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لمسيص،ا باجهاع الإسلام ملة عن وحروج وزندقة، باش كفر بهذا لأية ا تفسير إن 
آلسورة في قدمنا كما لعبأ يسمى بل تأوبملأ، الاصطلاح في مي يلا النؤع وهذا 

أعلمهم وأصحابهم هم _ عليهم وسلامه اش صلوات — الأنبياء أن ومعلوم عمران، 
أكثرذلك مع وكانوا التعفلمم، مجن يستحق وما وصفاته بحقوقه وأعرفهم باش، الناس 
حل— قال وقد رحمته، في وطمحا منه خوفا وأشاسيإإ _، وعلا حل — ش عبادة الناس 

تعالى.ش ا عند والعلم [ ٢٨اّفاطرت عباده من آثه محش ؤِإقما وعلا 

النحلسورة 

الماصيبصيغة وعبر القيامة. إتيان وقت قرب أي • ١^^ أنر ؤؤ؛" ت تعالى قوله 
في— وعلا جل — بينه هتا إليه المثار القيامة واقتراب الوقؤع، منزلة الوقؤع لتحقق تنزيلا 

]الأنبياء[،تمبمؤن عفلؤ ؤ، ؤهم حسثابهم إنئاس ؤآهرد_، ت كقوله أخر، مواصع 
تل؛ذبية ؤ؛، وقوله• ]الشم[، رو(ه ألمعز ؤأثى ألثاعه ؤأعم،ت _ت وعلا جل - وقوله 
]الث_ورىإشبه أل1ناعه أمل يدرك وما ؤ I ه وقول[، ٦٣لالأح_زابث هميثاه دكؤن ألناعع 

]ال_ج_م[ؤاه َثاثمن أش يؤن من ثها لإل ؤا آلأيفه ؛^١٤؛، وعلا جل - وقوله [، ١٧
إنىغيرذلكمنالآاُت.

كقوله;القرآن، فى كثير وقوعه لتحقق الماصى بصيغه المتقبل عن والتعبير 
أمحبآ-لقة أمحب ت وقوله [، ٦٨]ايمرت ؤ، ش ءتعى أثير ؤ، ُؤوديح 
يالثتنه أوثق نوضخ ما دور أ'مح ودص وقوله: [، ٤٤]1^1^; ام4 

تاآعتم نئو ٧؛، ما دمى َةل يومئ، . يظمن ي نئم أيمم وشى وإلأيِ-آء 
[.٧١-  ٦٩]الزمر؛ .ه . . ً=تقمروأ أل؛ر، وسى يئعؤف 

الوقؤع.منزلة وقوعها تحقق نزل الاستقبال، بمعنى الماصية الأفعال هذه فكل 
عنالكريمة الأية هذ0 في - وعلا حل - اش نهى . ^٥^تعالى: قوله 

يحجلأن طلبهم هو والاستعجال القيامة، يوم والعزاب الهول من به وعد ما استعجال 
القيامة.يوم العذاب س به يوعدون ما لهم 

يالعدابرإءسث،شم1،ث، أؤ وعلا حل — كقوله كثيرة، المعنى لهذا الموصحة والايات 
جهمولق إلمداب تثنحلغث . ِئيق ثتُ همئتر بمته أنداب ؛ر ٤٤قثس أجن 

وٌىيها ئفينوة لأ بها ؤن1ثتحق وقوله: ]الخئك_وت[، وه أتقي؛ى ثثمحعله 
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تعدودةأثؤ إئ أليزاب عمم آئدا ت ه وقول[، ١٨ت ]الشورى ثبمإه مئفقؤن ءامنؤإ 
.هأيثثاب ىَ ئل ه ٧ نحر وبما ؤو،ر] وقوف: ٨[، ]هود: نا قرك 

.هآئثتيئون ينه ئتمحث ^؛١ متايا أز نكتا ءدابو 1سلإ ؛< ١١١;؛^ ه؛ ولوق]ص[، 
الايات.من ذلك غير إلى ]يونس[ 

توجهان تفسيره فى ستدءجلو٥أآ محلا I قوله فى والضمير 

١^^٠أنر أق ؤ محوله! من المفهوم القيامة، يوم به الموعد العياب أنه ت أحدهما 
قالالعذاب، لكم يعجل أن اطه من تقللبوا لا أي اله؛ إلى يعود أنه وثانيهمات 

كشر•ابن معناه 
همافشقالساعة ؤ يزلت لما , عبامى ابن محال . تفسسره فى القرحلبي ومحال 

بعضعن فامسكوا أ قربت قد القيامة أن يزعم هذا إن الكفارت محال ]القمر[ إوأه آلتير 
ؤآهمر_افنزلت إ شيئا نرى ما ؛ فقالوا شبثا، يروا فلم فانتفلروا فامسكوا تعملون، كنتم ما 

تفقالوا الأيام قامتين الساعة، قرب وانتفلروا فأشفقوا ١[، ]الأنبياء: ,^٠١^، 
فنزلتوخافوا، والمسلمون . اممه رسول فوثب ه أليي أنر أق ؤ فنزلت شيئا، نرى ما 

بأصبعيهوأشار والساعة أنا رربعثت .ت النم، فقال فاحلمأنوا، ذتقنثطوه ^٥^ 
المرادأن على يدل وهو ١لقرءني، كلام من الغرض محل اه تليها، والتي السبابة 
وقتهإلى متأخر هو بل عجل، عن الأن واقعا تفلتوه لا أي ثتنحلووه؛ ^٥^؛ بقوله; 
تعالى،الله عند له المحدد 

قول- وحدوده فرائفبمه أي امموه، أنر ^١^ معنى: إن وافقه: ومن الضحاك وقول 
أنيبلغنا لم إنه قائلا: تفسيره في القلبري حرير ابن الإمام رده وقد له، وجه ولا مردود 
منلهم فيقال عليهم، تفرض أن قيل فرائص استعجل ه الله رسول أصحاب من أحدأ 
المشركينمن العذاب مستعجلو أما ستحجالوها، فلا اظه فرائض جاءتكم قد ذلك: أجل 

اه.كثيرأ، كانوا فقد 
القيامةيوم العذاب باقثراب للكفار تهديد أنها — الكريمة ١لأية من المتبادر والفلاهر 

استعجاله.عن نهيهم مع 
قال:من قول بالصواب عندي ذلك في القولين وأولى تفسيره: في جرير ان قال 

والهلاك؛متهم العذاب قرب لهم منه ؤإعلأم وبرسوله، به الآكفر لأهل الله من تهديد هو 
بذلكفدل [ ٣١]التوبة: دثّرءِله ؤ'تكات\ وتعالى: سثحّانه بقوله ذلك عقب أنه وذلك 

اه.لهم، ووعيده يه المشركين تقريعه على 
.يىيثاآ ْن ض مهء ثى ثاقج تليك؟ يزل ؤ تعالى: قوله 

لأنالوحي؛ بها المراد أن الكريمة: الأية هذه في الروح معنى في الأقوال أفلهر 
الأجسام.حياة به الغل،اء أن كما الأرواح، حياة به الوحي 
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تاينجى كث تا أتيأ ين رقث1 إقإى آيتنا اؤو؟ثإف تعالى؛ قوله مدا على ويدل 
بئآويغ محط ءش ذو الدنكج ه؛ وقول[، ٠٢لاكو;ى: 4 الأتن ثثُ اوثب 
ئئ؛بجم أؤ و ؛ق لا ثمقة ئم بجم و أقادق، بج_م يذر بمادءء ذ بمآء س فأ مء 
■©4 آثثهار آمي k أو '^، ٢م 

إؤج4آلعككم 4يرل قوله؛ بعد إتيانه الوحي بالروح المراد أن على يدل ومما 
أنديكمإدأآ ظ قوله؛ بدليل بالوحي، يكون إنما الإندار لأن أذدروأ4؛ 4أذ بقوله؛ 

منئثاي من ءل أمرِْ.ء ين آلتبح 4ثبمنج، قوله؛ بعد إتيانه وكذلك [. ٤٥]الأنبياء؛ إلو؛ى4 
بالوحييكون إنما الإنذار لأن [؛ ١٥أتدفي4]ءام: بجم ُؤذير بقوله؛ [ ١٥]غافر: 5؛ادئء4 

وتخفيفالون ؤإساكان الياء بفم راينزلءا عمرو وأبو كثير ابن الحرف هدا وقرأ . أيضا 
الجس.لبيان أو تعيفية، لأية ا في راساا ولففلة والشديد، بالفم والباقون الزاي، 

اختارهمن على الوحي ينزل أي •٩[؛ ]البقرة: مى يثآء من 4ءق وقوله؛ 
آلقيف4ءةرنث< هلا ألميقؤ يرى بمّثلي 4آلةء يقوله؛ تعالى بيته كما لدلك؛ وعلمه 

4محداوقوله؛ [، ١٢٤]الأنعام; يثثاكئ/4 سد -ثئ، أعام 4أفُ وقوله؛ ه/'[، ]الحج: 
أنأتفهم ييم أفشتأ يقسمنا ؤ وقوله؛ [، ١٥]غافر: بمايهع4 يق ئثّاء من عق ٢^-، بن آلر؛ؤح 

[؟٩٠]lJ^؛: ءبابْء4 ثى ثثآء من ؤ ةفّليء ين أث؛ يارد أن ثثا أممه أنزل يمثآ يؤكموأ 
مىنيل عق ألإءاق ثدا لإل 4؟^؛* قولهم؛ في الكفار على رد وأمثالها الاياينته وهذه 

[.١٠١]الزحرف: عظثبما4 آليتهن 
•قوله من ررأزار في الأفلهر • هأدمن4 قأ أو ,إله لا آثهُ ١^^١ 4أد، تعالى'• قوله 

معنىفيه - بالوحي أي - بالروح الملائكة إنزال لأن رة؛ المقهي أنها أذذ-تأ4 4آ0 
الناسياتخار ر مفالملأئاكة به أنزلت، الذي الوحي أن المعتى؛ فياكون حروفه دون القول 

بتقواه.وأمرهم ،® ujiإلا إله رربلأ 
مناريأتّا 4وما كقوله؛ كثيرة، ايات، في المحتى هدا — وعلا حل — أوصح وقل 

4زلثدوقوله؛ ]الأ؛_سّاء[، و4 ظع4درن أنأ للأ إل؛ه لا لإ إنه م؟ئ إلا ثبمؤل ثن مأاكث■ 
أربمئ؛-اثن 4لسل ت ه وقولآةتمث4، مآنئيأ أممه آُن\آعثدمحأ رنؤلأ محي ً=ئإا ؛، بثن؛ 

نقما4م وقوله؛ ]الز-حرف[، ©4 ءرلهه ألر؛تحا دويؤ ين بمق؛ -آثندآ ين ثه، ين 
منذلائ، غير إلى ]الأنياء[  kk ©4يهو يبمد إله إلنهآًئم أئا إلى بجئ 

التقوى.ومعنى الإنذار، معنى قدمنا وقد الايات، 

جل- بين ©4■ يئهك عثا شق يالؤ وألاومت، آلثنوت 4طئ تعالى؛ قوله 
هذ0يخلق من وأن والأرض، السماوات خالق هو أنه الكريمة لأية ا هذه في — وعلا 

شيثأ.لنمه يملك ولا ثسأ، يخلق لا ما معه يعيد أن ويتعامحلم يتنزه العفليمة الجحلومحات 
معهيعبد أن يصح لا الوجود، إلى العدم من الخلائق يبرز مجن أن على تدل محالأية 
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•بقوله ألؤ4 دأبمحثك ألكملأب ؤءارث> قوله: أتبع ولهذا شيء؛ على يقدر لا من 

أرى؛^ ١Jjءثئءأ ألناس ؤثنأث؛ا كقوله; كثيرة، آيات في المعنى هذا وأوصح 
محلقوقوله; غيره، دون الخالق هو المعبود أن على فدل [. ٢١]البقرة: حلءآه 

شعنجم أء قيه كثلنوء ثوم_أ ئغء ف ثثزأ وم I وئوله .ه ثوًقثيث ^١! ٥١محلى لا َةن 
عتدْءو آلمرءادأ رل( أرى وقوله: [، ١٦]الرعد: ه ألليث اوجد وئر شء لإ ثق أثم 

ف،س-ردلئ، ر ه وذأ ودو\ يقذ ؤؤ ُألآدتيا ألتتتت •_، ثم أرى )و 
كطقؤىؤهتآ ث،تثا هنيقبى لا ءالهه دؤبجع ين ؤآمحدؤأ ؛ ٥١ئشئإ ممديم ًكل وحتى آذثٌ 

ف_رئ_ال[،]ادواه لثويا وي -ءٍوأ ولأ مث1 عيآ وي سا وي غ لأذفسهلم 1لتؤزى به 
}_(آلهكلث؛تي دل دؤنهء ين ألأبم ئق مادا ثأمف آثم -غلى أؤسا وءلأ جل - ه وقول
ماداأروّؤ، آقي يؤن ين شعؤن ١^؛:!؛ ثجاءكا يم ل وقوله: ]لقمان[، أ.ايم ييما صثل 
دونين ثدميثث ثا أو-وم ^٥١؛؛ وقوله؛ ■٤[، ]فاًلر: آلةي؛تيه ي، شنك ذم و أيري0 ين -ظنؤآ 

تثآننرو أو ئندآ ثي، ين يكثف أقؤي، ألثتقت< ي( فنق ثم أم أئأمحي، ين ئمأ مادا ؤوف، أس 
ثظمحلإأ ثا ما ■^١؛^^؛، -؛ وعلا جل - وقوله ]الأحق-اف[، ).ه متندقتى يظم إن عر 
l[yوقونه ]الأء_راف[، .(ه ثي  jJ،_ : إاىثلث ةس؛يعإ مثل صميت، آلأاس

جوقوته; [، ٧٣]الحج: ه لم آن_تممإ يأو إى)، محأديإ ؛ى أثم يؤن ين ثمزى أررى 
،٣٥: jjlaJl]١لأية ■ . ■ وأُلآئاه آلتئزت ٧،^؟ أم ١. ألقلتول هم آم عيد ين غقؤأ 

عيرأتذت ٥( محلهمبمة و>اوإ سق! محمن لا أممي درن ين يتءوث ُأؤأث ؤ ه؛ ولوق، [ ٣٦
الأذن.س ذلك غير إر قتوه، 

منويبرزهم الخلق، يخلمق من هو يعبد أن يستحق الذي أن تبين الايات فهذه 
شؤونه.ويدبر يخلقه، من إلى محتاج ، مربوب مخلوق فهو غيره أما الوجود، إلى العدم 

الكريمةلأية ا هذه في - وعلا حل - ذكر ، من آلإثن تعالى؛ قوله 
■قذآؤٍإوا تعالى! قوله بدليل المرأة؛ ومني الرجل مني وهي نملفة، من الإنسان خلق أنه 

المرأة.وماء الرحل ماء من أحلاحل أي ٢[ ]الإسان: يحفآه قلثغ ين آلإثن 
بالأحلاط-الأمشاج تفسير في الروايات بعض ذكر بعد الخثور( )الدر صاحب وقال 

قال؛الأزرق بن نافع أن عباس؛ ابن عن القلمي وأحرج المرأة، وماء الرجل ماء من 
فيوقع إذا المرأة وماء الرجل ماء اختلأتل قال؛ أمشاجه' هلثق قوله؛ عن أخيرني 
يقول؛وهو ذؤيب أبا سمعت أما نعم، قال؛ ذلك؟ الحرب تعرف وهل قال؛ الرحم. 

مشيجخالطه المصسل خلال منه ين فوقوالريس الأن ك
؛هكذاوأنشده الهذلي، حرام بن لزهير البيت هذا )اللسان( ش وتسب 

مشيجه يسيقل الريش خلال ا منهفوقين. والنصل الكأن 
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المبرئ;ورواه قال; 

يجمثه بيط حمنصل لا خلاف ه منرجين ثلوا لمتن ا ن لك 
عبيدةأبو ورواه قال؛ 

المشيجيه سط نصل الخلال ا هنملموقين وا لريش ا كان 
الخ1هل.يه خلخل الشجاا به ااّسهل ومعنى 

مامنه العلنة، هو الذي الماء ذلك أن بتن تعالى أنه فاعلم ذلك، معنى عرفت إذا 
ماءوهو الترائِا من خارج هو ما ومنه الرحل، ماء وهو أي الصلبا، من خارج هو 

روداِمح، ثؤ بن قئ . قئ، يم ألأمتن -؛ وعلا جل - قوله في وذلك المرأة، 
فلهوه،وهو الرحل صلب، والصل_، الراد لأن ]الطارق[؛ ؤاه ُألمفي ألألم، ين يئ مي 

القبس؛امرئ قول ومنه منها، القلادة موضع وهي المرأة ترايب، باكرائِا والمراد 
جنجلكالمصقولة ترالبها ة محسمما غير بيضاء مهفهفة 

الخبلبقول القلادة موضع الترايس، أن على الأزرق بن لنافع عباس ابن واستشهد 
ربيعة؛ابن أو 

نحروالان؛ بلاله با شرفا هبرائتعلى ران فزعوال

الأخلأتلهي الأمشاج أن على يدل لواه وألمإّب أائ1م، ؛؛ن ^؛٢؛، ؛ هنافقوله 
واهقى يم ألأمتن نوله؛ في خلق مم ينفلر بأن الأتان وأمر المذكورة، 

علىويدل والعتو، الذكبر ؤيترك قدره، ليعرف، منه؛ خلق ما حقارة على له تنبيه ]الطارق[ 
]1^%^،[.الآية . .ثبمن.4. ثم تن ظخ م قوله؛ ذك 

ثم.جئه ن-ْل، أن تنأم هم،يى ًًفئ، ■' بقوله حفارته - وعلا جل - وبين 
قوله؛في الموصولة يما النقلفة عن والتعبير ]المعارج[ ر.اه بملمؤف مما ئثقثهم إدا 

وفيالإنسان، منه خلق الذي الأصل ذللا، تحقير غاية فيه [ ٣٩]المعارج؛ بملمزه أؤمما 
•والتعاظم اممر عن زجر وأبلغ ربع، أعفلم ذلك 

انللأنذم أنه فيه القولين أظهر ير حميئو -؛ وعلا جل - وقوله 
كماوالتاكنيّب،، بالخصومة ففاحأ ؤيعليع، لنا ويخضع ليحبدنا خلقناه والمعنى؛ الذكور. 

ِلاندتيإلا ؤألإض لئن حلثق ؤوت\ قوله؛ المحنى هذا ويوضح الهجائية، ١رإذاأأ عليه تدل 
هو^١ دطثة من .غلقنته أئا ألإثن ُر هأوإتِ _؛ وءلأ حل - قوله مع [ oLjj]؛^؛وه 

محقاهل . رئسن نئ 'آثأثلتم بمي، ني( هات، قيث ومي مثلا ثا محبمثث . مة ثبميث 
منحو \ؤى قو ؛ 4 وقولى[، ]يواه علمثِ حلمق، '؛؛^، ؤبمو نرم أول آشأتأ ألإئ 
ؤلأدنسهم لا ت، ه ذءرِلأ من ^j؛J؛J^، روا هذنجإ ئق، قان محصلأ مثا هجعث؛ي دث/ل 'الء 

،١٣؛مئ، ما زيا آلألتن ؛ وقو!ه ]العرقان[، وه نين؛ ه ؤإ ألكايُ قاث يصتخأ 
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ذلكغير إلى آ ]مريم ثذا.اه هث ؤثر ثثآ ين ئ؛مثث أة آلإمس تند=ظر ه ؤ( ظ قمح 
.الطارق؛؛ررمح،ورة في المبحث لهدا إيضاح زيادة تعالى الله شاء إن وسياتي الايات، من 

٠روا4 يأًُكلوث رنها رقيع نجها ليظم ثلمها ؤوألآع> تعالى: قوله 
منهتفضلا بها ينتفعون آدم لبني الأنعام حلق أنه الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ذكر 

التيالثمانية الأزواج هي الأنعام أن بين القرآن أن عمران؛؛ ررآل في قدمنا وقل■ عليهم، 
أظهرعلى بالدفء والمراد والماعز، والضأن، والبقر، الإبل، من والأنثى الذكر هي 

اللباسمن اللأفاء وهو به، يملأ لما اسم كالملء به، يدفأ لما اسم أنه القولين• 
.وأشعارهارها وأوبا الأنعام أصواف من الصسع 

يؤدين 2؛^ ثجعد حكآ ,متاطم يإ ٣ جمد ؤُأثث تعالى: قوله هذا على ويدل 
ومثؤيآ }[وزد، مإفها نين إيامآتظم زثوم حلإ' دوم دث>ؤيها ؛؛^؛١ آ'لأعيج 

اؤومثبغ4فوله في داخل والنسل أظهر، والأول لها، نالدفء وئيل: ٣ إق 
^^١ودرها لها نمن أي 

الأيةهذه في حلقه على يها امتنانه - وعلا جل - الله بين التي الأنعام ومنافع 
قتث كيأؤ يهأ آلأقيم ي تؤد ؤ}،! كقوله؛ كثيرة، آيات في أيضا لهم بينها الكريمة، 

ول[،ؤس;]الم_ثثؤن.ه ألمىُ، نهق نتنا كبمأ ثئ يا نوؤ بهمة، 
قئفي4ا نلم © ص ئ؛لإا يم لمحقنحإ ألآئتمَ P يثل أك ^١^ وقوله: 
ءاتنتهأى ءاثتدء ؤبياكم ©( محملون ؤعز صدؤييكم ق نا.نة  l^icئئنلغؤإ 

^؛:;١وهأب ؟ jju؟عيآت ننا ثهم ■^^!١ أئ! بيإ أق ؤ وقوله: [، ]pLy©ه مكثيث آش 
نثامحونأثاد نتشاة تثيع فن؛ نثم © غَبن ^٣، رؤ?م منيا لم نذللثها © كإيمؤئ< 
©اؤثث ثا وأ'لأغه ألئثك ين 3؛J ؤبمد َةها آ'لأزخ -ملق ُأؤوأقكا وقوله: ]بس؛؛ ©ه 
هثذالنا سمخر آلدى سمحتن ؤلقؤلؤإ عليه آسؤمم إذا ؤدكم نممة تذي؛ا' ثن نيويو، عل إت1تورأ 

ينثكر ه؛ وقول]ال-نحرف[، إ©ه لثثإ،ث ذا إل ثإدآ ©ا ثم حكنا وبما 
الآيات.من ذك غير آر ٦[ ]\إزتم: أزقج4 قشه ألاء 

فنصبابالضمير عنه اشتغل رر-حلقا؛ وهو عامله أن رروالأنعام؛؛ إعراب في والأظهر 
الخلاصة؛في مالك قول حد على المذكور، ررحلقاا يفسره وجويا مقدر بفعل 

أظهراقد سا لممموافق حتما أضمرا بفعل أنصبه بق لما فا 
قولهوهو فعل، محمول على معطوف لأنه الرفع؛ من أرجح هنا النصب كان ؤإنما 

الفعليةالجملة على الفعلية الجملة عطف فيكون ، قلموه من آلإثن ثوخ ؤ تعالى؛ 
مالكان أشار هذا ؤإلى المابق؛ الاسم رفع لو الفعلية على الاسمية عطفط من أولى 

الصب؛فيه يختار ما على عاطفا يقوله الخلاصة في 
أولامستقر فعل معمول على فصل بلا عاطف وبعد 
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خلقار ت قوله من ارالإسان؛؛ على معطوف لروالأنعام،ء ت قوله إن ! العلماء بعض وقال 
ترى.كما أظهر والأول الإتساناأ 

ولكمحيره مبتدأ اردفءاآ قوله أن دفءاآ فيها ررلكم ت قوله في الإعراب أوجه وأظهر 
هوكما الخبر وهو قبلها والمجرور الجار على اعتمادها بالكرة الابتداء وسؤخ فيها؛، 

٠ررلكم،أ هوت الذي والمجرور الجار فاعل اردفءة أن زعم لن خلافا معروف؛ 
عندنا،اتجاهها لخدم ذكرها تركنا الخلخاء بعض ذكرها أخرى أوجه لأية ١ وش 

تعالى.الله عند والعلم 
هدهاقتناء أن يعني ٦^١ ]المحل؛ ج؛ائه فيها I الكريمة لأية ١ هده في وقوله 

الدنيافي وسعادة ورفعه، عفلمه أى جمال؛ الماس عند لمالكها فيه وملكيتها الأنعّام 
الأنعامفي فعبر وزينةا؛ ررلمركبوها والحمير والبغال الخيل في قال وكذلك لمقتنيها، 
ويقالجميلة، وهي جميل فهو جمل مصدر ت ل لجما وا بالزينة، غيرها وفى بالجمال، 

الشاعر!قول الكائي لذلك وأنثي ؛ جملأء هي أيضا؛ 
بالجمالجميبما الخلق بيات الع طير بكجملأء هي ف

ولالملاح، كا ذلك، ونحو لإبل وا لخيل با تفتخر لعرب ا نت وكا . يه يتزين ما لزينة؛ وا 
سلتم؛تني قبيلته بمآثر يفتخر مرداس بن العباس قول ذلك على ويدل والغنم، بالبقر تفتخر 
مفتخرالفخر لأهل سليم ففي ا طنهموا في سليم بلاء ذكر وا 

مشتجرالناس وأمر الرسول دين واتبعوا الرحمن نصروا هم قوم 
البقرهم ا مشتفي تخاور ولا وسهلهم النخل فسيل يغرسون لا 

والعكرار الأخهلّحولها دارة في مقرية ان كالعقببح سوا إلا 
بفتح— محلر جمع والأخهل.ارت قريبا، المعدة الهيأة والقربةت الخيل، والموابح؛ 

والعكر■ قدره في اختلاف على الإبل من كثير عدد وهو . فسكون كسر أو السكون، 
تحديدفي اختلاف على أيضا الإبل من الضخم القعلع وهي عاكرة، جمع _ت فتحتين ب- 

الأخر!وقول قدره. 

لدثرا والعكر ر للامها مرابهل فيهم أمس ترى قد لقوم لعمري 
الممرئهم ثا اثار على يروح نة قباس أنمن نا إليأحسب 

^٣١؟^بقوله■ وبدأ الإبل، من الكثير المال أي الديرة ررالعكر وقوله! 
للمرعى.سراحها وقت منها ويعلونا ضروعا أملأ الرواح وقت لأنها 

ماعلى معطوف لأجله، مفعول أنه قوله! فى الإعراب أوجه وأظهر 
والزية.الركوب لأجل أي قبله؛ 

أنهالكريمة لأية ا هذه ش - وعلا جل - ذكر لأ ما قهقأ تعالى• قوله 
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الموصولعنه لتعبيره يخلمه الذي ذلك وأبهم نزولها، وقت المحاطون يعلم لا ما يخلق 
تدلبالمركوبات الامتنان معرض محي ذلك ذكر قرينة ولكن منه، بشيء هنا يصرح ولم 

تيمركوبا عباده على الله إنعام في ذلك شوهد ومحي المركوبات، من هو ما منه أن على 
والسيارات.والقهلار١ت، كالطائرات، الأية، نزول ومحت معلومة تكن لم 

بنمسلم محال . الصحيح الحدس! في ذلك إلى . النبي ارة إثذلك ويؤيد 
عنسعيد، أيي ين سعيد عن ليث، حدثنا سعيد، بن محتيبة حدثنا صححه; محي هؤ الحجاج 

حكمامريم ابن لينزلن ررواممه الله.ت رسول قال ت قال أنه هريرة أيي عن ميناء، بن عقناء 
سعىفلا القلاص وكركن الجزية، وليصعن الخزير، وليقتلن الصيب، فاليكسرن عادلأ 

اه.، أحدء يقيله فلا المال إلى وليدعون والتحاسد، والشاغص الشحاء ولتدهبن عليها، 
يعيفلا القلاص ووكركن ه؛ قوله الصحيح، الحديث هذا من الشاهد ومحل 

لأنا هن، مشا وهذا . عليهايسعى فلا الإبل ستترك أنه النبي من م قفإنه عليهالإ 
المذكورة.؛المراكب ركوبها عن للاستغناء 

معجزاتهكانت ؤإن نبوته. صحة على تدل عفلمى، معجزة الحديث هذا وفى 
تحصر.أن من أكثر _ وسلامه عليه اطه لوات ص— 

الأصول،أهل أكثر صعقها وقد الاقتران، دلالة تسمى ذكرنا التي الدلالة وهذه 
بقوله:السعود(، )مراقى صاحب■ له أشار كما 

الذكورسوى في اوي ففلا المشهور في للقفل ا قران أما 
ذكرأن هنا بها الاستدلال من ومقصودنا العلماء، بعض بها الاحتجاج وصحح 

أنعلى دالة قرينة عن يمل لا يالمركويات الأمتنان محرض فى ك ما بجو وؤ 
بالعيان.ذلك صحة محلهرت قد كما المركوبات، بعض بها الراد من أن إلى تشير الأية 

بالامتنانمقترن غير حلقه يعلمه لا ما ليخلق أنه آخر موصع في ذكر وقد 
وبنآرديرا تنيت مثا حققها أ/هغ -غاؤ، أس قوله! في وذلك ؛المركوبات، 

■]ص[ .ه ثدوق لا ومثا أدئسهن 
المبيل:قصد أن - أولا اعلم كاره. نبجا ألكيل ثني أش تعالى؛ موله 

كلامفي معروف المعنى وهذا فيه، اعوجاج لا لدي ا القاصد، المستقيم لهلريق ١ هو 
تالمزني سلمى أبي بن زهير قول ومنه العرب، 

حلهوروا ا الصبأفراس وعرى باحلله وأقصر سلمى عن القلب صحا 
دلهمعسا ل المعمقصد سوى على وسددُت تعلما،ن عما قصسريت وأ 

القتس■امرئ وقول 

لحلذو ومنه المبيل قصد وهدى جائر ة قريهلالومن 
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وكلللعلماء، معروفين وجهين الكريمة لأية ا معنى في أن فاعلم ذللث، علمت فإذا 
الآ-حر.من عندي أظهر أحدهما أل إلا الله، كتاب، في مصداق له منهما 

قصدهي الض الحق طريق أن ألكدفيه صد أش وعل معنى أن : منهماالأول، 
ؤإلىإليه الوصول عن حائزة ولا حائرة، لسنت، إليه، موصلة أي الله، على بيل ال

وحائلزائغ هو بل اض، إلى يمل لا جائر الطربث، ومن أتم، كآر4؛ ؤنظ4ا مرصاته 
هآئعوه سنمث محمنهل ثدا ■^^٤ ت تعالى محوله المعتى لهذا ويشهد إليه■ الوصول عن 

صتيثثنيا آعثدؤي وقوله! [، ١٥٣]الأت_مام: عن 0؛؛؛؛ ئثثثق القيد ثئعوأ 
•]صء ®4 صث 

وامنفلهرهعندي، أظهر الوجه وهدا 4 حتتزر أؤر؛نها ت بعده قوله التفسير هدا ؤيويد 
مجاهد.قول وهو وغيره، كير ابن 

-جلعليه أي آلكطِليم؛ صد أش وعق الكريمة: لأية ا معنى أن الثاني؛ والوجه 
.رسله ألمته على الحق تطريق لكم يبين أن — وعلا 

أئفؤد إلّايدا فلا ومنذرن تبقرن رملا ؤ ت تعالى محوله الوجه هدا على ؤيدل 
[،١٥]الإسراءت را،دوآ^ه بتث حئ معدي؛ن َكغ ت ومحوله [، ١٦٥]الماء! ألنسزه بعد حجت 

الايات.من ذلك غير إلى [، ١٢]اكناين: آليزه أتثغ رسؤيا عق ومحوله! 
ومنلمعنى! ا لأن صح؛ وا غير ه كآر قبتجا ' قوله نمحنى لقول، ا هذا وعلى 

.الحق حلريق عن المائل والجائر؛ سلوكه، عن الله نهاكم الذي وهو لحق، ا عن ئر جا ملريق لا 
.]الليل[ لأية ا • . ؤاه. لاهدئ عقنا ؤا0 محوله! قي جاريان الأية هذه قي الذكوران والوجهان 

لأيةا هذْ ض - وعلا جل - بين كآ؛ ُؤولز تعالى؛ قوله 
آياتمحي المعنى هذا وأوصح أجمعين، لهداهم حلقه جميع هداية شاء لو أنه الكريمة 

[،٣٥]الأنمام! ئ قلا أثهدئ عز لج1ثيلم آثه شآء كقوله! أحر، 
ثا^ثا، شاء ومحوله! [، ١٣]المجدة؛ هدينهاه نمص ِؤ؛ لآإت\ شقنا همإو أؤ ومحوله! 
]يونس:ه معا يكطهم أ'يوص ؤ من لأمن رئث شاء وؤؤ ومحوله: [، ١٠١/]الأنعام: ألإة،أيم 

منذلك! غير إلى [، ١١٨]هود: أمه ألناس ثمل ييك شآء ومحوله! [، ٩٩
يونس.سورة فى هذا قدمنا ومحي الأيات. 

ثءب4.ته لؤ ه آلثك يث أنزل ١^ ^هر تحار؛ قوله 
الحجر.سورة في ١تكريمة الأية هذه معنى يوصح ما على الكلام تقدم 

وآفخبدوآلزتوئ ألج ِبد ثآؤ يشق و ئثثوق فيه قكثز وزمنه تعالى؛ نوله 
-وعلا جل - بين .4* متكنوة ٌِ لأته دؤى ز إة ٢^^؛ طؤ ثبمن وألاغقب 

تأكلهوما والثمار، الحبوب من الناس يأكله ما ء لما يا إنباته أن الكريمة لأية ١ ذه هش 
أنهعلى الدالة آياته أوصح ومن آدم، بني على نعمه أعفلم من - المرعى من المواسي 
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ية^١^!-؛؛ ت كقوله كثيرة، آيات في المعنى هذا وأوصح وحده، يعبد لأن المستحق هو 
محزونأو ثأنمحأ أسيلم تث ظظ ى ي ئثئخ أص ص ي أص مق 

آلثماعمن ؤأمل سجلا فّها لؤم ومحتفئ مهدا آمحريس لكم جعل ^١^ وقوله! ]السجده[، 
آلئقلأول محك لتلك ؤ، إن أثمكم 'مأ ).( ثئ ثان من أزؤثا دة حنن، ماء 

مححهاوأي؛ال، وا رهمذثها  IjbfrCميا لمج و( دئهآ ئلك بمد وقوله; ]طه[، ا.ه 
بدءتبتغ تاء (لثثا.ء ين ت -وله وق]الازء_ات[، ا.(ه رلايخ زؤ منعا ر.( 

;وقول٠ ؛لأية، ]ق[ ئلماده ينجة ؤأ صد حللح  l1باسقتي ر١لئنل رو( تلنيد ثحب جثك 
ةبهكثؤ دادى حدآيق يوء هأنثنا ،آء ألثء قث لختفم بآزو وآمحس آهقؤه ح؛رح ؤأس 

Iسوف وقمل[، لالّثدؤفو(ه قؤم هتر ؛ق أثي غ ذكه ئيتهمأ أن وؤ 
[]ijL.4 ة آه نثك . ؛؛١;؛ ث؛ هء لثئ ؤا بجانا ه ألتجزت ثق ووآرلثا 
حدأ.كثيرة هذا بمثل والأيات 

همهازت
صيغةررأن الأصول في تمرر لما واجب، الأيات هذه في النفلر أن اعلم الأول؛ 

الإنسانأمر — وعلا جل — وايثه الوجوب((، عن يصرفها لدليل إلا الوجوب تقتضي الأمر 
من- حبه إنبات محبب هو الذي الخاء في ويفكر حياته، به الذي طعامه إلى ينفلر أن 

محإخراجهالبات من الأرض شق على يقدر من الأرض وري الماء إنزال بعد ثم ١^^١؟ 
حتىتنميته على يقدر من ثم الباتإ؟ ذلك من الحب إخراج على يقدر من ثم منها؟إ 

قولهفي وذلك [. ٩٩: ]الأنعام ودسءه■ آئمر إدا شرهت إق ا للأكل؟ صالحا يصير 
م،هأنيئا ثدا آ'لآتض سسا مأ أق^أ شجا آنت صتأ أة ثؤ^ إك ألإثسن ؤءثنفلر ت ت*~الى 

زلاثقإؤثؤ ثنتا . رأة ردكهه . عو وثدآيذ . ومحلا ورثون١ . ^،١ ؛^؛١ و( ثآ 
]ءبس[.الئاثد.4 ءت ^١ ؤ( 

ألإنحنتعالى لقوله منه؛ خلق الذي الشيء في الفلر الإنسان على يجب وكذلك 
.ذلك عن يصرف دليل ولا واجب، ذلك في الفلر أن القرآن وظاهر . ]الطارق[ اج(ه ئؤ يم 

ررالمحل(،سورة أول من الأيات يرز0 في أشار - وعلا جل — أنه اعلم الثاني* التنبيه 
البعث!على بها الاستدلال فيه يكثر العفليم القرآن أن قدمنا التي الثلاثة البعث براهين إلى 

ؤامحهمكآلكثو؛ت قوله! فى المذكور والأرض المماوات خلق الأول! 
أشدكقوله! القرآن، في كثير البعث على بزك والاستدلال [. ٧٣]الأنعام! 4 ؤا يإ 

وقوك]١لمازءات[، ولأش؛ق.4 وؤ قوله! إلى تثلإا4 تع ؤ( بكها ؤآأ آو 
آتنئبمي آن عك فدر ظهى ص ثلم وآلاخآ آيثتوت قث ١^ أه أف يرقأ 

]■ء-اشر؛ينه آلتا حثق ثن يقز وأ/ذحتر( ؛^]؛٦٠^ وقوله! [، ٣٣]الأحقاف: ه بك 
ؤهوثق يئلهر بماى أن عق شدر وإ'لأرض اشعي -حأؤآ أرى رؤأوإيس ! ه ولوق[. ٥٧

تقدم.ك<ا الآات من ذك غر ر ]ص[ @4 أي أئثئ 
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هلفوه؛من آلإمتن ؤ-ءأر، ت قوله في المذكور أولا الإنسان حلق الثاني؛ الرهان 
البعث،على أيضا به الاستدلال يكثر وهذا ثانيا، الإعادة على قادر \~ختوع من لأن 

وقوله؛، ى[ ]ي.ه عل-ر ئق يؤن وئو نرم أؤلء أشآه1 أدوئ محيتا ه! كة_ول
إنألناس أؤدن_آدها ه! وقول[، ٢٧]الرومت أهودن\ه ؤهو م نعيد ثم آلحلى تدؤأ آري 

ىألأوو ؛^١٥٠^،>؛؛ وموله• ؛،[، ]الحج1 مإد_اه تن ثكنتكِ ؤ، 'اتتث ثن ره_ا ق 'محن 
■تقدم كما الأيات من ذلك غير إلى ]ق[، .ه جديد حاق نق لير ق ئز 

يهثءِ ؤبت قوله؛ في هنا المذكور موتها بعد لأرض ا إحياء الثالث! البرهان 
أضا،البعثا على به لاستدلال ١ القر(ن في يكثر فانه وأ'لآءثبه، رألثضز و\رثتث0 ألئ 

[،٣٩]نمك: أتتق4 م لثاثا أك ان ورظ آثرت أتاك ي أردا ؤ؛ذا كتوله: 
منخروجكم الإحياء كيلك أي [، ١١]قI أ-لإإجه َكثإك متتا بلن؛ ض وقوله؛ 

[١٩]الروم: ءمبمودنث-ه وئدلأى محؤيها بمد آلأيض وقوله؛ الموت، بعد أحياء قبوركم 
متتإم سقثه يثاب سكادا آقك إدآ ءؤ-دءآ وقوله؛ الموت، بعد أحياء قبوركم من أي 

]الأء__راف:أنوف ءئ َكث.إاى _>!، َلإ، بن دء مجنا -آأتآء ّي هأرتا 
يتتكلين ؤأنبتت ؤبّيت آهثتت آلماء عالتهسا لكا فإذا هائية ٢^؛؟•^> ه• وقولماه-ا 
إلى]الح-ج[، إو(4 مدبر ض ؤ عق نأم آ'وق .هم، نأثئ ئى هو اهذ بن ضآديمت رنج 
نقدم.كما الايات من ذلك غير 

رأيتكما اممه كتاب في البعث على بها الاستدلال حدأ يكثر الثلاثة البراهين فهده 
وتقدم.

هذ0في له ذكر ولا أيضا البعث على به الاستدلال يكثر رائع برهان وهناك 
ررسورةفي إليه الإشارة تقدمت كما الدنيا، دار فى الموتى يعص اش إحياء وهو الأيات، 
^ماالنفوس؛ حميع إحياء على قادر موتها بعد واحدة ا نفأحيا من لأن البقرة®؛ 

[.٢٨]لهمان: نجداه تتكنمى إلا نظأ ؤب ■نف؛' 
مواصع؛حمسة في البقرة، سورة في البرهان هذا - وعلا حل - ذكر وقد 

]١^.و4 أسأ ظ بمد نث تثظم م قوله؛ الأول؛ 
قلمآص زوط ص افُ بممح، َكئ;ك بم؛ أ.فيبم ه؛ قولالثاني؛ 

■]القرْ[ ه ؤ( ثتأون 
.[ ٢٤٣]البقرة: آجهن4 م ئورأ أممه لهثِ ^ _؛ وعلا حل - قوله الثالث؛ 

بمص1و لئئ، لكد لئن ًُفم ،ذ بمئه قم عام ثاثق أممه ^٥١٠؛؛^ قوله؛ الراJع؛ 
حمتافيق.إق وأئلر يثنه دإ وحايلك ء1عابلئئ إق ةث_و عتام يأيه لئّكث ؛١، هال، ق؛ 

ظتثاثئثا تكثوكا م نمزها ٍس أدنثايِ آد نأنفلل ِممقايرث ^١.^ دك 
[.٢٠٩]اليقرة: مييره سء حقي؛ عق أممه أن آعلم ءد لم ث؛يرت، 



٣٣٣( ١٢)الأيأ الخل: _؛ 

ؤ؛عق آحمق ئئ إوف قئنئة ألقيو نف أربمه مئد ^٥١١، تعالى؛ قوله الخاص؛ 
[.٢٦٠حكبم4 عين أثن أف وم نتثثأ يأتيه أذعهى ثر ■جرءا بمي جمل 

ترعونأي تيمؤزه فيه ثجر ؤؤبمنه الكريمة؛ ١لأية هده في تعالى وقوله 
ماعلى الشجر اسم تعللق والعرب المرعى، هو الذي الشجر ذلك في السائمة مواشيكم 

تالعكر تؤلبا بن النمر قول ومنه المرعى، من الأرض تنبته 
صعرفيها رأ صم خيلا نقود سفر اللمال وقد اك أتينا إن

الشجرعز إذا لحم الا نطعمه
بالمطر،الله ينبته الذي المرعى في رعت إذا المواشي؛ سامت ت تقول والعرب 

Iعر لشا ا قول ومنه فيه، رعاها أي صاحبها؛ وأمامها 
الأجمالمسيمة ابن لك، أولى مثله كاخر أو بزعة ابن مثل 

المرعى.في نسيمها التي الجمال راعية ابن يا يعني 
بالياءوالباقون بالنون، عاصم عن شعبه قرأه ه مج يد ثُ أؤ,ينيت I وقوله 

التحتية.

أتريسمحرما ثألتمجوم ؤألثس وألشص ؤآلقثار أكل هعقم وتثر ؤ تهالي؛ ئوله 
أنهالكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل — ذكر • إ.اه يعقبرى إهمرو لأيت ؤزك ل إلى 

وفيهاهو، إلا يعلمه لا ما نعمته عفليم من فيها ، عفلّام أشياء خمسة لخلقه سخر 
وحده.يعبد لأن المستحق الواحد أنه على العقول لأهل الواصحات الدلالات 

.والجوم والقمر، والشمس، والنهار، الليل، ص• المذكورة والخمسة 
وحدانيتهأدلة أعظم من وأنها الأشياء، هذه بتسخير إنعامه ذكر القرآن في وكرر 

يوآك؛ءنى آلثمنو؛ت -حتل أةنى آثث ربكآ ؤلرنث> ت تعالى كقوله وحده، للعبادة ئه واستحما 
ثأفم:ا;١^ ;أص ييثا ^4؛ ١^ أيل قثى آته، ء أنزئ لإ أثا-ي ّثق 

اأ_سلالوإءشاؤ0 ]الأء_راف[ .ه ؟٥^؛ رب آثه بارق ؤآلأم أ-قأيى له آلا  ٩٨سءم؛ت 
اثللكم وسخر دايبهن ؤإلثمر الئسس لكم محبمخر ؤ . وقوله ، تسّخيرهما هو . ر لنها وا 

ىهكزن ثم لإذا ١^ شه تج ١^، محآ ؤن:\ة1 وقوف: [، ]١^١٣©4 دألئ؛ان 
عادحئ ننازل قدتية وألئتر © آئيمِ أمز ئثدير يليقا لهثأ لستئز محيبما والنمس 
يمكاوحث1تثه1 سفيح آليتا ألنتاء زثنا ه ولوقسر[، ]ير.ه ألثدمّ َةممن 

الايات.من ذلك غير إر غ-تدؤذه ه>إ ؤوالقجحآ ت وقوله ءا، ! قسيظإنه
التيالأحيرة الأربعة الأسماء في سبعيات قراءات ثلاث الكريمة الأية هذه وفي 

كثير،وابن نافع، كلها بنصها فقرأ ومسخرات؛ والنجوم، والقمر، الشمس، هي 
الأربعة!الأسماء برفع وقرأ شعبة- رواية في وعاصم الئ، والكوحمزة، عمرو، وأبو 

المبتدأ،حبر ولرمسخرات،، عليه معهلوف بعده وما مبتدأ رروالشهسءأ أن على عامر، ابن 
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ورفعوالهارا، رزالليل على عطفا والقمرار اروالثمي بنقب عاصم عن حفص وقرأ 
مخرات؛١ ١١قوله! في الإعراب أوجه وأظهر وحبر، مبتدأ أنه على ء مخرات رأوالنجوم 

التذليل.اللغة؛ فى والتحير لعاملها، مؤكدة حال أنها آا النهّقراءة على 

_sلخظم درآ ؤوثا تعالى؛ قوله   i بمنمدنلش ي، إئ أونين محطثا آ/يض
أيلتك>ا وسحر ؛ؤ قوله؛ على عطفا نصب، محل في وما٠١  I١١ قوله إ.ه. يوتقثؤل 
فيفيها لكم حلق ما أي الأرض، في لآقم ذرأ ما لكم ومخر أي [ ٣٣]ابراهيم: ءأير4 

ألوانه.مختلفا كونه حال 

خلقمما لهم مخر بما خلقه على امتنانه الكريمة لأية ١ هذه في - وعلا جل ذكر 
النعممن فيه ما مع الأرض في لهم خلق لما خلفه أن غلى سبا الأرض، في لهم 

وحده،يعبد لأن قه واسحقا وحدانيته على ويتعظ يذكر لمن صحة لوا ١ الدلالة فيه العظام، 
جتميعاه٢لآرني ؤ، ما لخم حنق الذي ^٥^ ت كقوله كثيرة، مواصع في المعنى هزا وكرر 

 I[٢٩بقرة! ل ،][،١٣]الج_اسةت تنهه حمقا آ'لإني ق وما أكمو؛ت ة ما لكر وسمم ؤ ه! وقول
أيهتفذو وآئق . ذ١ق همآلقثل فإيا و إلأثاب ؤبمتنها ت وقوف، 
آلأكضأم بجز أرى ؤء وقوله: }\دحشأ.ا قةنمح@4 تبما ناي؛او و زآلثبمائ 

.<_[ ]iJ).ه آفثور وإقي ووه ثن ؤكلؤأ  ٠١٢٤٤^ي؛ آتشوأ دلرلأ 
الناسمن الأرض في خلق ما ألوان اختلاف أن إلى اوكريمة الأية هزه في وأشار 

وحده،الرب وأنه شيء، كل خالق أنه على الأدلة أعظم من وغيرهما والدواب 
وحده.يعبد أن المستحق 

منمل آثه أة ئر ؤء ! فاءلر؛اررسورة في كقوله أخر، آيات في هدا وأوصح 
ميمحط، ثثث بمض ي؟ محة'آيل أن؛ محق بجء'ثمح ي ه الثء 

[،٢٨، ٢٧]فاطر: َكرألأئه ألوى؛م محظف، وألبيِ رآلدوآب آلنايى وبمرت< . ثؤد وبمِليث، 
ولا؛ ٢٢روم؛ ]ا ؤآمحلاقره أنثكم ؤأحينئ، وآُلأرض آلتتزؤ، حلى ءاتننؤء ه؛ وقول
القاهلحةاكلألة فيه ذلك، وغير والهيئات والمقادير والمناظر الألوان اختلاف أن شك 
وحده.المعبود وأنه ، شريك ولا نظير ولا لص شيه لا واحد، — وعلا حل — فه ا أن على 

وأنالمختار، الفاعل وإرادة بقدرة فهو تاثير كل أن على القاطعة اكلألة وفيه 
•وعلا حل - بمشيئته إلا شيء قي توثر لا الملمعة 

ومحلورتع آعشع تى نيقلم، مجتو_ثث، قلح أ'لأرءد؛ ^jj قوله: في ذللث، أوضح كما 
لاثيادؤى 1، إة \يدشج ل بمض ثق بنمما نقشن نجد ثاو تفي، صأنيتي وعم بم~>لة 
قطعهالأن واحدة؛ الثمار فيها ت، ننبالي فالأرض ]الرعد[ اوه بميلأى بموي 

الألوانفي مختلفة متفاصلة، تحمج والثمار واحد، ماء به تسقى الذي والماء متجاورة، 
والنافع.والمقادير والطعوم، والأشأكال 
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يشاء،كيف يشاء ما يفعل محتار، عل محا وجود على قاطع برهان أعظم محهذا 
والأنداد،الشركاء عن _ وعلا جل _ ه سحا 

أن—، وعلا جل — يمشسه إلا شيء في توثر لا الطبيعة أن على الأدلة وصح أ ومن 
الصلاةنبئتا وعلى عليه — هيم برا ؤإ الحطب فيها ألقى فيها الإحراق طبيعة شّدة مع النار 

ولحمه؛إبراهيم جلد من وأقوى وأقسى أصلب الحقلب أن شك ولا _، والسلام 
ؤإخإرو؛ خالقهالها محال لما وسلاما بردأ إJراهيم على وكانت بحرها، الحعلب يأحرقت 

إلاكان ما كائنا شيء يقع لا همن فسيحان [ ٦٩]الأنبياء: إبمره ءئ ؤثلتا يندا ِؤفى 
يريد،لما فعال _، وعلا جل - بمشيئته 

فىالتاء فأدغمت يتذكرون، أصله يدئيزه ؤ الكريمة: الأية هده فى ومحوله 
■والاتعاظ. الامحبار والأذكار: الدال، 

حثهوئشمإيته حثرثا ثث-ثالثأؤظؤإيته ألعز تئر أوى ووهن تعالى; قوله 
ذكر. دق^لهويتوإع-قءكم فصهم يحّتآ وكثتعؤأ فيه مؤنحر آلفلعتى ونطح ينسونها 

منتمكنوا حتى لعباده ذلله أي البحر؛ سحر أنه كريمة: ا لأية ا هده في - وعلا ل ج— 
البحار،دونها تحول التي الأقهنار وبلؤخ والحلية، الصيد من فيه بما والانتفاع ركوبه، 

.ذلكاونحو التحارات أرباح على للحصول 
كقوله:أخر، مواضع في بينه كما اش، آيات أعظم من للركوب البحر فتسخير 

]ص[،.(و ؤتجؤث تا يئلهء ين ثم وثق؛ا ). ألمنين آلئثك ق دريتم  Ijilقم ووءاة 
ا.؛هوغإك قنلوع ين وبإء\ يأمروث ِذه ألملك ثئيى ألو ذئ سحر آلخ-ى وآنثث ه: ومحول

الأيات.من ذلك غير إلى ]الجاية[ 
لهم؛البحر يتمحير خلقه على نعمه من نعم أربع لأية ا هدم في وذكر 

١لقرآن؛في ١لنعمة بهده الأمتنان وكرر طنقاه لحما منه وإثاحطاوأ قوله• الأولى• 
fl]هثثارمه ئلإ" قعا وطثاب آلم ثتند 0^ وأحل كقوله:  -LjL^Ji ،■وؤينوقوله: [، ٩٦

[.١٢]فا>: لبكا4 ئئتا أطون تم 
أيضاالنعمة بهذه الامتنان وكرر ئتؤثهاه :يه يته ووتتنيمأ محوله: الثانية: 

.4تكؤ.باتي ^٤٠؛، ثآي . وألتتبماث آئؤو يتبما وبمج كقوكه: القرآن، في 
ومحوله:للسها، البحر من يستمحرجونها التي الحلية هما والمرجان: واللؤلؤ ]الرحمن[ 

]فا>[.تتثونهاه ته قثخين يكا ئنئا تأيكون َم وثين 
بشقالامتنان القرآن في وكرر فيهه مؤاحز أهصك -رى وتؤ تعالى: محوله الثالثة: 

ثمصؤ قلا مئهم ئثأ وك و _ركوث ثا ْئلهء ين ثم وونقئا كقوله؛ السفن، على البحر أمواج 
.[ ٣٢]؛^١هيم: آثم ق هزئ ممى 3؛^ ووسئر ومحوله: ر.ه،  LU_Jهز ني 

المذكورالسفن على الحمل بواسطة التحارات بارباح فضله من الابتغاء الرابعة: 
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القرآنمحي وكرر التج،ارات، كأرباح أي. ين ت هنانوله ■في 
يثتاآيتي ؤا محؤى آثق ت ا؛ لبقرة ا ررسورة محي كقوله أيضأ، النعمة بهذه الامتنان 

ينهمن مؤيفر فيه آئك ت ررىاطر؛افي وقوله [، ١٦٤]البقرة؛ ألناسه يتمم 
آلئلكمحة أثر لكد سحن أرى ^٢^، ; لرالج_اسةأ(في وقوله [، ١٢]فاطر؛ دشكرور،ه وإع1كآ 

الايات.من ذلك غير إلى [ ١٢]الجائة؛ قءولآ ولثلٍ تنغ، ين هثمأ بأنهم يه 
أنهالقران وببيان به، استدللتم الذي المذكور حذيفة حديث عموم محيل! فإن تنبيه؛ 

الالفضة آنية في الشرب في واردا كونه إن وقلتم؛ فيها، والشرب الفضة للبس شامل 
السبب؟يهضوص لا اللفثل بعموم العبرة أن على ذلك في الدليل فما بدلك، خاصا يجعله 

يخصموصأم اللففل بعموم العبرة هل معناه؛ عما سل ه الض، أن • فالجواب 
السبب.بخصوص لا اللففل بعموم العبرة أن معناه؛ بما فأجاب السبب؟ 

نمليما حدثنا زريع، بن يزيد حدثنا مسدد، حدثنا صححه؛ في البخاري قال 
منأصاب رحلا أن ؛ — عنه تعالى الله رضي - مسحود ابن عن عثمان، أبى عن التئمي، 

آؤايمل آلم؛ولو؛ ؤوبوّ عليه؛ فأنزلت له، ذلك فذكر . طه ا رسول فأتى قبلة، امرأة 
ال_رح_ل:قال ]هود[ ,للإؤكت.4 دئئ ده آقظث ديي، أئثشت، إة آقز تن لدقا 
ورةارم في التمر في البخاري لفظ هذا اه. أمنى(ا، من بها عمل رالمن قالأ هذه؟ ألي 

اه.كلهما؛، أمش رُلجمح قال؛ الصهمح في رواية وفي هوداء، 
فقالاللففل، عامة 1ية خصوصه فى نزلت المرأة من الفالة أصاب الذي فهذا 

هوأو وروده؟، سبب لأني بى خاص النص هل ذلك؛ ومعنى هذه؟ ألى ه؛ للنبي 
^إةلنقل بعموم العبرة أن معناه ررلجمح له؛ ه السيا وقول لففله؟ عموم على 

تعالى.طه ا عند والعلم السبب، بخصوصي لا [ ١١٤]هود! ^لسثاته يدهمن، ئلنسثب 
وقدالسفن، أي آلةمح4 الكريمة؛ الأية هذه في - وعلا حل - وقوله 

الواحدعلى أحللق إن وأنه الجمع، وعلى الواحد على يطلق ررالفلكا؛ أن على القرآن دل 
أءم ^؛^١^ قوله؛ في مذكرأ الفرد على فأطلقه أنت، الجمع على أطلق ؤإن ذكر، 
عنىوأطنقه ]يس[. .4 ما ْئليء ين لم وثلتا و آلثين ^إئلك( ف( دريثأم هئتا 

[.١٦٤]البقرة: أاناسه■ تتثع يتنا أئبمر ي هيئ أثق قوله؛ قي مؤنثا الجمع 
لفتحبا — تمخر لسفينة ا مخرت عل، فا سم ا وهو خرة، ما جمع ه مهماحر ؤ وقوله؛ 

وقيل؛صوت. مع الماء تشق البحر في جرت ومخورآ؛ مخرأ — بالضم — تمخر و— 
معطوفأنه ةئإم.ءه ين وكنتمأ ؤ قوله؛ في والأظهر جريتها، في الريح استقبلت 

تقدم.كما للخليل ها و)رلعل« يكا4 ثئنا نه قوله: على 
هناكقوله لريه؛ العبد من يهللق ^٤؛ ١١في والشكر 

وأماطاعته، في بها عليه أنعم التي نعمه له ستعم-ا ا هو ؛ لربه العبد وشكر [ ١٨٥]البقرة؛ 
٠كفور كنود هو ؤإنما الشاكرين؛ من فليس معصيته على الله بنعم يستعين من 
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[١٥٨]اJقرةت علءمِه شاآر ■^١^ إن ت كقوله القرآن فى المذكور لعبده الرب وشكر 
منالجزيل الثواب عبده يثيب أن هو [؛ ٣٤]فاطرت سبحنه لثفؤر ;قا ؤإركث> ونوله! 
وعالي.الله عند والعلم القليل، العمل 

مندؤفممتتتقم وسجلا ؤآمننل يأًكم قيد لن رثاثؤك آيرنج، محا جفنآ ■ تعالى يوله 
مننعم أريع الأيتض هاتين في - وعلا جل - ذكر .ه :ئ-ثثرئ هم رإلقجم علشؤ و. 
؛بها عليهم منته عفليم لهم مبينا خلقه، على نعمه 

النعمةبهدم الامتنان وكرر تتحرك، ولا لتشت الأرض في الجبال إلقاؤه الأولى• 
وقوله:]الأ:_اء[، .i أقائم ثأثاد 0 ^١ ،V:_ قش ؤأز كقوله: القرآن في 

]المِلأت:ثش4 يثا وقوله: [، ٣١]الأنياء: مح4 آلامحف ي ^^؛؛١ 
ئتدآن )نيقآ آلأمط ؤ، نألق رل؛ثا ءم خ \كذو'ب ؤء وعلا جل - وقوله [، ٢٧

كثيرةذلك بمثل والابات ^،[، UjUl].4 أرتها وقوله: [، ١٠]لقمان: ؛لإه 
.وتضطرب تميل ت تميد ومعنى ، حدأ 

أنكراهة I أحدهما ت للعلماء معروفان وجهان ٣[ ]الصف؛ وأزه قوله• معنى وفي 
متقاربان.وهما بكم؛ تميد لئلا المعنى! أن ! وثانيهمابكم. تميد 

٣[]الرعد: 4ومرإه قوله.: فى هنا المذكورة الأرض فى الأنهار إحراوْ الثانية: 
ث؛قلم4وسعز كقوله: لخلقه: الأرض في الماء بتفجيرْ الامتنان القرآن في تعالى وكرر 

١^أته ووزج وقوله؛ [، ٣٣، ٣٢: ]١^١٣وأي القس م وشفر . آ'مح 
©4س فولأ ظق قه ؤ © أمحزن فئ آم أون ئ ص ءَلإ @ نمزن 

.. [. ٣٥، ٣٤]بمس: 4 ض,؛■ ثن إ؛أًكلإ ؤا ألميؤن من فإيا 4رثمدا وقوله: ]الواقعة[، 
الىغبرذلاك،منالآات،.الآة،

فيقهر إلى قهر من فيها وسيرون الناس، لكها يسبلا الأرض في جعله الثالثة: 
وكررالطريق، بمعنى سبيل جمع وهو أؤوبجلأ4 قوله: في هنا ١لمن،كورة حاجاتهم طلبا 
;هتثوذا4لملهم ثه ذجا-جا فبما 4ثبمعتا ه: كقولقرآن، ل١ في ذلك بان نتالام

©4ِفثاثا نثلأ ِتيا © ماطا ألامحل ء ئثد 4ثأس ه: وقول[، ٣١]الأنساء: 
لغمتل ١^؛، رو بمي ؤثح رئ، بميل لا كشم ف، ثمي، بمث تها 4هال، ه: وقول]نوح[، 

آمحرسلكم جمز أرك، 4هو ه: وقول[، ٥٣، ٥٢]طه: س-بلأ4 فإها آكم وتق مهدا '١إقر^ 
وأمحئءسألثمزن، ثأى س ساقهءِ 4ولإن، ه: وقول[، ١٥]الملك،; ثآؤ؛ا4 ف، ،أنسوأ دؤي 

تهفبما إم ثتت مهدا ألاص، أثًقم جثث، أر؛، © أتلير آمر ؤرثن 
الآيات.من ذك، غير ر ]\إرنمفآ.ا ©4 مهتدوث قتم 

هناالمذكور والحر اير ظلمات، في بها يهتدوا آدم؛ يني العلامان، جعله الرابعة: 
القرآنفي ذك، بنحو الأمتنان ذكر وقد ©4، بجتدوث هم وإلقجم 4رعلسق قوله: في 
[.٩٧]الأنعام: ُألءم4 الم ًلك، ؤ، 4ا ٩^١ ُفمحم م جند ف قوله: في 
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موقعين.في لأية ا هده مثل بيان تقدم بموه، لا َقمن محتق تحار■ قوله 
.4•قبمر نندؤ أثث إئ نحثوهأ لا أؤ سه قثدؤأ ؤرأن ثمار؛ قوله 
إحصاءعلى يقدرون لا آدم بني أن لكريمة ا لأية ا هده في — وعلا جل — ذكر 

علىذلك فدل رحير^ نمفؤر آثت وؤك بقوله■ ذلك وأتبع عليهم، لكثرتها اطه نعم 
أنشاء لمن ويغفر منهم، تاب لمن يغفر الله وأن النعم، تلك شكر في آدم بتي تقصير 

ورإيات بقوله هنا إليه المشار المفهوم هذا وبين. النعم، شكر في التقصير ذلك له يغفر 
[.٣٤]إبراهم: دت=غشاره لث1وم آلإنس إلى- محقوهأ لا أؤ سث مدثمأ 

قوله;في. وذلك _، وعلا جل - منه آدم بني على النعم كل أن آخر موصع في وبنن 
اسمكان إذا المفرد أن على دليل الكريمة الأية هذه وفي أده. ئمن ثثؤ ثن دكم ونا 

إلىأصيف مفرد للهآء, ا ارتهمة لأن الأصول؛ في تقرر كما يعم أنه معرفة إلى وأصيف جنس 
العموم!صيغ على عاطفا المعود( )مراقي صاحب بقول الإشارة ؤإليه النعم؛ فعم معرفة 
نفىقد الخصوص تحقق إذا رف عمى إلباصافة أو 

آلأويى.اه■أسنطثر داوأ ر3قأ آ>زل ثادآ قم نل أ؛ؤوإدا ت تعار قوله 
نبيهعلى الله أنزل عما سئلوا إذا الكفار أن ١ل١كريمة لأية ا هذه في — علا جل - ذكر 

الأولين،أساطير من به يتكلم الذي هذا ؤإنما شيء، عليه ينزل لم ؛ قالوا محمد 
كتبفي المسطور الميء وهي إسطارة، أو أستلورة جمع والأساطير! كتبهم، من نقله 

*لإؤفتعالى! قوله ومنه كتب، إذا سهلر! من أصلها والأباطيل، الأكاذيب من الأقدمين 
وأوصحوالأباطيل، الترهات الأساطير! العلماء! بعض وقال ]الطور[. رؤاه مسمر 

عقهنمق ثغل آتتقثثها ألأؤلمى أثنطؤ كقوله! أخر، آيات في المعنى هذا 
ئثّاءلؤ ثمعثا محي هازأ ء١ثقا عق-هنر قق أؤوإدا وقوله! ]الفرقان[ا ر.ه محيسة ينقع 

١؟؛^^من ذلك غير إر ]الأنفال[، .ه ألأش؛ أتلا الأّ هدآ إث فدا ِنل قنا 
وجمwلاهمبتدأ، وللما^أ موصولة ؛أ رلذاتكون أن يحتمل [ ٢٦]البقرة! ه أؤماذ١ وقوله! 

مجموعهايكون أن ويحتمل. المبتدأ، خبر وصلته والوصول الوصول، صلة ررأنزلة 
يقوله!الخلاصة فى له أشار كما رلأنزلأ؛ مفعول أنه على نصب، محل ش واحدأ اسما 

الكلامفي لغ تم لإذا من أو ام استفهما عد بماذا ومثل 
ظبقوله: الأولين أساطير القرآن أن دعواهم في وكفار ا كدب - وعلا حل ٠ وبين 

؟آكنمهه يوم ََكاملمح أوراره-م لبممو ؤ ؛ هناوبقوله ٦[، لالفرقالأ أكره تتام أتنك 
تشتحويهر اك؛يى أؤنإر ويف آلإثثه يرم َكاملمح أورا;هم ؤلءث-يوا تعالى؛ ئوله 

أولئكأن الكريمة لأية ا ؛، Jutفي - وعلا حل - ذكر وهّ ؛محي نا تثاء ألا عز 
ءأوزارهم تحملوا الأولين، أساطير أنه يدعواهم القرآن عن الناس يصرفون ين الن. الكفار 

علميهيدل كما الضلال، في اتبعوهم الدين أتباعهم أوزار وبعض كاملة، . ذنوبهم أي 
الأية.. . ياهلودهمِه. آئ;بكن أؤيار ضئ قوله؛ فى ررٌن'ا هو الذي التبعيض حرف 
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كاملة.أصلوهم من أوزار مثل يحملون فهم الجنس، لبيان للمن؛آ ت لقرطي ا وقال 
أدئائ_لمثع وأثاثُ ؤم قوله; في المعنى هذا تعالى وأوصح 

تتعلقأؤت>نحم1وأه قوله; في واللام ]السكبوت[ دمحقثا.يم ًكافإ ثما آلثقة يرم 
الأولين؛أسامحلير ت لمرآن ا في يقولوا أن عليهم قدرنا أي عليه، المقام دل بمحذوف 

أوزارهم.ليحملوا 
وؤينت بقوله عليه النصوص غيرهم أوزار بعص تحملهم وجه ما ت قيل فان ت تنييه 

أقاِللمهثح وأقاثُ آث1قم ووؤنيأى ت ه ولوقلأي—ق، ا عزه بم تحلاهر أؤتإر 
حل- ويقول [، ١٦٤]الأنعام؛ تمذه يزر ؤإزرة زر وه يقول! افه أن مع [ ١٣]العنكثوت! 

لهاحلت أثة ؤيقول [، ١٦٤]الأنعام.' عاقأه إبُ صن حشل قكسب —؛ وعلا 
لآيات.١ من ذك، غير إلى ]١^٥[، تنمحن.ه كاؤأ عثا يظوة ولا َكبممل ما ودع َقتث، ن! 

أحدهما؛وزرينI تحملوا وقادته الضلال رواء أن - أعلم تعالى والثه - فالجواب 
أشهم.في ضلالهم وزر 

من.ووزر وزرها فعليه ستئة سة سن من لأن غيرهم؛ إصلالهم وزر وثانيهما؛ 
محنهالذي هو لأنه غيره بعمل أحذ ؤإنما سيئا، أوزارهم من ذلك ينقصن لا بها، عمل 

زرلقوله؛ مناف غير فصار فعله، من لأنه الجهة هذه من عليه فعوقب فيه، وتسبب 
•[ ١٦٤]الأنعام: لأية ا ٠ ■ • وايرةه 

بنجرير حدثنا حرب، ثن زهير حييني صحيحه؛ في إه الحجاج ن مسلم وقال 
عنالضحى وأبي يزيد، بن افه عيد ين موسى عن الأعمش، عن الحميد، عبل 
إلىالأعراب من نامحن حاء قال! الله عبئ بن حرير عن الحسّى هلال بن الرحمن عبد 

الماسفحث حاجة، أصابتهم فد حالهم، سوء فرأى الصوف! عليهم . الله رسول 
جاءالأنصار من رجلا إن نم قال! وجهه، في ذلك روي حتى عنه بطؤوا فا الصدقة على 

فقالوجهه، في السرور عرف حتى تتابعوا ثم آخر، جاء ثم ورق، من يشنأ 
عملمن أجر له كثب بعدم بها لعمل حسنة منة الإسلام قي سى ررمن ■ الله رسول 

كثببعده بها فعمل سيئة سنة الإسلام في سى ومن ، شيء أحورهم من ينمهس ولا بها 
اه.شيء«، أوزارهم من ينقص ولا بها صل من وزر مثل عليه 

،متعددة محلرق من الله عيد بن جرير عن لحلwيث ا هذا صحيحه في مسلم أحؤج 
إلىدعا ررمن قال! . الله رسول أن يلففل! هريرة أبى حديث من أيضا نحوه وأحرجه 

إلىدعا ومن شيئأ، أحورهم من ذلك يمحى لا سعه من أحور مثل الأحر من له كان هدى 
اه.س؛ئااا، آثامهم من ذلك ينقص لا سعه من آثام مثل الإثم من مليه لكن صلألة 

بينالإشكال رمحع على تدل الصحيحة النصوص هذه محه الله عفا ِ مقيل0 قال 
مثلفله ، النبي صحيفة في الأمة هذه نات حجميع أن على تدل كما يات، الا 
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الحنةالمن لهم سن الذي هو - وسلامه عليه الله صلوات - لأنه جميعهم؛ أجور 
أتمعليه لم ؤييصلي وأن الرفيعة، والارجة الوسيلة له الله نرجو الإسلام، في جميعها 

ملام.وأزكى صلاة 
بعدمعذور غير الكافر أن على يدل عزه ؛؛ؤدأذإر الكريمة؛ لأية ا هدْ في وقوله 

كفرهأن يقلن كان ولو الحق، في معه لبى لا الذي بالمعجزات، المؤيد الرسول إبلاغ 
قدمناكما لزكفر، المعصب شدة إلا فلهوره مع الحق معرفة من منعه ما لأنه هدى؛ 

آسيفت من أوتآء لقوو\' كقوله: إ، الأءراففي ذللث، عنى الدالة الآيات 
آمحكأ.أ أتلا إ/ذمؤأ، لنم ض وش وقول• مآ-ا، ٠ تالأَِاف; مه-تدوبمث-ه أمم وثنسوتا 

ينهثم ُؤوثا وقوله؛ ]ازتمهف[، صك.4 محين أي( بمسية ُثم آليتا آ-قؤئ ؤ، ّمأم 'ثئ 
هوالذي لإثم ا اكتسابهم هو أوزارهم وحملهم [ ٤٧]الزمر؛ ءدسود،ه ذخمفأ أم ما أش 

منها؟لس،يّين وا فه ا أعاذنا النار، قي ترديهم سّب 
قبرهمن حروجه عند منهم الواحد أن أوزارهم؛ حملهم معنى العلماء! بعص وقال 

ماأو فيقول! أنت؟ ْن I فيقول ريحا؛ وأنتنها صورة، كاقح شيء يستقبله القيامة يوم 
عملكأنا ت فيقول ا ريحك وأنتن وجهك! ثبح افه أن إلا وافه، لا ت فيقول تعرفني! 
اليوم؛أركبك هلم ! الدنيافي ركبتني فطاّ منتنه العمل خبيث الدنيا في كنت الخبيث، 

اه.ظهره، على فيركب 

وومالإيئس، بمعنى الدم لإنشاء حامد؛ فعل ما تناء ^٢^ وقوله؛ 
الخلاصة!في بقوله إليهما المشار الوجهان فيها 

الفاصليقول ما نعم نحو في اعل فل يوقز يمما وم
اه.يعملون، قتادة؛ وقال يحملون، أي لأ وقوله؛

لأيةا هذه في وعلا جل - ذكر تلهره. من ١^٠^٥ تعقن تعالى؛ ئوله 
أحر،مواصع في ذلك وبتن مكروا؛ قد مكه كفار قبل كانوا الدين الكفار أن الكريمة 
مآؤإوقوله؛ [، ٤٢]الرعد! جيماه آثمم ظ دلهم من قأ مآو كقوله؛ 
]إيراهم[.ألباد.4 ته أؤوذ تحتقرم ِكاث وك تآؤبثب أؤ محعث مآ==قنئم 

أونئتلوق أو لثفتوك َةيأ ١^٢؛، إى وإل ■؛ؤ بقوله؛ مكة كفار مكر بعض وبتن 
حيرؤأئه أثه وقعقز بقوله؛ اليهود مكر بعض وذكر [، ٣٠]الأنفال؛ ثئر-جوقه 

ؤبمياثتقإ بقوله؛ صالح قوم مكر بعض وبتن عمران[، ]آل ا.اه 
ومنهمدثنبميم أقا ذيز عهة د=قاك< َلإك مثلو . ثنتحى لا وثم مه=قرإ 
ه@ص 

ثدرةلا ).ومالوا يسائا عآ ؛ بقوله نوح قوم مكر بعض وذكر 
[.٢٣، ٢٢]نوح! 



٣٤١الآظن)ا"ا_'اآ( اسل: ّور، 

ا1سهيهز ن، ئأمؤثآ فين ؤألثهار أض ذكر ^؛j قوله! في اممار اء روّمم وبين 
وعلاجل _ ين وقد الخديعة. وهو الخبيث، الطيب إظهار والمكر؛ [. I٣٣ ]سأ 

بجيؤء" قوله; في وذلك فاعله؛ على إلا صرره يرجع لا الميئ المكر ن أ- 
[.٤٣]ظ>; مح4 إلا الثئ 

منواقتلعه أصله من اجتئه أي ّ ألواعده تث تثير اثه ؤآ،ف تعالى: ئوله 
نمروذهم الذين الكفار بهؤلاء فعل الذي وهذا بنيانهم، وأشل عملهم فأبعلل أساسه، 
مافابقلل الكفار؛ من بغيرهم أيضا متله فعل ، الحجر١١رامورة في قدمنا كما وقومه، 

يتقامأوما وقرمم فزعواِك بمثح عخ ما مرئا ود ؤ كقوله؛ ويدبرون، يفعلون كانوا 
[،٦٤_; ]IUآها ننم ثاثإ أزقومحأ وقوله: [، ١٣٧]الأء٢ِاف; ثرقوى4 

ؤأد؛،؛أش؛أم يو-4ا بجبجث ألرعب ئبيم ف، وثدئ، بحثّجإ ؤ جث، يى أثث ■' ه ولوق
الآيات،امن ذك غير إر T[ ]1_^: أمحنره كاول، هآقنمحإ أصن 

ويهينهمالأشهاد رووس على يفضحهم أي ةنيبح4يم ألإتة بجم ؤثثَ تعالى؛ قوله 
مواصعفي المعى هذا وبين علانية. فيجعله صمائرم، تجنه لكنت وما فضائحهم، ياظهار 
أيتالدادJات[؛ إو(ه ألقدور ؤ، تا و-ثفو لؤ( ألمور ؤ، تا بمي إدا بمثم أملأ ؤ كقوله: أحر، 
.،[ jjllJl]لوه ألثثإي ء ُؤعم وقوله: الصدور، تكنه كاس ما علانية أظهر 

الخزيهذا ناله فقل. المار أدخل من أن آخر موضع في — وعلا جل - بين وقل. 
وقد[ ١٩٢عمران؛ ]آل، أحزتده ممد ألنار تدخل من إقق، قوله: في وذللئ، الأكور، 

الخزي.معنى إيضاح ارهوداء سورة في قدمنا 

-وعلأ جذ - ذكر تيإه. يكشى '؛فثن يقبأ ثهقأءث آى جيموذ ■' تعالى ئوله 
أينلهم: فيقول توبيخ، سؤال القيامة يوم المشركين يال أنه الكريمة لأية ا هن.ه في 

أنلكم ؛X، لا إنكم قائلين: ببها، بوأتياعهم رسلي تخاصمون كتم التي ائت؛، المعبود 
عبادتي!في معي تشركوها 

أئنقّثهءى أين نقول تاديهلم ُؤوموم كقوله: أخر، مواضع في المحنى ط! وأوضح 
نقأق يبن من . تدُف َةثن ما أين لإ ؤُقل وقوله: ]الممّص[، .ه ثبمؤيى َئر 

محٍنح.بن يترقن َةئر تا أق لم نل م وقوله• لاكعر١ء[، .4 يمحمح، أو ,^^ ٢٠٥؛؛
تاو ^١ ١٥تثئثا آلأتم ٍإنا ء وقول: [، ٧٤، ٧٣]غ-افر: محاه ضزأ ٥،^؛ آس 

لأيالت،.ا من ذك غير إلى [، ٣٧]الأعراف: ءناه قزأ هالوأ أس دمحب ين ئدعوئ، َةثن 
منكشم ابن عن  iSjjijالتكلم، وياء بالهمزة ه'ي=قآءثمكه القراء عامة وقرأ 

وقرأالقراءة. هذه تثبت ولم همز، دون المتكلم بياء و ي شركا رر قرأ أته لبزي ا رواية 
بكسروتشاقوزأ( نافع وقرأ المتعول. حذف مع مفتوحة الرفع بنون الجمهور 

معبالكرة عليها المدلول المتكلم ياء يه والمفعول الوقاية، نون هي التي الخفيفة نون لا 
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الوقاية،نون مع ا-جتماس إذا جازم ولا ناصب غير من -حيفها لجوار الرفع، نون حيف 
[.٥٤]الحجر: بئ،رةسئبم أؤئتّ قوله: على الكلام في الحجرأأ ررسورة في تحريره تقدم كما 

كمالأظهروا والمعنى والخضؤع، الاستلام أي ألثازه. تعالى؛ هوله 
أوالموت، يعاينون عندما وذلك الشقاق. من عليه كانوا ما وتركوا والانقياد، الهلاءة 

عاينوافإذا ويعادونهم، لفونهم يخا أي الرسل، يشاقون الد،نيا في أنهم يعني القيامة، يوم 
يدلومما ذلك. ينفعهم لا حيث وانقادوا واستسلموا خضعوا أي لم، الألقوا الحقيقة 

لسدنحولوأ قوله؛ والاستلام الخفبخؤع السلم! بالناء المراد أن على القرآن في 
بلاوحمزة عامر وابن نافع قراءة على [ ٩٤]الساء: مويثاه ثتت ٍإلبمظلم آلق 
إوقأوألموأ دثيو5أ  ٢٥٥أع؛راوثمأ وقوله! والإذعان، الانقياد بمعنى اللام؛ بحد ألف 

[.٩١]l_; ه ألثث؛ إوؤُ ثنوا ئوؤؤ P وقونه: [، ٩٠لاس: \ي 
لأنذكرنا؛ ما ينافي لا والمهادنة الصلح الأخيرتين- الأيتين في السلم بأن والقول 

آكؤيوثيذ آش إثا أؤو1لمأ وقوله؛ السوء، ترك من عليه وافق لما مذعن منقاد المصالح 
والانقياد.والخضؤع الاستسلام بمعنى فكله [ ٨٧]النحل: .اه يمحن َغامإ ئا عنهم ؤبمز 

كقوله:كثيرة؛ آيات عليه دلت وكما قدمنا، كما ينفع، لا الموت معاينة عند والانقياد 
ققإف قان آتون ٥؛^ غثز ^١ ثؤآ آلسئات تنئلون إقرتت< ١^< 

وقوله:[، ٨٥فر: ]غ؛ ه بأسا ;آؤأ لثا إيثلإم يشهم يك وقم وقوله: [، ١٨]النساء: ه أقن 
الايات-من ذلك غير إلى ]يونس[، .ه آدسي-ين ين قمحي ثل ممتن وق 

يحنيسلو0ه. َقتر دتا عيتئ أق إن ئق ثج من تنز حقثا ؤما Jعالى؛ وئويه 
السلمألقوا الحقيقة عاينوا إذا أنفسهم ظالمي كونهم حال في الملائكة تتوفاهم الذين أن 

محذوفقول معمول سؤيوه ين تنل حكنا فقوله: سوء، من نعمل كنا ما : وقالوا
وتكذيبالكفر وهو السوء، من يعملون كانوا ما ينكرون أنهم والمعنى خوف. بلا 

•تنلؤياه كتتن يما عفر آثت إن بق ؤ بقوله؛ كذبهم يئه ا بين. وقد والمعاصي، الرسل 
ذكركما والمعاصي الآكفر من عليه كانوا ما ينكرون أنهم أخر مواصع في وبين 

َةتا رثأ ثأس آن إلا ثثتمم ظ ؤ جذ ■' كقوله أيضا؛ ذلك في بهم كل، وبين هنا، 
■وقوله ]الأ،-«-ام[، وه يئروث َكاؤأ ى ثم ؤيئ أمسأم ي َكئبوأ أثلز"كئ و خكث 

[٧٤]غ—اف—ر؛ ه تيل َكثإك، سئ ملأ من ودعؤأ ظا و بق عق صؤأ 
هما٣م ألا ئ ءك أم نقثنث 3^ ءُرد 'ها لم بتكود ■همثا أث؛■ ؟٠٣٢ ؤء ■' ه ولوق

مجرماحراما أي [ ٢٢]النرقان: ه محي يجن( وقوله: ]المجادلة[، وه آوكذمة 
هناوقوله الايات. من ذلك غير إلى ذلك، به نستحق ما نفعل لم لأنا يسوء؛ تمسونا أن 

ثةم4.ين تنئ طنا ؤتا قولهم: في لهم تكذيب رر؛لىا، 
لهما؛ثالث■ لا محنيين لأحد إلا الحربية اللغة فى تاتى لا رربليءا لفظة ت تتبيه 
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لنفيولا،، لأن ررلأءأ، نقيضه، محهي الكلام، في سابق نفي لإبطال تاءتي أن الأول: 
نقتهالقي فهذا ين تعد يكة ق ت هناكقوله النفي؛ لمفي الإثبات، 

لَكهرئأ وكقوله: والمعاصي؛ الكفر من السوء تعملون كنتم أي ؛ لفظة
أقهز  ٤٠٥١تأسا لا َةثوأ قإ ءؤآ_ظو : وكقوله ٧[، ]اسابن: قضه لَنزق ج م ئم تق 

ثآءأ4آز مد١ َكان تن إلأ آلجقه يحل ق ؤولأؤ\' ه وقول٣[ : ]L كإيهظزه نئي 
■• ■ ه A وجهدُ آتآم س وعلا جل - بقوله؛ النفي هذا نفى فإنه [ ١١١\\رنوأ: 

العرب.كلام ومحي القرآن في كثير هدا ومثل [، ١١٢]القرة: ية ألا 
أؤألس-ا: كقوله صة، خا بنفي مقترن م ستفها لا يا جوا تكون ن أ الثاني: 

دقهيئلمهر بملي أن عق يقدر ؤإلانض الثكؤت حآى \ؤى أؤأوإنس وقوله: [، ١٧٢]الأعراف: 
[،٥٠]ءافُ: ٢^^ قالهمإ أؤشت رثتكم همك؛ ثك أولم ه: وقول[، ٨١]بمس: 
فجوابهبنفي مقترن غير الاستفهام كان إذا أما العرب، كلام وفي القرآن في كثير أيضا وهدا 

تكقوله قياسي، غير مسموع وررنعم؛؛ بنفي المقترن الاستفهام وجواب بلى،؛ درر لا نعم؛؛ درر 
يدانتلما فداك ا انؤإيعمرو أم يجمع ليل اليس أل

علانيكما نهار اللوها ويعأراه ا كمهلال الوترى حم، ن
البيت.هدا في وررنعم؛( لا لرليلىا؛ لحل فا 

منعليه كانوا ما القيامة يوم يكتمون ازقفار أن على تدل الأيات هده قيل: فان 
ؤءوقوله: [، ٢٣]الأت-عام: مشتكزه َة زعآ عنهم: كقوله والمعاصي، الكفر 
قوله:في حديثا يكتمون لا بأنهم صرح اش أن مع ذلك، ونحو ه حنة من تمن محكنأ 
[.٤٢]المLء: ثدئاه آفَ نمون هو 

مثأتىنهَكةا تا ^١ قابؤ بألسنتهم: يقولون أنهم من قدمتا ما هو فالجواب: 
يكسبون،كانوا بما وأرجلهم أيديهم وتتكلم أفواههم، على الله فيختم [، ٢٣]الأنعام: 
عليهمأعضائهم شهادة باعتبار الكتم وعدم لألسنة. ويا بالجحود النقلق باعتبار فالكم 
تعالى.الله عند والعلم 

في.ذللا، بين ولكنه أبوابها، عدد هنا يبين لم ه. جهم أفيب وهأدحأوأ تعالى: قوله 
ا.اهئئسومّ جي يمم بام، لبخ( آبجاب سعه _: وعلا جل - قوله في الحجر؛؛ ررسورة 

كريم،رحيم إنه أبوابها! جميع ومن منها المسلمين ؤإحواننا يعيدئا أن الله أرجو ]الحجر[ 
■ثتأه ئالرأ رق-تةم أينل تادآ آيثنأ لؤثن تحار• قوله 
علىاممه أنزل عما سئلوا إذا المتقين أن الكريمة لأية ا هده في - وعلا جل — ذكر 

به،وآمن اتبعه لمن وبركة وهدى رحمة أي حيرأ؛ عليه أنزل : قالواالله رسول 
غيرجوابا يجيبون المتقين غير أن - متقين يكونهم الجواب هدا أهل صفة من ويفهم 

يلالكفار• وهم المتقين غير عن قوله في المفهوم بهيا تعالى صرح وقد • هذا 
تقدم.ى وه الابجى أشي لإ\ نو أنتل ئأذآ ثم 
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لأيةا هذْ في - وعلا حل - ذكر ه. -صنه ألينا سْ ق لمحؤأ ؤللخ-مى تعار؛ موله 
الحنالجزاء الله عند له كان الدنيا هي التي الدار هذه في عمله أحن من أن الكريمة 

همثاؤغييادة تنسئ لصإ كقوله.* كثيرة، آيايت، في المعنى هذا وأوصح . الاخرْ في 
اممصوحه إلى النفلر والزيادة؛ الجنة، والحسنى! [. ٢٦]يونس: ه ذة، رثُ يثر ؤجوهيم تجهق 

إلاآلإصتن جتآء ؛ؤ،تل وقوله؛ [، ٣١•؟.؛: ]IJأ-ثتىه لصتنؤأ آل؛ى وقوله: الكريمّ 
هذهفي وقوله [، ٨٩]المل: يماه ؤ هو آلصني تاء وقوله؛ ]الرحنن[، .ه أب-صتن 

كثيرة.ذلك، مثل في والايات ونعيمها، بالجنة حنة مجازاة أي ية؛ ألا 
أنالآكريمة لأية ا هنْ في _ وعلا حل _ ذكر وه. ألاحرآ تعار؛ موله 

كقوله؛كثيرة، ضع محوا في المعنى هدا وكرر الدنيا، دار من حير الأجرة دار 
ءأثي عند ؤونا ه؛ وقول•٨[، وه أممي مإب )تمظأ ألعام أؤبجأ ٢^;^ 

®هوأق ■% وآمحترن ® ألد؟ ١^؛ ص ؤ؛)، وقوله: [، ١٩٨َا0: ]آن، للأ؛تأره 
ب%L؛J، وقوله؛ ]الض-حى[، ®اه ألأوك يذ ك ثر اؤرلاو>ر؛ وقوله؛ ]الأء-لى[، 

آلمسومتوألح-يل ؤآكصتة آمأهب ينكح [لمقتلك و[لعتلطيي و[بونين أفركغ ينك أتشهوت 
دخ؛رآونيمكر ش لؤ( آلمث\ب، ححش هنده ؤآث! ألديا آلكثتوآ متثع دؤّك.- داجٍوب ؤآلاقثي 

ق1هتثر،وآرؤج مها أ'لآمح بجتها من ويهأ جنثق رنهئ. عث أتعوأ لئي;بم د'لخفم بن 
همزتهاحدفت تفضيل، صيغة لاحيرة وقوله؛ [. ١٠، ١٤عمّران؛ ]1ل ه [ؤ ينكح ورصوينح 

بقوله؛الكافية في مالك ابن أثار ؤإليه تخفيفا؛ الأستحمال، لكثرة 

وأشره نمأحير م هقولعن ر وشحم أغناهم ابا وغ
البتةعنها انتقال فلا المنازل، أحر هي لأنها الأحرة؛ الدار الدار؛ لتالك، قيل ؤإنما 

منابتدائه فأول محل، إر محل من ينتقل إلها الوصول قل والإنسان أخرى• دار إر 
تمالمضغة، إر ثم العالقة، إر ثم الثهلفة، أصل إر التراب، أصل من انتقل ثم التراب،، 

هذهفي للعالم وأحرجه آخر، حلقا وأنثاها لحما، العفلام اممه كسا ثم العذإام، إر 
أفاJاهألثاس بمدر ؛ؤيومسذ يتفرقون ثم المحشر، إر ثم القبر، إر ينتقل ثم الد؛ر، 

ماكار إر الشمال ذات وسالك، الجثة، إر اليمين ذات ، ٦iUU[ ]\فدل-: 
يحيرإنحت<وذإكؤ ق ئهر اأمبم؛لنحا ؤثعؤإ ءام)وإ أفيى ئأما رو ينث؛تيى يرمد ألثاعه 

ل-'لوم-ا■®اه محثمح، ألمداب، ق هأنكك المبي-رق ؤلثآكا دثاثننا ةد-بءإ َكدرإإ اؤ-!بم وأئا ®١ 
يار،التعصا تلقى خللث، نمد - المار المار وأهل الجنة، الجنة أهل يحل فإذا 

أموت محلا خلود النار أهل ويا أ موت محلا خلود الجنة أهل يا ويقال! الموت، ويذبح 
آخر.محل إلى عنه تحول ولا له انقطاع لا دائما ذلك ويبقى 

بقوله!- وعلا حل - أوصحه كما بألاخرْ، وصمها معنى فهدا 
قثف؛؟نحكا ^،4 آاظمه -•1_1 ق؛ ر.ا ّْكإن هملر ؤ( نْلفه جعكه ثث ).؛ طتن ين سلنتت بن 
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اًو(ثه هثاثئ ؛اؤ ه أكأثة م ثثا المقنن يىةثإئ1 ؤقثا آئثئثه ئكلمقا قئكأ 
.4هثرث آكثؤ بجم ازؤ محن . لقوة ئآلش بمد م . 'أمحة 

الدارأن مع ا/١^٥، إلى الدار الكريمة الأية هده في - وعلا حل ء أصاف نبيه؛ 
ونمتهاالدار بتعريف [، ٣٢]؛لأنمام: الأية أ'لآ-يرْه 4ولرثار قوله! بدليل لاحرة ا هي 

تصة الخلا في مالك ابن قول مشتقي وعلى الموصع، هدا غير في خرة لا يا 

وردإذا وهما موأول نى عماتحد ه با ملم اساف يضولا 
بصقلرا لا ا إيهام )دفع كتابنا في بينا وقد لاحرة، ا بممى يؤول ررالدار(ا لففل فإن 

أن[ ٤٣]فاطر؛ ألغإ4 قوله! على الكلام في فا'لراا ررسورة في اتكتاب،( آيات عن 
اللغةاليِ، أّمن أسلوب - مختلفين بلفظين ه نفإلى الشيء إخافة أن لنا يظهر الذي 

وفيالقرآن، في كثرته وبينا المعنى، في التغاير منزلة اللقفل ض التغاير لتنزيل العربية؛ 
تعالى.اممه عند والعلم الحرب، كلام 

أتتمإن4.دار 4وثعم تحالى؛ قوله 
لأنالكريمة؛ لأية ا هلءْ في الجنة هي التي المتقين دار - وعلا جل - ه ا مدح 

عينلا ما فيها لأن كثيرة؛ آيات في عليها الثناء وكرر المدح. لإنشاء حامد فعل ، ١٣٠^١١
ص4ثلأ تعالى! قال كما بشر، قلب على حعلر ولا ممعن، أذن ولا رأت، 
أوأ4^١ ومدك يآ لم تأ دؤى ^^١ ال! ون[، ١٧جل.ةت لال4 أعتز قؤق ين كم لثئ 

jUVO ،]، جدأؤكثيرة ذلك بمثل والايات
هئثآآرث ي؛لا ثم آ'لآئهتر ^١ ٥٤ثن ي، دئومآ عدن جنثتأ يمالى! قوله 

يدخلونالمتقين أن الكريمة الأية هل.ه في - وعلا جل - ذكر أنصي.4• آس بميتم، 
جناتعدن! جنات فمعنى الإقامة، الحرب! لغة في والعين ءاو.ن، جنات القيامة يوم 

فيمقيمون أنهم كثيرة آيات في وبتن يتحولون. ولا عها، يرحلون لا الغيم، في إقامة 
جوإت4ُعنيا ,يبمؤف 4لأ كقوله! ررءدن؛ا، بلففلة هنا له أثمار كما الل،وام، على الجنة 

والمقامة![. ٣٥]فاطر: ينله،،4 ين ألمثامؤ دار نقا 4آلزئ وقوله! [، ١٠٨]الك_هفث 
الميميفالمصدر أحرف ثلاثة على زاد إذا الفحل أن التمريض! في تقرر وقد الإقامة. 

ؤاآلسيير؛ 4لة وقوله! المفعول، اسم ؛صيغة كلها المكان واسم الزمان، واسم منه، 
وقوله!الإقامة. من الميم بضم عامر وابن نافع قراءة على خان[ ]الد .4 أبتن مثامّ 

حسناأ-مإ لهم أف آلصدثك عملوى ألذين رثن لّوه ين شي؛دا أتا ِكدر ُؤقثا 
الايات.من ذلك غير إلى ]الكهف[، أبثاروا4 مي كبجنث قو 

فيالأنهار تلك أنولع بين آلأيه—ر4 قها ين ُؤءدييى الكريمة! لأية ا ُدْ في وقوله 
!هناوقوله [، ١٥]محما.ا: محهم،4 عسل ُؤثن قوله! إلى ءا؛ض4 عم مق ين أير 4أتأا قوله! 

يوأآبجا يثآءُة ئا كقوله! أخر؛ مواضع في أوضحه يئآءمبئ4 ما يا  ٢٥؛^
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ش1وووكهفها ثأتقن ألاعتش ؤبلو أ'لآئش دئثهّه ما ومها ؤ ه; وقول]ق[، .ه تزيد 
.همتئه ؤبمدا ره عق َكاث حبس نكآءث ما مهثا ُؤقم وقوله; [، ٧١لالز-محرى; 

[jLij-aJl ،]، وقوله!]الزمر[، وه آوحسنين جره د'لأث تمم عند تثآءقث\ ما ^٥٠؛ ; وقوله
و4نجو عمر بذ مي و ثدعؤق م! مها ؤوخ آسكلم شتبميح ما مها 

من\لأي\ت.ذللث، غير إلى ]فصك[، 

هوض ا تقوى أن على ، يدلآلئقير<نثنحه آش محنكا َك؛ئث ؤ لأية; ا هذه في وقوله 
تكقوله أحر، مواصع في المعنى هذا تعالى وصح أ وقد الجنة. تنال له الذي السبب 

تنئيزإ إق ت وقوله تمريم[، ا.ه بما كاف س هماديا يئ نييثا أؤ أثئد 
أؤإدقاوقوله; ء-م-ران[، ]أو ر.ه لامتفيى أعيق أكثوآق ■تيها وحثه رنبمكم 

ل-الطورءودبي حقت ق آلمنقيرا واة وقوله• ]الحجر[، محبميون مقت ؤا آلعشن 

َقتنتا أئبمق آدثؤأ تثث شن؛روى آثلهقد ثو4هم زلءمار؛َوألبم 
أوامرJمتثاإون كانوا الذين المتقين أن الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ذكر 

محليبين؛كونهم حال في أرواحهم يقبضون أي الملائكة، تتوفاهم نواهيه ويجتنبون ربهم، 
لجنة،يا ويبشرونهم — التةسسراتا أصّح على — صي لمعا وا لشرل ا من هرين طا ي ا 

هالؤأآثم؛أتتك ؤ.إة ت كقوله الموصع، هذا غير في أيضا المعتى هذا وبين عليهم• ويسلمون 
ماتثة نآشظ سمأ َولآ ألامحامأ أتلث ين ^ أنثقمحأ لإ ئ أئ 

طحمحي تلم ثزثما شد ٠ وقوله: ]ضلت[، ©4 مبمدون َةقو 
صن؛أبما عوم تثم ). بايط َلإا تن ءايم يدئؤ0 4وأثلإةئ وقوله: [، ٧٣]1^^: حلإدم1،ه 

واحد؛باب من الجنة ت.حول وعند الموت، عند والبشارة ]الوعد[، آلدارج^اه عمى ثعم 
تتوفاهمالذين هؤلاء صفات من ويفهم لأحرق. ا إلى الانتقال بعد بالخير بشارة لأنها 

لمبالتقوى يتصفوا لم الذين أن الجنة، ات.حلوا عليكم ملام لهم ؤيقولون طيبين الملائكة 
تبشرهم.ولم عليهم، تسلم ولم الكريمة، الحال تلك على الملائكة تتوقهم 

أقئلتي\مآة؛ توقهم 4آكن كقوله: أحر، مواضع في المفهوم هذا تعالى بتن وقد 
؛لىَقمه مم ي' ك أدئسأم ظاِابج، أمألأ رقيم أدي ُؤإق • ه وئولأقؤه، أشم 
^٤٠٥٥١حقمنوا  ٧١يشل، اذ ئرئ ُؤولو وقوله; [، ٩٧اء; ]المتيها4 4وسآءدا قوله؛ 

١]؟؛[^،.من ذللث، غير إلى •؛،[، ]الأنفال: وأدئرىا4 و-محه4م .توهج 
قرأهه1هه، ^لتاي٤م نؤبمهم ؤ : وقوله أنفسأإه ظ-ادى -،^ ٥٢ثرقهم 4 وقوله; 

الموضعين.في بالياء هم،؛ أريتوقا حمزة وقرأ فوقسن، بتاءين ررتتوفاهم؛؛ حمزة غير القراء عامة 
آقلمقكضه4يوقهم قوله: في للملائكة التوفي - وعلا حل - هنا أسند نبيه: 
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[،١١]اوسءجالت ألمننه قلك يمقنكم ؤقذ ' قوله في الموت لملك ررالسجدة؛ا في وأسنده 
ثوتهتاهحثن أمحأئس „ويى ^٢٥ قوله؛ في - وعلا جل - نفسه إلى ررالزمر؛أ في وأسده 
سورةمحي الكتاب( آيات عن الاصتلراب إيهام )دفع كتابنا في بينا ومحي [. ٤٢]الزمر؛ 

يموتلا لأنه لنفسه؛ التوفي فإسناده المدكورة؛ الأيات بين معارصة لا أنه ت ررالسجدهءا 
كنتاآنئد الأ يموت أن ؤئس حقاك ق، قال كما د-عالى، بمشيئته إلأ أحد 

لأرواح،شحسَا المأمور ًهو لأنه لموت؛ ا لملك وأسنده [، ١٤٥لآلء-مرانت ه موحلا 
الجساامن الرؤح ينزعون الملائكة من أعوانا الموت لملك لأن الملائكة إلى وأسده 

تعالى.الله عند والعلم العلماء، يعص قاله كما الموت، ملك فيأخذها الحلقوم إلى 
أشئته.ؤآقيأ أثق آقثدإ أنت قثؤك قق حتقؤ ق بما تعالى؛ قوله 
اطهبعباده رسولأ أمة كل في بعث أنه الكريمة لأية ١ هذه في - وعلا جل — ذكر 

نفىفى مركبة لأنها الله،،؛ إلا إله لا رل محنى هو وهذا سواه، ما عبادة واجتناب وحده، 
العيادات،نولع أ جميع في تعالى الله غير المعبودات جميع حلع هو فنفيها ت، ؤإثبا 

الذيالوجه على خلاصي، با العبادات نولع أ بجميع — وعلا جل — إفراده هو ؤإئباتها 
وسلامه.الله صلوات عليهم رسله ألسنة على شرعه 

فمنوالخصوص، العموم طريق عن القرآن في كثيرأ المحنى هذا وأوصح 
ميئإلا ثبموو ثن ين ؤلثا جتنآ تعالى؛ قوله عمومها مع عليه الدالة النصوص 

ين^، ين ^١ ثن س وقوف: ]الأنياء[، @4 هآمحدون أنأ إلا إق لا أم انه 
الأيات.من ذلك ونحو ]الزحرف[، .(ه صدهمن ءاِلهه مبنلجآ يؤن ثن أجعلتا 
محولهوأممهم الأنبياء أفراد في الخصوص مع عليه الدالة النصوص ومن 

[،٥٩سراف: ]الأع.عيده7ه إكد ين ع ما أق آعدوا قال ومهء إقآ محا 
]الأء_راف:ع؛رهثه إم بذ وؤ ما أق آعدرا يوم ،؛، هودا ثغاهآ عاد ؤوأك تعالى؛ ومحوله 

إلنؤين اهقم ما أق أعث.دوأ تويِ هال صندأ أخاهم ئمود ^٧^ تعالى؛ ومحوله [، ٦٥
ماأق أمدلأ تنثويّ محاد قسا لخائم مدثتت ه؛ ودول[، ٧٣_راف: ]الأء

الايات.من ذلك غير إلى [، ٨٥]الأعراف: عيُمه إثنؤ ين يمحقم 
بشرطإلا الله عبادة تنفع ولا طاغوت، فهو فه، ا دون من عبد ما كل أن واعلم 

محمدباش ويرمل امعوت يكمن فن ■ؤ بقوله؛ تعالى بيته كما سواه، ما عبادة اجتناب 
ؤهمإلا ياق أييغلهم يؤين ■؛^٧[ ه! ولوق[، ٢٥٦تال__ء__ة__رة! ألمتم أستمسك 

الآِات.من ذك غير !ر ]يوسف[، ثئعن 
جل- ذكر ه. ألئئه عقه حمق ئث ؤنهم آس هدى ثق تعالى؛ قوله 

سعيد،منهم بالتوحيد الرسل قيها بعث الني الأمم أن الكريمة لأية ا هذه في — وعلا 
يسبقمنهم والشقي الرسل، به جاءت ما اتباع إلى افه يهديه منهم فالسعيد سقي، ومنهم 
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عامة،الحق دين إلى فالدعوة به، حاءوا يما ؤيكفر الرسل، فيكذب، الكتاب، عليه 
إليثآء ثن وثبيتما آلثثيِ دار إق دءوأ ؤوظُ ت تعالى قال كما حاص؛ للهدى والتوفيق 

ُؤفاقوله• فكب المذكورة الأمم من أي ؤئتهم4 قفوله [؛ ٢٥]يونس: .4 ٌّلإ؟ا خم 
الرمل.به جاءت ما اع لأتبوفقه أي ه آثم هدى وقوله؛ ، أمةتتكل 

الله،هداه من فمنهم أي محذوف؛ بالموصول الملمة رابقل هو الذي لخصوبط ١ والضمير 
الخلاصة؛في قوله حد على 

تعبطانإن تصل مائد عفي منجلي كثير عندهم ف والحل. 
بيهنرجو كمن وصف أو بفعل 

للها علم في مبق ّ ولزمته؛ علميه وجنبت أي ه؛ آلئ.لثلأ عكي حمت؛ا ثن ؤمنهم ؤ وقوله؛ 
الكفر.إلى الإسلام طريق عن الذهابط بالفلألة؛ والمراد الثقاوة؛ إلى يمير أنه من 

ءفاِزقِكر أدى جن كقوله؛ أحر، آيات فى المش هن.ا تعالى بتن وقد 
؟،٣^؛ وقوله؛ [، ١٠٥]هود: رثعيده ثئ ؤئنهئِ وقوله؛ ٢[، ]اكغاين: قإه ويء 
الأيات.من ذللث، غير إلى ٧[، ]الشورى: آلثعار4 ف، رثؤي، لإقة 

ينثير وثا يؤ ثن يدي لا أق لإن هدئيم ^، محي، ^إن الى؛ عته مول
قومهإسلام على ه الني حرص أن الأية هذه في - وعلا حل - ذكر .4. دمحؤى 

شقي.أنه افه علم في سبق من يهدي لا 
أممهيميك عى تبزي لا ؛إيق، كقوله؛ أحر، مواضع في المش هذا وأوصح 

هيرك، ثم ئ»ّإلمثث. ش فتقم آممه يرد ُؤوتن وقوله؛ [، ٠٦]lJ__; ثن ؛ثدتمط 
أ'أدجرءؤ، ولهتَ قرى ألدما ؤ، لم قوب،ثن؟ ممهتز آن أه ش و قأ حط 

ُليممؤ، ييدئيم أم هادى ثة أقه ^٤، ١٥؛ؤس ه؛ وقول[، ٤١]الما؛-ل.ة: عظسره عدادي_ 
مجأم؛ثتئا مت؛؛درم محتل يمحبملإ آن يمي ؤوُن ه؛ ولوق[، ١٨٦]الأء__راف: بمتمف 

الأيات.من ذللمث، غير إلى [، ١٢٥]الأنعام: ألكثني'ه ي بمكني ًكآقتا 
ثنبمدى لا أق أؤ؛ة عمر؛ وأبو كثير، وابن عامر، وابن نافع، الخرف هذا وقرأ 

الفاعل،نائي، يره ؤ وقوله؛ للمفعول، مبنيا ا,،-ذءأاا من الا.ال؛ وفتح الياء بضم ه تحئر 
له.هادي لا أي يهدى، لا الله أصله من أن والمنى 

محبنالرو-هديأأ من الدال، وكسّر الياء بفتح ئي والكما ، وحمزة عاصم، وقرأه 
تعالى،افه إلى عائد صمير والفاعل ليهدي، به مفعول وقوله! للفاعل، 
الشقاوةلهم سبقمى فيمن القراءة هده على وص الله، يهديه لا الله أصله من أن والمعنى 

معروف.هو كما ايله يهديه ثم صالأ يكون قد غيرهم لأن اممه؛ علم في 
عنهالله رفع فان له؛ إصلاله في دام ما يضل من يهدي لا الخلخاء! بعض وقال 

تعالى.الله عند والعلم . هداه من مانع فلا وهداه الضلالة 
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٠حما4•عيد ^١ يق ثثؤيق ش أثث ثعق لا آبميهم جهد أش  ١٣^^!تحار* قوله 
اجتهدواأي أيمانهم جهد حلموا الكفار أن I لكريمة ١ لأية ١ هذه في — وعلا جل — ذكر 

-وعلا جل - الله وكذبهم يموت، من يبعث لا الله أن على الأيمان وغلغلوا - الحلف في 
منهنا المذكور المعنى هذا كثيرة آيات فى وكرر حماه، عقه همعدا ^؛٤، تقوله" ذلك فى 

ؤئقث، م ثيئ ل ل َكلمقأ ١^؛، ^؛؛٠٢ كقوله: ذلك، في لهم وتكذيبه للبعث إنكارهم 
َة ٤١قأ ثئدا محفيز1ق أق دأئآ >ِقا وقوله: ٧[، ]اساين: لةش4 

).(رميي نمآ أدهلتم يض من قاد ح1ههو وئى مثلا أثا ؤوض/بم وقوله؛ [، ١٠٤]الأنبياء: 
منؤتتئوز0 وقوله: ]يس[، .4 ظسؤ خلق خإ ؤئو نئ؟ أول أذث1هآ أدزئ ي! قل 

حدأ.كثيرة هذ! بمثل والآيات [ ٥١]الإسراء: م؛إه آوز ظنقم أدى م سد، 
لمامؤكد مصدر وقوله: قدمنا، كما البعث لنفيهم نفي وقوله: 

هذاونفي يموت، من الله يبعث لا قولهم• نفي على تدل رربلى؛؛ لأن ؛ عليه دلت 
معنىفيه رربلى؛؛ بلففلة إثباته على المدلول البعث وهذا لتبعثن، معنا0ت إثبات، النفي 
أيأيفبمأ؛ مصدر ه 4.^1 وقوله: له. مؤكد 'ؤوءاراه فقوله: سيكون، بأنه فه ا وعد 
فيواللام ، عليه دلت لما أيضا مؤكد وهو حقا، وحقه وعدأ، بذلك فه ا وعد 

Jقوله؛تتعلق كمثأه، قى 4^؛؛^ قوله: وفي _^، بمتبموث ١^ لهم 4^؛؛؛ قوله: 
يموت؛من إلى عائد ا؛ؤئمه قوله: في والضم إلخ. . لهم. ليبين يبعثهم أي رربلى؛؛ 

•والكافرين للخوتن شامل لأنه 
أمؤيتكل ي بعثنا ولمي 4 بقوله: تثعلمق الخوصعين في اللام ء: لعلما ا يحض وقال 

تعالى.افه عند والحلم إلخ، • لهم* ليبين نعشاه ي أ ،
جل- ذكر ■ وه ومحق ئ لد أن؛^4 أردثه ^٢ ملتا ؤإقا ت تعالى قوله 

رركن®للشيء يقول ؤإذ ، شيء قدرته على يتعاصى لا أنه الكريمة لأية ا هذه فى - وعلا 
مناطه يبعث لا أيمانهم جهد باطه رلأقسموا لما الكفار أن وذلك تاحير؛ بلا فيكون 
شيء،كل على قادر أنه بين حماه عقد ؤعدا يقوله: كذبهم عليهم فه ا ورد ، يموت® 

كان.رركن® لشي،ء قال كلما وأنه 
يحييارمز قال: من على الرد في كقوله أخر، مواضع في المعنى هذا وأوضح 

•]يس[ .اه ئكقد0 كن لدو ثقؤد أن سكا أرلد إدآ أتيُ رميم®: وهي ا!حظام 
كانواحدة، مرة رركن® للشيء قال إذا يل أركن® قوله: يكرر أن يحتاج لا أنه وبين 

إمحر.هي إلا أتثآ ه؛ قولفي - بم اللمح من أّرع في 
عقآس إنكى أنب هو أو آلمر َكتج إلا اعق آلتآمر وما ؤ قوله: ونظيره [، ٥٠]القمر! 
ثرراب من خك؛ ءادم ّك.شإب قؤ عند عيسئ مثل ؤإأ1> تعالى: وقال ئد؛ره، غآلأ يكن، 

زحد|هيفقبى إلا ؛L_؛^ ه ظكأ ؤ؛[ ال وقء__م__ران[، ]1ل ر.ه دثمن ى لب مال 
:،.jlj؛yiمن ذلك غير إلى [، ٨٢]كال; 
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كالوقؤعوقوعه تحقق لأن الشيء؛ باسم وقوعه قبل ألمراد عن تعالى وعبر 
لمالأته المعدوم؛ دون الموجود خصوص على الشيء إطلاق لأية ا تنافي فلا بالفعل؛ 

وقوعهتحقق كان — فيكون كن له يقول وأنه الشيء، ذلك يوحد أنه اطه علم في سبق 
العصيركتمية التوقع، وجود0 باعتبار الشيء سح ١ عليه أطلق لأنه أو ، وقوعه بمنزلة 
ثاني.في إله يؤول ما إلى نظرا [، ٣٦ت ]يوسف -كء4 أعمن ليي وإنا قوله؛ في حمرأ 
علىبالعطف منصوأ النون بقح ررفيكوناآ والكسائي عامر ابن الحرف هدا وقرأ حال. 
وقرأالأمر. جواب فى الفاء بعد المضمرة بأن منصوب وقيل؛ ؛ نقول،؛ وأن قوله! 

قال!من أجاد ولقد يكون. فهو أي محذوف، مبتدأ حير أنه على بالرفع الباقون 

فسكونة قولكن ه لقول يا مإنفأم' اه أراد —ا ُ إذا 
حيان.أبو قاله . للتبلغ ررله،، وقوله؛ رللشيءأأ قوله؛ في واللام 

في- وعلا جل - ذكر • اه شآ يجالا إلا تلك  Oiمحتتا ي ■' تعالى قوله 
أنوذلك ملائكة، لا أي لأ، رجا إلا الرسل من ه قبله يرسل لم أنه الكريمة لأية ا هده 

بشرأيرسل أن من أعقلم اه ؛ وقالواالبشر، من رسلا اش بعث، حدأ استغربوا الكفار 
بينهكما ملائكة لأرسل حقا أحدأ مرملا كان فلو الأسواق؛ في ويمشي العلعام كل يا 

ألثاسهأيدي أى ينم ثجل إق اؤخآ آة عجتا لأتايى ؤآَكا0 كقوله; كثيرة، أيايت، في تعالى 
ئداتال وقوله: ٢[، ]ق: قتح4 ننذر ءم أن محت؟ ؤء وقوله: ٢[، 

يؤمتأأن س آت؛ تع اؤوثا وقوله: ٧[، ]الفرقان; \لؤلإ\ؤأه ر ثيتثى أشاثِ يأمحقث أؤمل 
هأقؤ ، ^Jliوقوله: )^؛.[، ١١].4 رئة قئا أق أثث ئاو أن إلا آلهدة ةمُ ١؛ 

^١^١: وقوله ٦[، ]التغابن: وأتثس ؤبجؤأ قة!وأ ويثث مماوأ أؤنت، رثهِ يلم 
هءثن إلا ثظ تا ص ى كنئ أك آلكؤأ ؤق\ذ وقوك: [، ٢٤ل\س: ^Xi وجدا نئآ 

ؤاهآلآة؛بم ءازمِا ؤآ يدا م-يعنا ث، نك؛كه إي}؛ آه شاء وؤ ق غيب 
لثيؤؤق ؤاثؤنهم أؤيط بلثاِء ؤئدبجإ َكثروأ ؟^؛1، مؤبمد ين ألمآد وق—وله: ]١^٠—ومن—ون[، 

نمز\ثذنئر وهأ . ئمبجث يث؛ ونئنش ينه ذص؟ بنا أو يثل ،١^" T_  Cألدت1 
أفمدؤن يثا!نا نثر إلا أثر إن ؤقالوأ وقو]ه: ]ألموموون[، لختسطي ^:١ إء يئأكر 

.الآياتامن ذللئ، غير إلى [، ١٠]١^١هيم: ءاباؤد؛ه يتثد محك عتا ثثدؤثا 
منرملا إلا آدم لبتي أرسل ما اممه أن كثيرة آيات، في - وعلا جل - افه بتن وقد 

مننللثL ونحو ويتزوجون، الأسواق، في ويمشون الطعام، كلمون يا رجال وهم البشر، 
؛نآلدئ أنو ئظوأ إي >و؟ئ ؛:" ١٠;؛إمح١' ت؛ك أيستا؛0 ^٧٢ : هناكقوله السر: نتج صفاي
١،؛؛^،تق أنجم مَئ يتجا؛" إلا ثؤش بي، آرسئتا —ه: —ون وف ه، ؤ( همث لأ َقثءِ 

أشثَالمثأؤيمن م ١؛" أمكتيق ين  ١٧٥٥^١ ^؛؛١ وقوك: [، ١٠٩،: ]يوسفآلتق4 
ثثلمؤأإثم متى يجا؛" اي ئلك. ا فيئتوو>و\ وقوله: [، ٢٠]الذرقال: ألآتواؤ،ه ؤ( وثسويى 
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حبتيهَةازإ ؤما ^قعام يأت=ئفي، لا جثد١ نتا . ثئزى لا كثر إن ٢^^=^ أهل 
[،٣٨]الرعد; ^٤^ أنؤء ثم وجثنا د،ك ين رتلا آرسلأ ؤوق-ن وقوله• ]الأنبياء[، 

.الآواتأعن ذلك غير إلى ٩[، ]الأحقاف: يى دعا ِقئ ما وقوله: 

الحاءوفتح التحتية، المثناة بالياء إليهم؛؛ رريوحي ، الحرفهذا القراء جمهور وقرأ 
للفاعل،مبنيا الحاء وكسر بالنون إليهم؛؛ ررنوحي عاصم عن حفص وقرأه للمفعول، مبنيا 

[،١٠٩]يوسف: آلإئ4 أ،نفي تن إلت٠م مءمحآ رحاتُ ؤ،إلأ يوش سورة آحر في قوله وكذلك 
الواصعهذْ كل ٧[، ]الأنبياء: آلديغره أثل كئؤا' إي ئص فاي ^إلأ الأبياء وأول 

وأماأيضا. الحاء وفتح انخنية بالياء والباقون الحاء، وكسر بالنون وحده حفص فيها قرأ 
اللإ إني نيئ إلا ثبمول ين ؤ،وك ين ١^^١ إ قوله وهي الأنبياء سورة في الثانية 

وحفص.والكسائي حمزة - الحاء وكسر بالنون - قرأه فقد [؛ ٢٥]الأنبياء: أداه إلا إك 
المذكورةلأيالت، ا في الرحال في الرسل وحصر أيضا، الحاء وفتح التحتية بالياء والباقون 

ؤهيىوثلأ آلتيتقؤ يى ^١؛^ تعالى: قال كما رسلا، الملأئآكة من أن ينافي لا 
]فاءلر:ر؛ثلأه أتككذ جاتلل آلثاوت ئاطي ّش وقال: [، ٧٥]الح_ج: ألنايزه 

هوالكافر أذكره واللءي الناس، إلى ترسل والرسل الرمل، إلى يرسلون الملائكة لأن ١[؛ 
فلاالناس؛ من الرحال في الرسل فيه الله حصر الذي وهو الناس، إلى الرسل إرسال 
حابا،والالرياح وتسخير الأرواح، ولقبفس بالوحي، للرسل الملائكة إرسال ينافي 
؛ؤةلققتأماواه]اوازءات[.تعالى: قال كما ذللث،؛ وغير أدم، بتي أعمال وكتب، 

منوسقا ^٧[ لقوله: قتل؛ امرأة يرسل لم الله أن الأيامحت، هذه من يفهم تنبيه: 
جهلمن أن آليّؤه، أنل، قوله: من ويفهم [. ١٠٩]يوسف: يأثابه إلأ ملك 

أهللأية ا في الذكر باهل والمراد به. أفتنوه بما والعجل العلماء سؤال عليه يجب الحكم 
؛؛^٥٢رة قى ؤ,إدا لقوله: الذكر؛ أهل أنها عليها يصدق أيضا الأمة وهذه التكتادا، 
ثمألزه>ياتش، قوله: في والباء الكتاب،، أهل الأية في المراد أن إلا ٩[، ]الحجر: 

إلاأرسلتا وما أي اررحالأ؛؛؛ مع الأسننثناء حكم تحت، داحلأ أرسلناأ؛ دررما تتعلق قيل: 
بالوحل،زيدأ فربته أصله لأن وحل؛ بالزيدأ إلا ضربت وما كقولك: رحالأ؛البينان، 

تتعلقوقيل: يالبينالّّتإ، متلمسين لأ رجا أي له؛ صفة رارحالأآ؛ بقوله تتعلق وقيل: 
تتعلقوقيل: بالينايت،. قيل: أرسلوا؟ بم قيل: كانه قبله؛ ما عليه دل مفمرأ دللأرسلنا؛ا 
تعالى.الله عند والحلم )الكشاف،(، صاحسظ قاله بالينالت،؛ إليهم نوحي أي ؛®_-_؛؛ 

ثقةئةث>ه٠ولتلهم إنجم _J، تا ، لفا؛>فه، آليً=قر إقث، ؤرملآ تعالى: قوله 
إلزإن١ آلدو زى محن ؤإنا كقوله: القرآن، الآية: هذه في الذكر بالراد 

إنزالحكم من حكمتين لأية ا هذه في - وعلا حل - ذكر وقد ]الحجر[. إو(ه ثطنن 
س:الني على القرآن 
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الأوامرمن الكتاب هدا محي إليهم نزل ما ص ليا يبين أن  ٠٠الأولى الحكمة 
المرصعهذا غير في الحكمة هذ0 بتن ومحي ذلك. ونحو والوعيد، والوعد والنواهي، 

وإدآوقوله; ، محي4 آنكمأ أرى حئ إث؛ه إلا أدكثب عثك أنها ^٧٦ ت كقوله أيضا، 
[.١٠٥]الم1ء: أياييره ني أوف إتق أرة 

تهنا محال كما ، بها والاتعاحل آياته في التفكر هي ت اكاسة الحكمة 
إقلثأزلت ؤِو-ب كقوله؛ أيضا، لموصع ا هدا غير في الحاكمة هده بتن محي و، 

^نؤ ه ه وقوله: ]ص[، .i ألأنف محإ وه ^ ثمحقأ تزق 
آمألئنءائ ثثصف ^١؛،^ وقوله; ]الساء[، .ه حكث؛دا أ-ئثوندا فه ؤجدوأ أم ؤد عند ين 
الآيات.من ذلك غير !ر ]محمد[، .ه أقاثهآ هئونم، عق 

ينآثندف إبهر أز أديس تم أقث مذ آن ألثقات ظنا أكن ؤؤة0 تعالى؛ قوله 
الكفرمن الميثان يعملون الدين على ٠ وعلا جل - افه أنآقر .ه. ينعكن ك حنق 

وهوالشديد، وبطشه الأليم، أحده يخافون ولا الله عداب يأمنون ذلك ومع والعاصي، 
الأرضبلع والخسف! العياب، بأنولع ويهلآكهم الأرض، بهم يخسف أن على قادر 

ؤتُسقثافيه■ تعالى الله قال بقارون، الله فعل كما أسفل؛ إلى به وقعودها به الخسوف 
كقوله؛كثيرة، مواصع في المحنى هدا وبين [. ٨١]القصص: لأية ا . . ألأنجزه. ^٥ ١٠٢يء 

.. ألثثأيم. ؤر من فيم آم . ثؤز تجح ودا ألأرص مش أن كق ، 1ش 
نؤصكبيتحل آو ألئ جانب لكآ مف أن أيامنتر ؤ ه؛ ومحول[، ١٧، ١٦]الملك: ية ألا 

أش٥^ أقي لتتتقر ه؛ ولوق]الإس_راء[، يضلا.ه 3^ غمدؤأ لا ئث 
.]الأعراف[ ألشئون.ه ألثوم إلا أقي مهنكن 

.الأعراف((ررسورة أول في هدا من طرفا هدمنا ومحي 
بعضفقال الكريمة، الأية هذه فى لرالميثات؛أ إعراب فى العلماء واختلف 

هبحاالقبيحات أي الميثان، الكرات مكروا أي محذوف؛ لمصدر نعت العلماء؛ 
أومثإوق أر ِلثئتوك \ؤ؛وأ إى ت قوله في عنهم ذكر!ض ^١ ثدفدأ، 

ررماكروا،؛تضمين على ءا مكروا لا به مفعول العلماء؛ بعض ومحال [• ١٠٠]الأنفال: ءئر٠مقه 
٧٢٠٢؟أي به مفعول ومحيل؛ عندي، الإعراب أوجه أهرب وهذا ، فعلوامعنى 

الوجهذكر يهم. نزولها عند تسوءهم التي الشديدة الحمويات أي الميثان، الماكرون 
.المحيهل((ررالبحر في حيان أبو الحمّح وذكر عطية، ابن والأحيرين الزمخشري، الأول 

فاؤه،أو انمطف واو بعدها امحتقهمام همزة من القرآن في حاء ما كل تنبيه؛ 
بنما إق ؤء ٥[، ]الزخرف: صقئاه ألديكز قيآلمأ كقوله؛ 

عندمعروفان وجهان فيه إلخ، • • ١ّاأ[. ]الجاثية: نؤكأه مل ءاثق 3^؛؛ ٩[، : ]ّسأ
دلمحذوف على بعدها ما عاطفة كلتاهما والواو الفاء أن أحدهما؛ الحربية؛ علماء 
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إلىيروا فلم أعمرا صفحآ؟! الذكر عنكم فضرب أنمهلكم مثلان كقولك عليه، المقام 
أشارالوجه هذا ؤإلى وهكذا، ا عليكم؟ تتلى تكن فلم آياتي تأتكم ألم أ أيديهم؟ بين ما 

بقوله:الخلاصة في مالك ابن 

يصحالفعل على الفعل وعقلفك استبح هنا بدا متبؤع وحذف 
الثاني.دون الأول الشئلر في الشاهد ومحل 

ماعلى الاستفهام بهمزة المصدرة للجماة عامحلمه كلتاهما والواو الفاء أن وثاسههان 
حرةمتآ وص والواو، الفاء على فتقدْمى محلها عن تزحلقت الاستفهام همزة أن إلا قبلها؛ 
الكلام.صدر له الاستفهام لأن معنى محلها عن لففلآ تقدمت ؤإنما المعنى، في عنهما 

ذماآقين ^١٥-^ I قوله هي التي لأية ا هده في تعالى قوله في أن تعلم فبهذا 
مكرواالذين أجهل فالمعنى الأول، فعلى الذكورين؛ الوجهين الأية، . . ٠ ألسثاته 
الثاني،وعلى • إلخ ■ ■ السيئات■ مكروا الذين أفأمن بالعقاب؟ اطه وعيد الميثان 
م.ستفها لا يا المصدرة للجملة عاطفة فالفاء الميثان؛ مكروا الذين فآأمن فالمعنى 

تعالى.افه عند والعلم الأظهر. هو والأول 
منوأمثالها لأية ا هده بيان تقدم ■ سو4 ثن أثث ئى ثا إق منإ ؤأرثتَ تعار■ قوله 

ارعيا.ررسورة فى الايات 

•،وعت.ه ^4؛، و؛-ءد إقث ئو إقا ٌ إلمحن قيدتإ لا ه تعار؛ قوله 
معه،آحر إلها يعبدوا أن عن البشر جميع الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل - الله نهى 

يخافوهأي يرهبوه؛ أن أمرهم ثم واحد، وحده يعبد لأن المستحق المعبود أن وأخبرهم 
المحنىهذا وأوضح . سواه صار ولا نافع لا والنفع، الضر بيده الذي هو لأنه وحده؛ 

إلنهاأممه ح عثأيأ رلأ و ئن دن تن إق أش إق ^^١ كت_وله; كثيرة؛ آيات في 
ئآوْتا-ثَ إلتها أممي ح ثني ^Si وقو!ه: ]الذار؛_ات[، .ه ئى ندن تنه وؤ إؤ تا-ر 

.همحدُلأ مشد ءش إلنها أق خ عثل ؛لإلأ 1 وقوله ]ق[، .ه ألأديد توف آي 
[.٣٩]الإمرا•ء; ئت-مرإه ثزثا جهم 3، تلئ ءاثر إثها أش ثع محل ُؤءلأ وقوله; ]الإسراء[، 

'؛نكقوله; عقلا، الالهة تعدد استحالة أحر مواصع في — وعلا حل - وبين 
َم_؛، إدا إله من معم ْكارثث ^؛،؛1 وقوله; [، ٢٢]الأنبياء: ؛سدأه أك إلا ، cil؛تيما 

عماضتلي ؤألشهندؤ ألننب سأ.انويكبممحتيإ عما أشم سنحنن لعمى عق مضهم ولعلا حاق بما إلئم 
آلإيذك، إقر لابمعؤأ إدا يمؤلوف كآ ءاثة معدو ع0 لو ت وقوله ]المؤمنون[ يثنيكؤل 

وقدمالكلام، بها نتليل فلا جدأ، كثيرة وحده بعبادته والأيات ]الإسراء[. ثيلأا.اه 
فيالأصول في تقرر وقد الحصر. على للدلالة قوله! ص المفعول 

صيغمن المحمول تقديم وأن القصر؛؛، مبحث في الحاني وفي الخالقة، ررمفهوم مبحث 
بتقديمهنا إليه المسار لححبمر ا وهذا ى، سعوا تخافوا ولا وحدي حافون أي الحصرآ؛ 
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آلكثاس3ضذئ\ كقوله; أخر، محواصع في _ وعلا جل - يينه المعمول 
آممذهإلا قمحيا محقؤن ؤلأ وثمحشونهر ؛، ؟iUرت1له ؛تلمن آمحركّ ؤ وقوله' [، ٤٤سه—ائ__دةت لال

ألشأوهوأهام أوحّر رأتوو أش ءامح س أش نشحد بممر 'ؤٍإدثا وقوله؛ [، ٣٩ت ]الأحزاب 
ألإ1ءهرقيف أيقظن دثلكأ وقوله■ [، ١٨]النود-ةت ه أق إلأ محس رؤ أليقو؛ و■٠ال 

الآيات.من ذلك غير ؛لى عمران[. ]آف .4 محي حمم إن وحامد قامئم قلا 
ونواهيهالله أوامر سميت ومنه الطاعة؛ ت هناالدين • همإصماه أتين قة تحار■ قوله 

لمخأوقوله: [، ١٩عم_ران:]آو آلإسثر4 أش بمن أدمى ^إن ت كقوله دينا، 
عمران:]آل نده ئتل ثلن دكا ألإنكم مميز ييج 'ؤوس : وقوله ٣[، ]اّودة: دماه ألأتأم 

جميعواجتناب الأوامر، جميع بامتثال الله طاعة الآو،اتت في بالدين والمراد [. ٨٥
معلمته:في كلثوم بن عمرو قول الطاعة: بمعنى الدين ومن التواص، 

اندينأن فيها الملك ا عصينا رامكا ث غا نلا اموأي
لهأي دائما، أي ؤر١محcه وقوله: نطيعه، أي له، ندين أن وامنما عصيناه أي 

عنيعزل ولا سلطانه، يضعف لا لأنه دائما؛ والخضؤع والذل الطاعة _: وعلا ل ج— 
الواحدفان الدنيا؛ ملوك بخلاف حال له يتغير ولا يغلب، ولا يموت ولا سلطانه، 

منبرهة عنده فيما ويطمعون يخافونه والناس والحكم، الملطنة له مطاعا، يكون منهم 
ولاله طاعة لا فيبقى رفعة؛ بحد ويتضع عز، يعد يذل أو يموت، أو يعزل ثم الزمن، 

لهيكن ولم الملك، في سريك له يكن ولم ولدأ، يتخل لم من فسبحان أحد، يه يعبأ 
-كبيرأ.وتمره الذل، من ولي 

أخر،مواصع في - وعلا جل — بينه الأية مفهوم إليه أشار الذي المعنى وهذا 
لفاءمن وبز يقه منن آلئلك محبميع يشاءّ عن ألمأاك> ترق أث1ءثا تممقا ألهر ه: كقول
أقواماترفع لأنها ]الواقعة[ رو^ه ثإؤعة تعالى: وقوله [، ٢٦ءمر١ن: ]آل مزه وتذل 
المكانةلهم الدنيا، في ملوكا كانوا أقواما وتخفض الدنيا، في منخفضة منزلتهم كانت 

[.١٦]غافر: سره آوجد مم، آتثم ألثهق< ؤت،تي وقوله؛ الرفيعة، 
ةذ\>عُلتم د-مرل جانب، َز من قوله; المان،كور0 الأية من.ه ونظير 

الوصبتعللق والعرب، لم، مؤ موجع ءذ\ب وقيل؛ دائم، أي ؛!،[ LslvaJl])ؤاه ؤاصئا 
بننافع سأله س أنه عباس ابن عن وروى الدوام، على الوصوب وطلق المرض، على 

بقولله واستثّها- الدائم، الواصب، له: قال راصثأه ألي؛ث ُؤرله عالي! قوله عن الأزرق 
الثقفي!الصلت، أبي بن أمية 

حالكل لى عه ل،و وحؤلئ، مد اله ولواصبا دين اله ول

الدزلي!قول وسه 
واصباأجمع الو.هر بذم يومأ بقاؤه القليل الحسمد أبتغي لا 
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ومجاهد،عماس، ابن ت الدائم لأية ا هذه في. الواصب معنى بان قال وممن 
ورويوغيرهم. والضحاك، والحسن وقتادة، والسدي مهران، ين وميمون وعكرمة، 

خالصا،أي; واصما، أيضا، مجاهد وعن واجبا، أي واصبا، أيضا عباس ابن عن 
شيئا،يى تشركوا أن ارهبوا أى الإفثاء؛ بمعنى فالخبر ، هدامجاهد قول وعلى 

يثن أقام وثدآ هبٌك ه دين وفمهن ت كقوله لأية فا وعليه الطاعة، لي وأخلصوا 
إي^ألأ ت وقوله ع-م_ران[، ]آل ه ر. قعوث^ وإقه وحقرها أؤثا وأمحٌب آلسمفأت 

٥[،]البسة: ألبن4 لد تحف، أق تتدوأ إلا بم،رأ جآ : وقونه ٣[، آلد;أث 
الظرف.فيه عمل حال ررواصماءأ وقوله! 

منعلى الكريمة لأية ا هده في - وعلا جل - أكر ثنموزه أس وأثق تعالى؛ قوله 
يستطعلا غيره 'لأن كله؛ والضر كله النفع بيده من إلا يتمي أن ينبغي، لا لأنه غيره؛ يهم، 

عليك.ايثه يكتبه لم. بشيء يضرك أن يستطيع ولا لك، فه ا يرده لم بشيغء ينفعك أن 
منهيرجى الذي هو افه أن لأجل اطه، غير اتقاء إكار أن إلى هنا تعالى أشار وقد 

عنكم ورثا بقوله! أس وأفنؤ قوله؛ أتبع ولذلك الضر، منه ويحشى النفع، 
أصواتكمترفعون تجأرون! ومعنى ).(ه هفديأ آلْتمن نثكم إدا ئئ آلثي شن قنمؤ 

ومنهالشدائد؛ نزول عند والاستغاثة بالدعاء 

ةولللدم ثلاثا فطافت 

ُقُلامح:
يك،المللت، صلوا من يراوح 

بقرة!يصف النابغة أو لأعشى ال 

وتجأراتضيف أن نكير الوكان 

جزاراورأ ومحلسجودأ رأ وط 
نقاإقتؤِ أثؤم عئثثؤأ لا محثثؤى ^ ٠٥^١ تتدار،ا ٌأربيم ذْندا إدآ وحمحآ ■ تعالى قوله ومنه 

ستدىوؤإن I كقوله أخر، مواضع في المعنى هذا إلى أشار وقد ]المؤمنون[ و(ه ئأ؛( في 
وقوله!]الأنعام[، ر.ه هيبمر سؤ ئ عق ئهو ثئثن يثثتش ؤإن هو إلا ه■ حقاثق محو يصم أئه 

عنيدث يييسط لذتندء بآي قلا قم يريق وزلت هو إلا نءث تكاشئا ئآد يضم آثم يمستش ووإن 
يمسإث،همتا ثهثا ممسلث، قلا ؤحمق ين ِللقاير؛ آس يمتج وما ■ وقوله [، ١٠٧]يونس: عثادوءه ين يشاء 

هنئثا أثث حقثنط ما إلا صتنا ق وش وقوله! ٢[، طر! Is]بمده؟ه من لإ متحل قلا 
يقلثشتاهى هل بمر آس أرإديى إن أش دون من تدعؤن ما أفتءلأتا،ر وهز وقوله! [، ٥١]التوبة! 

.الآيادتامن ذلك غير إلى [، ٣٨]الزمر! ه ;حدث ثثمكمط ههمى هل ييمة أو مض 
لمامعطى ولا أعطيت، لما ماغ لا رراللهم قال! أنه عنه الصحيح في ثبت وقد 

الأمةأن ررواعلم المشهور! عباس ابن حديت وفي . الحدأ، متك الحد ذا يي ولا متعت، 
أنعلى اجتمعوا وإن لك، اطه كتبه قد بشيء إلا ينفعوك لم ينفعوك أن على اجتممت لو 

.الصtحفاأوجمث، الأقلام رنمث، عليك، افه كتبه بشيء إلا يضروك لم يضروك 
بينيكف.ه• ميم يزؤ همه إدا نآؤ ألئر َةثثا إدا تعالى؛ قوله 
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لهمخلصض وحد، الله دعوا الفر مسهم إذا آدم بني أن الكريمة لأية ا هذه في تعالى 
يرجعونالكفار وهم منهم فريق إذا الشدة، عنهم وأزال الفر، عنهم كشف فإذا الدين؛ 

هدا- وعلا جل - كرر وقد والمعاصي. الكفر من عليه كانوا ما إلى وقتا أّرع في 
ثجويبج حم ثمين آلئممى ف كئز إدا ؤ-ْئ ؛ اريوذس؛افي كقوله القرآن؛ فير المعنير 

أثندعوأ دهتَ بيْل أمم ثثوأ نكاي، ؤ من اتؤج ثآءهم ءثابمغا ريح ها ويوأ 
[،٢٣-  ٢٢س: ]يونآدؤ4 ,بميب ؛؛.، ٥٦ق، يبمون ئم ُؤإدا قوله: إلى ألت؛أِأ4 له همّتن 

أنثإل، ءثتآؤ ظثا إةْ إلا يعوق من ظنذ آلم ذ ألفر مثآقم الإسراء«: ارفي وقوله؛ 
إث،بمهم ^٥؛>؛؛ ررالحنكّوت،<ا: آخر في وقوله ،<[، l__)/l].ه َكمئل ألإغس قان أميم 

َلإايثن يما .ب؛جكأ أؤّ ^٠١؛، ; ررالأنعام((في وقوله [، ٦٠]انمكوت: بقغيآه هم إدا آل؛ر 
.الآ_ات،من ذك، غير ١^، ^، i^Vi]يجن.4 أنم لإ ي 

إنأرءيءأ تعالى: قوله علير الكلام في را،ورة في هدا وقد؛l:.منا 
[.٤٠الآية . ء أده. ئداث أتم 

للتهديد،رافتمتعواآا قوله: فى الأمر صّيغة ذأل*.ونه. فسؤف، تعالي،: قوله 
لأمرءاا مبحث، همر الأصول، ارفتر ولير ، لإنشاءا؛ ا مبحث، فى المعاني، ارفن همر تقرر وقد 

ةتل،.وداهثؤئ، ؤفسمأ : هناكقوله التهديد؛ افعل صيغة لها تأم، النير الحالي، منر أن 
ائارهآءءئنّ_، يير إو1ق، ثيلأ ئمع؛محق كقّوله: أحر، آي!ت؛ المعترإ لهذا وتشهد 
ؤدرئ_لموقوله: [، ٣٠]1وراهمم: ألناره إق ثصّيَيم سيأ ؤءتر وقوله: ٨[، ]الزمر: 

أكتؤتهز>يا وقوله; ]الحجر[، بما»رئاواه ، ١٣٥ؤجهج رشتمإ يألكلؤأ 
أ[]الزحرف.اه أوئثو0 أدى يومم بثمأ -عقر وتييإ بمؤيؤأ مدرهم ؤ وقوله: [، ٨٢]الز-حرف: 

بجمهثريكعيإ ثقر ؤق؛و!اوز وقوله: ]الرّلأت[، .ه محمحن إق^ يلأ وتمأ وئوله؛ 
ّلأيات؛ ا من، ذك غير إر ]الطور[، .4 ؛٧٣؛؛ فو 
َةثنِعثا قي1ؤاً أثي ررئئهق من؛ نجثا ;بمثمث لا لما ؤدبممإُث ■ مح، الُتولُ ئ

وجهان:يعلوناآ لما ١١قوله: ش الفاعل صمير ش ج^(ها مرءّن 
اممهأن يحلون لا النير للأصنام الكفار ؤيجعل، أى، الكفار؛ إر عائد أنه أحدهما؛ 

كقولهإلخ؛ . . نصيبا. عاصيها، تضر أو عائدها تنفع أنها يحلون ولا يعبالتها، أمر 
ينللهسى همما علم بهء ثم لتس محيا سشثننا بؤء ، Jja؛ؤ ما آد دهمينح ين وبمّدود، أؤ ار: تع

الأيايثج.من، ذك ونحو ]اJحج[ ا.اه تجيد 
آلهة،يسمونها أنهم يعانونها، لا كونهم ومعنى )الكشاف(: هاحب، وقال 

الجمّاد، أنها وحقيقتها كدك! وليي اممه؛ عند وتشنع وتنقع، تفر أنها فيها ويعتقدون 
.بهاجاهلون إذأ فهم يفع؛ ولا يضر 

أى،شيئا؛ يعلم لا جماد فهي، الأصنام؛ عبير واقعة رايحالمون،؛ واو أن وثانيهما: 
الوجها وهن، ■ إلخ ٠ ٠ نصبا• — جمادأ لكونهم شيئا يعلمون لا الل.ينإ للأصنام ويجعلون 
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ستاثبمدا إف وقوله; ؤاب، سعنؤى أدأن شطيي رما قماو م آمن ؤ ن كقوله 
لمأذ ?؛آ ينثرث آتثو ؤء وقوله؛ ]بونيء، .ؤ لثنيي ء؛ادؤم ص َة إن وقم 

لأيات.ا من ذلك غير إلى [، ١٩٥تأه يمحمحى أع؛أا لثءَ آن :؟ بميقون أبر 
ررماةب عنها وعبر . يعلمون،، لا ررلما قوله من أرما،، إلى راجعة فالواو — القول هذا وعلى 

الحماد نصيبا اممه رزق من لها جعلوا التي المعبودات تلك لأن العاقل؛ لغير هي التي 
العقلاءمنزلة لها الآكفار لتنزيل القول هذا على يعلمون،، لألا في بالواو وعير شيئا، تعقل 

ونفع.وتضر تشفع، أنها زعمهم في 
تعالىبينه الكريمة لأية ا هذه في المذكور المعنى هذا أن فاعلم ذلك؛، عرفت ؤإذا 

شبباوالآةثنوّ عمى درآ مثا ة وجموا ؤ كقوله! ئ لموضع ١ هذا غير في 
وماأثه زل بمي—ل فأد ك،قؤهتإ حك1رى دثا لشوكا رثيا إغئم-هن ق هئذا هم_ازأ 

أنوذلك ام[؛ ع]الأن.اه ثتحكموث ما ساء شيققؤذ إكج لهل ئهو أي حفارثث' 
جزءأ،وللوثن جزءآ، منها لله جعلوا فمرة لهم كانت أو حرثا، حرلوا إذا كانوا الكفار 

إلىردوه لله جعلوه مما شيء به احتلل ؤإن حفظوه، الأوثان نصيب من جعلوا فما 
وقالوافيه، تركوه الأصنام نصيب في لله جعلوه مما شيء وبع ؤإن الأصنام، نصيب 

هذاعن القيامة يوم يسألهم أنه على —؛ وعلا جل — أفم وقد فقير، والصنم عني الله 
فيتضر ولا تنفع لا التي للأوثان الله حلق مما نصيا أن زعمهم وهو والكذب! الافتراء 

وتقريع.توبيخ ل سنا وهو مروّداه ك،تاو عنتا لتملن أش ؤ ث قوله 
آلأنئلسهم يثر وإدا يثمؤت ثا يلهم سبمتنم آثثت ِش ؤومحيلؤن Jعالىت قوله 

ينماؤ هؤيت عق أدءسكتم يمء يثر ما سؤء ين ألمني من يمورئ َييم ؤهر مسؤدا لجهم ظل 
في- وعلا جل — ذكر يعتقدون. أي لايجحلون،، ت قوله . عكؤنما ساء آلا ألرإب ؤ، 

كانواوكنانة حزاعة أن وذلك إناثا؛ بنات طه أن يعتقدون الكفار أن الكريمة الأية هذه 
عندهم ١^؛؛؛ أثاككه ت بقوله تعالى بينه كما اض؛ بنات الملائكة ت يقولون 

أحسله زعموا ذلك ومع الأولاد! ممه فزعموا [• ١٩رفت ]الز-ح_ية ألا 
كمامنها، ويأنفون لأنفسهم يكرهونها فه جعلوها التي لإناث فا الأنثى، وهو الولدين 

والكآبةالحزن شدة لأن أي متؤداه ثل ألأيئ أحدهم ينز عنهم! تعالى قال 
علىغيفلآ ممتلئ وقيل ساكت. وهو حزنا ممتلئ أي َظيمه الوجه. لون تسود 

من.يختفي أي ذه، ثثز ما نوء ين ألدوي يى الأنثى• له ولدت التي امرأته 
يشمتوالئلا أو والكآبة الحزن من فيه هو ما يروا لئلا به بشر ما سوء أجل من أصحابه 

ظوتمنهالأنثى. وهو به بشر ما أي لثسكمه؛ أؤ ت وينغلر نفسه ويحدث . ويحيرو0 يه 
فيحيا الأنثى هو الذي المذكور يدفن أي التراب؛ في يدسعنه وذل. هوان أي 

تتعالى قال كما حية، البنت دفن وهو الوأد من يالثنات يفعلون كانوا ما يعنى التراب، 
]التكوير[.رو(ه قك يتب اي ؤ( 'يلق آتنءود؛ ؤو.إإ\ 
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فبينأحر، مواضع في لأيات ا هده في المذكورة العاني هنْ - وعلا حل - وأوضح 
الباطل.أعظم من وأنها عادلة، غير مة قهم لأنفالذكور أو طه، الإنايث، جعلهم أن 

أحنلاصطفى ذللث،أ عن — وتعالى بحانه ء ولاّأ متخذأ كان لو أنه وبين 
عظموشدة ذلك، في كذبهم وبين الولدين، أحس له جعلوا أن على ووبخهم المصض، 

غكؤا ؤله ألدثث أذم ؤ كقوله: متعددة، مواضع في ذكره هن.ا كل إليه، بوْ نما 
ثؤماشُ َءإت و وروظ ^٢ ٥١نن ٦^٠؛ >ألآ وقوله: ]١^؛[، ®4 ًةة ئثه إذا 

وقوله:^،[، L-sL_Jl].4 ص؛ َقما ء نا ® ٢^؛؛؛؛ عث، ألنات نكئ ي. 
[،٤٠]الإس_راء: ؛®ا4 عقيما ملأ كتهملون إء إئثثأ أل،ككئ من ؤأخند آث؛ن ربمت—م 4أئلنءنخ 

أثثآتاد يجؤ وقوله: ]الز-حرف[، ®ا4 أتنيق وثتنبكب بمات بملف، يما أتحد ُؤر وقوله؛ 
[،]١٢٢®4 آمحبمد أسُ هث محكممأ دكآأ تا محاق محنا لأم، ^؛١ تحد آن 

]اس.©4 أتزن ولم أتت لث 4ألموقوله: 
s_iثثشؤأ 4أوم>، : وقال،ةكرهمدتت4، ما 4ربمتزى.ف : - وعلا حل - ال، وق

ِللمخمتنسمب بما أحدهم بشر '4وإذا وقال،: ]الزخرف[ أو^ا4 مبفن غم لنمبماءِ ق، ؤهو المحيي 
]الزخرف[.®4 َىيؤ ؤئو متقدا ؤجهم لل، قلا 

إداثتئا جم قد ا® ثوا ألربمذا أنحي '4وئالإا بقوله: الافتراء هذا عفلم شدة وبين 
©ثد-ا ^۶!، دعيأ أن؛ © هدا أبتاث، ونحر ألامح، وقظ ثته بمثل؛، ألث٠ودت، =كاد ث© 

عنداأوي، ءاف، إلا وآ'امحنب( ؛؛، ٣١٢ق من دتئل إن ® وأدا ؛_؛ أن لوي ينتج، ؤءا 
الأيات.من ذلك غير إلى [ ٤٠]الإّراء; ظيثا4 محلا لمحزن 4إقمح وقوله: ]مريم[، ®4 

والفراءارمخشري وذكر وحبر، مبتدأ دئموبم.4 ما ُؤولهم لأية: ا هذه في وقوله 
للهؤيجعلون أي ررالّناتأأ؛ على عطفآ نصب محل في ررما،؛ تكون أن يجوز أنه ت وغيرهما 
العربت وقال الزجاج، بالممحب إعرابه ورد شتهون. ما لأنفسهم ؤيجعلمون البنات، 

البحرارفي حيان أبو وقال القرطبي. نال لأنفهم؛ ويجعلون هذا مثل في نستعمل 
والنصبالابتداء، على الرفع يشتهون فيما ؛؛ ١٠٠١١في ويجوز ت لزمخشري ا قال المحيط؛؛ 

الذكور.من يشتهون ما لأنفسهم وجعلوا أي ت؛؛ لبنا ا  ١١على معطوفا يكون أن على 
وقدالبقاء أبو وقال والحوفي. الفراء فيه تبع النصب من أجازه الذي وهذا انتهى. 
لضميرالرافع الفعل أن وهي النحوت في قاعدة عن هزلأم وذهل نفلر. وفيه حكاه؛ 
أيصربه، زيد ت يجوز فلا المنصوب؛ المتصل صميره إلى يتُل.ى لا المتصل الأمم 
وعدم؛فمد أو القلبية، الأفعال من وأخواتها حلن باب في إلا نفسه؛ صرب تريد زيدأ. 

لمنصوبكا بالحرف المجرور والضمير عدمه. وزيد فقده، وزيد قائما، حلته زيد I فيجوز 
التقرر الذي هذا فعلى ه، نفعلى غضب تريد عليه، غضب زيد يجوزت فلا المتصل؛ 

وارلهم؛؛مرفؤع ضمير فالواو يشتهون، ما لهم ويجعلون التقدير؛ يكون إذ النصب؛ يجوز 
اه.عليه، غضب زيد نفليرت فهو باللام، مجرور 
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علىإهللاقها ومن ، يسوء وبما يسر، بما الخبر على المحربيه خى تطلق والبشارة 
تعالى؛محوله ودفلير0 ، لأية ا . , . آلألؤاه أحدهم يثر ■؛^^؛١ ؛ هنا محوله يسوء بما الخبر 

الايات.من دلك ونحو [، ٢١عمرازت ]آل أنمه لعثدانم، يشتفض ئؤ 
معروفمشهور للبنات بغضهم من ال^كرJمة! لأية ا هذه محي. - وعلا جل . ذكره وما 

محال؛الجرباء ابنته المري علقة بن عميل إلى حطبت ولما أشعارهم؛ في 
رشعوذود دان بوعألف ر المهي إلق تسؤإن إني 

راكبإلي أصهاري أحب 
محوله:طاهر بن الله لعبد ويروى 

الصهرحمد إذا ار أصهثلاثة شؤونها يراعي بنت أبي لكل 
النبروحيرهم ا يواريهوقبر ا هيكنوحدر يراعيها لعل 
الخوفلولادتهن: كراهيتهم وشدة موتهن، في رغبتهم موجب أن يزعمون وهم 

لهابنة في الشاعر قال كما موتهم؛ بحد بناتهم تهان وأن الأكفاء، غير وتزوج العار، من 
مودة؛تممى 

تدرىأنها لو الليل قبل الموت لها يسره شيخ عمر تهوى مترية 
اشرمن أود يرجى حتن ولا بعده الماس جفوة عليها يخاف 
الأحر:وقال 

الحرمعلى نزال أكرم والموت شفقا موتها وأهوى حياتي تهوى 
فقالت:أنثى ولادتها من غيظه لشدة فهجرها أنثى، أعرابي امرأة ولدت وقد 

الينيذي اليت بالبفلل ييأتينا لا زة حملأيي ا م
اشنا ّمنا أم م*ِ لنا , لس المنا لد نألا غفبما"ن 

نطيّأء_طمسا اخذ نا مؤإن
ممحان:لأربعة الحربية اللغة فى تأتى ررجعلأا لففلة يتبنه: 

الخلاصة:فى قال آققتيم ق ؤ^٥٠^؛، هنا: تعالى كقوله اعتقد، بمعنى الأول: 
اعممركاللذ ل عوج

مؤؤاهنين آلممر كقوله: الحجر، في تقدم كما صير بمعنى الثاني• 
الخلاصة:في قال [، ٦١]نوح؛ 

وحبرأمبتدأ انصب يها وأيضا صيرا كي توال
تثعلثالأتس ألثتو؛ت حو ١^ ثي للند ؤ : كقوله حلق؛ بمعتى الثالث: 

والنور.الفللمات حلق أي ١[ ]آلانعام: ؤآلؤره 
كقوله:شؤع؛ بمعنى الرابع- 
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كرالالشارب نهض فأنهض ئوبي ثثئلّكب قمت ما إذا جعلت وقد 
الخلاصة;في فال 

لقوعوأحذت جعك كذا وْلغق يحدو الس—ائ—ق كأسا 
العما . وعلا جل - له تنزيها أي الكريمة: الأية هذْ في وقوله 

كيرأأعلوا ذلك عن وتعالى سحانه البنات من له ادعوا ما وهو وحلاله، بكماله يليق 
مإقآ يوجأم ثلك، دآثؤ ين عويا رث ثا إئلموءّ ألئاس أس يؤاجذ • تعالى قوله 

•_م-ثئيرث.ه  STjثاعه ست>ثإل لا تثهن جأآ ه؛ سش 
لأهلكبالعقوبة الخلق عاجل لو أنه الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ذكر 

يخافمن شأن من العجلة لأل بالعقوبة؛ يعجل لا حليم ولكنه لأرض، ا في من جميع 
غيرفى المعتى هذا وذكر أراده. شيء يفوته لا لأرض وا موات الورب الفرصة، فوات 
ماتكبؤأ بما ألناّرا آس يؤإحذ وؤؤ ; فاحلرا؛أرمحورة احر في كقوله لموصع، ا هذا 

نراجدهمأو أؤنمة دو آلثئنر ؤر;ألق، وقوله; [، ٤٥]فاطر: ه داكة ين ًلهرهثا عق ذو\ك 
أجلإك دو-ثرهلم ه; يقولار وأم[. ٥٨اكهسف: ]انآثاJدابه ثم تجل حقبؤأ با 

تكقوله الموضع، هذا غير في ذللث، وبتن يهمل، ولا يمهل تعالى أنه إلى ثئاوه 
.iأ'لأبمي فه م ِوهم قوم إنا ألخكلثون تتثث قنا ٤^ أسَ سمى 
[.٥٣أتواق4 1\{خ قثق أبت وقوله; ]إُراهم[، 

وقتعن يتقدم لا أنه كما عنه، يستأحر لا أحله حاء إذا الإنسان أن هنا وبين 
٤[،ت ]نوح يؤمه لا جاء إدا أش تصل وإل I كقوله أحر؛ صع موا في ذلك وأوصح أجله، 
آلايات.من ذك غير إلى [، ١١]المافقون: ه نجثها ثلآ إدا ئثثا آة يؤحر ؤوزأ وقوله• 

تللعلماء وجهان فيه من عق؛ا مق ٠ ت تعالى قوله أن واعلم 
وزرؤإزره تيّ ؤوألآُ ت يقول والاه ذنبهم، الذنب لأن بالكفار؛ خاص أنه ت أحدهما 

عنهذا ويروى كافرة؛ أي دايةا( ررمن قال! القول هذا قال ومن [. ١٦٤]الأنعامت ،^ ٤٠۶١
الأبناء.تكن لم يكفرهم الأباء أهلك لو أنه المعتى وقيل- • غباس ابن 

كماوغيرهم هريرة، وأبو الأحوص، وأبو مسعود، ابن منهم العلماء، وجمهور 
الجعللتهلك آدم ض ذنوب إن حتى عامة؛ الأية أن على وغره، كثير ابن عنهم نقله 

بالحقوبة،يعجل لا حليم الله أن لولا ذلك؛ ونحو وكرها، في والحبارى جحره، في 
بفللمهم.يؤاخذهم ولا 

تمن الأصول في تقرر لما الصحيح؛ هو القول وهذا — عنه الله عفا — مقيده قال 
العموم،في صريحا نصا تكون ررمن؛؛ لففلة قبلها زيدت إذا النفي سياق في النكرة أن 

نصا.الدابة اسم عليه يطلق ما كل يشمل دابة؛؛ ررمن ت فقوله وعليه 
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ليسمومنآ فيهم أل مع بالهلاك يعم فكيف ت قيل فإن تفسيره; في القرطبي وقال 
لاحرة.ا بثواب معوضا المؤمن وهلاك وجزاء، انتقاما الفلالم هلاك يجعل قيل؛ بفلالم؟ 

ررإذايقول؛ ه الله رسول سمعت قال؛ عمرو بن الله عبد عن مسلم صحيح وفي 
محلاه ، كلىيعئوا نم فيهم كان من العذاب أصاب عذابا بقوم اف' أراد 

معروفة.كثيرة بمّثله والأحاديث بلفظه. منه غرض لا 
والطالح،الصالح عأ بقوم نزل إذا العزاب أن الصحيحة الأحادث في ثبت ؤإذا 

أمرقوم إهلاك اممه أراد ؤإذا تعقل. لا التي للحيوانات، الهلاك شّمول في إشكال فلا 
عر.نزل إذا الهلاك لأن عنهم؛ يخرجوا أن منهم أمن ومن نبيهم 

وهومذكور غير إلى راجع ارعليها؛ا في الضمير دآأؤ4 ين عويل رث ؛^٥ ت قوله تنبيه؛ 
علىتدب إنما الءواب أن المعلوم من لأن عليه؛ يدل أؤ؛ن قوله؛ لأن الأرض؛ 
وقوله؛[، ٤٠]فاطر: تاكزه من ثمكثا عق ؛٢٥ ُؤما تعالى؛ قوله ونفليرْ الأرض، 

غيرإلى الضمير ورحؤع ذكر، ه يجر ولم الشمس أي [ ٣٢]ص: آ-لثاد_،ه ؤاتبئ، ؛ؤ.ثئ 
تثور بن حميد قول ومنه العرب؛ كلام في كثير المقام عليه يدل مذكور 

عديدهاشهرأ زاد حتى الحمل به نضجت لسفينة كا منها وصهباء 
لمالإبل أن مع أ، لسفينة راكا قرينة عليه وتدل الإبل، من أي أ؛ منها صهباء  ١١فقوله! 

الطائي!حاتم قول أيضا ومنه يكر، لها يجر 
الصدربها وصاق يوما حشرجت إذا الفتى عن الثراء يغنى ما أماوي 

عليهتدل كما ذكر، لها يجر ولم النفس، بمي، ج بها وصاق ررحشرحت فقوله! 
معلقته!فى لبيد قول أيضا ومنه الصدرا؛، بها رروصاق قرينة 

ظلامهاالثغور عورات وأجن افر كفى يدأ قت ألإذا حتى 
قوله!عليه يدل ولكن ذكر، لها يجر ولم الشمس، أي للألقت؛أ فقوله 

اهفللامغور ثالعورات وأجن 
معلقته؛في طرفة قول أيضا ومنه الظلام، في يحلن، أي كافر١١ في يدآ ارألقت، قوله؛ لأن 

وأقتديمنها أفديلث، ليتني ألا صاحبي قال إذا أمضي مثلها على 
تدلالكلام مياق قرينة ولكن ذكر، ه يجر ولم الفلاة، أي  ١١منهاررأفديلئ، فقوله؛ 

عليها.

الفحلبمعنى فيه المفاعلة أن الفلاهر الكريمة؛ لأية ا هده فى تعالى وقوله 
العلرفين،تقتضي الجفاعلة لأن ؛ذ.نويهم؛ أحذهميؤاخذهم؛ الناس آخذ فمعنى المجرد؛ 

إن؛ قلناإن لريواخ-ن.اأ وقوله وعافي. محافر نحو؛ مؤع ملمجرد ا بجعتي ومجيئها 
إيلأءعلك، فهو الاستقبال بمعنى إنه ؛ قلناؤإن إشاكال، فلا الماضي بمعنى فته المضارع 

■ثافوأمثث يرثه حلفيتر بن روأ لو أؤ؛نك، كقوله؛ قليل، وهو المستقبل لو 
الملوح؛بن قيس وقول ٩[، ]النسا،؛ ٠؛؛^^ 
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سبلأرض ا من ينا رمدون ومحن موتنا بعد ا أصداؤنتلتقي ولو 
ويقزبيهم للي صدى نموت رمة كن ؤإل صوتي مدى ولفلل 

البيتين،فى يتاتآ يمكن ولا ظاهر، تكلف لأية ا فى المضي على دحماه والجواب 
يقوله!الخلاصة في لذلك أشار وقد العرب، كلام وفي القرآن في كثيرة وأمثلته 
قللكن تقلأ ما ايلاوهويقل ض في شرؤل حرف لو 

الكريمةالأية هذْ في - وعاد حل - أبهم نا ِس  ٥٣^؛^تحار• قوله 
وصلةمبهم، اسم وهي الموصولة، أ، ما درر عنه عبر لأنه ويكرهونه؛ لفه يجعلونه الن،ي هذا 

أحرمواصع في بين ولكنه هونه. كر أنهم إلا المبهم هذا وصف من تبين لن الوصول 
ثوأؤوةتون البنات! في قال لغيره، خلق الذي اّل وجعل والشركاء البنات أنه 
ذيوقال لمدئم لنز ؛^^١ كقوله: كثيرة، آيالتا في لها كراهيتهم بين ئم 

١٠]الأنارامت شعاءه هي 'ؤوج،داوأ الشركاء؛  للشركاءكراهيتهم وبين الأيات، من ونحوها [ ٠
ؤ(تن نق؛قئ ثا من ئلإ ثل ٌلإي ئ ثقلا وع جى ؛ بقوله رزقهم في 

لثورِآوينت قي-ل تت=فئإك ؤئتكآ َكءشكم قثافؤبهم سوآء فيه قكر ررئنحكم ن! 
شريكاالمملوك عبده كون أن يرصى لا منكم الواحد كان إدا أي ]الروم[؛ بمقلوبج^ه 

هيالتي عبادته في لفه شركاء الأوثان تجعلون فاكيف عنده؛ ما جميع في نفسه مثل له 
ؤقوله' في للأوثان الرزق من الله خلق ما يعص جعلهم وبين عباده! على حقه 
[.١٣٦]الأنعام: ثحأضوئه تا قوله؛ إلى ه دنيئا رالآقثتوّ ألمن_ث منك درآ مثا 

تقدم.كما [ ٥٦ررئتأهزه نما دصثا يعلمؤن لا لما ؤهممحتلؤل وقوله؛ 
هذهفي ٠ وءلأ جز - ذكر كئ4 -ألهن أتى ت تعار قوله 

والخسنىالخسنى، لهم أن فيزعمون الكذب؛ بألمنتهم يهولون الكفار أن الكريمة الأية 
والحقيثتيبم4 تا ^^4؛ قوله: في تقدم كما الذكور؛ بها المراد قيل؛ الأحسن، تانيث، 
لهمفسيكون حقا الأخرة كانت إن أنه زعمهم هو لخسنى يا الراد أن فيه شك لا الذي 

دليلان؛الأخير القول هذا صحة على ويدل الدنيا، في لهم كان كما ضبب أحسن فيها 
ؤؤثغنفر؛ لخا ا عن لى تعا كقوله لمعنى، ا لهذا لبينة ا لقرآنية ا ت لأيا ا كثرة أحدصا؛ 

منهاحمل ث؛حددا ؤؤ، إق رددث ؤولو1، • وقوله [، ٥٠]فصك: الخسئه عنده ي،، ان رؤآ إث، ثحعت 
محنوقوله؛ ، [ ٧٧]مريم: وؤدواه مالأ لأويتئ وقوله؛ ، [ ٣٦]الكهف؛ منملثاه 
ؤلإلمال من بدع تيدهم أثما وقوله؛ ]محسأ[ ا.اه سشن ض وما ؤأؤقدا أثوثُ يقر 

الآيات.من ذك غير إلى [، ٥٦، ٥٥أ\د}سم0\ .ه نضف لا ل للوؤ ق م ائ مو 
ثمآذ ^لأ بقوله: أكتى< ثنن وئ قوله: ألمع افه أن الثاني: والدليل 

والمصدر1ش. عند واللم ذكرنا، ما على واضحة دلالة ذلك فدل الأية، ^^ ٥٢
قولهمن بدل نحب، محل في الخنيء، لهم رزأن قوله: في وصلتها ررأزا؛ من المشبك 
به.خفاء لا صريحا للكذب قولها الكذب ألمنتهم وصف ومعنى راالكذبأا 
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أنشيآكيف لما دفومأ ■أؤوثُ ت تعالى قوله تفسير في )الكشاف( ش الزمخشري وقال 
هومنفصيح1تكلأم.قلت! الكدب؟ ألسنتهم وصف معنى ما قلت! فان نقبمه! ما 

Aj^Ajj  ، الكذبحلت فقل ألسنتهم به نهلقت فإذا ومحضه؛ الكذب عض كأنه قولهم جعل
ه.ا لسحر، I تصف وعينها ل، لجما ا يصف وجهها إ كقولهم بصورته؛ وصورته بحيلته، 

سبعيتان،قراءتان الحرف هذا في قهخلوذ(يم. ثأمم ألئار ثم أن جِرم ^لأ تعار• قوله 
الراءوفتح الفاء بسكون ررمفرتلون؛، نافعا عدا ما السبعة عامة قرأه سمعية، غير ثالثة وقراءة 
أفرط،من الفاعل؛ امحم بصيغة الراء بكسر نافع وقرأ أفرطه. من المفعول؛ امحم يصيعة 

فرطمن الفاعل مم ا بصسغه المنددة الراء وكسّر الفاء بمثح بسبعة لبت التي والمراءة 
الله.كتاب فى مصداق له القراءات هذه وكل جعفر، أبى عن القراءة هذه وتروى المضعف، 

إذاأفرطه! مفعول اسم فهو المفعول بصيغة ررمفرطوزلإ الجمهور قراءة على أّْا 
لهذاويشهد النار. في منسيون متروكون أي ررمفرطون؛؛ فقوله إليه؛ ملتفت غير وتركه نسيه 

[،٥١]الأعراف: يريهن لفاء موأ يتتغفا تنمنهر ثوم يا ؤ تعالى! قوله المعنى 
]السجدة!ألحلي^ ممزاث رذؤقؤأ دسانأكهم إقا ه1دا يؤيكم ِلثاء ئّيتن يما وقوله! 

[٣٤]الج_اف__ة: آلثاره ومأويٍ هثدا خآلإ لهاء نميتهمِ َؤ فذؤ آثؤم ه! وقول[، ١٤
فهوالعلم زوال بمعنى النسيان أما الثار. في الترك معناه! الأيات هذه في ن لمسيا فا 

عنتها؛، ^٥١١وقال! [، ٦٤]مريم: شكاه ثما تعالى! قال كما اممه، على مستحيل 
.]طه[ يشي ه رؤ، بميسل لا كثف ي، يإآ عند 

بنوسعيد مجاهد، المار! فى متركون منسيون مفرطون؛، رر معنى بأن قال وممن 
محنىالعلماء! بحص وقال . وغيرهم والفراء عبيدة، وأبو الأعرابي، وابن وقتادة، جبير، 
فلأناأفرطت من معجلون، ازر إلى مقدمون أي الجمهور؛ قراءة على ررمفرطون(، قوله! 

أيالحوض،، على قرطكم رزأنا حديث! ومنه قدمته، إذا ! الخاء طلب في وفرطته 
مي!لقطا ا قول ومنه متقدمكم، 

دلورا راط ف قدم تا مكسنا صحا من وكانوا فاستعجلونا 
•لشنفرى ا وقول 

متمهلارط فمنى وسمر وأسلت فابتدرنا وهمت هممت 
أسرفإذا الأمر! في أفرط فاعل اسم فهو نافع قراءة وعلى الخاء. إلى متقدم أي 

]غافر:ألتافيه' أنتحنب هثر أتمس قوله؛ القراءة لهذه ويشهد الحد. وجاوز فيه 
إذاالأمر! في فرط فاعل، اسم فهو جعفر، أبي قراءة وعلى الأيات. من ونحوها [ ٤٣

قؤلت ما فق ثحتزق دئس مل، تعالى! محوله المحنى لهذا ويشهد فيه، وقصر صيعه 
.منهاالقرآن له يشهد وما الأية، في القراءات أوجه عرفت فقد . [ ٥٦]الزمر: جنب 

ردلا تفسيره: في القرطبي وقال المار. لهم أن حقا أي ه جثم ^لأ وقوله! 



(٦٧_الآظن)٦٦انمل: ،ور؛  ٢٣٦٤

وقالالنار! لهم أن حقا النارا لهم أن حرم ا تزعمون كما ليس أي الكلام( )وتم لكلامهم 
النار.لهم أن عملهم لهم كسب أي كب؛ بمعنى وارجرم® صلة، رالأ، العلماء; بعض 

بملوندء^.ي مما مفتؤ نممأ آلأنمِ ؤ، نؤ ت نّار قوله 
منتفرد على دالة عبرة الأنعام في أن الكريمة الأية هدم في - وعلا جل - بتن 

ولاويطاع يعبد، لأن المستحق وحده هو بأنه ودم، فريث، بين من لبنها وأحلص حلقها، 
آلامتمق ء ^٧٧ كقوله; لموصع، ا هدا غير في أيضا المعنى هدا وأوضح يعصى. 

وقوله؛منون[، دأكفياوأ؛ما ِئشةة متئ نيا همجمن طهمها ي تما ديقبمم كت؟ 
أةيئأ ؤأفَ ه; وقول)و(ه، دأًكلوذ، ومنها وتقيع دئاٌ فيها لةًظم ثلمها 

غ'محنويما رؤبمم منيا ثم ؤدللتنها . تؤءوة ثها مهتم أدكأ عمتت، منا ثهم 
١^>،ائ ثيون ؤ\%• : ون،وف],_[، ضفيون.i آثف نتقايتي ص نا ذ @

الأيات■من ذللث، غير إلى تالغاثسة[، إ.(ه طعث، تتضعل 
هناذكرها لأن وتأنيثها؛ تذكيرها يصح الأنعام أن على المذكورة الأيات دلت وقد 

قوله■في المومنون؛أ أفلح قد سورة ررفي وأنثها ق مما قوله• في 
[.٢١]اJؤمنون: َىئةُه ثج ِيا نوق مموج ق ظ 

اللمفل،إلى نفلرأ التذكير فيها يجوز الأجناس ء أمما أن ت العربية محي ومعلوم 
تذكيرالقرآن في جاء ومحي الجنس. اسم تحت الداخلة الجماعة معنى إلى نفلرأ والتأنيث 

تفوله محي فالتذكير وتأنيثها؛ النخل تذكير في وجاء . آنفاذكرناه كما وتأنيثها الأنعام 
حاؤتدهم أعجار أؤَأم قوله; في والتأنيث [. ٢٠]الئم-رت ئنهعره محل أع،جار أؤَأ.م 

محوله!في فالتذكير وتأنيثها؛ السماء تذكير القرآن في وجاء ذلك، ونحو ٧[، ]الحاقة؛ 
]الذار؛ات:أش4 تثها قوله: في والتأنيت. [. ١٨]المزمل:  44ثظث ألثثآئ 4ب 

بنقيس قول سواهدْ ومن الحربية، فى معروف وهذا الأيات. من ذلك ونحو [. ٤٧
النعم:تذكير في صغير وهو الأمعدي الحارثي الحصين 
هتجوئنوتقوم قحه ليه تحوونم عنام عكل في 

النون،بفتح ررنسقيكم؛ا عاصم عن وثعبة عامر وابن نافع الحرف هذا وقرأ 
.الحجرا(سورة ررفي بشواهده تقدم كما بصمها، واليامحون 

ثثنأيم.نيئة تظ( عنه نثندؤف نأمحعثب ١^؟-؛، ثرت قى تعار• قوله 
الحربلأن الخمر؛ الكريمة لأية ا هذه فى بالسكر المراد أن على العلماء جمهور 

والعربالأمم، ؤإرادة المصدر إطلاق من السكر، به يحصل ما على السكر اسم تطلق 
.فسكون(ارربصعم وسكرا رربهنثحتن(أ سكرا رربالكسراآ سكر تقول. 

نكرأسكز مجن بالمصدر سميت الخمر؛ والسكر؛ الكشاف؛ فى الزمخشري وقال 
قال؛ورقدأ. رقدأ رقد نحو ونكرأ، 



٣٦٥( ٦٧)اوا الخل: ّرر؛ 

صاحيوالسكران اليوم فأجلى ا نيعلكر حمم هبا وجاءون
اه.

الشاعر;قول الخمر على الم إطلاق ومن 

كروالالمزاء فيهم جرى إذا م هدبوبس المحاه ى ئب
عمر،وابن عود، موابن عباس، ابن الخمر؛ لأية ا فى كر البأن قال؛ وممن 

وابنوالكلى، لملي، أبى وابن والمخعى، والشعى، ومجاهد، والمحن، رزين، وأبو 
الحلو.العصر وقيل؛ الهلعم وئيل؛ الخل، السكر؛ وقيل: وغرهم، ثور، وأبو حبر، 

يالخمرالأمة هذه على امس الله وأن الجمهور، مذهب هو الصحيح أن عرفتا إذا 
الخمر،تحريم بينت مدنية آياتا بعدها نزلت مكية، الأية هذه أن فاعلم ، تحريمهاقبل 

الخمر.إباحة على الدالة الأية هذه بعد نزلت آيات ثلاث وهي 
فمهايجزم ولم ، مدها ومما فها معا بعض فمها ذكر التي البقرة آية الأولى• 

رمقبحًقة إئم فهثآ ض وألتيم ألم ش تعالى؛ قوله وص بالمحربم، 
فيها،الذي للأنم قوم تركها زولها وبعد [ ٢١٩]الفرة؛ من ؛!^ ٤٥١لأنايف 

.فيهاالتي للمنافع آخرون وتربها 
التيالأوقات دون الخلوات، أوuت في تحريمها على اكالة المساء آية الثانية: 

بينوما اثمبح، وصلاة العشاء صلاة بين كما الصلاة، ومت قبل الشارب، فيها يصحو 
وآقنألمتثنؤ، لأ ءاموأ أدين ؤلأي تعالى: قوله وهي الفلهر، وصلاة اثمبح صلاة 

[.٤٣اء: ]الققرئ4 
أؤكآتأاتعالى؛ قوله وهي باتا، تحريما تحريمها على اكالة المائدة آية الثالثة؛ 

إلى.ه سمل لقؤ؛إ ؟■٠٧ أشأس  ٠٧تى يجس رأ'لآوةم وأمحاث ُأديسر أقر ٍإثا »اسوأ 
[.٩١-  ٩٠لالماول،ة؛ ه متمين أنم قوله: 

صرحتعالى لأنه وأوضحها، دلالة أتم الخمر تحريم على تدل الكريمة ١لأية وهذ.ه 
؛ؤ،أ.ثو،يمقوله؛ في جازما أمرأ باجتنابها وأمر الشيهلان، عمل من وأنها رجس؛ بانها 

رجاءوعلق فيه، هو الذي المجان—، غير في تكون بان عنه، كثاعد ا هو الشيء؛ واجتتاب، 
يفلح،لم يجتنيها لم من أنه منه ويفهم قلمزب ُؤثنث؛ؤ قوله؛ في اجتنابها على الفلاح 

ألمثوْيكز يوقع أن آلسثلتن يريد ؤإقما بقوله؛ مناسدها بعض بين ثم . كذللث،وهو 
أوردهبأن ءن_ها ١لنهي أكد ثم . ألصّلووهآيعن أش دئ عن وبمدغ وآل.يسر الإر ؤ، ؤألعصاي 

الميالأمر صيغة من الزجر في أبلغ فهو م؛مونه؟ أنم قوله؛ في الاستفهام بصيغة 
الأمر؛لها ترد اكي الاستفهام صيغ محاني ص أن المعاني فن في تمرر وقد راانتهوااا هي 

كقوله؛صآتمئظوةة.
،أملواأي [؛ ٢٠عمِرآن: ]آو يآهض آوكتنت، أومأ جف وقوله؛ 



(٦٧)الأيه الحل: سورة  ٣٦٦

ررمزآالفظ وكرر ؤتشدو0ه، د يتعلق أشله قنت وين قوله: محي والمجرور والجار 
ذكرمما أي منه، تتخذون أي للمدكور؛ مراعاة أرمنهءا ت هوله في الضمير وأفرد للتأكيد، 

تروية قول ونفليره والأعناب. الخيل ثمرات من 
هقباليع تولالجلد في كأنه لق وبسواد من حقلوط ا فيه

إلىراجع الضمير ومحيل! والبلق. السواد خطوط من ذكر ما أي رركانهء؛ فقوله; 
أيمنه، تتخذون والأعناب النخيل ثمرات عصير ومن أي عليه؛ المقام دل محذوف 

محا'أؤمما • قوله على معطوف أشيزه قرت قوله! وقيل! الذكورة. الثمرات عصير 
محذوفةدرانسقيكمأ، يتعلق وقيل! الخيل. ثمرات ومن يعلونه في مما نسقيكم أي بملهمندءه 

المقرئاتعقلف من كون الأول وعلى الجمل، عطف من فيكون الأولى؛ عليها دلت 
عندي.أضعفها وهو لل١لأنعامأأ على مععلوف وقيل! العامل، في اشتركا إذا 

سكرأ،منه تتخذون ما والأعناب التخيل ثمرات ومن التقدير، العليري! وقال 
٠فحذفلأما((

أنيجوز ■ ونل الصرمحن• مذهب على يجوز لا وهو البحر(! )في حيان أبو قال 
منه.تتخذون ثمر والأعناب النخيل ثمرات ومن أي محذوف، موصوف صفة يكون 
الراجز!قول العرب كلام من هذا ونظير 

وترالشديدة داء بكوغير وحجر سوط غير عندي للثا ما 
بشرالأرمى من كان يكنى جادت 

حان•وأبو الرمحشري ذكره • إلخ ■ ■ كان■ رجل بكفيي أي 
يتعلقه قرت وين قوله! أن عندي! الأقوال هذه أظهر -! عنه افه عفا - مقيده قال 

محيوالضمير للأولى، توكيد الثانية ررمنرة وأن المخيل، ثمرات من تتخذون أي براتتخذ>وناا 
•تعالى الله عند والعلم الثمرات، ذكر من المفهوم الثمر جنس إلى عائد ررمنهءا قوله 

محولههي اش الكريمة لأية ا هذه أن الجمهور مذهب على التحقيق أن اعلم ! تنبيه 
بهجزم فما المذكورة، المائدة باية منسوخة افصل قنت وين -! وعلا ل ج— 

سحاليس الخمر تحريم أن من البنود( )نشر شرحه وفي فيه السعود( )مراقي صاحب 
اليراءةهي العقلية والإباحة عقلية، إباحة الأولى. إباحتها أن على بناء الأولى لإباحتها 

الشرعية؛الأحكام من ليست وهي الأصلي، العدم استصحاب بعينها وهي الأصلية، 
بقوله!الشرعية الأحاكام من ليست أنها )الراقي(! في بتن وقد بنسخ. ليس فرفعها 
الشرعيةليست فأخذت قد ة يالأصلبراءة الن ما وم

الحريم!قبل الخمر إباحة في أيضا وقال 
الأحكاممن ليست راءة بالإسلام أول ي فا هاحأب



٣٦٧( ٧٠-  ٦٨)الايات الخل: سورة 

عليهادلت التحريم قبل الخمر إياحة لأن صحح؛ غير بل ظالمحر، ليس ذلك كل 
سبمقمإه،ند ثثخذؤذ ؤآرعننب ألنخل ئملمت ت قوله هي التي الكريمة، لأية ا هده 
إباحةهي بل عقلية، إباحته إن شال! أن يصح لا الله كتاب من آية إباحته على دلت وما 

في.السكر معنى بأن القول على نعم! نسخ، فرفعها اش، كتاب في منصوصة شرعية 
الأولىؤإياحتها لإباحتها، سخا ليس الخمر فتحريم العصير؛ أو القلعم أو الخل ت ية ألا 

الكتاب.آيات عن الاصطراب إيهام دفع كابنا في المبحث هذا بتنا وقد عقلية. 
الأصول.في تقرر كما النسخ يدخلها لا والأخبار الخبر، بصيغة واردة لأية ا قيل! فان 

والإباحةالخمر، إباحة من الأية من يفهم ما على وارد النسخ أن فالجواب! 
علىبل الخبر، نفس على واردا النسخ فلمس للمسخ، قابل الأحكام بر كسا شرعي حكم 

وغيره.المالكي العربي ابن حققه كما الخبر؛ من الخفهومة الإباحة 
والعنب،والرطب، التمر، أي ئثنأه؛ ورغ ؤ الكريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 

■ذلك ونحو والعصير والزبيب، 

تعللقوالعرب الإلهام، ! هنابالإيحاء المراد ■ ١^^ إز ؤك تعار■ قوله 
وعلىالكتابة، وعلى الإشارة، على تتللقه ولذا خفية؛ في بالشيء الإعلام على الإيحاء 
أنإيم وقال: . ألهمهاأي إز ثه ؛ؤوآز-ق تعالى: قال ولذلك الإلهام، 

قوله:في إيحاء للأرض أمره وسمى إليهم، أشار أي [؛ ١١]م؛م: بو4 ستحؤآ 
قولالكتابة على الوحي إمحللاق ومن وه لها أيى رك ؛آة )و لتارها قيئ 

ىىلقته!فى لبيد 
ملامهاالوحي صمن كما خلقا ا رسمهعرى الريان فمدافع 

بمعنىوحي جمع - الياء وسديد الخاء وكسر الواو بضم — البيت في. ذررالوحي،؛ 
إيضاح.زيادة — اطه شاء إن — المسألة لهذه وسيأتي الكتابة، 

■ؤخثه قيث أقن إة سظ ءنيِ بمد بمؤ لا ذة ألمتر ول إك تجد من رمتؤ ؤ تعالى: قوله 
أرذلبلؤخ نل يموت من الماس من أن الكريمة الأية هذه في - وعلا حل - نن 

فيهتفد الذي آحرْ العمر! وأرذل الحمر، أرذل إلى يرد حتى يعمر من ومنهم العمر، 
لإصلاحبعدها رجاء لا حال لأنه بالرذيلة؛ وخص والفكر، الطق فيه ويختل الخواس، 

الأشياء.ؤإدراك القوة إلى منها ينتقل حالة فإنها الطفولة، حال بخلاف فسد، ما 
يؤيلثن أؤرينة=ظم الخج! سورة في كقوله أخر؛ مواضع في المعنى هذا وأوضح 
فيوقوله ه[، ]الحج: ستأه بمد ين بمم ,لختقلأ آلثثر ودل إق يرد ثن ومإا==فم 

نعمامأِ بمد يذ جعل ثم. هوْ منقط بمد ين جعن قز صنف ين نهنلإ اوى ^[؛٥ الروء: 
ينينقص ولا معثر ين يعمر محتا ؤ ت بقوله أيضا ذلك، إلى ار وأث[. ٥٤ت الروم ل و؛ةّيةه 

و؛~آمحإسمحة .لذمحقإ ؛ؤد> الموس: سورة في وقوله [، ١١]فاطر: 'كره ق إلا عنيْء 
[.٦٧]غاهم: ثقمحه ِوتمج تثر ود ئظو ئد من شَتنفي 



()١٧الأية الخل: سورة ^ ٣٦٨

تعالى.'قوله باب ت لكريمة ا لأية ا هده على الكلام في صحيحه في البخاري وقال 
أبوموسى بن هارون حدثنا اسمايل، بن موسى حدثنا آنممره أؤذل ءق تجئ ثن ؤو؛تنء 

يدعو؛كان الله رسول أن نجه، مالك بن أنس عن شعيب، عن الأعور، الله عبد 
المحاوفتنة الدجال، وقتة القير، وعذاب العمر، وأرذل والكل، البخل من بادله ررأعوذ 

قتادة!وعن سنة، وسبعون حمس العمر أرذل أن يجهه علي وعن اه، والممات®، 
حالتفاوت باعتبار هو ؤإنما بالسنين. له تحديد لا أنه والفلّاهر سنة، تسعون 

آحرمن — حرفا وأشد وعملا، بدنا أصعق وسبعين حمس ابن يكون فمد الأشخاص، 
معلقته؛فى زهير قول وظاهر سنة، تسعين ابن 

يسأملك أيا لا حولا ثمانين يحش ومن الحياة تكاليف سئمت 
الأحر؛قول عليه ؤيدل العمر، أرذل بالغ الثمانثن ابن أن 

ترحمانإلى سمعى أحوجت قد ا وبلعتهين انالثمإن 

مايزول أن لأجل العمر، أرذل إلى يرد أي قثأ^ ءنيِ بمد بمؤ لا ؤ4ة ونوله؛ 
الخرف،يسبب إدراكه لذهاب شيئا؛ يدري لا ويبقى الشباب، أيام العلم من يعلم كان 
.حكمة ذلك فى وفه 

العلموصياع الخرف، ^ا ينالهم لا العاملين العلماء إن العلماء؛ بعض وقال 
ونتتعالى: قوله في الطسيرات بعض من المحنى لهذا تروح ويالكبر؛ شدة من والحقل 

الأية.آ"؛ا - ٥ ]الين: تئوأ ؛اتؤأ أيإ وإلا خية أنمل ودآهث 
ف؛يدنؤر يآدى دتيؤأ أكنث ثا القي ق بمض ؤ بمضسؤ ٣ تعالى؛ قوله 

هذهفي الفِرات أظهر وه. أممي أننععة ستآء فه مه> ؤلإ' تشمحقمل تا 
فييحض على الناص بعض فضل بأنه للكفار، مثلا فيها صرب افه أن الكريمة الأية 

يرصونلا المالكين وأن الرزق، في المملوكين على المالكن تفضيله ذلك ومن الرزق، 
وحميعوالنساء الأموال من فه ا رزقهم فيما شركاءهم المملوكون يكون أن لأنفسهم 

إخلاصهو الذي حلقه، على حقه في طه شركاء الأصنام يجعلون هذا ومع افه، نحم 
—ونسائكم أموالكم في معكم عبيدكم شراك يا ترضون لا كنتم إذا أى وحده، له العبادة 
,ا ش سلط1 فى معي عبيدي تشركون فكيف 

تذكأما من لكم هل آنفسكز تى ،لأ مث!كم أؤص/ر، تعالى• قوله المعنى لهذا ويشهد 
]اّلَتحأئم ثثام_ئهلم ثئأتُ فيه ئأتتز ردأثوفلم نا ؤ؛ شطة' تن \ثةثغ 

^٢٠٣٠^.شيقش تا قق رزذهءِ يآذى قهاؤأ أكلى ؛^٥ ؛ قوله في ءرمارا أن ويؤيد0 [. ٢٨
اه.هم، أنفمع يؤوهم حتى عليهم رزقهم برادي ليسوا أي نافية؛ 

ْعأ يته عبا في فه ا مع الأوثان يشركون فاكيف ء لأنفهم هذا يكرهون كانوا فإذا 
هوشريكا إلا لك، شريك، لا لبيك تلبيتهم؛ في يقولون كانوا كما ملكه، بأنها اعترافهم 

.ملك وما تماكه لك، 
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يكونلا بأنه المائل! الاشتراكية مذهب إبطال في صريح نص الكريمة لأية ا وهدم 
حكمة؛الرزق في بعض على بعضهم تفضيل في ولله الرزق، في أحد من أفضل أحد 

Jt  iيقينسى مق بمثمم ور٤عنا أئمة ؤ، نجشثم تم ق—صا ؤء م-ادى؛ ت
دة،,لمن أؤى يع ال! وق[، ٣٢ز-حرف: ]السحر|يم سث! بمقمم كتجد 
منذللث، غير إلى [ ٢٣ا]البقرة: ئدثأه آتئر نو ص آمحيج ؤء وقال! [، ٢٦]ا]رءد: 

آحران!قولان \ء؛مت الأية مض وفي الايات، 
رزقمما أقفل فرزقكم الرزق، في متماوتين جعلكم أنه معناها أن أحدهما! 

عليهم،رزقتموه ما فضل تردوا أن ينبغي فكان ؤإحوانكم؛ مثلكم بشر وهم مماليك؛ةم، 
للأنالعبيد مالكي أمر أنه النبي عن ثبت كما والمطعم، الملبس في تساووا حتى 

^٥تعالى! فقوله القول هدا وعلى , يلبسون؛؛مما ويكوهم يعلحمون، مما يطعموهم 
ذللث،.على وتقريع لهم، لوم ثلاًقت ما و رئذه> يمحا ئهؤإ آلإثى 

والمملوكينالمالكين رازق هو - وعلا جل - أنه أنمعنىالآية! وثانيهما! 
منئيثا مماليكهم على يردون أنهم المالكون يحسبن فلا مواء، رزقه في فهم جميعا، 
وعليهالأظهر هو الأول والقول أيديهم. على لهم يجريه الله رزق ذللئ، فإنما الرزق، 
تعالى.الله عند والعلم بينا، كما القرآن عليه ؤيدل العلماء، جمهور 

الكافرلأن بنعمته؛ جحودهم عليهم الله من إنكار ممئثدؤزه أش مع وقوله! 
يرزقهمفانه محصيته، على عليه به أنعم ما بكل فيتعين الله، معصية في الله نحم يستعمل 

ؤتبمْثءأكقوله! الحربية، اللغة في بالباء تتعدى وجحد! غيره■ يعبدون وهم ويعافيهم، 
ثاثنتاحقازأ وتا هنذا يمهم لقة قثوأ حفثا ثثه1ر ؛^٥١^ وقوله! [، ١٤]النمل: ب؛ايم 

.كفرانهاهو بالنعمة والجحود [ ٥١]الأعراف: ٧^^ بمحل 

ه.وحمده ين وربمقم نى ٣ نبمد أره أثسؤ نن تقم جعد تعالى! قوله 
جعلبأن منة أعظم آدم بني على امتن أنه الكريمة لأية ا هدْ في — وعلا جل - ذكر 

حصلآحرٍما نؤئ من الأزواج جعل ولو وشكلهم، هم جنمن أزواجا هم أنفمن لهم 
وجعلؤإناثا، ذكورا ادم بني من حلق رحمته من ولكن والرحمة، والمودة الائتلاف 

أنهعلى الدالة الايات أعظم أنه كما المنن، أعفلم من وهذا للذكور، أزواجا الإناث 
.وحده يعبد أن المستحق هو — وعلا ل ح— 

—؛وعلا جل — آياته من وأنها عفليمة، نعمة هذه أن لموصع ١ هذا غير محي وأوصح 
ؤتحعهئؤدة ديثمحكم ؤحيعل .إثها إثسكتوإ آنمحيْا أنفسكم ين أكِ حو أف ءاينسدتة ؤو؛ن • كقوله 

ةآؤ و ندك، لمحق أن ألإذس ه! وقولروم[ ]ال.ه بمكتح0 محو محو هلن ذ إة 
وقوله]اشاُة[، ١^ س ظ محل © ءئ ع ئ د مَ ©ا ء قق 

•[  ١٨٩: ]الأعراف ه إأتء-ا لتثكز رؤتجها تما يجعل، زجدؤ مبثى من حلمكم ألنكا هو ؤ تعالى! 
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منجماعة فقال الكريمة؛ الأية هذه في ة بالحمل المراد محي. العلماء واختلف 
حفدة.البنين ومن بتين، أزواجكم من لكم وجعل أي الأولاد؛ أولاد الحفدة! اليلماء 

جميل!محول ومنه مطلقا، والخدم الأعوان الحفدة العلماء! واأفس وقال 
الالأجمأزمة ن هفبأكوأسلمت هن حولالولائد حقد 
الأعشى!قول ومنه وليدة، الواحدة الخدم، والولائد الخدمة، الولائد أسرعت أي 

حفدواأكسائها على الحداة إذا ية يماننوقا مجهولها كلمت 

نسعىارؤإليف نسخت! التي الحقد سورة محي قوله ومنه الخدمة، فى. آسرعوا أي 
عنديسن سختا اللتان الحقد وسورة الخلم؛ وسورة طاعتك. في نسرع أي ونحني؛؛؛ 

معروف.هو كما الصبح صلاة في بهما القنوت .المالكية 

الشاعر!قول ومنه البنات، أزواج وهم الأختان، الحفدة وقيل! 
كشرسا ممحفل. ا هللأصبحبمت طاوعتنى نمسى أن فاأو 

قدورام ئلالار لإصهعيوف ة يأبلي عسر فنكنها ول
بقدره.التدنس عن عدأ تبا ينبغي؛ لا فيما الومحؤع عن تتنزه التي والقدور! 

وهوالحقد، من فاعل اسم حاقد، جمع الحفدة! _! عنه الله عفا _ مقيده قال 
أنولعٌن أن المارك! الكتاب هذا ترجمة في هدمنا وقد والعمل. الخدمة في الإسراع 

العلماءبعض قول صحة عدم على دالة قرينة الأية نفس في يكون أن تضمنها التي اليان 
ذك.فنبين لأية؛ ا في 

قوله:لأن الأولأد؛ أولاد ١لحفدة أن على دالة قرينة الكريمة الآية هذه وفى 
منكونهم ش والحفدة البنين اشتراك على ظاهر دليل وحثنة4َ ني، ارزحطم مذ لتع 

رروحفدة؛؛محوله! أن ودعوى أزواجهم. أولاد من كلهم أنهم على دليل وذلك أزواجهم، 
الأختانوأن الأختان، أنهم دعوى أن كما ظاهرة. غير ررأزواجا؛؛ قوله على معهلوف 

وظاهرظاهر. غير كله - الأقوال من ذلك وغير أزواجهم، من وبناتهم بناتهم، أزواج 
أولادأن ومعلوم وغيرهما، والقرطثي ا3ّكي العربي ابن اختار وهو ذكر، ما هو القرأن 

تعالى-الله عند والحلم عادة. خدمته في المسرعين خدمه من أولاده! وأولاد الرجل، 
والإنسالجن بين النكاح وقؤع جواز في لليلخاء الأية من مستبلة أقوال وهناك 

هو:المسألة في الشيخ رأي وخلاصة للأصل أراد من إليها يرجع والجن والإنس 
يدلنصا ه نبيه سنة في ولا افه كتاب في أعلم لا عنه اش عفا مقيده. قال 

جوازه،عدم الأيات ظواهر من يستروح الذي يل الجن، الإنس مناكحة جواز على 
علىممتنا لأية، ا . . • اصك نذ أكم جعل الكريمة: الأية هذه في فقوله 

تباينهمأزواجا لهم جعل ما أنه منه يفهم - وجنسهم نوعهم من أزواجهم بأن آدم بني 
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ينثُ حو أن ءاينتدء ^٧>، تعالى! قوله ويؤيده ظاهر، وهو للجن، الإنس كمباسة 
حلقفقوله! [. ٢١تالروم• ؤيتصاه ثؤده دتته^كم همجعل إلتها ِلذسكتؤا أنؤتجا أنمسكم 

غيرهن أزواجا لهم خلق ما أنه على يدل - الامتنان معرض في آزمحتاه أذفسكلم ين دؤ 
فقوله!ة تحم الامتنان محساق في الكرة ررأن من الأصول قي. تقرر ما ذلك ويؤيد أنفسهم؛ 

ذلك،دل عإ وإذا يعم، فهو الامتنان ساق في منكر جمع وؤيصاه أثسcفي ين دم 
أنمع وشكلنا، نوعنا من أي أنفسنا، من هو فيما لنا المحلوقة الأزواج حصر على 
العموم((،صيغ من الإثبات سياق. في المنكرة الجمؤع ررأن زعموا الأصول أهل من قوما 

فيقال حث السعود( )مراقي في درج وعليه تعم، لا الإثبات سياق في أب واكحقيق 
يصح!فيها العموم عدم التي للمسائل تعداده 

اعطفانه يلعوالني ان وكعرفا اص م ْنه 
سياقفي التاكرة ررأن الأصول في تقرر وقد تعم. فالكرة الامتنان سياق في أما 

مننازل ماء فكل أي [ ٤٨]الفرقان: ثلهؤيإه ثاء ألنثاء ين كقوله؛ تعم،؛، الامتنان 
تنم كقوله! النهي، أو الشرط أو لمفي ا سياق في لنكرة ا وكذلك ؤلهور، ماء ال

وقوله:٦[، ه ^؛ ٤٥١تن أت ؤو\0 وقوله؛ [، ٠٩]الأء-رافث عيرْئ4 إقه 
قيآلإمن ر3ثم م قي ما ؤويلرإ.ث I بقوله لهن-ا نناس وي[■■ ٢٤]الإس،انن ءاثثاه' تم يغ 

لهماش حلق ما تركهم أن على الجملة في يدل فانه ]الئعراء[ .ه عادؤى وإ منتم أل 
علىوالتقريع التوبيخ أصل كان وإن الملام، توجيا يغوه إلى وتعديه أزواجهم، من 

ر3ئإم ثو ث! وقورط . ين آندتأن ؤق\و)؛ الكلأم! أوف لأن اJلواط، فاحش.ة 
.الاكور إتيان ت أحدهما أمرين؛ على وبخهم فانه [ ١٦٦-  ١٦٥]الشعراء؛ ين 

أزواجهم-من ربهم لهم حلق ما تءُك والثاني؛ 
منالكائن هو أزواجهم، من لهم خلق ما أن على المتقدمة الأيات دلت وقد 

وقوله!أرهمحاه، ُسأؤ' ين لغ -جعل وؤآثث كقوله! وشكلهم، نوعهم من أي أنفسهم؛ 
يجعللم أنه فيفيد [، ٢١]الروم: لأية ا • ■ ■ أزأّنجايم أشمكم ين أكر حآى أن ءائنتهة ^٧٢؛، 

تعالى.الله عند والعلم أشهم، غير من أزواجا لهم 
ةسيئا ؤآمحنج، ألثم؛و؛ت ين يذها لهر بملقا لأ ما أش دؤيؤ ين ؤوإ»نأوو0 تعالى! قوله 

اللهدون من يعبدون الكفار أن الكريمة الأية هده في - وعلا جل — ذكر ر.(ه. بمتف؛جو 
وأكدالمبات، ت نبا يا لأرض ١ من ولا الخطر، بإنزال السموات من رزقا لهم يملك لا ما 

والأضّتهلاعة، يرزقواأن يملكون لا أي يستهليعون، لا بانهم ذلك عن معبوداتهم عجز 
شيء.استطاعة قابلية فيه لهى جماد لأنهم أصلا؛ عنهم منفية 

رزقه،أكلهم لأن الخلق؛ يرزق من إلا يعبد أن يصح لا أنه الكريمة لأية ؛ من ويفهم 
-بينه الكريمة لأية ١ هده من المفهوم المحنى وهدا عاقل، لكل ظاهر كفر غيره وعبادتهم 
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U-JJ]كم بميمي لأ أثي بن؛■رن شدُيِنث أك؛؛ ؛ؤإى •' كقوله أحر، مواضع في - وعلا حل 
لداأؤأس ت وقونه [، ١٧لالعئكبوتأ إلي كن وأة-كو؛ل\ ؤآعبمدؤْ آلنيف آته عند ة؛ئمأ 

آينثثثق اؤرم1 : وقوله ]المألك[، نبمور.ه عم لمإبر يئبمم أسق، رن _>وجؤ ألتم، 
ألمآذو آلئئق هو أثن إة .( ثطعثؤن آن ود ثتأ ئؤ نن ينبم أرد ثآ ). لعدمحن إلا وآلالس 
ويةلبمأ وم ؛٢٢١^، ألتتوي0 ،!ي وؤاأمحذ اس آو ت ه ولوق]ال__ذارو_ات[ .ه آتبم، 

ئكمحن بغا ثئهث ك ثؤا وآصءلإ_ ألصلزو ايقئ ؤإُر ; ه وقول[، ١٤امأ ع]الأنثعمِه 
'■]فاطو ه رإرفي0 ألثثي نن يتزدتقم أتي ضر ثق من '^،j؛ وقوله؛ ]طه[، .اه إإِمنح، ثإثقبمه 

■لأيات ا من ذلك غير إلى [، ١٣]يونس:ه ، jfjUtjآلسك من يرودمحر نن ؤءل وقوله؛ ، ٣ 
منأوجه ثلاثة التكريمت لأية ا هذْ في قوله: في نسيه؛ 

أيلمحدر؛ ا لهدا به مفعول وأن مصدر، قوله أن الأول؛ 
قولهالإعرابط هذا ونظير الرزق. من ثيئآ يرزقهم أن يملك لا ما اممه دون من ويعبدون 

مفعولاؤتّثايم فقوله؛ [. ١٥، ١٤: ،UJI]يناه ). سمن ؤءا يوو ق إقشر ُؤأو تعالى؛ 
قوللعرب ا كلام من ونخلير0 ١ مقربة ذا يتتيما يطعم أن أي إطعام؛ هو الن،ي للمصدر يه 

اذنممى.منقي بن المرار 

يلالمقعن هن امهنا أزلقوم رووس يوف بالبقرب 
هداؤإلى رربضربء؛ قوله هو الذي المنكر للمصدر به مفعول قومآأ رررووس فقوله؛ 

بقوله؛الخلاصة في أثار 
ألمع أو مجردآ أو أ اففمالعمل في الحق المصدر بفعله 

بالرزقالراد أن على بناء قوله؛ من بدل قوله؛ أن الئاتي؛ الوجه 
المدري.العني لا عاده؛ الله يرزقه ما هو 

؛ؤدتإك،ه؛قوله؛ من المطلق عن ناب ما ؤثث١ه قوله؛ يكون أن الئاك؛ الوجه 
يرزقهم.أن قليلا ملكا يملك لا بمحنى الملك، من ثيئا يملك، لا أي 

الكريمةلأية ا هذه في - وعلا حل _ افه نهى ألآااثال،ه. ؤ هنئؤأ ؤ،لأ تعار■ قوله 
عنوتعالى محيحانه حلقه، من ونفلراء أشباها له يجعلوا أي الأمثال؛ له يضربوا أن حلقه 
تميرأ!علوا ذلك 

*]الشورى ه ُثوك\ء َكسيهء ؤثيس كقوله؛ الموضع، هذ،ا غير في المعنى هذ،ا وبين 
الايات-من ذلك غير إر ]الإ-ءلأ؛ص[، اوا4 آحثئأ ًظئوا م ب؛ق ُؤوثم • وقوله [، ١١

افهأن المعنى أن فيها، الأقوال أظهر آوم؛_يه 'ممثج أب ألق_اءت أمز رمآ ؤ تعار؛ قوله 
كنللشيء يقول لأنه البصر؛ لمح من أمحنع في بها يأتي أن على قادر فهو بها الإتيان أراد إذا 

لالقّمر[.ل.اه ألبمر َةلمج و؛جدة إلا أنؤؤ وما ؤ تعار؛ قوله المعنى هذ،ا على ويدل فيكون، 
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بعيدألكنت ؤإن البصر كلمح تعالى عنده قريب هي المعنى الخلماءت بعض وقال 
ؤو4ثتوقال؛ ^[، L>_Jl]وه همبما ورق . سَدا رولإ ؤاجأ تعالى؛ قال كما عندكم؛ 

بحرال)في حيان أبو واختار [• ٤٧]الحنج: 0ددورنث\ه مما سنؤ وتلئ عند يؤيا 
ذلكفي وتبع المخامحلب، على للابهام أقرب؛، هو ارأو قوله في ارأوا( أن المحط(; 
Iوقوله ]ألمافات[، إ.؛ه يزيدؤرنى آو آف ياقئ إك أؤوأرم1ئثه ونظيره قال; الزجاج، 

[.٢٤]يونس: يئا4 آز قلا ألإنا ؤ1تن؛آ 

■ل>؛دمح؛ وأدُدشدء ثآمحنجير أنتمع 2^ ؤو>عد تحار؛ قوله 
يعلمونلا أمهاتهم بعلون من آدم بني أثهمج أنه ■ لكريمة ا لأية ا هذه في - وعلا حل - ذكر 

أن; قدمناوقد نعمه. له ذكروا أن لأحل لأفئدة؛ وا لأبصار وا لأسماع ا لهم وجعل شيئا، 
أنأحر؛ مواضع في بتن ولكنه ؛ يشكروالم أو نكروا هل هنا يبتن ولم للتحليل. رالعل؛' 

عقئتي، لدُ أممت ءزكة أجهم ٌوتحأثم أقل اهز ممال ءؤ تعالى؛ قال كما ذكروا؛ لم أكثرهم 
ثجثلأنشاؤ هو وقال؛ [، ٢٤٣؛: JUI]قتتكروى.(ه و أقابج، أًكر ولنكة النابج، 

الآات.من ذك، غر ]ر ]؛_،[، ص ن( قي س" نؤ 
معدائمأ، الإفراد بصيغة فيه يأتي ؤإنما مجموط، القرآن في السمع يأت لم تنبيه؛ 

أندائمآ؛ إفراده نكتة في الأقوال وأظهر والأبصار، لأفئدة كا معه يذكر ما يجمع أنه 
الخلاصة؛في قال كما وأفرد؛ ذكر سمآ ا جعل إذا والمصدر سمعآ، سمع مصدر أصله 
تيكيراوالالإفراد سالتزموا فرأ يئكمصدر بوا تعون

ؤأة ة شبج؟ تا أكثآء لمؤ ذ شق>ت أي ر '^١ >أد تعالى; ئوله 
تسخيرهأن وكريمه ا الأية هذه في - وعلا حل - ذكر . جبجك.4 قرب لاقت ألك دي 

لأنواستحقاقه قدوته، على الدالة آياته من ٠ هو إلا اكها يمما الماء حو في الهلير 
همئهنآلهلثر إل يئأ ُؤأولذ كقوله; الموضع هذا غير في المحنى هذا وأوضح وحده، يعبل• 

،[.iLLJl]وه محر ئيء ؛٠^، إقو آؤس إلا يتسققة ث، ثممس صنمنم، 
الكير■حمؤع صيغ من - فسكون بفتح - الفحل العربية علماء يذكر لم تنبيه؛ 

الفحلأن المربية اللغة استقراء من لي يظهر الذي -؛ عنه الثه عفا - مشبدْ قال 
;هناكقوله له، جمحا اللغة في وروده ل،كئرة وصفا لفاعل نكير جمع - فكون فتح ب. 

صاحب،حمم فانه وكالصحت ط1ئ، جمم فالقل [، ١٩: ]المللئ،ه ر ألقنإ1؛ ؤأو> 
َاسؤاثبيى;' ق1ل 

وتجملأسى تهللثا لا يقولون معليهم على صحبي بها وقوفا 
هُآليةبتحار؛ قال راكب، جمع فانه وكالركب أصحابي، أي رلصحي(ا فقوله 

الرمة؛ذو وقال [ ٤٢]الأنفال: أنمل 
ظربأظرابه من القلما راجع أم حبرأ أشياعهم عن الركب أستحدلث، 
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أسام؛؛ارعن محوله: في الجمائ صمير عليه رد وقد راكب، جمع فالركب 
ذسان!ناغق قول ومنه شارب؛ جمع فإنه وكالشرب 
مقتادعند نسوه محمرب سفود صفحته جنب من حارجا كأنه 

٠■ ■ ررنسوه قوله؛ محي الجمائ صمير الشرب على رد فإنه  فإنهوكالسفر إلخ. ؛ ٠
تالشفري ومحول سفرا؛، قوم فأنا انموا ار حديث ومنه فر؛ محا جمع 
نزلالقبائل محقر من أصاميم ه لوجا ه يجرتاها وغأن ك

ورحلك؛؛بخيلك عليهم رروأجلب ت لجمهور ا قراءة ومنه راجل؛ جمع لرجل وكا 
الجيمكسرة أن فالفلاهر الجيم، بكسر عاصم عن حفص قراءة على وأما الجيم، بساكون 

العرب،كلام في جدا كثير هدا ونحو الجمهور، قراءة معنى فمعناه اللام؛ لكسرة إتباع 
تعالى.افه عند والعلم ١^٨٠،، به نقلل فلا 

بتن4. باسطم وسرزط ألغر شطم نرمل دم تعالى؛ موله 
الحر،تقيهم سرابيل لهم جعل بأن حلقه على منته الكريمة لأية ا هده في — وعلا ل ج— 

القمصانالسرابيل! بهذه والمراد البرد- يقي اللباس من الحر يقي ما لأن والبرد؛ أي 
هداغير فى الكرى النعمة هده لين وقد والصوف، والكتان القعلن ثياب من ونحوها 

[،٢٦]الأع_رافت وريثاه يورى ئاسا عوق أزنا هد ءادم ه! كقولالمرصع 
مجاهى الزينة وتلك أي [؛ ٣١]الأعراف: نتبوه عند زيثءن حدوأ ءادم ومحوله؛ 

بهاالمراد ثق؛1؛ز 4وسءزط : هناوقوله الحسن، اللباس من لهم ش ا حلق 
هذهأيضا بين وقد . بأسه من ويسلمه السلاح، وقع لابسه يقي مما وتحوها، درؤع لا 

Iكقوله ، لموصع ا هدا غير في له يشكر لأن بها أنعم من واستحقاق الكبرى، النعمة 
]الأت_ث_ت_اء[.لج^اه "شنبحين آنتم ثهإا بأسكم من لننبثكم لخنكم لؤين صنعته علقه ؤؤ 

تزهير ن كعب محول ومنه ، معروف ونحوها الدرؤع على السرابيل ؤإحللاق 

سرابيلالهيجا في داود نسج من بوسهم لأطال العرانض شم 
لأية١ هده في . وعلا جل . ذكر . ثأ؛محرةث؛اه ثر أثي نمت تعالى قوله 

ؤيعافيهم،يرزقهم الذي هو أنص يحلمون لأنهم الله؛ نعمة يحرفون الكفار أن الكريمة 
ولاينفع لا بما ويسوونه ، غيره معه فيعبدون النعمة؛ هده ينكرون ثم شؤونهم، ويدبر 
.شيئايغض ولا يضر، 

تنثن ظ ت كقوله كثيرة، آيات في المعنى هذا - وعلا جل - أوضح ومحي 
بمنرش آم يث أثثق وبجح أكن ين أء بجج رنن وآلابمت ألقثع بملقا أس وأهم، ألثك 

معرفتهمعلى دليل ألاهه ؤثسقوله فقوله؛ ]يونس[. ه ثيتؤنأثلا يتل ألاص فسيقولون ألأتث 
.جداكثيرة هدا بمثل والايات لها، إنكارهم على دليل أثلا وقوله نعمته. 

النبيأتى أعرابثا أن الآهريمة؛ الأية هده نزول سبب أن مجاهد عن وروي 
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الأعرابي؛فقال يونأ=ظلم نغ لغ جثثر ■' هؤ طه ا رسول عليه فقرأ أله، ف
قرأثم نمم! الأعرابي: قال الأية، .4 . . بجا آ'لأث> ثؤننئفيِ وثل قال: نعم! 
ءثأ==قمتتم مث بلغ؛ؤَةثإك حتى نعمإ الأعرابي: بقول ذلك كل عليه 

لأية.ا .ه ..قء=كثإثأ1 نم أس نعت ءؤدعيءو0 اش؛ فأنزل الأعراُي؛ فولى ^1^^4 
أيينكرولها؛ ثم محمد. نبوة أي اش،ا نعمة رريعرفون ت السيئ وعن 

صدقه.وينكرون يكدبونه 

تعالى:قال كما عليهم؛ الله سن من فيهم نبيه. بعثه أن وعلا جل - بجن وقد 
فيين وب[. ١٦٤عمرازت ]آل ه أنفسهم من يبمولأ فتتهم بمث إذ آلمويَتن عق أممه س مد لؤ 

ثدلؤأأفين إق ثر ^١١٢٢ قوله• في وذلك بالكفران؛ المعمة هذه قابلوا أنهم آخر' موصع 
الشدة،في 1إثه نعبمة يعرفون وقيل! . ]إبراهم[ .(ه أإ؛وار دار قومهم يلوأ 'محل أئه نث 

إقهغس ؤهلن1 كقوله! دلك، على الدالة الايات تقدمت وقد الرخاء. في ينكرونها ثم 
الأية.في الأقوال من ذلك غير إلى . الأيات ونحوها [ ٦٥]انمكتوت: ئئجث4 إدا أل؛ر 

؛العلماء بعض قال لأية ا هذ0 في تعالى وقوله 
وقاللشوكاني. وا المرحلبي قاله الكل، وأراد الأكثر أهللق كافرون، كلهم أنهم معناه 

ولمالجحود، كفر أراد أو ونحوهم. الأتلفال دون العقلاء بالأكثر أراد أو الشّوكانيت 
جهل•كفر بعضهم كفر كان بل كذلك، كلهم كفر كن 

الكريمةلأية ا هدْ في تعالى يسن لم حفيو ل|بم لا؛وذك 4ئن تعالى؛ قوله 
الإذنمتعلق أن )المرسلات( في بين ولكنه دردث4 4لأ قوله: في الإذن متعلق 

فيوذلك قبوله، يصح عذر لهم ليس لأنهم الاعتذار؛ في لهم ي)ذن لا أي الاعتذار؛ 
]المرّلأت[.لو^4 ثتنذروف ثم بوئن محث أ.ا يطقوف لا يوم 4هأدا قوله: 

القرآنفي جاء ما وبين هنا، المذكور اعتدارهم نفي بين الجمع وجه ما ت قيل فان 
وماوقوله؛ [، ٢٣لالأت_عام; مشركزه ما )ه ؤن\بق عنهم! تعالى كقوله اعتذراهم؛ من 

ذلكونحو ^١، ٧٤]غاهمإ سقا4 ثل،  atددعؤأ ةفي< ؤ 4ثل وقوله: سوءا4، ين نمثث صئ 
أوجه:من فالجواب ت. لأيا ا من 

نطقهمانقطع تكلمون، ولا فيها احئوا لهم: قيل إذا حتى يعتذرون أنهم : منها
الئهم ظ-ليأ بثا ءي ألمث، 4ددح تعالى: قال لما والشهيق؛ الزفير إلا يبق ولم 

]اكل[..4 يطمإ 
فيهفائدة لا الذي الاعتذار أما فائدة، فيه اعتذار به يراد اعتدارهم نفي أن : ومنها

المافقينبأن تعالى صرح ولذا بشيء؛ ليس أنه الحرب، لغة في عليه يصدق كالحدم، فهو 
إبمتيم4ثتثح يقولؤأ 4وإن عنهم: قوله مع [ ١٨]اومْ; ومحأ4 4مم قوله: في بكم 

لؤثادم، ودا أيضا: عنهم وقال ألمهم. وحلاوة لفصاحتهم أي ؛[؛ ]المنافقون: 
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وحدةفصاحتهم من - وعلا حل - ذكره الذي فهذا ؛! ١٩]الأحزاب؛ حدائه دآنسثئ ظنيكم 
شيء،كلأ فيه يائية لا الذي الكلام أن على يدل — بكم بأنهم تصريحه مع ألسنتهم، 

المخزومي!وهب أيي بن هبيرة وقال وأصح• ص كما 
نعالهامها ليي تهوى لكالمل كنهه ض في المرء كلام محإل 

منه.مواصع في الكتاب آيات عن الاصهلراب إيهام ليع كتابنا في هذا بينا وقد 
علىيكمثؤأه إقمأ، ت لق لا الكريمة؛ لأية ا هذه في قوله في دررثم؛ا والترتيب 

منبالمنع ابتتلأءهم أن على الدلالة لأحل قهثداه أؤ َلمو من ثعئ قوله؛ 
.}كقرهم عليهم الأنبياء شهادة ابتلائهم من أشد الكلي بالإقناحل المشعر الاعتذار 

بمتنن؛ثئ4.م وزلأ ت تعالى قوله 
ماإلى الرحؤع أي العتبى؛ ءلالب بمعنى اللغة في تستعمل استعتب أن أولا؛ اعلم 

أيالعتبى؛ أععلى إذا ت أعتب بمعنى اللغة ش أيضا وتستعمل ويسره. الخاتب يرضي 
همقوله؛ في أن فاعلم - ذلك علمت فإذا ؤيرضى، العاتب يحب ما إلى رجع 

المعنى•متقاربي الممسير من وجهض بمملأ،ه 
البمعنى العتبى، منهم تطلب لا أي م_تايقه؛ هأر العلم; أهل بعض قال 

.ليتوبوا الدنيا إلى يردون فلا تكليف، بدار لمعت الأحرة لأن ربهم؛ يرضوا أن يكلفون 
العتب،عنهم يزال بمعنى يعتبون، أي ؛ يستعتبوزا؛ هم ارولأ ؛ العلماء يعص وقال 

كقولهالمعنى وهذا الكافرين، القوم عن يرضى لا اض لأن الرضا؛ وص العمى ويعتلون 
ؤإنأي [؛ ٢٤]فصلت؛ لبزه ين هم شا نتسئعتبؤإ الجمهور؛ قراءة في تعالى 
اسمبصيغه المعتبين من هم فما — جزعهم لشدة عنهم الرضا وهي - العتبى يهللبوا 

إلىرجع إذا أعتبه تقول! الحرب لأن عنهم؛ لرصا ا وهي العبى الخعهلين أي المفعول؛ 
الهذلي:ذويب أبي قول ومنه ويسره، يرضيه ما 

يجنعمن بمعب يس لوالدهر تتوجع وريه نون المأمن 
النابغة؛وقول ورضاه. جنع من مسرة إلى الدهر يرجع لا أي 

يعتبفمشلك عتبي ذا كنت ؤإن حللمنته فعبد مظلوما كنت قان 

حازم؛أي بن شر قول وأٌا 
بالصيلمعتبوا فأ ر نسا اليوم عامر تقتل أن تميم غضبت 

كقولالتهكم، قبيل من فهو بالقتل؛ أرضيناهم أي بالميف، هم أعتبنا يحني 
كرب؛معدي بن عمرو 

وجيحضرب هم نيبتحية بخيل لها فت قددلوحيل 
ررؤإنقرأ من قراءة على وأما بتحية■ ليس الوجع والضّرب بإرضاء، ليس القتل لأن 



٣٧٧( ٨٦- )٠٨ ص الخل: ّورة 

لوأنهم فالمعنى الفاعل، اسم بصيغة أ؛ لمعتسن ا من هم ررفما للمفعول بالبناء ؛؛ يستعتبوا
منهم فما رسله، اعة وطّالله بطاعة ليعملوا الدنيا إلى وردوا العتبى منهم طلبت 

عليهلكنوا الذي كمرهم إلى يرجعون بل ربهم، برصي ْا إلى الراجعين أي المحسين؛ 
•[ ٢٨]الأنعام؛ ؤإ-رم عند مإ لنا تادؤأ ردوأ تعالى؛ كقوله القراءة وهدم أولا، 

■.ه بملتحى م ي ترم بممث، قلا أنداب خثيإ ١^؛، ;؛١١ ؤوإد١ تعار؛ قوله 
يخففلا العذاب، رأوا إذا الكفار أن الكريمة الأية هدم في - وعلا حل - ذكر 

أنهموبين أحر، مواضع في المعنى هدا وأوضح يمهلون، لا أي ينظرون؛ ولا عنهم، 
تعالى؛كقوله عليهم؛ الغيفل شدة من تتتقطع تكاد وأنها تراهم، وأنها النار، يرون 
بم-رإمحهم ُلأ يلهؤيهفر عن ة ار ألنؤجوبهم عن كميث< لا جين َكثرمحث آئ؛ث ُعلم 
•وقوله ]الأنبياء[، إ.ه هم ولا ردها مظي،مل ثلأ ئثهتمم بئتة ثأنيهم ق ب. 

وقوله؛نكه_ذط[، ]ال.ه متمها عما محدؤأ ؤثم مواؤعوها أم ؛ظنوأ ألثار ألتيمؤن ؤووآ\ 
سمعإخا افإ ؤ،إدآ وقوله! ]الفرقان[، ا.اه ؤئفتإ سئا تا سمعؤإ ثعٍد «ثةن من يأيهم ؛^.١؛؛ 

^١أوى رى ظ وقونه: [، A_U؛،; iiJi]الظ4 ثق كثز ؛ ٤٤و مي أا 
الآات.من ذللئ، غير إلى [، ١٦٥]١^-: ثبمثاه ِش م أن أكداب 

ئآفيذ شنتتفاويأ هثو؛مح رقا ه1لإإ ذؤاءه> آئرؤأ ال؛إّنك رءا ^٧^١ تعالى• قوله 
لأيةا هذه في - وءلأ حل - ذكر .ه• لتقتدؤف إقثأ ألمول، إثهر ئألمؤأ دننإف من تمأ 

عبادتهفي فه يا يشركونها كانوا التي معبوداتهم رأوا إذا القيامة يوم المشركين أن الكريمة 
فيتكذبهم معبوداتهم وأن دوتكا من تدعوا كنا الذين شركاؤنا هؤلاء ربنا لربهم؛ قالوا 
كثيرةآيات في المعنى هذا وأوصح تعبدون! إيانا كنتم ما إ كذبتم لهم! فيقولون ذلك 

دعادهثِعن آلأ1ثمة يؤو ^إك 1دد ينتصب لا من أقه دون من يذعؤأ مثن لتل ؤوس ) كقوله 
ه؛وقول]الأح_ةواف[، رواه يناد؛هثإ ومأ قدآء ثم سمر] أق1ش حشر لأيا 

صاّداهآتيم محؤ؛ودا ِدعبادغم َكلأ ر.( عنا كم ِكيوأ ءاِلهه أقه دورت\ من ؤوأنحد-وأ 
بمذتابمعقهقم ؤععث ت؛ني يممبمئم ذكئئ آكتنذ يون ونوله ]مريم[، .ه 

محعءؤآدعإ ؤوغ-إإ I وقوله [، ٢٥]العنكبوت: من ينظم وما الئاز 
^؛١َقم ما ش؛؟وئم ؤثاد ثيثم ه؛ وقول[، ٦٤]IJ__: ه ثم تثبميأ قيِ ئدعنهمِ 

 ^،;jj_الايانتط من ذللث، غير إلى [، ٢٨]يونس؛ ؛•

قالوا،ما خلاف الواقع أن مع عبدوهم؟ أنهم ونفوا ألهتهم كذبهم ؤ كيفقيل• فإن 
اش!دون من الدنيا دار في يعبدونهم كانوا وأنهم 

وأنهاحث،، هما؛■تهم وأن آلهة، أنهم زعمهم على منصبا لهم ذكييبهم أن ؛ فالجواب، 
همولذ.للث، الافتراء؛ وأشنع اذقذبط أعخلم من نللث، كل أن شلث، ولا زلفى، اش إلى تقربهم 

بقولهمالذكفار ومراد كاذبون. بأنهم فيه ونطقوا القول، من إليهم ألقوا فيما صادقون 



(٨٨- )٧٨ ص الخل: سورة ^ ٣٧٨

فيشِرلكءهم ليمنوا I وقيل ذنبهم. تبعة شركاءهم لممحطوI ت قيل شركاؤنا، هؤلاء لربهم• 
[.٣٨]الأعراف! ألناوه تن صعما عدابا دئ1تإ_لم أصلود1 هتؤو ؤ)آثآ تعالى' قال كما اأ-عذاب، 

ؤإق=طمقوله؛ في جميعا النار في الله دون من يبدوته وما أنهم على تعالى نص وقد 
وعيسىالملائكة ذلك من وأخرج [. ٩٨]الأتساء! حهئره حصب آم دؤيب ثن ثبا-ودا وما 

]الأنساء[؛).ه نمدث عم اولجف آلخنخ منا لهم سبقش اقيتث ؤإ0 ; بقوله وعريرأ 
وعلاجل - وحده لله العبادة لأخكبوا أطاعوهم لو ل برصاهم؛ عبدوهم ما لأنهم 

وهمإلفا واه دصّث َكازأ ثا عتهم محبمل ألثو يرمد أش إق تعالى! ئوله 
^١٥١ؤ قوله! في تقدم كما ذلك ينفعهم لا حيث وخضوعهم؛ له، انقيادهم هو لم، الالله إلى 

كقوله:كثيرة ذلك على الدالة والأيات . ثئم4 ين تلم، يا ح ألثاذ 
وقدلأيات، ا من ذلك ونحو [ ١١١]طه؛ آكيوجِه شى آيؤجؤه وؤعنت ت وقوله ]الصافات[ ل.(ه 
■ّءِمه ثن تعل حقنا تا ؤتؤ ^٥١^١ قوله: على اناكلأم في ذلك من طرفا قدما 

منيفترونه كانوا ما واصمحل عنهم غاب أي يئرودآه؛ َكاوأ ثا تأم لأذحذ وقوله! 
قثعترثاخ؟؛، تعالى؛ قال كما زلفى؛ الله إلى وتقريهم لهم تشفع شركاءهم أن 

٣[._رت ]اوزمنلئه أش إق لقنبؤثآ إلأ ٥^٢ مثل ج[ وكقول! [، ١٨]يونس: ه أليي بمد 
ؤبملعوثهر أش إثر تعالى! كقوله كثيرة آيات في مذكور عنهم ذلك، وصلال 

محفامإما عمم ؤبمل ش ألص أن ه! وقول[، ٣٠]يونس! َ؛اذوأ ثا عمم 
.بشواهدهااللغة وفي القرآن في للالف^لألآآ معاني قدمنا وقد [. ٧٥]القصص: تمئرك<ه 

يثاأندف مق عداب١ يدثهم أش لميل عن ؤبمكدإ َقهمؤإ وآلإمى _مالى! ته ئوي
امتعمالين;العربية اللغة في تتسل ررصدة أن أولا اعلم .4. بميدوث ًقاثا 
عنكنؤإ آلإمّك جإ تعالى! كقوله المفعول، إلى متعدية تستعمل أن ! أحدهما 
المياس،على بالضم اريصدة المتعدية هده يع ومضا [، ٢٥]الفتح! ه ألمإو أثلممد 

إلىمتحدية غير لأزمة ررصد؛أ تستعمل أن والثاني! أيضا. القياس على لرالعلآ-دأا ومصدرها 
القياس،على الكسر مضارعها وفى القياس، على رلالصدوداآ هذه ومصدر المفعول، 

ص>ّدوىهيته مبملف رؤءذا قوله' فير المبعيتان القراءتان وعليهما السماع؛ على والضم 
والضم.بالكسر [ ٥٧]الزخرف! 

شيليمن وصدوأ 4 الكريمة: لأية ا هذه في تعالى قوله أن فاعلم ذلك، عرفت فإذا 
حدعلء, عله؛ المقام لدلالة محذوف ل لمفعه ا و متحدية، راصدأ، تكون لأن . محتما

فيقوله 

حصّرأو جوابا ميز ما ف كحال يضر لم إن أجز فضية وحذف 
لكريمةا لأية ا فى ولكن لمفعول، ا إلى متعدية غير لازمة ررصد؛ا تكون لأن ومحتمل 

الله.محبيل عن الناس وصدوا أي محذوف؛ والمفعول متعدية، ررصدأء أن على تدل قرائن ثلاث 



٣٧٩( )٩٨الأية الحل: سورة 

عنأشمهم في صدودهم ! معناها وأن لأزمة، لرصد(أ قدرنا لو أنا الأولى؛ 
لأية!ا معنى يل َكثرؤإي قوله• ْع فائدة غير من تكرارأ ذلك لكان - الإسلام 

.أيضاالكفر على فحملوه الدين عن غيرهم وصدوا أنفسهم، في كفروا 
منالزيادة هده فإن آلددفه، دوق عيابا '^نديتهم تعالى! قوله الثانية• القرينة 

فيكفرهم على عذابهم هو فوقه; المزيدة والعذاب غيرهم، إصلالهم لأحل العذاب 
يومَكاملمح أوزاتّهم أؤِلّعملوأ غيرهم! أصلوا ،؛-^ ٧١المضلين في قوله بدليل أشمهم؛ 

ثحوأث1ك قو\نؤ ه! ولوقعزه، ثثر تحزئهر أدمى أؤئإر ويى أكمه 
إيضاحه.تقدم كما [؛ ١٣]العنكبوت؛ أوث1ِئّلمه 

يفسدونكانوا أنهم على يدل فإنه بمسدزكه أؤب*ا ■ قوله • الثالثة القرينة 
استحقوهالذي أي آأعدله وقوله؛ أضمهم، في ضلالهم مع غيرهم على 

كالنخلأنيابها عقارب المزيد! العذاب هذا أن مسحود! ابن وعن وكفرهم، بضلالهم 
خوانناؤإ افه أعاذنا تضربهم، البخاتي كانها وأفاعي لإز، ا أعناق مثل وحيات الطوال، 

تعالى.الله عند والحلم أ منها المسلمين 

عكثهيدا يك وحدنا أنقسم بذ عليهر سهيدا أمة ؤ ق بعث رؤومو_م - تٌالى قوله 
أمةكل في يبعث القيامة يوم أنه I الكريهة الأية هذه ش — وعلا جل — ذكر . ٣^^ 

شاهدأبنبينا يأتي وأنه رسولهم، به أجابوا بما عليهم يشهد أنفسهم من عليهم شهيدأ 
أمؤَةل من جسنا إدا كقوله! الموضع هذا غير في المعنى هذا وبين . علينا 

قوىؤ أووي وعصوأ َةئنوأ أؤي0 تجد توئد و قآ-يا-ا ^5؟؛ عل يقا وحقق يثهيد 
أحنثِه٠!،^ متون ألثثل أممه محثع وبجم ه! وكقول[، ٤٢-  ٤١: ۶٧١]يمم 

إوه١^• زلئتثعئ إقهز امحذ أ|نمت ؤسظن ه: قولوك[، ١٠٩]اسئدة: 
ابنعن وغيرهما الصحيحين فى ثبت وقد الأيات، من ذلك غير إلى ]الأعراف[، 

أ١قرأافه، رسول يا فقلت! قال؛ ة علي رراقرأ ؛ ١اثه رسول له قال أنه لةه4 مسعود 
ءألنساء ا سورة )ر فقرأت غيريآا محن أسمعه أن أحب إني نعم، أر قال! أ أنزل؟ وعليك عليك 
هنؤلأؤعلي يك و-حئانا يشهيد آمؤ كل من حقنا ^١ لأية! ا هذه إلى أتيت حنى 

اه.تذرفان، عيناه فإذا الازأ؛ ااحسلثا فقال؛ لالساء[ رؤ^اه مميدا 
والشهيدمقدرأ، يرلاذكر،أ منصوب بعثه الكريمة لأية ا هذه فى تعالى وقوله 

أنفسهم.من عليهم شاهدأ أي فاعل، بمض فعل الأية هذه في 
هذهفي - وعلا جل - ذكر ثزوه. ومل تئا آهثب يكن تعالى! قوله 

فيذلك وبين شيء. لكل تبيانا العفلمم الكتاب هذا رسوله على نزل أنه الكريمة الأية 
بأنالقول على [ ٣٨]الأنعام: ثن 'ألكثنّ_، ق ملثا كقوله؛ الموضع، هذا غير 

بالأية،بيان فلا — المحفوفل اللوح بأنه القول على أما القرأن، فيها بالكتاب الراد 



()٩٨الخل: ّورة  ٣٨٠

واحدةآية فى تدخل كلها والسنة شيء، كل بيان فيه القرآن أن ثلث، فلا حال كل وعلى 
٧[.س: آنئئ4 تئ بم أؤتوت ؛اننم وآ تحال: قوق، وهي منه؛ 

كثؤنزة\ تعالى: قال اكزيل« اسنباْل في ءالأكليل في يوْلي الوقال 
ه:وقال [، ٣٨مح/4 آؤتف ِفى رقا >تا وقال: ى بمنك آلكقن 

ماوحبر قبلكم، ما نبأ فيه الثه رركتاب ت قال منها؟ المخرج وما ت قيل . فنزه ررستكون 
Iسننه في منصور بن سعيد وقال . وغير0 الترمذي أخرجه . ديتكiمآأ ْا وحكم بعدكم، 

أرادمن قالت مسعود ابن عن مجرة، عن إسحاق، أبي عن معاوية، ين حديج حدثنا 
العلم.أصول به أراد البيهقي! قال والاخرين. الأولين خبر فيه فان بالقرآن؛ فعليه العلم 
التوراة،ت أربعة علومها ويع أ كتب، وأربعة مائة اطه أنزل البصري؛ الحسن وقال 

القرآن؛علوم أريع ثم الفرقان، الثلاثة علوم أويع ثم والفرقان، والزبور، والإنجيل، 
علمكمن كان تفسيرها علم فمن الكتاب؛ فاتحة المفصل؛ علوم أوبخ ثم المفصل، 

.،؛؛ ^١^٠٨٣فى ١لبيهقى أخرجه المنزلة، الكتب تفسير 

السنةش-رح وجمع للسنة، شرح الأمة تقوله ما جمح ٠ تجهد الشافعي الإمام وقال 
للقرآن.شؤح 

يقه.ا كتاب من آية له لتمسي ا ألا حويتا سمعت ما السلف؛ بعض وقال 

وجدتإلا وجهه على ه الله رسول عن حديث بلغني ما جبير• بن سعيد وقال 
بحديثحدثتكم إذا مسعود؛ ابن وقال حاتم، أبي ابن أخرجه الله. كتاب قي قه منميا 

فيأنزل ؛ أيصا مسعود ابن وقال حاتم، أبي ابن أخرجه الله، كتاب من بتصديقه أنيأتكم 
القرآن.في لنا بتن عما يقصر علمنا ولكن شيء، كل فته لنا وبين علم، كل القرآن 
حاتم•أبي وابن جرير، ابن أحرجه 

لوايثه ررإن ؛ ^^ 1لله رسول قال قال؛ هريرة أبي عن العغلمة في الشيخ أبو وأحؤج 
يهحكم ما جميع أيضا؛ الشافعي وقال واليعوصةآا، والخردلة الدرة لأغفل شيئا أغفل 
القرآن.من فهمه مما فهو ه الني 

إلاأحرم ولا كابه، في اطه أحل ما إلا أحل لا ا>إنى قوله.: هذا ويزيد ئالخ،: 
عائشة.حديث من لأوستل ا في الطبراني اللففل بهيا رواه في افه حرم ما 

علىالدليل افه كتاب فى إلا نازلة الدين فى بأحد تنزل ليت ؛ أيضا الشافعي وقال 
افهكتاب من مأخوذ ذلك ؛ قلنا بالسنة؟ ابتداء ثبت ما الأحكام من قيل؛ فإن ٠ فيها الهدى سبيل 

بقوله.لأخل، ١ علينا وفرض .ؤ، لرسول ١ ناع ١ علينا وجب أ لله ا ب كتا لأن لحقيقة؛ ا ش 
له؛فقيل افه. كتاب من عنه أخيركم سئتم، عما سلوني بم^كة؛ مرة الشافعي وقال 

تعالى؛طه ا قال الرحيم، الرحمن فه ا بسم فقال؛ الزنبور؟ يقتل المحرم في تقول ما 
عيينة،بن سفيان وحدثنا ٧[ ]الحش_رت هآنئهؤأه عنه تتإآؤ وما ذخذ.وه افيهمل ءاقكأ أ؟ؤوتا 



٣٨١(' )٩٨!!؟i،؛ ت النحل سررة 

هالني عن اليمان، بن حديقة عن حراش، بن ربعي عن عمير، ين الملك عبد عن 
بنمسعر عن سفيان، وحدينا . وصرآابكر أيي ت بعدي من باللذين رراقتدوا قال؛ أنه 

بقتلأمر أنه بن عمر عن شهاب، بن طارق عن لم، مين قيس عن كدام، 
الزنبور.المحرم 

والمسترسمات،الواشيان اش أرلعن نال! مسعود ابن عن البخاري وروى 
فقال:ذلك. في امرأة له فقالت اشأأ لخلق المغيرات، للخسن، والختفلجات والمتنيصات، 

بينما قرأت لمد فقالت: افه. كتاب في وهو اطه.، رسول لحن من ألمن لا ومجالي 
ءاثكأقرأت: أما إ وجدتيه لقد قرأتيه لئن قال: أ تقول؟ ما فيه وحدت فما اللوحين 

عنه.نهى قد فانه ئال: بر. قالت: ٧[؟ ]الحشر: ةننهوأاه عنئ هذؤ وما ققسدؤئ أؤئ، 
أوهرب أصله فيه أو القرآن، في فهو شيء من ه الني قال ما برجان: ابن وقال 

به.قضى أو حكم ما كل وكدا عمه، من عنه عمه أو فهم، من فهمه بعد، 
تعالى؛الله فهمه لمن القرآن من استخراجه يمكن إلا شيء من ما غيره: وقال 

^^٠: المنافقيناآسورة ررفي قوله من وسين ثلاثا ه الخم، عمر امتنبقل يعصهم إن حتى 
وعقبهاسورة، وستين ثلاث رأس فإنها [ ١١]المنافقون: ه أجلها جاء إدا مسا آلله يؤحر 

فقده.في التغابن ليفلهر ُرباكمابن؛ا 
علمابها يحط لم بحيث والاحرين، الأولين علوم القرآن جمع المرسي• وقال 

عنهورث ثم سبحانه، به الله استأثر ما حلا ه، الله رسول ثم به، التكلم إلا حقيقة 
وابنمسعود، ابن ومثل الأربعة، الخلفاء مثل وأعلامهم؛ الصحابة سادات ذلك محفلم 

عنهمورث ثم الله• كتاب في لوجدته بعير عقال لي صاع لو قال: حتى عباس، 
العلم،أهل وتضاءل العزائم، وفترت الهمم، صرت نقا ثم بإحسان، لهم التابعون 
علومه،فنوعوا فنونه؛ وسائر علومه من والتابعون الصحابة حمله ما حمل عن وضعفوا 
فنونه.من بفن طائفة كل وقامت 

وعدوعددها، حروفه مخارج ومعرفة كلماته، وتحرير لغاته، بضبهل قوم فاعتنى 
منذلك غير إلى سجداته، وعدد وأرباعه، وأنصافه وأجزائه، وسوره وآياته، كلماته 

لماتدبر ولا لمعانيه، تحرض غير س المتماثلة؛ والأيات المتشابهة، الكلمات حصر 
القراء.فسموا فيه؛ أوتخ 

الحاملةوالحروف والأفعال، الأسماء س والمبني منه بالمعرب النحاة واعتنى 
والتعدي،واللازم الأفعال، وضروب وتوابعها، الأسماء في الكلام وأوسعوا ، وغيرها
وبعضهم.مشكله، أعرب بعضهم إن حتى به؛ يتعلق ما وجمح الكلمات، حمل ورسوم 

كلمة.كلمة أعربه 

يدلولففلآ واحد، معنى على يدل لفف1ا منه فوجدوا بالفاظه، المضرون واعتنى 



()٩٨الأية الخل: سة — ^^٣٨٢

منه،الخفي وأوصحوا حكمه، على الأول فأجروا أكثر؛ على ولفظا 4 معنيين على 
فكره،منهم كل وأعمل المعاني، أو المعنيين ذي محنملأت أحد ترجيح إلى وحاصوا 

.نظره اقمحساه بما وقال 

مثلوالنفلرية، الأصلية والشواهد العقلية، الأدلة من فيه بما الأصوليون واعتنى 
الاياتمن ذلك غير إلى [، ٢٢]الأنساء: كثدأ4 آس إلا ت\ذئ تيآ ف قوله: 

وعله،وقدرته وقدمه، وبقائه ووجوده، الله وحدانية على أدلة منه فاستنبطوا الكثيرة؛ 
.الدJنأأدارأمول العلم هذا وسموا به؛ يليق لا عما وتنزيهه 

يقتضىما ومنها العموم، يقتضى ما منها فرأت حطابه؛ معاني طائفة وتأملت 
وتكلمواوالمجاز، الحقيقة من للعة ١ أحكام منه ستني2لوا فا ذلك؛ غير إلى الخصوص، 

والأمروالتشابه، والمحكم والحمل والظاهر، والنص والإضمار، التخصيص في 
والأستقراء؛الحال واستصحاب الأقيسة، أنواع من ذلك غير إلى والنسخ، والنهي 
,أ(لفقه ا صول أ  ١١لقن ا هدا وسموا 

والحرام،الحلال من فيه قيما الناكر وصادق النظر، صحيح طائفة وأحكمت 
وسموهحسنا؛ بسطا ذلك في القول وسهلوا وفروعه، أصوله فأسسوا الأحكام، وسائر 

.أيضاءآود)س الفرؤعءأ علم درر 
ونقلواالحالية، والأمم السابقة، القرون قصص من فيه ما طائفة وتلمحت 

ذلكوسموا الأشياء؛ وأول الدنيا، يلء ذكروا حتى ؛ ووقائُبمم أثارهم ودونوا رهم، أخبا 
,والقصص((Jرلالتاريخ 

الرجال،قلوب تقلقل اش والخواعفل والأمثال، الحكم من فيه لما آخرون وتنبه 
وذكروالتبشير، ير لتحل وا والوعيد، الوعد من فيه مما ستنيعلوا فا الجبال، ل تدكي وتكاد 

منفصولا - والنار والجنة والعقاب، والحساب والحشر؛ والنشر والمحال، الموت 
.والوعاظ(أ للالخهلباء بدلك فسموا الزواجر؛ من وأصولا الخواعفل، 

البقراتمن ت يوسف قصة قي ورد ما مقل التعبير؛ أصول من فيه مما قوم واستتبعل 
ساجدات،والنجوم والقمر الشمس روية وفي المجن، صاحبي منامي وقي الخان، 

إخراجهاعليهم عز فان الكتاب؛ من. رويا كل تفسير ستنبعلوا وا الرؤيا؛ء؛ تحبير  ١١وسموه 
إلىنقلروا ثم والأمثال. الحكم فمن عر فان الكتاب، سارحة هي التي المنة فمن منه، 

يقوله!القرآن إليه أسار الذي عاداتهم وعرف مخاطباتهم، في العوام اصتللاح 
[.١٩٩]ألأعراف: آلإ،فه 

علم١١ذلك وغير وأربابها، الهام ذكر من الموانيث آيات في مما قوم وأخذ 
بحسا  ١١والثمن والدس والربع والثلثا، النصف ذكر من منها واستنبهلوا الفرائفس(( 

٠الوصايا أحكام منه واستخرجوا الحول؛ ومسائل الفر١ئصأأ، 
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والنهار،الليل في الباهرة الحكم على الدالات الأيات من فيه ما إلى قوم ونفلر 
.المواقيت؛؛ررعلم سمتخرحوا فا — ذلك وغير والبروج، والنجوم ومنازله، والقمر والشمس 

السياقوحمن النظم، وبديع اللففل جزالة من فيه ما إلى والشعراء الكتاب ونظر 
وغيروالإيجاز، والإطناب الخهلاب، في والتلوين والخالص حليع والمعا والمبادئ، 

.والبدع؛؛والبيان العاني ررعلم منه فاسمتنبهلوا ذلك 
ودقاثق،معان ألفاظه من لهم فلاح الحقيقة؛ وأصحاب الإشارات أرباب فيه ونظر 

والهيبة،والخوف والحضور والبقاء، الغناء مثل ، عليهااصطلحوا أعلامآ لها جعلوا 
ذلك.أشبه وما والبسعل، والقبض والوحشة، والأنس 

منه.الإسملامية الملة أحدتها لي ا الفنون هده 
والهيئة،والجدل الهلب مثل! الأوائل، علوم من أحر علوم على احتوى وقد 

ذلك.وغير والنجامة، والمقابلة والخير، والهندسة 

كونإنما وذلك القوة؛ واستحكام الصحة، ، l-l؛aJحفظ على فمدار0 العلب! أما 
قوله؛وهي واحدة آية في ذلك جمع وقد المتضادة، للكيفيات تبعا المزاج باعتدال 

[.٦٧]الفرقان: ئؤإثاه د؛ؤك نمى ؤوي=قان 

اعتلالهبعد للبدن الشفاء وحدوث احتلاله، بعل الصحة نظام يعيد بما فيه وعرفنا 
يعلبالأجساد طب على زاد ثم ^،^، ٤٤شه فيه ١^ محقق ؤث/لب قوله: في 

الصدور.وشفاء القلوب، 

السمواتملكوت من فيها ذكر التي ت لأيا ا من سوره تضاعيف ففي لهيثة: ا وأما 
المخلوقات.من والسفلي العلوي العالم في بث وما والأرض، 

يثبمي، ة ظيل لا و ئس ئثث ذى ظؤ إك ؤأطلمو١ قوله: ففي اله-ثلسة: وأما 
له.ظل لا المثلث الشتكل أن وهو هندسية، قاعدة فيه فان ]اJرسلأت[ .ه 'أللهب 

والقولوالنتائج، والمقدمات البراهين من آياته حوت فقد الجدل: وأما 
عفليم.ذلك في أصل إبراهيم ومناظره كثيرأ، شيثا ذلك وغير والمعارضة، يالموجب، 
لتواؤيخوأيام وأعوام عدد ذكر السور أوائل إن قبل: فقد والمقابلة: الجبر وأما 

بقي،وما مضى وما الدنيا، مدة وتاريخ الأمة، هذه بقاء تاريخ فيها ؤإن سالفة، أمم 
بعض■في بعضها ٌضرويا 

بذلك.عباس ابن فسره فقد ٤[ : ]الأحقاف علمّه نرل أنرو : قوله ففي الجامة: وأما 
الصناعفمن — إليها الضرورة تدعو التي الألأت وأسماء الصنائع، أصول من وفيه 

نيرأؤءاؤي، تعالى: قوله فى والحدادة [. ٢٢]الأعراف: قصمافيره قوله" فى الخياطة 
والتجارةآيات، فى والبناء [. ١٠ؤوأثاكأشته]بأ: وقوله: [، ٩٦ثديييم]اعهف: 
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\إونطنتيوالنسج عزلهاه، ؤمصث\ والغزل [، ٢٧]المؤمنون: سكه أصغ 
أخر،ت ي في ]الواقعة[ ر.اه محبجث ما ^^!٠^ والفلأحة [، ٤١]السثموت: ه يثا أمحدق 
ه■حثه مثه ؤئثنيؤإ ؤ ]ص[، ؤعئإي بماؤ مل والسظن أؤ لغوصل وا آيات، في والصيد 

والزجاجة[، ١٤٨]الأعراف: عجلاه ثكهن من بمدمء ئ موش ي ؤوأمحد والصساغة 
4>ؤئأثذن والفخارة [، ٣٥]النور: واك4 ق [، ٤٤]النمل: مابموه تن ئ>ثُ 

أتترهق سون منذ ألقفيند ؤ\ك[ والملاحة [، ٢٨]القصص: آث-يزه عز تهثن 
والهلحنوالخبز أخر، آيات فى ٤[ ]العلق: د1كيِه جؤ والكتابة [، ٧٩]امف: 

والخل[، ٦٩]هود: -ثنيده والتلبخ [، ٣٦]يوسف: منيه ألهو أمل ۶؛؟ رأيي مدا 
المصارون،وهم [ ١١٢]المائدة: أل>رارخوىه ]المدثر[، ه رو( ئهلؤر ، ٤٢^^^والعصارة 
ر؛ؤصبمتعهوالصبغ كثيرة، آيات في والشراء والمع ٣[، ]المائدة: ه لؤم ما وإلا والجزارة 

ألجبالمى وؤئيؤن والحجارة [، ٣٧]فاطر: ؤحنره إثءس [، ١٣٨]المقرة: ٢^^ 
هرمتق إذ رمتاى ^٧؛( والرمي كثيرة، آيات في والوزن والكيالة [، ٧٤]الأع-راف: ِبوةاه 

[.٦٠]الأنفال: ه قوه ين أسهلعث> ئا لهم أؤوأء-دإ [، ١٧]الأمال: 
وحمعوالمنكوحات، والمشروبات المأكولات وصروب الألأت، أسماء من وفيه 

ا؛ىؤهمن ألكتف ؤ يطلنا ^ثا فوله: معنى يحمق ما الكائنات في. ويقع وقع ما 
زيادات.ْع ملخصا المرمي كلام انتنهى [. ٣٨]الأنعام: 

ولاباب منها فليس العلوم أنواع أما شيء، كل على افه كتاب اشتمل قد قلمت: 
المخلوقات،عجائب علم وفيه عليها، يدل ما القرآن وفى إلا أصل، هي مسألة 

الخلق،وبدء الثرى، تحت وما الأعلى، الأفق في وما والأرض، المموات وملكوت 
فيايليس مع آدم كقصة المالفة، الأمم أخبار وعيون والملائكة، الرمل مشاهير وأسماء 
نؤح،قوم ؤإغراق إدريس ورفع الحارث، عبد سماه الذي الوك وفي الجنة، من إخراجه 

والأخرينالأولين شعيب وقوم لوط، وقوم والناقة، وثمود، والثانية، الأولى عاد وقصة 
في،موسك، وقصة الرس، وأصحاب ؤإلماس، ويونس، تبع، ونوم مرتين• أرسل فإنه 

شعيب،ابنة ونزوحه مدين إلى ومسيره القبطي، وفتله اليم، في إلقائه وفي ولادته 
العجل،وقصة عدوه، ؤإغراق وخروجه فرعون، إلى وبعثه الطور، بجانب تعالى وكلامه 
قتالفي وقصته البقرة، وذبح القتال وقصة الصعقة، وأخذتهم بهم حرج الذين والقوم 

الصين،إلى الأرض من سرب في ساروا الذين والقوم الخضر، مع وقصته المارين، 
وقصةوفتنته، سبأ ملكة مع وخبره سليمان وقصة وقتله، جالوت مع وداود طالوت وقصة 
فيإبراهيم وقصة أحياهم، ثم الله فأماتهم الطاعون من فرارا خرجوا الذين القوم 

وقصةالييمتإ، وبنائه بمكة، أمه مع إسماعيل ووصعه النمرود، ومناظرته قومه، مجادلته 
وقصةورفعه، ؤإرساله عيسى وولادتها مريم وقصة أسهلها، وما يوسف وقصة اكبيح، 

الشصمطلع إلى ومسيره القرنين ذي وقصة الكفل، وذي وأيوب يحنى، وابنه زكريا 
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الرجلينوقصة بختنصر، وقصة والرقيم، الكهف أصحاب وقصة السد، وبنائه ومغربها 
وقصةمصبحين، ليصرمنها أقسموا الدين الجنة أصحاب وقصة الجنة، لأحدهما اللذين 
السماء.إلى يصعد أن أراد الذي المار وقصة الفيل، أصحاب وقصة فرعون، آل مؤمن 

ومنوهجرته. وبعثه عيسى وبشارة به، إبرامم دعوة . النبي، شأن من وفيه 
فيها،الصغرى وبدر عمران( آل )في وأحد الأنفال( سورة رفي، بدر غزوة ت غزواته 

)فيوتبوك الفتح(، )في والحديبية الحشر(، )في والضير الأحزاب(، )في والخندق 
وتف؛لاهرسّريته، وتحريم جحش، بتت زينب ونكاحه المائدة(، )في الوداع وحجة براءة(، 
إياه.اليهود وسحر القمر، وانشقاق الإسراء، وقصة لإفك، ا وقصة علته، أزواجه 

بعدبها يفعل وما الروح وقبص الموت، وكتفيه ا موته إلى ان الإنحلق بدء وفيه 
فيه،والسوال القبر وعذاب الكافرة، ؤإلقاء للمومنة الباب وفتح السماء، إلى صعودها 

توهي العشرة، الكبرى الساعة حل وأشرا الأرواح، ومقر 
ورفعوالدخان، والدابة، جؤج، وما ؤفأجوج الدجال، وحرؤج عيسى، نزول 

والخسف.التوبة، باب ؤإغلاق مغربها، ٌن الشمس وطلؤئ القرآن، 
والنشر،والحشر والقيام، والصعق، والفنع، الصور، نفخة مجن البعث! وأحوال 

والحوض،والميزان، والصرامحل، العرش، وظل الشمس، حر وشدة الموقف، وأهوال 
والشمائلبالأيمان الكتب ؤإيتاء الأعضاء، وشهادة منه، آخرين ونجاة لقوم، والحساب 

والأنهار،والثمار الأشجار من فيها وما وأبوابها، والجنة والشفاعة، الفلهور، وحلف 
وأنواعالأودية، من فيها وما والنار تعالى، ورزيته والدرجات، والألوان، والحلي 
مجلدات.في جاء بسءل لو مما ذلك غير إلى والحميم، والزقوم العذاب، وألوان العقاب، 

أسمائهمن وفيه حديث، في ورد كما الحسنى تعالى أسمائه جمح القرآن وفي 
جملة.الني أسماء ٌن وفته اسم، ألف مطلقا 

وخمسالثلألمائة الإسلام شرائع وفيه بحون، والالبضع الإيمان شعب وفيه 
.،اض عن ورد حديث كل تصديق ويه الصغائر، مجن وكثير الكائر أنواع وفيه عشرة، 

.الإكليل( )في الميوطي كلام اه ذلك،، في القول جملة هذه 
ؤإنشيء، كل بيان فيه القرآن أن إيضاح من فيه لما طوله؛ مع برمته أوردناه ؤإنما 

معالمملة، الإطالة حوف مناقشته.ا تركنا ؛الانتقاد جديرة أشياء لخدكور ا الكلام في كان 
الجملة.مغ المذكور الكلام في الفائدة كثرة 

الإعراب؛من وجهان تيءه ونثث.QJ تعالى؛ قوله وفي 
حدعلى حالأ؛ وابع منكر مصدر أنه والثانيI أحله، من مفعول أنه أحدهما 

الخلاصة)قي قوله 
لعطد زية تغبكرْ كشبقع يحالأ كر منومصدر 
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فيإلا مصدرا ل لتقعا ا تاء كصر سضْع ولم مصدر، ن لسا ا ان القولين* فلهر ا تنمه• 
)فيحيان أبو قال مصدر. لا اسم التبيان ت العلم أهل بعض وقال . والتلقاء التبيان 
علىيجيء المصادر باب كان ؤإن تفعال. على جاء مصدر ررتبيانآأ، أن والظاهر I البحر( 

الزجاججوز وقد تلقاء، تائه! كسر في تبيان ونظير والتطواف. كالترداد )بالفح( ل نفعا 
أكثرقول وهو بمصدر؛ وليس اسم ررتبياناة عقلية! ابن وقال القرآن. غير في فتحه 

علىيجئ ولم مصدر، أنه البصريين! عن والمبرد الكوفيين، عن ثعلب وروى المحاه. 
تعالى.الله عند والعلم اه_ ، ء وتلما تبيان ضربان! إلا الصادر من ل نفعا 

الأيةهذه في - وعلا حل - ذكر قثنلمان4. وثنى ننبمته ؤوسى ت تعالى قوله 
حطابدليل من ويفهم لمين، للموبشرى ورحمة هدى العفليم القرآن هذا أل 

المفهوموهذا كذلك، ليسوا الملمين غير أن س مخالفتها مفهوم أى — الكريمة لأية ا هذه 
ءامنإللديى هو ت كقوله أحر، مواصح في — وعلا حل - به حمح لأية ا هذه من 

[،٤٤مك،: ]فنئأه ءكهتر وهو وئث ءادايهم ؤآ ِقنرى وهك رذمآءُ هدو 
.4-ثثاثآ إلا ألءسى _لزئ ول" وتحمه ؤئآءُ هو ما '١لئزتان مف وقوف،: 
كذءءنادتد أبتحتقم يهون، ثن ئنهر سؤيأ رثث، مآ ؤرؤا -؛ وعلا حل - وقوله ]الإسراء[، 

مرُلارض يأما . متسروث وت إبمثا واد'بم ءامزأ أرت أة ايثث 
َكيرلونوله؛ ]اكو;ة[، .ه طإ}ثأل ودثأ رمامأ صهل -رإق ييثا رادمم 

الموضعين.في [ ٦٤]المائدة! طعنتنا يقي من إلك أنيل ما يتم 

ءي،ويتص آلئونف ذك، واثي وأيمكي، أندل أنر أثئ إة ؤ. ت الى تعه ئول
٠®< نص سم ئثم ^ ثألتحم ١^ 

ؤإيتاءن، لاحسا وا بالعدل خلقه يأمر أنه الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ذكر 
بأوامرهيتعفلوا أن لأجل والبغي؛ والمنكر الفحشاء عن ينهاهم وأنه القربى، ذي 

المعجيم.لقصد ؤينهيءآ رريأمر، مفعول وحيف نهيه• ويجتنبوا أمره، فيمتثلوا ونواهيه، 
آلاه م سكان يثفوتقظأ تعالى! قوله بالعدل فيها أمر المي الأيات ومن 

إقآألامح، ئردوأ آن أتإؤأ آس ^إن وقوله! ٨[، ]ألماءدة! للأةنئ4 ، ٥١هو ثدوأ 
[.٥٨]اوساء! بملكي فبما أقن إة إليدي، كموأ أف آل،ير( بمحئ قكت>ِ ؤإدا آهلها 

وأحسوا١^٤؛ .؛ز أ؛يتؤ ثلمأ وولأ تعالى! قوله بالإحسان فيها أمر المي الأيات ومن 
وقوله![، ٨٣]البقرة! إتسثاناه وقوله! [، ١٩٥]البقرة! آللج-نإىه بجب أقه إن 

وقوله![، ٧٧قصص: ]الآ/؛نيه ي ألمساد ثج مثُ إقك أثه ثحسن ءكثآ قالهن 
[.٩١]آكوة: سبمؤ4 ين أصث ء ^ثا وقوله: [، ٨٣]القرة: ئظ4 ممقاين 

تقكآلذغ!ا يا تعالى! قوله القربى ذى بايتاء فيها أمر المنى الأيات ومن 
تالروم-ا،.اه الثمكمف هم ؤإؤثيق، آقي نته ١^^ هرى حيد له ألشيل ؤأن وألس-كبم 
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•وقوله ]ال-قرة[ ئية بدر ة ألتهل ئآن ■حمم ألهمبم( ئ؛ ُؤوءاتي وقوله• 
سمتؤذى قة ق إقئث وقوله: [، ١٧٧]اوقمِة؛ أكآه0ه دوتم، جمهء ؛! ٤٤أنال أؤوءاف 

الايات.من ذلك، غير )ر [، jJJi] iثرتة.ذا ث ي@ 
مرهوأ■ قوله والغي والمنكر المحناء عن فيها نهى التي لأيات ا ومن 

ثاألوحش رن مم إسا ؛^،j، وقوله; [، ١٥١]الأنع١مث وما .يئهثا يلهر تا الوجش 
ألإئرثلنهر ه: ولوق؛؛، ٣٣]الأء-مِاف؛ ألوه بمّ وأنس بكى دك ظهر؛ء 

نموإن والمنكر ]الأjع^م[ .اه يثيوق َثاذوأ تا سيجزون ألإم ةكسوث آفي؛كث> إة 
.فيها داخل فهو ت، لأيا ا هذه في باسمه يصرح 

قوله■بالإحسان والتفضل بالعدل الأمر بين فيها جمع التي الأيات ومن 
بقوله:الإحسان إلى دعا ثم عدل، فهذا يدءه عويثر ما ب-؛ئفي قثا.نثإ ءاتقِ 

عدل،فهدا [ ٤٠]الشورى: ظج ثقة سئؤ ؤو-،ئوأ وقوله•' ^ ٥٣^ثئ ل-هر صمأم 
[•٤٠]الشورى: ه أثب ؤ قمم ثؤنج عكثا ُؤممئ • بقوله الإحسان إلى دعا ثم 

بقوله:الإحسان إلى دعا ثم عدل، فهذا [ ٤٥]المائدة: ^^ ١٥^وقوله: 
ةؤثجك،المهء بمد أشم وثمن ؤ : وقوله [، ٤٥ئدة: [ ]١١٠قمه ئتفمارأ ثهو ِيدء ممدرثن ؤذس 

ثا-ت ٧٣^?!بقوله: الإحسان إلى دعا ثم عدل. فهذا ، ]١لثوري[ و(يم ممهل ين عنجم ما 
ألمنإٍاين إلقوء ألجهز ه نحب ه وقوله: ]الشورى[، آمحو.4 عتم لمي دؤث زن محبمثر 

1وح م\' ؤ،إن بقوله: الإحسان إلى دعا ثم عدل، فهدا [ ١٤٨]اوساء: قإه ش ي 
ت.لأيا ا من ذلك غير إلى أء[، ]النؤ-را.ه ■^١ كان أثه ؛٤ نوء عن تنوأ أو محموه 

الجور،وعدم والإنصاف، القسئل اللغة! في العدل أن فاعلم هدا، عرفت فإذا 
فقدوالتمريعل الإفراحل جانب فمن والتمريهل، الإفراحل أي المرتبتين؛ بين التوسعل وأصله 
إلىأحسن نحو؛ بالحرف متعدية ستعمل وهي أحسن، مصدر والإحسان عدل، 

]يوسف:ه ألتم، من أمي إي ٩ أحس يوسف،: عن تعالى قوله ومنه والديك؛ 
.حنابه وحاء أحادة أي عمله، العامل أحسن كقولك! بنفسها متعدية وتستعمل [. ١٠٠
الكريمة؛لأية ا في داخلان فهما الذكورين، بمعنييه بالإحسان يأمر - وعلا حل — والله 
النبيفسر وقد صاحبه. فيه أحسن عمل الله لوحه الله عباد إلى الإحسان لأن 

،يراك؛ا فإنه ترا0 تكن لم فإن تراه، كآنالئ، اممه تعيد ررأن ت بقوله جبريل حديث في الإحسان 
.هود سورة في ذلك إيضاح قدمنا وقد 

الجمالةفي راجعة الكريمة الأية في المقمرين أقوال أن فاعلم هذا، عرفت فإذا 
لأنالفرائض؛ أداء والإحسان! افه، إلا إله لا العدل! عباس! ابن كقول ذكرنا، ما إلى 

ومنوالإفراحل، التفريهل وتجنب والمستل، الإنصاف عين هى الحلوق دون الخالق عبادة 
الذيالرجل في ه النم، قال ولذا أحسن؛ فقد الأكمل الوجه على الله فرائض أدى 



()٠٩الأية الحل: مورة  ٣٨٨

العلانيةاستواء العدل؛ سفيان! وكقول ة. صدق إن الواجبات؛ على يريد لا حلف 
العدل؛هئد؛ علية وكقول العلانية. من أفضل السريرة تكون أن والإحسان؛ والسريرة. 
تعالىاش عند والعلم السلف. أقوال من ذلك غير إلى التفضل. والإحسان؛ الإنصاف. 

القلوب.له تلين الدي الكلام الوعظ؛ دؤوىيم لملخظم وقوله؛ 
؛هنا كقوله والنواهي، الأوامر على الوعظ إطلاق القرآن فى يكثر قيل؛ فان ت تنبيه 

أمرأق فوله؛ في والنهى الأمر إلا ذكر ما أنه مع لقنكم 
أنبعد البقرة سورة في وكقوله لأية، ا .ه ا.آكحشاو عن قوله؛ إلى 

ألادهوآقزيّ أم قن جمآ من يدء بجظ والرجعة؛ التنللاق أحكام ذكر 
منييع بجئظ يلنكم ؤ أيضا؛ ذلك نحو في التنللاق سورة في وقوله [، ٢٣٢]اومرْ؛ 

أقعائشة؛ قدف مثل عن النهي في وقوله ٢[• ]الطلاق؛ آوحئ^ ؤأتري أم يقن 
بالترغيبيكون لوعفل ا أن الناس عند المحروق أن ْع [. ١٧]النور؛ أيداه نعؤدؤإ أن 

والهي.بالأمر لا ذلك ونحو والترهيب 
لهتلين ما وأعظم القلوب، له تلين الذي الكلام هو الوعظ. صايتل أن ؛ فالجواب 

عدمفي الله مخهل من خافوا الأمر سمعوا إذا فإنهم ونواهيه؛ ربهم أوامر العقلاء قلوب 
اللهسخعل من خافوا النهي سبمعوا ؤإذا امتثاله. في الثواب من الله عند فيما وطمعوا امتثاله، 

والعلمعالخوف حادي فحياهم احتتابه؛ في الثواب من ءتد0 فبما وطمعوا اجتنابه، عدم في 
الخصلةالعرب؛ لغة في والفحشاء وطمعا، خوفا للهلاعة قلوبهم فلانت الامتثال، إلى 

معلقته؛في طرفة قول في كما فاحش؛ البخل؛ لشديد قيل ومنه القيح؛ في المتناهية 
المتشددالفاحش مال عقيلة ويصعلفي الكرام يعتام الموت أرى 

وأوعدعنه، ونهى الش-رع أنكره ما ^٤؛ ١١في وهو أنكر؛ مفعول اسم والمنكر 
الظلم.والبغي؛ العقاب. فاعله 

إساأق1ش ^؛^١ قوله: في ه نفكلى بغيه صرر يرجع الماغي أن تعالى بتن وقد 
[.٤٣]U>: أثلئ4 إلا أثئ ١'^ بجي ¥ji وقوت■' ، ٢٢٣]يوش: أثح4 ق ثظ 

محا؛هما أو الأم، أو الأب جهة من القرابة صاحب أي رؤذى ؛ وقوله 
؛محذوف المفعولين وأحد الإعطاء. والإيتاء؛ رحم، وصلة صدقة القربى ذي إيتاء لأن 
صاحبؤإيتاء والأصل؛ الثاني. وحيف الأول المفعول إلى أصيف المصدر لأن 

[.١٧٧]البقرة! لأية ا . . . -رؤته ألت-دلقا حبمهء عق ألماد أؤوء١ف كقوله؛ القرابة؛ 
لأيةا هذه قي - وعلا جل . أمر عنهدقزه. إدا آم تهد ؤوؤخم\ تعالى' ئوله 

فيماالعهود لجميع شامل أنه لأية ا وظاهر ، عاهدوا إذا الله بعهد يوفوا أن عباده الكريمة 
الأنعام(؛)في كقوله أخر مواضع في هدا وكرر الناس، وبين بينه وفيما وربه، العبد بين 

الإسراء؛في وقوله [، ١٥٢]؛لأنمام: لأية ا . . ^٠ ٥٨ومنعم دآلهظم آومحوأ آم تهد وؤ 
الأنعام.في هدا قدمجنا وقد [. ٣٤]الإسراء! ث1،ثولأيم َكارى أنهد إن أثهد 



٣٨٩( ٩٧- )٦٩ الآظ0 الخل: _؛ 

بهأوفى من وأن نفه، بدلك يضر إنما العهد نقص من أن آحر مرصع في وبين 
زسمسؤء قق هكئ ؛قا دكث يجئنا ت قوله في وذلك ذلك؛ على العثلم الأم اممه يؤتيه 

تقفيأن احر موضع في وبين [• ١٠المتح؛ ت عظيماه آجآ ئيؤهيه آثء عقه عنهد بما أاوإ؛ا 
[.١٣]الماتوة: يقثه؛ا ممضعم ءؤئ-ما قوله! في وذلك اللعن؛ يستوجب الميئاق 

الأيةهده في - وعلا حل - بين .،ؤاه. أش عند وما يمد بمدؤ ؤ،؛، تعالى! قوله 
أخر؛مواصع في المعنى هدا وأوضح يفنى، لا باق الجنة نعيم من عنده ما أن الكريمة 

ؤاهقاد ثن و ما لييبما ثنيا قيأ وقوله! [، ١٠٨]هود: محذوره، ع؛ر ؛^^٥ كقوله! 
فهتنكيك حمنا أجإ لهم أذ ألصنلءح-ت يمهلهمرك الن*ين اأ*وبمنيرن، ؤيبئر ؤ ه! ولوق، ]حس[ 
الأيات.س ذللئ، غير إلى ]!_، @ه ندا 

.ه تثرى ًتقامإ ما بثصن لمهم محروأ اي ؤ تعار! قوله 
أيِ أحرهم صروا الدين ميجزي أنه الكريمة الأية هد0 في - وعلا حل - م أق

كماحاب، بلا جراء أنه آخر موضع في وبين يعملون. كانوا ما بأحسن - عملهم جزاء 
١]الزمر؛ -مث1لإه يم ثممحز ألملإلأ يؤئ، قثآ قوله! في  ٠.]

قولهلأن حن؛ المباح فحل أن الكريمة لأية ا هدم من العلماء بعفى استئل تنبيه! 
المشاركة،على تدل تفضل صيغة ه تثرى حقامأ ما ؤ؛\>ي لأية! ا هدْ في 

الذيبالأحسن فيجازون المباح، من أحن والمندوب المندوب، من أحسن والواجب 
)مراقيفي درج وعليه المباح؛ وهو الحسن في مشاركتهما دون والمندوب، الواجب هو 

قوله!فى عود( ال

تهجنموالبيح قالوغيره ن حه نعه نيم لا نربا م
اؤفخدث١لمومحى! تعالى قوله ذللئ، ومن وأحن؛ حن إلى م ينقالحز أن إلا 

وإنؤ قوله! في عليه المنصوص فالجزاء [. ١٤٥]الأعراف! إأ-صي؛اه بمدوأ ُآمر .بموو 
لهوصمأم قوله! في لمدكور ا والصبر حن. بيءه عؤبمننم ما بي؛زا دمايؤأ عامتحِ 

؛خلف،ن ذكوا وابن وعاصم كثير ابن الحرف هذا وقرأ ، وهكذا أحسن، للمبؤنيم -ثث 
ذكوان.لأبن الثاني الطريق وهو بالياء، الباقون وقرأْ الحفلمة. بنون راولنجزيزا، عنه 

ثتدحيو؟ قثنيقم مؤمن ؤبمر أثئ آو دًْم ثن صنيْا يذ ؤٌئ تعالى! قوو4 
لأيةا مذْ في - وعلا جل - ذكر . .ه تعون حقالؤأ ما يأنس لمهم وقممهن 

—وعلا جل - فانه صالحا عملا عمل أنثى أو ذكرآ كان مواء عامل كل أن الكريمة! 
يعمل.كان ما بأحن أجره وليجزينه طيبة، حياة ليحيتننه م يق

أمور!ثلاثة استكمل ما هو العالح العمل أن على دل الحفليم القرآن أن أولا اعلم 
قثدؤثأؤمل ئاق|أ ^؛؛؛٦ ت يقول افه لأن .؛ الهي به جاء لما مواففته الأول! 

٧[.]ال>شر: ؛آنثهاه عنث تنوم وما 



(٩٧-٩٦)الأتان المحل: ♦؟'مِّورة 

إلاووأ ؤلُآ ت يقول - وعلا جل - ه ا لأن تعالى؛ لله حالصآ يكون أن الثاني• 
ننشئم تا ةعثJوأ . ديى ثم محلمثا لإد ه ٥[، ]السنة: ^؛1،^ لد هخآ أق تتدإ 
[.١٥„  ١٤]الزمر: دُولآه 

عمليوُن يقول: الله لأن الصبصحة؛ العقيدة أساس على مبنيا يكون أن الثالث: 
غيرلوكان أنه مخالخنه ومفهوم بالأيمان، ذلك فقيد مؤينه محبمو أنئ أر ينتم ين صنلث 
الصالح.العمل ذلك منه قيل لما مؤمن 

غيرعمل في كقوله كثيرة، آيات في المفهوم هذا - وعلا حل - أوصح وقد 
وقوله:]الف_رفان[، ه ثنثؤيل تجعكه؛بثاء ثمل ين عملؤأ ما إثا وؤوهدمتا من! مؤ لا 

يقامأما وئطث ,فها ص-نصأ ما ؤكثث آلقار إب ألآ:>رة ؤ< لم بمي 
ؤأءمنلهروقوله: [، ٣٩]ال_ن_ورت ِشعتيم َكمل وقوله: ، ]هود[ ل.ايم ينملؤف 
واختنلفالايات، من ذلك غير إلى [، ١٨]إبراهيم: عاصبمم،ه ثوك ي ألئخ يي ١^؛^ ِكرماد 

الكريمة.لأية ا هده فى التليبة ثالحتاة المراد فى العلماء 

لأنالجنة؛ في العليبة الحياة فهذه الجنة، في إلا الحياة تطيب لا ت قوم فقال 
ونحووالأحزان، والألأم والأمراض والأكدار، المصائب من تخلو لا الدنيا الحياة 
ءتت٤امأؤ أثتؤإئ لهى أمحنآ ألدار ت—عسال—ى• ال قوقد ذلك؛ 

الحياة.بالحيوان: والمراد [. ٦٤]الخاكبوت: 

بأنوذلك ؛ الدنيافى الكريمة الأية هذه فى القليبة الحياة العلماء: بعض وقال 
ؤريّحتعالى؛ قال كما الحلال؛ والرزق الحافية ؤيرزقه يرصيه، ما إلى عبده اممه يوفق 
[.٢٠١]القرة: \دناريم عداب ؤهمتا حثثته أوجزه وؤ، حكتثنه أدتكا ق ءاننظ 

بالحياةالمراد أن على تدل قرينة الكريمة الأية وفى عنه اطه عفا — مقيده قال 
المرادأن قدرنا لو أننا هي القرينة وتلك محليبة، حياة الدنيا في حياته الأية• في الطيبة 

أؤة-ثئهنقوله؛ ؤ-بههصار حيو؟ قوله؛ فى الجنة فى حياته الطيبة• ثالماة 
عملهم؛أحر هي الطيبة الحياة تلمك لأن معه؛ زكرارأ ه يعملون حقالؤأ ما أحسن أحمهم 

حياةالدنيا فى فلنحيينه المعنى: يصير فانه الدنيا؛ الحياة فى أنها قدرنا لو ما بخلاف 
واصح.وهو يعمل، كان ما بأحسن الأحرة في ولنجزينه طيبة، 

•عنه الثابتة السنة تزيده القرآن عليه دل لدي ا المعنى وهذا 
الراحةوجوه تشمل الطيبة والحياة الكريمة: لأية ا هذه تفسير في ده كثير ابن قال 

الحلالبالرزق فسروها أنهم وحماعة عباس ابن عن روي وقد كانت، جهة أي من 
وحمكرءةعباس ابن قال وكدا باكاعق، فسرها أنه .، طالب أبي بن علي وعن الهليب. 
.الدنيافي والعبادة الحلال، الرزق هي الضحاك: وقال - قال أن إلى — منبه بن ووهب 

بها.والانشراح بالهلاعة الحمل هي أيضا'. الضحاك وقال 



٣٩١(^ ٩٧-٩٦)الآي؛ان الخل: سورة 

الإمامرواه الذي الحديث في حاء كما كله هذا تشمل العلية الحياة أن والصحيح 
شريك،بن شرحبيل حدثني أيوب، أبى بن سعيد حدثنا يزيد، بن افه عيد حدثنا أحمدت 

منرأقد ت قال . افه رسول أن عمر بن الله عبد عن الجلي، الرحمن عبد أيي عن 
المقرييزيد بن الله عبد حديث من مسلم ورواه . أتاْأأيما الئه وقنعه كفاها، ورزق أسلم 

بنضالة عن الجني، علي أبي عن هانئ، أبي حديث من ئي ا والنالترمذي وروى به• 
كقاهأعيشه وكان الإسلام إر هدي من أفي^ ا لرى-يقول؛ الله رسول سمع أنه عبيد! 

صحيح.حديث هدا الترمذي؛ ومحال  ٥٩وئغ 
بنأنس عن قتادة، عن يحيى، عن همام، حدثنا يزيد، حدثنا أحمد! الإمام وقال 

الدنياقي بها يعهلى حنة المؤمن يظلم لا افه ررإن ه؛ طه ا رسول قال قال؛ مالك 
الاحرقإلى أمحي إذا حش الدنيا قي بحسناته نيطعم الكافر وأما الآحرة. في عليها ويثاب 

كثير.ابن من هل ا ملم، باخراجه انفرد حيرأه بها يعش حسنة له تكن لم 
لأنانمنيا؛ في التليبة الحياة بأن القول؛ ترحيح في فلّاهرة الأحاديث وهذه 

.؛قوله وكذلك طيبة• حياة نال الفلاح نال من لأن ذلك؛ على يدل ررأفلحأأ .؛ محوله 
المذكورةالأحاديث ساق إنما كثير وابن أيضا. ذلك على يدل الدنيا؛؛ فى يها رريعتلى 

تعالى.طه ا عند والعلم المذكور. القول ترجح أنها على لينبه 
علىحمله رجح والتأسيس التوكيد بين الكلام دار إذا أنه الأصول؛ في تقرر وقد 
الراجحتقديم فيها يحب مع له جامعا المعود( )مراقي في أشار ؤإليه التأسيس؛ 

بقوله؛الاحتمالين من 

والاضلألالمأصل من تلال اعذا ابل قا مكذاك 
ينتقىمما والإطلاق الأفراد ا قوبعموم أس تن وم

يحتملمما الرجحان له بما عمل اللإيجاب تربب كذاك 
المحتملعلى الراجح أللففل محتمل يقدم أنه )الراقي( صاحب كلام ومعنى 

[١١]الشورى: منءه ِدثلدء نحو.' الزيادة: على يقدم فانه كالتأصل، المرحؤح، 
كقولالذايت،؛ بالمثل والمراد زائدة، غير أنها ويحتمل زائدة، الكاف كون يحتمل 
كاطهليس فالمعنى ، هذاتفحل أن لك ينبغي لا أنت يحنون هذا، يقحل لا مثلك الحرب؛ 

وبؤآ من شاهد الذات؛ ؤإرادة المثل إحللاق من ونثليره شيء. 
قتلم ؤَكن وقوله؛ له، مماثل آخر شيء لا القرآن نفس على أي أ-ا ٠ ]الأحماف؛ 
علىيقدم فانه وكالأستقلأل، الظلمات. محي هو كمن أي [ ١٢٢ت ]الأنعام آآثالأ£ته 
العلماءمن فكثير [، ٣٣]المائدة؛ آؤ يمثلوأ وأن تعالى؛ كقوله الإضمار، 

وأخذواقتلوا إذا يصلبوا أو ، قتلواإدا يقتلوا أن فيقولون؛ مذكورة غير محيودأ يضمرون 
إلح.. . ٠ يقتلوا ولم المال أخذوا إذا وأرجلهم أيديهم تقهلمر أو الخال، 
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اللفظاستقلال لأن مطلقآ؛ المذكورات بين مخير الإمام أن يرجحون فالخالكية 
أشّرناكما بدليل؛ تثبت حتى عدمها الأصل لأن مذكورة؛ غير قيود إصمار من أرجح 

كقوله!الشاهد؛ محل وهو التاكيد على يقدم التأسيس وكذلك المائدة( رفي سابقا إليه 
ؤاهيزني ه; ولوق]ال_رح_ه_ن[، ).ه ذؤزي ءالإع ^^١، 

فتحملذكرنا؛ لما أرجح تأسيسا وكونه توكيد، فيهما للمقل ا تكرار قيل! ]؛لمرملأت[. 
وكذالنقل. منها يتكرر فلا التكذيب ذلك لنقل قيل! تقدم. ما على موصع كل في الألأء 

فإذا٠ إلخ ■ • لنقل• كل قيل؛ ذكر، بما المكذبين على فيحمل المرسلات محورة في يقال 
ذلككان الدنيا الحياة على الأية في الخلمة الحياة حملنا إن أنا فاعلم. ذلك علمت 

^^وزث؛هتويعده! قوله مع ذلك تكرر الجنة حياة على حملناها ؤإن . تأسيسا 
يجزونه.الذي أجرهم هي الحليبة الجنة حياة لأن لأية؛ ا ■ ■ • ه أج/هم 

أنه هته توه ؤقم1ثا/ تعالى! قوله من والفلاهر البحر(؛ )في حيان أبو وقال 
يعني[ ٣٥ا-الزمر■ ؛،؛^ ٠٣^؛ؤهمبجيي؛م قوله! عليه ويدل الجمهور، قول وهو الدنيا؛ في ذلك 

•.4 ألجمب أشءلني< ين أش ،أسيد ألتيَلأ وث ^^١ تعالى• ّةوله 
أردتفإذا أي الإرادة؛ حذف على الكلام أن اتكريمة الأية هذه في القولين أظهر 

قراءتهمن وفرغ القرآن ثرأ إذا أنه المراد وليس ■ لأية ا • • • ؤهأسعد القرآن قراءة 
الملم،أهل بعض إليه وذهب لأية، ا ظاهر من ينهم كما الش-يهلان من بالله استعاذ 

المقاملل،لألة العرب كلام وفي القرآن في الإرادة ف حن، تكرر ذكرنا ما على والدليل 
أردتمأي ٦[، ]المائدة: 'ألمياووه إق قمتص إذا ءامنوأ آدومتح كقوله! عليها؛ 

إذاأي ٩[؛ ]المجادلة! ألإقِه سئئمأ ئلأ ثنتجم  ١٥٤■^وقوله! ظاهر، هو كما إليها القيام 
ولا4 فحله يراد مستقبل أمر عن هو إنما النهي لأن بالإثم؛ تتناجوا فلا تتناجوا أن أردتم 
واصح.هو كما وانقضى مضى فعل عن النهي يصح 

القراءة؛عند واجبة الرجيم الشيهلان من الاستعاذة أن الكريمة الأية هذه وظاهر 
الأصول.في تقرر كما للوجوب افعل صيغة لأن 

عليهوحكى والاستحباب، للندب الأية في الأمر إن العلم! أهل من كثير وقال 
عندبالاستعاذة الأمر أيصأ! لأية ا وظاهر الأئمة، من وغيره حرير بن جعفر أبو الإجماع 

تعالى.ايثه عند والعلم الأية، لعموم الصلاة في القراءة 
إقاآرحمحأ. ريهز رع ءائمحأ قك ء ثلًلئ أم قس ؤ,إنم تعالى؛ ئوله 

هلْفي - وعلا جل - ذكر تشهك.4■ دء هم ؛، ١yjtj^٥!وزلإ >، ثثطننئ 
نهوأن فه، ا على المتوكلين المؤمنين على سلهنان له ليس ن لشيط-ا ا أن الكريمة ية ألا 

هذاغير في المعنى هذا وبين . مشركون بص هم والذين يتولونه لناين ١ أتباعه على هو إنما 
و(همى أقعك تن إلا ثلثن عهم قى قس ءثادى ه! كقولالموضع، 
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وقوله:]ص[، ألثحأنيتأث.4 نهم بمادق أب . محثت ُؤمحمحَهم وقوله: ]الحجر[، 
ه:وقولراء[، ]الإسر.ايم ؤجتكيلأ وئهمل سلطن ثتهر للقح لإس ادى عبوإل 

[،٢١أ: ب]سثلإه ؤط ينها ئر بنن ت'فغرثم قين س ؛ ٠٥إلا ثلثن نن هنجم أم حقا0 
واختلف[. ٢٢]إJراهيم: ^؛،4 ثأسنجمتر يعتم' أن إلا يى1طني نن علغ^أ يآ ماز 4وبما وقوله: 
الايات.هده في الملطأن معنى في العلماء 

يدعوهمفيما حجة عليهم ثبتلان JJليس أي الحجة، هو العلم! أهل أكثر فقال 
الأوثان.عبادة من إليه 

ذبافي يوقعهم أن على وقدرة سلقل أي عليهم؛ سلطان له ليس : Jعصهم وقال 
عة.لطا يا لونه فيوا يهليعونه الذين ّزونموه دؤ والمراد . هذاقدمنا وقد منه. توبة لا 

الشيهلانإلى عائد الضمير أن ث،وذنته يبء هم قوله• في الأقوال وأفلهر 
يدلكما والمعاصي؛ الكفر في له طاعتهم هو به مشركين كوتهم ومعنى الله، إلى لا 

ظ]و ١^ ألئظإ 6ءثو\ لا 1ت ثائم ئبئ ١؟^ أبجد وؤ فالي: قوك عيثه 
غيرإلى [ ٤٤]مريم: آلسلزه ثثد لا إبراهيم؛ عن وقوله ]يسء، لؤاه ين 
منأنفسهم على له جُلو0 ما فهو يتولونه الذين على سلطانه وأما الأيات. من ذلك 

ذلك.يستوجب موجب يغير والموالاة، والأتباع الءلاءق 
؛هناكقوله ، oLjTفى أوليائه على سلطانا للشلألان اش أثبت قيل! فإنه تنبيه: 

٠^،إب ثيلن عنيم قس؛ك ءثادى ^^٤ ه: ولوق.ي_ؤدهمه، أك؛كتنم قئ سشلثم أؤإئما 
مناتبعه من على ل سلطا له أن على يدل فالأستثئاء ]الحجر[ ا.(ه أئندئ هن أبتش 

جيشهنيم صدف كقوله: أخر، آيات في علهم السلهلان عنه نفى أنه مع العاؤين؛ 
[.٢١.  ٢٠]سآ: ث1ءثتيه تن عتيم لم محفاف . 'أثثؤمنتث نن مئثا إب ءآقبعؤث يثئم 

دعنمأى إمحآ تلطي  ot'هؤلإ ثا َةث له: مقررأ عنه حاكيا تعالى وقوله 

وذلكنفاه، الذي الملطان غير عليهم له أثبته الذي السلطان أن هو: فالجواب 
جهين؛وس 

المنفيوالسلطان بتزيينه، لهم إضلاله سلطان هو له الثبت الاهلان أن الأول: 
فأجابوهدعاهم أنه غير ، بهايتسلط حجة من عليهم لإبليس يكن فلم الحجة؛ سلت؛لان هو 
القرآن.في كثير البرهان على السلطان ؤإطلاق برهان. ولا حجة بلا 

سلهلوهالذين هم ولكنهم البتة، ابتداء سلتنانا عليهم له يجعل لم اطه أن الثاني: 
ُؤإنيقول: الله لأن بقوة؛ عليهم يتسلخل فلم حربه، في ودخولهم يط-اعاته أنفسهم على 
واختيارهم.بارادتهم عليهم تسلقل ؤإنما [. ٧٦]المساء; صعيماه كان َقد 

إيهامدفع كتابنا في هذا بينا وقد . ^ii؛، القيم ابن العلامة بوجهيه الجواب هذا ذكر 
الكتاب.آيات عن الاضطراب 
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أتتإق٠آ هاو يرث ينا أمثر وأس ءايؤ تحتقاث ءاثة يدقآ ^^١ ت تعالى قوله 
بدلإدا أنه الكريمة الأية هذه في؛ . وعلا جل . ذكر ا.ه. ثثؤن /؟ آّكرهر بل ممن 

يجعلونالكفار أن _ مثلها أو منها بخير وأتى ها، ا أنأو آية نسخ بأن آية، مكان آية 
أنمنهم زعما عليه. مفتر اطه، كاذب أنه بادعاء ه؛ الرسول في للمهلعن سأ ذلك 
فيفهمافه، على مستحيل ذلك وأن المجدد، الرأي وهو البداء، يلزمه لأية با لأية ا نسخ 

ولموأثبته، لأقره الله من كان لو أنه زاعمين هه ا على مفتر لبي ا أن ذلك ٌن عندهم 
ينسخه.حتى متجدد رأي فيه له يطرأ 

هاوأنسينا آية نسخنا معناه! ءاينده ثحقاث ءاية بدلتا ؤ ت قوله أن على ليل والس 
إوادئ ٥^٠ ■؛ؤّنهره I وقوله [، ١٠٦]البقرة; نشهاه أز ءايد من ثفخ وثا ت تعالى قوله 

شا0.أن أي ٧[ - ٦ ]الأعلى: أقأه ئ تا إلا 
مثلهاأو منها خير ببدل يأتي أن بد لا أنساها، أو آية نسخ إن أنه على والدليل 

ءاثة؛ اهنوقوله [، ١٠٦]اوث_نرة: ضهآه أز تمآ ثم ؤشأ تعالى: قوله 
•ءايإه ئمحقاث 

ء،لبدا ا يلزمه لأنه الله على مستنحيل النسخ أن مجن واليهود المشركون زعمه وما 
يلزمهلا النسخ لأن عاقل؛ لكل البقللأن واصح السموحل، هر حنا . المتجدد الرأي وهو 

فيستنقضي مصلمحته بان عالم وهو الحكم يشرع — وعلا جل - الله بل البتة، البداء 
فيهالذي الجديد بالحكم ؤييدله الحكم ذلك، ينسخ الوقت، ذلك، عند وأنه العين، الوقت، 

منالسابق عله في كان ما — وعلا حل ٠ أنجز العين الوقت، نلك، حاء فإذا الصلحة؛ 
كماالخصلحة، فيه الذي الجديد الحكم ؛ذلك، مصلحته زالت، الذي الحكم، ذلك، نسخ 

ذلك،وجو وعكسه، الفقر بعد الغنى وحدوُث، وعكسه، الصحة بعد المرض حدوث، أن 
العينوقته في التغيير ذلك، تقتضى الإلهية حكمته بأن عالم افه لأن البداء؛ فيه يزم لا 

واضح.هو كما الأزلي العلم فيخ سبق ما وفق على له، 
فيوتمحضها المنسوخ، من المصلحة بزوال علمه إلى — وعلا جل - أسار قد 

سأمأنم يثلهثا آز نتنا ثم وقوله: يروه مما أعثر '؛ؤو١س : هنابقوله الناسخ 
إممآثه ثاء ما إب لؤ^ سئ ٥^٠ ؤسنثرقك وقوله: [، ١٠٦]Iلبقرة: هدره كل عك آثة آن 

قوله:بعد ٧[ ]!ص: بمتى4 ثآ أمحث ئو ؤ\% فقوله: ]i_، ©4 بمئ ثثا امحن ثان 
اء،الإنبمصلحة عالم فهو ينزل؛ بما أعلم أنه على يدل ٧[ ]الأعلى: أثأه قآء تا ؛ؤإثأ' 

الختسرإ.الأول من الجديد تبديل ومصلحة 

الكريمة!الأية بهذه تتعلق مسائل 
فيولا وشرعا، عقلا النسخ جواز قي المسلمين بين خلاف لا ت الأولى المسألة 

أنيعنى إنما فإنه - الأصفهاني مسلم كأيي ذلك في خلاف عنه ذكر ومن فعلا، وقوعه 
استمرارالأول الخهلاب ظاهر لأن الجديد؛ يالخقلاب الحكم لزمن تخصيص النسخ 
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الذيبالزمن لأول ا الحكم تخصيص على دل الثاني والخطاب الزمن• جمع في الحكم 
السعود()مراقي في إليه أثار وقد الأول. للحكم رفعا عنده النسخ فليس النسخ؛ قبل 

لسغ!ا تعريف في بقوله 
السننبأو ارTن الة_م د_.م_ح_تكالزمن ان يبأو لحكم رفع 

ومن٠ بينا كما البداء يلزمه أنه زاعمين المشركين، وبعض اليهود فيه خالف ؤإنما 
.نسخها يستحيل موسى شّريعة إن ! اليهود قالت هنا 

اممهلأن سنة؛ أو كتاب من بوحي إلا شرعي حكم نسخ يصح لا الثانية: المألة 
آئتلماءيا ي/حودآ لا أليمّك ئاد بننت ءاثانثا عقهثِ نتق ^نإدا يقول: - اد وعل ح- 

يوئ•؛١ إلا آئج إئ ميى ت-لماإا ين فيدلإ آن يأ ذؤث ما ئق د'لم آو ئندآ عز ^٠ ١٧^
خنالأن تعلم وبه - ]بوش[ .4 عظيم ل عياب وق ءصيت إن ثناف إؤآ إثى 

بعدإلا ينعقد لا لإجماع ا لأن ؛ لإجماع يا نسخ لا وكذلك ، ممنؤع العقل بمجرد 
قولفي معه حجة ولا .، وتقريره وفعله بقوله فالعبرة حيا دام ما لأنه ه؛ وفاته 

بكونهالتقييد من الإجماع تعريف في يد لا ولذا ؛ أحد كل على فرض اتياعه لأن الأمة؛ 
الإجماع؛تعريف في رالمراقي( صاحب قال كما ه، وفاته يعد 

أحمداة وفبعد من ة الأمي هد مجتمن اق فالاتوهو 

لعقلا كون ؤإلى ، ته وفا بعد لبتة ا تشرع ولا ، تشرع لأنه ؛ لنسخ ا ينقطع ته وفا وبعد 
النسخ؛في بقوله أيضا السعود( رمراقي في أشار — بمجردهما النسخ يصح لا والإجماع 

المتنيإلى ينمي بل الاجماع أو عقل البيكن م لف
وحامننصا أن العلماء كلام في وحد إذا أنه ؛عني ا؛ المتتد إلى بمي ربل إ وقوله 
بنفيلا الإجماع، متني هو الذي بالنص منسوخ أنه يعنون إنما فإنهم بالإجماع، 

يالقياسلوحي ١ نسخ يجوز لا وكيلك ثرعا، به لنسخ ١ منع من ذكرنا لما جماع؛ إلا 
يقوله؛)الراقي( في أشار ؤإليه التحقيق، على 

اسنالجل 0 ا ارتقذي الهو اس يقالبنص الخ ننع وم
الحق.وهو أي 

وغيرهموالشافعية المالكية من الأصول أهل بحض يقوله ما أن اعلم الثالثة؛ المسألة 
يقوله;)الراقي( في درج وعليه للجمهور، واحد غير وعزاه بدل، بلا الخ جواز من 

البدلمن عاريا يجيء وفل ثقل ه بمالالخف نسخ وي
أنهمع ، كثرتهم مع الأجلاء العلماء من يه قال ممن والحجب شك. بلا حلل يا أنه 
آزمما أٌةم يأت نضها أر ءابؤ ثى ئنسح وما تعالى؛ لقوله صّريحة مخالفة مخالف 

أؤين آميك ووثن تعالى؛ افه كلام بحد لأحد البتة كلام فلا [ ١٠٦]البقرة: ه منيها 
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.و آم ؤ;آتم [، ٨٧]المLء: ثدكاه (م ين آنية _ [، ١٢٢]الماء: محلاه 
ببدلالإتيان وبين المخ، بين الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ربط فقد [ ١٤٠]البقرة: 

علىالشرطية محي والكدب الصدق أن ومعلوم والجزاء، المرط تسيل على المنسوخ 
الربهل؛على يتواردان الشرطية في والكذب الصدق أن ومعلوم والجزاء، الشرط سبيل 
ظاهر.هو كما مثله أو لمسؤخ ا من بخير الإتيان وقع الخ وقع كلما أته فيلزم 

تتعالى محوله في وذلك بدل بلا القرآن في ويع الخ أن من العلم أهل يعص زعمه وما 
بقوله;نسخ فانه [ ١٢:]المجادلة ه صدهئ ةمدئ؛ؤ دى يس ممذمأ أؤمو قتم ادا ءاترأ آليق ؤكأأ؛ا 

الخسوخ.لهدا يدل ولا [، ١٣]اJجادأة; ه تدقق مظ تدى بو يثديأ أن 
بقيلمخ لما الخاجاة أمام الصدقة تقديم وجوب أن وهو بدلأ، له أن فالجواب 

ظاهر.هو كما الخسوخ الوجوب من بدلأ وندبها، الصدقة استتحثاب 
فمثالبالأحق، والأثقل بالأثقل، الأخف سخ يجوز أنه اعلم ت الرابعة المالة 

قولهفي عليه المنصوص والإطعام الصوم بين التخيير نمخ • بالأثفل الأخف نمخ 
تعيينوهو منه، بأثقل [ ١٨٤^٥: ]١٧مثكيزه ثلمام فدية طيقؤئم أك>م1ّأثلأ تعالى• 
حبسونمخ [. ١٨٥]البقرة: ءاومرأنهه ألئمر متك؛ شهد قوله: في الصوم إيجاب 
بأثقل[، ١٥]المام: ه آليون ِفي ؤ بقوله: عليه لخصوتس ١ البيوت فى الزوانى 

ؤبهحلدؤإ و1لؤفى قوله• في منهما الأول على الخصوص والرجم الجلد وهو منه 
وبقي(تلاوتها نمخت التي الرجم يآية منهما الثاني وعلى ٢[، ]النور: ه جلدة يائت يمما ؤيملو 

وافهافه، من نكالأ البتة محارجموهما زنيا إدا والشيخة )الشيخ محوله: وهي ثابتا، حكمها 
منعشرة المسلم مصائره وجوب نمخ بالأخف: الأثقل نمخ ومثال حكيم(، عزيز 

]الأنفال:ه ماقي ملبوأ عسرو0 ثنكأ يكن إن ؤ قوله* في علته لختصوصر ا الكفار 
حمققوله: في عليه الخصوص منهم اثنين المسلم مصابرة وهو منه بأحق [، ٦٥
[.٦٦ال: ]الأنف_يتلوأ صانه يائه تنهتكم وؤ ؛ن صعمأ يم آيى ؤعلم ٤،:^ آقث 

]البقرة:يه يءح\سفكآ أو أشيهكم ؤآ■ ما تلدوأ تعالى: محوله وكنسخ 
للاثقلنمخ فإنه [؛ ٢٨٦بقر0: ]الوسمنهأه إلا ثنتا آس يثؤثل ^^٠ بقوله: [، ٢٨٤

*قوله في علته لخصوصن ا يحول، عنها المتوفى اعتداد وكنخ ظاهر. هو كما بالأحق 
[،٢٤٠]البق_رة: آلحول4 إق نكئا لآرث-؛ثههم يتجته أئثجا ندروف منهمحلإ نتومى 

يّومبمقوله* فى عليه لمنصوصن ا وعشر، أشهر يأريعة الاعتداد وهو منه بأحق 
[.٢٣٤]القرة: وعئ/إه أثير آرته اسهن يمبمن آزذجأ ريديوق ينكم 

[١٠٦]البقرة: آز ^؛؛؛٦ ثمحير ^^٥؛، ٠: وعلا جل - قوله في أن اعلم تنبيه: 
تجهتين ٌن إشكالأ 

أوأجرآ، أكثر لأنه الأحق؛ من حيرأ الأثقل يكون أن إما يقال: أن الأولى: 
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الأثقلوكون الامتثال، على القدرة إلى وأقرب منه، أمهل لأنه الأثقل من خير الأخف 
بالأمل؛نسخه منع يقتضى خيرأ الأخم( كون أن كما بالأخف، نسخه منع يقتفس خيرأ 
وقددونه. هو ما لا له، مماثل أو المنسوخ من خير هو بما يأتي بأنه صمح الله لأن 

بالأخر.منهما كل نمح جواز الواقع أن عرفت 

مايقال! لأنه ١[؛  ٠٦]البقرة; ^أو I قوله في الإشكال جهتي محن الثانية الجهة 
منه؟ؤيبدل ينسخ حتى المثل على للمثل مجزية وأي مثله؟ منه ليبدل المثل نسخ في الحكمة 

الأجر،لكثرة الأثقل في تكون تارة الخيرية أن هو الأول؛ الإشكال عن والجواب 
بينالتخيير كنسخ الصعوبة؛ شّديد غير والامتثال جدآ كثيرأ الأحر كان إذا قيما وذلك؛ 

القدسي!الحديث في كما كثيرأ أجرأ الصوم في فان الصوم؛ يايجاب والصوم الإحلعام 
طهصبروا لأنهم الصابرين؛ خيار من والصائمون ، أجري وأنا لي فإنه الصوم ررإلأ 
٢١٠ل■الزمر■ حساد،يم سم قممحر ألصؤؤق لؤؤ ؤأئ\ يقول؛ واطه وفروجهم؛ يقلونهم شهوة عن 

ؤإنالامتثال، على القدرة لعدم مظنة تكون شديدة صعوبة فيها ليس عادية الصوم ومشقة 
ؤئنأبقوله* منصوص الإفطار برخصة لتسهيل فا مفر؛ أو كمرض ذك يقتضى ما عرض 
الخيريةتكون وتارة [■ ١٨٥لالبفرة: لره آثار مذ مده سمر عإ؛ي آو ةلإدبم-ا ^٢ كالى 

فيهيعسر بحيث الصعوبة شديد المنسوخ الأثقل كان إذا فيما وذلك الأخف، في 
للوقؤعالمكلف تعرض الامتثال عدم مفلتة لأن منه؛ خيرأ يكون الأخف فان الامتثال؛ 

يننحموه آو آئيحكم ؤآ ما قدوا وؤإن كقوله؛ وذلك اطه، يرضي لا فيما 
جدآ،صعبا الامتثال لكان القلوب بخقلرات المحاسبة سح لم فلو [ ٢٨٤]البقرة؛ ه أثب 

شكفلا تعالى، اطه سنلمه من إلا به، الإخلال من يلم يكاد لا النفوس، على شاقا 
منللمكلف خير [ ٢٨٦]البقرة: وتعهاه إلا مستا آش يتممل ولا بقوله؛ ذلك نسخ أن 

.وهكذاالشاق، الحكم ذك بقاء 

الناسخمماثلة يه يراد ضهتاه وآن قوله؛ أن هو الثاني الإشكال عن والجواب 
ذاتهعن خارجة فوائد يستلزم الناسخ يكون أن ينافي فلا دانيهما؛ حد في والمنسوخ 

يستلزمهما وباعتبار للمنسؤخ، مماثلا ذاته باعتبار فيكون المنسوخ، من خيرأ بها يكون 
المنسوخ.من خيرأ لمنسؤخ ا في توحد لا لي ا الفوائد من 

بيتاستقبال بنسخ وآو لقوله؛ يمثلون المفسرين عامة أن ؤإيضاحه 
دانيهماإلى بالنفلر والمنسوخ الناسخ هذا فان الحرام؛ اطه بيت باستقبال المقدس 

فلامتساوية، أنفسها حقيقة فى وهى الجهات، من جهة منهما واحد كل لأن متماثلان؛ 
لمنسؤخا من خيرأ تصيره ذاته عن خارجة حكم على مشتملا الناسخ يكون أن ينافي 
القرآنفي لها مشار متعددة نتائج تلزمه الحرام اطه بيت استقبال فإن الاعتبار، بدك 
علىمكة كفار احتجاج به يسقعل أنه ؛ منهاالمقدس، بيت استقبال في موجودة ليست 
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اليهودحجة يه وتسقط قبك! نستقل ولا إبراهيم ملة على أنك تزعم بقولهم! ه الني 
اليهودعلماء حجة أيضا به وتسقط ا ديننا من وقبلتنا ، قبلتناوتستقبل ديننا تعيب يقولهم؛ 

بالتحوليؤمر ثم المقدس، بيت يامحّتقبال يؤمر سوف أنه التوراة في عندهم نهم فا 
فىعندهم بما عليه لاحتجوا بذلك يؤمر لم فلو الحرام، الله بيت استقبال إلى عنه 

يحول.لم أنه والفرض الحرام، الله بيت إلى سيحول أنه من التوراة 
تيقوله محلله لبا ١ الحجج هذه إدحاصن هي لتمحا ا الحكم هده إلى تعالى أش-ار وقد 
ثيأ4يئوشم ^١ ء ثآ ثثث أنتحي"آلء؛ قز هق مل ونث ث ثٌ 

[.١٥٠]او_ة_رة: ه حجه عنكم ِلفاس يعؤ0 ت بقوله الحكمة بين ثم [ ١٤٩]!لبقرة: 
الحرامالله بيت إلى التحول حب إلى . دعته التي الدواعي من الحجج هده ؤإسقاط 
محولنبملها نو أكلمي ؤ، ؤحهق، يثك، رئ رن [ joقوله في إليه الش-ار 
[.١٤٤لالبقر0: ألمإره ألتتحد ستر ؤجهدك 

أنسام;ثلاثة على المخ أن اعلم الخامة; المسألة 
حديثمن مسلم صحيح في ثبت ما ومثاله مها، والحكم التلاوة نح ت الأول 

،آ.. يحرمن. معلومات رصعات عشر القرآن من أنزل فيما رركان قالت; هنأ عائشة 
إجماعا.والحكم التلاوة منسوخة رصعات عشر فآية الحدين، 

حمسوآية آنفا، الذكورة الرحم آية ومثاله الحكم، وبقاء التلاوة نسخ الثاني; 
.وافقهماومن وعائشة الشافعي قول على رصعات 

برة،لصا ا كآية لخسؤخ؛ ١ لقرآن ا في ما لب غا وهو وة، لتلا ١ ء وبقا لحكم ا نسخ ■ لث ثا لا 
آنفا.كله ذلك ذكرنا كما الروائي. وحس والإمحلعام، الصوم بين والتحير والعدة، 

ونسخبالقرآن، القرآن نسخ في العلماء بين حلاف لا أنه اعلم المادصة; المسألة 
رحبا يا المتواتر سخ وفي كعكسه، بالمنة القرآن سخ في واختلفوا المنة. بمتواتر المنة 

إلاينسخ لا الكتاب بان قال وممن معروف. المسائل هذ0 في وحلاقهم الأحاد، 
ةقِفة.الشافعي بالمنة; إلا تنخ لا المنة وأن بالكتاب، 

الكتابأن هو — أعلم تعالى وايقه — لي يفلهر الذي _; عنه ١دقه عف،ا — ءقيا،ه قال 
المنةنسخ فنال تعالى، ايقه من وحي الجميع لأن بالأخر؛ ينسخ كلاهما والمنة 

بيتاستقبال فان الحرام؛ الله بيت باستقبال المقدس بيت استقبال نسخ بالكتاب; 
تلههلتيكنك ؤ قوله; في بالقرآن دقه ا نسخه وقد بالقرآن، لا بالمنة وخ إنما أولأ المقدس 
وحكماتلاوة رصعات عشر آية سخ بالمنة; الكتاب سخ ومثال [. ١٤٤]البقرة: مهتنهاه 

وسورةالخواترة. بالمة وحتكما تلاوة الحفل وسورة الخلع سورة ونسخ الخواترة. يالمة 
)اكرصاحب أوضح وقد اّلكية. عند الصبح في القنوت هما الحقد; وسورة الخلمع 

.نسختاثم يقه ا كتاب س سورتين كانتا أنهما تحقيق وغيره تور( خلا 
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الاحادأحبار أن هو ت الصواب أنه لنا يظهر الذي أن الأنعام سورة قي قدمنا وقد 
لأنبينهما؛ معارضة لا وأنه عنه، ناخرها ثبت إذا بها المتواتر نسخ يجوز الصء>بحة 

محلاقبل، موجودا يكن لم يدأ جد شيئا بينت إنما بعده الواردة والسنة حق، المتواتر 
.زمنهما لاختلاف البتة بينهما معارضة 

ذمحثأن إلا بملثندُ طاعوّ عق محزثا إلأ أوؤ تآ ؤي أحد لا وهل تعالى; ة_موله 
الحمرلحوم إباحة على صريحة دلالة 1وقة المهلبدلالة يدل [، ١٤٥لالأنعامت و تينه 

بعد. الّمح، صرح فإذا - ذلك في لأية ا في لإثبات وا بالنفي الحصر لصراحة الأهلية؛ 
البتةمعارضة فلا مباحة،أ غير الأهلية الحمر لحوم. رربأن صحيح حديث في خيبر يوم ذلك 

علىدل الحديث لأن بسنين؛ قبله النازلة الأية تلك وبين الصحيح الحديث ذلك بين 
واضح.هو كما المستقبل في شيء تجدد نفت ما والأية حديد، تحريم 

تأخرهاالثابت الصحيحة بالاحاد المتواتر سخ جواز هو — الله شاء إن — لتحقيق محا 
صاحبللجمهور وفاقا خلافه على ودرج الأصوليين، جمهور فيه خالف ؤإن عنه، 

بقوله;)المراقي( 
الصوابلى عفع يوا مس يلاب للكتالأحاد بوالنسخ 

والأقربينللوالدين الوصية إن قال; من قول يقللان على دليل لا أنه تعلم منا ومن 
تعالى.الله عند والعلم لوارث،. وصية ارلأ بحديث منسوخة 

فانالفعل، من التمأكن قبل النسخ جواز هو التحقيق أن اعلم المائعة; المسألة 
فحله؟من التمكن قبل سينسخ كان إذا أولأ الحكم تشريع في الفائدة ما قيل; 

اطهأن - هدا ويوضح الأمثال. على بالعزم المآكلفين ابتلاء الحكمة أن فالجواب; 
يتمكنأن قبل عفليم بذبح بفدائه الحكم هدا عنه سخ ومحي ولده، يذبح أن إبراهيم أمر 
اليذأيقيأ لو كدا قع بقوله; الابتلاء ذلك; في الحكمة أن وبين الفعل. من 

خمسسخ الفعل; من التمكن. قبل النسخ أمثلة ومن ]الصافات[ .او عير ِيذغ وئدتقث 
محروق٠هو كما صلاة، خمسين الصلاة فرضت أن بعد الإسراء، ليلة صلاة وأربعين 

يقوله;المعود( )مراقى فى المسألة هده إلى أشار وقد 

المقلصحيح في وقوعا جاء الفعل ومع قبل من والمخ 
ؤإننسخا، تكون النص على زيادة كل مجا أنه التحقيق أن اعلم الثامنة: الخالة 

قسمان;النص على. الزيادة يل ئزفق، حنيفة أبو الإمام ذلك قي خالف 
كزيادةالتحقيق؛ على نسخا ذكون الزيادة وهده قبله، المذكور للنص مخالف قم 

المذكورةالأربعة المحرمات على مثلا، لماع ا من ناب ذي وكل الأهلية، الحمر تحريم 
الحمرلأن [؛ ١٤٥]الأنعام: بملعئ.هثه طاعوّ عق ثرتا إل أوي ْآ ف، ثحد لا وهل آية; قي 

قيوالإثبات بالنفي الحصر مقتضى يل. الأية، في حكبمه عن يسكت لم وفحوها الأهلية 
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[١٤٥]الأنعام: ثنتهه هءت آن إلا بملعث47 طاعوِ و محزء إلأ أوؤ تآ ق يد قوله: 
ظاهر.أمر نسخا تحريمها زيادة فآكون معها؛ ذكر وما الأهلية الحمر إباحة في ريح ص— 

النقسعنه سكحت شيء زيادة تكون بل للنص، مخالفة فيه الزيادة تكون لا م وق
البكر،الزاني كتغريب عنه؛ مسكونا كان شيء حكم بيان بل نسخا، يكون لا وهذا الأول، 

عماوسكت الجلد أوجب الأول في الهمِان فان الأموال. في واليمين بالشاهد، وكالحكم 
فيهالثاني فى القران أن كما التغريب. وهو عنه، مسكونا كان حكما النبي فزاد مواه، 

فزادواليمين، الشاهد حكم عن وسكت [. ٢٨٢]البقرة: وآمم،أقالاه ئتمحل ثمني بيمثا لم 
بقوله؛السعود( )مراقي في أشار هزا ؤإلى عنه؛ مسكونا كان حكما ه الثي، 

اداازديإلا بالنص رط فيما ادا أفا مكل نسخا يس ول

إلبيآ ق،آ يد لا ر؛ؤهل ت قوله على الكلام في الأنعام في هذا فدمنا وفد 
[.١٤٥]1لأنعام: ءثزثأ4 

هنيه ٠ وعلا حل - اممه أمر رتقث ين ألثدبتن رهمح نريم تحار؛ قوله 
افهتبديل بسيب افتراء أنه زعموا الذي القرآن هزا إن يقول! أن الكريمة لأية ا ذه هش 
ورؤحله، مفتريا فليس - وعلا حل — ريه من القدس رؤح عليه نزله أنه - آية مكان آية 

يليق.لا ما كل من هر لعنا ا أي المقدس؛ الروح ومعناه جبريل، القدس؛ 
رلد- oUبيبدي عدوا تن كقوله؛ كثيرة، آيات في المعنى هذا وأوصح 

آهمقأمحج يب يئن ؤ( ألتفيى ;ت محل ^3،^ ونوله؛ [، ٩٧به-رةت ]ال٢^^ إّءذيا يلنك عق 
مجزؤوثُ ت ونوله ]ال-ش-«-رِاء[، لن.ه مئ ن ين آلقدض. ثى لأؤث ثيك ء . 

هءههذ لسائق يكء نحنك ولا وقوله؛ [، ١١٤ت ]طه ؤحيهزه إثدكت شئ آن مز ين بالم-رءان 
منذك غير !ر ]الشامة[،بءائم.ه همأكع؛أج ؤ، وهمءالإ. جميام ءو ة إ. 

في- وعلأ حل _ م أقلقنه. ثنثئ إثما بموإوث أثهر تلم تعار؛ قوله 
النبيبه حاء الذي القرآن هزا إن يقولون؛ الكفار أن أعلم أنه الكريمة الأية هزم 
الماس-من بشر من تعلمه ؤإنحا الله، من وحما لمس 

آلائلمى،أسنهل؛ر أؤوقالرأ كقوله؛ ١لموصع، هذا غير في المعنى هذا وأوصح 
يويرهتئر إلا هذآ ؤءن وقوله؛ ]الفرقان[، )ؤاه وفيسيلأ بمتقثْ عقه ننمق ئي آكثئ-هتا 
•[ ١٠٥]الأنعام؛ درسته ^^٥^١ وقوله؛ غيره، عن محمد يرويه أي [ ٢٤]المدثر: 

الأنعام.في تقدم كما 
وقد.، المبي يحلم أنه زعموا الذي البشر هذا تعيين في العلماء اختلف وقد 

حبر،واسمه المغيرة، بن الفاكه غلام هو فقيل؛ اللمان؛ أعجمي بأنه القرآن صرح 
الكبيقرأ وكان الحضرمي، لمني عبد يعيش اسمه وقيل؛ فأسلم■ نصرانيا وكان 

يسار،أحدهما اسم غلامان؛ هما وقيل؛ لوي. بن عامر لبتي غلام وقيل؛ الأعجمية. 
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كانا• وقيل لهم• كتابا يقرآن وكانا يوف، لا يعملان صيقليين وكانا حبر، الأحر واسم 
الأقوال.من ذلك غير إلى والإنجيل، اكوراة يقرآن 

بقوله:دثئ4 ثأثثُ ؤإقا قولهم: في وتعنتهم كذبهم - وعلا حل - بين وقل. 
تعلمهيكون ، كيفأي ُبثبملأه عروث\ يسان ؤهنذا أعجهى ءكو ينمحدؤيك^• آلذى ؤإادِتبم\ 

الفصيح، مسن عربي القرآن وهدا اللسان، أعجمي البشر ذلك أن مع البشر، ذلك من 
١معقول غير فهذا العجمة؛ من فيه ثائبة 

إكيفت وقالوا أيضا لكذبو0 أعجمثا القرآن جعل لو بانه أيضا تعنتهم شدة وبين 
قوله!في وذلك عريي؛ علميه أنزل الذي الرسول أن مع أعجمثا القرآن ا هل. ياكون 
أعجمي،أقرآن أي [ ٤٤]نمك: ءأقيى ءاثنهأ منة ؤلأ قالؤأ آهيثأ فنءاة جع1قث 

المعلمأن ينكرون ولا عربي، والرسول أعجمي القرآن أن ينكرون فكيف عريي؟ ورسول 
عربي.له تعليمه المزعوم القران أن مع أعجمي، المزعوم 

فقرأهأعجمي على المبين، الحربي القرآن هذا نزل لو بانه أيضا تعنتهم بين كما 
فيوذلك، وتعنتهم، عنائهم لشدة للعادة؛ الخارق ذلك، مع أيضا، لكديوْ عربيا عليهم 

لالث.عراءآ.إج^اه مهمهبمكث• مء ءكاوإ ما ءثهم ظثؤ رج^ا آئمحصس بعضن ؤ أرمؤ قوله! 
لسانوالمعنى الحق، عن يميلون أي ؤيلحدودن\ه الكريمة؛ لأية ا هل.ه فى وقوله 

بين،،غير أعجمي، ~ إليه والاستقامة الصدق عن قولهم يميلون أي يلحدون، الذي البشر 
ائيوالكحمزة الحرف هذلأا وقرأ وفصاحة. بيان ذو أي مبين، عريي لسان القرآن وهذا 

الياءبضم رريلمحدوزا، الباقون وقرأه الثلاثي. لحد من والحاء، الياء بفتح اايلحدوناا 
إلىالحق عن يميلون أي واحد؛ والمعنى لغتان، وهما الرباعي، ألحد من الحاء وكر 

الياءبفتح يقرأهما فلم فصلت، في والتي الأعراف، في التي اريلمحدوزا؛ وأما الباتلل. 
النحلفى التي ُذْ فى ائى الكوافقه ؤإنقا ائى. الكدون وحل.0 حمزة إلا والحاء 
وتذكرها؛فتؤنثها اعلام؛ به وتريد اللسان تعللق الحرب، لأن القرآن؛ على اللسان وأيللق 

باهلة؛أعشي قول ومنه 
هابر أملا لس—ان ني أتتإني 

الأحر:وقول 
انيإلا ههديتالثر ان ن

الأحر:وقول 

رعامني بان نني تأت

سخرولا فيها ءج_إ لا علو من 

اتخونأن حستلأؤ وما وحنت، 

نكرقول حد با هثاديأح

حسناثناء أي ]الث.عراء[ إ.اه أؤخغأ ؤ، من!، لثاة ؤ، ُؤوأبمل تعالى: قوله ومنه 
الحطيئة:قول مذكرأ الخلام بمعنى ١للمسان إمحللاق ومن باقيا- 



١؛ ١١٣.  ١٢)الأيتان الحل: ّورة 

عكمجوف في ه أنبيت لفنى م1ت ف jUغلى ندمت 
ينا يغد رزنها يأتيها مهلمسه ءاينة محكانت همين مثلا آقه ؤبمميج أؤ ت تعالى قوله 

.يصنمف >ءتقا>وإ ث ؤألوف ألمغ ناس أس ءأذ١دها أش بآقمي قكئرق ته' َلإا 
•قثلزى.4 رئث؛ ألثياب ئلغدهم ظأه تبمر رثوت -؛؛ ٥٥•؛؛وكد 

عنالعوفي رواية وهو مكة، لأهل الله صربه مثل هذا إن ت العلم أهل بعض قال 
مالك،وحكاه لم، أمبن زيد بن الرحمن وعبد وقتادة، مجاهد ذه، ؤإليه عباس، ابن 
■وءيرْ كئتر ابن عنهم نقله ، - الله يحمهم - ١^٠;^، عن 

مكةأهل صفالت، مع تتفق — القرية هده بها اتصمتإ التي المذكورة الصفات وهده 
عننفليره قال مءلاس_نهه منة ا ء يتفامت، ؤ القرية هده عن فقوله القرآن؛ فى المذكورة 

مئإوط وقوله: [. ^١٥]القصص: محئ؛ه ءامنأ -مما لهن قعن كقوله: مكة؛ أهل 
تىاؤوءامنهم وقوله؛ [، ٦٧]العنكبوتI حنلهإه مى آلياس وةظف< ءاْتا حمما جعدا أئا 

جنذا ٥٧١۶وقوله■ [، ٩٧عمران؛ ]آل، ءامثاه َغن يحلي ومن ؤ وقوله؛ ٤[، ]قريش: 
قالنمه  'ؤمن رعدا رردثا ؤيأ,بمها ه: وقول[، ١٢٥بقرة: ]الوآقاه فمح0 مثابه آل؛يت، 

وقوله؛[، ٥٧]القشص: كئ قضبت، إكه ؤ.بحئ كقوله؛ أيضا؛ مكة أهل عن نفليره 
ص٠ ألمح، هدا ة قثثدوأ ٠ وآمحم، آلشء رتلا 4ص © 3محا 

اليمن،إلى كاذن، الشتاء رحلة فان ]ئريش[ب ©4 حوف مذ وءامنهم مج مح، أطعثهر 
ولذاوأرزاق؛ أموال الرحلتين كلتا من تأتيهم وكانت الشام، إلى كانت الصيم، ورحلة 

ئال؛ؤنإذ إبراهيم: دعوة في وقوله جؤج. من أمحلعمهم بأن عليهم بامتنانه الرحلتين أتح 
أقد؟مةأج>ثل وقوله: [، ١٢٦]الِقرْ: ه ألقوت مذ أذلم وأييق ءا,ثا بندآ ٠^١ أثيو ين ءاتثهقر 
•[ ٣٧]إراهم: آلقنُت،ه مذ ُأرنئهم إأثأم موها أتاين، محي 

كقوله:كثيرة، آيات في مكة أهل عن نغليره ذكر أده أنه ؤثًقئتق وقوله: 
.]إبرامم[ ©4 أنوار دار ممهم ؤأحأوأ َةتإ أثه ,ست، ددؤأ أك؛زأ إث، ئر ُؤألم 

ثرأش ننت، تعالى: قوله على الكلام في ذللثط من ؤئرفا قدمنا وقد 

فقلعانظيره وقع يمنمذه يتقامإ يثا ؤألمن، ألمغ ي-ام، أس ؤءآذأئها وقوله: 
رثاللهمI ل وقا ، افه رسول عليهم ودعا والعناد، الكفر في لجوا لما مكة؛ لأهل 
كلأذهبت محنة فأصابتهم آ( يوسف كتي ستين عليهم واجعلها مصر، على وطأتك اشدد 

وأصابهم- نحروه إذا بدمه يخلخل البعير وبر وهو - لعلهن وا الجيف أكلوا حتى شيء، 
وبعوثهوغزواته .، الله رسول جيوش من الخوف وذلك الأمن؛ بعد الشديد الخوف 

ابنفسر فعد التفسيرات، يعص على القرآن لهما أثار والخوف الخؤع وهذا وسراياه، 
ذلك.على يدل بما الدخان آية مسعود 



٤ ٠٣( ١١٣- ١١٢)1^0 الحل: سورة 

او؛هيلغ ِقث"ثان ألسمآء ثأؤا ثوم باب ت صتمحه في البخاري قال 
عنمسلم، عن الأعمش، عن حمزة، أبي عن عبدان، حدثنا فانتظر. فارتقب؛ ]الدخان[ 

والبطشة،والقمر، والروم، الدخان، خمس: مضى قال: الله عبد عن مسروق، 
معاوية،أبو حدثنا يحيى، حدثنا ]الJخان[ وه ليثر عياب سا ألثاس قنتش واللزام. 

لماقريشا لأن هذا كان إنما افه: عبد قال محال: سروق عن مسلم، عن الأعمش، عن 
أكلواحتى وجهدا مححهل فأصابهم يوسف؛ كسني بسنين دعا لنما. ا على اسعحبموا 

الجهد؛من الدخان كهيئة وبينها بينه مجا فيرى السماء إلى ينفلر الرجل فجعل ،ام؛ العفل
فيترعثاب فندا آلثاس ينقى . فين ،)؛ 'جألثث1ء ثأق أنمت ؤ تعالى: افه فأنزل 
محدفاتها لمضر، افه استسق اطه، رسول يا فقيل: اطه رسول فأتى ]الدخاjآ لو^ه 

ةوئو0هوظ فنزلتط ؛ فسقوافاسسقى !أ؛ لجريء إنك ررلمضرأ قال: هلكت! 
اللهفأنزل الرفاهية؛ أصابتهم حين حالهم إلى عادوا الرفاهية أصابتهم فلما [ ١٥]الدخان: 

-بدر يوم يعتي ]الدخان[ ا.ه منضوة إيا ^حنآ آممثث بطش وجل: عز 
يحيى،حدثنا ]الل،خان[ إ.ه مؤينؤن إثا آلعداثث عنا آتمف ؤرثن1 تعالى: قوله باب 

فها عبد على دخلت قال: مسروق عن الضحى، أبي عن لأعمش، ا عن وكيع، حدثنا 
جأؤءل ه؛ لنبيه قال افه إن أعلم، افه تعلم: لا لما تقول أن الملم من إن فقال: 
واستعصواه النم، غلبوا لما قريشا إن ]ص[ ر.ه يف أئأ ث؟ م ثى ه آظآؤ 
الخظامفيها أكلوا سه فأخدنهم يوسف(( كسع سع عليهم أعني رراللهم قالا عليه 

منالاخان كهيئة المماء وبين بينه ما يرى أحدهم جعل حتى الجهد، من والميتة 
عنهمكشفنا إن له: فقبل ]الدخان[ واه مقمحت إثا آتداثث عنا آمحف الجؤع، 

ثأي،وبجم ت قوله فدلك بدر؛ يوم منهم افه فانتقم ، فعادواعنهم فكشف ربه فدعا ؛ عادوا
١]الدخان: بيزه يدحان ألثثآء  [،١٦]الدخان: مننقثووه ذكره: جل محوله إلى [ ٠
البخاري.صحح من ؛لفظه انتهى 

أذيقتما أن واضحة دلالة يدل ما الكريمة لأية ا لهده يقهيء مسعود ان تفسير وفى 
أكلواحتى مآكة، أهل أذيقه لجؤع ا لباس من النحل سورة في المدكورة القرية هده 

ابنمن التفسير وهذا الجؤع- شدة من الدخان مثل له يتخيل متهم الرجل وصار العظام، 
بسببالصحابي تفسير أن من لحديث ا علم قي تقرر لما الرفع؛ حكم له تجهم مسحود 
بقوله:الأنوار( )طلعة صاحب له أشار كما الرفع، حكم له النزول 

محققله الرفع المب بلق عته لصاحب نفسير 

علىالكلام في البقرة سورة في ذلك قدمنا وقل العلم. أهل عند معروف هو وكما 
[.٢٢٢]١^: آقأه آنعمُ ثق خ تعالى: قوله 

حملمن مانع ولا الماعة، حل أشّرا من الدخان أن مسلم صحيح في ثبت وقد 



(١١٣- ١١٢)اسل: ّور؛ ٤ ٠ ٤

بضحمعا - المستمسل والدخان مضى، الذي الدخان ت خانين الد على الكريمة ية ألا 
علىلأية ا حمل يمكن كان إن لأية ا في المتعددة التفسيرات أن قدمنا وقد — الأدلة 

فيُظمح تيمية اض العباس أبو حققه الذي هو ذلك أن قدمنا وقد أولى، فهو جميعها 
بأدكه.القرآن علوم في رسالته 

مكةأهل عن مثله - وعلا جل - ذكر فقد النحل، آية في المذكور الخوف وأما 
يماتميم َكررأ أقية ِلزالا ُؤولأ ت هي التي الكريمة الأية نضيران بعض على أيضا 
يرنف، لفالمن جماعة عن جاء فقد [ ٣١]الوعد: ه دائم تن يثا محل أو قاتجبمت مكمأ 

أحرجالمنثور( )الدر صاحي، قال ه. اش رسول سرايا من رية بتصيبهم التي القارعة 
قوله؛فى ه عاص ابن عن عكرمة، طريق من مردويه وابن جر؛ر، وابن الفريابى 
المندد،وابن جرير، وابن القلمالي وأحرج . المراياقال: هاربمد4 صنمأ يثا ُؤتحيي 

بنسعيد طحِيق من الدلائل، مح، والبتهقي مردويه، وابن الميح، وأبو حاتم، أبي وابن 
ئايبمدهصنعإ يثا تحث؛م َكثدإ قَ ِرائ ؛^؛٤" قوله؛ في ها عاص ابن عن >خبم، جبير 
فتحقال ألإه وعد اؤأ ؤ-ءئ محمد يا ت، أنقال! دارهمه ثن زثا محل ظ سرية قال؛ 
قالهاؤه4 صنيإ يثا قوله: في ه سعيل- أبي عن مريديه، ابن وأحرج مكة. 
أمح،ابن وأحرج بن؛١^١^• ظ-، محمد يا قو<4 ؤ! ه اش رسول مرايا من سرية 
همجاهد عن الدلائل، في والثيهقي الشيخ، وأبو الخدر واض جرير، واض سبة 
أثأهوعد يو الحديبية قال دايهلميم من يثا محل ؤ\أ المرايا ^ آلمابعه ؤ قال؛ 
َكمحإ4أؤ:ن تنأن و قوله: في ه عكرمة عن جرير ابن وأخرج مكة- فتح قال: 

منقريثا محمد يا أنّتظ تحل أو ه، النبي سرايا في بالمدينة نزك - [ ٠٠]الحج: 
منه.الغرض محل اه دارهم، 

يدلالدخان آية في قبله المن،كور ير والتغهل،ه، الرءل٠ آية في الن،كور التفسير فهن،ا 
قالكما بالخوف، والهلمانينة الأمن وبعد بالجؤع الرزق سعة بعد لوا أبد مكة أهل أن على 

بآنيِثكملته ظتبخأ َلإا من ؤبمدا رزقها يأتيها ،نهلمنه ءامثة ؤ^فاثت، الم،كورة القرية في 
المن.كورةالقرية في ونوله بمنمو(ه، محتقامإ يما ؤألحرن، آلمغ تام، أس ءأذائها أش 

فيثريش عن ذللث، مشو قال أنه يخفى لا الأية، . . . تنمزثوت .ث1ئهثإ 
وقوله;[، ١٢٨]الربة: أئ؛ةظلمه ئ رنوللف ؛=^^ ١٠•- ^؛ijLكقوله: كثيرة، آيات 

[.١٦٤عمران: ]آل، آمسؤمه من رس،ولأ فتهم بعث إذ آدويأب؛ن مل ش أس 
إنودا .والهأ ألإله اؤآ-بمثل كقوله: ؛ جداكثيرة وعنادهم بكفرهم المرحة والأيات 

ه:ولوق٦[، - ٥ ]ص: ،١,؛^!؛^^ عق ؤأصهؤأ تمإ ق تم أظ ءآ؛طمح روا محاب، لأيء هنئا 
عنًكاد إن .( وغأح أممه بمكش أؤمح، أتيا هزؤي إلا شدويك إن ثأرك ؛^^١ 

٠جدا كثيرة ذللث، بمثل والأذن [، ٤٢-  ٤١]النرىن: محأ4 'تمثا د p؟" ثللهت-ثا 



٠٤ ٥ ( ١١٣٠ ١١٢)اص الحل: سورة 

آيةفي مثلا لضروبه ا القرية بهذه المراد إن ت قال من قول يؤيد ذكرنا ما فمجمؤع 
بلغهالما ذلك قاك المدينة، أنها ت وغيرها حفصة عن وروي مكة. هي هذه! النحل 

لكحوشمثلا فه ا صربها معينة، غير قرية هي العلماء'. بعض وقال . ، U^Jعثمان قتل 
القول!بهيا قال من وقال والطغيان. بالكفر والرزق، والاطمئنان الأمن نعمة مقابلة من 
الأية.. . ٥^٠ تثلأ أثه قوله؛ في الكريمة الأية في القرية تنكير عليه يدل إنه 

بهذايعتبر أن عاقل كل على فيجب حال، كل وعلى محه اطه عفا ِ مقيده قال 
المذكورة،القرية بهذه حل ما به يحل لئلا والطغيان؛ بالكفر طه ا نعم يقابل وألا المثل، 
'ألأثقل^^٤٧ لموله! علما؛ افه أءهوا0 من إلا افه عن يعنلها لا الأمثال ولكن 

.]العكبوت[ و(ه إلا ممقثهتآ رنا للناين دنمثهكا 
الإعراب.من وجهان القرJةا، اتكريمة لأية ١ هذه فى قوله وفى 

وأنجعل، معنى مضمن وصرب(( أن الثاني؛ ررمثلألأ، قوله من يدل أنه ! أحدهما 
الفصليقع لئلا قرية أخرت ؤإنما الثاني. المفعول وررمثلأآآ الأول، المفعول هي ررمحريةءأ 

ءإلخ . . ءامنةه. أؤءثانت قوله؛ في الذكورة صفاتها وبين بينها 
معالطمأنينة لأن خوف يزعجها لا أي ؤث.سهه الكريمة! لأية ١ هذه في وقوله 

الخوف.مع والقلق والانزعاج الأمن، 
أووأشد. كثية نعمة جمع قيل واأالأنعمأأ لذيذأ. واسعا أي ^٧^١^ وقوله! 

فيتقدم كما وأبوس، كبؤس نعم جمع أو وأديع• كدلع بالتاء؛ الاعتداد ترك على 
[.١٥٣]الأنعام: ه أشده ثؤز ُؤحئ قوله! على الكلام في الأنعام سورة 

علىالإذاقة أوقع كيف يقال! أن هو محروق، سؤال الكريمة الأية هذه وفي 
الزنديقالراوندي ابن أن وروي • وأل>رفه أنخع ناس ه ؤهآذ١ئها قوله! في اللباس 

تعالى:قوله في الطعن يريد الناس؟! يذاق ء والأدب! اللغة إمام الأعرابي لابن قال 
أنهب النسناس! أيها باس لا الأعرابي؛ ابن له فقال . لثاسأثث 

عربيا؟كان أما ا نبيا كان ما ه محمدأ 
اسمأطلق أنه وهو ظاهر، الموال هذا عن والجواب _! عنه طه ا عفا — مقيده قال 

علىتفلهر والخوف الجؤع آثار لأن والخوف؛ الجؤع من أصابهم ما على اللباس 
آثارعن به المعبر اللباس ذلك وجدانهم حيث ومن ٠ كاللباس بها وتحبل أبدانهم، 

فيالاستعارات س البيانيون يذكره ما إلى حاجة فلا الإذاقة، عليه أوقع والخوف الجؤع 
المنزلفي الجاز جواز )مع سميناها التي رسالتنا في أوصحنا وقد ١تكريمةا لأية ١ هذه 

ذلكوأوصحنا مجازا، القرآن في إن يقول! أن لأحد يجوز لا أنه والإعجاز( للتعبد 
العربية.اللغة أساليب س أسلوب أنه مجازا الثيانيون يسميه ما أن وبينا بأدلته، 

يعنونمجردة؛ استعارة فيها يقول! فبعصهم الأية، هذه في البيان أهل اختلف وقد 
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غشيهملما اللباس امحمتعار أنه زعمهم في وذلك له. المستعار يلائم بما فيها جيء أنها 
علىاللباس ل شتما كا عليهم اشتماله يجامع والخوف، لجؤع كا الحوادث يعصر من 

هوالذي الوصف ذكر ثم التحقيميه، الأصلية لتصريجة ا الاستعارة سبيل على اللابس 
وحدانعلى الذوق إمحللاق لأن والخوف؛ الجؤع هو الذي له للمستعار ملائما الإذاقة 

البوصذاق فيقولون! الاستعمال؛ لكثرة الحقيقة مجرى عندهم جرى والخوف جؤع لا 
الذيله، المستتعار يلائم ما لذكر مجردة الاستعارة فكانت إياهما، غيره وأذاقه والضر، 

هذهترشيح أريد ولو الاستعارة. أصل هو الذي التشبيه في الأصل في المشبه هو 
هوالذي منه المستعار يلائم بما الإتيان لأن فكساها؛ ت لقيل زعمهم في الاستعارة 

من،للبا ا تلائم والكسوة ءأ، ررترسبحا يسمى الاستعارة صل ا هو الذي التشبيه في به الشبه 
المجردة،من أبلغ المرشحة الاستعارة كانت ؤإن ! قالوا للأستحارة. ترشيح فذكرها 
الخوفهو الذي له المستعار روعي إنه حيث من أبلغ؛ لأية ١ في الاستعارة فتتجريد 

.وصرحاامملأم ليزداد لذلك الناسبة الإذاقة بذكر والجؤع، 

علىيفلهر لما استعار أولأ فانه استعارة؛ على مبنية استعارة هي يعضهم! وقال 
والاشتمالبالشيء الإحاطة يجامع اللباس، اسم والتحول والذبول الاصفرار س أبدانهم 

امماستعار ثم أبدانهم، على والخوف الجؤع لأثار مستعارآ اللباس اسم فصار عليه، 
التعرفيجامع باللباس، عنه المعبر والخوف لجؤع ا ذلك ألم من يجدونه لما الإذاقة 

اللباسففي وعليه والخوف؛ الجؤع من الألم ووجود بالفم، الذوق من كل في والأحبار 
تبعية.استعارة والخوف الجؤع ألم لمس المستعارة الإذاقة وفي . ذكرنا كما أصلية استعارة 

أنمع مرادهم، الناظر ليفهم هنا البيانيين كلام من قليل يطرف هنا ألمتا وقد 
تطلقالعرب وأن تحته، طائل ولا فيه، فائدة لا ذلك كل أن فيه شك لا الذي التحقيق 
علىاللباس تطلق وأنها واللذة، الألم وحوي من غيره وعلى الذوق على الإذاقة 

لكأناس كقوله! الاشتمال، س اللباس معنى فيه مما غيره على وتطلقه المعروف، 
الأعشى؛وقول ل4ى4، ينام، وأنم 

L.LJمات يه علتثن ا هفء-هلثنى الضجيع ا مإذا 
يحيعلمؤلم مؤثر على اللباس أطلق إذا أنه في إشكال ولا عربية. أساليب وكلها 

عنهالمعبر المحيتل الألم ذلك على الإذاقة إيقاع من مانع فلا اللباس، إحاطة يالشخصن 
تعالى.الله عند والعلم اللباس، باسم 

ءِكمحإ ب ثسا X نذا ص ص تجد ث محوأ ؤَولأ عالى: ت^ 
اممهأحل ما تحريم عن الكفار الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل - افه نهى . أثؤ 
الله.أحل ما تحريم من - الله لعنه - لحي ين عمرو لهم شؤع مما رزقه، من 

ثمداءمهلم ^هل كقوله؛ كثيرة آيات في المعنى هذا — وعلا جل — أوضح وقد 
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ه؛وقول[، ١٥٠تالأناء_امت فسلا شهّدهمأ ؛ن هئذا حرم أ؛هء أف يثبمدويت 
أشعل أنز ذكأ أذنكك ءآق محل ^٠؛؛؛^ ماما من؛ ئجعنثر زرق نحنح ١-^ أش أنزل ما أرءتر 

ماحثر٠وأ •رعز هنؤر سةهثا أولدهم ئتلوأ أددبجت حسر ■؛^Ij وقوله؛ ]يونس[، ا.اه طوتن- 
ؤوئ\ؤ\وقوله؛ ]١لأنعام[، مثدمى.4 حقامحوأ وما هتنيأ ق أثه و أفرإء آهه ثريهز 

_ام:_ع_]الأنالآو_ق . . ٠ أروأحظه عئآ دعكب لدمحكوة ■خالكثه ألآق-تب ثنيه يأون ؤذ ما 
ٍرع-مهمهشاء من إلا يثلعمهثا لا حجر ؤكرث أنمتم- هتز.هق ؤوق-الوأ ه؛ ولوق[، ١٣٩

تقدم.كما الايات، من ذلك غير إلى حرام، أي ؤحأجره ؛ وقوله [. ١٣٨]الأنعام: 
الإعراب؛من أوجه قوله- وقي 

منألسمتتكم تصفه لمّا الكذب تقولوا لا أي ، آ( ررتقولواب منصوب أنه ؛ أحل-ها
ذلكاستناد غير من آنفا الذكورة الايات في ذكر كما والحرمة؛ بالمحل افه رزق 

وكقوله:حرام. هو اش؛ أحل لما تقولوا لا قولك؛ في مثلها واللام دليل، إلى الوصف 
حرام((وهذا حلال ررهذا وجملة [. ١٥٤ت ]البقرة ١^١-؛؛^ أش سهل ؤا بمثل بمن ئمحلوأ ُؤولآ 
معنىبتصمينها ررتصف،أا ب نصب محل في المذكورة الجملة إن وقيل؛ ررالآكذبأ؛ من بدل 

حرام.وهذا حلال هذا فتقول ألمنتكم، تصفه لما الكذب تقولوا ولا أي؛ تقول؛ 
حرام؛(وهذا حلال ررهذا وحملة مصدرية، وراما،، . لللتصفاابه مفعول ارالكدب،، وقيل؛ 
الأي الكل.ب؛ ألمتكم لوصف حرام وهذا حلال هذا تقولوا لا أي تقولوا،، دارلأ متعلقة 

حجةلأحل لا أفواهكم؛ قي ويجول ألمتكم، به تنهلق قول لأجل تحللوا ولا تحرموا 
ّأي المحذوفة؛ المفعول هاء من بدل الكذباأ ١١وقيل؛ الكشاف. صاحب قاله — وبينة 

لكذرب.١ لمنتكم ا تصفه 

حرام؛وهذا حلال هذا قولهم؛ عن يتورعون يهي الصالح الملف كان تنبيه؛ 
الأيات.هذ0 من خوفا 

؛مسنده فى محمد أبو رمى لدا ا قال الكريمة؛ الأية هذء تفسير فى لقرحلبى ا قال 
ولاحلال يقول؛ قعل إبراهيم سمعت ما قال؛ الأعمش عن حفص، عن هارون، أحبرنا 
يستحيون.وكانوا يكرهون، كانوا ؛ يقول كان ولكن حرام، 

وهذاحلال هذا ؛ يقولواأن الماس فتيا من يكن لم مالك؛ قال وهب؛ ابن وقال 
انتهى.. هذالأصع أكن ولم ، وكذاكذا إياكم ؛ يقولواولكن حرام، 

الالذي المعلل من قؤ ء قوله؛ في واللام الزمخشري؛ وقال 
نيونواليا قبة. ّ ا لأم هي يقولون؛ ء للما ا من وكثير اه. الفرض، معنى يتضمن 

ءالووآ1ثهله7 كقوله! غائبة؛ علة به تقصد لم إذا كاللأم لخعليل ا حرف أن يزعمون 
فيأن أندم عق  ١٤٨^.^؛ هناوقول ٨[، ]الفصص: عدلاه له-ر ِل؛ق=كون فجؤيى 

الحرف.معنى في تبعية استعارة ذلك 
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تأسالمها فمن العريية. اللغة أساليب من ذلك كل بل _ت عنه الله سما - مقيده محال 
زآبيراناوى تثث ^\y؛Q كقوله: الخائبة؛ الخلة على للدلالة اسل بحرف الإتيان 

أمرترتب على للدلالة باللام الإتيان أساليبها ومن [• ٢٥]الحديدت ألثاس ِل؛موم 
ءالؤهأثثقثه7 كقوله: الأءحير وهذا الغائبة. علته على المعلول كترتيب أمر، على 

علىلهم الباعثة ١لخاJبة العلة لأن ٨[؛ ]القصِص: وحرأ4 عدوإ لثر ِهظن فقثى 
امرأةلت ثا كما عين؛ قرة لهم ليكون بل عدوأ، لهم يكون أن هي ليت التقامحله 
ولكن٩[ ]العممرت ؤلراه ثخدم أر يتمعذ أن عسى متلؤه لا هملك ؤ، ع؛ن فرعون: 

علتهعلى المعلول كترتيب له؛ حلهم التفا على يترتب وحزنا لهم عدوأ كونه كان لما 
فلاعريي، أسلوب وهذا الخلة. على المعلول ترتيب على الدالة باللام فيه عبر — الخائبة 
المبحث.هذا مثل محي البيانيون به يتليل ما إلى حاجة 

عداب}bp' قّئ نقع قيمة. لا ب ألكن أش عق يثروف قآ ؤإ0 تعالى: قويه 
أي- اممزب عليه يفترون الذين أن الكريمة الأية هذ0 في - وعلا حل - ذكر ألم.4• 

الوالأولاد الشركاء له ودعواهم يحرمه، لم وهو هذا حرم أنه كدعواهم - عليه يختلقونه 
يعذبونلأحرة ا وفي له، أهمية لا قليلا متاعا إلا ينالون لا الدنيا في لأنهم يفلحون؛ 

المؤلم.الشديد الخفليم، العذاب 
يئروثأؤ؛ن إى ؤءل ت يونى في كقوله أحر مواضع في المعنى هذا وأوضح 

آتداثءظث ثئ زء' إكثا ثث الدى ي نثإ © ممئوث لا ألكذث سِ أء 
ءداد_-إق حنكذج م كلأ وقوله; ]يونس[، ©4 إةثوىَ ً=قاذوأ يما ألشدبد 

;قشأم ثياب ١^٠ ص لإ كة  'صكنن ثنن 4ةو وقوله: ]_j[، ®4 شظ 
الأذن.من ذلك غير إلى [، ١٢٦]الترة: آكبجن4 

وقالقليل. متاع الدنيا في متاعهم أي محلءوف؛ مبتدأ حبر ريلا4 4ثع ■ وقوله 
الفلاح،ينالون لا أي ثشى4 4لأ وقوله: قليل. ٌتاع الدنيا في منفعتهم الزمخثري؛ 

السرمد,ي؛البقاء والثاني: الأكبر. بالمهللوب الفوز : أحدهماإ معنيين على يطلق وهو 
بشواهده.تقدم كما 

عليهم،المحرم ٥^١ مده، من عثك محننا ما حنت، هادإ آقتن تعالى: قوله 
أؤوعئقوله: في الأنعام سورة في المذكور هو هنا عليه الحال قبل من عليه المقصوص 

حثتقما إلا قمظث1 عأيهم حرما وأتسمّ أنثر ؤنميى ثلمر ذى حقل حرتثا هادوأ أئمته 
[.١٤٦]الأنعام: دندءولو(ه ؤإنما ِينيم جريكم دلق نقلو آحثأئ ما آو ٢^١ثئآ أؤ ^٠۶^٥ 

مجةكالحا فلفر: ذي كل وهو ءإاهرة، كريمة ا لأية ا هذه في عليهم الحرمات وحملة 
لشا؛أحما أما الخلي، وشحم — الثروب وهو — والختم البقر من لصر لمحا ا لشحم وا والبعير، 

وغيرهالذنب كلحم بعفلم والمختكل الأمعاء، وهي الحوايا في والذي الظهر، على الذي 
الخريمة.الأية من واصح هو كما لهم؛ حلال فهو يالخذلام المختلطة الشحوم من 
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ساًْبج؛. قنثبيماِ ثى يك ُؤ يما َس قاها أئ َةاى إمزمنز ^إق ت تعالى قوله 
الآيِينهاتين في - وعلا جل - اش أثنى .4• سق؟أ ينط إق رهدلئ آنتئ لأسي 

إمامأي أمة؛ بأنه -ت لام وال٥ الملأ نبينا وعلى عليه . إبراهيم نبيه على الكريمنين 
[،١٢٤]اوقرْ; إثاماه للناين ثاعثك ُؤءفي تعالى• قال كما الخير؛ الناس يعلم به، مقتدى 

انئهوأن افه، لأنعم شاكر وأنه المشركين، من يكن لم وأنه له. مهلع أي فه، قات وأنه 
مستقيم.صرامحل إلى هدا0 وأنه واصطفاه، اختاره أي اجتباه، 

^٠؛[،١١]وئ آككا ؤوإترهيهمِ كقوله؛ أحر، مواصع في عليه الثناء هذ،ا وكرر 
[،١٢٤]المفر؛؛ إماماه إلثايد، جاؤثك إؤ، ءال ؛آقهى ذينت ثثم إيثيئم أنتق حي ه• وقول

وقوله؛]الأنياءا، .ه عيلم؛بم، يدء وقنا ثل من ر؛ثّدْ ابنهم ءانمآ ثكد ؤ. وقوله؛ 
وقوله]الأنعام[، واه ألمويييرا بت وهوة -ووأيريوأ ألشثلر؛ت تذئذ إبزهيتز زئ ؤو5ثِلاك 

وهآتثكت بى أئأ وة ثنيي وآيإ°وك أ؛ثثتت قنن وؤيتمأ ونهق ؤثهئ، ءؤلن، عنه؛ 
من"؛ن وما مسلما ييما ت 'ة ولي لماملإلا ولا حوللا إأر١هيم ّكان ه! ولوقع_ام[، لالأن

jij]وه ألتئتهة  -_ ،jT ]ثقثيم •جء إذ ؤا لإبنهيتِ شعهء ين ؤإك ؤ. ■' ه وقول
عليه.الثناء في امثيرة الأيات من ذللث، غير إلى ]الخّّافات[ ثير.ه 

القرأن.في ءالأمة،؛ معاني قدمنا وقد 
افهآتاه التي الحسّنة العلماء؛ بحض قال -ءثقه. ألوث، ؤ اؤوتائتنث تعالى؛ قوله 

بب|ءءلاه أنه بنن ازثه بأن لهذا تانس ويالحن. والثناء القليبة، الدرية ؛ الدنيافى 
حسّناثناء له جعل لأنه أيضا وأثار العليبة. الذرية الشرك؛ أهل واعتزاله فه، إخلاصه 

ؤتهمثإميخق ه ؤتئا أثي دون ين هبل.ون وما أعمأتم تحالىث قال أنيا، الّفي باقيا 
وقالاتماِبم[، وه علثا ء؛ت-ؤ، لثاث لم ؤهعتا قتنا ين ي ووتنا . ثثا ق؛ جه 

ؤاط-ق، لسان ؤ، ال؛ وق[، ٢٧سثك_ّ__وتن علالوأJكثبه ألنبؤه ديئنه ؤ، ؤوةعل-ا 
ورهأيل 

■.ه مت َكات ^١ خيما إم1ييان يلأ أبع آن إثش أؤثآ م' تعالى• موله 
ملةباتباع الأمر . نبينا إلى أوحى أنه الخريمة لأية ا هل.ْ في - وعلا جل . افه ذكر 

كقوله؛الموضع هذا غير في أيضا هذا وبين المشركين. من كان وما حنيفا إبراهيم 
ل.اهآل1ئركعث بن َكاة وما يفا إبرهم بلا قلما دينا تثتقيم صمتط إل يلإ إقى 

ألكان^؛ ؛٢٥ '٣قثو\ \ونأشتحقإ آيقيأ ! أويى؛١٣ؤيثأدها وقوله؛ ]الأنعام[، 
جعدوما أجت؛نكئز هو حهثاي،ث ّءى أس ي قوله؛ إلى واه ةلءحوين؛نه لعشطم 

ألتسؤدِل؛ءق ثنيا ؤقط تق ين أتتّفن سمذكم هو ^٥،؟^ ^ Ijtبلا مج بى الدن ي ثدؤ 
مؤوؤهو أش وأعميإ ألزكوْ وءا؛وأ ألصلوْ ئأيثؤإ ائا؛ى عز قتياء عوؤ 

حسّنهأتوة أكز '؛١؛^، ؤق1.وقو]ه؛ ١لأية، [ ٧٨- ٧٧]الحجأ ر.اه ألتحير ؤنمر ألمنك محعم 
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توالحنيف الشريعة. ت والملة الايات، من ذلك غير إلى ٤[، ]المت>،تةت ؤا 
الرجلين؛اعوجاج وهو الحنق؛ من وأصله الحق. دين إلى بامحلل دين كل عن المائل 

صيتوهو ترقصه قيس بن الأحق أم قول ومنه اعوجاج. أي حنق؛ برجله يقاوت 
مثلهمن فتياكم في كان ما ه لرحبنق حولا لوالله 

الخلاصة!في مالك ابن قول حد على إليه؛ المضاف من حال أ، حنيفا  ١١وقوله! 
افتحيفلا جزئه مثل أو ا فأصيه لا مجزء ان كا م

لولأنه الإيراهيم،ا؛ وهو إليه المضاف من كالجزء ررما_ة،ا وهو هنا المضاف لأن 
ظاهر،هو كما المعنى تام كلام إبراهيم، اتبع أن * قولنا لأن • تاما المعنى لبقي حذف 
٠جزئه مثل يكونه مراده هو وهدا 

هذهفي ه نبيه - وعلا حل - اش أْر صس4• -أإؤ؛ى لهر نني ؤ تعار؛ قوله 
إيضاحمن المجادلة حلرق أحسن هي التي بالهلريق خصومه يجادل أن الكريمة! ية ألا 

أذاهم.عن أعرض قال: أَتن4 ر إل ؤنكيل4ِ مجاهد وعن واللين• بالرفق الحق 
إلاأتن ر أر ألأ ألخض آنق قثدو قوله: فى المعنى هذا إلى ار أثوقد 
فجادلهمالحرب للمؤمنين نصوا الذين إلا أي [ ٤٦]العنكّوتت نهره ظلعؤإ (ذن 

صاغرون.وهم يد عن الجزية يعطوا أو ، يؤمنوا حش ليف يا 
شأنفى وهرون لمومّى قوله أحسن! هى بالتي المجادلة من هنا ذكر ما ونظير 

قوواJJن؛ القول ذنك ومن ]ف[. تي4 أز ندو 0 و؛ مي لئ فرعون 
]ايارعات[.واه ثئش رش إث، وأهديك رة أن إه لأي ؛^٥]، له: مومى 

•بالثهن؛بمه أطم ؤبمو سيئي، عن 'ثل بنن أثلا هو ه ؤأ0 تعار؛ قوله 
زلخأي سبيله؛ عن محل بمن أعلم أنه الكريمة لأية ا هذْ فى - وعلا حل - ذكر 

والضلال.اكفر محلويق إلى والحق، الصواب طريق عن 

أهلمهو ؤا0 القلم: أول في كقوله أحر؛ مواضع في المعنى هذا وأوضح 
فيه وقولم[، ة_إ]ال.4 آلقلإ.ِبم ض ثآد آلثةتي؛ث. آظم يئو سلدء ص صث بمن 

وقولة]الأنعام[، أليثدي.(ه ٣ وهن سهلا عن بجل تن ٣ هو رهى ؤأ0 الأنعام: 
[٣٠لال_ج_م: آهثدئه يثير قلا وهو جيه، من ثل يثن أهام هو ُغث قة نجم: الفي 

.جدا كثيرة ذلك يمثل والأيات 
مهللقبها يراد الأيات هذ0 في ةأءاJمأأ هي التي التفضيل صيغة أن والفلاُر 

شقاوةمن حلقه إليه يصير ما علم في أحد يشاركه لا اش لأن التفضيل؛ لا الوصف 
الشنفري!كقول فهي وسعادة، 

أعجلالقوم أجشع إذ بأعجلهم أكن لم الزاد إلى الأيدي مدت ؤإن 
الفرزدق!وقول بعجلهم، أكن لم أي 



٤١١( ١٢٦)الأية الحل: سورة 

وأطولأعز ه مدعائتا يبلنا بني السماء محمك الذي إن 

طويلة.عزيزة أي 
حيرلهو صارتم بهء عوقستهم ما بمقل فعافؤإ عاقتر ؤو,لن فالي 

المشرينتمثيل في بالمدينة، النحل سورة من الكريمة الأية هذ0 نزلت سنحثح'ةا 
فنزلتيهم؛ لنمشلن بهم الله أظفرنا لثن الملمون! فقال أحد. يوم معه قتل ومن بحمزة 

مكية،النحل سورة أن مع ك-نمااةثه حهل تعالى؛ لقوله فصبروا الآكريمة، ية ألا 
أفضليةإلى والإرشاد الانتقام جوار فيها والأية . آخرهامن الثلاث الايات هده إلا 

عكثاهمن تثلهأ نقت سقؤ كقوله• القرآن، في المعنى هذا تعالى ذكر وقد العفو. 
ههوِيدث قثدوى فمن ص نمتا وألمؤح ؤ ومحوله! [، ٤٠]الشورى؛ أثله عق ؛^ ١٥ؤآنج 

ر.اهلمل ين عليم ما إؤإيك ،اتهء بمد آنئممر ولثن ؤ وقوله! [، ٤٥لاّئدة! قره تتتقمارآ 
ألجهته نحب ^لأ وقوله: أدمر.4، محي لمي الإلئ زن ؤعتر ثبمت ^^٠>، محوله: إلى 

ؤلحآهعما َ؛ال ه نوؤ عن تفوأ ؤأو ت وف، نى إلظئره س أب ألمؤن! من إلثوء 
.قدمناكما [ ١٤٩- ١٤٨]الماء: 

تالكريمة الأية بهذه تنطق مسائل 
نا إنظلمك إن أنك وهي الفلفر، مسألة حكم لأية ١ هذه من يؤخذ ت الأولى المسألة 

مامثل على له وقدرت إثباته، لك يمكن ولم المرعي الوجه بعير مالك من شيئا أخذ بأن 
.لا؟ أو حقك قدر تأخد أن لك، فهل والعقوبة؛ الفض،يحة معه تأمن وجه على به ظلمك 

تأخذأن لك أن القياس وعلى لنصوصي ا ظواهر على وأجراهما القولين، أصح 
عؤقترما ايوإ '؛ؤد*-الأية: هذه فى تعالى لقوله زيادة؛ غير من حقك قدر 

[.١٩٤]اJقرة: عو؛أيم أعثدئ ما يمثل عثه وقوله: الأية، . . بدعه. 
وغيرهم.ومجاهد، وسفيان النخعي، هيم ؤإبرا سيرين ابن القول: بهذا قال وممن 

إسحاقبن خليل درج وعليه ذلك؛ يجور لا مالك: منهم العلماء من طائفة وقالت 
بمثلها.ظلمه لمن منها الأخذ له وليس الوديعة■ فى بقوله مختصره فى اّلكي 

منتخن ولا ائتمنك، من إلى الأمانة ررأد حديث القول بهذا قال من واحتج 
أخذمن لأن به؛ الاستدلال ينهض لا صحته فرض على الحديث وهذا اه. خانك؛أ، 

ظلمه.ممن ه نفأنصفا ؤإتما خانه، من يخن لم عليه يرد ولم حقه قدر 
القصاص،فى الماثلة الآقريمة لأية ا هذه من العلماء بحص أخد الثانية: المسالة 

بينيهودي رأس رأرصه. ويويدْ به■ قل بحجر قتل ومن بها، قتل بحديده قتل فمن 
.ذلك؛؛مثل يها فحل لجارية قصاصا حجرين 

بعيرالقتل أن زاعما وافقه، ومن حنيفة لأبى خلافا الحلم أهل أكثر قول وهذا 



(١٢٨- ١٢٧)الآbن الخل: سورة  ٤١٢

اللهساء إن — لهذا ومحسأني القصاص. فيه يجب حتى صريح عمد لا عمدة شبه المحدد 
.الإسراء سورة في إيضاح زيادة عالى ت— 

علىالعقوبة اسم الكربمة الأية هزم في . وعلا حل - أًللق الثالثة: المالة 
لأنعقوبة، ليست الأولى والجناية يدءه عؤئتر ما قوله: ش الأولى الجناية 

لمقلقيودي الألفافل؛ بين المشالكة العربية اللغة أساليب ومن مبين، عريى بلسان القرآن 
الشاعر:كقول الكلام؛ في به مقترن آخر للمقل مشاكله له الموصؤع معناه بغير 

وقميصاحبة لي اتلبخوا فلت طبخه لك نجد شيئا اقترح قالوا 
جرير:قول ومنه العلماء: بعض وقال لى، حيعلوا أي 
الذكرالأرمل هذا لحاجة فمن حاجتها قضيت قد الأرامل هذي 

الإناث.على إلا اللغة في تطلق لا الأرامل بأن القول على بناء 
للمقلمشاكله المعل ابتداء على العقوبتين إحدى إطلاق في الكريمة الأية ونفلير 

لأيةا . . . بي ثم يهء عؤفب ما بنل ومن؛١^٣، ؤذإلكث٠ تعالى: قوله الأحر، 
أيضا:ونحوه [، ٦٠إ ]الحج 

وقوله:بسيئة ليس القصاص أن مع [ ٤٠]الشورىأ تثلهأه سقاث سثت قوله• 
ليسأيضا لمحتدى ا من القصاص لأن [؛ ١٩٤]البقرة: ه عقه هعتدؤأ عوكأ أعثدئ ^٥٠^ 

اللففلين:بين للش.اكلة لفظه بغير أدى ؤإنما ظاهر، هو كما باعتتداء 
لأيةا هذ0 في - وعلا حل . ذكر إلا صيلف وما ؤJارنخن تعالى: قوله 

وتوفيقه؛افه باعانة إلا بالصبر الأمر ذلك يمتثل لا وأنه بالصبر، مأمور أنه. الكريمة 
كقوله:الموضع، هذا غير في المحنى لهذا وأشار أثأه إلا صيلث ورما لقوله: 
ؤوماقوله: لأن لت[؛ ]فص-قاه عظيم حي ذو إي ةلق.هآ وما صئأ اك-ي إلا قمنهآ 

لهكان من إلا يلقاها لا الصبر حمحسلة أن معناه [، ٣٥]فصلت: حيه ذو إي قمنها 
له.ذلك وتيسير عليه، افه يفضل الأوفر، والصيب الأكبر الحفل افه عند 

•.ه محسوى هم أقثإ ألمأ( مع أثن ^إق تعالى: قوله 
وقدالمحسنين، المتقين عباده مع أنه الكريمة الأية هذ0 في - وعلا حل - ذكر 

بالإعانةوهي المؤمنين، بعباده خاصة المعية وهذه والإحسان، القوى محنى إيضاح تقدم 
أسمحمعبمكما ؤإثى كقوله: أخر، مواضع في المحنى هذا وكرر والتوفيق، والمصر 
:وقوله [، ١٢]الأنفال: أي أتلإ٤ؤ إق تثق بيخ ^إد وقوله: [، ٤٦]طه: ؤأفره 

©هسمدن ه تذ إن م ول ت وقوله [ ٤٠]الموثة: ثظ4 أق أث محزذ ^لأ 
الأيات.من ذلك غير إلى ]الشعراء[، 

القدرة،ونفوذ والملم، المامة بالإحاطة فهي الخلق لجمبع العامة المعية وأما 
حبةمن أصغر - وعلا حل - يده في فالكائنات . وعلا حل — قبضته في الجميع وكون 



١٣الآة)ا(■الإماء:مر؛

إييثثؤ لمق، ين بمكؤت ؤ»و\ ت كقوله كثيرة؛ آيات في أيفا المذضر٥ هي وهذه خردل، 
]اوسءادلث:ص ئن ي أكر ذ;ك ِس أه ;لا ئئ ي محت ه ث1بمر ئز 

جثنا ط ثنيم >ئتققن وقوله: ٤[، \صيد: كتإ4 ث أق ثثو س وقوله: ٧[، 
منسون و/تُ ين ينه ثتلؤأ وم1 ثب ي ظن ■ؤرن1 ه: وقول]الأع_راف[ )ؤاه عتيثك 

الايات.من ذلك غير إلى [، ٦١ت ]يونس ه فه تمضؤن إي ثمؤدا عؤر محكنا إي عمز 
وحلاله،له بكما اللائقه الكيفية على قال، كما عربيه ء،لى مستو ء وعلا جل — فهو 

فيولا لأرض ا في ذرة مثقال عنه يعزب لا يده، قبضة في كلهم بحلمه، محيط وهو 
مبين.كتاب في إلا أكبر ولا ذلك من أصغر ولا السماء، 

ص
الإسراءسورة 

ه٠ . . \يؤنث\ آنتتحد إق ^١^ ٥٢آتتبحد يى قلا ب يمني آسمئ ^-SZ ت تحار قوله 
يعصيقول أن تضمنها التي البيان أنواع من أن المبارك الكتاب هذا ترحمة في قدمنا قد الأية. 

ذلك،نبين فانا لقول، ا ذلك صحة عدم على تدل قرينة لأية ا في ويكون قولأ لأية ا في ء علما ل١ 
أهليحص زعم ل١كريمة، ا لأية ا هذه في المذكور ه به ء لإسرا ا هذا ن ١ علم فا ، ذلك، علمت فإذا 

٠وحي الأنبياء رويا لأن اليقفلة؛ لا المنام في أنه زاعما حسده، دون بروحه أنه العلم 
هرفنا ولكن الجسد. دون بالروح والمعراج بالجسد، الإسراء أن يعضهم وزعم 

عبارةوالعبد قال: لأنه مناما؛ لا يقفلة ه وحسده بروحه أنه على يدل القرآن 
لأمورا عند كون إنما والتسبيح أؤسثىه قال: ولأنه والجسد؛ الروح مجمؤع عن 

محتاآلبمر بلع وما تعالى: قوله ويؤيده منه، يتعجب حتى ن شأ كبير له يكن لم مناما فلوكان 
ء\£ا\ه.من : هتاوقوله الروح، لا الذات آلات من البصر لأن ]النجم[؛ و(ه ،ئ 

أثقآألرءئا جثتا وعلا حل — قوله ذلك على القرآنية الأدلة أوضح ومن 
كمامنام، رؤيا لا يقفلة عين رويا فإنها ق آلمشؤة ؤآلسجنأ محناين ِقنه إلا أرقك 

ومره•عباس ابن عن صح 
محبباولا فتنة، كانت لما منام رويا كانت، لو أنها ذلك على الواضحة الأدلة ومن 

يصح،لا مجا فيه يرى قد المنام لأن إكار؛ محل ليست المنام رويا لأن قريش؛ لتكذيب 
منأن المشركون فزعم والعجائب؛ العرائب من يعينه رآه ما هو فتنة الله جعله فالذي 
التيالملعونة الشجرة وكون لهم، فتنة فصار محالة، لا كاذب فهو يعنه ذلك رؤية ادعى 




