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شدةفي فه ا تعثلسم ويفلهر ثديدأ. تعفليمآ عظمه أي ونؤنإ وقوله* 
تلى تعا كقوله يرصيه، ما كل إلى رعه ا لموا نهيه، واجتناب أمره امتثال على مملة محا لا 

تعالى.الأ4 عند والعلم الايات، من ونحوها [ ٣٧]الحج! هدلكإه ما عئا لقه 
أنلنا ذكر قال؛ أنه قتادة عن الكريمة الأية هذه تفسير فى جرير ابن وروى 

٠٠ محياه. شد ثر ٢^ ِس 'ؤ'أئتد لأية ا هذه أهله من واممير الصغير يعلم كان ه النبي 
آيةلأية ا هذه سمى . افه رسول أن حدث فى جاء وقد قلت كثير! ابن وقال ية. ألا 

أعلم.وافه آفة. أو سرق فيصيه لله في بيت في قرئت ما أنها الاثار بعض وفي العز• 
تذهبالأية هذه قراءة أن مقتمحاه هريرة أبي حديث من يحلى أبي عن حديثا ذكر ثم 

أعلم.تعالى وافه . نكارة متنه وفي صعيف، إسناده قال؛ ثم والضر، السقم 
ه.محمد نبينا على فه ا وصلى 

ص

الكهفسورة 

ِلثنذرمث وا :؛^؛،١ و .بج>تل إر ألكنب عبمدْ عك مل لإئ ق ؤآ-ثتث ت تعالى قوله 
ثيجبثآ. تث1ثا قمإ ؛4^ أنن آلثي1شي سأرى أدبث ألثرمه وينر د-ئث يث ثدئا اث 
َلإبملآب1دهئِ نالا عز يى هء ثم قا إؤا ؤلرا أس أرثد ئاؤأ أؤ.؛وى ؤبمذر رو أب-ثا يه 

فيعائم - وعلا جل - اش علم .4• هإلأ إلا يملرى إن آمقيهم بذ محج حفلمه 
علىإنزاله وهي عليهم؛ أنعمها نعمة أعفلم على يحمدوه أن الكريمة السورة هذه أول 

الاستقامة،كمال في هو بل فيه؛ اعوجاج لا الذي العظيم، القرآن هذا ه نبينا 
وأسبابوالحرام، والحلال العقائد، فيه لهم وبين الور. إلى الفللمات من به أحرجهم 

يفعهم،ما كل على فيه وحضهم يضرهم، ما كل من فيه وحذرهم والنار، الجنة لحول 
النعمةهذه على يحمدونه كيف ربهم علمهم ولذا الخلق؛ على العفلمى النعمة فهو 

الآية.. . عده عق أنزل ^ ث ؤآ-ثتث ؛قوله؛ اعري 
العظيم،القرآن هذا يانزال حلقه على والامتنان الإنعام عفليم من هنا له أثار وما 

كقوله:كثيرة مواضع في - وعلا جل - ذكره يه عمل من ومبشرأ به، يعمل لم من مجنذرأ 
أستاموأ ألدثث> ئأة . سيقا ؤ، إوم وآرثآ رذم تن تثن جآءؤ ت أةس ؛ؤقأ;ةا 

]١^٠[.ه قثتمثا ما>ىا إثد وثوي-إلم ومحل منه وخمؤ 1، ه وأءمتثم_أ 
وذِحقنئئيثثة ي يى عثهر ثئق ألخكثب ءقك محلثا أئآ ؟تحهم ُؤأولٌ ■' وقوله 

أنكرإسثءيل بي ؤ يقس آلئج١يى ندا قآ وقوله; ]العنكثوت[، يق~ءنى.ه بمدب 
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منI ونوله ]ال_مل[، ه ا. محييمة ثدي وم ا.ا محبفيى فيه هم ألإى 
هدمحسجءامتإ ,للويى هو ت وقوله [، ٨٢ت ]الإسراء بمتحه،ه وتّتحمة ثشاء هو ما آثننءان 
إلاومآ ). عتيدتح هم  Ijlii؛؛هندا ؤب ت وقوله [، ٤٤]ضلت؛ ه وذثثاء 

لنمهإلا آلخكثق إؤذك ؟همة أف ميمأ كث ؤوما وقوله; ]الأنساء[، قشرك لخمة 
إلىه بمالك ين أصطثثا آتين ألكثنب أئئا م، •' وقوله [، ٨٦]النصسص: ث0ووثه من 

■[ ٣٢]فاطرت آلتق؟ريم آأمحل هو أؤدإلكث< ت قوله 
يمثلوالايات كبير، فضل الكتاب هذا إيراث بأن - وعلا جل - منه تصريح وهو 

القرآنفي يجعل لم أي عؤآه؛ لإ -كمل وه الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى ؛قوله 
أحبارهالمعاني، جهة من ولا الألفافل جهة من لا البتة، فيه اعوجاج لا أي عوجا؛ 

ر0وأحبا ومعانيه، فله ألفا في العيوب جميع من سالم عدل، وأحكامه ، صدق كلها 
العوج.أنواع جمع نفي تعم فهي النفي؛ سياق في نكرة وعوجاو قوله■ لأن وأحكامه؛ 
كثيرةأحر مواصع في بينه فيه اعوجاج لا أنه من هنا - وعلا جل - ذكره ومجا 

عترمها مة١دا ؤ( يندمل محلهم مثل مز بن نرا ق لفاين صربا ؤوإقJ ت كقوله 
مثيلب وهولأ بت، 'ينق ووقت ت ه ولوق_زم_ر[، ]اليئمحف.4 محلهم عثج ذى 

Iوقوله ار، الأحبفي أي ؤم,دمحاه فقوله". ]الأنعام[ ه أممي.ا ألييخ وهو ةوكةؤ 
أقعير عند من َةان ق ثدبرون وآهثُ ت تعالى وكقوله الأحكام. في أي 

.جداكثيرة ذلك بمثل والأيات ]الساء[ حقينا أحئلنفا فه لإحدوأ 
ذكرهوما زيغ، ولا فيه ميل لا مستقيما أي ويئاو الكريمة! لأية ا هذه في وقوله 

ووكقوله! أحر، مواصع في أيضا بتنه — زيغ ولا فيه ميل لا رردتما؛ا كونه من هنا 
محماتوأ أق من ^3 ؤ( أتنه ئمحم ثئ منمحف وآل1ئتىث آثكف م ين كئثوأ َي 

نجتهق اأةثتاا0  ١٠٧٥وإة تعالى• وقوله ]ال-ت-نة[ واو ئتمة َقن_ا يها )ؤ( طهره 
قتيوئو1ىا أق يؤت ين ينترئ أن الهمءان ثدا كا0 ورثا ه؛ وقول٩[، ]الإسراء! لأية و أهرم 

وماتعالى• وقوله ، ]يونس[ ؤاو أكنتف رب ين فيه ريب لا ٢^؛،-، وشأسمل يدني دلإ ألى 
ِةؤبّؤيخمه ؤهدى ثيء لكل وثئمبيل لثديي ي؛ن ٢^٠^، تصدؤ وكنكن دئتركّل حديثا ك0 

روولأقتل هدى نه تب لا دلك لو واتر وقوله؛ [، ١١١]يوسف؛ قيف4 
وقوله!]هود[ لج^(ه •خبمتر ذي رئ ين قْيلغ م ءايئ؛هو أّوتت كثب والر وقوله! ]المر٥[، 

ت،.يا لا ا من ذلك غير إلى [ ٥٢]الشورى؛ ه عبادنا من يشاث من بدث تندى ُورإ جعئثه وؤلدش 

وعليههر،  iJa]ا وهو الجمهور، قول هو ه وقتما تعالى! قوله يه فسرنا الذي وهذا 
فيمستقيما الشيء يكون قد لأنه ه؛ عؤبما ق، ّكعل وء لقوله! المحنى في تأكيد فهو 

العوجنفي بين تعالى جمع ولذا الأمر؛ حقيقة في اعوجاج من يخلو لا وهو الظاهر 
التفسير!من آخران وجهان ه وقتما قوله! وفى الاستقامة، وإوبار!1ا 
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أيالسماوية، الكتب من قبله ما على قيم أنه كونه معنى أن الأول; 
مصدقاالخى آلكتنب إثك وأتزلئا ؤ تعالى; كقوله لأيه فا ير النفهذا وعلى عليه، مهيمن 

[.٤٨لالمادا-،ةت ^4^ ومهتمنا ألتكتف ين يديك لحمى لما 

بؤآؤ يمص ضدا ؤإلأ تعالى; قال الكب من قبله ما على هيمنته ولأجل 
أنورنتيأذؤا اؤ^؛ وئ!ل; ]النمل[. ١لأية ثثثأفئىواه فيه ،^1 \لإوأ أنكر إنم١هيث^ 

وئوقثاجثآ»ءىلم ئد ألتهتف ل; [ وق[ ٩٣ء_س_ران: ]آو صت؛دق؛ىه َقثم إن 
[.١٠]الماواّ.ة; الأية . . ألءكق._،ه. ين محضرنث> يكنم نما يكثيإ لكأ محمش 

والدنيوية،الدينية الخلق بمصالح قيم أنه مماه ؤ كونه معنى أن الثاني; الوجه 
الأول.الوجه يستلزمه الحقيقة فى الوجه وهذا 

أنهإلى جماعة فذهب أؤة1مأه؛ قوله; إعراب في احتلموا العربية علماء أن واعلم 
عبدهعلى أنزل I هذا على وتقريره وتأحيرأ، تقديمأ لأية ا فى وأن الكتاب، من حال 

الإعرابمن الوجه هذا ومنع . عوجاله يجعل ولم قيما كونه حال في الكتاب 
صلةعلى معتلوف ^ عؤجا لإ بممل ؤي ؤ نوله'• إن قائلات الكشاف في زمخشري لا 

حيزفي داحل الصلة على والمعطوف ^لكنفه عنده عل جملة هي التي الموصول 
ببعضوصاحبها الحال بين الفصل إلى يودي ررالكتاباا من حال فجعل الصلة 

يجوز.لا وذلك الصلة؛ 

الذيالمحذور وأن الكنب^ ؤ من حال مماه ؤ أن إلى آخرون جماعة وذهب 
مععلوفةليت ه عؤبثا لإ -محمل جملة إن ث قالوا أنهم وذلك منتف؛ الزمخشري ذكره 
أنت وتقريره حال، بعد حال ث ونوله حالية. جملة هى ؤإنما الصلة، على 

كونهحال وفى عوجا، فيه جاعل غير كوته حال فى الكتاب عبده على أنزل المعنى 
عاملافحاد مع الحال تعدد جواز على والجمهور فيه، إشكال لا الحال وتعدد قيما، 
تبقوله الخلاصة في له أشار كما وصاحبها، الحال 

مفردوغير فاعلم مفرد لدد عتذا يجيء د قال والح
Jيؤمكأس I تعالى قوله الععلف مع فمثاله ٠ ععلف بدون أو بحهلف ذلك كان وسواء 

بدونومثاله [، ٣٩عمرازت ]آل من ؤلقا ؤحمّؤئإ وسليا آثو من غمحمز مصدها إت؛اموا 
الشاعر؛وقول . ٤١٥٠]الأعراف! اسماه عميتن مهوء إق ٌوّئ يجع وآما "ؤ تعالى؛ قوله عثلف 

ايحافرجلان الله يت بارة زيبخفية ليلى جئت ما إذا علي 
صيغةفيه العامل يكن لم ما الحال تعدد منع عصفور بن الحسن أبي عن ونقل 

الفارسيعن أيضا ذلك منه ونقل رطبا، منه أطيب برآ هذا قوله؛ نحو في التفضيل 
منحال هى إنما الثانية الحال إن يقولون؛ الحال تعدد يمنحون الذين وهؤلاء وجماعة، 

عندهمفهي الثانية. في العامل هي عندهم والأولى الأولى. الحال في المستكن الضمير 
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حملةأن اختار وممن للأولى. نعتا الثانية يجعلون أو متداخلة، أحوال 
الأصغهاتياحال؛ بعد حال وأن حالية، 

لأنعمحبماه؛ لإ بجعل ت قوله من يدل ؤقثثا4 قوله: أن إلى بعضهم وذهب 
٠قيما كونه محنى هو عنه الحؤج انتفاء 

حملة.من مفرد بدل فهو وعليه ا لعقد ا حل لصاحب حيان وأبو الرازي القول هذا وعزا 
ذلكجواز وفى مقرئ، من حمالة يدل أنه من أبو نيدأ عرفت فىت قالوا كما 

الحربية.علماء عند خلاف 

عثآه،و -محل ؤول؛ن ت نوله في المجرور الضمير من حال ؤمحثا4 أن ثوم وزعم 
عوجاله يجعل ولم ت وتقديره محدوف، يفعل منصوب أن وغيره الزمحشري واختار 
الخلاصة؛في قال كما جائز؛ المقام عليه دل إذا الفضالة ناصب وحيف قتما، وجعله 

املتزمحذفه يكون وقد علما إن اصبها غالويحذف 

منثانية حال أو بمحذوف، منصوب أنه قوله* فى الإعراب أوجه وأقرب 
أعلم.تعالى وافه للالتكتاب،ا، 

لرأنزلأا،ب متعلقة فيه اللام قديداه أتا ؤِلثتذر الكريمة؛ لأية ا هذه في وقوله 
الظاهر.هو والأول ، ررقيمآا، ت يقوله متعلقة هى الحوفى؛ وقال 

إعلامكل وليس إعلام، إنذار فكل وتهديد، بتخوف المقترن الإعلام والإنذار 
ثش.4ارا تعالى؛ قوله في كما مفعولين، إلى يتعدى والإنذار إنذارأ، 
•؛[.: ]1JLمثا4 ثداثأ أنيتم ^ وقوله: ]اللل[ 

الأولالموصع في فحذف الإنذار، تعالى كرر الكريمة السورة هذه أول وفي 
علىدليلا المذكور فصار الثاني، مفعول الثاني في وحذف الأول، الإنذار مفعول 

ؤلينذرالأول! الموصع في المحذوف الأول المفعول وتقدير الخوصعين، في المحذوف 
الثانيالموصع في المحذوف الثاني لمفعول ا وتقدير لدنهيم من شديدأ بأسا كفروا الذين 

!دنه.من شديدأ بأسأ ئداه (لئض أعكثد دالوأ 
وتهددتخويف الحفليم القرآن هذا أن إلى الكريمة لأية ا هذه قي تعالى أشار وقد 
ثديياأثا نثندر ؤ به! الكفرة تخويف فى قال إذ التقين. للمؤمنين وبشارة للكافرين، 

بشارتهفي وقال الآية، وه ،؛١ أثل أمحثئ ئار^ أدمى وقال! ه لوثه من 
أذوقكالثس ص أفيك أمحن نشن ؤ للمزمين: 

كقوله!أخر مواصع في بينه لهؤلاء وبشارة لهؤلاء إنذارأ كونه من هنا ذكره الذي وهذا 
وقوله!، ]مريم[ إ.أه لدا هء همتير ألمتش؛يى يه كبشن Jلماهثث^ يثنينه 

.]الأعراف[ إو(ه ودثزئ يدء فندر يته كية صثدرك ي ذش ٥^٠ إثك أُزل كثب ؤا 
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ألمعاشهنالك وأوصحتا ، لأعراق(( ررا سورة أول فى المبحث هذا وصحنأ أ وقد 
الأليمالعذاب هو إياه؛ أنذرهم الذي الشديد والبأس القرآن• في الإنذار بها ورد التي 

سر.يما الحبر والشارةت والأخرة، الدنيا في 
دأددارارؤءبمئنه قوله ومنه سوء، بما الإخبار على الشارة العرب تطلق وقد 

تالشاعر قول ومنه ٧[ ]لقمان: ألوه 
الحشرموعده الود وقالوا جفوني أحبتي. أن سعد يا وبشرسي 

الأخر:وقول 

بشيرهن ثكلتك له فقلت أهلي تن يبالغرأب تشرني ب
اللغةأساليب من أسلوب يسوء، بما الإخبار على البشارة إطلاق أن والتحقيق 

عنادية،استعارة ويسمونه مجازأ، دلك مثل يجعلون البلاغة علماء أن ومعلوم العربية. 
محلله.فى هومعروف كما وتمليحية تهكمية إلى ويقسمونها 

أخر،ايات به المراد بينت أكلحتته ثملؤق ت لكريمة ا لأية ا هذه فى وقوله 
أمحور!بثلاثة إلا صالحا يكون لا الحمل أن على فدلت 

-به حاء لما مخالف عمل فكل ه، الحم، ئه جاء لما بقا معنا يكون أن الأول؛ 
أؤؤقاؤو، تعالى! قال باطل، هو يل بصالح، فليس — عليه وسلامه الله صلوات 

وقال![، ٨٠]المساء؛ ه أقم ئثد ألزسود يق ^؛3( وقال! ٧[، ]الحشر؛ فحسذوهه 
ثتتتظوالهز وآم ال! وق[. ٣١ع_م_ران؛ ]آو \ةُه ثبمسبمأ ةثمفي ه نح؛ول كنتم إن وقل 

الأيات.من ذلك غير إلى [ ٢١]الشورى: أثأه يد تأذن ثم ما ألدمث ين لهم قمحبمؤأ 
تعالى!قال افه، وبين بينه فيما لله عمله فى مخلصا الحامل يكون أن الثاني! 

أوقث محلتا أثن ود آة يق إق ^٥]، وقال! ٥[، ]السنة! أو4 له محثئ أق إ؛عبدوأ إلا ووأ 
ودأقه ش و عتم ء علأب تق عميت إن أخاف زق هد ق أكو آئد أؤن لأف يق ؤ. 

الآيات.من ذلك غير زلي ]الزمر[ نن ثئم ت، يثق و ممتا 
الحمللأن الصحيحة؛ والعقيدة الإيمان أساس على متنتا العمل يكون أن الثالث،! 

همهولؤب أو للنقر ثن صنلحا عمل 4س تعالى! قال كالأساس، والحقيدة كالسقف، 
ذلك.في قيدأ الإبمان فجعل [، ٩٧]النحل: الأية .4 ..ثرية 

اقالمؤمنين: غير أعمال في كقوله كثيرة، آيالت، في القيل. هذا مفهوم وبين 
.ه. . 'َقرل ؤأمنا.هم ه; وقول]ال—ف—وقان[، ؤاه ثنينئ تثه ئثعتنه ئع-و يف عمأؤأ ما 

ذلك،غير !لى [، ١٨]إراهمم: ه ألئ ه أشتين َوتاد ؤأعنثثهنِ وقوله: [، ٣٩]النور: الأية 
إيضاحه.تقدم كما الأيات من 

أؤوقوله! آتحنالخته، ؤيتنف0 قوله! فى رر١لصالحاتأ( مفرد أن والتحقيق 
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علىالصالحة لففلة تطلق العرب وأن صالحة، أنه ذلك ونحو [ ٢٥تالبق_رةت 
الحنةفي الإطلاق ذلك شاع كما الوصية. لتناسي الجض اسم كاطلاق الطيبة؛ الفعلة 
الطيبة.الفعلة بها مرادأ 

زوجهفي الربيع بن العاص أبي قول ذلك على الصالحة لمقل العرب إطلاق ومن 
.الله رسول بنت زف 

صالحةاممه حزاك الأمين نت، ب
الحهليئة;وقول 

الحةصتنفك ولا الهجاء كيف 

فمال؛الختا عن أ■مايي وسئل 
صالحةكل عن مشغلة الحب 

علماالذي بسيئني بعل وكل 

ابين، الغيبظهر لأم آل من 

الوسنسكرة تنفى الحب وسكرا 

أجرألهم بأن وليبشرهم أي؛ ثسكاه أحإ لهم الكريمة! لأية ا هذه في وقوله 
ولذاالجنة؛ هو لأجر! يا هنا عنه المعبر عملهم وجراء العمل، جزاء والأجر• حسنا، 

مذكر،وهو الأجر إلى راجع لأته قوله• في الضمير وذكر ه مه 'أؤم؛كثيرك قال؛ 
فيحسنه أوجه وبتن حسن، بأنه هنا أجرهم ووصف الجنة، بالأجر المراد كان ؤإن 

ثممتف. ثئصؤيؤ ثم قق . أمحؤث تن ؤثيل و ٢^؛>، تن ; كقوله كثيرة؛ آيات 
©4الامحن تن ه © ص تث ؤثقُ قوله: إلى ]الهاس[ ®4 شمحك ثي 

والأيات[، ١٧]اوسّجدةت ه أغن هزة تن لم أثئ ة مس تام I وكقوله 
.معلومة جدأ كثيرة ذلك بمثل 

انقطاع.بلا فيه خالدين أي ه؛ رو؛ ١^١ في الكريمة! لأية ا هذه في وقوله 
أئشتئق سعدؤأ أرين وؤأة كقوله! كثيرة، أحر مواصع في المعنى هذا بين وقد 

غيرأي ]هود[ محدرز.ه عتر عثاء يتح، شآء ما إلا ثأثقش ألث»ؤق مت ئ؛ ما خا •>تإيبما 
وانتهاء،انمهلاع من له ما أي ]ص[ .ه قاد ين لإ ما روه سا ؤإ0 وقوله! مفهلؤع، 
}؛ءهآثد وؤالأ-غرؤ ه؛ وقول[، ٩٦نحل: ]الباؤه آث عند رما يئد عندم ^ما وقوله؛ 

الآاُت،.من ذللك غير إلى [ ١٢٧]طه: 
أيو4؛ ثلدا آنئد أءكث ئالز^ أومك:ت اميمة: الآية فى تعالى وقوله 

علىالخاص ، عطفمن ا وهل، تقدم، كما ه عني، من أي ه ئ؛ ؤى شديدأ بأسا يتدرهم 
ولل،أ،اقه انخل قالوا ان.ين لالشامل ل-دهه ين ثد؛دا ؛اسا ؤثتدر قوله؛ لأن العام؛ 

الكفار.سائر من ولغيرهم 
عنيمتاز الخاص كان إذا العام على الخاص ععلف أن المعاني فن في تقرر وقد 

فيللتعاير تنزيلا المقبول، الإطناب من قبيحة أو نة حبمفات العام أفراد سائر 
الل.وات.في التغاير منزلة الصفات 



٠(- )١ الآس اممهف: مورة ٥ ١ ٢

ررسإبءت تعالى هوله حسنة يصفان العام أفراد سائر عن الممتاز في ومثاله 
٧[.مجه هممن ثمك يخذهب ألهتثير ثن آحديأ هرت •' وقوله [، ٩٨ت ]القرة ي؛هت4 

افهاتخذ قالوا الذين فان ، بصيدهانحن التي لأية ا قبيحة بصفات الممتاز فى ومثاله 
ولغيرهم.لهم الشامل للقفل ا على ععلفهم ساغ ولذا شنعاء؛ بقرية غيرهم عن زوا متا ا ولدأ 

محمجحفلمه أؤِكمبم ! هتا كقوله جدأ كثيرة فريتهم عفلم شدة على الدالة والايات 
قتثامم أقد إ.ا ^١ أؤبمق -^- ٥٤١وكقوله ٥[، ^_: SlJl]آهمزيهزه من 
يقدادعنإ أن . هدا أنتان تبجر ألانه تيس تته بملتث ألثاوت شكاد . إدا 

مىؤآعنذ آثثتث رينكم ؤأدأنهتؤ I وقوله ]مريم[، ه و( ^؛١ ثقخذ أن لوي همما ). 
معلومة.كثيرة هذا بمثل والايات لالإسراء[ ا.(ه عظيما مي* قتمحلؤن ,إق؛ر .إثقأ ألملدكي 

ثلاثةكبيرأ علوأ ذلك عن . ض الولد نسبوا الذين أن بين القرآن أن قدمنا وقد 
أمأئ ء-ةتر آثهود ^^١^ تعالى؛ قال والمصارى، ١ليهود، الناس: من أصناف 

[،٣٠_ةت وبت]الة لأي١ دامهإّاره م_له>ّ دلإدثى ألإ انئح ألسسخ ألتحنرى وهاثتب 
ماولهم سث1هو أثقت ,ث عنهم! تعالى قال كما العرب مشركو الثالث والصنف 

معلومة.كثيرة ينحوها والايات [، J،^Jl]دئموبمج^(يم 
مجاأن يعني ^٠ عر من بدء لثم وقا الكريمة: الأية هذه في تعالى وقوله 

مستحيل.لأنه يه، لهم علم لا الولد اتخاذ من - وعلا حل - له سوه 
الأياتومن إمكانه، على يدل لا الفعل نفي أن على واصحة دلالة تدل والأية 

لأن[؛ OUىئرة4 أقيآ ماوأ ثل؛كث ظلمثة وثا تعالى: قوله ذلك على الدالة 
يدللا فنفيه عقلا، مستحيل ذلك كل الولد، باتخاذه لهم العلم وحصول لربنا محللهم 

كماالخوصؤع، وحول تقتضي لا المالبة الخطقيين؛ قول القبيل هذا ومن إمكانه. على 
الموضع.هذا عير في بيناه 

فيبينه كبيرأ علوأ ذلك عن هبؤ الولد باتخاذه العلم من آبائهم وعن عنهم نفاه وما 
عثاوقكق ث1حقنم علئ يثر وبمن تكة لم أؤو-،ممإ كقوله؛ أحر مواضع 

١٠امت ]الأنع_ هتدوزهولأ سثا تنمون لا ؟^ ١٠'كان ووف ائهم؛ آبفي ه وقول[، ٠
الأيات.من ذلك غير إلى [ ١٠٤]المائدة: 

منبأفواههم قالوه ما أن يعني من شح حتقلته ؤَك؛تش تعالى* وقوله 
كقوله:آنفا عفلمه على الدالة الأزت سا كما عفليم؛ كبير أمر ولدأ اتخذ افه أن 

آ[ترضويقي ذنه دشثنن ألثمزت أؤشكاد : ه ولوق[، ٤٠]الإسراء: عظيماه مر دملؤن 
وعص.كرأ بهذا وكفى ]مريم[. و4 ندا أثائ ثبجز 

مايمعنى فهو التعجب؛ معناه رركبرت قوله; إن العربية; علماء بحص وقال 
كلمة!بها أتمر أو كلمة، أتمرها 



٥١٣ْ( . )١ الكهف: سورة 

مننكون والمدح، الذم لإنشاء صاغ بالفم رافعل® أن النحو؛ علم في والقرر 
فيأثار هدا ؤإلى لأية، ا . . ًتتقإ1ةه. ؤَكماث، تعالى؛ فوله ومنه ويئس( )نعم باب 

يقوله؛الخلاصة 

مجلام كنعة ثلاثذي من فعلا واجعل ساء كبئى واجعل 
أركبر®ففاعل ذلك تقرر ؤإذا يئس، فيشمل ارنعم® باب من اجعله أي اركتحم® وقوله؛ 

الخلاصة؛فى قوله حد على المحدوف، للضمير مميزة ناكرة ورركلمة® محذوف، ممير 

معثرها قومم كنعمميز رم فيخمرأ مان عويرف
تلكأفواههم من خارجة كلمة هي كبرت والتقدير؛ محذوف، بالذم والمخصوحس 

بأنهاوكلمة® يحفهم وأعرب ولدأ، طه ا اتخذ قولهم؛ وهي يها، فاهوا التي المقالة 
■بشيء وليس أفواههم، من خارجة كلمة كونها ( حالفي فريتهم كبرت أي حال، 

قولهم،سوى مستند لها ليس أي ؛ بذ أؤءنج تفسيره؛ في كثير ابن وقال 
َكذتاه.إؤ مورث قال: ولذا وافتراوهم؛ كذبهم إلا عليها لهم دليل ولا 

يقولورك^اؤ كقوله! القران في شواهد له كثير ابن ذكره الذي المعتى وهدا 
الايات.من ذلك ونحو [ ١٦٧عمران: ]Tj ه هوتؤم ؤ ثس ثا 

الأقوال.أصح على للواقع الخير س مخا والكذب: 
صىلما ا فى لياء ا مضمومة فهي لسن ا فى لكبر ا غير بها أريد إذا آركبرآآ لمقلة فائدة! 

بما ئقؤؤأ آن آئي عند تمتا حتق\ر ؤ وقوله؛ تكلمهه، كتف ؤ ! هنا كقوله يع، لمضا وا 
ذلك.ونحو ٥[ ١ ]الإسراء: ه صدوجإ ل يثتكو ينا حلثا ه وقوله! ، ]الخف[ ساوث> 

فيمفتوحتها الماصي، في الباء مكسورة فهي المن في الكبر بها المراد كان ؤإن 
0ك؛روأهآن ويدارا إثماها تعالى! قوله ذلك ومن القياس، على يع مضا ل١ 

المجنون؛وقول ٦[، ]النساء: 

حجمثديها من للمسن سد ولم ذوائب ذات وهي ليلمحا تعشيت 
المهمتاكبر ولم نكبر لم اليوم إلى أننا ليت يا. المهم نوعى ص-ءذي٢ِبن 
من.الخال إتيان في العربية أهل عند شاهد ررصغيرينآآ البيت! هدا في وقوله 

معا.والمفعول الفاعل 

الدك،الكلام الكلمة يعتء, ؤَكمغ الكرمة: الأنة هده ز, تعال, له ق و 
دم.^١^.أن قوتهم؛ هو 

الكلامعلى الكلمة امم يطلق اطه أن من الكريمة لأية ا هده عليه دك وما 
١٠]المؤمنون: ه شالها هو إثها كقوله: أحر آيات أوضحته  بهاوالمراد [، ٠

١٠- ٩٩]المؤمنون: ؤت،ه فبما منلحا أعمل نملح ).؛ آيتبمعؤنز يث ^٥١!، قوله:  وقوله:[. ٠



)٦(الأية الكهف: سورة ٥ ١ ٤

فظلجاء ا وم[ ١١٩]هود: أميرن،ه لما ؤأ آلجقة ين جهقر ربك َ؛مة ؤوئمم0 
المفيد.الكلام به مرادأ إلا القرآن في ررالكلمةأأ 

قىكما المعاني فى العين يكسر هو وعوجاه الكريمة؛ لأية ا هذه فى تعالى وقوله 
كالحاثط.منتصأ كان فيما ويفتحها الكريمة، الأية هذه 

كالحائطينتصب كان ما وكل المكست؛ ابن قال صحاحه؛ في الجوهري قال 
أودين أو أرض فكب كان ما - بالكسر - والعوج • بالفتح ررعوج" ب؛ قيل والعود 
اه.عوج، دينه فكب يقال■ معاش، 

الألفعلى بالمكت الوصل في. عاصم عن حفص الحرف هذا وقرأ 
هعوجا ؤ ب متصلا ليس ه وهتما بأن إشعارأ تنفس، غير من يسيرة سكتة التنوين من الخيدلة 

.قدمتاكما قيما جعله أي مقدر، بفعل متصوب أنه إلى للاشارة بل المعنى، في 
النونوكسر للضم إشمامها مع الدال ياسكان لدنه؛، رامن عاصم عن يكر أبو وقرأ 

اللفظ.فى بياء ووصلها والهاء 

الموحدةالباء وفتح الياء بضم - الجمهور قرأها آلويزه 'أؤو؛بنر وقوله؛ 
الموحدةالباء ؤإسكان الياء بقعح — ررسسرا؛ والكسايي حمرة وقرأه — ددة م السين وكسر 
-•الشين وصم 

■رو^أه أسما ألًب؛؛ث يهئدا يؤينإ ؤ إن ^٥^٠٢ ١۶هئج مسك بنجع تعالى■ قوله 
المحذور،في وللاشفاق المحبوب، في للترجي تكون ارلحل،؛ لفظة أن أولا اعلم 

ينخع^٤٠^، هنا؛ قوله في ررلعل،، أن الخحيتل البحر في حيان أبو واستفلهر 
به.إيمانهم لعدم نفسه ييحع أن . عليه للاشفاق 

معنىوهو العسكري، به قال وممن للنهكب■ الأية فكب ررلحل® إن يعضهم؛ وقال 
المحيط.البحر صاحب عنهما نقله كما عقلية ين ا كلام 

الأيةفي هي وقيل؛ • إيمانهم لعدم نفك تبخع لا فالمعنى القول، هذا وعلى 
معروف.كوفي مذهب للاستفهام ررلعل؛، ؤإتيان الإنكار. معنى آلخضمن للاستفهام 

عنالمهي الأية في بها المراد أن »لخل؛؛ معنى في عندي الأقوال هده وأظهر 
■عليهم الحرن 

سياقعليه يدل عريي أسلوب لأية ا هذه مثل في النهي معنى مضمنة لعل ؤإطلاق 
الكلام.

ذلكعن صريحا النهكب ورود كثرة ذلك؛ عن النهكب بها الراد أن على الأدلة ومجن 
ؤزهمحنة ^^-٠ ه؛ وقول٨[، اطر: ]فه حمن ؛لإهم يمسك يدهن ^٥^ ه كقول

منذلك غير إلى [ ٦٨]المائدة: آمون4 ألوي عز ئآس وقوله؛ [، ٨٨]الحجر: 
القرآن.القرآن به يفر ما وحير ت، يا ألا 



١٠ ٥ ٨( . )٧ ص الكهف: ّورة 

ومنهإيمانهم، عدم على الأسف شدة هن شك مهلك أي المهلك؛ ت والبا-تع 
الرمة!ذي قول 

ّادرالمقيديه عن نحته لشيء ضه الوجد اخع بالأيهدا ألا 
تقدم.كما 

والمعنى:إثر، ويقال؛ أثر. جمع آثارهم القرطبي؛ قال ؤءإن< وقوله: 
عك.ؤإعراصهم توليهم أثر على 

منيأسك بعد أي بعدهم، من ومعنى؛^٥^ البحر: في حيال أبو وقال 
بعدم.أي فلأن؛ أثر على فلأن مات يهال: الكفر، على موتهم يعد أو إيمانهم. 

منداخله وما به، يؤمنوا ولم عنه تولوا حين ؤإياهم شبهه الزمخشري: وقال 
آثارهمعلى حسرات يتساقط فهو وأعزته أحيته فارقته برجل توليهم على والأسف الوجد 
يعللمقوقد الحزن، شدة : هناوالأسف أ قهم فرا على وتلهفا عليهم، وجدأ نفسه ويبخع 

[.٠٥]الزحرف: مهنه آثثنثا ؛اثموثا كقوله; الغضب على الأسف 
من_ وعلا جل - فيها ذكر0 ما أن فاعلم وكريمه، ا لأية ا هذه معنى حققت فإذا 

^٥٨^كقوله; كثيرة أخر آيات في مبين ذلك عن له نهيه ومن عليهم ه نبيه حزن شدة 
)ؤاهشه( يكيبجإ ألا سك لثؤع وكقوله؛ ٨[، ]فاطر: ■حسرنه عنجم ثثسك ددهب 

وكقوله؛[ ٨٨]الحجر: يقتنه وآحفص تخز وكقوله: ]الشعراء[ 
]الأنعامنيتؤيذه أرى ل>زقى إله تم وكقوله؛ [ ٦٨ئدة: ١٠٠١١]^تةفرلراه ألمحومّ عز دأس 
.مجوصحاقدمناه كما ]الحجر[ يقؤلون بما صدق يضيق أك تلا ؤوؤ؛و وكقوله: [ ٣٣

أجلمن نفسك مهلك أي أجله، من مفعول الكريمة؛ لأية ا هده في وقوله 
الخلاصة:في قوله حد على عليهم، آسفا كونك حال في أي حالأ؛ إعرابه ويجوز الأسف، 

طلعريي غتة بكبكثرة قع يحالأ نكر مومصدر 
ئجعلونعنلأوؤاة آنثن أم ئرم ثا ز.ته آمحن جعلتاماهل تعار؛ قوله 

مايعني ه عقنا الكريمة: لأية ا هده معنى في الزمخشري قال واه. جق صعيدا عقنا ما 
.منهايسنحن وما الدنيا زخارف من ولأهلها لها زينة يكون أن يصلح مما الأرض على 

هذاوعلى تخبص، غير من لها زينة الأرض على ما كل الخلماء؛ بعض وقال 
خالقه،وجود على يدل لأنه للأرض؛ زينة يؤذي مما وغيرها الحيات كل فوجه القول 

له.زينة شيء في العلم هذا به يحصل ما ووجود والجلال، الكمال بصفات واتصافه 
أنفيه، الذكورة البيان أنواع من أن البارك الكتاب هذا ترجمة في قل.منا وقد 

كقولهفيه العام ذلك أفراد بعض بدخول المواصع بعض في يصرح ثم عام، لففل يذكر 
هذافي داخلة البدن بأن تصريجه مع [. ٣٢]الحج: ه آته ثوأخو؛ يطم ومن 'أؤذإللث، تعالى؛ 
[.٣٦]الحج: ه آته شعتن من ثكِ جعلن١ها ؤآلددتك ؤ يقوله• العموم 



٥ ١ ٦hr  :٨(- )٧ الآط0 الكهف

'الآلح0هق ما •تتا ؛^إيا \ذكويهة.' لأية ا هذه في قوله أن فاعلم ذلك علمت ؤإذا 
آلمالؤ تعالى! كقوله فيه، حلة الدا الأفراد ببعض أحر مواضع في صرح قد قاه زمه 

٨[،لالحل: ؤيثتؤه لمحفوها ؤآئحيؤر وإلعالا وقوله• آلدماه، ألممحق زيثة وأقّشا 
إلىغيرذلاث،تنالآيات.

وقدبها، نبات لا بيضاء أرصا أي جثئإه؛ ؤذبيو\ الكريمة؛ لأية ا هزه في وقوله 
,ررالمائدة((سورة فى لعريية ا شواهده ررالصعد،، معنى قدمنا 

إق ٠٥١ئيل أئا بيميإ ؤؤألإ تعالى؛ قال كما بها نبات؛ لا التي الأرض والجرن• 
ومنهجدْ[ ]ال_جمين.ه ؤآشثثم ١^٣ بته ئأيقل يهء)ت، ثنغغ أئجثز ألآدٌر، 

الرمق؛ذي قول 
الجراشعالضلؤع إلا بقيت، وما عروضها في ما والأحرار الحز طوي 

جرزة،جمع والأحرار؛ فيها، نبات لا التي الفيافي اايالأجرازاا مرادْ لأن 
صحاحه.في الجوهري قاله كما للجرز، الجمع جمع فهو جرز، جمع والجرزة؛ 

الزينةهذْ من هروه ما ثجنملؤن الكريمة؛ لأية ا هل،ه ير نففي الزمخشري قال 
فيمعشبة حفراء كانت، أن يعد فيها نبات لا بيضاء أرض مثل أي جرزأ، أو يدأ حص 

المباتوتجفيف، الحيوان، إماتة من زينة كان به، محا وإيق؛لال حسنه، ؤإماطة بهجتنه، إزالة 
اه.والأشجار، 
آلحيوؤثئثر ؤإد»-ا كقوله؛ أحر مواضع في مبينا جاء هنا إليه المشار المعنى وهذا 

وهثدت % ع ع أء ث! \'ه وث ه ص أقء مث أرقث َقمح ١^:؛ 
'أن.ثم,يداوثلثهان؛اثا أز قلا م؛؛ أئنهأ ءقأثأ قدروث أم ظآ وثلث ^_؛، فزذها 

الى؛هتعوكقول]يرس؛؛، يم؛فتحنوه لثني أوثت، دءين َكثإلئ،آ'لأقبم أمقث 
هشيماشح أإهما 1ت بادظنزلأ ٢^!^ ين آنزلن4 ِةاع ^لنثا آ"لإوق مثلي لم ؤؤآصملتا 

•الآيات، من نلائ، غير إلى وه مهنديإ سء لإ ؤ أممه ةا0 ألهح نددوْ 
ألستةعلى لمحشرهم أي عملاه، لحسن أتيم ل،كريمة ١ لأية ا هده في وقوله 

.رسلنا 

محيالأبتلأم وهي لها، زينة لأرضى ا على ما لجعل هنا ذكرها التي الحكمة وهده 
والحياةالموت حلق في الحكمة هي أنها أحر مواصع محي بين العمل، ان حإ 

أؤ؛يى ٥١قير سو َلإ، عق ؤهو آلثلق، مدم ^كتم، تعالى؛ قال والأرض، والسموات 
تعالى؛وقآل ]الملك[، وه أثثمر يإو وهر مؤ قئس تأوؤ رأ-ووه أتوق -غاى 

^٢ثبأرطم الء ^، -مشم وح٤اث ئثاو ستؤ ؤ، وأ'لأتيس ألن1وذ، حو آيوؤا وؤهو 
٧[.]هود: قملأ'ه ثنن 

يراك؛،فإنه ترام تكن لم فإن تراه، كأنلئ، اممه تعبد ارأن بقوله؛ الإحسان . بين وقد 
.تقدم كما 
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لسليلها زينة الأرض على ما جعل - وعلا جل - أنه من أوضحنا الذي وهذا 
زاجروأعظم للناس، واعفل أكبر فيه جرزأ، صعيدأ و؛جطه عليها ما يهلك ثم حلقه، 

حفرة،حلوة الدنيا ررإن ه! قال ولذا الباقي؛ على الفاني ؤإيثار الهوى، اتباع عن 
بتيفتنة أول فان التحاء، واتقوا الدنيا، فاتقوا تعملون، ماذا فافلر فيها مستخلفكم افه وإن 

.النساء،، قي كانت، إسرائيل 
ا.يم.ءما ءاثثا يى َكازإ ؤإلثشر 'القهف_( أصء>دِ، أن حسبمت، أر ؤ ت تعالى يوله 

رربللجمهور ا عند ومعناها التحقيق، عن لمنققلعة ا هي الكريمة الأية هده في ارأم،، 
بلفالمعنى الأول، القول فعلى ففعل، رربل،، بمعنى العلماء بعض وعند ، والهمزة،، 

بينجامحة الأول القول على فهي ، حسن، يل فالمعنى الثاني، وعلى ت،، بأح
شل.الأنممالى للاصراب، فهي الثاني وعلى والإنكار، الإصرانم، 

أصحاب،قحة إن ه؛ لنبيه يقول اش أن الكريمة الأية معنى في الأقوال وأظهر 
وعظيمقدرتنا إلى بالنسبة عجبا شيئا فلسستط منها، وعجبوا الناس امتعفلمها ؤإن الكهف، 
إياهاوجعلنا لها، زينة الأرض على ما وجعلنا والأرض، موالتا الحلقنا فان صنعنا، 

همأنمنا كوننا ومن ، الكهف، بأصحابط فعلنا مما وأعجِإ أعظم - جرزأ صعيدأ ذللثإ بحد 
Iكثيرة آيايث، ذكرنا الذي هذا على ويدل بعثناهم، ثم لتلويل، ا الزمن هذا 

ثمصعيدا ؤ قوله؛ إلى قاه زيه 'الآن؟بم عق ما جن1تا أؤإئا قال؛ أنه ؛ منها
المرادأن على ذللث، فدل لأية، ا . . ألكهف،ه. أصّحثم؛ط أن حسبمت، أر ؤ بقوله؛ ذللثط أتبع 

.منها أعفلم هو مما حلقنا ما إلى بة بالنفيها عجبا لا قصتهم أن 
لأرضوا مواُت، الحلق أن على الناس تنبيه الحفليم القرآن في يكثر أنه ومنها 

كقولهشل؛،، بلا الأصغر على قادر فهو الأعفلم حلق ومن الناس، حلق من أعقم 
[،٥٧]غاذ_ر: لأية ا .ه ..ألتاي)، حتي ي أتتتقتر و\يريوأ آكمتزت أؤئةق تعالى؛ 

.هذؤ قوله; إلى ]الازءات،[ .4 بمها اقآأ ر ظن، أثد وأم وكقوله: 
.وارالحل،،البقرة،،، ١١سورة فى متوفى قدمناه كما ]الا3ءاأتا[ 

فيعجبا فلا فيهما، وما والأرض ماء كالالحفلام المخلوقايت، هن0 حلق ومن 
صح.وا هو كما إياهم، بعثه ثم لعلويلة، ١ لما.ه ا هذه ، الكهفأهل إنامته 

فيرغار كل وقيل؛ غار• فهو واسعا يك لم فإن الجل، في المتسع النسط والكهف،؛ 
اللغة.في محروق غير غريب،، الجبل نفس الكهف، أن من أنى عن يروى وما كهفط، جبل؛ 

الرقيمقيل؛ كثيرة، أقوال على الأية هذه في دررا المراد في الحلماء ، واحتلف
يقول؛حيثر الصلّتتف أبي ين أمئة ١عتقاد وهو كلبهم، اسم 

همدالكهف، في والقوم ومجيدهم مجاورأ م الرقيإلا ا هبي يول
،.الكهففيه الل،ى الجبل اسم وقيل؛ بالروم، بلدة الرقيم؛ أن الضحاك وعن 
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ال! (Jliأنه عباس ابن وعن كثيرة. فيه والأقوال الكهف، فيه الذي للوادي اسم * وقيل 
بيان؟أم أكاب الرقيم؟ ما أدري 

معنا0تالرقيم أن القرآن آيات وبعفس العربية الLلغه بحسب عندي الأقوال وأظهر 
تحار•قوله وٌنه كتبته، إذا الكتاب رقت من مفعول، بمعنى فحيل فهو المرقوم، 

الذيشرعهم فيه عندهم كان ب نحا الرقم إن ت قلمنا سواء الأية- ]المطض[ 4 روا لإوأ 
خروجهم،وسبب وقصتهم وأنسابهم أسماؤهم فيه نحبت ذهب من لوح أو به، تمسكوا 

تعار.افه عند والعلم أسماؤهم، فيها نقشت صخرة أو 
أحدهمات سيئين إر أصيفت واحدة طائفة والرقيم؛ الآكهف أصحاب أن والظاهر 

رقيما وأصحاب طائفة، الكهف أصحاب إن قالت لمن حلافا الأحر، على محتلوف 
ولمالكهف أصحاب قصة ازكريمة السورة هذه في نبيه على قص افه وأن أحرى، طائفة 
الثلاثةهم ازكهف أصحاب أن زعم لمن وحلافا رقيم، ا أصحاب عن شيئا له يذكر 

اللهفدعوا فيه، هم الذي الكهف باب عليهم دت فصخرة عليهم سقطت الدين 
ثابتةمشهورة وقصتهم والمستثأحرا والعفيف، بوالديه، البار • وهم الصالحة بأعمالهم 

.ترى كما بعيد الراد، هم بأنهم لأية ١ تفسير أن إلا الصحيح، في 
كلكارا الأرض من محل أي وفي وأسماءهم، الكهف أصحاب قصة أن واعلم 

أحبارذلك في وللمفسرين القرآن، في ما عر زائد شيء ه النم، عن فثه شت لم ذلك 
.بها الثقة لعدم ذكرها عن أعرصنا إسرائيلية كثيرة 

أوعجبا، شيئا أي لحذ.وف، صفة وعتاه ت الكريمة لأية ا هذه في تحار وقوله 
.عجبا اية 

تقدمإذا الكرة نعت أن الحو فن قي تقرر وقد . الحال موصع في ءايذآه ويى ت وقوله 
لأ.حا صار العت قدم فلما ، تنا آيا من ئتا كا عجبا نوا كا لمعنى ا وأصل لأ، حا ر صا عليها 

منكا وهى ;خمه زنك ين ءاننا رؤ( ممالؤأ 'ألكهف إز آكنية أوى واد ت تعالى 
الكهفأصحاب صفة من اعريمة لأية ا هده في - وعلا حل - ذكر وه. رشِثا أنبا 

لكلالشامل العقيم الدعاء هدا ربهم دعوا وأنهم الكهف، إلى أووا وأنهم فتنة، أنهم 
رئياه.مثا من لتا ويإ يد دونك ين ءايتا ^؛؛؛١ ن عنهم قوله وهو خير، 

فثبتؤءم • كقوله وأقوالهم صفاتهم من أخرى أشياء الموضع هدا غير في وبض 
آتهَيئ دؤ ودي ثنخهء ين روؤم ظ أؤ؛نثر ه؛ ولقإلى 4 فدى وريقهن ,يربهم ءائبأ

ررعجياءا،بقوله: وقيل: مقدرأ. اااذكر« و مصوبة الف؛ة« أوى ارإذ : هناقوله في وررإذار يرقا4 
اعتصام.ومكان لهم مأوى الكهف جعلوا أي لمحا4 آ إل آيئيه آوقا ُؤاد ن قوله ومعنى 

هناوالرحمة عندك، من رحمة أعطتا أي ؛ 4 تهمه ل-نلثا ين أؤ-ءاينا قوله: ومعنى 
والمغفرة.قومهم، أذى من منه خائفين هربوا مما والحففل والهدى الرزق تشمل 
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علىالفتية لمقل ويدل القلة، جمؤع من وهو تكسير، جمع فتى جمع والفتية! 
الجمع اسم الفتية أن من السراج ابن زعمه لما حلافا شيب، لا شباب وأنهم فلتهم، 
فيمالك ابن أشار القلة جمؤع من تكسير جمع الفتية مثل كون ؤإلى تكسير. جمع 

بقوله!الخلاصة 

،dsسؤع سم ج ال عأفكذاك ه لعفم ثأفعل ة لعأف
والرشد!رشدآ، أمرنا من لنا وقرب لنا يسر أي والتيسير؛ التقريب والتهيئة؛ 

هناأنها أحدهما وجهان! فيها أمداه ^٥، قوله! فى وررمزه عليه• والديمومة الاهتداء 
أمدأ،ريي من لقيث تقول! كما كله، رشدآ أمرنا لنا اجعل فالمعنى! وعليه للتجريد، 

بحرأ.عمرو ومن 
الذيالبعض وهو أي أمرئا؛ بعض لتا واجعل فالمعنى للتبعيض، أنها والثاني 

مهتدين.راشدين بسبيه نكون حش رشدأ الآكفار مفارقة من فيه نحن 
-وعلا حل - ذكر • .اه عددا سني ؤ، ءادانهم عق ؤةسسا تحار• قوله 

قدريبين ولم عددآ، سنين الكهف أصحاب آذان على صرب أنه الكريمة الأية هذه في 
ماثؤيكثر ِكهثهحّ ق أؤولي-ثوأ • قوله وهو احر موصع مي بينه ولكنه هنا، الحيل هذا 

•تعا.4 وأزد١دوأ سني 
ومفعولأنامهم، كونه عن كناية ١لأية هذه ش آذانهم على - وعلا جل - وصربه 

شيئايسمعون فلا السماع من مانعا حجابا آذانهم على صربنا أي محذوف، ررصربتاة 
الأصوات.فيها تنبههم لا ثقيلة إنامة أيمناهم والمعنى يوقفلهم. 

اسمبمعنى مصدر أو عدد، ذات أي مضاف؛ حذف على عدداه وقوله! 
القمريةبالسنة عددها لقدر المبينة الأية ذكرنا وقد , محدودة سنين أي المفعول، 
نعاه.هوآزدادوإ تعالى! قوله ذلك إلى يشير كما والشمسية، 
علىليدل بالضرب عبر ءادانهمه عق هءصنتتا قوله! في البحر في حيان أبو وقال 

وصرب[ ١١٢: يمران(]آل ه أذلت عثؤم ومنه واللزوم، واللصوق المباشرة قوة 
الفرزدق!وقال البحث. وصرب الجزية 

لمنزلا ب، لكنا ا به عليلثا وقضى بنمجها لعتكيويت، ا عليسلا صربا 

يعفر!بن الأسود وقال 
الأسدادبالأرض على ضربت ني أنالك أبلا الحوادث ومن 

آحر:وقال 
الحشرجابن على صريت قبة في ندى والوالسماحة المروءة إن 

نوميستحكم لا لأنه السجع؛ منه-ا يكون هي إذ الأذان، هي التي الجارحة وذكر 
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اسثقلأي أذنهآا؛ في اكيع0ن بال رحل ررذلك ت الحديث وفي السمع، تعطل مع إلا 
حيان.أيي كلام ه ا بالليل، يقوم لا حش جدأ نومه 

-وعلا جل - ذم أتيا.4• لو ۵ لنش ؤوة أى بمؤ بمئثهم 4ئث ار؛ مم٧ 
أنالطويلة المومة هذه بعد الكهف لأصحاب بعثه حكم من أن الكريمة الأية هده في 

هنايبين ولم له، وأصّيقل لذلل حصى ا لبثهم مده في المختلفين الحزبين أي ُس للنا يبين 
•الُذكودين الحزبين عن ثيئآ 

هم- الثاني والحزب الكهف. أصحاب هم الحزبين أحد أن على المنسرين وأم 
روقيل الفتية، بأمر التارخ عندهم كان حين عهدهم على الفتية بعث الذين المدينة أهل 
حزيانهما وقيل! وكافرون. مؤمنون منهم كان I المذكورة المدينة أهل من حزيان هما 
ابنوعن • الفراء قاله لبثهم، مدة في احتلفوا الكهف. أصحاب زمن في المزمنين من 

غيرإلى حزب. الكهف وأصحاب حزب، المدينة ملك، تداولوا الذين الملوك عباس: 
ْنالأ/ال.ذلك،

بهر يفما وحير . الكهف،أصحاب من كليهما الحزبين أن القرآن عليه يدل والذي 
تنمئال يغم يثاءلؤأ بعنننهمِ تعالى قوله في وذلك، الة_رآن، المرآن 
:قالوا الذين وكأن لئثزه. سا آعاو قالنأ أ_ؤ سش آو لقا ئاؤأ ثشئ ًًكم 

قوله! يقول، أن ولقائل تهناول، قد لبثهم أن علموا الذين هم ليقوه بما أنو هرق،قلم 
أعلم.تعالى واش لبثهم، مدة يحصوا لم أنهم على يد.ل ثئثثِه يما أعلي عنهم؛ 

نبيهأعلم اش أن بدليل العلم، ؛^؛^_، لا اش إلى العلم رد بأن ذللا، عن يجاب وقد 
قوله؛في إليه العلم برد أمره ثم الأية، . ّ َكهغهتِه. ؤ، قوله! في لبثهم بمدة 

الآيةا..لوه.م أه 
مكون،من التحريك، والبعث،! التلويلة، نومتهم من أي ؛ؤبأثنهمه؛ وقوله! 

ذلك.وغير والميت، النائم بعث فيشمل 
٥١يدكر أن تضمنها الش البيان أنولع من أن المبارك الكتاب هدا ترحمة في بينا وقد 

مواضعفي مذكورة أحر حكم الشيء لدلك ؤيكون موضع، في لشيء حكمة — وعلا جل —
المبارك.الكتاب هدا في متعددة أشياء منه وذكرنا لدلك، ومثلنا . نبينهافانا أحرى 

بعثهمحكم من بين الكريمة لأية ا هده في هنا تعالى أنه فاعلم ذلك، علمت ؤإذا 
غيرفي أحر حكمأ لذلك بين وقد أمدأ. لبثوا لما أحصى الحزبين أي للناس! ره إفلها 
.. الوضع. هذا 

ه.ييمم ليأ شاء يعثنئهر كقوله! ليثهم، مدة عن يتساءلوا أن . منها
اممهفأصحاب قصة لدلالة حق الساعة وأن حق، البعث أن الناس إعلام ■ ومنها 

التاعهوأ0.حى أمي وغد أدى يعل!وأ ئيم آعرقا ءؤوء=كد'محا قوله! في وذلك، نلك،، على 
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بمشثهمؤئ> ت ال؛كريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - فوله أن واعلم فيهاه. ريب لا 
بعثهم؛بعد علم ؤإنما بعثهم، قيل بذلك عالمأ يكن لم أنه على يدل لا لأية ا ■ ■ لعوه. 

أنقبل ستكون ما يكل ًالم "■ وعلا جل — هو بل أ حدة ١لملأ الكمرة بعمى زعمه كما 
كثرة.تحصى لا ذلك على الدالة والأيات شيء، ذلك من عليه يخفى لا يكون، 

بالاختياريستفيد لا - وعلا جل - أنه على الأدلة أصرح من أن قدمنا وقد 
هُب0: آل في. تعالى قوله كبيرا علموا ذلك عن ٠ حديدأ علما والابتلاء 

فقوله;[ ١٥٤ء_مرانت ل1ل ألصدوره يدان علمر وأث؛َ قلوليمم ق تا ولنثص صدورتكم ق تا 
ذك.في واصح دليل قوله• بعد القدور^ يدان عينر ووأة' 

الحميمةيقلهر علمآ ذلك نعلم أي لإربتزه؛ أى ؤلتمحّ فمعنى ذلك حققت ؤإذا 
خلقه.دون ذك قبل به عالما كان أنه ينافي فلا للناس، 

أمداهوؤ ماض فعل أنه إلى يعضهم فذهب ! قوله في العلماء واختلف 
أيلنعلم هدا على المعنى وتقرير مصدرية؛ لثؤأه ولثا ت قوله في رروما؛؛ مفعوله. 
الكهف.في للبثهم أمدأ صبط الحزبين 

عقليةواثن والزمخشري، الفارسي، ماض: فحل أؤ1نش4 أن امحار وممن 
اختارهوممن تمييز، و'أؤأم.وايم تفضيل، صيغة أن إلى بعضهم وذهب 

الوجهين.البقاء وأبو الحرفي وجوز • وغثرهما والبريزي الزجاج 
تفضيل؛صيغة يكون أن فيه بمح لا • قالوا ماض فحل إن : قالواوالدين 

رباعي^،^ ^١٠٠٥الثلاثي مجن إلا قياسا التعجب فعل صيغة ولا ص بنارها يصح لا لأنها 
أولاهوما أععلا0 ما وقولهم؛ ؛ قالوا.قياما. التعجب ولا التفضيل صيغة منه تصاغ فلا 

يجوزفلا عليه، يقاس لا شاذ المدلق ابن ص وأفلس الجرب، س وأعدي للمعروف، 
عليه.لقرآن ا حمل 

بانتفضيل صيغة ليست ^،^ ^١٠٥٥لأن أيضا؛ الكثاف في الزمخشري واحتج 
فلاآ؛ لبثوا درر ينتصب أن ؤإما يعمل. لا فأفعل بافعل، ينتصب أن إما يخلو لا ؤآسلاه 

باضمارنصبه زعمت فان وقال؛ القول، ذك على مديدأ يكون لا أن المعنى عليه يسد 
أيالقوانسا(؛ بالسيوف منا )وأضرب قوله؛ في أضمر كما للأجصىاأ عليه يدل فعل 

فحلا،ررأحصيءا يكون أن أبيت حيث قريب، وهو التناول أبعدت فقد القوانس، نضرب 
الزمخشري.كلام انتهى ؤإضماره، تقديره إلى مضطرآ رجعت ئم 

الالتفضيل صيغة أن لم نلا ؛ قالوا كله هدا عن المخالفين جهة س وأجيب 
تعمل.لا أنها أيضا نسلم ولا الثلاثي، غير س تصاغ 

كماللأفحلا؛ س تصاغ. التفضيل صيغة كون في أن ذك في المقام تحرير وحاصل 
النحو؛لعلماء مذاهب ثلاثة منه؛ تصاغ لا أو هتا، 
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أبيمذهب وهو سيبولأ، كلام ظاهر وهو طلقا، أفعل من بنائها جواز ت الأول 
البحر.فى حيان أبو عنه نقله كما إسحاق 

وهوعليه، يقاس ولا يحفظ شاذ فهو منه سمع وما مطلقا، منه يبنى لا ت والثاني 
Iبقوله الخلاصة محي مالك ابن عليه درج الذي 
أثرمحنه الذي على تقس ولا ذكر ما لعير احكم ندور الوب

آسآثمحرة ق وهت قوله: على الكلام في إسرائيلا؛ رربني سورة في قدمنا0 كما 
[.٧٢]الإسراء: لا4 ش_ 

وأشكلالليل، كأظلم خاصة، الفل لخير يزنها كانت إذا أفعل من تصاغ الثاك،: 
عصفور.ن الحسن أبي اختيار هو وهذا ، منها تصلغ فلا للنقل الهمزة كانت إن لا الأمر، 

الفافعل الزمخشري: قول وأما النحو، كتب فى بادلتها مذكورة المذاهب وهذه 
فيينج وعليه خلاف، بلا التميز في تعمل التفضيل صيغة لأن بصحيح؛ فليس يعمل، 

بقوله:الخلاصة 

منزلاأعلى كاث مفضلا بأفعلأ انصبن المعنى والفاعل 
فيه.إشكال لا التفضيل بصيغة فنصبه تقدم؛ كما تميز وؤأ4داه 

سجه,غير ذلك إن عملية: ابن وقال ب منصوب : أن إلى القلبري وذهب 
منالمدة عن عبارة ؤيكون الخاية، هو الأمد لأن ذلك؛ يتجه قد حيان: ان وقال 

أيالحرف؛ إسقاط على منتصب و'أؤآمداه' الذي، بمعنى وارما(( غاية، المدة إن حيث 
ثنسحكقوله: لثوالإ ررما لففل في انبهم لما تقسيرأ أمد من ويصير أمد، من لبثوا لما 
الحرفسقط- ولما ٢[ ]فاطر؛ من ِإإنا،،ى أئ يمج وما [، ١٠٦]البقرة؛ ءاثده عى 

الفعل.إليه وصل 

الخرب،كلام في معروف الخاية على الأمد إطلاق _: عنه افه عفا - مقيده قال 
ذبيان:تابغت قول ومنه 

الأمجدعلى استولى إذا الجواد سبق سابقه أنت من أو لمثلك إلا 
النصبأحاز الصغير الأخفش سليمان بن على أن لرالنساءا( سورة فى قدمنا وقد 

غيريقوله: ؤأ'مداه قوله: نصب ولكن ممللقا، اللبس أمن عند الخافض بننع 
اه.يخفى، لا وكما عملية، وابن الرمخشري ذكره كما سديد 

مرداسبن ص لخبا ا قول عربوا وأ التفضيل، بصيغة المفعول تصب الكوفيون وأجاز 
السلمي؛
ارمفوا ا التقينيوم ا مثلنولا مصبحا حيا الحي مثل أر فلم 
القوانساالسيوف با منوأضرب منهم لحقيقة لوأحمى أكر 
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لتقديرحاجة ولا ت قالوا • أصرب هى التي لصيغة يه مفعول لموا ررا بأن 
أعامهو غق ^إة ت تعالى قوله في ررمزا، إن ت النحويين بعض قال هنا ومن محذوف. فعل 

به.المفعول نمحب قبله التفضيل بصيغة منصوب [ ١١٧سيديءه ش بميل من 
علىعندي أجرى هذا الكوفيين ومذهب له وغفر عنه الله عفا - مقيده قال 

منمانع فلا فيها، الكامن الصدر معنى فيها التفضيل صيغة لأن المعقول؛ المعنى 
ضربتايزيد ت معناه القوانساج بالميوف منا اروأضرب ت قوله أن ترى ألا عمله، عملها 

مانعفلا قررنا الذي هذا وعلى واضح. هو كما غيرنا، ضرب على المؤانس بالسيوف 
كانؤإن تفضيل، صيغة أنه على به المفعول نصب ب منصوب كون من 

تمييز.بأنه أعربوا تفمحيل، صيغة بأن القائلون 
الأية،. .دى.4.آلزتت أى قوله؛ من رفع؛ؤأى4■ وجه ما قيل؛ فإن تشيه؛ 

أنمنها أجوبة، ذلك في للعلماء أن فالجواب يه؟ مفعول لأنه نصب محل في أنه مع 
فيمالك ابن قال كما مفحوليه عن الفعل يعلق والاستفهام الاستفهام، معنى فيها ^١؛{^ 

مفعوليه!عن القلبي الفعل يعلق ما على عامحلفا الخلاصة 

انحتمه لذا ام والاستفهكذا قسم أو تداء ابلأم ولا ؤإن 
ولذلكالعلم؛ متعلق بمجموعها الحملة أن من وغيره الرازي الضخر ذكره ما ومنها 

يخفىولا ارتفاعها، على بقيت بل لفنلة في قوله؛ عمل يظهر لم بب ال
ترى.كما القول هذا اتجاه عدم 

أنالأية فى عندي الأعاريب أوجه أظهر -ت له وغفر عنه الله عفا - مقيده قال 
علىمحذوف صلتها وصدر مضافة، لأنها مبنية وؤأؤاه استفهامية. موصولة ه وأي لففلة 
تالخلاصة فى قوله حد 

انحذفضمير وصلها وصدر تضف م لما وأعربت كما أي 
لماأحصى هو الذي الحزب لتعلم هذا على المعنى وتقرير ، نصبها يفلهر لم ئها ولبنا 

للمخالفنعم، توجيهه، قدمنا كما تفضيل صيغة غيره- عن ونميزه أمدأ لبثوا 
عليهلخفضل وا الفضل بين الاشتراك بقتها مهنا بدلالة تقتضى التفضيل صيغة إن يقول! أن 

منبالمدة لخهله الإحصاء أصل في الأحر يشارك لم الخزبين وأحل الفحل، أصل في 
تعالى.افه عند والحلم لحل، إن قال! من قول يقوي مما وهذا أصلها، 

غيره،من اللبت أمد المحصي للحزب الناس معرفة في مهمة فائدة أي قيل! فان 
مساءلةفي مهمة فائدة وأي لأية؟ ا .ه ..لعز أؤئ> لقوله! غائية علة يكون حتى 

ه؟يمم ِلشاءلأ لعشثهمر واف1؛ه، ؤ لقوله! غائية علة يكون حش بحضا، بعضهم 
ماأن - أعلم تعالى وافه - لنا يظهر والذي ؛ لهذاتحرض من نر لم أنا فالجواب! 

بعضابعضهم ومساءلة ، لبثوالما أمدأ أحصى هو الذي بالخزب الناس إعلام س ذكر 
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فيآذانهم على صرب الله وأن الفتة، هزلأم أمر حقيقة للناس يظهر أن يلزمه ذلك، عن 
حال.لهم يتغير لم أبدانهم؛ محلرية أحياء بعثهم نم سعا، وازدادوا ستين ثلاثمائة الكهف 

الموت،يعد البعث وعلى قدرته، كمال على الدال ٠ وعلا جل - صنعه غريب من وهذا 
أعلم.تعالى والله غائية علة ذكرنا ما جعل اللازم هذا ر عتبا ولا 

■.ه ندى وزدكهنّ ينتهر ءانؤإ فظ إئم أنم ثأئم عقك قس وص ت تحار قوله 
بالحق.الكهف أصحاب نبآ عليه يقصر أنه لنبيه الكريمة ١لأية هده في — وعلا جل — ذكر 

■هدى زادهم - وعلا جل — الله وأن بربهم، آمنوا فتية أنهم له موكدأ أحبره ثم 
الهلاعةلأن هدى؛ ربه زاده وأءلاعه بربه آمن من أن الكريمة لأية ا هدم من ويفهم 

ن.لائما وا الهدى من للمزيد محبمسب 
تعالى.'كقوله أخر، مواصع في مبينا جاء الكريمة لأية ا هذه من المفهوم وهذا 

منائهدؤأ ؤوألير، ه! وقول، د[ ]محمؤاه يئؤيتهز وء١ثهم هدى رادهن آهثدؤإ ؤوألإ-بم 
٣ممنل أثن تئذوأ ان أك تحار: وقويه [، ٦٩]العنكوت; ليدثتم 
]الخوبة:بممحون4 % ١^١ و\دِلملإ ءَانتمأ أك وآتا وقوله: الأية، [ ٢٩]الأنفال: همثا'نا4 

٠إيثيإه ئغ إيثا إ؛ردادوأ أقومحبم وب ف، ألتكنه آنزل وهر تحار-' ه وقول[، ١٢٤
منيمج .؛^٤٢ يةو4دعوءاينؤأ أثة آقئهمأ ءاممأ أل؛ق ؤكآأ؛ا ي-مالى- وقوله ؛ا، -نتحث]اأ

الأيات.من ذلك، غير إلى [، ٢٨]الحديد: لأية ا بد-تءه تمشؤف نؤيإ قتكم ؤثمحمل قحمنهء 
ينقصنأنه منها مفهوم يزيد الإيمان أن في صريحة نصوصر المذكورة ت لأيا ا وهذه 

ثكلا صريحة دلالة عليه تدل وهي ذلك، على ^1؛؛^ البخاري بها استدل كما أيضا، 
تعالى.فه ا عند والعلم ترى، كما ونقصه الإيمان زيادة في للاختلاف معها وجه فلا فيها، 

الصم،على وقويناها قلويهم ئتنا أي ثامأه. إي شهن و ؤوربما-ثا قولهتعار• 
والنعم،الأهل فراق على ويصبروا ؛ألحق، يصدعواأن من يخافوا ولا يجزعوا لا حتى 

ٍلعام.ولا ماء ولا به، أنيس لا حل في غار في بالدين والفرار 
تعالىأن4 _ وعلا حل _ ربه تلماعق في كان من أن الكريمة لأية ا هده من ويفهم 

الجميل.والصبر الشدائد، تحمل على ويثبته قليه، يقوى 

بدرأهل في كقوله أحر مواضع في المعنى هدا من وقائع إلى تعالى أثار وقد 
هءألكعت تة ءلإ؛م ثإق نته أتنه آلةثاس ^إد وأصحا؛ه; . نبيه ث_ا مخاءل

يبم،واد أ'لأتام د رثت يظم ؤ محل ؤر نك؛ ويهب هء ِقث؛-رمحا 
تموسى أم في وكقوله [، ١٢، ١١ءا.نوآيم آؤين، يوأ ثعكم أن آلمأفكت إل ربك 

يىلةلإيك< يثا و رءنث1 أن، هء قتدر ًكادئ، إذ، قغ م؛ول لإ ود أؤوأءب،ح 
.]القصص[ .ه أوثقي؛ق 

ملك،وهو بلائهم، مللث، يدي بين أي ماتؤأه ^إد قوله; أن على رين المقوأكثر 
لقيانوص.اسمه: أن يزعمون الأوثان، عبادة إلى يدعو جبار 
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قيامهموفي إسرائيليات، لأنها عنها أعرضنا ير، النفكتب جمح في مذكورة وقصتهم 
.قامواحين قلوبهم على ربطنا هو ءإذء قوله! في والعامل كثيرة. أحر أقوال هنا المذكور 

ءداقآ أمن إلها دربي؟ ثن مآ إن )\لوبي أق٠ؤت رث، ربتا تعالى'. نوله 
بربهمآمنوا الذين الفتية هؤلاء أن الآكريمة الأية هذه في س وعلا جل - ذكر ثثئاه. 
منيدعوا لن وأنهم والأرض، موات الرب هو ربهم إن ؛ قالواهدى ربهم فزادهم 

النعتمن هو أو . ثقلتل ذا قولأ أي ثقلطا، قالوا ذلك فحلوا لو وأنهم إلها، دونه 
والصواب.الحق عن البعد والشهلهل؛ ، الثهعلط نفس هو قولهم كأن للمبالغة؛ بالمصهدر 

إلىخطأ، كذبا، وعل،يا، جورآ، ! ،، ررث2لهلات بعضهم كقول رين، المقأقوال ترجع ؤإليه 
الأقوال.من ذللخ، غير 

قولهومنه الحل.، جاوز إذا وم؛ الفي أثقل ومنه الحاو، مجاوزة الثملعل! مادة وأصل 
ربيعة!أبي بن عمر قول ومنه البعد، أو الأية. ؟■؛[الآية]صت . . عذه. تعالى؛ 

يحأبل- غل، عيل.ار لولا تنرا يجدار دآ غسقل. 
١لأعشى؛قول ومنه والتعدي، الجور في الشهلعل استعمال ؤيكثر 
والفتلالزن فيه بذهب كالطعن قلط ثذوي هى ينولن أتنهون 
مواتالحالق مع أثرك من أن على ضحة وا دلالة تدل الكريمة لأية ا وهل،ه 

الجورغاية في والصواب الحق عن بحيي شّءإهل بامر جاء فقل. آخر، معبودأ والأرض 
لأنالوجود؛ إلى العدم من الخلائق يبرز لل.ي ا هو العبادة تثحق يالذي لأن والتعدي؛ 

•ثوونه ويدبر ويرزقه يخلقه حالق إلى يحتاج مخلوق غيره حلق على يقدر لا الذي 
كثيرةأحر آيات فى مبينا جاء الكريمة لأية ا هده علميه دلت، لدى ا المعنى وهزا 

ارى. يئقوف تنلآؤأ مل-تئأ ثن نأزلمذ  ٢٥-^ارى دلإلإؤ ٢ءبثوأ ش ٢^١ ه؛ كق_ول
نةلمُ رزما أكنت يى ي مج ذآة ^لثثا؛ ير وآنند ذآء ؤأشآء فزسا آ'لأربمو 3^ حمل 

هأقلا َقم-ن هؤأ ُؤأمح؛، تعالى؛ وقوله لالّق-رة[، واه ثثتوئ وأنتم أندادا ثء غموأ 
ءيم^، ٤٢ئنتنه 'كح1ته:، حئترأ ثغاء ش جعلوأ أم ؤ تعالى؛ وقوله ]التحل[، ه توهقثؤن أفلا 
كلحالق هو الذي القهار الواحد أي [ ١٦لالِءا-: أئئه)ثه ألوجد زم ثئء ؤ ثق ث؛■ أم 

ألما ُؤآقغ_ل -؛ وعلا جل - وقوله -. وعلا جل - وحل،ه للعبادة المسنتحق هو شيء 
ءثةز)ىلا ءالهه دونمء من أؤرأءنل.وأ تعالى؛ وقوله . ]الأء_راف[ .ه قمن وم ثق محق 
الأيات.من ذللث، غير إلى ٣[، ت ]الفرئاذاهلينه وكأ شقا 

دعوناإذا أي ظ0خذثه؛ إذا ئنتآ ال،كريمة؛ لأية ا هزه في _ وعلا جل _ وقوله 
.شططا قلنا فقد إلها دونه من 

منمحيرئكه> يأؤيك. زلا ،١^٠٤ دونهء ين أمحدرأ متثا ؛^٥؛^؛؛؛ دع_اوى؛ ه نوئ
بهذاوالمراد ومل.ة. ؛حث، الطيب، وهو للتحفيض، الكريمة الأية هنْ ش )رلولأ، تياه. 
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عبادةحوار على بين ن لطا بيأتي أن أحد يقدر لا أنه المعلوم من لأنه التعجيز؛ الطلب 
الواصحة.الحجة البيزت بالسلطان والمراد تعالى. اش غير 

علىبحجة الإتيان عن تعجيزم من الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ذكره وما 
كثيرةآيات في موصحا حاء ش-ركهم، على المشركين حجة ؤإبطال وكفرهم، شركهم 
إلاأنئر نإن ألفلن إلا ثئمث إن لآ ثتممْ عر نن ذطم هو ظ تعالى: كقوله 

حاقإمادا ل_وؤا أقه يؤن ين ئوعؤبمث ما اورم ^^3، تعالى: وقوله [، ١٤٨]الأنعام: عزصوزه 
ننظمإن عر تث أثثرق آو هندآ تل تن يكتف أقرف ألتوت ؤآ ثنك ثم آم ألأبجا ين 

ئهم^٥، تن تكتنثا ءانمتم ؛^١٢ عليهم: مزكرأ تعالى وقوله ]الأحقاف[، ه ر. صثدقتى 
يماتق؛لم وهو ثلطثا ءلإهم أوتا ^أم _: وعلا حل - وقوله ]الزخرف[، و(ه يدء 

أشيؤن ين أل؛ن قجءهأ أرءيم ^٥]، تعالى* وقوله -روم[، ]الواه ينجدا هء َكاموأ 
إنثل، بمي نت عك ئهم كنتا ءابمهم أن أدوت ق بمج ثم أن ين حمحأ مادا أروق 
إقهاأؤ مع يغ ؤوس تعالى: وقوله ]فاطر[، وه عِبمل إلا بمئا ب*ئءم آلهنلثؤذة مد 

،ون[ نمؤم]الرج^اه آلكثفرون ينيح لا رُتي تعند جسادنم ثإئما هع لم مهتز لا ءاخر 
الضالينآبائهم تقليد إلا شركهم في لهم مستند لا المشركين أن على الدالة والأيات 

بيان،عطف قيل: وومنناه مبتدأ، وهتولاوه التكريمة: لأية ا هده ش وقوله ، حداكثيرة 
محلفي ؤأمحدوأه وجملة المبتدأ، حير ؤممثايم وقيل: ؤأق_ذوأه حملة والخبر 

أعلم.تعالى والله أظهر، والأول حال، 

ممنأظلم أحد لا أي َكذبا.ه. أثي عق أئرئ مثن أفنم تعالى• يدله 
كماالكهف، أصحاب قوع عليه افتراه كما شريكا له أن بادعاء الكذب افه على افترى 

الآية.. . ؛الههه. دونهء ين أمحدرأ مثثا الآكهف: أصحاب عنهم قال 

أعظمهو له الشركاء يجعل الله على الكذب افتراء أن من هنا ذكره المعنى وهذا 
الهنحدقوئدب أشي عل يكذب يمن أظلم 'ؤدس كقوله: كثيرة، آيات في مسا جاء الفللم 

يمصتوئ^\وه\ثك يكدأ أقد عق اهزئ مش آئلأ ؤو؛يى • وقوله [، ٣٢]١^٠—ر• جاءهثه إل 
ألْمحتف.4عئ أس آسه ألا ريهن عق َكوبجأ أدض آههشد وه وجب عق 

حدأ.كيرة ذلك بمئل والايات ]هود[، 

i إ٤^١ آس إلا تثدقث وما تعالى■ قوله  J ،^تنن3ؤأ دؤ' تنئز ؛؛
علىللعلل قوتثثخمأ'ه ؤ قوله: في ^:4 بميثا.4■ آنغَ ثن ء قصتهء 

وماالكفار قوماكم اعتزالكم ولأحل فالمعنى وعليه هشام، ابن قاله كما التحقيق، 
رحمتهمن ربكم لكم يشر اعتصام، ومكان مأوى الكهف، فاتخذوا الله، دول من يعبدونه 

ومحبوليهمالكفار قومه المؤمن اعتزال، أل على يدل وهذا مرفقا، أمركم من لكم ويهيئ 
ورحمته.به الله ا لطفأمبايب، من 
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الصلاةنسا وعلى عليه — إبراهيم نبيه في تعالى قوله أيصا عليه يدل لمعتى ا وهذا 
ثقثاؤية يدعاع أَؤث ألا عثئ ته، ؤأدعهمإ أثب يهمن بج( وما _ت والسلأم 

ؤؤبمار.؛ هتنا جملنا يعمن إاثآءس ليد ؤتثا آش دون من ثئدئ وما قعا ).( 
بهممجا هو إياهم لهم واعتزا ا-ٌرثم-ا، واه علكا مدق لثان لم ؤجعتا قننا بج، لم 

بدينهم.منهم وفرارهم لهم، 
الضميرعلى معطوف نصب محل في موصول اسم ٢^ إلا تثدؤى رنا ؤ وهوله: 

ؤثأ4وقيل؛ الله، دون من معوليهم واعتزلتم أي ت قوله في المنصوب 
أظهر.والأول تعالى الله غير عبادتهم واعتتزلتم اعتتزلتموهم أي مصدنية، 

اتثهيعبدون كانوا أنهم على بناء متصل، اسشاء هو قيل؛ ١؛^^ ■وإلا وقوله؛ 
إلايعبدون لا كانوا نهم يا القول على بناء منقتلع؛ استثناء هو وقيل! والأصنام. 

يعبدونه.ولا افه يعرفون ولا الأصنام، 
بفتح- عامر وابن نافع وقرأه به. تنتفعون أي ترسونبه، 'ؤتنئئاهأيماومحوله؛ 

وترقيقالفاء وفتح المتم بكسر - بعة الباش وقرأه - الراء تفحيم مع الفاء وكسر اليم 
وأناقرالمعروف، الإنسسان عضو وفى به، يرتفق فيما ولعنان قراءتان وهما _، الراء 

بكسرهو وقال■ — الفاء وكسر اليم فتح — الإنسان عضو بمعنى للالمرفقأأ في ائي الك
ذلك.غير يجوز ولا الفاء، وفتح الميم 

أيالمدلية، يمض أتعِه بث دؤ ت قوله في ررمنء أن الأنباري ابن وزعم 
تعالى؛كقوله غاية زعم الذي هذا وعلى مرفقا، الحعب ارأمركم« من بدلا ،؛ SOيهيئ 

ومن■ عنها وعوقا منها بدلأ أي [ ٣٨]الخوبة: آلأجن،ه ثمى ألدتا إلءحتوت اؤأر>تيتر 
Iعر لثا ا قول المعنى هدا 

انيهؤللى عانمت يردة مبة ثربزمزم ماء من لما لت ف
■أعلم تعالى واش زمزم، ماء من يدلأ أي 

قثهلؤأما ند ين ألغيث يهزل أرى ت كقوله لكم، قل يبت لثؤ'ه ينثر ؤ ومعنى 
ويسهل■ويقرب يم أي وقوله• ■ لأية ا [ ٢٨]الثوري؛ ثينئر 

متممعم،مت، وئدا أيان داش كهفهم م مزؤر طنمت، إدا أفنش رمى ؤ تٌالى؛ قوله 
هذاترجمة في قدمنا أن، أولأ اعلم أسوه. ؟ jLCيث.ثلك ننه شجوؤ 1، رئم ألشمال داق 

قولأ،لأية ا في العلماء بعض يقول أن تضمنها المي البيان أنواع هن أن البارك الكتاب، 
متعددة.أمثلة ذللئ، من وذكرنا القول، ذللث، حلاف، على تدل قرينة لأية ا نفس في ؤيكون 

نفىوش قولين، على الأية هذه في احتلموا الحياء أن فاعلم ذللث، ، Ivjlpؤإذا 
الأحر.صحة وعدم أحدهما صحة على تدل قرينة ية ألا 

كانواالكهف أصحاب، أن فهو خلافه، على الأية في القرينة تدل الذي القول أما 
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حرتمنهم الكهف، نفس من طبيعية حواجز الشص وبين وبينهم الكهف، من زاوية في 
تعالىالله شاء إن - تفصيله سنذكر ما على وغروبها، طلوعها عند الشمس 

الكهفأصحاب أن فهو صحته، على الأية هذه في القرينة تدل الذي القول وأما 
صوءمنع الله أن إلا ونقابله؛ الشمس تصيبه سمت على الكهف من فجوة في كانوا 

الذينالصالحين، القوم لهؤلاء كرامة العادة؛ خرق وجه على عليهم الوقؤع من الشمس 

يقالحتى غرابة فيه وليس مألوفا، معتادأ أمرأ ذلك لكان الأول القول أصحاب ذكر0 كما 
المذكورة،القرينة له تشهلس أنه ذكرناه الذي لوحه ا هذا وعلى ه، آثم ءاينت ين ت فيه 

الشمالذات إياهم وقرصها طلوعها، عند اليمين ذات كهفهم عن الشمس تزاور فمعنى 
ؤإلىالهللؤع، عند اليمين جهة إلى ؤيبعده عنهم، صوءها يقلص الله أن هو غروبها عند 
فإذايشاء، ما يفعل شيء، كل على قادر . وعلا جل — والله الغروب؛ عند الشمال جهة 

الكهف.وصع كيفية في اختلفوا الأول القول أصحاب أن فاعلم هذا، علمت 
نحومن كان الكهف باب أن على تدل لأية ا بأن نفيره في كثير ابن وجزم 

ذاتعنه تزاور طلوعها عند دخلته إذا الشمس بأن أخبر تعالى لأنه قال! الشمال، 
أيتزاور وقتادة؛ جبير بن وسعيد عباس ابن قال كما يمنة. الفيء يتقلتس أي اليمين، 

منهيبقى لا حتى بارتفاعيا عها شحا تقلتس الأفق فى ارتفعت كلما أنها وذلك تميل؛ 
\لئثاله،داق قوٌسمب زيت ■؛^^1 تعالى؛ قال ولهذا المكان؛ ذلك في الزوال عند شيء 

قلناه،ما صحة على فدل الشرق، ناحية من وهو بابه شمال مجن■ غارهم إلى تدخل أي 
والكواكب.والممر الشمس وسير الهيئة بمعرفة علم له وكان تأمله، لمن بين وهذا 

عندشيء منها إليه دخل لما الشرق ناحية من الغار باب كان لو أنه — وبيانه 
عندولا لهللؤع ا عند شيء منها إليه دخل لما القبلة ناحية من كان ولو الغروب، 
وقتدخلته لما الغرب جهة من كان ولو وشمالا، يمينا الفيء تزاور ولا الغروب، 
الحمد،ولله ذكرناه، ما فتعين الغروب، إلى فيه تزل ولم الزوال، يعد بل الهللؤع، 

•ي ١؛>، م ١^، 
كانالكهف باب إن • قالواالقول هذا أصحاب ؛ نفيره في الرازي الفخر وقال 

غربتؤإذا الكهف، يمين على كانت الشمس طلعت فإذا الشمال، جانب إلى مفتوحا 
القليبالهواء وكان الكهف، داخل إلى يصل كان ما الشمس فضوء شماله، على كانت 

الرازي•كلام انتهى إليه، يصل الموافق والنسيم 
لهمكان أنه تقتضي الشمس مع لصقة ا وهذه لأية؛ ا هذه تفسير في حيان أبو وقال 

مسلم؛بن فه ا عبد وقال ■ زاؤية في وهم الدبور جهة من وحاجب الجنوب، جهة من حاجب 
المعلر.من مستورأ الكهف أعلى كان هذا وعلى نعش، بنات إلى ينظر الكهف باب كان 
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ولاالطلؤع عند الشس تدخله لا نعس بنات مستقبل كهفهم كان ت عطية ابن قال 
فتوليهم،الشمس عليهم تدخل لا مقنأة في متسعا مضجعا لهم الله اختار الغروب، عند 

إلىالشمس، عليه تقللع لا الذي المكان والمقنأة؛ حيان. أبي كلام من الغرص انتهى 
العلماء.أقوال من ذلك غير 

ذكرظ.الي القرآنية للقرية أب الأول والقول 
الفخرالخيل بعض إليه ومال الزجاج، المذكورة القرية لأجل الأول القول اعتمد وممن 

*لمذكورة ا لأية ا بقرينة لذكور ا لزجاج ا قول لتوجيههما تفسيريهما، في ني لشوكا وا زي را لا 
ءايتتيى I تعالى قوله الأول القول ويؤيد ! تفسيره في ه الشوكاتي وقال 

بمعنىأنسب، عادة إليه تصل مكان إلى الفجوة توجه مع عنهم الشمس صرف فان 
يدلومما ، كذاجهة إلى بكونها تقييدها وعدم الفجوة إطلاق أيضا ويؤيد0 آية. كونها 

ت١لشاعر قول ١لوامحع المكان الفجوة أن على 
الدارفجوة وحلوا أبيحوا حتى ومنقصة ة مخنا قومك ألبست 

الشوكاني.كلام انتهى 
البيتومنه الحرب، كلام في محروق وهو المتسع. هي الفجوة أن ومعلوم 

تلأخر ا وقول المذكور، 

عزلولا ميل غير وحيلا رجالا وفجوة واد كل ملأنا ونحن 
نقسة.فجوة وجد ررفإذا ت الحدث ومنه 

أيهاترى أي طتنتاه؛ إدا آلثمس رمى ؤ I الكريمة لأية ١ هذه في تعالى وقوله 
لرأيتهمرأيتهم لو أنك والمعنى كهفهم، على تميل 'للوعها عند الشمس المخاطب 

أؤلؤ_تعالى• قوله المعنى هدا على يدل كما بالفحل، رآهم المحاق أن لا كذلك، 
الخربلخة في مشهور هذا بمثل والخطاب الأية، .ه ..فناثا ينهتِ لوقت عتيم أثلث 

تميل،تزاور؛ فمعنى الميل، التزاور: مادة وأصل الخفليم، القرآن هدا بها نزل التي 
يملالزائر لأن الزيارة؛ ومنه الحق- عن مل لأنها الزور؛ شهادة ومنه الميل، والزور: 

معلمته:في عم؛ قول المعنى هدا ومن الزور، إلى 

وتحمحمبرة عبإلي وشكا ه انبليا نقالوقع من ازور ف
ن;بيعة أمحا بن عمر وقول 
أزورالحي خشية وشخصي حياب ل ا مشية أقبلت لصوت ا عنى وحفص 

وحقيقتهااليمين، جهة أي ه اليمان دان ؤ الكريمة: لأية ا هده فى تعالى وقوله 
الكهف،يمين جهة اليمين: وذات البحر: في حيان أبو وقال باليمين. المسماة الجهة 

اهالفنتية، يمين أو الكهف،، إلى الل>احل يمين يعني ياليمّين، المسماة الجهة وحقيقتها 
الفلرف،.على منصوب وهو 
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أيوالمرم؛ المطيعة بمعنى القرض من ه يم ■مهن ؛^؛-^١ تعالى؛ وقوله 
قولومنه الرب؛ كلام في معروف المعنى وهذا . ولاعنهم ونتجافى تقطعهم 

الرمة:ذي غيلان 

ثاسالماء فى العين ومحواد صحى نظرة بية البجرعاء نفلرت 

الفوارسهن أيمانوعن لا شما مشرف أقواز يقرصن فلحن إلى 
أيمانهنوعن الشمال ناحية نها ويبعد يقطعنها أي مثرفا< أقواز اريقرضن فقوله؛ 

منالحالي وهو - بالفتح _ قوز جمع والأقواز: الدهناء، رمال أو موصع وهو الفوارس، 
وهذاال؛لريق■ بمعنى الجاز من جوز؛ جمع - مشرف أجواز ؤيروى جل، كانه الرمل 
معنىأن زعم لن حلافا تعالى؛ قوله محنى في الصواب هو ذكرنا الذي 

القولهذا قائل ومراد يسترد، كالقرض سريعا يزول ثم شيئا صوئها من تقعلحهم تقرصهم 
هواءلهم يعلميإ ما بقدر خفيفة، إصابة لحثي با وتصيبهم لغداة، يا عنهم تميل الشمس أن 

يتعفن.ولا المكان 

الفعللآكان يسترد ثم يحهلى الذي القرض من كان ولو البحر؛ في حيان أبو قال 
قوله؛من التاء فتح دل لكن مضمومة، ؤ ؛ قوله في التاء فتكون رباعيا، 

وقدشيئا، ضوئها من لهم تقطع أي القطع، بمعنى القرض من أنه على ممه يؤ 
التسع.الفجوة؛ أن قدمنا وقد الأول. القول الصواب، أن ءلمء؛ت، 

سبعياينتط؛قراءات، ولأث1 فيه كهمهفره عن الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 
علىالراء؛ وتثديلء الألف، حل ؤإمحقا الزاي بامحكان ررتزورا، الشامي عامر ابن قرأه 

المقدم؛عنترة كقول الميل؛ بمعنى الازورار من القراءة هذه على وهو تحمر، وزن 

الميت■ ■ ■ ا نقالوقع من ازو; ف
وعلىألفا، ها يحل. الخفقة بالزاي ائي والكوحمزة عاصم وهم الكوفيون وقرأه 

الخلاصة؛في قوله حد على التاءين؛ إحدى منه فحدفّتت، تتزاورا، ١١فأصله القراءة هل.ه 
رالبين ياكتتعلى ه يفيقتصر قد اّي تيا اءين تبا وم

الزاي؛تث،ل.يل نزاورأ، ١١المصري عمرو وأبو الكي كثير وابن الل،ني نافع وقرأء 
أعنيالقراءتين؛ هاتين وعلى الزاي، في التاء فيه أدغمت، تتزاورا، ١١وأصله ألفط، ؛حاJيرا 
الميلبمعنمح، التزاور من فهو اpاي في إدغامها وقراءة التاءين، إحدى حذف قراءة 

وعافي.وعاقب، افر وكهولهم؛ ، هناكما الفعل مجرد بهع)ى التفاعل يأتي وقلّ أيضا، 
بحسبإالثمي لحول ص تمنع طبيعية حواجز ال،كهفح في إن قال؛ س قول وعلى 

حديثهم؛س ذكر ما إلى راجعة ءاشي، يى دهى ؤ قوله: في لإشارة فا الكهف، وضع 
ؤإيوالهمالأوثان، عبدة بين من ؤإحراجهم التوحيد إلى هدايتهم إلى الذكور ذللئ، أي 
الأيةوأصل الد، آيات من حديثهم آخر إلى عدوهم من وحمايتهم ،، الكهفذللمثا إلى 
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ذلكمثل في والغالب ألفآ؛ الأولى الياء فيه أيدلت فتحات، بثلاثة ررأييةأأ لمحمقين عند 
فيأكشر عادة التغير لأن الأخير؛ في الإعلال كان إعلال، موجبا احتبمع إذا أنه 

كماالأغلب، خلاف على الأول أعل وهنا ذلك، وتحو ونوى، طوي في كما الأواخر؛ 
تيقوله الخلاصة في له أشار 

يحققد وعكس أول صحح استحق الإعلال ذا لحرفين ؤإن 
أيضا،إطلاقين العظيم القرآن في وتطلق إطلامحين. العربية اللغة في تطلق والأية 

المشهور،الإطلاق وهو العلامة، بمعنى تطلق أنها منهما الأول اللعةت فى إطلاقها أما 
[،٢٤٨لالبمرةت لأية ا .ه ..آلئابوت هثيمآ آن ءاتتثه ^إن ت تعالى قوله ومنه 
ب؛أبي بن عمر وقول 

المشهرأهذا ن ا أكنبمدفع ا قيتهلغداة الت، فا مآية ب
قبله■قوله فى المذكور إليها رسوله وبين بينها العلامة هو ذلك قولها أن يعنى 

وينكربها إلمامي يشهر ه إنفاللام با هيإلألكني 
قوله;قى بالحلأمة لأية ا تفسير جاهلي وهو ذييان نابغة شعر فى جاء وقد 

بعما العام وذا أعوام ة لمتا تهفعرفا لهآيات توهمت 
تبعده بقوله الدار علامات بالأيات مراده أن بين ثم 
خاشعأثلم الحوض كجذم ونودي أبينه لأيا العين ككحل رماد 

بآيتهم،القوم جاء ت يقولون الجماعة، بمعنى لأية ا إطلاق فهو منهما الثاني وأما 
غيره:أو هر مبن برج قول ومنه بجماعتهم، أي 

الممطافلأاللقاح نزجي بآياتنا مثلنا حي لا النقيين من خرجنا 
.؛جماعتناأي اريآياتناة ت فقوله 
كقولهالقدرية، الكونية لأية ا على إطلاقها ت منهما فالأول القرآن في إطلاقها وأما 

]TJأص لأول وثن ن\ع اقل ثآئئف ص ألثثؤت م ِفى ^١^ تعالى: 
الربهو خالقها أن لليمة ا العقول أصحاب بها يعرف قدرية، كونية علامات أي ؛ ءمران[ 

.لغة مة لعلا ا بمعنى لأية ا من لقرآن ا في لخيرية ا لكونيه ا لأية وا وعلا جل — وحده حبود ملا 
كقوله:الدينية؛ الشرعية الأية على إطلاقها فهو القرآن في الثاني إطلاقها وأما 

الأيات.من ونحوها [. ١١الأية .ه ..آثه ءايشتب عوكز ينلؤأ ُؤؤبموي 
علىعلامات لأنها لغة؛ العلامة بمعنى الأية من هي قيل: الدينية الشرعية والأية 

.وانتهائهاابتدائها على علامات فيها أن أو يها، جاء من صدق 
طائفةعلى الدينية الشرعية الأية لاشتمال الجماعق، بمعنى لأية، ا من وقيل: 

الخران.كلمات من وجماعة 
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بينمحئتا4. ره لم تجت هن بملل رثت ألثهئ دثر أث- هد ت تعالى قوله 
فمن— وعلا جل - وحده بيده والإصلأل الهدى أن الكريمة لأية ا هده في — وعلا ل ح— 

له.هادي فلا أصله ومن له، مضل فلا هدام 
ئهوس أآإي أؤوٌن تعالى■ كقوله حدأ، كثيرة آيات في المعنى هدا أوصح وقد 

وإكآعثا وجوبهم عك آلإث يرم ومحثثنم درنة ين أوهء لم تجد ض يئلو وثن ألهثي 
هأوأغكبملل وثن آلتهتدى ههو أثم يد ؤس وقوله; [، ٩٧]الإسراء: الأية .ه ٠ . ؤبمثا 

منيمدى أثن يبؤؤأ أحبكن من تهدى لا أؤإدك \ ه ولوقراف[، ]الأعلثسرين هم 
سقاهآثه يرى لم ثإ4ى ض فثثتم أق برئ ت وقوله [، ٠٦]المص،ص: يثا-ءه 

تنلير رثا تحل ثن بجدي لا أثت ؤ0 هدينهم عك تحش وإن وقوله: [، ٤١]المائدة: 
ومنصتتدرء هى دهديم آن ه نرد ؤذن0 ت تعالى وقوله ]الحل[، .ه قممتى 

[،١٢٥__ع_ام: ]الأوأذكتق، ك تحكني حكأقتا تحجا محكئا صثدرم بجثل يتيسةم آن يمد 
.حداكثيرة هدا بمثل والايات 

مستقلالعبد أن القدرية؛ مذهب يقللان القرآن فى وأمثالها الايات هد0 من ويوحد 
—وعلا حل — نه مبحا العبد، بمشيئة بل الله بمشيئة ليس ذلك وأن شر، أو حير من بحمله 

هدا؛سهل وسياتي كبيرأ! علوأ ذلك عن وتعالى مشيثته! يدون شيء ملكه في يقع أن عن 
تعالى.انثه ثاء إن — الميمحث 

سورةفي الكتاب( آيات عن الاصطرات إيهام ردفع كتابنا في أيضا أوضحنا وقد 
وقوله؛]!كس[، رواه وةئن>ها وفاقها تعالى؛ قوله على الكلام في ررالشمسأأ 

الصوانإلى يرشده للموالأة سبب وبينه بينه تكون لن أي • ّم،رؤداه لمحا لم نجد وهلن 
ألثهتلهودثر وقوله؛ له، هادي فلا افه أصله من لأن ذلك يكون لن أي والهدى، 

بحذففرووه بحة الوبقية عمرو• وأبو نابع الوقف دون الوصل في الياء ت ياثبا قرأه 
الحالين.فى الياء 

والأيقاول؛١^^، بمعنى الحسبان رمده. وخب اؤه\ظ\ ووم1ئلم تعالى؛ قوله 
ربيعة؛أبي بن عمر قول ومنه -، وصمها القاف يكسر — يقفل جمع 

تأمركيف أشر قالت وأيقامحلهم منهم تنبه قد من رأت فلما 
أيقاءلارأيتثهم لو المخاطب أيها نقلنهم أي اكئم، وهو راقد جمع والرقود؛ 

عهمأطلئث وز نظيره؛ في تعالى قوله المعنى هذا على ويدل رقود، أنهم والحال 
هوأيقاظ أنهم الرائي ظن بب العلماء؛ بعض وقال الأية. .ه . . ^١، نهر لوثت 
بعده؛تعالى قوله له يشير القول وهذا تقلبهم. لكثرة وقيل؛ مفتحة. وعيونهم نيام أنهم 

وقلةكثرة من تقلبهم عدد في هنا المفسّرين وكلام أنسئا^،ه، ودان آثمان ذات وونههم 
فيه.الأقوال ذكر عن أعرضا ولذا عليه؛ دليل لا 
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وعاصمعامر ابن القياس على السين بنتح قرأه الآيةت هذه في وقوله 
قّراءيانوهم-ا والكس—ائي، عمرو وأبو كثير وابن نافع السنن بكسر وقرأه وحمزة• 
أضح.والكسر أقيس والفتح مشهورتان، ن ولغنا سبعيتان، 

فيالمفسرين عبارات يالؤصبميده. ذئاعني شئ ؤرظثه> I تعالى قوله 
بنوسعيد ومجاهد عباس ابن عن ويروى البيت، فناء هو ت فقيل ء الوصيد دار الراد 
العتبة.الوصيد وقيل! أيضا. عباس ابن عن مروي وهو الباب، الوصيد؛ وقيل حير، 
أيضا؛ررأصيال،أ له! ل ؤيقا الباب. هو الوصيد أن لقرأن ا له يشهد والدي الصعيد. وقيل؛ 

كلبإغلاق وذلك مطبقة؛ مغلقة أي ]الهمزة[؛ او(ه مؤصدهُ عانجم ؤ.إث؛ا يقول؛ اش لأن 
الشاعر!قول الحرب كلام ص لأية ا ونظير أبوابها، س الباب وهو أصيد، أو وصيد 

موصدةصنعاء أبواب دونها ومن ناقتي، مكة أجبال إلى تحن 
الرقان؛قس ابن وقول 

الحجابعلميه موصدأ مصفقا غزالا لحلنا لو القصر في، إن 
كونأن فيه العادة لأن والإطلاق؛ الإطباق ذلك؛ جميع في بالإبماد فالمراد 

ه٠^٠^٥ ؤ قوله! فى القراءتان اللغتين وعلى أصيد. فيه ويقال الباب. وهو لوصيد يا 
الوصيد.من مهموز وغير ز . الأصيد- من مهموزا 

زمرتوقثل المسي، وهب بن عبيد قول الماب على الوصيد العرب إمحللاق وس 
منكرغير بها ومعروفي علي وصيدها د يلا فضاء يارض 
الأخر!كقول علي، ند حتى أبواب فيها ليست يحني علي، بابها يد لا أي 

نجحريا بهالضب ترى ولا 
.له؟ باب لا جبل في غار والكهف لأية، ا في الباب هو الوصيد يكون كيف قيل؛ فان 

سمانع فلا منه، للشيء يدخل الذي المدخل على يعللق الثاب أن فالجواب! 
فتاءلأن ذكرنا؛ ما يخالف لا الفناء الوصيد قال! ومن بابا• الكهف الم، المدخل تعمية 

المباركاعتاب هذا تضمنها التي البيان أنولخ من أن مرارأ قدمنا وقد بابه• هو الكهف 
خلافه.على تدل قرينة الأية فى وتكون قولأ الأية فى العلماء بعض يقول أن 

الأيةهذه في الراد إن الكريمة! لأية ا هذه في الحلم أهل بعض قال وقد 
للوكالبهمكقراءة الشاذة، القراءات ببعض لذلك واستدلوا حقيقي. كلب لا منهم، رجل 
.ذراعيه({باسط وكالتهم زر وقراءة ا؛ بالوصيد ذراعيه باسعل 

لأنلقول؛ ا ذلك بتنللأن على تدل قرينة لمثل ؤ —؛ وعلا جل — وقوله 
عنعليه المتفق أنس حديث ومنه الحقيقى، الكلب صفات س معروف الذراعين يسعل 

وهذاالكلب(( اتسامحل ذراعيه أحدكم سهل ولا المجود في رراعتدلوا قال! أنه . النيئ 
رروكالئهم((وقراءة حقيقي، كلب أنه على قرينة فهو العرب، كلام في مشهور المعنى 
.الحففل والكلأءة! ويحرسهم. أهله يحفقل الكلب لأن كلبا؛ كونه تنافي( لا بالهمزة 
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هوالذي مفعوله في هو الذي الفاعل اسم عمل وجه ما قيل■ فإن 
كانإذا إلا يعمل لا ررأوا، صطلة يكن لم إذا الفاعل اسم أن النحو في والمقرر ررنراعيهأا 

.الممل؟ أو الحال في واقعا 
'تحار قوله القرآن من ذلك ونظير ماصية، حال حكاية هنا لأية ا أن ت فالجواب 

.[ ٧٢: ]١^٥ حمم ٌا يمج ^؛؛٢٥ ت تعالى وقوله [، ٣٠ت ]١^٠ ه -ثلثه ألبين ي جاملا 
بوصييذراعيه باسطا وكونه الكلب، هذا كتابه في _ وعلا جل - ذكره أن واعلم 

ابنقال الفائدة. عفليمة الأخيار صحبة أن على يدل ؛ش-أنهم التنويه معرض في كهفهم 
النوممن أصابهم ما فأصابه بركتهم، كلبهم وشملت ت الكريمة لأية ا هذه تفسير في ■ظه كثير 
اه.وثان، وخبر ذكر الكلب لهذا صار فانه الأخيار، صحبة فائدة وهذا الحال، تلك على 

منمع ررأنت ت ورسوله الله أحب إني قال لمن قوله المعنى هذا على ويدل 
٠أنس حديث من عليه متفق أحييتاة 

سورةفي تعالى اممه يينه كما عقليم، صرر فيها الأشرار صحبة أن ذلك من ويفهم 
إنأس ^،3؛ قوله; إلى .ه همين ؤ، َير؛ إق تم هبث قوله: في 

]الصافات[..ه آشنمميت ين وقت تق نتة ئه ^؛j، كدق 
.قعلمير اسمه ت بعضهم فيقول كلبهم، اسم في الأقوال من المفسرون يذكره ومجا 

فائدته.لعدم الكلام يص نقلل لم ذلك غير إلى حمران، اسمه ت بعضهم ؤيقول 
بيانهافي يسن ولم رسوله، ولا لنا ، OJا يبينها لم كثيرة أشياء العفليم القيان ففي 

فيه.فائدة ولا تحته طائل لا عنها والبحث شيء، 
ونحنجدوى، ولا علم بدون فيها الأقوال ذكر في يقلمون المقرين من وكثير 

الذيلبحفس وكا واسمه، الكهف، أصحاب كلب كلون دائما؛ ذلك؛ مثل عن نحرض 
عليهوأنكر الحضر، قتله الذي الغلام وكامم إسرائيل، يني بقرة من القتيل به ضرب 
وكم، وعرضها المقيتة طول وكم هو، شجر أي من نوح مفينة وكخشسها قتله، موسى 

فيه.التحقيق على دليل ولا عنه، البحث فى فائدة لا مما ذلك غير إلى. العلتقات، من فيها 

أوؤتآ ق ثمحد لا أؤةلأ تعالى! قوله على الكلام في ررالأنحامآ؛ سورة في قدمنا وقد 
وماقتل، إن قيمته وأخذ وبيعه، الكلب لحم أكل حكم - [ ١٤٥]الأنعام! إل 

فيه.الحله.اء وأقوال ذلك فى الأدلة وأوضحنا يجوز. لا وما منها اقتناؤه يجوز 
لقاهالؤأ يئتر همحقم تنهم ثآت هال تئإ لشآءو سنهن تعالى؛ دوله 

الكريمةلأية ا هذه في - وعلا جل - ذكر ثثتنوه. يما أنو رذؤأ ئاؤأ يوؤ مص و يوما 
بحضأبعضهم ليال أي بينهم، ليتساءلوا الطويلة نومتهم من الكهف أصحاب بحث أنه 

بعضأو يوما لبثوا إنهم قال! بعضهم وأن الومة، تلك في الكهف في لبثهم مده عن 
_.وعلا جل - الله إلى ذلك علم رد وبعضهم يوم، 
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آخرموصع في بين ولكنه الأمر، نص في عنها تساءلوا التي المدة قدر هنا يبين ولم 
القمرية،السنة بحساب منين وتسع سنة وثلاثماتة الشمسية، بحساب سنة ثلاثمائة أنها 

تقدم.كما .ه معا ؤأزدادؤأ بى ياثؤ يثث َيهنِ ف، ُؤرؤ-ؤأ • تعالى قوله في وذلك 
طثاث1أر|( أجآ هنئن اتدثة إث، ند،ت ؛^^٢ ؛ؤدتات-ثرأ تعالى: قوله 

للعلماءقولان ارأزكيءا I لأية ا هده في قوله في نن_نه. مرق هثآنحقم 
شبهة.ولا حرام فيه مما ليس حلألأ لكونه أطيب ارأزكى" بكونه المراد أن أحدهما: 
الثاعر؛وكقول كثر، إذا الزؤع زكا : كقولهم أكثر، أنه أزكى يكونه المراد أن وثانيهما: 

وأطيبثلايث، من أزكى بع لولة ثلاثم توأنثع ما نائلبق
ثلاثة.من أكثر أي 

اممهأمر الصالح والعمل الحلال أكل لأن القرآن؛ عليه يدل الذي هو الأول والقول 
.. صنإاة4. القشب يى ص' آلرنل، ؤةآأأا قال: المرملين أمر كما المؤمنين به 

فرآسلإوا ;ئم تا ثلتقتب ين ءائوأ هزتث وقال: [، ٥١]المؤمنون! الأية 
الطهارةحملي الزكاة مادة إطلاق القرآن في ؤيكثر ]القرة[. .ه تئووث إياه لظنتر إن 

•• و4■ ها ش أو وقوله: ]iV>،[، الآية . . ه ش ألإ كقوله: 
[،٢١]الزر: أبداه أمد ين يدؤ ؤؤ •ا ءوؤ آس محل وقوله: ]اكس[، ؛لأية 

ركهثثا ؤ\ثإتت وقوله: .4 ثبما وأمبل جوْ منة يا رئإثا تدثه-تا أف ■' وقوله 
•لأيات ا من ذلك غير إلى دئد،4، ثم 

والمعاصي،الذنوب أدناس من إلعلهارة بها يراد ! ونحوهاالأيات هذه في فالزكاة 
الحيةمأكلهم في مقللهم يكون أن المتقن الأخيار الفتية هؤلاء بحال للائق فا 

يخفونمؤمنون فيها بالمدينة عهدهم إن ؛ العلماء بعض قال وقد الآكثرة، لا والطهارة، 
ذلكوأن الكافرين، دون المؤمنين طعام من الشراء يريدون وأنهم وكافرون، إيمانهم، 

ومجوس،كتاب أهل فيها كان I وقيل. ثماثاه I قوله فى بالزكاة مرادهم هو 
تعالى.الله عند والعلم 

علماءوأخذ القضة، ! أحدحظمأؤ'كاتاسوأ تعالى! قوله في والورق 
الفقه؛مسائل س مسائل الآكريمت الأية هذه من وغيرهم اّلكة 

نميظمؤرآتثوإ قولهم; لأن وصحتها؛ الوكالة جواز الأولؤرت المألة 
بعضوقال الطعام. لشراء المبعوث لهذا توكيلهم على يدل لأية، ا . . إرومح؛ه. 

خرجوالو لأنهم والخوف؛ التقية مع بل مطلقا التوكيل جواز على لأية ا تدل لا العلماء؛ 
توكيلعلى تذل فالأية معذورون، فهم فلتهم في اعدازهم بهم لعلم حاجتهم لشراء كلهم 

فىمالك أصحاب س سحنون قول وهو حنيفة، أبو ذهب هذا ؤإلى غيره■ دون المعذور 
الخصام.على التوكيل 
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قضائه.أيام به فحكم الفرات، بن أمحي من تلمه مححنون وكأن العربي! ابن ل محا 
فإنالحق، وهو لهم، ؤإذلألأ منهم إنصافا والجبروت الغللم لأهل ذللث، يفعل كان ولعله 

اه.هلل، لبا ا لأهل تكون ولا معونة الوكالة 
أنفلهم والفضل الدين أهل فأما حن؛ هذا الحربي ابن كلام القرطبي؛ وفال 

ماالصحيح للشاهد الوكالة جواز صحة على والدليل أصحاء. حاصرين كانوا ؤإن يوكلوا 
الإبل،من سن ه الممح، على لرجل لكن قال؛ ءريرْ أبي عن وعترهما الصحيحان أحرجه 

رلأعطوه(ا:فقال؛ . فوقها سأ إلا يجدوا فلم سنه فطلّوا للأعطو٠(( فقال؛ يتقاصاه فجاء 
البخاري.لفظ محاءة أحسنكم حيركم وان .؛ الني وقال . لك افه أوفى أوفيش فقال؛ 

فانالبدن، الصحيح الحاصر توكيل جواز على صحته مع الحديث هذا فدل 
،ذلاثاا على لهم منه توكيل وذلك عليه، التي السن عنه يعقلوا أن أصحابه أمر ّمحا لا 

;قولهما في وسحنون حنيفة أبي قول يرد وهذا مسافرأ. ولا مريضا . المح، يكن ولم 
قولهما،حلاف الحديث وهذا خصمه، برصا إلا الصحيح الحاصر توكيل يجوز لا إنه 
علىالوكالة في خالفا إنما وسحنونا حنيفة أيا لأن فيه؛ ما يخمل ولا القرطي• كلام اه 

الحق.دفع في الوكالة في يخالفا ولم فقعل، الخصم إذن بغير المخاصمة 
الوكالةصحة على والسنة الكتاب من الأدلة — افه شاء إن — سنذكر المناسبة وبهذه 

.غيرهاعلى بها تنبيها ذلك، من إليها المحتاج المسائل وبعض وجوازها، 
في.وصحتها الوكالة جواز على دل كلها والإجماع والمنة الكناب أن ت أولا اعلم 

تصوحغمؤكابعثؤأ ؛ هناتعالى قوله ذلك على اكالة الأيات فمن الجملة، 
عليهاعملهم فان [، ٦٠]التوبة: الأية . . عقناه. وأكلى ؤ تعالى: وقوله الأية، هذه 

.أخذهاعلى لهم توكل 
بنمآهمحيؤ عق ئألتوه هندا بفسمحى ؤآدهموأ بقوله؛ أيضا العلماء بعض لذلك واستدل 

بصيرأ.ليرتد أبيه وجه على قميصه إلقائهم على يوسف من لهم توكيل فإنه [؛ ٩٣]يوسف؛ 
حزآينعل ^٥١^ يوسف؛ عن تعالى بقوله أيضا لذلك بعضهم واستدل 

الأرض.خزائن في ما علمي توكل فإنه [، ٠٠]يومحف: ألآرٌت4 
حديثذلك من ؛ وصحتها الوكالة جواز على كثيرة أحاديث، دلت فقد المنة وأما 

حديثوهو ١كين، قضاء في التوكيل على المال القرتلي، كلام في المتقدم هريرة أبي 
نحوْ.. المني عن رافع أبي حديث، من البخاري إلا الجماعة وأحرج علميه، منفق 

لهبه ليشتري دينارأ أعطاه ه المي أن رقي لبا ا الجعل أبي بن عروة حديث، : ومنها
فييالمركة فدعا وشاة، بدينار وجاءه بدينار إحداهما فباع ■ شاتثن به له فاشترى شاة، 

داودوأبو والبخاري أحمد الإمام رواه فيه، لريح التراب اشترى لو وكان بيعه؛ 
الشّراء.على التوكيل وفيه واكارقطي، ماجه وابن والترمذي 



٥٣٧( ١٩)وط الكهف: ّورة 

فأتيتخيبر، إلى الخرؤج أردت ت قال يهإ الله عبد بن جابر حديث ت ومنها 
منهفخد وكيلي أتيت ررإذا فقال؛ خيبر؟ إلى الخروج أردت إني فقلت! . اممه رسول 

داودأبو أخرجه JردوJهاأ على يدك فضع آية منك ابتغى فإن ومشا، عشر حمسة 
.وكيلا له بأن منه التصرج وفيه والدارهطني، 
اعترفتفان هدا امرأة إلى أنيس يا ررواغد الصحح: الحديث في ه قوله : ومنها

الحدود.إقامة في التوكيل في صريح وهو ئارجمهاة 
وأنبينة على أقوم أن الله. رسول أمرني قال؛ خهنه علي حديث ؛ ومنها

نعطيهررئحن وقال؛ شيئا، منها الجازر أعقلي وألا وأجلتها، وجلودها بلحومها أتصدق 
وجلودهابلحومها والتصدق البدن على الهيام على التوكيل وفيه عليه. متفق عندناة، من 

.منهاشيئا الجازر إعطاء وعدم ■ وأحلتها 
أصحابهعلى مها يقغنما أءقلا٠ النتي. أن ُقهبم عامر بن عقبة حديث ؛ ومنها

فيالوكالة وفيه أيضا. عليه متفق ٠ يه،؛ أنت ررصح فقال: للنبي. فدكر0 عتوي، فبقي 
طرفاصحيحيهما في الشيخان أحرج وقد ■ كثيرة ذلك بمثل والأحاديث الضحايا، تقسيم 

.هنابعضه ذكرنا منها، كافيا 

كتاباشتمل نصه؛ ما الوكالة كتاب في الباري؛؛ ررفتح ش حجر ابن قال وقد 
ستة،منها المعلق حديثا، وعشرين ستة على — البخاري صحيح من يحني — الوكالة 
وافقهخالصة والبقية حديثا، عشر اثنا مضى وفيما فيه منها المكرر موصولة. والبقية 
حلف،بن أمية قتل في عوف بن الرحمن عبد حديث سوى تخريجها على ملم 

وحديثطريقيه، من هوازن وفد وحديث المذبوحة، الشاة فى مألاش بن كب وحديث 
منوفيه العمان، نمة في الحرث بن عقبة وحديث، رمضان، زكاة حفظ فى هريرة أبى 

تللث،وكل الباري• فتح من انتهى أعلم، وافه آثار، ستة وغيرهم الصحابة عن الاثار 
.وصمهاالوكالة جواز على دالة الأحاديث 

وقالالجملة، في وصحتها الوكالة جواز على الملمون أجمع فقل الإجماع وأما 
الحاجةولأن الجملة؛ في الوكالة جواز على الأمة وأجمعت المغني! في قدامة ابن 

انتهىإليها، الحاجة-فلشت، إليه يحتاج ما فعل أحد كل يمكن لا فإنه ذللث،؛ إلى داعية 
.فيه نزاع لا مما وهذا • منه 

الأصل.إلى عليها الوقوف أراد من إليها يرجع بالوكالة متعلقة وسائل وهناك 
التاملأن الأرض؛ في الغرب، من فأصلها القراض، وهي الضاربة شركة وأما 

تعالى؛قوله ش كما الأرض، في بالضرب عنه يكنى والمفر الربح، طلب في فر ا ي
ؤ،ئ/ثءآ ُؤوإآا • وقوله [، ٢٠]المزمل؛ محل ين يبموف آمحرم0 ق بمرثذ ءؤوءا-موق 

.١[ • ١ ]اوساء: ألصاووه مى شخا 1ن .قج ٤،؛؟^ هأتز 



(٢١- )•٢ ١^٥ امف: سور؛  ٥٣٨

الأصل.راجع وأنواصها الشركة في للعلماء أقوال وهناك 
إداقلوا وأن ثثهم ق يثءتمحأ أو هوؤ بملهريأ إن تعالى• ئر.له 

:قالواأنهم الكهف أصحاب محن امدمة الأية هدْ في - وعلا جل . ذكر أب—يا.4• 
عليهميعللعوا أي عليهم، ظهروا إن ؛دينهم منهمفروا الذين الكفار قومهم إن 

بالشتميرجموهم وقيل؛ القتل. أنواع أشنع من وذلك بالحجارة، يرجموهم مكانهم، 
الكفر.ملة إلى بريوهم أي ملتهم، في بعدوهم أو ،، والقذف

ذكرالكفر إلى الرد أو الأذى من لمض الممع الكفار فعل من هنا ذكره الاني وهل،ا 
آقمأ،وهال ؤ —؛ وعلا جل — كقوله وأتباعهم؛ الرمل مع الكفار فعل هو أنه أخر مواصع في 

تعالى؛وقوله [، ١٣]إبرام-م; ثناه ؤ قمدُى و فينأ مذ ثحربمة=فإ إئمنلؤ-م ًكئريأ 
\،^iJ  يلعودة أز ريذآ من معش  ١٠٣١^وأث؛ن ثئتب ممه،ّ من أسلإث_ا ١^؛؛، أتالأ

ينخآس بمنا إد تنئ شظم ق عدن! إن َةذبا آثه و آهئسا هد . ية َقا آثأد ئال هدأ 
لزاؤذاتعالى! وقوله [، ٨٩-٨٨]الأعراف: يثآآ أن إلا دثأ سوئ أن ٥ بجن وم، 

الأيات-من ذلك غير إلى [ ٢١٧]؛^؛ أنقلننرإ4 إن د.؛ناطم عن تدهم ثئ يقيزم 
حتنحائهسمن بالإكراه ر الحن. أن لكريمة ا لأية ا هاوه من الحلماء يعنس أخذ مسألة: 

ف،هيدمظم أو يتجموقر عوؤ ^إن ،: الكهفأصحاب عن قوله لأن الأمة؛ هن،0 
هعنهم: قال هذا ومع ملواعينهم، وعدم ذلكإ على إكراههم في ظاهر ؛فهم4 
حديث،المعنى لهل.ا ويشهد بعذر• ليس الإكراه نللئ، أن على ذللئ، ل فن. جداه إدا ملثوأ 
لأنالقتل؛ من بالخوف الإكراه مع قربه ذباب في النار دخل اللءي في شهاب بن طارق 

قتلوه.ذابأ ولو يقرب أن امتنع الذي صاحبه 
تجاوزاف ررإن ه؛ قوله محي المخاس مفهوم أي الحطأب، دليل أيضآ له ويشهد 

عنلي ررتحاور ت قوله من يفهم فإنه . عليه® استكرهوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن لي 
الإمامأعله ؤإن الحديث وهذا ذلك، عن لهم يتجاوز لم الأمم من أمته غير أن أمتي® 
فيثابتة شواهد وله لقبول، يا وحديثا قديما العلماء تلقاه فقد حاتم أبي وابن أحمد 
إيهام)دفع كتابنا ش المسالة هذه اوصحنا وقد الصحيحة. والسنة العفليم القرأن 

إنؤ,إمم قوله' على الكلام في رلالك-هفأأ، سورة في الكتاب( ت ليا عن الاصطّراب 
اللهصرح فقد الأمة هذه أما هنا، ا-خصرذاها ولذلك الأية؛ . . ٠ عوم يْلهثول 
[١٠٦]الحل: نقثة تنكره محن أؤإثم٠ قوله• في بالإكرام بعذرهم تعالى 

اه.تعالى. الله عند والعلم 

هنااممه يبين لم مسجداه عنيم ثتحدثآ \ثيظز عق علؤإ آكمّنح ^٥١؛؛، ت تعالى قوله 
ابنوذكر الكفار؟ مجن أو الملمين، من هم هل أمرهم، على غلبوا الدين هؤلاء من 

تقولهم وهي مسلمون، أنهم ت والثاني كفار، أنهم : أحدهماقولين: فيهم وغيرْ حرير 



٥٣٩( ٢٤-  ٢٢)الأس الكهف; سورة 

صفاتمن لا المؤمنين صفات من حد لمسا ا اتخاذ لأل مسجداه؛ عثهم ؤثتءغدرل 
منالقبور على المساجد اتخاذ يقول؛ أن ولقائل العلم. أهل يعفس قال هكذا الكفار، 

ذلكقدمنا وقد المسلمين، فعل من لا ه، ه ا رسول لسان على الملعوسن فعل 
أئجرأمحب َكدب تعالى؛ قوله على الكلام في ررالحجرا، سورة في بأدلته مستوفى 
س[. 40امحن 

مءء محة نقوفيَث َمح ه ئلثة سالى; فوف 
•ه ميل إلا بملثيم ى يدغم أءلإ يؤآ ش ==كثثم وئامبم سعه وموزث الثنث 

أصحابعدة فى الناس اختلاف عن الكريمة لأية ا هذه فى - وعلا جل - أخبر 
تدلبقرينة الكريمة لأية ا ش وجاء برابع، قائل لا أنه على أقوال، ثلاثة فذكر الكهف، 

;بقوله الأولين القولين ذكر لما لأنه باحللأن؛ والأولان الصحيح هو الثالث القول أن على 
أؤث؛مات ب_قووص ذلك تبح َئمه حمثه وبموزى َةثهن رإدعه> يثثه وسمووة 

ؤإنيصبب، يكاد لا فانه يعرفه لا مكان إلى يرمى كمن علم، بلا قولأ أي ه آلعيب 
القرطي!وقال [ ٥٣]سبأ; بعيده ثكان من آلثتب ؤؤيئذمئ كقوله! قصد، بلا أصاب 
زهير:قال كما ومرجم ومرجوم فيه رجم يخرص ما لكل يقال بالظن، القول الرجم 

المرجمبالحديث عنها هو وما وذقتم علمتم ما إلا الحرب وما 
يذكرولم فاقره، »=كلبأمه وئاممم سجعه ؤودموؤث يقوله؛ الثالث القول حكى ثم 

قالهيله إلا نعامهم ^٥٠١ وقوله؛ الصحيح. أنه على فدل بالغيب، رجم ذلك أن بعده 
اعنأثو وش وقوله! سبعة. كانوا يعلمهم، الذي القليل ذلك من أنا عباس! ابن 

علمواؤإن - وعلا جل - خالقها إلى الأشياء علم يردوا أن للناس تعليم فيه يث,؛إمه 
يأردادمحأسإرك< ماثؤ يئئ كهفهر ف، أؤوؤ-مأ قوله؛ في لبثهم بمدة . نبيه أعلم كما يها، 
وش_ث وعلا جل - قوله في - وعلا جل - إليه العلم برد ذلك مع أمره ثم .ه لمعا 
برابعقائل لا أنه من قدمنا وما لأية. ا . . ■ ه آلثمرت عتب لم لثإ يما أعلم آثه 

كانواقالا: جريج وان إسحاق ان أن مع الكريمة، الأية حلاهر من خذأ أ كثير ان قاله 
تعالى.الله عند والحلم ثمانية. 

.تثنأن.إلا عدا هاعل إق قايء مولن ولا تعالى؛ قوله 
إلاالمستقبل في شيئا .سيفعل إنه يقول! أن لكريمة ا لأية ا هذه في ؤه نبيه ايثه نهى 

جل— بمشبئته إلا كان ما كائنا العالم في شيء يقع لا الذي الله مشيئة على ذلك معلقا 
فيفعله على تعزم شيء لأجل تق-ولن لا أي فاىعه دممحلى وزلا فقوله; وعلا.، 

خصوصلا الزمان؛ من يستقبل ما بالغد: والمراد غدأ. الشيء ذلك فاعل إني المستقبل 
زهير:قول ومنه الزمان؛ من المستقبل على الغد إطلاق العربية أساليب ومن الغد. 

عمغد في ما علم عن ولشني قبله والأمس الموم علم وأعلم 



(٠٢٤  ٢٢)الأس الكهف: سورة 

ذلك.الممن الخد لتخصيص وجه لا إذ المستقبل، في يكون هما يعلم لا أنه يعني 
أياش، يشاء أن إلا ذلك: في نائلا إلا [ ١١١]\ص: ألأ4 يقه أن ؤألآ وقوله: 

هموصعفي وهو ايثه. يمشيشة إلا أي افه، شاء بإن إلا Jقولنه لا أو الله. بمشيئة معلقا 
وغيره.لزمخشري ا قاله اله، ثاء إن قائلا اقه بمشيئة متلبسا إلا يعني الحال، 

عنمحمدأ سلوا لقريش: قالوا اليهود أن الكريمة لأية ا هذه نزول وسبب 
فيعجيبة قصة لهم فتية وعن القرنين(، ذا الأرض)مون في ْلواف رحل وعن الروح، 
عماغدآ ررسأحيركم ه: اقه رسول لهم فقال الكهف(. أصحاب )يعنون الماصي الزمان 
وقيلليلة، عشرة خمس قيل مدة، الوحي عنه فلبث - الله شاء إن - يقل ولم سألتم 

فيقال الثلاثة، الأسئلة عن الجواب عليه أنزل ثم عنه، الوحي تأخر فأحزنه ذلك. غير 
ؤءسالفتية في وفال، [• ٨٥]الإسراء: ه تق أنر ين آلتحح ئل آلخج م، الروح؛ 

;ف الطوا الرجل في وقال قمتهم. آحر إلئ لأيأت ا . .ه.أنص تآيم يقس 
قصته.آحر إلى لأيات ا . . ).ه. ؛ًغمإ ينه ئكتمحإ تثاهنأ قل أكمبميغ ذى ■_ ؤُثطالإك 

علىفيها نبيه عاتب افه وأن ، نزولها وسيسا الكريمة لأية ا هذه معنى عرفت فإذا 
يضميمةأخرى آية دلت أنه فاعلم ، غدأ سأخركم لهم قال لما — هه ا شاء إن — قوله عدم 
عاتبكما — نثه ا شاء إن — قوله عدم على سليمان نبيه عاتب ممه ا أن على لها السنة بيان 

فيالشيخان أحمج فقد أشد؛ كانت بدلك سليمان فتنة بل ذلك. على لأية ا هده في نبيه 
عليهماداود. بن سليمان ررقال قال: البي أن )جهنع هريرة أيي حديث من صحيحيهما 

تسعينرواية وفي - امرأة سعين على الليالة لأطوئن -؛ والسلام الصلاة نبينا وعلى 
٠له فقيل اش سبيل في يقاتل غلاما منهن امرأة كل تلد - امرأة مائة رواية وفي امرأة، 

امرأةإلا منهن تلد فلم يهن فطاف يقل• فلم افه شاء إن قل الملك؛ له ئال رواية وفي 
لماممه شاء إن ئال لو بيده نفسي رروالدي ه؛ الله رسول فقال ازة إننصف واحدة 
اه.أحمعوزة فرمانا الله سيل في للول٠اتلوا رواية: وفي . دركا وكان يحنث 

٥؛؛!(تعالى: قوله معنى يئن الصحح الحديث هدا أن فاعلم هدا علمت فإذا 
للإنقول: تركه بسبب كانت سليمان فتنة وأن [. ٣٤]ص؛ حداه كيسيث عق ؤأؤا شس 

الذيالجسد ذلك وأن إنسان، نصف واحدة إلا النساء تلك مجن يلد لم وأنه افه؛؛، شاء 
كينهءعق ؤوألإ-ا تعالى: قوله فى موته بعد كرسيه على ألقى الذي هو إنسان نصف هو 

]ص:_، تعالى: قوله تفسير قى المفسرون يذكره فما [، ٣٤]ص: جمداه 
ساّيمانومحلرد سليمان، كرسي على وحلس الخاتم أخذ الذي -ان الشيهلقصة مجن [، ٣٤
بأجرعنده يعمل كان من له أء۵لاها التي السمكة بتلن في الخاتم وجد حتى ملكه؛ عن 

بمقاميليق لا وأنه له، أصل لا محلل يا أنه يخفى لا القصة اخر إلى ملكه، عن همهلرودأ 
باحللة.أنها يخفى لا التي الإسرائيليات من فهو النوة؛ 
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الجملة،في عليه الصحيحة السنة دلت وفد ذكرنا، ما هو لأية ا معنى في والظ-اهر 
تعالى.الله عند والعلم المحققين. بعض واختاره 

معروفانمحولان الكريمة لأية ا هده محي . إدا رئك ^$١١^ مالي! قوله 
الشيسير.لعلماء 

غدأسأفعل قلت إن أنك والمعنى قبلها، بما متعلقة الكريمة الأية هده أن الأول؛ 
ربكاذكر أي الله؛ ثاء إن فقل ذلك بعد تذكرت ثم اطه، شاء إن تقول! أن ووسيتا كدا 

هوالقول ويرن'ا النسيان. بعد تدكرت إذا عدآ ستفعله أنك تقول ما مشيئته على محلقا 
إلا@ ئوا م ءاعل ١^، ص ملق ولا قطه: تحالى قونه عليه يدو لأنه الفلاهر؛ 

وأبوالبصري والحسن عباس ابن به؛ قال وممن الجمهور. قول وهو آثهه ئثاء أل 
وغيرهم,لية عا لا 

النسيانمنك وقع إذا المحنى؛ وأن قبلها، بما لها تعلق لا الأية أن الثاني؛ القول 
موسى؛فتى عن تعالى قال كما الشيهلان؛ من النسيان لأن اش؛ فاذكر لشيء 
أة^وؤ قكئز ألأثثئ عقهن ؤاسمد ه؛ وك_ق_ولأذ أكلن ءالأ أنمنية 

آلثووح آليهءقرئ بمد قعد هلا ^لثفهلنن شننش ؤولثا تع.الى؛ وقال [ ١٩]المجادلت! 
عننش رمن ؤ تعالى؛ قوله لدلك يدل كما الشيهلان؛ يتلرد تعالى اطه وذكر [ ٦٨]الأنعام؛ 

بربآءود ^٥)، تعالى؛ وقوله ]الزح-رف[ زن.4 لإ ئثو نهلتا م دثنس أوش دو 
٠• رو4• آ-تثابجا ألتتناّب قز ين ألقاين. أم رو آلقاًر، تهف رو ١^ 

ؤيتأحريخض الذي الخناس؛ اطة. ذكر عن الغفلة عند الوسواس أي ]الناس[؛ الأية 
إداردك بعضهم؛ وقال النسيان. ذهب الشيهلان ذهب فإذا اطه، ذكر عند صاغرأ 
ؤوأذيِتعالى؛ قال كما لها، ذكرك عند لها ناسيا كنت التي الصلاة صل أي ه مت 

المقوحل.ظاهر غضت، إذا أي ست؛ إذا قال؛ من وقول [ ١ ٤ ]طه: 
الأيةهذه من استنبهل أنه ؤهقآ عباس ابن عن العلماء ألسنة على اشتهر مالأ؛ 

شهر.إلى يعضهم؛ محال طويلا. زمنا منه المستثنى عن تأخيره يصح الاستثناء أن الكريمة 
منذلك أخذه ووجه أبدأ. الاستثناء له عنه؛ بعضهم وقال سنة. إلى بعضهم؛ وقال 
بانالاستثناء س إلا المستقيل فى شيئا سيفعل إنه يقول؛ أن نبيه نهى تعالى ايله أن الأية 
فاستثناطه شاء بان متثتي تنسيت إن أي ستاه؛ إدا ربك ووآدثر قال؛ ثم اش. شاء 

قرب.ولا ل يانصا تقييد غير من تذكرت إذا 

وأنمنه، بالمستثتى محقترنا إلا يصح لا الاستثناء أن فيه شك لا الذي والتحقيق 
لمايصح المتأخر الاستثناء كان ولو اليمين. به تحل ولا له أثر لا المتأخر الاستثناء 

ذلك،بعد الاستثناء طرو لاحتمال ذلك، غير ولا يمين ولا عقد تقرر أنه الدنيا في علم 
حنيفةأيا أن بلعه أته المنصور عن ويحكى ترى. كما البمللأن غاية فى وهذا 
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حنيفةأبو الإمام فقال ذلك، عليه لينكر فاسذممبم-ره المذكور؛ عباس ابن مذهب يخالف 
عندكهن يخرجوا أن افترض بالأيمان، البيعة إنك ا عليك يرجع هذا ت للمنصور 

عنه.ورصي لكلمه فاستحسن عليك!؟ فيخرجوا فيستثنوا 

مذهبلكن لو ت لجارتها تقول ببغداد فتاة سمعت المالكي! العربي ابن قال فائدة! 
ؤلأخء أشب تيئتا يدق ؤو-خد لأيوب! تعالى افه قال ما الاستثناء فى صهصحا عباس ابن 

نشرصاحب نفل يواسطة منه انتهى اش، ساء بإن استثن يقول! بل [ ٤٤]ص! عتقه 
السعود(!)مراقي في محوله شرح في البنود 

اللاتصا ا فيه وأوجب عض بالا قوطى التوية كرس 
لتدكارلحسب البوأبتللمن اصملرار ا جمدون بواقي الوفي 

القولمن إليه نب فيما رف^ا عباس ابن عن الصحيح الجواب فما قيل! فإن 
المتأخر.الاستثناء بصحة 

غدأكذا سيفعل إنه قوله على نبيه عاتب اطه أن ها عباس ابن مراد أن فالجواب! 
لأنهيفعل، أن يتبضغ الذي هو الله بمشيئة التحليق أن له وبين افه، ثاء إن يقل ولم 

فإنهمحلول بعد ولو تذكر ثم بالمشيئة التعليق سي فإذا بمشيئته، إلا شياء يقع لا تعالى 
الأمرفوض قد ويكون بالمشيئة، التعليق عدم عهدة من بذلك ليخرج الله؛ ثاء إن يقول 

ضة.إلا يقع لا من إلى 
أنهلا السابق؛ للعتاب الموجب تركه عهدة من الخروج هي الاستثناء هذا فنتيجة 

يهجزم كما عباس ابن مراد هو هذا بالانفصال. فات قد تداركها لأن اليمين؛ يحل 
إشكال.ولا فته محذور لا وهذا وغيره. الطبري 

التعلقونسى بقلبه الاستثناء نوى أنه — وهو آخر بجواب العلم أهل بعض وأجاب 
بعصهم.قاله هكذا اليمين، وقت نواه الذي الاستثناء ذلك بعد فامحلهر بلسانه؛ به 

تعالى.الله عند والعلم الفلاهر. هو والأول 
هوأنه الكريمة لأية ا هذه في تعالى بين ه. ؤآلمتييا ألتثوت عتب ؤلُم تعالى! قوله 

كقوله!كثيرة، آيات في المحنى هذا وذكر والأرض، موات الفي الغيب بعلم المختص 
وقوك،[ ]١٢©4 ثبموذ آثاة تنحك نث أس إلا أوب أيتثذت ق ش لا 
َكاو( 1.4تعالى! وقوله ]الرءد[، ©4 ألخقير وألق؛نتة آلش 4-ثإر تعالى• 

وإىكثأ أثن َةدن وما ألعلس يى أ-قبك يمبر حئ ظه أمم ما عقر ألنوأءيرا هدر أس 
ألأتنثتج ض ألتني0 ئ 4نس تعالى: وقوله [، ١٧٩يران: ]آل أهم4 
مأؤثأي هو إلا يعلنها لأ ألتنط ثمايح وعند، 4 تعالى؛ وقوله [، ١٢٣]هود؛ لأية ا كفن4 

َةم َولأ ألأتي تميس ؤ قت َولأ ثثه ١^ َئئت ِس قئثل ثثi نأبمئ و أ4 
درؤذثأفي ين ره عن ثرب 4رما تعالى؛ وقوله ]الأنعام[، ©ا4 كف؛٢٥، ؤ، إلأ ،يي 
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[،٦١ونس: ]يَِّني ق ءب أكن ولأ ئلك ين أصعر ولا آلتثأ؛ ؤ ولأ ٦^٢، محب 
أصمرؤث؟ أ/ليس ي، آلثثؤت ي، درة مم1د عنه يني، لا آؤ-ا ؤعتلمِ وقوله 

محقلا آثت ؤأ>؛ تعالى؛ ونوله ٣[، ]سآ: يزه لكتما ث، إلا يكتر و1، دأللكث ين 
منيقللع أنه أحر عواصع في وبين ■ عمران[ ]1ل أو^ه آلكاء ؤ ؤمحأ أيؤم0 ؤر شء ءايه 
ةشه ؤ ظهر ثلأ ألمتب ؤعث_1م تعالى! كقوله وحيه، من شاء ما على حلقه من ثاء 
بقوله؛ذللئ، إلى أثار وقد [. -'/٢١١٢لأية ا ه رموو ين آرشى من إلا 1. أْدا 

رش[ ١٧٩_ْران: ع]TJ، بماأ4 ش ص من قي اقه ه أيهم، ء هلأد' أسُ َلكن ؤثنا 
الايات•من لك ذض 

وما- وعلا حل - أسمعه وما أبعرْ ما أي وآد،_يعه. بهء اؤآبم>ز تعالى؛ قوله 
مواصعفي ذكره والبصر، مع بال- وعلا حل - اتصافه من الاكرJمة لأية ا هذ0 في ذكره 
سمعقد ؤ ؛ وقوله [ ١١]الثوري؛ ه ألشم آلسمبع ؤهو ثؤنء كساااسع ليس ؤ ؛ كقوله أحر 

رواهمه شمح أممت إة محاؤرةأ تع وأق أش إد وكيه روحها 1، |ثدلش أؤ م_لا أثق 
سميعأف إنك آلنائ ؤيمى رث-لأ آثانمتقؤ يني بمِءلفي تعالى؛ وقوله ]المجادلة[ 

.حدا كثيرة بدللث، والآJادت، ]الحج[. إ.ه بمِثر 

الأيةهده في - وعلا حل - ذكر ثلاه• يء1، دمحهء  otلهر رما تعالى؛ نوله 
جل- وليهم وهو بل -، وعلا جل - دونه من ولي لهم ليس الكهف أصحابا أن ١]؛^^ 

يغيؤهرءامتوأ أثامك ؤلأ وأف تعالى؛ كقوله أحر، آوا؛ّ؛؛، في مذكور المعنى وهدا . وعلا 
ءثإنِموى ث؛ أش أؤلثآء إمحى تعار؛ وقوله [، ٢٠٧: ٠٨١١]ألترره إل أكللثت، من 
هووالولي أولياوْ، المؤمنين وأن المؤمنين، ور أنه نين ]يونس[ وه بمزززك نم ولا 
ربهمالمؤمنون به يوالي سب فالإيمان ، به وتواليه يواليك سب وبينه بينك انعقد من 

lj4^؛pl،l ، والإعانة.والنصر الثواب به ويواليهم

أس؛^؛ Jjق؛( كقوله؛ بعض، أولياء بحفهم المؤمنين أن أحر مواضع في وبين 
آؤوآتقئآ ثألثفيثق ه؛ ولوق[، ٠٠ائ_دة: س]الة الأيت١نثمأه نأق؛ت ثئثوهئ 

من;المزمنين أولى ئ. بينا أن أخر مواضع في وبين [. ٩١]التوبة: الأية . . ؛^٠^ 
٦[.]الآحزادط: قهنمإه وإقجه-ت ألفسإم ئ ألثو؛ي؛بم أرك وألمة تعار؛ قوله وهو هم، أنم

تعالى؛قوله وهو الكافرين، دون المزمنين مور تعار أنه آخر موضع في وبين 
المختصةالولاية وهذ.0 ]محمد[. ه لمٌؤك لا أدكبين ؤأف ءامنإ أك؛ن مث، أف بأف ^٨، 

الكافرينمولى أنه تنافى فلا والإعانة، والتوفيق والنحر الثواب، ولاية هى يالمزمنين 
َثاوأما عمم ؤبمل أنر ،!؛Lj أد إق ءؤوُيوأ كقوله؛ مشيئة ونفوذ وقهر ملك، ولاية 

يلندمحضهء ي؛، لهد ؤما قوله؛ في الضّمير العلماء؛ بعض وقال '"١[. ]يونس: uنرولكه 
ألثثزتءش، تعالى؛ قوله من المنهومين والأرض الوات، لأهل راجع وده 
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الكفار؛من النبي. لمعاصرى راجع ه قم ^تا قوله: في الضمير ونل: وألآبم4. 
—لخالقهم الجميع ولاية أن المقدمة لأيات ا دلت فقد حال كل وعلى القرطبي. ذكر0 
مشيئة.ونفوذ وقهر ملك وولأية ، ijLc-jjوتوفيق ثواب ولاية منها وأن _ وعلا جل 

ّتعالى لله ا عند والعلم 
عداما السّعة عامة الجرف ط! قرأ قصداه. -ئإؤي ؤ( يمه  ٠٤٠^تعالى: قوله 

نافية،ولا الخبر، على الكاف وفم التحتية، المشاة بالياء ^^ ٣٥>ؤولأ عامر ابن 
-وعلا جل - وحده له الحآقم بل حاكمه، في أحل،أ ِ وعلا حل _ الله يشرك ولا والمعي: 

شرعه،ما والدين حرمه، ما والحرام تعالى، أحله ما فالحلال البتة، لغيره حاكم لا 
الفوقيةالمشاة الناء بضم تشرك، راولأ السعة؛ من عامر ابن وقرأه قضاه. ما والقفاء 
المخاطت،أيها تشرك لا أو اللمج١ نبي يا تشرك لا أي المهي، بصيغة الآكاف، ومكون 

فيغيره سرك ثواب من لله الحكم أحلص بل - وعلا جل - اقه حكم في دأ حأ 
املشلحداه نك.هة ؤ، تقهب ^^٠ قوله: في المذكور — وعلا جل — وحكمه الحكم. 

•أوليآ دحولأ التشريع ذللئح في ويدحل - وعلا جل - يقضيه ما لكل 
كلتاعلى فيه له شريلث، لا وحده قه الحكم كون من الآقريمة لأية ا هنا٥ تضمنته وما 
إلامدوأ ألا م س إلا ٣ ؤأ0 تعالى: كقوك أخر؛ آيا.ت، ش مبينآ جاء القراءتين 

وقوله[، ٦٧تي-وش: عثع نله إلا آنهء ؤإد، تعالى: وقوله •٤[ : ]بوسم،ءاثاءه 
١: ل\ذثوووأإق تىو ين فيؤ ستم ؤوئ\ تعالى:  ^4؛^تعالى: وقوله [، ٠

آ'همام شِ ٣ وممحأ ّمحء يمزق ثان ًقهمقن ثدث ئ ^ اذا ائ 
[،٨٨]القمص: مبمم0يم ثإتي أثلإ -أئد ؤبمهأ إلا ها.للثا سء ؤَم؛ تعالى: وقوله ]غافر[، 
[،٧٠]lJ__: مبمم0ه ؤإكه ؤإئ وا'لآ;ضة 'ألأؤل! ؤ، آلتي تعالى■ وقوله 
وقوله]الائدْ[، بجهِوة.ه هوب آس بى آئثن وس تمن أيييق وقوله: 
[،١١٤]الأjعام: ثيملأه آوكئف إلت^ءئj آري ١^؛؛، وم قك1 أبنج، آ؛َ ُؤآهعار ت*الءا■ 

إلىءيرذلكسالآيات•
أحكاممتبعي أن أحداه حك؛.هق ق يقيه كقوله; لأيات ا هذه من ويفهم 

أحرفي!يات مسنآ جاء المفهوم وهذا بالله، مشركون أنهم الله شرعه ما غير ١لمشرمن 
يماخحكاوأ ت لله ا ذبيحة أنها دعوى الميتة إباحة في الشيطان تشريع اتبع فيمن كقوله 

إ2ئأآقتزم ووق قجندوؤ \و3ؤؤن إثئآ ثو-مف آلش؛طتي وإل لعني رإقؤ عقه أش زدرآنثَ 
واتباعالعناعق، في الإشراك وهدا بطاعتهم، مشركون بانهم فصّرح ]الأنعام[ ).(ه لمش،_ن 

تعالى!قوله في ن لشيa؛لا ا بعبادة المراد هو تعالى الله شرعه لما المخاش تشريع لا 
صختئهذا آعبدؤي ؤأن . عدو ثكل إنأك ألشظن قنثئ}] لا ل ئ١ئم ثبئ إوقم أعهد 

ِثان.أتشطتن إن ألشيثن ثبي لا ^؛!^٠١ ؛^١هيم! نبيه عن تعار وقوله ، ]يس[ إ.اه سيطر 
يدعونوِإن إثئا إلا دونوء ين يت*عورنئ' ؤ,إن تعالى! وقوله ، ]مريم[ عمقا إلرءّيا 
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ولذاتشريعه؛ باتباع وذلك أي شيقئاأ، إلا يعبدون ما أي ]الوساء[ ا.اه ميدا شنثلننا إلا 
وكدالأيؤ ت تعالى قوله فى شركاء المحاصى من زينوا فيما عون ^11 الدين تعالى الله سمى 
[.١٣٧]الأ،عام: سميقآوفي أولندهم منل أل1ئؤإو، يى وو=كثي_ نهينثث 

ؤأءكثذ.وأتعالى! قوله عن سأله لما خجه حاتم بن لعدي هذا ه النبي بين وقل، 
مالهم أحلوا أنهم له فبين [ ٣١]التو_بة: آش4 زب بن أردثابأ ورلإتيم محام 

إياهماتخاذهم هو ذلك وأن ذلك، في فاتبعوهم الله أحل ما عليهم وحرموا الله، حرم 
منأن بين اء المسورة في - وعلا حل - الله أن هاءا في الأدلة أصرح ومن أربابا، 
ذلك،وما مؤمنون، أنهم زعمهم من يتعجب الله شرعه ما غير إلى يتحاكموا أن يريدون 

منهيحصل ما الكذب من بالغة الطاغوت، إلى التحاكم إرادة مع الإيمان دعواهم لأن إلا 
إوقأزل، لمآ ءاتاوأ أثهم يثبمتوث آل!ذنى ءث، ثر • تُيالمح،قوله في وذلك الحجّ-،؛ 

ألئظذوثرب يدء ذهمروأ أن أبم،وا وئد أشدوت إثا ي؛حاَك1وأ آن ثإاثأ من 1لإد ونآ 
.]الساء[ ه تعيداؤ( صقلا بجلهم أن 

وّنلقوا ا يتبعون الذين أن لفلهور ا غاية يغلهر ذكرنا التي ؤية لسما ا لنصوص ا وبهذه 
علىوعلا جل فه ا شرعه لما كة مخا أوليائه ألسنة على ن لشيهلا ا شّرعها التي وصعية لا 

طها طمس من إلا وشركهم كفرهم في. يشك لا أنه - وسلم عليهم افه صلئ — رسله ألسنة 
مثلهم.الوحي نور عن وأعماه بصيرته، 

الكفرتحكيمه يقتضي الذي الوضعي النظام بين التفصيل يجب أنه اعلم ت تشيه 
ذلك.يقتضي لا الذي النظام وبين والأرض، موات البخالق 

ضبطبه يراد الذي الإداري أما ، وشرعي إداري، ت ن قسما م لنفنا ا أن ذلك ؤإيضاح 
من.فيه مخالف ولا منه، مانع لا فهذا ، للث-رع مخالف غير وجه على ؤإتقانها الأمور 

زمنفي كانت ما كثيرة أشياء ذلك من تغهئه عمر عمل وقد بعدهم، فمن الصحابة، 
كماحضر ومن غاب من ومعرفة الضبقل، لأجل ديوان في الجند أسماء ككتبه ه؛ النما 
ديةتحمل التي العاقلة على الكلام قي إسرائيلء رربني سورة قي منه المقصود إيضاح قدمنا 

تبوكغزوة عن مالك بن كعب بتخلف يعلم ولم. ذلك، يفعل لم . النمح، أن مع الخطأ، 
وجعلهأمية بن صفوان دار -  ٥٠عمر أعني - وكاشترايه تبوك وصل أن بحد إلا 

منهذا فمثل بكر، أبو ولا هو سجنا يتخذ لم أنه مع المكرمة، مكه في سجنا إياها 
ضنظيمبه، بأس لا - الشرع يخالف لا مجا الأمور لإتقان تفعل التي الإدارنة الأمور 
منالنؤع فهذا ■ الشيع يخالف لا وجه على الأعمال إدارة وتنفليم الموظفين، شؤون 

العامة.المصالح مراعاة من ١^^٤ قواعد عن يخنج ولا ، به يأس لا الوضعية الأنفلمة 
كفرفتحكيمه والأرض السموات خالق لتشريع المخالف الشرعي النفلام ,وأما

ليسالميراث في الأنثى على الذكر تفضيل أن كدعوى لأرض وا السموات بخالق 
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وأنظلم، الزوجات تعدد أن وكدعوى الميراث. في وهما اسوا يلزم وأنهما بإنصاف، 
فعلهايسؤغ لا وحشية أعمال ونحوهما والقلع الرجم وأن للمرأة، ظلم الهللاق 

ذلك.ونحو بالإنسان، 

وأنسابهموأعراصهم وأموالهم المجتمع أنفس في الفلام من النؤع هذا فتحكيم 
وصعهالذي الماء نظام على وتمرد والأرض، السموات بخالق كفر وأديانهم وعقولهم 

كبيرأعلوآ آخر ٠شرع معه يكون أن عن هؤ بمصالمها أعلم وهو كلها الخلائق خلق من 
أرءبمر؛^٥]، [، ٢١]اأ-ث-ورى؛ أللاه يد بأدن ثم ما أتيت نف له-م ث>ئرإ ئيتقنوأ غثن ^١٢ 
أقيء أنّ ٣ أذى  ٥٤١٠ش ئه -ماثا ينه هجئتر زرق ى 3^؛ أس نزل أة 

حزموسا حثل ئدا أنيثكم قيِف ِلما ملؤأ ؤوثاُ [، ٥٩]يونس: واه مسمى 
وقد١[  ١٦.(ه بميمث لا ^؛٤^٠-، أقو عد نرؤف أكف إف أث، و قثرؤأ 

تعالى؛قوله على الكلام قي إسرائيل؛، اربني سورة في النؤع هذا من وافية جملة منا قل 
٩[.]الإسراء: أمأ4 ت في لِهدى ألهمءَان كدا ^إف 

هنبيه - وعلا حل - الله أص هفه. ءكتاأ_، ين إقك لى ما تحار■' قوله 
تنوله في والأمر ربه، إليه أوحاه الذي القرآن هذا يتلو أن الكريمة لأية ا هذه في 

لأيةا هذه تضمنته وما الأتباع. بمعنى والتلون القراءة. بمعنى للتلاوة امل شه 
أخرآيات في مبينا جاء واتباعه العظيم القرآن بتلاوة نبيه تعالى أمره من الكريمة 

ه٢^^٥ وأدحِ أت،هب يى إقش أؤتى مآ ت ررالحنكبوتلإ سورة في تعالى كقوله 
هندوييكى أعبد أن أممت إئما أؤ ت ررالنملأأسورة اخر في تعالى وكقوله [. ٤٥: لالعتكبوت 

أئنيإنأن . آثيفث من آآفينث أن ؤأمنت ض صقل يلم حرنها أليى آؤدة 
علىالدالة الأيات من ذلك غير إلى ٤[ ]انزمل: ريلا4 وء ؤء [، ٩٢-  ٩١]الموت 
إبإثته لا رأكن من إنك أوتتى ثأ باتباعه الأمر في تعالى وكقوله بتلاوته، الأمر 

إثشثثى ارئ تعالى؛ وفوله [، ١٠٦]الايعام: آيشركيت عن وأعممط هو 
شىرتآ ألرتل يف ذعا َقق ما تعالى؛ وقوله [، t^_>-^l]سشما.ه ضز مق إيك 

وقوله]الأحناف[، رو(بم فيثة در إلأ أثأ وتآ ^ يئ نآ إلا أيع ؛ j1ذو ه ف أقعل ما 
0ئاإؤآ إثئ يئ نا إلا أينع إذ صئ ت-لماه ين آن يآ ذمحش نا ^٥]، تعالى'• 

علىاكالة الأيات من ذلك غير إلى [، ١٥]يونس: عطيوه ى عياب رق عت1ق إن 
العظيم.القرآن هذا باتباع الأمر 

واتباعهالقرآن تلاوة يسيب تحصل التي النتائج بعض أخر مواضع في بين وقد 
يقؤرقننهم مثا ؤأسؤإ آلمّلؤأ ا4وإ وأفأممه كئم، هيبى أل؛-، ؤايأ ■ الى تعه كقول

ألبمبءاوبجم ُؤألإ-!بم تعالى؛ وقوله ]؛L^، .ه كبير ر ,بم/؟ يلحجؤه محبملأنه 
والعبرة]الّقرْ[. .اه أقسثوة هم ثأوكلفء >ه■؛• محز وس يمء لقسوة أُكك ءدرمحأ ص بملدقث 

السبب.بخصوص لا اللفغل بعموم لأية ا هده في 
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الأنه الكريمة لأية ا هد0 في . وعلا حل - بين . تك1شنه مسدل ت تعار قوله 
صدقهايدل أن أحد يقدر فلا عدل، وأحكامها صدق، أحبارها لأن أي لكلماته؛ مبدل 

كقولهأحر صع موا في مبينا حاء هنا ذكره الذي وهذا حورأ. عدلها يبدل أن ولا كذبا، 
.هأممي آلتيغ وئو تى1نتؤ ب وءد.لآ ء>ت.ها يه َظت ى| العت

وكقوله;الأحكام. ش أي راءدلأاا وقوله! الأحبار. في يعني  ١٠صدقا  ١١فقوله؛ ]الأنعام[ا 
أسذيثتت ندو ولا ُتع آم ثئ وردوأ َمحؤأ ما عق ص؛ثوأ تلك من رثث َمحتئ 

،[.UjVi] i.أصك ءى من ه ولثن 
منهاشاء ما مكان الايات من شاء ما يبدل هو أنه أحر مواصع في تعالى بين وقد 

[.١٠١]النحل: لأية ا يما أعثر وأق ءايؤ قتتقالى ءاثه بدتا ^^١ تعالى: كقوله 
تعالى:وقوله [، ١٠٦]البقرة: يقيهأه آو نما -خمحق لأن نشها آو ءايؤ يق ثنمخ وءا وقوله: 

هللدق أز هتدآ ءم دمرآاتي أنت، لثآءثا يرمث لا أومى هاد يتقن ءاتاد1 عقهن متق ^ؤإدا 
•[ ١٥]يونس: ه مسى هايآ ين أبمدأم آن يا يكيت ما 

وهوالالتحاد مكان الملتحد؛ أصل قئه. دؤمحث من محي تعالى• قوله 
قولهومنه الحفر، في ميل لأنه القبر؛ في اللحد ومنه الميل، بمعنى اللحد من الافتعال، 
ق؛وقوله; [، ٤٠]فصك: ؤه ي ءاقيثا فآ قحدؤث ١^ أؤ.إة تعالى: 
عنالميل ذلك: في والإلحاد اللحد فمعنى [، ١٨٠]الأعراف: آستذه دلحدؤث 

زادإن الفعل أن الصرف فن في تقرر وقد الحق. دين عن المائل والملحد الحق. 
اسمبصيغة كلها زمانه واسم مكانه واسم الميمي فمصدره أحرف ثلاثة على ماصبه 

أيلحال، لا ا مكان به والمراد المفعول، اسم بصيغة فالملتحد . هناكما المفعول 
به.يفعله أن الله يريد مما ينجيه منجئ أو ملجأ إلى فيه يميل الذي المكان 

لهيميل مكانا أي ملتحدأ؛ دونه مجن يجد لا ه نبيه أن مجن هنا ذكره الذي وهذا 
١^،لا إق ؤئ كقوله: أحر مواصع في مبينا حاء ويهلعه ربه رسالة يبلغ لم إن ويلجأ 

منيثما ^^٠ ؤ( مآ؛ثوا دوندء ين ك ؤإن أحد أش ين ثمحهمؤا ئ ^ مد ا.ا يقدا ولا صثإ دؤ 
ثملو^ا آبين ينه بمص عقنا مل ؤؤؤ وقوله: ]ال_ج—ن[، وو_ت؛ييثه أس 

]الحآقة[.ا.ه كزن عند ئد تى ٠!؛؛^ ثا ؤ( آأو؛ث ينه كقنا 
مختلفة؛بعبارات القرآن فى نفليره تكرر إليه يلجأ مكان أي ملتحد، له ليس وكونه 

ؤلإتأؤثادوإ كقوله: والوزر، والمفر، والموئل، والملجأ، لمحيقس، وا صن، لمنا كا 
آلشوق ^ ٠٤٥^وقوله: [، ١٢١]النساء: محمبماه ثها أرولأ وقوله: ٣[ ]ص: ت1مره 

دآًىرهبن لغ وثا ؛و؛ء-تي مدم من ثكم ُؤما ه: ولوق[، ٣٦]ق: محمىه ين هل 
آلإتتنوقوله: نزيلاه، دونه، ين محدُأ ل مؤءد لهر وقوله: [، ٤٧]الشورى: 

واحد،ئيء ]لى المعنى في راجع ذلك فكل ]القيامة[ .ه ورر لا ء و آتئث ق بجنذ 
.بص ويعتصمون إليه يلجوون مآكان انتفاء وهو 
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اشأمر ■ مححهئُه 5^، آلمدوو ليهم دعوى أؤيم، ح مثك وؤمر ت تحار قوله 
لدينا لمومنين ا مع بمسسها أي نفسه، يصبر أن • لكريمة ا لأية ١ هذه في نبيه - وعلا ل ح— 

-•وعلا جل - رصاه إلا بدعائهم يريدون لا له، مخلصي وآخره الهار أول ربهم يدعون 
وبلال،وصهيب، كعمار، المهاجرين، فقراء فى الكريمة الأية هذه نزلت وقد 

عنه،يطردهم أن النبي من الكفار صناديد أراد لما ونحوهم، مسعود وابن 
اشأن ررالأنعامآأ سورة في قدمنا وقد المؤمنين، الفقراء أولئك حضور بدون ويجالمهم 

وذلكعليهم، يسلم رآهم إذا وأنه يطردهم، بألا أمره معهم نفسه يصبر بأن هنا أمره كما 
حثثايهممن عقك ما ثيهه يردة ؤاثثؤي آلعدمحؤ ديه> دعون أفي!ن ءاو ت قوله في 
إلىام[ ه]الأنألْكلميرق.4 مي ^ من ءثهر حثاف ثى وما ثيء من 

ذلكإلى ار أثوقد ]الأنهام[ ظم سر يؤهو_ن أؤ؛اى جاءق ؛ؤمأدا قوله؛ 
ثسيدئُ آو و ينو قو يرش وما رو أ'إتمحن كْ أن ووق. جنت ■' قوله في ١لمعنى 
وثئإ آف َس ثآة ه. ألا كك ^ و ثأث © أ:ةتي م آة © آذوة 

هنبينا من الكفار طلبه مأ أن قدمنا وقد ]عبس[. ثق تم آنت رو بمتتئ يلو 
منتوح قوم أيفآ طلبه بهم، وازدراء عليهم تكبرآ وصعقانهم المؤمنين فقراء طرد0 من 

تعالىكقوله أيضا، تلمردهم من امتنع وأنه — والملأم الصلاة نبينا وعلى عليه — نؤح 
ؤثلثذووما ت أيضآ عنهم وقوله ]الش_عراء[، ا.(ه ١^١٧ أك أنتين ؤهالوأ عنهم؛ 
منامتناعه في نوح عن وقال [، ٢٧]هود؛ آلرأيه بادة أرإيكا هم أل!ت إلا أبثك 

تعالىوكقوله لاوث_ع_راء[، ا.اه ين يمّ إلأ أثأ إن م( ألمحيئ دئاديِ أثأ ^^؛٠ طردهم؛ 
سمحهلىوثموي وا أ؛ةؤ ول؛كقتا نهم ثقمؤأ إثهم ءاننوا أؤين أءلايمح أئأ ؤوتآ ■ ه نع

]هود[..ه ئئح=قتوق ^٠ ٥١ك،مم إن أؤ يى بجرف 
للمفعول،بنفسها تتعدى الصبر مادة أن علئ الدليل فيه صافه وأصمهن ؤ وقوله؛ 

عنتثرة؛أو ذويب أبي قول العرب كلام من ذلك ونفلير 
تطلعان الجبنفس إذا ترسو حرة بذلك ة ارفعفصبرت 
أويدؤؤ;يهم دعون ؤ العلماء؛ بعضي وقال آخره. والعشي النهار. أول والغداة؛ 

أعمتشمل لأية ا أن والتحقيق والحصر. الصبح صلاة يصلون أي [ ٥٢]الأنعام؛ 
أعلم.تعالى واش الصلاة، محقللق من 

-وعلا حل - ش ا نهى ه. آليتا آلحتوو زثه فيين عتثم ثنأف قد  ٠٤^?٠ تمالى قوله 
طموحاوفقرائهم، المؤمنين ضعفاء عن عيناه تعدو أن - الكريمة لأية ا هذه في ه نبيه 
الأي ينالث-ه؛ قد ^^٠ ومعنى الدنيا. الحياة نينة من لديهم وما الأغنياء إلى 

والجاهالغنى أهل إلى طامحا لهم محتقرأ زيهم، رثاثة عن وتنبو عيناك تتجاوزهم 
قوله؛في والجملة وتلزم. المفعول إلى بنفسها تتعدى يعدو؛ وعدا ؤ منهم بدلا والشرف 

الخلاصة؛في قوله حد على الضمير، والرابهل حال محل في ه ألدتا آلث؛ومح زقه 
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خلتالواو ومن صميرأ حوت بت ثمضائ ببدء وذات 
ملغؤإنما قوله! في إليه المضاف الضمير هو المذكورة الحال وصاحب 

الخلاصة!في قوله حد على إليه، المضاف من جزء هنا المضاف لأن ذلك؛ 
عملهالمضاف اقتضى إذا إلا ه لالمضاف من حالأ تجز ولا 
تحبفافلا ه جزئثل مأو ا فأضيه مالجزء كان أو 

الحياةزينة إلى العين هلمؤح من الكريمة لأية ١ هده في نبيه عنه الله نهى وما 
فقراءكمجالمة الحق، على الثبات من — وعلا جل — يرضيه بما الاتصاف ْع الدنيا، 

قمحمدولسيح ^لهميا ما عق ؤةص-ر كقوله! أحر مواضع في أيضا له أشار — الموٌنثن 
 s$ دثد0وتُ . وئ نمك الن؛ار ؤأطناذ ئتيح آيو ،ه وبن شإ وثن ألقسن محلبغ

هوقول[، ١٣١-  ١٣٠]طه؛ لأية ١ . . آلدتاه. للجنؤ ؤهمة ميم أنحجا يهء متعنا ما إك 
يدءتقنا ما إق عتثك تنمين لأ آلٌلإبمر.ا وآلق-رآات آلمثايى من سقا ■(\إعإوأ سالى! تءع_

.[ ٨٨ب  ٨٧]الحجر: لأية ا . .تنهره.أزوثجّا 

مهثاه.أنره جان هويته ؤأثح يؤل عن قهر لممتا من ي وولأ تعالى! قوله 
قلبهافه أغفل من طاعة عن الكريمة الأية هذه في ه نبيه . وعلا حل _ _افه نهى 

مثلاتباع عن ه نيه نهتم، القرآن ش كرر وقد فرطا• أمرْ ولكن هوام، واتبع لكرم عن 
أوءاثثا ثتلإ يع ؤلأ ه يء  ٠٢^؟تعالى! كقوله هواه المتبع افه ذكر عن الغافل هذا 

ةالآي. . أدل1هلمه. وئع ؤألثضن أل٤هإن يج ^،٦ ه! وقول]الإنسان[، .(ه ''هفيل 
.ئهيتن ■ئض و يغ و/؟ و ثدهوف دهى ثر ت تعالى وقوله [، ٤٨]١لأحزاب! 

غيررني ]القلم[ و(ه رغ-رِ دبللقا بعد عتز ١. بّر نعقد للمحل ملع ). شيو ئشنيز ثاز 
١لآات.من ذلك 

يريدونلا والدين،. اق، ذكر م، المتولن عن، بالإعراض آخر موصع في أمره وقد 
؛ؤه1عرقتعالى! قوله في وذلك الحلم؛ من مبلغهم هو ذلك أن له وبين الدنيا، الحياة غير 
[.٣٠س  ٢٩]lJ^؛: أنموه س تئير @ؤك  ٥١ألمزة ١^ زئ ج ه قن مؤ ثن هن 

منللعبد يعرض ما أن على يدل هثLمه أثمتا ومن الكريمة! لأية ا هذه فى وقوله 
بمشيتتهإلا كان ما كائنا البتة شيء يقع لا إذ تعالى؛ ش ا بمشيئة هو إنما ومعصية، غفلة 

[،٣٠]الإتسان! الأية • • . آلأهه يشاء آن إؤ ئثاءوف ؤون\ . وعلا جل — القدرية الكونية 
]!_:ثدياه قين ِؤأ وتا ثق1 [، ١٠٧]الأنعام; أئثزأه تآ ئ آئ ئظ 

!لأية. . ةأوبمإ4. ثق اسُ ٣ [، ٣٠]\لأيم: أوثدئ4 قد لثثئ؛ اسُ شآ؛ ق/' [، ١٣
ذلكغير إلى [ ٢٥]الأنعام: ومأه ءاداغم وقآ يثملا آن لكج ئزمم ْك ؤو-ثثلثا ٧[، ]البقرْ: 

الممواتحالق بمشيئة إلا يقع لا وشر، خير من شتمهء كل أن على الدالة الأيات من 
القرآنآيات تاويل دائما تفسيره في الزمخشري ويحاول الخحتزلة، يزعجه فما والأرض. 
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يخفىلا الله، مشيثة دون بأفعاله ؤإرادته العبد قدرة استقلال هن وط-ابقه ما نحو على 
كثيرة.القرآن في وأمثالها آنفا، المدكورة الايات عليه تدل كما بطلانه، 

الشر،من وتهواه بالسوء الأمارة نفسه إليه تميل ما يتح أنه هوام اتباهمه ومعنى 
وانماصي.كالكفر 

العجزوتقديم التتقصسر، هو الذي التفريهل من هو ت قيل مناه آمره ؤؤك0 ت وقوله 
وصياعاسفها أعماله كانت أي محناه، أمع فمعنى هدا وعلى الإيمان؛ بترك 

لفقراءالمحتقرين الكفار كقول الحد، مجاوزة هو الذي الإفراؤل من وقيل؛ • وتفريطا 
التكبرمن وهذا الناس. جميع اتبعك اتبعناك إن ومحاداتها مضر أشراف نحن المؤمنين؛ 
أمر،مه فرط قولهم: من . . الشر. في قدا أي ومل؛ الفول. في والإفراط 

نزلالتي العربية اللغة بحسب عندي الكريمة لأية ا معنى في الأقوال وأمحلهر سبق. أي 
من؛ ظهر0 وراء له نابذأ والصواب، للحق هتقدمجا أي (،؛ ^١١٠٧قوله! معنى أن القرآن يها 

معلقته!قي  wLJقول ومنه للخيل. متقدم أي فرحل، فرس قولهم؛ 
لجامهاغدوت إذ وشاحي فرحل شكتي تحمل الخيل حميت ولقد 

ومجاهد؛قتادة كقول كلها، المفسرين أقوال ترجع لأية ا معنى في ذكرنا ما ؤإلى 
أيلرفرطا(ا الفراء؛ كقول . سرقاأي لرفرطا(أ حيان؛ بن مقاتل وكقول صياعا. أي اآ وفرطا 

الأقوال.ص ذلك غير إلى للحد، مجاوزأ أي ة وفرطا الأحفش؛ وكقول متروكا. 
لأيةا هل،ه في ه نبيه - وعلا حل - افه أمر رثو4. ين آدحق ^j^j، تعالى؛ قوله 

وجهان؛إعرابه وفي ريكم• من الحق للناس؛ يقول أن الكريمة 
بهجئتكم الذي الحق أي حبره، والمجرور والجار مبتدأ، ارالحق؛؛ أن أحدهما؛ 

فلمس؟ وعلا حل ريكم من ُبدؤه كائن الإسلام لدين المتضمن العفليم، القرأن هذا في 
بلذلك. غير ولا الأولين، أساؤلير من ولا ^<، SGlافتراء من ولا الث.يهلان، وحي من 
الحقإلا لدنه من يأتي ولا وتوحياءْ، طاعته تلزمكم الذي وعلا، جل حالقكم من هو 

وعلا...جل - منه إلا حق فلا الأحكام، في والعاول الأحبار، في للصدق الشامل 
الحق.به جئتكم الذي هل.ا أي محنوفإ، مبتدأ حبر أنه ؛ وثانيهما

فيكقوله أحر مواصع في أيضا ذكره التكريهة لأية ا هلْ في تعالى ذكره الذ.ي وهذا 
ررآلفي وقوله ]اونرْ[، أك؛ربم.ه ين 2^؛؛ هلا رتق، بن ُؤآلءد( ®البقرة٠؛ سورة 

.الآياتاس ذللث، غير إلى •سران[ ]Tj ألمحي.ه بن ٤^، إؤ ريش ين ؤأدءد، ؛ عمرازا؛
وكئذه.مآء ؤثن قؤين قاء ؤذن0 تحار؛ قوله 

—والإيمان الآكمر بين التخيير — اللغوي الوصع بحسب الكريمة لأية ا هذه ظاهر 
٠والتخويف، التهديد يها الراد ؤإنما التخيير، هو ليس لكريمه ١ لأية ا س الراد ولآقن 

المربية،اللغة أسالب من أسلوب التخيير ظاهرها التي، الصيغة ُذه بمثل والتهديد 
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ذلكأتبع أنه والتخويف التهديد الأية في المراد أن على العفليم القرآن من والدليل 
يقؤىَةلمهل بماغ يعامأ يستضثإ وإن سمإدقها بهم لحاط دارا كتدثا إثا ؤ ه قولب

التهديدالمراد أن على يل دلأصرح وهدا ملثماه وسآءئ آلقناب قى ألثجوْ 
بهيابينهما المخير العلرفين أحد فاعل توعد ّ بابه على التخيير كان لو إل والتخويف؛ 

ترى.كما واصح وهدا الأليم، العياب 
وليستآصلية فيه والتاء الإعتاد، من أصله الكريمة؛ الأية هده في وقوله 

أرصا-ناأؤأعثدداه؛ ومعنى للشيء. العدة بيمعنى العتاد ومنه الأصح؛ على دال من مبدلة 
قدمناوقد سآء ؤو*ك قبله: قوله بدليل ر 1^1 : هنابالظالمض والمراد . وأعددنا

]كمان:ءظ؛ة4 فلن؛ آلئملئ ؤأ>ى كقوله: القرآن قي الكفر على الظلم إطلاق كثرة 
ينئتغ ؤ؛ تعالى؛ وقوله [، ٢٥٤]البقرة: ^كلتيله ئأ تعالى؛ وقوله [، ١٣

منذللئ، ونحو ]يونس[ ه ؤ( ألظنبين تن إدا سنت ظ0 بممق ة لا تا أش يؤن 
أعفلمومن محله، غير في الشيء وصع ؛ العرب، لغة في الظلم أل قدمنا وقد . الآيادن،

قوله؛في القص على الغللمم إٍللاق القرآن في حاء وقد مخلوق. في العبادة وضع ذلك 
غيرفي الشيء وضع من ذكرنا ما هو الفللم مادة معنى وأصل ثثة'ه ننث ظيِ 

لينهصربا لوضعه ظالم يروب،: أن قبل اللبن يفرب الذي قبل ذللئ، ولأجل موقعه، 
الشاعر:قول المحنى هذا ومن زبده، يضع يرويا أن قبل فربه لأن موضعه؛ غير في 

ليمالمفلمالعكي على يخفى وهل ائي قملكم ظلمث، ة لائوث
فيالأخر قول ومنه يروب. أن قبل لكم ضربتثه أي س.قاويآأ لكم ررظلمتخ فقوله: 

:ذلك،بنحو ظله له محقاء 

عامدأأجرله ظلمي وفي ظلم، محكاته تربني لم صدق احت، وص
أصلؤّمإددهأ4 وقوله; ب،■ جانكل من بهم أحل-ق أي آأم4 وك وقوله؛ 

فهوكرسف من بيت وكل الدار. صحن فوق تمد التي السّرادق_اأت واحد الّمرادق 
*لحرماري ١ الكذاب أو رزبة قول ومنه المعلن. والكرمّف: سرادق. 

ممدودعليك المجد سرادق الجارود بن الخدر ابن حكم يا 
أبريويزيذكر جندل ن سلامه قول ومنه سرادق، له مجعول أي مسردقت وبيمت 

Iالفيلة أرحل تحت الخذر ن للنعمان وقتله 
مسردقبست يعد الميول صدور سماؤه بيتا ن لنعما ا المدخل هو 

التيالحجرة على اللغة فى أيضا ويعللق اللغة. فى السرادق معنى أصل هو هذا 
الفسطاحل.حول 

واحد،سيء إلى مرجعها أقوال للعلماء ففيه الكريمة لأية ا فى يالسرادق المراد وأما 
قالهسورها، أي راّرادقهااا يقول من العلماء فمن جانب، كل من يهم المار إحداق وهو 
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ابنعن مروي وهو نار، من سور ء: ارمرادفها يقول من ومنهم وغيره• الأعرابي ابن 
قالهكالحفليرة، بالكفار فيحيهل النار من يخرج عس ؛ ررسرادقها(؛يقول من ومنهم عباس. 

قولهفي ا؛ المرمحلأت  ١١في المذكور وهو بهم. يحيمل دخان هو ت يقول من ومنهم الكلبي، 
]الم_رس_لأت[،و(ه آللهجر يى ق ولا ظلل لا و( سم، ثثث، ذى ظل إث؛ أطلترأ ؛ؤ تع-الىت 

]الواس[.ه بارئ لا و بموم نن ^٣( قوله؛ في وااالواقعة<ا 
أنهه الني عن أمية بن يعلى وروى • يال-نيا المحيط الحر هو يقول: من ومنهم 

أبدأأيحلها لا وافه قال؛ مم ثإديهاه جب ثمال ؤدارإ تلا؛ ثم جهنم هو ررالبحر قال؛ 
حديثمن المبارك ابن وروى الماوردي. ذكره . قهلرْاامنها نصبني ولا حيا لت ما 

مسيرةجدار كل ،، كثفجدر أربعة الثار رادق ررلقال؛ ه النمب عن الخيري معيل• أبي 
انتهىغريب■ صحيح حن حديثا فيه؛ وقال الترمذي عيي أبو وأحرجه سنة،، أربعين 

أ؛ي،وابن يعلى وأبو جرير وابن أحمد الإمام أيضا رواه الحديث، وهدا القرطي■ من 
قال،الدنيا؛ أبي وابن مردويه وابن وصححه، والحاكم الشيخ، وأبو حبان، وابن حاتم 

فىجرير ابن أيضا رواء أمية بن يعلى وحديثا الثوكانى. وتبعه المسور الدر صاحبا 
وصححه،والحاكم حاتم أبي وابن والبخاري أحمد ورواه الشوكاني؛ قال يره. نف

جريروابن الدنيا أبي وابن وأحمد تاريخه، في البخاري عن المنثور الدر صاحبا ورواه 
أنالكريمة لأية ا فعنى حال، كل وعلى والبيهقي. مردؤيه وابن وصححه، والحاكم 

منهنوين يهناد جثم ثن ^٤٣ تعالى؛ قال كما جانبط، كل من بهم محيهلة النار 
مملل4ير قين 'أقاو ين تملن مؤثر ين ؛^٤٢ ل؛ ويا [، ٤١]الأعِراف،: ءواؤ_ئه 
عنثث؛■ آلقار يجوبهم عن لا ح-ابم َكثثمحأ أثم;بم ٣ م وiLل؛ [، ١٦]الهم-رن 
الأيات-من ذللئ، غير إلى ]الأنياء[ .4 بمثوى هم َه إهورمد 

مماالغوث يطلبوا إن يعني نسمؤإه الكريمة• الأية هذه في تعالى وقوله 
علىيطلق ت اللغة في والمهل كالهل. ماء هو يغوث يؤتوا ؛ يغاثواالكرب من فيه هم 

ذلك.ونحو والرصاص والنحاس، الحديد كذائب الأرض، جواهر من أذيب ما 
منأذيب ما الأية فى لمهل يا والمراد عكر0، وهو الزيت درئي على أيصا ويطلق 

السم.وقيل: المتلران. من نوع هو وقيل: الزيت. درئي وقل: الأرض• جواهر 
افهقال وكيف العذاب، أشد من أنه مع كالمهل ماء في إغاثة أي قيل: فان 

دةءمح4؟تعار؛>ثاؤأ
كلاممن ونفليره القرآن. بها نزل التي العربية اللغة أساليب من هدا أن فالجواب: 

حازم؛أيي بن شر قول الرب 
لعبميلميا فأعتيوا المسار يوم عامر تقتل أن تميم غضبت 
إرضاءمنا لهم ليس يعني* يالميف. أرصوا أي : بالصيلم؛؛ررأ,عتبوا قوله: فمعنى 

معدكرب:عمروبن وقول ياليف. إلا 
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وجيعضرب م هنيبة تحييخ؛ل ا هلفت دلقد وحيل 
كالمهل،بماء إلا يغاثون لا كانوا ؤإذا الوحيع. القرب إلا لهم تحية لا يعنى; 

قوله:في والألف قوله: في والياء البتة. لهم إغاثة لا ألهم ذلك من علم 
ولآكنالعين، الواوي الأحوف، من الاستغاثة مائة لأن واو، من مبدلة كلتاهما 

الخلاصة:في قوله حد على قبلها، الصحيح للساكن أعك، العين 
كابنفعل عين آت ين لذي من التحريك، انقل صح ناكن 

فروةنهل تحتى يحرضا أي أرمْه الكريمة: الأية هالْ في تعالى وقوله 
محال'.أنه الكريمة الأية هذه تفسير محي ه الني وص ا ٌنه والملمين ايله أعاذنا الوجه، 

ابنمحال . وجهه فروه سقطت إليه قرب فإذا الزيت كعكر هو أزحو_هه، يازى أؤِ؟لتهل 
طريقمن الترمذي أخرجه الكشاف(؛ أحاديث تخريج في الشاق )الكافي في حجر 

مجيد،أبي، ءن، الهيثم، أبتم، ءن دراج، م، الحارث، بن ء-صو عن مجد، ين رشدبن 
وأباأحمد بأن محوله وتعقب سعد، بن رشدين حديث من إلا يعرف لا ومحال'. واستغربه 

ًلريقمن أ-محرحاْ والحاكم حبال ابن وبأن ؛:راج، عن لهيعة ابن حريق من أحرجاْ يعلى 
الحارث-بن، عمرو عن وها 

محذوف،،فيه بالذم الخصوص ١لقن١ئه ^^^؛، الكريمة: الأية هده في وقوله 
محوله؛فى الفاعل والضمير به. يغاثون الذي الماء ذلك الشراب بشس تقديره! 

علىمعتمدأ الأسان يتكئ أن وأصله الارتفاق. مكان لمرتفق! وا النار. إلى عائد 
مرتفقا؛محيل! المعتى. في متقاربة أقوال لأية ١ في بالخرتفق المراد في وللعلماء مرممه. 

وقيل:عطاء. عن مروي وهو مقرا، وقيل: عباس. ابن عن مروي وهو منزلا، أي 
مكانعنده فهو مجتمعا، أي مرتفقا مجاهد: وقال انمتبي. عن مروي وهو مجلما، 
النار.في لبعض بحفهم مرافقة بمعنى الارتفاق، 

لهذاويدل هي' المقام ويئس همِ،، المتقر بم النار أن الأقوال محنى وحاصل 
هوالارتفاق أصل وكون ]المرةان[، لو^ه ومهاما منتمثإ لأّآءدثإ ؤإJها تعالى: قوله 

الهذلي؛ذوب أبي قول ومنه العرب، كلام في ، محروقالرفق، على الاتكاء 
مذبوحلصاب ا فيها عيني كان مرتفقا ليل الوس الخلي ام ن

ياهلة:أعشى قول ومنه البيت،. في شاهد فلا وعليه مشتجرأ؛، الليل رروبحنط ويروى 
الحذرينفع لو ر حن. ذا حيران أرقبه نجم للمرتفقا تإ بقد 

الراجز:وقول 

الفحاغزالات، بالقوم وق يتى فألا ق—تط فوارته لالت، ق
الشرابهذا صفات، من الكريمة لاية ا هذء في ٠. وعلا حل _ ذكره ي لن. ا وهدا 
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ئس/إب لهن ؤ ل تعالى كقوله كثيرة، آيات في نحوه جاء النار، أهل به في يالذي 
ممطع•خميثا آ؛ ؤوثؤ\ تعالى: وقوله ٤[، ]يونس: ثكئثوكإ>ه لوا ك ينا ألمث وعدائ، خميبّ 

تعالى:وقوله ^[، LjJi]لؤأه ءايؤ عتن بن ؤدّق تعالى: وقوله [، ١٥: ]محمد ئعاءهزه 
الحرارة.في المتناهي الماء لأني ا والحميم ]الرحمن[ اؤ^(ه ءان حميم يما 
.. ه. ميغه ي!ءقاد ور" و صثثدد ماو من ويتق ؤ تعالى: ه وقول

هحميمتى علتنا لهن إن الى: تعه وقول، [ ١ -/١  ١٦]إب_راه_.سم: الأية 
[I ،^i ،]الواقعة[؛ر.أه آلهيم سري-ا ^؛ ٣٥لؤ^ لكم ين عقه ^٥؛^، تعالى: وقوله فات[

ا-الجأ-ا؛الأية • ■ • ا.ه ؤيماعا حميما إلا وا ثإبا ولا بندا ذةا يذومن ءرلأ تعالى: وقوله 
غمإلى ]ص[ .ه لقح قمحهء ين وءاحر وعثاة. حميتز ءثدومْ تعالى: وقوله 
ة.يونس  ١١محورة فى هذا من حلرفا قدمنا وقد الايايتج. من ذك 

■تلا.4 لحن س م ضيع لا إدا آلثدكت ؤبمبؤإ ءانيأ أل!اكث- ُؤإف ■ تٌالمح، قوله 
أنهعمله قي وأحسن لحأ صا عمل من أن الكريمة لأية ا هده في — وعلا جل — ذكر 

الأوفى.الجزاء الحسن يعمله يجازى يل عمله، جراء أي ، أجره يضع لا ~ وعلا ل ج— 
الربهم وهم ؤهآستجاب تعالى: كقوله جدأ، كثيرة ايايت، في المعنى هذا وبين 

ِمحئثتِمنتشرون ؤ تعالى: وقوله [؛ ١٩٥عم.رالن ]أذ ه أنئ آؤ در بن بء ثمز حمل اشع 
آلإنسثزإء ُؤه-ل وقوله: ء-مرال[ ]1لا آلثومحبجث.ه ثن بجغ لا أقن وأة وقنل آش ين 
حدأ.كثيرة انمي هذا على الدالة والاياتء ]ارحمن[ وه ابمث إلا 

تء لعلما ا عند معروفان سؤالان الكريمة لأية ا هده وفي 
قيل!فإذا ه  ١٣١؛ألومي ^إو ت تعالى قوله في ررإنءأ خبر أين ت يقال أن الأول؛ 

السؤال.توجه لأية ا عملاه لمحسن س م قهع لا ^؛١ جملة حبرها 
.ررإنءأ؟ اسم هو الذي لمبتدأ يا الخيرية الجملة رابط أين يقال! أن وهو الثاني؛ 

بثتلثم أؤأولقلث، جملة هو قيل؛ ءامنؤأه أدمى ^Ji محوله؛ في ررإزأء حير أن اعلم 
هذاوعلى اعتراصية. جملة عملاه أحسن من أر مح-يع لا ؤ,إدا قفوله؛ وعليه طنه 

وازآ؛حبر ذلك كل وحبرها، واسمها الثانية ررإزا؛ وقيل! فيه. اشكال ولا موجود فالرايعل 
تعالىقوله واسمها وحبرها دررإنأا ررإنءأ عن الأخيار في القرآن من الأية ونقلير الأولى. 

وأسوآلثمس ؤألصتي نيئ هادؤأ وأل؛ن ^١ ٠١۶أؤ-؛ن قأ ؛ لرالح-جأأسورة في 
الشاعر؛وقول [، ١٧ت ]الحج لأية ا • • آكيأمهه. دوِم يينهر ينيل آع ِإرى 

الخواتيمترجى به ملك ل سربا ألهه اش إن الخلهة إن 
عنفالجواب هذا وعلى الهت- فى الأولى ررإن؛، خبر فى الوجهض أظهر على 

وجمن؛ْن الثاني الموال 
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عملا،منهم أحس من أجر محع لا ت تقديره محذوف، الرابط الضبمير أن ت الأول 
قولهفي تقدم كما بدرهم، منه منوان أي' بدرهم، ٌنوان السمن ت كقولهم 

■أي • ٢٢٣٤ة !لأي. . . يائيهن^ يمبمن ؟؛؛^١ ويدروذ منتقم يثوضث 
O^.Ti '

كانؤاذا الصالخات، وعملوا آمنوا الدين هم لمسن أؤس أن الوجه 
وهزالضمير. با الربقل مقام ذلك قام واحد معنى يقلمها عملأ أحسن ومن آمنوا، الدين 

المعنى.في بالاتحاد حاصل الربط لأن الصواب؛ وهو لأخفش، ا مذهب هو 
ينبين أساير ين فبما بجلثث آلأجر محيم ين ج عدن كئ لم وأوكش تعالى؛ قوله 

•مسأ وحسث آلوب يمم 'ا'لأدأدؤ عق فبما ئهثن ؤإسمترق ندي تن حمى ئاة ؤئتتؤة 
حنانأنه فذكر عملأ، أحسن من أحر الكريمة لأية ا هذه فى - وعلا حل - بين 

الثيابفيها ويلمسون الذهب، أساور فيها ويحلون الأنهار، فيها تحتهم من تجري عدن 
المرروهي الأرائك على فيها منتكثين كونهم حال في لإسبرق، وا المندس من الخضر 

ثمالزينة، أنواع بجميع للعروس يزين بيت وهو حجلة؛ جمع I ل والحجا ل. لحجا ا في 
صفاتمن هتا بينه الذي وهذا . ممقاه'ؤحسدك 'آلؤاب بقوله؛ ثوابهم على أيتى 
منجدا 'كيره صع موا في مسنا جاء لت، لحا لصما ا وعملوا امنوا الذلن المحنين جراء 

َكانَلأي ين يئكؤن "محار ؤ.إة ت أرالإنساناأسورة في تعالى كقوله تعالى، اطة كتاب 
فيوكقوله [، ٢٢]الإنسان: اتعثكِ قوله: إلى ]الإنسان[ إو(ه ءكاميسا يراجها 
إلىو(ه ألؤثي جقت ؤ، ؤا (تثجف ؤنجاث )ؤا ألشهمن : ررالوادع_ة،،سورة 

القرآن.في كثيرة ذلك وأمثال ]الواقية[ آيثن قوله؛ 
هوإلا يعلمه لا أعين قرة من لهم الله أحفاه ما أن لجدةاا ١١١سورة في بين وقد 

[.١٧]السجدة: كزه لإة من لهم لختجآ ثا قس ةات1لم ^٥^٠ قوله؛ في وذلك - وعلا ل ج- 
تحولولا بحدها رحيل لا إقامة أي عيباه الكريمة: ١لأية هذه في وقوله 

فيتقدم وقد ٠ به أقام إذا بالمآكان: عدن س أصله ه حي عتا مغؤق ولا تعالى: قال كما 
جمعوالأساور: هتا، إعادته عن أغنى بما والإسنتيرق المندس معنى رزالنحل؛؛ سورة 

قولومنه التحقيق؛ على مطلقا الجزاء والثواب: أسورة. جمع بعضهم: وقال سوار■ 
الشاعر:

ثواباهلي باللمدح يس ولعلمته ثواب مدح أحي لكل 
يلصواب، غير بالخير الخير ء يجزا يخممس اللغة فى الثواب إن قال: من وقول 

يمعلؤفَةالوأ ما آثكثار وب تعالى: قوله ومنه بالمر اكر جزاء على أيضا الثواب يعللق 
آثثهثه من أهو عند ٠^٤ له ,تن يثز ؤم ثز تعالى: وقوله ]اوم_طففن[، ر.ه 

[.٦٠]المائدة: الأية ■ ■ . وعضبآ
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هعدن ^-٠^، إلى راجع ررحسنتأأ قوله؛ في الضسر مثناه ؤوحثث£، ; وقوله 
أؤوحاسئتالجنة؛ فى هنا وقوله فيه■ العلماء أقوال قدمنا قد والمرتفق [. ٧٢]التوبة؛ 
ثثهيهنا وح>ك■ ثتيلأ يثا ةتو>ى ؤؤإلإ\ك تعالى؛ قوله معناه سن مثقاه 
.]الفرق1ن[ و(ه رهقاما ْنتثنإ حسنت فيهأ محيبمك ). وسكتا 

رماؤ( أبدا هنذْء ييد ئ أكن آ مال تثسهء ثاَلم وهو جئتم وودحل ■ تعالى ئوله 
-وعلا جل - ذكر • .اه منمأثا منها -ف\و\ ثتيدن ثه إق ئ ردت. وله ئأيمه ألكاعث أقلن 
الرجلمع مثلا صربه الذي لنفسه، الكافر الرجل هذا عن الكريمة الأية هذه في 

ءصعقا على والجاه بالمال افتخروا الذين ال؛كفار، لرؤساء الايات هذه في المؤمن 
أنيقلن ما إنه وقال؛ لنفسه لما ٠]؛ كونه حال في جنته دخل أنه تقدم كما الفقراء الملمين 

قائمة،الماعة يقلن لا إنه وقال؛ ونضارتها، حسنها من رأى لما تفنى، ولا جنته تهلك، 
.الدنيا فى أعطاه الش الجنة من حيرآ عنده ليجدن ربه إلى. ويرد يبعث أته قدر إن ؤإنه 

الل>تيا،الحياة بمتاع رهم واغترا الكفار جهل من الكريمة لأية ا هذه تضمنته وما 
فيعليهم أنعم كما والولد، بالمال أيضا فيها عليهم ينعم لدنيا كا الاحرق أن ونلنهم 
بميين يثا ثته أدقه ؤوإ،0 ؛ ررفصاك؛أفى كقوله أخر، آيات فى مبينا جاء الدنيا، 

لاهصئ^عنده د إن رث؛ إك تحعت ولخن مايثه ألتّاعه أئن ؤثآ ل تئوأى،؛؛،-١ تثثه مجء 
ومحوامالأ وهاد ثايها يتكمر \آؤى ؤأهمءسث، ؛ _مأأررمريفي وقوله [، ٥٠]فصلت: 

بمعسمقص محبما محأمحكدا مي لنغر ض في وقوله ]مريم[، .اه 
.محأعر ماك منلث، آ'كأر اثأ بجاويأ7 محهو لها»ثآمهم أؤءمال ؛ المورة هذه في وقوله . ]محبأ[ 

فيالله نعمة يجدون أنهم من ادعوه فيما غترارهم وا كذبهم - وعلا جل - وبين 
يدءنيدهمِ أثما ؤلهسوو، ؛ كقوله كثيرة، مواضع في الدنيا في بها عليهم أنعم كما الاخرة 

ينؤسقتدوهم ؛ وقوله ]الموم-ون[، ؤره شلأ لا يل ثوت ؤ، لم ماج و( وشن ماي ين 
بمت؛قوقوله; ]الأءراف[، .ه متتن َكدى إث تهم وأم . بملتون لا خق 

]آل.ه مهي عياب وكم إئثأ ^١^١ لم م إث١ ثن ٤^ يم أت' َقمثقأ 
[،٣٧]سّأ; ١لآية . ٠ )هقأه• عتا دثإؤ إؤ أوك3ر ئ؟ قذدؤأ وقوله؛ عمران[، 

الايات.من ذلك غير إلى ]المسد[ ر.ه تكجمب وما ثالإ عنه أعئ ^٠؛! تعالى؛ وقوله 
حملؤتآحد.0 وقوله؛ التمييز، على وانتصايه وعاقبة، مرجعا أي ؤمندكاه وقوله؛ 

ررمتها((الباقون وقرأه الضمير. تثنية بصيغة ررمنهما،آ كثير وابن وناع عامر ابن قرأه ننهاه 
>ؤثئ؛اقوله؛ في الجنتين إلى راحع تثنيته قراءة على فالضمير الغائية. هاء إفراد بصيغة 

قوله:في الجنة إلى راجع الإفراد قراءة وعلى أثقيرن؛ه، وقوله؛ جقتت؛4، اذحي؛ما 

عنهالله ذكره ما قال أنه فالجواب; حنتان؟ أنهما مع الجنة إفراد وجه ما يل؛ فان 
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بهأجاب وما واحد. وقت فى معا فيهما لحوله يمكن لا إذ إحداهما، لحل حين 
البحر.فى حيان أبو عليه نبه كما ، قوط الظاهر وال الهل.ا عن الزمخثري 

محأثثؤ ين م مإب بن حقك آليتما ؛'كهمت بجاري؛ث ؤهو صاجهز دم ؤءال ■' تعالى موله 
هذهفي - وءلأ حل - بنن ؤره. أ-ءدا ؤؤآ أئميئ ولأ به ألله هو قنكثأ .( ثثلأ مؤنك 
أولوعليهم تكبر الدين للمؤمنين، مثلا المشروب المؤمن الرحل ذلل!، أن الكريمة الأية 

والجاهالخال لدوى مثلا الضروب، الكافر الأحر حبه لما قال الكفار، من والجاْ المال 
سواكثم نطفة، من نم تراب، من حلفك بالذي أكفرت كفره! عليه منكرأ الأكفار، من 

يقتفينلاك، كل رحلا، إياه ويتنه تئم نطفة، من ثم تراب، من إياه حلقه لأن رحلا؛ 
منهيشنبعد ويجعله سويا، بثرأ وجعله الوجود، إلى الحل،م من أبرزه الذي بخالقه إيمانه 

بنتههنا البين المحنى وهذا الوجود. إلى العدم من أبرزه الذي بخالقه الكفر البعل. كل 
ثيّقلإمم ثليطم يتقنم اممه دكمفيِت ُؤي-، تعالى؛ كقوله أحر مواصع في 
ثثتفأعد /؟ ة ؤرما تعالى؛ وقوله ]البمرْ[، .ه رجعوى إك ثم بمسمحا قم 

رثاب1فيتمأنتن . تثدؤأ َئن ما أهمءبمر ُؤءالا تعالى؛ وقوله ]ص؛ا، .ه مبملأ و1كمح 
.ة؛بجئو ^؛، . بمدن ئئر م ٌ . أنفين رب إلا ق هدر أ'لأتثرن. 

وقوله]الشضاء[، .4 همن ثؤ سي محأدكا . ينمب ئهو مبمث مإدا . وتتى 
ؤأبثهرى إلا و( ثتدؤن مما زآك ق لأيه إؤهم قاث، ؤُإد تعالى؛ 
أنعلى اكالة الأيات من كثيرأ قدمنا وقد الأيات، من ذلك غير إلى ]ااز-تمف[ .4 
المخلوقات،يخلق الذي هو يكون أن غيره، دون وحده المبادة يستحق من محايهل 

.هناإعادته عن أغنى بما الوجود إلى العدم من ويفلهرها 

تراب؛من إياه حلقه معنى ين حقك ؛ؤأئةا الكريمة؛ الأية ُناْ في وقوله 
أمعند عيمئ مثن ُؤإث تعالى؛ قال كما التراب؛ من له أصهو الذي آدم خلق أي 

بحل.دهانحن التيغ لأية ا ونفلير [، ٥٩ع-لمان: ]أل لأية ١ . . ١ ين ءاذم ئض 
ه[ا]الحج: من قمنتؤِ ؛لما ألمثب من تنؤ 1، كنننر إن ألناس أؤثآيها تعالى؛ قوله 

صلعه،من حواء وحلق التراب، من آدم حلق أن بعد أي يقمن4 ين ُؤم وقوله؛ 
لنعلفة،ا طور التراب طور فبعله ؤ بالتناسل الإنسان إيجاد طريق كانت له، زوجا وجعلها 

وقوله]نوح[، آطواُا.4 ■ْلقؤ 4رهن. قوله؛ في الناكورْ أطواره آخر إلى الحلقق طور ثم 
وقد٦[ ■' ثكؤ4 خلكب ئهي بتد من قثا محهثفم بملؤن 4ةئلقلإؤ، تعالى؛ 
٦هن. من أنانلت من }هنكة ح؛ثناوقد 4 قوله؛ في تاما إيضاحا تعالى أوصحها 

آثثثثهئكقثا ثئغَه أتكه دئوتأ طئه آلممءة ثلتا ؤ مجن. م ي نملثه طتة 
]1^_مون[..4 تحسأممه ئتآوق ءائر -نٌ ؛؛،، ؟jiLم ثثا أنمقتِ ظن؟ ؤقما 

4دلشراالجل.ْ؛،؛ في تعالى قوله نتكة. من ثم تراب، من الإنسان حلق يبين ومما 
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منطق ودأ طمأد ثيء َمآ ثنس ١^^، . أليهمّ آته ،١٤^^٥ أقي، فيم 
ويعلين فيه ؤثع سئينه دثّ روا مههن م نن ثنلذ ين تلؤ يعق ؤ . ط؛ن 
]صأآ..i قإل0 ثا يلأ آلأثدة ص \نلثنغ ام 

هوؤذ١ طفسؤ من آلإيسن I كقوله محلاه خلك  ١٠• لأية ا هده في وقوله 
حصبسيئرهو ^؛!١ يطمؤ من ققثه 1ئا ألإثن ثمر ^؟3^ وقوله; ]النحل[، ؤاه فن حمبر 

 ،j^ ربه.توحيد في الخصومة شديد خصيمآ إنسانا صار نطفة كان أن بعد أي ]ص[ اج^اه
صحيحوالخلق، القامة معتدل الأجزاء، مستوي حلقك أي ؤسول)كه وقوله; 

يمملسي و ألإنمتن ثلثا ؤ)ثت ت تعالى كقوله تقويم؛ وأحسن صورة، أكمل في الأعضاء 
ماألإثث وكي ت وقوله [، ٦٤]غافر: ةحسن وقوله; ]التين[، ه رج( 
وهره ه ^١ صؤثز أي فآ . سلق ثبم، ئثش أدى . أككصم ه نؤ 

للمرأةالعرب قالت وربما الرحال، مبلغ بالغا ذكرأ أي ؤتثلأه وقوله: ]الانفطار[، 
تلشاعر ا قول ومنه رحلة، 

هجبلني بران جير يغآ غبلٌظل جار كل 
هرحلالحرمة يراعوا م لم هاتتفاب يثوا زقم

جعلكمعنى تضمينه على لموى ثان مفعول وقيل: الخال. على ؤرثلأه واضاب 
المدلولالإنكار أن والظاهر عندي، بظاهر وليس تمييز. هو وقيل: رجلا. صيرك أو 

الاستبعاد؛معنى مضمن ماي—،ه ين ■حاثك ألإى ؤأَكمئت قوله: في الإنكار بهمزة عليه 
ويستعدالوجود، إلى العدم من أبرزه الذي بخالقه، المخلوق كفر جدأ يستبعد لأنه 

كقوله:رجلا سواه ثم نطفة، من ثم تراب، من حلقه اف، أن علم ممن البعث إنكار 
ونظير٥[. ]!نمج: ؛لأية مإداه ين ؤقا آلعثآ ين ي 1، َةنن إن آثاس ؤكأدها 

الشاعر:قول موجبه لوجود الاستبعاد على الدلالة في الأية 
يزورهاتم الموت غمرات يرى حرة ابن إلا الغماء يكشف ولا 

.اقتحامهامنه يستبعد الموت عمران عاين مجن لأن 
هؤا لحد! قئ أث/أن ولأ ه أفق ئو (لكريمة: لأية ا هده في تعالى وقوله 

يلبكافرا لت أنا لكن كافرإ أنت الكافر؛ لصاحبه قال المؤمن الرجل هدا أن فيه بين 
لأنأعبده؛ أن مني يستحق الذي هو لأنه أي خلقني؛ الذي لريي عيادتي مجخلمحى 

هذاقول ونظير تلزمني. كما حالقه عبادة تلزمه يخلقه، حالق إلى مثلي محتاج المخلوق 
أقدَلآ ِد ي تعالى; قوله فى »__« فى الدكور المؤمن الرجل عن قدق ما المؤمن 

فيإبراهيم عن قدمنا وما مبمؤدزه. ُؤوإثمح وحلفني أبدعني أي [ ٢٢]يس؛ ثإ-رذ،ه أرى 
]الشم_اء[،الأية . . وه. يدن ئهو م أدوى . أتث-اق رب إلا ق قدر  ٢۴٤^قوله: 

[.٢٧. ٢٦]_: الأية . . قنفى4. أرى وإلا تدون نثا ثور ه \ؤوقوله: 
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آطىوما ؤ قوله! بعد ين حاقك إلإى أجوئيتإ ؤ لكريمة! ا لأيه ا هده في وقوله 
أولفي بدلك صرح وقد تعالى. باش كمر البعث في الشك أن على يدل ئةن4ه آلكثاعه 

حددم؛ ش ٥ نز؟ ِةا ردا قثلم قجب مجت تعالى؛ قوله في ررالرعدا، سورة 
فة٥1^ ^ثاي محثب ووكش أموط 3 آلأقد ؤأمحكك يغإ َةث-روأ أنمى أوكك 

]آنرعد[.حإدونو(ه 
الأنا((همزة فمحدنت أناآآ ررلكن أصله لكتأه ؤ الكريمة! لأية ا هده في وقوله 

الهمزةحركة نقلت ت بعضهم وقال الهمزة. حذف بعد ررأنا،؛ نون في ررلكنءا نون وأدغمت 
ذلكونفلير الموز؛ في الموز أدغمت ثم حركتها، بنقل الهمزة فسمقلت نون إلى 
الشاعر؛قول العرب كلام من 

أقللم إياك ا لكنني وتثينمذنب أنت أي الطرف بوترمينني 
أنلجواز ذكر؛ ما الميت في يتعين لا بعضهم؛ وقال . أقل لم إياك أنا لكن أي• 

الأحر؛كقول لللكن؛؛ اسم فحدق لكش، المقصود يكون 
المش_افريم عفلزنجي ولكن تي قرابعرفت صبيا كنت فلو 

هذالحو الكسائي وأنشد ^١^. زنجي روى من رواية في زنجي، لكنك أي؛ 
الأحر؛هول أناة ررلكن من الحذف 

يقولهامن كاذب هنوات على سمية لو عبسية من لهنك 
الهمزةوحذف ررش؛؛ من اللامين إحدى فحذف إنك؛ ش لا لهنك رر بقوله؛ أراد قال؛ 

محي■أبي عن القرطي نقله "١^• من 
ألفبغير ررزكن،، الوصل في القراء جماهير قرأه ري(ه آثق هو تعالى؛ وقوله 

ذلكويروى الوصل، في بالألف لرلكتاق السبعة محن عامر ابن وقرأه المشددة. الموز بعد 
إئاتعلى الجميع واتفق يعقوب• عن ورويس ناقع، عن المملي ورواه عاصم، عن 

فيحيان أبو وقال همزة. يعدها كان إن تمتم لغة ارأنالأ نون ومد الوقف. في لف أل١ 
علىيثبتونها وغيرها تميم، يني لغة الوصل في متللقا ررأنالأ ألف إثبات إن البحر؛ 

ومنتميم. لغة على الوصل في الألف بإثبات ؛، LlSGwقراءة فجاءت قال؛ الاضطرار، 
الشاعر؛قول الهمزة غير قبل ر١أناق مد شواهد 

اما لسنا تذريت ل، قحميدأ عرفوني فا العشيرة محسمف ا أن
الأعشى؛وقول 

اراعذاك كفى المشيب بحد قوافي التحال وانا أنفكيف 
ححةلمرا ا والمحاورة؛ حالية، حملة بجا ؤهو أؤ الكريمة؛ لأية ١ هذه فى وقوله 

وآثثآثه إل رنجها ف، عثدلك أق مل أقه سيع ؤق تعالى؛ قوله ومنه الكلأم؛ في 
معلقته؛في عنترة وقول ١[، ]المجادلة؛ بجاؤئهآه نسخ 



(٤٤-  ٤١)اوات الكهف: سررة 

مكلميالجواب علم لو ولكان اشتكى المح،اورة ما يدري كان لو 
أيومن أسمائهما، كيان قصتهما في هنا المذكورين الرجلين في المفسرن وكلام 

المقنعالدليل وعدم فيه، المائدة عدم من سابقا ذكرنا لما عنه أعرصنا هما، الناس 
تعالى.الله عند والعلم عليه. 

■ؤاه طتؤا لم شنطيع ظن مغ ناوها يبممح وو ت تعالى قوله 
تالخلاصة في قال كما لمصدر، با الوصف من فهو غائرأ؛ أي ررغوراج قوله• معنى 

تيكيراوالالإفراد التزموا فرا يثكيمصدر وا تعون

ماءهاأعدم إذا اممه لأن ثآثاه؛ لم ثظيع I وقوله النابع. صد ت ئر والغا 
هذانحو إلى وأشار وعلا. جل غيره به ياتيك أن على يقدر من تجد لا وجوده، بعل 

]الملك[ئؤ ؟قئ همي 'مثإ تآوؤ أنح إة أرءيم ^٥!، تعالى* قوله في المعنى 
تهناقال كما ؛ وحد0 الله إلا به يأتينا أن على يقدر لا الصحيح! الجواب أن شك ولا 
قُجاه.ص >، ٤۶

ؤأؤته ئنالك . مشمإ ؤتا أق دون ين يصثئو فته لم ع أؤو؛م ت تعار قوله 
بعية،حمقراءات الكريمة لأية ا هذه في أن اعلم واه، ئمأ ؤثر مإبا ح؛و هو آلي 

الكتابهدا ترجمة فى قدمنا وقد قرآن، له يشهد بعضها التيسير، لعلماء وأقوالأ 
فنذكرقرآن؛ منها واحد لكل يشهد للعلماء، مذاهب فيها تكون قد الأية أن المبارك؛ 

لم2^؛ الأية؛ هذه في قوله أن فاعلم ذلك علمت فإذا القرآن، في وأدلته الجميع 
ائى!والكحمزة وقرأه الفوقية. المتناة بالتاء والكسائى حمزة عدا ما السباأة قرأه فتلاه 
عداما بعة القرأ0 آأيه ف ^١^٠ وقوله: التحتية. المثناة بالياء ^ له يكن ررولم 
وقوله؛الواو. بكسر ائي والكحمزة وقرأه الواو. بفتح ؤآوتهيم أيضا والكسائي حمرة 

عمروأبو وقرأه . نعتا بالخففس ائى والكعمرو أيا عدا ما بحة القرأه ؤألحiقه 
؛معناهافإن الواو، بفتح ه وؤقث.ف قرأ من قراءة فعلى للولاية. نعتتا بالرفع والكاضغ 

ن؛وجها الأية معنى ففي القراءة هده وعلى والصلة، الموالاة 
تكونالحال وتلك المقام، ذلك في أي ,شه أمحثيه ؤه-ثا,إث، محنى أن الأول؛ 

المعنىهذا وعلى افه■ إلى رجع العياب رأى إذا الكافر لأن فه؛ أحد كل من الولاية 
يهءَتما وم1 ي=قمخا هميدم أثلا .؛اتنا  ٠١٥إ\ثتآ تآؤأ ^٤^١ سالى؛ ت_اتكق-ول ة الآيف

إثلألا آثم ءامنت قاد آلترق أدريتتقه إدآ وحئ فرعون؛ في وقوله ]غافر[، ر.ه ثريث 
منوثمى ثل عصيت وهد . ألثدان ين ثأنا إ،ءيد نؤأ ه ءاشث إلا 

•الأيات من ذلك ونحو ]يونس[ ا.؛ه ألتئسديآ 
فيهفيوالي وحده، فه الحال وتلك المقام ذلك مثل في الولاية أن الثاني؛ الوجه 

]البقرة؛لأية ا . . ءامتوأه. أهك وثة وأش تعالى؛ قوله في كما رحمة، ولاية المسلمين 



٥٦١(- ٤٤■ ٤١)الأيات الكهف: سشرة 

علىوله ]محمد[. ).ه ثم ميق لا أدكبين ؤو ءامنإ أس مئ أق أن وقوله; [، ٢٥٧
ىنبب نصل آلؤ موثنهذ أثل إل ت قوله في كما والقهر، الملك ولاية الكافرين 

الملكبمعنى بالكسر فالولاية والكسائى حمزة قراءة وعلى [■ ٣٠]يونس: ه يصلى ِ؛امأ 
[١٦]^١^: آأثهار4 آلؤبجد ه آثؤم هئ ؤء ت كقوله القراءة هذه على والأية والملطان، 

قثنيي 'ؤآلث)اث وقوله• [، ٢٦]الفرقان: ١لأية • ٠ • ألحى ينيز  ٥٥٢ؤوقوله! 
تكقوله لأية فا ض، نعتا بالجر ررالحق؛أ قراءة وعلى [- ٥٦]الحج: يينهإه محتكم 

الأية. . لأتى4. توقث ه ؤفثلآؤُ وقوله: [. ٣٠]يونس: الأية • نيلا أش إئ 
).هأكن أنس هو أش أة ؤتعمف أنس يتهم آقئ يقم ؤأؤخؤ ه■ ويول[، ٣٢]يونس: 

أنعلى للولاية، نعتا بالرفع قراءة وعلى الايات، من ذلك غير إلى ]اانور[ 
[.٢٦الآية]الفرقان: • ■ ٠ هظ ييء ^٢٥٥ • كقوله فهو الملك، بمعنى الولاية 

اللهدون من ينصرونه فئة له تكن لم أنه من الكافر هن،ا عن — وعلا جل . ذكر0 وما 
حفاثتا ألأيى وإانارهِ يدء أؤ-هسئثا قارون: في كقوله الكفار، من غيره عن نحوه كر ذ٠ 

ينر ^؛^١ وقوله: ]القصص[، .اه ثى كدكث> وما أش دؤيز ين بمئم فكة ن يي 
جدآ.كثيرة هذا بمثل والايات ]تلمارق[، ه ناصرولا قوة 

قوله:على تام والوقفا يعذ،ه، يما متعلق هو العلماء: بعض قال وقوله: 
الذيفالفلرف الأول القول فعلى قبله، بما متعلق هو يحصهم: وقال • مشلآ/له ماذ ^^١ 
فيفالعامل الثاني وعلى هنالك. فه كائنة الولاية أي بحده، ما عامله أؤهنا.إشه هو 

>ؤموقوله: هنالك. واقعا انتصاره يكن لم أي ُؤمشمله هو الذي الفاعل اسم الفلرفط 
عداما السعة وقرأه ومآلا. عاقبة أي ررعقبا،أ وقوله: تقدم. كما جزاء أي ماثاه ح؛ر 

القافوسكون الحين بفم أؤعهأأه عاصم وقراءة بضمتين. ررعقبآأ( وحمزة عاصما 
صيغةبعد التمييز على منصوب كلاهما وقوله: وقوله: واحد. والمعنى 
الخلاصة:في قال كما ررحيرأأ هي التي التفضيل 

زلانمأعلى كأنت مضلا افعلا انصبن المعنى والفاعل 
لكثرةتخفيفا الهمزة منها حذفت تفضيل صيغة تأتى كلتاهما وثر حير ولفقلة: 

الكافية:في ذلك ابن ىل الاستعمال، 

وأشره منأحير م هقولعن وشر مر أغناهم أ بوهمال
أنإلا حلاف، بلا حرف منه محذوف ؤفثةه الكريمة: الأية هذه فى قوله تنبيه: 

اللام؟أو العين هو وهل واو، أو ياء هو هل المحذوف؛ الحرف في احتلقوا العلماء 
إذاضء'■ فاء من ١، ي ف المائة وأصل ياء• وأصله العين، المحذوف بعضهم: قال 

صعوض فالتاء هذا وعلى أموره، فى إليها يرجع التي طائفته الرجل فئة لأن رجع؛ 
وأصلهاللام. المحذوف يعضهم: وقال . ررفلة؛،الصرفي بالميزان ووزنه المحذوفة، العين 



(٤٦)الأية الكهف: ّورة  ٥٦٢

هذاوعلى الناس، من الفرقة فالفئة وعليه نصفين، شققته إذا رأسه: فأوت من واو؛ 
أهلبعض نصره القولين وكلأ اللام. عن عوض والتاء ااذعةاا الصرفي بالميزان فوزنه 

تعالى.الله عند والعلم العلم، 

مآثآرش عذ ز ألملجلحط ؤأثقثت أثيL آقحلزة نبنه يآتنوف ؛ؤالمال< تعالى؛ نوله 
أنلأ.4.رو 

وأنالدنيا الحياة زينة والبنين المال أن الكريمة! الأية هذه فى - وعلا حل - ذكر 
تنبيهالكريمة؛ الأية من والمراد . أملأ وحير ثوابا انته عند حير الصالحات الباقيات 

فيينفعهم عما والبنين المال من الدنيا الحياة بزينة يثتيلوا لئلا الصالح؛ للعمل الناس 
حاءهنا له أشار الذي المعنى وهدا الصالحات، الباقيات الأعمال من الله عند -حره آلا 

و\ةذنياكؤآينيف ألدسج ألشهزت حب لأئاس ت تعالى كقوله أحر آيات في مبينا 
(لمحيوآعكتنع دؤّنك ؤالكثرث وا"لآعتوِ آلثسوخ ؤآلكثل ألدمذ يلك ألمقنعلزو 

جننترتهر عند أثمرأ للوين دالكم تن يحثر آوسكر ل.اةل آل٠ثاب حسرئ\ عنده ؤآث، 
،[ ١ ٥ - ١ ٤ عمران! ]آل لأية ا . ..ه مطه^رة وأرؤيج فيها -غنإد؛ن آلأنهنر عئتها من نميا 

آِلكبممو وش أنة ذحتقم ش أولوظر ولا آثوم دلهت؛ؤ لا ءامنؤأ ق؛ أؤقلإ؛ا وقوله: 
عنئ،هآواثث فثئض وأولث؛ج أتوثا؛ةأ : وقوله ]المافقون[، .ه آلضيف هم ئآوكك 

إثُرلق عتا دثأثت إؤ أوكدؤ ؟ قوع وقوله: _[، L_I].4 عظيث ير 
قمن إلا و( بتؤن ؤلأ مال يتثع لا وقوله! [، 1٣٧ ]سبأ لأية ا صنلتأه ؤبممل امن ءس 
ينبغيلا الإنسان أن على الدالة الأذن من غيرذلك إلى ]الشعراء[ @ه تلم ثق أس 
آخرته.في ينفعه عما الدنيا الحياة بزينة الاشتغال له 

وهوواحد، شيء إلى راحبمة كلها الصالحات الباقيات في العلماء وأقوال 
عةحما عن مروي هو كما الخمس، الصلوات إنها ! قلنا مواء الله، ترصي التي الأعمال 

أوشرميل• بن ويرو ميسرة، وأبو جمر، بن وسعيد عباس، ابن منهم السلف؛ من 
العلييافه إلا قوة ولا حول ولا أكبر وافه اتله إلا إله ولا فه والحمد افه سبحان ! أنها 

أبيعن مرفوعة أحاديث عليه دالة وجاءت العلماء، جمهور القول هدا وعلى ■ العفليم 
■نهقوعائشة بشبر، بن ن لنعما وا هريرة، وأيية لدرداء، ا وأبي الخيري، سعيد 

يشملعام، لمقل آلمنلختاه وآلثقست ؤ أن التحقيق —! عنه فه ا عفا — مقيده قال 
افهترصي التي الأعمال من ذلك وغير لمدكورة، ا الخمس والكلمات الخص، الصلوات 

صالحةأضأ لأنها الدنيا؛ الحياة كزينة فانية ولا زائلة، غير لصاحبها باقية لأنها تعالى؛ 
وقوله!معناه. تقدم ماثاه 4ح؛ر * وئوله تعالى، الله يرصي الذي الوجه على لوقوعها 

الدنياأهل يؤمله مما حير الصالحات، الباقيات عواقب من يؤمل الذي أي أملاه أؤؤحير 
.الدنيا حياتهم زينة من 



٥٦٣( ٤٧)الأية اممهف: سورة 

الأيةهذ0 ونظير المستقبل، محي يرجوه ما بحصول الإنسان طمع الأمل; وأصل 
حيدألم؛إحث ؤآتقق هدئ آهتدؤأ  ٠٠٥^^؛أثث ; ومريمءأفي قوله ١لكريمة 

وقالالقيامة. يوم ائه إلى المرجع ت والمرد [ ٤٦]مريم: إ.ه ثمدا ؤحثر مإبا ته عند 
فليستفاعلها، على للثواب ردأ وحير أي ميمي، مصدر العلماء! بعفى 

.صاحبها على ثوابا ترد لا الي اممار لكعمال 

•.اه لحدا يثم قادر ۶ ؤحثنيهم بايره آلأتمس ؤيق،، الخبال نثث تعار• قوله 
٠ئوله قبل المحذوف القول بفعل أو مقدرأ. باذكر منصوب ^٢^٢^ قوله• 

ومحولفرادى. جئتمونا لقد الجبال! نسير يوم لهم محلنا أي [ ٩٤]الأنعام؛ فردئه حئتمؤثا 
بعيدالجمال، نسير يوم حير الصالحات والباقيات يعني ررحير؛أ فيه العامل أن زعم من 

ترى.كما حدآ 
نظامفيه يحتل القيامة يوم أن من الكريمة لأية ا هذه في - وعلا حل — ذكره وما 

بتاءولا شجر، ولا قيها حجر لا بارزة أرصه وتبقى جماله، فتسير الدنيوي، العالم هدا 
الأرضيحمل القيامة يوم أنه فدكر كثيرة، أحر مواصع في ذكره علم؛ ولا وادي ولا 

سهألئؤر ل ريح  ١٥٥^قوله؛ في وذلك واحدة، دكة ويدكهما أماكنهما، من والجبال 
]الحاقة[.إ.ه أوقعه وئت بوني وا نحد؛ دقه ئدقث؛ وأإتتاث  ٧٥٦تحمك ؤا محبجدْ 

أحرمواصع في أيضا ذكره الكريمة، لأية ا هذه في الجبال تسيير من ذكره وما 
ورثيتوقوله! ]الطور[، و(ه نغ! آلصات رئستر ٠ ننئإ " (١٤٤ئمؤؤ وثوم كقوله! 

وروىوقوله: ]١^^[، ه. أتان ؤث1ذا وقوله: ]الجا[، .i ءة ص أثاد 
[.٨٨]المل: الآية . . ألثحاراه. مز ثمؤ ؤيى جايده ةس؛ا أتاد 

الحجريةصلابتها تذهب حتى شتتها ■ وعلا جل — أنه أحر: مواصع في ذكر ثم 
كقولهالمهال، وكالرمل المقوم، كالعهن ولينها صلابتها عدم في فتكون وتلين، 
تعالى؛وقوله ]١^١رج[، واه َةأعهن آلختال وهوة و َأم ألت هزن ووم تعالى: 

وهأتنموي كأيهن وقؤ_ة ه أثؤث ط\هت\ش آلناش ووم 
آ;ثانؤآيثال آمحس محق ويوم تعالى: وقوله الصوف. والعهن: ]القارعة[ 

حتىفتنتن أي ]الواقعة[ رو^ه ثثا ألحبال ووبثت تعالى! وقوله [، J_yji]ا.ه ثهة 
■التتفسعيرات، أشهر على سّمن، ملتويت دقيق وهى كالبسيسة، صارات 

نق ١٤٥رؤ^أ ثنا آلجيال وبثت ؤ ت محال وسرابا هباء يجعلها أنه — وعلا جل — ذكر ثم 
[.٢٠: ]IJLو4 هاثئ آلتاي وقال: ٦[، - ٠ ]١^١^: ©4 ثئ ثآ؛ 

ًقمةأُؤء1ؤبم ت قوله وهو شيء، لا عن محارة السراب أن آخر موضع في وبض 
[.٣٩]الور; سكا4 بحيث ؤ؛ فوله: إلى [ ٣٩]الود: يئف4 ثثل َص 

الجبال؛؛ررتئر عمرو وأبو كثير واض عامر ابن قرأه النبال4 نير 4ووم وقوله؛ 



(٤٧)الآّآ الكهف: ّورة ٥٦؛

٠للمفعول مبنيا يرءأ ررتت قوله من المشيئة الياء وفتح الفوقية المثناة بالتاء 
باقيوقرأه . وعلا حل اف إلى يعود صمير المحذوف والفاعل )ستر( فاعل نائب بالرفع 

به،مفعول منصوب ا؛ الجبال وا؛ للفاعل، مبينا المشددة الياء وكسر بالون ثعة ال
.للتعفليم ت قوله في والنون 

ترىأي الفلهور؛ البروز؛ باروءه آ؛محا ُؤرجا الأية هذه في وقوله 
التيوالعمارات والشجر والاكام، والفلراب الجبال لذهاب منكشفة ظاهرة رض ألا 

كقولهالوضع؛ هذا غير في أيضا بينه هنا، ذكره الذي المحنى وهذا عليها. كانت 
فبماثغ؛، لا صتمصثا. هاءا تدرها ئثا. زئ سئها ئدل أيبال، عي تعالى: 

وهوواحد، ئيء إلى راجعة ذللث، محنى في العلماء وأقوال ]طه[. أقاؤاه ؤث" عطنا 
إنقال؛ من وقول انحدار. ولا ارتفاع ولا بناء ولا فيها، نبات لا مستوية أرض أنها 

جدأبعيد والكنوز الأموات من بطنها في كان ما بارزأ أي باؤرآه؛ أمحلس محنى؛ 
تعالى؛كقوله أحر آيات عليه ت؛، دلوالكنوز الأموات من بهلنها فى ما وبروز ترى. كما 

بمامأثلا ؤ. تعالى؛ وقوله ]الأنثّقاق[، وه ومحك ٥^١ نا وأكئ ثدق. آ'امح 
آ*لأرصؤوآ-نرحت وقوله؛ ^^،[، L*J]|وه ألقدور ي تا وّممل . ألمور ي تا بمي ١^١ 

]الأشلأر[.ثلإئ@ه آلإوث ^^١ وقوله؛ لا1رلزلأا، وه آثاوا 
وهنئاوالجراء، للحساب هم حمعنا أي وحثّرذ؛همه أؤ الكريمة؛ لأية ا هذه في وقوله 

أُلأولأبمإث جق تعالى؛ كقوله أحر آيات في مذكورأ حاء هنا بالحشر عته المعبر الجمع 
إلاإثه لا ُؤآس تعالى• وقوله ]الواقعة[، وه ئنهمأ يم يفت، إك يجمءوق . ثأ'لآنجتن 

رومليث ني َه تعالى؛ وقوله [، ٨٧]الس1ّ،: آلإث,ةه بمءِ إل لجث.سمحأ ئئ 
]هود؛ه مشهود نرم ويمح، ألثاش ئد فثئ نرم ُؤدإائ، تعالى؛ وقوله ٩[، ]التغابن: ألةناانه 

الأذن.من ذلل؛، غير إلى [، ٢٢]الأنعام: جماه محثثم ص وقوله؛ [، ١٠٣
أجناسمن وغيرهم للعقلاء شامل المذكور الحشر هدا أن آخر موصع في وبين 

أثمإلا محاتد نلؤ ٌلءر ولا آّلآبجا ؤ، دآبمؤ ين ت تعالى قوله وهو المخلوقات، 
]الأنعام[..ه بمووى و؛إتأ إث ثر _/ من أوهكثف ؤ، ؤلنا ثا  ٣٥

توالمغادرة . نترك لم أي لحداه، يم نعادر الكريمة! لأية ا هذه في وقوله 
لأنغديرأ؛ الماء من الغدير وسمي والأمانة. الوفاء ترك لأنه الغدر؛ ومنه الترك؛ 

معلقه؛مطلع في عنترة قول الترك بمحنى المغادرة ومن وتركه. لهب السيل 
توهمبعد الدار عرفت هل أم تردم ممن الشعراء غائر هل 

أيضا!وقوله 

ومجدلمجرح ين بقوم واله أوصالرأ فحمتغادرته 
فيمبينا جاء أحدأ منهم يترك ولم حشرهم أنه من الكريمة الأية هذه في ذكره وما 



٥٦٥( ٤٨)الكهف: سررة 

الايات؛من وحوها [، ٢٢]الأنعام: الأية - ■ ٠ مثاه تشثيمز ؤوة-م ت كقوله أخر مواصع 
أحدأ.منهم يغادر لم أنه معنى هو جميعا حشرهم لأن 

أنالكريمة لأية ا هذ0 في - وعلا حل - ذكر . صماه ؤش عق ؤوعوجو\ ت تحار قوله 
بعضقال مصهلخين. كونهم حال في أي صفا، ربهم على يعرصون القيامة يوم الخلائق 
أيررصفاءا ت العلماء بعض وقال واحدأ. صفا ت بعصهم وقال صف. بعد صفا العلماء! 
قيالقرمحلبي وقال بدلك. فيه القول على [ ٦٤]محله: صبمماه أئتؤإ كقوله؛ حميعا، 

كتابفي منيه ين الرحمن عبد القاسم أبو الحاففل وخرج الكريمة! الأية هذه تفسير 
القيامةيوم ينادي وتعالى تبارك اش ررإن قال! النبي أن حيل بن معاذ عن التوحيد 
وأحكمالراحمين أرحم أنا إلا إله لا افه أنا عبادي، يا فقلع! غير رفيع بصوت 

تحزنون،أنتم ولا النوم عليكم حوف لا عبادي، يا الحاميين. وأمحاسرع الحاكمين 
عباديأقيموا ملائكتي، يا محاسبون. مسوولون فائكم يا حوا ويسروا حجتكم أحضروا 

فيالبيان في غاية الحدث هذا قلت! . للحساب؛أأقدامهم أنامل أحلراف على صفوفا 
ومنهالتذكرة كتاب في كتبنا0 وقد المفسرين، من كثير يذكره ولم الأية• تفسير 

القرطبي.كلام انتهى طه، والحمد 
فىكقوله صفوفا به يراد لأية ا هذه فى ررصقالأ أن على يدل المذكور والحديث 

الملائكة!في قوله لأية ا ونظير ]الفجر[. ؤاه صئا صئا وأثلك رتقآ الملائكة! 
.]المأ[ .ه صواب١ ؛٥١]، أونف لد آذن لذ إلا تهثثوئ لا صة وألنلتكد ألئ ثتوم 

أحوالمن لأ حا الكريمة لأية ا هذه في ذكر - وعلا جل — الله أن علمت فإذا 
أحوالمن أحر أشياء أحر مجواصع في بين أنه فاعلم القيامة، يوم عليه الخلائق عرحس 

مواصعفي وبين ]الحاقة[. واه حائه ثسؤ قق لا همضوف قوني ؤ كقوله! عليه عرصهم 
مثيبأطلا كقوله! ربهم على العرض ذلك عند لهم يقال وما الكفار، يلاقيه ما أحر 
عقكدبجأ أمحيى خؤ؛ ألأيتهند محيقؤد ؤيهم عق ثمصوى ؤأتيث يكذآ أثد عق آهمها 

نهمعومأ وننوثأ أش ثحيل ص بمدون أمح-مة صبثق عق أثد تمنه ألا ريهر 
]هود[..4 لإقق َم 

يكونقد المنكر والمصدر مصدر، أصله الكريمة! لأية ا هذه فى وقوله 
الخلاصة!في قوله حد على لأ حا 

لعطزيد تة غبكرة بكثقع يحالا نكر مومصدر 
محذوف،قول مقول الكلام هذا • مثإه أول َكما حشمؤثا تعالى! قوله 

لهميقال والمعنى! العفليم، القرآن في حدأ كثير الحربية، اللغة في معلرد القول وحذف 
عراةحفاة أي مرة، أول خلقناكم كما جئتمونا لقد طه وإ أي جئتمونا، لقد القمامة يوم 

حشم.ولا خدم ولا ولد، ولا معه مال لا فرد منكم واحل كل مختونين، غير أي غرلأ، 



(٤٨)الأية الكهف: سورة  ٥٦٦

أولكمأ فردئ جئتموه 'أؤولقاJ ت كقوله أخر مواصع في ١لمعتى هذا أوصح وقد 
قديآئأ آئم رعتئم أزئ سام وئ ن، ئئورحلإ ودو -%٣ ى وؤم مزن 

وعدهمأحشم ^J،2 وقوله: ]الآت_مام[، .ه ئبمون كتم ئا شنكم وصل يمقع 
كثليأول ددأنما أؤَكم[ تعالى! وقوله ]مريم[، .ه ^؛١ القثنؤ ينم ءاته ؤبمهم ى( ■ثدا 

تقدم.[ ٢٩]الأعراف: ثودؤزه بدأث؛ وقوله؛ [، ١٠٤]الأساء؛ ؤثدا م نعيد 
المنسكوالمصدر مصدرية، ررماة حكءه أؤِكا الكريمة! لأية ا هده فى وقوله 

ولقدتقريره! ؤإيضاح مضاف. حذف على محذوف لمصدر نعت صلتها ومن منها 
فيحاء كما غرلأ عراة حفاة أي حلقكم، مجيء مثل مجيئا أي كم، حلقنا كما جئتمونا 

فيحيان أبي كلام مقتضى هو الإعراب وهذا والولد، المال من وخالين الحديث، 
لكممشابهين كونكم حال في جئتمونا أي لأ، حا أيضا إعرابه يجوز أنه لي ويفلهر البحر. 

يقوله!الخلاصة في له أشار كما الوصف، بمعنى يؤول التشبيه لأن الأولى؛ حالتكم في 
لفكتلا باول ندي مبوفى سعر فى الجمود ويكثر 

دكأسأي دأ س أ د زير وكد يبدأ يكدا يمدأ عه بك
جالفي كر تأويل في لأنه التأول؛ لمبدي مثال كأسد،، أي أسدأ زيد رروكر فقوله! 

اللغةفي مقلرد مقوله ؤإيات القول حيف أن واعلم . ذكرناكما للأسد مشابها كونه 
وحيفالقول إثبات وهو عكسه لكن آنفا. ذكرناه كما العفليم القرآن في وكثير العربية، 

الشاعر!قول ومنه جدأ، قليل مقوله 
ارعببكم اهتمام قبل يرويننا ملئتم فأنى قلتم لألي ا لحن 
القول.مقول هي التي نقاتلهم جملة فحذف نقاتلهم، قلتم لألي ا لنحن المراد لأن 

ينزلهذلك وقؤع تحقيق لأن المستقبل؛ وأراد بالماضي فته عبر حقتموئاه وقوله! 
القرآنفي جدأ كثير ذكرنا لما المستقبل عن الماضي بصيغة والتعيير بالفعل. الواقع منزلة 

وقوله!عق وقوله؛ ^^؛^^، ! هناقوله ومنه العفليم، 
وقوله!ألئؤوه، ق أرؤح وقوله! ١[، ]النحل؛ \ؤه أنر ^١؛^ قوله! ومنه حثتمؤثاه. 

[٧٣]الزمر: رمأم4 أقمأ أق؛أت!< وقوله! [ ٧١]الزمر؛ حقهروأ4 آك 
.ذكرنالما القرآن في كثير ذلك ونحو 

لأيةا هذه في - وعلا حل - ذكر تزعداه. ظ محتل آل وحمثز تعالى؛ قوله 
الوعدزمان يشمل والموعد موعدآ، لهم يجعل لن الله أن زعموا الكفار أن الكريمة 
علىوعدهم ما لإنجاز مكانا ولا وقتا يجعل لم الله أن زعموا أنهم والمعنى ومكانه. 

إنكارهممن الكريمة لأية ا هذه عليه دلت وما والخساب. والجزاء البعث من رسله ألسنه 
الأية. . شؤأه. ق ق َكمقأ أمحة ؤوإبَ تعالى! كقوله كثيرة، آيات في مبينا جاء - للبعث 

ستماقهص ؤو4ا [، ٢٩]الأنعام: ثن ق، عنهم! وقوله ٧[• تغابن: ]ال
الأيات.من ذلك، ونحو [ ٣٥]الدخان: 



٥٦٧( ٤٩)الكهف: سررة 

السورةهذه في كقوله كثيرة؛ آيات في للبعث إنكارهم في كذبهم تعالى فه ا بين وقد 
لقوأم لقس ووؤ ج ظ ت وقوله دونهء ين محدمحأ لث ثوجد قهر ت كريمة لا 

منأس لأ ؤثبؤي جهد أ؛ي أؤوأقسموأ ت وقوله ٧[، ادن: _او]اوتلأية ا . . . يما
عكن!ؤممدا زعتدم •كق أؤل بدأنا وقوله! t [ ٣٨]ال_حل؛ حقاه علفي ؤبمدا دق يمؤت 

سورةفي قدمنا وقد حدأ. كثيرة هذا بمثل والايات [ ١٠٤]الأنساء: فثعتيأى,ه َة إو1 
البعث.على بها الاستدلال العفلّم القرآن في يكثر التي البراهين أ، لنحل ا رر وسورة لرالبقرة،؛ 

حبرإلى حبر من انممالى إضراب وحمثن4 ُؤبل الأية هذه فى تعالى وقوله 
الثقيلة،من مخممة هتزه. وأر ت فوله في وأن واضح، هو كما إبطالي لا آخر، 

فيقوله حد على المحذوف الشأن صمير والأمم حبرها، بعدها الذي الفعل وحملة 
البيت.أن... تخفف وإن الخلاصة! 

قولهحد على بالنفي؛ وبينها بينه ففصل بدعاء، وليس متصرف المذكور والفعل 
اليتتن•دعا■•• يكن ولم فعلا يكن وإن الخلاصة: في 

هتدامال، يؤئلتا محبمؤلؤن فه بمتا مسفئذن يخعخن فمق، اثكثتب، ؤوؤخح • تعالهئ يوله 
لأية١ هذه في - وعلا جل - ذكر ■ ه تتصنها إلا َىر_ه ولا صهه ثئادر لا ألخكش، 
حميعفيثمل الكتاب؛ حنس بالكتاب! والمراد القيامة. يوم يوصع الكتاب أن الكريمة 

ممايشفقون المجرمين وأن . الدنيادار فى المكلفين أعمال فيها كتبت التي الصحف 
يتركلا أي يعادره لا الؤكتتب هتذا نال يوبمنا ؤ يقولون! وأنهم منه، يخافون أي فيه؛ 

■وحصرها صطها أي أنتنمهاه وإلا عملنا التي المعاصي مجن حضزآه زي 
أحرمواصع في موصحا حاء الكريمة لأية ا هذه عليه دلت الذي المحنى وهذا 

أهمامنثؤيل عثنه ين—تثبا آكنمة ثوم لؤ ؤغمج عنقهء ي طنإرْو أينسه المس نتكل ؤ كقوله! 
بيمينه.كتايه يؤتى بعضهم أن وبين ]الإسراء[. ر.اه حييا علخك آتنم ثلمك، َُإ 

ثمليثاللخم أوف س قال! حلهره. وراء يوتا0 وبعضهم بشماله. يوتا٥ وبعضهم 
يمسيءكتؤ أوب من تعالى! وقال لالح-آقة[، الآية . . ؤإه. كس ق ؤو 

ظهرهءؤراء بخن ؤئا من ؤث١ وا تترع أنيدء إثة ويثث يقإ حسانأ بماثب ئسوئ ؤ( 
رربنيسورة في هذا قدمنا وقد تالأُشقاق[ رو^ه سعة وصل إؤ^ا لؤئإ دعوأ ^،،^، 
أُلآرضؤوأث/قّ؛ا قوله! في ررالزمرءا في ذكره هنا اوكتاب وضع من ذكره وما . إسرائتل،ا

[.٦٩]١^>^! الأية • • • ؛يمم وقيى والئ-بمل اهمحآ ؤبمأيء ٢^؛^—، ؤؤتيع ربيا ِيؤر 
علىالكلام في مثله معنى تقدم آت>رثينه ، ^٥٨٤الكريمة! لأية ا هذه في وقوله 

فاعلاسم وهو الجرم، جمع والمجرمون: الأية- ■ ■ • طلثت،ه إدا آلئتثن  fSyj^قوله: 
عليهصاحبه يستحق الذي العفليم الذنب وهي الجريمة، ارتكاب والإحرام! الإحرام، 
منالكتاب ذلك في مما حائقون أنهم ذ-هه! مثا س؛ن كونهم ومعنى النكال. 



(٤٩)الأية الكهف: مورة — ٥٦٨

منذلك على يترتب وما الأشهاد، رووس على وففبمحثهم السيئة، أعمالهم كشف 
هلكوهاالتي هلكتهم نادوا وقد الهلكة، الويلمة! ومحولهم! السرمدي. العذاب 

حضورك!أوان فهدا احضري، هلكيا يا أي ا ويلتنا يا ؛ فقالواالهلكات، بين من خاصة 
انفلرواحضرتنا من يا ؛ قالواكأنهم بحضرهم، من المراد البحر! في حيان أبو وقال 

[،٨٤]يوصف: يوسفه عؤ كقوله؛ يعمل لا ما نداء من حاء ما وكذا . هلكتنا
]يس؛ه ممديأ ين ثعثنا من [، ٥٦_ر! ]الزمآللهه جنب ؤ؛ هميلت ما عك أؤث>سرن 

منتنبيه به يراد إنما المتحمل، رحلها من عجبا فيا الفليقة، لهذه عجبا يا وقوله؛ [، ٥٢
أداةأن ذكره؛ ما وحاصل حيان. أبي كلام انتهى ؛المنادي، حل مما بالتعجب يعمل 
فحلمفعول بعدها ما وأن محذوف، بها ينادى [ ١٤]الأنبياء: قوله؛ في النداء 

المنادىحذف أن ومعلوم ■ هلكتنا انفلروا يحضرننا من يا ؛ ذكر0 كما والتقدير محذوف، 
العرب؛كلام في مسموع المحذوف المنادى على القرينة ودلالة الداء، أداة إثبات مع 

معلقته؛فى عنترة قول ومنه 

تحرملم يتها ولعلى حرمت له حلت لمن لنص ما شاة يا 
الرمة؛ذي وقول قنص. شاة انفلروا قوم يا يعني؛ 

القطريجرعائك منهلا زال ولا الملأ على مي دار يا اسلمي يا ألا 
يبتشيء أي أي• آتحتكشتاه هتذا ؤثال تعالى؛ وقوله اسلمي. هذه يا يعني؛ 

وقولالمعاصي. من أي حضزآه ولأ يترك لا أي بمادره ^لأ الكتاب لهذا 
هوإنما لأية، ١ في الأقوال من ذلك ونحو لزني، ا لكبيرة وا القبلة، الصغيرة قال؛ من 

الكبيرةتعريف في كثير ف حتلأ ا وللعلماء الحصر. سبيل على لا التمثيل سبيل على 
أنذلك من ويقهم كباثر. منها المنهيات بأن تعالى صرح وقد الأصول. في معروف 

قوله؛في وذلك الصغائر؛ به افه يكفر الكبائر احنناب أن وبين صغائر. منها 
عنويروى [. ٣١]النساء؛ لأية ا . . ستيثائء؛ه. عتكم دكمر عثه ثنيوة ما »=ظةبو محتحبوا 

^لأوحملة الكبائر. قبل الصغائر من ضجوا قال؛ أنه لأية ا هذه فى عباض ين الفضيل 
٠أؤآو؛نبه من حال بمادره 

لأنهمالشريعة؛ يفرؤع مخاحلبون الكفار أن منها يقهم الsكريمة لأية ا هذه تنبيه؛ 
لمابها مخاحلبين غير كانوا فلو عليهم، محصاة ذنوبهم صغائر أعمالهم كتاب في وحدوا 

تعالى.الله عند والحلم أعمالهم. كتاب في عليهم سجلن، 
الكريمةالأية هذه في - وعلا حل - ذكر ، ثاصاجه عمأؤأ ما تعالى• يوله 

عليهم.محصاة حاضرة اكنيا في عملوها التي أعمالهم يجدون القيامة يوم في أنهم 
حيرمن عؤيئ ثا حكل يحد • كقوله لموضع ا هذا غير في أيضا هذا وأوضح 

تعالى؛وقوله [، ٣٠: عمر١ن ]آن ه يعيدا آمال-ا وثيثهأ يتها آل ؤ مد سوو ين عطش وما  ١٣٠٥؛
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ثدمبما جذ ألأمي ؤءي؟ ■ وئوله ■٣[' ]يونس؛ الأية . . , أسلئق4 ثآ ئتبى و ثإوأ اؤئنالأث< 
الايات.من ذلك غير إلى ]الطاوق[ رواه آلمآير ع وقوله• ]القيامة[، وأم.4 
يظلملا أنه الكريمة لأية ا هده في _ وعلا حل - ذكر أحواه، تيك طي  ٠٤؛^؛تعار؛ قوله 

•ذنب غير على يعاقب ولا ، مسيء سيئات من يزيد ولا س-صطتبصن، أحدأ، 
وثأكنثظ أفاس دئللم لا أثن ؤ.إة كقوله! أحر مواصع في المعز هذا وأوصح 

ثقاوإن درؤ ثتثات بمللم ثُ آه ^إة تعالى؛ وقوله ]يونس[، وه مثلأ أنقسم أقاس 
أتتلإتعالى؛ وقوله زالناء[، واه عظيما لترا ثويع ين ومحوت يصنعنها جمثثه 
وثقيهأ أثنا حردل تق -صتة ي£كاث، تكارث وإن ثقا دثس قتنأ هلا أثيتمة يوم آمحسل 

وقوله؛[ ٤٦]فصلت؛ إشيده يثلم ؤوت\ ومحوله؛ ]الأنبياء[، ا.ه سمنث يا 
ومآطثثهم ه، وقولهI [، ٣٣]النحل,؛ مملموثيم أيفسيم محقازأ وثئ؛في أق ظاتهر 

كثيرة.ذلك بمثل والأيات [ ١١٨]النحل؛ ه قلمؤق شبأ ِ؛اذوأ 
عنقسي ألجذ ين كاث إهس إلاّ تجدؤأ لأدم آثجدظ هؤزؤ' هتا ُؤوإذ تعالى؛ قوله 

محتمل[ ٣٤]البقرة؛ لآدمه أسعدإ ؤ تعالى؛ محوله أن قرة،، رل١Jمحورة محي هدمنا ■ تهةه رم 
أمرهملأنه ومحتمل وجوده. على معلقا أمرأ آدم وجود قبل بذلك أمرهم يكون لأن 

أنررءس؛ا وسورة ررالحجرءا سورة في بين — وعلا جل — وأنه آدم، وجود بعد تنتجيزأ بدلك 
رغئقاد ؛ لرالحجر،أفي محال عليه. معلق آدم حلق على متقدم بالسجود الأمر أصل 

ووجاين يه وثمحث سوٍقهو لإدا ؛.؛ سنؤن حمز يئ صفحب ين ذكترا حنلق إؤ بمت1نح 
يمثن بء غؤ إق ,٥^٤؛ غق مات وإل ؛ ررص؛؛ في وقال ]الحجر[ وه شحدن لم ئثعإ 

بعدأنه هذا ينافي ولا ]ص[ لو^ه لم ئقعؤأ تؤش من فيه ؤمخت سؤيتص ^١ 
تنجيزأ.له بالسجود الأمر لهم جدد آدم وجود 

أوكلهم سجدوا يكونوا لأن محتمل ومحنجدواه الكريمة؛ لأية ا هذه في وقوله 
هتكلهمآللذكة ونجد كقوله؛ كلهم، سجدوا أنهم أحر مواصع في بين ولكنه يعضهم، 

الأيات.من ونحوها ]الحجر[ إو^ه تهمعؤف 
أنمحي حلاهر رلإيئيم م عن قس ألجذ ين الكريمة؛ لأية ا هذه في ومحوله 

وفيالنص؛؛ لك ررمفي الأصول في تقرر وقد الجن. من كونه ربه أمر عن فسقه سبب 
سرقكقولهم؛ التعليل، على الدالة الحروف من الفاء أن والتنبيه؛؛ الإيماء لك ررم

قولهالقبيل هذا ومن سهوه، لأجل أي فسجد، وسها سرقه. لأحل أي يده، فقطعت 
وكذلك، سرهتهمآلعلة أي [ ٣٨]المائدة: أدنه11ه ةدثا_٠ثوأ ن\ذ1\ولآ وثألكارى تعالى؛ 

بينهفرق الوصف هذا لأن الجن؛ من كينونته .لعلة أي ثسه ألجق ين ؤِكاق هنا؛ قوله 
ذهبتالكريمة لأية ا هذه هر حنا ولأجل هو وعصا الأمر امتثلوا لأنهم الملائاكة؛ وبين 

كانوأنه الجن، من يل الأصل في الم٠لأJتكة من ليس إبليس أن إلى العلماء من جماعة 
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.امحمهاعليه يطلق القبيلة في كالحليف لهم، نح لأنه اسمهم عليه فأطلق معهم، يتعبد 
الأصلفي ليس أو اش مسخه وقد الأصل في ملك هو هل إبليس في والخلاف 

العلم.أشل عند مشهور - معهم وتعيده فيهم لدخوله الملائكق لمقل شمله ؤانما ُملك، 
أمرازتالملائكة من ليس أصله إن قال؛ من وحجة 

تعالىقال كما إبليس ارتكبه الذي الكفر ارتكاب من الملائكة عصمة ت أحدهما 
^لأتعالى؛ ونال ٦[، : ]المحربم؛يومِ،ونه ما ؤدثعأون أنمهم مآ آثة يعصؤف ^لأ عيهم؛ 
هذهفي صرح اش أن ت وثانيهما ]الأنبياء[. ؤاه سنيي أ؛نيم نهم آلثؤلس دنّقوتم 

محلفي قرآني نص وهو ! قالواالملائكة. غير والجن الجن، من بأنه الكريمة ية ألا 
;قوله من القرآسة الأيات في تكرر بما الأصل في ميك إنه قال؛ من واحتج الزاع. 
فاخراجه: قالوا [ ٣١-  ٣٠إئبئ4 إلا . أيزث ٠=^^ >ؤسثت■ 

كثرتإدا والفلواهر بعضهم؛ وقال منهم، أنه على دليل الملائكة لنقل من بالاستثناء 
الأنفلماع.لا الاتصال الاستثناء في الأصل أن المعلوم ومن النص، بمنزلة صارت 

منقبيلة الجن لأن ه أنمق ين أؤكا0 تعالى؛ قوله في حالفنا لمن حجة ولا ؛ قالوا
والعربعباس. ابن عن روي كما السموم نار من الملائكة بين من خلقوا الملائكة، 

داود؛بن سليمان في الأعشى قول ومنه الملائكة؛ على الجن إطلاق لخها في تحرف 
أحربلا يعملون لديه اما قيتسعة ئك الملأ جن من وسحر 

ئظ4أيئة نو نني ؤنظ\ تعالى: قوله اللازكة على الجن إطلاق ومن ؛ قالوا
عنتفريق ايئه؛ بنات الملائكة قولهم؛ بدلك المراد بأن يقول؛ من عند [ ١٥٨]الصافات؛ 

الأصلفي الملازكة ْبن ليس بأنه حزم وممن إ كيرا علوأ وجلاله بكماله يليق لا ما كل 
وقالتفسيره. فى لزمخشري ا ونصره البصري، الحسن الآقريمة؛ لأية ا هذه لفلاهر 

عباس،تن ١ الجمهور؛ قول هو الملائكة من كونه إن ؛ ا، لبقرة ا رر سورة تفسير فى القرطبي 
أبيالشيخ اختيار وهو وغيرهم. وقادة المسبب، وابن جريج، وابن مسحود، وابن 

المفسرونيذكره وما اه، ايليسه، ^،١^ قوله؛ ظاهر وهو الطبري، ورحهحه الحسن، 
حزانومن الملائكة، أشراف من كان أنه من وغيره عباس كابن السلف من جماعة عن 

الإسرائيلياتمن كله — زيل عزا اسمه كان وأنه الدنيا، السماء أمر يدبر كان وأنه الجنة، 
.عليهامعول لا التي 

تعالى؛قوله لأن ملك؛ غير إنه قال؛ من حجة المسألة في الحجج وأظهر 
نصوصمن لموصؤع ا في شيء أظهر وهو لأية، ا . . قسيىه. آلمن ين ^٤١^، إيإس 

تعالى.الله عند والعلم الوحي، 

أمرطاعة عن خيج أي رتي"مه أمي عى الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 
الُجاج*بن روبة قول ومنه الخروج؛ اللغة•' في والفسق ربه• 
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جوائراقصدها عن فواسقآ غائرأ وغورأ تجد في يهوين 
محسسة،ررعزو إن ت ل محا من لقول حاجة محلا فيه ل إشكا لا ظاهر ا وهدا 

وقسالمض: وأن سبه، أي [ ٥٣]هود: ملأش4 ءن ملهن؛ا قاري■ نحن ورثا كقوله: 
الأقوال.من ذلك غير ولا يمتثله، لم حيث أمر0 بسبب أي ، أمي عى 

^؛٦^■.يقس عدؤ نلإ' وهم يوف ين أؤلئتاء وأئئخدض تعالى: محوله 
الامحمتعادمعنى فيها أن شّك ولا والتوبيخ، للانكار ؤأف،شدو،مه قوله■ قي الهمزة 

لكمالعاو،اوة وشدة والعصيان، الفسق من منه ظهر ما أبعد أي مرارأ، نفليره تقدم كما 
للفل-المينيئس ا وعلا جل خالقكم دون من أولياء وذريتثه تتخدونه . وحواء آدم ولأبويكم 

الحق.،من الباطل اعتاصوا لأنهم ؛ وقال: ا وذريته إبليس اش من بدلأ 
فيهو الذي الفللم أشنع من وهذا وذريته■ لإبليس ولايتهم لله ولايتهم مكان وجعلوا 
لأيةا في بالذم والمخصوص مرارأ. تقاّم كما موصعه؛ غير في الشيء وضع اللغة: 

وفاعلوذريته. إبليس الله من البدل بئس وتقديره: المقام، عليه دل محذوف 
الخلاصة:فى له قوله حد على ودلأه هو الذي التمييز يفسره محذوف صمير 

معشرهقوما مميزكنعم مضمرأيفسره ان عرفمحي
منالكريمة لأية ا هذه فى — وعلا جل — ذكره وما الشيء، من العوض والبدل: 

ةمحدوْصرو وؤ ألشتثة وإة كقوله: أحر آيات في مبينا حاء آدم ليني الشيطان عداوة 
ممثعدو هندا إن قءادم وممتأ تعالى: قال كما الأبوان، وكذلك ٦[. ]فاطر: عدثأه 

]طه[..و ئئئق آنثثؤ يى ٤^^ ٥^! 
اللهولاية من بدلأ أولياء الشياطين اتخذوا الذين أن الموضع هدا غير في بين وقد 

هدون ين آولجء فيطين أمحزوأ وإئهنِ تعالى: كقوله حق؛ على ذلك في أنهم يحسبون 
أولماءالكفار أن أحر مواضع في وبين [. ٣٠]الأع_راف: .تدوينثه مهاأنم و؛قتتيى 

.. . آلستظتنه'أولياء سظوأ آلثلتعوت سجيل ؤ؛ بمجلؤن َكئرأأ وواؤ'يأا تعالى: كقوله الشيهل،ان؛ 
[،٢٧]الأماف: محنوزو لا ِ قأزو آلئثطن ثقا وآنا تعالى: وقوله [، ٧٦]الساء: الأية 

وقوله:[، ٢٥٧]البقرة: الأية . . . أول—ابممَكهموأ تعالى: وقوله 
إلىسو\0آ.( ]آو مؤمحئئئ.ه َقنم إن وحاقفن قاؤئم هلا قمق آلثعق هؤ وإقثا 

غيرذلكمنالآات.
أنهفادعاء ذرية، للشيطان أن على دليل وودرقدآو ١لكريمة; الأية هذه في وقوله 

القرآنصريح ناقض ما وكل ٠ ترى كما صريحة مناقضة الأية لهذه مناقض له ذرية لا 
عليهادليل لا غيءّْ■ أو تزويج عن هي هل له نوجود ًريقة ولكن ا شك بلا باطل فهو 
المسألةفي أقوالهم على الوقوف أراد ومن • فيها مختلفون والعلماء صريح، نص من 

إلىالأًل■فيرجع 
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نقحيِثمق وما أننييم حلى ولا وآديتر< آيثعوت ثنى تم أسمد ؤ؟ ت ه نول
أشهدتما ت يقول اطه أن الآكريمة لأية ا هذه معنى في التحقيق ر.(ه، عضدا ألممإس 
حلفهاعلى بهم فأسعين والأرض، الموات حلق أحضرتهم ما أي وجنوده؛ إبليس 

بعضهمحلق بعضهم أشهدت ما أي هم، أنفحلق أشهدتهم ولا أي هم، أنفحلق ولا 
فكيفظهيرا ولا معين بغير ذللي، حميع خلق تفردت بل حلقه، على به فأستعين 

•ئي،ءإ كل حالمح، وأنا دوني من أولياء وتتخذونهم حقي لهم تصرفون 
فيمبيأ حاء وحده المعبود هو الخالق أن من الأية له أشارت الذي المحنى وهذا 

أئلأبملي لا َك،-ن بملي أهش ؤ كقوله؛ متعددة مواصع في منها كئيرأ قدمنا وفد كثيرة، آيات 
ئثلى أق؛ م ءيم ألق قيه تنتإ شغاآ ؤ جعلوا ؤب • وقوله ه و( ةو=فثؤل 

دؤتيدعين أقن ماذا فلقح آته ثلمي ؤسا وقوله؛ [، ١٦]الرعد: أوحد وهو ثيء 
منيمن أمحن شجءهإ ^^3، تعالى؛ وقوله ]لقمان[، واه صقل؛؛-؛٧ ف، ألظبلؤن بل 

هوقول[، ٤٠اتلر: ]فالأمة . . ألةؤته. ق ثننث إم أتِ آئ0وأ ين -ءلمإ مادا ؛^i، آثه يؤن 
قثنذ لثم أم أمحفي؛ر، يى •ءلمؤأ تادآ أروق أش دون ين ئدعؤبمن ما آتءيتم ^؛3، • الى تع

؛العلماء بعض وقال، مرارأ، قدمناه كما الأيات من ذللث، غير إلى ٤[، ]الأحقاف: ية ألا 
شئت.، وكيفأردت ما على حلقتهم بل هم أنفحلق، أشهدتهم ما أي ثو ؤُلأ 

الإظهارفيه ءقداه آلشإى مئحد َقث،  ١٧؛^الكريمة؛ لأية ا هن0 في تعالى وقوله 
أسنلتي-لمهؤث1 كقوله؛ عفدأ متخذهم كنت، وما الأصل لأن الإضمار؛ محل في 

الإضلال.بلففل لهم تعالى ذمه هي الإضمار محل في الإظهار في البلاغية والنكتة 
.أعواناأي ؤغئئا4 وقوله؛ 

بهم،الاستعانة تنبغي لا المقلين القالين أن على التنبيه الكريمة لأية ا هن،ه وفي 
مواضعفي له أثير الزكور والمعنى لأساب،. ا بخعوص لا لألفافل ا بعموم والعبرة 

]القصص[.ه ٩^^؛ طهيإ أؤكت ظن ي أصث، بظ ثن، ^٥١^ تعالى؛ كقوله أحر 
معنىقدمنا وقل، الحق. طريق عن أتباعهم يضلون الذين والمضلون؛ المحين. والقلهير؛ 

ّالحريية بثواهدْ القرآن فى طلافاته ئ الضلال 
ثث1نا.ولثآ تنثحيزأ هز رعنتنَ أق؛؛، ئيقآءى نادوا يتول، تعالى؛ قوله 

يشركونكانوا الدين للمشركين - وعلا حل - افه يقول يوم واذكر أي وه- موبما .بم 
وتقريعا؛لهم توبيخا افه دون من المعبودات من وغيرها الأصنام من والأنلءاد الألهة معه 

زعمتموهمأي محلءوفان؛ فالمفعولأن محي، شركاء أنهم زعمتم الذين شركائي نادوا 
عذابي،من ويمنعوكم لينمروكم يهم وامتغيئوا ادعوُم أي وافتراء؛ كذبا لي شركاء 

في- وعلا حل - ذكره وما يغيثوهم. فلم بهم فاستغاثوا أي لهم، يستجيبوا فلم فدعوهم 
فيموضح،ا حاء القيامة يوم دعوهم إذا لهم استجابتهم م عل، من الكريمة؛ الأية هذه 

َقثنقأ محعءى آةأ، نمون ؛ ر>النمص،اسورة في تعالى كقوله أحر مواضع 
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إكلكت^يهمآذآ عنينآ َةتا أتينهثر أمتآ أي ئتهأء ؤتا آلمي ثيم ص أي قاد . يعنيى 
'مؤ ألتداب ثثأؤأ ثم تقمحيإ قو قوعني قث|تؤ لامأ ؤمد . سدُى ؤاثأ كاو نا 

ؤأؤبمك1]!،^ ك يدكم أس ينلنكم ؤ دع_الىت وقوله ة_ص_ص[، ]ال.ه ةقو0ِ َ؛زأ 
ماسمعؤإ وإو دعاءي ينمعؤأ لأ تدعؤهم إن ر.( يميي من عكبى ما دؤنهء من دعؤرتك 
ه:وقول]ذ_اط_ر[،  jS .4-ثث ,تئ؛ث ولإ ذكهمؤن آلإتؤ ثيم ثلإ أسبماؤأ 

عتفلوندعادهر عن ؤهم ألقسمة يؤو إك د شيب لا عن اقه يهمن من يدعهمأ ممن همل مى رؤ 
منؤوأقذرأ I وقوله ،[، iU>Vl]رواه َةمإن بمادغم ^^١ أتدآء نم اؤ\' آلئاش صز ^١ و( 

]مريم[،وه همم  ٤٧هائكم؛^ٌةئروث َكلأ ). عر؛ ثم 2^؛؛ ءاِلهه أش دوُث\ 
وماًإهولءلإ وجء ■>ولقمح؛ ما وؤم مزن أول َكا ئددئ :أئت٠وثا ت تعالى وقوله 

َقمث! شظم زهز ثم تظخ َش فخم' أبمم' قم أ|ن م ثم ئى 
كثيرةلهم اسجابتهم وعدم القيامة، يوم منهم تبرئهم في والايات ]الأنعام[، .ه زعمون 
شىثما ألقتهثن وقاد ؤ ت لى تعا قوله في إبراهيم سورة في المذكورة الشيطان وحطبة حدأ. 
ظًكثتئ أؤإيا ه؛ ولفى إلدأنلفق=مه وثعددؤ أو وغد وعدًطم أق إى آلأمث 

المذكورة.الآيادتنإ قي المذكور المعنى ذلك قبيل من [ ٢٢هيم: ]]^١ ه لتل ين 1مقسون 
حهات،؛نلأيئ، من فيه العلماء احتلم، مهمئاه يم ؤو-بمئئا الكريمة! لأية ا هذه في وقوله 

الضمير.مرجع في ت والثانية . ا' بين  ٠١هو الذي بالفلرف، المراد في الأولئ! 
إن- منها رجحانه لنا يفلهر وما أقوالهم، هتا وسيم يالموبق، المراد في والثالثة! 

تعالىالله شاء 

صاحبقال الموعد. وقيل: جهنم. في واد وقيل؛ المهلك. فقيل: الموبق أما 
قوله:في عباس ابن عن علي طريق من حاتم أبي وابن النذر ابن أحرج المئور: الدر 

فيمجاهد عن النذر وابن شيبة أبي ابن وأحرج . مهلكايقول: ُوؤا4 يم ؤو-بمقثا 
فيأحمل بن الثه عبد وأحرج جهنم. في واد أيضا: قال مهلكا. يقول: ؤءثئه قوله: 
أنسعن الثمت، في والبيهقي حاتم، أبي وابن المذر وابن الجرير وابن الزهد، زوائد 

فيأحمد وأحرج ودم. قيح من جهنم في واد قال: تنثاه يهم ؤو-بمق؛ا قوله: في 
يمؤو-بمقثا قوله: في عمر ابن عن واليهني حاتم، أبكب وابن جرير وابن الزهد، 
والضلالة.الهدى أهل بين القيامة يوم به اممه فرق النار، في عميق واد هو قال: منثاه 

وادالله! ذكر الذي لموبق ا قال! لي لبكا ا عمرو عن حاتم أبي وابن المنذر ابن وأحرج 
منسواهم من وبين الإسلام أهل بين القيامة يوم به الله يفرق القعر، بحيد المار، في 

يسيلنهر هو قال: ^ ١٧؛^تعالى: قوله في ءكرمة عن حاتم أبي ابن وأحرج الماس. 
اسمائوالتأخذهم إليهم ثارت فإذا الدهم، البعال أمثال حيات حافتيه على نارأ 

أوديةأربعة النار في إن قال؛ كعب عن حاتم أبي ابن وأحرج منها، النار في يالاقثحام 
.لمتثور ا لدر ا حب صا م كلأ نتهى ١ > وغي ، م وأثا ، وموبق ، غليفل ■ هلها أ بها لله ا يعذب 



(٠٢)الأية الكهف: سورة  ٥٧٤

الموبقأن البصرة، أهل من العرب بكلام العلم أهل بحض عن جرير ابن ونقل 
تالشاعر يقول لذلك واستدل الموعد، 

فم_ور__قواديين واله لرأ تعا بلتع فلم والستار شروري وحاد 
إذايعدن كوعي يبق، وبق قولهم* من المهلك، لموبق ا أن والتحقيق ■ بموعد يمني 

يبقوبق وهى؛ أيضا ثالثة ولغة يوجل- كوجل يوبق وبق وهى أحرى لغة وفيه هلك• 
علىالوبوق - بالفتح - وبق من والمصدر الهلاك. I ذلك كل ومعنى يرث. كورث 

ذنوبه:وأوبقته القياس. على بفتحتين الويق - بالكسر - وبق ومن والوبق- القياس، 
أي[ ٣٤ث لثوري ]ا َةسوأه ينا يومهن ٠^ تعالى: قوله المعنى هذا ومن أهلكته، 

أيالموماتأأ والمع وحديث فمعممهاة ياثعها أو نفه ررفمويق الحديث: ومنه يهلمكهن، 
زهير:قول المعنى هذا ومن المهلكات، 

موبقشنعاء كل عن عرصه يصن بماله الثناء حن يشتري ومن 

٥![هرهما كلأ — لمجلمر ا إنه : ل قا من وقول وة، لحدا ا لموبق ا إن ت ل قا من وقول 
.قدمناما هو فيه والتحقيق المقوحل. 

أنوافقه: ومن الحسن قول فعلى بلففلة الراد فى العلماء أقوال وأما 
ينيذؤآ/ئخ-لأء كقوله: عداوة، بينهم وحعالنا أي واصح؛ فالمعنى العاwاوة، الخوبق 
أشدرن ين أقثذز إثما أ؛ؤوهاث( وقوله: [، ٦٧]الز-حرف: لأية ا . . عدوه. ثتض بممحير 

همععثببمني، .سئتم ذكئث آلقيثمؤ دومِ ةمِ ألديظ ألءث؛وإ فا ب-سمحإ مؤده أؤقنا 
تفسيرولكن الايات. من ذلك غير إلى [، ٢٥]السي_وت; الأية ٠ . ٠ تصاه .يتفظم 

.قدمناكما يعيد بالعداوة الخوبق 

فيتواصلهم وجعلنا أي الوصل؛ الأية; في بالبين الراد العلماءت بعض وقال 
ويآواأبوا أدمى ين أثممأ الإآن ثبثأ '؛ؤإد تعالى• قال كما القيامة؛ يوم لهم ملكا الدنيا 

.الدنيافي بينهم كاك التي المواصلات أي ]القرة[ ر.ه آلآنائ يهم ويثهلت ألمدابا 
تتعالى قال وكما ]مريم[، .ه صبمدا ؤؤ  oy^jماديم سكئكث أؤَكلأ قال: وكما 

ونحو[ ٢٥]السئبوت: بتصاه تقهظم ؤثتث تعض .دتقهظم ذكمئ أكمة دومِ 
لأنييتهم، الهلاك جعلنا منئاه: ينمنم العلماء: بعض وقال الايات. من ذلك 
فيشركاء فهم والعاصي الكفر على لتعاونهم الأخر هلاك على معين منهم كلأ 

مئصثأنداب ق أقؤ ؤلثننر إذ أثثم تعالى■ قال كما العذاب؛ 
القولهذا ومعنى [ ٣٨]الأعراف: ةث؛وفيم لا وقى صنف ,وكل '؛ؤءاثر وقوله: ]الزحرف[، 

المؤمنينبين أي ثوبماه؛ يم العلماء: بعض وقال زيد• ابن عن مروي 
فيعنه والخارج هلاك، في فيه، لداخل فا بيتهم، يفصل مهللك أي موبقا، فرين زكا وا 

الكفاربتن وجعلنا المحنى: أن القرأن، ظاهر على وأجراها عندي الأقوال وأظهر عافية. 



٥٧٥( ٥٣)الأية الكهف: سورة 

لهميحيط الجميع لأن مجللك، أي موبقا؛ الثه مع ويشركونهم يعدونهم كانوا من وبين 
مموهقمم ثبن آثار نن ممن ّ تن ن تعالى قال كما جاب، كل من الهلاك 
وقوله:[، ٤١]الأء_راف: ءداؤلم4 منهلا وثن يهادُ جهم تن يجم وقوله؛ ؛؛، ١٦]الزمر؛ 

الأعرابي؛ابن وقال [. ٩٨]الأنبياء: جهثره حمبمِّ، أثو دؤيي من مبدؤل وما أؤإئآ=؛كم 
القرطمح،•عنه قله موبقا، مك، يشئن بين حاجز شيء كل 

تومل النار• أهل إلك، راجع ن قيل رربينهم" ت قوله قمح، الضمير أن تعلم ذكرنا وبما 
منيعبدونه كانوا وما للمشركين راجع إ وقتل معا- النار وأهل الجنة أهل إلممر راجع 

نادوايمد يمول: اش لأن عليه؛ السياق، ظاهر لدلالة أظهرها هو وهدا اش. دون 
والمعيودين؛العابدين عن مخبرأ قال ثم تزه ينثبميأ قم ئرمهم ربمتم ق؛ 

ُؤوممكقوله؛ المحنى وهذا بهم. ويحيط بينهم يقحل مهلكا أي مؤئاه يم أؤو-بمثتا 
[،٢٨]يونس: لأية ا . . . بيم4 مها وئث؟وؤ أنئر مكادؤم آئثؤأ ^؛1، يقول م ■همعا قتئثئز 

بينهم-فرقنا أي 
حمزةعدا ما السعة عامة قرأه ه يقول ال\قريمةث لأية ا هده فى تعالى وقوله 

فالفاعلالجمهور قراءة وعلى ، لعفلمة ا بنون ررنةولأأ حمزة وقرأه التحتية. المثناة بالياء 
الله.أي هو؛ يقول أي الله، إلى يعود صمير 

،.4 منميأ عما ;محدوأ ولم مإفئوها أمم ءقنوأ ألئار ألثممرة ^^؛١ تعالمح،؛ قوله 
القيامة،يوم النار يرون لمجرسن ا أن الكريمة لأية ا هذه في — وعلا جل — ذكر 

بمعنىالأية هذه في والظن فيها، وواقعون مخالهلوها أي ، مواقعوها أنهم ويفلنون 
لموصعا هذا غير في تعالى بين وقد الواقع. وشاهدوا الحقاس أبصروا لأنهم اليقين؛ 

رنهنِعث رءؤبمملأ؛ ذآكيأ آلثيممؤف إذ ثه محير ؤ إ عنهم كقوله بالواقع؛ موقنون أنهم 
ننئوكقوله! لالسجا.،ه[، ممحفنمحرتث إثا تنلحا ُتنثا ةربمثثا ؤسمعنا أسما رج 

لأيةا ١ . . لأمناه■ قم ثأتهز مم ؤآّج تعالى! وقوله [، ٢٢]ق. ثدييه أثم ئمنثق غثلآءق 
وإمامحالثاوْ إلثز تعالى! قوله اليقين على الغلن إطلاق، ومن [. ٣٨]مريم؛ 
أية_رة[ ب]ال.ه همحن إل محأم رمم مل؛مإ أمم ظمف ١^،! . أقبجن ، ٤٠إي لكي-، 

ثنًقم أثي مثموأ آ>هم ينلميى أثمكإ< ^٥١١، تعالى! وقوله ربهم■ قوا ملأ أنهم يوقتون 
هوقول[، ٣٤٩قرة: ب]المع محآش أس يإذن يتقثيزه فتة عثت قيلمت ؤك-اهم 

:طينملي أن كنشت، إل ر.ا كهه أملامحأ هآرم ئْنول، يسهء كنته أويح من قاما ؤ الى! عت
اليمينعلى الظن تهللن( والعري، اليقين. بمعنى كلها لأيات؛ ا هذه في فالظن ]الحا'قة[ وه 
الصمة!بن دريد قول العرب، كلام في اليقين على إطلاقه ومن الثلث،. وعلى 

رن■المالفارسي، فع، راتهم سمدجج ؛ألقمح، ظنوا لهم ؛؛، فقل
طارق؛؛ن، عميرة وقول 



(٥٤)الآّئ الكهف: سورة  ٥٧٦

جمامر غيبا الفلن مني وأجعل ؛-؛-كم وأقعد قومي تغتنوا بأن 
فيوبين النار، يرون المجرمين أن الكريمة الأية هذه فى - وعلا جل - ذكر وقد 

ِلمنؤأعتدثا الساعة مكددوإ بل ؤ تعالى* قوله وهو أيفا، تراهم هي أنها اخر موصع 
وما]الفرقازآ. ورفيئإل.؛ه عيظا ثا سمعإ لمين ن ١٥من ؤأيهم إدا سعيرّإ التاعة حقرب 

ولاوالفقهاء. للاصوليين اصطلاح الاعتقاد جل الظن أن من العلهاء نة ألعلى جرى 
مذزؤهعم محدؤأ الاكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى وقول الاصقللاح. غي مشاحة 

ليتخذوهإليه، ن ويعدلو إليه يكرفون مكانا النار عن يجدوا ولم أي العدل، ت صرف، لا 
لمعنىالمحيل على ، المرقإطلاق ومن انلة. عذاب، من فيه ينجون ومعتصما ملجأ 
الهذلي:كبير أيي قول الماقان، ، iUJ؛،للاعتصامالانصراف، مكان 

افتكلماذل بلول حللا أم مصرف، من ثيبة عن هل أزهير 
تتعدىفهي البصرية، رأى من ألثاره آلثمتؤن ؤووئ\ لأية ا هذ0 في وقوله 

لتحققذللئ، فاكأن الوقؤع، لتحقق نفلرأ المستقبل عن يالماصي والتعبير واحل، ■لشيول 
تعالى.فه ا عند والعلقم ■ مرارأ تقدم كما بالفعل، كالواقع وقوعه 

أحفرآلإتى قاة مئؤ حقي، ين اجي0 آلئرءان ئدا ؤ، صمئئا ءؤرلئلّ تعالى؛ قوله 
ج.Aثئء 

 Iوأسالم،مختلفة، يعباران، الأمثال تمريف، وكثرنا رددنا أي صثتاه ؤوق\أ قوله
بالجدلفحارصوا ؛ ويتعقلواالحق، إلى ليهتاّوا للناس، القرآن هذا في متنوعة 

فيكثير الأمثال وضرب، الأفاق، فى المائر الغريب، القول هو والمثل: والخصومة. 
منيهابثما بمؤبمة ما مثلا يتثرب ق نئتزء لا أقآ تعالى: قال كما جدأ القرآن 

إدىئ هآس_تءامإ مثل صمئ، ألناس نأيها ؤ فيه المثل صري، أمثلة ومن [ ٢٦]او-قرة: 
[،٧٣ح-ج؛ ]الة !لأي. . ٠ إلإه أنئ<عوإ ؤإو ذتثابا بملمأ أن آلئد يؤن ين ئرمزى أفيبمت 

رإةيث ئقذذ أتنئزت َةنل آولثآآ أش يؤت من أعثذؤأ أدمى جذة • ه ولوق
َىثزاءودقثر وقوته: ]الُنكبووت،[، إ.ه علميك. حكانؤإ ؤ ؤق أؤمحث، أُهرك 

َةدبجإأؤيك، أوي نشل، د'.لق، ئهث يهيكه آز أه-ثا عقه حبذ ءن آلخقف 
]الأعراف:١لأية َئدبوأ آقبمن ألموم تثلأ ناء ). يصسون ثعلهم ألهاه،ص ءأشم، 

بمبدآلحكار َكثفي محاوها م م ألورق  ijlli-آوى جنذ ه: وتقوك[، ١٧٧، ١٧٦
أؤوآصاٍُت،وقوله: ٥[، الآية ّ . ه. أس دثا_ثت، كديإ آق؛ث ألموم مثل، يئس آتثارأ 

معاوألعبدا مثلا أس ؤصميِ، وقوته: لأية، ١ • ■ آلثنا؛ه. من آننتنث َةتفي ألدي، U؛؛JJ مقل فم 
ت-ثثثهن، وجلأ يع ينه ننيهم، ئهو حسنا رزعا ينا ررقثه ومن سء قل بمدر لا 

أتدهاآذبخ! ملأ أثل وقول؛ ]المحل[، .4 بمؤف لا أيفللأ أل س أتمد 
ثوىهز ءم ثأب، لا _محهد ذه نئنه عك ًقئ وم رو عق بمدر لا أبمءفلم 



٥٧٧( ٥٤)الآ.ة امف: سورة 

مثلالكم ت وقوله نحلء، ا-اله او^ مسثمؤ؛ ص>رمل عق وهو ألليل، يأمر ومن هو 
كمحافؤبهم^ ١٢فيه قأنتم هثتنحتمأ تا ؤ، ث-يغآء من حكع م1كت، ما من ^٠٢ هي، أشكآ مى 

هذهوفي جدأ، كثيرة هدا بمثل والايات [. ٢٨]الروم: الأية . . . َتحشكلم
معها؛الحق فى لبى لا حدآ، عفليمة وزواحر ومواعفل عبر القرآن فى وأشباهها الأمثال، 

,لانايدأئهميهثا \يثذ؛ذ ؛^^4^ تعالى؛ قال، كما العلم أهل إلا معانيها يعقل لا أنها إلا 
الناسيتذكد أن المثل صرب حكم ومن ]السةجوت[. .ه آلئثثلئؤي، ,إلا رثا 
[.٢١]الحث.ر: سئؤوك.ه لعلهر لاثايي، دتمثبا آ*لأمث.ل، تعالى؛ قال كما 

قوما،الله لها يهدكا للحق إيضاحها مع الأمثال أن أحر مواضع في تعالى بين وقل. 
مامثلا بمرب آن تثزء لأ آممم ؤإدأ تعالى: قوله في كما آخرين؛ قوما بها ويضل 
حفمزوأقآ وأما ريهم ين ألص أثل تملنوث آاثنؤأ ألذ!ينث< ئأما موقها ثما بموصبمث 

إييوء يضل ومجا ّمحيرإ بهء ؤيهدتم، يتفثيثا يدء يمز مثلا مهندا أقه أراد مآدآ ئقوإرأِك\ 
المثلصرب لما لأنه لاالرعدأ؛ محورة في المحنى هذ،ا إلى وأشار ]البقرة[، آلهنيقيرثأ.(ه 

ؤ،عثه ^JUL همهما ريدا آلث-يز، عأ-ثتز يثيرها ؤدية 1ت\لت ماءَ آلتماي يكن ^٢، • ه بقول
ثازأثا ئمة ثدهئ آؤد هأنآ نآقطل آنص آثه يثرب َكثلأئ، مخ زد تغ أر ثن أنق أتار 
آ:جايأؤول;ق بقوله: ذمم، أتبع  ١40'^ ه ِهمي َة؛ِمح، ألأتي، ف، تذئ أقاش ثج 

ةمؤ لاثدؤأ معهٍ ويثثم •شئا آُلأري، ي، ثا ثهم لكت ؤ لإ بمنتحطأ P رآكم-كث آلحتئ لتيم 
اسنجابواالن.ين أن ملث، ولا ]الرعاّ[. لأهادر.ايم همئى جهم ومأوينهم أئثاب محزء ثم أملتاخ، 
وأنالحق، بيان من تضمنت بما وانتفعوا الأمثال، معنى عقلوا الذين العقلاء هم لربهم 
الحقائق.من أوصحته ما وعّرفوا ولم يعملوها، لم الذين هم له يستجسوا لم الذين 

همالثاني: والفريق جمأه، ع نمه ويهدى ؤ فيهم اش قال الذين هم الأول؛ فالفريق 
\ءهاه.إلا موة تحل رؤوما فيهم؛ وقال دكثيرُإه يدء ؤةتيسل فيهم؛ قال الذين 

ااصرفناا؛مفعول العلماء: بعض قال مثتأه الكريمة: لأية ا هذه فى وقوله 
صرفناولقد أي الغاية؛ لابتداء هذا وعلى والعبر. البينان تقديره: محذوف، 

ذلكبلوا فما ،'* ليذكرواالقرآن هذا في للناس المثل صرب أنولع من والعبر ت يا أل١ 
اسظهر0الذي هو وهذا -ثدثُه أنتقر ألإتثن '^§1؛؛، قال؛ ولذا والخصام؛ ؛الجدال 

للتوكيد؛زائدة ررمنء؛ نكرن أن يجوز عملية: ابن وقال قال: ثم الحر، في حيان أبو 
هوالتخريج وهذا ة مثل رركل : صرفتا(( رز مفعول فيكون مثل؛ كل صرفنا ولقد فالتقدير: 

منالغرض انتهى البمرين• جمهور مذهب على لا والأحفش، الكوفيين مذهب على 
كالمثلهو معنى كل من تثفي4 ِلإا • الزمخشري وقال • المحيعل البحر صاحب كلام 

هو؛ بها يفسر التي معانيه كل إليه يرجع الذي المثل صرب وصابعل اه. وحسنه غرابته في 
فييكره الذي المعنى وهذا • ثنفليره يعرف النفلير لأن ؛ نظيره بذكر النفلير محنى إيضاح 

ينلثاين صمهثا  J^ij^؛ ررالإسراءأ؛في كقوله أحر آيات في مذكورا حاء الكريمة الأية هذه 
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و)؛قن'وئول4 ]الإسراء[، ا.ه ءفمر| ؛١^" ألنا؛بم هأة نم كو ين ألننءاي، هنذا 
^؛؛١٤مكه وقوله; راء[، ]الإما.اه قييإ إلا ِز_يهلم و، تدقإ ألمءايأ ^١ ق ممهن؛ 

اضربتت وقوله ]طه[ لو^اه إئإ لهم بجدث ر ينمن أعلهم ين فيه محبمتتا عمييا 
ثؤنقتلهم لهج ذى عثر عتبما مءاة . يثدمحئ؛ تلهم تم مز بن سا ؤ، لاقايى 
ثانؤجئنهم ثملغن نثل ين ألثر؛ان فذا ق لأنايى ثئتا •' ه وقول]ال-زْ-ر[، .ه 
حدأ.كثيرة ذلك، يمثل و١لآياتا ]الروم[، .ه لإطلؤن ولا أم إن حكمثأ أنين بمُلى 

منالتي الأثناء أكشر أي جدثُه ض لنفر آلإمنى ؛ؤُكاف الأية! ط0 في وقوله 
لقصل.الباطل ومماراة خصومة أي ؛ؤ.بمولأه واحد، بعد واحدأ فصلتها إن الخصومة شأنها 

قوله- الحق لإدحاض بالباطل الإنسان خصومة على ١^٠١^ i؟j؛<l، ومن الحق. إدحاض 
قبمم؛كث ُؤو!تبم تعالى■ وقوله ثلىب، بد إثت.->هثوأ اؤطم حقهميأ أؤ؛؛، 

تعالى؛وقوله [، ١٦]الثوري؛ . . ه.رجم بمد داحصة محهم لدء آسئبمث، ما إتي ين أقو 
تعالى؛وقوله ]بس[، ا.ايم ين -ثمبمم هو ثادا دنقة من ^،؛ii آئا ألإتثن م وأؤثز 

.لأيات ا من ذللأ، غير إلى ]ا!نحل[، )وه بين حصيمِ هر ؤدا قلفؤ ين آلإمنن ؤ-ْلر، 
كثرةمعناه أن من ه ندب ض أنكر ألإننثن ^^0 تعالى؛ قوله به رنا فوما 

لأيةا فيه نزلت الذي السياق هو الحق يه ليدحضوا بالباطل اتهم وممار الكفار خصومة 
ليل،كرواأي توه يفؤ ين لأنايي أل،ئزءان ه1،وا ق صمئئا ُؤرلثد قوله؛ لأن الكريمة؛ 

[،٤١]الإمراء: لتدقآه ألمءا؛ن ئدا ي صمت؛ قوله؛ بدليل ربهم، إلى وينيبوا ويتعفلوا 
ذلكأتبع فلْا [ ٢١]الح.ثِر: بممحث4 لتلهن لثامحن نقري آلأشل، وقوله: 
الجا،لأأكثروا الكفار أن لأية ا سياق من علمنا قآو.؛؛٤"^ أيفر آلإتثن أؤؤان بقوله؛ 

كلهن القرآن هدا في صربه بما الله أوصحه الذي الحق لإدحاض والمراء والحصوئ 
بظاهرالكريمة لأية ا تفسير ينافى لا النزول وسبب القرآن حلاهر هو هذا كون ولكن مثل، 

ولأجلمضى، فيما بأدلته بيناه كما السبب بخصوص لا اللففل بعموم العبرة لأن عمومها؛ 
ياه•' علي وقال تصاليانآأ؟ ررألأ فقال: ليلة ه وفامحلمة علميآ النبي. طرق لما هذا 

وهوراجعا النيئ انصرف • بعثنا يبعثنا أن ثاء فإذا الله، بيد أنفسنا إنما الله رمول 
عليه.متقق مشهور والحديث ه لدك ض أحفر آلإنمنجث ؤج0 ؛ ويقول فخذه يضرب 
—بعثناا، يبعثنا أن ساء فإذا اتثه، بيد أنفسنا ررإتما ؛ تةه4،علي قول على الأية فإيرادْ 

أخرآيات يلم، قد لكنه وجدل، خصام لكل وشمولها الكريمة، الأية عموم على دليل 
ؤوجثثدله،رتعالى: كقوله الحق، لإظهار به مأمور محمود هو مجا الجدل من أن على 

آتن4ي أر الأ ألكشب آنن قدو ولا تعالى: وقوله [، ١٢٥]المحل: تثإه محت 
الخلاصة:في قوله حد على التمسز، على منصوب رأجدلأة وقوله: [، ٤٦]انمكبوتت 

منزلاأعلى كانت مفضلا -ُلأ بأةوالفاعل 
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كماحيلا الجدل منها يتأتى التي الأشياء أكثر أي نيرو ^١=^؛ وقوله; 
الإضافةمن جرئت أو الأية، هدم في كما نكرة إلى أضنت إذا التفضل وصيغة تقدم. 

يقوله;الخلاصة في ء عقد كما وتذكيرها إقرائها لزم واللام بالألف والتعريف 

وحدايوأن رأ يذكتزم ألجردا أو يغف لمكور ئإن 
للمرادالمسة الايات يعض مبينا الكريمة لأية ا هذه تفسير في ةق؛ؤ جرير ابن وقال 

آيد،اننقوله• في ليد ابن إلى سنده ق ما أن يعد الكريمة، لأية ا قي الإنسان بجيل 
ماعلمهم وردهم لأنبيائهم القوم خصومة الخصومة، الجدل قال! حدلاه أحفر 

^/^؛4مثا ؤقئمش ينه ئأَةوث منا أن ظؤ يمر إلا كدآ ^ما ت رأ وقه. بج_اؤوا 
Jوفىأاررحتى وقرأت [، ٢٤ع1هفمه ق وقرأ! [، ٣٣]المؤمنون: 
ينستر إلا ثدا إن َةزقأ \ؤغآ كاد أد:أم  ٥٣٠٤ق كنبا ٤؛،؛، نزة الآد_ة، 

إنماقاو @ ثزخمأ مه فقرأ آلئء تن ثاثا همم فثنا وؤ وقرأ: ]١^٢[، وه 
أنشك ولا العلبري. تفسير من انتهى ]الحجر[ وه شملأ مم ض ؛ل أبمتجثاذهدث 

أنهالأية ا في المذكور الإنسان لجدل مفسرة أنها زيد ابن عن ذكر التي الايات هذه 
مثلعلى الدالة والأيات النزول، وسبب السياق ظاهر هو ذلك أن قدمنا كما كذلك، 

تعالى.اش، عند والعلم العثليم. القرآن في كثيرة ذلك 
ُأذألمأى إلا )؛٣ رمتعغثوأآلهدئ جآآهم إي يفيؤأ آن أناس تع 'جو، تعالى؛ئوله 

•تك.ه آلعداث أيم أو آ'لأويو، نثئ 
تدلوكلاهما العلم، أهل عند معروفان التفسير من وجهان الكريمة لأية ا يرد0 في 

الأخر.من عندي أظهر الوجهين وأحد تعالى، الله كتاب مجن آيات مقتضاه على 
جاءتهمإذ والاستغفار الإيمان من الناس منع ومجا أنمعنى١لآيةت منهما! الأول 

يستمرونبل يومجنون، لا أنهم من ؛ علمنافي سبق ما إلا الواضحات، بالبينات الرمل 
أوالمستأصل. بالعذاب إهلاكهم في سنتنا أي الأولين، ستة تأتيهم حتى كفرهم على 

الجمعتجوز فهي خلو، مانعة لأية ا هذه في وأوأ؛ أن والظ-اهر . العذاب يأتيهم 
ؤإتيانالكفار، من الأولين في ايله كسنة الدنيا في المستأصل بالعذاب إهلاكهم لإمكان 
كثيرةالمحنى هدا على الدالة فالايات القول هدا وعلى قبلا. القيامة يوم إياهم العذاب 

جآءتمممحؤ و يمحون ثه محقلدت هنجم حقت أفيئي ؤيأ تعالى: كقوله جدأ 
رءعن وأقدر آ'لإثق ثي وقوله؛ ]بونسء، ألإيم.ه أنداب يوأ حئ ءابف ءقل 

١أيونى؛ قنود<يم لا  ٠ يملثن بمدى لا آلق لإة هدينهم عق محمي ؛^إن تعالى؛ وقوله [، ١
ئأهئت>ش فتقم أقه يرد تعالى؛ وكقوله ]اونحل[، دمحمتى.ه ثن لهءِ وما 
وثهزحرى ألديا ي قم هثويهئ بملهنز أن آث، يرد و آويكث قنئ أقه يرى ثم 
كثيرة.المعنى هذا مثل قي والأيات [• ٤١]المائدة! عظياره عذايك ّلأخرو آق 
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منالماس مغ وما ت تقديره محذوفا، مضافا الكريمة لأية ا في أن ت الثاني القول 
قبلا.العذاب يأتيهم أو الأولين، سة تأتيهم أن طلبهم إلا والاستغفار الإيمان 

عنكقوله جدأ، كثيرة وتعنتا عنادأ والعذاب الهلاك طلبهم على الدالة والأيات 
وكقوله]الشعراء[، .(ه آلمنندتيط من كغ إن كنج من كثفا عينا ت ثمبب قوم 

ألصغذ.ذأبم.هين ثت إن مدآ يثا يأنما ثاد1ا عن فيقدثا ^٥١^؛؟ ت هود قوم عن 
ينشن إن ثديا يثا أثينا ^^١^ '؛ؤوئاؤأ صالح! قوم عن ه وكقول]الأحناف[، 

قالؤأآن إلا مم-هق حؤانمث^ َكاى لوط■ قوم عن وكقوله [ ٧٧]الأعراف! بملإأ1،يم 
نوح*قوم عن وكقوله [، ٢٩]العنكوت: أمحندقزه ين ننكث إن أش ثعذاب أتيتا 

]هود[.).اه ألمبمدقتن ين يكنن إن ثديا يما ئؤنا حدتا ةأدكإة£، جندلثثا ئد يثنؤح 
ملليونأنهم الأولين! سة من سيئا فيها اض ذكر القرأن، في وأمثالها الأيات فهذه 

كاهلأكمستأصل، بعذاب جميعهم أهلك أنه تعالى وبين , وتحنتا عنادأ العذاب تعجيل 
هودوقوم الظلة، يوم بعذاب شحيب وقوم بالصيحة، صالح وقوم يالهلوفان، نوح قوم 

عليهم،السجيل حجارة ؤإرسال سافلها، قراهم عالي يجعل لوط وقوم العقم، بالريح 
القرآنية.ت لأيا ا في مفصل هو كما 

سألهكما العذاب سألوا قريش كمشركي الأمة هذه كفار أن كثيرة آيات في وبين 
عقناءآمطر عندق ين ألص هو ئدا ِكاى إن ألثهئِ ثاؤأ ه! كقولقبلهم من 

ئ LJمحل ع وقوله: [، J_I]ألم تدق أئثا أو ألقء تن جأتاثآ 
يهللقوصار الجائزة، فيه الذي الملك، كتاب، المقل: وأصل ]ص؛ا ابثثاُ_، يرم ئل 

الذيالعذاب، من لنا المقدر نصيبنا أي [ ١٦لءس; محقناه لما ومحل فمعنى: النصيب،. على 
الذيالقتل في الملك، يقدره الذي كالمصيب بك، ونومن نصدقك لم إن بنا وقوعه تزعم 

الأعشى!قول ومنه الجائزة، كتاب هو 
ويأفقلقطوط ا يعتلى بخبلمته لقيته يوم ن —ما ن—ع لا الملك ولا 

كثيرة.ذلك يمثل وإلأيات العطاء. فى بعض على بعضا يفضل أي رريأفق؛أ وقوله! 
الرجؤعبحجة إلا تقدير فيه مما أولى فيه تقدير لا مجا لأن عندي؛ أظهر الأول والقول 

إيهام)دفع كتابنا في ذكرنا وقد أعلم. تعالى واش المقدر. المحذوف تثبت إليها 
يفيننأأن آلئاس مثع '؛ؤوما ! هنا تعالى قوله بين الجمع وجه الكتاب( آيات عن الاصطراب 

تعالى!قوله وبتن لأية ا • ■ • نقد ثأنتئم أن إلا ربهم وننثمحكأ آلهدئ جآءئم إي 
]الإس__راء[واه وئوي ,ظآ أثث أبمث هاو أف إلا أثهدئ جاءؤأ إي يؤمنتأ أن آئاس مح ؤوما 

تحلفه؛يجور عادي مانع ررالإسراءأآ سورة في المذكور المانع أن باختصار حاصله بما 
الكافريستعرب أن لإمكان تخلفه يجوز عادي مانع البشر من رسول بعث استغرابهم لأن 

تعالى؛قوله في فالحصر الاستغراب؛ ذلك مع به يؤمن ثم الشر من رسول بعث 
حصر]الإم،سراء[ واه رسولا ئثئل أثث أشق ٥،^ أن إلا أJهدى ؛"؛۶ إل توينؤإ أف أناس مجح 
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ألهدئعءئم إي يفيننإ أن ألناس يح وما ؤ هنا قوله في الحصر وأما العادي. المانع في 
١لخانعفي حصر فهو ا.ه هثلأ آتدآب ؟يم أو نئن ثأييم أن إلا ربهم ويسعفتوأ 

مانعبه ء٥ وقضا بدلك، عليهم وحكمه إيمانهم، عدم - وعلا جل — إرادته لأن الحقيقي؛ 
ضره•ص من حقيقي، 

عاصموهم ت الكوفيون قرأ0 ملاه أنداب ؟يم وأر الآقريمة'. لأية ا هذه في وقوله 
وهمالسبعة! من الباقون الأربعة وقرأه والباء. القاف بضم ملاه ؤ والكسائي وحمزة 

قراءةعلى أما الباء. وفتح القاف بكسر ررتلألأ عامر وابن عمرو، وأبو كثير، وابن نافع 
فحلعلى يجهع اسما كان إذا والفعيل قبيل. جمع بصمتين ؤقيلاه فقوله! الكوفيين 

يقوله!الخلاصة فى ذلك، إلى أشار كما وحصر، وحصير وحلرق، وطريق وسرر، كسرير 
قدفإعلالا لأم بل قنيد قد د مبرباعي لأم عل وف

الخ.. . الألف. ذو الأعم في يضاعف لم ما 
بعضهايتلو مختا]مة أنواعا أي ملأه، آنمداب ؟يم لأية؛ ا فمعنى هدا وعلى 

عيانا.العياب يأتيهم أو أي عيانا، فمعناه ا كحنب ارقبلأة قرووا من قراءة وعلى بعضا. 
القابلة؛من وأتمميله عيانا. معناه أن والتحقيق! فجاة. أي ررقبلأة تءزفق! مجاهل، وقال 

واحد،القراءتين محنى أن عبيد! أبو وذكر الأحر. محنهما واحد كل يعاين المتقابلين لأن 
كلتاعلى الحال على ررقبلأ،، وانتصاب المقابلة. من وأصله عيانا، معناهما وأن 

فهوعيانا، بمعنى أنه فدرنا إن ارقبلأ،، محنى في المذكورين القولين على وهو القراءتين* 
بمشتق؛مؤول حامد اسم فهو قبيل! جمع أنه وعلى ■ مرارأ قدمنا كما حال منكر مصدر 

والصل،رمختلفة. وصرويا أنواعا كونه حال في العذاب يأتيهم أو تأويل! في لأنه 
ررمنعأامفعول لأنه نصب؛ محل في قنؤأه وأن قوله! في وصلتها ررأزو من المنسك 

محلفي أ٠لأخبمه ثنة ئأيم أن وإلا قوله! في وصلتها ررأنأأ من والخنسبك الثاني، 
فصاربعليها، فيما عامل ررإلأرا قبل وما مفنخ، الأسثناء لأن ررمنعأأ؛ فاعل لأنه رفع؛ 

الخلاصة!في قوله حد على الأولين، سنة إتيان الإيمان الناس منع التقدير! 
اعدمإلا و لا كماكن يبعد لما إلا ق ابسف—ؤخ يؤإن 

لذنوبا لجسمع وعلا جل منه لمغفرة ا طلب هو ريه-لمه ون1تعذرؤأ أؤ قوله! في ر ستغفا لا وا 
الذنب.إلى العود ءلام على لمصمح ا والعزم فات، ما على والدم إليه، بالإنابة لفة ا مل١ 

لأيةا هذه في ٠ وعلا جل - ذكر ه، وقذري بئمحّن إلا أترظى رسل تعالى! قوله 
بالنار،عصاهم من ومنذرين بالجنة، أطاعهم من مبشرين إلا الرسل يرسل ما أنه الكريمة 

ءامنثن وئذري إلا ألترظن ؤيل ووما ت كقوله أحر مواضع في المحنى هذا وكرر 
أولفي والإنذار ١لبشارة معنى أوصحنا وقد ]الأنعام[. بجبول.ه ئتر ولأ تيب -مف ثلأ وآئج 
لأية،ا . . لثثهه. تن قديدا \ lXكذر ؤ تعالى! قوله على الآكلأم في الكريمة المورة هذه 

•ومنذرين مشرين كونهم حال في إلا ترملهم ما أي الحال؛ على سينيم ؤ قوله! وانتصاب 
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-وعلا حل - ذكر ه، للي ي لدحهثإ يخلجيل ً=فثروأ أق؛ث ؤوِقنيق تعالى: قوله 
بالباطل،الرمل يخاصمون أي بالباطل، يجادلون كفروا الدين أن امي٠ة ١لأية ذه هش 

الأولين،أساطير القرأن: في وكقولهم كاهن• شاعر، ساحر، الرسول: في كقولهم 
الروحعن وسؤالهم القرنتن- وذي الكهف، أصحاب عن وكرالهم كهانة- شعر، سحر، 
ومفعولالمخاصمة. فالجدال: بالباطل، وخصامهم بجدالهم الحق ليبطلوا وتعنتا، عنادأ 

الذينأن على يدل ثيل أؤونا قوله: لأن عليه؛ قبله ما دل محذ.وذإ اايجادلاا 
المقامدل إذا الففاة فف وحن• أنفا، المن•كورون المرسلون هم بالباطل الكفار يجادلهم 

بقوله:الخلاصة في عقيم كما العرب، كلام وفي القران في كثيرأ وواقع حائز، عليها 
حصرأو جوابا سيق ما كحذف، يض م لإن أجز فضلة وحذف، 

قولومنه باطلا، الحرب: تسميه مضمحل زائل شيء وكل الحق، صد والباطل: 
د:ل

زائلة محاللا م يعنوكل اْلل باش حلا ا ْشيء كل ألا 
فيماللث، ابن قول في فيدخل المناص، غير على أباطل على كئيرأ الاْلل ويجمع 

الخلأئ؛

رمماحكمأ البايين في خالف ا مكل اس يقالعن وحالي 
زمر؛بن كب قول ومنه 

يلاطالأبإلا ده يواعما وممثلا لها عرقوبا مواعيد تا كان
غيرثابت، شيء وكل • الباطل صد والحق: • قياسا البواطل على أيضا ؤيجمع 

لييقللوهأي ^ للي يد ؤِلدجضوأ تعالى: وقوله حقا، الخرب تسميه مضمحل ولا زائل 
تقول• موضعها عن ؤإزالتها إزلاقها وهو القدم، إدحاض من وأصله به، وزيلوْ 
؛هللت،،إذا حجثه ودحضت، أزلقها، الله، وأدحضها زلقت،، إذا رجله: دحضن؛، العرب: 

طرفة:قول ومنه الأقدام؟ فيه تزل الذي هو الدحض: والمكان أبتللها، افه وأدحضها 
الدحضعن البعير حاد كما وحييت، ته بهفاء الوفتا رمنذر ما أب

أخرمواضع في أوضحه بالباطل للرسل الكفار مجادلة من هنا ذكره الل•ي ا وهن• 
الآية• • رغم4• بمن داحثة "محنهم لم آنقبمب ما بمي■ ئ أممو ؤ، ُؤوإلمت كقوله؛ 

أقوبأنجض أءوههتِ أس مر يْلغثوأ آن ُؤنيدوث وعلا-؛ حل - وقوله [• ١٦ت ]الشورى 
أفمو ِلقنمأ ؛ؤؤي؛ون تعالى: وقوله ]التوبة[، .ه ألكتيu ُتتقبأ ثإو زرم يمِ أن إلإ 

بأفواههم،افه نور إطفاء ؤإرادتهم ]الصم،[ رو(ه تتتقي؛ ثثو مري. م وه إأم؛؛هم 
•بالباطل وجدالهم بخصامهم هي إنما 

البالباطل الحق إدحاض من الكفار أراده ما أن أخر مواضع في تعالى بين وقد 
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فيحقأرادوه ما عكس هو سيكون الذي بل أرادوا، ما إلى يصلون لا وأنهم يكون، 
ألوإله-ثئ رسؤلم أرسل ألوك1ت\ هو ؤ تعالى؛ قال كما الباطل، ويبطل الحق 
أنإلإ أثئ وبأك ؤ : وكعوله ]١^^[، ألنثعف محتقإ وؤ ء=قنيء وألدمن ؤبيرم 

أمثو0ه>==قلأ ولو همهء تم وقوله؛ [، ٣٢]التوبة: حقيث واو نوره يز 
مناألنيل وم ناهي هو ؛يا ألظل ِز لى -آدقيق تعالى؛ وقوله ٨[، ]المحق: 

َكانألتهلذ إة ألثطل ؤرهى ألثق جاء وهل و س1وى؛ _عوه وقول]الأدساء[، ه ا. يصفؤث 
ألثنلئأحثل ثدة أودية ثنالق قء آلثثت ينثن ؤؤ}إز _؛ J1،AJوقوله ]١لإسراء[، ;؛٥^٥١ 

ثأثا؛؛^ ١٢?ألص أثل دث/ث َكئإث ههؤ ئيد مغ أو حثنت أثعآء ألنار ؤ، عقه ئوؤ-محن نبئا رإ,بةأ رردا 
رع_دا]اله ل.( آلأنثال أنثه يصميق ِكزلك آمحبآ؛بم ق آلناس سمح ما ؤآما جماء هب ئد آلؤد 
مّفمحلالباطل وأن ويعلو، سيفلهر الحق أن على الدالة لايات ا من ذلك، غير إلى 

ؤإدحاصهالحق إبطال من الكفار يريده كان ما نقيض هو وذلك، حفاء. ويذم، وينهق 
والجدال.الخصام طريق عن بالباطل 

لأيةا هذء في . وعلا حل - ذكر هئاه. أيدرؤأ ؤتآ ءاكي ؤدأق-ذوأ تعالى؛ ئوله 
سخريةأي هزوأ، لهم ؤإتداره رسوله، على أنزلها التي آياته اتخذوا الكفار أن الكريمة 

كقوله؛بها مطخفا بها مهزوءأ اتخذوها أي المفعول، اسم بمعتى والمصدر واستخفاف، 
[.٣٠]الفرقان: محرإ4 ألئتءان ئدا أمحدهمأ ى ولأ 

منعلمن ^^١ تعالى؛ كقوله كثيرة آيات في مبدأ جاء هنا المذكور المعنى وهذا 
منما اد أييّعق تعيالى* وكقوله ٩[، ]ال-جاية: همإه آنحد.ها ثئا ءايشا 
ينيدسل أسيزئ تعالى؛ وقوله ، ]يس[ ؤاه يّثنية يدء كامأ لتمُ قبمول 

تعالى؛ه وقول]الأنهام[، اوأ^ ئثمزءوة يمء حفاموأ ما متهمّ مخروأ آقنجتتت> دكناى 
َمحتنورس؛ونجء ^ ١٧أيأش هز وأثئخ ءوض يظن! إقثا لمو.ارى تثأقه>ّ ؤوإ،واا 

غير٤^، [، ٦٦.  ٦٥]الخوبة: لأية ا . .ه.هء بتي َكتمحإ هو ثثذرأ لا . ثيءوف 
صميرفلا وعليه قررنا، كما مصدرية، أتزرواه ررما قوله؛ في وراما،؛ الايات. من ذلك 

وحذفهزوآ. به أنذروا وما تقديره؛ محذوف. والعائد موصولة هى وقيل: محذوف. 
بقوله؛الخلاصة قى ذكرها التي بالشروهل يطرد إنما يحرف المجرور العائد 

ربهو فمررت ذي البكمر جر الموصول بما جر الذي كذا 

الوصل.في الزاي ياسكان حمزة قرأه سبعبة، قراءات ثلاث ُرهزؤأأ؛ قوله؛ وش 
واوأ،الهمزة يبدل فانه عاصم عن حفصا إلا الهمزة. وتحقيق الزاي بضم السبعة وبقية 
الوقف.في حمزة عن مروي وذلك 

ثا؛ه.هثمث< ما رثى عما هامص رتبء ؤايثت لو ممن أطير نتن ؤ تعالى؛ قوله 
لشسهظلما أكثر أي أظلم، أحد لا أنه الكريمة الأية هذه قي - وعلا حل - ذكر 
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وصدتولى أي عماه "ؤهشس العفليم القرآن هذا وهي ربه، بآيات وعظ أي ذكر؛ ممن 
إلىالعائد الضسر تذكير لقرينة العفليم القرآن هذا بالايات المراد إن ت قلتا ؤإنما ٠ عنها 

ويحتملبالايات، عنه المعر القرآن أي [، ٢٥]الأنعام: ه قوله• ش الايات 
منذكر ما أي دثههوهه ؤأد؛ا قوله: فى الضمير ويكون وغير0، للقران الايات ثمول 

روية:كقول ت، يا ألا 

هقباليع تولالجلد في تمأنه لق وبسواد من حطوْل ا فيه
عوافتكُ ولأ دؤ لا بم؛ ٩ يمول إئن ^،3( تعالى! فوله ١لقرآن في ذلك ونفلير 

كلاممن ونظيره والبكر. الفارض من ذكر الذي ذلك أي [ ٦٨]البقرة: د'لأىه ثئتت 
انقول ١^ 

لبوقه وجك ذللأ وكمدى وللم ر خيللإن 
ناوقوله: ، هداإيضاح قدمنا وقد وشر. حير من المذكور ذلك كلأ أى 

ومجاريه،عليه محصيه هو بل ه ينلم الله أن مع والكفر، المعاصي من أي ه يداه هدممتت 
إئق لأس نثئ أثث محنة ظ] يفنا حمثامحم ه بمقف( و تعالى: ، JUكما 
وما،_:؛[ ب-نج، ما لم بأتر)اثئ إلا ثنأرل ُؤوما تعالى؛ وئال، لالمج-ادلة[، لجد)وه ّىؤ 
ث،يؤ، بمن علمها ؛^٥١؛؛، تعالى: و٥١و ]مريم[، .ه ذيئا تثإف َ؛ان وما 3^3، لةنث< وما حكأ 

هدمث،ما قوله: في العلماء بعض وقال ]طه[. ه ينمى. ه رمح، ممهل لا كثة 
فيذكره وما تعالى. الله رحمه القرحلثي ر صلف وبه منه. يفنب ولم عمدأ تركه أي ه يداه 

عليهزاد قر الفللم، أعفلم من افه بآيات الخذكرة عن الإعراض أن من الكريمة الأية محنه 
الإعراحسعن الناشئة الوخيمة والحواقب يئة، لا النتائج من أشياء بيان أخر مواصع في 
ظلما.الناس أعغلم من صماحيه أن من هنا ذكره ما السعيثة: نتائجه فمن لتذكرة. ا عن 

قالكما أبدأ الاهتداء وعدم الحق، تفقه لا حتى الشلوب، على الأكنة جعل نتائجه ومن 
نمهوهأن آتكنه ئريؤب عق ننثلنا ؤإنا السيئة: العواقب من عنه ينشأ ما بعض مبينا هنا 
-وعلا جل - اش انتقام ومنها أبدا4 إدا :بمدوأ مح، آلهدئ إئ تعهثِ ولن ؤئغ ءاداغم د-ف، 
أهمبم،محآ ثد،■ ثاش مقل مثن آئام ؤوس تعالى: قال كما التذكرة، عن المعرض من 

قالكما كالحمار، المعرصى كون ومنها جل،ة[. ]المننقمؤن آلمجريّإآأ، س إقا عثها 
ومنها]المدثر[. الآية . ّ وه. قتثفز؛ ثم .حأ منرتية ٢^؛^ عن ثم ؤن( تعالى: 
صبمتممهأ'ذدر0ؤ ممل أعمصإ أؤلإئ تعالى: قال كما وثمود، عاد صاعقة مثل يعاعقة الإنذ.ار 

قالكما والحمى، الضنك، المعيشة ومنها ٠ ت،[ ]فصلالأية . . لو^ه. ؤبمؤد عاد مسة مل، 
.هأص آلإثثة بجر ؤبمشح صه معبمشه أم ذء=تقري عن أ-مصى أؤوس نع_الى: 

عياباسئكه ردء دؤ عن مل تعالى: قال كما المعد، الحل،اب سلكه ومنها ]ًله[. 
عنيعس ومن ؤ تعالى: قال كما الشياطين، من القرناء تقييفى ومنها [ ١٧]الجن؛ صعداه 
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السة،١^^ من ذلك غير إلى لو^ه همتن لم يهو سيعلننا لم نمنش دع 
وعلاجل — الله يايات التيكير عن الإعراض عن الناشئة الوخيمة، والعوافب 

نظر،القاصر ذكرْ، عن المتولي عن بالإعراض آخر مرصع في تعالى أمر وقد 
فيينفعه بما عنده علم فلا العلم، من مبلغه هو ذلل؛، أن وبين الدنيا، الحياة على 

ئلكالأن( آلثوء إلا مة رؤ دؤثا م، مق ش ش تعالى؛ قوله في وذلك، معادْ، 
المتولينللئ، مثل ٠لاءة عن - وعلا جل — نهى وقد . *٣[ -  ٢٩]النجم: أنموه تن تقهر 

أمرهوات هوق ؤأقع دنيا ءن قئ مق نيح قوله؛ في عنه الغافل الذكر عن 
إيضاحه.تميم كما ءعاه 

التقديمية ونالآكفر، أعمال من قدم ما أي ه يا، هدمتا ؤ، لأية؛ ا هده في وقوله 
فب،الأعضاء، من غيرها من للأعمال مزاولة أكثر اليد لأن اليد؛ خصوص إلى 

مامنها قدمها التي الأعمال كانت، ؤإن كلامهم، في الحرب، عادة على إليها الأعمال 
كالزنى.باليد تزاول لا التي الأعمال من ذلك وغير والقلم،، ياللمان كالكفر باليد ليس 
ؤون0قوله؛ بين الجمع وجه الاقتاب،( آيات، عن الاصهلراب، إيهام )دفع كتابنا في بيتا وقد 
َقيباهآثه و أئرئ يثن ^ ٤١ؤ)*)؛ ه؛ ولوقة لأيا ...ؤاثث ؤد بمن أظلا 

وجهان؛ذلك، في الجمع أوجه وأشهر الآيادت،. من ذللث، ونحو [ ٢١]الأنعام: 
منأفللم أحد لا ، كذافعل ممن أفللم ومن فيه؛ اله قال من كل أن أحدهما؛ 

فيإشكال فلا . بعضا، فيه بعضهم يفوق لا الفللم في اوون متفهم ؤإذأ منهم. واحل 
منه.أفللمم أحد لا منهم واحل كل كون 

قوله؛فى فالمعنى وعليه محله؛ فى واحد كل تعين الموصول صلة أن وثانيهما؛ 
ممنأظلم فأعرض ذكر ممن أظلم أحد لا ءما4، ئاعنم ونهء ؤالم، ؟و بنن أطلا ؤرس 
َقذ،هأف عل أثرئ يثن أظلا ؤوتس ه؛ قولوفي . اهعنفاعرض ه ربايتؤ بايذكر 

والأولوهكذا كذبا، اممه على افترى ممن أظلم المفترين مض أحد لا [، ٢١]الأنعام: 
البحر.في حيان أبو اختاره وممن فيه. إشآكال ولا القرآن ظاهر على جار لأنه ؛ أولى 

■وؤآه ءاذاغم ؤفآ نئهوْ أن ألكنه هل جعنا تعالى■ قوله 
١لمعرصينالظالين قلوب على جعل أنه الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل - ذكر 

ينفعهمما إدراك من فتمنعها قلوبهم تغطي أغطية أي أكنة بها، ذكروا إذا افه آيات عن 
ثقلاأي وقرأ، آذانهم في جعل وأنه الغطاء. وهو كنان، الأكنة وواحد به. ذكروا مما 

تعالىالله أوصحه المعنى وهذا بها، ذكروا التي ت لأيا ١ من ينفعهم ما سماع من يمنعها 
٧[،]البعرض ه عقوه آبميهم تعق سلمهم وعق هلويهم عل آس، ■أؤ"حمم ت كقوله آخر آيات في 
دمأرهءعق همبمنل ؤبمبهء سمعهء عق ؤثثم عر عق أنته وئنئ هود1ه إل^ههو انحد هن ه! ولوق

الأؤه ودس ؛ثش ثئأثا آلهمءان ئمأت ٠^^١ تعالى! وقوله [، ٢٣]الجاثية: لأية ا . - غثتؤأه. 
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ؤتوإدا محهرأ ءاداغم وقآ بمثهوْ آن أكنة قليهم ء وبمثا ؤ( سخ حجابا يألاحرم يقخث 
ثأصنئز٥ تهم ألكن ت وف، وقوه، م، ١؛؛"^ ه محمحأ وئلُْ ؤه ريق 

بم/ؤ؛؛هحتقامإ وما آلنتع بمثظعؤن َغمأ ؤ، ه وقول، ]محمد[ إ.؛ه لإصنؤبمم ؤأعنغ 
جدأ.كثيرة ذلك بمثل والايات [. ٢٠]هود: 

جعل1ش لأن يفقهون، ولا يبصرون ولا المهع يستهليعون لا كانوا إذا قيل• فإن 
فيالمع من المانع الثقل هو الذي والوقر قلوبهم، على المهم من المانعة الأكنة 

عنهالعدول ستهلمعون لا شيء على تعذيبهم وجه فما مجبورون. فهم آذانهم؛ 
غيره؟!إلى والانصراف 

تلكأن الخفليم كتابه من كثيرة آيات في بين - وعلا جل - الله أن فالجواب؛ 
والغشاوةوالعلبع كالمحتم وأبصارهم، وسمعهم قلوبهم على يجعلها التي الموانع 
وتكذيبالكفر من إليه بادروا لما وفاقا جزاء عليهم جعلها إنما ذلك، ونحو والأكنة، 

فمنكفرهم، على جزاء ذلك، ونحو لأكنة وا لتلع يا قلوبهم الله ريع فا رهم، حنيا يا الرسل 
أي[ ١٠٥]المساء; د؛محرمه عي آممه ثلج تعالى: قوله ذلك على الدالة الايات 
علىالهلبع محبب هو يق لما ا كفرهم أن في صريح قرآني نص وهو كفرهم، بسبب 

أنعلى واصح أيضا دليل وهو ٥[ ]الصف: هلؤبهإه أف آنيع ؤإغوأ وقوله: قلوبهم. 
علءؤغ َةع__أ ثم ءانؤأ أئأم وقوله: السابق، زيغهم هو قلوبهم اش زاغة إب 

لأيةا ٠ . . أقهئزادهأ؛ ئت،ص هئويهم تعالى: وقوله ٣[، ]المافنون: 
وثدرمث؛،آ أود يدة تقمتوأ ؤ كثا أثيم ^^4؛؛ : وقوله [، ١٠رة: ]المق_

وهئكسوف ئا؟ؤ' ئزمم عق ثان ثق تعار: وقوله ]١لأنعام[، وه بمنهون طعتتيهن 
فهممن ومنعها القلوب على الطبع أن على الدالة الأيات من ذلك غير إلى ]المهلففين[، 

ذلك.على ازبق الكفر على الله من عقاب يممع ما 
تلأيا ا هذه فى يها يتمسكون التي الجبرية شبهة رد وج، هو ذكرنا الذي وهذا 

سؤالعن أيضا الجواب يحصل قررنا الذي وبهذا العفليم، القرآن في وأمثالها المذكورة 
قبلالتي الأية على الكلام في بينتم قد يقول: أن وهو قررنا، فيها الحلم لطالب يظهر 

معبها، لتيكير ا عند فه ا آيات عن الإعراض نتائج من القلوب على لأكنة ا جعل أن يرد0 
علىلأكنة ا جعل هو سببه الذكور الإعراض أن من ذلك عكس يدل لأية ا هر حلل أن 

والتنبيه،الإيماء مسلك في ألأصول في تقرر كما التعليل حروف من ررإزآآ لأن القلوب؛ 
لعلةوعاقبه سرقتص، للة اقبئ، فالمعنى ظالم، إنه وعاقيه سارق، إنه اقعلحه كقولك: 

أدكنههعق -حثتا إقا هدمن،-١٥ تا ريي عنها تعالى' قوله وكذلك ظلخه. 
المحأن على دلت الماضية الآأات لأن قلوبهم؛ على الأكة جعل لعلة عنها أعرض أي 

الأولسبه ذلك ونحو بالأكنة، وتارة بالمحتم، وتارة بالطبع، تارة عنه يعبر الذي 
إيضاحه.تقدم كما بها واتكفر افة آيات عن الإعراض 
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نوله;فى الضمير مفسر ما يقال! أن ت لأول ا ت ن معروفا سؤالان لأية ا هذه وفى 
ثالثتوذئ ه! قولفي ت ا لأيا أف فدمنا وقد [ ٢٥ت عام ]الأنيئههوءه 

القرآنأي [ ٢٥]الأنع1م! ; فقوله القرآن، معنى الايات يتضمين [ ٥٧]الأنعام! 
.قريبا إيضاحه تقدم كما بالايات عنه المعير 

أؤهأعرءسI وقوله قوله• فى الضمير إفراد وجه ما يقاوت أن ت الثاني السؤال 
ؤاعقوله؛ في الضمير في الجمع يصيغة الإتيان مع ه يداه ث ثل نا ونى ؤ وقوله- عءه 
المدكورةالضمائر حميع مفسر أن مع ؤشتزه ءادامم وؤآ يئثهوه أ0 آتتكنه قلويهم عق ح،ولنا 

لأية.ا . ، . ^ A3_jبماينت ذلئن مثن ؤ قوله' في الموصول الاسم وهو واحد، 
فيكثير وهو معناها؛ باعتبار والجمع رأمنء؛ لثقل باعتبار الإفراد أن هو والجواب! 

تارةالمعنى ومراعاة تارة، للقفل ا مراعاة جواز ذلك مثل في والتحقيق العفليم. القرآن 
والدليلتصح؛ لا المحنى مراعاة بعد للمقل ا مراعاة أن زعم لمن حلافا مهللقا؛ أحرى 
الأنهرقها من مه جتحا يحله صنلحا ؤتل إؤ يرين أؤوس تعالى• قوله صحة على 
لمقلراعى الكريمة لأية ا هده في فانه [ ١١]الطلاق! ر3ظه أهز آش قحسن قد أبدا فّيا كلدمط 
وراعىؤثد-ي-ةه وقوله! وقوله؛ ؤدؤمح4 قوله؛ في الضمتر فأفرد أولا ررس؛؛ 

قوله!في ذلك يحد اللففل راعى ثم الجمع، بصيغة فيه فأتى قوله! ش المعنى 
[.٢٥]الأنعام: بؤ وقوله! [ ١١]الطلاق! ه رغ ثم آممه لسن 

أنأحدهما التفسير! لعلماء معروفان وجهان الألفامحل مجن يشابهه ما كل وفي فيه 
.عليها المقام دل محذوفة النافية فلا وعليه . يفقهوه لئلا أكنة قلوبهم على جعلنا المعنى 
قلوبهمعلى جعلنا المحنى أن وثانيهما العلبري. جرير ابن اقتصر هنا القول هدا وعلى 

فيلأية ا هده وأمثال مضاف، تقدير على فالكلام هذا وعلى يفقهوه، أن كراهة أكنة 
أنثبمكم ئه تعالى! كقوله المذكوران الوجهان كلها فى وللعلماء كثيرة. القرآن 

بمبؤقايس جاءكر وإل وقوله! . تضلواأن كراهة أو ، تضلوالئلا أي [ ١٧٦]النساء! سبمّلوآه 
،تصيبوا أن كراهة أو تصسوا، لئلا أي ٦[ ]الحجرات! ه عثه1ثذ مما نصيإ آن فثؤا 

العفليم.القرآن في كثيرة ذلك وأمثال 

قولهومنه القهم، فالفقه! يفهموه. أي [ ٢٥]الأنعام: دئعهو٥ه تعالى! وقوله 
تعالى!وقوله يفهمونه، أي [ ٧٨]الماء: حديثاه يقمهون يقادون لا آلموي ذءوث؛ه ؤقال، تعالى! 

وقالالثقل. والوقر! نفهمه. ما أي [ ٩١]هود: مده يث َئثيرآ ثثه ما بمتب ^٥١٧ 
الحمل،— بالكمر — والوقر الأذن. في الثقل بالفتح، - الوقر صحاحه! في الجوهري 

والحمار،البغل حمل في الوقر يستعمل ما وأكثر بعيره، وأوقر وقره، يحمل جاء يقال 
ءاداغمالأذن! ثقل في قال القرآن، يه جاء وغيره الجوهري ذكره الذي وهذا اه• 

٢[.]الذ.اري1ت: إو^ه ؤدثإ الحمل! في وقال [ ٢٥]الأذعام: ورأه 
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لأيةا هذه في بين أبدا4• إدا هثديأ ئد ألهدئ إئ تدعهن ٌ ت تعالى ئوله 
آياتمن ينفعهم ما يفقهوا أن تمنعهم أكنة قلوبهم على اش جعل الدين أن الكريمة 

وهذاالهدى، إلى إياهم دعاؤك فيهم ينفع فلا أبدأ، يهتدون لا يها ذكروا التي القرآن 
شمبينا حاء التذكير فيهم ينفع لا الله أشقاهم من أن من هنا له أشار الذي المعنى 

-جآءم-مؤؤ يؤمون لأ ره تنقلت ثثبم حقت آل؛ّنتن ^إن ه■. كقولأحر مواص_ع 
مي_،ق ؤَكقلأث، تعالى! وقوله ]يونس[، ألإيءِ ١تداب ييأ حئ ءايؤ حقل 

رثاؤ تعالى! وقوله ]الش-ع-راء[ .ه ألالث أنداب ينيل ثئ ّدء قؤى لا . آلثمهيى 
آن4نرا '؛ادك تعالى! وقوله [، ١٠١]يونس: ب م ءن يألندر آ'لأثق قت( 

تعالى!وقوله ]يونس[، يتقوك.ه ك آق;إى عق آلبمتح وبمثل آس ,يإدن إلا محي 
]النحل[..ه قصمي من لهءِ رثا تحّل من ؛بيتم، لا أق ؤ0 هدئيم عك همح، ^إن 

العلماء.عند معروفان وجهان فيها القرآن فى وأمثاله لأية ا وهذه 

تعالى.باه عياذأ أشقياء، أنهم ه ا علم في لهم سق الذين في أنها : أحدهما
إلىاه هداهم فان بالكفر. ين مثليداموا ما كذلك أنهم المراح أن ؛ وثانيهما

قوله!في والفاء تعالى؛ ه ا عند والعلم أخلهر والأول المانع. ذلك، زال وأنابوا الإيمان 
ونحوها،لااإناا ثرتلآ يكون أن يصلح لا االن« بعد الذي الفحل لأن -،ثدؤآه ؤق 

كمابالفاء؛ اقترانه لزم - ونحوها لررإن<ا شرطا يكون ر)لأن(( صالحا يكن لم إذا والجزاء 
بقوله؛الخلاصة فى عقده 

ينجحلم لغيرها أو لإن شرطا جعل لو جوابا حتما بقا واقرن 
لدعوهاهتدائهم انتفاء على فدل وجواب؛ جزاء ءإذا، الآكريمة! لأية ا هذه ش وقوله 

لأنلأنتنائه؛ سببا للاهتداء يبأ ميكون أن يجب ما جعلوا أنهم بمعنى ، الرسول 
البحر.في حيان أبو وتبعه الزمخئرى، المحنى هزا ذكر دعوتهم إذا يهتدوا فلن المحنى 

.وغيرهم البلاغيين من كثرة يحصى لا حلق فيه وغلقل فيه، ■£\a]\ قد المعنى وهل،ا 
ألهدمحت،إز دلّعه>ِ قوله! أن ظنا حيان وأبا هنا الزمختري أن نلاثا يإيفاح 

علىالجزاء كترتبك، الشرط على مرتب، الجزاء وأن وجزاء، شرط أبداه إدا تثدؤأ ئد 
يقوله:١لأية في عنه الحبر الأهأثل،اء عدم هو الل،ى الجزاء أن ظنا ولن.ا فيه؛ شرط هو ما 

يقوله:لأية ا في عته المحبر إياهم دعاؤه هو الذي الشرط على مرو_إ ةّندوأه ؤنرأ 
انتفاءسب.—، إياهم دعاو؛، نمار ®إذأ؛؛ بقوله! أيضا إليه المشار ١^^؛^ إق تعهتِ قل 

شرطيةلمنن، لكريمة ا لأية ا هذه في الشرطية القضية هذ.ه لأن غلتل؛ وهذا اهتدايهم 
والشرطيةاتفاقية، شرطية هي بل ارتباط، وجزائها شرطها بين يكون حتى لزومية، 

ولاملزوما ولا الأحر، في سببا أحدهما فليس طرفيها، بين أصلا ارتباط لا الاتفاقية 
الطّرفين؛بين ر؛هل فلا _ صاهل فالفرس ناطقا الإنسان كان إن قلت،؛ لو كمّا له، لازما 
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يعصه؛لم اش يخف لم لو كقولك! مذكور، غير أحر سبب له الاتفاقية في الجزاء لأن 
غيرآخر شيء هو بل الشرحل، هو الذي الخوف عدم هو ليس العصيان انتفاء سسبا لأن 

هنا!قوله وكذلك معصيته. من المانحة ومحبته _ وعلا حل . الله محقليم وهو مذكور، 
كماهدعهنّه ت قوله هو فليس معه مذكور غير الحقيقي سببه أبداه إذا هتدؤأ ^٥^!( 

اهتدائهمانتفاء — وعلا جل — الله إرادة هو صببه بل وغيرهما، حيان وأبو الزمخشري محلته 
أزلأ.علمه في سيق ما وفق على 

ؤؤءل تعالى؛ قوله الشرطية طرفي بين الارتباط عدم في الأكريمة لأية ا هذْ وننلير 
بلأن [؛ ١٥٤ع_م_ران: ]آذ ضيبؤبه إق ألئئل عثهم كتب آكيأ، ثدز .تي_بثم ؤ، كم 

أنمن الله علم في سبق ما وهو الأية، في مذكور غير آخر شيء مضاجعهم إلى بروزهم 
الأية■ش المذكورة بيوتهم في كينونتهم ب وليس واقع، محالة لا إليها بروزهم 
غيرإلى الأية، . . آتت4. فذ َرق يممت ^١ آبمز َغن و ء ح: قونه وكذك 

فيالاتفاقية والئرطية اللزومية الشرطية بين الفرق أوصص، وقد الآيادتا. من ذللث، 
قوليا؛محا لها وشرم المقلق في، أرجوزتي، 

لهالتال، ذاك صحبة تكن مهما ه لمتصالة الشرطيمقدم 
ذهباإن م ثة يزومللا هي فنا يكا ها قتفا ئد لموجتا 

املعالعند ة ياقفالأتفبينهما ذا الاص—طحاليا موجب 

النهاركان طالحة الشمس تا كانكلما قولائا! اللزومية المتصلة الشرطية ومئالط 
دوناللازمية مهللق حمول ذللث، في ؤ؛كهي الطرفين، بين التلازم لغلهور موجودأ، 

•عكه بمدق لا إذ حيوانا، كان إنسانا الشيء كان كلما كقوللئ،! الئلرفين، من التلازم 
أحدفي اللزوم لأن يصدق؛ لم إنسانا كان حيوانا الشيء كان كلما قلت،؛ فلو 

إذاأما لزومية، الشرطية يه ذكون اللزوم ومعللق كليهما، في الملازمة يقتضي لا العلرفين 
كانناطقا الإنسان كان كلما ؛ ومثالهااتفاقية. فهي طرفيها بين أصله من اللزوم عدم 

ارتبكالاتفاقية والشرطية اللزومية الشرطية بين للفرق اكبه عدم بب، وبناهقا. الحمار 
يجمعواأن أرادوا لأنهم >رلو«؛ معنى على اللكدم في والبلاغيين النحويين من كثير خلق 

لملو ؛ قوللث، وبين موجودأ، الهار لكان طالعة الشمر ت، كانلو ! قوللث، بين المعنى في 
لرومية'شرطية لأنها الأول،؛ في الجزاء في ب الشرط أن مع يحصه، لم الله يخف، 

بينيجمع أن أراد من أن ثلث، ولا اتفاقية، ثرطية لأنها الثاني في بينهما ربهإ ولا 
نحالى.نثه ١ عند والعلم ، ارتثل؛، المفترقتين 

الكريمةلأية ا يرن،ه في — وعلا جل — ذكر . ذر ألتمر و;ألئا ءؤ تعالى؛ قوله 
وبرحمالقيامة، يوم المؤمنين عباده يرحم الرحمة ذو وأنه المغفرة، كثير أي غفور، أنه 

١الدنيا ش الخلائق 
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—وعلا جل — بمشيئته الذنوب لجمح شاملة المغفرة هذ0 أن أحر مواصع في وبين 
[،٤٨: pUGظ4 ِلش ذ;هث ة تا وني هء يثة آن بمظ ي أئن كقوله: الشرك إلا 

[.٧٢ت ]المائدة عقه أقه حرم ممد أقي يشرك من ت وقوله 
ؤورحّميت قوله وهو للمتقين محبكتبها وأنه واسعة، رحمته أن آخر موصع في وبين 

[.١٥٦]الأعراف; لأية ا ٠ . ه. آؤكوه ويوثوث يئقون ِلؤتي تصب سئ م وسمت 
آلتعحإهنجع ؤغث ؤ.إ0 كقوله! ورحمته مغفرته سعة أخر مواصع في وبين 

الايات.من ذلك ونحو [، ٥٣]الزمرت يعأه الدميب تعفر أدقي وقوله! [، ٣٢; ]١^٠٢
ر،ثات كقوله العقاب شديد ومغفرته رحمته سعة مع أنه أخر مواصع في وبين 

آلدبت ه وقول٦[ ]الرعد! لثديي رهكش نإن ئيهحّ عق هثاثن ضرة نور 
ألننصرآلمضص \و\ ك عبادكتآ ^^٤ تيالى؛ وقوله ٣[، ]غافر؛ العقاب^ قديد آلوب همفايل 
ألآات.من ذك غير !ر ]١^، أي.i آتدث و نذي آن ن0 

لأيةا هذه في بين العياب^. كم لثحل حقلؤأ يما درسهم وؤ ت تعالى ئوله 
العذابلهم لعجل والمعاصي كالكفر الذنوب من كسبوا بما الناس يؤاخذ لو أنه الكريمة 
يهمل.ولا يمهل فهو بالعقوبة، يعجل لا حليم ولكنه يرتكبونه، ما لشناعة 

رقثا يئسر ألناس أق وخذ قو ت كقوله أخر مواصع في المعنى هذا وأوصح 
ءئزك تا قثمحأ ث ألثاش آثذ وخد وو ه: وقول[، ٦١ي مح ِي 

توفى.م®الحل، سورة في هدا قدمنا وقد [ ٤٥]فاطر: داكذه من ءلإ_ركث1 
هدْفي - وعلا حل - بض تلحلاه. د/نهء ين محدإ ق نزعي لهر وبل تعارت قوله 

تاركاولا عنهم، غافلأ فليس الحال في العذاب لهم يعجل لم ؤإن أنه الكريمة ية ألا 
يتقدم.ولا عنه العذاب يتأخر لا فيه، يعذبهم موعدأ لهم جاعل تعالى هو بل عذابهم، 

مثما يظلمبمر ألناس أف وحد 1 ررالنحلاأفي كقوله أخر، مواصع في هدا وبتن 
نلأثاعه متئخثيث لا ثبمثهر ه؛ سص م إق يقم إه دآثؤ ثن عي 

بماألناس آنثه ياحد قؤ ®فاطرلأ: سورة احر في وقوله ]ال—نحل[، ه ر.؛ ئسئدمؤل 
أ-بمثهم•؛ئء ؛يا سص م إك يمهم نككن دآكؤ ين ًمد ء ئيلك ما ًقسيدأ 

j].4 بميق س؛ثثادْء َكان آثة ؛لى  J،>ii ،]عناثقلا أق ثصيى ؤ؛ ه: وكشول
أجلُؤوثولآ وكقوله؛ ]إ;رامم[، .4 آمحز محه يقص إعءّ غ-ءرنم إتا ألْلثليلة بمتن 
[.٥١٠]انمتكوت: الآية . . هء. ■4؛^ قتز 

علهيقدمه ولا له عين الذي وقته عن شيئا يوحر لا اش أن على كثيرة أيامحت، دلت، وقد 
الأنلهم ثاء ؤ؛دا وقوله: [، ١١اذذ-ونث ]الم-تأْثهاه ثه إدا دمثا ألت يؤئر ؤوأزأ كقوله؛ 
■■ ؤحره' لا جاء إدا أش أنل ؤإلL • تعالى وقوله [، ١٠٠٤]الاعرافط دسئدمور\ه ولا تاعة متأضوف 

متثعزهنز ^؛؛٤^١ ; وقوله ، ا/مأ[ ]الرء_د: لكزم ؤ ■ وقوله ، ٢٤نوح؛ ت الأية 
الايايتح.من ذللخ، غير إر [ ٦٧]الأنمام: 
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إليهيلجوون ملجأ أي ثؤيلإه دؤنهء ين محدمحإ ؤلأ، ت الكريمة لأية ا هذه ش وقوله 
وألمن مكان، اسم وهو المذكور. الموعد له المجعول العذاب ذلك من به فيعتصمون 

سينقا الثلاثي من الفاء واوي أن الصرف فن في ومعلوم لجأ. بمعنى ووولأ وألا يئل 
معتليكن لم ما هنا، كما العين بكسر المفعل على وزمانه، مكانه واسم الميمي مصدره 
وحدتلا أي شه، وألت لا ت تقول والعرب لمولى. كا الفتح فيه فالقياس اللام، 
الشاعر!قول ومنه به، تنجو منجى 
متكلولم ين ريللعامخليتها ك فنوألت لا 

الأعشى:وقال 
ئليا مم ثني ميحاذر وقد غفلته بيت الرب أخالس وقد 

ينجو.ما أي 
محيصا،موئلا: بعضهم! كقول ذكرنا، ما إلى راجعة ررالموئل؛؛ في المفسرين وأقوال 

.ذكرناما يمعنى فكلمه ذلك. غير إلى محرزأ، بحضّيم: وقول منجى. بعضهم: وقول 
و(ه.ثوعر_ثا يهذكهم ؛ءع1ن1 -وءثاْوأ قا آلئركش ويثك ؤ تعالى: وقوله 

والعنادالرسل بتكذيب محللمت لما الماضية القرى أن الكريمة الأية هذه فى بين 
بذنوبهم.الله أهلكهم والمعاصي الخفر في واللمجاج 

وقعتالتي الهلاك وأنواع هلاكها، وأسباب القرى هذه تحيين في الإجمال وهذا 
وقومنوح، قوم قصة من القرآن في جاء كما كثيرة، أحر آيات في مفصلا جاء يها، 

والقرى:تفاصيله. يحفس تقدم كما موسى، وقوم شعيب، وقوم صالح، وقوم هود، 
إلاينقاس لا - ففتح بضم - على التكسير جمع لأن قياس؛ غير على قرية جمع 

خاصة،لأفعل ا أنثى كانت إذا أو وقربة. كخرقة اسما . .بالضم - جمع في 
بقوله:الخلاصة في لذلك أثار كما والخبر، كالخبري 

خإل. ٠ كبرى. و حونعرف فعلة لجمعا وفحل 
يقاسثالثا فرعا التسهيل في وزاد علميه. يقاس ولا يحففل فسماع ذلك غير في وأما أي 

فيالإشارة واسم وجمع. كجمعة محما ١ ن كا إن بضمتين لفعلة ١ وهو ففتح، بضم ررفعل،ا فيه 
كقوله:أسفارهم في علميها يمرون لأنهم لهم؛ يه أشير إنما ويلك ؤ قوله: 
تحويّهإا • ه وقول، ]الصساذات[ أئلأ ولألأ لخئحتأ.( عانجم لنمة 
•لأيات ا ص ذلك ونحو [ ٧٩]الحجرت يزه لامامّ 'أؤؤإمتا وقوله: ]الحجر[، ا.اه 

هووقوله: بيان• عطف أو له. صفة و'؛ؤأترئه مبتدأ وقوله: 
كقوله:حال، محل في ه أؤوجملة هو الخبر كون أن ويجوز الخبر، 

فيؤوتللئ،ه قوله: يكون أن ويجوز [• ٥٢ث ]النمل حثلمؤأه يما حاؤيثثض يؤثهم 
الخلاصة:في قوله حد على بالضمير، المشتغل الحامل يفسر0 محذوف يقحل نصب محل 
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الممحلأو فظه لبنهب عنه شغل فعلا بق محا امحم مضمر إن 
أظهرافد لما موافق حتما أصمرا بفعل انمبه فالسابق 

عاصماعدا ما المبعة عامة قرأه موبمداه الكريمة: الأية هذه في وقوله 
يكونأن القراءه هذه على محتمل وهو لمفعوك ا اسم صيغة على اللام وفتح المتم بضم 

لوقتوجعلنا أي زمان، اسم يكون وأن موعدأ. لأهلاكهم جعلنا أي ميميا، مصدرأ 
معللقاأحرف ثلاثة على ماصيه زاد فعل كل أن الصرف فن في تقرر وقد . موعداإهلاكهم 

اسمبصيغة الجميع يكون أن _ زمانه وامم مكانه محم وا الميمي مصدره في فالقياس 
عاصمعن حفص وقرأه الرياعي. أهلكه من — الميم بضم - والمهلك المفعول. 

واللاماليم بقح ررلهلكهم؛؛ عاصم عن شعبة وقرأه اللام• وكسر المتم بقح أؤ,لمهليمه 
لأتهموعدأ؛ هلاكهم لوقت وجعلنا أي زمان، اسم حفص قراءة على أنه و١لفلاهر مهأ. 

بالكسرومضارعه بالفتح على ماصيه كان وما بالكسر. الالئ.ا ده.هلك من 
ررالخفعل،،وزمانه مكانه اسم في فالقياس ينزل ونزل يضرب، وصرب يهلك، كهلك 

نزولهمكان أي — بالكسر — منزله هذا تقول: بالفتح. الفعل الميمي مصدره وفي بالكسر. 
الشاعر:قول منه . وهكذانزوله، أي الزاي؛ بفتح ررمتزلهأ؛ وهذا نزوله، وقت أو 

سءجلمنحدر العين فدمع بكيت جمل منزلها دار الذكرتك 
شعبةقراءة على أنه تعلم ويه . إياهاجمل نزول أي بالفتح؛ جملأ، ررمنزلها فقوله: 

والوعد:موعدأ. لهلاكهم وجعلنا أي ميمي؛ مصدر أنه واللام اليم بفتح 
فيه.ذلك لوقؤع المحدد الوقت 

نولع:أ ثلاثة على العرب كلام وفي القؤآن في ترد ررلخاأ؛ لففلة نسيه: 
أت؛سهواو-ءلوأ آن حستر ؤ!؛ قوله: نحو للمضارع؛ الجازمة النافية لما الأول: 

آلجنهدحنوأ أن حسبم وقول: [، ٢١٤]البقرة: 5،^؛^ ين حتوأ ألإمآ مثل نهلإ ولما 
حلأف،بلا حرف وهذه [. ١٤٢ءمران: ]أل الآية ١ . . ئهثدإأون ئ ثم ولنا 

علمفي مذكورة النافية لم وبين بينها المعنوية رق والقوا بالخفبمّاؤع. مختصة وهي 
وغيره.هشام ابن أوضحها وممن العربية، 

كقولهالاسمية؛ الجملة على فتدخل إلا؛ بمعنى استثناء حرف تكون أن الثاني: 
نفسكل ما أي رركالأ ثدي من قراءة في ]الطارق[ حايفلو1يم عيا لما ش َثل أؤإن تعالى: 

إلاأسالك ما أي فحلت؛ لما افه أنشدك الحرب: قول النؤع هذا ومن حافغل• عليها إلا 
الراجز:قول ومنه فحلك؛ 

فسيننأو فسا نثت غنلما الردين ذا ا ياض به لالت ق
الخاطب.لتاء صسندأ مثلثة وثاء مكسورة ونون محجمه بغين ررغنتتاا ؛ فقولها

متابعتهعدم تريد الجماع، عن بذلك كنت الشرب؛ في تنفست ررغنث؛؛ : بقولهاوالمراد 
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العلمأهل وبعض خلاف. بلا أيضآ حرف النؤع وهذا ذلك. بين يتنفس وأن لدلك، 
٠هذيل لغة إنه ت يقول 

توحدحملتين، المقتضى بالماصي المختص النؤع هو لألماW أنواع من ت الثالث 
أهلكناهم،محللموا لما أي [ ١٣]يونس! ه ثللمإ كقوله؛ أولاهما، وجود عند ثانيتهما 

كلاموفي القرآن في الغالب هو النؤع وهذا المحذوفة. الجملة على دليل قبلها فما 
هىهل ت لنحويون ا فيها اختلف بجملة حملة ربقل تقتضى التي هذه ررولماءأ العرب. 
وغيره،خروف ابن حرف لأنها انتصر وممن مشهور، فيها وخلافهم اسم، أو حرف، 
هذْلألما(؛ وجواب وغيرهم. جني وابن والفارسي السراج ابن اسم لأنها انتصر وممن 
لأيةا . . أءِ؛صمه. آلي إل ت تعالى كقوله حلاف بلا ماضيا فعلا يكون 

آليإق هغهب ت كقوله الهجائية؛ ؛؛ دواذامقرونة اسمية جملة ويكون [، ٦٧لالإسراءث 
صنهمألتر إثا جئنهم ^٥؛^ كقوله! بالماء مقرونة أو [. ٦٥]الاسكبوت؛ لشكله هز إدا 

عصفورابن قاله كما مضارعا فعلا جوابها ويكون [، ٣٢]لقمان! لأية ا ٠ ٠ ثمدصده. 
_ةالآي. . ؤاه. مط ضبِ ي .بمكدلنا آلبمتئ ألرؤع إ؛رَبم عق يهب ^٥٥ ه! سولكق

الفلاهر.هو ولكنه العربية، علماء عند مناقشة من يخلو لا ذكرنا ما وبعضر ]هود[. 

العرب.كلام وفي القرآن في لألما؛؛ لها تأتي التي هي الثلاثة، لأنولع ا هذه 
فيها؛كلامنا التي لألما؛؛ من فليست - كلمتين أو كلمات من المتركبة لألما؛؛ أما 

^^٤ت تعالى قوله معنى فى المفسرين بحضر كقول كلمات من لمركبة فا غيرها، لأنها 
بتشديدعاصم عن وحفص وحمزة عامر ابن قراءة في [ ١١١]هود! ريث،ه لنا َةلآ 

بمنما لمن ت القراءة هذه على الأصل زعم من قول على ررلما؛؛ وميم ررإن؛أ نون 
فأبدلتأعمالهم، ربك يوفيهم ما جملة لمن كلأ ؤإن أي من، بمعنى وما التيعيضية، 

وعلى. لما فصار الأولى حدفت الميمات كثرت فلما ما، فى وأدغمت ميما لامزا؛ نون 
من،والثانية اللام، هو الذي الحرف الأولى ت لكلمات ثلاث من مركبة فلألمااا القول هذا 

الوأنه وبعده، ضعفه يخفى لا - العلم أهل بعض به قال ؤإن - القول وهذا ما، والثالثة 
منقول على كلمات من المركبة للألماا؛ التمثيل مطلق وقصدنا عليه. القرآن حمل يجوز 

الشاعر!فكقول كلمتين من المركبة وأما ر ؛ذلك، قال 

الهيجاءوأشهد ال تقالأنع اتلا مقيزيل ا أبرأيت لما 
وررما(،للمضاؤع الناصية النافية لالن؛؛ من مركبة البيت، هذا ش لألما؛؛ قوله! لأن 
مقاتلا.له رويتي مدة أي مقاتلا، يزيد أبا رأيت ما القتال أنع لن أي الفلرفية، الصدرية 

هذهفي - وعلا جل . ذكر ٠ حؤئهماه نميا ينهما محمع بلغا ؤدآثا تعالى؛ قوله 
أوضحتعالى ولكنه البحرين، مجمع بلغا لما حوتهما نسيا وفتاه موسى أن الكريمة الأية 

الذيوهو الحوت، يده تحت كان الذي هو لأنه موسى؛ فتى من واقع النسيان أن 
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كثيرعربي أسلوب يعضه مرادأ ^بمؤع إطلاق لأن إليهما؛ المميان أسو ؤإنما نسيه. 
واللكئىحمزة قراءة أدلته أظهر من أن وصحا أ وقد العرب. كلام وفي القران في 

قتلوافإن أي القتال، من لا الفعلين في القتل من [ ١٩١]البة-رة: قنويإ ؤك0 
دونموسى فتثى من وقع إنما النسيان أن على والدليل الأخر، بعضكم فليقتلهم بعضكم 
صباهتذا سمربا من كينا لثد غداءئا ءلئنا لمتنه قال حاؤقإ وهلثا ت عنهما تعالى قوله موسى 
لأنأذ أيقثثن ^١^٠ أيطيه وتآ آ-ئؤيث شث هح أضوة ِ؛ال أؤتآ إل ؛;ءق ال ه. 
غيرقاله كما ه، ينلم فتا0 أن يقلن فهو الحوت يه يعني غدآءثاه ؤءلينا I موسى قول 

آيشيهلزه.إلا أيسنه رثا لشتر نميت ت بقوله نسيه بأنه فتاه؛ صرح وقد واحد- 
منالنسيان أن على دليل آكهثر؛ه إلا أذسدث الكريمةت لأية ١ هذه فى وقوله 

بمدقعد قلا ألئظن سنق '؛ؤواثا تعالى! كقوله أحر آيات عليه دلت كما الش_يهلان 
إلهأنم1هلم ألسثن عقههمِ تعآثى؛ وقوله [ ٦٨]الأjعام: آلثومِ ع ألدحقرئ 

[.١٩]المجادلة: الأية . . آوه. 
عائديهناه تعالى؛ قوله في والشمم نول• بن يوشع هو موسى وفتى 

■• تجمع'أثحسن4• آبخ ثك آنتح ؤ؟ تعالى؛ قوله فى المذكورين ءؤآلبممحن4 إلى 
.عهماحتما ١ مكان أي القياس، على مكان اسم ت لمجمع وا ية، ألا 

بحرأنهما إلى أكثرهم فذهب المذكورين، لبحرين؛؛ ا رر تعيين في محتلمون والعلماء 
القرطي!كعب ين محمد وقال المغرب. يلي مما الروم وبحر المشرق، يلي مما فارس 

طريقمن حاتم أبي ابن وروى المغرب. بلاد أقصى في طنجة عتل- ُثصن4 ؤثج_ع 
ؤمج_»ععطية; ابن وقال البحر. في يعبان حيث والرأس الكر هما قال؛ لي ال

شمالهْبن المحيط البحر س يخرج أذربيجان، جهة من فارس أرض في ذراع 
ابنوعن والملزم■ الأردن بحر هما وقيل: الشام. بر يلي مما وطرفيه جنوبه، إلى 

غرإلى بإفريقية■ قال؛ كعب بن أبى وعن أرمينية. بمم بحشهم؛ قال قال؛ المبارك 
سعليه دليل لا أنه قدمنا الذي التؤع ص ررالبحرين؛، تعيين أن ومعلوم الأقوال. س ذلك 

عليهوليس تحته، طائل لا تعب عنه فالبحث فائدة، معرفته فى وليس سنة، ولا كتاب 
يسافرلم موسى أن المعاصريآن! ممرة ا الملاحية بعض وزعم إليه، الرحؤع يجب دليل 
الكذبغاية في زعم تاريخه في ذلك يحرف لم أنه بدعوى بحرين، مجمع إلى 

تيهماه،محخ بلعا ؤئلم1 تعالى! لقوله مناقض أنه وذ.لك القطع في ويكفي والبمللأن. 
قالولذا السفرا بعيد في إلا يكون لا وذلك وتحب، مشقة فيه سفر بأنه التصريح مع 

فهوالقرآن ناقض ما أن ومعلوم صباه. هتذا مثربا ين كبنا موسى! عن تعالى 
معا.القيضين صدق لاستحالة العقلاء بإحماع باطل الحق نقيض لأن باطل؛ 

عداما القراء عامة قرأه ^^٢^ ٤١١إؤ أضة الكريمة! الأية هذ0 في وقوله 
الهاء.بضم أؤأسيةه عاصم عن حفص وقرأه الهاء■ بكسر ررأنسانيه؛؛ حفصا 
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•.ه علثا ^٤ من وعقننه عندئا من يحثه ءاتثع مادآ من عتدا ؤأز،نو\ ■' تحار قوله 
الصومحسودلالة العلماء، احماع هؤت الخضر هو الكريمة لأية ا هذ0 في المذكور العبد هذا 

امتنانهاممه ذكر اللذان اللدني والعلم الرحمة وهذه ه، النبي كلام "من ذلك على الصحيحة 
والعلماء. وعلمها الولاية رحمة أو ، وعلمها النبوة رحمة هما هل هنا يبين لم يهما عليه 

الراجز;قال كما ولي؛ أو رسول، أو لي، هو هل الخفر; في مختلفون 
وليمأو ولي أو يي يل قوامحسفيِأهلالمفول 

رحمةهنا المذكورة الرحمة هذه أن لأيالت، ا يحض من يفهم ولكنه ملك،. وقيل; 
نلك،على بها الاستدلال في بأن العلم مع وحي، علم اللدذي؛ العلم هذا وأن نبوة، 

العلماء.عند محروقة مناقشادتأ 

الموتىالحلم وكنللئ، القرآن، في المبوة على إطلاقها تكرر الرحمة أن أولا اعلم 
فيتعار قوله النوة على الرحمة إطلاق فمن الوحي، علم على فيه إطلاقه تكرر فه ا من 

نخمنيئسمف أم عظ؛؛ر. من نيل عق ألهمءاق ثدا لإل( و" ^؛٥،^؛ إ ااال-زح_رفطاا 
رحلعلى القرآن إنزال في يتحكموا حتى نبوته أي [. ٣٢- ٣١: ،]الزحرنلأية ا . . دعئ،يم. 

أمإه -كر م َمح بمرق ^ "الل-تحال"؛ مورة في تمالى وقوله القربمين■ من عفليم 
فيتعالى وقوله ٥[، - ٤ لالLJحان; لأية ا , . ر؛فه. من تحثه )ؤا ميييب َؤثا إثا عنددأ من 

الآية. . زنلق4. نن ثننه إلا آككثث، إثك ثش د تثؤأ َقث ؤئنا ; >رالقصص<اآخر 
عثلكن٠أئه تعالى; قوله النبوة على الحلم إيتاء إطلاق ومن [. ٨٦]القمّص: 

[،١١٣اء: ]ال-س_عظيئاه نققا أس ظئ ذجمى ثم دأر ؟م ما وأ.لتكه آلكث.ث، 
الآياات،؟من ذلك، غير إر الآية، [ ٦٨]يوسف: . . عث.ثهه. لنا عني لدو ؤوأؤ وقوله; 

النبرةطريق عن ذللث، كون من أعم ني لي الالحلم ؤإيتاء الرحمة أن ومعلوم 
الأخصوحول يستلزم لا الأعم وجود أن فثه الأخص على بالأعم والاستدلال وغيرها، 

يهمااممه امتن اللذين اللدني والحلم الرحمة أن في الأدلة أظهر ومن محروق،، هو كما 
أيه آمي عن _jj^ وما ؤ عنه; تعالى قوله والوحي النبوة طريق عن الخضر ءبل.ه على 

الإذ الوحي، طريق عن يتحقق إنما الله وأمر — وعلا حل — ١فه أمر عن فعلته ؤإنما 
قتلسئما ولا - وعلا حل . اممه من الوحي إلا ونواهيه فه ا أوامر مها تعرف، طريق 

أنفىعلى العدوان لأن بخرقها، الناس سفن وثمييب الأمر، ظاهر في البريئة الأنقى 
طرقتعالى حقر وقد تعالى. افه من الوحي طريق عن إلا يصح لا وأموالهم الناس 

و؛ؤإساه[ ٤٥]الأنبياء: ه لتم أ أنديكم إيمآ ؤءل تعالى; قوله في الوحي في الإنذار 
قيالمقرر أن فالجواب الإلهام؟ طريق عن ذلك يكون قد ت قيل فان حصر. صيغة 

وعدمالعصمة، لعدم شيء، على به الاسدلأل يجوز لا الأولياء من الإلهام أن الأصول 
يزعجهوما يه، الاستدلال جوار عدم على الدليل ولوجود بل يه، الاستدلال على الدليل 
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بعضيزكمه وما ، غيره دول الملهم حق في بالإلهام العمل جواز من المتصوفة بعض 
كالوحيالإلهام جاعلين وغيره اللهم حق في بالإلهام الاحتجاج من أيضا 

إلإنلتم_هصتدرو يثج آن أثم ترد ؤذس تعالى! قوله بقناهر نيلين مالممؤع 
عليه،يعول لا باطل كله ١^^ بنور يفلر فانه المؤمن فرامحة ر١اتقوا وبخير [، ١٢٥]الأنعام: 

الشيطان.دسيسة يأمن لا لأنه بخواطره؛ ثقة لا المعصوم وغير بدليل. اعننضاده لعدم 
،والإلهامات؛ الخواطر اتباع في نقمن ولم اوثأ_رع، اتباع في الهواية ص_ستا وقد 

بوحياستدلال غير من الصّدر له يثلج القلّب.؛ في شيء إيقاع الاصطلاح! في والإلهام 
مماالأنبياء يلهمه ما أما حلقه، من يشاء من به الله يختعس عقلية، حجة فى نفلر ولا 

فيقال ■ غيرهم بخلاف معصومون لأنهم غيرهم؛ لكلهام فليي قلوبهم ش الله يلفيه 
الاستدلال!كتاب، فى عود( ال)مراقى 

اءيالأولام هإله بني أعراء عالبام هالإلويسد 
اقتماتوجمب، النمي ة وعصما وفصتمن عض برآه د وق

بهاتعرف، طريق لا أنه الإسلام دين بمعرفة إلمام له من على يخفى فلا وبالجملة، 
ادعىضن الوحي- طريق، عن إلا وزك فعل م، به إليه يتقرب وما ونواهيه، الله أوامر 

واحدة،مسألة فى ولو به جاروا وما الرسل، عن ربه يرضى ما إلى الوصول فى غني أنه 
رماؤ تعالى! قال تحصى، لا هل،ا على الدالة والأحاديث، والأيات زندقته. فى ثلي، فلا 
وقالّ إلهاما القلويث، في نلقي حتى يقل ولم [ ١٥: ]الإسراء؛؛!"ه ٣٧بعث حئ معدإ؛أنا َة 

]؛نء:لإنل4 تد غيه أس ي ه  dpiقلا وثدِري نثرن تعالى: 
ئبعومبوي أكنا قننت ؛؛؛/؟ ردا لنافيً ني، يعدام، أن-ثكنهم أف ال! وق[، ١٦٥

طرفابينا وقاس • جدأ كثيرة هلءا بمثل والأحاديّث.، والأيات [. ١٣٤]طه: لأية ا ١ . ءاينناغ(ه. 
بتكحف( ُلإإبم َلج ي قوله؛ على الكلام في إّرائيلاا بني  ١٠سورة في ذلكر من 

من، النصموفالاأءين الجهلة من كثير يدعيه ما أل، تعلم وبدلك [- ١٥]الإسراء: رب؛ولأه 
الشمع،لفناهر مخالفة ت، لكنولو اممه عند الحق توافق باطنة طريقا ولأسياحهم لهم أن 

للأحلا ا إلى وذريعة زندقة — موسى عند الذي العلم هر لفنا الخضر فعله ما لفّة كمخ-ا 
ظ؛اهره.تخالف باحلتة أمور في الحق أن بدعوى الإسلام، دين من بالكلية 

قومذهب ت س لعبا ا أبو الإمام شيخنا قال ت شه هّا تفسيره في وه القرطبي قال 
هده: فقالواالشرعية الأحاكام هذه منه تلزم لا طريق سلوك إلى الباطنية زنادقة من 

وأهلالأولياء وأما والعامة. ء لأنسا ١ على بها يحكم إنما العامة الشرعية الأحكام 
قلوبهم.في يقع ما منهم يراد إنما بل النصوص؛ تلك إلى يحتاجون فلا الخصوص 

عنقلوبهم لتتجفاء وذلك : وقالواخواطرهم. من عليهم يغلب بما عليهم ويحكم 
فيقفونالربانية، والحقائق الإلهية، العلوم لهم فتتج-لى الأغيار، عن وحلوها الأكدار، 

الشرائعأحكام عن بها فيستغنون الجزئيات، أحكام ويعلمون الكائنات، أسرار على 
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منموسى عند كان عما العلوم من له تجلى بما استغنى فإنه للحضر اتفق كما ، الكليات، 
قسال٠ ة المفتون أفتاك ؤإن قلبك رراسنفت ينقلون؛ فيما جاء وقد الفهوم. تلك 

منعلم ما إنكار لأنه يستتاب؛ ولا قائله يقتل وكفر، زندقة القول وهدا ت ثقهئه سيخنا 
بواسهلةإلا تعلم لا أحكامه بأن حكمته وأنمي سنته، أجرى قد تعالى الله فان الشرائع، 

ثمرائحهالمبينون وكلامه، رسالته عنه المبلغون وهم حلقه، وبين بينه السمراء رمله 
منكدمبمثلغى تعالى؛ قال كما هنالك، بما وخصهم لدلك اختارهم وأحكامه، 

تعالى؛وقال ]الح-ج[، .ه ثيبر ضح آثه يى آلَإبم نبمى رنلأ آثيقة 
أسبث رثجدْ أمد ألثاس ءؤ'؛وا تعالى! وقال [ ١٢٤]الآنعام1 ه لثم بجمل حث ختدُ 

فقدالجملة، وعلى -؛'-::،. j'yiمن ذلك، غير إلى [ ٢١٣]Iلبقرة: ونذرنه مبث_يت ألثنثى 
تلريقلا أن على والخلف لف، الواجتماع الضروري، واليقين القطعي العلم حصل 

منإلا منها شيء -، ^؛ولا ونمه، أمره إلى راجعة ص التي تعالى اش أحكام لمعرفة 
حيثالرمل غير ونهيه أمره بها يحرف أخرى طّريقا هناك إن قال؛ فمن الرسل. جهة 

ثملب. وحواّؤال إلى معه يحتاج ولا ستاب، ولا يقتل كافر فهو الرسل عن يستغنى 
فلاورسله، أنبيائه خاتم الله جعله قل، الدي محمد نبينا بعد أنبياء بإثبات قول هو 
■رسول ولا بعده نبي 

وأنهتعالى، الله حكم فيه يقع ما وأن قلبه؛ عن ياخد قال؛ مجن أن ذلك وبيان 
خاصةلنفسه أثبت فقد سنة ولا كتاب إلى ذلك مع يحتاج لا وأنه بمقتضاه، يعمل 

انتهىالحديث. روعي-م.أأ ني نفث القدس رؤح ررإن ه؛ قاله ما نحو هذا فان النبوة؛ 
يرالقرطي.مزتف

ومنماللاظ مدهن، هو يستناب، لا الزنديق أن من الذكور شيخه كلام في ذكره وما 
إيهام)دفع كتابنا في الدليل يرجحه وما وأدلهم، ذللث، في العاناء أقوال بينا وقد وافقه، 

ممنالجهلة بعض به يستدل وما . عمرانا؛ارآل سورة فى الكتاب،( آيات؛ عن الاصعلرابط 
هلبلث،رراسفت، كحديث،: الصوص بعض ظواهر من الإلهام اعتبار على التصوف، يدعي 

ممنأحد يقل لم لأنه الإلهام، اعتاد على البتة فيه دليل لا وأكوك((، الأس أفتاك وإن 
الحديث،:معنى بل القلب، قبله من الشرعية الأحكام تتلقى الذي الفتي أن به يعتد 

كليعلمها لا مئتبهة أمور وبينهما بين، والحلال بين الحرام لأن الشبه، من التحدير 
يكونأن يحتمل أنه أحرى طريق من تعلم وأنت، شيء بحلية المفتي يفتيك فقد الناس• 
الشبهة،فيه لما يطمئن لا المؤمن ، بقلفان الشؤع، إلى باستناد ونلائL حراما، 
الخلق،حن ررالمر ؛ وقوله يريباثإاأ، لا ما إلى يريبلثإ ما رائع كقوله: يث،، والحل 
بنالنواس حديث، من ملم رواه الاسا، عليه يْللح أن وكرهت، ملث، في حاك ما والإثم 

اللهرسول أتيت، قال؛ إليه المشار )جهته محبي ين وابصة وحديث، نجهته، سمعان 
إليهاءJمأjت، ما البر . ئلبكأررامشتح قال: نحم: : قلت،البرا؛؟ عن أل تجئن،  ١١فقال: 
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الناسأفتاك وإن الصدر ئي وتردد الشس ئي حاك  ١٠٠والإئم القلب. إليه واطمأن النفس 
فيوالدارمي أحمد رواه حسن، حديث الصالخن(; )رياض في النووي قال ، وأفتوك^ 

الشبهات،وترك الولع على الحث ونحوه الحديث بهيا المراد أن شك ولا مسنديهها. 
بحلةالمفتين بعض ك وافتا جنبيه، با محرم امرأة أو بمدكاة، ميتة مثلا التسست، فلو 

إذافإنك الثاني؛ في والأحنبية الأول، في المذكاة هي تكون أن لاحتمال إحداهما 
الحرامترك وأن الأخت، أو الميتة هي تكون أن يحتمل أنه علمت ق-ل-ك استمست 

إلاالحرام ترك يتم لا ما لأن الجميع؛ بتجنب إلا يتحقق لا والعرض للدين والاسبراء 
الحرامفي الوقؤع لاحتمال له، تشرح ولا القس في يحيك فهذا واجب. فتركه بتركه 

للالهام.لا ١^٤ لصوص مستد ذلك وكل ترى. كما فيه 

والدينبالخير لهم المشهود الصوفية أهل كلام من ذكرنا ما على يدل ومما 
تئه القواريري الخزان الجنيد بن محمد بن الجنيد القاسم أبي الشيخ قول — والصلاح 

كثيركابن له، ترجمه ممن واحد غير عنه نقلص والستة(، يال١كتاب مقيد هذا )مدهبنا 
إلانهي ولا أمر فلا الحق، هو لمدكور ا كلامه أن شك ولا . وغيرهماحلكان وابن 
للغلام،الخضر قتل أن تعلم كله وبهذا — والسلام الصلاة عليهم الرسل. ألسنة على 

الفخروعزا نبوته. على ظاهر دليل أمري؛؛ عن فعلته رروما ت وقوله للسفينة، وحرقه 
موسىتواضع بنبوته للقول به يستأنس ومما للأكترين، بنبوته القول تفسيره في الرازي 

رئياقنت منا مثن أن عق أقعك هو زش لإ ؤهاد قوله: في له والسلأم الصلأ٥ عليه 
تله الخضر قول مع ه أثثا لك أعمى مسو آثث شاء إن نيذه ؤ وقوله; ا.ه، 

ر.اه.حبتإ ِيهء نحثل ؤ ٠^ يمك صهر 
غيرهو أو الأن، إلى حي هو هل ت لخضر ا في اختلفوا العلماء أن اعلم ت مسألة 

أراد.من إليها يرجع الأصل في مبسوطة السالة في وأقوالهم حي، 

.سامهره'قأق_نقص أن محيل جدامحل نيا ا ومجل تحار• قوله 
القرآن؛في المحاز بأن القائلون بها يستدل الي الأدلة أكبر من الكريمة لأيه ا هذه 

وقدمجاز. هى ؤإنما حقيقة، تكون أن يمكن لا الانقضاض الجدار إرادة أن زاعمين 
تعالىافه لأن حقيقة؛ الجدار إرادة كون من مانع لا أنه على الله كتاب من آيات ت.لت 
منيعلم بأنه تعالى صرح كما الخلق يدركها لا وأقوالا وأفعالا إرادات للجمادات يعلم 
الهآ ة.؛-، بمج إلا ش ثن ومحان -* وعلا حل - قوله في حلقه يعلمه لا ما ذلك 

إرادةعن واقع وتسبيءحيم تسبيحهم، نفقه لا بأننا فصرح [ ٤٤]الإسراء: ذ1يادلإايم ثئثهؤدا 
والسنة.القرآن في كثيرة ذلك وأمثال نحلمها، لا ونحن . وعلا حل - هو يعلمها لهم 

ألأنلأظ يمثئ تا ّاص: ة  10تعالى: قوله ذلك على الدالة الأزت فن 
[.٧٤]البقرة: ١لأية . . . ٢^؛^ ئثثت ين يبظ لما متتا روة ألثاء ينه ئننج يئس لما يما وإن 
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تلكلأن ذلك؛ في واصح دليل اطه حشية من يهبقل الحجارة بعض بأن تعالى فتصريحه 
آلثؤإتعل آلأماث مبم؛ا تعالى؛ وقوله نعلمه، لا ونحن فه ا يعلمه بادراك الحشية 
[.٧٢]الأح_زاب: ة !لأي, . • آلإلمنزه وعآ مما ؤأئثقن بميتنا آن هأتهمكث وأل>ثال وألأمح 

علىدليل خافت أي وأشفقت أبت والجبال والأرض المماء بأن - وعلا حل — فتصرحه 
نعلمه.لا ونحن — وعلا حل هو. يعلمه وإدراك بإرادة واقع ذلك أن 

ررإنيقال؛ ه المى أن لم مصحح في ثبت ما ذلك على الدالة الأحاديث ومن 
الذيالجلمع حنين من البخاري صحيح في ثبت وما بمكةا، علي بمام كان حجرأ لأعرف 

كلاهماالجيع ذلك وحنين الحجر، ذلك ليم فتلفراقه جزعا عليه يخطب كان 
ثمثهؤةلا أؤووأ( قوله! في بمثله صرح كما نعلمه، لا ونحن افه يعلمه ؤإدراك بإرادة 

ؤإنمالها، حقيقة لا الأمور هذه أن عنده علم لا من وزعم [. ٤٤]الإسراء: قسحهإه 
معناهاعن صرفها يجوز لا والمنة الكتاب نصوص لأن باطل؛ زعم أمثال صرب هي 

أنهتعلم وبذلك حدآ، كثيرة هذا وأمثال إليه■ الرحؤع يجب بدليل إلا المتبادر الواصح 
إرادةمنه علم اطه يكون أن لإمكان حقيقتها على الجدار إرادة إبقاء من مانع لا 

منأنه هع ترى، كما حدأ واضح وهذا الإرادة. تلك حلقه يحلم لم ؤإن الانقضاض، 
الشاعر؛قول في كما الشيء، إلى والميل المقاربة على الإرادة إطلاق المربية الأساليب 

عملض اء دمعن ويعدل براء أبكط صدر الرمح د ريي
نمرتراعكب وكقول براء• أبي صدر إلى سل أي 

نضولأأردن إذا فؤوس اللق قا هامتهه بقلقت مهمه فى 
الأحر؛وقول قاربنه. أي نضولأ؛؛ أردن »إذا فقوله؛ 

انالإحسبيهم زمان ليجمل شملي يلف دهرآ إن 
المسماةرسالتنا في بينا وقد فيه، الإحسان يقع أي بالإحساناا يهم لالزمان فقوله؛ 

أنهايزعمون التي الأيات جميع أن والإعجاز( للتعبد المنزل في المجاز جواز رمنع 
تعالى-اطه عند والخلم ذلك. أدلة وبينا منها، شيء قي يعين لا ذلك أن مجاز 

أنلآكريمة ا لأية ا هذه ظاهر عصفاه. مهنة كل أحد مؤش ؤيإءهم ^^١١٤ تعالى؛ قوله 
الأنه أحرى آية من يفهم ولكنه معيبة، أو كانت صحيحة سفينة، كل ياحذ الملك ذلك 

فيالحكمة هو وذلك يأخذها، لئلا أي بيماه أن قوله؛ وهى الحيّة، يأخذ 
بخرقهاقصده أن بين ثم ه حؤيها آلسفينؤ ؤا رقا إدا ؤ"حئ ■ قول في الذكور لها خرقه 

ذكرناما ولأحل فيها، يزهده عيبها لأن الغاصب؛ الملك ذلك أخذ من لأهلها سلامتها 
ملكوراءهم وكان أي النعت؛ لحذف العربية علماء عند لأ متا ال١كريمة الأية هذه كانت 
ذلكعلى المربية الشواهد قدمنا وقد . ذكرنا ما بدليل مجحيثة غير صحيحة سفينة كل يأخذ 

ئلعئيا ص إلا همثؤ تن ؛^^j، تعالى: قوله على الكلام في إسرايل<، »بنى سورة في 
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تلملك ا ذلك واسم [. ٥٨]الإسراء; لأية ا ٠ . ٠ قديداه عدابآ معذيوها أو آلمتثتة يور 
;ررإJراهمااسورة في تقدم كما أمامهم أي ^^^ ١٠٧^وقوله; در، بن هدد 

وابننافع قرأه خمثده. خنهح ؤ، شط همثدثا ألئس شب ج إدا ؤ"حكآ تعالى• قوله 
بعدمفتوحة وبهمزة الحاء، بعد ألف بلا عاصم عن وحفص عمرو وأبو كثير 

بعدبألف عاصم عن وثمة والكائي وحمزة عامر ابن وقرأه المكسورة، الميم 
لأولىا ءة لقرا ا فعلى عل، لفا ا مم ا صيغة على لمكسورة ا ليم ا بعد مفتوحة ء ويا ، ء حا لا 

تعالى;قوله التفسير هدا على ويدل الأسود، الطين وهى حمأة ذات فمعنى 
تقدم.كما الهلين والحمأ؛ ]الحجر[ .ه سرن حمؤ تى تننكب من ^^؛٠ -ثلمنا ؤوة؛و 
القرنين;ذا يمدح عنه يوثر فيما الحميري تع قول المعنى هدا ومن 

مرشدحكيم من أمر أسباب يبتغي والمغارب المشارق بلغ 
حرميوثأحل حلب ذي عين في غروبها عند الشمس مغيب فرأى 

قراءةوعلى الأسود. والحرمي; الحمأة. والثأط; القلين. حمير; لغة في والخلب 
عندالشمس وهج لمجاورتها وذلك حارة، أنها فالمعنى; الفاعل، اسم بصيغة ررحاميةا، 

الذكورةالعين لأن القراءتين؛ بين منافاة ولا حائل. بلا الشعاع وملاقاتها غروبها، 
حق.القراءتين فكلتا أسود، وطين ماء وذات حارة 

فيالشهس رأى أي عين في تغرب رروجدها تفسيره; في ظه كثير ابن قال 
فيهتغرب كأنها يراها ساحله إلى انتهى من كل سأل وهدا الخحيهل، البحر في تغرب منفلر0 

طينذو وهو المحيقل، البحر الأية في بالعين المراد أن كلامه ومقتصى كلامه. آخر إلى 
يصدقالعين قام الكثير، الخاء والينبؤع; الماء. ينبؤع على اللغة في تطلق والعين أسود. 

فيتسققل عينه نفلر في الشمس يرى الغربي المحيهل شاطئ على من وكون لغة. البحر على 
تعالى.اض عند والعلم لأية، ا في إشكال فلا التفسير هدا وعلى معروف، أمر البحر 

حداتهآ همعد ؤاف دأء ■جعلم رف ؤئد جآ.ت ؛يا ري، من يخت ندا ؤئال، تسماوى; قويه 
قدمناقد أنا أولا اعلم • .ه زننا ألئؤر ف، محي ثني( 1، ينؤج ثنيي بمئمم محجئا 

بايضاحيفي لا القرآن من بيان الأيات لبعض كان إن أنه المارك الكتاب هذا ترحمة في 
متعددةأمثلة قدمنا وقد له. البينة المنة بذكر بيانه نتمم فانا الّبيا بيته وقد المقصود 

أوضحتهكتاب من بيان لهما الكريمتين الأيتين ؛ُاتثرا أن فاعلم دلك علمت فإذا لذلك، 
فيقال — وعلا حل واش- لمقصود، با وافيا بيانا القرآن إلى المنة بضميمة فصار المنة، 

]النحل:ثئةثوث-ه وتئلهم إيم نرل تا بمايي، لجا آليًقر إقك ُؤوأذزإآ لنبيه كتانه 
عرالجمالة في دكا قد الأنبياء وآية الكريمة، الأية هذْ أن فاعلم ذلك علمت فإذا [ ٤٤
مجيءعنلّ دكا ش ا يجعله إنما وماحوج يأجوج دون لقرنتن ا ذو بناه الذي المد أن 

جاءأؤؤذ١ ; هناقال لأنه القيامة؛ يوم بقرب أنه على دلتا وقد فيه• بذلك الموعود الوقت 
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.. أثؤره. ق نقأ بمض 1، بميح يويذ بمممم ُيأا ). حق ُفا يبمد وق يأت جثئم ُي ؤبمد 
قوله;من اؤيتسنه تنوين عنها عوض التي المقدرة الجملة في الأقوال وأظهر ■ الأية 

فيوانتشارهم بخروجهم ربي وعد حاء إذ يوم أنه بني4 فا بمج هيبت بمميم ؤُققا 
العفليم.القرآن محياق لظاهر لموافقته القول هذا عن العدول ينبغي ولا • رض ألا 

أنفاعلم وانتشارهم، بخروجهم الوعد جاء إذ يوم ؤئمد4 معنى أن تقرر ؤإذا 
القيامة.يوم فالمراد آدم بني لجميع بأنه القول على ؤُوكتا قوله; في الضمير 

بأنالقول وعلى منه. وقربه المد، دك إذا بالخروج اقترانه على لأية ا دك فقي- ؤإذأ 
علىالجملة في يدل ألثوره ق بعدم: فقوله ومأجوج، يأجوج إلى راجع الضمير 

إثارةهو ززه تن ؛ليه ندا؛ؤ،ائ لأية; ا هل.ْ ير نففي الزمخشري قال منه. قريب أنه 
منوالتمكين الأقدار هدا أو عباده. على ورحمة افه من نعمة المد هدا أي المد؛ إلى 

اكجعل يأتي أن ومحارفا القيامة، يوم مجيء دنا فإذا يحني ه رن، ؤبمد لآء ^^١ ويته ن
اندك،فقد ارتفاع يعد من انسسهل ما وكل بالأرض. موى مسوطا مل.كوكا أي دكا؛ 
اه.المام، المسط الأيك الجمل ومنه 

بجموٌأجوج أجيج فنكش إدا اأؤ-عرت، تعالى؛ قوله هي إليها المشار الأنبياء وآية 
^كنأبمتنز شخمثة همَ لإدا آنحى أؤد ء؛ممي، . بملخك حددِا حتقف( تن 
ومأ->وجهيأجؤح فنحش إدا ؛ؤ-حمحثا قوله; لأن [؛ ٩٧- ٩٦]الأنساء: الأية . ٠ ريأه. َةن

ٌ؛أبمثز قجمبمة ^١ ألحى آؤد ؤوآقرب_، بقوله; لذلك، واتياعه [ ٩٦]ألأذ~اءث 
نحنالتي ، الكهفآية ير نففي ذكرنا ما على الجملة في يا.ل [ ٩٧]الأنساء: 'كبيآه 

زمانمند فتح المد وأن روسية، إنهم قال; من قول بطلان على يدل وذللاط بصيدها، 
اقتراب،مطلق على وارالأنبياءاا ؛١ ، ءالكهففي الذكورة الاياتء تنءل إنما إ قيل فإذا ■ طويل 

قالكما بالفعل وقع قد كونه ينافي لا القيامة يوم من واقترابه المد دك من القيامة يوم 
لوهألنثر ثآلثى الناعي أهرت ؤ وقال; ١[. ]الأjساء: يمثين تعالى; 

يأجؤجردم من اليوم فتح اقتربا، قد شر من للعرب،، راويل ه; النبي وقال ]القمر[، 
محورةفي قدمناه وقد الحديث،، ّاا تليها.. واش الإبهام بأصعيه وحلق هذه، مقل ومأجؤج 

به،اقترانه يستلزم لا ذكر ما اقتراب أن على الصحيحة نة والالقرآن دل فقد . راانئلة؛أ
يوممن الاقتراب المزعوم اّضي المد دك ينافي فلا ؤإذأ مهلة، مع اقترابه يصح بل 

الأن.إلى اك يدك لم أنه على دليل المذكورة الآيارت، في يكون فلا القيامة، 
إلاالإيضاح بتمام وافيا ليس ١لآيادت، بهده البيان هذا أن قدمنا ما هو فالجواب; 

بنلم مقال للقرآن، مبينة لأنها المنة من مثله نتمم أننا ذكرنا ولن.للث، له، المنة بفمبمة 
ملم،بن الوليد حيلنا حرب، ين زهير حيثمة أبو حدثنا صحيحه; في ئه الحجاج 

حمص،قاضى الطائي جابر بن يحيى حدثنى جابر، بن يزيد بن الرحمن ع؛د حدئنى 
بنمحي النوا سمع أنه الحضرمي نفير بن جبير أبيه عن جبير بن الرحمن عبد حدثني 
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بنالوليد حدسي له(، )واللففل ارازي مهران ين محمد وحدثني )ح( الآكلأJي سمعال 
عنالطائي، جابر بن يحيى عن جابر ين يزيد بن ارحمن عبد ■حدثا لم، م

ذكر: قال،سمعان بن المواس عن نفير، بن جبير أبيه عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد 
فلماالنخل، طائفة في فلنناه حتى ورفع فيه فخفض غداة ذايت، الدجال، ه الله رعونا 

غداةالدجال، ذكرت الل4، رسول، يا : قلناشأنكم١،؟ اءما فقا!،: فينا ذللث، عرف إليه رحنا 
عليكم!أخوفتي الدجال، ررغير فقال،ت الخل؟ طائفة في ظتناه حتى ورفعن،، فيه فخففت، 

ه،نفحجيج فامرؤ فيكم ولست، يخلج وإن لدنكم، حجيجه فأنا فيكم وأنا يخؤج إن 
بنالعرى بعبد أشبهه كأني، طافئة، عينه مهلهل، ثاب، إنه لم، مكل على حليفتي وافه 

الشامبين حلة حاؤج إنه الكهفه؛أ أر سورة فواتح عليه فليمرأ منكم أدركه قمن قعلن، 
.هائتوارااطه عباد يا شمالا. وعايث، يمط فعايث، والعراق،، 

ويومنة، كيوم يوما، ررأربعون ث قاناالأرض؟ في لبثه وما اطه، رمول يا أ قلنا 
كسنة،الدى، اليوم فدللث، افه، رسول، يا : قلناكأيامكم^ أيامه وسائر كجمعة، ويوم كشهر، 
فيإسراعه وما اطه، رمحول، يا : قلناددرْاا له اقدروا ررلا، : قال،يوم؟ صلاة فيه أتكفينا 

بهفيدعوهم القوم على فيأتي الريح. امتدبرته رركالغيث، فال،: الأرض؟ 
ماأطول، سارحتهم عليهم فترؤح فتنبت،، والآرهم٠^ فتمطر، السم-اء فيأمر له: تجيبون وي

قوله،عليه فيردون فيدعوهم القوم بأني ثم حواصر وأمده صروعا، وأسبغه ذرا كانت، 
فيقولبالخربة ويمر أموالهم، من، شيء بايدبهم لهمم، صحض فيصيحون عنهم فينصرف 

فيضربهشبابا ممتلئا رجلا يدعو نم التمحل، كيعاسبت، كتورها فتتبعه كنورك، أحرجي لها: 
هوفبينما يضحلث،. وجهه ويتهلل فيقبل يدعوه ثم الغرض، رمية جزلتين فيمْلعه يفا يال

بيندمشق مرقي البيضاء المنارة عند فينزل، مريم، ابن يح الماطه بعثإ إذ كدللثإ 
جمانمنه تحدر رفعه وإذا ئهلر، رأسه طأطأ إذا ملكين، أجنحة على كفيه واصٌا مهرولتين، 

فيطليهطرفه، ينتهي حيث ثنتهي، ه ونفمائتا، إلا ه نقؤج يجد لكافر يحل فلا كاللؤلؤ؛ 
عنفيمسح منه، اطه عصمهم قد قوم مريم ابن عيي يأتي ثم فيقتله■ لد بباب يدركه حك، 

إني،؛ ءيسءاإلمح، اش أوحمح، إذا كيلك هو شينمأ الجنة، في بدرجاتهم ويحدثهم وجوههم، 
يأجُجاممه وييعث، العلور. إلى ع؛ادتم، فحرز بقتالهم، لأحد يدان لا لي عبادا أحرجت، ئد 

فيها،ما فيشربون طيرية بحيرة على أوائلهم فيمر لون؛ يتحدبا كل من، وهم ومأجوج 
يكدنحتمح، وأصحابه عيسى اف ض ويحصر ماء، مرة بهده كان لقل فيقولون؛ آحرهم ويمر 
وأصحابهعيسى اطه نبي فيرغب، اليوم، لأحدكم دينار ماثة من حيرأ لأحدهم الثور ُ،أ'م، 

واحدة.نقى كموت، فرمى فيصيحون رقابهم؛ ش النغم، عليهم اش فيرمل 
شبرموصع الأرض ني يجدون فلا الأرض إلى وأصحابه عيي افه نبي يهبعل ثم 

كأعناقطيرأ افه فيرسل اطه إلى وأصحابه عيسى اطه نبي فيرغب ونتنهم؛ نهمهم ملاه إلا 
ولامدر بيتا منه يكن لا معلرأ اطه يرمل ثم اطه، شاء حيث، فتعلرحهم فتحملهم البخثا 
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يرممك،وردى نمرتك، انسي للأرض: يقال ثم كالزلفة بمركها حتى الأرض فيغل وبر 
اللقحةإن حتى الرمل فى ويبارك محقها، تثللون ويالرمانة، من العصابة تأكل فيومثد 

واللقحةالاس، من المسلة لتكفي البقر من واللقحة الناس. من الفئام لتكفي الإبل من 
فتأحدهمحليبة ريحا اش بعث إذ كذللث، هم فبينما الناس. س الفخد ككفي الغنم من 

فيهابتهارجون الناس شرار ويبقى ملم■ لكل مزمن كل روح فتمض آباًلهم؛ تحت 
تعالىالله رحمه - لم مصحح من بلفغله انتهى الساءةاا تقوم فعليهم الحمر تهاؤج 

عسىإلى يوحي الله بان ه النبي تصريح فيه رأينا قد الصحيح الحديئا ا وهل. 
السدوأن روسية، أنهم يدعي قمن الدجال. قتله بعد ومأجوج يأجوج خروج مريم ابن 

ولالها، وجه لا صريحة مخالفة النبي به أخبر لما ا مخالففهو زمان مند ك انل. قل- 
الخبرنقيض لأن باطل؛ فهو المصدوق. الصادق حبر ناقض خثر كل أن ثلث، 

شيءنبيه. سنة ولا اممه كتاب، في يئبّتا ولم معلوم. هو كما مرورة كاذب، الصادق 
المقصود.على دلالته ووضوح ىنا.ْ، صحة رأينا الذي الخديمثا هذا يعارض 

كثيروابن نافع قرأه [ ٩٨]الكهف،: ه د؟ء اؤ-ثءلي الكريمة; لأية ا هإ،ه في تعالى وقوله 
ؤ.جعلموالكائي وحمزة عاصم وقرأه دكه. مصدر بالتنوين ا( ^١ ٥١١عمرو وأبو عامر واٍثن 

وقدواحد، شيء إلى راجع القراءتين ومعنى الأيك، تانسثا الممدودة التأنيث، ، بألفه دأء 
إيضاحه.قدمنا 

أبرزناأي ؤJةةنة١١هلأ قوله: و(يمّ عثبما وقتيتن بجمي جهم تعالى؛ قوله 
قبله.قوله ذللثا على دل كما جمعا جمعناهم إذ يوم أي ؤبجُأزيم؛ جهنم وأفلهرنا 

على،بمعنى ؤ.للءقفرنه قوله؛ في اللام العلماء؛ بعض وقال جئاه، •محعثهم آلئّؤر ف، 
العرضلأن متعددة؛ آيات، في القرأن له يشهد وهلءا الكافرين، على جهنم عرمنا أي 
أثارهعق ِقهمإأ أل;لا ةمءس تعالى؛ كقوله اللام بلا يحلى يتعدى القرآن في 

تعالى؛وقوله [، ٤٦]غافر: وعثتا^ عدؤا عآبما هنيمشت ؛ؤ^لقار وقوله؛ •٢[، ]الاحقاف،: 
البين،على، بمعنى اللام إتيان من العرب كلام في ونفليره صماه، يمح، •ئق  ١٩^^،

;قوله.وهو قائله، فى ، الاحتلأفوقدمنا للهود(ا، سورة أول فى قدمناه الذي 

لفموليدين للصريحا ضر قميصه جيب بالرمح له هتكت 
الدين•عر صريعا محر أي 

تمربلأنها عليها؛ ويعرصون عليهم تعرض النار أن الايات هذ0 من علم وقد 
ومحنبجند جهم هنا؛ عليهم عرضها في تعالى قال كما إليها؛ ؤيقربون إليهم 
لأيةا ■ ■ أثاره. ء كمحإ ١^ قه ص ؛ اعليهفي وفال وه، مصا 

اياتعليه دلت عرصهم صمات من شيئا بينا وقد الأياتء من ونحوها [، ٢٠
قال!من وقول صماه. ;ممى عق ؤوتمصوi تعالى; قوله على الكلام في الله كتاب من أحر 
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لجهنمالكافرين ومحرصنا المعتى; وأن قلب، فيه لأية ا . . . •؛٣^ أؤومثنا ؛ هناقوله إن 
أعلم.تعالى والله البحر، في حيان أبو أوضحه كما بعيد عليها أي 

■.4 ّسا لا ذي زي ءن ؤء ف، أمحثم محت ؤآقِا الى؛ تعه قول
بينوقد لا1كافرين، نعتا حفض محل في أته أءِ-بمميم َةاس، ^^؛٤ قوله; في التحقيق 

يومجهنم لهم تعرض الذين الكافرين صفات عن أن الآكريمة الأية هذه في - وعلا ل ح- 
يتهليعونلا وكانوا تعالى، ذكره عن عقتاء في الدنيا دار في أعينهم كانت، أنهم القيامة 
أبمرضأعينهم: تغهلية في كقوله كثيرة أيان في صفاتهم من هن.ا بين وقد سمعا، 

بمئروقوله; [، ٢٣]الجاثية! غثننأه يمكيء عق ؤوج،نؤإ وقوله؛ ٧[، ]١لبقرة! غشوة^ 
ؤآيننآلمدص يمش، ■؛^yl ت وقوله [، ١٩-: upi]آمئ4 ض كل نى -أزش ين إبم، ئ، أ٥ 

أؤ؛لإكك،مع؛ الاسّتهلاعتهم عدم في وقال حدآ، كثيرة ذللئ، يمثل والايات ]فاطر[، 
آيكنهميهم عق جعنا أؤ,إثا وق[و؛ ]محمد[، ؤإه ^ ٣٥١و؟ع»غ هبمثئن أث،" لثتهم أله، 

سورةأول في مع التقليعون يلا كونهم محنى بيتا وقد ؤقتزه، ءاداغم وفآ بمثهوْ أن 
وماآلننتع يتظتمث َقمأ ما أنداب ثم ؤيهتنع؛وأ تعالى؛ قوله على ال،كلأم في لرهود« 
فيذلك، من طرفا أيضا بينا وقد . هناإعادته عن فأغنى [ ٢٠]مود؛ تم،ثون4 حقامأ 
يممهوهأف آحكنه ئلويهم هق جعنا ؤإثا الكريمة؛ السورة هذه في تعالى قوله على التكلأم 

بسببهيحثو الذي الما،كور الغطاء أن آخر موضع في تعالى بين وقد و1؛إه ءاداغم وفا 
تعالى؛قوله فى وذللئ، قرينا له فيجعاله شيعنانا لصاحبه الله يقيض تعالى ذكر، عن البصر 
[.٣٦]الزحرفط: .4 زن لإ ئهو سهلئا لم صش أؤيء دل عن بمش ُؤوم، 

جهمإي، إة محقياء يؤو ين بمادمحا اح،ذو] أن كمنأ أقذ ؤأهحسل، تعالى؛ قوله 
حذفلأية ا وفي والتوبيخ، للاكار أفحست،يم ؤ تعالى؛ قوله في الهمزة ر.ه. بثُ مؤت 

أنكشروا الدين أفحسب هو! المحذوف تقدير العلماء؛ بعض قال عليه، المقام دل 
علىسأعايبهم يل ! كلأ!ا الشديد العقاب أعاقهم ولا أولياء، دوني من عبادي يتخذوا 

بعضوقال /[١^ وقفلإ جهم محتردا قبآ بحده! تعالى قوله بدليل الشديد؛ العقاب ذلك 
دلكوأن أولياء! دوني من عبادي يتخذوا أن كفروا الذين أفحسب تقديره؛ العلماء؛ 
إلاتثدئم ؤء عنهم؛ نعالك، قوله لهذا ويدل يغرهم• بل ينفعهم لا إ كلأ ينفعهم■ 

]يونس:آ؛قه بمد ثس!!؛ؤدا كؤو عنهم؛ وقوله ٣[ ]الزمر: أثي إثا قنبيدآ 
ولاألثثنأي، ي بملمم ب يثا أممة أتسميك بقوله؛ ذللث، يعللان بين تعالى إنه ثم [. ١٨
ظنهممن هنا عليهم أنكره وما [، ١٨]يونس! دئيمي؛كه عما ومحنل مّجحنندو يؤ؛؛أ أق 

فيمبينا حاء ينفعهم ذللت، أن أو يعاقبهم؛ ولا عباده من أولياء دونه من يتخذون أنهم 
دونيةمن ئئئوأ ولا رأقت ين لوئا أنزل ثآ ُؤأئمأ ؛ ه،؛لأعراقررا سورة أول في كقوله مواضع 

الأية؛^٥ في دونه من الأولياء اتباع عن نهاهم فقد ٣[؟ ]الأعراف،; لأية ا .ه . ٠ أزهء 
منولي لا أنه على الأدلة من القرآن في كثيرة ذللث، وأمثال ينفعهم، ولا يفرهم لأنه 
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لجهءؤأبم٦ر [ ٣٨]مريم: ؤأبمره تؤم ؤأّغ ت كقوله فه ا في الموالاة ؤإنما لأحد، طه ا دون 
نثأيإآلئ إئ وهوا ؤو؟لآ وقوك: الأية . . وج.4. ين دمحيتهء ين لهر ما ؤآنيع 

ه:ولوقرد[، ]م.ه نصدى ي قر أوث1ء يى أس شخ تن ق==فم وما ألثار 
آنيئامث أك؛دا يه وأتين ؤ وقوله: [، ٤٤]\لثووى: الآي_ة . . وك4• ين ثم ما أثث محا-لي 

مهءوقول: [، ٠١]الأنعام؛ لأية ا . . • ه ولط دوم ين لهُ تم، رتهنِ إق بمثروأ 
منذللث، ونحو [، ٧٠]الأنعام: لأية ١ ه ول، أس دوين، ين تا نس َكثدت، يما يئس بسل أن 

.وأمثلة إيصاح زيادة — تعالى الله شاء إن - قريبا له وسيأي • الايات 
الملائكةنحو بهم الراد أن ١لعاديءا قوله: في الإصافة من المبادر والأظهر 

بينوقد غاليا. للشريف الإصافة هذ0 مثل لأن ؛ ونحوهم الشياظن لا وعزير، وعيسى 
إآؤأهؤثآ؛ لتككة بمرئ لإ ؛ئع! بمثمنم قول: في لهم أولياء يكونون لا أنهم تعالى 

وقوله:[، ٤١-  ٤٠]سا: لأية ا . . دوذهلميم. من ؤلثنا أنت(  ly،. "ًقامإ 
لأية،ا . . . ؤثلبيذة أعتوئا قب" تعالى: قوله فى معناه أوضحنا قد أعتدئاه 

للعلماء:الممير من أوجه قول: وفي . هناإعادته عن فآغى 
والمعنىقدومه. عند والقائم نزول، عند للضيف يقدم ما هو والنزل؛ا أن أظهرها: 

كقوله:لهم ة المحل. جهنم هو ربهم إلى قدومهم عند الإكرام من لهم يهيأ الذي أن 
اقل،منوقد َةلثهله. بمآو وقول: [. ٢١عمران: ]آل، ألوه ممم١د، ؤئث.زىر 

الن.ىالماء ذللث، لأن َ؟لثهله؛ يم تعالى: قول على الكلام في العربية شواهده 
قادم.أو الضيف إكرام نزل ليست جهنم أن كما إغاثة، فيه ليس الوجوه يشوي 

أيمتزلأ، للكافرين جهنم أعتدنا أي المنزل، بمحنى ارزلأ؛؛ أن الثاني: الوجه 
جمعارالزلءا أن من بعضهم زعمه ما الأوجه وأضحفط . غيرهالهم منزل لا نزول، مكان 
مؤولةحال أنه ١لنزلأأأ إعراب في يفلهر والذي بضمنتين، شرف، على الشارف، كجمع نازل، 
ؤأعلم تعالى وافه جعلنا، أو صيرنا معنى يتفمينه لررأعتدناأا مفعول أو المشتق. بمعنى 

محثؤنؤم ٢لئتا أ-قوئ مح، ستثثم صل أس أتلا. ُثةر ثو ؤؤ تعالى: قوله 
بالأحسريننخبركم أي ننبئكم هل افه: نبي يا لهم قل المحنى: وه. ثنتا ضث)؛ أب 

منتفضيل صيغة لأخسر فا ، ضيعها وأ أعمالا الناس أخسر هم بالذين أي أعمالا، 
كفرهميب بغينهم القرآن في به والمراد حر، لما ا مال نقحى وأصله الخسران، 
التمييز.على متصوب وأتلاه ت وقوله أطاعوه، لو الله عند مبما حفلوظهم في ومعاصيهم 
هم؟من أعمالا بالأحسرين نبئنا ت قيل فان 
وه،صئت؛ بمسؤن أب بمثيي، ثم 'ألينا آ-قوْ ل ستيم صز وؤذ هم الجواب: كان 

للسؤالجوابا ، محاووفمبتدأ حبر ّعثيايم صل قوله: من ؤٌليبنيم أن تحلم وبه 
أوالأخسرين، من بدل أنه على وجرم الذم، على نصه ؤيجوز المقام، من المفهوم 
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وكالمرابكالهباء فحار وحبط، عملهم بطل أي ■م؛ميم وقوله• له، نعت 
.هئنتحا ؛بثاء ئجعقه عنل بى ثبلؤأ تا ٍإاق ؤوؤنإ\ ت تعالى قوله في كما وكارماد! 
وقوله:[؟ ٣٩]النور: الأية . . م أتم ًقفج' ه" وقوله: ]الفرقان[، 

[١٨]إبِراه—يم: عاصياه يرك ق آلنخ يد آستدث، َق؛ءاد أعمله>ِ درنهمِ َةثرؤأ أكم1نثا ؤٌّزا 
.الله عند مقبول حسن عملهم أن يعشدون فهم هدا وْع 

وأن، وحق صواب كفرهم أن يعتقدون الدين الكفار في نازلة الأية أن لتحقيق وا 
هنلق آئؤ ال لقنبؤوآ إلا ثبدَ ت الأوثان عبدة عن قال كما ربهم؛ رصي فيه 

عنوقال [، ١٨]يونس: عند قشتر، مم عنهم! وقال ٣[، ت ]الزمر 
عائلاو ثقثه يرتِذ ؛ؤو-م؟ صحيح: مئ غير على اش إلى يتقربون الذين الرهبان 

تعالىوقوله بدلك، فيها القول على لالغاثسة[، لأية ا • ■ ٠ حاثية دان ثل روا اصية 
لالأع_راف:آقثم ومح؛وث أؤ دون من آوه أمحدوأ ؤإدهثِ في 
]الزجرف[*.4 مهثدوذ أم ثمحثؤة ألثبيل عن ثثدوم  ٢٦٣٧^وقوله! [ ٣٠

يليه؛بعده قوله في بدلك تعالى تصريحه الكفار في نزولها على والدليل 
منوقول الكفار، إنهم قال؛ من فقول لأية، ا . . ^^٠ ٧١ثئئ نيهم بماي؛ت كمحأ 
ذلككل .، بالنبي الكافرون الكتاب أهل إنهم قال! من وقول الرهبان، إنهم قال! 

سألهأنه تقهي وقاص أبى ين محّعد عن صحيحه فى البخاري روى وقد لأية، ا هذه تشمله 
هملا، فقال! لحروريه؟ ا هم هل الأية، هذه في أعمالا( )الأخسرين عن مصعب ابنه 

!وقالوابالجنة، فكفروا النصارى وأما ه، بمحمد فكفروا اليهود أما والنصارى، اليهود 
سعيدوكان ميثاقه، يعد مجن الله عهد ينقضون الذين والحرورئة شراب. ولا فيها طعام لا 

حروراءأهل أنهم من ه علي عن روى وما البخاري. من اه الغاسنين، ميهم ي
لأنهمفعلوا، ما بقدر لأية ا معنى من فيهم يكون أنهم معناْ بالحرورئين المعروفون 

صلفقد والستة، الكتاب معنى هى أنها ويعتقدون الضلال، من شنيعة أمورأ يرتكبون 
المجاهرين؛الكفار من أقل ذلك في كانوا ؤإن صنعا، يحسنون أنهم يحسبون وهم سعيهم 

وأدلته.إيضاحه قدمنا قن، كما الأسباب بخصوص لا الألفاحل بعموم العبرة لأن 
أنقدمنا وقد واضمحل، بعلل أي ستئيره ثو ^^؛0 الكريمة! الأية هذه في وقوله 

إطلاقات:ثلاثة العربية واللغة القرآن في يعللق الضلال 
صكالذهاب الباطل، طريق إلى الحق طريق ص الذهاب بمعنى الضلال الأول! 

آلنتجّؤي،تعالى! قوله ومنه القرآن، في استعمالاته أكثر وهذا الكفر، إلى الإسلام 
ملين صتلوأ ئد محومِ آهواء ئئعوأ ^3؛؛* وقوله! ، ٧[ ؛ ^^ LUI]؛ؤهلمّ  [.٧٧]المائدة؛ آلئثcيليه سواؤ عن بمتأوأ يكثرا وأمطؤأ 

ضلالعرب! قول ومنه والاضمحلال، والغيبة الهلاك بمعنى الضلال الثاني؛ 
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تعالى؛قوله المعنى بهذا ومنه فيه، وغاب فيه استهلك إذا الطعام؛ في السمن 
صلهنات وقوله واصمحل، غاب أي [؛ ٢٤]الأنعام: يئشودزه 'ّكاموأ ما عمم 
الشاعر!وقول واصمحل، بطل أي 

رواا مأين الضلل الحي عن سار المديتخّرك فأل تسم أل
مآللأن إصلألأ؛ اكذن سمي هنا ومن واضمحل، غاب الذي الحي عن أي 

الطعام.في السمن يضل كما فيها فيضل لأرصى، با مه ^i-1 تختلقل أن إلى المدفون الميت 
ذبيان:قول الدفن على الضلال إطلاق ومن 

ائلونحزم الجولان وغودربة يحليعين وه مضلفآب 
ة،^^!١، تعالى؛ قوله المعنى هذا ومن قبره• في ت'افنيه يعني ارمضلو0أأ فقوله: 

قفمعنى: [، ١٠]السجدةت الآي_ة . . حديده. حني لإخ 'ألأيني، قط ص؛نا 
.فيهاواستهلكت فغايت بها الرميم مهم عطا اختلطت أنهم [ ١٠]المجدة: 

بهذاومنه للواثع، الخطابقة الأمر حقيقة علم عن الذهاب بمعنى الضلال الثالث: 
منالأن تعلمه عما ذاهبا أي ]الضحى[ ا.يم فهيئ صالا تعالى: قوله المحنى 
بالوحي.والعارف العلوم تلك إلى فهداك بالوحي إلا تعرف لا التي والمعارف العلوم 
شيإقك دأش ^٥١^؟ يعقوب: أولاد عن تعالى قوله المحنى هذا وحدد 

تطمعذلك أحل ومحن يوسف، أمر بحقيقة الحلم عن ذهابك أي ]يوسف[ آقتندم 
بمحدالم تعالى: وقوله التفسيرات، أظهر على فيه محلمع لا وذلك، إليك، رجوعه في 

تذهبأي [ ٢٨٢]البقرة: إندئه-ماه محل أن ل ألأيد من مبمون يثن وآهمِأثتاتي ئمحل تجنين 
إحدهماؤئتدحؤ-ر قوله: بدليل نحوه أو ينسيان به الشهود علم حقيقة عن 

.4تش وي زق صل لا كثب ي، ي بمّن حا ^٥١؛؛، تعالى: وقوله [، ٢٨١٢]المقرة: 
الشاعر:قول المعنى هذا ومحن ]طه[، 

تهيمالضلال في أراها بدلأ بها أبغي أنني سلمى وتظن 
أبغيتفلنني حيث الأمر حقيقة علم عن الذهاب أي ة لضلال ا في ررأراها فقوله: 

ذلك.بخلاف والواقع بدلأ، يها 
الين،بكسر الميعة يحض وقرأه يظنون. أي وؤغم لأية: ا هذه في وقوله 

والخيرالمبتدأ هما ررحسب،أ ومفعولا القرآن، حميع في مرارأ قدمنا كما يفتحها وبعضهم 
وقوله:صنعهم. محسمنين أنفسهم ويحسبون والأصل: ررأن؛ا، فيهما عملت اللذان 

البديعأهل عند المسمى الجناس ؤيحسنوزأ؛ اريحسبون، قوله: وبين عملا أي ررصنعاو 
البحتري.كقول لكلمتن، ا بّن فرقا النقْل يكون ن ا وهو الثص.حبمماأا ررتجنس. 

بهطالبالله والخعتز ليعجز سرى إذ الله بالمغتر يكن ولم 
الذكور.الجناس والخعتزأآ ررالمعتر فبين 
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فثنولثامهء يمهم تثايثت كميأ ق؛ ؤ\وؤلن الك-رومقت لأية ا هذه في ه وقول
الدالةوالايات العمل، يحبقل ولقائه افه بايات الكفر أن في نص لأية، ا . . هكده. 

آثيقايثت كمميأ وآرمكث> ؤ ت ا، ررالعنكثوت، في تعالى كقوله جدأ، كثيرة ذلك على 
يمثلوالايات ]السةبوت[ .ه قث عياب م ؤأؤكق، ثبمي ين ييمإ أنمحك ولثآده^ 

—٠اش شاء إن — قرييأ لذلك أمثلة بعض ومحساتى جدأ، كثيرة ذك 

•أوجه للعلماء فيه ئاه 'أمحينمة لإ لم فم وملأ ت الكريمة لأية ١ هذه في وقوله 
بلةمشا في الأخرى الكفة في توزن حسنات لهم ليس أنهم المعنى أن أحدهات 

تتعالى فال كما النار، في فهو كذك كان ومن الميثان، إلا لهم يكن لم يل سيئاتهم، 
آلنارثمحثهم ثقح . ئذون جهم فا أئسئم جيمئأ ١^؛؛، ئأتيك هإ -هقئ 

ئأويفموزيثم منت ص ألص تومذ وأورق ؤ وقال؛ مون[.  J-Ji]'َكيًمبم.4 فءائبمم 
ال؛وق٩[، - ٨ ]الأء_راف: حسثوأ أدمن ه1وكك لإبنإ ثمق وتذ . آلثئلأمف ،؛؛ 

ئثاث © من نا أد'تثك ^ ٠ ،ثثاوثة ثأنم © >زبثث؛ خفق تذ 4نأة 
بمملم مثر 4ءلأ معنى العلم؛ أهل بعض وقال الايات. من ذلك غير إلى ]القارعي[؛ ©4 
كقولهوذلك كفرهم؛ بسثب أنهم وهو لحقارتهم، اممه عند لهم قدر لا أنهم ثيبا4 'أبيتؤ 
وقوله؛حشرين، أذلاء صاغرين أي •٦[، ]غافر; دمحمك<4 جهم 4ستنمح< عنهم؛ 

إلى]المؤمنون[، ا©4 د؛لإش؛ ه فبما أغثؤأ 4ءال، وقوله؛ ]الماذأت[ دجرإنر©4 نأتتم ئم 
وحقارتهم.وصغارهم هوانهم عر الدالة من نللأ، غير 

العفليمالمميز الكافر فيه يدخل لأية ا معنى أن على اكئبؤة المنة دك وقد 
تفسيرفي صحيحه في البخاري قال بعوصة، جناح القيامة يوم الله عند يزن لا البدن؛ 

بنالغيرة أخيرنا مريم، أبي بن سعيد حدثنا الله، عبد بن محمد حدثنا ث لأية ا هذه 
هالله رسول عن ه أبي عن الأعرج عن الزناد أبو حدثني الرحمن، عجل 
وهال;بعوضة -^؛٠^ اممه عند يرن لا القياهة يوم الممين العظيم الرجل ليأتي ررإيه قال؛ 

الرحمن،عبد ين المغيرة عن يكير، بن يحيى وعن ئا4أا ألإتة بم_م لم نحم ^٥^ اقرزوا 
البخاري.مجن اه. مثله، الزناد أيي عن 

الكافرنفس أن على يدل وهو صحيحه، في لم مأيضا أخرجه الحدث وهذا 
وقالالأسحاحس. وزن على دلالة وفيه بعوصة. جناح طه ا عند يزن لا السمين العفلمم 

ماالذكور هريرة أبى حديث إلى أشار أن بعد لأية ا هذه تفسير فى القرحلبى اش عبد أيو 
تكلفمن ذلك في لما تكلفه؛ لمن المن ذم الفقه من لحديث ا هذا وفي نصه؛ 

قدرعلى الزائد الأكل تحريم على يدل بل المكارم. عن بها والاشتغال المطاعم 
تعالىاطه إلى الرجال أبغض ررإن ! قالوقد والخن؛ الترفه به المبتغي الآكفاية، 

ثمقرني »حيركم قال؛ المي. عن حمين بن عمران حديثا ومن المن،، المر 
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بعدكممن إن نم - ثلاثة أو قرنين قرنه بعل أذكر أدري فلا عمران؛ قال - يلونهم الذين 
فيهمويظهر يوفون، دلا وينذرون يوتمنون، ولا ويخونون يستشهدون، ولا يشهدون ئوما 

والشرهالأكل كثرة من هو إنما المكسب من الأن ذلك ومحسب ذم' وهذا السمنأأ 
عبدلا شه عبد فهو شهواتها؛ على النفس مع والاسترسال ئ لأمن وا والراحة والدعة 

فالنارسحت من تولد لحم وكل الحرام، في محالة لا وقع حاله هذا كان ومن ربه، 
َةاو؛أمحا شقمث ِةروأ فين فقال! الأكل بكثرة ر لكفا ١ تعالى الله ذم وقد يه، أولى 
فيتنعمهم ويتنعم بهم، يتشبه المؤمن كان فإذا [ ١٢ت ]محمد ه لهم مؤى ؤآلنار ألأرعم لأك 
وشربهأكله كثر ومن الإسلام. بوظائف والقيام الإيمان حقيقة فاين وأزمانه، أحواله كل 
محلاه. نائما، وليله هائما، نهاره فكان ونومه، كسله بالليل وزاد وحرصه، نهمه كثر 

افهررإن قال؛ ه النم، بأن الجرم من كلامه تضمنه وما القرطبي؛ كلام من الغرض 
كلاممن البيهقي حسنه وقد مرفوعا، يصح لم لأنه نظر؛ فيه السمينأ؛ الحبر يبعض 
تكثيرة وأدلته ظاهر المكتسب والسمن والشرب الأكل كثرة ذم من ذكر وما كحب، 

.يقمن لقيمات المؤمن رروحب 

ذكر.ه. رب أكتدني جقق لهم َكانئ أدئتلثت مححمؤأ ءامؤإ أؤي ؤإ0 تعالى* قوله 
حناتنيل في سبب والإيمان الصالحة الأعمال أن الكريمة لأية ا هده في - وعلا ل ح— 

حداكثيرة الجنة لحول في سببا الصالح العمل لكون لموصحة ا والايات القردوس، 
أبدافّه ^١ ثهم أق آكبملحئت آلإين ويشر ؤ تعالى! كقوله 

بسببه،أي ]الأعراف[ َقتهم لما أورؤتموها أئثه آن زؤوردوا وقوله؛ رواه، 
وقوله]اوزح-رف[، ا.ه سلوى كتنر تا وفتموها أفيآ ثئثنه تعالى؛ وقوله 

عدنحقت ر. قث؛ ثلثؤن ولُ ثثثه ث-ئزث هأؤكأثا محنيك ؤبمل وءاس ثاب من وإلا تعالىت 
الآيات.من ذلكا غير \ر [، ٦١٠٦٠]مريم؛ لأية ا • ■ ■ إدثب4 عثادم أؤس محعد آلؤ، 

والعملبالإيمان اله طاعة أن على الدلالة فيها الأيات هده قيل؛ فإن تنبيه؛ 
ولا؛ قالواء الجنة عمله أحدكم يدخل ررلن ؛ وقوله الجنة، لحول في سبب الصالح 

بسببهيرد وفضلأا منه برحمة افه يتغمدتى أن إلا أنا ررولأ قال! اطه؟ رسول يا أنت 
ذلك.على إشكال 

لهوتقبله تعالى افه تقبله إذا إلا الجنة ليحول سببا يكون لا العمل أن فالجواب 
منوغيره بفضله، لته ا تقبله الذي هو الجنة ليحول سبب هو الذي فالفعل منه، فضل 

أوجهالمذكورة والأيات الحديث بين وللجمع الجنة، ليحول سببا يكون لا الأعمال 
مجنيهيأ ما هو ١لالنزلأأ أن قدمنا وقد تعالى. الله عند والعلم عندي، أظهرها هدا أحر، 

القادم.أو للضيف الإكرام 

■يه.4 عتا تعلأ لا فبما تحار؛ قوله 
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آخر؛منزل إلى تحولأ أي حولأ، عنها سغون لا امدوس جنات، في خالدين أي 
دائمافيها خالدون هم بل ، عنها إلي4 ألتحول في يرغب منها أحسن منزل يوجد لا لأنها 

;كقوله أحر مواضع في موضحا حاء هنا المذكور المعتى وهذا انتقال، ولا تحول غير من 
ألبك'لثؤمه لإوثئن وقوله: أبدأ، الإقامة أي [ l :^i٣٠]ه ألثمانؤ دار توا ^١^ 

ينلإ تا ^١ ئدا ^^٤ وه،وقوله؛ أبدا مد تتثاه؛بم؛ أجآ ^ أق ألثظحتت سوى 
١؟؛[،!،من ذلك غير إلى ١[، ٨• ]مود: محدوزه عثر ؤء>1اء وقوله; ]ص[، ه ._ 

التحول.بمعنى مصدر اسم والحول! لهم، نعيمها ودوام ، فيهادوامهم على الدالة 

نأزه ممق ثثذ آن نو أنو 'ئ ي لممت ِذاثا أممز ؤ ^قل تعالى: ئوله 
يقول؛أن الكريمة لأية ا هذه في نبيه ~ وعلا جل — أمر • ه مددا بيبلدم جمثا 
بهاتكتب التي للأفلام مدادأ بحر الماء كان لو أي ٢،^؛ ة؛ثت، يدادا أممر كاف 

هميدا عئلدء •؛قا ربي كلمات، تفد أن قبل وانتهى فنغ أي ألثره ^؛_ اشء كلمات، 
ويصحالتمييز، على منصونم، لأمددأأأ وقوله؛ عليه. زيادة أي مددأ، مثله آخر ببحر أي 

أيماقؤ تعالى: قوله في ءأ لقمان رل سورة في إيضاحا المعنى هذ،ا زاد وقئ حالأ، إعرابه 
آوه'؛li،^، مميت ما أبمير سمته لعدْء. ثن بميم وآل؛حر أقم ثمئ ين أدنج، ث، 

كييرأ.علوأ هو لها نفاد لا تعالى كلماته أن على الايات، هذه دلت، وقد [. ٢٧: ]لقمان،
وطئ.بز _ أمر ئأ4. ١^ [٣ أ ؤء ُ .ثن أنأ٩ ه : ;UJ قوك 
نكمأقول لأ أي قثؤ4، ثن أنأ للناس؛ يقول أن ١لكريمة ؛لأية هذه في سه. 

تعالىافه أن إلا البشر، جنس من بشر أي مثلكم؛ بشر أنا بل بثر، غير ولا مللث، إني 
إلئقآ إة أؤمأمت : هناوقوله ّ وشرعه توحيده ص إلئ أوحى بما وحصني ملك، 

أوضحهلأية؛ ا هذه في تعالى بينه الني وطا غيره. به تشركوا ولا فوحدوْ أي ه وجد 
إلنه،ؤأ؛ثا إل؛ يؤبج، ^؟-٤^ نثر اكأ إةم1 ؤق : ارفصك،ااأون في كقوله أخر مواضع في 
الأ-حرةثئم ألزء=قوْ يؤنؤف لا أق؛ن و همئتين ءئيل، يآسمتيأ إؤ،د ثأسييثتأ ؤبجد إقه 
ئنوب4قثآ إلا َمحث تذ زق ثّثان ظ تعالى: وقوله ]ضقت،[،  i0 Oijfم

اؤوقأ أمق، ولا _؛، Jtتثآ % أس >آمث سمح، 2؛^! أئ ًلآ وقوله: [ ٩٣]الإّراء: 
لأيةا يرن،ْ في نبيه. به اممه أمر الذي وهذا •٥[. ]الأنعام؛ إؤ^ بومة ما إلا أش لدا ملك 

حاءوحيه، من إليه أوحى بما غيره على فضله الله ولكن بشر، أنه للناس يقول أنه من 
رثتهملهم رأؤهألق تعالى! قوله في - عليهم وسلامه الله صلوايت، - غيره الرمل عن مثله 

فكون[• ١١—م! ]1؛—رامّ بمثادهءه ين تئآء س قق تعن ه وؤأ يئيتظم يثر إلا محن إن 
علىتجري وأنهم واحد، وعنصرهم الجميع أصل أن حيث من البشر مثل الرسل 

منيه الله حصهم بما اليشر سائر على تفضيلهم ينافى لا البشرية الأعرامحس حميعهم 
ضروري.هو كما وتفضيله واصطفائه وحيه 

بشرأنا إنما للمشركين! محمد يا قل لأية! ا هذه معنى العلم! أهل يعص وقال 
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فيماالغيب أعلم لا نني محا يه، جئت ما بمثل فليأت كاذب أني منكم زعم فمن مثلكم، 
ذيوحبر الكهف، أصحاب كقصة الماصين أحبار من عنه سألتم عما به أ-حبروكم 

وجههورويه ثوابه، يأمل كونه يشمل رنم،ه هء تيمأ ِكا0 م ؤ • لأية ا هذه في قوله 
الثوابيلقاة يوم ربه من راجيا كان فمن أي عقابه؛ يخشى وكونه القيامة، يوم الكريم 
وغيرالصالح العمل إيضاح قدمنا وقد صالحا، عملا فليعمل الشر من والسلامة الجزيل 
.ها إعادته عن فأغنى وغيرها، ازكريمة السورة هذة أول في الصالح 

الناسيرائي لا أي ت العلم. أهل من جماعة قال نهداه رنه يائه لثمك ^^٠ ت وقوله 
عندمعروف هو كما الشرك، نؤع من الماس رياء لأجل الله بعبادة العمل. لأن عمله؛ في 

ساقوقد ٠ مرفوعة أحاديث ذلك في جاءت وقد الشرك، أنواع من الرياء أن العلماء 
أعمكءاه ربمة نعجادة ^ ٠٢١^،؛أؤ^١ قوله' أن والتحقيق الأية، هذه تفسعير في كشر ابن طرفها 

لأحدحالقه حقوق من شيئا يصرف ولا وسمعة، نياء ربه يعبد لا أي وغيره، الرياء من 
في[ ٤٨]اوساء: ١لآية . . يدءه. دمق آن تنفث لا أثق يقول: الله لأن حلقه؛ من 

دتهؤى أو ألظتر تتتكفه ألتماو مى حز قلأثما باليه لثمك ويقول؛ الموضعين، 
الأيات،من ذلك غير إلى [، ٣١]الحج: ذكاي( ف، آلئ 

يعملولا ربه، بعبادة أحدأ يشرك الذي أن الكريمة الأية مخالفة مفهوم من ؤيفهم 
القيامة.يوم اطه عند له حير لا ربه لقاء يرجو لا والدي ربه، لقاء يرجو لا أنه صالحا 

أقئت قريبا مضى فيما تعالى كقوله أحر مواصع في مبينا جاء المفهوم وهدا 
*• ■ ه جهم نثآوم ذلك ؤ( ئا آلقيتؤ مم كم مم ٥^٠ اتختلهم -ثئق ريهم بمايتت كثرؤأ 

كتحوإؤوأكمك< ؛ ررالسكبوتا؛في وقوله لقاءه. يرجو لا افه بلقاء كفر من لأن الأية؛ 
فيوقوله [، ٢٣لالءنكبوت: لأية ا . . ■ ^ ١٠٣^من ييثإ أؤكلثا ؤلنايوة آثه ثايئت 

ماإلا ثزوت< هو ١^٣ جكخ آؤجرؤ ؤهء ثايؤا كدثوأ أؤدألم-ثث ت ررالأع_رافأأ
 Uو{ه بمثلوى "؟[1_pVi؛iJ ] حقأقه لثل؛ كدثوأ ألإيآ حثير ت ررالأنعام((في وقوله

تعالىوقوله [، ٣١]الأنعام: لأية ا . . دهاه. مطنا ما عق ثصمثثا ئالوأ ثثق ألشاعة جاءت؛م إدا 
فىه وقول[، ٤٥]يونس: مهتدم؛ه 'كام_أ وما أش طقت َكدبوأ أئن شز رريونس،، فى 

نآآظئ ئئد زنا زئ آز ي أزل لزلأ _ ب آق;ن ؤ;قاد : للالقرقانأ(
ثنزيهأوقدبؤل ٢^ ؤوأئا في وقوله ]الفرقان[، .ه َيئل ء-ئوإ همعثو أشنهم 
الآيات.س ذلك غير إلى ]١لروم[ ؤاه محثثيذ ألعدادا ق ةاJكك ٢^^٤ ولثآى 

الخير،رجاء في يستعمل رله.ءه لثاء وتيمأ ت هناكقوله الرجاء أن اعلم! تنبيه: 
الرجاءاستعمال ومن مشهور. الخير رجاء فى واستعماله أيضا، الخوف فى ؤيستحمل 

الهدلى:ذوب أبى قول الخوف في 
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عواملنوب بيت فى وحالفها لمعها يرج لم المحل عته لإذا 
والخاء،بالحاء حالفها ويروى لسعها. يخف لم أي اء لسعها يؤج رالم فقوله; 

بالميم■وعوامل بالسين، عوال ليروى 
متلازمان،أنهما فاعلم المذكورين الأمرين كلأ على يطلق الرجاء أن علمت، فإذا 

،واحتلفكالحكس، الثر من لأيه ما يخاف فهو الخير من اض عند ما يرجو كان فمن 
رمءئء تيمأ '؛اى ص ؛ؤ تعالى؛ قوله أعنى ازقريمة لأية ا هدم نزول سِا فى العلماء 

الأزليزهير بن جندبط في نزلم، أنها عباس ابن فحن الأية، . ■ صنلثاه. مه قصل 
أنهإلا تعالى، اش وجه وأريد تعالى ش العمل أعمل إش اش، رسول يا قال؛ الغامدى، 

ماشل ولا الطم،، إلا يقبل ولا ءلي_، افه ررإن ه؛ البي فقال مرني؟ عليه اؤللع إذا 
منأنه الاصابة في حجر ابن وذكر ، يره نففي القرطبي وذكرْ لأية. ا فنزلت، فيه؛، ثورك 
مشهور،المني هدا وضعف هريرة، أي عن صالح أبي عن التفسير في الكلي ابن رواية 
اللهسل ش الجهاد أحب إني فقال؛ ه الله رسول إلى رجل جاء قال؛ أنه طاوس وعن 

إلىرجل جاء قال؛ مجاهل وعن لأية. ا هلم.ه فنزلم، مكاني. يرى أن وأحءِإ تعالى، 
للهإلا ذللث، أصنع ولا الرحم، وأصل أتحدق إني افه، رسول يا فقال؛ النبي. 

هالله رسول فكت، ّ به وأعجب ذلك، فيرني عليه وأحمد منى، ذلمثإ فيذكر تعالى، 
إعتادةيمك ي صظثا مه هثتثل رم، !مآآ ييمأ َكايى ؤؤوأ تعالى؛ افه فانزل شيئا، يقل ولم 
القرطمح،•تمم من انتهمح، ما4، سه 

ذلك،على الناس امحللاع سره ولو لله فعهطله الله وجه بعمله فصد من أل ومعلوم 
هيافه كلمة لتكون قاتل ومن فيه، به يقتدوا أن لأجل بدلك سروره كان إن سئما ولا 

تعالى.الله عند والعلم فه، ا بيسل في فهو حليا لا 
مردويهوابن حاتم، أبي وابن المنذر، ابن أحرج المنثورت الدر صاحب وقال 

الأية. .رمء4.,)دك ثيمأكا0 ت قوله في عباس ابن عن الإيمان شعب في والبيهقي 
منين.لمؤ ا في هده وليست غيره، إلها فه ا مع عبدوا الدين المشركين في نزلت قال! 

والحاكمواتجراني حاتم أيي وابن الإخلاص، في الدنيا أبي وابن الرزاق عبد وأخرج 
أنوأحب افه، وجه أبتغي مواقف أقف إني افه نبي يا رجل! قال قال! حناوس عن 

هثعذوقء فاآ ثيإ َثال ؤفا لأية! ا هدم نزلت حتى شيئا عليه يرد فلم موطني، يرى 
عنموصولا والبيهقي وصححه، الحاكم وأخرجه ٠ س(ه وني بمثاله لمك ه صنلثا ^٠ 

منالمسلمين من لكن قال؛ مجاهد عن حاتم أبي ابن وأخرج عاس• ابن عن ءلاوس 
وأخرجلأية، ا • • رنجءه• قات ثيمأ كا0 ال؛ه فأنزل مكانه. يرى أن يحب وهو يقاتل 

الكلبي،عن الصغير، السيئ طريق من عساكر وابن الصحابة، في نعيم وأبو منيه ابن 
تصدقأو صام أو لى م إذا زهير بن جندب، كان قال؛ عباس ابن عن صالح أبي عن 

كارذلك،؛ في فتزل افه، فلأمه الماس لمقالة نلك، في ماد له، ارتاح بخير فذكر 
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عنالزهد فى د —ا متوأحرج ، رتبء مثالة يئة ولإ صتلكا عثة قممل رمء ,)داء ييمأ 
بهاوألتمس بالصدقة أتصدق الله، رمحول يا فقال؛ . الني إلى رجل جاء قال؛ مجاهد 

اهلأية، ١ . . ره،ه. ئء تيمإ َ؛ا0 فنزلت! حير، لي يقال أن وأحب افه، عند ما 
تعالى.الله عند والعلم لمأ با التفسير في المنثور لدر ا رر من 

■م0ر(

مريمسورة 

ندآءربث ثادت إي ه يفبأ مدم ره همت -رذك؛ رو ؛ؤكهنس تعالى: نوله 
رندءآك أًطى نلم ك؛تا ألثأس وآسعد يي ^؛-♦؛ ١٦رهف إؤ رن هاد . حيقا 

ؤيقهيعص؛ هناكقوله السور أوائل في المقهلعة الحروف على الكلام قدمتا قد ْ(ه. ثقثا 
مبتدأحبر ره4 ;بمت وقوله: • هنا إعادته عن فأنمى ررهود« سورة في .ه 

يتلىفيما ت وتقديره محذوف، حبره مبتدأ وقيل! ربك. رحمة ذكر هدا أي محذوف؛ 
روهكهيعص ؤ قوله؛ عن حبر بأنه والقول أحلهر، والأول ربك، رحمة ذكر عليكم 
مصافمصدر لاذكرا؛ لمقلة ؛_؛؛؛،ه دتني وقوله؛ . بينهما ربط لعدم السقوط ظاهر 

وقوله؛. ررريك،أ وهو فاعله إلى مضاف مصدر ر١رحمةآأ ولففلة مفعوله، إلى 
Iصة لحلا ا في قوله حد على فاعله، إلى المضاف آ( رحمة )١ هو الذي للمصدر به مفعول 

عمالهبرفع أو نصب بكمل ه لأضيف ذي الجره عد وب
عليه.بيان عتلف أو ، ؛ ٥^٠٥٢قوله؛ من بدل اء راركريا وقوله؛ 

هوالكريمة السورة أول في يتلى الذي أن الأية هده في - وعلا جل — بين وقد 
وحفية،سر في دعاه أي حفيا نداء ناداه حين زكريا عبده بها رحم التي رحمته الله ذكر 

إخلهارهمن أفضل الدعاء إخفاء أن على يدل حفيا دعائه بكون عليه - وعلا حل - وثناؤه 
منتعالى؛ قوله في به مصرحا حاء لأية ١ هذه من المفهوم المعنى وهدا ؤإعلأنه، 

تعالى؛وقوله [، ٦٣]الأنعام! الأية • ٠ . حتهه -وثثحا يعوم وآؤر ألي نلمحت ين ينييتؤِ 
الإحقاءن ك! وإنم_ا ]الأع_راف[. ؤآه نحب لا اقهر وحته ةث>رئا روقم 

سببإن قال؛ من فقول الرياء. من وأبعد الإخلاص، إلى أقرب لأنه الإظهار من أفصل 
الولدفيها يمآكن لا حالة في الولد، طلب على يلوموه أن قومه من خوفه أنه دعاءه إخفائه 

أمرأطلب لأنه أخفاه إنه قال؛ من وقول عاقرأ. وكونها امرأته، وسن سنه لكبر عادة 
إلىأحد، ذلك يحلم لم يجبه لم ؤإن . يريد كان ما نال فيه دعاءه الله أجاب فان دjيويا، 

ذكرناما هو إخفائه في السر أن والأظهر لأظهر، با ليس ذلك كل الأقوال، من ذلك غير 




