


)١(الأية الخجرت سورة ٢٨٦

.باكحريخا وصفد بالسكون، صفد ت واحدها والقيود، الأغلال هى والأصفادت 
■كلثوم بن صرو قول ومنه 

نامكفذيوك الملبا توأبا ايبالوباب هنالبوا فآب
•]ص[ د.4 ألنط ي تمنمث وءا-ماث . وعؤام، بما؛ ؤ؛ ُؤءإق؛ظس ن تعالى وقوله 
يومالنار أن الميمه لأية ا هذه في بين . آلثاره و->وههلم تعالى! نوله 

بيميهم٠^؛^ كقوله! أحر مواصع في ذلك وأوضح فتحرقها، التكفار وجوه تغشى القيامة 
عنيكشى لا حي، َكئرإأ آؤ؛دأ فلمم لو ؤ وقوله؛ أ\د}ضو0آ■' 4 ؤ( َكلءمبمث ف،ا ؤعم آلنأر 

الايات.من ذلك غير إلى [ ٣٩]الأيتاء: ؛لأية . . . عن وي ألقار وجوب 
بلاغالقرأن هذا أن الكريمة الأية ُذْ في نن ص4. ئج 4ندا تحالى: موله 

ج4دس ي لأثذرهر ألواذ ئذا إة ُؤدبيا قوله! في المعنى هذا وأوضح الماس، لجميع 
4وشقوله! في كان من كائنا النار ش فهو به يؤمن ولم بلغه من أن وبتن ؛؛ ١٩■]الأنعام: 

[.١٧]هودت لأية ا . .ينه4.يِ،يؤ ؤ، ئلث، فلا مبمدم آبتجإب ثق ؛ؤء ,نء' 
الآيةهلْ في بين أ'لأك—ا4، وزأ ولمدآر وحد ]قه ئو آثا ولعتوأ Iتعالى4 قوله 

أنحكمه من وأن واحد، إله تعالى بأنه العلم العفلبم القرآن إنزال حكم من أن الكريمة 
هودسورة قي الأولى الحكمة فيكر أحر، مواصع في هدا وبين العقول، أصحاب يتعظ 
..\ثقه.إلا لإدوأ ألا ؤا ئثر ذكي ئثأ من محك م أظ محت ت ه قولفي 

إقلثاأرنة قوله! في الثانية الحكمة وذكر إبماحه، تقدم كما . ٢[ - ١ ]هودت ية ألا 
منالّليمة ١لعقول أص_حاب وهم ]ص[ ؤاه ألأبق وليإ محتثدقر ءاثتدع ثدمنأ مبمق 

تعالى.ايثه عند والعلم بالضم، لب الألباب*. وواحد الاحتلال. شوائب 

^٧٣

الحجرسورة 

•وawLl  4؛؛!َثامأ لؤ يكهموأ ألن ين ُؤري«ا تعالى! قوله 
فيكانوا أنهم تهنوا الأمر حقيقة عرفوا إذا أن ازكريمة الأية هذه في ذكر 

كقوله!أحر مواضع في المعنى هذا وبين كفرهم، على وندموا ملمين،  UI_1دار 
*—ام؛؛]الأنآمحيق.4 ثى نهؤن ثنا ,ثاثت ^jJ، ولا سد نكقآ ئئالوأ آم عز وئمإ إل ره 

<>-ام:]الأنلأية ا . . فبما4. فجثا ما عق ث>سثما قالوأ بمته ألقاعه جاء-إم ^١ ه! وقول
4تهلا.( آلربؤل مع أمحدق هخض بئول، ثدبؤ ءثي آلقاِلم بمص 4ج_م ه! ولوق[، ٣١



٢٨٥الآة)ه؛( ّررةلراهم: 

مؤمنهمحميعأ رازقهم أنه أحبره الله وأن منهم، المؤمنين الدعاء بهيا حص إبراهيم أن 
بلداهتذا آجعل يث أييمث هاث، ت بقوله وذلك الكافر، يعذب القيامة يوم ثم وكافرهم 

قرْ:ج]القيلاه ةأتئعدُ َةذ ُنن هاد أ*لآيفي واثؤءَ آم بيم ءاتن س أقرئي ص آءئ ؛1^ ءايثا 
أنهبالرزق الدعاء هدا في المؤمنين، إبراهيم تخصيص ب العلماء بعض قال [. ١٢٦
منالفلالمين أن الله حبره فا بالمؤمنين يخصص ولم أئمة الله يجعلهم أن أولا لذريته دعا 

ثاعإكإؤ ءال ثأقهى لكلمت ثيه إتجثيث> أنتق ؤ)إ)ؤ' تعالى؛ قال ذللث،. تحفون يلا ذريته 
يدعوأن أراد فلما -^؛[، ]lJ.اه ألْلديرا ءهيةا ي-ال، لأ ئاد دربؤ، وين ،ئ إماما إقابم، 
آمثم ءامن ُت أقرت يى آة/ ؤ}أووذأ فقال؛ نلائ، بسيب المؤمنين حص بالرزق لهم 

منالاsافر يرزق قافه كالإمامة، ليس الرزق أن افه فأحبرْ [، ١٢٦]البقرة: \ؤره ؤآلإه 
]البقرة:ألهلأاعي،ه عهدي ثاد الإمامة طلب فى له قال ولذا إماما؛ يجعله ولا الدنيا 

[.١٢٦]١لبقرة: شلاه ة4تعهو َةن أؤو؛ن له؛ قال الرزق بهللب المومنين حص ولما [ ١٢٤

إبراهيمأن الكريمة الأية هن0 في تعالى بتن ووليده• ل أغفر رقا ؤ تعالى■ موله 
أنهيحلم أن قبل كان إنما لأبيه الغفران طلبه أن أحر أيان، في وبين لواللأيه المغفرة طل_، 
منهيةءن إلا تيه ازرمح أتيثمار َ؛ى كقوله؛ منه تبرأ ذلك علم  LJi،، ٧١عدو 

الآيات.من ذنك ونحو [ ١١٤]اكوة: ه ينه ثآرأ ِس ■ثدو أمم ليد بي، ئثا إقام ؤبمدهآ 
الكريمةالأية هلْ في تعالى قن أمحوه. نجه قض ِور غثدم >اقا ممار؛ قوله 

فيذلك وأوضح الخوف، شدة من الأبصار فيه تشخص يوم إلى ازكفار عقاب يوحر أنه 
[،٩٧]الأنبياء: َةن_رؤأه آؤي، أبمتنز شخمة ءرََ وا انحى آيبمد رآهش_، ؤ تعالى؛ قوته 

الخوف.وشدة الهول من تغمض لا منفتحة تبقى أنها الأبحار شخوص ومعنى 

فيتعالى بتن وقد الإسراع، اللغة؛ في الإُهلاع ؤثهطجثه. تعالى؛ قوله 
كقولهاب، للحدعوا إذا مسرعين، أي مهتلحين يأتون القيامة يوم أنهم أحر مواصع 

٨[.٧، ]القمر: آلثإعه إث، قهطعى إؤا ثتثئث جاد َجمم آ?ةبمداث ين ؤبخيو0 يوم تعالى؛ 
[٤٤]ق: ثيوه عقنا نثث ؛ؤد;لق، [، ٤١"]المعارج: ينإء،ه آلأتناث ثل يوم وقوله؛ 

إرغيرذكمنالآيات.

الشاعر؛قول الإسراع بمعنى اللغة في الإههناع إٍللاق ومن 
اعمال إلى مههلعين يدحلة م أراهد قولم دارهة ل■حلب

إليه■مرهمن أي 
هذهفي ممار بتن .ه■ ^محمثاد ق مهزنن ثومذ آلثجرم؛يى ^^؛، تعار؛ هوله 

هزانمار وبين الأصفاد، في يقرنون القيامة يوم الكفار وهم المجرمين أن الكريمة الأية 
.هشؤيل >اوإآالى دعنأ ممنين متتما ع، يئنا ألمنإ أزؤإدآ كقوله؛ أحر مواضع في المعنى 

الأيات.من ذك ونحو ]الفرقان[ 



٢٨٧)٣( الأية الخم: سورة 

واحد؛شيء إلى راجعة لأية ا هذه في العلماء وأقوال الأيأت، من ذلك غير إلى ]الفرقان[ 
Iيمول ومن مسلما، لكن أنه تمش الحقيقة وعاين احتضر إذا الكافر إن يقول! من لأن 

إحراجعاينوا إذا إنهم يقول• ومن مسلما، لكن أنه تمنى عليها ووقف النار عاين إذا إنه 
عاينواإذا الكفار أن إلى راجع ذلك كل مسلمين، لكنوا أنهم تمنوا النار من الموحدين 

مسلمين.كانوا أنهم وتمنوا الكفر على ندموا الحقيقة 
لغةوالتخفيف بتشديدها، الباقون وقرأ الباء، بتخفيف وعاصم نافع وقرأ 

تني. لغا ا الرعلأء نن عدي قول الأول ومن وربيعة، وقيس تميم لغة والتثقيل الحجاز، أهل 
نجلاءنة وطعبصري ين بيل صقبسيف ة صريما رب

الأحر!قول ومنه جدا كثير والثاني 
تجديلا عنك أنها منها ك قصارا نظرة العين لك أهدت ربما ألا 

كثيرةأوقات في اتكفار يود أي للتتكثير العلماء؛ يعص قال الموصع هدا في ورب 
الشاعر!قول ومنه قال! الكوفيين عن القول هدا القرطبي ونقل مسلمين؛ لكنوا لو 

البيت. . العين. لك أهدت ربما ألا 
فيلا المواضع بعض ش ذلك قالوا لأنهم للتقليل. هنا هي العلماء! بحص وقال 

علىلحولها وجه فما الماضي على إلا تدخل لا اا ررربماقيل! فان بالعياب لشغلهم ظها 
الوعدذلك صار ذلك بوقؤع وعد لما تعالى الله أن فالجواب الموضع؟ هدا في المضائ 

لأيةا . . . ٢^^ أنر تعالى! قوله ونظيره بالفعل، لكلواقع وقوعه بتحقيق للجزم 
بالفعل.الوقؤع منزلة الوقؤع لتحقيق تنزيلا بالماضي فحبر الأيات، من ونحوها ١[ ]الحل! 

■بمثوئ.4 موف أ'لآتث وتهيأ ربمئمأ ثأًفمحإ درثم ؤ تعالى: قوله 
يأكلونيتركهم أن نبيه بأمر0 الآكريمة لأية ا هده في الكفار تعالى ش ا هدد 

وهددهمتتهم ؤإها تحديبهم شدة من الأمر إليه يؤول ما حقيقة يحلون فسوف ؤيتمتعون 
ألثارهإق ممأّارذم ؤأ ئسمإ ؤق كقوله! أحر مواضع في لتهيئي ا من التؤع هدا 

بؤأظ وقول: الأت[ ]المرّّوه محمحن ا3ؤ يلأ نتثث\' •'؟[وقوله: ]؛^٣: 
ثثمإثئ وتيأ ثفيقحأ ومول•' ٨[ \إعزه آمحمف من إئك قيلا لإهمق 

.هبمعموث فه ٢^؛.، بجثهم بممُأ حئ وقوله ]الزح-رف[ .ه  LijXC^أدى بجتم 
عندالأمر مبحث وفي المعاني فن في تقرر وقد الأيات، من ذلك غير إلى ]الطور[ 

الذكورة.لأية ا في كما التهديد أفعل صيغة لها تاتي التي المعاني من أن الأصوليين 
إلامنه يستعمل لم الفحل وهذا اتركهم يخي دد-همه أؤ الكريمة لأية ا هذه في تعالى وقوله 
المفعولوامحم تارك، منه الفاعل واسم الترك ومصدره ترك ضيه فما والص،ارع، الأمر 

قالاش. عند والعلم الميف بآيات منسوخة لأية ا هذه العلماء! يعص وقال متروك. منه 
عنوالإعراض لها والحب عيها والانكاب الدنيا على الحرص رروالأمل القرمحلي؛ 



V(. )٦ ص الحجر: سورة  ٢٨٨

قدمناوقد العبملأأ أساء إلا الأمل عبد أطال ارما ت قال أنه )ه الحسن وعن 
البقرة.سورة في الأمل طول علاج 

محييقال قد ■ .ه لثبمزن إيش آلدم عقه ثري أوى كأئ؛ا ؤو1\ؤ\ ت تعالى قوله 
والجوابدلك، هع للجنون وينسبونه الدكر إليه أنزل بأنه يقرون كيف الكريمة لأية ا هده 

هداويوصح به، منهم تهكما زعمه في يعنون آلدكره عقه ثري أدى أؤقلإ-ا قولهم• أن 
مواصعمحي وسلامه الله صلوات عليهم بالرسل متهكمين الكفار من مثله ورود المعنى 

هدبجن ءير أمحل ^٥٠٢ ^٤ قال؛ موسى مع فرعون عن تعالى كقوله أحر 
[.٨٧]هود; أإثشئ4 آممة ثئ وانك ثمب: قوم عن ومحوله [، ٢٧]الشراع; 

هدهفي ما( )لو .ه. أيقندتين ين َئث إن تأنثا نا ظ ت تعالى قوله 
منطلبوا الكفار أن الأية ومعنى حثيثا، طلبا الفعل طلب وهو للتحضيض ١تكريمة الأية 
صدقهعلى دليلا معه الملائكة إتيان ليكون بالملائكة وأتيهم أن تحفبيض طلب . الني، 

تموسى عن فرعون مع كقوله أخر آيات ش هدا الكفار طلب وبين الله رسول أنه 
■وقوله ]١^-،؛^؛-،[، ر.ه ثرص ألمككة معه حاء آؤ يهب من مرة عقه أو 
أمسهمو ئذءنلأ تثد رئ رئ آو ^للمكه ءق-نا أزو  ٠٧تيؤى لا أدمث 

محي ١٤٥آركآ ؤي إقئ عقد أزو ٧ ^؛٥١^١ وقونص: ]الفرقان[، .ه َيئل عؤ وعر 
٧[،]الفرفان: تثئ وؤى كف إثه أزل ه وقوله: ٨[، ]الأنم_ام; ١^^ 
•الأيات من ذلك غير إلى [ ٩٢]الإسراء; ثيلاه ؤألملتهقة أش قؤأ جؤ وقوله: 

فيومثاله التحضيض، منهما الأول لمعنيين: ة وما ارلأ مع تركب ارلو؛؛ أن واعلم 
جرير:قول لللولأاأ في ومثاله الكريمة لأية ا هذه في ماة رألو 

لمقنعاا الكمي لولا صوطري بني مجدكم أفضل النيب عقر تعدون 
وهوغيره لوحود شيء امتناع هو الثاني: المعنى المقنع، الكمي تحدون فهلا يخثي 

يقهيً•الأكؤع بن عامر كقول جدأ، كير لولا في 
انيلصولا ا صدقنتولا ا نديتاها مافه ولا ■لافه ت

مقبل:ابن قول ما،؛ ررلو في ومثاله 

عوريعبتما إذ فيكما ما يبحصى عمتكما الدين ما ولو الحياء ما لو 

للتحفبص.وحدها رالأ؛؛ مع إلا تركب فلم للهل؛آ وأما 
تأويلهفي ما أو يالماصي فتختمحى والتتديم للتوبيخ التحضيض أدوات ترد قد تنبيه؛ 

٠٧^وقوله: [، ٩٨]يونس: بجدسه قم إلا إيثمآ ثثلهآ ^£، ٠١٠قية ماثق ^٥^١ نحو: 
فرباكآش يهمن ين اعثدؤأ ألسير، صآِهم وقوله: [، ١٣]النور: ثمذاءه بمآؤيعذ عقه حاءو 

حرير:قول منه بعضهم وجعل [، ٢٨]الأحقاف: ءؤلثهه 



٢٨٩( ٠١٦ )٨ اوأت الحجر: سورة 

السمبر قعدون عت

صى.لما ا قي لمقغ ا الكمي عد ترك على توبيحهم مراد0 إن ؛ قائلا . آنفا المتقدم المت 
جل- بص .4• ثضر0 إدا كايتأ رما أ-لهمر إب محة ^تا تعالى: قوله 

ومحيلبالوحي أي بالحق إلا ال-لأوكة ينزل ما أنه لآكريمة ا لأية ا هذه في - وعلا 
أنفي حكمة ولا والمصلحة، بالحكمة متلبسا تنزيلا ررإلأ الزمحشري: وقال بالعياب، 

مصدقونحينئذ لأنكم النبي بصدق لكم ويشهدون تشاهدونهم عيانا الملائكة تأتيكم 
إلاينبمآ وما ؤألأدصن آقثزت ثكا تعالى: قوله هدا ررومثل قال: اص_هلرارأ؛ عن 

ك-انواما الملائكة عليهم نزلت لو أنهم الكريمة لأية ا هذه محي تعالى وبين ■ يالؤ'ه 
عنعوض ررإذأ؛؛ قوله: في التنوين لأن من2للإنه إدا كامإ محوله: في وذلك منظرين 
ؤمتفلرين كانوا ما الملائكة عليهم نزلت ولو المحنى: ير وتقي، وجزاء، شّرهل ففيه حملة، 

مهن^؛٧! كقوله: أحر صع موا في المعنى هذا بين وقد عنهم. العذاب Jتآحير ممهلين أي 
الئم ألأم لنمي مها أرتا ولو خ وقو!ه: [، ٢٢لالف_رقانت محي ؛نثئ لأ آتثنكث 
حمصقرأه \ذمللإآةةه  ٠٤^وقوله: الأيات. من ذلك غير إلى [ ٨٠]الأUJام) ثكروله 
المشيئةالزاي كسر مع مفتوحة والثانية مضمومة الأولى بنونين ننزل والكسائي وحمزة 

معمفتوحة ونون مضمومة بتاء تنزل شعبة وقرأ لتنزل، به مفعول بالصب والملأئكة 
الباقونوقرأ تنزل، فاعل نائب بالرفع والملائكة للمفعول بالبناء مفتوحة الزاي تشديد 

والخلائكةالخائين، إحدى محت فحال تتنزل أصله المشيئة والزاي والموز الماء بفتح تنزل 
٤[.]القدرت والربحه ألأئ؟كمح كقوله: تنزل فاعل بالرفع 

الأيةهدْ في تعالى بين .4■ ■صث0 ؛م وإناألدؤ ره محن ي ت تعالى قوله 
أوينقص أو فيه يزاد أن من له حاففل وأنه الخفليم، القرآن نزل الذي هو أنه الكريمة 

عؤرلأوثب كقوله: أحر مواضع في المعنى هذا وبين يبدل، أو شيء منه يتغير 
وقوله:اسط[، ]ذص-جيد حكي يي ئزيل •ح1فه_ء■ يى ولا ديي بثن بمط آتطل يأيه 
ثالهرءؤنا ؤ ■؛^٢ قوله: إلى ؛^١۶ ■؛سن ثؤا إة ؤ( يدء يجل ل،ادق محه 

لهقوله: في الضمير أن ١لأية هذه معنى في الصحيح هو وهذا ]القيامة[ 
;كقوله . النبي إل راجع الصمير وقيل القرآن هو الذي الذكر إلى راجع لءكطون4 

المياق.ظاهر من يتبادر كما الحق هو والأول [ ٦٧]المائدة؛ ألن1سه من يبشيك ثق ( وؤ 

حعلأنه الآكريمة الأية هذه في تعالى بين بئاه، ألثثاو ق -؛ينثا ؤوخ؛و تعالى: قوله 
(لتعيءق جثم ١^ كقوله: أحر مواضع في أيضا هذا وذكر يروحا. الماء في 

برج•جمع والبروج؛ • ]الروج[ وه آلمحج دان ^؛٢^ تعالى: وقوله [، ٦١]الفرقان: بئا4 
البروجبعضهم: فقال الذكورة، الأيالتا في بالبروج المراد في العلماء واختلف 

الكواكبأنها صالح أبي وعن وقتادة، مجاهد القول هوا عنه روي وممن الكواكب، 
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هيوقيل: عطية، به قال وممن الحرس عيها الماء في قصور هي ت وقيل العظام 
والجوزاءوالثور الحمل اليرؤج؛ هذه وأسم،اء عباس. ابن قاله والقمر، لثمس ا منازل 

والحوت.والدلو والجدي لقوس وا والعقرب والميزان والمسلة والأسد ن لمرطا وا 

القصورعلى ١لمرؤج المساء سورة في تعالى أطلق —؛ عنه الله عفا — مقيده قال 
[.٧٨]المساء: ثثثثث4 محج 4 َقتم ق \مت قئةدُ ذؤؤ\ ؤأسا قوله: في الحصينة 

تبرجومنه الظهور، اللغة في المروج أصل لأن واحد؛ شيء إلى كلها الأقوال ومرجع 
والشمسالقمر ومنازل ظاهرة، والقصور ظاهرة فالكواكب زينتها، ظهار يا المرأة 

تعالى.الله عند والعلم فيه، ينزل محل الكل أن يجامع كالقصور 

زينأنه الكريمة الأية هذه في تعالى صرح ت تعالى ئوله 
كقوله:الدنيا الماء وأنها بالنجوم، زينها أنه أحر مواصع في وبين للناظرين. الماء 
تية\؛jQ أثلا ئيما ؤإنا وقول ٥[، ]الس; الآية . . آلي؟ ألثق ئيتا ولقد 
]الصافات[.هب )ؤ( آلها 

ثشثابهأقعم ألثتع ^٨٤ ٠١مي إلا . نجو مؤأ لإ ين ؤوثفءقها ت تعالى ئوله 
رحيم،شيطان كل س الماء حففل أنه الكريمة لأية ا هده في تعالى وصرح • ر.ايم بين 

]الصافات[مارثرلؤأه ثيْل-ن َلإ، من كقوله: أحر مواصع في المحنى هذا وبين 
هتحدا ثمابا لد محي آون ت1تثع وقوله: ٥[ لالملك: لأحمما "ؤوج*لثها وقوله: 
تثعونتو ئم ^ وقوله: لالش_عراء[ ).ه ميلؤف آلثتع عي ■؛ؤإثهتِ وقوله: ٩[ لالجن: 

فيوالاستثناء الأيات. س ذلك غير ؛ ١^٠[ ٣٨]١لهلور: إ.ه نثن يمهش متنضم قأت فه 
بحفسقال ر.اه مبين ثيماب آمحعهء ألثع آٌعرق مثا إلا ؤ قوله: في الكريمة لأية ا هذه 

أيالسمع، استرق من لكن أي الرازي الفخر به وحزم منقطع، استثناء هو العلماء؛ 
يحويال. جاف َم من ؤو؛ااووف0 تعالى: كقوله فيحرقه شهاب يتبعه فانه اليسيرة الخقلفة 

يل:وقات[ ]المسافؤاه بماب؛ائب قأثثار ألظمث حك مى إلا إو ؤإصئ، عداب ؤلم 
إلاوغيره، الوحي س شيئا تسمع أن المياطين س المماء حففلنا أي متصل، الاستثناء 

الوحي،سوى الماء أحبار من الحبر تسمع أن س نحمفلهّا لم فانا المع استرق من 
*٠ • ا.اهُ ^نؤلهميا آلثغ عن ؤإقه_ر تعالى: لقوله سيئا منه تمع فلا الوحي فأما 

فيالواو ص استثناء فاته [ ١٠]الصافات: ه حك *ى ي اوونظيره القرطبي. قاله ]الشعراء[، 
٨[.]الصافات: ألثلاه إق ئثنعؤث ^لأ تعالى: قوله 

الأقمارأصّحأب به يتمثدق ما كل أن ذكرنا المي الأيات هذه من يؤخذ تنبيه: 
طائللا وشقشقة كذب كله القمر، على ويبنون الماء إلى سيصلون أنهم س الصناعية 

أذلاءخاسئين ؤيرححون حدهم عند سيقفون أنهم فيه شك لا الذي اليقين ومن تحتها، 
دلالةووجه ]الملك[ روه حبر وو خاسئا آونثر إقك يقلب ِة؛ئق آتثر أنج وم عاجزين 
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نلشيطا ١ اسم يطلق القرآن به نزل الذي العربي ن للما ا أن ذلك على المذكورة الآو،ات 
٢^^(ئتوأ ^^؛؛١ ت تعالى قوله ومنه والدواب، والإنس الجن من متمرد عات كل على 

لثتناI وقوله [ ١٤]البقرة: تنكآه إة هاوأ اق حأوأ نإذا ءامن\ ه1رأ ءامتوأ 
[١١٢]الأنحام: عةوة4 آثئول نحثئ ثي إق، تتقهم يمط وأأ؟تي آُلإتيا مملا قدوا يط أ؛لإا 
جرير!وقول شيطازة الأسود الكلب رر ه! قوله ومنه 

ثيطاظتمت إذ يهوينني وكن غزلي من الخطان يدص أيام 
أوليادخولأ الشياطين اسم في يدخلون الصناعية الأقمار أصحاب أن سك ولا 

شيهلانكل من السماء بحففل صرح تعالى أنه فاعلم ذلك علت ؤإذا وتمردهم، لعنوهم 
؛يصرشتطنن َؤإ من ؤحفعلثها ؤ ؛ هنا كقوله كتابه، من آيات عدة فى كان من كائنا 

الأيات.من ذلك غير إلى [ ١٢]فصلى: آله>ِه أتتيز ثنمر ، ؛١٥٤وقوله! 

كقوله!أخر مجواصع في له راصد شهاب أتبعه السمع استراق أراد من بآن وصرح 
جبابآ؛أعهُ ألسمع أغذ مي أؤ,إلأ وقوله! ٩[ ]الج-ن: ^٠١^ ث؛ابا لإ محي آون تتمج أؤئس 

وقال![ ١٠لالصافاتت رو(ه آاذب يبمماب ظء آلظثه حطدل مق ■؛^إلأ وقوله! ل.(ه يثن 
ثتشثمقأت فه تقزز تي فم ج وئآل! ]الشع_راء[ .4 تثؤئ آلثمج ءن أؤإئهمِ 
مهللقا،عجزأ ذلك عن البشر عجز على دال تعجيز وهو ]الطور[ ه ين.لنما 

حيجكثآ ثني . آلأتتب ق ظقيمأ تئبما نتا ص لهر ون _^ال! ون
أيالأسباب، في فليرتقو١ الكريمة! الأية هذه في فقوله ]ص[. ®4 ألأوب ين تهمحم 

،فانرتقواقوله! فى الأمر وصسعه ، إليهاتوصل وتى ا ت، موا لا أسبايب في فليصصعدوا 
حل- وقوله مهللقا. عجزأ ذلك عن البشر عجز على دليل للتحجيز ؤإيرادها للتعجيز، 

تنطعلو أنه منه يفهم آلأحنإب، ين مهنهم هّنائش> ما ؤ-حند التعجيز ذلك يحد — وعلا 
ذليالآ،داخرأ صاغرأ مهزوما يرجع أنه الماء أسباب في الارتقاء الأحزاب من حني 
نزولهاوقت الناس يقلنه كان ما شيء إلى فيها يثار الكريمة لأية ا أن على يدل ومما 

ذلكمكان إلى ؤإشارته ناه قوله! فى ما بلفعلة الجند لذلك - وعلا جل - إبهامه 
يفلهرما الأية في يتقدم ولم ؤه1ئاِلكه قوله! في البعيد إثارة انهزامه مكان أو الجند 
السموات.أسباب في الارتقاء إلا إليه الإشارة رجؤع 

العلماء،من أحد بذلك يفسرها لم أنها ومعلوم ذكرنا، ما منها يفهم الكريمة فالأية 
سوفوأنه ق^، كذبوه الذين الكفار المذكور الجند أن على تدور المقرين عبارات بل 

غرائبهتظهر تزال لا افه كتاب ولكن مكة، فتح يوم أو يدر يوم تحقق ذلك وأن يهزمهم، 
منمفهومة ذكن لم أشياء منه تفهم حين كل ففي والأيام، الليالي، مر على متجددة وعجائبه 

هلتجهئد عليا سال لما أنه الصحيح في الثابت ححيفة أيي حديث ذلك على ويدل قبل، 
فهماإلا النسمة وبرأ الحبة فلق والذي لا د.ه! عليه له قال بشيء؟ . الله رسول خصهم 
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فهمأإلا ت لخنه فقوله الحديث. الصحيفة هذه فى وما الله كتاب فى رجلا اش يعتليه 
التيوالمعارف العلوم به تتجدد اش، كتاب فهم أن على يدل اطه كتاب في رجلا اطه يعقليه 

المفسرون.عليه حملها ما على الأية حمل من غ ما ولا الناس، عامة عند تكن لم 
تحتملكانت إن لأية ا أن من العلماء عند تقرر لما منها يفهم أته أيصا ذكرنا وما 

أبوالدين تقي الشيخ بأدلته حققه كما الجميع على حملها تعين صحيحة كلها معاني 
القرآن.علوم في رسالته في آةقِمح تيمية بن الماس 

سحآلله حئذ 'يل موأ ^أؤ قوله• في التقلباق السبع في القمر بأن تعالى وصّرح 
السعفي القمر أن الايات من فعلم [ ١٦، ١٥ت ]نوح لؤئإه ضن ألممز ؤبمد .( طباهأ سنوت 

الشياحلينأن في لبس ولا شك يبق فلم رحيم، شيهلان كل من حففلها افه وأن العلياق، 
القمرإلى الوصول عن عاجزين صاغرين داخرين سيرحعون الصناعية الأقمار أصحاب 

مامهللق بها يراد لمس القمر فيها التي السماء ان في لبس يبق ولم الماء، إلى والوصول 
محولهومنه البيت، كسقف علاك، ما كل على لغة يعللق محي الماء لفعل كان ؤإن علاك، 
الشاعر؛محال ومحي [. ١٥]الحجت الأية . ٠ ألتعاءه. إق تك أؤئJددد تعالى؛ 

والقمرالشمس حيث الفصل ؤإنما مرتفع كل سماء يممى وقد 

آثثمرأ؛ؤوحعز محوله؛ قي الضمير لأن العلباق؛ المح في القمر بأن تعالى تصريحه 
القرآنفي كثير بعضه مرادأ المجهؤع ؤإحللاق العلباق المح إلى راجع [ ١٦ت ]نوح نينه 

العرب.كلام وفي 
من[ ١٩١]المقرة: ق؛ومحإ وئإن والكسائي حمزة قراءة أدلته! أصؤح ومن 

يقتلبان موته بحد يؤمر أن يمكن لا للمفعول يالمناء قتل من لأن الفعلين؛ في القتل 
وقالظاهر، هو كما الأحر، بعضكم فليقتلهم بعضكم قتلوا فان الراد؛ ولكن قاتله، 

[.١٦]نوح! لئآه فمن آلمعر تعالى! محوله تفسير في الخحيتل( )البحر في حيان أبو 
تقول؛لخفلروف. ا يملاه أن الفلرف من يلزم لا لأنه للقمر؛ ظرفا الموات كون وصح 

■منها جرء في وهو المدينة، في زيد 
ررجحلأالففلة لأن العلباق؛ المع في القمر نفس أن في صريح لأية ا لقتل أن واعلم 

هويالمبتدأ عنه والحبر والحبر، لبتل،أ ا تنصب وهي صير، بمعنى التي هي لأية ا في 
الحاتما، والحديد خزفا، التلين جعلى فقولك! آخر، شيء لا بعينه بالخبر عنه المعبر 
آلمثووجعل ؤ قوله• وكيلك الخاتم، هو والحديد بعينه، الخزف هو العلين أن فيه يخفى 

بحسبلأية ا مجن يفهم فلا بعينه، القمر هو فيهن الجهول فالمور [، ١٦تنوح! ضاه ضن 
مطلقفيها المجعول وكون ق، لطا ا المع عن القمر نفس خروج احتمال اللغوي الوضع 
يهنألتن قوله: أما فيهن، القمر نور وجعل لقيل؛ ذلك أريد لو لأنه نوره؛ 

القرأنصرف يجوز ولا القمر؛ عين هو فيهن المجعول النور أن في صريح فهو 
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سورةفي صؤح تعالى أنه ذلك ويوصح إليه، الرجؤع يجب دليل بلا المتبادر معناه عن 
آلسماؤق جعثل ١لى ُأؤتارك بقوله! اليرؤج ذات السماء خصوصي في القمر بان الفرقان 

ذاتبأن الحجر محورة في وصرح ]الفرقان[ رو^ه نية هء يمثحا فها ؤبمتل مؤحا 
Iبقوله رجيم شيطان كل ْن المحفوئ بعينها هي فيها القمر أن على لمصوص ا البرؤج 

•قمحه.ه سئم َلمو ين ثئظثها و إفظ-يبم ورثقها ممثا ألثثآ؛ ف، -ثعتا كن رؤ 
السماءأهل بين الاتصال إلى أثار — وعلا حل — أنه من الناس بعض يزعمه وما 
■؛تعهمعق وهر دآثه ين ,فهما ثق رثا ؤإمحفيفي، القنوت قى ءإكنهء ُؤوتي قوله؛ في والأرض 

كمأالمحشر، في القيامة يوم جمعهم المراد إن فيه؛ مال ]الشورى[ قديرواه يقاء إدا 
يطؤثلعر ولا أيويوأ 1، دآثت من ؛ؤثبما تعالى؛ قوله علميه ويدل رون، القعليه أطبق 

]الأنعام[.قثروى.ه ثيم إث قم سو ثن أؤتج، ق ^^١ ما أعثاتلإ أمم إلأ' بمامحؤ 
آة^قه لرم ؤ ت تعالى قوله في الجمع يوم القيامة يوم جية نذللث، ويوصح 

يومكائن الخلائق حميع جمع أن على الدالة الآياتا وكثرة ٩[. ]التغاين؛ أفثا؛يه ينم هئ 
وقوله:[، ١٠٣]هود: ثئهود'ه يزم ود؛ممئا ألقاش إي تجمؤع يرم ؤإخنأ كقوله: القيامة، 

إقاؤلجثسلإ وقوله قعة[، i_jJi].ه معي ء يتقن إل ث-جمأءوق ُأثحين.ا آ'لآولبم إث 
أثأقثقثئ آلتم ألهآء يثمق ؤُيرم وقوله؛ [، ٨٧]النس-اءث فيهه رم، ي اثتتت بوئ 

وقوله:]اافجر[، .اه صنا صنا وأثأائ، ربف، ؤو-ثاء وقوله: ]الغرئال[، .ه 
[.٤٧]التههف: لحداه يتم ادر ق۶ 

منفيكون فقعل، الأرض في الدواب من بث، ما الراد قال: العلماء بعض أن مع 
قال:ويعفهم العرب(، )لمان وفي القرآن في كثير وهو بحفه، مرادأ المجمؤع إطلاق 
حركة.كل على يطلمق الدبيب أن زاعما الملائكة الماء بدواب الراد 

كمادواب الماء فى ث، باش أن الاقري،<ة الأية ظاهر _: عثّ افه عفا - مقيده قال 
الأرضوأهل الموات، أهل جمع على قادر اش أن ثلث، ولا دواب الأرض في بث، 

حشرهم؛جمعهم: الراد أن ؛يننت، ذكرنا التي القرآنية الآيادت، ولكن شيء، كل وعلى 
تدلأنها جدليا ليما تمسلمنا ولو رون. القذللث، على أطبق وقن. القيامة يوم جميعا 

يجوزبل ماء، الأهل إلى الأرض أهل بلؤخ ذللئ، من بلزم فلا الدنيا ش جمعهم علك، 
وماالصعود من أهون الهبوط لأن الأرض، في من إلى ماء الفي محن ينحدر أن عملا 

نلآلمإدأأيي أ؟ؤثصز ؛ - وعلا جل — قوله أن من تعالى افه بكتاب عنده علم لا من ينعمه 
]الرحمن[ه ر. ينقير إلا نثدؤك لا ؟نئدؤأ ؛^، ^٠١٥آلثموت قم ين ثفذؤأ 1ن ئتقلنئأ إن 

العلمهذا هو ت لأية ا في بالسلطان المراد أن بدعوى ماء الإلى الوصول إلى يشير 
فتهاتكون قد لأية ا فإن ؤإذأ الصناعية والأقمار الصواريخ نتائجه من الذي المحادث 

أوجه.من مردود والأرض السموات أقطار من العلم ذلك ينفذون أنهم على الدلالة 
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محيصلا أنهم خلقه - وعلا حل - افه إعلام هو الكريمة الأية معنى أن ت الأول 
يومالملأذكة صفوف بهم تحف عندها وذلك فيهم، مشيثته ونفوذ قضائه عن مفر ولا ليم 

ذلكفي لهم ويقال أمامهم، الملائكة صفوف وحدوا جهة إلى فروا فكلما القيامة 
الحجةقيل والسلطان: [ ١٣٠]المساء: الأية . . صالوقت: 
كماليم نفوذ فلا القيامة يوم عندهم معدوم ذلك وكل والماهلنة، الملك وقيل: والية، 

.أقاد مم هوؤ ؤث٠اف ت وقال ]الفجر[ وه صما صد، وأثلك ربكا تحال■ قال 
.[ ٣٣، ٣٢]غافر: عاصّؤه ين أش تى دم تا مدمؤل مبجث مم 

أقطارفي والنفوذ القليران على القدرة الله هم أعتلها الجن أن الثاني: والوجه 
قولهفي تعالى به صرح كما السماء من السمع يسترقون وكانوا لأرض وا موات ال

بعثحين ذلك من منعوا ؤإنما ٩[ ]الجن! ِلأشمجه مقعد مما صمد ِؤةا عنهم: 
قادرينكانوا لجن فا ٩[، ]آلجن: قنداه ثمابا لم محي ألأن نتج تعالى: قال كما 
هوالأية معنى كان فلو صناعي، قمر ولا صارؤخ إلى حاجة غير من السماء بلؤخ على 

هآلي —؛ وعلا جل — يقل لم طه ا بكتاب لهم علم لا الذين أولئك يزعمه ما 
المزعوم.السلطان حدوث قيل السماء إلى ينقدون كانوا لأنهم [؛ ٣٣]الرحمن: 

جل- اطه على أهون يدوية صناعة يجاور لا الذي المذكور الحلم أن ؛ اكالث< الوجه 
نغلرولا الدنيا الحياة هذه أغراض يجاور لا لأنه السلطان؛ اسم عليه يطلق أن من - وعلا 

تعالىنص وقد ٠ بعوضة جناح طه ا عند تزن لا كلها الدنيا ولأن الموت؛ بحد لما البتة فيه 
لجعلناؤيحسدث أهثه ألناس يكيا أن وؤلولأ _: وعلا جل — قوله قي عنده حقارتها كمال على 
[٣٥-  ٣٣_رف: ]او_ز-محققيرأت<ه ؤ ه: قولإلى ه فصه تن سقثا إكو ِلش 

الحياةمن فناهر علم أنه له وأثبت الحقيقي العلم اسم عنه اطه نفى الكفار هزلاع وعلمإ 
ثٌمحآلوأ اتذثبى لا أتاين أكن ثمإبجة وعدم أثث قلثا لأ أش رعد ؤ قوله: في وذلك الدنيا، 

الصناعاتفي الكفار فحذق ]الروم[ عتفؤى.ه همِ ألائق عن همهم ألدتا أثيق ضق ًلنهئإ 
عسلهابيت بمي لنحل فا ذلك، لها الله بالهام صناعتها في الحيوانات بعض كحذق اليدؤية 

كيفيةمنها يتعلموا أن أرادوا ولما المهندسين حذاق فيه يحار يس مشكل صورة على 
فعللتتعلمهم أن أبت بنائها كيفية إلى لينقلروا رجاج أجباح في وجعلوها البناء ذللت، 

بذلك.الثقاة أحبرتنا كما بنائها كيفية يروا كيلا البناء قبل بالخل الزجاج 
معنىهو كذبا المزعوم المعنى ذلك أن جدليا تسليمل سلمنا لو أنا الراع: الوجه 

[،٣٥]آلوحمن: ١لأية . . ثاره. تن ثؤإط ٠^٤^١ ؤإآ،ثل تعالى: يقوله ذلك أنع الله فإن الأية، 
الشواظ-ذلك حرقهم أقطارها من الفوذ أرادوا لو أنهم على التقدير ذلك على يدل فهو 

النابغة:قول ومنه الدخان، والحاس: الخالص، اللهب والشواثل: والحاس، 

نحاطه يفاش يجعل م لالاط ماج ضء 



٢٩٥( ١٨- ١٦)الحجر: سورة 

اتصالإلى أثار اش أن من اش كتاب بمعنى له علم لا من بعض يزعمه ما وكذلك 
•■ ■ وأُلآذبج4 'أقء ؤ(آمث، بمام ثق ^^3 تعالى؛ بقوله ١لأرض وأهل السماوات أهو 

أرهادالماضي وبصيغة الجمهور قراءة على ررقل؛؛ لفظة في الأمر بصيغة ٤[ ]الأنياء: ية ألا 
الالكريمة الأية فان عاصم؛ عن وحفص ائي والكحمزة قراءة في الأنة، ■ • . يق

الأنةتقييم ما غانة لأن الالتزام؛ ولا التضمن ولا المطابقة بدلالة لا ذلك على تدل 
وأهلالماء أهل نقوله ما كل نعلم ربه إن نقول؛ أن نبيه أمر - وعلا حل - اش أن ال^كردهة 
أحبره أنه الأنة لمعنى وحفص، الأخوين قواءة وعلى الجمهور ماءْ على الأرض 

إشكاللا واضح وهدا والأرض، الماء في نقال ما كل يعلم - وعلا جل - ربه إن قانلأ؛ 
يعزبلا وعلانياتهم والأرض المماء أهل أسرار بكل عالم - وعلا حل - أنه شك ولا فيه 
مبين.ب يا في إلا أكبر ولا ذللئ، من أصغر ولا الأرض في ولا المماء في ذرة مثقال عنه 

تعالىأنه من - وعلا حل - الله كتاب بمعنى عنده علم لا من يزعمه ما وكذلك 
بقوله؛أرى بعد واحدة الموات إلى مسصِعلءون لأرض ا أهل أن إلى أثار 

طبقا؛الماس أنها لمركثن التكردمة؛ الأنة معنى أن زاعما ]الأذث.قاق[، ه ا. ^؛3( عن ثقا 
جهلأيضا فهو المماوات، فوق تصعدوا حتى سماء بعد أي طبق؛ عن سماء، أي 

به.يراد ما غير على له وحمل الله، بكتاب 

مشهورين؛سمحن قراءين الحرف هذا ش أن أولا اعلم 
وعلىوالكائي، وحمزة كثير ابن بعة؛ المن قرأ وبها الباء بفتح لتركن إحداهما 

العياء؛عند معروفة أوجه ثلاثة لمركبن فاعل ففي القراءة هذْ 
لمركبنأي المبي. على الواقع الخطاب ضمير الفاعل أن أشهرها وهو إ الأول 

الدرجاتفي فترتقي أي حال بحد حالأ أي طبق بحد أي طبق عن طبقا الله نبي يا أنت 
المميمي؛حابى ين لأقنع ا قول ومنه الحال، العرب؛ لغة في والهلبق درجة، يحد درجة 

طبقإلى ا مهطبق اقني وسأشهلرْ الاهر حلت فد امرؤ إني 
الأر؛وقول 

طبقبعدم من طبق على يركب أجل ه لأ ينإن المرء كذلكا 
فىعباسي وابن ومجاهد والشعبي عود مابن وقال البيتين. في حال بحد حال أي 

يالمصعدن أي ]الإسّقاق[ أيق عن حؤا وغيرهم والكلبي الروايتين إحدى 
المماء؛ضمير الفاعل أن والثاني؛ الإسراء. ليلة ذلك وقع وقد سماء، بحد سماء محمد 

أيحال إلى حال من الماء لخنتتقلن أي طبّق يعد طبقا المماء أي هي؛ لتركبن، أي 
المجلكهلي تهلوى وتارة بالغمام، تتشقق وتارة كالمهل وتارة كالدهان تارة تصير 

ألإتسنا ؤكأغسقوله؛ فى الذكور الإنسان إلى يعود ضمير الفاعل أن والثالث؛ للكتب، 
منحال بعل. حالأ الإنسان أيها لتركبن أي ٦[؛ تالأذش-قاق: كدثاه ره إق َةايح إيك 



(٠١٨  ١٦)الآ1ت الحجر: سورة ^ ٢٩٦

موتومن كالعكس، فقر إلى غنى ومن لكلعكس، سقم إلى صحة ومن كر إلى صغر 
.وهكذاآخر إلى القيامة أهوال من هول ومن كالعكس حياة إلى 

وعاصمعمرو وأبو عامر وابن نافع السبعة من قرأ وبها ت القانية والقراءه 
كسدأوقح من ؤثأما قوله؛ في المذكورين للناس عام خطاب وهو الباء يصم لتركبن 

ومعنى]الانشقاق[، الآJة ٠ ..رو(يمًظهرهء وج كنتم اوف س ت قوله إلى وه ؛يفمحءُ 
وفيطور إلى طور من الديا دار في فتنتقلون حال يعد حالا الناس أيها لتركن الأية 

•هول إلى هول من الاخرة 

نحمقراءة على القرآن بها نزل التي الحربية اللغة وضع يحب يجوز ت قيل فإن 
حتىسماء يعد سماء أي طبق؛ بعد الناس أيها لتركبن المحنى يكون أن الباء 

ؤإذاه• للمي الباء فتح قراءة في نفليره تقدم كما السابعة السماء فوق تصعدوا 
أوجه:ثلاثة من فالجواب عليه؟ الأية حمل من المانع فما القرآن لغة في حائزا هذا كان 

موتمن إليها المتنقل الحال بالهلبق المراد أن على يدل القرآن فلاهر أن الأول: 
وإدار. يقينون لأ م ^٥٠[ بالفاء: عليه له مرتبا بعده قوله بدليل القيامة وهول ونحوه 

كانواإذا الراد أن على ظاهرة قرينة فهو ]الأنشقاق[ وه تثدوزه لأ ص،؛ ثقؤم زئ 
ويستعدوايؤمنوا أن من لهم الخانع فما هول إلى هول ومن حال إلى حال من ينتقلون 

لغتهم،في معروف هو كما طبق بنات الدواهي تمي العرب أن ؤيويده الشدائد؟ لتلك 
أولى.وهم الخهلاب بهذا الأولون المحاطون هم هئ الصحابة أن الثاني: والوجه 

سماءبعد سماء منهم أحد يركب ولم العربي، الوضع بحسب فيه بالدخول الناس 
لمامعناها هو كان ولو الأية، معنى ليس ذلك أن على ذلك فدل المسلمين باحماع 

ذلك.على قرينة بلا الأولون المحاطون منه تمج 
وحراستهاالمماء بحففل المصرحة القرآنية الأيات من قدمنا مجا هو الثالث: الوجه 

علىدليل فيها ليس الكريمة لأية ا أن يتضح فبهذا كان، من كائنا رحيم سيعلمان كل من 
حقيقةسيكشف المستقبل والواقع الطباق، المح فوق الصناعية الأقمار أصحاب صعود 

اuطلة.والزاعم الأكاذيب تاك 
اللهأن من — وعلا حل — الله كاب بمعنى علم له ليس من بعضي يزعمه ما وكذلك 

ؤ(وما أدوت ؤ، ثا أم وسم ؤ بقوله: المماوات إلى الأرض أهل بلؤخ إلى أثار تعالى 
المواتفي ما — وعلا جل — تسخيره : فقالوا[ ١٣الآيةلالجاسةت . . . حمتعاالمتين 
الذيذلك على تدل لا الكريمة لأية وا الوات، سيبلعون أنهم على دليل لأرض ا لأهل 

لأهلالماء في ما تسخير كيفية كيرة ايات في بين القرآن لأن عليه؛ تدل أنها زعموا 
يعلخواولكي عليهم الضوء وانتشار لمافعهم والقمر الشمس تسخير أن فبين الأرض، 

٢٠٥وسممحر داسن ؤآثثمت آلشيس لكأ وؤسمحر تعالى: قال كما والحساب تين العدد 
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الالأرض لأهل افه سخرصا اللذين والضر الشمس ومنافع ]إبراهيم[. و(ه ؤألننار أقل 
غرناوهت ضه ألشمش حثي الإى ت تعالى وفال معروف. هو كما افه إلا يحصّها 

وأمارأؤو؛دعأنا ت تعالى ل وق، ٥[، ]يونس: وأد>ثابه أكني عدد كثمإ ننازل وئدره 
ألسخثعدد ولعلممؤإ وؤك تن ئثّلأ لقثمأ مممآ آلمار ءايه و؟ءثلئا أم ءايه تمة ءاينمن 

النجومالأرض لأهل مخر وكذلك الايات. من ذلك غير إلى [ ١٢]الإسراء: 
]الأعراف:يأتيه سجآت ؤوألقمم تعالى: قال كما والبحر البر ظلمات ش بها ليهتدوا 

]الأن-عامإوأأ؛ءميم أثر كئمحيمه ق قا ةةإنو\ ظوأ ٣ جئن أثتى تعالى* وهال [ ٥٤
فهذاالآيات. من ذلك غير إلى ^[ ]١٣يثدوة.4 حز راقنم ؤئظس وفال: [، ٩٧
مايوصح ومما القرآن. القرآن به يفسر ما وحير الأرض لأهل السماء محي ما تسخير هو 

[٢٠؛ oi_J]ؤ ؤثا آلثمزت ؤ؛ ثا إنلإ بقوله: الأولين المخامحلبين أن ذكرنا 
ذكرناالذي التسخير هذا إلا السموات محي مما شيء لهم يسخر لم نهخ الصحابة وهم 
طريقعن المزعوم التسخير به يريد كان فلو كثيرة، آيات محي العفليم القرآن بينه الذي 

ءلاهر.هو كما الأولون المحاطون فيه ليحل الصناعية والأقمار الصواريخ 

متمصوفعم وثم عقنا يثزؤث  dfj^jآلث1ؤت ي ه ين أؤو>=كفي قوله؛ وكذلك 
كماإليها نظرهم الأيات من السموات في ما على مرورهم معنى فإن ؛ ]يوسف[ و(ه 

]الأعراف:وآلآبج،ه ألثمؤ؛ت ؤ تهلثيأ كقوله: كثيرة آيات في تعالى بينه 
٠^وقوله: [ ١٨٥ ١]يونس: وآثمؤتزه ألثثوت ؤ( نايا أثبيأ  ١٥ ٠ ءاثثاأؤشزيه-ر وقوله: [ ١

الأيات.من ذلك غير إلى [. ٥٣]فصلت: ^ آ-لى أثد لهم لثن حئ أشكم وفآ ث"فاتي أق 
يغيروتفسيره - وعلا جل - اش كناب التلاعب أن - ؤإياك اه وفقني . واعلم 

ولاالدنيا مصلحة من البنتة شيء فيه ليس الإفرنج كقرة آراء مع توفيقه لمحاولة معناه 
معناهبغير وتفسير0 الله بكتاب التلاعب نمغ إذ ونحن الدارين، فساد فيه ؤإنما حرة لا ا 

معالدنيوية العلوم هذه من ينفعهم ما تعليم محي الوضع بذل على المسلمين حميع نحض 
كما[ ٦٠: JLij^^yi]وده تن أس،ثءلعتهم ثا لهم تعالى: قال كما يدينهم تمسكهم 

■إسرائيل بني مورة فى — دره ا شاء إن — بسهله سترى 

محيواردة الشياطين من السماء حففل على يها امتدللتم التي الأيات هذه محيل: فإن 
احتصامحسعلى ذلل فدل الحز شياطين من يكون إنما وذلك السمع امّتتراق من حفظها 
الجن؟بشياطين المزكورة الاثات 

الكفار،من الإنس شياطين اللغوية بدلالتها تشمل المذكورة الايات إن فالجواب: 
والجنالإنس من متمرد عات وكل محروق، والشي_هلان الحرب(: )لسان في قال 

إنسمجن مثمري عات وكل معروف، و١لشيهلان )القاموس(: فى ومحال شيطان، والدواب: 
اه.دابة، أو حن أو 



(٢٢)الأيأ الحجر: ّور،  ٢٩٨

فيفذحلوهم ماء البلؤخ يحاولون الذين وعتوأ تمردأ الكفار أشد من أن شك ولا 
تعالى؛فقوله عات، متمرد كل يعم الشيهلان لفظ كان ؤإذا فيه، شلث، لا لغة ١لشيهلان اسم 

كائناعات متمرد كل من ماء الحفظ في صريح نجي.4 ثيم َلإ، ين 4وحظثها 
علىيدل لدليل إلا واجب اللغوية مدلولاتها على الوحي وص نم وحمل كان- من 

ماءالوحفظ الأصول، فى مقرر هو كما منها المتبادر ظاهرها عن صرفها أو تخصيصها 
الشيءتا حففل)صحاحه(! في الجوهري قال منهم. حراستها ؛ معناه الشياهلين من 

أي؛ حففلل الشيء وحفظت العرب(؛ )لسان صاحب وقال اه. حرسته، أي حففلآ؛ 
المطابقةبدلالة الأية  ojjt,مدلول فيكون العرب، كلام في معروف وهذ،ا اه. حرسته، 

متمرد.عات كل من ماء الأي ؛ وحرسناهاأي 4 لهم. َلمد ين 4رثيءلثها 
مثللأن ٧[؛ ]الص،افات: مائيره ؤ وقوله؛ 4 ^لهم تعالى؛ قوله لمفهوم مخالفة ولا 

بعضهمكان وإن مارد وبأنه رحيم بانه يوصف شيطان فكل الكاشفة، الصفات من ذلك 
الأنه شك لا متمرد عات كل من . وعلا جل - الله حرمه وما بعض، من تمردأ أقوى 
ؤهوحاسثا آوصر إيإثا يظب كقآ آيثر آّ ؤ"بم كان من كائنا متمرد عات إليه يصل 
.ه ١ تعالى، الله عند والعلم ٤[ ت ]الملك حسس\ر 

•وقح4 ألهخ وأنثتا تعالى؛ قوله 
قولومنه الجنين، فحملت اللقاح قبلت، التي ت اللافح وأصل قح، لا جمع قح لوا لا 

الرمة:ذي 
تلقحأو لاقحا الخوافى بمثل أبرقت تفتيت أو عاج قلت إذا 

كذلك،وليس لاقح أنها توهم أي ألتائين، إحدى حذفت تتلقح، تلقح: وأصل 
إداتعالى: قال كما المطر تحمل حوامل لأنها لواقح؛ بكونها الرياح ووصف 

حواملالإبل من فاللواقح ثقالأ، سحابا حملت أي [ ٥٧]١لأعراف: سكادا أقش 
اليالناقة كانت ولذا يخير؛ يأتي فالجمع المتلر، حوامل الريح من قح للوا وا الأجنة، 

تعالى:قال كما عقيم، لها يقال فيها حير لا التي الريح أن كما عقيم، لها يقال تلد لا 
بمعنىاللواقح العلماء: يعص وقال . ]الذاريات[ آييقم أفيح محم محتا إذ عاؤ 

وجهان:ففيه هذا وعلى والشجر، السحاب من غيرها تلقح التي أي الملاقح، 
سائقيقال كما لماح، ذوات أي لواقح: فقوله: النسمة، المراد أن : أحدهما

الشاعر:قول هذا ومن ورمح، سيفا ذو أي ورامح 
تامرالحي في لأبن أنلث، ونعس؛؛، و'مرش 

والشجر.السحاب تلقح لأنها لقاح؛ ذوات أي ، ^١^ فمعنى هذا وعلى • وتمر لبن ذو أي 
أشهمتفاعل اسم وملئح ملقحة، جمع قح ملأ بمعنى لواقح أن : وثانيهبما

ؤإرادةلواقح إطلاق القول هذا في ما وغاية الأنثى، الفحل يلقح كما والشجر السحاب 
غيره؛أو يزيل أخاه يرثي نهشل بن صرار قول ونظيرْ ملأقح، 
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الطوائحتطيح مما ومفتط لخصومة صارع يزبد ليك 
الالمطيحات لذلك والمناسب الرباعي، أؤناح من - التاء بفم - تطيح الرواية فإن 
اللواقحبإطلاق هنا قيل كما المتليحات وأراد الطوائح أطلق الشاعر ولكن التلوائح، 

والشجرلمحاب ا الرياح القاح ومعنى الفاعل، باسم الملقحات أي قح؛ الملأ ؤإرادة 
صراببب تحمل الأنثى أن فكما للأنثى، الذكر يجعل كما لهما يجعلها الله أن 

أكمامهعن ينقنق والشجر له الرياح مري بسب ماء يمتلئ حاب ال^i-^، الفحل 
وأنمناؤ الكريمة! الأية هذ0 تفسير في كثير ابن قال له، الريح إلماح بسب وأوراقه 

وأكمامها،أوراقها عن فتنفتح الشجر وتلقح ماء، فتدر المحاب تلقح أي ؛ أونح 
حاتم،أبي وابن المنذر، وابن جرير، ابن وأحرج المنثور: الدر ش السيوطي، وقال 

وأرسلتاؤ قوله؛ في، جهنه عود مابن؛ عن الأحلأق،< ارمكارم في والخرائتلي والطبراني،، 
اللقحةتدر كما فيدر المحاب به فتلقح الماء فتحمل الرج الله يرسل قال؛ آمحيح 

قال؛ه اّر، عبابن، عن، العظمة فع، الشيخ وأبو حاتم أبع، ابن وأحرج يمْلر■ ثم 
اللقحة،تدر كما فيدر المحاب به فتمري المحاب من الماء فتحمل الرج ال،ه يرسل 

وهأوغ وأنسيا ؤ قوله؛ في، عباّل، ابن عن المنذر وابن حرض وابن مد أبو وأحرج 
أبيوابن المذر وابن جرير وابن يد أبو وأحرج المحاب- وتمري المجرة تلقح قال؛ 

وؤأهآوثح وأرمنا ؤ خهه؛ للحن قلت قال خلجن رجاء أبي عن الشيخ وأبو حاتم 
وأخرجيمطر. حتى به تمر وللسحاب قال! السحاب، أو ت قلت للشجر، لواقح قاوت 

السحاب.في الماء تلقح ت قال لوكه ألغنح وأنسيا ؤ ت قوله في قتادة عن حرير ابن 
قال:لوئ4 ألزثح ءؤرأ3ظثا قوله؛ في الضحاك عن، حاتم أبي، وابن جرير ابن، وأحرج 

كتابفي الدنيا أبي ابن وأخرج . ماء فيمتلئ فتلقحه ب المحا على اش يبعنها الريح 
مسندفي والديلمي مردويه وابن المقلمة، في الشيح وأبو حرير، وابن المحاب، 

ررريحيقول." ه الله رسول ممعت ت قال تقهتع هريرة أبي عن صعيف بسند الفردوس 
للناس،مناغ وفيها كتابه في افه ذكر التي اللوائح الريح دهما الجنة، من الجنوب 
وأخمئ. ذلكا^أ من هذا فيردها منها نقحة فيصسها بالحنة فتمر تخؤج اكار من والشمال 

عادوأهلكت بالصبا ررنصرت اطه رسول قال ت ل محا تهء قتادة عن ١كنيا أبى ابن 
.اللواةح،أ الرج وهم، الجة من والجوب بالدبور 

إنت قال من قول قدمنا ومحي اللواقح الرياح في الملماء كلام معنى حاصل هذا 
سكاباأدلن إدآ تعالى؛ محوله عليه يدل القول ذلك وأن المتلر حوامل هي اللوامحح 
منأن المارك الكتاب هذا ترحمة في قدمنا وقد . حملتهاأي [؛ ٥٧]الأعراف: مالأه 
نبينفانا موصع، في يعضها فيذكر أوصاف للشيء يكون أن تضمنها التي البيان أنواع 

تعالىفانه الجنة أهل بعلل لذلك ومثلنا أحر. مواصع في الذكورة الأوصاف تلك بقية 
ومحي[. ٥٧اء: ]النظليلاه ظلا ^وندخلهم محول؛ في ظليل بأنه المساء سورة في وصفه 



(٢٢)الأيت الحجر: سورة —— ٣٠ ٠

وقوله:[ ٣٥:  jlc]الر.وتيله1ه دمث >ؤدكثها كقوله؛ أحر مواضع في أحر بأوصاف وصفه 
أوصافه.من ذلك غير إلى ]الواقُة[ ؤاه ممدُدِ ^٣، 

وفدلواقح بكونها لأية ا هدم في الرياح وصف تعالى أنه فاعلم ذلك علمت ؤإذا 
يالحابتبثر بأنها لها وصفه ذلك من أحر، بأوصاف ووصفها آنفا، ذلك، معنى بينا 
يتحسم\ؤى- ^؛٥^ وقوله: [ ٤٦]الروم: سثثت4 ألعح ئ، أن، ءايجي:ة قوله: في 

ذلك،ومن بالياء، ( قرأkjمن قراءة على [ ٥٧لالأعراذح: رمحهءه دى دمإ ألرقخ 
[،٥٧]الأعرافط: \أو3ئه إسسي وهو ؤ كقوله: المحاب، بإثارة لها وصفه 

وابنالمنذر وابن جرير ابن رأ"محرج المنئور: الدر صاحب، وقال [. ٤٨]الروم: 
الأرضفشم الخيرة الله رريبعث، قال: عمير بن عبيد عن العفلمة في الشخ وأبو حاتم أبي 

فيجعلهبينه فتوف المؤلمة يبعث، ثم كفا فيجعله حانم، الفتثير لمبثرة ا يبعثا ثم قلما، 
قال:عمير ين عبيد عن الخدر ابن وأحرج ؟ فيمتلرا؛ فتلقحه قح اللوا يبعث، ثم ركاما 

.تمهلرا؛وريح ركاما، تجعله وريح كسفا، تجعله تثير وريح تقم، ريح أربعة: لأرواح راا 
نأثكمح4ْ.ه ألتثآء يى ممار؛ قوله 
إوا0وجعله السماء من الماء بإنزال منته عقلتم الكريمة الأية هذه في تعالى بين 

دشرآو0أقى ألماء أم؛'تر ؤ ت كقوله أحر مواصع في أيضا ذلك وبين ، للسفيا صالحا عذبا 
و4يص ه أثاث :تنئ نئك ؤ آمحلون'@ قث 1م آون يق أَرلثوث م' ء. 

فهسجثر وينه س_رإب؛ ينه ذؤ ماء آك4اه متخ آنزد ألئ ه: وقولواف_«_ة[، ]ال
ألقنب4 'طنين و\لؤ؛وآ وأففّل وألزبوف آلج ه ذؤ شئ و محلموف 

ؤثممثنا ءت، بدء تثحم .( ًمحيإ ماء ألتع ين ؤأريثا ُؤ وقوله؛ [، ١١، ١ • نحل: ]ال
.الآياتامن نللأإ غير ؛لى ]الفرقاjا[ ؤاه محقثمإ هايى أتتا ح؛قا بثا 

ذلكعلى والدليل وسرى، كاسري واحد معناهما لغتان وسقى أسقى أن والتحقيق 
[٦٦ي0ؤهه ؤب مما قق1\ؤ لعإرَْ ألآضِ ؤا 3ؤ قال قوله؛ في السبعيتان القراءتان 

سقىمن بفتحها بعضهم وقرأه الرباعي، أسقى من الون بضم السبعة بعض قرأه فانه 
تلبيد قول أيضا ذلك على ؤيدل الثلاثي، 

هلالمن ائل بقوالميرأ نوأسقى مجد بني قومي سقى 
كلاهماالتفسير من وجهان لنملماء فيه لإ أننءتر ورثآ ت تعالى قوله 

بلعندكم خزائنه ليست أي لأ ثم آسر ورثتتأ معنى أن الأول؛ قرآن؛ له يشهد 
إيتن كقوله؛ آيات عليه تدل الوجه وهذا سثناه، متى ننزله له الخازنون نحن 

■٠ ■ وأإٌاه ون قق وقوله؛ .ه معلوم مدر إلا رنا خرآينهُ بمدثا 
ثمآسر معنى أن الثاني؛ والوجه الأيات، من ذلك ونحو ٧[ لالمنافقونت ية ألا 

والغدرانوالعيون الأبار في حففله على تقدرون لا أي عليكم؛ أنزلناه أن يحد قثنزجآه 



٣٠١( ٢٦- ٢٣)اوات الخم: مررة 

الوجههدا على ويدل الحاجة، عند لكم ذخيرة ليكون فيها له الحاففلون نحن بل 
كدطقيدم دهي و وؤ آمح؛نج، ؤ، يثيب تاء آلث-ثاء ين ■أؤوآنزل1ا د_عالى! ءوله 

وقوله؛]الملك[ ا.أه مع؛ن ساؤ أنكس محن عؤتا ماؤم آصبح إن اورم وقل وقوله: لالمؤمنون[ 
ينأيند أق أ0 ثر وقوله؛ لالك_هف[ واه هثلثا تم ئتتطح قن عؤيا ث1ؤها بممح 

الايات،من ذلك غير إلى [ ٢١آشبزه فذ بمئ سث٤ثو م1ء ألسماء 
يحييالذي هو أنه الكريمة لأية ا هذه في بين وأشته مء لقص ^^؛١ ت تعالى قوله 

]ق[،إ.اه آئني؛ر وإلسا ردعت قيء ص ؤءئا كقوله؛ كثيرة آيات في ذلك وأوصح ويميت، 
-زءهو إلا إلي أؤ?؟" وقوله; [، ٢٥٨]اب_رة: ه ويميت أزف تعالى؛ وقوله 
مرتينأحياهم أنه أخر مواصع في وبين . -خان[ lJI]رواه آمأؤلمى ءاثاوم ثقب ;3^ وسق 

اؤ'يّوقوله! [ ١١]ء_افر: آنمذزه محأتثّا أستن أمنا ينا كقوله! مرتين وأماتهم 
!لأولىوالإماتة [ ٢٨]اJقرة: عم1تؤلمه ثئ قم هأحيتطإ خإ؛ك يلهم اقل ئكهمرى 

لدنيا،ا ش. لهم آجا ء نقصا ا عند موتهم هي نية لثا ا لإماتة وا ومضغا، وعلقا نطفا كونهم هي 
الثانيةوالأحياء؛ أمهاتهم، بطون من أحساء ؤإحراحهم فيهم الروح نفخ الأولى والإحياء؛ 

إيضاح.زيادة - تعالى الله شاء إن - له وسيأتي القيامة، يوم أحياء قبورهم، من بعثهم 
ولمالوارث، أنه الكريمة الأية هذه في؛ تعالى بين اوقؤزه ؤؤقن I تعالى قوله 

كقوله:عيها ومن الأرض يرث أنه أحر مواصع في وبين يرثه، الذي الشيء يين 
وههمدا ؤأيبمأ بمري ما ؛ؤوديثهُ وقوله؛ ]مريم[ ِمذمذ.4 وإدا عيا وس محن مق محن 

كماوالولد المال من القيامة يوم يوتاه إنه يقول الذي ترثه أي يقولأآ ررما ومحني، ]مريم[. 
]مريم[..اه وؤلدا ناي لأومحى محقال ؤاثؤا يثمر ١^ ،؛^؛، ^١٥٢قوله■ في عنه الله ذكره 

الكمالبصفات متصفا خلقه فناء بعل يبقى أنه عليها ومن لأرض ا يرث كونه ومعنى 
يشاء.كيف يشاء ما يفعل والجلال 

وه.سين حمؤ تى صيهم ين آلإذثن كن؛ 4رقد تعالى: قوله 
،تون محما من صلصال مجن آدم أبانا خلق أنه الكريمة لأية ا هذه قي، تعالى، ؛ين، 

لمدام ما شيء ضربه إذا يبسه من يصوت أي يصل الذي اليابس الطين والصلصسال؛ 
والفرقواحد، والصلصلة الصليل وأصل فخار، حينئذ فهو النار أمسته فإذا النار تمسه 

فهوترجيعا فيه توهمت ؤإذا صليل، فهو مدأ الصوت فهم، توهمت إذا أنك بيتهما 
وهي،الوجه سنة من، المصور قيل؛ والمسنون المتغير، الأسود الهلين، والحمأت ، صلصلق 
لرمه:ا ذي قول ومنه صورته، 

ندبولا خال بها لسر، ملساء غيرمقرفة وجه ة ستتريك 

بانوأجابه المسنون محنى عن، الأزرق ين، نافع سأله لما أنه ه عباس ان وعن، 
قولسمعت أما نعم I عباس ن ا له فقال ذلك العرب تعرف وهل له: قال المصور معناه 
ه؛الله رسول يمدح وهو تجهم المهللب عبد ن حمزة 



(٣٣-)١٣الأيأت الحجر: سة  ٣٠٢

قميئاصوءه يسه الضم جلا وجهه ة سنالمدر كان أغر 
منالصور تفمغ كما إنسان صورة أي المفثمغ المصسوب المسنون وقيل! 

المسنونت العلماء بعص وقال المنتن، المسنون وقيل؛ أمثلتها في المدوية الجواهر 
حسان!بن الرحمن عبد قول ومنه قال؛ الأملس. 

سنونمرمر من مشي تالخضراء القبة إلى خاصرتها ثم 
قدمناوما النتن. هو الصلصال مجاهد! وقال كثير. ابن قاله صقيل، أملس أي 

إذا.4 َةلثثار صآمثفي من ألإثن 4-خارك تعالى: قوله بدليل الحق هو 
منهخلق الذي الطين هذا أطوار كتابه في أوصح — وعلا جل - الله أن فاعلم هذا عرفت 

]آلو١نماه ين ٤؛،^^ ءادم 'كمثل أثو عند عيتئ عإ 4إث يقوله؛ تراب أولا أنه فبين آدم 
مبي،هؤن نقفؤ ؛يا الني ين محم ف، َمحتر إن آثاس 4قادها ه؛ وقول[، ٥٩

ذلكغير إلى [ ٦٧]غافر؛ من م راد_ا تن ئلقتكم أدى ^هو ونوله؛ ٥[، ]الحج؛ 
أخرمواصع في لأيدي با يعلق محلينا فصار بل التراب ذلك؛ أن إلى أشار ئم الأيات. من 

خئقين آلإثن حلثثا وقوله؛ [ ١١]الصافات؛ لاين4 طينز ين حلمكهم 4إدا كقوله؛ 
ذلكغير إلى ٧[ ]السجدة؛ ًل؛ن4 ثن آلإلمنن طى 4ولدأ وقوله؛ ]iJ^منون[ 4 ٌلأنين 
وبين.سوذز4. حمل 4يذ ■ هنا بقوله متغير وأنه أسود، الطين ذلك أن وبين الأيات، من 

حلقنا4ولثد بقوله؛ يبسه من صلصلة له تسمع أي صلصالا صار حتى يبس أنه أيضا 
؟يثر.4مّاكفي من ألأتن 4ح؛قت؛ ه؛ ولوقة لأيا • • - صلمننفي4 ين آلإذس 

تعالى.الله عند والعلم ]الرحمن[، 

الكريمةلأية ا هذه في بين • أج^ا4 ألننجدن هع أئن أئ إدلمبس إلا" 4 تعالى؛ قوله 
كقولهربه أمر امتثال عن تكبر أنه آخر مواصع في وبين لأدم، يسجد أن أبى إبليس أن 
4إلأص• سورة فى وقوله [، ٣٤]البقرة؛ لأية ا ٠ • ، وأسئءث4 آئ إبليس 4إث؟ المقرة• فى 

لانثنأش لإ وقال قوله: ها ذلك 1لى ]ص[ .i أثكيبم ى % أء ءانش 
إليه.الإثارة مدمن كما لو^4 مسنون حمإ تن صلمبشل ين لمم 

هذ0في تعالى بين • ا.ا4 ألش؛أبئ خ يؤب؛ آلا لاث ما كامميس 4ءال تٌالى* قوله 
لأدمالسجود من لامتناعه الموجب عن وتقريع توبيخ سؤال إبليس سال أنه الكريمة ية ألا 

بهذاأيضا وبخه أنه وص( )الأعراف فى أيضا وبين -، وعلا جل - ربه به أمره الذي 
ص؛فى وقال [ ١٢]الأعراف؛ ئنغتأه إل ثني آلا نقنق تآ 4هاو الأعراف؛ في قال الموال 

)الحجرفي إيلي،س باسمه وناد١٥ [. ٧٥]ص؛ ثلثت.ذثيى4 لما ثجد ل مثلث ما ىدلس 4قال 
الأعراف.في يه لخاله ولم وص( 

القولهذا وا4. متنون خمإ من صئنز من ثعثم لثم آؤر لم 4ءاو تعالى؛ قوله 
لبشرليسجد يكن لم أنه — لله ا لعنه — إبليس عن لكريمة ا لأية ا هذه في — وعلا جل — ذكره ذي لا 



٣ ٠٣( ٤٠- )٤٣ الحجر; سورة 

كماالنار عن حلمق وهو ١لطض من حلق أدم لأن آدم؛ من حير أنه به مقصوده الطين من مخلوق 
[.١٢;تالأُءراف ين ثنلته نار ين طمني ننث و أئأ ؛^٥١)، ت تعالى قوله يوضحه 

الكريمةالأية هذه في تعالى بين واه. يحير لإيق( يم! أمج ؛ؤد١لL تعالى.' قوله 
هبوطحروج أنه الأ-ماف في وبين رمم أنه موكدآ الجنة من بالخروج إبليس أمر أنه 

ئقكت-رأن ك ^؛1، ئما ثننا أهئ يقوله؛ والهوان والذ،ل بالصغار متثصفا Jخرج وأنه 
]الأعرأف[اأو^ه ين إثك أمج فيا 

أنامسة الأية هدم في تن آاي.ن.(ه. ى 4 ألاتثة قش أ \حتعالى: قوله 
على- وعلا جل - لعنته بأن )ص( مّورة في وصرح الدين يوم إلى إبليس على اللعنة 

فيقدمنا وفد ]ص[ ألدن.ه ى إث ي قش ؤوإ0 بقوله; الدين يوم إلى إبليس 
الدين.يوم ن ُبا الفاتحة 

-لأية ا أعوتنغ،(ه تآ ثن ^٥١]، تعالى؛ قوله 
إلاآدم بني يغوي أنه على له اش بإغواء إبليس من م قهذا العلماء؛ بعص قال 

بعثك^٥١١؛؛ ؛ قوله في ذلك على تعالى بعنته أقم أنه عليه ويدل المخ-لمسن الله عباد 
-سببية خإويغاه ؛ قوله في الباء ؛ وقيل ]ص[ أمحهن لإ-ءيثهم 

أمحت4.;ص ألأض 4 لم ٠ ممار■• قوله 
بتىل إصلا فى جهده ميبذل أنه أحير إبليس أن لكريمة ا لأية ا هده فى تعالى ذكر 

صرطكثذإ ءؤلآسل كقوله؛ أحر مواضع في المحنى هذا وبين أكثرهم، يضل حتى آدم 
ئقق؛ىيد ولأ ءهيهم وثن آبمعم وعن •قيهم وبن أي:ءم ؛ي يف لاتثنم م . آثثتمحأ 
]النساء;الأية . . ئفروتثاه. نجثا ءب؛ادق مى وقوله: ]الأعراف[، و(ه 

لآ.>ئنؤثاآلإنمة يوم ١^، ثئإتن لءن عئ حفرمت آئتم، هدا وف_ول_ه: [، ١١٨
منيتماكن أنه منه فلنا يقع أن قبل إبليس قاله وهدا ]الإمراء[. .اه فيلا إثُ 

إقيسهؤز صنيثم، يقوله: ا هن. فلته صدق أنه تعالى بتن وقد آدم، بتي أكثر إضلال 
آدملمي إبليل إصلألا ذكر فيها آية وكن؛ ]سبأ[، رواه أصذ0 نن شما اؤ قأقمث طقم 

قؤعدمجهم ُؤولف ؛ هناقال كما النار فير كلهم تبعه من وجميع إبليس أن فيها بين 
ثننئتمآ تدءؤبمأ ع أحخ ١^^ الأعراف،: في وقال لأية. ا ّ . ه. أرب أبجع؛بم.ه 

ُيقالإس-رائيل; بني سورة في وقال ]الأء-راف[ واه أم؛ن ظ جهم ينم يثق 
ص؛سورة في وقال ]الإ>ُراء[ مومئا جراء جرآوثد جهئنِ ينهم؛ث يعك ثن آدهب 
 ،j،مم ثعف ييش يغق، جهم لائتلأن آملأ ؤأتى ةإس ^؛ ،jص[.ر.ه ^،؛[

أناممريمة لأية ا ها-ه في تعالى ذكر ه روا ألثغبين ي~4م وإلا؛؛؛—ادق تعالى؛ قوله 
بأنهمحترفا المخلصن اش عاد ذلك من استثنى آدم بني أكثر سيضل بأنه أوعد لما الشيطان 

أمحنزمم ئعزبلئا ل  ١٥ؤ أيضا: ص سورة في قوله ونظيره إضلالهم، على له فدرة لا 
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يالأستئناءالمرادون هم المخلصون اممه وءساد ]ص[. .4 ألهمي ينهم بمادق لا إ. 
سانفي وقوله [، ٦٢]الإماء: شلاه إب اؤلآ-سئ إسرائيل بني في قوله في 

احترزالدين وهم ]سأ[ أل1ؤميرا نن شما إلا أقم،1ئام، إشس همم ُثدئ ُؤوقد 
أنأحر مواضع في تعالى وبين [. ١٧]الأعراف: أ'كرهم محث ■' بقوله منهم 

هممأك قس عيادى ^إة كقوله: المخنمين أولئلث، على له سلطان لا الثيطان 
عقثلثثم إد1تا . ريهر رءق  ١،١٣١^؛^ ءق ثلثن أم قس ُؤ.إقم • ه ولوق

محنثم إلا حيذنا ين همم لم ًُفاث ُؤوتا • وقوله [ ١ • '، ٩ ٩ ل_ح_ل: ]١ محقد/4 قك 
أفإلا ثلم يى عوم يا كاف ؛^^-١ وقوله؛ [، ٢١]سبأ؛ ثلإه ل ينه؛ ئر يس أ'فغرآ يقن 

وأبوكثير وابن عامر ابن قرأه أؤآلمقلمأيله وقوله؛ [. ٢٢]إبراهيم: ره ثأستح-تر دعؤدآء 
.المفعول اسم يصيغة اللام بفتح والكوفيون غ نا وقرأه فاعل اسم اللام بكسر عمرو 

هذْفي بتن واه. ءامه، ,لم آدثاؤئا همبميؤف. ثتمي؛ ؤ، أتشن ؤلث• تعالى؛ قوله 
ءؤآد.غارهاالقيامة؛ يوم لهم ويقال وعيون، حنات في القيامة يوم المتقين أن الكريمة الأية 
بهانالوا التي تقواهم بعض بين وربما ثوابهم صفات أحر مواضع في وذكر إ.ه ءا.س؛ث إّد 
تممءاثهم ٌآ ءاجيية نعؤن؛.؛ جقت ث، أثمح؛ ُؤإف • الداريات، في كقوله الجزيل الثواب هذا 
أمحولهموف، تثثفثية. م ؤإلأتار يجمف. ما أض محق هبة نحثف. دن؛'^، كامأ ؤم 
ف،ل. بتن مقام- ف، ؤأ0 الدخان؛ في وقوله نااري_ات[، لاولقجؤء -ص 

ء؛مح.بجو ورقجث4( ءفك.لق، قتشيف. وإسأري ثنديف ين قثون ؤ يبممحي جقب 
ووئهآلأ؛وثت أتوئه إلأ أتوت ,؛؛^١ بدرمث ث■ وا ثكهة يلإ فيها تد-ءوث 
ال_طور؛في وقوله لالدح_ال[، و(ه آلعظيثِ ألهمز هو د؛للق يعذ ين محك لحيي.( -أ■ءوار_، 
َكإيأ. آثبمو عياب رئئم ووقنهتِ جأ ءآئتهم نآ خيجخآ . محبق -بمقت ف، أنمق ؤا0 

طور؛ا،تالواه صن بجر ُثقبمنهر متفوقة محمير مق ثء؛بما . سؤف شتر يثا هتئا ويرو\ 
،]القمر[ ؤاه محيلي؛ئندر ذ يال|، محثعي ف، و وم •؛قي، ي، أثتمتن ؤإ0 القمر؛ في وقوله 

نبماوأئر؛إ ٌ' .( ِتتتإوف يّنا وتيكت ا. وءِون ظض في\ آلثشن ؤإة المرملات؛ في وقوله 
الآات.من ذك، غير ؛ر ]اورّلأت[ وه ثنين َمح ث، 

الذيالشيء أن تضمنها التي البيان أنواع من أن المبارك الكتاب هذا ترجمة في بينا وقد 
.هناوكما مرارأ مثاله تقدم كما بعضها ذكر عند أوصافه نبتن القرآن في متعددة أوصاف له 

وعينهواو فاؤه مفروق لفيف ى( ق )و الاتقاء مادة وأصل الاتقاء فاعل اسم والمتقي 
تاءالكلمة فاء هى الش الواو فأبدلت نقى أو وقى فصارت الافتعال تاء فدخله ياء ولامه قاف 

يجبالافتعال تاء عليها يحلّي إذا الكلمة فاء هي واو كل أن المحمريف في المقررة للقاعدة 
الوزنمن واتزن الوصل من اتصال نحو الافتعال تاء في ؤإدغامها تاء الواو أعني ، إبدالها
تبقوله الخلاصة في مجالك ابن القاعدة هذه وعقد الوقاية، من واتقى الوحدة من واتحد 
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ائتكلأنحو الهمز ذي فى وشذ أبدلا افتعال في فاتا لين الذو 
ذييازتنابغة قول ومنه المكروه، دون الوقاية اتخاذ ت اللغة في والاتقاء 

يدالبا نواتقته تفتناولمحله إسقا ترد ولم النصيب ممهل 
تسترهلأنها وجهها إلى ننظر أن من تقيها وقاية إياها جاعلة بيدها استقLتنا يعنى 

الأخر;وقول بها، 
ومعصمكف موصولين بأحسن واتقت الشمس دونه قناعا فألقت 

وهيوسخعله الله عذاب دون الوقاية اتخاذ هي ١^^٤; اصعللاح في والتقوى 
نهيه.واجتناب الله أمجر امتثال هما أمرين• من مركبة 

أنهالكريمة لأية ا هذه في تعالى بتن إ-ملداه غؤ تن صدورهم ؤ ما تعالى; قوله 
الأعراففي الممى هذا وبين إخوانا كونهم حال في الغل من الجنة أهل صدور ش ٌا ننع 

تذصدوربم ,j ماوؤترتأ قوله; في وذلك الجنة نعثم في الأنهار تحتهم من تجري أنهم وزاد 
[.٤٣]الأعراف: ١لأية • • . لهنداه'هيشا آذى ة آلمد رهالوأ آلآ-هنر سمم ين يا غل 

همالذين المتقين أن ال٠كريمة لأية ا هذه في بين مر بحف؛ تعالى; قوله 
بعضوجه إلى بعضهم ينظر متقابلون وأنهم سرر، على يكونون القيامة يوم الجنة أهل 

الذهببقضبان منسوجة أنها منها الموضع، هذا غير في جميلة بصمات سررهم ووصف 
ثثرمك . قث وين ألأوين. ين الواقعة; في قال الموضونة وهي 

كقوله;١لمصفوفة ١لموضونة وقيل; ]الواقعة[، ا.اه ثهقيجك عقيا ممم\ر( ).( منصؤدق 
 Lتثرت الغاشية فى كقوله مرفوعة أنها ومنها [ ٢٠]الطور: يمر عك ؤمممم

علؤمتك\بمأ وقوله; ]١^١^^[ ا.اه ثرءوع،ئ بحوحزي الواقعة; في وقوله ]الغاشية[ ؤموعذ 
الايات-من ذلك غتر إلى ]الرحمن[ حثاي.ه ؤثميئ حتم رئرف 

سب^.فيها يمئهم ولا تعالى; قوله 
التعبوهو نصب فيها يمسهم لا الجنة أهل أن الكريمة الأية هذه في تعالى بين 
سلامةعلى الأية فتدل نصب، كل فتعم النفي سياق في نكرة نصب وقوله والإعياء، 

وآلذئت تعالى قوله في المعنى هذا وأكد والمشقة، التعب أنواع جميع من الجنة أهل 
لأن]ة_اط_ر[؛ لميث ذتا يسنا ؤلأ يثب فها سنا لأ هنلدء ين آث1شانؤ دار قيا 

أنأمرنى اف ررإن قال; أنه ه النبي، م، صح قد أيضا، والإعياء التعب هو اللعوب 
.نصب،ا(ولا فيه صخب، لا قصب، من الحنة ش ست، خديجة أبشر 

الجنةأهل أن اتكريمة الأية هذه في تعالى بلن يما هم ورثا تحار* قوله 
فيدائمون فهم ونيبم4 قوله; في بالباء منها إخراجهم نفي وأكد منها يخرجون لا 

وٌلوإءامتؤأ آكي وإة كقوله; أخر مواضع في المحنى هذا وأوضح انقطاع. بلا أبدأ نعيمها 
ك_ه-_ف[،]الر.اه حي عبا نمق لا فبما غس و( ئة أكندؤس حقت لم َثاتت، ألصنلثت 
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فهمتكثيرّنت حسا لمإ لهم لة ٌلصناحك يسلهى أرين ٌلعؤإتى أؤوودث_ر ت ه ولوق
سين لإ «t ليبماسا قأ ■' ه وقولاا'ل[ ]هود: بحدوزه و  iSac^■وقول: أبداه، 
 i. ]إرنيدلكسالآات.]ص

إبراهمصيف أن أخر مواصع في بتن وه ءاوهم صف عن تعالى: قوله 
حزيزرسث ث جاء ؤلثد ؤ هود! في كقوله ملائكة أنهم لأية ١ هذه في المذكورين 

^^نلمؤثأنبا -حءلكفيأ ئما أوياو وقوته! تقدم، كما [ ٦٩]هود! مح،ثمه هال سلتما ^١ ١٥المقرر\ 
•الأيات س ذلك غو وه؛لى صك زم ِلل أرمحتتآ إآ اوأ ئ. 

هدمفي تعالى يبتن لم وه رجوث _؛؛؛ إقا قاد ظتا ئئاؤإ عقي دنى' وإد تعالى: قوله 
لامالرده هنا يذكر لم لأنه أولا؛ الملائكة على الملام إبراهيم رد هل الكريمة يه ألا 

ردأنه ت ريا والدا هود في وبين ^ وحلوة متقم واثا لهم؛ قال إنه عنه قال ؤإنما عليهم، 
وقوله[، ٦٩]هود! حنيده حاء أن ثث ثعا سلم '؛ؤهالا ! هود في بقوله الملام عليهم 

]١لذاريات[،واه لمن ببجل ئجاء أنيدء إك هم؛غ ا. ٠^؛^^ زم ثقم ١لذاريات؛ في 
متيمؤأؤصن ؤ ! هود في بعينها المصة في لقوله الخوف هو هنا الذكور الوحل أن وبين 
محنهلأ هاؤأ محقي نهم ات! الداريفي ه وقول[ ٧٠]هود! ه محن لا ئالوأ حييه 

أشهرله بمرادف اللفثل بيان الكتاب هذا في البيان أنواع من أن قدمنا وقد [. ٢٨]الداريات! 
أكلهمعدم هو خوفه سبب أن وبين منه، أشهر وهو الوجل يرادف الخوف لأن هنا كما منه 

[.٧٠]هود: ه حثه يمم ثأنجس تحؤنئم إقي فيل لا أدمم رءآ أؤظثا يقوله؛ 
الآJةهذه في تعالى ذكر ).ه- عيو بعم طة إثا وبمن لا ُؤئ-الوأ تعالى• قوله 

بالعلمموصوف بغلام إبراهيم بشروا ملائكة هم اللاJن الكرام الضيف أولئك أن الكريمة 
]الذاريات!علمره يثض ؤتثروه محن لأ ^٥١٧ الخارJات! فى أيضا تعالى قوله ذلك، ونظير 

الداريات!في قوله ذلك يوضح كما إسحاق هو أنه تعالى بين الغلام وهذا [. ٢٨
'ّكثكقاؤأ عقم حر وئاك و-بمهها إنثت ئتث ق ٢؛؛ ثأثأت ). عم يئي ؤيقروه 

صيحةأي صرة في أقبلت كونها لأن [؛ ٣٠-  ٢٨]الذاردات! ألءثِه هو إئهؤ رثك هاد 
الذكورالولد أن على يدل عقيم عجوز إنها قائلة لملمته أي ، وجهها وصكت وضجة 

مصرحاتلده بأنها هى ببشارتها تعالى تصريحه إيضاحا ويزيده يخفى، لا كما أمه هى 
ثايسمدؤوآتم،أته ! بعينها القصة في هود في تعالى قوله في وذلك يعقوب ولده واسم باسمه 

ثنلؤهندا عجؤز ؤأثا ه نحتلئ ثاك لخا عقؤب إسمص همتحأو ؤمن ياسخي ئيشنينهسأ قصءت 
الموصوفإبراهيم يه بشر الذي الغلام وأما ]هود[. ه عحس،لثيء هندا ات شيحا 

تبثن ). تبدي ثية إك ذاهب إق تعالى! قوله في الصافات في الأكور بالحلم 
آتنايِي أئ إثآ تئئ قتا3 آلقص تثه ج ثكر. فض ئتئؤه و آلصنيتث ى يه 

—تعالى اممه شاء إن — وسترى إسماعيل فهو ١[  ٠٢-  ٩٩]الصافات: ١لأية ■ . أذبملقاه. آ،بمآ 
وجهعلى إسحاق لا إسماعيل الذبيح أن على القرآنية الأيات دلالة المافات سورة في 
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وعلىيبلغ لم الذي الصغير وعلى العبد على العرب لغة في يعللق والغلام للنزلع، قاطع 
الهروان؛يوم ه علي قول المالغ، على إطلاقه ومن المالغ الرجل 

لحمسنوا علمن ا فحسين أبو لموتمن ا لقرشي ا م لغلا ا ا نأ 
■ه لحسان السلمي المطل بن صفوان وقوله 

عرفثسا لمت هوجئت إذا غلام ني فإنعني ليف ا اب ذبتلق 
يوسف؛بن الحجاج تمدح الأخيلية ليلى وقول 

فشفاهاا هدائأقصى بع تتمريضة أرصا الحجاج نزل إذا 
ااهسقاة نقالهز إذا غلام بها الذي العضال اكاء من شفاها 

فرما؛يصف الهجيمى غلفاء بن ومن أ قول ومنه غلأمة، للأنش قالوا وربما 
غلاموالة علامالا هلان هيا أبوهصريحي ومركضة 

آلحيره.ثثي أن ئق ود تحار: قوله 
بإسحاقالبشرى وقت إنه قال؛ إبراهيم نبيه أن الآكريمة لأية ا هده في تعالى بين 

ؤوهiدا؛ عنهاقوله في كبير شيخ إنه قالت! أيضا امرأته بان هود في وصرح الكبر، مسه 
وذلكالمن كبيرة عجوز البشرى وقت أنها هي عنها صرح كما [ ٧٢]هودت ه شلمثا بعل 

و-بمههاالداريات! في وقوله [ ٧٢]هود! عجهمزه ؤأنا ءللر هود! في كقوله 
اضهبة وقت أنه إبراهيم نبيه عن آخر موضع في وبين [. ٢٩]الداريات: عقم4 يثر رماك 

علل ؤهب آري ئته 'أؤآلح1د تعالى! قوله وذلك أيضا، المن كبير أنه إسماعيل ولده له 
•.ه ألئعني لمح رؤ، ^٤ ولسمص إتئعيل آو؟ر 

نبيناوعلى عليه — إبراهيم افه نبي استفهام أن الظاهر بئرو0ه. ؤئمّ تعالى؛ قوله 
افهقدرة كمال من تعجب استفهام بئرو0ه أؤمثِ بقوله؛ للملائكة . واللام الصلاة 
قالت!حيث لامرأته نظيره وقع له وقع ما أن ذكر تعالى أنه ذلك على ؤيدل تعالى، 

الأمرذلك من لعجبها الاستفهام ذلك أن تعالى بين وند [ ٧٢]هودت عجهمزه ؤأتا 
وقؤعأيضا عليه ويدل [- ٧٣]هود: ه أنله أمر ين آقتمحين ^٥١١^؛؟ قوله؛ في للعادة الحارق 

لهب رب ؤ قال؛ ّ لأنه - واللام الصلاة نبينا وعلى عليه — زكريا فه ا نبي من متله 
عجبه ثنن نتيأئ أق أة آلمتتإب ق بمثؤ ثلم وهو ُتكتكه ثلته يريه ثثنلك> ين 

عاقله■و(مرأقا ألخلمر بلمي وقد غلم ل يكون آئ رب ؤ فقال؛ تعالى فه ا قدرة كمال من 
وحمزةوعاصم عمرو وأبو عامر ابن قرأه ■؛ؤئتِ وقوله؛ [. ٤٠- ٣٨عمران: ]أل 

نونوهي — مخففة النون بكسر نابع وقرأه الربع نون وهمي مخففة النون يفتح والكسائي 
المكسورةبالنون كثير ابن وقرأه عليها، الكسرة لدلالة المتكلم ياء حيف مع الوقاية 

نونيل به المفعول ولا الربع نون تحيف لم كثير ابن قراءة فعلى الخد، مع المشيئة 
فنونالجمهور قراءة وعلى به، الفحول هي المكلم وياء الوقاية نون في غمة مد الرفع 
مالك؛ابن قول حد على محدوف يه والفحول ثابتة الرفع 
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حصرأو جوابأ سق ما كحذف يضر لم إن أجز ة فضلوحذف 
الوهاية.نون مع اجتماعؤا لاسقال محذوفة الرفع فنون ناع فراءه وعلى 

هذ0في تعالى بين ■ .ه ألصالث إلا رئي^ ;بمثؤ ين يمظ ومن ت تعالى قوله 
إلا- وعلا جل - اش رحمة من يقنتل لا إنه ت للملائكة قال إبراهيم نبيه أن الكريمة ية ألا 

إبراهيمبن إسحاق ين يعقوب أيضا قاله المعتى هذا أن وبين الحق، طريق عن الضالون 
يأتصلا إقم أش رؤج من ئأيثثإ هملا ؤأمحه يرسف من هحتكنيٌ أدهبإ • قوله ش لبنيه 

قولهتفسير في المحيط البحر قي حيان أبو قال ]يوسف[ ا.ه هليجنيأ ألمم إلا أؤ ثتمج من 
وتنفيه.وفرجه رحمته الله وروح الأية، . ■ هأه. رهمج من ئاتثس لا تعالى؛ 

فيأشار لأية. ١ . . فيده. ءآذ .إلا شتى مم إل ^؛^؛1 إدآ ^٥١^٠١ تعالى؛ قوله 
إليهمأرسل الذين لوط قوم المجرمين القوم بهؤلاء المراد أن إلى الكريمة الأية هذه 

لؤطءال قوله؛ في امرأته غير وأهله لوط استثناء لذلك تعالى إثارته ووجه ، فكذبوه 
القصةفي هود في بقوله لوط قوم بأنهم وصرح آثرقوه، .(إل أيعترى لمنجوهم إئا 

بأنهمالداريات في وصؤح [• ٧٠]هود؛ ويد إك محتثآ إدآ ثمنا لا '^٥١^٠١ ت بعينها 
إآم] قوله: في طين مجن حجارة عليهم ليرسلوا المجرمين القوم هؤلاء إلى أرسلوا 

الُنكبوتفي وصرح . ]الJ١ريات[ ر.{ه طين من •حجائأ عتجم قبمد ؛.؛ مثذلإآوك إق أمحتآ 
فسقهميسسب ماء المن رجرآ عليهم ومجنرلون ظلمهم يسبب مهلكوهم إنا . قالواأنهم 

آلهمثؤهنذْ أض ثهل؛و إق ' ٠٥إثئى اتىِت رثإن عءث ٠^^٥ تعالى؛ شوله في وذلك 
لالسئّوت:دآه سن أو ثمل ثانأ لوًث1 مهثا إئ قاد للميى. يتقامإ أنه إة 
٣٢، ٣١ ]iSjij  ; ينيءت=فاثئ أتمآثك إلا ؤأئئك مجؤق إق1 قمق ولا محن لا ^^١^١

َكاذوإ l^jألت_ماء تنك يخآ أثيتيتؤ نكتيْ أنل ءإأ، •-زلؤيتك ءثا ل.ا آك؛محتبمك 
لأيةا هذه في بض ؤاه أيتعيى لتثجوَ إثا ؤط ءاد إلا ؤ وقوله! [. ٣٤، ٣٣لانمكبوت: 

آياتفي المعنى ط! وأوصح بقومه، النازل العل.اب، ذلك من لوتذ آل استثنى أنه الكريمة 
تثبعبأنه؛،. ئأسر إقق، يصلوأ لن >؛لة ينل ء1دا ثنلؤئ ؤدالوإ محوله؛ في هود في تقدم كما أحر 

محنلا ؛^^١٧ العنكبوت: في وقوله [ ٨١]هود: ه ^؛^ "١إلا ند ينهعقم .ضت ولا آقل، ين 
\ثةقزإلا وخزتث وقوله; "ا'آتا ]الدنك-ثوت: أنرآطئ،ه إلا شمق إدا محزن ^؛١ 

ألثههق عميإ إلا . ؤنهخآ بأنه ؛ؤثءثن؛ه ت ه وقول]الأء_راف[ .ه آلمجيذ يرثن ، '٤١٧
.اهآلثهيتن ينثن َغس، إلأ )؛٥، أؤ،آءك.ننه ه! وقول.ثم-ء_راء[ ]اللأية ا . . • .ه 

منامرأته استثناء من الكريمة لأية ا هاذْ في ذكر وما الايات. من نلك، غير إلى ]الاصراف[ 
الآياتهذه في أوضحه وه آلقيرترك\ ثبي إما هديآ أمأشم ُؤإب ■ محوله محي الناجين أهله 
منلوط قوم في كال من أنجى أنه الداريات في وبتن الايات من ونحوها آنفا ذكرنا التي 

•قوله في وذلك لوًل آل وهم واحد بيت إلا الملمس من فيهم يكن لم وأنهم المؤمنين 
.]الاJاريات[ ييذو ين هي، عين فها ؤثدنأ ثا و أثومنى يق ٥^١ ك)؛ من 
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•©4 محنحن لإ ظ © زط X أئ تحار: قوله 
لما— والسلام الصلاة تسنا وعلى عليه - لومحلل أن الكريمة لأية ا هده في تعالى بين 

فيوصرح تتكثيزه، مم ؛ؤ,إقةإ لهم؛ قال قومه لإهلأك والمرسلون الملائكة جاءه 
هود؛في كقوله بذلك ذرعا ق صا وأنه بمجيئهم، مساءة له حصلت أنه أحر مواصع 

هوقول]هود[ عصيب.ه بجم ندا رقاد دري بهم همصاق مم ييء ؤا رثiثا ؤوثثا 
[٣٣]الشوت: لغاه يهتر تبماك عم ء ين لؤحثا رتثا بجآءث أن ^٥٦ العنكبوت؛ في 

لومحلعن ذكر كما منكرون قوم أيضا لهم قال إبراهيم نبيه أن الداريات في تعالى وذكر 
قيله قين ؤؤي وقوله [. ٢٥]الداريات: قُود،ه ؤم أثلتم أؤهال قوله؛ في وذلك هنا 

حسانشباب صفة في رآهم إنه وقيل؛ المعرفة صد والنكرة معروفين غير أنهم معناه 
وقال1نمكثأونه مم فقال؛ حل للوا ا فاحشة قومه بهم يفعل أن فخاف الوجوه 

تطرقونيأن فأخاف منكم وتفر نفسي تنكركم أي ماكرون )الكشاف(؛ في الزمخشري 
علىويدل الأية، . . ■ فيه َ؛زأ ثا حئثك ؤ؛ل قوله؛ بدليل بشر 
الذيالعجل لحم من أكلهم عدم لهم إبراهيم إنكار مبب أن هود في بين أنه الوجه هذا 

هيمه يتهم ؤأرجس تحؤثئم إثو نجئ لا أدم رءآ قوله؛ في وذلك إلههم قدمه 
هذهفي تعالى وقوله الشر، منه خيف الأكل من وامتنع استضاف من لأن [؛ ٧٠]هود؛ 

مخففاالمضمومة الميم بعد النون يإُسكان والكساش حمزة قرأه ■وإيا الايات؛ 
الجيموتشديد النون بفتح القراء من غيرهما وقرأه أفعل، ورن على أنجى فاشل اسم 
وقوله؛واحد، معناهما والتنجية والإنجاء بالتضعيف فحل وزن على نجي فاعل اسم 

بتشديدهاغيره وقرأه الدال بتخفيف عاصم عن يكر أبو قرأه أكااةدكت\ه ثمن إما 
عمرووأبو والبزي قالون قرأه ءاد ؤن٠اء وقوله! واحد، معناهما لغتان وهما 

الأولىبتحقيق أيضا ورش وقرأه والمد، القصر مع الثانية وتحقيق الأولى الهمزة بإسقاحل 
معالثانية وتسهيل الأولى تحقيق أيضا ورم وعن والمد. القصر مع ألفا الثانية ؤإيدال 
إلاالتسهيل مع له ليس أنه إلا ورش قراءة مثل قنبل وقرأه والمد والتوستل القصر 
ورشقراءة من ذكر وما المد من أصله على وكل الهمزتين بتحقيق الباقون وقرأ القصر، 

تعالى.الله عند والعلم ، غيره قيل ؤإن عنهما التحقيق هو وقنبل 
أنهملويل قوم استيشار سبب • ه يبشطي، آلمدتكه أهل تعالى؛ قوله 

يشيركما اللواحل فاحشة يهم يفعلوا بان أنفسهم فحدثنهم آدم يني من شبابا الملائكة ظنوا 
ءصنفه عن زردره تعالى؛ وقوله ب، دتثمن ملأ ثتنج، هتؤثث ^إن تعالى؛ قوله لذلك 
تئمؤن'َكاذوإ ثن؛ ؤمن إقه ينمن ونار م وحاء ؤ ه؛ وقول[، ٣٧]او_فم_ر: ثا1تنآ 

الأيات.من ذلك غير إلى [ ٧٨]هود: ألثقادئ4 
الكريمةلأية ا هذه ش تعالى بين .ه■ ^وبجس لأينت دللكآ ي وإن تعالى؛ قوله 

الموعظةبها لهم تحصل ذلك في للمتأملين آيات ترًل يقوم النكال من أوقع فيما 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 

أؤويج1الداريات! في وقوله ]الداريات[ ).اه ينقلوف قثرهو .بنثه ءايه نها ميتفنا 
لأتنخك ق ^إة : ساوقوف [ oL^ijJi]آلألم أنداب قامف ^٤ يآ 

مازؤما ^٠؛^ يمح، ي ؤا>1 لوط! قوم قصة ذكر بعد الشّعراء في وقوله ).(ه، هرغل؛ 
 ،،Aوقومهود وقوم نوح قوم إهلاك في ذلك بمثل صرح كما ]الشعراء[ ؤاه ئهمبمنس ؟'؛
وهوالوسم من تفعل اكوسم أصل ِحنغوآه أؤ وقوله؛ الشعراء، في شعسس، وقوم صالح 

مبسمهرأيت إذا الخير فيه توسمت، يقال! غيرها معللوب على بها يستدل اكى العلامة 
■النبي فى تغهه رواحة بن الله عبد قول ومنه عليه، تدل الش علامته أي فيه، 

نقل—رال-ايت، ثأني يحلم واش أعرفه الخير فيك، توسمته إني 
الأخر!وقال 

هاشمآل من المرء وقلت عليه ة مهابرأيت، ا ملتوسمت 
واحد،شيء إلى كلها معناها ير-ح متقاربة أقوال فيه وللعلماء الوسم أصل هذا 

ابنوعن المتفرسين، ى ا للمتوسّمان مجاهد. وعن لمعتبرين. ا اى للمتوسمين قتاله. فحن 
لمدينه!ا أهل يعفى عن مالك وعن الناظرين أي للمتوسجّين ك! لضح-ا وا عباس، 

واحد،معناها والخأمل والفرس والفلر الاعتبار أن يخفى ولا للمتاملين، أي للمتوسمين 
للمتوسمينعبيدة! أبي وقول للمتفأكرين أي للمتوسمين؛ ومقاتل! زيل ابن قول وكذلك، 

فيهلوط لقوم وقع ما أن وهو واحد شيء إلى راجع الأقوال حميع فمآل للمتيصرين، أي 
التأملعلى التوسم ؤإطلاق التأمل، حق فيه وتأمل ذلك، في نفلر لمن وعبرة موعفلة 
زهير!قول ومنه العرب، كلام في مشهور والاعتبار والفلر 

المتوماظر ناللعض أنيق ومنظر ق لكدبلا هى لموفيهن 
العنبري.تميم بن طريم، وقول الحسمن، ذلل في المتأمل أي 

ميتومحعريفهم إلى بعثوا ة قبيلعكاظ وردت كلما أو 
المنذروابن ■م؛م ابن وأحرج المنثور(: )الدر صاحب وقال ويتأمل، ينفلر أي 

وأحرجهللمناظرض- قال: ِةثتوضة4 ؤَلأثتي قوله: في ماس ابن عن حاتم ابي وابن 
قتادةعن العفلمة في الشيخ وأبو حاتم، أبي وابن المنذر وابن حرير وابن الرزاق مد 

.هم قال: ص ؤ قوله: في 
رثتدولك j ؤإ0 قوله: في سحمد بن جعفر عن الحلية في نعيم أبو وأحرج 

جريروابن والترمذي تاريخه في المخاري وأحرج ■ المتفرسون هم قال: .ه لثوفس 
أبيعن والخطيب مردؤيه وابن الهلب في معا نعيم وأبو ني الواض حاتم أبي وابن 

ثماش® بنور ينظر فإنه المزمن فراسة رراتقوا ! اشرسول قال قال! الخيري سعيد 
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صرابن عن جرير ابن وأخرج محاوت .4 ^^1؛ لاثت آلاث 4 وة درأ 
ابنوأخرج ادتحا؛ بنور ينفلر الموٌن فإن الموس فراسة اتقوا رر ت الله رسول ل هما ت قال 

اللهبنور ينفلر فإنه الموس فراسة رراحذروا ت الله رسول قال ت ل قا ثوبان عن جرير 

قال:أس عن نمم وأبو المي وابن والزار الترمذي الحكم وأخرج بتوفيق وينطق 
لإ.لتوم يا الناس يعرفون عبادأ لله ارإل ؛ الله رسول قال 

ديارأن الكريمة لأية ا هنْ في تعالى بص وه■ ثم> لمتيز واننأ ت تعالى قوله 
بعدايندرس لم الناس يسلكه ثابت بطريق أي مقيم، بسيل لها الله تدمير وآثار لوتل قوم 

التيلهم يله ١ تدمير آثار أن والمراد م، لثما ١ إلى ذهابهم في الحجاز أهل بها يمر 
تفعلواأن من الحذر عليكم يوجب ومزدحر عبرة لكم فيها أسفاركم في تشاهدون 

;كقوله أخر مواصع في المعنى هذا وأوصح بهم أنزل ما مثل بكم افه ينزل لئلا كفعلهم 
قبلأوقونهت ]العساذات[ سلويك.(٩ ولأؤذ تح-حبم.؛ عآيم يثنين 

]محمد[ؤاه آقلها ودجنئ ئلتآم آثه دمر ثلهئ ين ألإ-ن عثة َلكث تئلثيإ ألاكي ي( 
الآ1ت.من ذلك غير إلى  iadئام وإئبما الأيكة: أصحاب ديار وفي فيها وقوله 

4.نم ةنشنا سثث. آ'لأثمح آنحنب َئان 4و.إن ت تحار قوله 
وأنهحلالم_ين,، كانوا لأيكة ١ أصحاب أن لأية ا هذه فى — وعلا حل - ذكر 

فيكقوله أخر مواصع في القصة هذ0 وأوصح حللخهم، بسب منهم انتقم - وعلا ل ج- 
تمحقم إؤ . نمن ألا قتث لم هاد آذ . آلثزلمث وقذ محئث 4كثب الش_حراء: 

َكاقإقعز "القلإ توم عذاب هتفزم حبو0 ؤ ه قولإلى 4 ل. ؤآطتمن أثه أدمؤأ ). فين 
رسولهمتكذيبهم هو حللمهم أن ١لأية هذه في فبين ]الثسعراء[ 4 عظيهمِتؤم عذاب 

وبينالظلة، يوم بعذاب منهم انتقامه وأن أسياءهم الناس وبخهم الكل في وتطفيفهم 
والعلمفأحرقتهم، نارأ عليهم الله فاصرمها أظلتهم سحابة والفللة عفليم، يوم عذاب أنه 

بلاموص( )الشعراء في . ررليكهءل.كثير وابن عامر وابن نافع وقرأ تعالى، الله عند 
غيرللقرية اسم أنه على تعريف ولا همز غير س آخرها مفتوحة وتاء الكلمة أول مفتوحة 

وكسروالهمز بالتحريف رلالأيكةأأ والكائي وحمزة وعاصم عمرو أبو وقرأ منصرف، 
اموالأياكة ليكة، ت عبيدة أبو قال والحجر( )ق في القرآء حميع كذلك وقرأ التاء، 

والجمعالشجر، حماعة وهي الغيضة العرب؛ لغة في والأيكة وبكة، كمكة مدينتهم 
أنويروى نحى، وريا نحى غيا أصحاب كانوا لأنهم الأيكة، أصحاب سموا ؤإنما الأيك، 
١لابغةتقول الغيضة على الأيكة إطلاق وس المقل، وهو دوما كان شجرهم 

الإلمدبه لتائأسف بردأ أيكة حمامة تجلوبقادمتى 
قرأومن الغيضة، فهي الأيكة أصحاب قرأ ومن ت )صحاحه( في الجوهري وقال 

الشجرة،الأيكة! ت ء لعلما ا بعضي وقال ومآكة، يكة مثل هما ويقال القرية اسم فهي لمكة 
.لخلتف، ا لشجر ا هو لأيك، .وا 
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•.ه للجر أممب َكدب ^^؛٠ تعار؛ قوله 
الكريمة!لأية ا فمعنى القرى، وادي عند والشام الحجاز بين ثمود منازل الحجر! 

الصلاةنبينا وعلى عليه - صالح لنبيه ثمود تكذيب تعالى يئن وقد المرملين، ثمود كذبت 
ألاصى نمهم ئم هال إذ ئؤد ؤَكدِدت كقوله! أحر، صع موا في — لام وال

وقوله![ ١٤]اكس: تمثوثاه وقوله! [. ١٤٢، ١٤١]الشعراء: اقوه 
وقوك:]الفم_ر[ ؤثئر.ه مّقفي لإى إدا إآ يني ث■حئ١  ١٤٠أنشك ثاوا آلأدر. قؤد 

منكت إن شيئا د1ا أةيئا ^^١^ وئاوأ رؤه،ر م عى وكما ألقاثئ ؤسرإوأ 
الذيأن مع المرملين كذبوا إنهم قال ؤإنما الايات، من ذلك غير إلى ]الأعراف[ ه .ا 

الله®إلا إله لا را معنى تحقيق وص واحدة؛ الرمل حميع دعوة لأن وحده؛ صالح هو كذبوه 
ثنثلآكت>• من ؤيسكا لجميعهم! معمما قال وخصوصية؛ عمومية بأدلة تعالى بينه كما 

قئتأ >ؤنلثت وفآل: [. ٢٥]الأنساء: الآية . . أنآه. إلا 4 لا لإ إ!ن زتئ ي ;نول 
ؤبملثامن وقال؛ [ ٣٦]ال-حلت أضيإ آثت أئثدئ ؤب ربوأتُ محي د=فل 

منذلك غير إلى ]الز-حرف[ سدمحق ءالهه أوش دون ين اجعتا ين ، ٤٠ين 
آعدوأيتمرو ممال ويهء إث، محا ^؛٠^١ بأسمائهم! الرسل تخصهس في وقال الأيات، 

ماه آعديأ تنموم ؛، ١٥هودأ ^ ^١٥^ ١٤^;؛1^ ت ل وفا [. ٥٩]الأع-رافت ه ؟ ٥٠إله مي( ثكم مآ أق 
أعشدوأثموو هال، قسا لناهر تتدثى ؤوأخ ت وقال [• ٦٥]الأعر١ف: ٤^؛؟^ إلى مذ وؤ 
دعوةأن ->_!، فإذا الأيايتط، من ذللثط غير إلى [ ٨٥]الأعراف: إثتؤ يذ ثؤتظم ما أثث 

بأنتعالى صرح ولذا جميعهم؛ كذب فقد منهم واحدأ كذب من أن عرك واحدة الرسل 
أنرربدون متتي، وتحقو إبنمن ييى ؤودةووب ت قال ٠ حقا فهوكافر ببعضهم كفر من 

الأنه وبنن [. ١٥١، ١٥٠]1لواء: حماه \1ؤزو0 هم أtزيئ، ). سخية' يبلق، بي دقحدوأ 
ذىنمرق ولا وقوله! [ ١٣٦]البقرة! يتهره ثْد بين مرق ولا يقوله! بينهم التفرقة تصح 

ءامتوأؤألإن ؤ قوله! في بينهم التفرقة عدم على الأجر ووعد [ ٢٨٥]البقرة؛ رس،إإيعه ين أحد 
اء:]اوس—ه لأي ا • ■ . يقينهم توف أولفيإث يمم لحد بين ولذ ووحه، أش 
الكتاب®.آيات عن الاصعلراب إيهام رردغ كتابنا في المسألة هذه بينا وقد [. ١٥٢

الآيةهذه في تعالى ذكر • ؤاه خهتن ما ق؛امأ ءاثتينا ووءايننهم تعالى! هوله 
لض!لإعرا وا ٠ محرصين عنها نوا فكا ته آيا — ثمود وهم — لحجر ا ب صحا أ آتى أنه كريمة لا 

وهو- بالضم العرحس من مشتق كأنه إليه؛ الألتفايتط وعدم الشيء عن الصدود 
صادأ.ملتفتا ععلفه يثنى بل وجهه يولى لا المعرمحس لأن الجانب؛ 

إعراصهمكيفية ولا آتاهم، التي الأيات تلك من ش-ثئا هنا — وعلا جل - يبين ولم 
الناقةتللث آتاهم التي الآياJتk أعظم من أن فبتن أحر، مواصع في ذلك، بتن ولكنه ، عنها 

جمة،آيايتط المذكورة الناقة في إن العلماء! بحخى قال بل لهم، ايثه أحرجها التي 
خروجها،عند ولادتها وسرعة صماء، صخرة من جوفاء، وبراء، عشراء، كخروجها 
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قالكما شربها؛ وكثرة جميعا، كفيهم حتى لبنها وكثرة ناقة، تشبهها لم حتى وعظمها 
ثنيممنة ألك آل أؤوئإئبمأ وقالت [ ١٥٥]الشعراء: قعلر،فيه ينمو ثني، يمي، ^٤؛! تع1لى؛ 

^.i [1محتر.تيؤ َأ 
٥١قوله; تاثلإثأ4 ؛ؤزتاوهلم محا: قوله يبين مما أن فاعلم ذلك، علمف فإذا 

بجيوبتي يوم يني، ثا ُاثة ه-يثم ،J، و( ألثندن؛ى ين َمحتا إن خ،' هأي، ٥؛؛! بمثر إثُ 
لخكمأممي يائة هتذي، ريوقم بت بثت وقوله! ]1^—ع-راء[، ا.ه ثلور 
قملأؤوءاهتا ت وقوله [، ٧٣]الأعراف،: دسوؤه ثسوها ولا أممي ألصب ئ' ثأحكل فدرؤها ءاية 

ر.اه؛^ ٥١٠٢^ةو£ةز قز قنه ألناهي ٥،^؛ ُؤإدا وقوله! [، ٥٩]الإسراء: ١لأية بياه ألنافئ 
ولاأممي أيي ؤ، ثأتتتقل ئدروها ءاية ثآتظم أممي ثاثه نئذْء ُؤوثممومَ وقوله؛ قمر[، ]ال

،.L>[j'yمن؛ذلائ، غير إلى ]هود[ وه مييتث عواب، ثأئدؤ مت؛ سوها 
كقوله:كثيرة؛ مواضع في الايات تلك، عن صالح قوم إعراض وبين 

وهآلثتسيث بي، َقث، ان ثدآ يثا آئنثا ثئتهح تيهئن م عير وكقآ' آلقائئ 
وقوله;[، ٦٥]هود: أقاي_يم يتثد دايتكم ؤ؛ ئمتعإ ئمال، سموها ؤ ه وقول]الأعراف،[، 

.وثثأيا أس نادئ أس ثئود ثم همال و أسمنها آبتث، إذ . دثلمل1ها ئود 
أؤثادوإت ه وقول]الثمي[، أج^ايم شإيلها بدبهم رتهر علتهن فدمدم هعمروها فكدبوه 

]الأسراء'.؟ياه ههشإ مصم؟ ٢لن١هه يمؤد ؤرء١هتا وقوله؛ ]الق_مر[، إ.(ه سم ٥^٥١٠^٠ صاحم 
ينَمحثا إن قايؤ هأت هثقا دقت أب أنك؛ تآ . أتنمؤن ين أئت، إقآ ^٥،^؟ ه: وقول[. ٥٩

الآ؛ات.من ذلك غير إلى ]اكعراء[. ألتدبمى.ه 

لأيةا هذه في - وعلا حل - ذكر • .ه ءاينترك، سؤئا ألبال يف نمحول • تعالمح، موله 
ينحتنونوكانوا أو>طانهم، في آمنين كانوا صالح قوم ثمود وهم الحجر أصحاب، أل الكريمة 

هنهناما ي أؤأ؛ةجلأ تعالى! كقوله أحر، مواصع في المعنى هذا وأوضح . بيوتاالجبال مجن 
ميذةأيثال.بؤرا بكي ثئئمؤن . هضيح إتمحا ؤهنز ؤقئع . يثنحز جقت ف، . ءا,بنتثث 
آأدبملؤ( وبوآيقم •كثاد بمد يق إل ؤرأدء=قثوا تعالىI وقوله ]اوش-عراء[، وه 

]الأء_راذإ:الآي_ة . . أده. ءأدء=غثوأ،ب؛ أتبماد وثتعتون محويإ تهولها ين ثقندونك، 
.بيوتابنحته الصخر قعلعوا أي ، ]الغجر[ وه آواد ألشم أق؛؛ وقوله! ، [ ٧٤

هذهفي تعالى ذكر • دالم؛ه إلا وما وآلأيى ألثمزت ثكا تعالى• موله 
;ذللث،ليدل أي بالحق؛ إلا بينهما وما والأرض السماوات؛ حلق ما أنه الكريمة الأية 
أعمالهم.على ويجازيهم الخلق يكلفا وأنه وحدد، يعبد لأن المستحق أنه على 

نلكاأوضح وقد باطلا، ولا لعبا ولا عبئا الخلق يخلق لم أنه على لأية ا فدلت، 
للخ:نمثن َكئ أقبن من ث;لأق، ^ ي ه \ئ ه ؤئ;ا كثيرة، ^يات في 

]آل٢اناره _؛J؛، _t ثظ؛، تظلا هدا خل،ئث، ما ؤو2آ وقوله! ]ص[، ر.ه أم يل َةى 
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]الأنساء[).(ه لملل كمنا همما وآ/قن النماء حكا ُؤوما ت ه وقول[، ١٩١عمران! 
الإكن1 ؤأم ثنا -تأن2خ أثا ؤأذص1ثن ه; وقول[، ٣٩]الد-محان: ه ألحى إلا ثقثهنآ 

]الموسول[،.ه ألآءقسر أد-رؤ، ُئ هو إلا إلنه لا أدنى ألمنك أثئ سل . ربممف 
أحستؤأأين ؤبجنى "هملؤأ بما آسنثوأ ألدن لمتم، آلأتيس ؤ، ؤما ألسموت ل ما . ه ولومح

يتئئى ق قعث ه آؤ . أثوءا ؛رق آن آلاقن ه ومحولنجم[، لال.ه بمّئ، 
الايات.من ذلك غير إلى .4 

لأأ4.أقاث ؤنإُى ممار: قوله 
الذيالتوكيد بحرف ذلك وأكد آتية، الساعة أن الكريمة لأية ١ هذه في تعالى ذكر 

يدلوذلك الخبر، إلى المبتدأ عن المكسورة إن تزحلمها التي الابتداء وبلام ررإزا؛ هو 
لأنالمحار؛ أمْ إتيانها أن وثانيهما؛ محالة. لا السامة إتيان أحدهما: أمرين: على 
المعاني.فن في تقرر كما الخبر، إنكار على يدل التوكيد تعدد 

كثيرةمتراصع في محالة لا آتية الساعة أن فبين أحر، آيات في الأمرين هذين وأوصح 
حإرككفها ؤيب لا ءاتة ألتاعئ وقوله! [ ١٥]طه! لحفناه آكاد ءائية آلشثت1ظ وإن كقوله! 

ينههايم و( عير خمن-؟ آاقتاعغ رلتلك ^٩؛< ت وقوله ]الحج[ رو(ه ألقير ؤ، ثن نبمف أثن 
وقوله!٢[، ، ١ ]الحج; خملهاه حم دان >=كل ؤبمع أتحمث ثثا مصثكة يتكل ندهل 
وقوله![، ٣٢]الج_اسة! الثاعده ْتا { SjXث١ قم فنا رسب لأ ؤألتاعة حق آثي وعد إل ِفل ^^١ 

ماآكئيمؤق يشي ألثاعه ثمم وقوله! ]!نروم[، و(ه ألمحمحق تيس آلثاعض ئقؤم 
يصا هو إلا  ٦٢٥,؛؛هيثا لا يذ هند طثها إدثا ه! وء_ول[، ٥٥—روم•  ١١]كثاعأه غثر لمأ 

جدأ.كثيرة ذك بحل والآات [، ١٨٧]\لأر\ف: س4 إلا لا ثألأئ ١^ 
ال'كهميأ أؤوهال كقوله؛ آخر، مواصع قي لها الكفار إنكار - وعلا جل - وبين 

تثئ4ل 1ن َكلميأ اقن ^3^ ونوف! ٣[، ]سآ: ئقظا؛ه نتق أق محق ١^١^! يمحنا 
.4شق ض وتا آلأولن تنئها إلا همة إة . قثفة هنثمأي 4إق وقوله: ٧[ ]التغابن: 
جدأ.كثيرة ذك بمثل والأيات ]الدخان[ 

الصلاةعليه - نبيه - وعلا جل - الله أمر ئبذه ألثح هأصح ؤ تعالى! ئوله 
بالحلمأي الجميل؛ الصفح ء ا أمحعمن يصفح أن الكريمة لأية ا هذه في — لام وال

.وأمره عتاب- بغير الرصا الجميل! الصفح عباس! وابن علي وقال والإغضاء. 
مواضعفي المعنى ذك تعالى وبتن لهم. والمشؤع قدوتهم لأنه الأمة؛ حكمة يشمل 
حامحلبهمأؤوءذا [، ٨٩]الزخرف! 4 بملمؤنفٌّنف ملم وقل عمم أؤفاصاح كقوله. اخر، 

أءتا1اثآ ؤئافيإ عنه آمصؤأ أقر تثنميأ وقوله؛ [، ٦٣]١لفرقان! سقماه هالؤإ أكبملأ 
حئتآصضرا ! ، Iوقوl]القصص[، ا.يم ألمجهيق إض( لا عوكم سلم أءمل-كث ؤوهأ 
الأيات.من ذك غير إلى [. ١٠٩]القرة! يآ/ث4 أشُ :ه 
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غيرهو ت وقيل السيف• بآيات منسوخ بالصفح الأمر هذا العلماءت بعفس وقال 
الحلق.بحسن المعاملة وهي لقة، لمحا ا حسن به والمراد منسوخ، 

المؤمن،خالص المجية، ت والحلق والخلق )صحاحه(: في الجوهري قال 
الفاجر.وخالق 

®4■أشأ أثلي م ع }U ممار: قوله 
العليموالخلاق العليم، الخلاق أنه الآكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل - ذكر 

إلاحلاقا كونه الخلاق يتصف أن ، jSCwلا أنه إلى تشير والأية مبالغة. صيغة كلاهما 
يخلقه.أن يمآكنه لا بالشيء الجاهل إذ شيء، علته يخفى لا شيء، بكل علتم وهو 

ؤلأنتأهأ اتذئ محييا ^٥)، تعالى: كقوله كثيرة، آيات في المعنى هذا وأوضح 
®هممر آشش وهو ثو س يم ^ألأ وقوله: ]صء، ®4 ءيئَ ئق وهو ذمي 

ؤعلم سء دم وهو سموج سثع شويتهى ألكما؛ إل آنثوئ ه; ولوق]الملك[، 
أفقعتوأ بتس آمحؤث قرئ قلمهق آمحن ص ّءت ح تو ٢^؛، ^أس وقوله: [، ٢٩]المقرة; 

مجيباتعالى وقوله ]الطلاق[، ؤما ؤ^، أحاث هد آممق ؤأن ف/ رو َ؛و، عق آثه 
أنمبينا ]ق[، ®اه بعن نج دا.لش ؤ؛( ؤا يثنا ؛ وقالوا>^، tJlأنكروا لما للتكفار 
آ/لرصتقص ما عتا ؤ،؛ إحيائهم: على قادر أجسادهم من الأرض في تمزق بما العالم 

١^^،.من ذك غير ر ]ق[ ®4 ظ كتئ وعث؛ نخ 
•ه ® ألُبجم مآلقرءاتث أئنا؛، تث تك ءابمك 4وقت • ممار قوله 
والقرآنالخثاتي من سبعا . نبيه آتى أنه الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ذكر 

لأيةا أن الميارك اكتاب سا ترجمة في قدمنا وقد بذلك. الراد هنا يبين ولم العظيم، 
منالبيان ذلك نتمم أنتا بالمقصود، واف غير اش كتاب في بيان لها كان إن الكريمة 

علمتفإذا الفاعل، باسم البين للقرآن بيان إنها حيث من بالمنة الكناب فنبين المنة، 
والقرآنالثاني بالع المراد أن الصحيح: الحديث في بين النبي أن فاعلم ذلك 

لمعيا للمراد مبيتة ب عتا ا ففاتحة الكتاب، فاتحة هو كريمة: ا لأية ا هذه في العظيم 
الصحح.الحدنمث في لذلك النبي يايضاح ذلك بينت ؤإنما العظيم، والقرآن الثاني 

يشار،ين محمد حدثني الخريمة: لأية ا هذه تفسير فى صحيحه فى البخاري قال 
ايىعن عاصم، بن حشصى عن ١لرحمن، عبد بن خبب عن سحبة، حدننا غندر، حاّ^دنا 
ثمصلتت، حتى آته فلم فدعاني أصلي، وأنا . النمح، نح، ٌر قال* العلى بن سعيد 
افه:يقل ررألم فقال: أصلي، كنت فقلت: تأتيتيأآ؟ أن منعك ررما فقال: أتيت 
فيسورة أعظم أعلملث، وألا قال: ثم [،؛ ٢٤: JLsjV]؛,ش ^؛يثيأ ءامنوأ ألإين 

يدألحمد ؤ رر فقال: فن،كرته لممج النمح، فذهب المسجلاأ من أحؤج أن قبل القرآن 
حدثناأوتيته؛ا، الذي العظيم والقرآن المثالي المع هي ]الفاتحة[، إوه ظاتح؛ رب 



)٨٨(الأية الخم: ّهمرة ^— ٣١٦

قالت قال لغه4ء هريرة أبي عن المقري، سحيد حدثنا ذئب، أبي ابن حدثنا آدم، 
.والقرآنالمثاتي المع هي القرآن ررأم ه؛ الله رسول 

فاتحةالعفلم؛ واكر^ن المثاني بالمع المراد أن النبي. من صحيح نص فهدا 
لأحدكلام لا إذ صحح، غير الطوال المع أنها قال من قول أن تعلم وبه الكتاب، 

المعوأن مكية، هده الحجر آية أن ت القول ذلك صحة عدم على يدل ومما ه، معه 
تعالى.اش عند والعلم بالمدينة. إلا أنزلت ما الطوال 

سعلأنها ، w^wلها وقيل الصلاة. في قراءتها تثنى لأنها للمثانياا؛ لها وقيل 
فيه المي عن ثبت كما سورة، أعفلم هي لأنها العفليمءا؛ ررالقرآن لها وقيل - آيات 

.آنفا لخدكور ا الصحيح حاwيث لا 
اتحة،الق-وهو واحد بهما المراد أن لع الثاتيأا ^^٠ ١١١على العغليم القرآن ععلف ؤإنما 

إحداهماععلف حاز مختكين بصفثين ذكر إذا الواحد الشيء أن هن ت العربية اللغة في علم لما 
أجلزو أع ؤ|تلح ت تعالى قوله ومنه الذوات؛ تغاير منزلة الصمات لتغاير تنزيلا الأحرى على 
الشام:وقول ]الأض[، ©< أته مَ ^ 0 ف؛تئ قدت ثأوى © ثئ قة رى أو 

المزدحمفي ة بالكتيوليث الهمام وابن الفرم الملك إلى 
.تنهره ؤعتجّا يدق معنا ما إث، عئكك تمدن ت تعالى قوله 
أكبروذلك العفليم، والقرآن الثاني المع ه النبي آتى أنه تعالى بنن لما 

بهمتع الذي الدنيا متاع إلى عينيه يمد أن نهاه تعالى، الله عند حفل وأعفلم نصيب، 
أنله يسعي لا الأوفر، والحفل الأكبر الصيب - وعلا حل - ربه أعطاه من لأن الأكفار؛ 

الفتتةلأحل أعطيه إنما صاحبه كان إذا سئما ولا الأخس، الأحمر الصيب إلى ينفلر 
ثمينة! )طه( في كقوله الموصع، هذا غير في المعنى هذا وأوصح والاختبار، 

ؤأثز. وأش كن )هلنأ  dSjjيه تنم الدتأ تؤى' يهنه تم أرثجا يدة متث؛ تا إك ثثك 
والم_راد]طه[ لو^ه ؤمظ وأيينقيه مزقك عمحن يذبما ثئظث لا علخا ؤآصملر الصاوو أهلكا 

.بالدنيا افه متعهم الذين من الأصناف I هنا لأزواج با 
نهىايله أن الكريمةت الأية هذه معنى في الصحيح ٠^٢^. قرة ^^٠ ت تعالى قوله 

كثرةذلك على ويدل الإسلام، قبول من امتنعوا إذا الكفار على الحزن عن ه نبيه 
مثاصتق ق ئش ري ئد-هتّ ٤^؛؛، ت كقوله العفليم، القرآن في المعنى هذا ورود 

وقوله!٨[، ]فاطر: حسرت،ه عام يئسك ندهتا وهلا وقوله! [، ١٢٧]النحل! زيخكحخذه 
ءاقيهمق مسك ثغ ^^،^، وقوله! ]الشعراء[، لؤأه مؤينية ذيؤأ آلا منك ثخ جئه 

إتلثأه ة' تم َئيإ وولؤ؛دى وقوله! ]الكهف[، لوه أسثا آلحي.مثا يهتدا فلا* ؤ إن 
الآيات.من ذلك٠ غير إلى [ ٦٨]المائدة: الوو عز ئأس هاد وقرأ هلعيتثا رتق ين 

عليك،فإنما الإيمان، مجن امتنعوا إذا شقاوتهم عن مسوولأ ولت بلغتا قد والمعنى! 
أشقياء.كانوا إذا عليهم تحزن فلا الحساب، وعليتا البلاغ 
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لأيةا هذه في نبيه — وعلا جل — الله أمر . جماحك ؤآحضش ؤؤ تعالى! قوله 
ومنهوالتواصع، ب لجا ا لين عن كناية الجناح وحفص للمؤمنين، جناحه لحمض الكريمة 

Iعر لشا ا قول 

أحيلاه رفعي فتك لا فاح الجنيخفض الشهجر وأنت 
أقعق،ذي جئاحش ؤوأ-ئفس الشعراء! محي كقوله أحر؛ مواصع محي المعتى هذا وبين 

عيثثق ظة وؤ ثهؤ يث أس ين نحثإذ ؛^٥-^ وكقوله; ]الشعراء[، ألثمحثى.4 ين 
]لى[ ١٥٩_م-رال; ء-]Tj ألإ4 ف، وقايدئم ثم ثآسثئير عتم ةء-ف ملأ بى لامقإ ألثل_ا 

•ءيرذلكسالآات 
الالمؤمنين غير أن _ مخالفتها مفهوم أعني — الكريمة لأية ا ■حء؛لاب دليل من ويفهم 

فيالمفهوم هدا تعالى بتن وقد والغلفلة. بالشدة يعامالول بل الجناح، لهم يخفض 
]المو؛ت:ه عي ؤأعلهل وأل.قفت\بم ألخقهار جهد أفق ؤكأ;؟،-ا ث تعالى كقوله أحر؛ مواضع 

فيثىأأثؤم؛ن عق وقوله! [ ٢٩]١!^^: ;خمآء ئؤ عز وقوله: [، ٧٣
المائدة.فى قدمناه كما [ ٥٤ت المائدة ] ؤ

لاسءأقوال الماد في ©4. آلمحن >، أرتا تعالى: قوله 
بعضتضعف قرينة الكريمة لأية ا في أن إلا قرآن، له يشهد منها واحد وكل معروفة، 

الأقوال:تك 

ومخالفتهم،الرمل ن، يتكن. على يحلفون لن.ون ١ مين. بالمقتالمراد ان الأول. 
ومنالتقاسم. بمعنى وهو اليمين، بمعنى القسم من افتعال لاقتسام فا القول هذا وعلى 

قشتنمآس ئثاسمأ ؛ؤد١لإ صالح: قوم عن تعالى قوله الوجه لهذا ترشد التي الأيات 
أسثعق لا آتميهر جهد أس ؛ؤرأم_عوأ وقوله: ليلا، نقتلهم أي [. ٤٩]الممل: وأه_لميم 

روإل4ين لطم تا تن ين آممقم دآ==فورأ ُؤأولم وقوله: [، ٣٨]النحل: ءه مل 
[l^l٤٤: ،^,؛ ،] :غير)لى [ ٤٩]الآءراف: محبمتإ4 آسُ تاثم لا أنتن أدل وقوله

مين؛مهتفسموا عليه؛ أقسموا إلا ييء يكذبون لا كانوا نهم فكا الأJاتحتC، من ، ذلل
بأنهموصفوا ؤإنما والنصارى، اليهود مين: يالمقت المراد أن الثاني: القول 

القولهذا على ويدل ٠ يبعضها وكفروا يبعضها فآمنوا كتبهم اقتسموا لأنهم مقتسمون 
وقوله:[، ٨٥بقرة: ]الي1تعيه ألكننب يثتمى تعالى: قوله 

[.١٥•]الساء; إث؛نيه وثطؤ إب*غو، يئن 
بأقوالهمالقرآن اقتسموا م كفار من حماعة ؛المسين: الراد أن الثاك: القول 

لوقا كهانة، بعضهم: وقال سحر. هو يعضهم: وقال شعر. هو يعضهم: فقال الكاذية، 
عليهتدل القول ا وهال ه. محمل؛ احتلقه بعضهم: وقال الأولين. أساطير بعضهم: 

وتاتعالى: كقوله الكاذبة، الفتراة الأقوال تلخ، القرآن في ىلوا أنهم على الدالة الأيات 
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إنت وقوله ]الحائ[، .(ه ثمن ثا قيلا َغهتي يثوو ه ومؤن ما ظلا ثام بمو هو 
يلؤو_إدا ت وقوله V[، ]ص: ا-ضلئقه إلا كدآ ^إن ت وقوله ]المدر[، ه و( يوم ثقر إلا هدآ 
آألآىك<أقطؤ وقوله؛ ]المح_زِإ[، .ه ألأويى آتطتر قاوأ رؤؤلأ أمد ثادآ قم 

.الاياتامن ذلك غير إلى ]الفرقان[ ر.ه وأصاِيلأ بهتتقع ئثؤ نمق ئؤ آكثثها 
الأول؛بخلاف الثاني تنافى ولا الثالث ١^ هل1 ويد آلكريمة آلأية فى والقربمة 

أعضاءله لجعلهم القول في أفلهر .ه بجن آمحتءاق ن—؛نأ ؤ(لن قوله لأن 
■إلخ ■ ■ كهانة. محمحر، شعر، I كقولهم اأاك1ذوة، أقوالهم اختلاف حسب متفرقة 

يبعضهافآمنوا جزؤوها التي كتبهم بالقرآن فالمراد - الكتاب أهل أنهم وعلى 
بغيره.وكفروا منه هواهم وافق بما آمنوا لألهم القرآن أو ببعضها، وكفروا 

متفرقة،أعضاء جعلوه أي الشيء، من العضو وهي عضة، جمع ؤبج؛نه وقوله' 
وعليههاء، أصلها المحذوفة اللام ت العلماء بعض قال واو. أصلها المحدوفة واللام 
القرآنجعلوا فالمعنى - القول هذا فعلى المحر؛ والعضا،ت عضهة، العضة فأصل 

دذله-رلهيناي ت وقوله [؛ ٢٤]الملدرت يوره غث إب ثزآ كقوله: سحرأ؛ 
[J^،^l٤٨: ؛ ] الأيات.من ذلك عير إلى

إنعضها. والمحر عاضهة، حرة لما وا عاصها، حر ن ا تسمى والحرب 
تلشاعر ا قول ومنه قريش؛ لغة ذلك 

المعضهالعاصه عقد فى ت ا ثافنالمن ربى يأعوذ 
بالحجةصيع ت قولهم من وأمحلهره؛ يه فاجهر أي ومره. بما ت تعالى قوله 

■بها صرح ت كقولك جهارأ، تها تكلم إذا 
ولاخفاء غير في علنا يه أمجر ما بتبليغ ه نبيه فيها اش أمجر الكريمة لأية ا وهو0 

إثلئذأزد دآ ج ألرسول، ^،؛٠^١ كقوله! كثيرة، مواضع في المعنى هذا وأوصح مواربة. 
[.٦٧ت ]المائدة لأية ا • . رغإث،يم. من 

أخر؛مواضع في وجه أكمل على فلغ الأمر ذلك امتثل بانه تعالى له شهد وقد 
تأورأتت دثآ علهم وقوله؛ ٣[، ! SJlSI^J]؛ددقةأه■ ^٢ أَةملت ^٢^ كقوله! 

الأزت.من ذلك غير إلى ]الذارات[ 
؛للعلماء معروفان قولان الكريمة الأية هاوْ ش آلس،نكتيه. عن ؤواضغاأ تعالى! قوله 

واستهزاJهم،بتكذيبهم  J1_Jلا أي عي محنى أن أحدهما! 
بمامعناها التأويل هزا على والأية منهم. حاففلك فالله ذك؛ عليك يصعب ولا 

تحشهم،ولا بهم تبال لا أي ,i عيؤوآع-ييا ربك، رسالة بلغ أي تؤمره، 
بمن؛؛١ سق ز وإن ره من إJلى أزد ثآ ج أؤسوز تعالى! كقوله المعنى وهزا 

[.٦٧]اّئدة! ألناسه من يعملمدك وأثث كم رسا 
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عنبالإعراض مأمورأ الأمر أول محي كان أنه لأية ا معنى في الظاهر وهو ثانيهمات 
محولهذلك على الدالة الأيات ومن السف، بايات ذلك نسخ ثم المشركن، 

وقوله:]الأنعام[، (إثئنكي.ه عي ومبم، م إب إثنه لا وأكن ين إوث أوتى آ وؤا 
يا،عن ثوك ثن عن ؛^٤٧ وقوله؛ لالجدة[، .ه مِثظريف إقهم وأظر عنهم ؤئأُؤا 

أذدنهم4وثغ ألكنهئن يج ُؤُلأ وقوله؛ ]النج-م[، .4 ألئ'غ آلثوه إلا يرد رؤ 
الاياصمن ذلك ض إلى [ ٤٨]١^١^ 

أنه١لكريمة ١^٠؛^ هدم في تعالى بنن واه. أتتنينه َلإثك تعالى• موله 
مواضعفي وذم زيش• من قوم وهم يستهزئون كانوا الذين المتهزئض ه مه كفى 
[،١٣٧لبقرة:]١ لأية ا . .ه.أقم ؛^؛::؛^.٩٤^ الكتاب! أهل في كقوله غيرهم؛ كفاه أن أحر 

الايات.من ذلك غير إلى [، ٣٦]الزمر: ه عنده يكاف أنثه ُؤأقر( وقوله؛ 
بنوالحارث وائل، ين والعاص المغيرة، بن الوليد هم ت المذكورون والخستهزئون 

,لمعللب ا بن والأسود ، يغوث عبد بن والأسود ، لمهمي ١ قيس 
التاريخ.في مشهورة هلاكهم سب كانت التي والأمحات 

هذهفي _ وعلا جل _ ذكر . .4 يتفة يثا صديق ثضيئ؛ أك تلا نكد ؤ تعار! قوله 
س_،،لتلكن وا العلعن من فيه الكفار يقوله بما صدره يفيق ه نبيه أن يحلم أنه الكريمة ية ألا 

ل>روقإثم ثثإ كقوله؛ أحر، مواضع في المحنى هذا وأوضح القرأن. في والعلعن 
أنصديق هء ؤصعى ءإيا-ك■ ثؤحمت، ما بمص ئايلث ^٥،^، وقوله! [، ٣٣]الأنعام: بموؤ0لج أثمك، 

عيجمتلف ثخ أؤقلم؛ثا وقوله! [، ١٢]هود: ئإيثه معهJ ج—اء أو كر عقؤ أية يقؤلؤأ 
يكؤيؤأألا صنك ؛ّج وقوله؛ ]الك—هف[ رثا ألحديثا بهندا قينإ لر إن ء١قرهم 

الأنعام.في ذلك، من شيئا قدمنا وقد الآياا-تإ، من ذلك، غير إر ]الشعراء[ موينيراأو؛يم 
هزهفى نبيه. - وعلا جل - أمجر .ه. ؟^ ٠٥١تن وأن محتد منج ؤ تعار: قوله 

.ألكيدي^ تن ؤكن ؤ قوله; وثانيهما; غث،ه، محتد ئتج ؤ قوله: هما; أحل. بأمرين; ية ألا 
كقولهالكريمة، لأية ١ هده محي المذكورين بالشيئين الأمر كتابه محي تعالى كرر ومحي 

ؤئًوومحوله ]الصر[، وابا ء=قاث إقو ؤآسعفنأ رظى تمد ^٥--؛^ الأولت محي 
ؤح~إوه: ومحول[، ٣٩]ق: شإه ؤل آلثصن حللؤغ ثل رش ثثتد وصيح دملو0 ما عق 
]غ—اف-_ر[ؤآلإبؤقتر ادتئي رش يمني ؤبمنح واسنأمر حق آثه ؤبمد إرت 

كثيرة.ذلك بمثل والأيات 
اللهتنزيه ت  ٤٠٠٣٠٧١عرف في ومعناه لموء. ا عن الإبعاد ت اللغة في التسبيح وأصل 

عن- وعلا جل - ربك نزْ بح؛ ومض • وكماله بجلاله يليق لا ما كل عن - وعلا ل ح- 
يحمدمتلبسا كونك حال في أي ه رتق، ^^IlJ وقوله! وحلاله. بكماله يليق لا ما كل 

وقينرلفظه لأن والجلال؛ الكمال صفات من أهله هو ما بجميع عليه بالثناء أي ربك، 
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جل— لله ثابت وجلال كمال وصف كل من المحامي جمع فتعم معرفة إلى أصيفت رتقاه 
تأحدهما بأمرين؛ يكون الكمال لأن كمال؛ بكل الثناء الكريمة لأية ا فتستغرق وعلا 

بالمضائل1لتحلي والثاني؛ التسسح، معنى وهذا يليق، لا عما والتنزه الرذائل، عن التخلي 
هذاولأجل كمال، بكل الثناء فتم الحمد، معنى وهذا الكمال، بصفات والاتصاف 

فيمميلتان اللسان، على حفيفتان رلكلمتان قال؛ أنه . عنه الصحيح في ثبت المعنى 
الثانيفي وكقوله ، الله سحان وبحمده، الله سحان الرحمن؛ إلى حستان الميزان، 

دم٤ساجد آكل وقوله؛ _[، L*_!l]ا.اه واهميجاه ؤآنجئ قلعه لا السجود؛ وهو 
إياهيكنتم إن قئهث ألمحا ,ثل وقوله؛ ]الإنسان[، ر.اه زيلا يثث وثينك 

الصلاة.على التسبيح إطلاق العظيم القرآن في ويكثر [، ٣٧]فصنت؛ نعبدطتكه 
صدرهصيق على والسجود بالتسيح الأمر - وعلا جل — ترتيبه أن اعلم تسه- 

يلدلزوال سبميا لتسسيث^ وا الصلدة ن ا على دلل ، لسوء ا ممن له Jقولون ما بسسيبا 
المزأؤوأننجنوأ تعالى؛ وقال الصلاة، إلى بادر أمر حزبه إذا ه كان ولذا المكروه، 

ئيوالنسا داود، وأبو أحمد، الإمام رواه ما هذا ويؤيد [. ٤٥]البقرة؛ الأية • • . ^٥^ ٦۵١٢؛
ابنيا تعالى؛ الله ررمحال يقول؛ الله رسول سمع أنه غهتد، همار بن نعيم حديث، من 
أصابهإذا للمسلم فينبغي آحره،، أكمك النهار أول من ركعات أريع عن تعجز لا آدم 

.وغيرهاصلاة من الهلاءات بأنواع تعالى طه ا إلى ^-^٤ أن مكروه 
يتقربأي ربه، يعبد بأن ه نبيه - وعلا جل - اطه أمر ربم،ه. ت تعالى قوله 

علىالهناعات جميع من به له يتقرب أن أمر يما والمحبة والخضؤع الذل وجه على له 
إلهلا من الإثبات حفل هو الذي الأمر هذا تحقيق في القرآن وجل المشرؤع، الوجه 

الثانيالجزء تحقيق ْع إلا ينفع لا هذا أن القرآن بثن ومحي ■ منها الني حظ لع اطه، إلا 
تعالىطه ا سوى المعبودات جمح حلع وهو • منها النفي حفل هو الذي التوحيد، كلمة من 
ومحال[، ١٢٣]هودت ئكده ومحكل ؤةعثدْ تعالى؛ قال العبادات، أنولع مع جش 

وقال[، ٣٦]النساء: ه شنقا يدء ذئن؛وأ وثُ أه أؤوأعبئوأ وقال؛ [، ٦٥]مريم! لئدتمح؛ه هثلير 
وقال؛[، ٢٥٦]البقرة! ألؤئىه اهثهؤ أستمسك ذهتد باش ودؤمِإل الهكنوت يكمن 

جدأ.كثيرة ذلك مثل في والأيات ]يومحف[ ا.ه تئيمث ؤئم إلا ياؤ آحفمحم يوين 
بنسالم منهم الحلم، أهل من جماعة قالت • آلفترئ>ه هقا ؤ-حئ تعار• قوله 

وغيرهم؛أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد وقتادة، والحسن، ومجاهد، عمر، بن طه ا عبد 
قلعمثك ووز J.( أنحّلما مث ثك ؤ تعالى؛ قوله ذلك على ويدل الموت، اليقين؛ 
أنسأقا تة ® الذي ^ ء @ آمحن ع قوص بمقتا @ أمن، 
عنالزهري حديث من صحيحه في البخاري أحرجه ما هذا ويؤيد الموت. وهو ]المدثر[ 
يحللما . اطه رسول أن الأنصار( من )امرأة العلاء أم عن ثابت، بن زيد ين خارجة 

السائب!أبا عليك اطه رحمة ؛ العلاء أم قالت مات، وقد مفلحون بن عثمان على 
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أكرمهاآ؟قد اش أن داJرJالث^ رروما ت اش رسول فقال الله. أكرمك لقد عليك قشهادش 
اليقين،حاءه فمل هو ررأما فهاوت اش؟ا يكرمه فمن اض! رسول يا وأمي بأيى ت فقالت 

الموت.اليقين أن على يدل الصحيح الحديث وهدا الحديث. الخير..؛؛ له لأرجو وإني 
ذكرنا؛ما ينافي لا الواقع وتيقن الحقيقة، انكشاف باليقين المراد إن من وقول 

تمحوله محي التهامي أحاد ولقد يقينا، الحقيقة له ظهرت الموت حاءه إذا ن ا الأنلأن 
ساريال خيينهما بوالمرء يقفلة والنية نوم عيش وال

فيوالحاكم المنير، وابن منصور، بن سعيد أحرج ت المنثور( )الدر صاحب وقال 
ارماه•' افه رسول قال ت قال الخولأني مسلم أبي عن والديلي مردويه، وابن التاريخ، 

ركومحني سح أن إلي أوحي ولكن ألتاجربن، من وأكون المال أجمع أن إلي أوحي 
•آمحش أمش حئ ره ُآعثد . تنئقن 

أنإلي أوحي ارما قال: ه المي عن ه عود مابن عن مريديه ابن وأحرج 
تنوأن رتك وبمني سح أن إلي أوحي ولكن التاجرين، من وأكون المال أجمع 
.ه"■أتقثش أمش حئ رثق أعث ُ. 

■يقول ه اش لمول سمعت ه؛ الدرداء أيي عن والديلمي مردويه ان وأخرج 
سبحأن إلي أوحي ولكن متكاثرا، المال أجمع ولا تاحرأ أكون أن إلي أوحي ررما 

■.4؛؛آتييق ثيه حئ رك ؤأئثد . تف ؤق رك بجنة 
•تّبيهان 

يميزثابت عقل وله حيا دام ما الإنسان أن على تدل الكريمة الأية هده ت الأول 
محانقاعدأ، فليصل قائما الصلاة يستطع لم فان طاقته، حب عليه واجبة فالعبادة به، 
الصلاةنبينا وعلى عليه - عيسى نبيه عن تعالى قال وهكذا جنب. فعلى يستطع لم 

فيبخاري الوقال [ ٣١]مريم: حثاه دنت نا ؤإليقوة يخثق' ؤو\وصي -• واللام 
يتحولأن يقدر لم إن ؛ عقناء وقال جنب؛؛ على صلى قاعدأ يطق لم إدا ررباب صحيحه: 

طهمانين إبراهيم عن الله، عبد عن عيدان حدثنا وجهه، كان حيث صلى القبلة إلى 
بيكانت قال: ه، حصين بن عمران عن بريدة، عن المكتب، الحسين حدثني قال: 

لمفان محقاعدأ، تستي لم فان ئاثما، ررصل فقال؛ الصلاة عن و. النم، فسألت بواسير، 
أتظعمهما آثم ^؟^١ تعالى؛ قال معلوم، هذا ونحو اه حشس،اا، فعالي ستهلع 
.٠وقال [، ٢٨٦]البقرة: ه وسمها إلا ثئثا آثث تمم؛و ^لأ تعالى؛ وقال [، ١٦]التغابن: 

الحديث.امتتلخم٠..؛؛ ْا مه ئئتوا شيء أمرتكم ررإدا 
الكفرةالزنادقة بعض الكريمة لأية ا هذه به يمسر ما أن اعلم الثاني؛ التنبيه 

علىتول لأية ا وأن — وعلا جل — بالله المحرفة اليقين معنى أن من للتصوف، المدعين 
عنهتسقعل أنه — باليقين عنها المعبر الدرجة تلك إلى بالله المعرفة من وصل إذا العبد أن 

بالعبادة.الأمر غاية هو اليقين ذلك لأن والتكاليف؛ العبادات 



الآة)ا(الخل: سور؛ ٣٢٢-

الملمين،باجماع الإسلام ملة عن وخروج وزندقة، باش كفر يهدا الأية تفسير إن 
آلسورة في قدمنا كما لعبا يسمى بل تأويلا، الاصطلاح في يسمى لا النؤع وهدا 

أعلمهم وأصحابهم هم — عليهم وسلامه الله صلوات — الأنبياء أن ومعلوم عمران، 
أكثرذلك مع وكانوا التحفليم، من يتحق وما وصفاته بحقوقه عرفهم وأ بالله، الناس 
حل، قال وقد رحمته، في وطمعا منه خوفا وأشدهم ، - وعلا جل - ف عبادة الناس 

تعالى.الله عند والحلم [ ٢٨]فاطرت ^لثJنؤأه بمائه ين أثث بمش ^^١٥ -• وعلا 

ص
النحلسورة 

الماصيبصيغة وعبر القيامة. إتيان وقت قرب أي ■ ١^^ أنر ؤؤي ت تعالى قوله 
في— وعلا جل - بينه هنا إليه المثار القيامة واقتراب ، لوقؤج ا منزلة الوقؤع لتحقق تنزيلا 

]الأنبياء[،أؤأ^ لمبمؤن عئئؤ ى ؤبمم بهم حثتا ِثلناس ت كقوله أحر، مواصع 
ثلذإئ ؤو؛ا وقوله; ]اكمر[، وه ١لثثز وأقيى ألثاعئ -؛ وعلا جل ■ وقوله 
]الشورى!^؛؛،٠ ألتاعث نمل يثآويك ؤون\ ونوله؛ [، ٦٣]الأح_زاب! هسبماه من الثاعه 

]النجم[ؤاه َكاقهة أش يهمن من لها لثل ^٠^ ٠٢-؛ وعلا جل - وقوله [، ١٧
إأىغيرذلكسالآات.

كقوله!القرآن، في كثير وقوعه لتحقق صى لما ا بصيغة المستقبل عن والتعبير 
آمحثبآثثؤ أمحب 'ؤودادى وقوله؛ [، ٦٨]الزمر؛ ي من ؤصعى آلمرّور ؤغ 

ألقتثنؤإيء ألك؛؛ث ومحبجع رقها بجر أمحمح< ؤوئ؛-أه آ وقول ؛إء، ]الأءمِاى: أم4 
ساأءثم نئو عملت ما صى َةل ؤيئت . يقليق نئم \ام يم وشى ؤألشأدت 

[.٧١-٦٩ت ]الزمر •ه ■•ًًقموأ أل؛بم وسى ؤا بمؤف 
الوقؤع.منزلة وقوعها تحقق نزل الاستقبال، بمعنى اّصية الأفعال هده فكل 
عنالكريمة الأية هذه في — وعلا جل - اطه نهى . ^٥^ تعالى؛ قوله 

يعجلأن طلبهم هو والاستعجال القيامة، يوم والعزاب الهول ص به وعد ما استعجال 
القيامة.يوم العياب س به يوعدون ما لهم 

المدابتيؤإق —؛ وعلا جل — كقوله ، كثيرة المعنى لهذا الموصحة والأيات 
يلإزلأ س © نئمحن ي م بمة نقيم أتذق 

وأث!رنكيهنا قؤن لا بها ؤثس،تحئ، وقوله؛ ]الع_تكبوت[، ©ه نمحثله 




