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وقوله!السورة، آخر إلى ]النصر[ ؛واه وآلثثح أش شر •؛t؛ ^إدا كقوله: دين، كل 
مىمحنا أ'لأوبما يأي، أئا يتؤأ ُؤأوإم وئوله؛ آخره[، ؛لى ئ؛نا.4 ثثا لاث ءثت، 

.cjIjSiمن ذلك غير إلى [، ٤١]الوعد: سب لا هذلإو ثمأس أطنافها 

سورة

©ه•ثم ه ئ ِس محك ئمَ :وظ محق كئث ^ ممار: قدك 
اختلأفأالسور أوائل في الممتلخة بالحروف المراد في اختالموا العلماء أن اعلم 

المذكورالحلاف وسنذكر الأقوال، تلك من واحدأ يرجح العفليم القرآن واستقراء كثيرأ، 
تنستعين - وعلا حل — وباش فنقول، بالاستقراء منه القرآن يرجحه وما 

ءمران؛أإرآل في بيناه كما بعلمه، تعالى اش استأير مما هي ت العلماء بعص قال 
نهيمسعود وابن وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أبو ت القول هذا عنه روي وممن 

حبان.بن حاتم أبو واختاره ختثم، بن والربيع الثوري، وسفثان والشعبي، وعامر، 
بنالرحمن عبد ت القول بهذا قال وممن بها، افتتحت الش للسور أسماء ص ت وقيل 

قالأسلم، بن وزيد وقتادة، مجاهد، عن القول لهذا يدل ما ويروى أسلم، بن زيد 
ؤيعتضدعليه. نقس أنه سيبويه عن ونقل الأكثر. إط-باق وعليه دمسير0 في الزمخشري 

صلاةفي يقرأ كان ه اض رسول أن هريرة؛ أبي عن الصحيح في ثبت بما القول هذا 
١[.]الأسان: قل آن وؤهل الجدة، ^ ٢١١^الجمعة يوم الصبح 

الجمل،يوم ه اه عبيد بن محللحة ين المجاد محمد قاتل قول أيضا عليه ويدل 
تالمؤمن سورة أول في صححه في المخاري ذكره كما السي؛ أوفى أبي بن سريح وهو 

تقدمالبل قحاميم تلا فهلا شاجر والرمح حاميم يذكرني 
بنممحمد قتل الذي إنه قائلا؛ الخعي للاشتر البيت هذا أن إسحاق ابن وحكى 

مدلج.بن كعب ويقال؛ المعدي، كعب بن لدلج أنه مخف أبو وذكر الذكور، حللحة 
الخرزباني؛قال مقشعر. ين عصام قتله الذي أن على الأكثر أن بكار بن الزبير وذكر 
وقبله؛الذكور. البيت له وايشد ١لثيت، وهو 

مسلمالعين ترى فيما الأذى قليل ه ربات بايوام قعث وأش
فمولليدين للصريعا فخر قميصه جيب بالرمح له هتكت 

يندمالحق بمح لا ومن عليا تابعا لمس أن غير شيء غير على 
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الباري،فتح من اه البيت، . . حاميم. يدكرئي 
الدلالةفيه ونصرف(ا، لا من إعراب آآ ميم رزحا باعراب حاميم، رلياز'كروي فقوله! 

للسورة.امحم أنه من ذكرنا ما على 
والشعبي،اش، عبد بن سالم ت بهياقال وممن تعالى. الله أسماء من هي ت وقيل 
وعنهخا، عباس ابن عن معناه وروي الكسر، السيئ الرحنن عبد بن ؤإسماعيل 

عكرمة.عن نحوه وروي أسمائه، من وهى بها، الثه أقسم أقسام أنها ؛ أيضا 
فالألف-، وعلا حل - أسمائه من اسم من منها واحد كل حروف، هي وقيل! 

والميملطيف، اسمه مفتاح واللام اطه، اسم مفتاح مثلا! لاوشرْ[، )وه ؤال>ِ من 
الحالية،وأبي مسعود، وابن عباس، ابن عن هذا ويروى . وهكذامجيدا اسمه مفتاح 

جميعبه وتريد الكلمة، من الواحد لحرف ا تقللق قد العرب بأن القول لهدا واستل-ل 
الراجز!كقول الكلمة 

الإيجافنسينا أنا تحسبي لا قاف لي فقالت قفي لها قلت 
الأحر!وقول وقفت، أي للقاف« فقوله! 

انأن إلا ن الشد أريولا فا نأ ش-ؤإن خيرات الخير ب
٠لكلمتين ا بقية عن والتاء ء لفا يا كتفى فا ، ء نشا ن أ لا إ لشر ا ريي أ ولا فشر، ٠^١ ؤإن يعني! 

قالالحديث، كلمة؛، بشطر الم حمقتل على أعان ررمن الحديث وفي القرطبي! قال 
السور،نح فوا في الأقوال من ذكرنا ما غير إلى اق، اقتل! في يقول أن هو سفيان! 

ثلأمحملأ•نحو وهي 
لمق-هإعةا الحروف أن فهو! رجحانه على القرآن ء استقرا يدل الذي القول أما 

عنعاجزون الخلق وأن القرآن، لأعجاز بيانا فيها ذكرت التي السور أوائل في ذكرت 
هذاوحكى • بها يتخاطبون التي المقطعة الحروف هذه من مركب أنه مع بمثله محارصته 

الفراءعن القرطبي وحكام الحققين، من وجمع المرد، عن يره نففي الرازي القول 
)الكشاف(.فى الزمخشري ونصره وقطرب، 

وشيخناتيمية، ابن العباس أبو العلامة الإمام الشيح ذهب ؤإليه كثير! ابن قال 
تيمية.ن ا عن لي وحكاه المزي، الحجاج أبو المجتهد قفل حا ل١ 

بالحروفافتت-حت التي السور أن القول! لهذا القرآن استقراء شهادة ووجه 
وأنهإعجازه، وبيان للقرآن الانتصار المئهلحة الحروف عقب دائما فيها يذكر المقطعة 

فيه.شك لا الذي الحق 

إظهاربها قصد القطعة الحروف أن على استقرائي دليل دائما بعدها ذلك وذكر 
حق.وأنه ألقرآن، إعجاز 
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ييبلا الكنب د]ك ؤ بقوله; ذلك وأتبع وه، البقرة; في تعالى شال 
4ََلآ وثث بقوله: ذلك وأتع وه، وئ ىر\0: آل في وفال ٢[، ١، ]ّ-: مده 

الأء_راذإ:في وقال .٣[، ١ ب0: ]1ل إلوه ؛ ٥٥١ئثش رل و أكوم آدى نن ؛لا 
يونس؛سورة في وقال ٢[، - ١ ]الأعراف: إ^بماه أ؛زل قال؛ ثم )وه، 

الكريمةالسورة هذْ في وقال ١[، ]يوص: آ.لك_يِب ألكنف ءاثت ^4، قال: ثم ؤالره، 
ينفتيات ثم ءاينمم أ-ؤدتا ^4؛، قال؛ لم ؤالره - هود محورة أعني — بصيدها نحن التي 

إوأآين آلكثكا ءايت ^4، قال؛ ثم ؤ١لره يوسمط محورة في وقال حيره، لئن 
هقال: ثم ؤاثر4، ض وقال ٢[، ١، ]يوسف: صثاه ر؛نا أزقئ اآ 

١[.;_: i] 4،>Jlزه بن إيك رو ألكثإ؛١^ 
ينآلناس لثئج إثائ، آننكه 4دكثئا قال؛ ثم ، J^44؛إبراهيم؛ محورة في وقال 

ءاثتت،، 44قال؛ ثم 4الثه، الحجر؛ محورة في وقال ١[، ]إبراهيم: ألؤره تإد آفللثتا 
أزلنا4مآ قال؛ ثم لوأه، 4طه طه؛ يحورة في وقال ١[، ]الحجر: ؤقنءاي، آلخكثف 

4هلك،قال؛ ثم روه، 4طتت الشعراء؛ محورة في وقال ]طه[، اه(ه لئئق آلإ٠اق ءثك 
4طسهالنمل؛ محورة في وقال ، ٣[ - ١ ]الشعراء: أ؛نتاكه دأج هتيث، روا آلثير1؛ آلكنمح؟، ءاثت، 

لواه4حلسهم القمص؛ في وقال ١[، ]النمل: ؤمحكتايا آلثثءاي( ءاينت 4فق قال؛ ثم 
لمؤبوألحما مّئ يا ين ٥؛؛^ تؤأ ألبثن. أأكَني ؛١؛،؛، ؛^4، • ق—ال م ث

أؤم.4عث ر قال ثم وه 4اتت الروم؛ سورة في؛ وقال ]الة-ص-ص[، جييث.اه 
4اتنلقمان؛ محورة فير وقال ]اروم[، وه س؛يعيوف عيهم بمد يف ثيم ألارض أدئ، ؤآ 

رو^ه.4الر جدة؛ المحورة في وقال [ ]^ijاو(ه آلكمِ آلكننم، ^، 4١٠، )ؤا 
فيوقال جدة[، ]اللج^أه العنلمثن ري-ا من فه رسّا لا ألخكثم، 4؛نيل قال؛ ثم 

ص؛محورة في وقال ]يس[، وه أئكم 4وألم؛ان قال؛ ثم وه، 4بمر، يس■ سورة 
4حتروهالمؤمنون؛ محورة في؛ وقال ١[، ]صى: ألينه ذك، 4ُآإمءان قال؛ ثم 4صه 

4حتفصلت؛ فير وقال ]المؤمنون[، وه أثيم أيض أقي ثى ألكهب 4دزبلا قال؛ ثم 
بملمح،محو عنبما ؤءاها ءاثتم ءيثت، ألتحب.كثب ألتحي بى  544ال؛ قثم .ه 
نؤئ4كئ'إكا قال؛ ثم ؤاه، عسدا  4٠٥-دت الشورى محورة في، وقال ]فعنننح[، وه 

ثموه 4-عت اي"مف؛ سورة في، وقال ، ٣[ - ١ : ]اكورتم،ءئ،ه ثن أس وأل إنك 
قالثم 4-صل.ه الدخان؛ محورة فير وقال ،[، ؛j^-pi]أثين.ه 4ُألكثف قال؛ 

فيئ وق، -٣[، ١ ]الرخ_ال: الآية . ..تثن j، أنزنتنه إنا ألين. 4رألكثِ-، 
أذءوت ij[٧ رو ألكم أتزز آثق ين ألكثم، 4داتيل قال؛ ثم جاه 4عت الجاثية؛ محورة 
قال؛ثم 4حم.ه، ؛ الأحقافحمحورة فير وقال ]الجاثية[، واه لثتينان لأنت وآ'لأزيا 

أأؤ،هإلا ينهثآ ^١ قألأتح، ألثتوت ث( C ألكب. أميز أقي يي، ^4_؟، 4دريث، 
١[.]ق،: ألثبمده 4رآلرءالأ، قال؛ ثم 4و_؛ه 3،؛ محورة في، وقال -٣[، ١ ]الأحقاف: 
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.هتاإعادته عن أغنى بما بالأستقرام الاحتجاج في الأصوليين كلام قومنا وقد 
بالحروفمشتتحة سور مرت أنه مع المشقة الحروف على الكلام أحرنا ,ؤإنما 

المرانفى المشية الحروف لأن ويونس، والأعراف، عمران، و\و كالبقرة، الخمعلعة، 
سورةذلك لبيان واخترنا الحكم، له والغالب مدنيتان عمران وآل والمرة، غالبا، المكي 
تتعالى قوله لأن والإيضاح، الفلهور غاية في المقصود المعنى على دلالتها لأن هود؛ 

فيماجدأ واضح ^١^^ - قوله يعد حّيره جيجّ ثدث من قملغ م ■*يننيؤ أ-ؤدئ 
تعالى.ش ا عند والعلم ذكرنا، 

•لوه ؤببمئ ثية ينه وؤ إي أثه إلا ثدوأ ^٢^" ت تعار قوله 
القرآنأنزل التي العفلمى الحاكمة أن على الواضحة الدلالة فيها الكريمه لأية ا هد0 

لأنشيء؛ عبادته فى به يشرك ولا وحده، — وعلا حل — الله يعبد أن هى ، أحلها من 
إبثثدوأ أب و فر حني لذذ ين محلت م ءلثنهُ غبمنة -ت وء-لأ حل، - قول 

لأحلالخبير الحاكيم عند من فصلت الكتاب هدا آيات أن في صريح لأية، ا . .ه.أقه 
ومنمنها لنسبك ا المصدر أن أو المسرة، هى ررأل؛؛ أن قلنا سواء وحده، الله يعبد أن 

معنىمتضمنا قبلها ما يكون أن المفسرة رران؛آ صابقل لأن أحله؛ من مفعول صلتها 
القول.حروف فيه يكون ولا القول، 

تعا.لٌ؛الله قول معنى فيه مح1غيم م ءاثم ؤمح؛ت قوله: أن الأية هذه في ووجهه 
ه.آهه إلا ثبدرأ آلا ■ؤ هوت ذلك تفسير فيكون القول، حروف دون والتفصيل الإحكام لدلك 

واضح،فالأمر له مفعول وصلتها لرأنأأ من المسبك الصدر بأن القول على وأما 
شيء،به يشرك ولا وحده تعالى افه يعبد أن هو القرآن تفصيل حاصل أن لأية ا فمعنى 
إكهآتتكمآثما إلنك يؤتى إلنا وقل الأنبياء؛ سورة في ته.الرإ قوله العني، هدا ونفلير 

الحصر،صيغ من ررإلء؛ لمقلة أن ومعلوم ]الأنيياء[، .(ه ثنيى أشر يهل محييي إلته 
)دفعكتابنا في ذكرل وقد الJةاا إلا إله ررلأ معنى في منحصر إليه أوحى ما حميع فاكأن 
توحيدفي، هذه الأنبياء آية في، الوحي حصر أن الكتاب(؛ آيات عن، الاصطراب إيهام 

الأنبياءشرائع لأن الفرؤع؛ جميع إليه يرجع الذي الأعظم أصله في له حصر العبادة، 
اللهغير المعبودات جميع خلع ! معناهالأن اش؛ا إلا إله ررلا معنى صمن في داخلة كلهم 

أنولعبجميع وحده - وعلا جل؛ . ؤإقراده المبادات، أنواع جميع في وعلا. ل ج- 
والاعتقادية.والفعلية المولية هي والوا الأوامر جميع ذلك قيئ فيدخل العبادات؛ 

وحدهاش يعبد أن لأحل، الكتب محإنزال الرسل، إرسال أن على الدالة والأيات 
آلظامب،هأثث آعبدمحأ أنت ربوأتُ أثن يتكل ل بعننا كقول! حدأ، كثيرة 

أآإلا إك لا لإ إنه محئ إلا ونول ِس قيمي ين آزتأثا ؤ;؟ وفول: [، ٣٦]المح-لت 
دونين آجعتا ثنيآ ين تلش ين ؤسّلثا من ؤو_ثثل. وقول؛ ]الأنساء[، .اه إلإثدو0 

الآيات.من، ذلك غير إلى ]١لزحرف[، وه سدمحف ءالهه ألؤتن 
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إن— عليه الكلام وسشمتقثبمى المانحة، محموره في البحث هدا إلى أسرنا وقد 
٠حستى المبارك الكتاب هدا خاتمة لتكون ررالناسا،، سورة في — تعالى الله ثاء 

١^،كؤ4 م اك تق ثثتا تيم ه ؤ؟ لإ زوإ أتثثئ ظ ممار: قوله 
لأنب الذنوب من ثمار افه إر والتوبة الاستغفار أن على تدل الكريمة لأية ١ هذ0 

الاستغفارعلى ذلك رتب لأنه مسمى؛ أجل إر حنا متاعا ذلك فعل من افه يمتع 
شرطه.على الجزاء ترتيب والتوبة 

فيوالعافية العيش، ورغد الرزق، سعة لحن؛ ١ بالمتاع المراد أن والقناهر 
السورةهذه في تعار قوله لدلك، ويدل الموت،، المسمى: بالأجل الراد وأن الدنيا، 

شوأئث وذغ' وتنثري ؤ لام: والالصلاة نبتتا وعلى عليه هود نبته عن اممريمة 
نوح■عن، نعالك، وقوله ٥^٤٢ه، إق، و نتزدحقم نده عثا=محإ الق—ثآء تسلي< إقو 

 jo_^ويبم،إٌول، رثددؤ ؤ( يدؤايإ عوؤ ألتاء أيزسل (ؤر عماثإ َكاد، إثادر و>علإ آنتعفموأ ؛
ديمتن صنيثا ءلمل، ؛ؤس ثمار؛ وقوله ]نوح[، .ه أبمئإ دؤ ُبجعزا جتمتا زؤ ُبمل 

ءام-وأآثدرقآ أنل أف وقوله: [، ٩٧]النحلإ ه يته موه قثن.قهر مؤمن يهو أنئ أر 
!٢١٥١أمم ه: ولوق[، ٩٦؛ ]الآء__راذ،اوامحير،يم ألقئ!؛ تى بركت، نهأ لثنأثا ؤأقثوأ 
دة؛]المائأنيلهم4 محت، وبن، محم يُت، لآ=كمأ رمأأ نج( إنجم أيل، ومآ وألإمحل آورم 

٢،]الءللأ3،إ بمثسثه لا مى.ثئ، ؤبميه ؤ( رهلثا ق بجعل أثث ه ؛^؛؛٠^:، وقوله; [. ١٦
ْنالآيات.إرغيرذللث،٣[، 

ماينأم مابهنّ مثثئوي، جي، ألا ينه تتحمأ ثدمثي يمين إمم ٠^؛؟ ثم_ار: ه قون
الأنه الكريمة، الآية هدْ ر نمار يبين رو(ه. أكاّور يداتق علمر إثم يتلؤن وما م/؛دنث 

يعلنوما الضمائر عليه تنعلوي بما عالم فهو عنده، كالعلأنية السر وأن شيء، عليه يخفى 
يدعرسوس تا ؤثلأ ألإذس .غشا كقوله; ، جذ\ كثيرة لهدا المبينة والأيات يسر، وما 

نابمم ه آف  ١٠٣٤٥ؤ^وعلا-ت جل - وقوله ]ق[، .ه آلويي. مآ ثى إني آهميط رقن هنأد 
ر.هعاسآبمتث> َةا وما يعز عنيم وقوله; [، ٢٣٥_رة: ةثس]الهندرؤاه ذذسّكإ أؤ 

يظن؛إلا عمل ين سمزن ؤلأ يتءاين محن يته ثلؤأ وما شأن ؤ، ذلإف ت ه وقولراف[، ]الأع_
ث]يونس ألثثاعه ؤ ولا أمحيى فيح درة ,هنهٌ ين ره َش ترب وتا فجئ محتصون ءد شدا عوؤ 

المعنى.بهيا آية فيها وحدت إلا الكريم المصحف من ورقة تقلب ولا [، ٦١

واعفلآالأرض إلى السماء من أنزل مجا - وتعالى تبارك - افه أن اعلم ت مجهم تنبيه 
أنهمن المران، في وأمثالها الكريمة الأيات ط0 تضمنته مما أعفلم زاحرأ ولا أكبر، 

وضربيفعلون. عما بغائب ليس عليهم، رقيب حلقه، يعمله ما بكل عالم تعالى 
لو: فقالواكالمحسوس، به ليصير مثلا الأعظم والزاحر الأكر، الواعظ لهدا العلماء 

حرمتهانتهك من على والنكال البطش شديي. للدماء سماكا للرجال، قتالأ ملكا أن ■فرضتا 



٤٢ ١ ٠( ٠ )٣ اوأت هود: سورة 

هذاوحول ، دم1 يقطر والسيف للقتل، مبسوط والط، رأسه، على ؤائم وستافه حللمأ، 
يهتمالحاصرين من أحدأ أن ترى فهل وبناته، وأزواجه حواريه صنته هذه الذي الملك 

مهللعبأنه عالم إليه، ينظر وهو وأزواجه، الملك ذلك بنات من يناله بحرام أو بريبة 
عيونهم،حاشعة قلوبهم، وحلة حائفين، يكونون الحاصرين حميع بل ا وكلأ لا، ا عليه؟ 
الملك.ذلك بهلش من خوفا جوارحهم ساكنه 

أشد— وعلا حل — والأرض السموات رب أن — الأعلى المثل ويله — سك ولا 
فيوحماه الملك، ذلك من وعقوبة نكالا وأعظم بتلشا، وأشد مراقة، وأعفلم علما، 
وأنهعنه، بغائب ليس - وعلا حل — ربه أن الضعيف الإنسان لاحفل فإذا محارمه، أرصه 
وأحسنتعالى، الله وحشي قلبه، لأن ينوي؛ وما يفعل وما يقول ما كل على مقللع 
وعلاحل - لله عمله 

اليالحكمة بان صرح - وتعالى. تبارك - افه أن الكبرى الخوعفلة هذه أسرار ومن 
عملا،أكم أيهم يقل: ولم عملا، أحن أيهم يتليهم أن هي أحلها من الخلق حلق 

حوأهوي الكريمة؛ السورة هلءْ في تعالى قال كما العمل، إحسان في لابتلاء فا 
عتلاه.ثمثن !؛2^ توج \2ة عق ممسم وحقاث محام سؤ ؤ( وأ'لآرض ألثثؤذ، 

لوا4•أثمر أثغر لمِ عثلأ أثس ذلأؤ ِلظوؤ ثأوت آوت ثق الملك: في وقال 
أييبتلى، أن هي أحلها من حلق التي الحكمة أن علم إذا العاقل أن ئلث، ولا 

هن،افي لنجاحه الموصلة بالهلريق الاهتمام كل يهتم فانه الممل؛ ان باحيختبر 
لأصحابليعلمه ا هن، عن النبي حبريل محأل الكبرى المحاكمة ولهذ.0 الاختبار، 
الاختبارلأحل الخلق حلق الذي وهو أي ء، ان لاحا عن ارأخبرني فقال: النبي. 

هوالذي الأكبر جر والنا الواعقل، هدا هي ذلك إلى الئلريق أن النبي. فبين فيه، 
ررالإحسانله: فقال خلقه، يقحل مما قيء عليه يخفى لا بأنه والملم تعالى، اطه مراقبة 

.دراك<افإنه ترام تكن لم فان تراه، كأنك، اش تعبد أن 
ئثورخ4يمن إء ولا الكريمة: الأية ُذْ في المراد في الفاء ، واختلف

ؤث<ه.قوله: في الضمير مرجع وفي يابهره، اؤمثثشوث وقوله; 
عنه؛فون وينحرلمض، ا عن يزورون صدؤيهره يمن ؤ محنى كلّاء: ا بحفي فقال 

صدر0،عنه ثنى وانحرف عنه ازور ومن ؛صاارْ، استقبلهالشيء على أقبل من لأن 
.)الكشاف( فى الزمخئري فنر0 كشحه، عنه وتلوى 

يعبرونفهم الخرب، كلام في محروق المحنى وهدا عنه اف عفا _ مقيده قال 
القصدعن الصدر بإقامة ؤيحبرون عنه، والميل الشيء عن الخيول عن الصدر ؛اعوجاج 

عنه.الميل وعدم الشيء إلى 
الرباب.عدي المدوي عقبة بن غيلان الرمة ذي قول الأول فمن 



)٧(الأية هودت صورة  ٢٤٢

ألركائبصدور من مي دار على فيكما الله ارك بعوجا حليلمي 
صاحبذمامة تقضى أو الأجر لها ءند0 الله يجزيكما عوجة تكن 

مي-دار إلى الركاب صدور أمحا ض-■ 
الشفري.قول الثاني ومن 
لأبلسواكم قوم إلى اني فطيكم صدور أمي ني بأقيموا 
الأحر:وقول 

تبمني بتم شالبش صدور يمي أق)جغأ لأم ول أق
زمْ•بمي حليف الثقفي شريق بن الأحنى في الكريمة لأية ا هدْ نزلت وقيل؛ 

يسوء.ما على بقلبه له ويطوى يحب بما الله رمحمجول يلقى المنغلق، حلو كان 

وفلهرْ،محارم ثنى ه بالنيير م إذا كان المنافقين، بض ش ولت وقيل؛ 
عنمعناه حكى الإيمان. إلى فيدعوه النبي يراه لكيلا وجهه وغطى رأسه وط-اطا 

شداد.بن الله عبد 

يتغوؤلواأو يجامعوا أن يكرهون كانوا قوم في نزلت أنها ه عباس ابن وعن 
الله.من يسنحيون حجاب، السماء وبين بينهم ولبس 

كراهتهملأجل رؤؤسهم يعقلون ثابهزه تتعئولأ معنى ت العلماء بعض وقال 
فآئثيعأ،م جعلوأ ثهر لئئفت دعوتهم ءء=كدا وافيا ؤ نوح' عن تعالى كقوله الله، كلام استماع 

٧[.ت ]نوح الأية ٠ • • وأسعشؤأ ءاد1نلإلم 
فعلواإن أنهم يفلتون رؤؤسهم، وعملوا صدورهم ثنوا سوءآ عملوا إذا كانوا ت وقيل 

تتعالى قوله الوجه هذا على ويدل _ وعلا جل - الله على عملهم ٦ أحفوا ذلك 
الآية.. .• .؛^،4 اؤلتأحموأ
مصايعوتثنونى صدورهم" تثنونى إنهم ®ألا الكريمة؛ الأية هذه عباس ابن وقرأ 

قراءةفي وصدورهم الحلاوة، من حلولي ا تقول كا الثني من افعوعل ووزنه اثنوني، 
أظهرفي تعالى الله إلى عاند ؛ؤينه4 قوله؛ في والضمير تئونى، فاعل بالرفع س ها ابن 

الأية.في الأقوال في ص كما ه إله راجع وقيل؛ القولين• 
عقمش_هو وحقاث ؤثامِ ستؤ 1، رأ'لأزينى آلثثوت حو ١^؛، بغت تعالى؛ قوله 

ئثلأه.قنس  ٢٤٤٦أظوءقلم آلء 
الخلق،ابتلاء لحكِة والأرض السماوات حلق أنه الكريمة لأية ا هذه في صرح 

فهوذلك فلن من بان وصرح ذلك، عن تعالى ه نفورم باتللأ، ولا ءّثا يخلقهما ولم 
دالكثطلأ ينما ؤما وإمح؛ءس آل،؛رماء حقتا ؤوْنا تعالى؛ قال بالنار، وهددهم كفروا الذين من 
آثناوًئن تا>الى: وقال ]ض[، .4 ١^ ثث َةيألف؛ئ ميت ص أمحن ئلئ 



٢ ٤٣(" ١٧ ٠٨)، !!؟ji'Iمولت سورة 

آكقلإمحِآلمي ئ، هو إلا إقم لا ألص أته أقه سل مبممث. لا إيئا ؤأم عثك 
 i. :ي زآلاص آيذ ثكث ؛)زثا وقال[L^_I ،]،^:وقال
الايات.من ذنك غير إلى ٢[، ]الطك: ءثلآ4 أثس إظ تلوؤ ؤآثوت أوث قى ؛^١^ 

المدة: هنابالأمة الراد معدودأه. أثن إق ألتداب عمم أمل ؤوق0 تعالى- قوله 
أي[، ٤٠]يوسف: أمده ثني نأدكر مبما ي ؟Sj^، ]، ١٤^}تعالى: قوله ونغليرْ ؛لزمن، من 

.مدة يعد تذكر 

استسالأت؛أربعة القرآن في لفظ استعمل ت تسه 
الزمن.من البرهة فى الأمة ل استحما من هنا ذكرنا ما هو ت الأول 

تكقوله الغالب، الامتعيمال وهو الناس، من الجماعة فى استعمالها الثاتىت 
]يونس!موذوه لقؤ ه! وقول[، ٢٣]اوفص-صت 'ألكائن يى أثة "عقه 

الأزت.من ذلك غير إلى [، ٢١٣]١^; آقاس ؤ'كن ومحوله [، ٤٧
أملاه^؛١١؛؛؛؛^ إ.ربجلح وإل ت كقوله به؛ المقتدى الرحل في لرالأمة(أ استعمال ت الثالث 

[.١٢٠]الحل: 

عقءاثاءثا و-جد11 ؤإو1 كقوله: والطريقة؛ الشريحة في. زرالأمة،؛ استعمال الرا؛ع! 
[،٩٢]الأنبياء: الأية ٠ ٠ ٠ ويءسدآه أثه أمتكم هندهء ^؛؛٤ ومحوله؛ [، ٢٢]ايحرف: أقلاه 

إنىغيرذلكمنالآيات،

الفها وئمّ ي؛ا أظهم إقئم مف رزث، آلية آلتوه يييد كان ؤس تعالى•* قوله 
الحياةبه يريد عهلأ عمل من أن الكريمة: لأية ا هده في تعالى صؤح رج^ه. محّون 

النار.إلا الأخرة في له وليس الدنيا، في عمله جزاء أعطاه الدنيا 
ينياقلاث آلديا حنث يميد 'كارنتث الشورى• سورة في تعالى محوله لأية ا هده ونظير 

تعليقإسرائيل بني سورة ش بتن تعالى ولكنه [، ٢٠]الشورى: ثمسه ين ١^^ ي لإ رنا 
مييدهلش قثاء تا مها لد ءج1نا آلعاحلد ييبد 'ّكادا وش بقوله؛ - وعلا جل — مشيئته على ذلك 

الاصهلرابإذم ردقع كتابنا ش الإيضاح غاية المسالة هده أوضحنا وفد [، ١٨]الإّّراء: 
.هناها اخصرنا ولذلك ازكريمة؛ الأية هده على الكلام في امماب( آيات عن 

ه.مؤبمده ةلنار آمحمآب من ء مؤ اكو تحار٠ قوله 
كانمن كائنا أحد به يكفر لا القرآن هدا أن الكريمة، لأية ا هده في تعالى صؤح 

الدالةوالايات الخلق، حميع إلى ه نبينا رسالة عموم في صريح وهو النار. دخل إلا 
[،١٩]الأنعام: ^ه وترإ هء Tلهمءاق ثئا إو ؤوبي_، تعالى: كقوله كثيرة، ذك على 

[،٢٨]سبأ: منه لأنا إلا طثك، وقوله: ]القصص[، ؛ؤاه ■وطست ومحوله: 
[.١٥٨]الأعراف: ؤيقاه إي=ظلم آؤ رثوت إق ألناءِا ئتوها ^٥١؛، وقوله؛ 



-•٢(١٧)ا/آيات سةمء: 

■لأية ا ين أ-لى إس يند ع ي، ئك يجلا تعار■ قوله 
العفلمم،القران هذا في الشك عن الكريمة الأية هذه في - وعلا جل - اش نهى 

ؤالِكقوله! جدأ، كثيرة المعنى لهذا الموصحة وإلايات اللم، من الحق أنه وصرح 
ثتيل)ؤر الر ؤ ه؛ وقول٢[، ١، ]ال-همْت ؟؛< ١١. . قده. ييب لا 'آنكسِا د1ك، رؤر 

الشك.I والمرية الايالتا، من ذلك ونحو ٢[، ١، ]الجدة: قده ريب لا الكتنب 

الكريمةلأية ا هدم في تعار صرح ■ ,قزث4 لا ألثاين أًكبر -'ؤوو؛ تطو(قوله 
أحقر^^،٠١ كقوله: كثيرة، مواصع في أيضا ذلك وبين يؤمنون، لا الماس أكثر دأن 

؛،٥٦ siس أنفر يع يج؛يا ■' ه وقولوث[، ]بيمحبجف.4 ■ميمك محإو ألئايي، 
ات[،]الصافواه ألأؤلى آتتغر تلهم صل يلثد ه ه; وقول[، ١١٦ام: ع]الأن u4^jLi،؛

الآياات^.س ذلاث، غير إلى ]اكماء[، ؤاه ئيينى أكمبمم َثاث نبما لأيه دوى i، يجة وقوله: 
.قم تعار؛ قوله 
اشسبيل عن الماس يمدون لاين ا الكفار أن الكريمة لأية ا هده في تعار بين 
لهم،صلا على يعذبون لأنهم القيائ؛ يوم العذاب لهم يضاعف ، عوجا ويبغونها 
قثتدإَقثثؤإ وتجج بقوله• تعالى أوصهحه كما عيرهم، إضلالهم على أيضا ويعذبون 

]النحل[.ا.(ه فسدطف يتقالؤأ يما المدق ثرثما عيابا ندثهم آثي سيل عن 
فيقوله وهو والمتيومن، للأتباع يضاعف العذاب أن آخر موضع في وبين 
نو\يئثايم أكز، هتؤو ؤأط أرزصب همتهن ؛^، ١٥■؛نتعا فهتظ ١دار٠ءغوأ ^١ الأء_رافت 

[.٣٨]الأعراف: صنم،يم ثم هاد ألناو تن هبمعما 
•يمحموزه سقامأ رما ألثح يسظعؤن َلكمأ ^٠^١ ت تعار قوله 

القرآن!له يشهد بعفبمها أوجه، للعلماء الكريمة لأية ا هزه في 
وقتاد-ة،عباس، ابن عن ونقله تفسيره، في القلري جرير ابن اختيار وهو الأول؛ 

منتفع،سماع الحق يسمعوا أن يستطيعون لا أنهم ، آلسع^ نمظيمن َكامأ رؤءتا معنى؛ أن 
استعمالعن مقيمين عليه كانوا الذي با لأستعالهم مهتد، إبصار يبصروه أن ولا 

وأبصار.أسماع لهم كانت وقد تعالى، الله ءلاعة في جوارحهم 
ة؟حثهم عثثم أعئ ئن؛آ محأقدة وآبمتك حثا ^؛٢ ؤث؛ثثلنا تعالى: قوله لهذا ويدل 
[.٢٦]الأحقاف: ثا;بنتي يحدون َةاؤأ إذ شمآؤ بن مم أقد ولأ 

للحتمهو إنما لأية، ا في المذكور الأستهلاءة عدم أن عندي أفلهرها وهو الثاني! 
أبصارهم.على جعل التي والغشاوة وأسماعهم، قلوبهم على الله ختم الذي 

وعقسنعيم ثعق ملوبهتم يمق آثّ ؤ"صم تعالى؛ قوله القول لهذا ويشهد 
ؤقتإهءاداغم وؤآ نئثهوْ أن آحكنه ئؤيهم عق جعثثا رؤإقا وقوله! ٧[، بقرة؛ ]الغثتوهه 
الأيات.من ذلك ونحو [، ٥٧]الكهف! 



٢٤٥' ( ٢٤)الأية ت هود محررة 

الكمإلى مبادرتهم على لهم تعالى اه من حزاء القلوب على والأكنة الخم وذلك 
آسئلج بل ؤ •' كقوله كثيرة، آيات عليه دلت كما ومشسهم باختيارهم الرسل وتكذيب 

وقوله:>،[، ]الصف: هونيهإه أممه أنلع وي ^٥^، 1 وقوله [، ١٥٥]المّاء; عثتيأ 
هريهمؤ، أقمكث> ؛^^؛١ ه: وقول١[، •لال-همة؛ ه نثبما أثي  ٣٥ئتوص هربهم ؤ!، 

كماوهكرشأ أقدمم ؤوئة1ب وقوله; [، ١٢٥ر-ثسؤتِه إق يحسا رادمم مثر 
الأيات.من ذك غير إلى [، ١١٠]الأنعام: مث،ؤه أود يدء يقينوأ ثن 

الرسلذكلأم كراهتهم لشدة أي \يلأ تظيتزن \' إلؤنا انمي أن الثالث،: 
والبغفسالكراهية شديد كان إذا ، كذاأسمع أن أسمحتقلع لا ت قولهم في العرب عادة على 

آمحذىوجوءَ ؤ، ئيف بنلت ءايئتنا جهم نئق ^^١ تعالى- قوله القول لهذا ويشهد له، 
وفوJه[، ٧٢ت لالح_ج ءاثتنشاه ءثهم يلؤرى باقيى دسطويك ققادورتى آلمنهكر َكثرئأ 

ء=قثاوقوله؛ [، ٢٦]نمسك: ألهمءاي(ه لدا ثتمأ لأ َةئرؤأ أفيث أؤوثاد تعالى؛ 
٧[.]نوح؛ ءاداغم4 فآ قيعم جثوأ لهتَ لثفن دآإوغثز 

 Iيستقليعونكونهم ماسة العذاب لهم يضاعف أي ظرفية؛ مصدرية ررماآ، أن الراع
دائما.العذاب لهم يضاعف أي ، ويبصروايسمعوا أن 

لهميضاعف أي الخامحى، بننع نصب محل في مصدرية ررمالإ أن ت الخامس 
أنهممع الحق وتركوا الدنيا، دار في والأبصار السمع يستقليحون كونهم بسبب العذاب 

الأحمسقول النساء سورة في قدمنا وقد وأبصارهم، باسماعهم إدراكه يستئليعون 
اللبس.أمن عند مهللقا مقيس الخافض بتنع الصب بأن الأصغر 

الأصاممنة من محزرن4 ًقارأ رنا ألسع صرن ي' ^نا قوله: أن الماص: 
هأملك من أش درن ين كر َثان ^^١ بقوله: متصلا فيكون اه، دون من أولياء اتخذوها التي 

كانوما القول; هذا على المعنى وتقرير صية، اعترا ه آلعذاي، قم ، يهتبمنمنؤ حملة; وتكون 
اليالأصنام أي يبصرون؛ كانوا وما السمع ينطبعون كانوا ما أولياء من اش دون من لهم 

لأحد.وليا يكون أن يصح لا يبصر ولا يسجع لا وما الله، دون من أولياء اتخذوها 
لمأر غنا ينشون أيحل وألهم الأعراف! في تعالى قوله القول، هذا لمعنى ويشهد 

_راف:]الأع_الآيس.ة غاو نتننئون ءادات له> أم قآ جمروث آعي، لهر لر قأ تتطئون أيد 
الأيات.من ونحوها [، ١٩٥

أقوال،فيها تكون قد الكريمة الأية أن المبارك الكتاب هدا ترجمة فى. قدمنا وقد 
تعالى.ش ا عند والعلم الجمع، فنذكر قرأن له يشهد ولكلها 

•الأية وهو ثآمحؤ مقا'لأني ؛، ٣٣جإة تعار: قوله 
وضربوالأصم، لأعمى با للكافر المثل الكريمة الأية هده في تعالى اممه ضرب 

لبصير،وا لأعمى ا يستوي ولا ن، يسنويا لا أنهما وبين ليصير، وا مع ليا للمؤمن هثل ل١ 
كثيرة؛آيات في المحنى هذا وأوضح مع. والالأصم يستوي ولا 
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هأظل ه . أش وب آلقاقث محلإ . محأيي آمحث تثنى ُؤوثا ت ه ولق
ألإثرق ثن ننيج أنت رثآ بمج س يتيع ه إة آنحيت ٤" آ/أثاث إته محبما . امحّ 
يكن أ-لى ة ين ١؛^ أي آثآ نؤ ح وقوله: اطر[. ]ف©4 ذدئ 1لأ أت ن إ© 
آظئثيح َولإ امن قخ لا ه وقول؛ رءد[. ]ال©4 ألأنف آوزأ بمء ج أئمة 

الايات.من ذلك غير زلي ]!]روم[، ©4 محث غأ إدا ألدعآء 
•آأرأي4 بامحتم؛ أر؛فأكا ئم أؤ!لخن إلا أقعلثئ ميلكن 4رما تعالى؛ قوله 
اتبعكنراك ما له! قالوا نوح قوم من الملأ أن الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى ذكر 

زعمهمفي له الأرذال اتباع أن الشعراء، سورة في وذكر والأراذل. الأسافل إلا منا 
[.١١١]الشعراء: ؤأئعك لك ^١،^>( بقوله- اماعه من لهم مانع 

أبى— لام والالصلاة نبينا وعلى عليه — نوحا أن الكريمة؛ السورة هده في وبين 
ؤيمممقؤأ إثهم ءامنؤأ إهلافيد أثأ ■؛^^1 بقوله؛ اتبعوه الذين المؤمنين أولئك يهلرد أن 

[.٣٠-  ٢٩ود: ]ه^،؛^4 إن أس ثى إبمزف ش وثمومح• © محهمحى محونا ١^^ وثأكؤث 
ُنايثميق)© و ي، نك إلا جسامم 4إن ■ بقوله أيضأ الشعراء في ذلك عنه تعالى وذكر 

]الشعراء[.أ©ا4 ألم>قتين أإا?غَ أثأ 
ئمحئئءِمحمح■ ثذ ثته وءاثي رف ين يؤ ءق َقئ إن أرءتم ثوي- 4ءال، تعالى؛ قوله 

نوح؛نبيه عن ١لكريمة ١لأية هذ0 في تعالى ذكر • ا©4 'َكرهون ثاوآمني أمئهةيهأ عوؤ 
يقينعلى أي ، د44بن سؤ ءق َآثمئ 4لن أ-ضوذي، أي 4أرءِم4 لقومه؛ قال أنه 

،واالتوحيد من إلئ أوحى مما منه رحمة وأعطاني فيها، شك لا صادقة ونبوة 
قلوبكموأجبر يه، ألزمكم أن أيمكنني حق، أنه تحتقروا ولم عليكم، كله ذلك فخفي 

والحالبايتائها، ورحمني بها، علي الله تفضل اش البينة كلك والإذعان الانقياد على 
لبسلا حليا واضحا كان ؤإن الهدى إلى توفيقكم يندي ليس يحني لذلك؟ كارهون أنكم 
إليه.- وعلا حل - ض ا يهدكم لم إن قيه، 

بقوله؛الكريمة السورة هذه في أيضا نؤح عن — وعلا حل — يه صلح المعتى وهذا 
الآية.^2^؛^ هت ذكهأ أن قد أس" كان إن ذم أمحح آذ أردق إن ضيآ  ٠١٤^

الأية.أثله عق الأ مبم -آإن هائتُ عشي أتثقتظم لا ؤوثثرمَ ■ تحالى قوله 
-لام والالصلاة نبينا وعلى عليه — نوح نبيه عن الكريمة لأية ا هذه في تعالى ذكر 

يبذلبل والهدى، الوحي من به حاءهم ما مقابله في مالأ يسألهم لا أنه قومه أحبر أنه 
مقابله.في أجرة أحذ غير من. مجاذ العفليم الخير ذلك لهم 

كقولهوسلامه، ايلة صلوات عليهم الرسل شأن هو ذلك أن كثيرة؛ ايات في وبين 
[.٤٧]سبأ: آم4 عق إلا أجة إذ ثم ئهر م ثذ ما ظ .؛ نبينا عن سبأ في 

.]ص[ واه قعهئأ ين أئأ نثأ م يى عقد 1قتؤ مآ ص؛ آخر في أيضا فيه، وقوله 
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فيوقوله . ]الطور[ .ه معرو ئغزم ين ئهم آما ثظهن ؛^٦٢ ت والقلم الطور في وقوله 
وقوله]١لمرقان[. ١.؛ه سيلا تغرء إق يقخذ أن ثتثاء من إلا قحر يى عأي-ه آسئاهتتكم آ ^٥)، - ١لقرئان 

عنوقوله [. ٩٠]الأنعام:دلإئ إلا ئو إة أ-حئإ ءكه لا الأنع1م; في 
يثنوه.ءى عق إلا مرت< إف أثثا قه لا ؤيميِ هود؛ سورة في هود 

سيناوعلى عليهم - وشعيب ولويل وصالح وهود نوح عن الشعراء في وقوله 
]الشعراء[.أقفز.4 عق إلا مي إذ م يى عثه كم' ُؤُثآ -إ واللام الصلاة 

شأقبمأ أيثتين.  ١٢١^ص: في الذكورة المرية رسل عن تعالى وقوله 
[.٢١، ٢٠]ص: لمل4 تت؛ؤ لا 

قهئ1ةل؛ؤ ك جل تعالى قوله ويين لمدكورة ١ لأيات ١ هذه بين الجمع وجه يئنا وقد 
الكتاب(أيان عن الاصهلراب، إيهام )دفع كتابنا في [، ٢٣]١لثوري: ٢^٥^ ؤ، أتندم إلا يا 
[.٤٧]سأ:ه م' فهو لجر تى ما : تعالى قوله على م اناكلأ في سّا محورة في 

وغيرهمالعلماء من الرسل أتباع على الواجب أن ت الكريمة الايات هذه من ويؤخذ 
أخذينبغى لا وأنه ذلك، على عوحس أخذ غير من مجانا العلم من عندهم ما يبذلوا أن 

والحرام.والحلال العقائد تعليم على ولا تعالى، اش، كتاب تعليم على الأجرة 
;نصه ما الشيخ رأي وخلاصة الأصل في لها يرجع المسألة في متعددة أقوال وللعلخاء 

عهند لم إذا الإنسان أن أءلم_، تعالى لي-وافه يفلهر الذي -• عنه الله —عفا مقيده قال 
والحلالوالعقائد، القرآن، تعليم على عوصا يأخذ ألا له فالأولى الضرورية الحاجة 

لأنالملمين؛ مال بتت من الضرورة بقا-،ر أخذ الحاجة دعته ؤإن للأدلةاّضية. والحرام، 
*لأجرة ا قبيل من لا لتعليم يا م لقنا ا على نة لإعا ١ قبيل من ل ّ ا ييت من لخأخوذ ا أن هر ذ؛ا ل١ 

والعقائدللقرآن التعليم مقابل في شيء أحذ عن يتعفف آن افه أغناه لخن والأولى 
تعالى.الله عند والعلم والحرام، والحلال 

في- وعلا جل - افه ذكر أئمح4. لقم ءقل ثن ينا أيلأ ؤئثا تعالى؛ قوله 
فييحمل أن _! واللام الصلاة نبينا وعلى عليه — نوحا نبيه أمر أنه الكريمة لأية ا هذه 

أمرهأنه ]المؤمنون[ وه ألتينون أج سورة في وبين اثنين، زوجين كل من مفينته 
وذلكالراكبون؛ فيها يدخل بيوتا فيها أن على ذلك فدل فيها، يدخلهم أي يسلكهم أن 

آلمنهؤقحتن تكل من فتها ةسلآئ> آلشتؤر ؤقثار لمإئا جتثاء ^٢^١ قوله! في 
الشيءسلكت العرب! تقول اثنين؛ روجين كل من فيها أدخل ؛ رر١ملكااومعنى [، ٢٧
والتلاثيةأفعل، بوزن رباعيا فيه، أملكته وهى؛ أخرى لغة وفيه فيه• أدخلته الشيء! فى 

وقوله![، ٢٧ت ]المؤمنون ه 'أنثن وؤخت لكل ين جا كقوله! القرآن؛ لغة 
قلؤبؤ؛ عك-نه ؤَك؛ئلائ، وقوله! [، ٣٢]الم_ص_ص! ؤا يدك 
■؛^^1ه! وقول]الح_ج_ر[، ).ه قلوب ؤ، ملمقم ^٢^١^، ه! وقول]الش_ع_راء[، 

الشاعر!قول ومنه ؛ ]Iلمدثر[ سثر ق س1وظكن 
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عصسبيوم في ؛كوك سلوقد عري ا لم ُخصمد لزار وكستا 

الهذلي؛رع ين ماف عد قول الوباعية ومن 
الشرداالجمالأ تطرد كما شلا قتائده في أسلكوهم إذا حتى 
فعلالخيقل هو الذي السلك أصل أن لي يظهر الذي -؛ عنه الله عفا - مقيده قال 

يدخلأي يسلك لحيتل ا لأن مقتول؛ بمعنى وقتل مذبوح، بمعنى كذبح مفعول، بمعنى 
تالسلمي س مردا بن العباس قال كما لينفلمه؛ الخرز محي 

وينحدرطورأ يعمرها فالماء أرق شجوها من ها تأوبعين 
منتثرفهو منه السلك تقطع مة ناحلد عندر ظم نه أنك

أعلم.تعالى والله 
لأيةا هذه في وعلا. حل - ذكر ٠ ه ألمزد عقد ثتؤ( هن إي ت تعالى قوله 

عليهسبق أي القول، عليه محبق من إلا أهله السفينة فى يحمل أن نوحا أمر أنه الكريمة 
الكافرن.مع هالك وأنه ثقي، بأنه القول اممه من 

عليهسبق الذي أن هذا بعد بين ولكنه منهم، القول عليه مبق من هنا يبين ولم 
وامرأته.ابنه هو أهله من القول 

تنبئمعزل 1، وءء٤اركت آتثق لتؤح ؤودادئ القول! عليه محسق الذي ابنه في قال 
وقالين أثثؤج ديغبما ؤثثاث ؛ قوله إلى أثمولأه ؛ع نلأ تتا آرء=فب 

^٤^؛،١مرأته! في وقال ٠ عتر عنن، إنم أثهق ين ول إئم يمؤح أيضات فيه 
[.١٠]التحريم: آلدأطياه وج قوله! رر مجه أثعت، َقثروا لة-كث ٠؛^ آثه 

•نجم.4 نممحئ ري إن محهإ أم إسءّ فبما آءي=ق؛وأ تعار؛ قوله 
-والسلام الصلاة نبيا وعلى عله نوحآ. نبيه أن الكريمة، الأية هده ش تعالى افه ذكر 

ه؛رمتتها آش؛مريتها ؛ؤإسوِ قائلا؛ فيها يركبوا أن فيها احملهم له قيل الذين أصحابه أمر 
.رسوهاوهو سيرها متتهى يكون الله وبسم الماء، وجه على جريها يكون الله بم أي 

اللهيحمدوا أن معه ومن هو السمية على استوي إذا أمره أنه الفلاح سورة في وبين 
قوله:في وذلك مباركا؛ منزلا ينزلهم أن ويسألوه الظالمين، ١لأكفرة من نجاهم الذي 
ري،ل ؤا المحلية آلشبم محن بما آمحى ق آمحن ممل آتئك عل معك ؤش أتت آنثؤيق ^^١ 
]المومتون[.ه ؤ( امحإبم ي محألت ثآج  ١٤٨٠٠أينج، 

بقوله)وغيرها السفن ركوب عند يقال أن ينبغى ما الزخرف سورة فى وبين 
نممحَء ءق ما وأ'لألهم ين وؤ نبمل، َةها ألأقح ثو ؤمأةنتما 

نهرذ؛نلم لكنا ؤبم! هندا تا سحر \قوأ تبمتن ؤئقولؤإ عقه أسوم نمه ئدهمأ 
تالز"مفا•.ه ثنييث ئ إل إدآ ؤ. 



٢٤٩•( ٦٩. ٤٢)الآيات مه:سورو 

يكرب؛معد بن عمرو محول ومنه مطيقين، أي ت محوله ومعنى 
انييمهرنالتا بائتالمحي لنا عميل ما ائل بقالم علقد ل

الأخر;ومحول 

وجضر أقعسي صرتجم 
هرمة؛ابن وقول 
املمولني ت-حملما أقرنت 

م—رسناسمساب للصعولستم 

والهجردعد يا الصد احتمال وط_اق 

لأيةا هذه محي تعالى افه ذكر َةلحثثافي4. نغ ؤ، يهذ مي ٠^^ تعالى: قوله 
كالجبال.أمواجه عفلم، ماء في معه ومن بنوح تجري السفيتة أن الكريمة 

٠٥٢تلعأ لتا ت كقوله أحر؛ مواضع في الهائل الماء ذلك في هدا جريانها وبتن 
وتي وقونه: أذن ي ظ ^ © ء، ؤ ظ
أنؤجدان قق نحمقه © _؛؛ ق م •عق آتة ،ء عيث؛ ألأنم وثمثا © تيمي ءم آلتء 
]القمر[.©4 مدخِ ين يل ج؛ ئؤنهآ وقد © َةر '؛ف ثن ثأ[ أسما مي © ودم 

أيضاكالجبال وقومه فرعون فيه الله أغرق الذي البحر أمواج أن آخر موضع في وبين 
العفليم.الجبل ت والخلود [، ٦٣]اكعراء; آلعغو-جه َ؟لقندِ فؤق َم هان I بقوله 

الأية.بمة ثو ءَاثؤأ ثأك محيا جيثا أتث،نا ثن وولثا تحار: قوله 
مجيئه،عند معه آمنوا والذين هودأ منه نجي الذي جاء الذي أمرْ هنا يبين لم 

بهاافه أهلكهم التي العقيم بالريح المستأصل الإهلاك أنه أخر مواصع في بتن ولكنه 
إلاعثو آنق ين ثدر تا و( عزِ أتيح هي؛ أرثتا إذ ثاؤ وف كقوله؛ دابرهم، فقطع 
.iٌ تقة 

ؤبمثتهثال سع ههب سمها لو( عايؤ صئبمر بييج ةأتلآءك>أ عناد ت ه ولوق
و(مسثؤ محن نوو ق سمصمل ربما ءيم آنثتأ ؛^٩ ت وقوله . ٧[ ، ٦ ثثوثاه أياي 
أئايؤآ صمبمك. يبما عيم : وقوله . ]القمر[ اج(ه ثئم م أعجار َأمم آلئاس ثئ 

[.١٦فصلت; ل لأية ١ . . • ١-^^-،^ ■^-١^، لودلمهم بم،ات 
^^٠بقوله: جاء الذي الأمر هذا بتن • صندثا4 قثنا ^؛١ جثآء وهنثا تمار: قوله 

الأيات•من ونحوها .ه قنوت؛ ثنيا ألا نئأم تيقرإ ئمحدأ إة ألا لغ ننأ مبم 
الأية.ظظ4 قؤ\ الص لضِ ثيثآ >وكن،{ث تعار: قوله 

ولكنهإبراهيم، الملائآكه رسل بها جاءت التي لبشري ا بهذه المراد ما هنا يبين لم 
هفكتدأيمق ؤوآتم،أدهر قوله! في ويعقوب بإسحاق البشارة أنها إلى هدا بعد أثار 

للأمشاد الطيبة بالذرية البشارة لأن @4؛ ئتقوث إتنق َه ثس ح ص 
]الصافات[.آكنييتق تن ئينا طأ[ت>وإ أ؛ؤردقئثه قوله: ذلك عر يدل كما والأب، 
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فيللا ■^٥٧ ت وقوله [، ٢٨]الداريات: ميمه يمم؛ وبثرُء خن ث" ^٥١^١ وقوله! 
أرسلوابأنهم له إ-تحارهم هي الثرى وقيل؛ ]الحجرآ، .4 علم ثم وزك إثا 

محن،ثُ ؛^٥١٧ السورة: هذه قي هنا كقوله لها المسنة فالآو1ت وعليه لوط، قوم لإهلأك 

ينتن حناؤأ عي .لمحمحل محبتن. محم اق محبتآ إدآ ^٥٠٥ ت ه وقولآمحمى.4• 
هندمآض ٠-^!؛^! إثا قاو آلإئسرئ إلرممّن يثيا جاءث أؤولم1 وفو!ه; ]الداريات[، 

.]العكبوت[ ).أه يتتكائؤإ أها-ها إن آكنييؤ 
رهمإحما بأن كصريح ا فيها لأن عليه؛ تدل لأخيره ا لأية ا وهذه ت لأول ا لخول ١ هر لظا وا 

•ترى كما ررلماة هي التي الشرط ة بادا عليه مرتب لأنه بالبشرى؛ مجيئهم بعد لوط قوم باهلأك 
اثهشل لا أتدء ثآ ئ © شي مم ة أن ثث ^قا نمالى: ه نول

علىسلم لما إبراهيم أن ت لكريمة ا لأية ا هذه في تعالى ذكر • يم-ميم محآنجس محؤنئم 
لحموهو باكنى بالإتيان إليهم أسيع الأدمحن، من صيوفا يظنهم وكان الخلائكه رسل 
ال• فقالوا حيفه، منهم أوجس ياكلوا لم لما وأنهم — بالنار منضج أي — حنيذ عجل 

بخبرهم.وأخبروه تخف، 
أنهوبين العجل بذلك فجاء — إليهم مال أي _ أهله إلى رلغ أنه الداريات في وبين 

وأنه^ألأ لهم: فقال برفق الأكل عليهم وعرض إلمهم، قربه وأنه سمس، 
عقهدحلؤأ إي إؤ^ا (لملإم\بى إبؤهمإ صيف حدث أئنك ؛ قوله في وذلك، خيفة منهم أوجس 

ألائاأL إي طة، ©( ّمحتن سجل ئآء مء إق همئ ). قمحأ محن ثأم قال تثما ثئالوأ 
.[ ٢٨- ٢ ٤ ت ]الدارJات لأية ا . ..ه خثة ثب قأتبمس ا.ا 
الضيافة.آداب من أشياء هؤلاء صنفه مع إيراهم قصة من يؤخذ ميه: 
حنسيذه.يعجل حاء أن لت ت لقوله القرى تعجيل منها: 
وأطيبهالبقر عنده الذي أن ذكروا لأنهم عنده؛ ما أحسن من الخرى كون ت ومنها 

Iالمنضهث^ السمن الفتى لحما 
الضيف.إلى القلعام تقريب ! ومنها

■لأعثبآه كقوله: الرفق، بغاية بالكلام ملاطفته ومنها: 
وأنكرنكر تطلؤ، والعرب أكلهم، لعدم أنكرهم أي ؤثا=كزئلمه؛ قوله: ومعنى 

١لأعشى:قول جمعهما وقد واحد، بمعنى 
والصلعاالشيب إلا الحوادث من نكرت الذي كان وما وأنكرتني 

فيوأدخله البيت هذا صنع أنه ت حدثه العلاء بن عمرو أيا أن ت يونس عن وروي 
أعلم.تعالى وافه الأعشى. شعر 
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عءصت

ئئيءهنئا اث شق بعز وهندا عجؤؤ ؤأثأ ءأ]ث ثوينئ ^٥١؛^، ت سه وله_
لماإبراهيم امرأة قالته ما الكريمة المورة هده في - وعلا حل - اض بين ر.ايم. 

فيفعلت ما بين ولكنه ذلك، عند فعلت ما هنا يبين ولم ، عجوز وهي لولد يا بشرت 
]الداريات[،ه ل.( عقمأ غؤز وما1ق ؤبمهها لمعت صثة ز آمأتهث بقوله• الداريات 

لعلمنه.أي ؛ ؤثههاه ؤهتس( وقوله؛ ، وصيحة صجة أي ه صمؤ ؤق وقوله• 
إبراهيمبه جادل ما هنا يبين لم . ٧>^ مؤِ ز محيلنا أؤنتئ تعالى؛ قوله 

ادرمّهم.و؛طتأ حاءث يقوله؛ العنكبوت في إليه أثار ولكنه ، لوتقل قوم في الملائكة 
فيهثاإرى هاو ).( نمتكح يتتفايؤأ أهلهسا إن آثمننمؤ هنذه م؛ إق1 قانأ 

[.٣٢، ٣١آمأَمح4 إلا وأنه ممثم فأ تن أو قث قانأ رثأ 
ذلكأهلكتم المؤمنين مجن أحد وفيها القرية أهلكتم إن يقول؛ أنه لهم جداله صل فحا 

ونفلير. [ ٣٢! ]العنكبوت ه قها يس آظ ؛ بقولهم هذا عن فأجابوه ، ذنب يعير الموهن 
•]الداريات[ وه تن يي و يا طديا ئا ألثومه. ين يا َإةان ش قوله؛ ذلك 

■ه . ت// و عياب ءيبمم ر1قأم رؤى أنت جآء ت إم كة س محءص ؤةإ.ممحم ت تعار قوله 
فيبينه له مرد لا وأنه محالة، لا لومحل قوم آت بانه هنا صمح الذي العذاب ا هل. 

ويح؛؟عنلبه-ا جعلنا أءِّعوا جثاء أؤهلما ؛ الكريمة لمورة ا هذه في كقوله متعددة، مواصع 
•ه ).I ب؛بمي آشيهى ثى هم( وما رؤثأ بمد ثسومه ئمحوو سخل من حجثثاره عثها 

لأيتتدألاث، ق إن ؤ( سجي من حجارأ عآنجم ؤأمطتل سافلها كديا الحجر؛ في وقوله 
لأيةا ..آكؤءه.مثر ألمتن آلإ؛ أكنئت هف أتنإ وقوله؛ ، ]الح_ج-ر[ ^^ثبمتن 

٠]الشعراء[ ).ه ألثدئن عر ئتاء ئثتل عصر .( ألأمتن دئغ • وقوله [، ٤٠ت ]الفرقان 
اوارو_ات[،]الو(ه ميخ0 ;^٤، عث مثؤته ). طين من حجاع عتيم ؤإراسثأ وقوله؛ 

إربمرذلكسالآيات.
يمهندا وقال ذنعا مم وبما3ا مم ّىء لؤحنا رس-لنا جاءت 

نبيناوعلى عليه - ^»؛iL أن ازكريمة، الأية هذه في - وعلا جل - اطه ذكر .ه. ضب 
مساءةمجيئهم سب له حصلت الملائكة من ريه رمل جاءته ّ . واللام الصلاة 
يهمضاق وكونه مساءته سبب أن إلى متعل،دة مواصع في وأشار ، بها صدره ضاق عظيمة 

عليهما. إبراهيم ظنه كما آدم بني من ضيوف أنهم ظن أنه عصيب؛ يوم هذ■١ وقال ذرعا 
اللواط؛فاحشة بهم فيفعلون ضيوفه حرمة ينتهاكون قومه أن وظن - لام والالصلاة 

فمنلخدكورة، ١ الفاحشة به ليفعلوا يه واستبشروا فرحوا ضيف بقدوم علموا إن لأنهم 
ذتؤوةثقويّ ثاثا آلثقاث تنمؤن يل ؤمن إقه متعؤن وتؤ ؛ هنا قوله ذلك 

كن© ٧ ثثئ ث1 # محلأ محن:ق % أف ^١ لم ء ئث ثاِفى 
.[ ٧٩-  ٧٨]هود: ه وا ني ثا قاي يؤك ؤ ين 'ثاتق ؤ  IJى عتت 
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صمنهلا صتي كؤثث إة مال و تشثؤذ أتدمؤ أفد الحجر: في وقوله 
َئمإن بماهآ ٥^؛؛ آثشبمت.٥١؛؛، ءي تهذي ؤإر ثاو قمون. ؤي أه أمأ ؤ. 

]الحجر[.بممحث.ه ثمحم ش إئم لمحق ك؛يئ. 
مهلهل:قول ومه ذلك، زجهم من هرولون يريسرعون أي ؤبمثمحن4؛ ت وقوله 

لأن—وفا م رغلى عم ودهقتارى أّوهم هرعون يفجاءوا 
والاسمضيفي، حرمة بانتهاك تدلون ولا تهينون لا أي عمونه؛ وقوله• 

وقاءستأيي بن عتبة في حان قول ومنه — الزاي ؤإمكان الخاء بكر - الخزي منه؛ 
الصواعقإحدى الموت، قبل ولقاك لث، مالبن ءتيِ، يا ربي فأحزاك 
والاستحياءالخجل وهي الخزاية، من عموزه قوله؛ العلماء؛ بعض وقال 

ذيقول ومنه واستحساني، حجلي في سببا يكون ما بضيفي تفعلوا لا أي الفضيحة؛ من 
الرمل؛من حبل حاب فى اتكلأد_ا تطارده وحشيا ثورأ ا يصفالرمة 

الهربه نفنجي اء ثولو كر راجعة الأرض في، لومت إذا حتك، 
الغضبيها مخلوطا الحبل حاب، من ه تجولعد به أدركتة حزاي

منوأنف استحيا ولاقنه بالهريط، ازكلابح من نجا ناء لو الثور هذا أن يعني 
الأحر؛قول ومنه . إليهاراجعا فكر الهرب، 

صبنكب لفت أن فرارى علير ة حزاير ويثالأم ة لأجاع
الشاعر؛قول ومنه يرضى، كرفي يخزى، حزي منه؛ والفعل 

حيدهاالحلي زائل أو مرطا بها ألصقت!، الريح إذا تخزى لا البيفى من 
الأحر:وقول 

بخيلال يقأن وأخزى ّخي ملق ميل قإذا أحزى لا وأني 
أنله — وعلا جل — والله يحياتكط، م أقمعناه [ ٧٢]الحجر؛ وقوله؛ 

مننلائ، وفي ه نبينا إلا أحد بحياة القرآن في م يقولم حلقه، من ثاء بما م يق
يخفى.لا ما ه له ، اكشريف

باشفاليحالف، حالفا كان ررمن ه؛ لقوله اض، بغير ، يحلفأن لمخلوق يجوز ولا 
.ليصصتت،((أو 

تقديمالعرب، من وسمع قسمي، لعمرك أي محذوف، حبره مبتدأ وقوله؛ 
الشاعر؛قول ومنه رعمللث،، فيها؛ فتقول لحمرك في اللام على الراء 

لمدوقطائر من لي تحرض الذي الواقع الطائر إن رعملكا 
عمىوالعمه؛ وضلالهم، وجهلهم عماهم أي [؛ ٧٢]الخم؛ وقوله؛ 
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ولاباطل، من حقأ يعرفون لا متحيرين يترددون [ ٧٢]الحجر: 'ؤتو1هوثيم فمعنى القاب، 
•قبيح من حسنا ولا صار، من نافعا 

_توالسلام الصلاة نبينا وعلى عليه . لوط بقول المراد في العلماء و١ختاف 
أقوال؛على الموصعين في ناياه 
قالوبهذا قال، ما إمضاء يرد ولم فقحل، صيفه عن الدافعة أراد أنه الأول؛ 

عبيدة.وأبو عكرمة 
بناتي،وأزوجكم اللواط فاحشة دعوا المعنى؛ وأن لصله، بناته الراد أن الثاني؛ 

تحت. نبينا بنات كانت كما شرعه، في حائزأ كان المسلمة الكافر فتزويج هدا وعلى 
عقدها. افه رمحّول بنت نينب أرسلت وقد معروف، هو كما الإسلام أول في اتكفار 

أركالربيع، بن العاص أبي زوجها إلى ها خويلد بنت خديجة أمها به زفتها الذي 
والقصةبدر، يوم كافرأ الملمون أسره ّ لمدكور ا العاص أبي روحها فداء في إليه 

يدر؛غزوة في بقوله مغانيه في الشنفلي البدوي أحمد الشيخ عقدها وقد مشهورة، 
أرملتنب زيداه ففي إذ الخلة هادى صهر الربيع وابن 

اهتقورفجة خذيه لا هأهدته بالمدى ا دهبعق
داغه لا ردهيأن ه يإلهدا وعا دهقحبسرحه 

أبالقوم نبي لأن قومه؛ نساء حميع بالبنات؛ الراد أن الثالث؛ القول إلخ، 
و1ر؛بمتآشعم  otألثومحن أول بينا في تعالى قوله عليه يدل كما لهم، ديني 

وروىلهم؛ر أب وهو أمهاتهم رروأزواجه كعب؛ بن أ؛تي قراءة وفي ٦[ ]الأحزاب: أثهنم4 
العلماء,من كثير قال القول وبهيا عباس، ابن عن نحوها 

لوطبنات أن فهي' تقربه التي القرينة أما أحرى، وتبعده قرينة تقربه القول وهدا 
عامةبقي عددهن يقدر لرحال روحهن فإذا ظاهر، هو كما قومه رحال جميع تسع لا 

؛قوله للعموم ويدل قومه، نساء عموم المراد أن فيتعين لهم أزواج لا قومه رحال 
[،١٦٦، ١٦٥]الش<دراء: أرنيلإه تن ر3ئإ ء ثأى ت وئل;يث . أتشو؛ ين إيدكرإن ؛ؤأد1ترن 
.١لأيات،من ذللث، ونحو [، ٨١شٍب نن سلمن؛ أفيثاد ؤيتأؤ0 وقوله؛ 

الدينيةالأنبياء أبوة بل للكافرات، أيا ليس النبي أن فهي • تبعده التي القرينة وأما 
٦[،]الأحزابت آلموطآه أؤث، قوله؛ عليه يدل كما الكافرين، دون للمؤمنين 

واحد،بيت أهل إلا لم مفيهم ليس لوط قوم بان الداريات؛ في تعالى صرح وقد 
]الداريات[,و(ه أينبيق نن ت غثر فها ؤبمدثا ^؛؛١ ت قوله في ودلك لوط، بيت أهل وهم 

رثنإة ثنيئ . ثديي ري إق ءاوقآ أو و اغ' ي أة ؤ ؤه1و، ت تعالى هوله 
ونهاهمقومه وعقل لوطا نبيه أن الكريمة لأية ا هذْ في تعالى ذكر إقلثه. شلوأ ق ره 
فوله،إلى يلتفتوا فلم الرحال، وترك النساء عليهم وعرض صيفه، في يفضحو٠ أن 
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لأية.ا . . بر؛يم. دتؤ؛إ 1، أة ؛رؤ لوط؛ فقال الفاحشة إرادة من فيه هم فيما وتمادوا 
بسوء،إليه يصلون لا الخبثاء الكفار وأن ريه، رسل بأنهم  aSvjالملأ حيرته فأ 

محفوءءن لأودمحه ت قوله في وذلك أعينهم، تلمس تعالى أنه القمر في وبين 
]١^[.وم.ه ئدوو ألإنم قتتج 

•آمني؛ث؛تا إقم آهمر،أك إلا لحد منة=ظم يقمت ة آقني تن ِدقءلج بأههف ^٥^ ■' تعالى قوله 
الليل،من بقطع بأهله يري أن لوطا نبيه أمر أنه الكريمة لأية ا هده في تعالى كر ذ. 

منذلك أن القمر في بتن ولكنه أوله، أو وسطه، أو الليل، آخر من هو هل هنا يبين ولم 
ولم[. ٣٤]القم-رت دمه بجثهم ؤط ءاد ؤإلأ' قوله• ش وذلك المحر، وقت الليل آخر 
رؤءأسرت يقوله الحجر في ذلك بين ولكنه أمامه، وهم ورائهم من ياكون أن أمره أنه هنا يبين 

Jbl ،^ الحجر[ وه ؤمثيف حنق ؤأمحإ أحد ٠!؛^ ينفث محإلأ أدبمئم همأبع آقز ين ِدقتي[*
قرأهتثام-إه. ءآ تحننا إةد الإ،أدق إلأ ند بٍج يدشئ  ٠٤^؛ت تعالى وئوله 

الأهل،من اسناء لأنه واضح؛ فالأمر وعليه بالنصب، ه دق وإلا ت القراء جمهور 
معهم.هالكة فإنها قومها في واتركها بها، تسر فلا امرأتك، إلا بأهلك أسر أي 

[٨٣]١لأعراف؛ آلعأعييقه ينك ؤَكانثا مواضع؛ قي فيها قوله الوجه هدا على ويدل 
الهلاك.اقينفى J١من أي ^،، ٧١والغابر: 

وعلميه^،^ ١١١من بدل أنه على بالرفع ه دق ^إلأ كثير؛ وابن عمرو أبو وقرأ 
أنهاإليه أوحي فإنه امرأته إلا الالتفات عن أهله جمح ينهى أن لوطا أمر أنه فالمعنى 

الهالكين.جملة من لكونها الالتفات عن نهيها في فائدة ولا محالة، لا هالكة 
أنهكثير؛ وابن عمرو أبي قراءة وظاهر يها، يسر لم فهو الجمهور قراءة وعلى 

فهلكت.والتفتت بها أسرى 
فأدركهاواقوماه؛ وقالت؛ التفتت العذاب هذا سمعت ّ الخلماء؛ بعض قال 

٠فقتلها حجر 

أنالذكورتين القراءتين بين الجمع وجه أن الذلاهر _؛ عته ائته عفا — مقيده قال 
لوط،بقوم صبحا الواقع العذاب من الجاه هو بأهله، يسري بأن لوحل أمر قي الر 

بأهلهلوط إسراء فنتيجة محالة، لا قومها أصاب الذي العذاب ذلك مصيبها لوط وامرأة 
أنهمعنى فيستوي كالعدم، فيه فافدْ لا وما القولين، كلأ على امرأته فيها تدخل لم 

الهالكن.مع وهممت بها أسرى وأنه أصلا، بها يسر ولم تركها 
فرقفلا بأهله؛ لوط إسراء في نفع لها وليس هالكة أنها إلى راجع القولين نمض 

أصابهم.ما وأصابها أوخرجت معهم، بقيت كونها بين 
سواء،معه يسر لم ومن فهي انمن.اب، من ينجها لوط.لم مع الإسراء كان فإذا 

تعالى.طه ا عند والعلم 
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سرىمن وصل؛ بهمزة سرأء فا رر كثير وابن نافع قرأه وقوله! 
علىالرتاعي أسمرى من الهمزة، بقطع هلكه ^٥٦^ القراء: جمهور وقرأه يسري، 

الثلاثية،سرى ومن سبعيتان، صحيحتان وقراءنمان لغتان وأسرى: وسرى أفعل، ورن 
مضاؤعأنه على يدل رريسريءأ نماء فتح فإن لفجر[، ا ت بمر إدا تعالى■ قوله 

ذييان:نابغة قول اللغتين وحمع الثلاثية، سرى 
بردالجامد عليها الشمال تزجى سارية زء لجوا ا من عليه أسرت 
فاعلاسم سارية، وقوله: البيت. روايتي أشهر في رباعية أسرت، قال: فانه 

الأخر:قول أضا وجمعهما الثلاثية، سرى 
تسرىتكن ولم يك إلأسرت الخدر ربة رة لنضيا حتى 
الإسراءالر؛اءية ومصدر العرب، كلام في جدأ كثيرتان واللغتان ررتسرى،، تاء شح 

غيرعلى ففتح. بصم - قنن وزن على — بالضم - القرى الثلاثية ومصدر القياس، على 
رواحه•بن الله عبد قول ومنه قياس، 

الكرىات عيابعنهم وتنجلي لسرى ا القوم يحمد لصباح ١ عند 
لأية.ا ه ألميح عوؤدهم ؛^١٤ تعالى; قوله 
تلكمن الصبح وقت لوط قوم إهلاك موعد أن لأكريمة ا لأية ١ هده في تعالى ذكر 

ميطئكإك دائر لنا أُلأمر ديللث إهي قوله: في الحجر في قال وكيلك الليلة، 
الإشراق،وقت عليهم وقعت العيان صيحة أن الحجر في وزاد ]الحجر[، ا.ه تحجز 

,تالحجر[ ضرخذ آلصضحق ؤقأحدمم بقوله: الشمس طلؤع وقت وهو 
المرادفي العلماء اختلف سّتيله. من حجثثاره عقها ؤؤأطنثا تعالى: قوله 

والقوة.الشدة غاية في طين من حجارة أنها والفلاهر كثيرأ، اختلافا السجيل بحجارة 
:بعينهاالقصة في الداريات في تعالى قوله التلين. ؛السجيل: المرادأن على والدليل 
يفسرما وخير ]الداريات[، .ه حتيخث؛ ه عند قثؤثه . ين تن حجارْ ثيم ؤإربج-ث، 

غضبهحالة في بها عذبهم ما ض ا أن : وسدتهاقوتها على والدليل القرآن. القرآن: يه 
السجيل: قالواالعلماء يعفس فان وأيضا شديد. بالغ يها النكال لأن إلا عليهم، 

مقيل:ابن قول ومنه والضرب. الحجارة من الشديد كلاهما أختان، والسجين: 
سجيناالأيهكال به تواصى صريا ضاحية البيض يضربون ورجلة 

تعالى.اش عند والعلم القوة. سغءيدة طين من أي سجيل: من فمعنى ، هداوعلى 
منأوجه ثلاثة الكريمة الأية هده في يده. اقكى مذ يل رنا ؤ تعالى: هوله 

ضعيف.أنه يفلهر وواحد القرآن، له يشهد كلاهما منها اثنان للعلماء: التفسير 
قوممن ببعيدة لبسّت الحجارة تلك أن المعنى: أن فهو صعيف أنه يفلهر الذي أما 

•تخعلثهم تكن لم أي لوط؛ 
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حجارة4ع؛نجتإ. تعالى: قوله عنه يكني هذا لأن وغيره؛ القرمحلبي قاله 
محران؛منهما واحد لكل يشهد اللذان الوجهان أما الايات، من ونحوها [ ٧٤]الحجر: 

فكانلنبينا؛ المكذبين الآكفار من بمدة ليت لوط قوم ديار أن منهما: فالأول 
أنويخافوا الشام، إلى أسفارم في عليها مروا إذا لأهلها وقع بما يعتبروا أن عليهم 

بسببالعذاب؛أولئك، من وقع ما مثل ه محمد نبينا تكذيب بسبب بهم اض يوقع 
عقعملثنوف كقوله: حدأ؛ كثيرة هذا على الدالة والايات .ؤ، لوطا تكذيبهم 

ةإل مض لببل أؤرإق؛ا وقوله• ]اك-اذات[، .{ه وزم.ا ءثيذوأ 
.iألألإ انداث محاون ٌ ^ ي؟ ٠ وقون: ]الحجر[، .i لص لاق دولك 

إلى]العنكبوت[، ينقلون ,ليرو ,نكة ءايت طها ميقنا ؤوق؛ن وقوله: ]الداريات[، 
ديارإلى راجع يتره ؤنن\ قوله: في فالضمير القول هزا وعلى الأيات، من ذلك غير 
م.لمقا ا من لجفهومه ا لوط قوم 

مجنببعيد لوط قوم على أمهلرت التي الحجارة تلك وما المحنى: أن الثاني: الوجه 
قبله.كالذي العرب لمشركي تهديد فهو فحلهم، مثل الفاعلين الفلالمين 

ةثتأتشأ أدفيفير ل ثبجمحأ ؤء تعالى: قوله الوجه هذا على الدالة ت لأيا ا ومن 
ؤ^٤٥؛؛؛قوله! فان ]محمد[، .ه ؛؛^؛ ٠١ثإتمح؛ث ءلإيم أئئ دثر ثلهق ين أئن ءف؛ه ماة 

٠كثيرة ذلك بنحو والايات ذك، في حدأ ظاهر أمظهاه 
فليرجعالأصل في مبسوطة أقوال اللواط جريمة ارتكب، من عقوبة في وللعلماء 

أنهقومه أحير أنه - واللام الصلاة نبينا وعلى عليه - شعيب نبيه عن الكريمة الأية هذه 
قوله.يخالف لا فعله ؤإن عنه، هو انتهى شيء عن نهاهم إذا 

عنهينهى عما منتهيا يكون أن عليه يجب الإنسان أن الكريمة لأية ا هذه من ويفهم 
•غيره يه يأمر بما مؤتمرأ ، غيره 

ؤئنثوةاير أقاس أؤأداُم،ون كقوله: أحر؛ مجواصع في ذلك تعالى بتن وقد 
]الصم،[..ه سوى ي مآ ئقومحأ أن، آس عند ثقثا وقوله• [، ٤٤]١^٠: 

بالرجلرايجاء قال؛  Wiالمي أن ه زيد بن أسامة حدين، من الصحيمن وفي 
برحاه،الحمار يدور كما بها فيدور النار، في أقتايه فتندلق النار في فيلقى القيامة يوم 

عنوتنهانا بالمعروف تأمرنا كشت، ألست فلأن! أي فيقولون: النار أهل عليه فيجتيع 
.وآتيه((المنكر عن وأنهاكم آتيه، ولا بالمعروف آمركم كنت فيقول: ا المنكر؟ 

أمعاؤه.تتدلى أي أهتابه؛،؛ ررفثتدلق : قولهومعنى 
أبيوابن المنذر وابن واليزار حميد بن وعبد وأحمد شيبة أبي وابن وكتع وأحرج 
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الإيمانشعب في والبيهقي مردويه، وابن الحلية، في نعيم وأبو حمان، وابن حاتم 
تقرضرجالا بي أمري ليلة رررأت افه رسول قال ت قال ه أنى عن وغيره-م 
ءؤلأءئالت هؤلاء؟ من لجيريلت فقاك رحت، قرصت كالما نار، من ب٠ماريض شفاههم 
أفلاالكتاب، يتلون وهم هم أنفون وينبالبر الناس يأمرون كانوا ، أمتالث، من حطباء 

الشاعر؛قال وقد اه. المنثور(، )الدر صاحب قاله , يعقلوناأ 

ميعفللت، قيإذا يك علار عه لمثوتأتي حلق عن ه نتلا 
قال!من أحاد وقد 

مربضوهو الماس يداوي حلمب اكقك، بالماس يأص تقك، وغير 
تلشاعر ا قال كما منه؛ غيره لقبول أدعى غيره به ينصح بما الإنسان عمل أن ومعلوم 

ايآتتأمر اه إيمن تلف ه بآمر أنت ا متات ا مإذا فانك 
رؤ[لأصعيثا ينا للق رإقا قمل منا َىرإ قش ما يتشعتب ^٥١^١ ت نمالى نوف 

شعيبانبيه أن الكريمة لأية ا هذه في تعالى بين ٠ .اه ننيز عقنا أئن همتا لنتنش رهطش 
العواطفيسبب جانبه وأعز الكفار، من. الله منعه - والسلام الصلاة نبينا وعلى ليه ع- 

الكفار.هم الذين قومه مجن النسبية والأواصر العصمية، 
بينهكما الكافر، قريبه بنصرة ؤيعزه الله يعينه قد بدينه المتمسك أن على دليل وهو 

ثرؤأنلم بآلده ماسمإ رؤدالوإ ; وقومه صالح في كقوله أحر؛ مواصع في تعالى 
[.٤٩آلأية . . آنليءه. تييك يزنا تا نجلتدء كمية 

وعلىعليه - بصالح السوء يفعلوا أن على لهم قدرة لا أنهم على دليل لأية ا ففي 
لكانواوسرقة حفاء ذلك به فعلوا لو وأنهم الخفاء، حال في إلا - واللام الصلاة نبينا 

حضروهولا ذلك يشهدوا ولا سوءآ، يه فعلوا ما أنهم عقنحبته هم الدين لأوليائه يحلقون 
ه؛لبينا تعالى قال وقد الكفار، عصبته بسبب الجانب عزيز فهو عصبته؛ من خوفا 

طالب،.أبي عماك صلئط)لى بأن أراك أي ]!كص[؛  ٥40^ ينا فذق 
البتة؛بالدين له صلة ولا النسبية، والأواصر العصبية، العواطف بسبب وذلك 

قدالله أن على دليل له؛ طالب أبي بإيواء رسوله على يمس — وعلا جل — فكونه 
الكافر.قريبه ينصره بدينه المتمهل، على و؛عم 

تطالب أيي قول النسبة العصبية تلك ثمرات ومن 
دفيناتراب الفي أومئ حتى بجمحهم إليك يصلوا لن وافه 

اعيونه نموقر بذاك أبشر صة غصا عليلثط ما بأمرك صيع فا 
!أيصاوقوله 
والحلائلا نائنأبعن ونذهل ه حولنصؤع حتى. عه ونمن
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فيعصبة له ليس - والسلام الصلاة نبط وعلى عليه - لوط الله ني لكل لما ولهذا 
أنؤ عنه! تعالى قوله بدليل العصسة؛ عدم أثر فيه ظهر إليهم، أرسل الذين قومه 
■.ه '٠؛-^^ ري ءث ^٩ ١٠'أر و إآؤم 

الآلكفرين.إخوانهم عصبية تنفعهم قد الملمين أن على تذل اكرTنية الايات وهذه 
بنثممى بنوعيد يناصرهم لم هاسم بني مناف عبد بن بنو١لمقللبا ناصر ولما 

التيصرة لخنا ا تلك الطلب لمي النيئ عرف مناف؛ عبد بن نوفل وبنو مناف عبد 
■وقال هاشم، بني مع الغنيمة خمس من فأعهلاهم بالدين؛ لها صلة لا نسبية عصبية هي 
مننوفل وبني ئص ب بني ومنع إسلام؛؛ ولا جاهلية في نفترق لم الطلب وبني رلإنا 

قصي.بن مناف عبد أولاد الجميع أل مع الغنيمة، خمس 
ننوفل وبني سمس عبد بني في طالب أبو وقال 

آجلغير عاجل شر ة عقوبونوفلأ شمس عبد عنا الله جزى 
عائلغير نفسه من شاهد له شعيرة يخيس لا قسعل بميزان 

والغياطلبنا قيضا خلف بني تبدلوا قوم أحلام سفهت لقد 
بنصرو بن سهم بنو بهم؛ طالب أبي ومراد . المعجمة؛ارربالغين والغياطل 

الغياطل؛سموا ؤإئما . قريش٢٢قبائل من المشهورة ررالقبيلة لوي بن كعب بن هصيص 
الذيوهو الفلام، قريش مادات من هو الذي سهم بن سعد بن عدي ين قيس لأن 

صغير!وهو الله عبد ابنه يرقص بقوله الطلب عبد يعنيه 

المدىأهل سدي سعد دار في همدي بن قيس انمز في كانه 
سهمبنو فسمي أولاده؛ بعض أم وهي رراليهللة،أ نمى كنانة من امرأة تزوج 

سيدهم.الذكور عدي بن قيس لأن الغياطل؛ 
وربماله، لتعصيه بالكافر المؤمن يعين قد اممه أن على تدل القرآنية الأيات فهده 

أنبيائهيعفس على افه منن من يكون وقد والخلخين؛ الإسلام على حسن. أثر لذلك لكن 
القهررإن قال! أنه عته الصحيح وفي —، عليهم وسلامه المح، صلوات — المرسلين 

النارألفي الخشبة وألق الثمار واجتز ت المثل وفي الفاجرة بالرجل الدين هذا 
لكفر،من وعصبية نسب برابقلة ينتفع قد اللم أن على القرآن دلالة عرفت فإذا 

يجوزلا السلم أن على الملمين لإجماع يجوز؛ لا العصبة بالروابهل النداء أن فاعلم 
.ونحوها فلأن لبنى بيا انمءاء له 

تلكفي قال ه النبي أن .٥ جابر حديث من البخاري صحيح في ثبت وقد 
صيغةلأن تركها؛ وجوب على يدل رردعوهاة ' وقوله٠ منتنةه فإنها رردعوها ت ١لدعوة 

تعليلهذلك ويؤكد عنه، صارف دليل هنا وليس عنه، صارف لدليل إلا للوجوب، افعل 
لأحديجوز لا منتن وأنه بتركه بالأمر ه النبي صرح وما منتنة، بأنها بتركها الأمر 
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موتهاشدة من هي التي الإسلام برابطة النداء الملمى على الواجب ؤإنما تعاطيه، 
كربطالملم ؛أ-محيلث، ترطلئ، فهي واحد؛ إنان حسد كأنه كله الإسلامي المجتمع تجعل 
الجدكمثل وتوالهم تراحمهم في المؤمنين مثل ®إن قال. ببعض، بعضها  ifijأعضا

.والحقىاأبالمهر الجد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد، 

أثثحتآد مرأ يؤآدؤيث- آلامحي وأثوءِ أش قنؤيكت ؤأ محي لا ؛ؤ تعالى؛ قوله تأملت، وإذا 
تحقمت،[، ٢٢]الجادلة; ■عشيا؛ميم أو إ->زذهز أز أقآءِ أو ءابآءهم تكامإ ؤإؤ ؤرسؤقإ 

^إحوه هلهثبآ إنا ؤ ■' تعالى قال وقد الإسلأمئة؛ الروابهل مع تثلأئى بية النالروابط أن 
[.٧١]التوبة: ^^ ٥٥أوو» سم وأٍ~؛ل ُؤرأثثقبون وقال؛ [، ١٠يت،: لحجرا ]ا 

الأمصارومصمزوا البلاد فتحوا إنما الملمين معاشر أسلافنا أن يخفى ولا 
نسبية.بأواصر ولا عصبية، بروابعل لا الإسلامية، يالرابطة 

حلويتعالى قني ثآءه. ما إلا ثآبيس ألتثر؛ت دانت، ما فها حسن ؤ تعالى؛ قوله 
عدمبين ثم ربم،يم، ثاء ما ُؤإلأ ؛ منهماكل في فقال بالخيئة، النار وأهل الجنة أهل 

.هثاء ين لإ ما إققا هدا ؤءة الجنة؛ أهل حلود في فقال منهما، كل في الانقطاع 
[.١٠٨]هود: كإنوذِه ع؛ر ءؤءظه ، ]ص[ 

ومعلوم[. ٩٧]الإسراء: نثعيإه زدقهنتِ ثث( ؤً=تقلماا المار؛ أهل حلود في وقال 
.يعدهاالدي الفعل يتكرر الكرار تقتضي ة وكلما أن 

آيالت،عن الاضطراب، إيهام ®دفع كتتاينا في تاما إيضاحا المأتة هده أوضحنا وقل 
إلأمهآ حسيأ آلنار تعالى؛ قوله على ال،ةلأم في الأنعام محورة في ١^٧با؛ 

فّأأتعالى؛ قول على الكلام في المبأ محورة وفي [، ١٢٨]الأنعام: شاء ما 
]البأ[ّ.4 آقا؛؛ 

سوره

وألث1تؤآلشتنز َلإكا عثر لتي ثآتت إؤ، كأ؛ني لإيه يوسم، ئاث، ؤإد تعالى؛ قوله 
المورةهذ،ه في بينه ولكنه الرؤيا، هده تأويل هنا يبين لم ■ شحدض ؤ، يأتمم 

أللمسآء إن ؤم،ر آدثنأ وقاد وتؤ إقه ءاوئ يومئ، عق دحوأ ؤذذث\ قول؛ في ١لكريمة 
ثدتثر من رءثى ثأوبل، ه-ذا كنآثنا لقال ثثدا لإ ؤحنمحإ آلثرأبج، عث، أنؤتف ؤييح وا ءايه 
وحي.الأنيياء رويا أن العلوم ومن حشاه. تق جثلها 




