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عنالزهد في د هنا وأخرج نهداه، ري ِسادة همك ي حثنلحا عبملأ ه1عتل ري فاء تيمأ 
بهاوألتمس بالصدفة أتصدق الله، رسول يا فقال؛ النبي إلى رجل جاء قال؛ مجاهد 

اهلأية، ا . . . فاء ييمإ 'كان *ؤءن فنزلت• حير، لى يقال أن وأحب يله، ا عند ما 
تعالى.يثه ا عند والعلم بالمايوراآ، التفسير في المنثور ررالدر من 

٣٣■

مريمسورة 

يدآءربؤ ثادص إي وا يفر? عندم ربما ثنت دلإ رو فينس ؤ ت الى تعموله 
رندءآك أًطئ نلم كيثا آلثأس ثأنتعل يي أئلم وهف إف رن قاد . حث 

ؤ>كهيعص؛ هناكقوله السور أوائل في المقهلية الحروف على ا^٨٠م قدمنا قد ٥(ه. ثقثا 
متدأخير رده ثحمت دم ؤ ت وقوله . هناإعادته عن فاغنى لاهود؛أ سورة في أج^(ه 

يتلىفيما ت وتقديره محذوف، حبره مبتدأ ت وقيل . ربكارحمة ذكر هذا أي محذوف؛ 
ره(هؤيقهيعص قوله؛ عن حبر بأنه والقول أحلهر، والأول ربك، رحمة ذكر عليكم 
مضافمصدر ررذكرا؛ لفثلة ريمه ;بمي، ■' وقوله • بينهما ربعل لعدم قوًل الظاهر 

وقوله؛. آ؛ أرربك وهو فاعله إلى مضاف مصدر ءأ ورحمة ولففلة مفعوله، إلى 
الخلاصة؛فى قوله حد على فاعله، إلى المضاف لارحمة،، هو الذي للمصدر يه مفعول 

هعملبرفع أو نصِا بكمل له إ فيأخذي الجر0 د عوب
عليه.بيان عطف أو ، أ، لاعبده قوله؛ من برل لازكريا وقوله؛ 

هوالكريمة السورة أول ش يتلى الذي أن لأية ا هذْ في - وعلا حل - بين وقد 
وحفية،محر في؛ دعاه أي حفيا نداء ناداه حين، زكريا عبده بها رحم الني رحمته لثه ١ ذكر 

إظهارهمن، أفضل الدعاء إحماء أن علؤر يدل حفيا دعائه بكون عليه - وعلا حل - وثناؤه 
منم، ؤ ؛ تحالى،قوله في، به مصرحا حاء لأية ا هذه س المفهوم المعنى، وهذا ؤإعلأنه، 

؛تعالى،وقوله [، ٦٣]الأنعام: ١لأية . . و-ءمهه. ثثإءأ ثماؤر ألإ ئك، من تح~تؤ 
الإنحف-اءكان ه_ا وإن]الأء_راف[. ه ؤ( أثثثدك، محن، لا إقام وحمه ص١ثءا روقم أؤآدءوأ 
بإن قال؛ من، فقول الرياء. من، وأبعد الإخلاص' إلك، أقرب لأنه الإظهار من، أفضل 
الولدفيها يمكن( لا حالة في الولد، طذ_ا علمع يلوموه أن قومه من، خوفه أنه دعاءه إخفائه 

أمرأطلب، لأنه أخفاه إنه قال؛ من، وقول عاقرأ؛ وكونها امرأته، وسن، سنه لكبر عادة 
إلى،أحد، ذللئإ يعلم لم يجثه لم ؤإن يريد. كان ما نال فيه دعاءه الله أحاب، فإن دنيويا، 

ذكرناما هو إخفائه في، الر أن والأظهر بالأظهر، لسر، ذلك، كل الأقوال، من، ذللئ، غير 
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هذافي اش يبين لم هذا زكريا ردمحاء الدمحاء، في الإمحلأن من أضل الإخفاء كون من 
يحل^^١ ت قوله في عمران،أ ررآل سورة في ذلك إلى أسار ولكنه • وقته ولا مكانه الوضع 

منيرق أق إ0 أثي ؤند بى هو هاأن ثنيا لخف آن ؛٠^ ، ١١٥قا بمدها وجد ألممزب رئيا ئأيهتثا 
\لأية. .لإئ4.ص؛زة ين 4 م تت قاد رلإ يفغا ثثا تالأك حثاي. تيرٍ بمآآ 
عندالرزق ذلك قيه وجد الذي المكان ذلك في أي ارهنا ت فقوله . [ ٣٨-  ٣٧: عمران ]آل 

إلىبها أشير ربما هنا أن محلى بناء الوقت، ذلك في أي ل١هنالكا؛ بعضهم: وقال مريم. 
الضعف.والوهن؛ . ضعف،أي أتثلم ؤثن إق ؛ هذادعائه في وقوله الزمان. 

محلىدل وهن فإذا بنائه أصل وهو قوامه، وبه البدن محمود لأنه العظم؛ ضعف ذكر ؤانما 
البدن.من غيره وهن يستلزم فوهنه وأصلبه، فيه ما أشد لأنه البدن؛ جمح ضعف 

المضافمقام قاما للالرأس،ا في واللام الألف سماه ألثأس تعالى؛ قوله 
بياضانتشار : شيباالرأس باشتعال والمراد شيبا، رأسي واشتعل المراد: إذ إليه، 

ؤإنارتهبياضه في النار بشوامحل الشيب شبه كشافه: في لزمخشري ا قال فيه• الشيب 
مخؤجأحرجه نم النار، باشتحال مأخذ كل منه وأخذه فيه، وفشوه الشحر في وانتشاره 

الشيبوأخرج الرأس، وهو ومنبته الشعر مكان إلى الاشتعال أسند ثم الاستعارة، 
هذهفصحت ثم فمن ء. زكريا رأس أنه المخاحلب يحلم اكتفاء الرأس يضف ولم مميزأ، 

سهذا مثل أن مرارأ بينا كما عندنا والفلاهر منه. انتهى بالبلاغة، لها وشهد الجملة 
لسبمسا ا من ملوب ا ميا الرأّّى باشتعال الرأرس، فى المعيب بياضي ر نتسما ا عن التعبير 

الشاعر؛قول ومنه به، القرآن جاء الفصحى الحربية اللغة 

اشتعلارأسي وشيبا ارعويت ومسا الأملأ إبعادي في حزمي ضيعت 
مقصورته؛في دريد ابن قول الفيل هذا وص 

العضاجزل في النار اشتعال مثل مسوده في يض البواشتعل 
زعملمن خلايا الأمحاريب، أظهر في الفاعل عن محول تمييز أؤكتثاه وقوله؛ 

ارشيبالأفيكون شاب، بمعتى اشتعل لأنه ؤوآس_تعله قوله؛ ص المتللق عن ناب ما أنه 
الحال.موضع في منكر مصدر أنه أيضا زعم وص المحنى، في منه مصدرأ 

فيجاء والكبر الضعف إظهار ص دعائه في زكريا عن هنا الله ذكره الذي وهذا 
؛عمرانآاارآل في وقوله عتتاه، آكتكز من باعت ؛ هناكقوله أخر مواضع 

يدلالضعف إظهار ص هنا ذكره الذي وهذا [• ٤٠عمران: ]آل لأية ا • • • ألك؛ره بثني 
دعائه.في والخضع والخشية الضعف إظهار للداعي يبغي أنه على 

أكنلم أي قها4 ني إدعآ؛ك أً=ه1، الكريمة: لأية ا في تعالى وقوله 
الإجابةعودتني أنك يعني دعوتك، إذا دعائي تخيب تكن لم أي شقيا؛ إياك بدعائي 

أطلقتوربما ٠ ممحبموده يحصل ولم فيه تعب إذا بذلك شقي ؛ تقول والعرب مضى• فيما 
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آنثثتمن قم؛ءقج هزئ وإرو-ءلك قث عدو ٥^١ ؤاثآ تعالى■ كقوله التعب، على الشناء 
منالدعاء إجابة أن شك ولا عادة، الصد في ستعمل ما وأكثرها [ ١١٧]طه: دثؤأ؛ه 

الشقاء.من إجابته عدم فيكون حادة، ال

ئهب^١ ٥١٠آمآؤ، و>عقا؛تي ةتم، ين أديا جئت ؤوأ؛وأ زكرباء•' عن تعالى قوله 
■و4 محِيا رب محيله يعقوب ءاي، ين، نبجيت مبق، و نقا ثن ؤ، 

يضيعواأن وعصتي، عمي وبني أقاربي حفت أي ُؤجئف قوله: معنى 
حقبالدين بعدي يقوم ولدأ قارزقني القيام، حق بدينه لله يقوموا ولا ، بعدي الدين 

افهإلى ودعوة ونبوة، علم إرث أنه ^٧^،^ قوله• معنى أن تعلم التفسير وبهذا القيام، 
أمران!ذلك على ويدل مال. إرث لا بدينه، والقيام 

زمان،من انقرصوا يعقوب آل. أن ومعلوم يعقؤياه ءال ين ُؤويريئا قوله• أحدهما! 
والدين.والنيوة العلم إلا عنهم يورث فلا 

ال. عليهم وسلامه الله صلوات - الأنبياء أن على الأدلة من جاء ما وثانيهما! 
فيالشيخان أخرجه ما ذلك فمن والدين، العلم عنهم يورث ؤإنما المال، عنهم يورث 

.صدئة((تركنا ما نورث ررلأ قال! أنه . عنه ، خه4، الصديق بكر أبي عن صحيحيهما 
بنالرحمن وعبد لعثمان، قال أنه تجهنه عمر عن أيضا الشيخان رواه ما أيضا ذلك ومن 

السماءتقوم بإذنه الذي الله أنشدكم ثه! والعباس، وعلي، وسحل، والزبير، 4 عوف 
نعم.! قالوا، تركتا ما نورث ررلأ قال! . افه رسول أن أتعلمون والأرض، 

أردنتوفي حين . الني أزواج أن جها عائشة عن أيضا الشيخان أخرجه ما ذلك، ومن 
ررما! الّتي،قال أليس عائشة! لن، فما ميراثهن؛ يسألنه بكر أبي إلى عثمان يبحثن أن 

!ايلهرسول قال قال! هريرة أبي عن أيضا الشيخان رواه ما ذلك ومن . صدةةأآتركتا 
لففلوفي صدقةأا فهو عاملي وموونة نائي نفقة بعد تركث، ما دينارآ، ورثتي تقتم ررلأ 

أحمدالإمام رواه ما أيضا نلك، ومن . درهما؛؛ ولا دينارآ ورثتي تقشسم ررلأ أحمد! عند 
إذايرثك، من تهه! بكر لأبى قالم، خها فامحلمة أن هريرة أبى عن وصححه، والترمذي 

.النبي سمعت، قال! .؟ النبي نرث لا لما فما قالت! وأهلى. ولأي قال! مت،؟ 
منعلى وأنفق يعوله، . افه رسول كان من أعول ولكن يورى لا النبي ررإن يقول• 

■ينفق ه فه ا رسول كان 

العلمبل المال عنهم يورث لا الأنبياء أن في هرة حنا وأمثالها الأحاديث، فهذه 
قالكما نفسه؛ به يعني نورثا؛ رألأ قوله! لأن ه^؛ به مختص هذا قيل! فإن واكين، 

تقومبإذنه الذي باطه أنشدكم آنفا! عنه إليه المشار الصحيح الحديث، في ثجهه عمر 
يريدصدقة؛؛ تركتا ما نورث، ررلأ قال! اطه رسول أن تعلمون هل والأرض، الماء 
أنالحبمحح الحديث هدا ففي الحدفث،، ذلك، قال قد الرهقل! قال نفسه. افه رسول 
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فيالمذكورون الجماعة وصدقه نفسه، ة نورث ررلأ I بقوله النبي مراد إن ت قال عمر 
لأيةا في زكريا عن الموروث كون من إذن مانع فلا لخصوصي ا على دليل وهدا ذلك، 

•أوجه من فالجواب المال؟ هو بصيدها نحن التي 
هذاعن العدول يجوز فلا الأنبياء، جميع ثمول الجمع صيغة هر ظا أن ت الأول 

لأنبه؛ السنة من نص تخصيص يصح لا عمر وقول محنة، أو كتاب من بدليل إلا الفلاهر 
.الأصول في مقرر هو كما التحقيق على الصحابة بأقوال تخصيهبمهأ يصح لا النصوصن 

منلغيره الحكم محمول ينافي لا نفسهءآ رريريد عمر! قول أن الثاني! الوجه 
عمر!يقل ولم يورث، لا فانه شه يعني هو أنه يريد قصده يكون أن لاحتمال الأنبياء، 

.أيضا يورث لا ء لأنبيا ا من غيره أن في ينا لا نفسه يعني وكونه ، غيره يشمل لم للقفل ا إن 
فيالمالي الإرث عدم عموم في صريحا الأحاديث من جاء ما الثالث،؛ الوجه 

تعالىالله شاء إن - هنا ذلك من طرفا وسنذكر الأنبياء. جمع 
الأصولأهل كتب في اشتهر ما وأما نصه؛ ما الباري فتح في حجر ابن قال 

كذلكوهو الأئمة، من جماعة أتكره فقد نورثأ؛ لا الأنبياء معاشر ررنحن بلففل وغيرهم 
الزنادأبى عن عيينة ابن طريق من ائي النأحرجه لكن رانحن؛آ لففل لخصوص بالنسبة 

ابنعن منصور، بن محمد عن أحرجه الحديث، •اء ٠ يورمشا لا الأنبياء معاشر ررإنا بلففل؛ 
ابنأصحاب أتقن من وهو عيينة، ابن عن لحميدي ا مسند فى كذلك وهو عنه، عيينة 

باللقفلالصديق بكر أبي حديث من مسنده في كليب بن الهيثم وأورده فيه• عيينة 
فىالدارقطنى وأحرجه المذكور. اللففل بنحو الأوسعل فى الطبراني وأحرجه المذكور. 

الالأنبياء ررإن بلففل؛ الصديق كر أبي عن هآ، فاطمة عن هانئ أم رواية من العلل 
فيهاالخي الخرق هذه مه رأيت وقد حجر. ابن كلام من المض محل انتهى يورثولء 

إلالم مغير المذكور الحديث إكار إن حجر؛ ابن قال وقد الأنبياء. بعموم التصريح 
فىتقرر وقد . بعضها يشد لها أشار التي الروايايت، وهذه ررنحن؛أ لففل لخصوص بالنسمة 

موصحاقدمناه كما غيرها أو قرينة ولو الإشكال يزيل ما بكل يصح البيان أن الأصول 
منالمقصود أن تبتن ذكرنا التي الأحاديث فهذه وعليه المبارك، الكتاب ط؛ ترجمة فى 

الأنبياءوجمح عمر قال كما نفسه؛ يعني أنه ررلا عليه* المتفق الحديث في قوله 
اللبسيزيل شيء بكل يصح ودلالة إرشاد والبيان المذكورة. الروايات عليه دلت كما 
تعريففي عود( ال)مراقي في قال ذلك. غير أو قرينة أو فعل أو نص من النص عن 

البيان؛به وما البيان 

الهيى لعب واجوم الجلي من مشكل يير تص
الخمايجلو مطلقا الدليل من بما وهو فنهمه د أريإذا 

وراثةيعني ءالب يّئ وثرُق ؤنأفيأ ■' هنا قوله أن تعلم قررنا •^، ٧١وبهذا 
فتلك[ ١٦الأية . . دَاتئ4. نثتن ي قوله: وكيلك الخال، لا والدين الخلم 
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العلموراثة على والسنة الكتاب في تطلق قد والورائة ودين، علم وراثة أضآ الوراثة 
لأية١ . . ه. هماديا ين آصطهسا أفي، أوثث أئنا وقم نع—الى؛ ه كقولوالدي-ن، 

شمح_اهيثه ثك لتجغ بمدهم ئ ألكقب ^hJ^' ألإبث أؤول0 ت ه ولوق[، ٣٢]ف—اط—رت 
[،١٦٩ت ]الأعراف لأية ا . . . وبأوأ حتفذ بمدهم ين ومحثف وقوله! [، ١٤]الشورى! 

إلغيرذلكسالآات•
قال:أنه ه النبي عن ه الدرداء أبو رواه ما ذلاثا في الواردة السنة ومن 

الخبيث،من الطيب )تمييز صاحب قال والمحن. المسند في وهو الأنيياءا؛ ورثة ررالعلماء 
عنوآخرون والترمذي داود وأبو أحمد رواه الحديث(: من الناس ألمنة على يدور فيما 
العيمءاورثوا وإنما درهما، ولا ديتارأ يورثوا لم الأنبياء ررإن بزيادة• مرفوعا الدرداء أبي 

الخفاءركشف صاحب وقال بلففله. منه انتهى وغيرهما، والحاكم حبان ابن وصححه 
الأيبياءا،ورئة ررالعلماء الناس(: ألمنة على الأحاديث س اشتهر عما الإلباس ومزيل 

يورثوالم الأنبياء ررإن بزيادة: مرفوعا الارداء أبي عن وآخرون والأربعة حمد ٍأ ه روا 
وغيرهما،والحاكم حبان ابن وصهححه الحديث، العلم...ة ورثوا وإنما درهما ولا دينارا 

قالولذا شواهد، له لكن سنده، لاصهلراب غيرهم وصعقه ازكناني حمزة وحسنه 
عازببن المراء عن الديلمي ورواه أصلا، للحديث أن بها يعرف طرق له الحاففل: 

منه.الغرض محل ه ا الترجمة، بلففل 

علمتفإذا ببعض، حلرقه يعص لاعتضاد للاحتجاج الحديث ط،ا صلاحية والفلاهر 
الودين علم وراثة الأية في المذكورة الوراثة أن على الأدلة هذه دلالة مجن ذكرنا ما 

أنهاوالثاتيت ٠ ذكرنا ما هو الأول: أقوال: ثلاثة ذلك في للعلهاء أن فاعلم مال، وراثة 
فىيعقوب لأل والنسبة مال، وراثة زكريا لنفس بالمبة أنها والثالث: مال، وراثة 
وقد• اتجري جرير ابن احتجار وهذا ولبن■ علم وراثة بمقرب4 ص ين ء؛ؤومف قوله؛ 

قال:أنه ذلك في ه المبي عن حديثا مال وراثة لزكريا وراثته إن قال: من ذكر 
هذاأن ومعلوم لخاله، ورثته إرث يضره ماذا أي ورثتهأا من عليه كان ما ركريا القه رررحم 

ودين؛علم وراثة أنها من ذكرنا ما هو لما يظهر فيما والأرحح ه. النبي عن يشت لم 
يؤيدما هنا تفسيره في كثير ابن ذكر وقد ذلك، على يدل مما وغيرها ذكرنا التي للأدلة 

وجه: وظىه من حمق أورإق تعالى؛ قوله تفسير في ه' قال • أوجه من ذلك 
سنبيا يكون ولدأ الله فسأل سيئا تصرفا الناس فى بعده س يتصرفوا أن خشي أنه خوفه 
لهوراثتهم من خشي أنه لا ذلك؛ في فأجيب إليه يوحي بما بنبوته لمسوسهم بعده، 
وأنحده، هذا ما إلى ماله على يشفق أن من قدرأ وأجل منزلة، أعظم المي فإن ماله؛ 
وجه.وهذا دونهم، ميراثه لمحوز ولد له يكون أن ويسأل له، ته عصبا وراثة س يأنفا 

ومثليديه. ك-ا من يأكل نجارأ كان بل مال؛ ذا كان أنه يذكر لم أنه الثاني: 
.١كنيافي شيء أزهد كانوا فإنهم الأنبياء، سئما ولا مالأ، يجمع لا هذا 
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ررلأت قال . افه رسول أن وجه غير من الهب>بحين في ثبت قد أنه ت الثالث 
الالأنبياء معشر ررنحن ت صحيح باسناد الترمذي عند رواية وفي ^٠^ تركنا ما نورث، 

يراثعلى و نفا ين َل قوله؛ جمل فتعين هدا وعلى 
أي[ ١٦: ؛٠٣١]داؤدده ثثس كقوله! ءال من قال؛ ولهذا النبوة* 

الإخبارفي كان ولما بذلك، إخوته بين من خصه لما المال في كان لو إذ النبوة، في 
أباه،يرث الولد أن والخلل الشراع جمح في المستقر العلوم من إذ فائدة، كبير بذلك 
ررنحنالحديث؛ في صح ما ويثبته يقرره هذا وكل بها، أخبر لما خاصة وراثة أنها فلولا 

ثمكثير، ابن كلام من الغرض محل آه ، فهو تركتا ما نورث، لا الأنبياء معاشر 
ورثةمن همليه كان وما زكريا الله رريرحم له! أشرنا الذي الحديث حلرق هذا يعد ساق 
الصحاح.تعارض لا مرسلات وهذه أسانيده! في قال ثم الحديث، مالهأ، 

واحد،مرداهما الأنيياءا، معاشر ارإيا ولمظ! الأنيياءأا معاشر ونحن لفظ! أن واعلم 
الصالحةررنا؛ء بلففلة لبتيأ ا هى التي ا؛ لانحن لمقلة فأبدلت لانحن؛، على دخلت ررإزاء أن إلا 

يخفى.لا كما دررإن'؛ أكدت اللفثلين أحاس فى أنها إلا هى هى والجملة للنصب، 

الوليبهذا يعنى وفاه درتك من ل الكريمة! لأية ا هذه فى تعالى وقوله 
دعا■^^[٣ ! نفسها القصة فى تعالى قوله بدليل الأولياء؛ من غيره دون خاصة الولد 

إلىر وأش؛ [، ٣٨ءمران: "]آل لأية ا . ٠ ه. هته يرثه ين ي؛ ثب رن ث  ١٥رثه يقغ 
خيرؤأتت كتندا شدرف لا  ١٢٧;غم ئادق إي ه! بقولأيصأ د ولالأنه 

ولد.بلا واحدأ أي ^;,^، ^لأ فقوله! ]الأنساء[ و(ه 
أيوئتماه ين " ٠١خمن ؤوأئ ؛ زكرياعن الكريمة الأية هذه في تعالى وقوله 

ومنوالعصبات، الأقارب الموالي أن قدمنا وقد الدين. في يغيروا أن مت إذا بعدي من 
ةآلأي. . . ألو؛لثايا يرق بثا عآ جعلثا أؤول=ظل الى! تعه قولذلك 

يواليكسبب وبينه بتنك انعقد من كل على يطلق العرب؛ لغة في والمولى [• ٣٣]المساء؛ 
عمهابن يوالي الحم ابن لأن الخم؛ ابن على اللغة في يطلق ما وكثيرا به، وتواليه 
العيد!ين حلرفة قول رمته العصبية، بالقرابة 

ذللفهو المرء مولى ذل إذا أنه الظن بيس لعلما وأعلم 
لهب؛أبي بن عسة بن العباس بن الفضل وقول ذليل• فهو عمه بنو ذلت إذا يعنح، 
مدفوناكان ما بيتنا تنبشوا لا موالينا مهلا ا عمنا؛ن ٌهلأ 

كانتأنها في ظاهر يجئ\ه آمؤأي الآقريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 
والأنثى؛الذكر على يطلق وهو تك لا التي العقيم هي والعاقر؛ شبابها، زمن في عاقرأ 
ألبمكوبثني بوقت ! أيضا زكريا عن تعالى وقوله الأية، هذه الأنثى على إطلاقه فمن 

الطفيل!بن عامر قول الذكر على إطلاقه ومن [، ٤٠عمران: ]آل عاؤث4 ثمانرأف 
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يحضوكل لدى عذري فما جبانا عاقرأ أعور كنت إن الفتى لبئس 
كانتأن بعد ولودأ فجعلها وأصلحها، العقم، عنها أزال أته إلى تعالى أشار وقد 

ثثيهنا للو وهمتنا كز '؛ؤهأشّتث1ا ست وجل عز ٠ قوله في عاقرأ 
قاوتمن وقول عقيما. كانت أن بعد تلد صارت كونها هو الإصلاح فهذا [ ٩٠]الأنبياء: 

ذكرما ينافي لا الخلق سيئة كانت أن بحد الخلق حسنة جعلها هو المذكور إصلاحها إن 
العقمبعد ولودأ جعلها هو الإصلاح كون أن ْع فيها، الأمرين بين له يجمع أن لجواز 

والقولوغيرهم، ومجاهد جبير، بن وسعيد عباس ابن قول وهو السياق، حلّاهر هو 
طاىعن يروى الثاني 

مرصيآأي ;تيّثاه؛ رن ؛ زكريا عن الكريمة لأية ا هذه في تعالى وقوله 
مفعول.بمعنى فعيل وهو ودينه، وأفعاله وأقواله أحلاقه فى حلقك وعنلّ عندك 

وقولهعندك، من أي من د 'ؤء-هب الكريمة: لأية ا هذه في تعالى وقوله 
عمروأبو قرأه ءالب من ويؤث الكريمة؛ لأية ا هذه في - وعلا ل ج— 

علىوهما يعقور_،؛ا آل مجن هميرث رليرثني أعني الفعلين، من المثلثة الثاء باضكان والكساش 
الحربيةعلماء عند والمقرر لي؛أ ارهب هو الذي العللب جواب لأجل مجزومان القراءة هذه 

العللب،فحل عليه يدل مقدر يشرحل مجزوم الطلب جواب في المجزوم المضائ أن 
آلمن ويرث يرثني وليا لدنك مجن لي تهب إن بصيدها، نحن التي ١لأية هذه في وتقديره 

نعتالجملة أن على الفعلين يرفع ه يعقوب ءال من ومث الباقون وقرأ يعقوب، 
الخلاصة؛في قال كما يعقوب، آل من ووارثا لي، وارثا وليا أي رروليااأ لقوله؛ 

حبرايته أعقلما يت أعتلفنكرأ مة جملبونموا 
قوله•"من الياء بفتح كثير ابن وقرأ معنى■ أوصح الفعلين برفع الجمهور وقراءة 

حمزةالألف بعد همزة بلا ررزكرياة وقرأ ياسكانها، والباقون امرأتيآأ وكانت ورائي ررمن 
أنتعلم وبك الألف، بعد بهمزة ررزكرياءء؛ قرووا والباقون عاصم. عن وحفص والكسائي 

ومتصلوحفص، والكائي حمزة قراء على منفصل نادى« إذ رروزكرياء قوله؛ في المد 
فيمسهلة رلإذ،آ همزة هي التي الجمهور قراءة على الثانية والهمزة الباقين. قراءة على 
وقراءةعاصم- عن وشحبة عامر ابن قراءة في ومحققة عمرو، وأبي كثير وابن نابع قراءة 

مواليهأن بمعنى الماصي، الفحل بصيغة المشددة والفاء الخاء بفتح الموالياآ ررخفت 
ينومحمد عفان، بن عثمان عن رويت همإن بها القراءة تجوز لا شاذة قلوا، أي حفوا 

هماادطحما؛ قال المذكورة زكريا وامرأة ه. وغيرهم الحين، بن وعلي علي، 
أمهي وحمة: الطبري. قاله ، فاقوذابنت حنة أخت وهي قبيل، بن فاقوذ بنت إيثاع 
يحيىيكون القول هذا فعلى عمران؛ بت إيثاع هي زكريا امرأة الفنّي: وقال مريم. 

وفيأمه. حالة ابن كون الأول القول وعلى الحقيقة. على ص عيي حالة ابن 
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شاهدأوعيسىا، يحيى الخالة اسي ارمحشت _ت والسلام الصلاة عليه - قال الإسراء حديث 
ذكر0لما خلافا ، للأول لا الثاني للقول الحديث شهادة والذلاهر منه، اه الأول، للقول 

تعالى.الثه عند والعلم _، تعالى الله حمه ر— 

ثنين قم همل ثم بمئ آننثُ ثم قثثق إيأ وبجفبأ ت ى عالته نول
دعاء0الله فأحاب ت وتقديره عليه، المقام دل حيف الكريمة الأية هذه في واه. ستا 

الذيهذا آخر موصع في - وعلا جل ٠ أوصح وقد الأية. . . فنودي 
قائموهو وي؛ المذكور النداء وأن الملائكة. بعض ناداه الذي أن فبين هنا، أجمله 
أةألمءما ق بمثؤ ئايم وهو آلمككه ■؛ؤءنادته تعالى; قوله وذلك الخحراب؛ في يصلي 

عمران[زآل ه رو^ا ين وبثا وحمبمؤئإ وس-يدا آنئه ين يكلمام مصدقا يتمن نب*ئرك ٢^ 
ومثل• جبريل وأراد الملائكة أطلق ت العلماء بحص قال ^٤٨^ ٥٢تعالى؛ وقوله 

الملائكةبعموم أراد إنه قائلا؛ المخصوص يه الراد للح.ام الأصول علماء بعص به 
مرارأ.ضى فيما بيناه قد بعضه مرادأ للمجمؤع الفحل ؤإستاد جبريل، خصوص 

سماه،الذي هو الله أن على يدل محؤبره -عاو 'ؤآس-لكريمة! ا الأية هذه في وقوله 
ليحيى.عفلتمة مشة هذا وفي أبيه. إلى تسميته يكل ولم 

السميأن أولا اعلم سباه ثل ين دم محتل الكريمة؛ لأية ا هذه في وقوله 
فمنباسمه. مسمى أي فلأن سمي فلأن قولهم؛ الأول إطلاقين؛ العربية اللغة في يطلق 

باسمه.مسمى أي الأخر سمي فكلاهما واحد اسمهما كان 

والشرف،والرفعة الممو في الخمائل أي السامي يعني الممي إطلاق والثاني* 
المحيلإتيان اللغة فى ويكثر والرفعة، الحلو بمعنى الممو من مفاعل بمعنى فعيل وهو 

بمعنىوالشرب لأكيل وا والجالس. القاعد بمعنى والجليس كالقعيد المفاعل؛ بمعنى 
عكتفإذا لمو. ا في الماثل أي المسامي بمحنى لمي ا وكذلك والمشارب، المواكل 

أحدأقبله من نجعل لم أي ثمتاه ثل ين قز محتل وثم ؛ هناقوله أن فاعلم ذلك، 
لهنجعل لم معناه إن قال! من وقول يحيى. اسمه كان من أول فهو باسمه؛ يتسمى 

وموسىإبرامم من بأفضل لس لأنه صواب غير والرفعة السمو فكب نظيرأ أي مسميا 
أسلموابن والمدي وقتادة عباس ابن به قال وممن الصواب. هو الأول فالقول ونوح، 

الصوابأن علمت ؤإذا أيضا، عباس وابن مجاهد عن الثاني القول محيروى وغيرهم• 
أنفاعلم قبله باسمه أحدأ م نلم أي شقاه ثن ين و محمل ت قوله محنى أن 

أنهمعناه نثا.(ه لم ئتار ئل ؤمحتلز ئأعثتا٠ ؛ثبما وتاوأدين آلثاوت ^^4 قوله؛ 
وقالالتحقيق، على والكمال والعقلة العلو في يساميه مماثل ولا نفلير له ليس تعالى 
يسمىأحدأ تعلم هل تثاه؛ لم ماز ؤء عباس ابن عن مروي وهو العلماء■ بعض 
تعالى.الله عند والعلم - وعلا جل - الرحمن باسمه 
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ينبنعق وقئ عادئإ آمثإف ي=ىاب علم ي، يتافيث> أق ني ت_عالى: قوله 
بيحيىبشر لما زكريا أن الكريمة لأية ا هذه في - وعلا جل — ذكر • اؤ^اه عنيا آتحكار 
jLs : عنياهآلختتكار ين تتق وهد عايي آمثأؤ، يتفاب عتم لط ذفيِل أق رن ؤ

ي،تؤ_ة أئ رن قوله: في ءمران« ض في أيضا ذكرث هنا قاله أنه ذكر الذي وهذا 
الكريمة؛لأية ا هذه في وقوله [. ٤٠ءمران: ]آو و\نتلإأ ألنكت بئئي وهد عتم 

بكرررعتياه عاصم عن وحمقس ائي والكحمزة ةرأ0 عنياه آلآءسيري ين بتت هل وؤ 
علىبضمها لاعتيالأ الباقون وقرأه للياء، ة ومجانبعدها، التي للكرة اتباعا العين 

السن؛في الكبر غاية بلغ أنه محياه آكتكهو ين بقت، قوله! ومعنى الأصل. 
وقديقول، I لأية ا هذه ير نففي ه القلبري جرير ابن قال ويبس■ عفلمه نحل حتى 

•محن عا عات عود ت بس ليا ا للعود منه يقال ؛ بسها يا م لطا ا نحيل فصرت الكير من عتوت 
أوكبر ش غاية إلى متناه وكل . وعسوأ همسيا يعممو وهمسا . وعتيا عتوآ يعتو عتا وقد 

.وعاس عات فهو كفر أو فساد 
علمهمع ه غلم ل، يكون ت قوله في زكريا استفهام وجه ما قيل■ فإن تنبيه* 

•شي،ء كل علمحر تعالى اش بقدرة 
آياتعن الأصءلرا;_، إيهام )دفع كتابنا في ذكرناها قد أوجه ثلاثة في فالجواب، 

١وغيرهما دي والعكرمة عن روي ؤإن يعل فيه منها وواحل، عمران؛، ررآل محورة في الكتاب،( 
يأننيهنثه ا هل يعلم لا لأنه واستعلام؛ استخبار استفهام زكريا استفهام أن الأول؛ 

شابة'يتزوج بأن يامره أو العال•؛، حرق سبيل على سنهما كبر على للعجوز زوجه من بالولد 
.أفلهرها وهو ، هذافي إشكال ولا ، ليعلمها الحقيقة عن فاستفهم شابين؟ يردهما أو 

تعالى.اض قدرة كمال من تحجِط استفهام استفهامه أن الثاني؛ 
ديوالعكرمة عن جرير ابن ذكره ما هو بعدأ، فيه أن ذكرنا الذي وهو ؛ الثالث، 

بيحيى،يبشرك اممه أن المحراب، في يصلي قائم وهو الملائكة نادته لما ء زكريا أن من 
الشلث،زكرياء فداحل الش،يهلان، نداء هو ؤإنما الملأذكة، نداء هذا ليس الشيطان؛ له قال 
أنقبل الشيطان وسوسة عن الناشئ الشلث، ذللثط عني، فقال الشّيء؛لان، من النداء أن فى 

اشمن الأية ب، طلولا،ا •٤[؛ ءمران: ]آن، الأية علم4 ل، بجة ^؟^٠ افه؛ من أنه يتيقن 
القولهذا إن ؛ قلناؤإنما [■ ٤١ع،<ران: ]أل لأية ا لإ الجتز ري ؤ بقوله؛ نللثإ على 

١لثيهلان.بنداء الملائ،كة نداء ء زكريا على يلتص لا لأنه بعد فيه 
إطلاقومن ياء، الواو فأبدو؛;ا ، عتواأصله راعتيا،، الكريمة؛ لأية ا هذه فى وقوله 

الشاعر؛قول المتاهي الكتر على العي 
اعتيان زمالفي كان من ذر يع ولا يد ولالعذر يإنما 

ابنقرأ وبها القرطبي؛ وقال بها، القراءة تجوز لا شاذة ين باليا،، ررعوقراءة 
أبي.ممحف في كذللثط وهى عباس، 
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ثلفوخِ ند ين ثقتك وهد هغق عو هو ربتقث ^j، كذحث ت تعالى نوله 
عمرانءأوآل في أيضا ذكره الكريمة، لأية ا هده في تعالى ذكره الذي هذا ٠ ه )ؤ؛ ثبما 
۵١٥٢٠٠]آو 4 دكاء ما بمني أثل َكثؤك قوله: في  لأيةا هذه في وقوله [. ٤٠; ۶ 

•أوجه إعرابه في للعلماء ؤَقذاإكه 
الغلامتلد أن مح،الة ولا كل،لك، الأمر وتقديره، محذوف، مبتدأ خبر أنه ت الأول 

تفقوله هذا وعلى عاقر، وامرأتك المس، في كبير أنت، كذلك الأمر ت وقيل المذكور، 
كلام.ابمداء نبلك4 

ررذلكآات بقوله لإثارة فا وعليه دررقال؛؛ نصب، محل فى راكال،لكاأأ أن ت الثاني الوجه 
إكدؤؤشنتنا تعالى! قوله القول هذا على ونظيره ه هه، عو جلر قوله! يفسره مبهم إلى 

إعرابهأوجه من هذين وغير ]الحجر[. .ه مثمع دائر أق أّلآمر يتلف 
مهل.يسير أي ه هؤث ؤآ جو وقوله! ■ عندنا وصوحه لعدم تركناه 

أيه ثتئا ثك ؤؤ مل ين عثتلف ووهي الكريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 
وهذايخفى، لا كما المذكور الولد يرزقك أن على قادر فهو شيئا تك ولم خلقك، ومن 

فيالإنسان إلى بالنسة إليه أشار شيئا، يك، ولم خلقه أنه من لزكريا هنا قاله الذي 
■• • ه ثقا يمئ وثمَ شد ين ثئثئ أة ألإنس يدحظر ه! كقولأخر هسواص_ع 

•]الأسانء ©i ^١ شقا ه لإ آم تل حة الإقن قز أف >ثل تحالى! وقوله الأية، 
ليسالمعدوم أن على دليل سقاه ثك التكرJمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 

هووهذا [، ٨٢]يس! سقاه بجده يِ ^!؛؛،^٥ إدا ^-٥^؟ تعالى! قوله ونفليره ؛ بشيء 
لذلك،مستدلين شيء؛ وجوده الممكن المعدوم إن القائلين! للمعتزلة خلافا الصواب،، 

قد! قالوا]يس[ )وه ثكلكيت كن لم يهمد أن سكا أتإد إدآ أئرثأ ؤإق٠آ بقوله 
ولأجل، وجوده قبل شيء أنه على يدل وهو فيكون، كن له يقول أن قيل شيئا الله سماه 

يحتدشيئا لمس أو . بشيء ليس المعدوم لأن الأية! هده تفسير في الزمخشري قال هذا 
الشاعر!وقول . شيء. لا من عجبت كقولهم! به؛ 

رجلاظنه شيء عير رأى إذا ربهم ها كان حتى الأرض وصاقت 
شيءلا كأنه به يعتد لا تافها شيئا رأى إذا أي شيءآآ، ررغير بقوله! مراده لأن 

ماهو والتحقيق عليه. الرزية وقؤع يصح لا بالكلية شيء غير لأن رجلا؛ ظنه لحقارته 
عنوالجواب ، بشيء ليس المعدوم أن من القرآن في وأمثالها لأية ا هذه عليه دلت، 

كوقوعهوقوعه تحقق صار بايجاده، الإرادة تعلقت لما المعدوم ذلك، أن لأية با استدلالهم 
]الكهف!الصيره ق ؤؤيج وقوله! ١[، ]الحل! ث1محلوهه ئلأ أس أنر كقوله! بالفعل، 

[،٦٩]الزمر! الأية ألئؤشه ؤبمأهء ألكثث، نمحتيع ربيا يؤر آلاوض ؤمح1ئةتي وقوله: [، ٩٩
أيمأأل-مكك أؤونح-تيى وقوله! [، ٧١]الزمر! لأية ا . . حتقشروأه. ١^-؛؛؛ وقوله! 
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لومحؤعا على الدالة الماصة الأفعال هذه كل ذلك، وأمثال [، ٧٣تالزمر؛ الأية ٠ ٠ ^-٠٢^٠ 
كالواقعصيره ذكر ما وقؤع تحقق لأن الممشل؛ بها مرادأ أطلقت مضى، فيما بالفعل 

تعالى.الله ارادة وحوله لتحقق وجوده قبل ثسا تسميته وكذلك بالفعل. 

ماالسبعة عامة قرأه ؤزه من -حلقتك وهد ؤ ت لكريمة ا لأية ا هذه فى تعالى وقوله 
وقرأهالمتكلم. تاء هي التي المضمومة الفاعل بتاء حكلأ->ه ؤ ائى والكحمزة عدا 

.للتعفليم فيها الجمع وصيغة ألف، بعدها بتون خالمناكأأ رروقد وانماثي حمزة 

ثالئثث ١^ م ألا هال:انتش :انأ ي انتتل ثن >قاد تعالى: قوله 
بهبشرت ما وقؤع بها أعلم علامة لي اجعل أي العلامة، هنا بالأية المراد . سهميا

به.بشر ما بوقؤع طمأنينته كم ذلك عالي الأية طلب العلم: أهل بعض قال الولد، من 
أنوقاقمح، دفيثا آرق، رن إبراهيم؛ عن تعالى قوله القول هذا على ونظيره 

يعرفأن لعلامة يا أراد وقيل: [• ٢٦٠قلىه ؤيمثية ولنكت، يق قال موين آهملم ءال 
يخفى.زمنه أول في الحمل لأن امرأته؛ حمل ابتداء 

أيثوثا4؛ ثال ثلث أس م ألا ^:١^ ١لكريهة: الأية هذه في وقوله 
ليالثلاث تقليمه فلا الكلام تمنع أن أي الناس، تكلم ألا ذلك وقؤج على علامتك 

بكمولا حرس بك ما الجوارح، سليم الخلق، سوي أي سويا، كونك حال في بأيامهن 
أماءمرانأأ، ررآل في قدمنا كما العادة، حرق سبيل على الكلام من ممنؤع ولكنك 

وسيحرثلى ؤوآد؛س ؛ ن؛،عمرا ررال فى قوله بدليل منه ممنوعا فلبس الله ذكر 
سوقاهثناإا ؤيقت تعالى: قوله معنى إن قال: من وقول [. ٤١عمران: ]آل وألإبمقره 

عنلسانه اعتقال كون من قدمناه ما هو معناه بل صواب، غير متتابعات، ليال ثلاث أي 
:هناتعالى قال وقد تعالى، اممه بقدرة ولكن به حدث مرحس ولا لعلة ليس قومه كلام 

^٥١١؛قوله; في عمرازو، ررآل في ذكر ولكنه أيامها، معها يذكر ولم لثار،ه ؤيقث 
أنهاعلى الآيتان فدلت [. ٤١: ^١٧]آو الأية . . ي. تنئ ص تحكين ألا :١^، 
بايامهن.ليال ثلاث 

الكتابة،أو بالإشارة إلا يعنى آلئاسه تحكين ■؛^١^ الأية: هذه فى تعالى وقوله 
؛ءمرانأآررآل في وقوله همعشياه، يؤ،' سبميهمإ أن إنجم أؤهأهمثئ ؛ هناقوله عليه دل كما 

لرمز١ لأن [؛ ٤١عمران: ]آن لأية ١ . . ه. رمي إلا أيامَ شض، آلناس تآ=كيت ألا ءايثك أؤهات 
.. سمأيم. أن إيم ؤثأزئ قوله: في والإيحاء والحاجب، بالشفتين والإيماء الإشارة 

تقدمكما ه رمغ وإلا قوله: بدليل الأظهر وهو الإشارة هو العلماء؛ يحفس قال الأية، 
والعض،منبه، وابن والكلبي، قتادة، الإشارة: ١لأية فى الوحي بأن قال وممن آنفا، 
آي[ ١٣]إJراهمت يإأيمه ي والسد مجاهد، وعن • وغيره القرطبي عنهم نقله كما 

يطلقالعرب لغة في والوحي كتاب. في لهم كتب عكرمة: وعن الأرض، في لهم كتب 



(١١)الأية مريم: مورة  ٦٢ ٤

تعالى;نوله في كما الإلهام، على أطلى ولذلك وخفاء، سرعة في إلقاء كل على 
قولهفي هو كما الإشارة وعلى [. ٦٨]المحل: لأية ا • • . إلرتك 

الأخرالقول هو كما الكتابة على ويطلق الأية، ٠ . ٠ ستحإه أيي إيم ُؤآيئ تعالى• 
قولومنه العرب، كلام في مشهور اا1كتابة على الوحي ؤإطلاق اوكريمة، الأية هذ0 في 

■معلقته فيا ربثعة بن لثد 
سلامهاالوحي صمن كما خلقا ا رسمهعرى ان الريفمدافع 

الكتابة.بمعنى وحي جمع التاء، وتشديد الحاء وكسر الواو بضم رُالوحيا؛ فقوله؛ 
تعنتثرة وقول 

طمهلميلأعجم فاهداهسا كسرى عهد من صحائف كوحي 
الرمة:ذي وقول 

الصحاثفبطون في وحي بقية كأنها اللواتي الدهم الأربع سوى 
جرير:وقول 

ولأما هازلنمفي يكاف وحيا يخط. اب الكتأخا كأن 
.4•ؤبمتث قو تيمأ آن إنجم ثأنمث آلممحنإ>_،  otممهء هك ؤ-ثج تعار؛ قوله 
المحرابمن قومه على تمج ء زكريا أن الكريمة لأية ١ هذه في — وعلا جل - ذكر 

النهار،أول فالكرة وآخره، النهار أول اض سبحوا أن لهم كتب أو ، إليهم فأشار 
بالإشارةقومه ء زكريا به أمر الذي هذا أن عمرازآأ ررآل في تعالى بين وقد آخرة. والعشي 

قوله؛في وذلك أيضا، به ء زكريا أمر اطه أن وعشيا، بكرة السيح من الكتابة أو 
الذيالمحراب هذا أن والفلاهر [. ٤١عمران: ]آل ؤالإبؤتقنره لأتيا ودثنيح حكثإ؛رإ رثك 

قولهفي المذكور فيه يصلي قائم وهو بالولد بشر الذي المحراب هو قومه على منه خرج 
القهعبد أبو قال [. ٣٩عمران؛ ]آل ق قائم وهو آلمككت ^يناديه تعالى: 

المجالس.وأشرف لمواصع، ا أرفع والمحراب: لأية: ا هذه تسير في ه القرطبي 
صحاحه:في الجوهري وقال اه. الأرضي، من ارتفع فيما المحاريب يتخذون وكانوا 

والمحراب:المسجد، محراب سمى ومنه المجالس، صدور المحاريب: الفراء: قال 
اليمن:وصاح قال الغرفة. 

امسلأرتقي أو ا ألقهلم تها ئجإذا حراب مة رب
[.٣٧عمرانت ]آل آفيا>رابه يئثا عثهثا :■٠^ ؤكئ\ تعالى: قوله المعنى هذا ومن 

الأيةمن مستنبلة الصلاة في المأمومين على الإمام ارتفاع في أقوال وللعلماء 
وخلاصةالأصل إلى عليها الوقوف أراد من يرجع الله رحمه مقيده قال ما والخلاصة 

تقدم.لما مآكروه الإمام علو وأن المذكورة، الأدلة بين الجمع وجوب : فيهاالشيخ رأي 
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لهذاويدل ، غيره دون لكيم بجوازه المتبر على الصلاة قصة وبين بينه ؤيجمع 
يرهلم نزل ؤإدا رأوه ارتفع إذا لأنه الصلاة؛ ليعلمهم المنبر على ارتفع أنه . إماره 

علوأما مغتفر. وهو يسير ارتفاع المنبر على ارتفاعه بأن بعضهم وحمع يليه، من إلا 
ارتفاعكراهة يقضى القياس لأن هريرة؛ أبي فعل مع القياس فيه تعارض فقد المأموم 
قولمع القياس تعارض ؤإذا جلي، قياس وهو الإمام ارتفاع على قياسا المأموم 

ومنهموجماعة، مالك مذهب وهو القياص، بتقديم يقول من الأصوليين فمن الصحابي 
الإماممن واحد كل علو تجنب الأحومحل أن شك ولا الصحابي، قول بتقديم قول يس 

تعالى.الله عند والعلم الأخر، على والمأموم 
بعدهاما أن والمعنى المفسرة، هي سجيإ^ أن إيم ؛؛؛ ■؛^٥١٥ت قوله في وررأنأأ 

وعشيا،بكرة لتسيح با الأمر هو به لهم أشار الذي لهذا قبلها، الذكور الإيحاء ينضر 
معتأتي لمصدريه ا ررأزا، أن على بناء مصدرية تكون أن ويحتمل الصواب، هو وهذا 

أوبالتسيح أي ، سبحوابأن إليهم أثار أي إليهم أوحى فالمعنى وعليه الطلية؛ الأفعال 
الصواب،هو مقرة وكونها الكتابة، به المراد بأن القول على بناء ذلل لهم كتب 

تعالى.الله عند والعلم 

ورهؤآئ تن ُحثاك صبى. آئققم رءايثئ موز أنتكثب ئذ تعالى; موله 
وترمتمؤت ؤبجم ولد يوم عيه رثثم و عؤبمتا جثايإ أق وإُ ُبمئإ . بما قاى 
أنواعمن أن المارك الآقتاب هدا ترجمة في قدمتا أنا أولا اعلم ثا يعق 

موصعفي مذكورة أحر صفات وله صفاته بعض مع شيء يذكر أن تضمنها التي البيان 
أسماءس الموصوفان فى وأكثرها ذلك، س كثيرة أمثلة فيه مر وقد نبينها؛ فانا آخر، 

نللئ^،علمت فإذا هنا، كما الأعلام صفات في ذلك ذكرنا وربما الأعلام، لا الأجناس 
صفاتهس شيثا ذكر وقد يحيى، صفات يعص الكريمة لأية ا هذه في ذكر تعالى أنه فاعلم 

والمذكورهنا، منها لخدكور يا المراد الاوبم_ شاء إن ء وسنيين لموصع، ا هدا غير في أيضا 
الموضع■هذا غير في 

تبقوله ووصفه يقووه ألتتستب خذ ؤثنيء>تي له' قال بأنه وصفه هنا أنه اعلم 
قولمقول ه ألخكقب خذ ت فقوله حقاه، يعف قوله؛ إلى ؤرءاس 

التوراةخذ أي التوراة؛ والكتاب؛ بقوة، الكتاب خذ يحيى يا له وقلنا أي محذوف؛ 
ثمالصحح، الوجه على يفهمه حتى أولا المعنى بفهم وذلك واجتهاد، بجد أي بقوة؛ 
ويتأدبحرامه، ويحرم حلاله، ؤيحل عقائده، فيعتقد الجهات، جميع من به يعمل 

أنعلى المفسرين وعامة به. العمل جهات من ذلك غير إلى بمواعفله، ويتحقل بادابه، 
أنزلكتاب هو وقيل! الإجماع. عليه واحد غير وحكى التوراة، ! هنا بالكتاب المراد 

إبراهيم،صحف هو وقيل؛ التقدمة، الكتب فسمل جنس اسم هو وقيل! يحيى، على 
.قدمناكما التوراة إنه الجمهور؛ قول والأظهر 
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وللعلماءالحكم، أعةلما0 أي أمومةت لأية ا هذه قي تعالى وقوله 
فيالفهم الله أن وهو واحد، ثمي؛ء إلى مرجعها متقاربة، أقوال بالحكم المراد في 

تفسيرفي كثير ابن قال صبيا. كونه حال في به والعمل فيه ما إدراك أي الكتاب؛ 
الخيرعلى والإقبال والعزم، والجد والعلم الفهم أي صتثاه لقكم .آوءايتنه ؤ ت لأية ا هدم 

قالت المبارك بن الله عبد قال حدث. صغير وهو فيه، والاجتهاد عليه، ب لإكبا وا 
فلهياأ حلقنا للعب ما فقال! نلعب، بنا اذهب ! زكريابن ليحيى الصبيان قال معمر! 

الأيةهذه تفسير في )ه التلبري جرير ابن وقال صيقاه، أ-ئقةإ وءابنثه ؤ اطه! أنزل 
حالفي. افه بكتاب الفهم وأعقلينا0 ذكره! تعالى يقول صيقاه ؤوءابن-ه الكريمة! 

بنالله عبد حدثنا قال! منيع بن أحمد حدثنا وقد الرجال، أسنان بلوغه قبل صباه 
صقاهتئذهأ وءابمه ؤ لأية ا هده في أحد عن يذكره ولم معمر أحيرني قال! المبارك 

انثهفأنزل حلقنا، للحب ما فقال! نلعب، بنا اذهب ليحي! قالوا الصبيان أن بلغني قال! 
الحكمة،أي صطياه ألقكم ؤ الكشاف! في لزمحشري ١ وقال صيتاه. آلقلإ ؤوءايننه 

ذييان!نابغة قول ومنه 

ثمدلا وارد سرلع حمام إلى نفلرت إذ الحي فتاة كحكم واحكم 
الكتاب،حكم أو النبوة، والحكم لأية! ا هذه تفسير في البحر في حيان أبو وقال 

اسةالفرأو الخدمة، آدانم، أو ,، الحقاوهو الق أو الأحآكام، الحلم أو الحكمة، أو 

أقوال.الصادقة. 

النافعالحلم الحكم أن هو لي، يظهر الذي -! له وغفر عنه الله عقا - مقيده قال 
هذافان حقا، به والحمل صحبط، فهما مأوي الالكتاب بفهم وذلك به، والحمل 

والعلمالمنع، )رالحكمء؛ معنى وأصل الكريمة. لأية ا في العالم1ء أقوال جميع يشمل 
والنقصان.والفساد الخلل من والأفعال الأقوال يمع ثه والعمل النافع، 

يبلغلم شابا أي صبيا وقيل! ١لفلاهر. وهو يبلغ، لم أي ؤصشاه تعالى! وقوله 
وقيل!سنين، ثلاث ابن قيل! الأول. والفلّاهر ، وغيره حيان أبو ذكره وكهولة، ا سن 
أعلم.وافه سنتين، ابن ت وقيل مع، ابن 

حناناوآتيناه أي ^3^^ ؤ على معتلوف ؤحثاياه ؤ الكريمة! لأية ا هذه في وقوله 
الحنانؤإحللاق والشفقة. والحتلف الرحمة، من عليه جبل ما هو والحنان! لدنا، من 

رب،يا وحنانيك حنانك قولهم! ومنه العرب، كلام في مشهور والعطف الرحمة على 
القيس!امرئ قول المحنى هذا ومن رحمتك، بمعنى 

عمانإلى عراق الملك ه لعمرو ين الملك الحارث أبنت 
انالحنذا حنانك معيرهم جرم بن شمجي ينو ويمنحها 

العبد!بن طرفة وقول رحنن؛ يا رحمتك يعني 
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Lws_Jفاستبق أفنيت منذر أبا 

الكلى؛درهم بن مندد وقول 
نظرةة نأميمن عهد وأحدث 
هاهنابك أتى ما حنان فقالت 

بعضمن أهو الشر بعض حنانيك 

واقفأنا إذ العلياء جانب على 
عارفالحي بأنت أم نب أذو 

وقولعليك، وشفقة وعقلف، لك، رحمة أي حنان؛ أمري أي راحنان،، ت فقوله 
•غيره و أ حطيئة لا 

ألا قمام مقلكل فان يك ملالهداك على تحنن 
أنهقوله• في التفسيرات وأصح عندنا، من أي إوواه تعالى؛ وقوله 

والمعاصيالذنوب أدران من طهارة أي ركاة، ٥ أعطينا أو أي قبله ما على معطوف 
علىالدالة الأيات ررالكهف،؛ سورة فى قدمتا وقد يرصيه، بما اش إلى والتقرب بالطاعة، 

اشعبد أبو وقال هنا، إعادته عن ذلك فأغنى الطهارة، بمعنى القرأن في الزكاة إطلاق 
وجوهفى والتنمية والبركة التهلهير الزكاة؛ لأية ا هذه تفسير فى ئه القرطبي 

كماعليه الثناء بحسن زكيناه المعنى وقيل؛ يهديهم. للناس مباركا جعلناه أي الخير؛ 
كلامانتهى قتيبة، ابن قاله أبويه؛ على صدقة ^^٥^ وقيل؛ إنسانا. الشهود يزكي 

ذكرناما هو - افه شاء إن - فيه والتحقق الأية. معنى في التحقق حلاف وهو القرطي، 
بماللحجل إياه بتوفيقنا والمعاصي الذنوب من طهارة أي زكاة؛ وأعطيناه المعنى! أن من 

الصالح،العمل لأية ا في بالزكاة المراد بأن العلماء؛ من قال من وقول تعالى، افه يرصي 
والمعاصي.الذنوب من الطهارة به الذي هو الصالح العمل لأن ذكرنا؛ ما إلى را-بع 

مجتنباربه لأوامر ممتثلا أي _1^، الآكريمة؛ لأية ا هذ0 في تعالى وقوله 
قتادةعن وغيره القرطبي قاله بها، يلم ولم قعل، حعليئة يعمل لم ولذا عنه؛ نهى ما كل 

مرفوعا؛ذلك من شيء يثبت لم أنه والظاهر مرفوعة، أحاديث ذلك نحو وفي . وغيره 
وقد. وغيره كثير ابن له أشار كما راو، بضعف وإما مدلس، بحنحنة ؤإما ؛انقطاع، إما 

العربية.اللغة في مادتها وأصل مرارآ ة لتقوى ا رر معنى قدمنا 
أيكثيرأ، - بالكسر - البر عل فا هو لفتح با لبر ا ه يزلدخ تعالى؛ وقوله 

وقوله. لهما نب لجا ا لين ، بهما لطيفا ، إليهما محسنا أي لديه، يوا لبر ا كثير ٥ وجعلنا 
يكنلم أي نيثاه ■؛4،، ذق ونز وقوله؛ ُؤبن؛ا4 قوله؛ على معطرى ؤُنمإ4' 
ابنله محا لوالديه، متواصحا لله، مطيعا كان ولكنه والديه، وطاعة ربه طاعة عن مستكبرا 

الماسعلى متكم وكل لهم، والظلم للناس، القهر أي الجم، كثير هو والمبمار؛ جرير• 
تعالى؛قوله في الطش شديد على القرآن في أطلق وقد مار■ فهو يظلمهم: 

ممتم،أن ُؤأزأت• قوله؛ في القتل منه يتكرر من وعلى ]اكعراء[ .ه -يجأ دثثتن طثتر 
[.١٩فم.ص: ]الة الأب. . ا'لأنجه. ق ;ثاَنا َ ضآن إلا بيد 4 الأم شثا قك 
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القاعدةعلى الياء في وأدغمت ياء الواو فيه قلت فعول ^؛٥٩٤^ قوله: أن والظاهر 
تبقوله الخلاصة فى مالك ابن عقدها التي المشهورة؛ التصريفية 

اعريعروض ومن واتصلا ويا واو ْن ايابق يسكن إن 
رسمائد ما غير معتلي وشذ غما مل بن لاقواو الفجاء 

يكونأن ويحتمل العصيان، كثير أي كصبور، ررعصويا(( هدا على ررعصياق فأصل 
البحر.قي حيان أبو قاله أيضا، الخبالعة صيغ من وص فملأ أصله 

يبمفيمؤت ورم ؤلد دوم عقه وثلم ؤ الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى وقوله 
أنهاعندي والأظهر عطية؛ ابن وقال له. أمان أي عليه وسلام جرير؛ ابن قال ؤا.اه 

وهوعنه العصيان بنفي له متحصل الأمان لأن الأمان؛ من أشرف فهي المتعارفة، التحية 
قيفيها الإنسان التي المواطن في وحياه عليه اش سلم أن في الشرف ؤإنما درجاته، أقل 

ابنكلام انتهى الحول، عفليم تعالى اممه إلى والفقر الحيلة وقلة والحاجة، الضعف غاية 
لأنواحد؛ شيء إلى القولين ومرجع لأية، ا هده تفسير في القرطبي نقل بواسطة عقلية 
أنيعني الأمان، هو قال؛ من وقول يكره. مما والسلامة الأمان، التحية، سلام، معنى 
المتبادروالفلاهر يكره. مما والسلامة الأمان معناها اش من والتحية افه. من الأمان ذلك، 

والسلامة.الأمان ومعناها ليحيى الله من تحية يوم عقه ؤوثثم قوله• أن 
اكعاء،معنى في أنه نكرة وهو به الابتداء وسؤخ مبتدأ، ه عقه وقوله؛ 

ووقتموته، ووقت ولادته، وقت هي التي بالملأم الثلاثة الأوقات هده حص ؤإنما 
بنسفيان قال غيرها، من أوحش لأنها الأية؛ . .يموف4.ثج ولد قوله؛ في بعثه 

كانمما خارجا نفسه فيرى يولد يوم مواطن؛ ثلاثة في المرء يكون ما أوحش عيينة؛ 
■عظم محشر في ه نففيرى يبعث ويوم عاينهم، يكن لم قوما فيرى يموت ويوم فيه، 

جريرابن عنه رواه فيها؛ عليه بالسلام فخصه زكريا بن يحيى فيها الله فأكرم قال؛ 
إنقال؛ ه الحسن عن باسادم الأية هدم ير نففي الطبري جرير ابن وذكر وغيره. 
استغفرالأحر؛ قال منى. حير أنت لى، استغفر عيي؛ له فقال التقيا ويحيى عيسى 

علي.لله ا ويسلم نمى على ُباّمّت؛ا مني، حر لتا ا عى. فقال منى، حر است.، لى، 
اللهرحمه ء الممري الحز عن جرير ابن رواه الذي الكلام هذا القرطبي نقل وقد 

قالبأن عيي فضل الملمم، في الأية هالْ من العلماء يعفس اذِزع قال؛ ثم — تعالى 
وحكىقرر حين ذللق، اقتضت المي تعالى الله من وماكانته ص شعلى ليم المفي إدلاله 

وجه.ولكل ■' ■عهلية ابن قال علميه، لم يأن من المنزلة في أعفلم النزيل محكم في 
ولد4دوم عه ُؤوسلم قوله: في يحيى على الله سلام أن والظاهر القرطبي. كلام انتهى 
أمرثوقم ت ولب. ق؛ عث قوله: في ه نفعلى عيي سلام من أعفلم الأية 

١ظاهر هو كما إو^ا4 حثا ابمث ويوم 
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وصفلعاملها، قيد الحال أن الاستنباط هدا وجه ء! عنه الله عفا — مقيده قال 
الظهور،كل ظاهر وليس الشهداء، حياة وتلك حيا، بكونه مقيد فبعثه وعليه لصاحبها، 

أَ.تعالى وافه 
وذكريحيى، صفات من الكريمة السورة هزه في تعالى فه ا ذكره ما حاصل هو هدا 

قائموهو ألمكتكت ررآل في كقوله الموصع، هدا عير في صفاته وعفس 
ينوثيثا ؤحصوئإ وسندا آس ين يمحمز ممدها إيءُتي .يبؤ/لن آلده أك آلمءمإب ق بمثؤ 
بعيسى،مصدق أنه [ ٣٩عمران! ]آل آهءه ين ئثو ممدها ؤ كونه ومعنى عمران[ ]آل ).ه 
تعالى!قال كما فكان، رركن؛؛ قوله؛ هي كلمة أوحيه افه لأن كلمة لعيسى قيل ؤإنما 

]التبساءتالأية . . • همِ،يمه إل أتئنها دٍخنب آؤ رئوق هم/،يم آيل عيش ألمسح 
ء_م_رانت]آل لأية ا . . , إيمة هبرؤ أثء إن يضم ئاأني أؤإذ وقال! [• ١٧١

]آل٢^،^ ين يكلمؤ مصيفا ؤ تعالى! قوله معنى فى المفّرين جمهور قول هو وهدا [. ٤٥
القرآنفى والكلمة افه. بكتاب مصدقا أي الكتاب، بكلمة المراد وقيل! [ ٣٩عمرانت 

وقوله![،" ١٣٧]الآعراف: أوثت-ئه رك كمت ؤوس£ا كقوله! المفيد، الكلام على تعللق 
ئايلهاههر َممنئ إثها ه! وقول[، ١١٥_ام؛ _ار_]الأنوعدوه صبمدقا ؤه َكلمت أؤو5تئا 

١٠]المؤمنون:  والصوابصعقه. لظهور تركناه الأقوال وباقي الأيات، من ذلك غير إلى [ ٠
بالميزانلسحاس ا وزن [ ٣٩عمرانإ ]آل ^وسنداه وقوله! . ذكرنا ما هو — فه ا شاء ن إ. 

فيهي التي الواو قل الزائدة الفيعل ياء سكنت د( و )_ مادته وأصل ررفيحل،؛ الصرفي 
الخلاصة!في بقوله لها المشار التصريفية القاعدة عن ياء الواو بدلت فا العين، موصع 

اويواو من المابق يسكن إن 
يعليحه،من ليد فا الكثير، الحلق وهو المواد من واصله • انقا لختقاسسن ا البيتين 

يسودساد فيه! تقول أنك، واو اّدة عين أن على والدليل الناس. من كثير سواد ويتبعه 
قولومنه أصلها، إلى العين يرد والتصعيمإ سيدأ، جعلوه إذا سودوه، وتقول! بالواو، 

العامري:الطفل بن عامر 

موكبكل في المشهور ها وقارصعامر يد ّابن ى ؤإن ؤإني 
أبولا أم بأسو أن الله ى أبوراثة عن عامر ودتني مفما 

تالأحر وقال 

بسدويظمرول سدلإلى اجة حلولوك موم قبوإ0 
سادمن على السيد إطلاق على دليل فيها والأية بيانه، عن تكفي ذللثا مثل ومهرة 

تهاعلي بن الحز في قال المي. أل وغيرهما الصحيحين فى جاء وقد الماس، من 
قريظةبني في للحكم .4، معاذ بن سعد جاء لما وأنه. الحديث، سيدآا هذا ابمح، ررإن 
الذيأنه [ ٣٩عمرانن ]آل ؤوحمّوئإه قوله! معنى في والتحقيق لسيدكم^ ررقوموا ه^! قال 
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ذلكولكن افه. لعبادة و\وقط\ط منه، تبلا إتيانهن على القدرة مع النساء عن شه حصر 
إنقال: من. قول أما البل، وعدم التزوج فهي المي. سنة وأما شرعه، في حائزأ 

إتيانهن،على يقدر لا عنين لأنه النساء عن محصور وأنه مفعول، لمعنى فعول الحصور 
.بهاعليه بمي حش فعله من وليست الرجال، في ومص عيب الحنة لأن بمحح؛ فليس 

•قال من وقول ■ العلماء من واحد غير واختاره ذكرنا، ما هو — الله ثاء إن — فالصواب 
الأخعلل؛قال كما الميسر في القوم مع يدخل لا الذي هو الحصور إن 

بوارا فيهولا الحصور بلا ادمي ن;—الكأس مربح وشارب 
إطلاقكان ؤإن ذكرنا ما هو معناها بل لأية، ا معنى في بالصواب ليس نول 

واصح،معناه بالهمزة نافع قراءة على ررونبيئا؛، وقوله: لغة. صحيحا ذلك على الحصور 
شانله خبر الوحي لأن شأن؛ له الذي الخبر وهو النبأ من مفعول، بمعنى فعيل وهو 

كمحنىمعناه العلماء: بعض فقال المشددة بالياء الجمهور قراءة وعلى يه. الله يخيره 
فهوهدا وعلى . قبلهاالتي الياء فيها وأدغمت ياء أبدلت الهمزة أن إلا نافع، قراءة 

بالهمزة[ ٣٧]التوبة: ألتتذمره ؤ زبثادآ ألئيء ^٩ قوله* في البيتين كالقراءتين 
الارتفاعبمعنى النبوة من الجمهور قراءة على هو العلماء: بعض وقال الياء■ وسديد 

وأقوالهم،وأعمالهم، عقائدهم، صلحت الدين هم والصالحون وشرفه، النبي لرفعة 
وصفامن مع بالصلاح يحيى تعالى الله وصف وقل الفساد، صد والصلاح ونياتهم، 

صَ؛و وإوس وعبي وبج؛ قوله: في ل>الأنعام<، سورة في الأسياء من بذلك 
.،[ LxjVl]آلصنلجبمى 

.ه.ثِذا نكايا أتلها يئ، أثدت إذ متم ألكف ؤ، تعالى قوله 
وهوالكتاب في يذكر أن الكريمة لأية ا هذه في ه نبيه - وعلا جل - الله أمر 

عنهمتنءص< أي وقوله: شرقيا، مكانا أهلها محن انتبذت حين رؤُميمه القرأن 
وقولهالمقدس. بيتا شرقي يلي مما أي ث/قثاه ^ ١٤٠^وقوله: عنهم. منفردة واعتزلتهم 

مشتملةالأحيان لأن اشتمال؛ بدل من بدد رُإذ؛أ الكريمة: الأية هذه في تعالى 
عليهواعترصه الكشاف فى الزمحخشري قاله محقلروفه. على الظرف اشتمال فيها ما على 

تعالىوالله معه، الصواب وأن اعتراصهما، سقوط و١لفلاهر حيان. وأبو البقاء أبو 
هداغير في وبين ولادتها، قصة عن ولا ررمحريمءا سب عن شيئا هنا يذكر ولم • أعلم 

بستطلخدمة تعني مححررأ، بهلنها في محا نذرت أمحها وأن عمران، ابنة أنها الموصع 
عمران:ابنة كونها بيان في قال . ررمريمء،فولدت ذكرأ ستلد أنها نفلن المقدس، 

راآلفي ولأدتها قمة وذكر [. ١٢]التح_ردم; ١لآية . . ٠ همحهاه تتصدق آبآ عثتن آيمث 
إهكمؤ هثثثل مصا ش ؤر ما لقث درت إؤ رث عمون ؛، ٥٢هاك قوله: في ءمران؛؛ 

ألدميونس وثعت يم؛ا أعثر وآك أنئ ومعمآ إف رت، ؛>؛، ١٥ومت؛نا كغ آصئِا. ألؤح أنت 
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يمولنبه-ا أؤصي. آلثثلر؛ا ين يكن مح؛اوها رإو تنيئ تئتو وإؤ 'أثيق 
تتهأقات % ذ ثثد الموت وة قثهثا دَء ئ ءة قئلها ثظ ته ص تن 

عمرازآ.]آل ه حسناماينير يثاء س يتذق آلته إن آيته يند هن هو قالث هتذا ئَف أة 
ظرف.لأنه منصوب ،^ ١٤٠■؛^ت وقوله 

المرادأن لأقوال I أظهر رؤحثاه، ءاقها بما، دوبمم ثن •' تعالى قوله 
■؛^^٠؛\ وقوله ]الشعراء[، ه ل.( آلإ-ثن ألقح ثب ^٢، ■ قوله لذلك ويدل جبريل. ت يقوله 
وتكريم.تشريف إصافة قه ا إلى وإصافته [، ١٠٢]الحل: أ-ليىه رنتكن من ألندا؛را رمحح ئريم 

يدل١لأية في المذكور سويا يشرأ لها تمثله سوياه. يثمل لها تعالىI قوله 
هالنيرؤإذ قوله؛ ش تعالى به صؤح المدلول وهذا بآدمي، وليس ملك أنه على 
الذيوهذا [. ٤٥ن؛ عمرا ]ال ه ميم ارن عيسى المسيح اسمه منه بكلمه أش إن  ٢٠^٠٢^

وقوله؛علتما للق، لأهب رتك ؤبمول أثأ أؤِإثم1 ! هنا لها قال الذي هو به بشرها 
لهاه.صئل ت قوله في الفاعل صهير من حالان سييآه لجت، 

ذكرؤاه. يكنا عثما للث، لأهب رنلف رسول اثأ إثما وهائ •' الى عته نول
رسولإنه لها قال جبريل هو الذي لروح ا ذلك، أن الكريمه لأيه ا هذه في — وعلا ل ج— 

والمعاصي،الذنوب من طاهرأ أي زكيا، ولدأ أي علاما ليعطها أي لها، ليبمب ربها 
لها،لموهودسا ا العلام هذا ينط صفا ُن كسرا لموصع ١ هذا ععر فى وبمن ينط، لبركا ا كسّر 
أسمهتنه و؛لإماؤ يبئ-رك آثت • كقوله . والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه — عيسى وهو 

وؤكهلأألمهد ي ألثاس وي،ءقتأ ١. أتمزؤن وين آلتت١ ؤآ وجها ميم أن بمش أييح 
.؛وأُلإنجل وآمحة وألحطمه آوئنب وثلمه ؤ وقوله؛ ء-م-ران![ ]آل ه ا. آمحلءءيرك وين 

قلاأشن ثث ل=ظم أخو آيي ريطم محن %يز مد أق .\حويذ بقآ ءة 
أمه أدوق وم هءهك لإلتض وأزك\ أم الإلآ0 لهإ حإمخآ فه هأنمح ألملتر 

تلأيا ا من ذلك غير إلى [، ٤٩، ٤٨ء_م_ران: ]آل ي ئثصروة وما ئأمحن ثا 
لونوقا نافع عن وورش عمرو أبو لحرف ا هذا وثرأ الغلام. هذا صفات على المشتملة 

ربكأي هو، لك، ليبمب أي اللام، بعد المفتوحة بالياء عنه ؛خلقس، أيضا عنه 
منالرسول أيها أنا هو لك لأهب أي التكلم بهمزة ررلأهبءآ الباقون وقرأ زكيا. غلاما 
معروفخلاف الجمهور قراءة على نفه إلى الهبة إسناد0 معنى وفى ■ زكيا غلاما ربك 

ؤسودأثأ ت لها جبريل بقول الراد أن عندي ذلك فى الأقوال وأظهر العلماء، بين 
الذيفي بالفخ الغلام هبة في سببا لأكون أي يكثاه؛ غلتا مح( لأهب رتكا 

هذاأن لراكحريم« سورة في تعالى وبين عيسى، حملها بسببه فصار الفرج، إلى وصل 
منِفيه كتقحثا مجها أثصث أي عمتن آبمت زؤو؛ثيم تعالى؛ قوله في فرجها في المفخ 

ينافيولا ■ فرجها إلى راجع ررفيه® قوله؛ في والضمتر [■ ١٢]التحريم; لأية ا ■ . روحنا4• 
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مؤثتاهين يهثا تمحكا مبمهثا تنمئت ! ررالأنساءأأفي تعالى نوله ذلك 
الزمخشريفسر وبهذا عيسى، حمل منه فكان الفرج إلى وصل النفح لأن [ ٩١]الأنبياءت 

الأية.الكشاف في 
—وعلا جل - الله لمول منه حكاية للئاه لأهب ؤ جبريل قول ت العلماء بعض وقال 

أمحلهر.والأول غلاما، لأهب أرسلتك لي قال وقد ريك، رسول أنا إنما فالمعنى وعليه 
الإعلامكان لما قبله من الهية جعل العلماءت بعض وقال اللففل. حناهر عن يعد اكاني ومح، 

تعالى.الله عند والعلم الأول، وأؤلهرها تفسيره. في القرمحلبي صدر وبهيا قبله. من بها 
ذموه■ ئبمأ أك ولم ثقر سني ولم علم ؤ،  op؛أن ت تعالى قوله 

عليه— الزكي بالغلام جبريل يشرها لما مريم أن الكريمة الأية هذه في — وعلا ل ج— 
أنيوالحال غلاما ألد كيف أي ل يتؤ0 ت قالت - واللام الصلاة نبينا وعلى 

وإذازانية. أك لم أي ساه، أك ^^٠٢ بنكاح روج يجامعني لم تعني ئشر، ني يملم 
استخباراستفهامها أن والفلا-هر تحمل، فكيف وحراما حلألأ الرجال مسس عنها انتفى 

الرجالمسيس عدم مع لأنها المذكور؛ الغلام حمل بها يكون التي الكيفية عن واستعلام 
اللهقدرة كمال من تحجب استفهام استفهامها يكون أن ويحتمل الكيفية. لها تتضح لم 

سورةفي أيضا عنها ذكره هنا قالته أنها عنها . وعلا جل _ الله ذكر الذي وهذا تعالى، 
آنمهتنه يكمة ئإرلإ الله إن يثمريم ذ_الني■ ت تعالى قوله في آ؛ عمران ررآل 

و=كهلأأنهد 4 أتاس وتحفتإ و ألتوه ويف وآ'لآ-خنة آلثت١ ق وحها ٣ آئ عسى اشيغ 
_U؛[. ٤٠ن: عم! ]Tj يستق ولر ولث ي، ةؤة آئ وت ٥^٠ . ألمتندء؛ك وبن 

علىيدل [ ٤٧عمران: ]Tj يوه بمتنق : قولها على عمرانا؛ الأل آية في واقتصارها 
.هوكما برني، والخسيس بنكاح للمسيس شامل عنها المنفي البشر مسيس أن 

:قولهاأن فيه يظهر دغثا4 أق وثم بمر يسنق آ ررمريم؛أ سورة محي فقولها وعليه 
لويا والحرام' ل لح.لأ ا يمل المسر مرسسس لأن تعمم؛ بعد تخصبمحصر أك ؤولم 

جعل،٤^ أك وثم بمر يدسذمى ؤوثم * هتا تعالى قوله تفسير في الكشاف في الرمحشري 
دسوهىيمآن قل ومن ت تعالى كقوله عته كناية لأنه الحلال النكاح عن عبارة المس 
فجرفيه: يقال إك كذلك، ليس والزنى [ ٤٣]الماء: ه أشك أتنلإ وآو [، ٢٣٧]القرة: 

اه.والأداب، الكنايات فيه تراعى أن يقمن وليس ذلك. أشبه وما بها، وحبث بها، 
فينكرة رربثر؛، لففلة أن ويؤيده عليه، تدل عمران( )آل وآية الأول، والأحلهر 

المجاهرةوالبغي: كان، من كائنا يشر كل مسيس فينتفي بشر كل تحم فهي النقي سياق 
إحداهماسبقت ؤياء واو فيه اجتمعت الخبري، عند فعول ووزنه يالزني. المشتهرة 
فيكسرت كما الياء لأجل قبلها ما وكسر الياء محي وأدغمت ياء الواو فقلبت بالكون، 

فعول،البغي أصل بان والقائل مرارأ. هذا قدمنا كما ودلو. عصا جمع ودلي عصي 
وقالفاعل. بمعنى فعيل في لازمة لأنها التأنيث، هاء للحقته فحيلا أصله كان لو يقول: 
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كمابغو؛ لقيل فعولأ كان ولو فعل، وزن على الغي أصل التمام: كتاب محي جني ابن 
بأنالتأنيث تاء لحوق عدم عن يجاب فقد القول هدا وعلى المكر. عن نهو فلأن قيل؛ 

فيحيان أبو قاله كما بغي؛ لا باغ فيه يقال والرجل بالإناث■ مخصي وصف البغي 
والأنثىالذكر بين الفرق تاء إلى تحتاج لا الإناث المختتط والأوصاف البحر، 

بقوله!الكافية فى مالك ابن عقده كما 'كحايص؛ 

نصلففل اللأن اسغنى "اء عن يخص بالأنثى الصفات من وما 
لأيةا هذه تفسير قدمنا قد . ه_آواه عو هو رئك قال َكذإلف ل ؤ، تعالى؛ قوله 

الأية؛هذه في لمريم جبريل وقول ■ هنا إعادته عن فأغنى زكرياء، قصة في مستوفى 
أنغير من به البشر الغلام ذلك وسليين أي هؤذه؛ ؤ هو رتلف هال َكد؛إلشح ؛ؤهال 

إمحوله محي عمران آل سورة فى لأية ١ هذه معنى إلى تعالى أشار وقد بشر، يمسك 
ثميقول ؛قا آمأ ممئ إدا ئهء ما يحو أثي هكذك هاد ئثث يسني وئز ولا ل ةؤ0 آة رن 

-وعلا جل - ذكر ■ ه منيئا آتثإ ؤاث مثأ وجمة قناين ئات1 تحار؛ قوله 
آيةذلك ليجعل زوج بغير امرأة من عيسى حلقه حكم من أن الكريمة الأية هذه في 

ثاءإن يشاء كيف يشاء ما يخلق تعالى وأنه قدرته، كمال على دالة علامة أي للناس؛ 
فحلكما أنثى بدون ذكر من حلقه شاء ؤإن بعيسى، فعل كما ذكر بدون أنثى من حلقه 
النفستلك من حلق أي ١[ ]الماء؛ روجهاه ثنيا ؤواثقأ إ محوله محي ذلك على نص كما ء بحوا 
ؤإنبآدم■ فحل كما محا والأنثى الذكر، يدون حلقه شاء ؤإن حواء، زوجها آدم هي التي 
كلعلى القادر الحفليم افه فسبحان آدم، بني بسائر فعل كما وأنثى ذكر من حلقه شاء 

ولدتهحيث آية عيسى جعل كونه من اتكريمة؛ لأية ا هذه فى - وعلا جل س ذكر ومجا شيء؟ 
ؤعشئر،هءاية ؤآثهثا ؤحدعأن)ها بقوله؛ ررالأنبياءءأ في أيضا له أشار زوج غير من أمه 

[.٥٠]المؤمنون: ءايذه ومحه7 همزم آن ؤوثثلن1 يقوله؛ ررالفلاح؛، وفي [، ٩١]الأنبياء: 
المقامدل حذف فيه ِممنايزه ءايه الكريمة؛ الأية هذه في تعالى وقوله 

أيمحذوف؛ معلله تعليل إلثايد(ه ءاية الكشاف؛ في الزمخشري قال عليه. 
قدرتنابه لنبين أي مضمر، تحليل على محقلوف هو أو ذلك، فيلنا للناس آية ولنجعله 

يمايممن ؤكجرى ,إلى وآُلأرٌر، ألسمؤت آس ونحوه . آية ولنجحله 
اه.[ ٢١]يوسف: آمحنج، ؤ، يوثق عنا '^٧٤،؛؛^، وقوله؛ [، ٢٢]الجابه: 

الرحمةيبتغ فلم به كفر وص به، آمن لن أي مثا4 ؤوجم1 ت لأية ا هذه في ومحوله 
]الأنساء[،©4 صث جمه إلا ونس .؛ نبينا في تحالى قال ك٠ا شه، 

أيمقضيا، أمرأ منك الغلام ذلك وجود وكان أي متجثاه آمثإ ث وجا تعالى؛ وقوله 
محالة.لا واقع فهو وقوعه، س بد لا الخحفوحل اللوح في مستلورأ الأزل، في مقدرأ 
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أفثؤحيج إق آدح1ص هثما؛ها ١.( شبميآ ذكاة دي.ء ؤئحم1ئن تعالى! قوله 
'ه ّْذمسثا ينيا ؤحكنت هتدا قتل مث يتلمتتى قالت 

تفقوله عيسى. حملت مريم أن الكريمة لأية ا هده في — وعلا جل — ذكر 
قومهاعن معتزلة وبعدت به تنحت أي عيسى أي ؤثح1ئتهه 

أقوالوفيه لحم■ بيت المذكور المكان أن على والجمهور بعيد، مكان في أي محمياه 
جنخأي النخلة، جنع إلى العللق ألجاها أي \تئ\ضه ت وقوله ذلك، غير أحر 

علىحمله إذا غير0 ه ء وأجا فلأن، جاء ت تقول والعرب المكان. ذلك في نخلة 
Iزهير قول ومنه المجيء، 

رجاءلوا ة مخافاله أجاءتإلينا عتمدأ جمار محّسار وج
•حسان وهول 

الجبلسفح إلى كم ا جانفا ة صادقشدة ا ددنشإن 
الحركةوهو المخض، من مخاصإ وسمي الولادة، وجع وهو القللق، ت ض والمحا 

الخروج.أراد إذا طها في الجنين تحرك لشدة الشديدة 
ماتتقد دcكون أن تمنت ملجيبمياه ينثا ؤمحشتت هندا ثل مش ثثتى أؤهالت وقوله؛ 

يبينلم هنا أنه فاعلم الأيتين، هاتين محنى عرفت فإذا • يذكر شيئا تكن ولم ذلي قبل 
تكونأن أجله من وتمنت أجله، من عنهم تنحت الذي هذا هل يبين ولم به، حملها كيفية 

جاءتوأنها بالزنى، يتهموها أن من خوفها وهو ت منسيا نسيا وكانت ذلك، قبل ماتت 
هذاغير في ذلك كل بين تعالى ولكنه منه. سلمت أو فيه وقعت زنى من الغلام بذلك 

الحملفوقع فرجها إلى النفخ فوصل فيها نفخ أنه حملها كيفية أن إلى فأشار الموصع، 
رؤحناهمن يّه ضحكا ؤثها أغثت أبآ عمى آقت ؤوٍة ت قال ^—١ ذلك، بب ب

لأية١ . . • روجت-تأه بن فيهثثا سم>كا وثهثا ئحمثثتت وقال• ؛؛ ١٢ر^• —ح—
فيهاجبريل نفخ النفخ بذلك المراد أن العلماء من الجمهور عليه والذي [• ٩١]الأنساءث 

لك،لأهب رتلث، رسول أثأ أؤإئما هوله* في الجمهور قراءة لذلك تدل كما فحملت، افه بإذن 
فيلفه المذكور الفخ ٠ وعلا جل ٠ افه إسناد ذلك ينافي ولا تقدم، كما يظاه عنتا 

تعالىوهو ومشيثته، وأمره ياذنه أوقعه إنما جبريل لأن [؛ ٩١ت ]الأنبياء قوله■ 
ذلكمن الحمل يخلق أن على له قدرة لا فجبريل النفخ؛ ذلك من الحمل حلق الذي 

ولاالمذكور الفخ يقع أن يمكن ولا تعالى، وأمره ومشيئته بإذنه كونه أجل ومن النفخ؛ 
أعلم.تعالى والله نفسه، إلى أسنده - وعلا جل - بمشيئته إلا منه الحمل وجود 

لسقوءل،ا هر فنا درعها جيب هو الملك، فيه نفخ الذي فرجها إن ت ل ها من وقول 
الحمل.فوقع المعروف الفرج إلى وصل الدؤع جيب في الواقع الفخ بل 

بالفاحشةلها قذفهم وهو منه حافت الذي ذلك، أن أحر مواصع في تعالى بين وقد 
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مثاهثث :؟ئت قد يمنيهّ ؤه؛أوأ عنهم! كقوله وذلكإ برأها، افه ولكن فيه، وقعت قد 
ثنثآأمك َكاتت وما سوؤ آممأ ألوك َكا0 تا هنروِن ؤئت1حت عنهم! وقوله الفاحشة، يعنون 
ءومتلهم أؤوكمهم تعالى! وكقوله الولد؟ بهذا وجئت أنت فجرت يعنون ا.ه 
^.UQوه ثقلث شا مبً 

الراجز!قول ومنه البعيد، القصي، ئمبمياه أؤنكانا وقوله! 
ليمقالاذورة قالذي نى مقصي لا عد قمعدن قتل

صبيالالك ذيو أبي أنلي الحربك يفي تحلأو 
آنبقوله! لموصع ا هذا غير في تعالى ممه ا وصفه قد القصي المكان وهذا 

الآدةهذه في وقوله ]المومون[؛ وه وسإأَيا مير ؛١^، ضز إق ؤءاوقثثأ ءايه ؤمحي ثم 
الحملإلى هذا قوله في والإثارة . بعلتهافي وهو انتبذت أي دمحعه 'أؤها'ثذدت الكريمة! 

للوصع.أصابها الذي والمخاض 
والمسيالمسي نمث1ه نمثا عتها: الاكريمة الأية هذه في وقوله 

وكالونيالحيض، كخزق لحقارته، وينسى يهلرح أن حقه من ما هو — والفتح الكسر ب- 
أنساءكم،انفلروا قولهم! الدار عن ارتحلوا إذا الحرب كلام ومن ذلك. ونحو والعصا، 

ونحووالوتد؛ كالعصا وتنسى تترك أن شّأنها من التي الحقيرة الأشياء أي نسي، جمع 
تاة.عا وينسى يترك أن حقه من حقيرأ تافها شيئا أي دثثاه وحضت ؤ ! فقولها ذلك. 

نسيقد وينسى يترك أن عادته من الذي التافه الشيء ذللثط أن تعني ؤمذ؛بكايم ! وقولها 
ماإلى راجحة لأية ا في المفسرين وأقوال حقه. هو الذي النسيان فيه فوجد بالفعل وطؤح 
الكميت!قول ذكرنا ما على المسي إطلاق ومن ذكرنا، 

لحلولا معد في بنسى ولت قضاعة لكلب جسرأ أتجعلنا 
الشنفرى!وقول منسي، تافه شيء أي ررينسىأ؛ I فقوله 

تبلت،تح_دثك ؤإن أمها على تقصه نسيا لأرض ا فى لها كان 
الماءوسكون الخاء بفتح وقوله! ونسيته. تركته شيء أي رريسياء فقوله! 

اللغة!في والبلت الحياء. من كلامهّا تقطع أي — التأنيث تاء بعدها اللام وفتح الموحدة 
وقرأاليم، يكسر مئه والكسائي وحمزة عاصم عن وحفص نافع وقرأ القطع. 

يفتحدثثاه ؤوح=ىئ وحمزة عاصم عن حفص وقرأ الميم. بفم رلت،آ الباقون 
صحيحتان.وقراءتان فصيحتان، لغتان وهما بكسرها، والباقون الون. 

لمالوصع قبل بعيسى مريم فيها حملت المي المدة قدر في العلماء وأقوال 
كانؤإن المساء جمل كعادة حمل أنه وأحلهرها . منها شيء على دليل لعدم تذكرها، 

أعلم.تعالى والله للعادة، حارقا منشؤه 
.ه.محثك ه جعل هد حنا ألا ي ين ؤثادئها تعالى! قوله 
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عاصمعن وحفص نافع قرأ0 ت سمتض قراءتين الحرف هدا في أل ت أولا اعلم 
تاءوحفض جر، حرف ررمن؛، أن على المتم بكسر قآ4؛ ثن ؤثاددتها ائي والكوحمزة 
عنوشعبة عامر وابن عمرو، وأبو كئير ابن وقرأه • بررمن،ا مجرور الفلرف لأن تحتها؛ 
أينائي، فاعل هو موصول اسم أئه على ررمزأ؛ ميم بقح ة لحثها من ررمحناداها عاصم، 

،محذوف صمير النداء ففاعل الأولى القراءة فعلى تحتها((، ل) وفتح تحتها، الذي ناداها 
.ارمن(( هو الذي الموصول الأمم فالفاعل الثانية وعلى 

المعبرناداها الذي المائي هذا محي مختلفون الخلماء أن فاعلم هذا عرفت ؤإذا 
بعفسفقال هو؟ من الموصول بالأمم الثانية وفي بالضمير، القراءتين إحدى في عنه 

مريمنائي الذي إن ت قال وممن . جبريل هو ت العطلخاء بعض وقال عيسى. هو ت العلماء 
والملي،وقتادة، والضحاك، الأولي، ميمون بن وعمرو عباس، ابن جبريل، هو 

حشعيسى يتكلم لم • قالواالقول هذا وأهل عنه• الروايتين إحدى في جير بن وسعيد 
.قومها يه أتت 

والحسن،ومجاهد، أبى، وصحته، عندما عيسى هو ناداها الذي إن قال؛ وممن 
زيد•وابن عنه، الأحرى الرواية مح، جمر بن وسمد سه، بن ووهإ 

مكانمن جبريل -فناداها ت يقول الملك إنه iالت من أن فاعلم ذلك، علخت فإذا 
هذاأهل وبعض . عنهامنحفض مكان من ناداها وقد مرتفعة، ربوة على لأنها تحتها؛ 

هذاعلى الأول والظاهر القابلة. تقبله كما الولد يقبل تحتها جبريل كان ت يقول القول 
القول،هذا أهل عند ررتحتها(( وتاء اليم بفتح تحتها(( من ررفناداها قراءة وعلى القول. 

كماالولد يقبل تحتها أو مكانها، أسفل مكان في أي تحتها هو الذي فناداها فالمعنى 
القراءةفعلى جبريل. وهو أي فدمنا، كما الأحير الاحتمال صعق مع القابلة تقبل 

ررفناداهاالثانية القراءة وعلى . تحتهامن جبريل أي هو ررفناداها(( القول هذا على ولى ألا 
عيسى،هو المنادي بأن القول على وأما جبريل. وهو تحتها الذي أي تحتها(( من 

كانلأنه تحتها؛ من وصحته الذي الولود أي هو فناداها الأولى: القراءة على فالمعنى 
وهوتحتها الذي أي تحتهاأ( من ررفناداها الثانية؛ القراءة وعلى الوصع. عند تحتها 

ابنعيسى، هو ناداها الذي أن احتار وممن ١لوصع، عند تحتها اتقاائن المذكور المولود 
■ijijrrأنه القرطي واظهر الحر، في حيان أبو واستظهره يرْ، تففي الطري حرير 

اسهاهو ناداها الذي أن عندي القولين أظهر له وغفر عنه انثه عفا - مقيده قال، 
بدليلإلا مذكور أقرب، إلى يرجع الضمير أن الأولى.' قرينتان! ذللث، على وتدل، عيي، 
جبريل؛لا عيسى هو لأية ا في مذكور وأقرب، إليه، الرجؤع يجب، ذللث، عن صارف 

بعيسى.أي يهءه؛ عيسى يعني ُؤثحثكه4؛ ؛ قال،ض ا لأن 
والقرينةعيي، أنه السياق من ؤيتبادر يفلهر فالاJي بعدم: قال ثم 
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ليكلموه؛عيسى إلى أشارت قالوا ما لها وقالوا تحمله، قومها به جاءت لما أنها الثانية 
.ه؛صيتا أنهد ؤ، َ؛ث نن ثغنأ كتا ءاؤأ إثت ■' ا عنهتعالى قال كما 

العادةخرق سبيل على يتكلم أنه ذلك قبل عرفت أنها على قرينة ليكلمو0 إليه ؤإشارتها 
الروايتينإحدى فى حبير ين سعيد استدل الأخيرة القرينة وبهذه ٠ وصعته عندما لها لندائه 
هي^،4؛ ■^ألأ ت قوله في وررأزة واحد. غير عنه نقله كما عيسى أنه على عنه 

حروفه،دون القول معنى يتقدمها أن المفسرة ررأنأآ وصابعل أي، بمعنى فهي المفسرة، 
بعدهاالذي الكلام أن مفسرة كونها ومعنى حروفه دون القول بمعنى فيه فالنداء هنا، كما 
سريا.تحتك ربك جعل قد تحزني لا هو* قلها المذكور لنداء فا قبلها؛ ما محنى هو 

وهوالجدول هو ت العلماء بعفر فقال هنا، بالري المراد في العلماء واختلف 
منأي ؛ تتعالى فقوله وعليه نهرأ؛ تحتها لها أحرى اش لأن الصغير؛ النهر 

المذكورالنهر من أي ؤوآئرؤ_(يم؛ حنتاه ؤطبا عثلئا فنقتل ؤ قوله! في المذكور الرحلب 
كلامفي مشهور الجدول على السري ؤإحللاق ث/غه؛ محك وٌ جعل وهد ت قوله في 

معلقته!فى لبيد محول ومنه العرب؛ 

اهقلامورأ متجا مسجورة وصدعا السري عرصى ،ا فتوسهل
النهر!ماء على نابتا نخلا يصف أيضا لبيد ومحول 

كرومن ينهبواعم نم عوسريه الصفا يمتعها سحق 
الأخر!وقول 
الأنهارمده تسري الثل مائل نذو حد ما الخليقة سهل 

الراجز!محول وكذلك الجدول. بمعنى ارالسري،؛ وهولهما ررسريهاأ؛ فقوله 

هرهراالسري في يعب إذا أزورا ه نمالدالي ترى م سل
شرفله الذي الرجل هو والسرى عيسى. هو السري العلم! أهل يعص وقال 

-وسري . فيهما سروأ يسرو - بالفتح — وسرا بالضم. محرو فعله في يقال ومروءة؛ 
علىأسرياء على هذا السري ويجمع شرف. إذا وسروأ وسراء سري يسري . بالكسر 
جمع؛لا جمع اسم — بالفتح س المراة أن سيبويه وعن بالفتح. وسراه وسرواء القياس، 

الأولي-لأقوم ا قول ومنه 
سادوام هالجهإذا سراة ولا لهم سراة لا فوضى الناس يصلمح لا 

الخهليم!ن قيس قول ومنه سروات؛ على ة لسرا ا ويجمع 
اهأردانلثا مسلبا فح تناء النسسروات من وعمرة 

الشاعر!محول الشريف بمعنى السري إطلاق ومن 
أسراهماسرى إذا لري ا وابن بنفسه الرجال من لسرى ا تلقى 
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اللسان.في قاله أشرفهما؛ أي رأأاسراهماأأ وقوله 
المهرالأية في. السري أن عندي القولين أظهر له وغفر عنه اطه عفا - مقيده قال 

أمران:ذلك على والدليل الصغير، 
ذلكأن على قرينة وأئ/يىه؛ ■ تعالى فقوله القرآن، من القرينة أحدهما: 

سّري[ه،محك شك جعل قوله: في به الامتنان تقدم ما هو والمشروب المأكول 
ملدائي لمحن إق أؤوءائكهثأ تعالى: قوله وكذلك حنثاه، تآ عثك وقوله: 

عنهالمعير الجدول أنه والفلاهر الجاري، الماء المعين لأن [، ٥٠]المؤمون: 
أعلم.تعالى واش الأية. هده في لسري يا 

الأية:هده شمير في ٥؛!^ كثير اين قال ه- النح، عن بدلك جاء حديث ئانيهمات 
بنيحيى حدثنا الحراني، شعيب أو حدثنا القلبراني: محال مرفؤع، حديث بدلك حاء وقل 
ابنمحممعت عباس، ابن مولى عكرمة سمعت نهيك، بن أيوب حدثنا البابلي، اش عبد 

جعللمريم: اش قال الذي المري ررإن يقول: س اش رسول سمعت يقول: عمر 
هذامن حدأ غريب حديث وهذا منها( لشرب لها اش أخرجه نهر أث-رجيم، محك ربك 

أبووقال صعيف. الرازي• حاتم أبو فيه قال الحبالي، هو هذا نهيك بن وأيوب الوجه. 
كثير.ابن كلام انتهى الحديث، متروك الأردي؛ الفتح أبو وقال الحديث- منكر زرعة: 
الحديثفي ا؛ ف لكثا ا أحاديث تخريج في الشاق، ررالكافي في حجر ابن وقال 

سنان،بن معيد سنان أبى رواية من عدي وابن الصغير، فى الطبراني أحرجه المذكور: 
ّمأإيم،محك ربك جثل تعالى: قوله فى المى. عن الراء عن إسحاق، أبى عن 

عنهرواه سنان، أبو إلا إسحاق أبي عن يرفحه لم التليراني: قال . المهر؛؛ررالمري قال: 
عنإسحاق أبي عن الثوري، عن الرزاق، تمد وأحرجه صعيف• وهو معاوية ين يحيى 
إسحاق.أبي عن إسرائيل، عن وكيع، عن تعليقا البخاري ذكره وكذا موقوفا. البراء 
عنآخر وجه من الحاكم وأحرجه كذلك، إسرائيل عن ْلريقآدم، من مردويه ابن ودوام 

نهرلمريم قاله الذي ري الررإن قال؛ ها عمر ابن عن الثابط وفي . موقوفاإسحاق أبي 
عنعكرمة، ترحمة في الحلية في نعيم وأبو الطبراني أحرجه منها،، لتثرب الله أحرجه 

انتهى.زرعة، وأبو حاتم أبو صمه نهيك ابن أيوب عكرمة عن وراميه عمر، ابن 
منمنها قيء يخلو لا طرقه كانت ؤإن النبي. إلى المرفؤع ث الحل، فهذا 

إليه.الرجؤع يجب دليل بغير عبي ري الأن دعوى من الصواب إلى أقرب صعق 
بنالبراء قال ربه يره، تغفي جرير ابن النهر: الأية في المذكور ري الأن احتار وممن 

بنوسعيد ومجاهد، ميمون، ين وعمرو محامى• ابن عن ٍللحة، أبي بن وعلي عازب، 
وممنوغيرهم. منبه بن ووهب والمدى، وقتادة، النخعي، ؤإبراهيم والضحاك، جبير، 

إحدىوهو جعفر، بن محباي ين ومحمد أنس، بن والربيع الحز، عيي: إنه قال 
•ومحرم كثير ابن قاله أسلم، بن زيد بن الرحمن محي وقول قتادة. عن الروايتين 



٦٣٩( ٢٦-  ٢٥)الأتان ٣: سورة 

طنيوأئ/4ا و( جبما طا تيه ئثط ألثنق هيج إثك ■؛؟ؤوا،لرمحا ت تعالى قوله 
تأكلأن أمرها الذي الشيء ببنان الكريمة الأية هذه في - وعلا جل — بمرح لم • ه مسا 
منهتأكل أن أمرها الذي أن إلى أشار ولكنه منه، تشرب أن أمرها الذي والشيء منه، 
عنهالمعبر المذكور النهر هو منه تشرب أن أمرها والذي المذكور، الجني؛؛ ررالرحلب هو 

 )tريJهوهذا تقدم كما رلا
فلمايابسا؛ جذعا كان به تهز أن أمرها الذي النخلة جنع إن ت العلماء بحفس وقال 

نابتةنخلة جنع الجنع كان العلماء! بحفس وقال جني. رطب ذات نخلة الله جعله هزته 
يعصوقال جنيا. رطبا وجعله الثمر فيه الله أنبت هزته فلما مثمرة، غير أنها إلا 

كانالذي الرطب لها ليتسانمل بهزها افه أمرها وقد مثمرة، النخلة كانت العلماء؛ 
حرقسبيل على الرطب ذلك لها أنست نثه ١ أن القرآن سباق من يفهم والذي ٠ موجودا 
والنهرالرطب يكن ولم العادة. خرق سل على النهر ذلك لها وأجرى العادة، 

افهأن إلا مثمرة، غير نخلة أو يابسا كان الجيع إن ! قلتا سواء ذلك، قبل موجودين 
^^٧تعالى؛ قوله أن ذلك على السياق دلالة ووجه . جنيارطبا وجعله الثمر فيه أنست 

الخارقةبالأمور الوقت ذلك فى تقر إنما عينها أن على يدل ه؛ علكا وق-رى وأئ-ريى 
تفجيرمن الخوارق هذه فوجود يه. اتهموها مما براءتها تبين التي هى لأنها للعادة؛ 

وبذلكالريبة، عنها به وتزول نفسها إليه تعلمئن المولود وكلام الرطب، ؤإنبات النهر، 
أنيسببها تمنت التي التهمة بقاء مع والشرب الأكل مجرد لأن لها؛ عين قرة يكون 
هوكما الوقت ذلك في لحينها قرة يكن لم منسيا نسيا وكانت قبل من ماس قد تكون 

غرابةلا المولود وكلام الرطب، ؤإنبات الماء، بتفجير العادة لها الله وخرق ظاهر، 
قوله"فى العادة لها خرقه على عمران؛، رزآل في - وعلا جل . الله نص وقد فيه. 
ه]ن آم بمي ين هو هاق، ثدأ إلثب آئ يتجأ ئ١ث يئة ذ، وجد آفيمزب وئيآ عليهتثا دخل 

الصيففاكهة عندها يجد كان العلماء؛ قال ؛[. ٣٧عمران؛ ]آل ،^ -^^١٠٢يغير يشاء من 
هذامن أغرب ليس الرطب ؤإنبات النهر ؤإجراء الصيف. في الشتاء وفاكهة الشتاء، في 

.ن؛؛عمرا ررآل سورة قى المذكور 
ِإككوهنمحا ؤ الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى قوله مجن العلماء بعص أخذ مسألة؛ 

وأنهشرعا به مأمور أمر الرزق تحصيل فى والتسبب السعى أن الأية، . . . ِهيج
أنبالضرورة، الدين من كالمعلوم أمر وهذا ٠ وعلا جل - فه ا على التوكل ينافي، لا 

ينافيلا سرعا به مأمور أمر الدنيا في المضار ودفع المنافع تحصيل في بالأسباب الأخز 
أنهؤيقينه علمه مع ربه لأمر امتثالا السب، يتعاطى الكلف لأن بحال؛ اممه على التوكل 

افهكتب، ما إلا يصيبه لا أنه عالم اممه، على متوكل فهو وقوعه. اش يشاء ما إلا يقع لا 
لتخلف،.مسيباتها عن الأسباب تأثير تخلف، ايثه ساء ولو شر، أو محير مجن له 

■٠ • ا.ه إمثمر عن وثلتا بندا ِؤؤا يمار تعالى؛ قوله ذللا، في الأدلة أصرح ومن 
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وهعمحتلمة، معان إلى يتجزأ لا واحد معنى النار في الإحراق فطبيعة لأنبياء[. ]١ ية ألا 
وملامابردأ كائنة فيه هى الذي الوقت فى حرها من رمادآ فصار ال>ط_ا أحرقت هذا 

حالقبمشيئة هو إنما حقيقة ثير لتا ا أن على قاحلعة دلالة ذلك فدل إبراهيم، على 
وأنهالأمساب، من شاء ما على الهمسات من ثاء ما يسبب وأنه والأرصرٍ؛، السموات 

-٠وعلا جل - بمسه إلا ذلك من لشيء تأئر لا 
له،مناف أنه مع آخر لشيء محببا الشيء جعل ربما أنه ذللئإ في الأدلة أوصح ومن 

ميتةبقطعة وصربه لحياته، محببا مذبوحة بقرة من ببعض إمّرائيل يني ميت صرب كجعله 
أنهيوصح وذلك بميت؟ صرب من الحياة تكسب لا إذ لحياته، مناف ميتة بقرة من. 

البتةتاثير يقع ولا الأسباب، من ثاء ما على المسبات من شاء ما يسبب — وعلا ل ج— 
—•وعلا جل - بمشيئته إلا 

Iيعقوب عن تعالى قوله الله على التوكل ينافي لا الأسباب تعاطي أن يوصح ومما 
هذافي أمرهم [، ٦٧]يوسف: متثنيةه أيوب ين ؤأدحلوأ همحد باد_، ين ثوحلؤأ لأ ثؤ ُأؤوهالا 

الناستصيبهم أن عليهم يخاف لأنه به؛ بالأمر ذلك في وتسبب المبب، بتعاحلي الكلام 
فيوبسطة وكمال جمال أهل وهم واحد، رجل أبناء رجلا عشر أحد لأنهم بالعين 

منوالدخول بالتفرق فأمرهم العين تصيبهم لأن مفلتة واحد باب من فدخولهم الأجسام. 
علماءمن واحد غير قال كما العين؛ إصابة من الملامة فى للمب تعاطيا متفرقة أبواب 

ؤأدحلؤأهمحد باب يى ئدحؤأ لا تى أؤوق1لا ت عنه فه ا قال فقد التسبب هذا ومع لف، ال
قثتوؤلوعقؤ وبمة عك ثه إلا لقم -آإن من أش يى ننم م وثآ مثئنئة أدرب يى 

بالماين هدئؤأ ولأ ت قوله في التسبب بين جمع كيف فانقلر [■ ٦٧]يوسف: ه ا.( آلثيقلأ 
قنئوؤلوعقؤ مكلمث قوله• في ال؛ه على التوكل وبين [ ٦٧]يوسف: محبجده 

—وعلا جل — وافه بصيرته، الله طمس من على إلا يخفى لا معلوم أمر وهذا [، ٦٧]يوسف: 
بهزإسقاطه في بالتسبب أمرها ولكنه الجنع، هز غير من الرطب لها يسقعل أن على قادر 

ذلك!في يعضهم قال وقد الجنع. 

الرطبيماققل الجنع إليك وهزي م لمريال قالله أن ر تم أل
سببه لشيء كل ولكن جنته هزْ غير من تجنيه أن ثاء ولو 

لو؛ قالواالرطب، التفساء تهلحمه ما خير أن الأية هذه من العلماء بعض أخذ وقد 
ينالربيع قاله بعيسى، نفاسها وقت مريم افه لأطعمه الرطب من للنفساء أحسن شيء كان 

الهزفعل لأن للتوكيد؛ مزيدة f^^؛ هيج إنك ؤو!دتي ت قوله في والباء وغيره- ختئم 
فيكثيرة بنفسه المعدي القحل مفعول قبل للتوكيد الباء حرف ونيادة بنفسه، يتعدى 
لأن^لنئنثيم هيع إنك ت هتا قوله القرآن في قمته العرب، كلام وفي القرآن 

إزأ؛يتؤ تلموأ ؤوثُ تعالى! وقوله النخلة، جنع إليك وهزي الأصل أن اللغة من المبادر 



(■٢٦.  ٢٥)الأيتان مريم• مورة 

م،كمحثد
٨١٠١ [.٢٥]الحج: الأية . . ثلزه. ^٥^١^ فيه يمي وقوله: [، ١٩٥]البقرة: ه١

وقوله؛؛[، t_l]لأية ا روه آتئتنن . ^٥١^^ ؤتئن>ث وقوله• 
أنبتمض1رع الباء وكسر التاء بضم عمرو وأبي كثير ابن قراءة على [، ٢٠]المؤمنون: 

يتعدىالموحوة الياء وكسر المشاة الياء يقم ينبت أنبت هو الذي الرباعي لأن الرباعي؛ 
ذلكونثلير المذكورة، ت لأيا ا في رأيت كما للتوكيد مزيدة فالباء الحرف، دون ينفسه 

الثقفي؛الصلت أبي بن أمية قول العرب كلام من 
فعليراحبزأ يأكلون لا قبل انوا وكيق الدقبيسقون إذ 

الراعي:وقول للتوكيد. الباء فزيدت الدقيق يسقون الأصل لأن 
بالسوريفرأن لا المعاجر سود أحمرة ات ربلا الحرائر هن 

ذكر.لما الباء فزيدت المور، يقرأن لا فالأصل: 
■غيره أو اليشكري الأحول يعلى وقول 

نا والشبهرخ سالجسبه لوأسفصدره الشث بت سنييمان بواد 
وقولذكر، لما الباء فزيدت الخؤخ، أسفله وينبت أي الرخ؛ وأسفله فالأصل: 

,الأعشى:
لأجرداا والصريح المراجل ملء احنا أرما نعيالبرزق صمنت 

الراجز.وقول . عيالنارزق صمنت فالأصل 
الفرجبونرجو السيف بنضرب الفلج أصحاب جعدة بنو نحن 
القيس:امرئ وقول الفرج. نرجو أي 
ميالشماريخ ذي بغصن هصرت سمحست وأ لحديث، ا تنازعنا فلما 

العرب.كلام في كثيرة هدا وأمثال ٠ بنفسها تتعدى هصر لأن غصنا؛ هصرت فالأصل: 
سبعية.منها ثلاث قراءات، تسع ررتساقهلأأ الكريمة: لأية ا هده في تعالى قوله وفي 

التاءبفتح اققل؛؛ ررتالسبعة من وحد0 حمزة قرأه فقد المبعية الثلاث أما شاذة. وست، 
هذهوعلى التاءين. إحدى فحدفنن، تتساقط؛ أصله: القاف، وفتح السين وتخفيف، 

ررتساقطأأعاصم عن وحده حفص وقرأه الفاعل. عن محول تمييز رارطبا؛؛ فقوله القراءة 
القراءةهذه وصلى تساقهل. ساقهلم؛ط مضاؤع السين، وتخفيف، القاف وكسر التاء بضم 
السبعةبقية وقرأه رطبا. النخلة أي هي ررتاقهل،أ هو الدى للفعل به مفعول رررمحلباأ؛ فقوله 

فيالتاءين إحدى فأدغمّت، اقعل؛ تتأصله: الين، وتشديد والقاف التاء بفتح ررتساقهلا؛ 
علىكإعرابه الفاعل عن محول تمييز رررطبآأآ فقوله هذه الجمهور قراءة وعلى ين. لا 

شاذ.القراءات من هدا وغير حمزة قراءة 

لأنوصلح طاب ما هو الجني: حقاه؛ ؤرطث1 الكريمة: ١لأية هذه في وقوله 
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ولممحبس، ولم يجف لم الذي ص الجني أن العلاء بن عمرو أبي وعن يوكل• يجنى 
متناول.يدي عن. يعد 

ألومِأحفبم ثذ صبؤثا ددنيث إؤ نموك ل٠دا أدم ين ئ ^٥ ت تحار قوله 
قدمناوقد . ^ J->CJألا تحتها من ناداها الذي هو لمريم الكلام هدا قائل . ه إشسثا 

دلك.من عندنا ه رجحا يظهر وما جبريل، أو عيسى، هو هل عليه الخلاف 

أنأمرت قيل'• ه محزما ,للرثمث ة؛رت إؤ بنففلإ الكريمة؛ لأية ا هده في وقوله 
باللففلتقوله أن أمرت وكونها بالإشارة. تقوله أن أمرت • وقيل باللففل■ ذلك تقول 

لأنالكريمة؛ لأية ا ظاهر وهو حيان، وأبو القرطبى قاله كما الجمهور؛ هب مل هو 
واستدلباللسان. قول أنه الأية، . . ه. ين ئز إق ؤث،قوإح تعالى! قوله فى القول ظاهر 

الذينذرها أفسدت للمقل يا قالته لو بأنها بالإثارة ذلك تقول أن أمرت إنها قال؛ من 
فقده؛ صوما ^.1^، ؛ بلسانهالإنسي قالت فإذا إنسيا، اليوم تكلم ألا نذرته 

عليهلأية ا لدلالة الأخير القول هذا واختار . نذرهافأفسدت الإنسي ذلك كلمت 
1ءئلمقن صلجثا ,؛^/٧ ^، Jjoإؤ >ؤدثوبي لأية؛ ا هذه تفسير في قال ef؛؛،، كثير ان 

اللففلىالقول به المراد لأن بذلك، إليه الإشارة القول بهذا المراد إنمثاه؛ ١^ 
؛،٢٠المعنى بأن هذا عن المحاكون وأجاب ه. إنمتا الإرمّ أحقلم '؛ؤتذ ينافي لئلا 

العلماءكلام رأيت فقد ه؛ صوما يدين ^١^، قولي؛ بعد إ ه إشييا أفيمّ ألكلم 
قوله؛عليه بدل الثاني وأن السياق. ظاهر عليه يدل الأول القول وأن الأية، قى 

حيانأبو قال مطلقا. للأنسي الكلام نفي على يدل لأنه ه؛ إشيثا آلور ^٤^٠٢ ٠١ؤان 
قولهأن كلامه ومعنى الملائكة. تكلم كانت لأنها ه؛ >ؤإذسثا وقوله؛ البحر، في 

يفلهروالذي أكلمه. فإني كالملائكة الإنسي غير بخلاف أي مخالفة، مفهوم له ررإنسياءأ 
نفيشمول الراد ؤإنما لمنهلوق، ا حكم عن لممهوم ا إخراج الكلام في يرد لم أنه لي 

كان.من كائاً إنسان كل عن امملأم 
الأصلإلى فليرجع عليها الوقوف أراد من لأية ا هذه في سبله أقوال وللعلماء 

قوله!هو المسألة في الشيخ رأي وخلاصة الكلام. مقام تقوم الإشارة هل 
الإشارةأن المسألة في رجحانه لي يفلهر الذي _ت له وغفر عنه ادله عفا — مقيده قال 

مطلقا،العلق مقام تقوم أنها معها المقصود في شلث، لا واصحة دلالة المعنى على دلت إن 
الإشارةتقوم فلا كانت فإن الشارع، قبل من مقصودة أهمية اللففل خصوص في تكن لم ما 

تقوملا الإشارة أن فالفلاهر معينة، بصورة عليها نصي اطه فان اللعان، كأيمان مقامه 
أعلم.- وعلا جل - واش الإشارة، فيها تكفي فلا بها المعيد الألفاظ وكجمح مقامها، 

عنإمساكا أي مؤثاه؛ ئديت ؤظ؛( الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى وقوله 
ذييان؛نابعة قول ومنه الإمساك، اللغة؛ في والصوم الجمهور، قول في الكلام 
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للجماا تعلك وأحرى العجاج تحت صائمة غير وختل صيام خيل 
صائمة((غير رروخيل العلف عن وقيل الجري، عن ممسكة أي صيام،أ ررحيل ت فقوله 

القيس!امرئ وقول ذكر، عما ممسكة غير أي 
جندلصم إلى ان كتامراص بمها مصا في علفت لشريا ا كان 

هولقول ا وهدأ لحركة. ا عن Jعتيإمسايا ، صومها مكان أي ة مها مصا ررقي فقوله! 
Iبعده قوله بدليل الكلام، عن الإمساك بالصوم المراد أن الأية؛ معنى في الصحيح 
)بابفي )الفتح( في حجر ابن وقال العلم. أهل أكثر قول وهو إنمياه؛ ألون ئخنأ 

ؤأفيتعالى؛ قوله معنى أن مالك بن وأنس كحب بن أبي حديث من ثبت وقد اللعان(. 
الرادالحلماءث بعض وقال اه. وغيره، القلبرانى أخرجه . صمتاأي صؤماه ليلت 

عيهفم^؛؛٠!؛، تعالى! قوله في المذكور المحروق الشرعي الصوم هو لأية! ا في بالصوم 
إذاكانوا أنهم ئلمراد وعليه [. ١٨٣]١^: ثيخا4 بن أك َفمح،ء أيثام 
الأيةمعنى في والصواب القلعام، عليهم يحرم كما الكلام عليهم حرم شريعتهم في صاموا 
فيأما شريعتهم. في جائزآ كان إنسيا النوم تكلم ألا نذرنه الذي النذر فهذا وعلته الأول- 

البخاريقال به، الوفاء يجب ولا النذر ذلك يجوز فلا . نبينا بها جاءنا التي الشريعة 
ابنعن عاكرمة عن أيوب حدثنا وهيب، حدثنا إمحماعيل، ين موسى حدثنا صحيحه! فى 

أننذر إسرائيل أبو ! فقالواعنه فسأل قائم برجل هو إذا يحعلب النبي بينما ■ قال عباس 
وليستفللقاليتكلم، ارمره ه! الني، فقال ويصوم، يتكلم ولا يستفلل ولا يقعد ولا يقوم 

اه.ه، النبي عن عكرمة عن أيوب حدثنا الوهاب! عبد قال صومه(( وليتم وليقعد 
١لحقوتأن حديثه وفي الحديث هذا على الكلام في ^^٠٢ ١١ررفي حجر ابن وقال 

يومصمت ررولأ علي! حديث من داوود أبو أ-محمج وقد الله! تئاعق من ليس المثاح عن 
منالصمت،آ رريعني هذا إن الصديق! بكر أبي قول النبوية المبرة في وتقدم الاملأأ إلى 

بمشروعيتهيرد لم مما مآلا ولو الإنسان يه يتأذى شيء كل أن وفيه! الجاهلية، فحل 
ينعقدفلا الاه، تلماعق من هو ليس الشص فى والجلوس حافيا، كالمشى سنة، أو كتاب 

علمأنه على محمول وهو غيره. دون الصوم م ياتما إسرائيل أبا أمر فانه النذر، يه 
إسرائيلأني قصة في لقرطي ا قال ويستفلل. ؤيتكلم يقعد أن وأمره علته• يشق لا أنه 

الما أو معصية، نذر من على الكفارة وجوب عدم في للجمهور الحجج أوصّح هذه 
كلامانتهى بالكفارة، أمره طه ا رسول أن أسمع ولم ذكره! لما مالك قال فيه. عة محنا 

!بصيدهانحن التي لأية ا هذه نفير في لزمخشري ١ قال وقد الباري(. )فتح صاحب 
أحاديثتخريج في الشاق )الكافي في حجر ابن فقال الصمت. صوم عن . نهى وقد 

يومصمت ررلأ بلفقل! جابر حديث من الرزاق عيد وأخرج . هاكذا أره لم ! الكشاف( 
وقدمثله، علي حديث من داوود ولأبي صعيمظ- وهو عثمان بن حزام وفيه الليلءا إلى 

.ررالماءءأسورة تفسير في تقدم 
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أحدأ،الشر من تري فإن معناه ثؤأه؛ ^٥؛^ I لكريمة ا لأية ا هذه في تعالى وقوله 
علىترأيين والأصل الشرط، لتوكيد المزيدة ووما(( الشرطية ررإن؛؛ من مركبة ررإما؛ا ت فلففلة 

فصارتألفآ قلبها وجب قبلها ما وانفتح الكلمة لأم هي التي الياء تحركت تفعلين، وزن 
الأغلبهي التي الفصحى اللغة لأن الراء؛ إلى حركتها ونقلت الهمزة فحذفت ترآين، 

فصارتالراء إلى حركتها ونشل والأمر، المضائ في رأى همزة حذف العرب كلام في 
نونعليه فدحلت ترين، فصار الألف، وهو الأول فحذف الساكنان فالتقى ررتراينأأ 
لأنالشرطية؛ إن هو الذي والجازم هي، أجلها من الر؛ع نون فحذفت الثقيلة التوكيد 

الياءهما ساكنان فالتقى ترين، فصار الرفع، نون حذف يوجب Jانفراد٥ منهما واحد كل 
فهومشدد حرف كل لأن المثقلة؛ التوكيد نون من الساكنة الأولى والنون الساكنة 
ابنهذا إلى أثار كما ترين، فصارت الكسرة وهى تناسبها بحركة الياء فحركت حرفان، 

يقوله!الخلاصة قي ك ما 

فيقمجالس ثكل ا محيواو وفي اتين هرافع من واحدفه 
مموياوقس واصمم احشون قوم ويا بالكسر هند يا اخشين نحو 

فيالمعلرد القياس هو والأمر المصائ في تحذف رارأى،، همزة أن من ذكرنا وما 
الأصغر!رقي لبا ا مرداس ين سراقة قول ومنه مسموع، الأصل على زها وبقا العرب كلام 

اترهتالبالم عا كلأناه رأيتم لا مني يعأري 
الرباب؛تيم س شاعر أو السعدي، جرادة بن الأعلم وقول 

ؤيمسمعبرأ العيس يتمل ومن أعصر والدهر لاقيت ما ترأ ألم 

سبسلأجد نى إلأرأى ولا جذ نبال جرأيت إذا أحن 
وممن,العربية، علماء بحفس عند لازمة للإمااأ بعل المضارع العمل في التوكيد ونون 

ومذهبوالزجاج. المبرد أحداه! أنثر ثن ئؤ ما وها ! هتاكقوله ررإما؛؛ بعد بلزومها قال 
لازمة،عير ررإماأا بعد المصائ الفعل في التوكيد نون أن وجماعة والفارسي سيبويه 

قيس!ين ميمون الأعشى كقول العرب، شعر فى وروده كثرة له ويدل 
هابأودى الحوادث ان فة لمي ولريني تا إمف

ربيعة؛بن لمد وقول 
وجعفركلاب من باحيا فك سالمآ أصبحت اليوم تريني شاما 

الشفري;وقول 

علنأتولا أحفى ة رقلى عصاما الرمل كائنة تريني فإما 
الأولي؛لأقوم ا وقول 
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سوسانتكاس ذي ان زمماس ه بأزرى ي رأسري تا إم
الأخر:وقول 
خلتيالأصاغر أبستسوم! يمدد أمت ا إمأنمنى صر تما زعمت 

الأخر؛وقول 
سيميمن الخلان عن التحلي فما حدة ذي عير تجدني إما صاح نما 

فيالنون حيف إن يقولان: والزجاج والمرد الُرب، شعر في كثيرة هذا وأمثال 
والفارسيكسيبولأ خالفهم ومن الشعر. لضرورة هو إنما ونحوها المذكورة الأبيات 

تعالى.فه ا عند والعلم . مطلقاحائز إنه ويقولون: للضرورة، كونه يمتعون 
ثشلئتر.أ همِنما سّتشا جئت أثد يثمنيمس هالؤأ ممثمور ممها يدء نمعالى: ئويه 

رأتم! بسبب مريم اطمأنت ّ • واه سا أئك َةاثق وما سوء آمؤأ أبوك َقاث ثا همين 
غيرتحمله قومها بعيسى( )أي به أتت آنفا، ذكرها تقدم التي للعادة الخارقة الأيات من 

قالهمثاهأ حئا جئت لمد لها: فقالوا يقولون، بما مكترثة ولا محتشمة 
مختلقاأي ررفرياءا مسعدة: بن سعيد وقال . عظيماأي ررفرياءا واحد: وغير وقتادة مجاهد 

نادرأ.عجيبا أي ررفرياء؛ والأخفثر: عبيدة أبو وقال مفتعلا. 
مرادهمأن القرآنية الأيات س يفهم الذي له وغفر عنه افه عفا - مقيده قال 
الفرية،من فحيل الفري لأن عفليمأ، منزكرأ أي زثاه؛ قيئا جئت ؤلمد بقولهم: 

إلحاقهتدعي الزانية لأن المختتلق؛ المفترى كالشيء لزني ا ولد لأن لزني؛ ا به يعنون 
تعالى؛ئوله الزني ررفريا'؛ بقولهم مرادهم أن على محييل أباْ• لهس بمن 

ادعازهمهو الذي العظيم البهتان ذلك لأن ]الساء[؛ ءذليئا.ه إئ سبت عق ومِلهلم 
المرادهو ذلك( من وحاثاه رحاشساها لزني ا ذلك من بعيسى وجاءت زنت، أنها 

ماهييف '؛ؤثتاحت بعده: تعالى قوله لذلك ؤيدل همثاه٠ قيثنا يئن ؤلمد ■ لهابقولهم 
كانيحنون تقدم. كما الزانية والبغي دغئا أمك َكاةق وما سوؤ \تر] أبؤك َكاث 

ولدأن على يدل ومما أ أ ترتكيينها أنت لك فما الفاحشة، يفعلان لا عفيفين أبواك 
وأتثيهن4لن:أة ؛>( بمميم ينهكن أتمة تعالى؛ قوله الم-ف-ترى كالثيء الزنى 

بنيثهكن أتن تعالى: قوله معنى العلماء: بعض قال [. ١٢]الممتصة: 
ليسبرجل إلحاقه يقصدن زنى بولد يأتين ولا أي [، ١٢]الممتحنة: وأر-جلهرإه أيدييى 
فقدعامله أجاد0 عمل وكل الأيت. معنى في القرآن عليه دل الذي الفلاهر هو هذا أباه، 
دهر:بن صعب بن زرارة وهو الراجز قول ومنه لغة، فراه 

امدودأحجريمسوسا ا يحوللقلا قدأطعمتني 
اقريلا ه بتفرين نت كقد 

عفليما.لما أكلا تأكله أنها يقصد أنه والفلاهر العفليم. العمل به تعملين يعني 
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بهالمراد ليس هنرإّنه؛ الكريمة! لأية ا هد0 في تعالى وقوله 
بتيمن صالح آخر رجل هو ؤإنما الجهلة. يعص يفله كما موص أخا عمران بن هارون 

-سلم رواه ما موسى أخا هارون ليس أنه على والدليل هارون، يسمى إسرائيل 
بنالله عبد بن ومحمد شيبة، أبى بن يكر أبو حدثنا صحيحه! فى - تعالى الله رحمه 
حدثنا! قالوانمير لابن واللففل العنزي؛ المثنى بن ومحمد الأشج، سعيد وأبو نمير، 

شعبةبن المغيرة عن وائل، بن علقمة عن حرب، بن سماك عن أبيه، عن إدريس ابن 
قيلوموسى همؤزه تقرؤون إنكم ! فقالواسألوني نجران قدمت لما قال! 

كانواررإلهم فقال! ذلك عن سألته يقه ا رسول على قدمت قلما ، وكدابكذا عيسى 
علىدليل وهو الصحيح. في لم ملفظ هدا اه، ، ^ ٥^٠٣والصالحين يأنسائهم سمون 

طويل-بزمن مريم مل موسى أحا هارون أن ومعلوم موص، أحي هارون غير رجل أنه 
الزمخشري!قول في الكشاف( أحاديث تخريج في الشاق )الكافي في حجر ابن وقال 

الطبريورواه سند، بغير اكُلبي عند إلا هكذا أحد0 لم نصه! ما النبي هارون عنوا إنما 
ثمةبن المغيرة عن والترمذي والنسائي مسالم عند فان بصحيح، وليس قوله المدي عن 

وبتنهءق4؛ يقرؤونه شيئا أرأيتم لي: فقالوا نجران إلى ه الني بعتني قال: 
ررهلأه؛ النبي لي فقال أجيبهم؟ ما أدر فلم المين، من اممه شاء ما وعيسى موسى 

منالطبري وروى ة قبلهم من والصالحين أنبيائهم بأسماء سمون كانوا أنهم أخيرتهم 
بهارونليس هتثون4؛ تعالى؛ قوله إن قال؛ تجأ أن نبئت سيرين؛ ابن محلريق 
النبيكان إن المؤمنين، أم يا ! لهافقال كذبت؟ عائشة! له فقالت موسى، أخي 

حجر.ابن كلام انتهى سنة، ستمائة بينهما أجد فانا ؤإلأ أعلم، فهو قال 

أبيابن أخرج هموزه؛ ؤكأ-ئ،تا تعالى! قوله في النثور الدر صاحمب؛ وقال 
أييوابن المدر، وابن والنائي، والترمذي، ومسلم، حميد، بن وعد وأحمد، شيبة، 
شعةبن المغيرة عن الدلائل في والمهقى مردويه، وابن والطبراني، جمان، وابن حاتم، 
وبهياآنفا، تقدم كما الحديث آخر إلى . . نجران. إلى . افه رسول بعثني قال! 

فيلم معند بلففله قدمناه وقد له، الجماعة هؤلاء إخراج رأيت الذي لصحثح ا الحديث 
أخته،إنها قيل سواء باطل موسى أخو هارون الراد إن قال! من قول أن تعلم صحيحه 

أخايا والمراد تميم، أخا يا للرجل! يقال كما ذريته، من أنها أخته بأنها الراد أن أو 
[؛٢١عاده ثغا ؤوأدَفي قوله• القبيل هذا ومجن تميم، ذرية من لأنه تميم؛ بني 
فيبعاد المراد وهم عاد، بني أخو فهو ذريته، من لأنه عاد أخو له قيل إنما هودآ لأن 

غيرالأية في بهارون الراد أن حققت ؤإذا الجد. لا القبيلة بها الراد لأن الأية؛ 
ويحصهمهارون. اسمه أخا لها إن قال! الُلماء بعض أن فاعلم موسى، أجي هارون 
يكونهافالمراد هدا وعلى بالصلاح، مشهور قومها من رجل الذكور هارون إن يقول! 

فيمعروف المشابه النظير على الأخ اسم ؤإطلاق والتقوى، العبادة في تشبهه أنها أخته 
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آحفرهمإ إلا ءانؤ من ريهر آ ؛عالي قوله القرآن في فمنه الرب، كلام وفي امآن 
إ-ثرلَثاذوأ آلثدرن ؤأ)؛ ■' الى عته وقول؛!، ٤٨مِف؛ ]اي-محة لأيا . . • أنيهاه يف 

الثث آلي ؤ( _jj^ ُؤوإ-مأص تعالى؛ وقوله [، ٢٧]الإّماء: لأية ا . . أل1؛نطانه. 
Iقوله العرب كلام في ومنه ]الأعراف[، ر.ه ينيئون 

دانالمرقإلا لث، يأير معلوه أحه ارقفيأخ ل وك
احوين■المرقدين فجعل 

علىإمحللاقه ومن والحبماحب، المديق على الأخ اسم العرب تعللق ما وكئيرأ 
حزن؛بن الملاخ قول الصاحب 

أعقلاالخوالف بولاج ي يولحلالها إليها بامحا لالحرب أحا 
■ذويعب لأمحا وقيل اراص قول ومنه صاحبها؛ يعني الحرب؛؛ ارأحا فقوله؛ 

وحجيجه دونتجر يومه بلراهب تراءت لو عدى حمعشية 
هيوجالعزاء ن إحوا نأي العلى ا هإنلشوق لاج واهتدينه قلى 

الصبر.أصحاب يعنى العراءا، ررإحوان فقوله 
بحقيقةفيخبرهم يكلمونه أنهم إليه إمارتها معنى إقوه. ؤهأسارّيئ، تعالى؛ قوله 

يؤمكنن ^٥١^ بعده؛ تعالى قوله إليه يامحارنها مرادها هو هذا أن على والدليل الأمر، 
او0ّضارعالفحل بمعنى رركازأء هو الذي الماصى فالفعل صبثاه؛ آلمهد ف، *؛ت من 

تعالى.فه ا عند والحلم السياق، عليه يدل كما بالحال المقترن 
ماق مجارغ و-ثثفي وا قنا وح،طفي ءاثِؤ، أثي عِد إف ؤءال، دا>_الى؛ قويه 

ثماجباة بمعني، ؤثم يؤلديا وي-را و •ثتا دمت، ما وآلزاًكوئ ألثلنؤ ؤأؤبمتي تٍضئ 
لأيةا هل،ه في - وءلأ حل - ذكر • جا.4■محت وغِم أمويف رمم ولدت بجم و مأفام 

دلكوفي فه، ا عبد أنه مهده في صبي وهو عيي بها لهم نطق كلمة أول أن الكريمة 
يهانتلق التي، الكلمة وهذ.ه ٥^١٠! إله أو ابنه أو افه، أنه دعواهم عن للنصارى، زجر أعظم 
•تعالى كقوله أحر مواصع في عنه - وعلا حل - افه ذكرها لهم حهلايه أول في عيي 
ءآلفي وقوله [، ٧٢]الماو.دة; إثم4 ورحقر ري آقه أةئوأ] إتىيل !بمخ، أتسح 4وهال، 

فيوقوله عمِرال[، ]Tj، .4 ثنتقيح بموط ثنيا وومٍم ريح أق ؛^إن ءمران«؛ 
ثتنشقصميث سا إأق،و}أ ننبو نيئ ئد أق إن . ؤأطيمن أه ؛ؤءأمؤإ ; زحرفاا(»ال

صمنطهنذا هاعيدوه وؤبمٍ يي أق 4وإلا ة؛ أرمريم محورة في هنا وقوله ]انزخرف[، رؤ^اه 
الآية. ّ_>^4ّ رق أق أء؛توأ ئ، يدء آتِنج، •آ ^ ئم ْنت، 4ما وقوله؛ .4؛ مس~قءعَ 

الأيات.من ذلك، غير إلى [، ١١٧]المائدة: 
—؛افه ثاء إن — فيه التحقيق محا4 محبمؤ، آلكّب 4ءادنغا الكريمة؛ لأية ا ُذ.ه ش وقوله 

فيويظائره الوقؤع. منزلة الوقؤع لتحقق تنزيلا المستقل قي سضر عما بالماصي عير أنه 
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ؤ؛وريح ؤ تعالى! وقوله ١[، ]المحل! متادأحلرْه ئلأ أف أنر تعالى! كقوله كثيرة القرآن 
قيامهم ^١ قمئ فيه نج م أثق ثاء تن إلا i، نثن أكز؛ج ق تن ءثعى ألقؤر 

تتممنممى ؤآيشبدآء ألئؤثن ثإيء أإكممغ رؤجخ رئبما .يؤر أ'لآرم،  s4r^؛-. بململأ 
يتقمثوأه١^؛؛ قوله: إلى عياتث،يم ما يئن َةو نؤئت . قمف لأ نئم آدؤء 

[.٧٣]الزم! رم-مه أقمؤأ أكيكن ؤو؛سد، تعالى! وقوله [. ٧١-٦٨]الزمر! 
وهوعهلتحقق تنزيلا المستقل بمعنى ت لأيا ا فى الذكورة الخاصية الأفعال فهذه 

الأفعالأن من ذكرنا الذي وهذا المراق في كثيرة ونظائرها بالفعل، الوئؤع منزلة 
إن— الصواب هو المستقبل بمعنى ، إلخ ؤءائنؤا تعالى• قوله في الخاصية 

وقوله؛اللنفل. لظاهر صباه حال في ازكتاب وأوتي نبئ أنه زعم لخن خلافا - الله ثاء 
الأكمهويبرئ افه، إلى ويدعو الخير يعلم لأنه البركات؛ كثير أي تارثاه 

ماق ؤءوع لأية! ا هذه تفسير في الزمخشري وقال اله. بإذن الموتى ويحيي والأبرص 
الشافا(!)الكافي في حجر ابن وقال كنت. حيث نفاعا . الله رسول عن يكتئاه؛ 

بهذاهريرة أبي عن الحسن عن محي بن يونس ترجمة في الحلية( )محي نمم أبو أخرجه 
ابنورواه الكوفي، محمد بن شعيب وعنه يونس، عن هشيم به تقرئ وقال! وأتم. 

اه.الوجه، هذا من مردويه 

هو؛ البقاء وأبو المحوفي قال دوللفييم؛ الكريمة؛ الأية هذه في وقوله 
يئنللفصل بعد وفيه البحر(؛ )في حيان أبو قال . تارة^ قوله؛ على معطوف 

منصوبأنه والأولى ومتعلشها؛ هى التي بالجم.لة عليه والخحطوف الخحعلوف 
علمبوالدي، يقل ولم قال: ولما بوالدتي، برأ وجعلني أي مضمر؛ بفعل 

الجبار١١معنى قدمنا وقد ه، عباس ابن عن القرطبي ذكره كما اممه؛ قبل من أمر أنه 
وعنالخير، من خائبا أي رلشقيا؛، ؛ لأية ا هذه تفسير في &؛؛؛، القرطبي وقال ٠ واكقيأا 

شقيكما فأشقي لأمره تاركا لم وقيل؛ لربه. عاصيا وقيل عاقا. عباس؛ ابن 
المّطي■اهكلام إبليس، 

تفسيرفي القرطبي انثه عبد أبو قال القدرية، على لأية ا بهذه ظه مالك احتج تتييه؛ 
على*أشدها ما لأية؛ ا هذه في — تعالى اممه رحمه - أنس ين مالك قال الآكريمة؛ لأية ا هذه 
اه.يموت، أن إلى كائن هو وبما أمره من قضى بما ء.ت عيسى أخبر القدر؛ أهل 

هل-اأن اعلم تمحق.4■ فه ألتما آلجؤ مك منة أن عيثي تعالى؛ قوله 
والكسائيوحمزة عمرو وأبو كثير وابن نافع قرأه سبحيتان؛ قراءتان فيه الحرف 
قولهفي والإثارة بالنصب. أل>يه ظثك وعاصم عامر ابن وقرأْ اللام، يقم آلًؤاه 
مبتدأ،ررذلك؛، وقوله ، هذاقبل. المذكورة الأيات في الذكور المولود إلى راجحة ررذلك® 

حبر.بعد خبر وقيل: منه- بدل وقيل: ل'ررعبى« نم، مريم؛، والا؛ن خسمْ، الوءيسىا؛، 
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ؤإلىالجملة. لمضمون مؤكد مصدر النصب محراءة على (ل>يىه ت وقوله 
تصة لخلا ا فى قوله هالك ابن أشار نحوه 

صرفاحقا أنت ني كاباني والث
حبرالحقا؛ دررقوذ بالرفع الجمهور قراءة على وأما المدح، على منصوب وقيل'. 

وقالحيان. أبو قاله الحق، قول فقط أمه إلى نسبته أي هو، أي محذوف؛ مبتدأ 
محذوف.مندأ حبر أو يدل، أو حبر، يعل. حبر أنه على وارتفاعه ت الزمخشري 
ررقولهنا قوله في الحق؛( ١١لمفلق أن اعلم _! له وغفر عنه ١فه عما _ مقيده قال 

توجهان للعلماء فيها الحق،؛ 

يمءب وثل ؤ ت كقوله والثبوت الصدق بمعنى الباطل صد بالحق الراد أن ت الأول 
علىآلثؤ4، ^٥■ قوله: فإعراب القول هذا وعلى [، ٦٦]الأنعام: ه ألص نهث مثك 
حبرفهو الرفع قراءة وعلى تقدم، كما الجملة لمضمون مؤكد مصدر أنه النصب قراءة 

القصةفي عمران،( ررآل في تعالى قوله الوجه لهذا ويدل تقدم، كما محذوف مبتدأ 
.عمران[ ]آل وه أثثنإلأ نن ٤^; هلا ويف ين ^٢^، ؛ بعينها 

^٠؛((١١١١أسمائه من لأن _ وعلا جل - افه ١لأية في بالحق المراد أن الثاني: الوجه 
هوآثث يأن ^٥؛^، ه: وقول[، ٢٥ور: ن]اله آبين آن"ما هو آس آن كقوله: 

علىآل>قه وؤك تعالى: قوله فإعراب القول هذا وعلى ٦[. ]الحج: الأية . .  ٠
حبرأو عيسىا، ١١من يدل فهو الرفع قراءة وعلى الدح، على منصوب أنه النصب قراءة 

قوله:فى كلمه ١فه سماه كما عيسىا، ١١هو الحق( )قول الوجه هذا وعلى حبر، بحد 
أئثسحأسمه تنه ذكلمو يثئرك أئه ■^إن وقوله: [، ١٧١]النساء: ُم،يمه إق أكنها أؤوءفلمته7 

بكلمتهأوجد.0 افه لأن كلمة، ررعيسى،، سمى ؤإنما [. ٤٥عمران: ]آل لأية ا . . ■£؛1واه. 
ئرمحاب ين ثلقثؤ ءادم تذي أم عند عيتئ مثل ولأ قال: كما فك،ن، رركن،، هي التي 

•واحد بمعنى الضمير من الوجه هذا على والكلمة والقول [• ٥٩عمران: ]آل ؛،ه لإ شال 
الشك.وهي المرية من افتعال ء مترا لا فا يشكون، أي يمروزه تيه وقوله: 

تعالى.قوله في نبيهم لمان على المسلمين عنه فه ا نهى للكفار وق^ الذي لمك، ا وهذا 
بنألص . م لإ قال ثد راب ين ءادم 'كأم آثم عند ييثئ مثل ؤ,إث 

حقيقةبه اش أوضح الذي الحق الفول وهدا ء-م-ران[، ]أل و(ه آلثنرن تن ٤^٠  ١١٥وفر 
أمرهنبينا. على نزوله بعد - واللام الصلاة نبينا وعلى عليه - عيسى شأن في الأمر 

حيرمن عليه قص ما أن أخيره ثم المباهلة؛ إلى عيي ثان في حاجه من يدعو أن ريه 
يقؤ1ءق ما بمد ئ فيه ٤!^،، تعالى: قوله في وذلك الحق، القصص هو عيسى 
ممدئي ت ص حج َوذيم ثذانحثا ثص آنآءأآ ت؛ فتئ آيز 
•[ ٦٢-  ٦١ءمران: ]أو الآي_ة . . ه. ألص آثممتص ثهو سا إ0 ألخقذبمث عق أممم ثننت، 
■مشهور ص كما وأدوا الهلاك خافوا المياهلة إلى نجران وفد . النبي ودعا نزك ولما 
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ئليم يقؤل آمتإ قنئ ادا ور ين يقخد ر ِش َك0 ^4؛1 ٠ تعالى ه محول
منالقي ذلك يدل فتارة النفي، على يدل كان« ارعا لنقل أن أولا اعلم • .ه $^4 
ثق-ركد وس آتدثة ًقان تعالى؛ كقوله والريع، الزجر على المعنى جهة 

كقولهالتعجيز على يدل وتارة [. ١٢٠ت لتوبة ]١ لأية ا . .ه.أش رمول عن يجهنرأ آن أيو\ب 
أية،اآيى لعقم ؤأرو وآلأزمن ؛^^؛، ٤١٢قؤح آس . دئمؤرث< أق -ثثر آس ؤ تعالى- 
،٥٩نمل؛ ]الة لأي١ ه سجنها تنتؤأ أن عث حنكاي ما بهجثة ذادكتن حدائق هء هأنتثنا 

أعشهوقد وليه؛ ين ئخو آن ِش كاى : هناكقوله التنزيه، على يدل وتارة [، ٦٠
فقوله!وجلاله. بكماله يليق لا ما وكل الوك اتخاذ عن له تنزيها أي ُؤسحنهثه 1 يقوله 

يتخذأن وعلا جن - حقه في يتصور ولا يتأتى ولا يصح ما بمعنى ِشه َكاوا ُ؛ؤما 
ولداثخد أ0 لوي يبق ؛^؛؛1 تعالى: كقوله والأية ، كيراعلوا ذللف عن ولدأ، 
أرعييقولهم في الحال زعموا الن،ين النهاري على البالغ الرد الأية هن،0 وفي ، إ.(ه 

عتهنز0 كعيى كذبا المزعوم الوك من هنا ه نفس وعلا جل — عته ذز0 وما ابن 
وط\نتهلأؤ رسول ٌم،يم أبن َبحما أميح ُؤلد*ا إ تعالى كقوله أحر مواضع في ه نف

ةالآي%i لإ وزى آن وجد أ% ه })S( رق: نإلى إف آلقهآ 
أؤىأمحي تعالى: كقوله كثيرة ذللث، مثل على المالة والايات [. ١٧١،>: ]١٧

ا.إممال(ومحن أثمرءس نيثى مه ثق1وث ألتتؤبم، ةعكاد . إدا ثئا ءًئم كد . ثإدا 
ءنائ، ذلغير إلى .4؛ ؛؟،؛١ يتجد أن لوي دق وبما . وأدا ^^1، دءنأ آن .  ١٤٥

.ررالكهف(( محورة في مستوفى تقدم كما الايات 

;قوله بدليل قضاءه، أراد أي ماه محغ ^إدا الكريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 
ؤلدم-آتعالى• وقوله ]الحل[، إ.ه قذء_ئ َفي ئد مؤن أن إدآ ^۶^٠٠١^ ^؛١ ؤ.إقتا 
ةلدلالالإرادة فيل وحيف ]بمس[، مءرن\ كن لد يقؤن آن قثا ك إدآ ُه7 

أؤيتآث؛اتعالى؛ قوله القرآن في أمثلته ومن العرب، كلام وفي القرآن في كير عليه المقام 
إليها،١شام أردتم ^١ إي ٦[، الأية . . آلكلوء4. ال قثنَ أذا ص أوت 
إداأي تاكح-لآ، آلقيبمر آلسفلنن ين بانيي هأنتعد آيمءال همأت ؤ؛ذا تعالى! وقوله 
مستوفى.تقدم كما القرآن، قراءة أردت 

زيدت؛ؤلده؛ ين ثئخد أن ِف َكاق ^ما : بصيدهانحن التي لأية ا ش تعالى وقوله 
سياقفي الناكرة أن الأصول في تقرر وقد العموم، لثاكيد به المفعول قبل ارمزا؛ لفظة فيه 

وتطردالعموم، في صريحا نصا كانت، العموم لتوكيد ارمزا؛ لففلة قبلها لت، زيد إذا النفي 
كقولهالفاعل قتل مواضع ثلاثة في التفي سياق في النكرة قيل الخن.كور للتوكيد زيادتها 
وكقوله:الأية كهذه المفعول وقبل [، ٤٦]الضمي: ئديوه نن أتنهم تعالى: 
كقوله:المبتدأ وقبل [، ٢٥أ\ي: الأية ١ . اثمح4. ليئ إلا رنرل ين ملك ين ومحا 

[.٥٩]الاعرا؛،: عير>اثه إلند يذ ثم ؛^٠؛، 
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و؛بم■هض ّهممحِ ثنبد ين َقثرؤأ نق؛ن ميت ينهم بن آمحتإب -، ٥٤٠^؟■تعالى■ قوله 
والنصارىاليهود فرق أنهم الأية هذه في المذكورة ررالأحزاب؛؛ في الأقوال أظهر 

ادقه.ابن هو ت طائفة وقالت . زنى ابن هو طائفة! فقالت عيسى. شأن فى اختلفوا الذين 
منهمكفروا الذين توعد الله إن ثم افه. مع إله هو طائفة؛ وقالت اش. هو طائفة! وقالت 
قال!كالذي عيسى في بالثفريعل كفر من شمل وذلك القيامة؛ يوم شهود من لهم بالويل 

كلمةراؤيل؛؛ وقوله ابنه. أو اش إنه قالوا كالذين فيه بالإفراط كفر ومن زنى. ابن إنه 
معنىفي كونه نكرة وهو به الابتداء وُسوغ لففله. من له فعل لا مصدر فهو عذاب؛ 
اليومذلك شهود من لهم فويل أي ميمي؛ مصدر لأيه ا في المشهد أن والذلاهر الدعاء، 

امحمالأية في المشهد أن زعم لمن خلافا العذاب، من فيه مّيلاقونه لما حضوره أي 
والأولوالعذاب. الأهوال تلك فيه يشهدون الذي المكان ذلك من لهم فويل أي مكان؛ 

أيضاذكره هنا ذكره الذي المعنى وهذا — تعالى الله شاء إن . الصواب وهو الفلاهر هو 
بالحكةجقتكِ قال ّصمى جاء تعالى! قوله فى ررالرخرف؛؛ سوره فى 

هنداهاعدؤأ هع ض ئو  ٥١إن . همن أثت ؟مإ محه قنلمؤث أوتم، بمص ٣ ولأ؛؛ن 
يزر^؛؛١^، من لثمأ لئومى هونئ يبيم ين هأت1ت و ثتنسث صنيث 
فيالتفريط أو بالإفراط كفروا الذين أن من الأيتين في إليه أشار وما ]الزخرف[، .ه 
عذابهميؤخر وأنه ب1لُن.اب، يعاجلهم لم أنه — والسلام الصلاة لبينا وعلى عليه — عيسى 

عثفلأآق عى وولأ تعالى! كقوله أخر مواضع في له أشار لذلك المحدد الوقت إلى 
تعالى؛وقوله ]إبرام_م[، أ*لأبمنز.ه فه ضثص إتءِ يومثتم إقا آلْلنلنول يتمث عما 

ألمئابمّس أجو ؤو_إولأ : وف،وقود[، ]م.ه ثندود ٥؛، إلا دقمْل 
وقت،إلى القفالم يمهل تعالى فه فا وبالجملة [. ٥٣]العنكبوتت شِأنه لا ؤهم بعته ونغم 
تجههالأشعري موسى أبى حا،يث من الصجحن فى ثت وقد يهمله، لا ولكنه عذابه، 

افه.؛رسول قرأ ثم لم أخذه إذا حتى ليملي افه ررإن قال: الني. أن 
—tJوق ود[، ]هثديي.ب ألث ئدْآ -أإة يثته وش أقنئ أثث إدآ ره لغذ ؤوة)أأوون- 

]الحج[.ا.اه ألنير وإئ؛ لغدما ئر فثاِلثة ؤهت ثا آءش، ميية ي ينقق ؤ تعالى؛ 
فيحيان أبو قال ثن آلآ>زاب -، ٥٤٠؛^؟■الكريمة: الأية شذ0 في تعالى وقوله 

المختلفين،هم كانوا بل عنهم يخرج لم الاحتلأفط أن بينهم® ررمن قوله ومعنى )البحر(: 
ت•ادض ص انتهى 

•ُتءؤ.اه صم، ف، آثيم آلقنيثؤث ليج، يامبما ثم ثأمحر تؤم ؤآّغح تحار: قوله 
القيامةيوم اعفار أن الكريمة لأية ا ومعنى تحجم،، صيغتا ؤأذنيره جم ُؤأّءع قوله: 

فيوأنهم عمحين، ؤإبصارأ سمعآ الرسل بها التي الحماس ويبصرون يسمعون 
فيتعالى بينه الذي وهذا يبصرونه، ولا الحق يسمعون لا وغفلة قلال ش الدنيا دار 
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وؤؤيوم ؤإبصارم سمعهم في كقوله أحر مواصع في بينه الآكريمة الأية هده 
إةثيحا سز دأتيتثا وسعثا رنهثّ عث دأكثؤإ آذشةيإو0 إذ يمئ 

غثلآأق.ئق ظتنتإ ئد1 من حتؤ ق َقث ؤقد دع1لىت وؤوله ]السجا-ه[، إ.ه طنؤيثت 
وسمعهم!إبصارهم وعدم الدنيا في غمكهم في وكقوله ]ق[، .(ه حدئد ألوم ينئق 

تنثكهئل ؤتتئ0 وقوله! ]الأنساء[، روه ثعلمصو0 ئنلإ j، وهم م متتا .لقاين ؤآههمأب 
ألهمهم ص وئأ وق—ول—ه؛ رومآ، تالوه قيؤث هز ^^ ٠٢عن همهم أندنا ع} 

الأية. . وههمأه. ؤآثنيم وآ/تءثؤ تئالاش أمؤن أؤْئل وقوله! ]البقرة[، و(ه يحئؤن 
أنواعلم كثيرة، هدا بمثل والايات الكفار، والأصم؛ بالأعمى والمراد [، 1٢٤ ]هود 

يقولون!وأكثرهم الجمهور، عند فعل فهي يه أفعل وزن على كانت إدا التعجب صيغة 
التعجب،لإنشاء أمر فعل إنه يقول! ويعضهم الأمر. صورة على جاء ماض فعل إنه 

الشاعر!كقول عليه، التوكيد نون دخول ويؤيده الصيغة، من هر ا^-1 وهو 

اوأحريفقر محلول ْن فأحربه صريمة غفبمييى بعد من ومستبدل 
الخلاصة!في قوله حد على الخفيفة التوكيد نون من مبدلة راوأحريا؛ا قوله في الألف لأن 

قفاقفن في تقول كما وقفا ا ألفتح فعد بدلتها وأب
مافس،فعل أفعله ما هي التي الأحرى التعجب صيغة أن على أيضا والجمهور 

العرحي؛قول في تصغيرها بدليل اسم إنها قولهم! في الكوفيين من لجماعة حلافا 
السمرالضال تتقن ا يهولمن لنا ثمين غزلأنا أميليح ما يا 

فيتصغيرها بأن حالفهم من وأجاب الأسماء، في إلا يكون لا والتصغير ! قالوا
عليه,يقاس ولا يحففل شاذ المذكور الست 

.ه،جز0 لا نبمر عئلإ ؤ، رم أ'لآز شئ إذ أئنن؛ ج تعالى: ه قول
الإعلامI والإنذار تداركه، يمكن ولا فائت، الذي الشيء على والتلف الندم أشد ت الحرة 
فيهالكفار ندم لشدة الحسرة يوم ت له وقيل ت القيامة يوم الناس أنذر أي بتهديد؛ المقترن 

تعالىأشار وقد التقصير، من منهم كان ما على المؤمنون فيه يندم وقل التفريهل، على 
آئناحي!دتم^ ألمفيث، إز ألازشؤ يم ُؤوأذدربمم ت كقوله أخر مواضع في المعنى هذا إلى 

.؛!٤٦ت ]سبأ ه شديد عداي، يدي يعن لكم ندير وقوله! [، ١٨]غافر؛ ِةظمانه. 
ئص( Jyi؛ؤؤأ ; كقوله أحر مواضع في الحسرة من فيه يحصل ما إلى وأشار 

ألي؛حير تعالى؛ وقوله [، ٠٦]الزْم: لأية ا . . ه. آس حف ؤ، ؤلت، ما ئق ثصزق 
..؛بما4.قرث نا ْك شصنثا ئازأ بمنه أقاعه •؛؛؛'يم إدا ثئ أس ِببم كئ،' 

منئم وما ■هم -صمزت آقثنلهم أقئ نييهم وقوله! [، ٢٥١]الأنعام: ية ألا 
يوم اذكريمة: الأية هذْ في وقوله الأيات،، من ذلك غير إلى [، ١٦٧]IJ_؛: أذناب4 

والعاملحالية، نءه ل وحملة الاحرة، عن معرضون الدنيا غفلة في أي ئأوؤه;' 
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فيالعامل إن ت قال لمن حلافا مؤمنين. غير غفلتهم حال في أنذرهم أي ررأنذرهم،؛ فيها 
يدلما الصحيح الحديث في حاء وقد ميزه، صثل أ؛ؤفي هذا قبل قوله الحالية الجملة 

فيظه البخاري قال الموت. ذبح أي ألأتره فى وإل ت هنابقوله المراد أن على 
حدساغياث، ين حفص بن عمر حدثنا يم ■أؤوأدد;هن ت جك قوله باب صحيحه؛ 

قالقال! هئد الخيري سعيد أبي عن صالح أبو حدثنا الأعمش، حدثنا أبي، 
فيشرسونا الحنة أهل يا مناد؛ فينادي أملح كبس كهيئة بالموت رربوتى ه؛ اطه رسول 

ينادي:نم رآه. قد وكلهم الموت، هذا نعم فيقولون: هذا؟ يعرفون هل ت فيقول وينظرون 
الموت،هذا نعم فيقولون• هذا؟ يعرفون هل فيقول• وينظرون فيشرئبون إ النار أهل يا 

فلاحلود النار أهل ويا موت فلا خلود الجنة أهل يا يقول؛ ئم فيذيح■ رآه، ئد وكلهم 
الدنياغفلة في وهؤلاء عئلته؛ ل ؤم آلآس شى إي آئتنة زم ُؤوأندرهر قرأ نم ءوتأا 

البخاري.صحيح من انتهى يؤمنون، لا وهم 

تدلالموت ذبح ذكره بعد الأية لّما. ا وقراءة عليه، متفق مشهور والحديث 
هذاغير أحر أقوال معناه وفي الموت. ذبح أي آلآ،ره فعنى ^إد بقوله: الراد أن على 

.ذكرناالذي المعنى على الصحح الحديث لدلالة تركناها 

هقولمعنى ثبملأ.4• محإيا عي وتن أ'محا رث ص ق، الى؛ تعقوله 
الخلائقحميع يمسن أنه عليها، ومن الأرض يرث أنه لأية ا هذه ض - وعلا ل ج— 

إليهيرجعون ثم يموت، لا الذي الحي لأنه - وعلا جل - هو ويقي بالأرض، اكنض الم
ؤاثان عيا هن ; كقوله أحر مواضع في المعنى هدا إلى أثار وقد القيامة. يوم 

وفيقمء أقتن ؤو[ع تعالى؛ وقوله ]الرح-م-ن[■ .4 ^، ذُو رق ثيه وتق 
الآيات.س ذك غير ض ]١^، زقث 

تتدلت؛ قآ؛ني ق ، ١١٥إل ثتا. >هدثا َةاث رثم إ؛ةهيم أوض، ف، 4وإ0في تحالمح،■ مدله 
يأيك،م ما آلؤر يحي إٌا ث إؤ يئأيت و( سيا عنك ينير ئ؟ يجمر ُلأ ينح لا ما 

كآتنيثا. لؤي، َكاد، آلسطغ إن أشنن ثبي لا ثأني؛ صغ. بوذ أنيق ءآقعيأ 
•ئقا.4 للقنش أوي ين عداب تثق، أن لخائ، إؤآ 

الكتابفي يذكر أن الكريمة لأية ا هذه في ررمحمدأ؛؛ نبيه - وعلا حل - اطه أمر 
-واللام الصلاة نبينا وعلى عليه - ١رإبر١هيمأا اطه من إليه المزل العثليم القرآن هو الذي 

عبادةوترك وحده الله عبادة إلى لهم ودعوته قومه مع نبآه القرآن في الماس على ويتلو 
هذهفي الذكور المعنى هذا وكرر تضر. ولا تنفع ولا تبصر ولا تمع لا التي الأصنام 
فيذكره من هنا نبيه به أمر الذي فهذا - وعلا حل - كتابه من أحر آيات في الأيات 

فيأوضحه الأية، . . يمبمزه. ؤلأ تح لا ما تد لم كآت ش هال وإل إبراهيم الكتاب 
ثبدلأو(هما همهؤمهء يهمه هال، إي ؤا ءا؛ربجلر بآ عليهم قوله• هي ررالشعراءأأ سورة 
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إتتهينزتآ ظشه،لم وؤأيل ت قوله معنى هو ه عنف ي يجارو هنات فقوله ]الث_عراء[. 
قالهالأوثان عبادة عن النهى من لأبيه قاله الذي هذا أن ررالشعراءا؛ في وزاد واه، 

فيالأويان عبادة عن وقومه لأبيه الهي بهذا عنه الإحار تعالى وكرر قومه. لسائر أيضا 
ِفيونمك أرنك إؤآ ءاِلهه محّناثا أتتخد ءارر [ذبيه إقييار هال، أؤوإذ كقوله! أخر مواضع 

ثتدهالهمأ ما ؤبجمهء ئي قال I تعالى وقوله ]الأنعام[، واه ينو ثم 
هاؤإؤ( هئثؤئ أو أر .( ئتكلأ لذ سعؤغ ثق ؛، ١١٥ا. &^j\؛J؛{ ثا تثل أص,1اما 

وتابآرْظ؛أأثن . تثدة َةتت ثا أوتتر قاد . بمؤن َمم؛إك ه همثدآ بد 
^٥۴ءانما إ تعالى وقوله ]١لخعراء[، ه ؤ( ^ ٥١رب إلا ق عدو  ٣٤.

>تتكنوداذا آمر آيآ التماثل هذو ما ومحنمهء لأيه قال إذ إج^؛ عننمن ه_ع وكJا قإ-ل ين 
لئثتاهالوإ رؤ( ^jC ثم، ي ؤءاتايفم أم كتر ثد هالا ؤ( عهرئن ث؛ ءائآءثا ؤحدآ ه1اوأ 

يندادؤ و ؤآنآ قثتئى آذى ؛؛١^، محك رب ثوؤ دل ؛؛J . ألثعة ة أق آن ألي 
ثثدؤننما به إى  ٤٧٤لأيه إدرهم قاد i تعالى وقوله ]الأنساء[. ج^ه ألقيهدذ 

شعهءمن ؤإينت ؤ. تعالى؛ ونوله ]الز-حرف[، .اه ّيبتي ؛قم  ٤٥أدى لا إ. 
يؤد؛١^٤ نهكا ؛.( هثدؤد تادا ؤممهء لأته ثاد إذ سير ثلؤ ريي حاء إذ لإمئيِا.ا 

أسوةدؤ قنن تعالى! وقوله . ]الصافات[ ر.اه آلئبيئ ين كنغ ؛IL او^ أؤ 
ء^؛؛؛؛ أم درن ين شدؤن ويثا  ٣٠٥؛ y_،5.إدا .لقتيم قالؤأ إذ ت؟■ وأقمأ، إ؛رىئ وّ حث 

1كه^٤ لأه ٦>^ زد ي ؤبمدم أف محزأ ثئ وا ثأ'وقآآ \أو7\ زثتم .بم! ؛؟١ 
الأيات.من ذلك غير إلى ٤[، ]المتينة: الأية 

بدلررإذ،أ هو الذي الفلرف [، ٢٥٨]البقرة: قاد ؤإذ الأية! هذه في وقوله 
قوله؛في نفليره تقدم كما ه .؛١^^٢ آعثب فا ؤوأد؛ن قوله! في ُرإبراهت-مأا من اشتمال 
١لإءراب،لهزا بعضهم إذكار هناك قدمنا وقد ١^ مم ألكثنيه ؤ( وؤأدو 
المذكور،الإعراب على منه والخبدل البدل بين معترضة ه، ما صبمديما 'كاي، وثم وجملة 

وصدقربه مع معاملته في إبراهيم ق صل لشدة الصدق، من مبالغة صيغة والصديق 
]النجم[،او^ه وى ألكا ؤابريينر ؤ قوله: فى معاملته بصدق له فه ا شهد كما لهجته، 

[.١٢٤]١Jمة: إثاةا4 للثاين ثاطك إؤ قال قاقهن يكبمي تثم إكبجي أبمق ؤثل> وقوله: 
طااءةذلك قي بالفعل وشروعه ولده، يذبح بأن رضاه ربه، معاملته في صدقه ومن 

الكبد.من فلذة الولد أن مع لربه؛ 

الأرضعر تش ا أكسادنا ننيبا أولادنكانما ل
تذةئد . ى؛تمئ 1ن ؤديثن . نيئ وئثم أنلثا ؤهثة1 ى: العتشال 

١النؤأ4ب.  ا[._0* ٠٣
^٤٧تعالى: قال كما النار في الإلقاء على صبره ريه مع معاملته في صدقه ومن 
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جنإبيكاث■ ^٥ ت ال وق]الأنساء[، .اه قعيؤى تكم إن ءاِلهقمخإ ؤآنئج متيم 
[.٢٤]العنكبوت؛ لأية ا . . . آلناره ما آلله قأمحته حنهمؤه أو آهتلؤه هاؤإ أن إلا ممهء 

لكهل ت فسأله حبريل لقيه النار إلى رموه لما أنهم قصته في التفسير علماء وذكر 
علمهت فقال له؟ نسأ لا لم له! فقال فنعم. اض إل وأما ا فلا إلك أما فقال! حاجة؟ 
سؤالي.ص كاف حالي 

قالكما لدينه فرارأ والوطن الأهل مفارقة على صبره ربه، معاملته فى صدقه ومن 
سوادمن هاجر وقد [، ٢٦]العنكبوت! ه رق إق مهاجر إؤا ؤهال نث لم أؤمح؛امن تعالى! 
عنبنهيهم يكتف لم أنه أحر مواصع في - وعلا جل؛ - بين وفد دمشق، إلى العراق 

جذاذاوجعلها كسرها أنه ذلك على زاد بل تضر، ولا تنفع لا أنها وبيان الأوثان عبادة 
ذلكفعل الذي إن لهم■ قال كسرها الذي هو هل سألوه ولما الأصنام، من الكثير وترك 
وثاشؤ عنه! تعالى قال كما تنملق كانت إن الأصنام ل بسوا وأمرهم الأصنام، كبير 

بيثرىإل تئهم ثم يكئل إلا ثدادا تلمنل . مقأ أن بمد حظ لاثكدة 
للتدمال يدكؤهم قى سمننا محالؤأ أظنديرت\ لمتر إثم دثايه!نا هليا ثيل من قاأوإ 

إئالساثدا تك  cJ.؛هاوا . دقندوى حصإ آناين آئن عيح هء ثأنؤأ قاؤا . ءمحم 
إكف>جمأ .ا ظقؤرك يظافإ إن ثكوئآ ئدا يطجرهز ئعث]م بل دال ىيممِ 
ماعلمت لقي. رءوسّههم عك كسإ مم آلعلملمؤن أنتعر إئكم فقالوا أنفسهر 

ؤلمارؤ هم، . بموم وي ثقا يمشقم لا تا أف يؤب ين أثعبدئ دثااا . تطقؤى 
ممائءالهمم إة تعالى■ وقال ]الأبياء[، .ه تقأرى  ٠٥أف يؤن ين ثجدمحى 

قاد© ه اقه ^ و أين ص، ي( قج ® ئطمحة لا وؤ نا و ةَةون ألا 
صمياعثهم أؤهمأع • فقوله • افات[ ]ا.لصه ر.( ثملؤف ؤما حلافٍ ذظ ث!ءجتوث ما 

قطاعاأي جذاذأ، جعلهّا حتى بيمينه صربا يضرها الأصنام إلى مال أي أيثو(يم 
.وكسره ققلعه إذا جذه قولهم! من مذكسرة 

يعرف، الصدق كثير أي مدثاه؛ ،يآ قء الآكريمة! لأية ا هذه في تعالى وقوله 
فيوأنها تعالى، اض في كلها إبراهيم عن الحديث في الذكورة الثلاث الكذبات أن منه 

إيضاحزيادة - افه ثاء إن - وسيأتي الحقيقي، ومع!اه الكذب من لا الصدق من الحقيقة 
!ررالأنبياءأ؛سورة في لهذا 

يافالأصل التكلم؛ ياء عن عوض فيه التاء إبراهيم عن تعالى وقوله 
يقوله!الخلاصة في له أسار كما أبي 

عوضالتا اليا ومن افتح أو واكسر رض عأمت أبت ا ند الوفي 
حرفعليها فيحل الاستفهامية، ررمالإ أصله لم ؤ لأية! ا هذه في تعالى وقوله 

الخلاصة:في قوله حد على ألفها فحذف للاللأمأ؛ هو الذي الجر 



(٤٧-  ٤٦)الآيان ّورةص؛م:1ها

تقفإن ا هالا هوأولا مهألحذف جرت إن لاسمهام ا في وما 

كونب^١، ١١على يوقف ولدا بالقياس؛ تجوز لا متبعة مسنة القراءة أن ومعلوم 
قيدأرلأ ت قوله في للشيهلان عبادته ومعنى البيت، في كما كث البهاء لا الميم 

قالكما طاعة، ثرك الشرك فدللث، والمحامي، الكفر فى للشيطان طاعتي ^لثنهكنيم؛ 
ؤأن. هأو عدو تؤِ إقد أكتثلنن لا آيث ٠^٢ ينبئ ,؛وثم أعهن وف ■ المح،نح

سورةفي توفى مالمثحثط هدا تقدم كما ]يس[، ئستقير صملحلمث هتدا آعبسدوتي 
.وغيرها»الإّراء« 

وؤي؛ هنالقوله الشيهلان أولياء القيامة يوم المعدبين الكفار أن على تدل والأية 
الكقارأن على الدالة والآياتإ زلئاه، ِلشثتي ُقون أوي تل ثداء تثق، أن تائ، 

تعالى؛كقوله وغيرها الكهف سورة فى ذللث، من كثيرأ قدمنا وقد كثيرة، الشيهلان أولياء 
ِمذ،ألثظن ث,تةأ ؤإثا وقوله: [، ٧٦]ال-اء: ؛لأية • • ألثظيإه. أزل؛ك ؤمم؛نتثأ 

دونين أوتاء ألث~نطابما أءةjوأ وقوله؛ أولياءْ يخوفكم أي [، ١٧٥ت عمران ]أل، ية ألا 
كانمن وكل تقدم. كما الآا.ت، من ذللئ، غير إلى [. ٣٠: ،]الأءرافالأية .  ٠

إلاالآحرة فى له ولى فلا الاسنيا فى ذللئ، فى فيتبعه والمعاصي الكفر له يزين الئّيهلان 
أتثهرألثتيقرأ حأ قثا علت بن أتي إق أنسلتا لئد آس ؛ؤ تعالى؛ قال ك٠ا الشيهلان 

إلاالقيامة يوم له ولي لا كان ومن ]المحل[، وه آلث عياب وقز أيوم وظلإ مهر 
القيامة.يوم يفعه له ولي لا أنه تحقق الشهلان 

مايعني ه، انك أم ما آل*أيّ بنك طي ق ؤءف ت لكريمة ا الأية هذه في تعالى وقوله 
منروثد.م ان؛هبم ءايثا ^^،^٠ تعالى' قال كما صغير، وهو ألهمه وما الوحي من الته علمه 

الدالةالايات بعض ذكرنا كما لقومه إبراهيم ومحاجة ]الأنباء[، لهء وكثا ثل 
تتعالى قال كما إبراهيم؛ نبيه آتاها طه ا حجة أنها وبين إبراهيم، على بها القه أينى عليها 

[،٨٣لالأد_مامل لأية ا . . . ه يشاء من درحنت زفع مث عق ِإمهي ءائتهآ حجثنا 
[،٨٠]الأjعام; لأية ا . . • رقت أثه ؤ! هيجؤآ ، JSمثم ؤثثا-بمو ت تعالى وقال 
ماينافي لا ررالأjعاماأ سورة في المذكورة لهم محاجته في واردة المذكورة الايات وكون 

الحجةؤإئامه . وعلا جل - الله توحيد وهو واحد شيء فى المحاجة أصل لأن ذكرنا؛ 
غيرها،وقي ١ر١لأنعامآأ سورة في - وعلا جئ _ وحده هو إلا معبود لا أنه على الفاءلحة 

تعالى.اطه عند والعلم 

مقاؤأهجنؤب ؤو7ئعلن ئثه ؤ لبم، ^؛؛؛٥^ ءا.له-خا مر آث أيابمئ، غءأد ؛ تعالى نوله 
■©4 ثظ ءف َكاى ٢^ نو ك اننمفث جك تلء اث، ق@ 

أباْنصح لما إبراهيم أن ال؛كريمتين الأيتين هاتين فى - وعلا حل - اش بين 
الما عبادة من والتحلدير الحق ؤإيضاح واللين، لرفق ا من فيها ما مع المذكورة ,النصيحة 
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العنيف،الخطاب هذا حاطه الشيطان، وولأية تعالى اض عذاب ومن يبصر ولا يسمع 
عنراغب أنه عليه وأنكر أبت. يا له قوله مقابلة في بني يا له يشل ولم باسمه وسماه 
-وعلا جز - وحده اش إلا يعبد لا لأنه ؛ يريدهالا عنها محرض أي الأوثان، عبادة 

والأولنما( باللسان وقيل ره لحجا يا )قيل ليرجمته له يقوله عما ينته لم إن بأنه وهيئه 
العنيفحوابه أيضا قابل إبراهيم أن يئن ثم محلويلأ، زمانا أي مليا بهجره أمره ثم أظهر، 

لأبيهإبراهيم وخطاب ؤقه، لك ثأسئفر عثك سلم قوله' في واللين الرفق بغاية 
للجهالالمؤمنين عباده حط،اب أنه . وعلا حل - بين قد ه علتك أؤاسقم ت يقوله الجاهل 

حاطثهموإدا هنئا ٢^، عق بمشون 'ألمحي أو-ني ؤوبمتاد ت تعالى قال كما خاطبوهم، إذا 
لآؤقاوؤأ عنه همصؤإ أللعو ثممأ تعالى■ وقال ]المرقال[، ا.ه سشا قالؤأ أكؤشة 

منهنا تعالى ذكره وم، ]القصص[، ألئهلثث.4 بمي لأ عوقم ثلم آتأم وتقم 
مواضعفي بين والشدة، بالعنف أبوه قابله القاطعة، بالحجة أباه أقغ لما إبراهيم أن 

إلىلجأوا القاطعة بالحجة أفحموا كلما لأصنامهم، المتعصبين الكفار عاده هو أنه أحر 
ثاعيث أؤ1ثد أصنامهم: عن الآكفار له قال لما إبراهيم عن تعالى كقوله القوة، استعمال 

آفلاأممه يؤن من نمدطف ؤلما لي أف ؤ قال: [. ٦٥]الأنبياء: ثطقورك\ه ه--ؤلأؤ 
عنهم:تعالى قال كما القوه، إلى لجأوا الحجة يهده أفحمهم فلما ]الأنبياء[، ؤاه 

قومعن تعالى قوله ونفليره ]الأنبياء[. يؤى نكتم إن ءاِلهثم ؤآضؤإ حنتجه ■^٥١٧ 
ألنارؤبمي آممه هأمحنه حنهؤه أو آهتش قابأ أن إلا ؤمؤء جناب يكاث إبراهيم: 

إلاممهء جؤإب حكاثك■ بالحجة: أفحمهم لما لوط قوم عن وقوله [، ٢٤]العنكبوت؛ 
الآيات.من ذك غير إلى [، ٥٦]النمل: ه ميبلإ من فيي ءاثر ئنيأ ثتاوُ أن 

فلامنى سنسلم يل مكروه، ولا أدى مني ينالك لا يعني ه، عقلت، وقوله: 
وفىوقد له، باستغفاره لأبيه إبراهيم من وعد ه؛ نق يأش ؤاساستفر وقوله: أوذيك. 

وكمM_^J1 ،1]ألضالإ.4 ئ ك0َ انق ِلأة ٠ عنه: تعالى قال كما الوءد، بدك 
]إبراهيم[.ألخثاب.4 يقوم هآ نقتوظ ثلالدث ل أعير عنه؛ تعالى قال 

قالكما ذلك، يعد له يستغفر ولم منه، تبرأ ممه عدو أنه له بين لما اممه ولكن 
وقد[، ١١٤]اكوُة: ثلث4 لأؤ؛ إن يئه ثهمأ ِس ثدر أئهُ ح تقت تعالى: 

J1J  التوبة:إئاْه ؤعدهآ معدة عنت إلا تيي آنيثدار َثاءى اؤوم1 تعالى؛[
محتديا ولما لأيه، ا . . • ه لمحا لك نعفر ؤا،أهت هناقوله هي لمذكورة ا والموعدة [، ١١٤

محنال—،،أبي لعمه النبي واستغفر المشركين، هم لجونا فاستغفروا اهيم ابر ؛المؤمنون 
مغفأول، =فانوا رؤ .لتئركعن ة1؛أجر)\ ق  ٢٣١٠ؤأؤنجكآ للئؤ َ؛الى فيهم؛ ال؛ه أنزل 

آسينثارممى ق، قال؛ ثم ]التوبة[. .ه تثمو آصحث ًأ ثم قثى ما بمد يى 
الاستغفارأن  ١١ءالممتحنة سورة في وبين [. ١١٤]التوبة: لأية ا . . . إبرمتِ

جذتعالى؛ قوله في وذلك الاقتداء، والأسوة ابراهيم، الأسوة من مستثنى للمشركين 
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يؤنين ميدؤن ؤيما يّكم ؛رءلاؤأ إقا لمثمم قالؤإ إي معهد إأرهمم_ ؤآ حسنة أسرة أكم 'ثانت 
 i^\ أّوةفلا أي ٤[. ]المس: الأية . . لك4. لأبو ِإؤيلم و ؤألأ فوله: !لى
قالحين للمثركن اُستغغارهم على لمون لم ا ندم ولما ذلك، في إبراهيم في لكم 

اشنن [، ١١٣]1^; ١^^ بمي4 مثثفظ آن :انؤأ ثأك للقي َلكث ؤء فيهم: 
قوله:في وذلك فعله، قبل نلك، مع لهم يبين لم لأنه ذللثط؛ في معذورون أنهم تعالى 
[,١١٠]اكوبة: تت،نوئه ثا نهر تيى ثئ ثدنئم إي بمد مرما ِليثأ أثد حقاي ؤ)؛، 

حيرآررراغب،® يكون أن فيه يجول ءا,يؤ،ه؛ ئن آنتا أ;إبمئ، أؤ : لأية ا هدم ش وقوله 
مدمحي فاعل آمتاه وؤ مبتدأ أرإِغبه ؤ يكون وأن موحرأ، مبتدأ وؤأتته مقدما، 
فيهيكون لا أنه الأول: وجهين: من الأول على الأخير الإعراب هذا ويترجح المض، 
ألاهو الثاني: الوجه معلوم، هو كما التأخير الخبر في والأصل تأخير؛ ولا تقديم 
بماءالهيره عن ؤ هو الذي معموله وبين أراغاث،ه ؤ هو الذي العامل بين فصل يكون 
ؤأمت،هكون بخلاف، المبتدأ، فى عاملا هو ليس الخبر لأن للحامل؛ بمحمول ليس 

بأحنبي،وبين أرإغئ،ه ُؤ بتن ينمل فلم ُؤلإ:غث،يم معمول فإنه فاعلا؛ 
تالشيء عن والرغبة خبره. مد الساد فاعله هو الذي المبتدأ يمعمول يينهما فصل ؤإنما 
بينالفرق ررالنساءاا سورة في. قدمنا وقد إليه. الحاجة وعدم فيه، للنهي عمدأ تركه 

آنتعالى: قوله على الكلام في فيه رغب وقولهم: عته، رغب قولهم: 
الزمنبص المراد أن ملتاه أؤ قوله: فى والتحقيق [، ١٢٧]النساء: لأية ا ■ • - مك٠وهنه 

مهلهل:قول ومنه الطويل، 
ياملالمرملات عليه وبكت لموته الجبال صم فتصدعت 

لليلقيل ذلك ومن العيش، مدة وهي الملأوة من لأنه اللام؛ واوي وأصله 
تمقبل ابن قول ومنه لملوان. ا ت ر والتها 

لملوانا لى بالبيها علأمل ثعان البالحي ار دييا ألا 
الأخر:وقول 

يحتلشانالمرء حال كل على هما ملوا م دائيل ولار هن
النهار.ًلرفا مقبل: ابن بت في الملوان وقيل: 

وجملةإلى، الإحسان كثير بى، لطيفا أي حم1ه؛ ى َكاى إئؤ ؤ وقوله: 
عطفجواز على دليل وذلك تنتو ؤ ^^، جخة على عقلف اؤثأفثزنىه 

القيس؛امرئ قول العرب كلام من ذك ونظير الخبرية، الجملة على الإنشائية الجملة 
معولمن دارس رمحم عند وهل محفحتها إن عبرة ش—فائي ؤإل 

،عليها معطوفة إنشائية . إلخ رسمم؛؛ عند رروهل وجملة ، خبرية ءا شفائي ررؤإن فجملة 
أيضا!الأخر وقول 
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اثملطالحسان مآقيك وكحل عامر ابن باب عند غزالا تناغي 
الكشاففي الزمخشري وقال مسوه. عن حيان أبو قاله كبما الظ-اهر هو وهذا 

عليهيدل محذوف عليه معهلوف على ت قالت ررواهجرني؛،؟ عطف علام قلت! فان 
اه.وتقريع، تهديد ة لأرجمنك رر لأن واهجرني؛ حذرني فا أي ررلأرحمتك؛، 
أن١^٢ ٠ ه ١. بما  ٠٤;؛^قاث محثثا َكا0 إيم مو؟ئ آلكئّا ق بلأؤ تعالى؛ ئوله 

اسمبصيغة اللام بفتح والكسائي وحمزة عاصم قرأ0 سعيتين! قراءتين أآ مخلصا رر قوله في 
المعنىلهذا ويشهد واصطفاه، استخلصه الله أن القراءة هذه على والمعنى المفعول، 

ومما[. ١٤٤]الأعراف: غيظه آلناين عد لتكننغت إق ينموج تعالى! قوله 
]ص[،آلدار ؛^ ٥١٤؛،^-؛^ تعالى؛ قوله القرآن في القراءة هذه يماثل 

وابنعمرو وأبو كثير وابن نافع وقرأه اللام، بفتح المخلصون هم الله أخلصهم فالذين 
آستندإ إلا أيِءوأ تعالى: كقوله الفاعل اسم يصسغة اللام بكسر لأمخ_لصطأا عامر 

]ازمر[.1؛^(^■ ديق لدر محي آئه تعالى: وقوله ٥[، ]السة: ألدنه ك ؛؛ ^٥٦٨
جريرابن قال ثبا.4• وهمبمم آتممحن آشي جاف ين تعالى: قوله 

ناحيةمن موسى ونادينا ذكره: تعالى يقول الكريمة: لأية ا هذه تفسير فى العليري 
كمادلك ؤإنما شمال، ولا له يمين لا الجبل لأن ٌوسى؛ يمض بالأيمن ويعنى الجبل، 

منمتعددة مواضع في مبينة جاءت القصة وهذه شمالها، وعن القبلة يمين عن قام يقال: 
ياهلهومار صهره، وبين بينه الدي الأجل قضى ّ موسى أن وذلك تعالى؛ ائه كتاب 
عندهاليجد النار تلك إلى فذهب نارأ، الطور جانب من. انس مصر إلى مدين من راجعا 

اللهفناداه بها؛ ليصعللوا لأهله النار بها لتوقد منها بجذوة وليأتي الطريق، على يدله من 
معجزةالوقت ذلك فى وأراه معه، فأرسله هارون أحيه فى وشفعه فرعون، إلى وأرسله 

المرةفي العصا رأى لخا لأنه فرعون؛ عند حضوره قبل بذلك لمستأض واليد صا خلا 
طالبهلما ثعبانا انقلبت عندما ذلك فعل فلو يعقب، ولم مدبرأ ولى ثعبانا صارت الأولى 
ليكونمرة أول في عليها مرن هذا ولأجل لائق، غير ذلك لكان باية وقومه فرعون 

.مبيناتصيرثعبانا حين منها غيرحائفا مسنثأنسا 

آتكوأممال يايا رخ\ إي إ. مؤسئ حديث، أثاثا : ^٧ ٠١١سورة في تعالى قال 
ءوثؤّه. ^ أتنها قمآ و ندى ألئافي عز آحد أو ثي ينيا ثي؛ا,بمؤ آامت إق 

الآقث أة إيح يوى. تا آنح آنئك وأة و( ثلثي ألثمد؛؛ى أود إئك ثثك هنج ربك أئأ 
يناؤوئن-منم تعالى؛ وقوله ، [ ١ ٤ - ٩ ]طه: وه لوء==فِبم آلثلوئ ثآنيِ أئأ؛اغّنيى إلا إلت 

رلإق،ه.أئأ إق ؤ( ثومئ زيي أتنها ^٥٥ ررتله®: في قونه معنى هو "آلقؤر جبي، 
حئكثنمن يجابط ^^ ١٠-أو ؤ ؛ أ، لنمل ا أر في قوله ليل ين، شهاب؛ أي سجله ؤ وقوله؛ 

ألثار4يى كتدؤر ؤ\و قوله: في المراد هو وذلك ٧[، تثؤث,ه 
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ويدليالطريق إلى يهديني من أي هئىبا ألناي عق أحد ظ وقوله: [، ٢٩]القمص: 
أبصرتها.أي ؤ؛اسق وقوله: برئ. 3س والزمن الطريق، محلوا كانوا لأنهم علتها؛ 
ويروىذكي، غير حمار حلمي من كانتا لأنهما العلماء! بعض قال، يعثك،ه ؤة-غ وقوله: 

والحزعلمير عن أيضا وروى وغيره• القرطي عنهم نقله وقتادة، وعكرمة كب عن هذا 
وغيرأيوب وأنح، ^؛، عن كثير ابن وقله المنثور، الدر صاحِا عنهم رواه كما والزهري 

منمرفؤع حديث فيه وحاء ذكر. من غير عن القول( هذا ويروى لف. المن واحد 
غيرللعلماء أحر أقوال وفيه يمح. ولا وغيره الترمذي رواه حول مبن الله عبد حديث، 

قدميهمن نزعهما أي نعليه بخلع أمره اض أن - أعلم تعالى واف - عندي وأظهرها . ذلك،
كمالالحبي من توحب يعفليم، أمر لعبده اش نداء فان ناداه، حين لربه لتواصع ا ليعلمه 

للبقعةاحتراما بخلعهما أمر إنه : قال،من وقول أعلم. تعالى واف والخمحؤع، التواضع 
)مسلكافي تقرر وقد حلؤمحاه، آلممديي( يالؤإد بقوله: بخلعهما أمره أنع أنه عليه يدل 

أنهؤءلومح،ه: قوله في الأقوال وأفلهر التعليل. حروف من ررإنء أن والتنبيه(: الأيماء 
وقوله:ذللا،. غير أحر أقوال وفيه بيان. عطنخ أو الوادي من بدل فهو للوادي، ام 
 Gمجؤقآلنايم( عل ينظنخن كقوله: برمحالتي، اصطفيتك أي ؤوأ

الممطلينأن [، ٢٧]الأنعام: آثاره ؤؤ}ا قوله: في الاستعلاء ومعنى [، ١٤٤]الأعراف: 
تلأعشى ا قول الحرب كلام من ذلك، ونقلير منها، لقريثج ١ المكان يستحلون بالنار 

والمحلقلنيى ا النار على امحنط وبا هيصطليانلمقرورين تئنا 

ًال،إذ اوا بي خي لق ين ألهمءادثن لنلى ^٢^، :  ١١الممل  ١١محوره في تعالى وقال 
جاءهاكما رو( ةئلم؛ث قثب ثثتياد_، ءايكآ أو محر يما تقاتكِ Jادإ ءاثستإ إق ؛^ ٠١؛مؤط( 
ألنحمأتبير أممد أئا ثؤبئ اوا مح، أممد رمحنحتى -ملهأ ؤتي( آلنار ق، "0 بجيف آن ممحى 

فيقوله معنى هو ٨[، ]الممل: ه مدى عءهأ ^^١ : راالملاام فقوله ]الممل[، وه 
ينيوتئنولى، أنها ؤك؛؟ :  ١١طه  ١١في وقوله ألإنيه. 'آمي جاف ين( ُؤربمي-ه ■  ١١مريم  ١١

:ررطهاافي قوله محنى هو ٧[، : ]|]_J،بمره يحا ءط وقوله: ]ًف[، الأية . . @ه. 
فآتيكمعنها فيخرني الطريؤط علك، يدلمي من أي [، ١٠]طه: ئدىه ألناي عل حد أق 

ءاصىآهيدء رسار آإ)جل ْحبءا شى كما ؤ :  ١١لقصص ا  ١١سورة فى تعالى وقال . عنهابخبره 
يرثث\كثديز أو بمئم يته—ا ؛^؛ ١٠لُفي يايإ ءاثست، إؤآ ,لإغنه قال يثايا آلقؤر جاف يمن 

يىآلثتيقة آلقعق ف، آمحي الو١د سني؛ يؤ، بجيمحتى أت-ها " ٥٥). صبمثللؤى تلكم ٢لثاي 
مريم، ١١في المذكور هو لأية ا هذ؛( في فالداء [، ٣٠-  ٢٩]القصص: الأية . . آلقجتزه. 

منالباركة البقعة في الأيمن الوادي شاطئ من نودي أنه هنا بين وقد والملاا وطه، 
هوالذي الجثزخ يمين,عن؛ المار فيها رأى اكي، الشجرة أن على الآيارثا فدلت الشجرة، 

وقدله، امحم طوي بأن القول على طوي هو الذي القلسر، الوادي يمين وفي القلور، 
ولاله يمين لا الوادي ومثله الجبل لأن موسى، يمين الراد أن حرير ابن قول قدمنا 
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منأي [ ٣٠]المل: آلآذس4 'ألياؤ سني، ثن، ؤم_دض- قوله: في كثير ابن وفال، . شمال،
َكثتعالى: قال، كما الغرب؛ ناحية من يمينه عن الجبل يلي مما الوادي جانب 

قصدموسى أن إلى يرثد مما فهذ.ا  ٤٤٤تالقصصأ ه ألأمر مو؛؛ى إك محينا إي ٢؟*^، بجاب 
ينقوله: معنى وهو منه، اه يمينه، عن لغربي ا والجبل القبلة جهة إلى النار 
[.٤٦]القصص: ئادقاه إي ألقؤر إ،ئانِا َكث ؤ)>ثآ وقوله: أدثمزه، آلاؤي جف 

نبيهأسمعه ايثه كلام فهو له؛ القه نداء المذكورة الايات جميع في المذكور والنداء 
ذلكيزعم كما مخلوق في الله حلفه كلام ولا مخلوق، كلام أنه يعقل ولا موسى، 

هألكم ألنير أممه أيا افه: غير يقول، أن يمكن لا إذ الملاحية؛ الجهلة بعض 
أنفرض ولو [، ١٤]طه: أتأ ثإلأ ٍإثع لا أممن أة إي ؤ يقول: أن ولا ٩[، ]المل: 
]اكازعات:٦^^ ظ ؛^؛؛t فرعون: كقول افه، على افتراء مخلوق قاله المذكور الكلام 

وصوابحق أنه معرض فى افه يذكرْ أن يمكن فلا المحال، فرض سيل على [ ٢٤

أتلحرأمد أثا اؤإةئأ وقوله: [، ١٤]طه: ظغتت-إاه أتأ إلا إلت لا أئه أئ؛ ُؤإي فقوله: 
كماذلك،؛ غير تحتمل لا صراحة بللك، المتكلم هو اطه أن في صريح ٩[ ]اك<ل: للكأه 

الإسلام.بدين معرفة أدنى له من عنله معلوم هو 
]الة_مسص:ألثجنإِه محير آلمتنيقة القتؤ ؤ، اآأيأ 'أود سي، ُؤثن تعالى. وقوله 

المداءأ-لْ أي الغاية؛ لابتداء والثانية الأولئ »من« اممتافق: في الإمخثري قال [، ٣٠
قوله:من بدل •٣[، ]القصص: ألأجزئه وؤمق الشجرة قبل من الوادي شاطئ من 

كقوله:الشاطئ على نابتة كانت، الشجرة لأن اشتمال؛ بدل [ ١٠٠]القصص: "أوده مض 
[.١٠١٠\\)-تمق.■ ِلبجهإه إوي ذكر ش لِ

■• • آلآبمي،ه "أوب سي، ين زدمحنى ؤ تعالى: قوله ير نففي هءزقة القرطبي وقال 
عرشه،فوق من هصإ موسى تعالى افه وكلم المهدوي: قال [: ١٠٠]القعص: الأية 

يعصوقال جانبه. الوادي وشاطئ منه. انتهى ثاء، ما على الشجرة من كلامه وأسمعه 
وقوله:[. ٣٠]القصص: 'ألؤإد ئش ت قوله في راالأيمن؛أ معنى العلم؛ أهل 

.فيها ايله بارك البلاد تلك لأن انركة؛ وهو اليمن من آمحثمنه *آلقؤي جانب ين ؤوئتد،ينثه 
أنهقصته وفي نارآ، يقلنها وهو ررنورآأ موسى رآها التي النار أن على العلم أهل وأكثر 

وقيل؛عوسج. شجرة هي قيل؛ وحسنا. خضرة إلا تزداد لا وهي فتها تشتعل النار رأى 
أعلم.تعالى وافه محمرة، وقيل؛ عناب. شجرة وقتل؛ عليق• شجرة 

حرثهاهؤثن آتار ق س ميق آن مدى جاءها ؛ -نملاا ررالمحورة في الى تعوقوله 
محورةمن ١لأية هذه في آلناره فا دؤس المراد في المفسرين عبارات اختلفت ٨[، ]النمل: 

ابنعباُس،القول؛ هذا عنه روى وممن — وعلا جل — فه ا هو بعصههم؛ فشال لراJتملاأ 
فها تقدس أي أناره ؤ( س وبؤيق ! قالوا كعب بن ومحمد حبير، بن وسعيد والمحسن، 
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بحديثالقول لهذا قال من واستدل الشجرة. فى ,العالمين رب نور كان .* وقالواوتعالى، 
ينام،أن له يشغي ولا ينام لا جك اش ررإن ت قال الض. أن الصحح؛ في الثابت موص أيي 

الليل•عمل ئل النهار لعمل النهار، عمل ئل اللثل عمل إليه يرغ ويرس، المط يخفض 
.حلقه(( من ؛صر0 إليه انتهى ما وجهه سبحان لأحرقت كشفه لو النار، أو النور حجايه 

يطلقأن ينبغى ولا القرآن. حلاهر من بعيد القول وهدا -ت عنه افه عفا - مقيده قال 
—وعلا حز — سبحانه نور، أو نار إنها ت قلنا سواء الشجرة؛ فى التي النار فى أنه الله على 
ملطانه٨[، ]المصل: ^^ ٥٢ف، يؤس ذلك وتأويل وحلاله! بكماله يليق لا ما كل عن 

يجببدليل إلا يجوز لا منه المتبادر ءلاهر٥ عن الله كتاب صرف لأن يصح؛ لا وقدرته 
ررالبحرفي حيان أبي قول أن تعلم وبه ه نبيه سنة أو الله كتاب من إليه الرجؤع 
وعبرذاته، المار في بمن أراد ت وغيرهم والحسن حبير، وابن عباس، ابن قال ت المحيهل،،

ومنعباس ابن عن ذلك ثبت ؤإذا تعالى. الله إلى بالمسبة مردودة شنيحة بعبارات بعضهم 
للهتنزيهه في أصاب أنه اه المار، في وسلطانه قدرته من بورك أي حيف؛ على. أول ذكر 
إنت بعضهم وقال أعلم. والله المأويل. من ذكر فيما يصب ولم العبارات، تلك عن 

كماواضح القرآن ظاهر عن ويعره نور. لأنها المار بوركت أي آلناره ؤ، من أؤ؛ورإئ معنى 
المار.فيها تتقد المي الشجرة بوركت أي ه آلنار فا س بجيف ؤا0 بعضهم: وقال ترى. 
ماوعلى الشجرة على ارمن؛آ لمقلة ؤإطلاق ترى. كما واصح أيضا القرآن ظاهر عن ويحده 

ترى.كما العفليم القرآن بها نزل التي العرب لغة في مستقيم غير انثه أمر من المار في 
المارفي إن قال؛ من قول العفليم القرآن ظاهر إلى الأية معنى في الأقوال وأقرب 

أيآلئاره؛ ي س بجيف معنى وأن وموص، ملائكة وحولها ملائكة نور هي المي 
حولها،هم الدين الملائكة وبورك أي حولها؛ ومن لور ا ذلك في هم الدين الملائكة 

)فيلزمخشري ا وقال السيئ. هذا عنه يروى وممن معهم، حولها لأنه موسى وبورك 
حولومن المار مكان في من بورك ثنلها4، ومن آلنار ف، من بجيف ؤ\0 ومعنى الكشاف(: 

قولهفى المذكورة المباركة البقعة وهى فيها، حصلت لمي ا البقعة ومكانها مكانها، 
قراءةعليه وتدل [، ٣٠]النمل: آلقيه ؤ( آآّلإني آفاز ث—ني، ثن تعالى؛ 

.المار(،رربوركت وعنه . حولها،،ومن المار تباركت ررأن أبي• 
.لتهامن تحية وهذا : ٨[ ]الممل: آزره ؤ، س بجيف قوله: في هَة القرطبي وقال 

آثهقال: إليه دخلوا حين الملائكة ألمنة على إبراهيم حيى كما له وتكرمة لموسى، 
والعرببورك،، رر فاعل نائب ألئاره ق وقوله: [. ٧٣]هود: ه أثيب أثل ئوؤ وونهُ 
عر:لما ا قال لغات. أريع فهي لك؛ وبارك علتك، وبارك فيك، وبارك فه، ا باركك تقول: 

أشيبأنت إذ الشيب عند وبوركت اشئا نوبوركت مولودا قبوركن 

أمية:بن عمرو أبى بن مسافر يرثى المقللب عبد بن طالب أبو وقال 
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محزونالقولها يوليت ر عم أبي بن مسافر شعرى ليت 
زيتونوالان رمالبع نورك با كمغريب الالميت بورك 

آخر:وقال 

داءفاللك حن ونذكروا إذا نيهم بوفي نيك بفي بورك ق
قبلذلك على ليتمرن والعصا اليد إية أرام أنه على الدالة القصة هذه في والايات 

صارتلما الأولى المرة فى منها خوفا مدبرأ ولى وأنه وقومه، فرعون عند حضور0 
ينمؤمئأقها ; لرءله(^سورة في تعالى كقوله متعددة، ضع محوا في جاءت ثعبانا، 
؛Jjiوأصئم . آلاوك سثثئها سشدكا محتا ئّها قالا و ثش صه هم، ^دا ةأقنها 

أنهعلى يدل ء تخف، ءولأ فقوله! . ]تله[ وه أ-مئ ءايد سوء عثر يق بمآئ محئ جنا.حق، إث، 
آيةش وقوله . والنمقسااررالنمل في مبينا جاء كما مبينا، ثعبانا صارت لما منها فنع 

البلاغيونميه يما وفيه برص، غير من أي [، ٢٢ت ]طه ٢^^ عثر وين ت هده  ٢٢حلمه  ١١
ءنماكوه رو( للكم أيءغز آممه أئا ^ ؤثوا؛ى ت  ٢٢؛،٣١١١سورة فش، تعالى، وكقوله ١حتراسا، 

،l^J  إلاو ألمثية لديى بجاث، ثُ إي، فتآ لا تنينج، سب وؤ ثديل وق -؟٧ َلأما مئز نئ١ها
ءيثى ؛بمة م جمك ؤ، دق .ؤأدجل، يم عفئ ثتء بمد حنتب دث، م و لز 

ماريءاها ظنا عصاك ألإ، ؤو\0 ت  ٢٢؛ ا؛_،^، ١١في، وقوله [، ٩١٢-]النمل: الأية . . سؤوه. 
قيدك آسمح، رو( ألأ٠نيرى يذ إدلكك مم، وث؛" أئن، ثنثؤتئ بعقب ؤؤ م1يرإ ؤؤ، حآةُ وا 

0^ين بهنان أؤب يق جنا-ء1ك:نح إتا-كث ؤآتثم سوم عمي يذ بمآء محيج صّك 
بقوله؛إليهما المشار والبرهانان أ.(ه■ فنسقيرتك هوْا تكامإ لدهم وملإية تيورّك إك 

نينلبرها ا على، موسى، تمرن فلما لمحا؛ وا اليد هما آّآ[، ]القصص: بنهننازه 
صدقهعلؤ، تذل يآية حل[لبوه وملئه فرعون إلى، وأخوه هو الرالة وبلح المدكورين، 

قالكما إياه الحصا صارت الذي الثعبان من، يخف ولم الذكورين؛، لبرهانين؛ يا فجاءهم 
هاهم(أأقندقن يره يظنق إن هء ئأت ؟؛، ١٥.( ين بهمرو متق، أؤإز ؛^٤]، ع__الىت ت

من؛ونحوها ]الش-ع-راء[، ه ج( ِللأظلإيى بثثاء همإ لإدا تْ ثئ ج( يبم، هتان، همأ وا عصاه 
الآ_ات.

فرارءمن يرجع لم أي •١[؛ : ]المل؛سبه ; والقصماااالمل، ١١فير وقوله 
قوله:ومنه الفرار. بعد كئ إذا الفارسي ءق_، يقال؛ منها؛ 

منزلاة لكريها يوم نزلوا ولا با محقمن، هل؛ قين، إذ عقبوا لما 
حالفى، موّك، انثه ئرب، أي هماه الكريمة؛ الأية هذه في، تعالى وقوله 

وقال. لجلبك،وا كالعقيد كثير الفاعل بمحتى، الفحيل، ؤإتيان لريه. مناجيا أي نجي،أ، كونه 
'بئاد بن، ا حدثنا جرير؛ بت، ا روى لأية؛ ا هدء ير نففي، - تعالك، لله ا رحمه - كثير ا;_، 

اين؛عن، جبير، ؛ن، سعيد عن، يسار، ؛ن ء عقنا عن؛ سفيان حدثنا القطان، هو يحيى حدثنا 
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العالةوأبو مجاهد قال وهكذا القلم. صريف سمع حتى أدنى قال؛ محث،ه ورنم ؤ عباس 
فيأيحل قال؛ بكاه المدى وقال التوراة. بكتابة القلم صرف يعنون • وغيرهم 
محكاهأؤوربمّ قتادة عن معمر، عن الرزاق، عبد وقال نحوه٠ مجاهد وعن فكلم. الماء 

_.تعالى اض رحمه - كير ابن كلام من الغرض محل اه، بصدقه، نجيا قال؛ 
القوة!والأزر؛ به. قوني أي ]طه[، واه أندى إهة تله؛ في تعالى وقوله 

أي[، ٣٥]القصص: أم1ثه عصدل ئو 11ؤاالقصص؛ في وقوله قراه- أي وآزره؛ 
طرفة;قال الم.، تشتد وبشينها اليد؛ قوام هو العضد لأن وذلك يه؛ سنقويك 

لعقا هللم؛؛ا د يإلا يد بلممو نؤئ يبلني أب
ويقالبه، يعان ما لكل اسم الردء لأن معينا؛ أي [، ٣٤]القصص: ؤردءاه وقوله؛ 

أمحته.أي ردأته 

وه.ما هيث أ-غاْ هتحآ ثن لإ تعار؛ موله 
فاتاهذلل؛، ياله أنه والمعتى هارون، نبوة لموسى وهسا الله أن الآكريمة الأية معنى 

قعنه؛ ارطه(ا سورة فى كقوله أحر آيالتا فى تعار أوضحه المعنى وهدا سؤله، 
^٤١؛،قوله: !لى .4 آته و محآقحد . أزرى ه أئدد . آض نمح؛ . م يف ره 

ئنثانهم ثنق إئا ين )؛، ٥٠: رر1لق_صّص؛آفي ومحوله ]طه[، .ه ثوّئ ثؤلك أؤتث محن 
إؤآبمنيض  ١٥^•مي هآزس)ه لدثتتاط مي أمحصثح هو هنريتحك> ؤبى ر.( يقتلؤن ر قلحاف 
إك^مادصأّإوف يأل محشكا لكما ؤمحمل يلخّك عضدئ ثJثد هال يكدمب أن أحاف 

ئادئ: ررالشعراءء؛سورة في ومحوله ]القصص[، ه الثيؤنآبكما ؤميب لتما 
أنقثاق إق نت قاد قؤن. آلأ فنعثن مم و آظتيين الدوم "؛-c أقن شك تغث 

قالأو^ا جتفبت أن فلماف ذب عئ ؤئم رؤ^( إل قو؛يذأ لمماؤا ثطلق وؤ* صدريى ؤهضيق 
وهكفين ;ت وعئ إدا فجينت ها . سشعؤن سئ؛ إة ثاثيآ ؟،؛؛؛؛I كلأ 

-وعلا جلآ - ربه فأجاب أخاه، معه يرمل أن ربه سأل أنه تبين الايات فهذه ]الشعراء[، 
علىواقعة الحقيقة في هي ارووهبا،؛ محوله: في الهبة أن يبين وذلك ذلك، في سؤاله 
التاريخ.أهل له محا كما موسى، من أكبر هرون لأن هرون؛ نفس على لا رسالته 

وه.يا وعي قان ألوعد صادق كان إنؤ إتيل ألكي ق وؤأدكر ت تعار قوله 
هداوهو الكتاب في يذكر أن الكريمة الأية هذه في نبيه. - وعلا جل - الله أمر 

وكانالوعد صادق كان بأنه - إسماعيل أمحي - عليه وأثنى إسماعيل(، )جيم العقيم القرآن 
ثمذبحه على له بصبره أبا0 وعد أنه وعده في صدقه شدة القرآن من يبين ومما نبيا، رسولأ 

علىالأدلة أعظم من ذلك فإن للذبح شه تسليم ر بوعده وفى ومن الوعد، بهذا وفى 
أذبحكآؤآ ألتايَ ق أرئ إق نبئ ثثاد آلقص تعه ج ^^١ تعالى: قال وعده في صدقه عقيم 
فهدا]الصأفات[ ا.(ه أمحنيهن يى أثم ثاء إن محشدفآ نؤمن ما آهعق يتآتث محاد مكنل تادا ةنْلر 
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والتحقيق]الصافات[، .(ه" شيلن ؤثلإ أماتا  lul^؛قوله• قي به وفاءه تعالى بين وقد . وعده 
الواصحة دلالة تعالى اطه كتاب من آيتان ذلك على دلت وقد يل، اسما هو الذبيح أن 

.لرألصافاتأأ سورة فى لإيفبماح ا غاية ٠ فه ا شاء إن _ ذلك وسنوصح . فيها لبس 

يفهمالوعد بصدق عل اسما نبيه على الكريمة لأية ا هده في - وعلا حل — وثناؤه 
قدالمفهوم وهدا مذموم، الوعد إخلاف أن - مخالخته مفهوم أعني - خطابه دليل من 

إقهوم-لم ق نثاها ت تعالى كقوله تعالى افه كتاب من أخر مواصع في مينا حاء 
Iومحوله ]التوبة[. .ه ذهديلى حقازأ ويثا وعدوه ، أثه تقئؤأ يتآ كثوم ثؤيِ 
الما ئمؤأ 1ن آثد بمد ثئئا د=قأر و ثعوف لا ما يموفيى ءاثؤأ قآ 

تثلاث المنافق ررآية الحديث! وفى الايات• من ذلك غير إلى ]!لصف[، ).ه ساوقج 
.حازآ، اؤتمن وإذا ، أحلف، وعد وإذا كدب حدث إذا 

مواصعفي بين قد وألرئوإه، آلصلرق آهئم أمر وقاة لأية• ا هده في تعالى وقوله 
تعالى!كقوله إسماعيل حده على به الله أثنى الذي ذلك يفعل كان ي نبينا أن أخر 

الأمر،هذا امتثل أنه ومعلوم [، ١٣٢]تله! لأية ا • ٠ ه. عاجا ؤآصتلز الصاوو أهلك ؤوأم-ر 
فيخز ويد ٦[، ]التحرم! ١لآية . . . ^^■ ij^٥!^ \ثثثإؤ ؤ\  ١۶١٠أكن أؤة!أإنأ وكقوله! 

الأيات.من ذلك غير إلى والزكاة؛ بالصلاة أهليهم أمرهم ذلك 
رأيوخلاصة للأصل عليها الوقوف أراد من يرجع الهالة في أقوال وللعلماء 

يقولاطه ولأن المنافقين علامات من لكونه يجوز لا الوعد إخلاف أن ! فيهاالشيخ 
إخلافيشمل عمومه وحناهر )وه لا ما ئمونأ أن أثي بمد نشئا جطوِ 

يلجبرأ به يلزم ولا به عليه يحكم لا الوعد إنجاز من امتغ إذا الواعد ولكن الوعد 
وعدلأنه به الوفاء على يجبر لا أنه على الأمة علماء أكثر لأن عليه يجبر ولا به يؤمر 

تعالى.اطه عند والحلم محص بمعروف 

مجح ثثت! ؤمثن يرد من آفيى من ئآنجم أثه أدعمٍ ألبن تعالى! قوله 
.ه•وئاه ثجدا حئ أؤس ءايق عثح ئئك إدا محآئثأ هديتا ومنى إبجم دري نين 

الكريمة،المورة هذه في المذكورين الأنبياء إلى راجعة قوله• في الإشارة 
بيان؛أ ء لنا ا رر سورة في هذا على وزاد وهداهم، واجتياهم عليهم أنعم أنه هنا افه بين وقد 

أق;بمتغ هأزكش وآليزد ه ه ^ومن ت قوله في الأساء غير من عليهم أنعم من جميع 
]الشساء[.ر.ه رفقا أوثتف ومحن ر1كلختي 5^؛؛^ ن\جأهأ خغآ تى عتيم أثه أتمم 

ولاعليهم الغضوب صراط غير عليهم أنعم الذ.ين صراط أن الفاتحة! سورة قي وبين 
ثرءثهم أيعمت، 'امحت صأ-رحث ؤ( آلمتثم ألمنيل أحآهدد1 قوله! في الين المس

الأيةهذه تفسير في ^ كثير ابن وقال . ]الف_اوحة[ ه )ؤ( آامثال\ن ولا علتهم آلثنمودا 
•ررإد-رصا؛ • آدم ذرية من به عني فالذي -ت افه رحمهما - جرير وابن الري قال الكريمة! 
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إيرامم■ذرية من به ص والذي "إبراهم"• نوح؛ مع حملنا من ذرية من به عني والذي 
وزكرياوهارون ارموسى إّمائل؛ ذرية من به عني والذي ؤإسماعيل"• ويعقوب ءإسحاق 

جمتعهميجمع كان ثمإن ابهم أن/3، ولذلك •جرير؛ ابن قال مريم"■ ابن وعيسى ويحيى 
نوح.جل. فإنه إدريس وهو فينة الفي نوح ْع كان من ولد من ليس من فيهم لأن آد-م؛ 

نبيناوعلى عليهما — نوح ب نعمود في إدريس أن الأظهر، هو هدا ت فلت 
حيثالإسراء حديث من أخذأ إسرائيل بني أنبياء من. إنه قيل• وقد — والسلام الصلاة 

والولدشل ولم الصالح، والأخ الصالح، لنبي يا مرحبا .ت النم، على سلاٌه في قال 
من.الغرض انتهى - والسلام الصلاة تبينا وعلى عليهما - ؤإيراهيم آدم فال كما الصالح، 

تعالىايثه رحمه - كثير ابن كلام 

النبيون،هؤلاء تعالى يمول الكريمة. ية لا ا هده تفسير فى أيضا كثير ابن وقال 
والسلامالصلاة عليهم - الأنبياء جنس بل فقتل؛ السورة هدم قي المذكورين المراد وليس 

أنيؤيد ومما كلامه! آحر في قال أن إلى الجنس، إلى الأسخاص ذكر من سمملرد ا— 
حجتناث رر١لأتعاماأسورة في تعالى كقوله أنها الأنبياء جنس لأية ا بهده المراد 
,إتخىلي ووثنك خ عليئر كث ربك إة دتاء من درجتت ضع زمهء ثق اؤيثن ء١ديةهآ 

ته قولإلى ■ داود ذربنهء وين مثر منر هد.بثا وزحا هدننا يضؤ وبمقوب 
صفةفي تعالى قال وق، اهد. [ ٩٠-  ٨٣]الأنعام؛ .دهه أئتئهدينهم أقه هدى ؤأؤكك 
[.٨٧]الأنعام؛ تستقرب صحط إق وهدينتهر ؤآجنبيثاح ؤ ! آآأرالأنعام في لمدكورين ١ هؤلاء 

ؤأنيآه.هدينا ؤومثرأ مريما؛ ١١محورة في المن.كورين هؤلاء صفة في قال كما 
وئاهسجدا حثؤأ ؛! ٣٥١ءايتت عتم ئتق ^إدا الكريمة: لأية ا هذه في تعالى وقوله 

وأثار. وسجدوا بكوا ربهم أيان عليهم تتلى إذ.ا المذكورين الأنبياء هؤلاء أن فيه بين 
كقولهالأنبياء، خصوص لا المؤمنين إلى ية بالنأحر مواضع في المعنى ها،ا إلى 

ؤية0بجئوث ءيم سك إدا دلدء ثن أيلم وؤأ أون إن وينوأ ك أو يدء ءاييأ ُؤش الى؛ عت
ل؛ذيمح,للادءان ييثون . تسولأ ري، ثعد ع0 إن تدآ سقث وإظن . ثثدا 

محنيرئ ^؛ ٥١إئ وو آ ثيئوأ ؤثإنا ه: وقول[، ١٠٩-  ١٠٧راء؛ ]الإّّ.4 ئنيبما! 
اؤيأألمقبموث ؤإث»ّا تعالى؛ وقوله [، ٨٣]المائا-ة؛ أل>فيه يى عِآوأ يثا 'الدع بت هبمى 

تعالى؛وقوله ٢[، ]الأنفال؛ إياناه رادمم ءاينم منجم نجئ و؛دا قزمم وْلئ أثه يكر إدا 
منم تههم بمؤيتك أؤ؛؛( جلؤد منه ممشر مثاه، مشها كقا ألتبنيُ أصن رد وة 

إذاأنهم على الل،لألة فيها الآيادتن، هن.ه فكل [. ٢٣]الزمر؛ در إك جأؤدهم 
جود،والالبكاء لبعفهم منه يحصل عفليما، تاثرأ تأثروا تتلى ربهم آيات سمعوا 

.ذلك، ونحو والجلود، القلوب، ولين الجلل. قشعريرة ولعقهم 

بنعمر وعن - اك بجمع اأؤوئا4 الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى وقوله 
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فأينجود، الهذا وقال؛ جد فررمريمء سورة من لأية ا هذه قرأ أنه هته الخطاب 
.ذلك،في العلماء ين حلاف بلا جود العزائم من الموضع وهذا الذكاء. يريد الذكي؟ 

عقاهنآ مؤئ، ؤآسمإ ألمألوه تثاعإ -ْإف_، بمدلإ يى ظن، ؤ. تعالى؛ قوله 
•ؤاه قثا ةلأمون و!؟ تقنع دثلؤق ئأؤلتق، ص؛إحا وهم.ل وءاس من؛،S، لا إو 

تعالى؛قوله في المذكورين النبيين إلى راجع بمدهم4 ^؛٢٤ قوله: في الضمير 
أيالآي_ة، . . • ح نمتا نمس ءادم دري ين 'آلؤي؛ث ين، ءيم ه آنمم 'اقه ُؤأوكف، 
سورةتفسير فى القرطجى قال . سوء أولاد أي حلف، المييين أولئك بعد من فخلف 

فيهوالجمع الواحد الأولاد، اللام بسكون - الخلف حاتم! أبو قال ث ررالأعرافأ؛
-الخلف الأعرايي• أبن وقال . غريبا أو كان ولدأ البدل — اللام بقح — والخلف سواء■ 

لبيد!قال الطالح. وبالذكون! لصالح. .ا لفتح يا 
الأجربكجلد حلف في وبقيت افهم أكنفي يعاش الذين ذهب 

ونتلقألفا ررسكت السائر؛ المثل ومنه حلف؛ الكلام؛ من للرديء محيل ومنه 
المستعملهو هدا الملح. في بالفتح وحلف بالإسكان. الدم في فخلف . أ؛ خلفا 

واحدكل يستعمل وقد عدولها؛ حلف كل من العلم هدا رآيحمل ق^؛ قال المشهور؛ 
لجهم؛ثابت بن حان قال الأحر؛ موضع منهما 

ابعتاش ة اعطفي ا نلأولا وخلفنإليك الأولى القدم لما 
آخر؛وقال 

حلفم ثه اببا عنلق أغالخلف بنس خلفا ا وحدنا إن
وقفالحمل باء نما إذا عبدأ عرف من إلا بواب اليدخل لا 

الصراط.والردم؛ منه. انتهى ردم، أي خصف، ويروى 
النبيينأولئك بعد من خلف الذي الميء الخلف هدا أن الكريمة لأية ا ومعنى 

واختلفالشهوات، واتبعوا الصلاة، أضاعوا أنهم القبيحة؛ صفاتهم من كان الكرام، 
عنتأخيرها عتها باضا المراد بحضهم؛ فقال الصلاة، باصاعتهم المراد في الحلم أهل 

مخيمرة،بن والقاسم والنخعي، مسعود، ابن القول؛ هذا عنه يروى وممن . وقتها 
هداإن لأية؛ ا هذه تفسير في القرطبي وقال وعيرهم. العزيز عبد بن وعمر ومجاهد، 

القولهذا اختار وممن بشروطها، الإخلال إضاعتها يعف.هم؛ وقال الصحيح. هو القول 
عنقبله وما القول هذا ويروى ؛ وجوبها ححد عتها باضا المراد يعضهم؛ وقال الزجاج، 

تحقليلإضاعتها وقيل؛ الجماعات. غير في إضاعتها وقيل؛ القرظى. كحب بن محمد 
والأسباب.يالصنائع والاشتغال المساجد، 
لأنلأية؛ ا في تدخل الأقوال هذه وكل —؛ له وغفر عنه اش عفا . مقيده قال 

وجوبها،وجحد بشروطها، والإخلال الجماعة، في إقامتها وعدم ، وقتها عن تأخيرها 
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واختلفتفاوت، الإصاعة أنولع كانت ؤإن لها، إصاعة ذلك كل منها المساحد وتعئليل 
عباسابن عن ويروى اليهود• هم فقيل؛ هم؟ من المذكورين الخلف في أبمأ العلماء 

أمةمن ثوم هم وقيل؛ المدي• عن ويروى والنصارى، اليهود هم وقيل؛ ومقاتل- 
٠زنى الأزقة في بعضا بعضهم يركب منها، الصالمحص ذهاب عند يأتون . محمد 
وقتل•ايربر■ إنهم وقيل؛ القرض■ كعب ن ومحمد وقتادة وعطاء مجاهد عن ويروى 

أخر.أقوال وفيهم الغرب- أهل إنهم 
لأنعندي؛ بوجيه ليس محمد أمة من وكونهم _ت عنه الله عمأ - مميد0 قال 

الزمنفي الوقؤع على تدل صيغة [، ١٦٩]الأعراف: ين تعالى: قوله 
ترى،كما إليه الرجؤع يجب بدليل إلا المستقبل إلى صرفها يمكن ولا الماضي، 

قبلوصالحيهم أنبياءهم حلفوا الذين الكفار من وغيرهم والنصارى اليهود أنهم والفلاهر 
اللفظبعموم فالعبرة حال كل وعلى الشهوات، واتبعوا الصلاة، فأصاعوا الأية، نزول 

الذمفي يدحلون الشهوات واتبعوا الصلاة أضاعوا حلف فكل المبب، بخصوص لا 
كلتبلع ا في عام لأية ا في لخدكور ا الشهوات واتباع لأية. ا هذه في الذكور والوعيد 
وركبالمشيد، بني من ه: علي وعن الصلاة، وعن اش ذكر عن يشغل مشتهى 

•الشهوالتا انع ممن فهو المشهور، ولبى المنفلور، 

شر.كل على الغي تهللمؤ، العرب أن أولا اعلم ع؛ثايم؛ ؟من ، ١٣٥؛^تعالى؛ وقوله 
الأصغر؛المرقش قال حير. كل على والرشاد 

لائماالغي على يعدم لا يغو ومن أصْ الماس يحمد حيرأ يلق فمن 
الغيأن هو المشهور والإًلملاقا شر، في يقع ومن يعني يغوا؛ ارومن فقوله؛ 

حذفعلى الكلام أن منها متقاربة، أقوال الأية في ررغياو بقوله: المراد وفي الضلال. 
قالوممن ضلالهم، جزاء سيلقون أنهم شك ولا عي، جزاء يلقون فسوف أي مضاف، 

عند[، ٦٨]الفرقان: ه آثاما تعالى: قوله التفسير هذا ونفلير الزجاج. القول: بهذا 
ؤءقثاتعالى؛ قوله المعنى هذا ويشبه الدنيا، فى آثامه مجازاة يلق معناه إن يقول: من 

آقارهإي بملويهر ق يأكأؤك نا وقوله: [، ١٠نساء: ]اله ك، بمئوذه؛أ ؤ اكلون 
لأنهاالحرام المال من الدنيا في بطونهم في أكلوا ما على النار فأطلق [؛ ١٧٤]البقرة: 
لأيةا في الغي أن ومنها جزاؤهما، لأنه العذاب على والأثام الغي أٌللق كما جزاؤه؛ 

زيد.وابن عباس، ابن القول: هذا عنه روي وممن الورءلات. في والحمبمول الخسران 
المرادإن بعضهم: وقال خيبة. أو ضلألأ أو شرأ أي ررغياآا أيضا زيد ابن عن وروي 
وصديدهم،النار أهل قيح فيه يسيل لأنه قتح؛ من جهنم في واد الأية؛ في ررغياه بقوله؛ 

ورويعازب. ين والبراء مسعود، ابن بهذا قال وممن الطعم. خبيث القعر بعيد وهو 
مائع-ن وشني عائشة، عن 



٦٦٩الآيتان)بمه-*آُ( ت مريم سررة 

أنت فيه عباس وابن أمامة أيي حدث من القول هدا بمقتضى مرفؤع حاويث وجاء 
أبيحديث وفي عباس. ابن حديث في كما جهنم® في واد غيا ررإن قالت النبي. 

والذ؛لاهرالنار. أهل صديد فيهما يسيل جهنم، أسفل في نهران وأثامات غيا، أن أمامةت 
حديثلأية ا هد0 تفسير في كثير ابن ذكر وقد النمح، عن شيء ذلك في بمح لم أنه 

غريبحديث هدا ت قال ثم آنفا، له أسرنا أليي الباهلي عجلان بن صدى أمامة أبي 
طريقعن الآ-حرة في صلألأ أي غيا، يلقون فوف المعنى إن ت وقيل منكر. ورفعه 

شيءعلى ذلك في الأقوال جميع ومدار أحر، أقوال وفيه . الزمخشري ذكره الجنة، 
يوميلقون سوف الشهوات واتبعوا الصلاة أصاعوا الدين الخلف أولئك أن وهو واحد، 
عفليجأ.عيابا القيامة 

مجنفيها توعد تعالى اش وأن الكريمة، لأية ا هذه في العلماء كلام عرفت فإذا 
الأليم.والعذاب العفليم الشر هو الذي بالغي الشهوات واتع الصلاة أضاع 

يضيعونالذين ذم في كقوله أحر مواضع في المحنى هذا إلى أثار أنه فاعلم 
ساهونصلأب! عن ٥^ آسن روا لنصه؛ وبلط ؤ وتهديدهم• عليها يحاففلون ولا الصلاة 

النافشن:ذم في وقوله ]اسءون[، ©4 ١'^ و م زن ا© 
[،١٤٢،: ]IUي ه يؤوى ه ألقاز ء ،ثوأ ^٠ !ث لإ\' ^^١ 

ءه؛ّدمحأس ==قعردأ آدثم إلا سنئهت ينم ثمل أن معهتِ أيضآ: فيهم وقوله 
فيوأشار ]التوبة[. ©ه َكيهون وهب إلأ نغقو0 ي ًكماث وهم إلا ألصظوْ من أه 

َكروأت تعالى كقوله وتهديدهم، الشهوات يتبعون الذين ذم إلى كثيرة مواصع 
ؤذَبمتعالى: ه وقول[، ١٢]سد: ثمح، َمح ألأقأ لأك َكأ َئمن ثقوة 

نثمحأح: وقوله ]١]^;[،  40ع0َ تنئ، ألأتن َوثهمُ ن:تظوإ أطلؤأ 
ويفهمالآي١ت■ من ذلك غير إلى ]\دىجوآ.أ .4 ,بمقكيه< إهث همون. إقؤ قتلا 
يتبعونولا الصلاة، يضيعون لا القليبين الخلف أن الكريمة الأية مخالفة مفهوم من 

أقح■؛^٥٠ ت تعالى كقوله كتابه؛ من مواضع في هذا إلى تعالى أثار وقد الشهوات، 
عىمويم ْثي خ ؤرأو!ن قوله؛ إلى ©4■ مثمن ٌثلأتيم ف، ئم ^؛1، © امحنلأ 

إلىلالمؤمنون[، ©4 ثتلدرث فبما هم أكندوس بيمن أقك © ألوببجف هم ؤهق، أ© 
آثثدءن ر.ا آنتئ عن أقئم، ودهك، رق مهام حان، ،ن ^^١ وكقوله: ١لآJات، من ذلك، غير 
فيمنلأية با تتعلق مسائل وهناك الايات. من ذلك، غير إلى ::!^^،[، ]١١©ه \2ارئ هم، 

يقتلأنه الشيخ: رأى وخلاصة الأصل في الزيادة أراد من إليها يرجع الصلاة ترك 
الخال،في ب يسننا أنه والأظهر تاب إذا توبته قبول على للاجماع يستتاب وأنه بالميف 

يقتللا ؤإنه المذكورة، النصوص لفلواهر الصلاة من يمتنع وهو أيام ثلاثة يمهل ولا 
تعالى.الله عند والعلم سجدتيها ركعة سع ما الضروري الوقت من يبقى لا حتى 



(٦٢-  ٦١)الآطن مِم;سورة '٦٧

•ه.4 وءث،ٍ َثا0 إقم أؤب هادم أليني محبمد ١^؟، عدن ُؤجقت تحار• قوله 
جناتالمعلمن المومنض ءباد0 وعد أنه الكريمة الأية هدْ فى _ وعلا حل _ ين 

-وعلا جل - لأنه به؛ وعدوا ما وينالون نونه يا أنهم يمعتى ي؛ ما وعده أن ين ثم عدن، 
أشعئلف لا أش كقوله! أحر مواحتجع في المعنى لهدا وأشار الميعاد، يحلف لا 

٩[،عمران؛ ]آل آ^٠ياكاده يثق لا آهع وقوله! ٦[؛ روم! ]اللأية ا . . وءدمه. 
آلميعاد.محق لا إثك آثيتؤ يرم مثا ولا رثلأ، عق وعدس؛ ،!l ُؤرقا ■' ه ولوق

تلدءين أنملم وؤأ هذ ؤأ0 ت تعالى وقوله ؛!، ١٩٥-  ١٩٤عم_رال: ]Tj ويزه دهم قآنثجاب 
لتنعؤؤؤعد َكا0 إن يثا سحتن ريقؤلين سجد١ ؤيق0 محنؤق عيم ينق ^١ 

ثنظث]لص . شيا آلولدن محتز قثا َؤهميم إن ئنم0 وقوله ]الإسراء[، 
ؤعدألق ألئز جثة أر .خز ؤأذ'للكث. تعالى! وقوله ]المزمل[، ا.ه مفم؛" ءعدْ َلكف ؤء 

ؤبمدآره ۶؛؛؛ -ٌي؛ يكآءة■ ما فِهثا قم ؤ( و؛نييرل جتاء ثم َ؛ثت، أث٠نقرث- 
الآيات.من ذك غير ؛ر ]اكرقان[، ©4 نتئة 

وعدواما يانون أن بد لا أنهم والمعنى حاءه، إذا أتام مفعول اسم 4مإثاه وقوله! 
الإذ آتيا، وعده كان أي الفاعل؛ بها أريد مفعول صيغة ررمأتياة أن زعم لمن خلافا به، 

الأية.ظاهر وصؤح ْع لهدا داعي 
منالكل يدل وهو البدل، أنواع من لنؤع الأية بهذه البلاغة علماء بعض مثل تنبيه! 
بدلحنهه J١يارحلول قوله- فيغ الجنة من بدل تزه ! قالواالبعض، 

يى•ص كو 

قوله!البعض من الكل بدل أمثلة ومن * قالوا
تللحاتالطلحة سجستان ا وهندفا مظأعالله رحم 

ستة!البدل فأقسام وعليه بعض. من كل بدل ررأعذلماأأ قوله! من بدل ر١فهإدحةاأ 
وبدلالبعض، من الكل ويدل الكل. من البعض وبدل الشيء، من الشيء بدل 

الغلعل.وبدل البداء، وبدل الاشتمال، 

كلبدل البدل كون والبيت الأية فى عندي يتعين ولا -؛ عنه افه عفا - مقيده قال 
قوله!في واللام الألف لأن الشيء؛ من الشيء يدل يكون أن يجوز بل. بعض، من 

الجنات،حميع يها يراد أن جاز للجنس كان وإذا للجنس، ١^؟^^ يوحلون قآوكك أؤ 
بالأولالمراد لأن الشيء؛ من الشيء بدل من. بدلأ وجننت قوله! فيكون 
لرفطلحةأtالشخقس، عن كناية البيت في والأعظم . ذلك،أمثلة من كثير تقدم كما الجمع 

الشخصدفنوا بل وحدها الأعظم يدفنوا لم لأنهم الشيء؛ من الشيء بدل منه يدل 
يالأعفلم.عنه هو وعبر يدنه، من وغيرها أعظمه جميعه، المذكور 

*ه ر. وعشثا ؛٤٢ فةا رزم ؤلثم سثمآ إلا ئم؛ ف-يا ثمعؤث ولا •' تعالى قوله 



٦٧١( ٦٢٠٦١!^)ّررةميم: 

عدنحنات ربهم أدخلهم إذا الموسن أن الكريمة لأية ا هذه قي - وعلا جب" ~ ذم 
ساقطاتافها كلاما أي ^ المذكورة الجنات في أي ه ,فها دسمعؤي، ولا وعدهم التي 
فحشفيه ويدخل تحته. طائل لا وما اتقلأم■^ فضول هو واللغوت الدنيا، في يسمع كما 

العجاج!وقيل روية قول ومنه وباطله، الكلام 

ملالتكورفث ا اللغعن كظم حجيج أسراب ورب 
.^٠!ئدة((١١)سورة في تقدم كما 

ملاما؛فيها معون يلكن أي منقطع، استثناء ه سلئ1 ولا قوله! أن والظاهر 
قولهذلك على يدل كما الملائكة، عليهم وتسلم بعض، على بعضهم لم يلأنهم 

إلتن كهم يدئؤث وقوله! [، ٢٣]إبراهيم: ١لآية . . ٣^. تعالى! 
مستوفى.تقدم كما [. ٢٤٠ ٢٣]الرعد: لأية ا ■ - ■ صبرتم\ بما علإءِ ثلم ا.ا بانم، 

في.كقوله أيضا الموضع هدا غير في حاء هنا له أسار الذي المعنى وهذا 
حاءوقد ]الواس[، .4 قا ثلثا يلأ الأ ثلإأا. تمإ ها سو0 ه للالواقعة«: 

لإ؛عإلا عر ثن هء ثم ؤءتا تعالى: كقوله اش، كتاب من أخر آيات في المنقطع الاستثناء 
ؤجيآثيآء إي ).( •نحزى ثمة ين م عند /لحد وما ؤ : وقوd؛، [. ١٥٧]النساء: لأية ١ • •  .

آلأصأوثه الأ آوت ِبجا يك/ؤرى # وله: وق]١^، @i الأي ثن 
قإلا ي؛ا=كم ثأتكلوأ لأ ءامنوأ أكمتتن> يأيها ؤ وكقوله: [، ٥٦]الد-حان: 

فكلالأيات، من ذلك غير إلى. [، ٢٩]النساء: لأية ا . . . ي هما عن قثنزه 
الاستثناءفي العرب كلام من ذلك ونفلير منقطعة. الأيات هذه في الخذكورة الأستثتاءات 

ذييان:نابغة قول المنقطع 
أحدمن الربح بوما جوابا عين أسائلها لا أصيلا فيها وقفت 

الجلدبالمفللومة كالحوض والوى ها نيأبا ملأيا الأواري إلا 
الفرزدق:وقول ررالأحدأ،، حنس من ليست الخيل مرابقل هي التي ررفالأوارياآ 

وعاملهالسنان إلا خاطب لها يكن ولم ا نكحنقد كريم وبنت 

منمنهما واحد ليس والعيساآ ورراليعافير رر١لخاطبأا حنس من ليس ررفالسنان® 

بنالأس؛وقولمّار جس"الأنيس"• 
ملأ-محالمجاهد بد ع؛ال;وش غنيمة اد الجهكال إذ أجاهد 
الحممالمشرقي إلا الميل ولا ملكنها اح الرمتغنى لا عشية 

الأصوليينجماهير عليه كما المنقطع الامتثناء وقؤع صحة تعلم ذكرنا الن؛ي ووهل،ا 



(٦٣)الأية مريم: مورة  ٦٧٢

لأنيصح؛ لا المقطع الأسثتاء بأن 'الماش؛اإ الشافعية وبعض حنبل بن أحبمد للأمام خلافا 
أصلااللفظ في يدخل لم منه المستثنى حنس وغير اللفظ، في دخل ما إخراج الاستثناء 

للأصل.عليها الوقوف أراد من يرجع المسألة في آراء وللعلماء بالأستثناى يخرج حتى 
معروف،سؤال فيه نعشناه؛ أو فنا يفيهم نلم ؤ ت وكريمه ا لأية ا هذه في وقوله 

.فيهاليل ولا دائم صياء الجنة أن تع والعشي، البكرة ذكر وجه ما ت يقال أن وهو 
أجوبة!الموال هذا عن وللعلجّاء 

ؤرؤإحهاقهر ^^-^١ ت كقوله الزمن من ذلك قدر والمشي Jالمكر٥ الراد أن الأول؛ 
■وغيرهما جرج وابن عاص، ابن عن هذا معنى وروي شهر، ئدر أي ؛ ٢١٢]ا؛ ثلمر4 

فذلكوعشاء غداء وجد من أن ترى زمنها ش كانت الرب أن الثاني؛ الجواب 
عنهذا ويروى ذلك. من أكثر الجنة في ما كان وإن لهم مرغبة لأية ا فنزلت الناعم، 

•كشر أبي بن وبحثي والحز، قتادة، 
والصباح،والمساء والمشي، بالبكرة الدوام عن تعبر العرب أن الثالث؛ الجواب 

يقصدولا الديمومة يريد . وعشياوبكرة ومساء، صباحا فلأن عند أنا لرجل؛ ا يقول كما 
'لمعلومين ١ وقتتن ل١ 

بلذاتهم.اشتغالهم قبل الذي الوقت هي البكرة تكون أن الرائع؛ الجواب 
حالمن انتقال فترات يتخللها لأنه لذاتهم؛ من فراغهم بعد الذي الوقت هو والمشي! 

الأول.الجواب إلى معناه يرجع وهذا حال، إلى 
حديثمن الأصول( )نوادر في الحكيم الترمذي رواه ما هو الخامس؛ الجواب 

ليل؟من الجنة في هل اش، رسول يا رجل؛ قال قالا؛ قلأبة وأبي الحسن عن أبان 
0كرآفنا )^٠^٢ يذكر؛ تعالى اش، سست قال؛ هذا؟اأ على يهيجك رروما قال؛ 

إنماليل، هناك ررليس ه؛ اش رسول فقال والمشي. البكرة بين الليل فقلت؛ وئساه 
اللهمن الهدايا محلوف تأتيهم الغدو، على وانرولح الرو؛ح على الغدو يرد ونور، صوء هو 

انتهىالملأئكةاا عليهم وتسلم الدنيا، في فيها يصلون كانوا الش الصلاة لمواقيت تعالى 
؛هذانقل أن يعد القرطبي وقال تفسيره. فى والقرطبى الخثور الدر صاحب نقل بواسطة 

الخلماءوقال قال؛ ثم )التذكرة( كتاب في ذكرناه وقد . لأية ا لمعنى البيان غاية في وهذا 
النهارس الليل مقدار ؛ارفول إنما أبدأ، نور في هم محإنما نهار، ولا ليل الجنة في ليس 

وفتحالحجب، برفع النهار مقدار ويحرقون الأبواب. ؤإغلاق الحجب، بارخاء 
الأخيرالجواب وهذا منه. اه وغيرهما، والمبدوى لجوري ١ لفرج ا أبو ذكره الأبواب؛ 

الجوابإلى راجع . الجي ص قلأبة وأبي الحسن عن الترمذي الحكيم ذكره الذي 
تعالى.افه عند واللم الأول، 

قوله؛في لإثارة ١ • .ه ئ َكان نن صاديا يذ لنيق أؤ لهتث إ تعالى ئوله 
آلبم،عدن جقت و ثظ قثنن ولأ ثثثئ دثؤث قونه: من تقدم إلى.L »تلكاا 



٦٧٣( ٦٧-  ٦٦)رم: سوية 

أنه\ذكويط لأية ا هده في - وعلا جل؛ - بنن وقد لأية، ا . . . ذادمأليني محبمد 
تعالى:كقوله أخو مواصع محي أيضآ المعنى هذا بين ومحي جننتنه. عباده من المتقين يورث 

آويبجلظإ ؤؤ£ا1( ه: قونإلى وه قسمن عضب 1، هم أوى و أتؤينيث أي ُؤث 
إله: وقولول[، مؤْس_]الوه ثلارة يا ثتر أكندرس رمق ي .

■ىر\0آ]آو . . وه■ القمحق ث أعل• وأيرنج0 \ذثنوآغ ءثأ؛نها وجنز رتحتكم نن تبن، 
]١^٢:الآية . . 5^4• آلجنذ إث رمم أقمأ هى قيذ تعالى؛ وقوله الايات، 

ذلكغير إلى ]الأعراف[،  4o_^_oَقئل ث؛ ؤردث،وه1 لثثه ؛3؛^ أن 'أؤوفي.وأ وقوله؛ [، ٧٣
وّمو;،نعم أكمل ش فيها بالخلود عليهم الإنعام الجة؛ إيراثهم ومعنى الايات، من 
مالالوارث على نبقي كما الجنة عليه نبقي أي نورث )الكشاف(! في الزمخشري ئال 

باقيةوثمرتها أعمالهم، انقضت قد القيامة يوم ربهم يلقون الأتقياء ولأن الموروث؛ 
منالمال الوارث يورث كما تقواهم من أورثهم فقد الجنة أيحلهم فإذا الجنة، وهي 

منزلانفس لم خلق تعالى الله أن الجنة إيراثهم معنى العلم: أهل بعض وقال المتوقي• 
لوالنار في منازلهم أراهم الجنة؛ الجنة أهل دخل فإذا النار؛ في ومنزلا الجنة، في 

هيشاأدى ف يقولون: ذلك وعند وغبطتهم؛ سرورهم ليزداد افه وعصوا كفروا 
المارآهر يرى و'كذلك [. ٤٣\\لأر\ف: الأية • ■ نيتاه• أن إثآ؛ديى رنا يدا 

الواحديقول ذلك وعند وحمرتهم، ندامتهم لتزداد الله واتقوا آمنوا لو الجنة في منازلهم 
يجعلتعالى إنه ثم [. ٥٧]الزمر! ^لثنقابمه من لخكنت هدئه  ٥٢أرك منهم: 

فيرثونالجنة، لأهل الجنة في النار أهل ومنازل النار، لأهل النار في الجنة أهل منازل 
القول.هدا على المذكور الإيراث معنى هو وهذا الجنة. في المار أهل منازل 

أحدلكل أن من ذكر لما يدل حديث حاء قد له—! وغفر عنه الله عفا - مقيده قال 
الجنةأهل لأن صواب؛ غير عليه الأية حمل أن إلا المار، في ومنزلا الجنة في، منزلا 
آنونودوا ؤ تعالى! قال قد كما وتقواهم، بأعمالهم لهم المعدة منازلهم الجنة من يرثون 
فرصناولو الأيات، من ونحوها [، ٤٣ت لأعراق ]ا كتت يما منبشوها للمه ^^٢ 
ماإلا الجنة في لهم لمس أنهم ثوهم ذلك على الأية فحمل المار أهل، منازل يرثون أنهم 

ماهو المذكور والحديث ترى. كما ذلك بخلاف والوافي المار. أهل منازل من أزروا 
أهلرركل هريرة! أبي حديث من، لمستدرك ا في، والحاكم الند، في أحمد الإمام رواه 

المارأهل وكل شكر، له فيكون هداني دله ا أن لولا فيقول: المار من مقعده يرى الجنة 
فيوعلم اه. حسرة؛؛، عليه فيكون هداني الله أن لولا فيقول: الجنة من مقعده يرى 

الحاكمقال ١لمناوى: شارحه وقال الصحة. علامة الحديث هدا على الصغير الجامع، 
اه.١لصحح، رحال أحمد رحال الهيثمي■ وقال الذهني• وأقره شرطهما على صحتح 

أةألإلتنن يدمحقن أؤلأ . ظ لمح تؤذ مت ما إدا ألإمنن 4واهول تعالى: قوله 
طقئِسودثفيَشئاص.
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ففتنهايالية عظاؤا وحد خلف، بن أبي في لأية ا هده نزلت ت العلم أهل بعض قال 
والثعلي.ى الواحد وذكره امملي، قاله الموت؟ بعد نبعث أنا محمد زعم وقال؛ ييد0 

وقيل؛عباس. ابن قول وهو وأصحابه، المغيرة ين الوليد فى نزلت الخهدوي! وقال 
فقدالأقوال هده من واحد كل وعلى جهل. أبي في وقتل: وائل. بن العاص محي نزلت 
منلأن الجنس؛ أفراد بعض من صادر وهو الإنسان لجنس القول هذا تعالى أسند 

ومنجميعهم. لا بعضهم فاعله أن مع المجمؤع، إلى الفحل إستاد الحربية الأساليب 
فيالقتل من فاقتلوهم( قاتلوكم )فان ائي والكحمزة قراءة ذلك في القرTنية الأدلة أظهر 

أظهرومن مرارأ. تقدم كما الأحر يعضكم فليقتلهم بعضكم قتلوا فان أي الفحلين، 
الفرزدق؛قول ذلك قى العربية الشواهد 

خالدرأس عن ورقاء بيدي نبا به صربوا وقد عبس ني، بفسيف 
هوالميف بيده الذي الضارب بأن صؤح أنه مع عبس، بني إلى الضرب أسند فقد 

قتلهوقصة الخلابي. جعفر ابن هو وخالد الحثسي. جديمة بن زهير ابن وهو ورمحاء 
مشهورة،لمدكور ا لزهير 

أنداللبعث؛ مكرأ يقول اعافر الإنسان هذا أن لأية؛ ١ هذ0 في تعالى بين وقد 
اللهرد وقد الموت. .بحد يحيا أن يمكن لا مات إذا أنه منه زعما حيا، أحرج لموف مت 

•يعني ثظ.4 محا قَ ثل ين قثثئ أة آلإمتن يدينفر وؤ' بقوله؛ هذْ مقالته عليه 
ولمالأول الإيجاد 0 أوجدنا أنا يذكر ولا البعث، إنكار في هذ.ه مقالته الإنسان أيقول 

علىقدرتتا على قاطع دليل الأولى المرة له ؤإيجادنا فأوجدناه، عدما كان بل شينا، يك 
أخرى.مرة بالبحث إيجاده 

ررالتقرة،سورة فى عليه الدالة الأيات قدمنا قد هنا له أشار الذي البرهان ا وهن، 
يهماأبتحز بمي ش محاد "ءلثهُ ونى ثلأ أتا ؤوبم/ث تعالى؛ كقوله وغيرهما، والنحلآأ 

وف،ون]يس[، .4 ثل—ر -حلق إؤز نمو ثرؤ أئ، أنثاج محثا هل . رسؤ 
عتثثوقولص؛ ]ق[، .4 جديي حمح، تق لمن ق ي ثآ ألأول إنلإوأ تعالى: 

همهريعيده ئئ آلثلؤر تدؤأ ١لإتما وقوله؛ ]الواقعة[، ).(ه ثدئؤف ٥^^٠ الأؤلتا ١^١٠ 
أولنوأم آلتما ش سريا من وقول_ه؛ [، ٢٧رومت ]اللأية \ . . . مبمذ
تنئإتكآؤ ؛قا آلم، تن رف ؤ، َئن إن آتاس ؤكآدها وقو]ه؛ [، ٥١]ألإ'س-راء؛ ممره 

إنائ ثسا قيدإ كم أزل ه وَقا تعالى؛ وقوك ٥[، ص: الأية . . ي^. 
إيضاحه.تقدم كما الأزت من ذلك، غير إلى [، ١٠٤]آلأنياء: بج؛ت<4 َة 

آدمابن كذبتي تحار• الثه اريقول ربه•' عن ه يرويه الذي الصحيح الحديث وفي 
فقولهإياي تكذيبه أما يؤذيني• أن له يكن ولم آدم ابن ء,آذانى يكذبتي، أن له يكن للم 

إنفقوله•' إياي أذاه وأما آحرْ• من عر أهون الخلق أدل وليس بدأر• كما ر يعيل■ لن 
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قيل:فإن أحية. كفوأ له يكن ولم يولد ولم يلد لم الدي الصمد الأحد وأنا ولدًأ لي 
عليهدل مضمر بفعل منصوب أنه فالجواب! اأ؟ ر١إذاهو الذي الفلرف في العامل أين 

والهلاكالموت في يتمكن حين أي مت، ما إذا حيا أأ"مج ت وتقديره الشرحل؛ حزاء 
المذكورلمج^■ أؤ ب منصوب يانه تقول لا لم قيل• فان ذلك. يمكن لا يعني • حياأخرج 

جزارها؟هو للإذااا في العامل أن من المعروفة، الحادة على حثاه لمح ليا ؤ قوله في 
فيمابعدها ما عمل من مانعة محاه لمج لسوف ؤ ت قوله في الابتداء لأم أن ت فالجواب 

لزيدتعنى قائم؛ لزيد اليوم تقول• أن يجوز فلا العربية، علم في معلوم هو كما قبلها 
شملمن مانع سوف هو الذي التنفيس حرف أن من بعضهم زعمه وما اليوم. قائم 

حياةسأنمج مت ما ررأئزا مصرف بن طلحة قراءة على إنه حمى أيضا، قيله فيما بحده ما 
اكحقيق.خلاف فهو المذكورة؛ بررأخرجأأ لرإذاأأ نصب يمتع اللام بدون 

فيوحوله ودليله قبله. فيما ه يعل، ما عمل من يمخ لا التنفيس حرف أن والتحقيق 
الشاعر;كقول العرب؛ كلام 

يفعلسوف هتقذا أيونا وقالت ا وحدههان ا آمنرأته لما ف
فحلىوعليه البحر، فى حيان ألو أوضحه كما بقوله منصوب ،، ررهكذافقوله 

فيهااللام وجود لعدم ررأخرجأأ بقوله; منصوب اأ ررإذافقوله; مصرف بن طلحة قراءة 
قبله.فيما بحده ما عمل من التنفيس حرف منع وعدم 

فكيفالخال، معنى تعتلى المضائ على الداحلة الابتداء لأم قلت; فان تنبيه; 
محنىمن حرين هنا اللام أن فالجواب; الاستقبال؟ على الدال التنفيس حرف جامعت 
الزمخشريبينه كما الاستقبال حرف جامعت ولذلك فقعل؛ التوكيد لمحنى وأحلصت الخال، 

اللامأن يمنع من العربية علماء من بان المحبل البحر في حيان أبو وتحقيه الكشاف، في 
تعالى.افه عند والعلم أصله، من الإشكال أسقعل قوله وعلى الخال، معنى تعتلى المذكورة 

.اه.جثيا جهئم "مد لثتفمغن ثر ؤآلقظثن تنئنبهم ؤشقكث Jعالى; قوله 
أةألإتتن يزتتتغز أولا ؤ بقوله; البعث على البرهان - وعلا جز - اش أقام لما 

أييحشرم أنه الكريمة، ه بق- وعلا جل - أفم وه ثظ ه ثمأم ؤل( بن ثلته 
كانواالذين القياطين معهم ويحشر الناس، من للعا المنكرين الكارين 
فيذكرهما اللذان الأمران وهذان جثتا، جهنم حول يحضرهم وأنه الدنيا، في يضلونهم 

فقدطينهم ولشيا لهم حشره أما لموصع، ا هذا غير في إليهما أثار الكريمة لأية ا هذه 
إقأؤ دو0 ثن ؤا بمدة كامإ محتا ؤأمحجهم قمإ آكئ ^٧٢ قوله; في إليه ار أث

تثقهاد حاءيا إدا ^-^2 وقوله; التفسيرات، أحد على ]الصافات[، و(ه أيم صمط 
.]الزخرف[ .ه ألئؤف يئس أنزق بمد وقك لتي 

كزأمؤ■جايه أقن ملرقوله• في له أشار فقل جثيا جهنم حول إحضارهم وأما 
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الكريمةلأية ا هذه في وقوله لالج_اثع_ة[، ةدتلو0 كم تا نجنؤن آنهمم كثها إلل ترمح 
جلسإذا ؛ جمحايجثي وجش • جئوأ يجثو جثا فاعل اسم والجاثي جاث• جمع ؤبثا4 

موقفمحي كانوا إذا أنهم العرب؛ عند والعادة أصابعه. أطراف على محام أو ركبتيه على 
بعضهم؛محول وعنه ، ركبهم على جثوا ، ثديي وأمر صنك 

ليركبجثوا ة الكما ما إذا ة للكما ومن ة للحما فمن 
العربقريح ات الماكرمفتى ك المأبو ات مل يحمإذا 

الأيةه حائه أمؤ َؤ ^^/؛1 ؛ ومحوله ، لأية ا هده محي محوله معنى وكون 
الإطلاقوهو الأكثر، محول وهو الفل-اهر، هو ركبهم على جثيهم أنه [، ٢٨ت ]الحاسة 

لكميت؛ا قول ومنه اللغة، محي المشهور 

انيمقرنسراة الدون وهم ا جثيم هتسرا تركوا هم 
وعنجماعات. معنا0 أن الكريمة الأية هذه محي محوله محي عباس ابن وعن 

وهيالجيم، مثلثة للحثو٥(( جمع القول هدا على وهو جمعا، جمعا أي ؛ ررجثيااامقاتل 
حدة،على جهنم حول يحضرون الخمر فأهل المجمؤع، والتراب المجموعة الحجارة 

بنطرفة قول المعتى هدا ومن ، وهكذاحدة، على المرمة وأهل حدة؛ على لزني ا وأهل 
معلقته!فى العبد 

منضدصفيح من صم صفائح عليهما تراب من جثوتين ترى 
علىجمعها يعهد لم كجثوة فحلة أن عليه يرد ولكنه الحلم. أهل يعص قال هكذا 

إتباعاالجيم بكسر ررجتياءا وحفص والكسائي حمزة الحرف هذا وقرأ . كجثى فعول 
الأصل.على الجين بضم ررجثيااا الباقون وقرأ يعده للكسرة 

أمثص م عق. أوي و أقد آم شثة ٢ ين قزمي م تعالى؛ قوله 
Ji ،لتخرجنأي ُؤهزمك<ه الكريمة الأية هذه في قوله بمثا.4• ها أرك م ؛؛
الطائفةوهي كفرقة، فعلة الشيعة وأصل واحد. دين أهل أمة كل من أي شثة4 َلإ؛ 

•تبحه إذا شياعا؛ شاعه العرب؛ تقول ضلال؛ أو هدي محي تبعته أي غيرها شاعت التي 
طائفةكل من ولميزن لمت>جن أي ءغ4؛ أجي و أقد ؤأَم نمالى؛ وقوله 

ؤإدحالهبتعذيبه فيبدأ فأعتاهم، وأعتاهم فأعصاهم، هم أعصا والفساد الغي طوائف من 
معنىفي الظاهر هو وهدا والضلال. والإضلال الكفر، في مراتبهم حب على النار 

العذابعليهم ويشدد غيرهم قبل يعذبون الكفر في القادة الرؤساء أن الكريمة ية ألا 
ؤإصلالهم.لضلالهم 

َكهرؤأؤآلمتث> تعالى؛ كقوله هذا على تدل تعالى اطه كتاب من آيات جاءت ومحي 
هومحولنحل[، ]الا.اه' ثسدؤرك يكالؤإ يما آنثدف ئرق عذو ندقهم أس سيل عن وبم-تدول 

وهبمممث ا=كامإ عما آلقثتتؤ تم وتتثنن أثالة ح ؤأثالأ اهائم تعالى؛ 
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لأميصلويهجر أثم;رى أؤنإر رين أكثه تنم َث1يلمح أورام وقوله; ]الانكّوت[، 
وأخرى،أولى ؛لمار أممفي كان سا وص [، j^u iهوض.تا ثة ألا عز 

تفاوتهمحسب على بعدها تدخل التي والأخرى النار• وبدخولها بعذابها يل-أ التي فالأولى 
ألجيتن هنمقم ين -غتت قد أتم ؤآ آدئلوأ ُؤءالا تعالى• قال كما والضلال الكفر أنواع في 

ر؟ثالاوكهتر محير ةلث< إس؛ فبما أداريظوأ ^١ ثقآ أ-حما يثق أث1 د-غتئ 'كلما ألنافي ق نؤبوأ 
رقاكثمث. لا ولمن منف أم ءاثا أم ين منئا عدابا مئايم هث، ينوء 

.ةكسثول َققو لتا آلمداب قتل ين ءثنثا 2؛؛ َكارتث■ متا هميتهن 
أنهيحني .ه، صثا ما ؤق هم الخيط أهلم قحن ٣' ١لكريمة! ؛لأية هذْ في وقوله 

أنين وقد يدلك، أولى هو ومن النار، يملى أل منهم يستحق بمن أعلم - وعلا ل ج- 
لأيةا ٠ . . هز ؤهال ت قوله في ذلك تحق يممن كلهم والمروومين الرؤساء 

إذاوالاكسر( )بالضم صليا يملاها كرفي المار صلى مصدر والملي [، ٣٨]الأءراف: 
.حرهاوباشر ألمها، قاسى 

فدهباركرعزا( مفعول لأنه منصوب، أنه مع ارأى® رفع وجه في العلماء ، واختلف
معاقة،كان إذا الضم على مبنية وأنها موصولة، ررأيءا لففلة أن إلى تبعه ومن سيبويه 
بقولهالخلاصة فى ماللئ، ابن وعقده . هناكما محذوف ضمير صلتها وصدر 
اانحذفضمير ا هوصلوصدر تفقط م لا موأء_ريتا ا كمأي 

إلخ.. . مهللقا. أعرب وبعضهم 
Iوعلة ين غسان قول هءزفق سيبويه قول صحة على ؤيدل 

أفضلم هأيلى عم لفكا المني بيت، قلا مإذا 
المذكورة.ااأى'ا في سيبويه وغيرهما ويونس الخليل وخالقا . ررأيهماابضم والرواية 

صيحةكل من لننزعن ثم والشوير! مقدر بقول محكية استفهامية الأية في إنها الخليل؛ فقال 
الشاعر!قول إليه ذهبط الذي المحنى لهذا الخليل وأنشد أشد؛ أيهم فيه يقال الذ-ى 

محسرومولا حرج لا يت، أ؛فنزل بهاة الفتمن تا أبيولقد 
إلىفذهب، يونس وأما محروم. ولا حرج هو لا له؛ يقال الن-ى بمنرلة فأبيتا أي 

العنده المحليق لأن بالاستفهام؛' قبلها الفحل بتعليق حكم لكنه أيضا، استفهامية أنها 
بنغسان يبيتا تبحهما ومن ويونس الخليل على لسيبويه واحتج القلوب، ل قعا يا يختمر 

بينهايضمر لا الجر حروف أن مع لاأيهمءأ، بضم فيه الرواية لأن أنفا؛ المذكور وعلة 
ويلالتا.التا ببعض يحخبم فيه خالفط ؤإن الأصوب، على تحلق ولا قول معمولها وبين 
هطواقوله في سيبويه غلتلوا النحويين جميع أن من بعضهم ذكرْ ما أن تعلم ذكرنا وبما 

حمزةوقرأ تعالى؛ اممه عند والعلم المحميق. خلاف الكريمة الأية هذه في ررأيءا في 
الباقونوقرأ للأتباع. الصاد بكر  ١١صليا ور؛ العين. يكر ارءتيااا وحفص والكائي 

الأصل.على فيهما بالضم 
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ألهماقآ نني، م و ثمحثا حثا ره عق َةاث ؤايدها ]لا اثذؤ ت تعالى ئوله 
٠ا.ه حة ليا ويدر 

أقوال:على الكريمة الأية هزه قى المار بورود المراد محي اليلخاء اختلف 
محيالمتقين عباده عن أذاها يصرف اممه ولكن الدخول، بالورود المراد أن الأول: 

الدخول.ذلك 

منصوبجر لأنه الصراحل؛ على الجواز الذكور: المار بورود الراد أن ١^^؛،• 

.مهاوالقرب عليها الإشراف هو الخذكور الورود أن ّالثالث،: 
وقدالدنيا. دار في الحمى حر هو الورود ذلك من المؤمنين حظ أن الرائع• 

علىالاستدلال تضمنها المي البيان أنواع من أن المبارك الكتاب هذا ترحمة في قدمجنا 
دليلمحبه فغلبته القرآن في الغالب هو بكونه الأية معنى في اكاخالة العاني أحد 

ذلكعلمت فإذا لذلك، أمثلة قدمنا وقد الأية، معنى من خروجه عدم على استقرائي 
الذيالدليل ذلك بمثل لأية ا محي المار بورود المراد على استدل ها محي عبا ابن أن فاعلم 
البارك.الكتاب هذا في البيان أنواع من أنه ذكرنا 

واحدةكل فى والمراد متعددة، آيات فى القرآن فى حاء المار ورود أن ؤإبماحه 
هوالمناع فيها المي لأية ا في الورود أن على محي عبا ابن بذلك فاستدل الدخول، منها 

ألقثثةتوم همثد تعالى: كقوله ذلك على الأخرى الأيات لدلالة الدخول؛ 
ؤؤ وكقوله: دخول ورود فهدا قال: ]هود[ آل٠ورود آررد رئيس آلتنار ثؤتحدهم 

دخولورود فهو ]الأنبياء[، حنلدؤن خا يكل ؤردؤثا ما ءايهك ٥؟>؛^ نخك 
ثبدؤفوما تعالى: وقوله برئا.ه جهم إك قثفثخ؛ ^٧٣^، وكقوله: أيضا 

عباسابن استدل وبهذا ]الأنبياء[، نيدويّنت لهثا كر جهقر حصب آؤ دمحيت ثن 
الدخول.الورود أن في الأزرق بن نافع على 

ماءؤيد تعالى: بقوله والمقاربة الإشراف الورود: بآن قال من واحتج 
تعالى:قوله وكذا عليه، ؤإشراف مقاربة ورود فهذا [. ٢٣ت ]القصص الأية ■ ■ • مدمك>ه 

أبيبن زهير قول العرب كلام من ونظيره [. ١٩]يوسف: لأية ا • • • وإردهمه'
:محلقتثه فى سلمى 

إلمثخيمالحاضر عصى وضعن حمامه زرقا الماء وردن فلما 
مثه.قريت و0كن تدخله، لم ؤإن البلد القافلة وردت تقول: والخرب : قالوا

تعالى:يقوله الدخول نفس ليس بصيدها نحن التي لأية ا في الورود بأن قال من واحتج 
قر،ولم .سنثهآ ثثيى لا . تثدؤف عما ؤكاق آنصق تق لهم تمش ١^٠ ؤإ0 

لأيةا هذه في لمدكور ا عنها إبعادهم ■ قالوا ]الأنبياء[ ه ~خثإدونلقهر آقتهت ما 
الدخول.غير فالورود فيها، لحولهم عدم على يدل 
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دارفي الحمى حر - للموسين بالنسمة الأية في النار ورود بان قال من واحتج 
منعليه متفق حديث وهو بالماءا، بردوها فأ جهنم قيح من '؛الحمى ت بحديث - الدنيا 

البخاريورواْ ه. خديج بن ورافع عمر وابن بكر، أبي ابنتي وأسماء عائشة حديث 
تماس■ابن ص مرفوعا أبقا 

معناهالأية فى الورود أن على دلت قد له وغفر عنه اش عفا - مقيده قال 
أدلة:الدخول 

النارورود من القرآن في ما حميع أن من ه عباس ابن ذكره ما هو ت الأول 
بهر يفما وحير كيلك، لع النز محل أن على ذلك فدل لع، لنز ا محل غير لحولها معناه 

القرآن.القرآن 

لماتعالى أنه وهى ذلك، على دالة قرينة الأية نفى فى أن هو الثاني: الدليل 
محإلدهأءلأ أ--؛في وإن ؤ بقوله؛ جرهم وفا برهم النار سيردون بأنهم الناس حميع حامحل 

بقوله:المذكور الورود ذلك، بعد ومالهم مصيرهم بين قمتينا.ه، محا رجف، عق َكاف 
أنعلى دليل فيها، الظالمين نترك أي دثاه؛ ويدر آقمأ أف؛؛، ني 
بلفبما4؛ ّبذت وثير ؤ يقل: لم حلوها يل لم لو إذ فيها، لحولهم لها ورودهم 

أئمإهأةل؛ن ننتيء ءرم قوله: وكيلك( ترى، كما واضح وهدا الفلالمين، حل ونل يقول; 
ءلأهء ُؤوإن قوله: على عقلف ولدا هلكة؛ أنه شأنه من فيما وقعوا أنهم على دليل 

أقهمإه.أئ؛ن قى ١^٢ قونه; ناييهاه 
فيالمنثور الدر محاحبط قال ه. النبي عن ذللث، من روي ما الثالث،: الدليل 

وابنالترمذي، والحكيم حميد، ين وعبد أحمل آحيج الآكريمة: لأية ا هذه على الكلام 
عنالبحث، في والبيهقي مردويه، وابن وصححه، والحاكم حاتم، أبي وابن المنير، 

بعضهم:وقال مؤمن. يدحلها لا : بعضنافقال الورود في اختلفنا قال: محمية أبي 
ذلك(له فلكرمت( نهأ فه ا عبد ين جابر فلقيت( . اتقواالذين افه ينجي ثم حميعا يدخلونها 

يبقىررلأ يقول: فه ا رسول محمحت، أكن لم إن صمتا أذنيه: إلى بأصبعيه وأهوى فقال 
حتىإبراهيم، على كاننت، كما وسلاما بردأ المؤمنين على فتكون لحلها؛ إلا فاجر ولا بر 
اه.، جشأ،، فيها الظالمين ويذر اتقوا الذين الد بنجي، نم بردهم، من صجيجا للنار إن 

رواهالحديث،: هذا في الكشاف،( أحاديث، تخريج في الشاق، )الكافي في حجر ابن وقال 
أبووأخرجه ، حريب، بن سليمان حدثنا : قالواحميد بن وعبد شيبة، أبى وابن أحمد 
النوادر،في، والحكيم النار، باب في الشعب في والبيهقي الكنى، في والنسائي يعلى 
عنزياد بن كثير عن سليمان، بن غالب صالح أبو حدثنا ت محال سليمان طريق من كلهم 

الذياللمظ من أتم الحديث فذكر حايرآ. فسألنا الورود في اختلفنا ؛JlJ Iسمية أبي 
فقال!الإسناد بهذا سليمان طريق من فرواه الحاكم كلهم وخالفهم الزمخشري. ذكره 
ابنوقال اه. حابر، عن سميه أبي بدل شيبة ين الرحمن عبد عن الأزلية سمية عن 
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حدثناحرب، بن ن مليما حدثنا أحمدت الإمام قال الأية؛ هده تفسير في ه كثير 
الورودفى اختلفنا قال؛ لسميه أبى عن البرمانى، زياد بن كثير عن سليمان، بن غالب 
الذيالله ينجى ثم حمما يدخلونها بعضهم! وقال مؤمن. يدخالها لا ؛ بعضنافقال 
٠. حميعا. يدخلونها فقال! الورود في اختلفنا إنا فقلت؛ افه عبد بن جابر قلقيت ، اتقوا

يخرجوه.ولم غريب هتزفج؛ كثير ابن قال ثم المتقدم. الحديث ذكر ثم 

درجةعن يقل لا المذكور الإمنأد أن الفلاهر _؛ له وغفر عنه افص عفا - مقيده قال 
وطبقتهمشهور. حاففل إمام ثقة وهو حرب، بن ن مليما الأولى؛ طبقته لأن الحسن 

منأصله الخراماني لجهضمى ا لعتكي ا ن مليما ين غالب ملمة أبو أو صالح أبو الثانية؛ 
وهوبلخ، نزل بصري البرمائي سهل أبو زياد بن كثير الثالثة؛ وطبقته ثقة. وهو البصرة، 

شحجر ابن قاله الثقات، في حبان ابن ذكره وقد سمية أبو الرابعة؛ وطبقته ثقة. 
رجالمن غيره لأن الحديث؛ صحة تضح المذكور ممية أبي وبتوثيق التهذيب• تهذيب 

تلأيا ويا القرآن يعتضد المذكور جائر حديث أن مع معروفون، ثقات الإسناد هذا 
ابنذكره كما ه السلف علماء عن جاءت وآثار عباس، ابن يها ل امتد التي الأخرى 

أبيعن حرير وابن هو وذكره ه، رواحة بن الله وب معدان، بن خالد عن كثير 
إنهيقولون؛ كلهم البصري، الحسن عن المبارك بن الله عبد عن كثير ابن وذكره ميسرة، 

تعالى؛قوله عن الدخول؛ الأية في الورود بأن قال؛ من وأجاب دخول، ورود 
١]الأنبياء: ثنا  ٠ ورودهمذلك ينافي فلا وألمها، عذابها عن مبعدون بانيم [، ١

الاصعلرابإيهام رردفع كتابنا في أوصحناه كما منها حر ولا بألم شعورهم غير من إياها 
الكريمة.الأية هذه على امملأم في امماب« آيات عن 

؛قالوايموجبه، بالقول جهنمأ، قيح من ررالحمى بحديث الاستدلال عن وأجابوا 
الكلامأن في صريح المياق لأن الزلع؛ لمحل فيه دليل لا ولكنه صحيح حق الحديث 

تعالى؛قوله الكلام أول لأن اكنيا؛ في منها حرارة في وليس الأخرة في النار في 
ال؛قأن إلى .4؛ حظ جهأم "مد قمحجن قر ظثن كنقثبهم 

فيوالقراءة ترى، كما الدنيا في لا الأخرة ش ذلك كل أن على فدل ؤايدهاه؛ إلا يمآؤ 
أؤنثِوقوله؛ ٠ جثتا^ جهم -مد لثتفمدهم ٠>،؛ قوله؛ في قدمنا كما تعالى؛ قوله 

النونيفتح الباقون وقرأه الجيم، وتخفيف الثانية النون باسكان الكسائي قراءة ٣؛،^؛ 
أنالكتاب( آيات عن الاصقلراب إيهام )دفع كتابنا في ذكرنا وقد الجيم. وتشديد الثانية 

لأنعليها؛ المرور هو لأية ا فى الذكور النار ورود أن مسعود ابن عن رووا جماعة 
رويوقتادة الحسن وأن جهنم. متن على منصوب جسر وهو الصراط على تمر الناس 
جميعايردونها أنهم مرفوعا أيضا مسعود ابن عن وروى أيضا، ذلك نحو عنهما 

والعلم٠ عليها بالوقوف الورود تفسير أيضا وعنه أعمالهم. يحسب عنها ويصدون 
تعالى.اممه عند 
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النارورودهم أن يعني ثنيتاه حقا رءث عق ؤَكا0 ت الكريمة لأية ا في تعالى وقوله 
والحتم!محالة، لا مفعولا واجبا أمرأ أي مقضيا، ربك، على حتما كان المذكور 
الثقفي;الصلت، أبى ين أمية قول ومنه منه. محيي لا الذي الواحّب، 

والحتوما مناياللف، ييكفرب وأن ون يخطئادك بع
وما. وقوعها من بل لا التي حبه لوا ا الأمور يعنى حتم، جمع لحتومآأ رأوا ؛ فقوله 

رويكما واجبا، قسما ثتيتاه يقوله؛ المراد أن من العلم أهل من جماعة ذكره 
الظهور.كل يفلهر لا وغرهم وقتادة ومجاهد سعود وابن عكرمة عن 

الصتبصن.في الثات هريرة أبى بحديث قسما لأية ا في إن قال؛ مجن واسيل 
ينسعيد عن الزهري سمعت قال! سفيان حدثنا علي، حدثنا صحيحه؛ في البخاري قال 

فيلجالولد من ؛لائة لملم يموت أرلأ ت قال . النبي عن تها هريرة أبي عن المستب، 
فيمسلم وقال اه. ؤايدهاه، إلا نتؤ وإن ؤ افه؛ عبد أبو قال ه المم تحلة إلا النار 

بنسعيد عن شهاب، ابن عن مالك، على قرأيت قال؛ يحيى بن يحيى حدثنا صحيحه؛ 
منيلائة المسلمين من لأحد يموت ارلأ قال؛ النيئ، عن هريرة، أبي، عن المسيب، 

الناقد،وعمرو شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا . الشسماانحلة إلا النار فتمت الولد 
رافع،وابن حميد، بن عبد وحدئنا )ح( عييتة بن سفيان حدثنا ؛ قالوا حرب بن ورهير 

أنإلا حديثه وبمعنى مجالك، بإسناد الزهري عن كلاهما معمر أحبرنا ، الرزاق، عبد عن 
اه.ة، لقسم ا نحلة إلا النار ررفيلج سفيان؛ حديث في 

ؤوا0تعالى؛ قوله هو الصحيح الحديث هدا في لخدكور ا بالقسم المراد ؛ قالوا
فيالبخاري عن ذكرنا ما معنى وهو .ه؛ ثتيثا حتثا ره عق َ؛اف وائدها إلا تن؛في 
علىلخلكور ا لحديث، با استدلوا والدين ؤايدهاه، إلا متكر وؤإن الله؛ عبد أبو قال قوله؛ 

دلمقدر هو بعضهم؛ فقال الأية، من القسم موصع في اختلفوا قسما الكريمة الأية أن 
علىمعطوف هو بعضهم؛ وقال . واردها إلا منكم ؤإن والله أي المذكور، الحديث، عليه 

وربكوالشياطين، لحشرنهم فوربلثإ والمعنى قم، الشم على والمعتلوفط قبله، القسم 
ؤؤفعق أؤَك0 قوله• من مستفاد الذكور م لقا بعضهم؛ وقال واردها، إلا منكم إن 

وقتادة.وعكرمة، ومجاهد، مسعود ابن عن قدمناه كما واجبا قسما أي ثمضياه؛ .حتما 
فإنالياق،؛ من والم؛؛إ القطع على عائل بالقسم الراد يكون أن يحتمل يعضهم؛ وقال 
ناردهأ4؛إلا نتؤ ؤن\ن لقوله: وترير تذييل ثلهثاه؛ ثقا ثق، عق ؤَكا0 ت تعالى قوله 
والإنبات.بالفي الأية في للحمر أبلغ هذا بل الإخبار، "اكد في الشم بمزلة وهذا 

لأيةا أن — أعلم تعالى دله وا — لي يظهر الذي _؛ له وغفر عنه طه ا عفا — مقيده قال 
دالةواضحة قرينة ولا الشمم، أدوات من بأداة تقترن لم لأنها قسم؛ فيها يتعين ليس 
قرينةدون اطه كتاب في قسم بتقدير والحكم القسم. على عطنها يتعين ولم القسم، على 
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هريرةأبي وحدبث إليه، الرجؤع يجب دلل مير الله كلام مض على زيادة فته ظاهرة 
العرييةاللغة أساليب من لأن قسمآ، لأية ا فى أن منه يتعض لا عليه المتفق المذكور 

فعلتما يقولون. صلا. ا محسّم هناك يكن لم ؤإن الشددة كله ا عن لقم ا يتحله تعبير لا 
وهذاقسمه. الحالف به يحلل ما محير حدا قليلا فعلا إلا يعنون الشمم، تحلة إلا كذا 

ناقته؛وصف في زهير ين كعب محول ومنه العرب، كلام في معروف أسلوب 
تحيل.الأرض سهن ذوال لاصقة وهي يسرات على تخدي 
ومعلومالقسم، تحليل محير إلا حفتها لشدة الأرض تمس لا ناقته قوائم أن يعني 

■ترى كما لها تحلتلذ لمسى ا دللط نكون حتى رصن لا ا تمسي نها ا محته نا من يهمن لا أنه 
ولوحاإلا النار يلج لا أي نحلت® ررإلأ ه؛ محوله فمعنى المحروق، المحنى هذا وعلى 
منأقوال وأقرب المرفؤع. جابر حديث في قدمنا كما حر، ولا فيه ألم لا جدا قليلا 
لأنل؛آحئنثهلمه؛ محوله! على محطوف إنه قال من قول قما لأية ا في إن ■ قالوا

لازعءغ^هوقوله؛ لءحص>رده>يم ؤئ،ر كقوله؛ عليه، معقلوفة دحد0 المذكورة الجمل 
أماذلك. على اJذكورة الجمل في القسم لأم قرينة لدلالة أءه لص م وقوله: 

والعلمللاستئناف. ومحتمل أيضا، للحطف محتمل فهو ؤإيدهاه إلا تن؛ؤ ؤوأن قوله؛ 
تعالى.الله عند 

ترأى هآ،نؤآ' َمحأ أئن محال تني ثاثشا ءقهتِ قق تعالى؛ قوله 
.ه.ؤرءيا أقشا لنثن ض من من ثنهم وؤ بي؛ا. ؤبمس ثثاكا 

الميم،بضم كثير ابن قرأه ثثاماه ؤ-ء؛ر الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى قوله 
غيرمن الياء بتشديد ررورياء؛ ن ذكوا وابن قالون قرأه وقوله■ بفتحها، والباقون 

مخففة.ياء وبعدها الراء بعد ساكنة بهمزة الباقون وقرأه همز. 
وأصحابهايقه رسول عليهم يتلو إذا كانوا قريش كفار أن الكريمة الأية ومعنى 

ييناتالمعاني، واضحات الألفاحل، مرتلات أي بينان كونها حال في الخرآن، هذا آيات 
أوبالمحكمات، البيان تبحها قد متشابهات أو واضحة، جاءت محكمات إما المقاصد، 

علىيقدر فلم بها تحدى الإعجاز ظاهرات أو فحلا، أو قولأ س الرسول تبيين 
•وبراهن حججا أو معارصتها 

إلاتكون لا اينه آيات لأن مؤكدة؛ حال [، ٩٩]البقرة؛ قوله- أن و١لفلاهر 
عليهمتتلى إذا أي [، ٩١]البقرة: مصدقاه الحق وؤهو تعالى؛ قوله ذلك ونفلير كذلك. 

الحقوأن بطلانها، على واحتجوا عارضوها ذكرنا بما متصفة كونها حال في افه آيات 
شبهتهمومضمون له. عقل لا من إلا بها يحتج لا ساقطة بشيهة يتلوها من مع لا معهم 

منكمأحسن فحن الدنيا، في حفلآ منكم أوفر نحن لهم؛ يقولون أنهم المذكورة؛ 
لمامنكم الله عند أفضل أننا فلولا ، منفلرامنكم وأحسن متاعا، منكم وأحسن منازل، 

يعتلكم.لم ما وزينتها نعيمها من وأءهلانا الدنيا، الحياة محي عليكم آثرنا 
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زا

ثرا

علىوالمقام . 0شاماحير أينا وأنتم نحن أي ثماثاه؛ و ^يمان ^١٤ فقوله; 
وعلى٠ يكنونها التي والأمكنة المازل وهو الإقامة، محل المم بفم كثير ابن ءة 
اكنهمموهو قيامهم موضع وهو القيام مكان اليم بفتح فالمقام الجمهور ِرأءة 

الصواب.هو والأول الجليلة، بالأمور القيام موضع وهو وقيل! ومنازلهم. 

اممانه؛^١٤ قوله؛ في والاستفهام ، ومجتسا مجلمأ أي دديآه وقوله! 
هيئةورثاثة تقشف في هم ١لن.ين المسلمين ضعفاء به ليحملوا تقرير؛ استفهام أنه ؛هر ١٥١ا

أن، حلاففلا حال كل وعلى . منا نديا وأحسن مقاما حير أنتم يقولوا أن على 
مننديا وأحن مقاما حير - قريس كفار أي — أنهم الذكور بالاستفهام مقصودهم 

منالله على أكرم وأنهم الحق، على أنهم على دليلهم هو ذللث، وأن ه، الني أصحاب 
بصيدهانحن التي لأية ا في بررأيأا ل لوا ا أل من وشروحه اكلخيص في وما الملمن. 

لأنهممنهم؛ غلط أي في 'كالعادة يعمهما أمر في لمشتركن ا أحد يميز عما بها موال 
—تعالى الله ثاء إن — ذكرناه ما والصواب الصحيح. معناها بغير الكريمة لأية ا فسروا 

أع2؛لاهمما ض ا وأن القيامة، يوم حظهم على الدنيا الحياة في بحظهم هدا واستدلالهم 
فيتعالى اطه ذكره عقولهم لسخافة لذلك واستحقاقهم عنده، نتهم لمكا إلا الدنيا في 

ستقؤئاما حمآ ِكان لو ءامنإ للدن ئ—شا أؤ-ثن ث عنهم تعالى كقوله كتابه من مواصع 
_او-ىتت_مه وقول]الأح_ه__اف[، ا.إه هيب>ِ هتدآ قتتقورق يهء يهثرؤأ خ نإد إني 

يآعنمأثه أثس ؛تأ نل عقهر أثه س دوك ثقولوأ معمى يعصمم قنا أؤيقثلأ> 
صوما ؤأؤكدا أتوب لتقر ص I الى تعوقوله _ال_ام[، ]الأنر.ه 

قفم ذ-ارع ؤبمة ين يدء تينهم أثا ؤأبمّبوبم تعالى! وقوله ]سبأ[، بمعدير1؛ 
ثابؤقال، ي-ايتيثا يتئر أرى ؤفنذذ وقوله• تالمؤمون[، يثميف لا دل مخايتآ 

ولؤثثآيمه ألتثاعه آحلن وما ).( ^-١ هتذو ثيد أتن أثلن ثأ ؤهال ه! وف_ولرو^ه، وؤإدا 
لإة رؤآ إك قحتق وقوله؛ ]١^^[، .ه مد^ثا ^٠١ يا ثئدق ثه إق رديف 
علىدالة ١؟£!^، هذه فكل الأيات، من ذلك غير إلى [، ٥٠]ضلت: َشصئ4 عند/ 
عنده،نتهم وعنهم، لرصاه إلا الدنيا من نصيبا يعطهم لم الله أن يفلنون لجهلهم أنهم 
كذلك.سيكون الأحرة في الأمر وأن 

هذهقي تعالى كقوله كتابه من كثيرة آيات في هذه دعواهم تعالى الله أبطل وفد 
أهلكناوالمعتى و(ه؛ محرءيا أقثا أحسن هم همن ين ثلمهم •' ١لكريمة ادورة 

كانما منحهم فما منهم، الدنيا في نصيبا أكثر وهم قبلهم كانت أمما أي كثيرة، قرونا 
كانفلو رسله، وكذبوا عصوا لما إياهم الله إهلاك من ومتاعها الدنيا زينة من عندهم 

قبلكم،من الذين أهللئ، لما عنده والمكانة فه ا رصا على يدل الدنيا في والصيب الحفل 
ضنكم.ورئيا أثاثا أحسن هم الذين 
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كثير،بعدد الإخباو ئ ومعنا الخبرة، هي ت الكريمة لأية ا هذه في وقوله 
لرركم؛امبينة ررومزج كثيرآ. أهلكنا أي لأهلكنا، به المفعول على نصب محل في وهي 
فيلاقترانهم قرنا سموا قيل: يتمدموسم لأنهم بعدهم لمن قرن عصر أهل وكل 

سمىمنها الجديد وغير الفرش. من الجديد هو وقيل البيت. متاع والأثاث: الوجود. 
لهداوأنشد مشددة، ياء وعاّاها والمثلثة والثاء الراء وسكون الخاء يقم ررالخرثيءأ 

*عر لشا ا قول لطوسى ا على بن لمحن ا تفصيل لا 

احرثيبيت الأثاث وصار دهرأ بنا يد الولأم من المهد تقادم 
قالمهللقا. البيت متاع على الأثاث إطلاق هو العربية في المشهور والإطلاق 

والعبيد،والغنم، الإبل، ت أجمع الخال على الأثاث ويهللق له. واحد لا الفراء: 
زيد.أبي عن الجوهري قاله رياشا، أصاب إذا فلأن: وتأثث أثاثة. والواحد والمتاع. 

بمعىفعل وهو وهيئة، منظر أحسن أي مهموزأ، الجمهور قراءة على وقوله: 
ومجناعهمالمسنة هيأتهم مجن العين تراه الذي به والمراد البصرية. رأى من مفعول 

قوله؛لمعى ا هدا فى الثقفي يمثر بن لمحمد عيية بو ا واسي حسمن، لا 
الأثاثمن الجميل الرئي بذي بانوا يوم فلعاين الأشاقتك 

العلماء:بعض فقال همز. غير من الياء بتشديد ذكوان وابن قالون قراءة وعلى 
بحقبهم:وقال الياء■ في فأدغمت ياء أبدلت الهمزة أن إلا الأولى، القراءة محنى معناه 

منوالترفه، انحمة هو الذي الري من فهو عليها بل أصلا، قراءتهما على همز لا 
وترفها،نعمة أحسن فالمعنى هذا وعلى منه. ريا وهي الميم، من ريان هو قولهم: 
■أعلم تعالى واش عندي. أظهر والأول 

أديبمتأة تعالى: كقوله كثيرة هذه دعواهم بها اش أبقلل التي والأيات 
]آلية.4 ذاق ء  Oiل؛ندَامحأ لهت م إئأ ي ثن ثم م أق َكثةأ 

ٌن-إناثبمبل ءاس س إلا وٌ هتا إؤ أزكدم ئ؟ أمأو ؤوج وء-وله: عمران[، 
همتنثوري ؤ ت ه وقول، ]سأ[ أ.اه ءاِمنؤن ٌأغرفنت ق ؤهم هملؤأ بما آلنعف حرآء ثم محأؤكك 

الم[،]ال_ئ.4 نتة َكدى  ٤١ثم ُأتل . لا تث تن أش؛ق ^١ ب دكي 
بمامحوا إدا مآ ّضء ًًكؤ أذواب علإؤمّ قمحا يء ذًؤروأ ما ئوأ أؤئل-ثا تعالى؛ وئوله 

وقدجيم، كثيرة ذلك بمثل والآدات ]الأنا>ام[، .4 ثلثوة ئم ؛يا بمتد قصيدهم أووا 
ذلك.من شيئا قدما 

مماماخر آممين ُؤأى الكريمة! لأية ا هذه في عنهم اه حكام الذي الكفار وقول 
كنيألمحل هو المقام أن والندي للمقام ذكرهم وجه أن فيه لفناهر ١ نددأه؛ وأحس 

منهماكل كان فإذا ببعض، بعضهم اجتماع محل والدي منهم، واحد لكل الخاص 
منأوفر الدنيا في نعيبهم أن على ذلك، دل الملمين عند نفليره من أحن للكفار 
الشاعر!قول العرب، كلام من ذلك، ونثلير الوقت،، نللi، في ه اض، أصحاب نصيب 
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أؤيبثالأعداء إلى سر ويوم دية وأنات مقاميوم ان يوم
وهوالندي بمعنى ناد جمع لأنديه؛ وا المقام، بمعتى مقامة جمع ت! ما لمقا وا 
[٢٩]اوسيوتت ألثهقزه ق قوله ومنه القوم، مجلس 
١لمجلمنوكدلد فيه• الجالسين القوم وعلى المجيز، على ييللقان والندى فالنادي 

تالفرزدق قول الماكان على الندي إطلاق وس الجالسين، القوم على يطلق 
أعرفهي تي البإلا قلق نيفا تنديفي م ائنا منام قوما 

ر.ئادتم ^٥^٤ قوله• القوم على إطلاقه ومن . تهناتعالى وقوله 
تالرمة ذي قول فيه الجالسين القوم على المجلس إطلاق ومن ]آلعلق[. .ه ثيغ 

ايدهوعبا أحرارهة يسمسموا أذلة المسال صهب مجير لهم 
نصبمحل في هي الزمخشري! قال ; أمماثصن  ١٠٥■؛^I قوله في والجملة 

نمحبمن بد لك يكن لم ررهمء؛ لفظة تركت لو أنك ترى ألا ؤَقمه لقوله; صفة 
حيانأبو وتعقبه ذلك. على البقاء أبو الزمخشري اُ-وتابع الوصفية، على ررأحسنأا 

الحبرية أو استفهامية كانت سواء رركم؛أ أن على نصوا النحو علماء بعفى بان البحر في 
اللاقرن الصفة موضع في لا أحسن ررهم كون هدا وعلى I ل قا . يهايوصف ولا توصف 
الزمحشريذكره ما لا عندي الصواب هو وهدا القرن، لمعتى اعتثبارأ القرن نعت وحمع 

منلتجريها أرمن،؛ تلزمها ، أدقاأحسن ^٥٢ قوله؛ هي التفنحسل وصيغة البقاء، وأبو 
أثاثاأحسن هم والتقدير! . عليها المقام لدلالة محذوفة أنها إلا والتعريف، الإصافة 

Iلخلاصة ا في قوله حد على منهم، ورئيا 
حرياإن بمن آ لففلأو تمويرأ أبدأ ه صلتفضيو الوأفعل 

ءاتئثاعثثم قك ^٧؛؛ ت قوله في الكريمة لأية ا هدم في الضمير مرجع أين ت قيل فان 
الكفارإلي راجع أنه ت فالجواب ٧[؟ ]الأحياف; الأية . . َقيأه. قاد تك 

فبما'اسما؛دك وقوله: الأية، . . . ما ردا ألإقق قوله: في المذكورين 
أعلم.تعالى وافه القرطبي، قاله جغاه 

إثابجعدمحة ما تأثأ إدا حق مدأ ألؤئئ ءثندد؛4 'ألصثلإ ي َكاث س >؛ؤئل تعالى: ه قول
١لأيةهذه معنى في . يداؤبنعم، ط ١٥ثز هو ثن أكاعه ؤإثا \تو\ت 

قرآن؛له يشهد وكلاهما العلماء، عند معروفان التفسير من وجهان ١أاكريمة 
هذهيقول أن الكريمة الأية هذه في ه نبيه أمر - وعلا جل _ افه أن ت الأول 

لهؤلاءافه. ض يا قل سناه•' ؤإيضاح المشركين، وبين بمنه المباهلة كدعاء الكلمات 
مقامامنكم حير أنهم ذلك على الدليل وأن منكم، حير أنهم ادعوا الذين المشركين 

الحقطريق عن والضلال الكفر أي الضلالة في ومنكم متا كان من نديا، منكم وأحسن 
ثالإٌهاليستدرجه حتى فيه هو قيما إمهالأ الرحمن فأمهله أي مدأ، الرحمن له فليمدد 
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وهوتاش، يوعدْ ما يرى حتى ذلك على يستمر بل عنه، يرجع ولا ذلك على ويموت 
]التوبة:اؤووأ=خأه أق نوبهر ؤئتالر،دلم كقوله! الملمين بأيدي الدنيا في عدانمح إما 
ذلكوعلى الكمر، ذلك، على وهم ماتوا إن الأخر؛ عداب، ؤإما ذلك،، بغير أو [، ١٤

فهيوعليه بابها، على ه ؤهونا_د ت قوله في باللام عليها المدلول الطلي، فصيغة ير التغ
الشرمن يوعيه ما يرى حتى الغريقين، من الفال على الضلال في ل لأمها با الدعاء لأم 

حرير،وابن كثير ابن ير التغهذا على واقتصر والضلال، اممر من حال أقبح على وهو 
قولهالقرآن في المعنى هذا ونفلير ه ؤنونو1 ت قوله في الطل، صيغة من القناهر وهو 

وذثاءداوأثآءو أسحءثا ثتع ثازأ ئتق آلؤِ يى خءق ما بمد ئ فيه الى! عت
-مال[،ع]آو .ه ألخقذبمث عد أم د-نثا ى؛جمل ئجمل ئز وقئثآلإ وأنسنا وذثاءم 

الطائفتين.من الضال على بالشر دعاء الأيتين كلتا في يكون ير التغنللأط على لأنه 
في[، ٩٤لبقرة: ]1 ه صنيفئ حكتم إن آلثوث، اليهود! في تعالى قوله وكنأللثإ 

منالكاذبين على بالوُتإ الدعاء بالتمني الراد إن يقول! من عند والجمعةاء أرالبقرة 
عليه.ياعد لا الأية وذإاُر كثير، ابن اختيار وهو 

افهسنة عن الإخبار يها يراد قوله! في الهللم، صيغة أن ! الثاني الوجه 
تدرحهفيله ويملي الضال يمهل بأنه العادة أجرى الله أن فالمعنى! وعليه الضالين، في 

وضلال.وكفر غفلة فى وهو يوعيه ما يرى حتى بدلكا 

وثم ئم آثا َقروأ آك؛را ءس؛زا ُؤولأ • كقوله كثيرة آياُت، الوجه لهن،ا وتشهد 
ثاموأ ءؤءلمثا وقوك! [، ١٧٨ءْران: ]TJ الأية . ٠ إئ4. ل؛ندَاثتأ كم م ٍإثا لإهمأ 
لأيةا ..بمثه4.ثندكهم ووا بمآ يمأ ^١ ث!؟ ؛ؤزع 'ًقإ، آقآب ءثهتِ قننا يهء دًتفروأ 

[UjVi٤٤: *؛ ،] عليه.الدالة الأيات بعض قريا قدمنا كما

عنحاتم أبي وابن الخدر، وابن شيبة، أبي ابن أحرجه ما الوجه هذا يؤيد ومما 
اشيزيده فانه الضلالة في كان من ررثل أبي• حرف في قال ثابت أبي بن حبيب 

جنسمحن لا التمسير جنس من هدا ومثل المنثور. الدر صاحب قاله اه صلألة؛؛، 
الخبر؟معنى في الطلب صبنة إحللاق في الدكتة ما الوجه؛ هذا على قيل فان الشراءة؛ 

تتعالى قوله تفسير في قال ذلك، عن كشافه في أجاب الزمحخشري أن ت فالجواب 
علىفا-مج العمر؛ في له وأملى أمهله يعني الرحمن، له مد أي ندأب أوئ أه ٠^^ 

لتنضلعالممتثل بص كالمأمور محالة، لا مفعول وأنه ذلك، بوجوب إيذانا الأمر لمقل 
هوهمن يي تند=تقز ما لع1زقر ت قيامة اليوم له ويقال الضال، معاذير 

ثزؤإ ^١ ؤؤ قوله: في عندي الأقوال وأفلهر منه. الغرض محل اه [، ٣٧
يوعدما رأى إذا حش مدأ الرحمن له فليمدد ت والمعنى يليه، قبله بما متعلق أنص بجعدمحقه؛ 

هيالأية هذه في إن الزمحشري؛ وقال يقلن- كان ما حلاف على الأمر أن علم 
.بعدهاالشرمحلية الجملة بمجيء ذلك على واستدل الجمل، بعدها تحكى الش 
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ولقأنداب إنا ؤ ونوله؛ . ل به مفعول تاه ؤ لفظة درئووئ<ه ما ؤ وقوله؛ 
تذمثمن ؤ قوله؛ من يزه ؤ ولفظة ناه. ؤ هو الذي به المفعول من بدل آاثاءعه؛ 

بهالمفعول على نصب محل في موصولة هي لعلماء؛ ا بعض قال لأية، ا . .هوه.
الحلم؛أهل يعص وقال واحل، مفعول إلى تتعدى نية عرفا هنا فعلم وعليه ليعلمون. 

عندي.أظهر وهل،ا بالاستفهام، معلق رريعلمونلإ هو الذي القلي والفحل استفهامية ؤينه 
ث،ه،وبمس قاما ضر ؤ قولهم؛ مقابلة في جداه؛ ؤأمعم، قز ؤ وقوله؛ 

وأعوانهمقومهم لوجوه الجامع المجلس والندي؛ ومكنهم. مكانهم هو مقامهم لأن 
منأية ن، يلوقل ظاهرة. المذكورة فالمقابلة والأعوان، الأنصار هم والجد وأنصارهم، 

وهوالماكان، لا بالشر الشخص ، اتصافوالمراد مكانا((، ر)شك إطلاق على اف كتاب 
ؤإمء يئسه ي دو>مفإ هلسرها قتل ين قم لخ لأمرتن\ همد دأ،يقا إن قالوا ؤ تعالى؛ قوله 
هناها الثر في الماكان فتفضيل [، ٧٧يوف،: ل ه قتتتقايأ سر آننم هال، لهم قدها 

الرقة الشر من إليه بوا نفيما ه نفعلى الثر فى إخوته تفخيله به المراد أن الفلاهر 
تعالى.افه ، Upمنزلة شر أنتم أي المعنوي، المكان ؛دللث، يراد أن إلا اللهم الماكان، نفس 

وؤجداهو؛ؤأقئاه و؛ؤددواه ؤقاماه المذكورة؛ هزه فى وقوله 
بقوله؛الخلاصة في له أثار كما الفاعل، عن محول تمييز منها واحد كل 

نزلامأعلى ت، كأنقفلا مب-أفدلأ اذص>( المض اعل والف
>و،ره، عد ثم ألثنلحنئا ؤآثشت، هدئ آهّتدؤأ أدذرى أهئ وبتي4 ؤ • تعالى قوله 

أهتدؤإأدرى أش ؤيزث ؤ الآقريمة؛ لأية ا هذه في _ وعلا حل _ قوله • ر.ه ندا ؤثم 
فيكان من أن المحنى وأن المتقدمة، لأية ا في الثاني القول رجحان على دليل هدئه؛ 
المعنىهذا على الدالة والأياين؛، هدى. اش زاده اهتدى ومن ضلالة، ائه زاده الضلالة 

ثلخ؛^؛5، وقوله؛ ٥[، ]الصف،: هلوبهإه أقه قغ راغوأ ؛^^؛1 الضلال؛ في كقوله كثيرة، 
ُبيمهعق ءيح َةردأ نم ءالجإ يأنهم ^S^، وقوله؛ [، ١٥٥اء: ت]العوا أق 

•■ • ُم،قه آوثا يدء يقمنوأ كما ُآبممهم محدمم ^^i.i، تعالى؛ وقوله ، ّأ[ ]١١^٠!فقرن؛ 
المحنى.هذا على الدالة الآيالِتإ من كثيرأ قدمنا كما [، ١١•]الأنعام: الأية 

؛ؤهو_وقال؛ ]محمي-[، ه إ. ئئؤينهر وءاقهثا هدى رادهمِ آهثدؤأ الهدى؛ في وقال 
جهدثإوقال؛ ٤[، ]الغتح: إي1تم-تأه مع إثا ِوادوأ ي ق ١^^٤ أزل 

كقوله؛أحر ت، أيا في بينهما جمع وقد [؛ ٦٩]العنكّسوت،: لأية ا . ّ ثثتاه. ديديئم منا 
]الإس_^_راء[،ه ق -حسايإ إلأ أق1امما ِزب ولا ؤيثه شماءُ هر ما \ةثنناني من 

ومثير ءادايهم فآ دفيؤتت< لا وأةٍئنث وثمآءُ ندى ,ل1ذ؛ى هز ؛ؤءل تعالى؛ وقوله 
بمحلٌن فيئهم. ءثأ ؤينت، •آ نإدا ؤ تعالى؛ وقوله [، ٤٤]نمك،: لأية ا .ه .ثص.ءثهنِ 

ئويهرؤ، ثأهما متسيوة. زين إيحا وادم تائنإ أوزى ٠أنا إيظ ئذءء وًقلم 
إيضاحه.تقدم كما ]١^[، ء=قنفثول.ه رهم ونامأ رجمهن إل يجنا وادمم ئيو 
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سورةفي إبفاحه تقدم ثردا4، ننثر وبأ يظى عث تنر التييثث وقوله: 
ئنداهنتثر مإبأ ثه عند ؤث؛ث قوله: في حير١١ ر؛ لمقلة أن لأية ا هر  ٧٥قيل: فإن ، ١١ارالكهف 

قالهما ذلك، على ويدل الكافرين؛ حزاء هو عليه المفضل أن والفل-اهر تفضيل، صيغة 
عندؤ-ءؤ قوله: في حمير بن سعيد عن حاتم أبي ابن وأنمج قال: المنثور، الدر صاحبا 

■وجعيممن مرحعآ يعني ثنداه  "صالمشركين. حزاء من حزاء خير يعني  iC\yنبم، 
والمفضلالمفضل مشاركة تمتضى التففسل صمغة أن العرسة فى والمعروف النار. إلى 

بت،اتآمنفية لخيرية وا عليه، المفضل على فيه يريد المفضل أن مع المصدر، أصل في عليه 
عليهم•يضلوا حتى المسلمين ذلك في شاركوا فلم مردهم، وعن المشركين جزاء عن 

أنهحاصله يما السؤال هذا عن الجواب حاول كشافه في لزمخشري ا أن فالجواب 
إحازم أبي بن بشر قول تلريقة على منها حتر والجنة النار، ثوابهم قتل كأنه 

بالصيلمعتبوا أ فر نسا اليوم عامر تقتل أن تميم غضبت 
السيفإلا عندنا لهم رضي لا أي بالسيف، أرصوا يعني بالصيلم،أ ارأعتبوا ت فقوله 

٠كرب معدي بن عمرو قول ونظيره . به نقتلهم 

وجيعصرب نهم يبنمة بحيل لها فت دلقد وحيل 
الأخر؛وهول الوجيع. الضرب إلا بينهم تحية لا أي 

غراثامطي الراح إذا أصلا تلوكه الذميل جرتها شجعاء 
هذاوعلى السير، إلا فتمضغها كرشها من تخرجها لها جرة لا الناقة هذه أن يعنى 

عليهافضل المعتى بهذا ثوابا جعلها وباعتبار النار. إلا لهم ثواب لا فالمراد المحنى 
له.إيضاحنا مع لزمخشري ١ جواب حاصل هو هذا المؤمنين، ب لوا 

منأفرب آخر جواب الأية فى لى ويظهر له وغفر عنه افه عفا - مقيده فال 
بعملهيجازى الكافر أن على دلا الصحيحة والسنة القرآن أن قدمنا أنا وهو ، هذا

الرحمووصل الضيف، وقرى المكروب، عن ونفس والديه ير فإذا الدنيا، في الصالح 
عليه،الايات دلالة قدمنا كما الدنيا، في يثيبه اش فان اش وجه بذلك يبتغي مثلا 

ضا فضل الذي هو الدنيا، في عمله من إليه الرائع هذا به فثوا مسلم. عند أنس وحديث 
تعالى.الله عند والحلم فيه. إشكال لا واضح وهذا المؤمنين، ثواب لأية ا في عليه 

أخرج.4■ وولدا تاي لأ'ودمكن و،و ثايها ًكمر ق ؤأ'متيم، تعالى: نوله 
وائلبن العاص جثت قال؛ ه الأرت بن خاب عن وجه غير من وغيرهما الشيخان 
لا،فقلت؛ ه. بمحمد تكفر حتى أعطيك لا فقال! عنده، لي حقا أتقاضاه المهمي 

مالأهناك لي إن قال؛ نعم. قلت؛ مبعوث؟ ثم ليت ؤإني قال؛ تعث. ثم تموت حتى 
وؤلداناي لأؤقى وهال، ثاثينا يكثر أوى ت لأية ا هذه فنزلت فأقضيلأ،؛ وولدأ 
بالدينالاستهزاء روتا4، ناي أؤلآوث؛ى بقوله؛ مراده إن العلم: أهل بحض وقال .ه، 
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علىحرة للأ منه محا قيا وولدأ مالأ يؤتى أنه زعم أنه ت هر لظا وا لجهيه، لأرت ١ ين ويخباب 
بميمؤ، إة رؤآ إك ثحعت ؤوؤ)!أ كموله! ذلك؛ على الدالة الأيات يئنا كما الدنيا، 

قطلم دائ .ا رت؛ة محال، ين بي، سدمَ أثما ؛ؤأبمسوق ه; وقول•٥[، ]فمك: 
محنوما محأؤلدا أنولا يكر ص وقوله: [، ٠٦-  ٥٥\\د}سم0: الآية . .  .
الحرفهدا وقرأ احه. إيض_تقدم كما الآياءت، من ذللئ، غير إلى ]سبأ[، .ه سشا 
الواوبفتح الباقول، وقرأه اللام. وّكوذا الثانية الواو يقم ررووللأاا ائي والكحمزة 
إطلاقومن والعدم. والعدم والعرب، كالحرب واحد معناهما لغتان وهما معا، واللام 
حلزة!ين الحارث، قولط والكائي حمزة كقراءة اللام ويحكون الواو بفم الولل. العرب 

داوولمالأ روا مثد قرأ ام معتط رأيد قول
رزية:وقول 

داولثيا< د ولمن يتخال م لريءأ قز زيعاللله الحمد 
الواويقم الولد وأن مقرئ، واللام الواو بفتح الولد أن الحربية ءلما■ء يعص وزعم 

صحةعدم والظاهر فكون. يقم أسل. على يجمع لفتح يا 'كاسد له؛ جمع اللام ويحكون 
.هدا

الشاعر؛قول يجمع ليس يالضم لولدا؛ ا  ١١أن على ل يل. ومما 
حمارد ولكان فلأنا مت، يولأمه بطن في فلأناكان لستؤ ف

ترى.كما قعلعا مفرد وهو اللام، واكون الواو بضم البيتط ^ا في ررالولداا لأن 
•عهدا.نقلاه آوي بمي. أمحي ؤ آلثت، ؛^١>!^ تعالى؛ قوله 
الهسم،وائل بن العاص على رد الكريمة الأية هلاْ في - وعلا حل - الله أن اعلم 

والترديد،؛التقسيم الجدليين عند المحروق بالدليل وولدآ مالأ القيامة يوم يؤتى إنه قوله! 
المنفصل.لشرطي يا لمنعلقيين ا وعند يم، لتقوا بر بالالأصوليين وعند 

المحلأوصاف حممر أحدهما؛ أصلين؛ من متركب أنه العفليم الدليل هدا وصابعل 
ويالشرطيوالجلليين، الأصوليين عند ؛التقسيم عنه المعير وهو الحصر، طرق من يعلريق 

المنهلقين.عنل• الونفص،ّل 

ؤإيقاءمنها باطل هو ما وإ؛تلال المحصورة، الأوصاف تللث، اختيار هو ؛ وثانيهما
عنهالممر هو الأخير وهدا - تعالى الله ثاء إن - إيضاحه يحتوى كما منها صحيح هو ما 

فيبالاستثناء المنقلقيين وعند يالترديد؛؛،  ١١الجدليين وعند ، برا؛ يال ١١الأصوليين عند 
فيالحل أوصاف يحصر الكريمة الأية ُده في الصحيح والتقسيم المنفصل. الشرهلي 

ينالماص إلقام يتم و؛دللئا الثالث،، ويصحح منها اثنين يبطل الصحيح والسير ثلاثة، 
وولدأ.مالأ القيامة يوم يؤتى أنه دعواه في الحجر وائل 
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مالأتؤتى إنك قولك نقول؛ أنا فهو ثلاثة في المحل أوصاف حمر وجه أما 
؛أشياء ثلاثة من واحد من فيه تتندك م يخلو لا القيامة يوم وولدأ 

القيامةيوم والولد المال إيتناءك أن وعلمت الغيب، على اطلعت تكون أن الأول! 
٠لمحفوظ ا للؤح ا في لله ا كتبه مما 

يخلفه.لن عهدآ أءهلاك إن فإنه ،  viUJuعهدأ أعهلاك اض يكون أن الثاني؛ 
غيب.اطلاع ولا عهد غير من افه على افتراء ذلك قلت ذكون أن اكالث،؛ 

آؤءيبمد امحد ر آلث1ا ؛^٥^ قوله؛ في الأولين مين الق تعالى ذكر وفد 
لأنباطل؛ مين الق هدين كلأ أن شك، ولا الإنكار. بأداة لهما يطلأ .ه عهدا 

لثالثا القم فتعين ■ عهدأ الرحمن عند يتخذ ولم ؛ الغين، يطلع لم لل،كور ا نس العا 
الواقعهو الل،ى م القا هل، إلى تعالى أثار وقل اش. على افتراء ذللث، قال أنه وهو 

يهللعلم ، كن.لك، الأمر ليس يلزمه، لأنه أي ؤَثلأيم قوله؛ وهو والريع الزجر بحرف 
كانلو لأنه افه؛ على افتراء ذلك، قال بل عهدا، الرحمن عند يتخذ ولم الغيِا، 
بهأبطل لل،ي ا الدليل وهدا ترى. كما مقالته عن الرتع أنوجِ_إ يلم حاصلا أحدهما 

إلاالمار هم نملن أنهم اليهود؛ دعوى بعينه به أبعلل الذي هو يرذْ وائل ابن دعوى 
أنهموهو الحق، هو الل-ي بالقسم ذللثف في وصرح ، ١١٠٠٣٥®١^سورة في معدودة أياما 
ا؛مريم  ١٠في الذكور الغيب اطلاع م قء لبقرة  ١١١في وحذف علم. غير من يا كن. ذلك، قالوا 

لبقرة؛<ا  ١١في به صرح الذي كذبهم أن كما البقرة«  ١١في قصده على مريم»  ١١في ذكره لدلالة 
يبينالعظيم القرآن لأن ا، مريم  ١١في ما يبين ه لبقرة ا  ١١في ما لأن ء مريم  ١١في به يمرح لم 

هزمعدرةْ ئهآح إلا ألنكار سنا أن ؛ؤوقالوأ تعالى؛ قوف، فى ونلك، ، _( بحقّه 
]الهقرة[،ؤره ثالنوى، ي تا آثم علر مرنون آم ءهدءآ أس ثيف ثئن ءهد١ أس عند آءند,م 

منهاحذف وما أوفحنا، كما مريمرا ١١في المذكورة اكلاثة الأوصاف هي هنا فالأوصاف 
ذللاطفي والكذب، محا ومريما؛ البقرة ١١في ذكره المهد فاتخاذ مريما، ١١في ذكره عليه يدل 

[،٨٠]البقرة؛ ي ما أس عز ممولون آم ؤ يقوله؛ أ؛ لبقرة ا  ١١في به صرح اممه على 
ررمريمءافي يه صرح الخبب، واطلاع ءؤَةلأه هو الأي الزجر بحرف مريما؛ ١١في له وأثار 
وهناك. أوخحناكما أ، لبقرة ا  ١١في المقمود على آآ مريم  ١١في ما لألألة ٠، لبقرة ا  ١١في وحذفه 

الأصل■في لها الزيادة أراد من ؛وجع بالأية تتعلق ائل م
ؤأيّالكريمة؛ الأية هذه فى تعالى قوله فى الهد معنى فى عندي الأقوال وأظهر 

قولهبدليل ذلك، له سيفعاى أنه عهدا الله أعطاه أم المحنى أن عهداه؛ أوي يمد أمحل 
ءهد،ثهأس بنلف ثاى عهدا أم عند آمحدم ؛^،j البقرة«؛  ١١سورة في نفليره في تعالى 
المالح.الممل الن،كور؛ لهن. ١ وقيل؛ القرآن. القرآن يه ر يفما وحير [. ٨٠]البقرة: 

افه.إلا إله لا أن شهادة وقيل 
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ؤأبمامود نا ومثثُ . ندا أندف يى لم ؤثثد مول ثا هف تعالى؛ قوله 
الكافرذلك قاله ها محسكتب أنه الكريمة لأية ا هذه في _ وعلا جز - ذكر ه، ).( همدا 

العذابمن له يمل وأنه باض، كفره مع وولدأ مالأ يؤتى القيامة يوم أنه من عليه، افتراء 
عدابآيزيده أي مداه؛ ألمدق ين لم ويثمد تعالى■ قوله ير نففي القرطبي قال مدأ. 
لهطول أي نداه؛ أندف ين لم وثني الكثاف: في الزمغثري وقال عداب. فوق 

العذابمن نزيده أو المستهزئون. به يعزب الذي بالتؤع ونعيبه يستأهله؛ ما العزاب من 
أبيبن على قراءة عليه وتدل بمعنى، وأمده مده المدد، من له ونضاعف 

بهنعوذ الله، غضب فرمحل من وذلك بالمصدر، ذلك وأكد بالضم لهء؛ ونمد لا خهه لب حنا 
اه-.غضجه، يستوجب لما التعرصى من 

الذينالكفار أكابر في تعالى قوله المعنى لذلك ويدل الزيادة، لغة! المدد وأصل 
]النحل!ذّدست>يم يكامؤإ يثا آنئدف دوق هذابا الله! سبيل عن وصدوا كفروا 

[.٣٨]الأعراف! لا ولغن؛ يتجنق ثكل ^٥١!؛، والمتيوعين! الأتباع في وقوله [، ٨٨
مالمن القيامة يوم يوتاه إنه يقول! ما أي تا ^^؛؛١٨ لأية! ا هذه في وقوله 

نحرمهوقيل! إياه• ياهلأكنا والولد المال من أععليناه ما الدنيا في منه نسله أي وولد، 
قولهالأول للمعنى ويدل للمسلمين. ونجعله الأخرة، في والولد المال من تمناه ما 

ونمقمء أتحث وقوله؛ يتثمذ.4، نإيا ءث؛ا ؤثذ آمح، شق محق ي تعالى؛ 
لكريمة.ا ورة الهل.ه في إيضاحه تقدم كما ]الحجر[، آوريونج^ه محقن 

كماذلك،، غير ولا حدم ولا ولد ولا له مال لا منفردأ أي همداه وثأفنا وقوله: 
وقالالأية، [، ٩٤]الأنع1م: . . • همزه أول، -تقم' َةا فردئ ختنؤا  j،2j4تعالى؛ قال 

إيضاحه.تقدم كما .ه ^!١ آكقنؤ بجم ي هوغه.لم تعالى؛ 
علىالدال اكفيس ، بحرفالكريمة لأية ا هدم في - وعلا حل - عبر كيف، قيل: فإن 
بدليلتأخير بلا ياكتبط الكافر يقوله ما أن مع مؤده؛ ن! قوله: في الاستقبال 

]3،[ؤأو^ه عتيد يهب ليثي إلا بجل يلن( هل هثا تعالى؛ قوله 
نصه؛بما زال الهدا عن للجواب تعرض كشافه في الزمخثري أن فالجواب 

بنزائد قول طريقة على قوله كتبنا أنا ونعلمه له سعتغلهر ؛ أحدهماوجهان؛ فيه قلت، 
لفقعسى!ا حة ص حص 

بدأبها تمري أن من تجدي ولم لئيمة تليني لم انتسبتا ما إذا 
يقولالمتوعد أن والثاني! لئيمة، بابن لست أني بالأنتساب وعلم تبين أي 

L_i !^ واستآحر،الزمان به تطاول ؤإن بالانتصار يخل لا أنه يعني منك، أنتقم محوف
وتكملته.البيت قائل ١محم ردنا أنا إلا بلفظه. منه اه الوعيد لمحنى هنا فجردها 

الكافرهزا يقول ما يكتب أنه من الكريمة لأية ا هزه ش _ وعلا جن - ذكره وما 
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كك؛بو0رسلنا إن ٠^^ أسمع أثث بؤ • تعالى كقوله كتابه، من متعددة مواصع قي نحوه ذكأّ 
رئثأء ُقوبمهث بميم منع لا آثا بمسوة ؛^١٢ تعالى؛ وقوله [، ٢١بوني؛ ل نا 

متنسخَةا إئ1 ألم، ؤلإ ؛طق كئبما اؤذذا تع1لىث وقوله ]الز-مف[، واه دمحيؤة ل-تإم 
[؛١٩]الزخرف: ودسئلونه ثهندتهم تعالى؛ وقوله ]الجائة[، او^اه ثملؤن كتتر تا 

عداذثث-دونوأ رثقوت حؤ، لم أمحأن-هآء دم-ل4لم ثالوأ ثا تعالى؛ وقوله 
محلُا؛ؤا "ث-ثؤثأق تقأغ' وإة ؤا أنتجا دكدبجث دل تعالى؛ وقوله [، ١٨١ءمران: ][]( 

آلثمم؛نهمق، 'ألكنتث، ُؤوويع تعالى■ وقوله ]الأننط-ار[، واه معلون ما ثنوق 'فما 
هلحصنها إلا يره صغيرة يعاير لا ألأ؛كشّا هتدا مال، يوتلثا ؤيئؤلؤف بيه مما مثّفقان 

َكىكثاك آو ؤا •طضل ؟منه ينكثا أكتؤ يوم له ونق ؛ نعالك، وقوله [؛ ٤٩لالك-هف؛ 
.لأيالت،ا من ذلك، غير !لى ]الإّراء[، وه جمدأ كك أثوم ثئسق، 

^؛؛١٥^ٌنعووذ َثلأ .ا عغ نم لظلا' ءاِلهه أقي دوب ين تعالى؛ قوله 
المتقل..مالكفار أن، \ذكوبلإة الأية هل،ه في ٠ وعلا جل - ذكر ا.اه• بمدا هنجم رةؤ_مبم 

معبودات،أي آلهة؛ الله حوذ، من اتخذوا جؤاه؛ فها ألْلتيييرك ؤرثذ"ر قوله؛ في ذكرهم 
أيعزا؛ لهم يكونوا أن لأجل همدوهم وأنهم الله، دون من، يمدونها وغيرها أصنام ملن 

قوله؛في نلائإ مرادهم تعالى أوقح كما الله؛ عدانم، من ينقذونهم وشنعاء أنمارأ 
٣[،]اا__زْ__ر: رلئه أش إق لّهمبجيآ أو ^٠٢ ما آولثآء دوي ص ٢^؛! ُأؤئأكمك؛< 
عنهم؛؛عالي وكقوله بهم أملوم الذي عزهم هو زعمهم فى، زلفى افد إلى، إياهم ُتٌرمهم 

يزعموتهلهم عز الله عند فالشفاعة [. ١٨]يونس: لأية ا أشه عند قشتروا هتؤأنو 
ثيألتننويه ؤ، بملم ثا بما أش آنسمبمت، ؛^^، تعالى؛ بقوله بينه كما افه على وافتراء كذبا 

[.١٨]يونس: يلإمحنث،ه عنا وثنق، متبمنو ألاريأ ف، 
الفاطالفلز نللأا عن لهم وريع زجر ؤ=فلأه الكريمة؛ لأية ا هذْ في وقوله 

لكم،عزا افه دون من عبدتم التي المعبودات تآقون، لا كذلك.،! الأمر ليم أي الثاتلل؛ 
وتكل،يبكممحتكم حمو في علميكم أعوانا أي صدأ، علميكم فيكون ؛ ذللث، بعكس تكون بل 

عباسابن كقول، ذكرنا، الذي هذا حول تدور لأية ا في اللماء وأقوال منكم، والئبرؤ 
أيأؤة٠د١ه؛ قتادة وقول . . أعداء. أي ؤتي.داه الضحاك وقول اعوانا، أي محياه اؤ 

محاحلاف، منهم يجيثهم ٠^^١^ عملية ابن وكقول بحفا، بعضهم يلحن النار في قرناء 
العز.س أملوم ما >£د والهوان،، الذل إلى ذللث، بهم فيؤول أملموم 

غيرفى أيضا بينه الاكريمة لأية ا ه،زْ فى - وعلا حل - افه ذكر الذي المعنى وهذا 
آكنثؤبجو إك !ي ِمث>نائ" من، أثو دون ين يدمأ منن آصإ ؤوس كقوله؛ الموضع هذا 
رواهَقبابم بماء-تمم  iySأثدآء لم 'كامأ أناي، -ذر ؛^؛١ . عمملون دةدهتِ م، ودم 

مادؤيدء ين، تءويت؛؛ن، محألخمك ألممف ك  r^Jأك 'ؤدتلخكم تعالى؛ وقوله ]الأحناف[، 
آبيمؤومم شُ أسكابجأ ءا سمعيإ نأو دءآءؤ ثعمأ لا يوئ قْلييرولن شن بمزمحى 
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وصمّرالايات، هن ذلأئ، غير إلى ]فاطر[، .ه -ئر ِغ وي 
أنإلا قرآن؛ له يشهد وكلاهما للعلماء، وجهان فيه ؤسثكئئ،ه قوله: في الفاعل 

الأخر.على ترجحه قرينة لأحدهما 
كانواالتي المعيودات إلى راجعة قوله؛ في الفاعل واو أن ت الأول 

أنعلى قادر قافه العاقل غير وأما فيه. إشكال فلا منها العاقل أما افه، دون من يعبدونها 
تعالىقوله الوجه لهذا ويدل إياه■ بعبادته به ويكفر عبده من به يخاطب إدراكا له يخلق 

رءا^٢^١ وق،وله [، ٦٣]الة_هذست تبدضت<ه إياثا كاو ثا إيذك ؤو؛رآذآ ت عنهم 
أودص ئأمحأ د/% من ٣ َقأا أك س قاأوأنثاق3أمح ص أشج1 أك 

دكئ. إثاثا َقم ما محءوئم ت تعالى وقوله [، j^vJi].ه 
١لآيات.من ذلكا غير إلى ، ]يونس[ .ه ف-يؤنى ص  ٤٢إن قثئا ^١ ٢٤خؤ 

ويدلوينكرونها، شركاءهم بعبادتهم يكفرون الدين هم العابدين أن * الثاني الوجه 
ضنيت.هَة تا تتا وأثي هاؤأ أن إلا فتينأم 2^، ز ؤئ؛ ن ليرنمعا قوله الوجه لهذا 

غيرإلى [، ٧٤]غافر! لأية ا . . قثاه. ئل من دعؤأ 2^؛ يّ عنهم! وقوله ]الأنعام[، 
ذلكمنالآات.

للمحبودات؛راج، قوله! في الضمير أن الأول للوجه المرجحة والقرينة 
لأنسجامأفلهر؛ للمعيودات [، ٧٢]النحل! * في،الضير فرجؤع وعليه 

بعض.مع بعضها الضمائر 
وضميرللعابدين، [ ٧٢]المحل! أ؛ؤيتقهرييك>ه ضمير يكون فانه الثاني القول على أما 
تعالى.اطه عند والحلم الذلاهر، خلاف الضمائر وتفريق للمعبودين، [ ١٩]الجن! ؤبتؤِنيايم 

بمالا بعدها بما متحلقة الأية ه هي• فى أؤد=كلآه إن العلماء! من قال من وقول 
ولكنمحتمل، بعبادتهم، ميكفرون حقا أي أؤِقأأ المعنى؛ وأن قبلها، 
ؤد=قلأهإ قوله وفي تعالى، الله عند والحلم أكثر، وقائله وأرجح، منه أظهر الأول 

.لشذوذها عليها الكلام تركنا شاذة قراءات 
لأنالجمع؛ المراد أن مع العز فيه أفرد ^١^ ثم ُؤِوفيوإ • لأية ١ هذه في وقوله 

الخلاصة؛فى قوله حد على مصدر أصله 
والتذكيراراد الإفتزموا الفرأ يكثبمصدر وا تحون

أريل.أيضا مفردآ وقوله! به، المعن حكم على يجري بالمصدر والإخبار 
وقالالبحر. في حيان أبو عنه حكاه الأصل؛ في مصدر لأنه عقلية! ابن قال الجمع. به 

لاتفاقم-واهماا من على يد ررهم .ق! قوله توحيد وحد العون، الضد الزمخشري! 
وتوافقهم.تضامنهم لفرحل واحد ء كثي وأنهم كلمتهم، 

ؤأربمتاق_ولمح! ٢رااه. ثؤيبمم أهين عق آلقيطان ^!:١ أالى! متوف، ي
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حلافاالصواب، هو وهذا لهم؛ وقيفناهم عليهم ملطانهم أي لأية، ا .  ٠
نعممهمولم وينهم، ينهم خلينا أي لأية؛ ا . .آلشثطاق4.اؤأزثأنا ت معنى أن زعم لمن 
حليته.أي البعير أرسلت، يقال؛ شرهم؛ من 

وشدةالتهييج ومعناها بمعنى، والاستمرار والهز الأز واه وقوله؛ 
والعاصي.الكفر إلى وتزعجهم تهيجهم أي واه فقوله: ■ زعاج إلا 

وه؛عباس ابن كقول ذكرل، ما إلى راجعة الأية في اللم أهل وأقوال 
ُؤثوةدمقتادة وكقول إشلأء، تشليهم أي واه؛ مجاهد وكقول إغواء• تغويهم أي 

.إزعاجاتزعجهم أي واه 
علىالشياطين سلط أنه من الكريمة لأية ا هذه فى — وعلا جلآ — ذكره وما 
تعالى:كقوله كتابه من أخر مواضع في بجنه الحق عن يفلونهم لهم وقيمهم الكافرين، 

وقوله[، ٢٥]فصك: لأية ا ّ . ئلثهلمه. رثا أي;ع-م ه< ما قم مقؤأ همؤء قم قشنا وؤ 
عنؤثدونم ثإقم . ون لإ ئهو ثظئا م لَصم، 'أوي، دم عن بمتن، ؛ ك،النع

؛JSتنمم قث بمقثبمر ص تعالى: وقوله [، ٣٧-٣٦]؛_: الأية . . اشيل،ه. 
أليي يمذومم ُؤوإ->ئدهم وقوله: [، ١٢٨]الأنع-ام; لأية ا . . 'ألإذسه. ئ أستكرن،ر مد 

.الآات،من ذللث، غير إلى ]١^^[، @ه محزون لا ثث 
عيهمه؛ثجل، ُؤهلأ قوله؛ .ه• ئدا لهم مد إتا ْليهم مجل، ^ تعالمح،؛ موله 

ذلكانتهى فإذا معدودأ؛ معينا أجلا له حدد الله فان بهم العذاب وقؤع تستعجل لا أي 
والأياموالشهور الأعوام نعد أي قداه؛ لهت؛ مد ؤإسا فقوله: انمذاب، جاءهم الأجل 

تقول:والرب أهلكناهم، لدللث، المحدد الوقت، جاء فإذا هلاكهم، وقت، دون التي، 
منه.استحج،لته إذا بكيا عليه عجلّتإ 

أجلله حدد الكفار هلاك أن من الكريمة لأية ا هده في - وعلا جل - ذكره وما 
تاينؤن ؤم  ٣٢لهم متتعحل تعالى: كقوله كتابه من كثيرة مواضع في ذكره محدود 

عآفوانم،تعالى: وقوله [، ٣٥لالأحقاف،ت قياره من ساعه إلا يوأ ؤ يؤعدؤّيكك 
لأمإلا ي ؤثثا وقوك: [، ٥٣]انمكِوتط: الأية . . أتداقهُ 1آتم ثنن لمل َولزلآ 

ناقموئكت ممدودة آمة إق أثد١د، عنبم؛ آ-مبا ؤولإ0 وقوله؛ تءودt، وه مندوب 
قصيظ هُرهم ءاقا أفليلمثوف يتثث، قثا قنلأ أس حتثنى ؤوث؛ُ ؛ وقوله ، ٨؛؛ ؛ ]هري 

عيفرعذاب إث، ثنثلنهم م ظّلأ نشهم ؤ تعالى: وقوله ]إأ_رام_م[، ر.اه أتينر مد 
؛لأية. . الئاته. ةداُ_، ؛ك محثلزآُ لإ شلا فأظه ء زش ؤةاث، وقوله: ]لقمان[، وه 
الآاثإًْن ذللئط غير إلى  Ujiyi]وه ئ أب ؛؛^ ٣١وقوله: [، ١٢٦]القرة: 

منجماعة وءند0 لأية ا بهذه فمر الكريمة السورة هذ0 قرأ المأمون أن وروى 
لهايكن ولم بالعدد الأنفاس كانت إذا فقال: يعقله، أن المساك ابن إلى فأثار الفقهاء؛ 

تنفد.ما أسؤع فما مدد، 
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والشهوروالأيام الأعوام عد المذكور العد أن من ذكرنا ما هو لأية ا في والأظهر 
المحدد.الأجل من 

موعفلتهفي السماك ابن إليه أشار كما أنقاضهم؛ عد هو ت لعلم ا أهل بعفس ل ومحا 
وقال!بكى هرأها إذا كان أنه ها عباس ابن وعن ذلك، صح إن ذكرنا التي للمأمون 

قبرك.دخول ت العدد آخر أهلك، فراق العدد! آخر نفسك، خرؤج العدد! آخر 
عليها،زيهم لجا أعمالهم نعد أي عداه؛ ؟يم ئعد العلم! أهل بعض وقال 

تعالى.الله عند والعلم ندمنا، ما هو والظاهر 

جهمإك ألثضمح، وميق رئيا. أوي إق آينحى عنئز ت الى عته ولن
فييممونه كانوا الذين المتقين أن الكريمة لأية ا هذه في - وعلا حل - ذكر . وردا.4 

وفدآ،كونهم حال في القيامة يوم إليه يحشرون نهيه واجتناب أمره بامتثال الدنيا دار 
سورةفي وقدمحنا وركب. وراكب وصحب، كصاحب وافد جمع اكحقيق على والوفد 

وبيناوصفا، للفاعل الكثرة جمؤع صغ من فسكون يمح الفعل أن التحقيق أن ررالمحل؛ا 
أمرفي مثلا الخللث.ا إلى يأتي س والوافد! الصرفيون. أغفله ؤإن العربية، من ذلك شواهد 

الع.لماءوبحض . ركباناأي ^^!١^ قوله! محنى أن على المفسرين وجمهور شأن. له 
يحشرونيقول! وبعضهم الأخرة. الدار مراكب من نور س نجائب على ركبان هم يقول! 
الرائحة.وحليب الحسن غاية في الدنيا في الصالحة أعمالهم من صور على ركبانا 

أبوحدثنا حاتم! أبي ابن قال الكريمة! لأية ا هده تفسير في ؛؛؛-١^ كثير ابن قال 
محئزوزم مرزوق ابن. عن الملأئي قيس بن عمرو عن خالد ابن حدثنا الأشج، سعيد 

صورةأحسن قبره من خروجه عند المؤمن يستقبل قال! ر.ه وقدا ؤإي إق كثيحأ 
قدق، ا أن إلا لا فيقول! تعرفني؟ أما فيقول! أنت؟ من فيقول) ريحا، وأطيبها رآها 

حنالدنيا في كنت وهاكذا الصالح، عمللث، أنا فيقول! وجهك، وحن ، ريحلث، طيك، 
إلآلثتتيى عفز وبجم قوله: فذلك اركبص. فهلم الدنيا في ركبتك لما فهنا هلمه، العمل 
أويإذ ألقس قئز هماس امح، عن طلحة أنح، بن علتم، وقال رقدا.4■ أوي 

عنمهدي ابن حدثني المثنى، ابن حدثنى -ميرت ابن ودال ■ ركانا قال؛ رئيا.4 
قا4؛وئدا أوي إث، آلثتتس محشر ُؤبجبم هريرة؛ أنح، عن رجل عن إسماعيل عن سعيد 
النوق.الإبل على الثوري؛ وقال المجاب. على جريج؛ ابن وقال الإبل. على قال؛ 
الجة.إلى قال: رئيا أيجي إق ألقس محئز 4بجيم قتادة: وقال( 

أخبرناسعيد، ين سويد حدثتا أبيه! مسند في أحمد الإمام ابن الله عبد وقال 
جلوساكنا قال! سعيد بن المحمان حدثنا إسحاق، ين الرحمن عبد عن مسهر بن على 
ماوافه قال! وإداا.؛ه ٢^^؛، إق أتثقية محشر أؤيو_م لأية! ا هذه فقرأ  ٥٠١علي عند 
الخلائقير لم بنوق ولكن أرجلهم، على الوفد يحشر ولا يحشرون. أرجلهم على 
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رواهوهكذا أ أ الجنة أبواب يضربوا حتى عليها فيركبون ذهب من رحائل عليها مثلها، 
عليهاوزاد: به، المدني إسحاق بن الرحمن عبد حدث من جرير وابن حاتم، أبي ابن 

حديثاهنا حاتم أبي ابن وروى مثله• والباقي ، • ■ الزبرجد- وأزمتها ذهب، من رحائل 
إسماعيلبن مالك غسان أبو حدثنا أبى، حدثنا قال: على عن مرفوعا حدأ غريبا 

كانعليا إن يقول؛ البصري معاذ أبا سمحت المجلي، حعفر بن سلمة حدثنا المهدي، 
.ه؛وقدا أوي إل آلثتقس محئز الأية- هدم فقرأ ه، اش رسول عند يوم ذات 

نفيرروالذي المبي.؛ فقال ).(؟ افه رسول يا الركب إلا الوفد أحلن ما فقال؛ 
وعليهاأجضحة لها بيض سوق يوتون أو بمتقبلون قبورهم من حرجوا إذا إنهم بمده، 

شجرةإلى فيتتهون البصر، مد منها حطوة كل يتلألأ، نور لهم نط شرك ، الدهي، رحائل 
ويغتسلونلص، من بطونهم في ما فتغل إحداهما من فيشربون عينان أصلها من ينبع 
النعيمنضرة عليهم وتحري أبدأ، بعدها أشعارهم ولا أبشارهم تشعث، فلا الأحرى من 

فيضربونالدمج؛ صفائح على حمراء ياقوت من حلقة فإذا الجنة باب فيأتون أو فينتهون 
أقبلئد زوجها أن حوراء كل يح علي،؛ قا طنين،، لها ميسيع الصفحة على بالحلقة 

رأسكارغ فيقول ماحدأ( قال أراه ملمة؛ رقال له حر رآه فإذا له ليمنع قيمها فتبعث 
منفتخمج العجلة الحوراء فتستخفج أثره ويقفو فيتبعه بأمرك، وكلت قيملثط أنا فإنما 
هكذاالمياق؛ آحر وفي بطوله. لحدسث ا آحر إلى .ة تعتنقه.. حتى والياقوت الدر حيام 
أسبهوهو )جهتي، علي كلام من المقدمات في رؤيناه وقل مرفوعا. الرواية هذه في وقع 

القبرمن أما الجنة، إلى المحشر من يكون إنما الذكور وركوبهم أعلم. والله بالصحة، 
حفاةيحشرون أنهم على الدال عباس ابن حديث بدليل مشاة؛ يحشرون أنهم فالفلايرر 

أعلم.تعالى والله لقرطي، ا يه وجزم الظاهر، هو هزا غرلأ. عراة 

المسوق).اه و;يا جهم إك قثقثغثآ ^^٣٤، الكريمة؛ لأية ا هذه في وقوله 
والإحرام؛الإحرام، فاعل اسم وهو للجرم، تصحيح جمع والمجرمون؛ معروفج. 
يأتولم وانمذاب. المكال به صاحبه يستحق الذي الذس-ا وهي الجريمة، ارتكاب 
بصيغةاللغة في إتيانه ويجوز أفعل. وزن على الرباعي أجرم من إلا القرآن في الإجرام 
كمامجروم، والمفعول حارم، منه والفاعل يضرب، كضرب يجرم حرم فتقول؛ الثلاثي 

المهمى؛البراقة بن عمرو قول ومنه ظاهر، هو 

وجارمعليه مجمدوم ناس الكما ه أذم لُونولأن—ا ٠—و؛-نص-ر 
الإتيانالورد؛ وأصل ءط،اسا، أي ^^-١^ الكريمة؛ لأية ا هذه في تعالى وقوله 

الورداسم هنا أطلق الطش س إلا يكون لا افء إلى الإتيان كان وس الماء، إلى 
ومن. والدنياالاحرة في العهلش من والسانين الله أعاذنا العهلاش، الجماعة على 

ناقته؛يخاطب الراجز قول الماء إلى المسير على الورد إطلاق 
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المارد بأءجّها ة كدريصما اه طقورد ردي ردي 
منصوبفقيل آلمتذ\ر(ه محشر يؤم ؤ ت لقوله الناصب العامل في العلماء واختلف 

فيحيان أبو واختاره المتقين، نحشر يوم التفاعة يم3كون لا أي بعده؛ ؛4^0ه ؤب 
ذلك.غير أقوال وفيه مقدرأ، احدر أو درااذكرا، منصوب وقيل! البحر. 

تعالىكقوله لموصع ١ هن.ا غير في مبينا جاء الكريمة لأية ا هد0 تضمنته الدي وهدا 
آبجيهافتحم، جآءؤبما ^١ ثق 'يمإ جهم إق 'ًكهموأ ١^!؛؛؛ ُؤوسؤ، ■ ؛رالمرم—ر" ورة حمفي 
هندأ.تء لقاء ومحبو1!م' رذكم ءايقت هلبم؛م ؛^؛4، نم رثئ يوم أم حزتمآ ليم وثان 

فِهاحنكه حهقر آمن آدئوأ مز . ألةتيإ؛ى عق أئىراب ممه حمت دق ^١ ١٥
وفيحثإدا حئ رمرأ آلجثؤ إث رمم أدقوأ قك نسيق و مرى نقس 

]الزمر[.حبكه.4 هأدثأوها يثر ثقة==فم سقم قم ؤثاد آبجتها 
فيقدمنا قد عهدا.4. آليتن عند أقد ش إلا آلقمنه بملآؤ0 4لأ تعالى؛ قوله 

وجهانلأية ا في يكون أن تضمنها التي البنان أنواع ْن أن المبارك الكتاب هدا ترجمة 
وأدلتهالجمع نذكر فانا قرآن، له يشهد منها واحد وكل حق، كلها التفسير من أوجه أو 

منازكريمة الأية هذه أن فاعلم ذلك علمت فإذا حق، كله لأنه تعالى، اطه كتاب من 
إلىراجعة ^لأ قوله! في الواو العلم! أهل بعض قال النؤع، ذلك 

أيالشفاعة، المجرمون يملك لا أي ه جهم إق ^^۶^، قوله• في الذكورين 
والعذاب.الهول من فيه هم مما يخلصهم شافع فيهم يشفع أن يستحقون لا 

ثثعهحّ^٥٠[ تعالى؛ كقوله فه ا كتاب من آيات له تشهد التفسير من الوجه وهذا 
ا.(هحم؛ محلا ).( شعتى ين لما تعالى! وقوله ]الم-ودر[، آكبميس ثقعة 

ماَةظمبم آئثاحر ودي أكلؤث إز آلايئق يم تعالى! وقوله ]اوشّعراء[، 
ِلمتيإلا بمنعؤيى ^^٠ وقوله! ]غافر[؛ لأية ا . . ا.ه. يقع ّيج ف" ُعيؤ ين 

الأذن.من ذلك غير إلى ٧[، ]آلرم: آلثم4 ص تنئ ؤوإ< قوله! مع [ ٢٨لالأنياء: 
إذالأنهم غيرهم؛ في يشفعون لا المجرمين أن بالأحرى منه يفهم الوجه وهذا 

بابمن ممنوعة غيرهم في عنهم فشفا لكفرهم، غيرهم فيهم يشنع أن يستحقون لا كانوا 
منمعلعفالأستثناء ؤالخ٠يراه إلى! راجحة يملكؤداه ولا في الواو كون وعلى أولى، 
الشفاعة،يملكون عهدأ الرحمن عند اتخذ من لكن والمعتى! نصب، محل في وررمزة 

بهويستحقها ذكرنا، بما الشافعون فيملآكها . فيها لهم ؤإذنه إياهم طه ا بتمليك أي 
وقال![، ٢٢٥]البقرة! ياذيدءه إلا عند.هر يثق ألزى يا أؤس تعالى! قال لهم، الخشفؤع 

شلا ي ئللهر من ٠؛^^ وقال! [، ٢٨اء! ]الأنبيِديإ إلا يقضون وه 
.]النجم[ ا.اه يبيمة بماء لش أثه يأذث ل!، بمد ين إلا ثقا ثثعمم 

إلىراجعة قوله! في الواو الحلم! أهل بعض وقال 
ووقدا ١^، إئ آلثتمس قئز قوله: في الذكورين جميعا والمجرميزا، 
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عثأقد تن قوله: في فالأسشاء وعليه .4؛ وردا جهم إك حلجآ 
أحدجبهم من يملك لا أي يملكونأ؛ ررلأ في الواو من بدل و'ؤمنيم متصل عهداه: 

الصالح.العمل والعهد! المؤمنون، وهم عهدأ الرحمن عند اتخذ من إلا ئ شقا لا 
فإنهمالمؤمنون إلا أي ذلك؛ في يدخل الأقوال من وعيره افه إلا إله لا يأته والهول 

ألرثشلد لإن س إلا ألشثعد ثغ لا يولد ؤ تعالى؛ قال كما بحص في بعضهم يشفع 
منمدونها التي المعبودات أن أنم مواصع في تعالى بين وقد و".4، لإ محي 
قولهوهو ذلك، محي له فه ا بإذن يملكها بالحق شهد من وأن ئ، لشقا ا تملك لا طه ا دون 

ت]ال—زخرفا لأيه 1 ألصه ثغد من إلا آاثثعئ دوني من دعوى قك بملك تعالى: 
مهمم^٢^٠١ تعالى: ونال ذلك. في له فه ا بإذن يشفع بالحق شجي من لكن أي [؛ ٨٦

[،١٣- ١٢]ال_روم: الآية . . ئسنؤأه. قث؟دهلم تن تهم ذؤ، ألثممحة.رب ممس ُلثاص 
الآي-ة. . ثلم4. لا ث أس أنستوث ش أس بمد ثفثوغ هتؤو تعالىأ وفال 

تعالى.فه ا عند والعلم معروفة، كثيرة وأنواعها عة الشفا في والأحاديث [. ١٨]يونس! 
المجرميننوق أي حالية؛ أنها الأول: وجهان: يملكون؛؛ ارلا حملة إعراب وفي 

فيالمجرمين ونسوق المتقين نحشر أو الشفاعة. يملأكون لا كونهم حال في جهنم إلى 
أنهاوالثاني: عهدأ. الرحمن عند منهم اتخذ من إلا الشفاعق يملكون لا كونهم حال 

فىالمذكور العهد فى العلماء أقوال ومن البحر. فى حيان أبو حكاه للأخبار، مستأنفة 
ينعبادة بحديث ذللي قال من واستدل الخمس، الصلوات على مملة المحا أنه ية ألا 

٠حلف\ه ين تعالى: قوله على الكلام عند قدمنا الذي الصامت 
فاهلررراللهم ومساء، صباح كل العبد يقول أن هو المذكور العهد بعضهم: وقال 

أنأشبد باني الحياة هذه في إليك أعهد إني والشهادة الغيب عالم والأرض السموات 
إلىتكلنى فلا ورسولك، عبدك محمدأ وأن لك، سريلثط لا وحدك أنت إلا إله لا 

إلاأنق لا ئإنى الر، من وتقربمى الخير من تباعدنى ض إلى تكلني إن فإنلث، نفى؛ 
قالفإذا الميحاادآ؛، تخلف لا إنك القيامة؛ يوم توفينيه عهدأ عندك لي فاجعل برحمتك. 

أينمناد: نائي القيامة يوم كان فإذا العرش، تحت ووضحها ءلابعا عليها افه طع ذلك 
مرفوعاللقفل ا بهذا لقرطي ا ذكره انتهى. الجنة، فيدخل فيقوم عهد؟ فه ا عند لهم الذين 

حاتم،أبي وابن شيبة، أبي ابن أخرجه أنه المنثور الدر صاحب وذكر مسعود. ابن عن 
فتهوليس عليه، موقوفا مسعود ابن عن مردويه وابن وصححه، والحاكم والطبراني، 

أخرجالترمذي الحكيم أن : أيضاالمنثور الدر صاحب وذكر • إلخ ذلك قال فإذا قوله: 
يظهروالذي يصح. لا المرفؤع أن والظاهر ه، الصديق يكر أبي عن مرفوعا نحوه 

زعملمن خلافا نهيه؛ واجتناب أمره وامتثال يافه الإيمان يشمل الأية في العهد أن لي 
يشفعلا أي به، أمر0 أي بكذا؛ فلأن إلى الأمير عهد الحرب: كقول الأية في العهد أن 
صحيحاكان ؤإن لأية يا الراد فى صحيحا ليس القول فهذا بالشفاعة، افه أمره من إلا 
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يئثعآلذى يا أؤس تعالى؛ كقوله اش كتاب من عات صحته على دك وقد ه. نففى 
إلاثقا ثثعمم ضك لا ألسعوت ق ملك من ؤجِ وقوله؛ [، ٢٥٥تاوقّرة: ياه؛ذؤءه إلا ^،؛،)٥؟ 

لسإلا عندءآ إلأثعث ثثع وقوله؛ ]النجم[، .ه ُتتمح؛ دآء إس أس تأذث أن د مبئ 
لأية،ا . . آوسه. لد أذن س أب آفثنمه نشح لا بجند ؤ وقوله؛ [، ٢٣]سبأ: ه أم آذى. 

وعنىعليها تكاو<نا قد الايات، . . ئإدل.4. أؤس أمحي ؛ ^_؛lxj;وقوله 
هنا.إعادته عن ذلاثا فأغنى متعددة، مواصع في القرآن قي يمعناها التي الايات 

■ؤدا آلبجن لم سيجعل ألصت_ن1>تدت، ؤعملؤأ  ١۶١۶■آكمّتت. إل ؤ تعالى؛ قويه 
يل،كرأن تضمنها التي الثان أنواع همن أن المبارك الكتاب هدا ترجمة في منا JLdقد 

فيه،العام ذللثط أفراد يعفى يل،خول صع لموا ا يعفى في يقمح ثم عام لمقل القرآن في 
لأيةا هده في - وعلا جل . أنه فاعلم ذلك، علمت فإذا لذللثح متحددة أمثلة قدمنا وقد 

فيمحبة أي ودأ؛ الصالحات يعملون الل.ين المؤمنين لعباده سيجعل أنه ذكر الكريمة 
الصلاةنبينا وعلى عليه ■ موسى نبيه بدخول آخر موصع في صمح وقل عباده، قلوب 

حديثوفي لأية. ا ؛يه محثه ءقق، اؤوأقسق قوله؛ في وذلك، العموم، هدا في - لام وال
فقال؛جبريل دعا عبدأ أحب إذا اش ررإن قال؛ أنه . النبي عن عليه المتفق هريرة أبي 

اللهإن ؛ ماء الأهل في ينادي ثم جبريل، فيحبه قال؛ فأحبه؛ فلأنا أ-م، إني جبريل يا 
إذاالنه وإن الأرض• في القبول له يوصع ثم ، ماء الأهل فيحبه فأحبوه؛ فلأنا يحب 

جبريلفيبغضه قال؛ فأبغضه، فلأنا أبغض إني جبريل يا فقال؛ جبريل، دعا عيدأ أبغض 
ثمماء، الأهل فيبغضه قال؛ فأبغضوه، فلأنا يبغض اطه إن ؛ ماء الأهل في ينادى ثم 

اه.ه، الأرضي ش البغضاء له يوصع 
•.ه ل-ا متا ه وتمي-ر آثمى لو ,لتبثسر إلثاهث، تقنينه ؤؤأثن[ ; تعار قوله 
النبيهذا بلسان القرآن هدا ر يإنما أنه الكريمة لأية ا هل.ه في — وعلا حز _ ذكر 

وماالكفرة، وهم الألداء الخصوم يه وينل.ر المتقين، به ليبشر الكريم، الحربي 
هاأاتيسير من فيها ذكر ما أما أخر، مواضع في موضحا جاء لأية ا هن،ه تضمنته 

أؤولُد؛ لدلك، منكر;أ ارالقمر، سورة في كقوله أخر مواضع في أوضحه فقد العظيم القرآن 
تثنبنه؛ »الدخان<ا آخر في وقوله ]الة-مر[، .ه ٌني تن ثل إإدَؤ ألمتءاة ثثن؛ا 

هذابلس—ان كونه من ا فيهذكر ا ما وأم]الدح_ان[، .ه ثثدظثؤق ثتئهم لثاذقا 
يومل .( ألتنبيى لب لتإإذ< ؤو1ف كقوله؛ أخر مواضع في ذكره فقد الكريم الحربي النبي 
وقوله]الشعراء[، .اه مم، ميؤ يان ). ألند;ها يى ,؛يإلإيأ ؛، ٧٥و . آرص؛ق آمهح 

©4لتلم• صكا أزقئ إآ رو اكس آثكقب ;وثث :ه تعألى؛ 
دشمويا >ثًا ثلثن انا @ أين ثآمح، و ض ح: وقوك ]بوش[، 

محبمتداأثجيق إيه قجدُيكه آلءا ؤإسثارشا تعالى؛ وقوله ]الزخرف[، ©اه مقلؤث 
الأيات.من ذللث، غير إلى [، ١٠٣]المحل: ئرن،ه عميت لناف 
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وصحنا1 قد لأية ا . . . يؤ لقثز ؤ ■' الآئريمة لأية ا هذه في وقوله 
وأظهر. هناإعادته عن ذلك فاغنى وغيرها >االكهف(( سورة في عليه الدالة الايات 
تعالى؛قوله ومنه الخصومة؛ شديد وهو الألد، جمع أنه ؛^^١^ قوله؛ في الأقوال 

الشاعر:وقول ؛•٢[، ]١^; ألخثاب-4 آلي 
دالجدل ذوى ا أقوامم أخاصني كأنهموم للنجيا أستنا 

لهمثح و م يئ يتبم يئن هل ثنن ين وهر ^-؟-٤^ ؤولإ1' ■ الى عته ئدل
فيوهي الخبرية، هي الأية هذه في ٦[، ]الأنعام؛ _S4 4لمم ■ .اه كئل 

إيضاحه.تميم كما ل الميتة هي وءؤمزه مفعول لأنها نصب محل 
تجدهأو به، تشعر أو منهم، أحدأ ترى هل أي تده تق يم قص 4^، وقوله: 

إذاالرمح■ رم ومنه الخفي؛ الموت ارم؛ وأصل ■ صوتاأي رئنإه لهم ح ثظ 
فيبالأفن مغيب جاهلي دفن وهو اركاذ؛ ومنه الأرض• في وأحقاْ طرفه غيب 

معلقته:في لبيد قول الصوت على الركن إطلاق ومن الأرض، 
مقامهاوالأنيس ب، غيْله عن ا فرائهالأنيى رض ن جفنو 

معلقتهفى طرفة وقول 

نددملصوت أو حفي ركز لللسرى التوجس محمع وصادقتا 
الرمة:ذي وقول 

كذبامحمعه فى ما لصسويثا ا ة بنبا درس دمقفر ركزا توج*س إدا 
الأمممن كثيرأ أهلكنا والمعنى النفي، به يراد قوله: محي والاستفهام 

رويةعدم من لأية ا هده في ذكره وما صوتا، لهم تسمع ولا أحد منهم ترى هما الماضية 
عاد:في كقوله الموضع هدا غير في بعضه يكر أصواتهم، سماع وعدم أسخاصهم، 

سنلإثمهإلأ ئزئ لأ فيهم: وقوله ]الح_آئة[، .ه بايثثؤ ين لهم رئ ُؤ؛هو 
علحاهمية ثهى خنة يمحى أهلكس؛ها ين هفجيل ه: ولوق[، ٢٥افأ ]الأحق

الأيات•من ذلك غير إلى ]الحج[، وه مشيد وقنر معهلثؤ وير •ئروشها 

طهسورة 

■وه س تحار؛ قوله 
لدلاثاويدل السور، أوائل في المقطعة الحروف من أنه عندي فيه الأقوال أطهر 

نزاعلا أحر مواضع في حاءنا السور، هده فاتحة في المذكورتين والهاء الهلاء أن 




