








هري٥ ،؟،_ JIإفواتاتسورة 

محص

وبعد._iv^، رحمة المعوث عل واللام والصلاة العالن، رب ش الحمد 
الكهفسورة فيه نتناول كتاب الكريم القارئ أييا يديك فب؛ن 

كثيرألأن السورة، هازه اخترنا ؤإنإ والضر، والتدبر والتحليل، بالشرح 
تقريبْن فالمايده للأحر، طلبا ليلتها أو الحمعة يوم يقرووما الناس من 

أوفهم، دون آياتبما بعض عل يمر قد من منهم لأن يرة، للناس معانيها 
وتاو؛ر،بمهم تقرأ أن الأول كان ولما كاصدها. إدراك أو لأسرارها، تنبه 

بكتابأفردها أن رأيت فقد للعمل، والتلاميد والأبناء الأهل تعلم ثم 
إنإالقرآن لتال الفائدة فان به، ينتفع الذي الوجه عل تدبرها عل يمتن 

الاكتفاءلا به، العمل ثم وحل، عز اممه عن المراد وفهم آياته، بتدبر تتحقق 
ندئدأثثإئ إثلق أرقثث كثب ؤ تحال؛ قال وتدبر، فهم دون بالتلاوة 

يتدبرلا من عل وجل عز اممه نعى وقد ]ص[، 4 ؛ E َوتأووااص؛ 
بدفلا ]محمد[ا ٩ ؛٢ آ،لأتثدمئت ء فقال! القرآن 

الكتاب.من نرجوه ما وهو بتدبر، اماء0 من إذأ 
حكممن فثرييم يشاء، من عل 7ها يفح الثه من منحه التدبر إن 
ثيءإل محاج والأمر تدبر، بغثر يدرك يكاد لا ما الأيات ولطائف وأمرار 

يه،ليسعتضاء العلم أهل كلام إل والرجؤع الص؛ر من وكثثر الدربه، من 
منبد فلا ذلك كل وقبل السيل، سواء عن برأيه المرء يضل لا كي 

فاسميئبنج؛ثث ق ;٠؛ إذ عليه، والتوكل اممه إل التوجه وصدق الإخلاص 
]فاهلر[.؛ي ٢ منشه؛ليانآمأامحز 

حياته،شؤون كل ق وسجية عادة له صار التدبر عل المرء داوم فإذا 



=إفواقات،،>دةارمف 

لأنأيهاز الذي القرآن بركة من وهذا والخاصة، العامة المشكلات فعالج 
أناش أمال ]فصلت،[. هو ٢، تيحكم-م،و نيل ولاثذ■محب' ش؛*■بي بيذثن 

ولإنه لوجهه، خالصا فيه ما محمل وأن وقارئه، كاتبه الكتاب ببمذا ينفع 
عليه.والقادر ذللئ، 



٧™^؛إقراهuا،مرةاثمف 

السؤرةلدى ، jruijمقدما
علالقارئ ثمبن مئدمأت نذكر أن التفسير ق الشرؤع قبل ينا محن 

تتعلق)[}قرقا.عامة فوائد من فيها ما مع والتفكر، التدبر 
٠اسمها أولا~ 

أهمتتهعل ميهأ فيها، ذكر مما ء بثي تعلق له با نمى القرآن سور 
بقرةقمة إل ية نمثلا البقرة فورة فيه، والتدبر للتأمل للأ'نفلار وصرفا 

إنزالها،الخواؤيون ؤللب التي للعائدة نسبة المائدة وسورة إسرائيل، بني 
ذكرهلورود لقيان وسورة بعدهم، حاء ولن لهم عظيمة آية إنزالها ق فكان 
هدهفكدللث، لسانه. عل الحكمة صنوف من اش.ث أحرى لما لفتا فتها، 

الكهف،أهل سورة ونمى الكهف، بسورة استهرتا فقد السورة، 
قالفيها، وردت قصة أول إل حميعا ومرحعها الكهف،، أصحاب، وصورة 

؟ي:آ ١ V عتا ءايتثا ين دألرممَ؛امأ نلهفط آصحشب أن محيجث أز م ت تعال 
ؤإرادتهافه قدرة كيال عل تدل حليلة عجتبة قصة وهي ، لال،كهفا[ 
يائياالمؤمنون محتاحها التي والدروس الحبر من كثيرا حوت وقد وقيوميته، 

ببا•السورة تسمى أن فناسب 
ماغير ق الّتكا لسان عل السورة هذه تسمية حاءُت، وقد 
هدتسمعان ابن النواس رواْ الذي الدجال حديث، ق كقوله حديث،، 
الباهلأمامة أي حديث، ق وقوله 'أُ، الكهف، سورة فواح عليه فليقرأ 

)ونمىالمخللأق1 قال الكهفإ"ُآ'، أصحاب، سورة فواتح "وليقرأ ه•' 

)ا(صحتحسلم؛/«هأآ)سأ<
الذمي.ووافقه لم مشرط- عل صحيح ١^^٠٢؛ ئال، (، ٠٨٦٢ )  ٠٠٨ ؛/ المستدرك )٢( 





^إقواداواسورةار،ٍف

العلومأهل وأما الالغةُآ/ عبياء من وغثره الليث الفرق هدا إل أثار 
منهمممر ؤيعرف غالبا، والغار الكهف، J؛j، يفرقون فلا المعاصره الهلبيعية 
يمحالصخور ل أو الأرض طح نحت طبيعي نحويف ه•' الكهف 
الأنا،لكتشفة الكهوف، أير وأما أصغره، حد فهدا فيه، الإنسان بدخول 

كهف،ؤيص كلم(،  ٦٢٧)نحو ميلا  ٠٣٩ أفرعه امتداداُتج طول فيبلغ 
طوليلغ أمريكا ق آخر كهف، يعدم أمريكا، ق كنتاكي بولاية المامومحثج 

قثالث، كهم، طول من قريب وهو آكلم(، ٤ ٢ )نحو يالأ ١ ٥ ٠ أفرعه 
إلينزل عمتق، الكهوف وبعض ماليزيا، ل رابع يضاهيها أوكرانيا، 
الأرتفاع،ق يتدرج وبعضها ذللئج، من أكثر وربا الكيلومتر قرابة الأسفل 

طالعربإ ممرة نحاؤيفها وأشكال ومحلوقاما خلفها ق اش وعجائب، 
غيرها.أو الصإن ق يشبهها يثرآ شيثا بعضنا 

Iالطيعة عاناء وتعريف، اللغوي التعريف، الفروق؛،ن ومن 
ولااللغة، ق غارا يص ونحوه ائت؛ن أو واحدأ إنسانا يسع ما ن أ٠ 
قولهغارا يسمى ايتين يسع ما أن أدلة ومن متسعا، كان إذا إلا كهفا يمي 
]التوبة!ص ^دث١في ؤِح نما ةاؤأتتتآتتيإذ يكنروأ لنثبمثآك؛انا #اد تعال• 

وأصداءالفللمة بسببج رهبة له تكون أن الكهف اتساع لوازم ومن [، ٤٠
المخلوقائنج.من فيه يكون فد وما الأصوامحتج 

قيكون لا غثر، لا الخبل ق يكون ص إذا ^غة ادكهفح ن أ٠ 
الوعرةالأرض بل المنخفضة، الوهد>ة أو المنبسعلة، السهلة الأرض 

Y/لكاغان الزاخر والباب، ، ١ ٤ ٥ أ/ سدْ لأبن الأعفلم والحبل المحكم يطر 
وغيرها.واإقاموس 



=|فواق1تسودةاءف —ء^ًءءء^ً 

لثمتن.كدا أوق البحر ق كهف فقيل مد الحبل غر ق كان فإذا الرتفعة، 
إلهايلجأ آمنة، هاو أنيا اللغوي بالمعنى الكهوف مميزات من ٣( 
العادة.ق والبنايات المدن عن وبعدها الكها ملوعورة الناس، 

القرانق المذكورين الكهف أصحاب موصع عن الباحث، فإن ولهدا 
الناص!اختلاف من عجبا محاو 

أفسس،ق قائل ومن الأردن، ل قائل ومن القدس، ق قائل فمن 
الصغرىيآسيا قائل وص الأول- غر -وهي أبس ل قائل وص 

عنالزائفة )الأحبار عاشور! ابن قال أمكتلمندا، ق قائل وص )تركيا(، 
وقالكهف، أنه يدعى موصع التونسي القطر حنوب وق كمرة. . .٠ تعيينه 

باناعتقادا الرقود، السبعة يمونبا مشاهد القطر يائية ص أحرى مواصع 
التوهمات(را'.هذه مثار ومتحلمم مثعة، كانوا الكهف، أهل 

تانحل الكهوف كون هو الاصتلراب هذا سبب أن والمقصود؛ 
حياةآثار فيه كهفا وحد كلمإ محقق ب ثمن وكبر التاؤيخ، مدار عل ملاحئ 

بلبالظن، نحرصا الكهف، أصحاب قصة عل حمله مع؛ن، بعدد سابقة 
قصةعل حملوها أموايت، فيها كهوفا وحدوا الذين بعض أن الأطرف 
ال،كهفإإأصحاب عدد الحثث، عدد عل وينوا ، الكهف، أصحاب 
استخدمتهاالكهوف بأن تفيد والإنسانية التارمحية ايت، الدرامأن مع 

الكهف،ذللث، يكون أن يبعد فلا قيئا! الموتى دفن عن عوضا الأمم بعض 
بأنيشحر ما مثلا العلا ص قريثا والنبطية الثمودية الأثار وق مقرة! محرد 

أنمتحال اض أحمد كا مقابر، الهلبيعية، رربا الكهوف بعض اتحذوا القوم 
الحبالبيوتا.ص نحتوا 

.٣٣٠واكويره/التحرير 



ءء|قراد1تسورةاثمف

بعضق حياة بوجود التارقنية انية الأنالدوامات أفادت وقد 
٤٠إل يعود بعضها الكهوف،  ٠ ٠ زعموا،فيإ ستة( ألم، منة ٠ 

لأحرى كهوف عن وذكروا مالثزيا، ل رنياْ( كهوف عن ذلك ذكروا 
إليهالخا إذأ فالكهوف ذلك،. من التاؤيح ق أبعد هو ما أفريقيا حنوي، 
غاشمعدو من الاصهلهاد أو الفتن من فرارآ الزمان قديم من الناس 

ونحوه.

سكبثرآ، تفاوتا وتمماوت حليعتها ق الكهوف، أنولع نحتلم، ٤( 
ومادتها؛تكونيا، وءلريةّة وصعودها، ومقولها، وسعنها، امندادها، حسثإت 

الرخام،تكوينه عل يغلب، وبعضها الخيرّنة، الأحجار س فبعضها 
سوأكثرها الصخور، من أحرى أنولع ص ويعضها الملح، وبعضها 

قدوبعضها محتلمة. عوامل ينعل ونشع ندوب، التي الحثرية، الأحجار 
منكميات محتوي قد وبعضها الماء، به يتثجمد قد وبعضها عيون، به تمحل 

غيرها.أو عذبة مياه أو حمضية مياه 
زلزالأو بركان محدُث، فقد تكونيا، مدد ق ، الكهوفتحلف، ٥( 

الأعوامامتداد عل بحصها التعرية عوامل تحديث، وقد فجأة، بحصها فيكون 
بل؛سرعة، الكهوف، تتشكل لا العادية الفلروفط وق البحيا»ة، والأحال 

غرالفلروفح تحت، أما لكشكل، حدأ حلويلة وآجال بعيدة مدد إل محاج 
بسرعة.تتشكل أن فيمكن الاعتيادية 

ظروف،ب إلا عادة الآكهوفه ق العيش إل تلجأ لا الناس ٦( 
لهولمحاجون فهم الغالب،، ق عدو س خوفا نازلة، شدة أو طارئة 

أمامعاملاتهم. فيها ونحرى ؤيزرعونيا، محرثونيا وأراض فيها، يرعون 
أحيانا.وللثزهة غاليا، للضرورة إليها الناس يقنع ملاجئ ®٠^؛، الكهوف 



=|ةراد1تسودةامف 

ضاصذوضساسم٠:

قوسر ديتي اصطهاد خوف الكهوف إل الناس فرار أن علمنا إذا 
•بيهعلاقته ق أومحعر وبعدا أكر، تعلقا للكهف أن عالمنا مرارأ، التارخ 

عبرالبشرية نحتال التي الفتن أعظم السورة هذه ذكرت، فلقد السورة؛ 
المالق والفتنة الكهف، أصحاب، قصة ق كا الدين، ق الفتنة الزمزث 

موسىقصة ق ك،ا العلم، ق والفتنة الخنت؛ن، صاحس، قصة ق كإ والولد، 
ك،افيقصةذىالقرنين،السلطان، ل والفتة ^، i.feالصالح والعيد 

وقد، JSfeللأبوين إبليس فتة الأول الفتة إل الإثارة وصلها ول 
العصمةفيها التي، منها الوقاية أصبايتإ بدكر وعقب الموصوعاتؤ لهده قدم 

كهوفاللموس تفح سؤ الكهفورة فلها. التعرض ح؛ن معالختها وءلردا 
الدنيافتن أعفلم س عاصمة لهي ثم ومن حياته، ق الفتن أشد من تعصمه 

حصبنملجا إل فنع قراءتيا إل فنع فمن الدجال؛ فتنة الإمحللاق؛ عل 
ؤإذاال،ه. إل سجره محلريق ق به يسترشد مبينا نورآ له يفيء واّع، وكهفا 

وتكونتحصمهم كهوفا قارئيها نفوس ق تنحت، كالكهمؤ السورة كانت، 
وتباينهاأحوالها يعص وبيان الكهوف ذكر تقدم فقد لهم، بالنثة كالملاجئ 

تكونما ومنها ذللثه، دون ومنها المهيسؤ، المتعر الكبير فمنها فاتها، صل 
أوقات،ق تتشكل التي ومنها ذلك،، دون ومنها عزيزة شريفة مادته 

الدهورمرور عل القهلرات، تنحته ما ومنها والشدة، الزلزلة بعد الأزماتؤ 
وتدبرهمنها امؤتمادته فبقدر السورة، لهده التل.ير وهكذا والأعصار. 

الملمةحال إليه يقنع الذي كهفه صفات، تكون فيها، با وتحققه ،لعانيها 
الدنيا،فتن س حياته ق نجاة الكهم، صورة تفده لر والذي الفتن• وأمام 

االدجال فتنة س تعصمه ألا فحري 



^|ةراهاءسودةاصا

نزولها:رابمأ-وقت 
والديالهجرة، قيل نزل ما المآكي أن العلم أهل أقوال من الصحح 

وأئتقديقةأ ٣ أ'كئغ ^٢^٢ - تعال كقوله بعثرهما، نزل ؤإن بعدها نزل ما 
حجةعام بعرفة نزك ٣[ ]المائدة! ه دسا آلإسثم ورضيت ثممغ، عوؤأ 

التميم.هذا عل ا-لدف ق داخلة فهي الودلع، 
كلعل مكية فهي الهجرة، قبل مكة ق الكهف، سورة نزك وقد 

ورويالمقرين، حمح قول ل )مكية والفرطي؛ عقلية ابن وقال حال'ى، 
أصح(لأ'،والأول ه، ؤ-مئإ قوله! إل بالدية نزل السورة أول أن فرقة عن 
وقتادةعباس ابن رعن المخلملأي! قال الآياتا، بعض منها اممحتسى وقد 

قيحتعال! وقوله ه، ؤدآصّزقك تعال! قوله وهي منها آيات استقتاء 
نزلالقصة تمام إل ه، ؤ تعال! وقوله سأصتاقهه، 

نمرؤ وآية ه، جق ء إل السورة أول من بعضهم واستقى بالدية، 
عنالطري وذكر '، السورة(٠٣آخر إل آئمك< ^إف و ه، سق، 

^^٠الأية• هدم تلا سفيان أي بن معاؤية سمع أنه الكندي، قيس عمروين 
ايةاخر )إما وقال! ه ريمءلمدا بمائة ^^"ضيحاولأملث ِكال 

صحيمحقهأ، ومحاؤية عباس ابن عن نقل ما ثبت فإن القرلن(ُ؛'، س نزك 
قالكإ العام، السورة حكم فله ارسناؤ0 يثبت لر ما وأما الاستثناء، هدا 

.١ ٩ / ١ سلامة لابن والنوح الناسخ ( ١) 
٠.٣ ١ / ١ ٠ القرطي ضر ، ٤ ٩ ٤ ّآ/ عطة ابن ضر )٢( 
.١٥٠/ ترحاسللأقأ0ا،ومالإقان )٣( 

)؛(-ضرالقرىا/ا/آ-ّآا.



=إقوات1تسودةامف ^^============ ٥٠
بولإ؛ممهُا'.عشمتن ابن العلامة 

رواْبحديث ي منتك محآنير ؤ آية بمدنية قال من بعض يستدل وقد 
وهردعون ؤ تعال؛ قوله ق ه حباب عن سنه ق ماجه ابن 

بنالأمؤع "جاء قال؛ ه ١  ٧٠١ بنألْلنداى قوله... .إل . والسي.الثدوم 
معه افه رسول فوجدوا الفزاري، حصن بن وعيينة اشمب حابس 
الومنتن.من الضعفاء من ناس ق قاعدأ وخباب، وعإر وبلال صهيب 

أننريد إنا وقالوا! به فخلوا فأتوه حقروهم، . الّك، حول رأوهم ئإ 
تأتيالث،العرب وفود فإن فضالتا، العرب يه لنا تعرف أ محلممنلث، لنا نححل 

عنكء،فاقمهم جئناك نحن فإذا الأعباد، هذه ْع العرب ترانا أن فنتحتي 
عاليكلما فاكتب، قالوا: نحم. قال: كؤ. إن معهم فاقعد فرغنا نحن فإذا 

فنزلناحية، ق قعود ونحن ليكتب عليا ودعا بصحيفة، فدعا قال: كتابا، 
ماونثئ ميول محالسي المدذؤ ربهم دعون اك-;ث ؤوثأ"ةلثهم جترائيلالهفقال: 

منإ؛عؤ0 هقردنم ؤ} نن ءقهّ جاف ومايذ ثذو من ■؛قايهم ئى عثلف 
حصنبن وعيينة حابس بن الأقؤع ذكر ثم ]الأنعام[ #  ٠٢ستك 

عقؤ-همبم،سنأألإ1نأقمؤدْ؛فثلآكئبمث،ملني<ثعولوأآهتوثعفقال: 
ماسالومزل ؤولداعثقّآؤمك؛> قال: ثم ]الأنعام[. ب  ٠٢دأءثرغشًضن 

فدنوناقال: [. ٥٤]الأنعام: ه رئ-تمحرعقمس_خآؤن_ثأ سرتلم 
فإذامعنا، محلى س اممه رسول وكان ركبته، عل ركبنا وضعنا حتى منه 

ربهمبمءو)ى آث؛ن ع تتاك ؤآصر ؤ الله: فأنزل وتركتا قام يقوم أن أراد 
J،4#الأشراف نحالى ولا d عم ءساك وحهه.ولأثد وآذستي,رسوف إلندوذ 

مدنثهالدنثة وأن كلها زكثه الكثة الثور أن )الأصل غال; الكهف؛ لسورة تضرم أول 
دليل(.من بد فلا امشاة رأيت فإذا كلها، 



ء^^ءءء^؛ء^ءء^!!ءء^ء^!ءءءءءءحلإمأاالإمج^اقوات1واء،ورةاركهف 
أنإلا '، ١٠والأقؤع عتتنة يعني ه عندؤثا سآءنلاقثه> ولائئ ألخيوْ؛كث زنه 

)وهذات الحديث هذا من طرفآ أورد أن بعد قال ظس ممر ابن الحافظ 
أراسالإإنإ وعيينة حابس بن والأقؤع مكنة، الأية هذه فان غريب، حديث 

'.الألباق١٢وأيده الأنعام، آية بالأية ظك يريد يدهر(لأ'، الهجرة بعد 
أنمنه يلزم فلا وعيينة(، الأمع ريعتي قوله! بحفظ التنزل وعل 

قالأية هذه نزلته )وقولهم ت ككد تنمية ابن قال فيهإ، نزلت، الأية تكون 
الأيةق داخل ذلك أن تارة به ؤيراد الزول، مست، أنه تارة به يراد كذا؛ 
أماالخنزل عل ثم كذا(ا"، الأية حذه محي تقول ك،ا بم،، اليكن لر ؤإن 

الأفؤعق والثانية مكة ق مرة مرتثن؛ نزلت، تكون أن فيحتمل فيها؛ نزلت، 
مس_،محدث )قد الزركثىت قال الإشكال، يزول وحذا المدينة، ل وعيينة 

يتضمنها،ما ذلك قبل نزل وقل آية نزول تقتضى حادثة أو موال من 
هذه(اً'،تتضمن وباحا حا لهم تذكثرأ . النم، إل بمنها الأية تلملمثإ فتودى 

يكونالمكية السور أغلس، أن المدق! عن المكي يميز ما أهم ن م~ 
الداءيكون فغالبها الدنية المور U ثأياالناش«، م للاس: فيها الداء 

المواضع.ق؛عض هد.ا محتلمف وقد ئ، آاننوأ يتآبماالمك^ ءِ للمؤمنينI فيه 
سورةوكل مكنة، فهي، مَةلآمح فتها مورة ركل الزركثى؛ ال ق~ 

)ماأا؛(،وصححهالأبق. ١٣٨٢/Yo-Uابن سن )١( 
ممرم/'ا-آ.ابن ضر )٢( 
(.٣٢٩٧) AVn-AVa /Uالصححة ١^ )٣( 

)ة(محمرعاكاوىما/بمآم.
 )٥( JرهانJ١٣١; ^١^ ا.



إقواداتصةامف=ء—_ٍ 

حلاف؛الرعد وق عمران، وآل البقرة إلا مكية، فهي المعجم حروف أولها 
فيهكان ما وكل البقرة، سوى مكية فهي وإدس آدم قصة فيها سورة وكل 
مكية('ه.فهي الماضية القرون ذكر 

عليهااتفقت، التي الأصول تضمنت، الكية )السور تيمية! ابن ال ق~ 
الرسالة،باصل يقر لا لمن الدعوق يتضمن فيها الخطاب، كان إذ اممه، رسل 
الكابحكاهل الرسالة؛ باصل يقر لمن الخطابخ ففيها الدنية المور وو\ 

اشبكتب آمنوا الدين وكالمومن؛ن ببعض، وكفروا ببعض آمنوا الذين 
والحجكالقبلة الدين،  ١٦٠اممه أكمل الي الشراع فيها قرر ولهدا ورسله، 
الأموال،وأحكام ونحوها، الناكح وأحكام والخهاد والاعتكاف والصيام 
هومما ذلك، وغجر كالربا، والظلم! كالصدقة، والإحسان! كالسع، بالعدل! 

الدين(-.تمام من 
الشركعل شعواء حمالة )حمل الزرقاي! قال كإ أنه الكي يميز مما و- 

الشركعل للاصرار مكة أهل بيا يذؤع التي، الشبهات وعل والوثنية، 
إلوحاكمهم دليل، بكل وأتاهم باب، كل من عليهم ولحل والوثنية، 

المزيفةالألهة -طك، أن إل حم انتهى حتى الأمثال، أبلغ لهم وضرب الحس، 
عن؛، Joأن تستملح لا بل اليباب، من نؤع أقل محتمعة نحلق أن تقدر لا 

الد؛اب(*ء.عادية شر نفسها 
مثيلمكة أهل ْع )صللئ، أيضا! قال كإ أنه كدللث، يميزه مما و~ 
السور،صغرة الأيامتح قصجرة الكية السور حاء١تج حتى حهلا؛ه، ق الإيجاز 

البيان،وهمتهم الكلام، صناعتهم ولسن، فصاحة أهل كانوا لأخم 
.١  ٨٨/ ١ للزركثي القرTن علوم ل الرهان ( )١ 

.١ ٦ ٠ ١/ ٥ تمية ابن جمؤع،تاوى )٢( 
ماهلالمفان؛/أ؛؛.)٣( 



ءء!قراداتسمحةاثصف

والإطناب(*'*.الإسهاب دون والإقلال، الإيجاز مناميهم 
القرآن.علوم لكتب يرجع ذللث، ق وللتوسع 

٠ننؤله سبب ~ خامسا 

وسهلهاشرين من ممر ذكره ما نزولها )وسبب عاثورت ابن قال 
فيهيسند عباس ابن إل العلبري وأمنيه ّنا.، بدون برته ق إسحاق ابن 

معه،المسلمن وازدياد الّكا. أمر أهمهم لما المثرين أن مجهول• رجل 
بعثوادعوته، أمجر عن العرب قبائل من مكه إل الوافدين تساؤل وكثر 

)يثرب(،بالمدينة اليهود أحبار إل معيتل أبير بن وعقبة الحارُث، بن الضر 
هدواب ما الأحبار لهم يجد أن يهلمعون وهم دعوته، ق رأتبمم ألومم ي

الأولازكتاب أهل اليهود فان قالوا! إياه. تكذيبهم به يوجهون مما إليه 
عندنا،ليس علم وعلامامم~ صفامم ~أى الأنتياء علم ُن وعندهم 

وأمحراهمالّثمحا. دعوة لليهود ووصفا المدينة، إل وعقبة الضر فقدم 
حنأنمركم فان ثلاث، عن صلوه اليهود! أحبار لهم فقال قوله. ببعض 

الدهرق ذهبوا فتية عن سلوه ئممئل، فالرجل يفعل لر ؤإن نثيء، فهو 
الأرضمشارق بلمغ قل. طواف رجل عن وسلموه أمرهم؟ كان ما الأول 

بإقريشا فأنمرا وعقبة الضر فرجمر هي؟ ما الروح عن لوْ وّوْغارما، 
عنقالوه الله رسول إل المثرين من جع فجاء اليهود، أحبار قاله 
—وهوغدأ عنه سالم بإ أنمركم .! اممه رسول لهم فقال اكلاثة، هده 

اض.ماء إن يقل! ول؛ يعلمها— عادة بحّتا علميه الوحي نزول وقت ينتفلر 
عثرخمسة إسحاق! ابن وقال إليه، يوحى لا أيام ثلاثة افه رسول فمكث، 

ا/مآةاماهلالعرفان 



=إضاداتسورةا^مف 

عدهاليوم أصبحنا وقد غدآ محمد وعدنا وقالوات مكة أهل فأرجف يوما، 
وثقاممه رسول ذلك أحزن حتى عنه، مالنا٥ مما بثيء خرنا لا أيام 

وهمالفتية عن حواحم وفيها الكهف، بسورة ^؛ ٤١١حبمريل حاءه ثم عليه، 
فناعليه وانزل القرنين، ذو وهو الهلواف الرجل وعن الكهف، أهل 

ننأوسم وثآ رف أنر ين هيب؛قغ ءزآلغج ويطوه ؤ الروح أمر من مالوْ 
ابنعن رواية وق قال الإسراء. سورة من إه 'أ ٨٠قيلا إلا أبز 

يرويالذي اوكائي الله همد بن نياد ~أي اللكئي طريق همر من إسحاق 
الروح~~أي هو اممه رسول فناداهم قال؛ أنه هشام~ ابن عته 

عنسلوه لقريشI قالمت، يرود أن غثره روى ما حلاف، وهدا ، جميل 
وأقول:ا.ه فهونبيء به محركم لر ؤإن بنيء، فليس به أجركم فإن الروح 

بقولهالروح أمر عن أجاببمم أن يعد ه النكب بان الروايتتن بجمع؛؛ن قد 
أمرإل بأم عدل بالروح، ءنوْ ما بحب # ثذأنررق ؤؤ<ألثيغ تعال؛ 
زو ١١٢٢امحفي0 \رإغ د ثنن ؤ كقوله: القرآن ق تكرر الذي الروح وهو أول، 

علجميل، ألقابا من وهو ٤[ ]القدر: وقوله؛ ]الشعراء[ 
أعداءلأنبمم لليهود الإغاظة من فيه ما 0ع الحكم، الأسلوب طريقة 
[٩٧]البقرة: زو عدؤا ْزمزكاث ؤ تعال: قوله إليه أشار كا جمّيل 
اه؛:جبمؤيل ذكر ح؛ن للني. قوله ل سلام ابن حدينا ووصحه الأية، 
يلقونقد منفدأ لهم الّمح، يترك فلم ، الملائكة من اليهود عدو ذاك 

عليهم.سده إلا قريس عل الكيلئا منه 
سورةمن هي الروح أمر ق نزلتا التي الأية أن هنا يعترصلمنر وقد 
الرجلوشأن الفتية شان ق المازلة للأية مقارنة تكن فلم الإسراء، 
قيلنزلت، أنيا يروى الإسراء سورة وأن الأتن؟ فرق؛؛ن فإذا الهلوافح، 



^إّراداّّءرقاامف

وسورةالسور، نزول عداد ق وخمسين صادسمة معدودة فانبما الكهف موره 
•النزول ق وسنتن ثامة معدودة الكهف 

تلحقأن عل نزلت، تكون قد الروح آية بأن هذا عن بجاب وقد 
فواصالها،مثل وعل الإسراء مورة أسلوب ق نزلتا فإنبما الإسراء، ؤرة ب

الإكبار،فتفي وهومقام اض إل العلم بتفويض جواب فيها الخواب ولأن 
بسهلأيستدعي فإنه القربتن ذي وعن الكهفا أهل عن الحواب بخلافا 
سورةنزول يكون أن تبوز أنه عل القصمن، عن الروح آية ففرقنا ؤإطنابا 
عليهامونع قران فأنزل ، الكهفسورة نزول وقت، إل مستمرا الإسراء 

العلياءأن إلا محهولأ القمة سند ق أن وبرغم الاكهفؤ('ة، سورة وعل 
أعلم.واممه له، مقرين بِح الهذا ذكر عل تتابعوا قد واجلفرين 

جليلا:هاهنم«ة -فانية 

محملنبوة عل التكايرة الأدلة من دليلا يكون هذا النزول ٌٌّبب وعل 
متقولاكان ولو ه، نفعند من بثيء يأق ولا مبلغ لأنه صدقه، و. 

،الوقفهدا غر ق حلالبوْ قد وهم عنه، الوحي تأحر لما جوابا لأح؛رع 
زأؤلأابخنتهأشإئ1آآيما>وجمإأام تعالت قال ذللئا، يمثل 

وهدا]الأعرافح[، إو  ٢٢نومتو0 ورخمه.لمرً رسكا رتجفم رقأمنيابميرثن ين 
الكفرق منهم إمعانا أو عقولهم، وحفة جهلهم من محللبوه الذي 

ياقل، محمد لبيه ذكره تعال )يقول I الهلري قال والتكذيب،، 
إنلئ،!"أ نفقبل من أحدثتها هلا تأبم؛ايةت لر إذا لك، للقادل؛ر، محمد، 

منإل يوحى ما باتباع أمرق إن،ا اف لأن فحله؛ يجوزل ولا ل، ليس ذللث، 

التحريرواكويرْا/\ةآأ-؛أآ.



ءإ؛راهتسورةامف 

وإياْأنتهي، أمره ؤإل همدْ، لأف رب، من و يوحى ما أنع فإنا عندْ، 
هدافلكن بدلك، اض أمْ ئا إلا الأجوبة يزل ل؛ اص وجمرل أطح(ص. 

يعقلون.لوكانوا . الك، وصدق بوْ عل دليلا جمّئل نزول ق التأحر 
آياتها:علل ~ طد،،ط 

وتجربي، وخمس مائة )آتيا • ظقه الدمياطي الشهاب قال 
حرميبقولهم والمقصود يصرى('"، عشرة ؤإحدى كوق، وعشر شامي، 

3،وكول الشام، قراء عد ل وئامي والمدق، الكي الحرمتن قراء عد ل أي 
إلالاحتلأف، هذا ومربع البصرة؛ قراء عد ق وبصرى الكوفة، قراء عد 

آخرونمها ؤيقواحدة آية بعضهم يعدها إذ الايات، بعض ق اختلافهم 
ت:؛محا؛مح اليوحلي قال أمور؛ ل الآياتا عدد محرفة فائدة وتظهر آيتن• إل 

اعتبارهامنها؛ فقهية أحكام وفواصالها وعدها الأي معرفة عل )يأرئب، 
لاعتبارها ومنهات آيايت،. مع بدلها عليه محبا فإنه المانحة، جهل فيمن 

طويلة،تكن ل؛ إن شهلرها يكفهم، ولا كاملة، آية قراءة فيها محب، فإنه الخْلبة 
التيالسورة ق اعتبارها ومنها! الخمهور... أطلقه ما عل الهلويلة وكذا 
قيقرأ كان . أنه الصحيح ففي مقامها، يقوم ما أو الصلاة ق تقرأ 

ففيالليل• قتام قراءة ق اعتبارها ومنها؛ المائة. إل يالت؛ن الصبح 
قآية قرأ؛خمسان ومن الغافل؛ن،، من يكتسآ ب بعثرآيات قرأ من أحاديث، 

قرأومن القانتن، من كتب، آية ؛ائة قرأ ومن الخاففلين، من كب ليلة 
منقنهلار له كب آية ؛ثلاث،ائة قرأ ومحن الفائزين، من كتبا آية بإثك، 

لالدرامي أخرجها آية، وألف، بعإئة وب؛خمائة قرأ ومن الأجر، 

•نمرالطرى"آا'/ما؛ّآ.)١( 
١.٥ ١ / ١ عشر الأربعة القراءات j البثر نفلاء اتحاف )٢( 



^إّهماداّّودقاءف

مابعفى ق كان ؤإن 'ءليهاآ'أُ، الوقف ق اعتبارها ومنهاI مفرقة. نل.ه م
نظر.ذكره 

LuIm - واياها:ض•
العالمأهل )أجع ظص: سلامة ابن قال محكمة، كلها أما ١( 

متسوحة،اية فيها قال. إذ السيئ قول إلا متحخ ولا نامخ فيها ليس أن 
قنيير،هذا عنده لأن ه هاوكرر ثآء همش هيؤين ثاء ؟٠نمن تعال! قوله وهي 
ؤومادثآءونإلأمحتعال؛ قوله عنده نسخها ووعيد، مديد هذا جاعة؛ وعند 

ييللبالنسخ القول نسب أنه إلا ظك حزم ابن مثله وذكر ه(ُ"،  ٠٠٥٢٠؛^
لأنالأصولي؛ن، اصعللاح عل بالنسخ للقول هنا موجب ولا وقتادةُم. 

التقييثمل إذ الناحرين، عنلء منه أعم التقدمئن لسان ق التح 
موصع،غثر ق تيمية ابن الإسلام نطح هذا إل أشار كإ والتخصيصي 

ثستا.إن وقتاله السيئ كلام محمل وعليه 
الفاتحة،وهي؛ بالحمد، افتتحت، سور خمس إحدى أما ٢( 

احاو الافتتاح )موقع عاشور؛ ابن قال وفاطر، ومثأ، والكهف،، والأنعام، 
إليثثر المهم(*"، الغرض ق الكلام حا يفتتح الخهلبة كموقع التحميد 

الحليلة،المعال من تضمنت، السور وكل ، موضوعات، من تضمنته ما أهمية 
تنوعاالسور فواتح فتنوعت به، يعتني أن ينبغي ما المهمة والموصوعاته 

موضوعاما.بإيناب امعان، أنظاراليلفت، 

.١٨٢; القرآن علوم )ا(الإمانفي 
٩I / ١ المقري سلامة لابن والمنوح الناسخ )٢( 

لأبنوالرخ )مآ(الاّخ 
.٣٢٥/٨)٤(اكءريرواكوير



==|قواهتسورةامف 

اللأدكةُآ*.من ألفآ ّسعون ومعها كاملة نزلت أما ذكر ٣( 
تضمنتهما عظم عل يدل تما حمعة، كل قراءتبما تشرع أنيا ٤( 

فلاللجمعة الحمعة من يستحضرها أن يالمالم محن موضوعات من 
ذس.عن تغيب 

واْنا-|كاداهاث

البخاريفبوب مصفام، ل فضلها عل العلم أهل من جع نص 
فضلهاق باحاليث طا؛ه لم موأتى الكهف(، سورة فضل )باب ظإ؛قه 

وآيةالكهف سورة فضل رباب النوويُىظإقثه وبوب حيحه، صق 
الكهف(،صّورة فضل ل جاء ما رباب ظك الرمدى وبوب الكرمحي(، 

تالفضائل هذه فمن 
إلاالقرآن ي عاما ذللئ، كان ؤإن الكية، لتزل محبب قراءتيا ا.أن 

رجل'ميقرأ"كان ت قال فهغ ءازبا بن الراء فعن ؛نصها؛ حديث ورد أنه 
فجعلناسحابة، فتغشته يشهلينُُ' مر؛وءل فرس وعنده الكهف، محورة 
ذللث،فدكر الشل. أتى أصح فلمإ مها، يفر فرمه وجعل وتدنو، تدور 

تلاوةعل للاقبال يدعونا وهدا للقرآن"رً'، نزلت، الكية ظالئ< فقال: له 
إلشؤوننا كل ق اليوم أحوجنا ما إذ خاصة، السورة ويرد0 عامة القران 

يتخذوبغيرها الطر، وبعد الحكمة عل وتدل محمودة، فعواقبها السكينة، 

.٢٤٢/١٠)١(اكحريرواكوير
للكلقرطيي حاءبعده وضعهامن وإن،ا وضعه، من لت مسالم صحيح أبواب تراجم ( ٢) 

الحمع.اف رحم وغثرهما، النشرة الصحح نخة ل والورى الفهم 
نأنسي هو ظوى كان الأى الرجل وهدا :  ١٣١٢ه/ الضر ل ممر ابن الحافنل قال )٣( 

القرة.شر ق تقدم ك،ا الخمز، 
طة)شءلن(. ١٢٣٧ا/ ٣ العرب ان ينظرنوهوالحل، شطن، ممية )٤( 
(.٧٩٥) ٥٤٧/ا لم مصحيح (، ٤٧١)٤^١٩١٤/٤البخاري صحيح )٥( 



ءءءءءء^^ءء^^^ء^^ءءءءء^ح،المإلإمجاثبجف سوية إقواد1ت ^
-خسارته.فتعظم يدينه الأمر يتعلق وقد محمودة، غير قرارات الإنسان 

المي.أن ه الخيري ممد أي فعن لصاحبها، مر قراءتبما دأن 
ينما النور من له أضاء الخمعة يوم الكهف صورة قرأ من إن قال،؛ 

وبنبينه ما النور من له أنحاء البيهقي• عند رواية وق ٠، ' ا"بمم*تير1، 
لهكانت أنزلت، كإ الكهف مورة قرأ "من وقال، العت؛ق"ُ'،، اف، 

قالأه الخيري معيد أي وعن مآكة"'م، إل مقامه من القيامة يوم نورأ 
البيتوبن بينه فيإ النور من له أضاء الخمعة، ليلة الكهف سورة قرأ من 

انميق"-.

أبيرفعن الدجال، فتنة من تعصم منها آيات قراءة أو قراءما "؛؟•أن 
سورةأول من آيات عشر حفظ "من قال: ه النبي أن ه الدرداء 
الني.أن ه سمعان ين النواس وعن ، ٠٠'الدجال من عمم الكهف 

لفظوق ، ٠١٠الكهف صورة فواح عليه فليقرأ منكم أدركه فمن قال؛ 
التي.أن ه الدرداء أتجا وعن ، ٠٧٠فتنته ْن جواركم فإنما بزيادة• 

وعنالدجال"—، فتنة من عمم ، الكهفآحر من آيات عثر قرأ "من قال؛ 

م،وصسهاصوسحالخاح)«ي؛أ(.ا(اسرك 
(.٦٤٧١(،وصسالأuففيسحص)٥٧٩٢)٢٤٩/٣

(.٥٢٦ )١ ٣ ١ ٢ ا■/ اكس ل الألباف وصححه ٢(، ٠  ٢٧) ١٣٧المدرك؛،/ ٣( 
والترهيبالترغيب صحح ل الألباف وصححه (، ٣٤ ٠٧) ٥٤٦آ/اثمارمي سن ٤( 

(.٧٣٦) ١٨٠ا/
ه(صحيحطإا/ههه)و«خ(.

٢(. ٩٣٧)٢ ٢ ٥ ٠ لم؛/ مصحح ٦( 
الأuق.وصححه ( ٤٣٢)١  ٠٥٢ ٢; داود ش سن ٧( 
صحٍحاإسادْ الأرuووط: قال (، ٢٧٥ ٥٦)٤ ٤ ٦ ٨ حنل بن أحمد مد ٨( 



ء|قواداتسورةارمف 

أنزلتكإ سورة قرأ "من  I،J^موقوفا فهغ الخيري سعيد أي وعن 
ميل"ُ"•عله له يكن أوب علثه يشل ب الدجال إل حرج ثم 

لهدموردت أته بيد وصحح، ثات الفضائل من ذكره سق ؟.ما 
قظك الألوسى ذكره ما ذلك فمن تصح، لا أحرى فضائل السورة 

غ.عائشة عن مردؤيه ابن أحرجه حديث ل )وحاء قال؛ الشتر، 
أيتعال الثه بعثه نومه عند منها الأواخر الخص قرأ من إن مرفوعا' 

وقالالوفق(ُى، تحال واش ئليحمظ، مرارأ ذلك، حربت، وقد "٠، ثاء الليل 
أقومأن أصمر إي رحل: له قال أنه عباس ابن )وعن القرطي؛ وقال 
ثئت،ماعة أي تقوم أن أردت إذا فقال! النوم، فيغلبني الليل من ساعة 

آخرإل ت مضجعك أحدت إذا فاقرأ الليل من 
ؤتإن وأمثاله فهدا الليل('"، من سئت متى يوقظلئ، تحال اش فان السورة 

برهانبغثر حميمة أو فضيلة يزعم فلا ؤإلأ إليه، تحار الأثر به صإ 
فلاؤإلأ المهلردة الحادة فيه تتفلر بل أومرارأ، مرة له انقمن، مجن نحربة سوى 
حصيصة.نحعل 

لبعضنوغيرها القران وفضائل التفاسير كثب بعضي تدكر نبيه؛ له 
أمرالخصائص من والايات السور بعض يه تمتاز وما حمائص، الايات 

أمرين•بأحد إلا يكون لا ثبوما أن إلا اطلْلهرة، الشريعة ق وثابت، لم م
الميأقر إذ الكرمي، آية قراءة حديث، ق كإ يالص تثبت، أن اما ق" 

نحرجاْ،ط الإسناد صحح حدث هذا الحاكم: نال (، ٨٥٦٢)أإ\00 التدرك )١( 
صحح.ونالالذهيلالتلخمى: 

حدآ.صعق، (؛ ٢١٦٠الحامع)صعق ق الألباق قال )٢( 
٠.٢ ٠ ١/ ٥ العاق )ّآ،روح 

.٧٢/١١)٤(تفرالقرطى



أهريء^^^ءء^^ء^!ءء؛؛؛ءءء^^^^ء^^ء^ء^^كاإإ'ْ إ؛ماهواا،سمرةاههف 
ثسه0نيقربه ولا حافظ، اممه من عليه يزال لن قارئها إن قال من ول ق. 

فيه.إشكال لا فهذا يصبح'؛*، حتى 
بامجرالمتعالمة الثقات بنقل الثابتة الطردة بالعادة تثبت أن إما ؤ' 

المصرؤععل بعض دون الايات بعض تاثير من بت، ما كنحو مشرؤع، 
المعان.أو والموس 
أمور؛ّبق محا يراعى ولكن 

أنبمابزعم مفهومة غم أوكلمات حن أماء المرء يردد أن يصلح لا ف٠ 
قبيئهبتكرارها أن بتا ؤإن ذللئ،، غر أو ما لأية خدام أو حراس أساء 
منيكون وألا كفر الكلام ل يكون ألا يدينه ما يْليعه، الحان مجن حائم 

أومظنون.به مقهلؤع محفلور الأمر ل يكون ألا فتلزم شتْلانإ ياتيه 
تكررحديثه لمجرد بالأية يتعلق عاما حكا نقرر أن يصلح لا و٠ 
ميلس له حصل يكون فقد شخصن، أو لشخص ثلاثة أو مرتين 

ؤإنالحديث، ذللمثج يكون وقد صيبا، ظنه ما غبمر آخر لسس_ف أو المصادفة، 
ماالقبيل هدا س ولعل غيره، دون الشخص لذ.للثه الكرامة باب، من تكرر 
)حدساقال; إذ ظشي ملام بن القاسم مثله ونقل آنفا، ظلك الألومي ذكره 
بنزر سمعت، قال: لثابة، أبى بن عيية عن الأوزاعي، عن ممر، بن محمد 

الليلمن يقومها أن يريد لساعة الكهف، صورة آخر قرأ محن يقول؛ حبيس 
وقدممر: ابن وقال كذللئ،. فوجدناه فجريناه، عبدة: قال قال: قامها". 
وأبتدئقال: أريد. الش الساعة ق فأقوم مرة، غر السرايا ل أيضا حربتاه 

إل٩ • •  ١٧لهم \0إفنءامؤأؤبملوأالصإ«>بكاث ء قوله: من 

(.٢١٨٧)٨١٢/٢اأصالهفيمجحاسرى



=إقواهتسورةالمف 

قلكن إذ العاصرين المشايخ لبعض وقع ما كذلك منه ولعل آحرها(ُا*، 
افهفاعمى الايات بحفي فقرأ العدو من ه نفعل وخاف غريبة يلاد 

حصاكقصة وذكر ثماثلة حوادث  ٥٥^!؛القرحلبي ذكر وقد عنه، أبصارهم 
الهلردةالعادة حكم لها أن وبت تكررت إن الحوادث هذه فمثل له"*، 

ماوهدا فلا، فردية حوادث بقيت إن أما للأية، فضيلة -بما تثبت، أن فيمكن 
يشترفكانه هدا(، مثل )اتفقل... قال،: إذ كلقه، القرطي كلام من يفهم 

للأية.خاصية فيكون الهلردة العادة حد يصل لمر تكرره رغم الأمر أن إل 
التوسل،أو للتداوي مثرؤع، وتكرارها ما آية قراءة أن والحلاصة 

إلاالنية، بتللئ، قرأها من لآكل تقع خصوصية لها يعممد أن بجون لا أنه إلا 
فحلم،يقال فلا ثم ومن التتابحة، المتكررة بالتجارب أو بالص ثبت إذا 

بونق يقدح لا ما وقت ق تحققه عدم فان الأير، يجصل فلم هدا 
المعلردةبالعادة ثبت مجا وأما محصبة؛ ق لكلوقؤع لمانع، يكون فقد الفضيلة، 

يالتقس.بت ما منزلة ننزله ولا نرجوه قانتا 
يردب ما عددها أو الأية صفة ق نحدث أن كدللث، يصلح لا و ٠
بالتعسيثبت إ بعدد التحديد أو صفة ؤإحداث توقيفية، فالعبادة بتعس، 
الحادةأن بزعم خاصية الثرع -بما يات لر لبيعة نجعل أن بملح ولا ؛دعة، 
ثقيمرات سح الفاتحة صّورة قرأ من نقول أن يصح فلا تأثيرها. أفائت 

بالشفاء أن يدرينا وما بت؛التجربة، هدا أن بدعوى العقرت لدغة من 
فيهابالفاتحة الرقية نقول؛ ولكن مثلا! السادسة أو الأول المرة بعد يقع 

ولابمرة يصدق والمعللق إمحللاقه، عل الأمر يل يعدد، تقييد دون ثقاء 

.٤٢٧/١سمينلخماكرآن )ا(كاتل 
)مأ(تفرالقرطى«ا/؛"؛آ.



آهريالكهف سورة إقراقات ٍء 

الإنسانيكرر قد بل مع؛ن بعدد يقيد فلا البعض، يتوهم كإ  ١٣محتص 
ا،لقصود.محصل حتى أوالذكر القراءة 



|ضاقاتسمدةااصفء

١^٠ماش 
^ص-مالآياتمم|ضاسجالث

قدولكن الدجال، فتنة من تعصم السورة هده قراءة أن سبق 
أوخمس، أو عشر، أما فورد عاليه، يقرأ ما عدد ي الروايات احتلمت، 

احتلمت،كإ عدد؛ تحديد دون بعضها أو الكهف، قراءة وورد ثلأُثإ، 
خواتمها،من وورد فواتحها من أنه فورد يقرأ، ما موضع تحديد ق الروايات 

أنإذآ المهم فمن الحففل، بلففل وأحرى القراءة، بلفظ روايات جاءت وقد 
فتنته.من الله أعاذنا وقته، ق الدجال حرج إذا فعله يبُيا ما الملم يعرف 

الفتنةهذه حهلر عفلم نبئن( أن بتا محن ذلك، ق البحث، قبل ولكن 
تشهد"إذا قال: إذ الني. لأم امتثالا صلاة كل ١^^ منها يتعوذ التي 

عداب،من بلا، أعوذ إق اللهم يقول: أريع، من باممه فليستعذ أحدكم 
المسيحفتنة ثر ومن والمات، المحيا فتة ومن اشر، عيابا ومن جهنم، 

الدجال"ص.يبي
إلص آدم حلق منذ البشرية عل تمر فتنة أعظم هي الوجال فتة إن 

منأكثر حلؤ، ساعة القيام إل آدم حلق ؛خن ماقال القيامة، يوم 
وأعفلمفتة أكثر )الراد الشرح: ي م المؤوي قال الدجال""،، 

أقوامهمحذروا الأنبياء كل إن يل فتنته، من الني. حذر وقد ثوكة('م، 
إلايي، من، ما قال: افه. رمول أن ه مالك، ابن أنس فعن فتنته، من 

بأعور،ليس ربكم ؤإن أعور، إنه ألا الكذاب،، الأعور أمته أنذر وقد 
(.٥٨٨)٤ ١ ٢ ا/ لم مصحيح )١( 

(.٢٩٤٦)٢٢٦٦/٤الم)٢(مح؛حم
اومخا/بخ.)*ا(ثرحالووتم،ءلم



تلكق أقوامهم محذرون الأنيياء كان فان ، ٠١٠ر ف، ك عينيه J؛j( ومكتوب 
بنافكف فتنته، ليتقوا فيها نحرج لن الدجال أن اطه يعلم التي الأزمنة 
امحالة لا فينا خارج وهو الأمم آخر ونحن 

ماوفصل تحذير، أشد منه حذر فقد أمته عل . الك، حرص ولشدة 
فعنفتنته، هول من أمته عل المشفق تفصيل تحرج حنن شانه من يكون 
رجلإل الأنصار من ورجل أنا "ذمت، قال: الأندى أمية أي بن جناية 

قيذكر اف. رمول من سممت، ما حدثنا فقلنا: ه الّم، أصحاب من 
التيىحطبنا قال: مصدقا. كان وان غيره عن تحدثنا ولا الدجال، 

ؤإنهأمته، أنذرْ قد إلا قبل نبي يكن ل! فانه ثلاثا، الدجال أنذرتكم فقال: 
ونار،جنة معه اليسرى، العن ممسوح آدم جعد ؤإنه الأمة، أيتها فيكم 
المهلريمطر ؤإنه ماء، من وتبر خبز من جبل ومعه نار، وجنته جنة فناره 

ؤإنهغيرها، عل يالهل ولا فيقتلها نفس عل يسالهل ؤإنه الشجر، يتبتا ولا 
أربعةيقرب ولا منهل، كل فيها يلغ صياحا أربعن الأرض ل يمكث، 

الأقصى،ومسجد الطور ومجد المدينة ومسجد الحرام مجد مساجد؛ 
هسمعان ين النواس وعن رآ*، بأعور ليس ربكم فإن عليكم؛ يثبه وما 

ظنناهحتى ورغ فيه فخفقي غداة ذات الدجال اف رسول ذكر قال: 
اقلنا: شأنكم؟ U فقال: فا ذلخ، عرف إليه رحنا فلط الخل، ائفة طل 

لظنناه حتى ورفعتإ فيه فخفضت، غالءاة الدجال ذكرت الله، رسول 

فانافيكم وأنا نحرج إن أ علميكم أخوفني الدجال غثز فقال: الخل. طائفة 
(.٢٩٣٣)٢٢٤٨/٤(،صحح٦٧١٢ِ)٢٦•٨/٦البخاري صحح ( ١ر 

صحح.إنادْ الارازوط: شب محال (، ٢٣٧٣٥) ٤٣٥ه/ حشل بن أحد مند )٢( 



واشه، نفحجيج فامرؤ فنكم وك بجرج ؤإن دونكم، حجيجه 
العرىبمد أشهه كأف طافئة عينه قطط شاب إنه لم، مكل عل 

خارجإنه اصف، سورة فواتح عليه فليقرأ منكم أدركه فمن قطن، بن 
قلناتفاثبتوا! اش عباد يا شإلأ، وعاث يميتا فعاث والعراق الشام يغز حلة 

لنومكنة يوم يوما، أربعون قال! الأرض؟ ق لبثه وما اش رسول يا 
اليومفدلك اش رمول يا قلنات كايامكم. أيامه ار ومحكجمعة ؤيوم كشهر 
رسوليا قلنات قدره. له اقدروا لا، قال؛ يوم؟ صلاة فيه أذكفينا نة ك الذي 

القومعل فياق الريح، استدرته كالغسث، قال؛ الأرض؟ ق إسراعه وما اش 
فتنبت،والأرصن فتمطر السإء فيأمر له، ؤيتجيثون به فيؤمنون فيدعومحم 

وأمدهصروعا، بغه وأسذرى، كانت( ما أطول سارحتهم عاليهم فتروح 
عنهم، فينصرفقوله، عليه فردون فيدعوهم القوم ياق ثم حواصر، 

لها؛فيقول بالخربة ؤيمر أموالهم، من ثيء يايدبمم ليس ممحلتن، فيصبحون 
ممتلئارجلا يدعو ثم النحل، كيعامحسبب كنوزها فتتبعه كونك، أحرجي 

فيقبليدعوه ثم الغرض، رمية جزلت؛ن فيقهلعه بالميف فيضربه سبابا 
مريم،ابن المسيح اش بعث إذ كدللث، هو مينا يضحك، وجهه ؤيتهلل 

علكميه واصعا مهروينتن مثن دمشق ثرقى البيضاء المنارة عند فينزل 
فلاكاللؤلؤ، حمان منه نحدر رفعه ؤإذا قهلر، رأسه طأطأ إذا ملكتن، أجنحة 

طرفه،ينتهي حيث، ينتهي ونمه مات، إلا ه نفرج محي لكافر محل 
قدقوم مريم ابن عيي يأف ُم فيقتله، لد بباب يدركه حتى فيهللبه 

را'.الحنة ق با.رجاترم ومحدثهم وجوههم، عن فيمسح منه، اش عصمهم 
كايقول الني. أن إلا عفليمة، فتنة من الدجال قصة ق ما ورغم 

(.٢٩٣٧)١:٢٢٥(مححبم٤/•



ارًفّءدة إقراقات ^

عليكمأحاف بمعتى عليكم"، أحوفني الدجال غر السابقت لحديث اق 
قنحؤج لر إن قإنه منه، أكثر أحرى أمور من عليكم أحاف لكن منه، 

ياقممن غركم وتصيب تصيبكم أن يمكن أحرى فتن فهناك زمانكم 
والمالالدنيا كفتنة منها؛ أمته كل وحدر منها فحدرهم يدركه، ولا بعدكم 
أنالخم، لهم يغنا ثم ذلل—،، وغثر المضلتن الأئمة وفتنة والنساء والولد 

سأوصى ثم شإلأ"، وعاث يمينا فعاث ٠ الأرض صيمان اده ؤإففتتته 
وجهق الشامت، إل اليوم أحوجنا وما فاثبتوا"، الله عباد يا ٠ جامعة بوصية 

ومعمن الهوى عن ينطق لا من به أحن ما وقع حتمح، كثرت، وقد الفتن 
بهتميد ثم مؤمنا أصبح وقد الرجل نرى صرنا وحيث، والتغيثر، التبديل 

باممه.كافرأوالعياذ فيمي الشبهات، 
تعممالتي الأيات يعرف أن لم ملكل ينبغي الدجال، فتنة فلعظيم 

الكهفحفواتح من الأيات بقراءة تكون العصمة أن ورد وقد اممه، بإذن منه 
منكمأدركه "فمن السابق ه التواص حديث، ق كا لعددها تحديد دون 

\ليفعن الأول، اكلاث أما ورد كا ، الكهف سورة فواتح عليه فليقرأ 
منعصم ال،كهفح أول من آيات ثلاث قرأ "من قال! ه الخم، أن الدرداء 

سالنبي عن الدرداء أي فعن الأواحر، الحشر أما وجاء الدجال"'ه، فتنة 

ممرابن نقل وقد صحح، حن حديث، هدا وقال،؛ (، ٢٨٨٦)١  ٦٢ه/ الترمذي سنن 
لهلالق جظقئم الألباني قال، سيء، يتعقبه ولآ الترمذي تصحبح الم،ر ؤ، ججإق4 

فشاذ.هذ.ا وأما اللفظ، هذا بغثر صحح الحديث، (ت ه ٠ ٩ )V/ واطلوصوعة الضعيفة 
واقرهالترمذي رواية من ءاJكرها الثلايثج، رواية لثازوذ ممر ابن الحاففل يتنبه لر وقاJات 

تصحيحها.عل، 



سةالكهف ٧٥١٠٣!

'،١٠الدجال فتنة من عصم الآكهف ألحر من آيات عشر قرأ "من قال! أنه 
روايةوق الكهف"، سورة من الأواخر العشر قرأ "من رواية ول 

كإالدجال""'، نمة من عصم الكهف من عئرآيات قرأ "_ المائي: 
هالخم، أن الدرداء أبا القراءة،؛فعن دون الخففل بالقفل أحاديث جاءت 

،٢٢١الدجال من عصم الكهف سورة أول من آيات عشر حففل من قال: 
حواتيم"من رواية؛ ول الكهف"'"، آخر "من داود؛ وأبا لم موعند 
'.٠١الكهف سورة 

يل:بإ تكون الدجال من العصمة أن السابقة الروايات من فيتحصل 
تحديد.دون الكهف سورة فواح راءة قح 
الأول.الملاث الأس راءة ق= 
العشرالأواخر.راءة قح 
مهللقآ.آيات عثر راءة ق= 
الحثرالأول.ففلالآات ح= 
الأواخر.العشر ففلالآات ح= 

صنيعمن فيفهم بعض؛ دون مبق ما لبعض العلمإء بعض ذهب وقد 
الأواخرل^'.للعشر تكون القراءة أن صحيحه ق ظس حيان ابن 

•نحربجه مبق ( ١ر 
حلاالث.يخين رجال ثقات رجاله صحح، ؤإستاده ، ١٥ه/الكرى النسائي منن )٢، 

مسلم.رجال فمن طلحة أي وهوابن معدان 
)اآ*ا؛(وصححهالأواف.١  ١٧ا/ههه)ا<«د(،سنأيداود؛/لم مصحح )٣( 

الأس.(،وصححه ٤٣٢٣)١  ١٧ا/آ"هه)ا<«ار(،سنأبيداود؛/مسالم )؛(صحح 
(،وصححهالأس.٤٣٢٣) ١١٧)ه(سنأفداود؛/

صحح.إسناده الأرناؤوطت شمس، قال (، ٧٨٦) X٦٦/ حبان ابن صحح )٦( 



^|قواد1واسووةالمف

ذلكوبمثل الأولُاّ؛ العشر هو الراجح بأن ■؛؛محلك القيم ابن وصرح 
أنورأى الكهف" آخر "من لفظ عل وحكم؛الشذوذ ظفك الألبان( قال 

ظسعُ".لم مهوترجيح هذا وأن ، الكهف أول من هو الحفوظ 
الأولالعشر من لكل الخاصية هذه بأن القول إؤ، آحرون ذهب ومحي 

والتوطي، •م٠٣٠الووي صنع من، يمهم محي ما وهو والأواخر، 
منممثرأ أورد إذ تفره ق ظس كثثر ابن ذهب هذا ؤإل كذلك"ُ، 

الأياتوالعشر مملها، ؤ، ورد ما )ذكر نحت! ؛المسألة المتعلمة الأحاديث 
منالعشر ؤ، القول فأطلق الدجال( من، عصمة وأما وآخرها، أولها من 

آباديُ"رحمهإااباركفوري'ُْوالعظم ذلكا إل ذهب وممن وآخرها، أولها 
اض.

وابنالترمذي إليه ذهب كا محفوظا الثلاث لفظ كون فرض وعل، 
بؤلقممهالقاري قال بوجوه، العشر لفظ ويح، بينه ع فقد وغيرهما، كثير 

ومنحر متأ العشر حديث أن العشر ويح، الثلاث بح، الخمع وجه )محيل، 
وحدثالحفظ ؤب الحثر حديث وقيل . بالثلاث.. عمل، فقد بالعثر صل 

)ا(جلأءالأنهاما/؛^.
(*.٥٨٢\)yy/y>؟(الالال؛ناسحة 

آخرلفظ"من شذوذ يرى، لكن حيث المالة، هن.ه 3، جه الألبانر نول اختلف ه؛ س٠ 
للحكمعاد ثم بآبم،ا، الُمل، صحح تم ومن شاهديقويه لوجود صححه ثم الكهف، 

له،الشهود الحاويث، راوي نفس وهو شعية رواية من الثاهل. أن لتبينه بالثذود عليه 
٢(. ٦٥)١ ٣ ١ ٢ ٦/ الصحيحة 3، بملهر المالة 3، نوله وخلاصة 

)•آ(شرحالووىعوسامآ/^.
لمآ/آ•؛.)ئ(شرحاورطيضء

.a١٥٨/الأحوذى تحفة )٥( 
ادموداا/؛«*ا'-ه«مآ.)أ(عون 



ءإقوام1تسورةااصف 

ضةمن وعصم كمي الثلاث وقرأ العشر حفظ همن القراءة، ق الثلاث 
منعصم الثلاث قرأ ومن لقيه من عصم العشر حفظ من وقيل الدجال، 

فتتهإنلمم،(*ا'.
لهداؤيشهد كلهارم، للسورة الفضيلة هدم القرطي'"ظك> وجعل 

.الكهف.. من آيات عشر قرأ من وفيها! النسائي رواية القول 
اسممللع؛إن الدجال عل كلها وتقرأ كلها، السورة تحفغل أن والأول 

يسعهلر فإن آخرها، من والحشر أولها من الحشر قرأ الوقت، تضايق فإن 
يآنفآ- م القيم ابن قال -كإ يقع لر \د• الأول !نمثر فليقرأ ذلك 

قالعلم أهل ي؛ن خلاف يقع ل؛ كعا اختلاف، ه الواس عن حا الرواية 
صحتها.

قال!ه الخيري معيد \لي عن جاء ما كلها السورة قراءة ؤيويد 
زأو عليه يسلهل لر الدجال إل حرج ثم أنزلت كإ الكهف سورة قرأ من 
فهوالني. من سمعه لما ه فهمه هازا كان فإن مسل"ُ؛'، علميه له كن 

الرفع.حكم له فيكون بالرأي، يقال لا مما فهو ؤإلأ غرم، فهم عل مقدم 
الدجال:ض هاممة السؤرة لمن الداهية ا؛لمباب ا1هاددةاثدإة- 

وقدالسيوحلي، عليه وتابعه ظممه، النووي عن نمله مبق ما ذللمثج من 
قصةق لما فقيل )... فقال: الفهم ي الأسانم، هده ظك القرهلبي أحمل 

أمريستغرب، ب علمها فمن والأيايتإ، العجارا من الكهف أصحاب، 

.٤  ٨٧آ"/ للقارئ الصائح مشكاة شرح الفائح مرقاة )١( 
وهو، UnoioUA)القرطي إبراهيم بن عم ين أحمد العباس أبو الحاففل الإمام )٢( 

الضر.صاحب، القرطى الإمام شخ 
الفهم)٣( 

ر؛،سبرامبجه•



^إقوات1تسورةالكهف

ؤادحسبآفنت تعال قوله لماق وقتل؛ به• فلايفتتن ذلك، ولآتبمه الدجال، 
لحالالمتاّسة المعاق من السورة آحو إل ؟4 بمابىبتللمح،آزلآء قينحذدأ كمثوا 

تعال:لقوله وقل الكهف. آخر من روى؛ من رواية عل وهذا الدجال، 
واللينة،ية بالاليامحى بتحصمى تمكا ٩ لدنه ين شددا ثألما ننذر ممأ توئ 

وعفليمواستلائه الإلهية دعوى من الدجال من يكون لما مناب وهو 
هدامعنى فيكون فتنته، من وتعوذ منه وحدر أمر0 . عقم ولذلك قسته، 

فامنحيره معناها عل ووقف وتدبرها الآيامتا هده قرأ من أن الحدينا 
تحتمعهدا وعل • • • كلمها السورة هده حصانمى من ذلك وقيل ذلك. من 

"منآخرها"روى: من ورواية الكهف" سورة أول "من روى من رواية 
لكنإنا وقتل• لكها• حفظها ي الاستدراج جهة عل الحشر ذكر ويكون 

وقوله:الدجال. بأس نيون فانه ه ؤفيثاضرأساضك١ننلأل لقوله: ذللئ، 
ييون؟آفانه ؛ ٢ ضزلمإحسا أف عثنيى'ألمنيحشت آيذبن المؤتن شر وؤ 

ذمهثم وتعذيبه. وتنحيمه وناره جنته س يظهر با الدجال فتن عل الصبر 
وهوبالذم، أول الإلهية ادعى س أن منه يفهم الولل.، اعتمد لن تعال 

الفتن،س العصمة تناب عثرة فيها الكهف أصحاب، قصة ثم الدجال. 
ؤرئتآءاينابنلثذك»ههونىكامنقالوا: أمم عنهم حكى تعال اممه أن وذلك 

أحوالهم،إصلاح ومالوا قصروا، ابتلوا قوم فهؤلاء ه اغ' ' رتّدامئا 
آخر"_ روى: وس الشرك، إل مدعو لكل تعليم وهذا لهم، فأصلحتا 
مافيه فان ^^؛؛ننيئا?إ--الآه ؤ تحال؛ قوله ق فلمإ الكهف،'، 

ؤأؤ:أثَكاتوقوله؛ ناره• من الدجال يظهره ما بجون 
تكن.يه،التي الايات، فلهور عن عموا قد إذ الدجال، تابعى أحوال عل تنبيه 



إماهوا،مرةال،مف

أعالم("ر.واف 
قصصعل السورة هذه اشتماك )كد العطوىت عويص د. ؤيقول 

وص:الإنسان ل مورة فتة مها واحدة كل ممثل رئيسة، أرع 
الكهف.أصحاب قصة ذلك ؤيمثل الدين، ق الفتة ~ ١ 

الخمن.صبماحب قمة ذللئ، ويمثل المال، ي الفتة ٢— 
الصالحوالعد موس قصة ذللئ، ؤيمثإ العلم ق الفتة" ّآ~ 
من.

الأرنينؤذي قمة ذللث، ؤيمثل السلطان، ق الفتنة — ٤ 
عنالماس يفتن فهو الفتن، هدم تشبه يرى بفتن ياق والدجال 

واللهنان.والعلم، بالمال، ؤيفتنهم دينهم، 
فيدعوهمبالحي "فيمر قوله من فتفلهر الدين فتنة فأما 

علهموتروح فتست، والأرض فتمطر الماء فيامر له، فتتصون 
ضروعا،وأسبغه حواصر، وأمده ذرى، كاك ما أطول وهي مارحتهم 

ممحينفيصبحون أموالهم فتتبعه قوله عليه فثردوا فيدعوهم بالحي محيمر 
فتتبعهكنوزك أحرجي لها فيقول بالخربة ؤيمر ثيء، أموالهم من لهم ليس 

باليفحفيضربه فيقتل برجل ؤيأمر قال• المحل، كتعامٌتب كّوزها 
وجهه"'"•يتهلل إليه فثمل يدعوْ ثم الغرض، رمية جرلت؛ن فيقطعه 

قولهفيها والبصيرة العالم ثان وعفلم الفتنة، تللث، عغلم يخن ومما 
بعضفينزل المالينة، نقاب يدخل أن عليه محرم وهو الدجال ياق 

منأو الماس محر وهو رجل، يومئد إليه فيخرج المدينة، تل التي المماخ 
)ا(الفهممآ/ا،مآ؛-.إ؛.

شرطعل صحح إسادْ نال (، ١٧٦٦٦) ١٨١أ/ جل بن أحد مند )٢( 
مبملم.



٣،^^ء^إقواق1واسورقارك،ف

اشرسول حدثنا الذي الدجال أنك أشهد فيقول! الناس، خيار 
قتشكون هل أحييته ثم هذا قتلت إن أرأيتم الدجال! فيقول حديثه. 
بصرةأشد فيك كنت ما وافه فيقول! محه يم فيقتله لا. فيقولون! الأص؟ 

.٠١٠"عليه يسالهل فلا يقتله أن الدجال نييد اليوم• مني 
الياء،اامهلار يتعلق تما السابق، النص ق ؤناهر فذلك، المال فتنة وأما 

حمعكيف ذللث، من ونلحغل والكنوز، بالبهائم يتصل وما العشي،، ؤإنيات 
ju ، أهلالوبر، وأهل والورق، بالذهيط والدن( )القرى المدر أشل فتنة

والكلأ.المهلر أمر تيمهم الذين والنعم الثاء 
أبيهصورة ق شيهلانان للرجل يتمور أنه ورد فقد العلم، فتنة وأما 

الناس،-يا يفتن عغليمة بأمور وبجر يافه، الترك إل ؤيدعوانه وأمه، 
حالهو كيا محياعه، عند فيفتنون الناس محهله الذي العلم من وذللئ، 
هذاكل ويفلهر يحرفها، لا عجائب عل أءللحه إذ ١ايؤ^، موسى ْع الخضر 

لرصفة لكم ماصفه فاق فائتوا الماس! أتيا اممه! عباد يا وله قق 
ؤإنهتموتوا، حتى ردكم ترون ولا ربكم، أنا يقول! نبي... قبل إياه يصفها 
كليقروه لكفر، عينيه؛ ض مكتوب ، isبأعور، ليس ربكم دئ أعور، 
جنة،فناره ونارا، جنة معه أن فتنته من وإن كانسا. غثر أو كانسا مؤمن، 
ؤإن... الكهف، فواتح وليقرأ باطه، فليستغ>ثا بنارْ ابتل فمن نار، وجنته 

أيأتشهد وأملث،، أباك للئج بعثت، إن أرأيت؛ للأعراي! يقول أن فتنته من 
يافيقولان! وأمه، أبيه صورة ق شيهلانان له فيتمثل نعّم، فيقول! ر؛لئج؟ 

فيقتلها،واحدة نفس عل الهل يأن فتنته من ؤإن ر؛ائ،، فانه اتبعه، بني 

(.٦٧١٣) Yn'A/n^uJ؛صحيح!



=إقوادات>،،ووةادمف 

فإلهدا، عدي إل انظروا ت يقول يم ثينا، تلقى حتى يالمنثار يشرها 
ربك؟من الحسث،I له ويمول اممه، فيبعثه غري، ربا له أن يزعم ثم أبعثه، 
أشدقط كنت، ما وافه الدجال، أنت، اطه، عدو وأنت، افه، ري ت فيقول 
اليوم"'".مني بك، بصرة 

القربن،ذي حال هو كإ كلها الأرض بحوب، فإنه السلطان، فتنة وأما 
ّميهلوهإلا بلد من "ليس ؛قولهت ذللا، ق . النبي عنه حديث، وقد 

صافينالملازكة عليه إلا نم، نقاما من له ليس والمدينة، مكة إلا الدجال، 
كافركل اممه فيخرج رجفالت،، ثلامحث، ؛أهلها المدينة ترجف ثم يمرسونبا، 

٠".ومنافق 

ذلل؛،وعلاقة السورة، قصص بين التناّسبج عفلم هذا من فنعلم 
يتمرفج.ا.ه الدجال( فتنة من بالعصمة 

اكؤدة:قراءة وقت 
وقدلقارئها، تهيء أنبا السورة هده فقائل من أن سق فيإ ذكرنا 

ليلةألفاظه بعض ق وورد الحمعة، يوم قراءتبا ق الفضل -بدا الأثر ورد 
وقدالفضائل، ق معنا مر كا بالحمعة تقد غجر من مهللقا وورد الحمعة، 

منيالحمعة القثد عل المهللق الأثر ترحح إل العاصرين بعض ذهب 
ذلك،له كان مرة قرأها من أن يقتضى المعللق وهدا الخديثية، الناحية 

كلالمرء قرأها ولو حفظها، بمعنى فيه قرأها يكون أن ويمتمل الفضل، 
المهللقةالأثار ق جاء ما عل المقصود وتحقق الإس\5ال، من حرج جعة 

الإسناد،قوي الحمعة ليلة أو الخمعة يوم قراءتبا أثر أن لاميا والمقيدة، 
قالألبان( صححه ذكرناْ وما صعيفة، فقراُت، رنيه ( ٤ ' )٧٧ T١٣٥٩/ ماحه ابن سنن ( ١) 

(.٧٨٧٠)الخا0ع صحح 
(.٢٢٦٥) ٢٢٦٥؛/ صحيحسل؛ (، ١٧٨٢) ٦٦٥؟/ البخاري )أ(صحح 





=|قواهتاسورةائمف 

ده(ُأ/بالعمل الاهتام عل ه نفوتراض 
ا-محدقآئهشلضأأ-الكتاب! إنزال عل بالحمد السورة افتتحت وقد 

منها!لهنائف، ولهدا —٢[ ١ ]؛لكهف! ه ا؟فينا ا إ توهاوشوزمحلقتي1 
اسئالةبجواب تأحر لما الوحي أن معنا سبق سيفة ا٠ 
محمدأ)إن قالوا؛ حتى والإرجاف، لالتشكLك، فرصة الكفار وحد فريش، 

أكاذيبه،عن عجز قد بعضهم• وقال الجن، من يأتيه كان الذي ربه تركه قد 
القومأسئلة بأجوبة انقهلاع، بعد الكهف، محورة نزلت، فلمإ ذلاث،(ُ"، غير إل 

بالحمدتفتح أن ناسب، معجزة، خلنوها التي 
علاممه إنعام لمأم وبنانا نحرصات عل ردآ كان نزولها أن الأول~ 

بسب،الكفار وأرجف، الوحي احتبس )لما الزملكانيث ابن قال .، عبده 
عاليهأتم بل ق^، نبيه عن نعمه يقطع لر وأنه عليهم، ردأ الله أنزلها ذللئج، 
*.العمة(٠٢هده عل بالحمد افتتاحها فنامحستح الكتاب، بإنزال 

فكأمموأصحابه، الني. مساءة بحون كانوا الكفار أن والثاني~ 
ومثيلهلآمالهم قاؤلية السورة فنزلت، بغيتهم، الحواب تآحر ق وجدوا 

ءهليةُ".ابن ذكره لأحلامهم، 
المحمودصفاُت، أولهإ سن؛ ليكون الحمد اثئانيه: •اسيفة 

فاتحةاشتملت، وقد عاليهاُْ*، الحمد يستحق التي أفعاله وثانيهما الذاتية، 
المتصفةالحالية لداته حمد لتيوذيَآ|، ف;أأ الحمد، موجتي عل الكهف، 

)ا(اكميرواكويرا/؛ز
.YAO__؛/)آآ(ادمرالوجيز 

القرآنض الزرىنىفياJرئنj محه نقاله )٣( 
. ٤٢٨٥/ عطة لأبن الوجيز المحرر ( ٤ ) 
٨./ ١ التوضيح عل التلويح شرح ( ٥ر 



؛هريءءءإة>ات1تاسورةال،مف

الالحامد لحمح المستحق ض الحمد المعنىI إذ الزكية، الكاملة يالصفاين، 
وهوالثانب الحمد موحب وأما الكإلأت،ُأ*، لحمح الحائز ذاته، غر لميء 
الكتابإنزال وهي الدين، نعمة هنا بالذكر حصى فقد النعم، حميل 

تشريفابالعبودية الموصوف رسله حاتم عل فيه اعوجاج لا الذي المستقيم 
الماعييقول العباد، عل هك اممه نعم أعفلم من العمة وهذه وتعفليأ، 

والكتاب(؛".بالني يكون اق الأنالمؤع وبقاء العالم م  ١١٥)فان I ظقئع 
افتتحت،سور خمس من واحدة الكهف، سورة الثاثثة؛ سيفة ا٠ 

وسبا،والكهف، والأنعام، الفاتحة، المصحمإت ترسب، عل وهي بالحمد، 
وعلاحل الله حمد عل الخمس ور الفواح ق الحمد اشتمل وقد وفامحنر؛ 

وحمدهبحال، نقص يعنيه لا الذي الكإل بصفات المصفة الحلية لذاته 
حلقه.عل نعإئه من به أقاضى ما عل 

قائلمن عز قوله ففي الكإل بصفات المتصفة لذاته سبحانه حمده أما 
ا؛تدئت،الخويي تضر رل I بقنلقع اليوحلي قال ش/، آنتث ء8 منها؛ ل كل 

الخلوق؛ن،جع ماللمثإ بأنه فوصف العالمن، رب فه الحمد بقوله الفاتحة 
أفرادمن بفرد بل ، iiJjbيوصف، لر وفاطر وسبأ والكهفإ الأنعام ول 

الأنعام،ق والمور والذللإت والأرض موات الحلق وهو صفاته؛ 
سبأ،ق الأرض ق وما موات الق ما وملك، ،، الكهفق الكتاب ؤإنزال 

وحاكه،اوفا>(>".

كثرتبماْع اممه ٣ ه: الرازي قال فقد المعم عل الحمد وأما 
.١ ١/ للقاعي الدرر نظم )١( 

الدررلوقاصه/خاد)آ(ظم 
.Y٣٠٢/ الإتقان )٣( 



=إقراهت،<مرةامف 

ونعمةالإمحاد نعمة مين1 ءق منحصرة إحصائها عل قدرتنا وعدم 
وهدهُه، نقوم ما لنا وحلق برحمته، أولا حلقنا تعال اممه فإن الإبقاء، 

مالنا ونحلق أحرى، مرة خلقنا فإنه ؛الإعادة؛ أحرى مرة توحد النعمة 
نعمتان؛علينا تعال له حالة كل وق والإعادة، الابتداء حالتان فلنا يدوم، 

علتعال حميم عل الفاتحة اشتملت، وقد الإ؛قاء('اُ، ونعمة الإيجاد نعمة 
الإيجاداليقاعي يسميها والتي الرازي، كلام ق المذكورة الأربع الأحوال 
الأولالإيجاد كلك:)U فيقول الثاف، والإبقاء والإيجاد الأول، والإبقاء 

الوحولإل العدم من الإحراج فإن ه آفتفث ُي ذ المني ؤ فبقوله! 
المنعمأى خ آمجم آؤش خ ؛ فبقوله الأول الإبقاء وأما *، تربية' أعظم 

زننبك ؤ فبقوله! الثال الإيجاد وأما البقاء،  ١٦٢التي ودقائقها النعم بجلائل 
فإنآحرها، إل ه تنئ ه ؤ فبقوله! الثال الإبقاء وأما ءلاهر، وهو آلذ;ينو-ه 

الآحرة(ُم.إل تعود ذللثط منافع 
منواحد عل الأحرى، الأربع السور ق النعم عل الحمد حاء ثم 

إلالفاتحة ق )أفر التفتازاف! يقول الفاتحة، ق حمعت التي العم أنويع 
إلصبا وق أولا، الإبقاء إل اتكهف< وق الإيجاد إل الأنعام وق الحمثع، 

إذالرازي عند ذللث، تفصيل ونجد ىنيا(ّ، الإبقاء اللأئكة>،'إل وق الإيجاد 
١[هلالأنحام! وألؤد ؤيثؤائثثت محالأيس -نف؛ يقول! 

.١٣٩٢/ ٢ للرازي الغيب ضرمفا؛ح ( ١ ) 
وهىالرئة؛ يمعتى مصدر الأصل ق الرب i \إ تضرم ل ءعا؛قنج البيصاوي يقول )٢( 

المالكبه ّمى ثم يربه••■ نبه من نعت ص ت وقيل مثسا.■• شيثا ماله إل الثيء نلمح 
ؤيرييه.يملكه ما محفظ لأنه 

فاطر.سورة أى ( ٤ ) 
٨.ص ; ١ التوضيح عل التلويح شرح )٥( 



^|قواداتسورةاثمف

هوافى-ظذعئر ١۶تعال...قوله عليه ؤيدل الإمحاد نعمة عل الشكر إل إثارة 
وهيالثانية الورة ل وقال الأول الإيجاد إل إثارة ٢[ ]الأنعام: 

]اصف:ه ينا ١ ظ؛ ئئأروؤس،ايخ4نؤ اصف 
ولولااكاء، بما الشرائع فان الإماء، نمة عل الشكر إل إثارة ٢[ ١، 

قايازعات ولوقعت هوا0، واحد كل لاتع الخلق له ينقاد همع 
ؤالأ،وإةيبالسورة' هذه ق قال ثم والنفاق، التقاتل إل وأدى المشتبهات 

ه،ؤولثأكول'امحمإ تحال: قوله علميه ؤيدل الثاق الإيجاد ضة إل إشارة 
تعال:قوله عاليه ؤيدل الإبقاء ضة إل إثارة ؤللثتثي؟ي الملائكة: ق وقال 

إلارّملا يكونون لا ياحمعهم والملائكة [ ١ ]فاؤلر: ؤبملأه مناعإاأل*ث؟كق ■ؤ 
ؤولأ}إئأنثأتيطئهتحال: قال كا الله«نلوين يرّلهم القيامة يوم 

١]الأثياء:  هطئ هم عهم: تمال وقال [ ٠٣
يبجه]مم:مب[(م.

الدجالعل السورة فواتح بقراءة الحمد تعلق الوابمد؛ سليفة ا٠ 
أعورصفته؛ ق معيب والدجال صفاته، عل محمود فاللة منه، والعصمة 

أهلبعض بموجبها قال أحبار جاءت بل ءلافية، عنبة كأنها اليمنى الحين 
أهلأجع بل ذللئج؛ عن منرْ تعال والله ، ٠٣معم—،'عينيه كلتا أن تفيد العلم 
نمابتداء، الحمد استحق الكال ولهدا هك، به تلميقان عينين له أن عل السنة 

الإنعام.فيض من أسبغه ما عل الحمد استحق 
ناقمىوصفاته ذاته ق فهو البتة، ثيء عل يجمد فلا الدجال أما 

سأ.محورة )١( 
للرازتم،آا/آآآ)آأ(تفرثنحانمب 

.-٨٩ ٩٧/ ١٣حجر لأبن ازري فح ق ذلك بسط انظر )٣( 



=|قراد1تسةارمف ——ء^=1ء 

فأينؤإلأ ذاته إل راحعآ فليس يديه عل محري وأما الصورة، مح معيب 
القص\شهش\/ضص\ض\ض.هوالأن؟

به،كفر من ؤيمتع يشعه من يعطي فهو ؤإنحامه، ^، jLiaPق للدجال ملازم 
قئَكلأ ؤ وكافرهم مؤمنهم كلهم عبيده الدنيا يععلي %ك وافه 

الدجالوءهلاء ]الإسراء[؛ ي •٠ رضمحئريإ عهلآء ومأكاى وهتولإمذعثت5^، 
حقاطه وعتناء جنة، وناره نار فجنته للحقيقة، عكس هو بل كاذب عقناء 
مؤقت.■ءهلاؤْ والدجال ينفد لا اطه وعمناء كله، 

منعصمة فواتحها وجعل بالحمد السورة افتتاح ل كان كله فلهيا 
حقا،الحق وأراه قلبه افه ثبت ذللتا تأمل فمن عظيمة، مناسبة الدجال، 
دعواه,وزيفا ودجله ببهرجه الانخدلع من وعصمه 
)كرامةه: عاشور ابن قال امححص: محن السيرة محوضع ق ب- 

الصحف،نمق قرابة ••• الترتببا هدا عل السورة هذه لوصع قرآنية• 
لثتيم ي القرآن من الئال ١^^، افتتاح يكون حتى بالحمد مفتتحة وهي 

أيفا!ظك وقال ؛ءوالتثلةيءأ(ُأ'، الأول النصف، افتتاح كان كإ ١^٤٥ 
تريبال وضعتا وقد مكية كلها وهى يؤآثن،ولةيءه مفتتحة خمس رمور 
مفتتحةالقرآن أر؛اع فكانت، الأحثر، والربع ووسهله، أوله ل القرآن 
أوتوقيفا("ُ.اطه من بتوفيق ذللئا كان طه؛ بالحمد 

وحكمةالسور، ترتسس، منامحبانج بيان تبا والراد الناسباي،؛ ض ج~ 
المصحفج.من موضعها ق منها مورة كل وضع 

المصحف،ق السور تربسا وأمرار لهناف العناء بعض تلص وقد 

.٢ ٤ ٥ / ١ ٥ والتنوير التحرير ( ١ ) 
ما.)لإ(اكمِرضأآ/هما،سض-ورة 



==إقراقأتاسورةامف

قمتهاتاوسيوطيره، أثار كا بيا، واعتتوا 
الأوش-س1هىصس٠ 

الإسراء!سورة بعد وصعها مناسبة بعضءمُه! )قال السيوطي! قال 
وسائرالقران ق مقرنان وهما بالتحميد، وهده يالتسسح تلك افتتاح 

وسبحانه ئك محمد فح ؤ نحو٠ التحميد، التسبح بق يا يحيالكلام 
وجوهمن وذلك أيضا، بالتحميد قبلها ما اختتام مع قلتا! وبحمده. الله 

وذلك،!الاتصال ق أحسن آخر وجه ل ظهر ثم الأطراف،. يتشابه المناسبة 
الرؤح،عن أشياء! ثلاثة عن الّمح، ألوا يأن الشرمجثن أمروا اليهود أن 

حواب،ذكر وقد القرنثن، ذي قصة وعن اتكهما، أصحاب، قصة وعن 
التيبالسورة اتصالها فناب، إسرايل'م، بني سورة آخر ق الأول الموال 

قالثلاثة حمعت، هلا قلتا! فان الأمحرين. الموالثن حوابط عل اشتملتا 
فصاله ١٠٣ناباليانُ؛ُ، الأول عن الحواب، يقع 1؛ ثا قلت،! واحدة؟ سورة 

إلائؤثتآأوخثرنن٦لح فيها! قال لما أنه وهو آخر: وجه ظهرل ثم ورة• سق 
بنيق موسى بقصة ذلك، عل واستقلهر لليهود، والخهلابا ه أأْئآ شلا 

)ا(الإمان'آ/إما/'آ.
"و: ٤٣٦ ١; الإتقان ق التوطي وقال ضره، ي الكتة هدم ٦( ٠ )^،٦ الرازي ذكر )٢( 

افتتاحق الحكمة ما الإمام سل ت نقلت حطه ومن السبكي الدين تاج الشخ تذكرة 
عليقدم جاء حيث التسبيح بأن وأجاب بالتحميد؟ والكهف بالتسبيح الإمراء سورة 

~والتحبالإمام وعنى اه، فه والحمد افه سحان ربك، بحمل فسّح نحو التحميد 
)تآهه'\(.المكي الدين تقي والدم أعالم~ 

الإسراء.سورة أسإء من وهو )٣( 
ه؛أمررف ين آلريخ مل ألرثج ءن <إؤ ف؛ العلم يتفؤيض كان الخواب لأن ( ٤ ) 

لالإماء:ه،م[.



إقراق1تسودةاثمحفء

عليهدلت وما والأعلم، العلم ذكر سبها كان التي الخضر، مع إمرائيل 
كإقامةالسورة هده فكانت تحصى، لا التي .؛، اممه معلومات إحاطة من 

أوتشرنننزل؛ لما أنه الحديث، ق ورد وقد الحكم، من ذكر لما الدليل 
تفنزل ثيء، كل علم فيها التوراة، أوتيتا قد اليهود! قال ه مج؛؛ إلاظه اتحلّ 
افهن ه، لح(قثاطليءمدداأئ'آ دكلمت حت ؤ

شبهةعن جوابا الخهة هدْ من السورة وتكون المناسة ق أحر وجه 
وعدآمحفثاءإؤّ ٥٠-وداهناك! قال فلمإ وأيضا يتلك. قدر فيإ الخصوم 

إله دأء -جعلئ> رز وعد .؛C، ؤ؛يابقوله! وبسطه، هنا ذلك مح ه كيفا 
وجومفهذه لقوو اق 

عديدةفيالأتص1ل(لأ'.
مناسبتهاUبمدها؛سميفةالثانة- ا٠ 

أنقبلها لما ساستها وجه ي ل )ظهر مريم! سورة عن السيوطي قال 
الكهم،...أصحاب قصة أءاجس_>،! عدة عل اشتملت، الكهم، سورة 
فيهاالسورة وهذه القرنين. ذي وقصة ... الخضر مع موسى وقصة 

فنالسباعيسى، ولادة وقصة زكريا، بن محيى ولادة قصة أءءجو؛تان 
الساعة،قيام قبل يبعثون الآكهف أصحاب إن قيل! فشل وأيضا تتاليهإ، 

سورةبعد مريم سورة ذكر ففي ينزل، حين مريم ابن عيسى ْع ومحجون 
قوممن إمم أيضا! قيل وقد المناسثة، من نحفى لا ما . .. الكهف، أصحاب 

وقصةقصتهم توال فنا'ستا الفترة، ق كانتا قصتهم ؤإن عيسى، 
نيهمآُ"•

١-٣ ١ _Y القرآن تربِا أسرار )١( 
.الأرآنص٣١ترتب )م>(أمرار 



^اقراقاتسمحْامف

قاصاط  ٠

عنالتنزه عن بالحمد الرسول. بأمر تلك حتمت )لما البقاعيت قال 
باستحقاقهبالإخبار هده بدئت بدلك، الحلق أعلم لكونه النقص صفات 
منبهانقص، كل عن الثراءة منها التي الكإل صفات عل الحمد سبحانه 

حمده،لعباده ملقنا فقال ... الدين من 'مع بإ حميم وجوب عل بذلك 
باختلافالعبارات اختلاف ق لهم مفقهأ علميه، يثنون كيفا لهم معلمأ 

لدلكالمستحق أي ؤتر4 التجأل بصفات الإحاْلة أي 4 وثتث المهامات: 
لداته(رى.

حانجاكاصاثومملهرمنوحوه:س ٠
وصفاتهذاته كإل عل الله بحمد بالتوحيد السورة افتتحت، لما ١" 
ؤهلإثآأذ1ثرتعال! قوله وذلك، بالتوحيد محم أن ناسب تقدم، كعا وأفعاله 

فاتحةاشتماJت، وقد ١[، ١ ]١تكهفا:٠ 4 وحد إله ' ١٣٢٥!؛ ومن نئأور 
)التوحيدI ظسه القيم ابن قال الثلاثة، التوحيد أنولغ عل وخاتمتها السورة 
الئاقوهدا ... والقصد الإرادة ق ونؤع والاعتقاد، العلم ق نؤع نوعان! 

إلأنولع(، ثلاثة فهده الإلهية، ق وتوحيل، الربوبية، ق توحيد نوعان! أيضا 
نفيوعل الكإل، صفات إثبات عل فمداره العلم توحيد )فأما قال! أن 

شيئان!هدا عل دل وقد والقائص، العيوب عن والتنزيه والمثال، التشبيه 
هوالحمد وهل.ا سثحانه(أآ*، له الحمد فإثبات الجمل أما ومفصل؛ محمل 

الاخرانالنوعان أما التوحيد، من الأول وهوالنؤع السورة يه افتتحت، ما 

١٨ه/ للقاعي الدرر نقلم ( ١) 
)آ(سلارجافلكينا/خ؛.



|قراقاتسمرةامفءريجهلإهءء======^ءء^^؛= 
مت؛نتتعال؛ قوله من يستفاد الربوبية فتوحيد السورة، آخر ق وردا فقد 

ولا٥^٠م تعال؛ قوله صريح ففي الألوهنة توحيد وأما ض,بمآ،رني#، ء، ;ف 

صنبيه عف إنعامه كإل ب؛يان ١^ عر باكاء ائتحت a م-وكدك دا 
منوصفة اش كلام هو والدي له عوج لا الدي القثم الكتاب بإنزال 

ظ jtالصفة؛ هذه عغلم ببيان سبحانه عليه بالثناء نحتتم أن ناب صفاته، 
زالكهف[.ااه تا\؛إ، رمحا ثددلإ£ت ريىلسارنزأؤتإا0 كازآينريدادالينب 

رفنساتزآلبمزأث'دا ءللو؛ان :ير- ير نفق عاشور ابن قال — ٣ 
يمسانيالنوئه ور0 ال، ا؛دور،تا ه■ " *،ودإ جسايمثيب. رجاوإو_ نفد،نتحتا نل؛ن 

وذكروالوعيد، والوعد والإنذار الإرشاد أفان؛ن من فيها أفيض ثم القرآن 
الأمم،أحوال من حفي هو وما عيرة، فيه ما القصص أحن من فيها 

...تعال اممه علم عظثم من قليل ذلك كل بان الإيذان إل الكلام حول 
لهقبل لا وأن للرسول مفحمة يظنوما أشياء عن سألوه ،11 المثرين لأن 

منهيعلم بإ ذك أتح • • • حير أصدق عنها وأخير إياها، افه علمه بحلمها 
أحدإبلاغ أراد إذا الوحي من علمه وفق عل بحرى ما وسعة افه 'علم سعة 
.٠١٠صا.رها(عل السورة عجز رد هذا ول رسله. من 

لالفواتح مثل أيضا )هي : ظك اليوحلي قال اواا،وإرة: خوام ي د- 
البديعة،للممعال متضمنة حاءين، فلهذا الأسيلغ، يقؤع ما احر لأمبما الحس 

ماإل تشوق للتفوس معه يبقى حتى الكلام، بانتهاء السامع إين>ان مع 
وملثل،وتحميد، وفرائص، ووصايا، أدعية، متن لأنها بعد، يذكر 

.a٤٤١/ والتنوير كحرير اا 



ذلك("*.غير إل ووعيد، ووعد ومواعظ، 
قريشأسئلة من موالن جواب المسورة هدم ق بحانه بسهل وقد 

قيومتوا أن المرض من كان ولما القرنين، ذي بقصة ذللث، الثلأثة"*وأمى 
بسانالقرنين ذي قصة اممه أتح فقد عنه، مألوْ ما بجواب حاءهم إذ الخال 

جاءهمالذي افن الحق عن أعرض لمن إنذارأ الكدبين، للكافرين أعدم ما 
فقاوتلسورة اق 

قوله:إل »; ■•١ 
ؤبجرا؛١^١ ، ؛^^٢٥فقاوت آمن من بشر ثم [، ١ ٠ -٦ ٩ ٩ ت ]الكهف نروإ؛؛آ;ا 

]الكهف[،ه  ١٨عف،٠ لأبممذ ب محس  ١٧نزلا لمج-ئأمحدوس أكتينتكاث 
ليسالمشركن أسئلة جواب إذ الإ؛داع، ل غاية الميان :بمدا والممقيي، 

رسولهوصدق اممه علم سعة مجن يتحققوا أن الراد لكن لداته، مقصودا 
بانيفعلوا لر ؤإن البشرى، فلهم فعلوا هم فان ؤيتيعوْ، به يؤمنوا ل. 

الحاواب.عليهم فحق همزوأ ورمله اش ايامت، واتحادهم وعنادهم كد-يم 
هداوكان التعتتن، أسئلة جواب عل السورة هده استملت، ولما 
آلبمرء؛هللوكاذ الملة؛دلالئ،ت وثيقة الخاتمة جاءُت، ^؟؛١، اممه بكلام الخواب 

تأثرمثلكمتىقناثما  ١١د؛ناوقثاذاهءمدا لأ١هاست^هنمداكزدلآننسممنئ 
هج نميا رندة بمتادء •ثصلعبملأصنلثاولالمت رم كآء تيم؛ و-ءا-مكا0 إك ^^٤٢ إل١٥

إيرادق تعنتوا مهإ وأنيم له، نياية لا قك اممه علم بأن إيذانا ]الكهف[، 
المبيبان لهم ؤإعلاما يجواسبا، يأتيهم أن اض يعجزوا فلن الأسئلة 

)ا(الإمان\/1ا/'ا.
ملاقج ■/C وي1و1ؤندك م ت تحال نوله ل الأمراء سورة ل فجاء الثالث جواب أما ، ٢١

وتالإّراء[." إلاميلأ مرفوثآ١وضتي١مح 



—=إقراداتسورةامف —==—=ءء 

الغيب،يطم لا لأنه نفسه تلقاء من نحيبهم لا وأنه ثيء، الأمر من له ليس 
نحفى.لا ما والحلال الحإل من الختام هدا وق 

ابنمرد وقد حدأ، ممره أغراض السورة لهده أغراضاو،،وارة: عاثرا- 
)افتتحتت بقوله فيها ورودها ترتس_< حب منها له ظهر ما •؛؛^١^ عاشور 

علتعال اممه من تطاولا بالقرآن، للتتويه الكتاب إنزال عل ؛التحميد 
الكتاب.أهل من وملشيهم المثرين 

وبشارةولدآ، فه بوا نالدين المعاندين إنذار فيه وأدمج 
اللهمتة اقتضته لما الوحي، تريث، حين أقوالهم عن النه.ؤ رسول وتسلية 

الكاملة.الاداب مراعاة عن الغفلة عل عتبه إظهار من أوليائه مع 
تزكية.القوس لاتكب وأنيا ونيتها الونيا بالحياة الثرين افتتان وذكر 

عنه.المموول الكهف، أصحاب محر إل وانتقل 
ؤد0.من حدر عل لكونوا ادم لبي، وعداوته الثيهلمان من وحيرهم 

والخضرموسى قمة وهي منها أهم قمة القرنين ذي لقصة وقدم 
القرنينيزو مريق،، لغرض الفر ق تثاحتا القص،تين كلتا لأن ءلجالسن؛لإت 

الحلم،طلبا ق حرج وموسى الأرض، عل الهلانه سلبعل حرج 
مللثإيختر ت|مموا إذ إسرائيل، بني بأحبار تعريفي موسى قصة ذكر وؤ، 
سيهم•سيرة من محرأ وا ونديتهم، أهل من ولا قومهم غثر من 

أخرفيا الحق وأن وتثبيته، الّ؛يا إرشاد من، متْلردات ذللث، ومحلل 
والوعيد،الوعد ومن المشركين، صناديد من خر له اللازمين( أصحابه وأن به، 

البعثطمن يعقبها وما وانقضائها الدنيا الحياة وتمثيل والكافر، المؤمن وتمثيل 
إبطالمن به حتمت، وما للرسل، الكدية الأمم ؛عوافّت، والتن.ىر والحشر، 

تعال.الله علم لسعة والتمثتل بضدهم، المومتي، ووعل أهله؛ ووعيد الثرل 



قفكان رسوله. إل تعال اف من وحي القرآن أن بتقرير وحتمت 
الصدر(ُ*ُ.عل العجز رد محسن الختام هدا 

يتعلقنؤع الأغراض؛ من نو'من السورة لهذه إن نقول أن ؤيمكن 
السورةأثناء ق حاء الثازا والمؤع الرئيسة، ومحاورها السورة بمقاصد 

يل؛كا ذلك وبيان عابرة، أوإثارايت، كتنبيهايت، 
مرهاسمرءو،ظ 

تصحيحهو للسورة الموضوعي المحور أن الفللأل صاحسا يقرر 
الحقيدة،بميزان القيم وتصحيح والفكر، الفلر منهج وتصحيح العقيدة، 

والإيإنباتواعه التوحيد فقضية قال كإ وهو ذللئ،، بيان ل أطال وقد 
السورة.هده حدأل حاصرة الأحر باليوم ميإ ولا عام بشكل 

وختامها.؛الؤها فيقرره العقيدة تصحيح )قاما I ■؛محلك يقول 
ةكتدْاوثن;وأنق لبدء: اق 

علرؤلأمن د، لثم وف\زكلألأ أعكتدأس ياؤإ افيكث- ؤبمشذر ؛٢ ٢ أبا-ا مه ثيجت 
ذه.إ بيأبمظكللأمثا لامحزلإفيكننهعصح 

ر-ءدمكانؤزه ؤ الختام؛ وق 
قوالختام الدء يتساوق وهكذا •ااغ\ا٩ V رتهءاحوا ^^لتلأنلح1ولأثر!ئمادن 

الموضعهذا السورة سياق ويلمس ... الشرك ؤإنكار الوحدانية إعلان 
٠٠شتى(' صور ق كثثرة مرات، 

.٢٥١٣/١)١(التحريرواكوِر
)\(فيظلألامآنه/«ه.



=إقوادأسسورةادٍف 

منفيه وما \لآخر.( اليوم إثبات السورة ق الاعتقاد قضايا أبرز ومن 
معجزةل كإ اليعّثا، وأدلة للكافرين، والعذاب للموبن النعيم 

أاُاوغدأش->يى لنلعوا ؤو^قذبلتأ ت قال ولذا الكهف، أصحاب 
منعلخ والعمب اإ^نان، صاحب د2مه ل وف^ده ٩، فيها لارسب آلتاعن 

وختامها،القرفن ذي قصة عل التعقس_إ ق ونجده الدنيا، حلول فلن 
ذلك،.بتن وفيإ ص آدم قمة عل التعقيس، ل ونجده 

علالأهمية، بالغة فقفية والفلر، الفكر منهج تصحح قضية وأما 
الحاجةأمس ل الزمان هذا ق وأمتنا الأمة، أو المجتمع أو المرد وى ت م

التقليدقوالب من والفكر العقل يتحرر أن به والمقصود التصحيح، هذا إل 
أولحزب أو لحإعة أو لعالم كان مواء التعصب؛ أما والتعصب،؛ الأعمى 

الميعنها قال التي المقيتة، الحاهلمية دعاوى من فهو للمد، أو لميلة 
منتنة"ُا'.فانيا دعوها الحاهلمية؟ا... دعوى بال "ما 

والخبمرةالواقع خلال فمن حجة، دون القول أخذ وهو التقليد، وأما 
يؤخفالتقلميد حركتها، وعاق الأمة أخر أنه الإنسان يشلئج لا والتجربة 
الأ،ذلأكك!هئن تعال!قال كإ علميه هوالواجب، هذا بل للمحامي، 

فيمنؤيتحرى محتهد، أن علميه فواجب، ذللثج وبرغم ]النحل[، ثمذ 
محوزفلا الاجتهاد أداومحت، من التمكن العالم وأما والديانة؛ العلم يستفتيه 

فليسيتجزأ الاجتهاد بان الراجح القول وعل علته، محرم بل التقليد له 
عدمق ؤيلمحق؛الحالم فيها، يقلد أن مسألة ق الاجتهاد عل القدرة له لمن 

وحججهمالعلم أهل أدلة ل النظر من يتمكن الذي العلم طالب، التقليد 
والتقاليد.الاجتهاد بين ومطا الأتباع مرتبة وهذه بينها، والموارنة 

(٢٥٨٤)١٩٩٨/٤كسبم٤٦٢٢)١٨٦١/٤الخارىاصحح 



ّود؟'رًفإقواقات 

ندعووالعصب، التهاليد من العقل لتحرير ندعو عندما ونحن 
ء؛وماَكانتعال؛ قال ك،ا وأصوله، وقواعده \ذثونأ بضواط منضبط لتحرر 

أثةيممن نش معم خ لؤهأ لم أؤذا أف آب ممحّوةثأ أثق محي إدا إثوثتيءلأثدًثو 
بطلاممه نهر حاء إذا قيل: وكإ ]الأحزاب[، ه ا ٢٦مثا وتأ؛ثولث<س 

وغثرهم،والأثاعرة العتزلة من والتكلمين الفلاممه صر فإ معقل؛ نهر 
ذلك،ق غال ب؛ن ما الشرع، ضوابط من وانفلتوا عقولهم حكموا أمم إلا 

ايهجي.الخلل هدا حميعا يجمعهم ولكن ومتوط، 
وهداوأمثالهم، والتنويريثن يسمون؛العقلانيين من اليوم حلمهم وقد 

من•،أا فينحيع للنفوءس محببة لامعة بأمإء المستقبحة الأشياع تسمية من 
لعقولهموأطلقوا المحوص مجن انفلتوا قد فهؤلاء الفلر؛ ثام، حرم 

يعقللا أحدهم يجد الله! ثميع عل حاكمة وجعلوها العنان القاصرة 
فيبادرامرأة، أمرهم ولوا قوم يفلح لن حديث يعقل لا أو الدبابة حديث 

يكونأن ذللئ، من يمنعه ولا يعقل، لا مما أنه بحجة وإ؛هلاله رده إل 
اتفقت،قد الأمة تكون أن يعنيه ولا الصحيحين، ق بله صحيحا الحديث، 

عنده.له قيمة لا هدا فكل الحديث،، لهدا التسليم عل 
بالضرورةالدين من معلوم هو لما أحدهم يعمي أن ذللث، من وشر 

أنبحجة ذللثج فيرد الرحل، نصسءح من المحق، عل المرأة ميراث ككون 
تزاحموصارت، بشخصيتها، المرأة فيه استهلت، زمان ق يعقله لا العقل 
إبالةاعل ضغثا يدللثج فيزيد كلها، العمل منادين ق الرجل 

مهللوب،حركته تعوق التي القيود من الفكر وتحرير مهم، فالعقل 
التوّمهللكن الرقابا تحرير من أول الحقول تحرير قال: مجن أحن وقد 



ص؛|قواداتسورةاتبجف هوإحس^^^ٍ؛ءءءءء^^=^^=! 
وعندتعصب، أو تقليد ولا \ذثو؛أ، ضوابط من املأيت، فلا واجب، 
نحالفأن بحال يمكن لا الخالص الصريح العقل فإن والتحقتق التدقيق 

ألم،وقد ثيء، كل أتقن حبثر حكيم لدن من فكلاهما الصحيح، التل 
الحقيقةهده فيه )ين محليات عدة ق سفرأ ظك الإسلام شيخ 

والنقل.الحقل تعارض بدرء الموسوم الكتاب وهو الخلية، 
أهلحوار حواراتها؛ ل بالنظر الفكر منهج تصحح السورة فهدم 

صاحب،وحوار بينهم، فيا وحوارهم الشرك، أهل من قومهم مع الكهف 
معالقرنثن ذي وحوار والخضر، اليو موصى وحوار صاحبه، مع الخنمن 

حينه.ل له نحرض كّا ذللمثؤ غير إل الدين، بين القوم 
السورةتناولت، إذ الفتن، موصؤع أيضا الرئيسة المقاصد هن.ْ ومن 

أثناءوق والسالهلان، والعلم، والمال، الدين، ق بالفتنة يتعلق ما أشرنا كا 
٠الله شاء إن سياق كا منها للنجاة ومنهج عفليمة، دروس عنها الكلام 

 -٢ :uاواصيهاJالسورةأغراض باقي اق سبق ما عدا وفيا الإقارا
ومنها!بغ،إثثبم، عاشور ابن ذكر كا عابرة، وتنبيهات كاشارات 

قكا الختلماب، ق عالية سلوكية ذرى إل والارتقاء اللسان بط ض= 
-٢٣]« إلآلثاأ\س  Vr: م تعال: قوله 
والديعن وقوله [، ]٩٧السفينة: عن الخضر وقول [، ٢٤

وولأالغلأمين: عن وقوله [، ]١٨فله1ارلإثاءامئهه ١لغلأم: 
اش:بأمجر ذمح، كر فُل أنه ْع [، ]٢٨ه أمثه1ا رمح،

اممه.شاء إن موضحه ق ذللئ، بيان ومماق [، ]٢٨و ۶وماه«اكه'عر(أممح، 
كالحناءللناس القدوة موضع ق هم ممن الفضل أهل رثاد إع 

الماس،أيدي ق وعا المال عن المعففح ضرورة إل العلم ومحللاب، والدعاة 



^إقواد1واسورةاثيف

[.٩٥®]فماثفيسزبىلإ ت ذوقال كا 
وقصةالكهف، أهل قصة ق كإ الصالحة، الرفقة أهمية يان ب= 

والخضر.موسى وقصة الرحل؛ن، 
السورة.أثناء ق سياق كإ الإشارات من ذلك، غبمر إل 

او،،ورة:أطوب مقو- حادي 
أولهاففي السورة. ط0 ق الغالب، هوالعنصر )القصص الفللألت ق قال 

آدمقصة إل إشارة يم الحتت^ن، قصة وبعدها الكهف،، أصحاب، قصة نحيء 
قصةنبايتها وق الصالح. العبد ْع موسى قمة نحيء وسهلها وق ؤإبلهس• 

السورة..معفلمآيات القصص محنا ؤيستغرق القرن؛ن، ذي 
كاملةسورة وهناك سوره، عل توزعت، القصص من ممر القرآن وق 

قصةسوى ليت، تقريبا كلها السلآؤ؛ يوسم، سورة أن كإ القصص، اسمها 
إنالعناء يعص قال وقد مصر، وأهل ؤإحوته أبيه مع الكريم البي، هذا 

تمثلالاعتبار فبهذا ٠، وصفاتُ ومرائع قصصن عل يشتمل القران 
١^^١^ق الأملوب ممرة.بدا عناية عل يدل ثما القرآن، ثالث، القصص 
الحكمبل للأحدا^،، محردا مردا ليس القران قصصر من الغرصن إن 

هذهمن العالم أهل أحرج وقد أجلها، من سيقت التي، والواعفل والفوائد 
)وقيوسف، قصة عن ظه القيم ابن قال غالية، كنوزأ لنا الفوائد 

وذكرفاواوة(ُم، ألم، عل يزيد ما والحكم والفوائد العبر من القصة هذه 
هداوق فائدة، ثلات؛ن من أكثر الخضر قصة ق كلثيه سعدي ابن الشخ 

 )١( j ٥ ٠ م/ القرآن ظلال.
)آآ(انظراورهانلأزركثىا/ه؛ة.

الخواب،اللكوا/هإا.)٣( 



|فراهءا،مرةاثمف

القرآنلكن وقد والإرشاد، والتوجيه الكلام ق القصص أملوب أهمية 
إخوانهمع وحالهم السابقة الأمم بقصص . اش رمول عل يتنزل 

له،قومه تكذيب غم من يصيبهم عإ له وتسلية لقلبه، تثبيتا الأنبياء، 
الأمممال لهم ومحن وبئرهم، ونشتهم، أصحابه، نفوس القصص فتزكي 

لبصائرهم.ؤإنارة لعزائمهم وتقوية لهممهم شحذا المكذبة، 
العالموشعوب التربية، ق أئرآكبثرأ للقصص أن يشهد الواير إن 

بالقصص،القرآن اهتم وكذللث، التربية، ي رئيس كعامل القصة تستخدم 
أوللحيوانات الخيالية القصتس س ويدلا ببذا، المربذن، اعتناء س يد فلا 

مثستلبأسلوب ونعرصها والسنة، القرآن لقصص نلشت، الحشرات، 
هذاأن تشهد والتجربة بالقصة، المتعلقة والأحاديث، الأيات تتخلله 

للأطفال.محسن، الأسلوب 



ّب

اممسيإو

كذرينا ا ١ \ممثنؤ يشْ تعال؛ قال 
٢مسنا لما لهم أيا آلمنيحث بمسماوك"■ أفبن وبمترالمنجس ل"نه ثي؛ثاين بأنا 

هإ ٢ /ا ^؛؛٥سمما 
ممش؛مامحدقه

عدهعل الكتائب إزال عل نفعه بحمد السورة هده مسحانه ابتدأ 
مناسبةمن بالحمد السورة استهلال ق ما آنفا معنا مجر وقد هث، محمد 

لالرؤية للحال مناسبة من كيلك فيه وما وخاتمتها، السابقة للسورة 
منالدجال عل فوانحها قارئ لعصمة مناسبة من فيه وما الزول، سبب 
والتفصيل.البسط من ء بثي الحمد نتناول يل وفيإ فتنته، 

اولأ-سىاسو:

حبهْع المحمود محاسن عن إخبار )الحمد؛ ظقه؛ القيم ابن قال 
المحمودوصم، )الحمد؛ ظسه؛ عثيم؛ن ابن وقال وتعظيمه(*"، ؤإحلاله 
يصفاتوصفه أي؛ ريه، فلأن حمد فيقال؛ والتعفليم، المحبة مع بالكإل 
قدالإنسان لأن والتعظيم بالحبة قيد وإن،ا وتعظيمه(*"، محبته مع الكإل 
فواتخشية أو يديه ين فيإ طمحا الكإل، صفالت، من فيه بإ غره يصف، 

هدا.من افه حمد وليس أوإرادة، حب القلب، ق يقوم أن دون إحسانه، 
يالحميلالثناء هو؛ الحمد أن الأقوال أشهر ومن ذلك،، غر قيل وقد 

.VYo/Y)ا(باواغالفوائد 
/؛3r_.Uصفة )آ(الثرحاسم 



ءاقراتا0سورةادمس ريجوحبمءءءءعءعء^^^ءءءء 
ليسالثناء لأن قالوات العالإء، بعض عند لم مغجر وهدا الحميل، عل 

منماحوذ )الثناء I •<ةإسه القيم ابن قال الحمد، تكرار هو بل محردأ حمدأ 
ومنهالثوب، ثنيتا ومنه بعض، عل بعمه الثيء ورد س، العهلفوهو الثني، 
'،مرة(٠١بعد مرة علته يثني ٌن لمحاسن مكرر قاليي الأمم، ق الثنية 
يقولحين الله، رسول عتي رواه فيإ تعال، قوله تنزيل تأمل )ثم • ظه 

الرحمنقال: فإذا عبدي، حمدي اممه؛ فيقول الحالمين، رب ممه الحمد العبد: 
ابناستدل وبمثله حمده(أ'''، كرر لأنه عبدي، عل أثنى قال: الرحيم، 
بالثناءرء.الحمد تعريف، رده ق ظئظه عثيمين 

ليخرجالاختياري، الحميل عل الثناء هو بقوله: الحلياء بعض وقيده 
فالصحيحبالخيد، ليس وهدا بالمدح، عنده محتصة لأما اللازمة، الصفاُت، 

ابنذكر كإ اللغوي فاصله وغيره، الاختياري الجميل يثمل الحمد أن 
والاحتيارية،الدانية الصفاين، ق عام وهدا الدمُ"، ، حلافعل يدل فارس 
وغبرها:الاختيارية بصفاته مقرونا العإن حمد الأعشى ذكر ولهدا 

اتخمالجواد الفزع الأجد إل كلاقا كان اشن أييث، إليلث، 
المحمودة.صفاته كثرُت، الذي والحمد 

ابنعثيمينؤإلذللئ،أثار 
ا^،حوااثناءوالفكر:مي اسدوم بين اتفرق ثاذيا~ 

)الصوابظنك: القيم ابن قال إلخميوإلمدحز ^يرإ؛~ ١ 

.٢٣٢٧; الفوائد )ا(بالاع 

.٧٤م/ الصلاة صفة المع الشرح )٣( 
)ئ(سجمثاصاس}خمدإصآأ؟.

.T٧٤/ الصلاة صفة المع الشرح )٥( 



ْاإالإيح٩ |شائواسودااتكهف 

أنإما الغير؛ محامن عن الإخبار يقال! أن والدح الحمد بين لفرق اق 
كانفان ؤإرادته، بحبه مقرونا أو ؤإرادة، حب من محردآ إحثارأ يكون 
الحمل.فهو الثاف لكن ؤإن فهوالمدح، الأول 

ولهن،اوتعظيمه، ؤإحلاله حثه مع المحمود محاسن عن إخبار فالحمد 
Iهال إذا فالقائل محرد، حم فانه المدح ، بخلافالإنشاء، يتضمن حيرأ لكن 

محمدما كل عن الحر كلامه تضمن الحمد، لك ربنا قال! أو ممه، الحمد 
المحققةالحمل. أفراد من فرد لكل متضمن محيهل جامع باسم تعال علمته 

الولهدا تعال، الرب عليه محمد كإل كل إثثايت، يستلزم وذلك والقدرة، 
وهوالحميدشأنه، هذا لن إلا ييغي ولا الوجه هدا عل اللفظة هدم تصلح 

الحمدوقولك! الحملء، لك ربتا قولك! ق الئابتر الإنشاء وتأمل المجيد... 
ممهالدح موضعها! يقال لا وليلك الألفاظ، هن،ْ تحت تحده كيف ممه، 

الل،ح(ُآُ.لك رينا ولا تعال، 
اعتبارحسث، )من طه"•' قال والثناء! الحمد بين الفرق ٢" 

إماالمحامن عن الحر فان والحمد، الئتاء إل التقسيم ينشا ه نفالحر 
فالثني... الحمد فهو يزكرر لر ؤإن الثناء، فهو تكرر فإن لا، أو متكرر 
مرة(؛هؤبعد مرة عليه يثني من لمحامن مكرر 

بيتهاأن كثير ابن ذكر والشآكر! الحمن، بين الفرق ٣- 
يقعانما حبثح من الشكر من أعم )فالحمد قال! ثم وحموصا عموما 

لفروسيته،حمدته تقول! والتعدية، اللازمة الصفات عل يكون لأنه علميه؛ 

)ا(بل.ائعالماءطآ/هآامآ.
.TYU/Yالفوائد )أ(دائع 



=إقراتاتميوةارمف >يجأجحبمءء=======ً 
منأعم والسكر بالقول. إلا يكون لا لأنه أحصى وهو لكرمه. وحمدته 

وهوتقدم، كإ والية، والمهل بالقول يكون لأنه به، يقعان ما حسن، 
لفروسيته،شكرته يقال؛ لا التعدية، الصفات عل إلا يكون لا لأنه أحمى 

بعصحرره ما حاصل هذا إئ. ؤإحانه كرمه عل شكرته وتقولت 
أءالم(ءا*اوافه اdأحرين، 

ثاث-هندءضفاس،بملأم:
حميعلاستغراق ه، لإا-لثث ق واللام )والألف I ظه ممر ابن قال 

الحمل.س، اللهم ت الحديث، ق حاء كإ تعال، ض وصنوفه الحمل. أحنامى 
كاله"»'<الأمر يرجع ؤإليك كله، الحر ويدك كله، المللئ، ولاث، كله، 

يفهمفقد مثلا، الكابح( أنزل الذي ض )حمدآ بخلافح وهن.ا الحويثح(ُم، 
غجرها.دون الكتاب، إنزال صفة أوعل خاصة، الكتاب، إنزال نعمة عل أنه 

للامتحقاقها اللام ؤ نعاش; ءص ي باتلأم الراد رابط- 
المهللقللحمد )فالمتحق ت ظسه عثيهجن ابن العلامة قال والاختصاص، 

هالتالراء أصابته إذا الشى.ؤ كان ولهذا افه؛ هو به والمختمى افه، هو 
^١^الضراء أصايتته ؤإن ٠"، الصالأت تتم بنعمته الن.ى فه الحمل. 
٠٠١٠خاصة(أشياء عل فيحمد اطه غجر حال">ً،، م، عل طه "الحمد 

.١ ٢ ٨ / ١ ممر ابن تفسثر ، ١١
الأرنازوط.(،وصعقه ٢٣٤ ٠٣)٣٩٥م/ خل بن أخمنؤ)٢(مثل 

ممرا/اما.تفجرابن )٣( 
>م،لآ(،وضهالأس. ٢١٢٥٠; ماجه رث(ضناين 

ا/م.)أ(سا"كرحاسا



سورةالكهفإفراد1وا _■ 

^سامحرفئصواللأمسامجس؟
مشتق،وقيل حامد، قيل بحانه؛ ذاته عل علم )الله( الخلألة لنقل 

الهمزةوحدقت، اللام، ق اللام أدغمت، ثم الإله، من مشتق أنه والصحح 
مالوْ،لأنه مفعول بمعتى فعال والإله اممه. فمارُتؤ اللام وفخمت، محفيفا، 

باطالة.فالهة دونه وما بحق، المعبود هوالإله واف معبود، أي 
ف؛الحمد معنى فكأن )اف(، باسمه متعلقا الحمد تعال جعل وقد 
وقبه، إلا تعاليقها يليق لا إذ بحق، المعبود للاله المحامي بجميع الوصف 

الحمدمتعلق ححل من عل ببا يرد إشارة الأمم ب|دا متعلقا الحمد حعل 
وقذاته، عل علم أشهر لاسم الحمد أسند تعال قاف الاحتيارى، الحميل 

الخلق.نحلق أن قبل للحمد العلية ذاته استحقاق عل تنبيه ذللث، 
موصع،غير ق الحلألة لمقل غير إل مسندآ القرآن ق الحمد حاء وقد 

ؤوقوله! ٣[، ٠ ]البقرة! ه ثنغدك ؤدءم1(لمنيح تعال• قوله ل كا 
الألفبالمعرف الحمد أن إلا وغيرها، ]الحجر[، ب مإع؛إ ي؛آمين وإن رش 

الحمديرد* فلم غثرْ، دون )اش( إل مسندآ المواصع كل ق حاء واللام 
ونحوذللث،.للغفور، الحمد أو للقادر، أوالحمد للرحمن، 

وغيرهاالغفور أو القادر أو للرحمن الحمل* إسناد أن ذللث، ق والس_إ 
علالحمل. فيكون للصفة، بتال؛ح باحتماصه يشعر قد الحسنى، الأماء من 

كله،ذللث، محمع )ف( الحمل. فاسناد المغفرة، عل أو القاورة عل أو الرحمة 
فهوغيره، أحد فيه يشاركه لا الذي ومعنا0، مسام ق الأخص باسمه فعثر 
أعلم.واف والاحتيارية، الدانية الكال بصفاُتج المتممة هث اش ^!!، ١٠٧حمد 

غيرهوتسميه غيره، فيه يشاركه لا مما كدللث، الرحمن امم قيل! فان 



ء|فواهتصةامف ><اهلإبءء^ء=ًًًءء 
بآنفيجاب هك، اممه لأمم والضاهاة والعناد ا،لكابرة باب من يه كمسيلمة 

أماأمإئه، أخص ليس أنه إلا وعلا، حل ياممه ختصأ كان ؤإن الرحمن اسم 
فيآكونالرحمن، ومنها الحسنى الأمإء لها التي الذات عل فدال افه اسم 

العنىُاُ.هدا القيم ابن ذكر وقد اتفاق. محل وهذا أمائه، أخص بذلك 
هؤآئئأرلضسْذمحن نماثى: بقوثماه تممق سائل 
سمحبأسد:هلي المماب إنزاو نحسمضهة أولا- 

ليب؛ن،محمد عيده عل الكتاب إنزال ذكر مقام ل ه نفاممه حمد لقد 
•بذاهدانا وقد لا كيف مسحانه، له حمدنا تستوجب عفليمة نعمة أنه 

منيه وأعزنا النور، إل الظالمات من به وأخرجنا الضلال، بعد الكتاب 
ؤتعال؛ قال الذل، بعد 

والآدة]ا•لحمعة[، ه لأب ضثلين )ازلإ'ثنئقى وأم؛ يبمنثهمآوب 
ضلألافهداكمأحدكم "م للأنصار: المي. وقال الحديد، ق الأخرى 

بي؟"ص،اش فأغناكم  UUوكنتم ي؟ اش فالقكم متفرقن وكنتم ي؟ اش 
خصأن الأمة، هذه من المومن؛ن عل امتنان القرآن تنزيل نعمة ذكر ففي 

أيضاوفيه مثله، قبله الأنبياء من أحد يزن لآ الذي الكتاب، -بذا نبيهم افه 
منفترة عل نبينا. فيهم بعث، الذين الثقلتن من الدعوة أمة عل امتنان 

النور•إل الفلل،ات من ليخرجهم الرمل 
اللهمحصى وقد الحمد، تستوحبا كشرة نعأ العيال عل قك لله إن 
قبيان الاجتمع وقد نحصثصها، اقتضى لمحنى أو لشرفها، بالذكر بعضها 

إليهتحتاج ما كل فيه إذ النعم، أحل من نعمة لأنه هنا، الكتاب إنزال ذكر 

rrry\إ الألكض مدارج )١( 
• n\)UrA/Yإ(،صححيم  ٠٧٥) ١٥٧٤



^إقراد1تسؤدقائمض

أولق الدكر العمة هذه نحصيصن أن كا الدارين، بصلاح يتعلق مما الأمة 
والمثرين.اليهود ائل معل أجوبة من به جاءمحتإ لما مناب السورة 

يةلأ)الحمدز تعال أنه أحدها وحوم؛ من تفهميفالنبي:* ثاذيا~ 
الكتاب،إنزال نعمة بذكر ذكره. قرن يل الكتاب(، أنزل الذي فه 

أنهوالثالث، منزله، عقلتم لمن الكتاب، ذكر عل ذكره قدم أنه واكاف 
جنابإل لأنتابه العبد به عفليم،)يشرف، مقام هي إذ بالعبودية، وصفه 

فقالأمقاماته أشرف ق بعبده رموله اممه محمى وقد تحال... اف 
تالحن ] ه دعؤْ أق عتد  ٢١٥لآ وأي ؤ [، ١ ؛ ، الكهفت ه ألكلم، تدم هك أزو ٢^ 
إنزالهعند عبدا فماه [، ١ ]الأمراء: ه ثنيه،ثلأ ئؤسءضألخئآنتئ [، ١٩

قبالحثالة القيام إل وأرشده به، إسرائه وعند بالا٠ءوة، قيامه وعند عليه، 
.٠١...('تكذب، من صدره يضيق أوقايت، 

منأن إل إثارة الكتاب إنزال نعمة بذكر مقترنة العبودية ذكر وق 
منونز الحم، كل وق بل طه، همدا يكون أن ينغي بالعلم عليه ممه اس 

منمحواه ما عل ورفعه عاليه ومن اممه شرفه من فيا أ ذللث،؟ من نحلو الخلق 
عثدأممه.الخلائقكن 

وجوه:من العبودية باسم نبيه. تعال افص يذكر أن هنا ناب وقد 
عننحرجه ل؛ روي~ ما ~ءل عنه وتاحره الوحي انقهلاع أن أحدها: 

اممه.بقضاء ورصي صبمر أنه إلا عليه، شق قد أنه فرغم العبودية، حد 
لأنهالعبودية، ءتثاُت، به يتجاوز لر بالخواب المشركين وعده أن ثانيها: 

الرئة.رب من بالخواب لياتيه الوحي ينتفلر كان إنإ 

ضراينهما/ا-ّاا.



=|ضاهتسودةامف 

أحواله.كل ق العبودية بالتزام للتيي تدير الختناب أن ثالثها! 
)عبده(.له! تشريفا إليه بالعبودية وصفه أصاف أنه رايحها! 

ميدهبحق قائم عبد فهو له، العبودية وصف ثرف إثبات حامها! 
ية.بالنيشرف فهوعبد له، الله بشهادة وتعال سبحانه ومولاه 

الحمد.بحق بقيامه مشهر حمده يعد بالعبودية وصنه أن ائمها! س
تسليمأهمها من عفليمة، لوازم فله عفليأ العبودية مقام كان ؤإذا 

ماوبقدر الحازم، بالإيإن مصحوبا مهللقا اليا تلربه، كلها أمورم العبد 
مأكاسهفترتفع المهام هدا تحقيق إل يمل حتى عبودسه، ل يرتقي يرتقي 

فإنالأعل~ المثل ~وممه يمينه ماك«ت< ما مع السيد كحال ه؟ اممه عند 
أوتردد دون لأوامره يستجيب ما بمقدار ترتفع ميده عند العبد مكانة 

أحالقه عل وعلا حل اممه حق ق فكيف، أومناقشة، تكامل 
فلملشريعته، والتسليم الثة بحق يتعلق فتإ ميء صدرْ ل حاك فمن 

حئدرنك ثلأ ص تعالت قال العبودية، مقام 3، يخم، كا يرتق 
وبتلزات-تامحنث مى ؤآميمب- لاتحسدوأ ئإ معاسجثرسهلح يعمق 

الشريعةمحعل حتى يؤمن لا أحدا أن ه ينففاقم اءآ، ]التيو "  ٦٠ملمما 
منالصدر سلامة ذللئج إل ومحمع والقضايا، الحواديشر كل ق حاكمة 
الإنسانفيجمع المعللق، الملبي والانقياد الاستسلام ثم ذللث،، ق الحرج 
العبودية.مقام حقق ذللئ، فعل فإن وشرعته، هث والثاؤلنطه الفلاهر انقياد 

قلبهق تثور الريح، مهب، ق كالريثة فيكون عبوديته، صعمت، من أما 
التفت،وما لردها العبودية حقق ولو ؤيرة، يمنة معها اق فينشبهات 

كالحثالثابت، قلبه فإن يبغي كا س ممص العبودية مقام حقق من أما إليها، 
ذللث،ين الإسراء يوم كان ما عل مريحة ونفلره الفتن؛ تضرم لا الروامى 



الأقصىالمجد إل . بالمي أمرى لما عائه^قاكت ض وتحليه، 
وصدقوه،به آمنوا كانوا ممن ناس فارتد بدك، الناس يتحدمحن، أصح 
أنهيزعم صاحيلث،، إل ك هل فقالوا؛ ه، بكر أيى إل بدك وسعوا 
لئنقال؛ نعم، قالوا؛ ذك؟ أوقال قال؛ اكدس، بيت إل الليلة به أمري 

اكدسيت إل الليالة ذهب أنه أوتصدقه قالوا؛ صدق، لقد ذك قال( كان( 
ذك،س أبعد هو في،ا لأصدقه إق نعم، قال؛ يصبح؟ أن قل وحاء 

الصديق""'،بكر أبو سمي قلدك روحة، أو غدوة ق السإء بخر أصدقه 
فتنةعل ؛اي،انه هو مإ إذ ارتد، من وموقف بكر أيى موقف ؛؛ن فثتان 

الفتنة.حماة ق أولثلث، وسقط العبودية، مقام وحقق الشبهة، 
الشريف،،المقام هدا ق به يشاد حتى العبودية . النبي حقق ولئن 

بتحقيقالكتاراتا، إنزال عل رحا قتمكر يه تقتدي أن بالأمة فحري 
بحقالقيام حملة ومن والأهواء، بالأواع لا شرعه، لما وفقا العبودية، 
سبق.كإ المهللق التسليم مع الحياة، شؤون( جع ق تحكيمه العبودية 

وجوبإل إثارة وفيه بالكتاب: - القرآن -وم اننول ود ثالثا- 
طهالحمد المعنى؛ إذ العلم، أهل بعض ذكر كعا كفائيا وجوبا وحمعه كتابته 
مكتوب،أي مفعول؛ بمعنى فعال فالكتاب المكتوب، كلامه أنزل الذي 

قبيءالمصدر فانا الكتابة، ق للمبالغة المّوغ كاب، مصدر رإمجا فهو 

قوالألابي الخاكم، وصححه (،  ٤٣٨)١ ١  ٩٨/ ١ ٠ للحاكم الصحيحين عل التدرك 
(.٣.٦)٥٥٢/١الصست



|قواثاتسورةارمفء

ملبوسبمعنى كلياس مفعول بمعنى فعال ؤإما كالخالق'أُ، المفعول بمعنى 
الكتابلأن وصم، جع بمعنى كتب ْن واشتقاقه به. معمول بمعنى وعإد 
الوحيمن ينزل ما كل بكتابة أمر الني. فان وحروفه، أوراقه تحمع 

لحفظه.كتابته وجوب إل إثارة كتابا القران وتسميه كسابا، للوحي وجعل 
-يداه بكر أبو قام وقو ، ٠٢٠المالمن(عل كفاية فرض القرآن وكتابة 

كانالقرآن لأن الّكا حتاة 3، المهمة هذه تتم ولر خلافته، ق الواجب 
آيةبحد كذا سورة من بموصحه الئ^؛ أخثرهم ثيء منه نزل وكلمإ يتنزل، 

يتنزل.زال مجا والوحي حمعه من الغرض يتم فلا كذا، 
أخرىأساء وللقرآن علمت،، ك،ا القرآن أمماء من الكتاب انية؛ ف— 

بعضهموعد وتسعين، نيفح إل له مصنف، ق العلم أهل بعض أوصلها كثثرة، 
!،!؛y؛fer Aالإسلام شخ وقال الزركثىُاُ، سردها اسما و"همسين خمسة للقرآن 

المان،الشفاء، الور، الهدى، الكتاب، الفرقان، القرآن، الزآن: )فصلأنناء 
التنزيل،المبارك، العزيز، الجيد، الكريم، البلاغ، بصائر، الرحمة، الوعفلة، 

هقئمؤليه'لندج تذكرة! الذكرى، الذكر، افه، حبل المستقيم، المراحل النزل، 
نثيأتشن.د\ ]الما،ثر[، ٥ " شثأآذَخمئ ،٠ ]الحاقة[، ؛؛ ؟ف 

٩وهثديد،ألىلإاثمح ٣[، عمران! و]آل [، ٧٩إو]البقرة! ديم بيى 
هوئله-ثطلشءءأعليه، المهيمن [، ١١١]يومف! ]يوض!بم[، 

الحكيم!الثايى، التثايه، [، ٨٩]المحل! م شء ثلمل ثننا ه [، ١١١]يوسمج! 

من؛نلوناته،أي اف حلق من حلق الحيوان هذا تقول! كٍا المخلوق، بمعنى يأق الحلق ( ١) 
افحلق القائل: قول ق ك،ا تعال، اض نعل هو الذي المصدري المعنى عن سرأ ويأق 
ص

)أ(اكحر_رواكريرا/1\.
.rUTر"آ(بذرالرئنفيعلومامآن\/



٦،^^|صاهواصرةالمف

m  ؤئوأوقآآرلالمصل: محكم، ]لقإن[، ٩ ٢#
الرهان؛[، ١١٤]الأنعام: ^^إ[ممثسمقؤُه 

أحدعل ]الماء[، ه أار،سم؛ا' سيقا مئآ نلزلآ\يلإ 
ماز،عري [، ١٠٨]يونس: يزرآلإإ4 ■جآءُ=ئاآلحم، مذ ؤ الحق؛ القولتن، 
أل1شتيك>وإذلمدين # اش: قول،كلأم عل القصص أحن الخدين،، أحن 

:ثزصكْف،سئمماالعلم: ٦[، ]الموبة: tنتثانكهأ->زثؤبمغمخمأشم 
وإدمحُؤاثمآوش_،تبمثام الحكيم: العل [، ٦١]آلعمران: فءلئيلأآدزو 

ن^^أألنأاأئ^قئبمنه١٢ ]الزخرف:٤[،القيم• ;٩ اا لعئاحك_مح 
قوحي ]الكهف-،[، ه ١|آثثا وش،اع؛شن،ى.بج،تللثيآأ ؤ المنة[، ]ه 

نىجثلأب ؤبمد ءؤ قوله: ق حكمة ]المجم[، ي ;ت اقوله: 
أركنز قوله: ق وحكأ ]القمر[، ٩ ثيثه أ\.حا==كثمح مزدحؤ مه أ'لأثفيما 

ه٢ لأءن^قا^شي قوله: قول-ق ونبأ-عل [، ٢٠٧]الرعد: ء؛ -ثكنماءث،قح 
حدينرق ]المجم[، ٩ ا ٠٦أ ؤقول-: -عل ونذير ]البأ[، 

أوللخ، حجة ه: الّك، وٌّّاْ مصدقا، وثاهدأ مشمعا شافعا موسى أي 
وصنهوأما . به امتمك، لمن عصمة عل: عن الحارث، حديث وق علمك، 

ؤإىساس0ظ،ء،تيفقال: وتبمدي ويشر ؤيفتي ومحكم وينطق يقص بأنه 
[،٢٩]الحاثية: ٩ م؛[، ٠٣١]إتجيلنح 

يفتنكم،أي: [، ١٢٧الماء: ]٩ 
٩^^ود،ُاقلكي، ؤ أيضا: 

أسإء.يعضهم فحدها له، أوصاف، عل شواهد الآياات، وكأن بم[(ُاُ. ]الأمراء: 

.١،٢/١٤)١(مح٠وعاكاوى



ءإقوات1ت.سمدةادمف ريجؤه—-======—ء=ءء^ء 
نفه،القرآن به مرادأ القرآن ق الكابؤ محيء ما ممرأ ثانية. انية ف- 

أمتألشاس ماز ٠ قوله! ق كإ رماله عل افه أنزل ما كجنس غيره؛ به يراد وقد 
ألناوأنزل«عهمأممنفألإ،إ؛حمحأبق تمثأثمألئنثىمدنيت>وسون وأ-بمد-ْ 

اللوحبه يراد وقد مواصع، ق هدا حاء وقد ٢[،  ١٣]اJقرةت ه مه آ-حثل،ؤا 
ن،.f؛ وقوله! [، ٣٨لالأنعامت ؤثارهلتافيآممم،سسوب قوله! ق كإ المحفوظ 

أم:أإوبمدءأ وقوله! ]الواةعةا، و ■  ٧١آلمء1هثون لأيتئه7إلأ *٧ ثكرلز كف 
ثرىوؤوخا"محش يؤ الأعال! ممابج به يراد وقد ]الرعد[، ؟  ٢١الخ=لإنّ_، 

قكإ والإنجيل التوراة به يراد وقد [. ٤٩]الكهفخ! ه ممتيضفئذاِس 
[،١٥٦]١لأنعام! ثلثاه من ؛، Jpألكثب أنائملواإقمآأزل ؤ تعال! قوله 

أصلهم، فالتوراة كتاب، أما عل، والإنجيل التوراة حمع ء بجي ما وكثثرأ 
لليهوديقال ولهذا أحكامها، بعض محققا لها متمم والإنجيل تشريعهم 

تحال!قوله ؤ، كا خاصة التوراة به يراد وقد غي، ؤأ،نلآلخجثبا والمحارى! 
الإنجيلبه يراد وقد كثير، وهدا [، ٥٣]البقرة! ه أدكثب موش ءاقنا إد وؤ 

]مريم[،؟ •٢ ا ءائؤأتمحأ، أش عند هال،إمحا ؤ تعال؛ قوله ؤ، كا خاصة 
الوحيد.الموصع لعاله وهدا 

افمن تزيله أما سده: على والتنريل امماه، من الكتاب إنزال رابط- 
وهوهناحدا، كثيرة ٠ ذلاJث؛ق والآيادث.> الكتاب،، أدلة عاليه تذلاهر'تج فقد سبحانه 
محمدأأن زعم ممن الإفالثج أهل عل رد هدا وق آري؟، أدئ أذم ؤ ق واضح 
فليسافتراءامم، من ذللثج غير إل ه نفمحي من أنه زعم ومن ربه، تركه د ق. 

مهالتزام هو بل عيس، الض. تبليغ 3، ولبس ريس،، اش من إنزاله ن، 
]الماJدة!ه ره ين تآأزيلإدك> ألرموئج ؤيتآما تحال! لقوله امتثالا بالعبودية، 

[،وءثرذلالئجءنالآيات،.٦٧



تغريالأوصاف من بعدد السابقة الآيات ق كتابه اش وصف لقد 
هي!الأوصاف وهده أمره، ومحالفة تركه من وتحذر به، والعمل بالتزامه 

العظيم،العل من حاء محإ تعاش؛ الله ض منزو بانه ومض ١- 
ذكرقبل ه نفبمحامد اممه نوْ وقد لا كيف والتعفليم، الاحترام واجب 

ولوأنسحانه، كافة المحامي له من عند من أنزل قهوقد الكتاب، إنزاله 
حاءنابكتاب فيل وعظمه، به لألتزم معظم أو ملك من أحدنا حاء كتابا 
إلهالحمد! صفات، كل له وتدبيره، أمره ق حكيم الملك، تام ملك من 

الخضؤععن منا أحد بجرج لا عثتدْ هذا مع ونحن لذاته، للعبادة مستحق 
الشرعي؟لأمره الخضؤع علمينا محب أفلا الكوف، وقدرْ لأمره 

بضرورةمشعر وهذا عس.٠٠ على منزل ب،نمح وهم ٢- 
الوالحدود، الحروف وبإقامة الكتاب، هذا وتوقير إحلال ق به التأمى 

وكانكلها، حياته يه لثإ التمعل وحض إليه دعا قد فهو. تضيعها، 
ّستلتلما >ههب عائشة قالت، حتى حسنة، وأسوة ذللث،، ق محتذى مثالأ 

ممنلا كذلك، يكونوا أن فحري؛أت؛اعه القرآن"'"، حلقه "كان حلقه: عن 
a•٢ ذ بقوله• . شكاهم 

]الفرقان[.
هجرأحدئ: أنونع، القرآن )هجر م: القيم ان قال فائدة- 

عندوالوقوف به الحمل هجر والثاف• إليه، والإصغاء به والإيان مّاعه 

علصحح إسادْ الأرسط: ثب نال (، ٢٠٣٤)١  ١٦٣_/بن أحد '(مد 
شرط



ء|قواهتسيدةامف 

إليهوالتحاكم تحكيمه هجر والثالثI به، وآمن قرأْ ؤإن وحرامه، حلاله 
اللفغلية أدكه وأن الشن يفيد لا أنه واعتقاد وفروعه، الدين صول أق 

منه،به التكلم أراد ما ومعرفة وتفهمه تدبره هجر والرابع! العالم، نحصل 
وأدوائها،القلس، أمراض حمع ق به واكداوي الامسشفاء هجر والخامس! 

قوله!ق داخل هازا وكل به؛ اكداوي وتيجر غره من دائه شفاء فتهللبا 
كانؤإن لالفرقان[، ب؛ •٢٢ مغو(آءذذوأ ألثسؤث ياو ثؤ 

دعض،ُ"•من أهون الهجر بعض 
فنفى٠ ا؛ ءو-ءا ِمحنللث, هول؛ِ قؤله، وهى طبية بهمة وممه ٣' 

وفروعهمحل'"، أو الرء ل محل عل ريدل والعوج الكتاب، عن العوج 
كإيحال، الصواب عن الكتاب ق انحراف ولا ميل فلا إليه(ُم، ترم 

البتة،فيه اعوجاج لا أي عوجا. القرآن ق يجعل )لر ظك! الثنقيهلي قال 
وأحاكامهصدق، كلها أحباره المعاق• جهة من ولا الألفاخل، جهة من لا 

لأنوأحكامه. وأحباره ومعانيه، ألفاحله ق العيوب مع من س-الم عدل، 
•••العوج أنولع جثع نممحا تعم فهي المتم،، مّتاف ف نكرة "عوجا" قوله 

َلملمن المرءن هذا ق ؤبمدعكتابمام نؤ كقوله! كثثرة أخر مواصع ق يته 
لالرمرt،بم  ٢٨يتمول قتلهم عؤج ذى صر مؤا مءائا  ٢٧يندميل لعلهم •م 

ء ١١٠دتىشيءوهم٢شغأممي ودثتنح1س ؤ وقوله! 
لأي "عدلا" وقوله الأخبار، ل أي "صدقا" فقوله تالأنعام[، 

)ا(الفوائدا/آأإر.
٠٢٩ ه/ اللغة مقاييس يتفلر الثيء، ق حالمة يكون الأول أن والتل الميل ين الهمق )٢( 



^إقوادات||>رةاث؛ٍض

يتضمنوهو هنا، الكلمة معنى ل قيل ما أجود من وهذا الأحكام('*'، 
الحملةهذه من والمحول )... ةالت إذ ؤيزيد، عاشور ابن قاله ما نحو 

اطبمروأّافتراه، قولهم! من المشركون يه يرميه ما إبءلال الحالية أو المعترصة 
■؛محلفته:قال ثم عوج('أ'، من نحلو لا الأمور تللث، لأن كاهن، وقول الأوذن، 
والسلامةالعان(، صحة من الكنم،؛ أوصاف بكال متصف أنه )فالمعنى؛ 

أنهوهومفض ذاته، ق للكاب كال وصف وهذا والاختلاف. الخهلآ من 
اوقرة(ُم.سورة ل إه ئ-/لأدفاو،. بأنه فهذاكوصفه به، للانتفاع أهل 

الأيةهذه ل )وقوله الثنميهلى؛ قال قيم: بأنه وهمه ٤" 
بهفسرنا الذي وهذا نيغ..٠ ولا فيه ميل لا مستقيا أي َبم ينا ء الكريمة؛ 

قاكتد فهو وعليه الغلاهر، وهو الجمهور قول هو ء يما م تعال؛ قوله 
الذلاهرق منقيا الثيء يكون قد لأنه ، ؟، يا ق عسل لقوله؛ المعنى 
العوجنمي تعال؛؛ن جع ولذا الأمر، حقيقة ل اعوجاج من نحلو لا وهو 

التضر؛من آخران وجهان "قيا" قوله وق الاستقامة. ؤإئاينت، 
عليه،مهيمن أي الساؤية، الكنب، من قبله ما عل قيم أنه الأول" 

ألكتفاممحئاِلثانآرلآء١وك م تعال؛ كقوله فالأية الضر هذا وعل 
الأية...[ ٨٤]_؛ محدبجبئأسفثى1ممح 

الدينيةالخلق بمصالح قيم أنه قيا كونه محنى أن الثاف" 
الأول("'.الوجه يستلزمه الحميمة ق الوجه وهذا والدنيوية، 

٦.٢ ٩ م بالقرآن القرآن شر ي اثيان أضواء )١( 
)آأ(شتراكحريرواكوترخ/هآ؟؛

.TYI/Aالسابق )٣( 
.yv\-yy>/rdU\)؛(أضواء 



=إقواهت.،>دةاإمف 

كونهحال عبده عل الكتاب أنزل أى الكتاب، من حال ه وفنث١ 
قكإ فيه، الأمة حاحايت، وكل وصلاحها، الأمة هداية عل قيم فهو قيا، 

القرآن.محا الراد أن عل [، ٣٨]الأنمام: قوله: 
^،١افه مدح وقد بالإثيات، يكون ككا بالفي يكون المدح انية؛ ف~ 
تحال:فقال القرآن، هذا مزله لبيان إلازت ها القرآن 

القرآنق ولهدا إثبات، وهذا ؟4 مما هو وقال؛ نمي، فهذا :ءو-ءا 
ءل.يدة.

قوله:وذللمثؤ نماثىI ائاه ثدن قديدض نديرباس انه ~ ٥ 
علتدل كالمة والراء والدال )النون فارس: ابن قال ^j4^، بأثاثيث١نن 

به،يؤمن ولر وكذبه حالفه لن )أي: كثير: ابن قال نحوف(ُاُ، أو نحويف، 
هوين الاحرة، ق واحالة الدنيا، ق ءاحاإة عقوبة شديدا، بأتّا ينذره 

وقأحد("*، وثاقه يوثق ولا أحد، عذابه يعذب لا الذي اممه عند من أي• 
كانالبأس ثديي قوي س حاء إذا العذاب فان عظيم، ووعيد نحويف هدا 

واوأساالعفلمة كال له ممن حاء إذا فكيف عظيأ، 
اممهس النزل الكتاب عن أعرض من لخال مناي، العل«اب هذا 
الكتابأنزل الله العني: فيكون قيأ، حعاله بل عوجا له بجعل ولر بحانه، 

قوله:مفعول فأين قائل• قال )فان حرير: ابن قال ياما، العباد ليندر 
سعليه الكلام مجن ظهر ما بدلالة اكتفي محذوف، مفعوله فإن ه؟ وكذر 
كابأسا، ليتذركم قيل: كانه البأس، قبل بينذر متصل مقمر وهو ذكره، 

أولياءه('أء،بجوفكم هو: إنا [، ١٧٥عمران: ]آل ءلإثآوتآ؛ه,ه ؤ قيل: 
)ا(.مايسالالغةه/امم.
)أ(ضراينممره/هّآا.
)م(ضراسرىماا/مأا<ه



^أق>■ادات'٠>د٠اءف

قبولهيصح من كل الأولُأ*ليعم المعول عل )وقصره البقاعي: وقال 
المنير(*".لا به المنير يان الغرض أن وليفيد تقديرأ، ولو الإنذار 

يندرأن لأحل أنزله أي التعليل؛ لأم ي ;ؤكذن قوله: ق واللام 
الكتاب.إنزال من مراد فإندارهم بأمه، الثقلين 

يالتزمأن عاقل كل عل فحق مديدا، باسا يندر القرآن أن تقرر ؤإذا 
الياص.ذلك اتقاء يه ٠uكل

أييشرهم اسست؛ سلمحد الذين يبقر انه ٦" 
التدارءووعوا لله استجابوا للذين فهوبشرى حنا، أجرا لهم بأن يفرحهم 

الوعيد،من النجاة محرد هي لسش عاقبتهم وأن بالمجان! ليس عملهم أن 
حسنا.أحرا بل أجرأزهيدا وليس أحر، عملهم عل لهم بل 

والجمعوالندارة، بالبشارة القرآن وصف الكريمة الأيات حمعت وقد 
يهكفر لن أعده ما هك النه فيها سنن التي الأيات تاق إذ فرآف، منهج بنتها 

بهآمن لن أعده ما فيها سن التي للآياتا لاحقة العياب، من أمره وعصى 
أءاJنثاأزىأقنؤ تعال: كقوله العكس، أو الثواب، مجن أمره عل واستقام 

وقوله•ب]المائدة[، لإ سددأفيثابوألأقسمورنجسر 
منصادر الأسلوب وهذا ]الرعد[، ي ٦ 

عفليمةفايوة وفيه يصالحهم، وما لعباده يصلح ما يعلم عليم، حكيم 
إذؤيروا، فيتذروا بل، الهذه لمكوا لالأمور وأولياء للمربتثن 
أحواله.صلاح وفيها هذين إل بماج الإنسان 

باصأ.تعال؛ نوله بذلك يريد )١( 
)لإ(تفراوقاصه/هاا.



ءإضاهتسود٠ارصف —==ءء=^^ 

الحروحرف دائم، الأحر أن يعني ء، ٢ ئئكقبمكسدثا بمِ ت وقوله 
للعالجن،الله أعده ما فيها التي الخلود دار الخة هو الأجر أن يميد )ق( 

بحبحظه ذلك من عامل ولكل وأنولغ، درحات الحسن والأجر 
رحالأافه وعد وقد الحسن. الأجر شرطا وهما الصالح، والعمل الإي،ان 
يزن—١آو٠ثاماكرثمهلمأث، ةيا!وأ نز أقه ؤ( ^٤؛ ١٠ؤوأؤ؛وآك فقال! 

و،اهثمبمؤئه, مدحثلأ ل!نخقئم غْ لهومحرآمحيجشث> ه حس؛ثناوإآك 
بعدهم.من جاووا كالذين هؤلاء وليس ]الج[، و  ٠٩ٍيأَدتر 

القيمالكتاي، هدي عل الامحمتقامة ق ترعيب الكريهة الأيه هده وق 
منذكر ما بعد الحسن، الأحر من ذلك ق ما ببيان عوج، فيه ليس الذي 

أوصافستة فهده هديه، عن انحرف لن الشديد، البأس س الرهيب 
اللهكتاب وق أمره، ومحالفة تركه وتنذر به، والحمل بالتزامه تغرى للكتاب 

رعضهاُأ*,إل القرآن أساء ق الإثارة مضت ف كثير، غيرها 
هذهالذي الكتاب بيذا الأمة هذه الله عمحتص أن الحجاب ومن 
غيرمن اكى ؤيلتمون طريقه، يتنكبون منها فئاما نرى يم أوصافه، 

وأصحابالثقفين ص نفر ذلك كثر يتول أن العجبر ؤيريد مبيله، 
يزولوالعجب به، الئ، للتميلغ أول يكونوا أن يفرض تمن الشهادات، 

؛لبانمم،وغدوا الأءا.اء، أع؛ن عل ربوا متهم كثيرا أن نعلم عندما 
فانيهواها، أسريت، أو والباطل، الحق بثن تميز فلم الفتتة قلو7ءم فامربت 

سماءثإتثمفدآظأًءبجمتعال• قال إ الحق يروا أن لأصحاببا 
.الحاثية[ ] إه  ٢٢أملأئدؤوة ثى0نداش غكزء يمبءوش،يليبمري 

صلألأبعيدأصلت، إذ والأمي، الحزن عل يبعث اليوم الأمة واير إن 

)>(انذلرص1آ.



^إقواق1ت،،1ورةاركهف

تأملومن الحياة، نواحي من ممر ق الوضعية القوانين تحكيم اب بق 
مصائرمن مصدرا فيها الإملأم وحد العربية البلاد من ممر دماتثر 

بعضبه ينخيع قد ما وهو مصادره، من الأول( اكدر أنه أو التشرح، 
أنأرادوا الدساتير، هده وضحوا من أن الحقيقة لكن محيرون، الناس 

الإنجليزيةأو ية القرنكالقوانvن أحرى، مصادر معه مصدر، الإسلام 
مصدريقولوا ولر التشرح، مصادر )من( مصدر قالوا ولهدا وغيرها، 
نحفى.لا كإ عفليم شر باب وهذا الوحيد، اكدر هو فليس التشريع، 

الشرقمن نستفيد أن لنا بل الأحرين، من نستفيد ألا يحني لا وهدا 
بضوابطولكن يقيد، ما عندهم وحدنا إن كلها الدنيا ومن والغرب، 

الثوات.ق تفريط ودون اكلهر، والثميع القرآن 
قالقرآن ق يقدحون إنإ غيره، بالقرآن يعدلون الدين هؤلاء إن 

حوائجه،لقضاء غيره إل ذهبا ثم قيم، له شخصا أن فلو الأمر، حقيقة 
ثريلرحل ابن ذهبج ذهب، فلو بالتقصير؛ له واماما فيه، قدحا هذا لكان 

فكان.لاك،فيه. قدح لأنه بذلك الأب يرضى لا الناس، بحص من يقترض 
وآحلها،عاجالها ق ينفعها ما فيه افه وقد؛؛ن الأمة، هذه عل قثم القرآن، 

المسممان.واش فيه، قوح أوجزئيا كليا عنه فالإعراض 
أر:رتآلقوله بالسنة، يتضمن يالقرآن الأحد أن البيان عن وغني 

عيرومايطى :و وقوله; ٧[، ]الحشر; إبأ: هآننهؤأ تئ رما^٤؛ قئدؤه ألمحن ءاثآثم 
وغيرها.]النجم[، لأمللأجممحز'ن'اأه 

الحبةْع التامة، ؛المحاسن الوصفا السابثة؛ سش ضكؤن 
وأوصافهلذاته هو، إلا بحق معبود لا الذي ش والإجلال، والتعغلتم 



فيهالذي العزيز كتابه نمة، باعفلم الناص عل أنعم الذي وأفعاله، 
وجه،أكمل عل العبودية بحق القاثم نبيه عل والاحره، الدنيا ق معادمم 

ينتهون،لعالهم شديدا عذابا عصاه من به وليخوف أتباعي، يه ليتامى 
فوقلهم أن الصالحة بالأعإل إيإمم وأتبعوا آمنوا الذين عباده ويفرح 
أبدأ.فيها حاليين الحنان ل حنة مثوبة العذاب ص النجاة 

«ز،^اسمامبمة:
ؤيتحقاللائقة، الحمد صفات بكل النه وصف ~ ١ 
عليها•

القرآنكلأماش٠lزل.٢- 
الأول.النصيب منه الّثي، ءْلتم، شرف، فه المودية ٣" 

وهوالقرآن أنزل الذي هو قافه العلو، صفة إل الإشارة - ٤ 
منزلهعلو عل يدل فنزوله يعود، ؤإليه بدأ منه صفاته ص وصفة كلامه 

مثحانه.

ومعناه.لفظه ق عيب كل ّمانرص القرآن ~ ْ 
. ١٢تعلل حكم لها تعال اطه أفعال ٦" 
به.وبشارة عنه للمعرضن نذارة القرآن اممه أنزل ٧" 
إه٢ ؤ نممها بمول ولا محي لا القامة دار الجنة ٨" 



الرييطالسؤوة مضوء1و، ي التبمهيدللشرؤخ 
ؤي"عر هءين ثم إًئا ، وه؛ اس أمحتث د1زإ ادمي وثثذر ؤ تعال؛ قال 

قمسلف هنممحا؛نجع أ i إلأَكذبا جخت بذأمبمهمءن تحج ًًكإعة أئ'باهههمكبمق 
هنته اؤزيو1 ما■هل إئا->ثلنا ٦ ■' أنما ألندنث يهتدا بجمنؤأ ؤ ١؛، ءامهم 

ي\ص\
همعفصل، وناذيرأكإ بثيرأ الكتاب إنزال عل نفسه تعال اممه حمد لما 

حملةمن أن فدكر له، المقام لاقتضاء بالدكر يعضه وخص أحمله، ما ان يق 
أن)اعلم الرازىت قال ولدأ، اممه انحد قالوا الدين إنذاره بالقرآن اممه إنذار 
تقوله عل معطوف ي ؤ تعالت قوله 

استحقمن كل حق ق عام فالأول ... ٢[ ت ]الكهف و حإ نن ثديا بأسا 
إذابأنه جارية القرآن وعادة ولدأ. ض أثبت يمن خاص والثاق العذاب، 

جزئياتأعظم كونه عل تنبيهأ جزئياما بعمى عليها عملف كلية قفية ذكر 
إثباتوالمعصية الكفر أنولغ أقبح أن عل يدل انملف ••• الكل ذللث، 
ثلاثة:أصآف ولدأ اش انحذ قالوا والذين تنال('ا'، ض الولد 

الملائكةأن زعموا إذ ابتداء، يالخْتاب المعنيون وهم المشركون، ١~ 
هج؟ ثمؤيت'ز ما ولهم ثبمنئ آتئت قي نمحدوث ؤ تعال؛ قوله ي ك،ا اش، ينات، 

وغثره.]النحل[، 
تعال:قال اليوم، اندثرت متهم ءلائفة بذلك قالت وقد اليهود، ٢- 

لهذا)القائل الثقاعي: قال [، ٣٠التوبة: ] ؤ

١٠ ٥ ٦ / ١ ٠ الرازي تفسير ( ١ ) 



==إقوات1تسورةارمف 

واحدقاظه وقيل: أرمة، أنم محا عباس ابن عن روي منهم؛ القول، 
فرسإلا له يكون لا وقد الخيول، يركب فلأن يقال: كإ الكل، إل وأسند 
[،١٧٣عمران: ]آل ألشاس؛: ثهم ئاد لبأد؛اذا تعال• كقوله وهو واحي•، 
واشينكرونه، الأن وهم ننركوه، به اش عامم فلكا فيهم، فاشيا كان وقيل: 
الكلإل ط\وأ}ة به تقول القول ية نجواز هذا ون، حا"يثا(ُ'*، أصدئ، تعال 

أومداهن، عن يدافع س غالط تعرف هنا وس نك؛رهم، س حقه يلق لم إذا 
يتقيمن غالخل بل الأكثرين، بقول تقل لم أهالها س قالة لأن منحرفة تياراي، 

عندهم.الإنكار س حقه يلق ولم بعضههم به قال لباطل بتهم ن
وفيهتبعا، يتتاولهم فهو الأطاد_، ق بالأصالة يدخلوا لم ؤإن واليهود 

ينالضر ؤإرسالهم اليهود المثرين سؤال س الزول بب لمناسبة 
فكأنهمحمد شأن يتقصيان المدينة إل معيهل أي بن وعقبه الحارين، 

داخلونرجعتم، ؤإليهم ّاكم الن"ين هؤلاء قريس؛ من للمشرين يقول 
سواء.ؤإياهم فصاروا أولكونهم، اش، عل لأفترائهم الكتاب،؛ نن«ارة ؤ، 

بهالاس أحق من وهم اللفظ، عموم يتناولهم وهؤلاء الصاريا، ٣" 
ديتهم.أصل هدا بل اش، ابن ١^^٤ المسح أن عامتهم لاعتقاد 

وهوحيف، نو لونه من ثأناثدييا كذر ف ق المفعول أن مبق - لطيفة 
أعكثد؛_دأسير م هنا و )بأسا(، وهو به المنير وأبت، المنير، 

فإولدأ، اش اتحد قالوا الدين المدر وأبت، به، المدر حيف ؟؛ ' ، نوا 
وقدالأول، ن، أثبت، الثانية ؤ، ف حل• وما الثانية، ؤ، أبته الأول ؤ، حيف 

)وقصرهالبقاعي: قال لعلتفا، واكغايرسببا الحذف لهن.ا الحلم أهل استنبط 

الدرراظم 



وليميدتقديرأ، ولو الإنذار قبوله يمح من كل لتعم ُ الأولُ المفعول عل 
هنا)واقتصر قال! الثاق الموضع وق الندر(ُأُ، لا به المنير بيان الغرض أن 

تقديرهنحتمل عا عبر —الذي الثاق ق الفكر ليذهب الأول'م المفعول عل 
أهول(ُ'ُ.فيكون مذهب كل - ه لونه ئ:: مفى فتإ ُه 

عليصدق [، ٥ ]الكهف! و لإبآبهز بد■يذعزولأ ئالم ه تعال! وقوله 
اممه)انحذ يقولهم! العلم عنهم نفى ربه( وقوله! السابقة، الثلاثة الأصناف 

للكفاراف أثبت قد بل آخر، علم عندهم يكون أن يمغ لا وهذا ولدآ(، 
العدل،من وهذا ٧[، ]الروم! الدنا؛و أ-ل؛ون ني بممنذ م فقال! علءأ 

وغيره.الوضع هذا ق السورة، هذه دروس من الكلام ق الدقة فتوخي 
انحاذمن وعلا حل له نسبوه ما أن )يعني طك! الثنقيطي يقول 

)وعهلفعاشور! ابن قال متحيل(ُْ*، لأنه به، لهم علم لا الولد 
ةقأثذثإئاءق؛ؤإنانبمن1ئاآ؛نا يقولون! كانوا لأمم حجتهم قطع ل4 

يقولون،ما عل حجة لأبائهم يكن ل؛ فإذا ]الزخرف[، ه ^٢٢٢ 
،٠يقلدوهم(ربأن جديرين فليسوا 

ثذآمبجأءنحفيثمحح لاثآبهزلإف لثم هئا نعاش٠٠ وقوله 
قالالولد، من هك افه إل نسبوه لما واستعظام تشنع، فيه ص يمؤرنثإلأ'ىبأ 

هنا)باسآ(.وهو ( ١ؤ 
الدررلاوقاءي0/ا<اا.)أ(نظم 

ولدا(.اف انحذ نالوا حملا)الدين وهرهنا )٣( 
)؛(نفلمالدررللبقار0/-أا.

.٢٧٤بالقرآن"Y/ القرآن في-ضر البيان أصواء )٥( 
واكو'يرخ/حآ*ن)ا"(الحرير 



=إضاد1تسودةادصف 

يتهنمن فيها لما والافآراء الكفر ق هده مقالتهم عفلمت رأي ٠ الألومي 
علنصب وم9كل1ث؟أ وعلا... حل بك؛ريائه يليق يكاد لا ما إل تعال 

صفةه بو؛\»ويوهبح ^ ٥٥١؛تعال؛ وقوله أ كالمة أيرها ما قيل؛ وكانه التمييز، 
الالنفس به وغيث الثي3لان به يوموس مما ممرآ فان ... ء لكلمه وِ 

المنكر!('".هذا يمثل فكيف الفكر، عنه يمرق، بل به، يتفوه أن يمكن 
لأنكلمة، الحملة وسمست، ه، ولدا أقم أمحذ وئ\زأ ه هي؛ والكلمة 

ولهداالكمر، والكلام الركبة، غر المقرئة الكلمة عن بالكلمة نمر العرب 
كلمة.القصيدة سموا 

علليدل للاستمرار، المفيد يالمايع عر ء ءهمحرج وقوله؛ 
منخروجها صورة استحضار وفيه لقولها، وتكرارهم لها استمرائهم 

عليدل ه مذأملهأ فصح ؤ )قوله؛ الرازي؛ قال لففلاعتها، نحيلا أفواههم 
لان|مبه محري ّيء فكانه ... العقل عتل. جدا مستكره الكلام هذ«ا أن 

وتنفرناباها وفكرهم عقولهم قولهم، أنيا ْع لأنيم التقاليد، سبيل عل 
سوىتند م لها ليس )أي؛ كير: ابن قال أخرى؛ نكتة وفيه عنها("ُ، 

ء؟إنبمولرركقال؛ ولهذا وافتراوهم؛ كذبأم إلا عليها لهم دليل ولا قولهم، 
له،حقيقة لا زعم محرد دعواهم بأن مشعرة الحمالة فجاءت ؟أ؛(ءم، إلأ'ةذبا 

أنأخبمر لو أحدهم أن ذلك عل ؤيدل ه، نوِإنبموفيس'إلأمثا قال؛ ولذا 
يثهلشوكاد وأنكره، ذللث، لاّتعفلم ولد وله تزوج عندهم مقدما راهبا 

الخالق!بعض عنه نزهوا ما للرب فنسبوا العقول تاهتا ولكن بقائله، 
صفةإلا ذلك، لقولهم صفة لا أي َبم؛ مإنبمولختإلأكن.ثا تعال؛ وقوله 

.١ ٤ ٩ / ١ ١ للألومحي المعال روح شر )١( 
.١٥٧ا/٠ الضب،للرازي ضرمفاتح )٢( 
ممره/ا""؛ا.شرابن )٣( 



أخطأإذا الحجاز لأهل متصلة لفظة )وهذه حبان! ابن قال الكذب، 
يطالقونالحجاز، أهل لغة )وهو الحاففل؛ وقال كذب(ُآ*، له؛ يقال أحدهم 
والخطأ("'.العمد من أعم هو ما عل الكذب 

يطلقالناس فبعض وخطرها، الكلمة أثر عظيم عل تنبيه الأية ول 
حولهومن ه نفعل فيجر عواقبه، ل نظر دون عواهنه عل الكلام 

بعظائمؤينذفهم الأعراض، ل الوقؤع يتمرئ وبعضهم الويلات، 
عن,*؛١:^ تعالت قال بالا، لذللث، يلقي ولا بينة، بغتر الأمور 
وبعضن]النور[، ء  ١٠ذساوهنتيثأشعظبم تزئعر ماثزوكمدعءلههسإأم؛صؤِ 
وقالإسلام، من فتخرجه بالا لها يلقي لا همارات يطلق قد الناس 

لهايلقي لا النه مخهل من بالكلمة ليتكلم العبد ؤإن الصحيح! الحديث، 
السلامةففيه اللسان، وكف الحذر س يد فلا ، ٠٢٠جهنم ل ببا تاوى بالا 
كله،الأمر برأس أخرك "ألا هأ لعاذ . قال وقد لعهلسا. اص 

كمقال! بلسانه، فأخذ اش! نبي يا بل قلت،! وسنامه؟ وذروته، وعموده، 
Lip ،.ثكلتالث،فقال! به؟ نتكلم مما لواخذون ؤإنا اممه، نبي يا فقلت،! هذا. ؛
عل~أو وجوههم عل النار ل الناص يكب وهل معاذ، يا أمك 

نتهمأ"ُ".ألحمائد إلا متاخرهم— 
غو٦ أنما يهنئاألحديث، يؤينإ لم إن ءاثره-م غ مسك بتجع قتألأف، بأ ٠ ه1ل نم 

القرآن،ه يهدا؛"^J_، ؤ عليهم؛ لثؤ؛حزنلث، نفمهلك، أي •«! لزثج 

.٢٣ه/حبان ابن صحح ( ١) 
)آ(فحابرىآ/'بمأ.

(.٦١١٣)اوخ1رىه/ييمآ صحح )٣( 
الألبانر.وصححه (، ٢٦١٦)١١/٥الرمذى،سننر ( ٤ ) 



=اقواق1تسةامف 

وكدتمشركهم فكأن قبلها، بإ المعنى بربط يشعر فلمعالك، قوله; ق والفاء 
وسرعةنفرتم بشدة يشعر و ءائنيم أأِي ت وقوله الأمفا، سبب هو 

إآثارهم غثر يدرك يكاد فلا المح،.، إجابة عن تولوا جثن مفارقتهم 
قللترجي تكون "لعل" لفنلة أن أولا ت)اعلم الأضواء صاحب، قال 

أنالمحيهل البحر ق حيان أبو واستظهر المحدور. ق وللإثفاق الحبوب، 
يبخعأن . عليه للاثفاق صكي، نمغ ئث :؛ؤ هنا قوله ق "لعل" 

بهقال وممن للنهي. الأية ل "لعل" إن بعضهم وقال به. إيإنم لعدم ه نف
البحرصاحب، عنهإ نقله كإ ععلية ابن كلام معنى وهو الحسكرى، 

قهي وقيل؛ إمحامم. لعدم لمثج نفتبخع لا فالمعنى؛ هدا وعل الحيعل. 
مذهبللاستفهام لحل ~إتيان الإنكار معنى الضمن للاستفهام الأية 
ق-ها المراد أن "لعل" معنى ق عندي الأقوال هده وأظهر ~ ، محروقكوق 
مثل3، المهي معنى مضمنة لعل ؤاطلاق عليهم، الحرن عن الهي الأية 
المرادأن عل الأدلة ومن الكلام. سياق عليه يدل عري أسلوب الأية هده 

^:٥^^٥٠٧كقوله: ذلكر، عن صرمحا النهي ورود كثرة ذللثط، عن النهي حا 
[،٨٨]الحجر؛ ه ؤولأءثز0ملم وكقوله؛ ٨[، ]فاطر؛ ه ثسرتح هثم مثك 

الأياتر،من ذللث، غر إل ]المائدة[، ء  ٦٨صهلأئأسءلُامي وقوله؛ 
٠٠١القرآن(*القرآن به يفر ما وحر 

رسولهمسليا تعال )يقول ؛ ظنممهكمر ابن قال ممكن، والحمع أقول؛ 
نفسكمللث، لا عنه••• ويحدهم الإيإن لتركهم المثرين، عل حزنه ل . 

يضلفانا ضل ومن فلنفسه، اهتدى فمن اممه، رسالة أبلغهم يل ...أسما 

.٢٧٧ frبالقرآن القرآن شر ق اوأن أضواء (' 



حسرات(ُن.عليهم الث، نغندهب فلا عليها، 
إثر.ؤيقال أثر. جع آثارهم القرهلي؛ )قال ه، ءامعم مق ة وقوله• 

البحر:ق حيان أبو وقال عتك،. ؤإعراصهم توليهم أثر عل والمعنى؛ 
أوبعدإمحاتم• من بعديأّك أي بعدهم، من آثارهم" عل ومعنى 
وقاليعده. أي فلأن، أثر عل فلأن مالت، يقال؛ الكفر. عل موتم 

منداخله ومجا به، يؤمنوا ولر عته تولوا حنن ؤإياهم ئبهه الزمحشري؛ 
يتساقطفهو وأعزته، أحيته فارقته برحل توليهم، عل والأمف الوحي 

أفراقهم عل وتلهما عليهم، وجدأ ه نفمحسخع آثارهم، عل حسرايتإ 
الخزن('".ثل.ه هنا! والأمن، 

)ا(تفراينممره/مامآا.
.٢٢٧٧! بالقران القرأن ضر ق البيان )آ(أصواء 



=إماهّسورةارمف ؤهلإ(=—^=====د= 

سئ؛خ^ِعدىف^^1غإكمتيز
منكل وأطاعه له آمن لو يمنى اممه إل الداعية أن فيه شاك لا مما 

منكثثر ق لديه تولد الأستجاية عدم فإن وبالتال بالدعرة، إليه يتوجه 
ي؛نيتفاوت الأسف هدا ميمك أن إلا والأسف،، بالأسى شعورآ الأحيان 
يامحقمن ومنهم له، يتجب، لر دعاه من لأن ياسفج من فمنهم الدءاة، 

وقدوذاك، هدا وشتان إليه، دعاه الذي للحق يمتجب لر لعام من لأن 
قحلل إل يرجع وقد النية، أصل ل تفاوت إل التفاوت هدا مرجع يكون 

بنمحمد الشيخ قال ذللث،، غر يكون وقد الداعية، من وغفلة التصور 
تالبلاغ هي ه الض وظيفة أن ، Inأن؛يعد الأية تقبر ق جق<اثمح 

الله،فبيد الهداية وأما البلاغ، وظيفتهم العالياء، ت بعده من ورثته )وهكذا 
لكيللحق، الناس يستجمت، لر إذا محزن المؤمن الإنسان أن المعلوم ومن 

نوعتن"•عل الحق، شل؛^'r، إ إذا الخانق 
ا~نوعبجرنلأنهلمبمل•

يقبل•ب الحق لأن محزن ونؤع ~ ٢ 
فانإدعا إذا والتاق لنفه، يدعو إنإ الأول لأن الممدؤح، هو والثاق 

[.١٢٥]التحلت ء أذعإكصدلربما م قالتعال• ولهذا اممه، يدعوإل 
ولذللث،الحق، لأنه قول، i؛_J لأنه أحزن ى الإنسان: قال إذا لكن 

محمودأ؟يكون فهل به، أحذت قول حلاف عل الحق ل لونان( 
مولإلا هم له ليس الذي كالاحر ليس لكنه محمودا، يكون الحواب: 



^اقداداءّءدةائمف

غثره('ا'•ثل من أوحاء تله، نواءحاءمن الحق، 
الناسقبول لعدم أ<امفك تفرق؛؛ن أن أردت إذا العقلاءت أحد قال 

أن^ J،j،ijإن لأسفك مانفلر لكلامك، الناس قبول لعدم وأممك للحق، 
أسفالث،ومدى مكانه نفك ومحيل ما، شخ من الحق يقبلوا لر أناما 

حيره!فا نفسك هوحفل والثاق الأول الأسف ين فالفرق عندها، 
لالناس،الحق يوصل أن همه يكون حتى ه نفنحاهد أن الداعية فعل 

يبلغأن فيوشك، فصل فإن قوله، لرد لا الحق لرد ردوه إن حزنه يكون وأن 
أحدأناظرت )U قال: إذ م الشافعي كلام أعفلم وئ اكامات، أعل 

الأن عل الكتاب هدا تعلموا الخلق حمح أن وبودي الغلبة، عل قعل 
قصده!وصدق محرده، أعظم ما إمام، من درْ فلله ثيءاُ"، منه إل ينسبا 

لدءومم~يتم، ل؛ ~إن أسفهم وجعلوا طه النية الدعاة أ-حلصى إذا 
وتتفاوتمحمود، فاسقهم كلامهم، رد عل لا الحق قبول عدم عل 

ااد'ءويين،عل بالإشفاق مشوبا أسفه من فمنهم الدعاة، ؛؛ن صورته
الأنبياء؛س اشإ ّولكل عليهم، والشدة بالقوة مشوب أسفه س ومنهم 
كادقومه س المشركين عل الكهف آية ق الذكور محمد نبينا فأسف 

لالسعراء[، ٩٦٢' مربمن؛ى يكؤيؤأ ألا مسلك ثؤع نتيى ه ه، بتفويذهب يهلمكه 
؛أمف<نبيه وهذا ٨[، ]فاؤلر! ه تنتأ هيم مثك يدهب ثلأ ة وقوله• 

وسلامتهمقومه هداية عل حرصه فكان يوسف، فراق عل يعقوب 

يسير.يتصرف الكهما لسورة جءةق4 مسير0 (من ١ ) 



ءإفراقاتسةاثمف 

وقمكروه. كل من لم ؤيولده إليه يرجع أن ^^؛ ١١يعقوب كحرص 
إذالعجل، واقفين بنوإسرائيل عصته يوم ١^^١ موسى أمحق نجد اكابل 

أثفهو و]هلهتاُح[، [ ١٥٠]الأعراف; ء أسمأ عمين ؛۶ إليهمرجع 
وأحدالتوراة ألواح ألقى أن إل الغضب ألحأه حتى بالغضب، مصحوب 

وقال;إليه محرم هارون أحيه برأس 
مزلة.وهذه منزلة ئللث، [، ١٥٠]الأعراف; 

قوالرفق اللن باسمتعال تقضى الل.ءوة ق الحكمة ؤإن هدا 
وممامقال، مقام لكل إذ موصعها، ق والقوة الشدة واستمال موضعهما، 

ءلالعوس الأنبياء، هم الحكمة هده بمثل الناس أحق أن فيه شائ،ا لا 
يحبوالشدة اللتن يدور؛؛ن أقوامهم مع مواقفهم ق تنوعا لمس برهم 
هدافان ، وموسميكنوح بالشدة منهم اشتهر س وحتى الحال، 

منوكيلك، الوقت،، هلوال بالشدة مصحوبة كانت، دعوتيما أن يخي لا 
فيهايكن ل؛ دعوته أن يعني لا هذا فإن محمد كنبينا باللن منهم اشتهر 

المقال;يتضح و؛ا.لثال الوقت،، طوال شدة 
أذاهمعل وصر عاما، خمسان إلا سنة ألمؤ قومه دعا ؤقغ؛ فنؤح 

وماوالمح،، بالرفق إلا يقابلهم وب التهم، بشتى له وامامهم محإعراصهم 
منإلا منهم يؤمن لن أنه الله بوحي ■علم لما إلا معهم الشدة اه؛ استعمل 

ينا:ؤإندثأصإ فقال; يمثلمها إسماءمم وقابل اشتد منه سمخروا فا،ا آس، قد 
عكينمل ٥^؛^ عياب إؤخ ثلتوثمن ؛بئ، ١٢٨دتررة؛■.'

اسار;س الأرض أهل عل دعوته كانت، وكدللئ، ]هود[، ب ؛ ٢١ء نمر 
يؤمنوالن أنبم أيقن أن بحد ]نوح[، آه ا ٢٦دثارا ءث،أهما

بةi^^، ؤ محض شر بقاءهم وأن 



^إشرات1تاسورةاثمف

محلها.ق الشدة هده فكانت دعاءه الله أجاب وقد ]نوح[، 
فيهله يرمالذي الأول اليوم من قك ريه يأمرْ ^٤ ١١مومى وهذا 

منيرجى لما لينا، قولأ له يقول أن وبغيه" كفره شدة ْع ~ لفرعون 
ادنثاإكتيمو<بمظ>، 38الدعوة ل الأصل وهو به يبدأ ما أول فهو الامسجابة، 

له!ؤيقول ^؛ ٤١١فيستجيب ]طه[، ٩ ؛، بختي مدثرآو يالنلع. لأ نمولألم> ٢؛ 
فرعونمخرية عل يصبر ثم ]ؤله[، ه ٧، الثدئ آثع ّن عق «نألثلتم 

إنوعده ونقضه اقتله، وهمه والحر، بالحنون له واتأامه وامتكياره، 

رفيقالينا الووأ موسى كان الأحداث هذه كل فخلال الرجز؛ عنهم كشف 
هن.إما و مرآ كان ولو الحق يوصل أن من ذلك يمنعه ولر ومحتب، يصر 

لصبفرعون عاد فلمإ ]طه[، م *، ونوك مزكيث عك أنداب آن ارهمإكنآ 
وغلسرمنه، اصه؛ موسى أيس وعوده ونقص إمرائيل بني عل العذاب 

ؤإصلألالكفر من فيه لما محص ثر بقاءه وأن يؤمن، لن أنه ظنه عل 
# ١١ثثوشسمرإ وأو(قالت لما ذللف، الئ^ لومي وتاكد الخلق، 

ؤواللين ١^>، ترك فهنا ]الإسراء[، 
 ji،معليه دعا تم ]الإمراء[، و  ١٢شئ ثغنمث لأظظث يثير؛

ءنثبمنيأ ؛[ 53الونا4آ-ثؤء وآنوثُ زقه وثلأم تاثث>تيءوُى وياكمىرتآإك 
٨٨أإٌثابلإلإ ' ١٧خ.يوهنوأ ميهنِاذلأ عك ءآندذ أانو,لهتد عق أهلش رقا سبلكا 

يدعوقتكما ليبت ئد ثاو م؛ و دعوته ^؛^١ الله فامتجاب ]يونس[، ٩
محلها.ق كانت الشدة هذ.ه أن عل تدل استجابة [، ٨٩]يونس! 

إليه،محرم أحيه برأس وأخذ أسفا، غضبان مومى رحع عندما وحتى 
ابنفعن قومه، عل التوبة هث اممه مال نم غضبه، هدأ أن لبن( ما فإنه 



=إقراداو(سورةادمف 

تفقال العجل، عبادة من إمرائل لبني التوبة ربه موسى )مال إسحاقت 
اض!لأمر نص؛ر ت لوسي قالوا أنم فبلغني قالت أنمهم. يقتلوا أن إلا لا، 

بالأفنية،وا فجلعبدْ. من يقتل أن العجل عبد كن لر من موسى قامر 
وعن*، موّكااُ وبكى يمتلونمم• فجعلوا النوق، القوم عليهم وأصلتا 
ألفا،سبعون بينهم محتل حتى تألكوا، أن كادوا حتى القتل، )كثر المدى• 

القيةربنا إمرائترإ بنو هلكت ربنا وهارون؛ موص دعا وحتى 
غضبكان ؤإن اؤ^؛، بقومه ورحمته ثمقته عل يدل مما فهدا ا(٠"، البقية 

و؛ينبيته بجولأ ل( :U مميز اللذين ورفقه تجا. لن يإن القابل ول 
يملكان الني. "أن ه عود مابن فعن مواحلن، ل والقسوة الشدة 

أيكملبعض؛ بعضهم قال إذ حلوس، له وأصحاب، جهل وأبو الثيتا عنل- 
فانبعث،سجد؟ إذا محمد ظهر عل فيضعه فلأن، بني جزور بمل ؛بي،ء 

بتنءلهرْ عل ووصحه التي. مجد حتى فنفلر به، فجاء القوم أشقى 
يضحكون،فجعلوا قالت منعة، ل كان لو سيئا، أغني لا أنفلر وأنا كتفيه، 
حتىرأسه، يرفع لا ساجد الله. ورسول بعض، عل بعضهم ومحل 
عليكاللهم قال؛ ثم رأسه فرفع ظهره، عن فهلرحت فاطمة جاءته 

أنيرون وكانوا قال؛ عليهم، دعا إذ عليهم فشقا مرامتا، ثلاُث، بقريش، 
وعليكجهل، بابا عليلئ، اللهم • مثى لم مستجابة، البلد ذلك ق الدعوة 

وعقبهحلما، بن وأميه عشة، بن والوليل• ربيعة، بن وشيه ربيعة، بن يعته 
لقدبيده، نقمي فوالدي قال: نحففله، فلم السابع وعد معيهل، أنجا بن 

)ا(تفراسرى'آ/7ي.

.Uo/Y_^(Y)



ومرةبدر"*'*، قليب القليب، ق صرعى . الله رمول عد الذين رأيت 
يقولالسي.، أمر ق يتباحثون الكعبة عند قريس مثركو بجلس أحرى 
الله.،رسول عليهم محللع إذ كذللث،، هم "متنا ه• العاص بن عمرو 
ببمممر أن فلعا بالبيت، طايفا حم مر ثم الركن، استلم حتى يمثي فاقل 

حممر فلعا مفى، نم وجهه، ق ذللثا فعرفتا قال: يقول، ما ببعض غمزوْ 
الثالثةحم مر ثم مضى، ثم وجهه، ق ذللثا فعرفتا بمثلها، غمزوه الثانية 

محمدنفس والدي أما قريش! معشر يا تسمحون فقال: بمثلها، فغمروه 
إلارجل منهم ما حتى كلمته، القوم فأحدت بالذبح• جثتكم لقد بيده، 
نقول.يشهد.نا وأمثاله فهذا واقع"'"، طائر رأمه عل كأن،ا 

يغلبوالشدة الين جانبي أحد أن أحيانا نجد فاننا مبق ما وبرغم 
اكام،هذا ق منه تما-وحا ذلك يكون فلا موصعه، ضر ل الفاصل عل 
وعاتبهبعض عل الله يقره فلم ا،لواطن بعض ق لبينا. ذلك وقع وقد 
لمنمحبجآهمس؛أومحئؤ تعا>لت قوله من نزل ما ذلك فمن بعض، عل 
عله البي دعا إذ عمران[، ]آل ه ؛يم أوبمد؛4؛؛ ي؛ 

الالأية فنزلتا العرب، أحياء بعض وعل قريس وعل بأعتانبم أشخاص 
حديثففي لموا، ي أن اممه قدر هزلاع بعض لأن دعائه، عل ص تقره 
رأسه،ق وشج أحل.، يوم رباعسه كسرت الله رسول أن ُفمحُ أنس 

وشجوانبيهم شجوا قوم يفلح كتفا ؤيقول: عنه الدم يلتا فجعل 
ُم،؟آ موسكبجآلآزسء اللهتعال: فأنزل اممه؟ إل وهويدعوهم رباعيته 

صحح.إطدْ وقال ٧(،  ٠٣٦)٢  Y١٨/ حبل أحمدبن مند >٢( 
١(. ٧٩)١ ١ ٤ ١ ٧ م لم مصحح ، ١ ٤  ٤٩٣; سآ المخاري )٣( 



ءإثرات1ت>ّورةالمف 

قليلاإلا بعدم متهم بقي من أملم ثم رحال، الفتح قبل منهم أملم وقد 
رأسهرفع إذا اممه. رسول سمع عمر ابن حديث ول قتل؛ ثمن 
وفلانافلأنا العن "اللهم يقولث الفجر من الاحرْ الركعة ز الركؤع من 

نز:، اش1 فانزل الحمد. لك ربنا حمده، ش اش سمع يةولت ما بحد وفلانا، 
.٠١٠قوله؛ إل م لأكتئآهمس» 

يدعواممه رمول كان قال؛ سالر رواية ل تسميتهم ورديت، وقد 
نزء فزك هشام. بن والحارث عمرو، بن ومهيل أمية، بن صفوان عل 

مرمل،)هو الحافظ؛ قال ;ؤظدهلمظلثزكهأ'رآا، قوله؛ إل إو لأكثئألآزسة 
نزولق الر هو هدا ولحل الفتح، يوم أسلموا قد سإهم الدين والثلاثة 

أنه، هريرة أ؛ى حدين، وق ، ٠١٢٠(;و مىآلآنيسء  ٥١لمس  ٢١تعال؛ قوله 
العن"اللهم الفجر؛ صلاة ق صلاته بعض ق يقول كان . اممه رصول 

ألأمين لتك لمز ه اشُْ' أنزل حتى العرب،'؛'- من -لأحياء وفلانا فلأنا 

)؛(صحٍحالخارى؛/^؛؛)آةحآ(.
(ui(r._

١U٣٦٦/٧رى)٣(فح.
وعصية.وذكوان ورعل لجان أمات لم معند التصريح جاء )٤( 
ثيء(،الأم من ك )لمي اض أنزل حش قوله: : TTU/Aالفتح ل م الحافظ قال )٥( 

)ليسونزول أحد، بعد كانت وذكوان رعل قصة وأن أحد، غزوة ل امتثكاله تقدم 
علةل ظهر نم النزول! عن الميب يتأخر فكيف أح-، قصة ل كان ثيء( الأمر من لا-ج 

بلغه،عمن ١^٠٢،^، رواية من مقطع القه، أنزل حتى قوله: وأن إدراجا، ب وأن الجر 
أنهبلغنا )ثم الزهري يعني )قال( هنا؛ فقال اككورة يونس رواية ل ملم ذللث، بان 

ثيءالأية نزول سبإ ل ورد وفد ذكرته، لما يصح لا اللاخ وهدا نزلتا(، لما ذللث، ترك 
حديثهمن لم ومأحال فعنال وذكوان، رعل قمة بخلاف تقل.م، ما ينال لا لكنه آخر، 
وجهه،عل الدم سال حش وجهه، دمج أحد، يوم رباعثته كسرت الني. أن أنس 

لمسة تحال افّ فأنزل ر:fم؟ إل وهويدعوهم بنيهم هدا فعلوا قوم يفلح كيفا فقال؛ 
=عل دعا أنه. عمر ابن حدين، و؛ين بينه الحمع وطريق الأية، ء ألأمد محن لاك 



خلقيأمر من محمد، يا إليك، )ليس ت ظهقٌ الطري قال ، ٠١٠الأية ،؟;• شء 
والمضاءإئ، أمرهم ؤإنإ طاعتي، إل فيهم وتتتهل أمرى، فيهم تفد أن إلا 

علالتوبة من أشاء، بالذي وأحكم مهم أقفي غثري، دون بيدي مهم 
بالقتلالدنيا عاجل ق إما أوالعياب؛ أمري، وخالف، وعمال ي كفر من 

بي(ا'،.الكفر لأهل أءددت، بإ الأمحرة آجل ق ؤإما افره، والنقم 
اللمنلتغليبه الواطن بعض ق اج^؟؛ نبيه عل عتب، اش نجد ا،لقابل ول 

ونبيناالخانبين، أحد إل ميله تحدد الإنسان وطبيعة مجوصعه، غير ق والرفق 
كنت؛ناش ربمثانِ ثنا ء؛ االؤمنينت عل والحرص بالرأفة ربه وصفه د قس 
عزبرأنستتظم ِس ;نوح -آ؛د==قلم نمن ه [، ١٥٩عمرازت ]آل ء ثهآ 

تالتو؛ةآ،؛آ  ١٢٨ءلبمًظم حريتؤ عبمتنر ما عنته 
ومن؛المح،، ووزن إذا قليل موصعه غيرّ ل الشدة إل ميل من يقع فإ 

ذلك:

عك"ررأنه لر ما لك لأسغفرن واف "أن طالب: أب ل قال - ١ 
يدر.أمارى قصة - ٢ 

قيره.عل وقيامه محلول ين أي ابن عل صلاته ٣- 
العسرة.جيش عن تبوك غزوة ل التخلف؛ن للمناشن إذنه ~ ٤ 

الأمرمن له وغ ءي،ا معا، الأمرين ل الأية فنزلت صلاته ق ذلك، بعد =الذكورون 
وذكوانرعل قصة بخلاف أحد ل كاله وذلك عليهم، الدعام من محه نشأ وفيها المذكور، 

مسبهاعن الأية نزول، وتأحر ذللا، ءمسه كانت، قصتهم إن يقال أن ومحتمل أجنيية، فانيا 

لأالأ\.)لإ(فراتجري 
يمحاوخاري؛/ي0؛)إهآ؛(،يمحِ؛/؛0)؛آ(.



=إقواهسسووةارمف 

وتفصيلمحة، ال. ه نفأثر فيها نجد التي القضايا من وغيرها 
بنعمر أن ذهنه عباس ابن فعن بدر، أمارى بقصة فتكتفي يطول، ذل1ثإ 

اممهرسول قال بدر، يوم الأمحارى أمروا لما أمم أمحرم ه الخهلماب 
اش!نبي يا يكر• أبو فقال الأمارى؟ هؤلاء ز ترون ما وعمر• بكر لأبط 
علقوة لنا فتكون فدية متهم تاخد أن أرى والعشيرة، العم بنو هم 

ابنيا ترى ما الله رصول فقال للإسلام• يبمديهم أن افه فعسى الكفار، 
تمكناأن أرى ولكني أبوبكر، رأى الال-ى أرى U وافه! لا قلت،: الخطاب؟ 

فلأنمن وتمكني عنقه، فيضرب عقيل من عليا فتمكن أعناقهم، فنضرب 
فهوىوصناديدها. الكفر أئمة هؤلاء فإن عنقه، فاضرب لعمر— سيبا ن— 

فإذاجئتح، الغد من كان فنإ قلتح، ييوما ولر أبوبكر قال ما اممه. رسول 
منأحيرل الله! رسول يا قالت،: يبكيان، قاعدين بكر وأبو اش. رسول 

بكاءأحد ب ؤإن ؛كيت<، بكاء وحدت، فإن وصاحبلمثج، أنت، نكي ثيء أى 
أصحا؛لث،عل عرضن للذي أبكي، الله رسول فقال لثكائكإ. تياكيت، 

—مجرةالشجرة هد.ْ من أدنى ءال.ا-يم عل عرض لقد الفداء، أحدهم من 
حقأنتئ وعؤ0ةث أن ِني يإ،،Jd ه' اممه وأنزل اش لي من قرية 

— ٦٧]الأنفال: قلاثثاه يمننم ميرأمنأ ثؤ — قوله —إل ننيثؤ،آفيه 
لماوفيه: أتم، يان( به عود مابن وعن لهمُأُ، الغنيمة اممه قاحل [، ٦٩
فل«كرالأسرى؟ هؤلاء ق تهولون مجا اممه رسول قال بلءر يوم كان 

اممهارسول يا : ٠٢رواحةُابن وقال قال: نم وعمر بكر أي قول من نحوا 
فقالقال: نارا. عليهم أضرم ثم فيه فأدحلهم الحطب كثير واديا انفلر 

(.١٧٦٣) ١٣٨٣)ا(صح؛حمامم/
الكببمرالعجم انظر رواحة ابن لا حبش بن اف عبد أنه مرصع ؤ، الطثراق صوب )٢( 



شيط،علتهم يرد ول؛ اممه. رسول فيحل قال؛ رحمك؛ قطعت العباس! 
وقالعمر، بقول ياحذ ناس! وقال بكر، أي بقول يأحد ناس! فقال قال! 

]إنفقال! ه الله رمول عليهم فخرج قالث رواحة• ابن بقول يأحد ناس! 
قلوبليثي الله ؤإن اللبن، من ألن تكون حتى فيه رحال قلوب ليلن الله 

كمثلبكر أبا يا مثللث، ؤإن ، ٠١٠الحجارة[من أشد تكون حتى فيه رحال 
^زج نجت عمئ ؤقئ عصاي، وس مي ؤ>؛ئ يعن ءؤذس قال! . إبراهيم 

ؤإنستجظملمبمادقيإنسزقال! عيسى كمثل بكر أبا يا ومثللئخ ]إبراهيم[، 
قال:نؤح كمثل عم يا مثلك ؤإن ]الأىJة[، ءه ءظقأقاتغزممر 

كمثلعمر يا مثلك ؤإن ]نوح[، ي ج؛ دثايإ■ ثنآهم، ؤ لدر 
]يونس[,ه ج' ألiث١بالآلم حقتوأ هلويهنَ مثآفددؤ قال: موسى 

هث:الله فانزل عتق... أوصربة بفداء إلا أحد منهم ينفلتن فلا عالة، أنتم 
ربدعيسآدوتا؟؛0؛" ؤ،أمحر»ئر>دوث يئتحث أنرئخإ تؤ0لمح ِلبقآن اَكاكت• مؤ 

]الأنفال['".
بعضهمالله حمى ربا اليوم؛ الدعاْ أفاصل من كثثر حال وهدم 

-هاعليهم اممه مى سجيتهم، فتلك، ورأفة، عفليمة رحمة فيها نفوسا 
يغلب،قد ثم ونفعهم، الخلق هداية عل حريصن الخثر؛ ق فسخروها 

عليه.يقرون لا تسامح إل فيجنحون مومحعه غثر ق الهلبع هذا عليهم 

أحمد.عند نيادة [ ت العكوفن ين ما )١( 
ووانقهومحمٍه (، ٤٣٠٤) ٢٤م/ والحاكم (، ٣٦٣٢) T^r\اأحمد الإمام مد )٢( 

ثابت،الأسرى ق وعمر بكر أي ، احتلافأصل أن غم الأثر وأعل الذهي، 
.—٨٤ ٤ ٤ ٥/ الغليل إرواء وانظر السابق، ايديث، ل ك،ا 



=|قواهتسيرةالمف 

الحرل مخروها الحق، ل عظيمة وقوة وشدة غلظة فيهم من ومنهم 
الطعذلك، عليهم فيغلب وكبتهم، الله بأعداء النكاية عل ، ^jawjأيضا؛ 

قيل:فالأمركإ فيها، شدتم عل يقرون فلا تناسبه لا واطن مل 
موضعق اليفب مضركوصع • بالعلا• السيف موضع ق الندى فوصع 

اقوى^
منفيه فتجد الخليهلين، من فترلإت ه نفارثثكت من الدعاة ومن 

ذلك.مصاواق نحد سيرته تعرف من فتامل الثاف، طبع ومن الأول طح 
اممهحبله جبلة فلكل للبشر، بالنسبة نقصا أو عيبا ليس كله وذللث، 

فهوالشدة عل جبل ومن فهويعمل؛مقتضاْ، الفن عل جبل فمن عليها، 
تعال؛قال اللام، عليهم الأنبياء هدا عن ينفك ول؛ بمقتضاها، يعمل 

حلقلما ميسر "كل اس؛: وقال [، ٨٤]الأمراء: « مءفلبملشتاك0. ١؛ 
البينهإ، ومن واللهن الشديد فيها يدخل واسعة دائرة هناك أن إلا ؛ ٠٢'له 

لنيمزيل. ولا التضييق إل نحرجه شدة بمزيد لا يتعداها؛ أن لأحد يبغي 
التيالدعاة لا الحقة، الوسطية دائرة هي وهد0 الرخص، نتع إل محرجه 
تنكتعال: قال التببر، بدعوى المحارم ويتعدى الحدود، فيها تضع 

[.٢٢٩]البقرة: ع [،وأزألأسووذ ١٨٧ cr-ثاووداقئلأو،رمظ 
ولاهممن طخ لاكتثاف يعوا أن للمردين ينبغي محبق، ما وعل 

دورهميأخذوا كي وطباعهم، قدرابم ْع يتمق با ليوجهوهم أمرهم، اش 
بعضهمإليه يلجأ قد مما أول وهذا الدائرة، تللث، داخل متحرين الفعال 

يغلبيقال كإ الهلع إذ الغالب،، ق محيى لا فهذا ، ٤٢٥١١تغيير محاولة من 

الطويل.البحر وهومن المي الطيب لأبا اليت )١، 
(.٢٦٤)٩ ٢ ٠ ٤ ص؛/١ صحتح (، ١٧١ )٢  n٢٧٤/٥ اتجاري 



مطلوب.فهدا الغامدة الأخلاق وتضر الطبيع تغيثر بثن وفرق التطبع، 
الدائرةتاللث.، داخل للعمل وتوحيهها والقدرات الهلباع فاكتثاف 

الحوائج،لقضاء وذاك للجهاد أو للعلم فهدا والمجتمع، للأفراد عمتم خير 
محقهالعمري الله عيد إليه كتب إذ ، مالكا الإمام أفقه وما وهكذا، 

الأعإلقم اممه )إن الدهم،; بإء يكتب ما إليه فكتب للعبادة، التفرغ عل 
الصوم،ق له يمتح ولر الصلاة، ق له قيح رحل فرب الأرزاق، قم كا 

الحهاد؛ق له فتح وآخر الصوم، ق له يفتح ولر الصدقة ق له فح وآخر 
ماأقلن وما فيه، ل قيح بإ رصنا وقد الثر، أعإل أفضل من العلم فتشر 

وبر(رأُ.خثر عل كلأنا يكون أن وأرجو فيه، أنتا ما بدون فيه أنا 
الأمر فهو سق، كإ أوالشدة، اللحن حاني من خروج من يقع ما أما 

الحطاينوخثر خطاء، آدم ابن كل الئ؛؛; قوله نحت، ؤيدخل منه، مفر 
يرعويفلا الطبع مع المخْلئ يسترسل عندما الإمكال( لكن "٠، التوابون 

الحنؤحإل هوام حمله مواء المعينة، الواقعة ق \ذثوآ بمقتفى ذكر إن عنه 
المذكر.الناصح عن أوأعرض طبعه، مع تتفق يعيدة اؤيلأت نحو 

^تجابةالنير؛فياكءاة;
الأسف،كان ؤإذا الناس، استجابة لعل.م يأّفط الداعية كان إذا 

ينعكسقد الاستجابة عدم فان سبق، كإ محمود وغثر محمود إل م ينق
هناويماكن مسثرته، ق الانحراف، من ثيء إل فتؤدى سلبا، الداعية عل 

محله،غثر ق الاستعجال الأول; الانحراف،؛ من رئيمثن نوعن نسجل أن 

)ا(سرأءلأماولأءح/إاد
الأس.رمحه (، ٢٤٩٩) ٦٥٩)٢(سنالترْدي؛/



=(قواد1تسودةارمف ——^ًءءًءًء 

فيهاويقبح التأف تستلزم مواقف فهناك محله، غر ق التأف والئاف• 
التاف•فيها ؤشح الاستعجال تستلزم أحرى ومواقف الاستعجال، 

أحدق وقع ربإ له الناس استجابة عدم رأى إذا الدعاْ بعض إن 
موصعهغر ق الاستعجال أما الوخيمة؛ عواقبه منهإ ولكل الأمرين، 

القنوؤل.أو الغلو، أو التنازل، ثلاثة؛ أمور من واحد ل صاحبه فيوقع 
فيإشرعية نحاوزالتا من الدعاة بعض به يقوم ما التنازل، ومثال 

أويرحص فتجده الحجاب، أو المعازف م،إع أو مثلا يالاحتلاط يتعلق 
أتيحت، الدعاة هؤلاء من بعدد الماس ابتل وقد فيها، ينرحص 
وطم،البلاء فعم والفضائيايته، القنوات ق واسعة محالات لبعضهم 
تعال!قوله فقهوا أتيم ولو الحمهور، قلوب تأليف هدا ق بعضهم وحجة 

لما]هود[، ؟آ  ١١٢دثاسلوثي؛ر؛،وكةلملاقث> مم ؤ
إدقالأتهلكانؤ تحال؛ قوله فقه ذللث، إل حمحوا ولو ذللئ،، أشمهم لهم سولت، 

لعلموا]القصص[، ه ي:٦ 
والمتائجاممه، لحدود تعد دون بصثرة عل الدعوة هو عليهم الذي أن 

إعراضمحملهم و!؛ فاطمأنوا، بأيدييم، ليت والهداية إليهم، ت، لي
المذموم.الاستعجال عل الباعث، الحنع عل الماس 

سالإياس س الإسلامية الحركات بحص عند نراه ما الغلو، ومثال 
وقدفكريا، عنفا يكون قد الواقع، اد فلمغيثر العنف، إل فيلجوون الماس، 
الوزىفرض بمحاولة وذلك، المائي، الحنق إل الفكر حدود يتجاوز 

صاءاةدون كذلك،، بالقوة متكرأ يرونه ما وتفر بالقوة، والأفكار 
تغييرضوابهل ليعلم أحيانا للمسألة كاف، ودون؛حث، والمفاسد، للممصالح 

الأموالؤإتلأف ملاح، الحمل إل بالبعض الأص يصل حتى باليد، النكر 



هذامثل وبال عل شاهد حثر والواغ المحرمة، الأرواح ؤإزهاق 
المجتمع.وعل الدعوْ، وعل أصحابه، عل الاصتعجال؛ 
تضيقإذ لحبن، المحا الأفراد من لكثبمر محصل ما اكومحل، ومثال 

لالتاصح؛ن،امتجابتهم وعد.م لهم الماس محالفة لكثرة الأرض علميهم 
حالهمولسان الماس، صلاح ق الأمل ؤيفقدون أنفسهم، عل منغلقون 

أنه هريرة أي عن الصحيح، ول إ فيهم محر ولا الماس، هلملمثا ت يقول 
قالأهاكهم"ّ، فهو الماس هس الرحل قال "إذا قال: اف. رمول 

الكافرفع طهوص، وجهتن، عل أهلكهم رروي ه؛ النووي 
هالك؛ن،جعلهم هو فمعناها الفتح، رواية وأما أشهر... والرغ وفتحيا، 

قالههوفيمن إنإ الذم هذا أن عل العلياء واتفق الحقيقة، ل هلكوا أمم لا 
وتمحعليهم، شه وتفضيل واحتقارهم، الماس عل الإزراء سيل عل 

لمامحزنا ذللث، قال س قاما قالوا؛ حلقه، ل اف مر يعلم لا لأنه أحوالهم، 
عليه('".بأس فلا الدين، أمر ل القص من الماس ول ه نفل يرى 

قونشاطا حمامة يمتلوون الشباب زمن ل كانوا أناس س رأينا وكم 
الشعورإل •بم أدى المنضط، غثر اندفاعيم لكن اممه، إل الدعوْ 

أهليكاد لا حتى فانزووا، يرجون، كما الامتجابة عدم من بالإحباط 
مثلمحمل كان من إحوامم من ورأينا بثيء، منهم ستفيدون مسجدهم 

ومارتاندفاعيم، فانضبط مشانحهم، لصح امتمعوا أمم إلا حماستهم 
ادنتبمت أيكثهاو توق ؤ ورسوخ بعمق لكن أبطأ، ربجا دعومم، سفينة 

(.٢٦٢٣)٢٠٢٤/٤)١(صحيحب
)آأ(شرحالووىضسلمآا/ه؟ا.



=إقواتااتسودةامف 

يشاء.من يؤتيه الثه فضل وذلك [، ٢٥]إبراهيم! ي رنها 
قيقع وممر الفرص، صاحبه عل فيضيع موضعه غير ق التأن( وأما 

وفهمفقه إل محتاج والأمر الامسعجال،، وعدم الحكمة بدعوى الأمر هدا 
ُوثووثن تعال! قال متوهمة، غير حقيقية حكمة إل للأمور، وتقدير 

قدالا.ءاة من النؤع وهدا [، ٢٦٩]البقرة! و ءكث\را الحبمكثه
الاستعجال.عن قلنا كإ التنازل، أو القنوؤل إل الفرص ضياع يدفعه 

محلق فيستحجلون وهؤلاء؛ هؤلاء ؛؛ن للصواب وفقوا والذين 
الشاعر!قال كإ الأناة، يقتضى محل ل ؤيتانون الاستعجال، يقتضى 

الزللاذستعجلي هع يكون وقد حاجته يعص النأف يدرك قد 
عجلوا!ُا'لو الرأي وكان النال ْع أمرهم جل قوُا فات وربا 

الييتثنأن الثال، دون الأول بالثي.ت، يتمهد النامحس من وكثر 
إالقصيدة نفس ول الشاعر لنفس محرؤيان 

٧ماءلُالآمحزظ إئا-؛ثكا ؤ تاهاش؟ قوله أما 
ه٨ ^فيئاتالإايياواط\ 

ولدا،اش انحل. قالوا الدين وهم المنيرين من ءلائفة تعال افه ذكر فلما 
افتراءهموعظم رببمم، عل زعمهم ل الحهل اباعيم وبتن حالهم وذكر 
افترائهم،لحفلم مناسم، وذللت، عليهم، الأسف، عن . الحم، ض ثم علته، 
وهىعليها، ومجا الأرض خلق من بالخاية عباده سبحانه يدكر أن نايإ 

؛عل.عاليها وما مآلها سن وأن وخاسر، فيه مفلح من لابد الذي الأحبار 
وباحا الإنسان يغتر أن ينبغي فلا بقاء، دار لا فناء دار وأنيا الاحتار، هذا 

الهسط.البحر من وهما ه(،  ١٣٠)ت سلاصاكلي الهتان ١( 



٩،^^الكهفسورة اقواثات 

عنالإعراض إل . إرثادْ علة البيان هدا وق الزاظة، الزية من عليها 
عليهم،والحزن كالأمف والمدارة، للبشارة المبلغ من عليه يقدر ما غجر 

بخارةقفمت، المى سبحانه ئته معن عترجوا لن الخلق ان وهى 
الكتابهدا ق ض به حاءهم عإ باعراصهم ذلك لاّتحقاقهم بعضهم، 

غيرهقلوثبم إدخاله عل يقدر لا الإيإن وأن والدارة، البشارة من 
مانم كل فيه فتجد محالةُ"، لا ات عفليم هول يوم وراءهم وأن سبحانه، 

عليهم.ناسف، فلا محقرا، عملت 

التحريرل يقول جوك عاشور ابن وحدت ثم البقاعي، عند المعتى هدا بعض وحدت ( ١ ) 
•XT\ و\بإ 

ومنهمعنها، ساكت فمنهم بياما، اشرين أعوز حدأ حفية هنا الأية هل،ه موح )مناسة 
إعراضعل للبي. تسلية أما يدون والذي الكون. عل يزيد لا بجا بياما محاول 

العمة،بهلروا وأمم يئكرونه، لعلهم الا-سا نينة وأعهلاهم أمهلهم اش بأن الشركن، 
قحهلحم سيحل بانه تعريص وطا قاحلة. بلادهم فتصر العمة عتهم لب ياف فإن 

اص؛.يوسف كخن المثرين عل محعلها أن ربه اش رسول ّأل التي السع خن ال
هدهصدر ؤ؛ رإن( وموقع ٢[• أات تالكهفته؛يو ل. نن بأناثويا ر يإلني بةولهت اتصال ولهانا 

هيحمصك بنجع ^، ١٥٥"٥ تعالت قوله تضمنها الي للتسلية التعلل موغ الحملة 
ماوخاصة تحال، الله قدرة بعضهم تدير ذللت، من ومحمل ٦[، ]الكهف; ٩ ^١^٥^٢ 

الاسلحياة الم،انل وموما، الأرض حياة من وأضدادها؛ للأشياء إمحادآ منها كان 
كلهاونقمة، ونعمة وكفر، لخان من المعنوي والمولتا المعنوية للحياة والماثل ومومم، 

بقوتهيثق فلا حال، إل حال من الانتقال إل الأهبة وياحو باكغيرِ، يعتبر لن عتر 
الحوانإ.وحتى الفضائل معيار عل ه نفويعرض يأشباهها الأشياء ليقيس وبطشه، 

وتعقلهم(.حسهم إل أقرب لأما اكاس علميها التي الأرض بحال الاستدلال وأوثر 
أسفه.صدد ق حاء فاوكلأم وصف،ا فيإ وقع الشيخ وأن أليق، أست، ما أن وعندي 
الكفر،أهل الله آتاه ما سبه يكن لر الباحع لحرص فا هدايتهم، عل وحرصه عليهم، 
حزينفهوه أومعدمان، موسرين أوفقراء، كانوا أغياء استجاسهم عدم سببه ولكن 

أعلم•واطه تغيفلآعليهم، حزنه يكن ولر مآل، من عليهم محاقه لما 



=|ةراهتسودةائصف 

منبل والتزين، الزينة بجرم لمن اعتار فلا التزين، مشروعية الأية ول 
فيهمنزل الدين العرب بكفار تشبه فقد شه تلقاء من ذلك من شيئا حرم 
]الأعرافثب صءءواك؛تيييىآإري ؤ تعال؛ قوله 
الذينالعرب من الخهلة لهزلأء صد، يا )قل، م الطري قال [، ٣٢

منلهم أحللت، ما أفهم عل ومحرمون بالست،، هلوافهم عند يتعرون 
أنلعباده، حلقها التي اممه نينة عليكم القوم، أييا حرم، من الرزق؛ حلبات 
خلقهرزق الذي اممه رزق من والحلال بالبامها، وتتجملوا -يا، تتزينوا 

الرادهو هذا أن عل التاؤيل أهل إجلمع ذكر ثم ومئاربأم(ُة، لهلاعمهم 
باعتدال،اممه أباحه مما نية أويتخذ الإنسان يتزين أن ين وفرق بالزينة'"، 

كلواالحديث،؛ ول مفاخرة، أو مرق، أو يتثذير ذلاثج يفعل أن وبن 
عباسابن وعن ، ٢٢٠محيلة ولا إمرافإ غثر ي وتصدقوا والسوا واشربوا 

اثنتان؛أخطأتلث، ما شئت،، ما واشرب والثس شثتج، ما 'كل قال؛ هنقا 
-يايتعلق أن دون المباحة الزينة المرء يتخذ أن ين وفرق "؛، أومحتلمة مرق 

قلبه.وتملأ همه أكبمر تصبح أن وين قلبه، 
أوالماس مجمل أن له فليس وزهدآ تورعا الزينة من شيئا ترك من أما 

وأماوالحرام، بالحلال أي ؛المقوى، تكون الفتوى لكن بالورع، يفتيهم 
الكال.ءلل_ا باب من إرشادا إليه فثرشد الويع 

حسنق أقويت، أي عملا، أحسن أتهم رلثبلموهم عامور؛ ابن قال 

)آ(البقآا/آ-ا،ّا.
١.٢ ٨ ٠ ه/ تعليقا الصحح من اللباس كتاب أول ق البخاري ذكره )٣( 
انظرالسابق، والحديث، الأثر هذا وصل من الفتح ل الحافغل ذكر وقد تعليقا، اوسابق )٤( 

الفتح«ا/ّآه'؛.



التبديالخد وعمل واممر، الإيإن إل الراجع القلب عمل من العمل؛ 
حنق متفاوتون الناس فمجمؤع عنه، والحدة للحق لامتثال اق 

درحةالفحوى بملريق تعلم الحض هذا ل التفاوت درجات ومن العمل• 
وقالالعمل("؛، وسوء الاكفر حالة وهي أصله من الحض انعدام 

لهازينة الأرض عل ما لخعل هنا ذكرها التي الحكمة )وهده الثنقيْلي؛ 
قالحكمة هي أما أحر مواصع ق يان العمل، إحسان ق الأيتلأء وهي 
ومرك^قىيم٠تعالت قال والأرصس، موات، والوالحياة الموت، حلق 

ه٢ تلمؤ وامحْ آوث غث ١^ ^ ّمح،وثدئ وئوءثاَلم]< 
وحقاثلثام ستة ن و\يوه0 ■ءو(آلثكونم، نموافي، ؤ تعال! وقال ]الللث،[، 

.ين وقد ٧[، ]هود! عثلأي ثنس ؛ ٤٤١ِل-بلدطم آلء عق عرفه' 
يراك""،(*"".فاته ترام تكن لر فإن تراه، كانلث، اممه تحبي أن موله1 الإحسان 

يالكثرةالمدخ يعلق فلم عملا(، )أكثر ت يقل لر إذ لعلميفة، نكتة وهنا 
إفآلب!بىؤ تحال؛ قال السورة، ق تكرر المعنى وهدا بالحسن، عتقه ولكن 
قوحاء ]الكهم،[، ه َئ عملا لنف ثرس لاشح ةيلوأاثش،إة ءامنؤأ 
تعال؛قوله ومنه قريبا، الثنقيهلى العلامة قاله ما فمنه السور، من غيرها 

أئنوقوله؛ ]التوبة[، ع\نح ^بجنأسكىماطارأسلول 
أوكلث،أؤتيه وقوله؛ ]الحل[، ي قإ ماْتقامإبمملوث بمن مبمر ثوو؟ 

وغيرها.]الأحناف[، 4 تجدلإاآتد(ماملوأ 
أرعالإنسان صل لو هدا، )وعل ظقه؛ عثتمثن اض الشيخ قال 

.٢  ٥٧/ ١ ٥ واكوير التحرير )١( 
.)٨( ٣ ٦ / ١ مسلم صحح البخاري صحح )٢( 
.٢٧٩م البيان أضراء )٣( 



إقواد1تسةاءفءمئحبمًًًًًًً^ًًًً 
آخروصل \دثوآط باتبيع إخلال عل أو صعق، شن عل لكن ركعات 
أحنشك بلا الثاف أحن؟ فأحإ قوية، ومتابعة قوي بيقئن ركعتتن 

صربثم ومتابعة(*؛*، إخلاصا ؤإتقانه العمل باحان العثرة لأن وأفضل، 
)قالكئثر عل القليل العمل بتفضيل يآق قد الشرع أن يب؛ن مثلا 

إنسان!قال لو ^S، الفجر كركعتي التخفيف،؛ الأفضل العبادات بحضن 
والقيام،جود والالركؤع، وق القرآن، قراءة ق فيها، أكليل أن أحب أنا 

ُفثهثعائشة وعن أفضل(***. فالثانى أخفف،، أن أؤيد أنا قال! وآخر 
قل"***،ؤإن أيومها قال: اه؟ إل أحب الأمال أي ه، المي "ثل 

الآكئثر.التقطع من اممه إل وأحب أحسن القليل، الدائم فالحمل 

المرمؤإن وبائال لفان عليها ما إن الأرض، )يحني إسحاق! ان قال 
جرداء،أي و)حرزأ( وترى(ُ". تسمع ما محزنلث، ولا ناس فاد الله، لإل 
والأخرينالأولن اممه بجع حنث البحح، ليوم ضبمها إل إشارة هذا j، كأن 

ه:ؤ تفثر ق ه سعد بن سهل عن أثر كيا خالية، رض أق 
النقئ('ً*.كاهزة خالية عفراء بيضاء )أرض قال: لالازءات[ 

لها،حمالأ المخلوقات س الأرض وجه عل ما جعلنا )إثا والمعنى: 
عملاأسوأ وأتبمم ^^١، ١١٥عملا؛أحن أتم • لنختثرهم لأهلها؛ ومنفعة 

تلملم—،من الأرض عل ما لخاعلون ؤإثا يستحق، ب،ا كلأ ونجري بالمعاصي، 

الكهف.لسورة •؛®؛٥، شره من )١( 

٦١٠) ٢٣٧٣ه/ الخاري صحح )٣(  (.٧٨٣)٥ ٤ ١ / ١ لم مصحح (، ٠
.١٣٧/٥ممرابن )؛(ضر 

١.٣ ٤ a/ ممر ابن شر )٥( 



^|قواتااتسودةاص

فيه('".نبات لا ترابا، الدنيا انقضاء عند الزينة 
أملها، نية الأرض عل ما كل هل تؤن١ءثناه، عموم ق امحلمإ وقد 

الوصول،الأمم عموم بظاهر قوم فاصتدل نية؟ يكون أن يصلح ما 
يكونأن فناسب والتل، البلاء بذكر محصوص أنه عل آخرون وامتدل 

الابتلاء.-|ا لهم محصل الي الزينة المقصود وأن البلاء، غير التل 
تكونأن يصلح الي الزينة وهو محصوص بصوم تشم والأية 

منباطأ أو ظاهرأ الأرض عل ما كل كون عن فضلا نية، كل لا ابلأء، 
أعلم.وافه لها، نية ^٠^ ومنخفص وهوام ودواب ؤإض جن 

نحوق عاليه نمى ما منها أنويع، الابتلاء ب؛ا يكون التي الزينة وهده 
ؤآقله وقوله! [، ٤٦؛ ٠٠٥٠]١^ء؛ الحيوة؛^J-L ربه محآلنون المال '■؛ قوله؛ 
تنمرزيغ هي نعمة كل وكدا ٨[، ]التحل! ي: وزينه إلماد 

كفروها.أم نعمته فه شكروا هل فيها عملوا بإ العباد اطه 
عنزاجر وأعظم للناس، واعفل أكر فيه ••• )وهدا الثنقيطي؛ قال 

حلوةالدنيا "إن ئ:. قال ولدا الباش، عل القاف ؤإيثار الهوى، انلمع 
واتقواالدنيا، فاتقوا تعملون. ماذا فنار فيها مستخلفكم اطه ؤإن خضرة، 
الماء"'"('م.ل كانم، إمرائيل بني فتة أول فإن الماء، 

فلمالدنيا، بزخرف يغتروا نر بفتية مثلا ذللث، بعد اطه صرب ثم 
عنهم،المايلن المشركن هؤلاء بخلاف الحق، من علموا ما عل يوثروها 

الحكمعن بصائرهم عميبمت، الن.اين الشركن، بيولأء تعريضر هدا ق فكان 

.١١٣/٥J)١(الفرامصاسب

.YA.-YU،\/Y"البيان أصواء )٣( 



=|قواهتسودةالمف 

البعثإنكار من عاليه هم ما إبطال من فتها وما الفتية، قصة ق العغليمة 
يعقالوزألوكانوا اش رسول إليه يدعوهم ما وصحة والنشور، 



هري' ء^إفراقاتسءدةاءف

إجهاوىآأسابامفومضإ

يإد١ / ^٠١ ٥٤منءاثيئ1 \زنحت\ءؤو(واؤذو؛كازأ بنن1لآ أز ئؤ تعال؛ قال 
هثربا•١ وهى٥منأنيثأرش_،وا هه ^١ين^•^i، ١٠•لنارئآ أوىآكثيهإز'ألكهف٥٥١

لؤإلثا ئصئ آيزم أى لنز بعثثهم نر ; ١١;عددا سنبمى ألكنف I، ءادانهم عق 
ى^ه]اصف[.

ولئنقريس، كفار عنهم محال الذين الكهف أصحاب لخم إحمال وهذا 
النبيصدق ليختبروا وغره الموال يبمذا القوم عل أثاروا قد اليهود كان 
تعجيزهالموال هذا من الكفار أراد فقد الة، الرسدعوى ق س 

له.جاء يإ والكفر تكذريه من عليه هم ما لأنفسهم لمسوعوا 
الردمحرد الإول وجوه؛ من مرادهم حلاف عل القرآن جواب فجاء 

مناليهود يعلمه لما الرد موافقة واثذي الوحي، انقهلاع ق أحلامهم أطاح 
اتلر واثثاله امماب، أهل يعلمه لما بالمخالفة لاحتجوا ؤإلأ القصة، 
العقيدة؛قضايا بتقرير أيضا جاء بل محردأ، مردأ الأحدايثا برئ الخواب 
عابديبما،ومن محواه المعبودات من والراءة وحده، فه الألوهية كإثثات 

ذلك.غثر إل هك، اطه قدرة وعغليم البعث، إثبات وتضمن 
يتمتىما بخلاف أيضا الحواب لهذا قدم قد افه أن نجل. وبالتأمل 

علسبحانه محد0 من منزل القثم الكتاب هذا أن أولا أكد فقد القوم، 
إثدئث٠أزل يتنديما آس لإي يؤ فقال؛ نبوته لصدقه إثباتا بم^، محمد عبده 

قوالأيات ]الماء[، ه ' ١٦٦لجذ؟ قق ة؛،ئو0 أذزلأ,شؤءث^هي٤ق 
نجاحهمن اللأو صدقه عل الدلالة ق أقوى سبحانه وشهادته كثثرة؛ ذلك 



=إقواق1و|سورةا1مف 

بالقصةاليهود علم يكون أن يبعد فلا اليهود، به أثار الذي لاحتثار ال 
]الماء[،ه ي ين^ششك١ نبيه عل اممه قصه الذي للحق محالفا 

حصثم الهدى، من القرآن ق ما سع من وبشر أمره نحالف من أنذر نم 
منهم-الكهف أهل عن مال، -ومن علم بغير الولد له ينب من 

علمنهم أصر ْن عل والحزن الأس عن بيه. وش بالذارة، 
حرزأ،صعيدآ القيامة يوم الأرض صرورة اممه أكد أن بعد نم التكذيب، 

القوم.عنه سأل الذي الخير ذكر المعن،، لإثباُت، تمهيدا 



هرأ خمأن\هت\ 
ومعناهاالتحقيق، عل المقطعة هي ره... )ؤ ت •ظققع الشفلي قال 

فعلفقهل، رربل،، بمعنى العلمإء بعض وعند والهمزْاا رربل الحمهور عند 
فهيحبت، بل فالمعنى: الئاف وعل أحبت، بل فالمعنى؛ الأول القول 

فهيالئاف وعل والإنكار، الإصراب بئن جامعة الأول القول عل 
شل(ر".الانتقال للأصراب 
إلالمقدمة محن انتقال إصراب عاشور، ابن قال كإ الإضراب وهدا 

هوكالأنتقال... لبياماالسورة أنزلت، التي القاصد من )هدا قال: المقصود، 
بقولهتتصل إليه الانتقال منامسة أن عل المقصود. إل والمقدمة الديباجة من 

إذ^، أل أنثا ألتين مهندا لزيثينؤأ ءائنييم؛j، نج ئث، ؤ تعال: 
ذكرفكان الوُت،، يعد الإحياء إحالتهم الإيإن عن المثرك؛ن صرف، مما كان 
اوعث(>'<ؤمثالألإمكان وبعثهم... الكهف، أهل 

يقولاطه أن ال،كريمة: الأية معنى ق الأقوال )وأظهر الشنقيهلي: قال 
منها،وعجبوا الناس استعظمها ؤإن الكهف، أصحاب قصة إن لبيه 

كشرابن وقال صنعنا('"*؛، وعظيم قدرتنا إل بالنية عجبا شيئا فليست، 
موات،الحلق فال وملطاننا، قدرتنا ق عجيبا أمرهم ليس )أي: ظلقثه: 

والكواكسح،والقمر الشمس وتمخر والنهار، الليل ، واحتلافوالأرصس، 

.٠٢٨ م/ بالقرآن القرآن شر ق البيان أضواء )١( 
.٣٣٣)أ(اكءريرواكويرخ/ 

.٢٨٠)٣(أضواءاويانفي-ضالقرآنبالقرآنم 



^إقواهتسودها|مف 

يشاءما عل وأنه تعال، اش قدرة عل الدالة العظيمة الايات من ذللئ، وغثر 
قالكإ والرقيم، الكهف، أصحاب، أخيار من أعجبإ ثيء، يعجزه ولا قادر 

ءانهامذ وآؤن>كاؤا آثحت، أن ثمنت أز ؤ محاهدت عن جريج ابن 
.٠١٠ا(ذلك، من هوأعجسح آياتناما من كان قد يقولث ي، ؛ و١ عتا 

قالايايتج مشاهدة لكثرة الناس أن إلا فيه، مرية لا صحيح وهدا 
تستوقفطلا عادية أشياء نظرهم ق تصبح لها، ؤإلفهم أشهم وق الأفاق 

وضيخرد أمح، س ص ء،ألمحت اقِمح، ؤ ص.' قال من إلا 
مي، •بمدبيم ة لأدل،ألأم، 

عمران[،]آل ه اج ألثئمذ،ثأ'مح 
أءجسإ.هو ما هناك بل حثت{.' )أم معنى ف،كأن 

أنماالثه فطن الماص، منها تعجب، الكهف، أصحابح فقصة وأيضا، 
السورةنفس ق بل القرآن، أحبار أعجسح ولا القصص! أعججح ليت، 

فانالقرنجن، ذى وقصة موصى مع الخضر كقصة منها، أءج.سا 
الكهف،أصحاب، قصة ، القرآن؛خلافسائر ق لها نظير لا ءجائس، ات؛ن هق 

مائةاش أماته الذي حجر ذللثؤ ومن القرآن، ق أعظم أو مثلها نظائر لها فان 
ونحوهما,الموُت، حذر ديارهم من حرجوا الذين الألوف، وحجر عام، 

عجبالكنه وارتيايح، شلث، عجب ليس الأية ق العجب، أن عل 
قالسبحانه، عليه يصمبط ما افه حلق ق ليس إذ الله، لقدرة ؤإحلأل تعقلتم 
٧١٠ ٧٢ئبمثه حي؛ سا إ0 شى بمي، وندا وأنا ،للي نوتلق ؤ،٧، ه•' 

.]هود[ بو ي \إوذ\ير\\ظ^محيي ممدؤ وجقث> أش رخمث، أثو أنم س اس؛ن>ث 
إلية ن؛دللث، سموا ذكرهم، الاق الفتية هم الكهف، وأصحاب، 

تفراينممره/ح*اا.



^إقراهواا|ودةامف

ابنقال كا وهو علته، الكلام تقدم والكهف إليه، أووا الذي الكهف، 
غار(ُار؛فهو صغر فإذا منها، أومحع أنه إلا الحل ل )كالمغارة منظورت 

كل؛عيب ظال؛ مللثح زمن ل وكانوا بالله آمنوا فتنة أمم قصتهم وملخص 
الدين،ق الفتنة ذللثج من أشد وخافوا التعدسّط من فخافوا باش، آمن ْن 

يعداش بعثهم ثم ٠لويلة رقدة فرقدوا ، الكهف، هذا إل وأووا بدينهم ففروا 
آية.للناس ليكونوا زمانيم، أشل هلاك 

ق-}الرقيم{ ا،لراد؛ق العلياء )اختلف ظه.' الأضواء صاحب، قال 
أيبن أمية اعتقاد وهو كلبهم، امم الرقيم قيل• كثيرة، أقوال عل الأية هده 

تيقول إذ الصالت، 

محي*"ال،كهمإ ق والقوم وصيدهم محاورأ الرقتم إلا ما ولثس 
فيهالذي الحبل اسم وقيل! بالروم، بلدة الرقيم• أن الضحاك وعن 

وعنممره. فيه والأقوال ،، ١^٠٥فيه الذي للوادي اسم وقيل؛ ، الكهف، 
بيان؟أم أكتاب الرقيم؟ ما أدري لا قال: أنه عباس ابن 

بمعنىفعيل فهو اطلرقوم، معناه• الرقيم أن ••• عندي الأقوال وأؤلهر 
؟آ؛ثزإميما'أاي ؛ؤكثت« تعال: قوله ومنه كتبته، إذا الكتاب رقمت، من مفعول، 

الذيشرعهم فيه عندهم كان كتاب الرقيم إن قلنا: سواء ]ايلفضن[، 
وسببوقصتهم ابيم وأنأّسإوهم فيه كتثنث، ذهب، من لوح أو به، تمسكوا 

فيهانقشت، صخرة أو خروجهم، 
الثنقيهلي:قال واحد، ثيء الرقيم وأصحاب الكهف، وأصحاب 

)\(وانالمبه/'امآ.
ه(.ت)٥ انماك أيى بن وأمية الطويل، البحر من البيت )٢( 
. ١٢٨ ٣; بالقرآن القرآن ضر ذ البيان أصواء )٣( 



ءإقوادأتسورءادمف 

شينإل أصيفت واحدة طائفة والرقيم الكهف أصحاب أن )والظاهر 
طائفة،الكهف أصحاب إن قال! ش خلافا الأحر، عل معطوف أحدهما 

قصةالسورة هده ل نبيه عل قص اممه وأن أخرى، طائفة الرقيم وأصحاب 
أنزعم لمن وخلافا الرقيم؛ أصحاب عن شيئا له يذكر ولر الكهف أصحاب 
عاليهمفدمت، صخرة عليهم سمهلتخ الذين الثلاثة هم الكهف أصحاب 

محلأي وق وأسإءهم، الكهف، أصحاب قصة أن واعلم ••• الكهف، باب 
لما عل زائد ثيء افي. عن فيه شت ب ذلك كل كانوا، الأرض من 

لعدمذكرها عن أعرصنا إسرائيلية كثثرة أخبار ذللث، ق وللمفرين القرآن، 
باا(ّ.الثقة 

الاعتبارهو القرآن قصص من المقصود أن يعلم أن ينبغي اقوو؟ 
ماوأما وأخراهم، دنياهم ق الناس ينفع مما والفوائد الدروس وامتخلاص؛ 

يذكرإ ثما كهفهم، ومكان وزمامم الكهف، اصمحاب أسإء عن الكلام به ي
كتبحطالع س أن إلا ذللئ،. س ترجى فائدة فلا السنة، ق ولا لقرآن اق 

وأناالكالب،، اسم يعضهم ذكر حتى كثبمرأ شيئا ذلالثإ ذكر من وحد الشبر 
ورائها.س طائل لا التي الأشياء هذْ نتع عن بالبعد أنصح 

اطهأحل ما الىؤ؛1 قال كإ عفو الناس ينفع مما عنه اممه مكت ما إن 
عافية،فهو عنه سكّث، وما حرام، فهو حرم وما حلال، فهو تابه كق 

هذاّميفيد ثيء وأي الأمور؟ هذه بمثل فكيف، العافية"ُ'ُ. اممه من فاقبلوا 
حرج"رم،ولا إسرائيل بني عن "حدثوا الخديّث،! ق ثست، قد نعم، الكلام؛ 

ورائه.س طائل لا خلافا يسب، ولا يفيد فيإ هذا لكن 

.١٢٨ م بالقرآن القرآن ضر j ايان أمحواء ( ١) 
(.٢٢٥٦)٣٢٥/٥(،واملرساسءة٣٤١٩•٤)٦/٢^ه
(.٣٢٧٤))"؛(صحح 



الصفسيئة إقواهت ^

ترحصفقد منها القرب هذا من لكن وما ت)... •؛محلك ممر ابن قال 
لهحاصل ولا فيه، فائدة لا ما ذلك، من وممر روايتها، ق إ لفالمن ممر 

لبينتهدينهم ل االكلفين عل تعود فائدة فيه لكنت، ولو الدين، ق به ينتفع مما 
عنالإعراض الضر هدا ق سالكه والدي الشاملة. الكاملة الثريعة هده 
عليهاشتمل ولما الزمان، تضيع من فيها لما الإمرائينية، الأحاديث من ممر 
•علميهم(*" المروج ب الكلم• من منها كثثر 

النافع،العلم هو تحصيله المهللوب أن إل العلم 'لمالب يتنبه أن بد ولا 
^^ذلأ،ِسشلأ:قعص.دعاء من لكن وقد 

ااLلثارآثارهفلأءالتوحيد جناب حهاية من فانية- 
ذلكومن ؛الأوهام، تعلقهم يلمس الناس من ممر لخال المتأمل إن 

•؛محلك:عاشور ابن قال الكهف، أصحاب عن شاعد:، باؤللة ومحيلات، أوهام 
الأرضأقهيار من المن المبلدان من مواصع ل تعيينه عن الزائفة )الأحبار 
منممر محلور بتاريخ اتصال لها الكهف، أهل روقصة أيضات وقال ممرْ('م، 

الأرض،ق النصرانية انتثار محلور وبخاصة الحق؛ الأديان ظهور أطوار 
المتمحرونلكن وقد حا، والدفن إليها اللموذ ل شائع ذكر وللمكهوف 
يتخازوماالكهوف إل والقرى الدن من يفرون فكانوا البلاد، ق يضعلهدون 

وصعوهمقتلوهم إذا لكنوا وربإ هنالك،، دفن أحدهم مالت، فإذا اكن، م
ونعأعالم— —واف هنا فمن فيها(ُ؛ُ، يتعبدون لكنوا التي لكهوف ال 

.٣٤٨-٣٤٧/٥)١(فرابنهم
.٢٧٢٢(٢٠٨٨/٤)٢(صح؛حطإ)

)ه\سممحو\ضخا0^.



إقواد1تاسورةار،مف

التوهمات.وثارت الاشتباه 
بحثاأحرى ومن الأقطار، من ممر ق ثارت قاما مقارها كان وأيا 

عجباأوحد الكهف أصحاب موغ عن العالة الشابكة عل يرآ ي
عثورهمزاءم؛ن قوم ياق أن فالأعجب العجب، يم هذا كاJتS ؤإن 

مورهمفتها يصورون متلفزة برامج بعمل يقومون ثم نورهم، عل 
كلبهمومر نورهم الواصضن رؤيتهم، الزاءم؛ن هؤلاء ويدكر وهياكلهم، 

نوثتعتيم ء١زآئأمs لنبته تعال افه بقول العظمية، هياكلهم وبقايا 
لبيتاالخطاب هدا كان فان ]الكهف[، ؟1  ١٨نعئا بنآ ولثيف حإ، نهر 
هدوءبكل عليهم والاطلاع رؤيتهم من غثرهم أو هؤلاء اش أيمكن .، 

هدهفيصورون بالعقول يستحمون الاس بعض أن والحقيقة واطمئنان؟ 
الشاعر;قال كإ باطل، فهو باطل عل بني وما الماس، أموال لأكل البرامج 

الأخلُا'مناببجا j( إلا ويغرس • • • وشيجه إلا الخيل نجث وهل 
علممن فمغ بالأوهام، المعلق الماس عادة أن اش علم ق مبق وقد 

يفوقوتعظيم رعاية ومحط متوعيهم، عناية محل هم الدين الأنبياء نور 
الإّلأمت)وليسشخ قال هولأءا بقبور فكيف، الكهف،، أصحاب تعفليم 

مرل اختلفوا وقد قبره، غير ني قبر أنه عل الماس اتفق مر لأرض ال 
بأمرالعالم أهل اصطراب )ومستج آخر! موصع ق وقال وغيره('أُ، الخليل 
القبورتتخذ أن نهى قد المبي فإن الدين، من ليس ذلك صبهل أن القبور 

.٠٣٠(صبهله محب، لمر الدين من ذللث، معرفة يكن لر فلمإ احي، م
القثور،عل المشاهد هذه بناء يشِع لا أنه عل الإسلام أئمة اتفق وقد 

ه(.ق. ١ ٣ )ت تلنى أي بن وهولنهر العلويل، الحر من الهت، ( ١ل 
• ١١٦/٢٧)٢(مح٠وعاكادى



^إقراداuسورةامف

قصدهايثمنمع ولا عندها، الصلاة يشرع ولا احي، ماتحادها يشرع ولا 
ذلك،نحو أو ابتهال أو امتناثة أو اعتكاف أو بصلاة عندها التعبد لأحل 

لأحلباؤللة عندها الصلاة إن قال منهم ممرأ إن ثم عندها، الصلاة وكرهوا 
ميالميمحها('ا/

ولامفر بلا يزار، ظاهر نبي قر الصحابة عهد عل يكن )ولر وقال؛ 
—وكانوادانيال قر بتر ظهر ولما غرْ، ولا الخليل قبر لا سفر، بغثر 

فكبالخطاب، بن عمر إل الأشعري موصى أبو فمه كتب به— يتقون 
ويعفيمنها واحد ق بالليل ؤيدفنه قبرأ عثر ثلاثة بالمهار محقر أن يامره إليه 

يونسرواه وثمن واحد، غير ذكره قد وهذا الناس، به يفتتن لغ كلها الشرر 
حدثتادينار بن حالي حلية \لي عن إسحق ابن مغاني زيادات ل بكبر بن 
علمهمريرأ الهرمزان مال بيت، ق وحدنا تر فتحتا لما قال! العالمة أبو 

بنعمر إل فحملناه المصحف فاحدنا له مصحفا رأسه عند ميت رحل 
قرأتهقرأه، العرب س رحل أول فأنا بالعربية فنسخه كعبا له فدعا الختلماب 

سيرتكمقال: فمه؟ كان ما العالية؛ لأي فقلت، هذا، القرآن رأ ق^ 
بالرحل؟صنعتم فإ قيت،: بعد. كائن هو وما كلامكم ولحون وأموركم 

وسوينادفناه باللمل كان فلمإ متفرقة، نبرأ عشر ثلاثة بالنهار حفرنا قال: 
قال:فيه؟ يرجون وما قلت،: ينبشونه، لا الناس عل لعميه كلها القبور 
كنتممن ٠ فقلت، فمهلرون، بريره برروا عنهم مجت، حثإدا الّإء كادٌتإ 

مات،؟وجدتموه كم منذ فقلت،: دانيال. له يقال رجل قال: الرجل؟ تفلنون 
سسارثراءت، إلا لا قال: ثيء؟ منه تغير كان ما قلت،: سنة. ثلاثائة منذ قال: 

.٤٤٨-١٤٤٧/٢٧(مح٠وعاكاوى



إقواقاتسور5اريف١ ركو 

تيعولر . بلع التاكلها ولا الأرض تبليها لا الأنبياء لحوم إن قفاْ، 
ولاالناس، به يفتتن الأنبياء محبور ص ظاهرأ قرأ الإسلام ق الصحابة 
قحجبوْ نبينا قر بل مسجدأ، يتخذونه ولا يدعونه ولا إليه يسامحرون 

يحبعفوه القثور من وغره الإمكان، بحب منه الناس ومتعوا الحجرة 
معرفةيفر محلا به يفتنون لا كان ؤإن به، يفتنون الناس كان إن الإمكان 
قرْ(ص.

نحرصونعلم وأصحابه، الكهف محل ذكر ترك مبب نعلم هذا وس 
عرفلو k، لهم، بمد ما عملهم ل وليس يمميبه، أشهم عنوا الذين 

زمنل إلا الناس عن التقطعة والتامحلى والبوادي انمران اعتنرال فالواجب، 
الفتة.

فهوأشبهها وما وانمران الكهوف، ؛، Ujعند والدعاء الصلاة قصد أما 
منهو بل ... الإسلامق النكرة الحاJثة البيع )من تيمية•ابن قال كإ 

الإفلث،("'.وذرائع الشرك أمباب 
محرملفضلها اعممادآ وانمران الكهوف تللثج إل الناس ومفر 

وانمران،الحبال س فقاله يعممد ما إل يسافر من الناس فان)من بالإجاع، 
والوداىالمباركة البقعة وسإه موصى عليه اممه كالم الذي الهلور كان ؤإذا 

إليه،يسافر لا أن أول الحبال من ذللئخ نمر إليه، الفر ستحب، لا المقدس 
وأيعمر كابن الصحابة فإن والأئمة، المسلف، إحماع به أعُي، بالإجيع وقول 
إلإلا الرحال ص "لا الّك، قول من ضموا وغثرهم بمرة وأي سعيد 
القدسالوادي وماه موصى علميه اممه كلم الذي الطور أن  ٠٣'مساجد ثلاثة 

• ٢٧١)ا(الابق'اأ/
■ ١٤)٢(اكاوى٧٢/ْ

(. ١٣٩٧)١ • ١ ٤ Y/ لم مصحيح (، ١  ١٣٢) ٣٩٨/ ا المخاري صحح )٣( 



نحصواولر إليه، السفر عن الناس وموا الهي، j( داخل اياركة والقعة 
نزاعاهدا ق علمت وما بالذر، ذللث، أحد يوجب لر ولهذا اجد، بالمالهي 

قديأ('"•
عيدين محمد الإمام؛ن؛ 7بذين علتنا ْس أن نعم من قإن مبق ما علم إذا 
الوحيدعقيدة نشر عل اتفقا اللذين الله، رحمهإ معود بن ومحمد الوهاب 
أولإل الستين لعشرات الاس كان إذ والشركياتر؛ البيع بدل اكافتة 
حوائجهم،لقضاء والحجر الشجر إل يذهبون نجد— ق —حتى عهدهما 

الحول!قبل زوجا ل هب الفحول فحل يا فتقولI المرأة تاق 
مرورومع الإملأم، فجر من الوحيد أرض العرب جزيرة كانتا لقد 

لعقيدةاممه بفضل ءاددتv ثم الباطلة العثاداتا من ثيء يحلها الأيام 
■اكوحد 

والشركياتح،الأوهام إل جديد من تعود أن البلاد لهذه يراد واليوم 
عندالبيعة فمجد والأهواء، البيع أهل يشط أن الأمور أخْلر ومن 

الاسالعاناء بعض ورأى الأن، أظهروه أمم إلا نعرفه كنا ما الحمرات، 
ذلالث^،بعد محمل ماذا ندرى ولا الصور، ؤياحذون به حون يتم عنده 

أمرالذي عمر مسجد وكذللثv .، الّثمح، أم آمنة قثر إظهار الأن وبماولون 
فتحبدما الاس يفتتن أن حشتة عندها تمت، البيعة إن قيل الي الشجرة بقطع 

حمايةإليه يودى ما أو باطل كل إلغاء من بد فلا البيع، عندها تعمل أو 
الوحيد.لحناب 

.٢٠٠امحموعاكاوىب\/



ءإقواداتسورةامف 

فائدةوتس؛

أوالنزهة أو التجارة قصد يثمل لا ما، لبقعة تعقلنا السفر عن الهي 
قالكهف أنه يزعم ئا ذهب فمن آخر، محذورأ يتضمن ب ما ذللث، نحو 

عليهترتب إن إلا فعله، ق محذور فلا والسياحة الفرحة يقصد مثلا الأردن 
أوقربة، نيارته أن العامة فهم ومحشى العلم أهل من يكون كأن آخر؛ محذور 

ذلك،.ونحو منرؤع تعفليمه أن 
أوعبادة أحدث فان عبادة، فيها محدث ولول؛ التعذليم مفر عنه فالمنهي 

ثورغار أو حراء غار ق يعتقد كان أقبح، كان فيه العبادة فضل اعتقد 
فيه.الصلاة عل ومحرص 
السفرقوم أبى ظس باز بن العزيز عبد الشخ مارّت، لما هذان عن فؤع 

موفق،غر نفلئ وهذا الخاJيثإ، الرحال،..." تشد "لا وقالوات عليه، للصلاة 

حللبه،ق رحله يشد العلم وءلاو_، اممه، فضل من يبهم، رحله يشد فاكاجر 
الخدين،ق المهي فجعل ممرة، لأغراض رحالهم يشد الناس عادة وحرت، 

بعينهايقعة تعفليم المتضمن هو عنه فالمنهي ءلاهر، -خطأ ذللئ، لكل عاما 
لأحلذللأ،ّوقصدها 
هاتكاآئإن،اص ^ قال ثم 
أحدهماأصلان! والياء والواو الهمزة رأوي• ظك! فارس ابن قال 
ؤإيواء•أويا عثره وآوى منزله إل الرج}، أوى يقال الخليل؛ قال • • الجمع- 

ؤدءاتقهثآإلرمحإ#••• تعال؛ قال أحس- والأوي أيضا- إواء أوى ويقال 
وأوتنبمارأ- أو ليلا إليه يأوي ثيء كل، مكاف والمأوى؛ • ٠٤٥ تالؤمنون؛ 



وبالخجئع(-، اش الخلل: قال آوأ• قهي أوآ ناوي أهلها إل الإل 
هداوتأمل هنا. قدم ما أصله ز الإرحاع، أصله محازآ، جعله من بمب 
ئ'آظ ثق؛زثض اخوأ نلن1 ؤ قوله؛ ق المض 

إلالفتية ^^٠۶ أوى وهكذا ]يوسف[، ي  ١١٦٩? يكانرأث1الو)ى ثششسا 
وهؤلاءلهؤلاء فنشر الحبشة، مللث، إل بعل.هم الصحابة أوى كإ الكهف، 

ثاءاما الواسعة رحته من رنم 
كارغفة،أفعلة أربعة؛ أوزان عل يأق القلة وجع لفتى، قلة جع والفتنة 

إلالثلاثة من ومدلوله كفتتة، وفعلة كاحمال، وأفعال كابحر، وأفعل 
ممرُ".بعدها ما أن عل واتفق العثرْ يحول ل واحتلف، العثرة، 

احتإلْع والحشرة، الاثنين بثن في،ا ينحصر عددهم أن عل ذللث، فدل 
اللغةهده مكانة ؤييين الفوائد، من وهذا الاثنين، دون العشرة لحول 
لهمكن لر قلة فهم المحنى؛ عل دلالة فيها الأوزان لاحتلأف يكون وكتف 

قؤيقال وصفة، اسا يكون والفتى فتية، كانوا قلتهم ومع به، يتقوون عدد 
ؤيشتديقوى أن إل الشباب أول من ؤيمتد الْلرى، الحديث، للشاييح الأصل 

فاالناس، اختلاف بحسب تزيد وقد والثلاثين، الثلاثة نحو ق مدا0 فتبلغ 
عمرية.مرحلة عن تعبير أصله فهول الفتوة، من ذللث، بين 

فقال!نموالإسان مراحل ذكر ق العلم أهل كلام الألومى جع فانية" 
فهوولد فإذا حنين، فهو الرحم ل دام ما آدم ابن أن واحد غر ذكر )قد 

دبإذا ثم فهلم، فهو اللض قطع إذا تم رصع، فهو يرصع دام ما نم وليد؛ 
)ا(.مايسالالغة؛/؛ه؛.

مركثىأ/ةأ؛.)آ(اظرالبحرالحط 



=إفراداتسودةادمف حمجوهربمء^ءء==^ء=^=ً 
فهورواصعه ممهلي فإذا خمامي، فهو أشبار خمسة بلغ فإذا دارج، فهو وما 

فإذاعمرو، أبو قال كإ والثاء بالتاء مثغر، فهو أسنانه نبتت فإذا مثغور، 
أوالحلم يناغ كان فإذا وناشيء؛ فهوشزعبا جاوزها أو سئتن عشر قارب 

لواممه حزور، فهو قوته واحتمهت احتلم فإذا ومراهق، يافع فهو بلغه 
بقلقد بذ•' يسيل عياره وأحد ماريه احضر فإذا غالآم؛ الأحوال هذه جح 

غايةوبغ لحيته اجتمعت فإذا ومارخ، فتى فهو فتاء ذا صار فإذا وجهه، 
إلكهل ثم شاب، فهو والأربع؛ن الثلاثتن بتن دام ما ثم محنمع، فهو شابه 

ثمالثسس،— وحعله الكبر أمارات فيه لاحت ،لن ~ويقال الستين يستوق أن 
ثمحرف، ثم دلف، ثم هرم، ثم كثر، ثم شاخ، ثم شمط، ثم شاب، يقال 
الإناث،ق وأما الذكور، ق هو إنإ الارتيمس، وهذا مات. إذا فلله ومحا أهر، 
إذاكاعب، ثم نحركن،، إذا وليدة ثم طقلة.( صيرن دامت، ما للأنثى فيقال 
حاوعن ارتفعت، إذا عانس ثم أدركتا، إذا معصر ثم ناهد، ثم ئدت؛ا، كعب 

الأربعين،جاوزت إذا مسالم، ثم الشباب،، توّطحا إذا حول ثم الإعصار، 
منوجدت إذا كهلة شهلة ثم والتعجيز، الشباب ين كانتا إذا نصما ثم 

إذاحيزبون ثم تماسلئؤ، وفيها عجزتا إذا شهرية ثم وجلد، يقية وفتها الكبر 
وسقطت،قدها انحنى إذا ولهللهل قلعم ثم العقل، ناقصة السن عالية صارت 

أمناما(ص.
والحدث،الشاب كاسم ذم، ولا بمدح ليس بمجرده الفتى واسم 

ي:ضان ألتجن معة ويحل، ؤ تعال؛ قال والكافرين، المح، به وصف ولهذا 
وسخاءبذل جج ق فصار الشيخ، من ألن الشاب ولكن [، ٣٦]يوسمان 

ثموالكريم، السخي عن بالفتى يعبرون فصاروا الشيوخ، ل لأيوجد وكرم 

.iTfrفرروحاسلأّ 



ءءءء^ءءءءء^^ءءءءءءء^^^صيجوكهم^إهرات1تسورةال؛مف 
منالجاهالين أكثر نجد ولذا الأخلاق، بمكارم المحرف، بمعنى امتعمل 
كانواالصحابة وصغار غيرهم، من أكثر بأنفسهم يسخون لأمم الشباب؛ 

يلغوا•حتى وهويوحرهم ول( محلانا أجزت شاكئزت الني. يأتون 
لأنالساق، بدلالة عليهم ثناء بالفية الكهف أصحاب وصف وق 

استحقواايمحال عن ذللث، بمرقهم ل؛ فنإ والماطل، اللهو يألف الفتى 
التنويه.

يكونإنإ الأمم ق والتغيير للأمة، كبيرة وثروة عغليمة طاقة فالشباب 
عتدماوالثلأدين الثامنة ق هتي بكر أبو كان وقد وتضحيامم، شثاحا بسواعد 

للسيلوأهن.ى للحق أقبل وهم الشباب، )وهم بقلففع! كثير ابن قال أملم، 
أكثركان ولهدا الباطل؛ دين ق وعسوارأ* عتوا قد الذين الشيوخ من 

بقوافعامتهم قريش، من المشايخ وأما شبابا؛ ولرسوله ممه المستجيثين 
القلتلالأُ•إلا منهم لم يول( دينهم، عل 

أنعموالخيرة، العلم قلة عادة المستلزم منهم، صغر مع الفتية وهؤلاء 
بدينهمفنجوا المحرف فأحسنوا الصواب، وألهمهم بالعلم عليهم افه 

بقوله:^؛ ٤١١إ؛راهيم عل هث افه أثنى وقد الكهف؛ إل وأووا 
منرأي: كثير: ابن قال ]الأنبياء[، ٩  ٠١رسد.0»ينقبملعنايبءعيهن ِإملهبم 

يميأن سبحانه عليه بعزيز فليس ، ٠٣٠قومه(عل والحجة الحق ألهمه صغره 
كتب،تصفح ومن كثيرأ، هذا وقع بل ذللئج، بمثل الأمم خثر أبناء عل 

فمنبعدهم، جاء ومن الصحابة من الفتية ذللثإ؛؛ن وحد والتراحم ثر ال

٥٠ ٤ / ١ ٥ مادة)عا( العرب، لسان انظر واشتدوا، يروا أي عوات )١( 
)آ(تفرابنممره/•؛؛.
)*؛(ضراينممره/ما؛'؛.



=إفواد1تسورةاثمس ركؤث،حسءءءءءءءءًء 
عليهوفد العرين عبد بن عمر ول )لما ظإقهقال1 الءلرولوثي ذكره ما ذلك 

وكانللكلام غلام منهم فتقدم الحجانيون، عليه فوفي بالي، كل من الوفود 
أصلحالغلام! فقال، منلث،. أمن هو من لينهلق عمرت فقال السن، حديث 

لساناالعبد افه منح فإذا ولسانه، قلته بأصغريه! المرء إنإ المومنينا أمير اممه 
خطابه،ميع من فضله وعرف الآكلأم، استحق فقد حاففلآ، وقلبا 

منكأحق هو من الأمة ق لكان بالسن الومنن أمير يا الأمر أن ولو 
لك(*ا/بدا ما قل صدقت! عمر: فقال( هدا. بمجالسك 

والحكمةالعقل من عندهم شبابا لله والحمد لدينا اليوم ونءحز، 
لهيشهد من، منهم بل العشرين، يبلغ لم وبعضهم القلوب، يثلج ما والرزانة 

افهفضل وهدا قبلها، أو الحاشرة ؤ، صبيا كان مد وعقله بحكمته أصدقاؤه 
كي،يتعاهدها من تحتاج كالغرمة، الإنسان أن إلا يشاء، محن يؤتيه 

ن،سيإ لا الصغر، مند أولادنا ؤ، الحكمة روح لبث، نحتاج فإننا لدا أكلها، 
منذللق، يتبع وما ترو، دون للأحكام الشبابا إ٠للأق مع الأيام هده 

الغيرةلكن، النية، صدق ْع الغيرة بدافع ق تكون قد أما مع مورايتج، 
ابنقال كهإ للأحهلاء، تدفع وتعقل حكمة بغير لأما تكفي،، لا وحدها 
يضحونالشباب كان وقد يصيبه''*"، لن للختر مريد من "وكم ه• محوي 

صحيحةتكون قد التضحية أن إلا والرحيص، الغال ؤيثدلون التاؤيخ عير 
ذللث،.غير تكون وقد مكاما، وؤ، ومفيدة 

الشاب،حمية تدفعهم لم إذ الفتتة، هؤلاء بؤفؤرعقوو يشعر والخبر 
مواحهاتاأو محسوبة، غير تمرقالتا إل الرحلة تللثج ق النفسية القوة وفورة 

.٢٦/١)١(ّراجالمالوك
جيد.إستاده أط؛ سليم حين نال( الدارمي سنن )٢( 



هداهمالشباب بعض من محصل كا مغامرات ق يدخلوا ولر مستعجلة، 
معأرنوها التي حكمتهم من وهذا هدوء، ق معتزلن انسحبوا بل اش، 

عليأمن أن لأحد ينبغي لا أنه علموا لما فانيم -محرتيم، وقلة محنهم صغر 
النحن قالوا؛ وما بدينهم، فروا التهلكة ق بيا يلقي، أو الفتنة من ه نف

أنلأحد يجغي فلا عقلتم، درس وهدا قومناإ يفعله بإ سال ولا شيئا نخشى 
نفسهعل يأس أن ولا ذللث،، س محمعة ق دام ما ختارآ راصيا الفتنة عل يقدم 

إنوالثبات السلامة اممه لسأل، بل يدؤيه! وما محأصر. ايتلست، إن أنا قائلا؛ 
لقاءتتمنوا لا الناس أييا الخديث،؛ وق وقوته، حوله س ولخرأ لها، تعرض 
فاصروا"ُا*.لقيتموهم فإذا الحافية، اممه وملوا العدو، 

ولفعلتالصبمرنا ابتلينا لو يقولون؛ كانوا أناس بنا ومر رأينا وكم 
اممهأل، نيصروا، ولر فتنوا ابتلوا لما لكنهم الملأ! عل ذللث، وأعلنوا وقحلتا، 
يعرضهاأن ولا ه نفيدل، أن لأحد ينبغي ولا شديدة، فالفتنة العافية، 
يدل،أن للموس ينبغي "لا اممه رسول، قال، قال،؛ ه حديقة فعن للبلاء، 

ومعيهليق"ُآ'، لا لما البلاء س يتعرض قال،؛ ه؟ نفيدل، ، وكيفقالوا؛ ه. نف
العالهاءكبار أحد ص الصيحة الدعاة بعض ءلالبإ الباركة الصحوة بدء 

نفسالث،نحدثلث، ولا قال،؛ عنها، بنمه يناى وأن الفتن ؤ، يدخل ألا فنصحه 
وقلنحرج، أن تستملح لا قد دخلت، لو فانلث، محالما، تحرج ثم ستدخل أنلث، 

األاتدخل ابتداء تستهلح لكنلث، بالفتنة، تلونت، وقد نحرج 
أووقا.ره، اش لقفبماء فيصبر محرْ، ولر المرء البلاء ياق أن وفرق؛؛ن 

\٧٤٢)١٣٦٢/٣(،بحيم٢٨•١)٤•٨٢/٣الخاري
)أ(سنالترذىة/أآه)؛هآأ(،وصسهالأبل.



|فراقاتسودةارمفءرمجئأؤبمء=ءء^؛=ءءء^^=^ء 
liاله؛ يوسف اتله ونبي دلع، بلا للبلاء بنفسه يتعرض أن و؛ين يرصى، 

م ٢٢نررآق»تين رلإ^ؤدا ثتجنن ءارْ> تآ سق ثر ولعن ص العزيز؛ امرأة قالت 
يفرأن عل الله سبيل ق السجن فاختار ايتلأءين ، juه نفوحد ]يوسف[ 

لمالكنه اسجنوزا قائلا! السجن لفتنة نفسه يعرض لر لكنه اممه، حرم فيإ 
السجن•احتار أمرين خثر؛؛ن 
موثتأأن يسوأ آميب'أثسا0 ١ ;^١^ تعال؛ قال ماصة، سنة الابتلاء إن 

٢'يمتنؤن لا وهم ءانكا   ١ V ركيسصدمإ ١^^ أف ؤنلص هم ين أهون ئتنأ وتقد
أياممه؛ رسول يا "قلت قال! ه سعد وعن ]العنكبوت[، ه ؛■ ٢ 'ا اوكذيمن،

حسبعل الرجل محتل فالأمثل، الأمثل ثم الأنياء قال بلاء؟ أند الناس 
ومننجن، ومن صرب، من منهم الله إل الخلهما أحب والأنياء ليّه"'"، 

أتباعهم.من الفثل سار ٍلريقهم عل ثم قتل، ومن بل أرصه، من أحرج 
والعزأحمد الإمام وسمجن وأحمد، ومالك حنيفة أبو الأئمة؛ صرب لقد 

قباشمهم يلقوا لر أنبمم إلا وغثرهم، القيم وابن تيمية وابن اللام عبد بن 
؛؛نخروا لما لكنهم طواعية، والضرب السجن محتاروا ولن الفتن، حضم 

رصاالئاف اختاروا السجن أو الضريح وين عليهم ما أداء أو الحق قول 
لهالقس وتعريض ثيء، الابتلاء وقؤع أن فالمقصود! وقدره، اممه بقضاء 

ثيءآخر.
غالبايكن لر نه ّهده كانت، وس فتية، وهم الكهفإ النفر أولئك يحل 

كانواوأمم نمينهم، ق روى ما يبطل مما وهدا المناصب، أهل من 
نظر.وفيه عباس ابن عن آخر أثر تسميتهم وق الململمثج، مستشاري 

صحح.حن الأس: (، ٢٣٩٨)٦ • ١ ة/ الترض سن 



الصفّءدة إشراتات ^

ضوذموا خواص، تلك أن هليه رتث التي ال1مافاوا ومن 
الطالب،ْن وللهرب الحريق، لإطفاء ككتابتها كثإإوةسدمح؛ أثياء خواصها 

ولالدحولوللجاه، وللغنى، محالفة، ولأمراض الصغثر، بكاء ولإسكات 
اشأساء كتابة ق تكن لر التي الخصائص من ذللث، غير إل اللاحلن، عل 
صحولو محربة، أما وزعم العلم أهل بعض حا قال، ذلك، ومع الثابتة! هث 
يكونقد العادة حرق إذ أفاكين، ورقية شياطين أساء تكون أن يؤمن ب هذا 

وامتحانا.إكراما الرحمن لأولياء يكون كا استدراحا، الشيهلان لأولياء 
إليه،وانقادوا الحق عرفوا أمتامم وحداثة قلتهم مع الفتية وهزلأء 

يأوسم سوف إلى لابحتاج واضح، بين أض الحق سمات من لأن وذلك، 
أسنهم من وفيهم قومهم إليه بجند ل( الحق، وصوح وْع ليث، الكلام هلم 

بكسبهولا للعبد الهداية فليست، وهددوه، منT_ توعدوا بل وأشرف،، 
قله،ؤلهر لمن اممه من قفل محض هي إنا قدره، وعلو وذكائه 

]الرعد[.

ب:' ■١ اوا أنيبارتِد؛دهوضاتاين ؤسارارثنآءاثناين ٠ سالي قاو ثم 
قالرامحين دعاء وهدا ،، الكهفإل أووا لما الدعاء حدا الفتية دعا 

١^؛،^1م ص عقك هالعلم؛ 
اقه^١^٠ دأويإه7 نام وما م ئآيييم ؤآبعاء آت؟ناءاكفنت منه يثشه مئعؤياما هولهمؤيغ فا أرين 

محبمائ ي ربما ٧ 'أولوأ نذء--برؤاءبماء١٠ثا ؤ،آبزبجأوث وآؤسمن 
عليدل، مما عمرازآ، ي'ه؛ ٨ إ الوهاب أنت إئك هملجمه ئدنك من ن ؤهب هديئج إذ بمني 
لماوكأق؛الفتية والرشاد؛ الرحمة L اممه سؤال، الشامت، وسائل من أن 

وأوواالكفر أرض من بأبدامم فخرجوا جوارحهم تحركتا قلموبم صدقت 



=|ثواداتسودةامف حكر.لإبم=======^ء==ء=؛ءء 
مماوالرشاد، الرحمة طلسا ثلوتيم لتوافق ألسنتهم ونحركت الكهف، إل 

بعزلتهمهؤلاء فايتض افه، رحمة نيل الشرعية العزلة ثإر من أن عل يدل 
•الدعاء ت|دا فدعوا رثهم، رحمة 

القيمابن فيه قال جامع، معنى الأية ق الفتية ماله الذي والرند 
متهإكل أفرد إذا والهدى والرشد به، والعمل ينفع با العلم رهو • هلقع 

والرشدبالحق، العلم هو فالهل،ى بالأخر أحدهما قرن ؤإذا الأخر، تضمن 
والشر،بالضر الرشد يقابل وقد الهوى، واتباع الغي، وصدهما به• العمل هو 
الحنتمومنو وقال ]الحز[، ه  ٢١رثيا ضمإوالآُ دؤ ؤ تعالث قال 

يقابلفالرشد ]الحن[، ^ أرأيادذ،آيتْف يش أوبد أيا وؤ 
آليبروأثبمل وإن سنمه لايثخددْ أزند تيلن يردأ ووك قوله! ق كإ الغي 

سببالغي، لأن وذللت، تقدم، كإ والشر الضر ؤيقابل ب، سنملأ بجذدْ 
ومحمرته،الغى غاية والشر فالضرر بماحبه، ووقوعهإ والضر الشر لحصول 

.٠١٠وثمرته(الهدى غاية والفلاح الرحمة أن كإ 
ركنإل فاووا ملو:بمم، اش ئل بابدابم الكهف إل ■بمووا فالقته 

فقالوا(الكهف إل الفتية أوى )إذ تعال: قوله ذلك، عل يدل ومما شديد، 
بألفاخلالفتية اعتنى ذللا، وْع تراخ، تلا التعقب، عل الدالة بالفاء فعبر 

تضمنإذ الله ْع أدب هذا وؤ، رمة، لدنه من يؤتيهم أن الله قالوا الدعاع، 
محدث،أن سألوه ثم غيره، من لا عنده من يذللث،، ؤإفراده له الرحمة إثثامتإ 

التمثىق )أخذوا قد القشثرى قال ك،ا تراهم قانت، رشدأ. أمرهم من لهم 
دعومم،لهم فاستجاب هاهتهم، لصدق، اممه إل ورجحوا ومهم، ثى 

.١٦٨٨اللهفان غاثة إ١ 



^إماداّّورةارًف

حا(ُ'*.مقيلا الإيواء كف ق وبوأهم صرورتبمم، عنهم ودفع 
لأمرعجل، عل بدينهم بالفرار قرارهم اتحدوا قد الفتية أن ؤيظهر 

دونالخروج ضرورة استدعى مما منهم، الخهلر باقتراب وأشعرهم دهمهم 
معهميكن لر إذ طعاما محقر من أرسلوا أفاقوا حين لأنبمم كافح، استعداد 

الكهف؛إل أووا حين العظيم الدعاء -بدا دعوا فلهيا الزاد، من يكفي ما 
طلبفكان ]التكهمسا[، ه ,ث؟ رفدا اميثا ين لتا ؤئى ة د-ذك ين ^١ ١٠^^'■
رسؤخعل ويدل الدعاء، أحسن من الحال تلك ق والرشاد الرحمة الفتية 
يكنلر استعداد واكتإل زاد بغير خروجهم أن ^ ١٢١لسبثين؛ واليقتن العلم 

للرسدالتوفيق سؤالهم فكان اصهلرار، لكنه بالأسباب لأخد اق 
ؤيذم؛ائاهأى:لنا يسر )ؤوهيىداهت الغوي؛ قال التوكل، تمام محن 

يشبهالحال هده عل فخروجهم رئدنا(ُى، فيه وما رضاك من يلتمس ما 
نقلكإ وجنوده، فرعون من خوفا ممر من اص موسى خروج 

موسىدين عل كانوا بامم القول عل مناّبة الشبه هدا ول البغوىُآُ، 
اص.

الشركعل يراودون لإيإنبم، مطلوبون ممياردون فلأنبم اثثانى وأما 
ؤيلهمهالدين عل ؤيثبته اممه يرحمه ب إن حاله هده كانت، ومن رببم، بالثه 

المغرين.من كثير حال وهدا ثبوما، يحد قدم فتزل قلبه، يزغ فقد الرشاد 
بهيتربمى الدى الداعية سيإ ولا لم، الميكون ان ينبغي فهكذا 
أناممه عمى كله، أمره ق الرشاد إل الهداية اممة موال بيلهج الشانوون؛ 
القشري؛/٣٣^)١(■^ 

.١ ٥ ٥ ٥/ للبغوى التنزيل معالر ضر )٢( 
للبغوياكزيل ضرمعا1ا)٣( 



ًءً|قواهواسورةاثمف ركو٢ 
لهماستجاب فقد الكهف؛ بأصحاب صنع كا أمره من فيصالح له يستجيب 

علالكهف، موصع لهم وهيا أعداءهم، فصرف رشدأ، أمرهم من لهم وهيا 
لئلاالنإل، وذات اليم؛ن ذات وقلبهم اليمه، مأجسامهم لبقاء صالحة جهة 
فيهممر الذي الرمز عليهم ليمفي طويلا نوما وأنامهم أجامهم، تتأثر 

الحقالدين عل بالثبات الدنيا ق رمدهم أعفلم وحصل المدينة، أحوال 
وجعلهموأديانبم، أيداتبم اممه فحفظ ميعا، منصورا بعثهم بعد ومشاهدته 

الثناءمن لهم ونثر الثمنا، وعل التامة اممه قدرة وعل الدين صدق عل آية 
لهمبم، القيامة يوم إل يتل قرآنا فيهم وأنزل الملل، أصحاب الهن؛؛ن 

يشاء.من يؤتيه اف فضل وذلك، الهداية، ومزيد الإيإن صرج 
ه ١١عددا سنثى ءادائهم محرتاه م ؟ سبحانه قال ثم 

جرير؛ابن قال آية، فيه ما لهم صنعه لهليف، من مبق— ما —بعد فذكر 
يقولكإ النوم، علهم ألفتنا أي الكهف؛ ق بالنوم 4 )ؤ 

قال، ٠١٠عليه(وأرمله يه، اش ابتلاه بمعنى بالفالج، اش صربكر لاحر؛ القائل 
كونهعن كناية الأية هذه ق آذامم عل وعلا جل )فضريه الشنشش؛

منمانحا حجابا آذاتبم عل صربتا أي محذوف، صربنا١١ ١١ومفعول أنامهم، 
تنبههملا ثقيلة إنامة أنمناهم والمعنى؛ يوققلهم. شيئا يسمعون فلا السإع 

بديحةاستعارة 4 محرساعلءادانهم حيان؛)يؤ أبو وقال الأصوات(*"، فيها 
قوةعل ليدل بالقرب وعبر معها، يسمع يكاد لا التي المستثقلة للأنامة 
[،١١٢عمران؛ ]آل ومنه واللزوم، واللمحوق المياشرة 
الفرزدق*"؛وقال البمث،. وصرب الحزية، وصرب 

)ا(تسراممرىبا/م؛ش
.٢٨٣بالقرآن"Y/القرآن تقم و البيان أضواء )٢( 
ه(.١ ١ ٠ — أبوفراس،)٨٣ الل٠ارمي، التميمي صعصعة بن غالب بن هوهمام )٣( 



^إفواقاتسودءاثمض

المتروُآُالكتاب به عليك ومضى • • • ثجها العنكبوت عليك صزبت 
يعفرُأ*تبن الأموي وقال 
بالأمدادءأءالأرص عو صربت ... أنني أبالك لا الحوادث زمن 

وقاوض":
الحثرج>ْ<ابن قل صرت والندى...وه والشالحه المروة؛ إة 

هيآلتي الحارحة ويكر الممدؤح. لهذا الأوصاف هل،ه للروم استعير 
تعطلمع إلا نوم يتحكم لا لأنه المع، منها يكون هي إذ الأذان، 
نومهامتثفل أي أذنها،ُآ' ق الشيهلان بال رجل ررذللأ، الحد.يث،ت وق المع. 

بالليل("".يقوم لا حض حدأ 
فلسيالهادئ الموم أراد فمن لهليفة، آذامم( عل )فضربنا قوله وق 

يتيقفللا فقد محذور لها ولكن صحيحة، علية نظرية وهن.ه أذنيه، 
يوقفله.من بتوصية ذلك مثل من التحرز من بد فلا للصلاة، 

عددذوات وقيل؛ )محدودة(ّ، الهليري! قال ه، :ؤ.سنيرىسدا وقوله؛ 
أيمقدر لفعل مصدر وقيل؛ الشائع، بالتأؤيل وصف مصدر أنه عل عدد 

الكامل.بحر من البيت ( ١ ) 
ه(.ق.  ٢٣)ت أبومثل، التميمي، الوارمي النهئل يعفر بن الأسود ( ٢ر 

الكامل.بحر من البيت، )٣( 
تالقيس، عبد بني مول العبدي، أمامة أبو الأعجم، مليم أو مليان بن نياد هو )٤.( 

الكامل.الخر من اابي.ت، ( ٥) 
١(. ٠٩٣) ٣٨٤\/ )ا"(أءالخومححيحاوخارى 

.٤ ٢ ٠ U/ حيان لأبى الحيط البحر شتر )٧( 
اممرىيل/مل1.ير نف)٨( 



=إقواهت.>رةارمف 

عددأ.تعد 
اصتخداببعضهم وانتقد والقالة، الكثرة ق تتعمل )سدآ( وكلمة 

ؤ(ءادايهم عيح ثنتتثا ؤ سبحانهI لقوله النقد، لهذا وجه ولا لكثرة، ال 
ثاكولا ممرة، أي اشرين! من واحد غثر قال ؟و،  ١١عد.دا الكهفبه 

الكشر.إرادة عل ذكرها يقتصر لا ولكن ممرةا عام وثلاثإئة تسعة أن 
الأيةق تقبرها جاء عددآ سن الكهم، ق لبثوا الفتتة أن والحاصل 

لالكهمح[.ه  ١٦٠ ؤ الأحرى؛ 
ا؛ئو؛أا'؛^ا'اَتا

 Iقالوأيقنلماهم، رقدتيم، من أثرناهم أي » ثر م فقوله
ممنوعاكان لأنه مبعوث، نومه! من أوأقيم أحي ش )ؤيقال •' ظى القرطي 

بعدالبعث، عل عظيمة دلالة وللتعبر؛الثعث، والتصرفح(ُآ'، الانبعاث من 
منكريلخطاب، متاسثة وفيه النوم، من البعث، جنس من وأنه المويت،، 
بخلافحياق أحرى، بعد آية موالهم جواب، تقدم كلمإ وهكذا الثمث،، 

فيها،يبحثوا أن ينبغي التي، الرئية القضايا إل ؤيعيدهم مقصودهم، 
المويت،؟بعد وماذا وجتاذا، حلقهم، من عقولهم، ؤيحملوا 

يحلمتحال واممه ووجود، ظهور علم ونعلمه لنراه أي }لنعلم{ وقوله؛ 
عالموهصت، فإذا ثيء، عليه عنفى لا وقوعيا، قبل الأشياء من متكون ما 

الفعلبوقؤع تقوم إنا حلقه عل اش وحجة الأول؛ غبر علم وهو وجودها، 
يكون،أن قبل المتقبل ق كائنا علمه با يؤاخذهم لا فهو المخلوة^ن، من 

ورمته.عائله ذلك، اقتفى منهم، كان قد با يواحذهم ؤإنا 
وجوده،بعد بالعلوم يتعلق الذي هوالعلم )فهذا الإسلام! شخ قال 

)؛(تفرالقرطى'ا/'آ1ّآ.



^ءءءءءءء^ءء^^ءءءءء^^^ءح،ا؛ث؛هرمج^إثداداتسودةامف 
هووالأول والعقاب؛ والثواب والذم، المدح عليه يترتب الذي العلم وهو 

ولاذم، ولا مدح عليه يترتب لا العلم ذللثج ومحرد سيكون، بانه العلم 
كناأن بعد موجودا لتعلمه قالواث المقرون وكذللث، عقاب,.. ولا ثواب 
سيكون(ص.أنه نعلم 

عليدل لا لعلم{ بعشاهم }نم وعلا حل قوله م: الثنميهلي قال 
بعضزعمه كإ بعثهم بعد علم ؤانإ بعثهم قل بذللئ، عالما يكن لر أنه 

يكون،أن قل سيكون ما بكل ءالم وعلا جل هو ز إ الملاحية الكفرة 
قوله:ذللث، عل الأدلة أصرح ومن نحمى، لا ذلك عل الدالة والأيات 

أاْاإآهألقدور عإ؛_ثئداتي وتجس؛؛١^،ئأوبقموأقم ماإاصثور>ءئأ 
دليلؤولثنشل؛مح بعد ه ألئدور ^؛١^، عينآ مأؤآقم فقوله: عمران[، ]آل 

ذلكنعلم أي مب؛نحأىآيرقاه فمعنى ذللث، حققت، ؤإذا ذللئ،, ق وانحح 
حلقهُ",دون ذللثح قل به عالما كان أنه ينال فلا للناس، الحقيقة يخلهر علءأ 

فرقفلا طه، بالنسبة المعلوم وقؤع تحقق رأما عثيم؛ن• ابن الشتخ قال 
صحيحلل، يالمبة وأما سواء، كل وغ، أنه علم وما يقع، أنه علم ما ؛؛ن 

إذابه كعلمنا ؛ذللث، علمناليس 3كن الصادق، حجر ق سيقع ما نعلم أيا 
الحجرليس الصحيح: الحدين، ق حاء "ولذللث، ؛أعيننا، شاهدناه 

كالعادنة"م".

.٤ ٩ ٦ a/ الفتاوى محمؤع )١( 
واحممار.بتصرف ٢ ٨ —٥ ٢ ٨ ٤ T/ بالقرآن القرآن شر ق البيان أصواء ( )٢ 

ولالشيخض شرط عل صحيح حديث، هدا الحاكم: قال (، ٣٢٥)٠  ١٣٥ Y/ المدرك )٣( 
الدمى.ووافقه ءنرحاه، 

.١ ٦ ["/ الكهف،، محورة ضر لالشم،ن، القرآن ير نف)٤( 



ء|قواداتسودقاص 

الفرقان،)الحربان: القرطيي: قال فمد آلزبتيَء، اى  ١١قوله؛ وأما 
والحزبقليلا، ليثهم محلوا إذ الفتية هم الواحد الحزب أن الأية من والظاهر 

التاؤيخعندهم كان حن عهدهم، عل الفتية بعث الذين المدينة أهل الثاف 
منحزبان هما فرقة: وقالت، المقرين، من الحمهور قول وهدا الفتية، لأمر 

الومتن،من حزيان هما وقيل: الكهف، أصحاب مدة ق احتلفا الكافرين، 
الآية(ن.بألفاظ لايرتجل تما وقيلغثرذلك 

القائلون:وهم متهم؛ أي ه لحريس ضزآى ؤ ر الألوٌّى• وقال 
]الكهف:ه لفتن تير3لإآخبا والقاظون: [، ١٩]الكهف: صبج_و مو 

أهلوالثال لبثهم، زمان قلة ظنوا الذين الفتية الحزبين أحد وقيل [، ١٩
وزعمنيتهم، تاؤيخ عندهم وكان عهدهم، عل الفتية بعنا الذين المدينة 

الحزبينأحد أن بس ابن وعن المقرين، جهور قول هذا أن عقلية ابن 
وعنواحد، بعد واحدا المدينة مللث، تداولوا الذين الملوك والأحر الفتية، 
كافرون،وحزب مؤمنون، منهم حزب ؛ الكهف، أهل قوم الحزبان محاهد؛ 

وقاللبثهم، مدة ق واحتلفوا زمنهم، ق كانوا مؤمنان الحزبان الفراء: وقال 
قريثاعلموا الدين والمحارى اليهود حا والمراد كافران، الحربان السيئ: 

اللهالحزبان حرب: ابن وقال الكهف؛ أهل عن اممه رسول موال 
[،١٤٠]البقرة: ء: ئنلإفِاثأ وهلإ تعال؛ كقوله والخلق وتعال، سبحانه 

وهداسمعتا(ُأ*، من لغر عهد ولا للعهد اللام لأن الأول، هو والفلاهر 
ابنالمعنى هدا وتعقب ءثيمذن'م، بن محمد الشيح إليه مال استظهر0 الذي 

المثارأنه عل أنفسهم، الآكهف أهل من فريقان هما )فقيل: بقوله؛ عاشور 
)ا(شرامطى«ا/إأآ

.١ ٦ ٢ / ١ ١ للألومى العاق روح ير نف)٢( 
الق)٣( 





|قواد1واسورةار،مف

تعال!نوله فماله ما هو وذلك بالغيب. ورحما تقريبا عداه ما ؤيكون 

الالقرآن وق واكلادفة، والفئة الجموعة عل تطلق الخرب انية؛ ف~ 
قالبالأحزاب، يوصفوا فلم الواحد بالحزب إلا الحق أصحاب يوصف 

تيث،آشبأتنلمثؤآلأ؛اث وقال؛ ]المائدة[، ؤ؛نحزباسًأصن'اآْره تعال؛ 
ؤؤه}نخث\مثي: كإ بالحزب فوصفهم الكفار أما ]المجادلة[، ي /"ا؛ 

ؤوترأةكدزبالأحراب ووصفهم ]المجادلة[، ه ؛ كهزث-;اا ^ اشقي حنث ألأ.إة 
المكيرايءك>ؤوؤ'ذ؛ؤ)و] وقال؛ [، ١٧]هود؛ ه ده،مىآ'لآزابةذارمطْ, 

محء4"ة'ه]الروم[،حرب"يبر,أل:بمك<دثهوأدِظإوً=كامأسةو 
ؤأ0أؤئومثلها شديدآ، نبيا عنه وتنهى والتحزب التفرق خطر تبثن والأية 

سأوءاأ@أهثاَةاما قمم إتآ١^^^۶ هارأشبما هممأدبمم 
الوعيدمن فاله التقدم بالوصف الأمة فرق أو نحرب من فكل ]الأنعام[، 

حففلكجإعات والتقوى، البر عل للتعاون الخإءامت، ضع وأما نصيب، 
بالمعروفالأمر أوكهيئة الخبنية الحمعيات، أو الدعوية الخإعات أو القرآن 
الإسلاملدين الولاء دام ما فجائز ذلك،، أشبه وما النكر، عن والنهي 
الخبر.عل  ٤٣^لا لهذا الدم عاد لالجإءة الولاء تحول فان وأهله، 

وبعضمصالحهم، ليحققوا ومحتمعون يتآلفون الثه أعداء يعص إن 
نفسإل ؤيرجعون التوحيد كالمة بينهم نجمع الذين والدعاة ادسلمين 

منوكيلك ذلك، كل تستدعي لا أمور ق ؤيتنافرون، نحتلفون الأصول، 
نواحهأن لنا فكيف الهليقي، أو المتاطقي أو القبل التفرق التفرق؛ صور 

فلاقصعتهاا عل الأكالة تكالب عالينا يتكالبون وهم التفرق، -بدا الأعداء 

٣٤١التحريرواكو.ترلأ 



إطارهاق وصعها أو الخلافات، ونحاوز الصعاب وتذليل التوحد من بد 
والتثرذم.والتفرق والتنافر الدموم التحزب إل يوصل لا الذي الصحح 
رزذثثنمنهن  ١٣٠١^قط ألىًإئبمإ تاثم عثك مص ص ؤ تعال؛ قال 

مندعنا رأ'أنيأالي آلثعنوت رب رقا مماؤأ  ٥١٢١^»ويهنإذ ورظثامق • . ١٢هدى 
ياميى^^٠ ^-،، ١١٠دؤغهءسطثا/ا،الآهنولأءترقاأمحدرأثن ^١ ١٠قدثنادونهء^١^ 

]اتكهمح[.'0؟^ علآشَىبا منزآمرى أقام ئثن قيهرظ1نيملإا 
ممره.وص فيها، الم,ة مواطن وذكر القمة، تفصيل ل ثرؤع هذا 

صسسيجىتأبإمحاهؤ همت4سمانع٠ 
علالخاطب، وهوصمثر إليه والمني الفعل، عل الفاعل تقديم فيه 

غثرنا،لا نحن والمعنى؛ الاختصاص، يفيد هذا وكل النبأ، وهو ني الم
منالصدق لأن بالصدق، أي بالحق، نبأهم مواك دون أنت، عليك نقص 

عظمعل المثأيدل لففل لأن العفليم، خثرهم أي نبأهم وقوله؛ الحق• حملة 
أمرهم.عجيب من فيه حاء لما الأخبار، من كسواه ليس وأنه خثرهم 

ماوقال بجهل فيه خاض إنإ ثأنيم ق خاض من لكون بيان هذ>ا ول 
وفيههواه، ذلك، ل متثعا ونقص فزاد صدق بدون أوخاض يه، له علم لا 

الوأنه غثره، لا افه يقصه هوما إنإ الأمر ل الخطاب وفصل الحق أن بيان 
ونبوته.رسالته عل تأكيدأ هؤ الحم، بوامْلة إلا علمه إل ئم مجيل 

للعلممتضمن وتعال تبارك الله )كلام العثيمين؛ محمد الشيح قال 
أيضاوكلامه علم عن كلامه أشياء. أربحة والإرادة، والفصاحة والصدق 

إرادة،خثر الكلام هذا ق ؤإرادته الفصاحة، غاية ق وكلامه صدق، عن 
أكملالثه قهس ٩ عثك ئتص محن . ءثاد0. مدي أن به يتكلم يا يريد 



إقرات1تسودةاثمف

عن!صادر لأنه القصص؛ وأحن القصص 
-وصدق.٢ عالم. —١ 

اممهكلام من أوصح كلام ولا وأوضحها وأيتها عبارة بافصح — ٣ 
الأولن.أساطر هدا وقالت قلبه، اش أصل ْبن عند إلا 

بإولا نضل أن علينا يقص بإ تعال اممه يرد لر إرادة، حن وبأ —٤ 
بالعدل(***.ونقوم نبتيي أن أراد بل تجور، أن علينا حكم 

تحالاممه لكون إثبات هدا وق الكلام، حمالة من القصص وقص 
بلايكون قد وملم، عليهم الله صل لرسله سبحانه وكلامه يتكلم، 

وراءمن يكون وقد ا^؛، جميل وهو ملك، بواسطة يكون وقد واسطة، 
؛موثآما0تعال؛ قال كإ حجاب، 

]الشورى[.ن,١٢ه م ئثاءإدم,تينحكي؛ز 
غرهمأو الأنبياء قصص من القرأن ق وتعال تبارك ربتا قصه وما 

كتسرق ما كل عن يخي القرن؛ن ذي أو الخضر أو الكهف، كأصحابج 
ملؤواحتى المقرين من ممر عنهم نقله ما كل عن ؤيغني عنهم، السابقين 

وقدالإسرائيليات، تبا جاءت التي المنكرة والغرائب، بالشهلحات كتبهم 
_iشتذأقمحي نقس بجن ؤ فقال! عليه مزيد لا بإ ذللئ، تعال اممه ين 

٣[.]يوّفجت و ندا ١زمآإكلى 
بعضيزعم كا التعدد تض لا ه، محن ؤ تعالت اممه قول هندة~ 

وهيالتحطيم، -با الراد ؤإنا الشبهات، يلقون ممن وغرهم النصارى 
مواءمأمورون، له الذي العفليم للواحد العرب، كلام ق مستخدمة صيغة 
هدافتحنا نحن الللئ،ت يقول كا يطيعونه، خدما أم عبيدا أم أعوانا أكانوا 

يسثر.بتصرف ١ ٧ أ"/ للشمن القرآن فسير تا 



تعالفاض بماموليه• يفعل إن،ا لأنه ذلك، ونحو الخيش هذا وهزمتا البلد 
بأمرهوهم بالقول بقونه يلا -يا، يقومون أعإلأووظائف للملائكة جعل 

غنيوهو وقدرتم أفعالهم وحالق وحالفهم ربمم هدا ْع وهو يعملون، 
-يايتغنون وحركة بقدرة أعوانه يفعل الذي كالملك هو فليس عنهم، 

عليقال وهذا الملوك، بحض قول من أول فعلمنا" "نحن قوله فكان عنه، 
القدمى.الحديث أو القرآن ق تحال اممه إل المنوية الخمع صإئر كل 

بقج هدى وزذثهم ءانؤأربهم مط :>ؤإمم ٠ ممأى قاو 
إلاالهدى يزيد فلا الهدى، وزيادة الإي،ان ينز الربط هنا ونلاحغل 

#محهر مد أش يرين وش -؛،# ٥٤ا-النور• # ئهتدؤأ ث؛4تمه ؤزآ0 بالإمحان؛ 
لرفجن والشدائد، والمحن والفتن الصائب عند يشته أي [، ١١]التغابزإ 

هزلأمأما إيإنه. ق صحف عل يدل فهذا والفتن الشدائد عند قلمثه يثبت؛ 
الحنة.ق وثبتهم هدى اش فزادهم راسخا قويا إيانبمم كان فقد الفتية 

آمنمن أن الكريمة الأية هذه من )ؤيفهم الأضواء! صاحب قال 
والإيان.الهدى من المزيد صثب الهلماعق لأن هدى، ربه زاد0 وأطاعه بربه 

كقولهأحر، مواضع ق مبينا حاء الكريمة الأية هذه من المفهوم وهذا 
وقوله•••• ]محمل-[ ه ؛ *١أ قو،ان وءاثيم رادرسى ةلإ-نآهندنأ ؤ تعال• 
ؤتعال؛ وقوله ]اكوبة[، ه ^^وناآ،أات وم رادتإلمإبث١ ■»ِ\نث\ ٢^؛^• 

غيرإل ... الأية ٤[ ]الفتح! بآ رذألككتثفاميالثوبثِلتيادوأإبمامعاينيير 
مفهوميزيد؛ الإيإن أن ق صرمحة نصوص الذكورة الأيات وهذه ... ذلك 
ذلاك(راا.عل ظقع البخاري -يا استدل كإ أيضا، ينقص أنه منها 

أصواءاوانما/ارغمآ.



إثداهت.سمدةاثءفء

تأيدوهومحض الفتن، من للنجاة صرورى القلوب عل الربْل وهذا 
ا،١ ١ ]الأنفال; ه ؤوِلتطؤهلهظلم بدر• يوم فعل كا لعباد0، اممه من 

ثهتاش رثلثا ا0 ؛x هء  s/XjJؤإنْكائش ص: موس بام فعل وكإ 
)واربهل١^٠٢^٠! ابن قال ؛ه]القصص[، ١" 'ألثؤميثى ثن لأؤى 

بنوروناسيها وتقويتها والتثست،، بالصر عليها الشد يتضمن قلوتيم عل 
منفيه كانوا ما ومفارمة قومهم دار هجران عل صروا حتى الإيإن، 
عكسالقلسا عل والربهل الكهف. إل بدينهم وفروا العيش حمقى 

هواهويتح ربه ذكر عن فيغفل التوفيق، رباؤل من حله فالخذلان الخذلان، 
ربهبذكر فيتصل التوفيق بربامحل شدْ الفل—، عل والربهل فرؤلآ، أمره ؤيصر 

.٠١٠شماله(عليه ومحنمع مرصاته ؤيتع 
وسددناالص؛ر، وألهمناهم يكره; عز )يقول •' ظأه الْلبمري قال 

حفضمن عليه كانوا عإ أنفسهم عزفتا حتى الإي،ان بنور ةلو:بمم 
ذللث،كان أي للربمل... رف قاموا: )ؤإذ عاشور: ابن قال العيش("،، 

أقدموائا ذللث، لولا أي قلوحم، عل اف لربمل مقارنا به قاموا الذي الخار 
ذكرمعان، خمسة محتمل القيام وهذا القول(لآ،، وذللث، العمل ذللث، مثل عل 

يديمقامهم؛،ن وصف هنءا يكون أن )أحوها: فقال: القرطي منها ثلاثة 
دسه،uلفوا إذ القالب، عل الريْل إل محتاج مقام وهو الكافر... اللل؛، 

تللثفعياء أولاد إنيم قيل: فيإ الثاق والمعنى هيبته. اطه ذات، ل ورفضوا 
أسنهم:فقال ميعاد، غثر من المدينة تللثج وراء واحتمعوا فخرحوا المدينة، 

.—٨٦ ٦٧ّآ/ السالكين ما.ارج )١( 
):آ(تفراسرىيا/هاآ.

.0٢٧٢\إ واكتوير التحرير )٣( 



ءء^^^ءءء^^^ء؛ء^^ءءءءء^ءء^ءركاأؤجلإي^إقراث1واسورةامف 
.كذلك.. ونحن فقالوا والأرض، الموات رب ربط أن نفسي ل أجد إف 

اممهإل الهروب إل انبعاثهم عن بالقيام يصر أن الثالث،! والمنى 
بغايةعليه عزم إذا كذا أمر إل فلأن قام تقول! كإ الماص، ومنابذة تعال 

الإيإن"*.م-رآإل الماس لدعوة قتامهم والرابع• 
منقيامهم عند ذللث، قالوا أمم ومقاتل! نمناء و_، قول والخامس! 

مص،غن ؤ بقوله! قصتهم استأنمخ اممه لأن يعيد )وهذا الرازي! قال النوم، 
بثىء(>'<.)وليس الارّى! قال و ي

وصاحمب،الشوكان ذكر كإ المقرين أكثر وعلميه الأظهر، هو والأول 
دونيعده، للثلاثة مقتض هو بل بعده، ما وين بينه تعارض ولا الأضواء، 

ينوموتثببت، ريهل إل محتاج لا إذ الياق، يبعده والأحثر الماق، تفاصيل 
الأول.المعنى بخلافج به، 

عقليامقاما قاموا قد يكونون الفتية هؤلاء فإن المختار المحتى وعل 
''كلمتهفقال! الخهاد أفضل عن اممه. رمول مثل وقد الللث،، يدي ين 

ءومحدئنلانخاتج''رْ،.
دوؤي■'عن دعوا الثثنوت رب رثا ئمالؤأ ناعوأ .إذ همح! افه وقول 

أمدين؛إل إنارة فه ء إلتتآ 

T٦٥-٣٦٠/١٠)١(ضرالقرطي
)أ(ضراوحراسمبنب/؛آإ.

.١  ٧٩/ ١ ٠ للرازي الغيب *مانح بر تق)٣( 
.١ ٧ ٠ / ١ ١ للألومحى المعاق روح بر تق)٤( 

الألباق.ومحححه (، ٤ ٢ ٠ )٩ ١ ٦ ١ U/ الماز )ه(ذن 



=إقواداتسورةائمف 

لحنفومموا تامآ، ربطا قالو-رم عل وربط ثبتهم اممه أن الأول؛ 
الحقونصر الكلام عن يذهل ثم ويثبت، قلبه عل يربط قد والمرء البيان، 
الصريح.بالحق صادعن قاموا فقد هؤلاء أما التعبير، فيخدله بالقول 

الظاهر،الحق عل المنضبط هو للاثادة المستحق الثبات أن الثازت 
والتسفيه،بالدم فهوحرى الباطل، عل الثبات أما حقا، فقالوا قاموا فهم 

وحلما.نيغا بل ربهلآ، ولا ثباتا، ذلك، تسمية القرآن ق أحل. لر بل 
بالربوبيةواستدلالهم ، ١٢٠والإقرار ش، الربوبية إثبات هدا قولهم وق 

الدعوةذلك، وفوق الث.رك، قبح وعل الإلهية، توحيد وجوب عل 
ثرك؛؛ن حمعوا قد القوم أن هدا من يفهم وقد كله، نبذا والإعلان 
القولن.أحد عل الربوبية، وثرك الألوهية 

وقفتان:ومحا 

الإلهية؟توحيد عل ودلالته اضه ربوبية إثبات الأول؛ الوقفة 
الفتيةذكره ما منها بأدلة؛ ويؤيده الربوبية توحيد يقرر ما كثيرأ هك اش 

والأرضالسإوات ذكر حموا ؤإنإ والاحتريع، الإحا.ادث، وهودليل هنا، 
تكونأن يثعلل وهذا صنعها، ودقة عفلمها مع عاليها، قبلهم العصور لمضى 

الصغويدع العهد، قريبة حادثة لأنبما يرعموتبا، التي آلهتهم حلق من 
اممةوهو حكيم، مريد قادر عليم رب الخالق هذا أن عل دل، النذلام ودقيق 
عبادته.إل الفتية يدعو الذي 

سواه،دون بالحثالة إفراده وحوب، عل دلت، فه الربوبية تقررت ؤإذا 
الأية)هل.ه الأضواء؛ صاح.؟، قال إلهيته، ق اطه توحيد معنى وهذا 

المواتخالق مع أمرك من أن عل واضحة دلالة تدل الكريمة 
قوالصواب الحق عن بحيد سهلعل بأمر حاء فقد آخر معبودأ والأرض 



منالخلائق يرز الذي هو المادة يستحق الذي لأن والتعدي؛ الخور غاية 
إليمتاج محلوق غترْ حلق عل يقدر لا الذي لأن الوجود، إل العدم 
شؤونه•محيدبر ويرزقه نحلقه حالق 

آياتق مسأ حاء الكريمة الأية هذْ عاليه دلت الذي انمي وهذا 
للكمب-إكم داك؛تاثن ■٠^^٢ أدى اعبدوا يتأثبماأفاش ؤ ت كقوله ممرة، أحر 

يىلب' ماءهأمج أكما؛ يى وأننل إتآ» جمزلكأآاثكسؤ؛ساوالثعاء أرى  ٢١ئنقون 
تعال!وقوله ]البقرة[، لأه أنداداوسمثدوث~أئ ذ-لأهاو-لواغ وزقالكإ أثتنإت 

ؤأمجّراتعال؛ وقوله ]النحل[، لقم0آه ع ؤ
صمحنموح3ه]الرعد[،

حلوحده للعبادة المستحق هو ثيء كل هوحالق الذي القهار الواحد أي 
]الأعراف[،ؤ وعلا؛ جل وقوله وعلا. 
]الفرقان[و>اولمةئمود<ي ثقا :ظو>ئك لا ءالهه دوي؟ ثن ؤأمحدثا ؤ تعال؛ وقوله 
الكريمة!الأية هذه ق وعلا حل وقوله الأيات. من ذلاك٠ غر إل الأية، 

شطهلا(را/قيا فقد إلها دونه من دءونا إذا أي ه نط2ئا 
اديز^^؛إز؛

نحلوتكاد لا أنه فع وهوالتوحيد، بالأهم؛ يدئهم ق يظهر الدعوة منهج 
يمالشرق، ونبذ بالتوحيد دعوتهم بدووا أتيم إلا منكرات، من كافرة دوله 

قامواعندما بيتهم في،ا إلا تذكر فلم الخواتب بقية وأما لأحله، المفارقة كانت 
ظلمهمعل يدل وهو ٢[، * ]الكهف: إنبملهرؤأعقتؤيتئثنقنه ؤ\زب' فقالوا! 

.٢٩٠)؛(أصواءاقازم/



إض|دواصو|وينى

يبدألر إذا الحياة جوانب أحد ق الإصلاح أن النهج هدا ومر وتحبرهم• 
الومنغبر فلأن عره أما ثانيآ، للمدعوين وغش أولا، شبر فهو بالتوحيد 

فإنالتعدي من تمنعه ومعية قوان؛ن وجدت إن وحتى كلحته، إلا يعمل لن 
الإصلاحصإنة هي وهده يرام، اممه أن يعلم فإنه الموحل" أما ممكن، التحايل 

جهنمق سرديم الشرك من حم ما فلأن للمدعوين غثا كونه وأما الحقيقي. 
النار؟إل المال، كان إن أخلاقهم، خيب، ذ س فاي أبدأ، مها خالدين 

المدعوونيرتضيه ما إل لا له، الحاجة تمس بإ يبدأ أن الداعية فعل 
والرحيل.العزلة أو المشقة ذلاك، ولوكلفه المستمعون، به ويعجب 
غاليا)يعني ظك؛ الطبري قالا فقد اثفتية: قوو أما 

والغلو('*؛.البهلول ق مقداره محاوزآ الكذب، من 
إلايوصف لا قبيح الشرك لأن القول؛ ق الشهلعل تحريم ذلك وق 
صحما قبيحا الشعلعل يكن لر ولو معلهلآ، بعد؛ به القول وصفوا وهم بالشح، 

وقداللام موكداتت بثلاثة الشرك وقبح المشركن تحاوز أكدوا وقل" به، وصفه 
الخرجالأكثر الشرك أن عل دليل وفيها اللام؛ حذفه عل دلت، اللى والقسم 

لنأخم أعلنوا إذ الكهف، أصحاب ثبات بيان وفيها بالقول، يقع قل، الملة من 
بلمرالباحلل أهل لعل تأن يشعر ما وفيها يعتقدوه، أن عن فضلا الشرك، يقولوا 
أنعل يدل ما هذا وق الباطلة؛ آلهتهم دعاء عل الفتية إرغام معه أرادوا ملغا 

كانت،ودعوخم الفتية، وهم الحق أهل جاو_، من الحانين؛ من كانت، الدعوة 
معيدعو بان للشرك الدعرة كانت، قومهم جانس، ومن الخالص، التوحيد دعوة 

أخرى.اضآلهة 

)؛(تفراسرىما؛/ا-؛أ.



ء^إقواد1تسورةارمف!

سأونيام1وعامض
الفتيةقلوب عل ربط قد أنه ا3كريمة الأية هده ق تعال اش محر 

كيفيقلبها الرحمن أصابع من إصمن ب؛ن القلوب أن علم ومن وثبمها، 
رسولكان قال! ه أنس فعن الشت؛ بدعاء يلهج أن به فحرى يشاء، 

يافقالت! ديتك. عل قلبي ثبت القلوب مقلب يا يقول! أن يكثر اممه. 
القلوبإن نعم قال! علينا؟ نحاف فهل به حثت وبإ بك آمتا افإ رمول 

صاحبه، أنس كان فإذا • ٠١٠٠يشاء كإ يقلبها الله أصابع من إصعتن ؛؛ن 
فهفتتقى؛دعائه وكان صغرأ، بدرآ شهد من وخادمه؛ اش. رمول 
يدخلهوأن وولده ماله افه يكثر بان اطة رسول له دعا من كثثرآ؛ شيخا 
رسولله يقول ا أرجوالثالثة وأنا اثنت؛ن رأيت قد يقول! أنس فكان الحنة 

شهدوامن كل هدا ليشمل علينا؟ أنحاف لسؤاله! جوابا ، نعم اممه.! 
أحمقغرور وأي ناإ أنفعل نشفق أن بما فجدير التنزيل، وعاينوا الوحي 

وأعجببحقله، اعتد فمن هؤلاء؟ بحد نفسه عل صاحبه يأمن الذي ذاك 
أنيوشك حرف شفا عل قلبه مسكين، ربه، إل يلجا فلم وفهمه بدينه 

ونسألههدانا، إذ يعد قلوبنا يرغ ألا ربنا الله )فنسأل منتكا! فيه ينقلب 
هوالوهاب("*.إنه رحمة، لدنه من لنا يرمس، أن 

تمسكهق آية مضى فيإ كان بفلان، يسمع اليوم الساحة تأمل ومن 
ممنفصار الحال، تبدلت، يم الأذى، أنولع يتحمل عليه، وصبمره بالدين 

الأزف.وصححه ٢(، ١ ٤ 0 ٤  ٤٨التر.ذي؛/سن )١( 
)؟(تفرابنممرآأ/"؛ا.



=|قراقاتممحدةاثمف 

منفيه هو بإ معتدا يكون لكن حفية لعلة انتكسوا، أو الصراط، تنكبوا 
بعلقاليه يزيغ فلا ؤيثبته يرحمص أن الله سسأل، أن فقل نمه، عل فتأمن الخير، 

ولكاتهوحهلبه دروسه ق نحد ولا الرشاد، ومولاه ربه أل يلا هداه؛ إذ 
اللهرحمة عل التعويل فيها نحد فلا وجدت ؤإن الثبايتخ، أهمية عن شيئا 

لست،القالومب، هداية أن يعلم أنه ْع التثست،، وسؤاله يديه ؛؛ن والاطراح 
اعالم عل الله أصلهم أمم قبله عالمته قد عالمه وأن إليه، 

الرابضن،سيل الهداية عل والثبا>تإ الرحمة اممه موال لكن ولهدا 
مر.كإ محمد الدعاء ق ؤإلحاحا رسوخا أعفلمهم ومن 

إقدثت.أوحتسآ عن ءكادوأكزك وك ؤ .ؤ•' لبيه تعال ءالا لقل 
إثهترسًكن كذكوق ئبمثلى ولولاآن  ٧٢-ؤبلأ وفووق حلمح ٤^١ كثري 

منعصمه الذي هو له وتشيته حففله أن فب؛ن ]الإسراء[، ه كبملأ سثثا 
أمته؟باقي بحال ف،كيفا المعصوم حق ق هدا لكن فإذا قليلا، شيئا الركون 
أوالدين، من ثيء عن يتنازل من بعض أن هنا اللهلادفط من إن 

عادةذللئ، يقحل إنإ الخالمين، رغثاُتإ إل لينزل الثميع بحض محرف، 
الدعوْ، ١٢٠ينصر أنه محس، الي، الأنية، باُت، والكتالدنيوية، للمصالح 

تقوىأن لأحل الداهنة أو الركون أعني الشيْلان، مداحل أكثر من وهذا 
قاطعةالتالية الأية حاءُت، وقد مكتباتما، وتفقد تستذل لا أو دعوبم، 

تحذيريةالأءتثاراُت،، هذه يلغي كي المؤمن موجهة الأمنيات، لهذه 
قالقليلا، شيئا ولو الفلالمين إل ركونه ق شبهة له تكون لا حتى شديدة 

لأهِاوك،م ؤضعفآلمات ،الخوإ ءعغلادقك إدا م ت إليه الخلق لأحب تعال 
وبدلإليها، يركن قد اكي الحياة صعق—، فقدم ]الإسراء[، ؛ عثنادم1ارل 
والأحرة.الدنيا عذامّح عل إلا محصل لن يرجوها، التي المصلحة 



باقاعتصم من إلا أحد منه ينجو يكاد لا القليل الركون هذا إن 
محثاتدإدسيماربمالأئ ؤ المومنتن* دعاء من كان ولهذا فعصمه، إليه والتجأ 

برحمتهسبحانه من وقد عمرازا، ]ال ٩ ٨ ألوهاب آنت إئك منته لرنك و،نبكاين 
قوله:ذللئ، ومن نجاتم، فتحققت، قلوبم عل فريعل أوليائه بعض عل 

ويذمهء ك-ِث1هثد آلكء ءإنت؛يين وأرث ينه أته ألقاس علإ د إؤ 
وقال،]الأنفال،[، ?ق وضت،مآلأقاز ولمط أل1ة0تي )_:} نك 

؛/؛*هء لبوكذ حكادث إن ئتمعأ م؛مل ؤ وأصبحواد يؤ موسى؛ أم ثان 3، 
قهنا وقال، ]القصهس[، و •١ سآصمنى إةمح< محهثا مك رتلثثا أن 

أنبالمؤمن فحري كذللثج الأمر دام وما ه• ورظثأوئويهز ؤ الفتية: شأن 
قيوميا حي يا قائلا: يناجيه وأن قلبه، عل يربعل أن ؤيأله ربه إل يلجأ 

•* ءيرن،"ُؤلمرقة نقمي إل تكلمي ولا كله شأف ل أصلح أستغيث،، ؛رحمتلث، 
البلاء،نزول وعند الفتن، زمن للتثببتؤ: المؤمن يكون ما أحوج إن 

الخبارالللث، يدي وذللثجغو ورظثاوهريهنإذفازأ ؤ تعال: قال ولهذا 
ابتلاءق اممه ومنة حقيقتها، الفتن سنن فالقلوب، المقرين، أكثر قول عل 

بالبأساءالله وامتحنهم البلاء حاء فإذا التمحيص، أحل من ماضية عباده 
بفضلهشاء من الله يثبتر فعندها أهله، واستهلال الثامحلل وتنمر والضراء، 

الله:كإ؛؛ن فحاله فقط الرخاء ق اممه يعبد كان من وأما قلبه، عل فيريهل 
علآمال_، فتة يابنه ؤلير أها1أنيدء لابه>ءيد حري؛u هئن، أٌّ سند ين،ألنائل، ؤم 

"ب]اني[.ُاي 
فياهرةوالسنة الكتاب، دولة كانمتح فان والرخاء، الأمن أوقات، ق أما 

.١٣٩٧; الصحيحة'' ل"الدلة الألبان يحنه ٢(، ٠ ٠ )« Ur•ا/ \سرح '



—|درات1هسورةارمف 

اكادةين،بعض ثت البلاء حاء فإذا قليه، محمله لا من الإيإف يفلهر فقد 
إلاتثبت فلا منتفشا الباطل وكان ظاهرة تكن لر ؤإن التمحيص، وحصل 

الوقفة.والهناءيفة الصادقة القلة 
وانمم،بالسراء يبتليهم فانه والفتن، بالضراء عباده اممه يبتل وكإ 

اممهقال كإ متا، مؤ كان أن بعد منتكسأ اق ينمن الثهوايت، حلف فيناق 
ئقنه، ين ثائتا تيث أقت ءنهد س  ٢٠٣٠^^أقوام• ق حل 

ثأءثبمبما،فيي يرث آقثيين 
•ا التوبة ت ه ا  ٧٧وبماحًقامأ ماوسو٥ د٠آممئوا١س هلوب٦لمiقيربإل٠وم• 

علفجريهل اممه كنتارها التي الثابتة الموفقة القلمة صفة معرفة أراد ومن 
عثدأكانءذن.ل لن افه أن وليعلم مر، ما عل الفتية وصف فليتامل قلوحا، 

الأنبياءمورة ق الرحمن ربتا ذكر وقد مولاه، إل والالتجاء الدعاء ديدنه 
ُادئرنم7آيىتيىآمحرؤوأميس.إد فقال! النوائب،، مستهم أنبيائه من حملة 
ربيهمأ،ن>ل4> صبمز٧١٥^* ماُبجءمن له« قآآستجسا آمحيثك■ أنجم إّت 

وصفأن بحد قال ثم ]الأنبياء[، زلقكه نذِذتئشوبم عسا تثهزجمانن 
أهمحاوداآلون,إذ م عليه! ومكافأترم بالصر الكفل وذا وإدريس إمإعيل 

إلا[له لا أن آاْلأوشت، ؤ، — نضئق -أي ثثهثاصلبيشرهمه 
هؤتآنتثئاقُوءثقهينآ'ئ 'ج' أنت 

ذلكجتع عل وعقب زكريا، محر ذكر ثم ]الأنبياء[، ي ^ 
ثاوئظامإ ^^؛١^٠٤١ فياقحِيرزب مجعؤيى د=فامإ ؤإئهم ت يقوله 

الأعلالملأ وق سابقون، هم الخثرات، ففي ]الأنبياء[، ه أ؛ ?IV حنثع؛ى 
مصلحةلأجل يكن ب رحم إل وضجيجهم سمؤع، معروفج صوتبمم 

عامرحاله، تللئ، كانت، ومن تعالقهم؛مليكهم، لكإل شأتهم ذللث، يل آنية، 



^ءءءءءء^^^ء^ء^^ءءءءءء^^ء^لإْ،م^اق>اداتسورةارمف 
ؤيكشفوالحزن الغم من ؤينجى ومحاب شت أن له مثرجى برته الصلة 

والكرب.الضر عنه 

وهدالدعاء منها ممرة؛ أصماب قلبه عل وربْله عبده افه ولتشتت 
التوحيل.ونحريد باق، الإيإن هن الفتية؛ ثان من كان ما ومنها إليه، أثثر 

،AJtjحن عن رئآءاث م شأنه! عز إليه الالتجاء وصدق به والتعلق بحانه، له 
والأوؤتانالقوم عل ؤإيثارْ ومحبته ]الكهم،[، ه ذآ رت_ثاأ؛ أزٍثا لنامن ؤنئ 

ط؛كان ئا واعتزاله كان، من كائنا عدوه وبغض ءل.اه، ما كل وعل 
ومعهم.ق ما غاية الاعتزال( 

إل، والتو٥٨الدين عل بالثياُت، فذلاهرة وعلاماته الشست، دلائل وأما 
يكرهكإ الزيغ يكرم أن علاماته فمن قبله وأما البلاء، نزول بعد اممه محبه ما 

حنوحد فيه كن من "ثلايث، قال! و. الني أن ه أنس فعن العياب، 
المرءمحب وأن سواهما، مما إليه أحس، ورسوله اف يكون أن الإيإن، حلاوة 

أنيكرم كإ منه اممه أنميه إذ بعد الكفر ق يحوي أن يكرم وأن ذإة، إلا محبه لا 
محتارا،المحفلور j( يقع ل؛ العياب، كراهيته الزيغ كره ومن ُ"، النار ؤ، يلقى 

معدورا.إلا المعص،ية يقارف، ولر متهليعا، المأمور يرك ولر 
ولأ:رلثأ بنثؤلآ؛ممم؛محدوأ ؤ الفتية؛ هن سرا عاش ت٠ 

أممعل دليل ص  ١٠مننمحىو\شك، ^^٢ بأشى
بالظلمرموهم وأمم الحازم، بالرفض الشرك إل لهم قومهم دعوة جا:أوا 
منيعيدوما آلهة اش دون من اتحدوا قومنا اض،)هؤلاء عل الكذب وافتراء 

إياهاعبادمم عل يأتون هلا يقول! ه ظههمملْدنمبجن يآميكن ة؛ؤلأ دونه 

(.٤٣) ٦٦ملم؛/صحيح (، ١٦) ١٤البخاري؛/حيح صا 



=|قراهتسودةا|مف 

قوله!ق وذلك حيف، عإ ظهر بإ احتزئ محذوف الكلام وق بينة، بحجة 
الأفة،ذكر من عليهم ق والميم فالهاء # ^ ضش شر بأميض 

أليؤإنإ عليها، لْلان الأل يولا يسالخلان، عليها يؤتى لا والالهة 
معنىأن كدللثخ، الأمر كان إذ فمعلوم عيادترموها، عل السلطان عابدوها 
بلعلماناض دون من الهة وانحاذهموها عب1دترموها، عل ياتون لولا الكلام• 

ؤإُئراكااعتداء أشد ومن ؛ ء  ١٠لجرأق،وآشحمبا مح،••• 
ujLj ،، شريكاّملءلانه ق اممه مع وأشرك كدبا، اض عل فتخزص احتلق، ممن

إلها('أُ.ويتخذه دونه، يعبده 

ءتلهثن باميكن زلا )م I ظك •ءشم؛ن ابن الشيخ محال 
آلهةكوما عل أى1 الألهة، هذه عل أي ه عقهص هلا يعني 

•شئان منهم فالمهللولسا ٠ يعيدوما وكومم 
آلهة.هذه أن يثبتوا أن — ١ 
مستحيل('''.الأمرين وكلأ حق، لها همادمم أن شتوا أن - ٢ 

لأثبتواحقا، آلهة أما أثبتوا فلو للأخر، مقتفى الأمرين من وكل 
للعبادةاستحقاقها أثبتوا ولو آلهة، كوما محنى فهذا للعبادة، استحقاقها 

عليها٠>-^، لا "والأئ بقوله: أراد حرير ابن وكأن حقا، آئ أنما لأثبتوا 
بحثادنممآلهة اتخذوها قد القوم أن عليها"، السلهلان يأل ولا ؛سلهلان، 

عثادممأن ي؛ين ؛سلهلان يأتوالر ولكنهم واقعا، معبودة آلهة فهي، إياها، 
بحق.الهة تتخذ لر أنما عل يدل وهذا ايغة، ٌ

الراديكون قد محلطة، به ان للأنما كل ال3لان رالمحمد: الشخ قال 

AW/V)ا(شرالطيرتم، 
.١ ٩ ٦/ القرآن ضر )٢( 





—إقراهتا،>رةاثمف 

فقالواالتهليد بشبهة الشيطان لهم عرض ذلك قالوا لآ يكونوا أن ومحوز 
منله إنقاذا للملك ذلك قالوا كونواره وأن ذفؤلأء؟و، ؤ محها: محتب؛ن 
مناأنن كانوا ؤإن أي ه متنا ؤ بقولهم: إليهم المشار وب؛ن الحهل، ثرك 

داعيالعقل منهاج ْع محالضن أي ه #امحدوأ الدنيا ل وأجل وأقوى 
استغواهمواهية لشبهة معه أثركوهم ه ءالهه دونهء الأول الفطرة 

حننمن أنبمم عل ينبه ما التخصيهس طريق عل استأنفوا لم الشيهلمان؛ -يا 
ءذبآرث هلا أي بدليل... ذلك عل ياتوا لر الأن إل عبادتم 
تفردعل نحن نأق ما مثل و ۶^؛؛ قاهر دليل أي الأن••• 
فيهيقغ لا الأمر هذا مثل فإن الباهرة، والراه؛ن الفلاهرة، بالأدلة معبودنا 

ياسحقاقهاممه تفرد عل الاستدلال ق كلها الأدلة حمعنا وقد ذك، بدون 
أظلمأمم دليل عن عجرهم عن بب فتالوجود. بخلق تفرد بأنه للعبادة 

قالوا:قلدك اللك، وماك الملوك س عن الكن.ب لأفتعالهم الغلالمين 
ه(ُأُ.^؛؛•؛١ الأعغلم الملك أي ه ؤءأؤ تعمد أي ه ؤمنأئ؛نيآءمنح 

منالافتراء هدا أن بيان و، مثنأفرى أقام وقولهم:
أربعةالقرآن، من مواصع ثإنية ق النص هن.ا جاء وقد المويقايت،، أعظم 

)الكذب(وبلففل بالواو ناصعة آية وحاءيتح بالواو، وأربعة بالفاء عطمتؤ 
الكذباش عل افترى ممن أظلم أحد لا )أي الشنقيطي: قال )كذبا(، بدل 

عنهمقال كإ الكهف، أصحاب قوم عليه افتراه كإ شريكا له أن بادعاء 
[١٥ءا.لهه؛ؤ؛]الكهف: ين هذوا هتولأتمترتا و الأكهف: أصحاب 
هوله الشركاء بجعل اش عل الكذب افتراء أن ... العني وهذا الآية..ّ 

ذلك.قالوا يكونوا أن ومحوز أي )١( 
.١٢٧/٥لاJقlصالدرر )آ(ظم 



ؤء»=^،jS؛، منن ت كقوله ممرة، آيات ق مينا حاء الظلم أعظم 
عقأهرئ و،نأظلأش ؤ ت وقوله الأية• [ ٣٢ا-الرمر• ه إدج1تهأ ألهدف وهدب 

ؤ\ةبجىكبجأ ألأنهند وبقول هب عق يمصوى أولتش ْكذبأ أثي 
نح]هود[(ُا'.^ نبمألأدظشءآمح 

أهله،ومن الشرك من الراءة لعقيدة إعلان هدا الفتية موقف وق 
القومية؛صالة -يم تربطنا الذين )قومنا( كانوا ؤإن لهم العداء ؤإعلأن 

يكونأن محب وهكذا بينهم؛ من حرجنا والذين إليهم نتب الذين 
لغ'أتوآؤ معه؛ والذين إبراهيم كلمة وتأمل الومن، 

دثازسقؤأئوءدونين ديثامجدوة معثزإذءاؤإ.لمثإمإق:رءآؤأمنكم نافيث 
بنو،آأتإمح، لق محبّولاتثفتى ئودإتزهؤ إلا رحدْأ أق مموأ حى اذدا وأثثمآآ 

منبد لا أنه تعلم تال٠تحثة[، ه 'أا وإيكآثاؤإقشآذنيؤ 5قاسي 
لهم.والبغضاء العداوة وإدال.اء وأهاله، الشرك، من ال؛راءة 

العداوةفإيداء بحبه، ثيء لكل والبغضاء العداوة إبداء أن واعلم 
معتقده،وعن عنه الرصا عدم بإظهار يكون والذمي، والمستآمن للمعاهد 

الهلريق،ق له يمح ولا لحل، إن له يقام ولا المجلس، ل له يوسع لا 
أحدثه،حرم دون ذمته نحمر أو مقتص، لغر عليه يفيق بان يؤذى لا لكنه 

ْعلايمتع بل عليه، كوفئ صنعه جيل عل مكافأته يقتفي ما منه بدر فان 
أومعروفة معه متافتلث، يتاجر واءت؛رْ للم؛ مقتص قام إن بره ذلك 

قتسامحه أن ولايمتغ منه، وتشتري بايعه ذللث، وْع مشكلة، معه عندك 
أوسامحك.أمهللث، ما جزاء مثلا تمهله أو القليل 

ضواءاوانمأ/؛ا،؛آ.أ' 



صاأقراد1تاسورةاامف 

ماالر واجب من فله والدأ الكافر كان فإن واجبا، الر يكون قد بل 
اللهفرصه الذي الحق جهة من حق ذي كل وهكذا الحهة، تلك من به يلثق 

كفره.اقتضى ما عليه ؤإنكارْ به، رصاه وعدم لدينه العداوة إبداء مع له، 
بره.محوز ولا اللائقة القدرة مع بالمقاتلة للحري العداوة ؤإبداء 

لهقام متى العداوة واجب يناق لا الحري، لغتر التر أن والمقصود 
لحقه.أومكافأة تألفإله، من صحيح مقتص 

معه؛قالوا مبلغا المخالفة إبداء تم بغ الكهف أصحاب والفتية 
٩،■٢ ذثمولسثو\إداأثدا ١; 

منالحرم هذا وجنس الكذب، الله عل قومهم افتراء العداوة هذْ ومحبب 
هودرجات.ثم الذنوب، أجناس أعظم 



ْسؤره!يمف عءإقواق1وأ 

اسلأسعلى 

قال!به، له عالم لا ما المرء يقول أن هك الله مى فقد مهمة؛ نكتة هنا 
و ٢٦عنه أويىكا0 وأمحرإلأوادكJ أثمع ^آة هِ 

عباس:ابن عن طلحة، أبي( ابن )قال ظس.' ممر ابن قال ]الإسراء[، 
وقالعلم• به لك ليس با أحدا ثرم لا عنه: العوق وقال تقل. لا يقول! 

تر،ولر رأيت، تقل! لا قتادة؛ وقال الرور• شهادة بمي الخفية• ابن 
كله.ذلك، عن ساظلثح اه فان تعلم؛ ول؛ وعلمثر سمع، ولر وسممن، 

والخيال('"،التوهم أي بالفلن القول عن نيى افه أن ذكروه! ما ومضمون 
قالبالهي، اممه خصه وقد هلث، اممه عل القول علم بلا القول أعفلم أن إلا 

بلاعليه القول وحرم عموما، علم بلا القول حرم الله رإن • ظقه تنمية ابن 
خانثابملنؤ\\عؤ قوله: ذللثج ومن خصوصا('"، علم 

ه ٢٢لأعو0 يأشم١ ظكناله محأبخ،بم؛يألإاوآن ^*٨ 
)رنب،القيم: ابن قال الترك، من شرا سبحانه حمله فقد ]الأعراف[، 

أشدهو بإ ش ثم الفواحش، وهو باسهلها وبدأ مراست، أرع الحرمات 
هوبإ ربع ثم الترك، وهو أعفلم هو بإ ثئث، ثم والظلم، الإثم وهو تحريا 
عليهالقول يعم وهدا علم، بلا عليه القول وهو كله ذللث، من تحريا أشد 

وينوشرعه('". دينه وق وأفعاله، وصماته أمائه ق علم بلا سبحانه 
بتهونالله، عل الكذيبج يتضمن )فانه فقال: آخر موصع ق المسبخ ظك 

واختمار٠يتمرفج ه/٥٧ كثير اين (تفسير )١ 
.٣٤٦/٣)٢(مح٠رعاكتlوى
وانحصار.)٣(إعلأمالوسن



ء|قواماتسورةادمف 

نمام،ما ؤإثبالتا أثبته ما ونفى وتبديله، دينه وتغيير به، يليق لا ما إل 
عاداه،من وموالاة والاه من وعداوة حققه، ما ؤإبطال أطله ما وتحقيق 
وصفاتهذاته ق به يلبق لا بإ ووصفه أحبه، ما وبغض أبغضه ما وحب 

أصلوهو إثأ، أثمي ولا منه، أعظم المحرماُت، ق فليس وأفعاله. وأقواله 
علالقول أسامها مضلة بدعق فكل البيع، أمحت، وعليه والكفر، الشرك 

بلااش عل القول هو والكفر الشرك )وأصل قال: أن إل علم( بلا اش 
اممه،إل يقريه الله دون من معبودا اقنذه من أن يزعم المشرك فإن علم، 

فكلالملوك؛ عند كالوسائهل بواسطته، حاجته ؤيقفي عنده، له ؤيشفع 
قدعلم بلا الله عل القول إذ العكر، دون علم بلا اممه عل قائل مشرك 

منفرد والشرك الشرك، من أعم فهو والأ؛تداع، التعهليل يضمن 
أفراده(؛ا؛.

يرهتول فقد وأفعاله، وصفاته وأمإئه ذاته ق علم بلا الله عل القول أما 
العلومهده تلقوا الذموم،إذ الكلام وعلم الفلسفة ق حاصر من الأمة هده من 
وخاضواالفتن، باب فاتحن المسالمين عل وأدخلوها وغثرهم، اليونان عن 

الثيلدن من سبقهم من نحالفين الدين، أصل حوصهم جعلوا ثم علم، بغثر 
وّنهوهم،العداء، فناصبوهم السنة أهل عل واحترووا الأمة، خثر وهم .ؤ 

لهم.الدولة تكون أن لهم قدر لما بدعهم عل وامتحنوهم 
نحللدينه إل نب من عل تعال أنكر )وقد ه: القيم ابن قال 

وألآدؤؤأِل1تادنيئطآفينقٍظإ\هبئداؤ فقال: برهان بلا تحريمه أو ثيء 
سبحانهإليه سسءح بمن فكيف، الأية، ه عزأق، نثرؤأ -مام وهنذاحثل 

واختصار.تصرف  YUYTUy/ ١ الألكن مدارج (' 



هأ(ُآُ.نفبه وصف ما منها عنه نفى أو ه نفبه يصف لر ما وتعال 
محنلا الرحل ترى عضال؛ فداء علم بلا ١^٤ ق القول وأما 

حلالفهذا ورأى، قول له وصار الإفتاء، منصب تبوأ الشرع ذكر إذا اسمه 
منوالعناء العالم طلبة من بل كدا؟ والحديث الأية ومعنى حرام، وهذا 
أدرى،لا يقول قد فالحاهل أكبمر، الحالم فتنة لأن يدرى؛ وهو ذللش يفعل 

منعلمه محففله أن فبدل أدرى، لا فيقول يسأل أن علبه يثق فقد العالم أمحا 
إالطامة هي وهذ0 اممه، عل احأرائه ق سببا يكون العفليم، الذنب هذا 

مرتبةوبغ العلم نال أنه منهم الواحد يظن أناس من الحياة ق وكم 
إلامسألة عليه ترد فلا الدين، ق والفقه الحلم طلس، عنه ومقتل الاجتهاد 

عجيبةأقوالا منه فتح الشيهلان، وحي من عليها حاصرا جوابا أءهلاك 
منأقل ي الأنبياء وهم الناس أعلم عل عتب الله أن يفقه لا أتراه غريبة، 

الخضرس العلم طلب، ق سعى موسى. أن يعلم لا تراه أم بكثتر؟ ذللثخ 
بغ؟ما العمر س بئر وقد ومصعلفاه اممه وهوكليم 

فينمحظلمآممبساظوساؤ تعال؛ قوله يسهع ألر 
]المحل[،ه  ١١٦'

لكنهلكمت،؟ الأية هذه موى "علم يختر الفتيا من التحذير ل يكن لر ولو 
اش.سبيل عن الناس ؤيضل به، يصابا عمن الخثر يمطع الذي التعالم 

يقول!أن أحدكم ليحذر لم،ث البعض )قال يمحلممع؛ القيم ابن قال 
أحرمول؛ هذا، أحل ل؛ كذبتخ، ^؛ ١٥١فيقول كذا، اممه وحرم كذا، اش أحل 

سد.بتصرف  rvr-rvY\إ ^؛>،٧١ْدارج )١( 



إقواق1واسورةادمفركاأإ؛هإإإإالإكءءء^ءءعءعء^^^^ء^^^^^^^^ 
رسولأن وروي ورسوله(رى، الله من برهان بلا الجرد، بالرأي يعني هدا• 

ؤإنوالحدث الار"-، عل أجرنكم القيا عل "أجرنكم ع افه. 
هدهمن المرء يعمم هدا واستحضار صحح، معناه لكن صعيفا كان 

البلية.

الدرداءأبئر عن )صح فقل أدري! لا الرء! يقول أن ق ثيء أي ثم 
أدريلا قول من حرجا محو كان فمن العلم('؟؛، تصف أدري"، "لا أزت 

جرايةظقته "، طهإن بن لإبراهيم كان عبرة؛ ففيها القصة هده فليتاهل 
قالواأدري. لا فقال! الخليفة، محلس ق مرة رفسئل المال، بيت من فاحرة 

ماعل آخد إنإ فقال! مالة؟ منحن ولا وكذا، كذا شهر كل ؤ، تأخذ له! 
الما يفنى ولا عل، المال بيت لفني أحن، لا ما عل ولوأحذمحت، أحسن، 

اليقول أن المجلس ق الم؛ز، المحليفة حضور هك يمنعه فلم أحمن(ُْ؛، 
التهلكةإل  ١٣يلقمح، من بنفسه فالمرفق ذللث،، ق غضاصة محي ولر أدري، 
يكشر.الخليفة دون هم من حضرة ؤ، أدري لا يقول أن حشية 

عليهوالتجرئ وخيمة، علم بلا اممه عل القول تثعاُت، كانت، ولما 
متتابعا،منه لفّ، التحذير كان البدعة، إل ومنسوب، عقيدته، ؤ، متهم 

كأتبماألسنتهم عل تحري أدري" "لا دكاك دائأ، فيه الوقؤع من وخوفهم 
نرالقدم رسوخ عل علامة لأنبا عندهم. الدي العلم أصول من جرء 

٢٩٤الضعيفة؛/ القلة و لإعفاله الأزنر وصعقه (، ١  ٥٧) ٦٩سنسارس؛/ )٢( 

.١UU/A٠٧١٢^سر )٣( 
ه(ّ ١٦٣ت)خراسان، عال؛ الأئ،، الر: الدهيذ قال اكابض، أتباع كبار من )٤( 

)ه(سرأءلأمالبلأءيمأمما



هرهد ع؛؛؛!^٥٧^٠ائٍف

نبيناهو كله ذلك ق والقدوة والاخلاصى، والتواصع الوؤع وعل العلم، 
يأتيهحتى ء بثي يجيب ولا فيسكت،، الأمر عن يأل كان فقد ق^، محمد 

لماالقوم فان ذللمثا، عل دليل السورة هده وتدبر بالخواب، الله من الوحي 
حاءهؤيوم للوحي؛ انتذلارأ حوابيم أرجا الثلاثة، اصئالتهم \.ل؛ سألوه 
ماقال! الساعة؟ "متى وقال! فسأله أصحابه جالس؛،ن وهو الوو جمّل 

لالعالمينبغي أنه )فيه النووي• قال ، ٠١٠السائل من بأعلم عنها المسوول 
الذللث، وأن أعلم، لا يقول أن يعلم لا عإ مثل إذا وغرهما والفتي 
)ؤإنإوقال! ءالمه(ُأ'، ووقور وتقواه ورعه عل به يستدل ل ينقصه، 

أنلقصوره بماف، لأنه تقواه، وصعمت، علمه محل من أدرى لا من يمتغ 
يبوءيعلمه لا فيإ ياقدامه فانه منه جهالة وهو الحاصرين، أعتز من يسقْل 
عليه يستدل ل القصور من ، عرفعإ ذللث، يرفعه ولا العظيم، بالإثم 

يقولهالا القاصر وهذا أدرى لا يقولون الحقفن رأينا إذا لأنا نموره، 
دينه،وقلة لحهله يجازف وأنه وتقواهم، لعلمهم يتورعون أمم علمتا أبدا، 
ءلويته(رآُ.وسوء نيته ال لقمنه احترز با واتصف، عنه فر فيا فوقع 

بالعلم،التثئع إل تتوق المريضه والقلوب، الضعيفة الأنفنز ؤإف 
هدهعل يقدر لا فانه هنا ومن الحهل؛ ؛مغلهر الفلهور عن وتستنكف 

محلريقهعل الربانيون العناء ار مفلهيا المزممون. المخلصون إلا الكلمة 
منؤنايفة النضر مقدمة ق ■؛هلقي كشر ابن ذكر الحسنة؛ الأسوة هو إذ ق^، 

.( ٩ ) ٣ ٩ / ١ لم مصحيح ا/لأأ)*ه(، البخاري صحح ( ١) 
.١ ٥ ٨ / ١ الحجاج بن مسالم صحيح شرح المنهاج ( )٢ 

واحممار.بمرف ٣٤/١المجموعهمحانيانب)٣( 



=إقواق1تسْارصف ——=—ء==ً==؛ 

علمُ"،بغير القرآن ق اممه عل القول من ومحرجهم لف الويع ق الاثار 
إذاتفللتي، مإء وأي تقلني، أرض )أي ت يقول ه الصديق بكر أبو فهذا 
بنعمر عند )كنا يقول! أنس وهذا أ(، ٢٠أءللا ما اض كتاب ق قالت 

مافقال! م j\>؛ وقك4ث ؤ فقرأ! رقاع، أرع قميصه ظهر وق ه، الخطاب 
أيابن )وعن ب1(، ألا عليك فإ الكلف، لهو هذا إن قال! ثم الأب؟ 
أنفأبى فيها، لقال بعضكم عنها مئل لو اية عن سئل عباس ابن أن مليآكة 
أفمقدارء7 ودومكان عن عباس ابن رجل )مال قال! وعنه فيها(، يقول 
٩اآ ا سؤ'/ أف حمستن ن يورم ؤ فإ له! فقال ٥[، لالسجلة! ه سنة 

يوuنهما عباس! ابن فقال كحدم. اكك إنا الرجل! فقال ]العارج[؟ 
يعلم(،لا ما اممه كتاب ق يقول أن فكره -بإ. أعلم افه كتابه، ق اممه ذكرهما 
القرآن(.من العلوم ق إلا يتكلم لا كان أنه المسيب بن معيد )وعن 

الما عن سئل )ؤإذا درّه! ق الع١لم أدب ذكر ق حماعة ابن قال 
واعلمأعلم، لا يقول! أن العلم فمن أدري، لا أو أعلمه، لا قال! يعلمه 

بلالحهلة، بعض يظن كا فيرم من يضع لا أدري لا المسوول! قول أف 
وهلهارةربه، وتقوى دينه، وقوة محله، عظم عل عقلتم دليل لأئه يرفعه؛ 

المووي•كلام من قريبا ذكر ثم تشته(ره، وحسن معرفته، وكإل قلبه، 
ابنوقال تعالم(ص، لا U تقل ولا تعلم، U )قل اكوري! منيان قال 

أنللحالم )ينبغي يقول! هرمجر بن يريد بن اممه عبد سمع ماللث،، عن وهب،، 
أيدتبممق أصلا ذللقر يكون حتى أدري، لا بعده ص اءْ جليورُث، 

بعاوها.وما ١ ١ / ١ ممر ابن شر انغلر )١( 
.UA_:الكاف خماعة لاين واقعلم، العالم أدب ق وانكلم انْع تذكرة )٢( 

.U٢٦٣/)م(ّبرأعلأماولأء 







اتصفسودة ١^٥٧ تع 

أدرىقاو0ت فإن أدرى تطم ولا أدري لا تعلم يقولون• العناء ولكن 
،•تدري؛ حتى علموك أدري لا قلت؛ ؤإن تل،ري، لا حتى سألوك 

ازدادلكا لأنه أدري، لا هول من أكثر الإنسان علم زاد لكا وهكذا 
والأمرحماله، مما أكثر ينقصه زال ما وأن منه، ينقصه لكن كم أدرك علما 
يجهل•بدأ فمد علم أنه فلن إذا حتى يتعلم الرجل يزال لا ٢(؛ قد كا 

اللهحفظ مسامحا كبار عليه وحدنا لم،، العليه لكن الذي وهذا 
الI فيقول تال ما ممرا  ls_4■؛باز ابن الشيح لكن منتهم، ورحم حيهم 
سمعهالو العلم طالبة من ممرا أن ْع بحث،، إل تحتاج المسألة هذه أدري، 

لهيتفطن لر حفي حانس، فيها له خلهر علمه عة للكنه بالحواب، لبادر 
أحدهم)إن بقولهث ظس حمسن أبو وصفهم من تثبه فحالهم هؤلاء، 

شيخناولكن بدرا("*، أهل لها لخمع عمر عل وودت ولو المسألة، ق ليفش 
الثم لقول، يميل وعلمه— فقهه ق هو من ~وهو ظقه عثتمتن ابن شيخنا 

^^٥١١به قال من أول أكون أن أحشى أش لولا فيقول• إليه سمه من محل- 
عظيمدرس وهذا به. أهول فأنا نل لأحد القول هذا عل اطلعتم فإن به، 

 vوعلمه.ه نفؤيتهم يستعجل، ولا يتحرى أن فعليه العلم، لهلالم
القولحهلر لك سبن وقد تعلم؟ حتى أدري لا تقول؛ أن يمنعلث، فا 

وقدالعلم، ق الراسخين -بولاء الاقتداء يمنحك وما إ علم بلا اش عل 
تارزعنه!لكنوا مما ممر ل حواحم أدرى" "لا لكنت 

علالخسيم والخهلر العفليم الذنب هذا لحل فقد تقدم ما ومع 

٥.لأبنأبٍرعاصمص:١ )١(الزهد 



كتغالينبالعبادة الشتغين I والصلاح الدين إل بتتن متتءلادفتين 
وأنا،لوبقة الكبثرة هذه عن منأى ق أنه يظن الطادمتين من وكل بالعلم، 

حظرعل منهإ كلأ أن والحق الأحرى، الطائفة هم حماها حول يرتع من 
قدوذاك الله، به يأذن لر ما الدين ق محدث قد فهذا منها؛ عليه يؤمن ولا 

و(لآدؤؤأةاؤ تعال؛ )قال ظقئه؛ القيم ابن قال يعلم، لا ما اممه عل يقول 
مروثأٌة عزةقأثمح>عا0 قئروأ وسا-ماأ ئدا اذءت مئ،أفيثءظإ 

إليهمفتقدم ]المحل[، ه ظهإقابشأ'وأ ! ١١٦■عز 
هذامحرمه لر لما وقولهم أحكامه، ق علميه الكذلب، عل بالوعيد مسحانه 
ذللئ،يقول أن للعبد محوز لا أنه بيان وهذا حلال، هذا محله إ ولما حرام، 

أحدكمليتق ت لف، البعض وقال وحرمه، أحله سبحانه اممه أن علم با إلا 
ول؛كذا، أحل لر كذبت،، له! اممه فيقول كذا، وحرم كذا، اممه أحل يقول أن 

بتحليلهالأين الوحي ورود يطم لا لما يقول أن يبغي فلا كذا، أحرم 
أويالأويل(ُاُ.المقاليد لمجرد اممه وحرمه الله أحله وتحريمه 

؛طالب انيقف بحب وا٠إمهاتاالنقل 

هذهق الحكم فيقول بالمقليد، يفتي من العلم من»؛؛U؛'>-، رأينا قد ف~ 
يقول؛أن يكفيه كان وقد دليله، يعلم أن دون مقلدآعالما وكذا، كذا المسألة 

لم.فيللفتوى ناقلا فيكون وكذا، بكذا فلأن الشخ أفتى قل 
•أدري لا يقول أن مهابة بابتهل فيفتي، يأل من رأينا و~ 
اووالعستا، يد بالينعثؤ أن خافه بالهوى قشي يال من رائنا و~ 

والمحلل.بالماهل يتعت، أن نحافة 
اص•نحرير جهل ئن فيه المصلحة يظن لما بحا يفتي من رأينا و~ 

الونض؛/سا،"؛صرفجم.،اعلأم 



_^إقوادإو|سورواريف|

لا؟أم إثم أهو يتحقق أن دون نظره ذ بالأيسر يفتي من رأينا و~ 
لا؟أم احتار هوموصع وهل 

الكاو.الحرير محررها أن دون كبار مائل ل بمي من رأبما و- 
الأنام.يقارف تمن شرآ العلم طالب نحعل قد التي الأفات من وهد0 
بعضق يفتي لا مسامحنا كبار بعض ترى عندما لتعجب ؤإنك 

يتقحممن العلم طلاب من نحد ثم مثلا، الثلاث طلاق ائل كمائل، الم
يدفعهقد هذا ومثل فلأن، لقول قراءته بمجرد رامح تحرير دون فيها 

وبحثالخلاف ق نظر فلو ؤإلأ للاحتيار، حاليا قلبا صادف الذي الهوى 
ومنرأي، عن الصدور قبل والحث، بالنظر جديرة المسألة لوجد وتأمل 

المتعان.وافه ممرة نظائر المسالة لهذه وجد تأمل 
^^٠إلأآسهأقل١لآه٠فهقالممأىأ 

إذحصلت،، الش والواقف، الأحداث من ممر محتصر ااكلإ>ت، وبيذه 
محابيتهموإما قومهم، لدعوة الاستجابة قاما طرق، مفترق إل الفتتة وصل 

الأحير،هذا اختاروا وقد بدينهم؛ الفرار ؤإما به، لهم طاقة لا ما ومقاماه 
اطه.رحمة ابتغاء الكهف إل فلجووا 

علللتعليل ي يإذ ف قوله: ق )"إذ" الشنقيهلي: قال 
قومكماعتزالكم ولأحل فالعتى؛ وعليه هشام، ابن قاله كإ التحقيق 

اعتصام،ومكان مأوى الكهف فانحذوا اطه، دون من يعبدونه وما الكفار 
أنعل يدل وهدا مرفقا، أمركم من لكم وسء رحمته من ربكم لكم ينثر 

ورحمته('آُ.به الله لملف، أممباب من ومعبوديرم الكفار قومه المؤمن اعتزال 

.البنان'(أصواء 



=إقراهتصةامف 

مااعتزال ومعنى محالطتهم، ترك القوم اعتزال )فمعنى عاشورI ابن قال 
الأصنام("،.عبادة عن التباعد يعباوون: 
أحدهما؛محولان؛ فيه بو اق إلا مبمك< )ووتا الحوزي؛ ابن قال 
معهؤيعثدون اممه يعبدون كانوا القوم قان الله، إلا يعبدون ما واعتزلتم 

اممه...عبادة يعتزلوا ول؛ الألهة، عبادة الفتية فاعتزل آلهة، 
افه:عبد مصحف ق هى محتالة: محال اش؛ غر يعثاوون وما والقال: 

م:إلأ)ومحوله: اjثنقيتفي: محال ، ٠٢ضرها(' وهدا ه، آقث مابمثدو>ىإلأ وؤ 
والأصنام.اممه يعبدون كانوا أمم عل بتاء متصل، اممتثتاء هو محيل: آثثه 

إلايحثالون لا كانوا بامم القول عل بناء مثق2ل. استثناء هو ومحيل: 
يعبدونه('٣،.ولا اممه يحرفون ولا الأصنام، 

ؤإذاأي؛ ff أثذ إلا سيئتي وما اءرلئ!وئلم ءز )# كثثر؛ ابن وقال 
أيقافمارمحوهم اش، غر عبادتيم ق باديانكم وخالفتموهم فارمحتموهم 

ؤاإكهف؟يق )والتحريف، عاشور: ابن محال بأيدانكم؛مظقأال\صفه(ًُ،، 
فيهيتعبدون عندهم محهودآ امفط كان بان العهد، تحريم، يكون أن يجوز 

١لؤبهأؤوآ-غافأناطله مثل الحقيقة تعريف، يكون أن ويجوز قبل• من 
الاحتإلهذا وعل الآكهوف. من كهف، إل فأووا أي [، ١٣]يومق،: 

أوالآياُتإ، هده أول ق ذكرناها التي النصارى منة إل منهم إشارة يكون 
الأولالاحتال وأما هناللخ،("،. ارتايناه كا اليهود من اصلهدين عادة 

واكويرم/هأ"آ.)؛(اكحرير 
الم؛/•؛Y.)آ(3اد 

اوانمآ\<أ.أضواء )٣( 
.١٤٢ممر؛،/ابن بر )؛(تق

.٣٤٥)ه(التحريرواكويرل/





==إقواقاتسةامف موإ|حبمءء^ءءء^ءًء^^^ 

سدءالياه سة 

ماتؤتر،آجننثماه وغبن1 قنمنهء نن روؤم بنقرذؤ' ؤ الفتية؛ ول قي 
وترسةالرحمة بنشر محروق فهم به، وثقتهم تعال، بالله تعلقهم بقوة يشعر 

عظيمة،قلبية عبادة اليقين وهذا يضيعهم، لن أنه برتيم ثقة عن المرفق 
وميئةالرحمة يطد_، الدعاء هي حليلة، عبادة من يمنعهم لمر اليقين وهذا 
حنممالهمارتآءاينأين إز'ألكهف آكنته أوى الكهف،! إل أووا عندما الأمر 

يجعلوهذا لأخرى، عبادة من ينتقلون فهم ه، رقدا مثا ين تا زنئ يبمث 
ؤيذهب،ه نفمن القلق فتطرد الفتية، هؤلاء آوى الذي بالودود يثق العبد 

وأقبليه آمن بمن اممه صنع هذا كان فإذا قلبه، من التقبل عل الخوف 
أسبابمحقق أن إلا الحبي عل فإ حزن، ولا خوف فلا عليه واعتمد عليه 

٥^٠ولأ عليهنِ مئ لا آس آؤياء إُى ألا ؤ ت معيته عل ليحصل ايئه ولاية 
فآدف ثتكقٍسمح نًظازأ صىس:اء 

•تيوذسا ألظفر.ه ١^ هن آقئد'للثت لخٍقدنم تديذ لا آلآخئْ 
غلاميا فقال يوما ه اممه رسول حالمت، كنت، قال! عباس ابن عن 

،lJLإذا نحاهلث،، تحده اممه احففل محففلك، اممه احففل ^^،؛ أعالمالث، إق 
علاحتمصت، لو الأمة أن واعلم بالله، فاستعن امتحنت، وإذا الله، فامال 

أنعل احتمحوا ولو للث،، افه كتبه قد بثيء إلا ينفعوك ب بثيء ينفعوك أن 
الأقلامرنمت، ،_،، اممه كتبه قد بثيء إلا يضروك لر بثيء يضروك 
أنتحال اممه يأل أن لم مكل البي علم وقد ، ٠١٠الصحف، وحفت، 

وصححهصحح، حن حدث هدا ت الترمذي قال (، ٢٥١٦) ٦٦٧الترمذي؛/ سن 
الأزف.



ععءعءعء^^!عء^!ء^ء^عحيحأ،لإهء؛ء؛1ه>اد1تس>رةامف 
"إذاالض.* قال قال• هريرة أي فعن ١^١^٢٢!،، عباده محفظ د،ا محفظه 
مايدري لا فانه إزارْ، بداحلة فرائه فلينفض فراشه إل أحدكم أوى 

أمسكتإن أرفعه وبك حني وصعت ري باسمك يقول ثم عليه، حلفه 
الصالحين"ُأُ.عبادك به محفظ بإ فاحفظها أرملتها ؤإن فارحمها، نفى 
وهذاإيإتم، عظيم عل دك فقد برببمم الفتية ثقة عل الأية دك وكا 

وعيثهم،قومهم إليهم وبعض الكهف إليهم حبب الذي هو الإيان 
محاللا توحيد، مع فكهف محومةت ونتيجتها واصحة، عندهم فالعادلة 
لولو وأرحب، أومع الله فحمى كفر؛ مع وثثر عيش وبان بينه للمقارنة 

منلهم وير فاواهم به ظنهم حن عند الله كان وقد ٠ صيق حسمن كهفا 
مؤمنلكل عفليم درس هدا وق ومرفقا، دآ رث أمرهم س لهم وهيا رحمنه 

والمأمور.المثرؤع بأداء يكون الأمور وتهيئة الرحمة حصول أن 
أوعليه، الله أوجس، ما وأداء الحق قول س يمتتع لن يبغي فكذللثا 

ينبغيذلك، وغير القي أو الفقر أو الجن حشية الباطل وجه ق الوقوف 
قدرفان وليستثثر، بواجه. قام إن رحمته س له ممينثر ربه أن يعلم أن 

أبوابس وبابا ومكيتة رحمة لهم الجن كان أناس س فكم البلاء، ووقع 
وهذامنه، وقربا افه إل تدللا الفقر زادهم أناس س وكم افه، إل القرب 

لوبتاق جنتي أنا ي؟ أعداش يصغ )ما ت يقول جفلقع الإسلام شيخ 
شهادة،وقتل حلوة، حمى إن تفارقني، لا معي فهي رحتا إن صدري، 

سياحة('".بلدي ص ؤإحراحي 

(.٢٧١٤)'٢ (،صححتم0٩٦١٤/٤٨)را(صححالخارىه/هآمآ 
رآ(الوابلافسمايص;ح؛.



إقراهاتسورقامف==

هذاالخلق، يبن ومهابة رفعة وأبدلهم أسرهم اطه فك أناس س وكم 
هيؤإنإ محلها ق ليت الخشية هذه تكون الأحيان ص ممر ق أنه ْع 

الخارات١.فعل عن ليصده الشيهلان نحويف ومن صاحبها ص أوهام محض 
القلوبشان ق العجب ينكشف )وهنا الظلال! صاحب محال 

ديارهم،وبمجرون قومهم، يعتزلون الدين الفتة فهؤلاء المؤمنة؛ 
وهؤلاءالحياة، ومتاع الأرض زينة من ؤيتجردون أهلهم، ؤيفارمحون 

رحمةيستروحون هؤلاء الظلم، الخشن الضيق الكهف إل يأوون الذين 
٩.مينشرلكرمبمنرمحمتهء ممتدة فسيحة ظاليلة الرحمة هذه ومحون الله، 

فإذااح، والأنفواليحثوحة السعة ظلال تلقي ءؤي،ئزه ولففلة 
وتمتدحيوطها وتتسع الرحمة فيه تنتثر وسح رحيب قيح فضاء الكهفح 
والرخاء.واللن بالرفق وتشملهم ظلالها، 
الوحشةؤإن لترق، الصلدة الخدران ؤإن لتتزاح، الضيقة الحدود إن 
الإبجازاإنه والارتفاق. والراحة والرفق الرحمة فإذا لتشف، الموغلة 

التيوالمدلولأت والأونحلمع القيم قيمة وما الظواهر؟ قيمة وما 
جنبامت،ق آخر عالما هنالك إن الأرضية؟ حياتهم ق الناس عليها تحارف، 
والرفقالرحمة تفللله عالما بالرحمن. المأنوس بالإيإن، المغمور القاو_، 

مشهدعل ليرح الشهد، هذا عل الستار ويسيل والرضوان. والاطمئنان 
النحاس(ُاُاعليهم اممه ضرب ومحي الكهف، ق والفتية آخر 

فيظلألالقرآنه/آ"ه.



الحمولة

ؤإننحالطهم ولا الناس ا،لرء يعتزل بأن حية؛ تكون أن إما العزلة 
يبقىبان معنوية؛ تكون أن ؤإما وأعال، قيم من عليه هم يا متمسكا بقي 
تنتشرإذ زماننا ق محصل كا عليه، هم ما يعتزل ولكن قومه ؛؛ن المرء 

قيبقى لكنه تركها ؤيدعوإل المرء فيعتزلها المجالات من ممر ق المخالفات 
منكان كا آن؛ ل ومحتويه حسية تكون أن ؤإما وأهله، قومه ين وطنه 
فاعتزلواهلث، افه غثر عثادتيم وفارقوا بأبدامم، قومهم فارقوا إذ الفتية 

اف.عبادة إلا العبادة واعتزلوا الغار، إل وذهبوا المكان 
زمانق بضوابهله يصح إنا ونحوها، والنيران الكهوف ق والاعتزال 

ولاحمحة فيه مكان ق يكونوا لر الكهف، فاهل الهجرة؛ تعذر ْع الفتنة، 
مهلاو؛ينمعلماردين كانوا بل ض، بضع يأمر من حث وجدوا ولا حماعة، 

منفالظاهر الكهف،، إل أووا فلهذا إ أمنهم وأجهزه قومهم ءلغاْ لسلطان 
إقامةعن وعجزوا الناصر، قل يوم الطغاة بطش من فروا أنم الايات سياق 

ذلاث،:عل يدل دينهم، 
قمأوى يجدوا لر بامم مشعر والإيواء أوى^ رإذ بلفغل التعبير ١" 
غيرمكان لهم ليس أنه عل دلالة الكهف،، إل ففروا قومهم وبن دورهم 

منونتشفج الظالم، هذا من يمنعهم من هناك وليس إليه، يأوون هدا 
مثل:ق حاء كا الالتجاء محنى اللفظ 
نهودا•؛ه ■٨ لفيآنلن$لممْوءنمئاكرش،نيس أء ومثل• [، ٤٣زهوي• 

أئآهنئن هندْءإدأددثة آحدحمحم ؤدثانم1وأ قولهم: ومنها ٢~ 



|فواداتّورةارمفًءموه؛بمًًًًًًًًءًًً 
?.؟ه١١١'وة=ظلماحئا ئئعث0 ولا وتتاظن منه يرزق هو1أنآطم ثئاثا آوؤ 

عنبالنهي وتأكيده بالتخفي، أمره مع لحاجة، إلا أرملوه فإ ]الكهف[، 
منحومهم عل يدل، وهدا تعم، النفي سياقا 3، فالكرة أحد، إشعار 

الماس.أقرب من حتى أنمهم عل يآمنون لا وأمم والراصد، الهلالب 
ذمدوًئم أو تنبمؤقم عوؤ بملثثيإ إن أم م • تمربمهم ومها ٣" 

عليهممحكوم أمم علموا قد فهم ]الكهف،[، ي ■٢! سمآإداامثدا وأن فبم 
ومااءرنئ1وئلم نإذ ؤ فاعتزلوا؛ الكفر، للة يعودوا لر إن قتلة شر بالقتل 

محيح؛لقهد يعتزل أن سرء بحؤذ وقد ذللثج، لهم وحق ٩ أقث إلا بمثدوث 
شيخ( Jliالواجبة، بالخالطة يقوم أن شريطة ونحوه، اسم سلب يعتزل كان 

الأماكنبعض ل فتخل أوعمل علم تحقيق ان الأتأراد )ؤإذا الإسلام؛ 
البيأن الصحيح؛ن 3، كإ حق، فهدا والحإعة الحمعة عل محافظته ْع 

كنإاش، مسيل 3، فرسه بعنان قال،؛"رجلآحد أفصل؟ الماص أتم، سئل• 
منش«نما ق معتزل( ورجل مظانه، المويتج يتتع إليها، طار هيعة سمع 

يقيموقوله؛ ، ٠٠٠حاِ س إلا الماس ؤييع الزكاة ؤيوق الصلاة يقيم الشعاب 
ناسْع ساكن وهو مالأيزكيه، له أن عل دليل الزكاة، ؤيوق الصلاة، 

بدوولا قرية 3، ثلاثة س س؛"ما قال، فقد فيهم، الصلاة وتقام بينهم يؤذن 
عالمكموقال؛ الشيطان. عالمهم استحوذ وقد إلا حماعة الصلاة فيهم تقام لا 

والذيالبخاري، صحح ق وليس (، ١  ٨٨٩)١ ٥ ٠ ٣ V/ مالم صحح ل اللفظ. ^ا 
منشعب، ق مؤمن ءال،ت من؟ ثم قالوا وماله. ينفه اض سيل 3، بجاهي مؤمن ت فه 

(.٢٦٣٤)منِضاضردعالاس 



^|ه>اهواسورةارمف

>ا(م)آ< الغنم''*ا'('",من القاصية الذئب يأخذ فإنإ بالحإعة 
شه1^٥٧^٥ ض سد بد )ولا فقال: ظك ذكره للعزلة آخر وموطن 

وماقالبه، ؤإصلاح ص وساسة وتفكوه وهلأتد ^٠ دهاناه ي بنفساه؛ 
انفرادْإل فيها محاج فهذه غثره، فيها يشركه لا التي الأمور من به عنتص 
فيهايكف بيته، الرجل صومعة نغم طاووس؛ قال كا بتته ل إما بنمه، 

.٢١٢بيته('غير ق ؤإما ولسانه، يصره 

أنثقثر، بن الدين وهوتمي الشخ قرابة بعض عن القيم ابن نقل وقد 
منفرداالصحراء، إل أحيانا بجرج كان أمرْ وبداية نجابه عنفوان ل الشيخ 
الصعداء،تنفس أصحر قالعا يوما، )فتبعته نضر! ابن قال الناس، عن بنفسه 

الطويلة؛قصيدته من الشاعر بقول يتمثل جعل نم 
خالياُ'*بالير النمل عنلئ، أحدث • لعلني.• البيويت، بثن من وأحرج 

الخلقإل سبحانه اممه ^؛٥ لر إن الأل هذه وصاحب القيم؛ ابن قال 
.٠٠٠محالهلتهمأ(عل له صر لا فانه ؤإلأ وقوة، ؛تثبيت، 

يتمثل)وكان اممه؛ رحمهكا تنمية ابن عن الكرممح، يوسف بن ْرعيا لمال 
المائل!بقول ممرآ 

أحلرؤكدت، ان إنوصوت، عوى إل ؛اابئّب ح، فاصتان^ ١٠٣٠^٠^عوى 

الصلاةفيهم تقام بدولا ولا نية ل ثلاثة س ما ت بلفغل ( ٥٤٧) ٢٠٥ل/داود أيى سن )١( 
وحسنهالقاصية"، الذب يأكل فإنهأ بالخٍاعة غعليلث، الشيْلان عليهم استحوذ قد إلا 

)آ(اكاوى.ل/ْ.إ.
.٤٢٦/١)٣(اكاوى•

اللول•بحر س المت ا ٤ ١ 
.١٢٨١/ المحبين روضة وانظر ٦، ~٠ ٥٩ّآ/ المالكين مدارج )٥( 



=إقوائ|تسورةامف 

را(تمرآ<

ائعان.مالعزلة من صربان فهذان 
بعض،دون الناس بعض عزلة وهو ماع! العزلة من ثالق وقسم 

تؤخوهذه بصحت،، إيإنا ؤيزداد به، ينتفع من عل علاقته ق المرء فيقتصر 
وقدحوله، بمن سيئا تاثرأ يتأثر ه نفووجد التأم، يستطع ب من ق حق 

العزلة.من الضرب هن.ا الناس بعض عل محب 
هفيها قال الي وهي الفنة، زس ق العزلة وهو واجب،: وقسمرابع 

غنملم الممال خثر يكون أن يوشكا الخيري* معيد أي حديثا ق كإ 
علامةومن الفتن"ُم، س بدينه يفر المقنلر ومواقع الخبال شعفا نيا يتع 

مؤثرة،ودنيا متبعا، وهوى مطاعا، شحا الملبمانأ ين ترى أن الفتنة 
إلااللمز اليوم؛؛ن موحودآ كان ؤإن وهذا برأيه، رأى ذي كل ؤإعجاب 

عنالارفحون الدين لأحل العاملون والإنصاف الخثر فأهل عاما، ليس أنه 
ممه.والحمد بقايا فيهم تزال لا وشهواما النفس حفلوخل 

لأحلهالناس فيقسم التتازعان، الاقتتال؛؛ن الفتنة علامات ومن 
ji  ).إذيعتزل، ومثله بعضهم، كفة ق أرجح الحق كان ؤإن فتنة فقتالهم يلمعن
ومنمقامي، من عنهإ ينجم وما الخصومة تلك، فيه الل.ى الحق يؤخ لا 

لمحققئ.الصحابة أكابر فاعتزله ؤ^وا، ومعاؤية عل حدث؛؛ن ما ذلك، 
أهلص فثام خصومات؛؛ن س اليوم نشهده ما القبيل هذا ومن أقؤل؟ 

أوفردية، اجتهادات أو فقهية، اختيارات ق اختلاف عن ناشئة السنة، 
اعتزلؤيتنايذوا يتخاصموا لر ؤإن جراءها؛ الإخوان فيتدابر دعوية، مناهج 

الطويل.١لبحر وهوس ، ه(  ١٧٠ت)السعدي للأحيمر البيت )١( 
.^^يفيظءاصضاينتجلأينصضاص١/٥٣

١(.)٩ ١ ٥ / ١ البخاري صحح )٣( 



ء^ءءءء^^ءء^^عء^ء^ءءءلإ،اإا،رمج^إقوات1تسودةاامف 
يسهمفلا سلبيا، موقفا الدعوية مشاريعه ومن منه وأحد صاحبه، منهم كل 

صرمحا.ءلالا يظلمه وقد ونحدله، تنلمه بل معه، 
العنا؛٠^^إحدى أن ترى كنت، ؤإن فاعتزله الخصام هدا مثل رأبتا فإذا 

بيانتترك أن هدا يعي ولا أصر؛ الخصومة عاقبة لأن وذللئ، بالحق؛ أول 
تعرضدون لكن ووضوح، بقوة فبينه واحما، يكون قد بيانه بل الحق، 

ذاك.أو لهدا ميل أوإبداء الدوايتج، ق أوطعن للأشخاص 
إذاولاميا الباطل أهل عزلة وهو أوجبإ؛ العزلة من خامس وقسم 

يستطيعونيكادون فلا آمنوا، بالذين سطومم وعفلمتا شرهم، استطال 
العزلة،تحت، الهجرة تمكن لر إن فعندئد الدعوة، عن قفلا شعائرهم إقامة 
دونبن ئدعؤى وما موآغ؛زلم أسوة؛إ؛راهيمث اللازم الراء من ضرب وهذا 

اشينشر وهنا ؛ه]مريم[، ض'نما رف دءاء إلإذ ألا عثى رز وآذعؤأ أش 
شاءتما رحمته من وأهله الباطل عزلة من بدآ محدوا لر الدين للمعتزلن 

فتم'ورمظ . ٤١■ شبما وثموُبهبمانا إمخذ قث وتا دونأش ين ومابم-ئلأ آغرمحر فلعا ءِ 
•]مريم[ ه ؛ ■٠ علثا صدق وجاتاكائإكنال ننرحمين1 

مؤقتةوكلية، جزئية تكون المحمودة، للمحزلة أمام حمة فتلك 
ج^تقوله عل فالتحويل ذلك سوى وما والحال، الغرض متا بحومستمرة، 

الالذي من أحرا أعظم أذاهم عل ؤيصر الناس عنالقل الذي المؤمن 
أذاهم"ُ'".عل يصر ولا نحالعلهم 

نقاترحاله صحح إمنادْ ١لأرناؤوطت قال (، ٥٠٢٢) ٦٤٣! حنبل بن أحمد ند م
•السب^^ن رحال 



إقواقات،،ورةامفء

ضلأوّةالممش:
ليسالخالق ١^٠^ أو الكافر مع التعايش أن علم مبق ما تأمل من 
إحمال،فيه التعايش مفهوم بل قيالتا، لن ولا لأمتنا لا باهللاق، مشروعا 
حالباحتلأف ثنتلف الشرؤع التعايش وصايط وباطل، حق ويكتفه 

الكفرأهل ْع سلميا تعايش فلا القوة، حال ق أما وصعقا، قوة المسلمن 
أحل،إل الوقتة العهود أو الذمة، أهل ياحكام والتزامهم الحزية، بضرب إلا 

أوكانواالخزية أهل من يكونوا لر فان ؤإلأ الإسلام، دولة أولويات( ؛حمس( 
وطلبهمالكفار فجهاد صاغرون، وهم يد عن أدائها من وامتنعوا أهلها من 
الأع١^٢^^١ؤ تعال! قال القدرة، مع شرعي واجب ورهم دل 

وأياتوأدابجأ >==فلتذصد؛ن را-نئزومثأسوأ وحدمحبمنثنددئز حنث( آ"لإىن 
وقال]التوبة[، متا'ه ئمؤوقحيتل سفيسأهثألإآس ^فؤه \إأ؛وؤ>؟ 

اض،رسول محمدا وأن اممه إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن "أمرت 
دماءهممني عصموا ذلك( فعلوا فإذا الزكاة، ؤيوتوا الصلاة ؤيقيموا 

الله"ُأُ.عل وحامم الإسلام، بحق إلا وأموالهم، 
الذيالكريم، لمي الالتعايش س نؤع إل يؤول الأمر حقيقة ل وهدا 

فيهيظلم ولا والكافر، السالم يثن فيه ينوى فلا الناس، يثن العدل به يقوم 
منله بإ الدولة والتزمت( حقوق، من عليه بعا التزم إن حريل، حبة الكافر 

محالأ.للتعايش فان الهلاو_ا، جهاد فرض مع أنه فالحق واجبات. 
محعلواأن يريدون الدين الثانوون يتكرم ما هدا التعايش؟ كيم( لكن 
وقبولللتعايش الدعوة إطلاق من النوم يراد ما وهو كالجرمين، السلمثن 

]القلم[.ه خ تعال؛ قال الأحر، 

(.٢٢الما/مآه)>هأ(،صمحمالبخاريامححح 



^إفراتاتسودةادٍف

قالمسلم يقيم لا أن فالأصل الفرد نطاق فعل الضعف، حال ق وأما 
يقيممسلم كل من بريء أنا الةةق؛ت لقوله بينهم، يعيش ولا الكافرين ديار 

uراهما"٠ا٠،تراءى لا قال: لر؟ اش ارمول قالوا: المثرين. أظهر بتن 
مصالحةأبقته كمن العلم، أهل عند تفصيل عل للحاجة، ذلك ويّوغ 
الهن.ا مثل أن إل المحقفن من جع ذهب، فقد دينه، شعائر إقامة وأمكنه 

يمكنهالتي بالأحكام الحاصر واقعنا ق هدا يقيل. وقد الهجرة، تلزمه 
الالتزاميمكنه الكفر بلاد ق المغرب كان فإن الإملأم، بلاد ق التزامها 
لحرج فلا الإسلام، ديار ل ببما الالتزام يمكنه التي الإسلام بأحكام 

القوليتوجه الزى فلعل محاربة كانت، إن أما المحاربة، غير الكفر يدار بقائه 
لالصحابة من عدد سافر وقد كتجارة، لمصالحة فيها الوقت، البقاء بجواز 

ليسزكن للتجارة، حرب- دار -وكانت الشام أرض ال  Wiالمي حياة 
الأمرلعموم ذلالث،، تؤخ لا المحلمحة فمجرد حاجة، لغير الإطالة له 

1؛من عل القالرة مع الإسلام دار إل الهجرة ونحي، الكفر. دار من بالهجرة 
الناطقق ولو وأهاله، الشرك اعتزال أو دينه، سعائر إظهار من يتمكن 

وسعها.إلا نفا اممه يكلف فلا عجزا، إلا ذلك يرك ولا المهجورة، 
؛المواثيقالاستضعاف حال تكتفى فإما الدول بخصوص وأما 
فكلالشريعة، نحالف، عليه أجيروا ثرط يلزمهم ولا مهللقة، ولو والعهود 

الدولةسياسة عن والكلام ثرط، مائة ولو فباطل اممه كتاب ق ليس شرط 
محاله.هزا ليس وتفصيل بححا إل نحتاج طويل الاستضعاف حال لمة الم

الألبان.وصححه (، ٢٦٤)٥  ٢٥٢; داود شض 



=إفراد1ت،،،ورةاتمف رك؛وهه=ء؛=^^=ء^ء^=ء^=ء 

رفه1بمارياسال
قممرا احتلافآ نجد والفتن، النوازل فيه تكثر الذي الزمان ذا هق 

الرسائلق ممرة ذلك، وصاحب ينكر، وما يعرف، ما منها والأفكار، الأراء 
منالناس يب_ا هذا خضم وق وا،اواءف،، والبيانات والردود 
قاعضهم يقع وقد حولنا، التي المنكرات إنكار عن العلياء من يكت 
صعب،،الأمة به تمر الذي الظرف، أن ثالث، ولا جزافا، التهم ؤيلمقي العلياء 

الواجبومن والرخاء، الشدة ق اش، دشرع الجمع يلتزم أن الواجب أن إلا 
والتقوى،بالعلم المعروفن بالعناء الفلز نحسن أن الأحوال هذه ثل مق 

أالأنبياء بورثة ، فكيفالمالمن بعامة الفلز باحان مأمور أنه ذللثج 
حالالحال؛ ياختلاف، نحتلفج وأحكاما درحاتر النكر لإنكار إن 

فرضأصله أن إلا أحيانا تعقن ؤإن وهو والمنكر، عليه والمنكر النكر 
مرة،الفتية قصة ق ولنا معذورا، الساممتح يكون فقد ذللثج ومع كفاية• 

ولرعليهم، اش قاسى وعقيدتيم، أنفسهم عل حفاظا قومهم اعتزلوا فقد 
يستطعلا أنه هوى دون المرء اقتنع فإذا يواجهوا، أن عليهم أحد يوجب 
الله.عند يعنءر أن فنرحو ودينه ه نفعل وخثى الباطل مقاومة 

إشءءثعر س م للاصهلرار بالكفر التلفغل ق سبحانه اممه رخمي لقد 
يرخصأفلا ]المحل[، و ^بن'ألإبمني إلا إبننوء بمني من 
الواحس؛؟-بمذا يقوم من هناك دام ما النكر إنكار وعدم الناس اعتزال ق له 

الكفارأراد يا ه المثي من ونال ه ياسر بن عيار ترخص لفد 
مال;هلثلئ،؟ محي "كم، لهأ قال بل النبي.، فعذره العذاب، عنه لرفحوا 



^إثراهتسووةامف

فتنةق العلمإء يعص وترحص ، ٠١٠يعد' عادوا إذ ئاو(1 يالإيإن مطمئى 
أحرى،مواطن ل غثرهم وترحص أرادوا، لما المعتزلة فأجابوا القرآن حلق 

اش.ثاء إن معذور وكلهم 
وهوقل لو حتى ذلك فله قوة ه نفمن ووحد العزيمة أراد من نعم 
يوديبألا مشرومحل الأمرين وكلأ ترحص، من عل نكر لا ولكن مأجور، 

أكر.صرر إل ذلك 
اممهبحجة قائم وفيه إلا زمان ثنلمو لا أنه أمتنا عل اممه فضل من إن 

وهذاذلك، مصداق وحد ومحن أزمات، من سبق فيا تأمل ومن حلقه، عل 
الصراؤل،هذا تنكمب، من أما يعتزلون. الذين بحلائنا الفلز نحن بجعلنا 
سوءعليه نحشى فانه ؤيسرة، يمنة للعناء الأت|امامتج وكال هواه، واتح 

عليهماممه رحمة العاناء "لحوم فان الناس، لبعض بأعيننا رأينا كا النقلب، 
١'،.معلومة منتقصيهم أستار هتلئ، ق الله وعادة مسمومة 
عيانإدا ءزنحمؤن هأشوإدامت،وور تحالث قال 

ؤمؤحخفهوالمهثل أش تمد س اثو ءاينت ين فجوزننه ق ؤهم الشمال دان مؤصمم 
وداثأشن دان وحإثزأنمثافا : ١٧ثنسدا;ا^؛١ ظنؤثلمُ ثنين، 

شق-أدشافيثمح> 
]الكهف،[.ص *١ ثبمثا 

علدلالة الهلويلة، رقوتبم حلال الفتية حال الأيتن ق اممه ي؛ين 
لهمهيأ وقد فكيف، ذللئ،، عل دليل حيامم محرد إن وعنايته. لهلفه عفليم 

حديثهذا ام: قال (، ٣٣٦٢)ما\\ى للحاكم المسن عل المدرك )١( 
الذمي.ووافقه نحرجاه، ولر الشخن شرط عل صحح 

٢٠ ٩ ت ص الأشعرى إل سب فيإ ا.لفارى كذب نيثن )٢( 



ءإقواتاتسودةالمض| 

علتدل جديدة آية ذلك ق فكان الأفات! من محفغلهم ما الأسباب من 
.٠١عاشور'ابن أثار كإ بحانه، حكمته وبالح الله قدرة عفليم 

الهلبريقال كإ للض. الخطاب يكون أن محتمل # ووخ و؛ 
يكونأن ومحتمل "،، محمد( يا ه )#نمىأشش ذكر0؛ تعال )يقول •" •؛محك 

أتبماترى )أي ■؛محك: القرطي قال ك،ا للقرآن، قارئ لكل الخْناب 
رأيتهملو إنك والمعنى! كهفهم. عن مميل طلوعيا عند الشمس المخاطب 

التحقيق('آ،.عل رآهم الخاطب أن لا كدا، لرأيتهم 
الزور•من ومميل، )تعل-لا الطري؛ قال ب ءزكهد #ترور وقدله؛ 

اعوجاج،فيها كان إذا رور؛ الأرض هدْ ل منه؛ يقال والتل، العوج وهو 
اختلفتوقال ؤ إعراض.٠ محه فيه كان إذا ازورار، فلأن عن فلأن ول 

"تزاور"والبصرة! ومكة الاJينة قزاء عامة فقرأته ذلك،، قراءة ق ^١۶ ١١
الزاي،ل التاءين إحدى أدغم ثم بتاءين، تتزاور بمعنى؛ الزاي، بتشديد 

الكوذين؛)دراور،قراء عامة ذلك وقرأ عليهم• ظاهرون قيل؛ كا 
بعضهم!عن وروي الزور، من تفاعل به عنى لكنه والزاي، التاء بتخمفإ 
نحار■ٌثل روارإ وبعضهم؛ ••• "رور" 

و)تزاور(الزاي، بتخفيف أعني)دراورآ قراءتان، أما والصواب 
الأمصار،قزاء ق منهإ واحدة بكل القراءة متفيضة معروفتان، بتشديدها 

القراءتانوأما الصواب. فممس_، القارئ قرأ مايتهإ المعنى، مممارذنا 
وجهالعربية ق لهإ كان ؤإن -يإ، القراءة أرى لا قراءتان فإمإ الأخريان 

.٣٤٦/٨)١(اكميرواكوير
)آ(ضراسريماا/ا،اا"-،لإا•.

.٣٦٨/١٠)٣(ضرالقرطى



اثكبمدسورة إهرات1ت =

الأمصار(''/قرأة عليه عإ لنذوذهما مفهوم، 
٠٠ 4_f  قعاشور اين قال الخهة، بمعتى الموصعتن ل هي

اومينُ'مصاحبة أي لحدوف، صفة صاحبة، بمعنى الأول؛ الموصع 
بنومعيل عباس ابن قال كا وتتركهم تدعهم أي ® وقوله؛ 

إذاكدا؛ موصع )قرصى الطبري؛ قال وغ،رهمُم، وقتادة ومحاهد حبثر 
إذاالثوب،؛ نرصت، منه؛ يقال القطع القرض؛ وأصل فجاوزته... قطعته 
)وقالالألوّىر قال يقْني(ُ"، لأنه مقراض للمقراض؛ قيل ومنه قطعته 

وتستردمريعا تزول ثم نيئا صونها من تعطيهم تقرصهم محنى عل؛ أبو 
أنعنده ا-لحمالت؛ن وحاصل صاحبه، يسترده كالقرخى فهو صوءها، 
بأنهورد حقيقة، إصابة بالعسي وتصيبهم كهفهم عن بالغدو تميل الشمس 

واحتاراكارعة، حرف ليفتح ثلاثي فعل المحنى بأدا للمقرض يمع لر 
القطعبمعنى القرض من تقرصهم جعل أنه إلا ذكر ما المراد كون بعضهم 

الحذفبابج من أنه وزعم سْحمنتط، لما عل أبو ذكرْ الذي بالمعنى لا 
منلهم تقطع غربت، ؤإذا المعنى وأن لهم تقرض والأصل والإيصال 

تصمبإ لو المس أن توهمه ، ذلللأحتيار0 بهب والسميها، صوئها 
وفيهلهلاكهم، محببا ذلك فيصبر فيه ما وتعفن هواوه ل. لفأصلا مجكامم 

٠.أصلأ(ُ الشمس تمبهم لر أنبمم عل المقرين وأكثر فته، ما 

ثر.ييتصرف  ٦٢٠— شرالطبري ( ١ ) 
باختصار. ٦٣٤ A/ والتتوير التحرير ( ٢) 

٠٦٢١/ ١٧)٣(بظرفراسرى
)ة(ان؛قؤ

.١ —^١٧ ٦^١١ / ١ ١ للألومحى العان روح ضر ( ٥) 



=|قراداه،،ووةامف ر،اوهءء===ء==ء==؛= 
البتةكهفهم تدخل تكن لر الشمس أن إل العلم أهل بعض ذهب وقد 

عاشورتابن قال ، ه ألفثال داق . ..ألمي ٠^١٠^ تعال؛ قوله عل بناء 
الكهفيبن أي إليه المضاف عن عوض والشإل( زاليمئن ل )والتعريف 

فالشمسالشرقي الشإل إل مفتوحا كان الكهف فم أن عل فتدل وشإله 
كانتغربت ؤإذا أشعتها، قه نحم ولا الكهف، حاب، عل تطلع طلعت، إذا 

يسرهءجسّ_إ وصع وهذا طالوءها، حن منها الكهف، فم عن أبعد أشحتها 
البلينتاب فلا اعتدال بحالة الكهف، داخل ليكون يحكمته لهم اش 

الكهفداخل من التسع I والفجوة الله. قدرة آيات من وذلك، أحالهم 
حفظعل عون الفجوة _، وق ا3كهفإ. فم من قريسبن يكونوا لر بحسثا 

ففيذللث،، خلاف الأية لففل من يظهر والدي ُو(رآ*، كإ الكهف هدا 
تقرضت يقل وإ )تقرصهم( الثاف وق كهفهم( عن الأول؛)تزاور الموصع 
اللكنها الغروب عند الكهف، تدخل الشمس أن عل فدل كهفهم، 
تتركهمالشمس غربت، ؤإذا ذكره؛ تحال )يقول ظق؛ الطري قال تمسهم، 

عنتعدل طنمتح إذا الشمس وترى الكلام; معنى ؤإنإ شيالهم. ذات من 
طلعت،لو لأما الفتية، تصيسم، لئلا اليمين، ذات من عليه فتهلغ كهفهم، 

بياتتتركهم غربت ؤإذا أشحبتهم، أو وثياحم، لأحرقتهم قبالهم علميهم 
فلاضبهم('''.الشال، 

محرنا)ولم ظه؛ كشر ان قال الغار، موغ المقرون فيه تكلم ومما 
قصدولا فيه لما فائدة لا إذ الأرض؛ من البلاد أي ق الكهف، هدا بمكان 

إليه...ورسوله الله لأرثينا دينية مملحة فيه لنا كان ولو شرعي... 

)ا(اكحريرواكويرها/هيآ.
.٦٢١)'ا(تبراسرىبا/



دمكاته(ُاُ.يعلمنا ولر بصفته، تعال فاعلمنا 
الذينوالفتة )يقول: الملري: قال و ؤوئلمفيمحْننع _،_؛ وهوثع 

بحيثداخلا مته متسع ل رأى: ممر: ابن وقال منه(ُ"، متسع ق إليه أووا 
أنبمموالمعنى الكهف. من متسع ي )وهم الزمحشري؛ وقال تمسهم(ُآُ، لا 
لأمم مع غروما، ولا طلوعها ق الشمس نميهم لا كله مارهم ل ظق 

عنهم.محجبها اف، أل لولا الشص لإصابة معرض منفتح واسع مكان 
محمولولا الميم وبرد الهواء روح فيه ينالهم غارهم من متفح ل وموت 
الغار('".كرب 

قاختلفوا المقرين أكثر وهم الشمس تصبهم لر قالوا من أل واعلم 
)واختارالألومي: قال الكهف، باب فتحة لانحاْ بعضهم فقال السمج، 

العادةيه جرت ما خلاف عل الشمس تحال الثة حجما لمحض أنه •م 
سميإلا إليه يلشتج لا مما والامتيعاد تاييد أتم ذللث، تؤيد والإشارة قالوا: 

العادة('".خلاف عل كله الكهف، أصحاب شأل فال فيه نحن ف؛،ا 
الشإلجهة وأما الكهف، فتحة حول عاشور ابن كلام محنا محر وقد 
قال:الشإل جهة مفتوحا كان الباب بان كلك ممر ابن جزم ك،ا الشرقي، 

والقمرالشمس وسمر الهيئة، بمعرفة علم له وكان تأمله لن ؛؛ن )وهدا
منهاإليه دخل لما الشرق ناحية مجن الغار باب لوكان أنه وبيانه والكواكم،، 

)ا(ضراينممر0/آإا.
.٦٢٢/١٧)٢(متراسرى

ممره/مآةا.ضرابن )٣( 
'ه.)؛(الكشافم«

.١  ٧٧/ ١ ١ للألومى المعال روح بر تق)٥( 



عندثيء منها لحل لما القبلة ناحية من كان ولو الغروب، عند ثيء 
منكان ولو شإلأ ولا يمينا الفيء تزاور ولا الغروب، عند ولا الطلمؤع 

إلفيه تزل ولر الزوال بعد بل الهللؤع، ومت، دخلته لما الغرب جهة 
ميل)ولعل الألومى• وقال ، ٠١الحمد(*وش ذكرناه ما كبن الغروب. 

كهفهمعل التزاور وغ ولل.لائ، أكثر كان المغرب حاو_إ إل الباب 
قالوالشإل، باليمين المقصود عل مبني وهدا أنمهم("*، عل والقرض 
الذيالحبل وأن نعس، لنايت، مقابل الغار باب أن يدلك، )فتحرر الثقاءيت 

من؛ذرج من يمتن الراد يكون أن وبحوز المشرفة، مكة شإل فيه هم 
الألوميتقال آخرون؛ذلك،، يرض ولر ، ٢٢ذلك،(*يلزم فلا وشإله، الكهف 
قدرتهبيد الشص اف سؤ صرفلحض بل ذكر لما ذلك، ليس الزحاجت )وقال 

شجوةؤ، ت بقوله وجيء لهم كرامة العادة خرق عل تصيبهم أن عن 
عنهمتميل الشمس ترى قيل كأنه أمرأبديعا ذكر ما لكون حالأمبينة منه 

محرضالكهف، من متسع ل كوتيم مع حولهم تحوم ولا وشإلأ يمينا 
عنهم(*؛*.كفها أن لولا لاصابتها 

#ؤذ;لك،ينئاش،آم قوله 
)لماالبقاعي! قال لزد'لأثنح، تحال؛ قوله مرجع ق المقرون اختلف، 

منالحفليم أي ه ؤلمح، فقال! نتيجته به ومجل الغريسط، الأمر هذا شرح 
الهليهساللسيم المستقبل الغار هذا من لهم دبر وما دبروا، وما هدايتهم، 

وبئمؤواْ عليه يقدر لا مما رجاءهم به حقق وما مؤذ، كل عن المصون 

)ا(ضراينممره/م؛ا.
.١ ٧ ٦ / ١ ١ للألومحى العاق روح بر تق)٢( 
٥.٢ ١; ٢ والور تاب ق الدرر نقلم )٣( 

باحممار.١  ٧٦/ ١ ١ للألومي المعاق روح بر تق( ٤ر 



ونيْالقرآن إل قيس إذا كان ؤإن ثيء، كل الحط المالك أي ،َلنتلإب 
ذهبمن )وبعفى الألومى! وقال يسيرأ(**'، كان الأمة هذه به خصت ثما 
مقايلةق الكهف باب كون لهمء الثمي إصابة عدم ]ق المنثأ أن إل 

جعلهويعهس شانه، هدا لكهف لإيوائهم إثارة ه دللك ؤ جعل نعس بنامت، 
إلإشارة جعله وآخر الهلويلة، المدة الكهف، ق إياهم اش حففل إل إثارة 

البأنه الأح؛/نن عل واعرض أحبارهم• عل رموله. سبحانه إطلاعه 
إلإشارة بعضهم وجعله القصة، تفاعيفج ق ذللئ، إيراد يساعدهما 

تيمالاكرامث، وعدم وآباءهم قومهم ومحالفتهم الوحيد إل هدايتهم 
عننحلو ولا ذللث،، شانه كهفه إل ؤإيوائهم حداتهم، مع وبملكهم 

أمل("ُ•حس،لله 
قوله!من الذكور إل ب؛ دللك م بقولهت )الإشارة عاشورت ابن وقال 

اللعلمؤمن بيم صنعه ما إل )يثير الحوزي• ابن وقال ، ا ® أوورىأكس 
حتىعليهم ألقى الذي والرعب، عنهم، الشمس أذى ومجرف، دايتهم، هق 

دلاظهمن أي! أذاهم. عل غيره ولا الف؛لالم الللثؤ يقدر لر 
الذيهذا فعالما ذكره: عز ريقول الهلثري؛ وقال ولهلفه(*"، قدرته عل 

بحسثطآذامم— عل نقرب أن أردنا إذ — تصيثرناهم من الفتنة 7،ولأء فعلنا 
ذايت،وتقرصهم طل،متإ، إذا اليمن ذالنا مضاجعهم عن الثمس تزاور 

ولاالثمى، تحرقهم لا ؛حسثا المتسع، ق كومم مع عربن،، إذا الشال 

اختمار. ١٣١لالقاض٥/ الدرر )ا(ننلم 
ثر.يبتصرف ١ ^١^١ / ١ ١ للألوٌي المعاق برروح تق( ٢) 

.٣٤٦/٨)٣(التحريرواكوير
)إ(زادافرأ/«ا'ا.



=|قوائتسووةامف هئلإسءء=^=^^=== 
يستدلالتي حلقه، عل وأدلته اض حجج من ثنا-يم، رقدتيم طول عل تل 

أراده(ُا*،ثيء يعجزه لا وأنه وم>الهلاُه، قدرته عفليم عل الألباب أولو بيا 
الدكورذلك أي حديثهم. من ذكر ما إل راجعة )فالإثارة الشنمهلي! قال 
إل^١^٠١ الأوثان، عدة ب؛ن من bحراحهم التوحيد إل هدايتهم إل 

اش(ءأ<.آيات من - حديثهم آخر إل عدوهم من وحمايتهم الكهف، ذلك 
هدايتهممن بدءأ قصتهم ق ما كل إل يرجع هدا أن الأقوال وأول 

مرورأالله، ملكوت ل بالفلر أسنانيم حا.اثة مع قومهم من الحق إل 
ثمرقدمم وطول الكهف ق اعتزالهم إل عليه، وثباتمم بالحق بصدعهم 

بعثهم•
قالقديرين عل اية، فهو لهم، المس مس يعدم يتعلق ما وأما 

~-يم الله صنعه ما أي ه؛ ءاينتآئي من )ؤؤك الزمحشريتقال ذلل، سبب 
ماأف يعنى! آياته، من آية وغاربة— طالحة وقرصها الشمس ازورار من 

(بالكرامة لهم احتصعاصا تقببهم، ولا المجس تممييه من الذلل ق كان 
فهوأبدآ(ُء، مقنأة ق فهم نعش، لبنات مستقبل شإل الآكهف باب ت وقتل 
إليهوتوفيقهم صفته هده كهف إيجاد فان الثاف عل وأما ظاهر، الأول عل 

قفالأية الحملة )وعل القرمحلي: قال -يم. ولطفه اممه عناية عل كيلك آية 
فته،يتاذون آخر كهف إل لا صفته هده كهف إل آواهم تعال افص أن ذللئ، 

إليهم،والألوان الأبدان وتغير البلاء تهلرق عن حففلهم بيان والمقصود 
والتأذيبحرأوبرد(ر،<.

سر.يتصرف  ٦٢٣/ ١ ٧ اممري شر )١( 
)؟(أصواءالمانمها،آ-أا،آبصرترسر.

.٥٠م• الكشاف )٣( 
سر.يتصرف ٣ ٦ ٩ / ١ ٠ القرطي ضر )٤( 



■«:ءؤسةد\سءن\صي وقوله: 
كالهمالقرن ذلك أهل عن بالهدى انفرادهم كان )ئا البقاعي: قال 

—هداية أيسر ولو ص ؤسبمد فقال! عجه زال تؤمل إذا ما به وصل عجا، 
مخلأله نحد فلن كان، زمان أي ل ء ^١^٠!^ خاصة «دتنمح ... 

ضا(ص•
والثانيةوالوحيد، الإيإن إل الأول هداتن؛ هدوا قد الفتتة وهؤلاء 

•الكهف إل واللجوء بدينهم الفرار إل 
يم4أ ومله 

الداوي1وقال يرثيه("*، ول؛ اممه يضلله من )أي! البغويت قال 
الخيرإل يرثيه ولا صلاحه، فيه ما عل ؤيدبره، يتولاه من نحد لا رأى" 

وقاللحكمه('*؛، راد ولا بالضلال، عليه حكم قد اممه لأن والفلاح، 
أنهايعلم ولا حواسه، بجمح ومحها بعينه، الأيات يرى )فتجده اJقاعيت 

الاهتداءذكر الاحتاك! من فالأية ما، ؤيتتفع يتدبرها أن عن قفلا آيات 
اكبملحيف عل دليلا ثانيا واالرثد ثانيا، الغلال ف حل. عل دليلا أولأ 

الأسضاءق بالغت ؤإن ء لأُ ؤيد )ءش الألوسي' ؤيقول أولأ("ُ، 
لاستحالةالضلال من ونحلمه للحق تبمديه ءآئنن-داي' ناصرآ # ءزؤلثا 

منه•' ريقول الهليري! قال كإ الأية معنى فيكون ه("*. نفق وجوده 

جر.يبتصرف ١ ٣ ١ ه/ للقاعي الدرر نغلم ( ١) 
.١ ٥ ٧ / ٥ للغوي التنزيل معالر جر تف( ٢ ) 

.٤٧٢ا/ضرالعدى )٣( 
.١٣١الدررلاJقاصْ/)إ(ظم 

جر.ييتصرف ١  ٧٧/ ١ ١ للألومحي المعاق جرروح تف( ٥ ) 



ءاقراهتسودةامف ><؛وه>بًًً==ًًً 
سلأصاب قد الذي فهو عليه، أدلة جعلها التي باياته للاهتداء افه يوفقه 
ياله نحد فلن بها للأستدلأل يوفقه فلم أدلته، عن اممه أصله ومن الحق، 
إدبارنحزيلث، فلا اممه، يد والخدلأن التوفيق لأن لإصايتها، يرثيه من محمد 

الهدايةويدي هديتهم، نشت، لو فاق ، وتكذيبهم قومك من أدبر من 
والضلال(^.

صرف. ٦٢٣/١٧اممريشع 



ا|هدايةأنواع 
الهدايةأحدها! أربعة؛ الداية ١^١٤ أن )اعلم بلمهف.' القيم ابن قال 

ؤالئآصلئلآنىقئ,يمتعال؛ قوله ق المذكورة الخلق بان المشركة العامة 
...بغيرْ فيها يشتبه لا التي صورته ثيء كل أعطى أي و]طه[، ٠ هدئ 

•الأعإل.• من له خلقه ما إل هداه ثم 
والشر،الحر لنجدي والتعرف والدلالة اليان هداية الثاف• الؤع 

سببقاما التام، الهدى تستلزم لا الهداية وهد0 والهلاك، النجاة وؤلريمي 
سؤدثأما ؤ تعال! كقوله معها الهدى ييغي للأ-ا ولهذا موجب، لا وشرؤل 

وأرشدناهملهم بينا أي [ ١٧لفص>لت،! ه ءلآلهدئ اثن ةستt٠جوأ مهدينتهم 
ه ٢٢٠٢أرمنتسم صرر ؤوإنكليدئإق قوله! ومنها تبمتدوا، فلم ودللناهم 

•]الشورى[ 

المتلزمةالهداية وهي والإلهام، التوفتق هداية الثالث! النؤع 
نمزىسسبثآء ؤةم-ل قوله؛ 3، الذكورة وهي عنها، يتخلف فلا للاهتداء 

همحء،سهاؤةأسلأنجىشهل م قوله؛ وق( ٨[، ]فاطرت ه يثلأ 
يفللومن له مقل فلا اض :بمد "من الني. قول وق، [، ٣٧]التحل؛ 

[،٥٦]القصص! و إظئ،لأثإدمح،ضألحق # تعال؛ قوله وؤ، ، له' هادي فلا 
؛ؤنانكليدئقوله! ل والبيان الدعوة هداية له وأثبت الهداية هدم عنه فنفى 

]الشورى[.ه ر  ٥٢إؤ(صرزمثسم/ا 
سيقإذا والنار الخنة إل الهداية وهي الهداية؛ هذه غاية الرابع! النؤع 

هلهندا هدث آةيكا ق  ju!ju:^فيها! الحنة أشل وقال، ... إليهإ أهلهإ 



==|ض|هه.رر،اءس ؛^=^=^=^^^=== ٠٠٠
ام:أهل ص تحال ينال [، ٤٣][_؛،: 

.٠١٠(٩  ٢٢هةسيمإكتيط(نييا من ج بمدة 
والإلهام،التوفيق هداية الثال، النؤع من هنا المذكورة الهداية إن 
بفهلرتهماهتا.وا أمم إلا الرمل أصحاب ولا رمولأ يروا لر الفتية وهؤلاء 
الإياديماعدة بن كص بالأصنام، وكفر البعثة قبل امن من مثل للحق، 

يؤكدمما الرسل، أتتهم ممن كثثر كفر المقابل ول نقيل، بن عمرو بن ونيد 
ولعظممنه، تهلاو_ا أن بد لا افه، من فضل محض الهداية من النؤع هدا أن 

آكتبم؛اْياآلنظ ؤ ت صلاة كل الهداية ربه أل يأن العبد يؤمر الأمر هدا 
منإلا صال كالكم عبادي "يا المدميI الحديث؛ وق ]الفاتحة[، ي  ١

فيقول!الوتر ق يدعو .ؤ النبي وكان" ُأُ، أهدكم فامتهدوق هديته 
ثولتت،محمى وثولمح، عامحت، محمى وعامح، هديت، محئى اهدي "اللهم 
،،iilji■^يقصى ولا يقضى  b\il؛قصنث،، ٠^١ مؤ وقنب أعطيت، فينا ل وبارك 

^ينمح£،قاؤمماكس،.
هداه،بصدق الهدى اممه مال فمن حق، الله وعد أن توقن أن يد ولا 

أنبفهلرهم يعلمون كانوا قهل بالإسلام يسمعوا ل؛ أناس عن ممعنا وكم 
فكانواله، مريالث، لا إلها الكون لهدا وأن باطل، آباءهم علميه وحدوا ما 

منيؤتيه اطه قفل وذللئ، الحق، عل وثبتهم فهداهم علميه يدلهم أن يدعونه 
يشاء.

الفوائد)ا(يدائع 

الأuن.وصححه (، ١ ٤ ٢ )٥  ٢٦٣; داود أب منن )٣( 



خااقأضاواسد
الهدىأن ازكريمة الأية هده ل وعلا جل )بل م: الشنمطي قال 

ممرةآيات ل المعنى هدا أوصح وقد . وعلا.• جل وحده بيده والإضلال 
تعالثكقوله جدأ، 

الأية...[ ٩٧]الإمراء: وثثثهم)آيتؤعك^^١مماهازفم 
العLلأن الصورية! مذهب يعللان القرآن ق وأمثالها الايات هذ.ه من ؤيوخد 
العبد،بمشيئة بل اض يمشيثة ليس ذلك وأن أوشر، حير من بعمله مستقل 
عنوتعال ا مشيئته بدون ثيء ملكه ل يقع أن وعلاعن جل مسحانه 

قالعباد أفعال حلق مسألة عن يمحلك تكلم وقد ، ٠١٠(كبيرا! علوآ ذلك 
وأماوالخارية، رئة القي. فيها ضل التي هي المسألة )هدم فقال! آخر مكان 

استقلالا،ه نفعمل نحلق العبد أن زعموا إذ بالتمريعل، فضلوا القدرية 
أنزعموا حيث بالإفراءل فضلوا الح؛رية وأما فيه• اطة لقدرة تاثير غير عن 

فلموالخإعة السنة أهل وأما به. يواحد حتى أصلا له عمل لا العبد 
عندالضروري ~ومن احتيانية أفحالا للعبد فاثبتوا يفرهلوا ولر يمرهلوا 

أنالاحتيايية-وأثبتوا كالحركة ليست، الارتعاشية الحركة أن العقلاء حميع 
قدرةوتأثير ؤإرادته، قدرته وحالق العبد فهوحالق ثيء، كل حالق افُ 

تعال،اطة بمشيئة أفعاله وحميع فالعبد تحال. اش بمشيثة إلا يكون لا الحبي 
فحلافيه اممه حلقها اللتين والإرادة بالقدرة احتيارآ يفعل العبد أن مع 

لرياحجتي فقال! سنيا نافلر جسيا ولوأن ؤيعامبا. عليه يثابا احتياليا 

أصواءاوانما-ا،مآ-¥هآ.



=إقواهJاسورةا^مف 

علؤإرادته مشيثته ق تنفذ أن يد لا ؤإق يعمل مستقلا لست، إل أقول أن 
أحيدأن ل قدرة لا أمر عل يعاقبني فكيفخ محور فأنا الأزل العلم وفق 
جعل،، iUأءهلاها لالمهتدين أعطاها التي الأمبايح ت يقول فالي عنه؟ 

ول؛وقدرة اختيارا لل؛، رمولأوجعل  viUوأرمل وعقلا ويصرأ سمعا لك 
ثزسمؤم؛ فعدلت متعه ؤإن ففضل أعطاه إن مالكه وهو التوفيق إلا بعد يبق 

أيوإسحاقتناظر وئا ولالأنحام[. آلإ أ-لقبمد 
عنتنزه مجن سبحان الخبارت عبد قال المعتزل؛ الخيار عبد ْع الإمفرائيني 

أنمن أجل الله لأن الله، دون الحبي يمشيئة المعاصي أن وقصده الفحشاء، 
ثمياطل، حا أريد حق كالمة أبوإسحاق! فقال زعمهم. ق القباح يثاء 
نحالقهأتراه الخثار! عبد فقال يشاء. ما إلا ملكه ق يقع لا من سبحان قال! 

الرب،أأن.ت< عليه؟ جبمرآ تفعله أتراك إسحاق؛ أيو فقال علميه؟ ويحاقبني 
علوقفى الهدى إل لعال إن أرأيت، الخبار! عبد فقال وهوالعبد؟ 

معالث،الذي كان إن إسحاق؛ أيو فقال أساء؟ أم إل أحن أتراه بالردى 
فثهّتت،فعد١ل. منعالث، ؤإن ففضل أعهلماك فإن له كان ؤإن أساء، فقد للت، 
عمروإل أءرابي( وحاء جواب• لهذا ما والله الحاصرون؛ وقال الجار همد 

إناللهم فقال؛ متي. مرقتر خمارة عل يرد أن ل الله ايع له؛ وقال عبيد بن 
كفهذا يا الأعرابير؛ له فقال علميه. فارددها سرقتها ترد ولر مرئتح خمارته 

ولاردها يريد فقد سرقتها يرد ول؛ مرقت، إن الجبن،، دعايلثح من محي 
هافن نثآن ؤوثادشآأولإلإأن بقوله؛ المسألة هذه إشكال اممه رغ وقد • ترد 

ئيءفكل افه. يمشيئة إلا للمعبد مشيئة لا يأنه وصرح مشيئة للعبد فأنت، 
ومشيئته('".قدرته من صادر 

تصرف.)/٩٨ لكمض الكاب عنآيات الاضطراب إبمام فع دا 



ءءءء^^^^^ءء^؛عءءء؛ءءء^لإ،رمج^!؛إق>اهتسءرةامف 

السطيرالئفمرواصاب الكتاب آيات ( jruالإبماذأدلة 
وقدرته؛ووحدانيته وحوله عل الدالة الايات من نوع؛ن %١؛، فه إن 

المطور،الكتاب وهو هق اطه كتاب ق فالأول كونية، وآيات قرآنية آيات 
القيمابن يقول الطور، الكتاب وهو والأفاق الأنفس كتاب ق والثانية 

شيئافيه اطه نحلق لر وأدلة، وشواهد آيايت، فيه ما بجملة )فالكون جهه 
محلوالعلل والومائهل فالأيسباب مدى، حلمه ولا عبثا وثطه ولا تلبيا 

ذللث،ق إن المتدلن، ومعارف، الناؤلرين واعتبار المفكرين استدكار 
-؛اوالاعتبار النظر عل الحث، من القرآن ق وكم للمتوسبن، لأيامحتف 

والاستدلالفيها الفلر بأن والإخبار عتها أعرض من وذم فيها والتفكر 
تصدقمشاهدة كونية آيالتا فهو رمله، بصدق والمعرفة العلم يوجّب، 
ه:باديس بن الحميه- عبد يقول النوعين هدين ول القرآنية("'، الأيات 

معية("'.الالأياُتؤ ق والتدبر الكونية الأيايتط ق بالننلر يقوى )التصديق 
قوله!ق الهالاية وين للفتيه الكونية الآياُت، تسخير بن الربهل إن 

يشعر،[، ]اتكهفىلش4نمحئاصندلأج؟ه ؤش؛يد\ثثمثنآمتل 
للحق،للاهتداء كوسيلة فيها، والتمعن والطر افه آيات ل التفكر بأهمية 

والنهاروأغتثم،اين وأ ^jI^،حيمنها؛ هداممرة، ق والآيارت، 
ألآذ؛سثلة؛ث\يع ثاء ثن ثى١^٠٤؛  ٠٥١أرو ونآ ألناس ألبمرلعاتغ ق تجرى ألبم، وألملك 

آلكثاي؛مث آل1تتئر و'اكحاب أوج ومحرق آم صكز من مهآ تنتووثق بمد 

.٣٩٩/٣)١(٠دارجاUلكين
سر.يتصرف،  ٤٧/ ١ الإسلامية العقائد )٢( 



=إقراماتسودةارصف 

هو١^^آمريؤ وعلا• حل وقوله ]البقرة[، ه ئ؛ مقلون لمر َلآينت وأيوين1 
يمتتjCJ قبيثوثه شجثرفيه رينه ش1نإب تنه ت؛و تأء ١^١؛ منثَ 
محكلآب-ه دؤكث 4< إف آلق»رت ًُقن، ثبمن وأفنمدؤآهقب وآلريوث> ألئ 

مثبموئؤألقجرم ثآلمس نألتئش محآلتهار أكن قعتقم ممتكثوث.وتح؛ 
_vلأًظم درآ وما ينقؤيت<ئا إمم لأمت دإدكث [)^4، يمؤ   i كنماآمحرْل

محفسئرآمم1رلآأدكلوأ'ئ؛؛ هلي 
نتآحيوئةإث\نثىألئآكث هنئوةث\ •حثه ههنحثالإاتحقيمأظ 

وشا.ءألز،فيألأنجاو>؛ثوك<أنثجدباًظم ىمحسلم،ولتق=ظم 
يلمثثون©محصًلأط

مدهنِكشؤ تعال؛ وقال ]الخل[، 
دقأركؤدأتتاؤايزلإ مددثها ثألأدءش ه رمحج ين وماتا وذي تثها 

حقتحءع1نغلأنتناه، ١^!؛^ يى مهبؤآوره لكز-تل ودكي، بهيجه'نص/أ 
ئلباطشساثانيئبر'أج'رثبمافمالوتدناإبقْ،٤^^(

وتلي؛نممه العقول إرشاد ق الكونية الايات الأنيياء استخدم وقد 
-ء؛ىاقءمحسترتهزثآو>وذ\ةنمتأ ؤ اص$؛ نؤح قال اتله، لدكر لتخثع القلوب 

إ'إ4ذؤوثاثا. أيةJمح٢لآمح وأس 

الباهرةالكونية الآيات من ثبعل أن . نبيه مرشدا تعال وقال 
ثرأماه آنعلئ ءبمدِْأئبى عك هلثلتي ؤ العبادت لقلوب مفاتيح 

هأنثنايمءحدويئألتثآء•اء تبمت دًظم يأنزل ءاأمحس ^ت-آصوت .أس دئتؤك< 
ُ©؟أشمم؛-^^4 هم أل أثب ع  ٠٥^ثنتهمأسجأت؛وا تؤ\و( حقاي م، بهجته دادتك> 



l^l Luاتمف،سمرة ؛

رنهةكذ،تم .ند؛ثلثارثيثي أيئا جثلالأىسهمئ 
ناجعةالكونية بالايات والدعوة ]النمل[، و  ٦١صزلإ'وظوث 

فترعوينحويمهم، ل الفساق وْع عقولهم، هداية ل الكافرين مع 
•أفئدتبمم 

القممومحوز وأفعاله، وصفاته وأمإئه يافه إلا المم يجوز لا فانالء~ 
بالنؤعالمم بحوز ولا صفاته، من فهو اش كلام أنبا -با أريد إن اممه يآيات 
باتقم وافه الخلوقن، حق ل هدا القمر، أو كالشمس الايات من الثاف 
إد١إ'وأض ٢ •^٠١ إدا والمار ؛ ٢ ا ثلتنا ^١ ناشر ' ١ وصننا وآلثميى : pi ^4-41L5-؛من ثاء 

]الشمس[.؛، y ٠ ؤألأتاء I تشنا 
٩عابمكالاوف(رمد قومم؛ء 

ابنقال، ؟ي، نرى ؤ تعال؛ قوله ق السابق الخلاف، عل هنا المخاطب، 
الناس،س رآهم لو لن انمرة س حالهم ل ما إل انممال، )وهدا عاثورت 

منتعجيب وهو ثانيم، ق اطه قدرة وعظيم كرامتهم بيان فيه مدمج 
المخاطبأنبا تظنهم )أي وقال الناس(ُاُ، س رآه لو لن حالهم 

ياوتحب )أي الطري! وقال رقود(*"'، أمم والحال أيقاظا رأيتهم لو 
أيقاظا.كهفهم ل آذانبم عل صربنا حال ل رأيتهم لو الفتية هؤلاء محمد 

علاممه صرب لما أمم العلم أشل بعض )ذكر كشر؛ ابن وقال ، ٠٣٠يقظ(حمع 
قال؛ولحدا البل، إليها ينع لئلا أعينهم؛ تطبق لر بالموم، آذانبمم 

عتنافنطق ينام أنه الدنبا عن ذكر وقد ء، زم؛ ونم أنمكاخن وبجت1يلم 
)\(\سممحوض\إ\^.

)آا(أصواءاوانمآ/\/ا،أ.
نمفواممار٦٢٣/١٧)٣(ضراممرى



=إقراهتسيدةائٍف 

الشاعرقال كا وهوراقد، هذه ؤيطبق هدْ يفح ثم عينا، ؤيفتح 
ُءهوبمظافداأماُالرزايا باحرى وقفي••• مقلتيه بإحدى ينام 

الزجاج:قال أيقاظأ. لحسبتهم رأيتهم لو )أي: الحوزي: ابن وقال 
الفراء:قال النيام، والرقود: ؤيمظان، يقظ، واحدهم: النتبهون، الأيقاظ: 

لأنأيقاظا، محثبون وإُإ السائس،: ابن قال ويقظ• يقظ، الأيقاظ: واحد 
أنالعلم: أهل بعض وذكر وشالا• يميتا لتقلهم وقتل؛ مفتحة. أعينهم 

لدا؛تا(ُ'ُ.ظمها لودام أنه أعينهم، فتح ؤ، الحكمة وجه 
عيونيمفيغمضون وقلوببمم، بعثوتبمم يكون الناس عامة نوم سفة- 

فكانتا؛قلو-أمالكهف، أهل نومة وأما حولهم، يدور با قلو-يم تدري ولا 
أشرف،اطة. رمول نوم وكان قيل، ما عل مفتوحة فكانت، عيومم أما 

قال.:قليه،كا سذمح،تامءينهووطام 
.٠٤٠قلبه ينام ولا عيناه تام النبي أن يلغنا عيينة• بن سفيان وقال 

وائبخوود١ثآإفمال ذات ويقيهم ؤ ٠ ملع 
قالالأيسر(اْ،، للجتيح ومرة الأيمن، للجنجا )منة الطبمري: قال 
تأكللئلا عباس: ابن قال ٩ ألئِماو وداث آدان ذات وقبهم )ؤ الفرؤلبي• 

اممه،فحل من كان التقلسس، أن المقرين كلام وظاهر لحومهم... الأرض 
وقالتعال(رآُ، اممه إل فيضاف، اممه، بأمر ماللث، من يكون أن ومحوز 

واحممار.بمحرف ١  ٥٤٣/ ممر ابن ضر )١( 
سر.بمحرف ٢ ١ ١ ٤/ المر زاد )٢( 
(.٣٣٧٦) ١٣٠٨/٣البخاري صحيح )٣( 

(.٧٦٣)الم\/هآه )؛(صمحم
ء٦٢٤/١٧)٥(تفراممرى

٠٣٧٠•ا/)٦(تفرالغرض 



سورةايبجف^إقراد1ت 

أياغمتل جهة أي ؟؟ واتآمحن كثثرأ رقدتم ق 4 الألومى• 
وقيلأدائم... الأرض تأكل كيلا شإئلهم تل جهة أي 4 فنئاثيِل 

وشالايمينا التقلب من نومهم ق لعادتم حقظأ تقليبهم يكون أن يمكن 
شاممق قدرته لعظيم إظهارأ ذلك يكون أن محمل وقتل• بشأن،م• اعتناء 

[١١]الكهف: و محربثاهق م قوله: ق الثهيلة الإنامة فيهم جع إذ 
تقلبفيه يكون لا الثميل النوم أن العادة به جرت ومما الكثير، والتقليب 

.٠٥^؛؛قال لما خلافا حسن، هو بل أقول: بعده(ُا'، نحفى ولا كثير، 
لحفظالتقليب يكون أن استبعاده الأئمة بعض عن الألومي ونقل 
قادرهك الله بأن ذللث، عن ونحاب، القول"'، هدا من وتعجبه أجسادهم 

طوالالشمس أصابتها ؤإن البل من وثتاببمم أحالهم حفظ عل أيضا 
الأرض،من حفظهم عل قادر تعال وافه عيي:)... القال النتن، تللث، 

ؤيربهلالكون، ق ينته نحري أن أراد حكيم، تعال ولكنه تقلب.-،، غير من 
بمسباما(>م'.الأسباب 

تقليبه،عدم يقتفي مما ذراعيه كلبهم بسهل من يعد ذكر بإ واعارهمر 
لمكرامة وللشإل لليم؛ن تقليبهم أن عل يدل )هن.ا عاشور: ابن قال 

بللكلبهم التقليب ين.كر لر ولن.للث، بيم، وعناية الأحياء حالة بمتحهم 
الكالب،تقلسب، وعدم ّ. الكلبح. ة حلشان ذراعيه باسطا مكانه ق استمر 

البلمن سلامتهم أسباب من ليس تقليبهم أن عل يدل وشاله يمينه عن 
وأمايفنوا لر إتبمم يقال: وقن. لهم. هوكرامة بل فيه مثلهم كلبهم لكان ؤإلأ 
ثر.يبتصرف ١  ٧٨/ ١ ١ للألومى العاق برردح تق)١( 

)آ(تفرالألوسخ/إاأ.
.٤٧٢/١المدى ضر )٣( 



ء|قراق1تّورةاثمف 

أعلم.واش ، ٠١٠(ذراعيه عظام وطة مبرمة وصار قمتي كلبهم 
أوهه>ضلذنضإوط محل4,' 

الكلاب،،جض من كان أنه عل الضر أهل )أكثر البغوي؛ قال 
دعاالحم، فإن كلتآ الأمد وسس أسدأ، كان أنه جريج• ابن عن وروى 

فافترمهكلابالخ،" من كلبا عليه ّالهل "اللهم فقال! لهمذ \لي بن عتبة عل 
صيدكلب كان إنه كشرت ابن وقال أصح(ل'،، والأول أمد، 

وافقهمكان وقد الملل؛،، طاخ كلب كان وقيل• الأشبه، وهو لأحدهم، 
الوصيدروق ١^^،! ابن وقال أءلم(ام، قاف كلبه فصحثه الدين عل 

عباس،ابن عن طلحة \لي ابن رواه الكهف،، فناء أنه أحدهاI أقوال! أربعة 
والثاق؛والفراء... وقتادة، والضحاك، ومجاهد، حثير، بن سعيي. قال وبه 

قتيثة:ابن وقال السيئ. قال وبه عباس، ابن عن عاكرمة رواه اياب، أنه 
الشاعرIقال بالباب، ذراعيه وكلبهمباسهل المعنى؛ فيكون 

مئكرعثر حا ومعروق علخ  ٠٠٠وصيدها يد لا فخاء بارضن 
وبهعباس، ابن عن العول رواْ التراب، وهو الصعيل.، أنه والثالث،! 

ابنقال ءهلاءّ قاله الباب، عتبة أنه والراح! ومجاهد. حبثر، بن سعيد قال 
إننام ومنه! أغلقه، أي! بايلث،، أوصل. يقولون! إئ، أعجب، وهن>ا قتتبة• 

إذايالعتثة الباب تلصق أن وأصله معلقة، أى! تاله٠.زة[، ؛آ ٨ عثآممؤصئُْ 
منحارحا كان بالفناء، الكاJبإ جعلتج إذا أنلث، هن.ا يوصح أغلقته، 

،والكهف،، الكهفداخل يكون أن أمكن الباب، بعتية جعلته ؤإن الكهف،، 
البيت،،من العتبة محوصع الكاJبإ أن أراد فانا وعتبة، باب له يكن لر ؤإن 

٣. A٤٨/ والثوير التحرير ( ١) 
.١  ٥٨ه/ للغوي التنزيل مع1لم ضر ( ٢) 

.١ ٤ ٤ / ٥ ممر ابن ضر )٣( 



اثمفسودة إقراتات ^

عادةبه حرت كإ الباب عل كلبهم )ربض كثثرت ابن قال ماشر(ُ"، 
وهلسا0،سجيته من وهذا الباب. عليهم محرس جريج• ابن قال الكلاب، 

لأنالباب؛ جاؤج جلوسه وكان محرمهم، كأنه بثاحم يربقى حيث 
سحاهاش ْن ولهلف رحمة مريد وفيه كلب('''، فيه بيتا ندحل لا الملائكة 

هندء~م>ائثاناءاصب:
هالهال! هزيزه، \أا فعي الكلاب، اقتناء عن النهى الحديث ق ورد 

ائممصريع، أو صيد، أو ماشية، كلب إلا ككا اقمحد "من م•' اممه رمول 
وكلب"قذاطان"ت. عمر ابن حديث ول قيراط"'م، يزم كل أخرم مى 

لحراسةيتخل. الذي الكلب به فيلحق لحراستها، يتخذ الذي هو الماشية 
الرخصةفإن الشرحلة، تتخذه الذي التكلب وكذللئ، اللصوص، من المرء 

اللكنه فكذلك، لضرورة منها كان فإ إليها الحاجة تدعو لأمور كاست، إن 
Iظه عجبن ابن الشيخ مال الأحوال، كل عل شراؤه ولا بيعه محور 

هذاوعل ... الشارع فيه رخص ما ل إلا محوز لا الكلاب )اقتناء 
فيكونلحراسته، الكال_إ يتخل. أن حاجة لا البلد وسهل ق يكون الذي 
منؤينتقمى محوز لا محرما الحال هن.ه مثل ل الغرصى ئن.ا الكلب اقتناء 
الكلبهن.ا يطردوا أن فعليهم قراطان، أو قيراحل يوم كل أصحابه أجور 

محوزفانه أحد حوله ليس حاليا البر ل البتحا هذا كان لو أما يقتنوْ، وألا 

سر.بتصرف ٢ ١ ١ ؛/ افر زاد ( ١ ) 
)آ(فراينممره/؛أا.

:١  ٥٧٥)١ ٢ ٠ ٣ م لم مصحح )٣( 
:١٥٧٤)١٢•٢/٣ملم )؛(صحح 



=|قداهتّمحةادصف —==^ءء==ً^ء 

قأبغ البيت أهل وحراسة فيه، ومن البنت لحراسة الكالس، يقتنى أن 
والحرث(ُه.الواقي حراسة من الحفاظ 

ييقثا هنجملوقتنهنِذنارإقؤله٠
إلمشوقا حالهم[ من نسط ما ]أي هدا كان )ولما اليقاعي; قال 
الحالتلك عل ه عنجم ؤرآطاتث بقوله• عنه يكف ما به وصل رؤيتهم، 
أمربأيسر 4 هلمشث ؤ عليهم بصرك ومع حال ه ه نهز 4)؛^ 

لأدبرترقدمم، ق عليهم اطلخت، )لو العلري؛ وقال ه(ُ'*، ؤ.أنأميبمثا 
منألبسهم اممه كان لما فزعا، امحللاعك من نفتك ولمالئن، هاربا، عنهم 

وتوقظهمأحلمه، الكاب يبلغ حتى واصل، إليهم يصل لا كي الهيثة، 
لنوآية ثاء، لن عبمرة محعلمهم أن أراد الذي الوقت ق وسلطانه قدرته 

اتيةالساعة وأن حق، الله وعد أن ليعلموا عياله، من عليه الاحتجاج أراد 
لأربفيها(ت.

مالقرملبي )قال أخرى: أسبابا والفرار الرعب لهدا ذكروا وقد 
الناصلينفر الوحش الكان إل افه وكاممآواهم مكانيم، لوحشة )وقيل؛ 
الدنوعل أحد يجسر لا بارعب، عنهم محجوب؛ن الناس كان وقتل؛ عنهم• 
والنحاسالمهدوي وذكرْ وأمحلفارهم، شعورهم لهلول وقيل؛ إليهم• 

أويوما لبثنا قالوا؛ استيقغلوا لما لأمم بعيد، وهدا والششيري. والزجاج 
أنإلا بحالها، كانت وأظفارهم شعورهم أن عل هدا ودل يوم، بعفس 
أمرهمل والصحح عهلية؛ ابن قال إليها. ينفلروا أن قبل ذلك قالوا يقال؛ 

آية،فيهم ولغيرهم لهم لتكون عليها ناموا التي الحالة لهم حففل اممه.ك أن 
.٢٤٦/ ١ ١ العث؛مين ورسائل فتاوى محمؤع )١( 
سر.بتصرف  0١٣٢إ للبقاعي الدرر نظم )٢( 
بممرفواخصlر؛٦٢٦/١٧اسرىتفسر )٣( 





ء|قواق1تسودةارمف حكاوهربم=سءء^ 

النوم«ساعماسويته

وجودهعل والدالة الكون ق المثوثة هث اممه آيات أن القول محبق 
قتل:كا تحصى، ولا تعد لا وقدرته 

شاهدأيدا وسكينة تحريكه كل ق ودله 
واحدأنه عل تدل آية له ثيء كل وق 

فمرحعوالشواهد، الأدلة هذه من ممر الناس ليعئض يظهر ل؛ ولئن 
ماوهدا وغموصها، الأدلة هده لخفاء لا حولهم لما ؤإلفهم لغفلتهم هدا 

الأيات;هده عن الغفالة وعدم والتامل الفلر لإنعام منا كل يدفع 
رسائلإلبم، الأعل اس من فإما الكائنات سطور تأمل 
باطلاممه حلا ما ء مي كل ألا حطها تأملت لو فتها ختل وقد 

شأكرهاعن يغفلون كإ الناس، عنها يغفل التي الأيات هده ومن 
لأينبدؤى ق إُكث- ^٥؛ ۵٥من ٠^١•-؛^, ءاقنوّ نس ؤ النوم• 

الحيالكائن عل به الله أنعم ما أهم فمن زاروم[؛ لثومم-ثعوذك؛'أى'■'ه 
الإنسان،تدخل دون يتم فالنوم اممه؛ وجود عل قاطع دليل وهو النوم، 

أنلابد ثم للنوم، الاصتعداد حالة وتعتريه قواه، تنقص معير1، وقت فمي، 
للحياةأهم النوم أن الحيوان عل أجريت، التي بالتجارب اتضح وقد ينام• 
بلاأيام خمسة س أكثر الحياة الكلاب تستطع ل؛ إذ والشراب، الشام من 

أكل.بلا يوما عشرين تتام، التي مثيلأما وعاثت نوم، 
أنس أكثر النوم أثناء الحد ق ماذا يقرروا أن للمعلكاء يمكن ر لو 

استرحاءوأن الفأكري، ؤإرهاقه الحدي إحهادْ من يتخلص النائم 



التيالدموية، الدورة وتقليم تتشيهل عل اعي نبنومه، الإنسان عضلأنؤ 
دلائلومن محارة. مواد من الإجهاد محببه يكون قد ما الحم من تهلرد 

نحلمالحوانايت، أن ثبت وقد النوم. ق الحية الكائناُت تشترك أن اممه وجود 
لأمامملمت، فزعة نومها من تنهض الكلاب بعض وأن منامها، ل كذلك 
والأّمإكالدنيا الحيوانات أيضا وتنام محيف، حلم فرية كانت 

والنوم.اليقفلة حالتها تمييز الصعي، من ولوأنه والحشرات 
ماليلا أوالحيوانات الحشرات بقرب وضع بأن نجارب أجريت د قو 
لالاختلاف بعض عليها وفلهر الفجر، حتى تتحرك فلم ؤيفزعها، يشرها 
الفزعة.الخائفة تصرف تصرفت إذ الفجر، بعد االذلهر 

قبضةأن من بالرغم يقع، فلا غصنه عل ينام العلير أن افه آياُت، ومن 
الأوتارإن إذ النعاس، يغلبه حنن عملاته كباقي نزحي أن لأبل. الهنائر 

ماقه،مفصل حول تلتف، الهنائر محلي، ق والقثفس السهل تحدث التي 
تشبث،فيزيل، محلثه الأوتار تشد اجلفصل هذا جسمه ثقل ؤيثني ينام فحنن 
الهلائر.أوثمحسها يعيها أن دون ذللئ، ويتم غصنه، عل العلائر قبضة 

تشملهاالتي والتهلورات الأزهار بدراسة أمم النبات، عناء قرر وقد 
حي.كائن كل ينام ك،أ ينام النبات أن لهم اتضح وقت، ل كق 

بالشمسله دخل ولا الأزهار، ق واضحة تفلهر النوم مشاهد 
الليل،j تتفتح الليل، فراشات ما تحتص التي الأزuر لأن والضوء 
أمقمرية الليالة أكانت مواء الليل منتصف عند تفتحها تمام ل وتكون 
وأولادخلهرآ، العميق للنوم لم وتتأوراقها تقفل أزهار وهناك مفللمة، 

غدائهموقت؛ يعرفون الأزهار هن،ه فيها تنمو التي الجهات ل الفلاحتن 



=إفواقاهسورةاثمف ركئحبم^ًًًً^ًًًًً 
مننومهاُه.

ميدهيعفا ثيتص فإنه العادية، الأحوال ق نعمة النوم كان ولئن 
قلقمن -يم ما ويدهب نفوسهم لتسكن والهلع الخوف حال العمة 

رسوللأصحاب حصل ما ذلك، ومثال الأمان، ببمرد فينعموا واصهلراب، 
وقال[، ١١لالأنفال1 سمحأأشاسأظيثه ؤ بدرت غزوة ق اش. 

بمييإ عوؤر أنزل م ؤ الغاس! من أحد يوم ا،لومن؛ن أصاب، عإ محرأ تعال 
هللحةأي وعن [، ١٥٤عمرانI ]أل ه بعثئ هداما أمنه أكوِ 
يميدإلا أحد يومئد منهم وما أنفلر فجعك أحد يوم رأمى رقمتا قال! 
٥٠٣١١بمد نن عومحر أنزل ثم ؤ قوله.؛،! فذلك، الغاس س حجمته*" محت، 

قاثه"'ُ
متوعدين،حاضن حرجوا إذ يدلك، شبيه الفتنة لهؤلاء حصل وما 

الأية.ه ذثتماوء١داهإ ؤ تعال! قال النوم، عليهم اممه فألقى 

سر،يتمرف، نوفل، الرزاق لمد وحمايتها للاحيائ، الحياة سر ل اض اتا JTمقالة من )١( 
والسنة.القرآلت، ل العالمي الإعجاز موسوعة موقع 

الرس.هي مادة)حجما(ت  ٣٩آ/ العرب، وساذ( منظور، ابن قال، )٢( 
صحح.حن حديث، هانا أبوعيسى؛ قال، ٣(، ه/بمآآ)ي•• الارمدؤا منن )٣( 



سورة!ثمفإقواهات ^

محبياألخياربركة 

مننال الأشرار صاحب ومن -محرهم من نال الأخيار صاحب من 
أصا-امما فاصابه بركتهم، كلبهم )وشملت ممربمحلئقع! ابن قال شرهم، 

لهداصار فإنه الأخيار؛ صحبة فائدة وهدا الخال، تللث، عل النوم من 
ذللث،من رؤيفهم مجعالقا1 •؛©،!قه الثنقيهلي قال وشأن('"، وخثر ذكر الكلب، 

قالصافات محورة ق تعال اف بيته ك،ا عفليم صرر فيها الأشرار صحة أن 
ؤقوله؛ إل ]الصافات[ ه أ  ٠١' ميز ؤ، هاللآلنتلممإد،كان ؤ قوله• 

]الصافات[("/ه ؛ ٠٧أ كو>1<إويي
مننال الخير أهل أحبا من بعضهمI )قال ظس القرطي قال 

تزيله.محاكم ق الله فيكره وصحبهم فضل أهل أحبا كلب بركتهم؛ 
ومحالطتهبصحبته الدرجة هذه نال قد الكلاب يعفى كان إذا قلتاُم؛ 

؛المومنانظنلث، فإ لكبه، ق ؛ذ.لك اممةأخثر حتى والأولياء الصلحاء 
اممهورمول أنا بينا قال! ماللئ، بن أنس عن ا آل خثر وآله للبي. المتن 

اللهرمحول يا ت فقال المجد مدة عند رحل فلقينا المسجد من خارجان 
الرجلفكأن قال: U؟ أعددت U اض رسول قال ازعة؟ ْنى 

ولاصيام ولا صلاة ممر لها أعددت ما اممه رمول يا قال: ثم استكان، 
روايةق . أحببمتح من ْع فآنتا قال: ورسوله. افه أحبا ولكني صدقة 

معفاJتا الّكا قول ٌّز، أشد فرحا الإسلام يعد فرحنا فإ أنس: قال 
.١٤ه/؛ ممر ابن )؛(تفر 

)آ(أصواءاوأن*؛/ها،آآ.
•®!ك.القرطبي أي )٣( 



ء|قراداتسووةادٍف ئجبم^^^^^=ء==^====ء== ءه
أنفأرجو وعمر بكر وأبا ورسوله الله أحب فأنا ت أنس قال • أحببت من 

يثملأنس به لث، متالذي وهذا ت قلئ بأعإلهم. أعمل لر ؤإن معهم أكون 
؛ذللث،أءلإعنا تعلقتح فكذلاك، .، لنيها محبة نفى ذي كل المسلمين من 

وعندنابنا فكيمج معهم، اش فذكره قوما أحب كلب مقمرين• كنا ؤإن 
نبخلتم م يي كزنا الني.إوحب الإسلام وكلمة الإبجان عقد 
■٧نسساشلأ ء=قثم و وينقهن اف؛ني نى ورشهم قف يق 

]الإسراء[(-.
الخثرأهل مصاحبة عل وحض بيان، خثر . النبي ذللئا لنز وقد 

الحليسمثل "إنا وامملاح: الشر أهل مصاحبة وحذرهن والصلاح، 
إماالملث، فحامل الكثر، ونافخ المسلئ، كحامل السوء، والخليس الصالح 

أنإما الكثر ونافح حليثة، رمحا منه نحد أن ؤإما منه تثتاع أن ؤإما بمذيك أن 
الفتيةمصاحبة الكال_ا شمت، وكا حييئة"'"؛، رمحا نحد أن ؤإما ثنائك، محرق 

"إن:٠ الني قال بعملهم، تعمل ر ؤإن الخثر أهل فكذللث، منهم، وليس 
قوماوحدوا فإذا الذكر أهل يلتمسون الهلرق ق يهلوفون ملائكة فه 

الياءإل بأحنحتهم ةيحفونرم حاجتكم. إل هلموا تنادوا الله يذكرون 
تقولقال؛ عبادي؟ يقول ما متهم أعلم وهو رببمم فيسألهم الدنيا 

رأوق؟هل فيقول قال ؤيمجدونلث، ومحمدونلثا ؤيكثرونل—٠ بحونلث، ي
يقولونقال! لورأول؟ وكيف فيقول قال؛ رأوك ما وافه لا فيقولون قال؛ 

قال:تسبيحا. للث، وأكثر تمجيدا وأشدللأ، عبادة للئ، أشد كانوا رأوك لو 
قالرأوها؟ وهل يقول قال؛ الحنة يمألونلث، قال يسألونني؟ فيا يقول 

واحممار.بتصرف  ٣٧١ا/ ٠ )ا(فرالقرطى 
(.٢٦٢٨)٢٠٢٦/٤(،صححيم١٩٩٥



١^٥٧سورةالمف^

قالرأوها؟ أمم لو فكيف يقول قال رأوها ما رب يا وافه لا يقولون 
فيهاوأعفلم طالبا لها وأشد حرصا عليها أشد كانوا رأوها أمم لو يقولون 

قالرأوها؟ وهل يقول قال النار من يقولون قال يتعوذون؟ فمم قال رغبة 
يقولونقال رأوها؟ لو فكيف يقول قال رأوها ما رب يا وافه لا يقولون 

قدأق فأشهدكم فيقول قال محافة لها وأشد فرارا منها أشد كانوا رأوها لو 
جاءإنإ منهم ليس فلأن فيهم الملائكة من ملك يقول قال لهم. غفرت 
"قالاإم1 مرواية وق ، ٠١٠٠جليسهم حم يشقى لا اء الحيهم قال لحاجة. 

تفيقول قال أ معهم فجلس مر إنا خطاء، عبد فلاق، فيهم رب فيقولون! 
وماافه رحمة أومع فا ، ٠٢١جليسهم حم يثقى لا القوم هم غفرت، وله 

أأعظمها 

سئزأ;ءةومءءجلآf ممال: قال 
أثدحفمبخن أغؤ تئم' ثوماآوسشيروظزأ لتا ئازأ 

ئئعتثوتتألطذولأ تنه رزق ثتأيتظم ذتت أرق \ثآ ثاتثلز نذْءإقال،دغ 
ءظمذث^٢دلييتا ١٩زءأًًظماهمنا 

١٧١٢١
أنيمكن ما كل يتجاوز إذ جديدة، كبثرة نقلة السامع القرآن ينقل 

ؤإحفاقهم،عنهم، قومهم بحث من الفتنة؛ فرار بعد حدث يكون 
اطهفيها أذن التي اللجغلة إل وقومه الللئ، حر من ميء ذكر ويتجاوز 

(.٢٦٨٩•٢)(،٣حبم٦٠٤٥٤/٩٦)٢٣٥٣/٥سرى
(.٢٦٨٩)٢٠٦٩/٤)٢(صححمLلم



=إقواهتمود٠ا^مف 

ولقومهملهم ليظهر اوستين، طول بعد رقدمم من يالقيام الفتية لهؤلاء 
والنشور.والبعث والإحياء الإماتة بيده من وحد0 وأنه قدرته، عجائب 

نءفئ;شتصهفمممممش؟ؤ 
أيقفلاهم،الطوطة \بم- هالْ أنمناهم ي )أي الأهمّبى: قال 

^لض آية مهإ كل كون الشبه ووجه الإuمة، به والمشبه الإيقاظ فالثبه 
هبنفالبعث تشبيه يكون أن )ويجوز عاشورت ابن وقال الئلره('ا'. 

ت]البقرة ه 1ثه كم ،، Uu5jؤ؛قوله! ق كإ التعجيب ي للميالخة 
UXlMr.

قالفئة هزلاع أرقدنا كا ذكره: تعال )يقول ءئلققع: العلري قال 
إليهم،ينظر أن ناظر وص إليهم، واصل وصول من فحفظناهم الكهف، 
مزعل العفن من وثياحم الزمان، طول عل البلاء من أجامهم وحفظنا 

الهلاننا،ّعقلتم لتعرفهم وأيقفلناهم، بعثناهم، فكدلك بقدرتنا، الأيام 
ؤإخلاصهمالألهة، عبادة من براءمم من بصثرة وليزدادوا فعلنا، وءجس_، 

٠٢٣١رقدوا(حثن حيثتهم وهم عليهم، الرمان طول تيينوا إدا النه، لعبادة 
)فليعلمالبقاعي: قال البعث،، المكرين قريش بكفار تعريض هدا وق 

الل.ينبيه عن البغضاء اليهود ومحمأل الثحث، عل قدرتنا أنكر من ذللث، 
فلسألوهماليهود يستنصحون كانوا فان الثينامت،، وأراهم أتاهم؛الآياتا، 

والرحؤعالإيإن حميعا لنمهم به اعآرفوا فان القصة، هدْ من قصصنا عإ 
أردنامن إلا يؤمن لا أنه قهلعا علم يومتوا ل؛ ؤإن والعدوان، الغي عن 

الآيادتأابإنزال لا وغيرهم، الكهف، كاهل البينان بالأيات هدايته 
يم.بتمرف ١ ٨ ٥ / ١ ١ للألومحى المعاق ضرروح )١( 

.٣٥٠)لإ(اكميرواكو_رلأ 
ِفوانصار.٦٢٧/١٧)٣(فراممرى



القترحات('".

ييتم ٠ وقوله 
لأموهي الصثرورة لأم ارا" لم قوله" ل )واللام امطيث قال 
قولهق اللام نفس وهى ازلهم(٠"، نلأحل يكن لر فعثهم العاقة... 

لرفهم ٨[، ت ]القصص ه لهنِعدوإمحمأ محرز ءادمحمؤى ؤ،لذنمذئ7 تعال؛ 
قالتكإ ذلك، عكس غايتهم كانت بل وحزنا، عدوأ لهم ليكون يلضلوْ 

لأمأنما إل قوم وذهب ٩؛، ]القصص؛ ؤمرئعثثف،رسه فرعون؛ امرأة 
أنبعثهم من الغرض يكون أن بجون هل قتل؛ )فإن الرازي؛ قال العلة، 

منلهم انكشف تساءلوا إذا لأنمم ذلك، يبعد لا قلنا؛ ؤيتنازعوا؟ يتساءلوا 
مهللوبأمر الانكشاف وذلك غريبة، وأحوال( عجيبة أمور تعال اش قدرة 

.:؛محلقه ءثيم؛ن ابن شيخنا احتاره ما وهو الأول،، والراجح لل>اته('م، 
أغلرهازا^-؛^٢ اوسشمو ئازألفثايوما لفتم ْ=قم ميم ثبل ؤ٠١ئ وقوله؛ 
الكهف؟هذا دحالما علنا و كم )أي: الخوزي؛ ابن قال ؛بابثثن4 

آخرق الله وبعثهم عووْ، لحلوا أتيم وذلك ب آو__U لقانزثا ;#٠١^١ 
يوم،ا(ُُ*،رءأوبعض قالواI الشمس رأوا فنإ ه، ؤ.بوما قالوا؛ فلذلك النهار، 

 )Jوكانهبأمركم، أعلم اطة أي؛ ي يدث> بثا أغلا ^٠^٢ مارا )م كم؛ ابن ءا

ثر.يبمحرف ١  ٣٢ه/ للقاعي الدرر نظم )١( 
)أ(فرالقرطي.ا/؛بآ.
)متفرالرازىاأ/ه؛أ.

)إ(زادافر؛/آاآ.



|قراد1تسورةامفء

القولجواز هدا ول أعالم('"، فاض نومهم، كثرة ل تزدد نهمع لهم حصل 
يجوزأنه والصحح الفلن، غلبة عل مبنية العلياء واجتهادالتا الفلن، بغلبة 

العلمرد ل اممه مع عقلتم أدبج كذللث، قولهم ول الفلن، غلبة عل القسم 
أوولؤولدردوْإن تعال؛ قال ك،ا عالمه، إل علم كل رد منه ؤيتهمع إله، 
تعال!وقال [، ٨٣]النساء! ه مم مشئيؤثم, قأ أتلمه يمم اثفيأي''ني دإك 

ولوأن٧[، ولالأنساءث [ ٤٣؟أ؛]الحلإ كنلأت1اتوى 
إلورجعوا الأمر نبذا عملوا الشيابح وبخاصة هدا عصرنا ق لمين الم

ذكركيا البين، الحق إل بنواصيهم ولأخذ النه لهداهم العت^رين، العلياء 
بلاءمن والعباد البلاد وسالمت لموا لؤإذأ •؛محك'"'، حدي الالعلامة 
١^^!،،دماء كثيرة؛ مامي وبلادهم أنفهم عل ولوقروا عغلم، 

الحلباض إلا قوة ولا حول ولا صاعتر، وأعيارأ انتهكتج، وحرماين، 
العفليم.

ه...لثسآءؤأ ؤ لحملة بيان ه نمنر ثبل )وحملة عاشور! ابن قال 
الظاهر.وهو حميعهم يكون أن يجوز ه لثقز يما آغلر ؛^;٤-؛^؛ فالقائلون 

}فابعثواقولهم! وتفريع ... إليهم فاصنل. بعضهم قول يكون أن ومحوز 
الخوضفدعوا معنى ق لأنه ب لثثن بما أعلث قولهم؛ عل أحدكم{ 

.٠٣٠...(نمكم مما آخر ثيء ق وخذوا افه إلا يعلمها فلا اللسثج دة مي 
بء^حظم وقوت4: 

احتياجهموهو ذاك إذ أمرهم ق الأهم إل عدلوا )ثم كثير! ابن قال 

)ا(شراينممره/ه؛د
عدىص:م؛.)مأ(فرال

٢٥٠)مأ(اكحريروالصيرف 



ابنقال ي(*ار، غب؛لإ' احدحظم ٥ ٠٢٢ فقالوا: والشراب، الطعام إل 
لئلاواحدكم، يقل؛ وإ ررأحدكم٠٠، قال: الأنباري: ابن )قال الخوزي؛ 

ولاالقوم، أحد رأين، تقول: فالعرب العظم، بالممدوح البعض يلتبس 
بحصهم،بأحدهم: فأراد المعظم، أرادوا إذا إلا القوم، واحد رأيت يقولون 

^٠٠؛بكر؛ وأبو وحمرة عمرو أبو رقرأ الغوى؛ قال شريغهم،ُ'ُ، لا 
كانت،مضروبة الفضة، وهى واحد ومعناهما يكرها والباقون الراء ساكتة 

.٠٢٠مضروبة(غير أو 
الفضة،محن المسكوكة القهلعة هنا بالورق )والمراد عاشور: ابن قال 

موافقوهدا الترحال، ق المال حمل مشروعية وفيه الدراهم...(*؛٠. وهي 
الزال.أولذل للهلمكة المرء بمعرض لا كي السليم، والطع للشل 

ثراباُُْ'منها حرجوا التي مدينتهم محأبمي مإل،أمثن وموله؛ 
٩أإرآا'رؤ(ءثماما ه،ينفر ٠ وهوله 

طلبوافلدللثح جياعا، رقدتهم من هبوا أنبمم )ذكر الهليري: قال 
لأنالمدينة، من مآكان أي ماصدقه أئآه )وتؤ عاشور: ابن قال الءلعام(ُآ*، 

هومنها ْةكان أي فلمينفلر أي الباعة، دكاك؛ن منها كثيرة أحزاء له كل المدينة 
الأطيبوالأزكى: غيره... طعام من طعامه أزكى أي طعاما، أزكى 

.١٤٥م/ ممر ابن تضر )١( 
سر.بصرف  ٢١٢افر؛/زاد )r؟( 

,١٦٠)٣(ضرمعالرالخزيلليغويه/
؛١٢٥٠)؛(اكحريرواكو_رم/

)ه(فترالطمىبا/يآف
.٦٢٧/١٧)٦(ضراسرى





اثيف1ضاهواا،مرة 

ومئزلإحرام، ومطعمه رب، يا وب، يا ا!ثإء، إل يديه يند 1عمن، 1شنغ 
وقال، ٠١٠ينتجاب هاني يا-فنام، وعدي حزام، ومئبمة حرام، 
به">'<.أند الأاث نغب، مز غأبق  ٥٠١"لأدخل و: 

٩"'؛١؛ لحداوثتلقذولأدني-رياهتكم منه بفي ءؤدل-ايأً؛ىأ ٠ هؤثه 
يبعثونهمن أمرهم لتفرع والفاء القوت... عاشور؛)الرزق؛ ابن قال 

)وقوله؛كثثر؛ابن وقال . ٠٣١يتلهلف(وبان زكي بملُام يأق بأن 
ولبمحسيقولوزت ؤإيابه، وشرائه وذهابه، خروجه ق أي؛ ء: ءؤئئظ،و 

أحدأ(ل؛،.بكم يحلمن ولا أي؛ فزلأئئع1نلي عليه يقدر ما كل 

إنأءثئم فقال؛ والهي، الأمر من، ّجوا ما )علل الثوكاف؛ قال 
قاليرحموكم(رْ،، الدية، أهل يعني؛ علتكم، يطلعوا أي؛ علبجم{ يظهروأ 

الظغرعل ؤيطلؤ، ماتر• دون البروز أصله؛ )والغلهور عاشور؛ ابن 
علمهمفمجرد المراد، هو الأخير وهدا الغار(لآا، عل الغلبة وعل بالثيء، 
فإعادمم أو رجهم ثم ومن، حم للفلمر مقدمة هو بل يكفي، لا بمكامم 

أحدها؛أقوال،؛ ثلاثة )فيه الخوزي؛ ابن قال، فقد الأية ق الرجم أما 

سلم.شرط عل قوى إطدْ الأرناووط: نال (، ١ ٤ ٤ ٤ )١  Y٣٣٢/ ٢ أخمد ْند ٢( 
.٣٥التحريرواكويرا//• ٣( 

١٠ ٤ "٦  ١٤٥ه/ ممر ابن تفسثر ( ٤ 
ه(فحاكويرة/م\يم

a٠٣٥١/والتنوير التحرير ٦( 



=إةراق1تسودةاثمف هءوعحمءءء-ءءءءءء=ءء= 
والثانر:الرحم. فتلوكم الزجاج: وقال عباس. ابن قاله يقتلوكم، 
ّتإبالتهم والثالث: الحسن. قاله لكم، استنكارا بأيتيم، يرخموكم 

لأنبالرحم، القتل يكون أن والأول ، ٠١٠جريج(وابن محاهد، قاله لكم، 
قومهممن الفتة فرار إن بل عنه، تصرف، قريتة ولا اللففل هو هذا 

منخوفا قومهم من فروا يكونوا أن يعقل فلا المعنى، هدا عل أكيدة قرينة 
داليدي فن بالحق جهر من لأن المانع، يكون أن ؤييعل فحم،، التم 
هذا.من أشد أذى عل ه نفومحلن قد كون الحار الللث، 

أخبث،القتلة وهذ0 بالرجم، )هِتيجثنقنءيقتلوكم الثوكاق: قال 
٠٠٢٠(القتل به يسر ما أنولع ين من خصه ولهذا لهم، عادة ذلك، وكان قتلة. 

إو:وو : قوله 
يهللعواأن منهم نحافون لقيانوص، أصحاب )يعنون كثثر: ابن قال 

قيعيدوهم أن إل العذاب بانولع يعذبومم يزالون فلا عامم، عل 
فلاحفلا الدين ق العود عل واثوهم ؤإن أويموتوا، عليها هم التي ملتهم 

قالو('م، أبتدا إدا قلحوأ ول ؤ قال: ولهذا الأخرة، ق ولا الدنيا ق لهم 
أواممه، -يديكم أن قبل عليها كنتم التي ملتهم إل يردوكم رأي* الشوكاف• 

عل"ل" ئيثار ملتهم، عل يكونوا ل؛ أنبمم تقدير عل المروية، الراد؛ 
معنىالنرًل.رإذأ( ى ه فونى-سثناإذاصا الاستقرار. عل لادلألة "إل" 

قولا الدنيا ق لا أبدأ، إذآ تفلحوا فلن دينهم إل رجعتم إن قال؛ كأنه 
عللا دينهم، ق العود عل الفلاح عدم علقوا أتيم يحلم وباذا الآحرة(ل؛،، 

)ا(زادافر؛/أاأ.
سر.يممرف  ٣٧٧القدير؛/ نتح )٢( 
ممره/ه؛ل\إا.ضرابن )٣( 

.٣٧٧القدير؛/)؛(فح 





ء|قراقاتسورةامف 

لدلكمظهرين بقوا الإكراه سبيل عل الكفر إل المسلمين هؤلاء ردوا 
الحقيقة،ق كافرين ويصيرون التكفر ذللث، إل قلبهم يميل فانه مدة الكفر 

أعلم(*؛*.وافه منه، خوفهم ف\كان قائم الاحتإل فهذا 
وذاقواقالو-|م حالطت، الإيإن بثاثة أن عل يدل( الخوف، وهدا 

الحديث،؛وق شديدأ، كرها الكفر ق العود كراهتهم عل يدل، كا حلاوته، 
مماإليه أحس، ورسوله اطه يكون أن الإيإن حلاوة وحد فيه كن من ثلايث، 
يكرهكإ الكفر ق يعود أن يكره وأن فه إلا محبه لا الرء ■بحب وأن سواهما 

ففيالعصور محر عل الأنبياء أتبيع حال، وهذه ٠"، النار' ق ، يقدفأن 
بعدلدينه سخهلة أحد أيرتد ومألتلئ، سفيان؛ لأي قال أنه هرقل حديث 

يشاستهنحالعل حثن الإيإن وكدللئ، لا. أن فدكرث، فيه؟ يدخل أن 
القلوب،"'م.

.١  ٨٥/ ١ ٠ للرازي الغيب، مفاتح ضر ( ١ ) 
(. ٤٣) ٦٦\إلم مصحح (، ١ )٦ ١ ٤ ا/ البخاري صحح )٢( 
)٧(.٧ / ١ البخاري صحح )٣( 



١ء^إفواتاواسورةار،ٍض

اسشوضب الإيمان طؤيق بين لاتعارض 
فلمطعاما، أطيب و \ثاأرق،ثثاما ؤ ت تعال قوله معاق من أن مبق 

الحق،إل دعاة أنمم ْع الطعام أوأطسبإ الهلست، الهلعام طلب، عليهم ينكر 
منماح فلا والباطل، الحق ب؛ن قلب ل وهم عظاما هموما محملون 

ممانإد ؤ إمرائيل؛ لبني تعال قال كإ ٌليبآ، الصلاح أهل طعام يكون أن 
ممرنابن قال [، ٥٨تالبقرةث ينم يث يثه-ا ئًفليأ اليث نذْ آذئلؤأ 

الحقأهل بعفى به يرمون لما معنى فلا طيتا(لأُ، وامعا هنيئا أي• )رعدا، 
المما هدا أن يزعمون إذ النعمة، أثر من شيئا عليهم رأوا إذا أباطل من 

عبده"'"،عل نعمته أثر يرى أن محب الله إن الحديث' ل جاء ل بمض، 
ألكفقال! دون وود_، ق . الّك، أتتب قال• أمحه عن الأحوص ش وعن 
والغنمالإل من اممه آتاف قد قال؛ المال؟ أي من قال؛ نعم. قال مال؟ 

عليكاممه نعمة أثر فلي مالأ اش آتاك فإذا قال؛ والرقتق. والخل 
يوماوذهب الطعام، طسب، من ياكل اممه رصول كان وقد • ٠٢'وكرامته 

هريرة!أبو قال جياعا، وكانوا وعمر يكر أيى ْع الأنصار أحد دار إل 
وأحدهذ«ه، مذ كلموا دمالات ورطس،، وممر بمر يه بعدق مجاءهم يائطلمى، 

اليل، وثريوا، العدق دلك، ومذ الساة مذ داكلوا كم، محدبح ••• المديه 
ثلاثة،موى يكونوا ول؛ شاة لهم ذبح كيف فانظر ، "٠ ورووا••• ثبعوا 

)ا(تفراينممرا/م'آ.
)\،ا\/!آ(،ءالالأنف;حنصحح. ١٢٣/٥)٢(سنالتر.LJي
(.٤٠٦٣)٤٤٩/٢)٣(ّنأبيداود

X٢•)١٦٨٣•)٤(صححبم٣/٩



ءإفراهتسورةائٍف 

يأتيه١^^؛ إبراهم وهدا رووا، حتى وشربوا شبعوا حتى أكلوا كيم، وانظر 
ر>مين.بعجل فيأتيهم اللائكة من أصيافه 

قالذللئه، من ثيء ق وغرهم والصلاح الفضل أهل عل حرج فلا 
إناْيكتم إن ف ؤآفآؤثوأ وتؤم U ثلثت عن ءامنوا أدمى كأغتا م • تعال 

والتثدير،الإمراف، هو منه التحرز ينبغي ما لكن و]البقرة[،  ١٧٢
لاغبمسحيوْظزأ هدمن ة}غدوأ^4؛،، تحال؛ قال 

َكابرأإ.ئونالثددن إل  ٢٦وقال؛ ]الأعراف،[، #  ٢١^^ن 
"كلواM اش وقال ]الإ-راء[، ءه صقاذصج4بمة 

أومحالةرا؛"اأ*.إمراف نحالطه لر ما والبوا وتصدقوا واشربوا 
يومالخفة رجاء منها ؤيتقلل الدنيا الحياة متلع عن يتباعد من وأما 
عليتكالثوا فلا متبوعا كان إن الناص به يتشبه أن رجاء أو الخائب، 

يفعللا دام ما عليه حرج فلا الحسنة، اكاصد من ذللث، غر أو الدنيا، 
حولهمن عل يشق ولا ذلائج بمثل غره يلزم ولا الله، أحل لما نحريءأ ذللث، 

عمر.٥١ابن قعن محمود، مشكور هدا فعاله ل هو بل وذرية، أهل من 
أوغريب كأنالئ، الدنيا ق كن فقال؛ بمنكبي اممه رمول أحذ قال! 
وأحدالدنيا ل الزهد إيثار عل يدل )وهدا يهلالت ابن قال ، ٢٢٠مبيل عابر 

خ\يةإل يثلغه مما أكثر إل المسافر محتاج لا فكا والكفاف،، منها البالغة 
الحل(رُُ.يبلغه مما أكثر إل الدنيا ق المؤمن محتاج لا فكدللمثج صفر0، 

٢. ٢٦ا/ ١ مائة)حل( العرب انفلرضان الكر، اتخيلة: )١( 
الأس.وحه (، ٠٣٦ )٥ ١ ١  Y٩٢/ ماجه ابن سن ( ٢ر 

صحح)٣( 
)؛(ثرحابنطالآا/ماآا.



هرك١ ^إقواقاواسورةال؛بجض 

dهووس فوائد،سمممممش; 

تعالتيوله ق و\ذد>\مخ الحكمة u^، تعارض لا الأول" المائدة 
الفتيةوهؤلاء الدعوة، ق أمكن ما العنف نحنب عل دليل ؟؛؛ موثتلظع_| 

الطاغية،، illilوجه ق به وصدعوا الإيإن، قرار اختاروا شجعانا كانوا 

حالهم،مثل ق حكيم غر احتار لأنبما المواجهة مجتاروا نر ولكنهم 
إلمكة من مرا ه الخم، هاجر كا بدينهم، يستخفون كانوا والصحابة 

مذموم.تيور حكمة بلا الشجاعة ولكن الشجعان، أشجع أنه ْع المدينة 
قلو-يمعل اممه وربعل بالحق، وصدعهم شجاعتيم مع الفتية فهؤلاء 

ثمأولأ، منه بالفرار السلهلان، مواحهة عن البعد اختاروا أمم إلا وثبتهم، 
يقرلا كافرأ كان الحاكم أن مع هدا ثانيا، يتلطف، أن لصاحبهم بتوصيتهم 
منويئن هذا فعلهم بين ثامع وفرق باطنا، ولا ظاهرأ لا بالإسلام 

شبهةعنهم تزل، لر تقدير أقل عل أو الملمة، من بجرجوا ل( حكام عل يثورون 
الإسلام.
لآكلومحت، الحوام، ؤيقدر المالأت إل ينفلر الفْلن لم المإن 
حكمتها،من نون التعهلهم إ فتية كانوا أمم سمي وهؤلاء حاما، خطوة 

يواجهواألا فاختاروا دقيقة، كانت وأفهامهم راجحة كانت عقولهم أن إلا 
عدوهم.لصالح محمومة المواجهة عاقة نححل التي الظروف لملمثا تق 

ذلك،يفعل لا المواقف، هذه مثل ق الواجهة عدم محتار يوم الل.اءية إن 
عنالبعيدة الرعدة والحياة الهادئ بالعيس ينعم أو ه، نفق هو لم لي

هامشعل الهادئ العيش مجرد والهدف كذلك،، الأمر كان فلو المشاكل، 



—|فواقاتسورةاههف 

البلاط،علياء من يكون وأن لهنان المرج ق يركب أن لأختار التدين، 
أوالعنيفة المواجهة مشروعية لكن وأرغد، أنعم عندئذ الحياة أن ئلث، ولا 

كانتاإن محملها التي الدعوة متقبل عل ، الخوفيم جهة، من عدمها 
المواجهة•عدم محتار محعله هوالذي أحرى، جهة من مشروعة المواجهة 
محتاروام مقاتلين للسلهلان ييرزوا ولر تالهلفوا الذين الفتية هؤلاء إن 

التيبالساكن يقارن لا كهف، إل أووا إذ العكس، عل بل الرغدة، الحياة 
ماصح ؤإذا يعيشون، كانوا الذي بالعيش فيه العيش ولا يسكنون، كانوا 
أكرالعيشتين بين الفرق أن ملئ، فلا القوم علية أبناء من كونهم من جاء 

صلاحبها لأن وتقاسيمها لدفعها مستحيين كانوا كبيرة تضحية فهذه بكثير، 
بايادالسائح حمل وهي آخر، نؤع من لتضحية متهيئثن يكونوا ولر دينهم، 

صربذللث، فإن قيمته، ق وهم عرمرم حنش أمام متخلفة وأمحلحة غضة 
حقيقةكاملة؛ الحقيقة ليرى المجتبمع أمام الهلريق وقطع المذموم التهور من 

جانبمن سيستغل كان الحنق، فإن والغي، الضلال من الللث، عليه ما 
بالوحشية،وتصويرها الدعوة تشويه ق يستغل امتغلأل، أسوأ الللث، 

•محيفا ا وحوتبدوللنامن الحسنة ملامحها الأعين عن عندئذ فتختفي 
وزرأيتحمل عنها الناس ليصد الدعوة صورة يشوه من إن 

المتهورة،بالتصرفايت، التشويه هدا لثل الفرصة الدعوة أعداء يعهلي ومن 
العلمأهل طريق يسللث، لر لأنه الخير، أراد ؤإن المسؤولية من جرءأ يتحمل 

ُأُ،يصيبه لن للخير مريد من "وكم ه• عود مابن قال الراسخين، 
وميهمالعلياء بالألتحذير التهور هذا لايلقي عندما خطورة الأمر ؤيزداد 

أعفلم.اءة والإسأكير هنا المسؤولية أن ملث، فلا الصنيع، هذا محئل عن 

جيد.إسناده أمدت مليم ■حسن قال ,(، ٢٠٤^)/٩٧الدارمي منن ( ١ , 



١ءءء^^ءء^^ءءءءء^^ء^ء^ءء|ء^،االأ إفواق1تاا،ورةاليف 

الضوابطمن الفالتة الأفعال أثر من يقع با اممه مسل عن الصد إن 
بمدثوم مل ي؛اءغلم لحلا قيم' ثقخدوأ وي ؤ تعال؛ قال مديد، أمر الشرعية 

]النحل[،ه عظي-> ردغإعذاب ه ّّبملي صددقرءن يما آلثؤء ؤئذمحقإ نؤبما 
حديعةأي دخلا الأيإن انحاذ من عباد0 تعال )حدر هس ممر ابن قال 

عنهافحاد الاستقامة عل كان ش مثل ثبوتيا؛ يعد قدم ثزل لئلا ومكنا، 
مثلعن الصد عل المتملة الحانة الايان ست، بالهدى، طريق عن ورل 
وثوقله يق لر به، غدر ثم عاهده قد المؤمن أن رأى إذا الكافر لأن اممه، 

ألقنآؤو>؛ووؤ\ قال! ولهذا الإسلام؛ ق الدخول عن بسببه فانصد بالدين، 
هؤلاءيرعوي فهل '، (٠١ه لإ.؛؛!؟ عظيث عذ١با رلتؤ ه سشيل ءى صددقر يما 

الأيةعنهم تكلمت، كمن يكونوا لا كي حيرهم ؤياخدوا الشباب،، 
وتحنيهمحنونه الذي الحصاد محر لينفلروا أتمسهم يراجعون وهل الكريمة، 

سهم؟أمتهم 
صعقا؛_-، مكة أهل يواجه لر . الخما أن صحيحا وليس 

ينالعثاس لة قال حتى الحقثة يوم منحة معه كانت، فقد فقط، أصحابه 
عدامز أقذ عق لنمتاى شئت، كن بالحق بعثك، "والدي ت ثقله بن عباده 

القرآنومجل بدلكج"لأآ'، أومر لم° .! اطة رثولط ممال قال،! بانتافنا، 
ثآتعال! قال مكة، من الهجرة قبل الكفار قتال أصحابه بعضن طين، 

ابنقال [، ٧٧]الساء! الأية •٩ ••ألزؤزْ ^١ ١٧آلثأو0 أنةةمومح»؛وا أثمي،نلممحدا 
والزكاةبالصلاة مأمورين الإسلام ابتداء ق المؤمنون )كان ظقه! ممر 

٠٦ ٠ ٤/ ممر ان تفسثر ( ١) 
(،قالالأرUؤوط:ضثمي١٥٧٩٨)٩٤/٢٥تلأحم



=|قراهتسورةادبجف 

ويولونيتحرقون وكانوا حنن، إل والصر الثرين عن والعفو وبالصفح 
بنهمدالرحمن أن هماس؛ ابن عن • • أعدائهم• من لتثتفوا يالقتال أمروا لو 

ونحنعز ق كنا اش، نبي يا فقالواI بمكة، الّ؛يا أتوا له وأصحابا عوف 
الةوم(ُأُ.تقاتلوا بالعفومحلا أمريت، إق محال1 صرنا آمتا محلمإ مثركون، 

لأنيومها ذلك، يثممع لر اممه لكن للقتال، امتعداد عدهم فهؤلاء 
الرحلوكان آمنا، كان يحلها من حرام بلد فمكة ذللئج، ق تكن لر الحكمة 

البست،الله محل ولر الثيحج، لحرمة يقتله محلا الهلواف ق والده قاتل يرى 
قتلولو مار، من ساعة مأكة فتح يوم . ليثي أحله ؤإنإ لأحد، 

دينعن صد هدا ق ولكن علهم، العريب لأدكررت المسرلكن المسلمون 
ونبيهالإسلام عل إعلامية حربا يثنون المشركون لكن فقد وكذلك اطة، 
العرب،إل الدين لبجوا بنته، وأهل وأبته الرحل متن يفرق أنه و. 

وبنوإحومم وهم مكة مركي يقتلون الملمون صار لو فكيفا 
همالكفار أن يفلهر الأذى، واحتإل اليد كف فان اكابل ول عمومتهم؟ 

المضادة،الإعلامية الحرب، من وهدا عمومتهم، بني ؤيقتلون يعدبون من 
ومنمظلوم، الناس ض ق وهو شهيد، فهو لمتن الممن يقتل فمن 

التعاؤلفجأمام يفح باب وهدا معه، والتحامحلف للمْللوم الميل البشر طيعة 
ديارهم،من ؤيطردوا ؤيقتلوا أهله يحدبط الذي الدين هدا حقيقة ليعرف 

للدعوة.عظيم نمر وهدا 
دارهمل قومه نبي يقاتل ل؛ أنه يقينا علم الأبياء فمص تامجل ومن 

وصاريتههاحر أن بحد كان مكة أهل الّكا وقال أًلهرهم، ؛؛ن 
المشركونيدأهم أن وبعد غالبة، القتال مملحة وصاريتج دولة، للأسلأم 

واختمار.يتصرفط ٣ ٥ ٩ / Y ممر ابن تمر ١( ,



امغ،سورة محءإفواتات 

مكةأهل يأخذ أن الخديسة يوم يستطيع س اممه رمول لكن وقد يالقتال، 
آنبمإىؤ؛ومثؤزءاتعال؛ قال لملحة، أعرض لكنه بالقوة 

أؤمتت>ءوأئتز  ١٢،; بميّ؛را سبق لعا أئئ جف عثهر أطثر؛ةا أن بمد بن ذئ ؛؛ُلن 
مؤمننتوؤلألإح1لمؤهنؤذوذا» محك ^^^١أةيبيع وصنرحكمص١تنيداضايؤألدى 

ؤلقاء فيتخمتهءس أفق لنخل علو يعم ثعئة ننهر تثمذغ ^^؛ ٥٥ؤ>تذنئزأف 
ممر:، قال؛jj]١١٥^[، ه ؟؛؛؛ I/ llJ)عد0 نهز َكثيا افيزكث تدط متئوأ 

إيانهيكتم ممن أظهرهم بتن أي• ه زظ وماء محزف وزلا?؛حان ؤ روقوله؛ 
ولكنفقتلتموهم، عليهم ملهلناكم لكنا قومهم، من أنفسهم عل خيفة 

ولهذاالقتل؛ حالة تعرفونيم لا أقوام والمومنامحت، المؤمنين من أفنائهم بين 
ؤإع؛وعلةوغرامة إثم أي: ؟٤؛ ؤوتِثلموئلمألثلمئمشيذغن1ههمممثه قال: 

أظهرهمبين من ليخلص عقوبتهم يوحر أي: ^ضهفيتجمحءسدقاأه 
لوتمتزأي: # قال؛ ثم الإسلام. إل منهم ممر ولرجع الومتثن، 

وسلهلناكمأي: إو:  Hjtعدا، َكثؤإمنهن ليبثااقيى ؤ الومنين من الكفار 
.٠١٠هم(فلقتلتمو عليهم 

ماذاالبلاد، من ممر ق للعنف لخووا الذين للأخوة ننظر المقابل وق 
الدعوة؟وأخرت دماء من ومحال أرواح من أزهق كم النتيجة؟ لكنت، 
فكريةمراحعات بعمل الإخوة هؤلاء من عديد قام كيفا رأينا ولكنا 

أعلنرؤؤسهم بعض إن بل عليه، كانوا الذي منهجهم عن وتراجعايتإ 
لناالله غفر أفعالهم، بعض إليه أدت ما جراء للشعب الصريح اعتذارهم 

ولهم.

يسير.يتصرف  U٣٤٤/ صلأمة ت كثثر ابن تفسثر 



=؛إقواتاتسودةاثءف 

إنالحال! محمد أبو ملام قال ^^~زإلتلأفِمهحرافيز 
كمكله القرآن عن أمحروق فقال: والختاب والحفاظ القراء حمع الحياج 

وسبعائةألف وأربعون ألف ثلاثائة أنه فأحمعوا فحسبنا قال! هو؟ حرف 
قولهمن الفاء إل هو فإذا نصفه. عن فأمحروق قال: حرفا. وأربعون 

ويتالهلفا-يا يعتن أن لالحجاج ينبغي كان الموافقة وهدم وليتاهلف'آ*، 
روليتالهلف(فكلمة لهليفة، القرآن متتصّف ق الكلمة هن.ه محيء وق 

التالهلف،من ممرأ تقتفي وهي رباف منهج الحقة والوسملية القرآن نتوسط 
"يحلقالت: عائشة فعن والتلطف الرفق فضل التي. بتن يهمد 

عاسة:قالت عليكم. السام فقالوا: اض. رمول عل اليهود من رهط 
مهلااممه رمول فقال قالت: واللعنة. السام وعليكم فقلت: ففهمتها 

سمعب أو اطه رسول يا فقلت: كله. الأمر ق الرفق يجب اش إن عائشة يا 
محرم"من وقال وعليكم"*'*، قلت قد ه: اممه رسول قال قالوا؟ ما 

ماالرفق عل( ؤيعهلي الرفق( يجب رفتي( اش "إن ث.قال؛ الخثر"ُم، مجرم الرفق( 
سواه"*؛*.ما عل يعْلي لا وما العنف عل يسلي لا 

والخورالوسهلية، صفات من موصعهإ ق واللهلف الرفق إن 
عنهوالتنازل الحق لترك تدفعهم الفرطين، الحبناء صفات من والميوعة 

المتهويئن،الغلاة صفات من موصعهإ غيرِ ق والعنف الشدة أن كإ دفعا، 
مجنممر ق يودى اليتم( والانتقام الاستعجال إل جامحة بطعها والنفس 
التعلرفكان اللطم، العبد ترك ومتى عقباه، محمد لا ما إل الأحيان 

.٩ ٩ / ١ ممر ابن ضر )١( 
(.٢١٦)ل^١٧٠٦/٤(،بحب٥٦٧٨)٢٢٤٢/٥^ارى

٢٠لجإصحح )٣(  ت،٢(.٩٢)٠٣/٤
)ة(صححطا؛/م«'آ)مبم0آ(.



ءءإقراهاتسورةارمف

فآلالرفق طريق تنكبوا وأفراد حماعات حال من مشاهد هو ك،1 والعطب، 
.مالأَلإلذلك.

التيالفوائد أعظم من وهي الفتن؛ أمجاب عن البعد الثالثة" المائدة 
خافةيتلهلفح، بان موفدهم أوصوا الشباب فهؤلاء الملم، علتها بمرص 

عنالنأي ل عام أصل وهدا دينهم، ق فيفتنوا عليهم فيدل عليه يعثر أن 
وشثلاثا، الفتن، جب لمن الحيي إن اض.؛ رسول قال عامة، الفتن 

افوصلوا العدو لفاء تتمنوا لا الناس أتبما وقال؛ ، ٠١'قواها فصر ابتل 
فإذاتتقلب، اف يثبتها لر مجا القلوب لأن فاصروا""،، لقيتموهم فإذا العافية 

والفتنصعيفة قيل كا فالقلوب أعظم، الخملر كان للفتن تعرصتتا 
مقلبيا يقول أن "يكثر أنس؛قال كا الني. كان ولهدا طاقة، 
بهحشث وبإ وبلث، آمنا الله رسول يا فقلتا؛ دينلث،. عل قلبي بتث، القلوب 

يقلبهإالله أصابع من إصبعتن القلوب؛؛ن إن نعم قال؛ علينا؟ نحافج فهل 
ك،ايثابم.

عنالمؤس يتخل أن يعني لا الفتن عن البعد فان مهم، ملمح وهنا 
محبأن أبى . الك، أن ثنت وقد ّّْهاإ بمرب فتة أعظم فهدم دينه، 

لقريش حاصرتمم حتى الكثثر وأصحابه هو ذللتا ل وتحمل المثرين، 
ردهفإ ذلك، وغر والكاح والشراء والبيع المدد عنهم ومنعوا الشصبا، 

انالو يومفا الله رجم مرسلا؛ الحسن وعن دعوته، عن ذللثا 

(،وصسهالأuن.٤٢٦٣•٥)٣/٢)١(ضتيداود
i٧٤٢)١٣٦٢/٣(،٣ح٢٨َ•١)٤•٨٢/٣)أ(صححالخارى 

الأزق.وصححه ٢(، ١ ٤ )٠ ٤  ٤٨الترمذي؛/ سن )٣( 



^|ةراد1اتسورءارمف 

مرةأول من لخرج أي للإجابة"ُأُ، لآنزعت الئجن طول بمد الرسول 
W^اثدآل4أنةآنيمحنآنلأ قال؛ ولما الملك فتها طله 

الالاستجابة دامت فإ واصح، حل الخالن بين والفرق ٥[، ٠ ]يوسف! 
شيئامت إن وأما ثيء، يعدلها لا والسلامة باس، فلا المرء، دين ص تنال 
[.٣٣]يوسف: سآئِإلطاثمنيإتينح وليقل؛ فلا، ذللئ، من 

عنالامتاع مع السجن س الخروج الدعاة بعض عل عرض وقد 
وفضلفابى والمنهج الدين يص لا مما بأحرى القثام أو الأمور بعض 

أراد،ما إل تحسا فلم رفضه كان ما ليْللب عاد الوقت، وبمرور الجن، 
تنالاؤ شرعية، صرورة بلا يشق ما محملها ولا ه بنفيرفق أن المرء فحل 

ء،<ران[.]ش ه ٨  ئ
أرسلواأمم نلاحظ للطاقات! الأمثل الاستغلال الرابعة— الفائدة 

للفت،مدعاة أقل الواحو فإن أيضا، التالخلف، س وهذا فقتل، منهم واحدا 
مهمدرس هدا وق أكثر، أو اثنان ذهب لو ما بخلاف والانتباه، النثلر 

الزيادةفان للمهمة، المناسب، العدد تكاليف، وهو الدعرة، محال ق للعاملن 
مفيد.آخر لعمل توجيهها يمكن لهلاةاات، إهدار وفيها العمل، د تفقد 

فيإمتساوون الفتية التوجيه: تعليل التلهلف، س ة— الخامالفائدة 
؛التوجيهيقومواأن يمنعهم ب وهدا أحد، عل متهم لأحد فضل لا بينهم، 

وجهس وعل الحإعة، أو الفرد مملحة فيه ما لفعل بينهم، فيا والدب 
الاستجابة،س وتمنعه الأنفة تأحده ولا رحبا يصدر يقبله أن التوجيه له 

منها.المرجوة الثمرة فقدت ؤإلأ المهللوبة، الشورى ثمرات س وهدا 

(:١٨٦٨) ٤٨٥اكس؛/ ق قال (، ٤٢٠لأحالينحلص:خأ)الزهد )١( 
مرسلا.صحح سنده 





—إضات1هءررواءض — ————

حال>، قاص؛ ولمى الز-ان. م عل خلها ص ل الأيام، تلك عل 
بالشيخنجتمع كنا وقد الرئة، من لثيء الحاجة تدعو قد بل الضرورة، 

يمحولا محددة محموعة إلا محفره لا خاصا اجتإعا آها؛ق بار ابن 
هواحت،اعفاحاب،! صريا؟ اجتإعا هدا أليس المشايخ أحد فسأله لغيرهم، 

والمموى.البر عل 
إلادسها عل المسالمة الحاعة نحاففل أن يمكن لا البلاد من كثير ول 

لأحصوا ممال،ت اممه.، رئول ْع "كنا محال،؛ حديفه عن مرآ، بالعمل 
نا;قزنلحن ئثا هأ ١^،، زذوو :ا دمثا: قال،: ؛، ٩٠١طفظ كب 

محاقيثاقال،: ^^١، أذ م لا إيىا قاو: المائة؟ إل الئنيئة 
بعدالمدية ل كان وهذا مؤا">ا<، إلا ينل لا ثا اويل لحم لحش 

قال(وأساعهم، للأنبياء هدا وخ وقد فيها• أملم ه حديقة فإن الهجرة، 
يودهظمدآحمي' بمئر ^^،١ مءا ؤ ق توّكا تحالتؤروج-نآإك 

حاضن،كانوا أي: ]يونس[، ي  ٨٧آلموينمى، ويثر آلصلأ وآمعوأ نشلا 
ماللئ،،وأبو محاهد، قال، )كذا كثير: ابن قال، بيوتهم، ؤ، يصلوا أن فأمروا 

زيد؛>،وأبوْ أسلم، بن، نيد بن، الرحمن، وعبد والضحاك، أنس، بن والربح 
يتقأنهي، ث١نر إقلة شوأ ر زه ;تؤ ئالوأينلوءثإدا م تعال: وقال، أٌلم(ُ"• 

الحوائجإنجاح عل استعينوا الحديث،: وق [، ٨١]هود: ٩ آيل ين 
^،.JJيشهد والعقل المعتى، صحح فهو صعيفا كان ؤإن ، ٠٣٠بالكتإن 

.٢٨٩)آآ(شيراينممرإ/
المغثرالخاسمر صحح ق الألباق وصححه (، ٢٤٥٥) ٠٥م/ للطبرال الأوسئد العجم )٣( 



مطلوبأالأعداء هع التلطف كان ^و؛إلأتئزإذا 
ومنأول، باب من المومنتن مع مطلوب فهو دينية، متفعة لتحصيل 
هذاكان وقد أت؛اع، أو طلاب من معه من حال المربي( يراعي أن التلهلف 

Mالمن، رجل "أتى قالت ه عود مش فعن أصحابه، مع ديدنه. 
فاقالث بنا، بملميل مما فلأن أحل من الغداة، صلاة عن لأتاحر إن( فقال؛ 
يافقال؛ قال؛ يومئد، منه موعفلة ؤ، غضبا أشد قعل الله رسول رأيت، 

فيهمفإن فلتجوز، بالناس صل ما فائكم منفرين، منكم إن الناس، أ:»ا 
بهالتشبه عن ينهاهم كان أنه تلهلفه ومن الحاحة"لأ'. وذا والكبيرّ المريض 

قالت:عائشة فعن الصيام، ق كالوصال خصوصياته، من هو فيا 
إقفال؛ تواصل، إنك فقالوا؛ لهم. رحمة الوصال عن الله. رمول نيى 
العبادةق التعمق عن ومي ، ٠٢'ويسقين ربي( يهلعمي، إف كهتئتكم لمستا 

السل.،أزواج بيوت، إل رهط يلاثه "جاء قالا ه أنم، حدين، ل كا 
وأينثحنممالوأ؛ مالوها، لكتم احيروا مل، ه، السل عبادة ض يسالوف 

أناأثا أحوم؛ ئاو تام، ثنا ذنبه من تميم ئا ة لَم مد الئل.؟ من 
آناآحئ؛ وهال، ولأ؛نؤث، الدم أصوم أنا آحر• ومال، ١^١، الليل أصز مإن 
الذيلانم ممال؛ اممه.إل1هلم، رسول، هجاء آبدا، اتروج ملأ النساء ل، أم 

صله،َضيزمح
^^صمحنذاصش،محِشسم،وض

اممه.زثوو أف اممه.قا، عد بن جائر فعل الشقة إل تقفي عبادة عن 
(.٤٦٦)٣٤٠/١(،س٦١١0٢٧/٨ِ(٣حالخارى،

١(.١ ٠ )٥  Y٧٧٦/ مسلم صمح (، ١  ٩٦٤) Y٣٧/ اليخاري صحتح )٢( 
١(.٤ ٠ )١ ١ ٠ ٢ ٠ Y/ لم مصحيح (، ٤٧٧٦)١ ٩ ٤ ٩ ه/ البخاري صحتح )٣( 



=إقواداتسوروارمف هئحبًً=====^^===== 
محامالعميم، ^١٤ بالإ حص محام ومصا0 ق مآكه إل المح عام حرج 

مميلمرب، ثإ إليه، الناس ثظز حض ممحته، ماء من بمدح دعا ثم الثاس، 
أوككالعصاْ، أوكك همال1 صام، محي الناس بعص إل دلائ،ت بعد ثه 

مىمحي الناص إل له1 مقيل " أيضأت مسالم عند رواية وق العصاه"ُأُ، 
بعدماء من مدح ميعا محتاك، فيإ يئفلوول وإد،ا الصيام، عليهم 

هزأىتثر، و ي اممه زئوُل "كاذ قال: أيضا ه جابر وعن اكر">ه، 
زيل^١: له؟ هماو;َئ ه، ظم زقي ه، ١^ ١-^؛ محي زيلا 

قالرم، الثمر َفي مبموموا أل الإ ليس س؛ اممه ننول ممال، صائم، 
الحديثوسياق الضرر، وحفتم عليكم ثق إذا )معناه بج،إيه: النووي 
الرمن ليس الطلقة للروايات مبينة الرواية وهدم التاؤيل، هدا يقتضى 
سديدفهم وهدا بالصوم(*؛*، تضرر فيمن الحمح ومعنى السفر، ق الصيام 

علتعن، "لا قه: عثاس ابن فعن ه، وأصحابه فحاله. عليه يدل 
زأقطز"؛"؛،الثمر ق اش. ننول صام محي امحطز، من عل ولا صام، مذ 

اممه.،رسول مع "نامحزيا محالا: ه، وجابر اكدري، سعيد م وعذ 
س:سإم:ض">ُمحبموم 

فتختلفاممه إل وأحبها الأعمال أفضل عن بمال كان أنه ذللث، ومن 
احتلافاإل ذللث، مرجع أل إل العالم أهل من جع ذم، وقد إجابته، 

)ا(صححبمآ/هحب)إااا(
(١١١٤)٧٨٦/٢)٢(هححِ

(١١١٥) Y٧٨٦/ منم صحح )■٢( 
٢١٠٢)٤(شرحالووىضطم٧/'

(١١١١٠) Y٧٨٥/سلم )ه(صحتح 
(١١١٧)٧٨٧/٢)٦(صحيحسنم



فالماسطلابه، حال الري يراعي أن يبض وهكذا السائلين. أحوال 
نمهمالمفس، وطباع الميل حهة ومن الخدرة جهة من بينهم نيا متفاوتون 

أوحاهه أو بعاله الماس نفع ق أو الصوم ل أو الصلاة ق ه نفمحي من 
الله.،رئول أف ه هريرة أي فعن جمر، كل ول وهكذا، ووقته جهده 

^٥١عد يا ا-إلقت أبواب مذ يودي اممه، نبيل ق زوجمن اص "مذ مال،؛ 
مىكاف ومذ الصلاة، باب مذ دعى الصلمدة أهل مذ كاف ثمذ حيث، هدا 
بابمذ دض المحام أهل مذ كال ومذ ابهاد، باب مذ دض ابهاؤ أهل 

أنيشغي فلا ٠، الصاودة"ر باب مذ دض الصدمة أهل مذ كاف ومذ الثيان، 
لماميسر فكل النوافل ق الشاق عل الماس نحمل أن ولا واسعا نحجر 

)محتلف،فقال: الأعمال أفضل عن ظق محمية ابن مئل وقد له، حلق 
فهيمكن محلا أوقاتم يناسب وما علميه يقدروف قا الناس باحتلأف 

الحلألمه عل ٠ مسعود ابن كان وقد أحد(٠"، لكل مفصل جامع جواب 
ممال!الصوم، ثقل إيلئ، اممه• بمب محل مالات سقياف، فعذ الصوم، من يكثر 
مذإل أحب الخرآن ءراءه مإف الخرآن، قراءة مذ يمثعتى أف احاف إف 

١^،ظ ، ٥١ط ^ ٠٠ظ: :زد، ض ١^ بمد وفذ المحآ"'لإء، 
الصلاة،عن صعقت صمت إدا إي مالث ^؛، ١١ثقل إلك نه؛ ^١ 

ؤالخلأةألح4إومذامحام">'/

 ١/Y١ ^ (،  ١٧٩٨) ٦٧/Y ؤ ٢٧)٧ ١
.٦٦•ا/ ٠ الفتاوى )أ(ء؛موع 

(.٠٨٩ )٩  Y٢٧٤/ شب أي ابن ممنف )٣( 
(.٨٨٧٠) ١٧٥)؛(انمماهمسانىه/



=إقواهuمور٠اامف هئحسء=—^ء=ء== 
الالحياة التطلِحدإك^لأيز تي»رل؛

مرورااليبمتا، من بدءا صغر، مهإ محتيع أي ق المسكلأمتإ، من نحلو 
Jالعلأقات١انتهاء الدولة، مستوى إل والعمل، الدراسة فمواقع بالحوار 

—،تلعلف من له بد لا الشكلأيت، لهدم حلول إل والوصول الدول. بين 
والتروي.للهدوء الحاجة زادت المشكلة يرن وكنإ وتان، وشدوء 

أولأيام بماج ما ومنها الحال، ل حله يمكن ما المشكلات من 
الحكمةمن يد فلا سنوات، علاجها يستغرق هد مشكلات وهناك أسابيع، 
ولودقائق، ق حله يمكن لا لسنوات ماقمحتاج لأن الأمور؛ماJرها، وتقدير 
أماشقاق، أو طلاق من المحن.ور يقع وهد نحل فلن ذلك عل أصررنا 
اشتوفيق بعد كفيل فإنه بالصر التحل ْع بحكمة والتعامل التروي 

إلتصل وربإ تتفحل الأسرية المشكلات من ممرأ إن الصعاب. ليل يتل. 
ماأكثر من المفاهيم هده إعإل ؤإن والرؤية، الحكمة لغياب الهللاق حد 

قينبغي كإ ينبغي ما فعل ت فالحكمة المرير• الواقع عل للتغلب يمننا 
مشكلأتيإمع يتعاملا أن والمرأة الرجل محن كل فعل ينبغي، الذي الوقت، 
أولادهما،ْع يقحلا أن عليهإ وكيلك تحجل، وعدم نفلر وبعد بتلهلفا 

حلها.عل ؤيحتن المشكلات من كشر عن سيغنينا كان وهذا 

الأهللا دلع، بلا بالمثكلة الحيْلين من أحد يشعر ألا التلهلفح ومن 
الماسبالوقت، الإنسان نحتار أن التلقلف ومن الأصدقاء. ولا الحيران ولا 

أحدغضء_، حال النقاش الماسس، من فليس المشكلة، ق للتباحث، 
العداوةيووث الذي الصدام لعدم المداراة يستدعي هذا بل الهلرفين، 
أبوقال قال! أدهم بن إبراهيم فعن القهليعة. إل يوصل وقد والبغضاء 

إفمتى رصيتل،، غصيتت، ؤإذا ترصني، عضست، )إدا ١ الل.رداء لأم الدرداء 



الوليدبن لبقية أدهم بن إبراهيم وقال ، ٠١نفترق('ما أسرع ما هكذا يكن 
ماأمرع ما كدا يكونوا لر إن الإخوان، هكذا أحي، ريا معشات 

ؤينبغيوالنقاش، للحوار الصفاء وقت المرء خار أن فتشغي يفترقون•'("،• 
إلامشكالة من ما إذ الخميع، يرضى مشرؤع لخل الوصول الهدف يكون أن 

الشيقال وقد علاج، إل تحتاج التي كالأمراض الشكلامت، لأن حل، ولها 
شمهآ خلا ذزاءّ، ته أنزو زقي إلا ذاءّ ر؛زل قث اضَ "إف 

لخلا،

.١٥٢/ U'/u)ا(تارخد.شقلأبن
U١٥١/ ٠ عساكر لأبن لمنق ( ٢ر 

مأآ؛(،ونالالأرناؤوط:محلخرْ.١ ند م)٣( 



إةراقاتسمحةاصء

تعال!قال القربان، وأعظم العبادات أجل من اممه عل التوكل 
ثقلريلى  l^،jومنكرثثه ءاعثوْ عّبآلثموتوأيريلأ<والتيلإحألأتزكلأ, نش ئؤ 

بالتوكلالقرآن آيات من ممر ق هك افه أمر وقد ]هود[، ه زج؛؛ عنامتلؤف 
]الشعراء[،ةأ,ءهمصهه ؤ ص نبيه محاْلبا تعال قال عليه، 
حضك،ا عمران[، ]آل هب؛ ١ المؤمت؛ن•محاطا وقال 
توكلهحق اش عل توكلون كنتم أنكم لو التوكل عل . النم؛ا 

.٠١١يطانا وتروح خماصا تغدو الهلر، يرزق ك،ا لرزقتم 
وهيعشاء وتروح وهي-^٤، بكرة تغدو )أي طه؛ الناوي وقال 

إل؛دللئ، فأثار ايله، هو الرازق بل برازق ليس فالكب الأحوافح، ممتلئة 
منبخمع التوصل من فته بد لا بل والتعقلل التبهلل ليس التوكل أن 

قليس أحمد؛ قال ولهدا عي، وال؛الهلال_، ترزق الطير لأن الست،، 
ؤإنإالرزق، طليط عل يدل ما فيه يل الكسسب، ترك عل يدل ما الخدين، 

بيده،الخير أن وعلموا وتصرفهم ومحيئهم ذهابيم ل الله عل لوتوكلوا أراد 
توكله")"حق الماركفوري: قال كالطير('ا،، الهز غانمن إلا ينصرفوا لر 

نمهو إلا مانع ولا معتلي لا وأن اممه إلا فاعل لا أن يقينا تحلموا بأن 
يظنوقد أبوحامد! الشخ وقال . وتوكل.. حميل بوجه التللتإ ق تسعون 

والسقوط؛القلءتا، التدبير وترك بالبدن، مت، الكترك التوكل معنى أن 
فانالخهال ظن وهدا وصم، عل كلحم أو الملقاة كالخرقة الأرض عل 

صحح.الأس: الشخ تال (، ٢٣٤٤) ٥٧٣الترمذي؛/ سن )١( 
.٥ ٩ ٤ آ/ الخغر الخامع بشرح التيسير ( ٢) 



٣سورةار؛مف إقوايات 

تاثثريظهر إنا ••• الوكل؛ن عل أثنى قد والث/ع ١^٤، ل حرام ذلك 
أناعلم إ القشري وقال مقاصده. إل بعماله وسعيه العبد حركة ق التوكل 
مابعد بالقلب التوكل -bJ فلا الحركة؛الفلاهر وأما القلب، محله التوكل 

نيرؤإن فبتقديره ئيء تعر فان تعال، اف قيل مجن الرزق أن العبد محقق 
•ثره( فبتء مى 

الظاهرأما وباطن، ظاهر ركنان، قك اش عل فللتوكل ذللث، تقرر إذا 
تعلقفهو الباطن وأما اكصود، لتحصيل بالأّساب والأخذ عي الفهو 

الالأسباب فرك أوغرها، الأسباب هده من بغره لا وحده، باش الهلب، 
بيا،بالأحد أمر إذ له وتعطيل الشرع ق قدح وم تواكلا، بل توكلا يمي 

سوا0.دون اش عل والاعتاد التوحيد ق قدح الأسباب عل والاعتاد 
أمرهممن لهم اش يييئ أن دعائهم مع الورق الفتية حمل كان وقد 

كاللتوكل عمليا تطبيقا مرفقا، أمرهم من لهم ميهيئ أنه وثقتهم رشدأ 
ماالسافر حمل أن عل دليل قصتهم )وق ظك: القاعي قال سغي، 

الإنفافاُتؤ(>"،عل اجلتكلتن الآكلن لا الوكلن رأي اكعة مجن يصالحه 
قحرجا إذ سياق، كإ فتاه ْع اهخ موسى قصة ق كان بإ شبيه وهدا 

تلفتاه ال٤هث^ قوله ذلك عل يدل طعام، من محتاحانه بإ مترويين سفرهما 
قالزاد انحاذ وهو واحدة، مسألة )فته القرطثيت قال ، ;ء عرآءنا لزءا,ينا 

الهامةيقتحمون الذين الأغار، الحهلة الصوفية عل رد وهو الأسفار، 
موسىهذا القهار، الواحد اش عل التوكل هو ذللث، أن منهم زعإ والقفار، 

بمرق.٧ U/ الأحوذي نحفة ( ١ ) 
)أا(ظمال.ررساصه/أما.



=إقواقاتسورةامض 

وتوكلهبربه، معرفته ْع الزاد انحاز قد الأرض— أهل من وكليمه اش ي ن— 
العباد('".رب عل 

ؤيقولونيتزودون ولا محجوز اليمن أهل "لكن عاص.اث ابن وعن 
وئإُى اش1 فأنزل الناس مالوا مكة قدموا فإذا التوكلون نحن 
معيكون لا التوكل أن وفيه ا.لهلبت قال ["'٢؛. ١  ٩٧]البقرة! ؟و \لثموئ أود 

الفلرقهلمر هو وقيل ثيء ل باحد يستعثن لا أن المحمود التوكل وإن،ا الموال 
اعقلهاوتوكلءء.^^^باب؛عدمتئةالأّبابيقالص 

طورادداسضاممة؟
الفتيةفر الذي الفلالم الملك هالك القرون بمفي أنه التفسابى أشل ذكر 

معالمهاوحد المدينة ولحل الفتية صاحب، ذهب فلعا أحيال، وتوالخ، منه 
أنالناص وقلن أنكرها للبائع الووق لغ ءل،ا أهلها، وحوم وأنكر متغبمرة 

صالحا،رحلا ولكن ملكهم إل فحملوه الأمر وفشا كنز عل عثر قد الفتى 
الأيةهده عل ليهللعوا الكهف إل قومه ْع مار بالقصة علم فلمإ 

العجيبة'".

لأرممبور؛آوت\عت حى وغدائي آثثح يملعوا أعئاء؛تإم ووًُ؛؛كئإك تعال• قال 
علواعق\ اكمت ه\ل بهث أغلم ربهم نبث مجأدثارأآ;-وإتيم يمم ذِهااذيق-ربمون 

ي'أ ٢١رز.تمجدا عثأم امؤهم 
ممش:منض;كئتيم4

)ا(شرالقرطياا/ّآا.
آ/إ0ه)اه؛االبخاري )أ(صحتح 

 ;٣٣٨٤.
•وغثر© الطبمري تمسثر ينظر ( ٤ ) 



^إقواداتصةاس^ءء؛ءء^^ء^ء؛ء^^^ء^^^^يجومم
اُبموزي'ابن وقال الاس(ُأُ، عليهم أطلعنا )أي؛ ممر؛ ابن قال 

قتمة؛ابن محال عليهم. وأظهرنا أطلعنا وبعثناهم، أنمناهم وكإ )أي! 
فاستعبمريعرفه، حتى إليه نظر غافل، وهو بثيء عمر من أن هذا وأصل 
بسوءفلأن عل عثريت، ما الناست قول ومنه والفلهور، التبيين مكان العثار 

الزمانأهل )أعثرنا( د والمقصود منه(ُ"، ذللث، عل ظهرُتج ما أي؛ قط، 
فيه.بعثوا الذي 

لأربممها؛؛إ0آلثاعن _ - وعداني لكت> ١ ٠ وقوله 
أنبمأحدهما: قولان: العلم حذا إليهم المثار )ق الخوزيت ابن قال 

لي١لالمواالكهف، أهل اممه فبمشر البعث،، ق اختصموا ح؛ن بلدهم أهل 
هذافيها، شلثج لا القيامة وأن ءؤ-م،نح والحناء ؛البعث، ء هِاركثونمحخ 

أنعلمهم يعد ليرَوا بعثناهم الكهف، أهل أخم والثاف* الأكثرين• قول 
منواحد غر )ذكر كثتر• ابن وقال الماورث'يآُم، ذكرْ حق، اممه وعد 

أمرول البمث، ل ثلث، الزمان ذللث، لأهل حصل قد كان أنه لفإ ال
تبعثولا الأرواح تثمث، قالوا: قد طائفة منهم كان عكرمة: وقال القيامة. 

قالذلل؛،(ُ"، عل وآية ودلالة حجة الكهف، أهل اطة فثعثج الأجساد. 
ساعةكهيئتهم رقدمم طول بحد بعثناهم وكإ ذكره: تحال )يقول العلري: 
دظعوبحن بصرة، الله ملطان بعفليم فيزدادوا بينهم، ليتساءلوا رقدوا، 

قكانوا الذين الأحر المريق عليهم أطلعنا كذللثه • • • معرفة أوليائه عن الله 

,١ ٤ ه/٦ ممر تفسيران )١( 
)آ(زاد

زاد)٣( 
.١ ٤ ٦ ٥/ كثير ابن تضمثر )٤( 



بعإقواد1تسورةامف 

حلقه،أجسام إنشاء من مرية وق الموش، إحماء عل الله قدرة من شك 
أنؤيوقنوا حق، الله وعد أن فيعلموا البل، بعد قبضهم يوم كهتئتهم 
.٠١آتية(؛ الساعة 

سبحانهوعده أي إه أش وغد ،؛^ ١٢ث ظقئه الألومي قال 
قؤيدخل مبحانه، موعوده كل أو وعده كل يراد أن ويجوز بالبعث،... 

سيقعمتحقق أو فيه، خالف، لا صادق ؟و يوص أولتا• دحولأ يكر ما ذلك، 
كالوت،وانتباههم، للمعتاد الحالم، الطويل نومهم لأن قيل ولابد، 

والحناء،للحساب حميعا الخلائق يٌث، وقت، أي ه ؤوأراآل1ساعه والثعث،. 
الرتا؛ينبيد يبقى لا لأنه وقوعها، ق يرتاب، لا أن ينبغي أي ج مها 

الأمرذلك، بوقؤع وعلمهم الاستبعاد، إل الاستناد سوى الظر بحد 
لأستثعدوهوقوعه يتحققوا ولر سمعو0 لو الذي العجسّتا والحال الغرببإ 
،دللومل.أم الاستبعاد دللث، ّوكة يكبمر دللثج، ق ارشابهم فيه وارتابوا 

يرظيوا(ءأ،؛لا أن حيثي فيبنى الأستاد، 
الحقالوعد شمول من ه الألومي إليه أثار ما أن اعلم تنبيه" 

بهوعد ما فكل اعتقاده، الومتان كل عل يجب أمر وموعوده الثه وعد كل 
وانتشارهالإسلام انتصار ومن وأوليائه، الحق نصرة من محالة؛ لا واغ ربنا 

باقيعل لأهله والتمكين والمغرب، الشرق رسالته وعموم لأرض اق 
لشحدببما، الناس وتدير المعاق هذه تأكيد إل اليوم أحوجنا وما الأمم، 
لسانعل رينا وعد لقد الفتن. تورقهم س قلوب س الياص وحلرد الهمم 

صاكهوs، اكلئول بماذل لحز الثائ ي "لا فقال: نبيه. 

سر.بتصرف،  ٩٦٣ / ١ ٧ اممرى شر )١( 
يتمرف،واحمماريم. ١٩٠/ ١١)٢(روحالعانرت 



أوالحم ثمول واشم، الحم وزاة مذ اليهودي يئثئ حش السلموف 
او>ود،إلا ءمماوياقلة، خفي، هودي ثل! ض محي ئ ٣ :ا اشم: 

وأعاثالأمم تآمرت مهإ مح1له حاصل"لأ فهذا اكهود"را'، مجر من لإثه 
الأقصىالمسجد لهدم ومعي مؤيد من اليهود فعل ومهإ حول، بني علينا 

موعوددون محول لن ذللث، كل طيتيين، الفالومحنرد المزعوم الهيكل ؤإقامة 
بقولهI. رسوله لمان عل ربنا وعد وكيلك عليهم، ونمرنا افه 

اشُتشمحولأمحولأ^^^مذنا:لإاقلؤاءان،ثلأمحك ''لظغنسا 
ودلااْلإملأم، ئه اش يعز ^١ دليل، أويدل عزيز يعز الديذ، هدا اممه أذحاله 

وحاربوهللأسلأم الأكفر أهل كاد مهإ حاصل فهذا انقمن""'، يه الله يذل 
الإسلام؛الشبهاتأهل ؤإغراق الفتن وبث الخديعة أو اللسان أو يالمان 

والشهوات,

اممه،لدين والعمل المرء بين محول أن ينبغي لا الاعتقاد هذا أن بيد 
والتواكلالحجز من فهذا له، انتذلارآ الحمل ؤيترك الموعود لهذا يركن ولا 

يبذلوأن والتفاؤل، بالأمل القلب يمتلئ أن هو المطلوب بل عنه، المنهي 
أرضعل اممه موعود محقق أمثاب من سببا ليكون ومعه ق ما كل المرء 

كانواإذ الأيباري; ابن قال الزمان. ذللث، أهل )يحني! بيووي'' ابن قال 
•أقوال خمسة فيه تنازعوا ما وق تنازعوا. إذ كون أن ومحوز يتتازعون، 

لم•مثرط• عل صحح إساده الأرناووط; قال (، ١٦٩٥٧) ١٥٥أ/٨ أحد ند م( ٢ر 



=إقواداتسورةاثبجف ؤيجوهربمءءءءًءءءءءء 
لأنيممجدأ، لمون؛ المفقال والمجد. البتيان ق تنازعوا أمم أحدها؛ 

عباس.ابن قاله ثتتا، أهل س لأتم بنيانا، المشركون؛ وقال دسا؛ عل 
الأجسادتبعث الملمون؛ فقال الثعث،، ق تنازعوا أمم والثاف• 

تعالالله فأراهم الأجساد، دون الأرواح تبعنا بعضهم؛ وقال والأرواح، 
عكرمة.قاله الكهف، أهل بئعثه والأجساد الأرواح بعث 

أنموالرابع؛ مقاتل. قاله بالفية، يصنعون ما تنازعوا أمم والثالث،؛ 
الثعالبي(**'.ذكرهما عددهم، ق تنازعوا والخاص؛ قدرمكثهم. ق تنازعوا 

هؤدئالوiانئإطنإمئ ا ساش وقوله 
ذلك،وراء نحعلموهم بأن الناس من امتروهم رأي■ اُبموزى• ابن قال 

ابنعن الزمان، ذلك، مشركو أحدهما؛ قولان؛ لهذا القاJلين وق الثيازب 
ابنقاله الكهف،، أهل رأوا حنن أملموا الل"ين والثاف• عباس• 

المائب،(*".
كلامس تكون أن )محوز عاشور؛ ابن قال ه وةول4و 

تنازعناالتي بشوومم أعلم رحم والمعنى؛ بنثانا علميهم ابنوا قالوا؛ الن،ين 
اممهكلام س معترصة تكون أن ويجوز أمرهم. ق للتتانع تنهبه فهذا فيها، 
أعالماdتنازعان وب أو الكهف، أهل ربا أي التنانع، حكاية أثناء ق تعال 
.٢٣٠فيه(تنازعوا ما بواقع متهم 

4سدىنيمسل.ا 
الكلمةأصحايت، هم ذلك، قالوا الذين أن رالظاهر كمر؛ ابن قال 
لعنقال؛ الّثي. لأن نفلر؛ همه لا؟ أم محمودون هم هل ولكن والنفوذ• 

)ا(زادالمر؛/مأامآبمرسسر.

)آ(زادافر؛/ّاا'آمرفسر.
سر.تصرف  a٣٥٢/ والتنوير التحرير )٣( 



^إّداداّّودقارًف

مامحذر احي، موصالحيهم أنبيائهم قبور اتحدوا والنصارى، اليهود اممه 
والرؤساء...المطاعين يعني قية• ابن .* )^١١الحوزي• ابن قال ءعلوا(ُا'• 

•بيعة('" الللثج  ٢٠^-بني ■مرت بن سعيد قال 
اك1زععن ونياهم والاتفاق دالأحت،اع الومنتن عائم اش أمر هذدة~ 

وآغقيسعوأ١ ٢ حيرمايدءولأمىإق'وأممض»ون أس »امنوأ١^١ والشقاقI#^١^٦١أقيث 
ووقال! عمرازا، ]آل بمفيآسجمعثاولأمزمأمح 

أنأيقن صعق، من تبا يلحق ما وأّباب أمتنا حال تأمل ومن ا■ ٤ ٦ ]الأنفال؛ 
تنازعنا،بثب الأءال.اء، يكيده عإ فضلا بايدينا هو ذللثج من كثثرآ جزءأ 

ؤإلأذغانستان، ق قبل من حصل وما الصومال ق اليوم محصل ما انظروا 
التدابرمن ذلك كل نتيجة إل وانفلروا العلم، حللأب ين والتنانع الخلاف 
بأيدينا.كله فهدا الريح، وذهاب الفشل ثم ومن والقال 

الناستوحد أن تستْير لر إذا ت يقول ظا؛مح باز ابن الشيح كان وقد 
بإءتكتب، كلمة وهي واختلافهم، تفرقهم ل سببا كن فلا بينهم وتحمع 

أصحابين التنانع إن الثاقجج. الفهم هدا مثل إل أحوجنا فا الدهن،، 
والألفةاللحمة لتعود الخلاف محم لر إن ؤيزداد كله، مر الواحد المنهج 

الأقوىالهلرف بقهر حسمه تم إن كيلك، الثر ؤيزداد الواحد، الخسد إل 
التنانعحسم فقد الكهف،، أصحاب قوم ْع حصل كا تماما للأصعف؛ 

المحفلور.ق فوقعوا به يؤمروا لر ما عليهم بتوا لم لهلة، الله انتا كس 

١٠  ٤٧ه/ ممر ان تفسثر ( ١ ) 
)أ(زاد



ءإفواهتسةاتصف 

القيوربناءالساجدعلى 

قبورعل البطء جواز عل بالأية )امتدل ظك: الألومى قال 
ذلك،ذكر وممن ذلك،، ق الصلاة وجواز علها مسجد وانحاذ الصلحاء 
فاسدعامحلل باؤلل وهوقول البيضاوي، عل حواشيه ق الخماجي الثهايب، 

كونهيعدو لا الأية ق ما فان الصواب، هو الألومى قاله وما كامد(ُأ*، 
قالقبلتا، كان لمن حتى ولا التشرح، عل حمله يمكن ولا حال، حكاية 

معذللث، يمكن وكيف ممنؤع، قبلنا من ثرائع من ذكر ما الألومى•)كون 
أنبيائهمقبور انحدوا حيث والنمحارى اليهود لن من سمعت ما 
.٠٢٠(جد ا م

علمه،منهي فيها والصلاة القبور، عل الماجد رانحاذ عاشورا ابن قال 
صالحىيمدون من بفعل أوشبيه اشر صاحمبإ عبادة إل ذريعة ذللثإ لأن 

لأصحا-ميعرض ما لأن بالأمواتر محصوصة الذؤيمة كانتا ؤإنإ ملتهم. 
بعدلهم إكرام أنه محبون في،ا الأفرامحل عل يبعثهم فقدانبمم عل الأسف، من 

الملمتإ(امابذللث، ل لخاصية ذللث، أن الناس ؤيظن الأمر يتناسى ثم مومم، 
مماذللث، غثر إل القبور عل الماجد )فاتخاذ م: مطي، قال 

ابنعن والترمذي أبوداود روى لما محوز، لا عنه، النهي من السنة تضمنته 
الساجاوعليها والمتخذين القبور زوارايت، اممه. رسول لعن قال؛ عباس 

المةحموأم حثيثة أم أن عائشة وعن حسن. حدمثإ الترمذي! قال رج. وال
اللهرسول فقال ه^، اممه لرسول تصاؤير فيها بالحبشة رأينها ة كنيذكرتا 

.١  ٩٦/ ١ ١ للألومي العاق روح بر تق)١( 
واختمار.بتصرف ١ ٩ ٩ / ١ ١ للألومحى المعاق روح بر نق( ٢) 

)'آ(اكميرواكويرخ/آهم.



u^l^l  هرك٣ الكهفسورة

مجداقار0 عل بتوا فإن الصالح الرحل فيهم كان إذا أولئلث، إن ه؛ 
.القيامة يوم تعال الله عند الخلق شرار أولئك الصور تلك فيه وصوروا 

والعلياءالأنبياء قبور يتخدوا أن لم؛ن المعل محرم وهدا ءلعاؤنات قال 
.الله رمول سمعت قال الغنوي مرثد أبير عن الأئمة وروى اجد. م

قبلةتتخذوها لا أي عليها"، وا نحلولا القبور إل تملوا "لا يقول1 
فيهامن عبادة إل فنودي والنصارى، اليهود فعل كإ أوإليها عليها فصلوا 

ومدذلكر، مثل عن النمٍا. فحذر الأصنام. عبادة ق جب الكان كإ 
قبوراتحدوا قوم عل اممه غضب "اشتد فقال: ذلك إل المؤدية الذرائع 
نزللما قالا: عباس وابن عائشة وعن • اجد موصالحيهم أنبيائهم 
عنكشفها -يا اغتم فإذا وجهه عل له خميعة يْلرح طفق افه. برسول 
قبوراتحذوا والنصارى اليهود عل الله لحنة كذلك،: وهو فقال وجهه 

رسولنمكا قال؛ جابر عن لم موروى صنعوا. ما محير مساجد" أنبيائهم 
داودأبو وحرجه عليه. يبتى وأن عليه يقعد وأن الشر محصص أن الله 

القبورنحصص أن صل الله. رسول نهى قال: جابر عن أيضا والترمذي 
حسنالترمذي: قال توطأ. وأن عليها يبنى وأن عليها يكتس، وأن 

'.(٠١صحح 
للمشرين،مقرة عل الرسول مجد ببناء يعضهم استدل وقد 

أمر. الثي، أن ه أس حديث ق ك،إ نبشّت، القبور لأن غلط؛ وهذا 
١ويت، قوبالخرب قشأت،، المشرين بقبور 

النبوي،السجد ق النبي فر بوجود البعفى احتج وقد 

واختمار.يتصرف  ١rA\-rs/\</٠ القرطى شر )١( 



=إقوات1واسورةاأمف 

حجرةق بل مسجده ق يدفن لر . الّثي لأن بمحجة ليس أنه والصواب 
ثمومن بكر أي دفن وبعد ه وفاته بعد الحجرة ل وبقي ، عائشة

قالمسجد ق أدخلّك ؤإنإ المجد، من حزءأ الحجرة تكن ولر فيها، عمر 
اممهرثول قال هه.' عايشه وعن الراشدين لعهد لاحقة تومعة 
قوزافدوا زاشازى اليوث افث منه: لمْ:قا اثدي ُفي 

يتحدأن حثي— —أو حثي ١^ عي ئإرْ أبرر دلك لولا منا-جد، أنبلمائهلم 
ئنجدا''>'/

للفتياويتمدرون بالبتان إليهم يثار من بعض أن المومف ومن 
فيهاالتي الماحي انتثار بحجة ينكره من عل ويثنعون البناء هذا يجيزون 

دينهم!الناس عل يفدون المنكرين أن ؤيزعم لممتن، المبلاد ل قبور 
إليذهب أن رثد أدنى له لن ينبغي لا )وبالحملة الألومي• قال 

الأيةببمدْ الاستدلال عل معولا الصحيحة الأحبار به نهلقت ما حلاف 
مايبيح من رأيت ولقد نباية، النهى قلة وق غاية، الغواية ق ذللئ، فان 

وتعليقوالأجر بالحمى وبنائها إشرافها من الصالحتن قبور ق الحهلة يفعله 
رواياتبعض ق حاء وبإ الأية بيده محتجا ذللث، ضر إل عليها القناديل 

منتواست، ق إياهم وحعلمه عيدا ستة كل ق لهم الللث، جعل من القصة 
هو،(ُأُ.اش به يأذن ل؛ دين وإ؛داع ه^، ورسوله فه محادة ذللمثج وكل ماج، 

اشركان فان نوعتن؛ عل قبؤد؛ شها التي الساجد حكم مسالة- 
كانؤإن بامحللة، وهي فيه الصلاة تحوز فلا عليه، المسجد بني بان سابقا، 

صلؤإن فيه يصل فلا المصالثن حلف القتر كان إن فينفلر، سابقا المسجد 

(.٥٢٩)٣٧٦/١(،٣حبم١٣٩٠)٣١٠٢/٢حاسرى
واختمار.يتصرف ١ ٩ ٩ / ١ ١ للألومى المعاق روح ضر )٢( 



ءء1شاههسورةالكهف

العلعامفبعض حاجز بلا اإك.الين تل القبر كان إن أما صحيحة، فالصلاة 
جاهلاكان ومن تحوز، لا لكن تبطل لا قال وبعضهم الصلاة، أبطل 

فمعدور.

يهماناد٣ملإم خه فنذتو؟ظوئثو نتموزف ؤ تعال؛ قال 
ثمارإلايز٥^٠ نابملنهم هلرداأمسه( ًًظبم وئامنيم ثبعه ومووث بالعي؟ 

و: ٢٢يمدا ننهنِ قنيئإلأقم،ذههم 
ي^٥؟^ ٣٥
قولان!القائلن هؤلاء )ق الحوزي! ابن قال 

فقالتعدمم، ق اممه رسول ناظروا نجران، نصارى أحدهما! 
وقالكلبهم، سائمهم خمسة اليعقوبية! وقاJتا كلبهم، رابعهم ثلاثة الملكثة! 

عباس.ابن عن الضحاك رواه فنزلتا، كلبهم، وثامنهم سبعة النسهلونةُآُ! 
الماوردى(ُ"،ذكره عليهم، ظهورهم قبل مدينتهم أهل أنيم والثان! 

أهلبه يراد سيقولون ق )الضمير فقال! وغيره هدا القرحلبي وذكر 
هذاالكهف، أهل عدد اختلفوا أنهم وذلك، .^، محمد ومعاصرو التوراة 

أمرواالدين اليهود عن إخار هو ت وقيل ••• المنصوص الاختلاف 

منممر بينهم النهاري، طوائف، من والعلوؤية واليعقويية اللكانية، أو اللكية )١( 
الخرابل ه تيمية ابن 3ال الاعمماد، أصل ق مممقون لكنهم العقدية، الاخلأفات 

وروحوالابن الأب الثلاثة؛ بالأقانيم تقول كلها الطوائف، "هد0 ت  Y١٢/ الصحيح 
وهماش ابن إنه وتقول اف إنه المسيح عن وتقول ثلاثة ثالث، اف عن فتقول القدس 
عقيدةعل متفقون وهمم هوالكلمة التحد وأن والتامولن، اللاهويت، اتحاد عل متفقون 

للشهرساف،والنحل الملل ل فمدكورة احتلأفامم وأما ، ذللث، تتممن التي إي،انبمم 
وضرهما.حزم لأبن والحل الملل ل والفصل 

سر.بممرفج  ٢١٤؛/المسر زاد ( ٢) 



=إقوات1تسورةاليف 

الكهف('؛؛.أصحاب عن ه الني بمسألة المشركين 
عالم('أ،،يقين غير بالغلي، )قدفا اممري: قال ألس؟أ؛ ووئ وقوته: 

يكادلا فانه يعرفه، لا مكان إل يرمي كمن علم، قولأبلأ )أي؛ كثيرت ابن وقال 
غيرمن وحدسا ظنا )1^(1 الانوىت وقال قصد('"؛،، فبلا أصاب ؤإن يصيب، 
ضن(ُ".

ِه^١٠٠^ سعه ومولوث م ٠ وقوله 
ول؛م-ودامنرلمًكلثئم# قوله: الواوي لحول )قاما الحوزي•' ابن قال 

أقوال!أربعة ففيه هذا، قبل فيإ تدخل 
الزجاج.قاله واحد، وخروجها دخولها أن أحدها! 
يمرادة أما عل دلالة الثالثة الحملة ي الواو فلهور أن والثاف؛ 

راالالمع،،.ثرح ي نصر أبو ذكره تخفيفا، حذفت، ؤإنإ القدمتثن، الحملتين 
الزجاج،ذكره الكلام، وتمام القصة، لأنقهلاع دخولها أن والثالث،! 

الثعلبي!قال الكلام؛ عام عل تدل الواو فان مليإن، ين مقاتل قول وهو 
عندالكلام فتم اختلافهم، حكى اممه كان والتحقيق، الحك*؛ واو فهدم 
لمينالمأن وجاء كلبهم. ثامنهم أن حكم ثم محئ، ثتعه وومورث قوله! 
لمين.المقول افه فحثق محثعة، همم النصارى! اختلاف عند قالوا 

سبعة،ستة، فيقولون! السبعة، عل بالواو تعهلف، العرب أن والراح! 
إل•« ••ّالنثدوث كقوله! سبعة، عندهم العض. لأن وثانية، 

[،١١٢]التوبة! ه النآ==قر عير نألكاهويى ء الثامنة! الصفة ي قال أن 

سر.صرف  ٣٨٢/ ١ ٠ القرطى ضر ( ١) 
.٦٤١/١٧)٢(ضراسرى

تفسراينممره/ي؛ا.)٣( 
٦١ ١ م/ للغوي التنزيل ٠-عالم تفسر ( ٤) 



المفسودة —ءافراقات 

الارأصفة وق [ ٧٣]الزمر؛ أبؤبجنتاء الحنة؛ صفة ق وقوله 
الحنةوأبواب ّسبمة، المار أبواب لأن [، ٧١]الزمر؛ ّه أبوبهأ متثغ ءِ 

الأ-جمر،القول صعق وقد المعلمي('"، أبوإسحاق العني هدا ذكر ث،انية، 
أينومن تحكم، الكلام هدا ومثل نمر؛ أبو القشري )قال القرطي؛ قال 

إلاإلث \لآ همأسامحرؤ بقوله؛عال؛ متقوض هو ثم عندهم؟ نبماية السبعة 
]الحشر؛ء اتجاثآ'صثلأ ي أمحث ألمحق 

بالواو("/المامن ممآ[،ولميدكرالأمم 
tؤءلرذأءلمُسِب( 3ءئه؛ 

منهمرحما الفتية عدد ق الأقوال هده لقائل محمد يا رقل الهلمري؛ قال 
قالأحسن أن إل )إرشاد ممر؛ ابن وقال بعد؛إم('م، أعلم نتجا بالغثب• 

بلاذلك مثل ق الخوض إل احتياج لا إذ اش، إل الحالم رد المقام هذا مثل 
وسا(ُ'رؤإلأ به، قلمنا أمجر عل اطلعنا إذا لكن علم، 

صه؛يناسإأ^تي
ابنوعن الماس، مجن قليل قال؛ أنه قتادة عن ظقه الطبري ذكر 

القليلأولمك من )أنا عباس؛ ابن وعن الكتاب"*، أهل يعني قال؛ هماص 
)فهدهممر؛ ابن قال كلبهم('"، وثامنهم سبعة كانوا اش، امتئتى الدين 

واخممار.بمرق ٢ ١ ٤ افد؛/ زاد )١( 
T٨٣/١)٢(تفرالقرطي•

ثر.ييتصرف ٦ ٤ ١ / ١ ٧ الهلري ثي نف)٣( 
)؛(ضداينممره/اآ\.

.٦٤٢/١٧)٥(يطرقاشر
.٦٤٢/١٧)٦(ضرالطمى



=|قواداتسورةامف ؤيجوهحبم^ءًً^ءءًًًءء 
اءميعة( لكيوا ان|م عباّى• ابن إل صححة أساند 

هفبملمإلأةآ;يإ ٤ وقول4 
الطبري؛)يمولقال ذللئ،، ق له تع وأمته للشي. الأية ق الخطاب 

الكتابأهل تحايل لا يقول؛ محمد؛ يا تمار فلا محمد لنبيه ذكرْ عر 
فيهابذكرهم اكتفاء العدة وحدقت( الكهم(، أشل عدة ق بمي فتهم، 
الالذي هو الظاهر.■ )اجلراء عاشور؛ابن وقال با،لراد(ُه، السامعين لمعرفة 
فيه(رم.الخوض بملول ولا إنكاره إل سبيل 

ماحسبك( أحدأ، ممار لا وقتادة؛ عباس، ابن )قال الخوزي؛ابن قال 
تقولأن( ءلاهرأ مراء إلا عدتيم ق تمار لا نيد؛ ابن وقال عليلث،• قصصت، 

حكاهواضحة، بحجة ظاهرأ،ا مراء ®إلا وقيل؛ تقولون. كإ ليس لهم؛ 
حيالإلا تحايل لا الأناري؛ ابن قال الخيال. اللنة؛ ق والراء الماوردي. 

وقاليشوبه؛اطل(ُ"، مالأ إليلث•، ألقى تحال اممه إذ الخبر، بحقيقة ءاiإ متيمن 
مراءرإلأ وشأنيم عددهم ق تقل ولا تحايل لا )أي؛ الغوي؛ وقال 

فلاعليلئ، قصصحا ما حبالئ، يقول؛ عؤك قصصنا ما بظاهر إلا ظاهرا{ 
تزدعاليه(ءْء.

إليصل ولا باللسان يكون ما هو الفلماهر الراء العناء؛ بعض وقال 
بالحسنى،والمجادلة المارة تكون أن بد فلا لذا الخصومة، إل قيودي القيب؛( 

هألكتاوه ؤأنثوأ ثننا للثاين وؤ^' و تعال؛ قال أحن، هي بالي بل 

.١ ٤ ٨ / ٥ ممر ان افسار )١( 
.٦٤٢/١٧)٢(ضرمى

)مآ(اكحريروالميرح/أهآ.
)؛(3ادافر؛/هاآباخممار.

ا٢ا■ ه/ للبغوي التنزيل ٠^١!؛ ضر )٥( 



^^^ء؛ءءءء^ء^ءءء=^^ءحكااؤ،ؤيحًًإهم-اداّّّءدقارمف 
وقال:[، ١٢٥]التحل! ه أنتن ئ إنير ؤوخيلثُ وقال(؛ [، ٨٣]البقرة؛ 

أنلمحيلنا ج؟ وقال،؛ [، ٥٣]الإمراء؛ أذآ-نثد،حمح ١^، يئؤزأ نتادى ش وؤ 
[.٤٦]اسبوت: 

ه_؛ 
الكتابأهل من ه ؤننهنِ الفتية عدة ق تمت، ت)ولا الْلري؛ قال، 

وقاللايةينا(ُآُ، بالغسب،، رحما يقولون، إنا عدمم، يعلمون، لا لأنيم أحدأ، 
إلامتناد غر من أي بالغسب،، رحما إلا لهم علم لا فإنيم )أي؛ كثتر؛ ابن 

المقدمفهو فيه، ثالث، لا الذي بالحق محمد يا اض حاءك وقد معصوم، كلام 
الحوزي؛)قالابن وقال والأقوال('"، الكتب، من تقدمه ما كل عل الحاكم 

النصارى،من فريقان أتام الفراء؛ قال الكتاب. أهل من يعني؛ عباس؛ ابن 
تحريمالأية وق ذللثإ(ُ"، عن قنهي عددهم، فالهم ؤيعقوبي(، نمهلوري، 

للمعلمفاقد الحاهل فان يعلم، لن يكون الموال وأن الخاهل، امتفتاء 
[٤٣]النحل؛ ي لأشايل #ظآسماكك!0محتن قال؛ ولذا يعطه، فكتمه 

الحدمث،عن لا محه يسأل الفقه أهل من كان ضن ٧[• و]الأنثياء؛ 
•فنهم 3، فن كل أهل يسال العلوم كل 3، وهكذا والعكس، 

)ا(ضرالطرىبا/م؛أبر.
سر.مبحرف  ١٤٨ه/)أ(ش؛؛راينممر 

زادافر؛/هاآ.)٣( 



ءإقراد1تسةاثمف >بمو،لإه=^^=^^==ء==ء 

الإيةض فانيتان 
الكهف،!أصحاب عدة ل القول تحقيق الأول" 

إللكبهم، واسم وأسائهم الكهف، أصحاب زمن ل حلاف وقع 
معرفتهق لكن لو إذ به يشتغل أن يتبغي لا مما وأشباهه وهذا ذللثج، غير 

عددهمق الختاشن أقوال هث اممه ذكر ولولا وعلا، حل اض لينه فائدة 
)ماوأنه الأقوال، هده اممه ذكر ئا ولكن مبق، ئا تابعة معرفتها أن لحزمتا 

متعال! قوله ق كإ القليل، مدح القرآن عادة من ولكن قليل( إلا يعلمهم 
الالمسالة، هده ق نتكلم أن باسا نجد إ ]مبأ[، ه  ١٢

ذلك.و عباس. ابن عن الممل ثيوُت، ْع سيإ 
)ملالكتاب! أهل ل المختلفة الأمال عن ه ممر ابن قال 
ربمَكهرسمليذئ W تعال: قال كا جائز، ذلك 3، عنهم الخلاف 

حِيلمحشوةأء
# ٢٢ممن،يرن4نئا 

تحالفإنه المقام.. هدا ق الأدب عل الأية هده اشتمالخ، فقد ]ال،كهفا[، 
فدلالثالث،، عن وسمكتج الأولن القولن صعق أقوال، بثلاثة عنهم أحتر 
فقالتحته، ؤنائل لا عدمم عل الاطلاع أن عل أرشد تم ... صحته،عل 

ممنالماس من قليل إلا يذللث، يعلم ما فانه ء «ِشزةأءلم/سهم هدا: ثل مل 
نفسكتحهد لا جءلأسارتيإ^;ينحأي! قال! فلهذا عليه؛ اممه أطلعه 

رحمإلا ذللث، من يعلمون لا فانيم ذللثخ عن نالهم ولا تحته، طائل لا فنا 
قالأقوال تستوعب، أن الخلاف،! حكاية ق يكون ما أحس فهذا الغيب• 



فائدةوتدكر الباطل، وتبطل منها الصحيح عل تنبه وأن القام، ذلك 
بهفتشتغل تحته، فائدة لا فيإ والخلاف النزلع يطول لئلا وثمرته؛ الخلاف 

بالغسبح،الرحم إلا معهم ليس أنه هذا ق فالفائدة فالأهم('اُ، الأهم عن 
)،أفلاسار^.١^^٠ت ظض قال الحق. يقص وافه ملتهم، أهل من أمم مع 

فائدةكر عليه يأزو_، لا ذلالئ، معرفة ق الأمر فان هينا؛ مهلا أي؛ و نيئل 
jji غثرمن .. دل.لكا لهم علم لا فإمم أي؛ ٩ احدا ننهغر مهر متهت ؟

.. فيه ثك لا الذي بالحق محمد يا اممه حاءك وقد معصوم، كلام إل استناد 
.٠٢١تقدمه(ما كل عل الحاكم المقدم فهو 

قالعناء الحوزي؛)اختلف، ابن قال عددهم؛ ل تكلم العلماء وأكثر 
عباس.ابن قاله سبحة، كانوا أمم أحدهما؛ قولن؛ عل عددهم 

الأناري؛ابن وقال إسحاق• وابن جريج، ابن قاله ثاية، والثاف؛ 
الخاءيقال؛ كا كلهم، صاحب أو؛ قوله؛ محنى وقيل؛ 
،زهير(٠٢٢معر والشعر حاتم، سخاء الخاء أي1 زهير، والشعر حاتم، 
حزموبه كلثهمر'،، وثامنهم ّبدة أمم عل المقرين أكثر أن الرازي وذكر 

هق(ُْ'.اطه، استثنى الذي القليل من أنا وقال؛ حماس.قا، ابن 
كانفإذا )... وقال؛ ظف، ءثيم؛ن ابن العلامة سيخنا رجحه وكذللث، 

حازمينونقول به، اممه أعلمنا ما إل نرمر أن فالواحبا بعدمم أعلم افه 

.٩ / ١ ممر ان تفسير_ ( ١ ) 
.١ ٤ ٨ / ٥ ممر ان تممير ( ٢ ) 

)■*؛(زادافرة/؛؛آ.
.١  ٨٧/ ١ ٠ للرازي الغب مفاتيح ير نف( ٤ ) 

)ه(ضراينممره/خإا.



|قواداتسودةاصء><وه>بءًءًًءًءءء 
اممه.ثاء إن هوالصواب وهدا كلبهم(ُاُ، وثامنهم مبمحة عدتم بان 

أنلنا ينبغي لكان عددهم، إل يرشدنا لر هث اممه أن لو فائدةI وهنا 
حقا.أحدها يكون فقد الخمح تكذيب و٠ان التوقف،، ين وفرق نتوقفح، 

هدهوق علم، بغثر الله عل القول، حْلورة بيان السورة أوائل ق ميق 
عاله،إل العلم رد إل فارثدْ بعدتم(، أعالم ري )قل ه.' امم4 يقول( الأية 
ممرُأ*.ابن قال، كإ بينة، بلا نحوصون وأنم الكتاب باهل تعريص هدا وق 

لرعإ فيسكت، يسأل، اش— بدين الخلق ~وهوأعلم . النبي كان وقد 
عنالقرآن إجايات، ذللئ، ومن الوحي، ياتيه حتى وحي عليه قيه ينزل، 

ضتعال؛ قوله مثل .، الّك، عنها مكت التي، الأسئلة 
^٢٠١تثلووه> ؤ ت وقوله [، ١٨٩]البقرةت الأية ه وآلحج لفاين موأيت هت 

وقوله؛[، ٢١٥]البقرة؛ الأية ه والويتآ ثذحم ض*آآنممتُ بنيقوث 
.٢١٧]البقرة! لأية ا ؤ

ردوا]البقرة[ ؛؟ه ٢١١'صندتيث أظ النه؛ قال ولما 
صإ^جه]البقرة[.العالم 

"يافقال: ه النبي أتى رحلا أن مهلعم: بن حثثر عن المستدرك وق 
ح^رئيليا قال،؛ حاريل أتا0 فلما أدرى. لا فقال،؛ شر؟ البلاد أتح( اش رسول 

مافمكث، ح؛رئيل فانهللق ري. أمأل، حتى أدرى لا قال،؛ شر؟ البلدان أي 
ؤإقشر البلاد أى مالتني إنلث، محمد يا فقاله؛ حاء ثم يمكث، أن اش شاء 

،،٣٠أسواقها فقال، شر؟ البلاد أى فقاإ.تإ؛ ري مألتر ؤإق أدرى لا قلت، 
.—٣٤ ٤ ٢ ص! الكهف، ير نف( ١ ) 

)آ(شراينهما/ه.
صحح.حن والترب الترغس، صحح ق الأgف قال ٣(،  ٠٣)١  ٦٦/ ١ اك.رك )٣( 



^^اداتسةاصءعاءءع^^^ء^ع^^^^!ءءءعصكأ،حمج
وقدأدرى(، لا قول ل أصل الحديث )هدا عمه؛ ظى الحاكم قال 
سبق.كا ط!، يومنا إل الّمحا. أصحاب لدن من ٣^( ديدن هذا كان 

أنإلا  ٢٢عدا هك لثايءإذ،عل مولن ولا ؤ تعال! قال ثم 
ه،٢ هذارغ\ رق ،-ض XIآن عمن وهل دأدمح.ردكإدامبث 

ذيعن . الخم، ٌّألوا قريشآ أن نزولها رمب ابوزى• ابن قال 
يذلك،أحبمركم غدا فمال! الكهف، أصحاب وعن الروح، وعن القرمح،، 

الأستثتاء،لركه يوما عشر خمسة حميل عليه فابْلا اممه، شاء إن يقل• ولر 
عباس(*".ابن عن صالح أبو قاله الأية، هده نزلت يم عليه، ذلك قشي 

علعزم إذا فيإ الأدب إل س، لرسوله اف من إرشاد )هدا كشرت ابن قال 
كانما يعلم الذي الغيوب، علام قلث اممه مشيثة إل ذلك يرد أن •• ثيء 
الصححنق ثيتر كإ يكون، كان كتم، كان لو يكن لر وما يكون، وما 
عليهاداود بن ّلثان قال قال• أنه اش. رمول عن ه هريرة، أرّا عن 

غلامامنهن امرأة كل تلل- ••• امرأة مبمن عل الليلة لأؤلوفن اللام• 
فلمفطاف.ro يقل فلم اف• ماء إن قل؛ ••• له فقيل اف، مييل ل يقاتل 

والديق^ت اممه رسول فقال ، ان إنتصف ة واحل. امرأة إلا منهن يلن• 
لحاجته('".دركا وكان محنث،، لر اش" شاء إن ' قال! لو ييل-ه، نفى 

)\(زادالير؛/0اأ.
؛٤ ٨ / ٥ ممر ان تفسير ( ٢ ) 



إقرات1تسودةاثمفء

و ١٠٥١٢١باالآمساءض قوانيتممق 
ومحتهباش الثقة عل تدل لأما عفليم، اش( ثاء )إن فضل - ١ 

للمي.وعده ق امملة هدْ اش قال وقد وعلا. حل عليه والاعتإد 
رنؤلث\ث*وآو\وتئآثث صدؤك لخن م I معتمرين الحرام المجد لحول وصحايته 

ماثمثيم لامحامتك وشمن ءامن\ثمم؛لارءوسكم أس 'ثآ■* إن ١^^١٢ كئ٠لىأكلحد 
قهنا الامتثناء فكان ]الفتح[، ي  fVئازث مًسديندونئلأى 

)استثناءالحوزىت ابن قال الأدب، هدا التزام إل ا'لومن؛ر، لإرثاد قول~ 
اصنىولكن مسدحلونه، أمم علم أنه المعتى يكون  ٠٠علمه وقد اش، من 

ءلماأمرالخإق؛همنالأستثناء(صه
أقمشاء مصرإن ووهال،آدغأوأ أهله! عليه لحل يوم ١^^؛ يومم، وقالها 

أراديوم اللام عليهإ للخضر موسعي وقالها ]يوسف[، ه ?:؛^(١ ءامنيث 
وقالها]الآكهف[، نميىممىلإاآيإ؟ه صحعته: 

 ،.Lومآلهثأنآسكاثئابنتيه• إحدى أنكحه يوم ١^^ لموسمى الصالح الع
لوالدهإس،اعيل وقالها القصص[، ]ه 

مى>s؛t_ إن مارمز_»،J3 أقتل ثادكاتت ؤ له: قال لما اللام عليهإ إبراهيم 
ذللث،.غثر إل ]الصافات[ ه أزج؛ ألثئرن 

هدهفإن إليها! أساء السلمين من ممرا أن إلا الكلمة هدم عظم ومع 
الزمن،من استقبل فيإ ثيء فعل عل ان الإنيعزم عندما تقال الكلمة 
يوفقهكى به حاجته فينزل المللثح، مالك، إلا وقوة حول كل من ترأ فهوما 

عملأداء منهم يهللب الناس ممرأس أن المثاهد لكن عليه، عزم ما لأداء 
ذريعةالاستثناء س فعتخدون فعله، عل يعزمون لا أشهم فرارة وق 

افره/يمآّزاد )١( 



يردصار حتى الخد، وعدم والتواكل المهام إنجاز عدم عل للمتحايل 
أفعل!لن صار! الكلمة هده معنى فكأن اض، ثاء إن تقل لا عليهم؛ 

ضرهمْع الملمون به ؤيتعامل ظاهره الأمر يصبح أن هذا من أسوأ 
بقولهشبيه وهذا الإسلام، عن السلمين غر صد ق سببا يكون قد مما 

ئودرمإ\مح;تاتتقمحولأسوأس تحال: 
تعال)حذر ممر: ابن قال ]النحل[، ؟3 ؛ وظ'عيابءظي-م ّّبمإبأثؤ ءن 

الاستقامةعل كان لمن مثل .. حديعةأي يحلا الأيإن اتخاذ عن عباده 
لهيبق لر به، غدر ثم عاهده قد المؤمن أن رأى إذا ات5افر لأن .. عنهافحاد 

الإسلام('*'•ق الدخول عن بثه بفانصد بالدين، وثوق 
منالخالق نحرج أن الاستثناء )قائده ايوذي•' ابن قال ٢" 
؛ؤسبملف،إنقآءمومحى: قصة ق كقوله عليه، حلف ما يفعل لر إذا الكذب، 
الامتشاءلوحود اللكزب، من فكلم يصبر، ولر ٧[، ٠ ]الكهف: ه: أقثءثتلإإ 

ثاءإذ ممال: حلث مى مرفوعا هزيزة م عن ني الموق ، ٠٢('قه حق 
قريا'".السابق ساليان خلف، حديث، وكذلالi، أإتخت">ه، اشُ، 

أدب،من العبد علميه يكون أن ينبغي لما نوحيه الرباق الإرشاد ذا هق 
بيشأ لر وما كان اف شاء ما أن فياعتماد باطنا أما وظاهرا، باطنا هك افه ْع 

عندوقوف، هذا وق بالأسبايج، الأخذ سموي أمره من • LjJJليس و يكن، 
عته؛ومعبرا لهذا موافقا ليكون اللسان فثضمهل ظاهرا وأما العبودية. حد 

.٦ ٠ ٠ / ٤ ممر ان مسار )١( 
)آآ(زادالمرة/آ-اأ.

لشيخي.١ شرط عل صحح إسناده الأرناووط؛ ءال٠ ٨(، ٠ )٨٨ ٤ ٥ ٠ ا/ ٣ أحما؛■ ند م)٣( 
ناد7قوى.إّالأرنأووط: قال، (، ٤٣٣٨) ١٨٢ا/ ٠ حبان ابن صحح )٤( 



ءإقواهتسةارمف —=——ء==ء^= 

مامنها مواصع، ق مه طائفة الكريم القرآن ذكر عقلتم باب النْلق وأدب 
قصةق كان ما ومنها السلام، عليهإ والخضر موسى قصة ل ذكره سياق 

وثنأئؤ عيئإئمحأثا.؛يى أحذ ثذ أتاؤ أركت>- تدوأ أثم ثاد ؤ اعخت يوصف 
ؤئونثرأوءةلإأق4لي بآ لإ يأذث حئ آ'ادرض أنج ثنن يوسما ؤ( ئيلثم ما فل 

أنهإلا كيلك تتقدم أن الثانية ق )ل( حق وكان ]يوسم،[، ه أئ؛ لممهث 
ؤوأJالأثفيءااُبمن مؤْض قول ومها الله؛ ْع تأدبا الخلألة لفظ عن أحرها 

فهالشر إرادة بوا ينفلم ]الخن[، ه ^٦^؛؛ 
هث.اطه من بقدر إلا يكون لا والشر والخير سبحانه، له الخير ونسبوا ^١ 

تعليقأما الأستثتاءت ق والتعليق التحقيق ُان الفرق ٣" 
ميقأو بخير، عئير أو المستقيل، ق فعل عل المرء ؛؛*رم أن فهو الاستثناء 

أنفهو فيه التحقيق وأما فيستثني؛ يه له علم لا مما فيه كائن هو عإ بيمثن 
الاستثناءفيكون محالة، لا واغ يقوله ما بان علمه ح المتكلم يستنى 
آلثءيابالثياثذيثؤيث صدر^> كن م تعال! كقوله وتوكيده، الكلام لتحقيق 

كثيرّ،ابن قال كإ ]الفتح-ماآ[، ه آنمإ؛إنثا؛ممس لثنأذي 
لماالناس أحير أنه جةدإ؛مح الإسلام شيخ عن القيم ابن نقاله ما ذلك ومن 

للمسيبنوالنصر الغلفر وأن عليهم الهزيمة أن الشام وقصدوا التتار نحرك 
إنفيقول! اطه ثاء إن قل له1 فيقال يمينا سبعتن من أكثر ذللث، عل وأقم 

يكنولر بالفعل، وانتصروا السلمون ظفر وقد تُليقاُأُ، لا تحقيقا اطه ثاء 
القيم!ابن قال الإسلام، شيخ فراسة من بل يالغيص، رحما ظق منه هذا 

فهلنتهوحسن قلبه وحدة المتفرس ذهن جودة أحدهما! مثثان )وللفراسة 

)ا(تفراينممرب/أهآ
)آ(.دارجانلك؛نآ/هحإ.



بلغفقد الأول أما ، ٠١فيه('الممرس عل والأدلة العلامات، ظهور والثاف؛ 
الصرأمساب، من رأى محي أنه ثالث، فلا الثال وأما الغاية، الإسلام شيخ فيه 

مح،َاضأإذ،محأؤ تحال: قال كإ ذللث، عل حمله U واuطة الذلامة 
حديثا؟اممه من أصدق ومن ]محمد[، # ؤ؛ لمشامواءر 

إلالحديبية؛ يوم اطه رمول قال فقد السنة، من دليل ولهدا 
هدالأن اممه؛ شاء إن يقل فلم "،، وهوناصري أعصيه ت، ولالله رسول 
اليعاد.الله نحلف ولا لرسوله الله من وعد الصر 

فيقولمضى، فيا يمتثتوا أن الاس  ٧٢٠٠شاعت، الي الأحْلاء من ~ ٥ 
لغةله وجه لا وهذا النه، شاء إن سافرت الثه، شاء إن تزوجت، أحدهم: 

بمآءإلأان و ظيمح-^١ ؤ تمال: قال شرعا، ولا 
المستقيل.ق كان با فقيل»ه ه، ائي 

"لأملقال الهالة، يعزم بل الدعاء، ق بمتم لا كيلك ٦- 
ثئت<،إذ ١^٥^، شئث، إذ ازحمني ثنتؤ، إذ ل اعفن اللهم أحدكم: 

لآ؛مةوت""<.ثممطت،إمم:صظبم 
يؤوإدضرئلشإد،ئبم، وملأنجأ 

تقول:كا المميان، نقمي بعد ربلثج واذكر معناه: الأنباري: ابن قال 
قوللممسرين الصلاة. انقضاء يعد أي: حاجتلئ،، صل إذا الله لعبد اذكر 
فقل:ذكرُت،، ثم الأمشاء نسيث إذا المعنى: أن أحدها: أقوال: ثلاثة ذللن، 

آ/\<ا/إ.المالكي )ا(.دارج 
(.٢٥٨١) Y٩٧٤/ )أ(صح؛حاوخارى 

(.٢٦٧٩)٢ ٠  ٦٣سا؛/ صحح ٧(،  ٠٣٩) ٦٢٧١٨; المخاري صحح )٣( 



=إقواتاتسورأاءف ><اوعلإ<ء=ء=^^^=====^ 
جب،ر،ين معيد قاله منة، أو شهر أو يوم بمد لكن ولو اممة، ثاء إن 

الأنباري•ابن قال عكرمة، قاله غضبث، إذا المنى أن واكاق؛ والخمهور. 
فاذكرالميء نت، إذا ٠ والهال، الشيان• ينتخ^ العضهب لأن ببعيد، ولس 

الاورديُأُ.حكاه إياه، ليدكرك اض 
موّى1فتى قال كا الشيطان، من مشوه النسيان )لأن ممر! اين قال 

يطردتعال اف وذكر [ ٦٣]١^،: «فآسلالأصشصء 
(٠"،٩ مإظررك٠إد١فق قال! ولهدا للدكر؛ مثب اش فدكر • • • الشيطان، 

لأنذكره، تركت، إذا ربلئج واذكر معناه! قال! من رقول الطثري واحتار 
الأرك(ُم.العرب، كلام ق النسيان معال أحد 

)أي!ممر! ابن قال حتتيسانضانح 
للموابيوفقلئ، أن إليه وتوجه اممه، قاصال تعلمه، لا ثيء عن ّئلت، إذا 

عسىأحدهما! قولان! الكلام معنى )ق الخوزي! ابن وقال والرمد(*". 
١^^،ق أقرب يكون ما النبوة عل والدلالات، الأيات من ربير يحهليتى 

لماقريشا أن والثانر! الزجاج. قول هدا الكهم، أصّحاب قصة من وأدل 
بيدننآن نؤوْلص،نى له' تعال الله قال الكهف، أصحاب محر عن سألتج 

حددتهالذ.ي الوقت، قيل ممسائلكم جواب، يحرفتى ان همسى أى. ^١؛؛ رق 
النيلإرثاد تمة أنه بل.ا الراد وكان الأنباري('"، ابن قول هدا لكم، 
ريط•ت،دض أن عى تقول أن لك ينبمي كان أي .، 

)ا(زادافر؛/0ا1
.١ ٥ ه/• انممر مسثر )٢( 
شتراسرىما>/ا■؛^)٣( 
.١ ٥ ه/٠ محير ابن تفسثر )٤( 
واختمار.يتصرف ٢ ١ ٦ ٤/ الثر زاد )٥( 



إقراناءّود؟اأًف

الفلربإ الأمر، هذا فامتثل شنئا نمي من أن إل  ۶٣١بعض وذهب 
هولما فيهديه جمر الأول ق يكون أو للمخثر، فتهديه جمر الأول ق يكون 

القرآنحفاظ بعض أن اللمطايف ومن إيجاب• الله من عى لأن أفضل، 
ؤيبادربصدق، هك اممه إل يلجا آية يش ؤإذا نادرأ، إلا يراجع لا إنه يقول 

يكمللا فأحيانا رشدا، هدا من لأقرب اهدي اللهم يقول•' الأية هذْ إل 
أمرأ.ني كب ليدنه هذا يجعل من الناس ومن ته، نما يذكر حتى الأية 

مموقولي: 
وبىممر ابن ذكرهما قولن عل بالأية المراد ل العلم أهل اخلف 

لبثما بمقدار لرموله الله من حم )هذا جهنلقفع قال منهإ، الصواب 
؛الهلالية،س؛ن وتسع منة ثلاثإئة وأنه كهفهم ق الكهف أصحاب 

قالفلهذا سن؛ن؛ ثلايث، مائة كل بينهإ ما تفاويتط فإن وثلاثإئة؛الشمسية، 
التفسيرء عب ص واحد غير وعليه معاه أودآرداديإ الثلأبئة؛ بعد 

؛موأردادإمعا؟،:ق؛ قتادة وقال والخلف. لفح الس واحد وغير كمجاهد، 
هذاوق ذ في\امحأمثئوأ م بقوله: اممه رد0 وقد الكتاب أهل قول هذا 

ثلأبئةلبثوا أمم الكتاب أهل بائيي الذي فإن نفلر، قتادة زعمه الذي 
ابنوقال و(ُ*ُ. ءآ؛وازدادوألمعا قال: لما قولهم حكى قد اف كان ولو منة، 

تسعا"وازدادوا شمسية، مجن مائة ثلأاّث، بان )القول جة<لإمح: عثتمجن 
مفواربالثلأبئة بين سبحانه اممه أن أراه والل.ي صعيفح(ُ". قول قمرية 
؛القمريةأما يم؛ير1ا ممسية، دلأيئة أي الكتاب أهل بحاب لسهم 

واختصار.يتصرف  ١٥١ه/*ها—كض ابن تفسير ( ١ ) 
.٥٠ص! الكهف تفسثر ( ٢) 



ءإقواد1تسورءارءف 

ّسحانه.ارتضاه الذي الحساب لأته وتسع، ثلاثإئة 

يهءنأسحءزتع'ني؛د،لهز ؤ قال_،^،؛ 
ه;٦  ٢٦ِ رولأ؛ناإئفينرهءتصدا يلؤ دثيتوءين مالهربن 

dهئءتَإلأنو ؤ ه؛ 
الكتابأهل من لبثهم مدة بقدر أعلم أنه أعلم رثم ابوزي• ابن قال 
قالتالساوبت ابن قال ه. لثآ يثا أعلم ائت هل قؤ فقال! فيها، الختلفين 

حا،يا علم فلا التسع، وأما عرفناها، فقد الثلاث،ائة، أما نجرازت نصارى 
للفتهإن قالوا: الكتاب أهل إن وقيل: فيآشُأمتابمأه ؤ قوله: فزل 

عليهم،افه فرد متن، وتع ثلاثائة هذا يومنا إل الكهف لحلوا منذ 
الهذا، يومكم إل أرواحهم قبض أن بعد هلاقث٣يثالثآؤ؛ ؤ وقال: 

والأرض،السإوات غيس، علم رش الُلري• وقال ُ، اش(' غيث ذلك يعلم 
قالفتية لشنا ما مثير علم له قلموا يقول• ثيء، علم ءّه يعزب لا 

خمبيعلم الذي موى يعلمه لا ذللث، فان هذا، يومكم إل الكهف، 
البغوي:قال القهار('"، الواحد اش إلا ذللث، وليس والأرض، اوإواُت، 
ثيء('م.إدراكه عن يغثب لا ه وافه إدراك، عن يغيب ما رفالغيب 

يبهءمحأبع وثيز وقوثه' 
وذلكجرير: ابن قال لهم■ ميع ّببمم لبصير إنه رأي• كم: ابن قال 

ماالكلام: وتاؤيل وأصمحه، أبصره ما قيل: كأنه المدح، ق البالغة عنى مق 

)ا(زاد\أ؛وأا\\سمقج.
يمرذيم. ٦٥٠)لإ(-فبحمىيا/ 

.١ ٦ ٥ ه/ للبغوى التنزيل معالر تضر )٣( 



المف!اهراهءسورة 

ذلكمن عليه نحفى لا مسمؤع، لكل وأسمعه موجود، لكل اف أبصر 
منأبصر أحد فلا ، ده،وأّسمع ذأنير ت قوله ل قتادة عن روى ثم ثيء• 

ويسمعأعإلهم، يرى ه بهءنإمع وتجز زيد؛ ابن وقال أسمع• ولا اش 
:ؤوالبصر بالسمع متصف افه أن شك ولا بصثرا(ُاُ، سميعا منهم ذلك 

الثيء كمثله ليس ]الشورى[، ه " يجوآشخأشيرّ لإسَئثلبء 
علحلقه لكل سمح أفعاله، ق ولا صفاته ق ولا أسايه ق ولا اته ذق 

وعلاجل وهو ثيء، عن ميء يشغله لا لغامم، وتباين أصوامم اختلاف 
ؤيرىالذلالإء ١^^ ق الصإء الصخرة عل السوداء المملة لسبإ يمع 

السإء.ل ولا الأرض ل ثيء عباده من علته نحفى ولا مكاما، 
قال!مبق، ما وهو الأول وجه؛ن، العبارة لهده أن الحوزى ابن وذكر 

بصرأي! وأسمع، اممه دين أبصر فالمعنى؛ الأمر، معنى ل أنه )والماف؛ 
ابنذكره هث، الله عل ؤإما الهدى، عل إما الهاء يىر-ءع وسمع، الله بيدي 

المعتي؛ن.تعارض؛؛ن ولا لهليف،، تدبري وهومحنى الأنباري('"، 
4يزدك ■ ؤمال4دننمح ؟ 3ق3ئه 

اللهدون محن والأرض موامحت، اللأهل ليس )أي؛ الحوزي؛ ابن قال 
ناصرلا أنه الأول! معني؛ن! نحتمل يالمامجر الول ير ونفناصر(*"*؛، من 

اممه.إلا الخلق من غرهم عل للعباد ناصر لا أنه والماق؛ اض، عل للعباد 
حتىالله، دون من ول لأحد ليس )يعنى ظقد؛ ءشمير1، ابن الشيح وقال 

)ا(ضراينممره/اْا.
)آ(زاد

3ادافر؛/م\اأ.)٣( 



=|قراقاتسورةارمف >كاوهرهء===^^^^=^=== 
٩ ٦١وصر ره ص ت تعال قال الكفار؛ 

أحد،كل ول وافه [. ٦٢]الأنعام: آلحيإه ردوأإئائوم م ]الأنعام[، 
لهموييسر أجسامهم وينمي الكافرين يرزق الئه أليس العامة. الولاية وهي 

والأمطار؟!والنجوم والقمر الشمس وصخر والأرض، موات الق ما 
عامة.ولاية هد>ه لكن بدلك؛ أيضا المؤمن؛ز، ؤيتول ولاية، هدْ 

يصعيرم تعال؛ قال، _^_^؛ الخاصة الولاية أما 
إئأش نت الْكبرف.،و:وم اودهأ وال:ضلإوا أش إل نىألفلكت 

العبديدي بأن خاصة، عناية تستلزم وهي [، ٢٥٧]البقرة؛ ه آلقلمنب 
،ءؤ؛حلإثهممن ItJlsولهذا الصالح، والعمل النافع العلم أبوابط له فيفتح 

لبالتوفثدا،ُ ثانيا ومحرجهم أولا بالعلم محرجهم آلْلكتيإلأشمه• 
ايث■ولأذركفيتكمهم\حدا أي ٠ وهوله 

أحداحلقه ق وحكمه قضائه ق افه محمل ولا )يقول! الهلرى1 قال 
ثاءفيإ وتصريفهم وتدي،رهم بالحكم، المنفرد هو بل شريكا، سواه 

به،حاكم ما بغثر حاكم محأكم أن محوز )ولا الخوزي: ابن وقال وأحمن،(""، 
وقرأحكمه. ق هك فه ثريكا فيكون ه نفذات من محكم أن لأحد وليس 

ان(ء^.الإن٦^١٠٠١ والمعنى: حزماباكاء، ارولأهمك« عامر: ابن 

واختمار.يتصرف ٤ ١ للعشمى،"/ القرآن شر )١( 
.٦٥٠)آ(فراسرى؟ا/

زادافر؛/¥اآ.)٣( 



ّودةاىمفأقدايات بع 

امي4ةالإية 4ع وهفات 
أنشك ولا العادة، بخلاف محصل ما وهي العادات! خوارق أولآ~ 

الضن،مفتؤح وهو سنة ثلاثإئة نائا ان الأنيقي فان منها، الفتية نمة 
عجائبمن ذلك غثر إل سابه، نتل ولا :بمرم ولا يثرب، ولا ياكل لا 

العادة.خوارق من كله هذا ، الكهف، ق مكثهم 
وتسليمالمي.، صدر كثق بعثتهم، قل للأيياء تقع والخوارق 

علدالة معجزات وتكون البعثة بعد وتغ مكة، ق باسمه عليه الحجر 
ق^،الشريمتنن يديه بتن من الماء وتفجر إليه الخيع كحن؛ن نبومم، صدق 

موصىوكعما المرضى، وشفاء الموتى عبى وكإحياء القمر، وكانثقاق 
كرامات،فهده لالصالح؛ن نع حوارق وهناك بما• حاء التي التسع والايات 

اليوم.إل ه، الصحابة عصر من بدءا الأمة ل كثثرة وهي 
الشيهلانية أحوال وهي والزنادقة للكفار تقع عادات خوارق وهناك 

هؤلاءوأشال والدحالن، السحرة بعض أيدي عل نجرى كالتمح، رحمانية، 
خوارقه.من ثيء معنا مر وقد هوالدجال، خوارق وأعظمهم 

الشيهلانيةالأحوال وبين الكرامة التفرقة،ن كيف، أل يأن ولممائل 
الدحالن؟هؤلاء فيتبعون الناس من لكثير فتنة تكون قد التي، 

التقوىعل أس مسجد ؛ين، فرقنا كإ بينها نفرق والخواب! 
تقوىعل وصحابته . الّ؛ي، أقامه الأول أن فالفرق الضرار، ومسجد 

النفاقرأمحى ملول ين اى ين الله عبد ه اماني والورضوان، الله من 
وغفإن ورسوله• افه حارب لمن، ؤإرصادأ المؤمنين، بين، تفريقا وأصحابه، 



فهدهدينه ي ينتقد ولر بالتقوى له مشهود صالح رجل يد عل الخارق 
وبلاءفتنة فهده العقيدة ومتحرق والدحالين للسحرة وقع ؤإن كرامة، 

وامتدراج.
ديارهمالفتية فارق ت نفس لطول محتاحان والتغيير الهداية ثانيا~ 

قرونالكهف ق عليهم ومرت الكفر، ملة عل قومهم وتركوا وأهليهم 
زالتفقد الاس، غير والناس الأرمحى غير الأرصى ليجدوا بعدها أفاقوا 
الأ-حوال!مغير فسبحان الإيإن، شمس وأشرقت الكفر دولة 

قادروهو الئة، بيد فالأمور الدعوات، لأصحاب بليغ لرص هدا وق 
الناسومحعل الأحوال يبدل أن عل وقادر يشاء، كتفإ تصريفها عل 

قحصل أنه الفتية لأصحاب حيل ما يمثل ؤيومتوا للدعوة يستجيبون 
ؤن)زشاأثمحلآسشهك: قال كإ )كن(، تعال: بقوله بل يوم، بعض أو يوم 

قومهداية أن ذكر سبحانه اممه لكن ]يونس:هه[، ه قألاوص 
فنوحنفس، لطول التغيير حاجة إل لفتة هدا وق قرون، ق حصلت، الفتية 
الأقوال،أرجح عل يدعوهم عاما خمسين إلا منة ألف، قومه ق قي بص 
وعشرينثلاثا الأرض وملوك الحرب وسائر قومه يدعو ظل رنينا 
موتهقبل الفتح بعد إلا قومه عامة له يستجب ولر الشن، أتام حتى منة 

بقلتل•
محملونالذين الدعوة لأهل ملية الكهف، أصحاب قصة ففي 

للتقوى،العاقبة أن يقينهم زادهم ومححلوا التمس بهلول يتحلوا أن همها، 
انتفشتمها والضلال ازكفر دعوة وأن دينه، نامجر تعال اممه وأن 

تعال!اممه قال والغلبة، النصر له الذي الحق ؤيعلو يوما تبموي أن فممبرها 



؛=إقهماداتسءدةارمض

^ثؤآع4
]الصافات[.

ملكلا أحدأعليه؛ ولريهليربه اضتعال الغي»س؛زاختص ^^وعلا
■مؤءشلمألئيسائلأبملهرعق ؤ بقوله* اسمنا٥ ما إلا مرسل نثي ولا مقرب 

]الخن[،ه  ٢٧ّ •^،^١ رثن يدي آمن ؛قم• رسور من آنبمش مي 'إلا ; ٢٦ندا 
محآتدثمادلإخمخمُءلأؤ فيهم' قال الذين للجن ُذا وليس 

مح(أتبمابخافيآئل^سن،أينأنؤكامإ دآثهألأتير(عا»طث( 
ثمالغيب بعلم امتاتر قد أنه اممه كلام مع ي،لن فعجا • ]سبا[ ب ق' أهمن 

الملائكةإن حديث يسبمع أن منه وأعجب ذلك، يزعمون أقواما يأق 
فتسترقالهاء ق قفي الأمر فتدكر السحاب وهو العنان ل تنزل 

منكدية مائه معها فيكدبون الكهان إل فتوحيه فتسمعه المع الياحلن 
مجاكثرة متاميا للصواب، مصادقهم علة يدرك فلا أمهم"'ا'، عند 

كاهنا،أتى من يسمع أن منه وأعجب الصواب، بغثر وبجرون يكلمءبون 
ولاينزحر لا تم محمد"'"، عل أنزل بجا كفر فقد يقول، بجا فصدقه عرافا، أو 

عليقدره ما وهو كوق، قدري حكهان؛ هو إديز ذوحك؛ا
وحكممرسل• نبي ولا مقرب ملك لا فته له مريك فلا ؤيقضيه، الخلائق 
.أيضا أحد فيها يشركه ولا كتبه، وق رسله نة ألعل لخلقه شرعه مرعي، 

vo/r\\(^XT'Tالبخاري )ا(صحح 
)\(مندأحمدها/؛ّ؛ّآ)ا"ّ؛ه\<(.



=إقواقاتّودةاص ><وهلإبء^ءءًًءًءء 
الالحكم وأن هك، اممه مع تحكيم وجوب عل دليل الأية هذه وق 

وماؤ قال! الحكم، ق له منازعا يكون بغترْ محكم من وأن له، إلا يكون 
هؤإن^Jثكأإلأق وقال؛ [، ١ ٠ ]الشورى؛ ه دئكثت,-إقأثإ 

وإنتعال؛ قوله بدليل الدين من فالحكم [، ٦٧]يوّسفا؛ [، ٥٧]الأنعام؛ 
ديناالحكم وسمى ]يوسم،[، و: ؤإالن\رويث\لإلألم عتJرأإم١ثاه ألءلمإلأ,س'امرألأ 

]يومحم—،؛٠ \}نإا)وأ لي ؤ( ١حا٥ نتاحد َةاد( ما ِلإومف كدثا وله• قق 
٧٦.]

اممهينانع لأنه كافر، فهو اممه أنزل ما بغير حكم من أن شك ولا 
يثآأرزأئثثذمحر لتِ وومن لقوله؛ وأيضا حمائمه، وق ملكه ق بحانه 
يتخلفوقد العام، الحكم هو هذا ]المائدة[، َه •'، الكفثويت هإ ثأوكش 

كلك،الجاثي فهذا ذلل؛،. غر إل والخاول، والخهل كالإكراْ لعارض، 
ذللثخوْع الله، همع يتلبق أن يستْير ب إسلامه ومع الحبشة، عل ملكا كان 

ألإي1نيمثتن لءكرهريُ من مِإلأ تعال؛ قوله وق ه، الني عليه صل 
هذهأن عباس؛ ابن عن العوق )روى ممر؛ ابن يقول [، ١ ٠ الحل-٦ ]و 

ق^،بمحمد يكفر حتى المشركون عذبه حنن ياسر، بن عإر ق نزلت؛، الأية 
للهج^؛ اممه رسول قال وقد معتذرآ(ُا'، وحاء مكرها ذلك عل فوافقهم 

أرفسراحاكه عل كاف أ-حدكلم مى إليه، يتوب جنن عنيءو بثوبة مرحا أشد 
قجزة،هاتى منها، قايس وثرابه، طعامه وعلتها منه قايثلتث، هلأة، 

هائثة-؛L، هؤ ^١ كيلك ص سنا زاحلته، مذ أيس ين• ظلها، ق ياصطجع 
وآناعبيءى أنت، اللهم المرح• ؤّدؤ من مال، لم بمؤطابها، هأحد عنده، 

٥تفسيرابنممر؛/ 



سورةادبجفإفرايات ^

عامدأ UUلو الي الكلمة بزْ يكفر فلم الفزح"'م شدة من أخطأ زنك، 
لكفر.

كفريٍن والتفريق بالتكضر، اكسرع ينبغي فلا ممرة هدا ل والأدلة 
هلأيمن عل نحكم لا لكن بالكفر الفعل عل فنحكم انمن، وكفر الؤع 

لاقاصيإلا يكون لا بالكفر والحكم الموانع، واتقاء الشروط توفر إلا 
علحر عظيم، شر باب فهذا الأحاد يتصدى أن أما الراصخن، ولاJعالإء 

والمرءوؤيلأت. ؤيلأت اليوم إل ه عل عهد ل الخوارج ظهر مند أمتنا 
هالامرئ "أبيا اممه:٠ رمول وعيد من ومحذر لدينه محتاط أن بد لا 

قذ"ر".زخننت ؤإلأ هال، ي كاف ؛ذ أخدمحا، جا ممد:١٤ كافث، :ا لأخته: 

٢١ال٠؛)١(صححم (.٢٧٤٧)٠٤/٤
له.والالفذل ٦(، )٠  ١٧٩/ مسلم صحح ٦(، ١ ٠ )٤  a٢٦/ البخاري صحح )٢( 



|قراظتسووةاصء

وسرهمنعاش اللم رعاية مع وقفة 
النمر:أولا-أنواع 

الغلبةفهو الحمى أما ومعنوي، حمى نوعازت للعباد سبحانه الئه نصر 
نوعان!وهذا والحيوش، والسلاح بالأيدان 

إنؤيتخلف نحققت إن فتحقق الكونية، السنن عل أجراه عام أولهإإ 
علللكافرين يكون قد بل وللكافرين، للموتن يكون فهذا نحلضت،، 
تماأوسع \ذثوأأ ق والتفريهل معصيتهم، عل عقوبة فرطوا، إن المومنين 

تفريهلالمادية الأمباب، بعض وترك الإعداد فضعف، الماص، بعض يظن 
[،٦٠]الأنفالت ه ثبمتزناط\'لإل لأمئاآتنسرتنمْ قال،؛ كإ 

ه ٧١جميعا آنفروأ أو بات هأنفروأ حدريتقم حذوأ ءامنوأ ١^؛؛( يمآت؛ا م وقال،• 
عدوهم،من الحذر بأحذ المومنين عباده الله )يأمر كثير! ابن قال، ]الماءآ، 

قبالضر العدد وتكثير والعدد الأسلحة باعداد لهم اكاهب، يستلزم وهذا 
متيله(ّ.

اللهينصرهم فهنا الشرع، عل استقاموا إن بالومتين حاصى وثانيهإ• 
مايثذلوا أن مريهلة لعذر، الأسمابج يعفى نحالفت، ؤإن عليهم ينصر ولا 

القوةأمثاب، ص الوسع ق ما ياعداد الصر، أمثاب، لمحصيل بوسعهم 
فكهعلت سلإ شفكو نن ئلؤه=قم تعال؛ قال، الموكل، وبحن المائية، 

ولثنٍمحأمحتوربؤ وقال،ت ]البقرة[، بمب ي ١^^، مع وأس »==فثارةطدنآم 
عثراكارخ طالع وص عمران[، ]أل إبمو  urذإتؤئ0 ظأؤ' ه وأنمأذل؟أدموأ 

شراينممر'آ/نم\همأ.



اا؛مفسودة إقوايات ^

معالملمون حاصها التي المعارك ق ذلك مصداق وحد العصور 
عدوهم.

إلايكون ولا والرهان، بالحجة الظهور فهو المعنوي الصر وأما 
■محنهلملذ. آنمب •^1 بني^ أثديئ 1، و؛ليمابمآ-مرى ؤ تعال؛ قال وأهله، للحق 

بلءؤ وقال؛ ]الشورى[، ■ب ؤ كثييد عداب ^٠^ عصب ومحم رمم دا->صهبمد• 
]الأنبياء[،ه  ١١٨لويلمثاُمانول هوو]يقإوذكأ ؛يا ندمغهء ؤ مدفرا-لي 

]الإّسراء[.ي ج ^دإ0اصلكا0رئا م وقال؛ 
عليهيشكل ل؛ الممريق حق الصرين وفرق؛٠٢٧ ذللئ، الإنسان علم فإذا 

هاآ نيومبمومأ'لأسهناو؛إ١٠رإئاتصررثان-اإؤ-!بكاءامنإتعال؛ قوله 
بتوفعلتا كإ الأنبياء لبعض الكفار قتل من معلوم هو ما مع ]غافرا، 

أصحاب،قصة ق كإ كاملة أمة فناء بل ١^٠،^،، بعض وقتل إسرائيل، 
صغثر؛ولا ير ولا امرأة ولا رحل لا أحد منهم يق نر أنه وْع الأخدود. 

ربناعوضهم التي الدنيا نار أنيا إلا أبيهم، بكرة عن باكار أحرقوا لأنهم 
؟t ١١• ؛ؤدإك،ألخنرأت|ؤ الأنيار، تحتها من تحري بجنايتح عنها وعلا حل 

وحقيقةالثباءتج ثمرة وهو العياب،، من والجاه بالعيم الفوز ]الروج[، 
الصر.

المعنوىواما نيولبعضهم، الحسى به اييد إن الدنا ق المومت،ن فنصر 
لحجتهم اض يفتح الحجة، ق ذللث، الحالية؛ أبو قال ولهدا للجمح، فهو 

وقبالحجة، الضحاك؛ وقال والقهر. بالغلبة عباس؛ ابن وقال الدنيارآ*، 
ذللشروكل والأحرة، الدنيا ق الأعداء محن بالانتقام وقيل؛ بالعير. الأحرة 

٢• U٩٢/ بالمارد الضر ل الثور ليد ا ا



=إقواد1تسورةاص 

وقدحالفهم، من عل بالحجة متصورون فهم والؤمن؛ز،، للأنبياء كان قد 
منبالانتقام قتلوا أن يعد ونصرهم أعدائهم، بإهلاك الله نصرهم 

أعدائهم^•
عدوهمعل نصرهم الله أن وحد الكهف أصحاب قمة تأمل ومن 

وحففلقرنا بعدم وأنشأ وأهلكه يؤذهم، فلم وبينهم بينه حال، بأذ 
عل١^١^، كرامة أعفلم قيل كإ الصر أعفلم من وهدا دينهم لهم 

أننصرهم من ينتقص ول؛ قالين، حرجوا أنهم يضرهم فلم الاستقامة، 
الإيانبصدق لكنه الأباع بكثرة المصر فليس يبهم، لر قومهم من أحدأ 

الأتاع.ولحسن 
صةوارطءم:

اللهرعاية نيا الفتية نال المي والمادية المعنوية الأسباب من عدد هناك 
يتاملواأن خاصة الأمة ولشياب عامة للمومتان فينبغي وتوفيقه، ونصره 

هى1الأسباب وهده كحصيلها، عوا ؤيويتدارموها الأسباب ده هق 
بهويجلب المقم به يدفع الله أن الموحيد فضل فمن التوحيد: - ١ 
قلو-يمعل فريط %لث الله نصرهم اكوحيد يعلنون وقفوا لما فإمم الحم، 

الأحرةق رحمته إل الوصل المستقيم الصراط وهداهم هدى وزادهم 
وعدوه.عدوهم من فيه ومحففلهم ياوتيم الذي الكهف إل وهداهم 

وخاصمهث الله توحيد حقق الذي الوو إبراهيم حال هذا ومثل 
؛هءوءانثهتعال: الله قال والأحرى، الدنيا ق الحسن جزاوْ فكان فيه قومه 

العنكبوت[.و1  ٢٢لبمره•فيالد-متاوإدم'ؤااٌرقلساكظح\يى 

.١٥٢ jwللغوي التنزيل معالز شر 



كلمن والمري تعال، له التوجه وصدق التوحيد نحريد من بد فلا 
وعلا.حل عليه التوكل حمن ْع وقوته، حوله موى وقوة حول 

الطريقعرفوا لما الفئة هؤلاء فإن انمالحة; اثرس على اثحرص ٢" 
علحمن أثر من الصالحة للرفقة ما نحفى ولا عليه، اجتمعوا %ك افه إل 

خليله،دين عل والمرء يهولون، ك،ا ماحبا الصاحبا فان المرء، 
إنؤينصحه ذكر، إن ؤيعينه ني، إن صاحبه يذكر الصالح فالماحب 

إل"انهللق يتوباأ أن وأراد نفس مائة قتل لن العالر قال ولهدا أخهلآ، 
إلترجمر ولا معهم اش فاعبد اش يعبدون أناما ببما فان وكذا كذا أرمحي 

سوء"ّ.أرمحي أرمحاقذفإنيا 
٢٢أحاط ما مع  ٢٢عقيدعن يتراجموا ل؛ الفتية فهؤلاء الثبات: - ٣ 

وهوالتلماغية، وجه ل ثبتوا لكنهم والاعتزال، للهريح ألحاتبم نحاوف من 
قليل-الدنيا من بعرض دينهم يتعون ممن والمتحولن للمتلونين مر درس 

لالهجرة أن الأيايتح من ًر أوصءصتا وقد اوالاصزال؛ الهجرة ٤" 
أءومنثناحزذسيفي(قكقولهت والرحمة؛ والنصر الرزق أمثايح س اممه سبيل 

ئإنجمأ.وثممدوقعدوء، يمحمءّثاآر؛ ثى محيح وسمأوس مرعما^ها نجذ 
وم؛وا*غ\زللإ م إبراهيأأ؛ وق اء[، ]الت Jt'■■١ رجستأ اذذ■ينويإ وجمأ عدأقي مه> 

ونااءسنم فلنا ٨؛ فقنا رذ آ'ؤندعاء ألا عسى رل ؤآدعئ 'ينه دون ين «» لذعودن
وجعنايحمينا نن لم ورمنا ١، ثنا بمنلنا - ئلأ ؤمعؤث إس1>ى له7 ؤمنا آض دون عن بماّو، 

هج؛إدراهي٠أ عل إنعامه بحن اممه فربهل لمري-%أ[. ه ■٠ طنا صدف لثاف فم 
والمثركين.للثرك اعتزاله وبين الصدق ولسان والرحمة الصالحة بالذرية 

له.واللفظ (، ٢٧٦٦)٢ ١  ١٨؛/ لم مصحيح (، ١٠٢٨١٠)١  ٠٢٨ م البخاري حيح ص١ 



|ضاق1تّورْمفءرؤهربم 
تقالوا الفتية هؤلاء ه~جمسادظنباس؟ 

ليسالكهف أن والظاهر ]الآكهف[، نزدحمتهءوي 
الظنأحنوا لكنهم وهناءته، العيش طيب من الادية، الرحمة أسباب فيه 

ظنهم،عند تعال الله فكان لعل، أو عسى يقولوا؛ فلم بذلك وحزموا بالله 
'١'.ل عبدي ظن عند أنا القدمى؛ الحديث ق تحال ادله قال 

الله؛دعوا الفتية هؤلاء ا"-اكعاء؛ 

ؤهادؤ الصالحان1 عباده وعد كإ لهم فاستجاب ]الكهف[، ه ج؟ رّثدام 
حييربكم إن ' الني.؛ وقال ٦[، ٠ ]غافر؛ 

صقرايردهما أن إليه يديه رغ إذا ءبد0 من يستحي كريم 
اغرلتثوبوتاسدؤىؤزإذ تعال؛ قال نضي،بيتهم: 

للكهفالذهاب قرار يكن فلم [، ١٦]الكهف؛ ١]، هأثت١ آقت 
ولذاالشورى محب والله تشاور، بعد حرج لأنه ابمح إل نب بل فرديا، 

وكعإلهم، تعال اف، توفيق أمثاب من ذلك كان الفتية طبقها فنإ حا، أمر 
دونبرأيه يستبد لا فالعاقل استشار، من حاب ولا استخار من ندم ما قيل 
صالحة.دامت ما ءأا ؤيعمل للمشورة يستمع بل المجمؤع، رأى 

فكمبعده، لا الفعل قبل يكون المشورة طلب أن له التنبه ينبغي ومما 
يعفىوصدق تر، لحاء مكلة ق وغ إدا لم يتر لا النامي من 

ويتجا؛ر.يستنجد لكنه يستشير، لا الأن هذا إن قال؛ حيث المشايخ 
الكلامإذ لآحرها، القعة أول من ظاهر وهذا الممة: ٨- 

فمثللئهم، مدة ق كاختلافهم اختلاف، بينها يفرق لا واحدة حماعة عن 

(.٢٦٥٧•٢)(،صححب٦٩٧٠٤/١٦)٢٦٩٤/٦البخاري )ا(صح؛ح 
الألباق.وصححه (، ١٤٨٨)٤  ٦٨داويا/أب سنن )٢( 



^ u٦الصفسؤره إقراقا

هذايعون شبابنا فليت النهج، وحدة ل يوثر لا الساج الخلاف، من ذللث، 
علليس مائغ ضر حتى أنه يدركون ثم وغره، الساح J؛j، يه ؤيفرقون 

لأو خلافية ائل مل اكعصسس، أما لا؛ ومنه يغتفر ما فمنه واحدة، درحة 
العافية.الله أل نشر، نذير فهذا وجه، لها فرؤع 

فينقضواأعداؤهم يراهم عيانا نحرحوا لر فإنبمم بامحسب1بث الإخد ٩- 
وحملوا؛، ١^٢١١أهل بعض قول عل ليلا تخد؛0 حرجوا ؤإنا عليهم 
ولهذااليوم لهذا أعدوا وكانوا عزلتهم، ق حوائجهم به يقفون ورقا معهم 

الطعامطلبوا أحيرأ ثم رجحتا، كإ بحينه الكهف هذا عل اختيارهم وقع 
التوفيقمن المادية بالأسباب، والأخذ عدوهم، حم يشعر لا كي خفية 

مليئةالنبوية جرة والمثثا(، )فاتبع القرن؛رات ذي ل تحال قال الإلهي، 
بذللث،.

امحثزالالفتية قرار ل الشباب يحص يرى قد القرارالعاقل: اتغاذ - ١٠
انحذوالأمم الله، أقره صائب قرار الحقيقة ق هو و وجثنا، هربا قومهم 

محكمونومححلمهم شبابنا، يعفى محرك التي بالعاطفة لا بالعقل قرارهم 
عليهمتمر ثم والتفريط، بالامزامة المشايخ، كبار عل بل الدعاه عل 

•صاهمت قد القبره وتكون ولت، لت ويقولون فندمون، نون ال

•٣١٢ا/اراجعشرالقرطي'



=إقراهتسورةامم —^^ءء=ءء=ء 

الكهفامحاب سة خلاو ض الدين الفتنة١^؛ 
،jwJابتلاه الإيإن ادعى قمن الإيإن، تبعات من والاختيار الفتة 

خفناائزلوكو ٢ لاي1اتنوة وهم  ١٥١٠يقولواءايرأفإآن آن لقاس ١ أحب ١ انع لءصدقه. 
الطبري:قال ]انمكبوت[ ؛ث ^أامملأن£ 

أنالمثرين، أذى من أصحابك من محمد يا حرجوا الذين أظى "معناه: 
بهجئتنا فيإ فصدقناك بك آمتا قالوا: بان ابتلاء، ولا اختبار بغثر نتركهم 

ومبق، الكاذمب من منهم الصادق ليتثك؛، لتختبرهم، كلأ اض، عند محن 
الدينفتة الناس؛ حياة ق الفتن لأهم تحرصت الكهف سورة أن معنا 

الدينق والفتة البلاء بنإذج حافل والقرآن والسالهلان. واسم والمال 
ئاقأثقاو ؤ تحال: قوله ق الحجل كأصحاب، الفتة، عاقثة من ويالتحذير 

ائثاععل والحث، والرغيمس، ]طه[، ي  ٨٠ؤآصفرأاكامحئ بمدك ين ممق، ثنا 
ؤإثالأخدود: أصحابه قصة ق كإ الفتة، ق ثبتوا الذين الوم؛ن مجيل 

ءانوأ ٧١اإ0 •١ عدآبألمي ولم جهم ظهر  ١٧٧٢
بج]البروج[.» م وؤ\ -ن

فهومتاملة، وقفة نقمؤ الذي الكهف أصحاب الناذج، تاللمثؤ ومن 
زيغعل وتؤثره به، تطمس كتف المومة، القوس ق مبهر)للايإن نموذج 
معثه تبز أن عليها يعر حنن الكهف إل وتلجأ ومتاعها، الأرض 
ؤيشملهاالفتنة، ؤيقيها المؤمنة، النفوس هذه اممه يرعى وكيفه الناس، 

لرحمة('".با 

واختصار.بتصرف ٧ / ا ٩ ت اممرى ضر )١( 
)آا(فيظلألالقرآنه/؛ه.



هرك٧ الكيف سورة إضاداJا يء 

يدفعهقد مما والباطل، اللهو يألف طبعه والفتى تقدم، كإ فتية هم 
إفI الخدين، وق النفس، وحفلومحل الةااب شهواُت، محالف بإ العناية لعدم 

علمحاففل من استحق ولهذا صنوة"'"، له لبمث، الشاُسح من لفعجمتج اطه 
قاف يطالهم تسعة قال، اش، يظالهم فيمن يكون أن الشباب، ق دينه 

."*"،. وبه. عبادة ق ثنا وثاب، العادل،، الإمام طلمه؛ إلا ظل لأ يوم ظله، 
واستحقواالتنويه، استحقوا ا.لعالي عن ذللئح مرقهم ولر فتية كانوا فلعا 

الهدى.ونيادة الإيعاز ومحقق الوصف، هدا بين بالخمع عليهم الثناء 
عناءل، لنتالكبير، الإي،اق الحدمثؤ هدا عند مليا نقف أن أحرانا وما 
العثرة؛ناحد أن عسى الفتنة، عند الثثايت، عل أعانتهم التي الأسباب، 

سبحانه:قوله ق يتمثل الفتنة; ش الفتية لثبات الأسار،س السبب أولا: 
ورظثاو؛ ١٢وزذثهنِئدك، رتهتر ءائمأ مط ئمح،غثكتاهم صؤ 

الفتنةحضرمم ءناJما ولدا إي،انا، الله فزادهم خالصا، إي،انا آمنوا ه: ئلويهنر 
تحال:قوله 3، الطثري جرير ابن يقول الإي،ان، بنور قلر:»م عل الثه ربط 

قلوتبموسددنا الصثر، وألهمتاهم عزذكره: )يقول بمأ: ورظنازميهنر ?؛، 
العيش(ُم.حفص من عليه ععاكانوا أمئهم عزفت، حتى الإيعاز بنور 

الفتنة،عند ^jI>^، الأسامئ السبب، هو القالب،، ق الإيعاز نور إذن: 
علالفتن تعرصن الشريف،: الحديث، ق ق^، الرسول قول ؤيويده 

تزذاء،ئكته فيه نحت، أشرثبا، ين، يأي ^١، ^١ كالخصثر العلود_ه 
أيصعق ملبتن، عل ثصثر حض يصاء، نكتة فيه نحت، ان،كزها،  ١٦ئلوأي 
لغجره.حن قال\لأوو\ووط.' (، ١  ٧٣٧)٠ ٦ ٠ ٠ / yaأحمد ند م)١( 

(.١٠٣١)٧١٥/٢(،صحطم٦٦)•١٣٣/١الخارىيمح 
.٦١٥/١٧يراسرى:نف)٣( 



ءإقواقاتسورةامف حيجئلإبمءء=^^سءءء 
ؤالآ-ئض!نزئؤالأث>و، اليازات ي ظ فتنة تفزة هلا ت مم 

1لأظمبِسى،ولأبجهنا،لكمز،ممالأمف مةئًا 
صاة">ة.

كعرضفشا، ثيتأ القالوب عل الفتن عرض )فثب القيم؛ ابن يقول 
Iقمن إل علها عرصها عند القلوب وقم محسيثا، سيئا الحصثر عيدان 

فهفتنكحا الماء، فخ^ ال jjكإ أسرسيا فتنة علميه عرصت، إذا قلب 
وينتكسيسود حتى عليه تعرصن فتنة كل يشرب يزال فلا سوداء، نكتة 

ءرصتافإذا مصباحه، فيه وأزهر الإيإن نور فيه أشرق قد أبيض وقلت، 
تعرضالتي والفتن وقوته. ؤإمراقه نوره فازداد وردها أنكرها الفتنة عليه 
فتنوالشبهات،، الشهوات، فتن وهى مرصها، أساب هى القلوب عل 

توجبفالأول وابهل، الظلم فتن والبلع، المعاصى ض والضلال، الغي 
والاعتقاد('".العلم اد فتوجب، والثانية والإرادة، القصد اد ف

لكنوصه، تانا بمالقثفا تشيهه )يم م: محاض الماضي هاو 
١١^^؛ وأف الخلل، و'نلأشاَُؤن الإينان عمد عل بيديه أحرى صفة 

بؤيعلق لا الدي الأملس الحجر وهو كالصما، فته ثوير ولمْ بؤ، يلصق 

وارJSكنإ٥^١٥ ثع ^١ الرجل أف المعز الئ؛نيير؛ صاحب وهال 
عنةوزال( اهتص كيلك، صار ؤإدا ظلمة، منصتة لأكل هلبه يحل المثابي 

(.١٤٤)١٢٨/١اام)١(صححم
ا/آانمبم.)مآ(إغاثةالالهفان:

•٢  ٦٨/ ١ ت لم معل النووتم، شرح ، ٣١



^إقراهتسهر٠امف

مء:ذخلأ P يه U أشي أنكث محإذا لكمحوز نالي الإنلأم، نور 
بماُ•

وصفلهم يوجب سسئآ يفعلوا ل؛ أمم بجد الايات يتأمل الذي إن 
أتم:موى الهدى ونيادة المؤكد الإي،ان 
ورثلنايمقثلريهمنؤ والتزموْ: بالحق ونطقوا توحيدهم صححوا ~ ١ 

إذاظنآ أثن إلنه\ دو>نمء من دعنا إن إلأنم الث»نوت رب رقا مماؤأ ناموأ إل 
المواتورب وحالقهم ر-م هو وأنه بأفعاله فوحدوْ ؤ-ه، ثلثا 

يستحقهالا التي بالعبادة بإقرائه ؛أفحالهم وحدوهثم وخالقها، والأرض 
الألوهية.توحيد إل الربوبية توحيد من فانهللمقوا غبمره، 

دو-هءبمن أءندوأ ؤ وأكروه: قومهم باطل من تثرووا ٢- 
ه،اأوإ؛أ ءئآشَتمبا أقرى مش أظلم ئعن بين ظم شر ياميى زلا ءاية 
لفتواوبذللمثج تحلقها؟ فآكيف والأرض المإء بعد وآلهتهم ذلك لهم وأنى 

وحده.والأرض الوات هوحالق آلهتم وحالق حالفهم أن إل أنظارهم 
قولهتفسير ق المحاق أحد وهو قومهم، ودعوا معتقدهم أعلنوا ّ؟" 
دونم^إقهاكد٥٧^٥١دعنأمن وأ'لأزءر(لي الثعتوت رب رق١ ئماؤأ  ١٢١^-وإل سبحانه: 

۶١١١';\ثتئ\ ولادث5أئهظلم ئتظت ؤ قولهم* أوجب ما وهدا زه، شإعثا 
£أمح.ذث^٢وليولإداآبئا 

تكنول( قوة، عليهم لهم تكن ب تا وفاصلوهم قومهم اعتزلوا ٤~ 
تتياومامبمثإلألدينهم، مفلهرين معهم القاء عل قدرة لهم 

^نا'يزأه.

واختمار.يتصرف ٢  ٦٨/ ١ مسلم؛ عل النووي رح ث' 



ءإقدات1تسودةاثمف ريجؤهرس—=—ء=ء=^==^ 
يمقليلا عملوا الكثير؛ عليه ويعْلي القليل يقبل من يحال ف

أبدأ.ذكرهم وحلد _؛\S، وجعلهم الإيإن، لهم فاثبت محلويلأ، رقدوا 
بالحق،ونطق معتقده، صحح هو فإن لم، الميكون أن ينبغي وهكذا 

أوقوتل فان طق، لا ما ه نفمحئل أن ذللث، بعد عليه فليس إليه، ودعا 
هاحر،أو اعتتزل القتال، عل يقدر ولا دينه بشعائر القيام يمكنه ولر أوذي 
بحثه.نصس، والهدى الإيإن وصف من له ويكون عليه، محب، ما فهذا 

ذللئ،ق وكان الردى، ق -بما وألقى طاقتها فوق ه نفحمل إن أما 
الغلامفعل كإ -بما ياحن. أن وللمرء بالعزيمة، أحذ فقد ظاهرة مصلحة 
أنله ليس ولكن بعده، من الأخدود أصحاب فعل وكإ الكاهن، صاحب، 

لرإذا أما البلاء؛ من رضيه ما عليهم محز أن ولا ذلك، عل الناس محمل 
أنوحبه غيره، كلفها أو يتثكالفها أن له فلتس مصلحة ذللث، ق يكن 
يهليق.لا ما الفتن من عليه محر قد الل.ى العمل ذللئج ؤيعتزل ه يتقينأى 

هوإنإ البشر فضلاء من كثير وعند اليوم الناس واغ ل الإشكال إن 
محلبعضها كان ولئن كثيرا، المثداحلة والمقاصد المصالح لوازنة اق 

صالحيس كثثرأ أن إلا اجتهد، من عل يسب لا بحيث ونغلر، اجتهاد 
عنتا،الأمة عل ؛ذللث، ومحر وسعها، ق ليس ما نمه يكلف، اليوم الأمة 
ذلكالإحسان، أرادوا حبث، س أساؤوا بل صنعا، أحنوا ما هؤلاء فمثل 
حينهاالواجب فذلك بالقرآن، والحهاد الدعوق سبل لهم تتيسر أن إما أمم 

٩ ٠٢ئضأآ جلحاك د، نبمنهذئم ال=قتييى ثلأيع ؤ تعال! قال كإ 
أوالهجرة س حينها مناصى فلا ذللث،، لهم ينير لا أن ؤإما تالفرقان[، 

أمرهمص لهم وتيحئ شاء ما رحمته من الحق لأهل اممه ينشر حتى العزلة، 
مرفقا.



ءءءإقراهتسورةامف

الاختلف مهإ المواقف هذه ق الناس اجتهاد فان أمر، من كان ومها 
فيه.التفريط أو الدين وترك الثوابت عن للتنازل محالا يكون أن ينبغي 

هوهذا واسة؛ بالكتاب الأمام او الئابت اضح اسر ثاسا: 
يأزقوله! عله ويدل الفتن، عند البادتا أسامحب من ^٠٠؛ ٧١المسب 

مثنأفرىئمنآطلم ■هلهريمتمربيت يازث زلا ءالهه دونه، ين امحدوأ متثا 
تصلحهرة Lisبحجة ياتون هلا )أي الثوكازت قال ٩•  ١٠علاشَكذبا 

يكونأن الاعتقاد؛ طريى هو )فهذا الظلال؛ صاحب قال بما('؛؛، للتملئ، 
الئنع،الكذب فهو ؤإلأ سلتلمان، له وبرهان إليه، يستند دليل ان للأن
علؤيدل بم('آُ، ي-٠نآف٨ةاعلآش'ىبا أفلم يمث ء اض؛ عل الكذب لأنه 

^٥١كتاب بعدمحا؛ دضثوا لذ ثستن محإكم يركن، مد إن قوله ذلك 
علمهاورد الشتبهايث، ي الخوض ترك الراسخ علمهم ومن ، ٠٢٠ونسي 

يآزمتوألنتن مقالوأوؤم'آغلأمما بعثهم؛ بعد تعال اممه قول وتامل اممه، إل 
الأية.٠؛؛ احدحفم 
الأصولق الأمة فيها تنانع التي الٌرإع ائل )م* ظه تيمية ابن مال 
فتهابمتر بل الحق، فتها يمحن ر والرسول اش إل ترد ب إذا والفرؤع 

ول؛بعضا بعضهم أقر افه رحمهم فان أمرهم، من بينة غثر عل المتنازعون 
بعضهموعتان عمر خلافة ق الصحابة كان كا بعض، عل بعضهم يغ 

فبغىالمذموم، الاختلاف، بيتهم وقع يرحموا لر ؤإن عليه، يعتدي ولا بعضا 
مثلبالفعل ؤإما وتقسيمه، تكفثره مثل بالقول إما بعض؛ عل بعضهم 

)ا(فحاكوير:*ا/'ه"آ.
مرفسر. ٤٢٢٦٢; )آ(الذللأل 

. ١٧٢/ ١ للحاكم المحيحض عل المتدرك )٣( 



==إقوادات،،،ودةا)مف هءهااربم=ءءءءءءءءعءءء== 
منأعظم فتنة فاي والظلم(*"، البيع أهل حال وهده وقتله. وصربه ه حب

الفتة؟!هدم 

سبحانه:قال ^حسة؛ هسة كانه وم انم جماعة تؤوم ثالثا: 
معناومر لفتى، قلة حع والفتة #، هدى وزذثهن ثريهز ءانلجإ غط ازانم 

الأصلل وهو وصفة، اصا يكون والفتى سبعة، كانوا أنبمم عل الدليل 
منيمتد بل معينة سن عل إطلاقه وليس الْلرى، الحدث للشاب يقال 
نحوق وذلك مداه محيباغ الشباب ؤيشتد يقوى أن إل الشباب طراوة أول 

سنذلك ب؛ن فإ الناس، احتلاف بحميج تزيد وقد والثلاث؛ن، الثلاثة 
الفتوة.

عليهاالخروج عدم حد نحاوز الكهف، أصحاب عند الحإعة ولزوم 
لأنالعفليم، أثرها لها الصالحة والصحبة والصحبة، ، الائتلافإل بالقول 

آحرون،معه كان إذا أما فينقطع، يكل وقد يستوحش، قد وحده الساللئح 
أدركهأو أحدهم، حار إذا بعضهم أزر س يشادون وهم يانى، فانه 

تفرقهمأن ْع حماعة اعتزلوا اعتزلوا لما ولهن.ا الفتور، عوارض من عارض 
تضعلا تقول: والناس أحدهم، عل عثر إن بعضهم عل للحفاظ أدعى 

لأبدفكان مصالحه الأحتعإع لهدا كانت( لكن واحلءة، سلة ق كله الييفى 
منه.

عنتصرفهم أن ولا نشرم، عن الحق أهل تعوق( أن سغي لا القلة إن 
الحقل ا.لنيإ عل عزموا ولكنهم قليلا الفتية د عل. كان فقد رسالتهم، 
إذآسهم؛ وتقدم شانبمم وعلو محالفيهم كثرة إل التفتوا ولو إليه، والدعوة 
بلقلة، أو بكثرة يحرف لا الحق أن التحقيق لكن أدبارهم، عل لارتدوا 

سر.بتصرف(  ١٣١ / ١٧الفتاوى مؤع حما 



ءءإماهوا،أسمرةار>ٍف!

لثنممزلآلناًى نن ءؤدإةَؤما ت قال ك،ا ملءمومة، القرآن ق نحيء ما أكثر الكئره 
[lil ،]_ يونس[،إ-;محب تةأصءزثادئنايثغشى ^١ ^٧٨وقال؛[

وإنؤ وقال؛ ]الروم[، مأع(آه محآمح%ىه(ممئة ؛ؤولأَمحل وقال؛ 
ومآؤ وقال؛ [، ١١٦]الأنعام؛ ه ضزأس ص ينيّأوث ألفرس يع 

يؤبىوما ؤ وقال؛ ]يوسف[، ي  ١٢يثؤمهن وإو-مصث ألناتن يكر 
فقال؛مواطن ي القلة ومدح ]يوممج[، # ي أ>=غلماقإلأ 

ألصنفحتتؤثيلؤأ ءامنإ أؤ!و( وقال؛ ]سبا[، ه ''٢^ ؤوكلتيهاديىالأ^ةوو 
ئؤةأبيآيأ'ةأه]الواقعة[.[،وقال: ١٢٤^٥^١^ه]ص؛ 

أمطان، المستقيم الصراط طالب، كان )ولما ص القيم ابن قال 
القلمةغاية ق فيها مافقه طريق لسلوك ميدا عنه، ناكبون الناس أكثر 

نبهبالرفيق، الأنس وعل التفرد، وحشة عل محولة والقوس والعزة**'، 
السيينمن عليهم اش أنعم الذين وأمم الْلريق هذه ل الرفيق عل سبحانه 

الصراطفاضاف رفيقا، أولئلث، وحمن والصالح؛ن والشهداء والصدشن 
للهدايةالهلاو_ا عن ليزول عليهم، أنعم الذين له، السالكين الرفيق إل 

الصراطهذا ق رفيقه أن وليعلم جنسه، وبتي زمانه أهل عن تقرئه وحشة 
همفامم عنه، الماكبين بمخالفة يكترث فلا علميهم، اف أنعم الذين هم 

علميكالسلف؛ بعض قال ك،ا عددا، الأكثرين كانوا ؤإن قدرا الأقلون 
تغترولا الماطل وطريق ؤإياك السالكين، لقلة تتوحش ولا الحق بطريق 

الهالكين(*".بكثرة 

سر.بتصرف ٢ ١ / ١ الماممن مدارج ( ٢) 



|قراداتصأارٍف؛=ركوةلإبمء=ًًًًء^؛=^==^==؛ 
ذاتاممه رمول قال  ijlsالعاص بن عمرو بن افه عبد وعن 

قال•اممه؟ رمحول يا الغرباء من فقيل• للغرباء' ًلوبى عنده• ونحن يوم 
يطههم''ُا'.ممن أكثر يعصهم من كثثر سوء أناس ل صالحون أناس 

ينتفلرهوئا أبصر عليه مقدم هو بإ كان الحقائق هذه للمرء ظهر فإذا 
منيلقى حتى قلائل، أيام إلا هي ما ثم أصر، الْلريق عل حشة وس 

إو]النساء[. ٦١-يم، ؤيانس عليهم اف أنعم 
أوىماد تعالإ قال ااسيتا؛ وطلب بالدعاء اللي.ق إلى القوجد دابما؛ 

وللدعاعص ■١ رثآءايناينذثذضثؤنىتامنأأنيثارئسدا 
وهادنيهتظبأذعوتيكجمليظإنأكت٠تث>لإونم تعالث قال عفليمة، أهمية 

قالأسباب أقوى ومن ، ]غافر[ # •٦ دا؛؛نيرنث< هؤ ثيدحلؤف بمادق عث 
الأدوية،أنفع من )وهو القيمث ابن قال المْللوب، وحصول الكروم، دفع 
نزل،إذا نحققه أو ويرفعه، نزوله، ويمنع ويعالحه، يدافعه عدوالبلاء، وهو 

تمقامات ثلامث، البلاء مع وللدعاع المؤمن، وهوملاح 
فيدفعه.البلاء من أقوى الدعاء يكون أن ~ ١ 

ولكنالعبد، به فيصاب البلاء عليه فيقوى أصحف يكون أن ٢" 
صاحبه("*.منهإ واحد كل ؤيمغ يتقاوما أن ٣" ضعيفا. كان ؤإن نحققه 

لمومما نزل مما ينفع "الدعاء قال; الني. عن قها عمر ابن وعن 
اللهرسول قال قالا ه سلمإن وعن بالدءاء"رآ'، الله عباد فعلتكم ينزل، 

الر">**.١^١^٠ و يزيد ولا الدئء، إلا القضاة "لايرذ 

لضْ.حن قال (، ٥٦٦ )٠ ١  Y٧٧/ محل بن أحمد مند ( ١) 
سر.بمرق ١ ٠ ص اللكل؛ الجواب )٢( 
صححل الألبان وحسنه (، ١٨١٥) ٦٧٠/ ا للحاكم الصحيحين عل التدرك )٣( 

ّا/اها)آ«؛ّآ(.الجامع 



 SSS-إمحواهء'،ا>رةال؛بجض؛

ابنيقول الباطل: أهل واعتزال بالدين الفوار وينه العمل، خامسا: 
كإديته، عل خويا العبد يفئ أن الفتن، وقؤع عند هوالمشرؤع )وهذا ممر! 
ثعفحا يتع غء أحدكم مال حيث يكون أن يوشك الحديث،! ق حاء 

العزلة،تنؤع الحال هدم ففي "٠ الفتن من بدينه يفر المطر، ومواقع الحبال 
والحْع(رُالحإعات ترك من -يا يقوين، لما عداها، فتإ تنمئ ولا 

ورذم تعال؛ قوله الكهمؤ أصحاب، قحة من ذللئ، عل ؤيدن، 
فارقتموهمؤإذا رأى• كثير؛ ابن قال اثء؛و، إلا سدؤيى وتا آغرلتئوس 

بأبدانكم('".أيصا ففارقوهم اش، غر عبادتيم ق باديانكم وحالفتموهم 
منمأوى لهم فكان الكهف، إل أووا أنم عل جمرهم أول، ل نص وقد 

يتضمنلغوي أصل والإيواء ؤإيانم. دينهم من ينالوا أن الكافرين القوم 
تيوسف عن تعال اممه قول ق المعنى هدا وتامل الإشفاق، أو الحمع معنى 

ثبتجنىيعاهتكامأغلا آناينوك ئادإل أحثاْ ءاؤمحقإيه يوسمى لمادحلوأعق وؤ 
رحمتهمن رببمم لهم فنثر ، الكهف، إل أووا هؤلاء وهكذا ه،  ٦٩ثعاوك^ 

الوار«،عةماشاءا

خروجأن ظن من محطئ الاممحدوترتيبها؛ تقدير حسن وأح؛؛وا؛ سادسا 
نقاشهمعلينا اممه قص وقد منهم، أواتفاق ترتيب أي يبقه لر العصبة هذه 

ثلنآإذالثن. دوذعءإلها من دعؤا لن إلين الثنوت رب ربنا ممالؤأ نامأ فقال! 

الألباف.وصنه ٢(،  ١٣٩)٤  ٤٨إ/ الترْدي منن ( ١ ) 
)!ل(صححالخارىا/مل)بملذ

يثر.يتصرف ١ ٤ ٢ ه/ كثثر! ابن ضر )٣( 



^إقواهتسورةاثمض 

شُيمضذوإيأميى مزلأ ^٠٤ ١٠>؛>_؟ بن امحدوآ دتؤ/قمتثا £ ظهثا؛ 
١!،آءرنثأونإرثابمثدوزى^١؛^أثنهآيأا نإذ  ١٠مشآفممح(عقاشَتحة ئمنأقام 

ليسالقيام وهدا ب، ،؛؛ ص'رصإننءي،ويجثتؤتييِيبثا
النقاشفهذا قومهم، غفلة وعل العمالة، ْن إقامة هوقيام بل رقدمم، من 
غجرممرت)ذكر ابن قال ترتيبهم، حسن عل ظاهرة دلالات وفته أولا كان 

وأممومادمم، الروم ملوك أباء من كانوا أمم المقرين من واحد 
ظاهرق فيه محمعون محتمع لهم وكان قومهم، أعياد بعفس ل يوما حرجوا 

جبارمللئح لهم وكان لها، ؤيدبحون والهلواغست،، الأصنام ؤيعبدون البلل، 
وحرجالناس، حرج فلمإ بدللئخ. الناس يأمر وكان دقيانوس، له! يقال 

الجودأن عرفوا بصثرمم، بعن ونفلروا قومهم، مع الفتية هؤلاء 
واحدكل فجعل والأرض• السموات حلق لليي إلا ينبغي لا لأصتامهم، 

وهوالحر آخر إل ءنهم(ُا'، وترز منهم وينحاز قومه، من يتخلص منهم 
مشهور•

غالبايكون لا وهدا التعريف بال الكهف تعيينهم ترتيبهم حملة ومن 
وهوبالرقيم ؤإتيامم الحراسة، كلب ؤإحصارهم ذكره، ظوى باتفاق إلا 

أممفالمقصود سبق؛ كإ تحصهم، شؤون فيه كتست، لوح الأقوال أظهر عل 
أثناءق دلائل ولهدا التيسر، محسنون عقلاء وقلتهم صغرهم عل كانوا 

الطعام.طلب ل اكلئلفخ عل وحرصهم يقفلتهم، بعد كحوارهم القصة، 
منالنجاة إل بما اض وفقهم أمور جلة من ترتيبهم من ذكر ما فكان 

الذلالين.وتسلط الدين ق الفتتة 

واختصار.يتصرف ١ ٤ ١ ه/ ممر ابن تهسار ( ١ 



SSS  ٨سيئةاا؛بجف!^٥٧

يدينءإن ل؛ىمنمح لامدل رك دكتاد_، من أو؟ىإثش ءآ ؤآنل ؤ تعال• قال 
ةُمحجهه' ؤأنسينيدوف إثدوذ ربهم يزعوكت 

وكا>ت\هنبه ؤأئح صناقه>عندزئا من ولانيغ آلح؛زق زيثه رن عتم ثناك تد 
ُارإممهسن قآءهلأد؛نةنثاءلإكررإئالنية يمن يذؤز ين فجاأئ'رهلآلم، آمرء1 

وساءتالقتاب افيحؤأ بئؤى دعاوَةصفي نستمثإبمامو١ مثرمإدقهاوإن أ-ءال 
?,أي؟ظ لنتئ وت السإذالأبيع بميiهمي:انيإ مساج؛إن 

حمنلبا، ؤيمؤن ذهب أسائدين ^^رظنزحاين أؤلجك 
هلإثائ^ يننأني< 
وعردروس من حوته بإ الكهف أصحاب قصة يان اكتمل لما 

مهءقوتة'صاآتي ؤ محاطانثيه.ت بقوله 
انتقللا3كهف[، ٢^^ أ-ثدا نهريندنيهءنأنيعم1 

الردق الطرق أقوم لسلوك إياه موحها -خطبه. فيها ناع حديده لفقرة 
الض.،لتعجيز المتكررْ وطلمامم وتكذيبهم، الكافرين تعنت عل 

الكهفأصحاب قصة من إليه أوحي ما يبلغ أن فأمره الحق، عن وصرفه 
أنأمره ذلك،؛ وغر الشرك عن والنهى للتوحيد الدعوة ومن وغرها، 

قولهم:ق التبديل دعوتم إل يلتمت ولا الكافرين أخلهر بتن كله به يجهر 
تبديلعل أحد يقدر لا لأنه [، ١٥]يونس: ه عزسآ1ودمح يخني ومي 

حاءهما ؤيتع تلاوته عل ؤيداوم عليهم يقرأه أن بل الله.؛،، سوى فيه ما 
منله محي لر يقحل لر إن لأنه تبديله، يهلال_ا لمن ملشت، غر به ؤيعمل فيه 

ونيارأليلا رببمم يمدون الذين يلزم أن وأمرْ ملجأ■ اممه دون 



ءإقواداتسورةامف ><وه><ًً^^ً==^ً=^^ءء 
ونهاهالكفار، أشراف إيإن رجاء محالتهم عن يرغب ولا مرصاته، ابتغاء 

يحنأن أمره يم رتهم، ذكر عن وعقلوا أهواءهم اتبعوا الذين ءلاعة عن 
يضرمولا إيامم ينفعه لا الذي خالفهم وهومن حق به حاءهم ما أن لهم 

ولهفعليها كفر ومن مقيم، نعيم ربه عند وله فلنفسه آمن فمن كفرهم، 
أليم.عذاب ربه عند 
ذيمتهءولنؤدا-يندوذمحل،ضيإ،لامذل هكتادارك ين ثآأوءىوإص< ؤآنل و ٠ متم 

ناقبلها٠٠ا؛أية مناسم 
قالقبلها، لما الأية هذه متاسثايت، من عددآ افه رحمهم العلياء ذكر 
—ي،اثله بيا يأق أحدأن ولايقدر قوله، ق شك لا أنه تقرر )ولما اJقاءيت 

حنالقدرة، وشمول العلم بت،ام ختما كونه مع ~ إ ينافيه بجا فكتفإ 
وجهعل اقرأ أي ء وانل م م؛ ١^٣ ش ءإ عل -عتلما بقوله تعفيه 

وهوه، الني ْع الخهناب لأن للمجهول وبني # ؤمااو؟ىإثش اللازمة 
الذي؟؛:• رك يتثتاي، ئومحن سبحانه الله هو إليه الوحي بأن القطع عل 

-غرفيه رغبا من عل وغرها، الكهف أشل قصة ق تربيتلئا أحسن 
وعلونفيه— ؤإثثاته ووعيده بوعده واثفن فيه ما واتبعوا غره إل ملتفت، 

غرهم(را'.
الغيثاءتامن وكانت، الكهف، أصحاب قصة ذكر )لما الألومحي؛ وقال 

شأنهجل أمره الاشتعال حيثية من معجز أنه عل عليها القران اشتعال ودل 
أنهالربهل وجه وقيل! ؤأثزو... مثحانه! بقوله لرمه عل يالواقلبة 
يتلوبأن سبحانه أمره الاستفتاء، وعن فيه التعمق الراء عن نهاه لما سبحانه 

ولابه وامض أمرهم من اليلثا أوحي ما اقرأ قيل؛ فكأنه إليه أوحي ما 

بمرفسر. ١٣٩/٥الدررلاJقاصنظم 



هري٨ إضاتاات،ا،ؤرةالكهف

تستفتولا حيالهم ق تتعمق ولا ذلك انح أو ذلك، من لأكثر تتعرض 
النواهي('".من سم بإ متعلق مالكلأم منهم، أحدأ 

المثرين،عل الرد )والمقصود بقوله• ذلك، J؛j، فقد عاشور ابن أما 
عنفا/ا آحر؛ طلب إل وانتقلوا إلا ثيء لهم محن لا أيامئد كانوا إذ 

للثناءالقرآن بعض بجعل أن وطلوا القربتن، ذي وعن الكهف أهل 
الكهفأهل وعن الروح عن الجواب وعدهم ئإ ذللثإ ونحو علثهم، 

بانذلك ذيل المسالت؛ن، إحدى ببيان لمعدرتيم قهلعا إياهم وعده الله وأبر 
الولكي اش، لكلعات مبدل لا وأنه عليه أنزل كإ القرآن يقرأ أن نبيئه أمر 

ماكل عن نحيبهم أن ق بالهلمع مالوه، ما بعض عن الإحابة يهلمعهم 
طلبوه('".

المإواتغيب له تعال أنه أحتر )لما السحديت العلامة وقال 
وكانعباده، -يا خر الي إلا طريق، إليها لمخلوق فليس والأرض، 

فقال!عليه بالإقبال تعال أمجر الغيوب، من كثر عل اشتمل قد القرآن 
 W٢٧مكث دود، ثأننجدمن لكشه، لاندو يضابرلف من أرءيىإتك اثل،آ ر

منً=لآابرلآ"ئ؟ىلثش ذ ؟
الأساعاوهو واحد، أصل والواو واللام )التاء ظقع؛ فارس ابن قال 

ابنقال آية("'، بعد آيه يتح لأنه القرآن، تلاوة ومنه سعته. إذا  AjjJuيقال! 

)ا(-فرروحسنلأّاا/1آأاصار.

باحتمار.٤  ٧٥/ ١ عدى الضر )٣( 
•٣ ٥ ١ / ١ فارس لابن اللغة مقايس معجم )٤( 



=|ثراهتسورةالءف 

القراءْ.بمعنى أنيا أحدهما! قولان. التلاوة هذْ )ق ؛©،!ك! الحوزي 
ايهالئاق: وعل القرآن، اقرأ الأول: عل فانمى الأتماع. بمض والثاف: 
ممرابن قال العلم، أهل بعض ذهب، ^٠^!، ١١من كل ؤإل ، ٠٠٠به(واعمل 

الارس(ُ'*،إل ؤإبلاغه كتابه بتلاوة س رموله آمنا تعال )يقول • جهس 
معانيهبْهرفة إليلث، الله أوحى ما انح رأى• • ظقه عدى الوقال 

بالتلاوةوالأمر ؛ ٠٣٠ونواهيه(أوامره وامتثال أحباره، وتصديق وفهمها، 
قولهل روالأص ص الخشش قال والامتثال؛ واللاغ القراءة يثمل 
وقالالأتبيع(*"، بمعنى والتلو: القراءة، بمعنى للتلاوة مامل واتل 

ولاهذا، ربك كتاب من إليلث، أنزل ما محمد يا رواتع ظى؛ الهلرى 
.٠٠٠وحرامه(بحلاله والعمل وميه، الله أمر من فيه ما وابلع تلاوته، تركن 
ابنقال الكتاب، هذا ي ^^? ١١لبيه هك اممه أوحاه ما كل يشمل الأمر وهذا 

آؤ و الامتمرار. عن كناية ن\ذله ؤ قوله: ل )فالأمجر ظق: عاشور 
1؛ما أن الموصول ومفهوم إليلثا. أوحي ما كل أى للمحموم، مقيد ه اثني 
وإعهلائهمعلميهم الثناء ق يقوله أن اقرحوا ما وهو يتلوه، لا إليه يوح 

التصوي«_ا(رأا.شهلرأمن 
4 ه وأما  xj\ju

)ا(زادادبمأ/،ماآاحممار.
انمار. ١٥١ْ/ممر )آ(تضراين 

.١٤٧٥/ الملي شتر )٣( 
.١٠٣• r/ بالقرآن القرآن ضر ق اليان أضواء )٤( 

.٦٥١/١٧)٥(شثرالط^رى
.٣٦٢واكوير\>/)!(التحرير 



منأحدأ أن فمنها! العال؛ جليل عل العبارة قصر مع اشتملت فقد 
ولابنقصان ولا بزيادة لا الكتاب هدا من شيثا يغير أن يقدر لا الخلق 

مؤول(ُا'،ولا محرف ولا لها مغير لا )أي! ■؛هئتقه؛ ممر ابن قال بتحريف، 
فكل]الحجر[، ث'محلدد،هاه ؤ تعالت لقوله مصداقا 

—الكتاتيب صبيان وكان الرياح أدراج سعيه ذهب، منه ثيء تغيير رام من 
بالتأويلمعانيه تبديل رام من وأما بالمرصاد؛ له غيرهم~ عن فضلا 

عبرالقرTن لهدا هث اممه قيض فقد مواصعه، عن الكلم وتحريف، الباطل 
وتأؤيلالمبطلن وانتحال الغالن تحرفإ عنه ينفون ريانين ءلإء القرون 

الخاهلن.

أنه)بثن ظققع؛ الثنقيش قال ذللئ،، عل يقدر وحد0 اش أن ومنها! 
أحديقدر فلا عدل، وأحكامها صدق! أحبارها لأن أي ل،كلإته. مثيل لا 
قمبيتا جاء وهدا جورأ. عدلها يبدل أن ولا كديا، صدقها يبدل أن 

ومهشم مذل ونمهن ؤ تعال! كقوله أحر، مواصع 
وقولهالأحبار. ق يعني ررصدقارا فقوله! ]الأنعام[. ه اممي آلثمغ 

ماعق ص؛ردأ قف ين ؤوكنَ،ةذقرسث وكقوله! الأح،كامب ق أي ررءدلأ<، 
هبإى ين هشتاأؤوكد■جآءلئ 6 ولا آئنهممحأ •حمحآ َكي-بوأدردوأ
الآياتامن شاء ما يبدل أنه أحر، مواصع ق تعال يئا وقد ]الأنعام[. 

١٩آعيروأس ءايؤ ثؤتتقايى ءابة بدلثا وإدا ؤ كقوله! شاء. ما مكان 
آوتمتا عثتي ثأت ءايةأوئدسها ثمحيى وما وقوله• [• ١٠١]النحل! غو رأرؤّ 
١]البقرة! ه محقيهأ  قادأئمتيبثتب ئتقءثؤ-نءايتاتا ^٥^١ وقوله• [، ٠٦

.١٥١ه/ )ا(وفساراينممر 



إقوادإو|ررهورءائمف

ي1ماإابن أثدلئ أن لإ يمحت ش،C غ؛ويدآأؤدلم ف_زءان أثب لتات، بُيرجوف 
ثيئ»ليرض:ها[(''/

لمالهم متمك ولا الأية، بيده النسخ وقؤع ينكر من لما متوقد 
عامه لامثدد م ) ظقتء! أبوحيان قال وقوعه، عل الدالة الآيادت، من مبق 

لهمثيل لا أي مLللآ }لا ل إما فالتخصيص أيضا عام ه  و
قؤإما ٩، ,؛انه ممحقاث دلثآ;انه وإدا ؛ ٠٠قوله! إل ترى ألا سواه، 

قالنسخ وقع الخثر غثر تضمن ما لأن الخ؛ر، المتضمنة لكلمإته أي كلمإته؛ 
يعضه('".

لهميستجاب أن آمالهم قطع اممه ^]،١١^، مبدل لا أنه ببيان أنه ومنها! 
)كانواالزمحنري! قال الوحي، مجن أهواءهم يوافق لا ما وتمر ديل تل 

منه وآذثاتار؟يىإقش ؤ له! فقيل أوبدله، هدا غثر بقرآن ائت له! يقولون 
أحديقدر لا أي! ربك،، لكلمامتج مبدل فلا به، بمدون لما مع تولا القرآن 

١٠]الحل! ه مأءكاُى؛انه ٧^١دل_اتايه ه غثرْ تبديلها، عل   ٠٣[('١ •
غؤ؛ؤإنيديندولجت٠ن١ رعاش« مؤلم أما 

إللخدن، يقال! اللحد، من )مفتعل هس! الهلري قال كإ فالملتحد 
بالشقوليس القبمر، من ناحية ق لأنه اللحد، ومنه! إليه، ملت، إذا كدا 

والترك("،،بالعدول المعاندة وهو الدين، ق الإلحاد ومنه وسهله، ق الذي 

باحممار. ٠rr\-Tr بالقرآن-Y/ شرالقرآن j اليان أمواء )١( 
)آ(شراوحرسلأفحيانيمهم؛.

واحممار.بمرق ٨ الكشاف؛/ )٣( 
)؛(فراسرىبا/آهأصرف.



عاشور:ابن وقال اللجأ'ة، وقتادة: محاهد قال كإ الأية ل به والراد 
مكرو0من مفر أنه ؤيفهم الميل. تكلف أصله لأن الافتعال بصيغة )وجاء 

نحدلن والمعنى: الملجا. بمعنى كان فلدللث، إليه، يأوي أن الخائف يتكلف 
يريد. ٠٢٠فيه(طمعوا مما تاييمهم هلءا من والمقصود عقابه. من ينجيك شيثا 

أوالقرآن هازا بال.يل من طلبوه فيا للكفار يستجيب أن يمكن لا الص؛ أنه 
٥.بغم الإتيان 

)ا(الابقيا/اها•.
)أ(اكحريرواكو,رح/آآمنمف.



=إقراهتا،،ورقاههف 

يبتلوالضراء، بالسرام الرء فيها يبتل وامتحان، ابتلاء دار الدنيا 
نحلوولا الخال، ورقة والمرض بالفقر يبتل كإ والخام، والصحة بالخى 

دنياه.أوق دينه ل سواء والمحن، الثدائل، من ان إنأي حياة 
وانمرانالكهوف إل يلجوون الزمان قديم من الناس كان ؤإذا 

أنفسهمليقوا أو كاسر وحش س هربا أو متربص عدو من فرارأ الحسية 
كهفاللمرء جعل قد سبحانه الله فان الشتاء، برئ أو الصيف حر من 

يقهلعونالدين أعدائه من محميه و والمحن الفتن ليقيه إليه يأوي معنويا 
وماواحد، كهف هو ودنياه. دينه حراب ل ؤيعون الخنة، إل ؤلريقه 
هوالكهف، هاوا مرايا. كونه يعلوو لا متجاة أنه للبعفر نحيل قد تما سواه 

إلأوى اممه إل أوى من فإن يرضيه، بإ اطه إل والتقرب والإيإن التوحيد 
}ولنقوله! تدبر لن بيان أحل الحقيقة هده سبحانه وقد؛؛ن صديد. ركن 

الملجأوهو الملتحد المعنى؛،ن ق التقّارب وتأمل ملتحداآ، دونه من نحد 
والقوة،الحول من اكرؤ المْللوب أن يدل قويا رابطا نحد الكهف،، و؛ين 
لأناممه، مراد غثر عل كان إن النجاة أسباب من المرء يفلته قد ما كل ونبي 

قدسبيلها؛ ق الثمن كان مهإ اممه، صرع في،ا إلا تكون لا الأكيدة المجاة 
أوالوءلائفح ترك يكون قد الخلان، ومفارقة الهجرة الثمن هذا يكون 

لكنالمعنوي، أو الحي للأذى التعرض يكون قد والخام، بالمال التضحية 
فعلك،ا بالسكينة، قلبه افه ملأ موقنا راضيا الهلريق هدا ق سار من 

العسريحد من وأيلوله لهم، نشر كإ رحمته من له ونشر الكهف، لأصحاب 
مسرا٠



٨اثكهف|قراتاواا،ااورة ^

أهلمن ممر ينالها لا راصتة عيشة يعيشون الابتلاء أهل ممرأمن إن 
اشأعطاهم المناصب، أصحاب من أغنياء عن سمعنا فكم العافية، 

بلبالسعادة، يشعرون لا ذلك ومع المعايش، وطيب الحان الزوحات، 
رفيقةحالهم أقواما نجد القابل وق الانتحار، عل يهدمون ما ممرأ 

أتيمذلك ق والسر قلموحم. تغمر عادة اللكن ومرض، فقر وعندهم 
أيديبمم؛ين ما إل ركنوا وأولئك، الطريق، وحشة عنهم ، ^١١باض أنوا 

حياتهيمؤغ أن المؤمن فواجب هم■ أنفاهم فاناف ونوا العيم من 
الفتنفكل الشرعي، بقدره اتكوق اض قدر مع ؤيتعامل اش، منهج وفق 
للحصولمميين وسعي المفاهيم، وتنثر الأحوال تبدل من نراها التي 
هذاكل أحرى، ويالترهيب تارة بالترغيب العلم، أهل من تتازلامت، عل 
بحبل؛الاعتصام الشرعي، بالقدر إلا منه نجاة ولا الكوف، اش قدر من 
بحانه.إليه والضراعة اللجوء صدق مع إليها والدعرة بآياته والعمل اض 

٠؟

أصحابقصة ق حاء ما أن تأكيد الأية هده ق ١" 
خلاف،من فيها وقع فيإ الحق هو وأنه اض من وحي اتكهما 

أنكرهالذي الأمر وهو .، الني يوة صحة يتضمن وهذا 
القصة.هذه عن يوالهم منه التاكد برعمهم وأرادوا ركون الم 

مواجهةق به والعمل اش لكب بتلاوة الأمر ل ٢" 
قالوتزكيتها، القالوب نشيت، ق أثر من لهذا ما عل دليل المكذين 

ولهذهزمحمد[، #  ١٧موي-4ن نءاثيم رادو_^، ثإكاآ٠ثJو؟ م ت تعال 
مواضعق ين )وقد ت •؛بجلقه الشنقيهلي قال أحرى، فوائد التلاوة 



=إقراد1تسورةامف 

كئوله!واتباعه؛ القرآن تلاوة بسبب نحمل التي التائج أحر 
سثاوأزئن1هلم مثا ؤأمفؤإ الهتأؤْ اشوأق_امأ إ0أةبميتفيك؛كئب ,م 

ءؤ؛لن؛نوقوله: ]فاحنر[، إو  ٢١لإهكن؛دٍثوو محمحى يعلابمه 
ا-اشئيبمهم جءلأهك ينحز وش بلأومحءأُنجكقنوئبج، ص ١ تلؤم ء١يهم٢لإئث 

السب(ُأ/بخصوص لا اللففل بعموم وانمرة ]البقرة[، و  ١٢١
بحروفوأنه اممه كلام القرآن أن عل دليل وفتها ٣" 

غثرزعم ش حلافا السنة أهل مذهب وهو )لكلماته(، لقوله 

القرآنتبليغ و . بالمي للتامي إرشاد فيها ٤" 
بإذنأكلها دعوتيم فتوق الحر الحر ليوافق به العمل مع للناس 

اممه.

أصواممتتعال إذ اممه الثدلن عل رد الآية ق ٥- 
بزعموتارة الكفر، دول س الضغومحل بحجة تارة الزمان؛ ذا هق 

دينأن ْع الوسهلية، عل الحرص بزعم وتارة الدعوة، مصلحة 
تحذيرالأية ففي عنها، فيه؛نرج تغيثر فاي الومهلية هو الإسلام 

اممهعذاب من يجدوا لن بانبمم ذللثج فعلوا إن وغيرهم لهؤلاء 
ملجأ.

يعلملا إذ يورم، وتفخيم القرآن تعفليم الأية ق ٦" 
وقافه، كتاب سوى الزمان تهناول ْع التبديل س حففل كتاب 

والحمل.والقراءة عليه؛الإيهان الإقبال ق ترغيب هذا 

٠٠٣٣ ٣; بالقرأن القرآن تر تفل ايان أضواء 



وحدهأنه تعئن )فإذا التوحيد؛ لخناب حماية لأية ا ق ٧" 
الراءق إليه، الرغوب يكون أن تعين الأمور، كل ق اللجأ 

حمعق المسوول الأحوال، كل ق إليه اجلفتقر والضراء، 
الأالب(>ا،.

وأدستي_رددوذإلمدوو ييهم يدعورك أؤث0 خ مست، ؤآمبمير ؤ تعال• قال ثم 
ويبعدؤئا عن منأعهداهثه' آلح؛ووالوباولايغ زينة رئ عمم ءي-ناك و؛لآ0نو وحهمُ 

هؤاشآر،,ممما هميث 
سبب

ؤوثُممثمحألنت-منريحبآية؛ وارتبامحله نزولها محبب عل الكلام محبق 
ءقهعِ•مائك ين وما ثى؛ ين جثثابهم ين عقك ما ئجهمء يوبدؤف ألمدووؤإلمثي 

يه! سعد فعن ]الأنعام[، ي ئ:" أقيمك ئ دةؤ0 قطريهم نن 
وابنأنا ستة ق نزلت ق\ل.' ه ؤأيسي أييدوو دعونريهِ ولأةلثهمأؤ;بم ؤ نزلت، 

قال!رواية وق ُ"، هؤلاءا تدق له! قالوا المشركون وكان منهم، عود م

الهؤلاء اطرد س! للسي المشركون فقال نفر، ستة ه الّكا ْع كّا 
وبلالهديل من ورجل مسعود وابن أنا وكنت، قال! علينا، محتروون 
نير،أن اممه ثاء ما اطه رسول نفس ق فوقع أسميها، لت، ورجلان 

ردوفتحاؤبمدمنربه>أ'ذلون ؤ هك! افه فانزل ه نففحديث، 
اا>م(َ'َُك
أووجههُ 

تمرق. ٤٧٥/ ١ الميدى تقسم ( ١) 
x٢٤١٣)١٨٧٨/٤لم)٢(صمحم
)'؟(ص



=إه>اد1تسورةالمف هوبربم؛ءء=^^ء=ء====^=ء= 
اختلفواأنبمم إلا الرول؛ سبب هو هذا أن عل المفسرون اتفق وقد 

•منهم وذكروا قريش، كفار من إنبمم فقيل ذلك؛ طلوا من أعيان ديد حتل 
عدي،بن ومطعم ربيعة، بن وشبة ربيعة، بن وعنة حلف، بن أمية 

بميمن أشراف ل نوفل، بن عمرو عد بن وقرظة نوفل، بن والحارث 
بنالأمع مهم وذكروا قلوبهم، المؤلفة من وقيل الكفار؛ من مناف عد 

أصحابمن الضعفاء وأما الفزاري، حصن بن وعيينة التميمي حابس 
وخباب،وصهيب، وبلال، سلمإن منهم؛ الروايات ق يكر فقد الني. 

ومنأسيد، مول وصيح حديقة، أن مول وسالم يامر، بن وعار وسحي، 
الحنفلل،اش عبد بن وواقي عمرو، بن والمقداد عود، مابن الخلفاء؛ 
ؤقك.وغرهم 

منأو الشرك، أهل عظإء من قوم النبي. أتى م؛ الطري قال 
خبابمع جالسا فرأوه بالإسلام، لهم بصرة لا ثمن العرب نائل عظإء 

ه^،اش رسول فهم حضروا، إذا عنه يقيمهم أن فألوه وبلال، وصهسس، 
يريدوذوالعمى يالعداة ربهم يدعوف الدين يطرد }ولا عليه؛ فانزل 

حنمزشك ؤ عليه؛ اممه فأنزل قعودآ، ؤيركهم يقوم كان ثم ، وجهة{ 
القومقال؛)قال نيد ابن وعن ، ٠١٠الاثه()]خآه ءأذ} ءو>كث تي 

أشرافوجالس محمد، يا فجانبهم نجالهم، أن نتحيي إنا س؛ للبي 
أمرويقد قال؛ تحمرهم، ولا الأية، ه ؤرأصأرشق< القران فنزل العرُبج، 
بذلك،

.٦ / ١ ٨ الهلرى بر تق)١( 
(UI(Y _.بصرف



عللأسفه ؤيكاد قومه، هداية عل الحرص شديد النبي. كان فلعا 
وفقرائهمالمسالمين صعقاء طرد طلبامم من كان ولما شه، حلك كفرهم 
أمرهيؤمنوا، أن رجاء لطلبهم يركن بجعله قد مما محالمنهم، من لأنخهم 

ولاالمومن؛ن، أصحابه عل ه نفبجبس وأن لهم، يلتمت، ألا وعلا حل 
لماه، مكتوم أم ابن مع ذلك مثل ١^٤ منه وقع وقد أحدآ. حم يستبدل 

عتهفأعرض لية عن يسأله فجاءه قريش، أشراف، من نفرآ يدعو وهو أتام 
قوله:فنزل القوم، عل وأقبل وجهه ل وعبس 

ومآثدئ'''لأاا؟ ك' هلت أنقاآ سآتنئ آلي،رىرائآال فننفعه ينز إ؛أو ٢ رز يرئآ 
ةؤءهنرمح©آثظمح0هلص[•

إيإنعل ١. حرصه عفلمم عل يدل كله فهدا حال، كل وعل 
ولأنحالكه، الأسف، كاد حتى وتكذيبهم كفرهم عل أسفه لشدة القوم، 

عنأتباعيم يصد وكفرهم غالبا، أتباعهم لإيإن ببط المسادة إيإن 
دينعل الماس قالوا: حى الزمان عبمر الماص عند مشاهد وهدا الإي،ان، 

إثمعليالث، فان تولمن، )فإن دعاه: يوم لهرقل قال. وقد ملوكهم، 
الأرسين(ص.

احبسهارأى ظلك' عاشور ابن قال ه ؤآصرشسك ؤ ساثى؛ ههوثه 
ومنهيفارقه. لا بحيث، بالمكان الشد والصبر: ملازمة. حبس معهم 

للرمى(ُأ*.عرصآ لتجعل تشد اكاية وهى اتصبورة يحن، مس 

(.١٧٧٣) r١٣٩٣/ لم م)٧(،صحٍح ٧/١البخاري )ا(صحح 
>آ(اكمِرواكو_رح/^آ.



إقراداو|سورأائمفريجو٩ 

وصفتكإ الفقراء الضعفاء .ؤ الني أصحاب ابتداء تم الراد 
المشركونطلب من هم لأمم اطه، وجه ؤإرادة الدعاء ملازمة من الأية 

فيها،داحلين غر الأغنياء من للعبادة اللأزم^ن أن هدا يعني ولا طردهم، 
أما. ٠١صعقاء('أو أقوياء أو أغنياء أو فقراء كانوا )مواء كشرت ابن قال 

الرادفقيل: فيه، العناء أقوال ه الهلري ذكر فقد الذكور الدعاء 
القرآنتعلم وقيل؛ اممه، ذكر وقيل: والعصر، الصبح وقيل؛ الكتوبة، 
وتمجيدهبذكره يكون فه، قال؛)الدعاء ثم هك، اطه عبادة وقيل؛ وتلاوته، 

أنيجوز وقد بالخوارح له بالعمل يكون وقد وكلاما، قولأ عليه والثناء 
بامميذللثج افه فوصفهم كلها، العاق هذه حامع؛ن كانوا القوم يكون 

وهادؤ فقال؛ دعاء، العثاده سمى اطه لأن والعثى، بالغداة يدعونه 
جهمثثنئر0 بمتادق عن دثت٤هموف اكرن< آس؟ب"ظإ0 أدعومحآ زدو=ظلم 

الدعاء.من خاص عل ذلك يكون أن يجوز وقل. ]غافر[. 'ب ٠٦■داينيلك<أ؛ 
كانواأمم من به؛ اطه وصفهم ب،ا القوم وصف من يذللث، أول قول ولا 

ولا-يا، وصفهم التي بالصفة فيحمون والحثي، يالغا.اة رحم يدعون 
بالموصولعاشور؛)والتعب،ر ابن وقال ثيء("،، دون ء بثي منها يجصون 

عللإقالهم بذللئ، أحرياء لأمم أي بملازمتهم، الأمر تعليل إل للأي،اء 
حبة('■ا،.يالصا الأجدر فهم افه 

ه^^٠ ؤ؛أثنوء * وقوله 

.١٥٢/٥)١(ضراينهم
واختمار.يممّرف  ٣٨٧/ ١ ١ الطري ضر )٢( 
باخممار.٣ • ٥ / ١ ٥ التحريرواكوير )٣( 



^إفواهتسورةاثمض

وقالآخر©('*؛، واليثي! الهار، أول )الغدا0ت جئقئع! الشنقيهلي قال 
مواظبينكونهم الراد الأول: وجوه؛ ء:بالئدوذدبجيأn قوله: )ق الرازي: 

بالغداةعمل لفلان ليس القائل: كقول الأوقات، كل ق العمل هدا عل 
الثالث:والعصر. الفجر صلاة المراد أن الثاق: الماس. شتم إلا والعثي 

اليقظة،إل الموم من فيه الإنسان ينتقل الذي الوقت هي الغداة أن الراد 
الوقتهو والعثى الحياة؛ إل الموت س بالانتقال ثبيه الانتقال وهذا 
الموت،إل الحياة ومن النوم، إل اليقغلة من فته الإنسان ينتقل الذي 

لألأءالشاكر عفليم فه الذكر كمر الوقت؛ن هذين ل يكون العاقل والإنسان 
فهوالمواحلبة، عل الوال الأول بالصواب الأقوال وأول ونعإئه('"'، اممه 

عن)وكنى القاعي• قال الأجرين، المومح، ؤيثمل لحالهم الناصب، 
فقال:علميه دليلا القصة تتط كانالذي البعث، عل يدل بإ المداومة 

منكالأنتقال اليقظة، إل الموم من فيها الانتقال التي أي ه ^ألندوة 
المومإل اليقظة س فيها الانتقال التي أي أ؛ِوأذستي؛و الحياة، إل الموت 

الوت(رمّإل الحياة كالأنتقالْن 

4يجثه' وقوص؛ 
وقالرصاه("'، ص والدنو اطه، إل القربة )يلتمسون الهيري: قال 

يريدونفلا رصاه(*؛'، إلا بدعاتهم يريدون لا له، )خلمن الشنقيطي: 

.٣٣٣٢; القرآن القرآن شر ز البيان أضواء )١( 
.١  ٩٧/ ا ٠ للرازي الغيب تقبرمفاتح ، ٢ل 

سّر.يتصرف ١ ٤ ٠ ه/ لليقاص الدرر نظم )٣( 
سر.بتصرف  ٣٨٨/ ١ ١ الهلرى تفسير ( ٤ ) 

يتصرفسر. ٣٣٢م/ القرآن القرآن )ه(أسماءاوانو-فر 



==إقواهتسورةامف ركاوعحبءء==ء=ءء===^= 
سلطاناولا جاها ولا عالية، مكانة أو الخلق ب؛ن منزلة من دنيوية مناغ 

اللهمرصاة تحصيل هو الوحيد قمرادهم الفانى، الدنيا حهئام من شيئا ولا 
ه

نتقؤ افه1 قال لل4، الوجه إثبات الأية روق ت ظص عثيمثن ابن قال 
،بوجهك" "أعوذ : البي وقال ل ]الرحمن أ'"إه ذرأم،والإهم نلجئوؤت> 
مماثلايكون هل ولكن ش• الوجه ثبوت عل وأئمتها الأمة ملف وأجع 
المخلوئنلأوجه مماثلا يكون أن يمكن لا الحراب• المخاأوقين؟ لأوجه 
ؤسش:نصصئىهلس[<ُلقيل: 

وممم؛ؤنلأست1افلإإه
الدنيا،أبناء إل محهم الطر عيناك تصرف لا )أي الألومي: قال 

عاشور:ابن وقال ضرهم(ُ"، إل حالهم لرثاثة احتقارهم عن النهي والمراد 
تبعدا.أي عنهم، ثعدوا أن العينن م، ه عب؛ يناف ثد ؤوي )وءلاهر 

فعديالإعراض، معنى العدو فعل صمن وليلك الإعراض، والمقصود: 
نهىومعنى جاوزه. إذا عداه، يقال: بنفسه ى يتعال أن حقه وكان ب)ءن( 
بديعآ'م•وهوإيجاز عنهم• عينيك تحد ولا أي؛ صاحها، تحي الءثنين 

المثرينمحادة بحإقة تعريض الكلام )وهدا ظقه: عاشور ابن قال 
بالحقائقالاعتبار وأهملوا الفلاهرة، بالأمور عنايتهم جعلوا الدين 

محهموجعلوا الفضل، أهل ة محالعن فاستك؛روا النفسية والمكارم 

واختمار.بتصرف الكهف مررة ضر C ١ ر 
سر.بتصرف  ٤٢٣ / ١ ١ للألومى العاق روح ضر )٢( 

واختمار.)مالتحريرواكويرح/مأمصرف 



)طلبت طقٌ البغوي فقال الدنيا الحياة زينة وأما الذلاهرة(ُأ'. الصور 
المي.يكن ول؛ الدنيا("،، أهل وصحة والأشراف الأغنياء ة محال

قيرغب كان اله؛ لكنه —حاثاْ— أوديإ_«ا ق مما لينال محالته«إ يهللب 
هكاف فص وأتباعهم، إيامم ق طمعا الضعفاء من أكثر محالتهم 

حريصااله؟ )وكان ت جهنلقع الحوزي ابن قال الدنيا، الحياة نيتة من ذلك، 
أنقامر قط، الدنيا لزينة مريدأ يكن ول| أباعهم، لنؤمن الرؤساء إي،ان عل 

غيرإل العلم أهل من جع وذهب المؤمن؛ن('م، فقراء عل إقباله بجعل 
تبضالمثرين، أشراف إل عياك... نمد )لا م اممري قال ذلك،، 

أنالنهى )والقصود جهئلقع؛ الرازي وقال والفخر("*، الشرف يمجالهم 
الأغنياءة محالق رغبته لأحل عنهم عيناْ تنبو وأن الومنان فقراء يزدري 
•الحال موصع ل نصب، ه آلصرةآقتا زيثة ؤفي4 ت وقوله صورمم، وحن 

وهل.االدنيا(رْ*، نينة ق لرغتلئ، إلا عليه إقداملثح يكن ل؛ فعلتج إن يعني 
الحياةزينة عن تباعده تواتر وقد س، الني بحال يلثق لا لأنه ظاهر، حهلا 

نفىفقد بهنلقع القرطبي أما الماس. أيدي ق فيإ وزهده ومتاعها، الدنيا 
الدينالروماء هؤلاء ة بمجالتتزين )أي فقال؛ القوم ة محالإرادة 

افدولكن يفعل، أن الّك،. يرد ولم جلك، من الفقراء إبعاد اقترحوا 

واختمار.تمرق  ٣٦٣د/ والتنوير التحرير )١( 
.١  ٦٦ه/ للغوي التنزيل ضر )٢( 
واختمار.بتمرف  ٢١٨افر؛/زاد )٣( 
٦٠ / ١ ٨ اممري ضر )٤( 
واختمار.بتصرف ١  ١٩٧/ ٠ للرازي الغيب مفاتح ضر )٥( 



ء|قراد1تسورةاإمض 

لكنؤإن زالزمر[ ء ^ت،و؛ثلنعق قوله! من بأكثر هذا وليس نباه، 
لواضهظشتُ الحوزي ابن ذكره ما والصواب الشرك('". من أعاذه اممه 

منبحاله اللائق ولأنه جهة، من وهمه . الشي ميل من النزول بب 
أحرى•جهة 

ينقادأن الج^ لنيه اممه من مي درناه عن ظته> _b س  ٠٠قوله 
وطردالقرآن، بديل طلهم يثمل أن وبجوز يطلونه، فنا الكفار مع 

ألصقالثاق لكن ؤإن الوحي، كنالف، مما ذللث، وغير ، ١^٥^٢٧صعقة 
عنغافلا جعله القلب، بإغفال )والمراد جه: عاشور ابن قال بالسياق. 

صيقةعقول عن ناشئ ذللثج فإن الإشراك، فيه راج حتى الوحدانية 
عنالذهول وهى الغفلة، إيجاد الإغفالت وأصل بالهوى* مسوقة التبصر 
اطهمن الإغفال جعل من مستفادة خاصة، غفلة وهي الثيء، التل.كر 

وقد،('"، يتخلفلا بالعلع وما القلوب، تللثج خالقة ق كونه عن كناية 
إذاأغفله من القراءة هذه عل )هو الألوميث قال قلثه(، أغفلتا )من قرئ: 
اللهذكر بجعل بالواخذة، صنيعه عن غافلن ظننا والمراد! غافلا، وجده 

٠٢٢مجازاته('عن كناية 

ابنوقال نفسه('؛،، هوى وآثر وميه، الله أمر اباع )ترك الهلرى؛ قال 
اشتهت،ما )حسث، عيي! الوقال الئرك('ً،، ق هواه )وابع الحوزيت 

واختمار.بتصرف ا/ا،م ٠ )ا(فرالقرطي 
واختمار.بمرف ٣٦٤/٨)٢(التحريرواكوير

واختمار.يتمرف  ٢٣٧/ ١ ١ للألوّي المعاق جرروح تف)٣( 
٨./ ١ ٨ الطري جر نف)٤( 

.٢١٨/٤)٥(زادافر



^!قراقاتسود٠المف

اتحدقل فهو وخسرانه، هلاكه فيه ولولكن إدراكه، ق ومعي فعله، ه نف
الآية(ُا*.ه تعال! قال كا هواه، إلهه 

صيعمعناه وقيل؛ صناعا، ومحاهد! قتادة قال ه ث؛ؤوكاشأنر٥^٧ا قوله 
الفراء!وقال مرقا. حيان! بن مقاتل وقال ندما. وقيل! أيامه، وعطل أمره 

محاوزألاإحدُأُ،الأحفش! وقال للحق. محالفا وقيل! بامحللأ. وقيل مروكا. 
العابدينالمومنن طرد طلب من لأن الأقوال، هذه بين تعارض ولا 

،.الأوصافهن.ه كل عليه تنهليق محالتهم عن وترفعا تكثرا الن.اكرين 
يدكرونهالدين عباده مع اممه نبي يا احلس الأية! معنى فيكون 

نمكرواحبس والمهار، الليل آناء ألونه ؤيالعباداتر بأنولع ؤيعبدونه 
تمنالشرف أصحاب بدلهم تطلسإ ولا صعفاء، أو فقراء لكنوا ؤإن عليهم 
متبعاولكن بالدنيا، ربه عبادة عن مغل من نهير ولا حالهم، هده ليست، 

لطريقته،محتا ولا له مهليعا تكن فلا ونحياعا، صفها أعإله ولكنت، لهواه 
ةملايعن جامع مي؛ )هدا ! •؛؛%!iy؛*، عاشور ابن قال هوفيهر٠ُ٢ بإ تغبعله ولا 

الرموللأعإل قاعدة تأسيس والمقصود المشركون. به يأمره مما ثيء 
منرغبوه تما ثيء نوال من وتاييمهم المثرين،، رغائب، محاه والملمن، 

النى.('ًء.

٤٠ ٧ ٥ / ١ السعدى تفسير ( ١ ) 
١٠  ٦٧ه/ لاJغوى التنزيل تفسير ( ٢) 

واحتصصار.يتصرف ١ ٥ —٥ ١ ٥ ٢ ه/ كثير ابن تفسير )٣( 
واختصار.يتصرف ٣٦٣/٨)٤(اكحر_رواضر



إقواق1تسورةارمفءء

امي«ةالإية مع وقفات 
الصالحة:الرفقة أهمية الأول- الوقفة 

أهلمن بحانه سيدعونه من 0ع ه نفمحس أن ^^؛ ١١نسه L اممه أمر 
الهلرىروى وقد الخصوصية، عل دليل يقم لر ما له تع وأمته الإيإن، 
هذهنغلر-)أن صحيته -وق حميف، بن ّمهل بن الرحمن عبد ن عم 
دعوكتؤوآ»نيسكحال؛ن أبتاته بعض وهول النبي. عل نزك الأية 
الله،يذكرون قوما فوحد يلتمس، فخرج ه رجهه' إثارة تيهم 
حلسرآهم فل،ا الواحد، الثوب وذو الحلي، وجال، الرأس، ثائر منهم 

ثمىأصثر أف أمرق مذ أمتي لِؤ، جعل الأي لثه الحمد فقال: معهم، 
الشيخقال الإيإن، أهل صحبة أهمية إل لهليفة إثارة هدا وق معه"(ُآُ، 

ذلك،،عل القس ومحاهدة الأخيار، بصحبة الأمر )فيها هتقه: عيي ال
،٠٢٠محصى(لا ما الفوائد، من صحبتهم ق فان فقراء كانوا ؤإن وخالهلتهم 

بأخلاقهم،نحلق الأخيار صاحب، فمن مشاهد، وهدا ظقه.( وصدق 
أولا،اممه بتوفيق به واكزموا الحق عرفوا الشباب من كشرأ فان والعكس، 

منكشر وكيلك، عليه، وتثبتهم الختر عل تعينهم الش الصالحة بالرفقة ئم 
أوالخمور أو الخدرايت، كتعامحلي ، الانحرافطريق لكوا مالدين الشباب 
السوء،رفقة غالبا يكون هدا كل مبدأ فإن بافه والعياذ الفاحشة مقارفة 

ورفقائه،أصدقائه عن مال ما شخص أخلاق يعرف أن أراد من فان لدا 
'(orصسييآطؤلمشقشص.قال١^،.; وقد 

واحممار.تمرق ٦ / ١ ٨ الطري تمر ( ١ )
ثر.يبتمرف، ٤ ٧ ٥ / ١ عيي التصر )٢( 
وحث،الأوان.(، ٢٣٧٨) ٠٨٩؛/الترمذي سن )٣( 



•قلإي^إقراداواسورةامفءء^^ء^^^ء^ءء^^^^^^^ءء^^ء^^لإأ 
والدعوةبه والعمل بتعلمه الحق؛ عل لأعوان بحاحة الإنسان إن 

والشبهاتالفتن زمن خاصة ومحاربته، الباهلل عن والبعد إليه، 
ؤيصبحمؤمنا ؤيمسي كافرأ، ؤيمي مؤمنا المرء يصبح والشهوات، 

وهوالحر موج مموج ض ومط دينه حفظ 3، يثقا من وينطئ لكفرأ• 
رمولقال القاصية، الغنم من ياكل فالدئب الصلاح، أهل عن بمعزل 

القاصيةالشاة يأخذ الغنم كدئمط الإنسان، ذئب الشيهلان إن اش 
والسجد''أآ*.والعامة يالحإعة وعلميكم والشعاب، فإياكم والناحية، 

فقصةالصالحة، الرفقة عن السورة هذه ق الآكلأم تكرر لطيفة- 
نالكلبهم إن بل للمفتية، الصالحة الرفقة عل تدور -يا مميت التي الكهف، 

أيدينابين التي والأية لهم، رفقته الكريم؛_>-، القرآن ق ذكره شرف 
رفقةمن استفاد الراجح— عل امن ~الذى ا"بمتين وصاحس، ذللمثط، تؤكد 

الأخيار.صحثة أهمية إل إثارة فيها موسى وقصة الصالح، صاحبه 

للأمةوهوأمر الهلاءة عل أصحابه مع نبيه. هك الله أمر 
فلكلالحال، يستقيم كي ترتسسا من له يد لا الأحت،إع هدا ومثل بعده، من 
وتنسيقالأفراد إدارة ويحن الأدوار وبتكامل يه المنوحل لورم فرد 

وانتهاءالصغرة العائلة من بدءأ حماعق أي الحإعة؛ ترتمي جهودهم 
قيل!كا وترتسس،، وتنظيم قيادة وجود من يد فلا ومؤسساترا، بالدولة 

سادوا؛"جهامحم إذا مراه ولا كم نراه لا قوصى الناس يصأح لا 

لخرْ.حسن (، ٢٢ ٠٨٢) YrY)ا(مالأخمد^،^5،/
 )Y( البحرالهسط.وهومن ق.ْ(، ٥ ٤ )ت الأودي للأفوه البت



^إقواهت،،،ورةامف 

 yo.للمهام،وتوزيع نقلتم من فته وما الخثر، عل الاجتاع وفرق
أوأحهلأت للجإعة الولاء يكون حيث المدموم، والتحزب التعصب ولن 

محمودفالأول إليها، والأنتإء اسمها عل والراء الولاء ؤيكون أصابت، 
•باز ابن شيخنا أفتى وبيدا مذموم، والثال التعصب، من وليس 

إىاآ ؛ ز؛ والسر ؤ ث تعال قال عجبا، وحد العصر سورة تأمل ومن 
١٣١^الو وئواصوأ ألصيثنت ؤثينؤأ  ١٣١٠أده .خنرأآ£'آإلأ فيرآلإنس 
الذي)إلا يقل لر ثم مفردأ الأنان بالقفل فجاء ]العصر[، ي ٢ ألمز 

وجعلوتواصوا(، وعملوا... )الل،ينآمنوا الخمع بصيغة أتى بل آمن(، 
والصر.بالحق المؤمنة الحإعة تواصى والفلاح الفوز ثروهل من 

وكانعشواء، حبقل تكن لم مرتبة، مقلمة النبي. أعإل كانت وقد 
منأرمة! من القرآن "حن.وا قال! فقد أصحابه، عل الأدوار ونع يس 
وأيحبل، بن ومعاذ حذيفة، أي مول وسال؛ به، فبدأ حول مبن اممه عبد 

ادلأدين و وأشدهم ؟كر، أبو أمتي أم "أرحم وقال؛ كعسا"ُه، بن 
وأقروهمطالب،، أف ن عئ وأمما٥^ عمال، حناء وأصدي عنؤ، 

لحم،ن ذذ ثاؤام ا.لحلأل زأ;أئ4لم ف، ئ أئ \% لكثاص 
أبوالأمة ثن.0 وأم؛ر( أمينا، أمة لأكل ؤإف ألا يابي،، بن ثيد وأفرصهم 

اللآ">ء،تتوق من، نس اولد، ئن "خالد وقال: الخئاح"ص، ن ني 
إلغرذلك٠.

٢(.٤ ٦ )٤ ١ ٩  ٤١٣; ملم صحح (، ٠٣٨ )٨  ٣٦ه/ المخاري صحح )١( 
اص.وصححه (، ١ ٥ )٤ ٠ ٥ / ١ ماجه ابن، سن )٢( 
الألبان.وصححه (، ٣٨٤)٦  ٦٨٨>،/ شاكر ت الترمذي ذن، )٣( 



غلم
أنيبني لا الشأن علو من بلغ مها فالمرء بلخ؛ درس الأية ذه هق 

فإنصعفاء، أو فقراء كانوا إن عنهم يعرض أو الحر، أهل عن يترفع 
هودونه؟بمن فكيف ه^، لرسوله الله وصية هد0 كانت 

منشيئا الحر فيهم يتوسم س بعص عند نجد أن له يوسف مما إن 
يكادحتى والفقراء البطاء عن يعرض منهم الواحد رأيت فلربا ذلك، 

أوجاه أو محصب صاحب حاء0 فإذا سالموا! إذا اللام عليهم يرد لا 
الأية،إليه أرشدت ما بخلاف وهدا وأكرمه، بكليته عليه أقبل مكانة 

ممر;ابن قال [،  ١٨]لقإن: '٠^ضنن.ضوكإلناّر(ه ؤ تعال; قوله وبخلاف 
احتقاراكالموك، أو كلمتهم إذا الناس عن بوحهك تعرض لا )يقول; 

وجهكإليهم(رآ'.وايسهل حانبك، ألن ولكن عليهم، واستكبارا لهم منك 
عنتعال قال الأنبياء، أتبلغ أكثر هم عنهم المعزض أن والعجسس، 

أنهرقل أراد ولما ]اكراء[، ه ؛ ١١١٢٧^نوح; قوم 
الناسأئزاف وسالتك فقال; سفيان أبا سال محمد نبوة من يتوز 

الئئلي"ص،أثاغ ذئأ  djd\ئذاءَئإ أف تدكزث فنفاؤئب، \4ثو1لإ 
أكثزاهلها، IJUا-لق ق ''اطالنخ قال الخة، أهل أكثر فهم وليلك 

ذخلهانن لهاثه هكاف اة، باب عل وقال: الفهماة"ءص، 
أوئزتالناث; ممالت ثالنائ، الأه "محا-بي، وقال; اشاىن"'«، 

.٣٣٨)ا(فراينممرا■/ 
(.١٧٧٣) ٣١٣٩٣; ملم )٧(،صحح ٧/١)لإ(صححافخارى 

(.٢٧٣٧) ٢٠٩٦سالم؛/صحيح ٣(، ٠ )٩٦ ١  ٣١٨٤; اليخارى صحيح )٣( 
(.٢٧٣٦)٢٠٩٦/٤لم(،يمح٤٩٠L•)•١٩٩٤/٥)٤(سيحالخارى



ءإقواهتسور5امف 

الناصصعماء إلا لأيدحلني ل ما ا-اثثةت ومحالت والتجيى، \قلإوبىِ >ئ
فعنالخام، صاحب ص الأرض بملء أحدهم يكون ولربإ ونقطهلم''ُه، 

■بميملرجل قال افث. رئول عل رجل "مر ت قال تند بن نهل 
حريوافه هدا الناس، أئزاف من رحل ممال؛ هدا،؛ ق رآيلث، ررما جالس؛ 

مرثم ه افه رسول ينكث، يشي، أف ثفع ؤإل ينكح، أف حطب إل 
منرجل هدا ممال؛ هدا*، رايلئ،ِفي ررما س؛ اممه رئول له ممال آحر، رجل 
لأيثخ،أل ثفع وإل لأينآض، أن حطب إل حري هدا النيمحن، قراء 

ملءص حتئ هدا .؛ اممه رنول( ممال لموله، ينمع لا أف قال ؤإف 
أنه هريرة أي فعن العام طاو_ا ص أفضل ربإ بل هدا"ُأُ، مل الأرض 

لوالناس أعئ عنه تنو طمزين ذي أعبت أشنث، قال؛"ر'ثإ . المي 

الدنيا؛نينة من الخدر الرابعة" الوقفة 
ولهذاالدنيا، إل يميل قد الخام أصحاب حالعل ص أن الأية نبهنثا 

محيثم الصح، يريد يدخل وقد العيم، ص عندهم لما عنه، لمفا المى 
أنشه حدثته ولربإ يكرمه، لن يشحر أن دون يميل محعلمه ما الإكرام من 

محساميا يلثحا لا )م عليه، لحل بمن علاقته تتويق حتى النصح يوحل 
الخاهصاحب يإلئ وقد فيه، الخير وانع فيضعف الحيم ه نفتميل أن 

باطه.والعياذ عمله موء له يرين أن إل يصل قد يم حهلئه عن ؤيسكّتث، 
النة،تصمحسم^ من بل لا لكن المتاصهؤة، عن صدا محبق ما ولى 

يقفىكان المشايخ بحقن قالبه. يحففل افه إل والتفممع والمراقبة والتجرد 

(.٢٨٤٦)٢١٨٦/٤(،بحيم٤٥٦٩)١٨٣٦/٤لخاري
(.٦٠٨٢)٢٣٦٩/0)٢(صححالخاري

الدهي.وصححه (، ٧٩٣٢) ٣٦٤أ/ للحاكم الصحمن عل المستدرك )٣( 



^إقوائو(سوروادمف

منشيثآ الناصح وحد فان • هؤلاء متاصحة أراد إن ض تفميع ل كله الليل 
.ثيء يعدلها لا فاللأمة بدينه، الفرار فعليه تنازلان تقديم أو الركون، 

القلم،:اللمانوذكر ذكر - الخامسة الوقفة 
رجلانحد فقد لمانه، يقل ولر قلبه، أغفلنا من بحانه: قال( لقليفة: 

قدبل معاملاته، ق هدا أثر نحد ولا والأوراد، القرآن وقراءة الذكر دائم 
والسببالناس، أموال وأكل وغش ونميمة كدب، ص الحرام؛ ق يسر تراه 

الذكرغاية أن عن غفلة أو العادة بحكم ربإ بقلبه، لا بلمانه ذكر هذا أن 
القلم(.حال تفقد س بد فلا هلث، بافه وربهله القلم، تصفية 

تفربمل:ولا إفراط لا المادمة- الوقفة 

فنعرفالعمر، س ممحى ما لنراجمر الأية ضوء ق وقفة نقف أن يلزم 
محاففلأن بد فلا الرء، مال رأس فالعمر هدف. بلا صائحا كان منه كم 

ثيءعل لم، س فإن المستقبل، ق وقتي عل مأحاففل يقولن ولا عليه، 
الصغر.منذ الدقائق عل ومحاسبتها النفس مراححة س بد فلا عليه، ثاب، 

قالالإفراط، وهو نقيضه عن الكلام إل محر التفريهل عن والآكلأم 
تفريطإل إما نزعتان: فيه وللشيaلان إلا بامجر اممه أمر )ما هٌ: القيم ابن 

فيهوالغال عنه الحال بع( وصهل اش ودين وغلو• إفراُل إل ؤإما ؤإصاعة، 
عنبتقصره هذا له؛ مضيعر فيه فالغال، له، مضيع، الأمر عن الحامح؛، أن فكإ 

التساهلفمنهم نحتلم،، الناس وطلخ . ٠١٠الحد(بتجاوزه وهدا الحد، 
قممئطا مقصرا فيكون الأمرين، ب؛ز، بجمع الخلي من وكثير والتقيد، 

كانانتكس ممن كشرأ إن اممه. هدا؛( ص إلا حالم،، ل ممرطا غاليا حالم،، 

واحتصار.يتصرف  Y٤٦٤/ نمض ؤإياك نعب،• إياك منازل( ض السالكين مدارج 



إءرادإواسورةاو؛مق

الدينيشاد "لن س: قال للأنتكاس، يودي ما وغالبا تشدد، نؤع عنده 
ورهق""ر.فيه هاوغلوا مت؛ن، الدين هدا "إل وقالت عثة"'"، إلا أحد 

يكونأن المرء وعل كلها، الأمور ق والتوسهل الاعتدال من بد فلا 
فلاوالتنعلمر التشدد وأما منه، تنفلت لا كي بالرفق وياحدها ه، ينففقيها 

فو^ ٠٠وقال: ثلأى"'ء، داقا اككوذ. "ثلث قال أبدأ، بخر ياءق 
ؤإفهارحوه، وقارب ثدي صاحبها كاف محإف هرة، ثرة ؤممل شرْ ثيء 
حرصآأي )"ثرة" الماركفوري: قال تئدوة">'<، ٥^ ثالأنابع إثه أشح 
وهناأي قرة( ثرة رولكل الثر أو الخبر ق ورغبة ونشاءلا الثيء عل 

الثرةصاحب جعل أي وقارب( سدد صاحبها رفإن وسكونا وصعقا 
ارجواأي )فارجوه( القرة وتفري3ل الثرة إفراحل ونحتب متوسعنا عمله 

ألومهااممه إل الأعإل وأحب الوسهل عل الدوام يمكنه فانه منه، الفلاح 
)فلامشهورا ليمبر العمل ق وبالخر اجتهد أي بالأصاع( إليه أشبمر )ؤإن 

فلايقل ولر مرائيا لكونه الصالح؛ن من تحسبوه ولا به تعتدوا لا أي تعدوه( 
فرهل(ُُْ.ما تدارك يمكنه وب سقْل قد أنه إل إشارة ترجوه 

لحِوإلمظمد؛بين|لحبقؤومياز
وعندوالدنيوية، الدينية الفاسد، ودرء المناع بتحصيل الإسلام جاء 

مالار-ى قال للأعل، دفعا الأدنى يرتكب المفاسد تزاحم 
وردبأنه ١^٠،)؛^، ؤلرد ق المافالين أوكالث، إهلاءة عن النهي )واستشكل 

(.)١٢٣/١٩٣(صحءحاJخارى
(،قالالأرUؤوط:سنضاهاJم١٣•٥٢)٣٤٦/٢نم•

X٢٦٧٠•٢)٥٥/٤بىلمصحيح ٣( 
الأس.)"آهأآ(،وحث،  ٦٣٥التردي؛/ ؛(سن 

بمرقواحممار. ٥١٢٦/٧(نحفةالأحوذى





ص؛إقواد1تسووةامف 

^^زأشلأسوأوإطكؤيؤ تعال! قال منه، منة أحد أي إملأم 
•]الحجراتء ه ضيقتأق' محإيىكتم 

لهم الذين المتمين هؤلاء عن يكون ما أغنى الإسلام إن 
"نحاجتافه.1 رسول قال قال; ه هريرة أبير فعن المار، أهل الحقيقة 

قفليس وادنجثرين''ُا*، بايكمين أوثرت المار فقالت والمار الخنة 
الضعفاء،من الإيان أهل يملرد تدفع أن تستحق مفسدة الكفر عل بقائهم 

تتمةق كإ الحنة أهل وهم اكاؤيح؟ عر الإيإن أهل أكثر وهم كيف 
بلومقعلهم''، الماس ضعفاء إلا يدخلني لا ل ما الحنة وقالمتج الحديث،; 

; ٠٢الظلال صاحب، قال أكتافهم، عل الصادقة الدعواات< تقوم من هم 
منعل تقوم لا فالدعواُت، الدءوادتv. تقوم مثلهم وعل الخثر، رففيهم 

يحتنقونهاومن الأتثاع؛  ١٢٠ليقولوا يعتتقون؛ا ومن عالمة؛ لأما يعتتقوما 
وتباعامنهم تثآرى الدءوادت، سوق ق حا وليتجروا الأءلءإع، بيا ليحققوا 

تبغيلا له، خالصة الئة إل تتجه الي القلوبخ حده الدعواُت، تقوم إنإ 
هداوق ، ٢٢رصاه('وترحو وجهه تبتغي إنإ انتفاعا، ولا متاعا ولا جاها 
والثاهلل،الكفر لأهل ميلا كتابامم محن تلمس الن>ين لادءاة بلغ درس 

أوءلالأقللأيد؛ونعنوالإعراض، باسلة الإيإن علأهل وثمالأة 
الأيةفهدم للدعوة، مصالحة عل الحرمحس بدعوى أولمك، نيتان احوانهم 

الدينعل الحرص بدعوى الملم؛ن، لغبر اكنازلأُت، يقدمون س عل ترد 
علالاستقامة إلا عليكم وما محميه، ربا للملءين إن لم وتقول والدعوة، 

(.٢٨٤٦)٢١٨٦/٤(،سٍحطإ٤٥٦٩)١٨٣٦/٤ّ
)آآ(فيظلألالقرآنه/؛آ•.



ء^^^ءءءء^ءء^^ءءءء^^ء^ء^جكاإآكاؤيحسورةادٍف إثهماهت ^
ُالخاشن،الرفق عدم بمي لا وهذا أمره• عل غالب وافر افر، منهج 
الشرع.ضوابط والرفق واللتن بقدرها، تقدر الأمور لكن مهللوب، فهدا 

يراعواكي والمرب؛ن، والدعاة ٧^١۶ مهمة إشارة الربان، الإرشاد هذا 
رحلفرب ومشاعرهم، قلوبمم عليهم وبمظوا وأناعهم طلاحم حال 
مشاعرهجرح أو أهانه، علم ؤتالب بسبب الضلالة ؤ، وهام الالتزام ترك 

كانمن سيإ لا الناس أحوال، مراعاة من بد فلا ،. Upإعراصه أو بتصرفه 
قله.يكسر أن يبني فلا غثرْ من أكثر يتاثر فإنه الخال، أورفيق فقيرأ 

بالفهملالتزامه محبيه، عيون يقر ما بمحأ؛مح باز ابن الشيخ مثرة وق 
يكنلر والدعاة المشايخ مع الخاص ه محلففي ورسوله؛ الله عن الصحيح 

وأماله، السإح ق معه من يشاور غيرهم أتى ولو لأحد؛الدحول،، يأذن 
تكونالحمالة أن فع الحج، أيام مثلا العزيزية ق المفتوحة، الاجتإعات 

بعضفكان الدخول، من الفقراء من أحدآ يمغ يكن لر محدد، لعدد محهزة 
إذاحتى لهم، يستجيب فلا العلعام، قلة أو المكان لضيق يعترض حوله من 

فهوبالخيار.ؤإلأ قليبهم، ثاء فمن محلريقتي، هذْ قالت عليه أكثروا 
بيلمخلز

وحديثا؛قديأ تفتل ميزان وهو القيم، لمتزان تصحيحا الأية تضمنت، 
صدرهق ما وهي الحقيقية، بقيمته الإنسان يقيس لا جاهل، القوم ضيزان 

أوبلدانيم حب الناس يصنف بل أعإل، من محييه وما إيإن، من 
عنلءيصح فلا فيها، للمرء حيلة لا أقدار وهي ذلك،، أشبه وما أما-يم، 

منمانعا وجعلوه الكفر أهل إليه مبقهم وقد ميزانا• تكون أن العقلاء 
١^^؛نوح فقوم الله، مثيل عن 7آا يصدون حجة جعلوْ بل إي،اتبمم، 



=|قوالأتسورةادٍف 

يعقدوفرعون ]الشعراء[، ج-ءآ ■ ؤعالرأآنوبثلكوأؤتض له؛ يقولون 
يقربثالر معي، ير دمعوق ؤو،ذئ اجئ؛1 موصى ويتن ينه جاهلية موازنة 

1زأئأ.غ؛ثي،مااآ  ٠١ممول ثن آلأدهرم، وهنزة يصر نك ؤ، أوئر 
أت.اععن يقولون قريش وكفار ]الزخرف[، ه ؛  ٠٢"' ، jvJو(لآيكاد ١ئكادومؤ-^ن 
ذلكو ؤإمامهم [، ٥٣النك،ست 

[.١٢^صبجمثعسمحلالأءراف: إبليس 
والخام،المال، بقلة الومش يلمزون وحالهم النافقين حال، تامل من 
مدكلأم،من هرب أو فقره، عن تعويض التزامهم أن عليهم ؤيفترون 

علالضعفاء من طقي انقلاب . الك، دعوة أن بعضهم يزعم بل 
3كنفقراء، الكمار وق أغنياء، الصحابة ق كان فقد وكذبوا؛ اد٥ا ال

قالكإ حالهم فلسان المومتش، عل وجاها فضلا لأنفسهم يرون المنافقش 
[،تثا؟؛تقلوحم!١١وا0باىظوآإتمحه]الأحقاف؛ كفارقريش؛ 

والفقراءوالصعقة يشاء، من خلقه من للمهداية يصقلفي اممه إن 
كانواولهذا والخام، المال أهل جل عند ليس ما القلوب لش من عندهم 

عن"والخك سفيان: لأي هرقل قول قريأ مر وقد الرمل، أتباع جل 
أت٠اعوهم صحفاوهم. فقيث،؛ أشرافهم؟ أم أصحفاؤهم أتباعه؛ 

الرسل"-.
هدْمثل نرى إذ ناسف فإننا والنافقش، الكفار حال هذا كان ؤإذا 

؛؛ن. والنم، الثوم، الجتمعامت، بعقم، j( منصوبة الخاهلية الموازين 
عمرابن فعن قدميه، نحتا الخاهلية دعاوى ووضع الصحيح، الميزان 
اممهإن الماص، أ-را "يا القح؛ يوم الناس خهلمسا الله. رسول أن قه 

•نحربحه سق( ، ١١



إث>اداتاسورةاث؛بجفبب 

تميبر رجلان؛ فالناس بآبائها، وتعاظمها الحاهلية عيية عنكم أذهب قد 
آدماممه وحلق آدم، بنو والناس الئه، عل من شقي وفاجر اممه، عل كريم 

ءلأمح1ثاظكوتيموأخم ميتآبما اممه• قال تراب، من 
مح"ر". ١٢

ب؛نليسوي الإملأم جاء )كد I ■؛محلك الظلال صاحب يقول 
قيمفهذه جاه■ ولا نسب ولا بإل بينها تفاصل فلا الله• أمام الرووص 

بقدريوزن الله عند ومكاما اممص. عند بمكانؤا التفانحل إنإ ••• زائفة 
والبهللأن(ُ".والسفه فهوالهوى هذا عدا وما له. ونحريها إليه انحاهها 

الحقيقىاليزان بل ه، نفتلقاء من يفاصل أن للمرء فليس وعليه، 
إنألا الناس؛ أتبما "يا التشريق." أيام حطبته ق قال. كا التقوى، هو إنا 

ولاأعجمي، عل لرب قفل لا ألا واحد، أباكم ؤإن واحد، ربكم 
بالتقوى.إلا أحمر أمودءل ولا أمود، عل لأحمر ولا عربي، ءل ضس 
بهجاء ما إلا ذللث، من يتثنى ولا . ٠٢٠اممه."رسول بلغ قالوا: أ؛لخت،؟ 
واصعلفىإمإعيل، ولد من كنانة اصهلفى اممه إن كقوله النص، 

بنيمن واصهلفاف هاشم، بني قريش من واصطفى كنانة، من قريشا 
ببعض،الصوصى بعض يفرب لا بعل صحيحا فهإ فهمه مع هاشم"ل'،، 

فلأنآل نقول كإ الماس، يعفى به افه فضل بإ والثناء الوصف من فهذا 
المفاخرإل هذا نتجاوز أن ينغي فلا الشجاعة، أهل أو والكرم، اُبمود آل 

الأزن.وصححه (، ٣٢٧)٠  ٣٨٩ه/ الترمذي نحن )١( 
)آ(فيظلألالقرآنه/آآ.

صحيح.الأرناووًل: وتال )\^0ص ٤ ١ ١ ه/ حبل بن أحد مد )٣( 
(.٢٢٧٦) ١٧٨٢طم؛/)؛(صحح 



إقراد،واسورةادمف

الحبثيفلأل مطلقا، ليس الثاء وهدا اف، عباد عل والامتطالة الخاهل 
إلخمعه ما ْع طالب أي من حر بل القرثى، الهاشمي لهبا أي محن جمر 

ذاكوما عاليهإ، اشد فاصطفاه عته، والدب الض. نصرة من نسيه شرف 
إيإنهفنفعه ؤإعراصهإ، . الخم، واناعه وكفرهما، بلال لإيان إلا 

كفرهما.ْع وشرفهإ نسبهإ ينفعهإ ول؛ حاله، ورقة لونه مع واتياعه 
علفالتمييز الخاهلية، المفاهيم انتثار يلحظ واقعنا إل الناظر إن 
بالأحابوالتفاخر والخضري، القبل والتفريق البلد، أو القبيلة أمحاص 

منا5رأومحدرأ:قال. وقد الخاهلية، دعوى من هدا كل والأنساب، 
الاختاب،ل النم لا افايث، أم ض ام ل "ويأ 

الإنان djijلقد الأثناء إن الآتناس..\''"ادث، ق ذش' 
كنلر الله، قدر هي بل فيه، للمرء يحل لا ذلك، أشبه وما وحنسيته 

منأمحول وقلوحم يضاء وجوههم أناس س وكم بما، يفاخر حتى بكسبه 
كبهبعا العبرة ؤإنإ المقدور، بالأمر انمرة فليست والعكس، الليل 

الصدور.وعنه الأيدي 
^ثنلنن^ؤشو،وءذثنايا^ت١شإثاؤ تعال؛ قال 

كلأن يعي ^١ ]الحجراث،[، 
الأسباب،من بب، لجهله ؤإن نستا له وأن قبيلة، أو لثم، ينتمي إنسان 

أصلفان أمر ص يكن ومهإ ذلك، أشيه وما أوكواريث، حرب من كهرب 
اياه.ؤ،مه لهنئز أذم، ثد \%ه "إف قآل واحدا كلهم الاس 

راب، oiوآدم آدم بمو أقم شقي، وياجر ثقي، موتى ياما؛؛ وهحزها 

سالم؛صحح 



اُمفّؤدق ًءإقرادت 

وكونأو جهم، يحم مذ محم هم ة بأهوام، نحرهم رجال وعذ 
اشن"ُأ*.يأنفها تدئع ١^؛، الحعلأن مذ اممه عل أنوف 

دبحتى الخثر، أهل بعض عند حتى موجود المعوج الطق هذا إن 
توحدلا العقيده أن إل ببعفههم الأمر ووصل العلم، أهل بعض إل الداء 

صحح،غير وهدا بدلك، منشورة فتوى وهناك البلاد، هدم أهل عن إلا 
اعتمدالش الكتب، أعظم من إن علمهم؟ قديا العلم أهل أحذ نمن 
وتلميدْتيمية ان الإصلأم شيخ كتب، عليها نعتمد زلنا وما مشابما عليها 

أحمدالسنة أهل إمام كان وهل البلاد• هذه من وليما اممه، رحمهإ القيم ان 
والأرضالأستعإر، وضحها الحدود هذه إن ثم يلادنا؟ أهل من نل حن 

وفيهامنحرفة صوفية وفر3، شيعة فيها وبلادنا أحدأ، تقدس لا المقدمة 
الغالب،ق ممه والحمد بلادنا أهل وكون دينهم، ييعون محرفون مدلون 

ذللثح.نحلوص البلاد س غيرها أن يعني لا الصبؤة العقيدة عل 
فرارةي ص ينهلق، لا لربا فإنه فلبه ل ينفلر أن المرء عل فان •خاا، 

أوقيلتهم أو جاههم أو مالهم عل بماء ينهم ؤنفاصل الناس يقوم ه نم
وقال؛]الهنارق[، ق\ى ذللث، س الإنسان فليحذر جنسيتهم، 

وقاللالعاديا'>تط[، ه •ئ؟ و-ءذلماؤ،ألقدور؛ ٩ ن؛رثفيآمحإرر؛ا إدا علابملم أؤ 
ويةالذكرةِسمص.المي.: 

قرياليس أو ئيلتهم، غثر من يروجوا أن الناس بعضن تنبيه"يامح، 
ؤإنمذموم، فهو وأنفة كيرأ كان فان فيه؛ ينفلر وأمثاله وهذا الهم، حس 

الازن.رمحه ٥(، ١ ١ )٦  ١٣٣ داود؛/ أب سن )١( 
)آ(سنىامطى؛/؛أ؟)ه؟ها(،وصسالأبق.



ء|ضاقاتسورةائبجض 

لأنحرج، فلا الزواج واستقرار العشرة كدوام مصلحة ق نفلرأ لكن 
منيكون هد الاحتإعي المستوى فاختلاف ذلك، فته يراعى الزواج 
فتنةق سببا يكون قد مثلا الزوج مسوي وارتفاع الزواج؛ اُءيار أسباب 

لرو٠لباع عادات، عل تصبر لا قد إذ كيلك،، وانخفاصه دينها، عن الفتاة 
إثمق تع أن شرفا أكثر أمرة من لكنت إن الفتاة عل محشى وقد تعتدها، 
بينهمفيإ يزوجون لا ءادلأت، وهناك أول. السلامة أن شلث، فلا النعال، 

لكنفإن علميه، المعول هي فالنية ائتلافها. وتقوض الأسرة تفرق حشية 
صير.فلا معتبرة لمصالحة مراعاة لكن ؤإن يجوز، فلا ترفحا 

قوانيأخرى؟
أنواعه!تتم وبه الصبر، أنولع أعل اش محناعت عل الصبر ١" 

ولاالطامة، عل والصبر العصية، عن والصبر القدور، عل الحبمبر 

آاتوأ\كمى يتأجا م بالصبر! إلا علم محنالب أو داعية ينجح 
٠عمران[ ]آل •■٢و؟1 كنمثوى أقتمثتمحز وأيقوأ ريالتلوا 

فاوكلالهار، وأ>اف اللمل لء اش طاعة إدامة عل الحث، ٢- 
اغتنامها٠ينبغي التي وعبادته طاعته وقت، 

به.إلا لكلحال أمال الإخلاص أهمية ٣- 

م!١^٠^، قال الدنيا، الحياة زينة إل التطلع عن الهي ٤- 
يوجبافانه الدينية، المصالح عن وقاءني نافع، غير صار هدا )فإن 
منوتزول فيها، والهواجس الأفكار فتهبمير بالدنيا، القل٣ا تحلق 

وتسحرللمناظر، تروق الا.نيا زينة فإن الأخرة، ق الرغبة القل.با 
وقته،فنضح الشهوات، عل ؤيقبل الذكر، عن القلبج فيغفل العقل، 



ءعإضاهuسورةا^مف

وهوداعية يكون فكيف الأبدية('". الخسارة فيخر أمره، ؤينفرط 
المحرمات؟ق يقع أن إل الشبهات يوافر ثم المباحان ق يتوسع 

و؛0وآيقدم بل يقدم أو يْلاع لا افه ذكر عن الغافل أن ْ~ 
لأنطاعته، عن افه نس فد )فالغافل ت •كلك عدى القال الإيإن، أهل 

به،متصف هو لما إلا يدعو لا ولأنه به، الاقتداء إل تدعو طاعته 
امتلأمن للناس إماما ؤيكون  ٤٧٩أن ينبغي الذي أن عل الأية ودلت 

واتبعالله، بذكر فلهج لسانه، عل ذللنا وفاض اض، بمحبة مله 
أحواله،وصالحت، وقته، فحففل هوام، عل فقدمها ربه، مراصى 

يتغأن فحقيق عليه، به اش مى ما إل الناس ودعا أفعاله، واستقامت، 
العلموطلثة الدعاق بعض نرى أنتا الوسم، وس إمامأ('". ومحعل 

الماكتوبة،بعد الأذكار يتم لا س متهم نجد وربإ الذكر، عن يغفلون 
اللهوصف، وقد والنهار. باللتل الذكر كثرة عل بمومط من العوام وفا 

قالمثلهم، اممالب يكون فلا قليلا، إلا اممه يذكرون لا بانمم ا،لنافقين 
نآنثإننفتآ ثم أعدأفث وألومحكزت أثاحمهإ يحيميت • •م•تعال؛ 
و]الأحزاب،[. ٣٠عظيعا 

واختصار.بتصرف  ٤٧٥/ ١ العيي نمير ( ١ ) 
سر.يتصرف السابق ( ٢) 



=|قراهواسودةارمف 

أنعل يدل #،سأعثهقثه ت )قوله ظقئع.' الشنقيش قال ٦- 
يقعلا إذ تعال. اش هويمثسئة إنإ ومعصية، غفلة من للعبد يعرض ما 

وعلأ(ّ.جل القدرية الكونية ]اش[ بمشيئة كاءاماكازإلأ المة ثيء 
إآثوكمر قاء محتن وفين قآء مش ري؛و بن آلص ^٥١، ؤ تعال؛ قال ثم 

آلتحوأدثيل ينتمرأيعاوأدمآوَةمفي و1ن ث/إددهأ م؛؛ تءا»ل ثايإ للظد؛أما سئ١ 
ه'؛  ١:٢١ وثاءث«زئثما نٍ^اآلشت1ب 

4ناسةالإ-يةلأس

بقدرهترصية أعدائه، ق وزهده أوليائه، ق رغبه )لما البقاعي• قال 
عللهم يقول ما عالمه لاإمتعسين، الكهف، أهل قصة من الحق نمى أن بعد 

لحمه وق ؤ مهددأث فقال وغثرها القصة ؤيعم وغثرهم يحمهم وجه 
الفإاهرالعوج، عن الحري الوحي من به جئتكم الذي هذا ث ولغيرهم 
أمرل إليكم المحن كائنا ؤآلحم،ه الحجج اياهر الإعجاز، 

عنوالإعراض الموممحن، مع نمي صبر من وغثرهم؛ الكهف أهل 
بإنبتثه افّ أمر أن ربعد عاشورت ان وقال قلتموه("'، ما لا مواهم، 

يحيللا بانه يصارحهم أن أمره بتاييهم وتعريض مقرحاتم نقص فيه 
إيإنمل يرغب لا وأنه هوائه، بدون مبلغه وأنه حاءه، الذي الحق عن 

الذيالحق بنعلمر رغبامم ل مشامحنرتم إل يتنازل ولا بحض، دون يحصه 
بوعدأنبمم محبون لا أنفهم، إل موكول وكفرهم إيانبمم وأن به، جاء 

٠٣٣٣ ITبالقرآن القرآن ضر ق المان أضواء )١( 
سر.بتصرف  ١٤٢ه/للقاعي الدرر نقلم )٢( 



^إقواقاء،أأورةاههف

بدأحثر ه ووظ إليه• أوحي ما بعض عن ه الني يتنزلون الإبان 
.٠١٠توحيده(بوجوب للتيير ٩ والتعبير الحق. هذا أي محذوف 
بصفةالناس نحاطب أن للمح،. أٌر فهو ه رض ؤ نعاش؟ قوله أما 

خاصة.بصفة ا.الومنين صعقة طرد طلبوا الذين المتكثرين وهؤلاء عامة، 

الحقهو هاوا والمعنى; محذوف، مبتدأ خثر الأول وجهان؛ عرابه إق 
والثانغغيرها، ؤيشبمل الكهف، أهل قصة يثمل وهذا فيه، مرية لا الذي 

ربكم،من جاء ما هو الحق أي; خيره، والمجرور والحار بدأ يكون أن 
عليه)المعنى الكشفإ"ُأ*؛قوله; صاحب وعلله الأول، الزمحشري واختار 

قالعفليم الكتاب هذا تلاوة عل مسحانه؛الل.اومة أمره لما لأنه التئاما أتم 
الدنيازخارف إل ملتفّت، غير وجهه، المريدين التلاوة، حق التالين حملة 
هوأوحي الذي هذا أي الخ ه رض ؤ بقوله• والعلل الأعذار لإزاحة ذيله 

لفليكن شاء ومن السعادة، ببمذه الفائزين ل فليل-خل ثاء فمن الحق 
كانإن فالتحريفج مبتدأ الحق[ تأي جعل لو أما الضلالة، ي الهالكن 

حميعمحنى عل للجنس كان ؤإن البالغة، فوايت، ْع الأول إل رجع للعهل- 
لسإي الفصل يهلك، إ ~ ا أولسممولأ الكتايت، ~ويمل ريكم من الحق 

قالالأتثاع. لازم حقا كونه بل غير، لا تحال منه كونه الكلام له سيق ما 
التحقثو،رم•نحايل عليه يلوح وهوكلام الألومى؛ 

بر.يبتصرف  a٣٦٥/والتنوير التحرير )١( 
علحاشيته اسم والكثف (، ٧٤٥)ين، القزؤيني الفارس الرحمن عبد بن عمر )٢( 

الكثاف.

واختصار.بتصرف  ٢٣٨/ ١ ١ للألومى المعاق روح ير نف)٣( 



ء|قواداتسورةارمف 

وؤعثأ' ظوسضلأثاء #3»>؛^، ٠ وممم 
الحقمل أي• القول، تمام من فيكون للترتيب الفاء تكون أن محتمل 

مالترتيب الفاء تكون أن ومحتمل فليؤمن، شاء من وقل؛ ربكم، من 
قالأرجح، وهدا الله، من الكلام فيكون الأمر، نفس عل بعدها 

بهيؤمن أن ثاء فمن ذللث، وبعل- ربكم[، من ]الحق لهم قل )أي الألومى؛ 
.٠٠فليفعل(*يكذبك أن أو به يكفر أن ثاء ومن فليفعل، يصد*قلثج أن أو 

المرادل ذكروا ثم مراد، غر اكخيثر أن عل المقرون اتفق وقل. 
رويفليزمن، اممه ثاء فمن )أحدها: ظك: الحوزي ابن قال أقوالأثلاثة، 

الزجاج.قاله بأمر، وليس ؤإنذار، وعيد أنه واكازت ماس• ابن عن 
قالهبكفركم، تضزونه ولا بايإنكم، اممه تنفعون لا معتاْ: أن والثالث،: 

الكفر('"،ق إمحللاق لا للغنى، إءله١ر هدا بعضهم: وقال الماوردي• 
لأنالثلاثة، ، juتعارض ولا والوعيد؛ التهديد الراد أن الحمهور واختار 

غنىبيان مع الكفر، اختار لن تأديدا والكفر الإيإن ي؛ن الماس قمر الراد 
فمنحيعا، كفرهم يفره ولا حميعا، إيإنبمم ينفعه لا العال؛ن، عن الله 

نحرجولا ذلك، فله يكفر أن شاء ومن ذللت،، فله يؤمن أن العباد من شاء 
نفىيعنى لا عباس ابن عن روي وما م الله مشيئة عن منهإ واحد 

جريرابن أخرجها الحبر عن )الرواية الألومىت قال العباد، عن المثيئة 
صحتافإذا والصفات، الأسإء ل واليهقي حاتم أي وابن المنير وابن 

ومنالإبان، له الثه شاء من هو الإيان شاء من أن لبيان يكون أن محتمل 
واضحوهدا الأية(*"، مدلول لبيان لا ذلك، له افه شاء هوص الأكفر شاء 

واختمار.بتمرف  ٢٣٨/ ١ ١ للألومحى المعاق اّوح بر تق، ١١



الكهفسهرة إشراتات 

ثاءومن آمن، الإيإن له الله شاء )من ت قوله ذكر فقد الطبري، رواية من 
العا1ر(('ا؛.زب اممه ساء وهوقوله:)ؤماثثاءوفإلاأذ التكفركفر، له اممه 

التحجراللغوي الوصع بحب الأية )ظاهر ججإس4: الشنقيطي قال 
هذهبمثل والتهديد والتخويف،• التهديد المراد ولكن والإيان الكفر بدن 

أنعأنه التهديد الراد أن عل والدليل العربية. اللغة أساليب من الصيغة 
يثأوبمامإ ممزأ وإن ثر١دقها بيتر لحال ،٧ لخديا ءؤ,إدآ • بقوله ذلل—، 

أصرحهذا ]ال؛كهفح[، ؟آ  ٢١'J)؛U؛)£، آلقناب سى بني، َةلتءزا 
المخبرتوعد لما بابه عل التخيثر كان لو إذ التخويف،. الراد أن عل دليل 
أنمراده لكن محر، المد أن ■؛قلقنء مراده وليس العداب(ُأ*، تبمدا ؛تنهإ 

السعديقال منهإ، واحدأ يرصى ؛حسثا افهعند يستويان لا الأمرين 
وعدمالمد، توفيق بحب الهلرشن، أحد سلوك إلا يبق لر )أي؛ جهلقئه؛ 

والشر،والخبر والكفر، الإيإن عل يقدر ببا مشيثة اممه أعطاه وقد توفيقه، 
علبئمْ وليس الحجة، عليه قامتا كفر ومن للصواب، وفق آمن فمن 

قوله:ق وليس ;4 آلس ين آتبم■ مص ف ادن ذ لآءا'ئآْ ؤ قالث كإ الإيان، 
لنوعيد ذللث، ؤإنإ الأمرين، كلأ ي إذن 4 وكر هزوزظ' ماء 

الكافرين('.",قتال ترك فيها ليس كإ التام، اليان بعد الكفر احتار 
غعئاضةئاك وهولهتعاش؛ 

١٠ ٠ / ١ ٨ الطري تفسر ( ١ ) 
^TTo/Td^^J_j  واخصار.بمرق

سير.يتصرف  ٤٧٥ا/ تمسثرالسعدي )٣( 



=إق>اهتسورةاءمف هلإبم=^^=====ءءءعءءء=^=ء إله
لنفسهامرئ كل ليخر حاصاله1 بإ السامعين هدد )،لل البقاعيت قال 

منللفريقين أعد لما تفصيلا التهديد هدا أتح تعال، الله عند غدأ بحدْ ما 
الوب('أ/الأسبيدا يليق بإ مشوشاُأُ ونشرآ لفا والوعيد الوعد 

العتادمن ه )ؤتثJثا الألومي• قال وهيأنا، أعددنا )أعتدنا( ومعنى 
أيواحد والمعنى أعددنا أصله وقيل! الحاجة، قبل الثيء الحار وهو 

الكافرون('"،المفسرون: قال )الفلالون، الحوذي: ابن قال هيأنا('ه، 
)والمرادالثنقيش: قال ممر، القرآف و الكفر عل الفللم ؤإطلاق 
كثرةوقد"قدمنا ه هوكرر مآء ؤون0 مله• لقوله الكفار؛ هنات بالفلالذن 

ه ١٢آ كقوله: القرآن؛ ل الكفر عل الفللمم إؤللاق 
الظالمأن وقدمتا ]اليقرة[ ه '؛اْتي امملثوة نم ؤوآنكذثوا0 وقوله: ]لقان[، 

قالعبادة وصع ذللئ، أعفلم ومن محله، غير ق الثيء وصع للغة: ال 
منعنه الكلام مبق ما محله غر ق الثيء وضع ومن أقول: ، ٠٠محلوق(* 
بمنتعريض الأية ض الناس، تقويم ل الحاهلية موانين إل التحاكم 

التعدية،الأمور بعض ذكر باللف والراد البلاغة، أمالمب، من أسلوب، والنثر اللف، )١( 
فإذاالأؤلما، من واحد إل منها واحد كل يرجع لاحقة متعيدة أمور ذكر بالننر والراد 

ترتيبهعل لريكن ؤإن مرتا، والنثر اللفح محمي اللمر ترتيب، عل مرتا النشر كان 
لفح،فليكفر( شاء ومن فلتومن شاء رقمن فقوله الكريمة، الأية ل ك،ا مثومحا، محمي 

أولاحاء حيمحنح اللفح ترتيب غير عل حاء لكنه نشر، الفرشن من لكل ما ذكر ثم 
مشوشا.ونثرا لفا سإه فلهذا للمومتقن، بالوعد جاء يم للكافرين، بالوعتي 

لاوقاءيه/آ؛؛.الدرر )٢(نذلم 
جر.ييتصرف،  ٩٢٣ / ١ ١ للألومحي المعاق روح ير نف)٣( 
واختمار.بتمرف،  ٢١٩السير؛/زاد )٤( 
واختمار.بتمرفط  rro jrبالقرآن القرآن تفسير ق البيان أضواء )٥( 



وبيان^، ١١٥٧ماديي مريد هك للجبار النار إعداد إصافة ول ذلك. يفعل 
مهولة.عفليمة نار أما 

اممتئناظمستأنفة ه للْلتديرا،ؤإ أنتدئا )وحملة عاشور! ابن قال 
وماأنمسهم إل والكفر الإيإن إيكال من الكلام عليه دل ما لأن بيانيا 

منيلاقى فإذا قائل؛ يقول أن النفوس ق يثثر كلاهما الوعيد من يفيدْ 
عليهم(*؛/العاقبة وحتم الكفر بأن فيجاب الكفر؟ عل فاستمر شاء 

وممم؛متاطبإمدىنح
صحنهوى يمد )الذي والسرادق! جانب، كل محن حم أحدق أي 

أومقرب أو حائهل من بثيء! أحاط ما كل هو الأيتر؛ ابن وقال البيت، 
قال"مراطاق"(*ى. أن "ترادار" ج ئو الخوالقي! قال خاء، 

إلمرجعها أقوال لالعلإء ففيه الأية ق بالرائق المراد )وأما الشنقيهلي! 
يقولمن العلاء فمن جانب، كل من حم النار إحداق وهو واحد! ثيء 

نار،من مور يقول! ومن وغرم. الأءرابي( ابن قاله سورها، *سرادقها*! 
فيحيهلالمار من نحرج عز يقول! ومجن عاس• ابن عن مروي وهو 

وهوكم. نحيْل لحان هو يقول! وْن الكلثي• قاله كالحفلرة، بالكفار 
ه^لأتيهمةاشأد؛• نح'قث قوله! ق المذكور 

]الواقعة[./ا'ا،?؛ه ولأي بارد لا و ؤ وقولهث ]الرّلأيتخ[، 
النيعن أمية بن يعل وروى بالدنيا. المحيط البحر هو يقول! من ومنهم 

)ا(اكميرواكويرد/ه1آ
)آ(-اجالموسا/*آجم.



=إقرات1تّورةاثمف 

وافهقال! ثم مرادقها(، -هم أحاط )نارأ تلا ثم جهنمءا هو ررالبحر س! 
قطرة"(*'؛.مها تصسنى ولا حيا دت ما أبدآ أيحلها لا 

الأنه )الراد الرازي: قال قلب، له كان لن جليل مض انمر ولهدا 
جانب("*،كل من حم محيهلة بل وراءها ما إل بالفلر فرحة ولا لم محلص 

حم،العذاب إحاطة ق مبالغة ثرادق لها روأثبت، عاشور: ابن وقال 
مكمية(ُم.استعارة العذاب لدار فاثثاته الرف، أهل ق يكون والسرادق 
وؤبمامأساو^تيفيدنيد( ٠ ساش ومنه 

والإذلال،العذاب من المار لأهل ما وبيان يكفر لمن تبمديد مزيد فيه 
٠^٠٠)والامتناثة: عاشور: ابن قال الاستهزاء، محرج الكلام خرج إذ 

يهللونالمار، حر من الامتغاثة ؟؛؛ وشمل الإنقاذ. وهو الغولث، 
ئشنامنآفتيوأ أن اثت -آالثارلحب لحب وئادى ؤ ق كإ 'علميهم، يثري شتثآ 
الشراب.فيسألون الععلش شدة من والاستغاثة [، ٥٠]الأعراف: ه الء 

يئسالوجوه، يشوي بقوله: للمإء وصفتن ذكر الأمرين شمول إل وأومأ 
سبيلعل أجله من اسثغي.ثا مما للزيادة منثعارة والإغاثة الشراب. 
)وشاكلالبقاعي: قال صده(ُ؛*. يثبه بإ الثيء تاكيد من وهو المهكم، 

الإشارةقا.متا الذي كالماء ليس باء{ }يغاثوا فقال: حم تبمكا استعانتهم 
.٠٠١ه(اوص بل صعيدأجرزأ، صرورحا بعد الأرض به نحيي أنا إل 

والحدثواخصار، بصرف  rrxwrr٦ابالقرآن القرآن شر ق ايان أضواء )١( 
الأوناووط.وتعيب الألبانر وضعفه وصححه، والحاكم أحمل. رواه 

واختمار.بتصرف ٢ ٠ ٢ / ١ ٠ للرازي الغيب مفاتح ضر )٢( 
واختمار.بتصرف  a٣٦٥/والتنوير التحرير )٣( 
 )٤( /aواختصار.بتصرف  ٣٦٥التحريروالتنوير

الدررلاوقاءيه/آ*إا.)ه(نظم 



^|قواقأتسؤوةامض

مثلغليظ ماء "المهل": هماس؛ ابن )قال ممر: ابن قال والمهل، 
وقالوالقح. كالدم محاهد: وقال أمقلمهء. ق يركد ]ما الزيت درئي 

وقالأذيب. ثيء كل آخرون: وقال -_a، انتهى الذي الثيء عكرمة: 
أمسههن.ا قال: وأزبد انء1ع فلكا الذهب، من مسا عود مابن أذاب قتادة: 
مود.وأهلها سوداء وهي أسود، جهتم ماء الضحاك: وقال بالمهل. ثيء 

الأوصافهذ0 بجمع المهل فإل الأخر، يض منها ٌّىء ليس الأقوال وهذْ 
أي:إو هزدنيى\يو؛ قال: ولهذا حار؛ غلميفل منتن أموي فهو كلها، الرذيلة 

وحهه(ُآ'احلد يمقتل حتى شواْ ولربه يثريه أن الكافر أراد إذا رم، حص 
بالأمعاءفكيف )أي: : ء النحو، إيقؤى قوله: ق عيي القال 
زلممكيغين.شدf شهث V مال: ك،اقال والبءلون، 

كالمهل،إلا؛،اء يغاثون لا كانوا )ؤإذا الثنبلمى: قال ]الحج[('"، /ه "■ 
والميين.اممه أعاذنا اوتة('م، لهم إغاثة لا أنبمم ذك س علم 

٩ممما وسآءث القتاب ٠وهوله 
الصماتنبذه الشراب هذا وصفه بعد تعال )قال ممر: ابن قال 
هنثماآ؛رثاقال: كعا الشراب هذا بش أي: ص #نًىآلقنإث القبيحة: 

أي!]الغاشية[ يه ا ٥ ءافت عم مي قق ص وقال: ]محمد[ ؟،؛  ١٠أمعاءئتِ سلع 
كاللارتفاق وموصعا متزلأومميلا وساءت أي؛ ء ميمما حارة

]الفرقان[('".أو  ٦٦إثه:اتا'،ثئ؛اثممى هأ الأخرى: الأية و قال 

واختصار.يتصرف  ١٥٤ه/ كثير ابن تفسير )١( 
.٤٧٦/١)٢(فرسى

)٣(

واحتص،ار.بتصرف ١ ٥ ٤ ه/ كثير ابن تفسثر )٤( 



(م(ىواررمرءارمف

قالهمنزلا، أحدها! أقوال. خمسة وفيه )أزرئمثا؛و الخوزي! ابن قال 
عبيدة،أبو قاله مكا، والثالث،! محاهد. قاله محتمعا، والثاق! عباس. ابن 

ذؤيب!لأي وأنثي 
مدبوحالصان، فيها عني كأل  ٠.١مزيفقآ الأنJ فبت، أويت، !ي 

التمييز؛عل منصوب اامرتفقا« الزجاج! قال انفجاره؛ وذبحه! 
•قتيبة ابن قاله محلسا؛ محاءمحتؤ والراح! ا1رفق. عل ممحا مرتفقآ! ومعنى 

عد.مه،جهتها من رفقا طاوسإ من لأن للرفق، مطلبا ماءت، والخامس! 
الشنقيعلي!قال ، ٠١٠تتقارب،(الأقوال هده ومعاي الأنثاري. ابن ذكره 

لهذاؤيدل المقام. ويئس المستقر، يئس المار أن الأقوال معنى )وحاصل 
الارتفاقأصل وكون ]الفرقان[، إدهناساءث<ثلمنمثإوج، ؤ قوله! 

عدى!الوقال العربإ(ُأا، كلام ق معروف، المرفق عل الاتكاء هو 
يرتفقالذي المحل ساءتؤ أما المار، لحالة ذم ^ ؤرئثما المار ؟٠ 

عنهم،يفر لا الذي الشاق، العذاب، فيها ؤإنإ ارتفاق، فيها فليس به، 
ؤا وه ءّكإ الرحم ونمهم خثر، كل من أسهرا قي. ون مثلفه وهم 
علفإطلاقه امراحة، مكان يكون أن المرتفق )وشأن عاشور! ابن وقال 
مكانيموعل الإغاثة، عذاحم به يزاد ما عل أطلق كإ مكم، المار 

عذاحم؛ق يزيد معنوي عذاب، بالكفار الاستهزاء وهذا المرادق،اُ،، 
حزاءذللثؤ بمثل فعوقبوا ؛الم>الحين، امتهزائهم حتس من لهم جزاء 
وفاقا.

فنفيضرممحاكر1نمص.
واختمار.بتمرن،  ٤٧٦/ ١ عدى التضر )٣( 

واختمار.يتصرنج  a٣٦٦/ والتنوير التحرير ( ٤ ) 



ً^اّداداتّمحدقارمف

الهمو«ةالإية مع وقفات 
الانتصار:وحقيقة الداعية مهمة الأول- الوقفة 

أبلثغوهي ب؛ القيام يبغي التي ومهبمته الداعية لمنهج بيان لأية ال 
^٧٠٠وقال: و'لوآية"'م ص "بلغوا اص: قال افهمحسإق،ي وحي 

٠،ُ محاْع من أوعى ْسمالح فرب سمع كإ فبلغه سيئا منا سمع امرأ الألة 
أوزيادة دون الشوائب، من حاليا صافيا الوحي تبلغ الداعية فمهمة 

أمخلىوؤوم قال: كإ موته.، قبل أكملههك اممه من الوحي إذ نقصان، 
نيادةوكل ٣[، لالائدة: ه دبماج لآهأألإنثم درصث فنني وآسقلإئإ ٥^٢ لم' 
فهوفيه ليس ما هدا أمرنا ق أحدث، "من ص: قال مردودة، بدعت فيه 

بإكإلاض لشهادة رد أو البلاغ، ي بالضر لكي. اتمام لأما رد"'م، 
مريدمجن فكم قصد، حسن عن ما وأتى صاحبها يقصد لم ؤإن الدين، 

سرلأيبانمه!

علماكتم من الوؤ؛: بقوله متوعد عير شر اللاغ ق نقص وكل 
مننقص إن أسد أمره يكون وقد *؛*، نار من بلجام القيامة يوم اممه ألحمه 
ؤم»نث،فوله• ل يدحل أن علميه يؤمن ولا متوهمة، مصالح ابتغاء البلاغ 

شمهمءئز'شيببجئذهذئءطنمحم عدق ش'أ،ثإلهن 

(.٣٢٧٤)ا(صء؛حالخارىمهي\ا)
(،وصسهالأUن.٢٦٥٧)٣٤/٥)٢(سنايرماJى

.C١٧١٨)١٣٤٣/٣)٢ْْ٠(،بحيم٩٥٩/٢سمرى
وواممهعلة، ل ويس السن شرط عل ام: قال (، ٣٤٦) ١٨٢\ا المدرك )٤( 

الدهك،•



^إقوات1واسورةاثممف 

عليهما أدى فقد يدلك الداعية قام فان ]الخاثية[، َء:  ٢٢تدؤون أيلا مداثي 
وهدايةالتائج من ذلك وراء وما الحقيقي، الجاح هو وهدا الذمة، وأبرأ 

ذلكاودليل الاستجابة، عل يتوقف لا ونجاحه وظيفته، فاليست، الخلق، 

يأقمن منهم أن إلا اللاخ، واجب من عليهم ما أدوا قد الأيياء كل أن 
اليؤ?تقال كإ أحد له يؤمن ولر ياق من ومنهم القليل، ومعه القيامة يوم 

الرحلومعه والنبي الرهيهل، ومعه الثي فرأيت الأمم عل "عرصتا 
منعليه ما الشي هدا أدى فقد أحد"ُآُ، معه ليس والنبي والرجلان، 

الداعيةقام فإذا واحثه، من ذلك نقص وما حميعا قومه فكذبه البلاغ 
ولاي، وكر شاء ؤتف قتوين ثآء هثوثمن بن آلص وؤ ؤ واصحة فليعلنها 

•أويقلوا أتباعه يكثر أن يفره 
ققيء ولا الأتبلع، كثرة ق دعوته ثمرة رأى إن يفرح المرء نعم، 

عرصمتحالحدين،! ففي ه، بنقاغترارأ لا اممه بفضل فرحا دام ما ذللث، 
ملووامحي وثتثتهم كثرلإم ماعجمحي أم، قرأث اْلأمم عك 

ولكن"'، رب، أي ثعم ملت،! أرصيثخ؟ محمد، ي1 مم1و(! والحثل، الثهل 
بثباتهانتصاره من ينقص لا فهذا أصلا أحد يتبعه لر أو أتباعه يكثر لر إن 

إليه.والدعرة الحق عل 
أمسق الدعوايتط، واحتلهلت، الناهج كثرُت، حين، اليوم ونحن 

أظهر؛؛ن يلقيها نم الصاق، للحق يدعو الذي الداعية هذا لمثل الحاجة 
لرفعل فان فليآكفر، ثاء ومن فليؤمن شاء من أكثرهم- —وما التهزيتن 

الكتاب!أهل ل قف اض هال إلاكا شنئا، كيدهم يضرم 

x٢٢)•١٩٩/١(،صححلجا٥٤٢٠)٢١٧لخارى٥/•
الأرناووط.شطب—، وحسنه (، ٦٠٨٤)حبان ابن صحح ( ٢ )



ائمف^اهواتات

وعالتأذاهم كثر ولئن والاستهزاء• بالتكذيب أي عمران[، ]آل ي أدر؛ 
ؤغلبون( ^٧٣الحق :بما يلسون إعلام وسائل من يملكون با أصواتبمم 

بالعاقبة،العبرة لأن وغلتهم، انتصارهم عل دليلا هدا فليس الناس، عل 
اءثُاهوإيآ هلث! قال كإ هؤلاء وعامة _>^، JlJرينا قال كإ والعامة 

؛٠ ٨٢■بكسثول ^١^١ جزي'ث تيئ*صؤأتيلأوثكؤأيإ ه وقال! و، ٤^ ممظيمث 
]اكوبة[.

أنيمكن لا والباطل، الحق ين المعركة لنتائج الحقيقي التقويم إن 
الناسين مها والأم ض، أن تلث لا الزمن من مدة أساس عل يكون 
لالحقيقي فالانتصار ؤيقى، يدوم ما عل الحقيقي التقويم بل دول، 
الباطلبخلاف تزول فلا أصحا-اا، هلك ؤإن ومبادئه الحق لقتم الدنيا 

أؤدتومكجوأناثاِحؤمح؛لأى قال: ي وقيمه، 
الآحرةوأم( ]١^■^،[، ه: U* '؛ ١^١^ أق، ينمي كو؛ئن ^jfd قا ألناس 

محأخثث"ِمثأبمأمحبآلثاي ؤ تعال؛ قال ومبادئه، لهق ا نصر لن فالانتصار 
التيالانتصار حقيقة فهذه ]الحشر[، # ■ ؛ آلجقؤ 

كثثرين•عن تغيب قد 
ؤإقامةالتمكن ق فقط الصر أن وظن الانتصار حقيقة يفهم لر وس 

أوالغلو بلايا؛ ثلايث، س واحدة ق فيقع الصر يستبهلئ قد الدولة، 
بيانالكهف أصهحاب قصة ق معنا سبق وقد النازل، أو الاستلام 

وأهلالحق أهل ين دول الأول وأن والمعنوي، الحي الانتصار؛ نوعي 
الدنيال لالمؤْنين، إلا يكون لا اكاف وأن الكونية، السنن وفق الباطل 

نقصان،أو زيادة دون الحق عل الشامت، ق يتمثل انتصار فأعظم والاحرة، 







ءإقراد1اتسورةامف 

.٠١٠(تحقيق ولا الية تئم محصل فلا النار، أهل ين بدلك اش ^ ٥٥
بانقضاءتنقضي لا أن|ا بركتها من أن مق فقد الأحيار صحبة أما 

كإمنازلهم، تفاوتت، ؤإن اف رحمة مستقر ق الإيإن أهل تحمع ل الدنيا، 
اشحب فضل )فيه I النووي قال، أحسا"رأ،، من ْع "المرء المح، قال 

ل،يأنس المرء كان ولئن والأموات('""، الأحياء الخثر وأهل ورسوله. 
قوالصالحن والشهداء والصدشن بالنسن فكيف، القفل، بأهل الدنيا 
]النساء[.ي  ٦١؛ ؤوحثن١ؤيىرفما عليين؟ أعل 

الحق:عزة الثالثة- الوقفة 

ي،ومزقت قوين ثآن بن آدص رؤ، )# الظلال،: ق قال، 
قيسير إنإ ينحني، ولا يتثي لا فالحق والصرامة، والصراحة، العزة، حده 

فمنفيه. مداورة لا صرمحا فيه، ، ضعفلا قويا فيه، عوج لا قيأ ؤلريقه 
محعللر ومن فليذهب، الحق يعجبه لآ ومن فليكفر. ثاء ومن فليؤمن ثاء 
محنل؛ ومن العقيدة؛ حاب عل مجاملة فلا اطه عند من حاء لما تبعا هواه 

إليه.بالعقيدة حاجة فلا اممه حلال، أمام منميانه ؤيطامن هامته 
ولاخالصة، لذاتيا يريدونها لا بمن تنتصر ولا تعتز لا العقيدة 

رحميدعون الدين المومنتن عن يترفع والدي تحوير. بلا همح، ك،ا ياحدوما 
ولاللأسلأم خر منه يرجى لا وجهه يريدون والعثى يالغداْ 

(١'،.لمين الم

)ا(ضيراينممرب/خ\آبمرفسم.
(.٢٦٤٠)٢٠٣٤/٤(،بحيم٥٨١٦)٢٢٨٣لخارىث،/

ثريبتصرف . ١  ٨٦/ ١ ٦ لم معل النووي شرح )٣( 
)؛(فيفللألالهمآنء،/آآمرفواصار



^إّداداّّّودةارمف

لحنلترس لامحيع مع-م-ؤإآصئتإظ ءاننإ ائ!ذنت< إف ؤ I تعال قال ثم 
وعبمسونذهب ينأساؤرثن فقا يهؤن تجملَنهميم٢^٠٣٠ جننتا أؤيؤكلهم ا؛ل"_زل'' عملا 

٩ميثماُئأآ يحت بماشآيرالأبمتني(ب و)ثلج سندس حممانن يا، 
 U_^مناسبة؛jr  ٠٠سيق

ولماءامنوا{ الذين }إن فقاوت لنآمن؟ فا همل؛ القاعي؛)فكأنه قال 
^^٠^١'فقال! ذلك محقق ما عليه عطف للأوامر، الإذعان هو الإيان كان 

مشرآه ؤإدالأضحمسلسنصلأ بقوله؛ جزاءهم عظم نم ه آلميكت 
فاقيل! فكانه بالإحسان، الوصم، استحقوا أتيم إل صميرهم ياظهار 

الرشةالعالو أي أمحلؤق،ه ؤ وعدهم! من أحمل لما مفصلا فقال لهم؟ 
تحت،أي ه مىثن.يأ فقيل! لحم؟ ما قيل! ذكأنه إقامة، أي ه ؛ض،ثنن 
الفعلوبني 4 بجا فقيل؛ماذا؟ ثم قتل؛ فكانه 4 %لآجر منازلهم 

الغثبمن 7؛ا يؤتى إنا لعزما وهي التحلية، وجود القصد لأن للمجهول 
نؤعمحصى لا نعمه فكانت، ثيء، كل من أعظم اممه كان ولما الثه• من فضلا 
ذلالئإيلبس كا سوار، جع أسورة جع 4ثفأّّاقئ4 مبعض،ا! قال منها، 
علبالاختيار والفعل التفضيل إل نفلر لمقصودها كان ولما الدنيا ملوك 

مبحضافقال الفضة من أعل هو با طاعته ق الارغبسإ وير الإطلاق، 
العملجزاء اللباس كان ولما الحفلمة. غاية ق هو أي 4 لهب 4ثن أيخأ؛ 
ئم4 خمل يا، 4ءعبمون فقال• إليهم الفعل أسند عندهم، موحودأ وكان 

منه؛غلظ ما 4 4ولسنمني الدياج من رق ما 4ننسمح،ه بقوله؛ وصفها 
منالمتمكنين الملوك جلوس بانه جلوسهم حال عن الوصف امتانفج ثم 

أي4ءل'ألآرآلأ4 الراحة غاية ي لأمم أي 4ثمحابجا4 فقال؛ النعيم 



ء|قواد1تسورأالمف 

لهايكن لر لو ؤذم؛لوث؟و فمال1 هدا مدح ثم الحجل، علتها الأسرة 
عالمهحق يعلمه لا ما الأوصاف من ولها فكيف سمعتم، ما غير وصف 

ذلكوميز كلها، الخة أي ؤ;بمثثه بقوله: أشار ذللث، وإل اش! إلا 
.٠١ؤمساه(أ بقوله: 

خمعوا)أي: عيي: القال ه وبممأؤأأصس، ؛ ٣٠١٠أدمى إل ؤ ٠ سوله 
 )jوشره،حثر0 والقدر الأحر واليوم ورمله وكتيه وملائكته باممه الإيإن ؛؛

والتحيات(''/الواجبات من الصالحات وعمل 

مهمأحن من أحر نضيع لا أي إصإر الكلام )ول القرطي: قال 
ابنقال محيهل('ُ فعمله المومن؛ن غير من عملا أحسن من فأما عملا، 

منالثيء تلف الضيعة: وحقيقة ضائعا. الثيء جعل )الإضاعة: عاشور: 
ضخقد فكانه بموجود الأنتفاع انعدام عل محازأ وتْللق وجودْ■ مفلتة 

وقال:(، ١٩٥)عمران تعال: قال وتلفج، 
التمكينمغ عل ؤيهللق (. ١٤٣)البقرة ه إثكمح٢ لنمخ أق، ؤو»تا'كال 

لاثحرمأنا أي الأية، ق كا اليأس ق بالصاع للممؤع تشبيها والأنتفاع 
ه،؛ ١٢■٠ ^ستن ؤإلك>أذت قوله: ومنه أجز0. عملا أحسن من 

لوجهالعمل العبد يريد أن العمل: )ؤإحسان عيي: القال ]التوبة[(*'،. 
بلمنه، شيئا ولا اممه، يضيعه لا العمل فهدا الله، س/ع ذللث، ل متثعا الله، 

وفضلهعملهم ؛حب، الأحر، من ؤيوفتهم ، ١^١٠^٢٧محففله 

واخممار.بمرق ١  ٤٣ه/ للقاعي الدرر نظم )١( 
.٤٧٥ا/عدى ضرال)٢( 

)"ا(فرالقرطي«ا/ّا؛'ا.
واختمار.بتصرف  a٣٦٧/ والتنوير التحرير )٤( 



I٣٣٢ٍ^إقراداتارر،ووةاا؛مف 

ضؤ صنعا محن أنه ومحب آخرته صح من الضيعة فاعظم ، ٠١٠(ؤإحاته 
سؤراسمتا/ي،'باآب

]الكهف[.

ابنمال الصالحات، وعملوا آمنوا الذين أى ه أولتك ؤ عاش: ن٠ 
 Iحويرونإليهم المشار أن عل تنبته الإشارة باسم الحملة )وافتتاح عاشور

المالحان(*'٠٠وعملوا آمنوا بأن مله، الذكورة الأوصاف لأجل بعدم لما 
إقامة.أي عدن! الأخرة؛ ق إقامة سات؛ن أي ؤدثم.؛قتعننه وقوده: 

ومنازلهم،غرفهم نحت نحري أو أيديم، وبتن دونم من نجري أي 
اللهذكرها أنولع أربعة وهي نير، جع رالأنيار م؛ عيمتن ابن وقال 

لوًلاب، لذ مما الحة فامار ]محد[(*م. 
كالدنياأخاديد لها وليس فيه، شائبة لا محضا مرورا لها أن غبمر الدنيا، 
الأفاتمن خالية وخمرها جالها، مزيد من وهذا 

*١'يلدس،٠^٧؛ هر تلوئ< ؤ قارن )كإ ممرن ابن قال ]الصافات[، ب م 
خمرالنه فنز0 ]الواقعة[ ه ■  ١١■ و(لآيزازث عي 'لابمثمث لإ وأابمؤًاتينيؤ' 

وذهاببماالبهلن ووجع الرأس صدلع س الدنيا، خمر آفات عن الأخرة 

)ا(شرالمديل/هي؛.
واختمار.تصرف  a٣٦٨/ والتنوير التحرير )٢( 
ثر.يبتصرف الكهف صورة تفر )٣( 



ئ؛إفراد1و|سودةادٍف حكأوإلإبم==^^^==ء=^=؛ء^=ء 
مقرراتعدة الحر هذا ق )فاحتيع عاشورI ابن قال حملة(ُأ*، بالعقل 

 Iولأم]أولئك[. الإشارة وامحم إناآ، الذين، ]إن مرتتن التأكيد كموته
نحتهم[،]من صمبرهم إل ؤإمحافته الخهة؛)من( امم وحر ]لهم[، المللثإ 

امالمؤمنين بشارة لتتقرر المشركين باغاؤلة التعريض ذلكث من والمقصود 
تقرر('".

يآتوإسن؛رني سندي من باتا->مرل ودسون ذهب أنامحرين يناين بجلمؤن •ث؛ ٠ وهو1ه 
أنورة،جع الزجاج. رقال والأساور التريتن، هي التحلية 

المقرون!قال موار. حكي! وقد بالكر، اليد، موار يقال! موار، *مر 
اشجعل الرؤؤس، عل والتيجان اليد ل الأساور تلبس الملوك كانت، لما 

إلللإشارة الحمع جع رفصيغة عاشور! ابن قال الخة(ُم. لأهل ذلك 
باصنافمرصعة تكون الحلية فإن منها، به محلون ما أشكال احتلاف، 

منحسنها لتعفليم أساور[ ]أي )ونكرت الألومين وقال اليواقيت("'، 
؛٠٠٠(الإحاْلة 

رداء،أو إزار أو بقميص البدن متر )الياص! عاشور! ابن وقال 
النسج.من الشقة ثوب، جع والثياب! وللتجمل. والرد الحر من للوقاية 
الا؛غة!قال الملوك. شعار من وكان الألوان، أعدل الأخضر واللون 

المناكبحصر الأردان بخالصة نعيمها قدي،أ أحادأ يصونون 

وانحصار.بتصرف  U١٣/ ممر ابن ضر )١( 
وانحصار.يتصرف  ٣٦٨والتنويرa/ التحرير )٢( 
وانحصار.يتمرف ٢ ٢ • أ/ المسير زاد )٣( 

A٠٣٦٨/)؛(التحريرواكوير 
٠ ٤١٢ ٤ / ١ ١ للألومحي المعاق ريح بر تقآ ٥ ١



للجلدماشرأ يلبس رقيق وهوديباج الثياب، من صنف والسندس! 
بخيوهلالمنسوج الغاليفل الديباج والإمبرق! الإمتبمرق. غلمفل ليقيه 

قالمعرب('أُ، _ iaAlJ؛وكلأ للجلد، المباشرة الثياب فوق يلئس الذهب، 
الألومى!قال إحكامه(*". الحنة! ثياب ق الغلغل )معنى ! البغوي 

الأنفستنتهي ما فيها لهم إذ ذكر، فيا منحصر غثر لبامهم أن )والذلاهر 
الالأنفس تشتهي ما فيها ولهم الانحصار، محمل ث وقيل الأعئن وتلذ 
يوصفيكاد لا لأما والتنكير ذلك، سوى ينتهون لا أمم بوان ياباْ، 

حنها(ءُ

لطائف:

والإمتيرقتيس البين الحمع روق • ظقه الألومى قال ~ ١ 
شأما،لتعفليم ونكرا ينتهون، ما الحنة ق القوم لأولئلث، بان إشعار 
ذلك(*".من يتخيل وما بل الدنيا، س يناهد ما وراء وهما لا وكيف 

النفسي الحو لأن الناس عل التحلثة روقدت وقال: ٢- 
إشعاراللمفعول فعله وبني أحل، الحين وق أغل، القيمة وق أعفلم، 

الشاعر!قال كا الحدم يفعله ؤإنا هم بأنفذلك يتعاطون لا بامم 
وشذرأمفقرأياقوتا محلين • • • ونعمة وصون كن ق غرائز 

حدمهم(*°ُ.ونحوها التيجان هم يلب١^^١ ق الملوك سائر وظلك 

واختصار.يتصرف  a٣٦٨/ والتنوير التحرير )١( 
٠ ١٦٩ه/يغوي اضيل سماع 

واختصار.يتصرف ٢ ٤ ٥ / ١ ١ للألومي المعال روح تفسثر ، ٣١
واختصار.يتصرف ٢ ٤ ٧ / ١ ١ للألومحى المعاق روح تفر ( ٤١
واختصار.يتصرف ٢ ٤ ٧ / ١ ١ للألومي الممال روح تفستر ، ٥١



=إقواد1تامورةائبجف موإحبم=ء===^^ء^^^=^= 
ذلكيمماطى الإنسان لأن إليهم اللمس )وأسد وقال: ٣- 

للمشيولالأول بتي ومحيل: العورة، مر محيه كان إذا خصوصا ه ينف
واللبستعال اممه من تفضل التحلية أن إل إثارة للفاعل والثاق 

استحقاههم('ا/
ؤإماالتحل، لباس )إما الدنيا: أهل لباس عن الرازي محال ~ ٤ 

منأناور من فيها أمحلول صفته: ق فقال التحل لباس أما السر، لباس 
التسترلباس وأما الملائكة تحاليهم أو ذلك، محليهم أنه والمعنى آ دم، 

الاخرةمنيمي من والمراد، ه ثياباخممزسسندمنورإسن؛رفي ؤو؛لسون فقوله، 
مترفوأراد الدين المؤمتين لضعفة تسلية هذا وق الآحرة(ُآ'، ؤإمت؛رق 

تحريضوفيه ثيابهم، ورثاثة رمحهم من يجدونه لما طردهم قريس كفار 
وينبينه بة نلا بإ زائل نعيم س فيه هم بإ المتهمين بأولئك 

المقيم،الحنة نعيم 
للذكورعامة الحلية، أن عل أشبهها، وما الأية )ودلت، عدى: المحال 
وكيلك،ه قمحق ؤ محوله: ل أطلقها لأنه الأحاديث، ي ورد كإ والإuثإ، 

الأماورالرحال لبس بأن )والسوال الألومي: قال ونحوه(ُم، الحرير 
هوإنإ عيبا كونه بان مندفع الأخرة؟ ق يجلونها فكيف، الدنيا، ق عيب 
آخرين،دون قوم بين عيبا يكون قد والثيء مهللقا لا يعتادوه، لر قوم 

وضمكان وكل رقت ء~آكل كونه فم ممل أص فه نحن نا ولس 
ممم<'"•

٢. ١٤٧/ ١ للألومي المعاق روح ضر )١( 
واختمار.يتصرف ٤ ٦ ١ آ/ ١ الرازي ضر )٢( 
واختمار.يممرف  ٤٧٥/ ا عدى الضر )٣( 
واختمار.يتمرف ٢ ٤ ٤ / ١ ١ للألومحي المعاق روح شر )٤( 



^^^^ءءءء^ءءء^ء^تء؛؛؛ء^^|ءص،او،^^إ؛م'داّّّودةاُمف 
وقدبحرمانه، عوقب أوانه قبل قسا تعجل من أن القواعد من ~ ٥ 

حرمعصى فمن للرجال، الحرير ولبى الخمر، ثرب عن لني. اس 
لمْ:بئأ ^;١، اامِفي م^، "نن قال ١^، ي المم مدا 

ِفيهلزثنة الدثا ايِفي بز و"نن الآ-؛مة"ُ'،، مها،ِحثثاِفي 
َه^(بماوألأوآك وقوله؛ 

عبيدة:أبو قال الثيء. عل الخحامل )الاتكاء: الحوزي: ابن قال 
وقالومرير، يحجلة إلا الأريكة تكون ولا الخجال، ق المزش الأرائك،: 

عليهقة و مريرأ إلا تكون لا ثعالب: وقال الخجال. و الئزر قمحة: ابن 
المرثيالحقيقة؛ عل وهي الأبرة، وقيل؛ المرثي، إما وقيل؛ متاعه• 
وقيلالأصهلجاع قيل؛ )الاتكاء ممر؛ ابن وقال لهم(ُم، حجال ق كانت، 
$؛ؤوقتادة؛ عن محمر، أنيرنا الرزاق؛ عبد قال ابلوس، ل الترع 
الخجال("*،ق النزر غارْ؛ وقال معمر؛ قال الحجال. هي قال؛ ه آلاومجأ 

كبار(ُ°'.أزرار له ؤيكون بالثياب يستر كالقبة حجلة،)بيت جع والحجال 
وقالوالملوك(*"، التحمن مئة لأنه الاتكاء، )وخص الزمحثري؛ قال 

(.٢٠ ٠٣) ١٠٨٨"T/لم مصحح (، ه ٢  ٥٣)٢ ١ ١ ٩ ه/ اليخاري صحح )١( 
سرىه/؛بماآر؛و؛ه(،محتلم)م/0ة1ا)مب.آ(.

واحممار.بمرق ٢ ٢ ٠ أ/ افر زاد )٣( 
واختمار.يتصرف ١ ٥ ٦ / ٥ ممر ابن تضر ( ٤ر 

٠١٤٣/١١)٥(لانالعرب
.١١)،"(الكشاف؛/



=|قواهتسورةامف 

وزوالالراحة، كإل عل يدل ما الأرائلئج، عل اتكائهم )وق المعدي؛ 
يشتهون(''*.بإ عليهم يعون الخدم وكون والتعب، الصسي، 

همرمم١ ؤهمغت ؤهلجمآذؤ]ب ٠ وملمح 
الذينلهؤلاء جعل وما عدن، جنالت، الثواب رنعم العلمرى؛ قال 

ممر؛ابن وقال متكأ('"، الخنان هده ق الأرائك هن.ه وحنت، آمنوا، 
ومآءفألقزاب ننك ه المار؛ ق قال كإ ومهّاما، ومميلا منزلأ )حنت، 

إدهاسآءتمثثث١م قوله؛ ق بينهإ قابل وهكذا ]١^٥—،[، ه  ٢١ممئا 
:و،نزالخليلة الدار )فهذه عدى؛ القال ]الفرقازاآرأُ. ي  ٦٦زثماما 
تمافيها، بإ ؤيتمتعون حا، يرتفقون ه ئئتآ ؤمثث ؤ للحاملان ه آني؛ب 

والعمالمتواترة، واللذامت، الدائم، الفرح من الأعنز، وتلذ الأنفس تشتهيه 
وقصورهمالكه ق يسير أهلها أدنى دار، من أحسن مرتفق وأي التوافرة، 

حمعأعهلي قد المعيم، من فيه هو ما فوق يرى ولا ستة، ألفي اينه وب
قمتزايد فنعيمهم ذلك ومع الأماق، عنه قصرت ما وزيد أمايه، 

بثؤالإحسان، من عنده ما حير محرمنا لا أن اطة فشال وحسنه، أوصافه 
والعصيان("*.المقصثر من عندنا ما 

.٤ ٧ ٥ / ١ عيي الضر ( ١ ) 
واختمار.بتصرف ١ ٨ / ١ ٨ الطري شر ( ٢ ) 

واختصّار.يتصرف ١ ٥ ٦ / ٥ ممر ابن ضر )٣( 
واختصار.بتصرف ٤ ٧ ٥ / ١ عيي الشر ( ٤ ) 



هرك٣ إض1هواا،خمدةاتكهف

وقفتان

وجوا-؛ا!القرآن عربية حول شبهة الأول~ 
أحرىلكإت القرآن ل ؤيوحد معربة، ؤإمتبمرق ومنيص مرادق 

دثانمي،بياؤ يقال كيف إذ الشكوك؛ الناس بعض فتم معربة، إما قيل 
غثرعربية؟مات وفيه ]الشعراء[، ؛^  ١١٠?

فيهاوير قد المسألة هده أن نب؛ن أن بد لا الشبهة هده عن وللجوابج 
الإمامومنهم )فالأكثرون السيومحلي! قال قيئا، العلم أهل بتن حلاف 

عدمعل فارس وابن بكر أبو والقاصي مدة وأبو جرير وابن الشافعي 
أهسامتاد1 مث)ؤ-؛ققت تعال! وقوله ءر؛ثانح أزرء'ئا تعال؛ لقوله فيه وقوعه 

القائلعل الض الشافعي ثدي وقد ^;٠' 
غثرإما وقيل القرآن ق وردت التي الكليات كل أن يعني وهدا ؛دلائ،('اُ، 

عنحاء ما أرجعوا وقد عربير، أصلها وأن ذللئ، عكس فالصواب، عربية 
اللغةاوساع إل الكلعات يعثس باعجمية القول من وغيره ه عباس ابن 

لالشافعي )قال حتى الأحلة، عن بعضها نحفى أن يمكن بحيث حدأ 
إلآخرون )وذهب، السيوطي! قال نبي(ُأُ، إلا باللغة محيْل لا الرسالة! 

السيرةالكيان بان عربمتاه ؤمء'ُا تعال! قوله عن وأجابوا فيه وقوعه 
عنهانحرج لا الفارسية والقصيدة عربيا، كونه عن نحرجه لا العربية بغير 

السياقس المحنى بان ه ؤءألإجموعملأ ت تحال قوله وعن عربية. فيها بلفغلة 

)ا(الإمان؛/*آا،'؛.
.٣٩٤)؟(الإتقان؛/



إضاهوا،مرةار،هفص

—وهوللوقؤع رأيته ما )وأقوى عربي؟(ُآُ، ومحاطب أعجمي أكلأم 
التابعيمسرة أي عن صحح ند بحرير ابن أحرجه ما احتياري" 

حيربن سعيد عن مثله وروى لسان، كل من القرآن ق قالت الحلل 
والصوابسلام! بن القامم عبيد أبو )وقال قالت مبه(ُ"، بن ووهب 
أصولهاالأحرف هذه أن وذلك حميعا، القولن تصديق فيه مذهب عندي 

وحولتهابألسنتها فعربتها وقحت لكنها الفقهاء، قال كإ أعجمية 
وقدالقرآن نزل ثم عربية، فصارت، ألفاظها إل العجم ألفاظ عن 

صادق،فهو عربية إما قال فمن العرب، بكلام الحروف هده احتالهلت، 
الحوزىوابن الحواليقي القول هدا إل ومال فصادق، أعجمية قال ومن 

وآخرون(>ُ
ابتداء،إشكال فلا الأكثرين قول عل أما الثبهة؛ هده تندغ وحدا 

عربيةصاريج كلهاتح ق كان إنا فهدا بالوقؤع قال من قول عل وأما 
عبيد.\لي عن تقدم كا لها العرب بامتعال 
أصولها؛كالات، يستغن لر ولماذا ذللث، سبم، عن مائل سأل فإذا 

عندعاليه الرد ل نفيسا كلاما الخويي عن السيوطي نقل فمد عربية، 
ليس؛عربي(إستثرق إن قيل )إن ت بهء قال )إمتثرق(، لفظة عل الكلام 

لوفنقولت والبلاغة، الفصاحة j( العربي( دون الألفاظ من العربي( وغير 
عنلعجزوا الفصاحة ؤ، مقامها يقوم بلفظ ليأتوا العالم فصحاء احتمع 

الحميلبالوعد يرغيهم لر فان الطاعة عل ءباد0 حن، إذا اممه لأن ذللث،، 
فالوعدالحكمة، وحه عل حثه يكون لا الوبيل بالعياب ونحوفهم 

.٣٩٤)ا(الإمانا/
.٣٩٤)أ(الإمانا/

.٣٩٦-٣٩٥/١)٣(الإمان





=إقراقاتسورةالمف 

توالعقاب بالثواب التربية الثانية~ 

وعيدآية نجد أن فيندر %لث، اممه كتاب ق كثثرأ يتكرر مبدأ وهو 
منالنفوس عليه حبلت لما إلا ذلك وما العكس، أو وعد آية عن مفردة 

وقدعليها، بالمعاقبة بالتلويح إلا الارتدلغ عدم ومن المكافأة، إل تهللع 
كإوالفصاحة، الحكمة لوازم من الاقتران هدا أن إل العلكاء بعض ذهب 
الهلماعقعل عباده حث إذا تعال )افه قوله! وذللث، الخويي قول( ق تقدم 

علحثه يكون لا الوبيل بالعياب وعنوفهم الحمل بالوعد يرغهم ب فإن 
؛.واجب(٠١الفصاحة ٥^^٢^ والوعيد فالوعد الحكمة، وجه 

الحانببزا الاهتإم صرورة إل للمريمن؛ قويا دافعا يعْلي وهذا 
وسوقهمالكبار لتربية صرورى هو كإ الأسلوب هدا لأن إغفاله، وعدم 

كبثرآدافعا يذاما نحمل ظاهرة مصالح س فيه ما مع ؛الشرع، للالتزام 
القد الدين الصغار تربية ق صروريا يكون أن أول باب فمن لالتزامه، 

ومحفزآلهم معينا والعقاب الثواب مبدأ فيأق ذللث،، مصالح عقولهم تدرك 
—التوازن س الباب هذا ق بد ولا والواهي. الأوامر تللث، التزام عل 

آخر•عل جانب يعلخى لا كي وحكمة- دقيق ميزان إل ومحتاج 
عليترتبج ما باتبام البدء والوعيد الوعد لوب أم ق الدروس ومن 

هذاه، هوكرر تعال! قوله ق كإ والعصية، الطاعة 
الفرشن،س لكل ما لمعرفة وتتعلير تثرئسح النفوس محعل الذي الإ-بمام 

البيان.جاء والتعللع الاهتإم هذا حصل فإذا 
فهوذلل؛إ، تفصيل ثم والعقاب الثواب بإحمال( البدء الدروس ومن 

-هذاالايات، جاءدتإ وقد وجهه، عل يقال، ما لوعي القلوب تهيثة من يزيل• 

الإتةانا/ها<"ا'.ا



^إقراداءس>رةالصف

لسنلرس لاقنبميع ءة,إدا تعال؛ قوله ل وذلك الثواب، باب ق الأسلوب 
تفصيل.فهدا الأية، ..ب .ؤلإ\وللم ؤ تعالت قوله ثم إحمال، فهذا إه عملا 

إل؟ قممي تثلأ ثم تأه # ةوتأًتأدت من تفر 
ه:1، ونإو,£إوآ ؤ • قوله 

٥٠^ يا الإيات مناميه 

الرحالينهدين قصة ذكر إل الأيات هده ق الكريم القرآن انتقل 
ذلك!فمن عليها، اشتملم، عفليمة لحكم عنها ألوا يل؛ الكفار أن رغم 

منعنه سألوا ما جواب لمعرفة أسإعهم ألقوا قد كانوا الكفار أن ~ ١ 
منالقصة هدم ق ما ليقرعها حيدة فرصة فكانت الكهف، أصحاب شان 

ازكفارأن )المقصود الرازي! قال يرجعون. لحلمهم والمواعغل الحكم 
الذلك أن اممه ؤجى السالم؛ن فقراء عل وأنصارهم ياموالهم افتخروا 
حصولأما فقبمرآ، والغنى غنيا النضر يصر أن لاحتإل الافتخار يوجب 

ذلكوب؛ن الومنين لفقراء حاصالة وهى وعبادته اممه فبهلماعة المفاحرة 
ؤيستنكفيالدنيا يتحرز لن مثل )هدا القرطى1 وقال الثل(ُأُب بضرب 

ابنوبين، ب(ُأ*، ثسك محمر # بقوله• متصل وهو الومض،، ة محالعن 
الغرورمحرم ما للفريقين، رليفلهر فقال! للمقريضن مثلا القصة ق أن عاشور 

المتواضعالمؤمن يلقاه وما الأرزاء، من صاحبه إل والحيروت والإعجاب 

واختصار.يتصرف ٢ ٠ ٥ / ١ ٠ للرازي العيب مفاتيح نمير ( ١ ) 
٠٣٤٦/١٠ل٢،فرمش



==|ق>اد1تسودةاثمف 

للصلاحمعرصأ فيكون العواقب ق والتدبر التيير من اممه نن بالعارف 
لضعفاءوتلية للد<تكثرين، وعيد هذا ول والنجاح(ُآُ، 
المال،يعيدون يكادون بل وحمعه، المال يحب عرفوا اليهود أن 

ن1ثلممنجعوففيبقوله: عليهم فشخ يجمعونه، أين من فلايالون 
ومخوجأؤ وقال؛ ]المائدة[، فحقيصم٦ة١ماثعلؤلأإإآ؛آه آلامرآلمنرأذا 

اعتدادهمووصل [. ١٦١]النساء; ه وأي
يهولون،عإ اطه تعال عمران[، ]آل ؤ,إ0أقثقيروعتن^؛٥-ه قالوا؛ أن بالمال 

متلبسونوهم العفليمة الفتن من أنه مع عنه ألوا يإ للمإل حبهم ورغم 
عاقبةالأول جهتتن؛ من بم تعريض نؤع القصة هذْ ذكر ق فكان 7أا، 
عنها.وسؤالهم اهتإمهم عدم والثانية الفتة، هدم ق يسقهل من 

وزرؤعأعناب من بسابن رحل عل أنعم اممه أن القصة وملخص 
هدمفكفر وفثر، بنتاج وأكرمه مرأ، حلالهإ له وجعل النخيل 7ءإ بميط 

صاحبهعل وولد مال من اممه آتاه با واستكبر الشكر عن عوضا النعمة 
القيامةيوم كان إن وأنه أبدأ، يزول لا ذللث، أن وظن علوأ ازداد ثم المؤمن، 

صاحبهفوعفله الدنيا، ق عليه أنعم كإ الأحرة ل عليه سيتعم الله فان حقا 
حبرأكان أنه له و؛ين منها، وتبرأ والشرك، الكفر عن وماْ بليغة موعفلة 

اضلأن يتكبر وألا إياها، لبه يأن عل قادر لأنه نعمه عل اممه يشكر أن له 
ثارفخربت، منه؛ حيره ما فوقع أءهلا٥، مما حبرآ يعتليه أن عل قادر 

النادمين.من فكان افه، أمر عنه يدخ من له يكن ولر البتانيرأ، 
المؤمنينصحفة طرد أرادوا الذين التكبؤين لحال تشبيه القصة ففي، 

يحالالمؤمنين صعقة لحال وتثبيه الحنتين، صاحب التكبر الكافر حذا 

.٣٧٠اكحريرواكوِرد/ا



شبه]}وجفن قصة وق اللكفر، حال إليه آلت بإ ليعمروا المؤمن صاحبه 
للمتقين.العامة أن تأكيد هذا وكل قومهم، مع الكهف أصحاب بحال 

وجنتيهالكافر حال وصف مقاطع! ثلاث إل القصة تقسيم ؤيمكن 
والعامة.والآل الرحلين، بين دار الذي والحوار فتها، علمثه الله أنعم وما 

.٠حاو وصف امحواى~ الفقرة 

لممنفؤحممثمحأبنخلمن .(ذحدجماحثن ثجلما،*^١ مثلا وؤإصمبثم تعال٠ قال 
ه'  ٢٢ئجظخ١خكلهمامئا أةها ءاثت ^^١١^؟؛، }٢٢ ^ئتات؛تاررءا 

والحنىلتحتثروا، ١^^!، آمر من عيهم مص ثي أمر أيا 
تثبهالتي الرحلين حال عليهم قص أو الرحلين، قصة عليهم قص إمات 

بفعليتعلق أن يجوز ه م ؤ قوله• ق )واللام عاشور؛ ابن قال حالهم، 
يتعلقأن ويجوز ]الروم[• يأه ءمدب ؤ كقوله؛ ؤوآض4ه 

ؤقوله! ق كإ للفريقين شبها أي بماحبها، الحال تعلق ه ؤمث_لأ بقوله! 
بينفيه متتازعا يكون أن والوجه [، ٧٤]النحل! ه آلأمئال، ئب محيبموأ هلا 

علمكة أهل من المشركين إل يحوي ه ق؛ والضمير ومثلا. صرب، 
علوالمومتتن الكافرين حماعة إل ؤيحود ذكر، لهم يتقدم ولر الأول الوجه 
للناس)اضرب ع! المعدي قال كإ الأول عل فالمراد الثاق(ص. الوجه 

كلس صدر وما لها، والكافر اه، لنعمة الشاكر الرجلين، هذين مثل 
العاجلالحقاب س ذلك يسبا حصل وما والأفعال، الأقوال من منهعل، 

واختمار.بتصرف  ٠٣٧ a/ والتنوير التحرير 



ء|قراداتسورةص 

مثلاصربيإ الثاف؛ عل والمراد بحالها(''*، لمتروا والثواب، والآحل، 
نعمق تقلبهم مع الكفرة عصيان حيث من والكافرين المومنن للفرشن 

أولوالأبصار.لمتر كليها وعاقبة الفقر، مناق ْع ١^٠^٧ وطاعن اش 

أصحابواحتلف مقدران، أم محققان هما هل المقرون احتلمف 
مخزوم،بمي من مكة أهل من رجلان هما ت فقيل نمينها، 3، الأول القول 

مأسالموالأخر يالل، عبد بن الأشد عبد بن الأسود وهو كافر أحدهما 
أمروج وكان ياليل، عند بن الأشد عبد بن افّ عبد صلمة أبو أخوه وهو 

إّرائيلض من أحوال إنها وقل؛ : اش رسول يتزوجها أن قل سلممة 
حتمن،فيها وجعل أرصا أحاوهما فاشترى مالأ لها وترك أبوهما مائتا 

ؤالصافات: محورة ق كا الأحرة ق مصرهما وكان باله، الأحر وتصدق 
ننآءظى يؤد ب ث ميز ؤ، إد،كاد< قآلننبم ئاد إ ثا؛ملءنرؤمح'ثثائزل 

معرفة)وليس بهنلقع! عدى القال الآياتُأُ، ]الصافات[ ه  ٠٢' اكيهن 
منتحمل فالتيجة فائدة، هما، مكان أو زمان أي وق الرحل؛ن، أعيان 

مهاكل قول من القمة ق لما ممنؤع مقدران أما والقول فقهل("*. قصتها 
أعالم.واش وقوعه، عل دليل ذلك، القرآن فحكاية صاحبه، عل ورده 

قيمنأعنمسيوحسثذاماغن جعناِ/دحلهماحنت\تي م ٠ وهوله 
منستافن آتيناه أى السياق، من يظهر كا الكافر بأحدهما الراد 

الخانب،روالخفافت ظمح،! البغوى قال ما، محيط النخيل وجعلنا الكروم 
حولجعلنا أى; بجوانبه... طافوا أى! القوم به حفا يقالت أحفة، وحمحه 

.٤٧٦)/)ا(تسماوودي 
.A٣٧٠/ عاشور لأبن واكوير اكحرير ينظر )٢( 
واختمار.بتصرف  ٤٧٦/ ١ عدى التضر )٣( 



الأشجارمن فيهإ ما يستر ءستاذين رأى البقاعي* قال الخيل(ُه، الأعناب 
منلأما 4تيم4 كانتا الأوصاع من وصع أي عل يدخلها من 

بالعنبوقوت فاكهة وهى الحر، عل وتصبمر البارئة البلاد أشجار 
وتصبرالحارة، البلاد أشجار من لأما وغيرها والخل والزبيب 

وثمرهاالعاهات، أسباب بعض الأعناب عن متعت وربا الرد، عل 
منكالإكليل النخل ذكأن والخل بالتمر وقوت والرطب، بالبسر فاكهة 
.والنفحة('٢٢البهجة غاية ق لأنه الدهاقن"* يويره مما وهو الحنب،، وراء 

4^لنايمتاررعا ٠ وقوله 
زمانلأن الأفة، لبعد ؤررعا4 اُبمنتتن كلنايئ؛تاه البماًي،• قال 

فكانت،القوت، ق العمدة وذللئ، ومكانه، الإثإر زمان غير ومكانه الزؤع 
يتوسعلهاب متواصلة وعارما والأقوات، الفواكه لخثر جامعة أرصا الختان 

الأوصاف('؛؛.وحسن الأكتاف، وتباعد الأكلراف، سعة مع مايقهلعها، 
4ؤَكتالإقكءانتأممهاوإمةظإٌمئتؤقؤلهأ 

منالغروس من فيه وما ثمره أهلعم البستانن )كلأ الهليري! قال 
ذللث،آتت، بل شيئا، الأكل من تقص ولر الزيع وصنوف والكرم النخل 

البتاننخلال وسيلنا نقصه، إذا حقه! فلأنا فلأن ًللم قولهم• ومنه تاما، 

.١٧١— ١٧٠ه/للغوي التنزيل معال؛ ضر ( ١) 
مترب".ظرّبى ازجر، "الدهقان: : ١  ٦١٠العرب ان يق مفلور ابن قال )٢( 
واختمار.يتصرف ١ ٤ ٤ ه/ للقاعي الدرر نظم )٣( 
واختمار.يتصرف ١ ٤ ٤ م/ للبقاعي الدرر نغلم )٤( 



ءإقراههسورةاثمف 

منه،الحتم فثقل )وئجريا( وقيل؛ نمرأ• أشجارهما وبتن محنها يعني نمرأ، 
يعفا(''؛.يعضه فينثل ماء يميد أنه وذلك كله، الهر ل الممجير لأن 

كلمن الخنتين هات؛ن ق )أى1 الحنتين1 واصفا جهإإق؛ه معدي اليقول 
قفالحنب والمحل، العنب الأشجار، أشرف وخصوصا الثمرات، 
وحائه،المنفلر حمن من فيه فحمل به، ودار بدلكا حف والمحل وسهلها، 

وتضج،الثار حا تكمل الي والرياح، للشمس والمخل الشجر وبروز 
ثاركيف، يقال! أن إلا عليها يبق فلم زرعا، الأشجار ب؛ن جعل ذللث، ومع 

آتتا"بمت؛را من كلأ أن فأمحر يكفيها؟ ماء لها وهل الخنتثن؟ هاتتن 
منتنقص ب أي؛ نيئا{ منة يظلم }ل؛ أنما }و{ وزرعها ثمرها أتمات أكلها، 
كثيرةسارحة، جوانبها ق فالأخار ذلك، ومع ثيء، أدنى أكلها 

ضيرة(>ه.

زوجهالرجل فقص ظالم؛ القص أن عل الأية دلت، لطيفة- 
عليهم،اممه ولاهما من والمري والموول أولاده، الأبا ونقص والعكس، 

حالما.لمغيرت ٥^١ ءا.دناه وقع نقص أي ولوأن ظلم، هدا كل 

واختمار.يتصرف ٢ ٠ — ١ ٩ / ١ ٨ الطري جر تف( ١) 
واختمار.يتمرف  ٤٧٦/ ١ عدى الضر ( ٢) 



ااهمي«ةالأية 4ع وقفتان 
الثل:بضرب التربية الأول- 

الهمينالمترفن الكافرين لحال مثلا هث اه يقرب لأيات ال 
أسلوبالأمثال وصرب والمؤمن، الكافر بحال الومتين، صعقة وحال 

تلهنللثايى مها ألأشل تعالت قال القرآن، ي متع 
ه؛)لاألقتآء علظقه تيمية ابن قال ]الحشر[. 

أر؛عينمن أكثر فيه يقال بل أمثالا القرآن ق أن الملم؛ن ينز خلاف 
أفردهكإ منها، %ك اممه صربه بإ المقرون عني الأمثال ولأهمية مثلأ(ُا*، 

لمميالالرحمن عبد وأي (، ٢٩٨)ت كالخيد ؛>_؛ العناء بعض 
اش.رحمهم ( ١٧٥ )ت القيم وابن (، ٤٥٠والماوردي)ت (، ٤٠٦)مت، 

حليلةلحكم صرببما إنا القرآن ق قلث الله صرببا التي والأمثال 
الأشخاص،بصورة المعاق يصور )والمثل القنوحي! يقول عظيمة، وفوائد 

بصورةوتصويره للحقل، وتقريبه الراد، تقرير منها حمة؛ وفائدته 
علمالقرآن علم أعظم من الماوردي• قال ذللثإ• غر إل المحسوس، 

ا،لثلمن )يتفاد ظك: العيي ؤيقول ، ٠٢٠عنه(غفلة ل والماس أمثاله، 
وتقريبوالتقرير، والاعتبار، والزجر، والحث،، والوعفل، اسك،ر، أمورت 
للحقلبته نيكون بحيث، المحسوس، صورة ق وتصويره للحقل، الراد 

تقاولت،بيان عل متملة القران أمال وتأق الحس' إل الحمو'س كنبة 

واختمار.يتصرف ٣ ١ ٤ / ١ والباطنية والقرامهلة التفلمة عل الرد ل ا،لرتاد بغية )١( 
العالومآ/أه؛-ي؛.)أ(أبجد 



^إقواهواسورةالكهد، 

نحقار0،أو الأمر تفخيم وعل الثواب، وعل والذم، الدح وعل الأحر، 
أرائهالذي المعنى )يئن الثلث ويضرب أمر(ُآُ. و\و0ذ\نى أمر، تحقيق وعل 

(ُ'/تعليمه وحسن رحمته من الوصوح، غاية ويتضح البيان، غاية افه 
اللأنه متزايدا، اهتإما التربية ق الأمثال صرب نول محملنا وهدا 

نامياوالصغار للكبار الأمثال صرب من الإكثار من بد فلا حقه، ياحد 
المعاقتقريب إل بحاجة الكبار كان وإذا الكريم، القرآن باصلوب 

لدلك.حاجة أشد الصغار أن شك فلا الحومات بصورة والعمولات 
ذكركثرة القرآن ل اللافت من والأمحاب: المخيل ذكر ل اكانة- 

حثهينسز،تطلمأنمحث\ن ج ذلكت فمن محا، والأعناب النخل 
مجترزقوجقتنذآغثبموقوله؛ [، ٢٦٦]البقرْت ؛ء وأءثام< 

ظشدرن لأس ١^، تتت زين م وقوله: [، ٤ ]الرعد: 4 بجل وربع 
وأعنفمحيل نن جكب فها ؤثثلنا م وقوله• ]النحل[، سأًقراتيئاتأنح 

ذلك:أمثاب ومن كثثر• وغرها ]يس[، ؛1 ،٢ 
ثإرأعظم هما كانا الثار من ^۶٠٢٠؛( ١١هذين )لأن اممري: قال = ١ 

لأهلوالأمحاب المدنة، لأهل المخيل فكانت مها، قرب وئ الحجاز 
عاليهم(ُه.اش نعمة من يحرفون با القوم فذكر العلمائف، 

ات؛ن(ُ".البق يكون ما أنفس من )لأنيا الخوزي: ابن وقال = ٢ 
نحريالتمر لأن الفواكه سائر عل المخل )قدم الرازي: وقال ٣= 

الفواكه،أنولع أشرف لأنه عقيبه الحنب، وذكر الحرب عند الغذاء محرى 

واخصار.يتصرف ٣ ٤ / ١ السعدي تئسر ( ١ ) 
سيرءبتصرف ٤ ٢ ٥ / ١ السعدي تمسثر ( ٢ ) 

.٢١/١٩)٣(فرمى
)؛(زادالمرفيَافرا/،؛آ.



يظهريظهر ما قاول الخال، آخر إل به منتفعا يصثر يظهر ما أول من لأنه 
للاصحاءشريف طعام وهو الحصرم، بعدم ثم الطعم لذيدة حضر حيوط 

لأصحابنافحة الذاق لطيفة أشربة الحصرم يتخذ وقد والمرصى، 
تمإذا ثم الحامضة. الطبائخ ألذ فكانه منه، الطبيخ يتخذ وقد الصفراء، 

المدخرة(*'*.الفواكه وهوألذ سنة، ادخاره ؤيمكن الفواكه، فهوألذ العنمب، 
لكثرةوالأعناب الخيل ذكر )ؤإنا الحنل؛ عادل ابن وقال ٤^ 
ؤيابسا(*'*.رطبا والفاكهة والأيام الطعام مقام يقومان فامإ متافعهإ 
زائدة.عناية بدون وتوكل تحنى وأتيا الطعم طينة ثارهما أن ٥ً 

زبيبا.يصبح والعنب تمرآ يصبح فالرطب سهل حفظهإ أن = ٦ 
أعلم.وافه للمرض، تحرضا الأشجار أقل من أتهإ ٧= 

الحوار:الثاسة- الفقرة 

أولأ-4قاثهاركاهرسفس:
قادنثلم.ثثقادضممهءزمبجاودْتمحأآئثيخV تعالت قال 

وبمآأ>لىأثاط؛٢ لدا هدوء بمد آف ماأثلي هاو تثسيء وهوءلا,لم جنته' ودلحل *٢ 
ين ٢٦زددثإكط<لآبملذخرإتثهامنميا ولين نايه 

العيممن آتا0 ما ؛؛ن أن فبعد الحتين، صاحب عن موصول والكلام 
لصاحبهمقاله ذكر واختبارا، ابتلاء أهلها من ممر عند يوحد أن قل مما 

وححودآ.وتكثرأ وتعاليا غرورآ المملوءة المقالة تللث، بماورْ، وهو المؤمن 

واحممار.يتصرف  ٨٦/ ١ ٣ الرازي بر تق( ١ ) 
.١٨٨)مآ(الاببفيءالومامماب؛ا/



ءإقراهتسووةادصس ءءءءءءء^ع^^^ء^ء^^^ م ٨ 0م
ؤعاش؛ ن٠ 

قدأى1 التتكبمس، يفيده كإ عظيم أي؛ ه ثث )ؤ السعديت قال 
آفة،لهإ تعرض ولر أشجارهما، وارححنوت،'أ' ثإرهما، جنتاه استكملت، 

وافتخر،وتبجح ؟بما، اغتر ولهذا الحرمثؤ، ق الدنيا زينة منتهى غاية فهذا 
تقيل والمم[ الثاء ]بضم يمر{ له )زوكاف ممرت ابن وقال ، ٠٢آخرته(رونمى 
وهوالثار ث وقتل وقتادة• ومحاهد، محاس، ابن عن روى المال؛ يه: الراد 
وتسكينالثاء بضم يمر{ له }وكان الأحرى• القراءة ؤيويده هاهنا، أظهر 
الثاءبفتح }يمر{ وقرأآخرون• وخئب، كحثبة ينزه، جع فيكون المتم، 

أنولعجنتيه من بمعنى " يئئ " منها له )وكان ت الطري وقال واليم(ُج، 
يجعنآعنف مى بمثت؛ن - جنياإدحدمم\ م قوله! ذللث، ين وقد الثار من 

ثمر('؛/والريع والنخل الكروم هذه من له وكان قال! ثم ه ؛ ٢٢ل يت؛تارنعا
لآادثهمهءومبجاورْأمحت٠ وقوله 

تفرعالمؤمن نحاط—ا وهو قول من الكافر يه هجر ما أن تدل الفاء 
النعمينكر كي مسا النعم تكون أن فبدل النعم، من بيانه مبق ما عل 
الكفرولأستمراء للجحود مسببا كانت، المومن؛ن، عباده عل يتكم ولا 

أنشانه من السائقة الحمل تضمنته ما )لأن عاشورا ابن قال والهلغيان، 
يوؤمووجلة ]قال•[ القول ذللث، مثل عن ربه ينطق بالنفي غرور عنه ينثأ 

كونهحال المؤمن لصاحبه الكافر أي مح(ُْ*، م،؛(}؛ ضمر من حال # بجاؤرْآ 

مائة)رجحن(.،  ١٧٦/ ١٣العرب لسان ينظر لت،امهاوكثرما، ثيارعا بها مالت، اى )١( 
ثر.يمرق  lUW-lWعدى\/\)آ(ضرال

نفيرابنممره/يهالأ)٣( 
-٣٢،بمرفيير.٢٢/١٨)؛(نفيراسرى

واحممار.بصرف )ه(\سم.ووص\إص 



الكلاميراجعه بجاورث7هأي؛ ؛ ظقه الحوزي ابن قال بماورْ• 
والثاف•والكفر• الإيإن أنه أحدهمات قولان؛ فيه تحاورا وفتإ ويجاوبه• 

قدحوارهما أن ذلك من الصواب أقول؛ الآحرة(ُا'، وطلب الدنيا، طلب 
الدنياطلب أمر ربعل منهإ كلأ وأن التالية، الآيات بينت كا كله ذللث، جع 

.شاّمعا بينهإ البون كان ؤإن والإيإن، الكفر بأمر والآحرْ، 
فليتيالصاحب، وصف، الأحر وكفر أحدهما إيان مع هائدة~ 

يرضأن يلزم ولا أْر، عل الاجتاع أو المقارنة تعني ئن،ا الإبان، صحة 
منهايرد ول؛ الأخوة لففل استعمل قد القرآن إن بل صاحبه، دين عن 

وه٧^٤۶ينج\لأص ؤ تحال: قال أؤل، الصحة فلففل الإيان، 
]الشعراء[،]الشعراء[، 

ؤ]الشعراء[، أوه ألاثتجن بط لمهم لم )؛( ١٥لدؤ ]الشعراء[، و؛أيمه ألائقؤن 
[.٨٥^هعآثاصإمحا،]الأعراف: 

عليدل( قوم، أو قبيلة أو عائلة إل الأنتاء هنا بالأحوة والمقصود 
تمال:قال الأيكة أصحاب دعا لما ص نميبا أن ذللث، 

منيكونوا لر أنبمم ذللث، ]الشعراء[، لإهادئاٍ،ألأصهه 
ذكرلما القرآن أن لدللثؤ يشهد )والذي عاشور: ابن قال، مدين، أهل قومه 

ليكةلأصحاب ذكرها ولما أحوهم، بأنه معيبا وصف، مدين لأهل القصة 
إلدقق إباء وهدا لم، صهرا ولا يا نيكن لآ إذ أحوهم يانه يصفه لر 

بالأحوة،النحرفن يصف من بتثديع التسرع ينبغي فلا النكتة('". هده 

افر؛/'؛'؛'؛.)؛(زاد 
واختمار.يتصرف  ١٨٤و؛/ والتنوير التحرير )٢( 



ء|قواداتسورةادٍف 

المسلمانغثر وصف من وكذلك ذلك،، وأصمر قلوتهم الق أراد فربإ 
القيدهذا أن إلا ذلك، حلاف، الأول أن مع مثلا، الإنسانية ق بالأحوة 

نمسعمفسدة أمنت، فإذا والراء، الولاء معها يدوب، باؤللة معان إرادة يمغ 
الأمرففي شرعا معتمرة مصالح تحقيق ورجي والإيان، الكفر بتن الفروق 

أوالإيإن، بأحوة وصفهم هو الممتع أن شك، لا ولكن أعلم. وافه محعة، 
منتشرةمعان من الحبين له يندى مما ذلك، وغير وبينهم، بيننا فرق لا أنه 

بعضبافه والعياذ فيها ايرهم ؤيوالليثراليون ١^١^ لها يروج اليوم، 
•صريح عقل أو صحح مع من مسوغ بلا والمفرطتن التنازلن 

؛}ه؛ك°آظيخ،ماكوأمتحا وقوو4ث 
وقالوحشإ. خدما محتالة! ومحال ورههلآ. عشيرة )أي! البغوي! محال 

أمحول!؛، (٠١ه وولدا ماثُ ينف، آهل أيا ثنن #إن تصديقه! ولدأ مقاتل! 
امتتلمالةيتقي لا لكنه صحيح، بولده الكافر اعتزاز عل بالأية الاستدلال 

أنفاراد المال، لكثرة لوازم فهال«ْ والخدم الرههل بكثرة اإلؤ٠ن عل الكافر 
قمعي يقومون ناسا )أي البقاعى! محال لدلك،، سببا يرام مجا بكل يتْليل 
وجعالمال("*، لكثرة لازم ذلك لأن الضرورات، عند ؤينفرون المهان، 

الفاجر!أمنية تلك، قتادة! قال وولدا. خدما )أكثر فقال! ظقئع كثير ابن 
وعزةماله، بكثرة )فخر كلقع! عيي القال التفر('آُ؟ وعزة المال كثرة 

فضيلةفيه ليس خارجي بامر افتخار فاي ؤإلأ جهل، وهذا أنصاره، 

واختماريتصرف  ١٧١م/للغوي التنزيل ٠عالم تر تف)١( 
الدررلاوقاءيه/؛ئا.)آأ(ظم 

واختمار.يتصرف ١  ٥٧م/ ممر ابن تر تف)٠١( 



سورة؛مفإقواتات 

الالتي بالأماق، الصى فخر بمنزلة هو ؤإنإ معنوية، صفة ولا شية، 
محهاا(ص.حقائق 

التعالمن الكفار، من الرف أهل عادة عل منه جرج الكلام وهذا 
واختارمعرفة سابق بينهم كان إن خاصة والضعفاء، الفقراء الومن؛ن عل 
ْعومشقة شدة المؤمن ولقي كفره، ْع ذعي،أ الكافر فلقي ؤلريقأ؛ منهم كل 

ألمرإيإنلث،؟ نفحك ما مفادها! رسالة لصاحبه يوصل أن يريد فهو إيانه، 
تقولهما كان إن ا وحالك حال إل انظر وأساحلمر؟ أوهام إما لكر أقل 

تاقوأمثالها الأمئالة فهده إلخ• ودعْليني؟-ب ربلثج محرمك فلماذا حقا، 
ارحلن.من كل ة iUببنان القصة خاتمة ل عنها الإجابة 

أنْع وجاههم، وسالهلامم وأولادهم كثيرون؛أموالهم يفخر فانية: 
فكمعن، طرفة ق تزول( أن ؤيمكن خاجية، بل ذاتية لست، الأمور هدْ 
فجأة،فقدهم أولاد صاحب من وكم مدينا، بل فقيرأمعدما غني؛اتا من 

أمورالتحقيق عند فهانْ وزوالها، محولها أّّّرع ما واللمْلمان الخام وكيلك، 
علوالشرف ارفعة أسباب هى ولست، الء، ما يفتخر أن ينبغى لا 

الدانيةالصفاُت، \ط الخلق. عل لاإتطاول، سببا كوما عن فضلا الحقيقة 
والشجاعةوالأدب كالعلم ما، يشرف أن للمرء يمكن التي هي فهدم 

والمكارم.الفضائل من ذللث، غر إل والحكمة، والحلم 
٩لنمسو، لم خنا وهو ودحزجنته* م ٠ وهوله 

فيها،به يطوف جننته فأدخله لم، المأحيه بيد رأخد الثوكاق! قال( 
واحدهإلا أخاه يدخل لر كونه محتمل هنا الحنة ؤإراد عجايها، ؤيريه 

واختمار.بممرف ٤  ٧٦/ ١ العيي ضر 



ءإقواق1سسورةارياد 

ثمواحدة، ق أدخله لأنه أو كواحدة، لكنا اتصلا لما لكونيإ أو منهإ، 
ويخز)ؤ البقاعي: وقال بذكرهما('"، الغرض تعلق لعدم أو واحدة 

الواحدة،لكلخة لامحالها أمإ عل ودلالة الخض لإرادة وخد 
هداأهول! الأحرة('"، ق له حفل لا لأنه غرها له حنة لا أنه إل ؤإثارة 

إنمحله ق يأق ثان قول المسألة وق كفره، عل بقى الكافر بأن القول عل 
اض.ثاء 

الساعة،ق وشأكه يالبعث،، كفره ه! نف)وظلئه اممري: قال 
كشرابن وقال عقابه('ئ، وأليم اف سخهل بدللثج له فاوجسا المعاد، ونياته 
ه('ْ؛،لف؛ ili?فهو بكفره النار ه نفألحل )ومن القرطي؛ قال نحوُْ"، 

الكفر،إل تبا وتوسل بالتعم اعتز لما أنه عل التنيه )المراد الراوي• وقال 
الفللملأن موصعها('"، غر ق النعم تللئ، واضحا لكن البعث،، وجحود 

وئوطاّبؤؤ )وحمالة1 الثولكل! قال تقدم. كإ محله غر ق الثيء وضع 
بكفره('**.لنفسه ظالم الكافر وذلك، أي؛ حال نصم—، محل ق نشوءب 

وممم:ووةصدئنشأتانح
الفلن؛دللث،انتفى ؤإذا الاعتقاد، )والفلز؛معنى! عاشور.' ابن قال 

تبيدأن أقلن ما حته: عاين -لما )قال اممري: قال بضده('"، الفلز ثبت 

واحممار.تصرف،  ١٣٩ ٤/ القدير فتح )١( 
تصرفواحتصار.١  ٤٤ْ/ )٢(نقلمالل.ررللقار 

)"آ(-فراسرىما/\آ.
)؛(تفراينممره/ي0د

)ه(شترالقرطي«ا/«0م
واحتصار.يتصرف ٢ • ٦ / ١ • للرازى الغب ثرمفاتح تف، ٦ل 
(ci(U /اهآبمررسر.،القديرة

.A٣٧٣/ والتوير التحرير )٨( 



^إقراداو(سورةال،ٍف،

-حلقهاممه وعد التي الساعت أظى وما قمحرب، ولا تفنى ولا أيدا، الحنة هده 
منفيها رأى لما منه، اغترار )ودك كشرت ابن قال تقوم(ُاُ، فيها الحشر 

أتيافلن وأرجائها، جوابها ل المهلردة والأمار والأشجار والنار الررؤع 
بالحياةؤإعجابه بافء، يقينه وصعق عقله، لقلة وذللئ، تفؤغ ولا تفنى لا 

الحنةأي الألومى؛ وقال بالاحرْ(""، وكفره وزينتها، الدنيا 
ماوقيل! المتبادر، لا المكثا حلول ؛التأبيد فالمراد الحياة محلول أي ه ؤأبا-ا 
الفلاسفةيقوله ما عل تفتى لا يشخمبمها الشاهدة الحنة هده أن إلا قصد 

فقالعقله عل غثي -يا والعجب الدنيا حب وكأن أنفسها، لأفلاك اق 
يوقيل؛ فاصل، يرتضيه ولا عاقل يقوله لا مما فهو ؤإلأ ذلك،، 
والأرضالموامت، من القلية والأجسام العلوية الأجرام إل إثارة 

تقدم(ُآُ.ما والظاهر واحد، والمال الدنيا، أوإل المخلوقايت،، وأنولع 
ئاياهألكاعع ومآأقلن 

بحدالبعث، )أنكر الشوكازإت وقال كادنة(ُ؛ُ، )أي؛ كثثر؛ ابن قال 
وقيامالدنيا بفناء بكفره أخاه أتمر ت الزجاج قال جنته. لفناء إنكاره 

البيثا(رآ؛،ق منه ثالث، )وهدا فقال: ظك الحوذي ابن أما الاعة(ُى، 
كانالبعث، ق ثالث، )فلعا ظقه: قال كفر، فهو التقدير هدا عل وحتى 

(Cيتصرفواختصار.٢٢/١٨الطبريضر ١
واختمار.يتصرف  ١٥٧ه/ممر اين تفسير )٢( 
واختصار.يتصرف ٢ ٥ ١ / ١ ١ للألومحي المعان روح ضر )٣( 
.١ ٥ ٧ ٥/ ممر اين ضمير )٤( 

)ه(فتحاكدير؛/اهآ.
)أ(زادافرة/آآمآ.



ًإقراهuسودةا^مف 

الرعدتأول ق بذلك )وصرح I يقوله !هثي الشنقيش، واستدل كافرأ(ُة، 
عقبق1أكتروا أؤكك ءني-ثدد - ش ئر، رداَإةا مثم سحب شجب إن و۶ 

الكفرأن أم ابتداء كافرأ الرجل هدا كان هل موال؛ يعرض وهنا 
محتمل،والأمر خلاف، الدنيا؟ الحياة بزهرة لاغتراره بمقالته له عرض 

محال:)أكفرن،(؟ بقوله: عليه المزمن إنكار ذكر محدما م الشوكاف قال 
كافرأباضكان أنه محتمل وقيل: ه... ئآبمث f)؛قولك،: 

هدهيسسي، له حديث، الكفر أن يقصد ولر علميه، هو ما علميه فأنكر 
القالة(>ُ

همثلثا مها نيدزضا ءأِولبم, وةومم٠ 
دنياهق له يمل إ أنه وظن الدنيا، عل الأخرة )قاس ععلية: ابن قال 

فستكونصاحبه يزعم كإ رحؤع ثم كان فان قال: يستوجبها، لكرامة إلا 
منه،شالئ، عل أحرى أمنية تمنى )ثم الطري: وقال وكذا('"، كذا حال 

منخرآ لأجدذ موقن غتر وهو إليه فرجعت ردد>قإقرنى؛بجأ فقال؛ 
إنالمعاد ل أفضل عنده ول إلا الدنيا ق الحنة يعطي ل؛ يقول: هذْ جنتي 

علربه إل رد إن أنه عل منه )إمام الزمحشري: وقال إليه('"، رددمحتط 
الدنيا،ق جنته من حيرأ الاحرة ق ليجدل صاحبه يزعم كا الفرضر سبيل 

لاستحقاقه،إلا الحنت؛ن أولاه ما وأنه علميه، لكرامته وادعاء اف، عل تمنيا 

)\(ذ\دافد؛/؛آآا.
.T٣٤٣/ بالقرآن القرآن ضر ل ايان أضواء ( ٢) 

.٣٩١/٤القاJيرنتح )٣( 
واختمار.يتصرف  ٣١١عهلية؛/لاين الوجيز المحرر ( ٤ ) 
واختصار.يتصرف ٢ ٢ / ١ ٨ العدري ضر ( ٥ ) 



هللصئ عثْ> ؤ(  o^pت كقوله توجه، أينإ الاستحقاق هذا معه وأذ 
مرحعأ؛و بئنز1\ ... ]مريم[ ه ج؛ ّا وولدا مالأ زرؤت م [، ٥٠لقصلت،ت 

هن.ه،مقاو_، من حجر تلك، متقلب أي1 التمييز، عل وانتصابه وعاقية. 
*.باقية(٠١وتلك فانية لأما 

:ؤقرت0خةلالثل صرب عل إكلإ،مح رددئ ت عيي القال 
يكونأن إما ثفلو؛ لا وهدا الحنمن، من حثرآ ليحطيني أي ٦ ا ثنملبمبنها 
أنؤإما كمر، زيادة فتكون التهكم وجه عل فيكون الخال(، بحقيقة عالآ 

بانتلازم فاي عقلا، وأبخسهم الناس، أجهل من فتكون ظنه، يكون 
الأحرة!ل أعطي الونيا ق أعهلي من أن يظن حتى والأحرة، الدنيا عطاء 

الدينأ-عواثه عل ؤيومعها أصنيائه، عن الدنيا يزوي افه أن الغالب، بل 
وجهعل هازا قال ولكنه يعلم، أنه والفلاهر نصسبا، الأحرة ق لهم ليس 

الغللمفاثبايت، عجمتمُوهمثالإشيءه لقولهت والاستهزاء، التهكم 
 )j تمردهعل يا،ل جرى، ما القول من منه، جرى الذي لحوله، حال

يظنممن وأمثاله لحاله المناب وهو أول، الثاق بل ت أقول وعنائه(؛"، 
كانؤإن متهكا يكون أن منه يلزم فلا ظلمه وأما إكرام، دليل الدنيا عطاء 

محتملا.

بمرقواخمحار. ١٣)١(الكشافإ/
واختصار.بصرف ٤  ٧٧/ ١ عيي الجر تف)٢( 



=|ةراهءسورةاومف 

إزالإسازسمغى

لكنتولئن مرارا، تتكرر نراها لالaلغيان واصحة ورة ص ق
يتحوما الأرزاق، وسعة المال كثرة أشيعها فمن عديدة، أيساب للمهلغيان 

مفهوماالكافر هلنيان لكن ولثن والحشم، والخدم الخام كثرة من ذلك 
بيوميؤمن ولا إياْ، مالبه ثاء ؤإن ابتلاء نعيمه أن يؤمن لا ~لأنه معقولأ 

يئنا.ذلك عالم الذي المسالم يطغى أن فهمه يمكن لا ما فان الحساب- 
والغباءبالحهل وجاهه لماله الكفار من طغى مجن نصفإ ءنا-ما إننا 

وجديكون أن يمكن لا الكون أن الكرى؛ الحقيقة عن عقله عطل فلأنه 
إلأرجعها ل الكون موجد إل نعمته يرجع ل( ثم ومن موجد، غثر من 

نحلفمن مشاهد هو لما تأمل بالني بطلانه يظهر ما وهو وجهده، ه نف
وافتقار.عجز من نا أنفق نجده ولما الأحيان، من ممر ق المئات 

اغتراراالسامين من طغى من طغيان نصف محيء فبأي لم، الموأما 
ناظرأمام الحقائق وصوح ْع ذلك، وغير جاهه أو بإله 

يدركوفهأ، تدبرآ نبيه وسنة ربه كتاب عل المقبل العاقل المسلم إن 
مال،وكثرة رزق سعة ومن وعافية، صحة من نعيم؛ من فيه هو ما كل أن 

هومحصإنا وغيره، والصلاح الحلم حتى بل والولد، العشيرة كثرة ومن 
hواشُقال: كا للمد، ض لكه ذلك من شيئا وأن س، اش من فضل 

الب،فييريد قد فأعطى أراد كا وأنه ]الصافات[، إو  ٢١ئلقؤتوماس1رل 
]الأنبياء[،غنته؛3 وآلخيي القز قال: كا وايتلأء احتار فالعطاء 

يتصورفهل ؤإلأ الحهال، من ممر يظن قد كا وتفضيل إكرام دليل وليس 
وهامان،وقارون لفرعون أوءهلاءْ ويمول، لعاد الله عتناء أن عاقل لم م



ءءءءءء^^ءءء^!ءعءءءءء^^مجثغما ^إقواداتسور٠اصا
وتفضل؟إكرام دليل والحاصر الماصي ق الكفار من لكثير عطاءْ أو 

لألاللهم 
تمدوثه> ره ظنه ؤ اض1 كتاب ق ذلك ومصداق 

قاله]الفجر[، 'زج؛أكلا ا١حالداماائلث ١٠ينر' رؤث% 
اشومع إذا اعتقاده ل الإنسان عل منكنا تعال )يقول r I؛S<!^؛* ممر ابن 

قال!كإ ابتلاء بل كذلك، وليس إكرام أنه فيعتقد ليختيرْ، الرزق ق عليه 
هأ;قآآ تمة لا ؛ل لثثيلأ ؤ، لم ٣ رج؛ يثثن ص ثن دء أئناندر بمس؛ويا أؤ 

قعليه وصثق وامتحته ابتلاه إذا الأحر الخانب ق وكدللث، ]االومنون[ 
الأمرليس أي1 ه ؤلأ اشت محال له. إهانة اش من ذلك أن يعتقد الرزق، 

محب،لا ومن محب من المال، يععلي الثه فإن هدا، ل ولا هذا ل لا زعم، ك،1 
قاممه طاعة عل ذلك، ل الدار ؤإنإ محيا، لا ومن محيا من عل ؤيضيق 

بأنفمرا كان ؤإذا ذلك، عل اممه يشكر بان غنتا كان إذا الحالن، من كل 
يمّيم(ُا'.
عليتهلاولون عليهم الله ومع ممن ممرأ نرى أن عليه يوسف مما إن 
عثرأولئلث، يتمنى اش عند مكانة لبعضهم يكون ومحي الفقراء، إخوانيم 
مدفؤعأشعث، رب I الخدين، ق كإ أموالهم، كل أنفقوا ولو معثارها 
قدفقراء، -بمازات، عن سمعنا فكم لأبره""'، اض عل أقم لو بالأبواب 

حنازتهاتبيع عن البعفى فيآرغر البلاد هذه من ليس وافدأ واحدهم يكون 
المسك.كرح رمحا له وجدوا أتيم دفنوْ من محديث، لم عليه، الصلاة أو 

واختصار.يتصرف ٣  ٩٨/ a كثير اين تفسير )١( 
(.٢٦٢٢)٢٠٢٤/٤)٢(صححب



إقواقاترر،ورهارمى

رجلفمر أمه من صبي "وبط وموجهآ: معلآ ه الني قال 
مثلهابمي اجعل اللهم أمه' فقالت حنة وشارة فارهة دابة عل راكب 
علأقبل ثم مثله. نجعلني لا اللهم فقال'• إليه وأقبل الثدي فترك هدا. 

حسبيوتقول: مرقت. زنيت ويقولون: يصربونيا بجارية ومروا ثديه، 
١^^٤فترك مثلها. ابني نجعل لا اللهم أمه: فقالت الوكيل. ونحم الله 

فقالت:الحديث تراجعا فهناك مثلها. اجعلني اللهم فقال: إليها ونفلر 
اللهمفقلت: مثله، ابني اجعل اللهم فقلتر: الهيئة حن رجل مر ا حلمي 

سرقتا،زنتا ؤيقولون: يضربوما وهم الأئة -بمده ومروا مثله؛ تجعلني لا 
إنقال: مثلمهال اجعلني اللهم فقلتر: مثلها، ابني تجعل لا اللهم فقلت،: 

لهايقولون هد0 ؤإن مثله، تجعلني لا اللهم جبارأفقالت.،: كان الرجل ذاك 
.٠٠١مثلها اجعلني اللهم فقلث،: تسرق، وب ومرقت، تزن، ول؛ زنيت، 

الزنحشرىقال قديم، داء الفقراء عل وتك؛رهم الأغنياء تتلماول إن 
لمين،الممن الأغنياء أكثر )وترى ه: لثسهء وهوظ-اَلم جثته' ويحل ؤ ق: 

أقول:، (١٢٠به نامحلمة أحوالهم نة ألفان ألسنتهم، هل.ا بنحو يهللقوا ب ؤإن 
القوللكن السلمين، أغنياء من كثير حال هن.ه أن صحح مبالغة، وهده 

لعليت،، نحالفذللث، يدون وهو تام، امستقراء إل محتاج أكثرهم حال أنها 
السلامة.

حللإل حميعا مرجعها أن لوجد العلغيان صور كل ي المرء ولوتأمل 
نمهقدر يحرفا ولر ريه، ر قل. ا يحرفلر فمن العقل، وفاد الممور 

سوءفيوقعه ااف؛لاهر ق استغناء من محده ما غره حالقها، إل وافتقارها 

ثر.ببممبمرف ٢( ٥ ٥ )٠ ١  ٦٩٧ / ٤ لم مصحح )١( 
)\(الكثاف؛/ّال.



ءءء|ماهتسةاص(

#ن ;؛ أنثق ز،، ق أ £ ثئق ألأمس # تعال؛ قال كا الطغيان ق فكره 
عاقبةفان وطغيانه غيه عن ير-ح ولر لهواها ه نفالرء ترك فلو 

Jk.نلإأدوآألأ0 ؤ تعال؛ قال وخيمة، الطغيان 
بلالعلق سورة ق الرباق العلاج يتأخر إ فلهذا ]النازعات[، ادأوئأق!آه 

م:الحسن قال كإ لأنه ]العلق[، ؤلئإكبمامحأو\ه ومسها مذكرأ جاء 
سؤاللكل فليعد مؤول موقوف أنه علم راجع الله إل أنه علم من 

ازكريمالقرآن ق الطغيان قصص من وغرها الر-؟^j، قمة وق جوابا. 
الطغاةمن مشه من بحال ليعتبر وتكبر طغى من لكل بليغة موعظة 
لمنالأحرة ق اممه أعده عإ فضلا وخيمة، الدنيا ق عاقبتهم كانت، وكتف، 

همه•عن منهم 

ثاسا-سالإضمممح:
هلمؤمن م منمإب حكك أدى لم.صاحه>وهوبجاويْآآَكمت و ١٥ؤ تعالI قال 

محنك^٠^١.ومحلآإذ زكيخّم 
منيؤنمث-ث-ثرا ه،سئلإااي، مت.إلأإسإذ<ثرذ؛أة١؛^،بنشماثُو؛ة-اأئ'■ لأ 

٤^عتئإ تاؤها )بمسح أو : اّإ نإه صعيدا هنصمح ألسثا,؛ من عثناحسبانا ورسل -حقق، 
ه{ثت-تطحكحساني،إ 

J_؛j(الحوار من الثاف الشق إل القرآف الخْتاب ينتقل الأيات ده هق 
غشاوةعبيه عن ؤيزيل الأمور، بحقائق ليبمرْ الكافر، عل المؤمن رد 

سبحانه.النعم رؤية عن أء،اْ الذي الزائل الدنيا بنعيم اغتراره 



ءإقراهت.ّورةالمف ريجهحبم====^ء 
مظثؤ عن م مإى من _£، - ارى \جثت ؤئوبجاؤيرآ صاحه> لت' ءو ؤ ٠ مله 
حثالبهائم عداد لفي هذا إن قيوت )خكانه البقاعي: قال ه ^ 

قالاسدراجا(ّ، التمويل يكون أن ^3 ولر الخزبات، عل الفلر قصر 
وزا-ماله واعظا االومن، صاحبه أجابه عإ محرا تعال ليةول ممرث ابن 
مقلمؤ من م من -ثلمش أدوى ؤآَكرت والاغترار• الكفر من فيه هو ما 

حلقهالذي ربه، جحود من فيه وير لما وتعفليم إنكار وهذا مثلاه؟ سئجك 
كشؤ قال؛ كإ ميحتن، ماء من ّلألة من نسلمه جعل ثم طن، من 

]١^:ه قنر بسقمحإ ئأ ثأ-تقطإ ١يتا دًْفنم اش ثكموى 
أحدكل ظاهرة، عليكم ودلالته ربكم، نححدون كيف أي• [ ٢٨٠

وجودهوليس وجد، ثم معدوما كان أنه ؤيعلم إلا أحد من فإ يعلمها، 
خالقه،إن، إثباده ناد إسفعلم بمئايته، لأنه المخلوقات من ولا ه نفمن 

بكفحل بمن أكفرت )يقول! الهلري1 وقال ثىء("ُ، كل حالق وهواممه، 
وجهالقول -يذا ولكفره رفاتا('م، تمر بعدما جديدآ حلقا يحيدك أن هذا 

جعلتإذ عاقل، يرضاه لا الذي العبن، إل )وتجه الناعي: قال آخر؛ 
كإغاية كان لو الذي الموت، العفليم: التطوير هذا ق البديعر الخلق غاية 

هذاوق العقابا(ُا'. العاصي، وعل الثواب،، المملح عل لفوت ذعت 
الأولبالخلق الحلم إن )ثم عاشور؛ ابن قال الكافر، بجهل تعريض 

يامالأوئ:إ،
ؤموُمده> ثز الظى بمد-وأ ؤ وقال؛ ]ق[، ه أى؛ ثم جب كؤا ثذ بينا ا فح 

.١٤٥ه/للقاعي الل-رر نقلم )١( 
واختمار.يتصرف ١  ٥٨ه/ ممر ابن ير نف)٢( 
نفيراممريخا/مآأ.)٣( 
واختصار.يتصرف ١ ٤ ٥ م/ للبقاعي الدرر نظم )٤( 



بجهلتعريفا الصالة مضمون فكان [، ٢٧]الروم؛ ه عثه أنؤث 
علالعرب، كلام ق ا-لتليى الأناري؛ بن بكر أبو قال الخاطّ-،(ُه. 

حملهومحوز التقديرُآُ، والاحر؛ أيدعه، مثال عل الإنشاء أحدهما؛ صرين، 
ه/ل،اا؟ نيجط أحثن آثه وتكق قوله؛ بخلاف، الحنين، عل لأية اق 

هآهير نثأبي،م؛تثة لأًظم ١^،؛ عيسى وقول ]المؤمنون[، 
معناه.ق وما التقدير عل إلا محمل فلا أشبهه، وما [، ٤٩عمران؛ ]آل 

تويم حلقلث، )أي الشنمهلي! قال فقد ^٢^>؛؛^^^، قوله؛ أما 
صورة،أكمل ق الأعضاء صحح والخلق، القامة معتدل الأجزاء، 
شبابهتم إذا للغلام )ؤيقال البحر؛ ل حيان أبو وقال تقويم('م، وأحن 

*.أنثى(٠٤محلقه وب رجلا كونه ق عليه اش بنعمة ذكره وقيل؛ امحتوى. قد 
هصئز١محرفولآأمجر^مم١ ؤ وقوله: 

ارأنا«همزة فحال،فت أنا« رردكن أصله لكثأه رؤ الشنميهلي: قال 
الهلميتقال الهمزة(١٠*، حيف ؛عن، ررأناو نون ق اءلكن،، نون وأدغمت، 

ربي(ن*،اممه هو أقول! أنا معناه أنا؛ ولكن أكفر''بربي، فلا أنا أما )يقول؛ 
يالريوييةفه أعرف بل ؛مقالتلث،، أقول لا أنا )أي؛ كشر؛ ان ؤيقول 

شريلث،لا وحده المعبود اطه هو بل أي؛ ه ؤولآأضشمؤ؛مما والوحدانية 

واختمار.تمرفط  t٣٧ إ A والتنوير التحرير ( ١) 
)مأ(مان.بالالخةآ/ا<•؛.

٣. r٤٣/ بالقرآن القرآن ضر ق المان أمواء )٣( 
.٤ ٥ ٠ U/ حيان لأبير الحيهل البحر ضر )٤( 
.٤٣٤ م بالقرآن القرآن شر ق البيان أضواء )٠( 

بتمرفواختصار. ٢٣/١٨الطري)٦(ضر 



=إقواداتسورةادصف ر،ااهرمًءءء=عء 
لقوله:قلق: ،تاذا؟ استدراك هو قاث: )فإن الزمحشري: قال له('ا؛، 

نيدتقول: كا موحد، مؤمن لكني بالله، لكفر أك لأحيه: قال ة مأكثو1■ 
المحسنه؛ مفآ ملئ البقاعي:وقال حاصر(ُ"، عمرآ م؛ غاب، 

خلقهالكل فان أحد، إئ إحسانه ق يشاركه يك،الم عبادق ل إئ، 
إلاوالفقر الغنى أرى لا فإق ا للرب شريكا العيد يكون وائى وعبيده، 

به(ُم.مشركا كنت، مالك~ عل اعتمدُت، ~لما وأث منه، 
 iج^^^إسمخكحثنلثاظنماثا.تآفثلأمهإلأأس ؤ وقوده

علبعضهم فحمله هنا؛ المؤمن مقال "مج ل المقرون اختلفا قد 
وهلمد؛)أي: ظإس اُبموزى ابن قال التوجيه، عل وآخرون التوبخ، 
علالزمون كان )ولما فقال: البقاعي أما التوبيخ('"، الكلام ومض 
علالحقد وعدم النجاة مبيل إل والإرشاد الخير إرادة ق الأنبياء ؤلريق 
بهله لوح أن يعد بالتعليم مصرحا له قال قدمه، وجهل أسلمه بثر أحد 

منوزكل وهلا(، وأي ص عليه: ممامحبح ه نفعن فيإذكره 
لتإديهصاحبه غرور كر أراد المؤمن أن تقدير عل الأول وجه، القولتن 

والخاق٩[، و]التحريم: [، ٧٣]التوبة: عنجإي #وآعلط باب: من يه، غق 
أنالدعوة ق والأصل الكلام. ، jUjالحق إل الكافر رجهمع ل الملمع عل 
وقدسبيلا، إليه وحد ما غيره إل ينتقل ولا والصح باللمن الداعية يبدأ 

وقالالألوهية ادعى وقد فرعون إل وهارون موسى بحانه اممه أرسل 
إلامومى منه أص وما ]طه[، ه ،، ياثق.يثدآكرآوبجشُا٠٤٠معولالع'؛ه لهإ: 

.١  ٥٨م/ممر ابن تسير_ )١( 
)آ(الكشافإ/ه؛.

٤٦/٥لJقاضالدرر نظم )٣( 
افر؛/؛أآ.)؛(زاد 



لأظنذكن®_1^، ت وقال استك؛ر لكنه بصدقه وأيقن الآيات كل أراه أن بعد 
يجخ<ت\\رذخؤقايتثلص; قال فهنا ]الإمراء[، زالإلأ؛ه _>ىثشثؤ، 

إنإفهذا ]الأمراء[، اتياي؟ه مسؤئإ لآح،ضتعوث آلثثو0 
قالهفيآحرالْلاف.

عليدل ما ه هلت •حننك يحنن م حنن وهلا )أي القاعي• قال 
آيةق إليه الإرشاد تقدم كإ تعال اممه إل غثرها وق فتها الأمر تفويضك 

لأنومستحضرآ ، ١٢-للافتخار تارلك [ ٢٣]اتكهم،ت لشاى؛ه يملن لا وؤ 
وعدمالتوحيد إل ذلك ليقويك إياها، سلبك عل قادر وهتكها الذي 

يؤمنبإ إلا الفرح يجغي لا لأنه يفنى مما بعثرها ولا ببما تمرح فلا الشرك، 
كانمواء )كان(، كله الأمر له الذي أي ه أفذ ثآ; يونا الزوال• عله 

يساومما لا الحواب، عن أعراها ولذلك تقبلا، مأو ماضيا أو حاضرأ 
أيه مهً تعال• بقوله ذلك علل ثم مثحانه؛ هو يشاؤه ولا غيره 

له،مريك فلا بالكإل، النوحي أي ؤإلأأسب وغيره بستان عل لأحد 
الأنه عل والتنبيه منها، العبد وبراءة طه القوة إثبات الكلمة هذ0 وأفادت 

ادفعل والخنثيه غيره، من محاق فلا بتقديره، إلا الخلق من لأحد قدرة 
)هذاكثير• ابن وقال ، ٠١٠بنمها(مويرة أما من الهلباع ق الفلاسفة قول 

اللهحمدت دخلتها حين أعجبتك إذا هلا أي• ذلك،، عل وحث، تحضيفس 
توقلت، غيرك، يعطه لر ما والولد المال من وأعهلاك عليلث،، به أنعم ما عل 

منثيء أعجبه من السالم،؛ بعض قال ولهذا '؛؛;؛ اثم إلا لأمْ ألثئ ا'"■آء مم 

ه/٦;للقاص الدرر قلم ن' 



إقواث1تسةارمف=ء><،ئأ>بم=^=^======= 
منمأخوذ وهذا ه أس إلا لأم، أثث ؤماسآء فليقلI ولدم، أو ماله أو حاله 

هدهالآدةالكربمة('ا/
منيؤنثن أن يؤ، ثسئ وولدا ماثُ منش أمل أئا ثنن ون ٠ وةومم 

فتكبمرتوولدا مالأ متك أقل ترق إن )معنا٥ت البغوي! قال ه حقق 
الآحرْل يعطيتي ه يلقن ق ؤ رنجا فلعل ه ه هم ؤ عل وتمت 

وتفويضالإيإن علمه )لما هته الشوكاق وقال جنتاك('"، من خرآ 
ؤإنئتذ؛أدأفقال! والفر Jالال افتخاره عل أجابه سبحانه اممه إل الأمور 

إنايءالرحل، جواب، ه مزجنلى ٠^^١ يؤتن آن لص شمئ مالاؤولدا منك أمل 
أوالدنيا ق جنتلث، من خثرأ جنة اممه يرزقني أرجوأن فأنا منلث،، أفقر ترف 

أتوقعفأنا مك أفقر ترق إن )والمعنى الزمحئري: قال فيهإ('"، أو الأخرة 
لإيإفيرزقني والغنى، الفقر من بك، وما يى ما يقلب أن اممه صنع من 

وقالمتانلث،("*، يونحزب نعمته لكفرك ؤياليلث، ه ؤح_آرامن-حقك جنة 
ؤأدأآ'كرقوله! عن صاحبه محاوبة إل  ١٢٠رحع ابتدائية )حملة عاشور! ابن 
كثرةنمير أن يدري لا بأنه فيها وعقله سا[، لالكهفه ?زج؛ ماث*وأعزمئا منش 
وهوللرجاء، و)ءسى( كثير مال ذا ماله القليل يصير وأن قلة، إل ماله 

وعللشمه الدعاء به أراد ولعله الحصول. القريم، الأمر ًلل_ا 
أوالوغ محؤج خؤج المؤمن كلام يكون أن محتمل وعليه صاحبه("*. 

وليسبيإ. أو الاخرة أو بالدنيا جتتلئ،( من )خثرأ قوله! ؤيتعلمق الل.ءاء، 

)ا(ضراينممره/حها.
.١٧٢)٢(-فرسالماميل

واحممار.تصرف،  ٣٩٢القدير؛/ فتح )٣( 
)؛(الكشاف؛/ا"ا.

واختمار.بتمرفح  ٣٧٦~a٣٧٥/ والتنوير التحرير ( ٥) 



لحولهاعند يقول أن نصحه بدليل ه، نفمن دأ ح حنته بخراب دعاوْ 
 _U(.الآية)...اش

الأما فينت اش حتلث، )عل ممر: ابن هال ه عوا ووس وقوو4أ 
ويد('ه.

العوقرواه العذاب، أحدها: أهوال؛ أربعة )هيه الخوزي: ابن هال 
عباس:ابن عن صالح أبو وهال والضحاك قتادة قال وبه عباس، ابن عن 
والثالث،:نيد. ابن قاله يقضيه، اممه من قضاء والئاف: الماء• من نارأ 

النصرقال محيبة. وابن أبوعبيدة قاله حنانة، واحدها: الماء، س مرامي 
قمنع قصية جوه، ل الرحل :،ا يرمي مهام اّللمان•" محل؛ ابن 

العني:كون القول هدا فعل دفعة، منها بعشرين يرمكب ثم القوس، 
سيشاء مما أوغثرهما أوبزدأ حجارة إما عذابه، من مرامي عليها ؤيرمل 

أتلآلقش ؤ كقوله: الحساب، الحبان: أن والرابع: العذاب أنولع 
ءذاباعليها ؤيرمل العني: فثكون بحاب، أي: تالرحمن[ ه 1ؤ؛ نمحامح؛ 

فكلهابينها تعارض ولا الزجاج("'؛، قول هذا يداه، كستا ما حالتا 
تحديدأما حنته، الكافر؛تخريم_ا هذا عل ^،؛؛١ اممه عذاب نزول حول تدور 

به.أعلم قافه العذاب، هذا نؤع 

واحتمحار.بصرف ١ ٥ ٩ م/ ممر ابن شر )١( 
وامحصار.)\(زادالمر؛/؛آمآ-هآآبصرف 



ء|فواهءسمحرةامف موعلإم=ء^^ءء^^ء==ء==ء 
قدالأرض من حاء ما لأن السإء )حص ث ظممه عشم؛ن ابن محال 

ماوتحرق تسعى محرقة أونيران حارقة وميول أمطار جاءت محلو يدافع، 
أويتعدر('آُ.دفعه يصعب السإء من نزل ما لكن يدافع، أن يمكن أمامها، 

المال؟بخسارة ظلمك من تدعوعل أن يجوز هل موال' وهنا 
قالكثيرة، والأدلة الفلالم، عل المظلوم يدعو أن يجوز أنه الحواي، 

مىرثآ1كوهاك # ت السلام علميها وهارون موسى عن حاكيا تعال 
عقأثلمس وؤآ سيلأ، ص إّنيسؤأ رثنا ألينا لإومح -أ4، وأموي زينة وملآْل نتءومى ءاثت 

[،٨٩]يونس: ه لمتن و قال: [، ٨٨]يونس: ه أنولهم 
كانإن مسءا لا أقفل والصفح العفو لكن هنا• الرجل دعوة اممه وأجاب 

أوظلمه يعم أن نحشى كان إن إلا يتعداه، ولا يعفو من عل يقع الفللمم 
حالهصلاح عليه الدعاء من يرجو كان أو الكفر، ينشر أو الناس يمتن 

الدنيا،ق العقوبة به نزلن، إذا حاله تصلح من الناس ص فان وارتداعه، 
دعاءعن عثيمبن ابن العلامة يقول وظلمه، غيه عن ؤيرجع فيرعوي 

ينزلوأن جنته من حيرأ اممه يؤتيه أن )دعا الحنت؛ن• صاحب عل المؤمن 
بهفعل ما بمثل علميه فدعا واستذله احتقره لأنه الماء؛ من حيانا علميها 

ظلمه،ما يمثل ظالمه عل يدعو أن الإنسان عل حرج ولا الفللمم، من 
الإعجابؤييغ ربه المفتخر هدا يعرف أن أجل من علميه دعا أنه ويمتمل 

وأنعلميه، يه يستاثر ما اممه يؤتيه أن دعا فكانه مصلحته. من وهدا بالمال، 
الأمرأن نفره وعزة بجنته افتخر الذي هن"ا يحرف حتى الحنة هذه يتلف 

واختمار.بتصرف الكهف سورة بر تق



^إهرات1ءسورةارمف

الإنسانفكون أعظم. هي لصلحة يضره بإ عليه دعا فكانه اش، أمر 
•ؤيعتز؛ه(راُ باله يفخر أن من له حتر ربه إل ؤيرجع ه نفيعرف 

الظالم،وترك والمغفرة يالهداية له يدعو أن عليه الدعاء من وأفضل 
شئت.يا اكفنيه اللهم فليقل يستني لر فإن 

وظيغ>إزبو\ذه٩وقوته: 
كانت)لما اليقاعي: قال الأرض(*"'. وجه )الصعيد: عاشور: ابن قال 
قرةكونبما يعد ب من0زغ تعال: قال يكون، ما أنكى يالمصسة المصايحة 

علتهايرمح، أرصا أي بآ فسارقا أ.اترروع الأشجار من، به تمتز با للمن 
قالقدم(ُآ'، فيها ي؛ستا ولا نايت،، فيها ينبت فلا نبانما، لملاستها؛استئصال 

ماكل ذهب قد فيها، ثيء لا ملساء أرصا حنتلث، فتصبح )يقول: الطري: 
قدمأرصها ل يشت، لا زلقا، يلاقع، حرابا وءاددت< ونبت، عرس من فيها 

قالاوز مثل عباس: ابن قال فيها... نابتا كان ما ودروس لإمباسها، 
التبات('".س ثيء فيها ليس واحد: جرزأ وصعيدا زلقا صعيدأ نيد: ابن 

؛1آوببمسحتآؤهاءإئأ اء وموته؛ 
الدلاء،ولا الأيدي ناله لا ذاهبا مقطعا غائرا )اي: البنوي: قال 

وقالوءا.ل(ُ''، زور ك: الأمم موضع وضع ممدر : لغور او 
لناءعائمة تصر أنيا والمعنى: مبالغة، بالصدر الماء )وصف الشوكاق: 

الكهف.سورة تفر ( ١ ) 
r(r٧٦/٨(١سمJرو١ضم

انمررسره/ب؛ا.نقلم )٣( 
واختصار.يتصرف ٢ ٢—٦ ٥ / ١ ٨ الطبمرى نفير )٤( 
واختصار.يتصرف ١  ٧٣ه/ لليغري التنزيل معال؛ نفير )٥( 



=إقرات1تسودةادبجف 

وقالدادا(ُا*، يسقيها الهر ذلك حلالها وكان له، واجدة كانت أن بعد 
يهللبفالغاير الأرض، وجه يطالب الذي الماع صد )وهو ممرن ابن 

صيى0ه]الأاك،[
وسائح(*'*•جار ت أي 

٩دث>ءثلا قتطيع قن نؤ ٠ وملع 
لن)أي: التوكاف: وقال _ KojJ■لي طليته إن )يعني: الغوي: قال 

منبحيلة عليه تقدر ولا ورده وجوده عن فضلا الغائر الماء طلب تستطع 
وبمدهءنهآُ'*• عوضا غره طلب تستطع فلن المعنى: وقيل: الحيل، 

الكريهيالقرآن نقل ينتهي الكافر لصاحبه المؤمن قالها الي العبارائت، 
منكل ورُثع هاهنا انقطع قد الحوار يكون أن يبعد ولا بينهإ، للحوار 

واغرارهكفره عل الكافر فبقي الحوار، ببما بدأ اكي الحال عل ؛^!، ١^■
إنوقتل ؤيقينه، بإيانه واعتزازه توحيده عل المؤمن وبقمح، ورهطه، بإله 

يأق.وجه وله أشرك(، لي )ياليتني لقوله: إسلامه وراجع نل،م الكافر 

.T^Y)\(ي\سُ^إ
)\(فراينهمه/ا،ها.

. ١٧٣/ ه للغوي التنزيل ضر )٣( 
)ة(فحالقد_ر؛/مبمم.



طإبيرصواميlfلس
الكفروأهل الإيان أهل بين للحوار نموذج الكريمة لآيات اق 

منالحق أهل حوارات بذكر ملتئا بجده هك اممه لكتاب والتأمل والطغيان، 
رباق.منهج الحوار أن عل يدل مما ،، ١^١٣لأهل والمومن؛ن المنتن 

بتيإل رمله أول هك الله أرمل متد الحوار من النؤع هدا وقع لقد 
نوحآإليهم بعث حينا الشرك، ل ووقعوا الأول الملة غروا أن بعد آدم 

له!قالوا حاورهم ما ولكثرة عاما، خمس؛ن إلأ محنة س، ألقفحاورهم الوو 
(لصنإ^بمائئإأمن حقث سوعآإن يثا ئؤثا ثيفقث ندلثنا جث 

منوغرهم وشعيب ولوط وصالح هود مار دربه وعل هودا، ]ه 
إمإعيلابنه وحاور والمرود وقومه أباْ حاور فقد إبراهيم أما الأنثياء، 

بنيص عيي وحاور قومه، وحاور فرعون حاور . وموسى ص، 
بحوارمليئة مسيرته . محمد نبينا أما الحواريين، وحاور إسرائيل 

الكرام،بيته وأهل الصحابة مع بل والنافقين، الكتاب وأهل المثرين 
مهلور.القرآن ق وكله 

يستغنيلا بشرية صرورة كدللث، فانه ربانيآ، منهجا الحوار كان ؤإذا 
ابنهمع والأب يتحاوران، وزوجه فالرجل صغر، مهإ محتمع عنها 

اجنبيه بين الي ه نفالحوارْع عن له لالحى الإنسان إن بل يتحاوران، 
مواءالبشر، أصناف، كل مع ومبادئه الحوار أمس القرآن أرمى لقد 

آذغإقسيفيلإ،ؤ تعال؛ قال كتاب، أهل أو مشركين أو لمين مكانوا 
]المحل[.ه عزاحثن ألحك1ه 



ربانيآ،منهجآ الأنبياء لدعوة الخاشن أصناف مع الحوار كان ؤإذا 
كانواإن عنها الخروج الأنبياء لأتبيع محق لا ربانية بضوايط متضثهل فإنه 

الضوابهل1هالْ ومن الأت؛ع، دعوى ل صادءين 
وأهمهاالضوابهل هذه وهوأول الحوار! من الرئيس الهدف محييي ~ ١ 

الحوكإالأجاعضتوحيد من الحق عندأهل أجل ولا الإطلاق، عل 
لألاأس تثن،\v ممثأثتيكإألأ تعال: قال 
يأثآسهثدوأ ئقولوأ ^^١ ئإن أقر دمن نن ١^١، بمئا بمئسنا يتخل ولا كتى يوء همق 

مبدأذلك بعد ياق ثم عمران[. ]آل # •٠٦ لئورى •سس
سبحانه:وال اللأخ^زي جييلخسوبيز؛

وقال:]البقرة[، ه تعرن ثأتم أقص ودكيزأ ألحقانفس يبنوا لا وؤ 
]آلأءه تلمين دأنئم دةمحزنآمح إمحنن آدص ثننوى يم آلكش 

ؤهزيتأبمالكافرين: مع حواره ق يعلثها أن نبيه اش أمر ولهذا عمران[، 
كيحينلآلأامثثا

]الكافرون[،ه ٦ ء ^محي أنل لألأ أ ■1آولم' 
#محإُ لو ودرأ ؤ التمتع ق الكافرين رغة مواجهة ق وذللئ، 

]القلم[.
المخالفمع الدهر أبد يكون لا الحوار فهدا الحوار: ما.ه صبهل ٣" 

وهدالغاية، وسيلة لكنه لداته مهللوبا ليس الحق أهل عند لأنه المعان، 
فهاهناتولوا فإن ٩، ،؛١مسلئ؛ورت> مثإنزؤأقوله: ل واصح 
و-أودونصارى مسالمين من خليهلآ نا للمون، مفنحن الفاصلة، تكون 

والبلدانالبشرية خمعتنا ولئن دين، ولتا ديتهم فلمهولأء ومحوس، وبوذيين( 



اتصف٣^ ٍءإفرادات 

حقهمحرقنا  liونملى حقه، حمعنا  liفنعهلى والأديان، العقائد فرقتنا محقي 
الفرقان.صّورة ذلك، ١^١!؛ يرسم ما أعفلم ومن كيلك،، 

الرحوةالغاية إل الحوار يمل لا ذعنا.ما الحوارت نتيجة إعلان ~ ٤ 
محتمللا ظاهر وبيان قوي بموقف والخروج الوضوح من بد محلا منه 

]آله ذق وأنتنتنثوث انم ن3تفئوة >محبمفي آلس ثنثوى لم ألكش، بمآنل 
تعومآءyحاص1وكضشلأشسءاس وأيفا! عمران[، 

معولوأ^١ ون عمران[، ]Tj( ه  ٨١١شتلون عثا ثقل وما؛٥٠ >ئنكثآء وأنتم 
قاخلومن فعله ما عين وهذا عمران[،  cJ]؟"ه ،زا' ' سيموث. أث أسهثدوأ 
حالها،لومن صاحبه رأى )لما اوسعدىت قال الحنمن، صاحس، هع حواره 

لريه،الشكر وجه عل نفسه، عن محرأ قال كفره، عل واستمراره 
ولأأثملقدل ؤوالشبهI الجائلات، ورود عند بدينه، والإعلان 

وعبادته،طاعته والتزم فيها، وانفراده لربه، بربوبيته فأقر /لن"ءه بنؤ،أ-ثدا 
بالإيإن،عليه اممه نعمة أن أح؛رْ ثم الخالوق؛ن، محن حدآ أ يه يثرك لا وأنه 
للزوالمعرض عداها وما الحقيقية، العمة هي وولده، ماله قلة ْع ولو 

أنتهآ مسئ ٧  ٢١مالأوولدا منف، نتن ^إن فقال! والكال، والعقوبة 
أوسبمحنزا' صعّدائ،تا خثمج ألتماؤ من عاقناحسبانا ؤميبجل جننلثا من "خبتن؟ يؤؤن 

~أنمت، المؤمن! صاحبه للكافر قال • أي ه ي؛' لئ>ءثد-ا ث1تطيع ش ،آؤبماعؤيإ 
مافان وولدآ~ مالأ منلث، أقل ورأيتني وولدك، مالك، بكثرة فخرتؤ ؤإن 



^إقواهتا،|>رةامس 

الدنياخمع من أفضل ؤإحانه جمره من يرجى وما وأبقى، جمر الله عند 
اكافون('".فيها بماقس الش 

إلآية غر ل الكريم القرآن أرشد لقد هِ—إلأيرإ؛عاك^علأخ^؛ 
كفرأالناس أشد مع حتى القول إلانة ؤإل أحسن، هي بالي الجائلة 
عليهإوهارون لموسى فقال الربوبية، اش.ث نانع الذي كفرعون وعتوأ؛ 
علمهق سق أنه مع هلءله[، ١^٣! 

الرباق،النهج إل الؤمير1، يرثد سبحانه لكنه نحشى ولن يتذكر لن أنه 
صبالخقوإنكانوأقاميافالأنة الإرشاد هذا وْع 
لماثم ]كله[، ^ئآوألمدابوشكئث ؤ فرعون: عز 

ثنأدن.ءؤالهُ ؤهثال القول؛ لإلأنة وجه هناك يعد لر وتكذيبه عنائه لهإ ظهر 
وكللأ;ألأنقأدئ0صكديث:آ ءو ?0 شى بجي َلأظمح 

أنت،لفرعون: فهويقول ]الإسراء[ ّئ"ب نجؤيإ ^^رلنمحءث٤ىبجءنث 
ستةوهي وطغيانلث،• لعتوك هلاكك من شن عل وأنا دعواك ق تكذب 

ؤلأؤ بالحسنى: معه حوار فلا كذلك كان ومن متك؛ر، علم\غ لكل كونية 
[.٤٦ٍلأأؤنمحوإلأبلاسمبوت: 

ماأحهلر من أن إلا ربانيا، منهجا الحوار كون من سق ما تقرير وْع 
أبنائهامن له يتمدى تم علميها يفرض أن الحوار موضع ق الأمة تواجهه 

وقلةالأمة صعق حلفية عل الحوار فيدخل والهلع، بالضعف يشحر من 
بهمحول ما قبول عل ه نفوًلن وقد ة، نفردمه 17ا منطبحالتها 

عنؤيغيب الوستلية؛ أو الصالحة، بدعوى التنازل؛ عل أو المحاور، 
موسىقوم وضعف، وطغيانه، فرعون امتعلأء ؛؛ن الشاسع البون هؤلاء 

واختمار.يتصرف ٤  ٧٧/ ١ السعدى ر شا 



ءأإشراداءمؤرةاأمض

وبماممأأثزموهارون: لموسى قك الله قال ذلك ومع حيلتهم، وقلة 
وهذهبحجتنا"، "أي جمحلقه؛ الطبري قال ]القصص[، ه ط أؤظآأذعيئ0 

والهوان.الذل مع الأبدان بقاء لا المبادئ، انتصار الانتصار، حقيقة هي 
شديد،ركن إل ياوون أمم ؤيعلموا به يعتنوا أن الحق أهل فعل 

علبالحصول أعداءها يغري مما الأمة ق صعقا من يظهر ما وأن 
ماالقوة عناصر من تملك لا الأمة أن يعني لا شتى، جواب ل تنازلان، 

إنَفتمألأءإون دأنم ٤^١ ولا ولا^^١ ؤ عدوها وجه ل به ^^٠٢ 
مماالحهاد، ميادين ق أعداؤها أدركه ما وهذا عمران[، ]آل مؤمنين:0\ب 

علالحوار ميدان ق ليحصلوا مسبوق، غير بزحم للحوار يعون جعلهم 
الوقؤعمحذر أن للحوار يتمدى من فعل القتال. ميدان ق عنه عجزوا ما 
نصحهيوم بجؤقع أحمد الإمام عن روي ما وليتذكر التنازلأت، يال حق 

ئئتلوأ#jV يقول• ^؟؛١ الله أن بحجة مداراة، القرآن بخلق يقول أن ناصح 
محملالتي الغفيرة الحموع إل الإمام فاثار [، ٢٩]الماء: أنققلإ# 
أكلهم؟ هؤلاء أأصل قال؛ ثم يقول ما عنه لتكتسج والأقلأم الصحم، 
أزفننه ءئالةوثءر<١^٠٩آن كذللث،؛ الأمر دام وما 

ؤإل\لننيؤكقتولأعينهم: نصب وليجعلوا ]النور[، غي  ٦٢ِنمديلممابفيث 
نآآثنّئمحنممئ

فووإذعظيمة: أمانة العناء اشهث حمل فقّد نعم، ]البقرة[، ه الكيزئ؛١ 
[.١  ٨٧عمران: ]آل ي أوكتبلثدآق؛"م؛ثقأكتي

ومنهجه،وأسلوبه، الحوار، أصول كتابه ل اممه بين ما أعظم من إن 
الفارغة دعوى الحوار يقبل لا الإسلام أن البعض يرددها التي فالدعوى 



ءإقواداو(سورةارمف 

غايةالحوار بجعل الناس عل ؤيلس الأوراق، نحلعل عندما ولكن تثبت، 
البناء،الحوار مع فالإملأم محلف، فالأمر كان مهإ الأحر لقبول ومرادفا 

الراء،الولاء معالم وتضيع الأوراق وخلط المفاهيم تميع ْع وليس 
ر•س ور وض س وض شء، ل الإّلأم س ذلك س مء هم، 



الهقرةاثثالثة-صوصو:
فبماو،ل-ءاؤممعفي؛مولإ1ماأنمق ءق غف، هأصبح وأحيط؛ثمروء ؤ • تعال قال 

'٢، بمثوم•سدوناشوماكالممع 2؛^، ولم لا احدا بمة اهملئ ؤ يثم، يبمود 
ه،،أ ' عصاهن\بممئؤآوموماغؤختر 

إه٠ هوثه 
منمأخوذة جانب، كل من الأحد )الإحاطة! عاشور! ابن قال 

بئإرهأو بأمواله، )]أي[ كثثر! ابن قال غزاهم(*'*، إذا بالقوم العدو إحاطة 
حوفهمما محير، كان ما الكافر -يذا وغ أنه والقعود الأحر. القول عل 

اللهعن وألهته نيا اغتر الي جنته، عل الحسبان إرمحال من المؤمن به 
يعنالمخلص المؤمن هدا أن المعلوم من كان )ولما البقاعي• قال هكآُأُ، 
لهفحقق أو! المؤمن، لهال.ا فاّتص_ا التقدير! أن العلوم من كان الرصى، 

أوقعتأي ب محلبمئ ؤ علميه• فحهلفإ المشرك، ظن فخيب توقعه ما 
نفلرغثر من الهلاك إحاطة ق الفكر لأن للمفعول بني بالهلاك، الإحاطة 

مافاصتوصل كله الشرك، أي # صهولته عل وللدلألة فاعل، إل 
الوما والحر البرد عل منه يصبر وما الحيل، ق وما منه لسهل اق 

أشجاره،حمح تلف، يستلزم بالثمر )الإحاطة عدى! الوقال يعبر(***، 
وزرعه(*".وث،ار0، 

.٣٧٧)ا(اكحريرواكويرار/
٦٦ ٠ ه/ ممر ان تفسثر ( ٢) 

واختصار.بتصرف ١ ٤ ٨ ه/ لليقاعي الدرر نقلم )٣( 
)أ("فرالمالىا/بي؛,



ء|قواد1تسورةائبجف هحبم=^^ءءءء^==ء===ء ءه
علالتفرع فاء ه ولبمط ؤ حمالة تعهلف )ؤإنإ!ر عاشور؛ ابن قال 

الهمؤإنا المؤمن، إل يالإشارة المقام يمملمق ب إذ المؤمن صاجمه رجاء 
ليعلمكفره، عل له عقايا بالكافر حل حادث ذلك أن عل التنبيه 

الومن(ُا'.لدعوة بخصوصية ليس وأن أمثاله، جراء ذلك أن السامعون 
علبيد يضرب الحوزي؛)أي؛ ابن قال ه وقوله٠٠ 

عليديه إحدى يضرب )أي: الشوكاف: قال المادم("*، فعل وهذا يد، 
يندم(؛م.فأصح قيل؛ كانه الدم، عن وهوكناية الأحرى 

هاهناورالءا حنته، ق الحوزي؛)أي؛ ابن قال ه وقوله٠ؤءا•آ١صذةا 
منؤإصلاحها عارما ل رأى•" الشوكاق؛ وقال ®عل®(*"، بمعنى 

حيث،عليها، الدنيوية ثمقاته كثرة عل )أي عيي؛ الوقال الأموال('"، 
عوصسآ'آ*.لها يبق فلم وتلاشت، اضمحلت 

قومم؟ءدهمخامحمحا4
محاه®۶، ماقهلة حالية أي؛ )ؤن>آخاؤبنح الحوزى؛ ابن قال 

تأدْتقد والسقوفح قائمة حيتنانها أن والمعنى؛ السموفح، والعروش؛ 
قالالسقوفه('"، عل كأنيا الحيتلمان فصارت، قرارها، ق فصارت 
كاتالتي دعائمها أي #عقمحا؟ الخلو ْع ماقهلة )أى القاعي؛ 

واختمار.بمرق  A٣٧٧/ واكوير التحرير ( ١) 
افر؛/ا"آ\.)آ(زاد 

القديرنتح )٣( 
)؛(زادافر

)ه(فحالقدير؛/يم.
.٤٧٧/١)ا"(تفرالعدى 

)لأ(ذ\دافرأ/ا"امآ.



ءءءء^ءء^^^؛؛ءء^^ءءء؛ء^^^ءء^^مجو^،ؤيإقواتات،،،>رةالمف —ع 
الثولكق:قال '، فوقها(٠١هي وسقطت الأرض عل قطت فتحملها 

الأصل،لأنه والزؤع الخل دون بالذكر عروش ماله ونحصيص ت )قيل 
)وهداعاشور: ابن قال اواقي(ا"، إهلاك ذكر عن مغن إهلاكها وأيضا 

البناءّقوف هوسقوط الذي الخام للخراب مثلا القرآن أرسله الركس_إ 
هأوةكك،؛ثزءثصوؤخاؤطء(موها ؤ تعال؛ قوله ل وتقدم وحدرانه• 

معهتبقى لا تام هلاك لكل ذللئج جعل ثم ا... ٢ ٥ البقرة:٩ ورة حمل 
الهالاك(ام.شةمنالثىء 

منحرج ذللثج أن عل العلياء اتفق ه ؤةملظمإزٌءتس ؟ قوله 
كانؤإن الأحرة، أم الدنيا ل كان هل اخلفوا، لكن وندما، تحسرا الكافر 

فصسبا.المال صياع عل ندم أم صاحبها، تنفع توبة كان فهل لدنيا اق 
يشركلر أن بجنته أصيب ما بعد الكافر هذا )يتمتى الطري: قال 

كفريكن لر أنه ود دنياه، عنه وزالت هللثؤ إذا الكافر هذا يحتي: حدأ، أ بربه 
ماتأي مجونه بحد كان الدم أن إل فهويذهب، شيئا(ل"، به أشرك ولا باض 
قال:توبه؛ ي؛كن لر لكه الدنيا ق كان أنه إل فذهب، البقاعي أما كفره، عل 
#(JyU ®، تمياودهشته: عقله وذهول لحثرته فات ما لرد تمنيا

ك،ائداى القاف عل بالاعتيأد غجرإشراك من اض عل لاعتياده 
مالأحل الماصي ق فرط ما عل الدم ينفعه لر حينإ فندم صاحبه، له قال 
لقصورالعقبى، ق الفوز لحصول الإيعاز عل حرصا لا الدنيا، من فاته 

للماءيه/حأد)ا(نظمالدرر 
)آ(فحاكوير؛/يآ.
.٣٧٧)م(اكميرواكويرا// 

واختمار.ُتصلأرف  ٢٧/ ١ ٨ الطبري ضر )٤( 



لكنالندم أن جرى عاشور ابن أما '• المحسومان(*مع ووقوفه عقله 
أنجتهأنيا إلا الدنيوي العياب من تمنعه فلم متأحرة جاءت الدنيا ق توبة 
الح؛ن منه فرط ما عل لتندمه حكاية ؟آ نمل ه )وحملة قال؛ الشرك، من 

منه.ذلك تكرر عل للدلالة والضاؤع العياب. حلول بعد الدم ينفعه 
علندم وهدا الندم به مراد تمن و)لثتي( للتلهف. الداء وحرف 

Iجوا؛قه عيي القال حينئد(ُأُ، آمن بأنه يؤذن وهو مضى، فيإ الإشراك 
حاله،تحننا الحنة هن>ه صاحستإ أن ولهلفه، الله رحمة من يستبعد رولأ 

علالدم أظهر أنه بدليل طغيانه، وذم، رشد0، ورا-؛ع الإنابة الله ورزقه 
بحبيالله أراد ؤإذا الدنيا، ق وعاقبه يطغيه، ما عنه أذم، الله وأن شركه، 

والعقول،الأوهام به تحيهل لا الل4 وفضل الدنيا. ق الحموية له عجل خرآ 
قالالأمر، ق المقرين بعض توقف، وقد جهول(*"". ظالم إلا ينكره ولا 

وطغيانه،شركه جهة من اق أنه فحلم أحيه موعفلة )تذكر الزمحثري! 
منتوبة يكون أن ومحوز بستانه. اممه  CULلا.؛؛حتى مشركا يكن لولر فتمنى 

عند)تمنى الشولكن؛ وقال الإيإن(*"، ق ويحولا وندما، الشرك، 
علمنه هدا لكن أو جنته، كالم بالله يثرك ب بأنه جنته لهلاك مشاهدته 

والدمالشرك من اكوية لقصد بل الدنيوي، الغرصى من فاته لما لا حقيقته 
ظقع.معدي ابن الشيخ قول إليه أميل والذي منه('ْ'، فرط ما عل 

واختمار.يتصرف ١ ٤ ٨ ه/ للبقاعي الدرر نظم )١( 
واختصار.يتصرف  a٣٧٧/ والتنوير التحرير )٢( 
واختصار.يتصرف ٤  ٧٧ا ١ المذدى تفسير )٣( 

واختصار.يتصرف  ١٧؛/الكشاف ( ٤ ) 
واختصار.يتصرف  ٣٩٣؛/ القاسير فح )٥( 



اسمبالقكرتدوم 
ألاالعم، من شتئآ افه لنآتاْ ينة وموعظة عظيم درس لايات ال 
م_اءيءحالمادية الأمساب إل يركن وألا شكره، قيسي موليها عن تذهله 

أثمرتثاء إن اش، بيد كله فالأمر محالة، لا يريد ما إل تؤديه أما 
شيئا.صاحبها عن تغن فلم عطلها ثاء ؤإن أكلها، وآتت، الأسباب 
التعلقوعل إليها بحن من حب عل ■ملت قد السوية النفوس إن 

وتعالسبحانه فنعمه هك، اممه من وأثمل إحسانا أكثر أحد ولا به، 
ماعل رحم يشكروا أن الوممح، عل لزاما فكان جيعا، للخلق واصلة 

بالشكر.إليها يمن ص تقابل الكريمة القوس لأن أءهلاهم، 
نفعفإن لازم، فرض أنعم ما عل وتعال سبحانه اطه شكر كان ؤإذا 

شكرهموعن الخلق عن غني ه اممه إذ الشاكرين، عل يحوي الشاكر هذا 
إئتسه،نشتنشو ءؤزسيتحفز تعال: هال، وعثادمم، 

بالمزيد،الشكر عل يجازى وتعال سبحانه إنه نم ، ]لقإن[ ص  ١٢حميد 
عداي،هكميم'إل لأرث3ؤأوفي مةت=قوفي لن رقؤ؛إ وإلدأدكث م هكأ قال، 

نشكره، كيفقيل؛ فلهذا إ العم س أيضا وهذا تإبراهيم[، ء ٧ لثدي 
كرهيفلن بالكر قمنا محها اننا أى الكر؟ منا يتوحجب وسكره 
يمففلالشكر أن يحنى الشاكرين، يزيد محبحانه وكونه شكره. حق سبحانه 

المفقودة.الحم وصيد الموجودة، الحم قد الكر قل. لذا ؤيثقيها، العم 
واستكانة،حضوعا ؛القالتح ريكون الشكرت عن القيم ابن قال، 
حازْأتى فمن وانقيادآ(ُآ*، طاعة وبالخوارح واعترافا، تناء وباللسان 

الك؛ن\/أ؛'ا.امالارجال



=إقواقاتّودةامف رجلإ(——— 
ومنونيادتبا، العم دوام اممه بإذن فله وباطأ، ظاهرأ شاكرأ كان الثلاثة 
يؤمنفلا الشكر، واجب ترك وين الفاق ين أمره كان منها بواحد أخل 
فلاابتداء، مشاهدما يعدم يكون قد الحم كفران إن الحم. استلاب عليه 
بالصحةالإمداد؛ نعمة ومن الإيجاد، نعمة من عاليه اممه أنعم ما العبد يرى 

هوما يخط بل ذلك، وغثر والمركنبا، والمنزJ( والولد، والمال( والعافية، 
مشاهدةيعدم يكون وقد اكنيا. ق فوقه هو لن وأبدأ دوما ويتْلني فته 

اتكمار،من ضر0 حال، هي وكإ الخنتن، صاحيح حال، كانت، كإ المنعم 
جثتانت تحال، قال( العم، بروال مؤذن هذا وكل 

ئأعمصإأج' ين  'يءذ(يانويال 
محذرسم(ءمح( ششءذم دمحإف جمٍ( محير نديهم أمر 

]سبأ[.
عنالرصي نعمه، عل الله شكر إل نكون ما أحوج البلاقب هازه ق إننا 

نعمةهي وأحلها العم هازه وأعظم ثانيا، نعمه لل وليحفظ أولا، 
والأشجارالحجارة يعبا.ون الحزيرة هده ق الاس كان أن فيعد الوحيد، 

الظلمإلتامن الله فأحرجهم فاتبحوه، محمطوأ الله بعث وغيرها، والخن 
علالزمان تطاول ثم الوحيد، طهارة إل الشرك رجس ومن الور، إل 

وآخرونيالقثور، بعضهم فتعلق ظلمإء، جاهالية إل فرجحوا منهم فئام 
دعوةبفلهور الله أذن حش وطم، الخهل وعم بالخز، وغثرهم بالأشجار، 

بنوروالخهل الشرك من ثانية الاس سبحانه لينقي ظقه الجدد الإمام 
الشكر،درجات أعل ويمتوجّ_ح الحم أعظم من فهدا والعلم، الوحيد 

والشربالمطعم عل العامة؛ )يكر شكران: القيم ابن قال كا الشكر لأن 



^إفواداواأاااهرةامف

وقوتوالإيإن التوحيد عل الخاصة؛ وشكر الأبدان، وقوت والملبس 
القلوب(ص.
منعلينا أفاء وما بلادنا، ق الحرمين وجود علينا افه نعم ومن 

عينفرض لأنه هلث، اش شكر إل محتاج مما هدا فكل والأموال، الأرزاق 
اممهعند لأحد فليس ؤإلأ الزوال، من نعمه علينا محفظ وم، أملقنا، كإ 

وشكره.ذكره عن هوأعرسمر إن وهبه ما لبه يألا كرامة 
نتعاونأن ينبغي ولهدا الأمان، من به أكرمنا ما العفليمة التعم ومن 

باستخدامفقط ليس للزوال، العمة هده يعرض ما كل وقف ق حميعا 
آخركالكي؛ يكون أن يبُي، الحل فهذا ويعتدي، يفجر من وجه ق القوة 

ومناقشتهمالشباب وبتوعية الناصحة برامج ق بالاستمرار ؤإنإ الهلب، 
الساءلعة.والبراهين بالأدلة الشرعية الحقائق وتوضيح 
أمنمنه أعظم كان ربإ بل الأجساد، عل يقتصر لا والأمن هدا، 

الأرواحويزهق الأجاد يتلف الأول صيلع كان فإذا والقلوب، العقول 
مؤذنفإنه الثاق صياع وأما الدنيا، ق ينحصر أثره فإن الأبنية يدمر أو 

محففلالدي الدين وصياع الأخلاق بفساد الدنيا ل البلاد بخراب 
الخسرانهو وهدا كدللث،، الأخرة يخراب مؤذن هو ثم المجتمعات، 

الث\ن.

أوعليه ويتطاولون اممه يسبون الدين أن اليوم النكرات أعفلم من إن 
قصاروا ؤيكفرومم، الصحابة يسبون والدين بشعائره، يستهزوون 

عليهم،رقيب لا لأنه خجل أو وجل دون أفعالهم عل ؤيقدمون مأمن، 



|فراق1تسورئالمف

التفجمراتأصحاب من أحطر فهم دينهم الناص عل نحربون وهؤلاء 
ريب.بلا أهمية أكثر لهؤلاء فالتصدي دنياهم، الناس عل نحربون الذين 

نريدهاكلعات إل نركز أن أما حقيقي، شكر إل تحتاج النعم فهدم 
دونويحن، يحن اُلخرم،ن، اهل لحن الوحلر، اهل لحن ننا. يال

باض.والعياذ الحال تقر مؤذن استدراج فهدا النكر، أنولع استكإل 
وماسنة عشرين قبل عاليه كانت ما ؛ juليوازن الأحوال تامل من إن 

أشدمن بالأس لكن فا وتغثرات، من بحد ما :يوله اليوم علته هي 
عنفضلا منها الاقتراب يمكن لا حمراء حطوؤلما كان وما ااحفلوراتا، 

ليطعنواوأشباههم وااالي^رالين لاإ،ولانين مباحا كلأ اليوم صار تحاورها، 
صورمن ونحاربه الأيام تاللث، ق منه نشتكي كنا وما ؤيشككوا، فيه 

يوم.بعل >وما لما)تمسي بالنقر وهتا را )اماصثث^ المنكرايننؤ، 
النعم،تلملثا يعص سلينا ب لتعرف أنفسنا راجع أن حميعا لتا فينبغي 

مدقيلتة ^؛^٢ آولثا ؤ تحال؛ قال ذلك،، ولية صمؤ غ؛رنا نحمل ولا 
]آلط  ١٦٠مدمو ي إنآسءقَلإ، ثدأ آى تظغا آصبم 

ؤإلأوالتصحيح، والإصلاح والمصارحة اراحعة من ؛ل. فلا عمران[، 
منتصرا٠كان وما القريتن، يصاحّ_، حل ما بنا محل أن فنخشى 

ينض١فيخام١نممحثاؤ قوله؟ 
:يمافتخر كا ولد، أو عشيرة )أي؛ )فئة(ت معنى ق كثير ابن قال 

افهإهلاك عن بقوته ممتنعا أى؛  if)#منممإ الشوكايت وقال واستعز(ُأ'، 

.١ ٦ ٠ ه/ ممر ان تفسبمر ( ١ ) 



^إقواداتسورةائٍض

ردعل يقدر لا )قيل! )منتصرأ(! ق البغوي وقال ، ٠١٠منه(وانتقامه لخنته، 
ماعنه ذهب بجنثه، العياب نزل لا )أي! عدى! القال عنه('". ذهب ما 

يدفعوافلم ء نمتإ وأعز ينق،ماثُ اكر لصاحبه! قوله من به يفتخر كان 
منتصرأ،ه ينفكان وما حاجة، إليهم كان ما أشد شيئا، العذاب من عنه 

أمضاهإذا الذي وقدره النص قضاء عل أنمار له يكون أي! ينتصر، وكيف 
أ('".يقدروا؟ لر منه، ثيء إزالة عل والأرض الهاء أهل لواجتمع 

aوقوله؛ 

بهامتعلق هو العل،اء! بعض قال ء هنالك )ه جة<اقه! الشنقيطي قال 
كائنةالولاية أي الأول القول فعل قبله، ب،ا متعلق هو بعضهم! وقال بعدم 

قاختلفوا وقد هنالك('". واقعا انتصاره يكن لآ أي الثاف وعل هنالكر، 
التيالحال ل والثاف! الأخرة، ي الأول: قولن؛ عل )هنالك( ب اراد 
قرئك،ا وكرها، الواو، بفتح )الولاية( وقرئ الإهلاك، فيها وقع 

كونوعل بالفتح، )الولاية( قراءة فعل ورفعها. القاف بكمر )الحق( 
الوحده تعال له النمرة )أي الألومى: قال اكاف هو )هناللث،( • المراد؛

]او5هض!ء ولأامحنحئِءودء ه■ لقوله! تقرير فالحملمة أحد، عليها يقدر 
سبحانه؛،انصر ك،ا الكفرة، عل الومن؛ن أولياءه فيها أوينمر إلخ، [ ٤٣

أماإلا الوحه؛ن، عل الصرة بمعنى فالولاية المؤمن، أخاه بالكافر فمل 
مقيدةهازا وعل الهلاك، به وقع ومن بالضتلو مقيدة أو مهللقة الأول عل 

)ا(فحالقدير؛/إا،م.
. ١٧٣ه/ ص اكزيل معام تمر )٢( 

سير*يتصرف ٤  ٧٧/ ١ العيي مسير ( ٣ر 
واحتصار.يتصرف  t٣٤٦/ بالقرآن القرآن مسير ل البيان أصواء )٤( 



أيأةمح؛رمائايئرممأ؟4 قوله! ذلك ؤيعضد الومنون، وهم الضتلر بغير 
يكونأن فيناسب الأولياء بحال حتمت الأية أن ووجهه لأوليائه، عاميه 

واكاإةالوالأة بالفتح: الولاية أن اكنقير واخار ، ٠١٠(كيلك اُتداؤها 
قأي ؤ أن )الأول: قال: وجهان، الأية معنى ي ؤيكون 

إذاافام لأن ش، أحد كل ْن الولاية تكون الحال و-االث، اكام، ذللث، 
قثاثأؤأؤ تعال: كقوله فالأية العني هذا وعل اش• إل رجع العذاب رأى 

قوموله ]غامر[، ه ،٨ يوءئنزهئ ^١ُافنبمده•و>ءقمنداثئ ١٠بأساماوا
»اتثتدءمأإنرءثلوأنا١^٥ أشؤحئإدآاد'رء=ئاثتيىهاد،تنحغ فرعون: 

]يونس[ي ا؛  ٢١عنآلتمسيين وثمى مل عمنت و،ث آلص ■ ألثتإيخة;;٩ ين 
ممهالحال وتلك المقام ذلك مثل ق الولاية أن الثاف• الوجه ونحوها• 

هؤأسوإق'المك>»اضأ موله: ق كإ رحمة، ولاية المسامين فيه قيوال وحده، 
\بي:p\آئ أقَزئ\ك;ث ؤثلك1ذ وموله: الأية، [ ٢٥٧]اكرة: 

الأمحروهذا والقهر(ُ'،. الملك ولاية الكافرين عل وله ]محمد[. لمث'جه 
الوجهوأما الكافرين، عل المؤمنان ضر مجن الألومي ذكرْ مما قريب 
يرجعونولا العذاب تهم محل ممن الكفرة من ممر بحال فمنتقض الأول 

ؤفرعون: قوم عن تعال كقوله مثاهد، وهن>ا غيهم، ق يتإدون بل 
وماسمثبي»أسة؛قأوزا ثألدم وآلمث\يغ والئثثر وأ-امإد عثإمألهلوث\ل ^^١ ١٠

محح0أ
،Ju،JLIمكان محنرف يكون أن هنالك ق )والحقيقة فقال: أبوحيان أما 
كقوله:ف الولاية الدار تك ل أي الأحرة، لدار به أشر أنه فالفناهر 

وانحصار.مصرف ٢ ٦ ٥ / ١ ١ للألومحي المعاق روح شر )١( 
وانحصار.بمرق ٣ ٤ ٦ م بالقرآن شر ل ايان أضواء ( ٢) 



^إضاداّّودقارًف

أنمحه نفى الدنيا ق الماصرة الفئة محه نفى ئا قيل: بة ألإزم 
الدارق أي ئناممى؟ه ٢، ضمإ «وماَكال فقال: ١^^؛، ل ينتصر 
ه(ُآ*.ؤ»نسمم\ معمولالقوله: ه ئثالك ؤ فيكون 

قالفقد ا،لقام ذلك ق نعتي هنالك كون وعل الكسر قراءة عل وأما 
عندواحد بمعنى بالفتح الولاية وهي الواو، بكر )الولاية الألومي: 

وقالوالوصاية، واليصاية والوكالة كالوكالة اللغة، أهل بعض 
أيواللك،؛ السلطان وبالكسر والتول، النصرة بالفتح هي الزمحثرى: 

كقولهغبمرْ يعبد ولا منه يمتغ ولا يغلب لا له.^٠، السلهلان هناللث، 
[،٦٥]العنكومت،: ألدن؛٠ لم عيذذ ك دما ،؛، jjt،jيكيإ ؤ، ۶ تعال: 

كانالخ [ ٤٢]الكهف: ه ؛ؤيثتيفيٌ قوله: أن عل تنبيها الحملة فتكون 
ولاقوله أما وتوبة('"، ندم عن كن ولر دهاه، عإ وجنع اصهلرار عن 

مناقشته.وّسقتا الثنقيْلي كلام ق الأول بالوجه فشيه غيره يعبد 
عدايححل من - وذللث، ثم ي: )ؤفقال: هتع الطبري أما 

وأول)الولاية( ق القزاء واحتالمت، القيامة. ق الحنمن بصاحيج اممه 
وسالهلانه،ملكه عن حبره ذللث، عمكح افة أن وذللثج الواو، يكر القراءت؛ن 

الخبرذلك فاتياع يومئد، له ناصر فلا القيامة يوم نقمته به أحل من وأن 
التيالوالأة عن الحر من أول لطان بالانفراده عن 

عامةذلكا فقرأ )الحي( قوله قراءة ل أيضا )واحتلفوا الهلبري: قال 
الحقيله الولاية هنالك، وانمتى: اممه، نمت، من أنه عل حفضا، القزاء 

.U٤٥٤/ حيان لأبي( المحيط البحر ضر )١( 
)آ(شرالألو-،ىاا/ها-آا.

)"آ(شرالطرىحا/بم\صرفواممار.



ءإقواق1تسورةامف 

البصرةأهل بعض وقرأ الثرين، آلهة ألوهة بهلول الثاؤلل لا ألوهته، 
الولاية،نعت من أنه عل الحق برفع الحي( )ممه الكوفيين ومتاحري 

وأولله. شريك لا وحده ض البامحلل— —لا اَلحيى الولاية هنالك ومعنا0أ 
مامعناه وأن الله، نمى مجن أنه عل حفضا قرأه من قراءة القراءت^ن 
مؤنثةوهي الولاية يعتن، لر قيل؛ )فان الحوزي؛ ابن قال أم وصمتا(* 

تأنيثهاأن أحدهماI الأنباري• ابن ذكرهما حوابان فعنه مصا.ر؟ وهو بالحق 
الحقطه النصر هنالك ت والتقدير النصر؛ معنى عل هحملت، حقيقيا، ليس 

والاثنانوالمؤنث المذكر لمغله ق يستوي مصدر الحق أن والثاقت ... 
ارتفاعومحوز حق. وأقوالآكم حق، وكلمتك حق، قولك فيقال: والحمع، 

.)رهو(((١٢٠ بإصإر تعال فه المدح وعل للولاية، المدح عل الحق 
يمهنئتنيباوخ\رممأ ؟ وقوله 

فيكونأنم، بمعنى يكون أن يجوز رؤحة؛ه عاشور: ابن قال 
ثوابمن ياق ما فان صرم، وعقب غثره ثواب عل الخيؤية ق التفضيل 

وكذلكدائم خالص اطه وثواب زائل، ؤإما ضر إل مفض زائف إما غره 
وعقبهثوابه الذي هو أي الثر، ضد امأ مخوه يكون أن ويجوز عقباه. 
نالهإنا عتلهاء من الحثار المشرك ذلك ناله ما فكان ثر فهو مواه وما حم 

خيرآيكن فلم وكرامة تعال افه من بعناية ينله ولر ظاهرية وأسباب بملمع 
هوأي: ه حوماضا م )م الحوزي؛ ابن وقال ءليه(ُم، ثرأ عاقبته وكانت 
لكانيثيب غثره لوكان أنه تقال.ير عل وهذا ثوابه، يرجى ممن ثوابا أفضل 

واحممار.بتصرف  ١٢٧ / ١ ٥ اممرى شر )١( 
افر؛/آ-آآ.)آ(زاد 

واختصار.بتصرف  ٣٧٩/٨)٣(التحريرواكوير



؛ء!ةواهتسودةارمم

والأجلالعاجل ق للمنس؛ن )حر اممري! ومال ، ٠١٠أفضل(ثوابه 
.٠٢٠ثوابا(

تاكق 4 )ؤ ع: المعدي قال 
والكرامة،لنالدنيا، وآثر طغى من عل العقوبة فيها اف أجرى التي الخال 

الحق،ف الولاية أن وتوضح محن غثرْ، ودعا وشكر صالحا وعمل آمن 
محهودفع الكراماُت،، بأنولع فاكرمه وليا، له كان تقيا، به مؤمنا كان فمن 

ودنياه(رأ،.دسه حر ؤيتولاه، بربه يؤمن لر ومن والمثلأيتج، الشرور 

)ا(زادافر؛/آ"ا'آ.
)أ(ضراممرىحا/هأ.

واختصار.يتصرف  ٤٧٨/ ١ السعدى شسا؛ر )٣( 



=إقواد1تسورةالمف 

ستتيماحب قمم حلأو ص واثويل  JUIه الفتنة 
(Jlilفتنة السورة، تناولتها التي الفتن لثاف السامة الايات تعرضت 

رغابهاينال لا الحياة، عصب لأنه J(J،I ،)محب بفهلرته والإنسان والولد، 
نحوق بحانه قرره ما وذللث، الأكباد، فالذايت، عياله ومحب عارْ، إلا 

ؤخرم\با رممي غرعنذ الثدحثعت< ؤالشتت اديا أل>يوة زينه محالسؤذ آلمال ؤ •' قوله 
نأكن؛نارثَآء ض ثق للقاّى زنن ؤ قوله: ق وكدا #، آملا 

وألمحربوآلأفٌ آيسومز وألكنل بمق>ألدهسوأفك* ألمثعزز ؤالقبير 
عمران[،]آل ه ،١ عناو،ر-مركأئ\س ؤآقآ ؛!؛jjC آتكتوم منح دؤك> 

بتنبيهحتمتا البشر، طح من هدا وأن الحقيقة بيان بعد الأيتثن أل ونلحفل 
إلببصره يهلمح أن الإنسان عل وأن وزينتها، الدنيا الحياة ٌتاع ذلك أف 

الفاصلينالأصين؟ولكنْاالحئ لأ' 
)نموذجهاعرض حلال من إحابه والخمحن، الرحل؛ن قصة تعرض 

 jنموذجوكلاهما العنزةبالله، والنفس الحياة، المترةبنيته للنفس وامحء٠
الذيالثرى، للرحل نموذج الحتت؛ن صاحس، الناس: س لهلائفة إناق 
عليطر تالي الك؛رى*" القوة فينسى النعمة، وتعلره الثروة، تدهله 
القوةمحيله فلن تفنى، لا خالدة العمة هده مت، ومحوالحياة، الماس أقدار 

يرىلربه، الذاكر بإيإنه، المعتز الموس للرحل نموذج وصاحبه الحاه، ولا 
وكفره('".لححوده لا وذكره، لحمده موجبة النعم، عل دليلا العمة 

استخدمولو مرعي، غير تعبثر وهو اش، عن كناية يذكره ما كثثرأ ونحوم التمثر هذا آ ١ ) 
لهدا.فالمشه الألفاخل بعض ق يتوسع أدم، والرجل غب، مها لوجد الشرعية الألفافل 

)مأ(وظلألالقرآن:ه/إا".



^إضاداداسووةادٍف

أالخدين ذينك ُين الفاصل هو الموذحين، ي؛ن والفارق 
ولكنالدنيا، الحياة نينة وأولادنا أموالنا أن محرنا بحانه اف )وكان 

.٠٠٠فتة(إل انقلبت وتعال بحانه اممه حب عن شغلتنا إذا 

منوالعتق والفلاح الفوز إل قادك إما انحامن، ذو محلريق والفتنة 
والعرفان،الشكر هو إليك المياه النعمة من موقفلثج كان إذا المران، 

والنكرازأهوالجحود موقفالث، كان إذا والحران الجة إل فائك ؤإما 
منبسياج الم٠حفوفتين الكروم، من التمرتين الخشن صاحب 

يفخرما الولد من له كان ثم نيئ، بينها ؤيتفجر الزرؤع توسقلمها المخيل، 
موقفه؟كان ما انمناء، هدا أعملي وقد وولدأ، مالأ منك أكثر أنا بكثرته! 

منعنده ما أؤتيها؛___، إثا انه قارون محلى ما مثل وقلى الغرور، تملكه 
إذاانه ومحلي يرعب، فلم الآحر٥، عقابج وأندره المؤمن فحذره وجاه، مكانة 

محفومحلهأصتفلل مكانته فاذ آحرة، ثمة كان 
الامتحان،ق كهنالب والأ-حتار، البلاء يعرف، لا فصاحّي، 

فلاأصلا، اختبار بوجود يعلم لر لأنه الإجابة، ل يكتها لر معلومات ءندْ 
للنفسإمحابيا نموذجا يرمم صاحبه فان وبالمال الخامرين! من انه شلث، 

المشقةعل صبرأ إيانيا من تقتبس ل والنفر، بالمال تال لا المي المؤمنة 
بانممة،الكافر وجه ل بالئفس الاعتزاز عل قوة منه وتتمي والحاجة، 

العاقبة.وسوء افه مكر ؤينذره فيحدره الإيإن، بنعمة عليه والاستعلاء 

سا2ر*يتصرف، ١ عهترة. لتسل الفتنة حمب 



ء|قواهسسورةادمس حيجوأ<حبم=ًء======^^===^ 
لأنهرزقه، علته قدر أو الله أعطاه المال، فتنة من ينجوأحد يكاد ولا 

اعصمنياللهم أحدكم! يقولى "لا مسعود! ابن قال ولذا احتار، ل حمق 
وهوإلا وولد، وأهل مال إل يرجع منكم أحد ليس فانه الفتنة، من 

.٠١١الفتن مقلات من بك أعوذ إق اللهم ليقل! ولكن فتنة، عل مشتمل 
وعلاحل اش ذكر الولد، بفتنة إيانه كان مهإ أحد يستهين لا وحتى 

المزمنن،أبويه فتنة ق يتبب قد لأنه محل الذي الغلام فتنة الخضر صة قل 
عللهإ عويا ليكون منه حبثرأ وأبدلهإ منه هإ حلص أن اش رحمة من فكان 
اممه.أولياء من وليا ولدا يرزق أن اله؛ زكريا دعاء كان ولذا البر، 

أنوالولد المال ق الدنيا الحياة نينة فتنة إدارة ق النجاح أصل إن 
أنهريرة أي حديث ق تدخل ولعلمها الصالحات، الباقيات منها تتخرج 

إلاثلاثة! من إلا طه ثنه انمي الإشائ ئات "^١ قال! . ، ٥١رسول 
ثه"'".يدعو صالح ولد أو به، يممع علم أو جاؤية، صدقة مى 

وعم،دروس ص فيها ما ونجم والحتتتن، الرحلن قمة تتتهي ولهذا 
ما،فرعنيرش التيل*حث ؤأينقثت يا الو ألحتؤة المادءال-نوذزأغه ؤ تعال! بقوله 

زينةوالبنون )المال بقنلك! قعلب سيد قال ]الآكهف[، ه أو1 وختراملأ 
يعطيهإولكنه الطيبات، حدود ق الزينة عن ينهى لا والإسلام الحياة، 
وليسانيتة إما يزيد، ولا الخلود ميزان ق الزينة تستحقها الص القيمة 
الحياة،ق أساسهإ عل يقدروا أن ولا الناس حإ يوزن أن بحوز ق،ا قيمة• 

والعثادات('روالأ/ال الأعإل ص الصالحات للماقيات الحمة القيمة إنإ 

.٢ طوق! لمل اكة حب ( ١ ) 
.١٦٣١)١٢٥٥/٣)٢(صححسإ

بمرقسر. ٦٦؛،/ قخللألالقرآن: )٣( 



^إقواداتصةاس^^ء؛ءءء=^=^ء^ء^ء^هو^هم
الأسباب:هذه أهم من لعل وامك؛ JUاسمطنيئاأساب 

وتعال:تبارك اض عبادة عن به الانشغال )أولا- 
الصلاة.عن التجارية والصنقات المال حع يشغله بأن ١" 
الزكاة.إحراج عن الامتنيع إل ليال حمه يدفعه بأن ٢" 
واuئالن.اكن المدون س، ماله كل يجعل أن ٣- 

ئلزآؤلأ الحق: لقول مصداقا تحيء الأسباب، وهدم 
6^ع1ؤكلئ دأ.ثك سثل رش أس ذًكفي ص ١ولنتطلم ولا  ٣۶١

الإنسانرام )ربا ظك: الثربيني قال ]المنافقون[(*؛*. ب؛ 
ولدم،ولا ماله ذلك يملح ولا ه، نففافسد فباير وولده ماله صلاح 

يومبرحل يؤتى قال: أنه ه الثوري سفيان عن الحلية ل نعيم أبو روى 
سوسالعيال لف: البعض وعن حناته، عياله أكل فيمال: القيامة 

امماطت("<.

شكبل فحس، والشكر العبادة عن يشتغل ر هدا الحنمن وصبماحب 
-ها.صل فتنة وأولاد مال من افه آتاْ ما فكان لمعاد ال 

باذل:الشديد ثانيا-الخعلق 

رسولقال الحلال، يتحرى ولا افه، أمر تحصيله سبيل ق يراعي فلا 
خلابأمي ]،، ٥١أحد با ١^٤ لأتال زقان، الناس عل لياجن س: افه 

بتصزف.عطوة؛ لثبيل المنة حب عن ( ١ ) 
سر.يتصرف ٢ ٢ ٠ / ٤ النثر السراج تفسثر )٢( 





ممس،منُخلس,وهمثءأدام الخة وصاحب 
بصرهمد الخضرة رأى ]الكهف[؛ ه  ٢٠لدا هنذوء ثيد ئ أظن ما مال لتيهء 
أنالنهر ضفاف عل المندس الوامعتس الخنس لهاتئن فاني 7بما، فافس 
أحزى.الآحرة ولعداب الدنيا ق والصغار الذل عاقبته فكانت تبيداإ 

هداوصاحبه وحيمة عاقبته عضال داء بالمال الاستعلاء محرد إن 

الأموراله >ستكشفا غد ويعد مغرور جاهل هوإلا ما التعال 
يقدرأنه فيظن الغرور يصيبه قد حوائجه، به مالأيقفى افر آتاه فمن 

وعلاجل اممه فحذرنا ؤئتفاحر، فتتم، ثيء، أي ؤيقتني ثيء كل عل 

مم؛اتمَبجسنيىمحلإيخ ^^١^^ 5'^^، 
]الحديد[.•ذآه هءو'؛ رماأم؛ثدييومعذرْيذآف عياب 

والسلطانالخاه لذوى محل الغرور رإنه • ظلئق قطب ّيد يقول 
تظلالفانية الدنيا هذه أهل حا يعاملهم التي القيم أن والثراء، والناع 

هذهأهل عل يتطيالون داموا فإ الأعل! الملأ ل حتى لهم محفوظة 
ماوحوظا('آ*.مكان الياء عند لهم يكون فلابدأن الأرض 
-نيئمننين ولجت ء ث تعال افر قال تماما، فمختالفح الشريحة ميزان أما 

وفuلأ، بماللث، لا الزمن والعبد [، ٢٢١]البقرة: 
الحالم!أغنياء أغنى يكون قد والمشرك لسيده، يملكه 

دم؛3،ظلالالقرآن: 



^|قواهواسورةاريف 

الإشراكفيمحةس;رابعأ:
قاصحؤلبمط م هالكتان لما ا-الشن صاحب له اعترف ما وذلك 

؛و٢، لحدا ^هطلظم،ذيئيت ممغَمحو 
الضائعماله عل حزنا كفيه )يقلب ت •؛®!قه قهلب سيد قال ]الكهف[. 

وْعووحدانيته، بربويته الأن يعترف شركه، عل نائما الذاهب، وجهده 
الإيإن،قيمة غير أرصية بقيمة اعتزازه أن إلا الشرك، بكلمة يصرح ب اثه 

•الأوان(ُاُ فوامت، بعد منه ؤيمتعيد عليه ويندم الأن، ينكره شرلك كان 
كانواإن افه— من نعمه —وهم والأولاد الأموال حب، أف )واعلم 

ئزإنه تعال؛ قال سبحانه،كإ محبته ق أشرك فقد اممه، من العبد إل أحب• 
محنؤلمبجنرإ آنريثتوها وأبمtؤطلم َةاف

جيخي،ؤ، وحهاد ؤرمحولم، أش نني إقه=محإ أحب مصودها ونككاو َةثادها 
آآ(ر".اء ألنستهحك ^٢ ١١لاتيدى نأق ُمُ، أس ثأ.يث< حى ئرصوأ 

وعدالدزهم، وعد ١^^١^، عد "ثص قوله ذلك ق ورد وقد 
شيلئ،ؤإدا واقك>ش، يعس نخط، لم°يعط ؤإف وصي، ^، ٢١إل امحيصة، 

إنيعنى! والدرهم( الدينار عيد ))محعس ؛هلالت ابن قال ، ٠٢٠ائممش قلا 
كالحبادْوالدرهم، الدينار ءلال_< ق كلمه وصار استعبده، وقد ذللث،، طالت، 

أوقف،لأنه بالتعس؛ عليه الدعاء فوجب طلبهإ، ق عبد اثه فصح لهإ 
الباقي(*".الأحرة لنعيم العمل وترك إلفازا، الدنيا عل عمله 

واختمار.بتصرف  ٦٥ه/ القرآزت ظلال ل )١( 
طوة:؟.لمل الفتة )آا(حب 

(.٢٧٣٠)١ • oU/rالبخاري صحيح )٣( 
واختمار.يتمرف  ٨٣ه/ يءاال1 لابن الخارى صحح شرح ( ٤ ) 



uLmI :لوامممuا
محبوب،كل عل حيه فتقدم ض التوحد إخلاص ١" 

لكنت(،وفضله بمششه اف، فمن نعمة من به U بأن ؤيوقن 
وجهده.كده بمجرد لا ، vl،*Jlْا؛بلغتا ومحد.رته وبقوته 

إلولادته، مند المرء عل ومننه اش آيات ق التبصر ٢" 
وأنولغمث، والكالكد عل قادرأ سويا رجلا اشتداده حنن 

منيستحيى عليه، ونعمه الله فضل يستحضر الذي فان الأعإل، 
أحنمن حمل تنكر أن اللوم وغاية الشكر، ل ويدأُب كفرانه، 

كإالنار ليحول مسا الخلق كفران لكن ؤإذا عليه، وتتمرد إليك 
١^؛،"محزو والخاة: ١^١^٠، آلخو أممز "رأق5ن لحديث: \ل 

متفضل؟!منعم بكفرانأعظم فكيف '١'، المشير وJ^كمنل 

أنقادر أعطاه فالذي عليه، اممه قدرة ستحضر أن ٣" 
المؤمنوعقله ولهذا محرمه، أن عل قادر منحه والذي يمتعه، 

>ستاناينعننا وبرسل جقك نن ■خترأ يؤغي( أ0 ييتآ ءعئ ؤ • بقوله 
ئث.ئتتطيع ^٠ عج ثآوها صح أو ;، ^١ صعدا ننخ ألثثآي 

ه.*، طلثا 

ترغلا قد العقوبة بعد والندم التوبة أن يعلم أن ٤" 
وهذهاش، قبلها إن بتوبته الاحرْ ق نجا ؤإن الدنيا ق العقوبة أثر 

الخنةأصحاب ويوللث، مبق، كإ الخنتن صاحمس، حال لكنتا 

(.٢٩٨)الخاري صحيح )١( 



=إهراهتسودةالمف 

^ئم-لبخمء  ٢١ا محث ءوبضزت\آقئأ ؤ قوله! ق المدكوؤين 

القلم[.]صورة ؟٠  ٢٢ئ*نح؛محوومإظو0 

ؤيصدرإله، تمع يص>ااط، قرفا الرء }تخذ ن ا ~
ْمتشارمحرد محعله ولا برأيه، ؤيستأنس الشرعي، توجيهه عن 

انتفعلو وتأمل صدره! ؤيوصع يه يانس أو أفعاله به يّوغ 
حاله؟تلك، أتكون حاوره الذي صاحبه بموعظة الحنة صاحب 

عالمةصالحة برفقة تعينن مفتنته يتقوا أن الأموال( أربابج عل لذا 
النعم؛تللثج إزاء عليهم والواجب اطه، حق إل ترثيهم ناصحة 

bولأأوأبصروا ويرثدونبممإن تقصترأ، منهم رأوا يذكروغ،مإن 
فعلكإ عليها الالتفاف محاولة مع شرعية لحان تكوين أما حْلآ، 

تبشرفلا محتلفة، لأغراصى صور محرد بجعلها الحنة، صاحب، 
الأحرة.ق ولا الدنيا ق لا حميدة بعافية 

رامالدنيا أن ؤيعلمم الأحر، باليوم الإيان محقق أن ٦- 
القصة:خاتمة ق كإ للتقوى. والعاقبة اممه، إل الرد ثم معدودة، 

ألأتينتامف يم. ذا->دل أرئئ\شتآ؛ \لدثاَةأفي آ-لتوة كل ج مت وؤ 
التذكرنم ب: ؛"؛ ثمئديإ _» ؤةلإ اثم قاذ اؤح ثدييه هثيعا ،انح 

قليل.عإ الزائلة الدنيا الحياة بزينة يغتر لئلا وأهوالها، بالأحرْ 



^إّراُاتّورقاءف

اتوجلؤنقمم فواثدض 
مرورأنمر يل وفيإ ،، l^-؟ivjقمة ق والعبر الفوائد من شيئآ ذكرنا 

العظيمة1القمة هدم )ق I ظك عيي القال منها، ا،لريد عل مريحا 
عنفألهته دنيوية، نعا عليه النه أنعم الذي بحال اعتبار . ١ 
والاضمحلال.الأنقهلاع مآلها أن قيها، اممه وعصى وأطغته، آخرته 

طويلا,محرمها فانه قليلا -|ا تمغ ؤإن وأنه ٢• 
أنأوولدم— ماله من ثيء أعجبه ~إذا له ينبغي الحبي وأن ٣• 
دييا.ومموليها إل العمة يضيف 

هثاكرأ ليكون باه( إلا قوة لا اممه، ثاء )U يقول:وأن ٤. 
هبمكمحماساء١هلأمهإلأأش ؤ لقوله! نعمته، فيحففل 

بإوشهواما، الدنيا لداُت، عن التل إل الإرشاد وفيها: ٥. 
أنتفآ ئسئ '  ٢١'مالأوولدا منك أدآأهل ثمن #إن لقوله! الخبر من اش عند 

•ه يمحذ؛نبر؟ؤىجئمحا 

اش،طاعة عل يعينا لر إن ينفعان لا والولد المال أن وفيها ٦. 
ء.وصإشيئبمارنيإلأسءاسبملضنا ؤ لقوله: 

وكفرهطغيانه سبب ماله كان من مال ؛تلف، الدعاء وفيها ٧• 
عليهم.وفخر الومنين، عل نفسه قفل إن حصوصأ وحسرانه، 



ءإقواقاس,ّودةائٍف —=^ء^-ء ريجوهربم
انجلإذا نتيجتها تتضح إنا وعدمها اش ولاية أن وفيها ٨• 

أعلم.وافه أحرهم(ُآُ، العاملون ووجد الحزاء، وحق الغبار 

ُو.ة•ئئلث \لثناي ين أرقه الوثاَةني أ-لثوة مثو فم ذيزت ؤ تعال• قال 
زثهمثنديإ سء ۶^٠؛، أثث جاف أظ ثددْ هثيثا هأصح ألآرنجأ تاث 
ه■ ؤغرآملأّئ ما، رش آثنلأصت،ؤين ؤالنفشت أندث! ألثيؤؤ 

سبق:U مناسبم 

للناسصرب لاتكفار، عقلة ا-لحمن صاحب مقل هخ اممه ذكر أن بعد 
)ولماظقته البقاعى هال مغر،  ١٢-يغر لا كى الدنيا حقيقة _3( عاما مثلا 
وهمإشقائهم سبب فكانت أبهلرتيم، التي -هم الخاصة لدنياهم المثل أتم 

لخمعالعامة الدنيا لدار ]مثلأ[ُ" صرب إسعادهم عن أنها محبون 
منها(ُم.أحس كان -ها تك؛ر من وأن فنائها، وسرعة فائها قلمة ق الناس 

للناس(ُ؛'،محمد يا )واصرب ممرن ابن قال ه لم ؤآصمين ؤ ؟ ههوته 
لحياةواصرب )أي• الطبري• قال بالمخاشن، خاصا يكون أن ومحتمل 
عاشور!ابن قال ثبها('ْ'، يقول! مثلا منهم الا-نيا ا'لستكبرين هؤلأء 

قوله!ق الضإئر تناسق عليه دل كا المشرين إل عائد ه لم ؤ )وصمير 
منيأول -ئقذإؤ ^٤١ رش عق وعبضؤأ زى؛ ' \ ^>،jإر' ح3نلجإ وؤ 

•سير يتصرف ، ٤  ٧٧/ ١ السعدى تمسار )١( 
نماسمصم,

)'ُآ(مانمررساصه/ه؛ف
,١ ٦ ١ ه/ ممر اش تفسثر ( ٤ ) 
واختصار.يتصرف ٣ ٠ / ١ ٨ اممري تفسير ( ٥ ) 



الفائدةلتشمل أول والأول ]الكهف[، إه آخ؛ مؤعدا ظ محل أق زحمقز بل 
د-حولأأووا(را؛,الخطاب ق يدحلون وهؤلاء الناس، عامة 

محأوقومم:بمذنلآتيةاثتا 
الجوزي•ابن وقال وانقضائها("؛، وفنائها زوالها )ل ممرن ابن قال 

)والحياةعاشورت ابن قال ثزحة('؟،. فرحة كل مع إذ أحوالها، تصوف )ق 
 Iعلالأرض وبقاء الأرض عل الحية الأنولع بقاء مدة عل تهللق الدنيا
منه("،.مرادان فهإ باطلاقيها، الدنيا الحياة عل منهلبق اكل وهدا حالتها 

بنعمر إل كب الحسن أن الدنيا أي ابن )ذكر I القيم ابن قال 
إليهاأنزل إنإ إقامة يدار لسن، ظعن دار الدنيا فإن بعد• أما العزيز همد 
فاكنفقرها، فيها والغنى تركها منها الزاد فان فاحذرها؛ عقوبة \. آدم 

منهااطمان كلمإ الدنيا صاحس، فإن لها، تكون ما أحدر فيها تكون ما أمر 
ال؛قاءوجعل ؛البلاء، منها الرخاء وصل مكروه، إل أشخصته مرور إل 

ياطلة،وآمالها كاذبة أمانيها بالحزن، مشوب مرورها فناء، إل فيها 
لهايفرب ولر خثرا همها محر لر ربنا فلوكان نكد، وعيشها كدر وصفوها 

فيهااف، من حاء وقد فكيف، الغافل، ونبهت، المائم أيقثلت، قد لكانت، مثلا 
٠٠٠٠وزن(ولا قدر الله عند لها فإ زاجر وهمها واعفل 

هأنركثئ\ضآء حة وقوله؟ 

واختمار.يتصرف  ١٣٣ / ١ ٥ والتنوير التحرير ( ١ ) 
.١٦١ه/ ابزممر ضر )٢( 
.٢٢vافر٤/زاد )٣( 

 (٤ ) /aواحتصار.يتصرف  ٠٣٨ التحريروالتنوير
واختصار.)ه(إغاثةاللهفان



==إقراهتّمحةاثمف 

الرازي;قال السحاب، هنا والسإء ظاهر، وهو الغسث، يعني 
مإءفوقلئ، ما كل سمى العرب لأن مإء، السحاب تعال اض )وسمى 

لأنباطناء الدنيا شه إنإ الخكإء: )قالت، القرطي: قال انيت،('ه، كإء 
حالةعل يستقيم لا واثء واحد، عل تبقى لا الدنيا كيلك، بمتقر، لا ائاء 

الواناء تفنى، الدنيا كيلك، ويدمج يبقى لا والماء الدنيا، كيلك، واحدة 
فتتهامن يحلها أحد يلم لا الدنيا كيلك، يبتل ولا يدحله أن أحد يقدر 

صاراكان المقدار جاوز ؤإذا منبتا، نافعا كان بقدر كان إذا والماء وآفتها، 
أوجهوهناك  ٠٠٢٠يضر(وفضولها ينفع منها الكفاف، الدنيا؛ وكدللث، مهلكا، 

أمسكهالن الدنيا وكدللث، ونتن تغثر أمسكته إن الماء قيل؛ أحرى؛ شبه 
والماءالدنيا، وكيلك، واحدة دفعة ؤيدمج قْلرة قهلرة ياق والماء بلية، 
موصعوق كمرا موصع ق يكون والماء الدنيا، وكلللأج المقصان طبعه 
أحديقدر لا كيلك، المهلر يرد أن يقدر أحد لا ولأن الدنيا، وكيلك، قليلا 

الدنيا،كيلك، داء، وكبره للعهلثان ري قليله الماء وقيل؛ الرزق، يرد أن 
وقيل:الكبر، بالأل د يفالقاو_إ كد'للأح الكير باكء يفد الزرع وقيل: 

وقيل؛والشبهة، والحرام الحلال فيه المال كيلك، صافيا كله يكون لا الماء 
قالالأثام، دنس بملهر الحلال اتجب المال كيلك، المجاماتف بملهر الماء 

الحملةوعل ١[.  ٠٣]الموبة؛ d تعال؛
وأيمرنزل إذا والماء، الدنيا به، والمشبه المشبه أن يفيد المشبيه هدا فان 

تعال.الله عند والعلم ؤيزول يضمحل ثم اممه، ثاء ما يمكثا ثمرته، 

٩.٣ ٩ / ا" للرازى الضب، مفاتح شر )١( 
آ؛؛بمرذحسر.)أ(ضوالقرْلى«ا/ 



منفيها ما )أي؛ كشر؛ ابن قال الأتييره تاث يو. ؤها->ثلءئ وقوله؟ 
والفرة(ُآُ.والنور الزهر وعلام وحن، قنب الخب، 

؟وأتيح ثنروْ هثيعا يؤيشح ٠ وهوله 
فنبس.رٍلبا كان ثيء كل الهشيم: الفراء: )قال الحوزي: ان قال 

البن،:من الهشيم قتيبة: ان وقال الحاف. البات الهشيم: الزجاج: وقال 
هاشأ.الرحل سمى ومنه كسرته، إذا الثيء: هثمى من وأصله المتفتت، 

تفرقهأي: ه ألهع ممر: ان وقال تنسفه(ُ"، ألئمح ثردْ ؤو 
الشإل(ُم.وذات اليمين ذات وتهلرحه 

احتلاطعطف، ق واكعقبي،، الترتبب عل للدلالة الفاء امتعإل وق 

المختلتلالماء ذللث، صبمرورة عطف، ق ثم الماء، إنزال عل الأرض نبات 
علل ين. إذ لهليفة نكتة أيضا؛ بالفاء سبقه ما عل هشيإ الأرض بنبات 
والاضمحلال.للزوال المسرع ونعيمها ومراحلها، الدنيا انقضاء مرعة 

الحقيقيةعادة اللأن الثنر؛ سعادة محقق الدنيا ق ّْتإع فلا هذا وعل 
تتحققإنإ الحقيقية فالسعادة وشقاء، ولا فيها زوال لا الي الدائمة هي 

مانحن. حن إلا يكون لا وهذا القس؛ وبطمانينة ه، نفعن الإنسان برصا 
والإسلام،الإيإن خلل ق إلا يكون لا وهذا الدين، من فعلرما يوافق 

الأكدار.تكدرها لا أ؛اوية سعادة الحافية فتكون 

 ١( C ١٠ ٦ ١ ٥/ انممر تفسمير
)أ(زادافرأ/م\أأ

.١٦١كم؛،/ابن ضر )٣( 



=إضاهتّورقامف 

|أ:محدة ةا0أسظسء ؟ وقوله 
الإنشاءمن إه سء ؤزلإ اثئ ؟jp I oالقرون )قال الحوزي! ابن قال 
حنةنحريب عل اطة وكان )فولت اممري وقال نح(ُة، #؛_^ والإفناء 

آلتثاعذأنثن ومآ " ٣٠؛ لدا هتذوء ثيد ر ةزؤمآأْلن حنته1 دخل حبن المائل هذا 
ؤإزالةحقوقها، عن ببا ١^،^، ١^١^< ذي أموال ؤإهلأك ئهث4، 

أراده،ثيء يعجزه لا قادر، يشاء مما ذللئ، وغير عنهم، به الكافرين دنيا 
بالقدرةالوصف ق مبالغة )المقتدر الزحاج1 قال أراده(؛"، أمر يعييه ولا 

عاشور!ابن وقال المعنى(؛"، زيادة اللمففل نيادة أن العربية ق والأصل 
موقعهاالكلام، آخر ق معترصة حملة ؤ؛ هئئديإ سء ■ولإ الثه ؤةا0 )حملة 

إلمفضية أوائلها وجعل وأضدادها، الأشياء خلق عل اممه بقدرة التدكير 
عجيب.اقتدار وذلك البقاء، أسباب عل الفاء أسباب وترتيبه أواخرها، 

ه(ر".ؤءلإق قوله• ق الذي بالصوم وجه أكمل عل ذلك أفيد وقد 
يمغلاهرالانخدلع عدم ق الإيإن أثر لبيان بذللث، الأية وختمت، 

ليحصلوفاعلة؛ دائمه، بالخالق الحم تاللث، صلة عل وللابقاء الدنيا، 
القول؛ْع فعلا المقتدر، اش ثكؤ فيتحقق ، ٤٠٠٣٧١وحوم عل تبا، الأنتفاع 

والرضوان.الثواب، لتحصيل معزا وتغدو العم، تلكر فتزداد 
هالدئا ألمزة وأللموذزيه وقوله؛ 

مابان للموسن والع؛رة الوعنلة به أريد )اعتراضي عاشور• ابن قال 
الىالدنيا الحياة زينة إلا هو ما و؛نين مال من العمة من المشركون فيه 

)ا(زادا،فر؛/ماآأ.
)'؛(فرمىما/'م

.٥ ٩ / ١ الحستى اش أمحهاء تقم )٣( 
جر.ييتنصرف  ٠٣٨ a/ والتنوير التحرير ( ٤ ) 



ءءإقواتااتسورةادبجض

١١٦فيألا!ند ئثلبأكتي5َثثوأ ؤ تعالت كقوله زوال، إل أنبما علمتم 
وخرالله عند حثر للمومنن اممه أعد ما وأن عمران[، ]آل ه *يل مثع 

تطرفة قال العرب، ق معروفة شنشنة والتن بالمال والاغتباط أملأ. 
مرثدبن عمرو كنت، ( JJشاء ولو • • • عاصم بن قيس كنت، ري ثاء فلو 

لمود(ُنسادة كرام بنون نجا••• وطامح، ممر مال ذا محاصحت، 
بالأموالالمفتخرين المشركن عل رد )هذا الحوزي؛ ابن محال 

الآحرة(ُأُ،ق ينفع مما لا الدنيا، ق به يتزين مما ذللث، أن فامحر والأولاد، 
الصالحةوالأعإل الدنيا حرث والبنون المال ه•' ع}، الغوتم،إ)قال وقال 

ه]،ؤأتوف ٧١٣البقاعي: وقال لأمحوام(رم، اممه بجمعها وقد الأخرة حرث 
أنئتر}ؤزب-ئ متاعها من الدار هذه ق ما أجل وهما الفاسدان الفانيان 

إللصروربجا حقيقا لكان أيامها حميع الإنسان عاش لو التي ه أليسا 
وماالتعب، من تحصيلها ل ما مع لها، والبغض عنها بالإعراض زوال~ 

عملحثرآإن يكونان قد ذلك، ومع الحهلبإ، سرعة من الحصول بحد لها 
كليكون وقد فيها، الأمل ويجيب ثرأ يكونان وقد اش، يوصى با فيها 
وصرره(؛".حياته وسوء وكدره، صاحبه هلاك سبب منها 

الذهن،ق أسبق لأنه البنن عل المال عاشور•)تقديم ابن قال ذكتة~ 
آنفا(رُْ،الذكور طرفة ييت، ق قدم أيضا وكلك الحميع، فيه يرعب، لأنه 

.٣٨١)ا(اكحريرواكوِرم/
واخمار.افر؛/حأآذصرف )آأ(زاد 

ثر.ييتصرف ١ م\ ٤ م/ للبغوي التنزيل ؛ iLfcبر،تق)٣( 
واحممار.يتصرف ١ ٤ ٩ م/ للبقاعي الدرر نظم )٤( 
واختصار.يتمرف  ٨٣٨١/ والتنوير التحرير )٥( 



إضاهوار،،ورةارمف

التنانعيع وقد ابنه، ينانع قد لكنه ماله، ينانع لا أحدأ أن الأساب، ومن 
منهموكثثر ؛، jJli؛لانشغاله أولاده يبممل من الناص ومن المال، بب ب

نميرحض الثاعه موم "لا الخدين،: وق المال، أحل من بحياته عناطر 
نطمالإ، ثل من ثثتل علمنه، اثس يقل يهب، ط جنل ص المرات 

ومح،أنجو"'"، ١^•^، أنا أثوف لعق ت منهم وجل ثق ثيمول ؤبمعوذ، 
ؤإذأضَأفأنئقوله: إلا المواضع كل ق القس >، الأل ذكر تقديم القرآن 

لأن[، ١١١]التوبة: ه ا]كثند ثهئ يلي وأنوقم أمثثن ألثمحث يث 
هوالمشتري ولأن الشراء، ق تقديمها فناّسس، المال، ص أغل النفس 
رئا-روأ؛ أكبي؛١٣إن ؤ كقوله: الآياتا بقية وأما حلاله، حل العظيم 

بمئبمآوكش وثتميأ ءاووأ S\^-؛c أش سهل، ف، وآنفمم يجيئوايأمحن 
ؤنهدوأؤيماث* جماثا ؤانمثوا وقوله؛ [، ٧٢]الأنفال: ٥^،^ أدإ؟« 

أهونبدله لأن المال ذكر فقدم وغيرها، [، ٤١]التوبة: إأنوإه؛ظلم 
الخن،تقديم فناسّ_، مال من له بد لا ه ينفمحاهد ومن النفس، بدل من 
محاهدص والأقل بإله، محاهد الناس ص كشرأ أن كإ المال، بذل عل 

أعالم.واممه بنفسه، 
وإل؛شثاامحلصئ،محخ^ 

زننؤ كقوله: ه التزةادنما ؤالماننألتزذزثع ممر؛)وقوله؛ ابن قال 
ولجهؤألمتنعلتررببك>؛لدم ؤآلثثطير وآكن\ن \رئثكاؤ نمى بآثنو؛تي بماثى 

هثث,شثنافُ محعص;آذف! ص نا*محث جء يء- )ص 
^محذثمنآسبموْآؤ تعال؛ وقال عمران[، ]آل ه ،١ التأ\ر_،ا

منلكم حير لعبادته، والتفرغ علميه الإقبال أي؛ ]التغابن[ /ْغآه أجثعظيث 

الم؛/ا(صمحم





=إه>ات1تسورةامف 

للتمثيلأنواعه يعص العام الأمم من متهم كل يذكر أن الثال صنفان... 
عنأعجمي كائل المطابق، الحد سيل عل لا النؤع، عل التع وتنيه 

الرغيفإل لا النؤع إل فالإثارْ ^ا، له1 وقيل رغيفا فأري الحز مى م
'ظء1ثادنأمنهن آنطمنامن أوكشذ،أؤن أنيط ثم ؤ ت قوله ق مثاله وحده، 

هلتفالذلالم أن فمعلوم [، ٣٢]فاطر! ه م-اإيى مثغيم د؛ممممنيد نثيه، 
فاعليتناول والمقتتصد للمحرمات، والمتتهك للواحبات المضيع يتناول 

فتقربمبق من فيه يدخل والممابق المحرمات، وتارك الواجبات 
والسابقوناليم,؛ن، أصحاب هم فالمقتصدون الواجبات، ْع بالحسنات 
الهناعاتأنولع من نوعا يذكر منهم كلأ إن ثم المقربون، أولئك السابقون 

أثتائهق يصل الذي والمقتصد الوقت، أول ق يصل الذي السابق ت كقوله 
السابقالاحرت ويقول الاصفرار، إل العصر يؤخر الذي لنفسه والظالم 

الحسنذكر فإنه البقرة، سورة آخر ق ذكرهم قد والذلالم والمقتصد 
إماالأموال ل والماص بالبيع، والعادل الربا، بأكل والظالم بالصدقة، 

معالمستحبات بأداء الحسن فالسابق ءلالم، ؤإما عادل ؤإما محن 
الزكاةيزدي الذي والقتصد الزكاة، ي أو الربا آكل والفلالم الواجبات، 

نؤعذكئ فيه قول ذكل الأقاؤيل. هذه وأمثال الربا، ياكل ولا المقروصة 
نظبمره،عل وتنبيهه له الأية يتناول المستمع لتحريق ذكر الأية، ق داخل 

يتفطنالسليم والعقل الطالق، الحد من أكثر هل يقد بالمثال التعريف فإن 
هوالخبز(*'*.فقيل رغيف إل أشر إذا يتمهلن كإ للنؤع 

)التحقيقظس! الشنقيهلي قال أولاها، فهو أشملها هو والخامس 
والكبياتالخمس، الصلوات يثمل عام، لففل الصالحات" الباقيات أن 

واختمار.صرف  rTA-TTXlUاكاوى محموع 



ءءإقواقاتسهرةامف

باقيةلأنيا الإة1 ترصي التي الأعإل من ذلك وغر الذكورة، الخمس 
صالحةأيضا ولأما الدنيا، الحياة كزية فانية ولا زائلة. غر لصاحها 
أنظاف قلى )فان الهلريت وقال ، ٠١٠اممه(يرضي الذي الوجه عل لوقوعها 

أنوذلك خلى، ما بخلاف، ذلك، فان ه، الحم، عن بالخثر همصوص ذلك، 
إلهولا طه، والحمد اممه، محبحان قول! بأن ورد إنإ اممه. رمول عن الخم 

حميعهى يقل: وز المحالحاُت،، الباقياُت، من هى أكم، وافه افه، إلا 
هذْتكون أن وجائز الصالحات،، اuقياتإ م ولا المحالحانه، الباقيات 
صالحات("؛.باقيات أيضا الم أعال من وغرها صالحات، ؛اماُتؤ 

إبوركامراباؤخيراملأ م-ءيٍءنو ٠ وقوثه 
ؤيوملالاباد، عل ؤيتضاعم، يبقى، رفثواببما • جهلقه السعدى قال 

المتنافسون،ما يتنافسن أن يبغي الحم، فهذه الحاجة، عند وشمها أجرها 
الدنيامثل اطه صرمح، لما كيف، وتأمل المجتهدون، تحصيلها ق ومحي 

بلاقليلا به يتمع زينتها، من نؤع نوعان: فيها الذي أن ذكر واضمحلالها 
ويتنييبقى ونؤع والبنون، وهوالمال مقرته لحقته ربا بل لصاحبه، فائدة 

)۶^م: الثشلي قال الصالحات(^، الاقيات وهي الدوام، عل 
أهليؤمله ثما حم الصالحات، الباقيات عوامس، من يؤمل الذي أي ج أملأ 

مابحصول الإنسان محلمع الأمل: وأصل الدنيا حيامم زينة من الدنيا 
المالق )الأمل فقال: ثك، العاشور ابن ويذن المستقبل('"، ق يرجوه 

)ا(أصواءاوأنمح؛م.
)آ(-فراسرىارا/آ-آ.

واختصار.بتصرف ٤  ٧٩/ ١ المعدي تفسير )٣( 
)أ(أصواءاوانمآ/ح؛م.



=إقواهتّودةاثمف ><،ئا>ب^؛=^ءء==^==^ 
لثوابوالأمل مدته. عل ومقصور فيه مشكوك أمر حصول يأمل والبنين 
وتحصلالوعد، صادق من به موعود أمر حصول يامل الصالحة الأعإل 

ؤهوموينأخ سيلخناؤ قال! كإ والاحرة الدنيا منفعة منه 
]الحل[

'.قبله(١١لما تذييلا والعموم ياكحقق ^ قوله1 كان حرم فلا 
تعلقالدنيا، الحياة زينة عل الصالحة الأعإل فضل لبيان لطيفة- 

لصيلئ؛أنرأم ثا نبنه ماؤذ إئاجثك1 ؤ ت مبق فيإ تعال بقوله بديع 
لل،اتهللعبن. مرادأ يكون أن ينبغي لا نيتة من الأرض عل فإ ه، ز ٧ عة' 
فمنافر، إل مبمرهم ق لهم وعون للعباد واختبار ابتلاء سوى ليس لأنه 

إحسانق -يا وامتحان الزينة هده مع التعامل أحسن الحقيقة هل،ه أدرك 
نفعا.وأعظم الزينة تللئ، من خرأله هدا فكان العمل 

.٣٨١اكميرواكوير،ر/ا



هرك١ ^اقر-اداتسمحة'مف

وقفةمع«دلاسةاسس1
الزائل،بتعيمهإ الاغترار من محذرأ الدنيا عن الحديث القرآن يكثر 

استظلكراكب فيها والإنسان قرار، دار ليت فالدنيا ذلك، ق غرابة ولا 
فيهاما أن إلا حقيقتها هدم أن ومع عنها. يرحل أن يوشك شجرة ل ظل 

حلقفهو لأحلها، حلق م الغاية عن فثصرفه المرء يفتن قد نعيم من 
غثر؛لا للجتة تكون أن ينبغى ووجهته للعبادة 

الخم*"ومها الأول منازلك قاما عدن بماتج - عل فحي 
فيختلهلالسإء؛ من ينزل الذي بالماء هنا المثل القرآن لها صرب وقد 

ما)وكثيرا كثير؛ ابن قال الرياح، تدروْ هثيإ فيصبح الأرض؛ نبات، به 
ؤبمَثلاتجزقهمو: ك،ا المثل حذا الدنيا الحياة مثل اف يضرب 

تيخردهاوأمحتمن>ر->ئ'إدآلنذذأ/دؤنى ألناس آإوءأ_ا يهءتاث ^ا•>نئهل ألثماء مى أنزلثد 
ؤوقال: ٢[، ]يونس:؛ الأية ه وأره 

ثفتكؤدئءبمنأث.ع1اثسئ يهيج لإ بجعيىأ'لأنجانرٌبجءرمعامحبماؤانثث 
ممتأ١ثاآمحة^قتاؤ وقال: ]الزمر[، قي<,لأووالأض؛أ"\ب 

وتج؛ئولراأف تى ومنغنة ثديي عذاب وفأ'لآحرة حلما أمتبمجثميتعمنهمائأظن 
الصحيح:الحديث، وق ]الحديد[. غأه ■ •نلحآوغ_ئوم إلأ ؛؛<؟ ٥١اثوه -آرما 

وتكراره،المثل هذا صرب، من واصح والغرض حضرة"(ُه، حلوة "الدنيا 

اممن؛/ّ؛آ؛.)ا(مدارجاا
سر.يتصرفح  ١٦١م/ ممر ابن ضر ( ٢ر 



عءايكهف إقراتات 

الزوال،مريعة الدنيا أن وغيرهما ا،لئا!ين'" حذيو؛أ تب؛ز، رولما البفاعي• قال 
والتعب،الكد من الأكدار، ودوام الأنكاد، كثرة مع الارتحال، وشيكة 

شيئأتتزايد الضرة، غاية ق أولا تحل مواء، كالزؤع ؛ والصب، والخوف 
والرغبةفيها بالزهد حديرة فهي الفناء، إل الانتقاص ق تأخذ ثم فشيئا، 
وقالغثره(ر"، -بما يكاثر أن عن فضلا عاقل -يا يفتخر لا وأن عنها، 

-بما،غيره عل تكر يولا أمواله، بكثرة الأموال ذو يفخر )فلا الهليري! 
حننالذي البايت، هذا مثل مثلها فانإ بدنياهم، الدنيا أهل يغترف ولا 

عادنبمايته، فتناهى الماء، عنه انمطع أن زيث،ُم إلا يكن فلم بالطر، امتواوه 
للباقيليعمل ولكن الا٠لرين، أمن عته تنبو فامدأ الرياح، تذروه يابسا 
يتغير('".ولا يبيد لا الذي والدائم يفنى، لا الذي 

العبوديةتحقيق ق ذللث، لأثر ومالها؛ الدنيا حقيقة عن تكثف، فالأية 
وقد^٤، ٥١١ق مركوز -بما، والافتتان حبها لأن إليه؛ ثر الوتصحيح ممه 

العقل،عن والأياُتج الأدلة محجب، غطاء صار إذا الإيإن دون محول 
الدنياإحلادآإل افه عند ما رجاء دون محول أوقد الأفئدة، عل ويْلمرر 

ومحوألمآءيا لا أقبجنث ؛٠؛^ بقوله* منه حذر ما وهو بأا، واطمئنانا 
يماألثار ثأويهر أوكك ؛ ثفازذ ءايسا عن نم واك!ث وأطثآمأ.؛ا ألدتا آتية 

تآ.ث(آلشازإنوبمدآش->قثلأم وقال؛ ]يونس[، ص ا قكست؛ورى ء=كاذوأ 
يتجبّت،لا من عاقية وبين ]فاطر[، ه ؛ ٠آلث،ئ اش >لأدمدغم أذما أ-ثزه 

أقأدزاوأ؛كم معا أو أتا» من عينا أمثوأ ك آصحتب ^١^ ٢ لتحب قآ وناد م فقال! 

الخت؛ن.صاحب ثمة ق حاء ما الأول )١( 
واختمار.يتصرف ١ ٤ ٩ ه/ للقاعي الدرر نظم ( ٢) 

)ريث(مادة ١  ٥٧ ١٦العرب لسان ينظر ذلك، ئدر أىإلأ )٣( 
)؛(فراسرىه؛/*م



^اقراداتسةاءضء^ً^^^^ً^ًًً^ً^^؛ً^^^^حيجو١^١
ونمثي أقمئدأديمثم أرمى أى؟ أتكني*ث عد حرمهثا أس إى ئاوأ 

وماسا محهن لما♦ موأ حتقعا ثتهنِ مآيوم ألدئ آلهميوْ وعريهم 
ُينحائل أعظم كان وقد ]الأعراف[. ي  ٠١عنحدوى يثاتننا ًكازأ 

ونممها،الزاظة الحياة ق امإكهم الإسلام أدلة ق الطر وُ؛ن المثرين 
آاموأاه يى ومموة آلدتا ألصو؛ آكر؛وأ فل ه م بالمومنتن• وامتهراوهم 

.]اJقرة[ ه  ٢١٢شدثا»غبخاس واؤب-و؛أئقأمهن؛٢١^^
أكبرالدنيا بجعل قلا منه، اممه حذر ما يجدر أن إذآ مسلم بكل فحري 

ئؤدثبجاأ'كرينمعهل الذي الحقيمي العلم يفوته لا كي علمه، مبير ولا همه 
]الروم[.آه ٧ لج}خءر0' ٦ ألناسلأتويض\ 

فسالهلبالدنيا، وفتنت منه افه حذر فيإ وقعت أنبما الأمة مصيبة إن 
الله،منهج عن ويعدها ومعاصيها ذنوببما سب أعدائها، بأيدي الن.لا عليها 

أمةفهي وكلأ، حاثا المحو، حبيبه وأمة أوليائه عن هك اممه يتخل هذا وما 
ؤيووبوا.يرجعوا أن عمى لهم استعتاب لكنه اقه، قال، كإ مرحومة 

تد>اءىأن الأمم يوثالث، فقال! الداء . اممه رمول، شخص وقد 
يومئذ؟نحن ملة ومن ت قائل فقال، قصعتها. إل الأكلة تداعى كا عليكم 

مناممه ولينزعن السيل، كغثاء غثاء ولكنكم كثثر يومئذ أنتم بل قال؛ 
ياقائل: فقال( الوهن. قلوبكم 3، اطة وليقذفن منكم المهابة عدوكم صدور 
الوت"ُأُ.وكراهية الل.نيا حب، إ قال( الوهن؟ وما اف، رمول، 

هاو0إل اليوم بالأمة حل الذي الضعف، نرد أن ريس، بلا فيمكننا 
أبناءمن الأمر هذا ؤ( والواقع الأحرة، عل ؤإيثارها الدنيا، حمت.، العلة، 

الأس.وصححه (، ٤ ٢  ٩٧)٥ ١ ٤ Y/ داود أب ض ا 



=|قواهتسيرةاءف ههلإسءءء=ءء^ء^^^ء 
متنكبؤإما وأحكامه، بالدين إقراره ْع مقصر إما صربين، عل الأمة 

والليثرالية،كالعئإسة، صراحة، تناقضه وأفكار بممامم متشع لالاJين، 
علآخرته!دنياه، ؤيوثر تقدم، كإ هواه يتع إنعأ الحقيقة وهول وغثرها، 
بينهيإ إلا يكون لا الداء هذا من والبرم الذل هذا من الحروج إن 

بالزؤعورصيتم البقر أذناب وأخذتم بالعينة نيايعتم إذا يقوله! المني 
دينكم"ُ'*،إل ترجعوا حتى ينزعه لا ذلا عليكم اممه ّملهل الحهاد وتركتم 

الدين.إل هويالرحؤع والدواء الأول، الحديث، هوهوق هتا فالداء 

(.٣٤٦٢)٢٩٦/٢اضlبيداود



 l^u^؛l١،<اورةالكهف عء

اممرائوتهذيب 

وحبالدنيا كحب والشهوات، الغرائز فيه وركز الإنسان اممه حلق 
رننلأناّىطؤ واللطازت والخام والأموال والبن؛ن النساء من الشهوات 

ؤادكيلؤآكهة اذمجس ثظررسمكه■ يأكنن آشهثبئكأؤماء 
العثا»_ا-سق هده, ^لكيوم^دسامنغ داؤك• ؤأدكثرث و\يزويج آلثثرمؤ 

آلأينزعنتها من قوى جننت رئيتَ عث أيمزأ د'لخقلمللختي من م ى؟ 
ألخ؛أ؟يتمجير؛افيثاد وأثث آئي نث ويقوث قلبمترة دأرئُ محها ٤^^< 

ؤإمايكبتها أن ؤإما لها يستسلم أن إما الغرائز أمام والإنسان عمران[، ]آل 
إلانحدار وهو السوية، بالنفوس يليق لا فالأستلأم ير-دثي-ا. أن 

الخعإعأو أكلت، الهلعام اشتهت، فإذا للغرائز، تستسلم فالبهائم الحيوانية، 
الصوفية،وبعض كالرهبان غرائزه يكبتا من وهناك وهآكدا. حامعت،، 

بعضأرائه ما وهو الطهر، من لدرحة للوصول نبيلا هدفهم يكون وقد 
غرائزهيلغي أن له ليس الإنسان أن والصواب .، الّك، فنهاهم الصحابة 

وأولتيذيبها، الواحمت، بل صايعل، بلا يهللقها أن له وليس يكبتها، أن ولا 
غرائزهناك نعم بينهم، فيا تتفاوت الناس لأن غرائزه يتعرف، أن حطوة 

قتوحد قد غرائز وهناك لاحر، ثءحهس من تتفاوت ولكنها مشاركة، 
والسيهلرةالإمحاية، تنمية حاول غرائزه تعرف، فإذا غره. دون شخص 

الظم،ايلإ "إنا قال والصر، بالمرانة يكون وهدا السلبية، عل 
^^طم،زننبمئاقنبم،

x٣٤٢(،وحنهالألاففيالخس)٤٦٩٧) ١٨٤ا/ ٠ بغداد 





^إقواداتسودةا^مف

علالعقاب من فيه يرقيهم وما البعث حال بتصوير الزوال ذلك يعد 
كتاثلخئؤ#(ُأُ.ت قوله ق لضده مقابلة وذلك به، كفرهم 

ومةٍآدال!t■ع سولي: 
]الكهف!ه ألينا حذنين} وأ>نيتلم ؤ عل )عطف عاشور! ابن قال 

ممر!ابن وقال أمثاله("'، ق كإ اذكر، بتقدير! متصوب ذ)يوم( [• ٤٥
كإالطام، الأمور من فيه يكون وما القيامة، يوم أهوال عن تعال )محر 
منتدهي، أي! ]الهلور[ غء; ' •١ مى رئيز؛ذمتال ١ ' ثمورأق1لأيا يوم بمِ قال! 

؛(٠٣لأمحصر؛ضاف؛4 هِ تعال؛ قال كا وتزول، أماكنها 
١؛ورىآلأنحابمْ ه ٠ وقوله 

^؛i!كقول الراش، يرى رأي• عاشور• ابن قال معتز لغثر الخطاب 
منضد(*"صفيح من صم صفائح • • • عليهإ تراب من جثويئن ترى 
فليسأحدهما! قولان. "بارزة" معنى )ول الخوزى؛ ابن قال 

بهلنها،من أهلها بارزا والثال! الأكثرون. قاله أوبناء، شجر أو جبل عليها 
مكثفةالأرض ترى أي الظهور. )الثروزت الثنقيهلي! قال الفراء('ْ'، قاله 

غبمرهق بينه المعنى وهدا عليها. التي والعإرات والشجر الأكام لذهاب 
لانؤى ١٦نذرهاهاعاصنمغا  ١٠^^لىءنلإتافيصلديخهاريىثا a كقوله. 

أماإل راجعة ذلك، معنى ق العلمإء وأقوال ]طه[. يو ت ذ؛؛اءو-ثاولآاقا 

واختصار.يتصرف  a٣٨٢/ والتنوير التحرير )١( 
مرفوانصار. ٣٨٢)آ(التحريروالتنويرح/

سر.يتصرف  ١٦٥" ١٦٤ْ/ممر )آ(شرابن 
يارّيتصرف  a٣٨٢/ والتنوير التحرير ( ٤) 

)ه(زادافر؛/ا،أآبتصرفواختءار.



=إقواداتسمحةاص ———^ء=ءء^^=^ 

منوقول انحدار. ولا ارتماع ولا بتاء ولا فيها، نيات لا منوية أرض 
حدأبعيد ~ والكنوز الأموات من بطتها ق كان ما يارزأ أي ه بابيه ؤ قال! 

_»؛،ووإداأزم كقوله! أحر؛ Tيات عاليه دلت بطتها ق ما وبروز ترى. كإ 
آلمورن بعيرما إدا بميم ؛؛* ٥١ؤ وقوله! ]الانشقاق[، ؟؛؛ ك وةزو1أ ه ا ٢ 

;؟٢آما3هات؛ لأرض ٢ ولمحت ؤ وقوله! ]العاديات[، ٩ ّئ\ أتإآنثؤ.لمافيأثدم 
]الأنفهلار[(را*.وقوله! الزلزلة[، ]ه 

ه ٠٠وقوتع 
وحاءوالحزاء، للحساب جعناهم أي )مو>3زوثهلمه الشتقيهلي! قال 

بمقتقءدج>مثإك ؛ ٤١آ'لآتيا موإث ؛ؤ كقوله! أحر، ايات ق ذلك 
ه؛لمنت آ ثوم إل ه؛ إلا وقوله! ]الواقعة[، ه ؤعآ' سشء 

]التغابن[،ه يتلك ميممحقؤِمئج ؤ وقوله! الآية، [ ٨٧]النساء! 
وبوم# وقوله؛ • ]هود[ # ئ مشهود بجم وه ألناش ق نجمع ^^؛٣ وقوله؛ 
مواصعق وبين الأيات. من ذلك غر إل [، ٢٢]الأنعام! -نثاه ننئتلإ 

وثامنؤ تعال! قوله وهو وغرهم، لاإحقلأء شامل المذكور الحشر أن آحر 
ثمعآإ ين ألكي ف، مهلنا ثا  ٣١٧أثم إلاّ 

أي)موحمثهم# القرطبي! وقال ]الأنعام[('"، دمنر إلر 
قالتركته، أي كن.ا ئدرت نرك، ل؛ أي ه أحيل ءن4لمب ومؤ الوقف،، إل 

عنرة!

لومحل، مترح بير1، والقوم أوصاله متعفرأ ئدرته 

واخممار.تمرق  ٣٣٤٩; الساق أضواء )١( 
واخصار.بمرق  ٠٣٥ ٣; الساق أضراء )٢( 



^|قراتاواسورةاثمف

غدائرومنه تركه، ؛، lilلأن الغدير وسمي الوفاء، ترك لأنه الغدر ومنه 
وإنسهم(ُا*،وجنهم وهاجرهم برهم حشرنا أي؛ حلفها• نجعلها لأنبما المرأة 
أحدا،منهم نترك فلم والأحرين، متهم الأولتن )وحمعناهم، كثتر؛ ابن وقال 

]الواقعة[،# :٠ ^مءوثإكيختتيسزم ٩؛ آ'لآتياوأ'ضتن ءذإق م هال؛ كإ 
لهود[(ُُثئهود بجم وده لقألثاش ؤده،ئومسمع وهال؛ 

يومافه عل الخلائق عرض هو هذا 4 صما وعر!ثوأءرش # ومله؟ 
نحفى.لا ما الرهبة من وفيه القضاء، لفصل القيامة 

أقوال.أربعة ي مصما هوله؛ محنى )وق الخوزي؛ ابن هال 
مقاتل.قاله [، ٦٤]ؤله؛ ؟صما، ^١٣كقوله؛ حميعا، بمعنى؛ أنه أحل-ها؛ 
انصريقن.مدهس، هل-ا مصفوفن، ربلثا عل وعرضوا المحنى؛ أن والثال؛ 

عنالواحد فناي، صفوفا، ربك عل وعرضوا المحنى؛ أن والثالث،؛ 
٥[.]الحج؛  ١۶ميمثب؛مح؛لألأ' كقوله؛ الخميع، 

تسهلالن-ي كالصف، فكانوا أحل-، متهم اممه عن يغب لم أنه والرابع• 
صما('م.أمة كل وقيل؛ الأنباري• ابن الأهوال ذكر بجملته، الإحاطة 

قلإمز أول كدجنضوداكماخإمءث ه ٠ ومله 
محكممال لا عراة، حفاة جئتمونا لمد لهم؛ يقال )أي الفرٌني• قال 

وقاله مزن حثثيئا وكو ؤ لقوله؛ فراتاى، وقيل ولد• ولا 
أتبما'/ا ص: قوله للأول ؤيشهد حلقناكم(>«، كا بحشاكم أي الزجاج؛ 

يتصرفواختمار. ٠٤١٧/١ )١(ضرالقرطي 
(J_(x.ابنممره/هأل

زادافر؛/بمآآبتمرفواختمار.)٣( 
واختمار.يتمرف ٤ ١ ٧ / ١ ٠ القرطى ضر )٤( 



بع|قواقأواسهرةامف ركؤز 
كقؤئوإوؤ\أول قال! ثم غرلأ، عراه حفاة اش إل محشورون إنكم الناس 
محئهم،حال لبيان فالأولان ه:"ُ"  ١١؛؛،؛كعإمك< ةق1ألدا'َآج ؤبمدا ميدؤ 

البعث،وبين مرة أول الخالق يغن هث اش قدرة ق فرق لا أنه لبيان والأحبر 
^؛٠١قال [ ٥١]الإمراء1 ه؛ ثثإ آئل \ؤى س حناؤؤ0 ؤ قالت 

الآقفار،والثاز(ت ،، ٣١أنيم أحدهما! قولان؛ -بمدا الخاطثين )وق الخوزي! 
لقدرةإظهار فيه يكون الأول فعل حاصا('آ'، والعنى عاما، اللففل فيكون 

ندإلا ؟,1^ أثث ؤ قال• كإ اليوم، لهذا الناس بجمع وعده وصدق اممه 
وفيهاء[، ]النه ^١ ثدكا أش يى آثدى وس فه لاتثب الإينمت يزم إئ 

والتثكستاالتقرح س فيه فإ الئاق وعل مكذبا، كان لمن ؤإذلأل تثكست، 
ظاهر.

إولجمازآقمحتلمحثوذ١ وقوله؛ 
زعمتموالمعنى! خاصة، الكفار حتلماب زوذؤده الجوزي• ابن قال 

القرطبي*'*.عند ونحوه والخزاء(ُم، للمئعثا ه ؤأليمحتلئرشدا لدنيا اق 

.٢٢٩)آ(زادا،ور؛/
زادافر؛/هآآ.)٣( 

ا'/لإائ.)؛(ضرالقرطى«



ءء|شراق1واسورةاثكهف

القرآنيتباينالأسلوب من ٥^٥۵ 

منالأسلوب نحولأق يلاحظ مسق فيإ القرآف الخطاب ق لتأمل ا٠ 
صيغةؤومصؤإهإل ^٤؛؛هادنه، ؤوبممث4مه، قوله• ق الغائب صيغة 

أنيرجح وهذا ؤ.ثلثةؤه، ه، ؤ٠ئثثوئا قوله• ق المخاطب 
لأنعاما، كان حيث الأول بخلاف للكفار، كلها الأحثرة ق الخطاب 

وبهالنفوس، ق وأوقع للغرض، أنسما الخهناب بضمير التوبيخ نوحيه 
إيلاما.أكثر التوبخ ؤيأكون بالخزي، للبعّثا المنكرين شعور يزداد 

ثقةيولجه-ضعصنجمُامخا ابزممرم: قال 
قال:ولهذا الأشهاد، رؤوس عل لهم وتوبيخ للمعاد، 
كادن(ُه.هذا أن ولا بكم، واقع هذا أن ظنكم كان ما أي ثيعراه 
ه،ؤق؛ الضاؤع ؛ JUالأسلوب، ق التباين نلحظ إ ك٠ 

^^j^،ه، يخمكهم ؤ المنكرين؛ مع والماصي ه زرْ آه 
الضاؤغفناسمخ ؤرهمث،نه؛ ؤ-خلئقؤه، ؤ-؟ئتنوثاه، 

المنكرونأما الأن، تحدث كأنها الذهن ق المستقبلية الأحداث تلك امتحضار 
لثقيشهاوكأنها الشن، لتقيد ?م؛الماصي التعلقه الأحداث تأكدلم، فمد للبعث، 

طائلهم.محاله لا موقف س وترهيبهم إنكارهم، إبهلمال ق إمعانا ونمتا؛ 

سر.يتصرف ١ ٦ ٥ ه/ كم ابن فسثر تا 



|ةراقاتسورةاءفء>يجوعحبمءءًً^^^=ء==ء 
هدات قيل إن ه، صما رمحا ومضوأمق ؤ )قوله1 جمح<إمح؛ الحوزي ابن قال 
وقوعه،اغ عالم قد ما أن فالحواب،: عث، عر فكيم، مستقبل، 

علمهلأن يقع، أن بد لا يقع أن اف، علم ق مبق فإ المعاينآ'أ*، محرى بجري 
ألاومحال علمه، بخلاف، ثيء يع أن فمحال بالأمور، محيْل تام سبحانه 

الماصىبصيغة الوقؤع عن الأحبار عالمه ل فامتوى وقوعه، يطم ما يع 
ربفرءاء -وؤ ت كقوله ممر، شيثا هدا من وحد القرآن تأمل ومن والمستقبل، 

ه،\إبينيأ عأ وئادك، ؤ ه، آئثت أمثب يثاده نؤ وقوله! صماه، صنا وأئش 
نلآنلإأآم؛بعثنتمح.ؤ ه، ؤوئادواثثإائ< ةادهأصحثأكاري، وؤ 

وةوض:>ؤنوتيخسمح
ويدأيت،ا-لحامبا، وهوبدء القيامة يوم ل حديد مشهد إل انتقال هدا 

والبناءالتقرير، أفاد فالمفي )وصع(، للمفعول المبني بالماصى الأية 
الطبري!قال سبحانه، الوضع فاعل هو إذ ف، المهابة تربية أفاد للمفعول 

بمنهواحد فاحد أيدمم، ق عباده اعإل كتتايب، يومي الثه ووصع ريقول* 
أنهأحدها! أقوال؛ ثلاثة )فيه الخوزي! ابن قال بشاله(*"، واحد وأحد 

عباس.ابن قاله وحودهم، قبل الخلائق تعمل ما فيه مطر الذي الكتائب، 
قالهالأعال، كتاب، واكالثج! السابط. ابن قاله الحاب،، أنه والثاف! 

الأيايتخبدليل أظهر والثالث، حض(*"، اسم اممابج حرير، وابن مقاتل 
كقوله!أحر؛ مواضع ق موضحا حاء المحنى )وهدا الشنقيهلي! قال الأحر، 

أمإ؛  ٦١٣ ثضإدكتيا؟ثئ أبض بجم لد. وعئ عمه ف، ءثإرْ• آلزمثن ينقلإمتن وؤ 

)ا(زادافر؛/ا،؟!آبممرفسر.
سر.بممرف  ٣٨/ ١ ٨ اممري تر تغ( ٢) 

بمصرفطواختمار. ٤٢٢٩;المم )٣(زاد 



كتابهيوتى بعضهم أن وبتن ]الإسراءt تيبا'زئآب بجت-ليىكويمعثك ِكذقؤ 
ؤوأةسأوفقاوت ظهره؛ وراء يوتاْ وبعضهم بشإله، يوتاْ ويعضهم بيمينه، 

ؤهأماسأوىمحد,ودالت الأية، ]الحاقة[ ب ة\ م_ازرثلإن كنبه- 
ورأءذأعنإ, ,ؤوأماس ' V /أثا ٌآ،،ليء إك يملب ئ ه بمابا بماسب موف آ.إ يعسمء 

]الانشقاق[("؛.محمح،ز:;ل
هجننفف\نمثايه نؤ أماقوله٠ 

دخولقبل والجرميز الكافرين عل المواقف أشد من هدا فلعل 
ينتفلرهم،مما خائفون فهم عظيم، وخزي عداب من علميه يترتب لما النار، 
وكبثرها.صغيرها وعدت، علميهم، وأحصيت أعإلهم، كثمت، وقد 

وهوتالإجرام فاعل امم الجرم، جع )المجرمون! الثنقيهلي! قال 
الكال(ُا،،عليه صاحبة يستحق العفليم الذنب وهي الحريمة، ارذكاب 

قال،. (٠٣المستقثل ق محصل أمر من الخوف، )الإشفاق! عاشور! ابن وقال 
مماخائفين يقول! مشفشن، باممه المثرين المجرم؛ن فترى )يقول! الطري! 

يواخدواءاا(ر؛ا.الدنياأن عملوهاق التي السيئة أعالهم من فيه 
UI  يوياثى: قوله

.٣٥٤اليازم أضواء )١( 
واخممار.تصرف  ٤٣٥ ٣; المان أضواء )٢( 
واختصار.بتصرف  a٣٨٤/ والتنوير التحرير )٣( 

واختصار.يتصرف  ٣٨/ ١ ٨ الهلرى شسار ( ٤ ) 



^إفوات1تاسورةاركهف 

عاشور!ابن قال أحرى، مرة للمضائ الخطاب عودة فتلاحظ 
ثسأنقولهم تكرر لإفادة أو الفظيعة، الحالة لاستحضار )والتعبير 
الوقف.وهول الخهلب، عظم يصور التقديرين فعل الأائفان(رآُ، \خنزمن 

أعارنا("'،ل نطا ما عل وريا حرنا ا )أي: ممر: ابن قال 
قدمما وضجوا الله، بعذاب أيقنوا حين بالويل )نادوا حرير: ابن وقال 

ينكرواأن يقدروا ور كتانهم، أحصاها قد التي الخبيثة أفعالهم من عرفوا 
الحالسوء وهو للمبالخة، الويل )تانيث، عاشور: ابن قال صحتها('م، 

وقالالمكان('"، سعة عل لادلألة sارة، عل الدائ أنثت كإ والهلاك. 
كالويلالويلمة فان الهلكات، بين من لهلمكتهم نداء )ؤيتويتثاه الألومى: 

مكنيةاستعارة ففيه أوانك، فهدا أقبل هلاك يا قيل كأنه ونداوها الهلاك، 
طلمثوْوقد الهلاك غير لهم صاحب لا أنه إل ؤإثارة تقرع وفيه قنييالية، 
كانهبحضرمم من نداء الراد وقيل: الأليم. العذاب يروا ولا ليهلماكوا 

الكتة('ُْ.تللث، به يفواّتإ تقدير وفيه هلكتنا، انظروا من؛حضرتنا يا قيل: 
لذتعج..ب<()استفهام عاشور: ابن قال الأًكتنبه أوتالهتذا وموله. 

الكتاب(ّ؛هذا ثاُن والمعنى)ما ، ٠٦٠

واختمار.بتصرف  a٣٨٤/ والتنوير التحرير ١( 
.١ ٦ ٥ / ٥ ممر ابن تفسثر ٢( 

م(شرالطرىخا/مم.
٠٣٨٤إ(التحريرواكويرخ/

واحتمار.يتصرف  ٤٢٧ / ١ ١ للألومحى ا،لعال شرروح ٥( 
واختمار.يتصرف  a٣٨٤/ والتنوير التحرير ٦( 

.٧٣٩/١٨(ضراممرى



وستالحر لأم إن البقاعي )قال I ظققع القاص قال لطيفة- 
وهدا؛، الكلمة(٠١يعفى عل يقفون الكرب لشدة أمم إل إثارة مفصولة 

بشخصالخوف بلغ إذا الدنيا أهل كحال بدع، معنى صحته فرض عل 
سبن.يكاد لا حتى كلامه تقعلمر لسانه الدهشة وعقديتج مبلغه 

؛٥ولأَكارد لأيغادرصغإرْ إل ٠ ومله 
ؤلا)وحملة عاشور؛ ابن قال نغادر(، )فلم ق؛ مبق كإ يرك؛ لا أي 

بملازمةالامحتعإل حرى وقد التعجب، مثار هي الحال، موصع ق ٩ ثائر 
الكتابلأن والتعجب تفعل(>ا،، لا لك U فيقال: ك" "U لحو الحال 

تامة.بدقة ذكره إلا منهم كان مما شسا يرك فهولا ألقوم، ما بخلاف 
قءلاهر٥ عل )هذا والك؛رة: الصغيرة بيان ق الحوزي ابن وقال 

الصغيرة؛قال؛ عباس، ابن عن عكرمة روى وقد وكثيرها؛ الأمور صغير 
وكبائرها،الذنوب صغائر المراد أن يتوهم وقد القهقهة. والكثيرة؛ م، الث

روىوقر كثير، فعل والضحك، الأفعال، صغار من م الثأن الراد ؤإنإ 
بالومنين،والاستهزاء الثم الصغيرة؛ قال؛ عباس، ابن عن الضحاك 
فاعله،لمقصود الال.نوب من ذنبا يكون هأ.ا فحل القهقهة؛ذلك،؛ والكبيرة؛ 

قصرْمن بخلاف فيه، داخلة والذنوب الصواب هو وهذا ه(ر'أ،، لفلا 

]ق[.؛$:  ١٨ؤ تعال؛ قوله لعموم الذنوب، عل 

واحتمار.يتصرف ٤ ١ U/ القاّمى ضر ( ١ ) 
واختمار.يتصرف  a٣٨٤/والتنوير التحرير ( ٢) 

واختصار.بتصرف  ٢٣٠اضر؛/زاد )٣( 



|قواهتسْادمف=ء

وعطفتإحصائها. من للتعجب الصغ؛رة )وتقديم عاشورI ابن قال 
فقدالتعجب، يشر أيضا التعميم لأن الإحصاء، لتعميم الكثيرة عليها 

•الأعءال(ُآُ بجمثع الكتاب احاكلة من عجبوا 

وقمحمم:ؤلأكث\ه
بنمقاتل قال وأثبتها، كتبها السيئ! قال )عدها، البغوى1 قال 

الخدين،وق الأعإل، لإحصاء متقاربة معان وهى ، ٠٢٠حفظها(حيان! 
فمنإياها أوفيكم ثم لكم أحصيها أمالكم هي إما تمادي "يا المدمي؛ 

شه"رآ،.إلا يلؤمن فلا ذللمثج غير وحد ومن اش فليحمد خرأ وحد 
قالمنه، واشتكوا المجرمون عليه يصير لر الذي هو الإحصاء وهدا 

^١٥،١أحد يشتلث، ول؛ الإحصاء، تسمعون كعا القوم )اشتكى جمحلقئه؛ قتادة 
،.مالكه(١٤حتى صاحبها عل تحتمع فإما الذنوب، من والمحمراتج فإياكم 

كعاأوشر حير من )أي؛ ممر؛ ابن قال ناءمرإثصغ موو~ةئو\' قولع؛ 
ابنوقال ّآ[(رً،، ٠ عمران! ]آل ئو -م مى بك  U__uصقل ئحد وبجم قال! 

حاصرأ(لآ،.حزاء0 رأوا وقيل! الكتاب، ق مقتا مكتوبا )أي؛ الخوزي؛ 
يؤولأظإثزبم،ه أ وقومم 

.٣٨٤)ا(اكحريرواكويرم/ 
.١  ٧٧م/ للبغوي اكزيل تقم ( ٢) 

(.٢٥٧٧) ١٩٩٤)م(محححي؛/ 
)؛(شرالطرىخا/خم

ؤ١٦٦/٥)ه(تضرابنممر
.٢٣٠المر؛/را"(زاد 



ءءإةرات1اءسهرةاص4

صغيرآفعالوه مما يغادر لا كان ؤإن الإحصاء فهذا للأية، بدح تذيل 
ذرة،مقدار كان ولو يفعلوه لر شيئا عليهم يمت لا أنه إلا كبثرا أو 

إلابالإحسان اش محزي فلا فيه، ظلم لا أيدتيم اقترضه ما عل والحاب، 
I(jisكإ الرمالة سلغه ب من محزي فلا يمثلها، السيئة جازى ؤإن إحسانا 
لقومهقد رمول وكل ]الإمراء[، هء  ١٠رسولا بعت حئ ءيوناَئا 
الحجةوثبتن، الأعذار فانقهلعت، تركه، محب وما فعله محب ما بيان أوصح 
فلاالعدل ميزان عل والعقاب الثواب ومقادير عوقبوا، إن الغللم وانتفى 

عنلا الأمحرة، ي ولا الدنيا ي لا أيدا اممه أفعال ي ظلم لا بل المة، ظلم 
قكعإ الفللم عليها وحرم ه نفعل الحاسل أوحس، اممه لأن بل عجز 

تركبتيه عل حثا به حدمحث، إذا جمحلقك الحولان أبوإدؤيس كان الذي الحديث 
..دفلالموا. فلا محرما ينكم وجعلته نفي عل الفللم حرمت، إن عبادى يا 

محرأوجد فمن إياها أوفيكم ثم لكم أحصيها أعإلكم هي إنإ عادي يا 
الثنميهلي!قال ه"رآ/ نفإلا يلؤمن فلا ذللث، غير وجد ومن الله فليحمد 

محسن،حنامت، من ينقص فلا أحدأ، يظلم لا أنه الأية ق وعلا جل )ذكر 
قهذا وأوضح ذنب• غر عل يعاقسا ولا مسيء، سيئالت، من يزيد ولا 

بملنثوئآنمتيم وقكنآفاس ثيثا ألثاس لايثليم آئم إة يؤ كقولهI أحر، مواضع 
وبونيثنعفها حثثنه يلئ، وإن درو لأبملللممتماد ١^١؛^، قو ت وقوله ، [ ]يونس ٩ ا، 
^^نآكنليو؛رأك>ثةلأت وقوله ]الماء[، إو: '، عتيعا ما دل-ده ثن 

ه٧، برك 
:ؤو،ناوقوله! ]فصلت،[ ه ■/'لح؛أ لثسد ,يثلكو هألئ وما ؤ وقوله• ]الأنبياء[، 

(.٢٥٧١)م١٩٩٤/٤اصححثإ



إةراداواسورةالكهفر،(إل'.'،إالإبمءء^ءء^؛ء^ءع^ءء^^^ء^؛ً^^^^ء 
؛ؤ؛طاهثهموقولهI ، ]الحل[ 'وه بمللثوث قنتئز >=كامأ خلننئث\ئثولن؛في 

ممره(ُاُ.ذلك بمثل والآيات ه 'ا؛تي؛أ أقمثربمللمثون 

سر.يتصرف  y٣٥٥/ البيان ضواء أا 



٣^^ضت1تصةامف

معوقفة 
وحليلها،دققها أعإلهم، العباد عل محصي اممه أن الأية ق ثبت 

يثنؤ صغرت; ؤإن الأعإل عل محاسب أنه ثست كإ وكبيرها، صغيرها 
J_j  هرئ؟ برم  ١٣لوز،مثمناد يمثل ومن أ ٧ ? يته, -ثما درآ مثمثاو

نزللآ أنه وذللث، رحلن، ق نزلت، مقاتل؛ )قال القرطبي! قال ]الزلزلة[، 
فيستقلالسائل، يأتيه أحدهم كان ٨[ ]الإنسان؛ ;ؤوةلمثونأفزؤشه 

كالكذبةاليسير، دالدو_، يتهاون والأخر والكرة، التمرة يعطيه أن 
قترغبهم فزلت، الكبائر، عل ازر اممه أوعد إنإ ؤيقول؛ والفلرة، والغيبة 
'.١٠يكثر( أن فيوشك، اليسير، ومحذرهم يكثر، أن فيوشك يعطو0، أن القليل 

كلامق الرحلن كحال عفليأ، ماؤنا هذا ق الماس من كثير يتهاون 
فليسالزلزلة نزول قبل سائغا هذا كان وكن حثير، بن وسعيد مقاتل 

لفتقد والنتي الملم، محفغله ما أوائل من والسورة بعدها، ائغ ي
أوالسيئات.الصالحات منها مواء الأعإل صغائر أهمية إل أمته أنظار 

شلفإنإ الذنوب ومحقرات "واكم &؛: قال فقد السيئات أما 
بعودذا وحاء بحود، ذا فجاء واد، بعلن ل نزلوا كقوم الذنوب محقرات 

صاحبهاحا يؤخذ متى الذنوب محقرات ؤإن خثزمم، أنضجوا حتى 
الذنوب،ومحقرات واك عائشة، '/ا ه؛ المزتن لأم وقال مالكه""<، 

يسار.يتصرف ١ ٥ ١ \/ ٠ القرطى تفسر ( ١ ) 
0يمح،رجالخماترحال

■السسط^مت 



=اقواق1تسودةاثمف ><اوه>بم^ء^ءًء===^ًً 
حتىمجتها هرة ق امرأة "عدمت ت وقال طاوا"رة هث اممه من لها فان 

هيولا حبستها إذ سقتها ولا أطعمتها هي لا المار فيها فدخلت ماتت 
لمعملون"إنكم ه؛ أنس وقال الأرض"ُ"، خشاش من تأكل تركتها 
منه المي عهد عل لعدها كنا إن الشعر من أعينكم ل أدق هي أعالا 

ظسه:الحافظ قال المهلكات"'؛؛، بذلك يعنى اشر٣' عبد أبو قال الموبقات. 
وقدالإصرار، مع كبارأ صارت كثرت إذا المحقرات ابن )قال 

الرحلإن قال: الأنصاري أيوب \لي عن الزهد ل موسى بن أمد أحرج 
ؤإنبه، أحاطت، وقد الله فيلقى المحقرات وينسى بيا فيثق الحنة ليحمل 
آمنا(ُى.اممه يلقى حتى مشفقا منها يزال فلا السيئة ليعمل الرجل 

وقدلف، اليعفى قال كا الكفر بريد كبمرت أم صغرت المعاصى إن 
لا،قال: دينهم؟ إسرائيل بتو تركت، واحد يوم ق ه: لحذيفة قيل 

حتىركبوه، ثيء عن موا ؤإذا تركوه، بشيء امروا إذا كانوا ولكنهم 
عباسابن وقال '٦'، قميصه من الرحل ينسلخ كا دينهم محن انسلخوا 
أعفلمالذنب يتع و1ا عاقبته، سوء من تامتن لا الذنب، صاحب، )يا ههأ: 

وأنت،الشال وعل ١^٣^ عل ممن حيائلئ، قلة فان عملته؛ إذا الذنب، من 
ماتدرى لا وأنت، وصحكلث، عملته، الذي الذنب، من أعظم الذنب عل 

منأعظم به ظفرت إذا وفرحك؛الذنب، الذنب،، من أعفلم بك صاع الله 

)ا(ماوأحمدأ؛/ا-ا،)آ'\اهآ(،وىل:بمدْص.
(.٢٢٤٢)٢٠٢١/٤(،صء؛حبم٣٢٩٥)١٢٨٤/٣الخاوي )أ(صحح 

. ٠٥ه؛®؛نفالخاوي هوالإمام )٣( 
<٦١٢٧الخاريه/اممآ))؛(صحح 

.٣٣٠)ه(فحالارياا/
.٢٧٩؛/)ا-(حاوةالأوبء 



^اقواد1واسورةائمف،

به،ظفرت إذا الذنب من أعفلم فاتك إذا الذنب عل وحزنك الذنب، 
يضهلربولا الذنب عل وأنت بابك ستر حركت إذا الريح من وخوفك 

عملته(؛".إذا الذنب من أعظم إليك اممه نظر من قوادك 
يتصغرلا أن مكلف لكل وتحذير تنبيه أشبهها، وما الكهف آية ول 

قرأإذا عياض بن الفضيل )كان القرطبي: قال افه، محارم عل فيتجرأ ذنبا 
الكبائر(؛".قبل الصغائر من تعال افه إل صحوا ويلتاه! يا يقول: الأية هذه 

الرق اممه ومراقبة الإيإى، المعنى هذا إل اليوم الأمة أحوج فإ 
والمعاملات.والأخلاق والعبادات الحمائد ق شأن، كل وق والعلن، 

ولوشيئا الحروف، من تحقرن لا اممه نبي قال فمد الحسنات وأما 
أنولو شيئا، الحروف، من تحقرن "لا وقال: طلق"ر؛ُ، بوحه أخاك تلقى أن 

قدلوك من تقيغ أن ولو النحل، شع نطي أن ولو الحبل، صلة نطي 
تلقىأن ولو يوذتيم، الناس طريق من الثيء تنحي أن ولو المستسقي، إناء 

أنولو عليه، فتلم أخاك تلقى أن ولو منهللق، إليه وو-حهلثإ أخاك، 
وامتافملح، يعلمه بثيء رجل محيل، ؤإن الارصن، ق الوحمان توس 

أنأذنلئ، محر وما عليه، ووزره للث، أجره فيكون يه تفلا نحوه، فيه تعلم 
الماراتقوا وقال: ؛؛*، فاجتنبهتسمعه أن أذنلئ، محاء وما به، فاعمل تسمعه 

)ا(حاوةالأوبءا/أآأمآ.
.٤١٩/١٠)٢(تمرالقرطي

صحح)٣( 
رجالثمايتخ رحاله صحح نادْ إّالأرناؤوهل! قال هأ/»ا'؟)ههوها(، أحد ند م( ٤ ) 

الصحح.



=|ضاد1تسورةارمف —ء 

كلببينإ ' وقال:٠ ءلسة"ُاُ، فبكلمة محي لر فمن ثمرة بشق ولو النار 
فنزعتإسرامحل بني بغايا من بغي رأته إذ العطش يقتله كاد يطيق 
منأوله بضم "يهليف" )قوله الحافغل! قال به"رأُ، لها فغفر مته قموقها 

بفتح)بركية( قوله حوله، الرور أدمت إذا بالثيء أءإمتا يقال أحناف، 
الميمبفم )موقها( قوله البئر... التحتانية وتشديد الكاف وكسر الراء 

الخف(*"".فوق يلثس ما وقيل الخف هو قاف الواوبعدها ومكون 

عن\نجتيئسىص^^ثولألأاد1قكال ؤ ت تعال قال 
تآا ■٠ ز يندوذ،وئلم أولكائ ويرقه؛ أنيرمّآءنئخذة• 

هV  ٠١■ضاو\}> •ثحدآكئى وتآقئ أشت؟؛؛ دلأتلق ئىأئوتيإ'لأبج( ب أنمد 

وينالونأعإلهم الناس يرى حيث القيامة، مشاهد من الايايت، تنتقل 
اللهحلق يوم القدم ق موغل مشهد إل النار، ق ؤإما الحنة ق إما جزاءها 

إبليس؛؛ن العداوة مبدأ هك افه فيبين ملائكته، له وأسجد البشر هؤلاء أبا 
منكان ف،ا ؛ديعةإ نكتة له تفلهر النقلة لهده والمتامل ودنيته. وآدم وذريته 

صعقةطرد طلب من التك؛رين قريش كفار من كان وما الخنتين، صاحب، 
تلكعنه نتج مما الكد؛ان، الجرم؛ن كل س كان وما المؤمنين، وفقراء 
وذؤيتهآدم لعدو استجابة يبدو هن.ا كل الكتبؤ، عرض يوم الذليلة الوقفة 

ياصلولتيكرهم الحقيقة هدم عن الغافلvن لتوقفنا الأيتان فجاءيتإ إبليس، 
جلافه وهو يتولوْ أن لهم ينبغي الذي الحقيقي بالول ولتبصرهم العداوة، 

١(.٠ ١ )٦ ٧ ٠ ٣ آ/ لم مصحيح ٦(، ١ )٥٩ ٢ ٤ ٠ ٠ ه/ الخاري صحح )١( 
(.٢٢٤٠) ١٧٦١أ/ )•،مأ'ا(،صححمسلم )آ(صححالبخاري

•الارىا"/اُاه نتح )٣( 



^إقواداتس>رةامف

عداوةالخلق أشد بولاية الخفة الولاية هده استبدال عليهم وتنعى وعلا، 
الظثر.متقطعة وغباوة عقل حفة اش لعمر وتللئا لهم، 

الحنت؛ر،وصاحب المثرين تكبمر ب؛ن المشا-ية وهي أحرى، ونكتة 
وسرقمحصل من لتمسه يراه لما لائم يمجد أن أبى إل إبلميمر، وتكر 

رأواأولئلثج وكيلك محلن، من لأنه لأدم صعة ومن النار وهو الأصل 
المتاع،من ذلك وغر والولد المال ولكثرة الأصل لنرف محفلا لأنمهم 
الخلق.مبدأ ق حصل بإ يذكرهم أن فناسب، الفعل ل فشاتيوه 

لاعتناءالثمر بالحادل بإحسانه وحتمه البعمث، ذكر )لما البقاعى! محال 
هوالذي الخق بابتداء الفضل— من له —بإ أتبعه يستحقه، ما أحد كل 

السيهلانوعداوة عليه، للامحبال الموجبة بولأيته مذكر سياق ل دليله، 

كاالفللم من عدوهم وق فيهم عدله به قابلوا لما متن عنه، للإدبار الموجة 
وأموالهمبأصلهم الوم1؛ن فقراء عل فتكروا بأصله، الوو آدم عل تكر 

.٠١٠وهوعدوهم(قدوتهم فكان سواء، فعله فعلهم فكان وعساترهم، 
صه قوله؛ 

يذكرأن . نبيه )أمر الحوذي؛ ابن قال ، ٠٢٠محمد(يا )واذكر أي 
فقال!الكر، أورثه وما إبليس قصه الفقراء ة محالعن المتكلمين هؤلاء 
آدمبني منبها تعال )يقول كثير؛ ابن وقال ، ٠٣٠ذك(اذكر أي1 محلناآ أؤإذ 
الذيخالقه وحالف، اتبعه لن ومقرعا ولأبيهم، لهم إبليس عداوة عل 

ه-:فقال؛ اف، وعادى إبليس وال هذا بعد ثم غذاْ، رزقه لعلماف، وبأ أنشأه، 
واختمار.تمرق  ١٥٢ه/ للقاعي الدرر نظم )0 

. ١٧٨_/ ااJغوى التنزيل ضرمعال؛ ( ٢) 
واختمار.بتصرف  i٢٣/'افر زاد )٣( 



عيإقواماuسور٠ا^مض 

تشريفسجود ؟ه لأدم جذتحثلأو\' اللائكة لخمح أي؛ ه لاثأذكذ ئ وزد 
ص(''/

عظيمة،وحلمتهم نور من )حالقوا الستة أهل عقيدة ق واللائكة 
وهمأكثر، له ومن أربعة، له ومن ثلاثة، له ومن حناحان، له من منهم 

الثإء،يسكنون حفية، قوى ولا معنوية، أمورا وليسوا محسوسة، ذوايث، 
حبإ؛ حإنية يامحكال، الكل عل قادرون الله، حنوي من حند وهم 
والأنوثة،بالدكورة يوصفون لا ومكئمون، اض من مقربون وهم اطة، ياذن 
ولاوالتهليل، التسبيح ؤلحامهم يشربون، ولا يأكلون ولا يتنامحلون، ولا 

والنظام.والحياء، والحال، بالحسن، ؤيتصفون يتعبون، ولا يملون، 
لعبادتهاممه حلقهم الطاعة، عل جبلوا بامم الشر عن وبملفون 

قالمعمور ؛الببت، ويطوفون ونيارا، ليلا اممه يبحون أوامره، وتنفيذ 
ولامحتلفة، بآعال موكلة كثثرة أصناف وهم تعال، اممه وعنشون الهاء، 

ولكنصورهم، ل نراهم فلا عنا؛ حجبهم قد هك، اض إلا عددهم يعلم 
ممح(ُأدصورته عل جيمئل ه الني رأى كا عائم، لعض كشفهم 

منفيه ونفخ تشريفا، بيده حلن من هث اش حلقه الشر، أبو اه8 وآدم 
سالنى، وهو زوجه، منه وحلق ملائكته، له وأسجد جنته، وأسكنه روحه، 

.٠٢٠مكلم معلم نعم قال! آدم؟ كان أنى اض رسول يا فقال؛ ق الني رجل 
4ص'' وقلله 

واختمار.يتصرف ١  ٦٧م/ ممر ابن بر تق)١( 
يتصرف.، ٥٧ا/ّ؛ه—والخ،اعة نة الأهل الصالح اللف عقيدة الوجيزل )٢( 
لممشرط عل صحيح ت الحاكم قال، (، ٢٨٨)Y/للحاكم الصحيحين عل المستدرك )٣( 

•ولمءنرحاْ 



بلاالخال ق وسجدوا هؤث اممه لأمر كلهم فاستجابوا الملائكة أما 
قالعليها، فطرهم التي صنامم من وعلا جل رحم طاعة لأن تردد، 
وأما[، ٧٣و]صث [ ٣٠]الحجر؛ ه آيئن >==ظب' ؤتعال؛ 
الكافرين.من حذا فكان وعدوانا، ظلمإ السجود فايى إبليس 

حلقفانه أصله؛ )حانه ه؛ ؛ؤ.؛لأأ.ابيس قوله؛ عند ■؛محلك ممر ابن قال 
كلنضح الحاجة فعند نور، محن الملائكة حلق وأصل نار؛ من مارج من 

وتشبهالملائكة بأفعال ثوثم قد كان أنه وذلك الهلع، وحانه فيه، بإ وعاء 
.٠١٠(يالخالفة وعمى حطاحم، ل دخل فلهذا لثإ، وتنوتعبد حم، 

مناليأس وهو الإبلاص من إفعيل، وزنه ، r^b^القرني قال 
أبوقاله بالأعجمية، فشبه له نفلثر ولا معرفة لأنه ينصرف ولر اممه، رحمة 

الزحاج(ُأُ.قاله والتعريف، للعجمة ينصرف، فلم أعجس وقيل؛ عبيدة، 
ءأويىينآنيتىصأزرهُ وهوله؛ 

الخنسمي وبه نره جنا محنه الثيء رجن متظورن ابن قال 
ؤإدثمنظأهموئث.ينتعال؛ قال نراهم، ولا يروننا فهم لأنتتارهم(ُم، 

منإبليس كان )ما البصري؛ الحسن قال [، ٢٧]الأعراف؛ و حنئلأمثح؛م 
أصل^ ٤١١آدم أن ك،ا الحي، لأصل ؤانه قهل، عن طرفة الملائكة 

الإنس(-.

واختمار.يتصرف ١  ٦٧ه/ ممر ابن ثر تف)١( 
واختمار.)أ(فرالقرطي؛/ههأبتمرف 

٠٩٢)٣(زنالرب*آا/
)؛(تفراسريخ؛/اإؤ



=|قواهتسودةاركهف هوهبمء===ء=^=ءء 
أني ظاهر ون )وقوله! الشنقيش: قال 

التعليل،عل تدل الفاء أن الأصول ق تقرر وقد الخن، من لكونه فسمه 
ومنلسهوْ، أي فسجد، ومها لرقته، أي يدم، فقهلعت، مرق كقولهم! 

مرقتهإ،لعالة أي [ ٣٨]اس! ه ؤةق!افأيةسأمتتا هذا! 
هدالأن الخن، من كينونته لعلة أي ي شى أنيئ بن ؤاف قوله! وكيلك، 
هو('اُ.وعصى الأمر امتثلوا لأنيم الملائكة، وب؛ن بينه فرق الوصف، 
ربه،أمر عن فخرج يخول•' ه مممسمحآزرهُ )وقوله! الطبري؛ قال 

روية!قال كإ ومال، عنه وعدل 

حوائزاقصدها عن قوامقا غائزا وعورا ئجد ق تآو_ين 
قالفسق وكدللث، نجد، قصد عن المتعدلة الإبل بالفوامق! يعني 

العرب،عن ومحكي الاستقامة، عن والميل القصد، عن الانعدال هو الدين 
حرجت،الفأرة! وقسمت، حرجتج، إذا قشرها! من الرطبة فسمت، سإعا! 

ممسم قتل؛ إنإ يقول؛ الصرة من العربية أهل بعض وكان جحرها، من 
أنحمت،العرب،! تقول كا الئة، أمر رذْ عن قفز به! مراد لأنه # عذآزيهت 

الله،أمر عن وحار عدل معناه! أكلته. لما أنحمت، بمعنى! الطعام، عن 
أنوزعم الأتساع. الفسق! معنى العلم؛ أهل بعض وقال عنه• وحرج 
الفاسقمحمي ؤإنا قال؛ فيها• اسع بمعنى الفقة؛ ل فق تقول! العرب، 
فالأكبمروأصغر، أكبمر الفسوق الله('ه.تنبيه" محارم ق لاتساعه فاسقا، 

اتكفربأي هوالأكر هنا والمراد المعاصي، جنس من والأصغر كفر، 

واختمار.تصرف  ٦٣٥ م البيان أضواء ( ١) 
واختصار.يتصرف )آ('فراسريخا/آ؛-مأ 



ؤلإي٣ ءءء^^ءء^ء^^؛ء^^ءء^^^!ءء^ء^ءلإكرإا؟ افواتاتسووه 

هن(ولمهلإظو آضشjوممودرثثثت ٠ وقوثه 
ياأفتوالون ت )يقول اكبري.' قال وأطاعه، اتبعه لمن وتويخ تقرح 

أحرجهحتى وغرم نعمتي، وكفر وحده، أبيكم عل من آدم بني 
قديإلكم عدواته ْع اممه دون من وح'رويخ< وتطيعونه الأرض، إل الحنة من 

وأمكنهملائكته، لوالدكم أمجد الذي ريكم طاعة وتزكون وحديثا، 
الثماطنإبليسI وذرية محصى؟ لا ما نعمه فواصل من وآتاكم حناته، 
ءدو(ر".لكم وهم آدم، كبي يتوالدون آدم(ُة،)قتادة: بي يغزون 

أقوال:ثلاثة )فيه الحوزي: ابن قال ه ؤئلضأعانثلأ ؟ وقوده 
الشيهلان.بئر والتاق: بدلا. للف؛لالين الاتخاذ بئس أحدها: 

الأنباري(ءء.قالا؛ن ذكزهن والدئثة، الشيْلان بئس والئالث: 
اممهدون من أولياء وذريته إبليس اتخاذ للكافرين البدل )يئس الطري: 

النعموهو ونبيه، أمره ؛ائلمع ولتاالله اتخاذ تركهم من عدو، لكم وهم 
يدلا('".محصى، لا ما الفواصل من عليهم التفصل وعلأبيهم، عليهم 

واحممار.بتصرف  ٤٣/ ١ ٨ الطري تضر )١( 
واختمار.يتصرف ٤ ٤ / ١ ٨ الطري تضر )٢( 
.٢٣١برأ/الزاد )٣( 
واختمار.يتصرف ٤ ٤ / ١ ٨ الطري بر تق)٤( 



=إقواد1هسودةامف هئحم=^^=ء^ً^ء=ءء 

ساإدس

وقدالبقرة، من بدءأ القرآن ق تكرر الجود قصة من الأية ذكرته ما 
السالكالومن عنها يغفل أن ينبغي لا ودروسا وعبرأ فوائد القصة حوت 

والأرضالسإوات عرضها جنة إل بلام الإنسان نجاة لأن هك، اش إل 
•دروسها واستحضار القصة فهم عل منه كثير ق يتوقف 

اللائكة؟من إبليس الأول-هل الفائدة 
أنإلا الخن، من أنه الأذهان ق متقر هو لما غريبا الموال يبدو قد 

ت•؛ه،ا؛محه الشنقيهلي قال العلم، أهل مشهور حلاف فيها المسألة هذه 
ليسأو شيهلانا، اممه ومخه الأصل ق ملك، هو هل إبليس ق ، )والخلاف

العلم(راُ.أهل عند مشهور معهم لتعبيه الملائكة لفغل وشمله يملك،، 
أحدهماأمران! الملائكة من ليس قال! من )وحجة الشنقيهلي؛ قال 

آآقت ^لأيعصؤل قال! كإ ارتكبه. الذي الكفر من الملائكة عصمة 
،٥٨^؛أثمل— شمؤعد, لأ ؤ وقال! ]التحريم[، ه ٥ مايمثلأ نسمن 

والخنالخن، من بأنه الأية ق التصربح والثاف؛ ]الأنبياء[. ر#  ٢٧بمعمحى 
قمللث، إنه قال! من واحتج . ١^١٤محل ق نهس وهو قالوا! الملائكة. غير 

إلا٢ ؤ قوله! من الأيات ق تكرر بإ الأصل 
منبالأستئناء فآحرحه قالوا! ]الحجر[ ه ج معآشءد؛ى أفأد،كؤث ,إبلمم، 

صارتكثرت إذا والفلواهر بعضهم! وقال منهم• أنه عل فدل الملائكة، 
قالوا!الأمظع. لا الاتصال الاستثناء ل الأصل أن المعلوم ومن كالنص. 

الملائكة،من قبيلة الخن لأن ه ثر،الجر، وف قوله• ي حالفنا لمن حجة ولا 

واختصار. ٣٥٧ jxالبيان صواء أا 



تعرفوالعرب عباس. ابن عن روي كا السموم نار من ينهم من حلقوا 
مليإن:ق الأعشى قول ومنه اللائكة. عل الخن إطلاق ها خلق 

أحربلا يعملون لديه قتاما تسعة الملائك حن من وسخر 
يخإسث,زينأإضتؤ ث تعال قوله الملائكة عل الخن إطلاق ومن قالوات 

الملائكةقولهمI يذلك الراد بأن يقولت من عند [ ١  ٥٨]الصافات؛ مثثآ؛آ 
يرآ(ُأُ.علوا وحلاله بكإله يلتق لا ما كل عن وتعال بحانه اممه. بنات 

الزمحنري:قال الملائكة، من كونه طزم لا مصل الأمشاء أن وعل 
الملائكة،ألوف من واحدآ حنيا كان لأنه متصل، امتئتاء ي: ئس ا ر

منهم(*"،واحد استثناء منهم استثني ثم ه قوله! ل عليه فغلبوا 
أمرإبليس أن عل دليل الأية متاق ل إسحاق؛ أبو )قال الأزهري؛ وقال 

اممه؛قال كإ غرهم من إبليس أن التمبمر وأكثر الملائكة، ْع بالسجود 
معهمأمز أنه فالخواب منهم؟ وليس استثني كيف قيل؛ فان ي و0 

ؤإحوقعبدي أمرت تقول؛ كإ يجد، لر أنه من قامتي بالسجود، 
فرب،ب ؤ؛قمعوؤذإلأتحال؛ قوله وكدللئ، عبدي، إلا فاطاعول 

هدا(*".غر للكلام معنى لا الأول، من ليس العالمن 
قالمن\لجتيءي، جاف دلالة لصريح الملائكة، من ليس أنه فالمحح 

منيكن ولر الخن من كان وأنه عصيانه سب لبيان )مستتانفة الشوكاق؛ 
الملائكة.من إنه قال من عل كاف رد سبق وفيإ عصى(*"، فلهيا الملاذكة 

T أضواء )١(  jUl /واحممار.بصرف  ٣٥٧
وتمرق.باختصار البقرة، مورة نمير ٨، ١ ا/ الكشاف )٢( 
واختمار.بتصرف ٤ ٤ ١ ٣; ١^ مذيب )٣( 

.٣٩٩القدير؛/)؛(نتح 



ءإقوالأتس|رةاومف 

حلقواالملاذكة من ميلة الخن إن قوله: من عباس ابن عن روى ما أما 
فانهؤإلأ الكتاب، أهل من أحده يكون فقد ثبت ؤإن فغريب، نار، من 

منالخان وحلق نور من الملائكة ''حلقت الك، ص بت ^ مخالف 
بعضلقال قالوا كإ فلوكان لكم"ُأ'، وصف تما آدم وحلق نار من مارج 

مبق.كإ قولأم المسالة ل عاص لأبن وأن لأسا الملائكة، 
الجنأبو إبليس أبماث وقتادة والخن نيد ان )قال القرطي؛قال 

وقال:عباس ان عن نحو0 وروى مللك، كن ولر البشر أبو آدم أن كا 
قولعل الملائكة من )كان القرطبي: قول وأما الخارث('"، اسمه 

وقتادةالمسيب وان جريج وان عود موابن هماس ان الجمهور؛ 
ابنقال فقل. اسرى(ُمأُ، ورجحه الهسن، أي الثبخ اختيار وهو وعترهم، 

لم،،العن كشره آثار هذا ق روى )وقو رائقا: كلاما المقام هل؛ا ق ممر 
ممربحال أعلم وافه فتها، لينظر تنقل التي الإمرائيليات؛ من وعالها 

عاغنية القران وق بأيدينا، للحق لمخالفته بكدبه يقهير قل. ما ومنها • مته؛ا 
فيهاوصع وقد تثن.يل، من نحلو كاد لا لأما التقدمة؛ الأحبار مجن ءل.اه 
تحريف،عنها ينفون الل.ين التقت؛ن الحقاخل من لهم وليس ممرة، أشياء 

منوالمجباء والعناء، الأئمة من الأمة لهده كا الميهللن، وانتحال الغالن 
صحيحهوبينوا وحرروْ، الحديث، دونوا الدين والحفاظ القال، ايهابدة 

وعرفواومكذوبه، ومازوكه وموصوعه، منكره من صعيفه، من 

الم؛/ةوآآ)آههآ(.)ا(صححم
.٢٩٤)أ(فرالقرطي؛/

.٢٩٤/١القرطىتضر )٣( 



صيانةذلك كل الرحال، أصناف من ذللئ، وغر والجهولن، \}وض\عين 
ليسيا عنه محدُث، أو كدب، إليه ينسب أن الرمل، خاتم المئوي، للجتاب 

فعل(را'.وقد ماواهم، الفردوس جنامحتا وجعل عنهم، الله فرصي منه، 
سِلعنهللؤز

إنبينها، شتان ولكن ص، آدم وعصام هث الله أمر إبليس عصى 
وجوم؛من المعصتن ، juوالقرف( والأرض، المإوات بغا ما يعد بيتهم 

اش،نص عن وذهول صعق بل عزم عن تكن ب آدم معصية الأول- 
وأما]هله[، ،  ٦١٠لم.-ثزثا' يد رم منى مل بن ءادم م تعال؛ قال 

وقوعها،يعد المعصية عل لإصراره وذلك، وتصميم، عزم فعن إبليس 
القيامة.يوم إل الفلرة وطالب توبته، وعدم لها، وتعليله 

الشجرةص للأكل ه نفتهللمت، إذ لشهوة كانت، آدم معصبة الماق— 
منهخر )أنا قال لشبهة؛ إبليس ومحمية مرغوب، كنؤع وكل مغ، التيا 

ؤيستغفر،ينزع أن اص آدم عل فمهل طتن(، من وخلقته نار من خلفتني 
٠الشهوات من أعفلم بهات، الفخهلر هن.ا، إبليس يمكن وإ 

إبليسوكفر بدله، يكفر ب آدم أن مخم،، ما عل، ص وهو - المالث 
قالالعبودية، أصل ق قدح وهدا الله، حكمة عل اعآراصا شبهته ق لأن 
الدو_ا(رأُ.فيه يقدح لر العبودية أصل لأدم سلم )لما •؛قلقممع؛ القيم ابن 

واخصار.يتصرف ١  ٦٨ه/ ممر ابن تفسير ( ١ ) 
.٦٦/١)٢(الفوائد



—إه>اداتسورةارءف 

كثرو الرحل خطئة لكنت )إذا ه: عباس ابن ق\ل ما الرابع- 
قآدم خهليئة ولكنت فارجه، معصية ل حهليئته لكنت ؤإذا رجه، فلا 

٠هإبلمىقكبمر( ة،وختلمعتنح
ولكنتإبليس، من بوسوسة لكنت اله؛ آدم معصية أن الخامس— 

هءالخبه نعله مولها دائه إبلبمى معصه 
نفس،هلسبإ عن بل خبنا عن تكن نر اله؛ آدم محصية - السائس 

]الأعراف[،رو  ٢١جى؛ ؛ؤ إبليس، م يقانخيع لهذا 
إقفقال1 بالله، ا،لومن ؛ليع وقد خدعهإ، حتى لهإ رفحلف قتادة! قال 

خاذمحاقيل: كإ أرثدكإ. فاتيعاف مكإ، أعلم وض قبلكإ، خاشت، 
حلح.اد وفحبنا فعن إبليس معصية وأما خدعنا('"، بالله 

آدمابن "كل اه؛! قال بنوم، عها يفك لا عفوية آدم محصية الساح- 
•النص مقابل فامل• قياس إبليس ومعصية ، ٠٢٠التوابون الخطائ؛ن وخثر خهناء 

ه،نفعل هينة قريبة اله؛ آدم توبة حعالت، وغثرها، الفروق فهده 
القيامةليوم عذابه يوحر أن أماله متتهى كان الذي الله عدو عكس عل 

جهنم.نار ق الخلود ل معه ليشركوا آدم بي من شباكه ل ليوقع 
•سل 

يقلماولا بمري، ولا فيها مع لا جنة ق جوار أعز ق الهخ آدم لكن أن 
سهامفيها تتناوشه ويتحس،، وينصب ليكد الدنيا إل أهبْل يثقى، ولا فيها 

واحدةشجرة من أكلها بألكة هذا وكل ومنحة، عز ق لكن أن بمل. الأعداء 
\شؤنوهلتايتنادم م سواها! ما بكل فيها متعه أن بمد الحنة ق عليه الله حرمها 

.٤ ١ / ١ ٨ الطري ضر )١( 
)أ(ضرالطرى!آا/اهمأبمرفسر.

الأس.وحثه ٢(، ٤  ٩٩) ٦٥٩الترمل.ى؛/ ض )٣( 



هري٤ ضت1تصرةاءف

٩ ٢٠الظهاأن ين خلإأ\ خيو؛'ِ  iSjiمراثئتماة* وكلأضايخلأجف ا-ليئه وريحك أنت 
عاليه:الله تاب تاب ^ رحته، من عباده يمط لا ه اممه أن إلا ]البقرة[، 
]الأعراف[،ّأجيه يناكّمأ؛ث إئ؛ؤر0 وفيكمنا وإندنثفزلن\ لأي 

.[ البقرة ] ه . ٢٧'٥^١^>^^؟؛ إنئ عثؤ ثاب بندناث،؛س ءادم لق قؤ 
مكانه،كانوا لو بنوه منه لينجو كان ما .^١ آدم من كان الذي وهذا 
مربإ مروا أتم لو أيدتم يكب يكون أن يشبه الأرض عل فوجودهم 

اممصإن ثم ذللث،، عل واصح دليل اماصى ق وقوعهم وكثرة ص، به 
وعواهم إن الحنة إل يعيدهم أن فوعدهم الرحمة أبواب لخلقه فتح سبحانه 

عنوشمروا عدوا إبليس وعدوه وليا رمم وانحذوا الأول المعصية درس 
هلاخوف١ى هد خ ئن هدى بى يأتيمكم هاما مماثهميعا آهبْلوأ قلما ؤ الحد، مماعد 

الأول:منازلهم إل رجعوا فعلوا فان ]البقرة[، ه  ٢٨
ا^ثمونيا الأول منازللث، قاما عدن جناتر عل فحي 

وشنت؛أوؤناننا إل نعود ترى العدوفهل مي ولكننا 
أشدإبليس معصية فشوم ^^، ١١آدم محصية شوم هذا كان ولئن 

القائمللايإن ناقض وهذا اف،، عل رد لأما كفر، معصيته لأن وأنكى، 
ثممكمرة، إبليس معصية كانت هتا وس وحده، وحاكميته الله ألوهية عل 
الذينفليحذر التوبة. ه نففحرم والاستكثار بالإصرار أتبعها إنه 

يسيرونالحقيقة ق فانيم والانتقاء، اممه، أحكام س التخثر عل يتجرزون 
وأهوائهمالقاصرة، عقولهم وجعل الاستكثار، ق إبليس حش عل 

يوميأق أن قبل ميتوبوا ؤيرجحوا فليقلحوا والذم، للمدح مرجعا المتباينة 



ءإقواهتّيرةا]مف 

يوميبزأض له- لأمد ي!ث،ممنن؛كجمنضأند1يىمم ثأبمِ م اض، من له مرد لا 
•]الروم[ ه ا ؛، ثلأسممنمها-لأ، سممرضفيكلمأا ا ٣، )صذءور^ 

قالالخامدة: والأمة \و{طذ التاؤيل باب إغلاق الرابعة- الخائدة 
فإنبرأيك، الدين مس ولا اممه )اتق لرجل؛ الحنفية بن محمد بن جعفر 

أثألإنننغنيس« فقال؛ لأدم، بالسجود اممه أمره إذ إبليس؛ قاس من أول 
ولعنهإبليس طرد إن قيل )قد بظقئه: الخيم ابن وقال ، ٠١٠(ئاروقثن.ينضب 

وتأولعليه وقدمه بالخياس النمى عارض فإنه التاؤيل، ثب يكان إنإ 
أناه قال؛ فإنه بالجود الأمر نص عل مقدم العقل الخياص هدا أن لفه 

أنوهي مقدمته إحدى حدفت، قد دليل وهذا [، ١٢]الأعراف؛ .قآبنزه 
وقررمقررة كانيا المقدمة هدم ذكر وطوى للمفضول نحضع لا الخاضل 
فكان]الأعراف[، ؛ء '؛؟ V١٢ ملم ثنلثثث.بمن كار ين ؤ-غكبم بقوله؛ الأول المقدمة 

قتنفحه العقلية الشبهة هذه أن وظن السجود من امتناعه القدمت؛ن نتيجة 
الوحينصوص عارض من لكل إمامأ وصار جرى ما فجرى تاؤيله 

منأتبلع من اللعين الإمام لهدا فكم الخيامة، يوم إل اياطل بتاؤيلمه 
الموصلأجلها ناولوا التي المتأولتن ثبه عامة تأملت، إذا وأنت، الحالين، 

والفلالعقل تعارض إذا والخايل؛ شبهته. جنس من رأيتها وعهللوها 
وصنم لرد أصلا وجعلها اكاعدة هذه اشتق هاهنا من العقل، قدمنا 

نحالفالعقل دليل أن إمامه زعم كإ نحالخها، العقل أن يزعم التي الوحي 
منالشبهة هذه الله لحدو وءرصت٠ عليه، قدمه ح؛ن بالسجود الأمر نمى 

كلنحد وهكذا الوحي، لص المحص الانقياد من منحه الذي كبمره ناحية 
إنن؛ صدره ق كر ذللث، عل محمله إنإ بالباطل الوحي نموص ق محادل 

.٩٣٤ ١/ العاين رب عن الونعين إعلام ( ' 



هري٤ ^إقواقاتسورةائبجف 

إلايكرئاحندورم ؤ، إن أطن؛ ضم ذم ؤآ تحندمنث أدمى 
.٠١('فر[ غا ] ه ؛؟  ٠٦',همآث؛ميحأئفار إكهُ أثي نتعن ها ننكسؤ هم 

.Uللمفضول،نحضع لا الفاصل وأن العلن من خر النار أن فلوصح 
ولئنيفعل، عا أل يلا سبحاه فاش الحجة، -أد0 هك اممة أمر يرد أن حاز 
غالبطوقد الوحي، التفاصل هوعامل هدا يكون أن يالضرورة فليس صح 

وتكريأ.تشريفا -بذا وكفى بيده أدم حلق تعال أنه عنه 
اصحيحة ليست، الهلن( من خر )النار مقدمة أن ق النكتة أن عل 
أشرفالنار أن ودعواه قياسه ق اش قبحه )أحعلآ ظيقه؛ ممر ابن قال 

البايت،محل والهلن والشمت،، والأناة الرزانة شانه من العلن فإن العلن، من 
فخانرعة؛ والوالعليثى الإحراق شاما من والمار والإصلاح. والزيادة 

والانقيادوالاستكانة والإنابة الرجؤع ق عنصره آدم ونفع عنصزْ، إبليس 
والمغفرة(**/اكوية وحللب والاعتراف اممه، لأمر والاستسلام 

ثمعليها وتربى السنة ل نشأ من اليوم نحد أن النفس ل محز تما ؤإن 
أوللنصوصن، المحرفين ركب ق جر فيواُبمن الإنس شتاًلئن تستفزه 

لضغوطرصوحا أو وأصراحم، للعلعانيين محاراة منها ئبت، لما الضعفين 
بزعموالصلاح الخير أهل عل لهؤلاء عونا ؤيكون والخارج، الداخل 
علالموص ؤيعرض الفاسدة، الأقية إل فيلجأ المصلحة، أو الجديد 

والعافية.السلامة اف، أل نأومحرفها، فيردها القاصر عقله 

واخممار.بمرق  ٠rvY-rv / ١ ارملة الصواعق )١( 
تصرفواخصار.٣٩٢/٣)٢(فراينممر



|قراقاتسودةاءفء

ضئ^ِيكود؛لألتقويوانم^^إك^ل،ز
قالوالأحاديث، الأيات عليهأ دك الشرع، ق مقررة حقيقة وهدم 

بطأ"من الوو: وقال [، ١٣^سلإ'ه]الحجراتأ ت تعال 
الحارثعبد بن نافع أن واثلة بن عامر وعن '١'، به نبه يسرع لر عمله به 

قال:أبزى. ابن فقال: الوادي؟ أهل عل اّتءمالتإ "من فقال: عمر لقي 
مول؟عليهم فامتخلت قال: موالينا• من مول قال؛ أبزى؟ ابن ومن 
قال:نتيكم إن عمر• قال بالفرائض. ءالم هلث افه لكتاب، قارئ إنه قال: 

ُأُببهآخرين ؤيضع أقواما الكتاب، -يدا اطهيرفع إن 
يامنفلا أصله ، شرفعل واذكا تغافل أو الحقيقة هد0 عن غفل فمن 

أحللث،ق أصله إبليستل خان كإ يكون، ما أحوج فتخونه إليه اممه يكله أن 
الطن.عل وعلوه أصله شرف، فرض عل المهاللثج، فأورده المواقف، 

أواللائكة من إبليس كان سواء الإخلاص: أهمية السادسة- الفائدة 
يومالملائكة مع كان إذ سامية ومنزلة عالية درجة ق كان فقد الحن، من 

وعبادة؛وعمل علم ذا كان أنه الروايات كثرت وقد لأدم، بالسجود أمروا 
وعملهعلمه أن تثى بالجود الإلهي الأمر حاء مند التالية الأحدايث، لكن 

الرفعةمن المنزلة هده إل -يا ليصل كانت، يل لله خالصة ذكن لر وعبادته 
حلوخالقه ربه رضا لا مهللوبه هو شمه فرضا اللائكة، بن والمكانة 
الإلهي.الأمر نحالفح فلم بعلمه لأنتفع ذلالثإ غجر الأمر ولوكان وعلا، 

صاحبهعل حجة العلم يصبح فبدونه عقلتم، الإخلاص أمر إن 
قفيفعن المرء، عل نقمة تصبح بل تكن، ل؛ كأن الصالحة الأعإل وتصبح 

(.٢٦٩٩)٢٠٧٤/٤)١(صححب
(.٨١٧ا/هءه)لم )أ(صمحم



^إفراداتسودةارمف

وتعالتيارك الله أن الله. رمول حييتي قال! هريرة، \لي عن الأصبحي 
منفأول حانة، أمة وكل بينهم لتمضى الماد إل ينزل القيامة يوم كان إذا 

الآل،ممر ورحل الله سبيل ل يقتتل ورحل القرآن حمع رجل به يدعو 
رب•يا بل قالت رسول؟ عل أنزلت ما أعالمكه ألر للقارئ؛ الله فيقول 

الهار.وآلء الليل بهآلء أقوم ممن قال: علمت،؟ فيا عملتج فاذا قال: 
أنأردُت، بل اضأ ؤيقول كذبت،، اللائكة: له وتقول كذبت،، له: اممه فيقول 

أل؛له! اممه فيقول المال يصاحب، ؤيوتى ذاك. قيل فقي. قارئ، فلأنا إن يقال 
فاداقال: ربج. يا بل قال: أحد؟ إل تحتاج أدعلثج ب حتى عليلثه أوسع 

له!اطه فيقول وأتصدق. الرحم أصل كنت، قال: آتيتلث،؟ فيا عملت، 
يقالأن أردمت، بل تعال! اف ؤيقول كدبت،، الملائكةI له وتقول كن.بته، 

قله: اممه فيقول اممه مثيل ل قتل باليي ؤيوتى ذاك. قيل فقد جواد، فلأن 
فيقولقتلتج. حتى فقاتلتؤ سبياللئ، ق ؛الحهاد أمريت، فيقول: قتلتج؟ ماذا 

أنأردت، بل اممه: ؤيقول كذبنتح، الملائكة: له وتقول كذبت،، له: تعال افه 
ركبيعل الله. رمحول ضرب ثم ذاك• قتل فقد جريء، فلأن يقال 

االقيامة يوم اكار -هم تسعر اممه خلق أول الثلاثة أولثلث، هريرة أبا يا فقال: 
عليحل الذي هو سما أن الم مبن عقبة فأ-محرل أبوعثان الوليد وقال 

كانأنه حكيم أي بن العلاء وحدني عثان أبو قال بهذا، فأنيره معاؤية 
قدمعاؤية: فقال هريرة \لي عن بهذا فأتيره رجل عليه فيحل لمعاؤية سياقا 
شديدآبكاء معاؤية بكى ثم الناس؟ من بقي بمن فكيمح هذا بأؤلأء فعل 
معاؤيةأفاق ئم بئر. الرجل هذا جاءنا قد وقلنا: هاللث،، أنه ظننا حتى 

آلوتاوزييئرايربدآلثوه س؛اث ص ورسوله الله صدق وقال وجهه عن ومح 





^إقراداتسورةامف

إقU تعال؛ قال عدوأ، يتخذه أن بالعاقل فحري ذؤيته وحال حاله هذه 
رء؛ا. ٦ امحسآضر ين لأؤمإ حزن يوعإ إك عدؤل ،امحو>، عدو ء أشكى 

]محاؤلر[.

وحهلهلهعدوه عرف من فإن الشيهنان، مداخل معرفة الرء فقه وْن 
مايحرف ولر عدوه عرف من بخلاف لها، والتصدي إJهلالها عليه مهل 

وليااانحذه عمن قفلا عدوه، يعرف لا عمن ناهيك شراك، من ينصبه 
حصريمكن )ولا الشيطازت شرور بيان ق ظك القيم ابن قال 
ولكنفيه، السبب فهو الحالم ق ثر كل إذ آحادها، عن فضلا شره أحناس 
شرالأول: منها؛ واحدأ ينال حتى آدم بابن يزال لا أجناس متة 3، ينحصر 

يزالفلا العيد، من يريد ما أول وهو ورسوله ايثة ومعاداة والشرك الكفر 
منفصار أمثاله، عل واستتابه حنده، ص صثره ناله فإذا منه، يناله حتى به 

بطنق الإسلام له مبق ممن وكان ذلك، س يئس فإذا ونوابه، إبليس دعاة 
العاصيس إليه أحب وهي البدعة، الثر: س الثانية الرنة إل• نقله أمه 

محالفةوهى منها، يتاب ولا متعد، صرر وهو الدين، نفس ق صررها لأن 
نالفإذا اوكفر، باب وهي به، جاووا ما حلاف إل ودعاء الرمل لدعوة 

وكانالمرتبة هذه س أعجزه فإن دعاته، س داعيا أيضا بقي الثدعق منه 
الثر;س الثالثة المرتبة إل; نقاله السنة موهثة افه ص له سمثمتج ممن العبد 
عالماكان إن ميإ ولا فيها، يوقعه أن عل حرصا أشد فهو الكبائر، وهي 

سوستتيب الناس، ي ذنوبه س يشيع ثم عنه، الناس لينفر متوعا، 
محبونالذين فإن يشحر، ولا إبليس وهوناسبإ بزعمه وتقربا تدينا يشيعها، 

همتولوا إذا فاكف أليم، عذاب لهم آمنوا الذين ل الفاحشة تشنع أن 



ءإقواهتسورةا^مف 

ليممرذلك كل ت، ونيابة لإبليس طاعة ولكن منهم نصيحة لا إشاعتها؟ 
منأهون السإء عنان ولوبلغّث هدا وذنوب به، الأنتفاع وعن عنه الناس 
توبتهاممه قيل إليه وتاب الله استغفر إذا لنفسه منه ظلم ءإ"يا هؤلاء، ذنوب 
لعورتيسمونتح للمومنن فظلم أولئلث ذيوب وأما حنا محباته وبدل 

الرتبةإل* نفله الرتبة هدْ عن الثيهلان عجز فإن لفضيحتهم، ونمد 
قالكإ صاحبها، أهلكت فربإ اجتمعت إذا التي الصغائر وهي الرابعة• 

منبفلاة نزلوا قوم مثل ذلك مثل فان الذنوب، ومحقرات إياكم النثي• 
ناراأوقدوا حتى بعود حاء واحد كل أن معناه حديثا وذكر الأرض، 

حاتهن لحتى الصغاثر عله سهل يزال ولا وامحمتووا، فطثحوا عفلمة 
منالعبد أعجزه فان منه، حالا أحن الخائف الكب؛رة صاحب فيكون 

ثوابلا التي بالمثاحات إشعاله وهي ة؛ الخامالرتبة إل• نقله الرتبة هدْ 
-يا،باشتغاله عليه صاع الذي الثواب فوت عاقبتها بل عقاب، ولا فيها 
السادسة؛ا،لرتثة إل؛ نقله لوقته، حاففنا وكان ا،يرتبة هذه من أعجزه فان 

الفضيلةعنه ليزيح منه، أضل هو عإ ا،لفضول بالعمل يشغله أن وهو 
إذاعليه ومحقه المقفول بفعل فيامره الفاصل، العمل )واب ؤيفوته 
نؤعإل داعيا رأى إذا فإنه لهذا، يتنبه من وقل أنحل، هو ما ترك تضمن 

يخثر،يأمر لا فإنه الثيهلان، س الداعي هذا إن يقول يكاد لا الهلماعق من 
علمهيصل وإ محذور وهو الله، من الداعي هذا فيقول خثر هذا أن ؤيرى 

اوالر من بامحب إل —يا لتوصل الخبمر من بابا ؛سثحان همامر الهلمان ان إل 
يقذفهالله من بنور إلا معرفته إل يتوصل لا وهذا أعفلم، خثرا ببا ليموت 

؛مراسب،عنايته وشدة الرسول متايحة نحريد محببه يكون الحبي ليا قق 
طهنصيحة وأعمها للعبد وأنفعها له وأرضاها إليه وأحبها اطه عند الأعإل 



^إقوات1واسووةامف

يعرفولا وعامتهم، خاصتهم الومت؛ن ولعباده ولكتابه ولرسوله تعال 
قلاذلك عن محجوبون الخلق وأكثر الرسول، ورثة من كان من إلا هذا 

عباده('*'.من يشاء من عل بغضاله يمن تعال وافه بقلوببمم نحْلر 
قحىالحد؛ لهال.ا عدائية وذؤيته ؤإبليس آدم بني ب؛ن الحلاقة دامت، وما 

)كيفت التوبيخ إليهم يتوجة وأن أولياء، وذريته انحاذْ من العجب، للعاقل 
أنتمما يجمع عليكم وانعم خلقكم بمن وتتثدلون الصنع هدا تصنعون 

يرمن،عم عدو هو بل قهل، منفعة منه لخم يكن لر من النعم؟ محن فيه 
منوأبلمل مق وقد الشيطان، لخن وقتج('أ*. كل ق يضركم ما حصول 

عاليهؤيستحوذ ب٠وا٥، الأتان عل يستحين ينفلث، لا منها؛ وطرد اطه، رحمة 
ضعيفا.كان كيده فان ؤإلأ اطه، ذكر عن وغفلته إيإنه، صحف بمقدار 

ه^(أثوتمحآ'نير(ولأ-ءليىآش-آم وقؤته؟
ماجعفر أبو وقرأ أحضرتيم ما ه أنميقم ثآ )ؤ الثغوىت قال 

المثار)و الخوزي: ابن وقال التعفليم(>م'، عل والألف، بالون أشهدناهم" 
والثالث،!الملائكة، والثانر! وذريته، إبليس أحدها! أقوال؛ أربعة إليهم 
حلقهن؛ق أشاورهم ب إف الخلق؛ جتع والرابع؛ الكفار، حميع 
والأو_إالمدرة('"، كال ؤإظهار الأعوان، عن للحناء بيان هن.ا وق 

انحن.همالذين وذييته إبليس المقصود يكون أن وسباقها الآياُتإ لسياق 
فأستعينذللث، أحضرتيم محا ذكره! عز )يقول الطبري! قال أولياء، الفنالمون 

واختمار.بتمرف  ٤٨٥— Y٤٨٣/ الفوائد بدائع )١( 
القدير)أ(فح 

.١٨٠ه/للثخوي التنزيل جرمعانر تف)٣( 
.٢٣١/٤البر)؛(زاد 



ء—=^=^=— 

علبه فاستمن بعض، حلق أيضا بعضهم أشهدت ولا حلقها، عل  ٢٠١٢
فكيفيقولأ ظهير، ولا معتز يغير ذلك حمع بخلق تفردت بل حلقه، 
وأناعبادق وتركوا أمثالهم، حلق وهم يوف، من أولياء عدوهم اتحدوا 
،٠١٠ظه؛ر(ولا معن غر من يوالونه من وخالق وخالقهم عليهم، المنعم 
عبيديوف من أولياء اتحدتموهم الدين هؤلاء تعال؛ كثثر•)يقول، ابن وقال 

ولاوالأرض، موات للحلقي أشهدتهم ولا شيئا، يملكون لا أمثالكم، 
ومدبرهاكلها، الأشياء بخلق المستقل فانا موجودين، ذاك إذ كانوا 

ئل،أذعراؤ إ قال كا وزير، ولا ثريلئؤ ذللثا ل معي ليس وحدي، ومقدرها 
لثمرما في'؛لآذهد، ^؛٠ ألثثرت ك يرم نثاد 

الأيهه ك'' آذك^■ لس إلا ء عنده آلئشة نلإ'لأثغ طهر, ض منهم ل ؤما ش/ك ثن مهما 
أءواثا(ُ''ُ.مالكا؛ قال مداب كلمن ءالت ولهدا ]سبأ[؛ 

هملسمحداهوهوله؟ 
أعواناالحق إل تبمدي لا من متخد كنت، وما )يقول! الهل^ريت قال 
إبليسأن يعني ؤيعتنه يقويه أي فلأنا يعفد فلأن قولهمI من وأنصارا، 

عملية!ابن قال للرشد(ُم، يأدونرم ولا الحق، عن آدم بني يضلون وذؤيته 
علالرد الأيه فضمن بالحمله، والنامحي للكفار، يي ؟؛آممدتهم ق رالضمير 

منكل من وسواهم الأطاء من والتحكمن الطائع، وأهل المجمن، 
يتجهوبهيا وذريته، إبليس أولأبالأية والمقصود الأشياء، هدم ق يتخوض 

للجنوالعفلمين لهم والصدقين الكهان وعل المدكورة الهلوائفح عل الرد 
وذريته،بإبليس متعلقون الحمح إذ الوادي، هدا بعزيز أعوذ يقولون• حن 

واختمار.بتصرف ٤ ٤ / ١ ٨ الطبري تفر ( ١ر 
واختمار.يتصرف ١ ٦ ٩ م/ ممر ابن ضر )٢( 
واختمار.بتصرف ٤ ٥ / ١ ٨ الطبري بر تق)٣( 



قالطوائف وسدرج ، زالضاإين{ ب الأول الراد فهم الحمح، أصلوا وهم 
الظاهرإل )أنفسهم( )أشهدتيم( ق الضمير من الانتقال ول معناهم(''؛، 

موضعذلالئ، وضع )ؤإنإ الألومى• قال لهليفة، نكتة الضلين( )ق 
أولياء("،.اتخاذهم لإنكار وتأكيدا بالإصلأل وتسجيلا ذما ضميرهم 
ابنقال والكف('أ'، المرفق بتن العفلم )والعضد: عاشور: ابن قال 
الزجاج:قال اليد، قوام لأنه العون، بمعنى يستعمل )والعصي الحوزي: 

وقبه. استعنت، بفلان: اعتضدر<تإ المعونة؛ وطلي، التقوى والاعتضاد؛ 
لأولكنت، ما أي: الولأJارتإ، أحدهما: قولان؛ عضدأ اتخاذهم نفى 

مقاتل("؛،قاله والأرض، السموارته حلق والثاف: محاهد، قاله المفئن، 
والإفرادبالخمع؛ وفر عم التفي مياق ل نكرة )ولكونه الألومي؛ قال 

عدمق الواحد ■>تم ق الخمع لأن محمع لر وقيل: الأي، لرووس 
الاعتقاد("،.

الدينالضاJن، هؤلاء بضالة الإشعار ذللث، إشهادهم نفي من فالمراد 
أويتشاروا أن فضلا الخلق، يشهدوا لر فهم أولياء؛ اممه دون من يقحدون 
لأنوالخضؤع؛ الهلاءة يستحقون فلا كذللثج، داموا ومجا فيها. يثاركوا 
لمعتن؛بمّاج ولا ثيء يعجزْ لا كامل معبود هلل—، عل مفهلور الإنسان 

وهؤلاءمحواْ؛ عمن به والاستغناء الأمن، لتحقيق إليه ؤيلجا ليعبل.ْ 

واحممار.يتمرف  ٣١٨عطية؛/لاين الوج؛ز ( ١ر 
واحممار.يتصرف  ١٢٨ / ١ ١ للألومي العاق ردح تمر ، ٢ل 

٢٤٤)مالتحريرواكوِرها/
واخممار.بصرف  ٢٣١المر؛/زاد )٤( 
واختمار.يتصرف ٢ ٨ ١ / ١ ١ للألومحى العال روح ضر )٥( 



=إقواهتسورةامف 

سبحاهالوحوي لواحب إلا ذلك فليس كدك، منهم أحد ليس الأولياء 
المضالثن.أولئالث، دون من وليا اتخاذه وجوب عل دليل وهدا وتعال، 

هدالأن والمعين، والعقد الناصر اتخاذ عن منز0 بحاه الله هاودء~ 
عضاواتإجإ\ه)ؤوماَقثتعال! قال وعلا، حل كاله يناق نقص 

موسىقال أزره، من ؤيشد يعينه ش محتاج قإنه الإنسان أما ]الكهف[، 
آنأحان، إؤآ بمدي يدءا مي لتثثاياها؛سلأ مي أيمتثح هز كضييّت وؤف ؤ • ^^ ١١

الإصلاحأراد لمن ولابد ]القصص[، ه شق، سثندعميل يكئبجين>'وءو 
اليؤخأموسى حال رأيت، أن بعد تقول سعبس، وابنة أهل، هو من ذنخد أن 
أرادولما ]القصص[، ب ئ آقحخثأ آمي رمن ئ م

وعللفيها ينفعه التي المهمة عل دله ^؛ ٤١١يوسف يستع؛ن أن مصر مللئ، 
فلا]يوسم،[، •ءيثم«غ؛ه مآدنيآلأرم،إفي،حفيفل ؤ بصفاته ذك 

الدينية،أو الإعلامية المناصب، من فنمكنهم عضدا المفركلن نتخذ أن يصح 
المهللوبة.والحارق، يالإيإن لمحثن المتالصلاح أهل نتخذ بل 

فقبموأءذ مدعزهم رعنتز المن قيٍقآءى نادوأ بموو رمم ؤ ت تعال قال 
عمامحدؤأ ول؛ا مزذتوها أمم قكنوأ ١لثار القمّما ^٠١ أج؛ موبما نم ؤبمقا لم 

مبماى؛ه

عقلاثبت، ما أن بيان وفيه القيامة، يوم مشهد إل عود الخهلار_إ ذا هق 
العجزعن الميئ واقعهم من أولياء، وذريته اطس انحاذ اد قمن 

إذعبادته، ق أحدآ اممه مع أثرك لن الآل حهة من كذك ثابت، والافتقار، 
شيئا.الله عذابه من عنهم يردوا ولن القيامة يوم يتفعوهم لن إنبمم 



ائًفسوية إثداتات ^

ووهنُ دفولادوأئيقا.؛كآالإثاِ ولوم ؤ ٠ ملم 
ه]الكهفIأثثدإلائم وردهلأفنلإكت ؤ عل )عطف عاشورت ابن قال 

# dfJ^Jألثثوت حلى أفندتم عل أو ذلك، يوم واذكر أي؛ [ ٥٠
تنفعهمولا حميعا، شركاءهم أشهدُت، ولا فالتقديرI [، ٥١]الكهف: 
إلوالخن ( ؛J؛_alljمعبودية إبطال من انتقال فهو الحشر، يوم شركاؤهم 

منيعترييم ما بيان ْع المثرين دهماء عبدها التي الالهة جع إلهتة إبطال 
بهنحاطب عإ محرا تعال )يقول كثثر؛ ابن وقال '، يوم؛ذ(ُ واليأس الحية 

#ثادوائثد=قآءىوتوبيحا؛ الأشهادتقريعا رووس عل القيامة يوم المثرين 
("٠.فيه أنتم مما ينقذونكم اليوم، ادعوهم الدنيا• دار ق أي؛ ال!نربمسره 

)زعمتموهمعاشور؛ ابن قال ب وتحنتن ؛وئي=قاءىآلتي قوله؛ وعن 
وتوبيخا؛المخاط؛ن تمكآ الزعم قبل ؛الشركاء وصفهم وقدم ثركاش• 

؛اطل('راعتقاد عل الدال الزعم بفعل كذبمم عل يدل با أردف ثم لهم، 
فمنبعضهم، يظن ما بخلاف وباطلا حقا يكون لغة الزعم فاندة~ 

خاطئفهم إل يودي قد وهدا الكاذب، عل الزعم قصر الشائعة الأحهلماء 
حمايكون هوالقول )قيل منفلور؛ ابن قال أحكام. علميه فتبنى التكلم لمراد 

هوحق؛الذي الرعم ل لأميه الأعرابير ابن وأنثي باطلا ؤيكون 
شجزكمرتكممازئإ(ُ".أنه لكم أذين ٢^، 

سر.يتصرف  a٣٨٩/ والتنوير اكحرير ( ١ر 
وسير>يتصرف  ١٦٩ه/ )مأ(ئسااراينىير 

واختصار.يتصرف  a٣٨٩/ والتنوير التحرير )٣( 
.٦٦٤)1(وأ0\مب^\/ 



|قواتاتمودةاثمفءهوهرس=ءء^=ء=ء^ءء 
الشولكنرتوقال يغثوهم(ُآ'، فلم حم فامتغاثوا )يقول! ت اممري قال 

هالشركاء دعاء من به الله أمرهم ما فعلوا أي! )ؤةنةنأِه 
يدفعواأو يشعوهم أن عن فضلا استجابة، محرد منهم يقع لر أي؛ ذاك، إذ 

ؤإيدانحم حكم ءلهور0، ْع إيراده، )وق • ظقه القامحمي وقال ءنهم(ُآ*، 
ؤيثكقوله! وهذا به(ُء. بالممرح إلا يفهمونه لا بحسث، الحإقة ق بأنيم 

وتاهومكء ٠١٠إئأتا؛ ق لهريمء١^"دوبنجءلأمنجّرل ين يدمث يأكن لئؤ يمم 
بدلا!قبس ]الرعد[، 

محولان؛إليهم المشار )ل الحوزي! ابن قال ه وممم:ؤوةطن1بجإمبما 
الضلالة.وأهل الهدى أهل واكازإإ والشركاء، المشركون أحدهما! 
عباس،ابن قاله مهلكا، أهوال؛أحدها! ستة ه معنى وق 

جهنم،ق آلهتهم وبين ينهم مهلكا قتتبة! ابن وقال والضحاك. وقتادة، 
منبينهم جعلنا الزجاج! قال أهلكته. أي! ذنوبه، أوبمته يقال! ومنه 

أي!موبقا، الدنيا ق تواصلهم جعلنا الفراء! وقال يوبقهم، ما الحدامّح 
ؤكل.دماطعكقوله! التواصل، بمعنى هدا عل فالتين، الأحرق، ق لحم مهلكا 
واداتويق! أن واكاق! الموز. ضإ من قراءة عل [ ٩٤]الأنعام! ه بيقؤم 
عمرو.بن الله عبد قاله الهدى، وأهل الضلالة أهل بين به ق يم عميق 

ومحاهل..ماللث،، بن أنس قاله جهنم، ق واد أنه والمالث! 
اتحبس،أنه والخامس! الحسن. قاله الحدواة، الموJق! أن والرابع! 

عبيدة(*؛*.أبو قاله النعد، أنه والسادس! أنس. بن الريع قاله 

.٤ ٥ / ١ ٨ الطري تضر )١( 
سر.يتصرف ٤ ٠ ٠ ٤/ القدير فتح ( ٢) 

تضرالقاّس،م\/ماإ.)٣( 
واختمار.بمرق  ٢٣٢؛/المر زاد ( ٤) 



ايمفسودة إقوايات —

جهنمق واديا يكون أن ومحوز الهلك، أنه )والظاهر كثير• ابن قال 
إللهم وصول ولا المشركين، لهؤلاء سبيل لا أنه أخير اممه أن إلا غره، أو 

حلاصفلا الأجرة، ل وبينها بينهم يفرق وأنه يزعمون، كانوا التي آلهتهم 
جعلمر• وأمر عظثم وهول مهلك محنيا بل الأحر، إل منهم لأحد 

اممهعبد قال كا والكافرين، الومنين إل عائدا ه ءا.تءم قوله! ق الضمثر 
موتنم يي I فهوكقوله به؛ والضلالة الهدى أهل بين يفرق إنه عمروت ابن 

ا؟و(ُه.زم وقالت ]الروم[، ؟^ ١٤٢^يبمممحك< 
ه^^زنآلأارئأن\أتيامامها ؤ ^; ٠٥

واحد،لمفعول تتعدى فهي البصرية، رأى )من الشنميْلى! قال 
ورءا)ؤ اُبموزي• ابن قال ؛الفعل('ى، كالواغ لتحققه، بالماصي والتحبير 

بالمجرمين!والمراد علبهم. حنقا تتغثظ وهي عاينوها أى• ؟1 آلمنيؤذاكار 
ومعنىداخلوها. أي! ي ماذئوها ؤرآذيم أيقنوا أي! ه #هظنوأ ازكفار. 

مقامق الظهر )وضع الألومي• قال ؛شدة(ُم، الثيء ة ملايالواقعة! 
ابنوقال بصرية(؛"، والرؤية ؛دللث،، لهم وذما ؛إحرامهم تصرمحا المضمر 

كلمع زمام، ألفإ بسبعين تقاد -با جيء حين جهنم عاينوا لما )أي كشر! 
؛اب،من ليكون مواقعوها، أنبم محالة لا تحققوا ماللثج، ألف، محبحون زمام 

ناجز(؛ًُ.عدايثخ وقوعه، قبل العياب، توقع فإن لهم، والحزن الهم تعجيل 

٠خصار وا يتصرف ١ ٧ ٠ / ٥ ممر ين ١ ير نف0 ؤ 
وانحصار.)لإ(أصواءاوانسمأا-ّاتصرف 

وانحصار.يتصرف  ٢٣٢المر؛/ زاد )٣( 
١\إص1.)٤(ضرروحالعافللألونى 

وانحصار.يتصرف ١ ٧ ١ ه/ ممر اين ضر ( ٥ ) 





هري٦ ^إهراداوا|اورةالمف

أحاطتأنيا وذلك إليه، يفزف الذي الوصع وا.ثصرفت نندلأ؛ )أي؛ 
ولرريقول: الطبري: وقال افزب(ُ"، عل يقدروا فلم حاب، كل من حم 

منمحدوا لر يقول: إليه• عنها يعدلون معدلا رأوا التي النار عن يجدوا 
الذل:كببر أبى قول ومنه ذلك، عليهم حتم قد اف لأن بدا، مواقعتها 

مةكى('ملاحلويلباذل أم مفرق من شتت عن هل أرهم 
ؤوJثذصزدنايىهد١١قزءتيلأنايمن>ء=ففيعثلجا0'الأذسألكرتعال: قال 

^وإدحآءئأآلأنئوبنتنغنوأرئهلمإلأار(يلمنتهوما ،٠ حدي ّىي 
٠٠ i؛

أوضح؛الكافر عل وانملباقها الإنسان، طبيعة ل حقيقه الأيتان تقرر 
أحدروذكون بالباطل الخيال كان إن مذمومة وهي الخيل، كثرة وهي 
القاطعة.وبراهينه الإيإن أمام عائقا تقف عندما بالذم 

م•ثر ؤرلقjظ٠ثايىهتذا\ذثز<بيللثامحىمند=كفي سؤله٠ 
الأياتوثفريف ييئاها أي الأيات )صرمتا منفلور• ابن قال 
منوذلك ، ٠٤٠جهة(إل جهة من صنمها اوياح يضرين، اللين،: سينها... 

أصرت،،واحدة جهة من كانتا لو الرياح لأن الحياة، استمرار أمثاب، 
للقلوبحياة القرآن ق والعبر والأمثال الأيات تصرين، ل كان ولهذا 

.٣٩٠)ا(اكميرواكويرخ/
.٢٣٢إ/افر )آ(زاد 

•يسمثر يتصرف  ٤٨^١٨اللبمرى نمير ( ٣) 
.١٨٩)٤(Uنالمب٩/ 



==|قراهتسودةامف 

منبد لا ولهذا للأرض، حياة الرياح تصريف ق كان كإ لليصار وهداية 
بالإيإن.للقالوب حياة من ذللث، ق لما والمواعفل الدروس تصريف 

منلهم ذكره ما أحدهما وجهتن: )محمل القرطي: قال بالمثل والمراد 
تقدموقد الرئوية دلائل من لهم أوصحه ما الثاق الخالية. والقرون انمر 

ابنوقال يان(أ"، الثاف وعل زجر، الأول الوجه فهوعل ، ٠١٠حان بل 
مثلاؤوآصمي>محا كقوله: أمثال فيها صربت التي الخمل عل )ععلف عاشور: 

[،٤٥بج]الكهفا: ضليمتلآلإزة\لخنا ه وقوله: [ ٣٢]الكهف: ه يتممن 
ناظراالقرآن بيدي اكويه إل عاد مدفع منه لهم ومجا مقنع ذللمثج ق كان ولما 
وفلم وقوله: [ ٢٧]الكيف؛ a ثمآإمحصءت١سرغف م قوله: إل 

هل.ْأن فأشار [، ٢٩الكهف،: ] ٩؛ ءأقكمز قآء ؤتن هثؤ؛ن سان يمن يأؤن بن ألني، 
منه(رم.تترموا الذي القرآن هدي حملة من أمإعهم قرعت، التي الأمثال 

مثل،كل من للناس القرآن هذا ق مثلنا ولقد )يقول: الهلري: قال 
ليتذكرواحجة بكل فيه عليهم واحتججنا عقلة، كل من فيه ووعظناهم 

وقالالأوثان(ُ؛ُ، وعبادة الشرك عن ؤينزجروا فيتعظوا، ؤيعتبمروا فينيبوا، 
لهمووصحنا القرآن، هن.ا ق للناس ينا ولف. تعال: )يقول ممر: ابن 

الهدى.طريق عن ونحرجوا الحق، عن يضلوا كيلا وفصلناها، الأمور، 
والمخاصمةالمجادلة ممر الإنسان الفرقان، وهذا الثيان هذا ومع 

النجاة(رً'الهلريق وبصرْ اممه هدى س إلا بالباطل، للحق والمعارضة 

الإسراء.سورة أي )١( 
.٥ / ١ ١ القرطى ضر )٢( 
واختمار.يتصرفخ ٣ ٤ ٦ / ١ ٥ والتنوير التحرير )٣( 
واختمار.يتصرف  ٤٨/ ١ ٨ الهلبمري ضر )٤( 

)ه(ضراينممره/ايا



^ءءءءءء^^ءء^^ءءء==^؛ءءءصكرأءحمجء؛إقراهتسهرةاس 
ممش:هةانبجمحتىتلأه

الوخصومة، مراء ثيء أكثر الإنسان وكان ت )يقول الطبمرىث قال 
أرادعباس: ابن )قال الغوي: قال لوعظة("*، ينزجر ولا لحق، ييب< 

خلفن أي به أراد الكلبي: قال القرآن، ل وحياله الحارث ن الضر 
#حفهموأ ١^؛^ ءؤوبجأيل لقوله: الكفار، المراد وقل: الحمحي، 

الشوكال:قال أصح("*، وهدا العموم، عل هي وقل: ،:آُه[، لالكهف
ويؤيدالخيال، منها يتأتى التي الأشياء أكثر الؤع هدا وأن العموم )الثلاهر 

"ألافقال: ليلا، وفاطمة طرقه . امح، أن* ^،■ عن ثنت ما هذا 
بعثنا،يبعثنا أن شاء إن اش بيد نا أنفإنا اف رمول يا فقلت: تملئان؟ 
فخذهيضربج سمحته ثم شيثا، إئ ير-؛ع ولر ذللث، قلتتا حين فانصرف 

الميير(ُ'*،حدلأعل وانتصاب ه"'"**، ؤمكا0الإذثنأًكرشوئولأ ؤيقول: 
قبائل،والحز الملازكة من يعقل ما ت)كل يقوله المعنى هذا الزجاج بتن وقد 

)ولافقال: عاشور ان واعترض حدلأ("*، الأشياء هذه أكثر والإنسان 
الثباطانمن حدلأ أكثر الإنسان بان بابه عل التفضيل محمل أن محسن 

)وكانالراد: أن إل وذم، هذا(ُآ*، مثل ق مثله يراد لا محمل لأنه والحز؛ 

.٤ ٨ / ١ ٨ الطري تفسير ( ١ ) 
.١ ٨ ١ ه/ يغوي اكزيل 

oTw,(Xywoطم\/صحح )٣( 
)؛(قحالقالير؛/مآ•؛.
.yTy/ijyA\^\}(0)

واحتمحار.يتصرف ٣ ٤ ٨ / ١ ٥ والتنوير التحرير ٦آ ر



=|قراهتسءرةارمف 

بين(تعارمحى ولا ، ٠١٠حيله(ممرا أي الحيل(، جهة من ممرا الأنان 
وافهالحيل(، كثرة يميزه ما وأكثر حيلا، نؤع أكثر ان الأنفتكون القولين،، 

أعلم.
ص،الجائل اوكافر عل تطق( U أكثر الصفة هدْ أن ثالث، ولا 

والسمعة؛والعقلة الحسية الحجج له تتضح الذي الإنسان هذا ؤمثل 
وأمثالهفهذا حيل، يفيده ولا نقاش، معه يفع لا ؤيهلمها، فيجحدها، 

أهواءهم.يتعوؤ( إنإ "مسحاته— افه كثف، كإ لحقيقة اق 

٠لطثه 

أكرأف م ثن'لمل، هنداالتي<افي، ف لأنايى صثت( وكو ۶ الإمراءت ؤ( تعال قال 
المزت١ذ(،^١ ^i؛؛lؤ، وثقن ؤ هنا! وقال ]الإمراء[، ه حفمئإ أانا؛ىإلأ 

قفقاسم ]الكهف،[، ه ?!•،،'آ يفوش.؛دلا ؤالالإذسنن نز ء=كإ، من إلناّيى 
١^'؛؛؛^(.بح( الكبثر التشابه مع القرآل(، ذكر هنا وقدم الناص، ذكر الإسراء 

هوالذي اممه كلام لأنه الناس من أهم الكريم القرآن أن شك ولا 
الكهف،سورة فجاءيتإ به، والتنويه )ذ0ُ البدء فناصب، صفاته، ص صفة 
الكريمةالسورة وأل( سي،ا لا عنه، للعدول سسب، لا إذ الأصل، هذا عل 

سورةؤ( وأما عوحا، له محعل لر اطه وأن( قفله وبذكر به ؛التنويه افحت، 
تقديم)وحه عاشور؛ ابن قال لمس.؟،، الأصل هذا عن عدل فقد الإسراء 

المقامهذا 3، أهم الناس ذكر أن الأحر؛ عل صرفنا بفحل التعلقح( أحد 
أن(إلا بالأصالة، أهم القرآن( ذكر كان(  d\jلتحدبمم؛ سوقا الكلام لكون 

.٣٤٨/١٥اكءريرواكوير



لأنالأصلة، الاعتبارات عل اللتغ الكلام ل تقدم الطارئة الاعتبارات 
منالأ('أُ.أعز الهتارية فتكون متعارمحة النفوس ل لتقررها الأصلية 

واختصار.يتصرف ٢ ٠ ٤ / ١ ٥ واكتوير كحرير ا ا



إقراد1تسووةاوكهف

أنإلا الذم، محرج جرج جدلأ ثيء أكثر بأنه الأية ق الإنسان وصف، 
منممرآ وجد القرآن ق محلرفه أحال فمن باؤللاق، الخيل ذم يعي لا هدا 

الستايتهبالحجج عقولهم ونحاءو_< حججهم الثرين عل ترد الايات 
؛مجادلةالأمر ثبت وقد الخيال؛ من نؤع وهذا الباهران،، والآيات، 
هلحس جمأ إلإ، ؛ؤوكيله،ر الةئلآ؛ت لنيه تعال قال الأمر، لزم إن المدعوين 
أنل■حنوؤ\' وي ۶ وقال! لها، الأمر توجه ق له تع وأمته [، ١٢٥]المحل! 

ثبتتك،ا [؛ ٤٦لالعتكوُتج! و ^لأ٦لأافييصإلأاؤنمحاظ 
ؤشوحث-؛دنثكااه؛! نوح قوم قول اممه ونقل لأقوامهم، الأنياء محادلة 

افهإل تشتكي حاءمحت، هك،لن افص سمع كإ [، ٣٢]هود! ه هأء=قماثذو'تا 
[.١ ]الجائلة! و ضأمحؤوأفيمحلأث،فيزوطا زوجهان 3، وتحايل 
عنمنزها الحق تحلية يكون أن يتبغي الخالق، جدال من الهدف، إن 

ثلاضؤ لييه الثه قال كإ ابهاد، من وهو للحق، ليهتدي الشوام،، 
وليسبالقرآن. أي ]الفرقان[، ?y،ه ي،حهادا>=قةل 

يعلمالإعلام وسائل ق حوارات، من العصر هذا ق نسمعه ما الهدف 
اكحاوؤيندوافع أهم من الخصم غضب، استخراج أن امل بأدنى الناظر 

الأسلوب،؟هل.ا ق خبمر فأي مذموم، هذا أن ثالث، ولا وغاياتهم، فيها 
إليهمحبب فلن كافرأ كان إن الخيال هذا مثل ل الثاق الخلرف إن 
وصوابختلته إل يهتدي فلن نأ مكان ؤإن نفورآ، ه يزين. ربا بل الإيان 

والحقل،بالغل ؤيملوها بينهم فيا لمين المصدور يوغر بل محادله، عند ما 
صيمزأأفي، وُل،يب~؛اَى ؤ تعال• قال ذللثه؟ من أفضل الشيْلان يريد وماذا 



٦إسراد1واسورةاا،مف^؛ 

]الأمراء[،؛٥  ٥٢مينا لإميعدرإ ألثنلنكث .؟(٦٠(إة لإع السقف صنآن -أ
أنأيس قد الشيطان إن .' iSjijالّثي، سمعت قالت ه جابر وعن 
٠بنهم التحريز ل ولكن العرمب جزرة ل اجلصلون لعبده 

وممدوح،مذموم منه بل امحللاق، ممدوحآ ولا مذموما الخيل فليس 
وك،ا صفاته أكثر من والخيل حيلا، الكامحات أكثر الإنسان كان U ولكن 
كإوفسوق، معصية أو يكفر إما اممه منهج عن بعيدين الناس وأكثر الأية، 

سملللأأس^إن ضل عن يضزك أنفرس مأنثلع ز تعال؛ قال 
َ#؛ ١٢^شتتيصاديىأفآئّ وقال؛ لالأنعام[، ه ؛ ١١٦بمرصون إلا ئتر نإل 

لالخيل ذكر أكثر كان ولهذا بالباطل، الناص مجادلة أكثر كان ]سبأ[، 
آزوأيينثو-مثالخ ^طترك قوله• ل كا الذم، محرض ل القرآن 

وقوله؛]الأنعام[، ه آ ^٧^١ِلممدزم 
^إو١٨ؤو-بمثأمأأ'صليةدجموأوقولهإ ٤[، غافر؛ ]ي 

i^j؛»==^،jr;J؛ ١١ئ بجندز0ؤآثصأسأقبمكمحى أزد-زإزأؤن لز ٥[، ]غافر؛ 
منذللث، وغير ]غافر[، ه  ١٧•0>وذثوك؛■مني، )بثه دء تيآلألثا اوٍكتنا 

الآس.

أومملحة لخلت، أو باطل، وإبءلال حق لإحقاق الخيال كان إن أما 
وجهاتق حلاف فيها ائل مل أو بامحللاق، ممدوح فانه مفسده، دير 

لالناس تنير ائل المكانت إن ممدوحا يكون فإنه حجته، كل ليظهر النظر 
عننحرج لر وما والأهواء، الزعات عن يحيدأ دام ما ودنياهم، دينهم 
هذاعن الخيال الخصم حول فان ذاته. بحد هدفا يصير أو بالحسنى الخيل 

x٢٨١٢)٢١٦٦/٤صمح.الم



=|قوات1تمورةاامف رك؛و،حي===^ءء^^^==ء== 
لتسهتعال قال ولذا مذموم، فيه فالامتمرار ممكنا، بالوغه يعد ولن الهدف 

يكونأن اللم فعل [، ٢٢]١^٥،: ظتهئأه إلاهلء فبمم ثمار ^٠^ 
وواضحالدين، ثوايث، ّسيعئمإ الخيل أن وحد فان حصيفا، حكيا 

قالشبهات تسر وربإ فتة الناس لبعض ميكون أو للتنانع، الأحكام 
فالأولالحاصرون، يمهم ألا حثي أو استلالها، ق الأدلة تنفع ولا قلوببمم 
أنأنحبون يعرفون بإ الناس حدثوا هأ عل قال الخيل، ترك عندها 
قوماأنت، ما قال؛ معود ابن وعن '١'، ورموله الله يكذب 
الحالاتهذه مثل ففي فتة""'، لبعضهم كان إلا عقولهم تبلغه لا حديثا 
البيقال عفليم، أحر ذلك، وق حقا كان ؤإن الخيل ترك المصالحة تكون 

3،ومحت محقا، لكن ؤإن الراء ترك لن الحنة ربض 3، بجت زعيم ه؛"أنا 
لنالحنة أعل 3، وبجت مازحا، كان ؤإن الكذب ترك لن الحنة وسهل 
رحاsأن ظك باز ابن شيخنا عن المشهورة القصص ومن حلقه"ُآ'. حمن 

الشيحفأيى الرؤية، مسألة ق ينافتره أن أراد قومه ق مقدما البيع أهل من 
ردىق يكون ولا يمحه محن به فيغار بحجته ألحن يكون لعله قال؛ ظك، 

ونتثاحث.إل فليات شاء إن ولكن فيضل، غليله يشفي ما 
فيه؛حلل بإظهار الغر كلام عل الاعتراض الراء الغزال؛)حد قال 

والإنكار،الاعتراض بترك الراء وترك التكلم؛ قصد أوق معنل، أو لففلآ 
يتعلقولر كان؛احلالآ ؤإن به، فصدق حقا كان فان سمعته؛ كلام فكل 

فبئنبالدين ومتعلقا باؤللأ كان ؤإن أي ءنه(ُ"، فاسكتر الدين بامور 

(.١٢٧ا/ا'ه))ا(صححالمظرى 
C.)٥ ١ ٠ / ١ ملم صحح مقا.عة ( ٢ر 

الأس.حت (،  ٠٤٨ )٠  Y٦٦٨/ داود ر سن )٣( 
واحممار.يتصرف ١ ١ ٠ ٦/ الأحوذى تحفة )٤( 



 ^S! Lu٦،ا،هوةاث؛مضإما؛

ؤإصلاله،ضلاله عل أصر من كل محادله يدم وكدا الأصل. هدا بطلانه، 
البيع.أهل أومن الكفار مّن كان الحجج، وقيام الأدلة وضوح مع 

قكان ؤإن حفاء، صاحبه يزيد الاعتدال، عن تمج إن الحدال، إن 
والتعصب،الغالبة، كطالس، قبيحة، لصفات، يعرضه وقد شرعية، ائل م

حللبةبعض ؛،ن الأيام هده ممرأ نراه ما وهو القول،، ق والثداءة المدموم، 
هدىبعد قوم ضل ما اممه رمول، لقول، منه الحذر فينبغي العلم، 

الأيةهدْ ثم"% الحيل، أوتوا إلا عليه كانوا 
والعمل،للتسليم الإيإن، معان تحقق أن بعد الملم، يوجه فالإسلام 

تغييرمن حده، عن زاد إذا الحيل ياركه ما نحفى ولا والحيل، للخلاف، لا 
المزلع،إل الإنتاج عن ، فينصرفوفهلرته؛ الإنسان ز المزمن، لهلبيحة 

دوامةي الدوران إل النافع، وانمناء البناء من نحولها أو حلاقته، ؤيصرف، 
والضلالات؟الشآكوك من مزيد إل إلا تفضي لا التي الفرضيات من 

باحللة،أنيا يعلمون قضايا الحامين بعض تول بالباطل المجادلة ومن 
ولعلالخيال، عل وحليهم اللغوية ؛فل.راتام القوانين، ثغرات ؤيتغلون 

قولونمي باطلا، والحق حقا الباطل فيقلب، بحجته، لحنا يكون أحدهم 
ثسبحجقؤ أفذ ؟قوف أف بمصئم ولعل إو، محتصئوف "إةقلم ١^، 

أحيهحى مذ ثة هطعنط ثمذ منة، أمنع غ ثحو عق ته هأمحفي بعض، 
؛.٢١النار مذ قطعه به له قغ محإيإ ياخده، قلا ثنتا، 

•)ا(سناينطحها/؟ا)غة(،وحمهالألاف 
١٧١٣)\(صححالبخاريأ"/آ؟ا-\صإبا-(،محيحبممسا)



^|قواداواسورةاأمف 

•المقرون )قال يو آلهدئ يهمموإذجاءهم آن ومامغاتاس ف ساش؟ وهؤثه 
والإّملأم(رأُ.والقرآن، محمد.، وهوت ه ؛ؤإدحآءئلمآلهدئ مكة. أهل 

منمنهم فرط عإ الألومي؛)بالتوبة قال ح4 ؤوبمتغغنوأربهم 
بعدهدا ذكر وفائدة بالباطل، الحق محادلتهم حمالتها من التي الدنور-إ أنولع 

معالإيإن أن شك لا بعضهم! وقال قيل، ما عل التعميم الإيإن 
ياكملالاتصاف من منعهم ما ليفيد معه فذكر وحده منه أكمل الاصتغفار 

الإبجان اراد أن لتأكيد الإيان بعد الاستغفار ذكر وقيل منهم، يراد ما 
حقيقيا(*'/إيإنا يؤمنوا أن منحهم ما قيل فكد نفاق يشوبه 

لوازمفمن افه، عل للاقبال دعوة التعبثر هذا ق يقالت وقد 
عنه،بالبعد الحبي فحل وثنح الرب عظمة ومشاهدة القلب رقة الاستغفار 

وباستخدامجهة، من بالإصافة )رحم( قوله! ق الر هو هن«ا يكون وقد 
يمتلئأن منه ؤيلزم بالنعم، العباد يرب الرب لأن جهة، من )الرب( كلمة 

خالقهموأنه اممه بربوبية مؤمنون وهم عليه، والإقبال بمحبته القلب 
قفكان الحثالة، ق غره إشراك من أتوا ؤإنإ أمرهم، ومدبر ورازقهم 
يكفيلا بالربوبية إيانيم وأن وحده، له العبادة صرف لاستعماره يعومم 

إيإناإليه محمحوا أن بد فلا يؤمنوا(، )أن ^١١،! من المراد وحده وليس 
يعقلون!لوكانوا بالربوبية الإيان لوازم من وهذا مح،إةا، يألوهيته 

ه^يج٠آولأيمأنمد١ئمم ؤإلإاد،ئبيلم ٠ وقوثع 

)ا(زاد

واختمار.بتصرف  ٢٨٨/ ١ ١ للألومحي المعان( رّوح ير نف)٢( 



قوهي عليهم حاؤية لكونبما قيل إليهم الستة )إصافة الألوّى• قال 
,>موالر إذا أمم )وهو: الحوزي؛ ابن وقال ءيهم(ُا'، اممه سنة الحقيقة 
إلاالإيإن من منعهم ما أحدها: أقوال؛ ثلاثة الكلام معنى وق عدبوا. 

الشيهلانمع وما والثاق: الزجاج، قاله الأولتن، منة تأتيهم أن ؤللب 
...رفدهم منعهم أي: الأولن، منة تأتيهم لأن إلا يؤمنوا أن الناس 

العال>اب.عاليهم قدرت قد أل إلا منعهم ما والثالث،: الأنباري، ابن ذكره 
الواحا.ى(ُأ'.قاله المشركين، من وأحد ببدر ممل فيمن الأية وهده 

الأنباريابن رذكر الخوزي: ابن قال ه نعاش؟وقوله 
أحدلوقؤع أنبما والثان: الواو، بمعنى أحدها: ثلاثةأقوال؛ هاهنا و أق 

بهيغ بعضهم أن أي• للمتبعيفس، أما والثالث، الشيثين، 

وقالعباس. ابن قاله عيانا، ومعناه الحال، عل )ضب، القرمحلي: قال 
)قالالثوكاق: وقال فجأة("ُ، مقاتل: وقال بدر. يوم هوالتف، الكلى: 
عيانا،وقيل: بعضا، بحضه يتلو متفرقا أي: قبيل، جع قبلا إن الفراء: 
والأعمشوعاصم جعفر \لي قراءة الفراء قاله ما ؤيناّسب، فجأة. وقيل: 
ميل،جع فإنه بضتتن ملأ ؤ وحلف وثاب بن وبحى والكائي وحمرة 

أي:الثان،، الضر ؤيناّسبح العياب، أصنافج والمراد: وسبل، نحومثيل 
وقرئومعاينة، مقايالة أي: الباء وفتح القاف بكر الباق؛ن قراءة عيانا، 

. ٢٨٨/ ١ ١ للألومى العاق ردح بر تق، ١ ل 
.٢٣٣المر؛/)آ(زاد 

واخممار.بصرف  ٢٣٣أ/ المر زاد )٣( 
)؛(تفرامطى؛ا/أ.



=—=^ء—!=^ءء^ء=^ء 

الأيةمعنى فحاصل الحال. عل وانتصابه مستقبلا، سنى.' عل 
لهم،المستأصل الدنيا ءذاب< نزول عند إلا يستغفرون ولا يؤمنون لا أنبم 

.٠١٠(أومعاينته الآحرة عذاب أصناف، إتيان عند أو 
فإالعال.اب،، الأولن بثنة اراد كان إذا قيل: )فان الحوزي: ابن قال 

الأولنثنة أن فالحواب،: ه؟ ملأ آو ؤ بقوله• الكرار فائدة 
العياب،ؤإتيان أنواعه، ونحتلف، وقته، يراحى أن يمكن مبهءأ عدايآ أفادتا 

الأممعياب، الأولن": "ثنة مقاتل: قال بدر. يوم القتل أفاد محلا 
بدر("،.يوم باوسفإ قتلا عيانا أي: تلا"، الحلمداب، اس؛"أويأثهم 

القديمل الكفرة تمرد عن تحال )محر م: قال كثي: اختيارابن 
منحهمما وأنه الأياتج، مثاستي.م هع الين بالحق وتكذيبهم والحل.يثإ، 

هأسظؤ لنبيهم: قالوا كا عياثا، الحدايب، طلبهم الإيإنإلا من 
ؤأذتثاإمثاسقالوا• وآخرون ]الشعراء[، ه وه 

إنؤألته-ئ قريش: وقاJتا ]الحنكثور.ت،[، أ|جإ؛ه أشإنءظن.ت،ئألأند.قابم 
؛١٢٢ء أقو مداس أثثنيرآسنا عكناح.أًار؟ين عأتطخ ين هتذاهوآلص َكاننث\ 

ؤناتيث١تنمن؛و أق، ئكهألثمح ثني ١^ فأَبجا نبماوأ h الأنفال[، ]ه 
]الحجر[إلضرذك،ْنالآيارح(رلإ،.ه٢ 

فانؤإلأ مظانه، ق طلبوه ولا الحق أرادوا ما لأئبمم الخذلان من وهنءا 
إليه،فاهل.نا عندك من الحق هو هذا كان إن اللهم يقولوا• أن الوفتق، كل 

يياوننئتتنناوحصحد.وا ۶ فيهم: قال من حال أشبهوا والاستكثار، العتاد لكنه 
حجةلل7ام توجد لا أنه عل تدل والأية [• ١٤]النمل: 

بتمرفواختصار.٤  ٤٠٣/ القدير فح )١( 
(j(Y ^ ي/i٦٣٣.

واختمار.بتصرف ١ ٧ ٢ / ٥ ممر ابن شر ر٣( 



هريV الصف سهرة إسواماJا 

الكديئنالطالن من ممر حال وهذه -با، لخاووا ؤإلأ الإيان، من تمنعهم 
وتليسات.شبهات هي ؤإنإ واصحة ستة حجج معهم فلست النوم، 

يكثثوأأدين نبمثدث وئبإج إلاءى" ؤ ث تعال قال 
دئ؛خنتضأطليمثن نتى وثآلذرؤأهزيا''إ"أآ إمحذوأ أ-للآ د لث-ةضوأ »التطلي 
ظ('-'ذؤسمطآيقيممهوه أي، أْكنئ ظؤيهم عق يااه'إداج»ثثا محوت ما ونى عما ءم؟ى 

^؛^^١٩٥تنعئزِإئآلهدئ 
هؤ ؟ قؤله 

والتصديقالإيإن أهل ليبشروا إلا رملنا نرمل )وما ت الطري قال 
عفليموالتكذيب، به الكفر أهل ولينذروا الاحرة، ق ثوابه بجزيل بافه 

والاستثناءفالقي . ٠١٠معاصيه(عن وسزحروا الشرك، عن فتنتهوا عقابه، 
منالناس إنقاذ صوى الرمل إرسال من غاية لا أي والقصر، للحصر 

قمحليية حياة يئتوا دكي الإسلام؛ وهي الفهلرة عن صلوا كلعأ الضلال، 
وحناته.برضوانه عليهم فينعم الاحرْ؛ ق الله عذاب من ؤيتجوا الدنيا، 

ؤدشي.لأئتيوقوله؛ 
بالباحلل،ورسوله باممه كدبوا الذين ونحاصم )يقول! الطري؛ قال 

يدرلم الدهر أول ي ذهبوا فتية حديث، عن أمحرنا همإ كقولهم ذللئ، 
الروح،وعن ومغارببما، الأرض مشارق بلغ الذي الرحل وعن سانبمم، ما 

فقاله^، له تعتي؛تا إسقامحله، يبتتغون به، نحاصمونه كانوا مما ذللث، أشبه وما 
نبعثهمؤإنإ والخصومات، للجدال رسلنا إليكم نثحن، نا لإنا لهم* افه 

نحادلومموأنتم بالمار، الكفر أهل ومنذيين بالخنة، الإيإن أهل مبشرين 

واحتتصار،بتصرف ٥ ٠ / ١ ٨ اممرى تفسير 



ءإفواقاتّورةامف 

وعنىرصول، به جاءكم الذي الحق تبطالوا أن بذلك منكم طالبا بالباطل 
منه!يقال به. ويذهبوا ويزيلوه الحق به ليبطلوا ب؛ أنى يد ؤيث->حوأ بقوله• 
مزلقمرل أي دحض؛ مكان هذا ؤيقال؛ وذهب، زال إذا الثيء! يحص 

الشاعر!قوله ومنه قدم، ولا حافر ولا خف فيه يثبت لا 
الدحضعن اتعيز حاد كا وحاد حداؤه الإشآكري ونجي وديت 

.٠١وأطلته('أذمته إذا أنات وأدحضته ونحى، ؤيروى! 
الرمولق يجادلون كانوا اكسحن؛ ق نزلت، )قيل! القرطبي! قال 

إذعل ونطق وكاهن("،، وشاعر ومحون ساحر يقولون! ف. 
أي!ه )ؤيثوجضإيد ممر! ابن قال حاءتيم، ما بعد اممه آيايت، ق يجادلون 

لم(ُُبحاصل ذللث، وليس الرسل، يه حاءتيم الذي ه به ليضعموا 

٥٠ ٠ / ١ ٨ الهلهري تفسار ( ١ ) 
واخصار.يتصرف ٦ / ١ ١ القرطبي تفسير ( ٢ ) 

اينهمه/آلأا.تفسير )٣( 



وليسهذا لهم وأنى ؤإزالته، الحق إضعاف يرومول اناطل أهل 
دنسفألإعلأشليسس؛يا ؤ؛j تعال؛ قال وقد اياطل، سوى معهم 

مقارعةعل طاقة للباطل فلتس ]الأنبياء[، ء  ١٨نحمؤذ ١لءiلمثا راعؤرؤوهأ 
ؤإذاوالقمر، والجوم كالشمس مستقر واضح الحق إذ بالحجة، الحجة 
مكانبما.ق باقية لكنها الرؤية عن تحجبها فانبما أوالرمال اليوم جاءت 

١^٥^^وسع ق ما ونمارى إضعافه، ولا إزالته يمكن لا فالحق 
^يأهداا'محنيواتوأؤوهالأكنةث،ا تعال؛ قال أهله، وصد عليه التشويش 

باللغو،عارضوه )أي؛ الحوزي؛ ابن قال ]_^1،[، اء  ٢٦لثثاؤةنلي0 يه 
إذابعضا؛ بعضهم يوصى الكمار وكال فائدة. عن الخال الكلام وهو 

ؤَةا\رداوقال؛ عليهم('؛*، تشوا حتى أصواتكم فارفعوا القرآن سمعتم 
جعلوهأى ]الحجر[، ه *١ بجلأ ألئنءال جملوأ ؛^؛j( '١  ؤ

وعددوها،فيهم أقوالهم نمحوا أو يعص، وكفروا يعص فآمنوا مقهلعا، 
الباطلأهل منهج وهو الأولن، أساطثر وقالوا كهانة وقالوا سحر فقالوا 
يومماضيةإل واياطل الحق بع، فالحرب الدين. ببمدا التشكيك ؤ، اليوم 

منالإعلام ق بحري مما فكثثر شرسة، إعلامية اليوم وحرب القيامة، 
لكنهصدفة، ياُت، إ وغيرهم، والحلإنيين اللمرالين من وطعن تثكيلث، 
وغيره،كراند الأمريكية البحوُث، مراكز ق ومحوممرات،، درامات، حصيلة 

يمولزننافقوا إل تر ء،اللم تحال؛ قال هنا، والتنفيل. هناك فالتخهليط 

واحتصار,يتصرف ٥ ٠ / ٤ التمسّير علم ق المسمر اد را 



إفراهت(سورةامف

أبداا مثكإولاظغيوظوءئك فين 
•زالحنر[ ثبمإٍاممحثا0؟ه 

وعلبلادنا، ق والعالاء والقضاء الهيئة عل حمالة مدة مجند الغرب، وق 
الارتباط،هذا عل قامت، إنإ البلاد أن مع والعاناء، الأمراء بين الارتباط 

إلاممه رحمهإ معود ين محمد والإمام الوهاب عبد بن محمد الإمام مجند 
أنفبعد إعلامنا، إل انتهالت، قد الحملة أن نوا'ت، رامند نرى ونحن اليوم، 
والعبياء،للمشاخ بسوء التعرض عل نحرؤ لا الإعلام وسائل كانت، 
أنوبعد والهيئة، والدعاق العلمإء صد التشهير حملامت، مع وننرى صرنا 

نرىصرنا قوة، يكل عاليه ؤيرد حده عند يوقمح ذلاثإ عل يتجرأ من كان 
وذللث،الرد، من الدين أهل ؤيمع لهؤلاء تفتح والمجالات، الأبواب كل 

والتعبير.الفكر حرية عل حرصهم من يدعونه ما زيف يبين 
متح،منهج الفتاوى، عرائب، عن والبحت الوا؛ت،، ق ، الكل

عاهممق سايرهم العالم طلبة عل محب، من بحض نجد أنتا وللأسم، 
قالإسلام من ليس أنه ؤيدعي النقاب ق يثكلث، من مثلا فهناك هدا؛ 

العادات،باب من وأنه والفللأم، الحهل عصور نحلفات من وأنه ثيء، 
يشارومن العلم طلاب من فيجد متعه، إن عليه تثريب، لا الغرب وأن 

الغربومنهج الغرب وعن عنه ؤيدافع قوله ينمر من بالنان إليهم 
لالتاساؤيزينها الغرب وحضارة 

ولمزهم،وهمزهم صورتيم، وتشويه وطلابه الحلم أهل ق الطعن 
ليسهلالحق أهل عن وصرفهم الناس لتضر كدللن،، متح منهج هذا 

هؤلاءحلف، اق ينمن فهناك وللأسم، ؤإضلالهم، عليهم التاجم 
وهذاوالمكزمين، والحلياء بالصالحين الاستهزاء إل ؤيعمد الميهللذن، 



قومل تعال قال اممه، يايات امحتهزاء يكون فانه لدينهم كان إن الاستهزاء 
وأحينناألسنة، وأكذبنا بطونا، )أرغبنا بقولهمت . اض، أصحاب وصفوا 

أد\سقز وهعب قوض ومئكإسامحقنا وثجن ؤ قال! ااالقاء(، عند 
لالتوبة[،ه تدإثإ\ؤح لآ0تءوو\ق'كوثلم  ١٠آ ممأوى ونٌ<ووعفكئان 

ارسنهزاءهمأن عل هدا دل ولكن ورسوله، وآياته فه تعرصوا ما أتيم ْع 
منكل فكدللث، والابجان، الدين من عليه هم بجا هءامتهزاء بالصحابة 

لصغرت مهإ الدين ثعائر من ثعثرْ لأتباعه أمتته من باحد استهزأ 
الأية.نبذه محاطّب، فانه الناس \عين 

عنالناس لصد حثيث معي الإعلام وسائل ق اليوم محمل ما 
أموالهموينفقون البامحلل ؤيزينون ؤيفترون كدبون قراهم الحق، 

أنفسهمقرارة ل علمهم مع الحق، عن الناس ليصرفوا وأوقاتبم وجهدهم 
الأرضق له وتمكن ديته ناصر اطه فإن فعلوا ومهإ يفرون، ما بثْللأن 

صتصلمل ف ء ؤئلآس-طدعفي تعال! قال حنن، بعد ولو 
آو•ثذ النارآتأآ« ؤ، عكي ئامارإبعا>وفون ^١ ثورهاثا'حتملأثل ئمالتاأؤدبن ^٠ 

سععألناسمتثئفيم١ ^^١ -بمغأء ندهب الز»د ^١ ١٠ؤآلظل أقص أس ينٍِب نثق 
ماعل محللموا الدين وسيصبح ]الرعد[، ٤; ضتأسآلأذاJ'١^١ أ/درنيكثبم 

ثييءن تثدوأ آنولهءِ منموف آكأيك>كمةوأ إة ؤ تعال؛ قال نادمين، فعلوا 
جهئنإك وأفيزلكتوا ينلؤث> قإ ثنته عثهز كؤث ثر أئإ 

.]الأنفال[ ه - 
عليهمبالواحد، عليه والعض الحق عل الثبات الإيإن أهل فعل 

وأنعنه، والدب الدين لهذا الدعو© ل والاجتهاد والصابرة، بالصر 



^|ةراداواسورةارمف 

هيالتي اليد دون والقلم باللسان والبرهان، بالحجة الباطل أهل قارعوا 
وعوارالضلن بحقاس الناس يصروا أن عليهم الأمر. ول اختماص من 
ؤبمجن• ألجثووآلعنغرويإذثب تن■ءوأإق وأف ألثار ئؤثذ-'ءوثإئ وأتبمم إليه يدعون ما 

وسعوايرخموهم أن أيضا وعليهم البقرة[، ل ه: ؛ ٢٢١يتدئون صس ■■هئ\س 
أصابعمن إصبعن ين ءالقلود_، اممه، روح من ييأسوا ولا دايتهم هل 

وعملواامنوا إن لهم اممه أعده بإ الناس يبشروا أن عليهم الرحمن• 
فيهم؛اممه قال( من أتثاع فهم بيل، السواء محالفة وينن*روهم الصالحالتا، 

مايلقوا أن يد فلا كد>للثج داموا وما ه ونثي-ينح لإإلأس>ر-ن ̂ ء
ثجضوإيآلإؤأمحذوأءايه(وياأذب-رد؛ًًقعردأإلمملل ؤدةثيل؛ق؛ت الأية تتمة ؤ، 

يعلمون.لا الناس أكثر ولكن أمرْ عل غالب، وافه ]الآكهف[، م  ٠٦مقا 
ستحألإئإمف::بم

ببمابت المح، والخوارق والبراهتن الحجج اتحدوا )أي؛ كشر؛ ابن قال، 
متهمسخروا أي؛ و ؤء العياب، من به وحوفوهم أندروهم وما الرمل 

أنمحور 3■ وحد؛روا )م الزمحشري؛ قال، التكذي._ح(ُه، أشد وهو للئ،، ذق 
أندروهوما أي؛ محذوفا، الصالة من الراجع ؤيكون موصولة، )ما( تكون 

tf:)مإمقإ ١لخوزتمات ابن قال ؤإندارهم('"، ت لمعنى مصدرية أو العياب،. من 
والمصدرواستخماظ، مخرية )أي الثنقيْلي؛ وقال ، ٢٣٠(به مهزوءأ أي' 

قولهو )قيل؛ القرطبي؛ قال، ببما(ل'،، مهزوءأ انحدوها أي المفعول، بمعنى 
سحرالقرآن؛ ق قولهم هو وقيل؛ الزقوم، هو والتمر؛ الربل• ل، جهل أبي( 

٨٧٢/٥)١(■فراينهم
)آ(الكثاف؛/يآآ.

زادافر؛/؛*اآ.)٣( 
واختصار.بمرق  ٣٣٧٣; المان أضواء )٤( 



هره٧ إشرات1داسورةادمف^

بثرمهلسآإلأ للرمول1 وقالوا الأولن، وامامحلمر أحلام وأضغاث 
# ٢١ئأستتيًر ئذ ٣[، ]الأنبياءI ■و ظؤظم 

الكفرةشاو وهكزا \س ]١^; ه وونائآألأمحبمظلآ ]الزخرف[ 
تراهمبمثلها، الحجج مواجهة عن يعجزون حن عصر، كل ل الكابرين 

السخريةمن الحقائق، إل الاهتداء عن تكون ما أبعد بأمحاليب يلوذون 
استثارةإل العملية والمحاكمة المحاجة جو من لتخرجوا والاستهزاء؛ 

يطابقما إلا الدين ق فا ذلائ،؟ا لهم وادي واتزء، الهزل نحو النفوس 
حالهم.عل الإشفاق ومدعاةإل لإفلاسهم، إلا ذلك، وما الوافر، 

هين،خءةمءللإارذبىئقتداه ءو ٠ وموثه 
أحدلا أي الإنكار، ق مستعمل امتفهام )"من" عاشورت ابن قال 

عبادوأي تعال: )يقول ممر: ابن قال محهم('"، التحدث هؤلاء من أفللمم 
محها،وأعرض تثاماها أي: عنها، فأعرض اش بايايتؤ ذكر ممن أفللمم الق 
السيئةالأعال محن أي؛ ه ه:رنقئقت،دا؛ بالا إليها ألقى ولا لها، بمغ ولر 

محصيههو بل ينه لر اممة أن )مع السنف؛لي: وقال (ُم، القبيحة والأفعال 
يتبعمدأول؛ تركه أي ه: ■ؤزئئناستد١أ قوله: ق وقيل ومخازيه... عليه 

"إنلحدينؤ: الإنسان علميه يواحد لا العمد غر النيان فان ؤإلأ منه(ر"، 
ي'>ً،.انثمقوا ؤئا زاكال، ١^٥، أش ض محاؤز قد اضً 

)ا(ضراكرطي؛ا/ما.
)أ(اكحريرواكويره؛/هه*آ.

ضرابنممره/آما؛.)٣( 
بصرفسر. ٣٧٤اوانّآ/)أ(أصواء 

*٢(،وصصحهالأUنى.٤٣)٦٥٩/١^ناينماب



—إقواهتسورةامف 

ماوظفوا قد وهؤلاء تعديا، محله غر ق الثيء وصع هو الظلم لأن 
-|اءرتدوا فلم له؛ حلقغ ما عكس ق والعقل الحواس نعم من اش آتاهم 

وتنامواالأدلة، عن الإعراصو تعمدوا بل فيؤمنوا، به يدكرون يإ للتسليم 
امتحإلوق والسخرية. الامتهزاء ذلك عل وزادوا إليها، الماصة حاجتهم 

جهةأية من التيكثر عل للحكم ترتيب )ذكز( للمجهول الني صيغة 
عنالطر بغض وينفعه، بالاهتداء المعني تئم أن ينبغي ما هذا لأن كان؛ 

عاميا.أو أوداعية أوعالما أونبيا كان رسولا فاعله، 
أومحموءهإ(ُأ'.أوالتكوينية )التتزيلية الشوكانيت قال افرت وآياُت، 

حموصإل التقديم بة )ونؤمامJمغد١ه قوله! ق الثنقيهلي قال 
الأعالبت فنالأعضاء، من غرئ من للأعال أكثر'مزاولة اليد لأن اليد 
غم4 القل،، 4 اللسان ما منها الأعال كانت إن 4 ا، اّالحر عادة , عإ إلها 

لأماولباليدكالزنى(نؤش ذلكسالأءءال 
هلكد^49زند. محتثأطلابش ؤ هنات تعال قوله بير1، الحمع ق هند؟~ 

شامهإ.وما [، ٢١]الأنعام! ه ؤوسصسالأئزاعبا وقوله؛ الأية، 
ذلكق الحمع أوجه )وأشهر فقال! الخهع أوجه جهلقنع الثنبلي ين 
أحدلا كدا، فعل ممن أظلم ومن فيه! اممه قال من كل أن أحدهما وجهان! 

فيهبعضهم يفوق لا الظلم ق متساوون فهم ؤإذأ منهم• واحد من أظلم 
أنوالثاق منه. أظلم أحد لا متهم واحد كل كون ق إشكال فلا بعضا، 

مقوله! ق فالمعنى وعليه محله. ق واحد كل تمن الوصول صلة 
ذكرممن أظلم فأعرض، ذكر ممن أحد'م لا ه. عتا ئأم؛س ني. يكزهانت مثن 

إإإة'ءأإ:نحبس
)مقالطوع:لأأحومص.



ه]الأنعام:#ومذ١^^١^^١^^١ قوله: وق عنها. فاعرض ربه بآيات 
والأولوهكذا. اممهكال.را، عل افترى ممن أظلم من أحد لا [، ١٢ 

قإشكال ولا أقول: ، ٠١٠فيه(إشكال ولا القرآن ظاهر عل حار لأنه أول• 
أعلم.واش أول، فتكون يظهر، كا القولئن الحمع؛؛ن 
ومننية، لسوء الرمل محادلة من حالهم ين ).نا عاشور: ابن قال 

ذلكالفللم. أشد بأنه ذللث، أنع بحإقتهم، وعرض بالإنذار، اسهزائهم 
الذكرعن إعراضهم وء3لفإ الظالم... أعجب وهو ه نفا،لرء ظلم لأنه 
يتركواولر بالإعراض سارعوا أتيم إل إشارة التعقيب بفاء التذير عل 

يعرضلر أنه يداه قدمت، ما نسيان ومعنى والتأمل. الفلر مهلة لأنفسهم 
أمعواقبها نحشى لا صالحة أهي ليعلم: والفأ5ر الفلر عل وأعاله حاله 
مؤاحذه(رآُ.من مقترفها لم يلا أن شأما من سيئة هي 

هوؤtءادتيومإ مثهوْ ؟ف أج؛ه أ
علجعل أنه اوكربمة: الأية هالْ ق وعلا حل )ذكر الثنقيطي: قال 

تغطيأغطية أي أكة، حا ذكروا إذا اف آيات عن العرصن الظالن قلوب 
كنان،الأكنة وواحد به. ذكروا مما ينفعهم ما إدراك من فتمنعها قلوببمم 

ماساع من يمنعها ثقلا أي وقرآ، آذامم ق جعل وأنه الغطاء• وهو 
أنبممالمعنى الحوزي؛)وليس ابن قال ذكروا:،ا(ُر التي الأيات من ينفعهم 

١.٧; الإبمام ينع رطر ، ٣٣٧٥; المان أضواء )١( 
)؟(اكءريرواكويرها/؛هم.

.٣٧٥/TjlJlأضواء )٣( 





صةاتيف ٧٥١٠٣!

"إذ؟'امي٠ة الأية هذه ق )وقوله ه: الثشش قال تنبيه- 
أتيمبمعتى الرمول لدعوة اهتدائهم انتفاء عل فدل وجواب. جزاء 

فلنالمعتىI لأن لأنتفائه. >اسا للاهتداء سبا يكون أن محب ما جملوا 
البحر.ق حيان أبو وتبعه الزمحشري، المعنى هدا ذكر دعوتم. إذا هدوا 
^^١١٧من كثرة محصى لا حلق فيه وغلهل فيه، غلهلا قد المعنى وهانا 

القضيةهذه )لأن فقال! ذلك، ق الصواب به،ا؛مح ؛٠٢٧ ثم  ٠٠١وغثرهم(ُ
ب؛نيكون حتى لزومية، شرحلية ليت، الكريمة الأية هانْ ق الشرحلية 

الالاتفاقية والثرطة اتفاقية، شرؤلية هي بل ارتباهل، وجزائها شرمحلمها 
ولاملزوما ولا الأحر، ق محببا أحدهما فليس محنرفيها، بين أصلا ارتباط 
ربهلفلا — صاهل فالفرس ناطقا الإنسان كان إن قل،ت،! لو كإ له، لازما 

وكدللثح. ٠ مذكور. غثر آحر مثب له الاتفاقية ق الحزاء لأن بين 
هوفليس معه من،كور غر الحقيقي محبثه ي أبدا ١^١ يدرآ هنات قوله 

هومحيبه يل وغرهما. حيان وأبو الزمحثرى ظنه كإ تدعهم ؤإن قوله! 
أزلأ(ُ'ُ.علمه ق محبق ما وفق عل اهتا.ائهم انتفاء وعلا جل اطة إرادة 

أضواءاوانما/تما*ا.)١( 
)أ(أصواءاوانّا/ا،تما"ا'.





ت]الصف و هليبهم أثث أريع وهلثاياعوأ وقوله• قلوبم، عل الطع سب هو 
السابق.لزيغهم قلوبهم اش إزاغة أن عل وامحح أيضا دليل وهو ٥[، 

قؤ وقولهت ٣[ ]المنافقوزت ي مخيم ؟ ءامؤإ؛٢٤٧دإشإأث؛م ؤ وقوله• 
ؤوقوله• -ا، ١ ٠ ]القرة؛ محبهممصدر١دم١هيئامح 

كلأم وقوله؛ ]الأنعام[ ه غ س؛؛نّبمثئدن ية؛بنولهءآدلمودفرم كما 
الل.الةالأيأت من ذلك غير إل ]اإلهلففين[، "ب ج ثكي0 ؛و;إذءفيظوممثاكاوأ 

علالله من عقاب ينضر، ما فهم من ومتعها القلوب، عل الطع أن عل 
يتمسكونالتي الخمّئة شبه رد وجه هو ذكرنا الذي وهدا السابق. الكمر 

العفلم(ُا'.القرآن ق وأمثالها الذكورة الأيايثؤ هذه ق بيا 

لمداب١٣لزلؤاخدهميماحقميإنمجلدوأؤنعة دوانأذينتو ؤ تعال؛ قال 
آهأهبل،مموط-ليذوأبنمحميخ 

الترهسب،تعقيب ق عادته عل القرآن )حرى عاشور؛ ابن قال 
ذللت،عل < عهلف—والوءيل٠، التهديد يقوارع رماهم فنإ والعكس، بالترغيب 
بأنهالتذ،ىر ثم مرضاته، ل يتفكرون لعلهم بالمغفرة بالذكير التعريض 

للنا>سإمهالا معالوم، حد إل فيؤخره الوعيد عند برحمته الخلق يثمل 
يشتكرون(ُ"العلهم العم من فته هم ما ؤيتدبرون يرجعون، لعلهم 

الربوبيةلمقل إضافة وق .، للض الخْلاب ۶ ههوله؛ 
لهوتكريم تشريف، هووأمي— ~بابي إليه الحائدة الخملماب كاف، إل رب 

واخمار.بمرق  r٣٧٧/ السان أضواء )١( 
بمرقواختمار.٣٥٦/١٥والتنوير )٢(اكحرير 



=—^^ء==^ ريجؤهم—
محُ بالخطاب.له التوجه الإصافة، ت الأول وحهئن؛ من 

هؤ ؟ وقوله 
الإيإنأهل به محتمى وهذا للذنوب، أي )ه القرطىقال 

أرحفيه ؛؛ ;أيذوأؤحئي [. ٤٨اء! ]الت؟ي 0دء يئنث ينفثأن لُ أقن إ0 م لقوله! 
محتمىهذين عل وهو الثواب، ذو الثاق~ العفو. ذو أحدها— تأؤيلأت! 

يعمهذين عل وهو الهدى، ذو الرائع— النعمة. ذو — الثالث الإيإن. باهل 
أوضحوقد كالمومن. الكافر، عل الدنيا ق ينعم لأته والكفر، الإيإن أهل 
التكافر(را'.دون المؤمن به اهتدى ؤإن للمؤمن، أوضحه كإ للكافر هدام 

اممأثر لأن الرحيم، الغفور يقل! ولر الرحمة، ذو الغفور وقال! 
فهو، رثوفر-بمث تعال: قال كإ خمحى الرحم 
وأمابالخنة، الأحرة وق والأنعام، اللطف بانولع الدنيا ق يرحمهم بحانه 

الدنيا،رحمة من نصسهم ؤإنإ نمسيج، الأحرة رحمة ق لهم فليس الكافرون 
نالهموقد كذلك، الرحمة من نؤع وهو نوب اللم. بمغفرة فيتعلق الغفور وأما 
كاملةالرحمة ق دخلوا وأنابوا تابوا فان الأحرة، إل بتأحثرها منها ثيء 
أعالم.واممة اممه، رحمة تنلهم ول؛ القيامة يوم العذاب ناله*؛ أصروا ؤإن 

ءلودو\حد.مهإنماءقسوألنجل ورُشاكئوردواؤننن ؤ ٠ ومله 
وءؤدناءض1،إ مواحن.مّءأ لويريد أى ؛؛؛ رءولويرسه♦؛ الألومي• قال 

كسبوهبالذي أي موصولة ؤإما بكبهم، أي مصدؤية إما وما فعلوا، أي 
عنو1عرسم باياطل محادلهم من عنهم حكي ما ومنها المعاصى من 

أعإلهملامتيجاب ؟1؛ تجلثلم'أدتداب ؤ بالوبقات المبالاة وعدم ربيم آيات 

واختمار.يتصرف ٧ / ١ ١ القرطى ضر ( ١ , 



ؤت»ووالعاصي. الكفر من أي ي القرطيت قال لذلك(ُا'، 
لوأنه الأية! هذه ق )بين، الشقيهلي1 وقال يمهل(ُى، ولكنه ٩ كإ\تو\بح 

العيابلهم لعجل والعاصي كالكفر الذنوب من كسبوا بإ الناس يؤاخذ 
ولايمهل فهو بالعموبة. يعجل لا حليم ولكنه يرتكبونه، ما لشناعة 
والعنادالشرك من كسبوه فيإ أنيم )العني! عاشور؛ ابن وقال ، ٢٢٠تبممل(
رحمةذك وق مقدر. أمد إل يمهلهم اممه ذكن العقوبة، بتعجيل أحرياء 
النظر(ُ".ؤإعادة التدارك من بعضهم بتمكن بالماس 

؛الحملة١^■^( و)ذو )العفور( أنه ه نفعن الله أحتر فانية" 
ممرأى البالغة، بصيغة الأول الخم جاء وقد للثثوُت،، القيد٥ الاسمية 
المثاين؟هالا دلالة فإ بالرحمة، التصق أي بالإصافة، واكاق الغفرة، 

أنالخماجي~ قاله ما ~عل ههنا بتنهإ التفرقة )نكتة الألومى؛ قال 
وتركعفليمة، وهومغفرة العظيم، الحرم عل مؤاخذمم عدم بحد، المن.كور 

عليهمرحمته إتمام يرد ع ذكنه غضبه، عل مابقة منه رحمة المحجيل، 
رأسا(ُُْاالعذاب س وسلمهم لهداهم ذللث، أراد لو إذ الغاية، وبلوغها 

بكفرهم،الحن.اب؛ لهم يعجل ولا يمهلهم، حين، سبحانه فالله 
تابوافان يتوبوا؛ أن عمى عزيزة، بضحة عليهم ينعم إنإ الهلكة، وذنو-أم 

رحمهمفقد يتوبوا؛ لر ؤإن سلف. ما كل لهم يغفر حين( الغفرة؛ عفليم فالله 

واختمار.يتصرف ٢ ٩ ٥ / ١ ١ للألرمى، المعان، روح شر )١( 
واختمار.بتمرف ٧ / ١ ١ القرطبي ضر ( ٢) 

واختمار.بتمرف  ٣٨٠اوانّ؛/ )٣(أضواء 
واختمار.بتمرف ٣  ٥٧/ ١ ٥ والتنوير التحرير ( ٤) 

واختمار؟بتمرف ٢ ٩ ٤ / ١ ١ للألرس المعان روح شر ( )٥ 



|قواداتصةادصفء><أو،حبم^^^=^ء^ءًءء^؛ 
الإملأم.وهي التامة، الواصعة الرخمه حرموا ولكنهم ُالامهال، 
عنالعياب تامحر أن يقتضى الأية ءلاهر قيل! )فان الحوزيت ابن قال 

حوابان!فعنه رحمته, ق لهم نصيب لا أنه ومعلوم اممه، برحمة الكفار 
 Iولامؤمن منها محلو لا الئه ونعمة النعمة، بمعنى هاهنا الرحمة أن أحدهما

نصسي،.فيها للكافر فليس والرضي، الغفران هي التي الرحمة قاما كافر• 
فانهمالدنيا، ق فأما القيامة، يوم الكفار عل محفلورة اممه رحمة أن والئازإ1 

أعلم.واش الأية، لتتمة أنب والثاف والرزق('"، العافتة منها ينالون 
هؤبللت>ثوعد  ٠٠ءص 

أنهأمحر )ثم ممر! ابن وقال والحناء('"، )للبمثا الحوزىإ ابن قال 
فلهمنهم استمر ومن الرشاد، إل بعضهم هدى وربإ ؤيغفر، ويسر محلم 
ظشهاممري وذب حمالها('م، حمل ذات( كل وتضع الوليل-، فيه يشيب يوم 
وهوعدا-يم، محل ميقات وذللث، ه، )ؤبلله>معد قال؛ يدر، يوم المراد أن 

مقدرأحل )أي فقال! الاثت؛ن بين ظسه القرمحلي وجع يدر(ُ؛ُ، يوم 
يمجتاب ؤإ؛لإ،م< [، ٦٧]الأنعام! ؤلغفين؛إتنتمزه نفيره! إليه، يؤخرون 
الآحرة(>ْ<،ق ؤإما الدنيا ق إما عنهم اخر ب حل إذا أي [، ٣٨]الرعد! 

ممرق إليه المشار الفتح أو يدر، يوم هو الذكور )والموعد القاسمي! وقال 
حيان!أبو وقال -ءم(ُآ*، لاحق والكل القيامة، يوم أو الأيات، من 

يتصرفوانحصار. ٢٣٤افر؛/ )١(زاد 
.٢٣٤افر؛/)أ(زاد 

وانحصار.( يتصرن ١٧٣ه/ممر اين تقبر )٣( 
وانحصار.( يتصرف٠ ٢ / ١ ٨ اممري ير نف)٤( 

)ه(مبرالقرطياا/يؤ
\إ\-ا.القاص )ا"(تفر 



وأيامأحد، يوم أو بدر، يوم أو الاحرْ، عذاب أو الوت، أجل )والوعد 
بينتعارض ولا أقوال('آُ، الآحرة، ق ؤإما الدنيا ق إما العياب أو الصر 

ولايتقدم لا باجل والاحرْ الدنيا ق يصيبهم عياب فكل الأقوال، هده 
أعلم.وافه المضروب، الوعد امحرإل والإمهال يتاحر، 

ملجا("؛.المنجى لأن المعنى، ق وهوالملجأ المنجى، الوئل؛ الفراء؛ )قال 

بتعال؛ قال 
امتنمهلة يعيثون أمم الحانيين وبخاصة امعين للمه اطه بين لما 

إلنقلهم والأحرة، الدنيا عياب من لقوا يفعلوا إ ؤإن ليتوبوا، عليهم حا 
الميعاد.اطه نحلفإ ولا حق اممه وعد وأن حد، الأمر أن ليعلموا الواير 

صآصإَتم'ه
إلبالإشارة مروعا موعد" "لهم قوله عل رعقلفا البقاعى: قال 

وأشكالهموثمود عاد من الماضية ووينحقآلئر؛ثو ودمارهم؛ ديارهم 
أولأي ه ظمأ العظمةمن يا بإ بإهلاكهم حكمنا ي أه 

أمهلناهمبل أوله، ق لا لكن ظلمهم حنن بالفعل أهلكناهم أو ظلموا، ما 
قالذلك('ج. مثل هؤلاء فليحن.ر الغاية، وبلوغه تناهيه حين إل 

لعليها يمرون لأمم ه آلئرق وينمف ءآ و،ث )والإشارة الستقيْليث 
ءِوقوله؛ ]الصافات[، ى}  ١٢٧ع1بيمتجمة ؤ كقوله؛ أسفارهم، 

.٤ ٦ ٦ U/ حيان لأي الحط. البحر تفسير )١( 
)أ(زادالمثرأ/؛ماآآ.

بمرقواحممار. ١٦٣ه/ولبقاعي )٣(نقلماض 



=إقرات1تسورةائبجف —==^=^=^ءء== 

]الخجر[ه ي ؤنإ"يا وقوله• ]١■^؛^[، ه خ ض نإّبما
.٠٠٠ذلك(ونحو 

تنؤ ijuكإ منهم، يقع الفللم لأن أهلها بالقرى واكبمود 
مملمثورسمويمّ عثويها ؤ خايبمة ثؤئ طللثه لأ< ^٤^١ ئتكغ 

وق\ل:ؤسءظلمي'ح\هئشء©يملالخج[، 
ابتداء.يالإهلأك اكصودون فهم فيها بمن أهلكت قرية وأيإ [، ٥٢

علاقةأحرى عات وق عنه، وهئس، الفلالم، عن ناتج فالإهلأك 
رتمفم؛^٧ أن ديوك ؤ تعال! قال اممه، من والعموبة العباد ظلم بتن السببية 
ثادوأيًنيءيى ؤ وقال؛ ]الأنعام[، ه ^٠٤^١ءممؤن. هْني صذك 

ابنقال ]النساء[، ■؛؛^٦^ شسا-ليأقك؛ئا 
العدلوعاقثة وخيمة الظلم عاقبة أن ق يتنازعوا ل؛ )الناس ظهقٌ تيمية 

ينصرولا كافرة كانت، ؤإن العادلة الاJولة ينصر اف يروى• ولهذا كريمة 
بالمعروفجالأمر أهمية عل يدل وهدا مجومنة(اأ،، كانت ؤإن الفلالمة الدولة 

عل.ثاموأماؤ تعال؛ قال العدايّح، فيعم الفللم ينتثر لئلا المنكر عن والنهي 
همبث؛٥١ ثفدكهم ؤؤ\' بمآ م-مأ  ١٥١تئ.محغ ًًىفي همتيأبواب ثثتا دًْؤردأيمء 

ءييممحى هدءأمحناأق:ث مادءًقروأ  ١٠٣٥١^^-وقال؛ ]الأنعام[، ب ص محسين 
فابدأ]الأعراف[، نسعوثأجإأأه ظد؛وأمئاسسإنساكازأ أكوءوممث١أثث 

نجوت.العازايث، نزل إذا حتى الامتهناعق قدر حوللث، ومن بنفسك 
هز0آ عيث أكنف الفللم أعفلم الشرك أن نحفى ولا 
لماه1 عود مابن قول هذا ؤيوكد هداية، ولا معه، أمي فلا ]لقإن[، 

واخممار.تمرق  T٣٨٢/ المان أضواء )١( 
١٠  ٧٨ص' تيمية لابن الحبة ( ٢) 



ءءإفواق1تمورقاركهف

رمولأصحاب عل ذلك شق طار؛و شثتأاسههم وأذ ءامنوأ ؤآل؛ن نزلت 
ليسإنه .I اممه رسول فقال بظلم؟ إيإنه يلبس لر أينا وقالوا . النه 

ه"ُاُ.لقإن قول إل تسمعون ألا بذلك 
لرظلمها أن وحد الله أهلكها التي والقرى الكفار ممايع تأمل ومن 

كانواومحمود والتج\ر، يالبهلش عرفوا فعاد الكفر، عل قاصرأ يكن 
رتهلفيف_اعرفوا شعيب وقوم وعيثا، وبطرا أشرا الحبال ق البيوت يتخذون 

علينااممه قص لمن نجد وهكذا الذكران، بإتيان لوط وقوم الميزان، 
الهلاك،به استحقوا الذي ظلمهم عل يدل الشرك ْع آخر ذنبا مصارعهم 

]القصص[.ه ِج ؤدماًكنامهلك،آثنمثحإلأوخنخن\ينثؤى تعالت قال 
ؤتعال؛ قال النعم؛ بهلر الظلم أنولع ومن 

'يلأُيظثامحآٌأك< لتَ تؤنثم زنمؤى معبمثثها 
منالعم تحيى فإليه كثثرة، بنعم علينا الله أنعم يلدنا ل ونحن ]الهصص[، 

أننخشى لكننا الشكر، من مزيدأ يستلزم وهذا العام، طوال مكان كل 
بناأومحل العم هل.ه الب فنالشاكرين من محكون ولا البهلر أهل من نكون 

وأهلهالمكة انق^ إبراهيم دعا وقد نسب، اممه ويبن بيننا فليس أليم عذاب 
ميمإمو؛لإيآلأنمهلؤبمنء١تن س الكرت ثى فقال! 

]البقرةا.لمارأاج'ه 
وهذاأ بالمامي أهاله يصب ولر كفر فيه الغرب أن وهي شبهة وهاهنا 

سنةئلائ؛ن فخلال العذاب، بصنوف زال وما ابتلاهم اممه فإن حهلآ؛ 
والأحرىالفينة و؛ين الملايثن، صحنتها راح عاليتان حربان وقعت تقريثا 

(.١٢٤)١١٤/١(،ءبحب٦٥٢٠)٢٥٣٥/٦^رى



ء|قراد1تسورةادٍف —ءءءءء^^ء^ء 

يكونوهد البلايا، من وغيرها والأعاصير، واليراين بالزلازل يبتليهم 
الأكتئابهمعدلات وارتفاع أمري، تفكك من نراه ما ذلك من أعفلم 

الأمن،وعدم الحريمة معدلات وارتفاع والأسحار، الشية، والأمراض 
ماتحعئصنم؟ دثا صيئم ^عل،أؤبمكن،ا ت تعال لقوله مصداقا وغيرذلكر 

]الرعد[.دارهلم.>ئ تن ينا بجو أو 
حانوأحلا )ميقاتا الهل؛ريت قال ه منهيا ؤوثتابملكهم أ وقوله 

المشركانلهؤلاء جعلنا فكذلك يقول! به، فأهلكناهم عداب جاءهم بلغوْ 
جاءهمإذا موعدا، أبدا بك يومنون لا الدين محمد يا قومالئ، من 

وجعلنارأي وقال قبل(ااء، من خلوا الذين ق منتنا أهلكاهم؛ 
•فيه( المحددلوقؤعذللث، الوقت، I والوعل موعدا هلاكهم لوقت 

تقوله إل و كثة مّءا - هاقوإد ؤ تعال؛ قوله من الأيات ير نف
٩^أويقمارمنيتجيصمإ 

٠٠قبالهاومابمدئ U ا؛أياس مثاسة 
أنمع اللام، عليها الخضر ْع موسى قصة تفاصيل الأيات حوت 

أهلقمة ُين الموضع هذا ق القصة ولذكر عنها، يسألوا ل؛ قريس كفار 
فمنها؛ومناسبات، عديدة دلالات القرن١ن ذي وقصة الكهف 

عليهواستدل البعث،، عل اوكلأم قدم )لما ظك: البقاعي قال ١= 
الأمثال،من صرب يا عقبه ثم أحواله، بعض ذكر ثم الخلق، بايتداء 

بانهذللث، ءم_إ اءة، المعند يمهل بانه ذللئ، وحتم الاستدلال، ووجوم 

واختصار.يتصرف  ٥٣/ ١ ٨ الهلري تفسبمر ( ١ ) 
واختصار.م/آ\>ميتصرف البيان )أ(أصواء 



يقدرقضاء وكل كتاب، عنده ثيء فلكل المرة، عند يفعل كذللث، 
قله اتفق وما السلام عليهإ الخضر مع موصى قمة فدكر وحاب، 

بحانهأراد ولو للقائه، وموعدا آية الحوُت، له مسحانه وحعله طله، 
البعث،عل الدال الخارق من فيها ما ْع عناء، إل محوج ولر المدى لقرب 
علكان من إلا علمه يعترض لا وعلمه فضله بت، من أن عل الدليل ومن 

للحقالانقياد ووجوب علم، بغثر الخيل ذم ومن يمتحن، ولا ربه من ثقة 
اتفقبإ الومت؛ن فقراء محالس أن استنكف من إرثاد ومن بيانه، عند 

علمه،من ليقتبس اص؛ الخضر انح اممه— كليم ~وهو أنه من الوؤ؛ لومي 
نحفىلا أن الني مرمحل من أن للمعرب الوهم بقولهم اليهود تنكيت ومن 
فعالهما حمح عليه حفي اجهق؛ مومى أن من يعلمون ما مع ثيء، علمته 

حرفعل العصفور وير إذ بقوله أثار هدا نحو ؤإل اءور، الخضر 
موسمييا وعلملج علمي نقص "ما نقربن أو نقرة البحر من ونقر فينة ال

بإوبإعلامهم البحر"، من العصفور هدا نقص كإ إلا اممه علم من 
للهم تكذيبا اءو، للخضر تابعا ه نفجعل ^٤ ١١موسى أن من يعلمونه 
١^٤لأحد ينبغي لا وأنه ^؟؛، ٤١١مومى من أعل أحد ليس أنه ادعائهم 

مانبيا لوكان وحدأ -يتا للعرب يقولون لعلهم عإ جواتيم ومن غثرْ، 
اللامعليها الخضر وعده ل لومي اتفق با وتأخر غدا، أجمركم قال! 

اللأم('أُ.عاليها الخضر عليه اطلر مما عليه حفي وبا بالصر، 
لوالءحسن ذو # وقوله• للكفار هث افه إمهال كان لما ٢= 
#،عْ لأىلآررهنىمحنوأسدّ،مة بما>==ئتتإدجل يرسهم 

واختصار.يتصرف ١  ٦٣ه/ للبقاعي الدرر قلم ن ا



=إقواداتسةائمف لإهه0د^=^—==ددو 
ليمتالعواهب أن إل هك لفت أولياءه، يرحم كإ حم رحمة أنه يوهم قد 
قالرحلتهإ. ل اللام عليهإ الخضر مع موسى بقصص ومثل يفلهر، ك،ا 

موسىعن حا محمدا نبيه هك اممه أمحر التي القصص )وهده الهلرىث 
المثرينبعقوية الاستعجال بترك إليه وتقدم له، منه تائب وصاحبه، 

ؤإنحم أفعاله أن له منه ؤإعلأم وبكتابه، به وامتهزووا كدبوه الدين 
أحوالإل صائر تأؤيله فان لأوليائه، أحيانا يجري يإ الأع؛ن ق حرت 

عندالصحة بخلاف، واقعة مومحمى صاحب أفعال كانتر كإ أعدائه، 
عنينبئ الجقيقة، ل الصحة عل وهي بعواقبها، ءالا يكن ل؛ إذ موسى، 

لمتجل بما لوبواجدهم ألينمة دو ويبماالممر ؤ قوله! ذلك، صحة 
ذللا،عمس، ثم ]الكهم،[.  ٠٨Vذيذوإمندؤنهءمويلأ بللهرمؤعد 'العياب 
بغرللمثرين، العياب تعجيل تركه أن نبثه يعلم وصاحبه، موسى بقصة 

فيهممدبر اممه بإ له علم لا من محب، فيإ ذللا، كان —ؤإن لهم منه نظر 
قبالسيف، وبوارهم هلاكهم إل صائر ذللأه تاؤيل لأن لهم~ منه ^١ 

الدائم('*/الخزي الأحرة ق افه من واستحقاقهم الدنيا، 
وامتناعاللاذكة ومجود آدم قصة من مبق ئا مناسبة القصة هده ٣= 

،فبخلافالأشياء، تتبين بالضد إذ والتضاد، القابلة اياسثة ووجه إبليس، 
لهوتواضع تبعه منه، أعلم وحد عندما اقوو موسى فعل إبليس فحل 

العزم.أول ومن اممه كليم أنه مع قدره، له وعرفخ لأستاذه، كالتلميد 
ومابالسجود، اللائأكة وأمر آدم ذكر حرى )لما عاشورث ابن قال 

،الشرفق وحسدآ الفضائل بأسباب جهلا الك،ر محن للشيهلان عرض 
القصةتلك، أعمت، والحسد، الكير لأهل مثلا يدللا، فضرب والفضل، 

واختمار.بتمرفح ٩ ١ / ١ ٨ اممرى ير نف



ومعيهمنهإ، للازدياد المضل ذي تطلب ل لأن صدها ل مثل هي بقصة 
بيناكابلة ذلك وق بنضاله. للفاضل اعترافا الكإل، يبلغه بمن للفلفر 

المؤمنينالفريقين؛ بين والخالفة المإثلة عل الحجة ؤإقامة ا-قلقذن 
وتريةوالهدى، العلم بشأن وتنويه تعليم ذلك ول والكافرين، 
لاوتقذن('ا'.

بإتشبهها لأما بعدها القرنين ذي لقصة مناسبة القصة وهده ح ٤ 
لها.كالمقدمة فكاك صالح، لغرض الأرض ق تهلواف، من حوته 

الكتابوأهل المثركون مال لما نزلت، السورة )لأن عاثورت ابن قال 
الأول،جواب تقفي وقد القرنين، وذي الكهف، أصحاب قصتين؛ عن 
القصتين،لبيان أنزلت، التي السورة بدللث، فتختم للثانية ينتقل أن وآن 

لطلبالأرصى ق يهلواف، أما ق ما شبه لها قصة الثانية القصة لهده قدمت، 
العلم عل هو من لقاء لهلاوّ_إ ١^^? موسى مفر قصة وهي صالح، نفع 

موسى(٠".يعلمه 

الأياتأن قبلها، لما الأياتح )مناسبة الخطببط: الكريم عد د. قال ٥= 
وكانجهد، دون عفوا جاءهم وقد وضلالهم، عنائهم المشركين عل نعتا 

سفهايفعلوا، فلم والمال، الحهد ؤيثدلوا هم، لأنفالهدى يْللبوا أن جديرا 
فوقوغفلة صفها ذلك، كان وردوه فيه زهدوا ثم جاءهم فإذا وغفلة، 

ومعآياته، عليه وأنزل ربه، كلمه الئؤ^ هوموسى كريم نبي وهذا غفلة. 
قريشسفهاء ركبا ما مدى هدا وق تحصيله، ق ومحي العلم، يْللب، هدا 

واختصار.يتصرف ٣ ٥ ٩ / ١ ٥ والتنوير التحرير ( ١ ) 
واختصار.يتصرف المسابق ( ٢) 



—إقراداتسودةامف 

إلمحاجون لا أنم يرون إذ صياف، وكر فامحح، جهل من وحمقاها 
محوت|م،ُأُ•محنيحل أبواحم، يطرق لكن محإن حتى علم، 

بعلمهمفضلا هم لأنفيرون ولكنوا بالعلم، عرفوا التهود أن ٦^ 
سالض عن لسؤالهم ذلك فحياها لهم تقر قريش وكانت الكتاب، 
بخلافه،عملوا لأمم عليهم حجة وكان ينفعهم، لر علمهم لكن وصدقه، 

منكان وما علمه، وعن ص موسى سهم عن يألوا أن حريا وكان 
ذيعن جواحم قبل قصته ل فكان يفعلوا، فلم ^٤، ٤١١الخضر مع قمته 

الأهمعن للأنشغال يل فحسب،، الأهم لتركهم لا مم، تعريض القرنين 
باهلتعريض القصة هدْ سوق )وق ه: عاشور ابن قال أقل، هو بإ 

سفروعل إسرائيل أفناء أخار عل الناس يدلوا أن الأول بان الكتاب 
والكلان(ُ".الملك بسءل لأجل سفر لا والحكمة العلم تحصيل لأجل 

واختمار.يتصرف  ٦٤٠الخطٍبح/ الكريم عبد للدكتور للقرآن، القرآف الضر )١( 
)أآ(التحريرواكويرها/ه0م.



وا1|ءفر١.ءه«اواتممق 

بمنيعتد لا الذي الحمهور عند الخضر، هو الذكور العبد أن علمتا 
المتعلمةالمسائل لبعض التعرض فتحسن إحماعا، الثنقيش عدم حتى حالفه، 

يه:

وكرالخاء شح )هو جهنلك! النووي قال، ميته• نسبب الأول 
وهونفلائرْ(ُأ'، ق كإ وفتحها الخاء كر ْع الضاد إسكان ومحوز الضاد، 

يثبتلا أقوالأ اسمه ق العلم أهل وذكر اسمه، لا الصالح العبد هذا لمت، 
ابنفال نميته، محبب ل كذلك واختلفوا لذكرها. فائدة ولا محيء منها 

رواه^١-؛^^^،، بيضاء فروة ق جلس أنه أحدهما؛ قولان؛ )فيه الخوزي؛ 
حلسإذا كان أنه والثاق! اليابسة، الأرض والمروة! مرفوعا. هريرة أبو 

مااخفبمز صل إذا كان محاهد؛ وقال عكرمة. قاله حوله، ما اخفبحئ 
"إنإقال؛ . الني عن ه هريرة أي فعن الأول والصواب حوله("*، 

حداء"رم،خلفه من متز هي فإذا بيضاء فروة عل حلس أنه الخضر محمي 
الحري؛)قال الحاففل؛ قال صرح(*"، صحح نص )فهذا النووي؛ قال 

الفروةالأعرابي(؛ ابن وعن حشثش••• من يابسة قْلعة الأرض من المروة 
تعه("*؟ومن ١^١١ي حزم وببمذا نبات، فيها ليس يضاء أرض 

.١  ٧٦/ ١ واللغات الأمحّإء مذيب ( ١) 
واخمار.يتصرف  YTAالم؛/)آ(زاد 

(.٣٢٢١)البخاري صحيح )٣( 
)؛(نمد.بالأماءواللخاتليروى

.٤٣٣)ْ(ذحالارىا■/



=إقواداسسورةادٍف 

^^;١١الخضر حقيقة — الثانية 
قالملك، أم ول أم رسول أم ني هو هل الخضر، ل خلاف وقع 

رسولا،لا نبيا كان ممرون! فقال حاله؛ ق )واختلفوا المجموعث ق النووي 
ملكاكان وقيل! وليا، كان آخرون؛ وقال رسولا، ينا كان آحرون؛ وقال 

الكاب،لخالقه الأختر بيهللأن يشاك ولا غلط(ّ، وهذا الملائكة من 
معقصته سياق من الذلاهر هو البشر من كونه فان الصحيحة، والأحاديث 

عنفالسؤال ذلك، ونفى منه أعلم هو عمن سئل لما فانه .، موسى 
حتىآثارهما يقصان رجعا الحديث؛ وق مثله، ق العهود هو كإ الإنس 

توقف،من العناء ومن *"، بثوب' مسجى رحل فإذا الصخرة إل انتهيا 
أونبي أو هومالك، ندري لا لحية؛ بن الخهلماب أبو )قال ظك؛ الحاففل قال 
ابنقال وولأيته، نبوته لن هو إنعا الشهور الخلاف لكن صالح(ُمأُ• عبد 

الأيارى،ابن ذكرهما قولان، لا؟ أم محا الخضر كان )وهل ١^^ 
عثدأكان يقول؛ وبعضهم نبيا، كان أنه إل يدهب، الناس س كثثر وقال؛ 

للأكثرالقولن هدين من كل يتب أن العجيب ومن صالحا('"• 
أهلأكثر عند نبيا الخضر يكن )لر ظقئه؛ الغوي قال وللجمهور، 

البعلوقال نبيا('"، يكن ل؛ أنه عل العل،اء )أكثر تيمية: ابن وقال العلم('"، 
قالمحا محي،آُ*ُ، لثس أنه عل )والجمهور عنه؛ نقلا السهيل ل العل 

الزهرالضرقأبراِصهأ.)٣( 
سد.بمرق  ٢٣٨أ/ افر زاد )٤( 
. ١٨٨م/الغوى ضر )٥( 

)ا-(محموعاكاوى؛/خم.
.Y٢٣/ تمة لأبن اكرية الفتاوى أوخصر التهيل )٧( 



^إه>اهتسورةاثمف

إنالأكثرون )قال الرازىت وقال ُ، الخمهور(' عند ني رالخضر القرطي؛ 
الخضرأن عل )الخمهور حيان! أبو قال ويمثاله نسا(ُآ*، كان العبد ذلك 

يرمول("'.وليس نبي ص أنه عل )الخمهور الألومي؛ وقال ني(ُ""، 
وليأكان أنه إل )ذهب الحافظ: قال ص: الخضر بولاية لقانالؤن ا- 
لالأباري وابن الحنابلة، من مومى أبي( ابن به وقال الصوفية، من حماعة 
ؤإنإنبيا يكن لمر رسالته؛ ق القشري وقال القولن، حكى أن يعد الزاهر 

ولتا('"،بل نبتا، يكن لر أنه إل ممرون )ذهب كثير: ابن وقال وليا(ًُ*، كان 
نبياص الخضر كان )هل م: سئل فقد الإسلام، شخ ومهم وتا(ص، 

أنْع نبيا، يكن ب أنه عل انمناء وأكثر نبوته، ل اختلف فأجاب: وليا؟ أو 
أنالخضر )وغاية وقال: الكرامة("**، من منها كثير يقرب قبلنا من نبوة 

أفضليكون فكيفإ المبوة أجزاء من جزء هو ما الكشف من عنده يكون 
صنيعمن ؤظهر اإعزم؟(ّ، بأول فكيف بالرسول؟ فكيف ني؟ من 

لهيقال ءالا رجلا )فلقيا جهثٌ.' قال نبيا، لا عالآ يعده أنه الهليرى 
الصبرتهليق لن إنلث، العالم: )قال آخر: موضع ق وقال الخشر('ه*، 

القرآناا/آ-دلأحلكم الجامع ١( 
.٢ ٣ ٠ / ١ ٠ لارازى الغيب مفاتح ير نف٢( 
الحراسهمحمانيمإية.ير نف٣( 
١.٣ ٦ / ١ ١ للألومحى ا،لعان يرروح نف٤( 

واختمار.تمرق ٦ صرآ الخضر أخبار ل النمر الزهر آ ٠ 
واختمار.تمرق ١  ٨٧/ ٥ كثير ابن تفسير ٦( 
واختمار.بتصرف  ٣٣٨إ/ الفتاوى محموع ٧( 
T٠٢٤/ لأبنسية المصرية نحتمرالفتاوى ٨( 

/•٩١٨ّ٧(تفسثراكلبرى



=إقوات1تسورةارٍف 

لقياه،الذي العبد )ذلك قال; ظق عيي النبيا كونه نفى وممن معي(*ا'، 
زالصوصنقال* ، عؤيمن ابن ومنهم ، صالحا( عبدا بل نبا، لس 
تعالالله أعطاه صالح عبد هو إنإ نبي، ولا برسول ليس أنه عل تدل 

كرامات(،/

علمعمر ني )الخضر قال: الثعلبي،" مهم نما؟ كان أنه لقانلؤن ا- 
المفرالح؛ري'آُ )قال النوويت قال المفر، الحثري ومنهم الأقوال(ُْ*« حمع 

نقلوقد ظقئع، الصلاح ابن عمروهو وأبو ، ٠٧نبي(،هو وأبوعمرو: الفر 
وكذامرملا. كونه ق واحتالفوا مي، )وهو قوله؛ فتاواه من النووي نقل 
الفر،القرطبي ومنهم ا، المتقدمين(، من السبخ عثر الحروف حذه قاله 

تشهدوالأية صالح، عبد هو وقيل: الحمهور. عند نبي )والخفر قال: 
ومنهمالصحيح(،"، والأول بوحي، إلا تكون لا أفعاله بواطن لأن بموته 

فعلما وأنه نبيا كان أنه عل دليل ريلثج( من قال؛)وقوله)رحمة كثثر ابن 
يكونأن الى؛ الخفر وقمارى فهونبي، ريه بامر بل مه نقتلقاء من شيئا 

)ا(تفراسري\/ا/ا'ا.
)'آ(تفرالعالىا/أم؛.

.٩٠القرآنلصن؟■/ )٣(شبر 
(.٤٢٧اكيلي)ت إبرامم بن محمد بن أخمو )٤( 
.١ ١ ٤ a/ ملم عل النووي شرح )٥( 
المرل الاهي ئال من"الخبري"، مصحفة ولعلها ترخمة، له أجد ولر ااطيوءة، ذ كل.ا )٦( 

الحري،المابوري، أحمد، بن إماعتل ارحمن، عد أبو اشر، "العلامة : ٥٣٩; ١٧
ا.همئة وأرح ثلاث؛ن منة ماهمت، ٠ - الأعلام. أحد اراهل.، الضرير 

)؟(شرحالنوويءل،المخ/؛اا.
.١٢٣٩; للنووي واللغات الأماء مذيب )٨( 
واحتمار.بتمرف ١ ٦ / ١ ١ القرطى شر )٩( 



ءءءإقواقاتسورةاث،مض

فيهيتوقف لا )والدي قال; حجر، ابن الحافظ ومنهم الحق("ُ، وهو نيا، 
وضرهما.عاشور وابن الألومي الناحرين ومن بنوته(ُ"، الحزم 

ومنمر، كا لحية ابن بالتوقفإ صرح ممن السالة؛ ١^؛ 1توقهون ا~ 
قال:كالنووى الترحثح، ترك من توقفه يفهم لكن يصرح ب من العناء 

النووي؛قال اللائكة(، من وقيل؛ نبي، وقيل؛ ول، قيل؛ الماوردي؛ )قال 
الأولن،بين يرجح ولر الأمحر فغلط أو؛اطل('^، ضعيف ■غرسبج )والثالث، 
قكصنيعه وهو سياق، كإ وموته حياته مسألة ل ورجح الأولن، 

التهاويس.،.

٠٠سونه ( jrUj^lأدلة 
مثاJاسماينبمادآقاثثنؤ تعال؛ قوله تفر ق كلقع الشنميهلي قال 

والعلمالرحمة )وهذه لالكهم،[ت ه "U أعلنا ق؛ من وعدقث عندثا نن لينه 
الهوةرحمة هما هل هنا يبين إ بيا عليه امتنانه اممه ذكر اللذان اللدق 

هوهل الخضر! ق محلفون والعناء وعلمها. الولاية رحمة أو وعلمها، 
المذكورةالرحمة أن الاياتء بعض من يفهم ولكنه ول، أو رسول أو نبي، 
ذلك،عل بما الامثولأل وق وحي، علم اللدق العلم هذا وأن نبوة• رحمة 

علإمحللاقها تكرر الرحمة أن أولا اعلم العاياء. عند معروفة مناقشات، 
فمنالوحي. عل إطلاقه تكرر اش من العالم وكذللئ، القرآن. ق الهوة 

ساأياقورضئُممٍإ.ؤ قوله؛ الهوة عل الرحمة إطلاق 
محمااد،محإصوؤممحت وقوله؛ ]الزخرف[، يبميئوثتح،ئقي :؛ ٢١';؛

٤.٣ ٩ / ١ ممر لأبن والهاية البداية )١( 
.)٢(الزهرالضرلأخLراِص٢٦١

وانتصار.بتصرف  ٢٣٩/ ١ لأنووي واللغات الأماء مذيب )٣( 



ء|فراتاتسورةادصف 

النبوةعل العلم إطلاق ومن ل ]القصص محت ربيك ثن نعه ِراذ==~ن؛ث\ي 
سن\تمةفيثم  dx^iذ\س اوكئب ثقلك> هنوتذ\لأ قوله: 
لأردتاظثهء؛وقوله:]النساء[، و ذا ممما أذممحل 

أعماللدق العلم ؤإيتاء الرحمة أن ومعلوم ذلك. غر إل ، [ ٦٨]يوسف: 
هوكا الأحص وجود يستلزم لا الأعم ووجود وغثرها• البوة من 

طريقعن الخضر عل والعلم الرحمة أن ق الأدلة أظهر ومن معروف. 
عنفعلته ؤإنإ أي ]الكهف[ ه عزمي وماقلئئ) ؤ عنه: قوله والوحي النبوة 

طريقلا إذ الوحي، طريق عن يتحقق إنإ افه وأمر وعلا- جل اممه أمر 
قالبمؤيثة الأنفس قتل صيإ ولا الوحي. إلا ونواهيه اش أوامر  ١٣تعرف 
الناسأنفس عل الحيوان لأن يخرقها. الناس مفن وتعيب الأمر، ظاهر 

طريقعن يكون قد قتل: فان الوحي. طريق عن إلا يصح لا وأموالهم 
الاستدلاليجوز لا الأولياء \م أن الأصول ق المقرر أن فالخواب ١^٢. 

دوناللهم حق ل بالإلهام العمل جواز من المتصوفة بعض ينعمه وما به، 
الملهمحق ق الاحتجاج؛الإلهام من أيضا الحمية بعض ينعمه وما غيره، 
ؤإثكأتعالث قوله بفناهر متدلن الممؤع كالوحي الإلهام حاعلن وغرم 
فرامةاراتقوا وبخر [، ١٢٥]الأنعام: ه ء؛ثدرْ)إلإسلتي ينج يهد.يه' أن يردأق، 

بال.ليل.اعتقاده لعدم عليه، يحول لا باطل كله الله® بنور ينْلر فانه المؤمن 
صمنت،وقد الشيهلان١ دمية يامن لا لأنه بخواطره، ثقة لا معصوم وغر 

قوالإلهام والإلهامات،. الخواطر ١^٤ ق تضمن ولر السع، اتبيع ق الهداية 
حجةولا وحي غر من الصدر له يثلمج القلب ق ثيء إيق؛ع الاصهللاح: 

كإلهامفليس الأنبياء يلهمه ما أما -حلقهب من يشاء من به اش يجتص عقلية، 
دينبمعرفة إلمام له من عل نحفى فلا ويالحملة، ؤ معصومون لأنبمم غرهم، 



^إقراهواسورةادٍف

الوحي.ؤلريق عن إلا ونواهه، اممه أوامر ه تعرف طريق لا أنه الإسلام 
مسالةولوق الرمل عن ربه يرصى ما إل الوصول ل غني انه ادعى فن 

ؤوماَةتعالت قال تحصى، لا هذا عل والأدلة زندقته، ق شك فلا واحدة 
إلهاما.القلوب ق نلقي حتى يقل ولر ]الإمراء[ رسولاه بث حئ ٌعؤإما 
ه\}'ثلإآ بمد حجه أش ؤ للنا؛ير( ؛ s|vلتلا ذمحوط ببهلأ رنلأ ؤ ت وقال 

زلأ^كهمسفتنلهءكاؤأتا ؤ قال! [. ١٦٥]الساء! 
هذاممرةبمثل والأحاديث والآات [.  ١٣٤ه]طه: اكئانتهوس 

لهمأن من التصوف جهلة من ممر يدعيه ما أن تعلم وبذللئإ جدأ، 
كإالنرع، لذلاهر محالفة كانت ولو الحق توافق باطنة طريقا ولأشياحهم 

منالانحلال إل وذؤيحة زندقة، موسى: عند العلم لذلاهر الخضر فعله 
يهيستدل وما الف؛لاهرا نحالف باطن ق الحق أن بدعوى الإسلام، دين 

قلبكاستفت ر> S الصوص ظواهر من الإلهام عل التصوف جهلة بعض 
يقللر لأنه الإلهام؛ اعتار ض التة فيه دليل لا وأفتوك« الاس أفتاك ؤإن 
بلالقلب، قبله من الشرعية الأحكام تتلقى الذي أن به يحتد ممن أحد 

مشتبهةأمور وبينهإ ؛؛ن، والحلال الحرام لأن الشبه، من للتحذير الحديث 
محتملأنه تحلم وأنت ئيء بحلية الفتي يفتيك فقد الناس. كل يعملها لا 
فيهلما يهلمئن لا المؤمن قلب فإن الشرع، إل بامتناد حراما، يكون أن 

أيقول بالخثر لهم الشهود الموفية كلام من ذلك عل يدل ومما الشبهة، 
غرعنه نقله والسنة(، بالكتاب مقيد هن.ا : :؛جلمك الحنيد القاسم 
أنثلث ولا وغرهما. حلكان وابن ممر كابن جمحلقئع، ترحمه ممن واحد 
كلهوآءذا الرسل. نة ألعل إلا مي ولا أمر فلا الحق، هو الذكور كلامه 
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يثنلنث>عر(مبم، وو، وقوله! للسفينة وحرقه للغلام الخضر قتل أن تعلم 
بنبوتهالقول الرازي الفخر وعزا نبوته. عل ؤناهر دليل 

قوله!ق له ^؛ ٤١١موصى تواصع بنبوته للقول به يستأنس وما للأكثرين، 
وقوله!لالكهف[، ٩ •  ٦٦" يندامماهت عننآ ئ م؛ٌئنلآقعقاعق لٌ' ال هؤ 
الخضرقول ْع الكهف،[ ه أمإ'ي؛"أ مح، صنياولاأعمى شآءآث، ادستجثوإن قؤ 

]الكهفا[(را*.ؤ له؛ 
وماقوله! الخضر نبوه عل به يستدل ما أوضح )ومن الحافثل! قال 

لالباطل أهل بدللث، لئلا؛_i«^ نبيا كونه اعتقاد ؤينثغي أمرى، عن فعلته 
قالفقد ذللث، وْع وكلأ("*، حاثا الني من أفضل الول أن دعواهم 
االضعف هدا وجه ولر_j؛ ظاهر(ُم، وضعفه ضعيفا، )دليل الرازي! 

طغيانايرهقها أن )فخشيتا الغلام! عن قوله أيضا نبوته عل ؤيدل 
۶تعال! قال وقد بالغيب، إُتحار وهذا وكمراآ 

أعلم.وافه نبي، أنه فالراحح ]الخن[، ه أ٠داآجلإلأتيآهينثثور 

فضلواإذ الصوفية، متحرق من كم أقدام المسألة يردْ ق زلت، لقد 
هدالتقرير حصس_ا مرغ الوو الخضر قمة ق لهم وكان الني، عل الول 
وأنوباطنا، ظاهرأ للدين أن بحجة الث/ع، أحكام من التحلل ثم ومن 

أماالحقائق، عن محجو؛؛ن الظاهر حدود عند يقفون والعلاء الأنبياء 
فالأحكاملدا الحقائق، عل ووقفوا الحجب -طك حرقوا فقد الأولياء 

عنهااستغنى وقد الفلواهر، ْع الواقمن بالأولن محتمة والتكاليف 
وانحصار.بمرق  ٠٣٩ - ٣٣٨٧;  jiJiأضواء )١( 

)آأ(فحالاريا/'أآ.
.١٢٣٠/ ٠ للرازي الغي—، مفاتح تر تف، ١٣ 



عري:ابن قول تمثل عل جرأهم ما وهذا الباطنية، الزنادقة أولئك 
الولودون الرسول فويق مقامالبو٥لبرزخ 

طريقمحلوك إل الباطنية زنادقة من قوم )ذهب ظقئع؛ القرطبي قال 
علما محكم الأحكام هذه فقالوات الشرعية، الأحكام هد منه يلزم 

ذلك،،إل محتاحون محلا الخصوص وأهل الأولياء وأما الأن؛ياء؛أ'والعامة، 
لصفاءبخواطرهم؛ عليهم ومحكم قلوحم، ق يقع ما متهم يراد إنا بل• 

الإلهية،العلوم لهم فتتجل الأغيار، عن وحلوها الأكدار، عن قلوحم 
أحكامؤيعلمون الكائنات، أسرار عل فيقفون الربانية، والحقائق 

فاثهللخضر؛ ايفق كإ الشراغ، أحكام عن حا محيستغنون الخزئيات، 
قلثكاستمت، ينقلوزث محيإ حاء وقد موسى. عند كان عا بن>لك، استغنى 

ولاقائله، يقتل وكفر زندقة القول وهذا قلتإأ المفتون. أفتاك ؤإن 
بأفئقه، أحرى قد افه فاو الشرائع، من علم ما إكار لأنه يستتاب؛"؛، 

اختارهمشرائعه، المبينون عنه، المبلغون وهم برسله، إلا تعلم لا أحكامه 
قةمق>آتامحهؤ قال• كا به، وخصهم لذللث، 
أسلتق مح؛ءدْ أمد ألناس كاف ؤ وقال؛ ه، بمثلؤسثاكه> ؤأق؛'أنئأيق وقال؛ 

ه،وأنزو^إأ'هن1،أم،ئمح؛ببم(أقا؛بمذثاأ■ختثؤ١فيه 
والاقتداءطاعتهم ق الهدى أن وأمحر؛ به، جازوا ما كل ي طاعتهم وأمر 
رثوفيرإلاأرسئثاين j»؛l ؤ وقوله! ه، أفيوو وأطمأأقت ؤ قوله• ق 7آم، 

بعضهاول مثاله، القرطي ير نفنخ بعض ول تصحيف، ولعله )الأغنياء( الطبؤيع ل ( ١) 
أقربوالأول، الثاف، الفتح ون، محتمل، وكلاهما )الأغياء(، أخرى وفٍ، رالأنياء( 
لكلام.ا^ 

الأستابة.اعيعدم الأقوال،؛ أحد وهدا )٢( 
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وقال!ه، ^^ى(ؤنسىالآئهثلإرأقوه وقال؛ ي، شثتاغداذبٍتآس 
تمسكتمما تضلوا لن أمرين فنكم ررتركت وقال #وأننممءدنتتإه، 

العلمحصل فقد كثرة. محمى لا هذا ومثل نبته®• ومنة افه، كتاب بيإ، 
اشأحكام لمعرفة طريق ألا عل والخلف! الثلف والشن القطعي، 

كافر،فهو الرمل غثر آخر طريقا هناك إن قال: فمن الرمل. جهة من إلا 
جعلهقد الذي نبينا بعد أنبياء بإثبات قول هو ثم يستتاب، ولا يقتل 

إلمحتاج ولا بمقتضاه، ؤيممل قلبه، عن ياخذ قال! من لأن خاتما، اممه 
اممهرسول قاله تما نحو هذا فإن الموة، لقسه أبت، قد منة، ولا كتاب 
المخرقينبعفر عن سمعنا ولقد روعية، ق شث، القدس روح ارإن ه^! 

الذيالحي عن آخذ ؤإيا الموتى؛ عن آخذ لا أنا قال! أنه بالدين التذلاهرين 
الهدايةالله فنال كثثر، هذا ومثل إ ري عن قلثي، عن أروي ؤإنإ يموت، لا 

الأمة(ُة.هذه سلف طريق وملوك والعصمة، 
ابنقال الكفار، صرر من أشد الإسلام عل الزنادقة هزلاه وصرر 

رنةمن ض الولاية رنة أن ادعى من قتل بان الغزال )وصرح تنمية! 
أعفلم(ّ.الدين ل هذا صرر لأن كافر نءية قتل من إليه أحب الثوة 

بعمىتعلق نصه! والتءحب^ر٠مما التحرير كتاب )وق حيان! أبو قال 
أفضلالخضر أن عل اللام عليهإ الحضر مع لموسى جرى با اُبمهال 

واستدلواالأنبياء، آحاد من أفضل الأولياء بعض وقالوا; الحكم، وطردوا 
نمرالتامن كله وهذا بساحله، الأنبياء وقف، يحرأ خضت، يزيد! أى بقول 

واختمار.بتصرف  ٦٢١٨! لم مكتاب تلخيص من أشكل لما الفهم )١( 
•)آآ(محموعالفتاوى؛/ّايا 

النقبلابن المر، مح الكلام معان( ق الضر أئمة لأقوال( والتحبثر التحرير )٣( 
(.٦٩Aالخض)تالمقدس 
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بعضعن القالة هدم محكي من وسمعنا انتهى. بالنفس والظنة الرعونة 
مييأن يبني فكان المكية، الفتؤح صاحب العربي ابن وهو الضالن 
اممهعن ياخد الول لأن الني من خر الول أن زعم وأنه الهلمكتة، بالشوح 

الإلهيةالخضرة ق قاعد الول ولأن بواسطة، ياخد واليي واصهلة، بغير 
صاحمبيرسله ممن أفضل الحضرة ل كان ومن قوم، إل مرسل والنذ 

هذاق الرجل هذا معظمو كثر وقد الكفريات، هذه من أشياء إل الحضرة. 
اللام('".اش أل نبالوحدة، القائلة الزنادقة غلاة من الزمان 

ول،الخضر أن الأول عل مقالتهم بنوا الزنادقة وهؤلاء 
ثبتفإذا اليي، من أفضل الول أن فتنتج موسى، من أفضل أنه والثانية 
النتيجة.يهللن الخضر من أفضل هج؟ موسى أن بالدليل 

منهابأدلة، الخضر بافضالية القائلون امتدل وقد 

مفصلة،وقاغ بأحكام أي منك( أعلم )هو )قوله! القرطيت قال 
أعلمهلا افه علمآكه علم عل إنك قوله؛ بدليل معللقا، لا معينة ونوازل 

واحدكل عل فيصدق هذا وعل أنتا، تعلمه لا علمنيه علم عل وأنا أنا، 
،١١٥ؤ شترت ق عاشور ابن وقال • ٠٢٠وجه(من الأحر من أعلم أنه منهإ 
رالأنهفتيتااقمح؛ت إفيأءلةأ ذمحم أمل ءال،آلم يآّمحم أثاهم قنا يآّءمم أتجهم ؛قادم 

عفلمىمزية تقتضى )والأية ]البقرة[أ أو ، ٣٢يكنون وماَمحم ناتدوذ وأغغم 
التؤعأفضلية عل تدل لا ولكنها الحلم، فضل وق الباب، هذا ق النؤع لهذا 

واختصار.يتصرف  U٤٨٥/ حيان لأين الحيط البحر تفسثر )١( 
واختصار.يتصرف ١ ٠ / ١ ١ القرطبي تفر ( ٢) 
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ومنوالعلم. الفضل ق دونه هو ممن الأعلم الأفضل تعلم عقلا سعد )لا 
هدوهالوا: الأمفاط"،، ي يوحد لا U الأّقاطّ و يوجد قد الأمثال 

)والعلمعامورت ابن وقال الفاضل(ُم، ق يوحد لا ما المقفول ق يوحد 
للأمةبالتشريع يتعلق لا الذي النافع العلم من موسى ماله الذي 

لدلكلأنه اش، وحي من إلا التشريع ق مستغن موسى فان الإسرائيلية، 
منيعلم أن مومى رام ؤإنإ علمه الرسالة تقتضي لا ذلك عدا وما أرسله 
الخن.من النافية العلوم من الازدياد لأن الخضر؛ به اممه حص الذي العلم 

وقال]حله[(ُ؛؛، ى /أ،\لاأ عتا زيف رب ووؤ لنيه" تحليا تعال الله قال وقد 
الحالة،وهمته الفاصلة، ه نفتشوقت( هدا موصى سمع )فنا القرءليت 
قفيكون منلئ،(ًُُ، أعلم إنه فيه• قتل من وللقاء يحلم، لر ما 'علم لتحصيل 

وفيهالعلم عل وحرص منه تواضع أفضل— أنه —مع الخضر موسى اساع 
فقدأفضل، الخضر أن ذللث، ق الشوكاز(ث)وليس قال ^. ١١له فضل زيادة 
الأحكامموسى فعلم بحلم، اختص إذا الفضول عن الفاضل ياحذ 

البواطن('".ومعرفة الغيب بعض الخضر وعلم الشرعية 
١به لهم تعلق فلا عنه الكلام وسبق لدنيا، ءلا أءهلا0 قد اممه ٣—أن 

اتخضرمليهبمامن أضل مسي أن البتة فيه لادس ايدي والصواب 

مادة)محقط(.، U٣١٦/ العرب؛ ؛ jUانظر وهورديئه، ١^٤ محشل م )١( 
العرب( jLlانظر النساء، أدوايت، من أشبهه وما الطب مه يعبأ ما وهو محنط، جع )٢( 

مادة)محنهل(.، ٣١٥\ا

واختمار.يتمرفح ٣ ٠ ٢ / ١ ١ للألومى ا،لعاف روح شر )٣( 
واختمار.بتمهرفح /١٣ ٠ / ١ ٥ والتنوير التحرير )٤( 
١ّ ٠ / ١ ١ القرطبي ضر )٥( 
واختمار.، بتهبمرف٤ * ٨ / القل.ير؛ فتح )٦( 





ثمالأنبياء بلاء الناس أشد )باب الخاري• وترجم ذالأمثل('آُ، الأمثل نم 
منأفعل والأمثل الفضل، ق الأولية راراد ت الحافظ قال فالأول(، الأول 
علالأنياء أفضلية عل هدا فدل الفضلاء(^، وهم أماثل وابمع المثالة 

سيق.ما عل أوولايته الخضر بنبوة القول عل هنا والكلام سواهم، من 
حطبه موسى أن عباس ابن عن العلري ذكر فقد الأثار وأما 

اللهأنجاهم إذ وذكرهم والعمة الخم هن اللص آتاهم ما رفدكر قال؛ قومه، 
فقال؛الأرض ق امتخلفهم وما عدوهم هلاك وذكرهم فرعون ل آس 

وآتاكممنه محبة عل وأنزل ه لفواصهلفال تكلميإ بتكم موسى افه وكلم 
فلمالخوراة. تقرؤون وأنتم الأرض أهل أفضل قسيكم سأكموْ ما كل من 

منرجل له فقال إياهم وعرفها ذكرها إلا عليهم اممه أنعمها نعمة يترك 
متك؟أعلم أحد الأرض عل فهل اممه، بي يا كيلك هو إمرائتل• بي، 

يقول:اممه إن فقال؛ اله مجومى إل اله ج؛رابل س اممه فبعث، لا. قال؛ 
منه،أعلم أحد لا قوله؛ ل علميه نمبح ءاوى؟(رم، أضع أين يدؤيك وما 
بدللث،.له إقرار وهدا الأرض، أهل أفضل إنه ل علميه يعتب وا 

)أجعقوله؛ ه تيمية ابن عن العل نقل فقد الاخملع وأما 
فقدأفضل الخضر إن قال فمن الخضر، هن أفضل موسى أن عل الملمون 

أوول(ُ"•ض الخضر إن فتل وسواء كفر، 
3كنلام، العليها الخضر من أفضل موسى أن أقررنا اخركا" قبهه 

صحح.حن الألبانرت مال (، ٦٠١)٦٠١/٤الترمذي سن )١( 
واختمار.يتمرف ١ ١ ١ / ١ * الباري نح )٢( 
واختمار.يتمرف  ٦٧/ ١ ٨ الطري تضر )٣( 

٢٤/٢ّ)٤(نحصرالفتاوياكرةلأينتج



ء|ضاتأّسورةاثمف ريجوهرس—=—S——ء^ءء 
إلهام؟من له يقع بإ الشرع نحالف أن للول أن عل تدل القصة 

وعلالشبهة؛ فتسقط ول، محرد لا نبيا كان الخضر أولأون iالخوابت 
اممهأولياء من لأحد أن ظن )من ه: تيمية ابن قال فقد ول بانه التسليم 

وظاهرأباطنا يتابعه فلم وظاهرآ، باطنا محمد. متابعة غر اممه إل طريقا 
وجهان؛من غالهلآ كان الخضر مع موسى بقصة احتج ومن فهوكافر، 

الخضرعل كان ولا الخضر، إل مبعوثا يكن لمر موصى أن أحدهما— 
عامةفرسالته محمد وأما إمرائيل، بني إل مبعوثا كان موسى فان اتثاعه، 
الخضرمن أفضل هو من أدركه ولو والإنس، الخن اسن لحميع 

كانسواء يالأضر فكيف اتباعه، عليهم وحب وعيسى وموسى كابراهيم 
اشعلمتيه اش علم من علم عل أنا لمومى; الخضر قال ولهدا وليا؟ أو نبيا 
لأحدوليس أعلمه، لا اش علماكه افه علم من علم عل وأنت، تعلمه، لا 

هدا.مثل يقول أن محمد رسالة بلغتهم الدين الئقل؛ن من 
وموسىاءو، موسى لشريعة محالفا يكن إ الخضر فعاله ما أن — الثاق 

وافقه(>ى.له سها ٣ س ضح التي الأسباب علم يكن ل؛ 
فالتعلقالخضر مع موسى قمة )وأما القيم ابن قال 

عنمحرج وممر إلحاد الليف بالعلم الوحي عن الاستغناء نحويز ل حا 
معكالخضر محمد مع أنه ادعى فمن ... الدم لإراقة موجب الإسلام 

شهادةوليتشهد إسلامه فليجدد الأمة! من لأحد ذلك حون أو موسى 
خاصةمن يكون أن عن فضلا الإسلام لدين مفارق بدللثح فانه الحق 

الموضعوهدا ونوابه. وحلفائه الشيهلان أولياء من هو ؤإنإ اممه أولياء 

سير.يتصرف ٢  ٦٣/ ١ ١ الفتاوى مؤع حم' 



صاهتصةصء=^ء^ء^ء=ء^ء^ءضلإهم
رْ(ُأُأفجرك منهم، الامتقامة أهل وبتن القوم زنادقة ب؛ن ومفرق مقْلمر 

موسىمن أفضل الخضر أن الحهالت لبعض )وقع القرطبي؛ قال 
هدهعل نفلره قصر ثمن بمدر إنإ وهذا القصة، -يده متمثكا 

بهتعال اش حصه فيإ ولا مومى.، أحوال مجن ثيء ق ينفلر ولر القصة، 
ثيء،كل علم فتها التي التوراة ؤاعطائه اطة، كلام ومملع الرسالة، من 

اشأن ترى ألا ق^، عيسى حتى شريعته، نحت، إسرائيل بتي أنبياء وأن 
أنلثوأ ٧١أشتزث قا وزرهدى إنآأرنآلؤن>ثنؤ قال: 
ولرقليل، إلا الأحكام من فيه فليس هدى كان ؤإن والإنجيل ه، هادوأ 
ؤتعال؛ قال كا أحكامها، ومبتا معلنا بل للتوراة، ناسحا عيسى. محئ 

ؤإمامهمفهوأمامهم وعليه • #ؤ 
لأذنكع(آداثر(قوله: ذللث، من ويكفي وأفضلهم. وأعلمهم 

اشرمحه يشق من أول وأن العزم، أول من موسى وأن أرظنق،وبج،ه، 
يوممحشر ل ليس وأنه العرش، اق بمتعلما موسى. فيجد نبينا.، 

فأمافضائله. من ذللث، غر إل ق^، نبينا أمة بعد أمته من أكثر القيامة 
إذبالاتفاق؛ برسول فليس نبتا كان قاف نبي، ايه عل يممق فلم الخضر 

علتنزلما ؤإن أفضل. والثّول أمة، إل أرمل الخضر. إن أحد يقل لر 
إنقلتا: ؤإن أفضل. فهو أكثر، وأمته أعفلم، موسى فرسالة رسول؛ أنه 

مقطوعأم وهدا الول. من أفضل البي أن إشكال فلا ون؛ كان الخضر 
ولأنهبالضرورة؛ الشرائع من معلوم أمر فائه كافر، ومحالفه ونقلا، عقلا به 

قطعا،منها أفضل أمة كل ونبي الأنبياء، من أوغِْ موسى، أمة من واحي. 

جر.ييتصرف  ٤٧٦ fyالسالكين امدارج 





ss ^إقواد1وا

عنالحافظ نقل وقد تصح، لا الشذوذ ودعوى الحدثين('أُ، بعض 
قيلالخضر مات الحديث! أهل من وطائفة البخاري )وقال قوله! السهيل 
العالم،أهل من ممر قول هدا زال وما الهجرة(ُه، من ستة مائة انقضاء 

الخضرأن عل )والدليل وقال! الحقفن، إنه الحوزي ابن قال حتى 
العالإء،من المحمقين وإحماع والمسنة، القرآن، أشياء؛ أربعة بباق لمس 

والقول(ص.

عنالخوزي[ ]ابن ذكره فقد الحمقتن إحماع )وأما القيم! ابن قال 
ماتالخضر إن قال وممن قال! مات، الخضر أن الرضا وعل البخاري 

إنهيقول من قول يمح النائي ابن وكان إمامان، وهما المنادى وابن الحرنج، 
عنوذكر أحمد، أصحابإ بعض عن موته يعل أبو القاصي وحكتم، حتم؛،، 

إلياق أن عليه لوجب، حيا كان لو بأنه احتج أنه العلم أهل بعض 
بال(وأنه الخضر تعمثر عن الحري إبراهيم )سئل القيم! ابن قال الثمي،آ'أ*، 

إلاالناس ين هدا ألقى وما منه يتتصفج لر غائّ، عل أحال من فقال! 
كيف،فقال! أحياء؟ هما هل ؤإلياس الخضر عن البخاري وسئل شيْنان، 

اليومهو ممن ستة ئة رأس عل يبقى لا س! المئي قال وقد هذا يكون 
وماؤ فقالوا! الأئمة من غرهما ذلك، عن وسئل ؟ أحد الأرض ؤلهر عل 

!هس تيمية ابن وقال • ٠٠٠(إأأ: آ-لثدولأ قثز نق ^؛^، ٥١ءنئااشآص1 يقر •جعنا 

.yTواللغاتللووي\/\<الأماء )١(مديب 
حجرا'لأبن )أ(الزهمالضرفيأ:مارالخضر 

واختمار.يتصرف  ٦٨/ ١ النش المنار )٣( 
واختصار.بتصرف  ١٧٢/ المنيف النار ( ٤) 
واختمار.بتصرف  ٦٧/ ١ المنيف النار ( ٥ ) 



^إقو|قاتسورأاثٍف 

ؤيروىيريان باقيان وش والناس الخضر تعمثر عن أحمل الحربي( )مال 
إلاهذا ألقى وما منه ينصف لر غاب عل أحال من ت فقال عنهإ 

الثافالقول والصحح العرب، ابن )واخارْ القرطي: قال شتطان(ّ، 
وابنالغباري، ابن أيضا: بموته قال وممن نذكرْ(ُ'*، ما عل حي أنه وهو 

عطية"'،وابن، م، والنفاس العرب، وابن ناصر، بن المضل وأبو الخوزي، 
حجروا؛ر، همُ"، وا؛ز، القثم، وا؛ر، محمية، وا؛ر، المر'كا'ً'، الفضل وأبو 

وغيرهم.
وابنالقثثري، القاسم وأبو الثعلي، فمنهم: بحياته القائلون أما 

وغرهم.العيد'"*، دقيق وابن والنووي، والقرطي، الصلاح، 
أنهالمحققون عاليه الذي )والصواب ظق: تيمية ابن قال تنبيم- 

لوجياالشي. زمن، ل موجودا كان ولو الإسلام يدرك ب وأنه بت، 
قال)وقد وزاد: القيم ابن ذللئ، عنه ونقل معه('**، ويجاهد به يؤمن، أن عليه 
وكانواالأرض ل تعبد لا العصابة هذه تأاااك، إن اللهم بدر: يوم اليي، قال 

وقبائلهمآبائهم ء وأما بأمائهم معرومح، رجلا عثر وثلاثة مئة ثلامث، 
محمؤعق قوله وأما المألة، ق قوله فهذا حينثذ؟(ُآُ، الخضر كان فاين 

واختصار.بممرف  ٣٣٧/ ٤ الفتاوى محمؤع )١( 
)أ(ضرالقرطياا/ا؛.

حجر.لأبن الخضر أخار ؤ، النفر الزهر مق فنمن ينظر )٣، 
.٣٣٤عطة؛/لابن الوجتز )؛(الحرر 

.٤ ٧ ٤ U/ حيان لأبير الحيهلُ البحر ضر )٥( 
٣٤٩/١ّ)ا-(يظراسوالهاة 

الزهر.و والحافظ اشر j حيان أبو ذكرْ )٧( 
٠٠٧ / ١ القيور زيارة )٨( 

)ه(ادارالشفا/ام^





إقداد1تّورةالمفء

لكنفإذا قال! . يتبعني أن إلا ومعه ما حنا لكن موصى أن لو بندم نمى 
الخمعةمعه فيصل حنا، لولكن الخضر يتبعه  jiفكيف موسى حق ل هذا 

هذهإمام خالفح يصل عيسى أن ثبت كإ رايته، تحت ويجاهد والخإعة، 
ونصرحفر يكون أن مانع لا بأنه والحديث الأية عن وأحسب، الأمة(ُأ*؟ 
معمرنبي إنه الثعلي: هول، معنا ومر يرى، أن دون حلفه وصل الني. 
هذاعدم الأصل أن )الخوامب، كير• ابن قال( الأبصار، عن محجوبر 
٠.التوهمات(* بمجرد العمومات نحصيتس منه يلزم الذي البعيد الاحتإل، 

حديثامن جهنلقته البخاري به احج ما موته عل القالية الأدلة وأقوى 
هوممن يبقى لا منها منة مائة رأس فإن هذْ؟ ليلتكم أرأيتكم عمر• ابن 
ذللث،ينخرم أن بذلكا )يريد فقال! ذلك وفسر أحدأ"ُلإُ، الأرض عل 

مانحوه: أو بشهر موته قبل قال أنه الني. عن جابر وعن القرن("؛، 
ًُُ.يومئذ حية وهي ستة مائة عليها تاق اليوم منفومة نمس من 

فقالاُآ':الاستدلال، هذا عل رده العلعام بعض عن القرطبي نقل وقد 
لعمومحي الخضر إن يقول، س قول، بهللأن عل به استدل، لمن حجة )ولا 
الاستغراقمؤكد لكن ؤإن العموم لأن منفوسة(، نفس س )ما قوله: 
لرفإنه ^$؛؛، ١١عيسى يتناول ل؛ فكإ للتخهبس. قابل هو بل فيه، نصا فليس 
أنهْع الدجال يتناول ولا ومعناه، القرآن بنص حي فهو يقتل ولر يمت، 

.م يف يتص ثمعدها ما 4 ، ٨٦.ص الخضم أخا) ّ ؤ النضر م ال انظر )١( 
.١٢٠٩١; كم لأبن وانهاة البداية )٢( 

x٢٥٣٧)١٩٦٠/٤(،صحب١١٦)٥٥/١ساسري

,(.٠٣٨إ؛إتي'ت؟/ي,))
.٤ ٩ ٠ ٦; اكهم ق القرطي انماس أي لشيخه الكلام أصل )٦( 



^إقراتاتسورةاث؛بجف

مئاهدآوليس ^٤ ٤١١الخضر يتناول نر فكذلك الحاسة، حديث بدليل حي 
بعضا،بعضهم محاطة حالة ببالهم نحهلر حتى نحالطهم تمن ولا للناس، 

الأرض()عل قوله! ق واللام والألف، يتناوله، لا العموم هذا فمثل 
غالياوإليها فيها تصرفهم بدليل العرب، أرض وهي للجنس لا للعهد 

يهمعلا تما والسند الهند حزر وأقاصى ومأجوج، يأجوج أرض دون 
هذاوبتحو الدحال،ُأُ، عن جواب ولا علمه، يحلم ولا اممه، المع 
احتجروقد قال؛ النووي وكذللث، بحياته، فتواه ق •؛محلقه تيمية ابن أجاب 

والخمهورميتر، ^^ ٤١١الخضر فقال المحدشن من شذ من الأحاديث، ببمذه 
البحرعل كان أنه عل الأحايين، ؤيتاولون فضائله، ق سبق كإ حياته عل 

دروجهفالتعبير جدأ، بحيي وهذا نحموص(ُأ*. عام أتيا أو الأرض( لا 
جزيرةلا الأرض كل أي الأرض جنس، الراد أن ل ظاهر الأرض( 

حديث،هو صحيح بمخصص أحرج فقد الدجال وأما فحسبإ، العرب 
أجابوقد الحديحج، عموم ل داخلا الخضر فض، ه، الداري تميم 

مبسوطاشاء من فالثراجعه قويا جوابا القرطثيا كلام عن، ظك الثنقيهلي 
منبائلة بموته القائلون اسمتدل كإ بعدها. وما  v٣٩٧/تضيره ؤ، 

القيم،لأبن، النية—، والنار الإسلام، شيخ كتب، 3، فيها النفلر يمكن، العقول 
وغيرها.حجر لابن الضر والزهر كثير، لأبن، والمهابة والدابة 

استدلواكإ وآثار، ؛احاديث، اسمتدلوافقد بحياته القائلون وأما 
بالخضر.اجتإعهم وفيها والعوام الثايح يذكرها وحكايات، بقممص 

.٤٤-٤٢/١١)١(تفرالقرطيى
واختمار.يتصرف ٩ ٠ ١/ ٦ ملم عل النووتم، ثرح )٢( 



إا،ماد1دا|،،ورةار،مف

]ابن)قال الحافظ: قال ثيء، مها يمح فلا والأم الأحادت أما 
ؤإنإالقل، أهل باتفاق ثيء منها يصح لا حياته ق ورد ما وحمح لحية[: 

ؤإمايعرفها، لا لكونه إما علته يذكر ولا الخمِ يروي من ذلك يذكر 
ممافهو المشايخ عن حاء ما وأما قال: الحديث. أهل عند لوصوحها 

فلأنأنا له فيقول يعرفه لا شخصا يلقى أن لعاقل محوز كيف منه، يتحجي، 
"عجالةممابه: ق ه الحوزي ابن )تصدى ممر: ابن وقال فيصدقه!(*''، 

ومنموصوعة، أما فن ذللئح ق للأحاديث، الخضر حالة رح ث ق المنمملر 
وقدأسانيدها، صعقا فن بعدهم فمن والنابعتن الصحابة عن الاثار 
يدكرالتي )الأحاديث القيم: ابن وقال الانتقاد(*"، وأحسن ذللثح ق أحاد 

قالواحد(*؟*. حديحح حياته ق يصح ولا كذبح كلها وحياته الخضر فيها 
الأم باق هو وهل الخضر تعمجر عن ؛حشت، المنادي: ابن )وقال الحاففل: 

والأحاديثذللثح، ق روي ما أحل من باق بأنه مغرون المغفلجن أكثر فإذا 
وحجرثقتهم، لعدم ساقعل الكتاب، أهل إل والستال■ واهية ذللثح ق المرفوعق 

منذللثح عدا وما كالرح، ؤياح وحجر كالخرافة، مملقة بن لمة م
علأدحلتح أما إما حالها: نحلو لا والأعجاز الصدور واهية الأحمار 
ذلل؛،(*".تعمد بعضهم استغمالآأويكون الثقايتح 

حلافالقوية الأدلة حيحح من القس إليه مميل )والدي الحافظ: قال 
جهةمن شبهة عرضحح ربإ ولكن حياته، استمرار من العوام يعتمده ما 

واهيةها أمانين. أن هب فيقال: استمراره عل الدالة للأحبار الناقلين كثرة 

واختمار.بمرق  ٠٣٩ ١; ممر لأبن والمهاية الداية )٢( 
)م(اداراسا/بآ■.

واختمار.بمرق  ٨٢التمر الزهر )٤( 



ءءءءءء^ء^^ءءء^ءء^ءءء^^^صلإآملإمجار،صف إسراد1تاسورة ^
قيصغ فإذا تضعيفها يقتفي سثب من لم يلا منها طريق كل إذ 

•؛ههسهقال ثم المعنوي( باكواتر يلتحق فد الصورة هده عل فانه المجمؤع؟ 
اممهرسول إل محيئه عدم بقائه عدم عل الأدلة )وأقوى ت الشبهة هده د رق 
شرعي(*'*.دليل يغر القيمة الأعمار أهل من Jالتعمار انفراده و. 

يومإل ثم الأن إل باقيا كونه ل ا-ادووى-ا روحكى كم• ابن قال 
حكاياتذلك ق وذكروا بقائه، إل الصلاح وابن هو ومال قولن، القيامة 
ثيءيصح ولا الأحاديث بعض ق ذكره وجاء وغبرهم لف العن وآثارا 

Tحرونورجح صعيف• ؤإسناده التعزية أحاديث وأشهرها ذللتا، من 
[٣٤]الأنبياء;ب ^ماظناذثزينىاشآصنم ؤ تحال! بقوله واحتجوا حلاقه، 
الأرض"،ق تعبد لا العصابة هذه تيللثج إن اللهم ه؛ الّمح، وبقول 

لكانحيا ولوكان معه. قاتل ولا اممه.، رمول إل جاء أنه ينقل لر وبانه 
الخنالثقلن: حميع إل مبعوثا كان لأنه وأصحابه؛ النبي. أت؛اع من 

اتياعي"إلا ومعهإ ما كيين وعيسى موسى كان لو قالت وقد والإنس، 
منةمائة إل الأرض وجه عل هو ممن يثى لا أنه بقليل: موته قبل وأمحر 

الدلائل('".من ذللت، غثر إل يطرف،، عن تللث، ليلته من 
يكفيلا الوقؤع إمكان ومحرد مات، قد أنه المسالة هده ل والحق 

لأنصحيح، صريح دليل قيام من بد فلا غرم، أو الخضر بقاء عل دليلا 
فوليقوي ما الأدلة ق وأن مميإ لا المعتاد، يخلاف، الاماد هن.ه هلوال بقاءه 

مر.كإ التكلف، من ء بثي إلا رده يمكن لا وبعضها بموته، قال من 

)ا(الزهمآأ"ا؛
واختمار.بتمرف  ١٨٧م/ممر ابن ضر )٢( 



=|ضاق1تسودةامف 

الخضراحييني يقول؛ ممن حدر عل كونوا ~ ة الخام
طوائفانحدما قد والخضر موسى قصة أن )واعلم عاسور! ابن قال 

أسوهما فأول موهومة. قواعد عليه بتوا أصلا الإسلامية النحل أهل من 
أؤتيهالذي العلم وأن صالحا، عبدأ كان ؤإنا نبيا يكن ل؛ الخضر أف منها 

أصلالموحودامت، ق تصرفه الذي تصرفه وأن إلهام، ولكنه وحيا ليس 
الدنيامرة انتهاء إل البهاء اش منحه الخضر وأن الباطنية، العلوم لإثبات 
منالعليا المراتس، لأهل يفلهر وأنه الباطنية، العلوم لتلقي مرجعا ليكون 

الإلهامأن ذلك عل وبتوا لتلقيه. أهل هم ما علمه من هم فيفيد الأولياء 
ملكلسان عل محيء وأنه الإلهامي، الوحي وسموه الوحي، صروب، من 

يميما يكون أن لإبطال والأصول الآكلأم علمإء انتصب وقد الإلهام، 
مراتب،ولتفاوت معصوما، ليس من بخواطر الثقة لعدم حجة، بالإلهام 

أنوالأظهر ّ تثضبهل لا موهومة أصول عل التقرح يقام ولا الكشف،، 
عنفحلته وما لقولهت أوحي، بإ إليه موحى كان وأنه الوو نبي الخضر 
هذهق قصّثخ التي الأحوال تللث، بعد خرم انقضى قد وأنه ، أمري 

الأجلمن غاية أقصى ق البئر يلحق الذي الموت لحقه قد وأنه السورة، 
الموموم؛نالصوفية بعض من إليه يعزى ما محمل وأن تقرصن، أن يمكن 

التيالخيال غشاوة عل أو لدييم، المعتاد الرمز نج عل محوك أنه بالصدق 
•الخضر('١؛ أمحرف يقول؛ ممن حذر عل فكونوا عليهم، تخيم قد 

ؤقالنعاش: 
بلاوتبدأ مفاجئة، بديعة نقلة الكريمة؛الأّإع الأيات نتقل ت^ 

واحتصار.يتصرف ، ١ ٥ / ١ ٦ والتنوير التحرير 



وانمرالفوائد من كثيرأ حوت التي العجسة القصة تلك ذكر ق مقدمات 
السلام.عليهإ والخضر موص بان أحداثها دارت والتي والدروس، 

هياوإد ؤ عل معطوفة ه موش مال وإذ ؤ )فجملة عاشور! ابن قال 
إذواذكر والتقدير! القصة. عل القصة عطف ٥[ ٠ الكهف! ]ه 

القصةق لأن "اذكر" تقدير ونامجها فيه. وما الزص ذلك اذكر أي محال، 
موسىله سار الذي الغرض )وحيف قال! آدم(راُ. كقصة وذكرى موعفلة 

عنلإحراحها القمة، ق عفليم موقع فله وتشويق، إيجاز بعد، لذكره اهخ 
الإعجاز('".بلاغة لحق قضاء والأمثال الخكم بديع إل القصص مهلروق 

ولمتنه وإدهال_موش م سؤله: 
لفتاهعمران بن مومى قال إذ محمد يا واذكر )أي • جؤلئك الهلري قال 

بجثمحرف أن إلا أكلفك لا لفتاه! "محقال : المي قال يوشع(ص، 
ه"ُ؛*.هال_موش وإد ؤ قوله! فذلك كشرأ. كلفت، ما قال الحوت. يفارقلئ، 

الأحادمثا؛مقتضى عمران بن موسى هو ه )#__ عطة؛ ابن قال 
ابنوهو واحد، غر موسى القرآن ق ليس إذ القرآن، و؛فلاهر والتواريخ 

العل،اء)الخمهورس طلسع! القرحلي وقال لسنه(رُْ، غره ولوكان عمران، 
إنهالكال! نوف منها فرقة وقالت، عمران، بن موسى أنه التاؤيخ وأهل 

واحتصار.يتصرف ٣ ٥ ٩ / ١ ٥ والتنوير التحرير ( ١ ) 
واحتصار.يتصرف ٣ ٦ ٠ / ١ ٥ عاشور ابن للطاهر والتنوير التحرير ( ٢ ) 

واختصار.يتصرف ٥ ٥ / ١ ٨ الطري نفير )٣( 
(.٤٤٤٩)١٧٥٤/٤الخارى)؛(صحيح 

واختصار.بتصرف  ١٣٢ ؛/ لأ؛نطية )ه(اضالوض 



ءإقراد1داسورةارمف 

عمران(را'.بن موسى قبل نيا وكان يعقوب بن يوسف بن منشا بن موسى 
هوقتام وأن الله، كليم عمران بن موسى أنه فته ؤيب لا الذي والحق 

عنهذا يبت قد واللام، الصلاة ضنا وعل علتهكا الّتي نون بن يوّّع 
لأبنقلت قال: جبثر بن سعيد فعن وغيرهما، الصحيحتن ل النبي. 

موسىهو ليس الخضر صاحب موسى أن يزعم البكال نوقا إن عباس: 
بنأبا حدثنى اش"ُ، عدو كذب عباس: ابن فقال إمرائيل. بني صاحس، 

إسرائيلبني ق خهليبا قام مومحى إن يقول: اللهرسول سمع أنه كعب 
إليهالعالم يرد i؛ إذ عليه اش فعتب أنا. فقال: أعلم؟ الناس أي فسئل 

ياموسى: قال متك. أعلم هو البحرين بمجمع عبدا ل إن إليه الله فأوحى 
فقدتفحيثإ مكتل، ق فتجعله حوتا معك تأخذ قال: يه؟ ل ، فكيفرب 

بقتاهمعه وانمللق انهللق ثم مكتل ق فجعله حوتا فاخذ فهو؛إ. الحوت 
ابنرد ّوى يكن ل( ولو التأؤيل، محمل لا نص فهذا نون(ُم، بن يوسع 
ءإالني صريح ومحها فكيف لكفى، ثوف عل عاص 

ثلاثةفيه )للعناء القرؤلبي: قال فقع. فتاه، يانه يوسع وصف وأما 
كانولما الشاب العرب كلام ق والفتى نحدمه كان أنه أحدها— أقوال: 
إلالشريحة ونديت، الأدب جهة عل فتى للخادم: قيل فتيانا غالبا الخدمة 

فتايوليقل أمتي ولا عبدي أحدكم يقل )لا ه: الهي قول ق ذللث، 
بنإفرابم بن نون بن وهويوشع الخادم الأية ل والقمح، تواضعا، وفتاق( 

واحممار.يتصرف ٩ / ١ ١ القرحلى وفسار ( ١ ) 
هماسابن ررد المحن ابن قال ٢: ١ ٩ ا/ الفتح ل الحافظ قال )٢( 

الزجرلقصد الكلام هذا أمثال ءيطالةون الحق غر سمعت إذا تفر ^١۶ ٨١١قلوب ولكن 
مرادة.غير وحقيقته منه والتحذير 

(.٢٣٨٠)١٨٤٧/٤بحطإ



لأنهموسى فتى سمي وقتل؛ ^؛. ١١موسى أحت ابن ؤيقال؛ اص. يوث 
قاملأنه فتى سإه وقيل؛ الأول■ معنى وهلءا حرا، كان ؤإن لتتعلم لرمه 
وقال؛ه، وهال.محبجوأجنلوأبمُممقالإْاِيم ؤ قال؛ الحبا-؛ وهو الفتى مقام 

وقعبد أنه يقتفى القرآن فظاهر العربات ابن قال ه ؤ/ثودثنهأعنشأ، 
ضيرلا مما كله وهذا أحته ابن أنه )التفسير( وق يوثع. كان أنه الحديث؛ 

ظاهرأن العرب؛، ابن )وزعم فقال؛ حجر ابن وأنكره أملم('"، والتوقف به 
خاصأنه أو الفتى لفظ من أحده وكأنه يوسع ليس الفتى أن القرآن 

منعل، وأطلق، الساب، وهو الفتي من الفتى لأن بجيد ولم( تالرمح( 
شباظ("<.تكون الخدم أن الأغلب لأن شيخا أو شابا كان مواء نحدم 

صاحبه،قتام لو[معنى نون، بن يوشع )هو ظق؛ النووي وقال 
فتاهإن المقرين من قال من قول يرد الحديث، وهدا كنوح، مصروف، ونون 

منمرطا الحرية كون إؤ، يشير ، ٢٣٠الباطلة(الأقوال من ذللث، وغر له عبد 
١^٤موسى بميم يكون أن وأما عدأ، يكون أن يصح فلا السوة شروط 

بقتاهمعه "وانطلق هو.' قوله ق الباء بل باطلا، قولأ وليس يمتنع فلا 
ه.قوله؛ منه وأومحح ممايشعربه، يوشع 

بيتوفح اليو مجومحى بحد إمرائيل بني قاد النءي هو الي^ ؤيوثع 
إلابثر عل محس لم° النئس "إة قال.؛ التيه، بعد يديه عل المقدس 

لقومه؛"لآ:ضيئيلقال اسمص،ولاما ^لإثائناتال:تي،

واختصار.يتصرف ١ ١ / ١ ١ القرطيي ضر )١( 
واختمار.يتصرف ٤ ١ ٥ a/ الارى، فح ( ٢) 

.١٣٨/١٥اJإ)٣(شرحالووىءلم
البخاري.شرط عل صحح ]سنائه الارتازوط؛ مال، (، ٨٣أ\/1ْ،)؛ا أخمد ند م( ٤ ) 



إةاراد1اتسورةار،مف

وأمحويا بمي أحد ولا خا، تن ولما :بما ي؛ي أف وهويريد امرأة بمغ ملك 
محثزارلأدها، تتظئ وهو حلمات أو ع؛ا انرى ولأأحد ئقوقها، يرقع 
مأمورة!يك للشثس؛ مماق دؤاك، مذ أو العصر ضؤم المريؤ بذ قيئا 
علنه"ُا'.، ٧٥١فخ حص هحتتت علمتنا، احبسها اللهم مامور وأنا 

اليرد؛ إ أزال، لا )يريدت الفراء؛ قال ه ؤ'؟وقوله؟ 
ثجنعأبيع هِ-حق أسير أزال )لا الطيري؛ قال مكاز((ُ"، أبرح 

مقصودهبلؤغ عل اله موصى عزم عل يدل وهذا آتغتننح(ُم، 
ملتقىعند يلقاه أنه إليه أوحي قد إنه إذ الصالح، بالعبد والاجتعلع 

إنأب-رحأأ لإلأ قلتاأ )فان الزمحئري؛ قال أي• حديث ل ك،ا البحرين 
الفر.عل لا الإقامة عل دل فقد الكان— برح ~من أزول لا بمعنى كان 
وقدأزال، لا بمعنى هو قاوتا1 الخ؛ر، من بد فلا أزال، لا بمعنى؛ كان ؤإن 

كانتفلاما الخال أنا عليه. يدلان معا واللكدم الحال لأف الخثر؛ حيف، 
مضروبةغاية و مج_حآتنئن أخ حق م فقوله؛ الكلام وأما مفر. حال 

فالمرادالبحرين("؛. محمع أبلغ حش أسير أبرح لا فالمعنى؛ غاية، وتستدعي 
محمعإل يصل حتى والمشقة، الشقة يعد ْع صيره عن يكف، لن أنه 

موسىقول )مسبخ ممر؛ ابن قال القصة، مبدأ نعلم سق وبإ البحرين* 
منءنا.ه البحرين، بمجمع الله عباد من عبدا أن له ذكر أنه لفتاه؛ هغ؟ 

أنمحذلك؛لفتاه وقال إليه، الدهاب، فأحب، موسى، به محهل لر ما العلم 
فيهالذي المكان هال.ا أبلغ حتى سائرا أزال لا أي مج-ععآلختان حقأبيع 

/U(.١٧٤٧) ١٣٦٦/٣(،صح؛،حيم٢٩٥٦)١  ١٣٦را(صح؛ءحالبخاري
واحممار.بمرق  ٢١٣٥; الفراء نكرا لأب القرآن ساف )٢( 

.00)م(شراممرىحا/
واخمحار.بمرق ٣ ١ الكشاف؛/ )٤( 



علإك٢ إسواد1تسهرةامف 

مج'عالبحريناُ'ر
dم>تحنة؛آمتلي  ٠٠وقوله 
الحرين،ُ"،رملتقى أنه •كنها اش رصي هماس ابن عن روى 

ابنمال احتإعها(ُم، ملكن أي ملكن، امحم )والجمعت الشنقيهليأوقال 
الروموبحر المشرق، يل مما فارس بحر وهما واحد! وغر قتادة )قال ممر؛ 

محلتجة،عند البحرين محمع المرض• كعب بن محمد وقال اجلغرب، يل مما 
بهالاشتغال ينبغي لا البحرين وتحديد الغرب،(*"، بلاد أقمحي ؤا يعّي 
منالارتحال أن به الحرم يبُي، ما لكن إليه، لأشثر ؤإلأ الفائدة لعدم 

بعض)وزعم الشنقيهلي؛ قال يقينا، كان قد الملام عليهمإ وفتاْ موصى 
بأنه بدعوى الحرين، محْع إل يسافر ب موصى أن العاصرين الملاحية 

أنهالقطع ق ويكفي والبهللأن. غاية ق زعم تارنحه، ق ذلك، يعرف، 
فيهمفر بأنه التصريح ْع تؤما٩ امحح بتنثلما ؤ تعال! لقوله مناقض 

موصى؛عن قال ولمزا الفر، بعيد ق إلا يكون لا وذللا، وتحب، مثقة 
®JuJ  القرآنناقض ما أن ومعلوم ]الكهف،[. ؟و  ٦٢فيا

المقيضنصدق لاستحالة العقلاء  ٤٧با•؛باطل الحق نقيص لألم، باطل، 
معا(*ْ'.

واختمار.يتصرف ١  0٧٣إ ممر ابن ضر ( ١ ) 
1TUA/اكور )أ(الدر 

سر.بصرف  ٣٨٥ frافان أضواء )٣( 
.١ ٧ ٤ / ٥ ممر ابن ضر ( ٤ ) 

واختصار.بتتمحرف  y٣٨٥/ اليان أضواء )٥( 



^إقواد1تاسورةارمف 

بمجمعالراد عباس! ابن عن القرطي )نقل الحافذلث قال لطيفة- 
ولاثابت غثر وهذا علم. بحرا لأمإ والخضر موسى احتاع الحرين 

المهيلقال كإ احتإعهإ مناميه ق يذكر أن محن ؤإنا اللفظ يقتضيه 
التوقيتأنسب )ما اJقاءيت وقال البحرين('أُ، بمجمع البحران اجتمع 

قرنهالذي بالون وتزودهما العلم. بحرى بمجمع الماء، بحرى بهجمع 
القلوب("'.حياة العلم لأن الحياة وع؛ن يهلرون، وما بالقلم اممه 

ممم؛ؤأزمحغفايم
قوماأن كإ مبهم، انمهر من زمان والحقبة )الحم، المحاس! قال 

الهلري1وقال حه.ثة('آ'، جع وحم، أحقاب، جعه والحقب مبهم، ورههلا 
بلؤخعل عزمه إظهار فمراده وهوواحد("'، ودهرا، زمانا أوأمثر )يقول! 

الوقت،ذللئج ق أنفق ؤإن شاغل يشغله فلا الصالح والاجتعلغ؛العيل. مراده 
ثربالحرين مجع أبلغ حتى أبرح لا )المعنى: عاشور: ابن قال العلويل. 

منفتاه تاييس تيذا أراد وكانه محالة، لا بالغه فإف طويلة أزمانا أو قريب، 
ه ٦٢سرقهنن.اتباآ كناعن ؤلثل. بعد قوله عليه دل كإ رحوعهإ، محاولة 

.٠٠٠متحد(عزم عل يكونا حتى فتاه عزيمة شحذ أوأراد ]الكهف،[، 
الخضر،علم له زكى افه لأن الخضر للقي اسخ موسى معي انية؛ ف~ 
أناسمن فكم والأحرة، المنيا ق المافع المزكي الحلم نهللم، أن لما فينبض 
قليلأونفحه ينفع، لا لعلم ءلل-ا الحار وراء ما إل وسافروا ديارهم تركوا 

سر.بتصرف  a٤٠٨/ الباري فح )١( 
الدررلاوقاعيه/أ1ا.)آ(ظم 

واحتصار.صرف ٢٦٥-٢٦٤/٤اكرآنساف )٣( 
٥٠ ٦ / ١ ٨ الطري تفسر ( ٤ ) 
واختصأر.يتصرف  ٥٣٦ / ١ ٥ والتنوير التحرير ( ٥) 



ءءإضاداتسورةاامف

أننبيه وأمر العزة رب زكا0 الذي هو الشريعة وعلم بغثره، ووزن إذا 
العلومبقية إهمال يعني لا وهذا ]طه[. ه عتاآئ نذق رب وثل ؤ منه يستزيد 

والسنةالكتاب إهمال مع ليس ولكن للحاجة، الغرب ق طلبها عدم أو 
نحاوزه.وعرم دالشرع العلوم هذه صبعل فيجب معارصتهإ، عن محفلا 

ليقول كان أنه اليي عن الصحح )ق I تيمية ابن قال 
الأموروشر محمد هدي الهدي وحير النه كلام الكلام }حير حطبته! 
أمحربإليه كان من فكل كازلك، كان ؤإذا ضلالة{، بدعة وكل محدثاما 
وشبههأبحي عنه كان ومن أحق، وهوبه أقرب الكإل إل كان أشبه وهوبه 

ممهكان من هو والكامل أحق. وبالباطل أبعد الكإل عن كان أصحف، يه 
وأعظمورسوله به اممه يأمر لما أنع كان فكلمإ أصبر، يصيبه ما وعل أطهمع 

وأفضل،أكمل كان وقضاه قدره ما عل وصبرا ؤيرصاه محبه فيإ فه موافقة 
ذلك(لأ'.بحب القص من فيه كان هذين عن نقص من وكل 

ظايخاصعضث١ساإهثابؤ وقوله٠ 
ؤئ؛االحرين محمع وفتاْ موس بلغ فنا رض؛ الْلريت قال 

وقيلالسمكة، والخوت أصلأْ(ُ'*، قال! محاهد، عن تركا، يعني 
مكانعل علامة فقدانها وجعل زادهما، كانت وقد الن.ملث،'اُ، من عظم ما 

معاللام عالهإ وفتاه لموسى الأية ق الشان نسب وقد مبق. كا الخضر 
ؤ4}ذ\صولاحقأ! موسى قول بدليل الحوت، محمل كان هومن يوشع أن 

العربية؛أهل يحص )قال الملبري؛ قال قولان، ذلك، ق وللعلياء ه، •ءو\ءدا 

واختمار.يتصرف،  ٥٦٧ / ١ ٠ الفتاوى محمؤع ( )١ 
يم.بتصرف  ١٥٧/ ٨ الطري تضر )٢( 
)حوت(.مائة  ٢٦آ/ العرب، ان ييطر )٣( 



=إقراد1تمورةاومض 

كإإليهإ، النيان فأصيف نبه، الذي وهو يوثع، ْع كان الحوُت، إن 
وحازالعذب. دون اللمح من نحرج ؤإنا ء، واليثأث ^؛^^ ٠٣٠بمج ؤ قال؛ 

كإإليهإ، مضافا أحدهما حمل فكان نزوئام، حميعا لأتيإ ؤم؛اي يقال؛ أن 
كانلما ولكنه أحدهم حمله ؤإنإ الزاد، من كذا وحملوا القوم حرج يقال• 
قيل؛حامله يه نإذا ^iJJ^، حميعهم، إل أصيف، وأمرهم رأيبمم عن ذللثح 
علالكلام فيجرى حامله، يان ينالخمح إل فاصيف، زادهم، القوم ني 

عزاض لأن مئ1ا-مدهثا؛| قوله؛ ق فكذللثخ واحد، من والفعل الحمح، 
الكلام(*".من بينهم يتحارفونه وما بلغتها، العرب حاطسح ذكره 

موصىنيان أما حقيقة؛ متهإ كان النسيان أن إل العناء بحص وذم، 
فلاالظ؛ يوثع نسيان وأما يهللب، لما هذا أهمية مع الخومحتج، أمر يتعاهد فلم 

ذللث،أعلم علما ل اجعل رب "أي قال: اقوو مومى أن صح وقد فيه، حلاف، 
فقالمكتل ق فجعله حوتا فاخذ الرؤح فيه ينفخ حيث متتا نونا خذ قال؛ به، 

ممرا،كاشت، U قال؛ الحوت،. يفارقك، بحيث محرف أن إلا أكلفالثف لا لفتاه؛ 
مكانق صخرة قلل ل هو فبينا يوشع، ؟1 _موشكئق وإدهاوؤ قوله؛ فذللثج 
امتيقفلإذا حش أوقفله، لا قتام فقال نائم ومومى الحومت، ثصزب إذ ثريان 
جك؛الحاففل قال *". البحر لحل حتى الحوت، وتضرب محرم. أن ني 

منتفحل الحوت،" تمزب "إذ قوله مبلول، أي ريان" مكان "ق )قوله 
قالحوت، واضهلرب سفيان؛ رواية وق المر، وهو الأرقى ق الضرب 
ولاالماء، ق الحوت، فاضطرب لم معند إسحاق أبير رواية وق المكتل، 
اصطربالماء ق مضل فلما الكتل، ق أولا اصعلمرب لأنه بينها مغايرة 

واحممار.يتصرف  ٥٨/ ١ ٨ الطري تضر )١( 
)مآ(صححالخارىأ/؛0با)؟؛؛أ(.



اثمفسورة اقواتات 

البحر('".ق سره ق والثاف حمي، ما مبدأ ق الأول فاصهلرابه أيضا، 
ء؛محشلتذآمعءء قولم؟ 

Iوالرب مربا، البحر ق ملكه الذي طريقه )اتحد ت اسري قال 
بعضهم؛فقال صفته، ق احتالم، ثم فيه. يذهب يرب،! والمذهبا، المسللثح 

جامدأ،ماء صار بل آخرون؛ وقال كالححر، فيه يساالث، الذي طريقه صار 
إلالم ل ميله انحذ بل آخرون؛ وقال حجرأ، صار ل آخرون؛ وقال 
^1؛اممه قال كإ يقال أن والصواب، الحر، ق لا إليه وصل حتى الماء، 

أوالأرض، عن يانجياي، يكون أن وجائر سربا• الحر ل طريقه وانحذ 
الهه؛؛قوله إل يشر به('"، الحر روي ما فيه الأقوال وأصح ذللثج. غر 

علميهفصار الماء حرية الخومحت، عن اممه لئج وأمسربا البحر ل سبيله فاتخذ 
اوكوة"'".ئل صار عليه يلثم لا "فجعل رواية؛ ول اّقسم، ْثل 

واختمار.يتصرف ٤ ١ ٥ a/ الباري فتح ( )١ 
واختمار.يتمرف  ٥٨/ ١ ٨ الطري شر ( ٢) 

(.YVAO ١٨٤٧)ح؛؛ة(،محسا؛/ ١٧٥٢^اري؛/
(.٢٣A٠)١A٤٧/٤)٤(صححثا



ءإقواق1تسورتادٍف وإإلإموءء^^^^ءءءء^^^عءءء ءه

والنسورالبعث جديدهلي دليل الحوت قمة 
الؤمن،عن به وتقر الناظر له يعجس، ما الحوت شأن محن كان لقد 

هوالبحرين بمجمع عبادى من عثدآ إن إليه اطه "فأوحى الحديث! ففي 
مكانتحدد علامة له فجعالت، ممتدا كان المجمع وكأن مك"أا'، أعالم 

منهيتزود وكان معه محمله أن أمر الدي الحوت يفقد أن والعلامة اللقاء، 
آية،الحوت له اممه فجعل لقيه إل بل ال"مأل ١. فإنه مفرجما، ق وفتاه 
هدامثل أن والعادة ١"، ستلقاه فانالئ، فارمع الحوت فقدت إذا له! وقيل 
حديدةآية الفقد كيفية جعل اممه لكن وتركه، الحوت بنسيان يكون الفقد 

ففيوالنثور، الثعث، ثم ومن الموت يعد الإحياء عل باهرة وعلامة 
لهايقال عن الصخرة أصل "وق؛، صخرة عند نزلا وفتاه موسى أن الحديث، 

العبنتلك ماء من الحوت فأصاب حني إلا ثيء مائها من يصيب، لا الحياة 
فمرةلعليفة، نكتة هدا وق البءحر"ُم، فيحل الكتل من وانسل فتحرك قال 

إثباتمن سإعه يكرهون كانوا بإ قريش كفار السورة تصدم أحرى 
هذاأن الراد إذ للسايالن، قاصمة هدا )وق ظقيه: القاعي قال اليعن،، 

القصة،هده عن يسألوهم أن قريشا فمر الضلبن، هؤلاء ليي وقع الأمر 
؛الثعخ،يؤمنواأن لنمهم فصدقوهم، أحبمرتيم ما بمثل عنها أحبروهم فإن 

قمنه ممر وصار مشويا كان أن بحد الله أحياه الذي الحوت هذا لأمر 
ؤإنتحكم، فهو غره ق وصدقوهم هذا ق يصدقوهم لم ؤإن البهلون، 

X١٢٢)٥٦/١)١(صححالخاري
)٨٧(.٤ ١ / ١ البخاري صحيح )٢( 
:٤٤٥٠)١٧٥٧/٤اJخارىصحيح )٣( 



امفسودة ^!^٥٧ 

يعمل('ا'.من أفعال من ليس عيثا، موالهم كان أمر كل ق يتهمونيم كانوا 
هؤةنا.؛ثاورإهادلشتc.يناقوآءئا قولم؛ 

ه^٥١١، الحرين محع وهو الموصع ذلك ه )ؤقنا-بماورإ البغوي! قال 
ذلكه جائرا )^٥^١ الحوزي؛ ابن وقال ه(رأ'، عدآءئا ءابما جننئ موصى 
بالطعام،موصى فدعا النصب، أصا-هإ الخومته، فيه ذهب الذي ا،لكان 
جلخرظا القاعي• وقال الغداْ(ُم، طعام وهو و _A،U تمءابما فقال؛ 

علبه لتقوى ه ؤعدآءَظ لما أحضر أي ه ما ,cلشن ؤهال وتعب 
الإعياء('".

وهوالبحرين محْع جاوزة عل اليؤ؛ موسى حمل الذي ما ^-١^ وقد 
ممتدا،كان الجمع )كان القاعيت قال فر؟ الهذا من يقصدها المي غايته 
ار('°'.ف■مح٠عآحر المراد أن ظن أو أمامه، المهللوب أن موسى.؟ فظن 

قالزاد انحاذ وهو مسألة، فيه ه ءدآءَنا ؤcذا )قوله: القرطبي: قال 
زعإوالقفار، الهامة يقتحمون الذين الحهلمة، الصوفية عل ردا الأسفار، 

مجنوكليمه اممه نبي موسى هذا القهار، الواحد الله عل هوالموكل ذللث، أن 
العباد('".رب عل وتوكله بربه، معرفته مع الزاد انحذ قد الأرض أهل 

كّنامنصممثاينن.اتباهمكذ ٠ وهوله 

الدررلاوقاضه/مأا.)ا(ظم 
.١٨٦ه/البغوي بر تق)٢( 
واخممار.يصرف  ٢٣٧أ/ البر زاد )٣( 

واختمار.يتصرف ١ ٦ ٤ م/ للبقاعي الدرر نظم ( ٤ر 
.١ ٦ ٤ م/ للقاعي الدرر نقلم )٥( 
يسبر.يتصرف  ١٣/ ١ ١ القرحليى ممبر ؤ٦( 





؛3أشنن ^٠١^٠ عجما كونه مع ه آميه  lUp)البقاعي! قال 
قالالبحر(ُآ*، ق المكتل من اب فانعاش فانه لك ه ؤا0'ذ؟ؤآأ بوساوسه، 

أمرللئ، أذكر أن ١^١نيه وم، أي! هأ بمررأذادثنأ> البغوي• 
ءاثورأابن قال أذكره("'/ لئلا انيه أنمعناه وقيل الشيهلمان، إلا الحويت، 

قريبزمن ق يع أن شأنه من ليس أنه للشيهلان، الإنساء إسناد )وحصره 
الأعجوبة المنمي كون ومع به، نبيه بإحبار والعناية الاهتإم، شدة مع 

يسوؤهالثأيهلان أن يوشع وعلم يتذكر، أن ألهاه الشيهلان أن يتعذن تني، 
فهوالصالحة، العلوم بث ق الأثر من له وما الصالحين، المدين التقاء 

العواش('م.حدولث، ق طمحا وقوعها بتأحبمر ولو عنها يصرف 
علميهلا!شيءلان يكون أن من مانع الأن له )وذكره القاعيت قال 
معارجق لهإ ترقية فيه بل لهلماعق، ممونا ليس اء الإنهذا أن عل ملهنان، 
تجي[الماء وحفظ البغية، فيه الذي المكان بعد المب، لوحدان القامامحت، 

١^؛^عق إساسلطننث- ؤ تعال؛ وقوله ذلكر، وغر الزمان طول عل 
١ت ]النحل ه موزم،  ٠ المعاصي(؛'/عل الحمل الس-لهلان أن مبين [ ٠

عجيبة،آية من فيه ما لع رآه بإ محر أن يوشع يني كيم، يقالت وقد 
غرابتهعل بأنه الأول عن فيجاب، علمته؟ ١. مومى بحرص علمه مع 

الحجركضرب ءجائّ_ا؛ ^^؛ ١١موسى ْع إسرائيل بنو رأى فقد نادرأ ليس 
وصعقهمالحبل ونتق البحر، وعثور البحر وفرق الماء، وانفجار بعصاه 

.١  ٦٥ه/ للقاعي الدرر نظم )١( 
.١ ه/٧٨ ابوي تفسير ( ٢) 

سر.يتصرف  ٣٦٧/ ١ ٥ والتنوير التحرير )٣( 
سر.يتصرف ١ ٦ ٥ ه/ للقاض الدرر نقلم )٤( 





امفسودة إثواهت ؛؛ين 

منحاتم أبير )ولابن الحافظ! فال ، ٠١٠عجبا وفتاه لموسى وكان صربا، 
وقال!مكتل(*"، ق مملح حوت ترب أن موسى عجب قال! قتادة طريق 

موسىفرجع قال؛ هماس ابن عن العوف طريق من حاتم أي ابن روروى 
عنهبيا يفرج عصاه يقدم موسى فجعل الحوت فوحد الصخرة أتى حتى 

حتىيس إلا البحر من صسا يمس لا الحوت وجعل الحوت ويتبع الماء 
ابنعن اممري ونقل ذلك('*،. من يحجب موسى فجعل صخرة يمر 

ثممنه، يوكل الدهور مجن دهرآ كان حوت من أعجب ثيء رأي قوله! نيد 
ينا^نيإة,فيام jhعباس ابن عن البحر، ل حشر حتى حنا صار 
عجبا(*",لموسى البحر ي الحوت مرب كان يعني قال؛ 

كانتمهمته لأن ^ ٤١١ليوشع مكروها أمجرأ كان الحوتر فقد دطيفة~ 
)كلظك! قطب سيد قال الصالح، العبد لقي علامة زكته عالته، الحقامحل 

الخبمر،ورائها من كان مكروهات حياته ل محي أن يتْليع تحاربه ق ان إن
حراتيدهس، كاد مطالوب من وكم الشر، ورائها من كان كثثرة ولذات 

محنةمن وكم عليه، فوته أن اممه من إنقاذا كان أنه له  IJMثم فوته؛ عل 
قله تنشئ هى فإذا ينفلر ثم لففلاءتها، يتقهلمر يكاد لاهثا الإنسان تحرعها 

يعلم.وافه يعلم• لا الإنسان إن الطويل• الرخاء ينشئه لر ما الحثر من حياته 
بهالمآن يأخذ الوي التربوي هوالمنهج ُذا لم؟ يستلو الإنسان عل فإذا 

السعيمحيْل ق تسممليع ما تعمل أن بعد الغببا، أمر ق وتلم لتومن النفس 

(.١٢٢)٥٦/١)١(صمحالخاري
"؛؛.l/A)آا(تحانرى 

ثر.ييتصرف ٤ ١ ٧ a/ الباري فح )٣( 
.٦ ١ / ١ A الطري مثر ( ٤) 



■=إقواداتسور٠ا^مف 

إلطريقه يعرف بسيط• عميق عجيب. التربية ل منهج إنه الكشوف. 
أنفهوحق الكاذب. يالإمحاء لا ويالصا.ق بالحق انية الأنالنفس مسارب 

وفيهأمرآ النفس نحب أن حق وهو الخثر. كل فيه ويكون أمرآ النفس تكره 
الناسيعلم وماذا يعلموزا لا والناس يعلم الله أن الحق وهو الشر. كل 
نحضعلا التي الحقائق ومن الميل؟ الستر وراء ومما العواقب؟ مر أس 

فإالواسع، بابه س اللم ق الدخول إنه ا والقصور؟ والحهل للهوى 
وأناممه اختاره فيإ الخ؛ره أن تتيمن حئن إلا اللم حقيقة القس تستشعر 

الإذعانإن الرهازإ منه تطلب وأن ر-يا نحرب أن دون اممه حناعق ق الخثر 
النصيدعو الذي اللم أبواب هي المطمئن والسعي الهادئ والرجاء الواثق 
ير.ق العميق• المنهج يبمذا إليه يقودهم وهو كافة فيه ليدخلوا عباده 

لمفالالقتال. فريضة يكلفهم وهو حتى السلم إل النهج ببمذا يقودهم 
القتال(ُأُ.محاحة ق حتى والضمثر الروح ملم هو الحقيقي 

لفتاهموسى )ذ)قال( العلري! قال ه لمج ماَج ذلك هال ؤ وقوله: 
نلتمسكنا الذي يقول! يغ^ كثا )ما الحوت نسيانك يعني• )ذلك( 

هووفقده الحوت أمر لفتاه! موسى قال )أي القرطبي؛ وقال ونهللب("*، 
عاشور'•ابن وقال ئم(ُم، له حثنا الذي الرحل فإن نهللب، كنا الد.ي 

كونهومعنى الحوت. فقد س الفتى خبر تضمنه ما إل بذلك )والإشارة 
التكلمنون والون الصالح، العبد لقاء والمبتغى وسيلة. أنه المبتغي 

الصالح(*".الحبل. ملاقاة يغي وكلاهما وأنت،، أنا أبغيه ما أي المشارك، 

سر.بمرق ٢  ٢٣/ ١ ١^ ظلال ق )١( 
.٦١/١٨)٢(ضراسرى

تفسرالقرطياا/ها.)٣( 
بر.يبمرق  ٣٦٨/ ١ ٥ والتنوير التحرير )٤( 



هره٣ ،_ j^l_؟|قواد1س —^■ 

هؤةزظ\لإاثاربتتا ؟ هوله 
طريقهاأي• ءانارهماه عك ؤ رجعا أي؛ )؛ؤءازثداه ممرن ابن قال 

عاشور!ابن قال أثرهما(ُا'، ؤيقفوان مشيها، أثر يقصان أي! ه نا سؤ 
الطريق(*'*.نحطئا كيلا متابعته توحي إذا الأثر، قهس مصدر )والقصص! 

مبماساسبمادآمحم ٠ قوله 
وبمقتفىالخمهور، قول ق هج؟ الخضر هو رالعبد القرطي! قال 

موسىصاحب ليس فقال! بقوله، يعتد لا من وخالف الثابتة. الأحاديث 
وقالقال! القشري، القول هدا أيضا وحكى آخر. ؛ ilpهو بل بالخضر 

الغبيعن الخبمر ورد بدللثح الخضر، كان أنه والصحيح صالح، عبد هو قوم 
والحرهو تمارى "أنه عباس ابن فعن حديثا، غير ل هدا بتا وقد .(؛**، 

مهماست ابن قال موسى، صاحبا ل الفزارير" حصن بن قيس بن 
أناتماريتا إف فقال! عباس ابن فدعا0 كحسا بن أي -بإ فمر خضر. 

هللقثه إل بيل الموسى سأل الدي موسى صاحب ق هدا وصاحبي 
بتنايقول• اممه. رسول س<عتا نعم قال! شانه؟ يدكر . النك، سمعنا 
أعلمأحدأ تعلم هل فقال رحل حاءه إسرائيل ض من ملأ و موسى 
وهدا'، ٠٠حضر عبدنا بل موسى إل اض فأوحى لا موسى قال منكر؟ 

.١٧٥م/)ا(ضرابنممر 
.٣٦٩/١)٢(اكحريرواكو_رْ

امطياا/آا.تقم )٣( 
صحابي(وهو الهمكن الراء وتشديد الخاء بضم هو ; ١٦٩/١الفتح ق الحافظ قال، )٤( 

وغره.السكن ابن ذكره مشهور 
(.٢٣٨٠) ١٨٤٧)؛ي(،صحيحسلم؛/٤ )ه(صححالبخاري\/٠ 



إىرادإواسوووا|

يتابعلر لأنه .، النبي حديث يسمع أن قبل كان ه الحر من كان الذي 
الصحاةوعن ه الخطاب، فصل أبأ قاله فيإ فكان عباس، ابن مراء 

حميعا.

اللهعباد س بأنه ووصف الخضر، يالعبدا )والراد عاشورا ابن قال 
عنوعدل ا، ١ ]الإمراءت و سدهء أنتئ ؤتك0ٌ عنيت تقدم كإ تشريفا، 
هداأن إل ؤإشارة تعريفه، يقتفي ما بق يلر لأنه والصفة التتكير إل الإصافة 

معالوم(ُأُ.مقام له إلا متهم وما فص، كمين عباد كحال الغرب الحال 
كإالبحر عل الموضع ذللث، ق الخضر موصى وحد هل احتلمف وقد 

قالالخضر، وحد حتى الحومحت، أثر متبعا الكوة لحل أو الظاهر، هو 
وأنفارغا، ملوكه موضع بقي الحوتر أن المقرين )وجهور القر٠في،• 

وجدوفيها حزيرة، إل أفقي حتى للحوتا، متبعا علميه مشى موسى 
حجرابن للث، ومالثءحر("أُ، ضفة ق وحده أنه الكتاب وظاهر الخضر. 

الصخرةإل انتهيا "حتى سفيان رواية )ول قال! الأمرين؛ ب؛تز، الخمع ظقه 
قلث،;البحر. جريرة ل وجداْ وأضا وهم أنبما الداودي وزعم رجل"، فإذا 
الخزيرة.ق فوحاواه تتثعاه الصخرة إل انتهيا لما فإما بينها، مغايرة ولا 

فدهّ_ال، وصف هاهنا فقال! الحوُت، مكان فاراه لم! معند ووغ 
أسبن الربح طريق من حاتم أي ابن وروى بالحفر"، هو فإذا يلتمس( 

أثرعل موٌّك، فيحلها كوة فصار الحوت لملمثا معن الماء انجاب قال! 
ا؛ر،عن العول طريق _، حاتم أنجا ا؛ر، وروى بالحضر، هو فإذا الحوت 
موسىفجعل الحوت فوجد الصخرة أتى حتى موسى فرجع قال، عاس 

r٦٩/١٥)١(اكحريرو١كوير
واختمار.يتصرف ١ ٢ / ١ ١ القرطبي تضر )٢( 



إقراد1تمردةاثكهف^

شيئايص لا الحوت وجعل الحوت ؤيتع الماء عنه ببما يفرج عصاه يقدم 
حتىذلك من يعجب ْوّى فجعل صخرة يمر حتى سس إلا المجر من 

أعلم.وافه الخضر(ُأُ، فلقي المحر ق جريرة إل انتهى 
بميئ\وظنئهمىت؛طلئاهؤأ\ة£ئتينه وقوله؛ 

ؤوءلمهعىت؛ءلنايمعنا.نا من رحمة له وهبنا )يقول؛ اممري؛ قال 
هين ؤ رو عاشور؛ ابن وقال علأ(ُآ*، أيضا عندنا من وعلمناه يقول؛ 

قربوهو الشرف أي القرب، مكان من صدرت رحمة آتيتاه أي ايتدائية، 
أيضا(ُم.منه صدر وعلءأ افه، إل بالأنتاب تشريف 

قالهالموة، أحدها؛ أقوال؛ ثلاثة الرحمة هده )ق الحوزي؛ ابن قال 
الأنباري،ابن ذكره يستحقه، من عل والحنو اوقة والثاق؛ مقاتل، 

أي؛ؤوعقننهمنق،ه قوله؛ الدمشقي. محليإن أبو قاله النعمة، والثالث،؛ 
ابنقال الغسب،('"، علم من عرأ أعطاه عباس؛ ابن قال ؤءإأاه محيتا من 

إوه('"اأوحيت، قد بواطن معرفة الخضر علم عطية؛)كان 
الحلالالرزق بيا الراد قيل )وهنئرحنهنزبمدم الألومي؛ قال 
طولوقتل إليهم، الاحتياج وعدم الماس عن العزلة وقيل الرغد، والحنش 

علأطلقت ومحي والنبوة الوحي أنيا عل والجمهور البنيه، ملامة ح الجناة 
عاس،ابن عن حاتم ز ابن ذلك وأحرج القرآن، من مواصع ق ذلك، 

واختمار.يتصرف ٤  a١٧/ الباري فح )١( 
);آ(تفرالطريخ؛/مآا■.

)مالتحريرواكويرها/ا،ا"م.
)؛(زادافر؛/خ'آأبتصرفسر.

لأينءطية؛/ه؛آم.الوجيز )ه(المر 



=إقراقاتسةامف 

ااةئو(رأ*.بنبوته يقول من قول وهذا 
ؤيمتعملأنقريب، مكان اسم و)لون( )و)عند( عاشور! ابن قال 

يعنوالخالفة بموصوفهإ، إليه الفبماف احتصاص ق محازأ 
الراغب:قاله ما والأصوب الكالمة(رى، إعادة من تفاديا للتفنن و؛ؤمنلو،ه 

منعنده أقممى نحو ئباية. ابتداء عل يدل لأنه ؛ )عند( من أحص )لدن 
يوصعوقد الفعل. نياية موصع فيوصع غرو-يا، إل القص طلؤع لدن 

لدنقال؛عضهم: مالأ. ولدنه مالأ، عنده أصستا يقال: )عند(. موصع 
منالعلم لأن قيل )وذكر$؛؟^٤ه الألومي: قال ، ٢٢وأحص('عند من أبلغ 

الإرادةتتعلق 1؛ ما بثيء تتعلق لا القدرة قالوا: وقد الذاتية صفاته أحص 
القال.رةيه فتتحلق فراد أولا يعلم فالثيء العلم يتعلق ز ما تتعلق لا وص 

علناىم عل تقديمه من أو ئ؛٠ ؤُن فحوى من ؤيفهم فيوحد• 
إلا؛توقيفنا(٠؛*.يحلم ولا ينا نحتص علمأ قيل كانه ياممه ذلك اختصاص 

١.٣ ٦ / ١ ١ للألومى المعاق روح شر )١( 
تمرقواختمار.١٣٦٩/ ٥ والتنوير التحرير )٢( 
واختمار.تمرق  Y٣٣٦/ القرآن ألفاظ مقرئات )٣( 
واختمار.تمرق  ٠٣٣ / ١ ١ للألومي المعاق روح شر )٤( 



٤سءإهراياتسورةال،ٍض

حقيقة؛___

بلواسطة، بر للعبد محمل ما الالدرّرت )العالم اشروزابادي! قال 
ؤءابثئتعال؛ قال واسطة؛ يغير ١^٤ للخضر حمل كإ اش؛ من إلهام 

ليثهمن وكان بثر. يد عل نيلهإ يكن ل؛ إي ننبميُاوظسنهينل،ه يحعة 
•ن"ءلصنقدأ"نيتيمحجصديم قال• ولهدا عنده، مما وأقرب أحصى 
منأمحصى لدنه من الدي الصثر فالسلهلان ٩ نينإ سلطنثا قونك ذ؛و( محاجعل 
بالمومنين،نصره عنده والدي به، ايده الذي وهوثمره وأقرب. عنده الن.ي 

العبوديةثمرة اللدن والعلم #. وإلثوان؛؛ى أدئ م ؤ تعال؛ قال 
الشكاةمن العلم تلهى ق الخهد وبذل له، والإخلاص والصدق والتابعة 

الكتابفهم من له فتفتح له. الانقياد وكعال الجيد، والكتاب الحمدية 
افه.رمول خصكم هل مثل؛ وقد عئ قال كإ به، قص امر والسنة 

_>تيهده،ا إلا الضة و:نأ الخثة، ملق والذي لا فقال: انس؟ دون بئيء 
عنأعرضي من علم وأما الحق، اللدن العلم هو فهذا كتابه. ل عبدا افه 

لدنمن ولكن لدن فهو والشيهلان. النمير لدن من فهو والسمة الكتاب 
الرسولبه حاء ما بموافقته روحانياُأّ لدنتا العلم كون يعرف ؤإنإ ْن؟ 
مميطان(*'*.ولدن رخمان، لدن نوعان؛ اللدن فالعلم هث. ربه ير ع. 

الأمممن قبلكم كان ذا كان "لقد حديث ذلك ومن 
^١افه حكم وافق ولهذا ، ٢٢٠عمر فإنه أحد أمتي ن، يك فإل محدثون، ناس 
رخمانيآ.يريد )١( 

بصرفواختمار.\ rU)ي2أشذوى\له\/
(.٣٤٨٦) ١٣٤٩/٣)٣(صحيحالخارى



ُ."ه  ا-لحجادسا،ؤق |^Ia_؛؛، مقام ق فلاث، ق زبير )وافقت قال مرات، 
محملتعليه، النية هِفي البي يناء وقال؛)واحثتع *، بدو(' أناري وق 

. ٠٢١(الاته هذه مزلش ه، ذؤ؟ كن؛ 
وغرهم،الصوفية من المحرفون منه لحل إذ خطورة فيه الباب وهذا 
العلمهدا يقولون ثم والأوابد بالنكرات فياتون المشعوذون، والدجالون 

ألاالأول ق يشرط إذ الشيهيان، من بل وكذبوا اض، كتاب ق الليف 
السيرة.وحن بالملاح صاحبه يعرف وأن السنة، و الكتاب نحالف 

)وكانالهل^ريت قال الخضر، لقاء موصى طلب مناميه ق فائدة~ 
فقال؛منلث،؟ أعلم الأرض، ق هل ّئلت موصى أن مومى. مفر مثب 

قعباده محن أن تعريفه اش فاراد له، ذك فكره يذك، ه نفحدثته أو لا، 
به،له علم لا ما عل نحتم أن له كن ل؛ وأنه منه، أعلم هو من الأرض 

رسولناموسى أن مع المعنى! فكأن ءاله(رم. إل ذك يكل أن ينبغي وكان 
العالممن الخضر أعفا برحمتنا أننا إلا وكلامنا برسالاتنا اصطفيناه الذي 

وأنيشاء، من برحمته نحتص اممه.ك أن الأية ففي القمح؛، مومى نحهل لر ما 
فقداش، عند مقامه يبالغ لا أحدآ أن ه نفتلقاء من نحزم أن بّبهم، لا أحدأ 
آدم؛ولد سائر عل . محنا وفضل بعض، عل المحن بعض اش فضل 
"إذايقول؛ ذك وْع القيامة""'، يوم آدم ولد ممد 'أنا اهؤ؟ت لقوله 

صلاةعل صل من فانه عل صلوا ثم يقول ما مثل فقولوا المؤذن سمعتم 
تنبغيلا الحنة ق منزلة قاما الوسيلة ل اض مالوا ثم عثرا ما عليه اممه صل 

(.٢٣٩٩) ١٨٦٥؛/)ا(صححيم 
)آ(صحيحاوخارىا/؟ح)آ•؛(.

واحممار.يتصرف  ٦٢/ ١ ٨ الطري تمر )٣( 
(.٢٢٧٨)؛(ص>يحيم؛/آخبا)



 Lu؛_tووةار،مس،،،

لهحلت الوميالة ل مال فمن هو أنا أكون وأرجوأن الله عاد من لمد إلا 
اياوي:وقال تواضعا('"، )أببمه الماركفوري: قال الشفاعة"'"، 

الرصطريمح، عل المد، ذللث، أي هو" أنا أكون "أن أومل أي أرجو ور 
اكام('".ذلك، يكون فلمن الأنام أفضل كان إذا لأنه وتشريعا، تائبا 

رندابمناهن عي أن قالثُمشهليلئاي ؤ قوله؛ 
قالبالغ والمحاحلب الملاطف موال )هذا المحامنI جعفر أبو قال 

قل تاذن أن عاليلئ، وعئمج للث، يتفق هل ت والمعنى الأدبج، حن 
Jل^Jنضأتبعلث، هل j،; )والاستفهام عامورت ابن وقال مرافقتك("*، 

)موالممرت ابن قال التفهم('ًد يقس عمل عن استفهام أنه بقرينة 
وقوله!التحلم. موال ينبغي وهكذا الإلزام. وجه عل لا بتلمهلف، 

مماأي• إه رندا مثا•هت ثذي أن عق ئؤ وأرافقلن،، أصحبلث، أي• ثؤأقعلئ،ه 
صالح('٦*،وعمل نافع علم من أمري، ل به أمرمي شيئا الله، علمكإ 

قالبق واكلهلفج اكأدُب، مسل عل طالبا 5\لدثُزشه )ءؤ الثةاعي1 وقال 
فعلبمثل الإتيان والأ؛باعت توجهت• حث أي؛ الاستئذان! 

أناوعق بقوله• العلم غم منه يطلمسإ لا أنه ويغن به؛ آتيا كونه لمجرد الغم 
الزمان،عاليه ليطول عنده ما حمح يطالج، لا بأنه الملْلف، ق وزاد ه ملي 

)ا(صححِا/س؟)؛ه(.
)أ(محالأحوذي'ا/حه.

واختمار.بصرف  ٣٨٤ا/القدير بض )٣( 
)إ(ءعاقالقرآنث/م\1أ.

واختمار.يتصرف ٣ ٦ ٩ / ١ ٥ والتنوير التحرير ( )٠ 
واختمار.يتصرف ١ ٨ ١ / ٥ ممر ابن شر ( )٦ 









هرك٤ ^إقراتاواسورةال>مف 

لكنؤإن منك، أرى ما عل  ٠٥:; الطبري قال 
مجاإل وأنتهي يقول• يب أنمإ لقا لصي هملا م صواب، عندي هو لما حلافا 

يمثيئةمحاصر رأي الٌرًلتيا■ وقال هواي(ُاُ، موافقا يكن ل؛ ؤإن تامرف، 
هأنمإ أغمبىلق، ^^٠ قوله! يثمل هو هل الامحمتثناء، ق اختلف، وقد . الله.. 

قاستثنى وما فصبر، الصبر ق امحستثنى وقيل! يثمله... فقيل؛ لا؟ أم 
منه،ذللمثج إنإلكن علماؤنا! قال ومال، فاعترض ء مرلآاعمىممث(م قوله! 

المعصيةونفى فيه، حاله يكون كتف يدرى ولا متقبل أمر الصبر لأن 
ءاليه("ُ.العرم ينال فته فالامتثناء الخال، ق حاصل علميه معزوم 

هولن التواصع بنهاية آتيا انهقخ، موصى أي ء هال )؛؛■ القاعي• قال 
به!والمفع له الله تسهيل رجاء العلم طام_إ ق ينتغي لما إرشادا منه، أعلم 

تعالاممه بذكر بالتبرك تأكيده قوى ثم يالسين؛ الوعد فأكد 
لثاى؛,إذقولن دلا م تعال؛ قوله ل تقا>م ما عل الأمر، بصعوبة لعلمه 
ثآأه تعال! فقال الرسل، ومثيل الأتثياء منهاج أنه لبملم الأية، قاعل-و 

عليه(رُالصبر محوز ما عل 4 #٠^١؛؛؛ الك،ال صفامت، له الذي أي ء آس 
يوللأنه مأصبر، نحو! من أبلغ متجدل )وقوله! عاشور! ابن قال 

أنشأنه من ما المبر متعلق أن وظاهر لمتبوعه. ظاهر صبر حصول عل 
إدراكه،يتحمله لا ما ومشاهدة المتابعة، تعب من الضجر؛ أو ا"بمزع يم 

الكاملالصبر هذا لكن ولما والقاصد. والحلل الأسباب بيان ترقب، ومن 
بأكملالأنام ق إبلاغا الطاعة يفيد ما عليه ععلفج الأمر طاعة يقتضى 

)؛(تفراسرى\ِ؛/؛ما.
)آآ(-فرالقرطيا؛/يا.

واحتمار.يتمرف  ١٧٠ه/ للبقاض الدرر ذْلم )٣( 



*سميةالمف١^٥٧ 

لأنستجدق، حملة عل مطوقة أعمي ولا فجملة العلم، طالبا أحوال 
للمعلم(ُأ/والطاعة الصر العلم طالبج به يتم ما أهم 

المبتدئ،العلم طالجح و؛ن لْليما فرقا ظقه عاشور ابن ذكر دطيفة~ 
الخضر[أمر معصية وعدم الصبر ]أي ذللثا تاكيده )ول فقال؛ والقدم 
معتأدبا التيعبر تقدم عل وحرصا به "استعانة الله مشيئة عل بالتعليق 

أعمرالعلم من ثيء له الدي المتعلم من والهناعت الصبر بان إيدان اض~ 
منمحرجه لا العلم من ذهنه حلو لأن الساذج، التعلم وطاعة صر من 

فالمتعلمقبولها، يعارض ما المعارف من ذهنه ق ليس إذ الغرائب،، مشاهدة 
ماأّمتاذه من بدا إذا علومه كإل طالبا وجاء العلم من نصسآا له الذي 

أستاذه،وبين ينه النقرة يثير قد وذللتج الاعراخس. إل يبادر علمه نحالف 
لنإنلiv فقال؛ الحاملة هذه مومى من يلقى أن الخضر حثي ذلك، فلتجش٢ا 
أمره،إذا أمره ؤيطع يمحبر أنه موسى له فأكد إلخ، صبرا معي تمتطع 
ءلإ(ُأ'.آتاه بأنه أخيره اطه لأن به ثقته عل مبني ذللث، موسى والتزام 

هدئا منه لك أحدث عزتيءحئ فلاذأذتي وةلؤنأ3عتبي ٠ هوله 
فلوالصحبة، دوام يقتضي لما ؤإرثاد تأديتا روهدا القرطبي؛ قال 

الفراقفتعتن الاعتراض من أكثر لكنه العجب،، لرأى محبر 
والإءراض^•

استثنىيم سيجده، أنه بوعده الأمر موسى له رمُآ، ءهليةأ ابن قال 
عناك يالإموأمره وصانه الخضر فقوى بأمر، ه نفعل حكم حنن 

واختمار.تصرف  ٢٣٧ / ١ ٥ والتنوير التحرير )١( 
واختمار.بتصرف  ٣٧٢ا/ ٠ التحريرواكوير )٢( 
واختمار.بتصرف ١ ٨ / ١ ١ القرحليي شسير )٣( 



ْهري^إثوات1تسورةاث؛ٍض 

قال، ٠١٠شرحه(محب ما لنرح الخضر سنديه حتى يراه لما والإكنان السؤال 
شارمحلهالعصية[ وعدم بالصبمر موسى وعد ]أي ذلك )فعند ممر؛ ابن 

هدئإ منه ك أحدث حئ م ابتداء أي• ٩ صثىغ تثني، ق داللإنأستق م الخصر 
فان)ؤؤ0\ءف؛آ اJغوىت قال ألني(ر'،، تأن قبل به أنا أبدأك حتى أى1 

عليهشرط أنه إلا إليه، الاختيار جعل ولكن ابعني، يقون ول؛ صمض، 
ؤ.ثئأ.نلثتعترض ولا تتاكر، مما أعمله ؛ه :ؤهلأتثلإ،صش فمالت شرطا 

ذكرهنات روالدكر عاشور! ابن قال ، ٠٢١شأنه(للث، أ؛ين حتى :و لقاينندلإأ
إن)أي المحاس! قال وإيرازْ(ر'،، إنشاؤه الدكر! ؤإحدايث، اللسان. 

للث،.أفسره وحتى فيه، الوجه للث، أيتن أن إل بالماله، تعجل فلا إنكرته 
لهيكف، حتى ٌمحيء عن يسفر ولا بماله الأ الرحلة بدء قبل عليه شرط 

العالم(لْ،.مع التعلم لأدب رعاية شرطه موصى فقبل مرها، عن 
بإمماحمته أراد إن يشاء ما تالمين.ه عل العال؛ يشترط أن جواز الأية وق 

مبق.ما عل الشرط فيها محوز أوغره مفر ق رفقة كل وكيلك بمحرم، ليس 
جئتلمد أنلها < ١١٥->ردهاألثضثؤ غبماق هآذطلثا و أ قوله 

ولذاالاتفاق، من انتهائها حال للممّير بائرا أنيا ه اممه يبتن ّة سساإمئا 
انهللقا.أما المحاورة تلك فعقب )أي عاشورث ابن قال بالماء، جاء 

الوا؛ةلأن التقييد، صد الإطلاق من مشتق والمثى، الذهاب والأنهللأقت 

TYn/iعطية لأبن )\(ادمرالوحمز 
)٦(بضكجر0إ\^^

واحمار.يتصرف  ١٨١ه/ ممر ابن تفسير )٣( 
)؛(التحريرواكويرها/^ابآ

واختصار.يتصرف ٢ ٦ ٩ / ٤ القرآن معاي ( ٥ ) 



=؛إقراهتسورةالمف 

أيللانطلاق، غاية حتى( و) أطلقه. مطاؤع فأصله مثت. عقالها حل إذا 
ءووأ.غاداأنكقوله؛ الذهني، للعهد الفينة وتعريف فينة، الركبا أن إل 

تتضمنولا هنا، ماض مان ظرف ؤإذا [. ١٣تيوّش1 ٩ آليّث يأد=قإاث 
نظموبتي ركو?أإ، حتن ميتة البخرقه يؤذن التوقيت وهذا الشرط. معنى 

قالركوب بمجرد وقع الخرق لأن عامله عل الفلرف تقديم عل الكلام 
أحرقتهاق والاستفهام الالتئام، صد والشق، الثقب والخرق؛ المعفينة، 
المتفهمللفعل ملازمة العالة لأن أهالها، لتغرق بقوله؛ وعلله للانكار، 

وتأكيدالأمر، ظاهر ق المكر هال.ا مجومىاقئ^ يضر أن توجه ولذللث، عته. 
لمغرقني،يقل )ولر القرطبي؛ قال إمرا(ُا*، شيئا جئت لقد بقوله• إنكاره 

حفهم(ُ"بومراعاْ عليهم، الشفقة فرط الحال ق ءاليه غلب الذ'ى لأن 
سفينة-|ءا فمرت البحر ساحل عل يمشيان فانهللقا ١^، قال 
رواية؛وق ٠""، نول بضر فحملوهما الخضر فعرفوا محملوهمّا أن فكاناهم 
القومإكرام ق فكان بأحر""'، نحمله لا الصالح اممه عبد فقالوا؛ "عرفوه 

بضرحملونا قوم الغلأو؛ موسى قال ولذا الخفر، فعل ففلاءة من زاد ما لهإ 
٠٠٠٠إمرأل شيئا حثت لقد أهلها؟ لمغرق فخرقتها سفينتهم إل عمدت نول 

الراجز؛قول ومنه الداهية، العرب؛ كلام ق )الأمر الْلرى؛ قال 
ذامهذغياةإثاإصاقدلقلالأمائشما 

ويقول؛ممر، شديد ثيء كل أصله؛ يقول؛ العلم أهل بعض وكان 

واحممار.يتصرف  ٣٧٤/ ١ ٥ والتنوير التحرير ( ١ ) 
)؛أ(شمااقرطياا/آا

(.٢٣٨٠) ١٨٤٧/٤لم(،صح؛حم١٢٢)\/ا'0 البخاري صمح )٣( 
)؛(صححاوخارى؛/؛هبا)ه؛أ؛(.



منه؛والصدر قال! أمرهم، واشتد كثروا إذا أمروا قد للقوم• قتل منه 
وفيه؛و جو1>أذة1\اع\ )بجِكد الحوزي؛ ابن وقال الأمر('"، والأمم؛ الأمن، 

المتكر،من عظيا الزجاج! وقال محاهد، قاله مكرأ، أحدها؛ أقوال؛ ثلاثة 
أبوعبيدة('".قاله داهية، والثالث،؛ قتتبة، وابن قتادة، قاله عجبا، والثاف؛ 

إذاإمرا، كمرح أمر المفظع، العظيم بالكسر؛ )الأمر عاشور؛ ابن قال 
صار.ميء عل دال المقام لأن بالمكر، الراغب فسره ولدللث، نوعه. ق كثر 

قكإ ئكرأ محعله ولر وصراحة. شدة مقام الكر تنمر ق الأبناء ومقام 
بالفعل('".يقع ولر للغرق، ذؤيعة الخضر عمله الذي لأن بمدها الأية 

الشرط؛من تقدم با مدكرأ الخضر له قال رفعندها ممر؛ ابن قال 
منوهو قصدا، فعالته الصنع وهدا يعني إه، حم(صارل ل  ه

مصالحةولها خ؛ول حا تحهل لر إذ فتها، عل تنكر ألا اشرطتح التي الأمور 
باللوموتعريض تقرير )اصتفهام عاشور؛ ابن وقال أنن؛<("ُ، تعلمها ولر 

متحلقظرف و"معي" ذللثح؟ قلمت؛، أل أنقر أي التزم، با الوفاء عدم عل 
يرىلأنه صحبته ق تكون التي هي المنفية الصر فام«تهلاعة ، ستطع ت د

منزلةله تنزيلمد القول متعلق وحيف تاؤيلها، يدرك لا عجيبة أمورا 

واحممار.يتصرف  ٧٢/ ١ ٨ الطري شر ( ١ ر 
)آ(زادافر؛/'؛آ.

واحممار.يتصرف  ٣٧٥/ ١ ٥ والتنوير التحرير )٣( 
واحممار.بتصرف ١  ٨٢ه/ ممر ابن ضر ( ٤ ) 



=إقواهتسور5امف 

الاصتطائ؟(*؛/بعدم حطابك فيه قول متى يقع ألر أي اللازم، 
صبمابىشهمحفيتيام،س/ل ؤ ٠ وقوله 

ثموسى أي ةل؛ؤ )ؤ ممر؛ ابن قال 
يذنبه؛)أخذه سيده! ابن قال عزآ(ُ"، وتشدد ضآ تضيق لا أي' ه أرك،ص/ل 

التنزيل؛وق كأخذه، واخذه؛ ٩... لغدياذمهء وهلا التنزيل؛ ول عاقبه، 
)ا.الواخذه؛عاشور؛ ابن قال ؟و(ُم. ^تقنثؤإ يما الناس آثئ يؤاخئ ؤ نؤ 

وؤو كقوله؛ واحد حانب من لأنبما للمبالغة هنا وهي الأخذ، من مفاعله 
ياق,بنأي مصدرية، ورما( [، ٦١]الحل؛ ه يظلمؤر الثاس أس يواجذ 

والعسر؛عرا تحشنى لا أي ولحق، غثي إذا رهق، تعدية والإرهاق؛ 
فهوفعله فيإ التسامح عدم أي المعاملة، عر والمراد؛ المر. وصد الشدة 
بأمرهالراد فيكون ابتدائية، إما )من( و الشأن. والأمر؛ الصفح. يسأله 

الرادفيكون بيانية ؤإما عرا. لإرهاقي منشئا نؤيال نحعل لا أي نسيانه، 
عرا('".إياي إرهاقك شأف نجعل لا أي معه، شأنه بأمره 

علأنه أحدها؛ أقوال؛ ثلاثة المسيان هن.ا )ق الحوزي؛ ابن قال 
مننسيانا كانت الأول أن ه اممه رمول عن عباس ابن روى حقيقته، 

والثالث،؛عباس. وابن أبا قاله الآكلأم، معاريص ص أنه والثاف؛ موسى"• 
ابنذكره عليه، عاهدتالث، مما تركته يا تواخذل لا فالمعنى؛ الرك، بمعنى 

بثيءأو يته، نبالذي ؛ )ؤيث1ئيش# الزمحثري؛ قال الأنباري('"'. 

واختمار.يتمرف  ٣٧٦/ ١ ٥ والتنوير التحرير )١( 
)؛ا(تفراينممره/م\ر\.

٣. Y٤٨/ سيلْ لابن الاعفلم والسل الحكم )٣( 
واختمار.يتمرف  ٣٧٦/ ١ ٥ والتنوير التحرير )٤( 
واختمار.يتصرف ٢ ٤ ٠ / ٤ البر زاد )٥( 



^إقراق1تسورةاثكهف

أتمجأو الناّي■ عل مؤاخذه ولا وصيته نّي أنه أراد يان• بنأو نسيته، 
الإنكار،ق عذره ليبسط بالنسيان؛ الواخذْ عن المهؤب معرض ق الكلام 

كقولالغرض، إل التوصل مع ١^>^، بما يتقى التي المعا;يض من وهو 
تركتبا تواخذف لا أي• الترك، أراد أو سقيم• ؤإف أحتي،، هنْ إبراهيم* 

نسىأنه الأخر قولان؛ معناه )ق القرطي؛ وقال مرْ(ُأ'، أول وصيتك، من 
التكليفج،نحت، يدخل ولا المؤاخذة، يقتضى لا النسيان أن ففيه فاعتذر، 

لأمحذر(ُأ'.اكانية ل ولوني غره، ولا محللاق حكم به يتعلق ولا 
قالوقد وصعه. عل النسيان حمل )الظاهر حيان؛ أبو قال 

قولإلا يعتمد ولا الحمهور، قول وهذا سيانا،، نموصى من الأول رركانت، 
والثالثةشرطا والوسطى نسيانا الأول "كانت، قوله بمي الرسول('ج، 

ينسلر قال؛ أي عن الفراء )وروى الخاففل؛ قال الصواب،، وهو "، ٠٠عمدا 
كانولو العتمد، والأول صعيما ؤإستاده المعاؤيض، هن ولكنه موسى 

واضحوهذا ذللأ،(ل"ُ، بنحو والثالثة الثانية عن موسى لاعتذر ثابتا هذا 
قالحقيقي. الأول ق أنه عل دل والثالثة الثانية من يعتذر؛النسيان لر فلثا 

بعمومقلنا؛ واخذه؟ وكيف، متجه يالنسيان مؤاخذته ترك قيل! )فان الخاففل؛ 
منالتمئ بحكم خاؤج أنه علم بالنسيان اعتذر فلما الترمه، الذي شرطه 

واختمار.بمحرف  ٣٩الكشاف؛/ )١( 
واختمار.بمحرف ٢ ٠ / ١ ١ القرطي ضر ( ٢) 

واختمار.بمحرف  U٤٧٧/ حيان لأيي؛ ا،لحيط. البحر ضر )٣( 
(.٢٥٧٨) ٩٧٢؟/ البخاري )؛(صحح 

واختمار.يتصرف ٤ ١ ٩ a/ الباري فتح ( ٥ ) 



إماهواا،سمرةاا،مف

.٠١عمومه(* 

الواحل.ة،عدم والتإس التعطف ق مستعمل )النهي عاشور! ابن قال 
منالنسيان عن ينثا ئا للمصاحبة يصلح لا من مؤاحدة يواحدْ قد لأنه 

ؤللبعل موسى كلام بني ولذلك صحيته، من الاحتراز فالخزامة حهلر، 
هنفرأى كأنه ؛النسيان، الأءتن.ار عل يبن ول؛ بالسنان الواحدة عدم 

الأءتدار(ُأ،.ق النسج بدع كلاما فكان بالواحدة، محقوقا 
وقوله؛و

عن٩ علما كنا "٠^٠٩ ( ٥٥٠٤م قوله؛ تفريع ريدل عاشور! ابن قال :و: دك، 
تعقيبفقتله وقوله! وانهللقا، عيره قيل الخضر أن عل مجوسي، اءتد.ار 

أّرعذلك فكان الظرف، من الفهومة للميادرة تأكيدا لقيا لفعل 
كلامهنق عل جرى الإنكار ل موسى وكلام فينة• البخرق البادرة من 
العقولتكره الذي وهو نكر، بأنه هذا وصف أنه سوى السفينة رق حق 

اد(**،.فذؤيعة والأخر حاصل فساد لأنه الإمر، من أشد فهو وتستقبحه، 
■نئواداكياعثتناج ذلك، بعد أي! ظذْلالثام :و تعال! )يقول كثير! ابن قال 

اقتهلفهرواية! ول ؤ بحجر رصخه وقيل! رأسه، احتر أنه فروي ، ثنلث.؟؛ 
يكونأن محتمل فانه الثلاثة، هد0 بين اختلاف )ولا القرطبي• قال بيده("*، 

رأمه(*ًُ.اقتي يم فذبحه، أضجعه ثم أولأبالحجر، دمغه 
الأول،من أشد أنكرْ هذا اس؛، موسى، شاهد )فنإ كثير! ابن قال 

)ا(فحاوارىاا/إهه.
واختمار.يتصرف  ٣٧٦/ ١ ٥ والتنوير التحرير ( ٢) 

واختمار.يصرف  ٣٧٧/ ١ ٥ واكوير التحرير )٣( 
واختمار.يكرف  ١٨٣ه/ممر ابن )؛(ضر 

واختمار.يكرف ٢ ١ / ١ ١ شرالقرطى ( ٥ ) 



ء^إ؛ماهات،سمرةارمس!

رزميرفقتلته الحنث، تعمل لي صغيرة أي ء: ركه منا انك ١؛ وبادر 
النكارة(*'*.ءلاهر أي؛ نو >وع( أ لقتله؟ مستتد بغر أي؛ ٩ سن 

وقرأألف، بغر ررزكثة،ا عامر؛ وابن الكوفيون رقرأ الجوزي• ابن قال 
وهمابمعتى، لغتان هما الكائي؛ قال تشديد. غثر من بالألف الباقون 
أقوال؛تة م فيها وللممرين واشية. القامئة بمنزلة 

الضحاك.قال وبه عباس ابن عن روي التائبة، أحدها؛ 
أيضا.عباس ابن عن روي المسلمة، والثاف؛ 

حبير.بن معيد قاله الخهلايا، تبالغ لي التي والثالث؛ 
تركيبها.ق القويمة الأنتاري؛ ابن وقال قتادة. قاله النامية، والرابع؛ 

أبوعبيدة.قاله المهلهرة، والخامس؛ 
الزجاج.قاله قتلها، يوجب ما يظهر ب التي الريئة والسادس؛ 

العلاءبن عمرو ش عن فروي والزه، الزاكية بعضهم؛؛ن وق وقد 
ورويتابت،. ثم أذبت، التي والزكية؛ قط، تدو_ا لي التي الزاكية؛ قال؛ أنه 

الدين(رأ'.ل والزكية البدن، و الزاكية قال؛ أنه عبيدة أي عن 
هتلتر،بنفس قصاص بغر يقول؛ ءةسيوضو )وقوله؛ الطري؛ قال 

بثيءجئت لقد يقول؛ و مكنجمئمحاهر٢ وقوله؛ ببما، قودا القتل فلزمها 
أعفلمالنكر قتادة؛ )قال الغوي؛ قال . ٠٣٠(معروف، غر فعلا وفعالت، مكر، 

وقيل؛الهلاك، حوف، كان فئة الحرق وق الهلاك حقيقة لأنه لأمر اس 

واختمار.تمرق ١  ٨٣/ ٥ ممر ابن ضر ( ١ ) 
واخممار.تمرق ٢ ٤ ٠ ؛/ افر زاد ( ٢) 

)مفراسرىحا/0لأ.





يءإقواقاتسويةامف

لوأنه يقتضى وقوله! قالوا ومحميانه، قسمه عل إن فيقفعل، 
محبل! محتلم ب فلو ؤإلأ ىرْ، عل يدل وهدا بأس، به يكن ب بنفس لكن 

الهلريق.يقطع ثابا كان عباس! ابن قال بالغا. كان لأنه حاز ؤإنإ قتله، 
الغلام"وأما عباس وابن أبي( لقراءة التكليف بلغ أنه إل حبثر ابن، وذهب 

يالسلأ؛ويه،والإي،انلأيخقءلضرعالفإلأ فكانكافرا"والكفر 
أنفتعن بالبلؤغ، إلا ا3كافر عليه يصدق محلا يالص مومنن لكنا وأبواه 
الشبق(لأر.وهوشدة الاغتلأم س والغلام إليه، بمار 

طماثاأرهمهنا أدرك اثة "محلن لقوله.! بالغا يكن ل؛ أنه والصواب 
القرنلذلاهر الموافق وهو الغلام، لمغل استخدام ق الأكثر وهو "٠، وكثرا 
سحرجا "فلمإ الحديث،! لظاهر والموافق زكية"، ا "نف^ ١١موسى وقول 
ييده"'م،فقلعه برأسه الخفر فأحد الصبيان مع يلعبا بغلام مروا الحر 

أعلم.وافه الصبيان، مع يلعبا أن لبعد الأرض ل دأ ومفبالغا فلوكان 
هصنما من تتطح أن قن<\قوأ آزآئل هاو ؤ ٠ وقوته 

الموضعص واختزله هاهنا، ررللث،اا ذكر ب قيل! )إن الخوزي! ابن قال 
المعنى،لوضوح واختزاله للتوكيد، إثباته أن فالجواب• قبله؟ الذي 

وقدافه. اتق لك،! قالّ!!ا قد العرب! تقول، الفصحاء. عند محروفج وكلاهما 
ثعالب.،!وأنشد اممه، اتق فلأن يا للئ،! قلتؤ 

وائطلقأطعني هدا يا وقالئ،! المصطلمق آل( حدرJلثج كنتخ قد 
أباالثبخ ومحمٌتط بسقوطه. الكلام محتل لا توكيد هدا، يا فقوله! 

واختمار.بتصرف ٢ ١ / ١ ١ القرطي شر ( ١) 
(.٢٣٨)•١٨٥١/٤)٢(صح؛حَ

(.٢٣٨٠) ١٨٤٧)•؟آم(،صححسلم؛/)٣(صححالخاري



=إثواق1تّ>دةاامف 

^الخطاب، بكاف يواجهه فلم الأول، ق وقره ت يقول الخشاب محمد 
معنىما ت قالت، )فان الز■خشريت وقال تيا(ُاُ، واجهه الئاف، ل حالف 

والوممالوصية، رفض عل بالعتاب ا،لكافحة نياده ت هلت، فلأئ،مح؟ زيادة 
. ٠٣٠أؤكد()وهذا عسنةت ابن وقال الثانية("*، الكره عند الصبمر بقلة 

أنإنك لأي أزأش ؤ ,لومي! العالم قال ذكره! تعال )يقول الهلارىُ'*ت قال 
مجوسيقال محرآ، حا تحتي ب التي أفعال من ترى ما ل عه 

يقولثإؤءلأقءتجي؛ه ا،لرة هده يحد يقول! ساككصتى»بمنهامح ؤإ0 له؛ 
العيربلغتإ قد يقول! وإثءشت،ينثفذقمح مصاحبا ل تكن فلا ففارقني، 

هق،تاض قول )ق هند أي بن داود عن نده بذكر ثم اق( شق 
لاستحيا اممه رمول قال قال! محجتيمشتاينصذ،مح 

ذكرإذا الني. )كان قال: كب بن أي عن نيه وبعندها"(، موتى اممه 
لوموسى، وعل علينا اش رحمة يوم• ذامح—، فقال بنمه، بدأ له فدعا أحدا 
هلابعدها ثيء عذ سألتلث، إف قال: ولكنه العجن، لأبصز صاحمه مع لبث 

ئذحفنبقنك،ِخلأف 
خنيمثستاينليىذ،يم ٠ هؤله 

إن)أي النحاس: قال قال، ما قول من بدآ اويخخ موسى محي لر عندها 
علونبهتتي إل أءدرتا فمد تصحبني، فلا واعرصتا بعد عليك أنكرتا 

زادافر؛/ا؛أ.)١( 
)آ(الكشاف؛/'أ.

اسرىا/آه)آأاذصحح )٣( 
يعدها.وما  ٧٦/  ١٨اممري شر )٤( 

(.٢٣٨٠ام؛/ي؛ما))ه(صححم



ء؛ءء^^^^^^ء^ء^ء^^ءءءءءء^ء^ك؛ا؛بمأرك^إقواهتسورةامف 
محلا)آؤءلأشبج<ي الزمحشري؛ وقال ، ٠١٠معذور(قانت، الشرط محالفتي 

رافلاومحرئ؛ ذلائv• عل تتابعني محلا صحبتلث، طلست، وإن تقاربتي، 
نحعلنيمحلا أي تصحبني® رافلا وقرئ• صاحبي• تكن محلا لصحبتي٠٠ 
مصاحبال تكن محلا )فمارفي، الطبري• ومحال ، ١٢١صاحبك(

قدأي عباس: ابن )قال الثغوي: قال شأنى(ام،، ق العذر قد؛لخت، # عد، 
•صرا معك أستطيع لا أف حدرتني وقل؛ ومحنك، يني فنا أعذرت 

بالغتجقد )معناه: النووي: وقال مفارقتي(لُ،، ق الحذر للث، اتضح ومحيل• 
يعتذرل؛ )وهنا عاشور: ابن قال ذرامحي(ُى• ل بسببها تحلءر الش الغاية إل 

بدونالنمس محتل المنكر تغيثر رجح لكن ينس ب لأنه إما موسى؛النسيان؛ 
الاعتذارعن وأعرض ني لأنه ؤإما الالتزام، واجب عل موجب، 
إنبانه صاحبه إليه يطمئن ما اشترط فقد الاحتالن وعل تكرره، لسإحة 

رركانته•' النبي عن الحديث ول يصاحبه؛*،■•م، لا أن له جعل فقد عاد 
وأنصف،الاحتإلن. فاحتمل شرطا٠١، والثانية نسيانا، موسى من الأول 
.١٦٠لإحراجه(نحنثا الثالثة ل مصاحبته ترك ق العذر له جعل إذ موسى 

مجدافياقآنْللما م ٠ ه هول
وشذئكثد.تثدأخ 

واختمار.بتصرف  1٢٧٢ر القرآن معاق ١( 
واخمار.بمحرف ٤ ١ اممشاف؛/ ٢( 
واختمار.بتصرف  ٧٦/ ١ ٨ الطري شر ٣( 

أ(تفرالنوىه/آها.
١٠ ٤ ١ / ١ ٥ ملم عل النووي ثرح ( ٥ 

واختمار.بصرف ٦ / ١ ٦ والتنوير التحرير ٦( 



^إقواها~اسووأارمف 

\ت('\خؤعهك..أي-ثئإدآ الأوليثتن المرت؛ن بعد )انطلقا ممر؛ ابن قال 
أنه3أيا بخلاء أي: كاما"ّ قرية أهل أيا إذا "حش الحديث: وي 

استعارة،للجدار الارادة إستاد ٩، يتضس أن ار0د -يوائإ يها محيا يضيفؤهما 
ابنقال قوط("ُ، الوالانقضاض: التل• هي المحدئائت، ق فالإرادة 
لزيادةاممملعإهم، يقال: بان صم؛رهم دون أهالها لففل رؤإظهار عاشور: 

كانمت!،الضيافة لأن يضيفوهما؛ أن أبوا إذ لومهم، ل •يم تشنيعا التصريح، 
ؤيقومالناس، عند الثبعة اة المواسمن وهي اله؛ إبراهيم عهد من شائعة 

مناو الصافة، ويمالهم السبيل عابر عليهم يمر ممن إليها سندلب من ثيا 
لتلكلزم منها كلهم قرية أهل فاباية القبيلة، كرام من لذللث، ه نفأعد 

.(٠٨القرية 

فلمالهلعام من اي أنلها نينآسقلعما أنل أتآ )ؤ-ءئإدآ الطري: وقال 
٩أنينقءس ثرب جدايإ متجدا.فيا أنيمخفؤهما ءؤ3ابزا وامسثضافاهم يهلحموهما، 

ومنهوسقدتت<، اتئدمت، إذا الدار: انقضتت، يقال: يسقهل، أن يريد حاتهنا 
١^٠^:ذي قول ومنه مكانه، عن وزواله سقوطه الكويبج، انقضاض 

الأزيمحإتاظسكاهزم، 
محييوعن يتيه، قعد ثم هدمه عباس: ابن عن ه ؤهأثامه, وقوله: 

أتيإأمحر ذكره عز افه أن والصواب، فاستقام. بيده الخيار رغ جبير: بن 
ميلهعدل بممثى: موسى، صاحمبؤ فأقامه ينقمى أن يريد حدارا وحدا 
لهمنه برفع أو هدم، يعد بإصلاح ذللئ، يكون أن وحائز منويا. عاد حتى 
افهكاب، من دلالة ولا بلطفه، متله عنه وزال افه، بقدرة فاستوي بيده، 

)ا(صح؛حَأ/بةم؛)«خمآ(.
واختمار.بتمرف ١  ٨٣/ ٥ ممر ابن ضر )٢( 
واختصار.يتصرف ٧ / ١ ٦ والتنوير التحرير )٣( 



أي('أ*.من لكن ذلك باي قاطع للعذر خر ولا 
بدليل;الضيافة، واراد الطعام، ّؤالا )الأستطعامت القرطي! قال، 

كإالبخل، إل وينسوا يدموا أن لذللئ، فامتحقوا يضموهما أذ مابوا 
تعرفولا الضيف تضيف، لا التي القرى ثر هتاد٥ت قال، بينا.• وصفهم 

وأنواحية، عليهم لكنتؤ الضيافة أن ذللث، من ؤيظهر حقه. سل اللابن 
بحالالأليق هو وهذا الضيافة، من لهإ وجي، ما سالا إنإ وموسى الخضر 

والأولياء(ُأ*.الفضلاء ومنمسبج الأنبياء، 
ارلتخديث،،،عمروا وأبو كثير ابن قرأ ه ت كثي. )ؤ الحوزي• ابن قال 

وقرأيظهرها. كثير وابن الذال، يدغم لكن عمرو أيا أن غير بكرالخاء، 
أدغموا،وكلهم ارلأقذرت،،ا والكاش! وحمرة، عامر، وابن وعاصم، نافع، 

ليتحد نحذ الزجاج: قال كثير. لكبن يدغم لر فإنه عاصم، عن حفصأ إلا 
)قالالهليري: قال يضئفوهما('م، ر لأنبمم هذا، قال ؤإنإ يتخذ• اثمحد معنى: 
فقالأجرا، يعهلوك حتى جدارهم لهم تقم نر ثشتا لو لصاحبه: موسى 

والحناءالعوض عض بل آحرون؛ وقال القرى، بالأجر مح، إن،ا بعضهم؛ 
موسىمن صدرتر )وهذه القرطبي: قال المائل(*". الحائعل إقامته عل 

لولكنإذ نظر، ظق قاله وفيإ الأعراض(*"، لا العرض جهة عل سوالأ 
عتلمية:ابن قاله ما والصواب موسى، له أقر ولما الخضر، فارقه لما كذلك 

واختمار.بتصرف  ٧٧/ ١ ٨ الهلرى تفسثر ( ١ ) 
واختصار.يتصرف ٢ ٤ / ١ ١ القرطيي تمسثر ( ٢) 

افر؛/ّا؛آبتصرفواختمار.زاد )٣( 
واختصار.بتصرف ٨ ١ / ١ ٨ الطري تفسير ( ٤ ) 

)ه(ضرالقرضاا/م.



=إقواهتسورةامف ><اوه>بم=====ً====^ 
أملوالسؤال ميء، عن موال يع لا أن موسى وأع3؛ل1ه الخضر، )امرط 

عقهلثحدت يازشفغ وقوله! أعظم، فالإنكاروالتخطئة الاعتراض، وجوه 
وقالأجر، أخد وتصوم، الإنلكر ضمنه ففي موالا يكن لر ؤإن ؛١ لمإ 

شئت،لو موسى! )قول عاشور! ابن وقال الأحر(ُأ'، ترك نحطئة ذللئ، 
تاءخدهأجرأ الث، لفنحعل أن مكتالث، ق كان أي لوم، أجرآ عاليه لأنحدات، 

وفيهنتفق، ما إل بحاجة ونحن الضيافة بحق يقوموا لر لأمم يملكه كن 
مسب،عن موالا يتضمن اللوم وهدا التبؤع• عل الأتلع نفقة أن إل إشارة 

علهولوما وليس الأجر، إل الحاجة عند الخيار إقامة عل المثاركلة ترك 
محابوحدا مالوم(رأُ، غبمر وهو الحر فعل من ذللث، لأن محانا، إقامته محرد 

كانت،فهل قيل )فان قال! اممه، رحمهإ الأفذل ووافقه الشن ابن قاله عإ 
الذيبشرهله واخده ؤإنإ نسيانا كانت، أخا يفلهر قلنا نسيانا أو عمدآ الثاكة 
امتيعادأعمد إنما يقل ول؛ الشن ابن جرم وبذا الثاكة ق الفارقة من شرؤله 

فليسأماء('"**، لن الإحسان وهو مشرؤع إنكار ١^^١ مومى من يع لأن 
أوللأجر بحاجة كونمإ ْع ؤإنإ ال٤هؤ^، مومى إنكار هووجه محردآ هذا 

الأولكانت، يقول! . والمي نسيانا، اكاكة تكون وكيف، الهلعام، 
يصبراله موسى أن فالفلاهر ءمدأ"ُ"؟ والثالثة شرمحتا والومهلي نسمانا 

أنهلوددت، موسى اممه "يرحم .! الّمح، لقول صاحبه، من يرام ما عل 
عامدآ.الثاكة أنكر فلهيا ، ٠٠٠أحبارهما من عالينا يقعس حتى صر كان 

واختمار.تمرق  ٣٣• / ٤ عطية لابن الوجيز الحرر )١( 
واختصار.بتصرف ٩ ١/ ٦ والتنوير التحرير )٢( 
واختصار.يتصرف ٥ ٥ ٤ / ١ ١ الباري فح )٣( 

(.٢٥٧٨) ٢٩٧٢; البخاري )إ(صءيح 
(ا٢٣٨)•١٨٤٧/٤(،صحتحبم١٢٢)٥٦/١>٥(صح؛حاJخاري



^إقواداتسودةادمض

شعيبلبتي مض حنن ^^١ ١١موصى )لكن القرطيت قال دطيهة~ 
وقابتداء، سقى بل قوتا يسأل ول؛ الخضر، مع القرية أتى •ض منه أحوج 
مومىأن منها ممرة، انفمالأت ٧^١۶ ذللث، وق القويتخ، سألا القرية 

يتمشىهذا وعل قالت<ت نمره. تبعا الخفر قصة وق منفردا مدين ق لكن 
الخؤعفاصابه يصبا" هذا تمرنا مذ لقنا لمد عداءنا "آنا لفتاه قوله 

تكلم،إل وكل تاديب مفر هذا لكن لما وقيل• أعل♦؛• وافه ليوشع، مراعاة 
والقوة('**.والنصرة العون إل فوكل هجرة ممر ذللثج ولكن المشقة، 

واختمار,يتصرف ٢ ٤ / ١ ١ القرطي فسثر تا 



ًً|ةراهتسووةاريف 

الكريمالقرآن اتجازلفي مع وقفة 
وهدايسقط، أن قرب أي تعال! )قوله القرطي! قال 

علدليل فيه فكان )مائل( I يقوله الحديث ق فره وقد وتوسع محاز 
حقهاالتي الأفعال وحمح الحمهور. مدهب وهو القرآن، ق ا،لجاز وحول 

استعارة،هي فانإ تهيمة أو حماد إل أمنيته متى الناطق للحي تكون أن 
العربكلام ق وهدا الفعل، لدلالث< ممتثلا لكان إنسان مكانيإ لوكان أي 

ثابت،تين حان قال ممر... وأشعارها 
ثقيفمن أعور الوجه قبيح عبدا كان ينسمّس، اللوم ان لو 

وقالمحرةث

ونحمحميعبمرة إل وشكا بلبانه القنا وير من فازور 
يقوله؛المعتى هذا مر وقد 

اشتكىالمحاورة ما يدري لوكان 
إلتنظر دارى إن الناس؛ قول ومنه حدا. ممر المعنى هدا ق وهدا 

رمبما(.إل النار )اشتكّتنه الحديث،؛ وق فلأن. دار 

الأمفراييتيإسحاق أيو منهم القرآن، ق الجاز مغ إل قوم وذهبا 
ورسولههث اممه كلام فان وغرهما، الأصبهاق داود ين محمد يكر وأبو 
حاطبنالو اش أن يه احتجوا ومما الحق. يقص لأنه أول، الحقيقة عل حماله 

عنالحجز يقتفي الجاز إل العاوول فان متجوز، بأنه وصفه للزم بالجان 
ءإولأاأظث4أثاتحال؛ قال محال، اش عل وهو الحقيقة، 

وقال؛]ق[ ئ ٢ «دئمليبيله وقال؛ ]النور[ ب ،٢ تلة مبي 
تءوأسأذنومكؤ وقال؛ ]الفرقان[ ه  ١٢ثاسثامحقية سممإ ميد  ٧١٥بن يأئهم 



ّءر؟اُمفإقرانات ^

وماوالحنة( النار )واحتجت ر-بما( إل النار و)اشتكت ]المعارج[ ؛ه  ١٢
صحيحوق أنهلقها. ثى كل أنعلق الذي خالقها وأن حقيقة، مثلها كان 

لفخدْويقال فيه عل )فيختم .I السي عن أنس حديشا من لم م
وذللث،ه نفمن ليعذر وذلك بعمله وعظامه ولحمه فخذه فتنهلق انعلقى 

فميالدنيا، ق وأما الاحرق. ق هذا عليه(. اممه يخمل الذي وذلك، النافق 
نمى)والذي اممه رمول قال قالت الخيري معيد أي عن الترمذي 

عذبةالرحل تكلم وحتى الإنس السباع تكلم حتى الساعة تقوم لا بيده 
أبوعيسىقال بعدم( من أهله أحدث بإ فخذه ومحره نعله وشراك سوطه 

غريب('ا*ا.هحمن حديث، وهذا هريرة، أي عن الباب، وق 
-بمايستدل اش الأدلة أكر من الأية )هذه ه: الثنقيش قال 
تكونأن يمكن لا الخيار إرادة أن زاعم؛ن القرآن• ق بالمجاز القائلون 

اممهلأن حقيقة، الخيار إرادة كون من ماع لا أنه آيارته دلت، وقد حقيقة. 
الما ذللثح محن يعلم بأنه صرح ما الخلق، لايدركها إراداي-، للجعاداتج يعلم 

وئنيكهم ممهوف لا دؤة يمزه، ثج ,١^ ش ين ِبموإن قوله! ق حلقه يعلمه 
إرادةعن وافر بيجهم وتبيحهم تنفقه لا بأننا فصرح [ ٤٤]الإمراءت 

والسنة.القرآن ق كشرة ذللث، وأمثال نعلمها. لا ونحن هو يعلمها لهم 
أوآثدلن'جدجارز بمدذلاث ين ئثم م ت ذلك عل الدالة الأيامتح فمن 
ولذيثبماألثآء يته نجج لمايئس متتا وإل الأيل لماينثممنه الجارم يى ؤإة ئنوة 

بعضبأن تعال فتصرمحه الأية. [ ٧٤]البقرة! ء أش حنك ين تيبظ تا 
بإدراكالخشية تلك، لأن ذلك،. ق واصح دليل افه حشية من تبمثهل الحجارة 

واحممار.يتصرف ٢ 0 / ١ ١ القرطى شر )١( 



ء|ضاقاّصةامف —=—===—== 

وإ'لأتيسءلآلت؛وإت •مصنا إما م تعال؛ وقوله نعلمه. ولا الله يعلمه 
الأية.[ ٧٢]الأحزاب1 وحلهاألإذس؟ه يتآ نأئمس محييا أن يأتيك نالمحتال 

عندليل خافت أي وأشفقت أبت والخبال والأرض او،اء بأن فممرمحه 
الدالةالأحاديث ومن نعلمه. لا ونحن يعلمه ؤإدراك بإرادة واقع ذلك أن 

حجرألأعرف ررإف قال؛ الني. أن لم؛ مصحح ق ثبت ما ذلك عل 
الذيالخيع حنين من البخاري صحح ق ثبت وما يمكة® عل لم يكان 
الخلعذلك وحنتن الحجر، ذلك، فتلمم لفراقه حزعا عليه. نحْلب كان 

قوله؛ق بمثله صرح كإ نحله، لا ونحن افه يعله ؤإدراك بإرادة كلاهما 
المن وزعم [• ٤٤]الأمراء؛ 'آه لأن ٧ ^^لسغهمإثثءكا0 

نصوصلأن باطل، زعم أمثال، صرب، هي الأمور هذه أنه عنده علم 
هذاوأمثال بدليل. إلا البائر معناها عن صرفها محور لا والمنة الكتاب 

حقيقتهاعل الخيار إرادة إبقاء من ماح لا أنه تحلم و؛للكا حدأ. كثيرة 
تلكحلقه يعلم ز ؤإن الانقضاض، إرادة منه علم اش يكون أن لإمكان 
الإرادةإؤللاق العربية الأساليب من أنه ْع ترى. كإ واصح وهذا الإرادة. 

المجازجواز رمغ المسإه رمالتنا ق بيتا وقد الثيء، إل والمل القارية عل 
ذلك،أن محاز أنبما يزعمون الش الايات حميع أن والإعجاز( للتعثل• لزل اق 
يكونأن إنكار فإن الحقيقة وق ذلك،("ُّ أدلة وبيتا منها• ميء ق ينعتن لا 

الحالم،وعدم الاستبعاد سوى العقل من عاليه دليل لا إرادات للجإدات 
القاعدةهذه ومحالفة بعدمه، الحلم يعني لا بالثيء العالم عدم أن ومعلوم 

[.٣٩]يونس؛ ه ارمح3لإساو.هء تعال؛ قوله محت، خل تل. 

واختمار.تصرف ٤ • ٣ م البيان أضواء 



^إثرادأتسهرةادصف

ه^لمازمتنيشيترإ ء ٠ وقؤثه 
اشتراطمن الذهن ق مقدر هدا بلفظ )الشارإليه عاثورت ابن قال 

ينهإ،الصحبة انقهلعت فقد الثاق مواله بعد ثيء عن ماله إن أنه مومى 
أمعليك أْالالئ، الشرط يقال؛ كإ بيننا، فراق هو حصل الذي هدا أي 

هدايعني ه وتئ تي .أوساحايى الخضر؛ ء عال، )ؤ البغوي؛ وقال ، ٠١لك('
•بيننا المفرق ص الأجر ترك عل الإنكار هذا وقتل• وبينك بيني فراق وقت 
ينوالخمع اتصالنا("،، فراق أي بيننا فراق هذا معناه الزجاج؛ وقال 

ابنقال الإنكار، هذا بسك، للفراق الوقت، هذا تعن فانإ ممكن القولن 
يعدهاثيء عن سألتني إن أنلث، الغلام قتل عند شرطت لأنلث، )أي• ممر؛ 

هنازضر أي؛ اه ه و؛ينلث،، بيني فراق فهو تصاحبني، فلا 
فلمأفعال، عاقبة إليه يؤول با ريقول؛ الهلري؛ قال مح(ُم، متنيءؤومحل 

أعلم("،.وافه صرا، فيها عل الكير وعن عنها، المسألة ترك عل تستطع 
يبمجسلسؤال جوابا ييال، استئناف سأن؛ئلث، )حملة عاشور؛ ابن قال 

وعدهفانه عنه وماله اقهخ الخضر فحل ما سبا عن ص موسى اطر خق 
الأولمن مشتق واضح، غير لثيء تمسثر واكاؤيل؛ ذكرا• له نحا>دث، أن 

ثرالبحد المكان إل بالرجؤع تكلم، عل المعنى تحصيل شبه الرجؤع• وهو 
باللومتعريفي صيرا عليه تست3ني لر ما قوله؛ من الموصول صلة وق إليه، 

واحممار.يتصرف ١ ٠ / ١ ٦ والتنوير التحرير ( ١ ) 
)؛ل(ضرابوىه/يل.

ممره/؛ا/ا.تمرابن )٣( 
)؛(ضراممريارا/؟د



=|ضاهواسورةامف 

وعده('أُ.حسبإ الذكر إحداث ياتيه أن إل الصبر وعدم الاستعجال عل 
^^اردئدبياؤانةإءلمتجض م؛ قوي

ءياحدموعسنصثا 
موسى،عل أمره أشكل ما )تفسير ق شرؤع اليق^ الخضر من هذا 

قالباٍله(ص، عل اص، الخضر، اش أظهر وقد ظاهره أنكر كان وما اص، 
وحاجتهم،لفقرهم أحدهات أوجه؛ أربعة اين متسميتهم ري الاوردى* 

السكينلقي قد ت شدة عانى لن يقال كإ البحر، ق يعانونه ما لشدة الثاز(ت 
وعجزهمحيلتهم لخالة الوابع؛ وعلل، بهم كانت، لزمانة الثالث،! جهدأ، 

له"-امرأت لا زيل "من ه المي قال كا أشهم، عن الدفع عن 
ومكنتهلفقرْ لا ه ينفالقيام عن وعجزه حيلته لخلة مكينا قساه 

يعنيءس_<، ذائت، أجعلها أي! ٩ نمنآ أذ )ظةاردُن< الحوزي• ابن قال 
عباس،ابن قاله أمامهم، أحدهما! قولان! فيه ء؛ وأ1ءمإ وف ءِ بخرقها، 
أمامهم،،.اروكان مسحود! وابن ابإ وقرأ قتيبة• وابن وأبوعبيدة، وقتادة، 

يكونأن فيجوز الوجهين. أجود وهو الزجاج! قال حلفهم؛ والئانات 
حتره(ُْ*.الخضز الله فاعلم يخبره، يعلموا ول؛ عليه، كان رجوعهم 
أقوال!عل أمام موضع وراء امتحإل ي )احتلف الماوردي! قال 

الأضداد،من وهو مآكان كل وق حال بكل استحإله يجوز أحدها! 

واختمار.بتصرف ١ ١ / ١٦والتنوير التحرير )١( 
.١٨٤م/)آ(مارابنممر 

أباإلاإن مات، ورحاله الأوسط. ل الطراز رواه ; ٤٦٤الزواك؛/فامحمع الهثثمي قال، ، ٣١
له.صحبة لا تجيح 

واختمار.بتصرف ٤ ٩ ٤ X/ للكاوردى والعيون الكت، ( ٤١
بتصرفواختصار. ٢٤٤)٥(زادالستر؛/





ءإق>ادات،،،ورقادمف 

ظاهر0عملا كان حيث السفينة، اعابة الاهتإم لقصد قدمت ولكنها 
كونلأن تأويله، إل موسى تشويق ق نيادة الصلاح وحقيقته الإنكار 

أنفارين وانمى! حرقها. ق تعجبا السامع يزيد مما اين ملفينة ال
.٠١٠وتأمل(قصد عن وغ فعاله لأن فعبتها، يقل؛ ولر فعلت. وقد أُمها 

وأماألثلهمقكايىأيو1ه# هوله؟ 
الغلاماروأما يقرأ؛ كان أنه عباس ابن عن )روي الحوذي؛ ابن قال 

قتلهالذي الغلام إن قال؛ أنه ه اتله رسول عن أي وروى • كافرأ® فكان 
وقوله!، ' وكفرأ طغيانا أبويه لأرهق عاش ولو كافرأ، طح الخضر 

قولان.الخشية معنى ق ثم هث. اش أحدهما؛ قولان؛ فيه 
الخاثى.فعل فعلنا المحنى! عقيل! ابن وقال الفراء. قاله العلم. أحدهما! 
فتكونالخضر، أنه والثال! والزجاج. الأحفش، قاله ازكراهة، والثازا! 
الأنباري(لأا.ابن قاله التوهم، للأمر الخوف بممتى الخشية 

لوسيأفعاله تحليله ق السياق لأن الخضر، كلام س أنه والراجح 
الذيوهو اص، الخضر كلام من هو )قيل! م! القرطي قال ص، 
ء1عنناررسهأ<ا ل، ص حفنا أي المقرين، من كثير قول وهو السياق، له يشهد 

منوقيل! الخهة. هذْ عل القتل ق الاجتهاد له أباح اممه وكان ، ب وطعمإ 
ابنقال وكذ.ا فعلمنا، معناه اممري! قال الخضر. عبر وعنه اش كلام 

ءأد«ءئاآألأيئءاحثودآق ^.،١؟ قوله! ق بالخوف الحلم عن كنى كإ هماس، 
بمعنىالخشية وقيل! ربك" "فحلم قرأ! أبيا أن وحكى [. ٢٢٩]البقرة! 

وءؤانهمه1ناإوذلالثا، كراهة أي يقتتلا، أن حشية يتنهإ فرقت، الكراهة، 

واختمار.يتصرف ١ ٢ ١/ ٦ والتنوير التحرير )١( 
)؟(زادافر؛/؛ةآ.



ويتديطفيضلا اتباعه ق حبه يلقيهإ أن والمعنى ؤيكلمفهإ، بجثمهإ 
قدمحالة: قال ازكفر، عل هتايعته عل حبه )محملمهإ ممر: ابن قال ، ٠١٠بدسه(

هلاكهإ،فيه كان بقي ولو محل، حنن علميه ولد،وحزنا من أبواه به فرح 
قضائهمن له حير يكره فيإ للمؤمن اش قضاء فان الله، بقضاء امرؤ فلمثرض 

-؛0^1كان إلا قضاء للمؤمن الله ففي لا الحدين،: ق وصح بحب• فيإ 
[(م٢١٦يسج]ّ:وقالتعال: له". 

واختمار.يتصرف  ٣٧/ ١ ١ القرطي ضر )١( 
يتصرفواختصار. ٥١٨٥/ )٢(ضراينممر 



ضجقتJامملأمضالأممفهمبمظه
طغياناوالديه يرهق أن خثية سوى الغلام قتل سبب القرآن يذكر لمر 
امحشكل)وقد الشوكازلأ1 قال لا، أو بLلوغه قيل هذا يشكل وقد وكفرا، 
بالغاكان إنه ت فقيل العلة، الغلام.؛ذه لهذا الخضر قتل العلم أهل بعض 

لذللث،،القتل فاستحق التلريق يقتلمر كان ت وقيل بكفره؛ ذللث، استحق وقد 
علحاف الخضر أن ! يقنر1ل: طسا مهمهثا أن ؤذلج؛وأ\ معنى ويكو0 
إلذللث، يودي وقد المعصية، ق فيقعا له ؤيتعصبا عنه يذبا أن الأبوين 
أوكافرأص بالغا كان إذا له الخضر قتل ي إثزكال لا أنه والحاصل الكفر، 
للخضريكون أن ويمكن الإسلامية، الشريعة تقتضيه فيإ للهلريق قاطعا 

علمالخضر إن فقيل! بالغ، غر الغلام كان إذا وأما ذللث،، له تمؤخ ثريحة 
أبويهإضلال كفره عن يتسب، كافرأ لكان بالغا صار لو أنه له اممه ياعلأم 

ولاله ذنب لا من قتل فان يأباه، الشريعة ظاهر كان ؤإن وهذا وكفرهما، 
قمحل لا قتله به محوز ما بلوغه بحد منه يقع أن لخشية التكاليف، عليه حرى 

إسكال(رأُ.فلا أحرى، ثريعة ق حل ولكنه المحمدية، الشريعة 
ومام الخضر؛ قول بامتحفار تقدير كل عل الإشكال محل أقول؛ 

القرطبي،كلام ق ك،ا بالاجتهاد له افه بإذن ذللثه كان سواء ي، 
بوحي)تمرفج عاشور! ابن قال كإ الغلام حذا خاص اممه من بامر أوكان 

بالوحي('^".الخفر يه وأعلم اش علمه حاصر فاد قخ عل حار الله من 
اممه،بامر كان بل الخضر، رأى بمحض يكن لر الغلام قتل أن ثلث، فلا 

ردة.كفره لأن )١( 
واختمار.ُتمرف ٤ ١ ٤ القدير؛/ فح )٢( 
جر.يتمرق  ١٣ا/التحريروالتنوير٦ )٣( 



بغرقأو بداُة، أو ب)كن( يمتته أن ^l، فرق ولا الغلام، موت أراد هث قافه 
توجهؤإنإ مشيته، لنفوذ اممه أوجده سبإ له، الخضر فقتل ذلك؛ غثر أو 

قصتهق وليس المستقبل، ق سيفعله ما عل عقوبة القتل لوكان الإشكال 
المعنى*'/هذا إل القرطي أثار وقد عقوبة؛ كان قتله أن إل يشر ما 

:هتيمثهرةوهرآرنيخااماقوثه: 
البغوىتقال سق، كإ الخضر هو القائل أن يشحر الكلام فسياق 

وقهاهنا بالتشديد عمروث وأبو ونافع جعفر أبو قرأ ه فارذدآاد<تدلأثا )١؛ 
وفزقلغتان، وهما بالتخفيف الاحرون وقرأ و"الفلم" "التحريم" سورة 

قائمالثيء وعن حاله تغير أو الثيء تغير "البديل"؛ فقال؛ بعضهم 
عاشور:ابن قال متكانه(*أد آخر ثيء ووضع الثيء رفع لإبدال"؛ او 

ابنوقال ، ٠٣('زكية ا نفأقتلت، موسى لقول مراعاة العلهارة، )والزكاة: 
ابنقاله دينا، أحدها: أقوال؛ ثلاثة فيه إء تيآمهجزه ء، رقوله: الخوزي؛ 

وقوله:الفراء. قاله صلاحا، والثالث،: مقاتل، قاله عملا، والثال: عبامن، 
ابنقاله للوالدين، وأبز للرحم أوصل أحدهما: قولان؛ فيه ل؛وأرببخامح 

ومعنىبالقرابة. وأمر عهلفا، أقرب الزجاج: وقال وقتادة. عباس، 
الشاعر:قال والرحمة، العطف، اللغة: ق والؤحم الرحم 

والرحمالمحث ومنها جاؤية بظلم وقف 
أحدهما:قولان. به بدلا وفي،ا الفراء. قاله به، يرحما أن أقرب، والثاف؛ 

)؛(ضراكرطى؛؛/؛أ.
١٠ ٩ ٥ / ٥ ابوي نمير ( ٢ ) 

.١٣/١٦)٣(اكحريرواضر



ءإةراد1ءسودةامف 

.٠١٠(جريج ابن قاله لم، مغلام واكافت الأكثرون، قاله جارية، 
كانواؤإن الأولاد بفقد الصاب، موين الأية من )ؤيستفاد القرطيت قال، 

اليضاء(ل'؟،.اليد عن عامته أمقرن للقضاء سالم ومن الأكباد، من قطعا 
قوله؛ق الخإعة )وصميرا عاشور! ابن قالي لطيفة- 

الفعل.ق لغيره مشارك أنه بإظهار واحد إل عائدان ه مأردآ ؤ وقوله! 
بأنالإعلام مقام اكام لأن التعاظم من لا التواضع من الامتحإل، وهدا 

فأردناآام،.فخشينا فقال،! التواضع فناسبه وأمره ذلك عل أطلعه اف، 

ه0قمحهتىرصا م ٠ ه قول
عنننرهحوماثقنت. ئنثه أ،ثئهثا أبجهماصن؛4حاثأيإد 

د'ضشزمازمنيءيع،اه١؛^؟، 
ذكانلث1نمإنؤ أصلحه الذي يعني• ٩ أيدر )مالشوكان،! قال، 

قال،لغة(ا؛،، القرية عل المدينة اسم إطلاق، جواز فيه لمدينو؛٠ أي 
ماباعتداد تبما اعتداد نؤع لإظهار هنا بالمدينة عنها التعبثر رولعل الألوٌّو،• 

سوقكان ولما الصالح. أبوهما وهو أهلها من هو وما اليتتمن من فتها 
الأول،الكلام أن أي ، ٠٠١فته(بالقرية عير المساق هدا غير عل السابق الكلام 

ذكرفلما قرية، بتسميتها فاكتفي وبخلهم أهلها للوم الدم معرض ل كان 
عنها؛المدينة.وعير فخمن، فيها ولديه وجود وروعي الصالح الأب 

واختمار.يتمرف ٢ ٤ ٥ / ٤ افر زاد )١( 
)\(تفرالقرطياا/ا/م.

واختمار.يتمرف  ١٣ا/٦ والتنوير التحرير )٣( 
سر.بتصرف  ٤١٥القدير؛/فح )٤( 

.٦٣٦ / ١ ١ للألومي المعان روح ير نف( )٥ 



وقدباليتم، وصفهإ بقرية صغران، الغلامان )هذان عطة1 ابن قال 
اسمعليهإ يبقى أن محتمل وقد الفل-اهر، هذا ؛i^،، بعد يتم ررلأ قال 

الألومي؛قال عليهإ('؛'، التشقق معنى عل يتتمان كانا أي البلؤغ بعد اليتم 
إنإالخيار هدا أن الأية! )معنى كشر؛ ابن قال حدأ(ُ"، بعيد أنه محقي )ولا 

وقتادة،عكرمة، قال كنر• محته وكان يتتمتن لغلأم؛ن كان لأنه أصلحه 
ابنواختيار السياق، ءلاهر وهدا لهإ. مدفون مال تحته كان واحد؛ وغر 

قالوكدا علم. كنز تحته كان عباس؛ ابن عن العوق وقال ه. حرير، 
عخم»وة.(قاله الذي القول التأولن زوأول الطري؛ قال بن-مر('م. سعيد 

كنزما كل وأن مال، من يكنز ئا الكنز أن العرب، كلام س المعروف، لأن 
استحالص الأغيي، إل والتأويلُ"مصروف كنز، اسم عليه وقع 

غثرق بيناها لعلل غترْ، إل يصرفه دليل يأت لر ما بالتنزيل، المخاءلبين 

الرجلحفظ عل دليل ه صن4حا ؤةا0أدوهثا روقوله؛ كشر؛ ابن قال 
فيهم،بشفاعته والأخرة، الدنيا ق لهم عبادته وبركة ذريته، ق الصالح 

بنسعيد قال والستة. القرآن ق كا حم، عينه لتقر الخنة ق درجتهم ورغ 
صلاح('".لها يذكر ولر أبيها، بصلاح حققتا عباس؛ ابن عن -مر 

عطية؛/س.لابن )ا(ااحررالوجٍز 
.٦٣٦ / ١ ١ للألومحي المعان روح شر )٢( 
واختصار.بتصرف ١  ٨٥م/ ممر ابن شر )٣( 
ظاهرهعن اللفظ. صرف من المتاخرون عليه اصطلح ما المقصود ولبى النضر، أي )٤( 

الإمام.هدا من عزيزة فائدة الكلام وق كلامه. بقية من جل واضح وهذا بقرينة، 
واختصار.بتصرف ٩ ٠ / ١٨الطري شر )٥( 
واختصار.بتصرف ١ —٧٨ ١  ٨٦ه/ ممر ابن ضر )٦( 



إذالصالح، لأييهإ تعال اش شكر من للغلامن الخيار هدا فإقامة 
شانيإ،ؤيصالح موته يعد ذريته ليتعهد خاصة مهمة ق الخضر عبده محاق 

الدؤيةحفظ عل ٩؛ محنيحا أبؤهما قاف ؤ ب الامحمتثهاد عل المقرون ؤيهلبق 
قولهق هذا ونحل الأبناء، عل تفلهر الأباء صلاح بركة وأن الأياء، بصلاح 

أق،هjثتقوأ عقيم ْنبمعنئاحامأ ذرثة حلقين بئ أد؛^١ آؤ؛ى دلتحش ء تعال• 
علخوف لك، كان )فان الهت<ىت قال ]النساء[، ء ١ ب-كويو\ 'ؤدلئوؤأ 

أولادق ب لا كلها أعالك ق اش فاتق اين، الموأولادك صغارك 
بثركةوالخم الحفظ من لهم ؤسر ذريتك ق محففلكؤ اش فإن غيرك، 
حزمهم،ق ولا الناس أولاد ق افه تتق ل؛ إذا وأما عينلثج، به تقر ما تقواك، 

-يم("*.يفعل كلمه فعالته ما وأن وذريتك، نفك، ق مؤاخذ أك فاعلم 
كتيمبنالسابع الخد هو الكز صاحب، أن الحلمام يعص ذكر تنبيه" 

قرية.ولا يقرينة، إلا ظاهره عن الأمر صرف، يصح لا إذ نفلر، وفيه 
ا0وإئتآكوئ\مثأؤإدوقوله؛ 
ؤولأةوتة\'ق: كا والبلؤغ الإدراك أولها معان؛ ثلاثة عل يأق فالأشد 

احتاعوقت، الثال [، ١٥٢لالأنعامت 
؛؛نوهذاالكهولة مرحلة وتبدأ الشباب، مرحلة تنتهكب حيث والقوة الأمر 

ؤآنتحىؤنجلثدء. ومنه!الأربعين، إل أوصلها وبعضهم سنة "٣٣ ٢٨
يوكئومنه! الأشد بلؤغ أقصى والثالث، [، ١٤]القصهس1 ءابنئ-ثكماطثأبج 

لماالني بلنه ما وهو [، ١٥]الأحقافجت ء تته ارم؛ر( ويأ أندم بلع إذ؛ 
يدركاأن ريلث، رفاراد الطيري: قال والإدراك؛ الملؤخ الأية ل والمراد بعث• 
أقمته،الذي الخيار تحتج الكنوز حينئذ ؤيستخرجا وشدتها، قوما ؤيثلغا 

واختمار.يتمرف، ص"؟؟ المجار اقتراف عن الزواجر 



سودةاركهفإقرات1ت يي 

;إيوماثنلئنأصوقوله! للشمان، ربك من رحمة بالخيار، هذا فعلن، يقول! 

ومنرأيي، عن فعلته رأيتني الذي جتع موسى يا فعلت وما يقول؛ ء أرى 
متعلقةالرحمة به فجعل يه(ُ'*، إياي اف أمر عن فعلته ؤإنإ نمي، تلقاء 
ابنذلك ق وخالفه الأفعال، بجمع متعلقا اش من والأمر الخيار، برفع 
ممر!ابن قال كلها، بالأفعال متعلقة والأمر الرحمة فجعل •؛ةذا؛مح ممر 

الأحوالهذه ق فحلته الذي أي؛ # ^شحوماسثن>صبيا )وقوله! 
الرحلوولدي الغلام، ووالدي فينة، الباصحايح اممه رحمة من الثلاثة، 

عليه('".ووقفت به أمريت، لكني إو؛ #وماسلثن.صبيا الصالح، 
موسىلشريعة خالفا يكن لر الخضر فعله )ما تنمية! ابن قال فانية" 

عاليها؛وافقه له سها فلعا ذلك، تبيح التي الأمبامحح يعلم لر وموسى ص، 
إليهمإحسان الظالم من خوفا أهلها لمصلحة ترقيعها تم فينة الخري فإن 

لأبويهتكفيره كان ومن صغثرآ، كان ؤإن حائز الصائل وقتل حائز، وذللئ، 
سألهلما الحروري لجدة ققا عباس ابن قال قتله؛ حاز بقتله إلا يندفع لا 

فاقتلهمالغلام من الخضر علمه ما منهم ءكت، كت، إن الغلمان! قتل عن 
علوالصر عوض بلا اليتيم إل الإحسان وأما البخاري، رواه فلا. ؤإلأ 

اممه('".محالفا.؛!٠^٤ ثيء ذلك، و كن فلم الأمال صالح من فهذا الخؤع 
هلأوطمازمعصسمإ؛أ؟ وقوله 

لأحلهاام الأسباب ْن ذكرت الذي هذا )يقول! اممري! قال 
لرالتي الأفعال وتر-؛ع إليه تؤول ما ءزئاويل؛و مني، استنكرته ما فعلت، 

واحممار.بتصرف ٩ ٠ / ١ ٨ اممري ير نف( ١) 
.١ م/٧٨ ممر ابن تمر ر٢( 
واختمار.بمرق ٢  ١٦٣; ١ الفتاوى محموع )٣( 





٨|قواهو،صةاو،مس

نودي:فئة، الحرق اكر لآ أنه وذك عليه، حجة الأمثلة هذه ففي مثله، 
أينله: قيل الخلأم محل أكر فلما اليم؟ ق وأنم، هزا لكن أين موس يا 

نودي:الخيار، إقامة أكر فلما عليه؟ وقضائلئ، الق؛ءلي وكرك من إنكارك 
أحر؟(ُ*'.ثعي_ادون لبنات، الحجر رفعلث، من هدا أين 

_؟يوقع فأين 
شيئاعنه تذكر لآ الأيات أن إلا نون، بن يوثع موسى محي أن تقدم 

أن)الخواب،: ممر ابن هال، التساؤل، ضر مما بالخضر، التقى منذ 
تح(ُ'*.موسى وقى يينهإ، وما والخضر موسى قصة هو بالسياق المقصود 

،٢٢الخابع('عن المتبؤع بذكر اكتفي أنه )محتمل شيخه: عن القرطي ونقل 
ليوشعبقى ولو والخضر، موصى بين ما معرفة الفائدة لأن فاغفاله وعليه 

الخضر.قال الفتى، قال موصى، قال يقال: أن مرة كل لاحتيج ذكر 

واختمار.صرف ٤ ٢ ٦ عجتبة"Y/ لأبن المديد البحر )١( 
واحتمار.يتمرف ١  ٨٨ه/ ممر ابن ضر )٢( 

)متفرالقرطىاا/ا<*ا.



=إضاداتسودةاءف 

قرآنةشاملامسالإرمحةلطانف 
شنةةاسبم1ك؛ر(ؤ السفينة! ق قال ١لةقمح الخضر أن القرآن حكى 

،ود'اا0'والغلام! والدي وعن [، ٧٩]الكهف! ه ءأردئأ0ك؛؛ا تع٠Lأونفي^ير 
؛ؤهرإدرJكأنالسن! وعن لالكهف[، سم;آه 

'اأ\،[،ةنلأحظتاطفيثن11ضهحهلالكهف! نا؛و\آمي>_1 
و،قووماث1ئثُءنبيا فقال! هك اممه لأمر فعله ما كل أرجع أنه مع الإرادة، إستاد 

ذلك!فمن ولطائف، دقائق من المغايرة هذه ق ما تلمس العلم أهل فحاول 
دونتحال اممه إل الخيار قصة ق الإرادة )أسند عاشور! ابن قال — ١ 

إليهيسعى أن شأنه من كان فيهإ العمل لأن السابقتن الضبمتن 
بخلافالناس عن اد فدفع فيهإ لأن مره عل يقف من كل 

الغلأم؛ن(ُآ'.لأبى اممه من كرامة فتلك الخيار قصة 
لأناممه؛ إل الإرادة أسند و: ;لأثأ;ادر،ث )وقوله! كشر! ابن قال ٢- 

غلاماالأبوين إبدال أن ؤيرده اش(ُى، إلا علميه يقدر لا بلوغهإ 
القرطي؛قول والخواب، ي، ازيولهثا ثأزدة ؤ قال! لكنه مثله، 

مشاركالخضر لأن ش('ء، والتبديل ه، لفالقتل أضاف )فكأنه 
ؤإيقاعهالإبدال إرادة أما الغلام، بقتل يتعلق با وفعله رادته إق 

الولدهدا عن اكحويض كان )ولما البقاعى! قال وحده، هة فلله 
لأا0يحصازلإثامح(ُ؛'.ق! إليه الفعل أسند وحده، فه 

.١ ٤ / ١ ٦ والتنوير التحرير ( ١) 
واختمار.بتمرف ١ —٧٨ ١  ٨٦م/ ممر ابن تضر ( ٢) 

واختمار.يتصرف  ٣٩/ ١ ١ القرطيي تضر )٣( 
واختصار.يتصرف  ١٧٥ه/ للبقاعي الدرر نظم ( ٤ ر 



رعايةه نفإل )أصافه القرطبي! قال ه امإا مهؤدئاد(قوله! ٣- 
ؤقوله! ق ه إبراهيم تأدب كا للأدب، 

إلوأسند افه، إل وبعد قيل الفعل فأسد ]الشعراء[ ه ٨ ٢ 
منبحانه إليه يفاف فلا نقص، محنى هو إذ المرض، ه نف

صراف!]آل _ تيدق قال! كإ يستحسن، ما إلا الألفاظ 
الحمع،بيده كان ؤإن إليه، الشر يسب، فلم عليه واقتصر [ ٢٦

الأدبوهدا خبار(ُه، ثى بكل وهو قدير، ثى كل عل هو إذ 
عندمنه ثيء وسق القرآن، من مواصع ق تكرر هك الله ْع 

و.إلآأندثاء١س  ٢٢ذ قوله؛ 
سبالئ،ق العرب عادة موافقة هذا نكتة أن العلمإء بعض ورأى ~ ٤ 

كانلما الأنياري! ابن )قال الحوزي! ابن قال واستعذابه، الكلام 
هقاممه عن حرأ يكون أن يصلح والوأردنا،، فارديت،،، ١١من! كل 

غيره،عن ؤيزيلها عليه، الإرادة محصر بجا أتبعبم،ا الخفر، وعن 
ررفارادقارئنا،، ١١ارفاردث،، قال! ؤإبجا منهكا- البغية ؤيكثف 

اوينْع ايفاقه عل الكلام ، احتلافتوثر العرب لأن ربلئ،اا، 
فيقولالأسملع، ق وأحسن الألسن، عل أعذب لأنه المعاق، 
ئل(>".يا وخرف كان، بجا وأناف كدا، فلأن ل قال الرحل! 

واختمار.يتصرف  ٣٩/ ١ ١ القرطبي مر ( ١) 
افر؛/ه؛؟.)يذ\ح 



اسلأمطمسواسممهائ 
ْنبواحد فتته يكون والعلم السورة، ق  ٧٧١الرئية الفتنه هده 

يعملأن وثانيها فضلا، ه لففثري بملغيه أن أولها حا؛ أو أمرين 
عاليه.حجة العالم فيكون يريد لما ليصل بعلمه محتال أو يعلم ْا بخلاف 

أنفبدل ؛؛ ilpالار مم تعر من أول من أن ه هريرة أي حديث مر وقد 
إلاالصثر هل.ا نال وما للمتار، وقودأ يكون به إذا علت؛ز،، أعل ل يكون 
ا،لرءيريد بان الإحلاص، هي العلم فتنة من وقاية فاعغلم نتنه، لفساد 
تقيالي الكهوف كثيرأمن الآياات، حوت لقد ورصاه. ه افه وجه بعلمه 

الخضر0ع موسى قصة وتميرُت، الفتة، هده من م؛تعلا أو عا،لا الإنسان، 
اشرينوخاصة العلم أهل وأكثر والعبر، واللهلائف الفوائد من بجملة 

علحا والاستدلال استتباهلها ق وتفننوا استخراجها، من والشراح 
هدهأفردُت، ولو محثلفة، أبوايح ق علمية قيمة له ذكروه ما وكل المائل، 
عنوالياحشن اش كتاب، ق للتاؤلرين عجبا لكان ممنفح، ق الفوائد 
فدكرمحت،منهارأ*، كبثرآ عددا بره تقل ظثق4 عدى الجع وقل. أمراره. 

إل؛ع فالير-اكوّع ثاء فمن آخر، عا.دأ إليها وأصمت، منها، كثثرآ 
قمتها؛الحا.ي.ثا، وثرؤح الشبر كتّتإ العلم، أهل مصنفالنت، 

بحضبحقول الغرور يلصتا قد العلم، عصر له يقال عصر ق ~ ١ 
ملكواقد وأنبمم سق، ثمن أحد يبلغه لر علومهم بلغته ما أن ؤيفلنون الماس 

؛إنزالهاأنفسهم ظلم عل ومحملهم فيطغيهم أقلمارْ، وحازوا العلم نواصي 
ماحقيقة آية غبر ل للناس الله ين لقد لها. لهّتا منزلة علومهم ؤإنزال 

وما ١٤٨٢/ مّبره ر طا 



^|فواقاواسورةامف

٩ ٨٠إلاشلا اسر من يثر وتآ م فقال؛ به، يغتروا لا كي علم من عندهم 
الرملعلم ويرد القليل العلم حدا يفرح من فمنهم ذلك ومع ]الأمراء[، 

ىمارث>آلعير ينيمإيماعندإلإقب رسلهم قثا•؛آءثهم R الغيوب علام من 
علوأنذلارهم هممهم قصروا وهولا■؛ ]غافر[، ه ؛ ٨٢•'؛_حتبإنهدد' ثاَ؛اذوإئد؛■ بهم 

^ي،ششرلصيوأاوؤمدؤ أنفسهم فخروا وراءها فيإ يتأملوا وب الدنيا 
ينزما فرق سحاته د؛ن وقد ]النجم[. ه دمحكءتهمسادلإ ازهء ؛ ujiإلأآل>يوه؛

ئوثاظهروكسلوئبجء ت فقال هث وعلمه الخلائق علم 
وذاقءس،وقاصر صعيف الخالئق فعلم [، ٢٥٥ت ]البقرة و بماشاء 

قركبا يوم \.؟ لموسى الحقيقة هدْ الخضر يبن وقد كامل، تام وعلمه 
فقالالبحر، ق منقاره فغص الفينة ا حرفعل عصفور ويع ذ السفينة 
مامقدار إلا الله علم ق الخلائق وعلم وعلمي علمك ما لموسى• الخفر 
وكلاماممه )كتب، ت جمحلسه القيم ابن قال ، ٠١٠منقارْ' العصفور هدا غمس 

ولاحلقه فيه يشاركه لا الدي علمه عموم بإثبايتح تملوءة الرسول 
إلاإليه عرفوه لما نسبة لا عنهم أحفاه وما ثاء. بإ إلا منه ء بثي محيهلون 

الأرضأهل أعلم وهما لموسى الخضر قال كا البحار، إل قطرة دون 
أبحر،سبحة يمده البحر أن قدر لو علمه من كلامه ما أن ؤيكفى حينئل.، 

ولرالأقلام وفنبت، البحار لفودرّت، أقلام الل.هر أول من الأرض وأشجار 
وغناهملقدرته، قدرتبم بة كتعلمه إل الخلائق علوم فنسبة كلعاته، تنفد 

إنكلموسى! الخضر لقول مصداق وهذا لحكمته(ُأُ. وحكمتهم لغناه، 

(.٤٤٥)•١٧٥٧/٤)١(صححالخارى
بممرفواخمم1ر. ١٨٧)/العليل )'آ(شفاء 



^إقوات1واسورةاتكهف 

تعلمهلا علمنته اض عالم من علم عل إنر موسى، صرأيا معي تستطع لن 
درسهازا ول أءلمه''لأ*، لا افه عالمكه اممه عالم من عالم عل وأنت، أنتج، 

■^٥■عل،الميؤته أوق أنه يظن أو بعلمه يخر لمن بليغ 
القائماش علم أن المعلوم )من الخفرت قول، عل طهي تنمية ابن قال 

وعلمكعلمي نة أن المقصود ؤإنإ العباد بتعلم ثيء منه يزول لا ه بنف
القرطيتقال، البحر(ُأ'، إل العصفور Jمتقار علق ما ية كنافه علم إل 

اممه،علم ق لها أثر لا ومعلوماتلث، معلوماق أي تمثيل، الخضر من روهذا 
البحر،ماء إل يالتبة له أثر لا البحر هذا من العصفور هذا أحذ ما أن كإ 

الله،علم ؤ، نقمي لا إذ التمثل، به قصد تحوز هتا التقصي لففل ؤإطلاق 
وماعلمي ما والله البخاري هذا أوصح وقد لمعلوماته. مائة ولا 

اوحر(ُآُ.س بمنقاره التلير هذا أحذ كإ إلا اممه علم جنب ؤ، علملثإ 
اممهبايام ؤيذكرهم بالوءذلة الناس يتخول أن للعالم يستمج ٢" 

وأيامالله بأيام يذكرهم قومه ق اج^ موسى بينا الحديث،I ق كإ ونعمه، 
العفليمة.والرحلة القصة مبدأ الوعقلة هذه فكانت، وبلأؤه"ُ"، نعإؤه افه 

عابدين،تائبين العصا٥ ورد الغافل١ن تذكير ؤ، كبيره أهمية وللوعظ 
تحبهابصائر س به أنار وكم ماتت،، تحالها قلوب من به الله أحيا فكم 

الوعظ،عن يرفعون الحلم طلاب بحفي نرتم( أن العجيبا ومن طمست• 
قال،1، العزة هورب واعفل أحل أن مع بالوعاظ، وصفهم من نافقون يل 
إآ؛ئ،ئرمذ ؤبمأةاالثاس وقالت [، ١٧]النور! ه آبدا حلإأسأنصدوألأل4ة ^# 

)ا(صححاسمرىإ/أهياص؛؛؛(.
سر.بمحرف ١  ١١٧/ الكرى الخاوي )٢( 
واختمار.بمحرف ١ ٩ ١/ ١ القرطي مر )٣( 

(٢٣٨0١٨٤٧/٤ّ)٤(صحح.Lم



^إقوام1تسورةائمف

:وهاعرصفقال: الهمة حدْ . نبيه وأمر [، ٥٧]يونس؛ ه نثءفثةننزيجأ 
قال:الدعوة، أبواب من عظيم باب وهو [، ٦٣اء: ]النه وعظه؛؛ عثإنم 

منهذا وكان [، ١٢٥]الحل: ه رأتنعغلنأقنمح غإقنيفيرهأئ1،ن آؤ 
قسحولث! امحب. "'كاف قال• ه مسعود ابن فعن هديه. 

بالوعظإلا تتمم لا الإيان فحياة عوا"ء'<. الثآذنة "^١^ الأfام، 
قصصاوانتحلوا زادوا الذين القصاص لف، الذم ؤإنإ القلوب، وتحريلث، 
عبرفيه الذي الواقعي والقصص والسنة الكتاب وأما حا، ليعفلوا مكذوبة 

والعالإء.والصالحون الأنبياء فعله وقد مطلوب محمود فهو 
متواصعاإلا يرى فلا لطلابه، جناحه نحفض أن ينبغي ٣" 

منيرى ولا اممه إل الفضل يرد علمه عن سئل ؤإذا أحد، كل إليه لبلغ 
فقال:أعلم؟ الماس أى "فسئل البخاري: رواية ول الماس، أعلم أنه نمه 
ما)باب البخاري: قال إليه""ء، العلم يرد ل؛ إذ عاليه اممه فعتب علم. أّ 

ابنوقال اممه(، إل العلم فيكل أعلم؟ الماس أي سئل إذا للعالم يستصت، 
٣محْل ل؛ لأنه ١^٢، الماس أي أم اممه يقول: أن يبني )كان يطال: 

]اليقرة:آم[،ؤلأٍمحاداإلأناه1ي الملائكة: وقالت، الدنيا، ل م بكل 
اممه('".أسأل حتى أدرى لا فقال: وغيره، الروح عن اممه. رسول ومثل 

علالمتاهان إمرائيل ببني وتحريض ص موسى فضل القصة ق ~ ٤ 
حق،السي. به جاء ما أن عرفوا فلمإ الكتاب، علم من عندهم بكا العرب 

فقد^؛، ٤١١موسى نبيهم ، بخلافيذعنوا، أن أبوا معهم لمس ءل،ا معه وأن 
(.٢٨٢)١ ٢  ١٧٢أ/ سلم صحيح )٨٦(،  ١٣٨/ اليخاري صحيح )١( 

(.١٢٢)٥٦/١)٢(صححالخارى
واختمار.بتصرف ٢ ٠ ٩ / ١ بطال ابن مرح )٣( 



^إقواهتسورةااٍف 

للهتواصع أعلم هو من هناك أن علم ٣ الناس، أعلم ه نفيرى كان 
العلم.لهللأب بلغ درس وهدا العلم، س عندْ ما لهللب وراح 

الأمور،أهم وأنه طلبه، ق والرحالة العالم، لفضيلة بيان القصة ل ~ ٥ 
عبادس أن علم عندما العرم" أول ومن اممه ~وهوكليم اه؛ موسى فان 
اللهفاوحى I الحديث ففي للاستفادة، لقيه بهللب بائر أعلم، هو من الله 

فكيف،رب، يا موسى! قال منالث،. أعلم هو البحرين بمجمع عبدا ل إن إليه 
طلبهق فرحل العلم، لزيادة السفر واختار إسرائيل، بتي فرك . ٠١٠ه؟ بل 

وحلدذلله، عل ربنا الني لم والتاهميه، الماق ومحم طويلة، مسافة 
قذكر ما )بايتح ث البخاري بوب، وقد ربانيا. منهجا ليكون القرآن، ق ذكره 

معقودالباب )هدا حجر! ابن قال الخفر(، إل البحر ق موسى ذهاب 
المشقةتحتمل به يغتبعل ما لأن العلم، طاو_إ ق المشقة احتإل ق للترغسآا 

الحالمطلبه س الأعل الحل السيادة س بلوغه يمنعه لر موسى ولأن فيه، 
بفعل^١۶ ٠١١)واستدل النووي؛ قال لأحله(ر'،، والبحر البمر وركوب 

منكان ؤإن للعالم يستءصبا وأنه منه الاستكثار استحباب عل هؤ موسى 
تحصيله(امأ،.ق إليه ؤيعى منه، أعلم هو ممن يأحذه أن عقلتم بمحل العلم 

تركس أهم العالم، وزيادة التعلم فان فالأهم، بالأهم الثا.اءة ٦— 
الأصينّبين هوالجع والأكمل والاشتغال، ذللث، 

عزميشد أن طاعة سفر أو العالم طلبه ق للمسافر ستحميه ٧" 
المشقةواحتإل مقصوده، بلؤخ عل وعزمه المفر ق حليه له ؤينلهر رفيقه 

ابنقول سبق كا عزيمته، ليقوي بمراده ظافرا إلا يرم ولن كانتح، مه،ا 
(.٢٣٨٠)١٨٤٧/٤(،٣حب٤٤٤٨)١٧٥٢/٤ساسري

بهر.صرف ١  ٦٨/ ١ الباري فح )٢( 
واختمار.يتصرف  ١٣٧/ يا الحجاج بن لم مصحح شمح اجلتهاج  ٢٣١



صداتسةامضءء^ء^ء^^ء^ءء^^^ءع^ءءلإلإغلإه
أورجوعها محاولة من قتام تاييس أراد )وكانه «ت لءلآأبج عل؛ عاشور 

,٠١٠متحد(عزم عل يكونا حتى العزم ل اؤيه ليقتام عزيمة شحذ أراد 
الخضر،علم له زكى اممه لأن الخضر للمي ص موسى سعى - ٨ 
الذيالشريعة وهوعلم وأحرى، دنيا النافع اجلزكى العلم نطلب أن فتشغي 

ه.جوؤنهو>نو1 منه يتزيد أن نبيه وأمر العزة رب زكام 
منتهاهإل يمضي أن فعله له أهبته وأخذ أمر عل الإنسان عزم إذا ~ ٩ 
ص:موسى قال المصاعب، وعقلت الزمن طال مها المرجو ليحقق 

المشاريعفإحفاق محر. هو ما له بدا أو طارئ طرأ إذا إلا ؤلآ\ئنأه.( 
التزيلوق المثابرة، وعدم الهمة وضعف النمس نمر الأفة؛ هذْ إل يرجع 

يا;إكه قالوا: القرية من ليخروج ص لوطا أرشدوا a الملائكة أن 
]الحجر[.ط ج ■ ^ؤمئوث ١١٣^^ق

المصلحةاقتضت إذا نحوه، أو جهاد أو علم لطالب السافر - ١ ٠ 
منفوائد إظهاره ففي كتمه، من أكمل فانه يريده، وأين بمطلثه، الإخار 

قالكا العبادة، هذه لئرفح ؤإظهارا بمرة، عل الأمر ؤإتيان الاستعداد، 
الميأح؛ر وكا ه، ؤلآأع؛قأبمع موسى؛ 

للمصلحة.تبعا التوؤية، عادته أن مع بوجهه، تبوك غزا حنن أصحابه 
العبديدركه مكتب، نوعان: لحباله اممه يعلمه الذي العلم " ١١

.و لقوله: عليه يمن لن الله ييبه وليف، باجتهاده، 
معرفةأووليا نبيا صاحبه كان الليف الحلم من يلزم القاعي•)لا قال " ١٢

واختصار.يتصرف  ٥٣٦ / ١ ٥ والتنوير التحرير 



ء1قواق1تسووةائمف هوإإحم^ءءء^! 
أذت؟(ُأ'.من موصى! سأل الخضر لأن الصوفية، بعض ثيءكإيدعي كل 

منأصل صرا[ معي تستطيع ]لن هدا )وق عاشورا ابن قال —  ١٣
اللمنة،العلوم موضوعات بعوارض اكيالم المعلم ينبه أن التعاليم؛ أصول 

أنمنه )و؛ؤخذ البقاعي! وقال ، ٠٢٠مشقة(محالختها ق كانت١ إذا سيإ لا 
فانذكره، عليه الخ،ركان إل ؤإرشادأ نفعا يقيئ ما التغليفل ق رأى إن 

التحلم(؛ج.من يمنعه وذللث، الغرور، ق التعلم يؤسر عنه السكوت 
١ليق^تمومى لقول حطاب، ألطف وحهلا؛ه العلم، مع التأدب — ١ ٤ 

ولقيطويلة افة مقهير أنه مع ٩؛ رندا ظنت منا قلني آن عح ائش، هل نؤ 
أخرجهبل أتبعلي،، أن أريد مثلا! يقل ب لكنه الخضر، لصحبة كثثرة مشقة 

منه،يتعلم أنه ؤإقراره لا؟ أم ل تأذن هل والمشاورة، اللاطمة بصورة 
بلافتقاره، للمعلم أحدهم يفلهر لا الدين والآكبمر، الخفاء أهل بخلافح 

فالدلجاهل، وهو معلمه، يحلم أنه ظن ربإ بل ؤإياْ، يتعاون أنه يدعي 
للمتعالم.ثؤٍرء أنفع من لتعاليمه، الحاجة ؤإظهار للمعلم، 

الخضر.من أفضل فموسى التعلم، ق دونه لن الفاضل تواضع - ١ ٥ 
ؤإنفيه، مهر تمن فيه، يتمهر لر الذي للحلم الفاضل العالم تعلم " ١٦

الدينالرمل، من العزم أول من . موسى فان الحلم، ق دونه كان 
عندكان الخاصى العلم هدا ق ولكن سواهم، يععل لر ما العلم من أءهلاهم 

ينبغيلا هدا، فحل منه. التعلم عل حرص فلهيا عنده، ليس ما الخضر 
مننحو0 أو المرقط، أو المحو، علم ق قاصرا كان إذا ايحديثح، للفقيه 

فقيها.ولا محدثا يكن لر ؤإن فيه، مهر تمن يتعلمه لا أن العلوم، 
واختمار.يتصرف ١  ٧٧ه/ للبقاعي الدرر نظم )١( 

.٣٧٢/١٥)٢(التحريرواكوير
يجر.يتمرف ١ ٦ ٩ ه/ للبقاعي الدرر نظم )٣( 



^|ةواد1و(سورةامف

بذلك،والإقرار تعال، ف الفضائل من وغرم العلم إضافة -  ١٧
تعال.اممه علماكه مما ت ؛وأي أوة،وليؤح\لإ3 لقوله; عليها اممه وشكر 

الخير،لطرق تبدي علم فكل الخير، إل المرئي هو النافع العلم -  ١٨
محويوما النافع، العلم من فانه لذلك،، ومحملة كان أو الشر، من ومحذر 
َه.ينا^؛،^١ ممي لقوله: فائدة فيه ليس أو نحار، فإما ذللئ،، 

ذك،عل والثبات، والعلم، العالم صحبة عل صبر له ليس من ~ ١ ٩ 
أدرك،صبر ومن العلم، يدرك لا له صبر لا فمن العلم من كثير يفوته 
معه.يصبر لا إنه عنه: الأخذ ل المانع بذكر لموسى يعتذر الخضر لقول 

بالأمروخبرة علمإ الإنسان إ-حاؤلة الصبر، لحصول ممن، كبر أ ٠
فائدتهولا غايته، يدري لا أو يدريه، لا فا ؤإلأ عليه، بالصبر أمر الذي 

فجعلوئ_،مرؤاؤةنلمء.يإه، ؤ للصبمرلقوله: عنده لامسبا وثمرته 
بالأمر.خبرا إحامحلته عدم صبر0، لعا.م الموحب، 
حتىالثيء، عل الحكم إل الثائرة وعدم والشت،، التاف " ٢١

■؛آاؤ»ا-ىثؤ-تلإامحماإد، قال• الخطأ، ف يقع لا كتم، المقصود يعرف 
وقال]الحجرات[، ؟ه ١ ث _؛،؛J، ماسلئن عث ئنسمأ م،اعدهناؤ تحدزأ آن قثيوا 

العجن،''ُ''.لأبصز صاحبه ُع لولتغ وعلُّو'ّكا، علميا الأة رحمه 
عنالموال يترك أن التعلم نصح ق المصلحة رأى إذا المعلم -  ٢٢

كانإذا كا تتح، المصلحة فإن عليها، يوقفه هو يكون حتى الأشياء، بحص 
الأو منها، أهم غيرها التي الأشياء من الدقيق عن نبماْ أو قاصرا، فهمه 

الحث،.بموضع يتعلق لا موالا أويسأل ذهنه، يدركها 

(.٢٣٨0١٨٤٧/٤اصححطم



|قواداتمورةامفء

يبادرولا يص؛ر أن موسى من طلب فالخضر بالعناء، الرفق " ٢٣
إحلالابالأّئلة ه المي عل طحون لا الصحابة وكان باحكال، 

أل.يآعراي حاء إذا يفرحون كانوا ولهذا عليه يشفوا لا وكي ومهابة، 
صحبوهإنعا لأمم يسألوه ولولر العلم يبذل بتلاميذه العالم رفق — ٢ ٤ 
يسأله.أن دون فعل ما علة لمومى الخضر ؛؛ن ولهذاعلمه، من لينهلوا 
إكرامففيه أجرة، ياخذوا ب الخضر ميتة الأصحاب عرف لما — ٥٢ 

قبولوق الماس، يكون أن ينبغي وهكذا والصلاح، والفضل العلم أهل 
حابعل أو تشوف، أو موال عن يكن لر مجا جوازم عل دليل ذلك 

صحراءق كان إن أنه الحلم أهل نص فقد منة، فيه يكن ل؛ وما الدين، 
علوغلّث، ليتوضأ ماء عليه يعرض من وحاء0 الماء محي فلم الوضوء وأراد 

ؤيتيمم.الماء يرفثس أن له فيجوز بذلك عليه ميمن أنه ظنه 
تهلييثاعنه يرضى لا أمر منه بدر إذا تلميذه عن المعلم اءتل.ار " ٢٦
]ازكهفح[،إو: ٢٨٢ع الخضر: قول وذللث، لخاطره، 

رده.له يكن لر قاهر لأمر كانت، محالفته إن يقول كانه 
المجاةعل والتعلم العالم يعين الإخلاص مع فوايل. مجن مبق ما إن 

قل.متزل لا كي العلم، طريق ق الخطوات صعل ما يتم إذ العلم، فتنة من 
اممه.سبيل عن فيضل بل البالطالب تتفرق لا وكي نوما، بعد 



اصة JAقوانيمتفرقة 

موسى.فعل كإ والراحة، للمؤن وسفرا حضرا الخادم أحذ جواز ~ ١ 
أمرهله ليتم كيسا، قطا ذكيا الإنسان، خادم كون امتحباب، ٢— 

هتبينا انتقى كإ رفيقه، ليكون يوشع موصى انتقى ولهذا يريده، الذي 
لميه.والرفيق الصاحب، نعم منهإ كل فكان الخالدة، هجرته ق الصديق 
هعأكل المح^؛ فموسى الخدم، ورحمة والرفق التواصع استحباب ٣" 

LjT)وقال؛ المسثر جهة عن فاحثرْ ثيء، كل ق له ثريكا وعدم قتام، 
حملهبل يشق، لا ما يكلفه ولآ نغ(، كنا ما لقينا()ذلك غداءنا()لقد 

تليقلا معاملة الخدم، معاملة سوء من نراه ما الوسف، فمن فقهل• المكتل 
وهمالضرب، وربإ والغلغلة والقسوة للاهانة فيعرضومم أحيانا، بالبشر 
اشلجناهز حول،ؤلم إحوائsكلم إف ' ت يقول( إذ . اش لرسول، عاصون بذللث، 
مماوكلسنة ياكل، مما يليطعمه يده، محتر أحوه كال همي أيديآكم، محغ 

ظ:مظئولإ''ص.
والتزيان،التسويل وجه عل المستلان، إل واّبايه الر إصافة ~ ٤ 

َه.مونآاميهءالاظبخأؤادأقنأ. يوسع! لقول، وقدره، بقضاءاش كان ؤإن 
نصبمن النفس، طبيعة مقتفى هومن عا الإنسان إخبار جواز ~ ٥ 

لقول،صدقا، وكان التسخهل وجه عل يكن لر إذا عهلس، أو جؤع، أو 
•٩ ۶لمدكناينسدرئاضاشسا •' موسى 

اه،لأمر والوافهم، با'لأمور، قيامه يحب العبد عل تنزل، المعونة ٦— 

(.١٦٦١) ١٢٨١٢)0؛ه'ا(،محححلجإم/ ١٤٩م صححاسرى 



ييإفراد1تاسورةالمف 

فرالإل إثارة ء ثينئاراض١صثا ت لقوله غره يعان لا ما يعان 
لأنهطوله، ْع التعب منه يشتك فلم الأول، وأما البحرين؛ لمجمع المجاور 

المكانجاوز حتى الصبا موسى محي ولر الحديث،! وق به، المأمور هو 
بقدرالصبا من ناله اصآ جاوز من أن يعلم وببمدا به"ُا'، اش أمرْ الذي 
عنليس الكلام لأن عمد، بغير كان وقع ما بأن يحآرض ولا ذلك،، 

وكلالثميع، ؛اتباع العيس وطببج الفلاح إذ المب،، عن ؤإنإ المواخدة 
•أعلم واف صاحبها، عل ومشقة عنت، فيها عمد غير عن ولو له محاوزة 

 ~U يقوللا وأن بالمشيئة، العباد أفعال من الممتقبالية الأمور تعليق
}إوشاةاشُآ.ذلكفيالمتقبل،إلأأنيقول فاعل لأثىء:إف الإنسان 

قال!موسى فإن فحله، بمنزلة ليس الثيء، فعل عل العزم أن ٨" 
يفعل.ول؛ الصير عل نفسه فوطن ه، 

اليمحافمنها.الحالة غير ق البحر، ا،-جوازركوُبإ 
حقوقق ولا اف، حق ق لا بنيانه مؤاخي غير الامى أن — ١ ٠ 
أهلأواذيىثمثمح.لقوله: العباد 

ومعاملأترم،الاس أحلاق من ياحد أن للامان ينبغي أنه " ١١
الما يكلمهم أن له ينبغي ولا أنفسهم، به رمح.تا وما منها، العفو 

والسامة،منه الفور إل مدعاة هدا فإن ؤيرهقهم، عليهم أويشق يْليقون، 
.٩: ذذ\لإاث}نأ ؤ : موصىكقول وهدا لأمر، ا له لينير المتير ياخد بل 

فمومىالأحكام،  ١۴•وتحلق ظاهرها، عل نحري الأمور أن " ١٢
يسعهولا مدكر، ظاهرها لأن والقتل، السفينة خرق الخضر عل ذكر أ. 

حالهاق الحكم إل وبادر فامتعجل الحال، هده غير ق عنها الكويت، 

(.٣١)٤•١١٩٤/٣اصححالخارى



 ^S! 1سهرةاثمفإسواداو

الإنكار.وعدم الصر، عاليه يوجب الذي العارصى إل يلتفت ولآ العامة، 
اسر"،الثر بارتكاب امر الثر "يدفع الحليلة القاعدة - ١٣
بقاء0ولكن ثر، الغلام قتل فإن أدناهما، بتفويتر الصّلحتن أكبمر ويراعى 

ببقاءفالحر خير، أنه يقلن كان ؤإن ثرا، أعفلم دينهإ، عن أبويه يمس حتى 
الفرؤعمن القاعدة هده ومحتا الخضر، قتله قلدا أهم، ؤإيإمإ أبويه دين 

داخلكله واكامد المصالح فتزاحم الحمر، محتا يدخل لا ما والفوائد 
دفعجواز عل الخضر[ فعل ]أي به استدل من )وأما حجرت ابن قال فيه. 

منهيتولد أن محافة النكرارتا يعفى عل والإغضاء بأخفهإ، القرنين أغلفل 
يسوغفلا \}ثو؛آ,1 منصوص يعارض لا فيإ لكن فصحيح، أشد، هو ما 

يتحاؤلىأن قبل كثيرة أنما يقتل أن منه يتوقع ممن النفس قتل عل الإقدام 
ءليه(ُآ*.تحال اش لإطلاع ذللث، الخضر فحل ؤإنإ ذلك،، من شيئا 

وجهعل غيره، مال ق الإنسان عمل أن أيضا الكثيرة القاسة " ١٤
بحقّه،إتلاف عليه ترتمجتا ولو إذن بلا ولو ثبوز المفسدة، ؤإزالة الممبملحة 

حرقوقع لو وعليه الغصّتا. من لم فتلتعاب السفينة الخضر خرق كإ 
للثاقى،ملامة فيه بعضه إتلاف وكان إنسان، مال ق نحوهما، أو غرق أو 

ويفرالغثر، مال أخد ءلالم أراد لو وكدللثL الغثر، لمال حققنا ذللث،، جاز 
إذن.غير من ولو جاز، للباقى اقتداء المال بعض ان إنإليه 

ق}يعنلوو لقوله: الثر ق محوز كإ البحر، ق محوز العمل أن - ١ ٥ 
ؤعملهم عليهم ينكر وب البحر{ 
نحرج؛دللث،ولا كفايته، يبلغ لا مال له يكون قد المسكن أن ~ ١ ٦ 

.٤٦٦الباري)ا(ذح 



=إقرات1تسورةاثمف 

سفينة.لهم اين، المهؤلاء أن أمحر اممه لأن المكنة، امم عن 
نكراآ.فيئا جئث إلمد لقوله! الذنوب أير من القتل أن ~ ١ ٧ 
ممشى.٥.م لقوله! منكر غر قصاصا القتل أن ~ ١ ٨ 

ذريته.وق ه، نفق الله محفظه الصالح العبد أن " ١٩
لأنهغرها، من أفضل 7ام، يتعلق أومن الصالح؛ن، خدمة أن — ٢ ٠ 

صالح.أباهما أن حدارهما، ؤإقامة كنزهما، استخراج علل 
ءسّاأصاف الخضر فإن الألفافل، ق اممه مع الأدب امحتعإل — ٢١

يبلعاان رباثؤ رمحأراد طه! الخير وأصاف ه ■يؤهاؤدثأننمما لنفسه. القينه 
الخن!وهالت، إو ئهوتنمن تيصئ وإدا ؤ اه؛! إبراهيم وقال أمدمحاآ، 

اطه.بقضاء والكل ^^^نيأمأرادتيومرسا؟و، أف وم 
الأحوال،من حالة ق صاحبه يفارق لا أن للصاحب ينبغي أنه — ٢ ٢ 
موسى.ْع الخضر فعل كإ منه، ويحلأر يعتثه، حتى صحبته، ؤيرك 

مدعاةالمحدورة، الأمور غر ق لصاحبه، المحاحب موافقة أن — ٢٣
المرافقة.لقطع سسبا الموافقة عدم أن كإ وتأكدها، الصحبة لبقاء وسب 
اممهحعله محص قدر هي الخضر، أحراها التي القضايا هد0 أن — ٢ ٤ 

يكرههاأمورا العبل. عل يقدر وأنه ألهلافه، عل ببما العباد ليستدل ياءْ، عل 
قضيةق ك،ا دنياه صلاح أو الغلام، قضية ق ك،ا دينه، صلاح وهي 

باقداره.الرضا غاية ليرضوا وكرمه، لطفه من نموذجا فاراهم الفينة، 
يتخل.أن ١^؛^؛ موصى اطة أرثد فقد فر، الق التروي مشروعية — ٢ ٥ 

ُ؛نحلاف )لا الخوزى! ابن قال الحديث،. ق ك،ا مملحا، حوتا له زادأ 
بالخؤعفإيت، ذلك، فعل من وأن زاد، بغر البادية دخول بجون لا أنه الفقهاء 

العهلب،،غالبه بإ تعرض إذا وكذللمثج المار، لدخول مستحق عاص فإنه 



]النساءI:٠ هكلإ؛ ثثثلوأ »ولا  I،jl_عندنا، وديعة النفوس جعل اش فإن 
 ٩Y ،*القوت،موال عل دليل ؤ؛ئلننناساه 1ية )و المرحلي: وقال [('؛

المحوفة(ر".لحهال خلايا جوعه يرد ما طلب عله وحب جيج من وأن 
أوالحي من بأحد نزل إذا السيل لعابر الضيافة حق إئات - ٢٦

عينايوأبصرت أذناي ممعت قال: انمدوي شرح أي فعن القرية، 
فلثكرمالأحر والنوم باض يؤمن كان ومن ••• فقال• . المح، تكلم جنن 

فإأيام ثلاثة والضيافة وليلة، يوم قال: جائزته؟ وما قال: جائزته. صيفه 
ليمح،"قيا عامر؛ بن عشة وعن عليه"'م، صدقة فهو ذللئ، وراء كان 
فأمروابقوم نزلتم إن فقال: فته؟ ترى فإ يمروننا لا بقوم فننزل تيعثنا إنك 
الضيم،''ُ؛'.حق منهم فخذوا يفعلوا لر فان فاقبلوا للضيم، ينبغي بإ لكم 

وأنواجسا، الضيف، قرى أن الحديث هدا )وظاهر الحاففل: قال 
مهللما،اللين، به وقال قهرا، منه أخذت الضيافة من امتغ لو عليه النزول 
منةالضيافة الحمهور: وقال القرى، دون البوادي بأهل أحمد وخصه 
. ٠٠المضطرين('عل حمله أحدها يأجوبة الباب حديث، عن وأجابوا مؤكدة 

قلأن وقته، عن يؤخره لا بعمل الكلفج أن الأيات وق — ٢٧
ركوبعن الخضر ناخر لو فتأمل غاليا، توقيته من مملحة تفويتؤ تأخثره 

وأخذالخيار انقضى أو السفينة، المللئ، أخذ لربإ القرية، أودخول السفينة 

يم.بتصرف ٢ صا'ا" إبليس تلبيس )١( 
سر.بصرف ٢ ٤ ل/ ١ القران لأحلكم الخامع )٢( 
(.٤٨) ١٣٥٢ jrالم مصحيح (، ٥٦٧٣) ٤٢٢ ٠ ه/ الخارى صحيح )٣( 
;١٧٢٧) ٣١٣٥٣; لم مصحيح (، ٢٣٢)٩  ٦٨٦٨! الخارى صحيح )٤( 

)ه(فحاوارىه/خ«ا.



—إقواداتاسور٠اثصف 

ءزإةبقوله• وصفها الثهادتين بعد عبادة أعظم وهي الصلاة فهدم الكنز، 
عنالصلاة فتأخر ]اانساء[، و  ١٢

كذلك.العيادات وباقي الشائع، أرادها تفوت،لملحة وقتها 
الدين،أصول من عقلتم أصل الخضر قصة )ل بملمال: ابن قال - ٢٨

ولاالعقول، عل حجة يكون أن محبإ شريعته، من حلقه به اممه تعثد ما أن 
حرقالخضر عل موسى إنكار أن ترى ألا عليه، حجه الحقول تكون 

قملوم غير موسى وكان الفلاهر، ق صوابا كان الغلام، وقتل فينة ال
وفعلحهلآ، موصى قول صار ومعناه، ذك وجه الخضر ظ فلمإ ذك، 

ولرسولهدينه، ل فه التسليم محب أنه ق قاطعة حجة وهذا صوابا، الخضر 
قالحكمة إدراك عن قصرت إذا العقول واتأام ربه، لكتاب وبيانه نته سق 

هذاولمخالفة عليهم. البلوى ليتم واختبار لعباده، الله من محنة فانه ذللئ،، 
معاقمن حهلوه ما إليها وردوا عقولهم حكموا حن البيع أهل ضل 

له،نبماية لا اطص وعلم تباية، لها الحبال عقول لأن حهلآ، وهذا وشبهه، القدر 
فهوعنهم أخفاه فإ [، ٢٥٥]البقرةت ي بماقاء ئؤولأدجْلولبجء 

الممحّلحةفان طلبه، يكلف ولا تعاطيه، محل فلا به، اصتاثر الذي اطه مؤ 
العليم(ُه.هوالحكيم وافه طئه، ق والحكمة إخفائه، ق للعباد 

؛قولهأءاّيه اعترض الخاففل أن إلا الحملة، ق متن كلام وهذا 
لأنخهلآ؛ ، ٤٠٢٧١عل بالعقل الاعتراض محوز لا أنه عل به )واستدلاله 

صحةعل حجة ففيه المجرد، يالحقل لا الشرع اعترض؛ذلاهر إنإ موسى 
باطنق متقيا كان ولو فيه، يسوغ لا ما عل ^٤ ٢٧١؛الاعتراض 

واختمار.تمرق ٢ ٠ ٠ ١/ يطال لأبن البخاري صحح رح ثا 



امفسوية إقواتات 

ولكنالاعتراض، كوجه ذلك أراد لو بهلال ابن أن ثلث، ولا الأمر(*'*، 
لأنالجرد، بعمله ١^٤ عل يعترض لن اكشل عل كلامه حمل يمكن 

المجرد،بالعقل اعترهمر الج^؛ أنه أراد أنه لا واحدة، الظاهر ق الصورة 
أعالم.واف 

ليلزماف كليم وأنه مزكه عل يعتمد ب ص موسى أن وفيها - ٢ ٩ 
ورغأديا مزيد هدا وق يتلهلمإ، الصحبة ماله بل ؛مصاحبته، الخضر 

الجالسيغشون إذ اكقلأء من كثير فعل بخلاف، الخضر، عن للحرج 
صفتهم،أو لكانتهم أصحاببما عل أشهم ؤيفرصون وغيرها والنتديايت، 

ولابل بيته، أهل حتى ولا أحد عل ثقيلا يكون ولا يتلهلفج أن الرء فعل 
منؤيتثتى المتحبايتؤ، أو الثاحامحت، بعض عل يكرهها بان ه؛ نمعل 

بقدرها.تقدر والأمور أوالحاجة، الضرورة إليه دعتا ما ذللثا 
بالشرطالوفاء بيزت كان لأنه يصير، ولر بالمير موصى وعد " ٠٣ 

أنإلا اعتل؛النسيان، أنه مع الإنكار، أو للثممع محالفا يراه عإ والكويت، 
قيمةفلا الأنبياء، بعد معصوم لا لأنه النكر، ينكر أن الأصل أن دليل الأية 
رأىلأنه إلا يحترم لر النيان هدا إن بل معصوم. ْع إلا الثرؤل ^ا لثل 

ّلها سعى الي الرفقة تحقق هوأصل الذي الشرحل عن أذهله مناكرا 
قدال8ٌ موسى فإن الحاضرة، اللحفية ق الاستغراق من ر الحل. — ١٣ 

وقبلالرأي بائي قبوله يمكن لا ما الخضر من سيرى أنه ابتداء علم 
عإالحديث، استغرقه أنكر ما رأى حين لكنه السؤال، عدم بثرط الصحبة 

.المثىقال ولهل.ا الصال^، العبد صحبة فحر الرحل سواه 



=إقواداتسورةامف ركهلإبم— 
)١(أحبارهما ين علبا يقص حتى صر لكن أنه لوددت موسى اممه يرحم 

شدةتتفاوت تقاوما وبحب درحانيا، ق تتفاوت النكرات " ٣٢
حرقووصف )نكرا(، ب النفس قتل وصف فموسى الإنكار، 

أعظموالدماء القتل قامر أشنع، القتل لأن أشد والأول، )إمرا(، ب السفينة 
الدماء،الماد حقوق من القيامة يوم عنه يسال، ما أول، بل المال،، إتلاف، من 

الحهاد*باسم يسفكونها وهم سسإ لا بالدماء، يتهيتون أقوام الثه فلميتق 
ل؛فالخضر أحطاء، من منه يصدر ما واحتال، بالصاحبإ الرفق " ٣٣

وقدالثالثة، ق وفارقه مرت،ن صر بل مرة، أول، من ؛^^ ١١موسى يفارق 
م ٧٢م بالرمح(* محومى.و؛ ذكره 

الفاصالة،هى الثالثة أن ووعده امتعهلفه الثانية ق اشتد ولما ]ازكهفح[، 
بأحلاقوليتخلمق الأمر، أول، من يتشدد ولا حوله بمن يرض أن المرء فعل 
ممربخلاف ]التوبة[، »  ١٢٨رءوذنجر الدؤ،ت . الني 

موءلفير1،•أو طلابا أو زوج من حولهم من عل عذابا نجدهم لناس اص 
لليحول،نظام وصع مشترك بعمل يقومون بمن بحن " ٣٤

قمعذورا فكان يسأله، ألا موصى عل اشترط اس؛ فالخضر والخرؤج، 
والاحترام،الود دوام مع يعذره أن إلا اقوو لموص يكن ولم الصحبة، قطع 

عليتفق ولا البدء، عل يتفق إذ الشرلكء من ممر  ijruنجده ما بخلاف، 
علالاتفاق إن المشكلات. وربا للمج بابا يفح قد يا وطريقته، الخروج 

الالذين النمارتم، من كثثر حال إل( وانظر الرحمة، أنولع من للخروج نظام 
الطلاقق منهم ممر معاناة إل وانظر أنواحهم، وبض بينهم الاتفاق يقع 
الأحدان.واتخاذ الرذيالة ق وقؤع س ذللئ، يتع قد وما 

(.٢٣٨٠)١٨٤٧/٤(،محي١٢٢)٥٦/١اسالخارى



إثواقاتسودةالمف^؛ 

موسىفإن النفوس، ق كبير أير له عقلتم مبدأ الأحكام تعليل س ؟٥ 
وكاJلكاوسلم، ه نفاطمانت، علم فنإ العلة، يعرف لر لأنه يصر لر ^^٤ ٤١١

فانهمحسيلأ، وجد ما قراراته علة _j، أن المري أو الزوج أو للقائد يّبغيا 
بلهمل، كأنبمم يعاملهم أن ييض لا الخدم، حتى بل للهول. أدعى 

ينقإئمحْ؛سانس "أحد الحديث؛ ول لهم• يتن، أن بأس ولا يتواصع 
أما-تا، ارم ؤب•؛ ؤثإ الله رسول ممالا فته، ق يجعلها الصدقة، كر 

العلة.له ينز بل بنهيه يكتف فلم الصدمحه؟"ُه، ثاكل لا أيا علمث، 
ووصفوهعرفوه الخضر رأوا لما فينة الأصحاب أن سبق — ٣٦

حرقعل اعرضوا أمم ينقل ولر أجرة، منه ياحدوا ولم الصالح بالجد 
قوثقوا إذا العامة أن إل إشارة ا هل. وق مومى، اعرض كإ السفينة 
حدين،ذو ملاح وهو حاككة، ^٠ ٠١١٥١١ق كانت، ؤإن أعإله قبلوا ثخمر 

اد.للأفبيده أداة كانوا ؤإلأ الخاإرااتإ، لفعل وجههم صالحا كان فإن 
اشحففل فقد ذريته، وتنال صاحبها تنال الصلاح بركة —  ٣٧
قالوالدهما، بصلاح اليتيم؛ن وحففل ابنها، ثر س بصلاحها الوالدين 

ن\إوئن\نث\ؤ أولادك، وق نفساك ق كدمظك''أ"، اد)ه "احمظ الحم، 
٢[.١ ]الهلور؛ محامحضرسمحممح 

فقتلمحر، كله وشرعا كونا المؤمن ءبدْ عل الله يقضيه ما — ٣٨
يتعاملانفوف موبن داما وما لها، حجر لكنه وأحزما والديه آنر الغلام 

عجباقال ح؛؛ر، وهو الصبر وهو الشرعي بالقدر الكوق القدر ْع 

• ٦٩) ١٧٥ Y/ لم مصحح ٣(،  ٠٧٢) ٧٤المخارى؛/ صحح )١( 
الأس.وصححه ٢(، ٥ ١ )٦  ٦٦٧الترمدى؛/ ض )٢( 



=|قواهءسودةامف 

|ءتابمإذ بمؤمن، إلا لأخي ذاك نبز خن، ثك أئزة إذ اض، لأئر 
خزاذص.ة5ال خز صزاة، أٍثاه زف له، خزا يكاذ 

علامة.وصع مع التلف نحس وإ الحاجة دعت، إذا المال نحوندفن " ٣٩
نثرمن خوفا الكافر قتل ذلك من )يؤخذ عثيم١نت ابن قال — ٤ ٠ 

تعزيرأ.قتله الأمر فلول بالفعل؟ ينشره بمن فكيف، الناس('"، ق كفره 
يبللر أنه مع صرآ معه يستطع لن أنه مومى عل الخضر حكم " ٤١

وأممالماس عادة عليه حرت بإ حكم ؤإنإ به، اجتمع ولا قبل من صرْ 
بالعادة.الحكم ل أصل فهذا الأمور، هدم مثل عل صرأ يْليقون لا 

ذلكوبدل عليه، الإنكار نحاول ول؛ الفلالم الملك الخضر نحابه ل؛ - ٤٢
الموسيزيل أن يمكن لا حالات توجد أنه عل يدل وهذا السفينة، خرق 

وقعوقد والممكن، بالأنب حينها فيكتفي بيده، يغيره أو النكر كل فيها 
ولاحولها والأنصاب بالكعبة طاف فقد س، لجينا بل للأنبياء، هذا 

فإنيام آل صرا ياسر! لأل ؤيقول بكرها، أحدآ ياص ولا يكرها 
مثلا.خفية يعذحم س يقتل أن أحدأ يكلف ولر الحنة، موعدكم 
الخيارالخضر أقام كإ الصالح؛ن بأولاد العناية استحباب — ٤٣
مشاكلهموحل تفقدهم فيستحب والدهما، لصلاح إكراما لليتيْءين 

يتامى-كانوا إن مثا لا ؤإعانتهم 

(.٢٩٩٩)٢٢٩٥/٤لم)١(صححم
واختصار.يتصرف ١  ٢٣صن• الكهف لسورة العثيمن تقم ( ٢ر 



.٩ حظ ؤكازؤغدمي، تم • إل ؟،؛ ودساووكءن ؛؛ • من الأيات تضثر 
قبلها:الإياتل؛ مناسبة 
كفارأسئلة من الثالث موال العن جوابا القرنان ذي قصة جاءت 

أهلوعن الأمراء، ي الروح سؤال عن وأجنب الهود، من بإيعاز قريس 
قالهيا والخضر موسى بعد قصته مناميه وتظهر هنا، القرنين وذي الكهف 
عقمهاالعالم، لهللب الأرض ؤلواف هي قصة من مخ )،نا ظص! البقاعي 

فقالالعلم، درجة لعلو الأول وقدم للجهاد، الأرض ءلاف من بقصة 
يؤ [؛ ٥٦]الكهف؛ :٥: ًكدثواالطفي ;ء:وبمشيئاقذ عل عامحلفا 

عإيسألوا ل؛ لأتبم بوالهم وصدرها ه، آلننئي( وذتم، المجاهد الصالح 
إغفالق للهوي تبكيتا ومعارف، وأمرار لتلمائف من فيها ما عل قبلها 

يالتبكيٌت،مقصوداكانوا يكن ؤإن!٢ الحق، مقصودهم كان إن عنها الوال 
وصدرهاالروح، وهي الأول مالتهم عل مععلوفة تكون أو أجدر، 

مرتبهل؛جوا-هم(ُا؛.كله ذلك، لأن الفصل، لهلول وال باليالإحبار 
وذؤكاثإ نلمه مثانترأنؤم هل ذى :م٠ قوله 

فهذاحبره('"، عن ي ءاءنذىأمكث؛ن محمد مودتثلوكهيا كشر؛ ابن قال 
محالة،لا قريس )فالسائلون؛ عاشور؛ ابن قال القربن. هوذو العلواف الرجل 

حفيةصيرته أحبار كانت، القرنين، بذي عرف العالم عنبء من عنه؛ والمسوول 
موضعمنها يبين أن الثه له وأذن وتفصيلها، تحقيقها عن النيء قالوا محملة، 

واحمحار.بتصرف ١  ٧٨ه/ للبقاص الدرر نظم ( ١ ر 
سر.يتصرف  ١٨٩ه/ ممر )'آ(دفسهراين 



=إقراتاتسودةارٍف ر،ائلإبم=^^^==== 
الخلق،احتلاف، ق الله صنع عجيب وق والعدل، الصلاح ق للناس انمرة 
حاجربوا فلدللث، الثلامث،، ائل المعن إحمالية بمعرفة متفردين التهود فكان 
->الهميعد نزلم، الأية أن عل الاثار )أكثر الألومي: قال ، ٠١٠محمد.(نوءة 

غرابة،نؤع شاهدوا ما ْع موالهم ق لما الماصى لاستحضار بالاستقبال فالتعبير 
الخواب(رء.ورود إل الموال عل لاستمرارهم وقتل؛ 

ح؛ر0،عن الموال القرنين ذي عن ؛الموال )والمراد عاشور؛ ابن قال 
و)من(خيره من أي ؟؛؛ منه ؤ قوله؛ ق وكدللث، إمحازآ، المضاف فحدق 

فجعلالتدكر، به ما عليكم سأتلو أي والتفكر، التذكر والدكر! تثحيضية، 
يالمصدر('م.بالوصف، ذكرآمبالغة ه المتلونف

بأنلرسوله اممه من ءإذن ق؛ )والأمر عاشور؛ ابن قال 
غدآذللث، فاعل إل لشيء تقولن }ولا بقوله• عملا سؤالهم عن بالخواب يعل 
كإالوعد لتحقيق ة ءإسائار_أ زن والمن تأؤيالن. أحد عل اممه{ يشاء أن إلا 
ذيخثر وجعل ]٨٩[. يوّفح ق ء رؤآ لكم أنتمغر مؤئ هال نو وله؛ قق 

للتلاوةيصالح وما تدكثر فيه ما أخباره من الهم لأن وذكرا تلاوة القرنتن 
ومحوله؛القصص. اق ماق يولا الن.كر لأجل يتل فإنه القرآن شأن حسب، 

وعفلة.ذكرا لتقيد بعضها يأمهم ؤإنإ كثيرة أحارم أن عل تنئه إء 
قصتهملأن نبئهم، من عليلئ، نقص نحن الكهف؛ أهل عن يقل نر ولذا 

هنا('".محيا منحصرة غير القرنين( ذي وأحوال ذكر، فيا منحصرة 

ير.يتصرف ١ ٧ / ١ ٦ والتنوير التحرير )١( 
.٣٨٢/ ١ ١ للألومي العاق برروح تق)٢( 

واختمار.يتصرف ١ ٨ / ١ ٦ والتنوير التحرير ( ٣) 
واختمار.يتصرف  ٢٣/ ١ ٦ والتنوير التحرير ( ٤ ) 



^إةراهتسود٠ا^صض؛ءءء^=^^^ء=^^ءءءء==^؛ءحيجأ،حك

القرذ؛أنبذي تممق مسانل 
أقوال:عشرة نمته عثة الخوزي؛)وق ابن قال التمثة؛ سبب أولا- 

ثمزمانا، فمر فهللثا، قرنه عل فضربوه افه إل قومه دعا أنه أحدها: 
عل.قاله قرناه، فذانلث، فهللثح، الأخر قرنه عل فضربوه فدعاهم الله، بعثه 

عنصالح أبو رواه مطلعها، ؤإل الشمس مغرب إل مار أنه والثانات 
نحاس,من كانتا رأسه صفحتي لأن والثالث،: عباس. ابن 

وأحدالأرض إل الهاء س امتد كانه المنام ل رأى لأنه والرابع؛ 
القرن^ن.يدي فمي قومه، عل ذللئج فقص الشمس، بقرق 

رأسهق كان لأنه والسادس: وفارس. الروم ملك لأنه والخامس؛ 
مئه.بن وهبإ عن الأربعة الأقوال هدْ رؤيت القرمحا، شبه 

ابنقال الخسن, قاله معر، س غديرتان له كانت، لأنه والساع: 
ومرمحن،غديرتين، الشعر من الضضرتتن تمي والعرب الأباري؛ 

لأنيهاقال: والروم، فارس مللثج لأنه محمي؛ن.للثج قال؛ ومن قال؛ وقرنتن؛ 
قرنان.لهها: يقال الأرض س حانب،ن عل عاليان 

شرف.ذوى بيت أهل ص الطرفتن كريم كان لأنه والثامن؛ 
وهوحل.الماس، من قرنان زمانه ل انقرض لأنه والماسح: 
اكض(ص.الملاثة الأقوال ذكر والمور، الفللمة ملك لأنه والعاشر: 

يكونأن ينبغي القرنتن بذي تسميته أن أعلم وافه ل يظهر والذي 
خاصة،زمنه ق أو الأزمنة كل ق إما غجره، فيه يشركه لا به محتما وصفا 

واختصار.بتصرف  ٢١٠٥! التفسير علم ل المسثر اد را 



=إقراقاتسودةامف —==ء^ء=ء 

إلمار لأنه أي الثانر، هو القصة بسياق وألصقها بدلك الأقوال وأشبه 
ولاوالروم، فارس ملك يتضمن وهذا مطالعها، ؤإل الشمس مغرب 

الأرض)ملك قال! محاهد فعن صح، إن ذوايتن ذا كونه ْع يتعارض 
وذوسليإن فالومنان! وكافران، مؤمنان نفر! أربعة ومغر-بما مشرقها 

.٠١٠غرهما(يملكها لر كنعان، بن ونمرود بختنصر والكافران! القرنين، 
القرنان!ذي حقيقة ثانيا" 

ذاأن يشعر ما عنهإ اش رصي وعل عمر عن الأثار بعض ق حاء 
ملكاكونه نفي ه عل وعن يصح، لر ولعله بعيد وهذا ملكا، كان القرنين 

أنإلا القرذين، ذي نبوة ل وقع الخضر بوة ق حلاف وقع وكإ ياق. كإ 
ماظاهرها ق يكن لر أفعاله لأن بقوته، كن لر القرنين ذي ق حلاقهم 

بحضقول بكل قال وقد الأمر، فهان الخضر، أفعال بخلاف الشرع نحالف 
عنه عل مثل أبوالعلفيل! )قال ظه! البغوي قال الني.، أصحاب 

وأحبهافه أحب عبدأ كان ولكن ملكا، ولا نبيا يكن ل؛ قال! القرنين؟ ذي 
صالحا(ل"،عادلأ ملكا كان أنه عل والأكثرون افه. فناصحه افه ناصح اممه، 

قال!عمرو ابن عن مردويه، وابن حاتم، \و ابن )وأحرج الشوكاف! وقال 
الألوّى•قال العلم، أهل بعض قال القولن من وبكل ني(أم، ذوالقرنئن 

بعضهم(١".وتوقف الحمهور ذهب يني ليس أنه )ؤإل 
\نائ قوله! )الأول! الرازي• قال بأدلة، فامتدلوا بتبوته الهائلون أما 

قالكامل والتمكين الدين ق التمكين عل حمله والأول ه الايصي 1، ثكناله• 

واختصار.بتصرف  ٤٣٣/ ه اممري وفسار ( ١ ) 
واختصار.يتصرف ١  ٩٧ه/ الغوي تفسر ( ٢) 

.٤٢٣/٤)٣(فحاكدير
)إ(سمروحصلأّ\\/)؟آ



الأشياءحملة ومن تبىء/ثثا؛؟;:، ووءاثنسلإ، قوله! واكاز(ت النبوة. هو الدين 
هؤهدانJ١قوله! الث1وثات سببا. النبوة ق آتا0 تعال أنه العموم فمقت،ش النبوة 
يكونوأن  Jbلا معه اطه يتكلم والذي ء زنثحن.بصث؛ وإمحآ إمآ؛ف_Jv '؛منم 

ؤعدآسؤ اش1 )قال فقد الأول أما والثاق؛ الأول صعق نحفى ولا نسا(رآ'، 
منآكبيى ذنت-نقآ لكما وثنلمهزفاأ1خغو( وعث؛اواآلصنإأثتا ءامنهمأ*تك 'أنين 

[،٥٥]النور:إق لإوكمئشني^إأمتا نوتكسلإدةلم ملهم 
هدايصالح فلا الصالحين، وأتباعهم للأنبياء يكون الدين ق فاكمكين 

أوقأنه معناه هنا العموم فلأن الثاف وأما القرنتن،(''*• ذي نبوة عل دليلا 
تعالقال كإ والتمكين، القوة كأسباب الملولث. من مثله أؤتيه ثيء كل من 
باتفاق.نبية ولست، [، I٢٣ ]النمل ءِوبينصءظلشؤء بلقيس• عن 

الحوزي:ابن قال الأدلة، أقوى فلعله ه وش ثن' ظنا <ز قوله؛ وأما 
،٢٣إلهام('قال; بنبي، ليس قال: ومن وحي؛ هدا قال: نبل، إنه قال؛ )فمن 

بعضهمعند والقول بنبوته، قال من بالأية )واستدل الألوسي! قال 
بواسهلةكان قال؛ بنبوته يقل لر ومن كفاحا، احرين وعند مللشا بواسهلة 

المي(ُ؛'.ذللئ، لثريعة موافقا التخيير كان أن بحد وحيا لا أوإلهاما نم،، 
فقدالقرنين، لدى افه من نحامحلبة الكلام يكون أن الأية من يلزم ولا 

#ئازشامحالأغئوأؤإ\بي عنبيإمرائل: تعال قال 
لبنياممه قاله ؤإنإ لهم، مواجهة كان هدا إن أحدت يقل ول؛ [. ١٥٤]النساء؛ 

واختمار.بتمحرفظ ٢ ٤ ٦ / ١ ٠ للرازي الغيب يرمفاتيح نف)١( 
يتصرف.بدوي عبل.العغل؛م للدكتور ومأجوج ؤيأجوج القرن؛ن ذى قمة )٢( 

بمرقواختمار. ٢٤٧أ/المير )٣(زاد 
٠٣٩٦/١١ثرروحالعافللأم)٤(تف





^إشراتات،>رةائمض

القرفن؟ذو هو من ثالثآ— 
العادتنا عل ونحن هو؟ من القرنتن، ذي ل العلم أهل اختلف 

كلويما ق فائدة لا إذ معصوم، عن حر فيها يرد ب التي الأقوال عل نعول 
ذلك(وْع تحديده، السنة ولا القرآن ق يرد ولر به. يكالفنا ول؛ علمه عنا الله 

اللكأنه آزاد الكلام وأبو النحيل فرى هويته، تحديد ل بعضهم اجتهد 
داراأنه المعاق شبل ؤيرى ق.م، السادس القرن ل الفارمي قورش 
عرفةالدين صلاح ؤيدهب .م، ق الخامس القرن ق الفرس مللت، الكبثر 

الراح()أمتحوتس، أنه إل أحدهم ؤيدم، اللام، عليه ملي،ان أنه إل 
هذهوكل إمرائيل، بني ؤنارد الذي فرعون أبته غرق بعد مصر مللث، الذي 

يه.أعلم فاض جيعا، يبطلاما تحكم القرائن بل برهان بلا الأقوال 
القرفنذي عن الكتب، طالعتا )عندما الصلأرىت عل د. يقول 

الميالملأيث، رحلاته ولا بشخصيته الحزم يمكننا لا هي؛ بنتيجة خرجت 
والمسنةفالقرآن الأرض. عل بناه الذي المد تحديد ولا القرآن، إليها أثار 

يقينيةدلالة فلا المفصيل، عن مآكتا أنيإ وبإ الفصيلأيت،، كلل؛، يتعرضا ل؛ 
بابمن عنها والعلياء اكاريح وأهل اشرين كلام يكون ولذللثج عليها؛ 

المياللأي لأن القدوق؛ الإمكندر هو القرفن ذا إن نالوا: لقد الفلن"،. 
الإخميني،قورش وقيل: ومغارحا. الأرض لمشارق امتدُتخ عليها امتول 
بنثمر كرب أبو وقيل: سمرته. وحسن عدالمه عل المؤرخين لإجاع 
السائقة،الأقوال يوش« خثر محمد الأستاذ ناقش لقد الحسمري. عمرو 

علمثانقدا المايقة الأراء ونقد هؤلاء، ص واحدا يكن ل؛ أنه بنتيجة وخرج 

يتصرف.٢ ٥ ٥ ٢، ٥ ٤ أ/ القرآن ل الساشن نمص ح الخالدي— صلاح نظر! ا ا



إقواداترر،ورءانهىركؤل. 

عليهوأثنى كتابه، ق اممه ذكره الذي القرآف الفربتن ذو وقال• متينا، 
وقصةحليلة، إعجازية ، I<»Ij^عفليمة، قرآنية مورة ق والعدل، بالإيإن 
علمإنه والحكم. والمبادئ والعف؛لارت، وانمر، بالدروس مليئة نادرة، تارنحية 

ول؛وكفى! القرآق لقب ينال أن فاستحق ذكره، افه حلد بارز، قرآف 
التاريخق حظها شخميته أعطى من أر لمر لأنتي هدا؛ غم أقول أن أشأ 

الصالحالأرض، ق الطواف الرحل إنه العظيم، كتابه ق اممه أعقلي مثلمإ 
والل.ىبالإصلاح، الناس ب؛ن والقائم لأمره، والمنفي لربه، الخاشع العادل، 

قوةولا حاْ ولا منص_، ولا مال يغره فلم وأطرافها، الدنيا أقاصي ملك 
ليلقىالأحر، لليوم متاهتا ورحمته، ريه لفضل ذاكزا بقي بل سلْلان، ولا 

الصلأي.من؛حث، ا.ه ريه•"'"( عند العادل حزاءه 
ذكركثثرة أحيان ل يطوي الذي القرم ايهج و فائدة وينا 

أوفيها، ؤيرغبا يدعوإليها التي والأوصاف الخصال ؤيفلهر الأشخاصن، 
العكسري»

كإعلينا، أحبارهم قص ولا أنبيائه، من ممرأ ك سمى ما تعال قاف 
'•اء الن] ٩ هكدكئ يمصنس نم ورسلأ ثق ين عقك محمثهم ورنلأمو ؤ ت قال 

فلاؤإلأ والعبرة، الثمرة يحك، وتركه والقحى وتركها فالتمية [، ١٦٤
حموأنباوهم القرنين، ذي من حير علينا يقعس لر الن،ين الرمل أن نثلث، 

منياحبار اكتفاء وطوى نمرة، قص ؤإنإ الصالحتن، من كثير أنباء من 
والملائكة\ذص\-لحين بحص مية بتاق يشيد فقد ذللث، ومع الأنبياء، من ذكر 

غيريه مصرح كافر اسم أعلم ولا الهلغاة؛ بذكر محفل ولا والمرسلن، 
ية،نوالسامري فلقب، فرعون أما وهامان وقارون وجالويت، آزر أربعة؛ 

بتصرف.٢ ٤ "٩  ٢٤٧الصالح والحاكم الفاح القائد القرن^ن ذو رمفازت محر مد حما 



سبق;مما وانمرة وامتهزاء. منه ّمخرية بكنيته ذكر كنية، لهب وأبو 
اسمك.وذهاب ذكرك طي أن بعد تبقى التي هي الأفعال أن - ١ 

منأمإوهم فيه تمحى يوم يجيء وقد زوال، إل الدنيا ملوك إن 
أعإلهم.بحب لهم الأنترة ل والذكر الذخر ؤيقى التاينح، 
وافقفا بالأفعال، انمرة لكن الدين، ل بالأشخاص تعلق لا ٢" 

رد.خالفه وما به للأخذ ودعي به أشيد ودينه النه شؤع 
لقبهمن بأكثر الرحل هذا ذكر القرآن يتجاوز )ولمر عاشور؛ ابن قال 

التاؤيخأهل شؤون من ذللثج لأن وقومه، وبلائه اسمه نعيان إل به المشتهر 
يفيدما عل الاقتصار منه دكان القرآن، أغراض من وليس والقصص 

.٠١٠أوخلقية(حكمية عرة القصة هذه من الأمة 
المقدوق؟الإسعكندر هو هل رابعا— 
المقالوز٠الإسكندر هو المذكور القرذ^ن ذا أن إل وغيره الرازي ذهب، 

أنفرض عل إذ التنبيه، فلزم الخمة، يتا.اوله ما أشهر هذا وربا ه، نف
أهلبعض قام فقد القرj؛j؛، بذي يلشبا المقدوف وأن الإمكندر، اسمه 
يستحقما هذا وق المقدوق، هو الأيات ق القرنين ذي كون بتفنيد العلم 

الإمكندرهذا أن يظنون )والخهال الإسلام؛ شيخ قال الوقوف؛ 
ؤيظنونأرسطو ؤيعظمون القرآن، ق الذكور القرنان ذو هو ]المقلءوقء 

ابنهو أرسهلو، وزيره كان الذي فان جهلهم، من وهذا وزيره، كان أنه 
بنحوالمسيح قبل وكان والنصارى، اليهود له يورخ الذي المقدوف، فيلمس 
ولرالقدس[، أرض إل ]وذهبا الفرس قهر الذي وهو عام، مئة ثلاث 

•١ ٨ / ١ ٦ واكوير التحرير ، ١ ر 





^إق>اداتسورةامدا

وكل\]قرو؛ن. ذي لقب نحلوْ كإ صنعه من وزعموه الممد بناء نحلوه 
القرنين('آ'.ذي بقعة اكدوق لإسكندر علاقة ولا أوهام عل أوهام ذلك 

عاشورابن امتفلهر محس^~ط^إلم^م^رجياك^^؛نم^^إز 
ذوبنام الذي الردم أن وهو المعاصرين، بتن وانتشر ذاع غريبا قولأ ظقئع 

القربنذا أن ل يفلهر )فالذي ت •؛محلك قال العظيم، الصن هوسور القرنين 
القدممنذ أهالها اشتهر الصين أن أحدهاI لوجوهI الصين ملوك من كان 

عدلأهل كانوا ملوكهم معظم أن اكاق؛ وصنائع. تدبير أهل باتمم 
وجهفينلهر صغيرتين وجعله الشعر تطويل سإمم من أن اكالمثات وتدبير. 
موجودالحالم ق نفلثر لا عفليإ وردما مدا أن الراح• القرنتن• بذي تعريفه 

وسيريالأعفلم، يالمور واكاريح الحغرافيا ق مشهور والغول، الصن بن 
عنهإ،اممه رصي جحش بنتا زينبا عن حبيبة أم رويتا ما الخامس• وصفه. 

اليومفح اقترب قد شر محن للعرب ررؤيل فقال؛ ليلة حرج . الضء أن 
طرفبوصع )أعتي تسعين بعقل. وأشار هكذ.ااا، وماجوج ياجوج ردم من 

Jbعل العرب ملطان عفلمة زوال كان وقد الإبيام(. طرف عل السبابة 
هوالردم وأن المغول، هم وماجوج ياجوج أن فتعين بغداد، ل المغول 

القرنين؛ل.ي وصفه وأن ملوكهم، من وبانيه والصين، الغول بلن الفاصل 
طالوُت،.باسم إمرائيل مللئح شاول عن التعمير مثل تلةبّ_|ا، لا توصيف، 

الملكهازا واسم ومنغوليا• المن بن المد بني الن«ي هو الللث، وهذا 
سعمنة موجودا وكان ق(. هواُق ٌّى )نسين أو هو١نفتيآ رتسمنعى 
قرن.بتحو القاووف عن حر متأ فهو المسيح ميلاد قيل ومائتين وأر؛حيرن، 

واختمار.تمرق  ٢٣/ ١ ٦ رالثتوير التحرير ( ١ , 





المحقإقراهءسورة ^

ءءِإُاثكنات•ف،الآمحوءاثنِصؤزتى،سنا ٠ قوته أما 
حميعمن له فيه متمكنا، عظتنا ملكا أعطيناْ )أي! ممر؛ ابن قال فقد 

المشارقملك ولهذا الحرب؛ والأت والحنود، التمكن من الملوك، يؤتى ما 
ولهذاالأمم؛ وخدمته الملوك، له وحفعت، البلاد، له ودانت، والمغارب، 

ومغر-أا(ُُ'.مشرقها الشمس قرق بلغ لأنه القرنين؛ ذا سمي أنه ذكر 
وهوراسخا، أي متمكنا، الثيء جعل )التمكيزت عاصور. ابن قال 

التعدية)مكنا( فحل وحق آحد. قوته يزعنع لا بحيث التصرف لقوة تمثيل 
محءنمتج,ل؛مح ؤتمح(ؤامحنات كقوله: الأرض ق مكناه فيقال: بنمه، 

له،شكرت قولهم؛ ل كاللأم للتوكيد له مكنا ق: فاللام ٦[، ]الأنعام: 
الحبل،حقيقته والسب،: التصرف،، عل المقدرة إعطاء قمعاه له، ونصحت، 

استعارة("*.أوآلات، أومقدرة علم من به يتوسل ما عل هنا وأطلق 
عباس،ان قال تثاي: ثيء )وقوله؛ كثتر؛ ان قال 
والضحاك،وقتادة، دي، والوعكرمة، جثثر، ن وسعيد ومحاهد، 
عبدوقال وأعلامها. الأرض منازل قتادة: وقال علتا• يعني وغيرهم؛ 

وقدامم• كلمهم؛لمإلا قوما يغزو لا كان نة، الألتعليم زيد؛ ن الرحمن 
يؤتىمما أي: [ ٢٣]الممل: ء فلأةتمح»طلس» بلقتس؛ حث، j، اممه قال 

الهلرقأي: الأسباب، له اض يسر القرنن ذو وهكذا الملوك، هن مثلها 
ؤإذلألالملوك، وكبت، الأعداء، وكسر والملأئ• الأقاليم فتح إل والوسائل 

أءلم('آ*بوافه سبتا، مثله إليه محتاج مما سيء كل من أوق قد الشرك• أهل 
واختمار.يتصرف  ١٨٩)ا(تفسهراينممره/ 

واحمحار.يتصرف  ٢٣/ ١ ٦ والتنوير اكحرير ، ٢ر 
واختصار.يتصرف  ١٨٩ه/اينممر تفسير )٣( 





ادمف,إهراياتاسورة 

تكونأن ويجوز البحر، من المن تكون أن ويجوز القتي'أّت رقال، القرطي؛ 
مقامالصفة حرف فيقام عندها، أو معها أو وراءها تغسس، الثمن 

البحرأو البحر ل عن إما الحمئة بالمن )المراد الألومى؛ وقال صاحبه("؛، 
عظمؤإن كقهلرة اممه لعظمة بالنسبة وهو به يامن لا عينا ونميته ه، نف

عندنا('ر

ينهن م آدم، بني من عظيمة أمة ي منآ أزؤنندبمدها ) ممر؛ ابن قال 
وأظفرهفيهم، وحكمه منهم اش مكنه صنا،آ; ف؟لم شذ آن وإنا زئمدب إنا امنم 

ؤإيانهعدله فعرف فدى• أو من ثاء محإن ومبى، قتل شاء إن وجمره؛ ببمم 
يدخلوال؛ إن تقتلهم أن إما )يقول؛ اممري؛ قال وبيانه(؛"، عدله أبداه فيإ 
قوإلما ؤ رببمم طاعة من إليه تدعوهم بإ محييعنوا اش، بتوحيد لإقرار ال 

الرشاد(؛"'.وتبصرهم الهدى فتعلمهم تامرهم أن وإما شد-تيإخناه 
ونحوه،أمر أو صرب، أو بقتل، تعدحم أن إما )أي؛ العدى؛ وقال 

فاق،أو كفار أنهم الظاهر لأن الأمرين، بتن فخثر إليهم، تحن أن ؤإما 
تعديبهم(رأ'.ق يرحمن لر مومنن، لوكانوا لأنيم ذلك، من ثيء فيهم أو 

ظك.( ٢٧٦)ت الدبوري نية بن لم مبن عداف السنة، أهل حطيب ص ( ١ ) 
واختمار.يتصرف ٥ ٠ / ١ ١ القرحلي تفسثر ( ٢) 

واختصار.يتصرف  ٤٣٩ / ١ ١ للألومى المعاق روح تفستر ، ٣١
واختصار.يتصرف ١  ٩٣/ ه ممر ابن تفسير ( ٤ ) 
واختصار.يتصرف  ٩٧/ ١ ٨ الطري تفسر ( ٥) 

سمير.يتصرف ٤  ٨٥/ ١ السعدي مسثر )٦( 



إقراد1تصةادبجفء

وجوابهاثبهه 

لأنخرافة، صنفييبمحتي قوله! أن اللاحدة بعض يزعم 
لمعارفهمالماصى ق هدا محاد ؤإنإ حقيقة، الأرصى ق تعرب لا ممن ال

النبياختلاق وأنه %في، اممه عند من ليس القرآن أن عل يدل مما القاصرة، 
قادالأولتن، احير أمإلا هدا إن ت سلفهم بقول يذكرنا وهذا .إ 

^٠٣ه؛[، ١١٨]اليقرة: ء هزبهث دثي4ف زابن ذل تبهم ثن أفييث 
]التوبة[،# •٢ أكيزقتتظوى أس مذقتنلهأز من يكهموأ آفيذ مد 

]الكهف[.ب ءئ؟ 
عنهلرولر الشبهة، هذه لهم تعرض قديأ!٢ العلم أهل أن مع الحوابت 

حويكلامهم أن إلا الملاحية، هزلأء عبقرية عن الأذهان تتفتق أن ببالهم 
قالشمس ورأى )ؤويهاتي4فيءبمشت I كلقع ممر ابن قال لها، جوابا 
يراهاماحاله، إل انتهى من كل شان وهذا المحيهل، البحر ق تغرب مفلره 

اللهه مشتة هي الذي الفالالث،'أ'الراع تفارق لا وهي فته، تغرب كأنيا 
عظمهاعل الشمس أن متوهم توهم )وربإ الحوزي؛ابن قال ، ٠٢٠تفارقه(
فكيف،مرارأ، الدنيا من أير فا-بما كذللثح. وليس ماء، عبن ق تغوص 
أنالبحر راكب يرى كإ العن ق تغرب وحدها ؤإنا ماء؟أ. عبن سعها 

فوحدالبنيان آخر إل انتهى القرئين ذا لأن وذللث، الماء، ق تغيب، الشمس 
الشمسبمغرب عاشور؛)والمراد ابن وقال ، ٠٣١أحد(بعدها ليس حمئة عتنا 

طريقْن المصور جهات من الغروب يلوح حنث من مغرحا مكان 
والنجوم.الكواكب فه ير نالذي ار المأر الدار المعاصرين هوبتعبير الفلك )١( 
واختمار.يتصرف ١ ٩ ١ / ٥ كثر ابن تفسير )٢( 
واختصار.بتصرف  ٢٤٧الم؛ر؛/زاد )٣( 



هري١ ء^1قوات11تسؤرةالكهف 

جهةمن الأفق يبدو بحيث وراءه أرض لا أنه يلوح حيث غزوته. 
١للط^أل( يلؤح قط إلا حققى مغرمحب للهمى لؤمى إل تيؤحره، م

وأماسءاس*٨ رتيسjمرضااهرا 
عنأمردائنتإهومنقؤل؛^٠ ويلصد٠اثا4»جمآءالحسي 

فيعيبهاف، إل يرحع ثم فقتله كفر من أما )يقول! العلبري؛ قال 
فالهبطاعته، وعمل ووحده، الله صل-ق من وأما جهنم، الكر، عداب( 

الدنياق وسعلمه وطاعته، إيإنه عل ثوايا يختما ُؤجمأءه الجة، الحسنى، 
عاشوراابن قال القول(ُ"، له ونلن الئه إل يقريه ما تعليمه نير ما 

واجتلابؤوأفس»اسوعلنلخانح، ق فيمه بقرينة الترك، رالذللمث 
عيبه،الكفر عل أصر فإن للايإن سيدعوه لأنه ٩ ثنبه> موف  ١١في1 موف 

المرادوليس كفره، بعد أي ؤول؛اسءاسويلثلناه قوله1 ق بيدا وصرح 
فيهمكون أن يمتع والإمهال تعذيبهم بن التخيير لأن الأن، المؤمن 

امندهولدللج الدنما عذامحب نعيبه ه فوفوالمعنى. الخطر. ح،ن محومنون 
الآحره(ُم.عذاب وذللئ، ه أؤتزثندإكزةءسمساباهثا قال! ثم صمثره إل 

منيلاقونه فإ الحسى أما ومعنوي؛ حمى وهو حق الأحرة وعن.اب 
منسرابيلهم الهلون، ل يغل وتراحم الزقوم طعامهم وحرها، نارها 

ويتمنونلحفلة، العل.اب عنهم ثمحفف لا الار، وجوههم وتغثى قهلران 
وفتامن صوره تتعدد والمعنوي مقيم. شر ق فهم يجدونه، فلا المويته 
^ناس^د.داساماومأتي1ئجحدوا، ما يعاينون إذ اليعن، 

واختصار.يتصرف ٢ ٥ / ١ ٦ والتنوير التحرير ( ١) 
واختمار.يتصرف  ٩٩/ ١ ٨ الطري ضر )٢( 
واختصار.بتمرنه  ٢٧/ ١ ٦ والخور التحرير )٣( 



=|قراهتسودةادصف ريجقث،لإب—==ءًً^ء 
ثموالهانة، الذلة من العذاب يبدأ ثم ]يس[، ء  ٠٢امتثاؤى ينتوه 

منيوم تخفيف ق آمالهم تقطع ثم يذبح، الوت يرون إذ أكبادهم تتقطع 
•ذلك وغثر بعض، من بعضهم ؤيترأ ؤيتلاعنون يتلاومون نم العذاب، 
القراء)احتلمت، اممري: ق|ل فقد :بمئ,عأآثئ؛؟، تعال: قوله وأما 

والكوفة)يلةالبصرة أهل وبعض ائدية أهل قزاء عانة فقرأته لك،، ذق 
التأؤيل؛من وجهان وله الحسنى. إل ؤإصاقته الحزاء برفع لسنى( ا-جزاء 

آمنمن وأما انمي: فتكون الصالحة، وأعإله إيإنه الحسنى أحدهما: 
الحنة.الأفعال هذه حزاء يعني جزاؤها، فله صالحا وعمل 

يوارؤ قيل كإ إليها، الحزاء وأضيف الخة، الحسنى: الثال: والوجه 
.؟؛؛دبر،ألتض ؤنذ'لك قال: وكإ الأحرة، هي والدار: 
منصوبافيكون جزاء الحنة فله يمعنى: :ؤهإص,جإآءآثئه وقرأآحرونت 

.٠١١الحنة(جزاء نحازتآم ت بمعنى المصدر، عل 
ماالشرعية التامة محن القرنين ذي عند )فكان عدى: القال 

مين..بقماجعلهم فقال: لن.لائ،، له الله لتوفيق والثناء، المدح يه امتحق 
حيث،العاين، العادJن الأولياء، الصالحين الملوك محن كونه عل يدل وهذا 
دحاله(ل'،.يليق يإ أحد كل معاملة ق افه مرصاة وافق 

بنلهم ننحل قوم عك ظخ وحيف •تإلحأكش ■*محإداج لإ يز ٠ وقوله 
إلمس المعرب من ار فطريقا ّلاث، ريم كثير: ابن قال ٩ سرا دويها 

منلهم تجعل ر قوم عل تهللع الشمس )وجد الطري: وقال مطلعها(اآ،، 
فيكنوابناء، نحتمل ولا شجر، ولا فيها جبل لا أرصهم لأن سترا، دوما 

واحممار.يتصرف  ٩٩/ ١ ٨ الطيري ير نف)١( 
د ٨٥/ ١ المدى تفسير )٢( 
ممريرابن نف)٣( 



أإلإمج٢ ^ ٥١صء إماه1ت 
(r)((\> الأمرابُأُ(ُأُ.ق يسربون آو المياه، ق يغورون ؤإنإ اويوُت،، 

حجاباأي َء له>نندوتيةا نحل ز إهوكخ\جغ'خفر القرطبي: قال 
.٠٣طلوعها('عند منها سترون 

-ءدكةأطابملم.بمنح ءِ وقوئه؛ 
مثرببلغ كإ أحدها؛ أقوال؛ أربعة فيه نأو ),ءؤَكثف، الخوزي! ابن قال 
وحدكا والثالث: سبيا، أتح كإ سببا أنع والثازات مهللعها، يلغ الثمس 

مهللعهاعند هؤلاء وجد كدللش فيهم، وحكم الشمس مغرب عند أولئك 
•^X؛،('؛،.قصصنا كإ أمرهم كدللث، المعنى: أن والرابع: فيهم، وحكم 

مهللععند بإ أحهلنا وقد حمأمح؛ لديه ينا أثلنا وق )ء الطري: قال 
غرهممن ولا وأحوالهم، الخلق من هناللث، ما علينا نحفى لا عليآ الثمس 
مهللعوننحن أي: علتا، والدي: محاهد )قال ممر: ابن وقال ثىء،ًُ*، 

تفرقتاؤإن ثيء، منها علينا نحفى لا جيشه، وأحوال أحواله حمح عل 
العلم)اقن: عاشور: ابن وقال الأرض("،، -بم وتقهلعت، أثمهم 

إلاعلمأ به محل لا طأ العازم كون عن كناية بالخز، والإحاطة 
الغيوب('لأ،.

تتوقتل الأرض نحش حقير ت  ١٤٦٢/ العرب لسان ل منفلور ابن هال، سرب، جع ( ١ر 
الأرض•تحن 

واختمار.يتصرف ٩ ٩ / ١ ٨ الطبري تغر )٢( 
رم'فبدالقرطياا/آْ•

)ئ(زادافر؛/ه؛\.
سر.يتصرف ١ ٠ ١ / ١٨الطبري تمسثر )٥( 

)آ"(مثراينكثثره/؛ا،ا.
واختمار.يتصرف "٣ / ١ ٦ والتنوير التحرير )٧( 



=إثراهتسهوةاومف هوإلإس==ء=ءء=ءء=ء 
ممالايكادوثدويؤما مت ثي الثدما بن بنإ إدا حك، ءؤ سثا أئع ئز ؤ ٠ وهوثه 
الأرض.مشارق من طريما سلك ثم )أي؛ ممر؛ ابن ال قه 

يأجوجمنها تفرج يعرة بينها متناوحان جيلان وهما ء الثدن بن خ إل 
الحرثوتبملكون ادا، مفيهم فيعيثون الترك، بلاد عل ومأجوج 

فقد)ّدأ( الخالية الأية ق وقوله دين( ال)ب؛ن محا قوله ؛U واكل(ّ، 
الخيارؤيهللقعل الخبل. وفتحها—ت الخن بضم ابنعاشور؛)الخميس قال 

الحاجز،ق والقح الخبل ق الضم وقيل؛ الفضاء، به ل. يلأنه الفاصل، 
عينتاالتي هي والقرينة الفاصل، الخيار ي وبالالحلان، والراد؛المد.ين 

طريقاانح أي للجنس، ين السل. ، وتعريفالمشترك. اللففل هذا من المراد 
معلومين(ُ''.جبلتن متن بلغ حتى غزوه ق آخر 

لاّمتعجام٩ ثولأ يمهون ءJمالأيSك١دون درنهعا ين ولجئ ر ممر؛ ابن قال 
ر#وجنىدلهامحالخوزي؛ ابن وقال الاس(ُم، عن وبعدهم كلامهم 

وأبوونافع، ممر، ابن قرأ ه مة■ ئنثئوث لا؛؟٤١؛^ دين الأمام يعني؛ 
يكادونلا أي؛ الياء، بقح ®يفمهوزا؛ عامر! وابن وعاصم، عمرو، 

كادوأياوما كقولهت إبطاء، بعاد يفهمون معناه الأنباري؛ ابن قال يفهمونه. 
غثريعرفون لا لأمم كيلك، كانوا المضرون: قال ]البقرة[. ه  ٧١ك
غثرهم(ُ".يفهمون أي؛ بالضم، اريفقهوزا، والكائي؛ حمزة، وقرأ لغتهم. 

غثرهم("'.
قلعتهمغرهم قول من شيئا يعرفون لا )والمعنى عاشور؛ ابن قال 

)ا(تفرابنهمه/هها.
واختمار.يتصرف ٣ ٠ / ١ ٦ والتنوير التحرير )٢( 
ممره/ها،ا.ضرابن )٣( 
واختمار.يتصرف ٢ ٠ ٠ ٤/ ادر زاد )٤( 



ءءإق>اثاتسءدقادصف

اللوكشأن لأن ذي تراحمة يعرفها لا المحروقة الأمم للغات محالمة 
كانواالقوم فهولاع محاطتهم، إل محاجون الذين للأمم تراحمة يتخذوا أن 

يوحدفلا المعروفة الأصةاع عن أصقاعهم لأjقهلاع غريبة بلغة يتكلمون 
المعنىيكون أن ومحوز الإفهام، بمتهيعون هم ولا إفهامهم يطع من 

خاهلبهم(ُاُ,من يقصده ما يفهمون فلا والبلاهة البداوة ق متوغلون أمم 
علمعندهم الناس من وكم والمهم، العالم يثمل الفقه فائدة- 

ولاالأحاديث، من وكشرأ الكتاب أحدهم محففل فقد لهم، فقه لا ولكن 
أممههو من إل ممه حامل "وب، ت الحديث، وق الفقه، من ثيء معه يكون 

رزقمن عل ه المى أثنى وقد بمحه"""'، لتس فه حامل ورب ثنه، 
الدين"ُم.ق يفمهة ا حم ئه اطه يرد فقال: والفهم العلم 

ذكروقد عمل، ولا فقه بلا ممر من أفضل وعمل، بفقه قليلا علءأ إن 
الإماممحلى ق والصالحين الزهاد كثار من وهو ظس الكرحي معروف 

عافاكاك، أمأحمد: فقال العلم، قمم هو حفر: من بعض )فقال أحمد 
الحشية،بذلك يريد معروف(ُ؛'، إليه وصل ما إلا الحلم من يراد وهل الله، 
منثيء الكرحي محروق مع كان هل لأي: )قلت، أحمد: بن اممه عبد قال 

الله(ُْ'.حشية الحلم، رأس معه كان بني، يا فقالل• العلم؟ 
وآئؤرؤ يه: يعمل ولا الحلم محمل لن أسوأ اللههث صرب وقد 

واحمماو.يتصرف ٣ ١ / ١ ٦ والتنوير التحرير )١( 
الألبان.وصححه (، ٣٦٦)٠  ٢٣٢ r/ داود أب سن )٢( 
١(.٠ )٧٣ ٧ ١ ٩ ٢; لم مصحيح ٧(، )١  ٣٩/ ١ الخاري صحتح )٣( 

.٢٦٣/١٥)٤(■اريخبغداد
السابق.)٥( 





هري٢ المفّءرق 
أهوال!أربعة الضماد هذا ق ؤ،'الأيم؟آ )وزمبدون الحوزي! ابن قال 
منبه.بن وهب قاله لوط، قوم فعل يفعلون كانوا أنهم أحدها! 

العزيز.عبد بن محمد قاله الناس، ياكلون كانوا أمم والثاف• 
فلاالربتع، أيام منهم فكوا الذين الأرض إل نحرجون والثالث! 

ابنقاله أرصهم، إل احتملوه إلا يابسا ولا أكلوه، إلا أحفر شيثا يدعون 
يظهرالحمالة وق مقاتل("'، قاله الناس، يقتالون كانوا والراح! الممائب. 

بناءسوى له دفعا يجدوا ل؛ شديدا أذى متهم تاذوا أمم القوم شكاية من 
القرنتن•ذي من ذلك فطلوا ومأجوج، يأجوج و؛؛ن بينهم السد 

للعرض،؛ولهزءذملكمcنح قوله! ق )والاستفهام عاشور! ابن قال 
وكدللئ،الراء، بعد ؛الق، الخراج فيه ؤيقال للملك. يدح المال والخرج! 

فتهفرف؟ بينها روهل ا"بموز-ي• ابن قال، • ٠٢وحلفا('والكائي، حمزة، قرأه 
أنوالثاق! والليث،. عبيدة، أبو قاله بمعنى، لغتان أمإ أحدهما! قولان؛ 
العلاء.بن عمرو أبو قاله أداؤه، لزملث، ما والخراج! يه، ت؛رعت ما الخزج! 

^^،صأموالاباكايللخ،؟(٠'٠.
عقفا،أجرا عباس• ابن عن مهاط لن محز فهل رء كثثرت ابن قال 

فقالمدا. وبينهم بينهم يجعل حتى إياه، مالأيعهلونه له مجمموا أن أرادوا 
('؛'.a مما'منياسرفيز للخر! وقصد وصلاح وديانه بعفة القربن ذو 

أ؛نىفورنحعلتءنويأأردما ٩ ساش؟ هو1ه أ4ا 

)ا(زادافر؛/اهآ.
واختصار.يتصرف ٣ ٤ / ١ ٦ والتنوير التحرير ( ٢) 

سر.يتصرف ٢ ٥ ١ اشر؛/ زاد )٣( 
ثر.ييتصرف ١ ٩ ٦ / ٥ ممر اين تضر ( ٤ ) 









|ضاهوا|،،ورةاامف

سلامسمالأسطاط

د~نيلم ما ثاو م الخضرI عن تعال قال 
مؤعماز تأؤيل دلك عو(مى وماثئثن. م عث،؛ وقال ]الكهف[، a  ٧٨ءديثّتي 

دمانماآمفمأأنبملهروْ ء القرنين! ذي قحة وق ]الكهف[، ء  ٨٢
وق)تستطع( مرة الخضر قصة ق فجد ]الكهف،[، ٩  ١٧نما ن أتلئو 

الثانيةوق )اراسهلاعوا( مرة القرنين ذي قصة وق )تسهني(، الثانية 
اللهلائمامن عددآ التغاير هذا من العالإء استخرج وقد راّستهلاءوا(، 

اللغة.حهة من بينها الفروق نذكر ذللئ، ذكر قبل ولكن بالتامل، الخديرة 
ابنوقال واحد(ُآُ، بمعنى ورراسهلاع(، )ارامتهلاع،ا الخوزي؛ ابن قال 
والهناءالتاء كانت، اااستهلاعوا(( فإ ت أصله انعقمأ؛أ معا )ر الخوزي! 

العرب،؛تقول الأنباري؛ ابن قال فحذفوا. ، التخفيفأحبوا واحد محرج من 
ووافقهالفاء(ُأُ، ممهلوا فأ وميقوم، يقوم ّوفج قالوا؛ كإ تخفيفا، اسهلاع، 

تاءحذف، امتهلاع. بمحنى اس.ّطاع مضاؤع س>ارع ر فقال؛ عاشور ابن 
ما)ذ القرطبي؛ وقال الهناء('."، محرج من لقرحا تحقيقا الامتفعال 

بمعنىلغة هي وقيل؛ الحمهور. قراءة عل الهناء ه بتخفيفء ّذم' 
حذفحتى العرب كلام ل كثر بعينه استعناعوا يل ومحيل؛ امتعناعوا. 

امتاعفقال؛ العناء منه بعضهم ، فوحل. اسطاعوا. فقالوا; التاء منه بعضهم 
مشهورة('".لغة وهي يستطع، استْلاع بمعنى تح ي

)ا(زادافر؛/ه؛مآ.
)آ(زادادرإ/آهآآصرفسر.

التحريرو\ضمحأ\ا\.)٣( 
بم.بصرف  ٦٣/ ١ ١ القرطي ضر )٤( 



=1قرات1تأسورةالك4ف 

التغاير؟حصل فلم انمتى ق فرق يوحد لا كان فإذا 
هداأيI ه دنيعثوصما ؤدإك<ئأؤيزمادِ )قوله؛ I •؛هؤقه كثير ابن قال 

وأزالله فرم ولما به، أخثرك حتى تصر ول؛ ذرعا، به صفت ما ير نف
ؤ:أسكفقال: ثملا الإشكال كان ذلك مت١ؤثتيموقل قال: المشم 

كإبالأحق، والأحم، الأثقل؛الأثقل، فقابل و بمثأييلماز 
نقنانن أتظثإ و: م أعلاه، إل الصعود وهو به نظهثوه أف لما'نفثوا ؤ قال: 

وقال:، ٠١ومعتى('لمظا يناّميه بإ كلأ فقابل وهوأثق، ]الكهم،[، ي  ١٧
علدليل وهدا يناسبه، با كلأ قابل نقبه من أسهل عليه الظهور كان )لما 

ظك:عاشور ابن وقال مه(ُ". ثيء عل ولا نقبه، عل يقدروا لر أمم 
دلالةمواصع من فهدا لقه، تاااستهلاعة من أقوى الممد نقب )ا'اسهلاءة 

قصةق القرآن نظم حرى هدا وعل المعنى(ءآ،، ق زيادة عل المبنى زيادة 
لمعالمللخضر الإنصايت، عل صثر لزيد محتاجا كان موسى فإن الخضر، 

؟VA 1لقتجوتئ ماز ءوناسشبمأول بقوله: التاء فأبت، فعله علة 
٩: ٨٢صغ\ طي مخ ؤدإف،ئأويقمار حيفها: العلة علم ولما ]الكهما[، 
متابعةيريد كان أفعاله تحليل أمي أن يعد الخضر فإن وكيلك، ]الكهف[؛ 

معمتق كله وهذا الماء، حيف، فتاب ناحر بلا رحلته ل الانطلاق 
أعلم.واف المعنى، زيادة عل تدل المثنى زيادْ قاعدة 

واحممار.بتصرف ١  ٨٨م/ ممر ابن ضر )١( 
بتصرفواختصار. ١٩٧م/)٢(ضرابزممر 

.٣٨/١٦)٣(التحريرواكوير



هرك٣ إقواق1تاسورةاو؛ٍف—

بأنهالقرأن ق ئيء وصف واللغو؛ين القرين كلام ل يرد تنبيه" 
باطلفهدا منه، قائده لا وأنه بحدفه، يتغر لا المعنى أن يوهم وهدا زائد، 

ولاالبتة القرآن ق زائد ثيء يوحد لا الحهة هده فمن مْللمقا، يمح ولا 
اسطاعواق حيفها أو التاء نياده أن آنفا رأينا وقد واحد، حرف 

فلاالنحو ق الزيادة بباب أريد إن وأما المعنى، جهة من تفيد وااستهلاعوا 
ولاالنحو تعرف تكن ل! العرب فإن الاصطلاح ق مثاحة ولا بأس، 

رمقاءالإ بأي ؛ز مثل• الجمل لعض تكرار س كان ما وكدللث، أبوابه• 
يمآكنبل حيفها، يوثر لا بحسئ، المحنى جهة من زائدة ليست، ه، 

يقالما وأقل يشاء، س يؤتيه الله قفل وهدا كمرة، فوائد منها يتنثهل أن 
كانوقد الحملة، تكرار يتركه اللمءي الفمى والأثر المعنوية الفائدة هو هنا 

وقدقلبه. ق ؤيقر فيفهمه السامع سمع ليقرع ثلاثا الكلام يكرر الّثيا. 
حماعة.وابن عطاء وابن كالكرمازا حماعة القرآن تكرار ق صنف، 

هدهءؤاذنغدرلح؛ا وغديياظل' آ، ثإدا مدانهمه ناو م ٠ وقوله 
يتهليعونلا ومأجوج يأجوج أن القرنتن ذو رأى )فلمإ الْلرىث قال 

ريص رحمة بنيته اللمءي هنءا قال• نقبه، عل يقدرون ولا الردم، يفلهروا أن 
ليكم،وسويته بنيته حتى فأعانني الناس، س الردم دون س ببما رحم 
جاءفإذا يقول! و دة، وعدرزنعلت. ،، ٠٠-۶ءإذا وقولهت عنهم. الأمة هده غائلة 
الردم.وراء س وخروجها الأمة هده لفلهور ميقاتا جعله الل،ى ري وعد 

دكاءتناقة قولهم؛ س ببما، فألزقه بالأرض، سواه يقول؛ دكاء، جعله 



=إ؛>اد1تسورةاامف 

دلكء(ُا*.فقيل؛ مدكولك، حعله والعتى؛ لها. ضام لا الظهر مستوية 
أثاروفتإ هذا. قال بنيانه من ذوالقرن؛ن فؤخ )لما الحوزي؛ ابن وقال 

علري هن نعمة هذا والعتى؛ مقاتل؛ قاله أنه أحدهما؛ قولان. إليه 
عملبه أدرك الذي التمكين أنه والثازاث إليهم، بجرجوا لئلا الملممتن 

القيامة.أحدهما؛ قولان؛ فيه .ءآءوغيرنه هوظد وقوله؛ الزجاج. قاله السد، 
وماجوج("*•ياجوج لخروج وعدم والثاف؛ 

يأجوجوبخروج القيامة بيوم وعد فاممه محنها، الجع من مابع ولا 
بنحذيفة فعن الساعة، علامات من وخروجهم اقرا-را، عند ومأجوج 

مافقال نتذاكر ونحن علينا . الني امحللمع قال؛ الغفاري أصيد 
عشرقبلها ترون حتى تقوم لن إنبما قال الساعة• نذكر قالوا تذاكرون؟ 

ونزولمغر-أا من الثمي ومحللؤع والدابة والدجال الدخان فذكر آيات 
بالمغربوحسم، بالمشرق خسف خسوف، وثلاثة ومأجوج ؤيأجوج عيي 

إلاواس تهلرد اليمن من نحرج نار ذللث، وآخر العرب بجزيرة وخسف 
ردموفتح الخالق الله وعد ام الساعة اقتربت إذا فالمعنى؛ محنرهم"ص، 

افوعد كإ الناس عل خرجوا بالأرض اف وسواه ومأجوج يأجوج 
ًُظإ،ين وبمم محإدانيثيضعومأمح ؤ ^؟؛١؛ قوله ؤيينه سحانه، 

روأَةنآلخ.ن يحنز شخصة لإداهمج الحق آؤد إمحب  ١٦رينيلؤت حدب 
ؤ]١لأنبياء[ ه ض ءلنلي.أى حفنا ل سا نذ عؤ محقناير ث يتؤيثا 

وامحصار.يتصرف ١ ١ ٨ / ١ ٨ الطبري نمير ( ١ ) 
سر.بمرف ٢٥٢/٤)٢(زادا،Jر

(.٢٩)١•٢٢٢٥/٤الممصحيح )٣( 



قخلقه وعد الذي ربى وعد ولكن أء ر؛انوءد;ياحما )ل؛ ت الطبري قال 
ذلكوغر فيه، وعيثهم الناس، عل القوم هؤلاء وخروج الردم، هدا دك 
لكدزر(ُأُ.أنه وعد ما غر يقع فلا الميعاد نحلف لا لأنه حقا، عده وس 

ثر.يبتصرف ١ ٢ ٠ / ١ ٨ الطري ثر تف





^اقدادات*مدْاثمف

تعال؛قال الحرم، الأشهر ق حطا الثرين من واحدأ المي. أصحاب 
ؤؤؤت\دبقوله• فاحامم ٢[،  ١٧]البقرة؛ ه  ؤ

كقوله؛للتحدي، يكون ما ومنه [. ٢١٧]البقرة؛ الأية ه . . . كر فه 
٩آلمهيؤ ذى عن ؤتثلؤئك ؤ [، ٨٥]الإمراء؛ ج ألربج ءن يئزه• وم 

صدقلبيان مهم أملوب وهو التحدي، الّثي فقتل [، ٨١٠٠؛ ]الكهف، 
وكانحق، عل كان ومن بالباطل، والجادلتن المشكك؛ن ؤإفحام الداعية 

الولكن ذللث،، غثر يعه لا قل. عنه وينافح الإسلام إل يدعو ثغرة عل 
عليوثر إحقاقه لأن العارصة وقوة الحجة صا-ص، إلا يتصدى أن ينبغي 

]الأنعام؛ه يومئ عق 'اؤنهثآاؤيبت '،وؤفن ؤ تعال؛ قال حلفه، من 
٨٣.]

العلمصرورة عل دليل ذصفئإ،ق نته مثاضأظ^لإ ش # قوله؛ ق ~ ٤ 

الحق.من معه معتزآبإ دائأ، يكون أن ينبغي هكل.ا والمؤمن والاستعلاء، 
المحاكين،مع الصحيح الحوار منهج ملامح من شيئا يشتتا أما اُ~ 

واضحعمل بمنهج ينضبط أن بد لا لمين المغير أو لمين الممع فالحوار 
الباطلمن وتمييزه عليه، والدلالة الحق يان وهو المقصود، إل يوصل 

اللامح؛هاوه من الاياُّتت، ينته ومما ُذ.ا، يسط مبق وقد منه، والتشر 
ؤإنفيها فايوة لا تفاصيل ذكر دون يفيد ما عل الاقتصار ( ١ 

ذىء؛؛وتثلريكص قوله؛ ق وذللئ، له، ويتطلع به يشغل الخالق، كان 
توضحمنه ق الثعضية فهن.ه ه، ير١ظcثمإنئمذحقتا 



=إقوات1تسودةامف ركاوإإلإسءءءء==^ء===^= 
لنأي الغرض، يفي ما عل حديثه ق يقتصر أن الإنسان عل أن 

مابخلاف القصة، سياق ق حاء وهوما وعظة، ءار٥ قيه ما إلا أذكر 
ذلك.غثر إل وبلده، وزمنه نميته وسب كاسمه ذكره محلوي 

قكان ما وهو التفصيل، قيل الإحمال أسلوب 'آ(امتعإل 
:^iا١ظه^كفي١لآنيوء١تنتعال؛ قوله ق القرنين ذي قصة عرض بداية 
مشارقإل بوصوله التمك؛ن تفاصيل ق ثميع ثم ي، ثظ تى، *وؤ 

فهداالعجيبة، الصفة ظك عل الردم وبناء ومغارببا، الأرض 
المستمعين.أذهان ق ؤيثبتها الفكرة يؤكد الأسلوب 

الإيجازجاء فقد بعينها، البلاغة وهده والإ٠لنابت الإيجاز ٣( 
قالتفاصيل لدكر داعي فلا مكانه. ق والإطناب كانه، مل 

والعدلالوفثر والمال والعدة، العدد كثرة ق يكون بانه التمكين 
تيقول أن ؤيكفي أمر، لكل والتحضر الهمة واستفرل؛ الخهد، وبدل 
عفلممةعل ليدل ، سببا ثيء كل من وآتيتاه الأرض ق له مكنا 
يعدالثمّن ^ ٥٥' ق الإيجاز حاء كدللث، استعداده. ومعة أمره، 

لزوم.له ليس فيإ ثمل التكرار لأن مغر-أا ق الإطناب 
قسهانكانوا الدين الشمس مغرب أهل وصف، ل الإطناب وحاء 

كفر،من ومنهم آمن من فمنهم الإسلام، إل القرنتن ذو دعاهم حنن 
قكذلك وحاء الأحرة. ؛حل.اب وهددهم الكافرين، وعمم، منين المؤ فأكرم 

أموالهميالبومم ومأجوج ياحوج أبناء السد أهل من الضعفاء وصف، 
سدايثني أن قالوه جاورهم، كلء1 الخم، ؤيومومم ابناءهم ؤيقتلمون 

فهمناما حديثهم القرآن احتصر ولو غاظتهم، عنهم ؤيدفع أذاهم يقيهم 
يكونحين فالاحتصار الحال؛ مقتفى مراعاة إذا فالبلاغة المراد. 



^إقرادات،اورةاامف

ينبغىما وهذا لازما، التفصيل يكون حمن والإسهاب مفيدأ، الاختصار 
الكلم،جوامع أوق الذي . الّثي، حال كانت وهذه إليه• ينته أن للمعلم 

ياقائل• له فيقول أحاديثه، ق كإ ممرة معاق نحوي قليلة بكلعات فياف 
م:قاو: بمدك. ١^١ ئء  JLj:iلا مزلأ ١^^٠٢ دلفيِفي ١^، ننول 
يزددوعصس1،. "لأ قاو: أوصني، آحرأ له دانمملم'إُا*،لوو ياش، آمنث، 

الحاجة،دعت، إذا أحيانا يطيل كان ذللث، ومع دعضب'''أُ. لا  I،jiiمرارا، 
المئآروصعد المجز، اممه. رمول بنا "صل هالت أحطن،، عمرون فعن 

حتىيحطثا اثبز، صعد م محصل، ينزل، الفلهؤ، حصزُت، حش مححطثا 
■ءزJ٠تVحر مححطثا المنإر، صعد ثم محصل، ثرل، نم العصؤ، حصنت، 

محاغاوئثاأظنا''>م.ئزكائن• نبنا اكز،همناقاكاذ 
عإرهأو فتؤح أو شجاعة بمجرد يكون لا الحاكم عل الثناء أن ٧" 

محالبذنوبيم، أخذهم ثم الأمم من لكثير هث اش مكن فقد تمكين، أو 
اكتأقوأرتق ئنهرنؤ ثن ث آشيب ؤ، مكقهم زن ئيهرنن أنيكنامن أرمهأؤ' ؤ تحال• 

همة ٢٠٣؛١^ءهم ين لمرى 'ا'لأد4نر وجمدا ءن-محإُإ عي 
واليومباممه الإيان مبق ما إل ينضم أن بل، فلا ]الأنحام[. ي ٦ »ام؛ن 

ماالدنيوية الإصلاحايت، من لهم كانتر كثيؤين حكاما هناك لأن الأخر؛ 
بلذكزا، لهم القرآن يورد لر ذللث، ومع عظاء، أجلها من الناس يحدهم 

الناسأديان خربوا ولكنهم كثيرا، اللءنيا ق عمروا حكام ذم القرآن ق جاء 
ونحوهم.والمرود وهامان فرعون مثل آخرتبمم، عليهم وأفسدوا 

)ا(صحءحسالم؛/ه1مم(.
X٥٧٦٥)٢٢٦٧/٠)٢(صححاJخارى

صحح)٣( 





ءإةراداتسءدةامف

قالالردم، بناء بدليل دين، اجلفومجن الأعداء حمار جواز " ١١
ومنعهمالفساد، أهل وحبس السجون، اتخاذ عل دليل الأية )ق القرهلبي: 

أووبحون صربا يوجعون بل عليه، هم وما يتركون ولا التصرف، من 
ومعنوي؛حي نوعان! والإفساد ه(ُأُ. عمر فعل كإ ويهللفون يكفلون 
للشهوات،يدعون من يإرسه والعنوي القصة، ق ما يشبه فالحمى 

ومواقعفمائيالتح حهلرآ وأشدهم أحطر، فهؤلاء للثبهاتج ؤيروجون 
•الماد وير موم التبح، التي الإعلام وسائل من وعجرها وصحف، 

الأرض،ق ادهم لإفالسد حالفح وماحوج ياحوج القربن ذو حجر لقد 
تخربونالذين الأرض، ق المفسدين بحجزوا أن الأمر لولأة ينبغي وكدللث، 

بينهموبحعلموا علتهم، ؤيضيقوا السهات بالشهوات دينهم الناس عل 
منبمتعهم ومعنويا الحبس، استحقوا إن حسيا وردما سدأ الناس وبن 

ؤيتركواالفساد، الأرهمر ق ؤيعيثوا سمومهم ينشروا لا كي التصدر، 
أرجاءق الحق لينشروا والمصلمحن الدعاة من الخير أهل أمام رحبا المجال 
بلادق طرفنا وأجلنا ؤيسرة يمنة تلفتنا إذا أننا المؤسف لكن الدنيا. 

الفسادلأهل حكامها مكن البلاد من فكثير العكس، وحونا المن الم
الحكامهؤلاء إن بل والعباد، البلاد ليفسدوا الحنان لهم وأطالقوا وقربوهم 

وكثيروالأخلاقي، والديني المال الفساد الفساد، ق رووسا كانوا أنفسهم 
والفساد.الظلم لرفع الثورايتف قامت، ولهدا الدين، عل حربا كان منهم 

ابتداء،بناءْ طلثوا الدين القوم عل عظيمة نعمة الردم بناء أن ~ ١ ٢ 
ياجوجخروج وقت إل هذا، يومنا إل يعدهم جاء من كل عل ثم 

•يسير يتصرف  ٥٩^١١القرطبي مسثر تا 



إقواهت،،مرةا1،مف

شكرتستحق ى0رها النعمة وهازم الأرض، أهل يقتلون الذين ومأجوج 
أحالها.من له الدعاء القر)ين ذا يستحق كا سبحانه، المنعم 

قوماوجد دين البين القرنين ذو بلغ لما الماعا.ة1 وجوب " ١٣
~وهماأمة ق اجتمعتا إن الصفتان وهاتان والحهل الظلم عليهم اجتمع 

فنالهمحدثانه، -يم وءصمتا الدهر نوائج، أصابتهم نحتمعان— ما غالبا 
الخال،.ق لبى مساعدته هللبوا فلمإ اد المببمم وطوح الذل 

السد،بناء اكتمل لما إذ ونينتها! الدنيا الحياة إل الركون عدم " ١٤
أنعلم بل الأحرة عن ذللث، يصرفه لر ومتانته، دقته إل القرنين ذو ونفلر 

حولهومن ه نففذكر الأرصى، عل ثيء ككل نهاية المفلثم البنيان لهذا 
]الكهفج[؟خ *١ رف-عها و؛انوبم- دة♦ م؛ذاحاء3خوأذأج*ذ*' P قال،1 ؛ذللث،، 

غيرمعارك ق العدو مع الواجهة عال.م احرنا إذا التفاؤل(ت بعثا " ١٥
ماعمل ؤإنا ومأجوج، يأجؤج يواجه لر إذ أسوة، الللثج هذا ل فلنا متكافة، 

بثناءالعدو، صرر تقليل القابل ل علينا لكن القدرة• عل والدار مرهم، يكف، 
ؤللمتقين والعاقثة والعنؤية، الادية الحدة ؤإعداد والتوحد العقدة 

منالمجاة أمثاب أعفلم من إن الفتزن من يعمم المالح الللثج " ١٦
المدينأيدي ؤيكف والحيل( بالحق بجكم الذي الصالح الللث، الفتن 

ظنك:الحاففل قال، جنة"ا'،، "الإمام حديث،: غر 3، . قال، والضلين، 
عنبعضهم أذى ؤيكم، المسالمين أذى من العدو يمغ لأنه مارة؛ )أي 

منيستر الذ>ي الترس وهي، )كالحنة •ظئص: السيوطي وقال ، ٠٢٠بعض(
الفتنمن ينجون قد الأفراد إن • ٠٢٠إثه(وصول من ؤيمغ وراءه 

١(. ٨٤)١ ١  ١٤٧ م/ لم مصحح (، ٢٧٩٧) ١٠٨•r/ الخارتم، صحح ( ١> 
.١ ١ ٦ أ/ حجر لأُن الارتما فح ، ٢١

)م(شرحاووطيءلمالمآ/آ؛ا.



ايمفسمحة اقراقات ^

منالحنمن صاحب نجا وكإ الدين، ق الفتنة من الكهف أصحاب نجا كإ 
العلمفتة من \.؛ موسى نجا وكإ وولد، مال من صاحبه لدى بإ الفتة 

مناغلبه أو كله المجتمع نجاة أمساب أعظم من ولكن للخضر، بتواضعه 
التوحدفيحمي اش، وأثرع محكم الذي الصالح القوى الحاكم وجود الفتن 

شؤونويضبهل الشهوات،، من وغثرْ كالمال الدنيا فتن من الناس ومحمي 
ولاتهيهلغى فلا والللث، الحكم شؤون ويضسهل وبدله، العلم وءللسا الفتيا 

الواجبات.أوجب من الصالح الحاكم إقامة كان فلهذا وعاله، 
^٠٧١،٤لتنفيذ يسخر أن ييغي والتمك؛ن والسلهنان الحكم " ١٧

علالخناق وتضييق الحسشن، الومنن عل الأمر وتيسثر العدل، ؤإقامة 
المفسدين.من الضعفاء وحماية والظلم، الماد ومتع المعتدين، الغل١لين 
الذيالمد بناء ق بجلأء يتضح وهذا للتحديات! الأسمتجابة — ١ ٨ 

قيامنفلريات أهم من ؤإن ومأجوج، يأجوج لإغارة امسجابة جاء 
فالبئرله. الإمحابية والامتجابة الحدي نقلرية الأمم ومضة الحضارات 

منلصنوف، الحياة ق يتعرضون والأمم والحاعات الأفراد مستوى عل 
لهاتصدى ومن عله، وقضتا جرفته عاجزا أمامها وقفا فمن الحييات، 

القرنين١ذي من كان كا اممه، بفضل عليها تغلب، بامحابية وتعامل 
الشاء،حميل بتخليد القمة:الأءتثار فوائد )ومن القاسمي: قال - ١ ٩ 
الكريمة،الأيات هذه ق عنه قص فيا الفلر أمعن من فان الأثار، وجليل 
الهمةوعلو الشجاعة من مزاياه، وسمو سجاياه، حمن جليا له يتضح 
للظالن،وتأديبه الحستن، ؤإثاية الأمن توطيد عل ودأبه والعدل، والعفة 



|ضاققرسءارمى

#نأنتلص: إبراهم افه ض دعاء ومن البشري('"، النؤع إل والإحسان 
كيففتأمل الشعراءآ، 1 ه  ٨٠ءإج>نفيمقئيثناشر ،* إ،ت0صدفيفيالأمإ؛يى 

دريد•ابن قول الحكمة شعر جيد ومن الدعوت؛ن. بان قرن 
وعىلمن حثنا حديثا ^؛، ٤٥بعدم حديث المرء ؤإثإ 
بالتمك^ن،يتعلق ما وأغزرها وأهمها القصة دروس أعظم س " ٢٠

ومنه؛

ئة؛إدامكنالقوله؛ عباده، عل به يمتن اش، بإرادة الأرصى ق التمكين آ ١ 
مملاماوحعدا•تكتحءىلمفي(لآني ولس ؤ قوله! ؤيثبه لث'فيآلأدبجاه، 

ضزأهاسن ة يونس وكئ؛لكغا ؤ وقوله؛ ]الأعرافح[، ي ا ثكثون;
]يوث[.و ٨ منين 

للحفاظعي والشكرها المؤمنين من تستوجب التمكين منة أن ٢( 
تعال:قوله وذلك فحسب، اش فضل عل بالاعتإد يتواكلوا وألا عليها، 

ؤومخلإفيأمحؤ»تيأق_امإألقلز_هأقزإن ؤ وهوثبيهبقولهتعال؛ أؤةأغن؛تامح، 
]الحج[.ه ١، رشجهألأم نأنثيإ مءامأألرً=قوْ 

ذااممه أععلى فقد بالأمياب، الأحد أهمية عل دليل القصة ق ٣( 
قمنها والامتفادة ؛تسخيرها فأتبعهاوالتمكين، القوة أسباب القرنذن 

أوذكاءحاها أومالأأو علمأ اض يونيه محن الناٌس من ونرى مرادْ، تحقيق 
ولاييمالها بل رأسا حا يرغ فلا والتمك؛ن، القوة أمثاب من ذللث، غير أو 

•وأمته محتمعه يجمحى أوفيا قنصه، فيا ذلك فعل سواء ببما، ينتفع 
بالمادية،ييتمون الناسر وأغلب ومحنوية، مادية التمكين أمثاب ٤، 

المائيةالأسباب لتكون القائد محتاحها التي المعنوية نغفل لا أن فيجب 

)ا(محاسناكأرُل؟/ا،ا■.



 _^l٤إقراقاتسورة

يطيعونه،من عل وبالا صارت سفيه أو ؛ llJsJسلمت إذا فالقيادة فعالة. 
ثئثآِج؛ دسفبم مثآ ؤمه>آطامإثمكامإ أنقحش ؤ فرعونI عن اممه قال 

قادةمن وكم ]الزخرف[، ه ؛ ٠٠ؤنتذوك< هأئرقن4تإ ينهم أنشنا ةاثموثأ 
قوية.عائلة حكيمة قيادة من بد فلا المهالكإ قومهم أوردوا التاؤيخ عبر 

يل!ما الةرنين ذي كين المادية الأسباب، فمن 
فمثلأتعصّرْ، ق المتاحة الدنيوية والعارف العلوم اصتخل.امه ١— 

وسهولها،وحبالها ووديانبا وفجاحها، الأرض بتقسيم عالما —كان 
وشإلأوغربا، شرما جيوشه مع حركته ق هدا يوظف أن ا<>ستهلاع لدا 

ؤهدا ق هومتخصمن من حنشه ل يكون أن يبعد ولا وحنوبا، 
امتعّملفقد ؛خواصها، محرفة وعل المواد بطثيعة علم عل ان ك~ 

ءاتءامفيورآ-ثدت م له• أت؛ح ما ووظف له، حلمت، ما أحن عل المعادن 
]الكهفخ[،زأه  ٩٦عيهأفئ •ةئنثون\وإظلاء،متي أطوآ->قإدأأئمه1ل هئ 

؛،نما جعل حتى يبني فاحد الضخمة، الحديد ؛٥٥^ ياتوْ أن أمرهم 
قطعق بالكبر )انفخوا قال! ثم الحلو، ق لهإ مساويا البنيان من الحثل\ن 
للمدينقال عفليمة، المار وصارت ذللئ، تم فلإ الصدفين(. ؛ين الحديد 
القوةمضاعف فيصبر عليه أفرغه مذابا نحاتا آتوف الحاست أمر يتولون 

أنفوحل. الحدين.، تقوية ق حديئا امتخدمت، طريقة وهي والصلابة، 
وصلابته.مقاومته ، تفاعفإليه المحاس من ية نإضافة 

محرفون،ومحاربون اء أسن■ رحال قوامه قوي، جيش ببناء قتامه ُبجع 
لحكمه.والغرب، المشرق حضؤع يفر ما وهو الأسلحة، بأقوى هم ومل. 

كإأمثاب،، من سبق بإ متفيدأ المراد لمحقيق الحهد أقصى ؛ذ.له ج= 



=إقواث1تسووةارمف 

جهةق أرصا فتح فكال،1 قرار، له يقر لر أنه توحي إذ الأيات، مساق يدل 
الأقطار.1ين منتقلا غثرها، إل انطلق حكمه وأقام هث فه أهلها وعبد 

أنله اممه مش الذي الحاكم واجبات من فان الدفاعات: تقوية د= 
درامحةوفق علمية أسس عل اكمكين، لاستمرار يعي وأن البيضة محمي 

ذوفعله ما وهدا العصور، مر عل الأجيال به لتنتفع صحيحة؛ ميدانية 
ومأجوج.يأجوج شر بكف ثمرته نحني البشرية زالتا وما القرنثن، 

لتمكينه:المعنوية الأسباب ومن 
منوهدا شرعه: ؤإقامة إليه والدعوة به والتعلق باض الإيإن أ~ 

عفلمتثثن القرآن قصها كإ القرنثن ذي وسيرة التمك؛ن، أمثاب أعفلم 
منباق تعلقه نلحظ أن ويكفي العزة، رب إل نعمه كل يرجع إذ إيانه 

ؤهالاماسئنمذمنص.الأيات: هده ق لفنلة)رب( كرر كم فانفلر كلامه؛ 
ةثاو،ن-ا]؛^A-،[، ؤهاونانكؤاسريىلإمح [، ٨٧]ال5هف: ن>نمدلكرنج،# 

٠ا و]الكهف  ١٨ريى-حما ظداجوغدرزظت<ج»ؤاواوض_ رلمرنب0نةأ 
حنا،فيهم يتخذ وأن الغرب أهل تعذيبا بثن حير أنه معنا ومحبق 

)فالقصودتيمية: ابن قال الحجة، عليهم ؤيقيم يدعوهم أن فاختار 
حسراناحسروا فامم مض الذي الخلق دين إصلاح بالولايات: الواجب، 

منيه إلا الل٠ين يقوم لا ما ؤإصلاح الدنيا؛ ق به نعموا ما ينفعهم ولم مبينا 
المّيء.وءن.ب للمحسن فأحسن \ذثوآإ فيهم حكم ثم أمردنياهمآُأ*، 

بإكلأ عامل إذ الغرب، أهل ل حكمه ق هذا ؤيتجل الحيل: ب~ 
رجت،وموبموإق هالنسظلإٍهمقطب4ُنحلأ م يتحل.، وام يخللم فلم يتحق، 

غآمذأنتيابمرل'ِي د وسنمد جمآءآ-لسى ءلم< صنيث دمل ءاس س وأنا ' *ع بي 

.٢٦٢



هري٤ ء^إقواق1واسورةائمف

الناس)أمور I •ظإس4 تيمية ابن قال اللك، أماس فالعاسل ]الآكهف[، 
تماأكثر الإثم، أنولع ق الاشتراك فيه الذي العدل مع الدنيا ق تستقيم 
يقيماممة إن قيل؛ ولهدا إثم؛ ل تشترك إ ؤإن الحقوق ل الفللم ْع تستقيم 
مسالمة.كانت ؤإن الذلا،لة يقيم ولا كافرة؛ كانت ؤإن العائلة الدولة 
•والإسلام(''' الظلم ْع تدوم ولا والكفر العدل ْع تدوم الدنيا ؤيقال؛ 

يثاب،فالحن العمل، حض س فالحزاء التقويم؛ ميزان استقامة ج~ 
واحتلالالحاهلية، والقيم والحسيا المسبا عن الفلر بغض يعاما، والسيء 

ؤمح؛الدين ألهألك "ق ه؛ قال اسن، وصياع الهلاك أسباب نن هدا 
أمحامواالصعيم، مهم متري ؤإدا تركوه، الشريف فتهم ترمح، إدا كايوا أثبمم 
يدها"'م.لهطعث، مزئئ، محمد سث، داطثة أف لن اف ا-قل، عثه 

ليقيمالأرض ق حلوافح رحل القرنبن فذو الراد؛ لتحقيق الصبر د— 
الشاقعل صابرا فنجده لربيم، الخلق ؤيعبد ١^٧؛< ؤيفتح والشرع العلءل 
صالصبر هذا ق وشاركه والتأمين، والتحرك التنفليم ق الوسع بذل وعل 

منممر يظن ما ، حلافإيجاي عمل والصبر نحنمجن،• وجنود قادة من معه 
فمقترنالصبر أما بالاستسلام، المحوب العجز هو السلبي إذ الناس، 

يهزنيي يأ ل ء-بىأئث هثارحمل ء- هؤ؟.' يعقوب فال ك،ا والعمل، عي بال
ؤآحيهيوسم، من وأ ه!أمحتأدهبؤإ ينبئ ه لبنه• قال يم ؛، ٨٣يوسم،• ل ه؛ جيما 

]يوسف[.ه ؛ ٨٧ألمزم لايانثسينئيعآفإلأ إئه• أش رنج ئانثنؤأثن ولا 
علالحث، يسمع الذي التحمس الشباب بعض حطأ نعرف، هنا ومن 

)ا(محمرعاكاوىهآ/آ؛؛.
واللفظ(، ١٦٨٨) ١٣١٥لحرم صحح (، ٣٢٨٨) ١٢٨٢م ايخاري صحيح )٢( 

له.



=إقواداتسودةالصف هوه>بم===^^^====== 
عدمحر فكم كذلك، وليس والعجز، للاستسلام دعوة فيظنه الصبر 
قذكر الصبر ولأهمية منيم. حين ولأن الندم ثم الاستعجال إل الصبر 
العملعل والنحل النمل صبر تأمل ومن مرة، تسعين من أكثر القرآن 

وعبرة.لرما أخذ هذا نتائج رأى ثم مبهر، ونفلام بجد 
سبعأإفريقيا بجنوب السجن ق يصبر مانديلأ نيلسون وهذا 

قدؤيقول! للبلد، أمول رئيس أول، ؤيصبح حريته ينال، ثم منة، وعشرين 
ذكاءمن المواهي.،، من كثير عنده يكون فلا محدودة الإنسان قدرات تكون 

الأهداف.لتحقيق والمثابرة بالصبر ذللئ، يعوض لكنه وغيرها، قوة أو 
التبعاتترهبه لر شجاعا القاوّس، قوي القرن؛ن، ذو كان الثجاعةت 0~ 
وبناءوالغرب، المئرؤا فتحه ذلك عل يدل، العفليمة، والمسؤوليات الضخمة 

ومأجوجيأجوج يوجه أن يمكن كان إذ عفلكأ، عملا كان الذي الردم، 
الشجاعةب؛ن وفرق مدير. ولا متأحر غير أقدم لكنه جنوده، ؤإل إليه إفسادهم 
وانعللق،والصبر الشجاعة فامتجمع مسا، ثيء كل من أوق فهو والتهور، 

منوييلك، ييلمكه قل. تيور حينئل. فسياحته السياحة أمثاب ءند0 تكن، ب ولو 
تتمكنلا الحقيقية والشجاعة بيضتهم. فيستيح عدوهم عليهم لعل يأو معه 
عنده.ما ورجاء ومراقبته افه ، بخوفامتلأ إذا إلا القاو_إ من 

ؤ،رغبة دعاهم ولكن الغرب أهل عقاب إل يبادر i؛ لأنه ت الرحمة و— 
ومأجوج.يأجوج من محميهم مد يناء القوم وأعان نجامم، 
علمجاعته تعكر فلم والاعتدازت الشخمِية ق التوازن ز— 
وعل.التهّرفقه من حسمه ولا رحمته، من حزمه ينقص وإ حكمته، 
القتال،أءإل، المقصود وليس العمل! ق رعيته الحاكم مشاركة ح~ 

يعذنوهذا السد، بناء عل إشرافه المقصود لآكن الحروب، ق معهود فهذا 



^إشراق1تسودةاه،ض

أنلا رعيته مع تواصل ق وتحعله العمل، حن من التحقق عل القائاس 
وتدفعهمهممهم تشط أنيا كإ وبينهم، بينه قيه محال عاجي برج ل يكون 

فعنس، آدم ولد سيد هدا فعل وقد ملل. أو كلل بلا البدل من لريي 
الراب"ُا'.معنا يقل اؤندق يوم اللمي. "رأيت ثال• عازلنا، بن الراء 

منفيه هو ما القرنين ذي رد ق بجلأء هدا ومحلهر ^؛؛ ^١١١٥٩ط~ 
[؛٩٥]الكهف: غرنح؛ رن فه ماناهر مال # قوله* وذلك، هث، اممه إل ٠؛^!، 

الدينوالاقتصادية، والعمرانية المكرية الخيرامحت، ذوو الأشداء فالرجال 
وتقديمأمامه، الخزائن وفتح له، الأقاليم حضؤع وكيلك، بتانه، طؤع كانوا 

مثالبقي بل الغرور، نمه ل يدخل ل؛ ذلك، كل له، الشحوب، خراج 
كافيةكلها الدنيا تكن فلم الدنيا، نينة عن المريع العقيم، المؤمن الرجل 

أومعال<ين أو مديرين أو حكاما للرؤساء؛ تنبيه وهدا تواصحه، عن لثنيه 
علتهم•ولايذيروا شووبم الله ولاهم لمن كييتواصحوا أزواجا 

تعال،ياممة موصول حي قلب صاحٌت، كان لأنه الشكر؛ كثرة ي~ 
بلالممدين، كيؤياء أذل بعدما الغلبة وحلاوة النصر، نشوة تسكره فلم 

[,٩٨]١^،; وقالنئأؤظJدابجهنىلآه ربه، إل الفضل نسب 
دين.البين القوم به امتجار لما به قام ما وهدا المثللوم: نصرة ك~ 
شكوالما المتفحمين القوم فان محتاجه؛ لا مال عن والرفع العفة ل— 

لكنهاحتياجه، لعدم ياخدْ فلم الخرج؛ عليه عرضوا الممدين، اد فإليه 
غنيةدول من اليوم نراه ما بخلاف، والثناء. العمل ق اعدتمم مطلميا 
ينبغيفلا الآكثائر، هن وهي المكوس وهي مواحلنيها. ص ضرابط تاخد 

ا٨ ٠ )٣ ١  ٠٤٣ r/ لم مصحتح (، ٤٦٢ )٦ ٢ ٤ ٤ ١ ٦; الخارى حتح صا 



=إثراد1سسهرةاءمف ربموه)>د=^====^=ءً===== 
•الظلم من فهونهمع والضرائب باجلكوس الرعية إثقال 

وماالخطر، حجم قدر فقد الأمور؛ تيسر ق واقعيا كان الواقعية• م~ 
حتىواللض، الطع، أو الحجارة، من السور بجعل فلم علاج، من بحاجه 

ولدابالقطر، القوى الحديد من جعله بل هجوم؛ أو عارض، لأدنى ينهار 
عليه.اكثاو_، حاولوا عندما المفسدين؛الإخفاق محاولات باءت 

منكثيرا تحتاج التي العظيمة الفتوح ملامحها ومن القيادة؛ مهارة ن~ 
المادةواختيار وأدوار، مهام وتونح خهلط من ذلك يتع وما القاتل؛ن، 

فرقبتشكيل فقام بنجاح، السد بناء مهمة قيادته ملامحها ومن الحنكان، 
الماء.اكمل حش ينهم ونق العمل مراحل وفق الأدوار وونع عمل 

فقدالبشر، من محلفة صنوف مع التعامل فن كدللث، ملامحها ومن 
أنهيعني مما الأرض من  ٤١٥؛عدة إل ذه—، أنه القرنين( ذي قصة ل ورد 

محتكة.وعقائد وقيم ومفاهيم بأعراف محلفة يات جنمع تحامل 
فيإالقرنين ذو كان العمل؛ ترك عل بالقا-ر الاحتجاج عدم س~ 

يتهدمأجلا للردم بان علمه فْع الشراغ، ل الغسب ؛أخيار علم عل ييدو 
الخهد.فيه وبدل المد، فبر والهوان؛ للقعود يتدؤع؛دللثج ل! أنه إلا فيه 



^إقواهuسود٠ا^مف

بمالإمخسضءدسذياهمسراا
العبوديةإخلاصي الدنيا ق المسالم لها يعي أن يبغي غاية أعظم إن 

ومن]الداريات[، ب؛ ا- ٠٦؛ ِبتأوو0 وألإلسإلا الخن نلفق - وما م تعالت قال فه، 
صسركأئا°ونياما ذ ت بالدعوة يقوم أن لوازمها 

ضابالأضللأتمإلأ؛اممن،ولهدا
فهمهما وهدا الحق، معرفة دون محول عائق كل لإزالة الطلب جهاد حلما 

قائدرسم محاور ه عامر بن ربعي فهدا الصحابة، منذ الصالح ملفنا 
دناجاء وافه اقتثنا، افه دال1 بآكم؟ جاء )ما فيقولI القادسية يوم الفرس 
سعتها،إل الدثا صق ومذ افه، عبادة إل العباد عبادة مذ ثاء مذ بمج 

ننيعؤ٥^٢حلقه إل يدينه هأزثلنا الإسلام، عدل إل الأديان جور ومذ 
زأزضهُ:ليهازمكاة محهُ، زن-بمثا مثاذلاوئ،وثاذلالث،ث إثه، 

نزعودوما قال! ،. ٧٥١موعود إل يمضي حش أبدا، يايلناه أبى ومذ دودنا، 
ولئذلإيى،زامأذ:تي(-.

وعدآائئآٌنم تعال! قال شرطه، يتحقق مشروط التمك؛ن هدا محقق إن 
مسممين ،آكمى■ حكاآسندنأيثيوأ ي لم-ثملمهر آلضندثشت ؤكي يٍ »اموأ 

تربؤيةتاملأت مكانسي فدرى د.ءث،ال هم؛ فضلاء وبحوث مقالات الوضع أصل 
الأرض..وماره المرص ذو الثيواق ■بمال، عمر الأستاذ ، القرص ذي ة منل 

مروانأبو ئ. مدونة ، الانترنت عل منثورة حطة الأخمد ناصر الشخ ، وقفات 
الرؤيةل التمك؛ن يوسف سام دّمحمد ، القرص ذي نمة ل نرم.وية إصاءات 
ذيمحي التمكن "فقه الملأي عل ئ. القرص"، ذي نمة حلال من الإسلامية 

II- ■١١؟

)؟(ضخاسريم«\ه



■يمإقواق1تسورةاههف 

صبى^أيبمش > أرك— يتم ئثأ روكتن 
بجمأهؤإر)^لإ\ألجوْ ةوهق<لإةير0 دلإلكثي بمني »=قمت نتن شقأ 

تنه هصنى ؤ هث; قوله مثل وهذا ]النور[، # جميذج' 
اممهفوعد ٧[، ]محمدت ه \قبمؤثإ ؤأ0نحثثإ وقوله! [، ٤٠]الحج! ه ينئمأُ 

فليعلماكمكين أو النصر تآحر فمتى العال، محلف لا واممه وصدق، حق 
ذكرتقدم التي التمكين أمحساب وق وتفرطه، نمه قبل من أق أنه الرء 

هدالكن أسبابه، بعض ق التقصير ْع ياق قد ذلك إن نعم منها. طائفة 
سبحانه.افه وعد عن زائدأ أمرأ ويكون اطة، من فضل محض يكون 

لغيرهالعيادة يصرفا ولر به آمن لمن منصرف، اممه وعد إن 
والحروف،؛الإحسان أو العبادايت، عل مقصورا ذللئح وليس صالحا؛ وعمل 

يقك،بل :♦ا، قله يتعلق أن دون التمكتن أسباب، يكل الأحد إل يتعدى يل 
التشريعق فيقدح الأسباب، ترك أما التوكل. عين وهن.ا وحده، ياممه متحلقا 

التمك؛ن.ثرط محقق ما الصالحات من عمل قد يكون ولا 
لوعل.محالة، لا آت الأمم باقي عل وعلوها الأمة لهل.ه التمك؛ن إن 
وأفومعاو?آا، مساومها مرأيت الأدض، ل روى افه إف الله:٠ ومول 
يغظ ^ ٠١"هن؛!١ وقال: "-، لَبجا زوي U هها تظغ أم 

١^،^١ اشُ اذخلمه و؛لا زلا ئدر تش اش ط زلا ؤالأهاث، 
الئز">ار؛به ١^ زيلاثدو اْلإنالآم، يه ١^ ئعز ^١ ^JJ، بعزعزيزأودد.ل 

أأهل نحن هل لكن لا، أم للأمة سيمكن هل المسألة فليسسثح 
الماديةوالتمكين النصر أمياي، أوتيت، أنيا اليوم الأمة مشكلة إن 

)ا(صحتح.ام؛/هاآآ)بما/خمأ(.
صحح.إساده الأرناووط؛ قال (، ١٦٩ ٥٧)١ ٥ ٥ y/ ٨ أحمد ند م( ٢) 



ناظريهقلب فمن بثرعه، والعمل بالله الإيان أما نتعها؛ لر لكنها والمعنوية 
الأولياءمن غثره، هث اممه مع يدعون منهم كثثرأ وحد السلمان لاد بل 

ماأبعد كمين حياة ووحد لهم، ؤينذرون ويدبحول القبور، وأصحاب 
وشيؤعوالسنور، العري وانتثار الصلوات فتفتح الإسلام؛ عن تكون 

يسرىهدا كل ذك، غر إل والكذب، والغش الفاحشة وانتثار المظالم، 
منمصر منهم عنلمو لا الحر أهل من وبقية اممه رحمة ولولا لأمة، ال 

الحافية.اممه نسال السابقة، بالأمم حاق ما الأمة لاصتحمى الأمصار 
أومسخرة، غر لكنها ؛الثروات، لحية فبلأينا المادية الأسباب وأما 

والسودانأ التكلفة من بأقل لإسرائيل يصدر طبيعي ئز مصر ق منهوبة؛ 
الخاللكن العربي(، العالم غداء يكفي، ما والأمار والأنعام الراعي، من، به 
والقملكثثرة، أحيان ؤ، المياه وانقهلاع وشدة جهمع بل، كدك، ت، لي

كإوالحال الإسلامي بل العربي( العال؛ أقول لا عائده يغني، أن ين؛غمح، الٌربي، 
اتباعولا العربية البلدان حل j، الشرعية افه لإرادة إنفاذ فلا روزا 

بل، ١٠٠يعبأ لا السامة من فكشر العباد مصالح وأما أوتينا• التي للأسباب 
البلاد.اف حثاْ ما الشخصية ومصلحته ه لفليحصل الأسباب يخر 

منأول كخهلوة لما بل فلا اكمك؛ز، أردنا إذا فإننا سبؤ، ما عل وبناء 
"إداالله رسول قال ففد ودولأ، وحماعات أفرادأ ديننا إل الرجؤع 
ابهاد،ورممم يالرنع، ورصيتم ام، أدثاب نأحديم بالمحك، نايغنم 

بيزبمواإلدبم>أب
نبضةكحقيؤ، الثروعة الأسباب أحذ من بد لا تالية كخهلوة ثم 

الأس.وصححه (، ٣٤٦٢) Y٢٧٤/ داود ي أض 



=إضاهتسودةالمف هئلإبمءء=====ءءء^ءء^^ً 
كلق بالطاقات غنية أمتتا إن العصر؛ قوة مفاتح >يا الأمة تمتلك شاملة 

المادية،والقوى والتنفليم والتختلميط والمال الفكر حالت، ما ق الجالأيت،؛ 
والأوقاُت،المهدرة، والأموال المعطالة، والهلاقات بالموام، ماليئة إنبما 

ذيبقاعدة تاخد لكي الواعية قيادتها سفلر الحيارى، والسياي، المبددة، 
ثأينولؤ والتخلف، والكل الحهل ومحاربة والتنسيق ابْع ق القرنثن 

والخهلوط،الحيوط لربهل الربانية القيادة تاق وهنا [. ٩٥لالكهم،ت ي مموذ 
ورفعتها.الأمة حر نحو بها وتتجه والهلاقامحتv، المواهب، وتنق 

قوامهاتبالأمة، للتهوض محددة حملة ملامح تعملي القرنتن ذي قصة إن 
والل.ءم.والتأيد بالقوة الجاهدين عباده ومد هث، الله تمكين ~١ 
بالعملإلا محمل لا وهدا له، ه اممه لتمكين لم الماستحقاق — ٢ 
افهمنهج لتحكيم عي ويالالأرض، لحارة الممكنة الأمبامحبج وانحاذ 

ورخائه.الإنسان سعادة لتحقيق الأرض، هده ق وتعال سبحانه 
؛أسالود_،ذللث، محتمر إذ القرنثن ذي قصة ق الدقيق الكلام إل فلننثلمر 

لوالحلو بالتمكين ومددناه ايدناه أي َه الأزض ى لن. مكنا bl  Mرائع• قرم 
والعلو.الفلهور أسبا>._، منحناه أي بأ؛ ؛و؛وءلفيعمىلإرذىءسا الأرقى، 

نصت،ولا تعب دون التمكين القرنين ذا منح اممه أن يقلن لا ولكي، 
ذاأن الأية! من الثاق الشق معنى نقول! القوة، أسساُب، عن بحمتج ولا 

صالحا،وعائلا غنئا، وقوى الأدية، والقزة العلم يمتلماك  auكان القرنين، 
وائدهاممه فمكنه ذللئح، أّباُب، امتللث، لأنه وتمكينه، اممه تأييد فاستحق 
الأحدبالواحد الله وبمنهج والقسهل، بالعدل فحكم وثصزه، 



الحائيوالأمل البادي الضض  jruالأمة تمن 
نفقدأن ينبغي لا لكن نحفى، لا اليوم الأمة تعانيه الذي الضعف 

عاودتثم عصية، واوق1ت مرت أمة من وكم دول، فالأيام الأمل، 
اممهارتقى التي بأمتنا فكيف، الحق، نتع لا كافرة أمما منها أن ْع الوقوف، 

الأرض!اش يرث أن إل قرنا عشر أربعة منذ الهداية مشعل تحمل أن 
بع.!١ فانهالأمة، بمستقبل التقاول عل تيعث، القرنين ذي قصة إن 
يستحقبإ كلأ وعامل مسيئين، وقوما محن؛ن قوما وحد الشمس مغرب 
فيأحوجأشد، الأمر وجد دين اللنز بلغ لما لكنه للفساد. حدا ووضع 

هذايكون وقد أرصهم، يضم ول؛ يواحههم، فلم عفليم، فسادهم ومأجوج 
الزمانآخر خروجهم عند لعيسى L الله كقول الغيب من بثيء لعلمه 

مقاومتهم،يستطع لن قوته ْع أنه قدر لأنه أو ، ٠١٠بقتالهم لأحد يدان لا 
ومعهبدل فاختار الواجهة، عدم والأول باهفلة ستكون تقدير أقل أوعل 
•حنن حتى إيقافه محا ونجح صررهم لتقليل وسعى شرهم، لكف 

قالمواجهة عدم اليوم اخترنا إذا أننا أولهإ أمران؛ التقاول ومبيث، 
أعدائنا،صرر ؤإيقاف تقليل علينا ولكن أسوة، فلنا متكافئة غجر معارك 

للمشن.والعاقبة والمعنوية، المائية العدة ؤإعداد والتوحيد العقيدة ببناء 
بمعاقبةالإرادة؛ وجدت إذا إيقافه يمكن لمثن المبلاد ق الفساد إن 
الالفأما ذلك. وغير ات والمومالقنوات عبر إساءته عن وكفه المسيء، 

فلاالغرب، أو إيران من ياتينا كالذي إيقافه، نمملع لا فقد الخارجي 

لم؛/مصحيح 



ء|فراد1تصةارصف 

الأفكارمن الناس ينحبن آثار0 نحد أن نتهلح لكننا عليهم، لنا ملهلان 
وتثستها.السنة أهل عقيدة يبث المقابل وق المدمرة، والتغرييية الرافضية، 

الناسبين محول مدآ نبتي أن والشائكة الفضاويار< عمر ق نتهلع لا إننا 
والتوعيةبالتعليم ذاتيا داخليا ما>آ فرد لكل نبثي أن متطع نلكننا وبينها، 
الك؛رى.المعركة هي وهده النفوس، ق والصلاح الحر داعي وتقوية 

والقوماليوم أمتنا ب؛ن الشبه وجه التقاول عل الباعث، الثال والأمر 
يتهمبل الونيا، عارة ق أمتنا أبناء من وصعقا تكاسلا فنلحثل دين، البين 

نالأنفرصينا وببمدا بدنياه، آخرته ؛؛٤ وأنه وراءها يلهث، بانه المة عال 
وتعيش،وتشربه لتاكل لعدوها يدها فمدت أمتنا ذلتؤ إذ الهوان، 

-يداوناخر ظالمة، عل ظلمة ر-يا وكتاب، دينها عن بعدها ْع وازدادت 
تعديلادنا وصارت بنا، يعبأ ولا نمابح لا وعدونا الحالم وئباهلنا أمتنا قهلار 

ؤينهلالعلوم سائر ق نبتكر كنا أن ويعد الدنيا، قادة كنا أن بعد متخلفة 
أشبهوما الأمية، معدلات أعل من يلادنا صارت حفارتنا، من الغرب، 

موجود،فالشبه ؤلأjكادوثىوفملأها دين! الالقوم؛؛ن بحال الأل هدم 
ذيبمساعدة ثم اممه بفضل تمكنوا ذللث، وْع أسوأ، حالهم كانتط ربإ بل 

فيهم•الماد ونثر عليهم تعديه ومنع عدوهم، دفع من القرزن 
متخلضن،صعقاء قوما ليجد الدين، بجن القرنين ذو وصل لقد 

الخللحم محي أن منه فيهللثون وفسادهم، ومأجوج ياجوج عدوان يعانون 
طال_،لكنه معهم، معركة ق يدخل ألا قراره وكان عدواخمم، يع الأمثل 

الحاية،فنون ويتعلموا أنمهم، حماية عل ليساعدهم يعينوه أن هؤلاء من 
بجعلهمالذي الثمر الحاد العمل عل ويتدربوا تنفعهم، جمرات ثوا ؤيكت

قيء.أصابه إن ؤإصلاحه عليه للحفاظ أدعى وهذا بأيدتيم؛ السد يبتون 



اثكهفسورة إسواق1ت ^1 

فلم،، j^Lc-المتضعفون هؤلاء يكون أن رقص القرن؛ن ذا إن 
أنمتهم وطلب أشهم، •مولأء استعان إنإ ياحرين، ولا بجيشه يستعن 

قمةإل به وصل يحسث، ياشرافه السد ببناء يقوموا يم بالحديد يأتوا 
والقوة.ا،لتانة غاية ق لتكون القملر، عليه وأفؤخ الحديد، صهر ثم الخبل؛ن، 

وماحوج،يأجوج يبماحمهم كان الدين الضعفاء هؤلاء قوى فهو إذن 
يشتركونوجعلهم الممد، يبنون وكيف أنفسهم، يعينون كيفا علمهم بأن 

بانهمالثقة لياحذوا فقهل؛ وعلمه بخرته وأعانيم ؤيقيمونه، لثناء اق 
٠ومحمهم رع.تهم ما ولتعلموا انفممهم، خماية تهلعون ي

لأنعمل؛ بلا أجرا نعهليهم أو الكل الناس نعود أن ينهانا الإسلام 
أنيمكن لا عمل بلا أجرا تقامحى متى فالإنسان المجتمع، د يفذلك، 

فقوىله، الممأكن الحاكم بمهمة القرنين ذو قام لقد ذللث،. بحد يعمل 
ولرأحد، حماية عل يحتمد ولا ه نفحماية عل قادرا وجعله المستضعفا، 

عمم!.الحد ساحة إل نقلهم بل التفئجين، مقاعد ق الماص يترك 
عيالهو المستضعفة الشعوب، ْع المعامل ق القرنين ذي فقه كان 

وكانوالقوة، والمقدم العلم إل والصحف، والمخلفح الحهل س لمقلها 
تنشمعلس ذللث، ق لما غاتي0، مع بنفسه ويشترك الخإعة، برؤح العمل يدير 

ضم؛رمع يتقابل الدي التكلم ضمثر ذللث، عل يدل للمعنويايت،، ورغ 
ماءو ؤ المشترك، والمعاون الحاسة روح إل يشير مما القرأن؛ ق الخاطس، 

،ىساونح، إذا حئ للديد ،امذ،زدر  ١٠لأسوىمةتحليمحويممردما 
]الكهفج[ّو  ٠١٦ ئيه لئ مال،١>^؛، ئار١ جكء' إدأ هال الصم؛ا 

المجتمع،طاقايت، تفجر أن تستطع الحكيمة القيادة أن يفلهر هنا من 



=إقداد1تّورةامف 

محولأن القرن؛ن ذو تطاع ارا،لقد المشوية. والغاية الخثر لتحقيق وتوجهه 
إلمتكاسل ّنم_ا من تصنعها، أمة إل سلامتها تشتري أمة من كاملة أمة 

مشروعهاإنجاز خلال من أمنها لتحقيق بجد نعى متعاونة، عمل فرق 
ابواكتالعمل حب ق تمثلت، حديدة قيأ ذلائج فأكبهم الضخم، 
بينهم.التعاون وبث، ثرواتيم عن والكشف الوقت، وتقدير المهاراُت، 

القومهؤلاء أذ هو الأهمية، غاية ق أمرأ نلاط أن هنا بنا ومحن 
أهمها!حدأ، مهمة لأسايتح صعقهم ْع عدوهم عل انتصروا الضعفاء، 

النه.أنزل بإ محكم واثقة، قوية حكيمة لقيادة أمرهم سلموا أمم ~ ١ 
وانحدواحهد، من عليهم ما وبدلوا منهم، ؤللبإ ما فعلوا أمم ٢" 

عنالعاJوان لرد تواضعها— —عل لهم توافرمتج التي الممكنة الأمسايح كل 
ؤاسقاطهم■ودحرهم الأرض ل الحبارين ولصي ووطنهم، ديارهم 

عدوهم،سلوة من أنفسهم تحرير عن البحث، ق استمروا أمم ٣" 
عدوآخر.حبائل ق يقعوا أن غثر من الأمثل، الخل وجدوا أن إل 

أوالأمة وباقي القادة بين ثقة من لابد التمكين نحو الهلريق ففي 
ؤيشعرهمالأمة لأفراد الثقة يمنح أن للقائد فلابد والبناء، التغيير شرمحة 

بقوله!ذللئ، القرنين ذو أعلن وقد قدراتبمم. استغلال فيهم ؤيدكي حا 
١^١^٠٢بقوة لكن أمتكم تشترون ليس؛الخراج يقول• كانه ، بقوة فاعينوف 
يقدموحدا ردم، أير نفذلت، هائلة بشرية لهلاقاُتخ محولهم أن فج وفكركم، 

علالثعوييح لار؛ية عملية ومحلريقة أساميا، منهجا قائد أو مسوول لكل 
فه.الكاملة العبودية لتحقيق نحوالحمل عي والالاستقامة، 



الكهفسؤرة خلاو ض اسطان فتنة 

أنوبرغم الكهف، سورة تناولتها التي الرابعة الكبثرة الفتنة هي هذْ 
هذهق أنه إلا وح؛ن، وقت كل ق وصرورى مهم الفتنة هذه عن الكلام 

أجداثمن ( ١  ٤٣٢)عام مهده ما ثب يؤإلخاحا أهمية أكثر صار الأيام 
حكامسقط إذ العربي(، بالربح يعرف فتإ العربي( العالم مر زالت وما هزت 
التمسكصور من بشعة صورأ نرى زلنا وما ورأينا يسفلر، من ومنهم 

إآلافها بل الخشن، ومئات والدماء الأسلأء حساب عل ولو لهلة بال
؛منها الخلاص وضق اسطة فتنة تلخيص 

وأهوائهم؛رغبامم ؤ، ختلفون الناس أن اللهلة.في فتنة تتلخمى 
محموعةأو فرد فكل وصريع، تنافس نؤع إ>ل يودى وهذا ودنتوية، دينية 

أنؤإما توافقية، بهلريقة محم أن قاما رغباته. وفن، مصالحه لتحقيق عي ي
الأضعف،.عل الأقوى فيه يتسلط صدام بنؤع بحم 

حمعمن مقبول، اجتاعي عقد أو قانون الصدام وقؤع من والمانع 
الفلمق كا للأءوى،، الغلبة تكون غيابه وق بينها، العلاقة ينظم الأطراف 

دنياهن، التوسع أو لمراده الضعفاء إحضيع المستبد بماول، إذ الأستثدادية، 
رقابؤ، والتحكم لهل التوبمارمة العيس برغد ليتمح جمابيم عنا 

العضومن نوعا تثكل بحيحج المجتمع ق الحال، هذه مثل تستقر وقد الحبال. 
الحكوم؛ن،وطبقة الحكام طبقة طبقتن؛ ال المجتمع فيه ينقسم الاحتعاعي 

قحاصلا كان ي تأليهها أو الأول، الطقة تقديس إل، الأمور تمملور وقد 
وغرها.والصن وممر فارس ؤ، القد.يمة الحضارات 
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جلادْعل المتفعف انقلاب احتإل فإن الحال هده تستقر لر ؤإذا 
ؤيعيدونمحومم المستضعفون فيها يكتشف التي اللحفلة ول قائمة، تكون 

رغبةهم أنفمن ويجدون مستعبدحم رق ؤيرفضون دواتهم اكتشاف 
الاستبداد.نير من للانعتاق الأول الخطوة تا،أ التضحية عل وقدرة 

السلطة،مسالة يتغلم نظام كاشهر الاويمة.راطي النظام ييرز ماننا زق 
عنالأقلية حاب عل للأكثرية لهلة التعهلى الديمقراطية الفلم وق 

ولاومصالحها. لرغباتها الأقليات الأكثرية فتخضع الانتخابات، طريق 
فلوعائلة؛ بصورة الماس رغبات تمثيل عدم حْلر من الأكثرية مجلوتسالهل 

فإن./'، ٤ ٩ نسبة عل الأحر وحمل ه./* ١ نسبة عل حمل فريقا أن قدر 
رغبةبخلاف الدولة شؤون ق ؤيتمرف القوان؛ن ؤيقر يمكم أن للأول 

ولاعادلأ يبدو لا هن،ا أن شك ولا تقريبا، الممف أي الماس، س ./ ٤ ٩ 
برصاكان ؤإن فج تسلهل نؤع س مجلو ولا الماس، لرغبات حقيقيا ممثلا 

غيره.من صررأ أخف الفلام هازا أن يقدرون حيث الأطراف، 
للارادةوالمحكوم الحاكم بخمؤع تكون الفتنة ٥^٠٥ س والنجاة 

يقومأن يجب المي الشرعية، اش بإرادة الرعية ق الحاكم فيحكم الشرعية، 
فلاعليها، العال؛ن~ لرب ومحكومه حاكمه الملوك المجتمع ~في العقد 
ينيجمع المي ورغباتهم الماس لأهواء اعتبار ولا وأقليه، لأغلية اعتار 
حكيملدن س حاء الل.ى المْللق والخير للحق الاعتبار ؤإنإ والشر، الخير 

أنصمحأا.لهثممنؤ تحال؛ قال لهم، يصلح وما حلقه يصالح ما يعلم عليم، 
]المائدة[.و ■٠ ع<محآمحهابمنًؤيوة 

السلهلات!أصحاب س لملاثة الكهف محورة عرصت وقد 
إليدعو الله؛ محثيل عن ؤيمبمد الدين يجارب كافر مللئ، ~ الأول 
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دهيانوس،المرين عند المسمى وهو الله ثميع غبر وتحكيم الله غير عيادة 
اللهذكره ما وحبك الكفر، عل الناس أطر ل ءجائّ_ا له ذكروا وقد 

آوثبيدوء==قلمقئنثثنكن خي؛' إن إم م القرآزت ق أعوانه عن تعال 
الله؛بلاد ق نظائر وله الفتية، منه فر الذي وهو ؟؛، دنيثوأإداأدنيا وأن بقهم 
قمصغرة نح ومنهم الشيوعية، الشرق بلاد بعض ق منهم الله انتقم 
العالمن.رب فه والحمد أمرهم، عاقبة ونرى رأينا الإسلامي عالما 

الخضرقصة ق ذكر الماص، ل٠تلكادتإ مغتصب، ظالم ملك، والمانر— 
الذينالحكام أكثر ومآ ، ه ^11 مسن يأ.ثدَيو محلك وثووذ'ح ؤ موسى؛ مع 

وحديثا،قديإ سلطابم محت، يدخل ومن شعوبهم أموال ل يتخوصون 
العام،المال ق الموسعة اللهلة بفتنة ، الخلافة فقد مند الأمة رزئت، وقد 

المال،ق الأخير نومع واللك، الخليفة بض الفروق من الحلم أهل وجعل 
الرانيين.الخلماء خامس عبدالعزيز بن عمر عدوا ولخا الأول، وتعفف، 

العظمسلطانه مع اللهلة تفتنه ل؛ ممهل عادل مللث، والثالث،~ 
القرنين.وهوذو ومغر-بما، الأرض مشرق بلغ الذي 

أجرنحرج ولا لهلة، اللفتنة المكنة المتائج ممثل الملاثة المإذج هل>ه 
ملم،القصد وأحن اطه صآ وفق فتها تصرف فمن عنها، بثا ابل، م، 

أوالأحل.العاجل ق وبالاعليه والعز لهنان العاد ؤإلأ 
لفرصيقوته فامتغل الكهف،، أصحاب عيد ل اللك، دقيانوص قاما 

طنإالعذاب سوء خالفه من وسام الحق، عن هم وصل. الماس، عل أهوائه 
للتوسعقوته استغل فقد غصا سفينة كل ياخد كان الذي وأما وعدوانا، 

ينجوأحد يكن لر إذ وطم نره فعم الضعفاء، اب حعل المالية هوته شق 
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الإيممن وعليه السلطة، فتنة ق ممهل منهإ كلأ أن شلثج ولا شره، من 
كفرمن فأما للشرع؛ ومحالفته صنيعه موء لحسما العياب، من ؤيلحمه 

وأما]البقرة[، و  ١٦٢وألآمثفوث عت4لملابجمذ ؤحتيد؛ثذ؛تا لنار اض 
يتم،.لر ما إساءته يقدر العذاب فيناله يكفر، لر فان ظلم من 

فعملالأرض ق له اممه مكن لقد محتلفة؛ ثرة بفسار القرفن ذو وأما 
الالشرعية اممه إرادة بموحسم، فحكم الناص عل ظهر حش بالأسباب، 

وآمأسناسورل ٨٧عأ ءاوابأ ةلأماسمحءيىستمحُلأردإكزنج،مموبهء ؤ بأهوائه 
قجهدأ يأل لآ ثم ]الكهف،[، ه ع-ئاآ ه.>زآء صدءأ 

ادهمؤإفومأجوج يأجوج ظلم القوم له شكا فنإ العباد، يمصالح القيام 
مي،ؤكانيغد دأن ري،جعنت' وعد حآن رفنن نحمئ هذا ثاو ير حرجا عليه وعرضوا 

مإد<أسنحث،يقووت إذ هث اش محبة نيل عاقبته فكانت، ]ال؛كهما[. زو ن .حم! 
يومإل كتابه ق ذكره افه حلد أن عاقبته وكانت، ]المائدة[، ه ٢، ^سهلثن 

إناص حنا ذكرا ألسنتهم وعل محبة، المومين قلوب ق له وجعل الدين، 
صنجزي هكذا )أي؛ كثثرت ابن قال ]الصافات،[، إو •٨ ج كثلك< 

يحم،يعده يه يذكر صدق لسان له نجعل اممه، طاعة ق العباد من أحسن 
يومساعات، أول ص الإنعام فيبدأ الأحرة ق وأما الدنيا، ق هذا مرتبته("*، 

ظللأ ظلمه،:زم ق المائة لآ:زم ثظلميء "شبمة المي قال القيامة؛ 
ضنور، من ئتار هل افه ه المقطن "إو تم نل">'*،  ٢٩ظلمة: إلا 

وأهليهمح؛كمهم ل بمدلوف الدين يمع،، يديه وكلتا قق، الرش يبغا 
نىجم افن انم ١^؛؛-< الحنة،أِخ ق يستقر حتى النعم وتتوال ، ٠٣'ولوا'وما 

ابن)؛(ضر 
X١٠٣١)٧١٥/٢(،صمحطا٦٤٢١)٢٤ا'٦/٦لخادي

(.١٨٢٧)٣(صححطإمح0ثا)



^^ءء؛ع؛ءصمجأ،الإمح=ءافواقاتسءادةاس 
تالساء[.؛?  ٦١وبمسأوكل؛ارقما واكلخؤن والثني^ ؤآلصد_\J؛ 

السالطازتفتة من الجاه سل 
وعالمه،حكمته وفق عل ثاء بإ ويتليهم عباده قمحتر محبحانه اممه إن 

عللهم بتن بل للفتن، نيبا هملا يتركهم ألا اقتضت بمادْ رحمته لكن 
فتةمن وللنجاة الهدايه، وطرق النجاة مبل المنزلة كتبه ول رمله نة أل

هذاوليس نبته ومنة هك الله كتاب بينها متعددة أمثاب اللطان 
ذلالث،تفمن باحمحار، منها ثيء عل نمر لكننا حصرها، مقام 

دلت،إذ القرنتن، ذي قصة ق جليا سدو وهذا اش؛ وتقوى الإيإن ~ ١ 
نجاتهعل دليلا ذكره وخلد عاليه افه فاني تمسكه؛ذللث، عل الحسنة برته 

فالأولالخضر، قصة ومالك، الفتة ملك، بخلافح العفليمة، الفتنة هذه مجن 
وأخذالله عباد ظلم عن الله تقوى نحجرْ لر موحدآ كان لو والثاف كافر، 

بحبه.المال وسوء العذاب من منهإ ولكل حق، يغتر أموالهم 
يال،:"^i،ننول،نثن؛، اومبن ^^اضلها؛سنتي 

صاعطيتها إل قإيكح الإماره، سأل لا سمنه، بس الرحمن عبد يا اذله 
علتها"ُ*/أعنتح منألة عجر عى أعطتها ؤإل إليها، وكلث، مسألة 

زج،م "1لأ اممه رمول قال تشريف: لا تكليف، النملة ٣- 
ومحي"'"•ص منئول، وهو دالآم؛ر رعسه، عذ منئول ومحم 
برهق هذا ونحي مصالحا، صالحا ملكا يكون أن الهدف،: تحديد ~ ٤ 

أخم تعال: قال الخهايت،؛ حمح ق والعدل الدين نشر الذي القرن؛ن ذى 

١(. ٦٥)٢ ١  ٢٧٣م/ سالم صحيح ٧(، ١  ٤٧) ٦٣ا،/ الخارق صحيح ( ١> 
: ١٨٢٩)١ ٤  ٥٩م ملم صحح (، ٢٠٥)٤ ١ ٥ • م الخارق صحح )٢( 



=إفوات1تسورةامف و،حس^^ء=ءء=^|== ءه
أمته.عل كلأ لكن ؤإلأ وفق، ومعي الهم وحمل هدفه حدد فمن ه، نثا 

حليمهاّستحلم، "ما قال والأعوان! البطانة اختيار حن ٥— 
وتحمهبالثز داْرْ وبطاJه عليه، وتحصه بالخر ياثئ؛، بطاثه طادتان! له إلا 

منيقرب أن بد لا المصلح فالحاكم اذوه"*اُ، عص-لم مذ واشئوم علميه، 
وشاهدوالضلال، الفساد أهل ويبعد المعرفة، أهل من الصلاح عل يعينه 
عمران!]آل ه يومأ ين يثاده لا ءامنوأ ئنآبما ؤ القرآن! ي ذللث، 

هشىثكا أمتي أمر مذ ولآ مذ "اللهم، :٠ ^^رعية!محال 
ئه""'،يارقو :إ-م، سني أمي م مذ وئ ومذ علمته، ماشص علمتهم، 

يشاء.من يؤتيه اممه فضل وهدا الفتنة، من الوقاية منه يلزم به اممه ورفق 
اممه،رثول يا "يألت،! قال! در، م فعذ لمهلة! الحطر استشعار ٧" 

انكذئ، ك قاو!:P i ننكبي، م ؤدبْ قصزب قاJ! ئملمي؟ ألا 
يحمها،أحالها من إلا وئدامة، خري الصامة يوم ؤإما أماثة، ؤإما ضعيف، 

مغرمالولاية أن مسوول كل استحضر ولو ، ٢٣٠فيها علميه الذي وأدى 
أالراشدة الخلافة دولة لمامت الأحر، إلا فيهّا مغنم لا شاقة ووفليفة 
عنبنفسه قلمينا صحفا نفسه من علم فمن ميء، يعدلها لا السلامة إن 

حقها!ومن فبحقها. مالها عل قدرة شه ق وحد ومن الولايايتإ، 
^آآرلآسولأسغآهمآةبه.قال! بالشلأرع؛ الحكم أح 

ؤ،امحتيئكهم أؤ!نإن ؤ النآكر! عن والنهي بالمعروف الأمر ب— 
عثةولر4 ألثتغآ عي رثهؤأ إهثنءي ؤأنثيإ ألتجفوء ؤءائإ ألمتتلوه آذ-امأ 

(.٦٢٣٧)٢  ٦٤٣٨! اليخاري صحح ( ١) 
(.١٨٢٨)١٤٥٨/٣)٢(صحتحِ
(.١٨٢٥)١٤٥٧/٣ر٣(صححِ



1همأ،ب]الخج[.
ألسطإ0تيمم يأ-ذع ؤوأ0عنن لنيه تعال قال العدلث ج- 

لإددأأن اق.حأؤ إن ؤ وعلا؛ جل وقال ]الاJدة[، ه وقأس \إثتيإ؛& تحق أقت 
[.٥٨]الماء: محأنئمأبمِوه 

القرنينذو فعل كإ حاجة له تكن ل؛ إذا المباح المال عن المعفف؛ لي 
كملكيالياطل الماس أموال أكل عن ناهيك حرجا، علمته عرصوا عندما 

اقسخ.الخضر 
فلامواء، الحاكم أمام الماس كل يكون أن فينبغي المحاباة: عدم ه= 

افهرسول قال وقد ذلك، غير أو شرف، أو صداقة أو لقرابة أحدا يميز 
وكوة،\وويت فثهأ نزى ^١ أقم يئي، ]وئ أه، "ة ه: 
نث،ئاطمه أف لو ،،؛ ٥١وام الخد، عثه أمحاموا الصعيم، فتهم مرؤ، ؤإدا 

قالقرنين ذي حكم ق هذا تلمس ؤيمكن يدها"'اُ، لمطعث، مزيف محمد 
منازلهم.عل لا أفعالهم عل والعقاب، الموايح رتب فانه الغرب أهل 

السالطان،فتنة س المجاة عل تعين التي الأسباب بعض فهده وبعد، 
كلبل العامة، يالولايات، خنصة لمسسنث، الفتنة هده أن له التنبه ينبغي ومما 
والوالدانفالزؤج، بحسبه، منها حفل له اللمين أمور من أمرا ول من 

ؤينبغيالفتنة، لهده معرضون وغيرهم، العمل، وصاحب والمري والعلم 
ينامثه.ما المجاة أسباب ص يتخير أن متهم لكل 

1 ٦٨٨) ١١٣ ٥ r/ سلهم صحيح (، ٣٢٨٨)١  ٢٨٢م البخاري صحيح 



|قواداتمووةائمف

صاسلأنوواٌالآطٌم
المتعددة دول إل ممزقة فالأمة أحد، عل نحفى لا اليوم الأمة حال 

أمةكنا أن وبعد بدولته، يستقل حاكم دولها من ولكل جامع، نحمعها 
الدولهدْ أن والأنكى متفرقة، ممزقة دولا صرنا واحد، Jحاكم واحدة 
الأمةق الحكم كان أن وبعد ذللثج. ثها يراد أو دوJلأتا إل تتمزق نفسها 

علالله ؛شئ نحكمون الحكام كان أن وبعد رسوله وسنة الله لكتاب 
الوضعية،لالقوانين الإسلامية البلاد حل ق الحكم صار التقصير، من ثيء 

البلاء.فزاد ظهريا، وعلا حل ربنا شئ الحكام من كثير واتحد 
حقصيع ومن السالهلان، فتنة »لإفذ\ر من الحكم عن الش/ع تغييب إن 

يسيرةفيهم فيسير العباد، حقوق يضع أن يبعد لا شرعه تحكيم ق الله 
ؤيملأوالنار، بالحديد ونحكمهم يرواتهم ؤينهبا أموالهم، ياحد سيئة، 

ويوالالله، أولياء ويعادي العياب، سوء ويسومهم بالأبرياء السجون 
قواغ بعضه أو وهدا الأمة! أعداء مع ويتحالفا الأمانة ؤيضع أعداءه، 

وسدةالحال، من الحال دوام ولكن أمد، مند السلمين يلاد من كثير 
الشحوبمن عدد غضب انفجار حميعا فرأينا الانفجار، إل تودي الضغط 

الأمانةوتولوا حكمهم، ل يعدلوا فلم حكموها الدين جلادتها جه وق 
إهمالا!فظنوها اممه من تلوالمهلة المهلة وأعهلوا فضيعوها، 

الحكامأن فلو السالهلان، فتنة آثار من الحربيي عالمنا ق اليوم نراه ما إن 
الودلساد بل ذللئ،، حصل ما الجاة باسباب وأحيوا الفتنة لهذه تنبهوا 

وقت،هدا وليس سوية• بسيرة فيهم ساروا إن والرعية الحكام والوئام؛؛ن 
فعل.ثاء وما اممه وقدر كان، اممه ماء فا الأطلال، عل البكاء ولا )ليت،( 



^إفراهاتسورةالمف(

بحالالأعشار وقت أمره، من قحة ق لن الأخطاء لتصحح الأن الوقت 
بلادل كرسه عل مجن هذا و يستوي المائس، ممرْ إل مفى من 

.عاليهم ماموف غير أصحابيا تركها كرامي لاعتلأء يستعد ومن المسلمين 
إلرأيد:أم محناحدون يرشدونبمم محلمن ناصحين الحكام هؤلاء محي فهل 

أنندعو الله والاحرة؟ الدنيا ق ثعوبيم وسعادة ومعادتيم ربيم مرصاة 
•ؤيرنحى محب ما إل ومحكومهم والمسلمين العرب بلاد حكام يوفق 

اسوصاس4

وملداتيا،الدنيا نية من لالشهوات باب لأنيا عفليمة، لهلة الفتة 
ولوكانوامنهم يقتربون ممن لغيرهم فتة فانيا واقعها، لمن فتنة كاك ولئن 

فحلكإ تارة باعتزالها إلأ منها العامة لتخلص صبيل ولا الديانة! أهل من 
يكونوتارة عليها، القاوم؛ن أهواء ق يدخلوا لا حتى الكهف،، أصحاب 

لأصحابالمقيتة.الخضر شرها؛التحايل،كإصنع الحلاصمن 
غإرهاخوض يكون وقد دائا، عصرنا ق يتأتى لا فقد الاعتزال أما 

حينهاالخالهل فليحذر الماس، لبعض منه لأبد بأمجحابيا والاحتكاك 
ثابتة!راسخة كانت، كثيرة أقدام طريقه ق زلت، فقد ربه اممه وليتق 

تالسلطة فتنة بعنوان مقال ق ظيقه يكن فتحى الأستاذ يقول 
قمحربته عن الخاطر صيد ق الخوزي ابن أورده ما القام هذا ل )ومحضرف 

الزهاد،طريق سلوك ألهمت، قد الصبوة بداية ق قال؛)كنت، الحكام مقاربة 
وكانت،طيبا، قلبا أحد فكنتا الخلوة، إل وحثثت، والصلاة، الصوم بإدامة 
وتبادرطاعة، غير ق ممضى لحفلة عل تتأسفا الحدة، قوية بصثرق من 

الأمرفانتهى مناجاة، وحلاوة أنس، نؤع ول الهناعات، اغتنام ق الوقت، 



—إقراداتسورةاههف 

محققينالطع، محإل إليه، محأمالي كلامي، يستحسن الولاة بعض صار أن 
وحالتيالشبهامت،، خوف محالهلته أتقي فكنت، آخر، استإلني ثم الحلاوة. 

منأجد كنت، ما فعدم يباح، فيإ فانيسطث، التاؤيل، حاء ثم قريبة، 
كله،النور عدم أن إل القلب، ظالمة توجس( المخالهلة وصاريت، امتنارة، 

ؤيصلحون،محيتوبون المجلس، انزعاج يوجس، صلمع ما إل حنني فكان 
وعجزتمرصى، من صجيجي وكثر حادإ و؛ين بثني فثا مغنا وأحرج 

صلاحي،ل وتوسلت، الصالحبن، محبول إل فلجايتج نفسي، طاو_إ عن 
نفور،بعد عل محلي ورد كراهة، عل الخلوة إل ي مولاي لقلق فاحتدبني 

غفلتي(ُة.مرض من فأقمت، أوثرْ، كنت، ما عستا وأراق 
وانجذاباظمعأ أو خوفا المخالطة ق يسترسل من تصيب الحالة هانْ 

الشخصيةالصالح عن فضلا للوحاهة، تهفو الش النفوس حفلوفل وراء 
وابتلعتهلهلة الحيتان المممته )إسملامي( س فكم الدنيوية. والمآرب 

وخاندعوته وترك يالحكام لحق )داعية( س وكم اللاطين، محصور 
عنأنحدمث، ولا تحنيا، هدا أهول لا إخوانه• وطعن العهد ونكشا الأمانة، 

الأقطارس عدد ق حرمت، أحداث، عن أتكلم ؤإنا افتراضا، أو اقتياتا ذللئ، 
وعواقيها.آثارها س الكمر وءانست، بحيتى، ورأيتها بأذي، سمعتها 

منوالعلمإء الدعاة س السلطة التهمت الخمسنات، وق مصر، ق — 
الإرشاد.مكشث.، عضوأق أحدهم وكان التهمت،، 

لطاغوتمتلية وأصبح زال بعرض مبادئه بعض ؛؛•ع العراق ق و~ 
شديدأ.بالإيإن سبقوه الدين إخوانه عل باصه وأصبح زبانيته، وس البلل• 

فتعلمالأردن ق الإسلامية الحركة تعهدته مجد ق آذنا أن أذكر و~ 

واختمار.تمرق صتّاو الخاطر صيد ( ١ ) 



ءءء|قراهاتسورةامف

بحلاوةأحس فإ ونجح، اليابا المجلي لعفوية رشحته ثم وتعمم، 
اليوم.حتى ذلك عل يزال، وما وحماعته لحركته عدوآ انقلب حتى الموقع 

استإلهأحدهم أن الصعيد، هدا عل وقع مما الحديد من و~ 
عنالثقة وحجيها لياصته، حماعته إنكار مع محالته فاصتمرأ لهلان، ال

ؤيقضيالراعي، حلال، من الرعية أحوال يتاح انه فتتذؤع حكومته، 
إنجازمن يتمكن ب أنه التيجة وكانت، الحاكم، حلال من الماس حاجات، 

الميايية.الانتخابات، ق المنية حماعته وسقى ا قضية 
المضيءالحاJمإ يقابله والمعتم الظلم الحاني، هدا الاحرت الحاني، 

قنحشون ولا بالحق يصدعون الدعاة من أرتالأ فيه نرى الذي الوصيء، 
بتصرف،.الأستاذ كلام س المقصود انتهى لائم(. لومة اممه 

فيهتزهق الذي بالصراع فكيف، فتة، لعلة المن القربخ كان وكن 
إالتاريخ مر عل أفاصل من كجرأ كثثرا وقع وقد إ أجلها؟ من الأرواح 

أثناءق الحزائر ق والحال الشيوعية، بعد أفغانستان حال تامل 
وتأملوتأمل الممن، 3، والوصع الصومال، ق والوضع المعينياته، 

اوالعافية السلامة ربلثح ومل 
وأيال0افه عصمه س إلا أجد، منها لمم يلا الفتنة هذْ أن والخلاصة 

الدينأهل ب؛ن فرق ولا والخاصة، العامة من ذلك، ق فر3، لا ومدده، 
منفانه مرذولأ المسق أهل من المجاة طريق تنكب كان وكن وغرهم• 

منالإيإن أهل من لطة بالفتن محن يتيقفل لر وكن أشد، الإيإن أهل 
اممهفنال وحيمة، -بمم يثق ومن معهم من وعل عليهم العاقبة فان مكرما 

الأرصىمشارق ق الملمن أمر ولاهمم الذين عباده قلوب حدي أن هق 



إضاهتسودةارمفء><اوهؤبم=ء=ء===^=== 
هدهعن ؤيرفع فيه نحن ما يبدل أن عى إليه، بنواصيهم وياحد ومغارببما 

والبعيد.القريب من وحور عنت من -يا نزل ما الأمة 
أأ؛"بج؛وء؛ي

ءنيل؛يثض-همخا تعال؛ قال 
المثاهغ.هد0 وأن صيإ لا القيامة، يوم مشاهد من لمشهد الأيات تنتقل 

ببماالخاطب فليس يواثعها، من بمشاهدة أو بالمواقعة الخمح عل متمر 
أحرى.دون أوفئة آخر دون فردا 

عاليهيمر ولا بلاء نؤع الإنسان عل يمر فقد محتلف الدنيا ق الأمر 
المنا ممرا أن والموسف الكل، عل ستمر القيامة أحداُث، ولكن ضرْ، 
أنفينبغي آخرين، لقوم وكانبما مشاهد من فيها وما بها محاطب، أنه يتمثل 
محناكان ولو لإبماءته، مسيئا كان لو يومها؛ سيناوم أنه واحل. كل يعرف، 

١فائت، ما وتعويض العمل مجن لزيد ذلالئ، فيدفعه إحسانه، ق يزد لر لأنه 
وتنوعت،القران، ق وتفصيلا إحمالأ العفليم اليوم هدا ذكر كثر وقد 

تأخذإذ القلب، عل عظيم أثر من والتنؤع التكرار ق لما ومشاسه، صوره 
ذوشلأ.محا ؤ داعيه، محييا منيثا محيتا وعلا حل ربه إل به 

ينملج;ه]الأحقافج[ب
همؤثه؟

أقوال.تلاثة المثارإليهم )ق الحوذي؛ ابن قال 
قولان.رايومثل.،؛ ب المراد ل ثم وماحوج. ياحوج أمم أحدها؛ 

منبحض ل بعضهم يموج يركوا الممد، أمر انقفى يوم أنه أحدهما؛ 
يومأنه والثازا1 السد، من تجثخن ماحوا وقيل؛ لكثرمم؛ محتلهلن ورائه 

بعض•ل بعضهم يموج ركوا السد من بجرجون 



^إقواقا|تسورةارمف

والإنسالخن الخلائق. حمح أنم والثالث؛ الكفار. أنم والئاف؛ 
ولعل، ٠١٠القيامة(يوم باليوم ا،لراد الفولن، هذين فعل حيارى. يموجون 
قال؛ممر ابن اختاره ما وهو الثالث القول للسياق والأنسب الأقرب 
هذايدك يوم أي؛ يومئذ، الناس أي؛ ه بمت(تيببمرجفيمح( روقوله■ 

قالسيئ قال وهكذا ؤيتلفون، ويفسدون فيموجون هؤلاء ونحرج المد 
الناس.عل نحرجون حنن ذاك قال• قوله؛ 
تهمزإداؤ قوله: عند بيانه سياق كإ الدجال، وبعد القيامة يوم قبل وهذا 

هآنص آؤث ؛آصب يؤبمن. -ءدم> ً=قفي نن ميم وثآمج يلمح فنحت 
^^٠؛^خناههنات قال وهكذا ]الأنبياء[ 

القيامة،يوم أول هذا شآن؛يرتيتمحفيضهت قوله؛ ق نيد ابن قال 
ؤمحته؛خاه(ا'،.أثرذك عل يم #وثخقالقورِ 

حتىقوله ص ابتداء قبلها التي عل ععلف عاسور؛)والحملة ابن قال 
مناكاكة القصة هذه ق الله صنع -لذكر الحملة فهن.ْ الدين، بان بلغ إذا 

حملةبمنزلة — وماجوج ياحوج اد فلغ ألهمه إذ القرمح، ذي قصص 
وهدأ-حطنادثالتيمحخم؟ه،ؤَكئإث وحملة الأول، القصة ق ه يثااذرتيإثآقسب 

واحد(رم.نق عل الثلاث القصص هذه حكاية أسلوب فجاء 
وقوله:

منوماجوج يأجوج خروج لأن ه الغوي؛ قال 

سر.يتصرف ٢  ٤٥٣/ افر زاد )١( 
واختمار.يتمرف ١  ٩٩ه/ابزممر شر )٢( 
التحريرواكويرآ-ا/•؛.)٣( 



إقواهت|اسمرةاريف

لنفح إل مرعه تتابعت بدأت إذا العلامات وهده ٠، الساعة(' علامات 
ينفخأنه ذلك البعث('''، نفخة ه )جولجأذالئؤر الحوزي• ابن قال الصور، 

يأتلر هدا فان ثلايث،، قال لن حلافا والسنة، الكتاب، دل كإ نفختان فيه 
هوُفحتعال: قال م"ء، شاكر أحمد العلامة قال كا منكر حدث 3، إلا 

مامsإذاهم قمئ فيه تحح -م ؛فه ثآء س نمنؤ،أ'اد؛ءد،إلأ ألثعو؛ت ف، قنعىمن ألصؤي ق، 
ينز"ما افه رسول قال ت هريرة أبي( وعن ، ty]؛^؛ه >؛ ظزمحذ 

قالشهرآ؟ أربعون قالوا أ؛يت،، قال يوما؟ أربعون قالوا أربعون• الفخت؛ن 
تمست،الصعق نفخة الأول فالنفخة أ؛ستا"'''، قال سنة؟ أربعون قالوا أ؛يتا، 

الثانيةوالممخة ه، أقه ثآآ من إلا ؤ بقوله؛ قك اش استئنى من إلا الخلائق 
•و ه-محعثتهمزو( قوله! بدليل هنا المقصودة وهى والنشور، اليعث، نفخة 

فيه؛ينفخ قرن أنه أحدهما؛ قولان؛ راالصورا، )ل الخوزتم،؛ ابن قال 
"هوفقال؛ الصور، عن س اممه رمول مأل أنه عمرو بن اش عبد روتما 
أنقتيبة؛ ابن وحكى الو3،• كهثثة الصور محاهد؛ وقال  ٠٠٠قيه ينفخ قرن 

الحمهور.اختيار وهذا اليمن... أهل من قوم لغة 3، القرن، الصور؛ 
سورةبمنزلة وصور، صورة يقال؛ صورة؛ جع المحور أن والثاق؛ 

قتادة!قاله الماص، صور 3، الأرواح نفخ والمراد البناء؛ كسورة وسور، 
المتوكلوأبو محلمز، وأبو القاريء، ومعاذ الحسن، قرأ وكدللئ، عبيدة. وأبو 

لأنهالقرن، الصور! يكون أن الأجود ثعلب! قال الواو• بقح الصور® *3، 

سر.بتصرف  ٢٠٩ه/ الغوى ضر ( ١ ) 
ادر؛/*؛هآ؛بمرفسر.
)م'(يظرزادب/ا'ا-،حابآ.

X٢٩)٢٢٧٠/٤ْ٥)٤(صحتحيم
(،وصسالأuف،واسفأءرني.٢٤٣0٦٢



فيهن؛أو فيها نفخ ثم كان• الصور، كان ولو ٩؛ لمي فيه لبخ وح' قال 
.٠١١مربن(فيه ينفخ أنه يشهد القرآن وظاهر واحد؛ أنه عل يدل وهدا 

قمصرحا وحاء القرآن، ظاهر دل كإ الحمهور عليه ما والصواب 
اممهرسول قال الخيري! سعيد أي وعن ، ٠٢'فيه ينمخ محرز الصور حديثا 

وأصغىجبهته وحض القرن القرن صاص، التقم وقد أنعم كتما .• 
رسوليا نقول فكتم، الملموزت قال ذ~فخإ ينفخ أن يؤمر أن ينتظر سمعه 

رانا"ُم.اممه عل توكلتا الوكيل، ونعم اممه حسبنا قولوا قال•' الله؟ 

عرصاتل والأنس الخن يعني م )ءمحنهم قال 
للحسابالخميع أحفرنا أى1 جماإه لهم كشرت ابن وقال القيامة('؛*، 

]الواقعة[،نو ■٠ تغل يل بمثت إك لنجن>من خ والإغب-ن ألأدل؛ن زإث ء٥ 
)قالبغوىأقال U؛[('°'، ]الكهف؛ ب ه ندا ج غادر نم 

الخلائق.حاب ببدء إيذان وهدا واحد("*، صحيد 

واختمار.صرف  ١٣٦  ١٦افر زاد )١( 
(.٤٧٤٢) YTlرآ(سنأبيداود؛/

الأس.وصححه (، ٣٢ ٤٣) ٣٧٢الترمذي؛،/ نن )٣( 
.٦ ٥ / ١ ١ القرطي ضر ( )٤ 
٢١ ٠ ٠ / ٥ ممر ابن ضر ( )٥ 

)آ(شبحاوغويه/ا،•؟.





بغيأولئك ي لكن ولكن أولئك، أقرباء فهم وإلا السد، وراء من تركوا 
ذيمتر ل عجنتا طويلا أرا مشه بن وهب عن جرير ابن وذكر وفساد• 

قونكارة وعرابه طول وفيه له، جرى ما وكيفيه السد، وبنائه القرتان، 
حاتمأي ابن وروى وآذاتبمم• بعضهم، وقصر وطولهم وصفاتمم، أشكالهم 
أسانيدها(*'*.تصح لا ذلك ق غريبة أحاديث، 

يومهلث اممه يقول، لقوله ؤ^؛، آدم ذؤية من أتمم والتحقيق 
يأمركالله إن ت يموت فينادى ومعديالثج. رينا لبيلث، يقول(1 آدم. يا القيامة.' 

منقالت النار؟ يعث، وما رب يا قال(؛ النار. إل بعثا ذريتلث< من ءذرج أن 
الحاملتضع فحينئد وتمن وتسعة تعائة قال"*— —أراه ألف، كل 

اللهعن.اب ولكن بسكارى هم وما سكارى الناس وترى الوليد ويسيب 
منالخم، فقال وجوههم• تغثرت حتى الناس عل ذلك فشق شديد• 
دامواوما واحد"*أ*، ومنكم عئن وتّوتسعة تسعإئة ومأجوج يأجوج 
بدليل.إلا هدا عن يعدل فلا بتيادم، ص كغيرهم أتمم فالأصل كدللثح 

عنومأجوج يأجوج عجز بيان سمق 
واحبمذ أتيم الحديث، ففي يستسلموا، ع لكنهم نقبه، أو الردم لق ت

عنه هريرة ش فعن هم، محبمن والخروج لنمه يسعون الردم حلف 
إذاحتى يوم، كل السد ليحفرون ومأجوج يأجوج إن قال؛ الشي. 

غدا،فستحفرونه ارجعوا عليهم؛ الذي قال الشص، شعلع يرون لكدوا 
يبعثهمأن الله وأراد ميمم، يلغت، إذا حتى لكن، ما كأشد إليه فيعودون 

واختمار.يتصرف ١ ٩ ٥ / ٥ ممر ابن تضر )١( 
.a٤٤٢/الباري فح يقلو الأعمش، عن الحديث، راوي غيايث، بن حفص من الثلث، )٢( 
(.٤٤٦٤اوخاري؛/ِاا-¥ا)صحيح )٣( 



=|قراهتسورةارمف 

الذيقال الثمس، شعاع يرون كادوا إذا حتى حفروا، الناس، عل 
إليهفيعودون ويستثني، اش، ثاء إن غدا، فستحفرونه ارجعوا ت عليهم 

ممرابن قال الناس""*، عل ونحرحون فيحفرونه تركوه، حنن وهوكيسه 
يقتضىالأية ظاهر لأن نكارة؛ رفعه ق ولكن قوي، إبمنادْ )وهذا ت ظقه 
وشدته.وصلابته بنائه لإحكام نقيه، س ولا ارتقائه س يتمكنوا ل؛ أمم 

ياتونهخروجهم قل أمم الأحبار؛ كعب عن روي قد هدا ولكن 
سفيأتون نفتحه. غدا فيقولوزن القاليل، إلا منه يبقى لا حتى فيلحونه 

فيقولونالقليل، إلا منه يبقى لا حتى فيلحونه كان، كا عاد وقئ. الغد 
نفتحه.غدا ويقولون! فيلحسوئه كان، كا وهو ويصبحون كذللث،، 

فيفتحونه.فارقوه، وهوكإ فيمبحون ، افه ثاء إن يقولوا! أن ؤيلهمون 
ه،محالكان ما ممرا فانه كعب. س تالقا0 هريرة أبا ولعل متجه، وهذا 

أممقلناه ما ؤيوكد فرفعه؟ مرفؤع، أنه الرواة بعض فتوهم يه فحديث، 
قولالمرفؤع— هذا نكارة ومن منه، ثيء نقب ولا نهبه من تمكنوا يإ 

"استيقظقالت،! عنها اممه رصي نينب حديث، ظقه ذكر ثم أحمد('** الإمام 
ثرمن للعرب ول اش• إلا إله لا يقول؛ وجهه محمرأ النوم من ق الني، 

سفيان'**~وءقل. هذه. مثل ومأجهمج يأحؤج ردم من اليوم فح اقترب، قد 
الخبث،""*.كثر إذا نعم قال! الخالحون؟ وفينا بك أومائة-قيل! تسعئن 

عنعجزوا وأنيم الردم بناء عند حالهم نمق، الأية لأن تحارصى ولا 

الشيخن،ثرط عل صحح الارازرط: قال (، ١ ٠  ٦٣)١  ٣٦٩/ ١ ٦ أحمد الإمام ند م)١( 
٢(. ٢٧٦الجامع)صحح ل الألبان وصححه 

>آ(ضراينممرْ/خها.
م.سة بن شان هو )٣( 

(.٢٨٨)•٢٢٠٧/٤(،صححئلم٦٦٥٠)٢٥٨٩/٦)؛(ه.ححالخارى 



^إّراداّّءدقاءف

عليدل ما ولا وبقائها الحال هده استمرار عل يدل ما فتها وليس نقبه، 
وقتاأحدوا أمم عل ليدل الأمحر الحديث إن بل المحاولة، عن إعراصهم 

عليهدلت ما أن بمي وهدا الصغثرة، الفتحة هذه فتح أمكنهم حتى كلويلأ 
أعلم.وافه طويلا، دهرأ بقي اراستهلاعتهم عدم من الأية 

يأجوجوأن زمن من فتح الردم أن إل العاصرين بمص ذهب 
منوالأنبياء الكهف آيتا عليه دلت لما محالم، وهذا الروس، هم وماجوج 

الاستدلالعل ردوا به القائلن أن إلا القيامة، يوم من الردم فتح اقتراب 
قالذكورة الأيات ءل رإنا قولهم• وهو هس الثنقيهلي ذكره بإ بالآيتين 
منواقترابه الممد. دك من القيامة يوم اقتراب مْللق عل والأنبياء الكهف 

ؤ\قزنكاسحَاث4لم؛وقال; كإ بالفعل، وقع قد كونه ينال لا القيامة يوم 
النبيوقال ]القمر[، ؛؛ؤ؛ ١١؛ؤآنرشاشاسوقال: ا. ١ ]الأنثياءت 

ْثلومأجوج يأجوج ردم من فتح اقترب، قد شر من للعرب، محنل ار 
فلولالمائدة. ق قيمتاه وقد تليهاءا، والتي الإببمام بأصبمثه وحلق هذْ 

اقترابهيصح بل به، اقترانه يستلزم لا ذكر ما اقتراب أن عل والستة القرآن 
القيامة،يوم من الاقتراب المزعوم الماصي الاس دك ينال فلا ؤإدا مهلة، مع 
قدمناما فالحواب الأن. إل المد يده لر أنه عل دليل الأيايتتج ق يكون فلا 
ذكرناولن.ا المنة، بفمميمة إلا الإيضاح بتإم وافيا ليس بالأيات البيان أن 

وفيه!الحديث ظس ذكر ثم للقرآن(ر"، مبينة لأنبما المة من مثله نتمم أننا 
أوائلهمفتمر ينسلون حدب كل من وهم ومأجوج يأجوج اممه "ويبثا 

واختصار.بتصرف  V٤٠٧/ البيان صواء أا 



ء|قواهتسودةالمف 

مرة-بذم لكن لقد فيقولون آخرهم ؤيمر فتها ما فيشربون لجية بحرة عل 
الصحيحالحديث )وهذا ،! Jliثم  ٠١٠وأصحابه عيسى اش سي ومحصر ماء 
يأجوجحروج عيي إل يوحى اض بأن ائي تصريح فته رأيت قد 

منذاندك قد السد وأن روصية أمم يدعي فمن الدجال• قتله بعد ومأجوج 
شكولا لها. وجه لا صرمحة محالفة الثني. به أحتر لما محالف فهو زمان 

نقيضلأن باطل فهو ه الصدوق الصادق حر ناقض محر كل أن 
ثيءالسنة ولا الكتاب ل يثثت ولر هومعلوم. كإ صرورة لكذب الصادق 
علدلالته ووصوح منيه، صحة رأيت الذي الحديث هذا يعارض 

روسية،هو ومأجوج ياحوج أن ادعى لمن الحقيقة ق والعمدة المقمود. 
قعقلية حجة هي - أصلا لهم وجود لا أمم الملحدين من ادعى ومن 
لاطلعالأن، إل السد وراء ومأجوج يأجوج لكن لو يقول! صاحبها؛ زعم 

سج:أحد عليهم يتللع لر لكنهم الموصلات، طرق لتطور الناس عليهم 
إلوجودهم المنكرين حجة عمدة هذا الأن، إل السد وراء ليسوا فهم 
الأنإل السد وراء موجودين لكنوا لو فقولكم: ]قال:[ السد، وراء الأن 

واللهموجودين يكونوا أن لإمكان صحح. غر الماس عليهم لاطلع 
لإحراجهم،المحدد الوقت، ياق حتى الماس عامة عل مكامم محقي 
قيتيهون إمرائيل بني جعل من المائدة ل ذكره ما هذا إمكان يؤيد ومما 

ف،يهوى ط ي ؤ قوله؛ ق سنة أر؛مين الأرض 
قليلة،فراسخ ق وهم ]المائدة[، ه اأثء-ذات'أه آلمدمح- ؤ ئأس ثلأ الآن'؛؛را 

لأنبمماليه، أمد انتهى حتى الناس عليهم يطبع ول( ومارهم ليلهم يمشون 
يريد،لما فعال فربلث، حال، كل وعل الْلريق• فإ لبيتوا بالناس اجتمعوا لو 

(.Y^U)YYo؛؛/.JL(صحيح.



^إقواهواسووةاركهض

.٠٠٠صادقة(عنه الثايتة رسوله وأحبار 
ومأجوجيأجوج وجود ي المعاصرين بعض يشكك أخرى؛ ثبهه 

الحديثةبالأحهزة مسحتها إلا بقعة تترك ل؛ الصناعية الأقإر لأن اليوم 
نعلم؟كإ هائلة وأعدائهم القوم هؤلاء يكتشف لر فكيف وصورتما 

أبمالحديث ق ورد قد إنه ظق الثنيطي قاله لما إصافة فيقال: 
ارجعواعليهم: الذي قال الشص، شعاع يرون كادوا إذا حتى محقرون 

ملتفةكثيفة غابة أوق كالغار مكان ق بانيم مشعر وهدا غدا فستحفرونه 
المكانهدا مثل ووجود الشمس، إليهم يصل لا يحيث، الأشجار 
ولاالبشر إليها يصل لا وعرة منهلقة ق يكون يحسن، الغار وبخاصة 

العقل.محيله لا ممكن يداحله ما رؤية من الصناعية الأقعار تتمكن 
أوالمغول ومأجوج بيأجوج المقصود أن الناس بعض يقلن تنبيه" 

الأولنحال لاشتباْ الروس بأنمم القول س أوجه القول وهدا التتر، 
وعفليمالأرض ل انتشارهم ومرعة عددهم كثرة ق ومأجوج، بيأجوج 

الإسلامأمة مصاب وعفلم فيه، حلوا محكان كل ق حلقوم الذي ال الف
مراءلا الذي الحق لكن وجيها، ومأجوج بيأجوج اشتباههم محعل ما :يم، 

السابقلم محديث بدلالة بحد محرجوا لر وأتمم ْم، ليوا أخمم فيه 
بعضب،ذا يقول أن العجيب لكن اممه، ثاء إن منه ؤنرفا سنذكر مما وغيره 
إلامحرجون لا أبم عل الأحاديث، لتلك، الصرمحة الدلالة مع العلم، أهل 
الكهف،لأيتي نفيره ق عاشور ابن 7يذا قال وممن ١^^؛، المسح نزول بحد 

الأيةهذه كون التفسير هذا عل )وبناء ه: قال مر، كإ والأنبياء 

واخصار.يتصرف  ٤٠٨م البيان ضواء أا 



^إقواق1تاسورةاس 

قرونلخمسة خروجهم قيل بديعا وصفا وماحوج ياحوج انتثار وصفت 
نحصيصولعل والغيبية• العلمية القرآن معجزات من الأية هدم فعددنا 

معمنه قصد الساعة قرب علامات من غيره دون بالتوقست الحادث هدا 
نحديراأعيتهم نصب ذلك ليكون المخاشن للحرب الإنذار التوقيت 
العربملك زوال كان فقد الفريقين هذين ؤلهور كوارث من لذرياتيم 
لنكإ والتتار المغول وهم وماحوج ياجوج أيدي عل حفارمم وتدهور 

بنتزينب روت فقد الوحي. ساعات من ساعة ق التبوي الإنذار ذلك 
للعربؤيل الله، إلا إله لألا يقولت فزعا عليها ت-حل الميء. أن جحش 

وحلقهكذا« وماحوج ياجوج ردم من اليوم فح اقترب، قد شر من 
منبقي ما نسبة عل بي نهذا عل والاقتراب تليها. والتي الإحام باصعه 

ه؛زآ ١ ءأ آنمثز ؤآنثى آلثاعع |عرش ؤ تعالث كقوله منه مضى بإ الدنيا 
المصرحةالصحيحة الأحاديث ضوء ق القول هذا وبهللأن ]القمر[(ُأ'، 

أحديغتر لا كي التنبيه فلزم نحفى، لا اله؛ المسبح نزول بعد خروجهم بأن 
وليسمؤمحتا، كان فقد المغول يد عل الحرب مللث، زوال وأما الكلام، مذا 
يكونمما الأحاديث، بينته ما وهو وأشد، أعظم المقصود بل المقصود، هو 
المستعان.والله خروجهم، عند ومأجؤج يأجوج من 

الردملهلءا جعل سبحانه اش أن سبق بسإلخروجز لط—سخلهيا
بفتحالثه وعد تحقق انقضى إذا حتى أجلا، خلفه ومأجوج ياجؤج ولمحثس 

وتمححبج(تيطإ،ؤ تعال؛ قال وخروجهم، الردم 
ينويلثامحإ غخّلهتجةسنزقة 

قال]الأنبياء[ ٠ '٧ ل ثدا تل عفق ق قنا حمت 

واختصار.بتصرف ١ ٤ ٨ / ١ ٧ والتنوير لتحرير ا ا



^؛اةراقاءسءدْادمف

ممرنابن وقال اوو(ُآ*، فتح وماحوج يأجوج بفتح )والمراد الشوكازات 
ابنقاله الأرض، من المرتفع والخدب؛ ال، الفإل المثى ي يرعون رأى• 

حالصفتهم وهده وغرهم، والثوري صالح، وألو وعكرمة، عباس، 
هذالفاءلر[ت ب H محم :بمِولأممقخ مشاهد، السامع كان خروجهم، 

والأرض(ُى.السموارت، غسس، يعلم يكون، وما كان ما عالم إخبار 
منمنهم يكون وما خروجهم بصفة الأحاديث، جاءتا وقد 

هالني يقول وفيه >ةهمم، سمعان بن المواس حديث، ذللث، فمن العجائّس،، 
ابنالمسيح اممه بعث، إذ كدللثه هو فبينإ ت منه يكون وما الدجال ذكر بحد 

كفيهواصعا مهرودتين'م دمشق مرقي البيضاء المنارة عند فينزل مريم 
كاللؤلؤحمان منه نحدر رفعه ؤإذا قهلر رأممه ءلا٠لا إذا ملكين أجنحة عل 
طرفهينتهمحا حنث يّتهمح، ومنه مات• إلا شه ريح بحد لكافر بحل فلا 

قدقوم مريم ابى عيسى يأق ثم فيقتله لد ببابه يدركه حتى فيهللبه 
فبينإالحنة ق بدرجامم ومحدثهم وجوههم عن فيمسح منه الله عصمهم 

لأحديدان لا ل عبادآ أخرجت، قد إق عيسى إل اممص أوحى إذ كيلك، هو 
كلمن وهم وماجوج يأجوج اممه ويعث التلمور إل مائي فحرز بمالهم 
ؤيمرفيها ما فيشربون محلبرية بحرة عل أوائالهم فيمر ينسلون حدب 
وأصحابهعيسى الله ني وبحصر ماء مرة ب؛ذْ كان لقد فيقولون آخرهم 

فرغباليوم لأحدكم دينار مائة من خثرا لأحدهم الثور رأس يكون حتى 

مصيوضثوين أى مهرودص لاص ومعنا0 ; ٨٦٧ا/مسلم شرح ق النووي قال )٣( 
الملاءة.نصف والشقة شقتان هما وقيل بزعفران ثم بورس 



=|ضاهتسورةارمف 

فمبحونرهاتيم ق النغمإُة عليهم اش فرمحل وأصحابه عيسى اش نبي 
الأرضإل وأصحابه عيي اممه نبي ييبط ثم واحدة نفس كموت فرمى'" 

اشنبي فرغب ونتنهم*"** نهمهم ملأْ إلا شبر موصع الأرض ق يجدون فلا 
قتحملهمالبخت كأعناق طيرا الله فيرسل الله إل وأصحابه عيسى 

وبرولا مدر ببت منه يكن لا مْلرا اش يرمل نم الله شاء حيث فتطرحهم 
ورديثمرك أنبتي للأرض يقال ثم كالزلفة*؛* يتركها حتى الأرض فنغل 
قؤيثارك بقحفهارً* ؤيستظالون الرمانة من العصابة تاكل فيومئذ بركتك 

واللقحةالماص ص الفئام*ع* لكفي الإبل ص اللمحة"" إن حش الئمل'*ء 
منالفحد لمكفي الغنم من واللقحة الماص من الشتلة لتكمي القر من 

آباطهمنحت فتاحدهم طيبة رمجا الله بعث إذ كذلك هم فبينا الماس 
فيهايتهارجون الماس شرار ويبقى لم موكل مزمن كل روح فممبض 
اعة">-ا/التقوم الحمر*آ'فعاليهم مارج 

يقولثالله رسول سمعت قال! الخيري معيد أي حديث ومنه 
'هالله قال كا الماس، عل مجرحون ومأجوج، ياجوج يفتح 

والغنم.الإبل أنوف ل يكون دود ١( 
آأ(أىقل.

الكرب•ورائحتهم دسمهم أي ٣، 

فشرها.مقعر هو ٥( 

الكتثرة.ار(الخ،اعة 
لذلك.يكرثون ولا الخمر تفعل الناسكإ بحفرة النساء الرجال يجامع أى ٩( 
(.٢٩٣٧)٢٢٠٠/٤الم(صحيحم١٠



هرك٨ ايبجفسوية ًء!^١٥٧ 

عنهملمون الموينحاز الأرض، فيغشون يتالأنياء[،  ١٦ملنى 
منامؤيشربون مواشيهم، إليهم ؤيفمون وحمومم، مدائنهم إل 

،يسسا يركوه حتى فه، ما فمبون بالنهر لّمر بعقمهم إن حتى الارصن، 
حتىمرة، ماء هاهنا كان قد I فيقول( النهر بذلك ليمر بعدهم من إن حتى 

أهلهولأم قائلهم: قال مدية أو حصن ق أحد إلا الناص من يق ل؛ إذا 
حريتهأحدهم يم ثم قال: ، الممإء أهل بقي منهم، فرغنا قد الأرصى، 

همفبتنا والفتة، لليلأء دما، محتمة إليه فرجع الهاء، إل -يا يرمي نم 
لثفرج الذي الخراد كضف، أعناقهم، ق دودا اممه بعث، ذلاكا، عل 

رحلألا ٠ الملمون فقول حمما، لهم مممهع لا موتى فصثحون اعنايهم، 
متهمرحل فيتجرد قال: . العدو هدا فعل ما فينفلر ه نفلما يشري 
ciUJJ  موتىفيجدهم فينزل، مقتول، أنه عل أظنها قد ه لفمحتسبا

قداممه فإن أبشروا، ألا المسلمن، معشر يا فينادي: يحض، عل بعضهم 
ويمرحونوحصونيم، مدائنهم، ص فيخرجون عدوكم. كفاكم 

يشكرما كأحسن عنه يشكر لحومهم، إلا رعي لها يكون فها مواشيهم، 
قهل"ءا/أصابته ١^١٠!، ص ثيء عن 

لفالعن والأثار كثرة، هدا ق )والأحاديث، كثر: ابن قال 
غترص معمر، حدث من حاتم، أي وابن حرير ابن روى وقد كذللث،، 
عندكان إذا كعب؛ قال قال: الصيف، أي عن هلال، بن حمين. عن واحد، 
فوومهم،مع يلونم الدين يسمع حتى حفروا ومأجوج، يأجوج حروج 

منفيجيئون كان. كها اممه فيعيده فنخؤج، غدا نجيء قالوا: الليل كان فإذا 

(،ئلالأرuؤوط:بمدْصن.٢١١٧٣١)



=إقداهتسورةالمف 

يالونبممالذين بمسمع حتى فيحفرونه لكن، كإ الله أعاده قد فيجدونه الغد 
نجيءيقول: منهم رحل لسان عل الله ألقى الليل لكن فإذا فؤوسهم، مع 
فيحفرونتركوه، كا فيجدونه الغد من فيجيئون الله. ثاء إن فنخرج غدا 

الزمرةتمر ثم ماءها، فيشربون بالبحثرة، الأول الزمرة فتمر كفرجوا. حتى 
مرةهاهنا لكن قد فيقولون! الثالثة الزمرة تمر ثم محلينها، فيلحون الثانية 

السإءإل بسهامهم يرمون ثم ثيء. لهم يقوم فلا منهم، الناس ويفر ماء، 
مإء.الوأهل الأرض أهل غلبنا فيقولون! بالدماء محصبة إليهم فترجع 
يدينولا طاقة لا اللهم، فيقول! اه؛، مريم، ابن عبمى عليهم فيدعو 

النغف،له! يقال دودا عليهم الله لعل في، ثئتر يا فاكفناهم -يم، لنا 
قفتلقيهم بمتاقثرها تاحدهم طيرا عليهم اش ؤيبعث، رءا7أم، فيفرس 
حتىؤينيتها، الأرض اممه يْلهر "الحياة" لها! يقال عينا اممه ويبعث< البحر، 

أهلقال! كعب؟ يا الثم، ولك قيل! الئكن". منها ليشبع الرلكنة إن 
الثويقت؛نذا أن الئريح أ-اهم إذ كيلك الماص "فبينا -قال! البيت 
ثعائةال؛_ أو مثعائة، طليعة مريم ابن عيسى فتبعثا قال• يريده• 

فيقبض،طيبة، يانية رمحا الله بعثا الهلريق ببعض لكنوا إذا حتى والمانائة، 

تنائيكا افدون فئتالماص، عجاج يقي ثم مؤمن، كل روح فيها 
تضع؟متى ينتفنرها فرّه حول يطيق رحل كمثل؛ الساءة ئمثلئ البهائم، 

المتكلمح.فهو شيئا علميي-هذا بعد —أو قول ؛عل، تكلف، فمن، كعبا؛ قال 
الأحثار(ُأُ.صحح ص له شهد لما كع—-،، ّياقات، أحسن من هذ«ا 

فادمن منهم يكون وما وماحوج يأجوج حير من صح ما هو فهذا 

يمثر.بتصرف  ٣٧٦ه/ كثير ابن تفسير 



^|قرات1تسورةاءف

ذلكمحوي ما وأما القرنين، ذي زمن ل منهم كان كا المستقبل، ل اد ؤإف
منكان محواء وخرافة، وهم فمحض والحكايات، القصص من 

أعلم.واش القصاص، احتريع أومن الإمحرايليات 

نيئاؤ ممشأ ماو 
بمادىيث>دوؤآأؤلآءإآسوئا
يمبمثتو0أيأ

ئام_مأإمنن شثرئتم ذتآ سمم ربهموكآيهءشئن اؤهم>نأ؛؛،_ أزقك، ءئسول 

قبالها:U الإيات *ناسبة 
أنناسس، بالحساب،، إيذانا المحور نفخ وقت إل الايات انتهت لما 

بهآمنوا من لهإ؛ ثالث، لا اللذين للفريقين جراء من اش أعد مجا تفصيل ياق 
للحسابالأول، المشهد يأق وهنا الرسل، وكذبوا يه كفروا ومن وبرمله، 

عاقلكل السورة بداية حذرت وقد نيتاي، 
عليهتعرض ولا الرحلة لهن.ه يصل لا كي ومتفطن، حاذق وكل ومسصر 
^؛؛٤^١إئاجعiئاماؤ اد؛هت فقالء الفردوس، نزله ليكون بل جهنم؛ 

سياقق الزينة هذ0 بعض لما بين ثم ]ال^كهفح[، 
والعدد،القوة وفتنة السلهنان، وفتنة والولد، والحا0 الال، كفتنة السورة هذْ 

أمرهم.من ينة عل وهم الاختبار، الشر عل وبحري اللأء بمصل كي 
وعنالحنتين، وصاحسإ سؤ، الكهفأصحاب عن الحديث، مخي أن ويعد 



=إقراداتّ>رةارمف ركئحبم====^= 
ذيونمة اللام، عليهعا والخفر موصى نمة وبعد وزينتها، الدنيا 

وترهيب،وترغيب ووعيد ووعد bندار نحدير من ذلك نحلل وما القرمح، 
محاك،القيمة نتيجة محا النهاية فكأن لالفريقين، ما ببيان هلث اش أردف، 

والابتلاء.الفتن من فيها وما السورة سياق وحاصل 

هوله؛
يعرضإنه القيامة! يوم بالكفار يفعله عإ تعال )يقول كثير! ابن قال 

لحولها،قبل والكال العياب لثروا ؤيفلهرها، يثرنها أي! جهنم، عليهم 
قالقال! مسعود ابن عن لم موق والحزن. الهم تعجيل ق أبلغ ليآكون 
كلْع زمام، ألف بمبلتن القيامة يوم تقاد بجهنم يؤتى اش رمول 

بعض)وقال الشنبر! وقال ، ٠١١(محروما مللش، ألف، سبعون زمام 
لأنالقرآن؛ له يشهد وهدا عل، ؛معنى ءاللكافرينء ق اللام العلعام! 
4م ملآ ورم ؤ كقوله؛ بعل؛ يتعدى القرآن ق العرض 

[،٤٦]غافر! وقوله: ٢[، ٠ ]الأحقاف: 
العربكلام ق ونظثره [، ٤٨]الكهف! ه صعا رأى وعبضؤأعق ؤ وقوله! 

قوله!وهو هود، محورة ق قدمناه الذي اليست، 

وللفمفخرصريعالليدين قميصه جيب بالرمح هتكتاله 
أيحرصريعاءلالدين•

لأنبماعليها؛ ؤيحرصون عليهم تعرض النار أن الآياُت،ت من علم وقد 
عليهم؛عرصها ل قال، كا إليها• ؤيقربون إليهم تمرب 

الأية،ب عوإل!ار ؛ؤوبم(ثمحأكصأ عليها؛ عرفهم ل وقال تكتغمحىتي-انح، 

سر.يتصرف ٢ ٠ ١ / ٥ ممر ابن تفسثر 



ءءءءءءء^ء^ء^^ءءء؛ءءءءحيججعلإيح^إة>اداتسووةارمف 
يومللكافرين فرز جهنم فإن العنين، بتن تعارض ولا ونحوها(ُ'ُ، 

إذالأضإننمسستوإداتعا,لت قال كإ بعيد مكان من ؤيرونبما القتامة 
منهاؤيقربون ا،للأيكة، نحرها منهم تقرب ثم ]الفرقان[، ه مسم(أ سثاش، 

مستعملجهنم )وعرض عاشور؛ ابن قال فيها، لتلقيهم الملائكة تسوقهم 
لهم("'،الهيئة أما فيعلمون إليها سيقوا وقد عليها يشرفون حان برازها إق 

العافية.الله نال عليم، به الله ما وألها النفس عياب من هدا وق 
بمصدرحإوعرضنا فجمعناهم فعل )وتاكيد عاشور؛ ابن قال 

ابنقال مويلآُه، تكثرهما وق محاز، لا ■حقيقي، وعرض جع أنه كحقق 
ومنالقلوب، منه تتساقط عظءأ عرصا يعٌيا )وليلك، ظنممه؛ عثيمين 
كناف،وأن اممص، و؛ين بيته ما الإنسان يصلح أن بدللث، اممه.ك الإخبار ق الحكم 

الصا.وق؛قال كإ قدميه، نحت، كأنه ه نفؤيصور له، ؤيستعد اليوم، هدا 

كليتهي، ثم الروح نحرج أن إلا ومحنه ينك ض وأنه هذا فتصور 
ثيء(-.

هؤامأ يكرى عن فىغْلا؛ أغبخم ؤاؤ!بمكانث ؟ وقوله 
أنتنبيه ه و:ؤافتيَكات الكافرين )ونعت، عاشور: ابن قال 
ق، ؛^٠١٧عرفوا الدين أي لهم، جهنم عرض ّبب هو الصلة مضمون 

بالإلهية،اممه تفرد عل البصر بدلالة الأنتفاع لعدم متعار والغطاء؛ الل.نيا، 

واختصار.يتصرف  V٤١١/ اليان أصواء )١( 
سر.بتصرف ٤ ٢ / ١ ٦ والتنوير التحرير ( ٢) 

واختصار.يتصرف ٤ ٢ / ا ٦ والتنوير التحرير )٣( 
سر.يتصرف ١ ١ ٢ أ*/ القرآن تفسير ( ٤ ) 



=إقراهتسود٠ا^مف ر،ا(هلإبمءء======ء=^ء^=^ 
محويةلكما أعينهم من الغطاء تمكن وهي المجازية، للظرفية )فيُأ*( وحرف 
ابنقال ذكرى(ُ'*. به محصل فيا الطر عن أي للمجاوزة، و)عن( للعطاء، 

وسنشؤ كا الهدى، قبول عن وتصاموا وتغافلوا تعاموا )أي• كم• 
هاهنا:وقال ]الزمحرف[ 

عييالوقال وميه('آُ، أمره اض عن يعقلون لا أي: لحيتثساي 
القرآنلبعضهم للايان، الموصلة اممه آيات سمع عل يقدرون لا ر :  ٠٥:؛^،!؛

فإذاأبغضه، لن سمعه يلقي أن يستطع لا البغض فان والرسول، 
عقلولا بصر ولا سمع لهم فليس والخثر، العلم طرق عنهم انحجت 

حهتم(ُ".فاستحقوا رسله، وكذبوا آياته، وجحدوا باض كفروا فقل• نافع، 
واذانحا يرون أعتز لهم إذ الحقيقي، والمع الأبصار ليس فالتقي 

لممحألإني، تكنآيي لرأياإجثثمًًيئا قال؛ كا لكنهم ببما، يسمعون 
يآم:\لأ

يتممحونليس ممر؛)أي؛ ا؛ن قال ]الأءراف[، بجثلأجا'ه 
نأذءتثا م ^^١ قال؛ كا للهداية سببا اش جعلها الخي بالحوارح 

قانت.عنأثدورك مت(ءمسي؛الآ 
وه]الأحقاف[وقالتؤ^^صضلأ

ؤُذبمازكافرين؛ حق ق وقال ادافقين، حق ق هدا ]البقرة[ ينءمنأ؛جآب 
كاالهدى، عن إلا كذلك ذكونوا ولر ]البقرة[ صئأ0آه ألض 

ثدهم وزأ كهث( ن)' لاتثهأ ءا نيم أس علم وؤ ؤ قال؛ 

)ا(فيالطبوع)سك
)أ(اكميرواضرآا/آأنمرس

يسير.يتصرف  ٢٠١ه/ ممر ابن تفسثر )٣( 
سر.بتصرف ٤  ٨٧/ ١ السعدى تثسر ( ٤ ) 



^إةرات1تسورةالمض

ه٦، ض لأبج(صآصآفي وقالت لالأنفال[، 
تإمشدأؤأوهي،مح رسيص ؤ وقال: ]الحج[، 
؛ؤ1وكاكومحوله؛ ]الزخرف[. ه د4نسو0أمؤنغ/ئَ. ؤندوم

التيلكلأنعام الهدى، يصرون ولا الحق يسمعون لا الذين أي. ه َةمحرنيج 
ومثلؤ قال؛ كإ الحياة ظاهر من يعشها الذي ل إلا بالحواس تنتفع لا 

[١٧١]البقرة: أبيًفردآ 
تسمعلا راعيها دعاها إذا الأنعام كمثل الإيان إل دعائهم ل ومثلهم أي: 
الدواب،من أي; ه ئلمأ»نل بو ؤ محال: ولهذا يقول؛ ما تفقه ولا صوته، إلا 

هؤلاء؛بخلاف كلامه، تفقه لر ؤإن 7بماُا'، آبس إذا لراعيها تستجيب لأما 
بخلافشخثرها، ؤإما بطبعها إما له خلن■؛؛، ما تفقه الدواب ولأن 

أشرفكان البثر من اش أطاع من ولهذا فآكفر؛ اممه ليعبد خلق محانه الكافر 
أتمالدواب كانت، البشر، من به كفر ومن معاده، ق الملائكة من مثله من 

0؛ولذاقال:

مايقرأ فالذي بلادنا، ق واللمرالمن الحلإني\ن من ممر حال وهذه 
البلادهذه ق ولدوا ما فكامم لحالهم، يعجب الإعلام وسائل ق يكتبون 

دخلومن والعقيدة، الإي،ان أصول فيها تعلموا ولا درسوا ولا عاشوا ولا 
وتكذيب،بواح كفر من يرام ثما رأسه شعر هم، الشائكة عل مواقعهم عل 

هذاكل ورسوله؛ باممه واستهزاء وسخرية منهجه، عن وإءراصرر اممه بايايته 
طريقةوأمثلهم ينكرا من فيهم نحد ولا والتمر، الرأي حرية بزعم وأكثر 

الإبلزجر من صرب وهر بس بس لها• يقول أن وهو للحلب، دعاها بالناقة أبس ( ١ ) 
_(.س ب )لسان 

وانحصار.صف ٥١٣/٣)٢(ضراينممر



ءإقواد1تسورةارمف 

يريدإما اختيار ق احترامه ْع رأيه وعنالفه صاحبه عل يرد قد 
وماالله، دون من يعبد صنءأ جعلوها التي النعومة الحرية هي هدم 

ببمايثنرون التي الحرية هي هذه صلعاء، ورئة صإء وفتنة زندقة إلا هي 
يريدون.ما الله بلغهم لا بلادنا، ق نثرها ؤيريدون 
^^ذل0ئفمتننيثاعاشور• ابن قال 

منةلهس ه يؤىساماا؛ه لا محكامأ لي، ث،غثلدعن أهمم 'ئأكتيَكاث 
أوليائه،أيدي عل الدنيا مصالح إقامة من القصة ق بإ الاعتبار أغراض 

بتشثيهيؤذن نحلهس وهو الاحرة، ؛أحوال( بالموعنلة النل.كر عرض إل 
بحصولهوتقريبا بالحنر للسامع نذيرا المحشر، ق الناس بتموج تموجهم 

منبفحل السد، هذا وراء كاملة أمة جع عل القادر فإن المثرين. يال حق 
لأنبقدرته، الحشر ق الأمم جع عل أقدر خلقه، من لذللث، يسره 

السورةأغراض أهم من أن تقدم وقد أءجِحر الأحرة ل القدرة متحلقاُت، 
٠٠١وقوعه('لتحقيق الضاؤع موصع الماصي وارس؛تعمل الثح،ثإ، إثبات 

ئjداخيممعناإبمادىيدوتيآونءإآ وقؤلم؛ 

ثلاثةفيهم وأنشJوأبمادكاي المشركون أمظن )أي؛ الحوزتم،ت ابن قال 
مقاتل،قاله الأصنام، والثاف: عاص، ابن قاله الشياطض، أحدها: أقوال 

أبوقاله دونه، من المعبودات وسائر وعزير والمسح الملائكة والثالث: 
قالإضافة من المتبادر )والأظهر الشتقيهلي: قال الدمشقي("ا، ليإن م

ونحوهم،الشياظن لا وعزيز، وعيسى الملائكة نحو الراد أن عبادي 

واختمار.بتصرف ٤ ١ / ١ ٦ والتنوير التحرير )١( 
بتصرف،سر. ٢٥٤ادر؛/ )٢(زاد 



هري٨ امضإسواداواسورة 

يلزمفلا الغالب كان إن بأنه ومحاب غالا(ُا*، للتشريف الإصافة هدم لأن 
عبدواالدين نحص لا الأية لأن أثمل ظلمراد موضع، كل ي يراد أن 

دونمن انحذوا الذين ل عامة بل وغرهم، والأنبياء الملائكة من ■^؛؛ ١٠۵١١
Uأكثر كان وقد البي. قوم بامحناب أولاهم أن ثالث، ولا أوبء، اش 

كإيعبدون كانوا كإ كالحين، كلمها وليت، الأصنام، يعبدون 
هاؤا؛ ■، ءآ _o، حقامإ اآؤ ؤأذؤ(لآي افه؛ ألهم ٌميوم الملائكة قالت، 

،]مبأ[ ه ا،أ؛ ميزن"؛ مم أيكهئم الجس تثدؤذ بوكامأ دويهم ين محلسا اث 
الذينهم لأمم الشياض؛ يعنون؛ ب تبمتد>،ألجى )ؤبلما>وأ ممر؛ ابن قال، 

تعارضلا بأنه هذا عن ؤينفصل ويضلونرم(رأُ، الأوثان عبادة لهم يزينون 
بأفراديمثل كان الأصنام أو الشياطن أو الملائكة قال فمن الأقوال، بين 
إليه.فيصار حميعا لها شامل الأخير والقول المتحذين، الأولياء حنس من 

وقوالتوبيخ. للانكار ب ؤقبنأ قوله؛ ق )الهمزة الشنقيهر! قال 
أفحسب،الحذوف،؛ تقدير ت بعضهم قال عاليه، المقام دل حذق الأية 

العقابأعاقبهم ولا أولياء يوف من همادي يتخذوا أن كفروا الذين 
أقمة'لأب،جهم 'ثنن، ؤ1دآبعدم؛ قوله بدليل عاقبهم. مأ بل كلأ! الشديد؟ 

منعبادي يتخن.وا أن كفروا الذين أقصبا ت تقديره الحلهاءت بعض وقال 
عنهم؛قوله لهذا ؤيدل يضرهم. بل كلأ! يتفحهم؟ ذللث، وأن أولياء يوف 

عنهم؛وقوله ٣[ ]الزمر؛ إلا,صيآِإثا 
بقوله;ذلك يهللان بين تعال إنه ثم . [ ١ ٨ ت ]يونس ه آش <ثشتؤئابمت هتو(كء 

سر.يصرف ٤  ١٣*ا/ أضواءالبيان )١( 
.0Yممرn/؛ابن )أ(ضر 



=|قواقاتسودةاص 

عثوثدنق ثنحتدر آئينجأ ؤ، وك ألنكو؟ت ؤ، ثام لا يما آئه ؤئو\بخشى 
منيتخذون أنم ظنهم من هنا عليهم أنكره وما ]يوص[، ينجى؛ج'ه 

كقولهمواصع، ق مسنا حاء ينفعهم، ذلك، أن أو يعاقبهم، ولا أولياء دونه 
]الأعراف،:>1ومخِظه لأعراف: اي 

ولايضرهم لأنه الأية، هد0 ق دونه من الأولياء اتيلع عن نبماهم محقي ٣[• 
منمالهرنندوذٍهء ؤوأس-يع كقوله: القرآن، ق كمرة ذلك، وأمثال، ينفعهم، 

^;^١٣ثمحإ ١^ ؤ ومحوله: [، ٢٦]الكهف: ;له 
ؤنش4نإلوقوله• ]هودآ، وه لا ثم آؤتثه نزدوزأشى شظم 

بمثموأءقأئن، عناضلن، وأنذربيآفي!ن ؤ وقوله" ا، ٤ ٤ لالسوري" آضذ-اكءينولؤه 
ؤندذزجءأنسلٍوقوله: ٥[، ١ ]الأنعام: ه ولت دوم لهرنن تنهزم 

الآيات(ُا/من ونحوه ٧[، ٠ ]الأنعام: ^^£،ووتامنئوبأشولآه 
ينتصرونأولياء والغريب، أمريكا انحازوا الذين الحكام لحال، وانظر 

ولكنهاأزأ، الثر عل وتؤزهم تناصرهم أمريكا كانت( نفعوهم؟ هل بم، 
صدهم.ووقفت، ذللا، من أبعد ذهت، بل يكونون، ما أحوج عنهم تحلت، 

أتثئوأآثمعوأ؛نالمك" ؤإد^؛١'^؛؛، ت بعض من بعضهم مثمرأ وهؤلاء 
؛٣٠نثثأ وؤلمألأاأة\ث?واوبمد١كنأنجوأؤكثاتآ ومهلعت ١إمئ١با ؤيأوأ 

"ْنر؛يأقثآعمتلهم محبهن َؤقإك ثبرءوأمع كآ 
الحدي.من أشد كون قد الذي النفي العذ.اربه من التبرؤ وهذا ]البقرة[، 

افهلولاية خالفة ولايته هل وأحواله شانه ق ييحش، أن يد لا وهنا 
١^٠من محكل ذللثج، غر أو أولاد، أو زوجة أو ونير، أو لأمتر كانت، هق، 

الأية.ق داخل فهو سبحانه اممه لولاية محالفة ولاية 

واخمحار.بمحرف ٤  ١٣"Y/ المان ضواء أ١ 



٩^ءءً^^^^؛ً^^؛ً^ً^ًً^^^ًً؛ًً^؛ًص،اأأ ء^|ضاهوا«مرةااكهف 

العتاد)من الألوّى• قال وأرصدنا، وهيانا أعددنا )أعتدنا( ومعنى 
إحدىمن فأزول أعددنا أصله وقيل: الحاجة، قبل الثيء ادخار وهو 

اعنذثاجهملأكفه()قء البغوي! قال هيأنا(ُه، أي واحد والعتى تاء الدالن 
ييياما النزل وقتل: مثواهم. هي عباس: ابن قال منزلا، أي: 

قبريالثاق وعل لالفيفإآُ'*، كالنزل عندنا لهم معدة هي يريد للضفا؛ 
وبإنزله، يكرم أن الضيف، حق من لأن والتهكم، الاستهزاء محرى الكلام 

اللهاستهزأ الحق؛ عن وتعاموا اش بايامتف واصتهزووا عقولهم عهللوا أمم 
تدقؤندنجآؤ;نَمحأ تعال: قال كإ منزلا، جهنم لهم وجعل حم 
يفلهربإ الإخبار التثشر: )وحقيقة عاشور: ان قال ]التوبة[، ه ٢ ليو 

بهأريد إذ حقيقته، صد ق مستعمل هنا وهو الباء( )بفتح الخثر مرور 
ءالاءعند معدود وهدا المخآرين، لحزن موجب، وهو بالحداي،، الإخبار 

عملل محرؤج لا بضده الضد به يلأن حكمه ؤيموحا اسعاره، اليمان 
ءاثور:")وإءلهاران قال التمليح('م. أو التهكم، معنى عل إلا أحد 

الأيةق الكافرين إل الضمير باعادة أفحبوا، يقال: أن دون كفروا الدين 
وحملةلها. التوبخ إحلهار ق وزيادة بدلالتها، الحملة استقلال لقمي قبلها، 

بانفاكد باوليائهم انتفاعهم لإنكار مقررة نزلا للكافرين جهم أعتدنا إنا 
('؛'.إن بحرفح أكد ولدللث، عنها لهم محيص فلا نزلا لهم أعدتر جهنم 

واختمار.بتصرف  ٩٢٣ / ١ ١ للألومحى العال روح بر تق)١( 
)آ(ضراوغوىه/«اآ.

واختمار.بتصرف ٢ ٠ ٧ ٣; والخوير التحرير )٣( 
)؛(التحريرواكويرا-ل/أ؛ّ



إقواق1تسود5ادبجفءحيجوةح>ًًًًًًًًًًً؛ 
آذانق الصمم أن إلا والستة؛ الكتاب ق المعنى هذا تأكيد ومع 

والوحياتية،بالعبادة هث اممه ؤإمحراد الحق قبول وين بينهم حال الكفار 
الضلال.ق فتتاهوا شتتي أولياء دونه من وانحذوا وصموا فعموا 

وعزيركعيسى البشر عبد من قمتهم أهله، عند الشرك ألوان أكثر وما 
والخن،الأصنام عبد من ومنهم الملائكة، عبد من ومنهم اللام، علميهيأ 

العافية.اش ال نوالأشجار، والأحجار، والقمر، والشمس، 
ذلك،ينفعه فلن الله دون من وعبدهم أولياء من الإنسان اتحد ومهإ 

دوينن ءل أدتوترآشم،مه ؤ ن تعال قال بخرك،ا ياتيه ولن 
وتتثطايندوتج\ؤ تعال! وقال [، ١٦]الرعد! ه ساولاصثأ آثه

هذهكل إن ثم تجأه]الفرقان[، بمئذإةان^تايؤهيل 
ؤثاودومبمشرهم ؤ تعال! قال ك،ا القيامة يوم عبدها ممن شرأ العثودااّتنج 

?أجآ٥١٧ئيم4بم-تدسكبنضآش 
ثيإمهنوءابمآ؛صإؤ قحل أن ثآ ماَكاى ثجنش 

]الفرقازا.^^_ؤلكطمما؛وئرجه 

بالأخسريننخركم هل اممه: نبي يا لهم قل )المعنى: الشنقيهلي: قال 
منتفضيل صيغة فالأخر وأضيعهاؤ أعإلأ الناس أحسر هم الذين 

تمييز،ه )ؤأ-منلأ الألومحي! وقال التثاحر(ُآُ، مال نقص وأصله الخسران 
—والكشر للقليل شامل والصالر الإفراد، التثمييز ق الأصل أن ~مع وجع 

لحميعها(أأ*بالحران شمول وقصل. أعالهم بتنؤع للايذان 

سر.بصرف  ٤١٤م المان أضواء ( ١) 
سر.يصرف  ١٤٢ ١/ ١ للألومى المعاق روح ضر )٢( 



ًًأقهماداتّودْاُمف

أتعبواالذين ه ؤآلأ"سؤاأتلا القوم أتبما ،ُثةره ١٥٣الطبري؛ قال 
طلبا،يدركوا ولر وهلاكا عطبا به فنالوا ربحا به يبتغون عمل ق أنمهم 

ؤهل'ثدربقوله؛ عنى ووكس، رحاوْ فخاب، ربحا، يرحو سلعة كالمشزى 
طهوهو مطع، طه وأنه مصيبا، فته محبه عملا عامل كو 

منوأمثالهم ة والشإمكالرهابنة حائر؛ الإيإن أهل طريق وعن مسخط، 
دينأي أهل من كفرة، باطه ذللث، ْع وهم ضلالتهم، ل الاجتهاد أهل 

هم]الكهمه[، سلأتتجنج ى'محثؤا ض ):وض القيم؛ ابن قال كانوا(*"، 
ؤ؛.؛■ ٢٣"م-شإ همه ئجمكت ثم مى ثبأؤإ م! ؤ بقوله؛ عنى الذين 

يثاثجزءؤإ ؤأ>كثلناكزء و3اذأؤع؛أئسمأ ؤ وبقوله؛ ]الفرةان[، 
]البقرة[(*".ه لأج 

اليهودهم ومعد؛ عباس ابن قال فيهم؛ )واختلفوا الثغوي؛ قال 
الصوامع.ل أنفسهم حبسوا ^ '؛كيا ؤ الرهبان هم وقيل؛ والنصارى. 

فهدمالتحقيق، عل حلافا ليس وهذا حروراء(*"، أهل هم عل،• وقال 
رومعنىكثير؛ ابن قال نزلت،، وفيمن الأية نزول سبب عن ليس■؛؛، الأقوال 

وانمارىاليهود تشمل كإ الحروؤية تشمل الأية أن ه؛ عل عن هال.ا 
مكيةالأية فإن أعم؛ هي بل الخصوص عل فيهم نزلت أما لا وغيرهم، 

كل3، عامة هي ؤإنإ الخوارج، وجود وقل والتماري اليهود حهلاب٠ قبل 
مقبول،عمله وأن مصيم<، أنه محب مرضية طريقة غير عل اطه عبل. من 

أصبهعائلا ٢ بزمذثث وحوم ؤ تعال؛ قال كإ مردود، وعمله محطئ، وهو 
واختمار.يتصرف ١ ٢ ٦ / ١ ٨ الطري ضر )١( 
سر.يتصرف ٩ ١/ والخهمية غزوالعطلة عل الإسلامية الخيوئى احت،إع )٢( 
سر.بتصرف ٢ ١ ١ م/ البغوى ضر )٣( 



إقراىتسورةاثمفءءء

ماععأوإمرأصنينؤ تعال! وقوله ]الغاشية[ ا؟ه ثمهبا٢^٣؛؛،را أ؛ 
^^^٢ؤ تعال: وقال ]الفرقان[ ه  ٦٣قتةنمئأ 

هدهق وقال [. ٣٩]النور: ثقاه وبجدء حئإداجثآء٠> *آء ينسهألْلعثان ينز 
نرأئن ؤ فسرهم؛ ثم ٩؟ ؤذألأحسؤثآمح نخركم أي؛ ؤشهو'فءثمح الأية: 

ءمتأوأأتيرمشروعةغيرِ باحللة أعإلأ عملوا أي• ّنيمذآ-تيئادتاو 
محبوبون("*.مقبولون وأمم ثيء، عل أمم يعتقدون ءن-٢ذصعاب 
عد:بل ه لأسلأ عد: يتهي لا الاستفهام أن إل عهلية ابن وذهب 
بالديننخركم هل توبيخا: الكفرة لهولاه قل )انمى: قال: 0^، 

أمميظنون ذلك مع وهم الدنيا الحياة ق سعيهم وصل عملهم حسروا 
ؤ\إ'هف\قىءإ\'لهم: فقل ذلك طلبوا فإذا يصنعونه؟ فيإ محسنون 

وهوبالثّعث(رأ*، ا.الكذ؛ين العرب كفار من ااخاهلبين صفة وهذه ولثأده؛.ه، 
كلههذا )ويضعف بقوله: الأقوال بقية صعق أنه إلا وجاهته، له قول 
الطوائفهن.ه من وليس )ثاشت،رهروفآبمه ؤاوساقيكميأ ذلك يحد قوله 
ماحذا فامحه الأوثان، ءبالة مشركى صفة هذه ؤإنإ اممه، بلقاء يكفر من 

منبحفلهم أخذوا أقواما ذكرا عنهإ ادإه رصي وسحي وعل أولأ، قلناْ 
منمحدد لا الأقوال هذه أن منها بأجوبة: ذللئج عن ومحاب الآية(ُ*ُ، صدر 
افهلقوا إن أمم يظنون هؤلاء أن ومنها مبق، كإ الأية فيهم نزلت 

منزلةفانزلوا فيه، اض يعذحم بلقاء كافرون فهم باطل، وظنهم أكرمهم، 
دلائلالحوزي؛)جحدوا ابن قول يثبه وهذا مهللقا، اش بلقاء يكفر من 

الله.برسول بكفرهم أمم وذللثه والحزاء، بالبعث، وكفروا توحيدْ، 
واختمار.يتصرف ٢ ٠ ٢ م/ ممر ابن تضر )١( 

واختمار.لأينءط؛ةة/أ؛ّابتصرف )أ(الحررالوج؛ز 
)٣(اuبق.



^إقراهتسورةاثصف

كفرمن كل بأن كذلك ومحاب الأشياء('"، -رانْ كافرين صاروا والقرآن، 
يعمله أن يعلم من مهم ذكن الخامرين، من فهو ولقائه اش بايات 
سثهآًلمبقوله: هث اممه وصفهم وكمن كإبليس، ضلال 

العالميناللل أصحاب، من ا3كفر وكرووص [، ١٤]الممل: طلثاوعلؤه 
حالهمولسان رئاستهم، إلا الإيإن من يمنعهم ولا عليه، هم ما بضلال 

هؤلاءفليس [، ٨٠]البقرة: ؤلنسناأكازإلأأىاتاذنو3ات\ه ومقالهم: 
ثيء،عل أنم يظنون من المعنثون بل حامرين، كانوا ئن المعنيون هم 

آظيرومآ ؤ قال: الذي ابتتتن كصاحب أثابم، اممه لقوا إن أنم وبحون 
]الكهف[.ذإف٢،^^ثنابجامثلثاءوبي ألكثاعمئاينهول؛ن 

قيه:نزل الذي وائل بن كالعاص قريش كفار من كثثر حال وهذه 
صاحب،قال ]مرم[، ^^ثرثابيثاوهاللأومحىمالأوولثالموأآه 

والمهلالم_إالوُت، يعد تثعن، له القائل الأريتج بن لخباب، ]،^ ١٤الخلألتن:)#?
وكايفأقضيلث،('"، وولداه وي البعث، تقدير عل ه ^لامحكن بإل له 

فاضرْ('م،بالحق أولانا )اللهم بدر: يوم قال أنه روي الذي جهل 
تقليدأ.تابعوهم الذين الآكفر رووس أنلع وكالخهالمن 

أتيم)معناه •؛ظقيه: الثنقيطي قال فقد الأية ق الخوارج إدخال وأما 
منأمورأشنيعة يرتكبون لأثم فعلوا، ما يقدر الأية معنى من فيهم يكون 

وهمسعيهم صل فقد والسنة، الكناب معنى هي أنبما ويعتقدون الضلال، 

)ا(زادافر؛/ههأ.
)آآ(ضرالخلألينه/ا-أمآ.

.٥٣٤ ١/ للسوطى الخصائصالكثرى )٣( 



الجاهرين(ُآُ.الكفار من أقل كانوا ؤإن صنعا، محسنون أمم محبون 
الكتابعن أعرض من كل حال وهذه صحح، ■؛هئك قاله وما 

الصوفية،وصلال والرافضة كالخواؤج غيرهما، ق الهدى وهللس، والسنة 
إحدىعل اليهود افارقتر ت بقوله الله رمول عنهم حديث، الدين 

علالنصارى وافرقت، النار، ق وسبعون الحنة ق فواحدة فرقة، وّمحين 

والديالحنة، ق وواحدة النار ق ومسحون فإحدى فرقة، و١سعين ثتمن 
الحنةق واحدة فرقة، وّسعين ثلايث، عل أمتى لتفرقن بيده محمد نفس 

.٠٢٠الحإعة قالت هم؟ من اف، رمول يا قيل المار. ق وسبعون 
وغيرهابلادنا ق والالي؛راليين العاإإنيين من وكثير الزنادقة حال وهده 

عنوسلخها الأمة لغريس، يالمشاؤع ؤيقومون نحهلطون فهم البلاد، من 
البعث،ؤإنكارهم لكفرهم صنعا، محسنون أتيم ومحبون وثوايتها تراثها 

وضلالهملحهلهم أو أصاد، ربانية ليت، الشريعة أن يرون فهم والمشور 
لهم.الشياهلن تريثن من وهدا الله، مراد يعارض لا ذللث، أن وظنهم 

مسيلهق وجهادهم باطلهم عل صيرهم حلد من لعجب، المرء ؤإن 
مسنةعشرين من ال الفنثر محاول من فمنهم والوقت،، والحهد بالمال 

ماونال الأحوال تغيريتؤ حتى المرة، بعد المرة ويمغ يقمع هو نم وأكثر، 
لامسنمتاعهمالدنيا سعادة محصلون أمم يقلن  ٧٢٠قوائم دلل—، ومع أراد، 

مسثةله> ذحفميم، من أمبم( وس ؤ تعال! قال واللداُت،، بالشهواُتج 
لمرن.'آكنمحتونأنشح. وقال. ا، طه ل ■٩ ؛٢١ أعمى■ آلقينمّه بجمّ وبمثر؟ُ صكا 

سمحلأممون

يتصرفواختمار.٤ ١ ٥ اليانT/ أصواء )١( 
\،م(،وصححهالأواف. ٠١٢) U١٣٢٢/٢جهابن )\(سنن 



^|فراهو(سورةامف

منيتفق مما وغرم، الخد من أي الدئيا! )ق I ججئلشه اكاصمي قال ]التورا، 
للقلبموحع )أليم، I مقلقع عدى الوقال ، ٠١٠(الدنيوية اللأيا 

علوجراءته لهم، المر ومحبه لمان، اللإخوانه ه لغواليين، 
أعراصهم('"•

وصعقالمؤمنين بعض عجز من ^ المرء يعجب هؤلاء مقابل ول 
ملبيموقف له من منه وأشد موقفا، له نحد لا بعضهم بل مواقفهم، 

واهية،بحجج الأولمن مدافعة وعن العمل عن الاحرين يعوق أن مجاول 
.٠٢٠الثقة(وعجز الفاجر جلد )أشكوإللئ، يقول! عمر كان هدا ولمثل 

ه^هملأمئإؤماكنقظ ؤ ٠ وقوثه 
أقامالتي وبراهينه الدنيا، ق الله آيايت، جحدوا رأي• كثير• ابن قال 

فيهيدخل وهدا الآخرة("ُ، بالدار وكدبوا رمله، وصدق وحدانيته، عل 
الكتابأهل من وغيرهم أصالة، والمثور ؛اليعث، المكذبون المشركون 

.اممه برسول بكفرهم أمم )ذللث، الحوزي؛ ابن قول بجينه فيه لحولهم 
)قولهظك: عثيم؛ن ابن قال الأشياء(ًُ*، حده كافرين صاروا والقرآن، 

الذينلكن كلتاهما، الظاهر الشرعية؟ أو الكونية ؤُثانترهتأيم، تعالت 
اممهأن والدليل الكونية، يكذبوا ولم الشرعية، ه^،كذ؛وا الرسول كذبوا 
ولاهك، الله يقولون! والأرض؟ مواُت، الخلق من سئلوا؛ إذا أمم أحير 

.٣٤٠)ا(محاّناكأرلي/
ثر.ييتصرف  ٥٦٤صرت الرحمن الكريم تثبر ، ٢ر 

. ١٨٥بيةص; لأن الخسة )٣( 
ممره/أ،أ.يرابن )؛(نف

افرأ/ههآ.)ه(زاد 



ءإضاداتسور٠اريف 

الشرعية،، IjIjNIjكذبوا لكنهم اممه، ْع حالقآ هنالكف أن يدعي منهم أحد 
الآية(ُأُ.ق داخلون فهم به، حاء بإ كذبوا الرسول:٠١ كذبوا 

ؤقال؛ كإ قبوله، وعدم بطلانه فمعناه عملهم حبوؤل وأما 
يومممر؛)وهذا ابن قال ]الفرقان[، ؟و •١٢ ^^؛جلأنشل 

الأنه فأحثر وثر، محر من عملوا ما عل العباد محاب حنن القيامة، 
فقدترلأما ثيء؛ لهم~ منجاة أما ظنوا ~التي الأعإل من لهم يتحصل 
خالصايكون لا عمل فكل المتابعة. ؤاط الإخلاص U الشرعي، الثرٍل 

وقدهذين، من نحلو لا الكفار فاعال باطل• فهو المرضية، الشريعة وعل 
ميء،أما اعتمدوا أعإلأ عملوا لأمم القول، من أبعد فتكون نحمعهإ، 

بالكلية('".ثيء لا إما إذا العدل، الحكيم عل عرصتق فنا 
الدابةبعلن انتفاخ الحبومحل )وأصل ظق قهلّس، سيد قال لطيفة— 

لوصفثيء م، أنوهو تموينا، ثم الكلأ من سام بنؤع تتغذى حنن 
البوار!('"،إل تنتهي ئم رابحة صالحة يفلنوما وأصحاحا تنتفخ الأععال؛ 

والباء)الحاء هس! فارس ابن قال اللغة، له تشهد لهليف، معنى وهذا 
الكافر،عمل اش أحبهل يقال؛ أر أو يهللان عل يدل واحد أصل والعناء 

بطنها('".لذك تممح لحر الداة اكل أن ظلإهل: الأم وأنا أبطله. أي 
أقوال.ثلاثة معناه ق • • ه• اُبموزى• اثن قال 

له.طاعة لا وازكافر بالطاعة، يثقل الميزان أنه أحدها؛ 
مايقال! الأعرابير؛ ابن قال دد.رأ. لهم نقيم لا المعنى؛ أن والثاف؛ 

واختمار.يتصرف  ٦١١٤! االعيم؛ن القرآن شر )١( 
واختمار.يتصرف ١ • ٣ آ"/ ممر اين شر )٢( 
سر.يتصرف >،/٠١٨ القرآن فللأل و )٠١( 
١ّ ٢ ٩ Y/ ظرس لاين اللخة مقاسي معجم )٤( 



لهميكون ولا بم، يمد لا فالمعنى؛ لخسته• قدر، أي؛ وزن، عندنا لفلان 
الوزنلأن لهم" نقيم "فلا قال،؛ أنه والثالث،؛ منزلة، ولا قدر اممه عند 

١^.حزلاع واقعة الأ/ال وكل الأنارى(ّ، ابن ذكره لهم، لا علهم 

.yc><i/ljyi\اد زا 



=إقراهتسورةالمف 

أذلاءالحساب ق فهم القيامة، يوم وزنا للكفار يقيم لا بحانه الله 
كانواالدنيا ق أمم ْع منسيون، مهانون جهنم نار ل بعدم ومن حقراء، 
الأجساممن لهم كان ولربإ المومنتن، الله عباد عل ؤيتطاولون بمالون 

والإعجاب،الدهشة ويم الأنظار يالضت، ما والثاراُت، والهيئايتج والأموال 
سمحاثرلم،م ؤر,إدا منهم؛ المنافقتن ق تعال قال بالخواتيم، انمرة لكن 

هئمممنممحئآشأزألإوثم و ق
ثئغزق قتعفزم أم أم لهز يتثمزث عقيتِ تؤآء ه نمثلإو0 وئم بمدوث 

نبيهدأ مرث تعال قال ]المنافقون[، ه ١٥١^٢إنآقتلأنجييىآلضمآلثنسؤ^رك٥٥٢

ولاقبمشؤ وقال! ]١١^^[، وه وهلمكثوف ألدودرهذآنثتيم آلءثوق 
ب. ْكغرود، وهم بمنبأمجثاؤ،ألدتاويرمقأنمثيم آنوقمنأولiتذلمحإقا

ؤفلأم؛ثالإولمصقم.الكهف: ل هنا وقال ]التوبة[، 
القيامةيوم ميز الالعفليم الرجل ليأق "إنه مرفوعا: قؤص هريرة \لي وعن 

•٠١٠ثتم إن اقرؤوا بحوصة. جناح اش عند يزن لا 
رجلفمر أمه من يرصع صبي "ينا قال: المي. أن ه هريرة أثى وعن 

هدامثل ابني اجعل اللهم أمه فقالت، حنة وثارة فارهة دابة عل راكب 
علأتل ثم م محيى لا اللهم قتال إل نم إل يأمل الثدي نزك 
محكيوهو اش. رسول إل أنفر فكال ~نال فجمل ثديه 

X٢٧٨٥)٢١٤٧/٤(،٣حيم٤٤٥٢)١٧٥٩/٤سمى



الصفسورة إثراتات ^

بجاريةومروا قال! يمصها'اُ~ فجعل فمه ق ثاية البإصبعه ارتضاعه 
ونعماض حثي تقول: وهي مرقت زنيت ؤيقولون: يضربونبما وهم 

فقالإليها ونفلر الرصاع فترك مثلها ابني نحعل لا اللهم أمه فقالت الوكيل 
حمنرحل مر حلقى فقالت الحديث تراجعا فهناك مثلها اجعلني اللهم 
-يذهومروا مثله نجحلني لا اللهم فقلت مثله ابني اجعل اللهم فقلت الهيئة 
ابنينحعل لا اللهم فقلت سرقت زنيت ؤيقولون يضربوما وهم الأمة 
الاللهم فقلت جيارا كان الرجل ذاك إن قال مثلها اجعلي اللهم فقلت مثلها 

اللهمفقلت تسرق ولر وسرقت تزن ولر زنيت لها يقولون هذه وإن مثله نجملني 
فإنيمارأة وأط كافر فإنه الراكب "U البخاري: وعند مثلها"'"، اجعيي 
اممه"'".حثي وتقول تسرق ؤيقولون الله حثي وتقول تزف لها يقولون 

اممهعند والموازين الباقية، بالمعاف ؤإنإ الزائلة بالصور ليت؛ فالعبرة 
علرجل "مر قال: الساعدي سعد بن سهل فعن الدنيا، موازين غثر 

ْبنرجل فقال: هدا؟ ق رأيلث ما جالس: عنده لرجل فقال الله. رمول 
يحي.أن حي ؤإن ينكح أن حْلب إن حري والله هدا الناس، أمراق 

رأيكما اممه.ؤ•' رسول له فقال رجل مر يم الله رسول فسكت قال: 
إنحري هدا المن، المفقراء من رجل هدا الله، رسول يا فقال: دا؟ هق 

لقوله.يسمع لا أن قال ؤإن يشفع، لا أن شفع ؤإن ينكح، لا أن -حطب، 
قولؤيصدقه هدا""ُ، مثل الأرض ملء من حر هدا الله رسول فقال 

عنه.اف رصي هوأبوهريرة القائل  ٢١١
(.٢٥٥)• ١٩٧٦)"اهآ"ا(،صححيم؛/)آ(صححالبخاري

(.٣٢٧٩)البخاريصحح )٣( 
(.٦٠٨٢)إ(صححاوخارىه/آأ-مأ)



إثراداتاسؤرةاريف

قالُ"، لأبرْ' اممه عل م أقلو بالأبواب مدفؤع أشعث رب .•' المي 
يدفعونهفهم الناس عند له قدر لا أى بالأبواب )مدفؤع ت جمحا؛مح النووي 

حلفلو أي لأبره الله عل أقم لو له احتقارا عنهم ويْلردونه أبوابهم عن 
قالحنث س وصيانته سؤاله باحابة له إكراما اممه أوقعه ثيء وقؤع عل 

وقيلالناس عند حقيرأ كان ؤإن تعال اش عند منزلته لعفلم وهدا يمينه 
أعلم('".واش إحابته، ؤإيراره الدعاء هنا القسم محنى 

القيض،عل عنده المؤمن فقدر اش، عند له وزن لا الآكافر كان فإذا 
قاماوالموازين، المقاليد أعطت كاف الفجر فيل "رأيت الني قال 

قفوصعت حا، تزنون الي فهده الموازين' وأما الفاتح، فهدم المقاليدت 
بكربابي( جيء ثم فرححئ، حم فوزنث كفة، ؤ، أمتي ووصمتا كفة، 

ثمم فوزن بعشمأن جي،ء ثم فوزن، فوزن بعمر ء حم( ثم فورن، حم فوزن 
علفمعد عود مابن الني. "أص قالت ه عل وعن رفعت"'"، 

حنعود مابن سان( إل أصحابه فنفلر بثيء، منها يأتيه أن أمره شجرة 
مااش رسول فقال ساقيه، حموشة'" س فضحكوا الشجرة، صعد 

وسأحد"'ْ'، س القيامة يوم الميزان ق أثقل اف عبد لرحل تضحكون؟ 
عودمابن فرحلا والعجب، الدهشة ص ه نفيتإلك لر الحديثن تأمل 
سقلبه حواه لما أحد، حبل من اف عند أثقل الشر مثزان قا دقتهإ عل 

اش؟عند هوه وزنه فكم رحليه، وزن هدا كان فإذا إيإن، 

(.٢٦٢٢)٢٠٢٤/٤)١(صححيم
.١ ٧ ٤ / ١ ٦ ملم عل النووى شرح )٢( 
صعيف.إطدْ الأرنازوٍل: قال (، ٣٣٨)٩;احمد سند )٣( 

)حمش(.مائة  ٢٨٨آُ/ العرب لسان انظر الدقة، الخموشة! ( ٤ ) 
صحتحلغرم.قال ، Y٢٤٣/أحمد )٥(مند 



^|شراداتاسورةادمض

أمةمن واحل موى ليس الله عند وزنه هذا الذي معود مابن إن لم 
عمرحم ووزن الأمة من واحد وعثان فوزن، عثان حم وزن الذين محمد 

فوزن!أبوكر حم ووزن الأمة من واحد وعمر فوزن، 
و^^أزمحتءاتيورم،همة وقوله؛ 

اممهآيات واتخاذهم لكفرهم جهنم حزيناهم إنا ممرن)أي؛ ابن هال 
الرازي!قال التكذيب(ُأُ، أشد وكذبوهم حم، امتهزووا هزوا؛ ورسله 

أعالهمعل جزاؤهم الوعيد من وفصلنا0 ذكرناه الذي أي ء ذك )م 
أنتعال ثم؛؛ن ه لجآؤم ؤ لقوله: بيان عطف ه جهم و وقوله• الباطلمة، 

اتخذواأن الكفر إل أضافوا وأمم كفرهم أمرين! محمؤع عل اُبمزاء ذلك 
امتهزوواحتى والتكذيب الرد عل يقتصروا فلم هزوأ، ورسله اممه آيات 

/>أا

ي^^ي>كاثلإبتأكزدنيرلأ وقوله؛ 
عادةعل ه قوله:مقابل )هذا عاشور: ابن قال 

ؤاقمقابلة لأماق للاهتام وتأكيدالحملة بعدالإنذار، البشارة ق القرآن 
مامع بتاكيده مهتم غيد المومنبن جزاء أن يقلن لا لكي اس،خممياهنح، 

بصلةالموصول إليه المني وجعل والبشارة، الإنذار تقوية من لتاكيدين اق 
نظمخولف فلذلك أعالهم، بشان للاهتام الصالحات وعمل الإيان 
وصف،الخالقة؛؛ن ق هذا نشر تقدم وقد الحنة• جزاؤهم يقل: فلم الحملة 

[٢٩]الكهف: ه خسرادده!ا أحال ئاكسنُارا قوله: عند الحزاءين 

واخصار.يتصرف ٢ ٠ ٣ / ٥ ممر ابن تفسير ( ١ ) 
واحتصار.بتصرف ٢ ٥ ٥ / ١ ٠ للرازى الغيب مفاتيح تقبر ( ٢) 



=|فواهتسورةاثمف 

ه- ;٢ عثلأ لمحن عن م لاقيح الثنيمحتإما وشخم\' »امنوإ آدمي إن ؤ I وقوله 
قبل،من مستقر الخنان استحقاتي؛ لأن ب دونن الإتيان وق ]الكهم،[، 

لإيإنبممالخة نالوا بأنيم لهم تكريإ الاستحقاق بلام وجيء لهم، مهيأ 
هى' ثثأوى تممن ؤ ث تعال قال كإ وعملهم، 

قكإ ممرة وأما نعيمهم، عة ّّإل إيإء الخنايت، وجع ]الز-محرفح[، 
 I،ر؛ؤةنتلإطتلإنيهاُبموزى• ابن وقال ، ٠١('ممرة حنان إما الحدين

نحلقوا("؛.أن قل اش علم ق لهم كانت، الأساريت ابن قال 
ورموله،باق صدقوا الدين إن ذكره! تعال )يقول الطثري؛ قال 

ابنبلهم كانت، بطاعته، وعملوا ممه من أنرل وما اممه بتوحيد وأقروا 
أم٠ةثقال كإ الحنة، معظم والفردوس؛ الفردوس، 
والتجلوالفوماف الفراديز فيها خلاهزة ذاك إذ ت\وم° كانت 

وقالوأومطها، الحنة أفضل فقيل؛ ؛ الفردوس معنى ق واختلفا 
والصوابالأعناب، فيه البستان وقالآخرون؛ بالرومية، البستان آخرون؛ 

أيىحديث، فمنها ^^('٢،. الله رسول عن الأخبار به تظاهريتج ما للتج ذق 
وصامالصلاة وأقام ورسوله بالله آمن من قال؛ الّثيا. عن ه هريرة 

قحلس أو الله مبيل ق هاجر الحنة يدخله أن الله عل حقا كان رمضان 
إنقال؛ يذللثج؟ الناس ننبئ أفلا اممه رسول يا قالوا؛ فيها• ولد الي أرصه 

بيتهاما درجتن كل سبيله ق للمجاهدين الله أعدها درجة مائة لحنة اق 
الحنةأوسهل فانه الفردوس فسلوه اممه سألتم فإذا والأرصن الماء بن كا 

واختمار.يتصرف ٤ ٩ / ١ ٦ والتنوير التحرير )١( 
)أ(زادافرإ/أ0أ.
يتمرفواختمار. ١٣٠)يسمو\بيح\ا 



هأنس وعن الحنة"'"، أمار تفجر ومنه الرحمن عرش وفوقه ابنة وأعل 
فقالتIالني. إل أمه فجاءت وهوغلام بدر يوم الحارثة أصب قال؛ 

وأحتسبأصبر الحنة ق يكن فإن مني حارثة منزلة عرك قد الله رمول يا 
واحدةأوجنة ملت؛ أو ومحك فقال! أصغ. ما تر الأحرى تكن ؤإن 

الفردوس"'".جنة ق ؤإنه ممرة جنان إما هي؟ 
وعملواوقلو><رم، امنوا الدين إن )أي؛ بةنا؛قع! المعدي قال 

وأعاله،عقائده الدين، حميع الوصف، هدا وثمل لجوارحهم، الصالحات 
الإبانق احتلافهم ~ءل فهؤلاء والبامحلتة، الظاهرْ وفروعه أصوله 

الحنة،أعل ا،لراد أن محتمل الفردوس. جنات لهم الصالح- والعمل 
الصالح،والعمل الإيان فته كمل لمن الثواب، وأن وأفضلها، وأوسطها، 

خمعفيشمل الحنان، منازل حمع يراد أن ومحتمل والقرب؛ن. كالأنبياء 
حاله،كل؛حس._ا والمقتصدين، والأبرار المقرلن ص الإيان، أهل حلبقات 

إلالضان، الحمع بلفظ الحنة ولدكر لعمومه العنيين؛ أول وهدا 
الأشجارأو الآكرم، عل المحتوي المتنان الفردوس ولأن الفردوس، 

لأهلوضيافة نزل الفردوس فجنة الحنة، حمح عل صادق وهدا الملتفة، 
كلعل محتوية منها، وأعظم أجل ضيافة وأي الصالح، والعمل الإيان 

الأعن،وتلذ الأنفس تشتهيه ما وفيها والأبدان، والأرواح للقلوب نعيم، 
المغردةوالخليور المثمرة، والأشجار الماضرة، والرياض الأنيقة، لمنازل اس 

والخدم،الحسان، والمساء الشهية، والشارب اللديدة، والمآكل الشجية، 

(.٦٩٨٧)٢٧٠٠/٦)١(صححاسرى
(.٣٧٦١)١٤٦٢/٤)٢(صمحالخارى





ء^ء^«ءء؛ءءءحم،لإمح
•الأيات من غيرها إل ]مريم[، ه يخأتيستيدإإي 

بالإياناش طاعة أن عل الدلالة فيها الايات هذْ قيل فان تنبيه- 
أحدكميدخل لن * وقولهالجنة• دخول ل سبب الصالح والعمل 

اشيتغمدن إلا أنا ولا رر قال! افه؟ رسول يا أنت ولا قالوا! الجة،١ عمله 
ليسالعمل أن فالجواب! ذلك. عل إشكال بسببه يرد ،٠ وفضل منه برحمة 

الحنةدخول قبب منه، قفل وتقبله افه، تقبله إذا إلا الجة لا.خول محببا 
أوجهوللجمع لدخولها. محببا يكون لا وغيره بفضله، الله تقبله ما هو 

تعال('اُ.اممه محي والعلم أظهرها. هدا أخر، 
مكافأةمن أو المنزل من يكون أن قاما محه؛ الكلام تقا.م فقد النزل أما 

فلملتهكمازكفار ؛خلاف، ها، حقيقته عل الث1و( عل وهو الضيف، 
مكافأةهي العفليمة الحنان فهدم ومكرم. مهان بان فشتان والاستهزاء، 

النزلهدا مقابلة وق العزة، رب عل صنوفا نزلوا إذا الصالحن اممه عباد 
كثير!ابن قال الأشياء. ثنثتن قبضيها وأكثر، أكثر افه فضل يظهر بداك 

عمالأ؛ّعوبم n أبدا، محها يفلعنون لا فيها، ساكنين مقيمين أي• ن؛ •غيزب رأ؛ 
الشاعر!قال كإ سواها، محبون ولا غيرها، عنتارون لا أي! ؛؛ حولا 

أمحزل(ّ.فزيها ولا محوائ المأو،لأأنا;امحا 
آ-صغنارمحا ت: المار ق يصتلرخون أنبمم ق بالكفرة )تعريض البقاعي! قال 

ومحبهمإلها، ركونبمم من ال•نتا ل كان ما عكس آ ١ ٠ ٧ ]المؤمنون! ء نبا 
٠٠٢بمفارقتها('رحم إل وشوقهم عنها، المومتئن وعزوف، فتها، القاء طول 
واختمار.يتصرف  T٤١٨/ البيان أصواء )١( 

)أ(فراينممره/؛«\.
.١٨٦/٥لاJقاءيالدرر نظم )٣( 



=|قواهتسووةاومف 

علبيه ملأّموذياهنح قوله: )ل ه: ممر ابن قال لطيفه- 
أنهداؤا الكان ق هومقيم فيمن يتوهم قد أنه مع لها، وحبهم فيها، رغبتهم 

عنمحتارون لا السرمدي، الخلود هذا ْع أمم فاخر يمله، أو يسأمه 
بدلأ("<.ولا رحلة ولا فلمنا ولا انتقالا ولا متحولا ذلك مقامهم 

؛ؤع،قهاآلتتوثحنةق وهم التحول لهم وأنى السأم لهم فأنى 
هداعن التحول لهم وأنى السأم لهم أنى أم ، [ ١  ٣٣ت عمران ]آل ه وأيوهوأ 

لقوه.ما أويشبه يقارب غثرْ ل وضيافة إكراما يروا ولن لر الذي المنزل 

سر.يتصرف ٢ • ٤ / ٥ ممر ابن تقسم 



المفسوية ء؛ءإماد1ات 

اههوماسيحمبحواسارء

إنسانمن وما الفاصد، ولغ المناغ تحصيل حب عل الإنسان جبل 
محمقأن محب إنه بل يسلكه، درب أو محال أي ق حامرأ يكون أن محب 

ممرق يوافقه بإ فخاطسؤ هازا القرآن راعى وقد دوما، والأرباح المكاسس، 
ٌبين*حران فيه عإ والبعد والربح الفوز يدعوكحقيؤا الأيايتإ، من 

تعلقما إلا والخسارة الربح من يعرف لا الناس ص ممر كان ولئن 
منومحدر الباقي الحقيقي للريح يدعو فالإسلام الفاق، واiتاع بالأموال 
فيهاوالأرصى السإواُت، عرضها لحنة يدعو حارة؛ وراءها ليس حارة 

أخمدالحار بشر، قلب عل حطر ولا صممتا أذن ولا رأيتر عن لا ما 
إلباقية حزن، ولا فيها هم لا مرض، ولا فيها تعس، لا بانيها، والرحمن 

ضيقامكانا فيها الكمار يلقى تدر، ولا تقي لا تلش نارآ ومحدرهم الأبد؛ 
الزقومهلعامهم مهانن، ذراعا سبعون ذرعها سلسلة ل مقرنن، 

الوجوم،يشوي حميم وشرابمم جؤع، من يخي ولا بمن لا لن، والع
الأبد.إل باقية ذللث، عل وهي وفراشهم، وشراببمم حلعامهم النار 

أماقريبا، ضررها يزول أو تعوض أن يمكن الدنيا ق حارة كل إن 
بنكإ الأمر يل تعوض؟ فاني الخاسرين س افه كتبه وقد القيامة أتت، إن 

أءملط^ءافانمق  ١٩اؤجصإ للي ئال •>ئإداحاءلمل-همألمؤن ؤ وعز• جل ربّا 
•]الومنون[ ء ••١ قممجإظريخيا جصى 

أمورل ذكيآ حريصا العريض الطويل الرجل تحد أن انمصبا فمن 
آخرتهأمور ل تحده ثم وصناعة، وزراعة تحارة ص شؤونه ق حاذقا دنياه 



إقواهتّورةارمفء

)وأعظموصفه; ل ظه القيم ابن قال ما وأجع أحمل وما ! ٠^٠٧بلثدأ 
من:با ورصي الأجرة، عل فاثرها وعاجلها، بالدنيا اغتر من غرورا الخلق 

ؤيقولأنفع. والقد نسيئة، والأخرة نقد الدنيا يقول! حتى الأجرة؛ 
 Iمتيقنةالدنيا لدات آجرت ؤيقول موعودة. درة ولا منقودة ذرة بعضهم
أعظممن وهن«ا للشك. الشن أيع ولا فيها، مشكوك الأجرة ولدات 
خافتإدا البهيمة فان منهم، أعقل والبهائم ونويله، السيهلان تلبيس 
وهوعهلثه فيه ما عل يقدم وهذا ولو عليه تقدم إ ميء مضرة 

الاسأعفلم من فهو آمن إن الضرب، فهدا ومكذب،، مصدق ب؛ن ينظر 
خثرالقد القائلI وقول له. فايعد يؤمن ل؛ ؤإن علم، عل أقدم لأنه حسرة 

تفاوتاؤإن خثر، فالقد والسيئة القد اوي نإذا أنه فجوابه السيئة، من 
واحدكنفس كلها والدنيا فكيف، خثر، فهي وأفضل أكثر السيئة وكانت، 

اممه!رمول قال قال! شداد بن المتورد حديث، ق كعا الاخرة أنفاس من 
بمفلينفلر اليم ل إصبعه أحدكم يدخل كإ إلا الاخرة ق الدنيا ما 

ؤإذاالخهل، وأقبح الغبن أعظم من السيئة هذه عل القد فإيثار يرحع"ّ. 
الإنسانعمر مقدار فإ الاخرة، إل بمجموعها الدنيا نسبة هذا كان 

اليسثرةالمدة هذه ق العاجل إيثار ت بالعاقل أول فاي،ا الاخرة؟ إل بالسثة 
عنمنقطع صغثر حقثر ثيء ترك أم الاخرة؟ ق الدائم الخثر وحرمان 

قولوأما لأمال.هأ غاية ولا لعاددْ ولانبماية له'أ' قيمة لا ما لياخذ قرب 
منشك، عل تكون أن إما له: فيقال فيه، لمشاكوك متيقنا أترك لا الأخر: 

إلاتركت؛ فا الشن عل كش-تن، فإن الشن، عل تكون أو ووعيده اممه وعد 

الأس.وصححه (، ٢٣٢٣) ٠٦١الترمذي؛/ ض )١( 
)لإ(أيلأماورفة.



اثمفسردة إشوايات بع 

ؤإنله، انقط1ع ولا فيه شك لا متيقن لأنه قرب عن فانية منقهلعة ذرة 
ووحداسهوقدرته وحوله عل الدالة الرب آيات فتامل شك عل كنت، 

حاءتما أن لك حتى مناظرأ أو ناظرأ ض وقم ونحرد رّمله وصدق 
والأرضموات الرب العالم هذا حالق وأن فيه شكر لا الله عن الرمل به 

فقدذلك غثر إل به نومن رمله به أمحرت ما حلاف عن ؤيتقدس يتعال 
.٠١ومالكه('ربوبيته وأنكر وكذبه شتمه 

ومابينهإ، فرق من اممه جعل وما والأحرة مثالأللدنيا •أمحا؛مح وصرب 
وأحنهاالواصع أصح ل مجدية خهل رمللث، فقال؛ فيها العباد من أرائه 
ابعواتلرعيته وقال أشجارها وغرس أتبمارها وثق مياها وأكثرها هواء 

الناسسبقه تحلف، ومن فهوله مكان إل سبق فمن فيها الأماكن أحس إل 
أصحابمن وبقي فيها مساكنهم وتبوووا منازلهم فاحذوا المدينة إل 

لهاكبيرة شجرة اليدان عل وجعل السباق ميد.ان لهم ونصبا الحسرات. 
وعلميهاالفواكه أنولع كل من الشجرة ول جارية مياه وتحتها مديد ظل 

قليلفعن وظلها الشجرة بزه تغتروا لا لهم وقال الأصوات عجمة طيور 
مدينةوأما أطيارها وتموت ثمرها ؤينقطع ظلها ويذم_ج أصلها من تحتنا 
ولارأت عين مالأ وفيها محرميي ونعيمها مديد وظلها دائم فاكلها الللث، 

طلبهاق فخرجوا -يا الناس مع فبثر قلتا عل حطر ولا ٌممتج أذن 
وظمأوحر ونصتا تعب أثر عل الشجرة بتلكا فمروا وجوههم عل 

نغإتوسمعوا )مرها حلاوة وذاقوا ؛فللهّا وامتظلوا تحتها كلهم فنزلوا 
مراكبكموتضمروا أنفكم لتحموا تحتها نزلتم إنإ لحم فقيل أطيارها 

وامحمار.بتصرف ٢ ٢ / ١ اللكل الخراب 



=إقواهسسورةاثٍف 

اّسدركتمالقبر صاح فإذا أهبة عل وكونوا للركوب فتهيووا للسباق 
اللسلوالماء الفلاJل الظل ندع كتف الأكثرون فقال الباق حلة 

فروالواكب والغبار الحر ق الحالبة ونقتحم والراحة النضجة والفاكهة 
الحاصرالقد نبح وكيف الأمعاء فيها تق0غ التي المعهلثة والمفاوز البعتد 

منقودةوذرة نراه لا ما إل نراه ما ونترك البعيد الأجل إل الغائبة بالسيئة 
به،سمعت شيئا ولع تراه ما حد غد، بعد موعودة درة من أول ليد ال 

البعيد بلد ل لغاب نتركه كيفا حاصر عيش وهدا اليوم ينو ونحن 
هدامهامنا ما وافه وقالوا واحد ألفا كل من ونيص إليه• نصل متى ندرى 

أطيارهاومورتا ثمرها وانقهلاع قالحها دنا قد شجرة نحتا زائل ل ظق 
الالذي الهيء والعيش يزول لا الذي الظاليل الظل إل المسابقة ونترك 
أنظل تحت، استراح إذا بالمسافر يليق وهل العجز أعجز من إلا ينقطع 

إلاهذا وهل وبالرد بالحر التأذي حشية وطنه ؤيتخذ عليه حثاءه يضرب 
الثداروالدار السباق فالباق السفه أسفه 

هزاربدار يا الدنهذه ما حاري الثرية ق اثنيثة حكم 
الأسفارمن مفن أعإركم ا سراعاإثممآربكم اقضوا 

عواريفإثهن نمترد أن وبادروا الشباب حيل وتراكضوا 
الدارببمذي فر معل أنتم زائل ظل تحت، الإقامة ودعوا 

هارشنبر عل الرجاء يبني إنما فتها العيس ؤلتب يرج من 
دارأكرم السبق أهل دار ل فراقها بعد العيس كل والعيس 
قوساروا الرفاق قلة من يستوحشوا ولر المساق حلقة فاقتحموا 

فواممهنائم الشجرة ظل ق والتخلف، لائم لومة تاحذهم وإ العزائم ظهور 
وانقهلحأوراقها وتساقطت، الشجرة أغصان ذولت، حتى قليل إلا كان ما 



علإك١ ^إقراهتسور٠ا^مف 

حرق أهلها فاصح أصلها من قيمها فقلعها فروعها ؤيبت ثمرها 
قمهاأحرقها ينحرون العيسى من فاتهم ما وعل يتقلبون السموم 
يستطعفلم تحتها بمن النار وأحامحلى تلغلى نارا حولها وما هي صارت 

راحوانم خللها تحت معنا اّتخللوا الذين الر'كّ_ا أين فقالوا الخروج أحد 
لالبعد من فرأوهم منازلهم تروا أبصاركم ارفعوا لهم فقيل وتركوه؟ 

عليهمفتضاعفت اللذات يتمتحون وغرفها المالك مدينة قصور 
يشتهونما وبين، بينهم حيل بان تضاعفها وزاد معهم يكونوا ألا الحسرات 

يظالمون(ُه.أنفسهم كانوا ولكن خللمناهم وما االتخلفvن حزاء هذا وقيل 

رداوؤ-بمثناسغاو؛مت ؤت؛ا0 رن٠محناهر يذاداومحنب أبمن ذ ع ف ق م تعال• قال 
إثاآناْخءثداإ'إذض 

توماده نالحاولأدتحك 

سما؛

محللاالوجوه أحن عل أسئلتهم عن الخواب تم )لما البقاعي! قال 
الأمريقص ذلك وأتع النزلع، بفمل لهم الملزمة البينة الحجج من ترام بإ 

أنيقتفى با حتمه أن إل البعث أمر وهو الكفر، عل نجرووا بإغفاله الذي 
تعد،فلا لها آحر لا الحنة أهل تنعيم ل مقالوراته لأن تحد، لا معلوماته 

]الإمراءآ؟؛•  ٨٠إلاهللا ءأومآاوتترس؛ني قوله عل اعترضوا اليهود وكان 
ورباتمول، أمور الفصول من عنه الوا مما لكل وكان التوراة، أوتوا بأنمم 

لهممعلمأ بالحواب، آمرا تحال قال شرحا؟ ذللا، يزيد لا له U قام: قال 

.٢ ٠ ٥ / ١ الصابرين ة عد )١( 



^إثراو1ت،،>رقادٍض 

قطعآمقدوراته، وآخر معلوماته، شرح تمام عل الوقوف يمكنهم لا بانيم 
الأية.هشإه(ُأُ المثال: من بضرب أفهامهم إل وتقريا السؤال، عن لهم 

بعبوديتهمحمد نبينا بتثرش السورة سبحانه الله بدأ كإ ثطيفة— 
ولر،كنملعتز؛آل،ثثب هك شلب ى ائ آّلثدف ۶ بالوحي: وسسريفه لريته المسمتلرمه 

ب،مح-اتئ؛وحمح}}؛ بثر ئ ؤ بمثله السورة أمي ]الكهف[، ٩ رمحنا ئ:محبما 
نبوةعن به، افتتحت ما لتاكيد عادت وحدها السورة ختام تامل فمن 
فكانالكتاب، إيتاء نعمة من علميه هث افه تقفل وما وعبوديته الّثمح، 
ا؛تدئت،)لما عاشور: ابن قال لمائدته، نقله مبق ما هنا ونحيي بديعا، ختاما 

والإنذارالإرشاد أفانين من فيها أفيض ئم القرآن بشان يالتتويه السورة 
وموعظة،عبرة فيه ما القصص أحسن من فيها وذكر والوعيد، والوعد 

ذللث،كل بأن الإيذان إل الكلام حول الأمم، أحوال من حفي هو وما 
بحلمالتنويه إل وانتقال ابتدائي استئناف فهذا الله. علم عظيم من قلل 
أشياءعن سألوه لما المثرين لأن رسوله عل الحلم مقيض الله؛ 

أصدقعنها وأخبر إياها، الله علمه بعلمها له قبل لا وأن مفحمة يفلنوما 
أغرواالذين علم عنه يقمر وبإ أفهامهم، تقبله ما باقصى وبينها حثر، 

منهيحلم بإ ذللث، أنع القرنبن، ذي خبر آخرها وكان بالسؤال، المشركين 
إبلاغأراد إذا الوحي من علمه وفق عل بجري ما ومعة اممه علم سعة 

صدرها("/عل السورة عجز رد هذا وق رماله، أحد إل علمه بعض 
مساسل:

تقولكيف للرسول اليهود قول لأحل نزلت، )قيل: عاشور: ابن قال 

واختمار.بتصرف ١  ٨٦ه/ للبقاعي الدرر نظم )١( 
واختمار.يتمرف ٥ ١ ١/ ٦ والتنوير التحرير )٢( 



١ءءإضات1اتسورةاا،مف 

حيراأوق فقد أؤتيها ومن التوراة، أوتينا وقد ب؛ ؤومآله>بمأبميلأمح 
ثوثووثن كتابكم ل أ-حطب! بن حني قال عباست ابن وعن ممرا، 

ؤومآأرغت>تيتقرؤون! ثم [ ٢٦٩]البقرة! ه ثذأونحرأيكثتجأ ضيجطح 
الآية(ُأُ.تعال! قوله فنزل ؟ا ه أيزإلاشلأ 

اصم:

الذيلكلم مدادا البحر ئء كان لو محمد! يا )قل ممر! ابن قال 
٤٠٨أن قبل ^؛ ٢٥١أي! ؤإيووأإئز؛ه عليه الاwالة وآياته ربى ^١^!!، به تكتب، 

وهلمآخر، تم آخر، الحر بمثل أي! ملئااه نله ظ ذلك كتابة من 
وآيتزينثجرمصتث ؤلوأث1ايىأمحم_( ؤ قال! كإ اممه، كليات نفدت لما حرا، 

]لقيان[ه ';لإءب صئزهث إ0أثن ك مادفدشَممثث أغمر بمدهءسنته بندهءثى 
لانكرتأقلام، كله والشجر اممه، لكليات مدادأ البحر كان لو يقول! 

الأحدا لأن ثيء؛ يفنيها لا قائمة اش كليات وبقست البحر، وفني الأقلام 
بنالربيع قال نقول. ما وفوق يقول كيا رينا إن قدره، يقدر أن يستطع 

وقدالبحور، ماء من مملمرة اممه علم ق كلهم العباد علم ْئل إن أنس! 
دزولاثاخب■^رملأنص-،س اش! أنزل 

وعلميعلمك ما لومي! الخضر بقول الريع قاله ما أشبه وما مرداه("'، 
'.٢٠مقاره العصفور هذا غمس ما مقدار إلا الله علم ق الخلائق وعلم 

والبشرالبشر، يعرفه ما وأغزر أومع )البحر الظلال! صاحب يقول 
أنهيعتقدون الذي علمهم به يسجلون وما يكتبون؛ ما كل بالمداد يكتبون 

واختمار.بتصرف ٥ ١ / ١ ٦ والتنوير التحرير )١( 
واختمار.يتمرف  ٢٠٤ه/ ممر ابن ضر )٢( 

)مآ(محححالخارى؛/به¥؛)-ه؛؛(ؤ



=إثواهتسصةا1مف 

بهيكتبون مداد صورة ق وغرارته بسعته البحر لهم يعرض فالياق غزيرا 
هوإذا ثم تشد. لا اممه وكلمات يفد البحر فإذا علمه؛ عل الدالة اممه كلمات 
و-أداالدادا تنتظر اف وكل،ات يفد الأحر إذا ثم آحر، ببحر يمدهم 

المحدودالبشرى التمحور إل يقرب المجسمة والحركة المحسوس التصوير 
الكلوالمعنى واتسع. عظم مهإ إليه الحدود ية ونالحا.ود، غير معنى 

محسوسة.صورة ق يتمثل حتى البشرى التمحور ق حائرأ يظل المجرد 
لالمض تمثل إل حاجة ل يظل التجريد عل القدرة من العقل أوق ومها 
فكيفللممحدود، المجردة المعاق مع شأنه ذلك وناذج، وأشكال صور 

حسهمإل ؤيقرب للناس؛ الأمثال القرآن يصرب لن.لك المحدود؟ بغير 
حمحائصذات ومحسومحسات ومشاهد، صور ل بوصعها الكبرى معانيه 

الذيالإنسان علم يمثل المثال هذا ل والبحر المثال. هذا عل وأشكال 
الالالى الإلهي العلم تمثل اممه وكلمات محدود. وهو غريرا• واسعا يظنه 

علفضلا تلقيه يستتليعون لا بل نيايته؛ البشر يدرك ولا له، حدود 
وقأنمهم ق أمرار من يكشفونه بإ الغرور البثر يدرك ولقد محاكاته. 
أوميء، كل علموا أتيم فيحسبون العلمي، الظفر نشوة فتاحذهم الأفاق، 

لها،حد لا التي المترامية بآفاقه يواحههم المجهول ولكن الطريزإ 3، أنيم 
تدركهالذي الأفق من أبعد والخضم الشاطئ، س حطوات عل هم فإذا 

نسبةيمثل لأنه قليل، ضئيل علم من تلقيه الإنسان يهليق ما إن إ أبصارهم 
أسرارس وليكشف يعلم؛ ما الإنسان فليعلم المحدود. غير إل الحدود 
ماأقصى فيظل العلمي، غرورْ من ليْلامحن ولكن يكشف ما الوجود 

باف4 وكلمات البحر وميتفال ياده. ق مجا.ادأ البحر يكون أن علمه يبلغه 



ماد(را'.إل ليست اممه وكلمات فيتتهي مثله ببحر اش ولوأميم تنفد؛ 
كآ،رم.ثسلم ٠ ه وقول

:؛؛;رJهقأحد' ماده ^1أغاولأنىلله 

مآد بني من مثلكم بشر أنا محمد! يا المثرين لهؤلاء )قل الْلمري؛ قال 
ولاتعبدوه أن محب الدي أن إئ يوحي واش اش، علمني ما إلا ل علم لا 

ربهمحاق فمن بم تيمأكا،دبم #٥>، ثريك ولا له ثاف لا واحد به تشركوا 
العبادة،له فليخلص ثوابه ؤيرحو ؤيرامه لقائه يوم 

عبادته،ق ثريكا له محعل ولا اه رنمدْدا' ?زولاقرلأ الربوبية له ولتمرد 
غيره('".به وهومريد ض أنه ظاهره الذي بعمله راءى إذا وذلك 

؛؟!\و[خ'ة}نء' ؛^■١٧ الكذ؛ينت المشركتن لهؤلاء ئزه؛ رؤ كثثرث ابن وقال 
فيإالبس، أعلم لا قاف به، جثتا ما بمثل فليأت كاذب،، أف زعم فمن 

تماالقرنتن، ذي وخثر الكهف،، أصحاب، قصة من مألتم عإ به، أحثرتكم 
إ4ؤ١ذاإلإكإ أخثركم وأنا اش، أطلعني ما لولا الأمر، نفس ل هومطابهم، 

تيمأكآنربهجف0ي0 له، ثريلث، لا ؟و ره عبادته، إل أدعوكم الذي 
بجِرلأتيئاف لثرع موافثا محتينلمحلآث4حا4 الصالح، وحزاءه ثوابه أي• 

العملركنا وهذان له، شريكا لا وحده اش وجه به يراد َبم ري.لْد؛بمتادذ 
.اشرسول ثريعة عل صوابا ض، خالصا يكون أن بد لا المتقبل• 

ناينرقلءءءض وغثرهم! للكفار محمد يا ئزص رع عيي؛ الوقال 
اش،خزائن عندي ولا علم؛الغسب،، ولا الللث،، ق شركة ل ولا بإله، لتإ 

واختصار.يتصرف  ٨٥م/ القرآن ظلال، ل )١( 
واختصار.بتصرف  ١٣٥/ ١٨الطتري ضر )٢( 
واختمار.يتصرف ٢ ٠ ٥ م/ ممر اين ضر )٣( 



=إقواهتسودةاومف 

فضلتيحدح4 إك ري عبيد من عبد ي لنرقدؤ ئ وإثآ 
إلهكمأنا لكم: الإخار 1ط الذي إو، اش يوحه الذي بالوحي، عليكم 

غيره،ذرة مثقال المادة من يستحق أحد ولا له، شريك، لا أي: واحد، إله 
قال:ولهذا عقابه. عنكم ويدفع ثوابه، ينيلكم الذي العمل إل وأدعوكم 

واجب،من اش، ذثو؛آ موافق ■ملأصنيناه فلبمل ريه تيمأ وؤاع 
خالصايعمله بل بعمله يرائي لا أي؛ نداه رنبئ ؤولأبملآثدْ ومتمصبإ، 

عداومن يرجوؤيهللب، ما ينال والتابعة الإخلاص جع؛؛ن فمن لوجهه، 
رصاه(ُاأ.ونيل مولاه، من القرب فاته قد وأخراْ، دنياه ق خاسر ذللث، 

البشرية،أصل ق آدم بني ْع يشترك الني. أن الأية نجتن فانية؟ 
كان)ولذلك جة،إإقع: عشمن ابن قال وبينهم، بينه فرق لا الخهة هذْ ومن 

بجوعكا وبحوع الناس، بمرض ك،ا ؤيمرض الناس، يغضا كا يغضب 
ؤيتوقىالناس، يتوقاه كا الحر ؤيتوقى الناس، يعطس كا ؤيعطس الناس، 

الطسعةكل الناس، يني كا وينسى الناس، يتوقاها كا القتال سهام 
لالناص(ر",يكون كإ ظل له وكان للرسول. ثابتة البشرية 

افصلوات الأنجاء -كباقي أنه. إلا البشرية ق الاشتراك وْع 
بكبتنال لا التي الإلهية المنحة والرسالة، بالنبوه فضل علميهم" وسلامه 

ثمالوحي، معالمها وأهم هث، الله اصهلفاء بمحض ؤإنا برياضة ولا 
منعليه يهللحهم قد ما ثم أنجائه، أيدي عل اللههك بجرتبما التي، العجزاُت، 

الأشآبجص0 ءنممم ثةاأك،ئلأ,تي h قال: كا الغيب، 
لمت،السورة، س كلمة آخر ل التوحيد عل التركيز وق ]الحز[• ه رسول 

(Cواختصار.يتصرف  ١٤٨٩/ السعدي تمسيربي  ١
واختصار.يتصرف  ٦١٢١/ القرآن نمير ( ٢) 



^إقرات1واسورةاثمف

اشغر وبإرادة بالشرك نحلطه لكنه صالحا الإنسان يعمل فمد أهمتته، إل 
مقال! كعا يكن، ل؛ كأن افه فتجعله 

صلاحعل الحرص إل لمتا الصالح بالعمل اقترانه ول ]الفرقان[، ي  ٢٢
قدبسيئة عنلهلها لكنه صالحة ؛اعمال ؤياق موحدا المرء يكون فقد العمل، 

ولاالبذ صوت مث  ٢٥^٣١لاريمأ ءامثأ أمحذ ؛؛؛؛، ؤ تحال؛ ءالا عمله، تحط 
هر؛ ثن،ق ي وآثِ صم محل آن تيًظإتني لمُ, قهزوأ 

منأإن\>ث\ "لأظهذ ت محال ١^ السل.، عن يوباف، وعى ]الحجرات[، 
اطةهكثجعئها يما، جبالبمامه أمثال بحسنات القيامة هم،ياتوفيوم 

ث\5وللا أف لنا جلهم لثا، صمهم افه رمول يا يوبان؛ مال منثورا، هباء 
ويأحدولحلدذكم، ومن أ-نواثفز، إثم أما قال؛ يعلم، لا ويحن منهم، 

بمار،اهاءكوثا''>ا/سوذ،ثمحىإمامإذا 
العمل،محتل بإ يقع ور صالحا، عمله وكان الخالص بالتوحيد أزى فمن 

أوالرحال عل الحكم ق يتحر لمن نقول ولدا اممه، أراد الدين فاولئلثا 
التوحيدإل يدعو ومن كل، عمل ل انفلر الصواب؛ يدرى ولا الخ،اعات 
^٠٢!عرقتح فإذا أعدائه، من والتبرؤ أوليائه وتول ف البالة ؤإحلاص 

الألباق.وصححه (،  ٤٢٤٥)ماجهابن نن سا 



اتخاضة

مردمحامرسمسرئضص
أوتثميحامراحا اّرة ض متفرق4 *واضع ي ذكرت 

فيهاتنقلنا روحية، تربوية عالمية سياحة الماضية الصفحات عثر قمنا 
بإاممه ينفعنا أن رجاء أسرارها، ونكثف دررها، نلتقهل السورة، اى يان 

يلازملما الحال، من ، ١٣١كان ولئن والدروس، الفوائد من فيها أولع 
ومانتمنى، ما ليل وفقنا قد نكون أن الله أدعو ٢^؛، العجز، من البشر 

مجنكان ومجا توفيقه، عل فه والحمد وحده، اطه فمن وصواب حق من كان 
منه.اممه وأمجتنفر عنه  ٠JءاJاوأنا الثيهلان، ومن فمني وزلل حْلا 

إليهاأرشدت الفتن من للخروج رئيسة لعالم أعرض الختام وؤ؛، 
اياتهاتعثر الكريمة السورة 
الذيالقيم بالكتاب الث، اكمالسورة أرثدت كإ الخير ■؛y؛؛ - ١ 

الفتنة.أمن به العيد اعتصم فمتى القرآن، فيه عوج لا 
)ؤيندرلدنه(، من ثديدآ باسا )لينن.ر وعذابه! اطه بأس تذكر ٢" 

حمأحاط لأرا ^١^، أءتدu ولدأ(،)إنا اطه انحذ قالوا الذين 
السورة.أواخر ولاصيإ الايات محن وغيرها سرادقها(، 

)ؤيبنرللمموبن! اممه أعده وما الاحرة ثواب تذكر ٣" 
أبدأ(.فيه ماكث؛ن حسنا أجرأ لهم أن الصالحات يعملون الن.ين 

ولاعلم من به لهم رما علم؛ بغثر الدين ل الخوض عن النأي ٤" 
كذبا(.إلا يقولون إن أفواههم من نحرج كلمة كثرت لابايهم 
هدى(.وزدناهم برحم )آمنوا للمهداية مثب الصادق، الإبجان  .٥



^ا.شراداتسودْامف

)منؤإصلالهات القالوب هداية بيده من والثبات الهداية سؤال ٦" 
مرشدا(.وليا له نحد فلن يضلل ومن فهوالمهتد افه ي|د 

عل jljJJاممه تثبيت أسثاب من الكفر من بالراءة المجاهرة ٧- 
المإواترب ربنا فقالوا قاموا إذ قلوتهم عل الحق،)وربهلنا 

ثطلما(.إذا قيا لقد إلها دونه ندعومن لن والأرض 
تغيثرعل القدرة عدم حال ق الفللممة مواجهة عن الابتعاد ٨" 

يرحموكمعليكم يفلهروا إن )إن،م الكهف(، إل )فاووا المذكر 
أبدأ(.إذأ تفلحوا ولن ملتهم ل أويعيدوكم 

)ؤإذلها، التصدر عن والبعد واعتزالها الفتن من الفرار ٩- 
اللة(.إلا يعبدون وما اعتزلتموهم 

نحهليهملا وجهه، تريد لربها القانتة الصحبة مع النفس صر - ٠١ 
والعثىربهم؛الغداة يدعون الذين ْع لمثج نف)واصبر لخريرمأ 
الدنيا(.الحياة نينة تريد عنهم عيناك ولاتعد وجهه يريدون 

)ولاذكره! عن الغافلين ٠لاءة وعدم الغفلة، عن والبعد اممه ذكر " ١١
فرؤنا(.أمره وكان هواه واتع ذكرنا عن قلبه أغفلنا من نمير 

بالذي)أكفرت ومصيرها أمرها ومبدأ البشرية حقيقة ق التفكر - ١ ٢ 
لهم)واضرب رحلا(، مواك ثم نهلمفة من ثم تراب من حلقلث، 

الأرض(.نبات به فاحتلط المإء من أنزلناه كاء الدنيا الحياة مثل 
دخلتإذ )ولولا وعلا، جل لمدتها ونبتها النعم شكر " ١٣

اف(.إلا قوة لا اممه شاء ما قلته جنتك 
يرن)ؤيوم وراءه وما والنشور الثعن، يوم وأهوال المعاد تل،كر - ١ ٤ 



)أحدا(.قوله؛ إل الخبال( 
وذريته)أفتتخذونه لنا عدو بأنه والعلم عدوا الثسهلان انحاذ - ١ ٥ 

بدلأ(.للظالمين عدوبئس لكم وهم يوف من أولياء 
قصرفا )ولشو فيه، الأمثال من اممه صرفه وما القرآن تدبر " ١٦

مثل(.كل من لياص القرءان هذا 
بدا:مش إليه والإذعان الجق ومول والخيال اراء ترك -  ١٧

الحق(.به لياوحضوا بالباطل كفروا الدين )ويجادل 
الخديرعند عنها الإعراض من والحذر اش آيات عل الإمال - ٨١ 

مايت ونعنها فاعرض ربه بآيات ذكر ثمن أظلم )ومن ؛ ١٢:
آذامموق يفقهوْ أن أكنة قلوثمم عل جعلنا إنا يداه قدمت 

أبدا(ؤإذا هدوا فلن الهدى إل تدعهم محإن وقرا 
قتفشيه ومحاربة الشرك وأعظمها بانواع،، الظلم من الحذر - ١ ٩ 

،لهالكهموجعلتا ظلموا لما أهلكناهم القرى )وتللث، ١لجت٠عت 
موءا.ا(.

حرصفقد عتتا، المرء ذك كلف ولو وطلبه للعلم التواصع - ٢٠
ومافرالجةق^ مومحى زمانه ق بالوحي المسل.د الخلق أكمل علميه 

حقبا(.أوأمضى البحرين محمع أبلغ حتى أبرح لبه،)لا طل 
أوأدلتها.واقعها جهة من حا نحهل ل؛ التي الأمور 3، الروي " ١٢ 
صالحا(.أبوهما )وكان الذؤية! عل يعود نفعه لأن الصلاح - ٢٢ 
القربن.ذى قصة ق ك،ا الأهواء لا الخليقة.امأ ْع التعامل - ٢  ١٢
إصلاحعل تقوم لأما وجهها، عل الولاية بواجامتإ القتام " ٤٢ 

وحكمه.اممه دين إقامة مع وخدمتهم، علميهم المول شؤون 



هري٢ l^،_ ^٥ ٍء!^١٥٧ 

عناممه أنمر فقد الأهواء، لا وصخر0 عل والعمل العادة - ٢٥
•صنعا محسنون  ٢٠٢٠امحبون وهم الدنا ق سعّهم صل اناّى 

وأمبايه.الشرك عن والنأي التوحيد محقيق - ٢ ٦ 
أسألالفتن، من اممه اذن وعاصمة الشامت، عل معية أسابح حملة فهدم 

فهو)الحمد بْلن، وما منها ظهر ما الفتن من المجن الموعامة يعصمنى أن اطه 
النبيعل وسل،ا اطه وصل عوجا(، له محعل وإ ءبد0 عل الكتاب، أنزل الذي 

ارتقى.الذين وصحبه أله وعل المجتى، والرسول المصهلفى 
الحالمين.ريإ طه الحمد أن دعوالأ وآخر 





ءءإقراهتسودةامف

الموضوعاتفهرس 
مقدمة

السورةيدي ض مقدمات 

اسمهاأولا- 

أ <

فوهكلا نيبالعلأنة ثالثا— ١٢
 

سم  ضو
ةروسلاا

تنو —اعبار١٣
اهلوزن 

٠١ ^١^١^٠ ٥١،^
هلوزن بخامسا~ 

١ ٧ ا

ةيئان
 

u٩؛i؛  ةفع
 

١

يامما  د دع —اصدام
آ

٠٢

اعباس٢١
ازحممن  — 

اهاي

اهظاضغتاما- ٢٢

تنه٢٤

ثاضفي ةقلعتجمخواني 
٢ ٨ ةروسلا ل

لالأول-  ةدئافلا
لق الايات  
أرقتا

 
٢٨ لسا رع

حسابكون الثانية—  ةيئاملا٣٤
جدلامن  تمصاع ةؤوسلاأم

لا

ةينافلا٣٨
تقوالثالثة~  

ةمهؤسلا ةءارق 

سرار ناصعا— ٣٩
أ

فتانهلو

وسلافهمآتح  قأ~ ٣٩
ةر

٤ ٠ لوألاالكلمة 
٤ ٠الثانية اللطيفة 

لطفة ٤١
لثالثةال
ا

للعليفة ٤٣
الرائعةا

قب~ ٤٤
اكحف نجي ةروسإا عضوم 



إضات1واسورةامف

٤٤ الناسباتق ج— 
٤٥ملها ئا -.ناسها الأول اللطٍغة 

٤٦ بعدهالما مناستها الثانية— اللطيفة 

٦٤ نلها ما لخاتمة فاتحتها •ناسة الئالثة— اللطيفة 

٧٤ لفاتحها خاتمتها ُناسة الرائعة- اللهليفة 

٤٨السورة خوام ق — د 

٥■ السورةأغراض عاشرأ— 

٠١ المسةومحاو؛نها السورة مقاصد ~ ١

٠٤ \-الإشاواتواكيهات

٥٥السورة أطوب عشر— حائي 
٥٧التنمبر 

٥٧ف يالحمد تتعلق ائل م
٥٧ الحمدمجعى أولأؤ 

٠٨ والشكروالشاء المدح من وكل الحمد بتن الفرق ثايا~ 
٦• باللامالحمد تعريف فائدة ثالثا— 

٦• )ف( تعال قوله ق باللام ا،لراد ;إبعا~ 
٦١ دائما؟ الجلالةل1فظ واللام بالألف للممف الحمد يسند لماذا خامسا— 
٦٢ إالكتاب عبده عش انزل }الذي تعالت بقوله تتعلق ائل م
٦٢ بالحمدعبده عر الكتاب إنزال نعمة تخصيص أولا— 
٦١٢ النيتشريف ثانيا— 
٦٠ بالكتاب~ القرآن ~وهو ايزل وصف ثالثا— 

٦٦ القرآن!رأسماء 

٦٨ الكتابا|معاتي ثانية فائدة 
٦٨ محمدعر والتنزيل اف، من الكتاب إنزال رابعا~ 
٦٩ الأياتهده ق القرآن بأوصاف تتعلق فوائد 

٦٩ تعالاف مجن منزل بأنه وصفه 
٦٩محمد على منزل بأنه وصفه 



Iالمص سورة إضاتاات 

القرآن[هجر اأنْإع فانية 

<.<>
٦٩

٧• عوجا{ له بجعل ولر } وهي سلية بصفة وصض 
٧١ قيمبانه وصفه 

٧٢ وJالنفيابالإنبات االمدح فانية 
٧٢ تعالاذ لدن من شديد باس ندير أنه 
٧٣ الصالحاتيعملون الدين المومتتن يبشر أنه 
٧٦ الكميمة١لأيات فوائد من 

٧٧

بهالمعول احذف لطيفة 

يةنفتربوية خواطر 

المدعوينامتجابة عدم على الدعاة أصف يم تقالأول" 

وغرضهاالكهف أصحاب قصة إجال 

٧٨

٨٤

٨٤

٨٥ الدع4ينامحتحاية عدم على الدعاة أسف تائج  زالثانية— 

٩٠ الدعاةق الناس اّتحابة عدم نار  آ؛الثالئة: 

\ '0

الغّر

١١١ء١١۶آثار اندثار التوحيد جناب حماية س فانية" 

١١٤ وأصحابهالكهف محل ذكر ترك ّبب 
١١٦ تعغليمافر العن النهى اُعى وميه فانية 
١١٧ الإنسان[نحو أمراحل قالية 
١٢٣ خواصالكهف أصحاب لأسماء أن الحرانات من 
١٣٢ القإن[ق الحزب امعى فائدة 

١٣٤ )نحن([اف قول امعى فانية 
١٣٨ وقفتان

١٣٨ ألوهتهعلى ودلالته اف وُوبية إنبات الأول- الوقفة 
١٣٩ اسإل الدعوة منهج ق ١لثانيةت الوقفة 



١٤١ الرحمنأصابع س إصعثن بتن القلوب 
١٥١ عالمبلا اف على القول خطورة 
١٦٤ نمائهاف معية 

١٦٧ انحمودةوأنواعها العزلة 
١٧٢ التعايشوقضية العزلة 

١٧٤ يعلماننارفقا 

١٨٥ الدايةانولع 
١٨٧ انمادأفعال خلق 
١٨٩ المطوروالكاب المفلور المحاب آيات بتن الإيمان أدلة 

١٩١ و4إالقسم يجؤز إما فانية 
١٩٢ الناسأانوم لطف؛ 
١٩٥ الكلاباثتاء حكم — فانية 
١٩٨ وآياتهاف نعم س النوم 
٢٠١ الأخيارصحة مبة 

y-K أوىقولهم س غ١ممت١ن 
٢١٣ العشوطتب الإيمان ءر؛ق ض نعارض لا 

٢١٥ ،(روأءثلطم, ^ال ؛اولد ءن ةوا؛د 

٢١٥ والشجاعةالحكمة ض تعارض لا ~ الأول الفانية 
٢٢. 0انيمجنهج التلهلف الثانية— الفاJJة 

٢٢١ الضنأسباب عن البعد الثالثة- الغانية 
٢٢٢ للطاقاتالأمجثل الاستغلال الرابعة- الفاممة 
٢٢٢ التوجيهتعليل التلطف محن الخامة— القالية 

٢٢٣ الممىالعمل — انمادسة القالية 

٢٢٥ ١لأJاعحال مراعاة السابعة— القالية 
٢٢٨ محعالتعامل ق سليم مجنهج التلهلف — الثامحنة الفائدة 
٢٣■ والتوسالتؤكل بثت 
٢٣٢ الغيةعلى الناس عثور 



ء^إفواداتسورةالمم

حزااف روعد تنبيه 

<>.٢
٢٣٤

٢٣٨ القبؤرعلو، ايماجد بناء 

٢٤• ؛سمرخيها الي اجد المحكم ألة~ م
٢٤٦ الأيةس نالدتان 

٢٤٦ الكهفأصحاب عده ق القول تحمق الأول" 
٢٤٨ عادإل العلم رد - الثانية 
٢٥. الأفعالق بالاثاء نتعلق قواني 
٢٥٩ الكِيمةالأية عع وقفات 
٢٥٩ العاداتخوايق ٢^١— 
٢٦. نفسلهلول بحتاجان والنضر الهداية ثانيا— 

٢٦١ الغيبعلم ثالثا- 

٢٦١ القحكم — رابعا 
٢٦٤ ونصرهمللفتيه تعال الق رعاية ،ع وتفة 
٢٦٤ النصرأنولع أولا— 
٢٦٦ ومعايهمالفتية ن2؛مة أمياب ثانيا- 
٢١^. الكهفأصحات قصة خلال من الدين ؤ، الفتنة 

٢٧١ الفتنةي الفتية لبات الأّاّئ البمب أولأ: 
٢٧٥ والمنةبالكتان الاعتصام أو الثابت الصحيح العالم ثانيا: 
٢٧٦ مستضعفةقليلة ولوكانت الحق ■جاعة لزوم ثالثا؛ 

٢٧٨ القينوهللب بالدعاء اف إل التوجه رابعا: 
٢٧٩ البامحللأهل واعتزال بالدين الفرار ومنه العمل، خامسا؛ 
٢٧٩ ورنتهاالأمثر تقدم حن وأخ؛رأت مادمأ 
٢٨٨ افإل لفروا 

٣٠نفك، روامر \ذيو* الأيأ ح ونفات  ٠
٣. . الصالخةالرفقة أهمية الأول- الوقفة 



|قراقاا~اسورةارمف

foوالحزب الخم على الاصاع بى الفرق الئانة- الوقفة 
*ا.-ا الخمأهل على مبع لا الثالئآ- الوقفة 
T-i الدنيازينة س الجذر الرابعة— الوقفة 

r.o القلبوذكر اللسان يكر - الحاسة الوقفة 

T'O تفربملولا إقراًل لا السائمة- الوقفة 

٣٠٦ والوهمالحقيقة بتن وللفاصد، ا،لصالح موازنة السابعة- الوقفة 

■Y؟• المحلالقيم لينان الأية معالجة الئاضة- الوقفة 
٣١٤ أخرىفوائد 

٣٢٥ وكم(س الحق )وتل امة الأية مع وقفات 
٣٢٥ الانتصاروحقيقة الداعية مهمة الأول" الوتفة 
٣٢٨ الأخيارمحالص ومكة الأشرار بحالص شرم الثانية" الوقفة 
٣٣. الخقعزة الثالثة- الوقفة 

٣٣٥ لطائف

٣٣٩ وجوانجاالقرآن، عريية حول شبهة الأول" وقفتازت 
٣٤٢ والعقاببالثواب ١إأرية الثانية— 

٣٤٥ وجنتيهالكافر حال وصف الأول" الفقرة 
٣٤٨ لطءغةلكلسيىه(أ
٣٤٩ اللبضرب الربجة الأول" وقفتازت 
٣٥٠ والأعنابالخيل يكر ق الثانية- 
٣٠١ الخوارالثانية— الفقرة 

٣٥١ للموسالكافر مقالة أولأ— 
٣٥٣ إالماحب|رالوصف فاثدة 

٣٠٠ وغيرها[بالأموال رالفخر فانية 

٣٦٠ ليطغىالإنسان إن 

٣٦٣ للكافرالموس مقالة ثانيا— 

٣٧٣ فيهوالتفريط الحق إظهار بتن الحوار 

٣٧٩ والآلالعانة الثالثة- الفقرة 



ء^إثواد1تامورةاث؛مف؛

العمتدوم بالشكر 

<>0<>
٣٨٣

٢٩٢ الجنتتنصاحب، نمة خلال من والولد المال ؤ، الفتنة 

٣٩٥ والولدالمال شة قب قوط الباب، أّ

٣٩٩ والولدالمال كة من الوقاية أساب من 
\ر>ؤننمة مجن فوائد 

٤• ٧ المح،[ على المال ]_( نكتة 
٤١٢ الدنيا[زينة على العمل انحل لعلفة 
٤١٣ الدنياالحياة مثل •ع وتفة 

٤١٧الماثز نحذبت 

٤٢٣ القرأدالأعالواِا تبماين س قاليتان، 
٤٣١ الأعمالصغائر عع وقفة 

٤٤ • إئلتس قصة م، ^١'^ 

٤٤٠الملاثكة؟ من إبليس هل الأول" الفانية 
٤٤٣ اللهنمه إبليس ومعصية انص؛ آدم معصية بس اظرق الثانية— الفائدة 

٤٤٤ وييمتهاالتوبة ونحل وخهلمها المعصية شؤء الثالثة— المائية 

٤٤٦ القاسيةوالأمة الاْلل التأويل باب إغلاق الرابعة- الفائية 
٤٤٨اكالح والسل بالتقوى يكوي، التفاضل ة— الخام^؛ ١٥١١

٤٤٨الإخلاص أهمية ة- الاد-الفاممة 

٥٤ • والتشريف آدم بمب على اف فضل ;وية - السابعة الفائدة 
٤٥٠ ومداهاإبليس عداوة أصل إدراك الثامنة— الفائدة 
٤٦٤ القرآذا|هدا ق أللماس لخليفة 

٤٦٦ والدحالدم بس الحيل 

٤٧٥ثالا'لل الخؤ، ُمكة 
٤٨٠رو،نأءلالم..[ فائدة 

٤٨٤ القرآقالفلم j نمليفتات، 



إيواأعواررروروأمف<>0<>=

٤٨٤الجمينعالي الرد ؤ، نالدة- 

٤٨٧ ١^^^[ذو رالغفور فايلء 

٤٩٧ ه؛بالخضر تعلق مهمات 

٤٩٧ سميتهب الأول" 
٤٩٨ الئوأالخضر حقيقة الثانية— 

٥٠٤ المأم أكل الول هل الئالثت- 
٠١٤ الرابمة~ءلمحيثممت
٠٢٢ الحضرحيني يقول: ممن حذر على الراب*ة-كونوا 
٠٣٢ والنشؤرالبعث على جديد دليل الحوت نمة 

٠٤٢ العلمحقيقة 

٠٤٦ فانية

٥٥• والقدم!السيئ العلم محناف بتن رالفرق لهليفة 
٥٠٨بالغا الغلام كان هل — ألة م

٥٦٥ مدين[j للمزال أحوج موسى ]كان لهليفة 
٠٦٦ اليمامآن ق انجاز ح وقفة 
٠٧٤ بالوغهق الاختلاف على الغلام قل ثفريج 
٠٧٩ موسى[شريعة ينالف لر الخضر يعله رما قالية 
٥٨. لهليفتان

٠٨١ يوقع؟فأين 
٠٨٢ الإرادةلمظ استخدام ق قرآنية لطائف 

٥٨٤ اللامعليهمّا والخضر موسى نمة ق العلم فتنة 

٠٩١■ القصةمن متمرنة يوالي 

٦٠٥ القرن؛نبذي تعلق ائل م

٦٠٥ مةالت٧ أولا— 
٠٦ ٦ القرنتن ذى حقيقة ثاتيا~ 

٦٠٩ ذوُن ناكا~ 

٦١ • همآمح،(قالية)*نهج 



ء^إضاتاواسورةامف

الإصكندرهو هل راءعا~ 
.  I أا .١ آ،

ر
خا

صمح؟
العظيماكين صور هو السد هل أ~ م

وجوابجاشبهة 

<>0<>ً
٦١١

٦١١٠

٦٢٩ vAjllaj  الاسطاعآلفظ استخدام ق قرآنيا
٦٣١ المآل[ق بالزالد زالوصف نبيه 
٦٣٤ ١^ذي نمة من وعم ودروس فواتي 

٦٤٩ ،^؛؛^٤١١ذي نمة خلال من الإسلامية الروية ئ، التمكتن 
٦٠٣ الحاديوالأمل البائي الضعف بتن الأمجة تمكتن 
٦٥٧ الكهفّورق خلال من السالهلان فتنة 
٦٦١ السلطانفتة مجءن المعاة مبل 

٦٦٤ اليومالأمجة وواع السلطان فتة 
٦٦٥ السلطةوفتة العامة 

٦٧٢ ومأجوجيأجوج حديث 
٦٧٢ حمقتهمأولا'- 
٦٧٣ الردمبناء بعد حالهم دانيا~ 
٦٧٥ دماجوج؟يأجوج خرج •ل ثالثا- 
٦٧٨ الخموجبمد حالهم رابمآ- 
٦٩٨ الخيوط[]أصل لهلفة 

٧• ٠ اف عتد الكاير وندر الؤس ندر 
U-Uالجة[ دخول ب ]الطاعات تنمه 

٧• ٨ حولا[ صها محقون الأ لطيمة 

٧• ٩ والخسارة سح المحيح اكهوم 
٧٢. القسمحن للخروج ة ؤئيلر لعا صري وفيها الخاتمة 
٧٢٥ الوضوعاتفهرس 




