في هقفن كثير 
اه.وشأن، وحبر ذكر الكلب لهذا صار فانه الأخيار، صحة فائدة وهذا الحال، تللث، عالي 

منمع رأستف ورسوله؛ اف أحب إني فال لمن ه نوله المعنى هذا على ويدل 
١أنص حدين، مجن عليه متفق أحيست،اا 

صورةفي تعالى اممه بينه كما عفليم، صرر فيها الأسرار صحثة أن ذلك، محن ويفهم 
إنأش ؤ،،د قوله؛ إلى .ه ميز ؤ، كان إن، تيم متر ، ^٠١١قوله؛ في ارالماذادت،اا 

لاكاءادت،[ب'الثغثئ؛ق ين لكثا زى نثه لرب؛بإ كرف 
قطمير.اسمه بعضهم: فيقول كلبهم، اسم في الأهوال من رون المقبذكره وما 

•فائدته لعدم الكلام به نطل لم دلك غير إلى حمران، اسمه ت يعضهم ويقول 
بيانهافي يثت ولم رسوله، ولا لما اف يبينها لم كثيرة أشياء العظيم القرآن ففي 

فيه.فائدة ولا تحته طائل لا عنها والبحث شيء، 

ونحنجدوى، ولا علم بدون فيها الأقوال ذكر في يعلمون رين المقمن وكثير 
الذيوكالبعص واسمه، الكهف، أصحاب كلب كلون دائما؛ ذلك مثل عن نعرض 
عليهوأنكر الخضر، قتله الذي الغلام وكاسم إسرائيل، بني بقرة من القتيل به صرب 
وكم، وعرصها طول وكم هو، شجر أي من نوح سفينة وكخثسس، قتله، موسى 

فيه.الحقيق على دليل ولا عنه، البحث في قادة لا مما ذلك غير إلى الطبقات، من غيها 
1جمتآ ي أجد لا ف تعالى؛ قوله على الكلام في رالأنعام• سررة في قدمنا وقد 

وماقتل، إن قيمته وأخذ وبيعه، الكلم، لحم أكل حكم ء [ ١٤٠]الأنعام: قنتاه إلأ 
فيه.العلمّاء وأقوال ذلك في الأدلة وأوضحنا ّ يجوز لا وما منها اقتناؤه يجوز 

نقاقازأ ئئتم لتقم تمم دبل ثاد تمم بمثننهنّ :^، ٨٤^؛؛تعالى؛ نوله 
الكريمةالأية هذه في - وعلا حل - ذكر متا أغؤ ئالوأ هيج سش أو ثما 
بعضابعضهم ال ليأي بيتهم، اءلوا ليتالطويلة نومتهم من الكهف أصحاب بعث أنه 

بعضأو يوما لثوا إنهم قال؛ بحضهم وأن النومة، تللث، في ، الكهففي لبثهم مدة عن 
--وعلا جل - اف إلمح، ذلك ءام رد ويعفهم يوم، 



.ijy  :٥٣٥( ١٩)الأن امهف

آخرموضع في بين ولكنه الأمر، نفس في ؛،نها تاءلوا التي المدة أندر هنا محن ولم 
القمرية،السنة بحسأب سين وتسع سنة وثلاثمانة الثمية، يحاب ستة ثلاثمائة أنها 

تقدم.كما .ه ئعا ياردادثأ صثى يا'ثت ممث َكننهن ؤ، ؤرل-ؤأ تعارت قوله في وذلك 
إثاماي فثلز ١^.^ إق نذءء تديطم تعالى: نوله 

تللعلماء نولان "أزكى" الأية؛ هذه في نوله في • نن_ته يية، ثداضفم 
صبهة.ولا حرام فيه مما ليس حلألأ لكونه أي، 'أزكى* بكونه الراد أن احدهما: 
الشاعروكقول، كثر، إذا الريع ذكا • كقولهم أكثر•، أنه أزكى بكونه الراد أن وثانيهما؛ 

وأءلي_،ثلايثا من أزكى بع لولة نلاثتم وأنسع ا نلانبن
ثلاثة.من أكثر أي 

افأمر المالح والعمل الحلال، أكل لأن القرآن؛ عليه يدل، الذي هو الأول، والقول، 
٠. ١ صنلمحأه وأمأ أاه1ستي ين كلؤأ آنيسل نال: المرسلين أمر كما به 

فنآشآووأ ^ ٤٠٤؛ما لمؤكج ين ت١موأ ؤظثك وقال،ت [، ٠١ل١لمؤمنون: الأية 
اللهارةعر الزكاة مائة إطلاق القرآن في ركثر [. JO i^3.تدوث اكاث مقتن إن 

٠٠ وهّ رقته! ش الإ وقوله: لالأءش[، الأية • • لإة.4• س اثإ ؤءد كقوله: 
[،١٢١]الور: أداه م نن ح ه •ا تتة, ءوؤ آثي ئنل وقوله: لال؛مسا، آلأية 

يكهتثا ونوله: يخا.4 يأمح، هزء ينه ءهإ رمتا تدلنثا أن ونوله: 
الأيات.من ذلك غير إلى يغم 

والمعاصي،الذنوب أدناس من الطهارة بها يراد ونحوها• الايات هذه في فالزكاة 
الحاليةمأكلهم في مطالمهم بكون أن المتمن الأخيار الفتية هؤلاء بحال فاللائق 

يخفونمؤمنون فيها بالمدينة عهدهم إن ت العلماء وع،ص قال وقد الكثرة، لا والهلهارة، 
ذلكوأن الكافرين، دون المومين طعام من الشراء يريدون وأنهم وكافرون، إيمانهم، 

ومجوس،كتاب أهل فيها كان ت وقيل ثماثاه  ٠٥١٠٠ت قوله في بالزكاة مرادهم هو 
تعالى.اف عند والعلم 

عالماءوأخذ القمة، ت أحدصقم اث[ ؤثل0وات تعالى فوله في والورق 
الفقه؛مساتل س ائل مالكريمة الأية هذه س وغيرهم المالكية 

يدحظمؤئثا؛مثوأ قولهم؛ لأن ، وصحتها الوكالة جواز ت الأولى المالة 
بعضوفال الطعام. لشراء المبعوث لهذا توكيلهم على يدل الأية، ٠ ٠ ٠ يورذهزه 
خرجوالو لأنهم والخوف؛ التقية يع بل مطلقا التوكيل جواز على لأية ا تدل لا العلماء؛ 

توكيلعلى تدل فالأية معذورون، فهم ظنهم في أعداؤهم بهم لعلم حاجتهم لشراء كلهم 
فىمالك، أصأحاب ص مهحنون نول وهو حنيفة، أبو ذهب هذا ؤإلى ٠ غيرْ دون المعذور 
الخصام.على التوكيل 
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تقاته.أيام ؛ه فحكم الفرات، بن أسد من تلقه سحنون وكان المربي• ابن نال 
فإنالحق، وهو لهم، ؤإذلألأ مهم إنصافا والجبروت الفلالم لأهل ذلك يفعل كان ولعله 

اه.البامحلل، لأهل تكون ولا معونة الوكالة 
أنفلهم والفضل الدين أهل فأما حن؛ هاوا المربي ابن كلام القرطي: ونال 

محاالصحيح للناهي الوكالة جواز صحة على والدليل أصحاء. حاصرين كانوا ؤإن يركلوا 
الإبل،من سن ه الني على لرجل كان قال؛ مضْ أبي عن وعترهما الصحيحان أخرجه 

*اأءعلوْا<فقال: فوقها. نا إلا يجدوا فلم سه فهللوا >اأءطو0ا فقال: قام يمما فجاء 
البخاري.لففل تضاء' أحتكم حيركم ااإن ه: الحم، وقال ■ لك الد أوش أوفبمي فقال؛ 

فإنالبدن، المحيح المحاصر توكيل جواز على صحته مع الحديث هدا فدل 
ذللث،،على لهم مه توكيل وذللث، عاليه، التي السن عنه يملوا أن أصحابه أمر ه الني 

قولهما:في وسمون حنيفة أبي قول يرد وهذا افرأ. مولا مريقا الني. يكن ولم 
تولهما،حلاف، الحادين، وهدا حممه، برصا إلا الصحيح الحاصر توكيل يجوز لا إنه 
علىالوكالة في حالفا إنما وسمونا حنيفة أبا لأن فيه؛ ما يخفئ ولا القرطي. كلام اه 

الحق.دفع في الوكالة في يخالفا ولم فقط.، الخصم إذن بغير المخاصمة 
الوكالةصحهن على والمنة الكتار.بإ من الأدلة — النه ثهّاء إن — سندكر النامية و؛هن.ه 

غيرها.على بها تنبيها ا ذللث، من إليها المحتاج المائل ويعفى وجوازها، 
فيوصخها الوكالة جواز عر دل كلها والإجماع والمنة الكتاب أن أولا: اعلم 

تده=ظمهنا: تعالى قوله نلال؛ه على اك١لة الأيات فمن الجملة، 
عليهاعملهم فإن •٦[، لاكوبن: الأية . ١ . ^؟^؛*^؛٧تعالى؛ وقوله الأية، هذه 

٠أحدها على لهم توكيل 
هبط محيي و ئأيئوه ندا شي ت بقوله أيضأ العلماء بعض لذلك واستدل 

.بصيرآ ليرتد أبيه وجه على قميصه إلقائهم على يوسف من لهم توكيل فإنه [؛ ٩٣]يوصف؛ 
عل^٠١^ ت يوسف عن تعالى بقوله أيضا لدلك بعضهم واستدل 

الأرض•خزائن مح، ما علي، تدكتل فإنه ْْأ، ب؛ ١^؛^ 
حديثادللثs من ؛ وصحتها الوكالة جواز على كثيرة أحاديثا دلتح ففد المنة وأما 

حديثجوهو الدين، قضاء في التوكيل على الدال القرحلى، كلام فى المتقدم هريرة أبى 
•نحو، س النبي عن رافع أبي حديث، من البخاري إلا الجماعة وأخرج عليه، متفق 

لهبه ليشتري دينارأ أعطاْ . البي أن البارقي الجعل• أبي ن عروة حدث ؛ ومنها
فيبالبركة فدعا وناء، بدينار وجاءء بدينار إحداهما فباع شاتين• به له فاشترى شاة، 

داودوأبو والبخاري أحمل. الإمام رواء فيه، لريح الخراب اشترى لو وكان بيعه؛ 
المراء.على التوكيل وفيه واكارقطني، ماجه وابن والترمذي 
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فأتتخيبر، إلى الخروج أردت ت فال ها اض عبد بن جابر حدث ومنها; 
منهفخد وكيلي أنست، •إذا ; JIasخيبر؟ إلى الخروج أردت إني قفلت؛ ه اف رسول 

داودأبو أخرجه نرقوته' على بدك نضح آية منك ابتنى فإن ومشا، عشر ة حم
وكيلا.له بأن منه.٠ الصرح ونيه والدارفطني، 
اعتركفان هذا امرأة إلى أنيس يا اواعد الصحيح: الحدث في قوله. ت ومنها 

الحدود.إقامة في التوكل في صريح وهو نادجمهار 
وأنبينة على أنوم أن ه الاه يسول أمرنى ت نال >ةهبم على حديث : ومنها

نعطيهانحن ونال؛ شيئا، منها الجازر أععلي وألا وأجلتها١ وجلودها بلحومها أتمدق 
وحلولهابلحومها والصدق البدن على القيام على التوكل وفيه عليه- متفق عندنا•، من 

منها.شيئا الجازر إعطاء وعدم وأجلتها. 
أصحابهعلى مها يقغنما أعهلاه النكا أن عامر بن عقبة حدث ت ومنها 

فيالوكالة وفيه أيضا. عليه متفق يه•. أتت اصح فقال: ه للتبى فيكره عتوي، بي 
ؤنرفاصحيحيهما في الشيخان أتمّج وقد • كبره ذلك بمثل والأحاديث الضحايا، يم تق

هنا٠يعفه ذكرنا منها، كافيا 

كنثاباشتمل نصّه: ما الوكالة كتاب في الباري• افتح في حجر ابن قال وفد 
ستة،منها المعلق حديثا، وعثرين تة م على - البخاري صحيح من يعنى - الوكالة 
وافقهخالصة والبقية حديثا، عثر اثنا مضى وفيما فيه منها المكري موصولة• والقبة 

خلف،بن أمية نتل في عوف بن الرحمن عبد حديثه موى تخريجها على لم م
وحديثههلريقيه، من هوازن وفد وحديثه المذبوحة، الشاة في ماللئح بن كعبه وحل.يثإ 

منوفيه الممان، قصة فى الحرث بن عقبة وحديث، رمضان، زكاة حققي فى هريرة أبي 
تلكوكل الباري. نتح محن انتهى أعلم، وافه آثار، ستة وغيرهم الصحابة عن الأنار 

وصحتها.الوكالة جواز على دالة الأحاديثح 
وقالالجملة، في وصحتها الوكالة جواز على لمون المأجمع فقد الإجماع وأما 

الحاجةولأن الجملة؛ فى الوكالة جواز على الأمة وأجمعتح المغنى: فى قيامة ابن 
انتهىإليها، الحاجة فدعت إليه جنتاج ما فعل أحل كل يمكن لا فإنه ذللثه؛ إلى داعية 

فيه.نزاع لا مما وهذا محنه٠ 
الأصل.إلى عليها الرقوف، أراد من إليها يربع بالوكالة متعلقة وسائل وهناك 

التاجرلأن الأرض؛ في الضرب من فاصلها القراض، وهى المضاربة شركة وأما 
تعالى:فوله في كما الأرض، في بالضرب عنه يكنى فر والالربح، ْللءج في افر ي

ؤ^^٩١ ت ونوله [، ٢٠ت ]المزمل أم4 تل تن يمدذ ألاثنحآ 4 ^^١٧ 
٠ا ١ ٠ ١ ء: نالنا ألفاوآه ين شميا أن ثاح قؤء ثليس 
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الأصل.راجع وأنواعها الشركة قي لالعاماء أقوال وهناك 
إداميما وش ؤ، مثُفلم أو هوؤ إن؛ئمحأ تعالى: نوله 
:نالواأنهم الكهف أصحاب من الكريمة الأية هذه ني _ وعلا جل _ ذكر أثدا.ه. 

ومرفواعليهم يطلعوا أي علتهم، يظهروا إن بدينهم منهم فروا الذين الكفار نومهم إن 
بالشتميرجموهم ومل؛ القتل• أنواع أشنع من وذلك بالحجارة، يرحموهم مكانهم، 
الكفر.ملة إلى يردوهم أي ملتهم، ني يعيدوهم أو والقذف، 

ذكرالكفر إلى الرد أو الأذى س اJالمين مع الكفار فعل س ها ذكرْ الأي وهذا 
أل؛ث-ت وعلا حل - كقوله وأتاعيم؛ الرسل الكفار،ع فعل هو أنه أحر مواضع في 

تعالى:وقوله [، ١٣: ]؛;;١٥٣مق-آه ؤ كردُى آو آنيسآ تذ نمبمقهم ,لرثلهم حقنروأ 
قص ؤ وآ ص ص :١^! ولا حي ي ئنيم ين س ألا ظ >ثال 
يناأس هيإآ إد تد شظم ق ءأانا إذ كيك أممي ؤ أ»مما »ب ك'تجية. أيلي ئال ثأ 

_رازة^٧١ تعالى: وقوله [، ٨٩-  T٨٨_^ يثاة أن إلا ي؛آ مد أن لآ وؤن ^١ 
 fالأيات•ُن ذلك غير إلى [ ٢١٧^؛؛ ١١أن-تثلنئرأه إن دّياءفم عن ودوم ثق ثقءمحةؤ

حمائصمحن بالإكرام العذر أن الكريمة الأية ^٥ من العلماء يعص أحن. مسألة: 
ف،بجدنظم أو محبموقم هوؤ بملهثيأ ؤ)ن الكهف: أصحاب عن نوله لأن الأمة، هذه 

ءؤن-لعنهم: نال هدا ومع طواعيتهم، وعدم ذلك، على إكراههم ني فل-اهر ٠^٠٣^٠ 
حل.ين،المعنى لهذا ويشهد ليس؛عنّر. الإكراه ذللئ، أن على ذللت، فانل أدثداه إدا دثيثوأ 
لأنالخل؛ من بالخوف الإكراه مع قربه ذباب في النار يحل الذي في شهاب بن طارق 

نتلوْ.ذبابا ولو يقرب أن امتغ الن.ى صاحبه 
تجاوزافه •إن ه: قوله في المخالفة مفهوم أي الخaلاب، دليل أيضا له ويشهد 

عنلي ءنجادذ نوله؛ من يفهم فإنه عليهرّ استكرهوا وما والعيان الخطأ أمض عن لي 
الإمامأعله ؤإن الحديث وهذا ذلك، عن لهم يتجاوز لم الأمم من أمنه عير أن أمتي" 
فيئابتة شواهد وله بالقبول، وحديثأ قديما العلماء تلقاه نقد حاتم أبي وابن أحمل- 
إيهامردفع كتابنا في ألة المهذْ اوضحنا وقل. الصحيهحة. والمنة العفليم القرآن 

إن^إم نوله• على الكلام في •الكهف.،'، سورة في الكتاب( آيايث، عن الاضعلراب 
افهصرح فقل. الأمة هذه أما ها، احممرتاها ولذلك الأية؛ . . ييتموقزه. ءق^ؤ ؛^٠،؛ 
[١٠٦زاكحل: اإي1يه ثنتث وظني ثءفي» مذ ؤإق؛■ نوله؛ في بالإكرام يعن-دهم تعالى 

اه.تعالى. الله عند والعلم 

هناالله يبين لم تنأءداه تئيدئ،^٠؛ \>وبأ ؤ ٤^؛' هت جذ تعالى: توله 
ابنلذكر الكفار؟ من أو الملمين، من هم هل أمرهم، على غلوا الذين هرلأء من 

قولهم:وهي ملون، أنهم والثاني: كفار، أنهم : أحدهماقولين: فيهم وغيره حرير 
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صفاتمن لا المزمنين صفات مجن اجد الماتخاذ لأن ئساحداه؛ عثبم ءؤثقخدُش\ 
منالقبور على الماجد اتخاذ ت يقول أن ولقائل العلم. أهل بعض قال هكذا الكفار. 

ذلكقدمنا وقد الملمين، فعل من لا .، ش ا رسول لسان على الملعوسن فعل 
ألجرأمحب كوب ^^،؛j ت تعالى قوله على الكلام في ١االحجر® سورة خى بأدلته مستوفى 
]الخم[.< ©ي 

تهماساديمم'ءيم محه ؤيدوفيى َةثهنِ رابعهم ئكه تعالى؛ ه قول
•يل(؛ إلا بمتهم ثا يدتمم أءلإ يؤآ ش يكثم رئامنيم ثط ومموزث إلمثب 

أصحابعدة في الناس اختلاف عن الكريمة الأية هذْ في - وعلا جل — أخبر 
تدلبقرينة الكريمة الأية في وجاء برابع، قائل لا أنه على أقوال، نلاثة فدكر الكهف، 

بقوله:الأولين القولين ذكر لما لأنه باٍللأن؛ والأولان الصحيح هو الثالث القول أن على 
بقوله:ذلك، تبع ثادثمم حمثئ َوههم ثاي4هم يئه 

ؤإنيصيب، يكاد لا فانه يعرفه لا مكان إلى يرمى كمن علم، بلا فولأ أي إلثيب؟اب 
القرحلبي:وقال [ ٥٣]صجأ: بعيده ثكان من إدييب وميمي ؤ كقوله: قصد، بلا أصاب 
زهير:قال كما ومرجم ومرجوم فثه رجم يخرص ما لكل يقال بالفلن، القول الرجم 

الرجمبالحديث عنها هو وما وذنتم علمتم ما إلا الحرب وما 
يدمولم ءأمْ، ه=قلثثمه وئابمم ثبمه ت بقوله الثالث القول حكى ثم 

قاليله إلا بمتمهم ؤثأ وقوله؛ الصحيح. أنه على قيل بالغيب، رجم ذلك أن بعده 
أءوق م وقوله: بُة. كانوا يعلمهم، ١^ القليل ذللث، من أنا عباس: ابن 

علمواؤإن - وعلا جل - حالتها إلى الأشياء علم يردوا أن للناس تعليم فيه ينآأم؟ٌ 
نآردادإككث> يا'دؤ ثث َكنيم ؤ، ُؤدلؤا ت نوله فى لثهم بمدة و. سه اعلم كما بها' 

ؤءيبوعلا-؛ جل - قوله في - وعلا جل - إليه العلم برئ ذللث، مع أمرْ ثم منا.4 
براحنائل لا أنه من قدمنا وما الأية. ّ . ّؤأرمحنجاه ألثثرت ش، لم نمإ يما أء؛م اهه 
كانوائلأ: جريج وابن إسحاق ابن أن ْع ١^، الأية فلا٠ر ص أحدأ كثير بن اه 

تعالى.فه ا عند والعالم نمانية. 

.أسب<يثآئ أن .إلا .ثJا دللكن؛^ ١٥إق يثأى؛ مولن ٠ تعالى؛ قوله 
إلاالمستقبل في شيئا سيفعل إنه يقول: أن الكريمة لأية ا هده في نبيه. اممه نهى 

جل— بمشيئته إلا كان ما كائنا العالم في شيء يقع لا الذي اطه مشيثة على ذلك معلقا 
فيفعله على تعزم شيء لأجل تقولن لا أى فاتم،؛؟ار يدولن ٠ فقوله: -، وعلا 

خصوصلا الزمان؛ من يستقبل ما بالغد: والمراد غدأ. الشيء ذلك فاعل إني المتقبل 
زهير:قول ومنه الزمان؛ س المتقبل على الغد إهللاق العربية أالست، وس . ١^^١١. 

عمغد في ما علم عن ولكنني نله والأمس اليوم م علم وأعل
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بدلك.المعين الغل. لتخصيص وجه لا إذ المتقبل، في يكون ما يعلم لا أته بمي، 
أياش، بثاء أن إلا ذللث،: في قائلا إلا [ ١١١]الأنعام: أس4ُ دقا؛ أن وقوله: 

موصعفي وهو اض. بمشيته إلا أي اممه، شاء بإن إلا تقوله لا أو افه. بمشيئة معلقا 
وغيرْ.الزمخشري فاله اممه، ثاء إن قانلأ اممه بمشيئة متلما إلا بعي الحال، 

عنمحمدآ صلوا لقريش: قالوا اليهود أن الكريمة الأية هده نزول يح ومحب
فيعجبمة نمة لهم نية وعن القرنين(، ذا )يعزز الأوض في طواف رجل وعن الروح، 
عماغدأ ءاساحيركم : افهرسول لهم فقال ٠ الكهف،( أصحاب، )يعنون الماصي اونمان 
وقيلليلة، عثرة حص قيل مدة، الوحي عنه فال.-ثه — اطه شاء إن - يقل ولم عنهء سألتم 

فيقال الثلاثة، الأسئلة عن الجواب عليه أزل ثم محه، الوحي تأخر حزنه فاء ذللث،. غير 
ؤءنثالفتية في وقال [. ٨٠]الإسراء: ه تف، أنر ين الئ ئل الئ من الروح: 

العلواف:الرجل في وقال قمتهم. آخر إلئ الايائم . .ه. ادم تأنم ٤،^، __ 
نمته.آخر إلى الآيات، ّ . قًُقمإ.ه٠ ينه عشكر سائزأ ؤ ألئئيكن ^٤، عن 

علىفيها نبيه عاتب لده ا وأن نزولها، ومحبب الكريمة الأية هده معنى عرى1ا فإذا 
بضميمةأحرى آية دلت أنه فاعلم غدا، محاحبركم لهم قال لما — الله ثاء إن - قوله عدم 
عاتبكما — القه شاء إن قوله عدم على سليمان نبيه عاتب الئه أن على لها السنة بيان 

فيالشيخان أحرج فقد أشد؛ كانت بذلك سليمان فتة بل ذلك. على الأية هذه فى نبيه 
عليهما- داود بن سليمان ارئال ت نال . الني أن ظتع هريرة أبي حديث من صححهما 

تسعينرواية وفي - امرأة سعين على الأيلة لأحلوفن _ت لام والالصلاة نبينا وعلى 
-له فقيل اش سيل ني يقاتل غلاما منهن امرأة كل تلد - امرأة مائة رواية وش امرأة، 

امرأةإلا منهن تلد نلم بهز نطاق يقل* فلم اش شاء إن تل ت الملك له تال رواية وفي 
لماف ثاء إن ئال لو بيده نصي ْوالذى .ت اض رسول فقال إسان، نصم، واحدة 
اه.أجمعون® قرصانا اف سبيل م ءولقاتلوا ت رواية وفي لحاجته®• دركا وكان يحنث 

ختنات تعالى قوله محنى بين الصحح الحديث هذا أن فاعلم هذا علمت فإذا 
*إنت قول تركه بسبب كانت، سليمان فتنة وأن [. ٣٤•' إص جسداه كيمنهء عق ^^١ ثس 

الذيالجسد ذلك وأن ان، إنتصف واحدة إلا النساء تلك من يلد لم وأنه اش®، ثاء 
كهندءعق ۶^^١ ت تعالى فوله في موته بعد كرسيه على ألقي الذي هو إنان نصف هو 

تبسهئننا تعالى؛ قوله نمير في المقرون يذكره فما [، ٣٤]ص- جسداه 
سليمانوؤلرد سليمان، كرسي على وحلس الخاتم أحذ الذي الشيهلان قصة من [، ٣٤
بأجرعنده يعمل كان من له أعهلاها التي السمكة بطن في الخاتم وجد حتى ملكه؛ عن 

بمقاميليق لا وأنه له، أصل لا ياحلل أنه يخفى لا القصة آحر إلى ملكه، عن مطرودا 
باطلة.أنها يخفى لا اش الإّّرابليات س فهو النبوة؛ 



٥٤١( ٢٤-٢٢)\ص الكهف: ٌررة 

الجمالة،في عاليه الصحيحة المنة دك وقد ذكرنأ، ما هو الأية معنى في والظاهر 
تعالى.الله عند والعلم المحققين. بعض واحتاره 

معروفانقولان ال١ةرJمة الأية هذه في ذساته. إدا رئك ؤوآدّكر ت تعالى محوله 
المر.ل^^هاء 

عداسأفعل هلت إن أك والمعنى هبلها، بما متعالمة الكريمة الأية هذه أن ت الأول 
ربكاذكر أي افه؛ ثاء إن فقل ذلك بعد تذكرت ثم افه، ثاء إن ت تقول أن ونسيت كذا 

هوالقول وهذا النسيان. بعد تذكرت إذا عدأ ستفعاله أك تقول ُا مشيئته عالي معلقا 
إلاو عدا دولك ئاعل إ4 لثاذق مرثن فله: تعالى قوله عليه يدل لأنه الظاهر؛ 

وأبوالمصري والحسن عباس ابن • به قال وممن ■ الجمهور قول وهو ه أمحه يثاء أن 
وعيرهم.العالية 

النسيانمنك وح إذا ت المحنى وأن قبلها، بما لها تعلق لا لأية ا أن الثاتيت القول 
ؤوُآموسى■ منى ص تعالى مال كما اوثسء؛لان؛ من النسيان لأن اض؛ فاذكر لشيء 
آءهدئث آذثي؛أ آلثتلى هقيثن ه: وكنونأدئءه، أن آلئنثئ إلا أمهث 

ألمحذوأهأمءّ خ اليْقرءا بعد ئتعد ئلأ ألثثلنن شثنق ؤءإثأ تعالى؛ وقال [ ١٩]اامجأداةت 
عنبمش ؤوس تعالى؛ قوله لذلك يدل كما الشيهلان؛ يهلرد تعالى افه وذكر [ ٦٨]الأjعأم! 

بمنأءود ؤءل تعالى: وقوله ]ار-محرف[ وه ين لإ ئثو سْلئا م __ 'أؤه دآر 
•• وه- آص ألنءأبم ثؤ ين ® أقاص اكب و ١قاص علف ى آق١بي 

ويتأحريخنس الذي الخناس؛ افه. ذكر عن الغفلة عند س لؤموا ا أي ]الناس[؛ الأية 
إدايغد ؤءآدكر بعضهم؛ وقال النسيان. ذهب الشيطان ذهب فإذا اممه، ذكر محي صاغرأ 
ؤءأن؛دتعالى؛ مال كما لها، ذكرك ئد لها ناميا كنت التي الصلاة صل أي مت4 

قويل.الفلاهر غفت، إذا أي نسيت؛ إذا قال؛ من وقول [ ١٤]طه؛ إنًفيعاه ألثألوْ 

لأيةا هذه من ايحتنبعل أنه يها عباس ابن عن العلماء سنة ألعلى اشتهر مسالة؛ 
شهر٠إلى بحفهم؛ قال حلوياد٠ زمنا منه المتثتى عن تاحيره يصح الاستثناء أن الكريمة 

منذلك أحذء ووجه أبدأ. الاستثناء له محه؛ بعشهم وقال سنة. إلى يعضهم؛ وقال 
بإنالاستثناء س إلا المّتقبل في شيئا صيفعل إنه يقول؛ أن نبيه نهى تعالى افه أن ية ألا 

فاستثنافه ماء بان تثني تنسيت إن أي مد.ثاه؛ إدا وبمف قال؛ ئم ء افه ماء 
قرب.ولا باتصال تقييد غير من تدكريت؛ إذا 

وأنمنه، تثنى بالممقترنا إلا يصح لا الاستثناء أن فيه ثلن لا الن-ي والتحقيق 
لمايمح المتأحر الاستثناء كان ولو اليمين. به تحل ولا له أثر لا المتناحر الاستثناء 

ذللئح،يعد الاستثناء هلرو لاحتمال، ذلاك،، غير ولا يمين ولا عقد تقرر أنه الل.ن؛ا في علم 
هفآحنيفة أبا أن بلغه أنه المنصور عن وحكي ترى. كما البهللأن غاية فى وهال.ا 



(٢٦)الأة الكهف: سور؛  ٠٤٢

حنيفةأبو الإمام فقال ذلك، عليه لينكر فاتحضره المذكور؛ عباس ابن مذهب يخالف 
عندكمن يخرجوا أن افترض بالأيمان، البيعة اخذ إنالث، ءلياان،ا يرجع هذا للمنمور؛ 

عنه.ورصي كلامه تحن فام؟ أ عليالثح فيخرجوا فيتثنوا 

مذهبكان لو ت لجارتها تقول بثغا.اد فتاة سمعتح المالكي؛ العريى ابن نال ؛ فاني؛ 
ولاه، يعنا يدق ءؤُئد لأيوب• لُالمح، اف نال ما الأسناء فى صحيحا عباس ابن 

نثرصاحب نفل بوامطة منه انتهى افه، ثاء بان استثن يمول! بل [ ٤٤]ص' محس،ه 
المعود(:)مراقي في قوله نرح في البود 

الاالأتميه فوأوجب، عمس بالا نوطى تالوبة بشرك
تيكارللت، مالمبوأبطلن اصطرار ا مدون بواقي الوفي 

القولمن إليه ب، نفيما ها عباس ابن عن المحيح الجواب، فما قيل؛ فإن 
المتأخر.الأسنتثناء بصحة 

غدأكذا سيفعل إنه فوله على سه ءاتبؤ افه أن ها عباس ابن مراد أن فالجواب؛ 
لأنهيفعل، أن ينبغي الذي هو اطه بمشيته التعليق أن له وبين افه، شاء إن يقل ولم 

فإنهطول يعد ولو تل-كر نم بالمئيثة التعليق ني فإذا بمشيئته، إلا شيء يقع لا تعالى 
الأمرفوض قد ويكون بالمشيئة، التعليق عدم عهدة من بذللثؤ ليخرج افه؛ ثاء إن يقول 

بمشيئة.إلا يقع لا من إلى 
أنهلا السابق؛ للحتاب، الموجب، تركه عهدة من الخروج هي الاستثناء هذا فنتيجة 

بهجرم كما عياص ابن مراد هو هن.ا بالانفصال. قامت، قد تداركها لأن اليمين؛ يحل 
إشكال.ولا فيه مأحاوور لا وهذا وغيره. العلبري 

التملقوني بقليه الاستثناء نوى أنه - وهو آخر بجواب العلم أهل بعض وأجاب 
بعضهم.قاله هكذا اليمين، ونتح نواه الذي الأستثناء ذللث، بحان فأفلّهر بالسانه؛ يه 

تعالى.النه عند والعلم النلا٠ر. هو والأول 
هوأنه الكريمة الأية هذه في تعالى بين إلممحي،ه. ألثع؛وت عستر تعالى؛ توله 

كقوله؛كثيرة، آيارت< في المعنى هذا وذكر والأرض، الموات! في الغيمت، بعلم المختص 
وقوله]المل[ ).ه يغمى ؤاق ؛^٥، يما اثأ إلا أتت أيثمزت ؤ، من بملر لا ُؤئل 

"؛؛،تعالى؛ وقوله ]الرء-دا، .ه ألسثاي، ألخفيث وألثإناJ؛ أك-، قيزو نُالمح،• 
وأك '؛اة ^١ أليب مث لإيث، -آبييث حئ ءثز أمم ثآ عق ألتويم ليد أك 

ألأمليج ثإقه رألأزءفيأ آلثثرل>أ، تِح ^_؛؛ Lj،jوقوله [، ١٧٩ء_»_ران: ]آو ه ألتف 
ماؤبمث؛ هو إلأ بملثها لأ ألتس؟ا معايح ؤنعني• تعالى؛ وقول [، ١٢٣]هود؛ الأية كلوه 

ثلأ>م ولأ ألأبج، ءللث؛ت خؤ وؤ بمئثها إلا ورثو ين م1ثل وما وأتم ألإ ؤ_، 
درةمثعاي! من ره م ترُث، ٠ؤرم١ تعالى؛ وقوله لالأن-عام[، .ه ين كم ؤ، إلا يابج، 



ه٤٣( ٢٦)الأيأ الكهف; سورة 

[،٦١ؤنس: ]بمفيتي4 كف ِق ه أكن ولا ه ين تثن 'ولا & ؤ ولا محق اى 
أنحكثرئ؛؟ أيمحو< ي، وب آلثثؤت 1، يرم ثثماد عند _>؛-، لا آدسا ُؤءمح تعالى• ونوله 

؛ئسلا اثن ؛^إن تعالى; ونوله ٣[، لّ_ا: ميزه يكتب ي( إلا أحفر ؤلأ 1ألةك ين 
منيطلع أنه أحر مواضع في وبتن • •،مران[ ]آل ه ر. ألضاء ؤ ولا آلآابج< ؤ ئيى» ءقو 
شوةعقر بملهر ئلأ ألعسس، تعالى؛ كقوله وحثه، من شاء ما على حلفه من ناء 
بقوله;ذلك، إلى أثار وقد [. ٢٧-  ٢٦»؛_: ]IJلأية ا رمووه ين آزمئ من إلا وا لءد-ا 
إلى[ ١٧٩ء_ران; ]آن، ئةؤ4 ش ص ثن، بجي، أممت و0؛ ألم قد أسُ 'قان ق، 

ءيرذلكٌنالآات•

وما- وعلا حل - أسمعه وما أبمحره ما أي رأس-بعه. بيء بتجز تعالى؛ نوله 
مواصعمحي ذكره والبصر، بالمع - وعلا جل - اتصافه من الكريمة الأية هذه محي ذكره 
سئويل ت وقوله [ ١١تالئ-ورىت تننييره السيح ؤبمو مؤنج■، كمثليء ؤثس ت كقوله أخر 

؛وهبنير ّلمع اممن إة ءت١ور٤L نح وأثث أثو إل وكيه رنجثا ي أق مل أفن 
ستيحأف إنكن آلثاثى ُبمى لثة أليقة يني يصءله< ^؛•' ١۶تعالى؛ ونوله ]المجادلة[ 

 i.حدامحيرة بدلك والأيات ]\سمآ. نجر.

الأيةهدم في - وعلا حل - ذكر وإؤ4• بن ^^؛٠ بن لنر ي ت تعالى نوله 
حل- وليهم وهو يل -، وعلا جل - دونه ٌن ور لهم لهى الكهف أصحاب أن، الكريمة 

ينيبهمءاموأ أرمك. وية ؤ^قث تعار؛ كقوله أحر، آيات في مدكور المحتى وهدا - وعلا 
ءايينِحؤف لا أف أنتاء إُى ^ألأ تعار؛ ونوله [، ٢٠٧]١^٠: ألش_ه إل أكلكن، بن 
هووالور أولياؤْ، المومنض وأن المؤام-ين، ور أنه بين، تيدسء .ه ة6وه هم ولأ 
ربهمالمؤمنون به يوالي سبب فالإيمان ، به وتواليه يواليك سبب وبينه بينك انعقد من 

والإعانة.والنصر الثواب يه ويواليهم بالطاعة، 

أثثولأم وإة ت كقوله بعض، أولياء بعمهم المؤمنين أن أخر مواصع في وبين 
ائ؛آءبمئم ؤألثبيننت ت ه ولومح[، ٥٥_لة: _ائ]افس_ت الآءءامزاه وأكع؛ ررثوثم 

منبالمؤمنين أولى . نبينا أن، أحر مواضع في وبين [. ٩١]التربة: الأية .  .
٦[.]الأحزاب،: ه متمم رأنحي؛هآ آمسآم ين( ألثؤ؛ي؛ن أيق ^١١^٤ تعار؛ قوله وهو هم، أنف

تعالى؛قوله وهو الكافرين، دون، اوؤْنين مولى تعالى أنه آحر موضع في وبين 
المخممةالولاية وهدم ]محمد[. ثم مؤق لأ ألكبين إف ءامتإ أقيت، موث، أثن اة ؤذكفأ 

الكافرينمولى أنه تنافى فلا والإعانة، والتوفيق والنصر الثواب ولاية هى بالمؤمنين 
'ما؛رأما عمم نكل أنم توثنينّ أقي إل كقوله؛ مشينة ونفوذ وقهر ملك، ولاية 

يلن،دءتييء ي>؛ا لهم ؤ، قوله؛ في الضمير العلماء؛ بحض وقال [. ٣٠]يونس: بممع.لىه 
ألثثتوتعسث، تعالى: قوله من المفهومين والأرض موات اللأهل راجع يلإه 



(٢٦)الأّت الكهف: سورة 

الكفار؛من ه المى لمعاصري راجع لم4 رتأ قوله: في الضمير وقيل: رألآزي4. 
—لخالقهم الجميع ولاية أن المقدمة لأبان ا دلت فقد حال كل وعلى القرطبي. ذكره 
مشيئة.ونفوذ وقهر ملك وولأية ؤإعانة، وتوفيق ثواب ولاية منها وان - وعلا جل 

تعالى.الله عند والعلم 

ءل.اما الميعة عامة الحرف هاوا قرأ أحداه. حكيه ؤ( غخمه ^٠؛؟ تعالى• قوله 
نافية،ولا الخبر، على الكاف وصم التحتية، الشاة بالياء دمك4 عامر ابن 

-وعاد جل - وحده له الحكم بل حكمه، ش \حل\ ء وعلا جل - الله يئرك ولا وال٠اضت 
شرعه،ما والدين حرمه، ما والحرام تعالى، أحاله ما فالحالآل البتة، لغيره حكم لا 

الفوقيةالخناة التاء بفم نشرك؛؛ راولأ المثعة، من عامر ابن وقرأه قفاه. ما والقضاء 
الخاطب،أيها تشرك لا أو اممه. نثى يا تشرك لا أي المهى، بميغة الكاف ومكون 

فيغيره رك م شوائسبح من ممه الحكم أحلص بل - وعلا جل - اممه حكم في أحدأ 
شاملأحداه ثؤ؛هء ي يثؤ قوله: في المدكور _ وعلا جل - وحكمه الحكم. 

أوليا.دحولأ التشريع ذلك، في حل ويل. - وعلا جل - يقضيه ما لكل 
كلتاعلى فيه له شريلث، لا وحوْ ممه الحكم كون من الكريمة لأية ا هده تفمنته وما 
إلاتثدوأ آلا م ثأ إلا الهإ وان تعالى: كقوف أحر؛ آيات، فى مبسأ جاء القراءتين 

وقوله[، ٦٧]يرث; مأJقه عك قه إلا أنم تعالى: وقوله •٤[ ]يومض: إثاءه 
ولكمتعالى• وقوله [، ١٠]اكورمح،؛ آسه إق ئكغ ّىو بن فيه أئثلخم ُؤوما تعالى: 

.هآلك-ر العأ ثه كحم* محمحأ يهء دئتك رإن هكهمتنن ثندم أث، دعى إدا 
،•[jjL ،] [،٨٨]القمص: مءزةه وزنه ٥؛^ رم وبمهم إلا ه١٥ئ، ءؤَم تعالى: وقوله

*٧[،]ألقمص: ميمثه ردثه رلت رأ'أيث؟ أنمك ي، أنثني ويجذر تعالى: وقوله 
وقوله]الماندة[، بجهنوئ.ه بموم -^١ أئه بث آنس وس ترون أنهئة ؤ١ئةمحإ وقوله: 
[،١١٤]الأنعام: تثلأه ؛^، ٥١إث،ٍئإ ود أك نم تئ أبم،يى أم َ حنمالى: 
١^١^.س ذلك الغير 

أحكاممنبعي أن لحداه .ثده2 ؤريئق. كقوله: الأيات سزْ من ويفهم 
أحرأيان في مسنا حاء المفهوم وهدا ياقه، مشركون أنهم الله شرعه ما غير المشرعين 

يثادأءكلوأ ولا ؤ ت الله ذبيحة أنها بدعوى الميتة إباحة في ن الشيط؛ تشرع انع فيمن كقوله 
إمآطسوئم ؤدن آزل؛؛اده1ِ إلأ ثؤ-م0 أشيطنن وإن كنس نإيم قه أؤ أنم ئ دو 

واتباع١لهلاءة، في الإشراك وهّدا مشركون؛هلاءتنهم، بانهم نمرح لذ،,ن.^ه 
ؤأؤّتعالى: قوله في الثيهلان بعباده الراد هو تعالى افه شرعه ّ الخالق، التشريع 

هنيئثنيا أقثدءّفي نأن ميز. عدو إآؤ اقد ألشنثلتن هنثدؤأ ثُ آ0 ءادم نبي إوقم أغهد 
َكاىأشثن إن ألثنطرأ ثبي لأ ؤكأبمتيأ إ؛راهبم: نبيه عن تعالى وقوله ]ص[، اتيه ئنهث. 
تدءدزثثوإن إثئا إلا دونوء ثن هءورئ ^ تعالى: وقوله ]مرتم[، .ه  ١٤۵؛
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ولذاتشريعه؛ باتاع وذلك أي ميطا^، إلا يعدون أي،IJL[ ]، L).اه ميدا تنهكا إلا 
وكديؤ تعالى؛ فوله في شركاء المعاصي من زينوا فيما عون يهل؛ الذين تعالى لد ا ممى 
[.١٣٧آوكوهثر منل آثثؤى يى لبمتقثم رمني 

تعالى؛قوله عن سأله لما خهغ حاتم بن لعدي هذا اض. بين لقد 
مالهم أحلوا أنهم له فبين [ ٣١لالت-ربة؛ ^^ ٥٢دوب ثن درنبمتثتم محايبمم 

إياهماتخاذهم هو ذلك وأن ذلك، في فاتبعوهم الله أحل ما عليهم وحرموا الله، حرم 
منأن بين اء التسورة في - وعلا حل - الله أن هذا في الأدلة أصرح ومن ألبابا، 
ذلكوما مومتون، أنهم زعمهم من يتعجب الله شرعه  ١٠غير إلى يتحاكموا أن يريدون 

منهيحمل ما الكذب من بالغة الaلاغوت إلى التحاكم إرادة •ع الإيمان دعواهم لأن إلا 
إوق^٠ بمآ ءانزا أيهم .رئثوة أك:اك■ إث، ض ٠^^ تعارت نوله وذلك؛/، العجب؛ 

وبرذيهء بكهموأ أن  ١٠وند ألثلنمت إل يث|ءاكتوأ آن يٍبثون ص ين ارؤد وتآ 
لاو_ا،[.مياوا.ه كثة بملثم آن 

القوانينيتعون الذين أن الظهور غاية يظهر ذكرنا اش الماوية انموص وبهذه 
علىوعلا حل الله شرعه لما مخالفة أوليائه نة ألعلى الشيطان شرعها التي الومحعية 

اممهطمس من إلا وشركهم كفرهم في يشلن، لا أنه - وسلم عليهم اف صلى - يصله ألمنة 
■مثلهم الوحي نود عن وأعمام بميرته، 

الكفرتحكيمه يقتضي الذي الوضعي الظام بين التفصيل يجن، أنه اعلم • تن؛يه 
ذلك.يقتضي لا الذي الغنام وبين والأرض، الموات بخالق 

صبهنبه يراد الذي الإداري أما وترعي، إداري، فمان؛ الفنام أن ذللث، ؤإيضاح 
منفيه مخالفح ولا منه، مانع لا فهذا ، ^٣٠٤، مخالفغير وجه على ؤإتقانها الأموي 

زمنفي كانت ما كثيرة أشياء نللi٠ من ه عمر عمل وند بعدهم، فمن الصحابة، 
كماحضر ومن غاب من ومعرفة الضبعل، لأحل ديوان في الجند أسماء ككتبه جق؛ النكا 
ديةتحمل التي العائلة على الكلام في إسرايل* ٠^، ّودة في منه القمري إيضاح ق-محنا 

تبوكغزوة عن ماللثه ن كعجغ يتخلف، يعلم ولم ذللتح، يقحل لم س الّءا أن ُع الخبملآ، 
وحملهأمية بن صفوان دار - خهثع عمر أعنير - وكاشتراته ه• يوك وصل أن بعد إلا 

منهذا فمثل بكر، أبو ولا هو سجتا يتخذ لم ه أنه مع المكرمة، مكه في سجنا إياها 
كتطيمبه، بأس لا . الئرع يخالف، لا مما الأمور لإتقان تفعل التي الإدارة الأمور 
منالنؤع فهاوا . ٤٠٢٧١يخالف، لا وجه على الأعمال إدارة وتنقلتم الموظفين، شؤون 

العامة.المصالح مراعاة من  ٤٠٣٧١فوِاصو عن يخرج ولا به، باس لا الو_صحية الأنظمة 
كفرفتحكيمه والأرض الو_ات حالن، لتشريع الخالق، الشرعي •النغلام وأما 

ليسالميراث في الأنثى على الذكر تفضيل أن كدعرى والأرض الموات بخالق 
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وأنظالم، الزوجات تعدد أن عوى وكد الميراث. في استواؤهما يلزم وأنهما يانعاف، 
فعلهاؤخ بلا وحشية أعمال ونحوهما والقطع الرجم وأن للمرأة، ظلم الطالق 

ذللث،.ونحو يالإنسان، 

ابهموأنوأعراصهم وأموالهم المجتمع أنفس في ١^٧٢ من النؤع ْذا فتحكثم 
وصعهالذي ماء النظام على وتمرد والأرخى، الموات بخالق كفر وأديانهم وعقولهم 

تحيرأعلوا أحر مثيخ معه يكون أن عن هؤ بمصالحها أعلم وهو كلها الخلائق حلق من 
أرءيتر؛^٥)، ■؛، ٢١لالش-ووى؛ آثأه يد تأذن ثم ما اليهمخ مث ثهم ثَعوأ ئرْفترا لهتَ ُؤأم 

أمموو آ؛و نؤ أذرث< ءآممه م رتقك •ماما ينه هتظ يذق ين\ ذألإ أثه أيرل، ةأ 
-مإموسا حثل نذا آل^محب أنشكم مٌف لتا كتؤلؤأ ؤو[لآ [، ٥٩لي-وس: ا.ه مخميذكق 

وقد[ ١١٦.ه مشمة ثُ أم عق بمروة أل؛؛ إة آلكjب أث، عق دممهأ 
تعالى؛قوله على الكلام في إمرانيلا؛ رابني محورة فير النؤع هذا من وافية جملة قدمنا 
■٩[ ]الإسراء؛ ه أزم لش؛دت< ألهمءاة هتذا ويأ 

سه.- وعلا جل - اض أمر ر؛قه• ْمحايا ين إقك لتي ما ^^1 تحارت قوله 
فوله؛في والأمر ربه، إليه أوحام الذي القرآن هدا يتلو أن الكريمة الأية هذه في 

الأيةط0 تضمنته وما الأتباع. بمعنى والتلوث . القراءة بجعتي للتلاوة ثامل ه ؤوأدل 
أحرآيات في مبينا جاء واتثاعه العفليم القرآن بتلاوة ه نبيه تعالى أمره من الكريمة 
هألكثليئ ثأني يى إوى كأ ما ، ^١١٢االعنكبوتاا؛ محورة في تعالى كقوله 

هندهؤيكى يد أن أمؤت ؤإسا لتّامّلاات  ١١١صورة آخر في تعالى وكقوله [. ٤٥]العنكبوت: 
ألمتءا0هأثنا نآن . آلثد؛ة من آه أن ُأمرف ئيء ًظل يدم حدمها ألتما أتيدة 

علىاكالة الأيات من ذللث، غير إلى ٤[ ]ال>مل: رنلاه الئز:اث ع [، ٩٢-  ٩١]الممل: 
إلاإثنه لا دآكن ين إلاق< لهى '-أ ُؤأثع باتثامه الأمر في تعالى وكقوله بتلاوته، الأمر 

إقاىأؤثى ^٥ تعالى؛ وقوله [، ١٠٦]الأذعام: آلئركن عي وأءمبما هو 
أدية،وما اهلإ يى يذعا َاقئ ما ^٠؛]، تعار؛ وقوله ، ]الز-مف[ سمو.ه صمز ؤ إه 

وقولهلالآحغاف[، وه ين دير إلأ أتأ ومآ إئ يكئآ ما إلا أج إن  'خة د< بمعل ما 
لثافإو إلكن؛ .م؛ئ ما إب آدج إذ متى ،؛، ٥٧من ١^١٥ آى يآ ذقت ما ُ؛ؤئز، ت تعالى 

علىّالة الاوالأيات من ذلك غير إلى [، ١٥]يونس: ءطجٍه بجه عياب رن، ءثيت إن 
العفلم.القرآن هذا ياتياع الأمر 

واتياعهالقرآن تلاوة سب تحصل التي النتائج يعفس أحر مواصع في بين وقل 
مملؤرهنلهم مثا ؤآشؤأ ألماؤ؛ ثأقامؤإ آثم كثث تثلؤرى أين ؤءن ت تعالى كعوله 
ألكثبءاويم ؤألإ-!ئ تعالى؛ وقوله ]ذاط-ر[، وه يمح- أن بمنمْ محمحنى وخص 

والعبرة٠ ]البقرة[ ر.ه لكموة هم ءأوكق< ه، يكز ومن يمء همحوة ^^٤، ص بمؤم 
ت،.بالبخصوص لا اللمقل بعموم الأيه هذه في 
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الأنه الكريمة الأية س0 في - وعلا حل - ين تثذد ءالأ تعار؛ قوله 
صدقهايبدل أن أحد يقدر محلا عدل، وأحكامها صدق، أحبارها لأن أي لكلماته؛ مدل 
كقولهأحر مواصع محي مبينا جاء هنا ذكره الذي وهدا حورآ. عدلها يبدل أن ولا كديا، 

.هأتيتن أينيغ وهو •ثدي ثُ وهولأ  ١٠٨٥ثغث َةلمتا 
توكقوله الأحكام. محي أي ررعدلأ؛؛ ت ومحوله الأحبار• في بعني صدمحا٠٠ ٠ فقوله؛ . ]الأنمام[ 

أةهص ثدو ولا تمأ أ؛نهلم ثئ وردوأ َكدمأ ما ؤإ صبروأ ٠؛^، من رمتن 'ؤدبئ ُؤولثن 
]الأتحام[.®4 ١^^ ص ثن ءث وكد 

منهاثاء ما مكان الآي١تا من ثاء ما يبدل هو أنه أحر مواضع في تعالى بين وند 
)•)آ.]الخل: لأية ا يروه يما أعير وأس ءابؤ ثٍئوى ءابة بدثا ُاؤوإدا تعار؛ كقوله 

تعالى؛وقوله ، ١[ • ٦ ]\وقوأ: ضهاه آز نتأتا ئثز ثأت قلها آز »ايي ين ثثح ُؤتا وقوله؛ 
شأو هتدآ ءر ئLزةاتي آتت إكآ؛نا نزمث لا أدمى محاد »اي!اكا ءثهتد يثق ُؤرإدا 

[.١٠]يونس: مييوه هنئ من لثدلم أن يءبم\يآ منا 
وهوالالتحاد مكان المالخحد: أصل . ةككأ4 دلنهء ين !ئد وأن ؤ تعالى؛ نوله 

محولهومنه الحفر، فى ميل لأنه القبر؛ ر اللحد ومنه الميل، بمعنى اللحد من الافتعال، 
أونؤولأ>/أ وقوله؛ •؛[، ]فمك: عقاه نحمن ي ؛١^١ ؤآ بمءد؛وة أو;ن ٠^^١٤ _،^_،؛ 
عنالميل ذلك،؛ في والإلحاد اللحد فمعنى [، ١٨•]الأعراف: أتتوءه ؤآ يلجدوث 

زادإن الفعل أن المعرف فن في تقرر وقد الحق. دين عن المائل والملحد الحق. 
امميصعغة كالها زمانه وامعم مكانه واسم المعمي فمصعدره أحرف ثلاثة على ماصيه 

أيالالتحاد، مكان به والمراد المفعول، اسم بصيغه فالملتحد . هنا كما المفعول 
يه.يفعله أن LJ4{1 يريد مما ينجيه منجئ أو ملجأ إلى فيه يميل الدي المكان 

لهيميل مكانا أي ملتحدأ؛ دونه من يجد لا ه نبيه أن من هتا ذكره الدي وهدا 
أتلكلا إئ، ؤْل كقوله؛ أحر ٌواصع في ٌبتجا جاء ويطعه ربه رسالة يبلمغ لم إن ؤيلجأ 

ننتك؛ إلأ ® تكثدا دؤنهء ين بد وأن ند آممه يى تحوف أن ^ محر . رثد!ا ولا ضث؛ ثؤ 
ما®( أثمؤن منه /؛حريا أّلأظؤدل بمص عفنا مث ُؤوإو ه؛ وقول، ]الجن[ آس 

.]الحاقة[ ®ه "ٌأبجن ءٌَ ئء مى تا ® آمه يته آطئآ 
مختلفة؛بعبارات القرآن في نظيره تكرر إليه يلجا مكان أي ملتحد، له ليس وكونه 
حسوخة ^؛؛١^ كقوله؛ والوزر، والمفر، والموئل، والملجاءا ا لمحيص وا كالمتاص، 

؛وت.ادل ^٥٤^١ وقوله؛ [، ١٢١]انء: محبمتاه ءما محت؛وث ٠^^ وقوله؛ ٣[ ]ص: ثاءإب؛بم 
قحيرهنن رثا ؛زند ندم ين ^٢ ٠^^١ ه؛ ولوق[، ٣٦]ق: تجمدأ4 ثن يل، 

ألأتنوقوله؛ 'ؤيلاه؛، دُوذيء بن نجدوأ ق موءد لهر ^>، ونوله؛ [، ٤٧]الئورمح،؛ 
واحد،شيء إر المعنى ر راجع ذلك فكل ]القيا،ة[ ®ه وُت لا م ® آثر أ؛ذ جذ 
.به ويعتنصمون إليه يلجوون مكان انتفاء وهو 
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افأمر • 4 ليهم ,ييدى' وق أثيرة ربهم دعورك ُال!ن ح ثثك اؤرد؛ن ت نّار قدك 
الذينالمؤمنين ْع يحبسها أى ه، نفيهبر أن الكريمة! الأية هذه في ه نبيه - وعلا ل ح- 

•- وعلا جل - يمام إلا بدعاقهم يريدون لا له، مخلصين وآحرْ النهار أول ربهم يدعون 
وبلال،وصهيب، كعمار، المهاجرين، فقراء فى الكريمة الأية هذه ، Jjjوقد 

عنه،يملردهم أن . المثي من الكفار صناديد أراد لما ونحوهم، عود موابن 
اممهأن ارالأنعاماا سورة في فدمنا وقل المزمنين، الفقراء أولتك حفور بدون هم ويجال

وذللث،عليهم، يلم رآهم إدا وأنه يطردهم، بألا أمره معهم ه نفيممبر بأن هنا أمره كما 
جثتابهمين عقض ما ينهه م؛ددة ةلّّق، ألمدير دبهم دمن آل;بم ثلثي ُؤوثُ ت قوله في 

إلىلالأز_<ر__ام[ الْك؛ءينح.4 بن ئءن ئثلردهم سم نن ءثيم جاف يذ دنا شء تن 
ذلكإلى أثار وفد ]الأنعام[ ئوأ4 ظم ئئل قاتبة أك إآ؛ث 4نإدا نول: 

نتليدثر أد و ه تلر يدرإى ^١ ؤ( ألق>(  ٠٠١٢أن ؤ( وج 4ءبس نوله: في ١لمعنى 
وتلا ;دق ،؛؛ن 0 ه ألا ثك نتا © ثئ ص و أ:ئمح :تي @أثاالن7ة 

هنبينا من الكفار ءلالمه ما أن قدمنا وقد ]عبس[. ا©ه"4 ئلص ته قت ١© بميل دم 
مننوح قوم أيضا ٍللثه بهم، وازدراء عليهم نكبرأ وصعقانهم المزمنين فقراء ؤلرد، من 

تعالىكقوله أيضأ، طردهم من امتنع وأنه - لام والالصلاة نبينا وعلى عاليه - نوح 
مهنلىؤوما ت أيضا عنهم وقوله امحرّدلون ؤآثعك مح، آيتين ^٥١^١ ت عنهم 

منامتناعه في نوح عن وقال [، ٢٧]هري: ؤأياه ئادة أر١فلثا هم قك إلا أبتإك 
تعالىوكقوله ]اوثّعراء[، ا.ه فيي ثر إلا أئا إن ألينها ثردّ أذأ ؤو؛آ طردهم: 

إثهمثثهمأيهمولبجتح^متاعنهلوىدثمنٌش٢٣١^٠٧١ؤرمآأئأه؛ عن
]هود[.©4 ثدً=كروة أ،لأ ؛،rf إن أم ثى بمصزن، 

للمفعول،ها ينفتتعدى المسر مائة أن علئ الدليل فيه ثثك4 ُؤرآمر وقوله: 
عنترةأو ذزيت، أبي قول العرب كلام من ذللث، ونظير 

نقلعان الجبنفى إذا و ترسحرة ن.لك بة ارفعرت فمب
ألثديءريهُ ُؤدمن الخالماء: بعض وقال آحرْ. والمني النهار. أول والمياه; 

أعمتشمل الأية أن والتحقيق والممر. الصبح صلاة يصلون أي [ ٥٢]الأنعام; محادسي4 
ّأعلم تعالى واف الصلاة، مطلق من 

-وعلا جل - اف نهى آلدبا4ّ آلنيدء ذ-ثثه رد عم ء؛-ثالف■ مد 4دلأ نّار• قوله 
محلوحاوفقرائهم، المزمنين صعقاء عن عيناه نعدو أن - الكريمة الأية هذه في . نبيه 
الأي تناك4، ثل 4ولأ ومعنى انمنيا. الحياة نينة من نمبهم وما الأغنياء إلى 

والجاهالمنى أهل إلى هنامحا لهم محتقرا نيهم، رثاثة عن وتنبو عيناك تتجاوزهم 
نوله;في والجملة وتلزم. المفعول إلى ها ينفنتع،.ى _ذو; وعدا منهم. ؛ل.لأ ، والشرف

الخلاصة;في فوله حد على الضمير، والرابهل حال محل في الثتأ4 ألميز؛ زتثه ^/؛4 
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خكالواو ومن صميرأ حوت بتا ثايع .سضدء بوذات 
ملغوإنما اأعين1كأا قوله؛ في إليه المضافا الضمير هو المذكورة الحال وصاحب 

الخلاصة؛في قوله حد على إليه، ، المضافمن حزء هنا المضاف، لأن ذلك؛ 
عملهالمضاف تفى اقإذا إلا له اف المضمن حالأ تجز ولا 
افتحيفلا ه جزئثل مأو ا فأضيه المجزء ان كأو 

الحياةزينة إلى العين ؤلموح من الكريمة الأية هذه في نبيه. عنه الله نهى وما 
فقراءة كمجالالحق، على الثبات من — وعلا جل _ يرضيه بما الاتصاف مع الدنيا، 

لهبمني وسج بمؤلأ تا ئق ؤةصم_ كقوله؛ أحر مواضع في أيضا له أثار - المؤمنين 
ئمدةءلأ و وث نهى أل-ااي وأطرإف مح آقي، ،،؟؟، )ثذ ميإ رثن آلثني، ُللءغ ثل 

هوقول[، ١٣١-  ١٣■]ف: ؛لأية . . . تلحي }أنو\ نمم أريبما هء •قثا تا إك سك 
يدننع؛ا إق«ا سك ثدة ي آل"ءلبما. ؤأللزءات آدسايى من سعا ءابمك ى• ت—ال

.[ ٨٨- ^١٨ ]الحجر: ١لأية . ٠ ٠ تنهره أرعثحسا 
ئءاه.أترر وةا>ن\ هوث، إقح دليل عن قم أءثiكا مى ي تحار؛ يوله 
قلبهاممه أغفل من طاعة عن الكريمة الأية هذْ في نبيه. - وعلا جل ِ اش نهى 

مثلاتثاع م، . سه نهي< القرآن في كرر ومد قرظ.أمرْ وكان هواه، واتبع ذكر، عن 
آزءائثا يثبم محغ ة دو لآؤّ ؤةصم_ تعالى؛ كقوله هوام المتع افه ذكر عن الغافل هذا 

قالآي. . أذ>تهلمه. ويغ رإلثن;غق\ث ألكهمى يج ه؛ ونول[، jU)li].4 ظ، 
روامهين نض َلآ يغ ولأ . دهن و تعالى؛ ونوله [، ٤٨

غيرإلى لاكل-ما وه ريي دا.لك بمد عتل . أبمم ثني سم مؤع . بميم ئئام ؛ماز 
اوات.من ذلك 

يربدونلا والل-ين الله، ذكر عن المتولض عن بالإعراض آحر مرصع في أمره وقد 
ؤظءِتيتعار؛ قوله في وذلك العلم؛ من مبلغهم هو ذلك أن له وبين الدنيا، الحياة غير 

[.٣٠.  ٢٩ل\سم■ ألوه تذ تانتهم ©ذه آت؟ ١'^؛ ي ثة زؤ ؤثا َذنن توق ثن ئن 
منللعثا.٠ يعرضر ما أن على يدل قمه أعمنا الكريمة؛ الأية هذه في وقوله 

يمشيئتهإلا كان ما كائنا البتة شيء يقع لا إذ تعالى؛ اض بْثيئة هو إنما ومعصية، غفلة 
[،٣٠]الإنسان: !لأية . . ه،. آن ١^" ف >ؤتا . وءلأ جر . ١^١; اGكونية 

]\ب■:_^L4 صى و لأتا ث1تا ط [، ١٠٧؛^l،: ]lVأتأهأه آ اة آث ثظ 
!لأية. . ء محُ ٣ [، ٣٠]الأنعام: آلندكاه هق ئينثير أثث ثاآ  'ه[، ١٣

ذللث،غير إلى [ ٢٥]الأنعامث ور١ه ءاداغم وف، يملأ آن ٢؛؛، ممذم ع هد-ج"لثا ، tU]الغرة؛ 
الواتحالق بمشيئة إلا يقع لا وشر، حير من شيء كل أن على الدالة الأيات من 

القرآنآيات تاويل دائما يره نففي الزمخشري ويحاول المعتزلة، يزعمه فما والأرض. 



(٢٩)الأية الكهف: مررة - ٠٥٠

يحفىلا الثه، مشيئة دون يأفعاله ؤإرادته العبد قدرة استقلال هن يطايقه ما نحو على 
كثيرة.القرآن في وأمثالها آنفا، المدكورة الايات عليه تدل كما طلأنه، 

الشر،من وتهواه بالسوء الأمارة نفسه إليه تميل ما ينح أنه هوام اتباعه ومعنى 
٠والمعاصي كالكفر 

العجزوتقديم التقصير، هو الذي التفريهل من هو ت قيل قؤه أنثي اؤو؛اش ت وقوله 
وصياعأسفها أعماله كانت أي همءلاه؛ أمء ^؛^١^١ فمعنى هذا وعلى الإيمان؛ بترك 

لفقراءالمحتقرين الكفار كقول الحد، مجاوزة هو الذي الإفراط من وقيل■ وتفريطا• 
التكبرمن وهذا الناس. جمح اتبعك اتبحناك إن وساداتها مضر أشراف نحن المؤمنين• 
أمر،منه فرحل قولهم: من ٠ ٠ الشر. في قدمجا أي وقيل؛ القول• في والإفراط 

نزلالتي العربية اللغة بحب عندي الكريمة الأية معنى في الأقوال وأظهر سبق• أي 
منظهره؛ وراء له ناذأ والصواب، للحق متقدما أي ®؛ Usji®ت قوله معنى أن القرآن بها 

تمعلقته في لسد قول ومنه للخيل. متقدم أي فرحل، فرس • قولهم 
لجامهاغدومتا إذ وش—احى فرط ثكتى تحمل الخيل حمين، ولقد 

ومجاهد;قتادة كقول كلها، المرين أقوال ترجع الأية معنى في ذكرنا ما ؤإلى 
أيالفرءلا« الفراء: كقول مرقا. أي »فرءلا« حيان: بن مقاتل وكقول ضياعا. أي اافرءلآ« 

الأقوال.هن ذلك غير إلى للحد، مجاوزأ أي اامءلا« الأخض: وكقول ئروكا. 
لأيةا هذه في ه نبيه - وعلا حل اممه. أمر دئو4ّ ين الص ظ ت تعار قوله 

وجهان:إعرابه وفي ريكم. من الحق للناس: يقول أن الاكريمة 
بهجئتكم الذي الحق أي حبره، والمجرور والجار مبتدأ، ءالحق، أن أحدهما: 

فليسّ وعلا جل ربكم من مبدؤْ كائن الإسلام لدين المتضمن المظثم، القرآن هذا في 
بلذللئ،. غير ولا الأولين، اٍلير أّمن ولا الكهنة، افتراء من ولا الثيْلان، وحي من 
الحقإلا لدنه من يأتي ولا وتوحيده، ءلاءته تلزمكم الذي وعلا، جل حالفكم من هو 

_.وعلا جل - منه إلا حق فلا الأحكام، في والعدل الأحيار، في للصدق الثسامل 
الحق.به جثتكم الذي هدا أي محذوف، مبتدأ حير أنه وثانيهما: 

فيكقوله أحر مواضع في أيضا ذكره الكريمة الأية هذه في تعالى ذكره الذي وهن.ا 
ءآلفي وقوله ]البنرْ[، ألتنري.ه يل ذلإق' ئلأ رق ثن لحى ؤ؛ ٠: *البقرة محورة 

الأيات.من ذلك غير إلى ممران[ ]آل ألمحي.ه ثن ٤^، *لا ديك ثن ُؤآأحما عمران*: 
يره.ثق ومن هوؤ،ن قة ^٠٠>، تحار: نوله 

-والإيمان الكفر بين التخيير - اللخوي الوضع بحسب الكريمة الأية هده ءلاهر 
والتخويف.التهديد بها الراد ؤإنما التخيير، هو ليس الكريمة لأية ا س الراد ولكن 

المربية،اللغة أساليب من أسلوب التخيير ظاهرها التي الصّيغة هذه بمثل والتهلّيا. 



٥٥١ِ ( ٢٩)الأية الكهف؛ ّورة 

ذلكأتبع أنه والتخوش التهديد الأية في المراد أن على العظيم القرآن من والدليل 
ئئبىَةلثهفي يثم بماوأ مشي' ؤإن ;يم تال ثاتإ ممظيتن اءثذدا ^إيآ : ١مر١٠ب

التهديدالمراد أن على دلمل أصرح وهذا مئثئاه وساءت الشراب فى ١^؟>؛ 
بهذاينهما المخير الهلرنين أحد فاعل توعد لما بابه على التخيير كان لو إذ والتخوف؛ 

ترى.كما واضح وهل.ا الأليم، العذاب 
وليتأبلية فه والتاء الإعتاد، س أصطله ؤاعت.ثاه الكريمة: لأية ا هذ0 في وقوله 

أرصدنا: ومعنى. العدةبمعتى العتاد ومنه الأصح؛ على دال من مثيلة 
قدمناوق. ثلإك؛ره ثاء نله• قوله بدليل الكفار هنا: بالظالمين والمراد . وأعددنا

للقuن:لئلا ألئزف >إى كقوله: القرآن في الكفر على الفللم إطلاق كثرة 
منثنغ و تعالى: ونوله [، ٢٥٤]البقرة: ألقثلمحة4 نم ؤدألك؛زروذ تعالى؛ وقوله [، ١٣

منذلك ونحو لدوس[ ألْساا من ^١ ثلث؛دك يممك؛ن ة ثمنك لأ ما أف دون 
أعفلمومن محله، غير فى الثصء وضع العرب: لغة فى الظالم أن ندمنا وقد الأياهمتح. 

فوله:فى النقص على الغللم إطلاق القرآن فى حاء وقد مخلوق• فى العثادة وضع ذلك 
غيرفي الشيء وضع من ذكرنا ما هو الفللمم مادة معنى وأصل ثقأه منه ةئيّ ؤدل> 

لبنهصرب لوصعه ظالم يروب؛ أن قبل اللبن يضرب الذي نيل ذلك ولأحل مرصعه، 
تالشاعر قول المعتى هذا ومن زييه، يضع يروب أن قبل صربه لأن موضعه؛ غير في 

الفليمالعكد على يخفى وهل محقاني لكم ظلمت لة ائون
فيالأخر قول ومنه يروب. أن نبل لكم ضربته أي ّ-قاتي'أ لكم ءظلمت ت فقوله 

ذلك؛بنحو ظالمه له ء محقا 

أحرعامدأ له ظالمي وفى ظلمت شكاته تربني لم صدق وصاحب 
أصلؤّرلمحدتأ4 ونوله؛ جابح• كل من بهم أحدق أتم، ج ^تال ونوله؛ 

فهوكرسف من بيت وكل الدار. صحن فوق تمد التي السرادقات واحد السرادق 
تالحرماري الكذاب أو روية نول ومنه القعلن• ت والكرش سرادق. 

ممدوديك علالمجد سرادق الجارود بن السذر ابن حكم يا 
أبريويزيذكر جندل بن سلامة قول ومنه سرادق، له مجعول أي ت صردق وبيت 

تالفيلة أرجل نحت المنذر ين للنعمان ونطه 
مّردقبيت بعد الميول صدور سماؤه بيتا النعمان المدخل هو 

التيالحجرة على اللغة فى أيضا ؤيهللق اللغة. فى السرادق معنى أصل هو هذا 
الفسطاط.حول 

واحد،شيء إلى مرجعها أقوال للعياء فقيه الكريمة الأية في بالرائق المراد وأما 
قالهمحورها، أي ٠سرادنها٠ت يقول مجن العلماء فمن جانب، كل من بهم النار أحداق وهو 



(٢٩)الأة الكهف: ّورة  ٥٥٢

ابنعن مروى وهو نار، من سور اامادقهااا: يقول من ومنهم • وض، الأعرابي ابن 
قالهكالحظيرة، بالكفار فيحيهل النار من يخرج عنق راسرادقه1اات يمول من رمتهم عباس. 

نولهفي ااالمر،لأتاا في المذكور وهو بهم. يحيط لحان هو يقول؛ من ومنهم الكلي، 
لأت[،لالمر«أللهك، من ينيغ ولا ^^١ لا تعب ثكث ذى يلل إق ؤأثللنوأ دعالى؛ 

]الواس[.آبج.ه ولأ بادئ لا بميي. نن  ٠٣^ت نوله في ورالواسة• 
أنهه النص عن أمة بن يض وروى • بالدنيا المحيط الحر هو مولت من ومنهم 

أبدأادحالها لا واف نال: ثم ّمبئ4 خ ص ؤثاتإ تلا: نم جهم هو •البحر نال: 
حديثمن المبارك ابن وروى الماوردى. ذكره قطرة•. منها تصيبني ولا حيا دمت ما 

مسيرةحل.ار كل كثف،، حير أربعة النار ءلرادق قال: النبي عن الخيري سعيد أبي 
انتهى٠ غربي، صحح حن ث حاو فيه؛ وقال الترمذي عيي أبو وأحرجه منة• أربمين 

أبيوابن بملي وأبو جرير وابن أحمد الإمام أيضا رواه الحدبثإ وهدا القرطبي• من 
قاله.نيا؛ الاوأبي وابن مردويه وابن وصححه، والحاكم الشيخ، وأبو حبان، وابن حاتم 

ييجرير ابن أيضا دوام أمة بن بملي وحدبن، الئوكاني. وسعه المنثور الدر محاهم، 
وصححه،والحاكم حاتم أبي وابن واليخارى أحمد ورواه الثوكاني: قال يره. نف

جريروا؛ر، الديا أبي وابن وأحمد تاريخه، مح، البخاري عن المنثور الدر صاهمح ورواه 
أنالكريمة الأية لمعنى حال، كل وعلى والبيهقي. محردويه وابن وصححه، والحاكم 

متهميثن مهاد جهم ثن م تعالى؛ قال كما جانب،، كل محن بهم محيعلة النار 
م 'قنس ألقاب ئ ثن م ويال: [، ٤١؛لأع—٢١؛،: ]ى 
عندلا ٢^٠١^ وجرمهم عن بجك لا جئت كثثيأ أئ;بم تلم ونال: [، ١٦لال-زمر: 
الأيايتذ•من ذللث، غير إلى ]الأنا،[ بمتثوث.٤٠ هم ُلإ محٍمنّ 

مهاالغويث، يطالبوا إن يعني معيمآه الكريمة: ؛^ ١١هل.، قي تعالى وتوله 
علىيهللق اللغة: في والمهل كالمهل• ماء هو بغوث يؤتوا بمانوا؛ الكرب، من فيه همم 

ذلك،.ونحو والرصاص والنحاس، الحديد كناد_، الأرض، جواهر محن اذيب، ما 
منأذيب، ما الأية ني، بالمهل والمراد عكره، وهو الزيت، دردى على أيضا ويطلق 

م•الوقيل؛ المطران• من نوع هو وقيل؛ الزيت،• لدلي وقتل؛ الأرض• جواهر 
افقال وكيف، الخذابه، أند من أنه مع كالمهل ماء في إغانة أي قيل: فإن 

َةلتهل4؟يم وص' تعالى؛ 
كلامس ونظير، القران. بها نزل الي العربية اللغة أمحالم، س ^ا أن فالجوايث،: 

حازم؛أمح، ين، بشر قول، اسمبط 
يالصيلمفاعتبوا المسار يوم عامر تقتل أن تميم بت غف

إرصاءمنا لهم ليس يعني• بالسيف• أرصوا أي • ^۶٠١ ١٠ت توله نمعتى 
تمعديكرب بن عمرو وتول بالسيف* إلا 



٥٥٣( ٢٩)الايث امف: سورة 

وجيعصرب م هنيبتجة بخيل لها فت دلئد وحيل 
كالمهل،بماء إلا يغاثون لا كانوا ؤإذا الوحيع. القرب إلا لهم تحية لا يعني؛ 

قوله:في والألف قوله: في والياء البتة. لهم إغانة لا أنهم ذلك من عالم 
ولكنالعين، الواوي الأجوف من الامحتغائة عادة لأن واو، من مبدلة كلتاهما مازاه يؤ 

الخلاصة؛في نوله حد على قبلها، الصحيح للساكن أعلت العين 
كابنفعل عين آت ين لذي من التحمّبك انقل صح لساكن 
فروةقْل نحتى يحرقها أي آلر-مأه الكريمة• الأية هذ<، في تعار وقوله 

قال؛انه الكريمة الأية هذه ير نففى البى وعن أ منه لمين والم^ ٥١أعاذنا الوجه، 
ابنقال * وجهه فروة مقْلت إليه قرت فإذا الزيت كحكر هو آلؤتجؤأه، سوى ي ؤ

محلريقمن الترمذي أحرجه ؛ الكشاف( أحاديث تخريج في الثّاف )الكافي في حجر 
سعيد،أبي عن الهيثم، أبي عن دراج، عن الحارث، بن عمرو عن سعد، بن رشدين 

وأباأحمل بان قوله ونحب معد، بن رشدين حديث من إلا يعرف لا وقال؛ واستغربه 
'لريقمن أحرجاْ والحاكم حيان ابن وبان دراج، عن لهيعة ابن 'لريق من أحرجا0 يعنى 
الحارث.ين عمرو عن وهب 

محذوف،فيه يالذم المخصوص آلقتائه وذك ت الكريمة الأية هذْ محي وتوله 
تقوله محي الفاعل والضمير . و4 يغاثون الذي الماء ذلالئs الشراب يئس تقديره 
علىمعتمدا الإنسان يتكئ أن وأصاله الارتفاق. مكان والمرتفق؛ النار. إلى عائد 

مرتفقا؛ت قيل المعنى، في متقاربة أقوال لأية ا في بالمرتفق المراد في وللعلمام مرفقه، 
وقيل:عمياء. عن مروى وهو مقرا، ونيل: هماس. ابن عن مروى وهو منزلا، أي 

مكانعنده فهو مجتمعا، أي مرتفقا مجاهد: ونال العتبي. عن مروي وهو مجلسأ، 
النار.في لبعض بعضهم مرافقة بمعنى الارتفاق 

لهداويدل ص• المقام ويئس هي، المستقر بشس المار أن الأنوال معنى وحاصل 
هوالارتفاق أصل وكون ]القرنان[، وثثاما سثثثإ ساءث تعالى: قوله 

الهذلي:ذويب أيي قول ومنه العرب، كلام في معروف المرفق، على الاتكاء 
مذبوحالصاب فيها عيني كأن مرتفقأ الليل وبتي المخلي نام 

باهلة:أعشى محول ومنه البيت. في شاهد فلا وعليه مشتجرأ،ا الليل راوبت ويروى 
الحذرينفع لو حذر ذا حيران أرقبه للنجم مرتفقا بت ئد 

الراجزتوقول 

الضحاغزالات بالقوم يسوق فتى ألا فشت وارته لقالت 
الشرابهذا صفات من الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - ذكره الذي وهذا 
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يلحإت ؤثه> كقوله كثيرة، آيات في نحوه حاء النار، أهل به قى بالذي 
سطعهمما آء ت تعالى وقوله ٤[، ]برنس:  ٠٤٥^^}كازأ معا ألد وعدابا همم 

تتعالى وقوله [، ]IJUUوه ءايم عين ي ؤد-ما ت تعالى وقوله [، ١٥]محمد: اث،وأءهزه 
الحرارة.فى المتناهي الماء لأني ا والحميم ]ارحمن[ ا.ه ءان همم ُها ■برآ ^؛"^4 

•• تثث.4• مح-ب،==قاد ولا تثينثم . ثاو ثن ُؤدبمما ت الى تعونوله 
يمَق ثثؤيا عثنا لهم إل رؤ"م تع~ال~ى* ه وقول[، ١٧-  ١٦راهيم: ]إبة الأي

]الواذعة[؛وه أليم ئنت إتزؤ_0 . آفم يلأ ى ^٥٣^ ت تعالى ونوله ]الصافات[، 
]البأ[؛الأية . . وه. وءث١ث١ همعا إلا . ءء ولا بردا  ١۴٠يذومن ت تعالى وقوله 
غيرإلى ]ص[ وه أرثح ين رءاحر . ؤماة همبد ثتددمث ^٠^١ تعالى؛ وقوله 

٠؛ايونس® سورة قى هذا ْن طرفا قدما وقد الايات. من ذلك 

■وه صلا لنسى س لم هميع ي لئا آيثيثت يبميبأ »انوأ أكأإى ؤلة ت تّالمح، قدله 
أنهعمله في وأحسن صالحا عمل من أن الكريمة لأية ا هده في - وعلا جل - ذكر 

الأوفى.الجزاء الحسن بعمله يجازى يل عمله، جزاء أي أجره، يضيع لا - وعلا ل ج- 
الأق ردهم دهم تعالى؛ كقوله حدأ، كثيرة آيات في المعنى هدا وبنن 

سثزتعالى: وقوله [؛ ١٩٠ءمران: ]أف أيقره أو دؤ نن ؤم شز حمل أضيع 
آلإصتنجمآء وقوله؛ ء-مران[ ]أل، |و^ه آدؤ؛ييثزا م بجيع ي أّت وأف وهنفير أثب يل 
.حداكيرة المعي هدا على الدالة والأيات ]ارحمن[ وه آبمن إلا 

تالعلماء عند معروفان سؤالان الكريمة الأية هذه وقى 

قيل؛فإذا ءانؤأه أدمى ٠^^ تعالى؛ قوله في ®إن® حبر أين يقال؛ أن الأول؛ 
الموال.ترحه الأية ءثلأه لمن س م هميع لا وإيا حملة حبرها 

•®إن®؟ اسم هو الذي بالميتدأ الحرية الجملة رابط أين يقال• أن وهو ١اثاني" 
-بمقئ(لثم ُؤآؤلقلى حملة هو قيل: ءانيأه آل;رى وإل قوله: في اران® حبر أن اعلم 

اهل. وعلى ّ اعتراضية حملة ععلاه لمن س نر هميغ ي ُإؤإما فقوله؛ وعليه ءننه 
)رإزا(حبر ذلك كل وحبرها، واسمها الثانية راإناا وقيل: فيه. إشكال ولا موجود فارابعل 

تعالىقوله واسمها وحبرها دااإناا راإناا عن الأحبار فى القرآن من الأية ونفلير الأولى• 
وآلإ.نرآلجوس ؤألثثغ، رألكنثن هادثإ رأل؛ن ءامبإ آله ُؤإف حنح®؛ أرالورة حمفى 

الشاعر:وقول [، ١٧]الحج: لأية ا . . • آلإي-ممحه يوم بينهم يئمل آثت اؤغ ثج—محأ 
الخواتيمترجى به ملك ال صربه بألاممه إن ة فيالخلإن 

عنuلجواب هذا وعلى الميت. في الأولى ااإن« حبر فى الوجهين أظهر على 
وجهتن؛س الموال 
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عملا،منهم أحن من أحر نفع لا ت تقديره محذوف، الرابط الضمير أن الأول؛ 
تعالى؛نوله ني تقدم كما بدرهم، منه منوان أي؛ بدرهم، منوان من الكقولهم؛ 

أي؛[. ٢٣٤ر0ث لاونالآي__ة . . اثّبنه. يمثنن أؤوث ( JJUويدؤتم' يتومة 
بعدهم.برصن 

كانؤإذا الصالحات،، وعملوا أمنوا الدين هم صلاه آنثى ؤس أن الثاني؛ الوحه 
وهذابالضمير. الربْل مقام ذلك نام واحد معنى ينفلْها عملا أحن ومن آمنوا، الدين 

المعنى.فى بالاتحاد حاصل الربط لأن الصواب،؛ وهو الأحفس، محدهيح هو 

ممن ١^ ين نيا بجأزن ألابن ي ين دى عدن تثن لثم ت"اامح،؛ تدله 
.،,^١ؤممته ألرإ>ء، تم أ'لأرلآد عز يا تمكن ؤإتتري ننٍ، من ئئمل يا، نيين 

حنان،أنه ^كر ، أحن من أحر الكريمة الأية هده في - وعلا حل - بنن 
الثياب،فيها ويلبسون الدهيإ، أمحاور فيها ويحلّون الأنهار، فيها تحتهم من تجرى عدن 

المرروهي الأراتلث، على فيها متآكثين كونهم حال في والإمشرق، السندس من الخفر 
ثمالزينة، أنواع بجمع( للعروس يرين بيت وهو حجلة؛ جمع والحجال؛ الحجال. في 

صفامت،من هنا بينه الذي وهذا ممهثتاه. ؤحّثت، آلوآبي ؛ بقوله نوابهم على أثنى 
منحدا كسرة مواصع في مبينا جاء الصالحات، وعملوا امنوا الدين الهءحسنين جراء 

َ؛انَ؛أءل، ين بئرون أمحرار ؤ\دأ انء؛ ءالأنمحورة في تعالى كقوله تعالى، اش كتاب، 
فيوكقوله [، ٢٢لالإسان: ؤويا0 فوله؛ إلى ]الأسان[ [^؛ ٤٠براجها 

ولى.ه أليم بقت ب، . أئسزة أننجك و ألشمذ، ث االواقحة'اورة محم
القرآن.في كثيرة ذلك وأمثال ]١^١^؛[ .ه الم ؤلأنش_، قوله؛ 

هوإلا يعلمه لا أعين فرة من لهم اف أحفاه ما أن جدة• •المحورة في سن وقد 
[.^١١]الجدة: أء؛نه مإ من ثم لحى مآ ثى ثلم ُؤءلأ فوله؛ في وذللت، - وعلا ل ح- 

تحولولا بعدها رحيل لا إقامان أي عنزه ؤءقت الكريمة: الأية هذْ في وقوله 
فيتقدّم وقد ّ به أنام إذا بالمكان؛ عدن من أصله جلإه تثا ِبمث ولا تعالى؛ قال كما 

جمعوالأساور؛ هنا، إعادته عن أغنى يما والإمحتبرق السندس معنى •النحل• محورة 
قولومنه التحقيق؛ على مهللقا الجزاء والثواب،؛ أسورة. جمع بعضهم؛ وقال سوار• 

الشاعر:

نواب،لي اهبالمدح لس يولمته ع—لنواب، مدح أخي لكل 
بلصواب،، غير بالخير الخير بجزاء يختص اللغة في الثواب إن قال؛ محن وقول 

تعلوثَءااوأ نا اتةئ١ر م).،  ijj^،تعالى؛ قوله ومنه بالشر الشر جراء على أيضا الثواب يهللق 
أسلمن من أقي بم. متوق د'إك> تن يئز أسمحم هو ظ تعالى؛ وقوله ]المعلمنين[، .ه 

[.٦٠الأية . . • وعضب، 
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عتوهؤ>جنذقا إلى راجع ءحس-تتاا ت قوله في الضير ممتاه ؤوحس0غ ت وقوله 
ؤو-مستتالجنة: فى هنا وقوله > فيه العلماء أنوال ندمنا قد والمرتفق [* ٧٢]التوبة: 
هبهيثثثا رةمبم< محتتنحأ يثا أقتكة يمإلك< ؤأويفث> تحار• فوله معناْ سن مساه 
[.j،3_^i]ر.ه ومناما منّنمنل -عثثت ^ ٤٥حث؛إدمى وثلثا 

ومآأبد.ا. نزو ثيد آى أظن مآ ، ١١٥لمسوء »ئالم ونو ثئم ؤود-ثل، ت تعالى نوله 
-وعلا جل ~ ذم ■ .ه منها يإ ثيدن ه إق وجد>خ وله يأينه ألكثاعم أيلي 
الرجلهع مثال صربه الذي ه، لتفالظالم الكافر الرجل هازا عن الكريمة الأية هدْ في 

ضعفاءعلى والجاه بالمال افتخروا الذين الكفار، لرؤساء الآيادث، ط، في المؤمن 
أنيظن ما إنه ت وقال ه لتفظالما كونه حال في جنتته دخل أنه تقدم كما الفقراء الملمين 

قائمه،الماعة يظن لا إنه وقال؛ ونضارتها، حنها من رأى لما تفنى، ولا جنته تهلك 
.الدنيا نى أع3لاه التي الجتة من حيرأ عنده ليجدن ربه إر ويرد ييعث، أنه قدر إن ؤإنه 

الدنيا،الحياة يمّتاع واغتثرارهم الكفار جهل من الكريمة الأية هده تفمتتنه وما 
فيعليهم أنحم كما والولد، بالمال أيضا فيها عليهم يتعم كالدنيا الأحرق أن وظنهم 
بمدمن مثا تيه أدقه ؤوبا0 )افصك((; فى كقوله احر، آياُنت، فى مبينا جاء الدنيا، 

عندهر ان تين إك قحعت، ؤثه قايثه ألناءم ألمي ^•^١ ي، ^-١ مثني ثرآء 
ؤيإداماي لأويتئ وقاد ثايها لقم أقوأ ؤ\ازأونأ ؛ ررمحريماافي وقوله •٥[، ]فمك: 

.هيثعيلأ من وما ُأنك-ا مي لفر ض ُ'ؤءئالرأ ؛ ا؛ سبأ ا؛ في وقوله ]مريم[، .ه 
فماه.وأعز مالأ منق، اكر أئأ بجادي؛و ر،رو لم>نأمحايء الررة; هده ر وقوله ]سبأ[. 

فياش نعمة يجدون أنهم من ادعوه فيما واغنرارهم كذبهم - وعلا جل - وبين 
به*نمذر ألما ءؤأبمسؤن كقوله: كثيرة، مواضع في الدنيا في بها عليهم أنعم كما ١لاخرة 

تنونوله: ]١٢^[، نمه.ه لا نقبا؛و ف، لم ثاغ محشن. نال ثن 
١^١،هنثق؛ ^ولأ وقوله؛ ]الأعراف[، .4؛ مبم؛ ءى يق لهم وه بملثون. لا يث، 

]آو.ه مهس عياب وثم إذثا ^١^١ لم م إسا لآثس^ر ثو كؤ مر أثا َكثثيأ 
[،٣٧]ّبأ: الأية . . زلق؟ا<. _( إؤ وقوله: ءمران[، 

الايامحتنح.منر ذللث، غير إر ]؛لمد[ ننفس—، رما مالم عنه أثئ ، ؤ• 
١٠٥٠.ءؤلأبينوقوله: التمييز، على وانتتمابه وعاقبة، مرجعا أي متثاوا؛بم ؤ: 

الباثونوقرأه الضمير. تثنية بصيغة ارمنهمالإ كثير وابن ونا؛ع عامر ابن 
تقوله في الجنتين إلى راج^( تثبه قراءة على فالضمير * الغائبة هاء إفراد بصيغة 

قوله:فير الجنة إر راجع الإفراد قراءة وعلى أثنتمح،4، وقوله؛ جةمح>4، ^-؛;؛-١ 
طثةث4.ؤرُثل 

عنهالد ذكره ما قال أنه فالجواب: جنتان؟ أنهما ْع الجنة إمِاد وجه ما قيل: فان 

نمار

رأهق٠ 
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لهأجاب وما واحد. ومحت فى معا فيهما لحوله يمكن لا إذ إحداهما، لحل حين 
البحر.في حيان أبو عليه نته كما السقوط، ظاهر الموال هدا عن رمخشري لا 

مهلثؤ ين م مإلإ ين >حلثك أدى أّةرت بجاوبمُ ؤثر صاحبمم تر ومحال تعالى• نوله 
هذهفي - وعلأ حل - بين • .اه أ-ءدا يتق أنيف ؤ(؛؟ رق أفث هو لتكثأ وا مثلا سؤق، 
أولوعليهم تكبر الذين للموسمن، مثلا المضروب المؤمن الرجل ذلك أن الكريمة الأية 

والجاهالمال لذوى مثلا الضروب الكافر الأحر لصاحبه محال الكفار، هن والجاه المال 
ّواكثم نطفة، من ثم تراب، من حلمك بالذي أكفرت ت كفره عليه منكرا الكفار، من 

يقتضيذللث، كل ، إياهتسويته نم نطفة، من نم تراب، من إياه خلقه لأن رحالآ؛ 
منهيستبعد ويجعله صويا، شرا وجعله الوجود، إلى الخدم من أبرزه الذي بخالقه إيمانه 

بيتههنا البين المعنى وهذا الوجود• إلى الدم من أبرزه الذي بخالقه الكفر البعد كل 
ثي-ةمحإثم ثأتًقم موة يقتم إم نمحأدرك ت تعالى كقوله أحر مواضع في 
قثنفآمي لا ي ُؤرتا تعالى- وقوله لالبة-رة؛ا، .ه رجنوك إكو ئم م؛كم ثم 

وءابآدْقمأنتم . َقتم ث، أهمءبمر ٠^٥^ تعالى؛ وقوله ]._[، ئئيمث.ه محإلثي 
.عشئد ثأئى . بمين يئو م ٢^؛، . أغشث رب إلا ق عير »إم أ'لأثمح؛. 

ونولهلالث_«-راء[، او^٤٠ مح-؛را نم يمتق د؛ةيءا ١. يئييّب يهو ُهت ثإدا ).ا ءدتت؛ن 
لإقم٥^، ٌ إب . ثثدون نثا مآءُ إي ومي-محء لأمو ؤءإد،ل مالي؛ 

أنعر الدالة ا3ات من كثيرا فدما وند الازت، من ذلك غير إلى ]١^[ 
المخلوقات،يخالق الذي هو يكون أن غيره، دون وحده العبادة يستحق من ضابهل 

.هناإءادتبم عن اغز بما الوجود إلى العدم من ويفلهرها 

تراب،؛من إياه خالقه معنى ما>-أه ين -^ii، أدكا ؤ الكريمة؛ الأية هذه في وقوله 
أثعث عيش مثل ')إث تعالى; قال كما التراب،؛ من أصله هو الذي آدم حلق أي 

بمددهانحن التي، الأية ونفلير [، ٥٩عمران; ، Jnالأية . ٠ زخمإؤ. من ^٤،^^ ءادم آثمتز 
٠[.]الءج؛ ملداه بن ئصكِ ؛قا ألمي من رن_، ؤ، كنتم إن ألناس ُؤكأبها تعالى- قوله 

ضلعه،من حواء وحالق التراب،، من آدم خلق أن بعد أي ُثلئؤه ين ؤح' وقوله- 
النهلفة،طور التراب، طور فبعد بالتنامحل. الإنسان إيجاد طريق كانت، له، زوجا وجعلها 

وقوله]نوح[،  ٠٤لقوامحإقوله; في المذكورة أطواره آخر إلى العلقة طور ئم 
وقد٦[ ]الزمر;  ٠٤ثلث »ll^، ؤ( -٠!^، بمد من ^١ آقهتتمحم بثلؤن ؤ، الى; ز_م

م. طن من ثلنئت بن ا؛تثنيى -ءال،تا قوله; في تاما إيضاحا تعالى أوضحها 
او!تثثصك ثفثتة آتلثه ص _ اهفة ظئتا ؤ و م م ق ثْلثه تكئ 
]اJؤمتون[.ىا4 آئمح؛ات تسن آثم شارق- ءاحر قما أثأثث م قثا ألثم قةثوئا ^١ 

;ااالسجدهاافي تعالى قوله نهلفة. من ثم ترابه، من الإنسان خلق يبين ومما 
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ثنأالآد-ن طير وبدأ ^٨٠ _» و لمى ١^^، . الير يو رألش4تء آثس قتلم 
مثعلملأ ين يجو وقع مننه ثم . قيان *م ين تنلم ين د-لم ثني ئد . طثن 
لالسجاوة[.©4 ذتثو0 ى شلا نإلأم؛ حذ قنع ام 

هو^دا قلمت من آلإتن كقوله! ثثلاه صؤيش ^٢ الأية! هد0 في ونوله 
حمبرهر ثإدا قليؤ ين أئا الإثن ير ونوله• ©ه يط لجبر 

ربه.توحيد في الخصومت ثديي حصيمآ إنانآ صار نطفة كان أن يعد أي لصا نجتن 
صحيحوالخلق، الهامة معتدل الأجزاء، نوي محلمك أي ه ؤمؤي؛ك وقوله! 

ميمثن—ي فآ ألإتس ثلتنا ^Sjj تعالى! كقوله تقويم؛ وأحس صورة، أكمل في الأعضاء 
تاألإتث >ةأةا ونوله: [، ٦٤]U>: ءم محن ونوله: ]اكن[، @ه 
محقثآء ئا صؤئم أي و سلش مواأك ثثش كا jJ١آكقم؛أر نه مؤ 

للمرأة:العرب  viJliوربما الرحال، مبلغ بالغا ذكرأ أي ؤم؛ألأه إ وقوله لالأم٠ألار[، 
الثاعر:نول ومنه رجلة، 

هلجبض ران جيمر ا طبتغمظل اد جكل 
هرحللا ة حرمراعوا يم لاتهم تفساب مرنوا 

جعلكمعنى تضمينه على لوي ثان مفعول ونيل: الحال. على وانتصاب 
المدلولالإنكار أن والفلاهر عندي، وليس نميير. هو وقيل: رجلا• صيرك أو 

الامتعاد؛معنى مضمن ماي—،ه ثن ناثك، إرى ؤأَكةُت قوله: في الإنكار بهمزة عليه 
وسبعيإ الوجود إلى العدم من أبرزه الذي يخالمه، المخلوق كفر حدأ ستبعد لأته 

كقوله:رجلا سواه نم نطفة، من نم تراب، مجن حلقه اش أن علم ممن البعث إنكار 
ونظير٥[. ل١ل^حج: الآية رإءساه ين قظ ؛ئا آلمب تن رن-ا ي َقنر إن آلنأس 

الشاعر:قول موجيه لوجود الاصشعاد على الدلالة في الأية 
يزورهانم الموت غمرات يرى حرة ابن إلا الغماء يكشف ولا 

iاقتحامها منه يستبعد الموت غمرات عاين من لأن 
ص.هينيآ أف/ل ولا رز أفت ئو ظئ؟ الكريمة: الأية هدم في تعالى ومحوله 

بلبكام! ك  Uiلكن لكفر! أك الكافر: لصاحته قال الزمن الرحل هذا أن فيه نن 
لأنأعبده؛ أن مجني تحق يالذي هو لأنه أي حلفني؛ الذي لربي عبادتي مخلص 

هداقول ونظير • تلرمتي كما حالقه عبادة تلزمه يخلقه، حالق إلى مثلي محتاج المخلوق 
أغدلا ي ؤوتا تعالى: توله في في الذكور الزمن الرحل عن ندمنا محا المؤمن 

محيإ؛راهيم عن ندمنا وما • مبملأه ؤوإ>ؤي وحلفني أبدعني أي ؛ ٢٢ا-يس■ ذلرذ،ه أرى 
]النعراء[،الأية . . غين.ه. محئو نك،، ٢^، . —؛؛ ٥١رب إلا ق عور  j»r^؛قوله: 

[.٢٧-٢٦لأية ١ . . ءهلنذ(ه. أرى إلا عثوين نثا ^٢٦ ؤإنج، ومحوله• 



٥٥٩( ٠٣٨ )٧٣ الأتان امف: سورة 

أغلنُؤوتا ت قوله يعد مإ>—،ه ين حتئك آري أكإ،ت ؤ ت الكريمة الأية هذه في وتوله 
أولفي بذلك صؤح وقد تعالى. باض كفر البعث في الشك أن على يدل دآي1هه آلكاعث 

جدد*م؛ ش ردا نز، َئ ردا ملم شجب نجب • تعالى توله في ااالرء-لأا صورة 
يام ام أص هبجش أقتهئ فآ آلأقد ه)بم ئء َةئثرأ ١^ أونيك 

لالرءد[.حإاورنْ(ها
ذا١٠٠همزة فحذنت أناء ءلكن أصله لتكثأه ؤ ت الكريمة الأية هدْ في ونوله 

الهمزةحركة نشكر ت بعضهم ونال الهمزة. حذف بعد نون،أناء في *لكزا نون وأدغت 
ذلكونفلير الموز؛ في الموز أدغمت ثم حركتها، بقل الهمزة فقطت نون'الكن'ا إلى 
الشاعر:قول الحرب كلام من 

أفلم لاك إيلكنا المنني وتقمذنب أنت أي بالطرف وترممنني 
أنلجواز ذكر؛ ما الميت في يتحين لا بعضهم؛ ونال أنل. لم إياك أنا لكن أي: 

الأخر؛كقول االكناا اسم فحذف لكنني، المقصود يكون 
مشافرالعنليم زنجي ولكن قرابتي عرفت مسا كنت فلو 

هذالمحو الكائي وأنني بالرفع■ زنجي دوى من رواية في زنجمح،، لكنك أي؛ 
الأحر؛قول أناء ارلكن من الحذف 

ايقولهمن كاذب هنوات على محمية لو ية عيمن نلئ، هل

الهمزةوحذف اف• من اللامين إحدى فحذف إنك؛ ض الهتك• ت بقوله أراد نال؛ 
مد•أبي عن القرطي نقله إنكء• 'س 

ألف،بغير "لكن١٠ الوصل في القراء جماهير قرأه ريا(ا أفت ئو تعالى؛ وقوله 
ذللت،ويروى الوصل، في ؛الألف، الكنا• السبعة من عامر ابن وقرأه المشددة. الموز بعد 
إناتعلى الجمتع وانفؤا - يعقوب عن ورؤيس نافع، عن الميلي ورواْ عاصم، عن 

فيحيان أبو وقال همزة٠ بعدها كان إن تميم لغة ررأنااا نون ومد الوقف،. في الألف، 
علىيثبتونها وغيرها تميم، بني لغة الوصل في مهللقا •أنا• ألفج إثبات إن البحر؛ 

ومحنتميم. لغة على الوصل ني الألف بإثبات ٠لكنا٠ قراءة فجاءت قال؛ الاضطرار، 
الشاعرتقول الهمزة غير قبل ُاأناأأ مد شواهد 
ماالسنا تذربمت قد حميدا فاعرفوني العشيرة سيف أنا 

الأعشى؛وقول 
عاراذاك كفى مثيب، العد بقوافي التحال وانا أنفكيف 
المراحعةوالمحاورة؛ حالمة، حملة بجاؤميوه ؤبلو ؤ الكريمة؛ لأية ا هل.ه في وقوله 

وأثنأثب إق )هنهُ روحها ؤ، |ئدلق، أق مل، أثن سخ ؛)ثذ تعالى؛ قوله ومنه الكلام؛ في 
هعكه؛في عترة وقول ١[، ]الجائلة: نتح 



الآّاتراأااكهف:سورة

مكلميالجواب علم لو ولكان اشتكى المحاورة ما بدري كان لو 
أيوهمن أسمائهما، كيان قصتهما محي هنا المذكورين الرجلين في الممرين وكلام 

الممغالدليل وعدم فيه، الفانية عدم من سابقا ذكرنا لما عنه أعرصنا هما، الناس 
تعالى.ض ا عند والعلم عليه. 

.ه.ذو\ نم شتطخ ش عخ ثأرنا ربمسح ^ ت ساايى قوله 
•الخلاصة في تال كما بالمصدر، الوصف من فهو غاترآ؛ أي اعورا؛ قوله؛ معنى 

والتيكيراالإفراد التزموا فرا يكثبممدر توا عون

•اءهاأم إذا اه لأن لقاه؛ لإ كظخ م ويوله: المابع. صد والغانر: 
هذانحو إلى واثار وعلا. حل غيره به يأتيك أن على يفلر من تجد لا وحود0، بعد 

]lJ_[ثعثزوه إؤ ؟يئِ محن ءورإ •اوؤ أنغ ^٠ ٣' م ت تعالى نوله في المعنى 
هنا؛نال كما وحده؛ اف إلا يه يأتينا أن على يقدر لا الصحيح: الجواب أن ثلث ولا 

فآلوتئ ئناِلك . معما رتا أقي درن ين ننثيثم نتأ قم ظ تعالى: نوله 
سعية،غراءات ١لكريمة الآية هدْ فى أن اعلم عمأ.ه، نثر مإبا هر نر آ-لي 

الكتابهذا ترحمة نى قدمنا وفد قرآن، له يشهد بعضها التفسير، لعلماء وأقوالأ 
فنذ-كرقرآن؛ منها واحد لكل يشهد للعلماء، مذاهب فيها تكون قد الأية أن المباركت 

إل؛؛^1 ^^؛1 الأية: هدْ في قوله أن فاعلم ذلك عالت فإذا القرآن، فى وأيكه الجميع 
والكاتى:حمزة وقرأه الفوقية. المثناة باكاء والكاتى حمزة عدا ما العة قرأه 

عداما جعة القرأه ه آلي ف ت وقوله اكحتية. المثناة بالياء ننة" له يكن •اولم 
ونوله:الواو. بكر والكاثى حمزة وقرأه الواو• بقح ؤآللل؛هه أيضا والكاثى حمزة 

عمروأبو وقرأ، ٠ 'اف' نعتا بالخفض ائى والكعمرو أبا عدا ما جعة القرأه ^١^١^ 
معناها:فإن الواو، بفتح ِفه قرأ من قراءة فعلى للولاية. نعتا يالري، والكائى 

وجهان:الأية معنى فقي القراءة >وذ0 وعلى والملة، الموالاة 
تكونالحّال وتلّالث، المقام، ذللئ، فى أى ذه ألوته ٠ؤئثالأئ، معنى أن الأول: 

المعنىهذا وعلى اف. إلى رجع العياب رأى إذا الكافر لأن ف؛ أحد كل من الولاية 
يوءَةأ مثا رًغمثا نبمدم اثو ءامثا قالوأ ثأثئا تأنا ^^١ <<_الى: ته كقولالآية ف

الثلا أثم 4كاكئ ٠ال قثج أذيفة إذا ؤ-ثئ فرعون: فى وقوله لء-اغر[، .ه سنيي 
ينوفى مز ثمنت ومم. ،آلئى . ألتتيى ين رأئا ؛'ءيد بموأ يي، »اثت، ١^٥ إلا 

الأيات.من ذللثح ونحو تيوسا آينسديث 
فيهفيوالى وحده، ف الحال وتااائ^ المنام ذلك، مثل في الولاية أن الثاني: الوجه 

لاوقر؛تالأية . ٠ • ءاعتوأه أل؛ث ول، ^٢٥• تعالى: فوله في كما رحمة، ولاية الملمين 



.٤١)ت الكهف صورة 

عروله . زمحمد[ .ه لم •وك لا ألكبين وأف  ١٣١،أتيذ تذل أف يأل ؤد'لك وقوله• [، ٢٠٧
ئآثأم نيث أنؤ نزيلا أف إل ق؟ غوله: في كما والقهر، الملك ولاية الكافرين 

المالكيمعنى بالكر فالولاية وانكسار حمزة فراءة وعر ■٣[. لمست َكازوأ 
[١٦]غافر: ألثهاره الن-ءد ثي آثؤم ألث؛اق، ؤل،تي ت كقوله الهماءة هدم عر والأية والسلطان، 

قبجنن ؤألث)اَى ت ونوله ؛!، ٢٦لالغرُان: الأية . . لؤثزه• ال>ى محهذ ، ^١۴ونوله•" 
ؤوردواكقوله؛ فالأية فه، نعتا بالجر 'الحق' فراءة وعر [- ٥٦زانحح؛ ه ينهم .^=^١ 

الأية. . أايى4. ر3ةث آس ت وقوله *"آء• ]يوس: ١^؛^ • • • ،^ ٢١نزثلأ ١^ ان 
.هأكثق الحم، ند أق و ُبموة ألص يثتم أقه بجبيم محب ؤ ه! ونول[، ١٠٢]بؤس؛ 

أنعر للولاية، نعتا بانرفع ارالحق، قراءة وعلى الايات، من ذللثء غير إر ]النور[ 
[.٢٦]١كرئان: الأية . . • ,مبنليثه ايؤ محي ؤ؛لثلف كقوله؛ فهو الملك، يمعتى الولاية 

اهدون من يكرونه فتة له تكن لم أنه من الكافر ^ا عن - وعلا حل - ذكره وما 
ْقاثتا أمحس ودايو يم، ■معنا ؤ قارون؛ ر كقوله ١^١ر، من ء؛رْ عن نحوه كر ذ- 

بنلإ ؤو\ وقوله؛ ]؛J__[، .ه أتنتممين ثن جمى رما أف دييؤ ين يتمميم فتة ثن لم 
حدأ.كسرة هن-ا بمثل والايات لءل١رق[، ر.ه ثام دلا قدر 

نوله؛عر نام والوقف بعدم، بما متعلق هو العلماء؛ بعض قال ؤننالأ؛،ه ونوله؛ 
الذيفالظرف الأول القول فعر قبله، بما متعلق هو بعضهم؛ وقال مضإه. َءاذ ؤرن١ 
رفالعامل الثار وعلى هنالك،- ث كائنة الولاية أي بعده، ما عامله ؤمثا.لشه هو 

وقوله؛هنالك. واقعا انتصاره يكن لم أي ؤُنم>ماه هو الن'ي الفاعل اسم الظرف 
عداما السبعة وقرأه ومالا. عاقبة أي ارعقبارا وقوله؛ تقدم. كما جراء أي اداه مء 

القافوسكون العين بفم بظئه عاصم وقراءة ؤ بفمتين ااءقجا« وحمزة عاصما 
صيغةبعد التميسو عر منصوب كلاهما ؤءما4 وقوله؛ وقوله؛ واحد. والمعنى 
الخلاصة؛ر قال كما *حيرر هي اش التفضيل 

منزلاأعلى كانت مفض_الآ بافملأ انحبن المعنى والفاعل 
لكثرةتخفيفا الهمزة منها حذفت تفضيل صيغة تأر كلتاهما وثر حير ولفظة؛ 

امافية؛فى مالك ابن قال الاستعمال، 

روأثنه أحيرمم هقولعن ر حيرلنم اهنالباأغوغ
أنإلا حلاف، بلا حرف منه محذوف ه ^٠^ الكريمة؛ لأية ا هده ر قوله تئييه؛ 

اللام؟أو العين هو وهل واو، أو ياء همو هل المحذوف؛ الحرف محي اختلفوا العلماء 
إذات يفيء فاء من أ، ى ف الخالة وأصل ياء، وأصله العين، المحذوف ت بعضهم محال 

عنعوض فالتاء هذا وعلى أمورم، محي إليها يرجع التي طائفته الرجل فئة لأن رجع؛ 
وأملهاللام. المحذوف ت بعضهم ومحال ٠ الصرفي بالميزان ووزنه المحذوفة، المتن 



(٤٦)ام المف: سور؛ ^ ٥٦٢

هداوعلى الماس، من القرعة غالفثة وعلميه نصفين، نسه إذا رأسه: ذأو١ت٠ من واو؛ 
أهلبعض نصر، القولين وكلأ اللام. عن عوض والماء ارفعن" المرقى بالميزان فوزنه 

مالي.اض س والعلم العلم، 

مآ،ره، يذ ؤ ^٠:،;، ١١والهث ئ الو آلثتوة ننه دأل-نوذ ُؤأدات نعالى." نوله 
•نمحأة©ب 

وأناكنيا الحياة زبمة والمين الاا، أن الكريمة: الأية هدْ في - وعلا حل - ذم 
سبيهالكريمة: الأية من والمراد أملأ. وحير نوابا اف عند حير المالحان الباقيات 

فىينفعهم عما والبنين المال من انمنيا الحياة بزينة يثتغالوا لملأ المالح؛ للعمل الماس 
حاءهنا له أشار الأي المعنى وهانا المالحان، الباقيات الأعمال محن اف عند الأحرة 

ؤاثكطيراايكا.ء حن، لاثامى تعالى: كقوله ١حر آيات نى مبينا 
^;٥١قنع دؤك ثا'محث ذص ذص داكقتة  ١٠٢٠^يى هوك 

تقتدنبتّ عث قأ؛قثزأ د'يا=فم فأ سد آوةئتؤِ .ائت، ١^١'-، ئنث ذ* رأس أذتح 
[،١٠.  ١٤ء_»_ران: ]lJ ة الآي. . دآرؤج فيا آصث عنتها مي، ئني، 

آ.لائ،سل، وش أم ذحقم ش أولدج ولا أتولتةم ٌإؤ لا قذ ؤ£\لإ( ونول: 
عث،و^0؛ يثنم ر1ولندةت يآدؤ ؤ،إدعآ ونوله• ]المناذئونأ،ا، وه ألحسرون هم *؛وهق 

إبرلق عث؛ قأئ أنكدؤ مح؟ يء ^^؛؛٦ ونوله؛ لالتغا;-نا، .ا4 ظبث عم 
آقس إلا ). يحو)؛ ^٠ مال ينثع ي ُؤغم وقوله؛ [، '١٣]سا: لأية ا تلحاه ؤبميل ءامي( من، 
ينبغىلا ان الأتأن عر اكالة الأزت مءن غيرذللخ، إلى ]الن،ما،[ @ه يم بمي، أس 
آخرته.ش ينفعه عما الدنيا الحماة بزينة الاشتعال له 

وهرواحدا شيء إلى راجعة كللها الصالحات الباقيات في العلماء وأقوال 
حماعةعن مروي هو كما الخمس، الصلوات إنها • قلنا سواء الله، ترصي التي، الأعمال 

أوشرحبيل• ن وعمدو ميسرة، وأبو جير، بن وبد هماس، ابن همهم الملف؛ من 
المليباق إلا قوة ولا حول ولا أكبر واف اف إلا إله ولا ف والحمد اف سبحان : أنها

أبىعن مرقومة أحايين، عليه دالة وجاءت المماء، جمهور القول هدا وعلى العظيم. 
ه؛.وماتثة بشير، بن والمعمان هريرة، وأبي اكرداء، وأيير الخا-ركا، سعيد 

يثملعام، لفنل الثئيخئ،ه ؤنادهقه أن المحميق _: عنه اض عفا - مقيده قال 
افترصي الي الأعمال ص ذللئ، وغير الماوضر0، الخمس والكلمات الخمس، الصلوات 

صالحةأيضا لأنها اكنيا؛ الحياة /ينة فانية ولا زائلة، غير لصاحبها باقية لأنها ينلى؛ 
وقوله:معناه. تقدم ماباه ؤ-ن؛ر وقوله؛ تعالى، اش يرضي الذتم، الوجه على لونوعها 

انمنياأهل يؤمله مما حير المالحان، الباقيات عوافبج س يؤمل الأي أي أملاه ؤؤثثر 
اك-ذا•جانهم زينة من، 



٥٦٣( ٤٧)الأية الكهف: مررة 

لأيةا هذه ونظير المستقبل، في يرجوه ما بحصول الأسان طمع الأمل* وأصل 
زألمتلحقتا ؤإلهت هدى آهتدنإ أق-مى أش ^٧-^ ت في تعالى قوله الكريمة 

ونالالقيامة. يوم اش إلى المرجع ت والمرد [ ٤٦مريم: ت وه ثنيا ؤتر مإثا نش محي 
فليتفاعلها، على للثواب ردآ وحير أي ميمي، محصدر ^^^١^ العلماء: بعفس 

.صاحبهاعلى ثوابا ترد لا اكي اممار كاعمال 

•ندا.4 يتثم ءذ م ونثرتهم بايدْ آلارص رض ايثاد ثة ؤء تعارت قوله 
ؤوق؛وفوله: قبل المحذوف القول يفعل أو . مقدراياذكر منصوب قوله: 

وقولفرادى، جئتمونا لقد الجبال: نسير يوم لهم قلنا أي ؛ ٩٤تالأنع١م: خمادكاه جثت*، 
بحييالجبال، نسير يوم حير الصالحات والباقيات يعني وحيرو فيه الياز أن زعم من 

ترى.كما جدأ 
يظامفيه يحتل القيامة يوم أن من الكريمة الأية هده في — وعلا جل — ذكره وما 

بناءولا شجر، ولا فيها حجر لا بارزة أرصه وتبقى جباله، فتسير الدنيوي، العالم هدا 
الأرضيحمل القيامة يوم أنه فدكر كثيرة، أحر مواصع في ذكره علم؛ ولا وادي ولا 

ستألئؤر ن يخ ^؛٥١ قوله: في وذلك واحدة، دكة ويدكهما أماكنهما، من والجبال 
.هوستبوهي . ن-ءتء دق، ه ولناث أ'مح نثك و و-؛د: 

أحرمواضع في أيما ذكره الكريمة، الأية هذه في الجبال تسيير من ذكرْ وما 
وقوله;لالهلور[، وه تم؟ آلتاي ونير . تئ 'القع،■ ئمو ا؛ؤتوم كقوله! 

٠وقوله: ]اككوير:ا، تتف@ه آتان وقوله: ]١^١[، وه نءئا ئاك اتاد 
[.٨٨]\_■ الآية . . ^صه. ز تثؤ ن>، ء اياد 

الحجريةصلابتها تذهب حتى يفتتها - وعلا جل - أنه أحر: مواضع في ذكر ثم 
كقولهالمنهال، وكالرمل المنفوش، كالعهن ولينها صادبتها عدم في فذكون وتلين، 
تعالى؛وموله ^٢، ١٠٠١١]َةلمهتي.ه بؤاذ وق|ة . 'ألم ألتك مث ؤقآ تعالى؛ 

وهأيئومح، يكايهن وق^ؤة ه الإثو>ي، يقالثناق ألت_اش ق؛ؤن 
أنتاثر،؛،وآلثال أيي'ز متجئر ؤ؛دم تعالى؛ وقوله المسوف. والعهن: لالقارء.ة[ 

حتىفتنت، أي ]الوا؛نمن[ وه بثا ألحثاد تعالى: وقوله [، j،>Ji]وه نهيلأ 
■الفسيرارت أشهر على بسمن، ملتويت، دقيق وهى لبسيسة، كا رمت، صا 

هكاتئبثا ألصال، نال: وسرابا هباء يجعلها أنه - وءالآ جر - ذكر ثم 
•٢[.: ]١٢وه ءع ئائئ أنال ؤنثةَت وقال: ٦[، . ْ ]ب: وه ئ ثك 

ًفمقأُؤقؤن موله؛ وهو سيء، لا عن همارة السراب أن أحر موضع في وبين 
[.٣٩]الور: شكاه نجدث وم فوله: إلى [ ٣٩]١^^ غثنه َة؛ف آئير 

الجبال،®يئر عمرو وأبو كثير وابن عامر ابن مرام أيئاله مم: وموله؛ 



(٤٧)الأية الكهف: سورة  ٥٦٤

٠للممعول مبنتا ءاتسيرأ؛ ت قوله ْن المشددة الياء وفتح الفوقية المثناة بالتاء 
ياثيوقرأه وعلا. جل اض إلى يعود صمتر المحذوف والفاعل )ئنتر( فاعل ناب بايرغ 
به،مفعول منصوب وءالجيال® للفاعل، مبينا المشددة الياء وكسر بالنون ^٥٠٠^٠؟^ السبعة 
للممفلم.فوله: في والنون 

ترىأي الظهور؛ الروز: اين»ه ألآز؛س ؤرأى الكريمة: الأية هذْ في وقوله 
التيوالعمارات والشجر والأكام، والفلراب الجمال لذهاب منكثفة ظاهرة الأرض 

كقولهالوصع؛ هذا غير في أيما بينه ا هنا ذكره الذي المعنى وهذا . عليهاكانت 
^٠٠١مى لا ءثسغا. ياعأ تدرها مءا. تق سئها سز لإاتازأ عي تعالى؛ 

وهوواحد، ثيء إلى راجعة ذلك معنى في العلماء وأقوال ]طه[. أمتا.ه  sfjعيبما 
إنت قال من ونول انحدار. ولا ارتفاع ولا بناء ولا فيها، نبات لا مستوذ أرص أنها 

حدآبعيد والكنوز الأموات من بملنها في كان ما يارزآ أي بايذءه: ألألأس ؤو/؛ى معنى؛ 
تتعالى كقوله أحر آيات عليه دلت والكنوز الأموات من بطنها فى ما وبروز ترى• كما 

يعلمأثلا ؤ. تعالى: وقوله ل١لأنثناق[، وه رمحك ه ما رالثث ثدذ. أ"/ضا ؤن1دا 
ألارضؤوأ-مءت وقوله: لالعادJات[، ألمدرر ي، •ا وننق آمحود ف، ما بميد إدا 

لالأمط^ر[.ستتوه ١'^ ^^١ وقوله: تالزلزل؛ن[، وه 
وهذاوالجزاء، للحاب جمعناهم أي اؤJمثنثهلمه الكريمة: لأية ا هذه في وقوله 

١^)؟؛إن ٠ تعالى كقوله أحر آياتر في مذكورا حاء هتا بالحشر عنه المحبر الجمع 
الأإثه لا وأس تعالى؛ ونوله لالواسة[، .ه تنوم بجم يفت، إك . ماقغم؟ن 

بجمد؛ك ؛إغ يم .دإظ ربجم تعالى؛ ونوله ؛!، ٨٧ا،ت لالألمنموه وو إل ئد 
]هود:ثئلاه ث؟ ثن;هق ١^ ئق فثئ غ؛' ه تعالى: وفوك ٩[، ]اك؛اين: المما.ؤه 
الأيات.من ذلك، غير إلى [، ٢٢]١^٢: ؤٍثاه ءد' وقوله: r■؛[، 

أجنامرمن وغيرهم للعقلاء شامل المذكور الحشر هذا أن آحر موضع في وبين 
أممإلا تلتي يلأ ثم ولا أ'لأبج، ي دآبؤ من ج، تعالى: قوله وهو المخلوقات، 

لالأنعاما.وه بمثزوى زؤز ١^، ئز ^ ين آتكشِإ 4 ^:١ ما ^؛١٣ 
والمغادرة:نترك. لم أي يداه، يم  JJ،JBؤ،خ الكريمة: لأية ا هذه في وقوله 

لأنغديرأ؛ الماء من الغدير وسمي والأمانة. الوفاء ترك لأنه الغدر؛ ومنه الترك؛ 
تمعلقته مطي فى عنترة نول الترك بمعنى المغادرة ومن وتركه• ذهب التل 

توهمبعد الدار عرف، هل أم نردم ممجن الشعراء غادر هل 
أيضا:وقوله 

ومجدلمجرح ين بقوم واله الأوصرأ فعتمه ادرتغ
فيمبينا جاء أحدأ منهم يترك ولم حشرهم أنه من الكريمة لأية ا هذه في ذكره وما 



٥٦٠؟fl j4،؛ J،|^lمررة 

الايات؛من ونحوها [، ٢٢لالأنعامت الأية . . ءٍ«اه. ،تشم،ولم ؤء ت كقوله أحر مواضع 
أحدأ.*نهم بمالي لم أنه معي م جمبما حشرهم لأن 

أنالكريمة الأيه هذه ني - وعلا حل - ذكر تياه. نش مق ؤوع؛ءثإ سارت قوله 
بعضقال ممعلفين. كونهم حال ش أي صفا، ربهم عر بمرضون الشامة يوم الخلائق 
أي)اصفا( العالماءت بمض وقال واحدأ. صفا بعضهم؛ وقال صف،. بعد صفا العلماء؛ 
قيالقرطي وقال ،. ikJJijنيه القول على [ ٦٤]٠١<ت صداه آئؤأ رأم كقوله؛ حميحا، 

كتاب،في منلوه بن الرحمن عبد القاسم أبو الحافظ وحرج الكريمة. الأية هذه ير نف
القيامةيوم ينادي وتعار تبارك الذ ُإن تال• الض. أن جبل بن، معاذ عن التوحيد 
وأحكمالراحمين أرحم أنا إلا إله لا الد أنا عبادي، يا ■ ذغليع غير رفح بموت 

تحزنون،أنتم ولا اليوم عليكم حوف لا عبادي، يا ١ الحامحبين وأّميع الحاكمين 
عباديأقيموا ملائكتي، يا محاسبون. موولون فإنكم جوابا ويسروا حجتكم أحفروا 

فيالبيان في غاية الحرين، هن.ا قالت،ث للحسابح•. أقدامهم أنامل أٍلرافح عر صفوفا 
*^داه وفه التذكرة ك٠Lب في كتتسا0 وفد المقرين، من كير يدكرْ ولم الأية■ نفير 

القرطي.كلام انتهى ض، والحمد 

فىكقوله صفونأ به يراد الأية  oJU،نى ةصف1اا أن على يدل المذكور والحديث 
اللأئكة'تم قوله الآية ونظير ضأ. @ه ئدا تدا ثألإق، ;يق، اللأئكةت

]اكأ[.ث؛إ؛ا.ه وثاد ألتتذ له أذن مذ إلأ تهقلينك لا ندأ ثألت؛وةه ألئ بمم 
أحوالمن حالأ ال،ةريمة الأية هده في ذكر - وعلا حل - اه أن عالمتح فإذا 

أحوالين أحر أشياء أحر مواضع ن، بين أنه فاعلم القيامة، يوم عليه ايحلائمح، عرفس 
مواضعفي وبين ]الحانة[. ■ثاذه.ه ح قق لا قنبمدن كقوله؛ عليه عرضهم 

مرأثلا كقوله؛ ربهم عر العرض ذللث، عند لهم يقال وما الكفار، يلاقيه ما أحر 
خرَكديرا أقك، ا'لأثهثد ثيقؤد تقهم هقر بممحك ؤأؤاك ْءفيك أهي ئد أئمهت 

01بجر ^؛١ نتذقا أم كز ص محيون أك ® ص ئد أم ثظ ألا نقهز 
]مود[.®ه ممتحن م

يكونقد المنكر والمدر مه.أاور، أصله الكريمة؛ الأية هده في ونوله 
الخلاصة؛ش قوله حد على حالأ 

العطزيد تة غبكنره اهبقع يحالا نكر مدر ومم
محدوفح،قول ٠قول ١لكلأم هال.ا مثإه. أرد ^٥٤^ ّكذ ^٣^١ ^٥^; تعاليت توله 

لهميقال والمعنى؛ العفليم، القرآن في حدأ كثير العربية، اللمة في معلرد القول وحيف، 
عراهحفاة أي مرة، أول حالقناكم كما جئتمونا لقد وأطه أي جئتمونا، لقد القيامة يوم 

حشم.ولا حاوم ولا ولد، ولا معه مال لا فرد منكم واحار كل مختون؛ن، غير أي غرلأ، 



(٤٨)الأية امف: مورآ  ٥٦٦

أول•ثلمهم كما فردئ حثتم، ت كقوله أحر مواصع في المعنى هدا أوصح وقد 
ئيأكئء اءء زئم ئئتآم؛1؛ تم وه ;، ورم ه ى M ء 

ثبمدنملنثنم ه ت ونوله ام[، ]الأت->>.ه ثبمون َمحم ثا ثبمفم وشو سلع 
٤؛^،ارو دى تعالى؛ ونوله ]•ريم[، .ه يندا آلمنثو بجم ،١؛؛^ ؤثلقم ه عدا 

تقدم.[ ٢٩لا[اءراف: سدونه ؛وأم ؤَة؛ا ونوله؛ ؛•١[، ،: ]؛fSyءثآه وغدا قيدم 
المنسكوالمصدر مصدرية، امار خ^نةؤه ؤَىا الكريمة; الأية هذه في ونوله 

ولقدتقريره: ؤإيضاح مضاف. حذف على محال.وف لمصدر نعت صالتها ومن منها 
فيحاء كما غرلأ عراة حفاة أي حلقكم، مجيء مثل مج؛ثا أي حلقناكم، كما جئتمونا 

فيحيان أبي كلام مقتفى هو الإعرامف وهدا والولد، المال، من وحالين الحديث،، 
لكممشابهين كونكم حال قمح، جئتمونا أي حالا، أيضا إعرابه يجوز أنه لي، وينلهر البحر• 

بقوله؛الخلاصة في له أثار كما الوصف،، بمعتى يوول التشبيه لأن الأولى؛ حالتكم في 
فالكتلا بأول تدي بموفي مر حمفي الجمود ؤيكثر 

كأيأي أدآ د زير وكيد بدآ يكيا بمدأ ه عبك
حالفى كر تاويل فى لأنه التاولي؛ لمدي مثال، كامحدء أى أمحدآ زيد ®وكر ت فقوله 

الفنةفي معيري مقوله ؤإئبائت القول، حذف أن واعب ذكرن. كما للأسد مشابها كونه 
القول"وحذفإنبايت، وهو عكه لكن آنفا■ ذكرناْ كما العفليم القرآن في وكثير العربية، 

الشاعر!تول ومنه جدا، نليل مقوله 
رعبابكم اهتمام قبل ؛رويتنا ئتم ملفأنى نلتم الألى لنحن 
القول.مقول هي التي نقاتلهم جملة فحذف نقاتلهم، قلتم الألى لنحن المراد لأن 

ينزلهذللته وقؤع تحقيؤ، لأن تقبل؛ الموأراد بالماصي فيه عبر جئتمؤثاه وقوله! 
القرآنفي جدأ كثير ذكرنا لما المتقبل عن الماصي بميغة والتعبير بالفعل. الوافر منزلة 

ُؤقنوقوله؛ ُ؟شبٌ هك  bUj؛)وقوله؛ ؤرت/ةهمه'، هنا؛ فوله ومنه العثليم، 
وقوله!أنيره، j ؤو>ي وقوله؛ ١[، ]النحل: هرؤ أر ^١٥ نوله: ومنه 

[٧٣زس: نبجلم4 أنترا ؤنّيق وقوله: [ ٧١]انزمر! ًكهمدأه أك >نسيق 
.ذكرنالما القرآن في كير ذلك ونحو 

الأيةهذ0 في وعلا. حل ذكر. تزعداه. ظ محل أق رحمثن تعار: نول 
الوعدزمان يشمل والموعد موعدا، لهم يجعل لن اض أن زعموا الكفار أن الكريمة 
علىوعدهم ما لإنجاز مكانا ولا وقتا يجعل لم اش أن زعموا أنهم والمعنى ومكانه. 

إنكارهممن الكريمة لأية ا هده عليه دك وما والحساب. والجزاء البعث من رماله ألمنة 
الأية٠ . نؤأه. ق ز كلميأ ألان ^^؛٠؛ تعار! كقوله كثيرة، آيات في مبينا حاء - للبعث 

محمتئزهعس ؤوما [، ٢٩]الأن_ع_امت ش ؤوما ت عنهم وقوله ٧[• ]الغابن؛ 
الأيات.من ذلك ونحو [ ٣٠]الدخازت 



٥٦٧( ٤١)الأة الكيف: ّورأ 

الورةهذ0 في كقوله كثيرة؛ آيات في للبعث إنكارهم في كدبهم تعالى اض بين وقد 
لئءةم قش ويؤ، بث ظ ت ونوله تو؛يمب، دونهء ثن محدوأ ل معد ثنر ت الكريمة 

شأس ثعق لا ؤجؤإ جهد أممه ؤو١مموأ ت وقوله ٧[، لالنغا;-ن؛ الأمة - - ^٢٢^• بما 
ءدآوغدا فيدم ح-في أول بدأز-آ ونوله• [، ٣٨تالمء-ل؛ ^١^ ءكي ^١ ؛ق بثوف 

محورةفى فدمنا وند حدأ. كنيرة هدا بمثل والايات [ ١٠٤—؛-؛،: jVl]ذ1»ؤ؛]اىه كء إة 
البعث.على بها الامحتدلأل العظيم القرآن في يكثر الص الراهن «اوحل« ومحورة رالقرة• 

حبرإلى حبر من انتقالي إصراب ؤءل ١لكري٠ة: الأية س في تعالى وقوله 
الثقيلة،من مخففة ءسله. أو ؤ نوله: في وأن واضح، هو كما إبطالي لا آخر، 

فينوله حد عالي المحدوف، الشأن ضمير والاسم خرها، بعدها الذي الفعل وحملة 
البت،.أن..ّ تخققط وإن الخلاصة; 

قولهحد على بالغي؛ وبينها بينه ففصل بدعاء، وليم منصرف المذكور والفعل 
السين.دعا... يكن ولم فعلا يكن وإن الخلاصة: في 

.؛jCaمال يؤتنثثا ؤمؤلؤذ فيه مما مئنتان المممتن ثميا ؤووكح تعالى٠ نول 
لأية١ هذه في - وعلا حل - ذكر ٠ لنتنهاه إلا كينأ محلا صغيرة ثائر لا الخكثم، 
حميعفيئمل الكتاب،؛ حنس بالكتناب،: والمراد القيامة. يوم يوضع الكتاب، أن الكريمة 

ممايشفقون المجرمين وأن ٠ الدنيا دار في المكلفين أعمال، فيها كتبت، التي، الصحف، 
يتركلا أي ثادره لا ألخكثّ، ندا مال يقولون؛ وأنهم صه، يخافون أي فيه؛ 

.وحصرهاصثهلها أي غننهأه -أرإلأ عملنا الي المعاصي من حإقأهمأ4 ُؤصغ؛ر؟ 
أحرمواضع في موضحا حاء الكريمة الأية ىوْ عليه ته دلالن.ي المعنى وهدا 

آهمأمصا. ؟منه ْؤظ ألإتن بجم لؤ ُءئ ئتمو، ي، ءل؛إرم آلزمثه إمتن ؤث=فل كقوله: 
بيمينه.كتا؛ه يؤتى بعضهم أن وبين ]الإّرا،[• نيا.٤٠ ءثك أنوم ثئسق، َةق 

متون؛نمام كثم اُف س ٠^^٤ قال؛ طهره• وداء يوتاه وبعضهم بشماله. يوتاه وبعضهم 
ببمنب،كتم أوف س ؤهأثا تعالى: وقال ؛-؛[، LxJi]الآية . ّ كهت.ه. وق و ؛1،^، 
قهري،رآ؛ كتم وف مت وأة . سى أنله، إه نييث . ئي؟ يثاثأ -مثع وف م. 

®بتيمحورة في ىن.ا من[ قد وند لالأذث-فاقا ّعيرا ويق موأ ييموأ مؤئ، 
قوله:في ااالزمراا في ذكر، هنا الكتاب وضع من ذكر0 وما إسرائيل"٠ 

[.٦٩لالزٌر: الآية ٠ ؤ أللإه٠ تتمم يقص يإلتيدآء إلئؤتف ثبمأيآ الكتثر رؤيع رئيا يور 
علىالكلام في مثاله معنى تقدم الثممتزه بإق الكريمة؛ الأية هذه في وقوله 

فاعلاسم وهو المجرم، جمع والمجرمون؛ الأية• • • • ءللنت،ه إدا ألقنس رمى ؤ نوله: 
عليهصاحبه تحق يالن.ي العظيم الدنبه وهي الجريمة، ارتكاب والإحرام: الإحرام، 
منالكتاب ذللث، في مما حاثفون أنهم ه: غيه منا كونهم ومعنى المكال. 



(٤١)الأة الكهف:  ٠٦٨

منذلك على يترتب وما الأشهاد، رووس على وضيحتهم بتة، الأعمالهم كشف 
ملكوهاالتي هلكتهم نادوا وقد الهلكة، الويلة: ونولهم: السرمدي. العذاب 

حضورك!أوان فهذ-ا احفري، هلكتنا يا أي ويلتنا! يا إ فقالوا الهالكات، ين من حاصة 
انظروابحضرننا من يا : نالواكأنهم وأحضرنهم، من المراد البحر؛ في حيان أبو ونال 

[،٨٤]يوسف: يوصفه عق كقوله؛ يعقل لا محا نداء من حاء ما وكذا هلكتنا. 
تص؛ه مءددآ ين نقتا س ؤت>يتا [، ٠٦زمر: لالي حنم، ة ؤلغ ثا عل 

منتجه به يراد إنما المتحمل، رحالها من عجبا فيا الفليغة، لهذه عجبا يا وقوله؛ [، ٠٢
أداةأن ذكره؛ ما وحاصل حيان. أبي كلام انتهى بالمنالي، حل مما يعقل؛التعجب، 

فعلمفعول بعدها L وأن محاذوف، بها ينادى [ ١٤]الانبيا،: قو،ذتآه قوله؛ في الدوا، 
المنادىحن.ف، أن ومعلوم ّ هلكتننا انفلروا ؛حفرتنا من يا ذكره؛ كما والشوير محاووف،، 

العرب؛كلام في مؤع مالمحذوف المنادى على القرينة ودلالة النداء، أداة إثبات مع 
معلقته؛فى عنترة قول ومنه 

تحرمم لوليتها على حرمته له ننإ حللمن قنص ما شاة يا 

الرمة؛ذي ونول نص• شاة انظروا قوم يا يعك،؛ 
القطربجرuتاك منهلا زال ولا البلأ على مي دار يا اسلمي يا ألا 

_؛؛،شيء أي أي؛ الخبمنماه يذا ^•،١؛، تعالى؛ وقوله اسلمي. هذه يا يعني؛ 
وقولالمعاصي. من أي ْقسازْه ولأ ؤعو\ ترك لا أي ثئادره ؤ؛؛■ الكتاب لهاjّا 

هوإنها الأية، في الأقوال من ذللث، ونحو الزنى، والكبيرة القبلة، المغبرة قال؛ من 
الكيرةتعريف فير كثير احتلاف، وللعلماء الحمر. سبيل على لا التمثيل سبيل على 

أنذللئ، من ؤيمهم كبانر. منها المنهيات بأن تحالير صرح وند الأصول• فهم، معروف، 
إنؤ قوله؛ في وذللث، الصغائر؛ به اقه يكفر الكبائر احننات أن وبين صغائر. منها 

عنويروى [. ٣١]ال—اء؛ الآية ٠ . ّ سجءابمةمه عتم دكنر عنه موث ما ،سوأ 
ولاوجملة الكثانر. مل المغاتر من ضجرا قال؛ أنه الأية هذه في عياض بن المقيل 
.اؤألكنن<بامن حال ثتادره 

لأنهمالشريعة؛ بفرؤع محاطون الكفار أن منها يفهم الكريمة لأية ا هذه تنبيه؛ 
لمابها محاطين غير كانوا فلو عليهم، محصاة ذنوبهم صناتر أعمالهم كتاب في وجا-وا 
تعالى.اطه عند والعالم أعمالهم. كتاب في عليهم سجلت، 

الكريهةالأية هذه في - وعلا حل - ذكر ثامحئاه، صاوأ ما ؤووحدوأ تعالى؛ قوله 
عليهم.محماة حاصرة الدنيا في عملوها التي، أعمالهم يجدون القيامة يوم في، أنهم 

حمين عميت، ما ةتأأّ، حكي، ثعلب زبجم كقوله؛ الموضع ا هل. عير في أيضا هذا وأوضح 
تعالى؛وقوله *٣[، ءمرانت ]آن، ؛عءداه آمي؛ ؛تها أى ز مد ثدو ين عميئ• وتا ،شي؛ 



٥٦٩•٠( - )٩، الكهف: 

ثدمبما يغذ أ^؛ ؛^؛^١ وموله؛ ■٣[، لدرس؛ ؛^ ١١١• .أملئت4.قآ دنى و بمحأ ؤنّالك 
الايات.س ذلك غير إلى ]_[ @ه أم ع وثوله: لاسا، ®4 نلم 

يفللملا أنه الكريمة الأية هد، _في وعلا ذكر-جل ننكددا4، طلت ^ تحار: تدله 
ذنب.غير على يعاف ولا مسيء، مئات يزيدمن ولا محن، حنان من ينقص فلا احدأ، 

وقيمأسكا أاقاس يئللم لا أس ؤل0 كقوله؛ أحر مواصع في المعنى هدا وأوضح 
ثشثإن دوؤ نعال بمليم لا أه هآ تعالى؛ ونوله لبوتر^، ®ه بملبثدن أسثم ألثاس 

آوئنؤوبق تعالى؛ وقوله ®ه عينا لتا ص ثن يتوج قثنؤنها حثنه 
وقىرها أثثا مذ كف نكال ء٤اكت ؤإن _-؛؛؛ مس هليم نمحُ ؟؛؛؛؛^>^ لعم أكتل 

وقوله؛ا"؛ء لساتت بمسجده إءشِ ;عث ق، وتوله؛ ، f،،_v]؛ا.ه حمجتزك ثا 
لأعقؤد ^^١ ونوله؛ [، ٣٣لال-ح-لث بمللنرث4 أقسهم حقارأ رلبج< أس فتلا 
كثيرة.ذك ;مثر والآيات [ ١١٨لاكًو: بمللتوذه آئمي كاوا 

عذممس ألجذ بمن كاذ ءائلمس إلآ مجدوأ لائم ١-^^ لاثية شا تحار؛ تدله 
محتمل[ ١٠٤لآ'دمه ت تعار يوله أن ٠ااJقرة٠ صورة ر نممنا ءه. قر 

أمرهملأنه ومحتمل وحوله. على معلمنا أمحرأ آدم وحول تبل بدلك أمرهم بكون لأن 
أنٌصٌ وصورة "اليجر" صورة ني ين - وعاد حل - وأنه آدم، وجود بعد تتجيزأ بدك 
ربم،ثاو ٠ؤوإد ٠االحجر٠: في نال علميه. معلق آدم حلق شر متقارم بالسجود الأمر أصل 

رد"كاين نه ومغن ّرإئم وا ® منشو تثن يذ عكي ين بكحما ثإق إؤ 
يي؛زق بثك ته ءمح، ر،ئ ،ئ ^٠؛ ؛ 'ص" ر وقال ]الحجر[ 'ّ-؟ي؛؛، أم ثعؤأ 

بمدأنه هان.ا يناغي ولا ]ص[ تحدن نم نثمأ روي ين محي ُبمخئ صؤبمر ^دا 
تتجيزآ.له بالجود الأم لهم حدد آدم وحري 

أوكلهم سجدوا يكونوا لأن محتمل ؤئمجدوأه الكريمة؛ الأية هن-ه ني وقوله 
د=قلهلمألتلذكه ؤم«ثد كقوله: كلهم، سجدوا أنهم أنم مواضع في ين ولكنه بعمهم، 

الأيات.محن ونحوها ]الحجر[ ؤ^اه محمذ 
أنفي ط{تم قءه م عذ منى الني ين ؤ'ماث الكريمة؛ الأية هذه في وقوله 

ورالنم" لك "مفي الأصول في تقرر وفد الجن• من كونه ربه أم عن قه فيب 
سرقكقولهم: التعلبل، على الدالة الحروف من الفاء أن والتنبي4اا الإبماء لك "م

قولهالقبيل هذا ومن صهوه، لأجل أي فجد، وصها صرفته. لأحل أى ، يدْ فقعلعت 
وكذ.لكصرفتهما، لعلة أي [ ٣٨]١^١^٠: أيديهماه ةدهلئوا ؤالثارمة ؤوألك١يق تعالى؛ 

بينهخرق الوصف هن.ا لأن الجن؛ من كينونته لعلة أي قسه الجذ جم، ءؤك١ن * هنا نوله 
ذمت،الكريمة الأية هذه  ja>^\ولأحل هو وعصا الأم امتثلوا لأنهم الملازكة؛ ربين 

كانوأنه الجن، من بل الأصل في الملائكة من ليس إبليس أن إر العلماء من جماعت 
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اسمها.عليه يطلق المسلة في كالحلف لهم، تع لأنه اسمهم عيه فاطلق معهم، يتعبد 
الأصلفي ليس أو س؛هلانا، اممه مخه وند الأصل في ملك هر هل إبليس في والخلاف 

•العلم أهل عند مثهور — معهم وتعد0 فتهم لدخوله الملائكة لمغل نمله ؤإنما بمالل؛ا، 
أران!الملأتكة من ليس أصله إن ت قال من وحجة 

تعالىنال كما إبليس ار.تكبه الذي الكفر ارنكاب من الملأئكة عمسمة أحدهما; 
ُؤلأتعالى• ومال ٦[، ]التحريم: لؤهمِ،ونه ما وبنعلون أميم ة أثن سؤن عنهم; 
هذهفي صرح اممه أن ت وثانيهما ]الأنبياء[. تمعلؤث بآمر؟، رهم إثملم— ب~~قوتأ 

محلفي ض وهو ت قالوا الملائكة. غير والجن الجن، من بأنه الكريمة الأية 
تفوله من القرآنية لأبان ا في تكرر بما الأصل في ملك إنه قال; من واحتج المناع. 

فإخراجه: الوان[ ٣١- •٣ ]الحجر: إلا @ا آيزذ ٍئهإ أليه 
كثرتإذا والغلواهر بعضهم: وقال منهم، أنه على دليل الملأتكة لنقل من بالأسشاء 

الانقطاع.لا الاتصال الاشاء في الأصل أن المعلوم ومن المص، بهنزلة صارت 
منقبيلة الجن لأن ه ألجي، ثذ تعالى: قوله في خالفتا لن حجة ولا : قالوا

والربعباس. ابن عن روي كما الموم نار من الخلانكة بين من خالفوا الخلانكة، 
داود:بن محّليمان في الأعشى قول ومته الملائكة؛ على الجن إمحللاق لغتها في تعرف 

أحربلا لون يحملديه اما قيعة ت، الملأنلجن من ومخر 

ذظ4لينة زو >نبممحأ تعالى: نوله الملائكة عر الجن إطلاق ومن : نالوا
عنتفريق اممه؛ بنات الملائكة قولهم; باولك الراد بأن يقول; من عند [ ١٥٨]الصافات: 

الأصلفي الملائكة من ليس بأنه جزم وممن كبيرأل علوأ وحلاله بكماله يليق لا ما كل 
وقاليرْ. تففي الزمخشري ونحرم البصري، الخن الكريمة; الأية هاوْ هر  ١١٥١

عباس،ابن الجمهور; قول هو الملأتكة من كونه إن ®البقرة،؛: محورة ير نففى القرطبي 
أبيالشيخ اختيار وهو وغيرهم- وقتادة الميبح، وابن جريج، وابن ممعود، وابن 

رونالمقيدكره وما ، ٥١ائيسه، قوله: ظاهر وهو الملبري، ورجحه الخن، 
خزانومن الملائكة، أشراف من كان أنه من وغيره عباس كابن لفا المن جماعة عن 

الإسرائيلياتمن كله — عزازيل امحمه كان وأنه الدنيا، الماء أمر يدبر كان وأنه الجنة، 
•عليها معول لا التي 

تعالى:قوله لأن ملك؛ غير إنه فال; من حجة المالة في الخجج وأظهر 
نموصمن الموضوع في شيء أظهر وهو لأية، ا . ١ آلجي يى '؛اث إليش 

تعالى.اطه عند و١لحلم الوحي، 

أمرطاعة عن خرج أي نه؛؟® آمي عذ الكريمة: الأية هده في تعالى وقوله 
الجاج؛ن روبة نول دمنه الخريج؛ اللغة؛ محا والمز ربه• 
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حوائراقصدها عن قواسقأ غانرأ وغورأ نجد في يهوين 
محسة،راعن" إن قال• من لقول حاجة فلا فيه إشكال لا ظاهر المعنى وهذا 

وأنسبه، أي [ ٥٣]هودت مهده عن ءللهنثا بماعآ قن I كقوله 
الأقوال.من ذلك غير ولا يمتثله، لم حيث أمره دسّب أي ، ;^2^ أم عى 

بدلاه.هأداإن يئس عدو هم رهم يوف ين ٌه■* ودرئتهأ ت تعالى قوله 
الامحتيعادمعنى فيها أن شك ولا والتومح، للإنكار اؤأفنقخذوJمه قوله! في الهمزة 

لكمالعداوة وشدة والعصيان، الضز من منه ظهر ما أبعد أي مرارأ، نفلترْ تقدم كما 
لاLئلالمينيئس ا وعلا حل خالقكم دون من أولياء ودريته تتخذونه - وحواء آدم ولأبويكم 

الحق،من الباطل اعتآنحوا لأنهم ؤِشمااىه؛ ت ونال وذريتهإ إبليس اش من بدلا 
فيهو الذي الفللم أشبع من وهذا وذريته• لإبليس ولايتهم لله ولايتهم مكان وجعلوا 

لأيةا في بالذم والمخصوص مرارأ• تقدم كما موضعه؛ غير في الشيء وصع ت اللغة 
ءبثسراروفاعل * ودؤيته إبليس الله من البدل ينس ؛ وتقديره المقام، عليه دل محذوف 

الخلاصة؛فى له قوله حد على بدلاه ؤ هو الذي التمييز شره محذوف صمير 

معشرهثوما كنعم مميز يفره مفمرأ ان عويرف
منالكريمة لأية ا هذه فى - وعلا جل - ذكره ومجا الشيء، من العوض I والبدل 

ظنحدوْعدو وؤ أشقى ^إن ت كقوله أخر آيات في مبينا جاء آدم لبني الشيءلان عداوة 
قثثدز ئدا  ٣٤١ تعالى: فال كما الأ؛وان، وكذلك ٦[. ]فا>; هه 

•]طه[ .ه تثق آلجثو يى شغ هلا ولزوه 
افهولاية من بدلأ أولياء الشياطين اتخذوا الذين أن الموضع هذا غير ش بين ومحي 

آشدون من أنتاء أعقذمحأ ؤإدهءّ ؛ تعالى كقوله حق؛ على ذللث، قي أنهم يحبون 
أوناءالكمار أن أخر مواصع في وبين [. ٣٠لالأء٠راف: مهندوثه أيآ 

.. ١لثخلتيه. آوه يثثأوأ *^؛، ٥١جي ق َقئرأأ ؤدأؤ!ث تعالى؛ كقوله الثايطان؛ 
[،٢٧]الأءراف: ئفيخنه لا ه أوه أفتين تنأ ؤإنا تعالى: وقوله [، ٧٦]اكاء: الأية 

ونوله؛[، ٢٥٧ت ]البقرة لأية ا . ٠ ٠ أذكغوته أولأآؤهم 'ّكموا ت تعالى ونوله 
إلىىلإر\و.آ•* ]آو ئؤتي.ه إن وخامن  Suأؤث1ةأ ضد أيين دزثأ أاؤإثا 

غيرذلكمنالآJات.

أنهفادعاء ذرية، لالشيهلان أن على دليل ؤودرثثهآه الكريمة: الأية هذه في ومحوله 
القرآنصريح ناقض ما وكل • ترى كما صربحة مناقضة لأية ا لهذه مناقض له ذرية لا 

علثهادلل لا أوغترْ• تزؤئج عن مآ هل نسله وجود طريقة ولكن إ شك بلا فهوباطل 
المسألةفي أقوالهم على الوقوف أراد ومن • فيها مختلفون والعلماء صريح، نص من 

الأصل-إل فيرجع 
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نقيئين وتا خبحب حلى ،٦ نأدينج، آقثوت ثنى حتدفيز ؤ؟ ال-ى؛ عنه نول
أشهدتما ت يقول الله أن الكريمة الأية هذه معنى في التحمق ا عضدا ايملج؛ 
حلقهاعلى بهم فأتمض والأرض، موات الحلق أحفرتهم ما أي وجنوده؛ إبليس 

بعضهمحلق سمهم أشهدت ما أي هم، أنفحلق أشهدتهم ولا أي أنمهم، حلق ولا 
مكيفظهيرإ ولا معين بغير ذلك جميع بخلق تفردت ل حلقه، على به فامتعين 

•ضءأ كل حالق وأنا دوني من أولياء وتتخدونهم حني لهم تصرفون 
فيمبينا جاء وحده المعبود هو الخالق أن من لأية ا له أثارت الذي المعنى وهدا 

أتلا,محلى لا كمن محلق ت كقوله متعددة مواصع في منها كثيرأ قدمنا وقد كثيرة، آيات 
إ-قلق أسث م ءنيإ نص 'كءينهء -قمأ ^ ,ف •>ثلوأ ٠^١٢ وقوله؛ .ه 

يمحو،ثن ١^؛؛؛ حثثت مادا ثأتمؤ_، أم -غلى ءؤثد١ ت وقوله [، ١٦]الرعد:  ٧١وئو تيى» 
ينقنمث افين سج»ةأ أرءيم ؤءل ت تعالى وقوله ازا، ]لغا.ه ثم مثل ف، ألْلثدون ؛ل 

هوقول•٤[، اط—ر: ]فالأية • • . ؛؛؛>؛،^ ٢٠١ؤ، تنك ثم آم أ1دئو، ين ؟ -*jyمادا ؟راّؤ، آم يؤن 
أل—»؛6؛،^ق محق لم أم أ'ني، يذ ■تةؤ\ م١د١ آررف أم  ojiين تدءؤذك ما أرءمم ظ ت الى عت

العلماء:بحمآئ وقال مرارا، قدمناه كما الايات من ذلك غير إلى ؛[، لالأحقاف: الأية 
•شتت وكف أردت ما على حلقتهم بل هم أنفحلق أشهدتهم ما أي ه قبحب ■تلذ  ٠٤^؛

الإظهارفيه ءئداه ألشتين مقغد سمت الميمه: الأية هذْ في تعالى وقوله 
١ثمدممهؤ؟ ت كقوله عخدأ متخذهم كنت وما النناهر الأصل لأن الإضمار؛ محل في 

الإضلال.بلفثل لهم نمالى ذمه هي الإضمار محل في الإظهار في البلاغية والكتة 
أعوانا.أي ؤءثداه ونوله؛ 

بهم،الامتحانة تنبض لا المضلين القالين أن على التنبيه الكريمة الأية هاوْ وفي 
مواضعض له أثير الذكور والمنى الأسباب. بخصوص لا الألفاظ بعموم والعبرة 

]القم-ص[إلمجئهن يلهمإ آ،ث ش ع؛ مت، أنينآ ، ٠٧^٠١^ تعالى؛ كقوله أحر 
معنىقدمنا وقد الحق. ٍلريق عن أتباعهم يفلون الذين والمضلون: العين. والفلهير: 

العريية.هده مشوا القرآن فى ؤإحللامحاته الضلال 
بمثا*ولم بثصيأ قر هرعوهم ؤبمتر ثيقاءى ثادوأ دتول ٠ تعالى قوله 

يشركونكانوا الذين للمشركين - وعلا حل - اف يقول يوم واذكر أي منثا.ب. يم 
وتقريعا؛لهم توبيخا اممه دون من المعبودات من وغيرها الأنام من والأنداد الألهة معه 

زعمتموهمأي محذوفان؛ فالمفعولأن محي، شركاء أنهم زعمتم الذين شركاتي نادوا 
عذابي،من ؤيمنعوكم لينمروكم بهم واستغيثوا ادعوهم أي وافتراء؛ كن.با لي شركاء 

في- وعلا حل - ذكره وما ؤ يغيثوهم فلم بهم فاستغاثوا أي لهم، تجيثوا يفلم فدءوْ-م 
فيموصحا حاء القيامة بوم دعوهم إذا لهم استجاسهم عدم من الكريمة* الأية هذه 

كثر٢^■^ بنؤئ ناديهم ؛ ٠٨^)I ))القصمى® صورة في تعالى كقوله أخر مواصع 



٥٧٣( ٠٢)الأة الكهف: ّور؛ 

إثاكتئهمآذآ مع َةا آمءتهتر أتيتآ أس نه  Qjأنمل مب حق أكن قاد . زمحتث< 
١؛^؛ز ؛دداب نثأمأثم .بصمحأ قز ئ؛ةتق أذعإ ونز تثدثينح. إبا، اخمأ ك، 

و)ؤ؛تألممف ة، نم أس ؤدإء=ظم تع—ألىت ودول لالممّ_صا، وه ةندُة '؛١^١ 
سمعإ،وؤ دعاءؤ يسممإ لا تدتمخم إن قنلمار ثن ما دؤنهء ثن دعؤيك^* 
ته ونولاط-ر[، ]ذوه -ير ثثن ,سك وي ث؛ض؛م ؛عكز؛و0 ألإتؤ ورم ١؛^ ^^،١^١ 

ثغاوثدءآييتِ ش وثم ق إك ى تثبمب ٧ تن اقب درن ثن مثن تنل ؤوس 
ثنوقوله• لالأحناف[، َةمأن بماد؛إم ؤرمأ هيا، ثز َ؛امأ أاناس حشر رإدا وا 

]ميم[،وه ءبمدا قبم وؤؤ>و0 سثاد؛أم سثكمر؛يا َةلأ . عرإ ثم نكؤبجأ ءاَلهه أثو لرمحنا 
وت،لمثورْهإ ورآآ -^٣' ثا وجم تزن آيل ئ دددئ بمئثا ت تعالى ونوله 

َئلمى شًظم زثئ تم تقغ ص ئجؤأ يم م ئٍز أك ص ثم ئئ 
كثيرةلهم اسجابنهم وعدم القيامة، يوم منهم نهم تم في والآيا١ت، لا^^نuم[، وه زعندن 
فنلنا ألثت،لن ؤوئاد تعالى؛ نوله في إبرامتم سورة في المذكورة ١لنيهلان وحطبة جدأ• 
ذآيكثنيث وخز 4: ولفى ولظنقئظأه ثء،-دتؤ نجز وعد نةت=ج' أس إرك> ألانر 

المذكورة.الايات في المذكور المعنى ذللئ، نيل من [ ٢٢]ايرامم؛ ه ثل ين مبخيإ 
؛حهارت4 تلاث من فيه العلماء احتلف مطاه ,يمم ؤ^؛؛٤^١ ؛ الكريمة الأية هذه في وقوله 

الضمير.مرحع في والثانية؛ ٠  ١١®؛؛؛_ هو الأي بّالنلرفح المراد في الأولئ؛ 
إن- منها رجحانه لنا يغلهر وما أنوالهم، هنا وسا.كر بالموبق، المراد في والثالثة؛ 

_.تعالى افه ثماء 

صاحبذال^ الموعد. ونيل؛ جهنم. في واد ؛ ونل المهلك. فقيل؛ الوبؤ، أما 
نوله؛قمح، هماس ابن عن •كلي 'لريؤا من حاتم أمح، وابن المدر ابن أحرج الخثور: الدر 

فيمجاهد عن النذر وابن شيبة أبي ابن وأخرج مهلكا• بقول،؛ منماه .ب؛؛أم ؤو•بم٠تا
فيأحمل- ن الله عيد وأحرج جهنم• في، واد أيضا؛ نال، مهلكا• يقول،؛ ءؤموبم١ه فوله؛ 
أنسعن الشعب، في والمهقي حاتم، أبي وابن الخذر وابن الجرير وابن الزهل■، زوائد 

فيأحمد وأخرج ودم. قيح من جهنم في واد قال،؛ متماه وك.بيم قوله؛ في، 
تمروءز قوله؛ في عمر ابن عن والبيهقي حاتم، أبي وابن حرير وابن انيهد، 
والضلالة.الهدى أهل بين القيامة يوم به الله فرق النار، في عميق واد هو قال،؛ مؤماه 

وادالله؛ ذكر الأى الوبن، نال؛ الكالئ عمرو عن حاتم أبي وابن الخذر ابن وأخرج 
منسواهم من وبين الإسلام أهل بين القيامة يوم به الله يفرق القعر، بعيد المار، في 

يسيلنهر هو قال؛ ؤتتث١ه تعالمح،؛ نوله في، عكرمة عن حاتم أبي ابن وأخرج الماس• 
لتأحذهمإليهم ثارت فإذا ه الدهم البغال أمثال حيات حافتيه على نارا 

أوديةأربعة المار في إن نال: كعب، عن حاتم أبي ان وأخرج منها، المار في بالأنمحام 
المنثور.الدر صاحب كلام انتهى • وّضؤ وأثام، رموبق، ا غليظ ت أهلهابها اش يعدب 



(٥٢)الأيأ الكيف: ّمر؛  ٠٧٤

الموبقأن الصرة، أهل من العرب بكلام العلم أهل بعض عن حرير ابن ونقل 
تالشاعر يقول لذلك واستدل الموعد، 

بموبقئن واليواله لارأ عتبلع فلم تار والثرورى وحاد 
إذايعد: كوعي يبق، وبق نولهم: من المهللث،، الموبق أن والتحقيق بموعد. يض 

سمادبؤا وهما؛ أبما ثالثة ولغة يوجل• كوجل يوبما وبق وهكب أحرى لغة ومه هللث،• 
علىالوبوق - بالفتح - وبق من والمصدر الهلاك. ذلك،: كل ومعنى يرث. كورث 

ذنوبه:وأوبفه القياس. على بفتحتين الوبق - بالكر - وبق ومن والوبق. القياس، 
أي[ ٣٤]الشورى: َكسرأه تا يومهن تعالى: نوله المعنى هذا ومن أهلكته، 
أياالوبقاُت، االمح وحدث بائعهانمعممها، أو ه نفافمويق الحديث،: وم>ته يهلكهن، 

تزهير قول المعي هذا ومن المهلكات، 

موبقشنعاء كل عن عرفه يمن بماله الثناء ن حيشتري ومن 

ظاهركلاهما - المجلي إنه قال: محن وقول العداوة، الموبق إن قال: من وقول 
.قدمنا ما هو فيه والتحقيق . السقوط 

أنوافقه: ومن الحن قول فعلى راسزا؛ بلفغلة المراد في العلماء أقوال وأما 
بجميكقوله: عداوة؛ بينهم وجعلنا أي واضح؛ فالمعنى الخداوة، الموبق 
أفيئن ثن أءند-مِ إثما وقوله: [، ٦٧]الزحرذ،ت الأية . . ءل.وه.بمي، بممّهم 

ؤكمث،بتم.، بمئهفم نكثت ؛لإبنمة بجر ئر ألينا ألثتؤي ؤ، بءستمحإ مؤدء أأذدثا 
يرنفولكن الآياُت،. من ذللا، غير إلى [، ٢٠لالسكّرت،: الأية ٠ ٠ بضاه. بمئهفم 

قل.مأتا.كما يعيل. بالعداوة الموبق 

فيتواصلهم وجعلنا أي الوصل؛ الأية: في بالبين الراد العلماء: بعض وقال 
وثأواأبوا أئ؛ُك، ين أثمعوأ أئن ثيثأ ؤان تعالى: قال كما القيامة؛ يوم لهم ملكا الا.نيا 

الدنيا.ني بينهم كانت، التي المواصلأيت، أي ]البقرة[ آلآمٍاب.(ه يهم وسلتت ألمداب، 
تعالى:قال وكما ]مريم[، صدا.اه ■قثيم سثادغم قال: وكما 
ونحو[ ٢٠]السةبوذ،: بمثاه بمتئطم ثبمش أت؛نيا تشتفم يكثر أكني بجر ُؤئم 
لأنبينهم؛ الهلاك جعلنا مؤثاه: يم العلماء: بعض وقال الآيارت٠. من ذللا، 
فيشركاء فهم والعاصي اGقفر على لتعاونهم الأحر هلاك على معين منهم كلأ 

مثصث.ه>-، ١٠في< ١^ ظئمم إذ اثنم نعالمح،■ ئال كما انمداب؛ 
القولهذا ومعنى [ ٣٨]الأعرا؛،: تلئدزه لا ^ صنت، ونوله: ]الزخرف[، 

المزمنينبين أتما مهمؤاه؛ .بي( ُؤربمتاانملماء: بعض وقال زيد. ابن عن مروي 
فيعنه والخارج هلاك، في فيه، فالداحل بينهم، يفصل مهل،كا أي موبقا، والكافرين 

الكفاربين وجعلنا المعتى: أن القرآن، ظاهر على وأجراها عندي الأقوال وأظهر عافية. 



٥٧٠)٣٥( الكهف; سورو 

بهميحيط الجميع لأن مهلكأ، أي موبقأ؛ اش مع ويشركونهم يعبدونهم كانوا من وبين 
ُلألهي؛ نس أثار ت ممنل ّ ق >ل؛م تعار: نال كا جانب، كل من الهلاك 
ونوله:[، ٤١لالأء-راف: عدايب^ متهنِ يثن ي+اٌ جثم تن ^٤٣ وقوله: [، ١٦لالزُر؛ 

الأعراّى؛ابن وقال [. ٩٨]الأساء: جثئهم4 -ءنث، أّمح دمحمب ين ل*ندرلا وما ؤإةءًًفم 
القرطى.ى نقله موبقا، يمي نيثين بين حاجز شيء كل 

وقيل:المار. أهل إر راجع قيل: •ا؛ينهماا نوله: في الضمير أن تعلم ذمنا وبما 
منيعبدونه كانوا وما للمشركين راجع ونيل: معا. النار وأهل الجنة أهل إر راجع 

ثادوأبميل، يقول: افه لأن عليه؛ الهاق ظاهر لدلاله أظهرها هو وهدا اممه. دون 
والمعبودين:العابدين عن مخبرا قال ثم  ٠٤٣٤مثبميأ  'ذ٥^٠٠٠ نحمم أل؛لا ئيةا؛ى 

كقوله:المعنى وهدا بهم. ويحيط بينهم يفصل مهلكا أي منه؟* .بيم 
[،٢٨زم: الآة ..:تظه.ثةتانئتيمآؤ محن ٣ ٍؤ! ق محل ۶ غشم 

•يتهم قرنتا اى 
حمزةعدا ما بعه العامان قرأ0 يملاه الكريمة: الأية طْ في تعار وقوله 

فالفاعلالجمهور قراءة وعلى العظمة، بنون ارتفولء حمزة وقرأه التحتية. المشاة بالياء 
افه.أي هو، يقول أي اف، إلى يعود صمير 

متميا.ه. ١٣٥محدوأ ولم  ١٠٢٥١^أم ظنوأ ألثار ألمموذ ؤوو، تحالمح،• ندك 
القيامة،يوم المار يرون المجرمين أن الكريمة الأية طْ في - وعلا جل - ذكر 

يمضالأية هذه في والظن فيها، وواقعون مخالطوها أي مواقعوها، أنهم ؤيفلنون 
الموضعهذا غير في تحار بين وقد ارانع• وشاهدوا الحقاس أبصروا لأنهم اليقين؛ 

نلهنعند دءيبم ألثجمبمرف إذ ثرئ ظ عنهم: كقوله بالواقع؛ موقنون ألهم 
ثكوكقوله: .جارة[، لالٌوقنمحنك إئا صلتا غمل شنتا ؤسننأ ابمأمك مدآ 

الآية٠ .. رمرمحيز عب ^١ تعار: وقوله [، ٢٢لن،ت ءي-ته أمح( قتثث بملآءق 
؛rUدالثللئ إلثز ؤثأننج-زأ تعار• نوله اليقين عر الظن ومن!^١^؛ ^[• ٣٨تمّيمن 
أيتاية-رة[ ثجين.ه إم ذم' ريم مثمأ أيم بملوذ ادذ أقبجن. هل إلا ذؤت' 

ينًكم أم مثموأ ألهم يغلفيك أدزكك ^٥١١، تعار: يقوله دبهم• ملاقوا أنهم يوقنون 
هوقول[، ٢٤٩رة: قب]الألكث؛ونه ح ؤأف أم فذن ^ىا؛رْ فتة عدت لو هيفكز 

ثبمهممق أد ثلثت إف كهت. أووأ ئآدم تزن لمني، كتم ادذ1ثق مذ ه ار: عت
اليقينعلى الفلن تهللق والعرب، اليقين. بمعنى كلها الأيايتح هذه في فالظن ]الحانة[ .ه 
الصة:بن دريد قول العرب، كلام في القين على إطلاقه ومحن الشك. وعلى 

ردالالمارمحي ني راتبم حممُ"جج ألفي بظنوا لهم ففك 
٠لارءا:بن عميرة وقول 



(٠٤)ام الكيف: سورء  ٠٧٦

مرجعامجا الظن منى وأجعل مكم وأقعد نومي تغتروا ان ب
يىوبين النار، يرون المجرمين أن الكريمة الأية هذه فى - وعلا جل - ذكر وند 

لعنؤآعتدثا الناعت كدمأ ؤءل ت تعالى نوله وهو أيضا، تراهم هي أنها آحر موصع 
وما٠ القرتان[ ل سفلا ه سمعإ تعياّ )، ١٤٠نن رأثهم إدا سعيإ تلصاعة حيرب 

ولاوالفقهاء. للاصولين اصطلاح الاعتقاد جل الظن أن ْبن العالماء ألمنة على جرى 
منمءاهعما ماوؤأ ؤرأ؛إ الكريمة: الأية هألْ في تعالى وقوله الاصطلاح. في مثاحة 

لتخن.وهإليه، ويعدلون إليه ينصرفون مكانا النار عن يجدوا ولم أي المعل.ل، المصرف؛ 
بمعنىالمعول على الصرف إطلاق ومن اممه. عذاب من فيه ينجون ومعتصما ملجأ 
الهذلي؛كسر أبي نول المكان، Jذلاائا للاعتمام الانصراف مكان 

مكلفاذل بلحلمود لا أم مصرف من يبة ثعن أزهيرهل 
تتعدىفهي المرية، رأى من الثاره ألثممحن ؤة؛ا الكريمة؛ الأية هذه في ونوله 

لتحققذلك فكأن الوقؤخ، لتحقق نغلرآ المستقل عن يالماضي والتعبير واحد، لمفعول 
تعالى.، U1ا عند والعلم مرارأ* تقدم كما يالفعل، كالواير ونوعه 

أحفرألإتئ قاة ثز حكي، ين إلئا;بم ^٠١٧ ٥١ندا ة تثنتا ت تعالى نوله 
ندكسء 

وأماليك،مختلفة، بعبارات الأمثال تصريف، وكثرنا رددنا أي صنفاه  Jjij^توله؛ 
بالجدلفعارضوا ؤيتعفلوا؛ الحق، إلى ليهتدوا للناس؛ القرآن هذا في متنوعة 

فيكثير الأمثال وضرب، الأفاق، في المانر الخريج، القول هو والثل؛ والخصومة؟ 
صهئما بموته ما مثلا يفرب أن تقيء ي  ٥١ؤا0 لى؛ ١٠٠نال ك٠ا جدا ١لقرآن 

إرىلت! ئاس_تيعإ مثل صممذ آتاس ؤ؛تأبما فيه المثل ضرب، أمثلة ومن [ ٢٦]المنرة؛ 
[،٧٣أء_ج: لادالآية . . . آيشعؤأ وؤ دكث١ب١ أن أصي دمحن ثن شمي■ ١^^ 

محلأأفدي، أثنبمفوت كمثل أأزإثثا» آممه شن، ين آهنديأ ؛ؤث بنذذ •' وله وق
متمؤفّلم وقوله• لالعنك;وت[، تثئى ًكامأ ؤ آثنآءف؛رت لمت، ألتؤت أثبمى 

؛;؛>؛؟١٥'كدبجأ أقب؛ى ألترو مثل د'لأث ئهث، ثئيكه آو ظهمث، عقي ثمن إن ألخقنؤ 
لالأء-اّا،ط:؛لأية يثاثنناه كدبجأ آوين آلئوم تثلأ ماء . تثئثون صز الثت%ص ، ١٣٥١٠

بميلألجثاي َةثز، محإوها لإ م النيم -ثناوأ أدي ق_وله؛ وك[، ١٧٧، ١٧٦
ؤرا»نيإ،ونوله؛ ه[، ]الجمعة: الأية . . ^٠ ٠٥٢يثانشت، َكد.بجا أئن آلغوو ٌثإ، بم، ١نئاا 

ثنر؟ضدا ٠،؛^ ؛، ٥١ؤء،رن وةوله؛ الآية، ّ . ألثثا؛يم. من آننكه َةتافي \ijQ آئوز ^٠ ئم 
بم-ثئتئين، وجلأ بؤ ينه يتقى ئهر حتنآ رزة ينا ررهثه ومن ي •،ز ثي-ر لا 

يدنمآرح.لتي مثني أثي وقوله؛ ]الحل[، .ه بملمحآ لا آْفمحم تل، ,ؤ أتعد 
بمنرىفز بمإد يأب، لا بجيهه آثعا موننه ءق ْفل، رئر ّمح0ئ ءق يئب-ر لا آبميقم 



٥٧٧( ٠٤الأية)الكهف: ّررو 

ثثلأمحر ءؤءمن وقوله• لال-حلا، وه ثتنتم برط قق وئو أتت-في يأمر رش نو 
قامئهمسوآء يه فأثد ;^٥^٤٠! ، ؤ( حيمظت' نن خخثم نذكن ئا نن هنر آميكأ تى 

هدهوفي جدأ، كنثرة هذا بمثل لأبان وا [. ٢٨]الروم: لأية ا ٠ . . َؤخشكم
معها؛الحق قي لبس لا حدأ، عظيمة وزواحر ومواعغل عبر القرآن في وأشباهها الأمثال 

بماثتنفرثهثا امحأشئ >نيثاى تعالى: قال كما العلم أهل إلا معانيها يعقل لا أنها إلا 
الناصيتذكر أن المثل صرب حكم ومن ]العنكبوت[. الم؛لثرذا.اه عالا بمقلهثذآ رثا 
[.٢١]الحشر: أقولإثوك-ه تثهر لاثأين ثنرما آلأمثير ؤوتإا.ف تعالى؛ محال ^١ 

ثوما،اف بها يهدى للحق إيفاحها ْع الأمثال أن أحر مواصع في تعالى بين وند 
مامئاد بميت ق مشيء لأ أقن ؤ[)؛ تعالى: فوله في كما آحرين؛ قوما بها وبغل 
محقمبأأؤ؛بما دأما ريهم بن ألص أيد ثمندث »امغوأ أيويى ^١ يما بموشه 

إلاد-يء بم—ر وما كخك ء بؤ ى ويهب هكئم؛ يدء بمّل مثة دهتدا أمم ^١٠ مادأ نملورت> 
المثلصرب لما لأنه ؛ ١١٠٤۶^١١١سورة محي المعنى ط؛ إلى وأثار ]المر٠[، ألثنمتإن).اه 

قعكي يؤنروث ؤيثا ثابمأ ردا ألثيذ ئلممد يمدة أندبث مالئ •آ؛ القتاة يُك جزذ • بقوله 
٠^١وأما جمة ثدهث ألرد نا'ثا وأكه1ل ؛نص أثم يت/بم َكن؛لاث مهء زد مغ آز ثم أتآء ١^ 
آسجا>واُؤلق،ن بقوله: ذلك أشع ا.ه ألآمثال أثم يئئت 'مح؛إق< ، ١?؛^؛,ي تذئ ألناس ينع 

بوألاثثدرأ تعه, ويثأم يثا آلأر'في ي، مآ لثم أكث أو لإ مئ؟يبوأ أم وآك؛ض آيصئ ِلنمم 
اسثجابواالذين أن شك ولا ١ لالرءد[ ممهادوه دبمس جثم رمأوُئهم أيساب نوء ثم أولبم، 
وأنالحق، بيان من تضمنت بما وانتفحوا الأمثال، معنى عقلوا الخين العقلاء هم لربهم 
الحقانق.من أوصحته ما يعرفوا ولم ، يعملوها لم الذين هم له يستجيبوا لم الذين 

همالثاني: والفريق ّىئه، مهء ؤريهدى فيهم افم قال الذين هم الأول: فالفريق 
آ'لشقونه.إلا بدئ بمل ؤوثا فيهم: ومحال ْكثةإه يدء قذ فيهم: محال الذين 

صرفناا،١٠مفعول العلماء: بعض قال ًجؤه الكريمة: الأية هذه فى وقوله 
صرفناولقد أي الغاية؛ لابتداء ذرامزار هذا وعلى والحبر. البينان تقديره: محذوف، 

ذلكفقابلوا ليذكروا، القرآن هذا في للناس المشل صرب أنواع من والعبر الأيات 
اسفلهرهالذي هو وهذا جيلاه سو يقر 'ألإنمحن جال ؤ ت قال ولذا والخصام؛ بالجدال 

للتوكيد؛زائدة ءمزا، تكون أن يجوز ت عقليه ابن وقال ت نال ثم البحر، في حيان أبو 
هوالتخريج وهذا مثل*ا أركل ت ااصرفناا٠مفعول فيكون مثل؛ كل صرفنا ولقد فالتقديرت 

منالغرض انتهى البصريين. جمهور مذهب على لا والأحض، الكوفيين مذهب على 
كالمثلهو محنى كل من  ٠١٤^، ٠٢ين ؤ الزمخثري: ومحال المحيهل. البحر صاحب كلام 

هوت بها يفسر التي معانيه كل إليه يرجع الذي المثل صرب وصابقل اه. وحسنه غرابته في 
محيذكره الذي المعنى وهذا . بنفليره يعرف النظير لأن نظيره؛ بذكر النظير معنى إيضاح 

ؤ،بماين صربما ت ا١الإسراءاافي كقوله أحر آيات في مذكورا جاء الكريمة الأية هذه 



٠٧٨ .ijj  :(٠٤)الأت امهف

تتعالى وقوله زالإسراء[، .ه ءقسإ ١^٠ ١□;؛>، آكر أن مي َلإ، ين الئن»ان ندا 
في:اناأزنن ^^؛4< وقوله: ]!^١،[، @ه فئ ي ِزبلم ننا يدووأ ه؛م:اتي ؤ نثظ 

ثسكاؤُقت ت وقوله ]طه[ دقك.ه م قا5ئ ؤ يهزئ ( hJjJألإبمد يذ نو ننثذا هثها 
ثمفقلثم ءثج ذى عن مبما هم؛انا . ؟؛rU، تلثم م َلإ، ثي ألذنتاي< ندا ف، لاقاثن 
ثانؤ:بمثنهم وله، ثؤ م( ثن ألثر»تي ٥^١ ؤ، لأنابم، ثمتا وقوله؛ لالزءمِ[، .ه 
•حدأ كثيرة ذلك بمثل والايات ]الروم[، ا.ه ُجطاون إلا أم إذ ءًكمقأ أقن صلى 

منالني الأشياء أكنر أي ه ٠٤٨٢سو أمقر أبمثى .ة الأية؛ هذْ غي ونوله 
لقميياياملل ومماراة خصومة أي ؤ-بمنلأه واحد، بعد واحدأ فصلتها إن الخصومة شأنها 

نوله- الحق لإدحاض بالباطل الإنسان خصومة على الدالة لأيات ا ومن الحق• إدحاض 
ف،؟؛^٥ ؤوأز!ن< ت تعالى ونوله ه، لئى د إد-بمثوأ إلطؤ، ًكميأ أق؛ت ؛؛؛^■؟، ^j،f• هنا 
تعالى•'وقوله [، ١٦]الثوري: • . • ر؛آمه بمد داحثه عز لم أنقبمث، ما بمي- ئ و 

■تعالى ونوله ]يس[، .4 قه حصيث ئو ثاد' مميز ين •ثاثثه آئا ألإثى ت 4أولتِ 
الأيات•س ذللن، غير إلى ]النحل[، روه ين حصيم ئو أيا قلمؤ ين ألإتتى ه-نلر، 

كثرةمعناه أن من -بمع.لأه شو أًغر آلإتن ij§4؛i تعالى؛ فوله به رنا فوما 
لأيةا فيه نزلت الذي السياق هو الحق به ليدحضوا بالباطل وممارائهم الكفار حصومة 

ب-كرواأي *ثفيه يخز إلنا؛>،ثن الئرءان ندا نثتاي( قوله؛ لأن الكمِبمة؛ 
[،٤١]الإّرا،: تدووأه ألثز:افي ندا نثة4 >نلت نوله؛ بدليل ربهم، إلى وييوا وسلوا 
ذللث،أسع فلما [ ٢١]المث-ر: ثئ>ؤوقه تلثتِ إلئا؛يى ثرثبما آلأمثن ونونه؛ 
الجدلأكثروا الكفار أن ١^^ باق من  LuU UZ.محوئ ألإتق ه بقوله: 

كلمن القرآن هذا في صربه بما الله أوضحه الذي الحق لإدحاض والمراء والخصومة 
بظاهرالكريمة الأية ير نفينافي لا ايزولط وست، القرآن ظاهر هو هدا كون ولكن مثل، 

ولأحلمضى، فيما بأدلته ييتا0 كما بي، البخصوص لا اللففل بعموم انمرة لأن عمومها؛ 
ياه: علي وقال رالأنصليان،؟ فقال؛ ليلة ه وفاطمة طيا ه الني >ق U هدا 

وهوراجعا . الحم، انمرفح • بعثنا سعثنا أن ثاء فإذا انثه، بيد نا أنفإنما افه. رسول 
•عليه متفق مشهور والحديث تن.ثُه سء أنفر آلإمنن اؤؤ1ث ويقول؛ فخذْ يضربا 
-بعتنار سعثنا أن ثاء فإذا انفه، بيد أنمنا •إنما ه،؛ طي قول طى الأية ه فإيراده 

أخرآيات دلت ند لكنه وحيل، خصام لكل وشمولها الكريمة، الأية عموم على دليل 
اؤهرفدل4اد ت تعالى كقوله الحق، لإظهار به مأمور محمود هو ما الجدل من أن طى 

أننزهمح، ار ي آلخثب ١>، ءتدو >وي تحالى؛ وقوله [، ١٢٠]المحل: نثأه أي 
الخلاصة؛في قوله حل طى التمييز، طى منصوب، ®حدلار وقوله؛ [، ٤٦؛ ]العكبوتؤ

نزلامأطى اث كمقفلا بمأسلأ انصبن المحنى والفاعل 



٥٧٩( الأيأ)٠٠الكهف; ّورة 

كماحيلا الجدل يتأتى.نها الض الأشياء أكثر أي ص ض ؤأْفث وُوله: 
الإصائةمن جردت أو الأية، س0 في كما نكرة إلى أصيفت إذا التفضيل وصبغة تقدم. 

يقوله:الخلاصة في عقد، كما وتدك؛رها افرادعا لزم واللام يالألف والتعريف 
وحدايوأن رأ يذكنزم أل^دا أو يضف لتكور ؤإن 

للمرادالمسنة الأيات يعض مستا الكريمة الأية عده تنبر في ؛ة،« جرير ابن وتال 
ألإتثنقوله• قي نيئ ابن إر مسد® ساق أن بعد الكريمة، الأية في الأسان بجيل 
ماعليهم وردهم لأسانهم القوم حمرمة الخصومة، الجدل قال: ج؛هه نحو لفر 

ثتبجزهيتا وثنن يثن ئاحن محتا أ؛ل بمر إلا ثتدآ ؤ، رأت وقه- بازوا ج
•توفى■احتى وقرأت [، ٢٤لالعؤمو_ن: يثئل تر ؤ؛رت يقرأ• [، ٣٣

ينينر ,إلا نن.ا إدأ ي' ه' لئاد أي:آم  ٠٣٥,؛ونذي0 ي، لإئا قاد محو ^J؟؛i ة، الأي
 i@ ،]إثأقاو @ ثيرن ني دئلوأ ألتء تذ :اثا همم قنا >نؤ وقرأت لالأنعام
أنشك ولا الaلبرى. ير نفمن انتهى لالح٠م[ شمنحئ لإ ض ؛ل أبمنثة ذهن 

أنهاالأية في المذكور الإنسان لجدل رة مقأنها زيد ابن عن ذكر التي الأمان هذه 
مثلعلى الل.الان والأيات النزول، ومحبب الياق ٠لاعر هو ذلك أن ةل.منا كما كيلك، 

تعالى.افه عنيؤ والعلم العفليم. القرآن في كيرة ذللت، 
آءد ٩ نهي زتئمحأ ألبمه ءم ا؛ محء د ص ء سار: مرد 

©٠,ئث آنءي أجأ م ث' 
تدلوكلأهما العلم، أهل عند معروفان التفسير من وجهان الكريمة الأية هن.0 في 

الأحر.من سي اخلهر الوجهين وأحد تعالى، افه كتاب من آيات مقضاه على 
جاءتهمإذ والاستغفار الإيمان من الناس متع وما الآيةت ممض أن متهمات الأول 

يتمرونبل يزمنون، لا أنهم من علمنا؛ في سبق ما إلا الواضحات، بالبينات الرصل 
أوالمستأصل. بالعياب، إهلاكهم في محنتنا أي الأولين، سنة تأتيهم حتى ممرهم على 

الجمعتجوز فهي حلو، مجامعة الأية هذه في رأو® أن والفلا٠ر نيلا. العياب، يأتيهم 
ؤإتيانالكفار، من الأولين في افه كنة الدنيا في المتأصل بالعياب، إهلاكهم لإمكان 
كثيرةالمعنى هناا على الدالة فالأيات القول هدا وعلى ناآ. القيامة يوم إياهم العياب، 

■ءأ»؛مدؤ ؛دء-رق. لأ د؛إث محفيق همم حمته أقتث ت تعالى كقول جدأ 
ءنثألأدر آ'ق؛ثئ ^؛١ ث ونوله ليون-يى[، .ه ألأيم أثتثاب ييوا جق مايذ ْقل 

بجلش بجب؛، لا أثن لإة مديم ءل< ءه، ^ ت تعالى ونوله [، ١٠١ليدس؛ أو؛منونه لا 
يتإكىثأن يتثثم آقه ^٥ ؤومن ث تعالى وكقوله [، J»^J]؛قممأى.ه من لهر رما 

ولهترخزي ^لJي١ ؤ م مموبهمّ بملهر أن أثث لءّ أون أدليلك ثئءأ آم ءث لم 
كثيرة.الخض هدا مثل في والأيات [. ٤١]_؛: قلاه ئداد مح؛ز أي 



(٥٠)الآ؛ة الكهف: ّورو  ٠٨٠

منالماس منع وما ت تقديره محدوفا، محقافا الكريمة الأية في أن ت الثاني القول 
ئلأ.العياب ياتيهم أو الأولين، ستة تأتيهم أن طلهم إلا والامتغفار الإيمان 

عنكقوله جدأ، كثيرة وتعنتا عنادأ والعذاب الهلاك طلبهم على الدالة والأيات 
وكقوله]الثعراء[، ا.بٌ آلصندئن مى َآقثث إن ألتاب نن كتما ءكن؛ ت ثعب قوم 

افمحلإ.4ين َثمث إن سدآ يثا ؤإآ ءاثنا عن فيئثثا ؛^،^٢ هود: قوم محن 
يىَةت إن شدآ يما آثبما ثصثت4ع ااؤوئالوأ الح: صقوم عن وكقوله اف[، ]الاحش

ئ١لزأأن إلا م؛بمهء ■ماض َ؛اى ^٥^١ لوط: قوم عن وكقوله [ ٧٧زالأعراق: 
٠^٠١^١نرح' قوم م، وكقوله [، ٢٩ت ]المكبوت يى محيق إن أف إىذ\يأ أيتثا 
]مود[.الئند.نبم.ه ين إن مدآ يما ميتا حد'تا عتفمث •بمندلئثا ق تننؤح 

يطلبونأنهم الأولين• منة من شيثا فيها اممه ذكر القرأن، في وأمثالها الأيات فهدم 
كإهلأكتأصل، مبعداب جميحهم أهالك أنه تعالى وبين • وتعنتا عنادأ العذاب تعجيل 

هودوقوم الظالة، يوم بعذاب شعيب وثوم بالصيحة، صالح وقوم بالطوفان، نوح قوم 
عليهم،جيل الحجارة ؤإرمال ماملها، قراهم عالي بجعل لوط ونوم العقم، بالريح 

القرآنية.الأيات في مفصل هو كما 
مألهكما العذاب مالوا قريش كمثركي الأمة هذه كفار أن كثيرة آيات في وبين 

عكنأفامطر عندث يى أنص م سا َ؛ا>ى إن أللهم ^-١^١ ^وإد كقوله؛ هم نبلمن 
ظئايا محل و؛ع ^٧١٧ ت وقوله ]الأنن_ال[، ألبو ثياب أيتثا أو ألكمؤ ين 

يطلقوصار الجانزة، فيه الذي الملك كتاب ت القط وأصل ]ص[ ).ه الكات يوم تل 
الذيالعذاب س لنا المقدر ضيبنا أي [ ١٦]ص: ؤهلناه  ٠bJ^^، فمعنى! الصيب. على 

الأيالقهل في الملك يقدره الذي كالصيب ؛ك<، ونومن نصدقك لم إن بنا وفوعه تزعم 
الأعثى!قول ومنه الجائزة، كاب هو 

ويأفقالقطوط يعطى بنبهلمه لقيته ؛وم نعم-ان الالملك< ولا 
كثيرة.دلك بمثل والأيات العطاء. في يمض على بعضا يفضل أي ®بأفق١١ وقوله- 

الرحؤعبحجة إلا تقدير فيه مما أولى فيه تقدير لا ما لأن عندي؛ أظهر الأول والقول 
إيهامردفع كتابنا في ذكرنا وند أعلم. تعالى وافه ّ المقدر المحذوف نشيت إليها 

؛ؤبمؤأأن آةس غ ُؤوما • هنا تعالى قوله بين الجمع وجه الكتاب( آيات عن الاصهلراب 
تعالى؛قوله وبين لأية ا • • • ألآغبم4 نقد هب' أن إلا ربهم ييسنفثدأ ألهنئ آ«هم إي 

را،[]الإّوه قثي بم؛إ ه أثث  ٠٥أن ٩ ٦^٤؛ fX:  Hمحوا أن اقاش تج 
تخلمه؛يجور عادي ماغ ارالإسراءلأ سورة خي المدكور الماع أن باختصار حاصله بما 

الكافريستغرب أن لإمكان تحلفه يجوز عادي ماع البشر من رسول بعث استعراهم لأن 
^^١تعالى! قوله في فالحصر الاستغراب؛ نلك٠ مع به يؤمن نم الشر مجن رسول ؛*-؛، 

حصرلالإ>ماء[ واه ثمب  ٢٣؛أصه أنجث ^١ ١٥أن إقآ ألهدة آءي إل أن اتاس مع 



٥٨١( ٠٥)الأة امف: ّرر؛ 

الهدكاتآ»غم اد يفيتنأ أن أناس عنع ت هنا قوله في الحمر وأما العادي• الماغ في 
المانعني حمر فهو .ه مك آلمداب بايم أو ألأولي نئئ لأتم أن إلأ ربهم ؤينتنغثوأ 

مانعبه ونفاءْ بدلك، عاليهم وحكمه إيمانهم، سم _ وعلا حل _ إرادته لأن الحقيقي؛ 
غترْ•لنوع س حمقي 

عاصموهم ت الكوفيون قرأه مة!ه المدام، لأييم ^أو الكريمة: الأة هدم في وقوله 
وهمجعة؛ المن الباقون الأربعة وفرأْ والباء■ ، القافبضم تلاه ؤ والكائي وحمزة 

قراءةعلى أما الباء• وفح ، القافبكر ُُقبلأٌ عامر وابن عمرو، وأبو كثتر، وابن ناح 
فعلعلى يجمع اسما كان إذا والفعيل نيل• جمع بفمتين فقوله: الكوفيين 

بقوله:الخلاصة في ذلك إلى أشار كما وحمر، وحصير وءلرثم،، وطريق وسرر، كسرير 
دقإعلالافلأم جل زيدنل فمسد باعي ربلأم عل وف

إلخ.. .الألم،.ذو الأعم في يضاعف لم ما 
بعضهايتلو مختلفة أنواعا أي مة!ه، آديدام، لأيم أو ؤ لأية: ا فمعنى هاوا وعلى 

■عيانا العياب، يأتيهم أو أي عيانا، فمعناه كعنت،، اقبلا• قرووا من قراءة وعلى بعضا. 
المقابلة؛من وأصله عيانا. معناه أن والتحقيق: فجاه. أي اقبلا• نهقفي: مجاهد وقال، 

واحل،القراءتين معنى أن عبيد؛ أبو وذكر الأحر■ منهما واحد كل يعاين المتقابلين لأن 
كلتاعلى الاحالا على وانتصاب، المقابلة. من وأصله عيانا، معناهما وأن 

فهوعيانا، بمعنى أنه ود.رنا إن ارقبلأرا محنى في المذكورين القولين على وهو القراءتين■ 
بمنتق؛مؤولا حامل■ اسم فهو قبيل: جمع أنه وعلى • مرارأ ندمنا كما حال، منكر ممدر 

روالمصل. مختلفة. وضروبا أنواعا كونه حال، في الحلزاب يأتيهم أو تأويل: في لأنه 
امنع•مفعول، لأنه نصح؛ محل في دفيوه ^أن قوله: في وصلتها ءأن• من بك المن

محلفي الأغذه نثه لأيم آن إلا ؤ قوله: في وصلتها •أن• من ثلئ، والمنالثاني، 
قماربعدها، فيما عامل ءإلأ• قبل وما مقيغi الاستثناء لأن ام.غ•؛ فاعل لأنه رح؛ 

الخلاصة:في قوله حد على الأولين، ّنة إتيان الإيمان الناس مع التقدير: 
اعدمإلا و لا كميكن عد با ملإلا ق م—ابف_رغ يؤإن 

نوبالن■ لجمع وعلا حل منه الم،نفرة طلب هو ه ربهم قوله: في والأست،نفار 
•الدنج، إلى العود عدم على المصمح والعزم فات، ما على والدم إليه، سالفة؛الإنابة ال

الأيةهده في - وءلأ حل ذكر. ، م؛يلإن إي ^!؛٠ رسل، تعار: نوله 
بالنار،عصاهم من ومنذرين بالجنة، أطاعهم من مجثرين إلا الرسل يرسل ما أنه الكريمة 

ءامنمن وم.درتي متي؛ن إلا ألمزتيث نسل، ُؤوما كقوله؛ أحر مواضع في المعنى هل.ا وكرر 
اول،في والإنذار البشارة معنى أوضحنا وقد لالأ؛عام[. ولإهترؤزمف.ه ■مداءين ثلأ ثآنثح 
الأية،. . ١ نن ثي.؛دا لأتا كذر ؤ تحار: قوله على التكلأم ر الكريمة السورة هاوه 

ومنذرين،•مسرين، كونهم حال، قمح، إلا نرسلهم ما أتم، الحال،؛ على قوله: وانتصاب 



(٠٦)!!آية الكهف: ّورة  ٠٨٢

-وعلا حل - ذكر م لث-بمثإ انطل حفيئيأ أئ،ث ت تعالى نوله 
بالباطل،الرسل يخاصمون أي الباطل، يجادلون كفروا الدين أن الكريمة الأية هذه في 

الأولين،أساطير القران: في وكقولهم كاهن. ثاعر، ساحر، الرسول؛ في كقولهم 
اردحص وسؤالهم القرنض• وذي الكهف،، أصحاب عن وكوالهم كهانة. شعر، ّحر، 

ومفعولالمخاصمة. فالجدال: بالباطل، وحمامهم بجاوالهم الحق ليبهللوا وتعظ، عنادا 
الل.ينأن على يل"ل المئّ،إإبمه ضل اروما قوله: لأن عاليه؛ قبله ما دل محن.وف ا١يجاحلاأ 
المقامدل إذا الفضلة وط؛، آنفا، الال.كورون المرسلون هم بالباطل الكفار يجادلهم 

موله:الخلاصة في عقيم كما الحرب، كلام وفي القرآن في كيرأ وواير جائز، 
حمرأو جوابا سيق ما ، كحاوفيفر م لإن أحز لة فضوحيف 

قولومنه ، StlsLjالعرب: تسميه مضمحل زائل ثيء وكل الحق، ضد والباطل: 
لبيد:

زائلة محاللا م يعنوكل اطل بافه حلا ا مء ني كل ألا 
مح،•اللث، ابن نول قمح، فيحل القياس، غير على أباطل على كثيرأ الباطل محنجمع 

الخلاصة:

رمماحكما البابين ني حالف ا مكل اس ميالعن وحائد 

زهيرتبن يب محول دمنه 

اطيلالأبإلا مراعبده وما مثلا لها عرقوب مواعيد كانت 

غيرثابت، ء ني وكل الباطل• صال والحؤ،• قياسا• البواطل على أيضا ويجمع 
ليبهللوهأي ه آلي بم ؤلن->ضوأ تعالى: وقوله حقا، العرب ميه تمضمحل ولا زائل 

تقولموضعها٠ عن ؤإزالمها إزلاقها وهو القدم، إدحاض من وأصله به، ويزيالو0 
بهللتؤ،إذا حجته ودحضت أزلقها، اف<، وألحقها زلقته، إذا رحله: دحضت، العرب: 

طرفة:قول ومنه الأقدام؟ فيه تزل الذي هو الوحض: والمكان أبهللها، اف وأدحضها 
الدحضعن البعير حاد كما وحيلته نه بفهالوفاء تا رممنذر ا أب

أحرمواضع في أوضحه بالباطل للرسل الكفار مجادلة من هنا ذكره اللي وُاوا 
لأيةا . . ه• رمم عند داحضة ءثنهم لم آسجيس، ما ند ين أقه ل تمحاجوك^ كقوله: 

هوثآقه يأوبهنَ أش رر بملغتوأ أن -؛ وعلا حل - وقوله [• ١٦]الشورى: 
افزر تلغمأ نعالك،■ ونوله ]التوبتء، .ه ًًقما دإو زرأ مم آن إلا 

بأفواههم،الله نور إطفاء ؤإرادنهم لالصغحآ واه آهثوة 'ننقم؛ ولو زروء م ثأس إأمب،م 
بالباطل.وحيالهم بخصامهم هي إنما 

البالباطل الحق إدحاض من الكفار أراد0 ما أن أحر مواضع في تعالى بين وقل 



٥٨٣)VO( الأيأ المف: ّروأ 

فيحقأرادوء ما يكس محو سيكون الذي بل أرادوا، ما إلى يملون لا وأنهم يكون، 
ألؤض أمحدئ وثل أك تعالى: نال كما الباٍلل، وبملل الحق 
دإلا أك قق دممولهت ألثشيخن ^٠ ٤٠٠دأو محقق، أص مد قلأُ 

ْقلآمحأذ ردمء بم ^؟؟٥ يقوله• ، ٢٣٢لالم؛ة• ألحق5محاه ْقلآ دؤ زدم بجم 
متاألنثد وثقأ ؤايق ئو ^١ تذمئه, أكلل و للي ثذئ، ؤ؛ل تحارت ونوله ، ٢٨لانمفت 

قأاومملل إة أكلأ يوتئ ألص إآ؛ ت تعالى ه ينوللالآسجا،ا، .ه مميز 
أنتتئءذويه،ا-تثتلأ ؤدتث تاك نآ» هج يك ؤ؟نزل تمالي: ونوله رمنا 

آءؤاؤفل ألص أق بممي 'ة؛هثا ٠؛^ رد غ آد ءثٍ أتة» أم 4 قو ئب نبمثا محابمأ ؛-؟١ 
]\مس[@i أ'لأت؛ال أق ؛قه ^؛٥٥الأة i، تذئ أناش ثج ت ثأنا -ثثه تدثث أو 
صيضمحلالباطل وأن ويعلو، سيظهر الحق أن على الدالة الايات من ذللث، غير إر 

ؤادحاصهالحق إبهيال من الكفار يريده كان مجا نقيض محو وذللثا جفاء. وين.مح ؤيزعق 
والجدال.الحمام طريق عن ؛اياطل 

الأيةمحده ني - وعلا جل - ذكر  'سئ؟ ؛؛، ١٠ت تعالى نوله 
صخريةأى هرؤأ، لهم ؤإيداره رصوله، على أنزب اش آياته اتخذوا الكفار أن الكريمة 

كقوله؛يها سخفأ بها مهروءأ اتخذوها أي المفعول، اسم يمعتى والمصدر واسخفاظ، 
•٣[,]ال،رةان: ث؛جركه ألئن؛ان د؛دا أمحدمأ ق ^إن 

ثنيم تعالى■ كقوله كثيرة آياُت، في مبينا جاء محنا المذكور المعنى وهذا 
تنيأتير ما آيتثاد عق تعالى: وكموله ٩[، لادبمائية: يثيإه أمحو،وا قها ٠ايؤا 
تؤكتن ابمؤ أنيزئ تعالى•" يقوله لب--ىآ، ه ص' إلا يمحي 

تعالى:وقول لالآذع_ام[، ممخ»رة دء حفاوأ ما ينهي نخروأ اديى ئعاق 
'محتم، APjو*ٌ لإف ظ دكإب ، ١٧٤دئ اقثا وزك ^4> ؤوتيوأ 

غيرإلى ، ٢٦٦-  ٦٠لالتد؛-ةت الأبة * • ه• إبم؛آق بمني 'هدم ق لأ مملإون. 
صميرفلا وعليه نررنا، كما مصدرية، أظروا* *ما توله: في وارما* الآياتا. من ذلل؛، 

وحيف،محززأ١ به أنذروا وما تقديره: محل.وف. والعاتل. موصولة مي وقتل• محذوف،. 
يقوله:الخلاصة في ذكرعا التي بملرد؛الشروط. إنما يحرفه المجرور الJامم 

رمبهو نمررت، الذي بكمر جر الموصول بما جر الذي كذا 

الوصل.في الزاي بإمكان حمزة قراء مبعية، قراءات ئلايثف 'محزوأ* قوله• وفي، 
واوأ،الهمزة ال ي؛الفإك عاصم عن حفصا إلا الهمزة. وتحقيق الزاي بفم الميعة وبقية 

•الوقفا في، حمزة عن مروي وذللث، 
بما،هاقتث^ ونثر؛١  ١٣٠»امس يم ؤاثي٠ دع بتن آفث صارت نوله 
هلفظلما أكثر أي أظالم؛ أحد لا أص الكريمة الأية هذء في - وعلا جل - ذكر 



(٥٧)ام الكهف:  ٠٨٤

وصدتولى أي عناه ؤإامس العظيم القرآن هذا وهي ربه، بآيات وعظ أي ذكر؛ ممن 
إلىالعاتي الضمير تذكير لقرينة العظيم القرآن هدا يالايات المراد إن ت نلنا ؤإنما هتها• 

ويحتملبالايات، عنه المعبر القرآن أي [، ٢٥نثهوأه ءؤ؟)، ت نوله فى الايات 
منذكر ما أي مثهو،ه ؤ؛ن نوله! نى الضمير ويكون وغيره، للقرآن لأياين، ١ شمول 

تروية كقووأ الأيات، 

بهقالنوليع الجلد فى كأنه لق يبمواد ص •خط-وءل «-ا ف؛
^١؛،دو دلا ،بم، لا بهمآ  ١٣١بميل، إيم ؤ*اث< ت 'عالك، نوله القرآن م، ذللئ، ونغلر 

كلاممن ونظير، والكر. الفارض من ذكر الذي نللث، أي [ ٦٨؛: ]١١٨ذ;لأىه حكن 
الزبعرى؛ابم.1، تدل الرب 

لبوقه وجلت، ذللأ وكدى رمثلرولخيللإن 
مات وقوله هذا، إيضاح ندمنا وقل وشر. حير من المن.كور ذللئ، كلأ أى 

ومجاريه،عليه محصيه هو بل ه يتلم افه أن ْع والكفر، المحاصى من أي ه لأر.ا، ثرمت 
إلعق نآثه وئثوث ه آحتنه عيأؤأ ينا بثئهر يئا أثن ؤق؛ ت نعالك، تال كما 
دماق؛، بمثن ما لم يبم، يم لبُ ثهدل، نعالك،؛ وقال لالمجادلةا، ه ا. لجد سو 

ؤ،ت1، بمد  ١٧؛[ءاؤء١د 1عالى؛ ونال ل>موم[، وه ثبنا ثئق، َكايى وما ^، .جك< رما نلتا 
ثومث،ما هوله؛ ني العلماء بعض وقال ]طه[. يفك،.اه ،؛" رئ، بميل لا لإف 

فيذكر، وما تعالى. اطه رحمه القرطبي صدر ويه منه. ب، يتولم ءمل.أ تركه أي ه يداه 
عليهزاد قد الفللم، أعظم محن اممه باياتج التاوكرء عن الإعراض أن محن الكريمة الإية هن.ه 
الإعراخىعن الناشثة الوخيمة والعوانيج السيئة، النتائج من أشياء بيان أخر واصع مهش 
■ظالما الناءس أعفلم من صاحبه أن من هنا ذكره ما ت السيثة نتائجه فمن التذكرة. عن 

قالكما أبدأ الاهتداء وعدم الحق، تفقه لا حتى الشلوب على الأكنة جعل نتائجه ومن 
ينثهؤثق أحكثه ملهم عق تتلنا ت السيئة العواقب من عنه ينشأ ما بعض مبينا هنا 
-وهلا جل - افه انتقام ومنها أتياه إدا :،ثدوا ش ألهدئ إث، مم.ءه> يإت، وثآ ءايايم رثآ 
وه ي؛اس دو منن ألملم نعالك،؛ نال كما التذكرة، عن المعرض من 

قالكما كالحمار، المعرضى كون ومنها جوة[. ]ال ج^ه متشؤن ين إثا عنها 
ومنها]،^-_[■ الأية ؤ . وه. ئثنر؟ نم منة ألتدمحذ من لم ^٥^١ نعالك،؛ 
تمثهؤذوع ئئل أبمصإ تعالى: قال كما ولمود، عاد صاعقة مثل بصاعقة الإنذار 

قالكما والخمى، الضتالث، المعينة ومنها ]شملت،[. الأية . ٠ • 1ؤ^ه ثدمؤد عاد صيمو يئن، 
.هأعث، آلقثنؤ تور وعنشرم صدة مسثه آه U؛، ذءفمِى ءن يو ءؤوس ؛ ك،العن

عداثأننكث رتهء دؤ ءن سيبم، ُؤوما تعالم،ت قال كما المحد، الن.ا'بج صتكه ومنها ]طه[. 
عنيمر ُؤرم، نعالك،؛ نال كما الئياطين، من القرناء تقييض ومنها [ ١٧]١^٧؛ نعياه 



٥٨٥( ٠٧)الأة الكهف: ّمرو 

اوئ؛ن،النتائج من ذس غير !لى ]\ؤخوف\ وه يى لإ ئثو سثك؛، ثم ممن اوه دم 
وعلاحل - اض بآيات اكذي عن الإعراض عن الناشة الوخيمة، والعوام، 

نظرْالقاصر ذكره، عن المتولي عن بالإعراض آخر مرصع في تعالى أمر يند 
ليينفعه بما عنده علم فلا العلم، من مبلغه هو ذلك، أن وبين الدنيا، الحياة على 

ذه. ؛،jG ألتو، إلا ثة وؤ دزئا م، رد ئن ش ^٠^، تحالمح،• قوله /< وذلك معاده، 
الموليذللث، مثل طاعة عن - وعلا حل - نهى ومد [. ٣٠.  ٢٩ه ألبث نن منتر 

آميو؛امح، هوض كأي ؛^؛١ عن قم ختذنا ي،ن، ؛وله• فك، عنه الغافل الذكر عن 
إيضاحه.تقدم كما م؛لاه 

التقديمية ونالكفر، اءماوأ من ندم ما أي دا،ه ثلمن، ت الأية هذْ في وقوله 
لمستالأعضاء، من غيرها من مزاولة أكثر اليد لأن اليد؛ حموص إلى 

Uمنها فدمها المي ١لأءمالا كانت، ؤإن كلامهم، في العرم، عادة على أليها الأسال، 
كالزنى.باليد -زاول لا الص الأعمال س ذللثط وغير والقي،، باللسان كالكفر باليد لبس 
ؤُأئقوله؛ بتن الجمع وجه الكتاب،( آيات عن الاضهلرابه إيهام )دفع كتابنا في بينا وند 
أثب،؛اهز أنره أفلا؛ني ه: ولوق_ن الآي. . بماثتج دم ثنن أثاث 

وجهان:ذللث، في الجمع أوجه وأشهر الايات. من نللث، ونحو [ ٢١لالأ؛عام؛ 
منأفللم أحد لا كدا، فعل ممن أفللم ومن فيه: اش قال من كل أن أحدهما: 

فيإشكال فلا . بعضا،فيه بعضهم يفوق لا الفللم في اوون متفهم وإذآ منهم. واحد 
عنه.أظلم أحد لا منهم واحد كل كون 

قوله:في فالمعنى وعليه محله؛ في واحل. كل تعين الموصول صلة أن ا: وثانيه
ممنأظلم فأعرض ذكر ممن أظلم أحد لا عناه، شو يم، ؤاثت، يكن منن ممتد ؤوس 
'قذ؛اهأثو ي أنسن يثن مملا ه: نولوفي ا. عنهاعرض فربه ات آيبذكر 

والأولوهكذا كدبا، اض على اقري ممن أظلم المفترين من أحد لا [، ٢١]الأنعام: 
البحر.ني حيان أبو احتارْ وممن فيه. إشكال ولا القرآن ظاهر على جار لأنه أولى؛ 

•ومحأه ّ ه يملأ آن آحكنه ثتويهم هك تتا ؤلقا تعالمح،؛ ندله 
المرصبنالظالمين قلوب، على جعل أنه ازكريمة الآية _جلوءلأافيهنْذكر 

ينفعهم ١٠إدراك من فتمنعها قلوبهم تغهلي أغطية أي أكنة بها، ذكروا إذا الله آيات عن 
ثقلا'أي وقرأ، آذانهم في جعل وأنه الغمناء٠ وهو كنان، الأكة وواحل، به. ذكروا  ١٠٠

تعالىاث أوصحه المعنى وهذا بها، ذكروا النك، الأيات من ينفعهم ما سماع من يمنعها 
٧[،]1^: غثوآ4 آبممه وعق ننعيم دعك قوبيم مد أممن ؤ-ءم كقوله: آخر آيات في 
بمررّعق ويثل وهنه؛• ء يتيه فق نحم عر عق أس نأنلأ صق إقهم امحد ني ااؤآفز»نثا ه: ولوق

الأنين ييثن يش تتا الئنآاث ممأت تعالى: وقوله ُاأ[، ]الجاثة: الأية . ّه. غثو، 



(٥٧)الأية الكهف; سور؛  ٠٨٦

لكنتنإدا رما  ١٠٣٥؛وذ ينثهوث أن آؤت م؛أم ؤ وثنتا . سنحإ -بمابا إلأيتغ .قي، 
ثأتئثغنه تتأ أفين ^١٠^؛، ه) ولوقو4، مدا أدبميّ ءق لندم؛^١ الهمءايب 4 ك 

تبززهيتقازأ وما ألثتع مظمن َةامأ ٠^٧ ه: وقول]محمد[، آبمتنتئم.4 دأن»لح 
.جدأ كثيرة ذلك بمثل والايات ٠ ؟ا ٠ تصد•' 

جعلاف لأن يفقهون؛ ولا يبصرون ولا المع يستعلمون لا كانوا إذا ت نيل خإن 
فيالمع من المانع الثقل هر الذي والوئر نلوبهم، على الفهم من المانعن إلأكنة 

عنهانمدول، ستقعون لا ثيء على تعذيبهم وجه فما مجبورون. نهم اذانهم؛ 
ءيرْ؟إإلى والأمران، 

تلكأن انمفلمم كتابه من كثيرة آيايته فى بين - وعلا جل - اض أن غالجوامب: 
والغشاوةوالطبع كالختم وأبصارهم، وسمعهم قلوبهم على بجعلها التي الموانع 
وتكذيبحالكفر من إليه بادروا ّ وفانا جزاء عليهم جعلها إنما ذللث، ونحو والأكنة، 

نمنكفرهم، على جزاء ذلك، ونحو والأكة بالملح قلوبهم الله فأزاغ باح-؛ادُم، الرسل 
أي[ ١٠٥]؛_: عقيا آس ظخ ^؛3، تعالى: فوله ذللث، على الاJالة الايات، 
علىالطع ب هو المابق كفرهم أن في صربح فرآني نص وهو كفرهم، سب 

أنعلى واضح أيفأ دليل وهو ْ[ ]اكفط؛ ه ٢٠٧٠أهن أن؛؛ راغوأ ُؤظثا وتوله؛ قلوبهم■ 
٤؟؛،ليع َةنئأ دم  ١٣٠١٠انم ٠^^> وقوله: المابق، زيغهم هو قلوبهم اش إزاغة سب 

الأية. .متثا أثث ^١٣ ئترص محبهم ؤ؛، تعالى: وقوله ٣[، ]الخانقون: محجمه 
ف،دثدرئم ِرو آول، دء محنوأ ي َتا دآبمتنئم أقد؛م وقوله: *آء، r,»؛ ]'4«

.ه^؛،؛، أؤ' ئا هيثم هق راث ل تعالى: وقوله ]الأنعام[، بمثهون.ه ممشهن 
فهممن ومنعها القلوب، على الملح أن على الدالة الآيااتح من ذللثح غير إلى ]المسن[، 

ذلل؛،.على المابق الكفر على اممه من عقابح يفع ما 
١لأياهمت،هن.ه فى بها كون يتم التي الجبرية ثبهة رد وجه هو ذكرنا الذي وهن.ا 

سؤالص أيضا الجواب يحمل قررنا الذي وبهذا العنليم، القرآن ش وأمثالها المذكورة 
قبلالش الأية على الكلام في بنتم قد يقول،: أن وهو قررنا، فيما الملم لعلالم> يغلهر 

معبها، التذكير عند الله آيامحت، عن الإعراض نتاج محن القلوب، على الأكتة جعل أن هذ١٥ 
علىالأكنة جعل هو سّبه المذكور الإعراض أن من نلل؛، عكر ل( يل. الأية ظاهر أن 

والتنبيه،الإيماء الالث، مفي الأصول في تقرر كما التعليل ، حروفمن راإن'ا لأن القلويح؛ 
لملةوعاقبه محرقته، لخالة اقطعه فالمعنى ظالم، إنه وعاقبه مارق، إنه اقملحه كقولكر: 

أءثثه؟4محيهم هق جعنا إئا يا، ما رمن عما ءؤثأمءس تعالى: قول وكن.للث، ظلمه. 
الملحأن على دلت، الماضية الاياته لأن قلوبهم؛ على الأكنة جعل لخلة عنها أعرض أي 

الأولسببه نللiح ونحو بالأكنة، وتارة بالختم، وتارة بالملع، تارة عنه يحمر ١لنهي 
إيضاحه.تميم كما بها والكفر اممه آيايتؤ عن الإعراض 



٠٨٧(٠٧)الأت الكهف: مورة 

تمحوله في الضمير مفر ما يقال؛ أن الأولت معروفازت سؤالان ألأية هذه وفي 
را4ههؤايثت ُإؤدع ت ه نولفي _ات الآبأف يدمنا وفد [ ٢٥]الأنعام: بميهووه ُؤا0 

القرآنأي [ ٢٠]الأنعام: ^١٧ فقوله: القرآن، معنى الايات بتضمين [ ٥٧لالأنعامأ 
فرييأ.إيضاحه تقدم كما بالايات عنه المعير 

وقوله•قوله• فى الضمير إفراد وجه ما يقال• أن الثاني■ السؤال 
ؤإJاقوله: محي الضمير في الجمع يصيغة الإتيان مع  ٠٤٥١٨هرمن ما وقوله• عتتاه 
المذكورةالضمائر جمع مفسر أن مع ؤقتإه ءاداتأم وؤآ يئثهوه أن أحكنه قلؤيهم عق جعلنا 

الأية.. . رنيءه. هاثت دع ^5^( ت قوله في الموصول الاسم وهو واحد، 
فيكبر وهو معناها؛ باعتبار والجمع ُرمنُُ لفظ باعبار الإفراد أن هو والجواب• 

تارةالمعنى ومراعاة تارة، اللمظ مراعاة جواز ذلك مثل في والتحقيق العفليم. القرآن 
والدليلتصح؛ لا المعنى مراعاة بعد اللففل مراعاة أن زعم لمن حلافا مطلقا؛ أحرى 
أ'لآمرمحتها ين ءه جئك دثة صنلث وسل اف قص تعالى؛ نوله صحة على 
لفظراعى الكريمة الأية هذْ فى فانه [ ١١]الطلاق: ووؤه لم ه ثنن ت أيا درا هة 
وراعىؤثن->ةه وقوله: ؤوسل4 وقول•؛ ؛ قول•في الضمير فأزد أولاً ارس" 

قوله؛في ذلك يعد ١لالفظ راعى ثم الجمع، بصيغة فيه فأتى ؤح؛إيتيه قوله؛ في المعنى 
[.٢٥]الأنعام؛ نمهووه ^١)؛( وقوله؛ [ ١١]الطلاق: ينفاه لم آثه ثنن ^٥٥٠ 

أنأحدهما ير؛ الغلعلماء معروفان وجهان الألفاظ من يشابهه ما كل وفي فيه 
.عليهاالمقام دل محذوفة النافية فلا وعليه • بمقهوْ لئلا أكنة قلوبهم على جعلنا المعنى 
قلوبهمعلى جعلنا المحتى أن وثانيهما الطري• جرير ابن اقتصر هنا القول هذا وعلى 

فيلأية ا هذ0 وأمثال مضاف، تقدير على فالكلام هذا وعلى يفقهوه، أن كراهة أكنة 
أن^^؛٠ أثم تعالى؛ كقوله المذكوران الوجهان كلها في وللعلمماء كثيرة• القرآن 

يتؤ،يق جآآؤ ^إن وهوله: . تضلواأن كراهة أو تضلوا، لئلا أي [ ١٧٦]النساء: مسمأه 
تصيبوا،أن كراهة أو تصسوا، لئلا أي ٦[ ]الحجرات: مما شممؤأ آن هتبيؤا 

العفليم.القرآن في كثيرة ذلك، وأمثال 

محولهومنه الفهم، فالفقه: يفهموه. أي [ ٢٥]الأنعام: ممهوْه ُاؤأ0 تعالى: وقوله 
تعالى:وقوله يفهمونه، أي [ ٧٨]النماء: حدبماه يممهون هدويى لا آلئوص فءألأأ ؤدأاإ، تعالى: 

ومحالالثمل• والونر: نفهمه. ما أي [ ٩١]هريت هميه منا ثثه ما 
الحمل،- بالكسر - والوقر الأذن. في الثقل بالفتح، - الوقر صحاحه: في الجوهري 

والحمار،البغل حمل في الوقر ستعمل ما وأكثر بعيره، وأوقر وئرْ، يحمل جاء يقال 
آاديالأذن: ممل في محال القرآن، به جاء وغيره الجوهري ذكره الذي وهذا اه، 

٢[.]الJارات: وه رو ؤة.كثت الحمل: ز وقال [ ٢٥]الأنعام: ;وه 
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الأيةهذْ في بين نداه• إدا بمتدوأ ش الهدئ إئ ق-ءهنِ ؤدإ0 ت تعالى ندله 
أباتمن ينفعهم ما يفقهوا أن تمنعهم أكنة قلوبهم على اش جعل الذين أن الكريمة 

وهذاالهدى، إلى إياهم دعاؤك فيهم ينفع فلا أبدأ، يهتدون لا بها ذكروا التي القرآن 
غيمسنا جاء التدكير مهم بنفع لا اف أشقاهم من أن من هنا له أثار الذي المحنى 

.ءا»مموؤ ا. يويزن لا ره، ءقلسثا عيم حمث، أقيى ^إن كقوله أخر مواص-ع 
٥^،ي، سأكنه تعالى; وقوله ]يونس[، .ه ألإي> النداب تجوا ■*ق »ايمح حقل 

١٧^ت تعالى وقوله لالشع-راء[ ألإيم.ه أنداب تثيأ -ثق دء i؛J؛^ لا آلمبمك. 
آنمح، كاكث ق، ت تعالى ونوله [، ١٠١ت ]تونس لا رم م، ثأتدر آؤبنئ، م

تتعالى ونوله لبدس؛ا، .ه _^>؛i ي ءل، اوس نيملأ أم >مح محت.إلا 
•]١^)،[ .ه قبتيى ين، ثهر رتا يمل م( بجيءى لا أس ندنهم؛ة هك مر< 
العلماء.عند معروفان وجهان فيها القرآن فى وأمثالها لأية ا وهدم 

تعالى.ياش عياذأ أشقياء، أنهم اش علم في لهم مق الذين في أنها أحدهما؛ 
إلىافه هداهم فإن بالكفر. هتبين داموا ما كنألك أنهم المراد أن ؛ وىنيه٠ا

فوله:في والفاء تعالى؛ اف عند والعالم أفلهر والأول اJانع. ذلك، زال وأuيوا الإيمان 
ونحوها،وارإزا ئرؤلآ يكون أن يملح لا "لزا؛ بعد الذي الفعل لأن -بمتدواه 

كمابالفاء؛ اقترانه لزم - ونحوها لاالنا، شرهنا يكون ءلأن® صالحا يكن لم إذا والجزاء 
بقوله:الخلاصة فى ءقد0 

ينجعللم غيرها أو لإن شرهنا جعل لو جوابا حتما بما وافرن 
لدعوةاهتيانهم انتتفاء على ل فل. وجواب؛ جراء ءإذا٠ الكريمة; الأية هدم في وقوله 

لأنلانتفاته؛ سببا للاهتداء سبا يكون أن يجب ما جعلوا أنهم بمعنى ق^، الرسول 
البحر.في حيان أبو وتبعه الزمخشري، المعنى ^ا ذكر دعوتهم إذا يهتل-وا فلن المحنى 

وغيرهم.البلاغيين من كثرة يحصى لا حلق فيه وغلأل فيه، غل3لا قد المحنى وهذا 
ألهدئإز ثت؟ءهنِ ؤنإ0 قوله; أن فلنا حيان وأبا هتا الزمخشري أن ذلك، ؤإيفاح 

علىالجزاء كترتيب، الثرٍل على مرتب، الجزاء وأن وجزاء، ترهل أبداه إذا حتدؤأ ثش 
بقوله:الأية في عنه المحبر الاهتداء عدم هو الذي الجزاء أن خلنا ولذا فيه؛ شرحن هو ما 

بقوله:الأية في عنه المعبر إياهم دءاؤ0 هو الذي الثّرٍل على مرتب ةئث.رأه جر 
انتفاءّسثح إياهم دعاؤه فصّار ٠إذآاا بقوله: أيضا إليه المشار الهدئ^ إل رعهن 

شرحليةت، ليالكريمة الأية هن.ه في الثءرٍلية القفية هن.0 لأن غلهل؛ وهذ.ا اهتدائهم 
والشرهليةاتفاقية، ئرؤلية هي بل ارتثاٍل، وجزائها شرؤلها بين يكون حتتى لرومية، 

ولامالزوما ولا الأحر، في سبا أحدهما فليس ءلرفيها، بين آصالا' ارتباحل لا الاتفاقية 
اكنرفين؛بين ر؛هل فلا صاهل. فالفرس ناطقا' الإنسان كان إن قلم،: لو كما له، لازما 
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يعصه؛لم أش يخف لم لو ممولكت مذكور، عير آحر سب له الاماثية في الجراء لأن 
عيرآخر شيء م بل الشرحل، هر الذي الخوف عدم هو ليس العصيان انتفاء سب لأن 

Iهنا هوله وكذلك ■ معصسه من المانعة ومحبته - وعلا حل ٠ اض تعفليم وهو مذكور، 
كمانولت مر فليس معه مذكور غير الحمقى سه وداه دا ا م

امتدائهمانتفاء - وعلا جل - اش إرادة هو سه بل وغيرهما، حيان وأبو الزمخثري ظنه 
أزلأ.علمه في سق ما وفق على 

ؤث تعالى نوله الشرطة ءلرفى بين الارتاط عدم في المي٠ة الأية ءذْ وتغلير 
سبلأن [؛ ١٥٤محمران: زآو إل أقتل عقهم َقث أت؛زة لإع ف، حمم 

أنمن اض علم في سق ما وعو الأية، في مذكور غير آخر شيء مضاجعهم إلى بروزهم 
الأية.في المذكورة بيوتهم في كينونتهم سه وليس وانع، محالة لا إليها بروزهم 
غيرإلى الأية، • • آور4• محي ه  ٠۶٠^؛يدادأ أثر ؤ وم تعالى؛ قوله وكذلك 

فيالاتفاقية والشرٍلية اللزومية الشرطان بين الفرق أوصحت وند الأيات. من ذلك 
ثقولي ذ لها وشرحي المتملق ش أرجورتي 

لهالتال ذاك صحي؛، تكن مجهما ه المتملالشرطية مقدم 
ذهبإن م ثة يزوملالهي نكب انتضاها ند لموجب 

املعالعتو انيان الأتففبينهما ذا الاصهلحاب موجب 

المهاركان ٍنالمة الشمس كانت كلما قولك: اللزومية الملة الشرٍلية ومثال 
دوناللازمية معللق حصول ذلك في ليكفي العلرفين، بين التلازم لغلهور مرجودا، 

عكسه.مدق لا إذ حيوانا، كان إنسانا الشيء كان كالما كآنولك: ايلرفض، من التلازم 
أحدفي اللزوم لأن مدق؛ لم إنسانا كان حيوانا الشيء كان كلما نلت؛ فلو 

إذاأما لزومية، الشرملية به تكون اللزوم ومْللق كليهما، ش الملازمة يقتضي لا الْلرئين 
كانناءلقا الإنسان كان كالما ; ومثالهااتفاقية. فهي طرفيها بين أصله مجن اللزوم عدم 

ارتبكالأتفاتية والثرطية اللزومية الشرطية بين للفرق التنبه عدم وبسبب نامقا. الحمار 
يجمعواأن أرادوا لأنهم *لو*؛ معك، عر< الكلام في واللامين النحويض من كمحر خلق 

لملو نولك؛ وبين موجودأ، النهار لكان طالحة التمس كانت، لو ^٧؛،؛ بين المعنى في 
لرومية،شرطية لأنها الأول؛ في الجزاء في سبح الشرط أن ،ع يعمه، لم اض يخف، 

بينيجمع أن أراد من أن شلئ، ولا اتفاقية، شرطية لأنها الثاني في بينهما ربعل ولا 
تعالى.اض عناو والعلم ارتبلثط، المقترنتين 

الكريمةالأية ش في - وعلا جل - ذكر أؤنموه. دو آدتمئ تعالى• قوله 
ويرحمالقيامة، يوم المزمنين عباده يرحم الرحمة ذو وأنه المعفرة، كثير أي غفور، أنه 

؟الل.نيا فى الخلائق 
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—وعلا حل — يمثسئته الدنوب لجمّح شاملة المغفرة هذه أن أحر مواصع في ربين 
[،٤٨لاس: ثقلاه لن ذ;لق، دُرذ تا ثثثئ ه ثرث آن بمنث ي أئن ؤ]أ كقوله: الشرك إلا 

[.٧٢ندت: أو؛هغثهءأنه أس حزم سد اثي ينيك س ؤاد وقوله• 
ؤورح-نفيت فوله وهو للمتقض ّيكتبها وأنه واسعة، رحمته أن آحر محوصع في ومحن 

[.١٥٦]الأعراف: الآية . . أؤكو،هُ ؤتييث ينموف لؤ؛و< مهقثما شء ص وستث، 
١ل٠عفنةهوي ؤغف ^إى كقوله: ورحمته مغفرته سعة أحر مواصع في وبين 

الايات.من ذلك وتحو [؛ ■١٥]الزمر: جيعأه آلدمت، بمفر أثث ^إة ت ونوله [، ٣٢؛
ر؛ث،؛وإن كقوله: العقاب ثديي ومغفرته رحمته سعة أ؛ أحر مواصك في وبين 

ألدم،^٠١^ ه: وقول٦[ رس: ]الأدناوألأأه لثديي مغك> نإف ينيح ْك قثاث>ّ، شرو د-و 
آلنجئّألنئئ آتا أة ء؛تادءا ^^٤ تعالى: وقوله ٣[، ]غافر: أدداي،ه ثديي أهم، وثا,؛ز، 
الآياتهمن ذك، غير ؛ر ]الحجر[، @ه أتيث أتداث م ثدرمح، % @ 

الأيةهذه في بين ه. "ألعياب لتم لنجل حفسإ بما يراجدهم تعالى: نوله 
العل.ابلهم لعجل والمعاصي كالكفر الونوب من ثرا كبما الناس يواط لو أنه الكريمة 
يهمل.ولا يمهل فهو بالعقوية؛ يعجل لا حليم ولكنه يرتكبونه، ما لشناعة 

رق؟ئا يئلمير ألناس أف قؤ • كقول أحر مواضع في المعنى هدا وأوضح 
عقئنلك ما هقنثإ بث1 ألثاس أئه وحد >ؤزلز وقوله: [، ٦١ا>ل: ]الندأده ن مه 

مسنوفى.ااالحلاا مررة في هن.ا فدمنا وقل [ ٤٠]ناملر: ٥^^ ين ؛لهمكا 
هذهفي - وعلا حل - بين تثيلاه- دُوذيء ين نجدوأ ر نزعي ثهر ق سام،؛ تدك 

تاركاولا عنهم، غاءالآ فليس الحال في العياب لهم يعجل لم ؤإن أنه الكريمة الأية 
يتقدم.ولا عنه العذاب يناحر لا فيه، يعذبهم موعدا لهم جاعل مار هو بل عدابيم، 

رق•ئا ُئلمبّ أتام، أس وجد ءالتحل•: في كقوله أحر، مواضع في هذا وين 
ولاثاء٠ ,مث>ثإئ لا ئثهن ►آآ لإدا نثص م إق تجمنم وؤك دآم ين هي 

معاألثاس أئة ياحد قؤ ٠افا٠لر٠: سورة آخر في ونوله ]المحل[، ننتمدرة.اه 
١.؛^حث؛آئ ؛^١ ئنس م إك دو->بما نفيكن داكو ين يلهركا ءك ثنلدث ما قثيأ 

عن،عتنلأ أق ثء1ءى ه: وكقولطر[،  Li]بميييإ.ه ِب«بثا0ء '؛اث ك ثفيى 
أجلوكقول: ]إ;رامما، الاعث.ه نه قص لعم إنا أشمحف بمثل، 
[.oir]انمكبرت: الآية . ؤ ألثاث4. ثنز 

عليهيقدمه ولا له عين الذي وقته عن شيثا يؤخر لا اض أن على كثيرة آيات دلتا وند 
ال؛لهم -اءآ» ^٥١ ونوله: [، ١١]المناذت_ون: قبمتهاه ساإداجه أق يؤم ودن ؤ كقوله: 
.٠ - نيره لا ثن إدا أف ثبمل ؤ\0 تعالى: وقوله [، ٣٤]١لأءراف دننبمك>ه دلا ناعه متلغددة 

قظزهم >ء وقوله: [، ٣٨]\ب: م >لةل وقوله: ٤[، ]نوح: الأمة 
١^^،.ص ذلك غير إلى [ ٦٧لالأنام: 
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إليهيلجوون ملجأ أي *قيخه دو>يي، من محدمأ ت الكريمة الأية هذ0 في ونوله 
وألمن مكان، امم وهو المذكور* الموعد له المجعول العذاب ذللئؤ من به فيعنصمون 

بنفاسالثلاثي من الفاء واوي أن الصرف فن في ومعلوم لجأ• بمعنى ووولأ وألأ تنل 
معتليكن لم ما هتا، كما العين بكر المفعل على وزمانه، مكانه واسم الميمي مصدره 
وجدتلا أي ه، نفوأك لا ت تقول والعرب كالمولى. الفتح فيه فالقياس اللام، 
الشاعر!قول ومنه به، تنجو منجى 
متكالولم ين ريامحعللا هتيحللث■، فنوألت لا 

الأعشى:وقال 
ثلبا مم ثني مبحاذر وقد غفلته بيت، الرب أخالس وفد 

*ينجو ما أي 
محيصا،موئلا! بعضهم! كقول ذكرنا، ما إلى راجعة ااالمونلاا في رين المقوأقوال 

ذكرنا.ما بمعنى فكله ذلك. غير إلى محرزأ، بعضهم: وقول - منجى بعضهم؛ ونول 
•موهدا.ه تهديم ر-بمثثا ئمأ لثا دهؤئأ ألثنمحت ؤو؛لأك تّالمح،• يندك 

والعنادالرسل بتكذبم—، ظلمت، لما الماضية القرى أن الكريمة الأية هذه في بين 
بل-نوبهم.اممه أهلاكهم والمعاصي الكفر في واللجاج 

وقحتالتي الهالك وأنواع هلاكها، وأساب القرى هذ.ه تعيين في الإجمال وهذا 
ونومنوح، قوم قصة من القرآن في جاء كما كثيرة، أخر آيايت، في هفصاد جاء بها، 
والقرى!تفاصيله. بعض تقدم كما موسى، وقوم نعيب،، وقوم صالح، ونوم هود، 
إلاينقاس لا - ففتح بفم - ٌفحلُ على التكسير جمع لأن قياس؛ غير على قرية جمع 

خاصة،الأفعل أنثى كانت، إذا افعلي، أو . وقربة كغرفة اسما - بالضم - ٠افعلةاا جمع في، 
بقوله!الخلاصة في لذلك أنار كما والكر، كالكرى 

خإل. . رى. بكونمو عرف ة لعفلجمعا عل وف
ينقاسنالتا فرعا التسهيل في وزاد • عليه يقاس ولا يحففل فسماع ذللث، غير في وأما أي 

فيالإشارة واسم وجمع. كجمعة امحما كان إن بضمتين الفحلة وهو ففتح، بضم 'رفعلٌ فيه 
ؤُإةؤكقوله: أسفارهم في عليها يمرون لأنهم لهم؛ به أنير إنما أ قوله 

مضيبيل ه وقولاات،آ، ]١١—م—اذا.ه ننانى  ١١٥١ؤاكل مص،ءبم ءثtم لمحق 
الأيات.س ذللث، ونحو  ٢٧٩]ايحجرت بذوه ^^١^ ؤوإ"اأما وقوله• لالح٠همf، .ه 

هوءؤأنلكثهلمه وقوله؛ بيان• عهلفح أو له• صفق وءؤألهمه4 متدأ ؤ3كقةه وقوله؛ 
كقوله!حال، محل في ءؤ وحملة ^١^^،^ هو الخبر يكون أن ويجوز الخبر، 

فيفوله! يكون أن ويجوز [• ٥٢]النمل: خثذموأ4 بما ثامحبجه' محد4م >ؤفةووك 
الخلاصة!فى فوله حد على بالضمير، المشتغل العامل يفسره محذوف بفعل نمب، محل 



(٥٩)الأية الكهف: ّورة  ٥٩٢

المحلأو لففله بنصب عنه شغل نعلا سابق اسم مضمر إن 
أخلهّراند لما موافق حتما أصمرا بفعل انمبه فالسابق 

عاصماعدا ما بعة العاعة يراه ثؤعّداه الكريمة: الأية هذه قي وقوله 
يكونأن القراءة هذه على محتمل وهو المفعول، اسم صيغة على اللام وفح الميم بضم 

لويتهوجعلنا أي زمان، امم يكون وأن . موعدالإهلاكهم جعلنا أي ميميا، مصدرا 
أحرفثلاثة على ماضيه زاد فعل كل أن الصرف فن فى تقرر وقد . موعداإهلاكهم 
اسمبصيغة لجمثع ا يكون أن — زمانه وامحم مكانه واسم الميمي مصدره في فالقياس 

عاصمعن حفص وقرأه الرباعي. أهلكه من - الميم بضم - والمهلك ٠ مفعول لا 
واللامالميم بقح ٌلمهلكهمٌ عاصم عن شعبة وقرأه اللام. وكسر الميم بقح ُاؤلتتؤهمه 

لأنهموعدا؛ هلاكهم لوقت وجعلنا أي زمان، اسم حفص قراءة على أنه والفلاهر معا• 
بالكراريفهلء ومضارعه بالفتح ءافعل، على ماضيه كان ومجا بالكسر. يهلك هلك من 

٠المفعل٠وزمانه مكانه امم في فالقياس ينزل ونزل يضرب، وضرب يهلك، كهللث، 
نزولهمكان أي — بالكسر - منزله هدا تقول: بالفتح. المفعل الميمي مصدره وفى بالكسر. 

الشاعر:قول منه ٠ وهكل..ا نزوله، أي الزاي؛ بقح اامنزإهٌ وهدا نزوله، وقت أو 
سجلمنحدر العين فدمع بكست، جمل منزلها الدار ذكرتك آأن 

شهيةقراءة على أنه تعلم وبه إياها. جمل نزول أي بالفح؛ جمل، ارمنزلها قفوله: 
والموعد:. موعدالهلاكهم وجعلنا أي متمي؛ مصدر أنه واللام اليم بقح ارلمهلكهماأ 

فيه.ذلك لونؤع المحدد الونت، 
أنواع:ثلاثة على العرب كلام وفى القرآن في ترد ءلما" لففلة ت تيه 

أثهكهدئأزأ آن ثينتنر ^أم نوله: نحو للمضاؤع؛ الجازمة النافية لما الأول: 
ألجنهد.ئلوأ أن تسم م وقوله: [، ٢١٤]البقرة: ين ثئوأ أك»بم ثني يآذع ونما 
حلاف،بلا حرف وهده [. ١٤٢محمران: ]آل لأية ا ٠ ٠ . ثنهممJوأ قة اثم بمش ولثا 

علمفي م.ل..كورة النافية لم وبين بينها المعنوية والفرارق ٠ بالضاؤع مختصة وهى 
وغترْ-هشام ابن أوضحها وسن المرية، 

كقولهالاسمية؛ الجمالة على فتدخل إلا؛ بمعنى استثناء حرف تكون أن الثاني: 
نفسكل مجا أي االخا® شدد س قراءة في ]الطارق[ ^٥^ ١٠■عثتا ثا نج، 'م تعالى• 

إلاأسألك مجا أي فعلت؛ لما اض أنشدك العرب: تول الرع هذا وس حافغل. علمها إلا 
الراجز:قول ومنه فعلك؛ 

يسينفنأو نفسا عنشت، لما المردين بماذا بالله ه لت، نال
المخاحلمه.لتاء نيا ممجثالثة وثاء مكسورة ونون مجعجمة بغين ءلغشت.حء فقولها: 

متابعتهعدم تريد الجماع، عن بذلك كنته الشرب؛ في تنفسست، اغنّثج، : بقولهاوالمراد 
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العلمأهل وبعض خلاف. بلا أيضا حرف النؤع وهدا ذلك. بين يتنفس وأن لذلك، 
*هذيل لغة إنه يقول 

توجدحمالتين، الممتضي بالماضي المخمحى النؤع هو ءلمأ® أنواع من ت الثالث 
أهالكناهم،ظلموا لما أي [ ١٣]يونس: ء1الثوأه ^^١ ت كقوله أولاهما، وجود عند ثانيتهما 

كلاموفي القرآن في الغالب هو النؤع وهدا المحذوفة، الجملة على دليل نبلها لما 
هيهل ت النحويون فيها اختلف بجملة حملة ربعل تقتفي التي هده ءولماء ٠ العرب 
وغيره،حروف، ابن حرف لأنها انصر وممن متهور، فيها وخلافهم امم، أو حرف، 
هذهاالما« وجواب وغيرهم. ض وابن والفارسي راج الابن اسم لأنها انصر وممن 
لأيةا . .أ-منمه. آو إل ۶^؛^ ٠^٤^؛ تعالى: كقوله حلاف بلا ماضيا _s بكون 

أذمإل بمّهلم ت كقوله الفجائية؛ ب١رإذ١اا مقرونة اسمية حملة ؤيكون تمااُا، ]الإسراء: 
ننهمادن إل عئنهم كقوله: بالفاء مقرونة أو [■ ٦٥]المنكبوت: نز إدا 

عصفورأبن ناله كما مقارعا فعلا جوابها ويكون [، ٣٦٢]لقمان: الأية ٠ . تضيبمده. 
ةالأب٠ . - لوط.ه ي، محدقا أئقتئ ؛١٠٧ ■^ألثنغ إ؛ةهبم س يثب ؤك، ه: كقول
الظاهر.هو وعه العربية، علماء عند مناقشة من يحلو لا ذكرنا ما وبعض ]هود[• 

العرب.كلام وفي القرآن في رالمالإ لها تأتي اش ص الثلاثة، لأئواع ا هذه 
فيها؛كلامنا التي ®لخاْ من فليست - كلمتين او كلمات من التركية ءلما® أما 

ؤوإ0ت تعار قوله مض في المقرين بعض كقول كلمات مجن فالمرتمة غيرها، لأنها 
بتشديدعاصم عن وحفصى وحمزة عامر ابن قراءة في [ ١١١]هري: ^١^ لؤتمم لما كلأ 

بمنما لمن القراءة: هذ0 على الأصل زعم من قول على ءلما® وميم ®إن® نون 
فايدلتأعمالهم، ربكا يوفيهم ما جملة لن كلأ ؤإن أي من، بمعنى وما التبعيضية، 

وعلى. لمافصار الأور حذفت الخيمات كثرت فلما ما، في وأدغمت ميما ®ٌنٌ نون 
من،والثانية اللام، هو الذي الحرف الأور كلمات: ثلاث من مركبة ن®لخا٠ القول هذا 

الوأنه وبعده، صعقه يخفى لا - الحلم أهل بعض به قال ؤإن - القول وهذا ما، والثالثة 
مجنقول على كلمات من الركبة لْلخا® التمثيل مهللق وقصدنا عليه• القرآن حمل يجوز 

الشاعر:فكقول كلمتين س المركبة ور بذلك. قال 

الهيجاءوأشهد القتال أدع اتلا قمد بزبأبا رأيت لما 
وراما®للخمايع الناصية النافية ®ر® مجن مركبة المح،، هذا في ®لما® قوله: لأن 
مقاتلا.له رؤيتي مدة أي مقاتلا، يزيد أبا رأيت ما القتال أيع لن أي الفلرفية، الصدرية 

هذهفي - وعلا جل - ذكر ملهماه. ئيا يهما قح بلخا ؤئلما تعار: تول 
أوصحتعار ولكنه البحرين، مجمع بلغا لما حوتهما نسيا وفتاه موصى أن الكريمة الأية 

الذيوهو الحوت، يده محت كان الذي هو لأنه موسى؛ فتى من وافر النيان أن 
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كثيرعربي أملوب بعضه مرادآ المجمؤع إطلاق لأن إليهما؛ يان النأسند ؤإنما • يه ن
ائيوالكحمزة غراءة أدك أظهر من أن أوضحنا وند العرب. كالم وفي القرآن في 

كلوافإن أي القتال، من لا الفعلين في القتل من [ ١٩١]\ّ■: ةنمحةا4 قنذء ؤءن 
دونموسى فتى من وقع إنما النيان أن على والدليل الأحر، بعضكم غليقتلهم بعضكم 
تثا^١ سمرثا بن كنا قذ ءدآ»'ثا 1انثا كثنث هال ثانيإ ت عنهما تعالى نوله مومحى 
لأنآذ آشطنى إلأ امننه وتآ لوُث، -آئت ^ أشمت إز، ^٦ ٠١إذ أرءق ل ١٠.
غيرقاله كما ه، ينلم فاْ أن يقلن فهو الحوت به بعني عدآءناه ؤ،لما • مرسمح، قول 

.إلاأضه وتآ اقوث ميت بقوله• يه تبأنه قتام• صرح وند واحد• 
منالميان أن على دليل آلقنلزه إلا امهث ^٧٧ الكريمة: لأية ا هذ0 في وتوله 

بمدص. ئلأ ألئتثلس سنك ؤعثا تعالى! كقوله أحر آيات عليه ت، دلكما الشيطان 
دؤ*قكئز آلشثلن هقهل تعالى؛ وقوله [ ٦٨]الأنعام؛ آلْلمحثه أمءِ ح اليًْفرء، 

[.١٩]المجادلة: لأية ا . . اءه. 

عاندتهناه ؤءسع تعالمح،؛ فوله قمح، والضمير نون• بن بوشع هو موسما دفتمح، 
•• أقاءسمح،4• تجنع حمحت، أنح ؤ؟ تعالُ،ت فوله قمح، المن-كوتّين ُؤألبمتن4 إلمح، 

.اجتماعهمامكان أي القياس، على مكان اسم ت والمجمع الأية، 
بحرأنهما إلى أكثرهم هب فن• المل-كورين، ارالمحرين" تعيين في مختلفون والعلماء 

القرظي:كع_، بن محمد وفال المغرب. يلي مما الروم وبحر المشرق، يلي مما فارس 
طربءّامن حاتم أبمح، ابن وروى المغرب• بلاد أفمك، قمح، ٍلنجة عتل• ءؤمج-؛ع 
ؤمج_ثععطيت: ابن وق'ل البحر. في يصبان حيث، والرأس الكر هما قال؛ السيئ 

شمالهمن المحيتل البحر ص بخرج أذربيجان، جهة من فارس أرض قمح، ذراع ^،^ ٢٠٠١
ابندعن، والملزم• الأردن بحر هما وقبل؛ الشام• بر بلمح، مما وؤنرفيه جنوبه، إلمح، 

غير؛^، بإزيفية• قال،؛ كمب بن أم، وعن أرمنية• بحر بعمهم؛ قال، ذال،؛ المارك 
سعليه دليل لا أنه قدما الذي النؤع ص •البحرين• تعيين أن ومعلوم الأقوال• ص ذلك 

عليهوليس تحته، طاتل لا تعيا عنه فالتحث، فائدة، محرفته في وليس سنة، ولا كتاب 
افريلم موسى أن المعاصرين؛ الكفرة الملاحية بعض وزعم إليه، الرجؤع يجبلأ دليل 
ال،كاوبغاية في زعم تاريخه في ذللث، بعرف لم أنه بدعرتما بحرين، مجمع إلك، 

؛ينؤماه،جمح ا بلن^^١ تعالى؛ لقوله مناقض أنه بذللثف القطع في ويكفي ١ والبهللأن 
قالولدا فر، البعيد في إلا يكون لا وذللث، وتعبج، مشقة فيه سفر بأنه التصريح مع 

فهوالقرآن ناقض ما أن ومعلوم ثثاه. ندا سعها ين كنا ٠^^■ موسمر؛ عن نعالك، 
معا.القيضين صدق لاستحالة العقلاء يإجماِع باطل الحق، نقيض لأن باطل؛ 

عداما القراء عامة قرأ، ١لثت٠لنر٠ه إلا أينيه الكريمة: الأية هذه في وقوله 
الهاءؤبضم >ؤأضنه عاصم, عن حفص ونرأْ الهاء• بكر  ٠١انيه •أنحفصا 
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•عث.ه ت؛ ين بمدظ بن تننه ءايئم بمادآ بن صدا تحارت قيئ 
النصوصودلالة العلماء، بإجماع .؛ الخض هو الكريمة الأية هذه في المذكور العد هذا 

ا،تانا،اغ ذكر الالالان اللدني والعلم الرحمة وهنْ الني.، كلام من ذلك على المحيحة 
والحلماء. وعلمها الولاية رحمة أو وعلمها، النوة رحمة هما هل هنا يبين لم بهما عليه 

الراجز:قال كما ولي؛ أو رسول، او نبي، هو هل الحضّر؛ ني مختلفون 
رسولأو ولي أو بي نسل الحقول أهل خفر ض واختلث 

رحمةهتا المذكورة الرحمة هن0 أن الأيأت بعض من يفهم ولكنه ملك. ت وقيل 
نللئ،على بها الاستدلال غي بأن العلم مع وحي، علم اللدني العلم هذا وأن سوة، 

.ء لعلما ا عند معروفة مناقشات 

الموتىالعلم وكذلك القرآن، قي النبوة على إهللاقها تكرر الرحمة أن أولأ اعلم 
غيتعالى هوله النوة على الرحمة إٍللاق فمن الوحي، علم على فيه إطلاعه تكرر اش من 

تبمتتشثون آين عظير. اأثنٍتي مى و-لإ و ألئنءاق ندا زل ه ^؛٠١^١ اال_زنمرفا: 
رجلعلى القرآن إنزال في يتحكموا حتى نوته أي [. ٣٢-  ٣١الأية . . رأيه. 

آنآه ع م مل ثرى ٠^٥؛؛ •رالدخانء: سورة في تعار ونوله ١لقريتين• من عغلم 
فينعار وقوله ْا، - ٤ ]الدحان؛ الأية • • وزلت<ه. ين تحته و( خ-يٍق َةنا إئا بمدآ ين 

الآية. . • رلأ4 ين ثننه إلا ألكنب إكك يمحآ أن محرا َلث ؤ)؛، : »القمصااآخر 
عثكأممه وأنزل ؤ نعار؛ نوله النبوة على العلم إيتاء إطلاق، ومن [- ٨٦]اسعس: 

[،١١٣]الن__اء; ءطسثاه ٥^٠ أممه هنز ولكث ثام ظ دم م، وآ-يكته الغئسا 
الآياُت،.من ذلك غير إر الأية، [ ٦٨]يوسف: . . علثده. تا ءنٍ لدو ^وإ؛/ ونوله؛ 

النبوةطريق عن ذللث، كون من أعم اللدر العلم ؤإيتاء الرحمة أن ومعلوم 
الأخصوجود يستلزم لا الأعم وجود أن فيه الأخص عر ;الأعم والاستدلال وغيرها، 

بهمااممه امتن اللذين اللا-نى والحلم الرحمة أن ر الأدلة أظهر ومن محروق، هو كما 
أيهمهاه ءث ننلئث ^)؛^١ عنه؛ نعار قوله والوحي النوة طريف، عن الخضر ءبل-ه على 

الإذ الوحي، طريق عن يتحقق إنما الله وأمر - وعلا جل - الله أمر عن فعلته وإنما 
'JiA  نتلميما ولا - وعلا جل - الله محن الوحي إلا ونواهيه الله أوامر ;ها تعرف

أنفسعلى الحيوان لأن بخرقها؛ الماس مفن وتعييب الأمر، ظاهر في اليرينه الأنفس 
طرقاتعار حصر وند تعار• الله من الوحي، طريمح، عن إلا يصح لا وأموالهم الناس 

وؤإتاهْ؛ا ]الأنياء: أنذيًفم ٩ ه تعار؛ نوله فير الوحي، فع، الإنذار 
فيالمقرر أن فالجواب الإلهام؟ طريق عن ذللث، يكون نل قيل؛ فإن حمر. صيغة 

وعدمالعصمة، لعدم شيء، عر ;ه الأستا-لأل يجوز لا الأولياء س الإلهام أن الأصول 
ينعمهوما به، الاستدلال جواز عدم على الدليل ولوجود بل به، الاستدلال على الدليل 



()٠٦الأة الكهف: -ورو  ٥٩٦

يعصيزعمه وما غيرْ، دون الملهم حق في بالالهام الممل جواز من الممونة بعض 
كالوحيالإلهام جاعلين ونيْ اللهم حق غي بالإلهام الاحتجاج من أيضا ايبمرية 

غاصقوهكثيرا يثغ يهديم آن أثث يزد ت تعالى نوله بظاهر نيلين مالممؤع 
عليه،يعول لا باطل كله ^،؛ ٥١بنور ينظر فإنه المؤمن فراسة ءاتقوا وبحير [، ١٢٥]الأنعام: 

الشيطان.دية يامن لا لأنه بخواطره؛ ثقة لا المعصوم وغير بدليل* اعتقاده لعدم 
والإلهامات،الخواطر اتباع في تضمن ولم الشؤع، اتباع في الهدابة صنن، وند 

بوحياستدلال غير من الهال.ر له يثلح الملمح في شيء إيقاع الأصْللأحت في والإلهام 
مماالأنبياء يلهمه ما أما حلقه، من يشاء من به الله يختنص ءقاJة، حجة في نظر ولا 

فينال غيرهم. بخلافح معصومون لأنهم غيرهم؛ كإلهام فليس قلوبهم في النه يلفيه 
الاسدلأل:كاب، في المعود( )،راني 

الأولهاءم إب ه بني أعانمراء بلإلهام ا ذ بنوي
اقتمان، توجالهى مة وعما رقمتمن عض برآه د ون

بهاتحرفح طريق لا أنه الإسلام دين بمعرفة إلمام له من على يخفى فلا وبالجملة، 
ادصضن الوحي• طريق ءن إلا لترك، نمل من به إليه بممرب وما دنواب، اف أوامر 

واحدة،سالة في ولو به جاووا وما الرسل، عن ربه يرضي ما إلى الوصول في غني انه 
ؤوٌاتعار' قال تحصى، لا هدا على الدالة والأحاديث والأيات ٠ زتدتته فى شك فلا 
وقالإلهاما. القلوب ني نض حتى يقل ولم [ ١٥لالإّ-اراء: كثك يئ ي؛ َة 
ا'تلادآلرنإ،ه بمد حجه ائب ي إلناّر، ةؤ0 قلا دمنن•يّن مبمبجث ؤدن-لأ ت الى تع

تئتتي إقنا انثاث أزلا نثثا لثازأ ء، تن ُئدف أهلهم أث و ال: وق[، ١٦٥
طرفابينا وند حدأ. كثيرة هدا بمثل والأحاديث والأيات [. ١٣٤ت ]طه لأية ا ■ ٠ ٠ ء١يتنلثاه 

نبمثحئ معديما كأ ُاؤوثا نوله• على الكلام في إسرائي.لاأ ءبني سورة في ذلائا من 
منالتصوف المدعين الجهالة من كثير يدعيه ما أن تعلم وبدلالئا [■ ١٥ت ]الإسراء 

،١^٠٤لفلاهر مخالفة كانت ولو افه عند الحق ترافق ياطنة طريقا ولأثياحهم لهم أن 
الانحلالإلى ودؤيمة زندقة - موسى عند الذي العلم لفلماهر الخضر فعاله ما كمخالفة 

طاهرء.تخالف باطنت أمور في الحق أن بدءوى الإسلام، دين ْن بالكلية 
توميهب العباس؛ أبو الإمام شيخنا قال نصه؛ ما تفسيره في هقفي القرطبي تال 

هده؛ فقالواالشرعية الأحكام هذه منه تلزم لا حلريق سلوك إلى الباطنية زنادقة من 
وأهلالأوبء وأما والعامة. الأنبياء على بها يحكم إنما العامة الشرعية الأحكام 

نلوبهم٠يي يفع ما منهم يراد إنما بل النصوص؛ تلك إلى يحتاجون فلا الخصوص 
عنقلوبهم لصفاء وذلك ؛ ونالواخواطرهم• من عليهم يغلب بما عليهم ويحكم 
فيقفونالربانية، والحقائق الإلهية، العلوم لهم فتتجلى الأغيار، عن وحلوها الأكدار، 

الشراعأحكام ص بها فيستغنون الجزئيات، أحكام ؤيعلمون الكائنات، أسرار على 
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عنموسى عند لكن عما العلوم ْن له تجلى بما استغنى فإنه للخضر اتفق كما الكليات، 
نال. المفتون٠ أفتاك ؤإن قلباك ءاستئت ينقلون فيما حاء وند ■ الفهوم تاللثج 

منعلم ما إنكار لأنه يستتتاب؛ ولا نائله يقتل وكفر، زندقة القول وهذا ت )جهته سيخنا 
بواصهلةإلا تعلم لا أحكامه بأن حكمته وأنفد سنته، أجرى قد تعالى افه فإن الشراغ، 

شرانمهالمبيتون وكلامه، رسالته عنه المبلغون وهم حلقه، وبين بينه السفراء رسله 
يحك•بمعلض ^١^ تعالى' نال كما هنالك، بما وحصهم لذلك اختارهم وأحكامه، 

ؤأثٌت تعالى وقال تالحج[إ .ه بمير ضيع أفت إنك أناتي يبمى ;نلأ أثيقة 
أسنمق وؤده أمه آدثاس ؤع0 تعالى• وقال ء  ١٢٤نجسالثمه بجمل ■حيث تتم 

فقدالجملة، وعلى الأيات. مجن ذلك، غير إلى [ ٢١٣]\وقر1,' مث،يت ألنمثى 
طريقلا أن على والخلف لف الواجتماع الضروري، واليقين القعلعى العلم حصل 

مجنإلا منها شيء يعرف ولا ونبمه، أمجرم إلى راجعة هى اش تعالى افه أحكام لمعرفة 
حيثالرسل غير ونهيه أمجرم بها يعرف أحرى طريقا هناك إن ت قال فمن الرسل• جهه 

نموجواب. سؤال إلى معه يحتاج ولا ستتاب، ولا يقتل لكفر فهو الرسل عن يستغنى 
فلاورسله، أنبيائه حاتم افه جعله ئد الذي ؛ محمدتبينا بعد أنبياء بإثبات نول هو 
رسول.ولا بعد0 نى 

وأنهتعالى، افه حكم فيه يقع ما وأن قلبه؛ عن يأحذ قال! من أن دلك وبيان 
خاصةلنفسه أست ففد سنة ولا كتاب إلى ذلك مع يحتاج لا وأنه بمقتضاه، يعمل 

انتهىالحديث. روءيى،،.ء ش شن، القدس ريح ءإن .آ ناله ما نحو هذا فإن النبوة؛ 
القرض■ر سس 

ومنمجالك مذهب هو يسنتتاب لا الزنديق أن من الذكور ثيخه كلام في يكره ومجا 
إيهام)لفر كتابنا في الدليل يرجحه وما وأدلتهم، ذلك في العلماء أقوال بينا وقد وافقه، 

ممنالجهلة بعمى به يستدل وما عمرانء. ءآل سورة فى الكتتاب( آيات عن الاضطراب 
هليلئ،٠استفت كحديث؛ النصوصي بحءس ظواهر من الإلهام اعتبار على التصوف يدعي 

مصأحد يقل لم لأنه الإلهام؛ اعتبار عر الهة نبه دليل لا واضك«، ص أكاك وإن 
تالحدث معنى بل القلب، نبله ص الشرعية الأحكام تتلقى الذي المفتى أن به يعتد 

كليعلمها لا مشتبهة أمور وبينهما بين، رالحلأل، بين الحرام لأن الشبه؛ ص التحذير 
يكونأن يحتمل أنه أحرى ٍلريق ص تعلم واس شيء بحلية المفتي يفتيك، فقد الناس. 
الثبهة،فيه لما بطمثن لا المؤمن نل-ب، فإن الشمع، إلى باستناد وذلك حراما، 

المحلق،حسن *البر ه• وقوله ا يربيك® لا ما إش يريبك ما ®بع كقوله؛ والحديث، 
بنس لوا ا حديث من مسلم رواه اواسو عليه أن وكرهث، شطث، في حاك ما والأنم 

ؤؤوالله رسول أنست، قال؛ إليه المثار هته معبد بن وابمة وحدين، ظتع، سمعان 
إليهاطمأس ما البر تليك. ءاسثمت، قال؛ نعم؛ قلت؛ البرا،؟ عن ال تءجئت فقال؛ 
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ازصأنماك وإن الصدر في وتردد النفس في حاك ما دالإنم القلب. إليه واحلمأن النفس 
فيوالدارس أحمد رواء حن، حدث المالحض(: )رياض ني النووي نال وأفتوك•، 
الشبهات،وترك الوؤع على الحث، ونحوم الحديث، بهذا المراد أن ؛JL( sولا . مسديهما

بحلةالمفتين بعض وأفتاك بأحنيية، محرم امرأة أو بمدكاة، ميتة التبت، فلو 
إذافإنالث، الثاني؛ في والأمحبية الأول، في المذكاة هي تكون أن لاحمال إحداهما 
الحرامترك وأن الأحتح، أو الميتة هي تكون أن يحتمل أنه علخت، ، iLJ،dاستفتيت، 

إلاالحرام ترك يتم لا ما لأن الجمع؛ بجنب، إلا يتحقق لا والعرض لادين والأستثراء 
الحرامفي الوقؤع لاحتمال له، تنثرح ولا النفس في يحيلث، فهذا واحبح. فتركه بتركه 

للإلهام.لا ^٤ ٣٧١لموص تد م ذلك، وكل ترى. كما فيه 

والدينبالخير لهم الشهود الموفية أهل كالأم من ذكرنا ما على يد.ل ومما 
هض؛القواريري الخزان الجنيد بن محمل بن الجند القاسم أبي الشيخ قول - والملاح 

كثيركابن ، ترحمهممن واحد غير عنه نقاله والمنة(، ؛الكتاب، مقيد ^ا )مذهبنا 
إلانهي ولا أمر فلا الحق، هو المذكور كلامه أن ثالث، ولا وغيرهما. حلمكان وابن 
للغلام،الخمر قتل أن تعلم كله وبهذا . واللام الصلاة ض - الرسل ألمنة عر 

الفخروعزا نبوته. على ظاهر دليل أمرى• عن فعلته اوما وقوله؛ فينة، للوحرفه 
موسىتواصع بنبوته للقول به يتأض ومما للأكثرين، بنبوته القول يره نففي الرازي 

يبمداهت معا أن و ابائ، هل ُوّئ لإ ؤsال قوله؛ في له لام والالصّلاة عليه 
له:الخفر قول مع أما4 لك لض ولا مثزثإ 'أس قآء إن ءاؤسأ؟ديا وقوله؛ .4، 
•ئمإ.4 يه، 4تل ؤ تا  ٠۶تر 4ركن، 

غيرهو أو الأن، إلى حي هو هل الخمر؛ في احتالفوا العلماء أن اعلم مسألة؛ 
أراد.من إليها ترجع الأصل في مبسوطة الخالة في وأقوالهم حي، 

امهز4.فاذينمص أن يييد حداُا .ذر-ا ممدا4 تحار• نوله 
القران؛في الجاز بأن القاتلون بها يتدل الي الأدلة أكبر من الكريمة الأة هذه 

وقدمجاز. هي ؤإنما حقيقة، تكون أن يمكن لا الانقضاحس الجدار إرادة أن زاعمين 
تعالىاش لأن حقيقة؛ الجوار إرادة كون من ماغ لا انه على اش كتاب من آيات دلت 
منيعلم بأنه تعالى صرح كما الخلق يدركها لا وأقوالا وأفعالا إرادات للجمادات يعلم 
البحدْء ييح إلا سء تن -٠ وهملا جل - فوله ني خلقه بحلمه لا ما ذلك 

إرادةعن واقع وسحهم سحهم، نفقه لا اننا نمرح [ ٤٤]الإمراء: يخئأه ممعهوث 
والسنت.القرآن قي كثيرة ذلك وأمثال نعلمها، لا ونحن - وعلا جل - هو يعلمها لهم 

ألأنلأظ نيين لما أدنازآ من >نلن تعالى؛ قوله ذللئ، على الدالة الأيات فمن 
[.٧٤؛: yiJl]الأية . . أس4. ثنته. بمن، يثذ ه ؛ب، ؤإ1 أه،؛ نه مثئ 
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تلك،لأن ذللت،؛ في واضح دليل اض حشة من يهبهل الحجارة بعض بان تعالى فتمريحه 
أجم؛تيعق ا'لأمانه مبمنا ^إة ت تعالى وقوله نعلمه، لا ونحن اغ بعلمه بإدراك الخشية 

[.٧٢]الأح__زابح: الآي__ة . . الإذس4. ؤتلها نيآ نأنمس :نيدثا آن محث ثأيبمال رإ'لأءءنجا 
علىدليل حاف، أي وأشفقت أين، والجبال والأرض ماء البأن - وعلا حل - ذصريحه 

نعلمه.لا ونحن - وعلا حل - هو بعلمه ؤإدراك بإرادة وا؛ع ذلك أن 
ُإنىنال؛ الني. أن لم مصحح في ثبتذ ما ذللئج على الدالة الأحايين، ومن 

الن.ىالجنع حنين من البخاري صحح في بت، وما كةاا ٠Jعلي يسلم كان حجرا لأعرف 
كلاهماالجنع ذللت، وحنين الحجر، ذللئ، ليم منلفراقه حزعأ وه عليه بخهل، كان 

ثتلألا ؤُإبجأ فوله؛ في بمثله صرح كما نعلمه، لا ونحن اف يعلمه بإدراك بإدالة 
ؤإنمالها، حفيقة لا الأمور هذه أن عنده علم لا من وزعم [. ٤٤ت١لإمراءت 

معناهاعن صرفها يجوز لا والسنة الكتاب، نموص لأن باطل؛ زعم أمثال صرب، هي 
أنهتعلم وبذللث، جدأ، كثيرة هذا وأمثال إليه• الرجهمع يجب يا-ليل إلا المتبادر انواصح 

إرادةمنه علم اض بكون أن لإمأكان حفيقتها على الجدار إرادة إبقاء من مانع لا 
منأنه مع ترى، كما حدآ واصح وهل.ا الإرادة. تللث، حلقه يعلم لم ؤإن الانقضاض، 

الشاعر:قول في كما الشيء، إلى والمل اوقار؛ة على الإرادة إًللاق العربية الأساليب 
عميلني باء دمعن ويميل راء بأبي صسدر رمح الد ربممب

نمير؛رامب وكقول براء• أبى صا-ر إلى يميل أي 
نقولاأردن إذا فؤوس اللق فا امتههه بلمتا ف4 مهم في 

الأحر؛وقول قاربنه. أي نضّولأ*ا أردن ®إذا فقوله؛ 
انالإحبيهم ان رمبجمل لي مئلم، يدهرأ إن 

المسماةراكنا في بينا وقد فيه، الإحسان يح أي بالإحسان• يهم ®لزمان فقوله؛ 
أنهايزعمون التي الأيامتح جمح أن والإعجاز( للتعبد النزل في المجاز جواز )متع 
تعالى.افه عند والعلم . ذللئ، أدلة وبينا منها، شيء في يتعين لا ذللث، أن مجاز 

أنالكريمة لأية ا هذه هر فنا ءصاه. مقو َكل اثي. ملك ؤيآءم نّار؛ قول 
الأنه أحرى آية من يفهم ولكنه معيبة، أو كانت، صحيحة سفينة، كل يآحل- الللث، ذللث، 

فىالخكمة هو وذللث، يأحدبها، لئلا أي بيبياه أذ قوله؛ وهي المعيبة، ياحل• 
بخرقهاقصده أن بين نم -معناه أثمني ف، كبما إدا ؤ-ءلآ قوله؛ في المذكور لها حرقه 

ذكرلما ولأجل فيها، يزسْ عيبها لأن الغاص،؛ ١^، ذللث، أخذ من لأهلها سلامتها 
S^L«وراءهم وكان أي التعتإ؛ لحذف المربية علماء عند مثالأ الكريمة الأية هذه كانت 
ذللئاعلى العربية الشواهد قدمنا وقد ٠ ذكرنا ما بدليل معيبة غير صحيحة ممينة كل ياحذ 

ئزمنلذيا ءن إلا رثء نج، ؤديت< تعار• فوله ■ض، الكلام ر إّمائيل• •_ ورة سر 
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تالملك ذلك واسم [. ٠٨لالإ.را،: الأية . . سويواه. عدا، ممدبوها آؤ آلمكىت،ت يوم 
؛ااإيرامم'اسورة لي م مل. كما أمامهم أى ونوله• بدر، بن ها-د 

وابننالع قراه يئزه. قمحف ف، تمن وتت.ثا أشجى نترب ج إذا ؤ-مآ تعالمح،• نوله 
بعدمقننوحة وبهمزة الحاء، بعد ألف بلا ؤ-ثئته عاصم عن وحفص عمرو وأبو كثم 

بعدبالف <ا حامية  ١٠عاصم عن وشعبة والكاتي وحمزة عامر ابن ونرأه المكورة، الميم 
الأولىالقراءة فعلى الفاعل، اسم صيغة على المكورة الميم ؛عل- مقننوحة ؤياء الحاء، 
تعالى:موله الضير  iJtjoعلى ويدل الأصول، الطين وهى حمأة ذات ؤ-ءئتب فمعنى 

تقدم.كما الهلين لحمأ: و؛ سنوو.4 تنز تذ تضثؤ ين ألإمنث ■ثئتا 
القرنين:ذا يملح عنه يوثر فيما الحميري تع نول المعي هلذا وُن 

مركحكيم من أمر اب بأّيبننغى والمغارب المشارق بلغ 
حرمدأؤل وثخلب ذي عين في غروبها عند الثمس مغيب فرأى 

قراءةوعلى الأسود. والحرملر: الحمأة. والثأؤل: العلين. حمير: لغة فى والخل، 
عنل-الثمي وهج لمجاورتها وذللثح حارة، أنها فالمعنى: الفاعل، اسم بصيغة حامية* ١٠

المن.كورةالعين لأن القراءتين؛ بين منافاة ولا حاتل. بلا اوث>عاع وملأفانها غروبها، 
حق.القراءتين فكلتنا أسود، وءل؛ن ماء وذات حارة 

فيالثمي رأى أي  ١١حمئة عين فى تغربح 'وجل-ها يره: نففي  ٥٥١كثير ابن قال 
فيهتغربح كانها يراها ساحله إلى انتهى من كل سان وهدا المحيهل، البحر في تغربح منفلرْ 

ملينذو وهو المحيْلّ، البحر الأية في بالعين المراد أن كلامه ومقننضى كلامه. آحر إلى 
يمد3،العين فاسم الكثير، الماء واليتبؤع: الماء. ببؤع على اللغة في تهللق والعين أسود. 

فيتمهل عنه نفلر في الشمس يرى الغربي المحيهل ئاض على من وكون • لغة الحر على 
تعالى.اممه عند والعلم الأية، في إشكال فلا النفير هدا وعلى معروف، أمر البحر 

حما.مؤ، نبمد قان دآء ■؛ثلم يي، رعد جن ^١ يي، تن نته نذا ؤ،او تعالى: نوله 
فدمنامد أنا أولا اعلم نتأ.ه. محعثهم ألئض ف، نمحإ بمي، ي، بمبج محبز بشم ُثقا 

بإيفاحيفي لا القرآن من بيان الأيات لبعض كان إن أنه الهبارك الكثابح ^ا ترحمة في 
متعددةأمثلة تدمنا وقد لهء المسنة المنة بدكر بيانه تتمم فإنا النعي بيته وقد المقمرد 

أوصحتهكتاب من بيان لهما الكريمتين الأيتين هاتين أن فاعلم دلك علمت فادا لدللثج، 
فيتال — وعلا حل - واض بالمقصود، وافيا بيانا القرآن إلى المنة يضميمة فصار المنة، 

تاكٌل•ونتلهم إيم ذل تا إلئات٢L فه الدمحفر إقك ؤوأ،زدا .٠ لب كتابه 
علىالجمالة في دلتا ند الأنبياء وآية الكريمة، الأية هذ0 أن فاعلم ذلك، ءلمت< فإذا [ ٤٤
مجيءعند دكا اض يجعله إنما ومأجوج يأجوج دون القرنين ذو بنام الذي المد أن 

آءت هنانال لأنه القيامة؛ يوم بقرب أنه عالي دلتا وقد فيه• ؛دللن، الموعود الونت، 
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•• امحره• ف ُئ بمغى ي، بمج بجنذ بمميم ُؤ، . حما ي ُءث وذ يأت ثعلم رن، وعد 
تفوله من تنوين عنها عوض التي المقدرة الجمالة في الأقوالا وأظهر الأية. 
فيوانتشارهم بخروجهم ربي وعد حاء إذ بوم أنه ثني4 ف، بمج بجيد بمثم ^^؛^١ 

العظيم.القرآن ساق لظاهر لموافقته القول هذا عن العدول ولا الأرض• 
أنفاعلم وانتشارهم، بخروجهم الوعد جاء إذ يوم ؤيتسزه مض أن تفرر وإذا 

القيامة.يوم فالمراد آدم ض لجميع بأنه الفول على تثيره فوله: في الضمير 
بأنالقول وعلى منه. وقربه الممد، دك إذا بالخروج اقترانه على لأية ا دلت، فقد وإذأ 

j بعدم فقوله ومأجوج، يأجوج إلى راجع الضمير   I علىالجملة في يدل ألقؤره
إثارةهو ^،^ ين نتة ،ندا الآيةتهذه ير نفقي ابيمخث.رى قال منه. ي، فريأنه 

منوالتمكين الإهدار هذا أو عباده. على ورحمة اممه هن نعمة السد هذا أي الممد؛ إلى 
السدجعل اتي أن وشارف القيامة، يوم مجيء دنا فإذا بمي ر44 لعد جآء ؤء، تسويته 

اندك؛فقد ارتفاع بعد من اسهل ما وكل بالأرض. مسوى مسوث مدكوكا أي دكا؛ 
اه.السنام، المنسسهل الأيك الجمل ومنه 

لأمومج يأجؤو كثن إدا ؛"؛همب نعالك،؛ قوله هي إليها المشار الأ؛ياء وآية 
أؤ؛-،أبمنر كجمة عى لإدا آلحى اوسد إنؤب يميلؤزك حدب ءسل ين 

مجنيثت إدا ءؤ-ثمتا نوله: لأن [؛ ٩٧- ٩٦]الأنسا،; لأية ا . . 'كثيإه. 
آونؤٍلث شخم؛ة همج ^؛١ آنص آؤث ااؤرآص1ا ; لل.لالث، واتباءه [ ٩٦]الأنساء; 
نحناكي اوكهف، آية ير نففي ذكرنا ما على الجملة في يدل [ ٩٧]الأو_اء: َقثوأه 

زمانمند فتح السد وأن روسية، إنهم نال؛ من قول يعللان على يدل وذلك، بمددها، 
افتراُ—،مْللو، على والالأنبي1ءاا ااالكهف،اا في المذكورة الآيا>،ت، تدل إنما قيل؛ فإذا محلويل. 

قالكما بالفعل وير قد كونه ينافي لا القيامة يوم من واقترابه المن. دك من القيامة يوم 
واهألنثر وإذ-د، الناعي ءؤآثر؛ت وقال؛ ١[. لالأساءإ حثث١بهلمه لأئا؛ر، -، ^؛٥٧تعالى؛ 

بأجهمجلدم من اليوم فتح اقترب، ند ثر من للعرب، اروبل، .؛ المك، وقال ]١^، 
سورةفي، قيمتاه وقد الحا.يث،، تليها...، والم، الإبهام بأصعيه وحلن، هده، مثل ومأجؤج 

به،اقترانه يتلزم لا ذكر ما اقتراب، أن على المحيحة والمنة القرآن دل فقد ءالمائدة،. 
يوممنر الاقتراب، المزعوم الماضي ل. الدك ينافي، فلا ؤإذأ مهلة، .عر اقترابه يصح بل 

الأن.إلى، الم- يدك لمر أنه على دليل؛ المل.كورة الآياتا في يكون فلا القيامة، 
إلاالإيضاح بتمام وافيا ليس الأيات بهدم البيان هدا أن قدمنا ما هو فالجواب،؛ 

بنملمر قال للقرآن، مبينة لأنها المنة من مثله نتم«؛ أننا ذكرنا ولالّلاائ، له، المنة بضْيمة 
ملمإ،بن الوليد حدثنا حرب،، بن زهير حيثمة أبو حدثنا صحيحه؛ في ظ؛؛* الحجاج 

حمصي،قاصي الءلائي، جابر بن يحيمحا حدثني جابر، بن يزيد بن الرحمن عد حدثني، 
بنالمواس سمع أنه الحضرمي، نفجر بن جبير أبيه عن جبير بن الرحمن عبد حدثني 
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بنالولد حدثني له(، )واللفظ الرازي مهران بن محمل وحدثني رح، الكلأبي سمعان 
عنالطالي، جابر بن يحيى عن جابر بن بزيد بن الرحمن ب حدننا لم، م

ذكرقال: سمعان بن المواس عن نفير، بن جسر أبيه عن نفير بن جبير بن الرحمن عد 
فالماالخل، طانفاز غي ظننا0 حتى وينع فيه فخفض غداة ذامحت، اللجال( ه اممه رسول 

غداةالدجال ذكرت اممه، رصول يا ت نلنا شأنكم•؟ رما غقال: فينا ذلك عرف إليه رحنا 
إعاليكم احونتي الدجال اغير ت فقال الخل؟ طائفة في ظنناْ حتى ورفعت، فيه فخفضت 

صه،حجيج نامرؤ فيكم ت، وليخرج يإن لدنكم، حجيجه فأنا فيكم وأنا يخمج إن 
بنالعزى بعبد أشبهه كأني طافئة، عينه ممل، ثاب، إنه مسالم، كل عالي حاليفض راقه 

الشامبين حالة حايج إنه •الكهفه• سورة فواتح عليه فليقرأ منكم أدركه فمن فطن، 
فاستوا•.افه هماي يا شمالا• وعايثه يميتا فعامث، والعراق،، 

ويومنة، ك بوم يوما، رأربعون مال؛ الأرض؟ في لبثه وما الله، رسول يا قلنا؛ 
نة،ك الذي اليوم فد،لكا الله، رسول يا قلنا؛ كأيامكم• أيامه وسائر كجمعة، ويوم كشهر، 
فيإسراعه وما افه، رسول يا ؛ قلناقالرْ• له اقدروا لا، ١١قال؛ يوم؟ صلاة فيه اتكفينا 

بهفيؤمنون نيدهموهم القوم على فيأتي الريح. امتدبرئه كالغيث، ١٠قال؛ الأرض؟ 
ماأطول سارحتهم عليهم فترؤح نتنبت،، والأرصن فتمهلر، الثماء فيأمر له؛ ويستجيبون 

قوله؛عليه فيردون فيدعومم القوم يأتي ثم حواصر وأمده ضروعا، وأسبغه ذرا كانتج 
فيقولبالخربة ويمر أموالهم، من شيء بايديهم ليس ممحلين فيصيحون عنهم فينصرف 

فيضربهسيابا ممتلئا رجلا يعو م الحل، كيعاميته كنوزها فتتيعه كتورك، أحرجي لها• 
هوفيينما يضحلئ،. وجهه ؤيتهلل فشل يدعوه نم الغرض، رمية جرلتين، فيملمه جف يال

بيندمشق شرض البيضاء المنارة عند فينزل مريم، ابن المسبح الله بعثه إذ كن«للث، 
جمانمنه تحير رفعه وإذا تهلر، رأسه طأطأ إذا مالكين، اجنحة على كفيه واضعا مهرولتين، 

فيهللبهطرفه، ينتهي حيثؤ ينتهي ه ونفمات، إلا ه نفنح يجاو لكافر يحل فلا كاللؤلؤ؛ 
عنفيمح منه، الله عصمهم ئد نوم مريم ابن عيي يأتي ثم فيقتله. لد بجاب ييركه حش 

إنيت عبي إر افه أوحمح، إذا كدللث، عو ميتما الجنة، في د>ّجاتءم ينحينهم وجوعهم، 
يأجؤجاطه ويبعث، العلور. إلى عبادي فحرز بقتالهم، لأحد يدان لا لي عبادأ أحرجتا فد 

فيها،ما فيشربون طرية بحيرة على أواتلهم فيمر لون؛ يتحدبؤ كل من وعم ومأجوج 
يكونحض وأصحابه عيسى افه ن؛ي ؤيحصر ماء، مره بهذه كان لقد فيقولون؛ آحرهم ويمر 
وأصحابهعيي افه ني فيرهمتا اليوم، لأحدكم دينار مائة من حيرأ لأحدهم الثور يأس 

•واحدة نمس كموت فرص فيصبحون رقابهم؛ م التغفا عليهم اف فيرمل 
شبرموضع الأرض في يجدون فلا الأرض إر وأصحابه عيي الد ني يهبل نم 

كأهماقطيرأ افه فيرسل الئه إلى وأصحابه عيسى افه ني فيرهم، ونتنهم؛ ذممهم ملاه إلا 
ولا*در بيت منه يكن لا مطرأ اف يرسل ثم الد، شاء حيث فتطرحهم فتحملهم اليخت 
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بركتك،يردى ثمرتك، اسي للأرض: يقال ثم لكلرلفة يتركها حتى الأرض فيغل دبر 
اللقحتإن حتى الرمل في وسارك محقها، وستظالون الرهانة، من العصابة تأكل فيومئذ 

والكحأناواص، من الميالة لتكفي البقر من والكحة اص. من الفثام لتكفي الإبل من 
فتأخذهمطيبة ريحا اف بعث إذ كذلك هم فبينما الناس. من الفخذ لتكفي الغنم من 

فيهايتهادجون الناس شرار ويض لم• موكل موس كل روح فتمض آباطهم؛ تحت، 
•— تعالى الله رحمه - ملم صحح من بلففله انتهى الأ<اعةاا تقوم فعليهم الحمر تهايج 

عييإلى يوحى الله بأن ه النكا تمريح فيه رأت ند الصحيح الحديث وهذا 
السدوأن روسية، أنهم يدعى فمن الدجال. فتله بعد ومأجوج يأجوج حروج مريم ابن 
ولالها، وجه لا صريحة مخالفة الني. به أنمر لما مخالف فهو زمان منذ اندك ند 

الخبرنفيص لأن باطل؛ فهو الممدوق. المادق حبر ناقض حبر كل أن صك 
شيءنبيه. سنة ولا اش كتابا في يثبتا ولم معلوم. هو كما ضرورة كاذب، الصادق 
المقصود.على دلالته ووضوح ذا.ْ، صحة رأيتج الذي الحدينج هن.ا يعارضن 

كثيروابن نافع ةرأْ [ ٩٨]\س:  ihؤء الكريمة: الأية هذْ في تعالى وقوله 
ؤة*لموالكائي وحمرة عاصم وقرأه دكه. مصدر بالتنوين ا١دكااا عمرو وأبو عامر وان 
وفدواحد، شيء إلى راجع القراءتين ومعثى الأيك، انيث، الممدودة اكأنين، بألفط د؟ته 
إيضاحه.ندمنا 

أبرزناأي ؤدمبمنا4؛ قوله: محتا.ه■ وكبف بجمز جهم ^^١ تعار: قوله 
ويحقبله: قوله ذللئا على دل كما جمعا جمعناهم إذ يوم أى ؤنزمذ؟<، جهنم وأظهرنا 

على،بمعنى ؤ.للءقهرنه قوله: قمح، اللام العلماء: بعض ونال يتاه، محنتهم لثؤر أق 
العرضلأن متعددة؛ أيان، فى القرآن له يشهد وهذا الكافرين، على جهنم عرضنا أي 
أنارهءل َةئ؛وأ أؤي؛ قةس تعالى: كقوله باللام لا بعلي يتعدى القرآن في 

تعالى:وقوله [، ٤٦لءا»ر: وءشتاه ءدؤإ ه ثبجث ٠^١^ وقوله: ■٢[، ]^-_[؛،: 
الينعلى، بمعنى اللام إتيان س العرب كلام في دنغليرْ ثئاه، ش ري 

قوله:وهو قاتله، في الاحتلافج وندمنا اهويا، سورة أول في قدمناه الذي 
لفمولليدين لصريحا فخر قميصه جيِح بالرمح له ُتكت< 

اليدن-على صرما حر أي 
تفربلأنها عليها؛ ويحرصون عليهم نعرض النار أن الأيات هازه من علم وقل 

بجندجهم ؤوبتا هنا: عليهم عرصها فى تعالى قال كما إليها؛ ؤيقربون إليهم 
الأية• ■ أناره- ءل كثئإ ١^ ثرص ءؤُيم عليها: عرضهم في وقال محتا.؛"؛، 

آياتعليه دلت عرصهم صفات من شيئا بينا وقد الايات. من ونحوها [، ٢٠]الأحقاف; 
قال:ص وقول صئاه• رش ؤ ^^)١ تعالى: قوله على الكلام في الله كتاب من أحر 
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لجهنمالكافرين وعرفنا المعنى! وأل قلب، فيه الأية . . •؛٠٢^. هنا! قوله إن 
أعلم.تعالى وافه البحر، في حيان أبو أوضحه كما يعيد مليها أي 

•.ه سا بجلمحن لا لي، عن غثو j( محم َكلنق ؤأل!ان الى! تمنوله 
سنومد للكاذر؛ن، نما حنض محل في أنه ماث ص' ت موله م، التحمق 

يومجهنم لهم تحرض -؛>، ٧١الكافر؛ز، صمات من، أن الكريمة الأبة هدم في - وعلا ل ج- 
يطيعونلا وكانوا تعالى، ذكره عن غهناء في الدنيا دار في أعينهم كانت، أنهم القيامة 
محي(س ت أعينهم ثمعلية ني كقوله كثيرة آيات قمح، صفاتهم من هن-ا ب؛ز، ومد سأ، 
بمارونوله- [، ٢٣]الجاسة: غقوآه ؛»_، عق ؤُبمثل ونوله- ٧[، لالبغر•• ه غثو، 

ؤآيبمثزد-زء، ؤُما وقوله! [، ١٩حمد: jji]أمءه م 'هن آلي ثق ثن إقلخ، 5، ^٥ 
ؤاؤهإوأالمع! اسطامحهم عدم في ونال، حدأ، كثيرة ذللث، بمثل والايامتؤ ]ناطر[، .٤٠ 
أحكنهئؤيؤب فإ جعنا ؤإئا ونال! ]محمد[، .ه آشنتئنم يأنمة ،شمعن ه ثثهم ألءا 

سورةأول في المع تهليعون يلا كونهم معنى بينا وقد يبمآه، *اياغم دثا يئمهؤآ ل، 
وماآلنح مقيتنن َكاما' تا ألئداي، ثم قتتف تعالى! نوله على الكلام في ''هودرر 
فيذللئج من طرفا أيضا بينا وقد . هناإعادته عن فأغنى •٢[ ]هري: محنحن4 ًْقاوأ 
ينثهو،آن أحيثه ملهم عق بتiنi١ ؤإثا الكريمة! ورة الهدم في تمالى نوله علم، الكلام 

بسببهيحنو الدي المدكور الغطاء أن أحر موضع في تعالى بين وقد يمإه *اليم وثا 
تعالى!قوله في وذلك قرينا له فيجعله ث.يهلانا لصاحبه اش يفيض تمالى ذكره عن المر 

-[ ٣٦ا-الزخرف• .٤٠ متق لإ مهو ثيثلننا لم مبمي( ألرت-في دو ض بممن.، من رؤ 
بنهماحمت، إآ آئآت »ُوو ثبم، بمادك، ثندإ أن كمثإ اكي؛ ؤأئءسب تعالى! فوله 

حيف،لأية ا وفي والخوبخ، للإنكار ؤأذصت،ه نمالء،ت نوله ني، الهمزة .ه- مي أية 
أنكفروا الال-بن أفح—، هو- الحدوف، تقدير انملماء! بعض قال عليه، المقام دل 

علىصأعاقبهم بل كلأ!! الثديي! الحقاب أعافبهم ولا أولياء، دوني، محن صادي يتخن-وا 
بعضوقال تا)ه قة؛ؤا جهم أء؛دّا انأ ؤ بعدم! نمالم، قوله ب؛-ليل الثديي؛ المقاب ذللث، 

ذللئ،وأن أولياء! دونير من صادي ي-خن-وا أن كفروا الن-يز، أنحبخ • تمديرْ الملماء! 
اب^نا عنهم! نمالم، قوله لهن-ا محيلل يضرهم. بل ينفعهم لا إ كلأ ينفعهم. 

]يونس:بمد ئتتؤئ١ ثؤ؛؟، ؤنب*وؤ0 عنهم! وقوله ٣[ ]الزمر؛ رللاه أش ءاق 
ولاألثعتت>ت< ي، تام لا يثا أثه آسوث ؛^^1 بقوله! ذللث، بهللأن بين نمار إنه نم [- ١٨

ظنهممجن هنا عليهم أنكرْ وم، [، ١٨]يونس: تنيخ؛ىه عنا نثحتنم أهمأ ي، 
فيمحبينا حاء ينفعهم ذللي، أن أو يعاقبهم؛ ولا عثادْ من أولياء دونه من يتخذون أنهم 

ددمحأين يبدأ دلا رأقت ين اهلإ أرد محآ ؤآقت*وأ ااالأءرافج،ا! سورة أول في كقوله مواضع 
الأية؛هده في دونه من الأولياء اتباع عن نهاهم فق-ا؛- ٣[• ]الأءراذإ: الأية  ٠٤■. • أؤتاء 
منولي لا أنه على الأدلة من القرآن في كثيرة ذللثؤ وأمثال ينفعهم، ولا يفرهم لأنه 
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بي،أبئر ؤ [ ٣٨]مريم; ؤأشزه مز ^١؛؛ كقوله؛ اغ في الموالاة وإنما لأحد، اممه دون 
^؛٤٢يثمإ آفيث ال وهوا ٠ ونوله؛ الأية • • ءه■ بن دمحوء ين لنر ما يآنيع 

ؤءه: ولونود[، زهمحتوى.4 ثُ نر آرلته مذ أش دمحن من لطم رما ألناو 
آنعئامث أل;وا يه ونوله؛ [، ٤٤ت_ورى: لالالأية . . . زيؤ^ من لم ما أثن بنلإ 

محو،؛ونوله؛ اْء، ]الأنعام: الأية - ■ ددض• ثن لتر ون دبهم إك بمشتوأ 
منذنك ونحو •٧[، ]الأنعام: الآية أش دوب ين ٤^١ لمس كثت مذ؛^١ قثز آن 

وأمثاله.إيضاح نيادة — تعار اممه شاء إن — قريبا له وسيأتي الأيات. 
الملأنكةنحو بهم الراد أن •عبادي• قوله؛ ني الإضافة من المتبادر والأظهر 

بينوقد غالبا، للتثرف الإضافة هذه مثل لأن ونحوهم؛ الشياحلين لا وعزير، وعسى 
\إؤ'آذهمم لآ-لإمح بمود م يثا بمثثنم ُؤءةم نوله• ر لهم أدلياء يكونون لا أنهم تعالى 

وقويه؛[، ٤١- •٤ ]سا: الآية . . دوهره. من ؤقنا آنت نبمثك ^١ ١٠ه مئين حفامأ 
الأية،, . ثاهماه. للظفن لندئا ت تعالى فوله في معناه أوصحنا ند ^إيآ 

لساء:الضير من أوجه ؤرثُه ت نوله وفي ٠ هنا إعادته عن فأض 
والمعنىقدومه. عند والقائم نزوله، عند للضيف يقدم ما هو أن أظهرها؛ 

كقوله:لهم المعدة جهنم هو ربهم إلى قدومهم عند الإكرام من لهم بهيا الذي أن 
فدمحناوند َلكلمهله. بماء وقوله؛ [. ٢١ت عمران ]آل ؤبموه يمداكا ؤذدئرمر 

الذيالخاء ذلك لأن ?_؛  jL>قمأ تعالى: قوله عر الكلام في الخربا شواهده 
نادم.أو الضيم، إكرام نزل لمنإ جهنم أن كما إغاثة، فيه ليس الوجوه يشوي 

أيمنزلا، للكافرين جهنم أعترنا أي المنزل، بمعنى ارئزلأ؛؛ أن الثاني؛ الوجه 
جمعءالنزلء أن من بعضهم رعمه ما الأوجه وأضعف ٠ غيرها لهم مجنزل لا نرول، مكان 
مؤولةحال أته ءنزلأء إعراب في يظهر والذي بضمتثن، شرف على الثارفج كجمع نازل، 
أعالم.تعار وافه جعلنا، أو صيرنا محنى يتضمينه ل٠أءتدنااا مفعول أو المثتق. بمعنى 

بمثثةؤثم ٢لئتا نؤو} ق معثم ئئ أفين أنأي. اهنؤ تأر هو تعار؛ قوله 
بالأحرينتجركم أي نشتكم ض اث؛ يى يا لهم قل المعنى؛ ننتا.4• محزذ أم 

منتفضيل صبنة لأخر فا وأصبعها، أعمالا الناس أخسر هم بالذين أي أعمالا، 
كفّرهمبسبإ غبنهم القرآن في به والمراد التاجر، مال تقصى وأصله الخسران، 
الثميير.عر متصوب ت ونوله أطاعوه، لو الله عند مجمآ حظوظهم في ومعاصيهم 
هم؟من أعمالا بالأخرين نبنا فيل؛ فإن 
©4،ئنتا محزن أم وم ادتأ ١•^؛ ي لمتم تر هم الجواب،؛ كان 

للمزالحوابأ محذوف مبتدأ حبر ّعي؛مه صل ءؤأفي؛ا قوله؛ من '^؛^■'r)؛،^ أن نعلم ويه 
أدالأخرين، من بدل، أنه على وجزم الذم، على نصه ليجوز المنام، من الممهوم 
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رابوكالء كالهثا قمار وحثهل، عملهم بطل أي ّا'تءمه ^٠١^ ونوله* له، نعت 
.هثننحا ؛٠^٠ كتق* هم بق هه تا إك ُؤدءب*-آ تعالى• فوله في كما وكالرمادأ 
تونوله [؟ ٣٩]\وخوالأية . .ه.قعة َةتد محأهم حقثثثأ ^5^؛، ونوله- ]الهم»انا، 

[١٨]إ;_رام_م: تنم j آلئ ه آثتدث َةتبمد محاطهز يثيهت 'كثوا ادث  ٠٣^
.اض عند مقبول حن عملهم أن يعتقدون فهم هذا وح 

وأنوحق، صواب كفرهم أن يxتقالون الذين الكفار في نازلة الأية أن والتحقيق 
زلتيزهأش إق ابلإ>ووآ إلا اؤتا ت الأوثان عبدة عن نال كما ربهم؛ رصي فيه 

عنوقال [، ١٨]يونس: عند شتوغ ظئوئ ؤدب*ءإرذا ت عنهم وقال ٣[،  '■ولزه-و 
عايلآرو ثننه >ئزأ ؤو-مآ صحيح: شمع غير على اف إلى ينفربون الذين الرمان 

تعالىونوله ■ _ Jbفيها القول على ]الغا؛و؛ة[، الأية . . . تلية ّادا تن ايبة 
لالأءراف:ثت؛وو)كه أيم نثميى أش دون ين اولح» ألسءلبم ؤلدئ-ث الكمارت في 
تالز"؛مفء•.ه ثهثدون أم يخسثوة أقيل م يثددم ؤُإم ونوله؛ '"اء 

أئ؛رات يلثه بعدم نوله فى بدلك تعالى تصريحه الكفار فى نزولها عالي والدليل 
منوقول ازكفار، إنهم قال: من قفول الأية، . . آر؛أهلمه. فلمت ^،^٠ ربهم قئانب َةمحإ 
ذلككل بالجي.، الكافرون الكتاب أهل إنهم قال: من وقول الرهبان، إنهم قال: 

مآلهأنه ظئه وقاصن أبى بن معد عن صحيحه فى البخاري روى وقد لأية، ١ هذه تثمله 
هملا، فقال: الحروربة؟ هم هل الأية، هدم فى أعمالا( )الأحرين عن مصعب ابنه 

تونالوا بالجنة، فكفروا النصارى وأما ، بمحمد فكفروا اليهود أما والنصارى، اليهود 
صعيدوكان ميثاقه، بعد من اش عهد ينفضون الذين رالحرورية شراب• ولا فيها طعام لا 

حروراءأهل أنهم من ه على عن روي وما البخاري. اه٠ن الغامقين، يسميهم 
لأنهمفعلوا، ما بقدر الأية معنى من فيهم يكون أنهم معناه بالحروييين المعروفون 

صلففد والسنة، الكتاب معنى هى أنها ؤيعمماوون الضلال، من منيعة أمورأ يرتكبون 
المجاهرين؛الكفار من أنل ذلك في كانوا ؤإن صنعا، يحنون أنهم يحسبون وهم سعيهم 

وأدلته.إيضاحه قل.منا قن كما الأسباب بخصوص لا الألفافل بعموم العبرة لأن 
أنقدمنا وند واضمحل، يطل أي ُئل ^١^■؛-" الكريمة: الأية ُدْ فى وقوله 

إطلاقات:تلاثة العربية واللغة القرآن فى يطلق الضلال 

عنكالدهاب الباطل، طريق إلى الحق طريق عن الذهاب بمعنى الضلال الأول: 
آلث؛ثود،؛ؤء؛ر تعالى؛ قوله ومنه القرآن، في استعمالاته أكثر وهذا الكفر، الإسلام!لى 

مرين ضنا ئد لإم آهند سوأ وقوله: ٧[، -!تحة: ٥١١]ءبهنزولأ 
[.٧٧: sjiUl]آلكممز4 ثزآء ض دكثأوأ ٠=^؛! وآكتثلدأ 

ضلالحرب: قول ومنه والافمحلال، والغيبة الهلاك بمعنى الضلال الثاني: 
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وثلؤ ت تعالى فوله الممى بهذا ومه فيه، وغاب فيه اسهلك إذا الطعام؛ في من ال
•نيمهصل ُؤالإبم هنات وقوله واضمحل، غاب، أي [؛ ٢٤]الأنعام: ^ SjJjuَكازأ ثا عم 
الشاعر؛وقول، واضمحل، بطل أي 

ادواّأبن المضلل الحمم، عن او ديالرك نمحجال تألم 
مال،لأن إضلالا؛ الدفن مي ّهنا ومن واضمحل، غاب الذي الحي عن أي 

الطعام.في من اليفل كما فيها فيقل بالأرض، عظامه تختلقل أن إلى المدفون الست، 
ذبيان؛نابغة قول الدفن على الضلال إطلاق ومن 

ائلونحزم الجولان بوغردر ة يحلتن مبوْ لمضآب ف
لداتعالى؛ قوله المعنى هذا ومن • فرْ في دافنيه يعنى •مضلوْا فقوله؛ 

ؤاؤصللث١ فمعنى؛ *١[، جدة؛ ]الالأية . . جريده. تلق تجر ^وا البنج( ؤ، ضللتا 
.فيهاوامتهلكنتج فغابث، بها الرميم ءفلامهم ختلهلت، ا أنهم [ ١٠]الجدة؛ آّلأرغ،ه 

؛هن.اومنه للوانع، المaلابقة الأمر حقيقة علم عن الذهاب يمعتؤر لضلال ا ؛
منالأن تعلمه عما ذاهبا أي ]الضحى[ ؤاه يهدمح( ذالا ووجدق ؤ ؛ تعالي، فوله المعنير 
-بالوحير والمعارفح العلوم تللئ، إلى، فهداك بالوحير إلا تعرف، لا النير والمعارف العلوم 
صلبنلىنجا إئك تام ؤقؤ\ يعقوب؛ أرالأد عن تعالي، نوله المعنير هذا وسد 

تهلمعذللئ، أحل، ومن، يوّفإ، أمر بحقيقة الحلم م، ذها؛الث، أي ا ]يوصف .ه أثثثدبو 
يآؤ،لم ؤ؛)، تعالي،؛ وقوله الضيرانح، أفلهر علير فيه طمع لا ونللث، إليلئ،، يحوعه فير 

ندهت،أي [ ٢٨٢]الّمرة؛ إند>؛هماه محل( ان ؛لثيد١؛ مى لةو0 مثن( را«ِآقاي همت—ل ينين 
إنت»أهماقوله؛ بملير، نحرم أو يان بنبه المشهود عالم حقيقة عن 

).هينهم( وي يؤه سبمل( لا كث—< j( زذ بمتد ؛لمها نمالئ،؛ وقوله [، ٢٨٢]البنرةث 
الشاعر؛قول المعني، ^ا دمن ل'لهء، 

هيمتالضلال فكر ا أراهبدلا بها غي، أبني، أنمير ّلونقلني 
أبغيرتفلننير حيئ، الأمر حقيقة علم عن الذهاب أي الضلال، فير •أراها فقوله؛ 

ذللا،.بخلاف والواقع بدلا، بها 
ين،البكر السبعة بعضر وقرأه يفلتون. أي ينسموذه ^؛٠۶ الأية؛ هن.ه فير وقوله 

والخبرالميتد.أ هما •حب، ومفعولا القرآن، جمع في، مرارآ نومنا كما بفتحها وبعضهم 
وقوله؛صنعهم. ممنين، هم أنفؤيحبون والأصل؛ •أنء، فيهما ، iluاللذان،

البديعأهل( عند المسمير الجنامر ؤيحنون، ايحبون، قوله؛ وبينر عمالآ أي اصنعا، 
البحتري؛كقول الكلمتيني، بينر فرقا النقط يكون أن وهو الممحيف، •تجأبرإ 

بهالْلب—النه معتن واليعجز لمرتم، إذ اض بالمغتر يكنر م ول
المن.كور.الجناب، والمعتزء •المغتر فبين، 
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فلتنؤمو، نقهم بماينت َمحإ أؤئ ال—كري—م—ت! الأية هذْ في ه ونول
الدالةوالآات العمل، يحبهل ولقانه اض بايات الممر أن ني نص الأية، . .آئهلم4.

أثي؛ثاثن،  i_^rءؤرأك؛ى■ ااالعنكسوتاات في تعالى كقوله حدأ، كثيرة ذلك، على 
بمثلوالأبان لالعنك-وت[ أي؛ن.ه طم؛ ئم ^؟^٠ ثبمي ين بهمإ ألكك ؤلثالوء 

افشاء إن - نريا لذلك، أمثلة بعفر وميأي حدأ، كثيرة ذللث، 

•أوجه للعلماء فيه جاه آلإ؛تن مم لم مم ^٠١١ الكريمة; الأية مده في وقوله 
مئابلةفي الأحرى الكفة في توزن نامت، حلهم ليس أنهم المعنى أن أحدهات 

تعالى؛هال، كما النار، قي فهو كيلك، كان ومن يئايتج، الإلا لهم يكن لم بل سيئاتهم، 
^٥١محيهم -دئثح . جهنم ؤ، آمهم ئموأ أؤأن تزنثه, •حقئ 

ءآويدم؛زينم منت، ص أيمر يوند ت ونال، ]المومرن[• َقلمك نإ يبمم 
اا(تون٩[، - ٨ لالأء_ران،: ١تقثيمه -ئيأ \ؤ_ئ ؛^؛، ١٠مر؛زئم ثقث، دتذ ألتنلزة. ئأ؛ 

ءط'تاث © من تا ص وح © ب ثأك © >زُة ثقن تذ >ثآنا 
رملم يم ^٥؛؛ معك، العلم؛ أهل بحض وهال، الآيا'تإ. عن ذللث، غير إلى ]القارعت[؛ ©ه 
كقولهوذللث، كفرهم؛ سث، ألهم وهمو لحقارتهم، افه عند لهم ندر لا ألهم طاه ألإ؛عن 

وقوله؛حقيرين، أذلاء صاغرين أتم، •٦[، زغام: دانيرن<ه جهم ؤسنئأو0 ءنء-م• 
إلى]المؤمنون[، ©4 ثث؛" بجا تتثنأ i،،4!، وقوله؛ لالصا،اُت،[ دحرإئا©ه نأثم تم 
•وحقارتهم وصغارهم هوانهم على الدالة الاياتؤ من ذللث، غير 

العفليمالمين الكافر فيه يدحل الأية معنى أن على الصحيحة المنة دلت، وثل• 
تفسيرفي صحيحه في البخاري قال يعومة، حناح القيامة يرم ف ا عند يرن لا البدن؛ 

بنالمغيرة أحبرنا مريم، أبي بن سعيد حيننا اض، عبد بن محمد حدثنا الآيةت هذه 
.اطه رسول، عن ، ٠٠هريرة أبى عن الأعرج ص انيذاد أبو حدم ازحمن•، مد 

!وئال،بعوضة جنلح اطه عند يرن لا القيامة يوم المميز المغليم الرجؤ، ليأتي 'رإنه قال،ث 
الرحمن،همد بن الغيرة عن بكتر، بن بمحتى وعن جاه" ألإئعة رم لم محم 4^ اهمث.دا 

البخاري.من اه. مثله، الزناد أبي عن 
الكافرنفر أن على يدل، وهو صحيحه، في لم مأيضا أحرجه ين، الحل• وهذا 

وتالالأثحاصر. ورن على دلالة وفيه ٠ بعوصة حناح افه عند يرن لا السمين العغليم 
ماالمذكور هريرة أبي حديث إلى أشار أن بعد الأية هذه نمير في القرطبي الله عبد أبو 

تكلفمن ذلك في لما تكالمه؛ لخن الخن ذم الفقه من الحديث هذا وفي ت نمه 
فدرعلى الزائد الأكل تحريم عاز بدل ل الخكارم. عن بها والأنمغال المطاعم 
تعالىالفة إلى الرحال ابغص ءإن ه! قال وتد والممن؛ الترفه به المبتغي الكفاية، 

نمنرم أرحيركم نال' }. البمحا عن حصتن بن صران حديث ومن السين" ١^٢٣، 
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بعدكممن إن ثم - ثلاثة أو نرنين نرنه بعد أذكر أدرى فلا عمران؛ نال - يلونهم الذين 
نيهمليظهر يوفون، دلا وينذرون يؤن٠نون، ولا ويخونون يستشهدون، ولا يشهدون نوما 

والشرهالأكل كثرة من هو إنما ب، المكتمن الأن ذللئ، ومسبج ذم. وهدا من* ال
عبدلا نمه عبد فهو شهواتها؛ علهم، النفس مع والامترمال والأمن، والراحة والدعة 

نالمارسصتإ من تولد لحم وكل الحرام، في محالة لا وقع حاله هدا كان ومن ربه، 
َكاناهمن سترة 'هنحأ ؤُأؤي فقال: الأكل بكثرة الكفار تعالى اف ذم وند يه، أولى 

فيتنعمهم ويتنعم بهم، يتشبه المؤمن كان فإذا ؛ ١٢]محمد؛ ه لم مؤبمإ ثالنأر ألأمم 
وشربهأكله كثر ومن الإملأم. بوظاتفح والقيام الإيمان حقيقة فاين وأزمانه، أحواله كل 
محلاه. ناتمآا وليله هائما، نهاره محكان ونومه، كله بالليل وراد وحرصه، نهمه كثر 

افه'إن قال: ه المي بأن الجزم من كلامه تضمنه ومحا كلام من الغرض 
كلاممن اليهقي حسنه وقل مرفوعا، يمح لم لأنه نغلر؛ فيه المميز• الحبر بمغص 
كثيرة:وأدلته فناهر الم؛كتبا من والوالشرب، الأكل كثرة ذم من ذكر وما كعب، 

صله،,ضن لهيماُت، المؤمن 'وحج، 

ذكر®i■ رلأ أمحمح، قت و 'كاك صي بجلؤأ ،َاثمأ ١^ تعالى: نوله 
حناُن،نيل في ثج ّبوالإيمان الصالحة الأعمال أن الكريمة الأية هذْ ني - وعلا ل ح- 

حدأكثيرة الجنة لحول في محسا المالح العمل لكون الموضحة والآياُتإ الفردوس، 
أتدامي •ثسكامميك ما لهم أف ألثتلئت تعزى  ٧١أتنويه وذر ؤ تعالى: كقوله 
بمبه،أي سنوه َقتن ^١ ١ور^ثودا للثم ظ* آن وقوله: .ه، 
وقوله]الزحرف[، سأوى.ه َقئر يما أومحبمتموها أفيآ للتنه ^؛٤٤١٥ تعالى: ونوله 
ءزن-؛قي، قثا. نهنه ت-ءلرذ ،أنكف، صتإأءانمل و»اس '١٠؛، من تعالى: 

الآياءتج.من ذلالث٠ غير [، ٦١- •٦ لم؛م: الآية . . إلش،4• بمادم أليني نبمد ألف، 
والخملان ؛الإيم-اممهطاعة أن على الدلالة فيها الآبامحتح هذْ قيل: فان تنبيه: 

ولا: قالواالجة■ عمله أحدكم يدخل 'لن ه■' وقوله الجنة، لحول في تإ بّالصالح 
بمبهيرد ونضل> منه برحمة افه يتغمدني أن إلا أنا 'ولا نال: افه؟ رسول يا ت، أن

ذللثح.عر إشكال 

لهوتقبله تعالى اممه تقبله إذا إلا الجنة ليحول محببا يكون لا العمل أن فالجواب، 
منوغيرْ يفضله، افه تقبله الذي هو الجنة ل-حول تح محبهو الذي فالفعل منه، فضل 

أوجهالمذكورة والآيا>ّت، الحدبثؤ ين وللجمع الجنة، ليحول محببا يكون لا الأعمال 
سيهيأ ما هو ءالنزل• أن قدمنا وقد تعار. اممه عند والعلم عندي، أظهرها هذا أحر، 

القادم.أو للضيف الإكرام 

•يه.٤٠تثا -بدف لا فبما ت سالمح، قول 
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آخر؛منزل إلى تحولأ أي حولأ، محها يبغون لا الفردوس جنات في حاليين أي 
دائمافيها حاليون هم بل عنها، إليه النحول في يرغب منها أحن منزل يوحد لا لأنها 

تكقوله أحر هواصع في موصحا حاء هنا المذكور المعنى وهذا انتقال، ولا تحول ير غس 
أكبيألتيتق 'ؤرتث_ئ وقوله; أبدأ، الإقامة أي ه"؟[ لذ،طر: أأثماممح4 دار تلما 

ينثر c مزقا سا ؤإ0 • وقوله ه، ^١ ٥١فه نسنامئكثءك لع لهم آى ٢لثتإئت معميي 
الأمانمن ذللثخ غير إلى ١[، ٨• ]مرد: محدوزه عثر وقوله; ]ص[، وه هداي 

التحول.بمعنى مصدر اسم والحول; لهم، نعيمها ودوام فيها، دوامهم على الدالة 
'وأنه كثث تقذ آن تث ألو لم َه ِممتي ِتاثا أممز ك,• ثؤ وض تعالى; قوله 

يقول;أن الكريمة الأية هذه في هؤ نبيه — وعلا حل - أمر ه٠ مددايلجهء جثا 
بها-م التي للأفلام مدادأ المحر ماء كان لو أي ^،؛٠، إجشي يدائ! أمحز ■؛ن 

ثدياهجنا ^٠^■ لمح، كلمات تند أن فبل وانتهى مخ أي ألتره افه كلمات 
ويصحاكمييز، على منصوب رامددأة ت وقوله عليه• زيادة أي مددأ، مثله آحر ببحر أي 

أقاقؤ تعالى• قوله في صورة في إيضاحا المعى هذا زاد وقد حالأ، إعرابه 
أدهكثت ديدث ما أبجر ثط بمدوء تئ بميم محآكتر أنتم ثمى ين آلانج، .ذ 

كبيرأ.علوا . لها نفاد لا تعالى كلماته أن على الأيات هذْ دلت وقد [. ٢٧]لقمان: 
م-خمُءلأ-ئة> 4" 1؛^^ أنا ؛و ؤء ثن؛3^ أظ ٩ ؤز •>: زد 

لكمأقول لا أي ؤدوه؛ نثن أئأ ^_L لالناس: يقول أن ازكريمة الأية هذه في نبيه. 
تعالىاممه أن إلا البشّر، جنس من بشر أي مثالكم؛ بئر أنا بل بشر، غير ولا ملك، إني 

٩أثأثأ أذا إة وخ هنات وقوله وشرعه- توحيده من إلى أوحى بما وحصني بني، 
أوضحهالأية؛ هد0 خى تعالى بينه الذي وهذا غيره. به تشركوا ولا فوحدو0 أي ؤبجده 

إلثه١ؤأثآ ءاثة يومه ظئؤ نثر أكأ إبم»آ ُؤئل اافصلت،«; أون، في كقوله أحر مواضع فير 
ا'لأح-رقثئم يثيث ي آقثن لؤا وثنين محت ؤأسيريأ إقب ةأسسوا' ؤبجد ,إقث 
ةّوالآهثل إلا 'قث، يثن فن شحان ٠^^؛ تعالى; وقوله ]ذمك،آ، وه َكغرية ثم 

اؤء أم؛؛، ;لا أؤت، أء % أم ءة سك، وقن  jytلا م ونوله; [ ٩٣]الإسر1،: 
الأيةهذه في ه نبيه به اممه أمر الذي وهذّا •٠[. ]الأنعام: إإاه بومآ ما إلا أيع إن، عد 
جاءوحيه، من إليه أوحى بما غيره على فقاله الله ولكن بشر، أنه للناس يقول أنه من 

رسلهملهم ، ٠^٥١٧تعالى; قوله في - عليهم وسلامه الله صلوات - غيره الرمل عن مثله 
فكون[• ١١]إ;-رابمت بمثادْ'ه مح< .نذا؟ من، هل، بمد« أف و0أ يثيًظم تثر إلا ممتث إن 

^،تجري وأنهم واحد، وعنصرهم الجميع أصل أن حبشا من البشر مثل الرمل 
منبه الله خصهم بما البشر محانر على تفضيلهم ينافي، لا المثرية الأعراض جميعهم 

ءضروري هو كما وتفضيله واصهلفائه وحيه 

بئرأنا إنما للمثرتمثن; محمد يا قل لأية; ا هذه معنى الحلم; أهل بعض وقال 
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فيماالغيب أعالم لا فاننى به، جئت ما بمثل فليأت كاذب أتي منكم زعم فمن مثلكم، 
ذيوحبر الكهف، أصحاب كقصة الماصين أحبار من عنه صالتم عما به أحبرتكم 

وجههوروية ثوابه، يامل كونه يثمل رهّه ٥؛ يتما َكا0 ت لأية ا هذه في نوله 
الثوابيلفاْ يوم ربه من راجيآ كان هممن أي عقابه؛ يحشى وكونه القيامة، يوم الكريم 
وغيرالصالح العمل إيضاح منا قل وفد صالحا، عماد فليعمل الثر من والسلامة الجزيل 
هنا.إعادته عن فأغنى وهمرها، الكريمة السورة هذ0 أول في الصالح 

الاسيراني لا أي ت العلم أهل من جماعة قال نماه ييآ صاد؛ يقه ونوله؛ 
عندمعروف هو كما الثرك، نؤع من الناص رياء لأجل اف بعبادة العمل لأن عمله؛ في 

محاقوند مرفوعة. أحاديث ذلك في جاءت وفد الشرك، أنواع من الرياء أن العلماء 
أعمثآلأه ِبمتا>ت لثمك ^^١ ت قوله أن والتحقيق الأية، هذه ير نففي كثير ابن ٍلرفها 

لأحدحالقه حقوق من شيئا بمرق ولا وسمعة، رياء ربه يعبد لا أي وغيره، الرياء من 
في[ ٤٨]اوسا،; الأية . . دءه. ثئتق آن بمغث لا أئن ٠^^ يقول: اف لأن حلقه؛ من 

ئدذبإل آو ألثلهر ئثثقئد ^لثثاء يكن ص  ٥٥أش ئيك ُاؤرمن ويقول؛ الموضعين، 
الأيات.من ذللث، غير إلى [، ٣١سيقه نءي؛ ؤ، آلئ 

يعملولا ريه، بحثالة أحدا يثرك الذي أن الكريمة الأية مخالفة مفهوم محن ويفهم 
القيامة.يوم اف عند له حير لا ربه لقاء يرجو لا والذي ربه، لقاء يرجو لا أنه صالحا 

اك.ياقريا؛ مضى فيما تعالى كقوله أحر مواضع في مبيتا جاء المفهوم وهذا 
•• ٣^■ جآدم' يجن . ؤقا ألإتة كم لم محم نلأ اهمءم يش زه ربهم بمابمي َمحا 

َةئثيأؤوإفيق> ت العنكبوت• ٠ في وقوله لقاءه. يرجو لا اف كفر؛لقّاء من لأن الأية؛ 
فيوقوله [، ٢٣ااسإ_ك_سرت: ]اللأية ا . . رحثو_ره. من تهثؤأ ألكك ءاث؛آبم أم مائنت 
مثاإلا بجروث هو -نثلث، آ'لآي-ر» ولم؛مح إثايؤا َةدمحأ ؤوآؤ!!ك راف«: االأء
حؤأآثو 'كدبوأ أين جمين وق ااالأذع_امات في وقوله ]الأءراف[ بم-موث.ه َ،ذوأ 

تعالىوقوله [، ٣١]الأنّعام: الأية . . ذياه. م>لثا ما عق يمحتقا لوا ة ثتد أثاعد •ء<اتمم إدا 
فىونوله [، ٤٠]يونس: مةتبمن4 َةاهما دما أم يلء َةدبجأ أئن ير ريوس•؛ في 

ذأذلإقأ كد زئ أن ٢'^ ق1ا أزد زلأ بج_كث لا أك؛؛، ؤن؛اد •الفرJان٠; 
بماينيتاقدمأ 'كدِءإ -؛؛ ٥٢ؤراما ؛ ُالرومٌ في وقوله ]الغرمان[، َكأيرا عتوا وعر أبهم 
الآLت.ص ذلاق، غير ؛ر محمحن آت،داب، ي 3ولإلو ا'مح نكآ؛، 

الخير،رجاء في يستعمل ئء ؤ؛نم.أ ت هناكقوله الرجاء أن ت اعلم تنبيه! 
الرجاءامتعم-ال ومن مشهور• الخير رجاء في واستعماله أيضا، الخوف في تحمل وي
الهذلي؛ذليب أمح، تول لخوف اش 



الآةر'اا(امف: -ور؛  ٦١٢

عواصلنرب بت في وحالفها لسعها يرج لم النحل عته لإذا 
والخاء،بالحاء حالفها ؤيروى لسعها. يخف، لم أي لسعها• برج الم ت قفوله 

بالميم•وعواٌل بالين، ءس ييروكا 
.تلاز،ان،أنهما فاعلم الذكورين الأمرين كلأ عر بمللق الرجاء أن طت فإذا 

واحتلف،كالعكس، الثر من لديه ما يخاف فهو الخير من اف عند ما يرجو كان فن 
ردء ٠٥؛؟^١ َثاو تعالى؛ نوله أعني الكريمة الأية عذْ نزول سب في العلماء 

الأندىزهير بن حندب في ت، نزلأنها عباس ابن فعن الأية، . • ئيئاه. خنؤ ثنتل 
أنهإلا تعالى، اض وجه وأريد تمار لثه الجمل أعمل إني القه، رسول يا قال؛ الغامجدي، 

ماشل ولا الق،، إلا شل ولا طس، افه •إن ه: المى فقال مرني؟ عليه اطلع إذا 
منانه الإصابة في حجر ابن وذي يره، نففي القرطي وذكره الأية- فنزلت نه• شورك 
مشهور،المد هذا وصعق، هريرة، أبي عن صالح أبي عن ير التغفي الكلي ابن رواية 
افهسل في الجهاد أحيح إر فقال؛ افه. رسول إر رجل جاء قال؛ أنه طاوس وعن 

إلىرجل جاء نال؛ مجاهد وعن الأية. هذه فنزلمتؤ مكاني. يرى أن وأح—ؤ تعالى، 
ضإلا ذللئه أصنع ولا الرحم، وأصل أنمدق إني اممه، رسول يا فقال؛ ه المبي 
افهرمول فكث، به. وأعجب ذللثج، فيرني عاليه وأحمل منى، ذللث، فيدكر تعار، 

ماد؛يمك ولا تتيئا ت)"  j_i،؛i؛رم، ئء ثيمأ '؛ا0 تعار؛ اطه فأنزل شيئا، يقل ولم 
القرطى.ير نفمن انهي ثد(ه، زش 

ذلكؤ،عر الناس اطلاع صره ولو طه فعمله اطه وجه بعمله فصد من أن ومعلوم 
هياطه كالمة لتكون فاتل ومن فيه، به يقتدوا أن لأجل يذلل—٠ سروره كان إن سئما ولا 

تعالى.الله عند والعلم اش، مميل في فهو العليا 
مردوبهوابن حاتم، أم، وابن المنذر، ابن أحرج المنثور؛ الدر صاحيإ ونال 

الأية٠ ّ لأن ِممأ T،)؛ ؤءن فوله؛ في عاص ابن عن الإيمان شم، قمح، واليهقي 
المزمنين.في هذه ت، وليغيره، إلها اطه مع عدوا الذين المشركين في نزلت، فال؛ 

والحاكموالعلمرار حاتم أ؛محا وابن الإخلاص، في الدنيا أم، وابن الرذاق، عبد وأحرج 
أنوأحب، اطٌ، وجه أبتغي مواقف، أقف، إني الأه نبي يا رجل؛ قال نال؛ طاوس عن 

قننوردء لأن ِيمأ جمآ م الأية؛ هذه نزلت، حتى شيئا عليه برد فلم موطنير، يرك، 
عنموصولا والبيهقي وصح،حه، الحاكم وأحرجه لءر(ه. ربك مادت ثي ^؛٠ تلحا ^٠-^* 

منلمين الممن كان قال؛ مجاهد عن حاتم أبي ابن وأحرج هماص■ ابن عن ءلاوس 
وأحرجالأية، . . رنهءه• لأن '؛O م اطه فأنزل مكانه• يرى أن يحيه وهو يقاتل( 

الكلبي،عن المغير، المدى طريق ص عساكر وابن الصحابة، في نعيم وأبو منيه ابن 
تصدقأو صام أو صلى إذا زهير بن جندب كان نال؛ عباس ابن عن صالح أبي عن 

كأه ذلك؛ في فنزل اطه، فلامه الماس لمقالة ذللثه في فزاد له، ارتاح بخير فدكر 
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عنالزهد في مناد وأحرج لثاو(ه، ريبء مائة ثة وي عب عبملأ رم* ,هء تيمأ 
بهاوألتص يالمدنة أتصدق اف، رسول يا ت فقال ه المي إلى رحل جاء ت نال مجاهد 

اهالأية، ٠ . ءه. لأة يمأ كاذ ؤٌ ت فنزلت حيرا لي يقال أن وأحب اف، عند ما 
تعالى.اض عند والعلم بالماثورا، التفسير في المنثور ءالدر عن 

مريمسوره 

نيم؛،-١٠إي،دن . رْ=فرآ همجدم ره دلجب ذكت ه ؤْقهغص ت تعالى ندف 
رندءآك أًْفى وم _، ألثأس دآث-ئنل يؤ ألقم ينف إذ دن *اد . ميئا 
ؤءقه؛عصهتا كقوله السور أوائل ني المقطعة الحروف على الكلام ندمتا ند . 'ّيا

مبتدأحبر ربمت ^ذكت ت ونوله • هنا إعادته عن فأغنى ارهودا١ سورة فى 
يتلىفيما ت وتقديره محذوف، حبرْ مستدأ ت وقيل ربك• رحمة ذكر هذا أي محدوف؛ 

٥؟،ءؤدقهيتاس نوله; عن حبر بأنه والقول أظهر، والأول ربكا، رحمة ذكر عليكم 
مضافمصدر رذكر* لمقلة رهاه تبمت، ؤدكُ ونوله• • بينهما لبعل لعدم السقوط ظاهر 

توقوله رربك*• لهو فاعله إلى مضاف مصدر •رحمة، ولففلة مفعوله، إلى 
تالخلاصة في قوله حد على فاعله، إلى المضاف ارحمن• هو الدى للمصدر به ضؤل 

هعملبرفع أو نمب بكمل ل ف، يأضذي الحرْ عد وي
عليه.بيان أوعطف اعبدْ•، ت قوله من بدل ُزكريا* ت ونوله 
هوالكريمة السورة أول في يتلى الذ.ي أن الأية هن.ه في - وعلا حل - بين وند 

وحفية،سر في دعا0 أي حفيا نداء ناداْ حين زكريا عبده بها رحم التي رحمته الم ذكر 
إظه,ار0من أفضل الدعاء إخفاء أن على يدل حفيا دعائه بكون عليه — وعلا حل — وثناؤه 

منتعالى: قول ني به مصرحا حاء الأية هذه من المفهوم المحنى وهذا ؤإعلأنه، 
تعالى؛ونوله [، ٦٣لالأناا_ام; الأية . . »او<ه. -وغثثءا دأثر ألم ئتت ين ثأدسؤ 

الإخفاءكان وإن_ما ]الأء_رافا. .ه ألمدمي بجب لا إثم وحمه ثئبما وئأ 
بإن نال: من فقول الرياء• من وأبعد الإخلاص، إلى أقرب لأنه الإظهار من أفضل 
الولدفيها يمكن لا حالة فى الولد، طالب، على يلوموْ أن قومه من حوفه أنه دعاءه إحفائه 

أمرأطالب، لأنه أحفاه إنه ت نال من وقول . عاقراوكونها امرأته، وسن سنه لكبر عادة 
إلىأحد، ذلك، يعلم لم يجبه لم ؤإن ٠ يريد كان ما نال فيه دعاءه اش أجاب فإن دنيويا، 

ذكرامجا هو إخفائه ش السر أن والأظهر بالأفلهر، لس ذلك كل الأنوال، من ذللث، غير 
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هذافي اف يبين لم هذا زكريا ودعاء الدعاء، محي الإعلان من أفضل الإخفاء كون من 
يحلت محوله في عموانء ءآل سورة في ذلك إلى أشار ولكنه ٠ ومحته ولا مكانه الوصع 

شبمي أق ر0 أث عند مت نر ؟؛^ ١٥هذا أنف آن محاد ينة هدهأ وحد ألمءب رئيا عثثثا 
الآي-ة٠ ٠ ثستهه. درئه ثرنك- من ؤآ هب رب ربم،3 يحفمغ دعا هتاإلس حكا>سا يعير ^١٠ 
عندالرزق ذلك فيه وجد الذي المكان ذك في أي الهناإك« فقوله: . [ ٣٨-  ٣٧عمران: ]آل 

إلىبها أشير ربما هنا أن عالي بناء الوقت، ذلك في أي ١رهنالكاا بعضهم؛ وقال مريم. 
٠الضعف ت والوهن • ضعف أي يؤ(ه آتثلم محهذ إؤا ^٧؛،  '•هذا دعانه في وقوله ٠ الزمان 

عردل وهن فإذا بنائه أصل وهو قوامه، وبه البدن عمود لأنه العفلم؛ ضعف ذكر ؤإنما 
البدن.من غيره وهن يستلزم فوهنه وأصله، فيه ما أشد لأنه البدن؛ جمع ضعف 

المضافمقام قاما رااارأساا في واللام الألف يتاه الثأس ؤوإئ-تعل تحار• قوله 
بياضانتشار شيبات الرأس باشتعال والمراد شيبا، رأسي واشتعل المراد! إذ إليه، 

ؤإنارتهبياضه في النار بشوافل الشيب شجه كشافه؛ في الزمخشري قال فيه* الشيب 
مخرجأحرجه ثم النار، باشتعال ماخذ كل منه وأط0 فيه، وفشوه انشعر في وانتشاره 

الشيبوأخرج الرأس، وهر ومبأٌ الشعر مكان إلى الاشتعال أسد نم الاستعارة، 
هذهفصحت يم فمن • زكرياء رأس أنه المخاطب بعلم اكتفاء الرأس يضف ولم ٌمتزا، 
منهذا مثل أن مرارأ بينا كما عندنا والفلاهر منه. انتهى بالبلاغة، لها وشهد الجملة 
أساليمبمن أسلوب شيبا الرأّى باشتعال الرأّس، في، الشيب بياصن انتبمار عن التعبير 

الشاعرتقول ومنه به، القرآن جاء الفصحى الحربية اللغة 

اشتعلارأسي وشيبا ارعويت وما لأملأ ا إبعادي في حزمي ضيعت 
مقصورته:في دريد ابن محول القبيل هذا ومن 

الغضاجزل في النار اشتعال مثل مسوده في يض المبواشتمل 
زعملمن خلافا الأعاريب، أظهر في الفاعل عن محول تمييز ؤكئثاه ت وقوله 

شيبا®١١فيكون شاب، بمعنى اشتعل لأنه —تمله تقوله ص المهللق عن ناب ما أنه 
الحال.موضع قي منكر مصدر أنه أيضا زعم وس المعنى، في منه مصدرأ 

فيحاء والكبر الضعف اهلهار من يعانه في زكريا عن هنا افه ذكرْ الذي وهذا 
ءمرانااIااأل في وقوله عنقاه، أتحكم مى بلعق هنات كقوله أحر مواضع 

يدلالضعف إظهار من هنا ذكر0 الل.ي وهدا •؛[. سران: ]آل الأية . . . بنتي 
يعانه.في والخشؤع والخثية الضعف إظهار للداعي يبض أنه على 

أكنلم أي ثقثاه رن دءآلف أْظى الكريمة: الأية في تمالى ونوله 
الإجابةعودتني أنك يحنى دعوتك، إذا دعائى تخيب تكن لم أي شقيا؛ إياك بدهمائي 

أطلقتوربما مقصوده. يحصل ولم فيه تعب إذا ؛ذلك؛ شقي تقول• والعرب مضى• فيما 
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البمثتيى ءم؛ءتة نأي دلزويخت لأي عدو ه ُؤإق ت تعالى كقوله التعب، على الشفاء 
منالدعاع إجابة أن نلئ، ولا عادة، الصد في يستعمل ما وأكثرها [ ١١٧]طه; نثقه 

الشقاء.من إجابته عدم مكون عادة، ال

ثهبعانثإ  ٧٢وءكاثتا رئ؛؛كا ين المئا جئثا زكرياءت عن تعار قوله 
•.ه محسا ني نآجمئع بمئوب ءال، يق نية مني ه نها د-ذدف ين ف، 

يضيعواأن وعصتى عمى وبني أناربى حنت أي ^،^ ٣١١^^٠ ت نوله معنى 
حقبالدين بحدي يقوم ولدأ فارزننى القيام، حق بديته ف يقوموا ولا بعدي، الدين 

اشإلى ودعوة وبوة، علم إرث أنه ؤميؤ،ه هوله: معنى أن تعلم الشتر وبهيا المام، 
أمرازتدلك على ؤيدل مال. إرث لا بدينه، والقيام 

زمان،من انقرصوا يعقوب آل أن ومعلوم سهوبم،ه ءال من قنبغ قوله• احييا؛ 
والدين.والنبوة العلم إلا عنهم يورث فلا 

ال- عليهم وسلامه اش صلوات - الأنبياء أن على الأدلة من جاء ما وثانيهمات 
نيالشيخان أحرجه ما ذلك فمن والدين؛ الحلم عنهم يورث ؤإنما المال، عنهم يورث 

.تركناما نورث ءلأ محال؛ أنه عنه .4<، الصديق بكر أبى عن صحيحيهما 
بنالرحمن وعبد لعثمان، قال أنه }غهئه عمر عن أيضا الشيخان رواه ما أيضا ذلك ومن 

ماءالتقوم بإذنه الذي الله أنشدكم ه؛ والعباس، وعلى، وصعد، والزبير، ءوذ<، 
نعم.ت قالوا .نةاا، مالتركنا ما نورث رالأ مال؛ الله. رمحول أن أتعلمون والأرض، 

أردننور حين الض. أزواج أن ها عانشة عن أيضا الشيخان أحرجه ما ذللث، ومن 
ُما.؛ الحم، قال أل؛سا عانشة• نقالت، ميرانهن؛ سألنه بكر أبى إر عثمان يبعثن أن 

٠هت الله رمول تال ت قال هريرة أيي عن أيفا الشيخان رواه ما دلك رمن - صدةة٠ تركتا 
لمظوفى صاونهء نهو عامر ومرونة ار ننفقة بعل تركت ما ديثارأ، ورثتي تقتم ءلأ 

أحمدالإمام رواه ما أيضا ذس ومن . درهمآا ولا دينارأ ورثتي تقسم ءلأ أحمدت عند 
إدايرنك من ت هع بكر لأبى قالت ثظبما فاطمة أن هريرة أبى عن وصححه؛ والترمذي 

هالمى ست فائت ض؟ المى نرث لا U فما نالت؛ وأهلي. ولدي نال: ت؟ 
منعلى وأمق يعوله، ه اف رسول كان من أعول ولكن يورث* لا النم *إن ت يقول 

ينفق.ه اف رسول كان 

العلمبل المال عنهم يورث لا الأنبياء أن في ظاهرة وأمثالها الأحاديث فهذه 
فالكما ه؛ نفبه يعنى نورث® لا ة قوله: لأن يه محتمى هذا نيل• فإن والدين، 

تقومبإذنه الذي بافه أنشدكم آنفا: عنه إليه المشار الصحيح الحديث فى هئد عمر 
يريدصدقة® تركتا ما تورث، ءلأ قال: افه رسول أن تعلمون هل والأرصن، الماء 
أنالمحح الحديثا هذا ففي الحديث، دلك قال قد الرهقل: قال نفه. النه رسول 
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فيالمذكورون الجماعة وصدقه ه، نفنورثٌ ْلأ * بئوله النبي مراد إن ت قال عمر 
لأيةا في زكريا عن الموروث كون من إذن غ ما فلا الخصوص على دليل وهذا دللiا، 

تأوجه من فالجواب المال؟ هو يصدئها نحن الض 
هذاعن العدول يجوز فلا الأنبياء، جمع شمول الجمع صيغة ظ-اهر أن ت الأول 

لأنبه؛ السنة من نص تخصيص بمح لا عمر وقول سنة، أو كتاب من بدليل إلا الغلاهر 
الأصول.في مقرر هو كما التحقيق على الصحاية بأقوال تخصيصها يصح لا النصوص 

منلغيره الخكم شمول ينافي لا ا، ه نفرايريد. ت عمر قول أن ت الثاني الوجه 
عمرتيقل ولم يورث، لا فانه نفسه يعني هو أنه يريد قصده يكون أن لاحتمال الأنبياء، 

.أيضايورث لا الأنبياء من غيره أن ينافي لا نفه يضئ وكونه غيره، يثمل لم اللفغل إن 
فيالمالي الإرث عدم عموم في صربحا الأحاديث من حاء ما ت الثالث، الوجه 

تعالىافه ثاء إن - هنا ذلاكا من طرفا وسنذكر الأنبياء. جمع 
الأصولأهل كتب في اشتهر مجا وأما نصه؛ ما الباري فتح في حجر ابن نال 

كذلكوهو الأئمة، مجن جماعة أنكره فقد نورث® لا الأنبياء معاشر ءنحن بلففل وغيرهم 
الزنادأبي عن عيينة ابن طريق من المسائي أحرجه لكن ارتحن® لمقل لخصوص بالمة 

ابنعن منصور، بن محملء عن أحرجه الخديث، نورث**® لا الأنبياء معاشر ررإنا بلففلت 
ابنأصحاب أتقن من وهو عيينة، ابن عن الخميدي ند مفي كذلك وهو عنه، عيينة 

باللففلالصديق بكر أبي حديث من مسنده في كليب بن الهيثم وأورده فيه. عيينة 
فىاكارتءلنى وأحرجه المذكور. اللففل بنحو الأوسهل فى العليرانى وأحرجه الذكور. 

الالأنباء »إن بلفظ: الصديق بكر أبي عن ها، ياطمة عن هانئ أم رواية من العلل 
فيهاالخي العدق هذْ فيه رأت وقد حجر. ابن كلام من الغرض محل انتهى يورثون" 
إلامسلم غير المذكور الخديث إنكار إن حجرت ابن قال وقد الأنبياء. بعموم التصريح 

فيتقرر وقد ٠ بعضها يند لها أسار التي الروايات وهذه ُلنحن® لفغل لخصوص بالنسبة 
مجوصحاقدمناه كما غيرها أو قرينة ولو الإشكال يزيل ما بكل بمح البيان أن الأصول 

منالمقصود أن تبين ذكرنا التي الأحاديث فهذه وعليه البارك، الكتاب هذا ترجمة في 
الأنبياءوجمع عمر قال كما نفسه؛ يعني أنه نورثاُ ُالأ عليه• المتفق الخديث في قوله 
اللمسيزيل شيء بكل بمح ودلالة إرشاد والبيان لذكوره. ا الروايات عليه دلت كما 
تعريففي السعود( )مراقي في قال ذلك. غير أو قرينة أو فعاى أو نص من النص عن 

البيان؛به ومحا البيان 

الميى لعواجب و وهالجلي من ثكل نميير 
العمايجلو مطالقأ الدليل من بما و وهه مفتهد أليإذا 

وراثةيعني بمقوب4 ءاي، يذ وه، وقه • هنا نوله أن نعلم مررنا الذي وبهيا 
فتللئح[ ١٦]المل؛ الأية • ■ دوده. سثص وثيق ؤ قوله: وكيلك المال، لا واكين العلم 
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العالموراثة على والسنة الكتاب في تهللق نل والورانة ودين، علم وراثة أيضا الوراثة 
الأية. ..ين أمطنط ؤ؛؛، ألكثتب \وو0 م ال—ى؛ عته كقولورلدين، 

ءيسهته ثأي، ش بمدبم يى أوئنب اؤيبجأ ألبق ^i؛A؛ •' ه ولون[، ٣٢رت اطزغ
[،١٦٩،: jl^Oالأيت . . ألكم،4. درتوأ قش ض ئ ؤنءك« ونول: [، ١٤]الشورى: 

منذلك غير إلى 

تتال أنه س النبي عن ظتد الدرداء أبو رواه ما ذللثا في الواردة السنة ومن 
الخث،من الطسب، )تميز صاحب هال، والستن• المني في وهو الأنساء* ورثة رالعلماء 

عنوآخرون والترمل-ى داود وأبو أحمد رواه الحدين،(: من الناس ألمنة على يل-ور فيما 
العلم،ورثوا وإنما درهما، ولا دينارأ يورثوا لم الأسياء *إن بزيادة: مرقوما الدرداء أبى 

الخفاءركثف صاحِح وقال، بلفظه. منه انتهى وغيرهما، والحاكم حبان ابن وصححه 
الأنبياء،ورنة العلماء ٠ ت الناس( ألمنة على الأحايين، من اشتهر عما الإلباس ومزيل 

يورثوالم الأنبياء ُإن بزيادة: مرفوءا الدرداء أبى عن وآخرون والأربعة أحمل■ رواه 
وغيرهما،والحاكم حبان ابن وصححه الحا.يئإ، العلم...، ورثوا وإنما درهما ولا دينارا 

نالولدا شواهد، له لكن نده، مسلاصطرامب، غيرهم وصعقه الكنانى حمزة نه وح
عازببن الثراء عن الديلمى ورواْ أصلا، للحديث، أن بها يعرف له الحاففل: 

منه.الغرض محل اه الترجمة، بلففل 
علتفإذا ببعفى، محلرقه يعص لاعتقاد للاحتجاج الحديث هدا صلاحية والذلاهر 

الودين علم وراثة الأية في المذكورة الوراثة أن على الأدلة هذه دلالة من ذكرنا ما 
أنهاواكافيت . ذكرناهوما الأول: أقوال: ثلاثة ذللثج في للعلماء أن فاعلم مال، وراثة 
فييعفوب لأل بة وبالنمال، وراثة زكريا لنفس بة بالثأنها والثالث،: مال، وراثة 
وندالطبري- جرير اين احتيار ومن-ا ولبن- علم وراثة بمئود،ه ءاي ؛_ نوله؛

تتال أنه ذلك، ني س النبي عن حديثأ مال ررانة لزكربا وراثته إن ت قال من ذكر 
هذاأن ومعلوم لماله، ورثته إرث يضره مادا أي ورثته® من عليه كان ما زكريا الله رادحم 

لدين؛علم وراثة أنها من ذكرنا ما هو لنا يفلهر فيما والأرحح النص.. عن يشت لم 
يؤيدما هنا تفسيره في كثير ابن يكر وند ذلك، على يدل مما وغيرها ذكرنا الش للأدلة 

وجهر;تييىهت ين ألمؤلأ خمث، ؤرإؤ، ت تعالى نوله تفسير في محفة قال أوجه• من ذلك 
ْبننبيا يكون ولدا اض فمال سثا تصرخا الناس في بعده من يتصرفوا أن حشي أنه حوفه 
لهوراثتهم من حشي أنه لا ذلك؛ غي فأجيب إليه يوحي يما بنبوته ليسوسهم بعده، 
وأنحده، هدا ما إلى ماله على يشفق أن من قل"رآ وأجل منزلة، أعفلم الشي فإن ماله؛ 
وجه.وهدا دونهم، ميراثه ليحوز ولد له يكون أن ومال له، عصيانه وراثة من يأنفا 

ومثليديه. كسمبا من يأكل نجارا كان بل مال؛ ذا كان أنه يذكر لم أنه ااثاتيت 
.الدنيافي شيء أزهد كانوا فإنهم الأنبياء، سئما ولا مالأ، يجمع لا هذا 
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الأقال! ه اف رسول أن وجه غير من المحمحين في ثت نل أنه •' الثاك 
الالأنبياء معشر ارنحن ت صحح باساد الترمذي عند رواية وفي صدئة® تركغا ما نورث، 
مراثعلى ,رفي4 نلي. ^ ين 4 ')^4، قوله: حمل نمين هدا وعلى نورث" 

أي[ ١٦]المل: يائيه نثس ت كقوله ءالب يق ت نال ولهذا • الجوة 
الإخبارفي كان ولما بدس، إخوته بين من خصه لما المال في كان لو إذ النبوة، في 

أيام،يرث الولد أن والملل الشراع جمح في المقر المعلوم من إذ فانية، كير بدك 
انحنالحديث؛ في صح ما ؤيشته يقررْ هدا وكل أخبربها، ّ خاصة وراثة أنها فلولا 

نمكثيرا ابن كلام من الغرض محل اه صدقة•، فهو تركنا ما نورث، لا الأنبياء معاشر 
ورثةمن عاليه كان وما زكريا اف 'يرحم له• أشرنا الدى الحديث، طرق هدا بعد ساق 
الصحاح.تعارض لا مرسلات وهذه أسانيالهأ في فال ثم الحدين،، ماله، 

واحدأمرداهما الأنبياء، معاشر ،إنا ؛ ولففئ. الأنبياء، معاشر انحن لمقل؛ أن واعلم 
الصالحةاانا٠ بلففلة المبتال.أ ص الى 'نحن، لففلة فابدلته انحن، •على دخلت، ارن، أن إلا 

يخني.لا كما Jااإناا أكدت اللففلين أحد فى أنها إلا ص ص والجملة للنصح، 

الوليبهذا يعنى نلئاه من ل هن الكريمة: الأية هدْ في تعالى وقوله 
دعاثنالاك ؤ : هانفالقمة فى تعالى فوله بدليل الأولياء؛ من ءيرْ دون خاصة انيل١ 

إلىوأثار ح"ا[، ء_مران: لأل الآية . ّ ثناه. محقي حن بن ل ثل ب رة،ذ يف، 
خيروأنته كريا ثدُغ، لا ;ن، تيم ثادكث ,إي ه؛ قولبأيما ل. ولاله أن

ولد.بلا واحدأ أي كنداه ذيا قفوله؛ ،—؛►[ ]llS.ه النيغزئ 
أيرتقيىه ين اد>لأ جئت حهأ زكريا: عن ازكريمة الأية هدْ في تعالى وقوله 

ومحنوالعميان، الأقاريبه الموالي أن فدمنا وقل الدين• في يغتروا أن مت إذا بحدي من 
ةالأي. ٠ نالآممحه. ص وق منا نت/ت ظكا ؤثِلطل الى: عته نوللت، ذل

يواليلثجسب، وينه ينلت، انمقد من كل على بمللق العربح: لغة في والمولى [• ٣٣تال-ا': 
عمهابن يوالي الخم ابن لأن الم؛ ابن على اللغة في يءللخه ما دكثيرأ به، وتواليه 
؛العبل.ين طرفة فول ومنه العصبية، بالقرابة 

يلذلهو فمر، المولى ذل إذا أنه الظن بلهر علما م وأعل
لهيلأ:أبى بن عب بن الخاص بن القمل ونول ذليل• لهو عمه بنو ذلت إذا بممح، 

امدفونكان ما ييننا تنبئوا لا ا موالينمهلا ادن  ٦١٠••
كانت،أنها فى ظاهر عاتئزه !، ٧١ءؤرًكائت الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 

والأنئى؛الذكر على يطلق وهو تلد لا التي العقيم هي والحافر؛ سابها، زمن فى عانرأ 
ألكارثني ؛ أيما زكريا عن تعالى وقوله الأية، هن-ْ الأنثى على إطلاقه فمن 

اللفيل؛بن عامر قول الذكر على إطادقه ومن •٤[، ممران: ]آل ء١تثه و؛مدأل 
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محضركل لدى عذري فما حبانأ عانرأ أعور كنت إن الفتى لبئس 
كانتأن بعد ولودأ فجعلها ا وأصلحها العقم، عنها أزال أته إلى تعالى أثار وقد 

لمتثاحنا بمنن لم وؤبمِنا ل، ء؛ؤ،أسثنا ت - وحل عز - قوله في عافرأ 
قال؛من وقول عقيما. كانت أن بعد تلد صارت كونها هو الإصلاح فهل.ا •٩[ ]الأنياء; 

ذكرما ينافي لا الخلق سيئة كانت أن بعد الخلق حنة جعلها هو المذكور إصلاحها إن 
العقمبعد ولودا جعلها هو الإصلاح كون أن ْع فيها، الأمرين بين له يجمع أن لجواز 

والفولوغيرهم، ومجاهد جبير، بن وصعيد عباس ابن قول وهو ياق، الظاهر هو 
صناء.عن يروى الثاني 

مرضياأي متيناه؛ رن ؤرأنم؛ه ؛ زكرياعن الكريمة الأية هذ0 في تعالى وقوله 
مفعول.بمعنى فعل وهو ودينه، وأفعاله وأقواله أحلاقه فى حالمك وعند عندك 

وقولهعندك، من أي لدذلف4 ثن ؤ، ^^، الكريمة: الأية هالْ في تعالى وقوله 
عمروأبو قرأ، ينقوت،ه ءاي، يى ُبجبم' ُؤثلآأا ■ الكريمة لأية ا هده في - وعلا ل ج- 

علىوهما يعقوب؛ا م من ؤيرث رايرثني أعنى الفعلين، من المثلثة الثاء بإسكان والكائي 
العربيةعلماء عند والمقرر لي® ررهب هو الذي الطلب جوان لأجل مجزومان القراءة هذه 

الهللب،فعل عليه يدل مقدر بئرط مجزوم الطلب جواب في المجزوم الضائع أن 
آلس ؤيرث يرثني وليا لدنك من لي تهب إن بمددها، نحن التي لأية ا هذْ في وتقديره 

نعنتاالجملة أن على الفحلين يرفع ه تعقؤب ءال يى ؤييث، ؤ؛ربفي الباقون وقرأ يعقوب، 
الخلاصة؛في قال كما يعقوب، آل س ووارثا لي، وارثا وليا أي رروليا® لقوله؛ 
حبرايته أمهلا مأعهلت فمنكرأ ة لجمبنوا عون

قوله؛من الياء بفتح كثير ابن وقرأ معنى. أوضح الفعلين برفع الجمهور وقراءة 
حمزةالألف، بعد همزة بلا ءزكريالأ وقرأ بإسكانها، والباقون امرأتي® وكانت، ورائي ُرمن 
أنتعلم وبه الألف،، يع،- بهمزة ررزكرياء® قرووا والباقون عاصم. عن وحفص ائي والك
وممملوحفص، والكائي حمزة قراء على منفصل نائي® إذ ء اروزكريا __!،<؛ المد 
فيهلة مارإذا همزة هي التي الجمهور قراءة على الثانية والهم.زة الباقين. قراءة على 
وقراءةعاصم. عن وشعبة عامر ابن قراءة في ومحققة عمرو، وأبي كثير وابن نافع قراءة 

مواليهأن بمعنى الماضي، الفحل بصيغة المشددة والفاء الخاء بفتح الموالي® ®حفت، 
بنومحمد عفان، بن عثمان عن رويت، ؤإن بها القراءة تجوز لا شاذة قلوا، أي حفوا 

هم،القاِطك،ث قال المذكورة زكريا وامرأة ه. وغيرهم الحين، بن وعلي علي، 
أمهي وحنة؛ العليري. قاله فاقوذا؛ بنن، حنة أحت، وهي قبيل، بن فاقوذ  CUX؛إيشاع 
يحيىيكون القول هذا فعلى عمران؛ بننح إيثاع هي زكريا امرأة القتبي؛ وقال مريم• 

وفيأمه. حالة ابن يكون الأول القول وعلى الحقيقة. على ص عيي حالة ابن 



)٧(!!؟بأ مريم: سور؛ ء  ٦٢ ٠

شاهدا ٠١وعيسى يحيى الخالة ابني ®فلقيت واللام الصلاة عليه - قال الأمراء حديث 
ذكرهلما حلأنا للأول، لا الثاني للقول الحديث شهادة والفلاهر منه، اه الأول، للقول 

تعالى.الله عند والعلم _، تعالى الله حمه ر- 

ثلين ل/ محمل لم ءص آننم نثي قثك إنا ؤبجًقرأ ت ى العته دلن
دعاءهالله فأحاب 1 وتقديره عليه، المقام دل حيف، الكريمة الأية هده فى ْاه. سعتا 

الذيهذا آحر موصع ني - وعلا حل - أوضح وند الأية• • • فنودي 
نائموهو وفر المن.كور النداء وأن الملائكة. بعض ناداه الذي أن فين هنا، أحمله 
أةي بمّإا ثيم دم ^٤٠ ٥١ت تعالى قول وذس الحراب؛ في يملي 

ء_«_ران[رش أاك؛دء؛ئ.ه تن رثنا وحميئ ومتندا أثب قف إؤلمم *^-^٠١ يخئ يبنة أق 
ومثلجبريل. وأراد الملأتكة أطلق الخلماء! بعض نال اثلسكعه تعالى؛ ونوله 

الملأنكةبعمِوم أراد إنه قائلا؛ الخصوص به الراد للعام الأصول علماء بعض به 
ّمرارأ مضى فيما بيناه فا بعضه مرادأ للمجمؤع الفحل ؤإساد حبريل، حموص 

مسماه،الذي هو الله أن على يدل ه هنئ ؤأسسمم الكريمة؛ لأية ا هذه في وقول 
٠ليحيى عفليمة منقبة ^ا وني ٠ أبيه إلى نميته يكل ولم 

المميأن أولا اعلم تبمأبر ثل ين لث محمل ^ الكريمة؛ لأية ا هذه في ونول 
فمنباصمه. مسمى أي فلأن سمي فلأن قولهم؛ الأول إطلأنين؛ الربية اللغة في يطلق 

١باسمه مى مأي الأحر سمي فكلاهما واحد اسمهما كان 

والشرف،والرنمة الو فى الممانل أي امي الميعني الممي إطلاق والثاني؛ 
المعيلإتيان اللغة في ويكثر والرفعة، الخلو لمعنى الممو من مفاعل يمض فعيل وهو 

بمعنىوالشرب والأكيل والمجالس. المقاعد بمعنى والجليس كالقعيد المفاعل؛ بمعنى 
علمتفإذا ؤ الو ز الماثل أي السامي بماض الممي وكذك، والمشارب، الؤاكل 

أحدأفبله من نجعل لم أي تمماه ثل ين لإ محمل ؤء هنا؛ قول أن فاعلم ذلك، 
لنجعل لم معناه إن نال؛ من ونول يحيى. اسمه كان من أول فهو باسمه؛ يتسمى 

وموسىإبرامم من بأفضل لمس لأنه صواب غثحّ والرفل الممو في نغليرأ أي سما 
أسلموابن دي والوقتادة عباس ابن به قال وممن الصواب. هو الأول فالقول ونوح، 

الصوابأن ■£دت ؤإذا أيضا، عباس وابن مجاهد عن الثاني القول ويروى • وغيرهم 
أنفاعلم قبله باسمه أحدأ م نلم أي سمثاه ثل ين م نحمل( قول؛ محنى أن 

أنهمعناه سعئا.٤٠ لم هتلر تث، لبدبجأ رنجءل؛ن فاهثن، يثعا رما ثارمح؛دا ألثتي، ءؤدي4 قول؛ 
وقالالتحقيق، على والكمال والخفلمة الخلو فى اميه يمماثل ولا نغلير ل ليس تعالى 
ميياحدأ تعلم هل سيثاه؛ لم ع ^^، هماس ابن عن مروي وهو العلماء• بعض 
تعالى.اممه عند واللم - وعلا جل - الرحمن باسمه 
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بذبنمئ رثي ءاي-رإ آنثأي و>==قاثتي عكم ؤ، ذهرث أن رن ت تعالى فوله 
بيحيىبشر لما زكريا أن الكريمة لأية ا هذه في - وعلا حل - ذكر • محيا ألآًهم 

i iJL  i ،محتا؟4ألخكم يى بتت وتد عانمإ آمثأؤ، ؤًقاني عقم ؤ، ذقون أن ^٧؛
4آه رث ؤثاد ثوله: فى عمرانء رآل فى أيضا ذكره ها ثاله أنه ذكر الذي وهذا 
١^٢،بمة:الأية هذْ في وقوله [. ٤٠ص-ران: ]آو ءة دأت-نأفي ألجم بتي دثذ ظم 

بكر»ءتيا« عاصم عن وحفص اتي والكحمزة قرأ0 محئا؟< هظ يى بتث ؤو*ت 
عاليبضمها ارعتياء الباقون وفرأْ لل؛اء، ة ومجانبعدها، التي للكرة اتباعا المين 

المن؛في الكبر غاية بلغ انه محياه آدجهو يف بتش ت نوله ومعنى الأصل. 
ونديقول لأية؛ ا هذْ ير نففي هقفت الهلبري حرير ابن نال • ؤيس عفلمه نحل حتى 

عاس.عات عود اليابس: للعود مه يقال يابها؛ العظام نحيل نمرت الكر من عتوت 
أوكبر فى غاية إلى متناه وكل ■ وعوأ يا عو يعا وعوعتيا. عتوأ يعتو عتا وند 

علمهمع ٠^٠٢^ 4 ^١٥ قوله؛ في زكريا امتفهام وجه ما ت نيل فإن ت سبه 
شيء.كل على تعالى اممه بقدرة 

أيانعن الاصهلراب إيهام ردنع كتابنا في ذكرناها نل أوجه نلاثة في فالجواب 
.وغيرهماوالا.ي عكرمة عن روي ؤإن بعد فيه منها وواحد عمران® أرآل سورة في الكتاب( 

يأتيهاطه هل يعلم لا لأنه واستعلام؛ استخبار امتفهام زكريا استفهام أن الأول: 
شابة•،يتزوج بأن يامره أو العادة، حرق سيل على منهما كبر على العجوز زوجه من بالول- 

أظهرها.وهو هن.ا، في إشكال ولا ليعلمها، الحقيقة عن فاستفهم شابين؟ يردهما أو 
تعالى.الله قدرة كمال من نحجب استفهام استفهامه أن الثاني: 

والديعكرمة عن جرير ابن ذكره ما هو بعدأ، فيه أن ذكرنا الذي ومحو الثالث،' 
بيحيى،يبشرك افه أن الحراب في يملي نائم وهو الملأنكة نادته لما زكرياء أن من 
الشاكء زكريا ذواحل الشيهل١ن، نداء هو ؤإنما الملائكة، نداء هذا ليس الشيهئان: له قال 
أننل الميطان وسوسة عن الناشئ الشاك ذللث، عند فقال الثيهنان، من الداء أن في 

انتهمن الأية طلب ولذا •٤[؛ عمران: ]آل الأية 4 ؟رئ وآه اممه• من أنه يتيقن 
القولهذا إن : قلتاؤإنما [. ٤١عمران؛ زآل الأية ؛*^ 4١٠ أ"؛تل بقوله• ذلل-، على 

الشيهلان.سداء الملأتكة نداء زكرياء على يلبس لا لأنه بعد فيه 
إطلاقومن ياء، الواو فأبدلت عتوا، أصله راعتياْ الكريمة: الأية هذه في وقوله 

الشاعر:قول المتاهي الكر على العتي 
ايعنان الزمفي كان من ذر — عيولا ولمسد العذر يا مإن

ابنقرأ وبها القرطبي: وقال بها، القراءة تجوز لا شاذة بالين يا* ®عوقراءة 
أبي.إ ممحففي كذللث، وهي عباس، 
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ثلفولتِ مل ين قمتش رم تهآ ءو ئو رباك■ ثاو َققللك  ١١١٠نعالي! نوله 
عموان،ءآل في أبقا ذكره الكريمة، لأية ا هذه في تعالى ذكره الذي هذا 1واه• ثقا 
الأمةهذه في ونوله •٤[. ء_مران: لآلأ ئكاءه تا بممل اثم ؤ3اد فوله: في 

أوجه:إعرابه في للعلماء ال؛قريمة: 
الغلامتلد أن محالة ولا ، كاJلالث، الأمر ، وتفديرْ محذوف، بدأ حبر أنه الأول! 

فقوله:هذا وعر عاقر، وامرأتك ن، الفي كبير أنت، كاولك، الأمر وقل: الالكور، 
كلام.ابتداء نبمك؟< 

ؤردإلئهْيقوله: فالإشارة وعاليه داثالء ي، نممحل في اركنإااثهاا أن الثاني: الوجه 
إتوتعار: قوله القول هذا عر ونغليرْ ه ثغت و ءؤم نوله: ره يفمبهم إر 
إعرابهأوجه محن هذبن وغير • ]الحجر[ .ه مثْلهمعثؤت؛ دائر آق آلانر دلك 

مهل-بر بأي هؤاه ءد ؤم وقوله: عندنا• ومحوحه لعدم تركناه 
أيثقا4 ثلف رئز مل، ين ^،١^١٤- الكريمة: لأية ا هذه في تعالى ونوله 

وهدايخفى، لا كما المذكور الولد يرزقك أن على نادر فهو شيئا تك ولم حلقك ومن 
فيالإنسان إلى بمالب إليه أشار شيئا، يك ولم خلقه أنه من لنكرا هنا ناله الذي 

٠٠ ٠ ه ثئا ه ؤإر نز ين نكه أء آلإمتن يد^ىر ت كشوله أخر مواص-ع 
لالإن-ان[.)وه ئدئذا ثقا م؛؛^١ ألدنر يث ين أ؛أمي و آن تحار: ونوله الأية، 

ليسالعدوم أن على دليل شقاه تلف- رووف اوكريمة: الأية هذه في نمار ونوله 
هووهذا [، ٨٢]يس: قتثاه نجدء و حثاءم إدا ُؤ-حئأ تعالى: قوله ونظيره بشيء؛ 

لذلكسّتدلين شيء؛ وجودْ الممكن المعدوم إن القائلين* للمعتزلة خلافا الصواب، 
قد: قالوا]ص[ .(ه ملكين- َقن لم يمد آن تثا أرإد إدآ أمرهأ ؤإد«آ تعار: بقوله 
ولأحلوجوده، قبل شيء أنه على يدل وهو فيكون، كن له يقول أن قبل شيئا اش سماه 
يعتدسيئا لهس أو • سيء لى المعدوم لأن ت لأية ا هذه هر تقفي ترمخشري ١ قال هذا 
تلشاعر ا وقول ٠ شيء• لا من عجت كقولهم* به؛ 

رحالآشه نيء ير غرأى إذا هاربهم كان حتى الأرض وصانت 
شيءلا كأنه به يعتد لا تافها شيئا رأى إدا أي شيء"، ُغير بقوله• مرادْ لأن 

ماهو والتحقيق عليه• الروية وقؤع بمح لا بالكلية شيء غير لأن رجلا؛ ظنه لحقارته 
عنوالجواب ، بشيء ليس المعدوم أن من القرآن في وأمثالها لأيه ا هذه عليه دلت، 

كوقوعهوقوعه تحقق صار بإيجاده، الإرادة تعلقت لما المعدوم ذلك أن لأية يا استدلالهم 
]الكهف:ألئؤره ق ؤولإ وقوله• ١[، ]النحل: ذ1شإرءه ئلأ أقي أنر أ كقوله ؛، J^L؛

[،٦٩الأية أشمه ؤبمأى؛ ألكثث، وؤهع ونجا يمر ألائم، ؤوأث/بمت وقوله؛ ، ٢٩٩
أنعوأأث:زى ( ٧۶ونوله: [، ٧١]الزمر: الأية . . ْ=ئثوأه. ( ٧۶وقوله: 
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الونوععلى الدالة اّصية الأفعال هذْ كل ذلك، وأمثال [، ٧٣لا1زم: الأية . . ء. 
كالوامصيره ذكر ما ومع تحقق لأن المتمل؛ بها مرادأ أطالشتا مضى، فيما بالفعل 

تعالى.الهم بإرادة وجوده لتحقق وجوده قبل شيثا تسبه وكيلك بالفعل. 

ماالسعن عامة ترأْ ثزه ين .ننتش رثي ؤ الكريمة: الأية هذه ني تعالى ونوله 
وقرأهالمتكالم. تاء هي التي المضمومة الفاعل بتاء •ثلثتليوه ؤ ائي والكحمزة عدا 

للتعفيم,فيها الجمع وصيغة أف، بعدها بنون حلفناك' •وقد والكسار حمزة 
نايثلث تنير أث• ;اظى ظد :اثأ ي ص زن نمالى: نوك 

بهيثريت، ما وقؤع بها أعلم علامة لي اجعل أي الحائمة، هنا بالأية المراد - مرنا
به.بشر ما بونؤع طمأنينته لتتم ذلك على الأية طالب ت العالم أهل بعفس قال الولد، من 

آيوئثمى ْقيثا أرذ رن اينبث> ؤ»ال( إبراهيم: عن تعالى نوله القول، هذا على ونفليرْ 
يعرفهأن بالعلأمة أراد وقيل: [• ٢٦'؛ ٠٠٢٥٢١١]ثييى؛آ ل؛ذلعآرا دد؛محا ،ئ؛ق ونز أيلم *ال 

يخفى.زمنه أول في الحمل لأن امرأته؛ حمل ١^١، 
أيتوقه؛ تال نفث ١^ عيأ ألا ؤ،َانثش الكردْة: الآية هذْ في وفوك 

JUتلاث تهليقه فلا الكلام تمنع أن أي الماص، تكالم ألا ذللي وقوع علمي علامتك 
بكمولا حرس ، iljما الجوارح، سليم الخلق، محوي أي سويا، كونلثا حال في بأيامهن 
أماعمران،؛، ارأل في قدمنا كما العادة، حرق سيل على الكلام من ممنؤع ولكنلئ، 

أدسيوسثنح حكشئإ رثك ؤوإدث_ • عمران؛١ ®آل في قوله بدليل منه ممنوعا فليس افه ذكر 
سؤياهتال نفق ؤ تعالى: قوله محنى إن قال: من وقول [. ٤١عمران؛ لأل دألإبمقلره 

عنلسانه اعتقال كون من قيمتاه ما هو معناه بل صواي،، عير متثتنايحات، ليال ثلاث أي 
هنا:تعالى قال وقد تعالى، افه بقدرة ولكن به حدث مرض ولا لعلة ليس قومه كلام 

ؤ»اتقوله: في عمران،،، »آل في ذكر ولكنه أيامها، معها يذكر ولم تاإ،ه >ؤئكث، 
أنهاعلى الآيتJان فيلم، [. ٤١ءممِان؛ لأية ا . . ه. أثاب ئتنثه ألناس ىًكير آلا ءايتق، 
بأياٌهن.ليال ثالث 

الكتابة،أو بالإثارة إلا يحنى أئاسه قاًكذن ألا ؤ الأية: هذه فى تعالى وقوله 
عمران،،:®آل في وقوله ؤعشتاه، ^^٠ سيمأ ر إيم ؤلأومح : هناقوله عليه دل كما 

الر>لأن [؛ ٤١َان؛ ل\و الأية . .وتأ4.الأ أقن تنئ أقا■؛، تحفين ألا ^ ؤثات 
.. متمه. أن إيم ؤثأزمء قوله: في والإيحاء والحاحب،، بالشفتين والإيماء الإشارة 

تقدمكما رمزاه ^إلأ بدليل؛وله. الأظهر وم الإشارة هو العلهاء: بعقر قال الأية، 
والعتبي،منبه، وابن والكلمي، قتادة، الإثارة: الأية في الوحي بأن قال وممن آنفا، 
أي[ *١١]إبرامم: اهأؤ دي والمجاهد، وعن وغيره. القرطص عنهم نقله كما 
يهللقالعرب لغة في والوحي كتاب. في لهم كتب عاكرمة: وعن الأرض، في هم لي 



(١١)الأية ■' •ريم صولة *ب  ٦٢٤

تعار:نوله في كا الإلهام، عر أطلق ولذلك وخفاء؛ سرعة في إلقاء كل عر 
قولهفي الظاهر هو كما الإثارة وعلى [. ٦٨الأية . . أقإ،ه. إل رك ونهأ 
الأخرالقول هو كما الكتابة على ويطالق الأية، . . ضمإه. أن إثبمم ؤ،أزئ تعالى؛ 

قولومنه العرب، كلام فى مشهور الكتابة على الوحي ؤإطلاق الكريمة، لأية ا هاز0 في 
معلقته؛مح، رمحعة بن ليد 

ملامهاالوحي خمن كما حالما رممها عرى ان الريفمدافع 
الكتابة.بمعنى وحي جْع الياء، وتثاويد الحاء وكسر الواو بفم "الوحي" ت فقوله 

عنترة:وقول 

ميطمعللأعجم ا فاهداهرى كعهد من صحاث كوحي 

الرمة•ذي لتول 
المحاط،بطون في وحي بقية كأنها اللواتي الدهم الأربع موى 

جرير؛ينول 
ولأما همانلفي اف كبوحيا يخهل اب الكتأخا كأن 

•ومسا.4 ٤^٠ سيمأ أن إقيم ،أنى أل٠خرلب، يف ميوء مل ؤ-ثج ت*ار• ندله 
المحرابمن قومه على حرج زكرياء أن الكريمة الأية ُنّه ني - وعلا حل - ذكر 

النهار،أول فالبكرة وآخر0، المهار أول اممه سحرا أن لهم كتب أو إليهم، فأثار 
بالإشارةقومه زكرياء به أمر الذي هذا أن عمران* *آل في تعالى بين وفد آخره. والعشي 

تقوله في وذللث، أيضا، به زكرياء أمر اممه أن وعشيا، بكرة التسح مجن الكتابة أو 
الذيالمحراب هذا أن والذلاهر [. ٤١محمران: نأل وألإبمًهتره انسي وسنح ًتقثمإ يبق 

فولهفي المذكور فيه يصلي قائم وهو بالولد بثر الد.ي المحراب هو قومه على منه خرج 
اممهعبد أبو قال [. ٣٩محمران: ]آو أو،رفه 1، ٣، ثيئ دم تعالى: 

المجالس.وأشرف، المواصع، أرفع والمحراب: الأية: هذه ير نففي ظغ القرحلبي 
صحاحه:في الجوهري وقال اهر. الأرض، من ارتفع فيما المحاريب يتخذون وكانوا 

والمحراب:المجل.، محراب ممى ومنه المجالس، صدور المحاريث،: الفراء: قال 
اليمن:وصاح تال الغرفة. 

امملقي أرتأو ا هقألم لا هتحنإذا حراب مة رب
[.^١٣ءمران: ]آل رئيا ئأ؛هثا يحل تعالى: نوله المحنى هن.ا ومن 

الأيةمن تنبهلة مالصلاة في المأمومين على الإمام ارتفّاع في أقوال وللعلماء 
وخلاصةالأصل إلى علميها الوقوف، أراد من يرجع الله رحمه مقيده قال  ١٠والخلاصة 

تقدم.لما مكروه الإمام علو وأن المذكورة، الأدلة بين الجمع وجوب : فيهاالشيخ رأي 
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لهداويدل ا غيره دون للتعليم بجوازه المنبر على الصلاة قحة وبين بينه وبجمع 
برهلم نزل وإذا رأوه ارتفع إذا لأنه الصلاة؛ ليعلمهم النبر على ارتفع أنه ه إثماره 

علوأما مغننفر. وهو يسير ارتفاع النبر على ارتفاعه بأن بعضهم وجمع يليه، من إلا 
ارتفاعكرامأ يقتفي القياس لأن هريرة؛ أبي فعل هع القياص فيه تعارض فقد المأموم 
نولمع القياس تعارض ^١ جلي، نياس وهو الإمام ارتفاع على لماما المأموم 

ومهموجماعة، زلك مدهب وهو القياس، بتقديم يقول من الأصوليين فمن الصحابي 
الإماممن واحد كل علو تجنب، الأحوٍل أن ثلث، ولا الصحابي، قول بتقديم يقول من 

تعالى.اف عند والعلم الأحر، على والمأموم 
ابعاJ٠ما أن والمعنى رة، المقهي سثمأه أى إقئم ؤ،أزى نوله• م، و'أن' 

وعنيا،بكرة بالتسبيح الأمر هو به لهم أثار الذي فهذا فلها، المذكور الإيحاء ر يف
ععنأتي الصدرية ٠لأناا أن على بناء مصدرية تكون أن ويحتمل الصواب، هو وطا 

أوبالمسح أى سبحوا، بأن إليهم أثار أي إليهم أوحى فالمعنى وعليه الْللبية؛ الأفعال 
الصواب،هو رة مقوكونها الكتابة، به الراد بان القول على بتاء ذللث، لهم ب، كت

.تعالى ض ا عند والعالم 

ديمحآئ-ا من نحئاثا بنا آ-لقةم رءابننه همدؤ الخئث، ئذ ؤدءُذا • تّالى ندله 
وتنميموث، ثبجم ُإن يوم ءيه دثثم . محيا بجامحأ ذمح( ولت ينإا-ئب ونما . بما قاى 

أنواعمن أن المارك الكاب هذا ترجمة في ندمتا أنا أولا اعلم .ه. نثا تعن، 
مرصعفي مذكورة أخر صفات وله صفاته بعض مع ثيء يذكر أن تضمنها التي اييان 
ءأمما من الموصوفان فى وأكثرها ذلك، من كثيرة أنلة فيه مر وقد سنها؛ فإنا آخر، 

ذلك،ءالمتإ فإذا هنا، كما الأعلام صفان، في ذللث، ذكرنا وربما الأعلام، لا الأجناس 
صفاتهس ثبتا ذكر وند يحيى، صفايث، بعض الكريمة الأية هذه ش ذكر تعار أنه فاعلم 

والمذكورهنا، منها يالذكور الراد - افه ثاء إن — ومتبين الموصع، هذ.ا غير في أيضا 
الموضع.هذا غير في 

بقوله؛ووصفه موزه الاٍكثب ئذ ت له نال بأنه وصفه هتا أنه اعلم 
نولمقول آل=كتب4 ئذ ت فقوله حثاه، بعث نوله• إر أاقمح(ه ؤوءايتٌ 

التوراةحد أي التوراة؛ ت والكتاب بقوة، الكتاب حن. يحي يا له وقلنا أي محذ.وفح؛ 
نمالصحيح، الوجه على يفهمه حتى أولا المعنى يتفهم وذلك واجتهاد، بجد أي بقوة؛ 
ويتأدبحرامه، ويحرم حلاله، ويحل عقانده، فيعتقد الجهاصت،، جميع من به يعمل 

أنعلى المفسر.ن وعامه ■ به العمل جهات من ذلك غير إلى بمواعقله، ويتعفل بآدابه، 
أنزلكتاب هو ونيل! الإجماع. عليه واحد غير وحكى التوراة. هنات بالكتاب الراد 

إبراهيم،صحف هو ت ومحيل التقدمة، الكتب يشمل جنس اسم ص وقيل' يحص، على 
.قدمناكما التوراة إنه الجمهور! فول والأهلهر 
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وللعلماءالحكم، آعطناْ أي نقلإره .أالكريمة; الأية هذه ش تعالى وقوله 
فىالفهم أعطاه اش أن وهو واحد، شيء إلى مرحعها متقاربة، أئوال، بالحكم المراد في 

يرنففي ^؛٥ كثير ابن هال، • صبيا كونه حال في به والعمل فيه ما إدراك أى الكتاب،؛ 
الخيرعلى والإقبال والعزم، والجد والعلم الفهم أي صعثاه أ.نةةز ؤر»اةقم الأية; هذه 

نالالمارك; بن اث عجي نال حديت،. صغير وهو فيه، والاجتهاد عليه، والإكماب، 
فلهذاحلفنا! للم، ما فقال; نلعبح، بنا اذهب ; زكريابن ليحيى الصبيان قال معمر; 

لأيةا هذه جر تففي ممئ الهلبري حرير ابن وقال صثاه، 0قةز اممه; أنزل 
حالفي الله الفهم؛كتاب، وأعهليتاْ ذكره; تعالى يقول صيثاه ا.لةةز ؤو»اتمم الكريمة; 

بنالله عبد حيننا قال; منح بن أحمد حيننا وقد الرحال، أسنان بلوغه قبل صباه 
نياهآ-لقكم ؤرءاينته الأية هذه في أحد عن يذكرْ ولم معمر أحجرني قال; المبارك 

اممهفانزل خلقنا، لدبح U فقال; نلعب،، نا اذهبح ليحيى; قالوا الصبيان أن بلخى قال; 
الحكمة،أي صما؟* ؤآ-لقةم ١^١ف،; في الزمخئّري ويى'ل جيثه■ ينهكم 

ذبيان;نابغة قول ومنه 

ل.ثمالوارد راع ّحمام إلى نغلر>تح إذ الحي قناة كحكم واحكم 
،الكتاب، حكم أو النوة، والحكم الأية; هذه ير نففي البحر في حيان أبو وقال 

الفراسةأو الخدمة، أداب، أو العقل، وهو اللبح أو بالأحكام، العلم أو الحكمة، أو 
أقوال.الصادقة. 

المافعالعلم الحكم أن هو لي، يفلهر الذي ٠: له وغفر عنه الله عفا - مقيد، قال 
هل-افإن حقا، به والعمل صحيحا، فهما السماوي الكتاب، بفهم وذلال؛ح به، والعمل 

والعلمالمنع، ا •الحكم معنى وأصل الكريمة. الأية في العلماء أقوال حمح يشمل 
والضان.والفساد الخلل من والأفعال الأهوال يمغ ؛4 والعمل ازفع، 

يبلغلم ثابا أي صبيا وقيل; الفناهر. وهو يبلغ، لم أي ؤءتثاه تعالى؛ ونوله 
وميل؛سنين، ثلايث، ابن قيل؛ الأول• والفياهر وغيره، حمان أبو ذكره الكهولة، سن 
أعلم.وافه سنتين، ابن وقيل؛ سبع، ابن 

حناناوآتيناه أي على معهلوفح الكريمة; الأية ^٠ في وقوله 
الحنانؤإطلاق والشفقة. والعطف الرحمة، من عليه جبل ما هو والحنان؛ لدنا، من 

رب،يا وحنانيك حنانلث، قولهم؛ ومنه العرب، كلام في مشهور والعطف الرحمة على 
القيس؛امرئ قول المعنى هذا ومن ٠ رحمتلث، بمعنى 

عمانإلى العراق ملك ه لعمرو بن الملك رث المحا أبنت 
انالحنذا لثا ان حنمعيرهم حرم بن شمجى بنو ويمنحها 

انمي؛بن طرفة وقول رحمن؛ يا رجمتك يعني 
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بعضمن أهو الثر بعض حناسك بعضنا فاستبق أفنيت منذر ا أب
الكلي:درهم بن مذر وفول 
وانقأنا إذ العلياء حاب على نظرة أمينة من عهد وأحدث 
عارفبالحي أنت أم ب نأذو ا هاهنبك أتى ما حنان فقالت 

وقولعليك، وشفقة وعطف، ، vLUرحمة أي حنان؛ أمري أي ررحنانء فقوله؛ 
تغيره أو الحطيثة 

الأقجممقام لكل إن فيك الملهداك على تحنن 
أنهت نوله في التمرات وأصح عندنا، من أي لواه ق تعالى; وقوله 

والمعاصيالذنوب أدران من ؤلهارة أي زكاة، أعطيناه أو أي فبله ما على معهلوف 
علىالدالة الايات ااالتكهفاا صورة في فدمنا وفد يرصه، بما اض إلى والتقرب بالطاعن، 

افعبد أبو وقال سا، إعادته عن ذلك فاغنى الطهارة، بممى القرأن في الزكاة إطلاث، 
وجومفي والتنمية والبركة التطهير الزكاة; ؤرركوْه الأية هذه ير نففي هقت؛ القرطبي 

كماعليه الثناء بحن زكيناه المعنى وقيل; • يهديهم للناس مباركا جعالناه أي الخير؛ 
كلامانتهى شة ابن ناله أبوبه؛ ء-لى صدقة ؤةو؛4 وقيل: إنسانا. النهود يزكي 

ذكرتاما هو - اف ثاء إن - فيه واكحقيق الأية. معنى في التحقيق حلاف وهو القرطي، 
بماللعمل إياْ بتوفيقنا والمعاصي الذنوب من طهارة أي زكاة؛ وأعطيناه ت المعنى أن من 

الصالح،العمل الأية قي بالزكاة المراد بان ت العلماء من قال من وقول تعالى، اض يرضي 
والمعاصي.الذنوب من الطهارة به الذي هو الصالح العمل لأن ذكرنا؛ مجا إلى ّثع را

مجنياربه لأوامر أي مثاه، ؤو؛اى ت الكريمة الأية هذه في تعالى وموله 
قتادةعن وغيرْ القرطى قاله بها، يلم ولم قهل، حطيثة يحمل لم ولذا عنه؛ نهى مجا كل 

مرفوعا؛ذس من شيء يثبت لم أنه والظاهر مرفوعة، أحاديث ذك نحو ومي • وغيرْ 
وفدوغيره. كثير ابن له أشار كما راو، بضعف ؤإما إ مدلس بعنحنة ؤإمجا بانقطاع، إما 

الحربية.اللغة في مادتها وأصل مرارا ٠التقوىأ٠ معنى قدمنا 
أيكثيرأ، - بالكسر - البر فاعل هو بالفتح البر ؤُئمإ تعالى: وقوله 

•وقوله . لهماالجانب لين ، بهما لهليفا إليهما، نا محأي بوالديه، البر كثير وجعلناه 
بكنلم أي ءءساه جثامحإ ذق م وقوله: ؤمك4 قوله: على معطوفخ ؤُنرا4 

ابنقاله لوالديه، متواضعا ممه، مطيعا كان ولكنه والديه، وطاعة ربه طاعة عن تكيرآ م
الناسعلى مر وكل لهم، والظلم للناس، القهر أي البمر، كبر هو والجاد: جرير. 

ُؤدإداتعالى: قوله في الهلس ث-ديد على القرآن في أطلق وفل جبار. فهو يظلمهم; 
مم،أن قوله; في القتل منه يتمر ص وعلى ]النعرا•[ •بجايئن.ه ظنئن بطنتم 

■[ ١٩]الممسص: الآد_ة . .أ'نينىه. ؤ، ثايأ ق إلا مييد إن الأنى نما ثننت، َقا 



(١٠-  ١٢)الآس م؛م: ّورأ  ٦٢٨

القاعدةعلى الياء في وأدغمت، ياء الواو محيه نالستا فعول ءؤءهنا؟ار غوله: أن والظاهر 
بقوله;الخلاصة في مالك، ابن عقدها التي المشهورة؛ التصريفية 

اعربعروض ومن حلا وانا لنداو من، ا؛-ذا الكن( ب1ن 

رسمافد ما غير معطى وثذ ا لغممج>، لاذواو الماء 

يكونأن ويحتمل العصيان، كثير أي كصبور، ٠عصويا« هدا على اعصياn فاصل 
•البحر فى حيان أبو قاله أيضا، المبالغة صغ من وم، فعيلأ أصله 

تنثيرم بموت ثرم ثلن رم محب ؤوتأ؛إ الكري٠ة: آلأية هذْ في تعالى ونوله 
أنهاعدي والأظهر عطية: ابن وهال( له. أمان أي عليه وسلام جرير: ابن فال( ثا.ه 

وهوعته العصيان بقى له متحمل الأمان لأن الأمان؛ من أشرف، فهي المتعارفة، التحية 
فيفيها ان الأتالتي المواطن في وحياْ عليه الله ّالم أن في الترفه ؤإنما درحاته، أفل 

ابنكلام انتهى الحول(، عفليم تعالى الله إلى والفقر الحيلة وقلة والحاجة، ، الضعفغاية 
لأنواحد؛ شيء إلى القولين ومرحع الأية، ( jJLير؛،نففي القرطبي نقل بوامطة عطية 
أنيعني الأمان، هو قال،; من ونول يكرم• مما والسلامة الأمان، التحية، ملام، معنى 
المتبادروالذلاهر يكره. مما والسلامة الأمان معاها اممه من والتحية اه. من الأمان ذللث، 

والسلامة.الأمان ومعناها ليحيى اممه من تحية ئده يزم عب فوله; أن 
الدعاء،معنى في أنه نكرة وهو به الأ؛تا.اء ومخ مبتدأ، عده ونوله؛ 

ووقتمرته، ووثت ولادته، ونت هي التي لام بالالثلاثة الأوقات، هذه حص ؤإنما 
بنسفيان قال غيرها، من أوحش لأنها الأية؛ . . يموث،ه.نيم ئد ؤق؛ قوله• في، بعثه 

كانمما حارحا ه نففيرك، بولد يوم مواءلز،• نلاثة في المرء يكون ما أوحش عيينة؛ 
عفليم.محشر في ه نففيرى يبعث ويوم عاينهم، ذكن لم قوما فيرى يموت ؤيوم فيه، 

جريرابن عنه رواء فيها؛ عليه لام بالنخصه زكريا بن يحيى فيها الله فأكرم نال؛ 
إنفال؛ ءقفي الحسن عن بإسناده الأية هذه ير نففي الطبري حرير ابن وذكر وغيره• 
استغفرالأحر؛ قال متى. حير أنت، ، لى، استعقر ت عيي له فقال التقيا ويحيى عيي 

■عليلثا القه وسلم نفى على سلمّتح مني، حير أنت، عيسى; فقّال مني، حير أنت، لي،، 
اللهرحمه - البصري الحسن عن حرير ابن رواه الذي الكلام هذا القرطبي نقل وقد 

قالبأن عيي فضل التسليم، في الأية هذه من العالماء بعمى انتنع ت قال نم — تعالى 
وحكىقرر حين ذللث، اقتضت، التي تعالى الله من ومكانته ه نفعلى التسليم في إدلاله 

•وحه ولكل ععلية؛ ابن قال عليه، لم يأن من المنزلة في أعفلم التنزيل محكم في 
ُإنهيوم محب ؤد"-لم قوله• في( يحيمح( على افه سلام أن والظاهر القرطبي• كلام انتهى 

أمثولإم ول-ت، ذم هد لتلم ^؛٢ فوله؛ في ه نفعلى عيي سلام من أعفلم ية ألا 
•ظاهر هو كما ه حثاأبمسث، وزم 



٦٢٩( ١٠-  ١٢)الآّات رم: 

وصفلعاملها، تيد الحال أن الامتنباؤل هذا وحه ءت عنه اثئه عفا — مشده نال 
الغلهور،كل رغلاهر وليس الثهداء، حياة وتاااكا حيا، بكونه مفيد نعئه وعليه لصاحبها، 

أعلم.تعالى واف 
وذكريحيى، صنامحت، من الكريمة السورة هذه ني تعالى اف ذكره ما حاصل هو هذا 

نائموم أشمكة ؤثادثه عمرانءت ءآل فى كقوله ١لموصع، هذا غير فى مماته بعضي 
ينرثيا وحمورا وسدا أم مى يكلمر ممدة مي يبئة أق أذ ألمنرام، ف، بمي، 
بعيسى،مصدق أنه [ ٣٩ع٠٢ِان: ل1ل تى دمحكتم كونه ومعنى عمرازا .٤٠ 
تعالى;نال كما فكان، ركن• نوله• هي بكلمة أوحيه اف لأن كلمة سى لعينيل ؤإنما 
لات__ا،:^ ١^؛. . إث أكنهآ رءك4تهأ آؤ رئوي أزن عيش أتسخ ^٩ 

ء_مران:]آو الأبة . . . بمب تبئزك أق إة ؛^؛؛٢ أتأفكئ ^إد ونال: ١م^١[. 
]آلأسنه بك .إؤكؤ منذ٠١ ؤ تعالى; نوله معنى في رين المقحمهور قول هو وهدا [. ٤٠

القرانني والكلمة اف. بكتابج ممدنا أي الكتاب، بكلمة المراد وقيل; [ ٣٩ء-«ران؛ 
وقوله;[، ١٣٧]ا^١ءراف: ه آلمئ يممق كقوله; المفيد، الكلام على ممللق 

ئرَمممة إدها م ؤ ه; وقول[، ١١٠ام؛ علالأ'نوءنلآه ^LJ؛، ره 'يمث، لثن، وؤ 
١٠ل١لمؤ٠نون؛  والصوابلفلهورصهف٠ فيالأمالركا٥الأيات، من ذك همر إلى [ ٠

بالميزانالسيد وزن [ ٣٩ت عمران  ijT]^وسنداه ت وقوله . ذكرناما هو - اض ثاء ن إ— 
قيهي اض الواو قل الزانية الفيعل ياء مكنت د( و )ص مادته وأصل الصرفي 

تالخلاصة في بقوله لها المثار التصريفية القاعدة عن ياء الواو فأبدلت المن، موصع 
وباواو من السابق يسكن إن 

يهليعه،من فالسيد الكثير، الخلق وهو المواد من وأصله آنفا. المتقدمين الميتين 
يسودماد ت فيه تقول أنك واو المادة عين أن على والدليل ٠ الناس ٌن كثير مراد ؤيتبعه 

نولومنه أصلها، إلى العين يرد والتضعيف سيدا، جعلوه إذا مودوه، ت وتقول بالواو، 
الخامري:اسل بن عام 

موكبكل ني المشهور وفارسها عامر سيد ابن كنت ؤإن ؤإني 
أبولا أم بأسمو أن اض أبى وراثة عن عامر محودتني نما 

الأخر:وقال 

بسيدسيدلويفلفرون إلى ة حاجلسودوك قوم بؤإن 

ّادمن على السيد إطلاق على دليل فيها والأية بيانه، عن تكفى ذلك مثل وشهرة 
ه؛علي بن المحن في قال ه الني أن وغيرهما الصحيحين في حاء وند الناس، مجن 
قريظةبني في للحكم )جهته معاذ بن سعد جاء لما وأنه الحدينؤ، سيدء هدا ام ُلن 
الذيأنه [ ٣٩عمران: ]آل ؤو-حمّوراه قوله: معنى في والتحقيق لميدكمء الممو١ ه: تال 



(١٦الآية)مريم؛ مورة ِ  ٦٣ ٠

ذلكولكن الله. لعبادة وانقهناعا منه،  S^Jإتيانهن على القدرة ْع الماء عن نفسه حصر 
إنت قال ْن قول أما البل، وعدم ألتروج ؛هي، ه البهم، سنة وأما شرعه، في جائرأ 

إتيانهن،على يقدر لا عنين لأنه الماء عن محصور وأنه مفعول، بمعنى فعول الحصور 
.بها عليه بمي حتى فعله من وليت الرحال، محي ونقص عيب العنة لأن بصحح؛ فليس 

تقال من وقول . الحالماء من واحد غير واحتارْ ذكرنا، ما هو - الله ثاء إن - فالصواب 
الأحهلل؛قال كما الميسر قي القوم ْع يدخل لا الذي هو الحصور إن 

واربا فيهولا الحمور بلا ادمني نبالكأس مربح لشارب 
إطلاقكان ؤإن ذكرنا محا هو معناها بل الأية، معنى في بالصواب ليس نول 

واضح،مححناْ بالهمزة نافع قراءة على ارونيئاُ وقوله؛ لغة. صحيحا ذللث، على الحمور 
شأنله حبر الوحي لأن شأن؛ له الذي الخبر وهو التبا من مفعول، بمعنى فعيل وهو 

كمعنىمعناه العلماء؛ بعض فمال المشيئة بالياء الجمهور قراءة وعلى . به اممه يخبره 
فهوهذا وعلى . قبلهاالتي الياء فيها وأدغمتن، ياء أبدلته الهمزة أن إلا ناح، قراءة 

بالهمزة[ ٣٧]الموبة: ألبمفره ق يكادآ ه اونوله• في العين كالقراءتين 
الارتفاعبمعنى النبوة من الجمهور قراءة على هو العلماء؛ بعض وقال الياء. وتشيبي 

وأقوالهم،وأعمالهم، عمائدهم، صلحت، الذين هم لحون واس وشرفه، البي لرفعة 
وصف،من مع بالملاح يحيى تعالى اش وصف، وقد ال، الفصد والملاح ونياتهم، 

بثد1ثام، يعمى وبج( ٠^^^١ فوله: في ااالأنعاماا سورة في الأنبياء من بذللثط 
]الأنعام[؟ألثند؛بم 

.4•ثؤأ ث،، أ>ذلها  otآنتد.نا ١^ ًميم ألك؛نّإ ي، جأدو • تُالمح، له م. 
وهوالكتاب في يذكر أن الكريمة لأية ا هذه في ه نبيه - وعلا جل ~ اشّ أمر 

عنهمتنحت أي ت وقوله شرنا، مكانا أهلها من اشذت حين ؤءه القرآن 
وقولهالمقدس- محت شرقي بلمح، سا أي ثقاه ؤث٤ادا ونوله• عنهم• متفردة واعتزلتهم 

مشتملةالأحيان لأن اشتمال؛ بدل من بذئ الإذا٠ ت الكريمة الأية هذه في تعالى 
عليهواعترضه الكشاف في الزمحشرى قاله ٠ مفلروفه على الغلرف اشتمال فيها ما على 

تعالىوافه معه، الصواب وأن اعتراضهما، مشوحل والذلاهر حيان. وأبو البقاء أبو 
هذاغير في وبين ا ولادتها قصه عن ولا ُآُريمُا نب عن شيئا هنا يذكر ولم • أعلم 

بيتلخدمة تعني محررأ، بطنها في ما نذرت أمها وأن عمران، ابنة أنها الموضع 
عمرازتابنة كونها بيان في قال . المرJماا فولدت ذكرأ متلد أنها نفلن القدس، 

ررآلفي ولأدتها قمة وذكر [. ١٢لالتاح_ريم: الآية . . رجهاه. آنتثث أبآ عنزن آقث 
ل،ثثيآ ققل ُمّا ؤ، تا للكت درت إؤ رث عنوة آترأت عاد أؤإد ت قوله في عمرازو 

ألدميوثش ومثت لما أعأز وأثق أتئ ^١^٠ رن ك ١٠وئعثبما ٤^١ أممئِ. أدبغ أق 



٦٣١( ١٩-  ١٧)الآي1ت رم: -ورو 

بماكوها و ابجي ^، ٣١٢ين ددئيختا إكث يدهأ ذأؤب تنير تيؤآ ؤإؤ 'أذيئ 
.٣،ث % ذ ثت أفيءت وى ه دَثل ئ ذلإ ه تظ ص آمح1 ثء 

يمران[.]iJ .ه جنتاي بمو ب—١٠ س ؛دق أق رن أثب بمي بذ ئد هاك ^١ محق آئ 
•ظرف لأنه منصوب ت وقوله 

المرادأن لأقوال ا أظهر رؤحناه. إثها هأتبملآ بما، لديهم ؛ن >؛، ٧١٠ؤ • تعار نوله 
^٠١،ت وقوله لالنعرا،ا، آمحن ألج بب • نوله لذلك ؤيدل • جبريل ؤردحثاه ت بقوله 
■وتكريم تشريف إصافة اف إر ؤإصافته ا، ١ • ٢ ]النحل; يا-ليه رتك ين القويب رؤح ثرنت 

يدلالأية في المذكور سويا بثرأ لها تمثله ميتاه. بثمل لها ءؤثسل ت تعالى قوله 
ألمافكتنائي ءؤإذ ت قوله في تعالى يه صرح المدلول وطا يادمي، وليس مالك أنه عالي 

الذيوهدا [• ٤٥ء_مرانت زآل ه مم أن بمش أيغ أنمه ته يمحنو يبيرلب آه إة بمُيم 
وقوله:يظاه عتنما لك لاهت ننك رنوئ اكأ ؤإث1آ هنات لها قال الذي هو به بشرها 
لهاه.قوله: في الفاعل صمير من حالان سئاه ؤ.نتح] 

ذكر@4. زًثئا ^١ ثك ص نك نثوئ أذآ ءاقا الى: مفه نول
رسولإنه لها قال جبريل هو الذي الروح ذلك أن الكريمة الأية هذه في - وعلا ل ج- 

والمعاصي،الذنوب من طاهرا أي زكيا، ولدأ أي غلاما ليعهليها أي لها، ليه—، ربها 
لها،الموهوب الغلام هذا صفات من كثيرأ الموضع هذا غير في وبين البركات، كثير 
أنثهته دمحمة تثئثك اثن ولأ كقوله: - لام والالصلاة سا وعلى عليه - عيي وهو 

دًكهلأأدهي 4 ألاس ُياءقدأ أتوبة. دبي دآ'لآجنن ألدتا 4 نجثا تق( رن بمتمح، ألنبمح 
وألإمحل.وآمحبمته رأل؛اءفثه ؤذثنهُ ونوله: صر\و:[ ]iJ أاكلل،ءإك.ه وبن 

كثثةَألمح؛ ثث اهطم آتاة أي دبمقم محن بمابم بمت^( ت آذ أتمحثل بقآ ءاك ددنولأ 
وأستمحإأم وأز؛٠< دويه أف إا,دن طيا نكؤن بيو نأنآح ألثلثد 

الأياتمن ذللث، غجر إلى [، ٤٩، ٤٨ءم_ران: ]آو م؛اهقإه 4 تثخ_ثون ت، ئآغزن و1تا 
وقالوننافع عن وورش عمرو أبو الحرف هذا وقرأ الغلام• هن،ا صفات على المشتملة 

ربلث،أي هو، للث، ليه—، أي اللام، بعد المفتوحة بالياء ررليه_،اا عنه يخالمخ أيضا عنه 
منالرسول أيها أنا هو للئ، لأهب، أي التكلم بهمزة •لأب اuقون وقرأ زكيا. غلأئ 

معروفحلاف الجمهور قراءة على ه نفإلى الهبة إسناده معنى وفى زكيا. غلاما ربلث، 
يبمولمحأ ؤإئما • لها جريل بقول المراد أن عندي نألث> فى الأقوال وأظهر العلماء، بين 

الذيالدؤع في، بالنفخ الغلام هبة في مجا لأكون أي يضاه؛ علما للث، لآم_ا رتكء 
هذاأن  ٠١"التحريم سورة في تعار وبين عيي، حملها يسببه قمار الفرج، إر وصل 
منفيه تقم\ ننها >صثئ، -أأي عمن أبمث 'ؤرمآ؛ز تعالى: قوله في فرجها في المفخ 

ينارولا - فرجها إر راجع ااغيهاا قوله؛ ر والضمير [. ١٢]التحريم: الأية . . روحناه■ 



(٢٠)الأية ت مريم ٌورة ٠  ٦٣٢

نوحكتاهين غيإكا نتنها مآدهتأ ااالأذساءاات في تعالى فوله ذلك 
الزمخئرىر فوبهذا عمى، حمل منه فكان الفرج إلى وصل الفخ لأن [ ٩١]الأساءت 

الأية.الكشاف في 
-وعلا حل - الله لقول منه حكاية ثلثاه لأهب ءؤ حبريل قول ت العلماء بعض وقال 

•أخلهر والأول غلاما، لأم، أريلث، لي قال وقد ربك، رمحول أنا إنما فالمعنى وعليه 
الإعلامكان لما قبله من الهبة جعل ! العلماء يعص وقال اللفغل. ظاهر عن يمد الثاني وفي 

تعالى.اش عند والحلم الأول، وأظهرها تفسيره. في القرطبي صدر وبهذا نله. من بها 
ذكرببما.ه■ أق. ولم يمر تسسفي وثم ظنم ؤ،  opjأن ؛)،il، دع_اويى: نوئه 

علبه- الزكي بالغلام جبريل بشرها لما مريم أن الكريمة الأية هذه في - وعلا ل ج- 
أنيوالحال غلاما ألد كيف، أي غتأه ِل  'ضءؤأق قالت: ِ واللام الصلاة نبنا وعلى 

وإذاواسة• أك لم أي أق. إبلإ بنلكح ووج بجامعني لم تعني بشر، يمني لم 
امحستخثاراستفهامها أن والفلاهر تحمل، فكيف، وحراما حلألأ الرجال يس معنها انتفى 

الرجاليس معدم مع لأنها المذكور؛ الغلام حمل يها يكون التي الكيفية عن واستعلام 
اللهقدرة كمال من تحجب، استفهام استفهامها يكون أن ويحتمل الكيفية. لها تتضح لم 

سورةفي أيضا عنها ذكرْ هنا قالته أنها عنها - وعلا جل - الJمج ذكر الذي و٠اJا تعالى، 
آسهمنه بكلمه يبؤتوج أثن إن ي-مريحم آلمافكت ناثت ^إذ تعالى: قوله في عمران® آل ١١

دًْفثلأأثهب 4 ألةس دبمفبم و يبث؛لثمؤث دأ'لآمح ألدنا ؤ، دجها ميم آ.ن عيش أشح 
[؛٤٧- ٤٥ء__م_ران: ]أو نثنه يسنق رؤ ولد ل ةؤ0 آة دم، ئالق آاكنيء؛ق رمن 

علىيد.ل [ ٤٧عمران: ]آل نقره يمنق ؛ قولهاعلى عمران® ارآل آية في واقتصارها 
الفناهر.هو كما يزنى، والمسيس بنكاح يس للمشامل عنها المنفي البشر يى مأن 

قولها:أن فيه يظهر نثاه أك هر نئث تثنق قاب ارمريمء: سورة في قفولها وعليه 
وقالوالحرام. الحلال يشمل البشر يس ملأن تعميم؛ ؛،uJ تخميمس بغتاه أك قء 

جعلسا4 أق. ني؛ يمث سنؤ، هنا: تعالى قوله ير نففي الكشاف في الزمخشري 
تثؤمزهأن مز قأ تعالى: كقوله عنه كناية لأنه الحلال التةLح عن عبارة المس 
فجرفيه: يقال إنما كدلل؛،، ليس والزنى [ ٤٣]الما،: ألآ1آءه كلإ [، ٢٣٧]الشرة: 

اه.والآداءِّ،، الكنايات فيه تراعى أن بقمن وليس ذللث،. أشبه وما بها، وحثث، بها، 
فينكرة بشر® ١١لففلة أن ويويل.ه عليه، تدل عمران( )آل وآية الأول، والأظهر 

المجاهرةوالبغي: كان، من كانتا بشر كل يس مفينتفي بشر كل تع-م فهي النفكب ساف، 
إحداهماسفت وباء واو هيه اجتمعت المبرد، عند فعول ووزنه لزني. بما المشتهرة 
فيكسرت لما ابء لأجل قبلها ْا وكر \و\ء محي وأدغمت ياء الواو فقلت بالكون، 

فعول،البغي أصل بان والقائل مرارأ* هدا قدمنا كما ودلو• عما جمع ودلي عصي 
ومحالفاعل. __ فمل فى لازمة لأنها التأنيث، هاء للحقته فعيلأ أصله كان لو يقول! 
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كمابم؛ لقيل ذملا' كان ولو فعل، وزن على الغي! أصل التمام: كتاب في جني ابن 
بأنالتتانث تاء لحرق عدم عن يجاب ففد القول هدا وعلى المنكر. عن نهو فلأن قيل: 

فيحيان أبو فاله كما بغي؛ لا باغ فيه يقال والرجل بالإناث. مختص وصف الغي 
والأننيالذكر بين المرق ناء إلى تحنناج لا بالإناث المختصة والأوصاف البحر، 

يقوله؛الكافية في مالك ابن عقده كما كحائض؛ 

نصاللمفل لأن اتنمى ٧، عن بخص بالأنثى الصمات من وما 
لأيةا هذْ ير نففدمنا فد ه. هه( يمل م رئك قال َكاثللهلأ ؤقال تعالى؛ قوله 

الأية:هذْ في وريم جبريل وقول . هناإعادته فاءنىِيءن زكرياء، قصة في مستوفى 
أنغير من به المبشر الغلام ذللث، وستلدين أي _j(ه؛ عق م يممف قال كذللف ؤءل 

قالتاؤ قوله؛ في عمران آل سورة فى الأية هده معنى إلى تعالى أثار وقل. بثر، يملث، 
لهبمود ثإقا أما يتئ ^١ ثآء نا بمثأة آمه ْقد'لك قاد بثل يستق وؤ ولا ل ث؛ؤة آئ رن، 

-وعلا جل - ذم ثنيتاه. آنيا ثكاك. نثا ؤئته لآثاي0 ؤوإثجث>له7»اثن تحار: 
آيةذللث، ليجعل زوج بغير امرأة من عيي خالقه حكم من أن الكريمة لأية ا ُازه في 

ثاءإن يناء كيف بثاء ما بخلق تعالى وأنه قدرته، كمال على دالة علامة أي للناس، 
فعلكما أنثى بدون ذكر من حلقه ثاء ؤإن بعيسى، فعل كما ذكر بدون أنثى من حلقه 
التقىتللث، من حلق أي ١[ اء؛ ]النروجهاه نثا نوله؛ في ذللث، على نص كما بحواء 

ؤإن• بادم فعل كما معا والأنثى الذكر، يدون حلفه ثاء ؤإن حواء، زوجها آدم هي التي 
كلعلى القادر العفليم اف فسبحان آدم، بني بائر فعل كما وأنثى ذكر من حلقه ثاء 

ولدتهحنث آية عيي جعل كونه من الكريمة؛ الأية هده في - وعلا جل - ذكر وما شيء؟ 
ءايةؤآثهكا وحء،هلننها ؤ بقوله؛ ءالأنيياءا، في أيضا له أثار زوج غير من أمه 

[.٥٠المؤمنون: ل .\وةه ؤآمه! همِيم لمأ، ؤمحة٠لئا بقوله: ®الفلاح'* وفي، [، ٩١ل'لأنياءث 
المقامدل حيف، فيه ;هغايزه [انه ءؤواث>ث.وهو الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى وموله 

أيمحدوف،؛ محلله تعليل لاثامزه [ايه ؤلأنجملثأ ؛ اوكشاذأفي الزمخئري مال عليه. 
قدرتنايه لتبين أي مقمر، تعليل على معهلوف، هو أو ذللثؤ، فعالنا للناس آية ولنجعله 

ءفسبثاهبما صن َةل ؤلتجرئ الى وإآلآر؛ما ألثمنو؛ت أثه ؤو.ءلوا ونحوه آية. ولنجعاله 
اه.[ ٢١؛ ليو>.غاوإتمدا/ه ؤ، لود ؤركد'إائ، وموله؛ [، ٢٢]١^١ثية: 

الرحمةيبتغ فلم به كفر ومن به، آمن لمن أي يثاه الأية: هده في وموله 
]الأفيا،[، 40لأثش0 ثته إلا أتثص ه؛ نبينا في ر تع[ uل كم[ شه، 

أيمقضيا، أمرأ منلث، الغلام ذلك وحوي وكان أي ملهياه أمإ تعالى؛ وموله 
محالة.لا واقع فهو وقوعه، س با_ لا المحفوفل اللوح في هلورأ م الأزل، في مقدرأ 
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أفنئتحيج إق أدح1ص ئلبماءنا ر. شبمنا ذ؛اوا ي هأثذنح ؤئ>مثئ ت تعالى توله 
•ا.ه ئلهتا شثا ويكث ذا ثر ت ٥^٠ 

تنقوله عيس. حميتا مريم أن الكريمة لأية ا هده في — وعلا حل - ذكر 
^١٤٠^نومها عن معتزلة وبعدت به تحت< أي بهءه ؤةتدث عيسى أي ؤئ>ئكته 

أنوالوفيه لحم. بيت المذكور المكان أن على والجمهور بعيد، مكان فى أي قصتاه 
حنعأي الخالة، جنع إلى الطلق ها ألجا أي وتوله• ذلك، غير أحر 

علىحمله إذا ت غيره وأحاءه فلأن، حاء ت تقول والعرب المكان. ذلك في jخالة 
نهرتتول ومنه المجيء، 

رجاءوالة المخافأجاءته ا نيإلمعتمدا ار موجار 

■فهم حان ونول 
الجبلسفح إلى اكم فاجانة ادقصة ثل. شددنا إذ 

الحركةوهو المخض، من مخاصا وصمي الولادة، وجع وهو الطلق، والءاضت 
الخروج.أراد إذا بطنها في الجنين تحرك لشدة الثديية 

ماتتطند تكون أن تمتت منسناه ثنيا ؤحكنمتا هتدا ثل مث هؤؤل ت ونوله 
يبينلم هنا أنه فاعلم الأسين، هاتين معنى عرفت فإذا يذكر. شيثا تكن ولم ذلك نل 

تكونأن أجله من وتمنن، أجله، من عنهم تنحتآ الذي هذا هل يبين ولم به، حملها كيفية 
جاءتوأنها بالزنى، يتهموها أن من حوفها وهو منسيات نسيا وكانت ذلك، نيل ماتت 
هذاغير في ذللن، كل بين تعالى ولكنه ٠ منه مالمته أو فيه وقعت زنى من العلام بذلك 

الحملفوع فرجها إلى الفخ فوصل فيها نفخ أنه حملها كيفية أن إلى فأثار الموصع، 
زؤحناهين يؤ قثما محها أنم-ثتا آبآ عتنن أقن ؤو؛تيم ت قال كما ، ذللث، تب ب

الأية٠ ٠ يفييقاه. ين فنهقا تنئثا م؟يثا ثنتثثت، ال؛ ون[ ١٢—م: لالت--ح—ري 
فيهاجبريل نفخ الفخ بذلك المراد أن العلماء مجن الجمهور عليه والذي [. ٩١]الأنبياء؛ 

لاث،لأم، رتك يبمرد اكأ قوله" في الجمهور قراءة لذللث، تدل كما فحملتؤ، افه بإذن 
محيلسه المذكور الفخ - وعلا حل - اطه إسناد ذك ينافي ولا تقدم، كما يئاه عثتا 
تعالىوهو ومشيئته، وأمرْ بإذنه أوقعه إنما جبريل لأن [؛ ٩١]الأنبياء: ؤسثثاه ت قوله 

ذلكمن الحمل يخلق أن على له ندرة لا فجبريل النفخ؛ ذللث، من الحمل حلق الذي 
ولاالمذكور القح يع أن يمكن ولا تعالى، وأمره ومشيئته بإذنه كونه أجل ومن الغخ؛ 
أعالم.تعالى واطه نمه، إلى أسنده - وعلا جل - بمشيئته إلا منه الحمل وجود 

السقوط،ظاهر درعها جيب هو الملك فيه نفخ الذي فرجها إن قال• من وقول 
الحمل.فوقع المعروف الفرج إلى وصل الدرع جبّا في الواقع الفخ بل 

بالفاحشةلها قذفهم وهو عنه حانت، الذي ذللث، أن أحر مواصع في تعالى بين وقد 
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ههمي ثث ;بمئت لمد يننين ^٥^١ عنهم: كقوله وذلك ، برأها اممه وص فيه، ونمت، قد 
مغأثك َكائت، رث1 محوو آنتإ أبولي َ؛اث ما تثؤن ينك، ؤ ت عنهم وقوله الفاحشة، يعنون، 
عؤومإءم ؤوبمهم،يم ت تعالى وكقوله الولد؟ بهذا وجنت، أنت، نجرُت، »مف يعنون .ه 
.لالما،ا .ه هثنا •رثر 

تالراجز قول( ومنه البعيد، القصي، شسثاه ؤمءادا وقوله: 
ليمقالاذورة قالذي ني ممي قالد عقمقعدن تل

ممسياللث، الذيو أبي أنلي عاللث، ربفي؛تعلأو 
آنؤوبمقJنا بقوله: ١لموصع هدا غير في تعالمح، ال؛ه وصفه قد القصي المكان وهدا 

الأيةهدْ في، ونوله ،[؛ j_^>»J]،وه نبمثميؤ ء داُي نبجم الن، ءاته  yUj'َبم 
الحملإلى هدا قوله ني والإشارة - يطنها ني وهو انتبذت أي ؤةثذث الكريمة؛ 

٠للوصع أصابها الذي والمخاصى 
والنمىالمس تضثاه ثنا ؤو>=ش1* ؛ عنهاالكريمة الأية هذ0 في ونوله 

وكالوتدالحيض، كخزق لحقارته، وينسى يطرح أن حقه من ما هو ء والفتح الكسر ب- 
أساءكم،انظروا نولهم؛ الدار عن ارتحلوا إذا العرب كلام ومن - ذلك ونحو والعصا، 

وحووالوتد؛ كالحصسا وتنسى تترك أن شأنها من التي الحقيرة الأشياء أي نسى، جمع 
عادة.وينسى يترك أن حقه من حقيرأ تافها شيئا أي مياه ؤوء=فث فقولها؛ . ذلاكا

نسىقد وينسى يترك أن عادته من الذي المافه الشيء ذللث، أن نعتي ؤمنيسياه ؛ ونولها 
ماإلى راجعة الأية في المفسرين وأقوال حفه. هو الذي السمان فيه فوحد بالفعل وطرح 
الكميعت،؛فول ذكرنا ما على المس إطلاق ومن ذكرنا، 

دخلولا معد في ينسي ولت، نماعة لكلسح حسّرأ |ا نالأتجع
الثنفرى؛وقول منسي، تافه شيء أي ُابسيأا فقوله• 

تبلت،تحدنلث، ؤإن أمّيا عالي تقصه نسيا الأرض في لها كان 
الماءوسكون الماء بفتح ااتبالت.إ® وقوله؛ ونسيته. تركته شيء أي النس-يااا فقوله؛ 

اللغة؛في واللت الحياء. من كلامها تقطع أي ٠ اكأنيث تاء بعدها اللام وفتح الموحدة 
وقرأالميم، بكسر مثاه والكالئ وحمزة عاصم عن وحفص وقرأ القطع. 

بفتحثمناه ؤوحكتن وحمزة عاصم عن حفمى ونرأ • الميم بضم امن،® الباقون 
صحيحتان.وقراءتان فصيحتان، لغتان وهما يكسرها، والباقون النون. 

لمالوصع قبل بعيسى مريم فيها حملمتإ التي المدة فدر في الماء العاوأقوال 
كانؤإن المساء حمل كعادة حمل أنه وأظهرها منها. شيء على دليل لعدم نذكرها، 

أعلم.تعالى والدة للعادة، حارقا متشو0 
.ه•مق محك رئك نل هد غمق ألا ي ثن ^نائلها تعالى؛ قوله 
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عاصمعن وحفصن قرأه ت سعيين قراءتين الحرف هذا في أن أولأ؛ اعلم 
تاءوحفص حر، حرف ارمز،ا أن على الميم بكسر محبماه؛ ين ؤتاد>؛ها ائي والكوحمزة 
عنوثمة عامر وابن عمرو، وأبو كير ابن وزأْ مجرور الظرف لأن تحتها؛ 
أينائي، فاعل هو موصول امم أنه على ارْناا ميم بفتح لحثهاه مى أريثاذاها عاصم، 

محذوف،صمير الداء ففاعل الأولى القراءة سلى ا'تحتها،، وفتح تحتها، الذي ناداها 
»من«.هو الذي الوصول الأمم فالفاعل الثانية وعلى 

العبرناداها الذي النادي هذا في مختلفون الملماء أن فاعلم هذا عرفت، ؤإذا 
بعضفقال هو؟ من الموصول بالاسم الثانية وفي بالفمير، القراءتين إحدى في عته 

مريمنائي الذي إن قال! وممن حبريل. هو العلماء بعض وقال عيي. هو  '■العلماء 
دي،والوفادة، والضحاك، الأولي، ميمون بن وعمرو عباس، ابن حبريل، هو 

حتىعيك، يتكلم لم ت قالوا القول هدا وأهل عنه• الروايتين إحدى فئ، جير بن وسعيد 
,قومها به أتتا 

والحسن،ومجاهد، أبي، وضعته، عندما عيي هو ناداها الذي إن ت قال وممن 
زيد-وابن عنه، الأحرى الرواية في جير بن وسعيد ميه، بن ووهيا 

مكانمن جبريل فاداها يمول: الملك إنه قال: من أن فاعلم ذلك علمت فإذا 
هداأهل وبعض عنها، منخفص مكان من ناداها وقد مرتفعة، ربوة على لأنها تحتها؛ 

هذاعلى الأول والذلاهر القابلة. تقبله كما الولد يقبل تحتها جبريل كان يقول: القول 
القول،هذا أهل عند لرتحتهااأ وتاء اليم بفتح ء تحتها من رافناداها قراءة وعلى ٠ القول 

كماالولد يقبل تحتها أو مكانها، أسفل مكان في أي تحتها هو الذي فناداها فالمعنى 
القراءةفعلى جبريل. وهو أي فذمنا، كما الأحير الاحتمال صعق مع القابلة تقبل 

^فناداهاالثانية القراءة وعلى تحتها. من جبريل أي هو الفناداهاء القول هذا على الأولى 
عيسى،هو المنادي بأن القول على وأما جبريل٠ وهو تحتها الذي أي تحتهااا من 

كانلأنه تحتها؛ من وضعته الذي المولود أي هو فناداها الأولى• القراءة على فالمعنى 
وهونحتها الذي أي نحتهااا من ارفناداها الثانية: القراءة وعلى الوصع. عند تحتها 

ابنعيسى، هو ناداها الذي أن احتار وممن الوضع، عند تحتها الكائن المذكور المولود 
حريل.أنه القرمحلى واستفلهر الحر، في حان أبو واستفلهرْ تسثره، في اتجري جرير 

ابنهاهو ناداها الذي أن عندي القولين أظهر -ت له وعفر عنه اف عفا - مقيده قال 
بدليلإلا مذكور أفربج إلى يرجع الضمير أن الأولى: قرينتان؛ ذللث، على وتدل عتكر، 
جمربل(؛لا عيي هو الأية في، مذكور وأقرب، إليه، الرجهمع بجمي، ذلك ء>، صارف 

بعيسى.أي هء4؛ عيسى يعني ؤئءثته4؛ ت قال افه لأن 
والقرينةعيي، أته ياق المن ؤيتبادر يظهر فالذي ؤمتادُهاه؛ بعده؛ قال ثم 
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ليكاامو0؛عيسى إلى أثارت نالوا ما لهآ وقالوا تحمله، قومها به جاءت لما أنها الثانية 
نث.ه؛آلتهي ؤ، َكاث من ثغبأ مم( ثازأ ؤ»أمارث.١^ ت عنيا تعالى مال تمما 

العادةحرق سل على يتكلم أنه ذلك نل عرفت أنها على نرينة ليكلموه إليه ؤإشارنها 
الروايتينإحدى في جبير بن صعيد استدل الأحيرة القرينة وبهذه وصحته. عندما لها كاته 
هيءرذأه؛ ولا نوله: غي ورأن• واحد. غير محه نفله كما عيي أنه على عنه 
حروفه،دون القول معنى يتقاومها أن رة المقارأن* وضابط أي، بمحنى فهي رة، المق
بعدهاالن.ي الكلام أن مقرة كونها ومعنى حروفه دون القول بمعنى فيه فالنل-اء هنا، كما 
سريا.شحتلث، ر؛لئه جعل ند تحزني لا هوت ملها المل-كور فالنداء قبلها؛ ما معنى ْو 

وهوالجل.ول هو ت العالماء بعض فقال هنا، ري بالالمراد في العلماء واحتلما 
منأي ؤئلإا4؛ نعالك،• قفوله وعليه نهرا؛ نحتها لها أجرى افه لأن المغير؛ النهر 

اJذكورالنهر من أي ؤرأننؤ،ه؛ حقاه رطثا قك نوله؛ ني المذكور الرف 
كلامفي مشهود الجدول على ري الؤإطلاق س/،ه؛ ،تاٍ، رنم، جملر ^ • فوله في، 

تمعلقته في لبيد نول ومنه العرب؛ 
اهفلامتجاورأ مجورة موصد.ءا ري العرض ا فتوّهل
التهربماء على نابتا نخلا بمن، أيضا لبيد وقول 

كرومهن نيبم واعنم عوسربه ا المفا يمتعهّحرا 
الأحر؛ونول 

ارهالأنهده تري الثل مائل نذو جد ما الخليقة هل م
الراجز؛نول وىنلانا الجدول. بمعنى ®الري؛ وقولهما ؛ امريهء فقوله 

هرهراري الفي عب يإذا أزورا ه منالدالي ترى لم ٌ
شرفاله الذي الرجل هو ري والعيي• هو ري الالعلم؛ أهل بحص ونال 

-وصري فيهما. سروأ رو ي- بالفتح - وصرا بالضم. سرو فعله س يقال ومروءة؛ 
علىأصرياء على هل-ا ري الؤيجمع ■ صرفا إذا وصروأ وسراء صري ري ب- بالكر 
جمع؛لا جمع اصم - بالفتح - راة الأن سيبويه وعن • يالفتح ومراة وصرواء القياس، 

الأودي؛الأفوه فول ومنه 
ادواسم هالجهإذا مراة ولا لهم سراه لا فوصى الناس يصلح لا 

الخهليم؛بن نيس قول ومنه صروالتا؛ على السراة ويجمع 
اهأردانلئا مالبفح نتاء نل١ صروامتا من وعمرة 

الشاعر؛قول ريف، البمعنى الري ءؤللاق ومن 

أسراهماسرى إذا ري الوابن ه بنفالرجال محن ري التلئى 
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اللسان.في قاله أشرفهما؛ أي وقوله 
النهرالأية في السري أن عندي القولين أؤلهر -؛ له وغفر عنه اض عفا - مقيده قال 

أمران:ذلك على والدليل الصغير، 
ذلكأن على قرينة وأن/فه؛ تعالى؛ فقوله القرآن، من القرينة أحدهما: 

سييإه،محلي ليلي جعل وهل نوله* في به الامتنان تقدم ما هو والمشروب المأكول 
مدامي )قت اق ووءاوثهدا تعالى: نوله وكيلك حقاه، ;طثا عثك وثثط وقوله: 

عنهالمعبر الجدول أنه والظاهر الجاري، الماء المعين لأن [، ٥٠تالمؤمنون* وبمعاأته 
أعالم.تعالى واف الأية، هذه في يالسري 

الأية:هد0 تفسير في هقفت كثير ابن قال • التي عن بذلك جاء حديث ثانيهما: 
بنيحيى حدثنا الحراتي، شعيب أبو حدئتا الهلبراني• قال ٌرفوع، حديث بدلك جاء وقد 
ابنسمعت عباس، ابن مولى عكرمة ّسمعت نهيك، بن أيوب حدثنا البابلي، اش عبد 

جثلوهر لمريم: اف ئال الذي المري ءرإن يقول: اف. رسول سمعت ت يقول عمر 
هدامن جدأ غريب حديث وهدا منه، لشرب لي اف أ'مّجه ضر ممياه، محلي رتلي 

أبووقال صعيف. الرازي* حاتم أبو فيه قال الملي،، هو هذا نهيك بن وأيوب الوجه• 
كثير.ابن كلام انتهى الحديث، متروك الأردي■* القح أبو وقال الحديث■ منكر ت زرعة 
الحديثفي الكشاف، أحاديث تخريج في الشاق، ءالكافي في هقفت حجر ابن وقال 

محسنان،بن سعيد محسنان أيى رواية من عدي وابن الصغير، فى الطثراني، أحرجه المذكور: 
ّمأإ4،ع رمحا جّل وق مارت قوله ر ه المص عن الراء عن إسحاق، أبى عن 
عنهرواه سنان، أبو إلا إسحاق أبي عن يرفعه لم ت الطبراني قال * التهرْ ري ®الت قال 

عنإسحاق أبي عن الثوري، عن الرزاق، عبد وأحرجه صعق. وهو معاوية بن يحص 
إسحاق.أبي عن إسرائيل، عن وتمع، عن تعليقا البخاري ذكرْ وكذا موقوفا. الراء 
عنأحر وجه من الحاكم وأحرجه كدللث،، إمرايل عن ٍلريقآدم، من مردؤيه ابن ورواْ 

نهرلمريم قاله الذي الري ®إن قال: ه عمر ابن عن الاب، وقي موقوفا. إسحاق أبي 
عنعكرمة، ترجمة في الحلية في نعيم وأبو القلبراني أحرجه ، منهٌ لشرب اف أحرجه 

انتهى.زرعة، وأبو حاتم أبو صعقه نهيك ابن أبوب عكرمة عن ورائيه عمر، ابن 
منمنها ثيء بخلو لا طرفه كانت، ؤإن المبي. إلى المرفؤع الحا-بنا ءها-ا 

إليه.الرجؤع يجب دليل بغير عيي ري الأن دعوى من الصواب إلى أقرب صّحف 
بنالبراء قال وبه يره، نففي جرير ابن النهر: الأية في المذكور ري الأن احتار وممن 

بنوسعيد ومجاهد، ميمون، بن وعمرو ؟ محامى ابن عن طلحة، أبي بن وعلي عازب، 
وممنوغيرهم. منبه بن ووهب ري، والوقتادة، الخعي، ؤإبراهيم والضحاك، جبير، 

إحدىوهو جعفر؛ بن عباد بن ومحمد أنى، بن والربيع المحن، عيي: إنه ثال، 
وعيره.محير ابن قاله أملم، بن زيد بن الرحمن محي وقول، قتادة• عن الروايتين 
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ؤثميمانأي ش . حظ يئ عثك ئثظ أفنلق إثك.ومحيج تعالى؛ قوله 
تأكلأن أمرها الذي الشيء ببنان الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل — يصؤح لم ه. عيسنأ 
منهتأكل أن أمرها الذي أن إلى أثار ولكنه منه، تشرب أن أمرها الذي والشيء منه، 
عنهالمعبر المذكور النهر هو منه تشرب أن أمرها والذي المذكور، الجتياا االالرطب هو 

الظاهر.هو هذا تقدم كما اروالسري« 
محالمايابسا؛ حذعأ كان يه تهز أن أمرها الذي الخلة جنع إن ت العلماء بعفر وقال 

نابتةنخلة جنع الجنح كان ت العلماء بعض وقال جني. رطب ذات نخلة الله جعله هزته 
بعضونال جنيا. رطبا وجعله الثمر فيه اطه أنبت هزته محلما مجنمرة، غير أنها إلا 

كانالذي الرطب لها ليتساقعل بهزها اممه أمرها وقد مثمرة، النخلة كانت ت اوُلماء 
حرقسل على الرطب ذلك لها أنبت افه أن القرآن سياق من يفهم والذي ، موجودا
والنهرالرطب بكن ولم العادة. خرق سل على النهر ذلك لها وأجرى العادة، 

اضأن إلا مثمرة، غير نخلة أو يابسا كان الجنح إن قلنات سواء ذلك،، قبل موجودين 
ؤئُأتعالى! قوله أن ذلك على السياق دلالة ووجه جنيا. رحلبا وجعله الثمر فيه أنثت 

الخارقةبالأمور الوقت ذلك في تفر إنما عينها أن على يدل تناه؛ ؤئتيما وأث/غا 
تفجيرمجن الخوارق هذ0 فوجود يه. اتهموها مما براءتها تبين التي ص لأنها للعادة؛ 

وبذلكالريبة، عنها به وتزول نفسيا إليه تهلمتن المولود وكلام الرطبا، وإنبات النهر، 
أنبسبها تمنت التي التهمة بقاء مع والشرب الأكل مجرد لأن لها؛ عين قرة يكون 
هوكما الوقت ذلك في لعينها قرة يكن لم مجنسيا نسيا وكانت قيل من مجاتّت قد تكون 

دابةلا المولود وكلام الرطب، ؤإنبات الماء، بتفجير الحادة لها افه وخرق ظاهر، 
تقوله فى العادة لهآ خرقه على عمرازا؛ ءآل فى — وعلا جل — الله نص وقد فيه. 
أقؤ أث بمي ين ئو ثاثئ هنئا آئ؛لبذ ئ١د يئة بمدها وثن آلممزب دئيا عثهثا يحق 
الصيففاكهة عندها يجد كان العلماء؛ قال [. ٣٧عمرازت ]آل حثاءأ،ه ينير يثاء من نجفا 

هذامن أغرب ليس الرطب ؤإنبات الهر ؤإجراء الصيف. في الشتاء وفاكهة الشتاء، في 
٠نعمرا ررآل صورة فى المذكور  ١٠

إقكالكريمة؛ الأية هذه في تعالى قوله من العلماء بعض أحذ مسألة! 
وأنهصرعا به مأمور أمر الرزق تحصيل في والنسيب السعي أن لأية، ا ٠ . آفنلوه. ِبميع 

أنبالشرورة، الدين من كالمحلوم أمر وهذا - وعلا جل - اش على التوكل ينافي لا 
ينافيلا شرعا به مجآمجور أمر الدنيا في المضار ولغ المناني تحصيل في بالأمباب الأخذ 
أنهؤيقينه علمه ْع ربه لأمر امتثالا السبب، يتعاحلى المكلف لأن بحال؛ اممه على التوكل 

افهكتب ما إلا يصيبه لا أنه همالم الله، على متوكل فهو وقوعه. الله يشاء ما إلا يم لا 
كخلق،.مسبباتها عن الأسباب تأُير تخلفا الله ثاء ولو شر، أو ختر ُن له 

•• • وه إمحن ءئ وثثثا ثدا كف بمار ؤءدا ت تعالى قوله ذلك في الأدلة أصرح ومن 
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وععمختلفة، معان إلى يتجزأ لا واحد معنى النار في الإحراق فلبيعة . الأية 
وسلامابردأ كائنة فه مى الذي الوت ئى حرها من رمادأ نمار الحطب أحرقت هذا 

حالقبمثتة هو إنما حفيقة التأثير أن على قاطعة دلالة ذلك ندل إبراهيم، على 
وأنهالأسباب، من ثاء ما على سيبات الم•ن ثاء ما ثب يوأنه والأرصل، موات ال

وعلاحل - بثبته إلا ذلك من لشيء -اتير لا 
له،مناف أنه ْع أحر لشيء سبا الشيء جعل ربما أنه ذلك في الأدلة أوصح ومن 

ميتةبقطعة وصربه لحياته، سببا مذبوحة بقرة من ببعض إسرائيل بني ميتا صرب كجعله 
أنهبوصح وذللث، بمسنا؟ صرب مجن الحياة بؤ تكلا إذ لحياته، مناف ميتة بقرة من 

البتةتأثير يي ولا الأسباب، من شاء ما على المسببات من شاء ما بسبب - وعلا ل ج- 
"٠وعلا جل — بمشيئته إلا 

يعقوب:عن تعالى قوله الله على التوكل ينافي لا الأمباب تعاطي أن يوصح ومما 
هذافي أمرهم [، ٦٧لمّف: ثّنينوه قب ثذ يأذحأوأ زجل م ين ثدثلوأ لا ثؤ ؤربمد 
الاستصيبهم أن عليهم يخاف لأنه به؛ بالأمحر ذللثج في وتب؛، المسبح، بتعاطي الكلام 
غيعلة وبوكمال جمال أهل وهم واحد، رجل أبناء رجلا عشر أحد لأنهم بالعين 

منوالدخول بالتفرق فأمرهم الحثن نصيهم لأن مفلنة واحد باب من فدخولهم الأجسام. 
علما.هن واحل غير قال كما العين؛ إصابة من السلامة فى للسبا تعاطيا متفرقة أبراب 

ؤأدحلوأنحد إلا يى ع>غلوا لأ ببغخ ^^١^ عنه: افه قال فقد ببح التهذا ومع لف،، ال
قتدألوعقو عثو ف ^ ٣ إن _؛ ين أس يرث، سئر أز وج قثنمه لأ 'ؤيذ 

إلاين ^لأ توله: في السثبح بين جمع كيف فانفلر [. ٦٧]يرسمه: آلمؤسلوبم 
أتر؛ؤارثهقنرؤب وعقو مةت> ؤءثو نوله؛ في اض على التوكل وين ^١ ٦٧لمّفث زمزه 

-وعلا جل - وافه بصيرته، اطه طمس من على إلا يخفى لا معلوم أمر وهن-ا [، ٦٧]يوممج؛ 
بهزإسقال في بالتسعب أمرها ولكنه الجنع، هز غير من الرحلب لها يسقط أن على قادر 

ذلك:في بعضهم قال وقد الجنع. 

الرطبحط iLالجذع إليالث، وهزي _م ممبملال قاطه أن ر تم أل
سب،له شيء كل ولكن جنته هزْ غير مس تجنيه أن شاء ولو 

لو: قالواالرطتح، اء الفتطعمه ما حير أن الأية هذه من العالماء بعض أحذ وقد 
بنالربح قاله بعيي، نفامها ونتح مريم الأه لأطعمه الرطثا من اء للنفأحن شيء كان 

الهزفعل لأن للتوكيد، مزيدة ١^:^؛ هيج إثك نوله؛ في والياء وغيرْ. خيم 
فيكثيرة بنفسه المتعدي الفعل مفعول قبل للتوكيد الباء حرف وزيادة بنقمه، يتعدى 
لأن٢^^ محيج إثك ^٣؛؛، هنا: قوله القرآن في فمنه العرب، كلام وفي القرآن 

ه؛أ؛يتؤ ئةؤ\ تعالى: وقوله الخلة، جنع إليلث، وهزتم، الأصل أن اللغة من المتبادر 



٦٤١(" ٢٦-  ٢٥)ت ريم محورة 

[.٢٥]الحج: الأية . . ئلزه. دإلثظد مه يمد مأنى وقوله: [، ١٩٥لالبق-رة: لملؤئؤه 
وقوله•]اكلم[، لأية ا واه آتئتون ؤ( رشثؤن ؤتJةiث ت ونوله 

أنبتمفاؤع الباء وكسر التاء بضم عمرو وأبي كثير ابن قراءْ على [، ٢٠]المؤمنون: 
يتعدىالموحدة الباء وكر المثناة الياء بفم ينبت أتمت هو الذي الرباعي لأن الرباعي؛ 

ذلكونغلير المذكورة، لأيات ا فى رأيت كما للتوكيد مزيدة فالباء الحرف، دون بنفسه 
الثقفي:الصلت أيي بن أمية قول العرب كلام من 

فطيراخبزا أكلون يلا فبل وكانوا يق دقالبيسقون إذ 
الراعي:وقول للتوكتد٠ الباء فزيدت الدقيق يسقون الأصل لأن 
بالسوريقرأن لا المعاحر صود أحمرة ات ربلا الحرائر هن 

ذكر.لما ابء فزيدت المور، يقرأن لا فالأصل: 
غيره؛أو اليشكري الأحول يعلى وقول 

والثبهانالمرخ بله فوأممصسدره الشنآ بت ينيمان بواد 
وقولذكر، لما الباء فزيدت الخرخ، أمحنله وينبت أي الميخ؛ وأصنله فالأصل؛ 

الأعشى:
الأحرداوالصريح المراحل ملء أرماحنا عيالنا برزق ممنت 

الراجز:ونول ، عيالنارزق صمتت فالأصل 
بالفرجونرجو بالميف نضرب الفلج أصحاب جعدة بنو نحن 
القيس:امرئ وقول الفرج. نرجو أي 
ميالشماريخ ذي بغصن هصرت وأسمحت الحديث تنازعنا فلما 

٠العرب كلام في كثيرة هذا وأمثال بنمها. تتعدى هصر لأن غصنا؛ همرت فالأصل: 
سعيه.منها ثلاث قراءات، سع راتساةءلاا الكريمة: الأيه هو6 في تعالى محوله وفي 

التاءبفتح اارس-اثهلااا المبحة مجن وحده حمزة قرأه فقد بحية الالثلاث أما شاذة. ومحت 
هذهوعلى التاءين. إحدى فحذفت تتثساقءل؛ أصله: القاف، وفتح السين وتخفيف 

ارتسامحهلاأعاصم عن وحده حمص وقرأه الفاعل. عن محول تمييز رررطااا قفوله القراءة 
القراءةهذه وعلى تساقين. ساقطت مضاؤع المين، وتخفيف القاف وكر التاء بضم 
بحةالبقية ونرأه رطبا. الخالة أي هي التساقهلاآ هو الذي للفعل به مفعول ْارطبااا فقوله 

فياكاءين إحدى فأدغمت تتانهل؛ أصله: الين، وتشديد والقاف التاء بفتح ااتساقهلاا 
علىكإعرابه الف.اعل عن محول تمييز لا لارحلبا فقوله هال.ه الجمهور قراءة وعلى المتن* 

شاذ.القراءات من هذا وغير حمزة قراءة 

لأنوصلح حناب ما هو الجني: نتاه؛ الكريمة: الأية هذه في وقوله 



(٢٦)الأية ت ٌريم مودة ِ ٦ ٤ ٢

ولممحس، ولم يجف لم الذي هو الجني أن العلاء بن صرو أبي وعن فثوكل• يجش 
٠متناوله يدي عن يبعد 

أيورتكلمم قن صومح؛ ثدرئ اؤ يمؤأ ^،-١ ألمثم ين ئ ؤنإثا تعار• توله 
فدمناوقد تحزني. ألا تحتها من ناداها الذي هو لمربم الكلام هذا نائل إمثاه. 
دلك.من عندنا رجحانه يظهر وما جبريل، أو عيسى، هو هل عليه الحلاف 

أنأمرت نيل" ه صهمبما ئدلت اؤ، ؤثتؤلإ ت الكريمة لأية ا هذه في وتوله 
ياللمفلتقوله أن أمرت وكونها بالإثارة. تقوله أن أمرت ونيل؛ باللفظ• ذلك تقول 

لأنالكريمة؛ الأية ظاهر وهو حيان، وأبو القرطبي قاله كما الجمهور؛ مذهب هو 
واستدلباليان. قول أنه الأيق، ٠ ٠ ةن-ريت،ه. إؤ ؤنقؤآ تعارت توله في القول ظاهر 

الذينذرها أفسدت باللففل قالته لو بانها بالإشارة ذلك تقول أن أمرت إنها ت قال من 
فقده؛ صؤما ٥؛^، ذيت ؤإق ت بالمانها لإنسي نالت فإذا إنسيا، اليوم تكلم ألا نذرته 

عليهالأية لدلالة الأخير القول هذا واختار ٠ نذرها فأفسدت الإنسي ذلك كالم، 
أءكل.رنلن نزئ هوزئ ^٠^؛، الأية■. هذ0 ير نففي ناذ تقه، كثير ابن 

اسرالقول به اJراد لأن بذلك، إليه الإشارة القول بهذا الراد لمئا4؛ أ'لثن 
المعنىبأن هذا عن المخالفون وأجاب . ه إنستا *- ٧١أمقلم ُؤن؛ن ينافى لئلا 

العالماءكلام رأيت فمد صوماه؛ ,ف/بنإآ ئديت ؤإق ت قولمحا يعد لذي-باه؛ أنر أًُفإم 
موله:عليه بدل الثار وأن السياق. ظاهر عاليه ياJل الأول القول وأن لأية. ار 

حيانأبو قال مطلقا. للإني الكلام نفي على يدل لأنه إذسثاه؛ أدومّ أًكلم ؤش 
نولهأن كلامه ومعنى الملأنكة. تكلم كانت، لأنها ؤإذسنابا؛ ونوله: لبحر، ار 

ينلهروالذي أكلمه. فاني كالملائكة الإني غير بخلاف أي مخالفة، مفهوم له ءاسيا• 
نفيشمول الراد ؤإنما انملوق، حكم عن الممهوم إحراج الكلام هم، يرد لم أنه لي 

كان.من كائنا إنسان كل عن الكلام 

الأصلإر فليرجع عليها ، الوقوفأراد من الأية هذه ر متبله أقوال وللعالخاء 
قوله:هو المسألة في الشيح رأي وحلاصة الكلام. مقام تقوم الإشارة عل 

الإشارةأن المسألة ر رجحانه ر يظهر الذي ث — له وغفر عنه ^ ٥١عفا — مقيده قال 
مطلقا،الملق مقام تقوم أنها معها المقصود في شك لا وانححة دلالة المحنى عر دلت، إن 
الإشارةتقوم فلا كانت، فان الثّارع، قبل من مقصودة أهمية اللففل حصوصى في تكن لم ما 

تقوملا الإشارة أن فالفلاهر معينة، بصورة عليها نمى الله فإن اللعان، كأيمان مقامه 
أعلم٠- وعلا جل - والله الإشارة، فيها تكهم، فلا بها المعد الألفافل وكجمح مقامها، 

عنإمساكا أي صؤماه؛ ^'f، ثلين ءؤإؤ، الكريمة: الأية هذْ ر تعار وقوله 
ذييان:نابغة قول ومنه الإمساك، اللغة: في والصوم الجمهور، قول في الكلام 



٦٤٣(س ٢٦)الأية ت ّريم ّهمرت 

اللجماملك وأحرى العجاج تحت صائمة غير وحيل صيام حيل 
ءصائمة غير رأوحتل العلف عن وقيل الجري، عن ممسكة أي ارحيل فقوله؛ 

القيس:امرئ ونول ذكر، عما ممسكة غير أي 
-بميلصم إلى ان كتبأمراص ممامها في علمت الثريا كان 

هوالقول وهذا الحركة. عن إمساكها يعنى صومها، مكان أي مصامهاو راقي فقوله• 
بعدم؛قوله بدليل الكلام، عن اك الإمبالصوم المراد أن لأية؛ ا معنى قي الصحيح 

)بابفي )الفتح( في حجر ابن ونال العلم. أهل أكثر فول وهو إمكاه؛ الور أحتئم 
هؤ تعالى؛ قوله معنى أن مجالك بن وأنس كعب بن أبي حديث من ثبت وند اللعان(. 

الرادالعلماع؛ بعض وقال اه. وغيره، الهلراني أحرجه - صمتا أي صوماه اربنإc هان-رت 
^؛؛،1،تعالى؛ قوله في الخدكور المعروف الشرعي الصوم هو الأية؛ في بالصوم 
^١كانوا أنهم فالماد وعالمه [. ١٨٣]الدة: ين أوت عد مح، كنا أيتام 
الأيةمحنى في والصواب الطعام، عليهم يحرم كما الكلام علتهم حرم شريعتهم في صاموا 
فيأما شريعتهم. في حائزأ كان إنسيا اليوم تكلم ألا ندرته الذي الذر فهذا وعليه الأول• 

البخاريقال به، الوفاء يجب ولا الذر ذلك يجوز فلا ه نبينا بها حاءنا الي الشريعة 
ابنعن عكرمة عن أيوب حدثنا وهيب، حدثنا إسمماعيل، بن موصى حدثنا صحيحه؛ في 

أنندر إسرائيل أبو ؛ فقالواعته فسأل قائم برجل هو إذا يحيلب التي بينما قال• عباس 
ولستظلفليتكالم، ءمره النهم، فقال ويصوم، يتكلم ولا يستفلل ولا يقعد ولا يقوم 

اه.ه، اما عن عكرمة عن أيوب حدثنا الوهاب• عيد قال صومهأا وليتم وليقعد 
المكونأن حديثه وفي الحديث هذا على الكلام في رُةي حجر ابن وقال 

يومصمت ارولأ علي: حدبث من داوود أبو أخرج وقد اش: طاعة من ليس الماج عن 
منْ الصمت ايعني هذا إن الصديق؛ بكر أبي قول البوية يرة الفي وتقدم الليل" إلى 

بمشروعيتهيرد لم مما مالأ ولو الأسان به يتاذى شيء كل أن وفيه' الجاهلية، فعل 
يتعقلفلا اض، ءلاءة من هو ليس الثمس في والجلوس حافيا، كالمشي محنة، أو كتاب 

علمأنه على محمول وهو غيره• دون الصوم بإتمام إسرائيل أبا أمر فإنه الذر، به 
إسرائيلأبي قصة في القرحليي قال ٠ ويتفلل ويتكلم يقعد أن وأمره عليه• يشق لا أنه 

الما أو محصية، نذر س على الكفارة وجوب عدم في للجمهور الحجج أوصح هذه 
كالمانتهى بالكفارة، أمره الله رصول أن أسمع ولم ذكره• لما مالك قال فيه• طاعة 

؛بمددهانحن الي الأية هذه تفسير ض الزمخشري قال وقد الباري(. )فتح صاحب 
أحاديثتخريج في الثاف )الكافي في حجر ابن فقال الصمت. صوم عن ه نهى وقد 

يومصمت ارلا بلففل؛ حابر حديث من الرزاق عبد وأخرج . هكذاأره لم الكشاف(؛ 
وقدمثله، علي حديث من داوود ولأبي صمما. وهو عثمأن بن حزام وفيه اللمل" إلى 

الماءأر.١١سورة تفسير في تقدم 



(٢٦)الأية ت مريم ؛ورة ٦ ٤ ٤

أحدأ،الشر من تري فإل معناه ثلأزه؛ ءؤءإثا الكريمة; الأية هذه ني تعالى وقوله 
علىترأين والأصل الشرؤل، كوكد الزيدة وارما،ا الشرطة »إناا من مركة ارإما" غلففلة: 

ارتنم ألفا تلبها وحب ملها ما وانفتح الكلمة لأم ص التي الياء تحركت تفعلين، وزن 
الأغلبمي الخي القمحي اللغة لأن الراء؛ إلى حركتها وملت، الهمزة فحدق، ترآين، 

نمارتالراء إلى حركها ونقل والأمر، المفايع في رأى همزة حذف العرب كلام في 
نونعليه فدحلت، ترين، قمار الألف، وهو الأول فحذف الساكنان فالتقى راتراين® 
لأنالشرطية؛ إن هو الذي والجازم هي، أحلها من الرفر نون فحدقا الثقيلة التوكيد 

الياءهما ساكنان فالتقى ترين، فصار الوغ، نون حذف يوجب بانفراده متهما واحد كل 
فهومشدد حرف كل لأن \سدةلأ الموكيد نون من الساكنة الأولى والموز الساكنة 
ابنهذا إلى أشار كما ترين، كارت الكسرة وهي تناسها بحركة الياء فحركت حرفان، 

بقوله;الخلاصة فى مالك 

نميمجالس شكل ئيا واو وض •ابن، رافع من واحذمه 
وياموقس واضمم احشون نوم ريا ر بالكهند يا احشتن نحو 

فيالمْلرد القياس هو والأمر المف،ارع في تحذف ؛ارأى® همزةأن من ذكرنا وما 
الأصغر!اليارفي مرداس بن مراقة نول ومنه مؤع، مالأصل على وبقاؤها العرب كلام 

اترهتالبم العا كلأناه رأيتم لا حمني يعأري 
الرباب!تيم ص شاعر أو عدى، الحرادة بن الأعلم وفول 

معؤييرأ العيش يتمل ومحن أعمر والدهر ت، لانجمحا ترأ ألم 
آخر:وقول 

سيلاجل نإلى أرأى ولا جد نال نجت رأيإذا أحن 
وممنالحربية، علماء بعض عند لازمحة ءإما® بعد المف،ارع العمل في التوكيل ونون 

ومذهب،والزجاج. المبرد لداه! الثر ين ئ ؤءإما ! هناكقوله ارمحا® بعل ؛لزومها تال 
لازمة،غير ءإما® بعد المفاؤع الفعل في التوكيد نون أن وجماعة والفارسي سيبويه 

مس؛بن ميمون الأعشى كقول الحرب، شعر فى ورود، كثرة له وتدل، 
اهبأودى واديثلأ حالإن فة مل ي ولي نريتا إمف

ربيعة؛بن ليد وقول 

وجعفركلاب، من بأحجا ت، فلالما مسأصبحت، اليوم تربني فإما 
الشفري:وقول 

علنأتولا احفى ة رقلى عماحيا الرمل كابمة ترسي فإما 
الأودي:الأفوه وقول 



(.٢٨. TV)الآظن مروم؛م:

موستكاس انذي ان زماس مه بأزرى ي دأمرى تا إم
الأحر:ونول 

حلتيالأصاغر ينوها أبدي يأمت ا إمني أنتماضر زعمت 
الأحر:ونول 

شمميمن الخلان عن التخلي فما جدة ذى غير تجدني إما صاح يا 
فيالنون حذف إن يقولازت والزجاج والمبرد الخرب، شعر في كثيرة هدا وأمثال 

والفارسيكسويه حالفهم ومجن الشعر. لضرورة هو إنما ونحوها المذكورة الأسان 
تعالى.اه عند والعالم مطلقا. حائز ونه ت ويقولون للضرورة، كونه يمنعون 

تأنترثا. سثأ حقت لثن. نمنينّ ئابإ حط مومها ه نأدالى؛ نوله 
رأتمحا سب مريم اطمأنت لما . أمك،ف'؛انت، وما موو آما أبوك َقاث ما همين 

ءٍرتحمله قومها يعيى( رأى يه أتت آنفا، ذكرها تقدم التي للعادة الخارقة الايات من 
نالإ رناه سيشا بت لثد ؤي؛مربم لها* فمالوا يمولون، بما مجكترنة ولا محتشمة 

مختلقاأي ٠افري١٠ عدة: مبن سعيد وقال . طم\أي ارنريا'ا واحد: وء؛ر وقتادة مجاهد 
نادرآ.عجيبا أي اقريا٠ والاحفس؛ أبوعبيدة وقال مفتعلا. 

مرادهمأن القرآنية الايات من يفهم الدي له وغفر ءت< اش عفا . مقيده نال 
الفرية،من نعيل الفري لأن عغليما؛ منكرا أي زكاه؛ شيثا ءئت بقولهم: 

إلحاقهتدعي الزانية لأن المختلق؛ المفترى كالشيء الزني ولد لأن الزني؛ به يعنون 
تعالى:قوله الزنى انريار بقولهم مرادهم أن على ليدل أباً- ليس بمن 

ادعاوهمهو الني العفليم البهتان ذللن، لأن لال-ا،[؛ ءولثا.ه مثنا ترثم عث ومليم 
المرادهو ذللث،( من وحاشا0 )حاشاها الزنى ذللئ، من بعيسى وجاءت ت،، زنأنها 

ماهمين ؤكأئت، ،: J،Aتعالى؛قوله لن.لائ< ؤيدل زناه. ثيشا يمتا ؤةو>- لها. بقولهم 
كانيحنون تقدم. كما والبغي سا.ه؛ أمك، َةائت، وما سوو اممأ أبوك َثاث 

ولدأن على يدل ومما ترتكبينها!! أنت، للثج فما الفاحشة، يفعلان لا عفيفين أبوالث 
إن.؟؛؛؛ث يمحبم يثهكي( ه؛ ٠^^١ تعالى؛ نوله المفترى كالشيء الزني 

يقنيثميثهش آيتن ؤة* تعالى: فوله معنى العلماء: بعفس نال [. ١٢
ليسبرجل إلحاقه يقصدن زنى بولد باتين ولا أي [، ١٢]المتينة: رأنثلؤىه أن:أة 
فقدعامله أحاله عمل وكل الأية. معنى في القرآن عليه دل الذي الفلماهر هو هدا أباه، 
دهر؛ين صعب بن ره زرا وهو الراجز قول ومنه لغة، فرام 

أحجريدويا ممسومحا حولسا لئلا أحنممتني ند 
—اربم فالبه تمرين كنت د ق

٠عفلمأ لما أكلا اكله أنها يقصد أته والظاهر الخظيم. الخمل به تعملين يعي 



(٢٨-٢٧)الابمان ^ ٦٤٦

بهالمراد لمس نتو0ه؛ ؤبمأ.صثا الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 
بنيمن صالح آخر رجل هو ؤإنما الجهلة. بعض يظنه كما موصى أخا عمران بن هارون 

—مسلم رواه ما موسى أخا هارون لمس أنه على واكلمل هارون، مي يإسرائيل 
بنالله عبد بن ومحمد ا شيبة أبى ين بكر أبو حدثنا I صحيحه فى — تعالى الله رحمه 
حدثنات نالوا نمير لابن واللففل العنزي؛ المثنى بن ومحمد الأشج، سعيد وأبو نميرا 

ثمةبن المغيرة عن وائل، بن علممة عن حرب، بن سماك عن أبيه، عن إدريس ابن 
قبلوموسى هثرو0ه تئروون إنكم ت فقالوا مألوني نجران قدمت لما محال؛ 

كانواااإنهم فقال؛ ذلك عن سألته افه رسول على قدمت فلما وكدا، بكيا عيسى 
علىدليل وهو ٠ الصحثح في مسالم لمقل هدا اه، ، ^^٠٢٠والصالحين يأنييايهم يسمون 

ءلويل•بزمن مريم نل موس أخا هارون أن ومعلوم موس، أخي هارون عير رجل أنه 
الزمخشّرىتقول في الكشاف،( أحاديث تخريج في الشاق )الكافي في حجر ابن ونال 

الطبريورواه سند، بغير الثعلثي عند إلا هكذا أحده لم نصه؛ ما النبي هارون عنوا إنما 
سعثةبن المغيرة عن والترمذي امحي والنملم عند فإن بصحيح؛ وليس قوله المدي عن 
ومحنمحئ4؛ ؤبمأ-ثث يفردونه شبا أرأيتم لي: فقالوا نجران إلى التي. بعشي ت قال 

رهلاالني.ت لي فقال أحمهم؟ ما أدر فلمم نين، المن اغ شاء ما وعيي موسى 
مناتجري وروى ملهم® من والمحالحين أسيائهم بأسماء يسمون كانوا أنهم أخرنهم 

بهارونليس محئ4؛ ءؤ,تك تعالى: قوله إن قال؛ كما أن نجت سيرين؛ ابن ؤلريق 
هالمي كان إن ال>سن، أم يا لها؛ فقال كذبت؟ عائشة؛ له فقالت موسى، أخي 

حجر.ابن كلام انتهى منة، ستمائة بينهما أجد فانا ؤإلأ أعلم، فهو قال 

أبيابن أخرج هنثؤزه؛ ؤ؛ثأئثا تعالى؛ قوله في المنثور الأر صا-صا وقال 
أبيوابن المدر، وابن ئي، والنا والترمذي، ومسلم، حميد، بن وعبد وأحمد، سيبة، 

ثمةبن المغيرة عن الدلائل في واليهقي مردويه، وابن والطبراني، حان، وابن حاتم، 
وبهذاآنفا، تقدم كما الحديث آخر إلى ٠ . نجران. إلى . افه رسول بعثني قال؛ 

فيمسلم عند يلفظه قدمناه وقد له، الجماعي هؤلاء إخراج رأبتا الذي الصحيح الحدبثا 
أخته،إنها قيل سواء يامحلل موسى أخو هارون الراد إن قالُ من قول أن تعلم صحيحه 

أخايا والمراد تميم، أخا يا ؛ للرحل يقال كما ذريته، من أنها أخته بأنها المراد أن أو 
[؛٢١]الأحقاف؛ عاده ثغا ءؤوإدّفي فوله• الشيل هذا ومن تميم، ذرية من لأنه أ تمتم بمي 
فيبعاد المراد وهم عاد، بمي أخو فهو ذريته، من لأنه عاد أخو له قيل إنما هودآ لأن 

غيرالأية في بهارون الراد أن حققت ؤإذا الجد. لا القبيلة بها الراد لأن الأية؛ 
وبعضهمهارون. اسمه أخا لها إن قال؛ العلماء بعض أن فاعلم موسى، أخي هارون 
بكونهافالمراد هذا وعلى بالصلاح، مشهور قومها من رجل المذكور هارون إن يقول؛ 

فيمعروف المشابه النظير على الأخ اسم ؤإطلاق والتقوى، الميادة في تشبهه أنها أخته 
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أًًيره إلا ءاتغ نن وبهر ؤ)؛، تعالى؛ قوله القرآن في فمنه العرب، كالأم وش القرآن 
إحوة'؛ازأ التدون ءؤإ0 الى؛ عته وقول[، ٤٨زح_رف: لالة لأيا . . أنتهاه. بذ 

الئئ ألي ي، تثدوني ؤولم؛دهم تعالى؛ ونوله [، ٢٧لالإسراء: الأية . . ألث1نءلأاه. 
قوله؛العرب كلام في ومنه .ه يمهئون 

يانرنقالإلا أسك عمر لوْ أحه ارقنيأخ ل وك
أخوين•امذد؛ن فبمل 

علىإطلاقه ومن والصاحب، المدبق على الأخ اسم العرب تطلق ما وكثيرا 
؛حزن بن القلاخ قول، الصاحب 

أعقلاالخواك بولاج يس ولحلالها إليها اسأ لجالحرب أخا 
ذوب؛لأبي ونل الراعي نول ومنه صاحها؛ ;عني الحرب• •أخا فقوله: 

وحجيجه دوننجر ة بدوملراهب تراءتا لو عدي مبة عن
هيوجالعزاء إخوان ى النأ على ا هإللنوق لوامحتاج دينه قلى 

الصبر.أصحاب يعنى العزاء" ءإخوان نقوله 

؛حقيقةمخبرهم يكلمونه أنهم إليه إثارتها معنى ■ إقوه ^٠١^^٠ تعالى؛ نوله 
2ؤوأَةدا ءؤ،الرأ يعده; تعالى قوله إليه بإثارتها مرادها هو محيا أن على والدليل الأمر، 

ال٠مارعالفعل بمعنى •ركان• هو الذي الماصي فالفعل صبماه؛ أنهي ؤ، ؛اث َش 
تعالى.اف عند والعلم المساق. عليه يدل كما يالحال المقترن 

ماق يطق بما. دئؤ أدلإب ءاثني أثو عبمد إؤ ت ئولمه
.ثما جثايا بممني( ولم هك محا . ذا دنت ما رالرْفإ.ي إلثؤن دآُبمءا ًكث 
الأيةهاوْ فى - وعلا جل - ذكر ثا أبمق أمرث ورم ت ولب رم ءد ُأذلم 

ذلكوفى اف، عبئ أنه مجهده فى صبى وهو عيي بها لهم نطق كلمة أول، أن الكريمة 
بهانملق التي الكلمة وطْ معه! إله أو ابنه أو الله، أنه دعواهم عن للنصارى زجر أعغلم 
تعالى؛كقوله أخر مواضع في عنه - وعلا جل - الله ذكرها لهم حطابه أول، في عيي 
»آلاض وقوله [، ٧٢لالم_اتاوت: إنهه ني، أمه أء4در؛ لنمح؛ل ثغآ أتسنح ؤدةل، 

فيوقوله ءمراذ٠[، ]آل، ئسنجأر صثط هنئا ةءثثدْ ددتحقم ثميسح أق ^إن عمران،؛ 
سنتينهنث ئدا قء ه، ند أق إن . همحق أق ؤءأمإ ؛ رف، زخ•ال

صقتسا ثاغثدوأ ور3ؤ إن أق ،نلة •مريم•: سورة في هنا وقوله لابيح-رف[، .ه 
الآية. .وو3ؤأه. قذ أق آغثدرأ آي دء أتِنج، ما إلا لم ءلئ ^ثأ وقوله؛ مستيه.ه؛ 

.الايالتامن ذلك غير إلى [،( ١١٧]الم^Jد٠ت 

_؛اممه شاء إن - فته التحقيق ساه و؛بمني آلكنت< ؤءانؤ الكريمة؛ الأية هده ز وقوله 
محيونظائره الوئؤع. منزلة الومع لتحقق ^ ٠٣المستقبل فى سيقع عما بالماصى عبر أنه 
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ؤيت تعالى ونوله ١[، لاك>لت ممطوءه نلأ أممي اتر  ٥١١٠ت تعالى كقوله كثيرة القرآن 
مامئم ثإدا محن محو قيح م ائه ثاء ش إلا ألاثي ي ثثن إئء؛ب ق تن ئنعؤ أهؤي 

ويمومص ُأدثمدآ» أكثذ ماة♦ الكقت رثفخ ربرا يور ألامحش وإذه . نمحق 
ْئئقأه\قة نوله: إلى ء؛الته ثا _o َةو وثيتذ مملوث. ثُ ومح(  ٠٣٢؛

[.٧٣]النم؛ رممه أقعوا أقكي ؤرّسد( ت تعالى ونوله [. ٧١-  ٦٨لالزمرت 
ونومهلتحقق تنزيلا تقبل المبمعنى لأيات ا ني المذكورة الماصة الأسال فهدم 

الأفعالأن من ذكرنا الذي ومدا القرأن. في كثيرة ونظائرها بالفعل، الونؤع منزلة 
إن- انمواب هو تمثل المبمعنى إ إلخ الكفه ؤءاثؤ ت تعالى نوله في الماصة 

وقوله؛. الاغظّلظاهر صباه حال فى الكتاب وأوتي نئ أنه زعم لمن حلافا - اض شاء 
الأكمهوبمئ ال،ه، إلى ويدعو الخم بعلم لأنه البركات؛ كثير أي مار؛اه ؤوا؛ثني 

ماق الأية؛ هذه ير نففي الزمخثري وفال اش. بإذن الموتى ويحيي والأبرص 
الشاق(؛)الكافي في حجر ابن ونال كنتج٠ حيث نفاعا الله. رسول عن هضث،ه؛ 

بهذاهمنمّة أبمح، عن الحسن عن مد بن يونس ترجمة ني الحلية( رقى نعيم أبو أحرجه 
ابنورواه الكوفي، محمد بن شعيب وعته يونس، عن هئيم به تفرد وقال؛ وأتم. 

اه.الوجه، هذا من مردويه 

هوالبقاء؛ وأبو الحوفي نال إوإ،-ؤاه؛ ^؛؛^١ الكريمة؛ لأية ا هذه في وقوله 
بينللفصل بعد وفيه البحر(؛ )في حيان أبو قال تا؛عه. ؤو.ثتني فوله؛ على معطونح 

منهوبأنه والأولى ومتعلقها؛ هى التي بالجملة عليه والمعطرف، المعهلوف 
علمبوالدي، يقل ولم قال؛ ولما بوالدتي، برأ وجعلني أي مضمر؛ يفعل 

"اتجارمعنى قدمنا وقل ها، عاص ابن عن القرني ذكره كا النه؛ قبل من أمر أنه 
وعنالخير، من حائيا أي ْشقيااا الأية؛ هن.0 ير نففي قثفة القرهليي وتال . والنفي® 

شميكما فاشقى لأمره 'اركا يجعلني لم وقيل؛ لربه. عاصيا وقيل عاقا. محاص؛ ابن 
القرطبي.اءكلأم إبليس، 

نفيرفى لقرطي ا اش عبد أبو نال القدرية، على لأية ا بهدم هقتئ  siiJL•احتج ت تثييه 
علىأشدها ما ت الأية هذه ني - تعالى افّ رحمه - أنس بن مالك نال الكريمه؛ الأية هدم 
اه.يموت، أن إلى كائن هو وبما أمره من نضى بما .ت عيسى أحبر القدر؛ أهل 

اهن. أن اعلم . ننردثفيه ١لjءا الحي متثتن منة أن بمش ؤد'دش ■ تّاامإ ندله 
بريمكائي والكوحمزة عمرو وأبو كثير وابن نام قرأه سبعيتان؛ قراءتان فيه الحرف، 
فولهفي والإشارة ■ ؛النحب، 'الحي؛" بريمك وعاصم عامر ابن وقرأه اللام، بفم آلحي؟آ 
مبتدأ،ااذلكأاا وتوله هدا، نيل المذكورة الايات فى المذكور المولود إلى راجعة رادلكأ٠ 

خر•بعد خر وقيل؛ • منه بدل ونل؛ "عنى" ل نعت مريم" وءابن ، خرْ ، "وعنى" 
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ؤإلىالجمالة. لمضمون مؤكد مصدر الصب قراءة على أذلإه لتوله؛ 
الخلاصة!قي بقوله مالك ابن أشار نحوه 

صرفاحنا أتت ني كابوالثاني 
خرالخقء ذاقود بالرتع الجمهور قراءة على وأما المدح' ءلى منصوب وقيل؛ 

وقال■ حيان أبو قاله الحق■ قول فقط أمه إلى بته نأي هر' أى محذوف؛ مبتدأ 
محدوف.بدأ خر أو بدل، أو خر، بعد خر انه على وارماعه الزمخثري؛ 

*قولسا قوله في رالض• لففلة أن اعلم له وغفر عنه  ٠۵١عفا - مقيده قال 
وجهان!للعلماء فيها الخقءا 

دءكقوله! والثبوت الصدق بمعنى الماطل صد بالحق المراد أل الأيل؛ 
علىومك قوله؛ فإعراب القول هذا وءلء، ؛' ٦٦لالآنعامت ه ألص دم مبمك 
حبرنهو الرغ قراءة وعلى تقدم، كما الجملة لمضمون موكل• مصدر أنه الم، قراءة 

القصةفي ء٠راناا رأل في تعالى قوله الوجه لهاوا ويدل تقدم، كما محذوف مبتدأ 
ءمران[.]آل  40ألمحن ين ة؛؟،  ١٠٠دإث ثن وظ ببها؛ 

|الخق|أسماته من لأن - وعلا جل - اض الأية في بالخق المراد ان الثاني؛ الوجه 
ئوأثن اة ه؛ يقول؛، ٢٠]المور؛ أأب؛قه ألص ئر أق أن ؤُبملثرن ه؛ كقول

علىأأ،ؤا4 بمك تعالى؛ قوله فإعراب القول هذا وعلى ٦؛• ]الحج؛ الأية • * • ثلدآه 
حيرأو ااءسى• من بدل فهو الرغ قراءة وعلى المدح، على متصوب أنه المث، قراءة 

قوله:فى كلمة افه سناه كما هو،اعيسى، الخق( )قول الوجه هدا وعلى خر' بعد 
أشغأف ثتث ُىةِ ^ أف' ؤ\أ وقوله: [، ١٧١]صء: ميم4 اق ص ؤثْف4تثأ 

بكلمتهأوجده اه لأن كلمة؛ ااءسىاا سمي يإنما [• ٤٠ء-«رانت ]آل الأية . . ■ ء؛سه 
ئأقء؛نمثثءَاثم م أم عث صش ثل قئ قال: كما فكان؛ »كن• هي الى 

واحد.بمعى التفسير من الوجه هذا على والكلمة والقول [. ٥٩ء٠راذا.' ]آل م؛ا4 دال 
الشك.وهى المرية من افتعال فالامتراء يشكون، أي ت«مماه فيه ؤألءا وقوله؛ 

تعالى:توله في سيهم لسان على لمين المعنه اش نهى للكفار ونع الذي الثلث، وهذا 
ينأيؤ . د؟ؤن ؤ ثب ^ ئث راس ين س تائم ^٠ أم •بمد بى مثل 

حقيقةبه افه أوضح الذي الخق القول وهذا ءمران[، ]آل ؛^ ٣١١يث ٤^،  ١٤ينف 
أمرهنبينا.ؤ على نروله بعد "" والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه — عيي شأن فى الأمر 

حبرمن عليه قص ما أن أخره تم المياهلة؛ إلى عيي شأن في حاجه مجن يل-ءو أل ربه 
منخءق ما بمي يٍوئ كثذق جتأ تعار؛ قوله في وذللث، الخق، القصص هو عيسى 

ئث؛ملئ؛مل د> وأائثئ١ ُؤثاةمح  ١٥٤٢^؛أ؛تأءئا يإ قاؤأ يثز آمحز 
[.٦٢-  ٦١ء_مران: ]TJ الآية . . آدزه. هئ ود سا ة هي. ءق أم قثت 
مشهور.هو كما وأدوا الهلاك خافوا المياهلة إلى تجران وفد . النمح، يدعا نزلت، ولما 
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آس]م يقؤل آتثإ محنئ إدا ستأصنه-أ ؤئر ين ثخذ ر ِش َكان ^نا ٠ الى تعفوله 
منالقي ذلك يدل فارة القي، على بدل ك1ن« »ما لفظ أن أولا ص وه. وؤن 
ثىحولثم وتق أتدتة لأم ًءفاث ؤء ت تعالى كقوله والردع، الزجر على المعنى جهة 

كقولهالعجيز على يدل وتارة [. ١٢٠تالتردةت الأية . ٠ ه. أش ^٢^ عن تثلنوأ أن آ[م،اد، 
ثا»ألثآء لإثي لختفم رأذزز< ر؛الآمح ألكتؤت ثنيك آس . يئرؤاك< أما ي •آس ؤ تعار؛ 
،٠٩لاف_م_لت ؛^ ١١•ا،و،وأنج ثيتإ آن ء ءكارى ثا بيأ؛قت داذى ثرآيى يب، »أذبمنا 

أعقبهوند ٠؛ ين ثغد أن ف َثاق محا: كقوله اكزيه، على يدل وتارة [، ٦٠
فقوله!وحلاله. بكماله يليق لا ما وكل الولد اتخاذ عن له تنزيها أي ؤسأثوه بقوله! 

يتخذأن - وعلا حل - حقه في بمصور ولا يتأتى ولا يمح محا بمعنى ِثيه 
ولتايقغد ق إ؛رني قمح، تعالى• كقوله والأبة كبيرأ، علوأ ذلك عن غي ولدأ، 

ُءيىتولهم نى المحال زعموا الذين انمارى على ادالح الرد الأية همذْ وقب، ؤ^ه، 
عنهنزه كعسس كذبا المزعوم الولد من هنا ه نف— وعلا حل . عنه نزه وما اض؛؛ ابن 

وءفلسنأأي رنوي ٌم،يم ابن عيش آلتييح ؤلدت١ تعالى! كقوله أحر مواضع فمب ه نف
االابمهه لإ ه آن ثجئُ إلا ه >اثا 4: وول١^، ميم4 لل أكأآ 

ألثتنأقد تعالى! كقوله كثيرة نلك، مثل على اكالة والايات [. ١٧١لاس; 
ليالبجز ألامح، تبمق يتث ئ؛فمح ١^ محقات © اذا شئا بمي ثن ® َةا 
دسذس، ١^، وه؛ وه قٍد أن ه دش نت! © ِلوتي؛؛؛١ ^^١ آن © هدا 

اارالكهمءا٠*سورة في متوش تقدم كما الأيات 

قوله:بدليل قماءْ، أراد أي آتثاه ش ٠^^١ الكريمة: الأية هذه في تعالى وتوله 
^٠٥تٌالمح،• وفول ]؛J؛-»>J[، ©ه لإؤئ َؤر ئد ثمل أن آندثه ^٢ ؤت؛ مدا ؤإقا 
لدلالةالإرادة فعل وحذف ]بمس[، ©ه ممحف ك لم بميل آن تثا أتاد إدآ مث7 

ؤبتآِ-أاتعالى؛ قوله القرآن فى أمثلته ومن العرب، كلام وفي القرآن فى كثير ءل؛ه المقام 
إليها،القيام أردتم ^١ زي ٦[، لاسس-: ١^^ . . ^^٠ ٤١١د مثر ^١ ^١ \وت 
إذاأمح، لال-عل[، وه ألتحم أكءلني ين أف  ١٨٣٥أةم؛اذ همآث ^٥^١ تعالى؛ وقوله 
مستوفى.تقدم كما القرآن، فراءة أردت 

نيينمى يقيد أن ف َثاث ؤما ت بمددها تحن التي الأية في تعالى ونوله 
سياقفي النكرة أن الأصول في تفرر وقد العموم، لتأكيد به المفعول قبل رامناُ لفظت فته 

وتطردالعموم، في صريحا نصا كانت العموم لتوكيد ررمنءا لفظة قبلها زيدت إدا النفي 
كقولهالفاعل قبل مواصع في القي ساق في الكرة قبل اJدكور لكوكيد زادتها 
ؤوت\وكقوله؛ الأية كهذْ المفعول وفل [، ٤٦]الممص: ئذيده من أتنهم جأ تعالى؛ 
كقوله:المسدأ ومل [، ٢٠لالأن_ا،; الأة ١ . إَتيهلأ زتئ إلا ع ين دص ِس ازتثا 

[.٠٩]الأعراف: ءير،أه إثته تى  ٠٤؛؛ؤم١ 
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•.4 ؤخ ؛ري سثد ثن َكثرإ لق!ن مبت ؤة ؛ى آلآ->زإب ؤ،اننف تعارت توك 
وانمارىاليهود فرق أنهم الأية هدْ في ^ JuJi»الأحزاب" في الأنوال أظهر 

اف.ابن هو طائفة؛ ونالت زنى. ابن هو طائفة؛ فقالت عيي. ثان في احتلفرا الذين 
منهمكفروا الذين توعد الثم إن يم اش. ْع إله هو طائفة؛ وقالت اش. هو طائفة؛ ونالت 
قال؛كالذي عيي في بالتفريط كفر من يشمل وذلك القيامة؛ يوم شهود محن لهم بالويل 

كلمةاويل• ونوله ابنه• أو اف إنه قالوا كالذ-؛ض فيه ؛الإفراط كفر دمن زنى• ابن إنه 
معنىفي كونه نكرة وهر به الابتداء وٌوغ لففله. من له فعل لا مصدر فهو ءل.اب؛ 
اليومذلك شهود من لهم فويل أي ميمي؛ ممدر الأية في المشهد أن والظاهر الدعاء، 

اسمالأية في المشيد أن زعم لمن خلافا العذاب، من فيه ميلانونه لما حضوره أي 
والأولوالعذاب. الأهوال تلك فيه يشهدون الذي المكان ذللث، من لهم فويل أي مكان؛ 

أيضاذكر0 هنا ذكره الذي المعنى وهذا - تعالى الله شاء إن - الصواب وهو الظاهر هو 
بالحكمةجفكِ ئز ءد أكشت، بملي  ٠١٠٢^١٥ تعالى؛ قوله في ٠الزخرف،٠ سورء في 

ةءثث)أ،تداوي3ؤ ه( ئو أثن إن همن. اثن فاهتإ مي قثلمث ١^؛، بنض ثكر رلآ؛إق 
أي-محيدي عياب يى طاتمأ هك منت ؤآم ين أمححراث، أأغت؛تا . مصتتيت محممت 
 i® ،]فيالفريط أو بالإفراط كفروا الذين أن من الأنين في إليه أشار وها ]الزخرف
عذابهميؤخر وأنه بالعذاب، يعاجلهم لم أنه — والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه — عيسى 

غنفلأ٢^ ضّمى ^^١٠ تعالى• كقوله أجر مواصع ش له أشار لذلك المحدد الوقت إلى 
تتعالى ونوله [، crr]^؛*.ه ألابمم مي ققث، درر يدجبم( ائمأ آلْلنلثوف سل، ئنا 

النابثنث أجل ؤُمحلآ ت ه ولوق]ه—ود[، .ه ثندوم إدم الأ ئر-منأ ٠^؛^^ 
ونت،إر الظالم يمهل تعار وبالجملة [• ٠٣]انمكوت: ذمحذ؛4 لا وم' بمنه ولأم 
خهلثهالأشعري موسى أبى حديث من الصحيحين فى نبت وند ، يهمله لا ولكنه عذابه، 

ه:افه رسول قرأ ثم ا يفك لم أحذه إذا حتى للظالم ليملي اف ءإن نال؛ النص. أن 
ف[ وقود[، ]ه@i ندد ألئ لني./ فج،١٤ نش ^؛؛ ١٢نشئ إذأ ه ئد >قثلف 

•]١^[ ألنير.ه ؤإد لنم١ ئث طا.ته و؛أدث ثا أمثن ميذ من ؤ0==فؤوأ تعار؛ 
فيحيان أبو قال ؛؛؛^؟٠؛ ثن اهنإث، سمن، الكريمة؛ الأية هنْ في تعار وقوله 

المختافين،هم كانوا بل عنهم يخرج لم الاختلاف أن بينهم" "من قوله ومعنى )البحر(؛ 
منه•الغرض محل انتهمح، 

بن»؛؛i^ ق أتزم أشلتوة  C0يأوّل قم هز ( ٠٣وتفأ تحار• ندله 
القيامةيوم الكفار أن الكريمة الأية ومعنى تعجب،، صيغتا ؤأدمز؟" ببمم ؤي' قوله؛ 

فيوأنهم _؟__، وإبمارأ سمعا الرمل بها أحجرتهم التي الحقائق ويمرون محون ي
فىتعالى بينه الذي وهذا يبصرونه؛ ولا الحق يسمعون لا وغفلة ضلال محي الدنيا دار 



)٩٣(الأة .ريم:  ٦٥٢

قثت القيامة يوم ؤإبمارهم سمعهم قي كقوله أحر مواصع في بينه الكريمة الأية هذه 
إداصيتا سق شنك ؤسننا أبممغ ٢؛؛" رنهنّ عث رءؤبمهم آكؤأ ألثجميق، إذ ئة 

ءثإآ,؛قعش نزا تى إنف' ق َقث ت تعالى وقوله سج_الْ[، ]المهنؤئ 
وسمعهم!إبمارهم وعدم الدنيا في غفلتهم في وكقوله ]ق[، شد أثأدم زن/ق 

يذُلنهثإ ؤيجثد وموله• ]الأساء[، لوه ثغبصوى عنثم ؤ، وهم جسابهم لاثابم، ؤاههمم-ا 
الءئم ص م ■' ه ولوق;رمآ، تالوا4 ثنؤئ م ٢'؛:؛^ ءي< يعم الئ0 لأنئ} 

الآية. . ؤألثعيإه. يأنهير ثآمحز يقاهى أمثثن ؤء وموله• لالهمْ[، .ه قثمن 
أنواعلم كثيرة، هدا بمثل والايات الكفار، والأصسم! بالأعمى والمراد [، ٢٤]هري: 
يقولون!وأكثرهم الجمهور، عند فعل فهي يه أفعل وزن عش كانت إذا التعجب صيغة 

التعجب،،لإنشاء أمر فعل إنه يقول! وبحقهم الأمر. صورة على جاء ماض فعل إنه 
الشاعر!كقول عليه، التوكيد نون دخول ويؤيده الصيغة، من الظاهر وهو 

اوأحربفقر حلول من أحربه فصريمة عضيبى بعد من تثدل وم
الخلاصة!في قوله حد على الخفيفة التوكيد نون من مبدلة  ١١اوأحريا قوله في ، الألفلأن 

قفاثقن في تقول كما وقفا ا فألتح نعد با هندلوأب
ماض،فعل أفعله ما هي التي الأحرى التعجب، صيغة أن على أيضا والجمهور 

العرحي:قول في تصغيرها بدليل اسم إنها قولهم! في الكوفين من لخمامة حلافا 
الرالفال اتكن هوليمن لما اJن نغزلانا أميليح ياما 

فيتصغيرها بأن حالفهم من وأجاب الأسماء، في إلا يكون لا والتمحغير ! قالوا
٠عاليه يقاس ولا يحفظ ماذ المذكور الثيتؤ 

و4،هثذ لا رم عملؤ ف، رم ألأتر ثنى إي آثنمة بجم ت تعالى ه مول
الإعادموالإنذار! تداركه، يمكن ولا فائت، الذي الشيء صلى والتلف، اك، أشد انمرة! 
فيهالكفار ^م لشدة الخرة يوم له! وقيل القيامة! يرم الاس أندر أي بتهديد؛ المقترن 

تعالىأثار وقان التقصير، من منهم كان ما على المؤمنون فيه يندم وفد التفريهل، على 
آ-ئثاجيأدى آلثلؤمّ، از آلأيهق محرم لهم كقوله!أحر مواضع في المحنى من.ا إلى 

[.٤٦]سبأ: ه شديلت عياب، يدي و\ن لكم ي ؤ} وقوله! [، ١٨]غاخر: • َكظيءنه 
قصمؤق كقوله! أحر مواضع في الحرة من فيه يحصل ما إلى وأمار 

١^؛؛؛حيز تعالى! وقوله [، ٥٦]الزمر: الآية . . . آللي4 -؛شِإ ف، ؤلث، ما هق ثصرق 
.. رياه.رثا ما عق ثصها ه١ؤ١ تنته الث١عع مآث-ام ^١ حمحآ أهو ؤتق "^^١ 
مندخنيء\ن هم رما عنجم صدت لقمتلهم ه بييهح ؤ'قذلأى وقوله! [، ٣١]الأنحام: الأية 
ي،^يم الكريمة! الأية هغ.ْ في ونوله الايايته، من ذللخ، غير إلى [، ١٦٧: ٠٥٢]؛^،ه ألناي 

والعاملحالية، ^^ 1٥٤، وحملة الأحرة، عن معرضون الأنيا غفلة في أي ^^١؛ ٠٤



٦٥٣ها(س -  ٤٠)!/؟؛l'w عريمت ٌورة 

فيالعامل إن ت نال لمن خلافا • مؤم-ين غير غفلتهم حال في أنذرهم أي ®أندرهم' فيها 
يدلما المحٍح الحديث في جاء وند ، ضثلؤق هذا نبل فوله الحالية الجملة 

فيهقفن البخاري قال الموت. ذبح أي ألأتره نيى ^إد ت هنابقوله المراد أن على 
حدثناغياث، بن حفص بن عمر حيننا ؛ بومهن؛ نوله باب ت صحيحه 

نالقال؛ ظض الخيري سعيد أبي عن صالح أبو .ئنا حالالأعمش، حدننا أبي، 
فيشربونالجآأ أهل يا ناد: فينادي أملح تمش كهيثة ريو.تي؛المرين، اف رمول 

بمالي؛ثم رآء. قد وكلهم الموت، هذا تعم ئقولون؛ هذا؟ تعرفون هل فتول؛ دينئلردن 
الموت،هذا تعم فيقولون؛ هذا؟ تعرفون هل فيقول؛ وينئلرون فيشربون أ النار أهل يا 

فلاحلود النار أهل ويا مومت، فلا حلود الجنة أهل يا يقول؛ ثم فيذبح• رآ0، ند وكلهم 
الدنياغملة في وهزلأء ٤*^^؛ 4 دم ألار فص إل آثتمة بجم نوآ نم مولت،" 

البخاري.صحح من انتهى يؤمنون، لا وهم 

تدلالموت ذبح ذكره بعد لأية ا . النحم، وقراءة علبه، متفق مشهور والحديث، 
هل.اغير أحر أقوال معناه وفي الموت. ذبح أي ألانره فص ^إد بقوله؛ المراد أن على 

ذكرنا.الذي المعنى على الصحح الحديث لدلالة تركناها 

هفولمعنى ,ثبملأ.ه• ؤإتنا ي دس آلامح، مة ص تعالى؛ نوله 
الخلائقجمع يمين، أنه عليها، ومن الأرض يريث، أنه لأية ا هده في - وعلا ل ج— 

إليهيرجعون نم يموُت،، لا الذي الحي لأنه - وعلا جل - هو ويتى بالأرض، ال-اكين 
ثاي.ءث؛ا تذ كغنوله؛ أحر مواصع في المعنى هدا إلى أثار وقد القيامة. يوم 

ونمقمء لحن ^٤ تعالى؛ وقوله تاب"سنا■ .ه دألاهنإو ^، ئد نه ثيه نهق 
•الأيات من ذلك غير إلى اويبجن.ه رءس 

مدة هآته لأمب ثال ^ ما. مدبمأ َ؛اث إيم ^ ؛'j^-، 4 مال؛ توله 
يأنف،؛،I م١ ألشّ يث •؛آءي، ند إؤ، ثابمير . ثقا ظ،، ينير ه يبمز ُلأ ينح لا نا 

قصميثأ. للقمر َكاث ألقطنير ين ألثيس ثبي لا قأبمي مؤيا. ضبمأ أهبك ؛V؟، 
•نءلثا.4 نهؤذ القتير ثذ ءداب بمثق، أن تائ< -أإؤآ 

الكتاب،في يذكر أن الكريمة الأية هده في ءمحم.دآاا نبيه - وعلا جل — اض أمر 
—واللام الملأة نبينا وءلر، عليه - ُُإبراهتمآا افه من إليه المنزل العفليم القرآن هو الذي 
عبادةوترك وحده اف عباده إلى لهم ودعوته نومه مع نبأه القرآن في الناس على ؤيتلو 

هدهفي كور ١١jل٠االمعنى هذ.ا وكرر تضر. ولا تضر ولا تمر ولا تسمع لا التير الأصنام 
فيذكره من هتا نبيه به أمر الذي فهذا - وعلا جل - كتابه من أحر آيات في الأيات 

فيأوضحه الآية، ٠ .يجزه.ه ينح لا ما مد لم هأبمي، ش ئالر إبراهيم الكتاب، 
تثدءة@هما رممحءء لأيه ثاد إي ءامحبجبم. تأ يهم نوله؛ محر •الشعراء• سورة 



(٤٠-  ٤٠)الآي1ت مريم؛ مورة م  ٦٥٤

ائمنتآ ءلتهم ءؤرأت| ت نوله معنى هو ه الكف ؤ( •' هنا قفوله . لالنعرا»[ 
قالهاااوىن عبادة عن النهي من لأبيه ماله الذي هذا أن اضاءاا راالن-في وزاد .4، 

فيالأونان عبادة عن وقومه لأيه الهي بهذا عنه الإجمار تعالى وكرد نومه- لمائر أبقا 
قوم>،اك أر>؛ق إؤآ ♦ا,لهه محناء آتئيد ءارر لاهي إ؛دهيئّ ئ ١٥ؤو؛د • كقوله أجمر مواصع 

تثد ٧١٠. ت؛دُن ما يبجمؤء لأمه هال ^إد تعالى؛ وقوله لالأن-مام[، .ه معن خض 
٧١٠. أز هتليلإ' أز . تنمق رد متيجز ئو هال . ذكتثن ذا قلل محاما 

سسا آم © نمثُتي َقت أمحم؛1 ئآد @ ثتزن تاقئا ثت؟ ت
رند،»ات؛نآ،1؛^>؛^ تعالى؛ ونوله لالثعراء[، قيأّ.ه رب رلأ ق عدو مم إل. 

عكنؤدزفا آئتر آؤآ الت«اثل هذه ما محشيوء اثرو مال إذ عمح؛دأ يوء وكسا ثل ين 
فيقامالوا م فين صتلتل ؤر و،ا؛اؤظ أنتن كثي لثن مال ه عيبايى ^١ هن؛»اقأءثا مابإ 

نند;لثؤ عك وآيأ ننثيى ٢كيى ^١ ألمثوت؛؛١٥رب ثوؤ أر مال اوا أليبجن  Siآث أن إلي 
سدونمنا /آي إنج، وبموء-محء بجو أهيم ج،ئ تعالى؛ وقوله لالأسا'آ• .ه 

شعنهءين ثإك ءؤ. تعالى؛ وقوله لالز-مح-رف[، س،-يبن ؤ>؛أ هلنف ارى إب 
دثثءالهه رئ؛ةا ةث؛ئرة ن١دا ؤممهء بجه ئاد إذ ثير ثئب نئد ؛ ١٠٢إذ لإمبجثّج^ا 

آسوآذكأ '؛اث ت تعالى ونوله . لالصافات[ اكل؛ا يمب ءلتكِ مما تيي*دن ام 
إؤكريا أم دوي ثن ثتدؤن ُيثا ؛■^٢٢ ؛ر،رأ إد١ ُاوأ اُ ٌعهآ ^؛"، ابجن فآ نسه 

^،٤٠محمحن بجه و؛قم ي س إم محئوأ ح 4م محآآ ص نتء ^١ ^١ 
منذك غبر إلى ٤[، ]السمة: الأية 

بدل•اذر هو الذي الظرف [، ٢٠٨]البقرة: ءاثهثئ؛ه قال ؛رإد الأية: هدْ في وقوله 
قوله؛في نغلمرْ تفل-م كما ؛١^٢٢^ اممشايا ؤوأدؤ قوله: في ااإبراه؛-ماا من اشتمال 

الإعراب،لهذا يعفهم إنكار هناك قدمنا وقد اثئتب<، إذ مآم الكنف ق، 
المذكور،الإعراب على سه والمبدل البدل ين معترضة ماه؛ مدبمأ َةاذ ه وجملة 

وصدقربه مع معاملته في إبراهٍم صدق لشدة الصدق؛ محن مبالغة صيغة والصديق 
]المجم[،وئ.ه أل؛، فوله؛ قمح، معاملته بضيق له اممه نهد كما لهجته، 

[.١٢٤]١لقرة: إ•ت١ثاه لأنا؛)، جاء؛ق إي ئال ثائثثت بجني ثجُ إمحيض أبمق ؤدل> وقوله؛ 
طاعةذلك في والفُل وشروعه ولده، يذح بأن رصاه ربه، معاملته محي صدقه وس 

الكيد.من قلية الولد أن ْع لربه؛ 
الأرضعلى تمشي ا ادنأكبا ننيبا أولادنأط كل

ئدنقئد . ئ؛ئمز أن ثنيته . بمين ^؟١٢ أناتا ^٠٥ ى؛ العتال ق
_ه'ا[. ١٠٣]اله.افارت،: • • • ألعآه 

٠^٠١٧تعالى: قال كما النار في الإلقاء على صبره ربه مع محاميه في صدقه ومن 



٦٥٥ه٤( ء ٤ )٠ الأيات مريم; ّورة 

مإثa=؛؛l^• ؤ،تا ال; وف]الأنساء[، ا.ه شهى لتشم إن ♦الهء؛ إمحموأ حرمِء 
[.٢٤]السكوت: لأية ا . . ؛لناره. بمي أق هأتنث ->نءوث ؛ز آمتليث»الزأ آن إلا فيلات 

لكهل ماله: حبريل لفيه النار إلى رموه لما أذء-»؛ قصته في سير التفعلما، وذكر 
عالمهفقال: تسأله؟ لا لم له: فقال فمم. اف إلى وأما فلا! إليك أُا فقال: حاجة؟ 

سؤالي•عن لكف بحالي 
نالكما لدسه فرارأ والوطن الأهل مفارقة على هبرْ ربه، معاملته في صدقه ومن 

سوادمن هاجر وقد [، ٢٦]المكبوت; )،؛ه إق مهاحر إن، وهال( فين لم ءؤثاس تعالى؛ 
عنبنهيهم بكتف لم أنه أخر مراصع في - وعلا جل - بين وند دمشق، إلى المرات، 

جاواذاوجعلها كسرها أنه ذلك، على زاد بل تفر، ولا تنفع لا أنها وبيان الأوثان عبادة 
ذللث،فعل ١للى إن( لهم: قال كسرها الدى هو هل سألوه ولما الأصنام، من الكير وترك 
وثاقؤ عنه: تعالى قال يا ننهلق كانت، إن الأصنام بسؤال وأمرُ»ا الأصنام، كبير 

ينحمتثث،إنه ل>نلهن ثم عقه؛ إلأ -عئ'دا ئجتهر ُنحن. ممحا ان بمد ك؛ثؤ ثبييدة 
J،jيمان ثتؤ،ونإ ئى سيغنا ،١^؛ . اظتي.بم، نس إيم إئالءسا ندا ئتل من ؤأ ،. 

ُثاشناندا تنث ^١^، ٠اوا . دمدُنى لملهن؛ آت،بم، أضن عق يب، مأمأ ^؛' ١٠. إمحم 
إةثنبمتأ . ئطمحى •ًقامأ لُ؛ا ثئوئث؛ ندا ًضبمم ئم ق، ءال، . يجبريي> 
٥^؟؛؛C علمث كذ ثآوسهتر ثك ممؤأ ثم . ^كلنلتوsا آمن إق،ئم ممالر١ آئمهن 

نلنال؛م آب، يث3محإ. و؟ ثقا تسم ه فؤ»( محص ين آقثدثث هال( تنطمى. 
ئثال♦الني*؛ إق تعالى: وقال ]الأن—اء[، .ه ثيلوتث. أئلأ آثه دنن  otضدوت 

ناد© بجن اق فآناثأ © ص محأ ي( ثلمإ © نلأدن لا وؤ نا © ئأملدن ألا 
صعؤأ نقوله: اذات[. ]ا!م©ه ساونئ وما وألأم © ثيؤن ما أقدُة 

•^١١٥٠أي جداذأ، جعلها حننى بيمينه صربا يقربها الأصنام إلى مال أي إكانا©ه 
.وكسره نطعه إذا جذه ت نولهم من متكسرة 

يعرفالصدق، كثير أي ؛ َ؛ايىرقم ؤ ت الكريمة لأية ا هذه محي تعالى ونوله 
محيوأنها دامااىا افّ في كلها إبراهيم عن الحديث في المدكورة الثالث الكدياتا أن منه 

إيضاحزيادة - الله شاء إن — ومياتي الحقيقي، يمعناه الكذب من لا الصدق من الحقيقة 
ءالأنياء!;سورة محي لهذا 

يافالأصل التكلم؛ ياء عن عوض فيه التاء ؤقأب4، إبراهيم عن تعالى وقوله 
بقوله:الخلاصة في له أسار كما أبي 

عوضالتا اليا ومن افنح أو واكسر عرض أن أبت دا نالوفي 
حرفعليها فدخل الاستفهامية، رما• أماله تمده ^,؛٠؛ الأية: هذه في تعالى وقوله 

تالخلاصة في محوله حد على ألمها فحذف ءاللأمء هو الذي الجر 
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تقفإن ا هالا هوأولا هفألحذف جرت إن الاضهام ذي دءا 
كونب ٠٢٠١١١على يوقف ولذا بالقياس• تجوز لا متبعة منة القراءة أن ومعلوم 

ثد^^٠ توله؛ فى للشيءلان عبادته ومعنى البيت، فى كما السكن بهاء لا الميم 
تالكما طاعة، شرك الشرك قدنك والعاصي، الكفر في سلمان طاعته اشوه؛ 

رأن. بتن هدر يؤ إيم ألسهلنن تثدمحإ لا ل ءادم تنه اوقم لقهذ وف ت الى تع
محورةني تونى مالمبحث هدا تقدم كما ، أص[ نسقير صمتحت ندا أه-ددفي 

وشرها.•الإسراء! 

هناتلقوله الشيعلمان أولياء القيامة يوم المعذبين الكفار أن ■على تدل والأية 
الكفارأن على الJالة والآيات زلثاه، ِلشبير _؛ju ؛^^٠ مذ عياب بمثق، آن ممذا 

تعالى:كقوله وغيرعا الكهف محورة فى ذك من كثيرا ندمنا وند كثيرة، الثيهلمان أولياء 
يلآ؛ثهةلإث، ألأظن ن;م ^١^١ ونوله: [، ٧٦]ص: الأية . . شوه.أس 

دونين أثٍلآء أفثلية أتحووأ ؤإدأ-م وقوله• أولياء، يخوفكم أتم، [، ١٧٠عمران؛ ]آل الأبة 
كانمن وكل تقدم. كما الآاثv من ذلك غير إلى •٣[. ]\لأءو\ق: الأية . . أق4. 

إلاالأجرة في له ولي فلا الدنيا في ذك في فيتبعه والمعاصي الكفر له يزين الثبهلان 
آمحثهنِآيئتلن نم شس ؤيمت من أم»ّ إق ؤأكلوآ قد وثمب تعالىت نال كما النيط-ان 

إلاالقيامة يوم له ولي لا كان ومن [، J-^l].ه ألت عدام، ولثم ألوم ؤلئم دتو 
القيامة.يوم ينفعه له ولي لا أنه تحقق الشيْلان 

مايعك، اةلء،ه؛ لم ما ألءأ؛ِ يث •؛آءي، ث ؤ,إذ، الكريمةت ١^٠^ هلم■، في تعار وقوله 
منرش.، إ؛ر؛؛م ءاثا ؤوق ت تعار نال كما صغير، وهو ألهمه وما الوحي من افه علمه 

الدالةالاياينؤ بعضن ذكرنا كما لقومه إبراهيم ومحاجة لالأنساء[، ءفن يدء وكع ثل 
تحارإتال كما إبراهيم؛ نبيه آتاها اغ حجة أنها وبين إبراهيم، على بها الله أنتي عليها 

[،٨٣]الأن_عام: الأية . . ه. لتاء من درجت مم عك اأدمح-م ءائيثهآ ^٦ ٠٠٠-ؤرتثق 
•٨[،]الأنعام: الآية . . وق آثه ؤ أممثءؤ ،5، ممهُ ؤوئأ'ثن ت تعالى ونال 
ماينافي لا ااالأنُام! محورة في اسكورة لهم محاجته في واردة المذكورة الايات وكون 
الحجةولقاءه - وعلا جل - الله توحيد وهو واحد محيء في الحاجة أصل لأن ١ ذكرنا 

غيرها،وفي •الأنعام! محورة في - وعلا جل - وحدْ هو إلا معبود لا أنه على القاطعة 
تعالى.الله عد والعلم 

^؛١ثأنمي تنثه ز لن كا؛ئهيم ءابمؤ، عن أث }]ئ ، ١١٠١٠ت تعالى نوله 
..٤١٠ح؛1ا ؛، َةازتت> *إيو نلإ ؛ق، ثأنشر ■،_ سلم ، ١١٠ْ

أباهنمح لما إبراهيم أن الكريمتين الأيتين هاتين في - وعلا حل - اممه بجن 
الما عبادة محن والحذير الحق ؤإيفاح واللين، الرفق من فيها ما مع المذكورة الصيحة 
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العنيف،الخطاب هدا خاطبه الشي0لان، وولأية تعالى اث عذاب ومن يبصر ولا يسمع 
عنراغب، أنه عاليه وأنكر أن. يا له فوله مقابلة في بتي يا له يقل ولم باممه وسماه 
-وعلا حل - وحد0 الله إلا يعبد لا لأنه يريدها؛ لا عنها معرض أى الأوثان، عبادة 
والأولشتما( ؛اللسان وقيل بالحجارة )نتل ليرحمنه له يقوله عما ينته لم إن بانه وهددْ 
العنيفجوابه أيضا نابل ؛براهتم أن بتن ثم طويلا، زمانا أي مليا بهجره أمره تم أظهر، 

لأبيهل؛راه؛م وحتياب ،  ٠٠٤يؤ، ماسئغر عنك سلم ^٥١، ت فوله في واللين الرفن، بغاية 
للجهالالمؤمنين عباده حطاب أنه - وعلا حل - بين قد بتهم بقوله• الجاهل 

نا»تهلميإدا ٠^١ "ني، >، بملمون ألبمى الرتي، تعارت ئال، كما حالجوهم، أذا 
لآو»\ؤإ عنه آيثوأ ألكر ثيمأ تعار• ونال ]الغرفازا، .ه ملما ٥^؛ أذئبؤي، 

منهنا تعار ذكره وما تالممْس[، .ه بتغير لا عوقم "-^٢ ١■؛،^ ولقم معأ، 
مواضعفي بين والشدة، بالعنف أبوه قابله القاطعة، بالحجة أباه أنغ لما إبراهيم أن 

إلىلجأوا القاطعة بالحجة أفحموا كلما لأصنامهم، المتعصبين الكفار عادة هو أنه أحر 
ماعلمث أصنامهم! عن الكفار له قال لما إبراهيم عن تعار كقوله القوة، استعمال 

منويأثلا اثه يؤن ين مدض ري1ا ل؛م ٠^^، نال! [• ٦٠لالأبيا،ت هن>لآ؛ 
عنهم!تعار نال كما القوة، إلى لجأوا الحجة ;-هن-ْ أفحمهم فلما لالأذ~ا»[، .ه 

قومعن تحار قوله ونفليره ]الأساء[. .٤١٠ إيبت ْفم إن ،'١,؛^؛^ ُأزمكأ ممحآ ؛^٠١٧ 
ألئاي؟نيزن< أقه نأفتنه حنمؤه أو أثتلنث ثالنأ أ0 إلا فيوء ■مان، حقاينث•  ١٠٠^إبراهيم! 

إلاممهء جيإب عقاى  ١٠٥^بالحجة! أفحمهم لما لوط قوم عن وقوله [، ٢٤]العنكبوت؛ 
الايات،.من ذك غير ؛لى [، ٥٦]\كذ: تن ود ،'اد يثأ ثاوأ أن 

فلامنى ستلم بل ^٧، ولا أذتم، مني يناك لا يحني ^٤٠، ت وقوله 
وفىوند له، باستغفاره لأبيه إبراهيم من وعل• لناب؛ لف، ونوله• • أوذبلث، 

وكم،]اكعرا،[، الثاينج^ه يى ع)؛ \ئر فآ عنه! تعالى قال كما الوعد، ك بن• 
لإبِامم[.ألمثائ.4 يئوم ور رفوهنئن ؤلالدف و< آعنز ^^١ عنه؛ تحار قال، 

قالكما ذللئ،، بعد له يستغفر ولم منه، تبرأ ُّ 'ءل"و أنهله بين لما الله ولكن 
وفد[، ١١٤]الموبة: .؛^4 ؛!ؤ'، ءاترهيم إي ينه ج  ikعدذ آئم ح ثيآ  ٠١٥٠^ت تعالى 

]اكو;ة:ابا4ْ وعدنا ثؤبمدؤ ص إب تيه إتريير آستنثار عى ؤوما ت تعالى قال 
اقتدىولما الأية، • . • ملإه لف، ونآشةأن هنا! قوله هي المذكورة والموعدة [، ١١٤

طاو_،،أبي لعمه ه الحم، وامتغفر المشركين، لموتاهم فاستغفروا بإبراهيم المؤمنون 
مح،أول، •هثاما ة قسمكص مثئغروا أد ءانوأ واقمحنت للتي ^تا فيهم؛ افه أنزل، 

آن_تندارَكرنت، فال! ثم لاكو;ة[. .4 للييب آ»نح؛مث، آمأم دم ؤإثى ما بمد يى 
الاستغفارأن ااالممتحنةْ سورة في وبين [. ١١٤]التو؛ةت الأية . ٠ • لمثهيءّ 

4فدتعالى! قوله في وذلك الاهتداء، والأسوة بإبراهيم، الإسوة من مستثنى للمشركين 
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يزنين ؛" ijXMؤيثا بملإ إق ( ٠٢٧•؟،ؤأ إي تب ثإمحن إ.زاي>■ يا حسني ش' ذلإ' '،ذ 
أسوةفلا أى ٤[. ]الم«تحة: الأية . . . ،^ iUلليي لبد؛بم مل ٠^٩ قوله• إلى أم؟١٠ 
قالحين للمشركين اّتغمارم على لمون المندم ولما ذلك، في إيراهيم في لكم 

•uilنن [، ١١٢]اكو;-ن: الأية ششتيذه م_ثثيثوأ أن ،ء رأل;زكث للئي َةث ؤء فيهم: 
قوله:في وذلك فعله، فبل ذللا، مع لهم يبين لم لأ؛ه ذللئ،؛ في معذورون أنهم تعالى 
[.١١٠لال؛هم;ةت دتتواك،؟اا ئا لهم تتنث مق سريم إذ بمني مما شل أس حقاث ءؤرما 

حبرأ•راغِح' يكون أن فيه يجوز ^،^؛ ٠١١٠عن أنت ؤأ;إءن، الأية• هذْ فى وتوله 
ممدسد فاعل وؤآث4 بدأ ؤأدإغئ،ه بكون وأن موخرآ، بدأ وؤأنثه مقدما، 
فيهيكون لا أنه الأول،: وجهين؛ من الأول صلى الأخير الإعرابح هذا ويترحح الخبر، 
ألاهو الثاني• الوجه معلوم، هو كما التاحم الخم في والأصل تأخير؛ ولا تقديم 
بماتاِيتيه  'ضهو الذي معموله وبين ؤأءابمث،ه هو الذي العامل بين فمل يكون 
آنتاهؤ كون ، بخلافالمثتدأ، في عاملا هو لير الخبر لأن للعامل؛ بمعمول ليس 

بأحنبي،تال4-ؤ،4  'ضوبين ؤأُاغئ،ه بين بفحل فلم ؤأ;إغث،4 معمول فإنه فاعلا؛ 
تالشيء عن والرغبة * خبرْ مسد الساد فاعله هو الذي الممتدأ بمعمول بينهما فصل وإنما 
بينالمرق اءّ أرالنسورة في قدمنا وفد إليه• الحاجة وعدم فيه، للنهي عمدأ تركه 

أنؤدرع؛ول ت تعالى نوله على الكلام في فيه رغب، ن وقولهم عنه، لغا ت نولهم 
الزمنبه المراد أن نقاه ؤ نوله: في والتحقيق [، ١٢٧]النماء: الأية . .  .

مهلهل؛نو١٠ ومنه الملول، 
ملساالمرملات عليه وبكت لموته ال الجبصم فتمدعت 

لليلنيل ذلك ومن العيس، مدة وهي الملأوة من لأنه اللام؛ واوي وأصله 
٠مقبل ابن نول ومنه ٠ الملوان والنهار* 

المالوانلى بالبا يهعلأمل ان بعالبالحي ار ديا يألا 
الأخر:وقول 

يختلفانالمرء حال كل على ا واهملمم دانيل ولار هن
الهار.ٍلرفا مقبل: ابن بيتؤ في الملوان وقيل: 

وحملةإلي، الإحسان كنير بي، لهليغا أي حماه؛ ي َكاى ونوله: 
عهلفطجواز على دليل وذللئ، /؛^!i؛،^، تنتو ؤ ٠^^، حملة على عطنح ؤوآنمذ،ه 

الميس:امرئ فول العرب، كالم من ذللث، وتفلير الحرية، الجملة على الإننانة الجملة 
معولمن دارس م رمعند وهل شحتها إن عبرة اتي قثؤإف 

عليها،مععلوفة إنشائية إلخ٠ رسمء عند ءوهل وجملة خبرية، ٠ اُوإنفجملة 
أيضا:الأخر وتول 
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بإثميان الحمانمك وكحل عامر ابن باب عند غزالا تناغى 
تالكشاف في الزمخشرى وئال ٠ سيبويه عن حيان أبو ناله كما هر ١١٥١اهو وهذا 

عاليهيدل محذوف عليه معطوف على قلت؛ 'واهجرني'؟ ءْلف علام ت نلت فإن 
اه.وتقرع، تهديد ٠رلأرحمنكا لأن واهجرني؛ حذرني فا أي الأرحمنكاا 
أناعلم .ه. ئ نثة قان ^١ َةاث إيم ٠^٥ ألكثؤ، ق ت تعالى توله 

امميصيعة اللام متح والكسابي وحمزة عاصم قرأه ت ٌبعيتين قراءتثن ءمخلصاء قوله في 
المعنىلهدا ويشهد واصطفاه، استخلصه افه أن القراءة هذه على والمعنى المفعول، 

ومما[. ١٤٤]١^١!،; ويمد،ه يبمتأه آقابج، مد انتلفثف اؤ ينثوّخأ ؤثات تعالى؛ توله 
]ص[،أثار.ه ،، ٤٠٥بخايتو ثقتثم ^١^ تعالى؛ نوله القرأن في القراءة ^ه يماثل 

وابنعمرو وأبو كثير وابن ناغ وترأْ اللام، بفتع المخلصون هم افه اخلمهم فالدين 
أصتتتثث)أ إلا أب؛؛وأ تعالى؛ كقوله الفاعل امم بميغة اللام بكر عامر 
•]الزم[ .4 ثم كبتا محل أّت ج تحالمح،• وقوله ْا، لابم أليء،ه له محوا 

جريرابن ذال يرثن؛؛ا.ه. ألآس أثوي k؛5، ؛ن تعالى:قوله 
ناحيأ،من مومى ونادينا ذكره؛ تعالى يقول الكريمة؛ الأية هذه ير نففي هئق الملبري 
كماذاائ٠ ؤإنما شمال، ولا له يمين لا الجبل لأن موسى؛ يمين ؛الأيمن ويعني، الجل• 

منمتعددة مواصع في مبينة حاءنا القصة وهذه شمالها، وعن القبلة يمين عن نام يقال؛ 
بأهلهوصار صهره، وبين بينه الن"ى الأجل قضى لما موسى أن وذللثا تعالى؛ اض كتاب 
عندهاليجد المار تللثا إلى فذهبا نارأ، الهلور جائبح من آنس مصر إلى ما-ين من راجعا 

اففناداه بها؛ ليصطالوا لأهله المار بها ليوفي منها بجدوة وليأتي، الْلريوا، علك، يلءله من، 
معجزةالوقته ذلك، في وأراه معه، فأرسله هارون أحيه في؛ وشفعه فرعون، إلى وأرسله 
المرةفي انمصا رأى لما لأنه فرعون؛ عنل. حضوره قبل بذللته ليتأنس واليد انمصا 
ءلال؛هلما تعبانا انقلبتح عندما ذلكؤ فعل فلو يعتبح، ولم مديرآ ولى ثعبانا صارُتؤ الأولى 
ليكونمرة أول في عاليها مرن هذا ولأجل، لائن،، غير نللئ، لكان باية ونومه فرعون 
■ميمنا لعاظ تصير حين هني حائفا غير ا متأن

آذقواييه ثثاد نائل مءا إي ُوّ؛ة( أثق، قؤذ ؛ ®طه' محورة في تعالمح، نال، 
إوه  ٥٣٣،أثنا ظة ه يدك، آ۵ي ءث، مد أر إئي؟ا  ١٢ءايآؤ؛ّ ثارا ءامث، إؤ 
الأه آظ إي يؤغ. ^١ قج ١■^؛؛؛، وأة . ثلؤيم( ١لممدبجا اوؤ إة؛، ئثأثا هج نبم، أئأ 

ينؤمبميثٌ ،؛ jJLj»Jونوله [، ١٤- ٩ ]طه: ليْضثأ.ه ألثأر• ثأتيد آما؛٠؛^■^، إمحأ إفه 
نةث،ه.أئأ إو ينثوتئ. س أننا  ٦٥٠^؛ ءؤله' هم، قوله معتؤر هو ^4؛ أثور مح، 

مىذئاب ^١؛،^ ^ ات »الملافي قوله بدليل شهاب؛ أي ؤإئئبم،ه وقوله؛ 
آلثاي؛'تثه محدير ط قول؛ فى ؛الجذوة المراد هو وذللث٠ ؛١[، 
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ويدليالمريق إلى يهدبنى من أي هدى4 آم ءئ يد ٠^١^ ونوله؛ ؛؛، ٢٩]الممص؛ 
•أبصرتها أي اؤءامت،راه وقوله؛ برد• زمن والزمن العلريق، صلوا كانوا لأنهم عليها؛ 
ؤيروىذكى، ء؛ر حمار جلد من كانتا لأنهما ت العلماء بعض قال نمنكه ؤ»ا-ثدإ وقوله! 

والمحنعلير عن أيضا ودوي وغثرْ• ،'^، ٢٥١١عنهم نقله وقتادة، وءممة كب عن هدا 
وغمأيوب وأبى على عن كبر ابن ونقله المنثور، الدر صاحب عنهم رواه كما والزهري 

منمرفوع حديث فيه وحاء ذكر. من غير عن القول هن.ا ؤيروى السلف. من واحد 
غيرللعلماء أحر أنوال وفيه يمح. ولا وغيره الترمذي رواه عود مبن اش عجل حديث 

قدميهمن نزعهما أي نعليه بخلمآ أمر0 القه أن — أعلم تعالى واُنه ~ عندي وأظهرها ٠ ذللثح 
كمالالعبد محن يتوجب عفليم، أمر لعبده الله نداء فان ناداه، حين لربه التواضع ليعله 

لالبق.حةاحتراما بخلعهما أمر إنه قال! من وفول أعلم. تعالى واف والخفؤع، التواضع 
)مسلكني تقرر وقد ثلؤكاه، آلمثدثل، الؤإد ؤإدلئ، بقوله! ؛خلعهما أمره أنع أنه عليه يدل 

أنه؛ قوله فى الأقوال وأظهر العلل. حروف، من "إن" أن ؛ والنبيه( الأيماء 
وقوله!ذلك. غير أحر أنوال وفيه بيان. عْلف أو الوادي محن بدل فهو للوادي، اسم 

ويدهألئا؛ن و أنتلبتش ؤ\وأ كقوله: برمالتي، اصعلفيتاك أي 
[ji_^Ui :،١٤٤ ،] المعللينأن [، ٢٧]الأنعام: أتانه نوله: في الاستعلاء ومعنى

الأعشى:قول العرب كلام من ذللث، ونفلير منها، القربب، المكان يتعلون بالنار 
والمحلقالمدى المار على وبان، ليانها يمعللمقرورين بإ تث

ئاوإي ه يو لكم لأن آئن»اق؛ن لناق 'رالمل•: صرره في تعالى ونال 
إآ.ت،واقنا ه ثنلزث ئتدؤ مى ذ؛ام< ءي،ةإ أو ؛م  ١٣؛ت؛ابمؤ ئاثل 'است، إؤآ لآ،محء مح، 
ألكمأمر ه أثا بنوخ . رن أف رثحذ رمت، أم ي ش بجيف أى مدى 
فيفوله ممى هو ٨[، ]الممل: ه مدى ث1تثا ^٥^١ اااومل«: في فقول [، Jji].ه 

ثثوئئ^ أذنها بق؟' اظه•: في وقوله . القمحي .بمبي، ؤوتئن؛ه؛>، ؛ 'مريم' 
:ااطهأاش قوله معز هو ٧[، ]الممل: ؤآره بما وقوله؛ ت'له؛ا، الأية • . .ه. 

فآتيكمعنها فيغرني الملريق على يدلى من أي [، ١٠]'له: ددتم،ه آم ^، أكد وو 
ءادثثحأهمحُ نار ألأتل مدحم، قمح، »القصص«: سورة فى تعالى وقال . محهابخره 

يىكتدرز آز همم متهتا *ايك( قي ثايإ ءامث، إمح، اتكمآ لأهله ئال، كثالأ ألئلمحي حان-ا ين 
مذآجنتقة ألأتن ؤر أيتمي اود شطي ين زدض أنها ،؛^t . م،علؤى سمحأ ٢لثاي 

رامحريم،غي المذكور هو الأية هذه في فالمداء '"ا[، -  ٢٩]القمص: الأية . . أشمحمنه. 
منالباركة البقعة في الأيمن الوادي شاطئ من نودي أنه هنا بين وقد والنمل" وطه، 

هوالذي الجبل يمين.عن المار فيها رأى المي الشجرة أن على الآبا'نن، فدلتا الشجرة، 
وقدله، اسم طوي بان القو_ل على طو_ى همح. الذي المقدس الوادي يمين وفى الملور، 

ولاله يمين لا الوادي ومثله الجل لأن موص؛ يمين الراد أن حرير ابن قول قدمنا 
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منأي •٣[ زالممل: ألآبمي<ه ُالواد فطبر ثن ؤ>لأووك■ قوله: في كشر ابن ومال شمال. 
َة|ت<ؤو، ت تعالى قال كما الغرب؛ ناحية من يمينه عن الجل بلي مما الرائي جانب 

تصدمومى أن إلى يرشل* مما فهذا [ ٤٤تالقمهست ١لآتره مبى إك مينا إذ آلمتؤث .؛بماف 
ثنؤوغ؛ة* ثوله: معنى وهو محنه، اه بصنه، عن الغربي والجل الملة جهة إلى النار 
[.٤٦تال،مص; ئادثاه إي الثلؤي بمايب َقث وتوله• أندثمزه، ألقؤي ■؛ف 

نبيهأسمعه اض كلام فهو له• الله نداء المذكورة الايات جمّح في المذكور والنل.اء 
ذلكبزعم كما مخلوق في الله حلقه كلام ولا مخلوق، كلام أنه يعقل ولا موس، 

الذيمأهأيييؤ ه أيا ال،هت غير يقول أن يمكن لا إذ الملاحية؛ الجهلة بعض 
أنفرض ولو [، ١٤]ئ: ،اقتت.يىه أتآ إلأَ إك لا أس أذا وج يقول: أن ولا ٩[، ]الممل: 
لالازءات:أمحلإتا4 ولإلإ ^^١ فرعوزت كقول الأة، على افتثراء مخلوق ناله المذكور الكلام 

وصوابحق أنه معرض في اش يذكرْ أن يمكن فلا المحال، فرض سيل على [ ٢٤
؛يثيره U ؤإده7 وقوله؛ [، 1١٤ءله؛ ثآم-ن'ف،ه آما إلا إله لا أفت وا ؤإفي فقوله؛ 

كماذلك؛ غير تحمل لا صراحة بذلك المكلم هو اض أن في صريح ٩[ ]الممل: آلكأه 
الإسلام.بدين معرفة أدنى له من عند معلوم هو 

]المئمص:أشنتؤ؟؛* يى ^أستيقة آديمي ؤا ١^٠٢، راد ئي تعالى؛ ونوله 
اكJا،أ-اْ أي الغاية؛ لأبدا، والثانية الأولئ •مزا الكشاف: في الزمخنري قال •٣[، 

وئقوله: من بدل •٣[، ]القمص: أكبمتذه وؤمح الشجرة نل من الوادي شاطئ من 
كقوله:الثاهلئ على نابتة كانت الشجرة لأن اشتمال؛ بدل [ ١٠•]المص.ص: اوده ئْلى 

[.٣٣\-\ز-ضف: ِمح؛ا4 إلقتي هء ِلتن  ١٥^
•• • الدال ثنبنج، ثن يجوح تعالى؛ قوله جر تففي قئتت الفرطص وقال 

عرسه،فوق من ؛أؤنة موسى تعالى اف وكلم المهدوي: قال '٣[: ]القصص: الأية 
بعفنوقال جانيه. الوادي وشاطئ ء منه انتهى شاء، ما على الشجرة من كلامه وأسمعه 

وقوله:•٣[. ]القمص: آلآمي(؛اأ 'الراد قعي( ين قوله: في راالأيمناا معنى الحلم: أهل 
.فيهااف بارك البلاد تلك لأن البركة؛ وهو الممن من ه ألإش ألقؤي ي بن 

أنهقمته وفي نارأ. يعلنها وهو ارنورُ موصى رآها التي المار أن على العلم أهل وأكثر 
ونز؛ءوّج• شجرة هي قل؛ وحنا• حضرة إلا رداد لا وهي نها تشتحل المار رأى 

اعلم,تعالى وافه سمرة، ت وقيل عناب• شجرة وتتل* عليق• شجرة 

حزيهاهرنن ألنار ذ ش بئإئ آن مدى ^^١ ءالمزا: محورة في تعالى وقوله 
محورةمن الأية هذ.ه في ألناي؟بم ؤا ؛ؤس المراد في رين المقعبارات احتلفت ٨[، ]الممل: 

عباس،ابن القول: ^ا عنه روى وممن - وعلا جل - اض هو بعضهم: طال •؛الممل، 
افتفدس أي ١^^ ب( س ^؛٠٤!؛- : قالواكعب بن ومحمد حبير، بن وسعيد والمحن، 
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_Jb>ijالقول بهذا نال من واستدل الشجرة. فى العالمين رب نور كان ؛ وقالواوتعالى، 
ينام،أن له يشغي ولا ينام لا هك افه ءإن قال؛ . الك، أن الصحيح• في الثابت مومحى أبي 

اللتل•صل نل النهار يصل النهار، صل مل اللمل صل إله يربع ويرسه، القط يخفض، 
.حلق4< من بمرء إليه انتهى ما وجهه بحالت، لأحرنت، كشفه لو المار، أو المور حجابه 

يطلقأن ينبغى ولا القرآن. ءلاهر من ؛عيل. القول وهدا -؛ عنه اض عفا — مقيده نال 
-وعلا جز - سحانه نور، أد ناد إنها ■ قلنا سواء الشجرة؛ فى اش المار ثي أنه اممه على 
صالطانه٨[، الناره ق دؤس ذلك، ونأؤيل وحلاله! بكماله يليق لا ما كل عن 

يجّ_حبدليل إلا يجوز لا منه المتبادر ءلاهر٥ عن افه كتاب ، صرفلأن يصح؛ لا وقلءرته 
ءالبحرفي حيان أبي قول أن تعلم وبه نبيه.ؤ سة أو اممه كتاب من إليه الرجؤع 

وعبرذاته، المار ني بمن أراد وغيرهم: والحسن حير، وابن ماس، ابن قال المحبمل•: 
ومنعباس ابن عن ذلك ستا ؤإذا تعالى. اممه إلى يالب مردودة شنيعة بعضهم؛عباراُت، 

فهتنزيهه فى أصاب أنه اه المار، فى ومالهنانه قل.رته من بورك أي ه؛ حيفعلى أول ذكر 
إنوقال؛عضهم؛ أعلم؟ وافه التأويل. من ذكر فيما يم، ولم العباراتا، تللث، عن 

كماواصح القرآن ظاهر عن وبعدم نور. لأنها المار بوركته أي ألداره ؤ، س معنى 
المار.فيها تتقد المى الشجرة  cSjyأي أتاب4 ث، ش بوة- ^١>، بعضهم: وقال ترى• 
ماوعلى الشجرة على لفظة ؤإطلاق ترى. كما واضح أيضا القرآن ظاهر عن وبعده 

ترى.كما العفليم القرآن بها نزل اش الحرب، لغة في مستقيم غر افه أمر من المار في 
المارفي إن فال: من فول العظيم القرآن ظاهر إلى الأية معنى في ١لأمال وأقرب 

أي١^^؛ ب، ش بجيق ^١^ معنى وأن وموسى، ملانكة وحولها ملانكة نور هي المي 
حولها،هم الدين الملائكة وبورك أي حولها؛ ومن المور ذلك، في هم الذ"ين الملائكة 

)فيالزمخشري وقال ري. الهدا عنه يروى وممن معهم، حولها لأنه مومى وبورك 
حولومن المار مكان فى من بورك مثهاه، ومذ أزر ف، ش بوق ومعنى الكثاف،(: 

قولهفي المذكورة الماركة المقعة وهى فيها، حصلت المي البقعة ومكانها مكانها، 
قراءةعليه وتدل [، ٣٠]الممل؛ آلثمءقأته ادسؤ ؤ( أهي أليأد ثتني( ين ملهى ؤ تعالى: 

المار®.ءبوركت، وعنه حولها®. وس المار تياركن ارأن * أبي، 
اطهمن تحيق وهذا ٨[: ]الممل: ه أم ؤ، ش زق ؤأ0 قوله: في هقئ القرطبي وقال 

أثيؤرخمت، قال: إليه لحلوا حين الملاذكة ألمنة على إبراهيم حين كما له وتكرمة لموس، 
والعرباربورك® فاعل نائب الشاره ؤ، أؤس وقوله: [. ٧٣]هود: أكؤ،ه أهل عق^ث ؤإجنم 
الماعر:فال لغات. أربع فهي U؛،؛ وبارك ،، ilJiPوبارك فيلئ،، وبارك اش، باركل—، تقول: 

ب،أثيألم، إن الميب يد وبوركت، نا اثندبوركن، مولودأ قبوري؛؛، 
أمة:صرو؛>، امح، مح، سافر يرمح، المهللبط عد ؛>، طالمإأبو وهال، 
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المحزونا هقوليولت ر عم أبي بن افر متعرى لت 
تونزيوالان رمالبع نورك با كمب غريالمت البورك 

آخر:وقال 

فداءاللك ونمن روا ذكإذا م نيهبوفي نيك بفي فورك 
قلدلك على ليتمرن والعصا اليد آية أرا0 أنه على الدالة القصة هد0 في والايات 

صارتلما الأولى المرة فى منها خوفا مدبرآ ولى وأنه وقومه، فرعون عند حضور0 
ب-موّءاأفها ؤه١ل ارء؛لهاا; محورة في تعالى كقوله متعددة، مواضع في جاءت ثعبانا، 
دكوآصتم آ'لآرثا. سثردها ّشدهتا _، >?؛" ئد،ثا ؛!، ١٥ؤا ثش فه هما ^دا نألمتها 

أنهعلى بدل تخن،اا ارولأ ت فقوله لءأه[. واه ثق ،؛ ١٠مو؛ عتر ين ية هئ ثنايش إق 
آيةفي وقوله . ءاوالقصص في مبينا حاء كما مبينا، ثعبانا صارت لما منها فنع 

البلاغيونميه يما وفيه برص، غير من أي [، ٢٢ت ]طه مو؛ه غم قإ ؛ هرد0 
إثلأوؤ ألكم النغز ه أ، إدهJ ُؤثوءئ راال٠لاا: محورة في تعالى وكقوله احتراسا، 

إلاو ألمثأز4 ؛١-^، ، ؛٥١٥ث* إي( ئ، لا ثمى سب ف محّل رق< أة مأي ير ^١ ١٠;،؛ما 
ءمتن( ؛بماء ءئ مك ؤ، يدل .يأدط، يم ص ؛ي( ثني بمد ثسنا دل م قذ من 

ثيهزؤءاثا قنا عماك أق وأن ؤ ; ٠ ه\ذ22وص في ويوله [، ١٢ء ٩ ]الممل; الأية ٠ . ٠ مؤخره 
ؤ،دك أسمح، ). ا'لآ،نيرى مى إدلئت محن، ولا أنل تنؤسئ بمفب ؤثز وة نآن ح، 

يغك■ين يناي، فياك هت يئ( -حثا-ءاى إزكث سور عم يى بماء همج ؛نسك 
بقوله*إليهما المشار والبرهانان . ذ-ي-تيرك■مبما حفاؤأ إقهم وثلإنوء همعنبمك إلث، 

البرهانينعلى مومحى تمرن فلما والعصا؛ اليد هما [، ٣٢]القصص: ؤيثtكث 
صدقهعلى تدل بآية ٠][لبوم وملئه فرعون إلى وأخوه هو الرسالة وبلغ الذكورين، 

قالكما إياه العصا صارت الذي اكعبان من يخمه ولم المذكورين، بالبرهانين فجاءهم 
هاهم(ج^ا أيقندفن يبمت يكنن، إن ببء هأت ؛، ١٥نينؤ إمو،و جتاثإ أؤير ^٥١]( I ع_.الى ت

منونحوها ل١لشعرا،[، ا.ه .اييؤه' يحآء هم( ه؛ د/ قع .( ين سان هم، ب؛ ءتاْ 
الأيات•

فرارهمن يرجع لم أي •١[؛ سبه ^ : والقصص٠١،المل، في وقوله 
تقوله ومنه الفرار• بعد كر إدا الفارس عقب يقال- منها؛ 

بمترلأهة الكرييوم نزلوا ولا معقب من هل فيل إذ عموا فما 
حالفي موصى اش قرب، أي هماه الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 

وقالوالجليس. كالعقيد كثير المفاعل بمعنى المحيل ؤإتيان لريه. مناجيا أي نجيا، كونه 
بشار،ابن( حدثنا جريرإ ابن روتما الأية: هذْ ير نففي - تعالى افه رحمه - كثير ابن 

ابنعن جبير، بن محعيد عن يسار، بن عطاء عن سفيان حدثنا القْلان، هو يحيى حدثنا 
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العالةوأبو مجاهد قال وهكذا القلم. صرض سمع حتى أدنى ت قال يحاه عباس 
فيألحل نال• يخاه ؤوربمٌ المدى وقال التوراة. بكتابة الفلم صريف يعنون وغيرهم. 

ءثاهقتادة عن محمر، عن الرزاق، همد وقال ٠ نحوْ مجاهلو وعن فكلم؟ الماء 
-.تعالى اف رحمه - كير ابن كلام من الغرض محل اه، ؛ما-قه، نجيا قال؛ 

القوة:ت والأزر به. قوني أي ]»؛<[، .ه أزءٍء، ح! ت تله في تعالى ونوله 
أي[، ٣٥ثالقم.ص: عضدإن ءؤسشل القصص! في وقوله قوام. أي وآزره؛ 

حلرفة؛قال اليد، تشتد ويشينها اليد؛ قوام هو العقد لأن وذللئ، به؛ سمقويك 
دعقا هلت، ملد يإلا د• ٍبتم—و لمسلمني ني أب

ؤيقالبه، يعان ما لكل اصم الردء لأن معينا؛ أي [، ٢٤]القصص: ت وقوله 
أمحته.أي ردأته 

•قغ.ه محق ص نتأ ثن ل؛ مار: تدله 
فاتاهذلك سأله أنه والمعنى هارون، نبوة لمومى وهب، افه أن الكريمة الأية معنى 

لؤهًثل عنه؛ 'طه' صورة في كقوله أحر آيامت، في تعار أوصحه المعنى وهذا موله، 
^٥١،ت نوله إلك، اه.4 و ثأئعث @ أة؛كا ه آتدذ ض. نهق م. نذ وها 

ثنايئهم ثلمت، إؤ ين اؤiال ؛ ررالقمسصاافي وقوله ]طه[، ا.ه بمؤى ثؤأك وين قن- 
إؤآبمدنيآ يذءا مي ثأرسله ^١؛؛ مي أسخ هو كضييش وؤف . بم-مح؛ أن ءأ-'اذ، 
إوقاثهايؤ ثلأ نلطتن١ ل،كا ر،ذمل شق، عميل ندني »ال . يكنيي> أن ثغ١ئ، 

ثادئ^٥١ •الشعراءر! سورة في وقوله ]tJ،__[، .ه الثليئ ابقثا ر«تي أنثا إثاِدظ 
يكنبJن).أن يافا إق من ئ 1١٠. يئتين ألا يعؤن ئزم آلْلدإن اقرم م آن مبمج غث 

ثآد@ قثنحي آن فأ1ان ذئت ءَ م @ نمحن ه ى ^ ممق ه :، oJu,ي 
.هأنشن ثن تتول إنا ظ؟ قجزتث ^١ ١٠. سقين تققر إة ثايتيآ ٠أذت١ ملأ 

—وعلا جل — ريه فأجاب أخاه، معه يرسل أن ربه سأل أنه تبين الايات نهده 
علىوانعق الحقيقة في هي وووهبناء قوله: في الهبة أن يبين وذلك ذس، في مواله 
التاريخ.أهل ناله كما موّى، من أتمر هرون لأن هرون؛ نمس على لا رسالته 

.ه.قغ تبمه قان اؤد نائي َ؛ا0 إثم إّءثبمل الكف ق تحار' قوله 
^اوهو الكتاب في يذكر أن الكريمة لأية ا هذه في ه نبيه - وعلا جل - اممه أمر 

وكانالوعد صادق كان بأنه — إسماعيل أعني — عاليه وأنتي L إسماعيل( )حده العظيم القرآن 
نمذبحه على له بصبره أباه وعد أنه وعده في صدنه شدة القرآن من يبين ومما ، نبيا رسولأ 

علىالأدلة أعظم من ذلك فإن للذبح نفسه تسليم في بوعده وفى ومن الوعد، بهذا وفى 
آذبحاقآؤآ آكايّ ق آرئ إق نبئ قثاث ألقس تعه ج ^^١ ت تمار نال وعده في صدنه عقلتم 
فهذالالص،اخات[ ه ا. التنحت يى أثن ثق إن ثثؤنه رمر ما أئتل يتآبمتا ئاد ذفحح مادا أفر 
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والتحقيق]اكاغات[، .ه شيي ردلإ أنتا ءؤ»لثا نوله! ني به وفاءه تعالى بين رثد وعده. 
الواصحة دلالة تعالى اش كتاب من أيتان ذللش على دلت وقد إسماعيل، هو الذبيح أن 

٠صورة ني الإيضاح غاية - اض شاء إن - دلك رسنوصح خيها. لبس 

يفهمالوعد بصدق إمحماعيل نبيه على الكريمة الإية هده في — وعلا جل — وثناوْ 
ندالمفهوم وهذا مذموم، الوعد إخلاف أن - مخالفته مفهوم أعني - حطابه دليل من 

ادقلب 4 بما، ؤ»آءثآأم ت تعالى كقول تعالى اش كتاب س أحر مراضع نى مينا جاء 
^؛١^١ت وقوله .ه ذةن؛رى ْقازأ ويما وعدو• ما أس لثئوأ يتآ بموثم فت 

النا ئئولرأ أن أم بمد مثثا ٠=؛؛^ و معاون لا ما ئمإنيى ,بم »امنوأ ١^؛؛، 
ثلاث:المافق •آية الحدث: وفى الايات. ذلك،ن غير إلى ]الخف[، ثناوى 

.خانء اؤتمن وإذا أحلم،، وعد وإذا كذمب حدمث، إذا 

مواضعش بجن ند والرئوءه، لأص أملم يأمر ؤؤ0 الآيةت هذْ في تعالى ونوله 
تعالى:كقوله إسماعيل حدْ على به اف أثنى الدى ذلك يفعل كان ه نيتا أن أحر 

الأمر،هذا امتثل أنه ومعلوم [، ١٣٢اطه؛ الأية . . ءث؛اه.بآنعي الثاوز آنق، أمر وؤ 
فىويد-حل ٦[، الأية . . ئاياه. وأني؛ق أمسآق مرأ »امرا أكو ^،؛؛١ وكقوله• 

الأيات.من ذللأ> غير إلى والزكاة؛ بالملأة أهليهم أمرهم ذلك< 
رأىوحلاصة للأصل عليها الوقوف أراد من يرجع المسألة فى أقوال، وللعلماء 

يقولاف ولأن المنافقين علامات من لكونه يجوز لا الوعد إحلأف أن فيها: الثيح 
إحلأفيشمل عمومه وحل-اهر لا ما يمواؤأ أنث اس يمد مثثا ؤءقهر 

بلحبرأ به يلزم ولا به عليه يحكم لا الوعد إنجاز من امتغ إذا الواعد ولكن الوعد 
وعدلأنه به الوفاء على يجبر لا أنه على الأمة علهاء أكثر لأن عليه يجبر ولا به يومجر 

تعالى.اف عند والعلم محص بمعروف 

لمجح حنتا نمتن م يزم ين امحئث مذ ق أس اتز اقثن ووفق تعالى•' نوله 
•ؤمحاه.4 نجدا •ميإ ءايث ظم ص إدا نبمتأ نن.ء نيمذ دإنمحبل إمحأ دذي نين 

الكريمة،السورة هزْ ني المذكورين الأنبياء إلى راجعة ؤأولبم،ه قوله: في الإشادة 
بياناء• ®التمحورة في هدا على وزاد وهداهم، واجساهم عليهم أنعم أنه هنا اُثه بين وقد 

أق؛بممع ئ1ؤيف رأؤزد أثن ت قوله في الأبجياء غير من عليهم أنعم محن جميع 
ا،ا.]الم.اه ربيتا أذيق يحسن رأكه؟!بم راليداء وألنذيتيث أفنثذ مذ عي أس أقم 

ولاعليهم المغضوب صرامحل غير عليهم أنعم الذين ُبراط أن الفاتحة• سورة ش وبين 
ثرءثهم أست، 'اسكن صا-رطت آلثظم. الممثل غبيُا بوبه: في ابياسمز 

الأيةهذه ير تنفي جئف؛ كثير ابن وقال ]١!^،تحت[. آاصث؛افين.ه  Vjءثهم ١دعم٠ريأ، 
•٠ 'إدريس ٠ آدم ذرية س يه 'مني فالذي • - فه ١ رحمهما - جرير وابن الدي ئال كريمة؛ ل١ 
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إبراهيم؛ذرية من به عني داليي "أبراهيم"• نوح؛ مع حملنا من ذرية من به عني والدي 
ونكرياوهارون موسى ٠٠إسراثل: ذرية من به عض والذي وإٌماءيل'ا• ويعقوب ررإّحاق 

جمعهميجمع كان ؤإن ابهم أننرق ولذلك جرير؛ ابن نال مريم"• ابن وعبي محيحتى 
نوح-جد فإنه إديص وهو المنة في نوح ْع كان من ولد من ليس من مهم لأن آدم؛ 

نبيناوعلى عليهما — نوح ب عمود في إدريس أن لأفلهر، ١ هو هذا ت نلت 
حيثالإسراء حديث من أحذأ إسرائيل بني أنبياء من إنه قيل■ وقد - والسلام الملأة 

والولديقل ولم الصالح، والأخ الصالح، بالني مرحأ الني.؛ على سلامه في ناو 
منالغرض انتهى - والسلام الصلاة سا وعلى عليهما - ؤإبرامم آدم نال كما ا الصالح 

تعالىفه ا رحمه - كثير ابن كلام 

النبيون،هؤلاء تعالى يقول ت الكريمة الأية هذه تمسير في أيضا كثير ابن وقال 
واللامالصلاة عليهم - الأنبياء حتس بل فقط؛ السورة هده في المذكورين المراد وليس 

أنيؤيد ومما ت كلامه آخر في قال أن إلى الجنس، إلى الأشخاص ذكر مجن ستطرد ا- 
حجثأؤويإ^ق ت لأنعاماا١٠سورة ش تعالى كقوله أنها الأنبياء حنس الأية بهدم الهراد 

إنحتذدم .ودمنا عيث هو رثش إة يئاء من درجت رئع ءومئ عك ,إؤم-م 
ه؛نولإلى • دنلإمس4 داود يثن مد ين ندما دؤحا ندتا مكلا وبمموب 

صمةفي تعالى نال وفد اه. •٩[ -  ٨٣]الأنعام: أدئي»ه آس سيى أدي 
[.٨٧لالأنعام; سنميؤ محمط إك وثد.ي؛4ن رالأنع.ام•: في كورين Juا]هؤلاء 

٠وآج؛؛ثآه هدتا ؤ}اب؛0 ^^٢٠٠ ٠١١محورة غي المذكورين هؤلاء صفة في قال كما 
٠^١تيأ ؛^< ٥١قؤ؛١^، تق ،ؤإدا الكريمة: الأية هذه في تعالى وقوله 

وأثار• ومجدوا بكوا ربهم آيات عاليهم تتلى إذا المذكورين الأنبياء هؤلاء أن فيه بين 
كقولهالأنبياء، خصوصي لا المؤمنين إلى ية بالنأحر مواصع في المعنى هذا إلى 

هددرأنيثو0 عمم مق ^١ ؤوق ين أاٍللم ومأ أثن ون وينوأ ي أو ي؛ ئايوأ ظ ع__الى: ت
دتيدئميمحموة . لسرلأ رن؛ رغد "؛اى إن y؟ سخف نيئوزن . ثةJا 

آثنتذرئ ١^١؛ ^ \ئذ Z ثمنوأ ؤثإُا وقوله: [، ١٠٩- ١٠٧را،: ]الإ٠.ه ئندثاه 
ال؛راألتفييث ؤلئم١ تعالى؛ ونوله [، ٨٣]المائدة: ألكيه يى ءلحأ يثا آلدثع ين سس 

تعالى:ونوله ٢[، لالأنغال: إبماراه رادمم ءايغ ءلإأم ك، ثإدا ثزمم تبم، أه د؛ر إدا 
ينم ئم ٤^ أك نأؤث نث ثني ^ نش4ا  iS'^^٠ ص نز 
إذاأنهم على الدلالة فيها الآات هذ، فم [. ٢٣]اي.ر: ٠ ذ/ اك وفلوثثلم َم 
جود،والالبكاء لبعضهم منه يحمل عنليما، تاثرأ تأنروا تتلى ربهم أيان سمعوا 

١نلااث٠ ونحو والجلود، القلوب، ولين الجلد قشعريرة ولبعضهم 

بنعمر وعن باك• جمح ^^١^ الكريمة: الأية هذْ في تعالى ونوله 
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فأينالسجود، هذا ت وقال فسجد اام-ريمأا سورة من لأية ا هده نرأ أنه ^؟* الخطاب 
ذلك.في العالماء بين خلاف بلا السجود عزائم من الموصع وهذا البكاء. يريد الكي؟ 

عثاإلات0 فؤف آلثموب ؤإييعإ ألثلؤْ لناعؤأ نلف بميم' ين قن ؤ. ت تعالى نوله 
•سقا.٩ بملمن ولا أيقه ينءأز4 ئأتيك ء>؛إ«ءا ؤحمل وءاس ثاب س لا إ. 

تعالى:نوله في الذكورين البيض إلى راجع بمدهمه ي قوله: في الضمر 
أيالأت—ة، • ■ • ^٩ ح نقا ؤينذ ٠^٢ يزم ين ألتحم نذ عتيم أثث أمم انثن ^١^، 
سورةتمر فى ئي القرطبي قال سوء- أولاد أي خلف، النبتين أولئك بمد س فخلف 

فيهوالجمع الواحد الأولاد، -ت اللام كون ب- الخلف ت حاتم أبو نال ااالأعرافْت 
-الش الأعرابي: ابن ونال >؛L. أو كان ولدأ الدل - اللام بفتح - والخلف سواء. 
قالليدتالطالح. وبالسكوزت المالح. - بالفتح 

الأجربكجلد خلف في وبقيت أكنافهم في يعاش الذين ذهب 
ونهلقألفا ءسكت السائرت المثل ومنه خلمف؛ الكلأمت من للرديء قيل ومنه 

المستوملهو هذا المدح. في بالفتح وخلف بالإسكان. الن.م في فخلف حلفا،٠ 
واحدكل يستعمل وقد صرولهء خالف، كل من العلم هذا ءيحمل ض؛ تال المشهور؛ 

ظعع:و1ت ن حان قال الأخر؛ موصع منهما 
ابحناف طاعة في لأوفنا وخلفا إلياك الأولى الشيم لنا 

آخر:وقال 
حالف،م ثبابه ا نعأغلق الخلف ئس يخلفأ وحدنا إنا 

وقفالحمل باء ما إذا عبدا عرف من إلا بواب اليدخل لا 

الصراط.والردم: منه• انتهى ردم، أي خضف، ويروى 
النبيينأولثالث، بحد من خلف الذي الميء الخلف هذا أن الكريمة الأية ومعنى 

واختلفالشهوات، واتبعوا الصلاة، أصاعوا أنهم القبيحة: صفاتهم من كان الكرام، 
عنتأخيرها ياصاعتها المراد بعضهم: فقال الصلاة، ياصاعتهم المراد في العلم أهل 

مخيمرة،بن والقاسم والمخعي، مسعود، ابن القول: هذا عنه يروى وممن وقتها. 
هذاإن الأية: هذه نفير في القرطي وقال وغيرهم. العزيز عيد بن وعمر ومجاهد، 

القول^ا اختار وممن بشروطها، الإخلال إصاعتها بعضهم: وقال المحح. هو القول 
عنقبله وما القول هذا ويروى وجوبها؛ جحد بإصاعتها المراد بعضهم: وقال الزجاج، 

تعطيلإصاعتها وقيل: الجماعات. عير في إصاعتها وقيل: القرظي• كعب بن محمد 
والأسباب.بالصتاغ والاشتغال الماحي، 
لأنلأية؛ ا في تدخل الأقوال هذ.ه وكل _: له وغفر عنه الأJه عفا — مقيده قال 

اوجوبها وجحد بشروطها، والإخلال الجماعة، في إقامتها وعدم ا وقتها عن تأخيرها 
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واحتالفتفاوت، الإصاعة أنواع كاث ؤإن لها، اصامة ذلك، كل مها اجد الموتعطيل 
عاسابن عن ؤيروى اليهود• هم مميل؛ هم؟ من المدكوينن الخلف في أيضا العلماء 

أمةمن نوم هم لنيل؛ ل-ى■ العن ويروى والنصارى، اليهود هم ونيل؛ ومقاتل- 
زنى.الأزمة مي يعضا بعمهم وركِ_، منها، الصالحين ذهابه عند يأتون . محمد 
ومحل؛امحربر- إلهم ويل؛ الفرش• كب بن ومحمد وقتادة ومطاء مجاهد عن ويروى 

أخر.أموال وفيهم الغرب،. أهل إلهم 
لأنعندي؛ بوجيه لبس محمد أمة من وكونهم _ت عنه الله عفا — مقيده محال 

الزمنش الوثؤع على تدل صيغة [، ١٦٩]الأعراف; ين ؛^_^، تعالى! موله 
ترى،كما إلهه ارجؤع يجب بدلهل إلا تتقيل المإلى صرفها يمكن ولا الماصي، 

يلوصالحيهم ألهاءهم حلفوا الل-ين الكفار من وغيرهم والنصارى اليهود ألهم والفلاهر 
اللففلبعموم فالعبرة حال كل وعلى الشهوات، واتبعوا الصلاة، قاصاعوا الأية، زول 

الدمفي يدخلون الشهوات واتبعوا الصلاة أمحاعرا خالف فكل الهب، بخصوص لا 
كلاتباع في عام الأية في اJالكور الشهوات واتباع الأية. هذْ في اJالكور وارعيد 
وركبالمشيد، بني من ه■' علي وعن الصلاة، وعن الله ذكر عن يشغل منتهى 

الشهوات.اتبع ممن لهو المشهور، ولهى المنفلور، 

ثر-كل على الغي تهللق العرب، أن أولا اعلم ءثا4؛ ؟_؛، ، ١٣٥؛^تعالى؛ وقوله 
الأصغر؛المرقش قال، حير• كل على وارثاي 

لائماالغي على يعدم لا يغو ومن أمرْ الناس يحمد خيرأ طق فمن 
الغيأن هو المشهور والاؤللاق شر، في يقع ومن يعني يغو" *ومن قفوله: 

حن.ف،على الكلام أن منها متقاربة، أقوال الأية في ااءيا« بقوله: المراد وفي الضلال. 
مالوممن ضلالهم، جزاء سيلقون ألهم شلا، ولا غي، ■جزّاء يلقون فوف، أي مماف،، 

عند[، ٦٨]الفرقان: أئاثاه تعالى: موله التفسير هدا ونفلير ارجاج. القول: بهيا 
تعالى:قوله المحنى هل.ا ؤيشثه الدنيا، فى آثامه مجازاة يلق معناه إن يقول: من 

١^^٠إلا بملولهنّ ؤ أك>ك ما ونوله: •١[، ،،: ]>Jبملدذي-م؛١^^ ف، 
لألهاالحرام المال من الادنيا في بهلولهم في أكلوا ما على النار فأؤللق [؛ ١٧٤؛: J،j]؛

الأيةفي الغي أن ومنها جزاؤهما، لأنه العن.ابا على والأثام الغي، أُللن، كما جراؤْ؛ 
نيان.وابن عباس، ابن القول؛ ُن-ا عنه روى وممن اضر٠لات. في والحصول الخسران 

الرادإن بعضهم: وقال خيبة. أو ضلالا أو شرأ أي ارعيا" أيضا زيد ابن عن وروي 
وصديدهم،النار أشل قبح محه يسيل لأنه فح؛ من جهنم في واد الأية؛ في ارعيا" بقوله؛ 

يرويعازبط• بن والهراء عود، مابن بهذا قال، وممن اللعم• حميثإ القعر بحيي وهو 
ماغ•بن، وثقي، عائشة، عن 
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أنI نيه عباس وابن أمامة أبى حديث من القول هدا يممتضى مرفؤع حديث وجاء 
أبيحديث وفي عباس. ابن حديث في كما جهنم، في واد غيا ارن قال: البي. 

والفلاهرالنار. أهل صديد فيهما يسيل جهنم، أممل في نهران وأثاما؛ غيا، أن أمامة؛ 
حديثالأية هدْ ير نففي كثير ابن ذكر وقد ه. الني عن شيء ذلك في يصح لم أنه 

غريبحديث هدا قال: نم أنفا، له أثّرنا الذ.ى الباهالي عجلان بن صدى أمامة أبي 
طريقعن الاحرْ في صلألأ أي غيا، بلفون وف فالمعنى إن وفيل: منكر. ورفعه 

شيءعلى ذلك في الأقوال جميع ومدار أحر، أقوال وفيه الزمخثرى٠ ذكرْ الجنة، 
يوميلقون موف الشهو١تا واتبعوا الصلاة أضاعوا الدين الخلف أولئلثؤ أن وهو واحل، 
٠عفليما عيابا القيامة 

منفيها توعد تعالى اش وأن الكريمة، الأية هذه في العالماء كلام عرفتح فإذا 
الأليم.وااحازاد_ا العفليم الثّر هو الذي بالغي الث.هوايت، واتع العلاء أضاع 

يميعونالدين ذم في كقوله أحر مواضع في المعنى هدا إلى أثار أنه فاعلم 
ماهوفملاغم عن هم أكو< . فملإ وتهاليالهم: عليها يحافظون ولا الصلاة 

فقين:LuJذم؛في وقوله عون[، IJI]آتاءوق.ه ييننتون لو برووث ثم أق:ي .٠ 
[،١٤٢لاس: قلاه إلا ه ثووى  isأناش رآئو0 ص قام! ألثأو؛ إل ثامأ ^^١ 

دبمّنحءأم ء؛قثروأ أدهءّ إلا ممغهتّ يجأ تمد أن مثهز ؤونا أبغأ؛ فيهم وقوله 
ij  فيوأشار تاكوبة[. َكيهون.ه وه-م إلأ بنيقوة ولا ًكاث وهم إلا أرن

َةرثإ^؛؟^•؛؛١ تعالى• كقوله وتهديدهم، الئّهوايت، يتبعون الدين ذم إلى كثيرة مواضع 
ُؤدرنمتعالى؛ وقوله [، ١٢]مصي: ه قم مئتمأ نأذو أ'لأًأ لأمد َةا راهرن تقرف 

تعالى:وقوك ]IJ_^[، ®4 تامحن ي ألاء دمهأ نأتئؤإ :أْفأءأ 
ينفهمالأيات• من ذلك ض إلى ]١^٠[، .ه هثكن.ه، رند وؤ . ية إء تجلا 
يتبعونولا الصلاة، يضيعون لا العليبض الخلف أن الكريمة الأية مخالفة مفهوم من 

أشحت تعالى كقوله كتابه؛ من مواصع في هدا إلى تعالى أثسار وفد الشهوات، 
بحابملونمحم ءك > قوله؛ إلى - لوه غثمن تلايم ق ئز لإق ® ألهمنرة 

إلمحرلالمؤ'-نونء، ®4 ثتلادك ف؛ا ثت! آلإ-نددس برمن ألص . ألردؤث ثم بجق، ؤ. 
تلقؤ0 عن أقس وئآى رتدء تمام حاف من ت وكقوله الآيات، من ذلك، غير 
فيمنبالأية تتعلق مسائل وهناك الايات. من ذلك غير إلى لالازعات[، .ه آتارئ هم( 

يقتلأنه الشيخت رأى وخلاصة الأصل في الزيادة أراد من إليها برجع الملام ترك 
الحال،في يستتاب أته والأظهر تاب إذا توبته قبول على للإجماع يستتاب وأنه بالسيف، 

يقتللا ؤإنه المدكورة، النصوص لفلواهر الصلاة من يمتغ وهو أيام نلاثة يمهل ولا 
تعالى.اف عند والعلم سجدتيها ركعة يسع مجا الضروري الوقت مجن يبقى لا حتى 



(٦٢- )١٦ ١^٠٧ رم: سور؛  ٦٧ ٠

•.4 مإثا يبمدم َكان إئو إي عاير آؤتس نبمد ألإ( عدن حقت ؤ تحار• قوله 
حناتالمطمن منين المؤ عباده وعد أنه الكريمة الأية هدم في - وعلا جز - بنن 

-وعلا جل - لأنه يه؛ وعدوا ما وينالون يأتونه أنهم بْعز( ٌاتي،؛ وعدم أن ين نم عدن، 
أثهءئلئ< لأ أثب ت كقوله أحر مواضع في المعنى لهذا وأثار الميعاد، يخلف لا 

٩[،صران؛ ]آل أو؛غقأنه يحلف لا أقن ؤإ>ى ت وقوله ٦[؛ ]الروم: الأية . . ه. وعدم 
ادألي٠عئلف لا إك آلت1نثؤ يوم خميا ولا رملك عفي( وعدما ما وءاما رما ؤ ت ه ولوق

تلهء oiأبلم أوزأ أدي ^١>^ تعالى: ونوله [، ١٩٠-  ١٩٤ء-مران: ]آل وغثإه دهم ئأنثجاب 
.هلئ؛رلأ رنا رعد َي0 إن تدآ شض ييمقن . تجدا بجروث عيم قث( إدا 

ننثطثأشآء . سا أزلدذ صؤ مما َآقثزيم إن دنم0 ؤذؤانأ نعالي؛ ونوله ،[، ١٠٣٠١١١]
ؤعدأثي ألئلا_ جثه أز فهر ؤاذ'للك تعالىت ونوله ]المزمل[، مثمن" وعير حماف ي، 

رءداره عق زى ?I خبيأ ما يهثا قم . رمييا جرآء نم عيا ألمننيذ 
الأيات.من ذلك غير إلى ]\مس ثثوي 

وعدواما يأتون أن( بد لا أنهم والمعنى جاءه، إذا أتاه مقحول( امحم ؤمؤ؛اه ونوله: 
الإذ آتيا، وعده كان، أي الفاعل؛ بها أريد مفعول( صيغة  ١١مأتيا١١أن زعم لن خلافا به، 

الأية.فناهر وضوح مع لهدا داعي 
منالكل دل وهو اليدل، أنواع ْن لنؤع الأية بهذه البلاغة علماء مثل تنبيه* 
بدل(ين-ئأود( ؤ»أؤلجلئ قوله: في الجنة من يدل( قه ؤ-؛قي، : قالواالبعض، 

بض•ُر، كز 
قوله:العض من الكل بدل أمثلة ومن قالوا: 

الطالحاتطالحة تان جبا وهندففلما أعالله م رح
متة:البدل فأنام وعليه ي. بعقممن كل بدل ٠أعذلاا١ قوله: من بدل ٠لفطدحةا 

وبدلالمحص، من الكل وبدل الكل. من العض وبدل الشي(ء، من الشي(ء بدل 
الغلهل.وبدل البداء، ويدل الاشتمال، 

كلبدل البدل كون والبيت الأية فى عندي يتعين ولا -؛ عنه اش عفا - مقيده قال 
قول:في واللام الألف لأن الشيء؛ من الشيء بدل يكون أن يجوز بل بعض، من 

الجنات،جميع بها يراد أن جاز للجنس كان ؤإذا للجنس، ألجنهه اوحزيا ؤهؤللإلئ، 
بالأولالراد لأن الشيء؛ من الشيء يدل من بدلأ توه قوله: فيكون 
اافعاالحةا<الشخص، عن كناية البيت، في والأعفلم ذللت،. أمثلة من كثير تقدم كما الجمع 

الشخصدفنوا بل وحدها الأعفلم يدفنوا لم لأنهم الشيء؛ محن الشيء بدل منه بدل 
بالأعفلم،عنه هو وعبر بدنه، من وغيرها أعظمه جميعه، الذكور 

.ه-دعي~؛ ء؟ غها يذمهم ونم سقا إلا لوا ِذ؛أا لا؛-٣؛، ؤ نهارت قوك 



٦٧١الآطنراا-أا•( ريم; سرر؛ 

عدنحنات ربهم أيحلهم إذا المؤمنين أن الكريمة الاين هذه ر ِ وعاد جذ' ِ ذكر 
ّاقطاتافها كلاما أي الذكورة الجان في أي فهاه بمثمق ولا وعدهم التي 
فحشفيه ويدخل تحته. طائل لا وما اعلأم، فضول هو واللغو: الدنيا، في يسمع كما 

العجاج:ونيل روية فول ومنه وباطله، الكلام 
متكلالورك ا غلالعن م كغلحجيج راب، أسورب 

٠الاتدةا١.سورة في تقدم كما 
ملاما؛فيها يسمعون لكن أي منقطع، استثناء ه مشا ولا قوله: أن والذلاهر 

فولهذللت، على يدل كما الملأنكة، عليهم لم وتبعض، على بعمهم لم بلأنهم 
إلتن محم يدثمب ونوله• [، ٢٢ت؛براهم• الأية ■ • . ديأتعالى: 

jC  مستوفى.تقدم ك٠ا [. ٢٤.  ٢٣]١^: الآة . . ثنمهّ بثا ئوؤ ظأ و
فيكقوله أيضا الموضع هدا غير في جاء محا له أثار الذي الممحى وهذا 
حاءوند لالواسا، شا.ه شا نلأ الأ تان1ا.ا زلا ^ تثتوث ولا ،االوافءةأ: 

ل0؛إلا عز ثن ه لم ؤ، تعالى؛ كقوله اممه، كتامحب من أحر آيان، في المقطع الاستقاء 
وجها.ثئآء إلا ا. قترة شو ين يندم ؛ص ؤوما وقوله• [. ١٠٧اء: ]النالأية ٠ .  ٠

ألأ؛ُقتتهآلنوثه إلا ،؛؛♦؛؛، بدوءررثت. ه: ولون]الف__ل[، آ'لآءا.4 يند 
ألإلا ألئطؤ^ دهكم أنوثكو ةدظؤأ\ لا ءامنوأ ١^■^< فأيها ؤ وكقوله: [، ٠٦]الدخان: 
فكلالآيان،، من ذللث، غير زلي [، ٢٩،: ]١IUلآية . . ندهره. راض ض غثنزآ ثتزث 

الاستثناءفي العرب كلام من ذللثح ونفلير مضلعة. الايات هذْ في الذكورة الأصتثاءا>ت، 
دييازتناغة قول المنق3يا 

أحدمن ^ jJLiوما حرابا عين ا انلهأملا أصيلا نيها وقنت 
الجلدبالمظلومة كالحوض والزى ا أسها ملأيا الأواري إلا 

الفرزدق،؛وفول ااالأحد•، حنس من ليت الخيل مرابمل هي التي رفالأواري• 
وعاملهالمنان إلا حاطب ا لهيكن ولم نكحنا ند كريم وبت، 

تت:م
منمنهما واحد ليس والعيس* وُاليعافير ءالخاطب* حنس من ليس ءقالسنازا 

الأزورتبن صرار وقول "الآص'ا• حس 
أعلمالمجماهد بد عالبولله غنيمة الجهاد كان إذ أجاهد 
انممالمشرقي إلا الميل ولا مكانها الرماح شي لا عشية 

الأصوليينجماهير عليه كما القطع الاستثناء وقؤع صحة تعلم ذكرنا الذي وبهذا 
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لأنيصح؛ لا المشي الاستثناء بأن المائالين الشافعة ويعص حنبل ين أحمد للأمام حلافا 
أصلااللفظ في يدخل لم منه المستثنى حنس وغير اللفغل، في يحل ما إخراج الأسثناء 

للأصل.عليها الوقوف أراد من يرجع المسألت في آراء وللعلماء بالأستثتاى يحرج حتى 
معروف،سؤال فيه وعشثاه؛ أو ف، يديهم ت الكريمة الأية هذه في وقوله 

فيها.ليل ولا دائم صياء الجنة أن ْع والعشي، البكرة ذكر وجه ما ت يقال أن وهو 
Iأحوبة السؤال هدا عن وللعياء 

ؤنيإثهاقير ءؤءدؤها كقوله! الزمن من ذلك قدر والعني أ\}خر1 المراد أن الأول! 
•يعترهما جرج وابن هماس، ابن عن هذا مض وروى شهر، قدر أى ؛!؛ ١٢تّا؛ حآه 

قدلكرعشا، غداء وحد من أن ترى زمنها في كانت العرب أن الثاني! الجواب 
عنهدا ويروى ذلك. من أكثر انمة في ما كان وإن لهم مرغبة لأية ا فزلت الناعم، 

ممر•أبي بن ويحص والخن، قتادة، 
والصباح،والمساء والعثي، بالبكرة الدوام عن تعبر العرب أن اكالثت الجواب 

يقصدولا الديمومة يريد وعشيا. وبكرة اء، ومصباحا فلأن عند أنا الرجل• يقول كما 
المعلومين•الوقتين 

يلذاتهم.اشتغالهم نبل الذي الوفمت هي البكرة تكون أن الرابع! الجواب 
حالمن انتقال فرات يتخاللها لأنه لذاتهم؛ من فراغهم يعد الذي الرفت هو والعشي! 

الأول.الجواب إلى معناه ير"ح وهذا حال، إلى 
حدبنامن الأصول( )نوادر في الحكيم الترمذي رواه ما هو الخامس! الجواب 

ليل؟من الجنة في هل اش، رسول يا رجل! نال قالا: قلأبة وأبي الخن عن أبان 
ليفقا يذيهم ^^٤٣ بذكر' تعالى اف س-م-عّتح قال: هنا؟اا على به؛جل—ؤ "وما قال: 

إنماليل، هناك رالٍس الله رمول فقال والحتمي. البكرة بين الليل فقلت،: رءشتا؟اا 
افهمن الهدايا طرف تأتيهم الغدو، على والرواح الرياح على الغدو يرد ونول، ضوء هو 

انتهىاللأتكة٠ عليهم وسالم الدنيا، في فيها يصلون كانوا اش الصلاة لمواقيت تعار 
هدانمل أن بعل القرطبي وقال ٠ تفسيره فى والقرطيى المنثور الدر صاحسر نقل بواسطة 

العلماءوقال قال: ئم )التدكرة( كتاب في ذكرناه وقد الأية. لمعنى البيان غاية في وهدا 
النهارمن الليل مقدار يعرفون إنما أبدأ، نور في هم ؤإنما نهار، ولا ليل الخة في ليس 

وفتحالخجب، برفع النهار مقدار ويحرقون الأبواب. ؤإغادق الخجتح، بإرحاء 
١لأحيرالجواب وهدا اهمنه. وغيرهما، والمهدوى الجوزي الفرج أبو ذكره الأبواب؛ 

الجوابأر راجع ه النحم، عن قلأبة وأم، الخن عن الخكيم ذكرْ الذتم، 
تعالى.اممه عند والعلم الأول، 

قوله:فير الإمارة • ئ.4 َةان من بمادثا ثذ نييق أر لقنه ققن • تعار ^١١* 
،jjfعذن ثشت، لؤر ثتئا هلدؤن ولُ ثثثه بمثئؤث قويٌ: من تقل-م ما ؛ر ااتلكاا
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أنهالكريمة لأية ا هذه غي - وعلا جز - بنن ومد الأبة، . . إلماه. صائم اؤتس ؤبمد 
تعالى؛كقوله أخر مواضع *ي أيفأ المعنى هذا بين وتد حنته. عباده من المتقين يورث 

آلدروئئم ت نوله إلى روه غثمن صب ف، نم أرآ 0 ألمحرف أقع ؤ؛- 
إك^^٢' ١۶ونوله؛ لالمؤ>ثون[، وه ئيثدث يا ئإ أفردرش بيمحن لد!رك آ. 

■ىوا0أ]آل ■ . . اسب؛بماعدغ وألآرءس ث ألسؤ ■يسما وجئت دتجكم ثن منغرم 
لالذ*مّ•الأية • • • رمأه ألجنق إل رمم أيمأ قى ؤد!بيد، تعالى؛ وقوله الايات، 

ذكغير !لى شثزن4 سمتن بما ردئتثونا أئثت تأم آن ؤنمدُتا وتوله: [، ٧٣
وسرور،نمم أكمل ني فيها بالخلود عليهم الإنعام الجنة؛ إيراثهم ومعنى الايات، من 

مالالوارث على نبقي كما الجنة عليه نبقي أي نورث  '•)الكشاف( في الزٌحشرى نال 
باقيةوثمرتها أعمالهم، انقضت قد القيامة يوم ربهم يلقون الأتقياء ولأن الموروث؛ 

منالمال الوارث يورث كما تقواهم من أورنهم نقد الجنة أيحلهم فإذا الجنة، وْي 
منزلأنفس لكل حلق تعالى اش أن الجنة إيرانهم معنى الملم؛ أهل بعض ونال المتوفى• 

لوالمار فى منازلهم أراهم الجنة؛ الجنة أهل لحل فإذا المار؛ فى ومنزلا' الجنة، في 
هلساأدى ف ^^Ilj يقولون؛ ذللثه وعند وغبطتهم؛ مرورهم ليزداد افه وعصوا كفروا 
اكارأمر برى وكذلك [. ٤٣بج\ف: الآبة . . ئندا4. آن )ولا ه ئ زنا ^١ 

الواحديقول ذلك وعند وحسرتهم، ندامتهم لتزداد اش واتقوا آمنوا لو الجنة في منازلهم 
يجعلتعالى إنه نم [. ٠٧]النم؛ يث لخقث نديه أقذ أى م منهم؛ 

فيرنونالجنة، لأهل الجنة في ازر أهل ومنازل ازر، لأهل ازر في الجنة أهل منازل 
القول.هذا على المذكور الإيراث معنى هو وهذا الجنة. في النار أهل مجنارل 

أحدلكل أن من ذكر لما يدل حديث حاء قد _ت له وغفر عنه اث عفا - مقيده قال 
الجنةأهل لأن صواب، غير علمه الأية حمل أن إلا افار، في ومزلأ الجنة في منزلا 

آنؤؤنؤد)آ تعالى؛ قال قد كما وتقواهم، بأعمالهم لهم العا.ة منازلهم الجنة من يرنون 
فرصناولو الأيات، من ونحوها [، ٤٣]الأعراف! كنتم بما ؤرئت4وها أئثن تلكأ 
ماإلا الجنة في لهم لمي أنهم يوهم ذللثج على الأية فحمل النار أهل منازل يرثون أنهم 

ماهو المذكور والحديث ترى، كما ذلك بخلاف والواغ النار. أهل منازل من أورثوا 
أهل*ركل هريرة* ابير حديث من المستدرك في والحاكم ني، المفي أحمد الإمام رواه 

النارأهل وكل شكر، له فيكون هداني اف أن لولا ت فيقول النار من مقعده يرى الجنة 
فيوعلم اه. حّر0اف عليه فيكون هدانى اممه أن لولا فيقول* الجنة مجن مقعده يرى 

الحاكمقال ت الهناوى ش٠ارحه وقال الصحة. علامة الحديث هذا على الصغير الجامع 
اه.المحح، رحال أحمد رحال الهيثمي• وقال الذمي. وأقره شرحلهما على صحح 

أةألإدس يصفر آيلا •٠ئا.٠ أنج توف ين ما ردا الإم؛ق قلإذ نعالي: ئوله 
ققاه ق ئن ين قنن 
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ففتهابالية عظاما وجد حلف، بن أيي محي الأية هذه نزلت العلم؛ أهل بعض محال 
والثعلّي.حدى لوا ا وذكر0 الكلبي، قاله الموت؟ بعد نبعث أنا محمد زعم وقال؛ بيده 

وقيل؛عباس. ابن قول وهو وأصحابه، المغيرة بن الوليد محي نزلت، ١لمهدوىت وقال 
فقدالأقوال هدْ من واحد م وعلى جهل. أبي في وفل: وائل. بن العاص في زلت 
منلأن الجنس؛ أفراد بعض من صائر وهو الإنسان لجنس القول هدا تعالى أسد 

ومن. جميعهم لا بعضهم فاعله أن مع المجمؤع، إلى الفعل إساد الحربية الأساليب 
محيالقتل من فاقتلوهم( قاتلوكم )فان والكائي حمزة قراءة ذلك في اكرآنية الأدلة أظهر 

أظهرومن مرارأ. تقدم كما الأحر يعضكم فاليقتالهم بعضكم قتلوا فان أي الفحلين، 
الفرزدق؛محول ذلك في العربية الشواهد 

حاليرأس عن اء ورقبيدي نبا به صربوا وفل عبس بتي فسيف 
هولميفا ا بيده الذي الضارب بأن صرح انه ْع عبس، بني إلى الضرب أسند فقد 

قتلهونمة الكلأبي. جعفر ابن هو وحالي المسي. حذيمة بن زهير ابن وهو ورقاء 
مشهورة.المذكور لزهير 

أئداللبعث؛ منكرا يقول الكافر الإنسان هدا أن الأية؛ هده في تعالى بين وقد 
اللهرد وقد الموت. بعد يحيا أن يمكن لا مات إذا انه منه زعما حيا، أحرج اسوذ، مت 

يمي؛ثقا.4 ه ئ ئد ين ^؛٤ أة ألإدثن يدًًقر بقوله• هذْ مقالته عليه 
ولمالأول الإيجاد أوحدناه أنا يذكر ولا البعث، إنكار في هاوْ مقالته الإنسان أيقول 

محلىقدرتنا على قاطع دليل الأولى المرة له ؤإيجادنا فاوجدناه، عدما كان بل شبا، يك 
أحرى.مرة بالبعث ايجاده 

ا١البقرة،محورة فى عليه الدالة الآيا>ت، قدما قد محا له أثار الذي البرهان وهدا 
ؤإثمآ'ادثلثم يم، من قاد ونى.ثلثهن مثلا ثا ؤمص/ثب تعالى: كقوله وغيرهما، والنحل١١ 

هولوق]ص[، .ه ءل-> حلي وهو مئئ أول أهوه محي؛ا هو . رميقِ 
متتثاؤرلثدّ وقوله: ]ق[، .ه جدلد حني مذ ده-ر_ا ؤ، ير ثل، ألأول ^٣؛، تعالى: 

ؤجريييدء ئم تلتف؛ تدثأ أدjمح، وؤمر وقولهت لالوائعة[، ا.ه ثدشة ألأيك أليثاآ 
آول،ننيمأ آركا ثل يميدثا من ه: وقول[، ٢٧رومت تاللأية ا . .علوه. أهؤبم، 
١وقو[، ٥١لالإمحرأء; ملؤه  منقناع ألتي؛قا من ي 1، كئر إن ألناس يأيها ؤ ; ، ١

إغءقآ وعاJا عيدم ٤—لق أول ثدأتا تعالى: وقوله ٠[، لالحجت الآية ّ . ماباه. 
إيضاحه.تقدم كما الآياات، من ذللثؤ غير إلى [، ١٠٤لالأنياء: ثعيأكَ,ه َه 

آدماب>، كذبي تحارت الد *يقول ربه؛ عن يرمحئه. الذي المحح الحديث وفي 
فقولهإياي تكذيبه أما أن له يكن للم آدم ابن وآذاني يكذبتي، أن له يكن ولم 

إننقوله: إياي أذاه وأما آحره. من على أهون الخلق أول وليس بدأني. كما يعيدني لن 



٦٧٥)٨٦( الأيأ ريم: _؛ 

ئيل:فإن . احد١٠ كفوا له يكن ولم يولد يلدولم لم الذي المحمي الأحد ولداوأنا لي 
عليهدل مقمر بفعل منصوب أنه ت فالجواب ءاذاو؟ هو الذي الظرف في العامل أين 

والهلاكالموت في يتمكن حين أي مت، ما إذا حيا أأحرج ت وتقديره الشرؤل؛ جزاء 
المذكورؤ ب منصوب بانه تقول لا لم قيل• فإن ذللث،• يمكن لا يعني حيا• أحرج 

جزازها؟هو ءاذارر في العامل أن من المعروفة، العادة على نئا4 لغج ؤل~نؤو< قوله في 
فيمايعدها محا عمل من مانعة جئه لمح يؤذ ؤ ت قوله في الابتداء لأم أن ت فالجواب 

لزيدتعنى قاتم؛ لزيد اليوم ت تقول أن يجوز فلا العربية، علم في ُعلوم محو كما فبلها 
عملمن مانع موف هو الذي التنفيس حرف أن من بحفهم زعمه وما اليوم. نائم 

حياهصأحرج مت ما ءاتذا مصرف ين طلحة قراءة على إنه حتى أيضا، قبله فيما بعده ما 
اكحقيق.حلاف فهو ا،.lJكورة؛ ءإذاه؛ءأ-محرج، نهب يمتغ اللام بدون 

فيوحوله ودليله قبله• فيما بعده ما عمل من يمغ لا التنفيس حرف أن والتحقيق 
الشاعر:كقول العرب؛ كلام 

يفعلسوف هكان.ا ا أيونونالت ا وحدهان ها نآمه رأتا ملف
فعلىوعليه البحر، فى حيان أبو أوصحه كما اايفعل٠ بقوله منصوب ءهكدا، فقوله 

فيهااللام وحول لعدم لأأحرجا؛ بقوله* منصوب ارإداءا ت فقوله مصرف بن طلحة قراءة 
قبله.فيما يعده ما عمل من التنفيس حرف مغ وعدم 

فكيفالحال، ممني نمر المضارع على الداحالأ الابمداء لأم نلت: فإن شه: 
معنىمن حرين هنا اللام أن فالجواب: الاستقبال؟ على الدال التنفيس حرف حامعت 
الزمخشريبيته كما الاستقبال حرف جامعت وليلك فقتل؛ التوكيد لمعنى وأحلصت الحال، 

اللامأن يمغ من العربية علمام من بأن المحيط البحر فى حيان أبو وتعقبه الكشاف، فى 
تعار.اطه عند والعلم أصله، مجن الإشكال أسقعل فوله وعر الحال، معنى نمر المذكورة 

•جما.ه جهم مة لثنمميهتِ قد ثإلئبجذ تنئميهم ؤمد.أق تعارت توله 
أةألإضن بمٍظز يقوله: اليمثؤ على البرهان ِ وعلا حل - اممه أقام لما 

أييحشرهم أنه الكريمة، ه ينف- وعلا حل - أقم ثقا.ه ك ولم ئل ين نكه 
كانوا■؛>، ٧١الشياطين، معهم محبحشر الناس، ٌز، وغيرهم للبعشإ الخكرين الكافر؛ز، 
رذكرهما اللذان الأمران وهذان جثيا، جهنم حول يحضرهم وأنه الدنيا، فى يضلونهم 

ففدولشبامحلينهم لهم حشره أما الموضع، هذا غير ر إليهما أشار الكريمة الأية يرن0 
إلة٠دءأم أم دون ثن بمدئ. كامأ رثا طام؛ آقه  ١٥٧^قوله: ني إليه أثار 
ثنقث،ئاد جاءثا إدا ؤ-حءا يقوله• التفسيرات، أحد على ]المانات[، .اه أيبم يمي 
•تالزحرف؛ا ألمن.؟ا؛ بدن( المةُا بمد ويتلث، د؛غ، 

محو•؛ايه؛j محو َءلأ •' فوله في له أثار فقد جثيا جهنم حول إحضارهم وأما 
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الكريمةلآو-ة ا هذه ني ونوله ، ت١لجاسة[ سلؤذ كم ما مقيت أبرم كثما إق تدُمحن 
حلسإذا جشآ: يجثي وجثي حئوأ. يجثو جثا فاعل اسم والجاثي جاث. جمع ؤءسا4 

موفثي كانوا إذا أنهم الحرب: محي والعادة أصابعه. أطراف على قام أو ركبتيه على 
•بعضهم غول ومنه رتمهم، على جثوا سديد، وأمر صنك 

لركبلجثوا الكماة ا مإذا اة لكملومن اة للحمفمن 
العربنرتع ات المكرمفتى ك مالو أبات منمل إذا 

الأنةهره محم َةوا ونوله: الأية، هنْ في نوله معنى وكون 
الإطلاقوهو الأكثر، قول وهو الفلاهر، هو ركمهم على جثيهم أنه [، ٢٨]الجانية؛ 
١لكميت:قول، ومنه اللغة، قى المشهور 

ارسنقمراة الدون م وها يجنم هرانمتركوا م ه
وعنجماعات. مضا0 أن »جثيآاا الكريمة الأية طْ في قوله في عباس ابن وعن 

وهم،الجيم، مثلثة 'اجثوة" جمع القول هن-ا علؤر لهو جمعا، جمعا أي '-؛^؛L': مقاتل 
حدة،على، جهنم حول يحفرون الخمر فأهل المجمؤع، والتراب المجموعة الحجارة 

بنطرفة قول المعنى هل.ا ومن وهاكذا، حدة، على رقة الوأشل حدة؛ على الزني وأهل 
معلقته:في الحبل. 

•نشئصفيح محن صم محفانح عليهما تراب من جثوتين نرى 
علىجمعها يحهل. لم كجثوة فعلة أن عليه يرد وعه الحلم. أهل بحض قال هكازا 

إتياالجيم بكر وحمص؛اجشا® ائي والكحمزة الحرف هذا وقرأ ٠ كجثى نعول 
الأصل.على الجين بفم ُجثياأ الباقون وقرأ بعد.ه للكرة 

أمنص م 0 عق ١^ خم، أند أئم نتنة َلإ، بن كزعى م ت نعالك، ندله 
ضلنستخرجن أي ؤكربمك.ه الكريمة الأية هذْ في قوله مقا ها أثق م ايث 

العلانفةوعك، كفرنة، فعلة الشيعة وأصل واحدة دين أهل أمة كل من أي ثيتذه َلإر 
تبحه.إذا : شياعاثاعه العرب: تقول صلأل،؛ أو عدي في تبعته أي غبرها شاعت، الخي 

طانفةكل من ولنميزن تخرجن لنأي ذاه؛ ألبمي عل أتي وء' نعالك،: ونوله 
ؤإدحالهبتعذسه فيبدأ فأمحاهم، وأتحاهم فآعماهم، أعماهم ال والفالغي طواتفذ من 

معتك،فى الظاعر هو وهذا والملألط. والإملال، الكفر، في مراتبهم >_، علك، النار 
العن.ابعليهم ؤيشدد غيرهم قبل يعن.بون الكفر في القّادة اء الرومأن الكريمة الأية 

ؤإضلالهم.لضلالهم 
كميأنعالك،" كقوله هذا على تدل، تعّالى افه كتاب مجن آيات جاءت وقي- 

وقوله، ]النحل[ فل.ميّن، يكاؤأ يا المدام، فوق عدابا يدثهم آثه نيل عن وسكد.وإ 
وهثنهتحك ْقامإ ج؛كثوئثا ;محو آقايأ ح نآثالأ ٣ ؤنوواك< الى: تع
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ثيدثموئثر ١^^؛؛< أؤئاي ؤين أكثو قم َكايلمح أزرارهم >ؤيتةيؤآ <: وفو1lلاوسكّوت[، 
وأخرى،أولى النار أمم فى كان هذا ولأجل ِرزوث.ه تا تثة ألا عر 

تفاوتهمحب على بعدها تدخل الش والأخرى النار• وبدخولها بعدابها يدا الش فالأولى 
آلجيتن ئيعقم ين قى ث أتم ؤآ أغث1رأ ؤة3ا تعالى; ثال كما والخلال الكفر أنواع في 

s؟؛،1درلنهم ثمنهم ئالئ يعا ن؛؛ثا \إ\بحح\ ^١ ثو ؛، ٠١يسن أثه د-ثدت حلما ألنار ل ثألإني، 
أدللأنس @ شمحن ب زء ث ِم ^ أم تذ ذنا ئئا؛ا ^ آكلئا ثوو 

.لالأءراف[ ةكّتول.ه َقتن يتا ؛،!، Jjjlثذوؤأ ننز ين ءث؛نا دلإ َكارث ئتا محم_>نهم 
أنهبمي وه، بثا ها أئك يت! إو؛ن أعام ثص وم الميمة: ١^^ ُذْ في وقوله 

أنبين يند ;ا-لك، أولى هو ومن النار، يصلى أن منهم يستحق بمن أعلم - وعلا ل ج- 
الأية. . . ذم ►ؤ»اد نوله؛ في ذلك يستحق ممن كلهم والمرزوسن الرؤساء 

إذاوالكر( )بالفم محليا يملأها كرمحي المار صلى مصدر والملي [، ٣٨لاااءراف: 
*حرها وباشر ألمها، قاص 

فذهبالننزعن• مفعول لأنه منصوب؛ أته ْع اأى٠ رسر وجه في العلماء واختلف 
مخافة،كانت، إذا الضم عالي مبنية وأنها موصولة، ^أي^ لففلة أن إلى تبعه ومن سيبويه 
بقوله;الخلاصة في ، illمحاابن وعقيم . هناكما مححدوف صمير صلتها وصدر 
انحدف،محمير وصيها وصدر تضف م لا مت، وأعربكما أي 

■إلخ • ■ • معللها أعرمؤ وبعضهم 
وعلة;بن عان فول هقفئ سيبويه فول صحة على ويدل 

أفضلأيهم لى عم لفلت، المني بت، يقلا مإذا 
•المذكورة ®أي؛ في سيبويه وعيرهما ؤيونس الخليل وخالف ®أيهم؛, بضم والرواية 

شيعةكل من لننزعن ثم والتقل.ير; مقدر يقول محكية استفهامية الأية في إنها الخليل; فقال 
الشاعر;قول إليه ذهب، الن-ي المعتى لهن,ا الخليل وأنثي ؛ أشي. أيهم فيه يقال الذ<ي 

محرومولا حرج لا تح يأبفبمنزل اة الفتمن أبست، ولقل. 
إلىفذهب، يونس وأما محروم. ولا حرج هو لا له; يقال الذي بمنزلة فأييت، أي 

المحل0 العليق لأن بالاستفهام؛• فبلها الفعل بتعليق حكم لكنه أيضا، استفهامّة أنها 
بنان غييتؤ تبحهما ومجن ويونس الخليل على لسيبويه واحتج القلومحبح، بأفعال يختمى 

بينهايضمر لا الجر حروف أن مع ®أيهم®، بفم فيه الرواية لأن آنفا؛ المذكور وعلة 
•التأؤيلأت يعفر بحفهم فيه خالف، ؤإن الأصول—٠، على تعلق، ولا قول، معمولها وبين 
هذاقوله في سيبويه غلعلوا النحويين جمح أن من بعضهم ذكره محا أن تعلم ذكرتا وبما 

حمزةوقرأ تعالى. الله عند والحلم الحقيق. خلاف، الكريمة الأية هذ0 في ®أي® في 
الباقونوفرأ للأتباع. الصاد بكر وامحليا، الحين. بكر ®عتيا؛ وحفص اني والك

الأصل.على فيهما بالضم 
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اقمإأف؛، ؛ه م . ثممنا حظ ره عق َثا0 ؤايدها إلا يمع ٠^^، تٌالىت ئدله 
•.اه حظ تيا ^ ٨٠٢٥١١وثير 

أقوال:على الكريمة الأية هن0 في ايار بورود المراد في العلماء اختلف 
عندالمتقين عباده عن أذاها يمرق اثنه ولكن الدخول، بالورود المراد أن الأول: 

الدخول.ذلك 
مصوبحر لأنه المراؤل؛ على الجواز المذكور: المار بورود المراد أن الثاني: 

جهم•من ءر 
مها.والقرب عليها الإشراف هو الذكور الورود أن الثالث: 
وقدالدنيا. دار في الحمى حر هو الورود ذلك من المؤمنين حفل أن الرابع• 

علىالاستدلال تضمنها المي المان أنواع من أن البارك الكتاب هذا ترجمة في قدمنا 
دليلفيه فغلبته القرآن في الغالب هو بكونه الأية معنى في الل.اخلة المعاني أحد 

ذلك،علمتا فإذا لذلك،، أمثلة قدمنا وقل الإية، معنى من خروجه عدم على تقرائي ام 
الذيالدليل نللأs بمثل الأية في المار بورود المراد على امتدل ه عباس ابن أن فاعلم 
البارك.الكتاب ^ا في البيان أنواع من أنه ذكرنا 

واحدةكل في والمراد متعددة، آياُت، في القرآن في حاء المار ورود أن ؤإيضاحه 
هوالمزاع فيها التي لأية ا في الورود أن على عباس ابن بدلك فاستدل الدخول، منها 

أكثةو مثأ ءؤسم تعالى: كقوله ذللا، على الأحرى الايات، كلألة الدخول؛ 
فوكقوله: دخول ورود فهذا قال: لهود[ المورود.ه آلؤرد يبفحم، الثار ئأوردهم 

دخولورود فهو جاء[، حنإدءة.4ليا تحفل ما ءالآثه 'كاذتث 
شدؤئوما 4إةمحكم تعالى: وقوله دددا.ه جهم إل ألثني؛ث 4ةرق وكقوله: أيضا 

عباسابن استدل وبهذا ]الأنبياء[، نيدءذتت لهثا ام جهئر حصم—، آم دييه من 
الدخول.الورود أن في الأزرق، بن نافع على 

ماءؤيد 4وثما تعالى: بقوله والمقاربة الإشراف، الورود: بان نال من واحتج 
تعالى:قوله وكذا عليه، ؤإئراف مقاربة ورود فهذا [. ٢٣لالقصص: الأية . ٠ مليتنت-ه. 

أبيبن زهير نول المرب كلام من ونفليره [. ١٩]يوسف: الأية . . . ،;؛^4 
معلقته:فى سلمى 

المخيمالحاصر عمى وضعن امه حمزرقا الماء وردن ا لمف
منه.ث.، قر؛ولكن تدخله، لم ؤإن البلد القافلة وردينتؤ تقول: والرب : قالوا

تعالى:بقوله الدخول نفس لبس بصيدها نحن التي الأية في الودود بأن قال من واحتج 
لؤمم حسييّها يتمعؤرع لا ممد"ديا عما أولنيلثا المتئ منا لهم نمت، س١^^ ل إ4 
الأيةهذه في الن.كور عنها إبعادهم : قالوا]الأنساء[ ج^4 *خ؛إدديا هم أنفآستيت، ما 

الم-خول.غير فالورود فيها، دخولهم ءا-م على يل-ل 
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دارفي الحمى حر - للموسن بة و1لنالأية في النار ورود بأن نال من واحتج 
منعليه متفق حدث وهو فأبرددها جهنم نح من ٠المحمى بحديث■ - الدنيا 

البخاريورواه ه. حديج بن ورافع عمر وابن بكر، أبي ابنتي وأسماء عاتنة حديث 
عباس.ابن عن مرفوعا أيضا 

مضاْالأية فى الورود أن على دلت فد _ت له وغمر عنه اض عفا - مقيده قال 
أدلة:الدخول 

النايو;ود من القرآن في ما جمع أن من ها عاص ابن ذكره ما ْو الأيل؛ 
بهر يفما وخير كيلك، النزاع محل أن على ذلك فدل الزاع، محل غير دخولها معناه 

القرآن.اكرآن 

لماتعالى أنه وهي ذلك، على دالة قرينة الأية نفى فى أن هو الثاني: الدليل 
ثمايدئاإلا يمخ ، ١٧^بقوله؛ وفاجرهم برهم النار سيردون بأنهم الناس جمع خاطب 

بقوله:المذكور الورود ذلك بعد ومالهم محيرهم بين مقيئا.ه، حثا نش عل َةا>ا 
أنعلى دليل فيها، الظالمين نترك أي غياه؛ أثل؛لمإُك وثير أقئإ ال؛الا قنج، لأر' 

بلجاه، ؛ليسئ لأة يقل: لم يدخلوها لم لو إذ فيها، دخولهم لها ورودهم 
اثمأهأةٍي، ني لأؤ'' قوله: وكيلك نرى، كما واضح وهذا الظالمين، وندخل يقول؛  إلانهؤ لأنه قوله: على عطف ولذا هلكة؛ أنه »جثِمنِشأ؛ه ونعؤل أنهم دلل؛اءلى 

فىالمنثور الدر صاحب قال النص عن ذلك من روي ما الثالث،؛ الدليل 
وابنالترمذي، والحكيم حميد، بن وعبد أحمد أحرج الكريمة• الأية هدم على الكلام 

عنالبعث، فى والبيهقي مردويه، وابن وصححه، والحاكم حاتم، أبي وابن المنذر، 
تبعضهم ونال ٠ مرمن يدحلها لا ت بعضنا فقال الورود في اختلفنا نال؛ سمية أبي 

ذللتحله فذكرت ثهآ الله عد بن جابر فلقيت - اتقوا الدين اض ينجي ثم جبأ يدخلونها 
يبقىءلأ ت يقول اض رسول سمعت أكن لم إن صمتا ت أدنيه إلى بأصبعيه وأهوى فقال 

حتىإبرامم، عر كانت كما وملاما يردأ ^٠٢^١ ١١عر فتكون دخلها؛ إلا فاجر ولا ير 
اه.حتياء، فيها الظالمين ؤينر اتقوا الدين اف ينجي نم بردهم، من صجمجا للنار إن 

رواْالحديث■ هدا في الكشاف( أحاديث تخريج في الشاق )الكافي في حجر ابن ونال 
أبووأخرجه حرب، بن سليمان حدثنا ت قالوا حميد بن وعبد شيبة، أبى وابن أحمد 
النوادر،في والحكثم النار، باب في الشعب في واليهقي الكنى، في اني والنيعلى 
عنزياد بن كثير عن سليمان، بن غالب صالح أبو حدثنا ق1لت سليمان طريق من كلهم 

الذياللففل من أتم الحدث فذكر حابرأ. فسألنا الورود في اختلفنا ت فال سمية أبي 
تفقال الإسناد بهذا سليمان طريق من فرواه الحاكم كلهم وخالفهم الزمخشري■ ذكره 
ابنونال • اه جابر، عن ممية أ؛ُا بدل سيبة بن الرحمن عبد عن الأردية سمية عن 
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حدثناا حرب بن مليمأن حدئنا ت أحجي الإمام نال لإية! ا هده ير نففي ظؤ كثير 
الورودفي احتلمنا ت فال محمية أبي عن البرساني، زياد بن كثير عن سليمان، بن غالب، 
الذياف ينجى نم حميعا يدحلونها بعضهم؛ ونال مؤمن• يدحلها لا ت بعضنا فقال 

.. جميعا.يدحلونها فقال; الورود في اختلفنا إنا غقالت،: اف عبد بن جابر ذالقست، اتقوا، 
•يخرجوه ولم غريب، ققنتت كثير ابن قال ثم المقدم. الحديثح ذكر نم 

درجةعن يمل لا المذكور الإسناد أن الفناهر له وغفر محه اف عفا مقيده. قال 
وءلمتهمشهور• حافغل إمام ثقة وهو حرب، بن سليمان ت الأولى طبقته لأن العن 

منأصله الخراساني الجهفمى العتكي سليمان بن غالب، سلمة أبو أو صالح أبو الثانيةت 
وهوبلغ، نزل بمري البرّاني سهل أبو زياد بن كثير الثالثة: وطبقته ثقة• وهو البصرة، 

فيحجر ابن قاله الثقايت،، في حبان ابن ذكره وقد سمية أبو الرابعة: وطبقته ثقة. 
رجالمن غيره لأن الحل•ينح؛ صحة تتضح المذكور سمية أبي وبتوثيق التهال-يما: تهزيبج 

وبالاياتالقرآن يعتقل• المل.كور جابر حدث أن مع معروفون، ثقامحت، الإسناد هلزا 
ابنذكره كما ه السلفح علماء عن جاءت، وآثار عباس، ابن بها استدل التي الأحرى 

أبمم،عن، جربر وابن مر وذكره ه، رواحة بن الله وعجل معدان، بن حالي عن كثير 
إنهيقولون: كلهم البصري، الحز عن المبارك بن اممه عبد عن كثير ابن وذكره ميسرة، 

نبجكؤ تعار• قوله عن الل.حول؛ الأية في الورود بأن قال: من وأجاُت، لحول، ورود 
ورودهمذللت، ينافي فلا وألمها، ءل-ابها عن مبعل،ون بأنهم 'ا[، ا]الأنساءت معل.وي،ه عما 

الاضطرابإيهام دفع ١٠كتابنا في أوضحنا٠ كما منها حر ولا بألم شعورهم غير من إياها 
الكريمة.الأية هاوْ على في الكتاب،• آيات، عن 

:قالوابموجبه، بالقول جهنم، قيح من ءالخمى الاستدلال؛حدين، عن وأجابوا 
الكلامأن في صريح السياق لأن الزاع؛ لمحل فيه دليل لا ولكنه صحيح حق الحاويئ، 

تعالى:قول الكلام أول لأن الدنيا، في مها حرارة في وليس الأحرة في المار في 
^٧١،ال؛ نأن ى إلجم؛ا.ه؛ جهم -مد لثتييهغ ثر إتإزقئز 

فيوالقراءة ترى، كما الرنيا في لا الاحرة في ذللتج كل أن على فدل وايدهاه؛ دلا نكؤ 
وقوله؛جثئاه• جهم حو3 لثنمجم  'حقوله: في قدمنا كما ^^؛١٤٠ تعار؛ قوله 

النونبفتح الباتون وقرأه الجيم، ، وتخفيفالثانية النون بإسكان ائي الكقراءة '•:٠^٠٠^؛ 
أنالكتاب،( آيات، عن الاضطراب، إيهام )دفع كتابنا في ذكرنا وقو الجيم. وتنل.يل الثانية 

لأنعليها؛ المرور هو الأية في المذكور المار ورود أن حول مابن عن رووا جماعي 
رويوقتادة الحصن وأن جهنم. متن على متصوب، جر وهو الصراط على تمر الماس 
جميعايردونها أنهم مرفوعا أبضا عود مابن عن وروى أيضا، ذللت، نحو عنهما 

والعلم• عليها ، ؛الوقوفالورود ير نفأيضا وعنه أعمالهم. بحسب، عنها ويمرون 
تعالى.اممه عنان 
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المارورودهم أن يض ثنيثا؟اا حقا ره عل ؤَ؛ا0 الكريمة: لأية ا في تعالى وقوله 
والحتم؛محالة، لا مفعولا واحبأ أمرأ أي مفضيا، ربلث، على حتما كان المذكور 
الثقفي:الصال٠نؤ أبى ين أمية قول ومنه عنه- محيي لا الذي الواجب 

وانموما ايمنالبكفسك رب وأنت ون بخطنع—ادك 
وما• وقوعهامن بد لا التي الواجمة الأموي بض حتم، جمع •والمحتوم• قفول: 

روىكما واجما، نما ثقغثاه ؤ-ثثا ت بقول المراد أن من اللم أهل من جماعة ذكره 
الفلهور.كل يفلهر لا وغرهم وقتادة ومجاهد عود موابن عكرمة عن 

الحببصن.في الثابت هريرة أبي بحديث فسما الأية في إن ت نال من واسدل 
ينسعيد عن الزهري سممت ت نال سفيان حدثنا علي، حدتنا ت صحيحه في البخاري نال 

فيلجالولد من ثلاثة لملم يموت، •لا قال: ه الني عن ها هريرة أبي عن المبب، 
فيلم مونال اه. والأياب، دلا نتكؤ اش: جمد أبو قال المم• تحلة إلا النار 

بنسعثد عن شهاب، ابن عن مالك، على فرأيت، قال؛ يحص بن يحص حدثنا صحيحه: 
منثلاثة الملمين من لأحد يمولن، •لا قال: ه الني عن ُر؛رة، أبي عن يب، الم

النافد،وعمرو شيبة، أبي بن بكر أبو حدننا • المسما تحلة إلا النار فتمسه الولد 
رافع،وابن حميد، بن عبد وحدننا )ح( عيينة بن صميان حدننا ت قالوا حرب بن وزهير 

أنإلا حديثه وبممتى مالك، بإسناد الزهري عن كلاهما معمر أحبرنا الرزاق، عبد عن 
اه.، ٠٢٥١١تحالة إلا انار ْاءيلج صميازت حديث في 

ؤو\نت تعالى قوله هو الصحيح الحديث هدا في المذكور بالفم المراد ت قالوا 
فيالبخاري عن ذكرنا ما معنى وهو .ؤ؛ محك تثا رش عث واردها دلا هء 
علىالخدكور بالحديث استدلوا والدين همايدثاه، إلا نحقر ت فه ا عبد أبو قال ت توله 

دلمقدر هو ؛مضهم! فقال الأية، من المم موصع في احتلموا نسما الكريمة الأية أن 
علىمعهلوف هو ت يعضهم وقال . واردهاإلا منكم وإن وافه أي المذكور، الحديث عليه 

وريكوالشياًلين، لنحشرلهم فوربك والمعنى قم، الفم على والمعطوف قبله، الفم 
رهعق ؤَةاذ نوله؛ من مستفاد الذكور القسم بعضهم: وقال واردها، إلا منكم إن 

وقتادة.وعكرمة، ومجاهد، معود ابن عن قدمناه كما واحيا قسما أي ثنيتاه؛ ت{ 
فإنالسياق؛ من والمن ^ ٥٥١١على عائل بالفم الراد يكون أن يحمل بعضهم: وتال 
ؤايدثاه؛دلا منتؤ ؤوا0 لقول: وتقرير تذييل شئا4؛ حثا ره عل ؤَ؛اف ت تعالى نول 
والإثبات.بالنفي الأية في للحصر أبلغ هدا بل الإخبار، تأكيد في القسم بمنزلة وهدا 

لأيةا أن — أعلم تعالى وافه — لي يظهر الذي —؛ له وعفر عنه أفه عفا — مقيده قال 
دالةواضحة قرينة ولا القسم، أدوات من باداة تفترن لم لأنها م؛ نفيها يتهمين ليس 
قرينةدون افه كتاب في نسم بتقدير والحكم القسم. على عهلفها يتعين ولم القسم، على 
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هريرةأبي وحديث إليه، الرحؤع يجب دليل بغير افه كلام معنى على زيادة فيه ظاهرة 
العربيةاللغت أمحاليب عن لأن قسبمأ؛ لأية ا فى أن منه يتعين لا عليه المتفق المذكور 

فعلتما ت يقولون ٠ أصاد قم هناك يكن لم ؤإن الشديدة القلة عن المم بتحلة التعبير 
وهدانسمه. الحالف به يحلل ها قدر حدا قليلا فعلا إلا يعنون الضم، نحلة إلا كدا 

تناقته وصف في زهير ن كعب قول ومنه العرب، كلام في معروف أسلوب 
يلتحلالأرض مهن ذوا؛—ل لاصقة وهي بمران على تخلى 
ومعلومالفم، تحليل قدر إلا خفتها لشدة الأرض تمس لا ناقته قوائم أن بمي 

ترى.كما لها تحليلا المس ذلك، يكون حتى الأرض تمس أنها ناقته مجن يمين لا أنه 
ولوحاإلا النار يلج لا أي تحالهءا ءإلأ ه•' قوله فمعنى المحروق، المعنى هدا وعلى 
منأقوال وأقرب الخرفؤع. جابر حديث في قدمجنا كما حر، ولا فيه ألم لا حدا قليلا 
لأنهوله: على مسلوق إنه قال من تمول نسما الأية في إن : قالوا

وقوله*كني/هده كقوله: ء عاليه معهلوفة بعده المدكورة الجمل 
أماذلك. على المذكورة الجمل في م الملأم قرينة لدلالة ٥؛؛^ ثنن م ونوله؛ 

والعلمللامتئناف. ومحتمل آ أيضا للسلف محتمل فهو ؤاؤدهاه إلا بمكر ^^1، قوله: 
تعالى.اممه محي 

-نثرانع أى لؤ.ن،ع' كئيأ أ|؛بم ثال ثيي، ^١^١ قهنّ قق ؤدإدا تعالى؛ نوله 
•.ه ني.، أقة تصن نم رن ئن ملهم ا>نتقا دق . ي، ثبمس ثثاثا 

الميم،بفم كثير ابن مرأْ ثثاماه ؤ-ءإر الكريمة: لأية ا هذه في تعالى نوله 
غيرمن الياء بتشديد ُاورياٌ ذكوان وابن قالون قرأه ؤونيء،ه وقوله: بفتحها، والباقون 

مخففة.ياء وبعدها الراء بحد ساكنة بهمزة الباقون وقرأه همر. 
وأصحابهه افه رسول عليهم يتلو إذا كانوا قريش كفار أن الكريمة لأية ا ومعنى 

بينانالمعاني، واصحات، الألفاظ، مرتلات أي بينان كونها حال في القرآن، هدا آيات 
أو؛المحكمات، البيان تبعها قد متشابهات أو واصحة، جاءت محكمات إما المقاصد، 

علىيقدر فلم بها تحدى الإعجاز ظاهرات أو فعاد، أو قولأ . الرسول تبيين 
وبراهين.حججا أو مجعارصتها 

إلاتكون لا اض وات لأن مزكية؛ حال [، ٩٩]\وضأ: ؤسيه قوله: أن والظاهر 
عيهمتتلى إذا أي [، ٩١]١^: ^!٥١^ أئثق س تعالى: قوله نلإJث، ونغلير كللك،ؤ 

الحقوأن بءلاد'نها، على واحتجوا عارضوها ذكرنا بما متصفة كونها حال في الله آيات 
شبهتهمومضمون ّ له عقل لا من إلا بها يحتج لا ساقطة بشبهة يتلوها من مع لا معهم 

منكمأحسن فنحن الدنيا، في حفلآ منكم أوفر نحن لهم: يقولون أنهم المن.كورة: 
لمامنكم افه عند أقفل أننا فلولا متفلرأ، منكم وأحن متاعا، منكم وأحن منازل، 

يععلكم.لم ما وزينتها نعيمها من وأءهلانا الدنيا، الحياة في عليكم آثرنا 
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علىوالمقام مقاما. حير أينا وأنتم نحن أي ؛ ثماعا؟ا؛ ي أيث^ن ؤقأ غفوله! 
وعلى. يكنونها التي والأمكنة المنازل وهو الإقامة، محل اليم بفم كثير ابن قراءة 
اكنهمموهو قيامهم موضع وهو القيام مكان اليم بفتح فالمقام الجمهور قراءة 

الصواب.هو والأول الجليلة، بالأمور القيام موضع وهو وفل• ومنازلهم• 

ألزٍأئاتيهُؤآى قوله: في والاستفهام ومجتمعا، مجالما أي بيا4 وأنسى ؤ وموله■ 
هيئةورثاثة ، تقثنفي هم الدين اللين ضعفاء به ليحملوا تقرير؛ استفهام أنه الفاّاهر 

أنحلاف، فلا حال كل وعلى منا. نديا وأحن مقاما حير أنتم يقولوا أن على 
مننديا وأحسن مقاما حير - قريش كفار أي - أنهم المذكور بالاستفهام مقصودهم 

منالله على أكرم وأنهم الحق، على أنهم على دليلهم هو ذلك وأن و. المي أصحاب 
بمددهانحن التي لأية ا في درأي® المزال أن من وشروحه التلخيص في وما المسلمين. 

لأنهممنهم؛ غلهل أي في كالعادة يعمهما أمر في المشتركين أحد يميز عما بها سؤال 
„تعالى الله ثاء إن _ ذكرناْ ما والصواب المحيح. معناها بغير الكريمة الأية روا ف

ماالله وان القيامة، يوم حظهم على الدنيا الحياة في بحظهم هدا واستدلالهم 
فيتعالى اف ذكره عقولهم لمخافة لدلك واستحقاقهم عنده، لمكانتهم إلا الدنيا في 

سمآما خئإ كاذ أؤ آاتثأ ءكث،أ أقزن ت عنهم تعالى كقوله كتابه من مواصع 
الى:مته وقول]الأح_ق_اف[، وه إمك سآ ئ-؛موئزئ يء؛• يهتدوا لم وإد إنه 

يأْلمأمه ألبما محإ من ْثهم أمه تق أهتوثء ثتولوأ معتير بمثمم ق؛ 
محنوما وآؤلدا أمولا لغر ص ^؛٥١^٢ ت تعالى ه وقولام[، لالأن_«وه الككؤث 

 ،UJ__ 1،لم مائ ؤا وشن ماي من دء ندمر أثا ^آبمستؤي ■ نعالمح، وقوله تبأ؛ا، واه
تالإرقاد ^١ ١٥ًكمر ألمح، اؤا'همتيث ت وقوله لالمؤمنون[، ؤاه ثرُة لا ألوب؛و 

ولنئآ|ينه ألكثاءه أيلي ومآ أبدا هتذ؛ء سد ئا لئلن مآ •' ول وقا.ه، وولدا 
إّ،إة رن، إك بيعت، ولن ؤ وقوله• لالكءغح؛ا، ).ه منملثا منها حمإ محبد.ق ؤ إن، رددي، 
علىدالة الأيات هده فاكل الآيا١تv، من ذلك غير إلى •ه؛|، ]_،: لاحتؤره ذإ 
عند>،،ومكانتهم عنهم، لرضا0 إلا الدنيا من نصيبا يعطهم لم افه أن يفلتون لجهلهم أنهم 
ءكدللث، سيكون الأحرة في الأمر وأن 

شذ0في تعالى كقوله كتابه من كثيرة آيايث، في هذْ دعواهم تعالى الله أبطل وقد 
أهلكناوالمعنى |.ه؛ ؤيء،ا أمما نمحن هم من من تلهم ^^١ ٠١ووؤ الكريمة؛ ورة ال

كانما منعهم فما منهم، الدنيا في نصيبا أكثر وهم قبلهم كانت، أمما أي كثيرة، قرونا 
كانفلو ، رمله وكذبوا عموا لما إياهم الله إهلاك من ومتاعها الدنيا زينة من عندهم 

قبلكم،مجن الذين أهللث، لما عناوه والمكانة افص رضا على يدل ١لل٠نيا في والتهيت، الحفل 
منكم.ورئيا أثاثا أحن هم الن.ين 



(٧٤- )٣٧ م؛م: ّمرو  ٦٨٤

كثير،الإخبار ومعناها الخبرية، هي ت الكريمة الأية هذه ني ونوله 
ل»كماامسنة •اومن® كثيرأ. أهلكنا أي لأهلكنا، به المفعول، على شب، محل في وهي 
غيلاقترانهم نرنا سموا نيل: يتقدمونهم. لأنهم بعدهم لمن قرن عمر أهل وكل 

مييمنها الجديد وغير الفرش. من الجل-يد هو وقيل اليت. متاع والأثالث،؛ الوجود. 
لهذاوأنشد ، مشل.د0 ياء بعدها والمثلثة والثاء الراء وسكون الخاء بفم ارالخرني، 

الشاعر:قول، الطوسي علي بن الحسن التفصيل 
حرئيات، بيالاُث، أثار وصدهرا بنا الوليد أم من المهد تقادم 

قال،مطلقا. البيتح متاع عر الأ'طُت، إْللاق، هو العربية ني المشهور والإطلاق، 
والعبيد،والغنم، الإبل، أجمع: المال، على الأناث ؤيطلق له. واحد لا الفراء: 

٠زين. أبي عن الجوهري ناله رياشا، أصاب، إذا فلأن: وتأثث، أثاثة. والواحد والخاع٠ 
بمعك،نعل، وهو وهنة، منظر أحسن، أتما مهمووأ، الجمهور قراءة علك، ^٠،^ ت وقوله 

ومتاعهمنة الحهيأتهم محن العين ترام الذي به والمراد الثمرية. رأى من مفحول، 
قوله:المعنى هذا فى الثقفي نمير بن لمحمد عبيدة أبو وأنشل. الحسن، 

الأنايثؤمن الجميل الرئي بذي انوا ببوم عانن فلاللث، اغنأث
العلماء:بحفي فقال، همز. عير من الياء يتثا.يار. ذكوان وابن قالون قراءة وعلى 

بحفهم:وقال، الياء. في فأدغمتط ياء أ؛أولتؤ الهمزة أن إلا الأولى، القراءة معنى معناه 
منوالترفه، النعمة هو الذي الري من فهو عليها بل أمحلا، نراءتهما علك، همز لا 

وترفها،نعمة احن، فالمعنك، هدا وعلى منه. ليا وهمم، النعيم، من هوريان قولهم؛ 
أعلم.واف؛عالك، عندي. أظهر والأول 

أك;يا،_؟؛ تعالى: كقوله كثيرة هذه دعواهم بها اف أبطل التي والآياُت، 
]iJ.؟٠ مهي عياب وثم لرداددا لم م، 1ثا حث ثم ئم، أثا َةنميأ 

ءنلئا}■ازيذ ^؛، ١٠*o إي ريئ عتا مه زأمح، أزدندم ؟ ؤء' ونوله؛ ىو\0\ط 
رشؤ،ئنذ، ونوله: ا[، ]سبءاينن.ه ألعين ق، نعم حملؤأ بما أينق جمآء لم »أُكث، 

م[،ق—ل]اليجأ.ب َتاتءا إن لم ومل بمنثوة. ي حنئ، ين، يتيثنم أش؛ت أ؛نئا 
بءايم؛ إدا حئ ّمح1،؛ ًكؤ ءي ءؤإحّ نثتا ؤمء دًًؤروا تا ؤهثما تعالى: ونوله 

وندجد.ا، كثيرة نللث، يمثل والآيات ]الأنعام[، تيثون.ه هم ؛يا ثنته أثد.كهم  ١٨٠١
٠ذلك من شيئا قدمنا 

قاماو ألميثنح؛ ٠^١؛؛، الكريمة: الأية هذه في عنهم اف حكاه الذي الكفار وقول 
كنىالمحل هو المقام أن والندي للمقام ذكرهم وحه أن فيه الفلّاهر ٥^٥١؟^؛ :، ٢٠٠١٠

منهماكل كان فإذا ببعض، بعفهم اجتماع محل والندي منهم، واحل؟ لكل الخاص 
منأوفر الل.نيا في نميبهم أن على ذللث، دل، الملمين عند نظيره من أحن للكفار 
الشاعر:فول، العرب، كلام من ذللث، ونفلير الوقت،، ذللث، في . النك، اصحابأ شب 



٦٨٥(— )٠٧؛/؛"ة مروم؛م: 

اوي—بنالأعداء إلى سر ويوم ة ديوأنامات قمبوم ان يوم
وهوالندي بمعنى ناد جمع والأنديه؛ المقام، بمعنى مقامة جمع والمقامات؛ 

[٢٩ت لالعنكبوت ألمهقزه ؤ! ؤوأأ>نيى ت تعالى فوله ومنه القوم، مجلس 
المجلسوكيلك فيه. الجالسين القوم وعلى المجلس، على يهللقان والدي فالادي 

الفرزدق؛ئول المكان على الدي إهللاق ومن الجالسين، القوم على يهللق 
اعرفهمي تي البإلا نعلق يفا ندبنفي م اتقا منام قوما 

نايتم.ؤظ؛بغ قوله: القوم على إطلاقه ومن ن؛،ه. ؤولةت0 هنا: تعالى وقوله 
ارمة:ذي قول فيه الجالسين القوم على المجلس إطادق ومن ]!_[. آؤايع.4 ثثتغ 

ايدهوعبأحرارها ة ئوامسأذلة ال بالصهب مجلس لهم 
نصبمحل في هي الزمخنري: نال ُيءياه: أدق؛ تمسن ؤُم قوله: في والجمالة 

ب،نممن بد للئ، بكن لم راهم® لفغلة نركن؛، لو أنك ترى ألا لقوله: صفة 
حيانأبو وتعقبه ذلك. على البقاء أبو الزمخئري وتابع اه- الوصفية، على ااأحس.ناا 

الحبرية أو استفهامية كانت سواء ®كم® أن على نصوا النحو علماء بعضي بأن البحر في 
لررقرن®الصفة موصع في أحن® ارهم يكون هذا وعلى قال: ١ بها يوصف، ولا توصفط 
الزمخثريذكره ما لا عندي الصواب هو وُن.ا القرن، لمعنى اعتبارأ القرن نعت، وحمع 

منلتجريها ®من® تلزمها ُيءياه؛ أق-ا نٌن ^٠٠( نوله• في التفضيل وصيغة البقاء، وأبو 
أثاثاأحن هم والقدير: . عليهاالمقام لدلالة محذوفة أنها إلا واكعريف،، الإضافة 

الخلاصة:في قوله حد على متهم، ورئيا 
حرياإن من بلففلآ أو تقل.يرأ ا-أ أبه لصيل تفضالوأفعل 

ءابماعتيم سك ُؤوإدا قوله: في الكريمة لأية ا هده في الضمير مرجع أبن قيل: فإن 
الكفارإلي راجع أنه فالجواب: ٧[؟ الأية ٠ ؟ َقهميأه. أزن هاد نئن 

ي'اكل؛ليتكث وقوله؛ الأية، • • ٠ مائ، آلإمئ ؤةم4 قوله: في الذكوؤين 
أعلم.تعالى واف القرطي، قاله ؛فاه 

إماما رؤ\ إدا ثئ مدا ألؤئض ث ويد ألأئانلب ف، َةاق س ؤءل الى: تعه فول
الآيةطْ محنى في جندا.ه. رأث،ئ، ثر هر مذ متندؤذ ^لثاءه وإئا أنداث 

قرآن:له يشهد وكلاهما العلماء، ءناّب محروقان التفسير من وجهان الكريمة 
هذهيقول أن الكريمة لأية ا هذه في نبيه. أمر _ وعلا حل - اض أن الأول: 

لهؤلاءاه. نبي يا قل معناه: ؤإيضاح المشركين، وبين ينه المباهلة كدعاء الكلمات 
مقامامنكم حير أنهم ذلننط على الدليل وأن منكم، خير أنهم ادعوا الدين المثركين 

الحث،طريق، عن والضلال الكفر أي الضلالة في ومنكم منا كان من نديا، منكم وأحن 
بالإمهاليتدرحه حتى فيه هو فيما إمهالأ الرحمن فأمهله أي مدأ، الرحمن له فليمدد 



()٠٧الأية رم: .ورو َ  ٦٨٦

وهو!اش، يوعيه ما يرى حتى ذلك على تمر يبل عنه، ح  jjولا ذللث، على ويمويتإ 
لاكو;ة:أث، بمدبهث ؤثتلر،ولم كقوله: لمين المبأيدي الدنيا ني عياب إما 
ذلكوعلى الكفر، ذللث، على وهم ماتوا إن الآحر٥ عياب ؤإمجا ذللث،، بغير أو [، ١٤

نهىوعليه بابها، على ه ؤهثماJد توله! محي باللام عليها المدلول الطلب، فصيغه التفسير 
الشرمن يوعدْ ما يرى حتى الفريقين، من الفال على الضلال محي بالإمهال الدعاء لأم 

جرير،وابن كبر ابن التمر هذا على وانتصر والضلال، الكمر من حال أنح على وهو 
محولهالقرآن في المعنى هدا ونفلير ءؤودنه نوله: في الطل، صيغة من الظاهر وهو 

دمآء؛ا3خجةو' أتأ»ثا تع ثامزأ ئئز آليز بث ءآ»ق ما بمي ئ نيه تثذى ما■ *~~الت
ىو\وآ.1زال .ه ألخءقذو؛ى عز أم يئنث ئهإنوكذ ئيذ ثم دأيسكر رآاسا وذثا»ةإ 

الطائفتين.من الضال على بالشر دعاء الأيتين كلتا في يكون التفسير ذللث، على لأنه 
في[، ٩٤]البقرة! ثتندمح؛ئه ٍظنر ان ألثوث اليهود! في تعالى محوله وكن.لاثح 
منالكاذبين على بالموت الدعاء المراد إن ت يقول من عند والجمعة، ءالبقرة 

عليه.يساعد لا الأية وظاهر كثير، ابن احيار وهو الطاهين، 

افهسنة عن الإخبار بها يراد رؤوتده ت قوله ني الطلب صيغة ان ت الثاثي الوجه 
فيستدربله ويملي الضال يمهل بأنه العادة أحرى اض أن ت فالمعنى وعليه القالين، محي 

•وصائل وكفر غفلة محي وهو يوعيه ما يرى حتى بذلك 

ثيثئم سؤر أثآ َقئثوأ أك;ث كقوله: كثيرة ت، آي[ الوحه لهذا وتشهد 
Ui  آو الأية . . إئثاه. لثَُاثتأ ثم م لنم١[ :j١٧٨ءمرا ،] :ثاموأ ^^١ ونوله
الآب٠• • ه• ثنته ثفدكهم ^١ بمآ ^١ -ق محء آبجأب عمحم ثثصا مء دْفمحأ 
عليه.الدالة الآ1ت بعض قريا ندما كما [، ٤٤]الأنمام: 

عنحاتم أبمح، وابن المنير، وابن ثب، أبي ابن أخرجه ما الوجه هدا يؤيد ومما 
افيزيده فإنه الملالة في كان مجن ®نل أبي،* حرف في نال ثابت أبي بن حبيب 

حنسمن لا التفسير جنس من هذا ومثل . المنثور الدر صاحب ناله اه ، ضلالة، 
الخبر؟معنى في الطلم، صيغة إطلاق في الكتة ما الوجه؛ هذا على نيل فإن القراءة؛ 

تعالى:نوله تفسير في قال ذلك، عن كشافه في أجاب الزمجخثرى أن فالجواب: 
علىفأخرج العمر؛ في له وأملى أمهله يعني الرحمن، له تذ أي ه نيا ألؤتئ له ؤ»ثدذ 

لتنقفرالممتثل به كالخامور محالة، لا مفعول وأنه ذلك، بوجوب إيذانا الأمر لففل 
ثرؤ^عن يو يتدحقز ما نممعم ^١^ قيامة! اليوم له ويقال الفال، معاذير 

مانقأ إدا ؤ*ءة ت توله في عندي الأنوال وأظهر منه. الغرض محل اه [، ٣٧]فاطر: 
يوعدما رأى إذا حى مدا الرحمن له فليمدد والمعنى: ا يليه قبله بما متعلق أنه ه؛ بجعدؤث 

هيالأية هذه في ؤ-ءئه إن الزمخشرى: وقال يظن. كان ما حلاف على الأمر أن علم 
.بعدهاالشرطية الجملة بمجيء ذلك، على واستدل الجمل، بعدها تحكى اش 



٦٨٧الأيت •/يم: ّهمر؛ 

نإئا،_ ٠JuJl^٩ وقوله: نآه. ؤ ل به مفعول  ٠٠١٤^٠^لفغلة إءثرقب< ما ؤ وقوله: 
تذؤذنتذث0ّ موله: من ؤين؛اا ولفظة ؤما؟ا. هو الذي به المفعول من بدل الثاعده؛ 

بهالمفعول على نمب محل في موصولة هي العلماء: بعض مال الأية، . .وه. 
العالم:أهل بعض ومال واحد، مفعول إلى تتعدى •مرقانية هنا فعلم وعليه ليعلمون. 

عندي.أظهر وهذا بالاستفهام، معلق رايعلموزار هو الذي القلي والفعل استفهامه 
ئ،؛<،ولصي مماما ؤخ؛و نولهم: مقابلة مي جنداه؛ ولنعما هادا ثر ؤ ونوله؛ 

وأعوانهمنومهم لوجوه الجامع المجلس والدي؛ ومكنهم• مكانهم هو مقامهم لأن 
منآية دلت، ومد ظاهرة. المن.كورة مالمقابلة والأعوان، الأنصار هم والجند وأنصارهم، 

وهوالمكان، لا بالشر الشخص اتصاف، والمراد مكانارا، ®نر إطلاق على الله كتاب، 
زمقيه، ي ِوثم ^٠^١ ١٠ثئأ من لإ لإ ثنرئ منذ ته، إن ؤثاوأ تعالى؛ فوله 
ساها الشر مي المكان متفضل [، ٧٧]بوصف: م،صقاآ4 نز آقِ ماد لهر نزها 

الرمة النر من إليه بوا نميما ه نفعلى الشر في إحونه تفضيله به المراد أن الظاهر 
تعالى.اممه عد منزلة ثر أنتم أي المعوي، المكان بن.لال؛، يراد أن إلا اللهم المكان، نض 

وؤ-ئداهوؤمةا،ه وؤ١ساه رؤقغه ؤمثامه المذكورة: الأبان هذه في ونوله 
بقوله!الخلاصة فى له أثار كما عن محول تمييز منها واحد كل 

منزلالى أعكأن، طضلأ' افعلا انصض المعني والفاءل 
ىنه عد تر ^^؛، ١١؛؛٥؛^، هدك؛ آهتدزأ أدمى أق ؤءإ تٌالمح،؛ ندله 

انتدنإ'أدرك أق ^y؛^؛4 الكري٠ة: الآية هنْ في - وءلأ حز - موله .4• ثردا وخث 
فيكان من أن المعنى وأن التقدمة، الأية في الثاني القول رجحان على ؛•ليل هدء؛با؛ 
الممىهأوا على الدالة والايات هدى. اش زاده اهتدى ومن صائلة، اش زاده الضلالة 

هلعونوله: ْ[، ]؛_s: ه شهب أق فيغ راغوأ ^^١ الضلال: في كقوله كثيرة، 
ةإوأإ؛أهعق *ي َةئأ تم »امتوا أث؛م يتلك ؤ وقوله: [، ١٠٥]الم—ا،: عاقي١ أظ 

.. ُِ(وه. آول، يي2 لإينوأ ي كتا وآبمدرب أفدمم ؤويجثأ تعالى: وموله ٣[، ]i؛_Lممون: 
المعي.هدا على الدالة الآاُن، من كثترأ قدمنا كما [، ١١٠]الأنعام: الأة 

ونال:، ]محمد[ مبهر.ه وءائنهم ئثمح، رادر آنثدتأ الهدى؛ في ونال 
جتهدؤأ^^^؛٢؛، ونال: ؛[، ]المتح: إيشإلمه ي إبمنثا ليندادوأ مم؛إئ ضب ؤ< ألتكنع أزل ١^٥ 
كقوله:أحر آباينح في بينهما جمع وقد ؛ [ ٦٩]العنك-بوذ،: لأية ا ١ ؛ .  ٠٤سلنالمي.يمم يثا 

]الإص—.ِاء[،؛.ه ■حار١ إلا ألءل؛ام\ن بزي وي قثؤمه ووخن ئدآ* هو ما اةتن-4بيأ ين 
يهويقر ءادايهم قآ محرى لأ دقك نقماي هدر ؛ ،i١٣^•؛^ هد ^^١ تعالى؛ وقوله 
نعولثن ننهر ّواأ اينث، تا ُإدا ُؤ تعالى: وقوله [، ٤٤لذملاتا<: لأية ١ ه . ٠ ١ عس ءأيإ-ر 

مموبهرق آق،كث، دأم، متتنثون. وهن إثن١ ؤادث^م ئانزا أرمى إيظ،أة خذءء ئادم أغظم 
إيضاحه.تقدم كما ]التوة[، ءقنيروث.ه رنم وماهم١ دجبينّ إل ليثا ماد؛1م لرض 
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سورةفي إيضاحه تقدم ثنيا4، نثثر مآبأ نه عذ ثر أيصكئ ُؤو؛همنق وقوله؛ 
ثنداهنثن مإبا نعث ين ؤث؛و • ئوله في لفظة"حير" أن الأية ظاهر فيل؛ فإن •رالكهفء، 

فالهط ذلك على ويدل الكافرين؛ حزاء هو عليه المقفل أن والظاهر تفضيل، صيغة 
عنؤث؛ؤ فوله: في حمير بن سعيد عن حاتم أبي ابن وأحرج قال؛ المنثور، الدر صاحب 

مر-بمُهممن مرجعا بمني ثنداه ص المشركين. حزاء من حزاء حير يعني ؤائاه نبم، 
والقفلالفضل مشاركة تقتضي التفضيل صيغة أن المربية في والمعروف المار. إلى 

بتاتامنفية والخيرية عليه، المفضل على فيه يزيد الفضل أن ْع المصدر، أصل في عليه 
عليهم.يفضلوا حس الملمين ذللث، في يشاركوا فلم مردهم، وعن المشركين حزاء عن 

أنهحاصله يما الموال هذا عن الجواب حاول كشافه في الزمخشرى أن فالجواب 
حازم:أبي بن بشر قول ؤلريقة على مها حير والجة المار، ثوابهم قيل كأنه 

مالميليعتبوا فأ ار الميوم عامر تقتل أن تميم بته عق
اليفهإلا ءتل.نا لهم رصي لا أتم، يفه، بالأرمحوا بمثي، باكيلم، ُاأعتيوا فقوله: 

كرب؛معدي بن صرو قول ونظثرْ • به نقتلهم 
وحيعضرب م هنيبة تحيبخيل ا هلفت نددلوخيل 

الأحر:وقول الوجح• الضرب إلا بينهم تحية لا أي 
اغرانالمعلي راح إذا أصلا تلوكه المدميل حرنها نجعاء 

هذاوعلى اليرإ إلا فتمضغها كرشها من تخرجها لها جرة لا المانة هنّ، أن يعني 
عليهافضل انمي بهذا ئوابأ جعلها وباعتار المار. إلا لهم نواب لا uلراد الخى 

له.إيضاحنا ١لزمخنري.ع جواب حاصل هو هاjاا المؤمنين، واب 
منأقرب آخر جواب الأية فى لى ويظهر له وغفر عنه اممه عفا - مفيدْ قال 

بعملهيجازى الكافر أن على دلا المحيحة والمنة القرآن أن ندمنا أنا وهو هذا، 
الرحمووصل الضيفط، وقرى الكروب، عن ونفس والديه بر فإذا الدنيا، في المالح 

عليه،الايانه دلالة فدمنا كما اكنيا، في يثيبه اممه فإن ا)؛ه وجه باللالث٠ يبتغي مثلا 
افهفضل الذي هو الدنيا، في عمله من إليه الراحع هن.ا فثوابه لم. معند أنس وحديث 

تعالى.الله عند والعلم فيه. إشكال لا واضح وهدا المؤمنين، ثواب الأية في عليه 
أخرج• ويلدا.ه ماب لأونجى رثال، بثانيثا مكثر أهءك، ؤآمت؛ث تعالمح،؛ نول 

وانلبن العاص جثت نال؛ ه الأرت بن خاب عن وجه غير من وغيرهما الشيخان 
لا،فقلت! ه. بمحمد تكفر حتى أعطيك لا ؛ عنال0 لي حقا أتقاضاه السهمي 

مالأهناك لي إن تعم. ت قلت محبموث؟ ثم لميت ؤإني قال؛ تبعث. نم تموت حتى 
وؤلداناي لأوثؤئ رثال ثايؤا حقعن ٢^ الأية• هذه ننزلمت فأقصيك؛ رولدأ 
بالدينالاستهزاء ورلدا4، ماثُ ؤؤ}ؤنك بقوله؛ مراده إن العلم؛ أهل بعض وقال .4، 
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علىلأحرْ منه قياما وولدأ مالأ يؤتى أنه زعم أنه والظاهر؛ فه، الأرت بن وبخباب 
بميمي، ان زفآ إق بينت كقوله: ذلك؛ على الدالة الابات سا كما الدنيا، 

ؤ،لم ثائ و يج؛ ض ين يه، ثدر أثما ؤآثسئ، وقوله؛ •؛،[، لت: لذم_ألثنئ4 
محنوما ؤأيلدا أتوب لنغر ص ٠^^٥١^؛ ونوله: [، ٠٦- ْْ الأية . . للإاأاه. 

،الحرفهدا وقرأ إيضاحه. تقدم كما الأياتخ من ذللث، غير إلى نسأ[، .ه ثندؤن 
الواوبفتح الباقون وقرأه اللام. ومكرن الثانية الواو بفم اوولدأ* ائي والكحمزة 
إءللأقومن والعدم• والعدم والعرب، كالمّب واحل معناهما لغتان وهما معا، واللام 
حلزة:بن الحاريث، قول والكائى حمزة كقراءة ١لالآم وسكون الواو بفم الولد العرب 

داوولالأ مروا مثل فرأ ام عمست رأيولمل. 

وو؛ة■'وقول 

ولداشيء د ولمن يمخل. لم ردأ فز زيعاللله د حمال
الواوبفم الولد وأن مفرد، واللام الواو بمح الولد أن العربية علماء بعض وزعم 

صحةعدم والظاُر فكون. بفم أسد على يجمع بالفتح كاسد له؛ حمع اللام ومكون 
ّهزا 

الشاعر:قول بجمع ليس بالفم ة١لولداا أن على يدل ومما 
اردحمولكان فلأنا ت، يولأمه بْلن في كان ا فلأننتح فلي

ترى.كما قهلعا مفرد وهو اللام، وسكون الواو بفم الييت، هدا في رل١لولداأ لأن 
عء_دا.يقلاه.١^، عند ر؛بجد أنف ^١٤^ ت*الد،ت قوله 
هممم،الوائل بن العاص على رد الكريمة الأية هده في - وعلا حل - الله أن اعلم 

والترديد،يالتقسسم الجدليين عند لمعروف ا الدليل وولدا مالأ القيامة يوم يؤتى إنه ت قوله 
المنفصل*Jالشرطي المنهلقيين وعند والتقسّيم، يالسير الأصولن وعند 

المحلأوصاف حصر ت أحدهما ت أصلين من متركب أنه العفلتم الدليل هدا وصابط 
ويالشرحليوالجدليين، الأصوليين عند بالتقستم عنه الممر وهو الحصر، طرقا من طريق 

المنطقيين.عند المنفصل 

ؤإماءمنها باطل هو ما ؤإبطال المحصورة، الأوصاف تلك اختيار هو ؛ وثانيهما 
عنهالمعبر هو الأخير وهذا - تعالى الله شاء إن - إيفاحه مترى كما منها صحح هو ما 

فيبالاستثناء المنهلقيين وعند ار؛الترديجاأ، الجدليين وعند اابالسبراأ، الأصوليين عند 
فيالمحل أوصاف يحصر الكريمة الأية هده في الصحيح والضيم المنفصل. الشرطي 

بنالعاص إلقام يتم وبذلك الثالث، ويصحح منها اثنين يبطل الصحيح بر والئلأية، 
وولدأ.مالأ القيامة يوم يؤتى انه دعواه في الحجر وائل 
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مالأتؤتى إنك قولك ت نمول أنا فهو ثلاثة في المحل أوصاف حصر وجه أما 
تأشياء ثلاثة ْن واحد هن فيه مستندك Jخلو لا القيامة يوم وولدآ 

القيامةيوم والولد المال إبماءك أن وعلمت اف، على اطلعت تكون أن الأول: 
المحفوفل.اللوح ني اف كته مما 

يخلغه.لن عهدأ أعطاك إن فانه بذلك، عهدأ أءءلاك اممه يكون أن الثانىت 
غيب.اطلاع ولا عهد غير من اممه على انزاء ذلك نلت تكون أن الخالث: 

ألرءيعذ أقذ ز آلثب ^٥؛^ فوله: في الأولين القلمين تعالى ذكر وند 
لأنباطل؛ مين الق >___ كلأ أن شك ولا الأمار. بأداة لهما مطلا @i تهدا 

الثالثالفم فتعين . عهداالرحمن عند يتخذ ولم الغيب؛ يهللع لم المذكور العاص 
الواقعهو الذي المم هذا إلى تعالى أثار ويد افه. على افتراء ذلك قال أنه وهو 

يهللعلم كذلك، الأمر ليس يلزمه، لأنه أي نوله! وهو والربع الزجر بحرف 
كانلو لأنه اممه؛ على افتراء ذس قال بل عهدأ، الرحمن عند يتخذ ولم الغيب، 
بهأبطل الذي الدليل وهذا ترى• كما مقالته عن الريع يسنوجب لم حاصلا أحدهما 

إلاالنار نمهم لن أنهم اليهود؛ دعوى بمنه به أبطل الذي هو هنْ واتل ابن دعوى 
أنهموهو الحق، هو الذي بالمس—م ذللث، فى وصرح ارالبقرةا'، سورة في معدودة أياما 
لامريم®في المذكور الغبيج احللاع فم ٠ا١لقرةأ١ في وحذف علم. غير من كن"يا ذك قالوا 

•الاوقر0 في به صرح الذي كذبهم أن كما •القرة• في صده على ءامربم• محي ذكره لدلالة 
يئنالعظم القرآن لأن "امربم" في ما سن "القرة• في ما لأن •مريم• غي به بمرح لم 

ئلثنن.وبْ أك١ت١ إلا ألكاز ثتثط ل تعالى: نوله في وذنك بعفأ، بعضه 
]ال_قرة[،ا.ه ثينوى ثُ م، أئم عل ُيرلون آم ءهو،أ أثن عئبف ض يدا أثي بمن أقدم 

منهاحيف وما أوضحنا، كما "مريم• في الن.كورة الخلاثة الأوصاف هي هنا فالأوصاف 
ذلكفي والكن.ب معا ومريم• ءالبهرة في ذكره العهد فاتخاذ رامربم• في ذكره عليه يدل 

•٨[،ت ]البقرة تل«وُىه ي م\ اثه علر مولون ُؤآم بقوله: "البقرة• في به صرح اممه على 
"مريم•في به صرح الغيب واطلاع ؤ هو الذي الزجر بحرف رمربم" في له وأثار 
وهناكأوضحنا. كما "القرة• في المقصود على "مرم• في ما لدلالة •البقرة• في وحيفه 
الأصل.في لها الزيادة أراد من يرجع بالأية تتعلق مائل 

الكريمة:الأية هدْ فى تعالى نوله فى العهد معنى فى عندي الأقوال وأظهر 
فولهبدليل ذلك، له ّميفعل أنه عهدأ الله أءaلا٥ أم المعنى أن عهداه؛ صد أثمذ 

ءهد،أهأممه ممن، ش ^،؛؛١ أقه بمد  ۶٧١•: "١لبقرة محورة في نغليرْ في تعالى 
المالح.الحمل الذكور: العهد وقيل: القرآن. القرآن به ر يفما وحير '٨[. ]البقرة؛ 

ائته.إلا إله لا أن نهاية وقيل 
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وتيإآبمري تا ومثم . ^١ أأعقاد_ا ين لم وثني بمؤلر ما ؤسةكد4 • ت*ااى ئوله 
الكافرذلك فاله ما سكب أنه الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - ذكر همدا.4، 

العذابمن له يمد وأنه باطه، كفره ْع وولدأ مالأ يؤتى القيامة يوم أنه من عليه، افتراء 
عذابايزيدء أي تياه؛ ادندا)_أ ين لم ت تعالى قوله ير نففي القرطبي قال . مدا

لهنطول أي نداه؛ ا'ثوف ين لم الكشاف،: في الزمخثري وقال عذاب. فوق 
العذابمن نزيده أو المستهزئون. يه يعادب الذي بالؤع ونحنبه يستأهله؛ ما العذاب من 

أبيبن علي قراءة عليه وتدل لمعنى، وأمده مدْ يقال: المديؤ، من له ونخاعفظ 
بهنعوذ اش، غضِج فرط من وذللثح بالمدر، ذلكف وأكد بالضم لها؛ ءونمد هه طالت، 

اه.غميه، يتوجب، لما التعرصى من 

الذينالكفار أكابر في تعالى قوله المعنى ،؛، ١٧ويدل الزيادة، لغة؛ المدد وأصل 
بمٍّارك.ههكامأ يثا اأعداء_> ئرذ عدابأ اممه: سيل عن وصدوا كفروا 

[.٣٨]الأعراف: ةتل1زله لا وذع ؤثن، ءؤ،ال والمتّوعين؛ الأتباع في وقوله [، ٨٨
مالمن القيامة يوم يوتاه إنه يقول؛ ما أي يقؤلآه ما لأية؛ ا هن.ه في وقوله 

تحرمهوقيل؛ إياْ• بإهلاكنا والولد المال من أءهلينا0 ما النيا فى منه نله أي ، ووك 
قولهالأول للمعنى ويل.ل للمسلمين. ونجعله الأحرة، فى والولد المال من تمناه ما 

وثيقء هم( إتن0 ت وقوله .ه، تبملأ ؤإقتا ي سم، أمح( ميت مأ ^ ت نعالك، 
الكريمة.ورة الهذه في إيفاحه تقدم كما ]الحجر[، ألوزريودت،ج^ه ؤنحن 

كمانلكا، غير ولا حدم ولا وك ولا له مال لا منفردأ أي همداه ُؤرؤنبما ت وقوله 
وقالالآية، [، ٩٤لالأذعام: . . ■ همزه أول >ثلصم َكما فردئ ختث، ؤو3وو تعالى؛ نال 

إيضاحه•تقدم كما .ه ئندا آنتثنؤ ينم ءيه ُؤو؛لئم ■ نعالك،
علىالدال التنفيس ، بحرفالكريمة لأية ا هذه في _ وعاد حز _ عبر كيف، قيل؛ فان 
بدليلتأخير بلا يكتب، الكافر يقوله ما أن مع يهمل،ه؛ ما قوله؛ في الاستقبال 

■]ث،[ .ه عيد رنئ، لينب إلا قل ثن يلط ٠اؤما تعالى؛ قوله 
نمه؛بما الموال هذا عن للجواب تحرض كثافه في ابيمخثسري أن فالجواب 

بنزائل قول طريقة على قوله كتبتا أنا ونعله له سفلهر ؛ أحدهماوجهان؛ فيه ةلّتج 
تلفسس ا صاسsادة 

بدابها تقري أن من تجدي ولم لئيمة تلدمي لم نتبنا ا ما إدا 
يقولالمتوعد أن والثاني! لئيمة، بابن لت أني بالأنتاب وعالم تبين أي 
واسأحر،الزمان به تهإلاول ؤإن بالانتصار يخل لا أنه يعني منك، أنتقم موف للجاني! 
وتكملته.البت قائل اسم زدنا أنا إلا بلففله. مته اه الوعيد لمعنى هنا فجردها 

الكافرهدا يقول ما يكتب أنه من الكريمة لأية ا هده في — وعلا جل — ذكره وما 
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قكنو0رملا إن ذي اثغ أثث ؛^^٠ تعالى! كقوله كتابه، من متعددة مواضع في نحوه ذكر 
يدئلتلبق وإم؛تهم بريم متع لا أثا ،سثوة ^١٢ تعالى! ونوله [، ٢١يوس؛ ل ت

ئنتسخكأ ،J، إنؤ هوقر نلي كثبما ^،!^١ تعالى! وقوله لاي-مف[، ثكثّوث ليهم 
[؛١٩حرف! ودسثاوئاهؤتكئٍا تع١لى! ونوله لالجا؛ٍت[، ثعلؤق َكتم •^١ 

ءدا>س ١٨١وئقود حي بمي ألأنيثآث وئتتثم ثارا ما تعالى! ونوله 
كراما. ثننهق هوقأ يإق . أتيلن 2^^0 دق تعالى؛ وقوله [، ١٨١محمران: ]آو 

آلثمم؛ن، ٤٨٠ؤوو>خ تعالى! وقوله لالأذغطار[، ه ا. سلون ما بمدمث ^؛5؛؛ 
لنننناهإلا كار» وي صغهث ثائر ث! ؛^s^؛!،؟، ،نمذا مال يوبمنا 0،وؤو؛ ني معا •ئ؛يان 

َمحأكتاد امأ . تنشأ عثته =؛كثثا أوي بجم لم نعالك،■ وتوله [؛ ٤٩]؛^،-؛_؛ 
منذلك غير ؛لى ]1^1،[، نيا قك أو ثنق، 

بجادبجمملأ . ير؛ لم ,ِلإؤمأ »للهه اثم يدب ين ؤو؛نحدإ نعالك،؛ توله 
المتقدمالكفار أن الكريمة الأية هزم فى . وعلا حلن ذكر. ?بمدا.اه. قثيم 

معبوداتأي إلهة؛ اف دون من اتخذوا ؛فاه؛ فها٢ثلنلمابمث نوله؛ في ذكرهم 
أتم،عزأ؛ لهم يكونوا أن عتدوهم وأنهم اش، دون عن بمد'وذها وغيرها أصنام من 

قوله؛في ذللثح مرادهم تعالى أوضح كما الله؛ عذايثف من ينفذونهم ونفعاء أنمارأ 
٣[،زس_ر: لال^٤٠ أثي إل، ِل؛مبجيآ إلا هميهم ما ١^^١٠ دُزهآ مت '١٤^٠١ 

عنهم•تعار وكقوله بهم أملوه الذ-تم، عوم هو ذممهم ي زلفك، اش لل5، إياهم فممربمهم 
يزعمونهلهم عز النه محي فالشقاعة [. ١٨]يونس: الآية أده بمد صث«مثا ثؤو ^^٤^( 

تكألتحت؛>ؤ، يؤ بملم ب يا ه أنسمي ^iJ( تعالى! بقوله بينه كما افه عر وافتراء كذبا 
[.١٨]يونس: ه بمجي ئا دسنث، ثبمتم ب، 

الفاسدالقلن ذلك عن لهم وريع زجر ه يفلا ؤ الكريمة؛ الأية هذْ في ونوله 
لكم،عزا اطه دون من عنيتم التي المعبودات تكون لا كذلك! الأمر ليس أي اياطل؛ 

وتكذيبكمخصومتكم في عليكم أعوانا أي ضدأ، عليكم فيكون ذللثح؛ بعكس تكون بل 
عباسابن كقول، ذكرنا، الذي هن.ا حولآ تدور الأية فهم، العلماء وأقواله منكم، والتبرؤ 
أيلجو\هغ قتادة ونرل، . . أعداء. أي ؤم<داه الضحاك وقول، أعوانا، أي ؤءبمد١ه 

ماحلاف منهم يجيثهم ؤ?بمداه عطية ابن وكقول بعضا، بعضهم يلعن النار غك، همناء 
العز.من أملوه ما ضد والهوان، الن.ل إلى نلك< بهم فيوول أملوم 

غيرفي أيضا بينه الكريمة لأيه ا هذه في — وعلا جل — اض يكر الذي المٌنى وهذا 
آثمتديوم إك وثأ تثمب ي من أقو دون من مثن؛،-٤^ محل كقوله؛ الموضع هذا 
يبجآد:!ءا قارأ أغدآ؛ لم مازأ اقام، •محر نإدا و محلين دمحبن ش دهم 

م،درذ،يء ثن قمث و)فيت ألممف لت دةمحأ أق ٠^^^٩=^^ تعالى؛ وقوله لالأحغاف[، 
ألإمةثبجم دؤ ؛_؛؛؛؛^؛ ما سمعؤأ نؤ دءآءؤ ِممعوأ لا ددعؤقن ينا-بثرلن ين بم4ؤث 
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وصميرالايات، من ذلك غير إلى لذا>[، .ه ثيد مث سك ولا ؛٣^٤٢ 
أنإلا نرآن؛ له يشهد وكلاهما ، للعياء وحهان فيه ؤ>سكثثيز،ه ت نوله في الفاعل 

الأحر.على ترجحه فرية لأحدهما 
كانواالتي المعريات إلى راجعة نوله: في الفاعل واو أن الأول؛ 

أنعلى نادر قاف العائل غير وأما فيه• إشكال فلا منها العاقل أما اف، درن من يعبدونها 
تعالىقوله الوجه لهذا ويدل ٠ إياه بعبادته به ويكفر عبده مجن به يخادّا إدراكا له يخلق 

رءا^يإدا تعالى: ونوله [، ٦٣]القمص: تثوريك<4 إثائا كامأ نا ايدقئ يهم: 
ثثوقالُإ ص تثثأ أك 
م(مثدرن. ^؛١ 'هم مائر؛اودم ؤُبمال، تعالى؛ ونوله ]الحل[، .ه إم 

الأبات•من ذلك غتر إل تيرسآ، نثنيثى.ه عن ئ إن رتةكj ؛تثا ميداإف 
ليدلوبمكرونها، شركاءهم مادتهم يكفرون الدين هم العابدين أن القال؛ الوجه 

نكث.هَة ما تإّا ؛أم ٤^١ أن إلا ب-ثمم ظث ؤ ُؤدث • نعالي نوله ؛لوجه له-نا 
غيرإر [، ٧٤لءام: الأية . . ثئاه. ثل ين ^^١ ظآ ؤ عنهم• لالأنءامء، 

الآات.من ذلك 
للمعبودات؛راجع ؛ؤمحؤيذ،ه نوله؛ في الضمير أن الأول للوجه المرجحة والقرية 

جاملانأظهر؛ للممودات [، ٧٢]الحل: ؤتكموثه فى؛ الضمير فرجؤع وعله 
بعضن.مع بعضها الضمائر 

وصميرللعايدين، [ ٧٢]الحل: ضمير يكون فإنه الثال القول على أما 
تعال.الله عنلؤ والعلم النإاهر، حلاف الضمائر وتفريق للمعبودين، [ ١٩]الجن: ؤولإأن0ه 

بمالا بحدها يما متعلقة لأية ا هد0 في ؛؛^ ٤٤٥^إن العلماء؛ من قال من وقول 
ولكنمحتمل، بعبادتهم، سيكفرون حما أي سكمِيثه، ؤَءلأ الممى؛ وأن فبلها، 
ؤًفلآهقوله؛ وفي تعار' اممه عند والعلم أكثر' وقائله وأرجح، منه أظهر الأول 

لشدوذط.عليها اللكدم تركا شاذة ثراءات 

لأنالجمع؛ المراد أن مع الحز فيه أفرد ع؛إه نم ؤ3ؤؤإ الأينن؛ هذْ في ونوله 
الخلاصة؛ل نوله حد على مصدر أصله 
تيكيراوالالإفراد تزموا الفرا يثكهمدر برا تحون

أريدأيضا مفردأ ^٠^١^ وقوله؛ يه، المعن حكم على بجرى بالمصدر والإخار 
وقالالبحر. في حيان أبو عته حكام الأصل؛ في مصدر لأنه عهلية؛ ابن قال الجمع. يه 

لاتفاقمواهمء من على يد ررهم قوله.؛؛ توحيد وحد العون، الضد الزمخشرى؛ 
وتوافقهم.تضامنهم لفرمحل واحد كشيء وأنهم كلمتهم، 

^أنسلناه؛ ولقأداه. ثورهم ي ألأ.ثلبم أنتنا وج م_اليى؛ ته قول
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خلافاالصواب، هو وهدا لهم؛ وفيضناضآ عليهم سل؛لاتهم أي لأية، ١ ٠ . ٠ ه آلقثلن 
نعصمهمولم ا وبيتهم بيتهم حليتا أي الأية؛ ٠ ٠ اقيمملزه• ^أرملنا • ٌعنى أن زعم لمن 
حك.أي البعير ارسلت يقال؛ شرهم؛ من 

ونيةالتهييج ومعناها بمعنى، والاستمرار والهز الأز أداه ؤق1وتلم ونول• 
والمعاصي•الكفر إلى وتزعجهم تهيجهم أي أداه يقول؛ الإزعاج. 

أذاه؛>ؤبخ تماس ابن كقول ذكرنا، ط إلى راجعة الأية في الملم أءل وأقوال 
ؤتزز،نمتادة وكقول إشلأء، نشيهم أي أراه؛ ؤمو،نم مجاهد وكقول إغواء• تغويهم أي 

إزعاجا'•تزعجهم أي أراه 
علىالشياطين سالعل أنه من الكريمة الأية هده غي - وعلا حل - ذده وما 
تعالى:كقوله كتابه من أحر مواضع فى ينه الحق عن يضلونهم لهم وفيضهم الكاهمين، 

ونوله[، ٢٠]نملت،: الأية . . قلمهلمه. وما آدمم ؛؟ق مالثم ئئقؤإ مج لثم قسنا وؤ 
عيؤندوم ثمإم . رن ئ يهو بلئا لم سمح، أوه در عن بمنح، نعالك،؛ 

اليبمتشر ■قينا بمثمئت. ؤنقc نعالك،■ وقوله [، ٣٧-  ٣٦تامح-مفت الأية ■ • • ٢لثيإاه 
أليل تثدومم ُؤوإ->وأئهم وقوله: [، ١٢٨]الأذع_ام: الأية . . ألإنيره•مف ثد 

الايات.من ذلك، غير إلى بمهزوق.ه ي ثن 
قل؛هإه؛سق ^٠١١ قوله: ئدا.ه■ ص؛ ثد إثا قهر تنز ^٠٠١ تعالير؛ نوله 

ذلك،انتهى فإذا معدودا؛ معينا أجلا له حدد الله فإن بهم الءن-اد-، ونؤع تعجل تلا أي 
والأياموالشهور الأعوام س أي عداه؛ ١^٢ هند ؤإس١ فقوله: العذاب، حاءهم الأجل 

تقول:والعرب أهلكناهم، لزلك، المحدد الوقت، جاء فإذا هلاكهم، ونت، دون المكؤ 
منه,امتيجلته إذا بكن.ا عليه عجلته 

أجلله حدد اصار هلاك أن من الكريمة الأية هذْ فى - وعلا جل - ذكره وما 
تانتؤق تجم  ٢٣٢ئم ثم؟إ، ^^؛١ نعالك،• كقوله كتابه من كثيرة مواصع قمح، ذكره معدود 

أتدا>_،تعالى: وقوله [، ٣٠لالأح-ةايى: 'ثايوه ين ساعه إلا بموأ ؤ يوءثُيك■ 
 '^j ض،ي ؤ%.أ >ث.كا وقوي،: [، ٠٣]\صت: الأية . .  'صقنز ول

محنه1هنا قئولئ ئندودة محن إق النداب عإ مبا -أوقوله؛ ]هود[، .ه ممدود 
شصلت•،, يجميم ءاثا الثلنلموة بمتن عنا ٤؛^■ أثن ثنثجى وقوله: ٨[، ]هري: 

عينرعدف إل فن0لثئلم لإ فيلا تعالى: وقوله ل؛؛-رامم[، .ه آ'محث نه 
الأية. . ألن١يه.ءداأّ، إق أذظز،آ ئإ  ١٤٥،يثإ 'هز وش ؤهال وقوله: ]لغ-«-ان[، .ه 
الاياته.ص ذللا، غير إلى سوقآ @ه ئ أهتم اتنجآل >لإل وقوله: [، ١٢٦]القرة: 

منجماعة وءند0 لأية ا بيده فمر الكريمة السورة هذه قرأ المأمول، أن وروي 
لهايكن ولم باليد الأنفاس لكنت إذا فقال: يعقل، أن الماك ابن إر فأشار الفقهاء؛ 

تنفد.ما أسرع فما مدد، 
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والشهوروالأيام الأعوام عد الذكور العد أن س ذكرنا U عو الأية ني والأظهر 
المحدد.لأجل اس 

موعظتهفي المماك ابن إليه أشار كما أنفاسهم؛ عد هو العلم؛ أهل بعض وقال 
ونال:بض نرأها إذا كان أنه ها محاس ابن وعن ذلك. صح إن ذكرا التي للمأمون 

قبرك.لحول العدد؛ أحر أهلك،، فراق العود؛ أحر لث،، نفجردج الحيل؛ آحر 
عليها،لنجاذيهم أعمالهم نعد أي عداه؛ لهن؛ نمد العلم؛ أهل بعض وقال 

تعالى.الاه عنلّ والعلم فدمنا، ما هو والذلاهر 

ثبممإك نثثوق . رئيا ألكني اد ألتحذ محقن وؤ( ت الى عته قول
فييتقونه كانوا الدين المتقين أن الكريمة الأية هده في - وعاد جل - ذكر بيدا 
وندا،كونهم حال في القيامة يوم إليه يحشرون نهيه واجتناب أمره بامتثال الدنيا دار 

سورةفي وندمنا وركب. وراكب وصحسا، كصاحب وافد جمع التحقيق على والوفد 
وبيناوصفا، للفاعل الكثرة جمؤع صح من فسكون بفتح الفعل أن التحقيق أن ُاالحله 
أمرفي مثلا الملك إلى ياتي من والوافدت الصرفيون• أغفله ؤإن العربيه، مجن دللث، شواهد 

العلماعوبعض ركبانا. أي ^^-١^ ت نوله معنى أن على الممرين وجمهور شأن. له 
يحشرونيقولت وبعضهم الأحرة. الدار مراكب محن نور من نجاب عر ركبان هم ت يقول 

الرائحة.وحليب الحسن غاية في الدنيا في الصالحة أعمالهم مجن صور على ركبانا 
أبوحدثنا ت حاتم أبي ابن نال ت الكريمة الأية هن.0 تفسير في فقف كثير ابن تال 

مئرُؤبجم ٢ُّزوق، ابن عن الملأئي قيس بن عمري عن حالي ابن حدثنا الأشج، سعيد 
صورةأحن فبره من خروجه عند المؤمن تقبل يقال؛ .ه وندا الرتي إق 

فداممه أن إلا لا فقول؛ تعرفني؟ أما ت فيقول ت،؟ أنمن فيقول؛ ريحا، وأطيبها رآها 
حسنالدنيا في كنتا وهكذا الصالح، عملك أنا ت فيقول ، وحهلث، وحس ريحك، حليب 

ءاقآلثمذ مثر وؤ؛ ت موله فدلك اركبتي• فهلم الدنيا في ركبك فطالما طيبه، العمل 
اونج،إل آلثتنس محشر وؤ} محاس ابن عن طلحة أبي، بن ^ وقال .ه• وندا اليتب، 

عنمهدى ابن حدنني، المثنمح،، ابن حينك، جربمّ؛ ابن وقال ركبانا• -،؛ 4.١١٠ يندا 
.ه،زيدا الثني ءال آلثتنس محشر بجم ؤ هريرة؛ أبي، ء>، رجل عن إسماعيل عن سعيد 
•النون،الإبل على الثوري؛ وقال، الجانب. علك، جريح؛ ابن ، وثالالإبل- عش ثالا؛ 
الجنة.إلى قال؛ .ه وهدا الثني إل، ألثتنس محئر بجم ؤ قتادة؛ وقال 

أحبرناسعيد، بن مؤيد حدئنا أبيه* مسند في أحمد الإمام ابن اض عبد ونال 
حلوسآكنا قال! سعيد بن النعمان حدئنا إسحاق، بن الرحمن عبد عن ممهر بن علي 
ماواش ت نال رهدارق^ه الثني إل كثقثأ عنئر ؤخّم ١^^ هذه فقرأ خهئد علي عند 
الخلائقير لم سوق، ولكن أرحلهم، على الوفد يحنر ولا يحشرون. أرحلهم على 
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رواهوهكذا أ الجنة! أبواب يضربوا حتى عليها فيركبون ذهب من رحاتل عليها مثلها، 
عليهاوزاد: به، المدني إسحاق بن الرحمن همد حديث من حرير وابن حاتم، أبي ابن 

حديثأهط حاتم أيي ابن وروى مثله. والمافي ، • .الزيرحد. وأزمتها ذهب، من رحائل 
امماعيل؛ءن ماللثحعساوا أبو حدثنا أبي، حدننا نال؛ علي عن مرفوعأ جدآ عريبآ 

كانعليا إن يقول: البصري معاذ أبا سمعت البجالي، جعفر بن ملمة حدتنا النهدي، 
.ه؛رندا ١^٢^٠ إل آلشس ققر بجم ؤ الآيةت فقرأ ه، اف يصول عند يوم ذات 

نفى•والذي المي فقال ).(؟ اف رسول يا الركب إلا الوفد أنلن U فقال: 
وعليهاا-بمحة لها بيض بموق أويؤتون يشلون مورمم س حرجوا إذا أنهم يجيء، 

شجرةإلى نسهون المر، مد هتها حهلوة كل يتلألأ، نور نعالهم شرك الذمه، رحاتل 
ليضلوندنى، من يملونهم فى ما فنغل ا إحداهمن مثريون بان أصلها من ينح 

النعيمنضرة عليهم وتجري أيدا، يعدها أشعارهم ولا أبشارهم تشعث، فلا الأحرى مجن 
قيصريونالدمج؛ صفاتح على حمراء ياقوت من حلقة فإذا الجنة بايج فيأتون أو فينتهون 

أملند زوجها أن حوداء كل ملغ علي؛ يا طنين، لها فع الصمحة على يالحلقة 
رأسالثجارح ضقول ماحد0 قال أراه ملمة: رقال له حر رام فإذا له ليفتح تيمها ؛تبعث، 

مننتخرج العجالة الحوراء فتتخف، أثرْ ؤيقفو فيتبعه بأمرك، وكالمت، تيمك أنا فإنما 
هكذاالسياق: آحر وفي بطوله. الحديثج آخر إلى تعنفه...* حتى والياقوت اكر حيام 
أشجهوهو أغهأبم، علي كلام من المقا-مات في رؤيناْ ونل مرفوعا• الرواية هل"ْ في ليع 

القبرمن أما الجنة، إلى المحشر محن يكون إنما الن.كور وركوبهم أعلم. واض بالمحة، 
حفاةيحشرون أنهم على الد.ال عباس ابن حدينج بدليل مشاة؛ يحشرون أنهم فالفلاهر 

أعلم.تعالى واف القرطي، يه لجزم الفناهر، هو هذ-ا • غرلأ عراة 

المسوقبندا.ه جهم' إك عمم؛ق الكريمة: الأية هنْ ني وقوله 
والإحرام:الإحرام، فاعل اسم وهو للمجرم، تصحيح جمع والمجرمون: • معروف 
يأتولم ّ والعذاب النكال به صاحبه يستحق الذي نبج الن وهي الجريمة، ارتكاب 
بصيغةاللغة في إتيانه ويجوز أفعل. وزن على الرباعي أجرم من إلا القرآن في الإجرام 
كمامجروم، والمفعول حارم، منه والفاعل يضرب؛ كمرب يجرم جرم فتقول• الثلاثي 

الهمي:البراقة بن عمرو قول ومنه 'ئاهر، هو 

وجارمعلمه ْجروم الماس كما أن دط< ا ُرلأندض 
الإتيانالورد: وأصل ع3لاشا، أي ^^١^ الكريمة: لأية ا هذْ في تعالى ونوله 

الوردامم هنا أطلق الخطش من إلا يكون لا الماء إلى الإتيان كان ولما الماء، إلى 
ومنوالدنيا. الأحر؛ في انملش من والمسلمين اف أعاذنا انملاش، الجماعق على 

ناقته:يخاطب الراجز قول الماء إلى المير على الورد رؤللاق 
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المابرئ ا هأعجبة كدريا مصاة نطورد ردي ردي 
منصوبفقيل عتئز ت لقوله الناصب العامل في العلماء واختلف 

فيحيان أبو واختاره المتقين، نحشر يوم الشفاعة يملكون لا أي عده؛ ي د
دللثا.غير أقوال وفيه مقدرا، احدر أو دءادكر® منصوب ت وقيل البحر. 

تعالىكقوله الموضع هدا غير في مبينا جاء الكريمة الأية هده تضمنته الذي وهدا 
٠اُالزمرسورة في  أدزمهإفتحت ؛آءؤكا إداثئ ^ جهم إل د=قئروأ ١^-؛؛؛؛  ٠٠
نئأهؤ لآآ» قدرإةمحأ يأثم ءلُني ءلإلإ يثلدة محير• رنل يوم أذم حمحيمثآ ثهم رثال 

tj-iجهقم أؤب آئ-غلوا مد . هق ألريام، ممه حقت ؤويخر ؛ق 
وفيتكوع1 ^١ حئ رمأ أدبمت إل رمم أئثوأ أإئ؛ووك نبجى . آهققنخن موى نثس 

•زالزم[ ®i ي يئن هًظلم م ثثبمأ حن ثثاد وتبمأ 
فيفئمط فئ عهدا.ه. أؤتي، عند أمحي م إلأ ألئثعه بم4ءؤث تعار• توله 

وجهانالأية ني يكون أن تضمنها التي البنان أنواع س أن المبارك الكتاب هذا ترجمة 
وأدلتهالجمح نذكر فإنا قرأن، له ينهي منها واحد وكل حق، كلها التقصير من أوجه أو 

منالكريمة الأية هل0 أن فاعلم ذللخ، علمت، فإذا حق، كله لأنه تعالى؛ اف كتاب من 
إلىراجعة يتدءؤن؟ار قوله; في الواو العلم؛ أهل بعض قال، النؤع، ذلك 

أيالشفاعة، المجرمون يمللث، لا أى حهمه إك اثم>ٍإن ءؤُموق توله; في الذكورين 
والعذاب.الهول من فيه هم مما يخلصهم شاع فيهم يشع أن يستحقون لا 

ثشهزت تعالى كقوله اش كتاب من آيات له تنهد التفسير من الوجه وهذا 
.ه'*يبؤ . ثيع؛اث ين ت، تعالى؛ وفول [، pj_Jl]أل-محت.ه ثمنه 

lJ[؛l_,j،J ،]، إلغأتإيبمتا َآكةلمأن آ.لثثاحي أدكا ألئؤئ إم آلازثت مم تعالى؛ وقول
أقرهِني إلا ؤَولأ وفول: ]غامآ؛ !لأية . .@ه. ظج تمج َرلأ جيم ين 

الأيايتح.من ذلك غير إلى ٧[، ؛ ]اؤ*و أزهيه إ١بمابئ تيى قوله؛ ْع [ ٢٨
إذالأنهم غيرهم؛ في ينفحون لا المجرمين أن بالأحرى منه يفهم الوجه وهدا 

بابمن ممنوعة غيرهم في فشفاعتيم لكفرهم، غيرهم فيهم يشفع أن يستحقون لا كانوا 
منقطعفالامتثناء إلى: راجعة بمدؤث4 ه في الواو كون وعلى أولى، 
الشفاعة،يملكون عهدأ الرحمن عند اتخذ من لكن والمعنى: نص، محل فى ورمن* 

بهويستحقها ذكرنا، بما الشافعون فيملكها غيها- لهم ؤإذنه إياهم اممه بتمليك أي 
وقال،:[، ٢٢٠]البقرْ; إلا ءث،أ ئثمع ؛ثممح، ياؤس تعالى: قال لهم، المثفؤع 

تنيلأ ؛لتثوت ي متيى من ؤجِ ال: ون[، ٢٨لالأذساء؛ زاض.ه لمن إلا بئممى ^^٠ 
،>.|[.]iJةتٌءة.؟* ؟؛؛٠ يش أثه أن؛أدث بمي ثى إلا ثقا ثثنمم 

ّالتقيز،إلى راجعة ألنث*هه بمدؤث ^^؛" فوله: في الواو الحلم: أهل بعض ونال 
ود*ربم@ا دبمُ"ا أليمن إل ألمتتس محشر ٠^؛^ قول: فى الذكورين جميعا والمجرميز؛؛ 



)٧٨(الأة ّودوميم:  ٦٩٨

آلقتنعث ص من ^إلأ موله: ض نالأستاء وعليه بنة.4؛ جثم اك آثنيمحن 
أحدجميعهم من يملك لا أي يملكون؛' في؛الأ الواو من بدل و4ينه متصل عهياه؛ 

المالح.العمل والعهد; المؤمنون، وهم عهدا الرحمن عند اتخذ من إلا الشفاعة 
فإنهمالمؤمنون إلا أي ذلك،؛ في حل يد الأهوال من وءير0 اف إلا إله لا بأنه والقول 
ألرتنلث اذن س إلا ألئثعئ ثمع لا 4ءوز،و تعالى: قال كما بعض في يمضهم ينفع 
منيعبدونها التي المعبودات، أن أحر مواضع في تعالى بين وقد .4، مثُ لإ ئى 
قولهوهو ذللث،، في له اف بإذن يملكها بالحق شهد من وأن الشفاعة، تمللثه لا اض دون 

لالزح-رف؛الأية إلءي،4 قيد س إلا آلئس دوني ين دءودثث اك;اكث بملأ، 4رلأ تعالى: 
مم4دجم تعالى: وقال نلائ،• في له اف بإذن يشفع بالحق شهد من لكن أي [؛ ٨٦

J١٣-  ١٢مِوم: لالالآية . . ئستؤأ4. ين لهم ذؤ، ألم؛وث.ردا تيش ثاعد ٢،]
لأيةا • • بملم4.ر يثا أثن آتس؛وق، م أف بمد >ممتؤوا ثؤ؛دء تعالى؛ وقال 

تعالى.اض عند والعلم معروفة، كثيرة وأنواعها الشفاعة في والأحاديث، [. ١٨]يونس: 
المجرمينوق نأي حالية؛ أنها الأول: وجهان: ملكون" رالا حملة إعراتؤ وقى 

في،المجرمين وف، ونالمتقين نحشر أو الشفاعة. يمل،كون لا كونهم حال في جهنم إلمح، 
أنهاوالثاني: عهدأ. الرحمن عند منهم اتخذ محن إلا الشفاعة يملكون لا كونهم حال 

فيالمل.كور العهد في العلماء أقوال ومن البحر. في حيان أبو حكاه للإخبار، متأنقة 
بنعبادة بحديث، ذللته قال من واستدل الخمس، الصلوات، على المحاففلة أنه ية ألا 

ءلش4٠بمدمم يى 4نثن، تعالى: قوله على الكلام عند قدمنا الوي الصامن، 
فاطر®اللهم اء، ومصباح كل العبد يقول أن هر المدكور العهد بعضهم؛ وقال 

أنأشهد بأني الحياة هذه في إليلث، أعهد إني والشهادة الغيب، عالم والأرض موات، ال
إلىتكلنى فلا ورمحوللته، عبدك محمدا وأن للت،، شريلت، لا وحدك أنت، إلا إنه لا 

إلاأثؤ، لا ؤإني، الثر، من وتقربك، الخير من ناعدنى نفك، إلك، تكلك، إذ غإنلث، نفك،؛ 
قالفإذا الميعادا، تخلمف، لا إنلث، القيامة؛ يوم توفيننمه عهدأ عندك لي فاحعل ر برحمتلثه 

أينمناد: نادتح( القيامة يوم كان فإذا العرش، تحت، ووضعها ءلا؛عا عليها القه طع ذلالث، 
مرفوعااللفغل بهذا القرطبي ذكره انتهى. الجنة، فيدخل فيقوم عهد؟ اف عند لهم الذين 

حاتم،أبمح، وابن ثب، أبي، ابن أحرجه أنه المنثور الدر محاحب، وذكر عود• مابن عن 
فيهوليمل، عليه، موثوقا عود مابن عن مردويه وابن وصححه، والحاكم والهلبراني، 

أمحرجالترمذي الحكيم أن أيضا: المثور الدر صاحب، وذكر إلخ. ذللت، ىل فإذا قوله: 
بظهروالن"ي يصح- لا المرفؤع أن والظامر هُ، المدين( بكر أبي ص مجرفرعا نحوه 

زعملمن، خلافا نهيه؛ واجتنات، أمره وامتثال الإيمان؛اض يثمل الأية في العهد أن لي 
ينفعلا أي به، أمره أي فلأن؛كازا؛ إلى الأمير عهد العربح: كقول الأية في العهد ان 
صحيحاكان ؤإن بالأية المراد في صحيحا ليس القول فهذا بالثفاعت، افه أمره من إلا 





الآية)ا(ت طه صورأ '٧.

أوصحناثد الأية ■ • • آلثتقيتق-ه بو ؤِثبؤسر الكريمة". الأية هذ0 في ونوله 
وأظهرهنا. إعادته عن ذلك فأغنى وغيرها صورة في عليه الدالة الايات 
ؤوت!وت تعالى فوله ومنه الخصومة؛ ثديي وهو الألد، جمع أنه ؤل؛اه ت فوله ني الأنوال 

الشاعر:وقول [، T-i]اكرة: الخثاءِ< أك 
لواجدل ذوي ا أنوامم أحاصني كانهموم للنجيا أبت 
لهممع أو م يذ نبم محس ثل محة ثن تنهر ١نل٤شا ع-الس؛ ته نول

نيدعي المقرية، هي الكريمة الأبة هذه ني آء، ]الأنعام: أهتك؛اه .ه• ة>إ 
إيضاحه.تقدم كما ل الصنة هي ؤآعدك؛اه، •معول لأنها نم، محل 

تجيءأو به، تشعر أو مهم، أحدأ ترى هل أي تده تن نبم قش ^٠^، ت وقوله 
إذاالرمح: ركز ومنه الخفي؛ الصون، الركزت وأصل صوتا• أي دقماه لهم مح و أؤ 

فيمب؛-الدفن جاهلي دفن وهو الركاز؛ ومنه الأرض• فك، وأحقا٠ طرفه غيب 
معلقته:في لبيد فول الصوت على الركن إطلاق ومن الأرض، 

مقامهاوالأنيس غس، ظهر عن ا فراههالأنيى ركز فتوجنا 
معلقته:فى ْلرفة وقول 

او.دمنلموت أو حني ركز لري للالتوجس سمع وصادقتا 
الرمة:ذي وقول 

بحكل،ممعه في ما الصوت ينبأة دس نر فقمركرا توجل إذا 
الأمممن كثيرأ أهلكا والمعنى النفي، به براد ^٠)،^ قول•" في والاّممهام 

رويةعدم من الأية طْ في ذكر0 وما صوتا، لهم تسمع ولا أحل. متهم ترى فما الماضية 
عاد:في كقوله الموضع هذا غير في بعفه ذكر أصواتهم، سماع وعدم أشخاصهم، 

تتجإهإلا يزه لا ؤةن؛ةوأ فجهم: وقوله لالحا'ذةا، ثا؛تتز.ه ثى لهم ره ؤ؛هل 
ءدخايثة يهنإ طا,لثه نبجى سكثها دية ين ؤئؤأ ت ه ولون،، ٢٠اف؛ تالأح-غ

الأيات.من ذللث، غر إلى ]المج[، ثنيي.ه وينر مظتم وبم ■محيضا 
ءء

طهسورة 

0ه•^طه تحالمح،ت تدك 
لولكويدل السور، أوائل يي المقهلية الحروف من أنه عندي فيه الأهوال أظهر 

نزاعلا أحر مواصع غي حاءنا السور، هد0 فاتحة في المذكورتين والهاء الطاء أن 



٧٠١)ا(ح ام د: -در؛ 

روهءالشعراءء فاتحة ففي الهناء أما المقعلعة، الحروف من أنهما في فيها 
فاتحةففي الهاء وأما »القصصاا، وفاتحة ١[؛ لألمل: ،رالمل، وفاتحة لالنعرا،ا 
علىترقي مالكلأُم فدمنا وقد ]مريم[، رواه اؤكه؛تص تعالى: فوله في ارمريمء 

.القرآن القرآن يه يفسر ما وحير ءرهوداا سورة أول في المقطعة الحروف 
بنعك بتي لغة وهي ٠ قالوا رحل، يا معناه ت ؤله فوله ت العلم أهل بعض وقال 

يفهملم رجل• يا علتان بني من لرجل ئلتا لو : نالواعكل، وبني ض، وبني عدنان، 
تالتميمي نويرة بن متمم قول ومنه طه، ت تقول حتى تناديه أنك 

موائلأيكسون أن عاليه فحنت يحسب فلم القتال في بطه دعوت 
ذكر0حبيبي، يا ت عك؛ بلغة )طه( معنى عمروت بن افه عبد ونال ٠ مزايلأ ويروى 

المهلهل•بن لتريد وأنشد طى، بلغة هو مطربات وقال الغرنوى• 
الملاعينالقوم في افه بارك لا شمائلكم في طه السفاهة إن 

ؤيروى؛

الملاعينأرواح اش دس قلا حلائقكم من طه اهه المفإن 
بنوسعيد وعكرمة ومجاهد عباس ابن رجل، يا "طه": معنى أن عنه روي وممن 

والضحاكوقتادة والحس الموفي وعهلية مالك وأبو كعب بن ومحمد وعطاء حبير 
فيض عيا القاض وذكر ومري كثثر ابن عنهم نقله كما وعيرهم، أبزى وابن والدي 

الأحرى،ورفع رجل على قام صلى إذا M المي كان قال: أنس بن الربح عن الشفاء 
مبدلةفالهاء القول هدا وعلى محمر. ي1 قدميك الأرض طأ يعني ؤطه اف فانزل 

الفرزدق؛مي كقول ألفا أن يإبدالها حققت والهمزة الهمزة، من 
المرتعاك منلا فزارة ارعي فعشية بغال البملمة راحت( 

التعسفمن القول هذا في ما يخفى ولا للسكت، والهاء الأمر عليه بني نم 
الظاهر.عن والبعد 

النبي.٠أسماء مجن بأنه كالقول صميمة، أحر أنوال )وه ٠^^ ت قوله وض 
ياالذنوب، من طاهرا يا لنبيه؛ يقول الهداية من والهاء الهلهأرة، من الطاء بان والقول 
إن- والصواب الضعيفة. الأقوال من ذلك وعير الغيوب، علام إلى الخلق هادى 

أحر.مواضع في القرآن عليه ودل به، صدرنا ما هو الأية في - اش ثاء 
وه-لثق آمح'ان قش أنزه "مار: نوله 

وكلاهماالضير، من وجهان روه لئثق \لمناذ قك آنزه ؤ،' ت تعالى قوله في 
•قرآن له يشهد 

بقرطالشديد اكعب كعب أي لتنقى؛ القرآن عليك أتزلما ما المنى أن الأول: 
آياتبنحوْ جاءت الوجه وهدا . يومتواأن على وتحسرك كفرهم؛ وعلى عليهم اسفك 



)٣(الابن د: ّورة ٧ • ٢

تعالى!وقوله ٨[، ل،اطر! الأية . . • جممقاه هنجم مسك ندهب ُؤثألآ تعار■ كقوله كثيرة 
ونوله!لالك-هفا، .ه أنش ألحدث لهندا تيؤأ لز إن ءاقميم ءق مسند بنجع ؤةتئتأ 

وثدحدأ، كسرة ذلك بمثل والأبان ]الشعراء[! اواه عفيييا ي؛ؤبجأ ألا سك ئغ 
المارك.الكتاب هذا من صع موا في منها كثيرا قدمنا 

عثكاذك ٩ .: illفأنزل قلءاْ تورمت حتى بالليل محلى أنه. الثاني: الوجه 
إلابعثناك وما الفادحة؛ المئقة ونديمها بالسادة نفك تنهك أي ؛ آم؛اذ

جعل ١٠٧^كقوله: ١!^، كتاب من آيات ظواهر ل تدل الوجه وهدا محة. البالحنيفية 
يعكممبمد ولا أكر بمًقم أقه ضئ وقوله: [، VA]الحج: -٠^^ ثذ ألبن ي ءق؛م 

السبب.بخصوص لا اللففل بعموم والعرة ]الغر؛[• ألثنره 
المحيح:الحديث عليه ياول كما ليعد؛ عليه أرل أنه اظفأه ؤ قوله: محن ويفهم 

عنه، الحكم بن ثعلبة عن الطرانى دوى وقد ال.ين« في فقهه حيرا يه اف يرد »_ 
وأناإلا فيكم وحكمتي علمي أجعل لم ّإني القيامة؛ يوم للعلماء يقول اض أن التي 
وينبهحيد، إسادْ إن كثير؛ ابن وقال أبار" ولا منكم كان ما عر لكم اغفر أن أربُ■ 

الأية. . ِظه. تثن نا >ةووا تعالى: قوله الأخير القول ٠الا على الأبة منى 
الهليب:أبى قول ومنه والتعب، الحناء العرب: لغة في الشقاء وأصل •٢[. ]المزمل: 

ينعمالشقاوة فى الجهالة وأخو بعقله النعيم قي يشقى العقل ذو 
مقره,ألجثة ين ءم؛هةة ^٠١١ تعالى: قوله ومنه 
لأحله،مفعول أنه فيه الأقوال أظهر • واه بمش لش تءمحأ إلا ؤ تعار؛ نوله 

ؤيخافاف يخشى لمن التذكرة لأحل إلا أي -ذكرة، إلا القرآن علك  Ijpiما أي 
وخصنهيه وتجتنب اف، أمجر فتمثل القلوب؛ لها تلين الص الموعظة ت والتذكرة عذابه، 

إلئنءانتعار؛ كقوله بها، المنتفعون هم لأنهم غيرهم؛ دون يخشى من بالتذكرة 
ألس-،هاؤءس ثحنى ألدًُفر أي من ننذر ؤ,إثا ه؛ وقول٥؛[، ]ق: وعبده بجاف من 

فىالمذكور فالتحصيمى ]اJازعات[. بمشنها عن مذر أئن ؤإئ٠ا ونوله؛ [، ١١]ص: 
منعنا ذكرْ وما غيرهم. دون بها المنتفعون هم لأنهم النكرى،ا فيهم نفع ؛«_ الايات 

محثؤ% إلا م كقوله: المرصع هذا غير فى بيمه للتذكرة إلا القرآن أنزل  ١٠أنه 
آ-حثاءكو اينئم لا تعار: وقونه ]التكوبر[، شم.ه أن ذر' ثآ» ن مب. 

>الأؤإعراب الأبات، من ذلك غير إلى •٩[، ]الأنعام: ِصى4 دوئ إلا م إن 
مفحولأؤرعرابه بئقاء ت، لياسكرة لأن يصح؛ لا من بدل بأنه 

رؤابمامحت ألإءاذ عثك و الكشاف: في الزمخشري وقال ظاهر. غير أيضا ممللقا 
وعر■ذكرة. ليكون إلا الشاق المتعب هذا علبمج أنزكا ط ©4، بمش لش ثْمح؛ إلا 

له.ومفعولا حالأ ؤثءمح؛ه يكون أن يجوز الوجه ءل"ا 



٧٠٣(V-t)الأس ،ورود: 

.ه•أثل ةُّءمح آه حو نس ُؤم؛لأ تحارت قوله 
أنهعندي وأظهرها ، المفسرون يكرها الإعراب من كثيرة أوجه ؤدر>لأه قوله• في 

لثنقعثلثا أرلتأ اؤءآ ت محوله عليها دل مضمرة بنزل منصوب مهللمق، مفعول 
ولاسحر ولا كهانة، ولا بشعر فليس أي الأية، أمحرم4 نقإ ؤنس تنزياد اش نزله أي 

ا.امحلأ ثا شلا قاعثِ مل هو ت تعالى محوله المعنى لهذا دل كما الأولين، أساطير 
بأنالمص٠رحة والآيات ]ال>ائت[، أتفيث قي ثن مهمة وا ثدلإون ثا شلا ماجن مول يه 

ليّاقميل، ت كقوله معروفة، حدا كثيرة العالمين رب من منزل القرآن 
®هآمحو ص أم ثن ألكثب وقوله: [، ]١^^١٠آلأية . ٠ ®4. ألممة 
.جداكثيرة ذلك بمثل والأبان ]_Jc[، آلةأبءّ ثن ءؤ؛نيإل وقوله: ل١لرمرء 

لهدهالموصحه الأيات إيضاح تقدم • ه آسثؤئ آدمرّن عل  ٧٢٥١^٠ تحالى قوله 
.هناإعادته عن فأغنى مستوفى، الالأءراف« سورة في القرآن في وأمثالها الأية 

ونفق.i■آير بمأم إلرلر؛نم جنهن ؤوأ0 تعار: قوله 
فىجهرة يقله أي بالقول يجهر إن بأنه الكريمة لأية ا هذه فى نبيه افه خاطب 

الذيالمحنى وهذا السر، من أحفى هو وما المر يعلم - وعاد جل - فإنه خفاء، غير 
ذاتعلمر إيم يلت آجهئأ أؤ ملكم ؤمآي/ةأ ' كقوله أخر مواصع في ذكره هنا إليه أثار 

وقوله]المحل[، .ه لإلؤث ؛؛١ ئتحى تا بملأ ؤوأ>0ث وقوله؛ ]الملك[، 
يأكر بملم آفي، ماه ؤؤ تعالى؛ ويوله [، ٢٦]محمد: زتماممزه بملث ٠^٠٢^٥ تعالى؛ 
الأبات.من ذلك، غير إلى ٦[، ]الهمن1ن: الأية . . ثآ'لآئض أكتي، 

لهاويشهد حق كلها معروفة أوجه الأية؛ هذه في بئوله المراد وفي 
ماويعلم أي ^>؛؛^ ١٠٠سرا العبد فاله ما أي ألئزه ؤهلإ العلم أهل بعض قال فرآن، 

ؤبملرالإنس •.^؛١ تعالى؛ قال كما ه؛ نفبه توسوس ما وهو السر، من أحفى هو 
ؤ؛دمالعلمث أهل بعض وقال ]؛،[. .ه ألفين تل ين إنه وى ُبميى متم دء مضب، تا 

الإنسانأن افه علم ما وهو ذللا،، من ؤوأحش؟بم ه نفبه توسوس ما أي ايره؛ لتام 
لهتاهز د;لك، يؤن نن أتل تعالى؛ فال كما فاعله، أنه الإنسان يعلم أن قبل سيفعله 
أثنردذ آهم، محي أشآث إن إؤ أه م تعالى: قال وكما [، ٦٣]الؤُنرن: شززه 

رْبما يعلم قاف [، ٢٢]المجم؛ يعي أهلا هو ؤئتآلإ ^؛١ نلأ اقهأثإ بملؤي ف، فينه 
معلقتنه؛في زهير قال كما غد في ما يعلم لا والمد • غدأ سره وما اليوم؛ الإنسان 

عمغد في ما علم عن وصي مله والأس اليوم علم وأعلم 
ؤيحالمأي بيتا، كما تفضيل صيغة ولحزه ؤ ت الكريمة الأية هذه محي تعالى وقوله 

سريعلم أنه بمعنى ماض فعل إن قال: مجن وفول الممر. من أخفى هو ما 
محطؤبؤلأ -ءلمهم وما أدمم بن مجا ءاؤي|لاُ ت كقوله هو؛ يعلمه ما عنهم وأخفى الحلق، 

يخفى.لا كما المقوط ظاهر ®ه، عتا يؤء 



(٢٨- )٨ د: سور؛  ٤٧٠ 

حاجةفلا إي ألنه؛ إم ^ئو ءنهز ءى الكريمة: لأية ا هدم فى تعالى وتوله 
]الأعراف:وحمةه قمعا صم >ر ٠١٠٠^^تعالى: تال كما ونحوم، يالدعاء الجهر إلى لك، 
الأية■ • • أةؤورأه س الجهم ودون وجئه لأث/ءا مسلك ي ثه مأولأئ تعالى• ونال [، ٠٠

أصحابهّمع لما المي. لأن الصحٍح؛ الحدث المعنى هدا ؤيوصح . ٢[ • ه ]الأعراف: 
ولاغانا،أصم لاتدعون فإنكم اشكم *اربمواعلى ه• أمواتهم.'النيرنال رفعوا 

راحلته؛،.عس من أحدكم إلى أتوبر تدعون الذي إن مسرأ، سميعا تدعون إنما 
ذكر_حدوءلأ_فى@ه. تكق ألأنتآث ون ئز ه 4 َلآ ^ تعار: فوك 

وحدهالمعبود أنه وبين الحسنى، الأسماء له وأن وحده، المعبود أنه الكريمة الأية هده 
]القرة:٠ الم م إلا اثن لا >اشُ كقوله: لكثرتها حمرئ يمكن لا آيات، في 

.؛1 ١٩]محمد: الآية . . . إلأ إقد لا أفر وتوله: [، ٢٥٠
الأمرالمواضع بعض في وزاد نى، المحالأسماء ل أن أحر مواضع في وبين 

ءؤ؛ووقول: [، ١٨•]الأءراف: ه ةدءزُ ثثتئ آلأءء قؤ تعالى: كقول بها بدعائه 
موضعفي وزاد [، ١١•]الإ.ّرا،: هه  lUV"؛ئئه هومأ تا أغ أوى أذهوا أي أثن آذعؤأ 
ما'بحموة آنعمو• ؤا يلؤدوث آقن ؤودد؛لا قول■ وهو أمماته في ألحد من تهديد آحر 
[.١٨•]الأءراف: بممأو0ه لإ 

انمزيز،اسم من الزى استقوا أنهم أسمائه في إلحادهم ومن انمكاء: بعض تال 
اسماوتعين نمعة ف ؛إن الحم، م، الصحيح الحديث، وفي الله، امم من واللات، 

أسماتهمحن أن على الأحاديث، بعض دل وقد . الجثة؛،لحل أحصاها من واحدأ، إلا مائة 
صميس،للث، عو اصم بكل 'أمألك كحديثج: حلقه، يعلمه ولم به استأثر ما - وعلا ل ح- 

الغمب،علم م يه امتآنريتؤ أو حلقلئ،، من أحدأ علمته أو كنابك،، م أنزلته أو نسالث،، يه 
-وعلا حل - أسماءه وصف ؤإنما الأحسن، تأنيث، >ؤللسئ؟< وقول: الحديث،٠ ءندكا< 

مجرىيجريان السالم ثح المونوحمع م3لالقا، التكسير حمع لأن الفرد؛ الخوث بالقفل 
يقول:الخلاصة في ل أمار كما التأنيث،، المجازية الواحدة المؤنثة 

بنلالإحدى من كالتاء مذي من الم المسّوى جمع مع والماء 
قول:الموث الفرد بلفغل الجمع ، وصفمن للتتقره ؤألآتءآ» : هناقول ونظير 

•لمكاه ؤمثامح.ث• وقوله• آلمح،ه، ءاثيتا 
اتحالايبينا فد الاياتط، .٠ . محؤبئحديق أقق، تعالى: وقوله 

أشِني، ين ؤوثدئثٌ تعالمح،■ قول على الكلام في رمربم* سورة في لها الموضحة 
.هناإعادت4 عن ذلائ٠ فأغنى ]م؛م[، ورقث،٤ أ/دون 

دلالمل٠اء: بعض قال . مؤ، بمثهئأ . إساه، ثن عمده ؤوتنئذأ ت تعالى تول 
على.ه، مؤ، >ؤبممهرإ بقول: ، J؛J؛Lliؤإتباعه والإفراد، ؛التنكير ذتاه،4 ثن قول: 



٧• ٠ ( ٣٩. )٧٣ اوات د: ّررو 

بإزالتهيحمل الذي يعمها إزالة سأل بل العقد، من بالساته ما حم؛ع إزالة يسأل لم أنه 
ولصؤ ت عنه تعالى كقوله أحر آيات عليه دك المفهوم وهانا بعضها. بقاء مع كلامه فهم 

ؤلتّت فرعون عن تعالى وقوله [، ٣٤لالقصصت الأية . . لثث1ئاه. مي أثثتح هو كضييت> 
فيفرعون بقول والاستدلال ]الزحرف[، ه ل. تيق ثةاد " ijمهه هو أل؛، ثذا نذ -نير أدأ 

تعالى.الله عند والعالم والبهتان. بالكدب معروف فرعون أن فيه محوسى، 

ائغّنهأن يؤمن. ما يك إك أنتآ اد ثمة. >ر؛ ئأبمء »سا ؤرلس ن"ارا• توله 
•ه دم نبمدر ؤ، عدو إلتاجي، أتم هش أنز }، ^٠؛* ٠٤^٧ ٥١ي

عليهمنه مل أحرتم، مرة موس عر مل أنه الكريمة الأية س في - وعلا حل - ذكر 
أتماأمه إر أوحى إذ صغير، وهو فرعون من بإنجائه وذلك معه، أحيه ورسالة بالرسالة 

ذلكإلها أوحى بعضهم؛ وذالا منام- رؤيا هي بعضهم؛ وفال تلبها، ني وقذف ألهمها 
إليهالموحى يكون أن حاص أمر في الإيحاء مجن يلزم ولا بدلك، كلمها مجلك بواسعلة 

حروفهدون القول محنى فيه الإيحاء لأن رة؛ المقهى ج نوله في ورأزا نبيا، 
كقوله;المذكور الأمر سان تعظيم على للدلالة يؤآه ؤءتا توله; في بالموصول والتعبير 

والتابوت;]التجم[، أوص.ه نآ صدئ، إق ُؤثاو?ة ونوله؛ ي.تبمه، ما ألإ مجن ؤثسيم 
ممر.نيل المدكور; والبحر البحر. ثاؤلئ والساحل; البحر. واليم; الصندوق. 

[.٢٦]الأحزاب: محبهم ف، ُؤُبمدد، تعار; نوله ومنه والوضع، الإلقاء والقذف: 
اثي.مههقوله; في والفمير الهنا.وق. في صعيه أي ل آلإقه أن ؤ ومعنى؛ 

وقوله؛اثنه ي قوله؛ ر الضمير وأما حلاف، بلا موس إر راجع 
تفريقلأن الخابوت؛ داحل في موصى إر رجوعه والصواب الخابوت، إر راجع فقيل؛ 

فيالأمر وصيغة فرعون، هو لوه، يبمدر ق عدو ؤيأ-ناوء وقوله؛ حن، غير الضمائر 
العلماء;عند محروقان وجهان فيها أتإ ؛ ٠٥^نوله؛ 

المحيهذ;البحر فى حيان أبو نال الخبر، معناها الأمر صيغة أن أحوهما; 
وأوجبها.الأفعال أنطع الأمر إذ مثالغة، الأمر بصيغة وجاء الخر، محناْ أمر وؤئكه 

القدريالكوني الأمر بها - ١٧١^٥٥^٠^ نوله; فى الأمر صيغة أن وثانيهما; 
أنبد لا فالثحر ]ص[، ملكت.ه َأس لد مؤد آن تءا ١^ إدآ م،أ ؤإد»آ كقوله; 

رالوجهين هذين يثبه ما فدمنا وقاد • ومدرآ كونا بادلك أمره الله لأن يلقيه؛الساحل؛ 
[.٧٠]مجريم: ئأه ألثنئ لت تحار; قوله على الكلام 

فيكقوله الموضع ط\ عير في أوضحه الأيات هل.0 في - وعلا حل - ذكره وما 
ءماف،ة أبز ق ثألإبي عيه جني، ؛يا أيصيه أن مرّءت أؤ إق ُؤرأنجمآ ررالقمص*ا؛ 

ثهزه===كو0 فتعنى  Jcةكسلثأ . أؤتقى مى إقلبه رآدؤث إة قه ولا 
البحر،في ألقته لما عليه أمه جنع شدة تعالى بين وند ٨أ، - ٧ لالمصصت محنياه عدنأ 



الآا)>؛(مر؛د:  ٧٠٦

ئمظم؛مل أؤ ود ءؤوأن؛ح ت تعالى قوله في فرعون عدوه وأحد0 بالساحل، اليم وألقاه 
لالقصص[..4 آلمحيتن ثن لظى ءلهثا يمك يثلثا أف هء إن 

هوالدي الهللبح جواب في مجزوم ه ؤا-نئه الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 
بمضأنه وعلى واضح، فالأمر الكوني، الأمر بمعنى أنه وعلى ؛ألثاجإ،4، امحم ^٤؛^؛; 
صتعتأنها قصتها محي وذكر . تعار الله عند والعلم اللففل، لصيغة مراعاة فالحزم الخبر 

داحلفي موصى إلى الماء منه يتسرب لئلا — الزفت وهو — بالقار وطلته التابوت له 
وأنالجميز، شجر هن المذكور التابوت إن ت وقيل محلوجا، قطنا وحشته التابوت، 

التابوتفي عفدت وكانت ٠ حزقيل واسمه قيل• فرعون، آل مؤمن هو لها نجرم الذي 
الحبلطرف وأمسكت البحر فى أرملته فرعون عيون من موسى على حافت فادا حبلا 

منهافانفلت منزلها في الحبل لتشد مرة فدهستا بالحبل. إليها جدبته أهنت فإذا عندها، 
الدهذكره ما والهم الغم من بدلك لها فحصل موصى فيه الذي ؛التابوت البحر وذهب 

•١[.]الأمّص: لأية ا . . .  ٠١٤ئمفا متهمل لا ود جشمب قوله؛ في تعالى 
حيثموصى على المتتايعه مننه من الكريمة الأية هذه في - وعلا جل — ذكره وما 

مبئعك تكنا قوله• في يشبهه ما إلى أثار ه أحؤت مثآ عاثك مننا وؤهئر ت قال 
]الصافات[.الأية . .تكتيك.٤٠. 

علىاش ألقاها التي المحبة ُال0 أثار من محثه قك تعالى؛ قوله 
في- وعلا جل - ذكره ما - لام والالصلاة نبينا وعلى عليه - مومحى ونبيه عبده 

الأبمة. . ممتمءب؛. لا وقئ ؤ( عن همت همقنى أتنأت ه؛ قولفي ت_ص_صاا ارال
حلقه.إلى وحببه اممه أحبه أي ه ني محته ءثكأ عباس؛ ابن نال ٩[، ]القّمص: 

قتادة؛وقال رأْ، من عنه يصبر يكاد لا جمال؛ من مسحة عليه جعل عطة؛ ابن وقال 
القرطي.قاله وعشقه؛ أحبه إلا أحل. رآه ما ملاحة، موسى عيني في كانمتا 

Sأيك إك زيخ>نةلت< دكمؤ س عك أددؤ هو ثمل لختذكث• ثثئ ءؤإد تعالى؛ ذوله 
^إذقوله؛ من •إذ، هو اووى للفلرف ب، التاصالحامل في احتلف ولا مما مز 

أحتك،تمني حين مني محبة عليالث، ألقيت، أي ارألميت،اا هو فقيل؛ لخاك^-ه ثنى 
فيارإذرا من بدل هو وقيل؛ أحتائ،ّ تمشي حين عيني يلي نصع أي ارتصعا< هو ومل؛ 
أتك<ه.اك أن-ث1آ وت قوله؛ 

تقلت متباعدان؟ محتلمان والوقتان البدل يصح كيف ت قلت، فان الزمخشري• قال 
.كذا سنة فلانآ لقيتر الرجل• لك يقول أن طرفاه وتباعد الوقت انع ؤإن يمح كما 

.آحرها فى وأنت أولها فى هو لقيه وربما ■ ذاك إذ لقيته وأنا ٠ فتقول 

إليهم،مشت أخته كون من الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جز — ذكره الذي وهذا 
فبين)االقصص٠، سورة في - وعلا جل - أوضحه يكثلآ؟اا نن ي ؛^^1 لهم؛ وقالت، 



٧٠٧الأة)•،( .ورود: 

أبصرتهوأنها البحر، في ذهابه بعد حبره لتتعرف أمها قبل من مرسلة المذكورة أحته أن 
كونياتحريما أمه غير المراضع عليه حرم الله وأن ا بذلك يشعرون لا وهم بعد من 

نديهاهو يقبل مرضع على أي دكموه س عق أدوؤ أمحه: لهم فقالت قدريا. 
عنيدم ئصمث قنبميه لآ.نيهء ^^١^، تعالى: قوله في وذلك وأمانة بنصح لكم وتكمله 

ينم ءق أدهؤ نق ئثاك ئق ثن ألماهع محي نمنتا .ا تئمحتق لا ُئم يم 
يبملمقمحرث وي ■؛-^١ م S' أقهء إقآ ردنثه . ثه،برزك< ثم ثئتر لاًظم تكمحيم 

آيةفي تعالى فقوله ]النمعس[، بمليى.ه لا أًقمدلم ؤوكغ حق ه ؤبمد آى 
ابنتهاوهي لأخه موصى أم قالت أي [، ١١]القمص: هذْ ااالقم.ص، 

أمره.حقيقة على تهللعي حتى حبره وتهللي أثره، اتبعي اي [، ١١]القصص: ؤةتبميي4 
عنه،كالمعرضة بعيد من رأته أي [؛ ١١]القصص: حت^ عن يهء ؤئم>رت وقوله: 

لتعرفحاءت أمحه بأنها [، ٩٥]الأعراف: ثبيزه لا ؤو،للم ترياه لا وكانها إليه تنغلر 
أل٠تاؤعههائي ؤو>رمتّا يقول: افه لأن مرضعة؛ ثدي يقبل أن من ممّتنعأ فوجدته حبره 

أمه؛إلى رجوعه بذلك ليتير منها متعناه أي ؛ كونيا تحريما أي [، ١٢]القممس: 
وعنأمه. إلى يرجع فلم ويكفله لترضعه نبله الذي الغير لذللث، أعهلوه غيرها قبل لو لأنه 
Lا أنهاس عبا؛ن  .J  ،ثموئب يظم ثكثميؤ ين م عك أددؤ هم: لنالت

لهبنصحهم يدريلث، ما : لهاوقالوا أمرها في وشكوا أحاووها [، ١٢]القمص: 
ورجاءالمللثؤ، مرور في رغبة عليه وشفقتهم له، نصحهم لهم' فقالتا أ عليه؟ وشفقتتهم 

منزلهمإلى معها ذهبوا أذاهم، من وحلمت ذللثح لهم قالت، فلما فأرملوها. منفعته، 
إلىالبشير وذهب شديدأ، فرحا ؛ذللئ، ففرحوا فالتقمه ثديها فأعطته أمه على به حلوا فل. 

تحرفلا وهي جزيالآ عطاء وأعهلتها إليها، وأحسنت، موصى، أم فاصتالع،نتا الماللث، امرأة 
فترضعهعندها تقيم أن ءآمية، صالنها ثم ثديها. نبل لكونه ولكن الحقيقة، في أمه أنها 

أحثت،إن ولكن عندك، المقام على أندر ولا وأولادا، بعلا ل إن وقالت،: عليها فابتؤ 
النفقةعليها وأجرت، ذللث،، إلى فرعون امرأة فأجابتها فحلت،، بيتي فى أرضعه أن 

بعداممه أبدلها ند بولدها موسى أم فرجعت، الجزيل. والإحسان اوي والكوالصلات، 
كير•ابن من س - دار ويزفا وجاه، عز في أمنا خوفها 

[،١٣]القمص: حل؟< أش نعد آتقن ؤوإع_ثت ا)الةمصأ(; آية في تعالى وقوله 
اوتلبم،هيى ^٠١٥^٠ إهق إة ٤^، ^١ ءًاق، ؤُلأ قوله: هو المذكور اممه وعد 

ؤَؤنوقوله: 'مريم' اسمها المذكورة مجرّى أخ، إن يقولون■ والمورخون َا[، ]القممس: 
قلنا:ؤإن تقر. لكي أي محذوفة، فاللام مصدري حرف راكيء إن فيه: قلنا إن يتاه مز 
القرار؛من أصله قيل: يتاه وقوله• مقمرة٠ بأن منصوب، فالفعل تعليلية، إنها 
العليِط:أبو قال كما غيره: إلى تفلر ولا عليه، عينه تسكن الإنسان يحبه ما لأن 

اهل—افنحل-ق من يه علان كه يفار الأبمتؤ بنتر وحم



الآة)•؛(مرود:٧٠٨-

-الفتح - قر يوم ت العرب تقول البرد، ومو - الناف بفم - القر من أصله وقيل• 
القيس:امرئ »ول ومنه بارد، أي 

اهاعيوأثر من بم يمت
واستلأمواالخيل وا ركبإذا 

الجواد؛العنائي حاتم قول أيضا ومنه 
رنيل ليل لالإن في أون

رمبن مالك نرى بل ع

برصجميعا حولى وكندة 

رنوم يوالالأرض ت تحرق

محرلبح ي واقا مبريح وال
ijl  حرفأتت ا صيفحلت

الكاءودمع بارئة، المرور عين لأن بردها؛ من العين محمرة ت القول هدا وعلى 
حارالحزن من البكاء ودمع حارة، محإنها المحزون عين بخلاف حدا، بارئ المرور من 

فيشتدولد، لها يعيش لا التي وهي المقلات، دمع من أحر ت العرب أمثال ومن ، جدا
لدلك.دمعها حرارة فتشتد أولادها لوت حزنها 

هناين يبلم رهظى4. ألتم ثن  ٠٥^؛؛ثئثا رقك قترة ^ ت-عالى: قوله 
يبينولم هي، ممن ولا النفس، لهده قتله سبب الكريمة لأية ا هذ0 في — وعلا ل ج— 

سورةفي بين ولكنه فتنه، الذي المتون ولا العم، ذلك من به نجاه الذي المبب 
أثلهامن عملة حس عؤر ؛لتدينه ؤود-ثل ت تعالى قوله في المدكور القتيل حبر ارالقصتس؛؛ 

يذ؛ركا ز ثيمهء من اقوي فاسمي عيؤمحء ثن محفدا ين هنئا يقثإديا رح،في ذ؛ا محي 
إي،يثي• ، ١١٠لن ضذ عدد ألثثثي< م مى هتذا هال ْثم ثقتي مو؛ء، ؤثْ عدفيرء 
آلقتيل؛لى وأثار ]القصص[، .ه ألنجئِ أكس_ نر اهؤ لة ئعثر ل »أءنز شى ؛للمن 

وهو، يئتلؤنر أن قأتانه دما يئهم هثلت إز ين قوله؛ في المالكور 
آنآ-ناذ، ينج، و لثم و نمح، إق ءؤءأتسل موسى: عن تعالى قوله في بالذنب، المراد 

عنه!اممه ذكره فيما لموممى بقوله فرعون مراد وهو ]الشعراء[، 
إلىأيضا ررالةممرااأ محي تعالى أشار وقد [. ١٩]الشعراء: الأية . . ٠ سقه أؤ ننقش 

يسئألما تن تحل ^^٠١؛ قوله■ في منه به افه أنجاه الذي السب ؤإلى موسى، عم 
حلنانم( مح؛ آلنججن ية ثك إي هحغ يقتني^ئ يك *ضدة ألملأ يس> ^٠٢؛؛؛؛ محاد 

يهديفأن تغن صئ محال ميمحى ^،١٠ مبمه ^١ امحي ين يتفا محت محان يمقما 
- ٢٢]القصص: ؛لظأإم\نه ؛لثرأي ينك مميت محق لا قوله: إلى ج^ه، آلييل محوإ« 
مصدرحاء وربما مصدر، الفتون اكلم: أهل بعص قال هتؤناه وقوله: [. ٢٥

فيالزمخشري وقال فتنة. جمع هو بعضهم: وقال فحول. على المتعدي الثلاثي 
والشكوركالقبور المتعدي فى فعول على ممدرأ يكون أن يجور ^٥٢؛؛^ الكشاف: 
حجزةمحي وبدور كحجوز التأنيثر بتاء الاعتواد ترك على فتنة أو فتن وجمع والكفور. 

معروفحديث الذكور الفتون تفسير فى حاء وقان. الفتن. من صرويا ختناك أي وبدرة؛ 



٠٧ ٩ ( ٤٣.  ٤٢) j^lد: ّور؛ 

عباس،ابن عن جبير بن سعيد عن ائي المأحرجه >'الفتوناا، بحديث انملم أهل عند 
المتونأن يقتضي طويل حديث وهو ندم. بائي المعن يره نففي كثير ابن وساقه 
علمهكالخوف وكره، صغره في فرعون من المحن من موس على جأّى ما كل يثمل 

اليمفالقاْ اليم غي وندف المابوت في ألقي ذلك أجل ومن صغير، وهو الذبح من 
فالاياتهدا وعلى فتله. الذي باشطي فرعون يقتله أن من كير وهو وكخوفه بالماحل، 

وقالالمذكور. للفتون عباس ابن ير نفعلى للفنون مبينه المحن تلك فيها ذكرت التي 
الكبرى،السنن في المائي رواه هكذا • بْلوله الفتون حديث صاق أن بعد هء كثير ابن 

بنيزيد حديث من كلهم تفسيريهما، في حاتم أبي وابن جرير، بن جعفر أبو وأحرجه 
تلقاهوكأنه منه، قليل إلا مرفؤخ فيه وليس •هماس، ابن كلام من موقوف دْر به، هرون 

أعالم.واغ ، ءير0 أو الأحبار كحب، عن الإسرائيليات من نقله أبيح مما هد هماص ابن 
اه.أيضا، ذلك يقول المزى الحجاج أبا الحاغذل شيخنا وسمعت 

ينإمتاه.ذإ عل حثت م مدّتي أهل ؤآ يثن ثقن ؤ تعار؛ نوله 
أنكثكأن ود إؤآ ؤ3اد تحار: قوله ر المذكورة هي مدين في لثها التي المتن 

قمص:]اله عندك ئعن عسمإ أقمت ؤإ حجج نبج، تأيمؤ، أن ءك هنمحن آبمى إحد؛ا 
تعلموبه المسنة، من ذلك دليل وبينا العشر، أتم أنه اامحريماا سوره في قدمنا وقد [، ٢٧
نمان.لا سنين عثر أنه [، ٢٩]الامص: نوش؛■٠ ض قول: في الأجل أن 

ابنةمهر منها عثر سنة، وعشرين شمانا مدين في موسى لث، الملم: أهل بعض وقال 
أعالم.تعالى وافه اخيارآ، هو أقامها عشرة وثمان ، صهر0 

القدرعلى جنت، أي تنُشه؛ ءدب ءك بم، رم تعار؛ قول في الأقوال وأظهر 
تعار:نال كما تتقد.م ولم عنه ناحر فلم فيه تجيء أنلئ، علمي ر وسق قدرته الذي 
٨[،لالرءد: هندم شء ؤوًْقل، وقال؛ لا!ضر[، .ه ثم نقص محرء  ٠٢^٠١؛؛ 

العزيز:عبد بن عمر يمدح جرير وقال [. ٣٨]الأحزاب: مندئاه هدئا أف أمر وقال: 
قدرعلى موسى ربه أنى كما فدرا له ت، كانأو الخلافة ال ن

إيم٠^ 1ك آدهثا . دفي، ذ< تا وذ" ولمك.؛؛ابج، أنث ^^٠٠؛، الي: ت—مه فول
ونركأنث ؤآدم، هنا: قول في يالايات المراد اللم: أهل بعض قال طق.هّ 

.١ . ءايثترتمع مؤبئ ءاثتا ؤ)ةوو تعار: قوله في الذكورة المع الأيات ^١^٠^ 
بعي، ٌير غي مرأ هي؛؛■ناء جمك، ؤ، دئ ^^؟3، ول: وقا"ا[، ة]الإما•؛ الآي

٠. ٠ البيضاء واليد المما هي،؛ الذكورة المع والأيات [. ١٢ل١لل* الأية ؤ ٠ ءايميره. 
.١١إسرائيل ءيني سورة قي توفى معليها الكلام قدمنا وقد أحرها، إر 

الئثلثأ قا ومنه: ؤ، الحالمجاوزة الطغيان: أصل طقره تعار؛ وقول 
فيالحن. ومجاورته فرعون طغيان شدة تحار الله بين وقال ]الحآثأ[، ؤ -تقظ 



)iUالأف د: .ور؛  ٧١ ٠

إلنونذ يظم مينئ ؤ، عنه: وقوله [، ؛،3LJiL<c].ه  ٠٠٣١ظ أنأ ؤ*وآذ عنه: قوله 
ألسمحاهثى عمقا إلنها ين؛ثمين ؤ أيضأ: عنه وقوله [، ٣٨]القمص: ء؛رىه 
[.٢٩]اكعرا،؛ 

نولحد ض بمب،، دني مقارع تاه ٥ الكريمة: الأية هذْ في تعالى وقوله 
الخلاصة:قي مالك ابن 

اطردذاك كعدة وني احذف وعد ك من ومضايع امرأ نا 
القيسامرئ نول ومنه والإعياء، والكلأل والفتور، الضعم١، ^؛; ٠٧١محي والوني 

ٌ:سش 

المركليالكديد غجارأ أنرن الوني على السائحات ما إذا مح 
تالعجاج ونول 

غبرا ومجممسي ا جملإله ا له عفر أن مجذ محمد ونى نما 
علىاش أسى وتد ذكري، فى ضرا ولا تضعفا لا أي ئي،ه ؤ، يا فقوله: 

ل'لج-وبيمه دءأi، دئ*ددا مننا أق يثرون موله• مح، حالاته جميع قى دكره يس 
وأدًمحأ»أذبجأ ثلثه كة ^^١ قوله: فى العدو لقاء عند اف، بال.كر وأمر [، ١٩١عمران: 

إيضاحه.تقدم كما [ ٤٥ل١لأمال،: أث، 
اممهذكر فى بمران لا أنهما واJراد الكريمة: الأة _>، تمرْ قي هقفت كشر ابن وقال، 

له،كاسرأ وسلطانا لهما وقوة عليه، لهما عونا اف، ذكر ليكون فرعون؛ مواحهة حال< فى 
اهمه.قرنه«، ماحز وبجو يدكرني الذي عبدي كل عبدي •إن الخدين،: فى حاء كما 

لذلكوامتشهي ذكري، قي تزالا لا دي،ه ؤ، تا العلم: أهل بعض وقال، 
\طرفه بقول 

تغليأبدأ تني لا ينوها اب قبأمامهم الراسيات القدور كأن 
•تعالى الله عند والعلم ذكرنا، ما إلى راحع ومعناه تغلي. تزال لا أي 

®ه•قمح، ز قلم وأ رلأ دن ٠ ممالا تدله 
—واللام الصلاة نبينا وعلى عليهما - وهارون موسى نبيه - وعلا حل - ال1ه أمر 

رمحيقا،سهلا لطيفا كلاما أي ثناه؛ ه إليه اف رسالة تبليغ حال في لفرعون يقولا أن 
الأيةهذه في اللين بالقول المراد - وعلا جن - بين وقد ٠ ؤينغر يغضب ما فيه ليس 
®هينش رغي ، it® ر1ا آن اق ك »ل •ئن، ® خة إلإ تي؟وو إك ؤأدنن> ت بقوله 

موسىبه أمر وما ترى، كما ورقنه ولطّافته الكلام لين غاية والله وهاوا لاJازءات[، 
إث،^١٥٤ كقوله: المؤوصع، هذا غير خى تعالى له أثار الكريمة لأية ا هالء خى وهارون 

[.١٢٥]الخل: ه أحن يت( اتجر وثدلهُ أئست مش' اوأ.تةمو مه، ش؛إ، 



٧١١مورأد: 

يالرفقتكون أن يجب الله إلى الدعوة أن ت الكريمة الأية هذه من يوحد ت مالة 
قولهعلى الكلام في ندة® سورةفى بينا كما والعنف. والشدة بالمسوة لا واللين 
١ت  sjljIaJ]؛لأية ا . . قئتكأه. ؤءثكإ ت تعالى  هذهنفير فى و& كثير ابن وقال [. ٠٥
يعاديه،من إلى تصب من يا ت واه مث لر قوله؛ عند الرقاشي يريد نال الأية• 
تقال من صدق ولقد اه، ويناديه؟ يتولاه بمن فكيف 

وزوراإفكا اطه لى عونال حلغى ا ملفرعون أن و ول
ورافغإلا افه وحد ا لمرأ نمتغافه إلى اب أن

يعصقول قدمنا ند بمد؛ئه أر يثدإز ت الكريمة الأية هذه فى تعالى وقوله 
ؤوثئينوبمت ءالثعراء* سورة فى التي إلا التحليل، بمعنى القرآن فى ءالعلء إن ت العلماء 
تأتىءلعل• أن أيضا قدمجنا وقد كانكم. بمعنى فهي لالثعر١ء[، قنتهآ.ه تئكأ تتّخ 

قوله:ومنه للمملل؛ العرية في 
موثقكل لما ووئقتم نكف لعلنا الحروب كفوا ك فقلتم 

متألقملأ البسراب به كشعهودكم كانت الحرب كففنا فلما 
نكف.أن لأحل أي ،-،*؛ i، LJijJ® Iفقوله 
وءلمعكم.ا،رجائكما على معناه قؤاه أر يثدئّ ت الحلم أهل بحص وقال 

القولهذا القرمحلبي وعزا البشر، جهة إلى راجع بلعل عليه المدلول والتوقع فالترجي 
٠وغيره كسيبويه لنحويين ا ء لك؟را 

بمنكثن مم ثن ،؛" إنغ؛إ، غآ تتا آتيو رإك يبملأ اثا ؟ ٧٥تحار؛ نوله 
راجعةؤمحا*ه نوله؛ ني الاثنين ألف آنثنئ.4• آلإ تن هك دألثثم ينك ين بماثز 
"إناله: فرعون فأتجا أي فرعون، إلى راجعة والهاء وعرون، موسى إلى 

معناذمون لنا وأ٠للمهم ■محهم حل أي إسرايل* ض مما فأرسل رك من إليك رسولان 
تعذبهم.ولا شاءوا، حيث 

ءالبقرة•سورة في المذكور هو اسراتيل ببتي يفعله أن فرعون اف نهى الدي المذاب 
مآمتمتغثون أمآ»تم■ بمبموث  ٠٣؟^ ٠٠٣؛غنبموة »او من قثوظم ؤالأ نوله؛ في 
ؤوأتنمار؛ قوله فى •إبراهيم• سورة وفى ]١^[، .اه عيم يذم ين به لج دق 
 ،Jآتدا>أ،توآ هثويم ذنبموث نى،4 اغتنام إل ءث،=ظم أق سم آدءقثيأ لثنبمي موش »؛

نيأاالأءراف« سورة وفي ٦[، ]1برامم: الأية . . نننتن1ول آمآءم زدءوزكث 
رهتث>؛زيىآتاءم بمؤأون آدتدا>أ، تو» تثؤمإئم ذرءوُك من آمحثئم ت تعالى نوله 
أهآي ُؤدلت نوله؛ في ااالدحاناا سورة وني [، ١٤١الأية . . . ^ ^٢٣

سورةوفي اتي4 أكمغأ!ق يذ عزتأ ماة إثم فنبموئت ين . أإثي؛ن آل«دا>ءا مذ 
٠الأية ير إن يي عثدق أن عل ثمأ نمة ؤو؛ةلئ ت قوله فى اءء ارالشعر 



الآية)ح،(ث: مودة — ٧١٢

إنهمالفرعون يقولان أنهما هن هده ءؤله® آية فى وهرون موصى اض يه أمر وما 
هذاغير قي تعالى إليه أشار يعذبهم ولا إسرائيل بني بإرسال يامره وأنه إليه، ربه رسولا 

أنألشن رد1ا يبمؤل إئا مولا غعؤذك ؤفأب١ ت لشعراءء ١٧محمورة في كقوله الموصع، 
]الشعراء[..ه ءذ ؤآ تتا آمحل 

[،١٦ت ]الشعراء آذكؤخثآه ؤث ؤمؤل ت نوله في الإفراد وحه ما ت قيل فإن ت تنبيه 
ااطهأ(في اكية وجه فما راءاه(ا في مثنى الرسول حاء كما رمولأن؟ أنهما ْع لالشعراءاا؟ رش 

وهرون؟موس يه يراد والمرد المشي اللففلن: من واحد وكل ر>النعراء«، في والإفراد 
به،وصف مصدر أصله الرمول لفغل أن - أعلم تعالى واف - لي يغلهر فالذي 

أنإلى نفلرأ الشعراء١١  ١٠في فالإفراد مرارأ فدمنا كما وأفرد ذكر به وصف إذا ر والممد 
الأصل؛ص ؤإعراصا العارصة بالوصفة اعتدادا ارطه، في والتشية مصدر، الرسول أصل 
أصلهأن إلى نظرآ الجمع يه مرادأ ويفرد الخارصة، بوصفيته اعتدادآ الرسول يجمع ولهدا 

فيوأمثالها [، ٢٥٣ت ]القرة الأية ٠ . . ](^ ٧٢تعالىت قوله جمعه ومثال مصدر. 
تالهذلي ذزيب أبي فول الجمع به مرادأ إقرائه ومثال القرآن. 

خمرالواحي نبم—ه—م أع—لرسول الوحير ا هيإلألكنى 
تقوله الأصل على الصل.ر به مرادأ الرسول إءلالآق ومن 

ولرمبم هتأرملولا قول بعندهم فهت ما الواشون كدب لقد 
الأحر:وقول برسالة. أي 

نىغاحتكم تفعن أني برسولا عمم ني بلغ بألا 
رسالة.أبلغهم يعني 

الأيةجنس به يراد إثايات؟آ ;►منك ءؤءل الكريمة: لأية ا هده قي تعالى ونوله 
ذللئ،ّعلى أحر آيات لدلالة وغرهما؛ واليد بالعصا الصادق 

الملامفيه يدحل آلثدئ4 آلإ تي هل ُؤوافلم الكريمة؛ الأية هدْ في تعالى وقوله 
وهوعليه، ملام لا الهدى يتح لم من أن الأية من ؤيفهم الهدى. انح إن فرعون على 

الرومعفليم هرقل إلى ه اش رسول كتبه الذي الكتاب أول في كان ولذا ؛ كذلائ، 
علىملام الروم، عغليم هرقل إلى . اف رسول محمد من الرحيم. الرحمن اف م ب ١٠

..كتابه آحر إلى  ١١ّ ٠ الإسلام؟ ياوعاية أدعوك فإني يعد، أما الهدى، انع من 
•ورك.ه َقدذتثث تن و أتيت % إثأ ك قد ؤإئا تعالى؛ قوله 

أوحىالله أن وهرون موسى عن الكريمة الأية هذه في — وعلا جل ~ ذكره ما 
افهكتاب من كثيرة آيات فى نحوه إلى أسير وتولى كذب من على العذاب أن إليهما 

أتأمح©هِهم أي ؤة © © طئ س ؤ؛أة ه: ولكقالى عت



٧١٣الآطث)آ؛_'ه( مروًك: 

ومقَةدب ■؛، ٥١؛؛؟■ئز إلا بمثهآ ن" .ا ئلش ؛١، ؤ،أدر2ؤ ت تعالى وقوله 
؛،٥٥إك ذم لإ . ووك َةثب ه . تل '٤٠ نئئ ء تعالي(؛ ونوله لالللاء؛ .ه 
■س ذلك ض !ر لاشا«ة[، @i ةُف ك اذك م @ ثأذك ك آنك © ثظء 

محثهن  ٠٧٢أغان ١^٥ ثق »ال © يمو؛ءا يوقتا ئئن ؤءال ؛ ي( العنه نول
فرعونبلغا لما وعرون موس أن الكريمة الأية هذه ني - وعلا حل - ذكر ©ه، نيئ 

ك*أنه زاعما إرأ؟ أرسلكما أنه تزعمان الذتم( ربكما من ! لهمانال، إياْ بتبلينه أمرا ما 
إكونن( لأًظم علنت با نعالك،• نال كما نفسه، غير إلها لهما يعلم لا وأنه بعرفه؛ 

اتنجلجزهمت( عمى إلنها 'اهئدت ق ونال؛ [، ٣٨]القمص: عنفه 
عارفتجاهل يوقتاه ؤث>( قوله: أن الموضع هذا غير غي - وعلا جل - وبنن [، ٢٩

إبثتؤو أيل تآ ءذ~ت، لثن نال ؤ تعالى؛ قوله في وذك العالمين، لرب مربوب عبد بأنه 
تهنأك؛يم  11^،؛وقوله: [، ١٠٢لالإما'ت الأبة • • بميره• ءأ*لآرء؛بم آلثئوت رب 
كما[، ١٤.  ١٣]١^،: وع، ؛^-١ أُثثيم نانثتث4ا ه د؛تثثدأ © نيث سص ندا ئانأ 

سورةفي( موضحا جاء له موس وجواب موسى(، رب عن فرعون وسؤال إيضاحه. تةل.م 
تيث،ءال © ايثنيبمت تيث، ننا »أوئ ^٠١]( قوله؛ في وذللت، هنا، مما باسعل ااالثعراءاا 

تئن3و ئال« © دثمف ألا حولت ينن ثال © محق َقم ان ؛تثتا رتا ألثنرت 
نت،ص \توو نئ ^ @ ديزن إوؤ ى( أزه  ٤١^ _ .َاتولإ 

متشآئو ^ )© ألمجئهن ُزا لاثتنغئ عمإ-< للنها أتمدت لمن قال I© تئاثن َئم إن .بث؛»آ 
©ين هتان مث ؛دا ءت.ا» ئأهم( © أيقندتيث يى >ٍءقث ان نس ثان ءاو © إ٢اء 

القمة.آحر ألكي ]؛^jI،[ ©ه لاهثبيى جما لإدا دم وغَ 
مثلثام مو ۶، أغفير ؛كء ربا ؤ،ال لكريمة؛ ١ الأية هذْ ني تعالى( وقوله 

منمانع ولا حق، وكلها بعضا، بعضها ب يكن. لا اوجه للعلماء فيه ©اه؛ هدئ 
كلأعهلٍ( أنه سئه؛ م حممهن  ٠٧٢"لإ ؤخنر؛أ معنى( أن منها لجميعها، لأية ا شمول 

منحلمهم نفلير أعطاهم أدم بمي من كالذكور والهيئة، الصورة فيب حلقه نغلير شي(ء 
محنوهيمها صورتها في حلقها نفلير أعطاها البهائم من وكالذكور أزواجا. الإنايث، 
البهائمولا البهائم، من بالإنايثح فيزوجه حلقه حلاف الإنسان يععل فلم أزواجا؛ الإنايث، 

كيم،والنماء، النسل منه الاJتما المنكح لعلريق الجميع هدتم( ثم الإنس، من ؛الإنايث، 
ذللته.وغير والمشارب لاءم a٠المن منافعهم لمساتر الجمح وهدى يأتيه، 

يتم،الوم، ٍللحة، أمح، بن ^، طريق، من ها ماّى ابن عن مروتم، القول لهذا 
والاحتماعالألفة إلى هانا٥ ]ى هدئ^ أيضا؛ عباس ابن وعن جبير، بن وسعيد 

والماكحة.

شيءكل أعطى أتم، هدئ^؛ م قثهن مح،؛ و العلم؛ أهل، ؛عقم، ونال 
وقتادة.الحسن عن ُروتم، وهذا يصلحه، ما إلى هدام نم صلاحه 
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شيءكل أء-طى أي _^؛ م ئثم محي ؤ ؤآءا؛ن الملم: أهل بعض ونال 
صورئفي البهيمة ولا البهيمة، صورة في الأسان يجعل فلم له؛ بة المنامحصورنه 

الشام:نال كما مديرأ، فقدرْ له الماب الشكل ش شيء كل خز ولكنه الإنسان، 
علفاء ثا مافه لث، وكذلة قحلشيء نل في ه ول

بنوسعيد ويهلة ومقاتل مجاهد عن مروى القول وهذا الصورة، بالحلقة: يعني 
زوجه•يإر رزقه إر صنف كل سئه م -محر 

محورتهشك،، كل أء-طك، أي ئث،/هت محو ث ^١٠^، الحلم: أهل بعض وقال 
الإبصار،نمنابق الي الهئة الجن أعش كما به، الموٍلة المفعة يْلابق الذي وثكله 
كلوغيرها، واللماز والرحل الأنف وكذلك الاستماع، يرافق الذي المكل والأذن 
الضحاك،عن روي القول وهدا عنه. ناب غير المضة من به علق لما مطابق منها واحد 

الأولالمفعول هو سءه تعالى• فقوله المذكورة الأنوال هذه جميع وعلى 

هوسإه وؤ^، الأول، المفعول هو ؤئث؛مه إن الملم: أهل بعض ونال 
يحتاجونشيء كل الخلائق امعلى تعالى أنه فالمعنى القول هذا وعلى الثاني. المفعول 

ومنهكسا باب، مفعولي من الفحول أن ومعلوم • استعماله طريق إلى هداهم ثم إليه، 
ولماللمس، أمن إن الأحير المفعول وتقديم تاحيره من مانع لا الأية في ٠^٥^١٠ه 
فيله وأشار النحو؛ علم في معلوم هو كما الأصل على الجري يوجب ما يحمل 

بقوله:الخلاصة 

يرىند حتما الأصل ذاك وترك عرا لموحب الأصل زم ليي
الأقواللجمع الكريمة الأية شمول من ماغ ولا ت - عنه اش عفا - مقيده قال 
نمالدنيا، في إليه يحاجون شيء كل الخلائق أعض اض أن ثالث، لا لأنه الذكورة؛ 

له،الماسّة وصورته شكله صنف كل أعطى أنه شك ولا يه، الانتفاع طريق إلى هداهم 
والاجماع،والألفة الناكحة في ه جنمن له الماب الشكل وأنثى ذكر كل وأعملي 
اعفلممجا — وعلا جل — فجحانه ا به المنوطة للخضة الخلأنم شكله عضو كل وأعطى 

قدرته؟!وأكمل شاّنه 
-أنه على قاطعة براهين الكريمة ١لأية هدْ معنى محي المذكورة الأشياء هذه وفي 

سءَةو ند إلا إل ولا -ت وعلا حل - وحلم المعود وهو شيء، كل رب - لعلا جل 
[.٨٨]النمص: م£ءمةه يإثع لذلإ -أله نبمهم إلا يابم، 

علومفي رساك في ققس تيمية ابن الجاص أبو الدين تمي الشيخ الملامة ■مر وند 
حقيقياامحلأفا ليس الايايثج معاني في الملف اختلاف من الاختلاف هدا مثل أن القرآن 

والأياتبعضا، بعضه يكذب لا تنوعى اختلاف ولكنه بعضا، بعضه يكذب متضادأ 
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علىالجاري هو ذلك أن وأوصح كله، ذلك شمول على حملها فينبغي جميعه، تشمل 
والعالمالأربعة، المذاهب أهل حيار من لجماعة وعزاه هء، الأربعة الأئمة أصول 

تعالى.اف محي 

كالثك نأرل؛S نثلأ بما م ننثك ^ ؛لأ5ص p تو ه تعالى: نوله 
•آه.ه َلآبمت دبما ي، إة دؤ تآيبمؤأ 'ما ثئ. تن؛Cy أنحء دء »أ-مثا 

عيرمن الهاء ؤامكان الميم بقح ااع-هدأاا والكائى وحمزة عاصم الحرف هدا قرأ 
.الفراش والمهادن . ألف بعدها الهاء وفتح المتم بكسر السبعة من الانون وقرأ ألف، 

للفراش.اسما يسسل أن يّافي لا مصدرا أصله وكون بمعناه- والمهد 
منل"ربياا تعت رفع محل في م جند ^٢^ الأبة: عذْ ني وقوله 

ربييضل لا أي بمش.لأ؛ ولا ر4 محل لا كثؤ ي، ب ط محنا ئ ؤ؛، نله: فوله 
الذيهو أي محذوف؛ لمتدأ حبرأ يكون أن ؤيجوز مهدأ• الأرض لكم جعل الن-ي 
عامليفدر أن من أجود ومحو المدح، على ينصب أن ويجوز الأرض• لكم جعل 

يقوله:الخلاصة ش الإعراب من الأوجه هاوْ إلى أثار كما أعني، لفظة النهب 
هرايثللن ا باهنأو تدأ بممفمرأ نطعن إن انصب أو وارفع 

محذوف؛مبتدأ حبر كونه يتعين أنه والتحقيق العلماء، من واحد غير قال هكن.ا 
لأنلهل ^لأ موسى: بقول تعلقه يمح ولا افه. كلام من تأنق مكلام لأنه 

والعالمالبحر، في حيان أبو عليه نبه كما اممه، كلام من أنه بعين ؤ*لصتاه نوله: 
تعالى.افه عند 

أنهعلى الدالة الكبرى أياته من آيات أربع الأيتين هاتين في - وعلا جل - ين وقد 
غيره،دون وحلم العبادة واستحقاقه قدرته كمال على آيات كونها وُع وحل-ْ، المعثود 

آدم•سم، علمحا العظم، العم ٌن فهي، 
العجبب،.المهل هذا على الأرض فرنه الأدر: 
قْلر.إلى قهلر من بها ويتوصلون آدم بنو معها يمر سبلا فيها جعله الثانية: 
العجيبط.انمل هذا عر الماء من اقاء إنزاله الثالثة: 

الأرض.من البات أنواع إحراجه الرابعة: 
بهاالاستدلال مع يها الأتان ذكر فقد مهدأ الأرض جعله هي الخي الأولى: أئ 

حاىمن مآقتحر رؤولن تعالى: كقوله كتابه من كثيرة مواصع في وحده المعبود أنه على 
الآي_ةتءثا4 أمح، دًقم جثث ١^؛، و أتيم النير ثلمهن نألأوؤ؛؛؛y^ ألثثزت 

[،]ijL^ و خ\ ا'مح قم تعالى: وقوله •١[، . ٩ 
أهدك،تعالى: وقوله ل١لذاريات[، ألمتهدون.اه نم مسثه١ ُؤرألإبم، تعالى: وقوله 

.جداكثيرة ذللث، بمثل والأيات ٣[، ]الر•صر: دأ-أترإه دثأ؛يى بما ُبمل مد 
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فيبها والاستدلال الامتنان حاء فقد سلا، فيها جعله هي اش ت الثانية وأما 
-*تذهىلولى ثأ*لآدبمن، ألنثزت ع؛ س مأدهر ؤوؤ0 ت ٠لالزحرفاافي كقوله كثيرة آيالت، 

٣ص ي P س ي آ'لأه قًم كثث © أص أتلا 
ة؛ثو0هنه غأءاثا فة1 تعالى: وقوله ،[، ]الزح_رذ©ه دهتوودتت 
عليالكلام في الالحلاا سورة في هدا على الدالة الايامتج قدمنا وقد [، ٣١تالأنساءت 

[.١٠]الحل: ئإثور0ه صًقلم ونثأد  ٠١٢٣^^قوله؛ 
منبه النبايتخ ؤإحراج ماء، المن الماء إنزال وهما والرابعة: الثالثة وأما 

تعالى:كقوله معا والاستدلال الامتنان سل على القرآن في ذكرهما تكرر فقد الأرض 
تئِبجث ئجمة© فيه سكر ثمينه قتإب ته لآو ئ انثك يى آمزد ١^ يجؤ 

لآبا١ت١١ قدمنا وقد . [ ١ ١ - ١ • : لأية ١ . . وا1دعنت،ه. والنءءِجق ؤألنتون ألقع يد 
ذللث،.على الدالة 

منالتفات، فيه آ-صتا4، ٠؛^ آلثك ين ؤتأملأ الكريمة: الأية هد0 في تعالى وقوله 
راالأنعاماا:في تعالي قوله القرآن في ونفليرْ التعغليم؛ بصيغة التكلم إلى الغيبة 

ثراؤؤكتاهثكا ينه محيج حمم؛ ينه ُلمبمنا سء 'هز ؟١>^، دء مئثا -أآء ١^٤؛ ين آنزن 
يهءثلمإدا ماء آلتماع ين ؛، ٧١أس آن ر : tf وفاحلر في وقوله [، ٩٩]الأنعام؛ الأية 
ثألأنمء>^، ٥١تتثث ؤأس »المل«: في وفوله [، ٢٧]ص: الآدة أ'وثرأه ^١ ئى، 
•٦[.؛،.J; ]1Jالآية . . ه. بهتقة دارى •»؛J؛؛^، يدء u_؛؛t هء ؛^؛ij نئ إهظم وأزإ؛ا 

إنباتفي كلها الأيات هدْ في التعفليم بصيغة التكلم إلى الغيبة من الالتفات وهدا 
لهللث،سيئا ينبن، ولم الماء ينزل لم لو لأنه النيات؛ إنبات شأن تعفليم على يل.ل النبات 
إليهالخالق احتياج وشدة _، وعلا جلن — عفلمته على يدل فهو وعهلثا، جوعا الناس 
-•ليلا جو - له طامتهم للزوم 

البات،أنواع من مختلفة أصنافا أي ماُتن، تؤ، ؤأد؛نبما الأية• هذْ في، وقوله 
:٠االحجاا سورة في تعالى قال كما البات، من ، الصنفهنا وهو زؤج، جمع فالأزواج• 

بيثجبٌيعج ًًُ؛قإإ ين ثأنهئ يثميت آنسغ  ٠٥٢—ا ءقهآنها ئإدآ هايدث الأهث، ^وزى 
سورةفي تعالى وقال النبات، أهناف، من حن صنف، كل من أي ٥[، ]الحج! 

وين ة ؤيث، بجر ثيد آن، ؤثئى آلادءي، ؤ، ؤأهم، منمأ همد مجي آلثثأوي، ٠لقم١ناات 
نؤعكر من أي ،[، ji_j]©ه َقردي تعج 'ًهيء يء؛<فبما نأتا *آء يى ؤآنهأ دآثؤ 

حفثهاأ/دررغ حلي، أؤءا ؛^_>؛J، رايسءا: سورة في تعالم، وقال البات، أنواع من، حن، 
•الأيات من، ذلك غير إلك، ]يم،[، ©٤٠ بماتثون لا رينا أنمهر ييبم، آمحي، لهت يما 

أيسؤ،؟ا؛  yCjتئ، ؤأروء،ا قوله: ومعنى • ءؤأر؛ن؛،ايم ت لقوله نعت، ُؤشئه •' وقوله 
وقيل:والًلعوم• والروائح والألوان، والمنافع والمقادير، الأشكال مختنقة أصنافا 
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جمعؤسئبٌ وقوله• الأول، والأظهر ينا• كما مختلف نبات أي * oLJ'Jجمع 
جاءتإبلا يمض روية نول ومنه المتفرق؛ والشتستت ومرضى. كمريص شتيت؛ 
تمرتفعا غبارآ تثير وص تفرقت، ثم مجتمعة 

ختيتاالالسساطح تثير وهي ا شيتوأطرقت ا عمجاءت 
•ببعض لاصقا بعضها لبى أي الأسنان؛ متفرق لأنه متفلج أي ت شيت وثغر 

معنىأن قدمنا قد نثلاه؛ جا صإ ؤنث؛ق الكريمة: الأية هدم في تعالى وقوله 
أوديتهابين الأرض ياحل في جعل أنه معنا، هنا )سلك( وقوله! الإدحال. السلك: 
يي1لقم بقوله: هنا ذلك عن وعبر معها، الخلق يمر فجاجا سبلا وجبالها 
فبماجافها ؤوثعLiنا ااالأنيياءاا: في كقوله بالجعل ذلك عن أحر مواضع في وعبر ثثلاه؛ 

ألأه=^^ ٩١يثد ٠^^ : »امخرفاافي وقوله [، ٣١،: L-jVi]هثدوزه كمأ نه 
المواصعبحض في وعبر ]الزحرف[، دنتدرئ حلم ته ذ؛ا  'مو؛مد تهدا 
همليأءقم ثيد ق روثوثن ا'لأزما ذ ؤوإاقأ ااالنحل®ت في كقوله بالإلقاء ذلك عن 

ذلك■في ظاهر الرواسي على البل ءهلف< لأن ]الحل[؛  yJu، .4^خمحأ وسلا 
الناسأبها كلوا أي ؛ )لجتإالكريمة: الأية هدْ في تعالى وقوله 

هوما جميع من أنرلنا الن«ي بالماء الأرض من لكم أحرجناها التي والموب الثمار من 
وسرحوهاأسيموها أي أنعامكم؛ وارعوا ، ذللث، ونحو والفواكه الحبوب من لكم غازاء 

أيصاحبها ورعاها الكلأ، الماسية رعت تقول: لأكلها، يملح الذي المرعى في 
مايخفى ولا للإباحة، تإنبمنأه ؤءا قوله: ص والأمر ويتعدى، لزم وسرحها أسامها 
وحده.للعبادة يدلك المنعم استحقاق على والاستدلال الامتنان من تضمنه 

أنعامهموأرزاق بارزانهم آدم بني على الامتنان من الكريمة الأية هدْ ش ذكر0 وما 
أشمهممثه ثآمحكل ئيعا بدء لجدةلإ: ١٥سورة في كقوله أحر مواضع قي موضحا جاء 

لخ•اءثا نثا »المازعات«; في ونوله [، ٢١٢جالْ; ]البيئيزه أثأد وؤثثثز 
ئت1ا0ت _؛ ٠^١٤ لاءبس«: في وقوله نلآسؤ ذؤ تئا و آزثها زآثاد 
©ظن؛ ® ننحلأ ;^؛١ © وقئ © ظ ج( قا'ئقا © ثق !محش _> لإ © 

ثكثأنزل أكىَ >نو »الحل«: في وقوله لءبس[، ©؟< نلإسؤ ء ^١ © نأئ؛ زثكنئ 
١^^س ذك غير ؛;_، لاكٍل[، وه ثثيثرن ِفي ثكز نبمئ ص ئ  jaئ أقء 

العقول،لأصحاب أي ءاؤلأوإ_، ال؛كريمة: الأية هذ0 في تعالى وقوله 
تقول• بليهمالا عما محاجه ينهير لأنه العقل؛ وهي الموز، بضم نهية جمع فالهى: 
بالياءنهكب وأصله عقله■ أي نهيته كملتا إذا بالضم: فحل بصيغة الرجل نهو العرب: 
بقوله■الخلاصة في له أمار كما صم؛ بعد فعل لأم لأنها واوأ الياء فابدلت 

انبل قمن أو فحل لأم فئ ألتى ما يإلرد ضم الر إثوواو 



(٠٠!(آية)د: ورأ س٧١٨-

.ه-لمك، م، ملإ نينثأ نجدلإ نيا نقظ'  ١٣؛ؤ. تعارت قوله 
فيالمذكورة إر راجع ^^1؟< ت ونوله معا، ؤءءه ت نوله في الضمير 

ء.آدرص ٥؛ تل ^ قول: 
اتل:مئلاث انكويهة  ٠٧١١هد، م ذكر وقد 

الأرض•من آدم بمي حلق أل الأدرت 
فيها.يعيدهم أنه الثانية؛ 
هدْفي الذكورة الثلاث المائل وهذه أحرى، مرة منها يخرجهم أنه الثالثة: 

المرصع.هدا غير قي موصحة جاءت الأية 
أناش^^؛^1 كقوله: كتابه من مواضع في ذكره فقد الأرض، من إباهم خلقه أما 

تعالى:وقوله ْ[، لالحج؛ الآية . . • مر<؟ن ين حل،صؤ ؛ما ١^٠^١ تن ينؤ ؤ، 'فتم إن 
®المؤمن®:محورة في وقوله •٢[، لالروم; الأية . . ملب،ه. من أن 

الأيات.من ذللئ، غير إر [، ٦٧]غانر: الأية . . راُ-<ه. من ئةًظم ألك، بؤ 
تعار:قال كما منها آدم أباهم خلؤ، أنه تراب من الناس خلقه معنى أن والتحقيق 

ولما[. ٠٩ء_مران: ]lj، لأية ا . . رارّ،ه. من ئأك؛؛ز »ادم ئذلإ أممم عث عيش مثن 
وماتراب• من حلقوا أنهم عليهم ق صل■ الخلق في له تبعا وكانوا تراب من أباهم حلن، 

الرحمفي وقعت إذا الهلفة أن تراب محن خلقهم معنى أن من العلم أهل بعض يزعمه 
انملفةعلى فيذرْ فيه يدفن الذي المكان تراب من فاخذ بالرحم الموكل ١^، انمللق 

علىيدل القرآن لأن التحقيق؛ خلاف، فهو _ معا والتراب من النسمة افه فيخلق 
بينهماالترتي—، بدليل لها مقارنة غير فهي بمهلة؛ التراب مرحلة بحد النهلفة مرحلة أن 

نمماما ين ثلسؤِ ؤعا؛ما من تمؤ فير َةتم إن آلنااما ؤكآبها تحالى: فوله في ؛•نم* 
ي،م رف تن ثلقبم=ظم ادى يجؤ تعالى: وقوله ٠[، لالح-ح: الأية . . ه. دتلمؤ من 

.?4؛؛y ين ثثلؤ بن ألإثن -غكا تعالى: وقوله [، ٦٧لغا»ر: الأية . .قنيه. 
ألمت،ء-يم ُؤد)لش تعار: وقوله ]المؤعغون[، ؛لأية . . • ؤاه يم ملر j، نغلمه كه تم 

م® طثن ثن ألإتن ظئ، يبدأ ظية ش َ؟، لثن أوئ ® ألين أنيئ دافهت؛ 
منالممرين بعض يزعمه ما وكذلك ]الجدة[، ماؤ قن مثلت ين تلم جئد 

فهوالأرض من تتولد التي الأغذية من حلقوا أنهم الراد أن تراب من حلقهم معنى أن 
ترى.كما المقومحل ظاهر 

نولهفي وذللته الوضع هذا غير في أيضا تعار ذكرها فقد الثانية المألت وأما 
ؤَقائاهلالمرّلأت[، وه ^؛١ ي كث١ت١وا اه مل ^ تعالى: 

ظهرها،على أحياء فيه يضمون أي فيه يكمتون الذي موضعهم أي [، ٢٥ت لمرسلات ال 
محدئءه•جإه قوله؛ ض وهو بطها؛ ر وأمواتا 



٧١٩( ٠٠)الأة مر؛د: 

موصعحةجاءت فقد القيامة يوم أحياء الأرض عن إحراجهم وهي الثالثة؛ المسألة وأما 
فوركممن أي ؛ ؛1 ١ ٩ ت م}؟ نيُث4 م؛آا بمن أمحس ت كقوله ^٥ آيات في 

منأي [، ١١ت ]ص ٧^^٠ َكثإك فتا ؛لده غد، ^^^١ ت تعالى ونوله الموت، بعد أحياء 
ءم؛مذهأنتن إدآ أبجس ين ُءو؛ دهماك| إذا ت تعالى ونوله القيامة، بوم بالثعث المور 
أتآثد أونتا مني لتلد ثمنه ماث٠ سكاثا أممت إدآ ^■٠؛؟ ت تعالى وقوله [، ٢٥]الروم: 

هونول[، ٥٧]الأء__راف: ل،نلآةم أدوق غنج َكئلأك■ آلأترب مى ين إي» ميثا "ة
تتعالى ونوله ]المعارج[، .ه ينبمتة ئي إك حآ بمل،؛ ألاتداث يي بمرمن ؤء تعالى• 

.جداكثيرة ذلك بمثل والايات ]ق[، .اه أنمحج ثوم ؛%، رلؤ ألمنه تنئوئر ^يوم 
ذ؛؛اتعالى: كقوله لأية، ا •طثثمح(4 ؤ؛ما الكريمة: لأية ا هلْ في وقوله 

بمعنىثمك،ه ؤثارْ نوله: ني والمارة ]الأعراف[، .؟١ ديتنا ثمدمن ويها 
الميتدفن أرادوا فلما جنازة، حفر الله. رسول أن المنن في حديث وفي المرة. 

وقال:أحرى أحذ نم طمقمح(4  ١٣٠^ونال؛ القجر في فألقاها التراب من فضة أخذ 
ا-مءاه-دار، ،محبملإ  ١٣^؛!ونال: أحرى ثم نجدئأه ؤُغإا 

الإصافةأن القولين أفلهر وأيق.ه. َئلها ^١ ١٠أيقن ؤ،*؛•' تعار• ندله 
لموسىالمعهودة بآياتنا والمراد واللام. كالأف العهد معنى مضمنة ؤءانيثاه فوله: فى 

لأيةا ٠ ء نتتره. ءابئت ينع مبئ ءايثا فوله: في المذكورة التع وهي كلها 
إكاينه تع 4 ؛ ٤٣محو ثذ ؛بماء ءئ محلي 4 ثدإن ؤُأذجل تعار• يقوله [، ١٠١]الإ-راء: 

انعما،هي• المذكورة التع الايات بعضهم: وقال [. ١٢]المل؛ الأية ■ . • محبمتبموءه يءو0 
والجراد،عينا، يثرة اثنتا منه انفجرت الذ.ي والحجر البحر، وفلق البيضاء، واليد 

فيالعلم أهل كلام نل-منا وقد ظلة. كأنه فوقهم الجيل ونتق وال-م، والضمايع، والقمل، 
اللهؤإن ظاهرْ، على العموم الحلم: أهل بعض وقال . ٠الإسراء'اسورة في التع الأيات 

وذلكالأنبياء، من غيره بهّا حاء والتي موسى، بها جاء التي الأتان جمح فرعون أرى 
الظاهر.هو والأول الأنبياء، سائر ومعجزات معجزاته جمح موسى عرفه بأن 

ونومهفرعون أراها التي الأيات أن الموضع هذا غير في - وعلا جل — بين وقئ 
إلاءانء تى رههءِ ؤ، : ااالزحرف،ااصورة في تعالى قال كما بعض، من أعغلم بعضها 

وقوله:ألتؤاةإؤ^اه، ءاثها يذ وقوله: [، ٤٨]الزخرف: آحنهاه بن ًْفت آز 
وهيالأكِر، 'انيف الوضءين في ١لكرى لأن زئت[؛ ]١u 40_ آوآ ؤ»أدبمه 
غيرها.من أكبر أنها على تدل تفضل صيغة 

مناض أراه ما مع أنه يعني همإبزه وذكوب ت الكريمة الأية هده محي تعالى ونوله 
عنوأبى موسى، ريه رسول كذب موسى، نبيه صدق على الدالة المعجزات الايات 

وتكبرْوعناده إبانه شدة الموضع هذا غير محي — وعلا جل — أوضح وقد الحق* قبول 



(٠٨-  ٠٧)ألآطن د: سور:  ٧٢ •

ئ.؛١ ء ثى ه توا مثث ؤو،زا كقوله: محابه من كثيرة مواصع في موس على 
بم؛ثؤن.ه^١ م ^١ ؛؛١،^ ٣ ؤ؛دا تعالى؛ وقوله ]الأءرافا، محك<.4 لق ءن 

[،٢٩]الثعِراء: اكيقده مى عمئ، إلها أ،غدت ؤؤ0 وقوله: [، ٤٧لالز-ح_رف: 
ءميم،ألأير وينذء ينس ممد ؤ، أقس ثغوم قال مهوء غمعوذ؛، ^ندائها ت تعالى وموله 

أمح،ءلأ . محتئ ؛؛؛؛؛ دث" جة م أوى ثدا نذ ءت أذأ أز . محنحئ أثلا حقأ ثن 
كلمهبذللث، ومقصوده ]الزحرف[. مثرنتن ألكفة معه ملآ أؤ دهس، من أمؤرة عثؤ 

المفصول.الفاصل يتح أن يمكن لا وأته موسى، أمر وتحقير ه نفأمر تعظيم 
موسىبه جاء ما بان ■ءالم وهو وابج،، كذب فرعون أن -• وعلا جذ' - بين وند 

نولهش وذلك افه، إلا أنزلها ما موب عن وأبى ذ كذب التي الابات وأن حق، 
،آغنت، لئد بلا ونوله- ء؛ ١٤،؛ ]١٣وئؤج أئثمم؛للما نمحمتنآ ^١ ؤئ؛ثءتدأ تعالى؛ 

لالإس_م_ا،[،شييإ.ه ينيبجش ؛^٤^ ^^، بمير رأ'لأم، ألثموت رب إلا هتؤو مل 
انمحح٠على المرية رأمخ، مجن أصله ^^1؛؛ ونوله- الايات، من ذللئؤ من غير إلى 

-يعلا جل - ذكر ثمدش.ه أيمئ أمحنا يذ لمحبما بما ، ^٠١١نّألمح،؛ قوله 
نبيناوعلم، عليه - موسى نبيه يد ءلم، آياته فرعون أركا لما أنه الكريمة ١لأية هذه فهم، 

إحراجبها يريد وأنه سحر، موس بها حاء التي، الايات إن نال: - لام والالصلاة 
ألصهم.من ونومه فرعون 

كثيرةمواصع فير — وعلا حل — النه ذكره فقد ساحر موص أن ونومه هو دعواء أما 
وقوله:،[،[، ]1Jيث سص ^١ ئاؤأ تله؛ :ابم١ >ثا كقوله: ->< ^١;من 

تكأتجُبم وقوله؛ ]؛>؛r،[، .ه ئص لمص ،تدا إن ^١ هنيئا ين، الص ماءنم ^^-١ 
[،٤٩]1^: الأية . .يا;ممئ،ه.أج آلثاير قأ4' ؤ;دازأ وقوله: ؛لشره، ٣ ١^ 

إلىء؛رذلأث،سالآيا-ت،.

—وعلا جل - الاه ذكرْ فقد حر، بالأرصهم منر إحراجهم يريد أنه ادعاوهم وأما 
منيكصنا يى الورة: هذء فير تعالم، كقوله كتابه من، مواضع فير أيضا 

ثردعلم. لنمر ندا ل>كؤ تجعوف وو بن ألملأ ؤء١ل ا: viرالأءرافير وقوله ينمو*ئه، 
بقذ٠الثعراء٠: في ونوله لالأء_راذؤ[، .ه ئأمثدُكث■ مادا اله،لإ تذ م؟ل -ئ 

.هئأمثيمحثت ئتادأ ممٍع' أنحبمًظم يئ ،مذمحر أن مد . عين نثر نذا إن -ملن 
أوإخ»أكا ^j)، عقي،اتاءدا نمذ، ^١ .لتكنا ١^٥^١ ؤئازا ريوس،: فير وقوله لالثع-راء[، 

أنميداير تتعرن هد'ي، فرعون: سحرة ونال [. I٧٨ ليرس الأية ٠ . • الإنج،ه ؤ، 
ألمده-بجبمبمهأ ردثجا بجميما أنحآد يذ ؛زبمآؤُ 

أنالكريمة لأية ا هنّْ فير - وعلا جل - ذكر ينيمءه. ي-اءي ؤقثأسلغث تعاي،؛ قوله 
ليأتينأفم سحر أنها وادعى الباهرة، ومعجزاته اممه آيات رأى لما — اف لعنه - فرعون 



 jji، :١٧٢ ( ٠٩-  ٠٨)د

أنالمرصع هذا غير ني بين وند سحر• أنه-ا هو بزعم التي اف آيات مثل حر بموس 
االأءراف٠:في كقوله ذلك عر ملئهم اتفاق عن كان الحرة وجمعهم بالحر إنانهم 

ماداأز»تلإ نن محأؤ أن ية ميم. نتم ندا إنك اوخوذ ق ثن ؛ ٥١ؤءال 
]الأءِراف[اءيم.ه سم ؛؛؛j، كيء؛؟ئ. أآٌتمح ق دأنحل ُلثا• أكن ^١ ١٠.

أمحاًظميذ -^٣ آن م؛4 هت. ينير ندا إن ملن بملإ ، ^٠١١• *الثعراءُ في وئرله 
سئ\رو»ءقلي ئأمإد حيقئ. آلدفب ذ رأبن دم أنين ناؤأ ئأمرإيى. نايا يخم 

علىيدل الموصعين ر [، ٣٠لالنعراء; ئأسزثث•^ ؤمادا ت نوله لأن لالنعرا»ا، عيم 
ذلك.على منهم الملأ واتفاق مشاورة يعد وقع يئإم،ه مخر • همءون قول أن 

@ثالثى، ^١، ك َولآ نثلث،محثالأمحمح ;تثاس تعالى: نوف 
الكريمةالأية هذْ في - وعلا حل - ذكر ر.ه• ئم، أتأس بمثر وأن آتيثد بجم ُرودمحإ 

لموصى;قال زعمه فى موصى به حاء ما مثل بحر يأر بأنه مرمى وعل- لما فرعون أن 
وقررالوءل، إنجاز عدم والإحلأف: أض4 ولا محن محثم ي ٌثةثا مقتش سا ءاؤ»ا-بمزا 

وأصحصوى، مكانا زعمه في حر الفي والمغالبة للمناظرة الاجتماع مكان يكون أن 
الباليأطراف، تستوي وسْل مكان أنه والضم الكر قراءة على ؤ-وءاه فوله■ قمح، الأنوال 

وهذاالشمال. من للمجنومح ولا الغرب،، من للشرق أقرب يكن فلم بينها، لتومْلها ب؛ 
.يحفرواأن الناس جمح ليتمكن وعدلا نصفا أي ّريماه ؤثةاُا المقرين قول معنى هو 

فيهاتفاومتج لا الهلرفين إر الوسهل من المسافة لأن الاستواء؛ من أصله ؤسوتم،ه وقوله• 
وفتحالقمر، مع والكر الضم، ت لغاُت، نلامث، فيه ؤسوبم،ه وقوله; نوية. مهي بل 

،<٠٣محكيان ٠^^ بالثالثة القراءة ومن هنا، الثالثة دون يالأوليين والقراءة المد. مع ين ال
التوسهلالأكان عر ى ٠ العرب إطلاق ومن [، ٦٤عمران: ]آل، ثتةؤه بمنا 

،:U[JJناهدأ عبيدة أبو أنشده وقد الحنفي، جابر ن موصى نول الفريقين بتن 
والفزرعيلأن فيس قيس بمن -وى دة لببحل ان كاظ أدؤإن 

عتلانقيس بين افتها ممستوية ببلدة حل يعنى تميم؛ ن مناة زيل- ن ذ والفزر: 
محنهطلب ما إر فرعون أجاب - واللام الصلاة نبينا وعلى علته - موسى وأن والنزر، 

راجعةالزينة يوم في العلم أهل وأقوال الزينة. يوم ذللث، وفت، يكون أن يقري الموعد، محن 
يومأو لهم، ءيار■ يوم إنه • قلنا سواء ؤيتزينون؛ فيه يجتمعون لهم، معرون، يوم أنه إر 

الزينة.بأنواع فيه ويتزينون سونا فيه يتخن.ون كانوا يوم أو النيروز، يوم أو عاشوراء، 
دينه،وظهور الله كلمة علو لكون اليوم ذللث، موص واعدهم إنما ١لزمخثري; قال 

منرغبة لتقوكا الغاص المجمع في الأشهاد رووص على الماطل وزهوق الكافر وكت، 
الأمر؛؛دلل؛، المحدمحث، ويكثر وأسياعهم، المبطلين حد ويكل الحق، اتباع في رعِا 
والمصدرمحنه. اُ والحضر، الوبر أهل جميع في ؤيشع وحضر، بدو كل في ليعلم 



{٠٩-  ٠٨)١^٥ د: سور؛ — ٧٢٢

على:عطفا حر محل ني ئم4؛ أناش بمنن ^^٠ فوله: في وصكها من المنسك 
قوله:على عطفا رفع محل في أو الناس، وحشر الزينة بوم موعدكم أي ءؤأتينت4؛ 

اكهارأول من والضحى: الجمع، والحشر: بالرفع• الجمهور قراءة على أتينده ٠^٤٣ 
ومنصحوة. جمع أنه إلى ذْب أنثه فمن ويؤنثا؛ يذكر والضحى الشمس. تشرق حين 
إذامنصرف وهو وزفر، كمري ففتح بضم فعل على حاء مغرد امم أنه إلى ذما ذكره 

منتمنع فقيل المعين يومك صحى أردت ؤإن حلاف. بلا معين يوم صحى ترد لم 
لا.وقيل كحر، الصرف 

موسىبين الماغلرة كون من الكريمة الأية هذه في - وعلا جل - ذكره وما 
لهأثير المغلوب من الغالبه ليعرفوا فيه؛ الماس يجتمع معلوم يوم لوثتها عين والمرة 

ثنلوم.يّ لمني، ؤئ>يع ٠لالثعراء٠: في تعالى كقوله المرصع هدا غير في 
]الشعرا،[ّ.ه أذثي؛ن ئم َثاكأ إن فخز؟ مع ثنثا . ،_j4 أنم ثل إإنا;0 ونز 

الزينةيوم هو المعلوم: اليوم [ ٣٨]الشعراء: يور ويشغ تعالى: قفوله 
■الناس بمشز قة قوله: في الذكور منه الضحى ونت، وميقاته هتا. المذكور 

عندمعروفة الإشكال من أنواعا الكريمة الأية هذه ير نففي أن اعلم تنبيه: 
عنها.الإشكال إزالة ونبين فيها، الإشكال أوحه - تعالى اض ثاء إن - و"ندكر العلماء، 

ووصل،كوعي الفاء واوي أمحي منالا كان إن الثلائى الممل أن أولا اعلم 
-الخين وكر اليم بفتح - الفعل كلها وزمانه مكانه واسم الميمي مصا-رْ في فالقياس 

كما- والمين اليم بفتح - الفعل فيه فالقياس معتلها كان فإن اللام؛ معتل يكن لم ما 
الصرف.فن في معروف هو 

نيلياؤةا-بمعل؛يسنا الكريمة: الأية شو6 في تعالى قول أن فاعلم ذلك علمت فإذا 
وأنالوس، بمعنى ميميا مصدرأ يكون لأن الصرفي؛ القياس بمقتضى صالح معداه؛ 

وسالرس، مكان به يراد مكان اسم يكون وأن الوس، وقت به يراح زمان اسم يكون 
أي[، ٨١]هود: ه القح مزعدهثأ ؤل0 تعالى: قول زمان اسم القرآن في الموس إطلاق 

ؤ}،؛تعالى: قول مكان اسم القرآن في إطلاقه ومن اكبح، وعدهم؛الإهلاك وقت، 
بالخذاب.وسهم مكان أي ]الحجر[، همي، ثوعدم جهم 

U_J[أن على يدل \ثىه ولا محن عثلئم قول: أن هذا في الإشكال وأوجه 
مكانه.ولا زمانه لا الوس هو الإخلاف عليه يقع الذي لأن مصدر؛ 

مكان.اسم الأية في الموس أن على يدل ، ١٤^؛تعالى: وقول 
فإنزمان، اسم لأية ا في الموعد أن على يدل مم موعدم ^٠١١^١ وقوله• 

،|_؛<^ ؤث،، قول: في المكان ذكر ذلك على أشكل مصدرأ الأية في الموس إن فلما 
ولافول: عليه أثكل مكان اسم الموس إن : قلناؤإن اتينده ؤء قول؛ في والزمان 



٧٢٣(٠٥٩  ٠٨)طه: سورة 

تنوله أيضا عليه وأشكل الوعد، يخلف ؤإنما يخالف لا المكان نقص لأن 
^لأت قوله أيضا عليه أثكل زمان اسم الموعد إن ت قلنا ؤإن بجم مبجدكم 

وللعلماءالكريمة، الأية هذه في الإشكال أوجه هي هده سؤبماه ؤث،دا ونوله• ؛^/٤٠، 
تقوله في الموعد يخلو لا قال؛ الكشاف في الزمخشري ذكره ما منها أجوبة هذا عن 

زماناجعالته فإن مصدرا؛ أو مكانا أو زمانا يجعل أن من مؤعداه نييثك .بتا ؤة-بمعل 
مخلماالزمان تجعل أن ت شيئان لزماك له مطابق اتينذه مم ومعدكم نوله؛ أن في نظرأ 
لزمك٣؛،.(^ تعالى؛ لقوله مكانا جعلته ؤإن جمحه.( ناصب عليك يعضل وأن 

أنإلى آتي-يه بجم ومعقمحأ فوله؛ -ابق يهلولا المكان، على الإخلاف يرف، أن أيضا 
الوعد،مكان أي محذوف، مضاف ؤيفدر الوعد بمعنى مصدرا يجعل أن فبقي قال؛ 

المحذوف.المكان من بدل ووث٤١داه للموعد وعنمدره في الضمير ؤيجعل 
زمانالجعله أن من بد ولا يوم ومعدهأي فوله؛ طابقه كيف نلت؛ فإن 

الزمان؟ص لا المكان عن واقع والمزال 
يوميجتمعوا أن من لهم بد لا لأنهم ؛  Uaji!يطابق لم ؤإن معنى مطابق هو تلت؛ 

المكان،علم الزمان فبذكر اليوم؛ ذلك في فيه باجتماعهم مشتهر بعينه مكان في الزينة 
منوالإبدال والحذف التعسف من هذا جوابه في ما يخني ولا منه. الغرصى محل انتهى 

المحذوف.

الإشكالمن ذكرنا عما به أجيب مجا أظهر -؛ له وغفر عنه افه عفا - مقيده قال 
يكونوأنه الموعد، مكان تعيين موسى من طلب فرعون أن الكريمة لأية ا هذه في عندي 
الوعدزمان وعين وافق موسى وأن بينا، كما البلل أطراف بين وسطا أي سوى؛ مكانا 

فاعلمذلك، علمت فإذا وزمان• مكان من له بد لا الوعد لأن محبحى؛ الزينة يوم وأنه 
يتظاؤة-بمعل فوله: في قال من قول هو إليه الممر عندي سرجح الذي أن 

لأنموعدا؛ قوله من بدل وقوله: الوعد، مكان أي مكان امم إنه معداه؛ 
إشكالولا بدلأ. ؤمغ،ه كون فاتضح المكان نفس هو صاو مكان اسم كان إذا الموعد 

أنالخرف فن في المعروف أن ، CPالاشاكال إزالة ووجه هدا، على ضمير في 
مصدرعن ينحل المكان فاسم منه، الفعل كائتقاق الصدر من مشتق المكان اسم 

الوعد،مكان والوعد الجلوس، مكان والمجلس النزول، مكان مثلا فالمزل ومكان، 
همحوله: في فانممير المكان اّم مفهوم في كامن ر الممد أن لك، اتضح فإذا 

مفهومفي الكامن للصدر كرحوعه المكان، اسم مفهوم في الكامن المدر إلى راجع 
الخيلاي وهزه فقوله: : ٨[ ]المائدة: لأتئنئ4 آدثث و محوله: في الفعل 

مفهومفمم، الكامن الوعد أي ه تعالى؛ قوله وكذلك »ؤآنيلوأه من المفهوم 
لفغلجزأيه وآخر إضافي مركب فمعناه الوعد، مكان لأنه الموعد؛ هو الذي المكان اسم 

هالخمرفي الوعدوهومرجع 



(٦٠)•٦. الأس ّهمر؛د:  ٧٢:

أنغاعلمم لموسى، ثاله ُرءون أن اش أحبر الذي الكلام هدا معنى عوف نإذا 
صما،زعون ؤللب على وافق أنه على يدل يرم معدم ؤفذ موس• عن فوله 
هوهذا ذلك، في إثكال ولا \تيثته؛ بجم معدم ؤ ت بقوله الوعل زمان تعيين وزاد 

قال؛من فول عندي هذا بعد العلماء ذكرها التي الأوجه وأقرب صوابه• لنا خلهر الن.ى 
بفعلمصوب وؤتج،ه للممحّدر، راجع ف-ؤلأ وعليه مضير الأية فى الموعل• إن 
هوالن*ي ر الممل• مفعول بأنه المكان ونصب ٠ موى مكانا عدنا أي الموعد؛ عليه دل 

أعلم.تعالى واش لى يظهر فيما صواب غير مفعولي أحد أو ؤقو\ه 
وحمزةوعاصم عامر ابن قرأه 1؛،،^ الكريمة: الأية هذه فى تعالى وقوله 

■تميم كما واحد القراءنن ومعنى ، يكسرها والباقون السين بفم اااأسوىأا 

.4•أئ، م ًسدم نبمتع معدن ؤذقئأ ت تعال تدله 
فتورمعناه العلماء: بعض تال مءأن4 ؤدقئ< الكريمة: الأية هذه فى تعار قوله 

وموسى،هو عليه تواعد مما إليه يحتاج ما ليهيئ المقام ذللثح مجن ُل"برا ، انصرففرعون، 
يضآد؛ر بعينها القمة فى ٠ االتانعات ورة حمفى تعار توله الوجه لهذا ؤيدل 
الحرة.جمع أي ؤئٌثره وتوله• لالنازءادت٠آ تائه.ه ئثثر 

حاءهالذي الحق عن أعرض أي همعزذه نوله: معنى العلماء: بعض وفال 
منعك أنياب أق اإو1\ أم؟يى ثن ^إيل تعالى: فوله الوجه هذا معنى ومن موسى، به 

جمعهما بااك؛ده• الراد أن الغلاُر محكتدره ت تحار ونوله تبجك.ه، َةددثق 
جمعههو محكيدوه ^^١؛^ بقوله: فالمراد وعليه زعمه. فى مومحى به ليغلجح الحر من 

القرانفى حر الميه تأحدهما: أمران: هذا على ويدل مملكته، أهلراف من للحرة 
،^^٠١۶حرْ: العن نعالي وقوله الأية، • • . َكد ننيأ ؤإ؛تا كقوله: كيدأ 

عليهدلت، كما الحرة هو فرعون حمعه الذي أن الثاني: سحرهم. وكيدهم حقيدلإه 
أندبنؤ، وأنبل ولغا، أين ^٠١^١ في،)الأعرافء: تعالى كقوله اف كتاب محن آيان، 

جامعينأي ؤثم؛يىه ونوله: ]الأء-راف[. شم.ه شم دم ثمآى. 
حثثؤنألدغن ق ؤوإثوّثا : ءالثأحراءاافي وقوله مملكته، أهلرافح من الحرة يجمحون 

ونوله]:J؛_«_ji،[، ).ه معوم يزم يشت، ألثكمأ ئجيع ل. عليم سحار يهًقي، بمأملد 
•ل^وترء شم.4 شم ؛^، ٣٢بنعذق ؤُبمال، يونس': 'ر 

للميعادبسحرته فرعون حاء أي أزه، ^٠^ ت الكريمة الأية هذه في تعالى ونوله 
,زعمه ر بسحره موصى ض ا نعى لغلب 

ذكرأم.ه. تن أول تزد أن لانآ تم أن إة ثوتئ ؤ»ازأ الى: عته قول
مومحى،ع واحتمحوا فرعون حمحهم لما الحرة أن الكريمة لأية ا هذه في — وعلا ل ج— 

تحاربنن وند أمره؛ مى أول ق،ؤث اير ؤإة ثم ؤ معه: متأدبين له قالوا للمغالبة 



٧٢٥)٦٦( الأيت .ورود: 

ننمئأل إما ينعوتئ ؤ٥١لوا في كقوله المرصع؛ هذا غير غي هدم مقالتهم 
المارك:امماب هذا ترجمة في فدماْ وفد ]الأءراف[. .ه انثيح؛ نحيت ظ0 أن 

مرصعفي يبض ثم موضع، في فعل مفعول يحذف أن تضمنها اكي البيان أنواع من أن 
منأول ومفعول مفعول لأية ا هذه فى هنا حذف وفد ذلك، نبين فإنا آحر، 

قولهفي وذلك، عماه هو موصى إلقاء مفعول أن أحر مواضع في تعالى بين وقد ُؤألقه 
فيوقوله ]الشعراء[، .ه يمحول ما ظثث< همر ءصاْ محؤى ،^؛ ^٤١١اأالأعرافاا; في 

هناتونوله ]النعراء[، .ه ؛١^٧؛ ما تكث، هم! ^دا عصاه ممي ^٠١^]( •الشعراء•؛ 
هفكؤوما تعالى: نال كما عماه؛ هو يمينه في وما الأية، متماه ما نلمم، يعجإث، ة ما 

•هم( بمومئ.٠١ل بمبميك 
وعميهم،-مالهم هو إلفانهم مفعول أن آحر موضع في أيضا تعالى بين وفد 

كسأئا محءدن بمرأ رئازأ محقيم بمالم ؤئأقُإ •الشعراء•: في ه نولفي لث، وذل
التإة ؤدال، : هنابقوله أيضا ذلك إلى تعالى أثار وقد [• ٤٤لالثعرا٠؛ ء.اه أقلؤن 

المنامدل حن.فا الكلام في لأن ثق.ه؛ م سمم من إقه ثل دصئتم جماثم لإدا 
إلهبخيل وعميهم حبالهم فإذا وعميهم حبالهم فالغوا ألقوا بل قال والقدير: عليه، 

وفيثنتجاه قوله: في وصلتها •أن• من الخبلث، والمصدر نعى، أنها سحرهم من 
الإعراب:من وجهان فيه ت؛ؤثه قوله: 

تختارأن إما والقدير: عليه، المقام دل ماحذ-وف يفعل ب< نممحل في أنه الأول: 
أنؤإما اكاني: المصدر وتقدير أولا، إلقاءنا تختتار أو أولا، إلقاءك تختار أي تلقي أن 

ألقى.من أول كوننا أي نكون أن تختار 

أوأول، إلقاءك إما والتقدير مبتدأ هو فقيل: وعليه رفع، محل في انه • والثاني 
إلقاوك.أو القاونا الأمر إما أي محذوف، مبتدأ حبر ت ونيل أول• إلقاونإ 

مومىنبيه أن الكريمة الأية هذ0 في س وعلا جز - ذكر • ه ألعؤأ بإ< ٠ تعار نوله 
مالهيلقوا أو ملهم يلقي أن فرعون سحرة حيره لما — واللام الصلاة نبتنا وعلمى ليه ع— 

تعالى؛قوله خى ءالثعراء• في به صرح كما ملقون أنتم ما ألقوا بمي ؛^ ^١١٠٢لهم* قال 
فىبقوله أيضا المراد هو وذلك [، I٤٣ لاوش_أدراء ت1لقوأت>ه اتتد تا ألتوأ تومئ لهر ل ٠^٠١ 

[.١١٦]الأعر١ف: لأية ا . . ا1شابماه. أعيى ^ثثثوأ أتثوأ ئلنأ ألموأ ^٠١)؛( 
فيهواكعزاءا؛ وطه، لأعراق، ءا في الذكور ألقوا ت حرة للموصى نول ت تنبيه 

ألقواأي ألقوا؛ للمحرة الكريم النبي هدا نال كيف يقال؛ أن وهو معروف، سؤال 
رسوله،بها أيد التي افه مجعجرة به وعارضوا الحر اعملوا يعني وعصيكم، حبالكم 

لأنالمقام؛ يتوحبه حن تصد بدلك موسى قصد أن هو والجواب؛ بمنكر؟ أمر وهدا 
طرقهمأقصى واستنفاد الحر، مكاني من معهم مجا إبرار يستالزم نبله إلغاءهم 



(١٦)ام ّررود:  ٧٢٦

منألقوا ما لجمح وايتلاعها ذلك بعد عماه إلقائه في كان ذلك فعلوا فإذا ومجهودهم؛ 
فالهذا ولأحل عاقل، لأدنى الحق في بعدم جدال لا ما \و\طز ؤإبطال الحق إظهار 

تعالى.اغ عتل والعلم ذكرنا، ما يحصل لم بعده وألقوا نلهم ألقى فلو ألقوا، لهم■ 
ثده•م محنيم ص إص محل تنميهم بماثم جؤ، ممارت قوله 

الحبالأي هي تخيل أى بالتاء، )تخيل( عامر ابن عن ذكوان ابن الحرف هدا قرأ 
هوالذي والعصي الحبال صمير من بدل في والعصير نعى، أنها والعصي 

ثش٤٠م ؤ في والممدر التحتية. بالياء الباقون وترأ اشتمال، بدل ااتخيلاا فاعل نائب 
اايخيلاا.فاعل نائب 

فألقواألقوا بل تال والتقدير: عليه، المقام دل حيف الكريمة الأية هالْ وفي 
أنتعلم وبه نعى، أنها سحرهم من إليه بخيل وعصيهم حالهم فإذا وعصيهم، حالهم 

فيماللت، ابن ذللثج لنحو أثار كما ءحازوف على عاطفة ه يداثم ^^؛١ قوله؛ في الفاء 
بقوله:الخلاصة 

امتبحا نهبدا ُتبوع ق وحل. 
هنا،إعادته عن ذللثج فاغنى فيها العلماء كلام قدمنا وقل الفجانية، هي و•إذاا 

عنمنقلبة العصا وألف عصا، جمع ااوالعصوبا' معروف• وهو حمل، جمع والحبال: 
الرمة:ذي غيلان قول ومنه الشية: في أصلها إل ترد ولذا واو؛ 

مشبرقمحابري عصويها على كأنه العنكبوُت، ج بنفجاءتا 
فياش الواو بإبا"ال فأعل عما؛ جمع فعول وزن على عموو العصي وأصل 

أصلهمافالياءان الياء، في وأدغمت، ياء الواو فأبدلتج عصويا، نمار ياء اللام موصع 
فيأثار فعول على حاء مما اللام واوي في الإعلال محن النؤع هذا جواز ؤإر واوان• 

بقوله:الخلاصة 

يعنفرد أو جمع لأم الواو ذي من الفحول جا وجهين ذا تمذاك 
ءعميهمءعين وصمة الياء، ة لمجانكرة لت، أبل اعصيهم، في الصاد وصمة 

هوئيره؛ م سم،م من إنه قوله: في والتخيل الصاد. كرة لأتباع كرة أيدلتؤ 
الشاعر:قال النوم. في الهتارق الهليف، وهو الخيال. ومنه له، حقيقة لا أمر إبداء 

ونلتقيث، لخبي1 تنأى؛لدار ولالمشوق للخيال لقومي يا ألا 
أنعلى يدل _؟<؛ آء سمهلم من إنه ؤءبل الكريمة: الأية ط0 في نمار وقوله 

دلتإالن■ي وهذا الأمر، نفس في له حقيقة لا تخييل فرعون محرة به جاء الذي الحر 
آعتزنث.ت>كثوأ ،اؤق1ا تعالى: قوله وهى ااالأءراف،ا آية عليه دلت، هذ0 آية عليه 

أنهمعلى يدل آلنايزه، أعمى زركو}\ قوله: لأن [؛ ١١٦^٠١^ ]١٧الأية ١ ّ آلناير،ه. 



٧٢٧( )٩٦الأة د: -ورة 

بقولهمقال ومن الممزلة احج الأيتن وبهاتثن له، حقيقة لا أمرأ الناؤلرين لأعثن حيلرا 
له.حقيقة لا حيال المحر أن عر 

لهأمر هو ما منه الحر أن المسالمين من العلماء حماهير عليه الذي والتحقيق 
تعالى؛قوله حقيقة له ما منه أن على يدل ومما له، حقيقة لا تخييل مهللق لا حقيقة 

علىتدل لأية ا فهذه [، ١٠٢^٥؛ ]١٧ؤئقمحزءه آلتني تش يمء بمزمهمك■ ما ينهما مثعلموق ءؤ 
يماعنه اف عير وند وامرأته الرجل بين للتفريق سببا تكون حقيقة له موجود شيء أنه 

نولهأيضا ذلك على يدل ومما حقيقي، وحول له شيء أنه على تدل وهما الموصولة 
فىيعقدن اللاتي الواحر يعني ،[، ]١٣اوه آآنمد ثب آلأثشت نسر ؤوين تعار؛ 

وسأتىمنه، بالاستعاذة اطه يامر لم حقيقة الحر أن فلولا عقدهن، فى ؤينفثن سحرهن 
التخييل هو ما ومنها حقيقة، له أمر هو ما منها ت أنواع حر الأن - الله شاء ن إ- 

والاياتحقيقة، له أن على الدالة الآياات٠ بين التعارض عدم يتضح وبذلك له، حقيقة 
حيال،.أنه عر الدالة 

رالأءراذ،«:في وقوله الأية، . . . بن إم 'طه•؛ هم، قوله ت محل فإن 
الحيال، فرعون سحرة محر أن على الدالان [، ١١٦^٠١^ ٠١١١]ألثايد،ه أعثذنت ؤت>تثثيأ 

لأن[، ١١٦]الأعراف: ءدِه سحر ؤد•٠آ٠و ءالأعرافح*ت في فوله يعارصهما له، حقيقة 
-أعلم واش - الجواب في يظهر فالذي حيال،، غير أنه على يدل، بالعفلم سحرهم وصما 
الحبالأن الناس لأعين حرهم بوحيلوا والعصي، الحبال من كثيرأ أحدوا أنهم 

مالكثرة حى، نحياُت، ماست، الأرض أن الماظرون فظن كثيرة. وهم، نص والعصير 
وصفالكثير العدد ذلك، سعى وبتخييل كثرتها، من فخافوا والعصي الحبال من ألقوا 

فيه.إشكال لا ظاهر وهذا بالعظم. سحرهم 

عره•مد ممأ إتا سأ تا قن، سنف، ة تا ^^^، تحالي،• قوله 
وهشامكثير، ابن عن وفتثل اتي والكوحمزة عمرو وأبو نافع الحرف هدا قرأ 

مفتوحةقاف نم مفتوحة لأم بعدها مخففة مفتوحة بتاء عاصم عن وشعبة عامر، ابن عن 
إحداهمافحذفت بتاءين تتلقف وأصله تلقف مضائ وهو ، ماكنة فاء يعدها مثيلة 

بقوله؛الخلاصة فى له أثار كما تخفيفا، 

العبرتبين ك ا تعلى فيه يقتصر قد ابتد اءبن تبوما 

العربيةعلماء وجمهور ؤ\قه قوله: في العللب حزاء لأنه مجزوم؛ والمضارع 
تلقإن ؛ هنا وتقديره الهللم،، صيغة عليه دلت مقدر بشرحل ذك نهحو فى الجزم أن على 

أنهإلا ا ذكرنا التي كالقراءة كثير ابن عن الزى وئرأه ، صنعوا ما تلقف يمينك محي ما 
وهوالأحرى، في التاءين إحدى إدغام هو التاء تشديد ووجه وصاد- تلقف تاء يشدد 
بقوله؛الخلاصة محي إليه وأشار هنا، كما بتاءين بدئ فحل كل محي جاتر 
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واسست—تسرتتجلى نحو كداك حذر دون والغم افكك وحيي 
قولهالماضي ني ومثاله تتجلى" ١١تحو نوله منه الناهل ومحل 

القبلائابع ما إذا المذاق عذب حمرا التنه١ ما إذا الضجيع تولى 
انهإلا للجمهور المذكورة كالقراءة عامر ابن عن ذكوان ابن ونرأْ تتابع، أصله 

ألقأي حال، الفعل حملة أن رفعه ووجه ٌرفوع، قراءته على فالفايع الفاء، يقم 
مبتدأحبر فهي وعليه تأنقة، مأو صنعوا، ما متلقفة كونها حال في يمينك في بما 

ومكونالتاء بفتح ه ممس ؤ عاصم عن حفص وقرأ صنعوا، ما تلقف فهي أي محذوف، 
القراءتينومعنى بالفتح يلقفه بالكر لقفه ممايع الجزم، مع مخففة القاف وفتح اللام 

علىنئأه ما ^؛_، ت بقوله والمراد بسرعة، تناوله إذا لقفه تلقفه معنى لأن واحد؛ 
للناسحيلوا التي والمي الحبال من وافتعلوه زورو، ما كل نتلع أنها القراءات جمع 

إلىتخييلهم على الحقيقة في واقع ص-نمأه ^ما ت تعالى نوله فى وصنعهم عى نأنها 
منلأنها والممي الحبال نفى على لا عى، نوالعصي الحبال أن حرهم بالناس 

القدرية.الكونية تعالى بمثيئته كان ما كانتا ئيء كل أن العلوم ومن تعالى، ال،ه صنع 
نبيهأمر كونه من الكريمة الأية ط، في هنا - وعلا جل - ذكر، الذي المعنى وهذا 

وهواليمنى، يد0 أي يمينه في ما بلقى أن - رالمادم الصلاة نبينا وعلى عليه - موس 
أوضحهعى نأنها إليه حيلوا التي وانممي الحبال من يأفكون ما جتل هى فإذا عصا، 

يتر؛يا ءاماق ألب، أن موتئ إثر ؤرأزحسآ ااالأءراف"ت في كقوله الوضع، ^ا غير في 
ثونصت;٢^١ ^١ @ ء تا ^ أء مج ® :أئؤن ثاتآمم، 

®هيأجزذ ما قني همر ^دا عصا، مش ؤفا'مأ •الشعراء،; في تعالى ونوله زالاعراف[، 
ءطهءقي يمينه في بما المراد أن يونحح والشعراء، لأعراق،  ١١في العصا فذكر ل١لثعرا٠[، 

يخفى.لا كما عصاه أنه 
يختلقونهأي [، ٤٥ؤ، الكريمة! الأية هذْ في تعالى وقوله 

تولهم؛س وأصله حقيقة، عى نوانممي الحبال أن زعمهم وهو الكذب، س ويفترونه 
بالفتحالأفك فاصل وقله• شنه صرفه إذا ضرب(: باب )من عنه يأفكه الشيء ■كن أفكه 

أيأفكها اف لأن )المؤتفكات(؛ لوط نوم لقرى قيل ومنه الشيء. عن والمرق القلب 
تهتعالى؛ فوله ومنه [• ٧٤]الحجر؛ مافنهاه عتلبما تعالى: قال كما قليها؛ 

صفيقنا ^٥^٢ وقوله: صرف، من عنه يمرق أي ®ه أفك مذ 
أذية:بن عمرو وقول عيادتها، عن لتصرفنا أي [، ٢٢]الأحناف: ءاديثاه 

أفكوافد آخرين ففي فوكا ا ممروءة الن أحعن تك إن 
حقيقتهعن للأمر وقلب صرف لأنه الكذب؛ في المائة هد، استعمال وأكثر 

تعالى:وقال ]الجانٍة[، ®ه محم ؛^ ١٥١ولإ تعالى■ قال كما والافتراء، ؛الكذب 
الأيات.من ذللث، غير إلى [، ٢٨]الأحناف: بممدى4 َ،مأ وما ُ'ؤرد؛إك 



٧٢٩( ٦٩)I/؟؛* -ورأي: 

وهيموصولة »مااا َكت ننيإ ؤإ2ا الكريمة: لأية ا هده غي تعالى ونوله 
الخلاصة:ني نوله حد على محذوف؛ الموصول إلى والعاني حبرها، وااكLJاا ارإزا؛، اسم 

مجاليكثير عندهم والحذف 
يهبنرجو كمن وصف أو بفعل نعب انإن تمل معائد في 

ساحر()كيد نرأ ين نراءة على وأما ساحر، كيد صعوه الذي إن والتقدير: 
حمزةنراءة وعلى سبعية، وإيستا اصنعوا® مفعول واكيدا كانة اماء ذ يالنمسب 

لأنبيانية؛ الإصافة أن الحاء، وسكون اوسن بكر سحر® اكمد والكسانى 
غيرني ذلك نحو في الكلام بطا وند بالحر، المراد هو السحر إلى المضاف الكمد 

•المكر هو والكمد: الموضع. هن.ا 

أنإسرائيل® ابني سورة في فدمنا ند • أئ،ه تث، أثير بمئ وي • نّالمح، نوله 
مصدرعن العلم أهل بعض عند ينحل لأنه العموم؛ صغ من القي سامح، في الفعل 

إحماعا،مفهومه في كامن فالمصسرر ونسبة؛ وزمان مصدر عن بعضهم وعند وزمان، 
ساققمح، الكرة إلى ذلك فيرجع الكرة حكم في الفعل مفهوم في الكامن المصدر وهذا 
العموم،صيغ من القي سياق في الفعل أن فثلهر الجمهور. صد عموم صيغة وهي القي 

وأكثرعموم، صيغة أيضا الشرمحد سياق في الكرة لأن الشرمحل؛ سياق في الفعل وكاJللئ، 
العموم،صيغ من الشرمحل أو القي سياق في الفعل أن من ذكرنا ما على الحلم أهل 

بلاعموم صيغة فهو به أكد فإن بمصدر؛ المذكور الفعل يؤكد لم إذا فيما لبعضهم حلافا 
العموم:صغ على عامحلفا بقوله المعود( )مراش في ذلك إلى أثمار كما حلاف، 

ابحلفد در مصإن واتفقوا ا ريثإن أو ت، ريثلا ونحو 
لمنحلافا اللازم، دون المتعدى بالفعل تختص لا أنها المسالة هد0 في واكحقيق 

ذكرأن على المحاة لإحماع وعدمه؛ بالمصدر المأكبد بين فرق لا وأنه ذللن،، زعم 
لشيءتقوية معللق هو بل حكم، به ينشأ لا واكاكمل. للفعل، تأكيد الفعل بحد الميور 

هوهل المذكور الفعل عموم في العلماء وحلاف معروف. هو كما ذلك فبل نابتح 
هذهفي تعالى قوله أن فاعلم ذللثح، علمت ؤإذا معروف. الاكزام أو المهلا؛قة بدلالة 

الماحر،عن الفلاح أنواع حميع نفي يعم الأية، . . آلثامزه. ثئ الكريمة: الأية 
الفلاحلأن كفره؛ على دليل ونلاث< أزه اؤ.لإق بقوله: الأمكة في باكعميم ذلك وأكد 

أمران:ذكرنا ما على ويل-ل الكافر، وهو فيه حير لا عمن إلا عاما نفيا بالكلية يفي لا 
تعالى:كقوله كافر الساحر أن على انمالة \لآ,أت من حاء ما هو !لأول: 

فقوله:٢•)[؛ لاوقرْ: الآJة آلنتزه 'الثاس ثل1ون جتئوا ألئممى ولكن ئثمنئ مقفر 
كافرأ،لكان ء نلكا من وحاشاه - ساحرا كان لو أنه على بدل س؛يتىه ُؤر؛نا 

حر،المعلم كفر في صريح ألمه ألثام، ثلثون أفتهى ُؤوثنكن وقوله: 



(!^)٩٦د: ور؛  ٧٣•

عتنإتا يقولا حئ ئد يذ يتلناير ت له مقررا وماروت هاروت عن تعالى ونوله 
*ثلئوأولثن تشيهأ ولا ثقثخم ما ؤوتئعئو0 ت ونوله [، ١٠٢ ١٨٠فثنت 

فيالنصب ونفي نصيب، من أي ؛ ١٠٢ثث ألايرم ؤا أم ما أسمينه لمن 
أنعلى واضحة أدلة \لأو\ت وسه -مار، باق عياذأ للكافر إلا يكون لا بالكلة الاحرة 

فيه.شك لا مما وذلك بواح، كفر هو ْا السحر من 
يرادلفظة: أن فيه الغالب أن القرآن باسفرا، عرف أنه اكاني: الأمر 

لءأذمه يد ئتحننم وثدآ ه أذكت ^٠-،أيا 'لمس*: مورة فى تعالى كقوله الكافر بها 
الما أم ءل أفورث هندأ ممثنم تن هئْجا إن أمح؛رص ي، رثا ١^!£؛؛)؛، نح ثا 

إؤثائد ألدثت١ ق نج ه مممحث لا أم هل تريث أئن إى م تدوي. 
اريوساافي وقوله ليوسا، أقثررث.ه ءقارا ُنا ألثييت أنداب دمهم ئم 

ثنبغي اكه, .؛ثانحءء كدث آز يقذ؛ أم ثز آثري يمق أطلا ت أيضأ 
إدمبماس كتحآ أد 'هذبا أم ء أنره يثن أطلا ٠الأنعام٠: في ونوله ]يونس[، .ه 

\لأي\ت.س ذلك غير ش ]\لأيمآ ألفكيتون ئ في 
التيالصفات تلك حاب من أن المذكورة الايات مخالفة مفهوم من ويفهم 

كماكذلك، وهو الخلاح، ينال أته غيرهم والكفرة السحرة عن الفلاح نفي استوجبت 
ملمحتك ريهم من هدى مق إمحتك كقوله: كثيرة آيات في - وعلا جل - بجنه 

١[،الأية ألثو٠محا أو ^٥- تعالى؛ وقوله ٥[، ]المقرة؛ .ه أمممف 
كثيرة.ذلك بمثل والايات 

نالبمعنى أفلح •ضاؤع ألثامه؛ مفيع الكريمة: الأية هازْ في تعالى وقوله 
:ليي.تول ومنه بالمهللوب؛ الفوز عر المربية في يطلق والفلاح الفلاح. 

عقلان كمن لح أفونقد تعقلي لما كت إن اعقلي ف
مهللوب.بأكبر فار العقل اطه رزقه من أن يعني ءقلٌ كان من أفلح ؤرولقد ٠ فقوله 

لبيد:قول ومنه المعيم، في والدوام البقاء على أيضا الفلاح وبمللق 
رماحالب لاعم، JUفلاح الدرك ما حيأن و ل

وقيلعيي، القرّيع ثن الأضبط وفول البقاء. يحني ٠ الفلاح امدريثآ قفوله: 
زمر؛بن كب 

معهفلاح لا والمبح ى والمه حمهموم المن م هلكل 
بعضر فالمعنيين من واحد وبكل بقاء. والمهار الليل تعاقب مع ليس أنه يعني 

والإقامة.الأذان في الفلاحء على راحي الحلم أهل 
المكان،على تدل كلمة حيث، أزه ؤ-تف الكريمة: الأية في،UJ.، تعالى وقوله 

جثألثاآر مئ قفوله: الشرط.، محنى صمنت، ربما الزمان، على حين نائل كما 
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تكقولهم التعميم؛ يه يقصد معروف عربي أسلوب وهذا وسلك. توجه حنث أي أزه؛ 
تزهير قولط القبيل هذا ومن كان؛ وأينما سلك، وأية صير، حيث بكذا متصف فلأن 

سلكواأية اقأ ياستوزودوك تركوا لمن بمأووا ولم الخليط بان 
يفوزلا أي أزه؛ حتث ألثاحر يثؤح ^؛؛٦ الأية• هذه تفسير حي هقه القرطي وقال 

-سا ما هو الأية في والمعنى احتال، حيث ت وقيل الأرض■ من أتى حيث ينجو ولا 
أعلمتعالى وافه 

الأصلإلى فليرجع عليها الوقوف أراد من وأحكامه بالسحر تتعلق مائل وهناك 
فإنالتفصيل؛ هو المسالة هذه في التحقيق أل هوت فيها الشيخ إليه ذهب ما وحلاصة 

فهوالكفر إلى يودي مما دلك وعير والجن كالكواكب افه عير فيه يعظم مما السحر كان 
كفرفإنه ®اليقرهءا سوره في المذكور وماروت هاروت سحر النؤع هذا ومن نزاع، بلا كفر 
بميمونكتروا ألثي؛طيرى وثنك؛ ثأتمن حقمز ت-عالىت نوله عليه دل كما نزاع بلا 

خثثهعئ إقتا بمولآ ثئ 1ن من قلنايب ؤثنا تعالى: وقوله [، ١٠٢ألتنزه أفاس 
ظؤهيض ألأي،رة ؤط ثب ما أئميته لم علموا وقوله: [، ١٠٢]البقرة؛ ٤؛^ه دلا 

كانؤإن إيفاحه. تقدم كما ه؛ أن -نث الناحر يميح ٠ تعالى وقوله [، ١٠٢ت ]البقرة 
حرامفهو وغيرها دهاتات من الأشياء بعض بحواصن كالأستعاتة الكفر يقتضي لا الحر 
هذهفي — تعالى اف شاء إن — التحقيق هو هذا الكفر. بصاحبه يبلغ لا ولكنه شديدة حرمة 

وعدمه؛حر لما ا قتل في الثب^ رأي وحلاصة العلماء. فيها حتلفط ا لي، ا الخالة 
فإنالكفر، بصاحبه يبلغ لا ما ومنه كفر، هو ما منه ت تقدم كما نوعان المحر أل 

ارمنلقوله.ت كفرأ، يقتل انه فؤى شكي فلا كفر هو الذي المحر استحمل الماحر كان 
توبته.قبلت تاب فإن يستتاب، أنه استتابته فى عندي القولين وأظهر > ةاقتالو٥أا ديته يدل 
أنعمرازا؛ آرآل سورة في الكتاب( آيات عن الاصطراب إيهام )دخ كتابي في بينت وقد 

عنبالتنقيب أمته ولا نبيه يامر لم اطه لأن نويته؛ تقيل الزنديق أن دليالآ القولين أظهر 
حلافاتعالى، افه إلى أمره سرائرهم في يحفونه وما ؛الظاهر. بل؛الاكتفاء الناس، قلوب 
بالكفرمستسر لأنه الزنديق؛ حكم له الماحر بان القائلين وأصحابه ققفت مجالك للإمام 

عندي؛القولين وأظهر عليه، الاطلاع قبل تائبا جاء إدا إلا عنده توبته تقبل لا والزنديق 
يقتلكما قتلت سحرها كفرت إن وأنها الماحر الرجل حكم حكمها ازحرة المرأة أن 

القوليناظهر على الأنثى تشمل فاقتلو٥أأ دينه يدل أرمن قوله• ش اُمنأا لفظة لأن الرجل؛ 
ثىتعمل وتلت ؤ ت تعالى قوله ذلك على الأدلة ومن تعالى. افه شاء إن وأصحهما 

وقولهارمزا؛، لفظة في الأنثى فأدخل [. ١٢٤]النساء؛ الأية آدئه أؤ يحقر من ألكثلشت 
منج؛يمنن وقوله: [، ٣٠]الأحزاب؛ لأية ا • . • منكاه يأت من "الك ءؤتيساء تعالى؛ 
هيالتي الخالة هذ0 ؤإلى الأيات. من ذلك غير إلى [، ٣١]١لأحزابث الأية ٠ . فه٠ 

بقوله:العود( رمراقى فى أشار للأنثى والمة الكتاب في ارمن® لفظة شمول 
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اختلفوا-ن الالميبيه ثوني جنف ثى للأنهمن شمول ا ومج
محلهو فهذا الكفر، حبه ما لا الذي الحر عمل الساحر كان إن وأما 

ولوحدأ يمل أكثرهم: قال بسحره يكفر لم ولو يمل قالوا فالذين العلماء• بين الخلاف 
٠حدا لا قصاصا يمل بأنه الصورة هذه قي الشافعي وانفرد بسحره، إسانا محتل 

الأنه إنسانا به يقتل ولم الكفر سحره به يباغ لم الذي الساحر أن عندي والأؤلهر 
بدليلإلا عاهة الملمين دماء عصمت على والإجماع القطعية، الصوص لدلالة يمل؛ 

والتجرؤالني.، عن شيء فه يشت لم بسحره يكفر لم الذي الساحر وقتل واصح. 
والعلمعندي, ظاهر غير مرفوعة سنة أو كتار-ح من صحح دليل غير من مسلم دم على 
نكير.غير من له الصحابة لفعل حدأ قوي مطلقا يقتله القول أن ْع تعار، الله عند 

-وعلا جد - ذم .4■ محت نث ءاتنا ثاو ■لإدأ آلثمتُ مارت ؟دله 
حبالهمحمح تبتلع موسى عصا عاينوا لما فرعون سحرة أن الكريمة لأية ا هذه في 

ومجوسي.هارون رب هو الذي بالله آمنا ثائلين: تعالى لفه سجدآ حروا وعصيهم 
المحنىهذا تعار أوصح وقد العفليمة. الهداية هذه الإلهي، البرهان بن.لك الله فهداهم 

ماءلمش ق ؛يا ءصث1ق أق ئ ممة إل في كقوله أحر مواضع في 
ه@ تنون ثأنمحأ صت ^١ @ تترن ■؛زا ن! دتلأ آلئ ج' و يتؤن 
وقولهلالأء_رافا، و،لنرون موّى رثنا أل،قئ هلب ءاثنا ثالوأ ع؟يآتدآ آلننره 

.سنؤيص الثمأ هاتجا دمحؤن. تا نكث، همر ؛يا ءمثاه مى راالثعراء(ا; في 
قوةعلى يدل ^٥١^٤٠ وقوله• ]الثعراءآ، ؤثمين مئعئ همت آل.ثديرا هب ءاُّا ثامحإ 

التيالمعجزة لعفلم بالقوة محاجيين وألقاهم إمان أمسكهم كأنهم عاينوه؛ الذي البرهان 
ذلكأن والفلاهر سجودهم. في الجنة في منازلهم عاينوا ألهم قمتهم في وذم . عاينوها

نغلرآبه مؤمنين فه سجودهم حال ر المحرة اسم عليهم وأطلق الإّرائيليايتج، نؤع من 
بعدالمم اسم عليهم فأطلق ٢[، : ]١^١٠أ؛>لإإه اض كقوله: الماضية حالهم إر 

محله.محي محروق هو كما الماصة الحال إر نظرأ اليلؤغ 
الايات.فواصل لمراعاة الأية هذه في موسى على هارون تقديم أن والفناهر 

سبياكان قد يضي، ولا يضر بأنه صرح الله وأن حمته، ْع السّحر علم أن واعلم 
طورعن حارحة العصا معجزة أن عرفوا بالحر لمعرفتهم لأنهم فرعون؛ سحرة لإيمان 

الراصحلإيمانهم سببا ذللث، فكان ؛ ذلاكأ في شلث، يداحلهم فلم إلهي أمر وأنها الحر، 
يظنواأن لأمكن حدأ، بالحر عالمين غير كانوا ولو والتهديد• الوعيد ير'ءر'ءه لا الذي 

تحار.اظه عند والعلم الثعوذة. جنس من الحصا مسالة أن 
نلاظعئأيم ٥^؛>؛ ١^؛،< تؤ؛ثةأ إثم وهأ ءادة أذ مز نم ءامنم ؤ؛ل تعالى: نوله 

رذكولص.4■ عدا، لني أبمآ وثنلس ألأم غدثغ ف، ١^٣' جنمحب يذ إرإلإ' 



٧٣٣( ٧١- )•٧ ^ ١١د: سور؛ 

قالوموسى هارون برب آمنوا لما فرعون سحرة أن الكريمة الأية هذ0 في _ وعلا حل -
باقوآعنتم اض، من مرمل نبي أنه في صدفتموه أي لوه ؤءامم ت عليهم متكرأ فرعون لهم 
بمحقلا أنهم يزعم لأنه لهم؛ يأذن حش الإيمان عن كفوا لم أنهم يمي لكم، آذن أن قبل 
كبيرأي كب؛رهم؛ هو موسى إن - أيضا لهم وقال • لهم هو إذنه يعد إلا صيتا يفعلوا أن لهم 

وأرجلهمأيديهم يقطع أنه على مقسما هددهم ئم الحر. عالمهم الذي وأستاذهم الحرة 
قطعهمامن ان الإنعلى أشد لأنه مثلا؛ رى اليوالرحل اليمنى اليد يعكب حلاف؛ من 
صحيح،كامل ثق عنده يبقى واحدة جهة من قطعهما كان إن لأنه واحدة؛ جهة من 

بقطعينحعف، والأسر اليد، بقطع يضعف الأيمن فالجنب، حلاف،، من قطعهما بخلافح 
منحيع أحنن هو الخلة وجدع المخل، حذؤع في ملهم وأنه • معلوم هو كما الرجل 
.معروف، هو كما الجذؤع من ءيرْ على المملبإ من أثل عليه والمميب، الشجر، جدؤع 

سورةفي كقوله أيفا الموضع هدا غير في أوضحه هنا عنه _ وعلا جل - ذكره وما 
منؤنةسوئ< أكر حلإ ألتم، وقيرع يقم دكم ءادن ق ثل ثم »امنت«ر ع_راءاا؛ |ئ_ارال

سورةفي أيضا هل.ا وذكر ٠ لالشعر١ءا تجعؤى يله، قى ؤفيإم لإدم* 
تمالوواحرة والموسى أن فرعون وادعاء نال. بفاعل التصريح فيها وزاد أرالأ-عرافح^ 

فيوذللت، ممر من وقومه فرعون إحراج على لمتعاونوا مكرأ غلهم أنه يفلهروا أن على 
منيآائزه' آليتي ؤ، هدئو، يكو سا إة ثكت »ادن آذ تق هء »امنم يعوذ ؤئاد ه؛ ولق

أمحى@هصم م فلي تذ ^حلإ آدم لاظنن @ ص ص أنلآ 
جذؤعفي التمليب، أن يبين ألم(ه يدثغ ؤ، ُؤنهثم ؛ ®طه® في وقوله 

جدؤعفي أي ؛ أ؛ءعثآىه ُؤامحقم ؛ والشعراء٠١ ررالأءرافإ، في بقوله مراده هو المخل 
كاهل!أيي بن سويد قول ومنه معروف، عربي( أسلوب دار٠^؛،، التميب وتعديه الخل. 

أجدعامبإلا ثيبان عتلتح فلا نخلة جذع له، البدى صيرا هم 

الحرفمعنى في تبعية استعارة الأية هذه مثل في أن ت البلاغة علماء عند ومعلوم 
٠هالقص3ساا سورة في ونحوه ذلك في كلامهم إيضاح — تعالى القه شاء إن — سيأتي كما 
ماأن والإعجاز(• للتعيد المنزل في المجاز جواز )مغ المسمى كتابنا في أوصحتا وقد 

.لغتها في العرب بها نطقت عربية أساليب كلها مجازأ المجاز أنواع من اللاعنون يسميه 
المحدور.من ذلك على يترتب وما القرآن في المجاز جواز عدم وجه بينا وقد 

؛١٥١بعض قال دأي،ه؛ عدابأ أتي ج ُؤءهنلس ١وكريمه! الآية ُالْ في، وقوله 
هذاءل5ا واقتصر ■ وأبقك، عيابا أسد موسى، رب أم أنا، بعني، وآه؛ ءؤدلئنلس العلم؛ 

كقوله؛وهذا افه؛ عياب من، وأبقى أشل- عذابه أن يدعير ففرعون وعليه القرطبي؛ 
[،٣٨]القمهم،: ه عمة، الو تن، لطم ۶؛^، وما وترله؛ [، ٢٤^،: LpjLJl]أذلإإ،ه رم 

بعضهم؛وقال [. ٢٩ألسجرقزاه يى /تحعقك عمٍبم، للنها أءئاد>ت، ؤؤ0 وقوله• 
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بموسىكالتهكم فهو هن-ا وعلى • وأبقى عذابا أشد موس أم أنا، أبآ4 ؤوكنلس 
،تذانن شو أدأ ت كقوله يطعه؛ لم من يعذب أن على يقدر لا وأنه له، لامتضعايه 

أعلم.- وعلا حل - والله [. ٥٢]١^^: الأيه ٠ . ٠ تهإة4 ص أككا 
بهم؟يفعله لم أو يه، توعدهم ما فرعون بهم فعل هل ٠ احتلموا العلماء أن واعلم 

اللهوأن يقتلهم، لم أنه ت عندي وأظهرهما ذلك، أنكروا وقوم وصلبهم• قتلهم قوم' فقال 
ؤأأثاوهرون• لموسى يقول افّ لأن تعالى؛ بالله الراسخ إيمانهم لأحل منه عصمهم 

تعالى.اف عند والعلم [، ٣٥]القصص! ألقليةه أبكنا ^؛٠ 
ثاصتأنث ؛آ هأني، قنآ آتثت ين جاءنا ثا عق يينق أن ت تعالى نوله 

١٠لنتا ثلثؤْ هندم يقضى ءينا 
عذابكمن وسلامتنا حزبك، من وكوننا اتباعك نختار لن أي • ُؤما ت قوله 

قوله!فى والواو صحتها. وتيقنا أتتنا التي العصا كمعجزة البينان؛ من حاءنا ما على 
ئ،ثا ء نختارك لن أي إاتناه؛ ثا ^عق قوله: من »ما« على عاطفة ثلنظ4 ؤوألتما 

ونل؛الوجود• إلى العا-م من وأبرزنا حلقنا أي ئقنآه؛ ٠^^ على ولا آتئت4 ثن 
لا؛3^هثلناه ؤو؛كيى أي قبله؛ ما عليه دل محذوف عليه والمقسم المم واو هي 

نافالانع. صأنت ما اصنع أي هاكت^؛ ك ثا ثتتث آءئا ما ؤء 
ذااهن.هاافيها. أمرلث• ينفل- إنما أي ه؛ ألينا أأتوْ هنذء شى ؤلثا صليه نحن عما راجعين 
.وانقضائها زوالها لمرعة يهم شيء فيها وليس أي الأصح. على الفلرف على منصوب 

وءد-مالإيمان، على ساتهم من الموصع هذا في عنهم - وعلا حل - ذكره وما 
كقولهالموضع هذا غير في ذكره قل. اف4، محي فيما رغثة ووعيده فرعون بتهل*يد مبالاتهم 

لالثاّعراء[.منثيونو^ه ؤثآ إك و صير لا ؤءانأ ■ بعينها القمة في عنهم لشعراء٠ ١٠في 
إثاسك،'١^١ ،١^" يئاَ ^ ثن١ @ا ممذن ^؛١ ١^٠ إة ؤءاوأ »الأءراف«: في وقوله 

أنتثآ وفول• لالأعراف[ا ثنيخآ.ه وود؛ا ثمإ ءل1ا آئ  liJjنآءتأ ل1ا زنآ 
لهأشار كما بالوصف، مخفوخى لأنه قاضيه أنت ما أي محذوف، الملة عائد هاصل،ه؛ 

;يقوله الخلاصة في 

قضىمن أمر بهلؤ قاض كأنت حققا بوصف ا جمحذف كذاك 
تالمازني ناب بن سعل. قول العرب كلام مءن وننليره 
باطالكنت الذي بإدراك يميني انثنت إذا تلادي عيني في ؤبمغر 

ّأىءلالبه 

ثننآق أيي مذ قه \ىنن(  Cjتلبما تا شذ نقثا ،'١^١ ٠ الى: تعه نول
قاللما اممه لعنه فرعون أن الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - ذكر وأق.4• 

ذنوبهميحنون نءلتنثاه؛ يا لنفر بننا ؛١٠^١ 4إدآ له: قالوا آمنوا، لما قال ما حرة لل
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مالما ؤبغمر أي ألي*م4؛ ثث عقو أهربمثنا جآ المعاصي من وقرء كالكفر المالمة 
كقولهالموضع هذا غير ني له أثار هنا محهم ذكره الذي وهذا الحر. عن عليه أكرهئا 

أؤدَشا آن ثهلبنا ه لتا نغر أن هلع نظّوياإدا تؤتأ إق ^^١ ت عنهم الشعراء٠ ٠ في تعالى 
دمثانء ءء آئ ٠ في«الأءراف": عنهم ونوله لالشع_را،[، ألثدمنثن.4 

قولهمت يقال أن وهو معروف، موال هذه رؤله، آية وفي [، ١٢٦لالأءرافت 
أنهمعلى أخر آياتر للن، أنه عع عليه، أكرههم أنه على يدل آلث1مه؛ ين عثو ٦كرثتثا 
ألءقثيريإ سهتّ أمبمم ؤت-زءوأ ; ااءلهأافى كقوله مكرهين، غير ءلائعين فعلوه 

0أثمر وهء ؛؛^، ١٠٦؛?أنيآقم يذ ءم؛آةم أن شرن ند'ي< إذ ^١ ١٠
محمحدآم ؤ»محرأ فقولهمت .ه، آنثغد تن ؛يوم آنج وثن ءتق آئؤأ م ْكندةإ ثأمأ 
^٠١٧ارالشعراءء: في عنهم نوله وكذلك مكرهين. غير أنهم في صريح أذؤأ 

لاكعرا،ا،.ه آلثث،أا ئى ^١ زام تم »،J . ؛لنيص م َقا إن لامإ  IJأئن بجعنق 
لمذوإدم تم ثال . عتن؛)_c >ضا إن لأ٠ر١  IJإرك »الأءراف«: في وفوك 

هذاعن وللعلماء مكرهين، غير أنهم على ندل الايانمؤ فتللث، لالأءراف[ أث1تيابم.ه 
معروفةأجوية الموال 

فلماحرهم، بموسى لمعارمحوا أماكنهم من الشخوص على أكرههم أنه منها; 
الأمر،أول إلى بة يالمفإكراههم حيانعين، أنوء حر بالوأمروا القدوم على أي.هوا 

لهذاويدل المعارخي، ينتفي و؛ذللث، الجهة فانفكت الأمر، آخر إلى ثة يالوحلوعيم 
جمحذهأندبن ق، وقوله• [، ٣٦*—راءت زال—؛—•>تثؤثه آليين ق ؤءإغن< ت فوله 

[.١١١لالأءراف: 

ذللئحوأن صغرهم، حال في الحر أولادهم تعلم على يم.ههم كان أنه • ومنها 
بعدالحر من فعلوا ما فعلوا أنهم ذللث، ينافي ولا المحر، على بإكراههم مرادهم هو 

طانمن•^٠٣ تعلمهم 
عماء،تحرسه فوحدوء ففعل ت نانبمأ موسى أرنا ت لفرعون نالوا أنهم ومنها• 

يعارصوء،أن إلا فأبى مححرء؛ بطل نام إذا ازحر لأن ازحر؛ بمحر هذا ما ; فقالوا
الأول،عدي وأفلهرها طائعين. فعلوه ذللئ، من بدأ يجدوا لم فلما ّ وألزمهم؛نللثأ 

تعالى.اف محي والعلم 
انمفليم؛النو_، وهي حءليئة، جمع ت الكريمة الأية هذه في ت وفول 

فعيلة،في الياء من مبدلة فعائل في والهمزة فعائل، على تجمع والفعيلة ونحوه. كالكفر 
بقوله:الخلاصة في له أشار كما والواو، الألف، ومثلها 
كالقلاندمثل في يرى همزأ الواحد في نأ المنزيد مد والم

إلح..ّواوآ.
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خيرالمض أن منه الميادر ظاهرْ وأبوه نت الكريمة: الأية هذه ني وتوله 
كمايعزل• ولا يموت، ولا يذل ولا ملكه، يزول لا باق لأنه منه؛ وأبقى فرعون من 

ألتينتعالى• فوله على الكلام ني ءالمحل* محورة في المعنى هذا أوضحنا 
يبقى،لا فإنه الدنيا ملوك من وغيرْ فرعون بخلاف أي [. ٠٢لالمأحل: الأيه . . • واهأه 

حيرثوابه أن المعنى: أن على المقرين وأكثر العز, بعد يذل أو يعزل، أو يموت بل 
ئى)٥١ ^٣ تم فذ أقيص. ض َقا )ن لأمل تا  'قت نوله في فرعون وعدهم مما 

اشونواب، زائل، فرعون به هم وعل• ما لأن أدوم؛ أي وأبقى: ]١٧^٠١،[. آلثئ،إا.ه 
ؤ:زتعالى: وقال [، ٩٦]١^ أم؛اوه صت نثا س بمدي ؤ، تعالى: تال كما باق؛ 

ؤدأسه؛الحلماءت بعض ونال ]١١١^,،[• وأق.ه كر دأوأهم• ألدئا. ألتي؛ محردذ 
أتنيأئنا ترعون لقول رد فهو وعليه منه. وأدوم ءذايائ،، من ءاوا؛ا ابقى أي 

بقاء.أكثر ومعنى: رأو(ه ء،نابا 
،ي.ه.ه تنيق،^1 لا جم لم لإف محمما م هم، تن ي/ تحار؛ توله 
يأتجى والشأن الأمر أي ؤإةئ4؛ الكريمة: الأية هازْ في - وعلا حل - اف ذكر 

علىمات حتى الدنيا فى الجريمة مرتكبا أي ؤةنمثا4؛ كونه حال فى القيامة يوم رةم4 
هبتؤق ذج فيها يعذب ءؤ.ثمه انفه عند ه لم ٠^^ تعالى: باض عياذأ كالكانر ذللث، 

راحة,فيها حياة هنئه ^^٦ فيستتر؛ح 
نارلهز َةريإ ؤُأف!بم كقوله: المرصع هذا غير فى أوضحه محا نكر0 الذي وهذا 

حقشر.هَةل ءتي، َةثلق، عدادها نى عنهع ئئ، وي مثيبجأ يم بمش لا جثثر 
ثنيمد جثم ووي' ثن مد. بجار ءقل ثغاب نمالى: ونوله ]فا»يّ[، 

هنوثا م 'ًين، ثن ألموئ وبأيي يسعه, بمًقاد ولا يثئزنث, .٠ صثي-تمح ما> 
يدلّهمجليدهم محش نمار؛ وقوله [، ^١١١٠٢٣يغث.ه ءذ؛اب ^٠، ُس بيي 

بملأك؛، . •^، ٧١ؤوث٠ئتاا تعالى: وقوله [، ٠٦]الساء: أتداب،ه  ١٨٥ء؛رتا ئودا 
.٥؛>، ٠٥٠،^^١ تعالى؛ وقوله ،[، ٢١٥١١١]ص.ه دلا بما بوئ لا م . ؛2^،، أنار 
منذللث، ونفلير الآيات، من ذللث، غير إلى ]\ذز-!ووف[ .اه إ3ؤ»الا ^١ ءثننا 

السعة:المدية فقهاء أحد عود مبن محبة بن اض عبد بن اف عبيد تول العرب، كلام 
طعملها حياة نحيا ولا محقاها فينقضي نموت لا تغس لمن ألا 

ألثكألدثثث ثم ألثتيثنت مز ند ثJئا ؤوس؛،_، نمار؛ قوله 
حالفى القيامة يوم ثأتمءه ؤو*وا رأن* الكريمة لأية ا هلْ في - وعلا حل - ذكر 

افمحي ثننه ؤ،ا/إتش ذللث، على مات حتى الدنيا في أي َالقدىت،ه؛ همز ند ؤيو\ كونه 
فيالمعنى هذا إر أثار وقل الأعلى. تانيث، وهي عليا جمع والعلي: ألثك4 

[،٢١لالإسرا»؛ متييلاه ؤأكز درجشي، آ'ق؛ث ءؤرللأ.خرت تعالى: كقوله الموضع هذا غير 
الأيات.من ذللث، ونحو [ ١٣٢]الأنعام: ًلحأه ينا درجشت، ؤرلبمًًؤ( وقوله؛ 
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النح آم j، رثا لم تئن  ١٠بمادى أنر أذ ذئ إك آذت-نآ دك ؤ نّار• قلله 
نبيهإلى أوحى أنه الكريمة لأية ا هذه فى - وعلا حل - ذكر .٤٠، عش ولا دعا قف 

إصراتيلبنو وهم بعباده، ري يأل —ت لام والالملأة نبينا وعلى عليه — موسى 
الباسا أي ا، يبالحر في طرينا لهم يقرب وأن ليلا، فرعون نمة من فتخرجهم 

منيخشى ولا بسوء. يناله أن وراءه فرعون من لدلك يخاف لا وأنه بلل، ولا فيه ماء 
سورة»ى كقوله الموضع هدا غير »ى القمة هذه أوضح وقد قومه. يغرفا أن أمامه الحر 

٤٤٢*؛أندبن ؤ، قعزن آتبمل، ئتمن.  Ml^٥ أنر أق ! fiyال "الئعراءء: 
ثقتتن نأمبمهم كدمحق. لغ نؤ دابيئ. لتا نؤم يزن. ٠>؛؛؛، إن .

ئ. محلاي ثأتمئم .I ءنمح؛ل، بو دآنهبمأ . حمم تثاب قمحو . صن 
إكثأنيآ . ّ*؛يبن يؤ، •ص إن ملأ ثال ©ا لثن-لهث إدا م؛ءة أنخس، ،١J ثرءا 

ذقوله٠ لالشعرا»[ .ه التطيب عئن فر3، م هان غاماى أنثر بماق■ أغمي، أي م؛ءة 
-ذانمال.ق فقربه أي [، ٦٣لالثع,راءت فاماى؟بم أنحر سبماقّ أص-ريا ٠ ارالثعراءأ' فى 

إما٧؛! آنئب ؤ،ال ونوله: ، اثا؟* آم قا رلثا لم نوله؛ معنى بوضح 
نوله;معنى يوضح ]النعراءا، الآية ٠ . - سنيين )إو> مم إن لأ ءال 1. لثت.ئي 

ءالدحازر:فى قوله فى ذلل؛، إلى تعالى أثار وقد رلأ دعا عئث، ^لأ 
•محدإقيم رم؛ آم رأئرك .١ ستون إياطم تلا يايمح، ي . مم ذُت؛ أن 

سورةفى ذلل؛، من طرفا منا قع• وقد الايات. من ذللت، غير إلى لالدحان[، هممحن 
العنليم.القرأن من واضحة معروفة والقمة اااJقرة٠ 

الساكين،لألمقاء ترن»أن« وكر وصل بهمزة أنره كثير وابن نافع وفرا 
محورةقى قدمتا وقد . راأنا٠ نون محكان ل هع مفتوحة قطع بهمزة أنره ُؤأذ قرزوا والباقون 

بسكونتخفج( حمزة)لا وقرأ العربية، ذلل؛، شواهد وبينا لغتان ومرتم، أسرتم، أن ارهودار 
لهمفاصرد_، أي با، الطلحزاء لأنه مجزوم وهو والفاء، الخاء بين ألفج بدون الفاء 

تدلمحذوف بشرط الجزم من ذلك نحر أن قدمنا وقد تخف. لا يبسا البحر في طريقا 
قراءةوعلى تخف. لا يبسا البحر في طريقأ لهم تضرب أن أي الطل_ا، صيغة عليه 

مرفؤعمقارع فعل لأنه ه قش ^،١ قوله؛ في إسكال، فلا بالرنع، قد،ه ولا الجمهور 
وأماقتم،ه. ولا ت فوله هو مرفؤع مض-ارع فعل على معهلوف ، الألف، عر مقدرة بضمة 
أنهوهو معروف، إمحكال قزه قوله! ففي بالجزم ءمن،ه ءالأ حمزة قراءة على 

منالألم، لحدفت، جزم ولو جزمه، يقتضي وذللث، مجزوم، ممالع على محعطوف 
تالخلاصة فى قوله حد على ؤقتاه 
لازمحاحكما تمض ئلالهن ا ازمحذف واح

ذللثج.بِح ب— الإشكال قوقع تحيف لم والألف، 
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٠أوجه ثلاثة من عنه وأجيب 

تحشى،لا وأنت ت تقدير0 محذوف، مبتدأ حبر متأنق ه عئثئ أن الأول• 
٠تخشى لا آمن أنك شأنك ومن أي 

لأمموضع في التي الألف هي لت والألف مجزوم، الفعل أن ت والثاني 
ألنيلأؤكقوله; الفاصلة، أحل من للإطلاق نيديت، ولكنها الكال«.ة، 
١[.•]الأحزاب: ألثلؤأه أم وقوله: [، ٦٧]1لأحزاب: 

اللغةأسالسبا من معروفج أسلوب يناسها، مد بحرف الحركة إشباع أن والثالثف: 
الحارُى*وثاصن بن يغوث عبد كقول العربية، 

يمانياأسيرا قبلي ترا لم كان ممية ع شيخة مني وتضسحد 
الراجز:ونول، 

تملقولا ا هرصا تولا فطلق غبت العجوز إذا 

الأخر:ونول، 
مجسالمن جلت ما اقتي نيا الكالكال على خرت وقد قلت 

تمعلمته فى عنترة وقول 

المكيمالمنيق مثل ة افزيججمرة غضوب ذفري من ينجاع 
الثاني:ني والأصل أشمت،. النمحة ولكن تر، لم كأن الأول: الست، في فالأصل 

الصدر،يعني الكلكل على الئالن،: في والأصل أثبعت،. الفتحة ولكن ترصها، ولا 
الدفرىعفلم من ينبع العرق أن يعني يتح الراح: في والأصل أشبعت،. القحة ولكن 

الأبيارتإهذه في بألفؤ الفتحة ؤإشباع أشبعتح، الفتحة ولكن التحقيق، على ناقته من 
عربيأملوب بأنه العربية علماء لتمريح الشعر لضرورة ليس ندكره لم مما وأمثالها 
وداناق،وحاتام، كلكال، الثر: في كهولهم الثر، في مسعوع أنه ذللث، ؤيويد معروف. 

الحربيةشواهدها من وأكثرنا المسألة، ط0 أوضحنا وقد . ودانقا وحاتما، ، كلكلأ يعنون 
علىالكلام في >ااولد« سورة في الكتاب( آياُت، عن الاضطراب إيهام )دفع كتابنا في 

لال~ن؛ا•ألأيمن، أؤب زرندا قوله: مع [، xLJi]أنني يدا أمم قوله: 
من»؛p^، لهم فاجعل ارثاه ثم اؤئأذمُت، الأية: هذه ير نففي الزمخئرتم، وقال 

صفةؤ.هتأاه أن واكحقيق اه. عماله، اللبن وصرب سهما، ماله في له صرب قولهم: 
وصفإمصد.ر اليبس الزمخثرى: وقال ١ وحن كبعلل بفتحتين فعل على جاءيت، مشبهة 

فقيل:المونثح، به ومحقا ثم ومن والعدم، العدم ونحوهما ؤنا، ينا يس يقال: يه؛ 
لبنها.جف إذا ا يبس وناقتنا يبس، شاتنا 

يررككلا أي الإدراك، بمعنى مجمدر اسم ت الدرك دئثاه هنف ^لأ ت وقوله 
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قراءةوعلى أمامك. البحر من تخشى ولا ورائك، من يلحقونك ولا وجنوده، فرعون 
أي[؛ ٤٤]ص: ؤةئرم،ه ت فوله في الضمير من حال، فالجملة غتناه الجمهور 

النحوعلم في تقرر وقد حاش. ولا دركا حانق، غير كونالث، حال، في ؤلريقا لهم فاضرب، 
وامتنعبالضمر فيها الربهل وجب، حالية حملته كانت، إذا بلا المنفي المفارع الفعل أن 

توقوله دركا، ، ئخافلا كونلئ، حال( في أي طيثاه لثز هنات كقوله بالواو؛ 
ونثلير[، ٨٤لاJاىJة: أس^ وين لا لتا >ؤ;تا وقوله: •٢[ ]!_ الئنسه رمح، لا ءؤتايَ 

الشاعر؛قول( العرب، كلام من ذللث، 
أحجب،لا دخلتها ماء اللحلوا ه لفسياع لارتفا قومأن ولو 

الخلاصة؛في قوله أن تعلم وبن٧—، محجوبغ، غير كوني حال، في دخلتها يعني 
تاحلالواو ومن صميرأ حوتا ت، بثارع خه.ادء بوذات 
النحو.علم في، ٌعلوم هو كما تفصيل مفهومه في 

أنعأن .4. محبم ، ألإ ثق ثيتثم لآ>ق 4ةلآثم تعار،ت ندله 
بلأيتإتعالى؛ قوله ونفليرْ اتبعهم، أي 4ةئعهلم4 فقوله؛ واحد؛ بمعنى واتبع 

أنوالمعنى؛ ٧[. ،: i^Vl]الأية أشظن،ه ذ وقوله: ١[، •]الصافا^،: ثاذث،ه 
الحرأي الإه ثق وجنوده فرعون أنعهم ليلا إسرائل، بمني، أسرى لما موسك، 

ذكرْوما أحرهم. عن فهلكوا المحر في وجنوده فرعون الله أغرق أي عث؛بماه 4ما 
اللهوأن ، وجنوده هو إسرائيل بني أنع فرعون أن ٌن الكريمة لأية ا هذه في — وعلا ل ج- 

أء-لفمحا ابمعوهم أنهم تعالمح، ين، وقد الموضع• هدا غير في أوضحه - البحر في أغرقهم 
ءالشعراء،؛في تعالى قوله لهم اتباعه على الدالة الايات فمن الثمي، إشراق عند النهار 

فرعونيتبعكم ميعني لالث_«_راء[، متثمن إم لمادة م آذ •لأء؛< اق، ُؤوأزننأ 
فنيعهإن،؛؛?أء ل. كثمتذ أدمن ؤ، يعين ُؤأأتبملا فقال؛ لهم اتباعه كيفية بين ثم وجنوده• 

قُزصيز. جممه نج( . •_^ مأ ^١ تأُظرن.  iJؤإم فين. 
،الألاثساذ( وء؛ هتث! . ثبجت ،أنمنم . يد إني بي وؤبإي ٌئ و 'يم تبمام 

.]الئعراء[ ؤ(4 تيدن ;ه، معي إنر لأ .( نثددهق إد١ مو؛ءأ أصعض-، 
عندالمهار أول أي •٦[، لالئ-عراء: .4 يبمت< 4قأبيئم الأية؛ هالْ في وقوله 

لمي4رحورئا •ريونس،؛ فى تعالى قوله أيضا ذللت، على الدالة الايات ومن الشمس، إشراق 
*الدخان"؛في، وقوله [، ٩٠تيوس؛ دعيتا4 بعنا وجودم يعون نأنتهم أبمر إّخيل، 

•لهم إبماعه على الدالة الأيات من ذللئج غير إلى ]الدح١ن[، مقعوف).4 إتحظم للأ لم١محك، 
عثيم4؛ما ألإ نج( 4ءغشتمم ؛ هنابقوله إليه المشار قومه وحمح هو غرقه وأما 

إك4،أوتسا ررالشعراء،؛ في كقوله العزيز كتابه من متعددة مواضع في تعالى أوضحه فقن. 
آلآ-مئئم رآرك،ا رو( ألعظيعّ عي همق َم، ءأتمح( آتْر بم(اق• أنمل( آب( مؤتئ 

إ>f .•َ -ِإ ِِب ا ِء• م ر ٠ ء ، ِ ر كإ ص• ر ر  ر

إكؤآار؛صثI 1 قي كقوله العزيز كتابه من متعددة مواضع في تعالى أوضحه فقد 
آلآ-نيئثم وآر؟تا وا ألعظيهمب '؟١٥١^  LUَ؛و )؛( ١٥ئأنمؤر آتنر ثصء-اف أض-، آي ؛^؛ ۶٠
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أكتئمع رنا ي ه ؤ، إة . ألاحلأ آمتا ئث . ؟؛*؛a س ثثن ثض أءثط ث. 
ي،•،^^ ٠١٠^ »الأعراف«: في ونوله لالش-مراء[، الأية . . بيا.ه.

نهزأنيق ؛اتئودا ءالزحرف،: في ونوله [، ١٣٦الأية . . ى. 
»أثثًظمأينو ذغم رة ٠^^؛؛ في«اوقرة«: ونوله ]الز->-رفا، محمحى.ه 

ادرْفثإذا رربوس"ت في وقوله لاو-مرْ[، ن؛ءمحدن.ه دأقّ ؛، J^iئ ١٠^٥١ 
•٩[،وس: لبأصزه ثة ;١؟ اء،ق تثأ دء .'اثئ، أك إلا الت لا آثم ،َاتث ثاد ألتثئ 

ذلكصر إلى ]الد-محانا، قرمز.ه خد إتآم ُلأ أير ؤوٌلإ الالدحان٠: ني وقوله 
ماالإ نى ؤتثن؛م نوله• في الموصول هو الن-ى المبهم بالاسم والتعبير الايات• من 

ألنالر؛بمش نوله" القرآن في ونغليرْ شانه، ونفختم الأمر تعقلتم على دل*ل 
تونوله ]الجم[، عش.ه ما يقه، . توئ ت يقوله ]الجم[، .ه بمش تا 

ماالبحر من فأصابهم والمعي: البحر، واليم؛ ]الجم[. أق.ه ءآ عيي، إل ^٤٠^؛ 
المتأصل.والهلاك الغرق ومو أصابهم 

0هلأص زنا مء ءءنذ تعار: نوله 
الكريمةالأية وهذب٠ إليها، هداهم ومحا الحق حلريق عن نومه أصل فرعون أن يعني 

إبهنوإؤ ؤثآ أرئ إلا،آ أردك؛ فنعنن،آ ٠^^ قوله: في فرعون كذب لمها افه بض 
م؟ئأرستا تعالى: قوله لخلالث، الموصحة الأبأت ومن [، ٢٩لءالر؛ ألئثاده مهن 

.,؛مستم محبمثى أم وتآ بعؤن أم ةبثرا وتلإبه ينعنبمك إق ين. دبمم< بماهث 
اJلأغيةوالم^كة ]هود[. ألمورود.ه آليزد ربئس ٢لثار نأؤددنم أإت؛نممح بموم ممم بميم 

فواصلمراعاة هي هداهم، وما يقل ولم هدئه قوله: في المفعول حذف في 
]الضص[.ق وما ودعك ^ما تعار: نوله القرآن ر ونفليرْ الآيا'ت>، 

ء3ةأورنا آ،دبس أثور ناث عده نق ثن إنرءبل وؤي ت تعار ندله 
-ويلا جو - وذكر مده• ؤسن قوله؛ إر نا يبمت ين مآوأ محإثق.ا المث 

وأنهفرعون، ءال.وهم من إياهم بانجاته إمرانيل بني على امتنانه الكريمة الأية هذه في 
منكلوا لهم؛ وقال لوى، والالخن عليهم نزل وأنه الأيمن، العلور جاب واعدهم 

هذاغير في أوصحه هتا ذكر، وما ريكم. عليكم فيغضب، تطنوا ولا رزقناكم؛ ما ءليبات< 
ؤو\>أالبقرة•: اا،ورة في فرعون عدوهم من بإنجائهم عليهم امتنانه في كقوله المرصع؛ 
ذ;مَوفي ثآم؛ ثبمتمحن ٣ ثة>ث م يآ بمثضم س نئ قضفم 

هتن أتثبمًغم ؤذأ1 »الأءراف«; في وقوله ]الهق_رة[، .اه عظم رذ،محو تن ثلآ» 
ننءو دبمظم رن، بمآءؤ هسجوف وآ»ك( بميلين آتياي، نوء بمدثوئم بر.مث 

أندفمن إنربجبد ه محا ارالمخان،: في وقوله ]الأءراف[، ءءاسم.ه 
مورةفي ه وقولدح_ان[، ]الأكمفق.ه نن ^١ ١٥كان إثم ين ألتبمن. 

محبمدث'ا4 ين آؤمنآد إي ءفي==ئم أف قممه آذًطر؟أ لثيبمي موش ثال ؤوإد "إبراهيم'؛ 
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ربمظمين بلا* د'ل==كثم وق يثآءظم يدئمحيوة أثا»كإ وق،وث أنيل ثوء .تثو*و>؛إأ 
]اكعرا،[،.ه بمؤءتد ؛ي دأممبمها ؤ'كنلأث ررالثعراء؛ات في وقوله تل;راممء، اوابٌ بجث 
ر)الأءراف«;يي وقوله تالدخانا، .ه ءاثييى مء وأزوي ءؤَةثلأق في وقوله 

هونول[، ١٣٧لالأء_رافت الأرءJ، ثشيو يحغذط)ل0 َ؛اتوا أدمى ألنوم 
قوله:ه!لى آيته و،تم1هلم ألايصبر ز أنمعنإ ؛^;١؛^ عق ثن أن ورد ؤ 'رالقمص'؛ في 

الايات.من ذك ءٍر إلى ٦[، ]الغمعس: ؤءنددإتث>ه 

فيالمذكور هو الوعد ذك أن الأفلهر آلآذسه؛ أهدر نام، هنا: وقوله 
وقوله:[، ١٤٢لالأء_راف: ١^^ . . تشره. دو ممتثأى موش ؤور'ءدول نوله؛ 

^١ر3قم مدم وقوله: [، ٥١]اوشرْ: الآو_ة . . .أتينمؤى ثعنُا 
ذلك.غير فيه ونل التوراة، بإنزال، الوعد وهو ■همثاه 

غيرفي بذللثط عليهم امتنانه أوضح قد ؛،^؛ ٠٥^أتن عوقم ؤُثرتا هنا: وقوله 
ألتىهوؤم وأرتا ألئمام عابمًقم االبقرة٠: في كقوله ١لموضع هذآ 

نآلتاوئ4أدى نٌإ ^٥ ألتم ققيج >ؤنهئا »الأءراف،«: في وقوله [، ٠٧]١^>؛: 
ماءالمن ينزل شيء وهو الترتجبين، المن' أن على العلماء وأكثر [، ١٦٠ت ]الأعراف 

•ني السما سبه تر طا والسلوى. ٠ لأييفى ١ العسل به نوهو يتجمد، لم الندى كنرول 
السل.الملوي ت ونيل لوى، والالمن في الجمهور نول وهذا المماني. هو ونيل 

الخسلعلى يطالق ءاللوى" أن والتحقيق ٠ العسل على الملوي إطلاق بعضهم وأنكر 
الهذلي:زهير بن حالي تول ومه لغة؛ 

نشورهاما إذا السلوى من ألذ لأنتم؛ جهدا باش وقاسمها 
بنمورج قال العل• اصتخراج النشور لأن نستحرجها؛ ما إذا العسل من ألذ يختي 

قالهيسلى؛ لأنه به سمى كنانة؛ لغة السل على الملوي إطلاق المدوسى: عمر 
نيوامحلفوا الأية. ني المراد هو ليس ذلك أن على انملخاء أكثر أن إلا القريي. 
الخليلوأنشد سلواة، واحدْ جمع، هو بعضهم: فقال مفرد؟ أو جمع هو هل الملوي• 

الشاعر:نول لذك 

القطربلل من الملواة انتفض كما هزة لذكراك تعروني لؤإني 
المن:هذا ويروى 

الفطربلله العصفور اسفض كما 

وتال■ ملاوي وجمعه مفرد الملوي الكسائى: وقال البسن،. فى ساهد فلا وعاليه 
واحدهيكون أن يشبه وهو والمر، الخير مثل لففله؛ من له واحد لا جمع هو الأحفش: 

ليقليوا والجمع. حل، لوا ا في عي وشكا ني وسما يقلى : قالواكما عته؛ حما مثل سلوى 
تفتح:وقد كحبارى والمكاعى الأودية. في يكون المفلر، حسن مجر أحضر شجر ت كذكري 

معروف.طائر والمماني: به. يتداوى العيدان ينتق أحفر، صغير المامحث، ينتق من نؤع 
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اضيمن لما جاٌع اسم أنه المن* في عندي والأظهر —• عنه ايئه عفا ~ مقيده تال 
ضعلى به اض من الذي اكرنجبين ب فيدخل نمب، ولا كد غير من ءيدْ على به 

فيالثابت نوله هدا على ويدل يماثله• مما ذلك غير ويشمل التيه، في إسرائيل 
شفاءرمانها المن من ءالكمأْ ت الصحيحين 

يشبهه،ءلانر أو ماني، الإنه قلنا مواء محنائر، أنه السلوى؛ في عندي والأحلهر 
علىلغة بمللق السلوى، أن •ع ذلك. على والخلف السلف من العلماء جمهور لإطاق 
سا.كما السل، 

والسالوى،المن من أى ^٤^٢^، ثا ثثت ين ^"؛^١ هذه: ٠ءله٠ آية فى ونوله 
والأمان.للإباحة فيه والأمر 

آلثنهوؤم وأرن ؤ •البقرة•؛ فى كقوله الموضع هنّا غير في أيضا ذللث، ذكر ونال 
[،٥٧؛: j-4-Jl]أميم '؛اوأ ظلثمثا وما ^ )،٤٣ما كي ثن ؛^١ ثأكلدة 

ينيقزأ وألثلوئ ألنك عثهم وآرلتا  ٣١ؤإ »الأءراف«؛ في ه وقول
[،١٦•لالأء_^_^راف: ؛٥٢٣^^ خئتتب حقامآ وثذيحر ء1ل1زثا ومآ يدشقم ما •وني، 
والفميركلوا، لهم وفلنا أى محذوف، قول مقول لأياين، ا هذه في ^^١^ ونوله؛ 

منكلوا أي *ماُ هو الذي الوصول إلى راجع محوه ثلما ^،؛٠ نوله• س المجرور 
فيماالطغيان عن ونهاهم رزقاكم، فيما أى فه4 تلمإ ^،٠ رزقاكم الوي ءلم-ات< 
عنوالنعيم اللهو ويشغلهم يه، نعمته يكفروا يأن فيه النه حدود يتعل.وا أن وهو رزقهم، 

بهيستعينوا أو المعاصي، في به عليهم أنعم الن.ي رزقه ينفقوا وأن نعمه، يشكر القيام 
ذلك،.ونحو ا فيه عليهم ١لواجنة الحقوق يمنعوا أو العصية، على 

توله؛في الفاء لأن _؛ وعلا حل - غضبه عليهم يحل أن لهم بب ينللئ، أن وبين 
محض،ءلالّ_، وهو النهى يعل لأنه بعل.ها؛ مضمرة بان عنصوبح والفعل مببية، ؤم؟له 

بقوله؛الخلاصة في ذللث، إلى أشار كما 
ي،نمحتم ومترها أن محقين طل، أو نفي جواب ا فعد وب

والثانوناللام، بضم يحلل( الحاء)ومن يقم رفيحل* الكاش الحرف هذا وقرأ 
بالضمافيحل• الكاتي فراءة وعلى اللام. بكر وايحلل، ازحاء بكر •يحل• نرووا 

ومنهوجب، إذا بالكسر: يحل حل من فهو الجمهور قراءة وعلى غضي،■ بكم بنزل أي 
وقوله؛[. ٣٣]الحج: ^لثيقه آكي، إث، مح1هآ ومنه أداوم. وجب إذا دينه حل 

إلىفيهوي نحوه أو جبل من يضل أن وأصله الهاوية، إلى وصار >مللث، أي نوكاه >ؤإتن 
الشاعر؛فول ومنه فيهللتج، الأرض 

دْبكا هحتتفت، فة ترفمرأّرا ن موى ه
معاربن كعب، نول ومنه بعدم. نهوض لا مقوهلآ مضل أي أمه، هولت، ويقولون؛ 

الغنوى؛
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ثوبيحين يل لالبمري اذا ومغائبا الصبح يبعث ما أمه هرت 
[،ipjLLii]ؤاه ئثثاؤثه تعالى: فوله في؛ يرات التغاحد هو هذا ونحو 

أربعتناعافر له يهللع صعودا دعي جبال جهم في، إن قال: الأصبحي مانع بن شني وعن 
نمرأجهنم في، ؤإن ]المدثر[، وه صعودا ؤثوسر تعالى،: اض قال يرقام؛ أن قبل، حريفا 

اضقال 1صاه، يبلغ أن قبل خريفأ أربعين فيهوي أعلاه ْن الكافر يرمى هوى، له يقال 
أعلم.تعالى، واش كثير، وابن المرطي، قاله هوئ4؛ صت. ■ثنبم، ه هنلل، ٠^^٠ سالي،؛ 

فيآثارها تظهر حرماته، انتهكت إدا نفسه بها اممه وصف صفة الغضب أن واعلم 
كمانمرها المسلمين معاشر ونحن - وعلا جل — غفيه من ض يا نعود . عليهم المغفsوب 

تنزيهنامع .  vlusمن بشيء نكذب ولا ه، نفبه وصف ما كل في ربنا فنصيق جاءت 
أوصحناكما . كبيراعلوأ ذلك عن غس المخلوقين مشابهة عن - وعلا جل - له التام 
ارقدالأية هذه في ائي والكحمزة وقرأ الالأعراف« سورة في الإبضاح غاية ذلك 

ووواعدناكمالباقون وقرأه فيهما٠ المتكلم بتاء وواعدنكما؛ عدوكم من أنجيتكم 
وقرأللتعفليم٠ الجمهور قراءة في الجمع فصيعة العفلمة، على الدالة بالنون وأنجيناكمأا 

مجنلا الوعد من المجرد، الفعل بصيغة الثانية الواو بعد ألف بلا ءاووعدناكما٠ عمرو أبو 
التعظيم.نون *ع المواعدة 

اللهذكر أنتدئ.ه. م صثدحا ؤحمل رءامذ ثاب دى لمار ؤإآة •' الي نعقول 
معاصيهمن إليه تاب لمن المغفرة كثير أي غفار؛ أنه الكريمة لأية ا هده في — وعلا ل ج— 

متعددةمواضع في المعنى هدا أوصح وقد اهتدى. ثم صالحا وعمل به وآمن وكفره، 
[.٣٨]الأنفال: نهده ق ثا نهر ثنمز بفهوا إن يكثثوا يلتبمى كقوله؛ كتابه، من 

ثعوروأئث قنتئهوظ أف إثل تؤوكن ثلاثة: ثاالث افه رن قالوا الذين في ونوله 
ينمثلؤإ لا 1مسهنم عق آف/هما ١^■؛؛، كعبادئ ^٥)، تعالى: وقوله ]المائدة[، زحيص 

هلم وأنلئوأ ^٤؛؛ اق؛ ثقدرأ ألتحم. ألتمئ ئر إقم ^٤ الدرب سل أثث إن أثن قني 
الصالح.والعمل التوبة معنى قدمنا وقر الايات، من ذلك غير إلى ]الزمر[، 

التوبةمجن ذكر ما على وثبت استقام أي آنتدئه الكريمة: الأية هده في وقوله 
أئنيثا ثالؤأ أدمك^ ؤإ0 تعالى: قوله ذلك ونظير ينكث. ولم الصالح والعمل والإيمان 

تعالى:وقال استمم؛،٠ ثم باش آمنت راقل الحديث: وفي [، ٣٠]فصلت: اسقمؤآه ئأ 
[.١١٢]هود: آلأية َةآ 

إثلخاوبم،؟دق أميم( عق أؤلأ؛ هم هآو ثوّنى مهق، عن أعجلاك> تعالى• قوله 
موسىمواعدته قصة إلى الكريمة الأية هذه في — وعلا جل - أشار . ّلمينئرج{ 

ربهواعده لما أنه وذلك قومه. قبل إليه واستعجاله الميقات، إلى وذهابه ليلة أربعين 
إلىاستعجل قومه، في يخالمه أن هارون أخاه وأوصى الخل.كور، الميقات له وجعل 
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هناأجملها التي، القصة وهذه الأية. ؤ,ياإوه عن شهإلى ؤو*آ ربه• له فقال الميقات 
وآسننهاقلت ؛ثثأى موش ءؤوو'عنلا راالأءراف((; في كقوله المرصع هدا غير في لها أثار 
ولاومحج ممح، ي، مو ئنتحكن محب تدش دئال قله أرسؤكث• دنيء بمثف ئتم يم 

إوئ4أثئر أيؤآ دب ن ١٠نئم جثه. لمفيثأ ثذش ء دقا . ألثمدي سيل ثيع 
١٤٣. ١٤٢.]

الن.ىللوال بقا ليس موسى جواب أن وهو ت معروف موال لأية ١ هذه وفي 
مطابقايأت لم والجواب قومه، ■من أعجله -^، ٧١السبب عن للسؤال لأن ربه؛ سأله 

إئث،ه.وبمأأد0 ١؛،، ء أملأ؛ ُؤهم بقوله؛ أجاب لأنه لذلك؛ 
وماقريب هم يعني أني4 ءق أُث؛ ^ قوله؛ أن منها اجوبة؛ ذلك عن وأجيب 

وبيتهم.بيتي ما لقرب عنهم أعجل ولم أذقل-مهم لم فكأني مثله، يغتفر بيير إلا تقدمجتهم 
منداخله عن أعجإلئث> ؤون\ بقوله: خاطبه لما - وعلا جل - افه أن ومنها 

أعلم.وافه المءلا،قّ الجواب عن أذهله ما وعلا. جل - طه والتعفليم والإجلال الهيبة 
الخلاصةفي مالك ابن ورجحها الحجازيين. لغة فيه المل.  ١٠٠^إ وقوله 

■• • أولى والمد بقوله؛ 
البعد،في التميميين لغة على اللام لحول ويجوز بالقمر، ءأولأ® التميميين ولغة 

١لثاعر؛قول ومنه 

أولألكواإلا القليل يعقل وهل أثابة يكونوا لم قومي لك أولا 
عليها.اللام لحول يجوز فلا بالمد الحجازيين لغة على وأما 

الضةأن الظاهر @ه، آلثاِمئ ثأم تدك ئ منك ثثا ث غنا تعار؛ قوله 
دثا»همن بيا قبل فننئق إلا ئ كقوله: إقلال فتنة فهي العجل؛ عبادتهم هي المنّكور0 
مؤيوؤربمل-دا كقوله؛ متعددة آيات في مبينة جاءت العجل بعبادة الفتنة وهذه [. ١٠٥]الأعراف: 

٠الايات من ونحوذلك [، ٠١]القرة؛ ءلتلئوث؟ا* زأسم بمدْء ثى الجد  ٢٢٧٢ئم وله خمذن 
الموضعهل-ا غير لهمٍفي إصلاله كيفية أوضح ألثاميئ؛ار ؤاؤوآصقمُ ؛ هناقوله 

ءاؤأمحذ-د،قوله؛ إلى حواره لإ جثيا بمجلأ ئاتهنّ يذ بمدوء ين موش م، ُؤرأءثد كقوله؛ 
حلىمحن لهم السامري صنعه وقد إلها اتخازوْ أي [، ١٤٨]الأعراف: وحقاوأ 

بعبادته.فاصلهم القمل 

ندائث١وأ مار ؤ -؛سِدا عجلا يلننج . آفزُه أنمح، ُؤةكث.لش • ا نهه وقول
بنموّك، اسمه وقيل هارون، اسمه قيل والسامري: هنئ.4؛ مرض ؤإقه إقيظم 

البل؛من رجلا كان وقيل؛ البقر• يعبدون كانوا قوم من أنه عباس؛ ابن وعن ظفر• 
منإمائ؛ل بتي عغلماء من عفليما كان وقيل؛ معه. وحرج به آمن لمومى جارأ وكان 
ءكرمان أهل من كان جمير؛ بن سعي،- قال بالشام. محروقون وهم بالسامرة تعرف قبيلة 
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أطلقتوهد زاف. أم خالص أم ليتين النار في الذهب وصع اللغة؛ في أصلها والفتنة 
يئتؤذأزر ي م وق} كقوله؛ النار في الوضع منها؛ متعا-دة. إطلاقات القرآن في 

•١[؛لأية ا أمحهن ثنوأ اث؛ن ونوله؛ بها، يحرفون أي ]الذارياتء، 
كقوله؛الفتة؛ اسعمال فى الأغلب وم الأخيار ومنها؛ الأخدود. بنار أحرقوهم أي 

أمثؤعل أسشوأ وفوله؛ [، ١٠]التغاض: الآدة  ٢٢٥^٠١
كانتإذا الأخبار نبجة ومنها؛ [، ١١-^ ١٦]؛؛-«؛_؛ ه فه .قثننم عدة ة، لانثم 
^4لأ ثق ،ؤوئٍاوئلم كقوله: الشرلث.، على الضة أطلفت هنا ومن سيئة. 
كقوله؛الحجة، ؛ ومنهاالأية، ١ ؛ ١ ممك،ه ئئنا م ؛ هناونوله [، ١٩١"]القرة: 

حجتهم.مر لم أي ]الأنعام[ نميث.ه ^ ما يث، ثأثو ثازأ أن إلا ؛تثئي( م ف 
الذيص لأنه إليه؛ إضلالهم أسند أثآه4 ؤوأنلمُ الأية؛ هذه في تعالى ونوله 

الفرسرحافر مسه الذي التراب 'يب ورمه الشمل حلي من العجل لهم بصياغته نه تب 
فؤرتعالى نال، كما خوار، له حسدأ عجلا ذللثح بب الله فجعله جبريل، عليها حاء التي 
وقال،ماره، لم نثدا عجلا لهم ثلننع ألثيه. أمح، ، ٤١^^.يمة:  ٠٢٤١١ورة الهذْ 
الأية. . حوره. لإ جثيا بملأ ثانإ_غ يى بميم ين عوش رم ؤ؛٢٧ 'الأعراف*؛ فى 

ذللث،بقدرته الله جعل العلماء؛ بعض نال، الفر. صوت والخوار؛ [• ١٤٨]الأعراف؛ 
جثداهفوله؛ ظاهر هو وهذا ودم، لحم من دأ ج الممؤخ الحلي 

إذاولكن دما، ولا لحما العورة تللث، تكن لم العلماء؛ بعض وقال، [. ١٤٨]الأعراف: 
قادرتعالى والله الأية، لذلاهم أقرب والأول، العجل، كخوار محوتننؤ اريح مها دخلت 

طينا.وكان ودما لحما آدم جعل كما ودما، لحما الجماد يجعل أن علير 

هذهفي - وعلا جل - ذكر لثاه، محث رمهء إل مسمة تعار؛ نوله 
ذللث،فير كونه حال، فير للميقات مجيئه بعد قومه إلمر رجع مومى أن الكريمة الأية 

الحجل.عبادتهم أجل من، قومه على أمحقا غضبان ارجؤع 

هاواوعلى الغم،، محية هنا؛ ، فالأسفب،، الغضمحييي أي ٠ؤآمداه وقوله؛ 
ب،الغضعلى الأسف، إطلاق، ومن ب،، الغضمحييي غضبان أي أسفاه ؤعْنسس فقوله؛ 

يتهنِأثسا ءاسقوثا ؛  ١١خرف لز  ١١٠في الى تعفوله قرآن الفي 
عليهمالأيات توالي *ع الكفر في بنماديهم أغضبونا فلما أي ]الزخرف[، ج^ه ههعى 

فيرموسى ر"؟ع أي والجنع؛ الحرن هتا الأسف، العلماء؛ بعفمر وقال، منهم. انتقمنا 
مغتاظا؛أي أمحقا وقيل؛ للعجل. بعبادتهم قومه لكفر جزعا حزينا غضبان كونه حال، 

يجزولم با، بالغضه نفوصفح القه أن والغيظ؛ الغضب، بينر الفرق، يقول؛ هذا وقاتل 
لأنهالأية؛ هذه ير نففي اتجاهه عدم يخفى ولا ارازي. الفخر حكاه بالغيفل؛ وصفه 
المذكور.التفصيل إلؤر ذللث، في حاجة ولا الأول،، القول، إلؤر راجع 
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تعددجواز التحميق أن مض فيما فدمنا وفد حالان. أمناه ؤءنمس وقوله! 
بقوله؛الخلاصة في له أثار كما واحدا؛ العامل كون مع واحد صاحب من الحال 

مقرئوغير م لاعفمفرد لعدد تذا يجيء ند والحال 
ؤءنثذقومه إلى يجع موس كون من هدْ اطه" آية في - لعلا جل - ذكرْ دُا 

نيكقوله المذكور، غضبه آثار من أشياء وذكر الموصع، هدا غير في ذكره لناه 
الأية. . . بمدلأه من ءئئؤأ فثثا ةو< آمئا عنتث ومهء إئ تومئ رجع •الأ*عراف•! 

فيهاالتي الألواح القاءْ موسى غضب آثار من أن تعالى بين وند [. ١٠■]الأعراف؛ 
وثنيآلأؤ؛؛ ؤدألمح، ت ااالأعراف،اافي نال كما إليه، يجرم أحيه برأس وأحده النوراة، 

تأحيه برأس لأحذه نيرأ م •ؤله• فى ونال [، ١٠•]الأعراف: إكمحه ءرث أخي ررأ؛ل 
كالعيان؛ليس الخبر أن على الدلالة فيها الايات وطْ إربي،ه. )؛٠ يتؤ، ثلثي لا سثريم 

منممق، نثنا قوله■ م، بينه كْا العجل بمادتهم قومه يكفر موس أحر لما النه لأن 
لماولكه الألواح، يلق لم فيه ثالث، لا يقين اممه من حبر وطا ألثا,مئه، ؛١٠٣ بمدك 
اليقينالخبر فيه نره بؤ لم أنرأ ذللث، معاينة فيه أثرت؛ يعبدونه الحجل حول قومه عاين 

ندةمن أصابه لما إليه يجره أحيه برأس وأحد نكرت، حتى الألواح فألقى ، يذللث، 
تعالى.اف حرمات انتنهالث. س الغض، 

حدثناحاتم! أبي، ابن وقال ت ®الأع-رافحااصورة فى يره نففي كثير ابن وقال 
بنصعيد عن بشر، أبي عن عوانة أبو حاوثنا عفان، حدسا المباح، بن محمد بن الحض 

كالمخبر،المعاين ليس موصى افه *يرحم ■ ٥١رسول قال قال؛ عباس ابن عن حير، 
-الألواح• الش رءاي؛؛هم رآهم فلما الألواح، يلق فلم بعده فتنوا نومه أن قك ريه أحره 

أرديمأم ألمهد عقاًقم أهثاث حننأ رغJ١ ن3ئأ قم الم بعؤمح. ^٥١، تعالى• قوله 
٠يتالكئاه ئثJننا نآ ثالؤأ مذعيء-ا. ئلنقر يأثم ِن ثثب ء؛بمم بجو أن 

الصلاةنبينا وعلى عاليه — موسى أن الكريمة الأية هذه في - وعلا جل - ذكر 
ألمؤبسي (؛ ٠٠١قال بعده س العجل عبدوا قد ووحدهم قومه، إلى رجع لما - والملأم 

ّ-ص1اه ^١ نئم تمدةأ 
علىينزل أن وعدهم أنه الحسن؛ الوعد بهيا المراد في عندي الأقوال وأنلهر 

الحسنالوعار وهذا والأحرة. الدنيا حير من إليه يحتاجون ما كل فيه كتابا نبيهم 
وفيهالأية، أندثمزه أمي جايٍا تعالى! قوله في المذكور هو هنا الا.كور 

.ذلك،غير أنوال 

العهد؛بملل لم يعي للإنكار، فيه الاستفهام أنهده؛ ءكًقلم ^١^،؛، وقوله؛ 
والعهديان، النمظنة العهد ؤلول لأن قلم(ب من بالعهد )وما المثل؛ في يقال كما 

نسبتم؟فكيف بملل لم نريبح 
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هناارأم« العلماء: بعض قال j^؛ نن ثثث ءو؛لإ بجل أن أندم ^١:؛ وقوله: 
إرادتهمومعنى ربكم، من غضب عليكم يحل أن أردتم بل والمعنى المتقطعة، هي 

الغضبأرادوا فكأنهم ارادتهم؛ ربهم غضب يستوجب ما فعلوا أنهم الغضب، حلول 
العجل.Jعجادة الكمر وهو صه، أرادوا لما 

وأنالميقات، إلى تقدمهم لما يتبعوه أن وعدوه كانوا ؛ ت وقوله 
فاحلفواموسى؛ يتبعوا ولم عليه وعكفوا العجل فعبدوا تعالى؛ الاه ءلاعة على يثبتوا 

وعاصمناغ قرأه يتئكئاه؛ توعدئ ثئلتا تآ ؤه^أوأ أثره ش الذهاب وعدم بالكفر موعده 
وابنكثير ابن وقرأه الميم، بفم اُ؛ملكنا® والكائى حمرة وقرأه الميم. بفتح مألكتاه أؤ 

موعدكأحلفنا ما القراءات! جمح على والمعنى الميم. بكسر اربملكناءا عمرو وأبو عامر 
أحلفواما بأنهم منهم اعتدار وهو ٠ موعدك أحلفنا ما أمرنا مالكنا فلو أمرنا، ملكنا بأن 

اعتذاروهو ٠ وكيده السامري حهة من أمرهم على مغلوبون ولكنهم باحتيارهم، الموعد 
قال؛من صدق ولقد ترى!! كما ساقهل بارئ 

العذرمن حير العذر احلراح فإن بمين يس لالعير وجه كان إذا 
هميثلكاه؛ موبملن للتا يجآ لموسى؛ قالوا الذين إن فال! من قول على وأما 

أكثرهمعبادة من وقع ما وقع ولما ا يتبعوه أن وعدوه لأنهم الحجل؛ يعيدوا لم الذين 
الفرقةمن خوفا مقارنهم عر يتجرووا ولم ذلك، بجب موسى اناع عن تأخروا للعجل 

ورهالهذْ في القمة فى تعالى قوله إليه يشير كما الجمالة، في وجه له العذر ف- 
 ،i،^ ينئؤمءال . أنه( أفعمنت سعن ألا صتيأ. نأتنيم إل تعك تا .>يايا

.ه،مؤ، /؛ى محأم ينخغ، بخح أارا ؤت ثمل، أي( حشيت، إؤ، ِلربي غ" يته، ثلثن لا 
.أمرنابملكنا أي محذوف،، ومفعوله فاعله إلى ، مخاف؛ؤدعآكثا؟ار قوله؛ في والممدر 

وقالو\دخط\. منهم اعتراف فهو أخطأنا، بل الصواب بمالكنا قال كأنه القرطبي؛ وقال 
•لهم مفارقه مدة يريد الزمان، النهده ؤأهثاث( الزمخنري؛ 
كقولهاستفهام همزة تقدمتها إذا ب'؛لماا مجزوم القرآن في ممايع فعل كل تنسه؛ 

العأماء؛محي معروفان وجهان فيه .ثثتأه؛ ^١ نئم' قنؤ ٠^١^ ؛ هنا
أدمؤ قوله؛ فيعير إثباتا ينقلب ونفيه مانحوية، ب، ننقلممارمحه أن الأول؛ 

ومحتل ُؤألم وقوله؛ شرحنا، بمعنى ١[، ؤأزدئجه]اوث-رح: وقوله؛ وعدكم، بمعنى 
ظاهر؛ماقوية المفارجة انقلاب ووجه . وهكذاعينين. له جعلتا بمعنى ]اللي[، ا.ه عتحت 
.معروف، هو كما المضي معنى إل الاستقبال معنى من المضايع تقلب قليا حرف لأن 

الكامنالنفي لهل فيتالقي، معنى مضمنة فهي إنكارية، الهمزة أن إثباتا القي؛ انقلاب ووجه 
•الإئات معنى إل نؤول إناُت،، النفي ونفي( فينمه، ®لم" ل الصريح القمح، ض فيها 

يقرأن عر الخاطئ، حمل وهو للتقرير، ذلك في الاستفهام أن الثاني؛ الوجه 
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أنعلى حملهم حتأه؛ نبمدا يوقم يدهإ ت نوله من فالمراد وعليه ٌدلىا؛ فيقول 
تحرير قول العرب كلام من هذا ونظير ' هكذابلى ٠ فيقولوا يدلك يقروا 

راحبطون الخالين وأندى ا المطابركب من حير ألمم 
•فول إلى أسغاه ءذثس ممهء إق مّني بزيأ • ا هنفول أن عرفت فإذا 
وعتابهمفعلوا مما غضب ندة ني إليهم رجع لما موسى أن فثه الد بين نل ؤيمل،ثاه 

JU  أمده. هًئر أَفطاد ظ ^١ م نم م المناب: ذلك في لهم ..
غيرفي بينه ولكنه فعله، يعفر وكذ.لك هنا، يبينه لم لهم عتابه بعفر أن فاعلم ١لأيه، 

عضبنفويوء اق، موسمة يجع • بمُينها القصة في 'الأعرافؤ' في كقوله المرصع؛ ^ا 
فعلما بعض وبين [، ١٠٠]الأءراف: وؤلإي أم ^^ ■١بمدة يى ن1تثا قاد أهما 

وفد[، ١٠•لالأءر١ف: إيوه ء؛رث أيبه نأي وأثد ألألوخ قء »الأعراف«: في بقوله 
^١^^•>لأ أإأابجا ثلثي لا ييئيم ؤةل< نوله• قمح، ُطهُ قمح، هنا ذلك إل أشار 

.آلثامؤ أش ئكوت.لك< ثدقا السيِ نيثو نن أزناثإ خمكآ ؤول؛ه نع—الى: ه نول
.ه.مئ ترش نإيه إقهأءظم ^١ ئئازا' -مار قم حندا ينك م ئأحنح 

بفتح)حمالنا( اتي والكوحمزة عاصم، عن وشعبة عمرو أبو الحرف، ^ا قرأ 
عنوحفمحر عامر وابن كثير وابن ناغ وقرأه مجردآ٠ للفاعل مبينا المخففة واليم الحاء 

القراءةعلى ولأنا® للمفعول. مبينا الخث.ل.دة اليم ر وكالحاء بفم ؤ"ءألنآه عاصم 
قوله:في والأوزار بالتفعيف،. لأحمل® فاعل نانت، الثانية وعلى لأحمل® فاعل الأولى 

ووجهالأنام. معناها العلما،; بعض ونال الأنفال، معناها العلماء: بعض قال 
آثامأنها الثاني ووجه منهم. امتعاروْ الدي القيهل حالي من أحمال أنها الأول القول 

أنللختامن وليس الحرب، دار في التامتين حكم في معهم كانوا لأنهم وتبعات،؛ 
أقوى•الأحمر والتعليل لهم• تحل تكن لم الغنائم ولأن المربى؛ مال يآحن- 

ؤ)\ئننتعالى: قوله يوضحه كما الحلي، بالزينة الراد آلسره؛ نينة وتوله• 
ول:قا أم[، ١٤٨لالأء__راذ،ت زاره ئ جندا بم؛ة ثاتهنّ يذ س،ء ين موش م، 

أنوأمرنا الحفرة، في المامري أوقدها الخي النار في وطرحناها ألقيناها أي ؤسودهاه 
فيالحلي جميع جملوا أنهم هر ذللئ،: في عندي الأقوال وأظهر فيها. الخلي نعلرح 
فيهموسى الذ نبي يرى حتى لخففله أسهل ذللئ، لأن واحد١ة؛ نهلية فيصير ليدوب المار 
ليازهبحجبريل جاء لما أنه وذللئ، عليها. يهللعوا لم حطة تدبير يريد والمامري ١ رأبه 

الفرس،تلك حافر مه ترابا السامري أحذ فرس، على وكان الميقات إلى بموسى 
فيهاجعل اض أن فتفرس النبات، فيه ينبت أثرها مرصع عاين أنه القمة ش ويزعمون 

يطرحواان أرادوا فلما ، بها واحتففل التراب من القبضة نالك، فاخذ الحياة، خاصية 
ألقىفيها، وجعلوه الأمباب من ذلك لغير أو واحدة قطعة ليجعلوه النار في الحلي 
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حوار؛له حسدأ عجاs كن ت له ونال المدكورة، التراب ْن القبضة تلك عليه السامري 
كمامرمحص، ؤإله إلهكم هو العجل هدا لهم* فقال خوار؛ له حسدآ عجلا اض فجعله 

ثمسا بمثزث نال . ثعلتك تا ؤئاد موصى؛ عن تعار نوله ذلك إل سر 
•نئمى ل سؤلت ؤحكذ.لك قدتها آلن؛!ّّوبي أنم من نثكة فمضت بهء ببمممحا 

اعتذارهميقية من هو آلذرمحّه؛ ننت نن ، ٤٥مئئآ ت لأية ا هذ0 في ونوله 
غيرهم،من لا العجل عيدوا الدين من الاعتذار ذلك أن على يدل وهو البارد، الفامد 

غيرتعينا منهم الاعتذار كون يعين ٌا فيه ليس لأنه غيرهم؛ محن أنه احتمال معه يبعد ولا 
حال.كل على له وجه لا عذر العذر هذا أن ومعلوم محتمل. 

فييطالبه وذهب هنا إلهه موصى ني أي ؤص-ىه ت الكريمة لأية ا يرذ0 في وقوله 
أيضاعباس ابن وعن مجاهد• قول وهو المتون. حديث فى عباس ابن قاله آحر؛ محل 

أيأبقا هماس ابن وعن به• يذكركم أن ني أي عكرمة طريق من 
وعبادته.العجل ألومة يادعاء كافرأ وصار الإسلام، عن عله كان ما السامري 

•ثث.٩ ولا صثإ ثم إتهو ولا مثُ إثهنّ نجع آلا  bjjوق تعارت ثوله 
العجل،عبدوا الدين عقول سخافة الكريمة الإية هد0 في — وعلا جل — اض بين 

ولاعبده، لمن نفعا يملك ولا ماله، لْن الجو.اب رد عالي يقدر لا ما عبدوا وكيف 

والفرالق، عن عاجزآ يكون أن يمكن لا المعبود أن على يدل وهدا عماه. لمن صرا 
فيرا١لأعر١ف٠ في كقوله الموضيم؛ ا هن. غير في المعنى هذا بين وند * الجؤواب ورد 

ن.كاوأآمحدوث ثملا يي;آلم ;لإ ض لأ آنت, َيأ ^١^ : ببها القمة 
أظلممن أنه إلها سبيلا يهديه ولا بكلمه لا من اتخذ من أن شك ولا [، ١٤٨]الأعراف: 

ولاجمز  ٠٤منع و ما تد لن؛ ؤبمآ؛ني ت إبراهيم عن تعار فوله ذلك ونظير الظالمين. 
أرةلم)ا زذ دأنممومج هل ت أيضآ عنه تعار وقوته [، ٤٢]مريم: أثثثاه عتاى يش 

آبدثم آذ آ تنقون آيثو ٩^^ تعالىت وقوله لاوث-عرا،[، .ه هقثين أز 
وقوله[، ١٩٥]الأعراق: .؛اه ئتتثون ءادات نهز آم هآ آم،رإعك-  ijtv؟■،لهتِ آز إآ تاؤشوو< 
دءييمص وهم آلأينثة يوم إك ى -مثبمب ئُ نن أثب دون ين تدمحأ يثن تنئ ُؤرسم ت تعالى 

هولونلالأح_ق__اف[، َةغربم اماد؛إم ؤابأ تدآء نم َكامأ آقاش ثر رإدا ء-يلد.ق 
ثْليخر.ثن بمدمحى ما دييب، ؛نأ دمث ُألمك ألثلا-ف ث ر3محا أثث ؤد'لخفم تعالى؛ 
أليمةوبوم ترّ أستكابج؟ ءا معؤأ نؤ دءأتؤ تمعؤأ لا قرمعن ن إو 
اليالاستفهام همزة في توفى مالكلام منا ق.  jjj]فاطر[. .ه ثهد مثل .سك ؤلأ 

.هناإعادته عن ذلك فأغنى لئا؟اا ُؤآهلأ ها؛ كقوله والواو، كالفاء عطف أداة بعدها 

الثميلة،من مخففة ااأن،ا لأن بالرفع ^ألأ القراء جماهير الحرف هذا وقرأ 
فيبعينها الهالة في نوله ش ؛الثقيلة تعالى تصريحه الثقيلة من مخففة أنها على والدليل 
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فيورأى [، ١٤٨لالآءِاف; الأبة . . _i. ه .ص لا اثن, بمأ >أذ »الأءراف«: 
العجلذلك أن يمينا علما يعلمون لأنهم التحقيق؛ على علمية والأءرافاا ءاطه، آية 

يتكلم.ولا يضر ولا يفع لا الحلي من المصؤخ 
حالأتتثلاث لها ااأناا أن! النحو علم في المقرر أن واعلم 

االأن،اتكون أن يحتمل ولا واحدا، فولأ الثقيلة من مخفمة تكون أن ت الأولى 
جرىوما العلم فعل بعد تكون أن هذه؛ وصابهل المفاؤع. للفحل الناصية الممدنة 

*ذؤنةؤ0 أن ^ثم ت تعالى كقوله اليقين على الدالة الأفعال من مجرا0 
ذلكونحو [، ٢٨لالجنت لأية ا وهاه رساك آبلمأ ئد أن ُؤإعمحو وقوله! [، ٢٠]المزمل! 

الشاعر:ونول الأيات، من 
درافا مكل أتي يسوف أن ينمعه المرء فعلم م واعل

الأخر:وقول 

ؤسحلبحمى من كل هالك، أن علموا ند الهند كسيوف فتية فى 
كقوله؛ينصب ولا يرغ فانه مضايع فعل الثقيلة من المخففة هده يعد حاء ؤإذا 

مولاعفلم بيالوا أن نبل فجالوا يرملون أن علموا 
يكونأن والأغلب غاليا، مستكنا امحسمها يكون الثقيلة من المخففة هذه وااأنا٠ 

أشاركما بعدها، التي الجملة وحبرها ■الشأن، صمير إلا يكون لا ونيل الشان• صمير 
بقوله:الخلاصة قي ذلك إلى 

أنبعد من حملة اجعل والخبر استكن فاسمها ءأزا، تخفف ؤإن 
فمنالشأن صمير غير كوته حال في اسمها برور مجن العرب شعر في سمع وما 

الكلب:ذي عمرو أخت جنوب كقول الشعر؛ صرورة 
شمالاوهبت أفق ر اغبإذا والمرملون الضيف، علم لقد 

ثمالاالتكون هناك وأنلث، مربع وغسث، يع ربلثح سأنب
الأخر:وقول 

صديقوأنت أبخل م لحللاثلث، صألتني الرخاء يوم في أنك فلو 
ومجحتملةللمضائ، الناصية المصدرية لكونها محتملة تكون أن الثانية: الحالة 

للاحتمالنصبه جاز ممايع فحل بمدها جاء ؤإن الثقيلة، من المخففة هي تكون لأن 
آلاؤؤصّثوأ نوله: فى السثعيتان القراءنان وعليه الثاني، للاحتمال ورقعه الأول، 
يعدتكون أن هذه ااأناا وضابهل ورفعه، ااتكونأا ونصج< [، ٧١]المائدة: نتنةه تءضك 

ماصلالفعل وبين بينها يقحل لم ازجحان. أفعال من ونحوم الظن يقتضي فعل 
يرءاهأن أناش لسب ؤ تعالى; ئوله في الصب عالي القراء اتفق ولذا أرجح، قالب 



٧٠١الآطن)'بم_اا( ّهمر؛د: 

نهلهالنصب؛ إلا فيها ليس الشك يعد الواقعة *أن* إن وتيلت ٢[. ]اككوت؛ الأية 
السيوطي.نقل بواعطة حيان أيي عن حاشيته ني الصبان 

يجرولم التلن ولا اليقين يقتضي ما يعد ليت ءان، تكون أن الئالغت؛ الحالة 
الثلاثالحالات ؤإلى واحدأ. تولأ المضاؤع للفعل الناصية المصيرية نهي مجرامحما، 
الخلاصة؛ش يقوله أشار المذكورة 

فلنيعد من والتي علم يحد لا ان يكذا وكي انمه لن وي
مطردفهو أن من ا تخفيفهواعتمد صحح والرفع بها فانمح 

أؤتنوم نإن ه نش. إئما ثسي ئد ين نثدة ثم قاد يقن ؤ نعالي؛ قوله 
•محبم،.4 إو محخ ح ءيجؤا هقم ئ د *انأ 0 رى ثمحمأ 

المامريكهم لما إسرائيل يني أن الكريمتين الأيتين هاتين في - وعلا حل - يين 
_،واللام الصلاة نبينا وعلى عليه - هارون الثه نبي نصحهم المجل، يصادة وأصلهم 

لهمدبين يدلك، ارتكبوه ومحلال، كفر أي يها؛ ثتتوا نتنة الجل عيادتهم أن لهم دبين 
تعبدهلا حلي من مصس عجلا وأن -، وعلا جز' - شيء كل حالق الرحمن ربهم أن 
-موصى بموعد والوفاء تعالى، الله توحيد في باتباعه وأمرهم كافرء صال مفتون( إلا 

والعصيانيالتمرد ءصارحو0 ذلك؛ في يطيعوه وأن - والسلام الصلاة سا وعلى عليهما 
جهدهغاية معهم بلغ أنه على بدل وهذا موسى• يرم حتى الكفر على والديمومة 

يفوْ.ولم عليه وتمردوا استضعنوء وأنهم وطاقته، 
أمأئ ارالأعراف،؛ في كقوله الموصع، هذا عير ني المعنى هلءا أوقح وند 

أكل؛إعير،4الإزم مع هش دو هوق إَ. دئيث، دهدرا صعمي م إن 
علىيدل ءمنم؛نه؛ قي وج ؤق له؛ خطابهم في عنهم فقوله [. ١٠٠]الأعراف: 

اضعبد أيو وقال، يئنا، كما ٠الأءر١فبخ٠ في يه الصرح عليه وتمردهم له اس؛تضحافهم 
تنصه ما الكريمات الايات هذه تفسير في — تعالى افه رحمه . القرطى 

الصوفية؟مدمج في الفقيه سدنا يقول ما ت ققفي الهلرءلرشي يكر أبو الإمام وسل 
وذكرتعالى افه ذكر مجن فيكثرون رجال من جماعة اجتمع أنه ت مجدته افه حرس واعلم 
يرتصبممهم ؤيفوم الأديم، من شيء على بالقصب يوتعرن إنهم ثم .، محمد 

لا؟أم جائز ممهم الحضور هل يأكلونه. شيثا ؤيحضرون عليه، مغشيا يغ حش ^^١^٠ 
ثيدكرونه الذي القول وهدا مأجورين. أفتونا 

لزلوالتفرق التسل وب ذنالعن كف شيخ ا ي
عملالاك مستسمسدام ا مصالحا نمك لواعمل 

زلنند رأمسك ومشيب مضى غد فاب بشالأما 

وجهالةبهيالة الصوفية مذهب ت اض يرحمك الجواب ونحوه هذا مثل وفى 
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منقاول والتواجد؛ الرممى وأما ه، رسوله وسنة الله كتاب إلا الإسلام وما وصلألة، 
حواليه،يرقصون ناموا حوار، له جسدأ عجلا لهم اتخذ لما المامحري أصحاب أحدثه 

الزنادقةاتخدء من فأول ت القضيب وأما العجل. وعباد الكفار دين نهو ؤيتواجدون، 
كأنماأصحايه هع ه اليي يجلس كان ؤإنما تعالى، اف كتاب عن الملمين به ليشغالوا 

اّحدحضور مجن يمنعهم أن ونوابه للملنان فينبغي الوقار؛ من الطير رووصهم على 
علىيعينهم ان ولا معهم، يحضر أن الأحر واليوم باق يؤمن لأحد يحل ولا وغيرها• 
منوغيرهم حنبل، بن وأحمد والنافعي، حنيفة، وأبي ماللثح، ميما هذا باطلهم. 

بلفظه.منه انتهى - التونيق وباق المسلمن أئمة 

أنعلى يدل، ما ُمربمُا مورة في ندمنا قل —ت له وغفر عنه اض عفا — مقيل<ه نال، 
العملمن ثتقيم المالطريق على هو ما منهم أن ثلث، ولا الحق؛ على الصوفية بعمى 

ورانبوهاوحرموها، ئلوبهم أمراض عالجوا و؛ذللئ، رسوله.، وسنة اش بكتاب 
معلوم،هو كما مفص-ان كلاما المالوب أحوال، على وتكالموا أحوالها، وعرفوا 

سليمانأيا أعنى عكر؛ ابن أو عطية، بن احمد ابن أو عطبة، بن الرحمن كميي 
بنهل وكوأضرابهما، الأمة، حكيم له يقال، كان الذي اه عبد بن وكعون الل.ارانى، 

معاذبن ويحيى ابوري، النيعثمان وأبي المكي،، ب، طالوابي، تري، التاض عبد 
أنفهمأمراض عالجوا لأنهم منوالهم؛ على سار ومن محمل■، بن والجنبد الرازكا، 

ولموباطنا، ظاهرأ والسنة بالكتاب العمل عن يحيدون ولا نبيه.، وسنة افه بكتاب 
ولاينبغي لا الموفية حم.ح على فالحكم؛الضلال، النؤع؟ تخالف، أشياء منهم يفلهر 
وسنةاممه كتاب هو ذلك في والباطل الحق بين الفارق والميزان إطلاقه، على يصح 

كمنوسمّته، وهل.يه وأفعاله، أقواله فى افه لرسول، متبعا منهم كان فمن هق٠ رسوله 
بالضلال،.عليهم الحكم يجوز ولا العاملين، العلماء حمالة من فإنهم وأمثالهم، ذكرنا 
الضال،.فهو ذللت، حلافح على كان من وأما 

عامةأن بالاستقراء، قبلها كثيرة وأزمنة الأحيرة، الأونة في المعروف، صار نعم، 
بالدينيتaلاهرون دحاحلة منهم اطه ثاء من إلا الدنيا أق3لار في التصوفح يدعون الن.ين 

وحلما،أتباعا ؛دللت، ليتخن.وا العلم، طلبة من العقرل، وقعاف، الجهلة العوام ليضلوا 
نةب■ولا افه بكتاب يعملون لا الحق، الصوفية مازهبح عن ؛معزل، وهم وحاها، وأموالا 

تعمرين،المطواتفح كل اصتعمار من أشد العقول، ضعاف، لأفكار واسنحمارهم نبيه، 
علىظهر ولو بيه، ومنة افه بكتناب ضلالتهم من والاعتصام عنهم، التباعد فيجب، 
:قال،من صدق ولقد الخوارق، بعض أيديهم 

يريفر بحر الاء موفوق ر يطبلأ رجرأيت إذا 
دعيبأو درج تمه إنفاص ءّد ■م وب 
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ألخعثفأتز ائ(تي' ولا أثتفي| ءؤقس ت تعالى نوله هو ذلك في الفصل والفول 
ينتنتل دش . ةيّمأ دثُ وه آمي دون ين أم نجن دلا ه بجر ث؛ذءا ثل مبش 

دس. مها بمللثون ولا ألجنث د-ئلدث »أؤيئ ثوية دم يئ آو دًقر ثن الكيغت 
كانفمن ،[، ]lJLمحيئآه إ؛ئهين يئن وآئع محيس وم ث وجهم آنلم يثذ دئثا لمس 
بهحاء لما موافقا عمله كان ومن الضال، فهو الزمان آحر كمتصوفة ^٠^٤ مخالفا عمله 
وإخواننايهدينا أن تعالى اش نرجو ٠ المهتدي فهو - لام والالصلاة عليه - نبينا 

بيضأء،محجة هي اش ه بيه وسنة بكتابه العمل عن يقلنا ولا بزيغنا وألا ألمومنتن، 
u_.إلا محها يزخ لا يهارئ، ليلها 

أهلبعض قال ثئنرٍته ألا متمحأ. نوهم 1د نتك تا -محق ود تعارت قوله 
تعالىيقوله دلك قال من واستدل للتوكيد، زائدة ^١^٠ نوله■ في ُالأا' ت العلم 

ماالمراد، لأن فآل [، ١٢]الأء-راف: ١^^ إذ سن أي تثق تآ م ررالأعراف«: قي 
ماىتيس آ راص® صورة في بمنها القصة في نوله بدليل أمرتك؛ إذ تسجد أن منعك 

معااهسأا في رلارآ لمقلة نحذف [، ٧٥• تص لأية ا . . إتدىه. حقت لما ئجد أف سماق 
للتوكيد.مزيدة أنها على ذلك فدل واحد؛ والمعنى ءالأعرافء في لوتها 

٠١ولا لفظة زيادة أن العربية اللغة فى عرف قد —• له وغفر عنه الثه عفا — مقيده قال 
تتجزإي سمك ؤتا ت هنا كقوله معلردة؛ لتوكيده الجحد معنى فيه الذي الكلام في 

lونوتبنى؛ أن معك ما أي لا أ.  J :> متلهألا تتق
الأبة. .ه. طقق ث منن أن نتق ؤتا ني،اص«; فوله بدليل [، ١٢]١^١^ 

.. أقره. ئنز نن _» عق شرُث ألا ألكنف أنل بملأ ت تعالى ونوله ؛،■U[، ت ]ص 
^^^٠٣١لا وره ^3^ ونوله; الكتاب، أمل ليعلم أي [؛ ٢٩الأية 

]نمك:^!٠ لنند متبى وقوله; يؤمنون، لا فوربك أي [، ٦٥; ٠٧١]
]الأساء[،.ه نحمى لا لهم ثنييغ ءد ءؤد-حثتيم ت ونوله والتثة، أي [، ٣٤

علىآ•؛[، ]الأنعام: لا .؛آ؛ت إدا لهآ دئيجم ءؤوما ت وقوله الفولن، أحد على 
الأية. . ٥^١^. ألا ءثتا=طر حزم ثا أنل ظ وقوله; القولين. أحد 

القيس;امرئ نول الرب كلام ٌن ذلك ونظير فيها• الأنوال أحد على [، ١٠١]الأنعام; 
رأفى أنوم قالدعي يلا ري امعالة ابنلث، يوأ؛فلا 

الجم؛أبي وقول فوأبيك• بمي 
الشدراالثمهل رأين ا ملخرا تألا بيض الألوم ا فم

الأخر؛وقول تخر، أن بني 
عمرولا بكر أبو ان والأطيبدينهم اض رسول يرضى كان ا م

الأخر؛وفول وعمر• بمنى 
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JJUنمر دائب داع هو ملولأب ألا اص ض ونقبني 
تالفراء وقال فيها. الجحد لتوكيال الأييات جمح في مريدة ة لا و® أحبه، أن يعني 

بالجحدوالراد المقدمة. كالأمثالة الجحد مض فيه الذي الكلام في إلا تزاد لا إنها 
لتايظهر والذي ذلك. ونحو [ ١٢]الأعراف: ^٠^ قوله٠ في لكلمع يشبهه وما القي 

أمالسب،من أّطلوب وتفويته الكلام لتوكيد ءلأء لفظة زيادة أن -ت أعالم تعالى اف و— 
فيممؤع ذلك أن مع أغلب الجحد معنى فيه الذي الكلام في وهو العربية، اللغة 
تالهذلي ساعدة قول ٠ لا لا لزيادة الأصمعي وأنشد غيره. 
قبثمصرام نمه تاب غوميمه كان رق بلا نك عأف

ولألا®برق أعنك يعني ، نمه® لأتبدل ولاتشيمهء اااأفعنلثا® بدل لأأفمنك® ؤيروى 
تلأخر ا قول ونفليره الجحد. محنى فيه ليس والكلام للتوكيد زانية 

يتمهلعلا القلب صميم وكاد ص-ابة فاعترتني -لى ليتذكرت 

العجاج:قول لألا® لزيادة الجوهري وأنني ^. ٥٥٠؛كاديعني 
جنرالصح رأى حنى إفكه بشم وما حري"رى لا بئر في 

وغيره،عبيدة أبو قاله للتوكيد؛ زائدة ولألا® هالكة، بثر في يعني الهلكة؛ والحور 
إيهام)دفع كتابنافي المسألة هذه أوضحنا وقئ الجحد. معنى فيه ليس والكلام 

.رراJالدااصورة في الكتاب( آيات عن الاصتلراب 
المذكورهو الأية هذه فى المذكور أمر0 أن الظاهر ^؟،^، ٠١ؤآه«ُميت ت تعالى ئوله 

ألثنسبيهثمل ثغ ولا وأنؤ مح، ؤ( آنلتق هنثوث شب مش ؤدداث تعالى؛ نوله ني 
اسمأطلق لأنه للوجوب؛ الأمر اقتضاء على تدل اممريمة الأة وهذه [، ١٤٢]١^١^: 
تعالى؛كقوله كثيرة! ذلك عالي الدالة والنصوص الأمر، امتثال عدم على المعمية 

[،٦٣—ور؛ زالللمه عدامأ .؛صنبم أز فثثة تحيم آن عذ بمالمث أل؛ذا نحدر نؤ 
أميهمهين آل؛رْ لم إهأ أُ، آما آفه قني إدا ميثت غ؛" لثؤيي( ه؛ ولون

وقولهللامتثال. موجبا الاختيار، من مانعا . اف رسول وأمر أمره فجعل [ ٣٦ت ]الأحزاب 
عدمعلى الثديي التوبيخ هذا فوبخه [ ١٢إل يلمن ألا تنعش وتا تعالى! 
[.٣٤؛! J،jt]ه لائم ؤ٢ناإندو١ تعالى! قوله في إفعل بصيغة عليه الJلول الأمر امتثال 

اليلأدلة الوجوب تقتضي القرائن عن المجردة الأمر صيغة أن على الأصوليين وجماهير 
بقوله!العود( )مراقي في أثار ذلك ؤإلى لها؛ مماثل هو مما وغيرها ذكرنا 

إلحالمطلوب أو لندب لوقيل لوجوب لالأكثر لدى وافعل 
نييمق هرمت ثمل أن ■حثيث، إي( نآمي ولا يتي ئأ-عن- لا بمبمئؤم ، ^٠١١تعالى! نوله 

قالهارون أن الكريمة الأية هدْ في - وعلا جل - ذكر .4، مل، رمح، محأم إنتء؛إ، 
أنأراد غضبه لشدة أنه على يدل وذللث، إم؟آه  ٠٤يصي ئلند لا موسى لأخيه 



٧٥٠الآيت)،بم( .ردود: 

نىوذلك إليه؛ يجره برأسه أخذ أنه ثى تعالى ين وند • ولحيته برأصه يمك 
رمؤأوؤ ونوله؛ •ْاآ• [ظه أيه ءه يقد ٦^١٤ قء ت قوله 
ليتقول وأن إصرالل، بمي بين قرنت تقول أن حشيت أي هارون؛ كلام بقية من سله 

أمري.وستئل بوصتتي تعمل لم أي أ قولي ترقب لم لم 

اللحية،إعفاء لزوم عالي تدل إليها ارالأنءاما ^آية بضميمة الكريمة الأية هذه تنسه• 
تعارتقوله هي المذكورة الأنعام وآية حلقها. وعدم اردحٍة إعفاء على قرآني دليل فهي 

ثم[، ٨٤،: LxjSl]الأية ٠ . ودنروزه. دءوش وآرب دنابمى داد'د جأي■' ٠ؤدثن 
ئ4ئ>؛همآة آري،JاJك، ؤؤهق< المذكورين الكرام الأسياء عل■ أن بعد قال تٌالى< إنه 

بالاقتداء. نيينا أمجر الذين الأنيياء مجن هارون أن على ذلك فدل [، ٩٠لالأنعا٢ت أئثي»ه 
بالأدلةإيضاحه سا كما لأتاءهإ أمر القدوة أمر لأن U؛ أمر بذلك . وأمرْ بهم، 

صحيحقي ثن أنه هناك قدمتا وقد *المائدة،. سورة في المارك الكتاب هل.ا في القرآنية 
ماأو قال؛ *ص، فى جدة الأ-حاوت أين من ماس ابن سال مجاهدأ أن ت البخاري 
•٩[،تالأت_ع_ام: أئثي،ه ئ4د-هم أمه يدي آدق ؤأد؛ءك يائيه، ٥^٠ ؤو;و تقرأن 
أمجرالذين الأنيياء من هارون أن بذلك علمت فإذا الله.ؤ رسول مجدها داود فجل-ها 
الأسوةفيه كا لأن يا؛ أمر أمجرم أن وعلمت *الأنعام،، صورة في بهم بالاقتداء نيينا. 

يلثده ت لأحيه قوله بدليل لحيته شعر موفرأ كان هارون أن وعلمت، نة، الح
أنبإيضاح ذللا، من  ٠٧١يئن بلحيته الأحذ أحو0 أراد لما حالقا كان لو لأنه 

الكرامالرسل ّمتا كان وأنه العفليم، القرآن في به أمجرنا الذي المهت، س اللحية إعفاء 
عليهم.وسلامه افه صلوامت، 

منيفرون صاروا حتى ذوقهم، واصمحل صمائرمم، مسختإ الذين مجن والعجب 
بحلقبوحوههم ويمثلون الأنوثة، حنونة إلى الرحولة، ومرفح الذكورية، صفات 

اووكربين الحية الفوارق، أعفلم على القضاء يحاولون حيثؤ بالنساء ؤيتئبهون أذقانهم، 
صورة.وأحسنهم الخلق أحمل وهو اللحية، كث، كان. وقد ؤ اللحية وهو والأنثى 

ليسومغاربها: الأرض مثارق، لهم ودانت، وقمر، كسرتم، كنوز أخذوا الذين والرجال 
والياؤللاتباعه، ؤيرزقنا حقا، الم، المؤمنين ؤإخواننا يرينا أن افه نرجو حالهم،• فيهم 

احتتابه.ويرزقنا باهللأ 

 Uلشهرتهاذكرها إلى بحاحة فلمنا اللحية، إعفاء على الدالة البوية لأحاديث، ا
القرآن.مجن خللأأ دليل نيين أن هنا وقصدنا ذللت،، في المزممة الرسائل وكثرء الناس، بين 

الأب.قرابة مجن وحنانا عهلفا أش،، الأم قرابة لأن ؤدي-هممه لأخيه؛ هرون نال ؤإنما 
وحذقألفا ؤإبدالها الياء حد.فج ؤيهلرد التكلم، ياء إلى بالإصانة بنومي يا واصله 
بقوله:الخلاصة في أثار ذللت، ؤإلى U، كما مها الميدلة الأمم، 



(٩٩-  ٩٨)د: سورو  ٧٥٦

مفرلا عم ين ا ينوم با يفي تمر اسالسا وحذف كر أو وفتح 
تالمنذر بن حرملة فول في المتكلم ياء ثبوت وامحا 

ندييدهر لنى يتحلأض ى نفقمق ثؤي—ا نومي بيا 
عامرابن نرأْ ؤي-بمئؤبمبٌ • دهولّ - الشعر لضرورة هو بعضهم؛ وفال فليلة. فلغة 

فيقوله وكيلك بفتحها. الباقون وقرأْ الميم. بكر والكاتي وحمرة عاصم عن وئعة 
[.١٥•الأة ٠ ة آي. إن أم آن ^٠١)، »الأءراف،: 

•.ه طنا شء ًقل وبجع ند ٤^٠ إقن لا ألدى أممث الهكأ ؤإدثا مارت قوله 
الالمط حلي عن السامري صنعه الذي العجل أن الأية هذء في - وعلا جل - ين 

أداةهي التي ئ بحق المعبود أي الإله؛ حصر لأنه ودك إلها؛ يكون أن يمكن 
ممودلا أي هو؛ إلا إله لا الذي والأرض، موات الحالق في التحقيق على حمر 
تمييزءؤءلماه وقوله؛ علما. ثيء كل وسع الذي وهو ، وعلا حل وحلم هو إلا بالحق 
شيء.كل علمه وصع أي الفاعل، عن محول 

دونبحق المعبود الإله هو تعالى أنه من الكريمة الأية هد0 في تعالى ذكره وما 
تعالى-كقوله تعالى كتابه من كبرة آيات في ذكره علما شيء كل وسع وأنه ، ءيرْ 

الآية. . أس4. إقن ِإلأ لا أنم ؤ؛أظذ وةوله: [، ٢٥٠سأ.■ الآية . .إلا ه لا 
الأيات.من ذلك غير إلى [ ١٩]محمد: 

ةز يدر يثمال ين ره س ترب ؛ شيء بكل علمه إحاملة في ونوله 
تعالى؛ونوله [، ٦١]يرنس: ميزه كثب ي، إب أكن ولا ^٠ ين أنثر ولأ لتك آؤ 

إلادرثغ ين مي"؛- وما دأبمي ألإ ي ما وبمر ئد لثُ .تتثهآ لا ألم مثايح ؤرعنت» 
[،]١لأن—«—١٢.ه م؛، كم ؤ، إب ؛١٥^، ولا رنم ولا أهم، »للثتا ق خن ولا يمامها 

٠جدا كثيرة ذلك بمثل والايات 

ؤَكوولشهفوله: في الكاف ق ما أء َسم عثك مص ؤَة؛لش تعار: قوله 
قصماسبق ما أنباء من عليك تنمر أي محدوف، لمصدر نمتج أنه على نصب محل في 

موسىوعن وهارون، موسى عن عليك قصصنا الذي الحق الحسن القصصي ذلك مثل 
ويفهمللتببض، محبيه ثل ما أبتر ءؤ؛ى قوله: في رامزو أن والظاهر والسامري، وقومه 

سورةفي تعالى قوله المفهوم لهذا ويدل خره، عليه يفصص لم بعضهم أن ذلك من 
[،١٦٤لاو-اء: هكآه قنلجإ ثم ورئلأ نز من عقك مر ؤورثلأ : ءالنساءاا

ويتهمعثك صمبمنا ثن منهم تبم، من رصه أرملتا ءالمومن*: سورة في وقوله 
؛لمّنهنوا هلإ ^١١٠>، ٠ ُُإبراهيمااسورة في وقوله ؛، ٧٨]عاقرت ٤^^^^ ئثصص لم ثن 
زنتهملهم فت أثأ إلا بمتهم لا يمزيم يى وأدمى وثثود وهمثاؤ مج قرب هًظم بن 

شأن.له الذي الخبر وهو نبأ؛ جمع والأنباء• ٩[• للبرا٠يم* بابثيسم،ه 



٧٠٧)٩٩( الأن د: سورة 

أحبارنبيه. على نمى أنه من الكريمة لأية ا هده في - وعلا حل - ذكره وما 
يتعلمولم الكتب، يقرأ ولا يكتب لا أمي لأنه نبوته؛ صدفا بذلك ليبين أي الماصين؛ 

هداغير في أيضا بينه علمه، لما ذلك إليه أوحى افه أن فلولا ونممهم، الأمم أحبار 
إذلتيه-هم َقش رما إنك زجه أكب أنبت ثى ؤدُإك أ عمرانء ءأل في كقوله الموضع 

أيء__«__ران[، ل1ل .ه تئقهئوة إذ أديهم ً=فنث وما زيلمأط يكمد آبجنَ آقنمثم يمحكن- 
ءؤخلئ>ارهودرا سورة في تعالى وقوله به، علم لك كان ّ ذللثح إليك أوحى اممه أن فلولا 

أكمهإة آتي ندا فز ين مومق، رلأ أنت، هقهآ َآثمث ت١ إقك، ضيا آلسّ، أنق يى 
نقثما ١^٠؛^( ؛ ١٦٢١يى عثك مص ■' أيفأ راهودا٠ في وقوله زهوي[، إلمى 

قيهآلثيمج، أماء ين لتلك ؤ ؛ رلوومفا(اسورة في تعالى وقوله [. ١٢٠]هود  ٠٤زادف يدء 
ُؤقث• أيضا رريومف" في ونوله .ه، ونم أنم محمأ إي لت؛إم َمحث رم؛ ^ ١٠

ألثفيثأيى ب-إوء ين ْظث ؤون آلئزءاق ندا ، ٤٥١^إآ ألثثص أنى ءثأئ، ئقس 
الأمدهمؤيى إك ضنكا إذ انتملإ ّبجانب كت ءؤوما ؛ فص ررالفي ه وقوللوآه، 

وقوله؛[، ٤٦]الةمءست ئادثاه إي آمر .بماف َآفث ُؤوما ؛ فيهاوقوله [، ٤٤]القمص: 
منذلك غير إلى [، ٤٥]الممءس; ءاثتثاه هلإهم ثتحإ ُدرنت أنل ؤتت\ ثاؤبثا ؤ)؛، 

نللث،إليلئ، أوحى اممه أن فلولا الوقاخ، J_، افه ني ا حاصرآ تكن لم بمي الايات. 
•والرمل الأمم أحوال من مضى ما أحبار أي سبىه هر- ما أثن قذ وموله■ علمته• لما 

ذتكئزه.ق، من ءابثف، قة تعالي؛ وقوله 
من1واُت، نلكا على دلت، وقد العفليم، القرآن هدا وهو ذكرأ محيا من أعطناك أي 

تعالى؛ونوله ]الأ'نبٍاء[، .٤٠ مذكيدث لم أمأنم أذكه مبانك يكر ءأؤر،تدا كقوله؛ اش كتاب 
ؤماتعالى؛ وقوله [، ٠٨: ]lj، .ه ^ ٤٧١وألدئ اث"ش؛، يئ هلك سلوه ؤد'إائ، 
ُؤرمازأوقوله؛ لالأنب؛اء[، بمبوذ.اه وم أنتتمآ إلا محدث زنهم ين ذحفر من ثيهم 
ثألمءاي؛اوا ُؤم.، تعالى؛ وقوله ]الحجر[، .٤٠ تبمؤن إدكأ آندلإ ءيه ثرل ١^؛، كوها 

[،٤٤]الزحرف: الأبة ولم؛؛كه ك أدهر تعالى؛ وقوله ٢[، ١، ]ص: آلئؤ_؟اب ذك، 
الآأت،.من ذك، غير ؛ر ]1^ ثطون دم ثإئا ألدو زكا محن >إثا وقوله؛ 

•وجوم بالذم القرآن سمتة في ثم ت الكريمة الأية هده فير في الرازي الفخر وقال 
ودنياهم.دينهم أمر من الناس إليه يحتاج ما ذم فيه كتاب أنه ت أحدهمأ 
والمواعظ.التذكير ففيه تعالى، ونعمائه اثثه آلاء أنواع يذم أنه وثانيها• 

وإم؛يكهممى )دز وهمامه ت نال ما على ولقومك لك والشرف الذكر فيه أنه ت وثالثها 
[.٤٤]الزخرف: 

[،٤٣]المحل: اليَؤه أنل فقال: ذكرآ كتبه كل سس تعالى افه أن واعلم 
الرازي.كلام من اكراد اهّ 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































