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وقال بعضهم ت تقديره لكفرتم بالرحمن ،ويدل على هذا الأخير قوله قبله ت ■؛ؤوه-لم اكزوذ
ألرهميأه وقد قدمنا شواهد حذف جواب ررلوة فى سورة البقرة وقد قومتا فى سورة
يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب الحذوف من جنس المذكور قبل
الشرمحل ،ليكون ما قل ا لشرمحل دليلا على الجواب المحذوف.

قوله تعالى :ؤ ولمي آنستا رثلأ تن ؤزإ نحتنا ثم أقحا ردرئة • 4
سن في هذه ا لأية الكريمة أن الرسل قبله .من جنس البشرية يتزوجون ويلدون
ولب وا ملائاكة؛ وذلك أن الكفار استغربوا بعث آدمي من البشر كما قال تعالى ت ؤ وما

مخ أقاس آن يقنؤأ إي ■جآءمأ آلهدئ إلأ' أن ق،زا أبمق أممث بمثثز رسولأر.ه [الإسراء] ،فأحبر
أنه يرسل البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله؛ قآؤ أرستا مل4قق ين آمسين إلأ'

القمتام وثسول  ،1آمحؤانره [الغرق1ل; • ،]٢وقوله  Iؤون\ جعتنهم جثيا ال
إدبمم
يأحكلؤن أقعامه [  .]٨ :، L—jSlإلى غير ذلك من الايات كما تقدمت الإثارة إله.
قوله تعالى; وهل يفق أش شهيدا سي ريبمتظم وتق بميم طم ^لكنفه .الغلاهر

أن قوله; ووس بميم ءلم آلكنخ—،ه عطف  ،على لففل الجلالة ،وأن المراد به أهل العلم
بالتوراة والإنجيل ويدل قوله تعالى; وثهد آس أئم لا إثه إلا هو

يأزلوأ

ألبره • ■ .ا لأية [ Tjىو\ ،] ١٨ ',0وقوله; ؤؤَ 0ةث ؤ ،ثق ،هذآ أزهآ ايق مثل أهك

ثرءوت ،آلؤكثث ،ين

[يونس .] ٩٤ :وقوله ويتئلؤأ أمل آلدئ إن َةتر ثا تمنه

[الحل ،] ٤٣ :إلى غير ذللث ،من الاياتط.

ص
سورة إبراهيم

ئوله تعالى ت ^ ^١حكثب أرقه إثك لثثج أناس من أفلقت .إل آلؤر ياذن
ريه<ه ا لأية.

هذا الكتتاب الحفليم ليخرج
بين تعالى في هذ 0الأية الكريمة أنه أنزل على نبيه
به الماس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى وأوضح هذا المعنى في

ايات أخر كقوله ^٥^ :أدى يآزث عق عتدءة ءاتت يثن كيذؤ ثن أشكت إز ^^١
[الحديد ،]٩ :وقوله! ءؤأثٌ tij

ءامنوأ يشيهر ين ألكت إل أنوره [البقرة!

 ،] ٢٥٧إلى غير ذلك من الايات كما تقدمت الإشارة إليه ،وقد بنن تعالى هتا أنه ال

يخرج أحدأ من المفللمات إلى الور إلا بإذنه  -حل وعلا  -في قوله! أؤيءذيُ
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حنيفة في تقديم اللغوية ،ولمن قال يضير اللقفل مجملا لاحتمال هذا وذاك وعقد هذه
المسالة صاحب (مراقي ال عود) يقوله ت

وا ل لفظ محمول على الشرعكب
فال لغوي على الجلير ولم يجبا

إن ل م يكن في مقل لق ال مرفي
يحئا عن المجا3ى الذي انتخب

وقيل ت المراد سجود الكفار كرها مجود ظلالهم كرها وقيل  ١ا لأية في المؤمنين

عليه ،ويعفهم يجد كرها لثقل مشقة
فيعفهم يجد طوعا لخفة امتثال أوامر
التكليف عليه ،مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك والعلم عند الله تعالى.
وقوله ت ؤ أتندره يحتمل أن يكون ممبمدرأ ،أو يحتمل أن يكون حمع غداة،
والاصال جمع أصل بفمتين وهو جمع أصيل وهو ما بين الحصر والغروب ،ومنه قول
أبي ذوب الهذلي:
وأقعد في أق ي ان ه بالأص ائل
لعمري لأنت ،ال يي ت ،أكرم أهله
قوله تعالى :ؤآ.أ تثي' ِس ظ قمأ 'كخلتهء ص أل،يى قإ ؤ أث؛■ ثق ' $شء وئو
أوحد

 .أثار تعالى فى هذه  ١لأية الكريمة إلى أنه هو الهستحق لأن يعبد وحد 0لأته

هو الخالق وحده ،ولا يستحق من الخلق أن يعدوْ إلا من حلقهم وأبرزهم من العدم إلى
الوجود؛ لأن المقصود من قوله ! ^ ١٢جعوأ هي شجء نقثإ ثث1تي ■:قيم أنو

إنكار نللئ،

وأنه هو الخالق رحيم بدليل قوله بعدم ؛ ؛^^ 1ألله ثق إ ئىءِه ؛ أي حالق كل شيء هو
ا ل م تحق لأن يعبا وحده ،ويبين هذا ا لمعتى فىTيادتط كثيرة كقوله! أؤينآت؛تا ألثاس آعبمدؤأ

شقا ؤهم
رمآ  ،^[^١حلصأه [الق رة ت  ،] ٢١وقول ه ؤوأقن(\ ين ت.وذنجء ءاِلهه لا
قلموث[ 4الفرنان ،]٣ :وقولهُ :ؤآقرؤن نا لا قلق ثظ وم' بملمن[ 4.الأعرافط] ،وقوله:
من دنين ه [لقمان ،] ١١ :إلى غير ذللث ،من الآيارتط؛
^^- ١غنى آثه ئأر؛ف ^ ١خلؤح
لأن المخلوق محتاج إلى حا لمه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه أن يعبد محن حلقه وحده
كما يجب عليك ذلك ،فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له.

قوله تعالى ث

ٌ

َةءأ ولا لرد عقي ءائه نح ،ري ،4بين تعالى في هذه

ا أل ية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه  .الإتيان بآية ينزلها عليه ربه ،وبين هذا المعنى في

موا صع متعددة كقوله ت ؤ هلث-أةا بئايؤ ثتتكما أنسل آ'لأولوداه [الأنبياء!  ،]٥إلى غير ذلك من
الأيات ،وبين تعالى في موصع آخر أن في القرآن العفلم كفاية عن جمع الايات في
أثا أئثا عقك ألخكتب ثئق عدهزه [العنكبوت ،] ٥١ 1وبتن في
قول ه ت ■ؤأوأؤ

مرصع آخر حكمة عدم إنزال آية كناهة صالح ونحوها بقوله ت

منتثا أف رسل آلأينت إئ؟

أن يكدب ها آلأولون ؤءانبمأ يمؤد ^لناههه [الإسراء!  ،] ٥٩كما تقدمت الإثارة إليه.

ئوله تٌالى '

أة ^؛^٠١؛ تغرث يد آو<باد أو هئت يك ألأيى آو َمأ يه أتنزه

الأية ،جواب رالوآ؛ فى هذه ا لأية محذوف  .قال يعفى العلماء ت تقديره لكان هذا القرآن.
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ريهزه . . .ا لأية ،وأوضح ذلك في آيات أحر كقوله •' جآ أرشا ين رسوو إلا

ييكأ دادُت ألوه [المساء;  ،] ٦٤وقوله;

'كايتق .لنسى أن و؛رى  ٠^١,إادفيأ ؤه

[يوص ،] ١٠ • :إلى ض ذللث ،من . oLNl

فوله تعالى< :نتآ أزه ين وتؤو إلا اثاِل ويه ،إثغى ثم محل أشُ تن
بثآء رثهدى س دقثاءه ■

بين الله تعالى في هذه ا لأية الكريمة أنه لم يرمل رسولأ إلا بلغة قومه لأنه لم يرسل
رسولا إلا إلى قومه دون غرهم ،ولكنه بتن في مواصع أحر أن تجا  .1أرسل إلى جمع
الخلائق دون اختصاص يقومه ولا بغيرهم كقوله تعالى! ُؤهل يتآبها أة؛ى إف رثول آس
إبمتتقم بميماه [الآعراف ،] ١٥٨ :وقوله! ؤ باه \ؤى ينو آلهمقال و ع؛-دْء .يؤن لئ»شمكت
ثذيإ [ i0الفرفان] ،وقوله ١٧ ^ :أتتك إلا ًكآده قابجا[ 4ب ا ،] ٢٨ :إلى غير ذك
من الأيات الدالة على عموم رما لته لأهل كل لسان ،فهو يجب عليه إبلاغ أهل كل
لسان وقد قدمنا في سورة البقرة قول ط ابن عباس خإ :ررإن الله فشل محمدأ .على
الأنبياء وعلى أهل ال ماء فقالوا  :بم يا ابن عباس فصله على أهل السماء؟ فقال :إن اممص

تعالى فال ؛ ؤوس يقو نم ١؛^ إله من دوتهء _ ثنيه جهظ َكقإك ممزى آفسى
■ *^ ٩ئحنا لفر هثا ثثا لؤا لعير لك آس ما مدم ين ديك

[الأنساء] ،وقال لمحمد

وتائامه[الفحت  ]٢ ،١قالوا ! فما كله على الأنبياء قال! قال افه تعالى ت ؤوإت\

رئول إلا د-لثاتي ؤيؤء

لم 4وقال افه ه لمحمد ه:

من

أرظثك إلا حكايه

ممشايزه [سبأ!  ،] ٢٨فارسله إلى الجن والإنس؛؛ ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده كما
تقدم ،وهو تفسير من ا بن عبا مر للأية يما ذكرنا وا لعلم عند  ١فه تعا لى.
قوله مار :ؤزدوأ أيتهن فآ أهوههن.4

اختلف العلماء في محنى هذه الأية الكريمة فقال بعض العلماء؛ معناها أن أولئك

ا ل كما ر جعلوا أيدي أنمهم في أفواههم ليعضوا عليها عيفلآ وحنقا لما جاءت يه الرمل
إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم وممن قال بهذا القول عبد اطه بن مسعود
وعيد الرحمن ين زيد بن أسلم واختاره ابن جرير ،واستدل عله بقوله تعالى! ■^وإدا
 . ■ .ا لأية [آل عمران .] ١١٩ :وهذا ^^. ٠١١؛ معروف من
قأوأ عصوأ عقكم  3*LjS|Iين
كلام العرب ،ومنه قول الشاعر؛

تردون في ف يه غش الحسود

حنى ي عص ع لى الأكف

يعني أنهم يغيفلون الحسود حتى يحض على أصابعه وكفيه؛ قال ا لقرطيي ؛ ومنه
قول الأخر أيضا ؛

ق ل أف ن ى أن امله أرم ة
أي أفنى أنامله عضا  .وقال الراجز؛

فأصحى يحض على الوظيشا
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ودق ة يعظم ساقي وي دي
لو أن ملمى أيصرت تحددي
عفت هن الوحي بأطراف اليد
وب ع د أهلي وجناء عودي
وفي ا لأية الكريمة أقوال غير هدا ،منها أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا
بأيديهم إلى أفواههم ْن العجب ،ؤيروى عن ابن ءباس ،ومها أنهم كانوا إذا قال لهم نمهم
أنا رسول اممه إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبا له وردأ لقوله  ٠ويروى
هذا عن أبي صالح ،ومها أن معنى ا لأية؛ أنهم ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم
بأفواههم ،فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار ،وعلى هدا القول ففي بمعنى الثاء،
ويروى هدا القول عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب .قال اتن جرير■ وتوجيهه أن ررقي؛؛ هنا
بمعنى الباء قال؛ وقد سمع هن العرب أيحلك الله بالجنة يعنون في الجنة .وقال ا لشاعر ت
وأرغب فيها عن لقيتل ورمق

ولكنني عن سنبسن لست أرغب

يريد وأرغب بها قال ابن كثير ت ويؤيد هدا القول تفسير دلك بتمام الكلام وهو

قوله تعالى! ^^ ١^١إيا َةثوا بما أرسلتم يدء وإثا ش شلي نما ؛•عوت .أم سبه ■
قا ل مقيده  -عفا ا لله عنه  -ت ا لظا هر عندي حلا ف ما ا ستفلهر 0ا ين كثير  -رحمه ا لله تعا لى -

لأن العطثن ،بالواو يقتضى مغايرة ما بعده لما قبله فيدل على أنه المراد بقوله؛ ؤئرد'وأ

أديهريمُ •  . .الأية ،غير ا لتصريح با لتكذيب با لأفوا  ٥وا لعلم عند  ١فه تعا لى ،وقيل! المحنى أن
الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردأ لقولهم ،وعليه فالضمير الأول للكفار والثاني
للرسل ،ويروى هذا عن الحسن ،وقيل :جعل الكفارأيدي الرسل على أفواه الرمل

ليسكتوهم ؤيقتلعوا كلامهم ،ويروى هذا عن مقاتل وقيل :رد الرسل أيدي الكفار في
أفرا هيم .وقيل غير ذلك ،فقد رأيت ا لأقوا ل وما يشهر له  ١لقرآن منها وا لعلم عند ا فه تعا لى.

تنبيه! جمع الفم مجكسرأ على أفواه يدل على أن أصله فو 0فحذفت الهاء والواو
وعوصت عنهما الميم.

قوله تجار' :ؤإدا َكهمئا بما أرسلتم بي.؛ ،رإثا أش قلى تما دعوتا إثد مريب ه ■ صؤح
تعالى في هذه الأية الكريمة أن الكفار صرحوا للرسل بأنهم كافرون بهم ،وأنهم شاكون
فتما جاءوهم به من الوحي ،وقد نص تعالى على يعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به

وأنهم شاكون فيما يدعوهم إليه كقول قوم صالح له! ^ )!(١مد ما بمبد ءابآؤدا وإدثا ش شك

نما ثوعوآ إكد همخي-اه [هود ] ٦٢ Iوصرحو ١بالكفر به في قوله! أرهائ آلملأ أٌما أتتحمحيإ

بخمف ومهء

أنقئعهوأ يس ءاس متيم آثثوث أف صت4ثا

يما أزسث ه محنوث ١١٥ .؛ ،أوت أشقروأ إقا

نن رنن هاوأ إقا

تاث-ثم ه َةفثوث وه

[الأعراف] ونحو ذلك من الأيات ،وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك! أن من
أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في آية ثم يصرح في آية أحرى بدخول يعص
أفراد ذلك العموم فيه كما هنا ،وكما تقدم المثال له بقوله تعالى! أؤدإك ومن يطم ثعثغر

أش ه ا-ادءج• - ٣٢؛ ُع قوله :ؤوآلدكت> ^دثها ثكر ين شعمر آنوه . ■ .الأية [المج! .] ٣٦

سورة إّرامم; الآس ( ) ١٦ - ١٣

٢٨١

نول ه ت ع الى :؛ؤوهاد أؤ؛؛ ًكمإ يبميهثر نمبمغم نذ آتضنآ ار ثمدى 4
مؤنا ه .بين تعالى هي هذه  ١لأية الكريمة أن الكفار يوعدوا الرسل با لإحراج من أرصهم
والغي من بين أظهرهم ،إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي .وقد نص في آيات أحر

يشني وأل؛زا ءامنوأ معش
أيضا على بعض ذلك مفصلا كقوله عن قوم شعيب؛
ق
ين همتذآ أو كثودة  4يلنا ثال أواو َكء همة  .ثل أهسسا و آثم َقنثا إن
مفي=فمه . . .الأية [الأعراذا ] ٨٩ ، ٨٨ :وقوله عن قوم لومحل :اؤءثا يكاث جناب ميه،
إلا أن دتادرأ تنيإ ءال ،لنط من ري.يتةأ إئهم أتاس بملهمئ ،ؤاه ثالَملء وقوله عن
ْنركى ئريس؛ ُؤوإن د=قادوأ تسغرؤك ين آ'لأبج_ا لثم<وك يتها وإدا ب يكوكن فعق

 ■^١شة

[الإسراء] وقوله :ؤو1ذ َيثمح  4أك ^ يبموك آو بمئلوئ أو بمر-محف

وبمقرون {يمذلأ آس وآثث -نر

.ه [الأشال] إلى غير ذلك من الآيات.

فول ه تع الى۶^^ :؛ ،إيم رثم ليكن ألظيلم؛ن .دقينؤ ألائم ين بمدهم
دإلث لى ثاثك  ،٥^٤٠وحاف محبمي .ه ■

بين تعالى ش هذه ا لأية التكرJمة أنه أوحى إلى رسله أن العاقبة والصر لهم على
أعدائهم وأنه يسكنهم الأرض بحد إهلاك أعدائهم ،وبين هذا المعنى في آيات كثيرة

و؛[ن ^ ثم أكبجن
كقول ه< :نلقت تقث كتة س آلثزلمة و آثم ثم
.اه [الصافات] وقوله جفتح أق لأيهى أنا يمحبمي إني أق يا عغتز ؤاه [المجادلة]
وقوله ^إيا دنصز رتثا

ءامنإ ؤ) أئ؛وؤ ألدتاه'  ١ . . .لأية [غافر .] ٥١ :وفو!ه;

■^ ،[٥١مّئ لثنيؤ أسمحنإ اش وأصّيتأ إركته أمحتن ق يورثهثا من يقآء ين بمثاؤءء
رأكمه إلثتقيرّك [ ^١.الأء_راف] .وقوله :ؤوأوري 1ألذوم أدمكن َ؛اذوأ نمثتتوة

آلاض رهمب؛تا م تأهأ فآ! ٠ ٠ .4لأية [ .] ١٣٧ :^١^١ش غير ذلك صن الأزت.
حتقل نكثار عنيده • لم يبين هنا كيفية خيبة الجبار العنيد،
قوله تعالى:
ؤ جهم
ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته القبيحة في قوله في سورة ررق: ،،

َمي حقمار عند ر.ا ثغع هأز _؛ْ Jنيسا ر.ا أدى جعن تع أقي إقها ءاو ثأفتاه ؤ ،آلمJ١را
 ^•^٢ل ).ه [ق] والجبار التجبر قي نف ه ،والعنيد المعاتد للحق .قاله ابن كثير.
•  . .ا لأية  .وراء هنا بمعنى أمام كما هو فنا هر،
قوله تعالى  :ؤى و;ادهث
■ويدل عليه إمحللاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله

تعالى^ :ون و(\نح ملك ا-غئ َثل مهنه 'ءصثاه [الكهف ] ٧٩ :أي أمامهم ملك ،وكان
أبن عباس يقروها  :راوكان أمامهم ملك ياحذ كل مفينة غصباا ،،ومن إطلاق رروراءا؛
بمعنى ررأمام؛؛ في كلام العرب قول لبيد:

ألتس ورائي إن تراخت ٌنيتي
وقول الأخر:

لزوم الححبمّا تحنى عليها الأصابع

سورأ إبراهيم"()! :ية ( ) ١٨
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أترجو بنو مروان سمعي وطاعض

وثومي تمي م وال فلاة ورائي ا

وقول الأم:

ومن ورائك يوم أنت بال غ ه

لا حاصر معجز كنه ولا ب اد

فوراء ؛معز أمام في الأبيات .وقال بعض العلماء ت معنى ُؤثن ووه ■جهثأه؛ أي من
بعد هلأى جهنم ،وعليه فوراء في ا لأية بمعنى بحد ،ومن إطلاق وراء ؛معنى بحد قول النابغة!
ول ي ي وراء الله للمرء مل ،ها
حلف ث ،فل م أترل ل نفممل ج ريبة

أي ليس بعد الله مل_ٌ،ا ،قاله القرمحلي .والأول هو الظاهر وهو الحق.

موله تعالى؛ ؤء أدتجى َةئثوأ يثيهن أعظهتِ َةتتاد آئتدت إي ألنج ف ،يرك
عاصأف،-ه  ٠صّرت ،اطه تعالى لأعمال الكفار مثلا في هل،ه ا لأية الكريهة برماد استندت
به الرياح في يوم عاصف ،أي شديد الريح فان تلك ،الريح الشديدة العاصفة تطير

ذلك ،الرماد ولم تبق له أثرأ ،iUiSo ،أعمال الكفار كصلات الأرحام وقرى الضيف
والتنفيس عن المتكرود_ا وبر الوالدين ونحو ذللث ،يثتللها الكفر ويدهبها ،كما تهلير

تللث ،الريح نللث ،الرماد ،وصرب ،أمئالأ أحر في أيان أحر لأعمال الكفار بهيا
 ،^< ٠١١كق.وله!

تكهميأ أ-ئه؛؛ َثتل قيعة ثسثة ألظتثان t،؛ حئ ^■ ١كآءء

أز نجده شتئ1ه [ال-ور ] ٣٩ :وقوله ت

ما ؛يقون ؤ ،هنذهِ ألء؛وق آليتا طئؤ يبج

فبما صر آءثا؛ئ■ ،رث وي ظلموأ شهأ هآشئته ه . . .ا لأية [ ،Tjءمرال ■] ١١٧ :وقوله ■
ؤيلآج-ا أؤ )!،ءام؛وأ لا يلوا صد-مؤمحر بأتن رآلآذئا 'ةكى ينفى مالئ يهء ٥١؛؛ ،ة

قة إش ه

ا'لأإ ثثهُ م ء ض ^١؛ ،ص :ن\ة ئزًفؤ  ١^.ي

بمدروث عق ثيء متا هتفثنوأ ؤأنئه ي يهدك ،ألوم ألكمن [ 4.اوقرْ] وقول ه;
إلؤر غير ذللث ،من
ءائ ما عمي من ئم ئثعدنه ئبثاء منفيا
الأيات .وبين في موصع أحر أن الحكمة في صربه للأمثال أن ذنكر الناس فيها

فتفهموا  ١لشيء يتقلرة ،وهو قوله ت أؤوت،لك آلأمثنق ،صربتا ِللنامر ،ثعلهر يّقؤّؤبنحه
[الحشر;  ،] ٢١ونفليرْ قوله :ؤ ربميش أس أ'لأثال لقايلط ثلمهم متًقمحا ■ 4وبين قمح،

موصع أحر أن الأمثال لا يعقلها إلا أهل الحلم وهو قوله تعالى :ؤويث4ثق ألأنذلذ
ئمحميهثا لقاين رما بمقثهثا إلا ألعثنلمئؤن و)ه [العكبورتإ]  .وبين في موضع أحر أن
المثل المفروب يجعله اطه سبا هل-اية لقوم فهموه وسب با صلا ل لقوم لم يفهموا

حكمن ه ،وهو قول ه ١^^ :أرمك ،ءامني ئعضيى آيل ألص ين ثبهم وآما ٥٢؛؛،
يكمؤأ ئموزث ،م١ذآ  ١٥د أثه يهتدا مثلا نجمل هدء هتكثيل وثهدتم ،مهء َتماأإ وما

نجل يؤء إلا ألشّتيرته [القرة .] ٢٦ :وبين في موصع أحر أنه تعالى لا يستحيي أن
يضرب مثلا ما ولو كان المثل الفروب ،بعوصة لما فوقها قيل فما هو أصغر ضنها

لأنه يفوقها في الصغر ،وقيل :فما فوقها أي فما هو أكبر منها هو قوله :ؤإ 0ه
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ثاُ نسق ة ر يهبرب مثلا ما يعوضه ثما قويناه [البقرة ت ] ٢٦؛ ولذلك صرب المثل

ب العنأثميوت محي قوله ت ؤءثل آكمحى اثمذؤإ ين دوين\ آثه أؤلكاء كمثل ألمنآفحت
ظذيذ ينثا رزة آؤهنى اليؤت وثنا ألمهفؤث لو حقالؤأ بملمؤيتنك لو^ه [العنكع-وت]،

وصربه بالحمار غي محوله; ؤََةشل ألحمار محمد آسماتأه . . .ا لأية [الجمعة; ه]،
وصربه ؛ الكدأ في قوله; ؛ؤ ينقم َةثفي ألخقن ،إن مح-يد ءي ئهث آو يشتكه
ئهث[ 4الأءراف ] ١٧٦ :إلى غير ذلك والعلم س اش تغالي.

قوله ئعالى :ؤمماد أفتقتؤأ ِللخي أن_ةكرلأ إنا ً=٤نا ثام ثثا يهد أئِ ثغوف ثنا
يى عياب أس ين سره .هذه المحاحن التي ذكرها اض هنا عن الكفار بينها في مواصع

أحر كقول ه ■'

ق ألقار ىهوثأ ألaقعثتو, ١؛^1؛(^ أسآق؛روأ إ1ا ئ ذم بثا

يهنئ أقر معمى عنا ش؛ثا تتتث أقار  .محاد أك؛بمك 1سققآج إثا َ؛و مهآ إدنثبم آئق
محي حلإِ بارك> أنميتثاد ر).ه [غافر] كما تقدم إيضاحه.

قول ه تع الى :ؤو،ذ ألثتلن لنا قي ألأمد إى أس رعئء=ظلم وعد ئؤ و؛عمؤ
فاحغئتبمكم ه .بين في هذه ا لأية أن الله وعدهم وعد الحق وأن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما
أم ثة [ 4الم اء;
وعدهم ؟ وبتن هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله في وعد اطه;
 ] ١٢٢ومحوله :ؤأى أقن لا تشق آوتَائه [آل ءم\ ]٩ :0ومحوله فى وعد الشيطان:

ؤَمدئلم ثيثيpآإ ثثا

أفتثكن ي غبما وه [الم اء] ونحو ذك من الآ1ت.

ليا ثأ؛مه .بتن في ُنه الأية الكريمة أن تحية أهل الجنة في
قوله تعالى:
الجنة سلام ،وبين في مواصع أخر أن الملأ ذكة تحييهم بدلك ،وأن لعصهم يحيي بعضا

بذلك ،فشال في تحنيه الملأئكة لهم' ؤ ^؛ ،٤٥^٠٤يدِخلؤن ءنجم ش َغا بائه لخا عثم عايمِ
ةق؛ت=ظلم طنقره [;^٠^١
بما 'عولإ ؤنإه [الرعد ] ٢٤ ، ٢٣ :ومحال :اؤوه١د ثنِ
 ] ٧٣وقال :أؤوةمبمث> يهنا محبه وسقنا[ 4الغرقان;  ،] ٧٥وقال في تحية بعضهم بعضا;
^يمينهم يبا سبمتق أثيم ثيثمم فيا تقم[ 4يونس; * ]١كما تقاّ،م إيضاحه.
ئمقمأ ذلأ نمهيظم إل ،ألثار .4هذا تهديد منه تعالى لهم بأن
قوله تعالى:
مصيرهم إلى النار وذك المتاع القليل في الدنيا لا يجدي من محيره إلى النار ،وبين

هن ،ا المحنى في آيات كثيرة كقوله4 :هل لمع دهنق محيلا إثلئ ،ين أُتحنما آثار[ 4الزمر;
 ]٨وقوله;  4قشهم محللا م دثّثلثيم إق عياب شغل [ 4.لقمان] وقوله،1 ^4 :
ألدثثا ئث آقثا م.حعهلم قذ ئديمهث آدثلادت ،أنشديد ينا أ=فااوأ ياجووط ؤاه [ي ونس]
ون ول ه4 :لأ تزق تتثغ أزن َةفزوأ  4أيقي و نقح شن تئ ءء كهلم .4ؤ .
الأية [ TJءْران;  ] ١٩٧ ، ١٩٦إلى غير ذك من الأاتّ

قوله تٌالمح4 *،محل لمنادى آهتن ءامنإ يييمؤأ ألصاوه وينفقإ ينا ررمحتنهم سنإ ؤعلأية ين

ثل أن غذ يوم لا بح يه محلا خننئ .4.أمر تعالى في هذه الأية الكريمة بالمائدة

سورة إيرامم :الأس () ٣٦ - ٥٣

إلى الطاعات كالصلوات والميقات من قبل إتيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي ال

بيع فيه ولا مخاله بين حليلين فينتفع أحدهما أخلة الأحر ،فلا يمكن أحدأ أل تباع له
نف ه فيفديها ،ولا حليل ينفع حليله يومئذ ،وبين هذا المعنى في أيان كثيرة كقوله؛

ؤكآج؛ا أك;دأ ءاموأ آتترأ ^ ١توقم نن مل آن يأى غة  ٠٤نية فيه رث* ئلأ ؛ ٤٠كضه ه
[الهمْث  •] ٢٠٤وقوله■ ؤةأ؛وم لا يوثن يثأغ' قديد يلأ متر أئن َكثبأه [الحديد؛  ] ١٥وقوله؛
أؤو؛دقوإ يوما لا  ،،،ص عن سمى سئاه [البقرة .] ٤٨ :ونحو ذلك من الايات ،والخاتُل
في هده الأية ،قيل؛ جمع حلمة كقلة وقلال ،والخاةث المصادقة ،وقيل؛ هو مصدر حاله

على وزن فاعل مخالة وحلالا ،ومعلوم أن فاعل ينقاس مصد،رها على ١لمفاعلة
والفعال .وهذا هو الهلاهر ،ومنه قول امرئ القيس؛

هبموذت الهوى عنين س خشية اس

ولت ،بمقلي الخلال ولا قال

أي لت بمكروه المخالأ,

قوله تعالى ت ؤوآجن-بيى ؤيئ أن قبد آآمح-نامه  .لم يبين هنا هل أجاب دعاء نبيه
إبراهيم هذا  ،ولكنه بين في مواصع أحر أنه أجابه في بعض ذريته دون يعص كقوله ت
ؤوي 0دييتهثا محس و،زج تتسخء يبمناه [الحافات ] ١١٣ :وقوله؛ ؤوحثلهَ 1ىتث اقك ي
عتيدءه . . .الأية [الزخرف.] ٢٨ :

ئمور نجث .4بتن تعالى في هذ0
يي وس
قوله تاٌالك • ،ؤئرأ
ا أل ية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال؛ إن من تبحه فانه منه ،وأنه رد أمر من لم يتبعه إلى
مشيئة الله تعالى ،إن ثاء غفر له لأنه هو الغفور الرحيم .وذكر نحو هذا عن عيي ابن
؛مم بمادق ؤإن سر لهم؛قت أنت ،ألمغر لممثِ .ه [المائدة]
مريم في قوله ■ ؤ,إن
وذكر عن نوح وموسى التشديد في الدعاء على قومهما ،فقال عن نوح إنه قال؛

ال

د=ئارا[ 4نوح؛  ] ٢٧ ، ٢٦وق ال عن
ةثمِ عد  ، ٢٥١٦ين أ3ةيإبم دئاتأه إلى قول ه؛
مومحى؛ أن ه ق ال؛ ؛ؤربما لمهزأ عن سيلأ رقا أثلمش عق أتولهتِ رآقدد عقر ضيهز ثأد

يؤمحتإ حق

آنئداي ،ألألم^ [يؤتى؛  ] ٨٨و١لفلاهر أن نوحا وموسعي — عليهما وعلى نبينا

الصلاة واللام  -ما دعوا نلاائ ،الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من افه أنهم أشقياء

في؛ علم الله لا يؤمنون أبدآ ،أما نوح فقل .صؤح اللص تعالى له يذلكا في قوله؛
إل مج أثم أن يبمى ثن _؛ ،iiإلا س ثذ ،اسه [هود ] ٣٦ :وأما مومى فقد فهم نلك ،من
قول قومه له؛ ؛ؤمهثا ئؤا يدء يى ءايؤ إونثَئا بيا ئث! ص؛ق دئ؛ؤميرك.ه [الأء_راذإ؛ ] ١٣٢

فإنهم قالوا هدا القول بعد مئاهل،ة تلك ،الأيات العظيمة المذكورة في الأءرافأ وغيرها.

سمل تٌالمحُ • ،ؤهاجمل آشت• ،محنت آث؛؛نا نيا انجم ؤأرزيهم ثى هيمحاط • بين
تعالى في ،هلءْ ا لأية الكريمة أن نبيه إبراهيم  -عليه وعلى نبينا الصلأ'ة وال لأ*م  -دعا
لذريته الذ.ين أمكنهم بمكة المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات .و؛يرإ قيئ سورة البقرة

٢٨٥
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أن إبراهيم حص بهذا الدعاء المؤمنين منهم ،وأن الله أحيره أنه رازقهم حميعآ مؤمنهم
وكافرهم ثم يوم القسامة يعذب الكافر ،وذلك بقوله ٥^^ '.قاد ءابثهقر ره آجعل هثذا بقوا

محنتز ميلاه ل\و1ر:0

ءايئا ؤأنشق خنلإ يى أقرت س ءاتن يم آقب دإمحي آثر ،ئ وش

 .] ١٢٦قال بعص العلماء '.سبب تحصيص إJر١هيم المؤمنين ،في هذا الدعاء بالرزق أنه
دعا لذريته أولا أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصّص بالمؤمنين فأحبره الله أن الظالمين من
ذريته لا يستحمون ذلك .قال تعالى• ؛^ ^٧أبمق إيثهقتن تئم هتتت هأقهئ هال إؤأ جاطق

ئاد لأ ثاد عهدي ألملقى إو^ه [  ،] o_Ulفلما أرادا أن يدعو
لفا ين إثاثا قاد وين
لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقاوت ؤوأو،أ آثثؤ ين أقثت س تاس ميم أش
وادو!يّ أ'لآيه [الشرةت  ،] ١٢٦فأخبره افه أن الرزق ليس كالإمامة ،فائه يرزق الكافر من
ناو عهدي أل0لدينيم [اوقر0ت
الدنيا ولا يجعله إماما؛ ولذا قال له فى هللب الإمامة

 ] ١٢٤ولما خص المؤمنين بطلب الرزق قال له• ومحش كير قأثيعهُ جيلاه [البقرة! .] ١٢٦
أغير ل وّوثيىيم .بين تعالى في هذه ا لأية الكريمة أن إبراهيم
قوله تعالى■
طلب المعفرة لوالديه وبين في آيات أخر أن ًللبه الغفران لأبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه
عدو ا فه فلما علم ذلك تبرأ منه كقوله " ؤوإّإ عى آنتعمار إتزهيلز إثإبسه إلا عن مؤبمدؤ
ينده [الخوبة;  ] ١١٤ونحو ذلك من الآيات.
وئوث-ا إقاه ئثا ثي ،دد 7أقهُ عدو ,ق

قوله تعار ت وإنا ير-حثئلم جم ئقص نجف آلامحتنزه .بين تعالى في هذه ا لأية الكريمة
أنه يؤخر عقاب الكفار إر يوم تشحص فيه الأبصار من شدة الخوف ،وأوصح ذلك في
'ة1رؤأه [الأنساء،] ٩٧ :
قوله تعالى• ؤوأدش-ا ألإند الحي وا همك شخصة أبمتثر
ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفتحة لا تغمض من الهول وشدة الخوف.

قوله تعالى؛ ؤثيفث .4الإهطاع في اللغة :الإسراع ،وقد بين تعالى في
مواصع أخر أنهم يوم القيامة يأتون مهقلحين أي صرعين  ،إذا دعوا للحساب ،كقوله

تعالى؛ يوم ُؤبخيو 0يى آ'لأبمداث َةمم جلد ثشث او تهطعثق إل [ ^ ٤٥٢القمر.]٨ ،٧ :
وقوله؛ يوم ؤمح؟ون ثن ]٥٢ث يملتاه [المعارج،] ٤٣ :

حئر عفينا ئسيزه [ق] ٤٤ :

إلىنيذلكسالآات.

ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعى الإسراع قول الشاعر:

ب دجل ة داره م ول ق د أراهم

بدجلة مهطعين إلى ال

ماع

أي مسرعين إلثه■

ألثجره ،ثومي ثنك؛ ق الامحثاد  •4.بين تعالى في هده
قوله تعالى؛
الأية الكريمة أن المجرمين وهم التكفار يوم القيامة يقرنون في الأصفاد ،وبين تعالى هذا
أنهمأ يما تكادا ثنيا ثمنين دعثأ هن.1لمح ضل ؤاه
المعى في مجواصع أحر كقوله;
[الفرقان] ونحو ذلك ،من الآياتا.
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والأصفادت هى الأغلال ،والقيود ،واحاا،ها ; صمد بال كون ،وصقل ،بالتحرك.
ومنه قول ،عمو بن كلثوم:

فآب وا ب ال ن ه اب وئ ال

ب اي ا

وأي ن ا ب المل وك مح ف ل ،ي ن ا

وقوله تعالى :ءؤثإقِطس و بماء ؤمامى .وءا-مةت تهمه  ،1آ/ئاد [ 4.ص] ■
قوله تعالى؛ 4رلأئثى ؤمههم ألئاره .بين في هده ا لأية الكريمة أل النار يوم
و-مههلم
القيامة تغثى وجوم الكفار فتحرقها ،وأوضح ذك في مواضع أحر كقوله;

كئ وم' فها َكيحوتك واه [؛(،J؛_ ،] j_jوقوله ■ 4؟<_ ملم أل!د> ةزأ؛\ حي ،لا يكهمدى عن
وزبهم آلقار ه عن لهورمده . . .الأية [الأنياء ] ٣٩ :إلى غير ذك من الأيات.
قوله تعالى؛ ههنذا بثخ للئايرأه ■ بتن في هاوْ ا لأية ال؛كريمة أن هذا القرTل بلاغ

لجميع الناس ،وأوضح هذا المعنى في قوله؛ ُؤدبي ،إلأ ثدا ألهمءاة لأدري دء وس لإه
[الأنمام ١٩٠ :؛ وبين أل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار كائنا من كال في قوله:

موه ْث هآد يق ،ق ؛؛ئذ يتأه! . . .لأية [هود.] ١٧ :
ه بن آمحنإب
قوله تعالى :هوتثل»وا أثا هو i؛^ وجد ويثَار ؤؤأ أ'لأثفيم ،بين في هل.ه !لأية
الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العفليم العلم بأنه تعالى إله واحد ،وأن من حكمه أن
يتعظ أصهحاب العقول ،وبين هذا في مواصع أخر ،فيكر الحكمة الأولى في سورة هود

في محول ه ت

محت ن{عئلإ م محك ين للف •هه ثير ه ألا قدوأ إلا آثأه . . .

ا أل ية [هود ت  . ]٢ - ١كما تقدم إيضاحه ،وذكر الحكمة الثانية في محوله

أرلثئ إيق

ميمك ثدموأ ءاثتيء محؤثدئر أولنإ ألأف ؤاه [ص] وهم أصاحاب العقول السلممة من
سوائب الاختلال .وواحد الألبابت لب بالضم ،والعلم عند افه تعالى.

م
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م.له تحار:
ذكر في طْ
دار الدنيا م لمين،
ره،ود وئهمأ عد أم

يزد آبيث ًتكميإ ؤ َكا<وأ متّدبم وه ■
ا لأية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في
ونا،موا على كفرهم ،وبين هذا المعنى في مواضع أحر كقوله:
رد ولأ سثنث ،ثاثت رثا ^ ،jjsيث ألومح؛؛بم .ه [الأ :ع ام]

ئازأ ئصغنا عق ما ؤبلمإآ فتاه  . . -ا لأية [الأن—>ً_ام;
ألقاعه
وقول هُ :ؤ-ءلآ إدا
 ،] ٣١وقول ه :هويرم بمص الئاِلم عق ندبه يثمول ،ينثني أمحيث ،خ أؤؤل سدة"وايم

