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تقييدهفي إشكال فلا الشرك يجامع اللغوي الإيمان أن علمت ذك حققت ؤإذا 
مناوثغث قؤأ لم تعالى؛ قوله في الإيمان دون الموجود الإسلام وكذلك به، 

الإّلأملأن اللغوي؛ الإسلأم فهو [، ١٤]الح-جرات: ه قلؤوثم ي، ألابمن ؟■■مل وثثا أقتنا 
تعالى.الله عند والعلم قلبه، في الإيمان يدحل لم ممن يوجل لا الشرعي 

فيؤاه تشغل ؤئم إلا ماش أْتقأرهم يفين أية رانزك العلماء! بعض وقال 
وهوماك؛أ وما تملكه للئ، هو شريكا إلا للثط شريك لا لبيلثخ تلبيتهم! في الكفار قول 

.ذكرناU إلى راجع 
في- وعلا جل - اض ذكر آ'لأكِاه ثهم، ءتْ قبمج ي، عك تعالى؛ قوله 

فريناوأهللئ، المؤمنين اش نجي وكيف، أممهم، مع المرسلين أحبار من أن الأية هدْ 
العقول.لأهل عقلة أي الألباب،، لأولى عبرة 

ئئمجه.عقبم كمؤى ؤوإ>؛ؤ لومحل؛ قوم في كقوله كثيرة، آيات في المعنى هذا وبين 
تعالى.اض عند والحلم مرارأ، إليه الإشارة تقدمت، كما ]اكافايتح[، ثقلنبمت■ أثني وإقل 

ص

الرعدسورة 

هدهظاهر ٠ و  ٥٣١م ثرنئيا همد شر ألمحزن غ ١^ ؤأث4 ! تعا1ى قوله 
هذهوJفلير نراها، لا ولكننا عمد، على مرفوعة السماء أن منه يفهم قد الكريمة الأية 
رمحثّىؤ، ؤألق منما همد إع\ر ! ررلقمانااسورة في أيضا قوله الأية 

.؛1 ١ ٠ ]لقمان! تميد أ0 
الولكننا عمدأ لها أن أحدهما ت قولين على قوله• في العلماء واختلف 

ومجاهداعبامحي، ابن القول؛ هذا عنه روي وممن الأية، ظاهر إليه يشير كما نراها، 
كثير.اين قاله كما واحد، وغير وقتادة، والحسن، 

بنإياس قول وهو أصلا، عمد يلأ مرفوعة أنها المعنى أن أيضا، قتادة عن وروى 
أنيمسكها الذي هو انه ررالحجء؛ سورة في تعالى تصريحه عليه يدل القول وهذا معاؤية، 

[.٦٥]الحج: ِادنهئه إلا عق يمح آن آلكئآء أؤويسك قوله- في الأرض على تقع 
مرفوعةهي أي ذلك، لفي اكيدأ ؤتنث؛ا4 ت قوله يكون هذا فعلى كثير؛ ابن قال 

اه.القدرة، فى الأكمل هو وهذا كن،لك، ترونها كما عمد بغير 
تمتضيلا السالبة قبيل من القول هذا أن الفلاهر _؛ عنه اممه عفا - مقيده قال 

وذلكيه، بالمحكوم عليه المحكوم اتصاف نفي المقصود أن والمراد الخوضؤع، وحول 
■بمورتين صادق 
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تكقولك عنه، منتف يه المحكوم ولكن ، موحودأ عليه المحكوم يكون أن الأولى■ 
عنه.منتفية لحجرية وا موجود لإنسان فا بحجر، الإنسان ليس 

بدلكعليه الحكم انتفاء منه فيعلم موجود عير عليه المحكوم يكون أن الثانية؛ 
)دفعكتابنا في أوصحنا0 كما العربية، اللغة أساليب من الؤع وهذا لموجودى، ا الأمر 
القيس!امرئ قول اللغة في ومثاله الكتاب(، آيات عن الاصقلراب إيهام 

جرجراالنياطى العود ساقه إذا بمناره يهتدي لا لأحب على 

نجحريا هبالضب ترى ولا 

جمعوالعمد؛ تروها، حتى لها عمد لا أى 

به،يهتدي حتى أصلا له متار لا أى 

أهوالهاالأرنب تقنع لا 
صباب.ولا فيها أرانب لا يعني 

رزم4؛حمو ^٥^ فقوله: هذا وعلى 
ذبتان*نابغة قول ومنه قياس، عير على عمود 

والعمدبالصفاح تدمر نون يبهم لأذنت قد إني الجن وحيس 
،لعريض ا الحجر -؛ والتشديد بالضم — والصفاح 

■الأية تبهر ين -نتش نئن توص-نذ قز يألثنثؤ ؤوئم،لإك تعالى؛ قوله 
الإيمان،وقيل الحافية، قبل أي الحسنة، قبل العياب ؤإنزال العقوبة ؛ هنابالميثة المراد 

الذيالعياب لهم يحجل أن منه يقللبون ال١كفار أن لأية ا هد0 في تعالى بين وقد 
كقوله؛كثيرة، آيات في المحنى هذا بين وقد الكفر، على تمادوا إن به يخوفهم 

ا'نمداد_،وكقوله؛ [، ٤٧]الحج; آثه قثبف ؤق لالعداب 
ه:وكموؤرت[؛ ث]الس_ك .4 ئثتين ج ؤئتر بمته زثإبمم أتئاؤ  yitiقتز أجز 

ممذ.اد،عذ ; وقوله ]انمعوت[، إلكغِ؛ما ثثمحهله جهم نوة أنداب 
آئحىهن سا ََةا>ى إن ألله-ئ ثاوأ ^وإد ; وةوله ٢[، ١، ]او،<_عارج; و كئِ 

[.٣٢]الأنفال: ألتثثاءه تن -حجثار؟ عكنأ ئأنطز عندلئ يئ 
أناوثمن وم سقمن  ١٣١٢-وأك؛ركث■ يه—ا جون لا أةل.رنث يها ؛ؤتثتأْث وقوله; 

إلى]صء، ®4 أص ^ ئد ِه لا محل دلا وقوله: [، ١٨]؛كوري: ه تلق 
لأيات.ا من ذلك غير 

يخوفهمفيما كاذب ه النما أن وزعم العناد، هو العذاب لتعجيل ٍللثهم وسب 
قملر؟ثثعدوت■؛ محت إق ألئداب عنبمم مثا -آوين ؤ مالي؛ قال كما وءقاJه.، ال؛ه باس من يه 
أمثإ؛ي،هية َقت إن شن.د1 يثا آئيثا ه: ة__ولوك٨[، ]،؛__ود: ما 

حكنتإن مديا بما فتإ ثنا ب هأحقتتا جندلثنا قد يننؤح ؛^؛[٧ وقوله; [، ٧٧]الأعراف: 
.هداإلى الإثارة تقدمت كما [، ٣٢]هودن إو^(^ آلصذا-.ص ين 
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تمردأالعياب تعمل يطلبون أنهم ٠ مثلة واحدتها العقوبات والمثلأثت 
فعلكما العقوبات، أي المثلاث، من السالفة بالأمم افه أوقع بما يتعظوا ولم وطغيانا، 

٠وغيرهم وقومه وفرعون شعيب، وقوم لوط، وقوم صالح، وقوم هود، وقوم نوح، بقوم 
.المثاب^ ثثدد رئك وإن حلبّهم عل كناين تعفرة لدو ربمك تحار• قوله 

شديدوأنه ظلمهم، على للناس مغفرة ذو أنه الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل - بين 
عقابهمن خوفهم ويشتد فضله، في الماص رجاء ليعفلم والوعيد الوعد بين فجمع العقاب، 
فاجتماعالضر، ودفع النفع جلب في محصورة العقلاء مطامع لأن الشديد؛ وعذابه 
ر؛تعا كقوله كثيرة، ت آيا في لمعنى ا هذا بين وقد للطاعة. أدعى والطمع الخوف 

]الأت_مام[،.ه أمحربمت ألثويّ عي بأنو ثرد ولا وث ثيتؤ ذو رتحتفم شمل حقدثوك 
وعلانجل وقوله [، ١٦٥]الأنعام: يبمإه أثنؤئ ؤإقه ألماب مثإ رثق أؤءن وقوله: 
وقوله:]الح_ج_ر[، .4 ألألي آتداب خن نه زآن . ألنجئِ ألنمر أتا ه همادكآ 

الأيات.من ذلك غير إلى ٣[، ]غافر: ذى أيياي، ثديي آلي ؤقايل آلدب 

هداهمأما والإنذار، البلاغ عليك إنما أي منذره. آنت ه.إثمآ تعالى• قوله 
فيالمعنى هذا بتن وقد وعلا. جل عليه حابهم أن كما تحار، الله بيد فهو وتوفيقهم 

بق_رة:]الئقثاأه مت١ يهدى أثن وأظكى هديهر عقاك هلإس كقوله: كثيرة، آيات 
الأيات.من ذلك ونحو أإسابه وعثث ألنقع عقإئ ه؛ةتا • وقوله [، ٢^١٢

المرادأن الكريمة الأية هذ0 في الأقوال أظهر هائه. مي هول؛ةل تعار■ قوله 
محؤؤوم=مإ تعار: قوله عليه يدل كما الرسول، بالهادي والمراد الأمة، بالقوم 
[،٢٤]فاطر: يره ي تلا إلا محت ثن ^٢۵ وقوله; [، /١٤]يونس: لأية ا . . ٠ وتجوده 
الخلماءأقوال أوضحنا وقد [، ٣٦]المحل: قسؤلأه محي د=كؤ ق يقنا I وقوله 

اعاب(.آيات عن الاضطراب إيهام )دفع كتابنا في اممربمة الأة هدْ في وأدلمهم 
1^4.ج محت :٧ ثم هأشُ تعار: قوله 

الذييعلم أي محذوف، والعائد موصولة تكون أن يحتمل لأية ا هذه في ررماءأ لففلة 
ذكورةمن هو ل حا أي على لولد ا من تحمله ما يعلم لمحنى فا هذا وعلى أنثى، كل تحمله 
٠لأحوال ا من ذلك غير إلى وشقاوة، وسعادة وقصر، وطول وقبح، وحسن وحداج، وأنوثة، 

أليدهق ما كقوله: افه، كتاب من آيات المحنى هذا على دلت وقد 
تذتىأيئاكِ إذ إي أعام 4،^ وكقوله: نزاع، بلا موصولة فيه ررماج لأن [؛ ٣٤]لق_م-ان: 

آلإحايّؤ يْثؤوكن \ؤى جن وقوله; [، ٣٢]الجم: ^؛:_^4 بملون ؤ، يقه أنر نؤ امحنج، 
٦[.]الصران:^\i4 َةق 

يعلمأي مصدرية، الكريمة لأية ا هذه في راما؛أ لففلة تكون أن أيضا: ويحتمل 
المعنى،هذا على أيضا تدل آيات جاءت وقد المصدري، بالمعنى أنثى كل حمل 
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إيئثرهِء ين يئس ولا معمر ين ثمر نما منهء إلا ثح محلا أنئ ين ثمئ ؤو_ما ت كقوله 
وماآكمايها ين قمؤت ين هيج وما ألتاعإ علم يمد ه؛ وقول[، ١١اط_رت ]وه ف كق 

[.٤٧ت ]فصلت يشنه إلا قئع ؤلأ محي من قمل 
كلأهماوجهان لها يكون قد الأية أن المبارك الكتاب هدا ترجمة محي قدمنا وقد 

الجميع.فنذكر قرآن، له يشهد وكلاهما حق، 
قالؤإن لى، يفلهر فما بعيد فهو اسمتمهاب، الأية هده فى ررماه لمقلة كون احتمال وأما 

عليهالمنصوص الأرحام محي ما علم أن على الصء>بحة المنة دلت وقد العلم، أهل بعض به 
منري لبحا ا صحح محي ثبت ما هو وذلك حلقه، دون به الله استأثر مما الذكورة الأيات في 
]الأذعام؛هوه إب تئلمثها لا ألعتب ثمايح ؤوهن<وم تعالى! محوله في الغيب بمفاتح المراد أن 
ق،ثا محثئث آدتيث ودهس أكاحمؤ علم عنده أش ت تعالى محوله في المدكورة الخمس [، ٥٩

[،٣٤! jl_J]ئور،ه أني؛ يآى مس ئديي ؤثا ^١ هئيسق مادا ئص ئديمح، ؤما آُلآثثا.مّ 
أضاجاريان لأية، ا . . نيره. ثا ؤ0تإؤ قوله! من ررماة لفنلة في الذكوران والاحتمالأن 

الذييعلم فالمعنى ، فيهما موصولة كونها فحلى زدادأه وما ألآر؛محثام __ ف، محوله! محي 
.وزيادتها نقصها يحلم فالمعنى مصدؤية، كونها وعلى وتزيده، تقصه 

فيأقوالهم وهذ0 ردادأه وما آلآلح!ثام شبمن ؤوما بقوله! الراد في العلماء واختلف 
الضحاكعن حرير ابن أنمج بالمآثور( التفسير في لمثور ا )الدر صاحب نقل سعلة يوا ية ألا 

,حملها((في الدم ترى المرأة ررهي محال؛ وتا شمن وله! قش 
فيمجاهد عن الشيح وأبو الخدر، وابن جرير، وابن شيبة، أبي ابن وأخرج 

.رراستمساله(، قال! ردايأه ف، الدم(، ررحروج قيل! ألآرحثامه شض محوله؛ 
شبملق، قوله: في ه عباس ابن عن حاتم أبى وابن المنذر، ابن وأخرجه 
.لأشهر(( I اكمعة ررفي قال! ه ئزداد ■ؤونا ءأ، حملها في الدم ترى ارأن قال! 

__ي قوله: في ه عباس ابن عن الضحاك طريق عن حاتم أبي ان وأحرج 
.التسعة(،من تقص وما التسعة على تزداد لأما قال! ه ئزداد وما ألأنكثام 

ألأربجام4__ قال: )ه ماس ابن عن الثيخ وأبو المنذر ابن وأحرج 
.التسعة(،فوق ه لمزتااد أشهر تسعة دون ررما قال؛ 

__قوله: في ه عباس ابن عن حاتم أبي وابن جرير ابن وأخرج 
حتىغاصت ما على الحمل في زادت ررما يقول! ^ رداي رؤوما لأالققلاا يعني ه آلأنبحام 

أشهر،تسعة تحمل من ومنهن أشهر، عشرة تحجل من الماء محن أن وذلك تماما؛ ولدته 
تعالىاش ذكر المي والزيادة الخص فذلك تقص، من ومنهن الجمل محي تزيد من ومنهن 

.تعالىا( بعلمه ذلك وكل 

دونراما قال: ه الضحاك عن الشيخ وأبو حاتم أبي وابن جرير ابن وأخرج 
.زيادة،(فهو فوقها وما غيض فهو أشبر المسعة 
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عنالشيخ وأبو حاتم أبى وابن المنير وابن جرير وابن سة أبي ابن وأخرج 
تكملحتى يوما الحمل في زاد إلا يوما بالدم الرحم غانحست ارما قال؛ ®٠؛،؛ عكرمة 

,ا؛ هرا طا شهر ا تسععه 

سض^jC قوله: في ه الحسن عن حاتم أبي وابن المنير ابن وأخرج 
حاتمأبي وابن حرير وزن المنذر وابن شيبة أبي ابن وأحرج ررالقط-اا قال؛ أ'لأوحظم4 

عظمالدم تر لم ؤإذا الولد، هش الدم رأت ررإذا قال: لأية ا في ه مجاهد عن 
بالمآيور(.التفسير في المنثور )الدر من اه ، آ؛ ولد لا 

،وغيرها إصع وزيادة ، وغيرها إصع يقصان الولد إلى يرجعان والزيادة الغيض ت وقيل 
هدينذكر الوصع، بعد النفاس بدم تزداد وما الحيض دم ١نمطاع الغيض! ومحيل! 

اهمْلمح،•القولين 

•فام توأمين على تشتمل وتزداد واحد، على تشتمل تغيض وقيل؛ 
تعالىأنه وهو واحد شيء إلى كلها الأقوال هذه مرجع —؛ عنه ١فه عفا — مقيده قال 

زائدأ،تاحده أي وتزداد تنقص تغيض معنى لأن تزيده؛ وما الأرحام تنقصه بما عالم 
حاصتإذا جسمه ونقص الجنين من العضو ونقص العدد نقص المذكور النقص فيشمل 

الازديادأن كما المعتاد، حمله أمد قبل تسفمله بأن الحمل مدة ونقص فتملص، عليه 
أمدوزيادة حامل، وهي تحض لم إن الجنين جم وزيادة العدد وزيادة العضو زيادة يثمل 

ِكله تشمله لأيه وا كله، ذلك( يعلم - وعلا جل وافه- د، لمحتا ا لقدر ١ عن حمل لا 
ثنضلميئو ومت( ي جهر ومن ألثرد أثر من نتؤ • الى تعفوله 

وأنسواء، عنده والجهر السر أن الكريمة الأية هذه في تعالى بين وه. أمار وثوء 
الخفيويعلم الجهر، يسمع كما السر يسمع لأنه سواء؛ أيضا عنده والفلهور الاحتفاء 

آجهميإأو منلكأ كقوله؛ أحر آيات في المحنى هذا أوضح وقد الف1اهر، يعلم كما 
ونوله:]الس[، آقئ اليف ت ؤ ت ألا © أص دان يق ^ ١ت 

 Jlo^ يعلمثابهنر تتئشون حنن ^ألأ وقونه؛ ]طه[، ه روا ؤأحش ألنر ثلم ؛لإ إؤل محهر
ؤتاوألاقن -غشا وقوله؛ ٥[، ]هود! ه الصدم يدان عيث إثم ممون وما ئًثوتثث> تا 
الأيات.من ذلك غير إلى [، ١٦]ق؛ ةسنره يدع رتوس تا 

المختفيهو لمستحقي ١ أن بالنهار، رب لسا وا بالليل لمستحقي ١ في القولين وأفلهر 
قول.ومنه يشاء. حيث الذاهب البارز الذلاهر هو رب والسا الأعين، عن المستتر 
التغلي:شهاب بن الأخنس 
ساربفهو قيده حلحنا ونحن فحلهم قيد قاربوا اس أنوكل 

حاف.غير ظاهر يشاء حيث ذاهب أي 
الخليم:بن قيس وقول 
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ريبقر يغالأحلام قرب وتسروب غير وكنت سربت إني 
حقاهمن الظاهر، لمستخفى وا همه، رى لسوا لسرنما ١ محي حل لدا ا ؛ رئب لمسا ا m وقل 

تالقيس امرئ محول ومنه أظهر0، إذا يخفيه! 

مجلبعثى من ودق اهن خفا كأنمهن اقفأنمن خفاهن 
سؤءانموي آثه أراد رإدا أنفسإ ما ثبِوأ حئ يثرك ما يثعث لا أق تعالى يوك 

مايغير لا أنه الكريمة لأية ا هذه فى تعالى بين • ولإه بن دوننجّ من لهر وما ئد مرد قلا 
.وعلا جل افه طاعة من بأنفسهم ما يغيروا حتى والعافية النعبمة من يقوم 

منعليه كانوا ما يغيروا حتى عليهم أنعمها نعمة قوما يسلب لا أنه والمعنى 
كثاآم ألمحت ثأدك كقوله! أحر صع موا ش المعنى هذا وبين الصالح، والعمل الطاعة 

[-٥٣]الأنفال: ١لأية • • • تا ؤمحأ حئ ور ي أسها ثمه هبآ 
.]الشورى[ و(ه َثمهم عن ويتفؤأ َكثت ئّما شبتكؤ تن أصتئكم ؤوت\ ومحوله! 

فىأيضا ذلك وبين له، مرد فلا يسوء قوما أراد إذا أنه أيضا لأية ا هذه فى بين وقد 
منونحوها [، ١٤٧]الأنعام: آلمويَ عن بأتم يرد ولا ؤ كقوله؛ أحر مواضع 
بأنيصدق [، ٥٣]الأنفا.ل: أس؟لمه تا ئيا ^حئ الكريمة! الأية هذه فى وقوله الأيات، 

الجميع،البلية فعمت بأنفسهم ما الرماة بتغيير أحد يوم وقع كما بعضهم من التغيير يكون 
أعلم.تعالى وافه الخيثءا كثر إذا ررنمم قال! الصالحون؟ وفينا أنهلك ! مثلوقد 

الأية.ولماه حنثا اؤوهح مهظم اذى ^٠^ تعار؛ قوله 
محالوطمعا. حوفا البرق حلقه يرى الذي هو أنه الكريمة لأية ا هذه ر تعالى ذكر 

فىؤيطمع ومنفعته بركته يرجو للمقيم وطمحا ومشقته، أذاه يخاف للمسافر حرفا قتادة! 
الضحاك!وعن البر، لأهل والملمع البحر، لأهل الخوف الحسن! وعن افه. رزق 

لغيث.ا في لطمع وا عق، لصوا ا من خوف لا 
وعلا،حل آياته من وطمعا خوفا البرق حلقه إراءته إن آخر•* موضع في وبين 

ءاينندعقوله! فى وذلك له. شريك لا وحده يعبد لأن المستحق أنه على اكالة 
[.٢٤]آنروم! لأية ا • * مآءه. ألثماؤ من وإنق هملمعا مئا أؤق يشيعكم 

■ه ل. إلئدو؛٢^٠^٠ وتيتلهم ة؛ا لؤعا وأ'لأرني آلثتوت ق س تند ؤو.ف تعار! قوله 
طوعاوالأرض المماوات أهل له يسجد أنه الكريمة لأية ا هذه فى تحار وبين 

أهلوسجود الظلال، سجود أيضا وذكر والأصال. ؛الغالو ظلالهم له وتسجد وكرها 
^كانعن ظثثو ينموأ ين آس خو ما إق يتقإ ؛^٧> ت قوله في لأرض و! السماوات 

دآثئين ز وما آلثمتؤت ة ما يسجد ؤس دآحلأ همهر س مجدا 
واختلف[، ٥٠-  ٤٨: ؛]١٣قوله؛ إلى .ه لا وحز ثآتككت 



(١٥)الأية الرعد: سورة - ٢٧٦

منمجود العلماء! أعض فقال الموسّن، غير وسجود الظل بسجود المراد في العلماء 
مجودألله يسجدون والملائكة فالمؤمنون المهحصوصى، العام من لأرصن وا السماوات في 

كرها،يسجدون والكفار طوعا، ذلك يقحلون الأرض على الجبهة وصع وهو حقيقيا 
تعالى؛قال كما كرها إلا ش يسجدون ولا الباحلن في كفار لأنهم المنافقين أعني 

أنتلا وق تعالى: وقال [، ١٤٢]!_: مح4 زى ص ،ثوأ ألقآدء 1ث ^١ ١٥
يتقثاثوه!ر إلأ ^٥ ٤١٢أرن و؟ أؤ يقهموأ آ؛هن إلا ممثهن يبب' متث 

السماواتأهو سجود أن كلى والدليل ]التوبة[، َكيهون وهم إلا يتفقوف وؤ" 
لمدسجد آثم لتل تر الحج! سورة في تعالى قوله ١لمخقنحوص، العام من والأرض 

تث^ ح،'0^ ه ص َلآلثث ثأنشش ألامح، ي _ 4 ش 
[،١٨]الحج! آلناينطه من وءءىث\ب أؤ فقوله! [. ١٨]الحج! آلعدادّاه نؤؤ حى وئثثر ألنائل( 
وقتادةالحسن قول وهذا المذكور، السجود فى داخل غير الناس بعض أن على دليل 

لماانقيادهم طوعا لمين الميسجود والمراد عامة لأية ا وقيل الفراء ذكره وغيرهما 
؛كرها منهم طه ا يريد لما انقيادهم كرها الكافرين بسجود والمراد طوعا، منهم طه ا يريد 
وأصلفيهم مشيئته ونفوذ فيهم لصنعه خاصحون منقادون وهم فيهم نافذة إرادته لأن 

الخيل!زيل قول ومنه والخضؤع، الذل العرب لغة في السجود 

لحوافرلمجدآ فيها لأكم ا ترى حجراته في بلق التصل بجمع 
ثور!بن حميد قال وانحنى. رأسه طأطأ إذا أمجد العرب! قول ومنه 

اوأسوارهحضيب وكف عصم معلى لوين فلما 
اارهلأحبنصارى المجود أسجدت ا هتأزمفضول 

فيأيضا حار المذكور الحلاف وهذا شرعي، لا لغوي فالسجود القول هذا وعلى 
تدركإدراكا لها يخلق أن على قادر تعالى واطه 4 حقيقي سجودها فقيل! الفللأل سجود 

جهةإلى النهار أول الله بقدرة ميلها سجودها وقيل! حقيقيا، سجودأ طه وتسجد به 
حياللأنه له حقيقة لا الفلل أن هذا قال من وادعى المشرق، جهة إلى وآخره المغرب 

الإدراك.منه يمكن فلا 

للظليخلق أن على قادر فهو ، ء مي كل على قادر - وعلا جل - اش إن نقول؛ ونحن 
حملهى الأصول علماء عند المقررة والقاعدة حقيقيا سجودأ تعالى طه به يسجد إدراكا 

القومح،؛حاصل أن يخممح، ولا منة أو كتاب م( دلل إلا ظواهرها عر الوحي، شوم، 
لمحصوص.ا م لعا ا من لأرض وا ت لسموا ا هل أ في فهو وعليه شرعي لسجود أزا أحدهما!
علىباق فهو وعليه والحضؤع والذل الانقياد بمعنى لغوى السجود أن والثاني! 

إن١لنعر أن الشافعية من وجماعة والحنابلة المالكية عند الأصول في والمقرر عمومه، 
لأييحلافا التحقيق وهو الشرعية على حمل اللغوية والحقيقة الشرعية الحقيقة بين دار 



٢٧٧( ٣١-  ١٦)الأس ارعي: سورة 

هذهوعقد وذاك هدا لاحتمال مجملا اللفظ يصير قال ولمن اللغوية، تقديم محي حنيفة 
تيقوله المعود( )مراقى صاحب المسالة 

المرقىمطلق في يكن م لإن الشرعي على محمول للقفل وا 
انتخبالذي المجاري عن يحث يجب ولم الجلي على للغوي فا 

المؤمنينفي لأية ا ومحيل؛ كرها ظلالهم سجود كرها الكفار بسجود المراد ومحيل! 
مشقةلثقل كرها يسجد ويعضهم عليه، الشمخ أوامر امتثال لخفة طوعا يسجل فبعضهم 
لعالي.الله عند والعلم ذلك كلف على يحمله إيمانه أن مع عليه، التكليف 

غداة،جمع يكون أن يحتمل أو مصدرأ، يكون أن يحتمل وضله؛ 
قولومنه والخروب الخصر بين ما وهو أصيل جمع وهو بضمتين أصل جمع والاصال 

اُىذوبالهدلى:

ب1لأصانل_ه أفس1دفي وأقعد أهله أكرم بيت اللأنت لعمري 
وئوثئء مز حنلى أثه هز عايإ ألو ثقته 'كخلتهء ثلما ئج؛ ,ش جثزأ وم لعالي؛ ئوله 

لأنهوحده يعيد لأن المستحق هو أنه إلى الكريمة لأية ا هذه في تعالى أثار ألئهره. ألوحي 
إلىالخدم من وأبرزهم خلقهم من إلا يعبدوه أن الحلق من يستحق ولا وحده، الحالق هو 

ذلكإنكار عيزه الق ئتثنه َةحئقيع \ yi\L-ثغاء .لده جعلوأ ^٦٠٢ I قوله من المقصود لأن الوجود؛ 
هوشيء كل حالق أي ثيءه؛ حنلق أثب ؛ يعده قوله بدليل وحد0 الحالق هو وأنه 

أعثدوأألثاس كقوله؛ كثيرة آيات في المعنى هذا ويبين وحده، يعبد لأن المستحق 
ؤبممثقا بمثنرى لا ء١له٤ درنيتع ين ؤوهذو\ ه وقول[، ٢١رة! ]البقحلصأه ألوى و!مأو 

وقوله:]الأء_رافا، بملمرن.4 نم قثا ظ؛ لا تا وقوله: ٣[، ]الفرةان: ءه 
الآيات؛من ذلك غير إلى [، ١١]لفان; دؤيذه من أكن .خاؤح ^١ ئآؤؤف آو ثو ^٥^١ 

وحدهحلقه من يحيد أن عليه يجب مثلك بوب مر عبد فهو خالقه إلى محتاج المخلوق لأن 
له.شريك لا وحده الخالق عمادة وجوب إلى بالنسبة سواء فأنتما ذلك، عليك يجب كما 

هذهفي تعالى بين 0^2^، تن ءاية عكي لزن لولا ِكروأ أقآ ؤريقول تعالى: ئوله 
فىالمعنى هذا وبين ربه، عليه ينزلها بآية الإتيان عليه. اقترحوا الكفار أن كريمة ا الأية 

منذلك غير إلى ٥[، ]الأنبياء! آلأولرو،ه أنسل لتكما أئايؤِ كقوله: متعددة مواضع 
فيالأيات جميع عن كفاية الخظيم القرآن في أن آخر موضع في تعالى وبين الأيات، 

فيوبتن [، ٥١]ال_عنك_ّوت; عثهره قق ألختئب £؛li، مثا آثآ دكيهقر ؤأولإِ قوله: 
إلاآلأينت __J( ق منعتا بقوله: ونحوها صالح كناقة آية إنزال عدم حكمة آخر موضع 

■إليه الإشارة تقدمت كما [، ٥٩]الإسراءأ ^لناقئه قمؤد رءاسا آُلأولو0 ثا حقدب أن 

آتنيزهِه لإ آو يد هطعت أؤ أو>باد يد ثينث ؤءادا آن تعالى• قوله 
القرآن.هذا لخان تقديره الخلماء: بعض قال محذوف. الأية هذه قي ررلوءا جواب الأية، 



الآية)ااإبراهيم: صورة ٢٧٨

أييةت قبله محوله الأخير ■هذا على ويدل بالرحمن، لكنرتم تقديره بعضهم• وقال 
سورةفي قدمنا وقد لبقرة ا سورة محي ارلوأ؛ جواب حذف شواهد قدمنا ومحي إنيهممأه 

قبلالمذكور جنس من المحذوف الجواب يكون أن العربية اللغة محي الغالب أن يوسف 
 tالمحذوف.الجواب على دليلا الشرحل محبل ما ليكون اكرحل

٠أيدجا لم ؤثحثلثا ئلك تن رتلا أري؛ ^^^٠ تحارت قوله 
ويلدونيتزوجون البشرة جنس من . قبله الرمل أن الكريمة لأية ا هذه محي بتن 

'ؤو-ٌاتعالى* قال كما البشر من آدمي بعث استغربوا الكفار أن وذلك ملائآكة؛ وليسوا 
فاخبر]الإسراء[، رسولأواه بمء ه أشث قالوا أن إلا آلهدئ ■،؛؛ر إل يقيأ أن س لنا آغ 
إلا\ذنءو؛ ين ول4ك> أنسقا ; كقوله ويأكلون يتزوجون الذين البشر يرسل أنه 

ال■جتدا ظثهم ت ومحوله [، ٢٠]المرنان: ؤ جتشؤن ألقعكام وأَيرينث إاهلم 
•إليه الإشارة تقدمت كما الأيات من ذلك غير إلى ٠ ٨[ ]الأنبياء: الطعام^ يلخيلين 

الظاهرؤلإ ذث زتن تي ثهدا اؤ يكق ظ ت تعار قوله 
العلمأهل به المراد وأن الجلالة، لمقل على عقك ع1لم عندم محوله؛ أن 

محأولدأوتمكق هو إلا إله لأ أثه أثم أؤسيسث تعالى: محوله ويدل والإنجيل بالتوراة 
آلخ-مى_^، اثق أرثآ ع ثش ق َقت ■؛^٤٥ ومحوله؛ [، ١٨عمران: ]Tj الأية . . أدزِه. 

تزئ0هك َةتش إن آليّؤ أنل ومحو؛ه [. ٩٤]يونس: ٥،؛^^ ثن يفيءؤن 
الأذن.من ذلك غير إلى [، ٤٣]المحل: 

ص
إبراهيمسورة 

يإدنأش إل آكأثنم مذ آلناس إيش.لثئج آتزنثه يكتتب ءؤالر تعالى؛ قوله 
ريهث4ِالآو4.

ليخرجالعفليم الكتاب هدا ه نبيه على أنزل أنه الآكريمة لأية ا هزْ في تعالى بض 
فيالمعنى هذا وأوضح والهدى الإيمان نور إلى والضلال الكمر ءللمأت من الناس به 

١^^إق ^لةLثت من ِكمي>ؤ سنت ءاهت عبمدوء عق إة أدى ^٥^ ت 'كموله أخر أيان 
جيرة;]الألتوره إل ألظلمتت ين يشمهر ءامنوأ ألخ؛ُأى ؤك وقوله؛ ٩[، I ]الحديد 

الأنه هنا تعالى بتن وقد إليه، ارة الإثتقدمت كما الايات من ذلك غير إلى [، ٢٠٧
قإققوله؛ في ِ وعلا جل . بإذنه إلا نور الإلى الفللمات من أحدأ يخرج 




