










ءهصه٠ ٦
آياته.أحكم الذي ص الحاكمين فخير • آياته أحكمت بأنه الكتاب 

لرذمن # ت هود آية في قوله يونس آية في •غأرآ-ثكيراه ؤ ت قوله وناب 
الحاكم.بمعنى فيكون القضاء معنى من يكون قد فالحكيم حك-مِ-ئهمه. 

لأنهالحاكمين حير هو هذا على فالحكيم الحكمة، من يكون وقد 
الحاكمين.حير كان حكمة ذا كان إذا الحاكم أن ثك ولا وحاكم. حكيم 

قبلها.اش السورة خاتمة السورة مفتح فتاب 
لئرينهإي وأإلاأقه ألاشد ؤ • السورة مفتتح في تعالى قوله وناب — ٣ 

ؤماعقه ومتكل آعثده ؤ I السورة خاتمة في قوله ردمُودثاره 
.نموه ةنا 

يؤمرأن اممه إلا يعيدوا بالا السورة أول في اممه لعباد تبليغه ناب فانه 
مأمورفكلاهما ه عقه ومحقل ءاعمده ؤ بقوله ربه بعبادة أيقا هو 

والمثلغ.المبلغ ، بالعبادة 
أؤتكثب الر ؤ I قوله أي ، السورة من الأولى الآية وناب0 - ٤ 
مصؤ السورة! خواتيم في ^0، ئثره - نني للف من تيلغ م ءاظم 
ردئىومزعئه هده 1، ؤادلآ هء ممئ ما ١^، أتان مذ عثك 

•لثؤبجنمح لِ
أحكمتآياته.الذي الآكتاب في ذلك عليه مص فإنه 

•والذكرى والموعغلة الحق هو فيه حاء وما فيه، حاء ما فصل إنه ثم 
.فيه حاء لما تفصيل فهذا 

•■خير هوحكتم إنما القواد به يثبت ما القصص من يختار الذي إن ثم 
حمير•حكيم هو إنما والذكرى والموعفلة بالحق يأتي والذي 

مناسبة.أبيع خاتمتها السورة مفتح فناسب 





اديئ؛آثإقء،ئصإصوا م ٨

٠أيثا جهته علت محتواه والحكمة حكيما أصدره 
٠والرفعة العلو ممضيات كل ورفعته علوه على دل إنما الكتاب وهذا 

وحكيمحاكم لدن من وهو فصلت، ثم آياته أحكمت كتاب فانه 
هداأرسله وقد الكون. لخالق العبادة توحيد طلب ومحتواه وخبير. 
هد0؟من أعلى رفعة فأية • عنه يبلغه من إلى منه الخالق 

وعلوهالكتاب هدا تعفليم ذكر أنزله ومن الكتاب ثان هدا كان ولما 
منور بيأتوا لأن المعاندين وتحدى موضع، من أكثر فى السورة فى 

موصع.من أكثر في مثله 
منهمآدعوأ ممشنت ب،نربرمئإهء فامإ قل دقولورن\آمزنه أم ؤ قال! فقد 

أنزلأثا 5أعث!تأ إآلإ' لزأأ ظ صند.ذأن. َقت،و إن أثه دون من آستءلعث> 
[.١٤- ١٣]هود: همظلأشنمنوث>ه 

الآلقاين أحئر وليث ردد ثن للي إلي ينه فا؛نهؤ يش هلا ؤ وقال؛ 

تثايئ؟ نأثأ ثوإنتاثى آيرثم ئزإن آهثنه بمولوث د ؤ ز: وت 
ْم[.محرثوفهسمد:

منممق، ؤي أك 0تلثها َمحث ما إقلى محهآ آئبب أبأ؛ ثى يللق ؤ وقال! 
.[ ٤٩]مود: ملهندامو'ظأكمه 

يعلمهاكان ما الغيب أنباء من هي إنما نؤح قصة من ذكرْ ما أن فدكر 
ذلكمن أدل وهل يه. علمهم أول هدا إن أي ، هداقبل من قومه ولا هو 

إليه؟أنزله وأنه اممه علم من هو إنما الآكتاب هاJا أن على 
هنحصد ئآير منتا عثش دق2زام آلهمئ أباء ثن دبتك ؤ I وقال 

سْؤر رجاءق بهءؤ١دلئ شن ^١ ألنسل \ثة من مصعثك وهاد ءؤ وقال! 



هودسورة 

[.١٢•]عود: لإؤمه،ه 
أالكتاب؟ هدا من أجل هناك فهل 

نقصفيه يقع لا رصينا نغلما نفلت  ١٠ه محت ؤ ممى إن 
طل."'.ولا 

تقبللا حنث إلى والجزالة الفصاحة في بلغت الايات هده ألفاظ اروإن 
المعارصة((

العبادإليه يحتاج ما فيها فصل أنه )فصلت( ومعنى 
الزمان.في الوقؤع لترتيب لا الأحبار لترتيب )ثم( وجاءت 

)ثم(؟معنى ما ت قالت ررفان )الكشاف( في جاء 
هيتقول: كما الحال في ولكن الوقت في التراحي معناها ليس ت قلت 
الأصلكريم وفلان ٠ التفصيل أحسن مفصلة ثم الإحكام أحسن محكمة 

•تمم.مالنمل« 

•tTمجققتؤ:ظيئفإلمد: 
ولأمافه، إلا تعبدوا لئلا أي اكعليل، على المعنى يكون أن يحتمل 

مفسرة)أن( تكون أن ويحتمل المقيس، الحيف من وهو حذفت التعليل 
الأن )أمركم المض وقيل: اض(. إلا تمدوا )لا والمض ناهة، و)لأ( 

.٢٠١اش( إلا تمدوا 

.٠٢٠ ه/ المبل البحر وانظر ، Y/٩٨الكثاف )١( 
شيرارازىما/مام.)٢( 
وانظرتمراارازيا/ا/ماّأ.آ/هار، الكشأف )٣( 
.٢ ٠ • ه/ الممعل المم وانظر ، ٩ ٠ Y/ اصاف )٤( 
.٢ • ٠ ه/ انمط الحر ، ٩ • Y/ اصاف انظر )٥( 





١١هود سورة 

الرحيمالرحمن اسميه الجارة تقديم فناسنا الرحم الرحمن من تنريل 
الإنذار.تقديم يناس-ا ولا 

للمؤمنينالملائكة بشارة ذكر فصلتا سورة في البشارة قدم ولما 
قهذميزي أن£مشثوأ ئإ فث حثا لا  ١٥: تعالى ، Jyفي وذلالئه 

مهمثدث.َةئو ١^، خه نأشثقأ محزمأ ؤلأ ألامحامإ أتللإهئ1 
ئنمهاناصص

srr.r']نمك: 

بشيرأنه لسانه على الرمل من رسول يجمع لم أنه الملاحفل ومن 
^ةأداللأديثودنئ الأعرافا: في قال فقد محمد ميدنا إلا ونذير 

[.١٨٨]الأعراف: أؤءي0بم 

4د؛أوودثار إي ؤآلاشدتأ,إلأأمحه ت هود سورة في ههنا وقال 
وهمالمخاحلبون هم لأنهم )منه( على )لكم( والمجرور الجار وقدم 
الله.على لا عليهم والكلام بالعبادة المأمورون وهم المنذرون 

كما)منه( بذكر مبين( نذير منه لم )إني أحيائا يقول ولم •' تمول ونل 
منميز( نذير لكم )إني آحرت متاق في ويقول ، ٥١، ٥٠الداريات في 

٢؟نوح ، ٢ ٥ هود في كما )منه( ذكر دون 
مايتقدم لم ؤإن )منه(، ذكر الضمير عليه يعود ما تقدم إذا ت فنقول 

.)منه( يذكر لم الضمير عليه يعود 
yXذلإ إؤ قي وكدأرسلنامحااق ؤ I هود في ةال أنه ذللئ، وإيضاح 

.سيء على يعود لا لأنه )منه( • يقول أن يمح فلا [، ٢٥]هود؛ يمناه 
يليهرأن ثبز بن ؤملئا أنذر أذ ميهء إك محا أرميا ٠^^ قوله؛ وكذللث، 

يقولأن يمح فلا ٢[ - ١ • ]نوح ه يثأن ير ء إي بمءِ قال ألتُ عذاب 



آديمحُآثلخصللأص}ئ ٠  ١٢
.شيء على يعود لا لأنه )منه( 

ن؛ان؟؛؛ديد تنه لكِ آشإي ممتوأإق ؤ ت الداريات في تعالى قوله بخلاف 
وهوالجلالة لفظ على يعود الضمير لأن )منه( ذكر فقد [ ٥٠

)اممه(.

ين4د_ر يه آوإز وإلنا ج محيأ َة ؤ قوف،: 
.)اممه( على )منه( فى الضمير عاد فقد [ ٥١:]الداريات 

نيزذلأط إي آه إلا لإدوأ ألا ؤ قوله; وهي هدم هود آية وكيلك 
)اممه(.على والضميريحوي )ْنه( قال فقد ؤدش\رمح 

٠والسير بالإنذار أمره الدي هو القه أن على يدل لم )منه( يقل لم ولو 

[١٠]هود: يصزقفلثيإنرزأ؛ؤآلخافعلإؤعد١بينمَكاه 
التيالذنوب من يكون إنما الاستغفار لأن النوبة على الاستغفار قدم 

ماعلى العودة عدم شروطها ومن ، له قتالية التوبة وأما العيد، فحلها 
المحصية.من أسلف 

،بالتوبة ثم الذنوب من بالاستغفار ارأمر ! المحيهل( )البحر في حاء 
الستر،وهى المغفرة طاو_ا الاستغفار لأن متباينان، معنيان وهما 

•سعة لها سقى لا أنه والمعنى 
علىوالحزم منه ّلفج ما على والدم المعاصي من الانسلاخ والخوبة 

.ا ر إليهاءا العودة عدم 

اوحراسله/ا>أ.)١( 



٠١٣ هود سورة 

المراد!أن الترتيب هدا فائدة ®في ؛ الرازي( )نمير في وحاء 
.. المتأنق. في إليه توبوا لم الذنوب، سالف من استغفروا 

ينبغي.لا ما لإزالة اف من محللب الاستغفار ! الراح( )الوجه 
ليدلالاستغفار فقدم ، ينبغي لا ما إزالة في الإنسان من سعي والتوبة 

يقدرالذي هو فإنه مولأْ من إلا الشيء يهللب لا أن يجب المرء أن على 
تحميله.على 

إلىبه ويتوسل الإنسان به يأش عمل لأنها التوبة ذكر الاستغفار بعد ثم 
بسعيالاستعانة على مقدمة اممه بفضل والاستعانة المكروه. دفع 

.٢١١الفس« 

افهقدر ما إلى الةالس، واطمئنان القسي الأمن هو الحسن الخاع 
النعمؤإفاصة وثوابه افه في ورجاوه له الله قسم بما والقناعق يه والرضا 

وسلامةالأحر أحدهم ومعاونة بينهم فيما والتكامل المؤمن المجتمع على 
الكافربخلاف ، الحسن الخاع من كله وهذا ، المجتمع وسلامة النفس 

المصيبة.عند والجنح الحم زوال من والخوف نفي ملق في فإنه 
الحسن.الخاع كل وليس الحسن ^، ٠١١من كله وهذا 

والصبربالميسور الرصا الحسن! »الخاع المحيهل(! )البحر في جاء 
ْعالكافية العمة أو ، الأمل وقطع الحمل حن أو ، المقدور على 

.. الهلاءة. وتوفيق القناعق لزوم أو . . والعافية. الصحة 

شرالرازىارا/هال)١( 



،1محيآائالقسكإؤأ٠ ١ ٤

عيشلطيب هو إنما بالحس المتاع ووصف I عطية[ ابن وقال 
إليهبالتقرب فرحه وفي ثوابه وفي وحل عز افه في برجائه المؤمن 

.بمواعيدْ والسرور ؛مقروصاته 

•را، هدارا من شيء في لمى والكافر 
وقلتها.حقارتها على التنبيه ررلأجل بالمتاع الدنيا منافع وسمى 

هذهفصارت مسهم،4 ءاقآم ؤ • تعالى بقوله منقضية كونها على ونثه 
منقضية((حسيسة حقيرة كونها على دالة الأية 

مه

فييعْلي أي تعالى، الله على يعود أن يحتمل في)فضله( ررالضمير 
تعالىبه تفضل ما وزيادة الخير علم في فضل له كان من كل الاحرة 
وزاده.

فيعمله الذي الفضل ذلك حزاء أي )كل( على يعود أن ويحتمل 
.، لشيءا( منه يبخس لا الدنيا 

تمعنين يحتمل التمثر فهدا 
يزتيهفالله الفضل، صاحب على يعود في)فضله( الضمير إن الأول؛ 

يزيده.بل شيئا منه يبخس لا فضله 
ذاكان من فضله يزني اممه إن أي اممه، على الضمير يعود أن : والاحر 

فضل.

.١٢٠ ه/ المحيط المم )١( 
تمرالرازىحا/أاآ)٢( 
اوحراوحطه/ا•^)٣( 





ءهههم  ١٦

هآإك،فين بجب لا آث، ؛ن ممحأ والثسول؛ن اث، أطتعوأ قو ؤ ت وقال 
[٣٢ت1لعمران: 

يحبلا اممه فإن والرسول الله طاعة عن تولوا إن أنهم ذكر فقد 
•عقابهم أو عذابهم يذكر ولم الكافرين 
وأتنعنه نزا وألا ورنولإ آثه أطعوأ ءامنوأ آوثزنتن بمابما ؤ ت وقال 

'آا.ستون4]الأمال:

الرسول.عن يالتولي خصه بل التولي بمللق ولم للموسمن، والخناب 
بابمن التولي من شيء عن نهاهم فإنه موممحن المحاطون كان ولما 

.التحدد 

ماؤءانحمحكم ماخمل ممحإءإقاه م*وإأؤأمحأبتمإألربمؤل؛ينح ؤ ؤ وقال• 
[٥٤لالور; ملإلأآوغ٢كرثvه 

ؤإنممم ما وعالكم محل U علمه أن إلا الخولي عاقة يذكر فلم 
.تهتدواتطعوه 

ملإتديةئ؛ثلأقمحوسه
.[TA:u_l

لءاداظبمؤظابيررَمهؤ
٠القيائ يوم هو الكبثر الثوم 
٠)إن( ْع الوقاية بنون أحاف( رإش القرآن في يرد ولم 

ءك

٤]عود: ممحؤومؤلإسءيئه 



٧١  ٠٠هد'د سورة 

للدلالة)مرجعكم( المتدأ على اممه( )إلى والمجرور الجار الخبر قدم 
غيرهإلى لا إليه المرجع فان ، والاحتصاص القصر على 

كماجميتا( مرجعكم اف )إلى يقل: ولم وقال؛ 
متعددةجهات ذكر الجمح ذكر حيث أته ذلك ، أحرى آيات في قال 

•واحدة جهة ذكر فإنه هدم هود آية بخلاف متياينة، ومعتقدات مختلفة 

منيلد نم، مصدقا بالمأ آوكتتب إتك ؤدأزيا تعالى؛ قال 
عناأهواءهم تنح ولا آف أزل بما بينهر ة-ءةءىإ عثه ومهيمنا ألحكتثب 

1ننآئ ثآ؛ ;و ثزئ مم ^١ وم أدؤ ئ ثآ٤ث 
جمعامرحشًظم أف ألحيرن>ت،إئ ئؤأإث\' مآ،ذذؤ' 1، كالوؤ وص وجد؟ 

[XLJI :٤٨؛]

فيهجرى الذي السياق أن ذلك مزحش=ظمجمعاه ؤإئأف فقال: 
منوغيرهم والنصارى اليهود وأحوال معتقدات ذكر فى الأية هده ذكر 

•والأربعين السابعة الأية إلى والأربعين الحادية الأية من وذلك الكفار، 
الجمح.ذكر فناسب المختلفة الملل على الكلام يستمر لم 

فإنهاالمائدة مسورة من المائة يعد ة الخامالأية في جاء ما ذلك ونحو 
•والمؤمنين الكافرين ذم في المياق فإن جهة. من أكثر ذر سياق في 

ذوءولأوصيلممنماجثزآس ءؤ قوله: الأية هده قبل جاء فقد 
نثنؤإدامل . ب ٢تكj أف عل تئروث أنيبمآَةمحأ وي-ءاءووأكن 

مخأأف ه ه تا ظنا ثاؤأ أوون ؟إل أقه أنزل t إل تثازأ 
١[.• _أ ١  ٠٣]اّئدة: ُمموفسثاولأبمدون4 

انظرشيرالرازيما/يام.)١( 
٠٤* يونس ، ١ ٠ ٥ ،  ٤٨ت المائدة انظر )٢( 





هودسورة 

•١-؛[ ]هود: 

ولمفتعذبهم، يتولوا أو فيمنعهم ربهم يستغفروا أن إما فالمخاطبون 
•يتولوا أو يؤمنوا أن إما فهم . كافتاوآخر مومثا محنا ت محمض يجعلهم 

كانوافيهم: محال الدين كل أن حين في 
•جهة من وأكثر صنف من أكثر 

ه:ج ء ه

ثاتم ثاع بملأ آلاجآ ة بمثخمحأ ئذؤه ؛نثن اٍ لا أؤ 
ه[]هود: 

وظهرْصدرْ ثنى ه بالرسول مؤ إذا رركان المنافقين بعض إن ت قيل 
.. الرسول. يرى كيلا وجهه وغطى رأسه وءلأطأ 

يدخلولا ه الرسول صوت عليهم ليبعد ذلك فحلوا وقيل! 
القران؛اأسماعهم 

حلواْ.رأسه( رش ومعنى 

افهرسول لفيهم إذا كانوا الدين الكفار في نزلت الأية هذه إن رروقيل! 
وغشوا، محلهورهم إليه وردوا ، كالمتستر صدورهم وثنوا هنامنوا ت. 

يخفىذلك أن يظنون وهم ، للقائه وكراهية منهم تباعدا بثيابهم وجوههم 
^٢،الآية« فزلت ، تعالى اممه عن أو عليه 

ليدل، يحلنون وما يمرون ما يحلم ثيابهم يستغشون حين أنه وذكر 
•ونواياهم فعلهم ويعلم ويرامهم يراهم أنه على 

٦٠٢/٥الحطالبحر )١( 
البحراسه/م«آ.)٢( 



آدينحَآثإئ٠  ٢٠

رزيةدون من العلم مجرد وليس والعلم والمراقبة الروية التعبير فأفاد 
ومراقبة.

فعلوم؟لنأ ؤيعلم ذلك يعلم الفحل هذا يفعلون حنن أنه وأفاد 
علمهوأن ، الأمور ظواهر من يفعل فيما محصور علمه أن يقلن ولئلا 

إطلاقعلى ليدل ؤللإيث1اتامحمح، : JUالحين ذلك في مقيد 
كلعلى والإمرار الإعلان يحلم أنه على بذلك فلذ • تقييد غير من علمه 
وبعده.وقبله الفعل عند حال 

اكعبير:فأفاد 
والمراقبة.الروية - ١ 

بحدبعده لا الفعل وقت في أي يعلم ثيابهم يستغئون حين أنه ذكر — ٢ 
ذلكعلى يدل ما ظهور أو الخبر مجيء أو الاستفسار أو والتفكير التأمل 

بحد.فيما 

احتمالأن!فيه ى وثاممون ئىرك> ما بملم ؤ وقوله؛ 
.ؤإعلأنهم إمرارهم يحلم أي ، مصدرية )ما( تكون أن i الأول 

يرونهالذي يعلم أنه والمعنى • موصولا اسما تكون أن والأخر! 
•الأمور من يعلونه والذي 

الإعلانويعلم يسرونه، والذي الإسرار يحلم فإنه ، مرادان والمعنيان 
يعالنونه.والدي 

ومايسرونه )ما ت فقال العائد ذكر ولو المعنى، في التومحع من وهذا 
أولىذكره ما فكان . الموصول الأمم وهو واحد ثيء على لدل يعلنونه( 

٠المحنيين عم لأنه 
١^في وقال ، قالها: لقد 



هودسورة 

أنذلك ، الإمرار دون الإحفاء قذكر [ ٢٥]الممل; ؛،^^٤١٠ همماعيمن ما 
بجبمففادئيبؤءإم٥١٠٥٣^ءؤ ت تعالى قال كما القس في يكون قد الإمرار 

[.٧٧]ب: تدهاللاه 
بمتي،إق ألعق آسز وإد ٠ : تعالى قال غيرك، إلى تسنه وقد 
توقال ، [ ١ : ]المنصة أتندوه ئثؤ0يالتإم ٠ : وقال ، ٣[ ]اتميم: حلماه 

[.٦٢طه: ] ؤ

غريبفى )المفردات في حاء والقول. الفعل في يكون ما وغالبا 
.. ؤ س,راوعالآتةيم ءؤ تعالى! قال الإعلان. حلاف ررالإمرار ! القرأن( 

.. ٠ والعاني الأعيان في ويستعمل 
يإذؤ تعالى؛ قال حفية. فى إليه أفقست ؛ حديثافلأن إلى وأمررت 

...٣[ ]اكحريم■. آسآلبئإكسلأرخمشساه 
ؤإنبالمر إليه يفضي لن ذلك إمحلهار يقتضي الغير إلى الإمرار فإن 

يقتضيفلأن( إلى )أمررت قولهم؛ فإذن ٠ غيره عن إحفاءْ يقتضي كان 
.، ١ الإخفاء® وجه ومن الإظهار وجه من 

١٠أفضى أي حديثا إليه أمز  I١٠ العرب( ان )لوفي 
آيربمام هؤ ؤ تعالى! قال المر. من أحفى فكأنه الإخفاء أما 
٧[.]طه: نمه 
الحاجاتمن ازظر عن تسترها التي الأشياء في كون وقد 

أيصندوق( في أو الأرصى تحت البضاعة )أحفيت تقول! ، والبقاع 
•سترتها 

■رسر0 القرآن غريب فى المفردات )١( 
٠)سرر( العرب لسان )٢( 



٠ ١٢١٢

إذاحفية الشيء راحفى ت القرآن( غريب فى )المفردات فى حاء 
الإبداءبه ويقابل . مسرته إذا وذلك حفاء أوليته I وأحقيته . . استتر. 

،.١١والإعلان(( 
دون[ ١٢٥]النمل؛ المل! في تعالى قوله أما 

إألايمجد 'ؤ I تعالى قال ذلك. يوصح فالياق تعلنون( وما تسرون )ما 
أنهذلك 4 ثلنؤيآ محما ومارمامحمي، و\يرنخوأ آلثموم، ؤ، ٢^٦٠٠ عثغ ئمح، آذ 

مخفي.أو هوحاف ما أي . الخّ_،(ء يخرج أنه ذكر 
يخبؤه؛الشيء وااحسأ . مستور® مدحر لكل ءيقال والخم_اء 

،.١ غاب(( ما كل الخ_>،ء . . ٠ متره 
مخفي.المخبأ لأن الإخفاء ذكر ناب المخبوء ذكر فلما 

4أعلم وتآ تنسم يتآ أعو وأثأ أتودآ اليم ؤمح،محا • تعار وقال 
٠٤١ت زالممتحنت 

 Iفقال J«1ؤئرقثيانجم4ولمفوله؛ قنمموتآأعئم4بعد ؤوأئامحلا
الدافعيعلم أنه أفاد لأنه ذلك أعلنتم( وما أمررتم بما أعلم )وأنا يقل؛ 
لتخمىسيئا تر قل. فإنك الإسرار. هدا من هم أنففى أحفوه الذي 
وماذاالأمر ذلك يعلم فربنا نفك، في تخفيه ذلك، من غرصا تبتغي وأنت 

إرينصرف ذلك، لكان أمررتم( يما أعلم )وأنا قالI ولو أحفيت. 
أصحابه.يخفيه الذي الغرض دون بالمودة إسرارهم 
[٣٨• تإبرا٠م 4 ثى وما غش ما ثلر إيق، إJراهيم؛ ّيلنا وقال 

اكرآذ،)ض(.اسرداتفيمم،)١( 
الفردان)خبء(.)٢( 
العرب)خبأ(.لمان )٣( 







٥٢ مه هود سورة 

.قلناْ ما فاتضح 

4<سمه! وثاذ يديها آممو عئ إلا آلأزي ي دآثف ين وما ه ؤ 
٦[]عود: يزه لتكتف 

أوعاقلا أنش، أو كان ذكرا رؤح ذي حيوان لكل اسم ررالداية 
•دد'ذص إلى ويحتاج را، غيرْ؛ا 

يعلموهو رزقها لها اض صمن الأرض قي دابة كل أن والمعنى: 
الدنياهده إلى مجيئها قبل فيه استقرت الذي الموصع وهو ، مستقرها

منإليه ناوي حيث فيه تستقر وما بيضة. أم رحم أم صلب في كانت مواء 
وتدفنفيه تموت الذي الموصع وهو مستودعها ويعلم الأرض. 
فيالتي الدابة فخص هو*ّاينمجفيألآمح4 ؤ • قال ولم • تقول وقد 
أحرى.آية في الماء دواب ذكر أنه ْع الماء في ما يذكر ولم الأرض 

دآئههعن مهما بمق وما ؤآنين أكثو؛ت قق ءاقنهء ري ءؤ تعالى؛ قال 
[؟٢٩]الشورى: 

مكانوعلى الأرض في من على ويعدها الأية قبل المياق إن فنقول: 
التيوالأمم الأرض أهل على الكلام قي عمونا المورة إن بل الأرض، 

فيها.عاّت 

الأرض.دواب ذكر فناسب 

.٢ / ١٢المعاني روح )١( 
٦٠ه/؛ ابل البحر )٢( 
0>انحط المم ، ٩١آ/ الكشاف انفلر )٣( 



آدئ؛؛آل؛الئ^٥١^؛ 

هيد ي عق الأية!هذه قبل آية في قال أن سجق إنه ثم 
ماءالدواب ذلك في فدخل ، شيء كل على قدرته فذكر ٤[ ]هود: 

وغيرها.

حوآلتمتؤن٧^٢^٤، ؤ ت الأية هذه بعد قال فانه ذلك إلى ؤإمحافة 
.دواتهماذلك في فدخل خلقهما الدي هو أنه فدكر ٧[ ]هود؛ رأ'لآرضه 

آلأتزيق ؤإقي وآ'لأرنيا ألث1وإت ثب نش ؤ ت ورة الآخر في وقال 
،لغيره لا ا حمل والأرض السماوات غيب له أن فدكر [ ١  ٢٣ت ]هود ه كأم 

عنهخارج الأمور من أمر فلا • غيره إلى لا حصرا كله الأمر يرجع إليه وأنه 
راحعذلك أمر ؤإن ماء والالأرض دواب ذلك في فدخل إرادته، وعن 
،الأرض دواب كدخول أمره في ماء الدواب دخول ذلك فتضمن إليه. 
الأرضفي يسكن ما ذكر ناسب الأرض سكان في السياق كان لما أنه غير 
الدواب.من 

ذكرمما أكثر السورة في الأرض ذكر أنه أيصا نذكر أن الهلريف ومن 
والسماوايت.ماء ال

ماءالوذكر ، مرة عمرة إحدى السورة في الأرمن ذكر فقد 
الأرمحىفي هو إنما العام الجو أن عالي يدل مما ، مرات ست والسماوات 

أعلم.والقه ماء الش مما أكثر 
ؤمحبموعقكلشمأوثيرهت سابقة فىآية تعالى بقوله متصلة الأية هذْ إن 

سيءكل هوعلى إنما إليها ؤيوصله رزمها دابة لكل يقمن الذي لأن ذلك 
قدير.

ومايعلتؤنفرويك> ما بملم ؤ •' لها ا؛قة الالأية في تعالى بقوله ومتصلة 
آخرحانتا وذكر ، هناك علمه من جانبا ذكر فإنه إئهرع1يثئإداتالقدوره 

ويعلمرزقها إليها ويوصل الأرض في دابة كل مكان يعلم الذي فإن • هنا 



٠٢٧ هود سورة 

العلموهو والإعلان الإمرار يعلم الذي هو إنما ومستودعها مستقرها 
الصدور.بذات 

عالمهفامهرق ومستقرها ومكانها الأرض في دابة يكل علمه ذكر ثم 
الأب..كل 

الأشياءهذ0 وجود قبل ذلك كل علم فإنه ، يحد لا الذي علمه ذكر ثم 
الحفوظ.اللؤح في مض كتاب في ذلك وسهلر 
ماكل تستغرق التي الامتغراقية )من( د فيها حاء فإنه الأية تأليف أما 

الأرض•ض يدب 
المبتدأعلى اممه( )على الخبر فقدم ؤإلأءث،آثويري4 قال• ثم 

غيرْ.على لا ا حض عاليه رزقها أن على للدلالة للحصر وذلك )رزقها( 
حصرأ.عليه رزقها أن يفد لم افه( على رزقها )إلا ت قال ولو 

قصران:لهاك 

المفرغ.الأمشاء في )إلا( الأول: 
الخبر.تقديم والأخر؛ 

لأنأيصا العموم لأفاد رزب( اممه على دابة )كل قال: لو تقول: وقد 
العموم.تفيد كلمة)كل( 
حملةعلى المبتدأ قصر يفيد لا ذكرته الذي التعبير هذا إن ت فنقول 

)علىالخبر جملة في القصر ؤإنما قصر، غير من إخبار هو ؤإنما الخبر 
الخبر.حملة مع في)كل( وليس رزب( اش 

وحصراض رزق على دابة كل حصر أنه أفاد فإنه القرآني التعبير أما 
تقول:أنك ذلك وإيضاح اممه. على الرزق 

قرأ()كلرحلكتانا 



٠ ٢٨

كتانا(قرأ إلا رحل من )ما وتقول: 
قرأ(ياتا إلا رجل من )ما وتقول: 
غيريقرأ لم وأنه بالكتاب القراءة فيها حصصي الأولى فالجملة 

الكتاب.

تخصولم الكتاب، بقراءة الرحل فيها حصصت الثانية والجملة 
أنذكرت فقد كتاب. غير أيصا قرأ يكون فقد ، غيرهدون بالكتاب القراءة 

أنهمحميئا •محهم فأ-تحرت كتابا. يقرأ لم رحل يق ولم كتانا قرأ رحل كل 
منفيهم يكون قد أنه غير الكتاب، قراءة من أحدا تستثن ولم كتتا قرووا 

يقرأ.مما ذلك غير أو مجلة قرأ يآكون فقد ، أيصاكتاب غير قرأ 
،بالقراءةالرحل خصصت كنت قرأ( كتا؛ا إلا رحل من )ما قلت: فإن 

بالكتاب.القراءة وحمصت 

الثي.على الرزق وحصر ، افهرزق على الدابة حصر تفيد فالأية 
حلقها.مل طونفىكتاب دابة كل عن ذك لكل )كل( قال: ثم 

٠محها شيء كل يين الآكتاب وهذا 
حال.أتم على وعلمه الله قدرة الأية فتضمنت 

٠الشمول على الدالة الأستغراقية )من( ب حاء فقد — ١ 

شيءأعم وهو الأحياء من يدب ما كل يشمل وهو )دابة( وقال: ء ٢ 
الأحياء.في 

ّغيره دون افه على الرزق فقصر وقال: - ٣ 

١الله رزق على الدابة فقصر آسوينشهاه إلاعق ؤ وقال: -٤ 

أنهعلى للدلالة مقلا يرزقها( )اممه يقل ولم ؤعقآشي_زباه وقال: - ٥ 





ءئلإكه؛ئمحص٠ •٣ 

علىيدل وذلك ، الخلق قبل ومطور مدون أي كتاب( )في — ١ ٠ 
يكونشء كل ؤإف ، وحودْ قل شيء كل علم فإنه وقدرته، علمه عظيم 
والقدرة.العلم عفليم على يدل وذلك دون. ما على 

•باسل شيءعنهاكل مض أي رْبين( ت وقال - ١ ١ 

وحقاثئتام- سؤ وآلأهفي تزن ي ؤ
أتزنبمني من معوبيتث> إ3؛3إ متت وؤت عثلأ ينس أ؛ةلإ ثتاو»طنلم 

٧[^ ٠۶٠]^جإ0سآإلأيحرياه 
وعلمهقدرته ذكر الأحياء وعموم بالشر وعلمه قدرته ذكر أن بعد 

•غيره لا هو أي وهوأكيحو(آفنئتلآلأل0ه ؤ I فقال الخلق بعموم 
غيره؟سكانهما يعبد فلم ا حمق حلقهن الذي فهو 

٢[.]هود: ؤصت\أؤ\ه بقوله: ذلك فارتثهل 
والمالكالملك أنه على فدل آلميه عنشمعق وحنقامحي ؤ وقال: 

الملك.هو العرش صاحس، لأن والحاكم 
يخلقأن قبل الملك فانه قديمان، وحكمه ملكه أن على ودل 

العظيمالعرش رب فهو الماء. على عرثه كان فانه والأرض السماوات 
العرش.عليه كان ما ورب 

ذلكومعنى لخبركم، أي عثؤ"ه أ>ةلإلحس ؤِتتلؤطلم وقال: 
وماثكاؤ تعالى: قال ، عبماوليس لحكمة والأرض السماوات حلق أنه 

الألكمهم ؤدكن لص أ إلا •حكنهمآ ماسثماقذت. رما وآ"لأرآش اكتنزي 
حكم.أنه على فدل [ ٣٩.٣٨]الدخان: ث1ئوفه 

بعدسيثعثهم ل سدى، يتركهم لم وأنه الابتلاء هدا عاقبة ذكر ثم 



٣١ ٠٠هود سورة 

بمدبمبجمكاين ابم قنت محنجنح ؤ I ممال ق|صا ما على ^ريهم 
•4 ين ساحر لا إ هندآ إذ ==ئثهمأ أقه وملن أثوت 

الموت.بعد جراء الأحبار لهذا أن على فدل 
!بقوله ه وأ'لأرض آلس4ثو؛ت حو ؤهو١^٤، ؤ ت مسحاته قوله فارتيهل — ١ 

٤[.دره ءفيلإ،سي هو وؤ 
ماراتالحلق الذي فإن -ئمه ءؤحك>ّبقوله• ذلك وارتجل - ٢ 

خبير.حكيم هو إنما الدقيق المحكم الطام بهذا والأرصى 
لوفمن ؤ I بقوله ه آلء عق ■مشه, وحقاث ؤ I قوله وارتبعل - ٣ 

الحاكم.هو إنما العرش فصاحب • الحكم بمعنى حك-ممه 
وملاكهحكمه بأن ه أتل عق مشم وحنقاث ؤ قوله! ودل - ٤ 

والأرض.السماوات خلق قبل ذلك فان ، حادثين وليا قديمان 
ذلكفعل ا إj٠أنه ه عنلأ أحس أ؛ة؛م ؤِثنلؤءظلم قوله: ودل - ٥ 

الحكمةبمعنى ه ير حك-ي للف ين ؤ • بقوله ذلك فارتجل ، لحكمة
والخبرة.

الخبير.هو إنما الأعمال أحسن يعلم واللءي 
منالحآكيم باسمه ه آلمل عق مئة, ؤوحتقاث قوله: فارتجل 

الحكم.
منالحكيم باسمه ه عمق أحن قهم ِلثنؤءمحم ؤ قوله: وارتبهل 

بمحكمالذي لأن ؛ والقضاء الحكم من الحكيم باسمه وارتبهل ، الحكمة
الحكمة.ذو الحاكم هو إنما وأحنها حسنها الأعمال في 

هآلموت بمد ين بمبجيى إمح( ملت ولؤت ؤ قوله,؛ وارتجل ~ ٦ 
•ءئآلمحمجمحومء،ئسيله4 ؤ • بقوله 



آدخبج؛فا,ث٠  ٣٢
ومنرؤ الأية! هذه بعد تعالى بقوله فيسثتبتامّه ؤ قوله! وارتبط — ٧ 

ماواتالحلق أنه ذلك ٨[ ]هودت ه معدودة أقن إق العياب عمم 
ولكن، فتكون ك )كن لها! يقول أن بمقدورْ وكان أيام متة في والأرض 

بقدرتهتعمل وجعلها الكونية السنن حلق فقد ، لحكمة ذلك فحل إنما 
بالصبرأمر فإنه ، الصبر عثادْ ليعفر ذللث، فعل إنما يكون وقد . وتقديره 

ولميؤ )ق(ت صورة فى قال فقد ، ذلك، ذكرت الش الأيات بعض بحد 
]ق:4 محس ين نثنا فا وكب ث ِف .بينا رثاوآ'ه ■٤٥ 
محللؤعئل محمدر؛ث وسثح مايفولوُى خأ حيمآ ؤ ! ذلك،بحد قال ثم ، [ ٣٨

•[ ٣٩أق: آلقسنوم-ز،آلإوبمه 
أيامتة م وهي والأرض السماوات لخلق معالودات أياما ذكر فإذا 

تقتضيهامحدودة أمة إلى الحذاد_إ يؤخر قد فإنه أرادها لحكمة وذلك، 
حكمته.

•حبير حكيم قدير عالم حي أنه عر لأية ا هدْ فدلت، 
القادرالخالق وهو غيره يحثل، وكم، غيره. يعبد ألا ذلك، واقتضى 

الباعنا؟المميت، المحيى العالم الرازق 
؛AyOألثوت بمي ثن ثبمورث إدم ءك وين ؤ ذللأه! يحد قال ثم 

•^^للثسآ1لأخرياه 
ليطيحوكالموت بعد يالبحث، وتحدهم بحديثك، الأمر هدا تزين إنك، أي 

يهللانباطل كلامك، أن معِ الحر تأثير فيهم وتؤثر يقولك، شحرهم 
•[ ٢٤_؛ JuJi]هدآإلأ!ءريوقره إن ؤ القرآن! عن أحدهم قال وقد ، الحر 

القولرريانن ؤإذسآإلأذثضاه قوله: فى ؤ( رالكشاففى حاء 
أمرالحر أن ه تيثن سمر إلا هندا إذ ؤ • قولهم ومعتى • • • يثعللأنه 

إربهذا أثاروا أو • به له تشبيها ، السحر كثهللأن يعللأنه وأن ، باطل 





'ديمح؛محث^^لمحإ؛كأئ مؤ  ٣٤
ذلكيقولون الوقؤع؟ من يمنعه شيء أي • أي يحبسه؟ ما ت وقالوا امتهنوا 

امحتهزاء.

إَءما٤َذJأ بيم ؤحاكن• عثإم مصموهأ ونح آيهتِ يرم ألا ؤ I ربنا فقال 
يّمءوثه

إلىالإتيان فأسند به( نأتي يوم )ألا ت يقل ولم ألأيتإيأنخزه ؤ فقال: 
ه.نفإلى إتيانه يسنده ولم العذاب 

الالعذاب إلى الإتيان وأسد بحانه، إليه التأحير أسد أنه ترى فأنت 
نصرفه)لا ت يقل ولم المفعول اسم بصيغة الصرف ونفى بحانه. إليه 

إليه.يرجحون لعلهم بعباده تلهلفا ذلك كل عنهم(. 

فيمبالغة يقع لم أنه مع الماضي لفقل ءعلى ؤحادتح ؤ ت وقال 
مكروهمن الإنسان يصيب لما يقال )حاق( والفعل . ، لوالتقرير،، التاكيد 

•ء ومحو 

هواستهزاءهم فجعل دنتززءئث>ه ؤدء ماكامأ بهم ؤحاق- ؤ قال! لقد 
إنمابهم وقع الذي فهدا • العذاب عليهم أوجب الذي وهو بهم حاق الذي 
ظلمهممن هو ؤإنما ، عليهم واقعا ظلما وليس أيديهم بت كمما كان 
هم.لأنف

وصت قيل ، ءه ثننه ونح ؤ قوله: على أيهتِه تم ؤ وقدم 
يومعنهم مصروءا )ليس النمير وأصل ءأأم4 محصثو، ؤ بقوله؛ متعلق 

يأتيهم،•
ال)ليس( خبر لأن ت قالوا التقديم، هذا مثل المحاه من قم ومع 

(١)













٠٠ ٤٠
وقال![، ٥١;لالز«ر َةسوأه ما ستئات سنيب؛ئئم هتولأؤ من ءإ1موإ ^١^-؛؛؛، ؤ
."٢٣[ الجانة: ز ؤ

جزاءيصسهم أنه المقصود إذ أعالم، واف _ uJlJمراعاة وذلك، 
معنىأراد لأنه فيكر ، ذلك، ونحو العذاب من السيئات، توجبه وما السيئات 
^هلمنمأمبلإمماكامأؤ ت قوله ذلك، ويوضح ١لمازكر، 

ثيصئبمهنولأء ين وألإ؛ر، َكسوإ ما ستئات محآصام ٠ بةسثوف 
•[ ٥١—٥٠الزمر; ت بمعجنثزه ماَكبوإؤماهم سيئات 

أنهالمقصود ليس أنه ذلك و)ميصيبهم( )أصابهم( الفعلين بتدكير 
هذهعذاب أصابهم أنه المقصود ؤإنما أعمالهم، سيئات أصابتهم 
َكادوأما عنمم أعئ ئا ؤ * قال وليلك، السيئات، هذه جزاء أو السيئات 

منزمنه في كان من هدد ثم • بهم حل الذي العذاب إلى إثارة بيو0يم 
همظا ^^٢ ما سئات هم 

منيتحفون وما سيئاتهم جزاء سيصسهم أي [ ٥١]النص: بمجنن4 
•وماه-ملآىجئنه ؤ ت قال ولدا العذاب 

•المعنى إلى إثارة الفعل فذكر 

سءوذهاب البؤس ذهاب ١لثتئادتاءؤا4 ذم، ؤ بقوله: هنا وأراد 
المقصودوليس للمعنى، مراعاة الفعل فذكر منه ساءه ما وزوال العيش 
•أعلم واف ، الفرد يعملها التي الأعمال س السيئات ذهاب 

ولمبه المتصف، ذم فلن.للأ، مقللق الفرح رروهذا البهلر الأثر والفرح 
ظؤت كقوله خير فيه بما مقيدا إلا لامال-ح القرآن في يأت 

•با[«لاا.مندئنءه]آلَاد،: 

المماوحطه/آ'أ.)١( 



هودسورة 

علىيفخر وهنا ، عنده بما الناس على يفخر الذي هو ٠ والفخور 
الشكر،،عن والفخر الفرح شغله قد نعمائه من الله أذاقه اربما الناس 

قال، بها اتصف من ذم ش إلا القرآن في )فخور( كلمة تات ولم 
^I وقال ، [  ١٨: ه ئمي- ننثي ؤأ محب لأ آس ؤؤا0 تعالى• 

[.٢٣ض4مل(ئ1\ليشووه 
.الضراء من أصابهم ؤللأأو؛بمظإهضما 

.العماء أو الضراء حال في محواء أحوالهم كل في شاوأألأإxئبه ■وؤ
لهمفأوكك، عليهم أنعم ما على لربهم شكرهم الصالح العمل ومن 

والمصائب، له حيرا فكان صبر صراء أصابته إذا المؤمن لأن ؛ مغفرة 
للمغفرةمدعاة الضراء من أصابهم ما لأن المغفرة فذكر . للذنوب كفارة 

صاحبها.صبر إذا 

حالتيفي أصابهم الأحر هذا لأن وذلك نأجرًًُيرؤ ؤله،رمعفنه 
قال، المحتسبين الصابرين أحر نالهم الضراء ففي ، والعماء الضراء 
العماءحال وفي [، ١٠ت ]الزمر ه صاص - ثم مم ألملإؤة يؤق إنا ؤ تعالى• 
قوله:في ذكرْ الذي الصالح العمل أحر على إضافة الشاكرين أحر الهم 

ي؛.الأحر فكان زأآص0ه مبؤ 

علىيعني الصابرين تعالى ررواسشى المحيهل(ت )الحر في جاء 
لهمأولئك ، العماء على الشكر ومنها المالحان، وعاملي الضراء 
هوكبير وأحر ، منهوالخلاص العقاب زوال يقتضي لذنوبهم مغفرة 

أى.بالثواب،، الفوز فيقتضي الجنة، 

.\< Y/Yالكثاف )١( 

البحراوحطه/أ•؟.)٢( 



أدهمح؛ثلخصإلاصإفأ ٢  ٤٢

أصابهمما على صروا فالمراد كان ما رروأيا ت المعاني( )روح في وجاء 
.. لقضائه. واستلاما تمال بالله إبماي لاحما أو مابما الضراء من 

قالواللاحقة. السابقة سبحانه نعمه على ا شكت آلقدحنته عملؤأ وؤ 
عدموالكفران ، الصبر عدم اليأس تضمن لما • الكشف في المدقق 
فلما. والشكر بالصبر اتصف ممن ضده ذلك س المتثني كان ، الشكر 

.، أ وشكرواء صبروا الدين إلا بمنزلة كان إلخ • • • الذين( رإلأ • قيل 
إذاقةوحار ، ونزعها الرحمة إذاقة حار ر الإنسان أحوال وذكر 

ثنن^٢٢ ١١ل-بلوًظم ؤ • قوله من تميم لما بيانا ، الضراء ومس النعماء 
.والضراء السراء في البلاء س هذا فإن ، ٧[ ]عودت عملاه 
منالتعلق وجه إن ت المحققين بعض لاوقال ت العاني( )روح ر جاء 

موقعواقع الأيتلأء باب س فمل الضراء اس ومالعماء إذاقة إن حيث 
احسأيم تلردت=ئإ ءؤ سبحانه! قوله في الإجمال س التفصيل 
٠٢٠ه. 

دونسبحانه ه نفإر والخير الرحمة مذلاهر أسند أنه الملاحظ وس 
إرالعياب تأخير فأسند ألم،وابه عمم آ-مدأ ولن ؤ ت قال فقد مقابلها 

إليهلا العياب إر إتيانه فأسند ألأ؛ت،؛.>هره ؤ قال: حين ر ، هنف
ذكرنا.أن سبق كما ، به( نأر يوم )ألا • يقل فلم سبحانه، 

إرالرحمة إذاقة فأسند رحتده مثا آلإنتن أدتا ولمن ؤ وقال؛ 
ه.م

؛ََُءَج ه.نفإر النعماء إذاقة فأمني ولإنأذقأهتماه ؤ وقال؛ 

.١٦أل/المعاني روح )١( 
روحالعاثيأا/آا.)٢( 



٠٤٣ سورةهود 

ولمالضراء إلى الس فأسد ه مشتث صجء بمد ؤ فال; حين في 
إلىالخير إمناد باب من ذلك كل ، ونحوه بالضر( مسسناه )بعدما I يقل 

٠والسر السوء دون محبحانه ه نف

ؤثمُزعننهاموهه.قال; ولكنه I تقول وقد 
هفانعملا لحن أيكم د-بالوًكم ؤ I قوله يقتضيه ما هذا إن ت فنقول 

تعالى:قال كما والشر، والخر ، والضراء السراء في كون اللأء 
[.٣٥]الأنبياء: مفينةوهناتنجمونه يت ؤ

أوبالشر( ناه )ميقل: فلم الأمور، أهون احتار فقد ذللثج وْع 
أعادهأي ه ننبمحهاشه ثم ؤ ٠ قال ؤإنما ، ذللث، ونحو بالسوء( ناه )م

سبيلعلى سيئا أحدا أحد يعهلى كما وهو . الرحمة إذاقته قبل حالته إلى 
•يفعل كيفا ليرى منه يسترجعه ثم الاختبار 
سيئاأذاقه قال ؤإنما ، بالشر أو بالسوء أو بالضر أصابه إنه يقل لم فهو 

نحوه.أو أوبالشر ؛الضراء إصابته من أحف، وهو • ليختبره أعاده ثم 
المسدون تعالى إليه الإذاقة إسناد رروفى المعانى(: )روح فى حاء 

مقصودهو بل الصر مس دون بالذايتج مقصودة النعمة إذاقة بأن إشعار 
المؤذنبالدوق والنعماء الرحمة ملابسة عن التحبير وفى . . بالحرصى. 

بالمسالضراء ملابسة وعن فيه، يرهمتا مما وكونهما بلدتهما قيل ما على 
اللهلفمن مراتبها من الملاقاة امم عليه يهللق ما أدنى في بكونها المشعر 

.٢١١الرحمة« ثان عظم يقوى ولعله يخفى لا ما 
وترتيبها:الايايتج نز لنظر ثم 

الله.إلا يعبدوا لا أن منهم وطلب المكلفين بعموم بدأ فقد 

.١ ٥ ١/ ٢ المعاني روح )١( 









٧٤ هود سورة 

يعصعلى يعود )به( في الهاء وهو المجرور لأن ذلك يه( صدرك )وصائق 
فيفال أنه ترى ألا • أهم هو ما فقدم ، الفاعل من أهم وهو إليه يوحى ما 

)ماعلى )المدر( ^يىئرئئتاظ0هممدم أحرى؛ آية 
المستهزئون؟يقوله مما أهم ه صدره لأن يقولون( 

فوله:أن ذلك )لقولهم( أو قالوا( )أن يقل: ولم ه آن ؤ وقال؛ 
)أنأما ذلك. يقولون لأنهم أي والاستمرار، الدوام يفيد ه يقولوا ن أؤ 

قالوهيكونون وقد الأمر، وانتهى الماضي في قالوه أنهم يفيد فإنه قالوا( 
واحده.مره 

•واحده مرة قالوه وأنهم المضي يحتمل فإنه )لقولهم( قال؛ لو وكدك 
•سم^بداك صدره ضيق إلى يدعو مما يامتمرار ذك يقولون أنهم حين في 

الاعتناءدون بالإنزال وعثروا كثير، مال ررأي ه َكر عفيد أنزل زلا أؤ 
تكونإنما الكنوز لأن العادة، حلاف على ذك بكون التعجيز مرادهم لأن 
منالاعتناء بالإنزال أرادوا أنهم ويحتمل الماء. من تتول ولا الأرض في 

أا،.دونسبعادي<ا
إليكأوحي بما تندرهم أن إلا عليك ليس رءأي ه يدبر أنت ؤإقا 

.اقترحواأو تهاونوا أو ردوا عليك ولا يتباليغه، أمرت ما وتبلغهم 
مابهم فاعل وهو يقولون، ما يحففل ه ومضل سء َلإا عق أس وؤ 
.٢٢١إليه« أمرك وكل عليه فتوكل يفعل، أن يجب 

آن—تثنمطرمن ؤأدعوأ ممر_يثت منندء بعئرسؤر قز آفزيه يقولهمينح م أأ 

.ووحىني^\إ^\)١( 
Y>n/o_iالبحر)٢( 



أدمحُآلئالفم  ٤٨

وأنآف4 بعل؟أ أينل أيما فاعيّوأ لكم يتصبإ قم ظ تين صني كتم إن آنته ؤن د من 
يهميلأضصىهسمد:ما_؛ا[

لولات يقولون إنما أنهم ذلك ظاهرة، قبلها لما الآية هدم مناسبة إن 
،برسالته. تصديقهم لعدم ذلك نحو أو مالك معه جاء أو كنز عليه أنزل 

بانوتحداهم ههنا ذلك فدكر ، افتراء هو إنما به ياتي ما أن يرون وألهم 
منكل يدعوا وأن افترى كما هم يفتروا وأن مثله سور بعشر يأتوا 

ذلك.ليفعالوا يتهليعون 

كانوما الأية هذه الكريم( القرآن ش بيانية )أسئلة كتابنا قي ذكرنا وقد 
فيها.القول نحيد فلا بيانية أمور من فيها ما وبينا التحدي آيات من نحوها 

تتعلقلا ألها قبلها لما الأ'ية هدْ راومناّثة I المحيهل( رالثحر فى حاء 
اللهعند من ليس أنه لدعواهم إلا إليه يوحى ما بعض يترك بأن أطماعهم 

ص.افتراه،< الذي هو وأنه 
يوحىلما )افتراه( في والضمير ، منقهلعة ررأم )الكشاف(; في وجاء 

المخايريقول كما واحدة، بسورة ثم سور، بعثر أولا تحداهم إليك. 
العجزله نيين فإذا ، أكتب ما نحو أسطر عشرة اكتب لماحبه; الخهل فى 
•• واحد. سطر على منك، اقتصرت، قد قال! جهله مثل عن 

تمرؤ • قوله وهو إقرائه بعد الخطاب جمع وجه ما • قلت فإن 
)قل(؟ت قوله بعد هاعلئتأه 

.الله رسول لأن وللمؤمنين للف، يستجيبوا لم فإن معناه قلت! 
يتحدولهمءكانوا والمؤمنين 

.Y«A/o_lالبحر )١( 
. T٩٢/، الكثان)٢( 



٤٩هود سورة 

،لأية ا هذْ في الشرط حرف أخفى أنه لأية ا رمم في الملاحفل ومن 
فيوأظهرها ، [ ١٤في )إن( نون أدغم 

ئعؤذىأهؤإءلكئلنتةأثنا يومثميإ ءؤ قوله! في وذلك أخرى أية 
•٥[.]القصص: 

عليهيقاس لا المصحف ورمم ، المصحف برّم يتعلق الأمر وهذا 
.أحياماالبيانية الناحية س تعليله يمكن قد أنه إلا 

ؤؤحعنديائالمحأإولأ ين آلص جثتآءهم قتا ؤ : )القصص( في قال فقد 
يهلهملسغرلن ثل،ؤأ ين ثونح، ؤؤ يإآ يا؛==كمثؤإ أؤلمر مّئ ؤلإتث تأ مل، 

بمدهي١ممبمأبمإن
ه٠>^ شؤى 1ثا يك،كلإ وينثحبيإ ؛ن . ءتثدئ< يكتم 
-•٥[.٤٨]القصص: 

فانهخاصة، لحمد هو إنما هود آية فى التكذيب أن الغلاهر وس 
يوحمتحما بعض نأتؤت،يلئ ؤ قلهات وقال ه آيرق يموزكتح أم ؤ ت قال 

القر^ن.يعني ،^^^ ٧١تم'آعنثتأأسا لإ^>طأ ؤ؛ وقال: 
علىقال فقد وموسى، لحمد التكذيب فان القصص فى وأما 
•وموسى محمد أي تإطاواإىامَيخنه ؤ ت لسانهم 

التورا٥يعني همسئيعآيهه بمده ؤ وقال! 
والقرآن.

الرسم.وحد واحد على هود في الكلام كان فلما 

وقملاثنض الرسم جعل اثنثن على القصص في الكلام كان ولما 



مؤ•٥ 
الكتابينوأن منفعلين نمانين فى هما إنما الرسولين أن ذلك ، بينهما 

أعلم.واف منفعلان 
القرأن.أي لمووكأش4 عل1تأأثا آؤ 
منهو إنما بهذا والعلم ذلك. واعلموا ^أي ؤ إلا إك لا أن وؤ 

اللهدون من الجمع عجر تين أن بمد فإنه • التحدي من مر ما مقتضيات 
كانلو لأنه ، ف ند ولا بإله ليس عداه ما أن علم محللب لما الأستجاية عن 
بمثله.الإتيان عن يعجز لم إلها 

ليكون)فاعلموا( بالعلم فأمرهم ه أف دع1وإ أه أثا ^^٢ ؤ I وقال 
كما، دليل بلا لينا وتحجة بلا تصديما وليس وبصيرة علم عن إيمانهم 

ذءقرإبماسريهرزنجموأؤالرحمن: عباد في تعالى قال 
[.٧٣]الفرقان: ياْثثازصيانا4 

لأنؤوأنلأإلتإلأهمه فوله: على ملمآذه أنزل أثا ؤ قوله: وميم 
القرآنإن ثم التوحيد. على وليس القرآن على الكلام في هو إنما السياق 
قهلعا.بالتوحيد إيمان به فالإيمان به، ويامر التوحيد يتضمن 

إلىحفزهم به والعلم الإيمان مقتضيات من ذكر ما ذكر أن وبعد 
بمجرديكتف ولم له، والامتجابة اض لأمر الانقياد وهو الإسلام، 

بقلبهالمرء صدق لو لأنه ه منلموث\ أضر يهل ؤ فقال: والعلم الإيمان 
ينجهولم ذلك ينقحه لم له تجيتا مالله لأمر منقادا يكن ولم الحق وعلم 

:]العتكبوت ءؤجامأسمبم^مأنه وثمود: عاد في تعالى قال كما النار، من 
•استبصارهم ينفعهم [فلم ٣٨

آؤيثايثت لهلثيبى ١ ووؤ لايكن؛ودلف "!م ؤ؛ الرسول: قوم في قال وكما 
الدينمن سيكونون بل تكذيبهم، ءل.م ينفعهم فلم [ ٣٣]الأسام؛ اتندوذه 

■علم على اف أصلهم 



١٥ هود سورة 

الإسلام؟إلى ذلك يدعوكم أفلا أي اشرخموثه ئنل > وقال: 
حاءوما الرسول صدق تبين ما يعد الاستجابة إلى ذلك يدعوكم أولا 

به؟

أنينبغي أنه ذلك بالإسلام، فيأمر )أسلموا( قيل لو مما أبئر وهو 
منهميهللب لم ؤإن الإسلام دواعي توفر بعد من أنفسهم من هم يستجيبوا 

أحد.ذلك 

هوإنما ه إلاهن إJه لا" وأن آف لعلم ، ٧١ةعل»نأأثا ؤ ! قوله إن 
الإسلام.في للدخول السبيل 

•ينطق؛الشهادتين أن عليه الإسلام في الدخول يريد قاليي 
.افه( رسول محمد اض إلا إله )لا 

لبرهالإبملم لما أعلمنأ ؤؤ فقوله! ، تضمنهما الأية من الجزء وهدا 
محمل.بنبوة إقرار 

التوحيد.بكلمة إقرار لأ"4إلأه ؤ وقوله: 
الإسلاموهو افص دين إلى المدخل هما النهايتان هاتان كانت ولما 

أفرمسلثورنث>ه.يهل ؤ ذلك! بعد قال 
ه

الهمها محمحّ فيا ُوفي ونبقنا آليتا آلءيوْ •^4 َ؛اث ش ؤ 
ثثزأهانا بجغ ١^ إلا َآلأحنة ؤ، كم ون أون آوفيق سون. 

[١٦-  ١٥]٠^٥; ئلثماءقاذواسو0ه 
فيه.وردتا الذي للجو مناسبتان الأمتان هاتان 

الاستغفاروهو الدنيا في الحز ^٤ ٠١١سيل السورة أول في ذكر ففد 
مسصم منتا-ص-ناإق ^ \^۶ji يوؤ ؤأنآس-ثفرإ ؤ فقال! والتوبة 



أدبجُآفالقءفاصإ. ٠  ٥٢
٣[.زهويت ه ■؛ورَثيرج عذاب يجكآ لحاف مؤأ؛ؤآ محإن ءثخماقصلم ةى َم، و؛ؤدءب 

وكافرهم.مؤمنهم الدار هده في الإنسان يريده مما الحسن والمتاع 
ولمفيها• أعمالهم إليهم يوفي أنه وزينتها ال-نثا الحياة يريد فيمن فقال 
حنا.متاعا يمتعهم إنه يقل 

.حسنامتاعا يمنعهم إنه التائب المستغفر الصنف في قال حين في 
جاويميالأممئوفه.ؤ الدنيا: الحياة يريد فيمن وقال 

ه.صنم ثنل ذى َم، وبون ؤ •' التائب الصنف في وقال 
.وزينتهاالدنيا الحياة يريد ممن أفضل متاعه التائب الصنف أن شك ولا 
ؤوؤوأث'ن\فقالI الإنسان في والعماء الرحمة أثر ذلك بعد ذكر ثم 

تتائقد أذ ؤلهذ محقمؤئ. قمس إئؤ منه رعثها ثم رحثه يثا آلإثى 
ه_»ا[.]هود: فلجره لئ  ٥٧١•٤^^آلثؤئالث د1مل صج"شتلكمِلى يخت 

منوالكنز [ ١٢]هود؛ ه َىز عشي أنزل ؤ؟ ؤ ت يقولون الذين وذكر 
•وزينتها الدنيا الحياة متلع وسائل 

وزينتها.الدنيا الحياة يريد كان من ذكره مؤ ما فناب 

ذكرلما تعالى أنه قبلها لما الأية هده ررمنامبة ت المحيهل( )البحر في جاء 
الدنيويةأحوالهم من شيئا ذكر القرآن في المناقضين الكفار أحوال من شيئا 
الحياةزينة يريد من كل في العموم من وظاهر الاحرة. في إليه يؤولون وما 

^^٧• تعالى قوله في ذلك بين كما تعالى، بمشيئته مقرون والجزاء الدنيا 
.[،؛ ١٨]الإصراء؛ لمزميده لاطتارفيهاماقاء 

الفحلعلى )كان( فأدخل ه آليتا آلحيوه ِدزيد َكاو، من ؤ قال؛ لقد 
وجهعلى يريدها أي ، الاستمرار يفيد التعبير وهدا ، )يريد( ^٤ ١٠٥٠١١

.٢ ' ٩ ه/ المحيط البحر )١( 



۶٥٣^^ هود سورة 

علىللدلالة )كان( راؤإدخال المعاني( )روح في حاء الدوام. 
را،.أصلأ« الأحرة يريد كاد لا بحيث ذلك يريد من أي الاستمرار، 

،الدنيا في بخس غير من كاملة وافية أعمالهم أجور إليهم ارنوصل 
يقال، الرياء أهل هم وقيل: والرزق. الصحة من فيها يرزقون ما وهو 

وصلولمن ذلك. قيل فقد قارئ، فلأن يقال أن أردت منهم: للمراء 
حتىقاتلت فقتل: قتل ولمن فقيل، يقال، حتى فعلت وتصدق: الرحم 

قيل.فقد جريء فلأن يقال 

أوسائلا أعطوا إن والنصارى، اليهود هم مالك: بن أنس وعن 
البدن.في وصحة الرزق في بنوسعة ذلك جزاء لهم عجل رحما وصالوا 

لهمفاسهم ه اممه رسول ْع المنافقين من جاهدوا الذين هم وقيل: 
فىاكائم«"ا.

عديولذ-ا معنى)نوصل( متضمن ار)ووذ( المعاني(: )روح في وجاء 
ا.أ ذلك« مجازعن إنه وقيل: ه. ينفوإلافهوممايتعدى بالى، 

أحرى،آيات في مفعولين إلى وعداه )إلى( ب هنا )نوف( عدى وقد 
ؤبمالإومغثم لنا كلأ ٌإن ؤ هود: سوره من أحرى آية في قال فقد 

الأعمال.وإلى ضميرهم إلى فعداه [. ١١١]هود:أعمنلهره 
مومهثزأ->ورهئهآلصثنلحك ءامنوأ وأثا ؤ وقال: 
[.٠٧]آلعمران: 

روحانمانيم>ا/-آأ,)١( 
.Y/"١٩ الكشاف )٢( 

روحالمُانىآا/'الإ)٣( 



^^ا(لأمقهقا٠ ٥ ٤

آ.الآاتل من ذلك وغير 
:١^ القرك في الامالين بتن الفرق من فلهر والذي 

ؤوأو\ت تعالى قال بالأموال، خصها إنما ئ)إلى( الفعل هذا تعدية أن 
٢٧٢.]

رأنقدإوم إوئ آش ّثبمل ك ّيىءِ ثن كنيموأ رثا ؤ وقال•' 
[.٦٠]الأنفال: 

م-فيإياوزثبما آليتا آلحيوْ بمييد َكان من ؤ ت هذه هود آية في وقال 
•الأموال حلريق عن نتاش إنما وزينتها الدنيا والحياة أء1نلهمه 

،مؤ كما إلى( )نوصل معنى أفادت )إلى( ئ الفعل هذا تعدية إن ثم 
يقتضيلا ما شخص إلى والإيصال إليه. نوصل إليه( )نوف فمعنى 

طريقعن أحد إلى شيئا توصل فقد ، المواجهة أو بالإيصال المباشرة 
معديحاء ما أن القرآني الامتعمال من ويتضح ما. ومحيله أو آخر شخص 

آممهثيم بجيد ؤ تعالى؛ قوله نحو وذلك الأخر٥ فى هو إنما بنفسه 
هأ[.الور:]٠ 

[١٩]الأحقاف: ت وقوله 

ماينئي طل وبجف ثنيا ■ممن محين ينتن ُطل يأؤ، يوم ه ؤ وقوله؛ 
]الحل:

وغثرذلك•

أنهذلك ، المباشرة والتوقيت المواحهة على يدل الأمر أن ذلك ومعنى 
قال:كما بأعمالهم، فيواحههم ربهم على الجمع يحرض القيامة يوم في 

وغيرها. ١٧٣الماء ، •٣ ذا> ،  ٢٥الورالخال: سيل انظرعلى 





آمح؛آفالئ ٥٠٠ ٦
•الدنيا في أي فِإياص(تياه مؤ 

•معنيين يحتمل عبياُباصوفه ؤ وقوله؛ 
يعود)فيها( في فالضمير الأعمال، في أي رفيها( قوله: أن أحدهما؛ 

يبخسونولا الدنيا في أعمالهم إليهم نوفي أننا والمعنى الأعمال، على 
أعمالهم.في 

يبخسون.لا الدنيا في وهم أي ، الدنياعلى يعود أن)فتها( • والأخر 
هوالأظهر.وهذا 

البخس.عدم وكاJلك ، الدنيافي التوفية فتآكون 
فيقوليكرر)فيها( فلا واحد بضمير الاكتفاء يمكن كان أما I تقول قد 

يبخسون(؟لا وهم فيها أعمالهم إليهم رنوف I مثلا 
ولكانوالاحرة، الدنيا في البخس عدم لكان ذلك فال لو فنقول: 

فيكون، مهللمايبخسون لا وأنهم الدنيا في أعمالهم إليهم يوفي أنه المعنى 
فإنهالدنيا، في ذلك كل أن أراد أنه حين في والأحرْ. الدنيا في البخس عدم 

حبطتفإنهم الأخرة وأما يبخسون. لا فيها وأنهم فيها، أعمالهم إليهم يوفي 
.بعدهاالأية في تعالى قال كما المار، إلا فيها لهم ليس وأنه فيها أعمالهم 
الررأي ه لا,يحنرد< ليا وهن ؤ قوله: في المعاني( )روح في حاء 

الدنيا.للحياة المجرور أن والذلاهر ينقمون، 

بأنورد فائدة. بلا تكرارا يكون لملأ للأعمال يكون أن الأظهر وقيل: 
لمفلو ، الدنيافي إلا ليس البخس عدم أن الأمر أول من إفادته فائدته 
مهللق،١أنه توهم يذكر 

ءآ

روحاوعانىما\/؛أ:١( 



٥٧ ٠٠هود سورة 

ثمماصنعواجاه مكث ءؤ ت فقال العمل ذكر ثم الصنع ذكر لقد — ١
الحملوأما ، العمل إجادة هو والصغ بمملود،ه يتتقاذوأ وثطلما ؤ I قال 
جهدهمفيه بدلوا ما ت كله بهللأنه ذكر وقد ، وغيره الصغ يثمل عام فهو 

.العموم وجه على عملوه وما ، لإحسانه 

الحبومحلأن ذلك ؛ البهللأن العمل ومع ، الحبومحل المنعة هع وذكر 
فيعام فهو البطلان وأما ، بالأعمال خاص فالحبومحل ، البهللأن من أحص 

سنبين.كما وغيرها الأعمال 
ْعالخاص فدكر . منه أجيد ما لأنه الحمل من أحص والصع 

العام.ْع والعام ، الخاص 
والمجرورالجار يكون أن يحتمل نعوأياه ص ما ؤ قوله! — ٢ 
فيأي صنعوا( ما فيها )وحثعل المعنى; فيآكون )حبهل( د متعلما )فيها( 

الأحرة.في الحثوط فيكون الأحرة على الضمير فيعود الأحرة، 
فيكون)صنعوا( ب متعلما والمجرور الجار يكون أن يحتمل كما 
الدنيا.على الضمير فيعود الدنيا( فى صنعوا ما )وحثهل المعنى! 

الدنيا.في صنعوا ما الأحرة في حثهل فإنه ، مرادان والمعنيان 
)وحثقلفقال; والمجرور الجار قدم ولو المحنئ. في التوسع من وهدا 

.واحدااحتمالا لكان صنعوا( ما فيها 

•معنتثن يثمل لأنه أولى القرآني فالتمثر 
ياصِنعوأ ما ؤ قوله: في رروالضمير المحيهل(: )البحر في جاء 

والمعنى;بحبتل. متعلق والمجرور والجار الأحرة على عاند أنه الفلاهر 
•الأحر٥ فى صنعوا ما حبوحل وفتهور 



آدجمح1ةلق^^للأسإصو؛  ٠٠ ٥٨
كماالدنيا الحياة على عائدا فيكون رصتعوا، ؛ يقوله يتعلق أن ويجوز 

،.١١قل« في)فيها( عليها عاد 
فيكونمصدرية )ما( فيه تكون أن يحتمل صنعوا( )ما ت قوله _ ٣ 

صنعهم.وحبط المعنى! 
الل.ىوحبط المحنى! فيكون موصولا امنا )ما( تكون أن يحتمل كما 
الأعمال.من ءنحو0 

،صنعوه ما وحبط ، والعمل الصنع حبط فقد ، مرادان والمعنيان 
أيصا.المحنى في التوسع من وهدا 

لأنهأولى ذكره فما فقط. موصولا اسما لكان صنعوه( )ما قال: ولو 
•وأشمل أعم 

أو)الذي( بمعنى صنعوا( )ما في ررو)ما( المحيهل(: )المحر في حاء 
١١مصدرية 

ماوح-أعل ؤ ت تعالى قوله أعني ، العبارةهذه تاليف في لمتنلر ثم 
•أحرى جهة من هومح،ماًطاذوأبمثرف4 

علىمبني ^علناث1مأتياه قوله: وهو منها الأول الخم فإن 
الخصوص.

علىمجني ه بمموف يتقارأ نا وتطل ؤ قوله: وهو الأحر: والخم 

ؤوحي2لثاصكوأسلزد،هأبسقوله: : فقوله 
تجهة من أكثر س ِءه 

.0٦١إ'الحراس )١( 
. Y٩٣/الكشاف وانظر ، ٢ ١ ٠ ه/ الممط !لبم )٢( 











٦٣ ٠٢هود سورة 

صراحة.ذكر0 فقد أيصا شاهد ا الإjجيلل إن وقيل! ذللئ،. 
'•الدعوى صحة إثبات في كاف منها كل أدلة حملة ذكر قد يكون وبهذا 

اءالبية.

الشاهد.٢. 

المابقةم_الكب 

أجدنفس فى يقي فهل ، عنها رسولا جاء التي الجهة من ذلك وكل 
Iذلك بعد قال ولدا رمالته؟ صحة فى ريبة أو ثك 

،ريبة أو ئلئ، من سيء أي نفك في يك لا أي ، )تكن( نون يحيف 
الكلمة.أصل من رتكن( نون كحدف نفك من ذلك واحدف 

أتهوتقرير النون وحيف النهى النفس من المرية إزالة على قنعاصد 
إشأ-لىمن0زكة.ؤ ذلك: بعد قال فقد الحق، 
منكثيرا أن يرى ففد شك، حاحنر كل يمع بما ذلك بعد احتامحل يم 
الأكثرهم فإن الناس، طيعة من هدا إن له فقال بدلك يؤمنوا لم الناس 

موطنفي قال كما دليل، بكل أتيتهم كل؛أية،b^، جاءتهم ؤإن .>منون 
:وقال ، [ ١ • ٣ ]يوصف; رلو-مصت أحقرألنامحن دح ؤ أحرت 

[.١١٦]الأنعام: ضبل ص ينياوك \أوتي \ ؤس امحفرمن يع إن تؤ 
•سيء منها النفس في يقي فلا ويمنعها الرئة يدفع أمر كل فذكر 
وثكنرذك ثن إليآلي ينه بألم ملأئدي ؤ بقوله ذلك عن فنهاْ 

•الهي يكون ما أبلغ ظرأفاسلأمح-وثه 
إنأي ، تك( قوله)فلا في السبب على الدالة )الفاء( ب حاء فقد . ١ 

الريبة.عن للانتهاء كاف سبب ذكرناه ما 

اظرذحالقاريرأآ/هآ؛.)١( 



أمحُأةلقسصإو؛ ٢  ٦٤

)لأ;ك(.آ-الهيبقوله:
اض.ب عر ذلك دلالة وقد س)تكن( الموز ّا-حذف 

يكونكما فيها ذكن لا أي الفلوفية، ئ)في، فجاء مرية( )في ت قال - ٤ 
•عنها بعيدا وكن اللجة في الشخص 

فيه.ثك كل ليشمل المرية نكر — ٠ 

مرية(في تك )ولا يقل• ولم القرآن، من أي )منه( ت قال ثم — ٦ 
منأمر فى ريبة أو شاك عن ينفك لا المرء إذ مطلقة، عامة فتكون 

الأمر.هان-ا فى الريبة عن الانتهاء طلب وإنما الأمور، 
د)إف(.فأكده الحق( )إنه I بقوله عليه هو ما صحة أيبت ثم — ٧ 
ولاالحق وحده أنه على ليدل حق( )إنه ت يقل ولم )الحق( عرف - ٨ 

قبلهكتاب فكل باطلا. اتباعك كان آخر كتاب أي اتبعت فلو ، سواهحق 
ولانصه في لا سواه فيما حق فلا والمثديل، الحريف لحله وقد متسوخ 

افه.عد قبوله في 

منآلي إله ؤ ت فقال بذلك وقضت أحميته قررت المي الجهة ذكر — ٩ 
الحق.هدا من أحق؛الأتثاع شيء ولا منه، بالحق أعلم أحد فلا 

ليهلمئنه أحئرألثابج، وؤكإي ؤ ذلكت بعد قال -ثم  ١٠
•الماس س يوس لا من كثرة توحشه ولا عليه هو ما إلى قلمه 

منرش ؤ فقال! المار موعده بأن يؤمن لا مق حدر ثم - ١ ١ 
ه.آلآءزابةلأار»تيدْ 

الكتبوأن ، ربه س الشاهد وأن ، ربه من البينة أن الأية في فدكر 
شيءذلك بعد فهل ، ربه من الحق وأنه ، ربه من له شهدت المي الممابقة 

سالريحة؟إ



٥٦ ؛٩٠ هود سورة 

ؤي■"محتبن َئه ثابمد محه-لوْ رتيَء ين ببّف هث ذننآ'؛ن غ • الأية إلى نمد ثم 
أثارُأرذحزاب ين يؤء وش يدء يفبمنهمف أوكش ؤييممه إماما موّؤب كنذ 
هوقضى أفائق أحفر ولين رإى بجن لني بج،نؤونهإدمح ق يش ملئ مؤهله 

والمعجزاتالعقلة الأدلة هي I وقيل ، القرآن هي البينة إن قيل؛ فقد 
نبوتهبصحة تقهلمر اش 

بهتحدى الذي المعجز نفلمه ذلك ومن ، القرآن هو قيل والشاهد 
•ر ال

صراحة.اسمه وذكر بذلك له شهد وقد الإنجيل I وقيل 

.التوراة هو مومى وكتاب 

للولألةالمعادل يالكر ولم 4 ريو' ين بنئؤ عق َكان ؤقن0 ت قال لقد 
وبمفهوم، وزينتهاالدنيا الحياة يريد كان من وهو ذكره تقدم بمن عليه 

•دليل ولا بينة على يكن لم ممن المخالخة 
قولهنفلير وهذا ، منهامتمكنا عليها متعلثا فجعله بكم4 4ءق • وقال 

منه.متمكنا عليه تعلتا مفجعله هدى( )على تموصع من أكثر في تعالى 
الهوى.نفلير والبينة 

والمرشن•المربي هو الرب لأن الرب فذكر 4 ربَع 4نح، • وقال 
القرآنفي ترد)البينة( ولم البينة. ذكر ْع الأنسب وهو والمعلم والموحه 

وذلكالحسنى، افه أمماء من غيره مع ترد ولم الرب، مع إلا مقرونة 
4هووقوله: [، ٥٧]الأنعام: 4شإفيءيتقتير44 تعالى: قوله نحو 

4أثنوقوله: [، ٨٥، ٧٣]الأعراف;4 ربمكم بل جآءتحًكملإته 
وغيرها.[ ١ ٤ ]محمد: َ؛اثءلكّمنىصء4 

قبله.من وشاهدا يتلوه شاهدا شاهدين: وذكر 



صإسإواسص٠  ٦٦

ففي، القيامة يوم إلى مستمر يتلوه الذي الشاهد أف - أعلم واش ويدو- 
قءاينمتا ثزبهم ؤ تحار؛ مال كما 1. صدمه عر شاهد يظهر زمان كل 

ّيىءمل ء أقم ذتحاعف أؤآم للي ألد لهم لثما حئ أنبيم ومحا 
.عجاثبه( تنقضي )لا إنه القران عن ه قال وكما . [ ٥٣ضلت: ل شإ-يده 

تغرقتفام ه منه كاهد ؤهتلوه ؤ فقال؛ مضارعا بالفعل حاء ولذا 
الكتبشهادة الماضي فشهادة والاستقبال. والحال الماضي له الشهادة 
الشاهد.من يتلوه ما والاستقبال الحال وشهادة ، السابقة 

مضارعاالشرمحل بفعل فجاء بؤ آ/دحناب من لهء ةك؛ر ومن ؤ ت وقال 
كفر()ومن يقل: ولم والمتقل، الحال في به يكفر محن كل ليشمل 

زمانه.فى كفر بمن ذلك اختصاصي فيحتمل 

فجعل، عاماذلك فيجعل فقهل يكفر( )ومن ت يقل ولم )به( وقال: 
فلوبغيره، يكفر لم ؤإن النار لحول إر مدعاة الخصوصي عر به الكفر 

المار.أهل من فهو به وكفر شيء بآكل آمن 
صحةتقرير في اجتمع يقول أنه ررفالحاصل ؛ الرازي( )تفسير في جاء 

ثلاثة:امور الدين هذا 

صحته.على العقلية البينان دلالة أولها; 

بصحته.القران شهادة : وئنيي 

.. بصحته.الموراة شهادة : وثالثها

العقليةالدلائل بالببة الراد زنه،ه من سن ^ء أثن ؤ فقوله: 
اليقينية.

لمحمدحصل الذي الوحي إلى إشارة بؤ منه كاهد ؤهتإوه ؤؤ وقوله: 
اللام.عليه 





م ٦٨

..التقرير.معناه استفهام وهذا أشهوشتء١ئاء٢قفيه ؤ ت وقوله 
.. للمالغت. والهاء ، الرسول أو القرآن والبينة! 

القرآنالشاهد عرأن ويدل ربه، على عائد و)منه( القرآن والشاهد: 
ظافرأنه فمعناه موسى، كتاب القرآن قبل ومن أي قبله( )ومن قوله ذكر 
تشيئان هدايته على 

•العقل برهان من واصح أمر على كونه 
والتوراةالقرآن ت الإلهيين الكتابين هدين البرهان ذلك يوافق وكونه 

.، روالنقلا، العقل له فاجتمع 
هأو ؤو 

محيقودريهم هل بمتصوى أوهلكت =كنيؤ آثب خز أهرئ ظلاش أ ؤ
آونأشثف. عق أف شنه ريهتِألأ عك كدبجأ انجك آلأثهنئ 

•[ ١٩-  ١٨لهود؛ َةمجنه م إؤحمف ريغؤّناتمحجامحبمم أدنه بثل ءن بمدمحن 
فقده أهشثه فؤلؤن لم ؤ سبحانه! قوله من م تةا> لما مناسبة الأية ٥ ط 

•ومالهم وحالهم اممه على المفترين ثان فيها ذكر 
•والمعنى ، الاستفهام سبيل على ه آظانم وس ؤ ت قال فقد -  ١

الله.على يفتري ممن أفللم أحد ولا 
فيالمخاطب ليشارك أخللم( )ولا يقل: ولم وس١٤؛،؛^ ؤ وقال: 
منه(.أفللم أحد )لا فيقول: الجواب، 
ذلكعن سئل إذا سامع أو مخامحلب كل لأن أفللم( )لا من أبلغ وهو 

له:فقيل 

.٢١٠ه/البحرانمط )١( 





آديئ؛أفالف.٧ 

تإتأطلاثيبأفنئعقآذو؛ؤ التعسرين! في فقال واحد باسم حاء ولو 
الإساءة،بتلك تكن لم اش( عر كذبوا الذين )هزلاع قال: ثم ًكذ؛اه 

عليهوافتروا بذاته عليه فافتروا دلأكه الحض افه أسماء من اسم لم فان 
ربهم•أنه ْع 

قح.على وقحا ظالم على ظلتا فازدادوا 
يريهن َكدثماعل أ'محندهتؤواقيى نمون ؤ تعار: قال . ٥ 

كأسرافسهيد جمع أو ' صاحب جمع كاصحاب ساهد جمع والأشهاد 
شريفجمع 

كذبواهؤلاء أن على الثقلين أمام علنية شهادة ليشهدوا يالأسهاد وحاء 
•ويخزوهم ليففحوهم ربهم على 

•وفضحهم إذلالهم في زيادة )هؤلاء( ي إليهم والإشارة 
ذكريقولونأشنده أم ؤ قولهم; سق ررلما ت المحيهل( )البحر في حاء 

بوانالذين المفترون وهم ، كذتاالله على افترى ممن أظلم أحد لا أنه 
الله.شيع غير من وحللوا وحرموا آلهة معه واتخذوا الولد الله على 

bلأبكذبهم والإشارة لخزيهم التشهثر ؛معنى اممه على وعرضهم 
.. صماه. رك وعبضؤآعق ؤ افه على يعرضون والعاصي فالهلاغ 

•مرتمجهم بسوء ؤإصغارهم تحقيرهم إر إشارة )هؤلاء( ت قوله وفي 
نواصيهمويملك إليهم يحن من على أي ربهم( )على ت قوله وفي 

)هذات مجرما رأيت إذا تقول كما وهذا عليه, يكذبوا ألا جديرين وكانوا 
اكيفعلكذاوكذا(«رآ،.

.\، i/Yالكشاف انظر )١( 
.o٢١٢/اسط البحر )٢( 



٧١هود سورة 

.الله رحمة من والطرد اللعنة هؤلاء فاستحق 

عقأف شنه ^ألأ قال: ؤإنما عليهم( اممه لعنة )ألا يقل: لم إنه 
أظلمأحد لا لأنه هؤلاء فيها ودخل ظالم كل اللعنة فشملت ه ألملية 

•ياللعنة أولى فهم منهم 
منامةالفلالمين ئهأفعقآضمةهىزكر بقوله: الأية ومحم 

^٨ءؤلقوله: 
الأشهادفول من يكون أن ^هآفعلأضبةهيحتمل وقوله: 

عدأف لمه أت ثودن.سثنإ ءؤءأدف الأعراف: سورة في تعالى قوله في كما 
إ؛ا.أسنه]الأماف:

اللعنتينإحدى فتكون . سبحانه الله قول من ذلك يكون أن ويحتمل 
أممهتعار:قوله معا منهما فتحقق اف من والأحرى الأشهاد من 

ثبمثبم؛آس4

ؤيغؤن؛اأممه اسل سءعن بمدون ؤ٢^•؛)!، بقوله: الفلالمين وصف — ٦ 
عئجا4

)بمدون(و)يبغونها(بالمضائ.فقال: 
وذلكالماضية الحال حكاية من كان الأشهاد قول من ذلك كان فإن 
أفثاءمناوذ ■ تعال قوله في كما ، ومعاينتهاالفعلة لسوء إحضار 

ؤبند-إاهقوله: بدليل ماض الأنبياء فقتل ، [ ٩١]البقرة: ه مد من أف 
للحال.حكاية بالمضالع عنه وعبر 

أيصا.الحال حكاية من يكون أن احتمل تحار اممه قول من كان ؤإن 

.٣ ١ / ١ ٢  J\_i\روح ، ٢ ١ ٢ م/ المحيط البحر انظر :١( 



آدهئ؛أثلق٠  ٧٢
اللعةفتشمل ، حقيقة والاستقبال للحال ذلك يكون أن واحتمل 

والأجرة.الدنيا في هؤلاء 

,الدوام سبيل على ذلك يفعلون أي ه نؤ شل ص بمدوث ؤ وقوله؛ 
ؤزخم؟اِ>ثا4.قوله: وممللك 

أويبغونمستقيمة، وهي يالاعوجاج رريصفونها ؤمغوماعوجاه ءؤ ومعنى 
.، ١ يالارتداد® يعوجوا أن أهلها 

.توكيداالثانية فدكر)هم( يبممإلإحفحأؤنهه ؤ تعالى: قال - ٧ 
الأجرةبكفرهم لتأكيد الثانية ررو)هم( )الكشاف(: في حاء 

®به واحتماصبم 

هَقذثوو، ألأجرة وهم ؤ الأعراف: في ال قلقد تقول: وقد 
السبب؟فما متشابهان ياقين الأن مع )هم( يكرر فلم [ ٤٥زالأمواف: 

مودنقأدف و الأعراف! في قال فقد مختلفان، المياقين إن فقول: 
Lلاحروؤهم عوجا ؤميعوما آلله ميل عن يصذوف آلد-ن آلْلنلمان عف ألته نتنة أث يبمم 

دعرضورك>صقدأولتدك ه عق أهزئ أثلاخب وئ ؤ هود: في وقال 
عقآش ل،ونه ألا ريهر ءق َكدبوا هك خ؛؛ ألأسهثد ؤيقؤب ينهم عق 

.ه.. مح_نبمثونصشيلآش. 

الظلمأكثر من هو الذي الله على الكذب وهو آخر ذنبا هود في فزاد 
زادالسية ذكر في زاد فلما كؤواسّ'ءنئه. ؤ فقال: 

.\/إ\<الكشاف )١( 

. Y٩٤/الكشاف )٢( 



٧٣؛^٠ هود سورة 

موصعه.تعبير كل فناب ، يالكمر وصفهم في 

اةء ه

أزلكمن أش دون من كر كاف رما ١مح؛ءتبا ذ معجتيمك أم ؤ١^^، 
آف؛بم،اوإخلأ< وماحقامأيصئون. آلثتع َلكمإمظيئنق ن١ ألثياب قم يمنعف 

٢[١ - ٢ ]عود• ^صللإمما=ذازأبمشتيه 
الدنيا.في يعاقبهم أن لوأراد الله يحجزون يكونوا لم أولئك 

وإنمايدكرمفعولال ولم ه ظغإممأتيت> أم ؤ ت وقال 
أنمن وأصعف أذل فهم ، أصلا الإعجاز صفة عنهم فنفى ذلك أؤللق 

•أحدا يحجزوا 

والإنساناستقرارهم. وموضع مكانهم في أي أهوه ض وقال: 
فيفانتفاوْ مكانهم في إعجازهم انتفى فإذا ، داره في كان إذا يكون ما أعز 

أظهر.غيرالأرض 

تناحية أكثرمن من وصغارهم ذلتهم بين وقد 
ذلك،فدل مفعولا يذكر ولم النفي فاطالق أحدا يعجزوا أن نفى فقد ١١ 
١أحدا يعجزون لا أنهم على 

وهدا١ ومستقرهم ماكانهم في واستطاعتهم قدرتهم نفي بتن وقد - ٢ 
كون.ما وأهون يكون ما أذل 

يومأأم ؤ I فقال ات الثوصفهم الإعجاز ءد،م وجعل - ٣ 
يكونوا)لم يقل: ولم الثبات، على الدال بالاسم جاء فه 

•والدوام الشوت جهة على قدرتهم وعدم صعقهم على دل بل يحجزون( 
افه.دون من أولياء من لهم كان ما أنه ذكر ثم _٤ 



س\فاو3^^(لأثقهإئ ٠  ٧٤

وليملأ الولي عنهم ونفى ، وأنفسهم دواتهم في القدرة عنهم فنفى 
•أمرهم يتولى لهم 

وصغارهم.صعقهم على أدل وهذا 
يؤمّونولا عوجا ومحغونها اممه ميل عن يصدون كانوا الدين فهؤلاء 

الحقيقة.على يكون ما أذل هم بالاحرة 
ماأي آلآمح< ي حئأشتيث م ٌ ¥ ١١)الكشاف(: في جاء 

منلهم كان وما عقابهم، أراد لو يعاقبهم أن الدنيا في الله يعجزون كانوا 
وتأخيرإنظارهم أراد ولكنه عقابه، من ويمنحهم منه فينصرهم يتولاهم 
اليوم((هذا إلى عقابهم 

فجاءمنأؤلساءه أس يؤن ؤماَثانقعرين ؤ • ههنا قال لقد •' تقول وقل 
وماأؤ مثلا! فيقول الولي يفرد أخرى مواضع وفي ، مجموعة بالأولياء 

[.١٠٧]البقرة: ^ظمتندوتمحبنوِكولأثحمه 
•٨[ ]الشورى؛ نجاؤلتا كم ما وألْلتيوث أو يقول! أو 

فقولك!، الشمول على أدل هذا نحو في الإفراد أن مع السب فما 
تفولم الجمع حال في الرحال حنس فيه نفست رحال( من الدار في )ما 

فقدرجل( من الدار في )ما قولك: أما واحد. رحل أو رحلين وحول 
•أكثر أو واحدا الاستغراق سبيل على الجنس وحول فيه نفست 

سبيلعلى ولي لهم يكون أن فيه نفيت ولي( من لهم )ما وقولك: 
ينفيفانه أولياء( من لهم )ما قلت! إذا أما أكثر. أو واحدا الاستغراق 

اثنان؟أو واحد ولي لهم يكون أن ينفي ولا ، الجمع حالة في الجنس 
مندوحةولا الأصوب هو الموضع هذا في الجمع أن والجواب! 

.الكشاف )١( 



٥٧ هود سورة 

محتلمةجماعات هم والمدكورون ، الأجرة قي الكلام هدا أن ذلك ، عنه 
وأحرىجماعة بين يكون وقد ، متباعدة محتلمة وأزمان متعددة أمم ومن 

يكونؤإنما ، واحد ولي الجماعات لهؤلاء يكون أن يمكن فلا كثيرة قرون 
كان)ما يقاوت أن يمح محلا ، يتولونهم أولياء أو ولي أمة أو جماعة لكل 
اشمنولي(•دون من لهم 

الواحدالمجتمع أو الواحد البالي أهل يتخذ محي أنه على علاوة هدا 
نفيولهى المتعتن هو بل الأصوب هو الأولياء محنفي ، متعددين أولياء 
.يتحددواأن بد محلا افه غير هم إنما الأولياء هؤلاء أن وخاصة ؛ الولي 

نحوفي أي ذلك، نحو في الأولياء نفى حيث أنه على علاوة هدا 
ننوماَكااكآم ؤ ت وقوله ه، أؤوآء ثن آش يؤن نن كد ؤوماَ؛اث ت قوله 

الأحرة.في ذلك أووثه]اضى: 
ويكون، الدنيا في الكلام هو إنما ذلك، نحو في الولي أفرد وحيث 

,لها أو له الولي فينفي معينة مجموعة أو واحد فرد عن إما الكلام 
لاستغراقزائدة رمن( ت ه أؤل؛آء قى ءؤ رر المعاني(! )روح في جاء 
لأحدكان وما قيل: لكنه الكفرة، أفراد باعتبار )أولمء(بم وجمع القي، 

فيكونتعالى اممه دون من يدعون لكنوا ما تعدد باعتبار أو ولي، من منهم 
الولاية®رتبة عن مشوؤلها من آلهتهم لحال ييائا ذلك، 

اؤكتعم،لإسلأه.
لأنهمالأجرة؛ في حالهم عن إخبار استئناف، وهذا ويكثر، اريثدد 

وبغياممه سبيل عن عباده وصد اض على الكدب، بالثمن، الكفر إلى جمعوا 

روحالطنىآا/مآ'آ.)١( 



أدخىألظوقزبجثة  ٧٦

المستقيمةاءالطريقة وهي لها المج 
ء؛د

وماحقامإيشبمئؤزهالثتع َلكمإنمظتمل u ءؤ 
كماله. بغضهم لشدة يسمعوه أن يطيقون فلا سماعه يكرهون أي 

نرويته.بغضهم لشدة ذلك يتليقون فلا إليه ينظروا أن يكرهون 
الحقاستملع عن تمامهم لفرؤل أنهم ررأراد ت )الكشاف( في جاء 

يقولونالناس يمع لم كأنه . .المع.يسممليعون لا كأنهم له وكراهتهم 
سمعيءايمجه مما وهذا أسمعه أن أستطع لا كلام هدا لسان ل كق 

عنإخبار آلنتعه مظتمل َكامأ ما راؤ ت المحيهل( )البحر في وحاء 
بهحاء ولما للقرآن المع يعني ، البالغةسيل على الدنيا قي حالهم 

الرسووغ.
علىترى ألا فيه، لبعضهم إليه ينفلرون أي يصكِزه وماحقامأ ءؤ 
منإليهم قل ما قريش وإباية الكرسف من أذنيه عمرو بن الهلفيل حشو 
الرسول«لم.كلام 

كانواإنهم أي آلت-ثعه مظتمث َكازإ ما راؤ ت المعاني( في)روح وحاء 
أقصىإلى ويمتكرهونه الرسول به حاء الذي الحق سملع يستثقلون 

..يتهليحونه.لا كأنهم حتى الغايات 
تعالىالله آيات عن يتحامون كانوا إنهم أي مصمؤزه ^قامإ ما وؤ 

.، ٤١والأفاق(، الأنفس ش المبسوطة 

.٢١٢ه/الحط البحر )١( 
.M/yالكشاف )٢( 

.٢١٢ه/الحط البحر )*ا( 
روحالعانىآا/أ'ا.)٤( 







٠٧٩ هود سورة 

ههنا:وقال 

لهمأسلهم لم رة إلأير} هث>أ لأ ١^•!؛؛ ؤأ0 •' النمل سورة في وقال 
iم،محمحن ا؟تي: 4 ۴ \كَ\ب وآ م ١!؛؛ أوكك 0 بمين 

تهود آية في فقال 
^^لآقهم(لآسئ0ه.النمل: آية في وقال 
النمل.آية في يؤكده لم ما هود آية في الخسران فاكد 

معناهوقيل! ، محالة ولا بد لا جرم، )لا ومعنى جرم، زلا • قال فقد 
حمال١،.

بهيجاب بما تجاب وقد ، للتآكيد الشمم منزلة تنزل العرب عند وهي 
لأحرملأبمل٢،.فيقال: الشم 

ب)أن(فأكد )أنهم( وقال: 
منالنمل آية سياق في ذكره ما على زاد هود آية سياق في أنه وذلك 

الآثام.
ُالاحره.يؤمنون لا إنهم النمل آية في قال فقد 

هود:آية سياق في وقال 
•ربهم على كذبوا إنهم - ١ 
اش.سبيل عن يصدون -٢ 

الرب)"؛رم(.انظر٧^٠)١( 
الربلأن ، الأئموني شرح ،  ٣٨٩آ/الكافة على الرصي شرح انظر )٢( 

.٨ Y/ للفراء القرآن معاني ، )جرم، 



آدمحُأثيقصلوهأوا مؤ  ٨٠
•عوجا يبغونها — ٣ 

•كافرون هم بالاحرْ هم - ٤ 
•خسرانهم فأكد العياب لهم يضاعف أنه ذكر يم 

فيه.ورد الذي لالمكان منامنا تعيير كل فكان 

المنكرينهؤلأء وصف تعالى اممه أن ءاعلم ! الرازي( )تفسير في جاء 
الذم!معرض في كثيرة بصفات الجاحدين 

اظلاخنمن ؛ؤ قوله:وهي اش، على مقرين كونهم الأولى: الصفة 
ُأه.تمحقن آدئه عق آقمعا 

والهوانالذل موقف في افه على يعرضون أنهم الثانية: والصفة 
•ؤ قوله: وهي والنكال، والخزي 

وهيالعظيمة، والفضيحة والنكال الخزي حمول الثالثة: والصفة 
هآقضكثمأء،رلهن4ؤ ت قوله 

آششنه ألا ؤ قوله: وهي اف، من ملعونين كونهم الرابعة؛ والصفة 
عقأظدث0ه

متابعةمن مانعتن الأنه مبيل عن صادين كونهم ة: الخاموالصفة 
آؤنبمدونصًلآشه.ؤ قوله: وهي الحق، 

الدلائلوتعويج الشبهات إلقاء في سعيهم السائمة: والصفة 
■ويعوأأاووح١ه ؤ • قوله وهى المستقيمة، 

•وئمإؤخمارَؤمتمن4 ؤ قوله؛ وهي كافرين، كونهم المائعة: والصفة 
وهياض، عذاب من الفرار عن عاجزين كونهم الثامنة: والصفة 

ؤقوله: 



٨١ ٠٠هود سورة 

تيقال المراد. تحصيل من الخغ الإعجاز معنى الواحدي! قال 
أيالأرض، في رْعجرين ومعنى مرادى• من منعني أي ، فلأن أعجزني 

.. . عذابنامن يهربوا أن يمكنهم لا 

عنهم.الله عذاب يدفعون أولياء لهم ليس إنهم • التامعة والصفة 

الله.عند شمعاوهم بأنهم الأصنام وصمهم في عليهم الرد منه والمراد 

علىدل قمحلمثإمعجتمتوؤا أم ؤّيئ ؤ ت قوله أن والمقصود 
•الفرار عر لهم قدرة لا ألهم 

علىيقدر لا أحدا أن هو ه ^؛١•؛ ين أف لرمح؛ ثرَن ٤َف ؤما ؤ • وقوله 
ماوبين إليهم يرجع ما بين تعار فجمع العذاب• ذلك من تخليصهم 

الدنياعذاب من الخلاص في حيلهم انقهلاع ذلك وبين غيرهم. إل يرجع 
..والاحرة.

محببت قتل ، ه ألتداب ثم يضنعف ؤ تحار! قوله العاشرة! والصفة 
فيسعوا الشديد صلالهم مع ألهم . . حقهم. في العذاب تضعيف 

•• • الحق الدين عن الناس ومنع الإضلال 

ءءقااوإوما أكتع نثظيمدر َكازإ ما ؤ قوله! عشرة! الحادية والصفة 
 'ُ<

ومعناه!، ه أمسئلم حسرؤأ ^؛S، ؤهإئ ؤ قوله! عشرة! الثانية الصفة 
وجوهأعفلم الخسران هذا فكان تعالى اممه بعبادة الألهة عبادة اشتروا ألهم 

الخسران.

.٠ ^^لإممادفازأنشننه٠ قوله! عشرة! الثالثة الصفة 





٨٣مود سورة 

إذؤ I قوله وذلك والمع المير وهو المؤمن الفريق بعدم ذكر يم 
.ه..آك؛رك\ءامنوأوكلوأألكتيمحنت. 

كانولما ، والمؤمن الكافر هنا رروالفريقان I المحيهل( )البحر في حاء 
بالكافرمبتدأ محا التميل جاء يذكر وأعقبه الكفار ذكر تقدم 

.٢١١حالأمحةهمه« ؤ فقال: 
يقلولم الفعل من التاءين إحدى يحيف ه ئدؤن ه ؤ وقال: 

بحيثالوصوح من الأمر هدا لأن ذلك أحرى؛ آيات في كما )تتذكرون( 
منفرد أي مالت إذا ررفإنك والتأمل التدكر من حلويل قدر إلى يحتاج لا 

هلأو سميع؟ بصر ورجل أصم أعمى رجل يستوي هل افت حلق عقلاء 
مح؟والوالأصم والبصير الأعمى يستوي 

يستويان.لا كلأ جوابه: كان 

تذكرطول إلى يحتاج لا هذا أن على للدلالة الفعل من فحذف 
. ٢٢١و'أمل« 

للاجابةوالتفكير التامل ْن محلويل وقت إلى يحتاج لا الأمر كان فلما 
أعلم.والله • الفعل من اقتطع 

أوو أ ه

البحرالمحطه/ماآ.)١( 
.٢ ٠ القرآني اشر و الكلمة بلاغة )٢( 







٨٦

تعطفما قبلها وليس وقي- ؤ هود! في قال فقد 
العنكبوت.في قال وكدا ، المؤمنون سورة في قال وكذا ، عليه 

ؤإداارسدازماءاكمسءهفوله! السورة بدأت فقد نوح محورة في أما 
الواو.ذكر يصح فلا 

محورةفى قال فقد ، أيصا التعبير هدا غير فى الواو يذكر قد إنه بل 
ينومحاإذقائظ ءؤ الأساء؛ في وقال ، 4 بأمج نأٌدهنيم ه ُؤ يوص• 
.ولمياددائ4 ؤ الصافات؛ في وقال ، ينده 
السورةفى الواردة الأحرى القصهس تكون عندما الواو يذكر لا وهو 

•والقمر الشعراء سورتي في الواووذلك فيها تنءكر لا كلها 
بنحوتبدأ نؤح قصة من ابتداء الشعراء في الواردة القصص جمح فإن 

وقال!، ؤَكوتئ قال؛ فقد ، ^تإ\يىيم مج مم كثنن ؤ قوله• 
كوبؤ وقال! ، ه أمثلى مط لإ َكو.س< ۶ قال و، 

كلف تأ ن، السورة في واحد نمهل على وكلها ه ٢^؛،-^، ينء أًًثب 
حدة.على قصة 

وقال!ه؛ ذؤج مم ؤنفئأ ءؤ.عن قال! فقد ، القمر محورة في وكذلك 
فيذلإ وقال! ، 4 أكدؤ ثوي وقالت ، ه عاد ت ئؤ 

غيرمن وكلها التمهل هذا على نؤح بقصة تبدأ واحد نمعل على وهي 
واو.

وهى، الله عبادة إلى لقومه نوح يدعوة تبدأ الأعراف في نوح قصة إن 
ثيرْثإلز من م ما أثث آعثدوأ 4 لهم■ قال فقد ، جميعا الرمل دعوة 

[.٥٩]الأعراف: ^مأسابيرنجظيبِه 



٨٧لوح قملة — هود سورة 

يهليمت أنه عليهم فرد ه ( حبلنل؛-؛rjؤ إمالريتش ؤ : يقولهم فأجابوه 
العالمين.رب من رسول هو ؤإنما صلألة 

.كدبواالدين وأغرق معه ومن الله فجاه فكذبوه 

القصة؛نمن هو وهدا 

ضكلؤ، نرينك إثا ءومهء من أياد ^ ١٠. عظيبِ >وي عداب عيم قْاف 
رثتن رثوئ ؤ، لسن يومحِ ثاد ميت. 

وقِهأغتثه ئكدؤء تمن. ودئ؛ق زفلإآ تشتيِضئإ محم تن 
<س ؤآ صائأ ط ظأ ص  ٧٠٤نتثيىا'مح 

ا،ه_أا"ا.]الأعراف: 

.الدعوْ ابتداء في كان أنه وذلك معه أتباعا له أن يدكر ولم 
فيمنها ورد لما استكمال كأنها فكانت يونس في القصة وأما — ٢ 

الأعراف.

،قومه له قال ماذا يذكر ولم الله عبادة إلى دعاهم أنه يذكر لم فهو 
ياياتتذكيره عليهم كبر كان إن وأنه ، هو شخصه على كلامه كان وإنما 

لهمدعوته على يسألهم لم وأنه ، يمهلوه ولا يثاوون ما به فليفعلوا الله 
ولم. كذبوا الذين وأغرق اللص فنجاه فكذبوه ، الله على أجره ؤإنما ، أجرا 
مهرها.في الدعوة تزال لا إذ ، ؛أتباع؛، عزفواأنهم ولا أتباعا له يذكر 

يونس!في القصة نص هو وهذا 

مثامح،علءِ َلإن َ؛ان إن لثومهءأ-مومح إدهاد مج بأ عتيم همآيل ه ؤ 
ئئل-قمحأمقوؤ



W ٨٨

همئتممماسألآثِتذمبممىإلاعقولائظثون. إك ئنهثرآمحوأ 
١^،ؤ( ثئز وش ثحظ . \صوذو؛ منى \§ئَ أن نآمزق أش 

قييثه.عشه َكئاكاف هأئلز آل.؛ثكدبوأيثاثنا وم(ذآ ثثتؤش جمكهتر 
يكررهاولم ، الأعراف في اف عيادة إلى بالدعرة اكتفى أنه ترى فأنت 

،صلألة في أنه يرون بأنهم الأعراف في عليه ثومه برد واكتفى يونس في 
•يوض في ذلك يكرر ولم 

فيقاله لما تكرارا لمس علمهم الرد في يوص في نوح وكلام 
إنهثم ، الأعراف في ذكره لما استكمالا أحرى جوانب ذكر بل الأعراف، 

وردلما استكمالا القصة فكانت ، الأعراف في يفعله لم ما وهو تحداهم 
الأعراف.في 

وأنه، مبين نذير لهم أنه ذكر فقد ، حلويلة فالقصة هود في وأما — ٣ 
فيأفاضوا وقد ، عليه كفروا الذين الملأ زد وذكر ، الله عبادة إلى دعاهم 
عليه.ردهم 

قدإذ ، يونس في ولا الأعراف في يذكره لم ما وهو أتباعا له أن وظهر 
كانواوأنهم الأتباع هؤلاء في الملأ رأى وذكر ، مهدها في الدعوة كانت 

يزدرونهم•

له!قالوا حتى بينهما وحيال طويل كلام هناك وكان 

الوأمحخثئكامححقؤ 
،ويونس الأعراف في مبق فيما فيها يفصل لم المي المجاة كيفية وذكر 

فيهايحمل ومن يحمل ما حمل وذكر ، به واستهزاءهم الفلك صنع فذكر 
فينةالواستوت وقضى الأمر انتهى أن إلى ابنه وغرق الفلك وحريان 

•بلام وهبوطهم 



٨٩ ٠٠نوح _قصة هود سورة 

•الأحرى المواطن كل هن تفصيلا وأكثر القمة من ذكر ما أطول وهي 
.القصتينقي ورد لما وتوضيحا امتكمالأ كانت فهي 

وإنما، والتبالخ الدعوة سياق قي ليت فالقمة الأنبياء في وأما — ٤ 
منهم.دعا من دعاء واستجابة أقوامهم من الأنبياء نجاة مياق في 

،دعائه واستجابة نؤح ونجاة لوط ونجاة إبرامم نجاة ذكر فقد 
.ونكريا النون ذي دعاء واستجابة أيوب دعاء واستجابة 
•فتها ورد ما نص وهذا 

اتحكنببمي ؤأتلد مجمسه —ناةُ هاسسثحب رتل ين محاإذكالئ وؤ 
سؤءمم ء=تكا>وأ إنثم دت\شا َكد؛وأ أفيكن آمِ ين ؤبمنثه ٠ آدظيو 

الأنبياء.قصص من الورة في ورد ما سياق ْع متناسب وهو 
وفوائدهاالأنعام ذكر بعد القمة ذكر فقل المؤمنون محورة في وأما — ٠ 

مناسبةالفلك في والنجاة نوح قصة فذكر الفلك، وعلى عليها والحمل 
قوله!بعد القصة جاءت فقد ، والفلك الأنعام على الحمل لذكر 
كشز؟ثبع خا نوؤ ممؤها ق كصؤننا نية آلاعم ي  'ظ< ji،sؤ

.[ ٢٢-ا٢ لاو>مزن:

القصصمن ورد ما يطابق لا فهو نوح قمة من الذكور الجانب وأما 
مموأآسناث؛وينإمعيرثخفقال: بالدعوة بلغهم فانه ميق، فيما 

آخر.شيئا يقل ولم أئلاثنقوزه 
يذكرونكانوا إنهم بل ، شيئاله قالوا ولا بكلام يواجهوه لم قومه ؤإن 

•مجالهم وفي غيبته في فيه رأيهم 
يجادلهمكان وما ويواجهونه، به يواجههم كان ما ذكر هود سورة ففي 



٠ ٩٠

يعد، ذلك بعد يحصل ما ذكر فقد المؤمنون في أما ، ويجادلوته به 
.هود في حمل لما استكمالا كان كأنه وهدا ، مجالهم وش الافتراق 

بصورةنؤح فتها يدعو مرة أول وهي ، لينصره ربه دعا أنه ذكر لم 
رئ1اأنممغابماحكدمنهؤ قال! فقد ، صريحة 

القصة;هى وهذه 

أثلاع؛رهث إلنه تى  JkJم1 دم،يِآهمدإأس ممهءممال ءاك  C-yكدأرستتارؤ 
مضلأن ئد يث1وؤ ثث ماهدأ'إلأ م؛هء بن كثثؤأ أنين آثكؤأ ممال . ئةو0 

إذهرإلاؤ؛ ماس-يعناهندامل؛ءكه شاءءلآ؛زل وؤ عثو؛ظم 

أيئقطفجاين

محاظ5وشأؤى ممن قي ؤ تنك رش أنث آنتزتت مزمى.^١ ءلمم ظلمأ 
جإثمحامحلأ(ه

فيقاله ما نوح قوم في تعالى قال فقد الشعراء محورة في وأما - ٦ 
.ألائقو0 ثنوهرنبح لم .إلهال كثآتؤوآِ نبج مم كويث ؤ I الأحرى الأقوام 

الأحرىالأقوام في قاله ما نحو وهو ه همن أس تجأ 
•رملهم وفي 

•واحد نمهل على كلها فكانت رسلهم من الأمم مواقف ذكر يم 
ممأثلمةوليت قبلها لما استكمال كانها نوم قمة فإن هدا إلى ؤإصافة 

•لها 

ماأس أعتدؤإ ءؤ اش عبادة إلى محبق فيما قومه نوح دعا فقد 
ه.ؤدلأثتدتأِللأأذت محمح<أو 



نوحقمعة _ هود سورة 

ولمرسوله وطاعة افه تقوى منهم طلب فقد السورة هدْ في وأما 
تكونإنما والقوى • هلتمياه أس ؤ ت لهم قال فقد بالعبادة يأمرهم 

السامة.للأوامر استكمال فهي بالعبادة الأمر بعد 
دلىأنؤثن ءؤ ت قائلين أتباعه على اعترصوا ؤإنما كدبو0 أنهم يدكر ولم 

بالرحم.ينته لم إن وهددوه . وآبكأ'لأردلأه 
فاستجاب، امن ولمن له الجاة وطلب كذبوه قومه إن قائلا ربه فدعا 

الاحرين.وأغرق معه آمن ومن مأنجاه ربه له 

ثئأإذ ؤ ثظؤف ألا مح حوز' ئم ؛، ١١٥مج لإ كدبمن، َؤ 
نيهك إلا مي إئ م ثى ثب ^^٢ وآ . محأطمن أس . ين 

^؛١ردؤن.٥١^ لا أ و)ءن< أيتيث؛ك ^١ ١٥ه بجعهمن. أس ،ظ]' . أئي)؛ 
طاردِأذأ ث؟ شئ. و تف ء الأ ينام 4 تاَكائأ؛لمك. شى 

آلمةميير؛ك.بى لق|تي لنلمح ي ماؤأ يرئي. إن آلهمه. 
ألمحن.ثن جئ وش ثى ٥^١ ج، أج َقثن. ى تي،إة ل ١٥

^؛١ثإاق،لآيه ق إف . امتابمنيآلتافإر، م أوشمن. ؤ، م ؤبمن ^r*؛_4 
.ؤإنج،نزأيرأبه

يذكرولم لقومه دعوته يذكر لم فإنه الحنكبولث، محورة في وأما _ ٧ 
الهلوفانأخذهم قومه وأن قومه في لبثه مدة ذكر ؤإنما قومه، موقف 

معه.ومن اممه وأنجا0 لظلهم 
.السورة هذه فى القصة فى ورد ما وهدا 

عاماهألفدهمخمسهى منة أك فتهم ممهءهنث، قذؤنسيامحاإق، ذؤ 
إاع^لم٦ىهءاتثه ^^كهآ اضّنثة ؤأصحنب( هأمحننه حكيثؤف. ٢^٤١>^^^ 









٠٩٥ نوح قصة ِ هود سورة 

هآست آقيدإ أن ؤ ت نوح محورة قي وقال 
JUj  ؤإفيتةإنذ,ريفههود: في

نوح.محورة في قال وكذلك 
قمحإهؤأطيمنهؤ الشعراء: في وقال 

نؤح.سورة قي قال ونحوم 
القرآني.القصص من ورد ما كل في نوح قاله ما كل فيها فجمع 

أوالمقرة درأن، الصريح القول محن نوح ّنورة قي جمع إنه حتمحا 
وأطعونهقالبثومح-إيلك'؛.ويأ.أنآعثدإآث،وأقموه ؤ ت فقال المصدط 

والشعراء.وهود والمؤمنون الأعراف في تفرق ما وهو 
ؤ•' والمؤمنون الأعراف في قال فقد 

القول.بذكر إدهاللثلمل>ورئألأصنه ؤ ؛ الشعراء في وقال 
ؤا0لأثتدرأإلأآث4فيهود: وقال 
آحر,مومحلن في القصة في بينهما يجمع ولم 

وولدهماله يندم لم من واتبعوا عموم أنهم فذكر قومه، موقف ذكر ثم 
.كبارامكروا وأنهم ، حازاإلا 

فيوهذا ، أغرقواأنهم وهي والأخرة الدنيا في عابتنهم ذكر ثم 
ذكرمع جامع تقرير فهو ، الاخرْ في وهذا ، ناراأدخلوا وأنهم ، الدنيا

والأحرة.الدنيا في الجامعة العقوبة 
يناؤ قوله: وهو الإحابة محبب مبيئا محللبه على ربنا وافق وقد 

بسببلا الخطيئات، بسبب ذللئ، حصل دارا هي-حؤأ حْكنآم 
آحر•



٠ ٩٦

ماوهو المؤمتين من مجموعة لأومع بالمغفرة والل«عاء التقرير حتم لم 
ولمنولؤلدى رثآغيرل ؤ ت فقال القرآن من المومحلن هذا غير في يذكر لم 

مناسبةوذلك المغفرة محللب في التفصيل هذا بمثل دعاء يذكر ولم 
.الجامع للتقرير 

اصة:في الدعاء ذم 

محورتيفي بالنجاة ييع لم أنه نوح قصة مار مفي الملأحفل من 
النجاة.محللب يناسب فلا مهدها في كانت الدعوة لأن ويونس؛ الأعراف 

هذهفي ربه أحبره وإنما بالنجاة ييع لم فإنه هود سورة قي وكذك 
وقال، الفلك بصنع وأمره ، آمن قد من إلا قومه من يؤمن لن أنه السورة 

أنهمذلك من فعلم ه ممتبجن خثلمموأإنأم آل!ث ف ولاشش ؤ ت رثه له 
فللموا.الذين سيغرق إنه له قال لأنه ناجون 

مض illؤ)I قوله وهو المؤمنون محورة في كان له صريح دعاء وأول 
صريح.دعاء أول وهذا النصر. فطلب حكدبجزه يما 

قولا ؤ أيصا; السورة هذه فى ربه قال لقد ت تقول قد 
يكتفولم لنفسه دعا فلم ' هود محورة في قال كما ه مع_رفون فثيوأإمم 

دعاء؟غير من ناج أنه فتعلم ربه أحبره يما 
قالالمؤمنون محورة في فإنه ، ورتمن الفي مختلف الأمر إن فنقول 

لدعانه.استجابة فكانه الدعاء بعد ذلك له 

بعدالنجاة طلب إلى حاجة فلا ابتداء ريه قاله فقد هود محورة ش وأما 
الأمر.فاختلف ، إخباره 

فىهود بعد المؤمنون محورة فإن ، مكانه في مناسب تعبير وكل 





آمح؛أثلثصجك ٢  ٩٨
الأحرى.القصص فى يدعوبالنجاة كان حين فى ، بالنجاة لنفسه 

الكفرةهؤلاء يكون أن ربه فدعا ، الأحير الموقف هو هذا أن ذلك 
.جميعا يستأصلهم أن الدنيا في عهدهم آخر 

المؤمنوننجا فقد الكافرين اممه أهالك إذا فانه ، بالنجاة لنفسه يلع ولم 
ينابلا المقام أن رأى فإنه ، النجاة لخللب داعي فلا شرورهم ومن منهم 

دعاؤإنما الحاصل. تحصيل باب من هذا فإن هلاكهم يعد بالنجاة الدعاء 
فإن، المناسب هو هذا لأن والمؤمنات وللمؤمنين ولوالل.يه له بالمغفرة 

قولهإلى ترى ألا ، الأنسب هو الأمور حواتتم ؛ي بالمغفرة الدعاء 
نماحير وئحمة آته ين لنقرة مثر أو آته سجيل ى محلتنر ولقن ؤ • سبحانه 

وأنه، المغفرة لهؤلاء الحياة خاتمة فجعل [ ١٥٧عمران: نأل ءسعوىه 
فقال!بالاستغفار النصر محورة وهى عليه نزلت محورة احر فى رسوله أمر 

آسيبن ق يو.ناؤركت. ألثاس ورأث وأثمثح. آس محمر ء كثا ١ ^ؤ 
.-٣[ ١ ]المّر: ينقا0واباه أزاجأ>ج؛ئّتحبمتدرتلثؤآسثعفزه

أمسكت)إن •' قائلا فراشه إلى أوى إذا يدعو ه اف رسول وكان 
الحياة.صفحة محلى عند المغفرة فهللب لها( فاغفر نفى 

بمدهمين ^آثو ؤآكيتك ؤؤ •' تعالى قال كما ذلك يعد يكون وقد 
[.١٠]الحشر: تمدا\لإني4 

آغفرلرسا ؤ قاتلا إبراهيم محيينا دعا وقد الحساب يوم يكون وقد 
[.٤١]إبرامم: يقوم يوم ؤفنرمحتن محَلئدمح 
تعالىقال كما القيامة عرصات فى المغفرة المؤمنون يطلب، وقد 

و\ثغمأد:٢٣ بؤى تمح، ؤئهم معهُ ءيمحأ ألبي أس ثنى لا رم مؤ 
٨ّ[ ]١^٣: لآإكؤطإ،مح؛فبر4 

نوحدعاء فى المؤمنين بذكر التصرح يرد لم أنه الملاحفل ومن 







١٠١ ٠٠توح قمية _ هود سورة 

الذينولا أهله لا معه يذكر ولم نجاته ذكر فقد القمر محورة في أما 
.المغلوب فنصر أنمعلؤبهانمحره ؤ ربه دعا فانه ، معه 

ذكانين:في معه ومن الأهل وذكر 
ذكرمن القصة في ورد لما الأهل ذكر وقد ، هود محورة في الأول: 

رنإفآه،ثىؤ قائلا؛ ربه نوح ومناياة ، معهليركب لأبنه نوح مناداة 

أهله.ذكر فناب 

ورة.اللجو مناسبة وذلك المؤمنون محورة في الأحر! والموضع 
إلاهق■محفممؤف لمتجمهم هم وقآِ ؤ قوله: الورة به بدأت فمما 

والأزواجْ-آ■[• لال>مزن: 
•زوجه الرجل وأهل ، أهل 

قرارفي نملفة إلى محلين من سلالة من ومملورْ ان الأتحلق ذكر ثم 
،الأزواج رحم في يكون إنما وهذا ، آخر حلما أنشأه أن إلى مكين 

•وزوجه الرجل محن يكون إنما ذلك ئن ، أهل والأزواج 
ذكرفقد ، فرباهم وذوي الرسل من بحئا ورم الفي ذكر إنه ثم 
ؤسلطنبثادؤا حووى ؤلخاه مؤيمن أرس1نا ثم ؤ فقال: هارون وأخاه موسمي 

[٤٥: ]١^^١٧ه ين 
')yjفقال:وأمه مريم ابن ذكر ثم 

•[ ٥٠د١تهملررلهت^هتاسمئون: 
نايبهءين ذمذهم أنا أبمبؤن ؤ فقال: الأهل من والنون البنين، وذكر 
ذكرفناسب [  ٥٦.  ٥0: ه شمؤن لا أل لقرب في، لم مائ وشن. 

الأهلفىالجاة.







امحقأفالة٠ ١ ٠ ٤
المبارك.النزل يطلم، أن إلى دعاه بلام الهبوط فبعد 
المورة.في القصص ْع ثة متناسفالقمة الشعراء في وأما 
موقفوكان واحد، أمر إلى دعوا الأنبياء وأن الرسالة وحدة بين فقد 
.واحداالتعقيب وكان واحدا منهم أممهم 

أس٧؛^ يا ؤبمؤل ذلإ' ز؛ي مقؤف ألا ؤ لقومه؛ قال فنوح 
أدئةهائقؤإ ;١^؛ آيلمن يتي، عك إلا مي  Ijiم ثى ءثه أسثلكم مح؟ رؤإي، ؤيتمن 

.[ ١ ١ • - ١ • ٦ ]الشعراء: وأطيثؤزه 
]الشعراء:هود: قال وكيلك 

.[ ١ ٤ ٥ - ١ ٤ ٢ ]الشعراء: صالح: قال وكيلك 
.[ ١٦٤_ ١٦١]الشعراء: لوط: قال وكيلك 

[.١٨٠. ١٧٧]الشعراء: قالشعبب: وكدا 

كاليما لأيه د'للى ؤ( إن ؤ قوله: وهو واحدا التعقيب وكان 
•ألنجم؟ه لهوألعؤر ربما وين ك محن 

، ١٤٠،  ١٣٩عاد وهلاك  ١٢٢،  ١٢١نوح قوم هلاك بعد وذلك 
وأصحاب،  ١٧٥،  ١٧٤قوملوطوهلاك ،  ١٥٩،  ١٥٨لمود وهلاك 
.١٩١، ١٩٠الأيكة 

الرسالة،وحدة في ورة الفي الواردة القمص مع متناسبة فهي 
والتعقيب.، والخانمة

موصعفي ذللئ، يدكر ولم ممتلئ، أي مشحون، الفللث، أن ذكر يم 
آخر•

آلثفيكةيآصحب ثأئمننه ؤ قال: فقد العنكبوت، سورة فى وأما 
الذ.يالوحيد الوطن هو وهل_ا [ ١٥]العنكوت: ^بمت1ثإتآءاية 



٠١ ٥  ٩٠ندح قصة — هود سورة 

ّسببنانيه( )أسئلة يابنا في بينا وقد نوح. قصة في المنة لفغلة فيه ذكر 
الاستعمالفي الفرق وما ، الموطن هدا في الفلك على فينة الاختيار 

فيه.القول نعيد فلا والفلك السمنة بين القرآني 
أنهفدكر محدشلىه ^١^٤ ؤوحثقهآ فيهآ: فقال السفينة أمر بين ثم 
نوحذهاب بعد أبقاها أنه ذلك محنى في قيل ومما للعالمين، آية جعلها 
الجوديعلى طويلا زمائا بقيت إنها قيل فقد ، بعده لمن آية لتكون 

المارةيشاهدها 

•موطنآحر في ذلك يذكر ولم 
مشحون.بأنه ووصفه النجاة عند الشعراء في الفلك أمر فذكر 

للعالمين.آية جعله وأنه فيه مما حلوه بعد هنا وذكره 
ارؤببينثح ؤأْدلم ؤبمنثه قال! فقد الصافات مورة في وأما 

ولموأهله نجاته فذكر [ ٧٧-  ٧٦]الصافات: همآتاف؛نه لئيم لجعلنا ُال*ظثبمإأؤ،؛ 
معه.من يذكر 

،معه من ذكر يناب لا المقام فإن ، المقام مراعاة دقيق من وهذا 
قيدعلى الباقين هم ذريته جعل أي ؤثجادزق/هم^واةه ت قال أنه وذلك 
البشرؤإن ، وبادوا هلكوا فقد المؤمنين من معه نجا من وأما ، الحياة 
هوآدم.والأول الثاني البشر فهوأبو نوح ذرية من هم إنما بعدهم 

ذلك:بعد قال ثم ه العؤم '؛ذي برنث ؤأنثم ت فال فلو 
،المؤمنين من معه من أهلك أنه على ذلك لدل ه همّأتاف؛ن دريتم بمتا ؤؤ 

سيكونإذ ، الجاةذكر مع يناسب لا وهذا ، وذريتهنوح أهل وأبقى 
•وحده نوح ذرية ويبقي اليابسة على ليهلكهم الماء من أنجاهم أنه المعنى 

.٤٠٧/٣،ساينممر١٤٣/٢انظرروحاJعاني•)١( 



آليئتأف1إق٠  ١٠٦
ذكروعدم أهله نجاة ذكر ناسب وحدهم ذريته أبقى أنه ذكر فلما 

الآحرين•
هءانضر معلؤيج أؤ، ؤ ربه دعا نوحا أن ذكر ففد القمر سورة فى وأما 

.فقط نجاته فدكر لنفسه دعا أنه ذلك ، معه أحدا يذكر ولم نجاته فذكر 
يذكرولم ودسره ألإج دان ؤ • هي فقال حملته الي فينة الذكر نم 

صفةفيها ذكرت الني الوحيدة المرة هي وهذه آخر. موطن في ذلك 
وكدؤ ت فقال ذلك بعد مالها ذكر نم ، افه برعاية تجرى وألها فينة ال

•وه ين يل رقها؛١^٤ 
عليهقومه ومرور الفلك يصغ وهو نوح حال هود محورة في فذكر 
ساحرين•

القمرمحورة في ذكره ما فاكأن . وشأنهاالسفينة حال ها وذكر 
٠قبلها العور في ورد لما استكمال 

معلؤيبأي( ءؤ فقال! ه لفالقمر صورة في نوح دعا لقد ت تقول وقد 
معه.أحدا يذكر ولم نجاته فذكر ظنضره 
لماأنممغا ؤت ؤ ت فقال أيصا لقسه المؤمنون محورة فى دعا وقد 

الفرق؟فما ، معه من وذكر أهله ونجاة نجاته فذكر حكدبجزه 
•مؤمنين هناك أن على المؤمنون محورة في السياق دل لقد I فنقول 

كفرواالذين قول فذكر الإخكَةدروأبنمويهءه ممالاتلأ ؤ ; ةال فقد 
•آمن من قومه من هناك أن ذلك ومعنى قومه، من 

منأنه ذلائ، ومعنى ممؤبجزه ظ-لئوأإلمم ؤاآل؛ن قطبي و؛لآ ؤ ت وقال 
غيرصنفا هناك أن على ذلك فدل ، يغرق لا ظالموا الذين من يكن لم 

المذكورين•





ؤقهكم  ١٠٨

ايتدائية.وكدأرظ1ه ؤ قوله: فى الواو 
لءإؤ ؤ ت فقال أي ، القولل١ إصمار على بِرئزنه دؤ إذ ؤ •' وقوله 

أيد)أرسلنا( معلما يكون أن يحتمل ه آق إلا شدوأ لا لن ؤ ت وقوله 
ر؛ملأة؛مفيؤ،وعاوي • تعالى قوله كمافي لاتمدواإلاالنه بأن أرملنا٠ 

الأمر.بهذا أرسلناه أي [ ٣٢ت ]المؤمنون \ذئه آهمدإ 
البان نذير لكم إني أي رنذيرآ * بقوله معلما يكون أن يحتمل كما 
ئالبموأِإيذؤدد؛رينآج،أنآنمدإؤ ; تحالى قوله فى كما ، افّ إلا تمدوا 

الأمر.بهذا أنذركم أني والمعنى آ_م[ ]نوح؛ يأثموْوأطعوزه 
نوحاأرمحلنا لقد أي ، ال للإرممرة مقتكون أن أيما ويحتمل 

دلأسJتأإلألآه.
نذيرلكم إني • لهم قال أي للإنذار ممره تكون أن يحتمل كما 

سبحانهأنه والمعنى .ه ..آذئن إلا ثبدّوأ ألا ؤ هو لكم ؤإنذاري • بثن 
وأنذرهمبلغهم نوحا وأن ، غيره عبادة وعدم افه بعبادة نوحا أرمل 

بذلك.

٠به أنذرهم وما يه أرمل وما نوح قاله ما على الأية فدلت 
إقنوحا نا JLأربملثن. ؤ ت الأعراف محورة قى تعالى قال لقل تقول؛ قد 

ؤ[ ٥٩مر،لكمح ماإآغ ثممِآعتثإأممه مويهءدمال 
قيقال وكذا ه أممه آعثدؤأ يمزب ميال ؤ I قوله وذلك بالقول نمرح 

. ٢٣المؤمنون محورة 

.٢ ١ ٤ ه/ المحيط البحر ،  ٣٦- ٣٥/ ا ٢ المعاني روح انظر )١( 
،روحالعاتيأا/أم. ٢١٤ه/ البحراب ،  ٢٩٤; انظرالكشاف )٢( 



٠١ ٩ ء،|4 نوح قصة — هود سورة 

فجاءه . . ع{زئ\الق2. هها: وقال 
الفرق؟د)أن(فا 

أبدواثموءّ ممال مويهء مبم1ل، أربLنا لخد ؤ ت تعالى قوله بين القرف ٌا 
بالقول،أثءمالكمتنإمبرْرهوالمحرح 

^^'ةإلإآبJإاسثامثلا؛ المؤمنون مورة في وقوله 
يذكر)أف(؟ه ل؛وينإ4قمحمح 
،ؤهث١لدعوبآبدواأسهظكفقال! بالقول صرح إذا أنه ت والجواب 

به.وبللهم لقومه قاله ما 
مختلف.)أذ( ذكر إذا وأما 

أيه آلله أدلاثثدوأإلا . . . وقئأرستاؤثاإق ؤ تحال• فقوله 
هداوليس بها أرملناْ الي الرسالة هي هذْ إن أي ، الأمر بهذا أرسلنا 

.قوله 

ماأثه آغدؤإ أي، هولايمم مألة"يز ؤ المؤمنون! سورة فى قوله وكذا 
الضالرسالة هي هذه أي ، الأمر بهذ*ا أرسلناه أي ه غيرمح؟ر اءلنه من لكر 

مقرة.أو مصدرية )أن( ذ ، بها أرسلناه 
نوحقول هو قر؟ُ ؤته تى ل؛و ما أثه ؤآ■ء-دوإ I الأعراف في فقوله 

لقومه.

هو[ ٣٢\\دذ»خ0.' ه ؤآمنإآفماتؤيننجىُ ت المؤمنون في وقوله 
•نوح قول ولبس إليهم بها أرملناْ التي الة الرس

.أوضحناكما هود سورة فى قوله وكذا 
قوله!فى ه ت؛ردد؛رين ٠^^ تمارت قوله أن ذكرت لقد تقول؛ قد 

فما، القول إضمار على ه ؤخثث >؛و>و 2^ إي ويدة إق ؤثا أر؛سلنا كد وؤ 



آدمحُأثلخ۶١

ا0لآثثدوأؤ ث قوله فى كما أرستاه دؤ تعالقه لم ولن ذلك؟ على الدليل 
ِالأآئثه؟

ولو، )إل( همزة كسر هو القول إصمار على الدليل أن I والجواب 
معلوم.هو كما الهمزة لفتحت ؤبمأه دؤ معلما كان 

التعليقعلى المحنى فيكون ، أيصا الهمزة بفتح متواترة قراءة وهناك 
.بحده وما يالإنذار أرمله أنه ذلك على المعنى ويكون أرسته دؤ 

أرملنوحا أن على لتدلا المتواترتان القراءتان هاتان أنزك وقد 
به.أرسل بما بلغهم وأنه بدلك 

لمءؤ محؤة إل ؤّا مل، ؤ قوله! في القول حيف ولم ت تقول قد 
مثن(؟نذير لكم إني )فقال تفتقول به يصرح ولم محؤيرئ4 

معلوم،هو كما همزة)إن( كمر لوجمب، القول ذكر لو أنه I والجواب 
آخر.معنى يفيد ولا قوله، ذلك أن المحنى ولكان 

لكلفيكون تكر وأن همزة)إن( تفتح أن صح القول حيف فلما 
معنى.منهما 

القول،على يدل فالكسر 

ذلكفدل المعنيين، ُين فجمع بالارمال، التعليق على يدل والفتح 
بلغه.وهوما به أرسل ما هذا أن على 

•وهوالأولى 

الألم.فيه يع ؤإنما أليما يكون لا واليوم أليم، بأنه اليوم وصف لقد 
فيهووقوعه اليوم ذلك في وشدته الألم اتلع على يدل مجارى تعبير وهو 
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للألم.شاملا كله اليوم يكون بحيث الاستغراق سبيل على 
فيذلك يكون أن لاحممل _( عدوا عليكم أخاف )إني قال: ولو 

اليوم.سائر دون الأوقات من وقت 
الألمأن عال دل 4 فو غ/ ثداث هوم أخاف ه قال: قلما 

•منه وقت في ولمس كله للنوم شامل 
فيكما العذاب مع اليوم ذكر إذا أنه أحرى ناحية ومن ناحية، من هذا 

يكونفقد اليوم يذكر لم ؤإذا بفرد. خاصا وليس عاما العذاب كان الأية 
آيإدمذ "؛همآء ماؤ تعالى: قوله نحو وذلك واحد فرح على واقعا العذاب 

[,٢٥]يومف: لألأ'ر_ممنأوقاثئإه 
فيإلا مهحيتل أو كبير أو عقلتم بأنه اليوم يوصف لم أنه الملاحفل ومن 

يومفي يقل فلم • الجنة قي أو الصن الجراء في يرد ولم العذاب سياق 
•لمير أو عغليم يوم الجنة دخول 

عتداثثاوكع
نفلهمبق شل ين محا م رئ وما آوي بادئ أرامحلكا ئت( ١^ إلا 

َددبمكهلصد;يآ[
وهي:دعواه في الشك إلى تدعوهم أمورا كفروا الذين الملأ ذكر 

دونهم؟الفضل بهذا افه يؤثره فلماذا مثلهم بثر أنه -١ 
يرسلأن أراد لو اض أن يرون أنهم أخرى ناحية ومن ، ناحية من هذا 
قآء^وؤ مومحلزآخر: فى قالوا كما الملائكة، من ملكا لأرسل رسولا 

[.٢٤ائةلآزليت4]اسن: 
فملأهم وأما نظرهم، في المجتمع أراذل هم اتبعوه الذين أن — ٢ 



٠ ١١٢
منالقوم أشراف يراه لا ما الأراذل هؤلأء يرى فكيف ، أشرافهم أي القوم 

الحق؟

معهميكونوا أن ينبغي لا هؤلأء فإن حق على نوح كان لو وحتى 
ويخالهلوهم.وهم فيجال

اتبعوهالقوم أراذل وهم اتبعوه الذين هؤلاء فان ذك على وعلاوة - ٣ 
وترووافكروا ولو روية، ولا تفكير دون من الأمر أول أي الرأي، بادي 

.يفعلوالم 

مكانةفي ولا عقل حماقة فى لا فضل من علينا لكم نرى لا أنا - ٤ 
التصديق؟أو الرسالة فى دوسا اف اختاركم فلماذا اجتماعية 
فيلا فضل من علينا لكم نرى لا رروالمعنى الرازي(: )نمير في حاء 

نشاهدلم فإذا الجدل. قوة في ولا العاجلة المصالح رعاية في ولا العقل 
قفلكنعترف فكيف الذلاهرة الأحوال هذه من شيء فى علينا قفلك 

المقامات؛؛وأعلى الدرجات أشرف في علينا 
وأتباعه،لوح للجسمع والخناب كاذبين. يفلنونهم أنهم وذكروا - ٥ 
حمايه يزمنوا لم فهم كاذبون, نلهم فى وأتباعه كاذب، حلنهم فى فنوح 
ولمالأمر أول به آمنوا أنهم أو الأغراض من لغرض إيمانهم يكون قد ؤإنما 

•ذلك عن يرجعوا 

•للغلن توكيد غير من ،^^ ٢٥٥بلؤ : ههناقال لقد 
[٦٦]الأعراف: يث لظنك ؤإئا ؤ الأءراف،ت في وقال 

واللام.بإن فأكده 

_٧'٢■٣٣٦/٦.٢الرازي ضير 
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فأكده[ ١٨٦ت ]الثعراء لمن لاقلتلى ؤإن ءؤ الشعراء! ش وقال 
•تعبير كل يمتضي الذي المقام حب وذلك المخففة إذ( )د 

المومحلنينمن أشد الأعراف في التكذيب مقام أن ذلك وإيضاح 
ولم[ ٦٦ه سفاهة ؤ( لر>نلكش إنا ءؤ لنبيهم؛ قالوا فقد ، الأحرين 

•الآ■حرين الموطنين في هذا نحو يرد 
مالواأحئثئاؤ له؛ قالوا فقد عنيفة، مشادة قومه وبين بينه كان إنه ثم 
يىَمحت إن مدة" يثا ثاذا ^٤ ١٠يمثد.دكاف ما وندر ؤبمدم ه لنمي 

«ب[آلشلذين4]الأماف:

وعصبيجس وذآقم تن عكًظم ئدوئع )، ١٥ؤ قائلات عليهم فرد 
ثلمهلنيمن إ-4ا آثة ثرو ث، وءاذاوك؛ أم سمسثوها ثتؤ خى 

قوةذلك، فناسب، [ ٧١: لم£ذلهكثاهتن تعبمكم إق ة1نظءئوأ 
.التكذيب فى المواجهة 

قالوافقد ، الأعراف قى هى مما أحف فالمواجهة الشعراء فى وأما 
^نوجكإلأٍهاالشعراء: في نمعيب 

[.١٨٦. ١٨٠]ب: نإنص،لمقأعبمه 
آلصثدلإو(همن كنحخ إن آلسماؤ ثن علساكسيا هاسقهل ءؤ قائلين! تحدوه يم 

[.١٨٧]الشعراء: 

لمفإنه ، الأعراف في بها واجههم التي الشدة يواحههم؛تلك، لم وهو 
.[ ١٨٨لالنعراء: ثثلؤذه يثا أعلم رق■ مال ءؤ قوله! على يزد 

رذممن عكًظم وئع ئد ؤ الأعراف؛ في هود قول بين فوازن 
^نعملؤن بما أعلم رن، ؤ • الشعراء في ثعيب وقول ه وعضس، يحس 

[١٨٨]الشعراء: 



ادغث؛آفااه^^ئ(لإكلأقا ٠ ١ ١ ٤
فيءؤإكالئكفيثسهوقولهم الأعراف: في قولهم بين ووازن 

إتآكخآك*يةهؤ ت الشعراء 
•التكذيبين بين الفرق لك ويتضح المقامين، بين الفرق لك ينفح 
المخففة.د)إذ( الشعراء في التكذيب فجاء 
العف؟jU؛، يكونا لم فهما مختلفان، والمقام فالياق هود في وأما 

عيفة.مواجهة دون من ذكروا ما على يزيدوا لم فهم • والقوة 

ةو،بمو؛يؤ لهم: قال ؤإنما عنيما يكن لم عليهم ردْ في نوحا إن حتى 
أئلفيق؛مهاوأسنعوؤ تزمحدهءذتهثن وءه ؤءاثي رف نن سؤ ءق َقث إن أرءيم 

[.٢٨]صء؛ ثا'َكرهونه 
ء٠

٠البينة عليكم ت هلي 
أخف.التكذيب وكان أخف المواحهة فكانت 

مكاه.مبير م فناسب 

مم  م

عورلثنا عندهء نن تته انه ؤء ، 4jتن سؤ ءق كتحت، إن أرءيم ينممحّ ئ ة ؤ 
[٢٨]هودت َكيهونه ئ وأنتم 

منبينة على كنت إن أ-تحروني قوم يا ت لهم قائلا عليهم العام بالرد بدأ 
أيدنيفإنه أقول ما وصحة صدقي تثبتا التي والحجة البرهان وهي ربي 

ذلك.على تدل ١معجزادت، 

•بها حصني الهوة وهي عنده من رحمة وآتاني 
إيهامهاْع الحجة أنلزمكم ولهست عليكم أدهمّتا الهنة هذه إن ثم 

تظهر؟أن تحبون ولا تحبونها لا ه كارهون وأنتم 





^^لمحإإكإئ٠  ١١٦
آأبصرتهقيل) لكنه أو)عرفت( رأبصرت( بمعنى من)رأيت( منقول وهو 

فيإلا يستعمل فلا عنها. أخبرني ، أعرفتهاأو ، العجيبةحاله وشاهدت 
عجسة١١حالة عن الاستخبار 

إذاونظرتم أفكرتم المعنى! إذ ، ظاهر التعجب محنى الأية وفي 
أيمحنلزمكموها؟ فكيف لكرهون لها وأنتم عليكم مبهمة البينة لكنت 
شولاعقلأ؟!ذلك أيكون ذك؟ 

محنىفيه يكون لا قد الذي )أخبروني( من أنب هنا فاستحماله 
التعجيب.

ولم، ربهمن البينة أن فذكر ه يؤة من سؤ ءق َقث إن ؤ قال: ء ٣ 
همجاءتهم البينة لكنت ولو هو، جاءته البينة لأن ربكم( )من يقل؛ 

إنيقول ه نفالمتكلم على الكلام لكن حيث أنه ذك ربكم( )من لقال! 
البينةإن قال! وحيث ، المتكلم ياء إلى الرب فيضيق ربي من البينة 

■المخاطبين مير ص إلى الرب بإضافة ، ربكم من البينة إن I يقول جاءتكم 
[.^١٥^فتيرفبمكد.ضلأ4لالأنمام: تعالى: قال 

•مانحمتروسنتنرنىه]مد:مآ[ وقال؛ 
.[ ٨٨و]عود ، [ ٦١٢نعود في جاء ذك ونحو 

المتكلم.صمير إلى الرب بإضافة 

[.١٥٧]الأنعام: منرنآ=تكمه ؤسد.ءاآ>=كمسق قال! حين في 
[.٧٣]الأعراف: وقال: 

[١ ٠ وه  ٨٥]الأعراف في قال ذك ونحو 

y٨١٦/الكافة على الرضي ثرح 
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•المحاطسن صصر إلى الريب اصافه 

هوالرب لأن ؛ ربه من البينة تأتيه فكل ، مكانه في مناسب تعبير وكل 
منرب من البينة تكون أن فناسب والموجه والمرمد والمعلم المربي 

•تأتيه 
هذابنحو حومحلبت التي السالفة الأمم جمع أن نذكر أن الطريف ومن 
قومفي وذلك ؟١٠ ^؛٤١ ؤت ثتثة جثآءقطم ئذ ؤ لها: قيل الخطاب 

.[ ٨٥ومدين [ ٧٣]الاراف: صالح 
[١٠٥]الأعراف؛ ركزه من هر ؤ لفرعون! موسى وقال 

منبة سدجاءمحكم ءؤ فيهم! قال فإنه محمد سيدنا إليهم أرمل الذين إلا 
علىوالرحمة الهدى بزيادة ، [ ١٥٧]الأنعام:  ٠٤وتحثة وهدى ريا؛كلم 

البينة.

،رحمة ولا هدى يذكر ولم البينة على فيها يزد فلم البائدة الأقوام أما 
.وهلكوا عذبوا أنهم ذلك 

٠ورحموا هدوا فقد محمد سدنا قوم أما 
لأنهاالفعل بتأنيث بؤه4 البائدة:الأقوام في وقال 

الرسول.صدق على الدالة المعجزات بها يراد 

هربكم مت بتثة ؤجتثاءتحتكم قال: فقد محمد سيدنا في وأما 
هذهسياق في تعالى قال فقد القرآن، بها الراد لأن الفعل بتذكير 

[.١٥٥مقهباركلأظئأمهه]الأمام: ؤ الآيات: 
الكتاب.وهو مذكر يه الراد لأن الفعل فذكر 

والمجرورالجار على الرحمة فقدم وءنيلآههمحعندْء4 ؤ قال؛ - ٤ 
الأية:تمام في قال فقد الرحمة، على الكلام لأن وذلك 



^^ظصإإك١ئ٠  ١١٨
الرحمة.على الكلام ف ؤ

fموطنآخر: في نمها السورة في قال حين في 
المتصلوالمجرور الجار فقدم [ ٦٣]هودت ه عهبمدثم إ0 آش يرك يمحمنف 
إلىترى ألا ، الرحمة على لا اغ على الكلام لأن )منه( أي الرب بضمير 

.كاآقإ0ممئنتم# ؤ ت محوله 
قدمها.الرحمة على الكلام كان فلما 

عليها.ضميره قدم اممه على الكلام كان ولما 
رحمؤf •' أحرى مواطن في يقول وهو ، مذعنده، جمه ؤ قال: - ٥ 

iii;

فلاأحص هو لما كلمة)عند( بذكر مذعندْءيم هقك ؤ تعمل يأنه ذلك 
•المؤمنين ْع إلا ذلك ستعمل 

ثملاؤ • تعالى قال • ، والكافررللمؤمن عامة فيستحملها مع)من( وأما 
هحنن إك ومقعا ننا محمه روإلا تمدؤف ئن؛ ^٠ ثم صتمخ محلا نغيشهم دشا 

أتمسإئةو منه رء1نها ثم رح_ثه مقا ألإذثن أذنا ولن ؤ ت وقآل 
]هود:٩[.يكمؤوه 

ه'ألاف لأيل ويكذئ منا محخمه معهم ن؛ثتهم أثلم ه روتا ؤ ت وقال 
[.٤٣]ص: 

المؤمنين.مع إلا يستعملها فلم )عند( مع أما 
)عميت(واستعمل ، وأخفيت أبهمت أي محمنيت ؤ ت قال — ٦ 

بعدئ.وما ٢ > ٤ Y/ الضير >يق محابما)عالي اقلر 
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السامة!الأية في قالوا أنهم ذلك أونحوذلك، )ل،( أو )ابهست،( يؤذ 
محمقكا:محآه

الرؤيةونقثص الروية، فعل بذكر ماآأء ب■' 4 محل ين عكنا دم رئ وما 
أنناب البينة روية الحقؤإلى إلى تهدهم لم رويتهم كانتا فلما العمى، 

٠بالمقام أنس، رعهساآ فامنعمال، علهم، عمت، أنها يذكر 
التعمية.تضعيف ناب مراُت، ثلايث، انروية ذكر ولما 

عليهممت، السأي للفاعل، والبناء بالتخفيف، أيفأ)فعمست،( وقرى 
اليية.

ةملتبفهي وابهمت، عليهم التبت، ابنة أن تقيدان معا والقراءتان 
هنفالشيء من ت وجه كل من عليهم مضاعفا الالتباس فكان ، ومثهمة
وتعمية.التبانا ذللثط فزاد غيره من ومعمى 

فيفالأمر عليه( ته ولبالأمر عليه رالتبس • تقول أنلث، ذلك، ؤإيفاح 
أيصالبسته أنلث، ذلك، على زديتج فإن صاحبه، إليه يهتدي لا ملتبس ه نف

فهمهاعليه وعسر المسألة فهم عليه )عسر تتقول وكما • التباسا يزيد فإنه 
ههناوكيلك، عليه، يرها وتحهي عسرها ت عمرين ذلكط فجمع أيثا( 

•المعنيين هذين القراءتان فجمعت، عليهم( ورعميتؤ عليهم( رعميتح 
الكلام.في تلقلما عها( )فعميتم يقل: ولم ؤهثتت،هؤه وقال: 

إليهم.لا البينة إلى ذللئط فنس، 
اسمعلى )لها( والمجرور الجار فقدم َكيهونه ثا ؤأثث ؤ قال؛ - ٧ 

والاحتصّاص،القصر لإفادة وذلك، لها( كارهون )وأنتم يقل ولم الفاعل 
بالكراهة.الأمر هذا تخصون أي 

سيئاتكرهون فلا بالكراهة تخمونها وأنتم البينة أنلزمكم أي 
ككراهتكملها.
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مهملي ظهر كما ثابت، صحيح إيمان من قلوبهم في ما على فيجازيهم 
بناءمن به تقرفونهم مما ذلك خلاف على أو ، منهم غيره أعرف وما 

قلوبهمعن أثق أن علي وما • وتمكر نفلر مر من الرأي بائي على إيمانهم 
تزعمون.كما الأمر كان إن أطردهم حتى ذلك سر وأتعرف 

ربهمبلقاء مصدقون أوهم . الأية ييهره يدعون ولأقردِأكن ؤ ونحوه 
محالة.لا ملاقوه أنهم عالمون به موقنون 

)ألاقوله! من ، أراذل وتدعونهم المؤمنين على افهون تت)تجهلون( 
حيرأنهم تجهلون أو ، ربكم لقاء تجهلون أو علينا( أحد يجهلن لا 

مكم«لا،.
ثثؤ^=^1 ؤزثمزءِلآ قوله: في الرازي( ير )نففي وحاء 

.4.نالا.

إلايتبعك لا قولهم: وهي الثانية الشبهة عن الجواب هو هذا أن اراعلم 
•وجوم من الجواب هن.ا وتقرير الناس. س الأراذل 

تبلغعلى أطلب لا أنا قال: واللام الصلاة عليه أنه الأول: الوجه 
أوفقيرا تجب المكون ثب يالحال يتفاوت حتى مالأ الرسالة دعوة 
كانوإذا العالمين. رب على الشاقة الءلاءة هاوه على أحري ؤإنما ، غثا

ذلك.في الحال يتفاوت لم أغنياء أو فقراء كانوا فسواء كن.لك الأمر 
إلىنفلرتم لما إنكم لهم: قال واللام الصلاة عليه كانه الثاني: الوجه 

الحرفةبهذه استغلت إنما أني وظننتم فقيرا وحدتموني الأمور ظواهر 
علىأسألكم لا فإني خطآ منكم الفلز وطا أموالكم، أحذ إلى بها لأتوسل 

سأنفسكم تحرموا فلا العالمين رب على إلا أجري إن أجرا الة الرستبلح 

. ٩٦؟/الكئاف )١( 



آدبمحُآمحث٠  ١٢٢
الفاّدا؛الظن هذا ثب يالدين معادة 

تالبيانية الناحية من التعبير هذا في ننفلر والأن 
الموامحلنجمح وفي .ه .عقومالا.أنئلخظتر لا ؤ ههنا: قال فقد _١ 

ثهوءِلآؤ ت قوله فى كما وذلك المال، يدل كلمة)أجر( وردت الأحرى 
4م ين عثه أظ؛محأ ^^؛٦ ت وقوله [، ٥١زهوي: ه أجع عقو أتثل؛ؤ 

، ١٢٧الشعراء في جاء ما نحو أحرى آيات في وكما ، ١[ • ٩ : 
.وغيرها ١٨٠، ١٦٤، ١٤٥

؛الخزائنالمال ارولففل )حزائن( كلمة يعدها ونمت، أنها وذللئ، قيل! 
هأش مؤن عنيتم، لكم أقول وؤ؟ ؤ ت نوح ٧^٠ علك، يعدها جاء فقد ، ر أليقءر 
المال.ذكر فناسب، [ ٣١زهوي; 

هذانفى وحيث، ه، ءرلأ فقال: )لا( ب الزال نفى _ ٢ 
الؤ قوله؛ نحو وذللثط ، الامتغراقية )من( من مفعوله جرد )لا( ب الفعل 

هودفي منها ، ة عن. آيات في وكما [ ٩٠زالأنعام: ه أح-رإ عاقحد اينلكأ 
٢١، ٥١ الشورىّآآ.، ٠٠٣

'•مثلا فيقول المفعول على الأستغراقية )من( أيحل )ما( ي نفاه وحسث، 
،٥٧الفرقان في مها ، عدة آيات قي وذللئ( ه م من عث4 اينثكأ  Xajؤ

القرآنجمع في وذللثط ، وغيرها  ٨٦ص ،  ١٤وه  ١٢٧ا،«او الشعراء 
.امشاء ;لا 

،استعمالا وأوسع )ما( من إءللأئا أكثر )لا( أن ذللث، أسادّج من ولعل 
•مارم حرف أوّع هما بل 

. ١٠٣٦ا•/ارا3ى تمر )١( 
.٢ ١ ٠ القرش انمير وانظر ،  ٢٣٥,  ٢٣٤لاكرْانى البرهان )٢( 
.يعدماوئ ٢ ٤ ٠ ؛/ المم انثلر._1_ )٣( 





م ١٢٤

علىللدلالة وذلك ، ^( jUajأنا )وما ت يقل فلم ، الفاعل اسم ينون ولم 
فيولا الحال في أفعله ولا الماضي في أفعله لم أي ، الزمن إمحللاق 

الأسمال.

اسملأف ؛ الاستقبال في أو الحال في الهلرد عدم لكان نون ولو 
الأسمال.أو للخال كان المفعول فى عمل إذا الفاعل 

موأه.١٠أفمأ،.رمآأئا°دءلافيد ؤ ! هناقال - ٠ 
هآلمحثى ءُلاديَ تأ نتأ ؤ نفسها: القمة في الثعراء في وفال 

[.١١٤]النعراء: 

١)الذينآمنوا( فعلا هود فىآية الوصول صلة فجعل 
لأنوذلك )المؤمنين( الشعراء في الشوت جهة على بالإيمان ووصفهم 

فيالملأ قال فقد ، الشعراء فى هو مما أسبق زمن في كان هود في الكلام 
[.١٢٧نعود: وماوككأبئلك^إلاهكهمأرامحقث١بادئ ز : هؤلاء 

نؤحفيهم لبث فقد ، ذلك بحد ما على الشعراء في الكلام كان حين في 
مثليفعلوا ولم ، يكفن لم إن بالرحم هددو0 حتى ذلك بعد يدعوهم زمنا 
تاجد لثنادآءقسن، جند ذن ؤ ت له قالوا وإنما ، هود آيات سياق فى ذلك 
أنعلى ذلك فدل [ ١٠١٢]هود: ه الصندقن من حقث طإن ثددآ خا نأينا 

فهددوهبه وبرموا ءلوياإة مرحلة قضى ما بعد كان إنما الشعراء في الشهد 
ءألغزلأمحاَكلبجن.ؤ قائلات ريه فدعا بهم برم نوحا وإن بالرحم 

فوصف، [ ١  ١٨. ١  ١٧]الئعراء: بر(آليآن4 لي ومت ؤنج، مثحا نأتهم .'؛ي 
إيمانهمأن على والدلالة وثباتهم لصبرهم القات بالإيمان ههنا حماعته 

مكانهفي وصف كل فآكان ، تمحيص ولا ترو بلا إيمائا وليس يقين عن 
٠بت سا 

قالواكم[ )أراكم( فقال: ^محسمث١بجمحه قال: - ٦ 



١٢٥ ٠٠نوح قممه — هود سورة 

بخانتاتهأص؟لأأقثموههله: 
•يرونه كانوا وما فيه قالوه ما على رد فكانه 

١^■رثكبمتج ؤ ت لهم فقال يثتاه دثع رينلك٠إلأ  ٢٠ءؤ له! قالوا فقد 
ئبجلوى4.

فيقال وكيلك بجمح4 محتا هء ؤَمح ههنا: قال - ٧ 
)أراكم(.اووْلين: في فقال ( ٢٣)الأحناف 
فيوقال ، [ ١٣٨ؤئهلوف4 وم أئم' ¥ الأعراف؛ في وقال 

•أراكم • فيهما يقل ولم [ ٥٥ث زالمل ءدهلويكن-ه مم أم أل ؤ • الممل 
الدعوةمن الفريقين كلأ يراه فيما والأحقاف هود في الكلام أن ذلك 

افعبادة إلى دعاهم بعدما نوح قمة في ذلك قال فقد ، التوحيد إلئ 
[٢٦]هود: أؤ_مه ض ثراب عوزلإ أخايل إؤآ لاثثروأإلاأق لن ؤ قادلأ: 

به.قومه واجهه وما 

ألأث1دوأِإلأمحإاقؤ نبيهم: لهم قال أن بعد عاد قوم في ذلك وقال 
به.قومه واجهه وما ٢[ ١ ]الأحهاف؛ عمه عداب عين كاف 

الأحر.في فريق كل يراه فيما الكلام فكان 
موسذلك قال ؤإنما كيلك، الأم فليي الأعراف آية مياق في ول 

البحر،بهم وجاوز أعينهم أمام فرعون آل أغرق بعدما إسرائيل بني لقومه 
أشناوِءق يثئو0 ي دأمأعل إنرءذآدم ؤ * تحار قال 

إصإمأصل.إيىثؤ3ظ
موسى:لهم قال فقد [ ١٣٩- ١٣٨لالأماذ>؛ ئاهمذهوظلئاكاوأتملوت^\ه 

هؤلاءأن ذللئ، )أراكم( يقل: ولم )إذ( ذلك؛ مؤكدا دcئإمم،^1؛^ إؤ 
بمعجزةفرعون آل وأغرق الله أنجاهم وقد موسى، يه جاء بما مؤمنون 

كمايعبدونه صنما نبيهم لهم يجعل أن محللبوا ذللئ، وْع وعاثوها شاهدوها 





١٢٧ ٠٠توح قصة - هود سورة 

•٣[]عود: 

معه:آمن من طرد من سان أمرين ذكر 
•بحالهم وهوأعلم ملاقوربهم أنهم ت الأول الأمر 

اضفان فعلت فإن ، أمتطيعهولا إلئ ذلك ليس أنه الأحر: والأمر 
طردتهم؟إن اف من ينصرني الذي ذا ومن • منه أحد ينجيني ولا متعامني 
افهمن يجئه أحد لا أي أطردهم( )إن يقل: ولم ؤأنكةعأه ت وقال 

طردهم؟!كرر إذا فكيف واحدة. مرة ولو طردهم إن 
العقاب.عاليه يوجب مرة ولو طردهم إن أنه على يدل وهدا 

الأمرهدا إن أي ثذكرون( )أفاد يقل: ولم نرد=كثوكه أ،لأ ؤ وقال: 
فإنهمظاهر. أمر هو وإنما تدكر طول إلى يحتاج لا وظهوره لوصوحه 

بحالهم.أعلم وهو ملاقوه وهم عباده 
الذيهو فإنه منه، أحد ينجيني ولا ريي عاقبني ذلك فعلت إن إني ثم 

•وشرهم غيهم عائم والكل • لباده دعوته بليغ وكلفني أرسلني 

أزلولا نشف ِلفي أزد ولا أك أم ولا أثق لم أزل لا وؤ 
لمنإإآإدا أشمهم فآ بما ٣ آلده ثق أيده بجيم ل أعثم ثردمقا 

يمللثلا فهو ، بسببها اتياعه إلى تدعو مغرياُت عنده لعي أنه يكر لم 
ماأكثر المال يستهويهم إنما والناس ٠ المال طلاب سعه حتى الكثير المال 

•٢[.]الفجر: ءؤوقثى^لمالقاظاه : تعالى قال كما يتهويهم 
الغيبأعلم الله رسول لكوني أني أحد يفلس ولا ، الغيب يعلم لا وهو 

منالمؤمن فأعلم الناس أصنف أن أسنتتلح لا ولذا ، الغيب أعلم لا فأنا 



آدهمحُأثلئ٠  ١٢٨
يحصلعما أحيب أن أسطح ولا ، اممه إلى ذلك علم ؤإنما الإيمان مدعي 

عندي.جوابه يجد الغيب أمور من أمرا يريد من ولا ، المتقبل فى 
تقولون.كما بشر أنا ؤإنما ملك إني أقول ولا 
قفل.من عليكم لي فما الأشياء هده في تحبونه الفضل كان فإذا 

توكيدوهدا ، حزااممه يؤتيهم لن تزدرونهم للذين أقول لا إني ثم 
هوقافه ه يثاؤآ٣ آلئه ؤ بقوله: ذلك أكد ثم انمب،. َ لعدم 
الغيب.أعلم فلا أنا وأما هم، أنففي بما يعلم الذي 

أوالفقير تدعو مغريات، — كلامه من واصح هو كمّا _ يماللئ، لا فهو 
الذيهو والله ، الله عبادة إلى دعوة هي وإنما ، بسببها اتثاعه إلى الغني 

•مّه صء إب ورس ذاك ءن يجزي 
أنات أقول ولا ، اللهحرائن عندي ت أقول ارلأ I )الكشاف،( في حاء 

عليكمقفلا فأدعي اممه حرائن عندي لكم أقول لا • ومعناه ، الغبب، أعلم 
تئارئصاظثاينمه.ؤ بقولكم فضلي تجحدوا حتى الغنى في 

حتىأو والافتراء الكذب إلى بوني تنحتى الغيب علم أدعي ولا 
•قلوبهم وصمائر أناعي نفوس في ما على أمحللع 

ولاؤو؟أقإلأٍهاه، لي؛ قولوا تض 
فيحيرا يؤتيهم لن الله أن لفقرهم المؤمت؛ن من امترذلتم من على أحكم 
علىونزولا لكم مساعدة تقولون كما عليه لهوانهم والاحرة الدنيا 

هواكم«لا،.
التعبيرهذا في الملاحظ ومن 

ونفاه)أقول( المفاؤع بالفعل فجاء ه ثم أفوق ؤلأ ءؤ قال: إنه ء ١ 

٩٦الكناف،أ/:١( 







١٣١ ٠٠توح قصة - هود سورة 

•رجل أي رجل الحقيقة هي وهو عساك تزدريه رجل من فكم 
b^؛\فيرك إلا أبيك ردك> وما ؤ ت لقوله متاب التعبير هذا إن ئم 

أنفتاب ، ُالعين تكون إنما والروية ، بالرؤية ذلك فعلقوا ه ا أياذلت
تدركواولم يالفلواهر حكمتم إنما I قال فكأنه ه لمكم يندبؤآ ؤ •' يقول 

.الحقائق 

الاستقبال،على الدالة ب)ش( ولإأضُىهتجاء ؟-قال: 
يكونوقئ الاحرة في يكون وقد الدنيا في يكون قد عام الاستقبال وهدا 

فيهما.

فقدالمثقل، في الحال يتغير فلرُما الأن الأعين تزدريهم تكن فإن 
•الُثن يملأ ممن يكون وقد ، غنياالفقير يصبح 

اصثنقيال،ذلك وكل ، فيهمايكون وقد ، الأحرْ في ذلك يكون وقد 
الاستقبال.بحرف فجاء 

)لنيقل: ولم الغيبة بضمير فجاء ه خ/آ أث، ثمحيبم أن ؤ وقال: - ٨ 
ظاهرهو كما — يقول أن الأصل وكان ١ الخهلاب بضمير حيرا( افه يؤتيكم 
وقد• قيل • خيراآ الُة يؤتيكم لن أعينكم تزدرى للدين أقول زولا - السياق 

ؤإنماللتتبليغ ليت اللام لأن ه قوله; إلى ذلك عن عدل 

،١١ (٠١ يؤتيكم ر بحد: 
الشخصفي يتكلم قد الإنسان أن وهو لعليف آخر لغرض يكون وقد 

ّسبب لأي أو خوئا أو حياء أو تلعلما به يواجهه أن ثثهلح يلا ما غيبته في 

روحانماني:آا/ّا؛.)١( 



٠ ١٣٢
لهذلك تقول لا ولكن المنصب( لهذا يصلح لا فلأنا )إن تقول؛ فقد 

مواجهة.

أيمالأ نوح وميدنا 
فيتآثرواكلامه يمعوا أن من مأمن قي أنه ْع غيبتهم في ذلك أقول لا 

كلامهيمعون وهم حضرتهم في ذلك يقول لا أنه شك ولا • لهم إكراما 
أور•باب من 

الازدراءند وأّ، العائد وهو )تزدرى( مفعول حذف أنه ترى قانت 
بالفلاهم.حكم هذا أن على ليدل الأعين إر 

يقوللا أنه على ليدل الغيبة بضمير بب آس" خخ آثث تييم أن ؤ ت وقال 
حضورهم؟في فكيف غيبتهم في إليهم يسيء ما فيهم 

•الأعين تزدريهم الذين هؤلاء إكرام عر يدل مما ذلك وكل 
إلايعله لا الذي المستقبل في مفتوحا الاحتمال باب جعل إنه ثم 

.حقهم في قلتم ما عر تندمون يجعلكم حيرا الله آتاهم فلربما ، اممه 
إلىومدعاة ، فيهم القوم غلواء من تخفيف فيه ناحية من وهذا 
•أحرى ناحية من إكرامهم 

أمزلا ؤ قاله: لخا توكيدأ أنيهزه 4 ^١ محم آثث ؤ قالأ . ٩ 
ألمته.
القلة.يجمع بالأنفس فجاء أشمهم ياؤآ ؤ ت ههنا وقال 
[٢٥: ]الإمراء ق لها آعأك روؤ ؤ I الأمراء سورة في وقال 

مننؤح جماعق في هود آية لأن وذلك ؛ الكثرة بجمع بالنفوس فجاء 
.٤[ ٠ نعود: ومآءاسثدهآإلأهيده ۶ تعار؛ قال كما قلة وهم المؤمنين 
ولاكثير وهم الكلفين س الخلق فلحموم الإسراء في الخطاب وأما 



١٣٣ ٠٠نوح نمية — هود سورة 

تعبير.كل في المقام يناسب الذي بالجمع فجاء شاك. 
الجلالة.لفظ يكر ه أعفتر آثث ؤ هود: في _وذال ١ ٠ 

فيالكلام لأن ذلك الرب، بذكر ه ك؛: ٠ الإّراء: ز وقال 
ذكرفناسب ه إلاآس ثجدئ ألا ؤ نوح! لهم قال فقد ، العيادة مقام في هود 
الجلالة.لفظ 

،الوالدان وهما المربي إلى الإحسان مقام ش فهو الإسراء ش وأما 
و؛أأو؛لد!نألاذعبمدوأإلاءياْ يه ومحش زه السياق؛ هذا فى تعالى قال فقد 

[٢٣هتالإ-راء: . . ثةللثثاملأخمةا. 
•يربيانهم أي أبناءهم، يربان والوالدان 

•الرب ذكر فناب ، المربى هو والرب 

•واللام بإن ذلك بتأكيد ؤإفيإذائآظiيانه ت بقوله حتم -ثم ١ ١ 
وهولقومه القرآن في مذكور رسول أول قاله ما يتفق أن والعلريف 

وحدةعلى يدل مما لقومه، الرمل حاتم يقوله أن به أمر ما ْع نؤح صبينا 
حينإلى التاريخ فجر منذ منها المثري المجتمع موقف ووحدة الة الرس

الخاتمة.الرسالة نزول 

وؤ؟ألعنب آعلم ؤالأ آس حرين عندي لكم أقول ؤلأ ؤ I نوح سيدنا قال فقد 
أيئِلفيمحه.

أمولتللأ ءؤ • قابيٍتعالى ، القول هذا نحو يقول أن محمد سيدنا وامر 
•٥[.0^; ^ءمحنلآأملمحأايىهه 

•[ ٢٩نعود: ^^اومحآئنءائوأإئ4مملنهم_أهاه ؤ نوح؛ وقال 
محآلسيالعدوة يبهر يت-ءون قلردِأك؛ن وثُ ءؤ محمدت يدنا لربنا وقال 



ءؤإؤكهإئV؟  ١٣٤
سم(ُتن ءقهد حثاف ين وما سء نن بجاهم من عقك ما وجهه ميول 

[.I٥٢ ]الأنمام ^^ردئادت^ِنمنآثل1إمإاته 
مامع المشاسين لمجتمعين هذين من الطلب وحدة على يدل مما 

القرون.تهلاول من بينهما 

ؤإؤ،إدادسنوح• فقال الحالثن في بالفللم ذلك فعل من ووصف 

.من خلإة ؤ I محمد لمسدنا رينا وقال 

القلالمين.من كان لكافر إرصاء بمؤمن ذلك فعل من أن على يدل مما 
أ؛؛-!ت- أ ه

ثنحقنت إن ثد؟ يثا دأِلنا يفونن جندلثنا مد يننؤح ازأ مؤ 
[٣٢]هود: آمحقتث4 

مامحيهم يبق ولم أتباعه وفي فيه ذكروها التي الشبه أمشل أن بعد 
والجدالالكلام من فائدة لا إذ ، معهم الجدال يقعلمر أن أرادوا به يحتجون 

وكثر.طال وإن 

منبه تعل.نا بما فائتنا حالالنا فأكثرت حائكنا قد إنك I له فقالوا 
ولمؤجند.كايم ت وقالوادعواك• في صادقا كنت إن الأليم العياب 

)فكثرت يقولوا ولم ه حد'لثا هأيكؤث ؤ ت وقالوا ، )تجادلتا( ت يقولوا 
ليدعوهملهم يتعرض كان الن.ي هو أنه على ليدل وذلك بيننا( الجدال 

كانيل ، عليه هي ما على كجري الأمور يترك ولم ، جدالهم ويكثر 
هميحملون الذين الدعاة شأن وذلك ، ربهم إلى ليدعوهم يلاحقهم 

عنالسخرية أو اككديب كثرة تثنه ولم يفتر ولم يكف—، فلم ١ الدعرة 
،دونه موصدة كانت الأبواب ولكن ، يرعوون أو يلينون فلعلهم دعوتهم 
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ود^؛4^دعيتوىثلأالهائي: القرير فى لسانه عر تمار قال كما 
ثيعمسموا لهن لعقت ءكلمادمتهم ٢^، . ٥^١^ يؤءردعتءا,إلأ ووهأم وم،رإ 

٥_v[.]نوح: يم ١Jس٤^رiأ٦سلإا
يمولوا:ولم ، )تعدنا( المضارع يالفعل ه ثديا يما ؤئأننا وقالوا: 

تدكيرهميكثر كان أنه عر للدلالة الماضي، بالفعل وعدتنا( بما )فائتنا 
به.يعدهم بما 

يما)فائت أو تحد( بما )فائت يقولوا: ولم ه ثديا ئأنثايا ؤ وقالوا: 
وشدةيندرهم بما المبالاة عدم عر للدلالة تعد( بما )فائتنا أو تعدنا( 

وعدهم.بما هم يأتيهم أن ؤللبوا فهم تكذيبهم، 
ربض والحمد ، محللمواالذين القوم دابر فقطع ، أرادواما لهم فكان 
•العالمتن 

هءإه 

[٣٣ة٦أضنمتيه 

يستقرلا به أعدكم الذي الأمر ؤإن إر، ليس الأمر إن لهم: فقال 
.ثاء إن به يأتيكم الذي وهو افة إر أمرْ إنما ، به يأر أو يفعله أن بثر 

ذلكعر يقدر لا حصنا اللة بيد ذلك أن عر للدلالة )إنما( ب وجاء 
٠غيره 

لألهمذلك ؛ عاما فيجعله به( )يار • يقل ولم ه غؤ •وقال 
لهم:فقال هم، لأنفذلك فأرادوا ه ثاننايثاثدآ ؤ : قالوا

•أنتم فبميبكم 
عالمهلعدم تأكيد وهذا بمشيئته. مرتيهلآ ذلك فجعل ثاءه ^إن وقال: 

،اض مشيئة عر ذك أعاد ؤإنما سيأتيكم( )إنه يقل: فلم قدرته. وعدم 



ّإلصإئ٠  ١٣٦
افه.إلى به الأتان ونب 

. ٢١١منه(ا الهرب أو العذاب ^^ ٠٠دم«نيإتيه آممِ ؤؤ 
الزائدة.الباء إعجازهم عدم أكد وقد 

علىللدلالة )تعجزون( يقل: ولم ه وشني الفاعل باسم وجاء 
وقدحال. كل على أبدا يعجزونه لا فهم والثبوت. الدوام جهة على ذلك 

سابقة.آية قي ذلك نحو بيان مر 
ولامكان، دون مكان في لا متحلق كل من الإعجاز نفي أطلق وقد 

جهةعلى ذلك إن بل المتعلقات، من ذلك غير ولا زمان، دون زمان في 
والدوام.الإطلاق 

وتخويف;تهديد من أكثر لأية ا وفي 
أمربه توعدون الذين وأن ، القصر على للدلالة وإثماه قال: فقد ء ١ 
الله.غير يفعله أن تهليع يلا عفليم 
إنماذلك أن على للدلالة صميرهم إلى فعداه إبألإه و • وقال - ٢ 
•يميهم لا أو فميهم العموم على )ياتي( يقل؛ ولم ، حمراهم يأتيهم 
بضميرالممل والمجرور الجار فقدم ه أف إثما و • قال — ٣ 

الله.وهو الفاعل على العذاب 

سبب:من لأكثر وذلك به( اف ياتيكم )إنما يقل؛ ولم 
قدمه.فلذللث، سيأتيهم ما عظم على الدلالة ؛ منها

والتفصيلسيأتيهم ما على بعد فيما الأيات سياق في الكلام أن : ومحنها
محه

.٢٩٥الخاوي شسر ( ١١
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)ماالمعنى أن ذلك ، المعنى يقتفبميه ما ذلك أن •' الأخر والسب 
علىالفعل قصر باب من وهو حصر أداة )إنما( ذ ، الله( إلا به يأتتكم 

الفاعل.

فيكونبه( إلا افه يأتيكم )ما المعنى لكان به( اش يأتيكم )إنما قال ولو 
إذيصح، ولا مراد غير وهو واحد، شيء على الفاعل فعل قصر باب من 

لربماإذ يصح لا وهو ، الشيء بهيا إلا اممه يأتيكم لا المحنى! سيكون 
اطه.إلا يعلمها لا أخرى أمور والايات العياب أمور من يأتيهم 
والتخويفالتهويد من وفيه ، تصريحا الجلالة لففل إلى ذلك أسد -٤ 

لكلالجامع الاسم إلى بل ، وصف دون وصف إلى يمند فلم ، فيه ما 
الأوصاف.

،حصناإليه عائد ذلك لأن رؤإنس_اءه ممال! بمشيئته ذلك ْ—وعلق 
.اّتهلاعوالما ذلك اممه يشأ ولم يفعلوا أن كلهم الخلق ولوشاء 

الموعود.من سيصيبهم ما عفلم على دال وهذا 
^^دمه4قمحهأيإنذلك

الل.ىوجل عز لله هو وإنما قدرتي، تحت داخل هو مما ولا إلي ليس 
التابعةمشيثته به تعلقت إن اجلأ أو عاجلا يه يأتيكم أمره وعصيتم به كفرتم 

للحكمة.

بهالإتيان قيل؛ فكأنه الموعد، تهويل من يخفى لا ما قيل كما وفته 
•تعالى الله يفعله ؤإنما البشرية القوى دائرة عن خارج 

التهويل®لدلك تأكيد الجامع الجليل بالأمم الإتيان وقي 
صعقهمعلى للدلالة وذلك ه فجي؛ أثر ومآ ؤ قال! ثم - ٦ 

. ٤٥المعاني'؛؟ا/روح )١( 



سثبقءصئه ٠  ١٣٨
والدوام.والثبات الإمحللاق جهة على وعجزهم 

وفي• عليهم يقع من عجز وعلى به، يوعدون ما عظم عر دال فهو 
يفقهون.للدين عفليمان وتحذير تهديد ذللئ، 

زومهت ِيدأف أس َكا0 إن ٣ محح أن أردئ ^ ننؤآ إتُيئثؤ ءؤ 
[٣٤ولفيميعوث^هلهمد: 

افكان إن نصحي ينفعكم لا النصح لكم أريد وأنا نصحنكم إذا ت بمي 
الناصحالشخص أي وهو- شخصا ينصح قد الإنسان فإن ، ذللئ، غير يريد 

منلسب ينصحه قد ولكن ، ذللث، يريد ولا نصحه فى يرغنا لا - 
إذاولكنه ، به يهتم ولا النصح في يبالغ لا الحال هده في فإنه ، الأسباب 

مابكل النصح في سيبالخر أنه ثلث، فلا ذللثؤ على حريص وهو النصح أراد 
مقدرة.من أوتي 

إرادتيْع أي ، ذللث، أردت ؤإن نصحي ينفعكم لا إنه ت نوح لهم فقال 
يغويكم.أن يريد افه كان إن به اهتمامي وشدة فيه ورغبتي لنصحكم 
وهاناالحال بهده نصحهم إن فإنه ، افه قدرة لحفليم بيان وهدا 
اللهإرادة فمجرد لهم. نصحه ينفع لم يغويهم أن يريد افه وكان الاهتمام 
النفع.من تمح الإغواء 

افهكان إن ذللث، في بانمته ؤإن نصحي ينفعكم )لا يقل: لم فهو 
إننصحي ينفعكم رلأ قال! ؤإنما ، الإغواء بمقابل فحله فيجعل أغواكم( 

فمجرد، الإغواء إرادة يمقابل الممع عدم فجعل يغويكم( أن يريد الله كان 
فحل؟إذا فكيف، الأنتفاع من تمغ الإرادة 

إرادةمجرد على ذلك في اقتصر راؤإنما المعاني(: )روح في حاء 





ءئسو؛م  ١٤•

ريل؟محمجمضهؤ بمقال ثنمأنهآه ءئهم ؤ ت فقوله 
رؤيابمقالؤ فبمأه ؤ • وقوله 

ولقائه.اض إلى الرحؤع في هما إنما والتميران 
•غيرْ رب لكم ليس أي هومهكمه ؤ • قوله ومعنى 

الربويية.وتوحيد ، الألوهية توحيد إلى دعاهم قد بكون وبدا 
افلأثقروأإلأ\ه.ؤ بقوله: إليه دعاهم فتوحيدالألوهية 

•ؤ قوله؛ هو الربوبية وتوحيد 
غيره.رب لكم ليس يعني ئنن^ا< ؤ فقوله: 
إلىلا ا حصن إليه ترجعون أنكم بمي محعودك<ه ؤإثه ؤ ت وقوله 

٠عيره 

لهمهليعون وهم ملاقوه المؤمنين فان اللقاءين، بين قرئا ثمة أن غير 
لأمره.مستجيبون 

لأمره.عاصون به كافرون وأنتم ملاقوه وأنتم 
•منمءأها4 إلهم ؤ ت المؤمنين في قال لفد 
ؤت قال وإنما كيلك، الكافرين في يقل ولم 

التعبيريستعمل القران أن أراسا؛ه من أو الاختلاف هدا بب حمولعل 
واستعملهالكافرين، في يستعمله ولم المزمنين في ونحوم قؤايبمتره طؤ 

واحدة.مرة ان الأنعموم في 

زوئهوقمتتأتت ملإ، أؤح حقت إل ءؤ ت بيمينه كتابه أوتي فيمن نحالى قال 
[.Y\_T•]الحاقة: صشوزاء 



توحنممة — هود سورة 

ءؤت الصلاة قي وقال 
[.٤٦-٤٥]١^: ريموأمإمJخنه 

مثموأمادأة_رك<يفثورىآمهم ءؤ الصابرين: لوت llfحنود في وقال 
هالصيرى مع نأس آس غإدن >==فؤو،' فكه عتت لؤ ظيفكثت من ينتقم أس 

[.٢٤٩]البقرة: 

وبثيمثتو؛ وأعألثوأأقًقم وأقموأأثت■ ؤ ت \دذ0جوا مخامحلتا ربنا وقال 
[.٢٢٣]البقرة: آلمحث4 

إكَكاؤح إدك آلادس قصا ؤ العموم: على الإنسان مخامحلتا ربنا وقال 
٦[.]الانشقاق: رأىكدثايجد4 

•الكافرين في نحوهدا يستعمل ولم 
ؤؤدفرورتث>قلإ0آلموثآفى ؤ I اليهود فى قال ولكنه تقول: قد 

محًمه]اس:خ[.
الذيهو الموت ولكن الموت ملأقو إنهم يقل لم إنه فنقول: 

•يلاقيهم فتما لا يلاقونه فيمن قلتا ونحن • ملاقيهم 
ونحنالموت، ْع ؤإلما النه مع ذلك يستعمل لم أنه أحرى جهة ومن 

٠الرب لقاء فى ذلك قلنا 

والسامحان.التعبيران فاختلف 

ماوأكثر ، وغيره المؤمن في عامة فهي 4 رجثوى وأما 
ّللعموم تستعمل 

4محيموك بيةثُئا وأنأ مإبج، -إثن اياتط هز أئرثه بمولرث > ٦ؤ 
[٣٥]هود: 
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•افتراش عقوبة فطي افتريته إن • معناها إن وقتل 
•الافتراء من إلي بوق، تنمما بريء أني الحقيقة ولكن 

شخصنإر الافتراء بت نإذا فأنت إجرام. هو افتريته أني وادعاوكم 
حقه.في مجرم قانت ذلك من بريئا وكان 

عقوبةفعلئ افتريته أني ومت صح إن رروالمعنى؛ ؛ )الكشاف( في حاء 
*علي ^-^^١ عني تحرصوا أن حينئذ حقي وكان افترائي، أي ت إجرامي 

•منه بريء وأنا ذلك شت ولم يعني أدأبيئثُيم وؤ 
وجهفلا إلي• الافتراء إسناد في إجرامكم من ؤيثامحةوف4 ومعنى 
ومعاداتكم®لإعراصكم 

ذلك.قال من لكل يصالحان صحيحان والمعنيان 

روأنا* يقو ولم ه يثا وأمأ؛مهء إ-مإبج، تق آيرثم إن ؤ وقال؛ 
واحدبأمر رموه لأنهم ذلك ءؤءعلآإ-مإبج(ه ت قال كما إحرامكم( من بريء 
فقال:الافتراء وهو 

الأثاممن وغيرهما والتكذيب الكفر من مستمر فإحرامهم هم وأما 
•الإجرام من عليه مستمرون أنتم مما أي مثامحيموك^ ُووآتأبيوء فقال: 

يماَيمإملأتجهس مدءاش من مى محرن< لن مجأثم دتاؤ< وؤ 
[٣٦]هود: ه شافيي 

كانإن يعدهم يما يأش أن وتحدوْ بينهما الجدل باب أغلقوا أن بعد 
يدخلفلا ، آمن قد من إلا قومه من يزمن لن أنه نوح إر أوحي صائما 

بمد.دينه في أحد 

. Y٩٧/الكشاف )١( 



>دمحرأثث٠  ١٤٤
الفعلساء إكنيآثملمك١ه ؤ ت ههنا قال لقد ت تقول قد 

•)أوحي( للمجهول؛
ه(لفلك آمغ أي، اكد ثأنصنا ؤ I المومتض ورم مفي ال ون

ذاك؟فلم للمعلوم بالماء [ ٢٧تاو>مون: 
وجه؛من أكثر ٌن والجواب 

;د1،آضميىهاو، ؤ لمصره المؤمنون محورة فى ربه دعا نوحا أن ذلك من 
أنإكد ذأو-ص_نا ؤ ت فقال ربه له فاستجاب [ ٢٦]١١٠^۶^ ه حكدبجن لما 

إكدبؤثأؤحننا ؤ فقال؛ له استجاب الصر منه ؤللب قاليي آصغ'آأمإإث،ه 
الاستجابة. JpUيحيف رفأوحي( يقل: ولم 

تيقل لم بالإيحاء متصل أمر فعل جاء حيث أنه I الأحر والأمر 
أو)أوحينا( ت فيقول الفاعل يذكر ؤإنما للمجهول، بالماء )أوحي( 

ونحوه.ربك( أو)أوحى )أوحيت( 
[.١١٧]الأعراف: وه وأوتآلئ(مودئأل\هه ؤ ؛ تعالم، قال 
4نٌ وما حنيما إملمن ملأ آبع أن إثقا اومآ ثم ؤ • ال وق

[.١٢٣]الحل: 

.[ ٧٧]طه: أنر)عتادتماه أن مؤمحئ أو-صناإك ؤكو ءؤ وقال؛ 
١]ه دؤنول ي ءاينوأ أن ألحرارنثن ءائ أوحتت يإد ؤ وقال؛  ندة: ١١

.[ ٦٨]الحل: ؤ وقال؛ 
أصغأن ؤ ت قوله وهو المؤمنون آية في الإيحاء يعد أمر حاء ولما 

أيصا.الوجه هدا من وأوحتتآه ه ؤ ت قوله ذلك ناسب آلملإئ،ه 
بلن.محن<4
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لهيؤمن لا أنه على للدلالة )لن( الأسمال بحرف الإيمان فعل نفى 
•دعوتهم من فائدة ولا انتهى الأمر فإن ، المستقل في أحد 

ؤإيذاءوتكذيب استهزاء من يفعلونه كانوا لما تحزن لا أي 
.ريفعلون( الفعل يذكر يثاَكا>وأةوثؤوك\ه ؤ ههنا! وقال 
ءكاذوأبما تبنحس فلا لحؤك آثأ إق ؤ يوسف! سورة فى وقال 

الفعليستعمل أنه ذلك ، العمل فذكر 0تئاإو>كه ؤ فقال! ثملورك>ه 
تتعالى قال • )عمل( الفعل يستعمل ولم الإهلاك مع )فعل( 

[.١٥٥هتثائ؛آآينأ4 

.[  ١٧٣]الأعراف: اصلوه مماع صا ؤ وقال: 
•)عمل( هدا نحو في يرد ولم 

ولموإهلاكهم الأقوام عقوبات فى )فعل( الفعل يستعمل ربنا إن ثم 
)عمل(يستعمل 

.٦[ ]الفجر: تائه ألزرَلإئ<سلرش ؤ تعالى قال 
١[.أمحفآكلهلاشل: ربك ع I وقال 

م1ن؟كتيأتينءلل،؛وأآمثهزهمتؤىلخظمؤ( وّ؛فق_تلم ؤ وقال: 
[.٤٥]إُرامم: ^نابحوعثاصإ^لأقاله 

سلآمحره،هألعِمإكآلأمح.م ؤ ت وقال 
\"ا_اِا[.لاورسلأت:

•)عمل( ت هدا نحو في يقل ولم 

٩٤ / ١ ٢ المعاني روح انظر 



ادهمحَأقالق٢  ١٤٦

فييستعمله الذي الفعل استعمل مح قوم إهلاك رينا قفى فلما 
يقتضيفحالهم إن أي ه معاؤرني َكاموأ يما ديتجس ثلأ ؤ فقال؛ الإهلاك 
يقتضيهؤلاء فعل ه ألقثهلأيخ سد ما آمدمخا ؤ قال؛ كما إهلاكهم 

إهلاكهم.

المعنىيودي آخر فعلا فاستعمل ، كذلك يوصف قمة في الأمر وليس 
.أعلم واف • المقصود 

هث؛؛- - .

همع-تؤن ظثثواإمم آؤ;بم، ق إلسناوو-صئاولا ٢^٤١؛، أصج نؤ 
[٣٧]عود: 

وهوالفلالمين مصير على وقدمه الفلك صغ وهو النجاة فيه يما بدأ 
نجاةيقدم ، وغيرها ُوح قصة في القرآن في الكثير هو وهذا • الإغراق 

,ؤ،معم دألخ.تي ثأنحبمننه ؤ قوله؛ نحو وذلك الكافرين إهلاك على المؤمنين 
اوؤْنيننجاة فقدم [ ٦٤]\لأءو\ف: ه ^ ْكدثإ أك ألمثى 

.كديواالذين عرإ>اق 

وأءِإهئاخضف وجعلثه>ِ آلفغض ؤ( معم وس هتحإيك ؤ تعالى! قوله ونحوه 
.[ ٧٣]يونس؛ آكينكدبوأثاشا؟إ 

مإح-ثتممهر ء١منوأ وآث؛يك> صنيحا محنا أنَ،دا حثآء قثا م وقوله؛ 
[٦٧٠_٦٦]هود: . . تكتا٠ 

يجةتثاوستf وقوله: 
وغيرها.[ ٩٤]هود: ه المنحت فلنوأ آقمن 

علىللدلالة يالججع وجاءت ، وحففلنا برعايتنا )يأعيننا(! ومعنى 
قيل.كما وديمومته الحفظ تكثير 





أديبج|فااقءكوسهها ج  ١٤٨
العمل.ذلك عن أعداؤْ يمنعه لا أن ت أحدهما 
ودفعوتركيبها السفينة تأليف ينبغي كيف بأنه عالما يكون أن • والثاني 

عته.الشر 

عملينبغى كيف إليه يوحي تعالى أنه إلى إثارة ؤودتينا4 وقوله؛ 
الفينة«لا،.

يأصناه.ؤ I بقوله متعلق والأول 

ظلأتلامئتضني ؤ
•^٢، ٢٠٣العذاب وتاحير إمهالهم فتطلب فيهم تراجعني لا أي 

)ولايقل; ولم صفتهم، فيكر اومئظلي(ه ولاعثشق ؤ وقال: 
الفللم.وهي إهلاكهم تستدعي التي الصفة ذكر أنه ذلك فيهم( تخاحلبني 
فيهم.تستثضر أن لا عقوبتهم توجب الصفة وهدم 

فيربه مراححة وعدم عقوبتهم تستدعي الي صفتهم ذكر فناب 

الأي ه فثلنؤأ آل;ث ي عثظق ولا ررؤ اJعاني(: )روح في حاء 
ماالمبالغة من وفيه عنهم. العياب بامحتد۶٤ تدعني ولا فيهم تراجعني 

٠٠فتهم تدعني ولا • قل لو فيما ليس 
ؤ1مئعرمنه•

شيرارازىا-/؛أ'آ_هأم)١( 
٠م; ١٢روحاسنى ، ٤٧٤قح١^٢; انظر )٢( 
روحالمعاني'اا/'ه.)٣( 



١٤٩مه نوح قمهة — هود سورة 

عرللدلالة )ارض( يقل: ولم بالاسم، ؤصمن4 قال: 
الأم•وانتهى أغرقوا فكأنهم الثبوت، 

ءي!؛- ؛ .

شميأإن هآد ينه ثخميإ مريهء من مالأ عكي مز ر>ءكلما \إ>وإلك ينغ رؤ 
بجل:ريؤ عداب بأِيخ ش ثمث تتوق . َةتادنمو0 شرينم ينا 

^T-^٣آ]ي: قكدثوا>ثسؤي 

وهوصورته لاستحضاره ماضية حال حكاية آلئإ^كه صغ وؤ 
يعمل.وهو تشاهده فكأنك ، يمسغ 

أقبلأو الفلك، يصغ محلفق أو ، الملك، يصنع وأحد تقديره: وقيل: 
الشرؤع.أفعال من ونحوها يصنعها 

ونحوهيحمل( أو)طفق يعمل( رأحد قولما: لأن أور؛ المقدير وعدم 
•يعمل بدأ أي الحمل، بداية عر يحيلما 

للحملالمستمرة الحال يدكر فانه ه آلمإاكن نصع ؤ قوله: وأما 
وقولك:يقرأ( محمود )أحد قوك: نفلير وهو العمل. بداية ولمستا 

فهيالثانية وأما القراءة، بداية إر تثير الأور فالجملة يقرأ( )محمود 
عرتخريجه ولدا فحله. عر مستمر الحدث داحل في أنه عر تدل 

فيمنهمك، ونوح المشهد إر المخالج، ينقل لأنه أور؛ الحال حكاية 
الحمل.

م

. Y٤٧٤/ القدير نح وانظر ،  Y٩٧/الكشاف )١( 
٤٧٤/٢،ذحاص/•٥روحاJعانى٢١انظر )٢( 





١٥١ ٠٠نوح قصة - هود سورة 

لكانقال( منه يمخرون قومه من ملأ عليه مر )وكلما قال ولو 
عليه.رد إلا يمخر ملأ يترك لا أنه المعنى ولكان ، حتما )قال( الجواب 
كلما؟جواب فما قلت! ارفإن ت )الكشاف( فى جاء 

أمرين؛بين أنت نلت• 
ائل.مموال تقدير على استئنافا و)قال( ، جوانا )سخروا( تجعل أن إما 
.^١، جوابا® و)قال( لملأ، صفة أو )مز( من بدلا )سخروا( تجعل أو 

و)ما(الفلرفية، على منصوب ااو)كل( المعاني(: )روح في وجاء 
،وهو)سخروا( جوابه فيه والعامل مرور، ونت كل أي وقتية، مصدرية 

كأنبياني، استئناف شم ؤدأا منا سمؤأ إن هاد ؤ سبحانه: وقوله 
المبالح؟هذا منه بلوغهم عند اللام عليه نؤح صغ فما • فقال سأل سائلا 

الخلاصأسباب ومباشرة العمل لهدا يناه شميأ إن ؤ قال فقيل؛ 
امتدفاعهعن الإعراض من فيه أنتم لما ظداثجُطثممح ٠ العياب ومن 

.. والaلاءة. بالإيمان 

وجمالةالجواب، وهو ، )قال( )كلما(: عامل يكون أن وجوز هذا 
هذاعلى ويلزم • • اشتمال. بدل )مر( من بدل أو لملأ صفة )سخروا( 

٠وهوخناهر اللام عليه منه القول هذا استمرار التجويز 
بعضفي به أجابهم وإنما استمرار، لا ت نيل الأول الإعراب وعلى 
. ٢٢١الرات« 

علىللدلالة منا( مخرتم )إن يقل: ولم ؤإنمحثإطا؛ء وقال: 
ؤحكئامز'ؤ لقوله: مناسب وهو عليها. دائمون فهم السخرية، استمرار 

AAfyالكشاف )١( 

روحاوعانىآا/ا0.)٢( 



أديمحُأثائ٠  ١٥٢
الاستمرار.تفيد التي )كلما( يذكر ه عكدملأ 

قال:أنه مع مني( سخروا )إن I يقل ولم مناه شميأ إن ح ت وقال 
منيخرون بل منه، بالسخرية يكتفوا لم أنهم إلى إثارة ثاخئيإطه ّؤ 

•فبا ١ المومسن 

إذاالمؤمنين من وبمخرون ، الفلك يصغ رأوه إذا منه يسحرون فهم 
شمؤو\ ؤ قوله! وهو أيئا بالجمع الشرمحل جواب كان وليلك ، رأوهم 
•منكم( أسخر )فإني يقل؛ ولم ءه 

سخريتهملأن إما )منا( في الضمير رروجمع I المعاني( )روح في جاء 
منهميخرون كانوا لأنهم أو ، أيصا المؤمنين من صخرية اللام عليه منه 

الجمعتعرض ولذلك اللام عليه منه مخريتهم يذكر اكتفى أنه إلا أيصا 
ره.قوله: ش للمجازاة 
نسخرأو)موف منكم( )سخر ت يقل ولم ظوأشر,متثمه ؤ وقال 

توقوله والامتقبال، الحال يحتمل )نسخر( الفعل أن وذلك ، منكم( 
لعدمالحال في الكافرين من يخرون أنهم يحتمل ه شر^١ ^ؤ 

الاحرين،من ساحرين عابثون لاهون وهم بهم ميحيق بما معرفتهم 
الحال.هذه في منهم يخر أن يستحقون وهؤلاء 

العذابعليهم يحل عندما أيصا المستقبل في منهم يخرون وأنهم 
أجمعين.فيغرقهم الهلوفان فيأخذهم 

ؤظز؛ومتعالى؛ قال كما عير الفي وهم الأحرة في منهم ويخرون 
[.٣٤]المطففض: منأئئاربمنءِله  ١۶١٠أك>ل.

وفيالحال قي منهم السخرية أفاد ه يغم شر ؤ تعالى• فقوله 

.٥١المعانيآ\/روح )١( 



١ ٥٣ ٠٠توح قصمه س هود سورة 

.الاخرة عداب وهو المقيم العذاب حلول وعند العرق عند الأستمال 

،موصولا اسما )من( تكون أن يحتمل بأيوه من ثنلميكا سوف مؤ 
.ؤيفضحه يذله الذي العذاب يأتيه الذي تعلمون موف أي 

،حبر )يأتيه( وحملة ، متدأ استفهام اسم )من( تكون أن يحتمل كما 
.، مفحوJهأ١ د مالجملة مدت معلق والفعل )يحلم( مفعول والجملة 

■الغرق وهو الدنيا عذاب يعني عذاب ُؤ • وقوله 
.ويذله يفضحه )يخزيه( ومعنى 

قالكما ، الأخرة عذاب يعنى ه مفر عياب عكي ؤتحل ؤؤ ت وقوله 
•[ ٢٥]مح: ^^مهممألأدطأ،واه تعالى؛ 

ومعنى، عنه ينفك لا لزوما ويلزمه عليه يجب ٠ عليه، )يحل ومعي 
لايتحولل٢ا.ثابت ت )مقيم( 

بهاترذلون يكانوا الش لأفعالهم مجانسة يخزيهم أنه العذاب ووصف 
•ويدلهم يخزيهم الذي بالعذاب فأتى منهم، ويخرون المومشن 
الإتيانفذكر ه قال: ثم ه ساب يفيد من ؤ أولا: وقال 

ولئلاعنهم. ينصرف ئم يأتيهم ففد الدوام، يستلزم لا والإتيان • أولا 
يجبأي ه مقير عياب عقد ؤمحل ؤؤ بقوله: أتبعه ذلك الذهن في يخهلر 
منه.افه أعاذنا أويتحول، يرحل ولا عنهم ينفك لا وحونا عليهم 

ءك،٥^ 

انظراوحرابله/آأ^)١( 
.٥ ١ ا/ ٢ العاتي روح ،  ٢٩٨; الكشاف اظر ( ٦١



^^إ(لأءسهإؤا٠  ١٥٤
\)لهرنجؤن ًظل لياين ■ءآءأمث،داو،رآلقورّئلتاأيل ^٩ ■ؤ 

[٤٠]هود: ^دوسءاسوثاءاستدثآإلأشده 
أزياه ٠١٠•ثكآإدا■ؤ 

القرآنيستعمله )حاء( أن ذلك )أتى( يقل ولم ه حكآإدا،آء ؤ • ئال 
،)أتى( له تعمله يمما أصعب هو لما أو ، وصعوبة مثقة قيه لما 

.)حاء( العذاب وهو مشقة المجيء هذا فى كان ولما 

)حاء(له اراستعمل والعقوبات العذاب بمعتى )أمرنا( ورد حيث ولذا 
[.٠٨]هود: ه ءامتإنتم ؤأك؛؟!( أنَ،داعمناهودا ولعا-جاء ؤؤ ت قوله نحو وذلك 

[.٦٦]هود: ^ثاإقئاءاموأشهره ؤؤ وقوله! 
[.٨٢^ئم1اعاهاكابجاه]هود: وقوله: 
[.٩٤]هود: ؤ وقون: 

وآرثثتوءلىؤ-ثمحآإدآندتقال: ولكنه تقول: وقد 

ؤأثهآم،ه•إآ[فقال: ]يونس: إيلإ0ه 
علىالكلام فى هو ؤإنما الأقوام عقوبات في ليس ذلك إن فنقول: 

ّالأقوام من بقوم ذلك يتعلق ولا وزوالها الدنيا الحياة 
بيانية(ات كتابنا)لمفي وأتى( )حاء بين الفرق على تكلمنا وقد 

فيه.القول فلا 

ؤئهانافتي؟<

ورجاء(.)أتى( الأصهانى للراغب المفردات انظر )١( 
وما؛عدها.١  ١٣صفحة بيانية( كتابما)لمات انفلر )٢( 



ه0ا٠٠نوح قممة — هود سورة 

الطوفان.بداية على علامة منه الماء فوران وجعل الخبز هوتنور * قيل 
،الوطيس( )حمي يقال! كما الأمر، شدة عن مجاز هو • وقيل 

•مرائين الأمران يكون أن مانع ولا 
هأو أو- 

ومنأمحرل عثه سى ش لا إ نأظكت آثئءا رتجهت لظل ثن دنا آ"محل اثا ءؤ 
ءاسوماتاسه

المؤمنين.نجاة في ه نفإلى القول بإسناد )قلنا( ت قال 
القولفعل ببناء ه سن الكافرين: هلاك في وقال 

رقيل(.للمجهول: 

لجاهمسبحانه وتوجيهه للمؤمنين رعايته بين الفرق تحس وأظنك 
ؤؤمزبعدافوله: في ؤإبعادهم الكافرين هلاك وبين ، )قلنا( قوله: في 

[.٤٤]هود: 

ءظؤين دنا آيل ؤقثا • قوله في الحيوانات حمل بذكر بدأ وقد 
يأكلفماذا ؤإلأ بقائه، وسب الإنسان حياة قوام لأنها ١^،^ رنجأن 
يعيش؟وكتف 

أولىالأقربين لأن )واهلك( فقال: ذلك بعد الأهل حمل ذكر ثم 
يكتبق أوأنذهتي_، بمثيم يمحإ'اآدتْاةِ ؤ تحار: قال كما بالمعروف 

ا*ا.لالأحراب:وم 
الكافرينمن غيره يناد ولم معه ليركب ابنه نوح نائي كيف ترى ألا 
[.٤٢]هود: متىآيظبمحاه ؤ فقال: 

ا؟٤ ٥ ]هود: ردن>إنآفيةمه ؤ ث فقال ربه نوح نائي وكيف 
سمآس•الأهل بمد ذم ثم 



آدمحُأثلقءهصه  ٠۶ ١٠٦
لعدمالعياب عليه حق من أي القول( عليه بق سرمن أهله من واستئنى 

إيمانه.

عقنات قوله ونحو0 . العذاب في التعبير هذا نحو يستعمل وهو 
[.٦٣]القمص: وؤ-م(عثإلمألؤله ، [ ١٦]الإّراء: آئمده 
حؤيلتي ؤ ت تعالى قوله فى ريس( لسورة يرنا نففى دلل يكرنا وقد 

راد٧[ ]ص: آوئءَامحم4 
^ؤإلأ٠ىصمم١محزديم:قوله: في العاني( في)روح حاء 

هوفيما باللام جيء كما • لهم صارا السابق لكون )على( — ؛ رروجيء 
سبحانه:وقوله ه، لبمادنا ؤؤلمد__كثا تعالى؛ قوله في نافع 

>ى.ؤاةمحمموثمئاصه« 
المؤمنونسورة فى جاء وما لأيه ا هده بين والاختلاف التشابه وأما 

آئثنضئ ٌكل ثن آلشتن هار ريأ كاء ئإدا ؤ ■ قوله وثو 
إماق:أظلء ف قص ولا نهئ أؤل همه س ه آنك 

نعيدفلا بيانية( )أسئلة يابما فى ذكرناه فقد ، [ ٢٧]١^^; 
.فيه القول 

هنجم لنمنق رن، إن ومرنها تجغإ آز إسوَ ينا أيتفئأ د ١٧٠ؤ
[٤١]هود: 

وصمها.الميم بقح ت وهما )مجراها( ش متواترتان قراءتان وردت 
أيالثلاثي، )حرى( من زمان أو مكان اسم أو محير بالفتح وهي 

Y الضر >يق )عر محاط انفلر )١(  (_IJI /٢٥  u,,.بعدها
• ٥٥ا/٢ المعاني روح )٢( 



١٥٧نوح نمية — هود سورة 

[.٤٢]هود; : مار قال كا ص جراه 

نقول:الراعي. )أحرى( من زمان أو مكان اسم أو مصدر وبالضم 
زمجرى،الميمي والمصدر الرياح. وأجرتها ، البحر الفلك؛ي افه أجرى 

•اليم بضم 
وهي، المتواترةالقراءات حميع في اليم بضم فهي اها( )مرسوأما 

منوليس الرباعي، )أرسى( من زمان واسم مكان واسم مصدر أيصا 
)را(الثلأثي.

)مرمى(الميمي والمدر هي، رمحت إذا السفينة( )رست يقال: 
،سبحانهالله أرساها أو فينة( الالملاح )أرسى وتقول: اليم، بفتح 

•اليم بضم )مرسى( الميمي والصدر 
منها؛، مرادةكلها عدة معاني العبارة هذه حمعت وقاد 

إجراؤهاالله م وب، سبحانهالله من ؤإرساوها هي جريانها ار؛إه م ب
وجريانهاإجراؤها المحنى: فيكون ومرسيها. مجريها هو فالله ، ؤإرساوها 
رينا.افص م بوكائن حاصل ذلك كل ؤإرساوها 

الذيالمكان في أي ، إرسائهاومكان ؤإجرائها جريها محكان الله م وب
•فته ترسى الذي المكان وفي فيه، وتجرى فيه تجرى 
الذيالزمان وفي فيه، وتجرى فيه تجري الذي الزمان في الله م وب
فيه•ترنى 

•المعنى يكون هذا وعلى 

وزمان، إجرائهاومكان جريها ومكان ؤإجرازها جريانها الله م ب
•إجرائها وزمان جريها 

٠إرساثها وزمان إرصائها ومكان إرسازها الله ويسم 



أمحي|ثائمؤ  ١٥٨
.المعاني هذه يجمع لم الصيغ من صيغة أية غيرت ولو 

ومكانهؤإجراءها ، وزمانه الجريان ومكان جريانها أن على يدل وهدا 
مقدر.ذلك كل وزمانه إرسالها ومكان ؤإرساءها مهدرات. وزمانه 

المكانش وترسو • ربنا قدره الذي المسار قي وتجرى تجري فهي 
لها.ربنا قدرْ الذي 

معان.من التاليف في ما على علاوة هذا 
الكلاميكون أن يحتمل ه وثرسنها منها آس ؤمحِ ت تعالى فقوله 

وقوله!، مقدم حبر ه آق بسر ءؤ فقوله! ، وخبرا مبتدأ 
صءء 1  ج

.ذكرناما على المعنى فبكون ، موحر مبتدأ ه ومنستها 
حينالنه مسمين أى الله( م بفيها )اركبوا المحنى! يكون أن ويحتمل 

ورمجراها، والإرساء الجري في الله ذاكرين أي ، إرسالها وحين جربها 
.ذكرناكما ظرفان أو مصدران ومرساها( 

فيكون، الحال على ومرساها مجراها تقدير يكون أن ويحتمل 
اف.بم ومرساه ومجراه جارية فهي اركبوا المعنى! 

التعبير!هذا غير يجمعها لا متعددة محاني التحبير هذا فجمع 
تفيها ارسوا 

سبحانه.باسمه ذلك يكون أي ، وإرساؤُا ؤإجراؤها جريها الله بم 
•ؤإرسائها وإجرائها جريها مكان في الله م ب

•ائها ؤإرّؤإجرائها جريها زمان في الله بم 

•ؤإرمائها ؤإجرائها جريها مكان في الله ميز مفيها اريوا 
•ئرّائها ؤإجرائها جريها زمان فى الله ميز وم



١٥٩ ٠٢توح قهعة — هود سورة 

.اممه بم ومرساه ومجراه جارية فيها واركبوا 
وكلامين.واحدا كلاما يكون أن يجوز ١١ت )الكشاف( في حاء 

،الواو من حال )اريوا( د الله( م )بيتمل أن الواحد فالكلام 
ووقتإجرائها وقت الله بم قائلين أو الله مسمين فيها اركوا .سنىآ 

مصدرانلأنهما وإما ، للوقت والمرمى المجرى لأن إما ، ائها إرص
الجمحفوق ت كقولهم ، المضاف الوقت منهما حيف والإرصاء كالإجراء 

الحاج.ومقدم 
اض(م )بفي بما وانتصابهما والإرساء الإجراء مكانا يراد أن ويجوز 

القول.إرادة من فيه بما أو الفعل معنى محن 
وحبرمبتدأ من حملة ه عدرُنهاومرسنها آثه موِ ؤ يكون أن والكلامان 

.• . ؤإرماوها اجرازها اش بم أي ، مقتضبة 
.. الحال. موضع في تكون بأن مقتضية غير تكون أن ويحتمل 

مجراةفيه اركبوا قيل؛ كأنه ، الملك صمير عن الحال هذه وانتصاب 
.، ل اممه® بم ومرساه 

ؤانر4لخمحئرجأه
والموحهوالمعلم المربي هو والرب الرب، بذكر ه رنا إن ؤ قال 

سبيلإلى ويرثيهم يوجههم لأنه ههنا اسم أنب وهو والقيم. والمرسد 
وهو)ربان( يمي الفينة في الملاحين رئيس أن ترى ألا نجاتهم. 

سبيلؤإلى الصحح ار المإلى ويرثي يوجه لأنه لففل)الرب( من ماحوذ 
المجاة.

قالحين في واللام، )إل( ب ذلك فأكد نجره نمور رث، إن ؤ I وقال 

.\،A/Yالكشاف 



؛دثئ؛آثلق ١١٢ ٦ ٠
ب)إل(فأكده [ ٥٣]يومف: ه ءؤانرف"قمريتم يوسما! سندنا لسان على 

وحدها.

رقآستعفرملم موف هاد ؤ ت اللام عليه يعقوب لسان على وقال 
بضميروحاء ، )إل( ب فاكده [ ٩٨\ jL0y}ه اليصر آلعمؤر هو 

•الرحيم الغفور • الجليلين الأسمين وتعريف الفصل 
.المناب هو مكانه قى تعبير وكل 

فهو، سين بضع خللما مجن وإنما ذنبا يرتكب لم يوسف سيدنا فال 
ينعولم يفللم لم فيمن كتوكيدها المغفرة توكيد إلى يحتاج فلا عليه معتدي 

الذنب.في أو اللمم في يقع قد حر محللميق وهو عدوان عليه 
فيزاد لما المغفرة فزاد ، جمع نوح وقوم واحد أنه على علاوة هذا 

.الحيل 

منالخهليئة من أJناؤ٥ به اعترف عما جواب فهو يعقوب قاله ما وأما 
منهوطالبوا ذلك جراء من لأبيهم حمل وما الجب غيابة في يومف إلقاء 

[.٩٧]يوصف: فؤ٥،تإيثأباث١آاسثذزكاذمينآإداَةاحطعينه لهم يستغفر أن 
نقهُمح"كمحيهأبوهم: لهم فقال 

•[ ٩٨]يوصف؛ 

يتعلقما فعالهم في فان ، هذانحو في يغفر الذي هو وحدْ قاف 
وجاءالقمل وبضمير )إف( ب ذلك فأكد إليه. ليس وذلك الأحرين بحقوق 
القمر.على للدلالة الرحيم الغفور الأسمين: بتعريف 

فيه.ورد الذي مكانه في مناسب تحبير فكل 

تنبيتنزل ؤ( ويكاث أتق ونادئُمح َةذمافي ذمج يهذ همِى ت جبؤ 



١٦١ ٠٠نوح سة _ هود سورة 

آهءيرى ضمي جمز سثاؤئإك هاد و مع ذزد ولا معنا آرءٍقب 
ثى>؛^ ١٤٥آلمؤج متبما وحاد رجر من إلا آس م من آيوم عاصم لا ئ ١٥

آإ-مآ؛أآلثصمح4]عود:

فلم، الماء في تجري وهي الفلك مشهد إلى انتقل يالركوب الأمر بعد 
فإنذلك، بدكر غرض يتعلق لا لأنه فينة( الحرت ثم فيها )فركبوا يقل; 
•بهم جرت وقد لي أنهم على ؤوهؤزيىيجهدل قوله؛ 

وهيتشاهدها فكانك ، الماصة للحال حكاية ه يهن هزي ؤ ت وقوله 
•وتنزل بها تصعد والأمواج بهم تجري 

فيه.هي الذي الشهد ءؤفيمج^لإتتافيهيرسم وقوله! 
ؤننائىمحآ:ثوه

البعيد مكان في ابنه أن على يدل مما ابنه مناديا صوته نوح رفر أي 
الداء.إلا نمه 

وكانمعه، ليركب ابنه نائي الذي هو نوحا أن ههنا والملاحفل 
يدلالأمر وكل الماجين، ْع فينجو ليحمله أباء الابن ينادي أن الظنون 

وآثرالدعوة هذه رقص الابن ولكن الوحيد المجاة سيل هي، الفلك أن على، 
أنهظائا حبل إلى وحيدا يلجا أن فيهم يرغب لا الدين هؤلاء رفقة على 

الماء.من يعممه 

^بساولأةمحاعآ'هنجبمهنوحهو• نداء وكان 
ياءإلهم، ؤإصافته الابن، بتصغير وذلك الحبيب بنداء بني،آ ريا • فقال 

ذلك.نحو أو فلأن( )يا إ له يقل ولم حنان، كله نداء وهو المتكلم، 
منتكن رولأ • يقل ولم ه غأائيبيأ ظ وي معثا ؤأرً=قب وقال؛ 
أننهاه ؤإنما الوقف هدا في، دينه فهم، الدخول إلؤ، يدعه فلم الكافرين،( 



ّإلأصإؤ؛مؤ  ١٦٢
•معهم فيغرق الكافرين مع يكون 

وغيرألفه الذي غير مؤمن مجتمع ش ليعيش أولا النجاة إلى لعام وقد 
,حياتهم وأسلوب معتقداتهم إلى به فيميلون معهم يحيا كان الذين الخلان 

أيدئلأثاحللايِ بي، بؤيائ ؤ • تعالى قال كما حليله في يوثر والخليل 
[.Y،\_YA]القرنان: كنماشأكًيتدإدئآه 

إلىمرقاة مزمن مجتمع في فيعيش أولا معهم ابنه يكون أن أراد ذّوح 
بعد.فيما منهم يكون أن 

١^أس م من أينم لاعاصيم ثاو أئ؛ منى سني جم ثثاؤءا.إئ ال هؤ 
.[ ٤٣]هود: 

هينفينجو أن وآثر النجاة ممينة فى للركوب أبيه دعوة الابن رقص 
المؤمنة.الجماعة ومع أسرته ْع يكون أن على وحيدأ 

منإلا أس أمم من آيرم لاعاصم ؤ قال؛ ؤإنما له الدعوة أبوه يكرر ولم 
اليوم.هذا مثل في الامتغراق سيل على اممه أمر من العاصم فنفى يجره 

اليومهذا في لا الامحللاق على اش أمر من عاصم لا أنه مع اليوم وذكر 
اتخاذفيه ينفع لا فإنه الأيام، كسائر ليس اليوم هذا لأن ؛ غيره في ولا 

إلىاض قدر من وتفر للنجاة الأسباب تتخذ الأيام سائر في فأتت الأسباب. 
الغايات.سائر إلى وللوصول ، اينه قدر 

والدواءحالقه. وهو اف أمر من والدواء ، اف أمر من مثلا فالمرض 
منثيء ينفع فلا اليوم هذا في أما • الأنه أمر من وكلاهما المرض يرفع 
•رحم من إلا شيء اش أمر من يعمم ولا ذلك 

إلىللإشارة الماء( رمن يقل: ولم يئاْمآبلإمحمأسه ؤ وقال: 



١ ٦٣ ٠٠نوح قمية — هود سورة 

أومرتفع حبل إلى بالألتجام منها تنجو الش الميا0 كسائر ليس الماء هذا أن 
ولاعباده من ؤللموا الذين على أنزله الذي اف أمر هذا لأن ؛ ذلك نحو 

منه.شيء يعمم 

كسائرليس أنه على للتنيه )اليوم( رروزاد •' المعانى( )روح في حاء 
يتخلصنربما اش المعتادة الملمات فيها وتلم الوفاغ فيها شر الش الأيام 

العادية.الأسباب بعض إلى بالألتجاء منها 

أشيرالذي عذابه أي افه( )أمر ب إضماره محل في )الماء( عن وعبر 
لأمرهوتهويلا لشأنه تفخيما ه أز،دا حاء إدا حكآ جؤ • سبحانه بقوله إليه 

التيالمياه كسائر أنه وتوهمه ماء تسميته فى ح3لئه على لأبنه وتنبيها 
للنفيوتعليلا ، المعهودة الهارب بحص إلى بالهرب منها يتخلص 
راديردا؛ لا وعذابه يغالب لا سبحانه ايله أمر فان ، الذكور 

معاني:^^مسممآشإلأسرجمهيحتمل وقوله؛ 
رحم(و)من اف وهو الراحم إلا الأنه أمر من اليوم عاصم لا أنه • منها 

اممه.به يحنى 

منإلا افه أمر من اليوم عاصم لا أنه المعنى يكون أن يحتمل كما 
•المرحوم إلا الله أمر من اليوم عاصم لا • والمعنى يعصمه. فإنه الله رحمه 

جمسسسق
مجناممه رحم من مكان إلا أي افه، رحم من إلا الهلوفان من اليوم عاصم لا 

يحني• • ؤإنر-4ءثنجمه• قوله؛ قي رحيما غفورا لهم وكان المؤمنين 
٠السفينة 

روحاوعاني؟ا/•!.)١( 





١٦٥ ٠٠نوح قصة ِ هود سورة 

تفيها قيل ومما ، رسائل فيها وافرين الكثير الشيء الأية هده في ذكر 
هذهبمثل الإتيان عن قاصر البشر محلوق أن على المعاندون ارأحمع 

را/الآية« 

وأهلكوسمى ونادي وأحر ونهى فيها أمر ارقد إنه أيصات فيها وقيل 
هذهفي اندرج ما شرح لو ما الأنباء من وممس وأشقي وأسعد وأبقى 

رآ؛.الأةلأم« لجفت والبيان والإيجاز والبلاغة اللففل بديع من الجملة 
،أجمعين للبشر محجر سورة أقصر بمقدار تعبير كل إن نقول؛ ونحن 

الدصإرآحر للثقلين معجز بل 
تالأية هده في البيانية الأمور من سيئا نذكر فنحن حال أية وعلى 

•ويعقل يْع لمن يقال والقول ، )قيل( القول بفعل بدأ -١ 
تبليغهأو ما شيء لسماع نودي أنه يطم أن ينبغي والمنادى ، نائي ثم 

يمحهأن ينبغي لأمر نودي ؤإنما ، مجازا النداء يكن لم إذا وذلك ، بأمر 
.يفعله أو 

المجاز.سبيل على وليس والاستعلاء الحقيقة سبيل على أمر نم 
منطلب الأمر كان إذا وخاصة به أمر بما ءالما يكون أن ينبغي والمأمور 
به.أمره ما يفعل أن المأمور 

للقاتلوأذنتا وعقلتا سمعتا والسماء الأرضى أن على يدل كله وهذا 
.به امرتا لها وامتثلتا 

كقول، تجوزا قيل وإنما يعقل لا لما أمر أو نداء نفلير هذا وليس 
اللل:مخاٍتا الشاعر 

الإتقانما/ا/اآا.)١( 
الإتقان)٢( 









١٦٩ ٠٠نوح قممة ِ هود سورة 

لأن؛ الأرض ماء هو إنما ماء من ماء المن ينزل ما أن الحقيقة في ثم 
بحارهاالأرض مياه من يتصاعد الذي البخار من تتآكون إنما السحب 
•الأرض ماء حال كل على فهو ، وأنهارها

يذكرولم وكفي، أمكي أي )أقلعي( ت لها فقال ماء النائي ثم - ٧ 
متعلما.يذكر فلم ، آخر شيئا وليس المهلر وهو معلوم لأنه نمك ذا عما 

أنعلم وحده الماء بلع المراد أن علم ررولما ؛ المعاني( )روح في حاء 
متعلقيذكر فلم ، الماء إرسال عن ماء الاك إمبالإللاع المقصود 
عنه٠٠المتغني الحشو عن واحترازا اختصارا )أقلعي( 

ماءالفي الإمساك ؤإطلاق ، أنب الأرض في البلع متعلق فذكر 
.أنب 

وهوالسفينة لترسو ودلك أهم لأنه الماء الارصي أمر قدم — ٨ 
•منها فيها من يخرج فلن فينة الترس لم إن فإنها ، فينة الأهل مْللوب 

الأهم.فقدم السفينة ترمحو فلن ماءها الأرض تباير لم وإن 
منه.الماء فار الذي التنور هن بدأ ذلك فان ، منها بدأ الماء إن ثم 

لكونهاالسماء أمر على الأرض أمر رائدم ت المعاني( )روح في حاء 
،.٢١أولا،، تورق فار حيث مها الطوظن ابتدات إلى نظزا الأصل 

الأرضأن ذلك ومعنى ونشف. ذهب أي ووبمسآدآث4 قال: -٩ 
الأمر.لأم امتثلتا ماء وال

الأم.عظمة على يدل وهذا 

ماءهاالأرض فثلحت يقل! فلم الفور، على الاستجابة وكانت، 

.٦٦ا/٢ المعاني روح )١( 
م.ن. )٢( 







>ديمحأثلخم  ١٧٢

.^١، ّافمحهوأه« ؤ قوله؛ إلى وللايماء 
الوصففدكر لهم( )بعدا I يقل ولم (قسيه ؤ وقاوت - ١ ٤ 
ظالم.لكل تحدير وهو • العقوبة القوم به استحق الذي 
الحدثعلى للدلالة بالفعل يأت ولم يالمصير بعداه ءؤ وقال؛ — ١ ٥ 

الثبوت.على وللدلألة بفاعل أو بزمن المقيد غير المهللق 
رليبعدعلى )بعدا( أعني الصدر ررواحتير المعاني(! )روح في جاء 

هع. . العبارة. في الاختمار مع بالخمدر الفحل معنى لتأكيد طلتا القوم( 
اللام.بدكر الهلاك استحقاق على الدلالة هي أحرى فائدة 

فيدخلنؤع كل تناول يفيد البالغة مقام في مقيداته عن الفللم وإطلاق 
فياختيارهم سوء ففلاعة على التنبيه لزيادة أنفسهم على ظلهم فيه 

يعودصرره لأن هم أنفعلى ظلم للرسل تكذيبهم إن حيث من التكذيب 
■• • إليهم 

•الجمل ترتيب إلى النظر حيث من وأما 
.. الأمر. على الداء قدم أنه فذلك 

ابتداءكون إلى نفلزا الأصل لكونها الماء أمر على الأرض أمر قدم ثم 
.. أولا. تنورها فار حيث منها الخلوفان 

.. . والماء الأرض لأمر تابعا وبمسآتآءه ؤ سبحانه! فوله جعل نم 
وهوالقمة من الأصلي المقصود هو ما الماء غيض أتح تعالى إنه ثم 

فينةالحديث القصود ذكر أتبع ثم ألأتره وقص ءؤ • عفلمته جلت قوله 
((الوحود فى عنه كاخره 

.؛UU/Yالقدير فح )١( 
دJحىني٦\ا^٦-\٦.)٢( 





أدمحيأثلأ«^^إلأفقهك م  ١٧٤

*الفاعل يذكر ولم للمجهول الفعل فبني الماء( )وغيض وقال؛ ٧- 

•الرباعي رغثض، يقل؛ ولم الثلاثي، )وغيض، وفال؛ - ٨ 
المشدد)غتص( على )غيض( ررواحتير ؛ العاني( )روح في حاء 

.٢ ل احمرار لكونه 
•الفاعل يذكر ولم للمجهول الفعل منى الأمر( )وقضي وقال: - ٩ 
وهو)الأمر( ب حدث ما كل عن فمر الأمر( )وقضي وقال؛ - ١ ٠ 

ربنا.أرائه وما والغرق النجاة 
ستره.ؤإنما الفاعل يذكر فلم الجودي( على )واستوت وقال! — ١ ١ 
•الفاعل يذكر ولم للمجهول الفعل منى بحدا( )ومل وقال؛ - ١ ٢ 

زمنايقتضي الذي الفعل يذكر ولم المدر فذكر )بعدا( وقال؛ —  ١٣
وفاعلا.

ذلك.وغير 
!ءء م

لكموأتت آلص وعدئ ؤاة م ثى آغ، إة ئت سائ زبم مح بمادئ ؤؤ 
هءلك لإّنا ثآ ثلأ^1( صتج عثر ءمل أهإل1ثتإدم من دل إثم يمؤح و ١٥لءيرا. -آ

[٤٦-٤٥]هود: محهلثره 
ينبىمعزل ؤ< ومحكارك آتثه نؤح وئادئ ؤ I سابقة آأية في قال — ١ 

يستعملولم )نائي( وحده النداء فعل فاستعمل [ ٤٢]مود؛ آر؟ءكبمعناه 
١بني( يا فقال اينه نوح )ونادي يقل؛ فلم القول، فعل معه 

فعلفاستعمل مى٣؛^ ؤي ثيمهماث،ر>يإل وُادئمح ؤ I ههنا وقال 

.٦٦؟ا/المعاني روح )١( 





١٧٦

أوالقيوم( الحي أو)نائي افه( رونادى مثلا يقل فلم الحسنى، الأسماء 
فيالمناداة فعل ستعمل لم أنه ذلك الحسنى، أسمائه من ذلك غير 

منالداء كان مواء الحسنى، أسمائه بقية دون الرب مع إلا الكريم القرآن 
حفثاهنداء يثاد ثادكحذ إي ؤ I قوله نحو وذلك للعبد اممه من أو لله العبد 
وقوله:، [ ٨٣]الأنياء: رثمحُه نادئ ءؤ ت وقوله ، ٣[ تم!م: 

.[ ٨٩•،: LjVi]وو»=كرج"إيئادكلريا/ه ءؤ 
الربلففل إلى الفعل يند فإنه اممه من المناداة كانت إذا وكيلك 

هألظنبين ألمؤم 'انب أي(مهمبئ ئادئ،1، نرد ؤ قوله: نحو وذلك ، فضل 
•١[ل\كم\ء: 

[٢٢]الأعراف: ائنه بق1اشهاؤ : وقو؛ه 
هطوي "آتقى ألواد رنبء ثادث إذ ).؛ موّظ حدث ائنك هل ؤ وقوله: 

[.١٦. ١٥]النازعات: 

مربيهوهو ربه من طالبه سيئا احتاج إذا الإنسان فإن المناسب وهو 
•أمره عر والقائم 

نحووذلك الرب لمغل ْع إلا القرآن قي يرد لم فإنه . الدعاء ذلك ونحو 
وقوله:، ١[  ٤٧ءمران: ]آل مياه ؤآ رإنتإتا يمتا تا آعفز ؤ قوله: 

ويشغمحئتا لط هت تين ءاؤ ،وقوله:[ ١١٤]طه: عتاه زيف رب هل وؤ 
.[ ٨٣]الفراء: 

وإلؤ قوله؛ وهو واحد موؤلن في إلا الرب لفظ بغير الدعاء يرد ولم 
لك-عمح١ هأمطسرعثنثاحجتثار؟ين عندث مى َحمرىسامآئيى إن ثادوأآلثهثِ 

[.٣٢وأممابمايسه]الأمال: 
منالحق هو هدا كان إن )ربنا • يقال أن يناب فلا ، الأنسب وهو 

والمعلمالمربي هو الرب لأن الماء( من حجارة علينا فأمعلر عندك 
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الحقهو هدا كان )إن I يقال أن الرب بلففل حاء إذا فالمناب ، والهادي 
العذابطلب الدعاء كان فلما له( صدورنا واشؤح إليه فاهدنا عندك من 
•عليهم والقيم أمرهم متولي هو الذي ربهم من ذلك يطلب أن يصح لم 

المومحلن.هذا غير في وحده )اللهم( بلفقل الدعاء يرد ولم 
منعثنامائدة أزل رسا الأهم ءِيم أزى عسى هال، ؤ I قال ولكنه ت تقول هد 

؛اا[.الثءهلسداوة:

.ألأه-تَرتآ4 ؤ ت فقال مع)اللهم( الرب ذكر إنه قفول: 
ألاهئثبمنف خا دعنينهث؛ ؤ الجنة; أصحاب ش هال لقد تقول; وقد 

[.١٠]يونس:

حاجة.محللب ولا شيء دعاء القول هذا فى ليس ت فنقول 

وذلكالداء حرف بحذف ثى آنف إل رب همائ ؤ ت قال - ٣ 
تحتغارق وابنه الوقت يضع وكلأ سيل بأقصر مقصوده إلى ليصل 
وقت.أقصر فى إنقاذه على سيلا يجد لعله إذ ، الماء 

فيقولالأكثر في )رب( كلمة نداء في الداء حرف يحذف والقران 
منل هب رب ؤ ، [ ١ ٠ ١ ]يوسف; أئمف؛اه من ءايتى ئد دب ه ؤ مثلا 

.[ ٣٨]1لءمران: 

موطنتنفي إلا ورد ما كثرة على الرب نداء في النداء حرف يذكر ولم 
همهجويل أكرءا0 هندا أمحذؤأ منج، إن يمث 'الثبمؤل ؤهاث، ؤ ت قوله وهمآ 

[٨٨; ]الزخرف لأدومنود،ه هرم جوك إى ينرب وبييدء ؤ وقوله! ، [ ٣٠]الفرقان: 
بقوله!سبحانه عنه أحير كما وكفرهم بقومه صدره نحاق الرسول أن وذلك 

ربهبنداء صوته فمد [ ٩٧]الحجر: يملؤزه بما صدمك يضيق أك تلا كد ؤؤ 
والبرم.الضيق من ه نففي يجد عما يخفف لعله 
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االعبيروأحنه في التناسب أحمل فما 
وعدهما إلى ا مشيت آل>د(يم وعدلئ ؤاة ٣، مى أى ؤوقال: - ٤ 

)لقدI يقل لم فإنه ربه، ْع تأينا بدلك يصؤح ولم أهاله نجاة من ربه 
ذاك؟(فكم، غرق، ئد ابني وهدا أهلي بنجاة وعدتني 

ؤإنماالحق( به وعدتني )وما يقل: ولم آتصه وعدئ وإ0 ؤ وقال؛ 
•وعده ما فيه فيحل الحق هو ربه به يعد ما فكل العموم، مخرج وعده أحرج 

أوذلك وعد وإن أي رعدئ'أل>يىه تاة ررؤ المعاذي(; )روح في حاء 
لحولاالمعهود الوعد فيه فيدحل حلف، إليه يمملرق لا حق تعده وعد كل 

أولثا(<را/

جعلبل حق( وعدك )ؤإن يقل: ولم ؤو1قوعدئآلص4 ت وقال 
٠يتغير أو يتخلف أن يمكن لا حتما ممقع وهو حصرا الحق هو وعده 

فهوتعده وعد كل ؤإن أي نإفوعدفآلحد(ه ارؤ )الكشاف(: في حاء 
تنجيأن وعدتني وقد ، به والوفاء إنجازه في شك لا الذي اكايت الحق 
رى.ولدي؟(( بال فما أهر 

منيكون أن ويجوز ، القضاء وهو الحكم من ذلك يكون أن يجوز 
القضاة(و)أحكم القضاة( )أقضى معان؛ عدة التعبير فيجمع الحكمة. 
كلهامعان عدة التعبير فجمع حكمة( أكثرهم و) الحكماء( و)أقضى 

مرادة.دة.ام 

.روحاوعانيآا/حآ•)١( 
.١ ٠ ٠ Y/ الكشاف )٢( 

التين.مور ير تغ- رالتمير كتابنا انظر )٣( 













١٨٥ ٠٠نوح قصة - هود سورة 

.قلناه ما نكرر فلا التعبيرات هذه بين والفرق 

ؤأممممكئ يثن أمب وعق عثش وؤتت منا مم آنغذ ينؤح ل، ئؤ 
 :^[٤٨]

■نوح قول يعد •ه ■•منا ,مد آيئل ينؤح يل ؤ • بحانه قوله إن 
بشرهربه فان لطيفة ماسة فيه 

إياه.ورحمته له مغفرته على يدل وذلك عليه والبركات والأمان بالسلامة 
مصحوناأي للحال: والباء تناه مض ررءإؤآمثJ المحيهل(: )البحر في حاء 

أنويجوز الجهات• كل في المامية الخيرات وهي وبركات وأمن بسلامة 
.. مكرما. عاليلئ، ملما اهثتل أي التسليم، بمعنى اللام يكون 

الأرضفى وبإقامته إياه ورحمته له ربه بمغفرة له إيذائا ياللأمة وبشر 
را،.الدنيوية" ام1امنالآظت 

بقولهقبولها اللام عليه توبته بحد ذكر ®ثم المعاني(: في)روح وحاء 
رآ،.بمكان« الحسن وهومن الخ ؤيلثئغسه وجل؛ عز 

قبلها:فيما وقال للمجهول، الفعل ببناء )قيل( هنا: قال تقول: قد 
ذاك؟فلم للمدلوم الثناء ب ؤ

مزدل إئم يمؤح ثال ؤ قوله• أعّي السابقة، الأية في أنه والجواب: 
.احض فه هو إنما الشرعي والحكم شرعي، حكم هو إنما أهإلن*ه 

شمحقتوالهنر أم ؤ تعالى: قال لغيره، ذلك يكون أن يجوز ولا 
[.٢١]الشورى: م>ماتميأد0هآلأه 

.٢١٠١ه/البحرابل )١( 
روحاوعانىأا/أي.)٢( 







آدبجُآثإئهصهها ٠  ١٨٨
ذؤولذا الأمم، من آمن من هي السفينة في معك ممن تشأ أمم على أي 
المتفرص.الأمم جمع فشمل معك( ممن الأمم )وعلى ت يقل ولم الأمم، 
يملمهر-م سنمثعهم ؤإمم ت فقال أحرى أمم على الكلام امحسأنف ثم 

وهوألتم عذاب منه يمهم يم الدنيا في ميتُها أنه فذكر فيره مناعذاب 
عالاب١لآحرة.

مؤمنةأمم منها ، الفينة فى معك الذين من أمم منشأ أنه ت والمعنى 
ومنهاسمظكئ4، ؤ فيهم: قال الذين هم وهزلأء 

•الأحرة في الأليم العياب يمسها ثم الدنيا في سيمنعها التي وهي كافرة أمم 
معهمن أن الأية من يفهم أن يبغي رروالذي • الممهل( )البحر في حاء 

وكافرون.مؤمنون منهم ينشأ 
وعلى، وبركةملام عليهم اش من به المنمقين بأن الإيمان على ونبه 

الاحرْ®في يعدبون ثم الدنيا في يمتعون به المتصفين بأن الكفر 
وعلىعليك والبركات منا اللام أن اروالمعنى )الكشاف(: في وحاء 

معك.ممن ينشأون منين مؤ أمم 
النارا،إلى منقلبون بالدنيا ممتعون أمم معك وممن 
المتشعثةالأمم بعض »ؤهمأنمسنبهنره المعاني(: )روح في وحاء 

القيامة®يوم إلى منهم لة المتنامالكافرة الأمم وهي منهم 
محرطائ؛إجا ؤ سابقة: آية في لقدقال : قدجjقول 

بالجمع.مخامحلتا ومزمتهآه 

البحرالحطه/ام^)١( 
 )Y(الكشافY/Y^•
روحاوعاتيأا/إب.)٣( 





ادغث؛أثاق^^إلأثكقإئ ٠ ١ ٩ ٠
فينتاجنسامفارد)من(.

كما، بعدهم من وتشمل فتشملهم ابتداثية )من( تكون أن يحتمل كما 
الكبار.ْع الصغار فدخل صغيرهم( إلى كبيرهم من )أكرمهم تقول: 

فدحالتالجمعة( إلى الجمعة من )فمهلرنا ه! فوله ذلك ونحو 
المطر.فى الأولى الجمعة 

معه.من والبركات اللام ثمل التقديرين كلأ وعلى 
)من(تكون أن يحتمل وء؛،مبجصكئه ؤ  ١٠ت )الكشاف( فى حاء 

.. جماعات. كانوا لأنهم ، السمينة في معه كانوا الذين الأمم فيراد لليان 
إلىالأمم وهي معك ممن ناشئة أمم على أي ، الغاية لابتداء تكون وأن 

[خرالدهر«را،.

معهمممن تبدأ البركات أن أي ، الأظهر هو الغاية لأ؛تا-اء )من( وكون 
وليسه ^٤^ نثن روض ؤ فال: أنه وذلك بعدهم، ميآتي من إلى 
ون\ئاسممإلأظه.ؤ تعالى: قال • أفراد بل أمم نوح مع 

منناشئة أي الغاية، لابتداء )من( أن ١اوالظاهر المحيهل البحر في حاء 
٢.ر الدهرا، احر إلى المزمنون الأمم وهم معك، الذين 

هه  ه

ئدا٥^٠ من موتك ؤ/؛" ميثهآأنت َكث< م\ مح؛ياإقك أنأءآلعث_، ثى محق تؤ 
[٤٩]عود: ةرنخوا0العتقبه,للثنقيرك\ه 

بقوله؛نفسها السورة في الأية هذه قبل الكفر أهل النجآن تحدى لقد 
منآس_تءلعثهم ؤآدعوأمن فامأمئرسورمثيلءممشبمت قل دمولوبح^اآئرمه م أؤ 

.'\ Y/Yالكشاف )١( 

 )Y( ٢٣١ه/المط المم.
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ؤأيالأآلئم بعلم اّنرل علموأأقرا  ١٥لكم د*تصجوأ لم ظ محهإ منيَأن كتنّ رن آلله يؤن 
.[ ١ ٤ -  ١٣]هود؛ تندو؛ت\يم أضر فهل هو إلا إق 

حالرمهموانقطعوا طلب بما راتوا فلم التحدي لهذا تجبوا يولم 
الحجة.

أحداثسرد أن بعد فإنه ، آخر نؤع من وبرهان دليل الأية هده وفي 
منهي إنما المعلومات هذه أن حميعا الناس على أعلن مفصلة نؤح نمة 
هذاقبل س قومه ولا هو يعلمها يكن لم وأنه ، إليه النه أوحاها الغيب أنباء 

اكزيل■
أنهأو يعلمها كان أنه أحد ينع ولم قومه، س أحد ذللئج ينكر ولم 

الحجة.حميحهم الناس فالرم بها محمدا أحبر 
اف؟عند س وحتا ذللث، كن لم إن إذن بها أعلمه فمن 

عرمصدر أي من دللن علم او ، سر علمه إنما ٠ يقال ان يمكن لا 
.إليه اممه أوحاها الغيب أنباء س إنها قال فقد ، الوحي 

،أعلمها أنا وقال صوته لرنمر يعلمها قومه من أحد أو قومه كان فلو 
فييتلى والقرآن ؛دللثؤ صوته ورغ ، علمته أنا لقال؛ أحد علمه كان ولو 
كثر,وهم متربصون والأعداء ، والمدينة مكة 

وتأليفهاالأية هده في لتننلر والأ'ن 
الأنباءس )تلك ت يقل ولم ه آلثإب أناء من ذنمف ؤ ت قال فقد - ١ 

سأنها ذكر بل ، حهلوه أو الناس علمه الأنباء س نبا فتكون إليلث،( نوحيها 
قومه.هوولا يعلمه يكن لم الذي الغيب 

ملزمة.حجة وهذه 

منتعلمها ولم بها أخرناك الدين نحن أي ؤ وقال؛ - ٢ 
طر-زآحر•



١٩٢

•احر ؤإلزام حجة وهدم 

العاني(:)روح قي حاء 
.. الماصة. الحال 

لحكايةارع الض-بصغة والتعبير 

عاليهتعالى الأة صلى قومه إلجاء موحاة كونها ذكر من والمقصود 
زلمما وتحذيرهم واللام الصلاة عليه بنبوته للتصديق وسلم 

كنرلم يقل: ولم ، )ما( د فنفى ه ملثهآ َاثمث ما ؤ وقال؛ - ٣ 
رآ،.فحل( ل)لقد نفي فإنه آكد، )ما( ب الماضي نفي أن وذلك تعلها( 

٠ماصتا الفعل كان إذا المنفي القسم جواب قي تقع وهي 
٠قومه علم وعدم هو عالمه عدم توكيد دلك فأفاد 

ولم)أنت( ب الختتر الفاعف فأكد 1_وقال:
لوحودذلك يقال أن يصح أنه ْع قومك( ولا تعلها كنت )ما ت يقل 

منهماوكل )لا( وهو آحر فاصل ووجود ، )ها( الفص وهو الفاصل 
.اأومستتت ءلاهتا المتصل الضمير على للععلف مئ 

لعدمتوكيدا )أنت( ب جاء ولكنه . منهما لكل نظير القرآن وفي 
العلم.

.٧٥روحالمعازآا/)١( 
.YXU/iالمحو ،معاني الإتقان ، ٤٦ا/•سويه انظركتاب، )٢( 
صلح()من فعطف [ ٢٣ت ]الرعد ه *ا؟؛آم بن صح دش هّمحا هدي جقت ؤ ت تعالى قال )٣( 

)ها(.الضمير والناصل ، )يحلونها( في الواو على 
،)jI( ؛^ ٠٠٥١١على )آباؤنا( نمكح ه ءائآوثا ولا أئرًكتا آ آثم قآث أؤ ؤ ت ونال 

يكونفقد المحدوف وأما ، المتملة الضمائر من تتر الموالضمير )لا(. والناصل 
.منفصلا يكون وقد متصلا 
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كنت)ما يقل! ولم ، النافية رلأ( د فجاء ه ممك ولا ؤ وقال! ء ٥ 
وقومك(تعلمها 

علىلا بها وعلمهم علمه يعدم القطع وتفيد التوكيد تفيد هده ورلا( 
الوقومك ، تعلمها لا فأنت الاجتماع. مسيل على ولا الإفراد سبيل 

•دعلموذها 

عنهو إنما الحلم نفي أن لاحتمل وقومك( تحلمها كنت )ما I قال ولو 
الهلرفين.أحد يعلمها وقد المجمؤع 

إنمابها علمهم أن على ليدل )من( ب فجاء هنداه وقال؛ -٦ 
.الإيحاء بعد الأن حاء 

واوعياسة.القريبة القبلية فيحمل هذا( )قبل يقل! ولم 
الخاتمةلينال بالصبر }\م0 ه وقال! - ٧ 

علىوصبره نوح قمة ذكر أن بعد وذلك ، والأخرة الدنيا في المحمودة 
أنالمحتمل ومن ، قومه بأذى صدره يضيق ولئلا عبرة له لتكون قومه 

السورةمن تقدم فيما الأمر هدا إلى ربه أمار وقد ذلك له حصل قد يكون 
[١٢^^حطإفيك\وصادقمصنقهلصد: ت بقوله 

ياهتث\هوانمى: الرازي(: )تفسير في جاء 
علىوقومه نوح صبر كما الكفار هؤلاء أذى على وقومك أنت اصبر محمد 

الكفار.أولئك أذى 

كماوالسرور والهمح والفلفر النصر عاقبته الصبر أن على تنبيه وفيه 
را،.ولقومه(( اللام عليه لوح كان 

)فاصبريقال! أن المفلتون وكان ه إلثنقيرك\ اكقبه ان ؤ ت ٨—وقال 

٦٣٦١; الرازي تفسر :١( 



؛ديئ؛أثلق ٠٠ ١٩٤
فلماوزيادة. الصابرين يشملون المتقين أن وذلك للصابرين( العاقبة إن 

هلم،وؤ ت تعالى قوله ذلك على يدل الصابرون، فيهم يحل المتقين ذكر 
أثمؤايرب إش ءاس س آلة ولهت يآلمميب مد وجوظم رزأ أف آير 

وأزقسألمرق يمحى ئهء عق آناث ؤءاف وآلثؤرت وألكنك وألمايطؤ 
\لزؤآ^٠١^، آلصاوه وأنا،ر آلنيا>_> وق ؤآكهيث ١لنحيل همأق 

آمحكاثآيآثتن وح؛ن ؤألثرآء أثآساء ق ؤآلصنيؤ عتهديأ ^١ فهدهم وأدربجب1كث> 
[.١٧٧]\رقو1.■ هتيعمأوآهلإآ'مه 

واحدوصف هو إنما البأس وحين والضراء البأساء في الصبر أن فدكر 
الآية.فى المدكورة المتقين وصاف أس 

الصابرون.ذلك في فدخل إنآلعتقبه,للمنذ\رك\ه ؤ يقول! أن فناسب 
القرآنفي التعبير هدا مثل يرد لم أنه أخرى ناحية ومن • ناحية س هدا 

أو)للمزمنين( أو للمابرين( الحاقثة )إن مثلا يرد فلم ، المتقين غير مع 
الوصف.هدا أصحاب غير س غيرهم 

وهيالكريم القرآن س مواصع ثلاثة في التعبير هدا نحو ورد وقد 
[٨٣: ]القصص [، ١٢٨]الأعراف:محهِككنه ؤ قوله؛ 

٠هذه هود آية وهى إقألمتقبقإلسقارك>ه ؤ ت وقوله 

.[  ١٣٢]طه: محاكمة ؤ ت قوله وهو هذا س قرب تعبير وورد 
وردحين في ، د)إن( ؛التوكيد 4ثارى4 أكقبه إف ؤ • وقال - ٩ 
•قوله وهما القرآن س موضحين فى توكيد غير س التعبير هدا نحو 

. ٨٣والقصص: ، ١٢٨الأعناق:سورة في أدِمحكثي نؤ 
لأ_ريتدةثؤ(محآيبجتاه؛ غكألثارألآحأزة ؤ قوله: فهي القصص آية أم[ 

.[ ٨٣]القصص! ضمحذزه ولائسادامحآلعتمه ؤا 





الجم؛أثلف٠  ١٩٦
وأتباعه، القامة يوم إلى باق والإسلام ، الإملأم وسخهما المرانية 

الأرضوراثة في كانت سواء العامة أن شاك فلا ، الدنيا نهاية حتى باقون 
فهيولذا وأوسع وأتم أكثر محمد الرسول أتباع في فهي الأحرة في أو 

آكد.

٠لاحرين ١ الموطنين دون الرسول حهلاب فى التوكيد فناٌب 

حطابفي هي إنما هود آية لأن ؛ إسرائيل وبني محمد أمة ذكرنا وقد 
أمته.ويشمل يشمله والوعد محمد الإسلام نبي 

الأية.عليه نصت كما إسرائيل بتي خطي في هي إنما الأعراف آية ؤإن 
أنوهو الأعراف آية دون هود آية في التوكيد حن آخر أمر هناك ثم 

.محمد لرسوله ميءحانه اش من هو إنما هود اية فى الخهناب 

■إمرائيل لبني موسى من هو إنما الأعراف آية في الخهلاب وأن 
آيةفي التوكيد فناسب ، موسى خطاب من آكد الثه خهناب أن سك ولا 

•أحرى جهة من هود 

محيأو أو 





٠ ١٩٨
بمجديكاف ما وندر وحدم أثن لحئثا.ثمد ؤ ت قائلين ادعاءْ فرفضوا 

•٧[.]الأعراف: نجمت١ختآمحءدبمنه مينايمامدثا .«ادآؤوا 
وعصبرتؤ؛أيجس من عشًظم هدوئع ؤ قائلات نبيهم عليهم فاشتد 

سلهلنيمن مها آدئث ثرو وءاباوكرما أنتن سم!ئثوها آثثؤ ؤى أجند 
[.٧١]الأعراف: ^ؤسبمكممنآكثظرا'ك>ه 

هوإنما آلثنم£ثنيرنكه من معبمكم إؤ ئأإةeإثJ١ ؤ قوله! أن وظهر 
■آلم>نبؤانبم غن كنت إن مأننايمانمدثا ؤ لتحديهم جواب 

هآسظ_ثواإؤءؤ I بقوله وهوأجابهم مينايماسيئاه ؤ I له قالوا فهم 

لمامديما المكذبين وإهلاك معه ومن بنجاته الحاسم الأمر جاء ثم 
^١،^ذقكنكح؟و\لإوا^^!^١ معهزتجبمؤهآفثقهيهؤ وعدهم 

٠[ ٧٢]الأعراف: ئثتا'كائأمحئ>ه 
مالؤ وتوحيده اف عيادة إلى دعاهم أنه أيصا ذكر هود سورة وفي - ٢ 

[٥٠]هود:مم\ردثه إلا أثر عزم^إذ إثئو تن لطم ما أس أعثدوأ ينمويَ 
فيلهم مال فإنه الأعراف. في قاله ما يطابق لا هود في قاله ما أن غير 

.^لأثمحث4 ؤ هود: في وقال 
ماوندر وحد.ْ آس لعثد أجئدنا ؤ الأءرافI في قالوا أنهم وذلك 

لمما.وؤى ؤ لهم؛ فقال •٧[ ]الأعراف: ه ءاياؤدا بمجد يكاف 
علىافتروا إنهم أي ث-ما4 •ثن بما أثث ثرل ما وءاذآيمحآ آثن ظسمها 

هودفي ذكره ما فكان ثنةآو>ىه إلا أثِ إذ ؤ هود؛ في لهم فقال • اممه 
•له واستكمال الأعراف في قالوه ما على تحقثب هو إنما 





٠٢٠ ّإسإئمحس٠ 
الأعراف.في نحوذلك يرد ولم 
العقويةكانت تحدوه ؤإنهم أشد الأعراف في المواحهة كانت ولما 

دارهأوقلننا نقا مخمؤ معا/ هأغثثة ؤ فيها: قال فقد أشد، 
[.٧٢]الأعراف: 

هوداعهنا أتثإئا جاء وثما ءؤ ت قال ؤإنما ، هود في ذلك مثل يقل ولم 
أنهيذكر ولم [ ٥٨]هري: ۶^٠٤١٠ علف مث وجتأ نشا بنبملمؤ معؤ ءانؤأ وأؤ-؛و؛ 

كدبوه.•^، ٨١١دابر قْلمر 

حداهم.هو هود وفي ، تحدوه الأعراف في فهم 
•الأحر في يذكرْ لم جانبا موطن كل قي ذكر أنه ترى فأنت 

كثذعادؤ تعالى! بقوله القصة بدأ الشعراء سورة وفي - ٣ 
[.١٢٣]الشراء: 

٠ورة الهذه فى القصص من حمالة به تبدأ ما وطا 
ناحيةومن ، ناحية من ورة الفي القممى ْع متناسة هنا فالقصة 

عادتكن.يب » L*Jوذلك ، وهود الأعراف في ورد لما استكمال كأنها أحرى 
،دأمثل\بمه.ؤ ت الشعراء في قال وهود الأعراف في لرسولهم 
الأعراففي فعل كما وتوحيده اممه عبادة إلى دعاهم أنه يذكر ولم 

^^^ن.إدهالكاأنيلمءؤ ت فقال ذكرمايعدذلك ؤإنما ، وهود 
منءيد حذثؤ  Xajمحميؤ. أس هاقمحإ محق. لمحل  'ءء4 قمحف. ألا هثد 

.[ ١٢٧. ١٢٣]الفراء: يإلأءرن^بيره 
فقدورة، ال^٥ في لأقوامهم الرسل عموم قالتها العبارات وط٥ 

شعيب.وقالها لومحل وقالها صالح وقالها هود وقالها ، لقومه نهمح قالها 
شؤف.ؤيقحدوفءابه يبع يآكو أتبمؤف ؤ ت قائلا يفعلون بما بكتهم ثم 



٢٠١ ٠٠هود قممة 

[١٣٠-  ١٢٨ل\كوو\ء: جماضه  J،_2Jطثتروزيا قنإووذ. تلم ممتثيغ 
•الُالمتن رب بها أمدهم التي بالنعم وذكرهم 
•الكريم القرآن من الأحرى المواصع في هود قمة في ذللئ، مثل يرد ولم 

٠السورة قى القصهس سائر متطس،ب وهدا 

إلمىوطن. ظ أؤعظتأزن ئيآ ستآء ؤ اضمقادنت عيه فرد 
:!١٣٨-١٣٦: ]١^١٠يءآم.ةاضبمبم4 

ؤاإن »أهلكتهم ئكدبوه ؤ ت فقال آية وجعلهم العزة رب فأهلكهم 
4اليم آمر و أوإئ ؤإن همتيأن. آكممر كان وما وده دللك 

.الشعراء في المحمى عموم بعد جرى التحقسسا وهذا 
منسق فيما يذكرها لم القمة من  V_Jجواذكر أنه ترى فأتت؛ 
القصصي.

بقوتهمواعتدادهم استكبارهم ذكر فقال. فصلتخ محورة في وأما - ٤ 
وأنهعقوبتهم ذكر ثم ، 4 مأ محثا أسد 4مذ قالوا! حتى بها واغترارهم 

ولعذابالدنيا في الخزي ءل.اب أذاقتهم صرصزا ريحا عليهم أرمحسل 
أحزي.الأحرة 

•بالريح وأئه بهم حل الذي العذاب نؤع فيه يذكر موصع أول وهذا 
قصتهملخص ؤإنما منه، لهم موقثا ولا لهم رسولهم دعوة يذكر ولم 

القصص.من مر ما كل عن تختلف فهي يعتبر. ولمن مكة لأهل 
فهلت،!فى القمة هذه من ورد ما وهاوا 

مقأأويّ مؤ منا أثد مذ وهاؤأ لي -أثير أ[درءس ق هآسق=ظىوأ عادُ آه ءؤ 
عنيم،هتذآ ؤانإيثاساِءنحدويتئك. مر؛ ئوأشدمئيم -طئهم أدوى أس آذى 







أدمحُآلظلق٠  ٢٠٤

•جارين بطشوا بطشوا إذا وأنهم 
والعيون.والجات والبنين الأنعام من عليهم أنعم فيما وفصل 

.السابقين الموطنين في أجمله لما تفصيل الشعراء في ورد ما فكأن 
واعتدادهمالحق بعير الأرصن قي استكبارهم يكر فصلت وفي — ٤ 

عاده ؤ تعالى; فال افه. حلق على والأّستهلالة بها واغترارهم يقونهم 
أئزىأق4 أنش أؤلريمؤأ متاقوأ أشد مى وقالهمأ ا~ليى بغير آلأتيب ؤ، 

[١٥]فصل قؤأه يمم أشد هو خلقهم 
قيولا الذاريات في ولا الأحقاف في ذلك عن شيئا يدكر ولم - ٥ 
الحاقة.في ولا القمر 

أووصفهم ؤإنما بالعم يذكرهم لم فانه ، الفجر سورة في وكيلك - ٦ 
الأقواموعلى عليهم العذاب صب ذكر ثم العماد ذات بأنها بلائهم وصف 
.الأحرى الكافرة 

والهلاك:العاقبة 

موصعكل في يذكر ؤإنما ، هلاكهم كيفية ولا عاد عاقثة ذكر يكرر لم 
الحقوبة.جواب من جانبا 

موصعفي ويفصل موضع في العموم وجه على العقوبة يذكر فقد 
ماموضع كل في يذكر بل ، واحد نمتل على يذكرها لم ولكنه ، آخر 

٠السورة وجو المساق يناستا 

ثأفكثثوآلت>تهرأخمؤجاوسلننادارؤ : الأءراف فى قال فقد ء ١ 
[.٧٢]الأعراف; ومامازأ 

لمأنه غير ، كذبواالذين دابر قطع أنه وذكر ، معه والذين نجاته فذكر 
•دابرهم قطع كيف ولا العقوبة نؤع يذكر 



٢٠٥هود قحية 

بصورةالأمر ذكر ؤإنما أما العقوبة نؤع يدكر لم هود وفي - ٢
غلفل.عذاب من أمتوا والذين هودا نجي إنه مال فقد ، أحرى 

قالؤإنما ، كذبوا الذين دابر قُني أنه ولا العذاب هذا نؤع يذكر ولم 
.القيامة ويوم لعنة الدنيا هذْ في اتبعوا إنهم 

؛؛٠٣/١ ءانؤأمعم وأف!اث امحأبجناهودا وثما■؟آء ؤ ت تعالى قال 
ثارؤإقعوأأمت وعصؤأرنلث ^؛١^٢٠ عادجحدحأ ^^٠ لميؤ. تذعذاب 
إعادبمدا ألا رمث؛إ عاداَةدثوأ ولأ أكتمي ومم لائق ألينا ئذْ ؤط ونمأ عنتي. 

.٦[ • -  ٥٨: ]مد مر؛بهودِه 
كيفيةيذكر ولم ه قال! فقد الشعراء في وأما - ٣ 

خوفهمأنه ذلك ، معه من ونجاة نجاته يذكر لم أنه كما ، الإهلاك 
>ؤوماصله! فقالوا ه عظيبِ ى عداب ■هؤآلإ أءاف إؤآ ؤ قائلا! Jالعذاب 

>4عدأ\ن

ذكرفقد ، فصلك في هو إنما الحقوبة نؤع ذكر فيه يرد مومحلن وأول - ٤ 
•تلك الأيام عدد يذكر ولم ، نحات أيام في ا صرصت ريحا عليهم أرمل أنه 

ةارّ،Lنا؛٠ إ تعالى قال • اكنهم بمأو بهم الريح هذه فحلت ماذا يذكر ولم 
ب١Jوتاألد'ذا أ.ثوة ي ألزى عداث ق-مهلم محثات أباً ؤآ صنبمئل ؤا نير 

ذكمعه، ومن هود نجاة يذكر [ولم ١٦: ]نمالت<لايتصثؤده وهم ذحرئ آ'لآ"آرمح 
عذابهم.فذكر وثمود، عاد صاعقة مثل صاعقة تصيبهم أن قريثا حذر أنه 

هيئةعلى جاءت وأنها الرح وصف في فزاد الأحناف في وأما — ٥ 
كلتدمر مدمرة رح هي فإذا بها واسبتشروا محمهلر سحاب أي ، عارض 

•مساكنهم إلا منهم بمق فلم شيء 
^اهاؤأئذاعالآسىثأبلهنتاتعالى؛ قال 

محبماآظوأررئألأ



اديثيأفأإقمؤأ ٢ • ٦
[.٢٥-٢٤]الأحقاف; آومألمجربم١نه ي جبك 

وأنهسكناهم محل فيه ذكر الذي الوحيد المومحلن هو وهذا 
اكنهم.مإلا يرى لا فأصبحوا أهلكتهم الرح وأن ، بالأحقاف 
بعدهمبقيت وأنها المساكن فيها ذكرت الني الوحيدة المرة هي وهذه 

•حالية حاوية 

•اكنهم مولا سكناهم محل آحر موصع في يذكر ولم 
٠الأحقاف وهيئ مكناهم موصع لذكر متاسسآ اكن الم وذكر 

عو^ملمحاف اؤ ؤ قائلا! بالعذاب خوفهم أنه ذلك ، نجاته يذكر ولم 
منثت إن مدآ ^١ ؤهأننا ميالين: غير فقالوا عظيبِه >وي عداب 

ورد.نحوما على هلاكهم فذكر [ ٢٢لالأ>قاف! آكندتيزه 
العقتم وأنها وعتوها الرج وصف في زاد فقد الداريات في وأما — ٦ 

رقؤ تعالى: قال تاما. دمارا دمرته إلا شيء على تاتي لا وأنها بخير تأتي 
هَةريمي عثوإلأجثتة أتت سغ ين ماثدر آيزيم. أتيح هنجم أرستا ءد هاد 

[.٤٢_٤١]الداران: 

الوصف.فخصص الماس في الريح عمل ذكر فقد القمر في وأما - ٧ 
الساكن.وذكر العموم على الدمار ذكر الأحقاف ففي 
الذاريات.في وصمها في وزاد 
يبجاا3؛ئا إة ؤ فقال! الماس في فعلها فخصص القمر في وأما 
قئقأَكافعداي_(ثئآلناسَأنرمأعجازمحلثنمممسشزدومِمحمى ص/صراق 

ا،ت_تآ[.ودره]اكر:

كأنهمتنزعهم وأنها الناس في الريح قللته ما فيه يذكر موطن أول وهذا 
•منقعر نخل أعجاز 





٢٠٨  Vآديث؛؛فالق

ألدءهذه ؤ، ؤأيعإ ؤ ; قوله غير عقوبة يذكر ولم النجاة ذكر هود وفي 
آك1نمةه.وق أعِة 

والفجروالحاقة والقمر والذاريات والأحقاف وفصلت الشعراء وفي 
الجاة.يذكر ولم والإهلاك العقوبة ذكر 

وماالسورة حو ومم ، محورة كل فى السياق مم متناسب ذلك وكل 
وردفهاز
قومهعلى دعا نبتهم أن يذكر لم أنه عاد قعة في أيقا الملاحقل ومن 

القصة.من ورد ما كل في بالجاه دعا أو 
نوح.قصة في مر كما كانوا وكيف أهله يذكر لم أنه كما 

الما يذكر موطن كل في وأنه تتكرر لم القصة أن ذلك من فاتضح 
آحر.موطن في يذكره 

جوانبهامن ثيئا لتلمس هود محورة في القصة آيات إلى نعود والأ'ن 
الفنة.

ط
ُُ,ِ إذعثرهء إلنؤ مذ يظم ما أس آعثدوأ ثئوثِ هال هودا غائلم -أعاد إل وؤ 

٥٠]

لهوليلينوا قوله ليسههوا لهم اسستعهلافا قوم( )يا بقوله! ناداهم 
•شه إلى وأصافهم 
فيلغة وهي . . الميم. بضم قوم( )يا محيصن ابن رروقرأ قتل: 
وغيره،،سيبويه حكاها المضاف الخالي 

فيوأظهر أولى - الحشرة القراء قراءة وهي - اليم بكر والقراءة 

.٢٣٢ه/الحط المم 



٢٠٩ ٠٠هود قصة 

نصالست، الميم يقم قوم( )يا • قوله أن ذلك ، المتكلم ياء إلى الإضافة 
أورجل( )يا • تقول كما ، القصوده النكرة تحتمل هي بل ، الإضافة في 
علاوة. ه نفإلى القوم إضافة قي نص فإنها المتم كر بخلاف واقف( )يا 

العشرة.بها قرأ متواترة قراءة مرة يالك القراءة كون على 

ثمةيكون أن لفي، الامتغراقية )من،( ب جاء الء؛=ئمينإمغرهآه مؤ 
الاستغراق،.سبيل على اش غير إله 

١٨٥١ؤالأعراف: في وقال ، إلاأثتر \o ؤ : ههناوقال 
لهمتبليغ أول كانت الأعراف في القصة أن وذلك [ ٦٥: ه ننمن 

إلاأنتم )إن يمول: أن ساب فلا اممه عبادة إلى فيه دعاهم القرآن في ورد 
مفترون(.

استمساكهممن الأعراف في ورد بعدما فكات هود في القصة وأما 
وندرماوحسدم لننثدآث، ئالوألمشدتا ؤ قاJلين؛ نبيهم عر وردهم ؛آلهتهم 
ئدل،  ١٥ءأؤ بقوله: عليهم نبيهم واشتداد [ ٧٠ت ]الأعراف ه ينمدءاتاودأ محكان 

كءمث1
عرافتروا إنهم أتم، [ ٧١]١^١^،: منس1هلمإمح ماثزل،آثقيها أنثن

.افُ■١، شركاء الأوثان باتخاذهم اش 
التعبيرهدا فكأن مم\روكتاه إلا أنتم إذ ۶ هود: في يقول أن فتاب 

عليهم.والرد بينهما للمحاورة استكمال 

لماأيصا مناب هود فى التعبير أن أحرؤ، ناحية ومن ، ناحية من هدا 
قالوافقد اض، على افتروها التي آلهتهم على الكلام من المورة في ورد 

أيصا:له وقالوا [ ٥٣هود؛ ت مإلث>ه عن ءللهننا افيئا إت_فن، وما ءؤ لبيهم: 

'Y/Yالكشاف انظر 





هودقصة 

الذيالعبادة يستحق ؤإنما تعبد أن تستحق لا آلهتهم أن ذلك ومعنى 
والأرض.مارات الوفطر فطرهم 

الردعلى ؤؤآلىدهأ-رذه بقوله• ارونبه ؛ المحيهل( )البحر في حاء 
•تفعل أنها واعتقادهم ، الأصنام عبادتهم في عليهم 

•بالحبادة؛؛ إفراده يستحق للموحودات الفامحنر هو تعالى وكونه 

الصلةوجعل ، للتفخيم الموصول ررؤإيراد ! المعاني( )روح في وجاء 
إلىبته نيتوهم أن من أبحي لكونه والابدلع الإيجاد هو الذي المطر فحل 

،.٢١شركائهم(( 
ءاؤوينمويِلآالسورة؛ هذه في نؤح قصة في محال لقد تقول؛ محي 

[.٢٩]هود: 

العلم.اسمه فذكر او(م_ئايؤأؤ ؤ فقال؛ 
فمافعلره. الذي فذكر ^ثت>إلأوألىظرلآ4 : هها وقال 

الورمهذه في نؤح قصة في وعبادتها للالهة ذكر يجر لم إنه I فنقول 
فناسبلألهتهم، ذكر حرى فإنه القصة هذه بخلاف ، الحلم باسمه فجاء 
عبادةوإJهلال وحده الله عبادة إلى ودعوتهم ذالهتهم تحريصا فهلره الذي ذكر 

افه.دون من يعبدون ما 

أسثلكلعقمحأج-راهلا ؤ لقوله؛ متاب فإنه ، التعقيب ألقلق من وهذا 
أليسهنءا؟ تعقلون أفلا ، صادق ناصح ه لفمملحة يبتغي لا الذي فإن 

.٢٣٢ه/اب البحر )١( 
.٨ ٠ / ١ ٢ المعاني روح )٢( 



صإمح|إكإوا٠  ٢١٢

صادقا؟ناصحا لنفسه مملحة يبتغي لا الذي 
أفلاوفحواه ، ١^٤٠<ده1رذء إلاعق إذررت> ؤ ت لقوله مناب وهو 

وفامحلووالأرض السماوات فاحلر غير العبادة يستحق لا أنه تعقلون 
الإنسان؟

فلاشيء كل تجهلون ررأو يعبد أن يستحق لا الفاطر غير أن تعقلون ألا 
منأحد على يخفى أن ينبغي لا مما الأمر فإن ، أصلا شيئا تعقلون 
١العقلاء ١١

استحالةعلى توقيف ى ثغاوف أهلا رروؤ المحيهل(ت )البحر في جاء 
الفاض.لغير الارمة 

عرصاأطلب لم إذا أنه إلى راجعا يكون أن ويحتمل 
أفلاقيل! كأنه ، نجاتكم فيه لما انقيادكم فيجب نفحكم أريد وإنما منكم 

ثوابوهو ، تعالى الله من إلا أجرا عليها يطلب لا من نصيحة تعقلون 
الأحرة؟
رى.ذك« س للتهمة أنفى شيء ولا 

ه-؛- ؤ ه

ي تدرإعثة=ظم الت_ثآء .إقه؛رسز م؛وأآنمح-ثوأ ءؤوثموو 
[٥٢زهوي: 

ننرإرا_
[٥٢زهوي: 

نفسهمصلحة إرادة نفى فإنه ، لهليفة مناميه قبلها لما الأية هده مناسبة 
الإنه قال فقد الأية. هذه في هم مصالحتهم إلى ودعاهم السابقة الأية في 

إذافإنهم والقوة. المال اف آتاهم أجابوه هم إن ولكن لنفسه أجرا يْللب 

'٨.ا/ ٢ المعاني روح )١( 
.٢٣٢ه/المحيط البحر )٢( 



٢١٣هود تصة 

زرؤعأصحاب وهم مدرارا عليهم الماء أرمل إليه وتابوا ربهم استغفروا 
لدنياهالإنسان يطالب وماذا ، قوتهم إلى قوة وزادهم اتين ويوثمار 

القوة؟في والزيادة المال ذلك: س أكثر 
فلاذلك وسبب التوبة على الاستغفار تقديم المورة أول فى ذكرنا وقد 

فيه.القول نعيد 

،زيادتهافى سبب ذلك لأن القوة زيادة على الغيث إرسال هنا وقدم 
القوة.زيادة أسباب من اّل زيادة فإن 

ص؛ه ؛ ه

ءنمإدلك>رمامحيلأئ،وماقفبثارؤآبناميتاثؤ 
ؤآثمدرأأؤيثووهادطإوأنميأثة ءاِلهتنا بمص إلأأعشنك مول .إن 

-(tzij  مه_هه[]^: ممورنييع1ئثلأممثونه تنائنيخن
همفيما عقولهم يحكموا أن إلى ودعاهم النصح لهم محص أن بعد 

تبقولهم عليه هوردوا مصلحته لا هم مصلحتهم إليه دعاهم فيما وأن عليه 
لوولعلك واضحة. بحجة تاتنا لم أنك ذلك ومعنى ما ُؤ 

وصدقناك.لك لأما ببينة حثت 

لمأنه غير صادقا يكون فقد ، صادقا هو يكون أن ينفى لا هدا وقولهم 
ذاك.تبين بحجة يأت 

٠للهنثاءنمإاش4بارقا ونانحن أؤ فقالوات ذلك من أبعد ذموا ثم 
قاله.لقول آلهتهم يتركون لا وأنهم موقفهم، مؤكدين 

نالأي ه دعفيننك> أك ءن وما ؤ ; فقالواذلك من أبحي ذهبوا ثم 
أصلا.لك مصدقين 

. Y٤٨١/ \سم فتح ، ١ • ٢ Y/ الكثاف ،  ٢٣٣السمط؛،/البحر اظر 





٢١٥هول قصمة 

ذلك، )لم( د المنفي الفعل من آكد )ما( ب المنفي الماضي والفعل 
النفيبخلاف ، م للقجوابا يقع )ما( د النفي الماضي الفعل أن 
.مؤكدانفثا منفي التعبير فهدا • " اكد فهو لم( )ب 

قال:فانه ،مزكي تعبير عن ثاتئآ ومانحن ؤ وقوله: 
عنآلهتنا تاركي نا )ولت يقل ولم ه مالك ت١ِلهنناءن ثارؤآ ماثن وؤ 

،د)ما( المصدرة الاسمية بالجملة التعبير فنفى الفعلية. بالجملة قولك( 
هومعلوم.كما الفعالية الجملة من الاسميةآكد والجملة 

ارؤاه.ات_ؤ •' فقال الخبر في المؤكدة الزائدة بالباء جاء ثم 
تمحنيان فيه وءؤ 

قولك(عن )صادرين الأول: المعنى 
علىقلته لقول آلهتنا نترك لا أي )لقولك( أي التحليل الأحر: والمعنى 

حال.أية 
إيمانهمنفوا أنهم ذلك مؤكد، تحبير عإأك وما ؤ وقوله: 

تفيدوهى الخبر فى الزائدة بالباء وجاء ، د)ما( المنفية الاسمية بالجملة 
التوكيد.

يفيد- التقديم أي وهو- )مؤمنين( العامل على والمجرور الجار وقدم 
٠الإيمان بعدم نخصك نحن أي: الغالب، في الاختصاص 

.مؤكداالتعبير يكن لم لك( مؤمنين نا )ولمثلا: قال ولو 
حاءفانه مؤكد، تحبير •،للهتناينووه بعض مودإلاآعسنك إن ؤ وقوله: 

اعتراك)نقول يقل: ولم )إلا( وأثبت؛ ب)إن( نفى فقد القصر، بأسلوب 
بسوء(.الهتنا يحض 

. ٢٢٨المم؛/معاني انظر 



مؤ ٢١٦
مؤكد.تعبير القصر الوب بأسوالتعبير 

،ا_)ما( ينف ولم د)إل( نفى أنه أحرى ناحية ومن ناحية، من هذا 
أطفا.كما القي قي من)ط( آكد و)إل( 

*~ ترى موكل—كما نمير الأية من جزء فكل 

تمابرئء وأئتدوأأؤ اثن لمن ،ذاؤ ءولهساينء بعمق ؤإنمرل،إلأ 
أه_ْه[]هود: 

اعتراهآلهتهم يعص إن ت وقالوا إيمانهم من وآيوْ قالوا ما قالوا لما 
علىيشهدوا أن منهم ومحللب اض وأشهد آلهتهم من البراءة أعلن ، بسوء 

نيمئءئاتجف.محدض4•
ثعضوليس القوم بعض وليس ، جميعا آلهتهم وتحدى تحداهم ثم 
،كلها وبالهتهم بهم عظيم تهاون وهو • يمهلوْ ولا يكيدوه أن فمهل الآلهة 

.شيئاله يفعلوا أن من أصعق وآلهتهم فهم 
*معنتض يحتمل نما ۶ وقوله• 

الذيمن بريء أنا أي ، )الذي( بمعنى موصولا اسما )ط( تكون أن 
٠وسركون 

آلهةإشراككم من بريء أنا • المعنى فيكون مصدرية )ما( تكون أن أو 
،•ل دونه من 

•يثركولهم الذين ومن إشراكهم من البراءة جميعا؛ المعنيين أراد وقد 
لهم:قال ثم 

ه/؟"آآ.اسل البحر انظر 



٢١٧ ٠٢هود نمية 

عقرف تات؟ل0 إلاهوءاحدم دآبؤ ماين لواو)إؤ أش عق مو؛لث إف ؤ
.[ ٥٦زهوي: 

ربهفهو ، شيء كل يكفيه فهو إليه وركن اض على اعتمد إنه ت لهم فقال 
الوأنتم ربكم فهو ، إليه وركن علثه توكل من ويحفظ يكفي ، وربهم 

.بشيء تكيدني أن تقدر ولا منه تمنعكم لا الأصنام وهده تفوتونه، 
أنتقدر ولا تفوته لا خاصعة له ذليلة ^ صنا ^٠١^٢^١ لا دآئؤ ين ا مؤ 
منه.تمتغ 

.، أ عليها،، النابت الشعر على وتطلق ، الرأس ررمقدم والناصية 
تالمحيهل( )البحر في جاء والقهر، القدرة على دليل بالناصية والأحد 

وملك،فيضنه في دابة كل كون س ملكه وعفليم تعالى اش قدرة وصف ررثم 
المقهورين.أولئك جملة س فأنتم وّملهلانه، قهره وتحت 

المقدوريقود المالك القادر كان إذ تمثيل، ثاط؛غه ءاحدأ ؤ ت وقوله 
الأخدصار حتى بناصيته، والفرس الأسير يقاد كما بناصيته، عليه 

الأسيرناصية تجز العرب وكانت الحيوان. على القدرة في عرفا بالناصية 
ناصيته.على وقبض عليه قدر قد أنه على علامة عليه المنون 

يالذلةائا إنوصفت إذا العرب لأن الماصية وحص ت جريج ابن وقال 
يصرفهله مهليع إنه أي ، فلأن بيد إلا فلأن ناصية ما قالت؛ والخضؤع 

ل٢،.يشاءااكيف 

دابةفكل لذاك. زمائا أو مكائا يقيد ولم الأستغراقية )من( — ؛جاء وقد 
لهحاصع ربه س بناصيته ماحوذ كان وأينما كان أيا غيره أو ان إنمن 

.٣٦٥آ/ الرازي شر ،  KXروح )١( 
.٢٣٤ه/انحط الحر )٢( 





٢١٩ت۵دةهود 

سحاته!كقوله وهو ، بها السابلة صرر ودير فحفظها الجادة على وقف 
،•ر 0ربكوبيمادهرا إؤ 

يفعلولا يظلمهم لا قادرا كان ؤإن ررأي الرازي(؛ ير )نققي وجاء 
.. والصواب. والعدل المحق هو ما إلا بهم 

أي، المتمم المراحل على يدل ربي إن الراد؛ يكون أن )الثالث( 
.، ١ إله؛ر بالدعاء يحملكم أو يحث 

هه ءأ 

ولاصزؤيمرماعه رف ممحأممدهظ آ هؤ 
[٥٧]هود: 

توليكم.عاقبة تتحملون وأنتم وأعدرت ربي رسالة أبلغتكم فقد تتولوا فإن 
أنسبق وقد ه عه ؤا رف ويقه ؤ • فقال بإهلاكهم وهددهم 

وأدحقرواؤ لهم؛ فقال إغراقهم بعد نوح قوم بعد استخلفهم بأنه ذكرهم 
.[ ٦٩]الأعراف: 

ثرفءلئشسل4أؤ 
عنيغفل ولا أعمالكم عليه يخفى فلا علما بالأسماء محيهل رقيب ررأي 

.. مواخدتكم. 
،المتولي الحاكم بمعنى المحاففل بمعنى المحفيثل يكون أن ويجوز 

يفرهكيف ذلك شانه ومن سيء. كل على مستول حاففل سبحانه أنه أي 
شىء؟«ص.

روحاوعانيآا/'آاا)١( 
.٦٢٦٥! الرازي تمر )٢( 
روحاوعانىآا/ها/.)٣( 



آلمحي|ثائّإلأصإئ ٠  ٢٢٠

.د)إذ( بالتوكيد لإنخآؤ ؤ ري ؤا0 ههنا! قال لقد 

دونمن [ ٢١زا: ه حمتهل سء مل عك محئيك ؤ وقالفيّورةسأ: 
عاداأن وذلك ، التوكيد يستدعي هود سورة قي المقام أن ذلك ، توكيد 

آلهتهموتحدى فتحداهم ، بسوء اعتراه آلهتهم بعض إن لميهم قالوا 
دآئغين ما د/إذلأ لمحا أش عق ؤعئ إؤ ثظمح؛. لُ ثر معا ؤ بقوله• 

[.٥٦-٥٥زهوي: 

ثنأنويمؤلأُ عيث مما دؤآ ؤؤنقظف ت بقوله ؛الاستئصال هددهم يم 
ه؛التوكيد.ثيءحفيظ كل رمحا■هق إف ؤ • يقول أن ذلك فناسب ثتثاه 

كمصدق ؤإثد ءؤ قال! فقد ، مختلفان والسياق فالمقام سبا في وأما 
إلأثلما تن عائم لر ءكا0 ربما تىآمحبجس. نيما إلا ءائبعوه لئم هإيس 
4حيف ّيىء لإ عق محنيك ثك ق يثها هو بس ا'لآحمق يؤبى س فلم 
-آ'_ا'ا[لسا:

ليسماصية أمة عن إخبار هو ؤإنما — ترى كما - تحد مقام المقام فليس 
توكيد.إلى يحتاج فلا ذلك نحو ولا رسول ْع شأن لهم 

هنث ؤ عامله على ه سء َلإ، عق ؤ والمجرور الجار م قل• وقد 
حينفي الامحللاق. على شيء حفظه يفوت لا أنه ليبين وذلك للاختصاص، 

^عثم حفيظ أثم أوٍلثاء دوذمحة ين أعئذؤإ نأفيث ؤ • الشورى محورة في قال 
لأنهوذلك )حفيفل( الخبر عن )عليهم( والمجرور الجار فأخر ٦[ زالثورى; 

السبحانه حففله فإن اختصاص، مقام المقام ليس فانه ، للتقديم داعي لا 
•فقط عليهم حمقا وليس حمغل شيء كل على ربنا بل بهم، يختص 

■موص،عه تعسر كل فناسب 



٢٢١هود مصمه 

عداسنذ ينا ينبمثؤ معؤ ءام>وأ وأل؛ي هودا عينا أ>لإا جآء ؤثثا ؤ
[٥٨زهوي; ٤؛-^^ 

فدكر^^ُامحالأاه:ابماء ̂ ؤ
معه.

ثثاتتزهء مأبجنةنأؤ!بآك ؤ نمها؛ القصة فى الأعراف فى وقال 
[٧٢؛ ^،١٠٢۶١١١]^صنادلي^كندءئهمأثاثنناوما 

فيقال أنه ذلك ، الإيمان صفة يدكر ولم وآلم1تث>تمه ؤ فقال! 
أنهفدكر مؤت؛ىه وما محكدبوأبماثننا وهْلننادارأئن ؤ ت 

.آمنواالدين أنجى أنه ذلك ومعنى مؤمنين. كانوا وما كدبوا الذين أهلك 
.آمواالدين ذكر فاّب هود في ذلك مثل يقل ولم 

هأغثسهءؤ ت قال فإنه الأعتجاف، في نوح قصة في جاء ما ذلك ومثل 
[٦٤حقدإبماثنداه واءِ،تاآدمق للئٌ ق حن وآل؛ن 

بالاياتالمصا.قين نجاة على دل كذبوا الذين أغرق أنه ذكر لما فإنه 
المؤمنون.وهم 

تنونثثؤءامنوأ واؤئ أثثإئاعيناهودا وأناجاء ؤ ت فمال كرر ثم 
للتوكيدالتتجية تكويو إن قيل وقد نناوءميمنئطالس،عيظه 

العذابصفة ذكر ثم أولا، الهلاك من اكجية يدكر أن أراد آنه وقيل: 
التنجيةوكات الهلاك من نجاهم إنه تقول! كما وذلك منه. نجاهم الذي 

.غليظ عذاب من 

ثدييثمر من نجاهم وقد ، الغرق من نجاهم إنه ت تقول وكما 
الانصسات.

.yr-o/oابط البحر انظر 







ادمحُأثثمؤ  ٢٢٤
فىو)أنجى( هود فى استعمال)نجي( أيصا ذلك فناب أم• والمحاورة 
الأعراف.
فيولا الدنيا في الجاة كانت ما أنه عر ليدل تناه ؤُبمق وقال: 

الالعمل فان ، فقيلبحمالهم ذلك وليس سبحانه منه برحمة إلا الأحرة 
الله.رحمة لولا وحده ينجى 

مك ء م

َلإاثارعنيد.نآبثوأأنحن وعمزأرنلؤ رمم يئايت جحدمحإ عا؟ قفن نؤ 
هةئادممي_همهم ألاقدا عاداَةنثوارجيم اكتمؤ ورم  ٤٠٠١آلثتا نده ؤأنعإة 

لصد:؟ه_*أ[

فانفلرواالأرض في بحوا قال: كأنه وآثارهم، قبورهم إلى ارإشارة 
.٢١١واعتروا(( إليها 

نميإوصزأرظمه
منتعلم ما هوإنكار أو ، لسانهيقؤ ولا بقلبه المرء يقر أن الجحود 

فشاألقسيم ؤإسبمتها ها ،->! ٠٠٥٧^فرعون: قوم في تعالى قال الحق. 
أاا.وعلؤهتاو<ل:

أشثاك وؤإك بُ ؛ ٠٣٤ؤ : محمد محيينا في وقال 
[.٣١٢زالأنمام: سوثه 
٠وعناد ظلم وهو حق أنها علمهم ح ربهم يايات جحدوا كيلك وعاد 

يهأمرتهم ما كل عموا فهم معصتهم، أمحللق لقد ه رنأم عصؤأ وؤ 
•رسلهم 

١٦الكشاف 







٠٢٢٧ هود قممه 

عنإبعادا أي ه ثننه ٢^^١ هده ؤ( ؤفيإ ؤ رر I المعاني( )رؤح في جاء 
ذلكعن ومر لهم• لازمة اللينة جعلت أي حير، كل وعن الرحمة 
معهمتدور بل مذهب كل ذهبوا ؤإن تفارقهم لا فكأنها ، للبالخة بالتبعية 
.. أتياعهم. صحبة في لوقوعه أو ، داروا حبما 
النارعذاب وهي أيصا لعنة القيامة يوم واتبعوا أي ه آثممؤ رم وؤ 

المخالي.

برأسهنؤع اللعنين كلأمن بأن وللإيذان عليه الأول لدلالة ذلك حذف 
القيامةويوم لحنة الدنيا هذه في )واتبعوا يقال بأن واحد قرن في يجتمعا لم 

وينة حلديا آ هنده ق لئ1 ٠ تعالى قوله هذا ونفلير • آ لحنة 

المقام؛؛يقتضيه الذي للتهويل هنا الاحرة بدل القيامة بيوم وعبر 
هأئممؤ ورم ١لثتادنه هذه ؤأنعإق ءؤ القمة: هذه في قال لقد 

ورمهنذْءدلأ ي ؤ فرعون: قصة فى نمها ورة الفى وقال 
:منهالأمور وذلك هذ٥( كلمة) بحد الدنيا( يذكر) فلم [ ٩٩]با آلإمة 
أياءفقال:هود قصة فى الدنيا أمور من شيئا ذكر أنه _١ 

قوماتخلف ياش أن ذكر ثم ه، ؤثألإ إل هوْ ييزدُطم نديإيل عقةًًظم 
الدنيا,في وذلك غيرهم، 
يذكرفلم فرعون، قصة في وأمورها الدنيا أحوال من شيئا يذكر ولم 

.الدنيا

شيقايذكر ولم فرعون قصة في فيه وعقوبتهم القيامة يوم ذكر أنه — ٢ 
ويئسألنار ثآؤردهم آثتبشمة رم متد بميم ؤ فقال: الدنيا في عقوبتهم عن 

روحانماني؟ا/يح.)١( 



>دئتيأثف٠  ٢٢٨

يمآتين«ه لبوم دنة وأنبُوأ,ؤاهثب؛' ؤ I قال نم [ ٩٨زهوي؛ الوردآمروده 
.[ ٩٩]عود: \ممده أزئث 

الدنيا.على وليس القيامة يوم على التأكيد فكان 
نجيوأنه الدنيا في عليهم الله أمر مجيء ذكر فإنه هود قوم بخلاف 

معمءامنوأ وق؛ هودا عمنا اي -جاء وثنا ؤ فقال; معه آمنوا والدين هودا 
الدنيا.ذكر فناسب [ ٥٨]هود: عدف من وهيأ ُبمثونن1 

آخرمومحلن فى الدنيا فى وجنوده فرعون عقوبة ذكر لما أنه ترى ألا 
عنمةَلإماءىاث\ 1و آكرظنذإّق هنجدتجم ؤمحنؤدم ثأ-محدكه ؤ فقال؛ 

Iفمال )هذه( كلمة بعد ا الدنيذكر [ ٤٠]القممص: ه آلظنفاب^> 
٠٤آلممبوجآيمحك هم آلمينمؤ ؤينم آليتايثثثه هنيء ؤ، أبعنتهم رؤ 

[.٤٢]القمص: 

هدهفي فرعون قصة في ؤإصمارها هود قمة في الدنيا ذكر قاب 
هود.سورة أعنى السورة، 

،السورة في فرعون قمة من أثلول هود قمة أن إلى إصافة هدا - ٣ 
٦(.٠ - ٥ ٠ )من التين الأية إلى الخمسين الأية من هود قصة فان 

التاسعةالأية إلى والتسعين السادسة الأية من فرعون قمة ؤإن 
والتعين)منا"ه_ها،[.

ذكرهاوعدم ، القصة لتلول مناسة هود قمة في )الدنيا( ذكر فناسب 
للإيجازمناسبة فرعون قمة فى 

•جهة من أكثر من موضعه تعبير كل فناسب 
بثناءآلق1مؤه ومم مئت آليتا هندم ق ؤأنعإ ؤ • ههنا قال لقد ت تقول قد 
للمجهول.)اتبعوا( الفعل 





٠ ٢٣ ٠

ولا)كفرونا(.بنا( )كفروا يقل: ولم ^لأ،داتإربجم4 ؤ ت وقال 
للمجهول.بالبناء لأييًيىمهلأبائه ؤ قوله: ذلك فناسب 

محورةفي القمة في والختترة البارزة غ التعظيم صمائر أن ء ٣ 
.( صميزا)١٣وثلاثون واحد القصص 

صمائر.أربعة هود قصة وفى 

هذهمن العظيم صمير إلى القصص في الفعل إسناد ذلك فناب 
الجهة.

فانهود. محورة في هود قصة من أطول القصص في مومحى قصة - ٤ 
السادمحةالأية إلى الثالثة الأية من ، آية وأربعون أريع موسى قصة 

والأربعتن•
لأيةا إلى الخمسين لأية ا من اية، عشرة إحدى فهي هود قصة وأما 
المحن•

أحرف،لمانية )أتبعناهم( فإن )أتبعوا(. من أطول )أتبعتاهم( ؤإن 
أحرف.حمسة ؤإن)أنبحوا( 

أقلهو والدي أطول، هي التي القصة أطول هو الذي التحبير فناب 
أقصر.مي التي القصة 

•جهة كل من موضعه تحبير كل ب فنا 

ه.وينفالجر بحرف يتعدى الفعل)كفر( 











٢٣٥صالح قصية 

الحجازبين أرض وهو صالح، قوم ثمود موطن هو والحجر: 
والثام١
المرملين،تكذيبهم ذكر وإنما اممه، عيادة إلى دعاهم أنه يذكر ولم 

الموضعينفي دعاهم فقد ، وهود الأعراف في ورد لما استكمال فكأنها 
الدالةبالأية حاءهم وأنه بنبوته والممديق وعبادته اف توحيد إلى السمابقين 

عنوأعرضوا اورّاين كذبوا إنهم ينهم: ههنا وقال صدقه. على 
الآيات.

هي؟ما أو نوعها الأياتولا يذكر ولم التبلغ، بعد مرحلة فهي 
ثموداسم يذكر فلم القوم، اسم ولا نبيهم اسم يذكر لم كما 

الاقة.يذكر لم كما صالح، ولا 
مصبحين.الصيحة فأخذتهم المرملين كذبوا أنهم وذكر 
الحجر:سورة في شأنهم في حاء ما وهذا 

عتاءاي^نتا الجر أمنب كرب كد ؤؤ 
.ألصتأحهةأ-غدتآم يؤياءاينثك\. آيبال، ين ؤامأتحوئ ممصتن. 

•a_؛a[: ]الخم ء!سوراه 
وهذابالإفراد، )آية( يقل: ولم بالجمع، آياته آتاهم أنه هنا ذكر لقد 

القمة.هذه في مجموعة الايات فيه ذكرت الذي الوحيد الموطن هو 
الأعرافرانظر بالمفرد رآية( يذكرها فإنه الأحرى المواضع في وأما 

أنهأعلم. واش - وذلك الماقة. يذكر أو ١( ٥ ٤ الشعراء ، ٦ ٤ هود ،  ٧٣
رسولايذكر ولم مرملين فذكر ه آمح؛ّاثن ألمم أمًنب مدب محلمذ ؤ قال: 

•بالجمع يقولها أن فناسب اية، لا آيات لهم والمرسلون • واحدا 

. Y١٩٤/ الكشاف ،  0٤٦٣إ انحط اظرالبحر )١( 





٢٣٧مالح قصة 

أمروهمؤإنما وعبادته، اف بتوحيد يأمروهم لم فإنهم وهود. نوح قصتي 
وعبادته.الله بتوحيد التبلخ بعد مرحلة وهي رسولهم. ؤاطاعت الله بتقوى 

رسوله.وطاعة الله بتقوى أمروهم وعبادته النه توحيد فبعد 
.أيثا لقومه صالح قاله ما وذلك 

قال:فقد الأحرى، المواضع في يدكره لم ما العم من لهم ذكر ثم 
طلثهاو4نفي محمحرؤع وعيون. حقت j ءا.بغثك. نهآ ما 4 نرئث آؤ 

لهمفلءكر ا"إا_هأا[ ]الشعراء: ألجيال.ميواميذذه ثحى ؤثتبمتؤن هضير 
•والماء والخمار الزرؤع في العيس ورفاهية الكن في والفراهة الأمن 

حتىكشذا سحروا الدين من أي ه أشثؤن يى قت ■' له فقالوا 
عقله.ض غلب 

،الماقة هي صدقه اية إن ت لهم فقال ، صدقه على تدل آية منه وطالبوا 
.الماء فيه يشربون يوم ولهم ، الماء فيه تثرب يوما ه ؤإن 

يوم.منهما لكل والماقة القوم بين الماء أل فيه يذكر موضع أول وهدا 
ؤددروهاثأطلؤآلهآسلهم: وقال الأكل وهود الأعراف في ذكر وقد 

[٦٤هود: ،  ٧٣لالأءراف; دلأتثوهابج4 
الشرب.محا وذكر 

٠الأكل يذكر ولم مر الوسورة القمر محورة في ايضا المرتب وذكر 
حيثالشرب على الأكل يقدم أنه القرآن في الخعبيرى والخهل 

تتعالى قوله نحو وذلك الأحرة، في أم الدنيا في ذلك كان سواء ، اجتمعا 
[٦٠]الترة: ؤءىئJأرآعأينققأسؤ 

هآ-لؤلؤ آ'لأةمح قب آسيمتم يآ هنقا ؤآسئوأ ؤغرا' الجنة! في وقوله 
[٢٤]الحانة: 













٢٤٣صالح قصة 

فييذكره لم ما وذكر الأعراف، قي العم ذكر في توسع أنه وذلك ، )من( 
فيهالهم وهيأ فيها لهم ماكن أي الأرض، في بوأهم إنه فقال: الحجر، 

فقال، بيوتاالجبال وينحتون نمورا سهولها من يتخذون وأنهم ، مكائا 
تحوزا(سهولها في )يخذون يقل: ولم تحورا سهولها من يتخذون إنهم 

لوما بخلاف الأعمار. في توسع وهن>ا ، تحوراسهولها من تجعلون أي 
،تحورا السهول في تجعلون أي تحوزا( سهولها في )تتخذون قال! 
من)اتخذت ! بخلاف ، نمور بقعة في يقال أن يمكن وهذا 

قولك:بين فرما ترى ألا . تحوزاالسهول جعلت أي تحوزا( السهول 
قدالأول فاكعبير دانا( الأرض من و)اتخذت دانا( الأرض في )اتخذت 

بخلاف، داناكلها جعلتها أنك يفيد ولا دانا الأرض ش بنيت أنك يفيد 
كلها.دارا جعلتها أي دانا( الأرض من )اتخذت قولك: 
ينحتوسماكلها الجبال كأن أي ه ٍثؤوا آلحتاد ومجنون ءؤ قال: ثم 

ةامأتيمحاأيى۶ • قوله من أوسع وهو العمران، في نوّع وهذا ، بيوئا
اكبعيض.تفيد قد الش من( )ب 

فقال:الأعراف في عليهم اف بآلأء ذكرهم ولذا 

فييتوسع لم ما الأعراق في الأرض عمارة ذكر في توسع فإنه 
*الحجر في الأمن زاد أنه غير الحجر، 

ذكرفقد عليهم، ءاندها أحرى نعما ذكر فقد الشعراء في وأما - ٤ 
الكنفي والفراهة والوسع والزرؤع الماء وعيون الجنات وذكر الأمن 
وشون.وبيرسملإاؤ فقال: 

[.١٤٩- ١٤٦! ]الثعراء 

والفراهة، والشراب الهلحام في والسعة ، المكان في الأمن ذكر فقد 



٠ ٢٤٤

٠العم من سبق فيما يذم لم ما وهو ، السكن في 
فيفال أنه سوى عليهم عددها نعما ذلك بعد السور في يدم ولم 
•وتحتوه قطعوْ أي ألواده جابوأأشم ١^-؛)؛، ؤقمود ءؤ المجر• 

واحد.موضع في دل«كرها أو النعم ذكر يكرر لم أنه ترى فأنت 
صدقه:عيي البينة 

الصخرةمن اض أحرحها الش الماقة وهي صدئه على الدالة الأية ذكر 
تخرجبأن عليه واقترحوا ، ياية يأتيهم أن صالحا مألوا الدين هم راوكانوا 

منهالهم يخرج أن منه فْليوا • > بأنمهم. عيتوها صماء صخرة من لهم 
أجابهملثن والمواثيق العهود محالح عليهم فأحد ، تمخض عثراء ناقالة 

علىأععلوْ فلما وليتمه. بها ليومس طلبتهم إلى وأجابهم مؤالهم إلى الله 
عزاش ودعا صلاته إلى السلام عليه صالح قام ومواثيقهم عهودهم ذلك 
يتحركوبناء جوفاء ناقة عن انصدعت ثم الصخرة تلك فتحركت وجل 

بينوضعته يعدما وفصيلها الناقة فأقامت . . . سألواكما حنبيها بين حنينها 
لبنهايتربون وكانوا . يومالهم وتدعه يوما بترها من تثرب مدة أظهرهم 

وأوانيهم"أوعيهم من ثاووا ما فيملأون يحتلبونها ، تربهايوم 
ئدجتآثتحقمؤ فقال: وأآية بينة ومماها الأعراف فى ذكرها فقد ء ١ 
منهموطلب [ ٧٣: ه ءايه لطم أثو نائة ربلإخ،ء تن ئتثه 

.أليم عياب أحدهم ؤإلأ بسوء يموها ولا اف أرض في تأكل يتركوها أن 
•الموضح هل>ا غير في بينة يسمها ولم 
أنمنه طلبوا أنهم يدكر ولم ابتداء الأية هده مجيء عن أحبرهم وقد 

صدقه.على دالة ياية يأتي 

تمراينهمآ/خآ^)١( 



٢٤٥صالح قصة 

يأتيهمأن منه طلبوا أنهج يذكر ولم ، آية سماها فقد هود في وأما — ٢
أنمتهم وطلب . ءاثذه آثولاًكلم ُائة هنذوء ؤ ت لهم قال ؤإنما ، بذاك 

•قريب عذاب أخذهم ؤإلأ بسوء يمسوها ولا افه أرض في تأكل يتركوها 
كذبواأنهم الحجر أصحاب عن ذكر فقد الحجر في وأما - ٣ 

يقلولم آيات فذكر [ ٨١]الحجر؛ ه ءايشا وءاشننهم ؤ وقال؛ • المرملين 
اية.أنها السور بقية في ذكر أنه ْع الايات هذه يذكر ولم • آية 

•آيات وفيها آية الناقة فإن تعارض ذلك في وليس 
تدركانت وأنها ، أنثى تلدها أن غير من صخرة مجن حرجت أنها منها 

كلهالبئر ماء تشرب وأنها ، واحد يوم في كلهم القوم يسقي الذي باللض 
•ومواشيهم وإبلهم القوم وهوسقي 

إنباية يأتيهم أن منه طلثوا أنهم ذكر فقد الشعراء محورة في وأما — ٤ 
(.١٥٤اكادقين)من كان 

Iلهم فقال أية منه طلبوا أنهم فيه ذكر الذي الوحيد الموطن هو وهذا 
[.١٥٥; ]الثعراء مياطمش/ثنحئنسمنه نذهءداية هؤ 

عفليميوم عذاب أخذهم ؤإلأ وء بيموها لا أن منهم وطلب 
(١٥٦.)

محابقةمواصع في ذكر قد وكان ، الشرب فيه ذكر موصع أول ا وهن. 
الأكل.

اليومإلى ال٠ازاب فيه أصاف الذ.ى الوحيد الموصع هو هذا أن كما 
هعظيو ى عداب مآ.خاوؤ لحن، تنؤبما ثلأ ؤ فقال؛ بالعظم ووصفه 
[.١٥٦]الشعراء: 

بدأأو ، السور بقية في يذكرها لم أمونا ذكر الشعراء محورة ففي 



آدمحُآثإئ٠  ٢٤٦

ور.المن يعدها ما قبل بدكرها 

وأنه• الأحرى المواضع في ذلك يذكر ولم • آية منه طلبوا أنهم • منها 
الأكل.المابقة المور في ذكر أنه حين في الماقة، شرب ذكر 

يصفكان أنه حين في بالعفلم، ووصفه اليوم إلى العذاب أمحاق وأنه 
ألبدعياب ألإ فيقول! الأخرى الواغمع في العذاب 
[.٦٤زهوي; ؤ أو [ ٧٣]الأعراف; 

•الذاريات ولا فمك ولا النمل محورة في ناقة أو آية يذكر ولم — ٥ 
تلكأن يذكر ولم ، لهم فتنة الناقة إرسال القمر محورة في ذكر — ٦ 

تفقال لهم التوعد باب من ذلك كان وإنما ، آية منه طلبوا أنهم ولا ، آية 
[.٢٧]القمر: راؤ 

محمنوؤ أدآءفسمه.بلإم أف ويبمم ُؤ فقال؛ الأكل يذكر ولم الشرب وذكر 
اشر;خأ[.لّ 

١الفجر محورة في ذلك من شيئا يذكر لم — ٧ 

افرناقة يتركوا أن منهم طلب اممه رسول أن ذكر الشمس محورة في _ ٨ 
١سربها أي ، وسقياها 

آية.منه طلبوا أنهم ولا آية تلك أن يذكر ولم 
الموقف؛

فيورد ما هو إنما الدعوة من الن.كورة المواقف أشد كان ؤ ١ 
والذينقومه من اكذكبرين بين عنف حاوال دار فقد ، الأعراف 

قومهءبينج اسسته^سيراوا ألد؛ن آثملأ هال ؤ فقاأ ، المؤمنين من امحتفعفوا 
مصث١ىجسقنيةوا













٠ ٢٥٢

(.٤٥)غيره إلى أو العياب 
واحدة.أنها فذكر واحل.ة صيحة عليهم أرسل إنه القمر في وقال - ٨ 
حميعآ!فيهم فقال أقوام عدة مع حمعهم فقد الفجر في وأما - ٩ 

[.١٣]\6و>و: 

ذقدبوهؤ قال؛ وإنما ذلك من شيئا يذكر فلم الشمس محورة في وأما — ١ ٠ 

.محواء العن.اب في فكانوا أحد منهم ينج لم وإنه ، مكرزا العذاب 
الأعراف.محورة فى وذلك واحدة مرة الرحمة فل،كر 
الحجر،فى ومرة ، هود محورة فى مرة إ مرات ثلاث الصيحة وذكر 

القمر.في ومرة 
ؤالن.اريات فى ومرة فملّى، فى مرة ت مرتين الصاعقة وذكر 

منوالصيحة الأرض في الرجفة فإن اختلاف، أو ذلك في تناقض ولا 
اكاعقة.ومعها ماء ال

منصيحة أو جبريل صيحة أي لرالصيحة ! المعاني( )روح في حاء 
ولحلها. . الرجفة. فأخذتهم . ٠ مقنع. وصوت صاعقة كل فيها ماء ال

الصّيحةا،عقيب وقعت 

مساكنهم.وتباشر أجمعين نياشرهم وهي زلزلة لأنها الرجفة وأئا،هى 
ربهمأمر عن وعتوا الناقة عقروا ولأنهم امحذكبارهم ذكر لأنه وذكرها 
وئاؤأريهتر م عى وء—ئوأ ألثاهه ثممروأ ؤ تعالى؛ قال ، نبيهم وتحدوا 

[.٧٧]\لأر\ف: 

محداداوصع من أو الأصم سمعها لا قد الصيحة لأن ؛ الصيحة وتليها 

• ٢٩٢ا/المعاني روح )١( 



٢ ٥٣مالح قصة 

,الجميع تعم التي الرجفة بخلاف ، أذنيه في 
غيرهود ش يدكر لم أنه ذلك ، أحف موقفهم لأن ههنا الصيحة وذكر 

العقر.

فيولتس والتحدي، ربهم أمر عن والعتو العقر ذكر الأعراف ففي 
ذلك.نحو أوغيرها هود 

•الأيات عن الإعراض غير الحجر في يدكر ولم 
•العقر غير يذكر فلم القمر في أما 
ؤإنآخر دون مكان في تحل قد الصاعقة لأن ؛ الصاعقة تليها ثم 
هداهمإنه إلا فصلت في يقل لم أنه وذلك أجمعين. عمتهم كانت 

الماقة.عقر يذكر ولم الهدى. على العمى فاستحبوا 
يذكرولم [ ٤٤صتوأعثمرباه ؤ قال: الذاريات وفي 
غيره.أو 

*يناميه العقوبة من جانبا موصع كل في فذكر 
النحاة:

أؤثمةدلنديهر ؤ I قال ؤإنما نجاة الأعراف في يذكر لم — ١ 
الجمع.تعم التي الرجفة لذكر المناسب وهو يآصبم؟ؤادايبمجثّ\انه 

بتن.هو كما آمنوا الذين نجاة على يدل والياق 
١معه آمنوا والذين صالحا نجي أنه هود في ذكر — ٢ 
١الشعراء في ولا الحجر في نجاة يذكر لم - ٣ 
ّيتقون وكانوا آمنوا الذين نجي أنه وفصلت النمل في ذكر — ٤ 

المواضع.من ذلك غير في نجاة يذكر ولم 















^هكك٠  ٢٦٠

ثكدود_،هعير وعد ديمثك أثاب J_ حخم>=كب' 1، ئنتيأ د مما يئا سؤ 
[٦٥زهوي: 

أيلنا.النحر في ويستعمل ، عفو قطع والعقر ، فذبجوها أي 
العذاباستحقوا أنهم يظن لئلا )فنحروها( ت يقل ولم )فعقروها( وقال! 

العذاباستحقوا ؤإنما ، يعذبهم لم ينحروها لم لو وأنهم نحرها بب ب
ؤلأ"تمسوهالمؤوهؤ لهم' فقال حذرهم أنه ذلك ، يذبحوها لم وإن بعقرها 

العقوبة.إلى ميعا؛ فهو كان مهما بالسوء ص فأي العذاب. فيأخذهم 
كماواحدا العاهر كان ؤإن كلهم إليهم العقر فاسند )فعقروها( وقال! 

تمالوالأنهم وذك [ ٢٩]القمر: تادمأصاحم^عاءلنسنه■ ؤ بقوله؛ ربنا أخر 
فاستحقواإليهم الحقر فأسند ه ثاحم دادؤأ ؤ : قوله بدلالة ذلك على 

أحمعون.العذاب 

.رعدإولأدكثم دؤ 

يكونقد المكذوب لأن كذب( غير )وعد أو ، فيه مكذوب غير أي 
الكذب.بمحنى مصدرا 

حريهاوِس تتنهزبمت مممثانناوقن ي لناجثآأ م« 
■[١٦]هود: يهم؛ج-يإ0ر؛كثهرآلءؤئ١لمتينه 

.٠ I ههنا قال 

،آخرين موصعين في ذلك مثل يقل ولم منه برحمة نجاهم أنه فذكر 
هبجي ودكا>وأ هك؛١٢ نأمحنا ء النمل؛ سورة فى قال فقد 

]ضلت:ونمور،مح ؤبمساآلخيطءامنإؤايؤأ ۶ فصلت! في وقال ، [ ٥٣]النمل: 
منا(.)برحمة يقل! ولم [ ١٨















٠٢٦٧ إبراهيم قصة 

بعضهاوفي ، المواضع يعص في تسهل فيه القصة هذه من يذكر وما 
فيه.ترد الذي السياق بحب آخر جانب وطئ منها جانب وذكر ، إيجاز 

محورتيمن القمة من الجانب هذا بيانية( ات )لمكتابنا في ذكرنا وفد 
القولنكرر فلا فيهما اليانية اللمسات من محيء وبنان ، والذاريات الحجر 

ذلك.في 
،أحرى مواضع في تذكر لم أمورا القصة من الموضع هذا في ذكر لقد 

يذكرؤإنما القصة يكرر لم فانه ، السائقة القصص في ذكرنا ما نحو وهو 
آخر.يذكرفيموضع لم فيمموبجاتا 

•ههنا قال فقد • ريه رمحل جاءته أنه العنكبوت وفى ههنا ذكر ففد - ١ 
ؤول1احآءثالعنكبوتت وفي ه، ,؛امحم رثداخءث ولمي ءؤ 

[.٣١]العتكيوتت ؤبميا 

فيقال فقد صيفه. أنهم ذكر فقل. والذاريات الحجر محورتي في وأما 
الداريات؛في وقال ، [ ٥١]الخم: ه ص ولبثهم ؤ الحجر؛ 

[.٢٤ت فاتدبمآلمُييرته̂ ؤ
٠والذ.اريات هود في عليهم التحية ورد تحيتهم ذكر -٢ 

٠عليهم التحية رد يذكر ولم تحيتهم الحجر في وذكر 
دخولهو ؤإنما ، تحية رد ولا تحية يذكر فلم العنكبوت في وأما 

١بالبشري المجيء بعد لوط قصة إلى مباشر 

فيذلك يذكر ولم ، والذاريات هود في لضيفه الطعام تقديم ذكر - ٣ 
•الحجر 

،^١^^٠ قائلا: الأكل إلى دعاهم أنه الذارات في ذكر _٤ 
الطعامإلى أيديهم يمدون لا رآهم لما أنه غير هود، في ذلك يذكر ولم 





٠٢٦٩ إبراهيم قصة 

لها:قالوا ؤإنما الداريات، في ذلك مثل يرد ولم 
انمئنأ'ضثيه.

والذارياتالحجر قي مجيئهم من الغرض عن إبراهمم -الهم  ١٢
لهفبينوا [. ٣١الداريات: ، ^١٥ زانحجر: ه ؛\و0 الةاأنبا ثثلكم هما ؤ مائلات 
ذلك.سب 

فيوكيلك ، يسألهم أن غير من هود في ابتداء ذلك ذكروا حن في 
٠اله^تك^وبى 

.متطايقة ليست ترى كما فالقصة 















٠ ٢٧٦

هتنمؤب إنص جء نين محكها هيثه امءآلإ حمؤ 
[٧١]هود: 

سروواصحكت، لوط قوم إلى أرسلوا وأنهم زوجها بتامين سمعت لما 
الولد.وبولد بالولد عليها السرور الحال في زيادة قشروها الخبر، بهيا 

إكرامها.في زيادة ؤمثمكهاه فقال! سحاته إليه البشارة وأسند 

ابنقال . . رسلنا. لسان على ®فبشرناها ! المحيهل( )البحر فى حاء 
بأمرهذلك كان إذ ، تعالى افه اسم صمير إلى الملائكة فعل أصاف عقلية! 

٢.ل ووحيها؛ 

البشارةعظمت )فبشرناها( فقال! سبحانه إليه البشارة أسند ولما 
ولدها.ولد ترى حتى تعيش وأنها ، الولد وولد الولد فشملت 

ولدترى حش تعيش بان بشروها رركانهم المعاني(: )روح في حاء 
ولدا،لولدها يولد أوبأن ، ولدها 

؛بيعقوب إسحاق أولاد بين من ®وبشرت المحيهل( )البحر فى وحاء 
غيره٠٠تر ولم رأته لأنها 

فيوذك الغلام يذكر احممت الملائكة إلى البشارة أسد لما حين في 
^^أهتركثلمشمهالحجر: فى فقال والداريات. الحجر 

ويئروْهالؤألاقف ؤ؛أو؛صمممحتثة الداريات: في وفال ، ّآهالالحجرت
فيالخوف من التتامين بعد البشرى وكانت [ ٢٨]الداريات: ه كر يثقم 

انحطالبحر )١( 
.روحاوعانيآا/ا،ا،)٢( 
.٢٤٣ه/الحط البحر )٣( 



٢٧٧البياني التفيسير من جالب / إبراهيم قصة 

يطلبفالخائف ؤإلأ ، بها النفس وتنبسط الفرحة لتتم المواصع جمح 
أولأ•الأمن 

٠ ٠ ٠

لمحةب4ثوا^^^"محزثسامثبمِإث 
 :^1٧٢]

عجوزوهي الولد وولد بالولد بشرت حين الثديي العجب أدركها 
4. ٠ ثوُلئملأ. ؤ فقالت؛ كبير شيخ وزوجها عقم 

وقدالتعجب. هنا والمراد ، فظيع أمر كل في تعمل اريويلتا( وريا 
.. منه. يتعجبن ما ■ءاليهن محلرأ إذا النساء أفواه على الكلمة هذه كثرت 
ولداالندبة ألف إنها وقيل! • • • المتكلم ياء من بدل الألف إن وقيل؛ 

ويالتاْاايا فيقولون بالهاء يلحقونها 

بالأمرالقائم البعل راوأصل زوجي أي بعلي ه سحا بمل سا وؤ 
الزوجة١١بأمر يقوم لأنه الزوج على فأطلق 
عجبها.في زيادة واللام يإن عجبها فأكدت عجيبه لثيء هدا إث ؤ

كذاءؤ سبحانه! وقوله اكبير هدا القرآُي( رالتمثر كتابنا قي ذكرنا وقد 
ومحبب٥[ ]ص؛ ه محاب ^(٠ هدا ءان ؤ وقوله• ، ٢[إ ]ق ^ ؤيب سء 

فيهالقول نكرر فلا التعبير في الاختلاف 

٠٠  ٠

.٢ ٤ ٤ ه/ المحيط البحر وانفز ،  ٩٩/ ١ ٢ المعاني روح  ٢١١
.١ ' ٠ ١/ ٢ المعاني روح  ٢٢)

.القرش( اشر فى )المن باب - بعدئ  ٤Uj ٤ القرش( كتابما)اشر انظر )٣( 



أديمح1هوقصئللإسهأوا ٠  ٢٧٨

حمدإثم آثنب أهل عوؤ جتم أش رحمت أش أتم ثن أثيف ائرأ م؛ 
[٧٣محد4 

،ه أس أمر من [ؤيذن ؤ I ودعاء بلطف عجبها عليها منكرين قالوا 
حدودلا أنه يعلم كان وإن استعفلمه إذا افه أمر من يعجب قد والمؤمن 

متتةثءءسٌ
الرحمةمن والبركات ، والاحرة الدنيا حيري تشمل عامة الله رحمة 

رحمه.فقد عليه اممه بارك فمن ، منها أحص وهي 
المتكاثرة.التامة الخيرات I والبركات 

منهاأفضل لا التي التامة التحية هي الملائكة به حيا ما ومجمؤع 
وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام وهي! 

.)سلاما( I بقولهم بدوا فقد 

Iبقولهم إبراهيم سيدنا امرأة مخاطبين ذلك أتبعوا ثم 
الإخبارويحتمل ، الدعاع يحتمل وهدا ه عوؤ وجئهُ أس خل رؤ 

•عليهم وبركاته الله رحمة بأن 
خزايكون كلأ عليكم( وبركاته اممه رحمة )إن I يقولوا لم فهم 

الدعاءليحتمل ه عوو ؤئكنم آس رحمط ؤ ت قالوا ؤإنما ، محصا 
اكحية.من ذلك يكون وقد معا. مرادان وهما ، والإخبار 

.. خير. كل المستتبحة ه أس ر-حمث ؤ ١١المعاني(: )روح في حاء 
الأولاد.هبة حملتها من الي المتكاثرة اكامة خيراته أي و؛ؤوجئكه 













أدئت؛أفالف٠  ٢٨٤

ؤغإقدمآءت قوله نظير ، والتعظيم التمخثم على للدلالة الشأن صمير على 
أ;ثتبمه؟

أنهوذلك ، ذكرناهمااللدين المعس يكب لم ذلك قال لو I فنقول 
أنوهي واحدة دلالة إلا له يكن لم مردود( غير عداب آتيهم )ؤإنه ت قال لو 

)آتيهم(يكون أن يمح ولا موحر، مبتدأ و)ءداب( مقدم، حبر )آتيهم( 
المعنسنأحد فيفوت حملة على إلا يدخل لا الشأن صمير لأن حبر)إن( 

أعلم.واف المرائين، 
علىالدال يالامم رده ونفى فوصفه ؤعزء-ندوهمه ت وقال -  ١٢
الفعاليةبالجمالة فينفيه مردودا( )ليس يقل* ولم ، )غير( وهو الثبوت 

وأثبت.أقوى هو بما فنفاه الحدوث، على الدالة 

الثبوت،على الدال المفعول باسم فجاء ءيرّمندور؟ا< ءؤ ت وقال -  ١٣
•رلايرد،بالفعل ولميقل؛ 

المقام.يناب والدي المقصود المعنى فى نصا كلمة كل فكانت 



اصةهذه في بيانية نظرة 

محورةفي والملائكة لإبراهيم والإكرام التبسط جانب أن اللاحظ من 
.الأحرى المواصع في مما أكثر هود 

فيمهم، الخوف إيجاس ذم قل له البشرى بذم عجل فقد - ١ 
بعدأو ، الحجر في كما متهم بالخوف التصر؛ح بعد البشرى كانت حين 

رثلنآ-جاءث ؤلثد ز ! ههنافقال ، الداريات فى كما بالخوف الإحساس 
الاطمتان.إلى أدعى وهذا إئفمآمحنم4 

)صيفقوله! س التكريم على أدل سبحانه رسله بأنهم التصريح - ٢ 
ؤفقال: إليه الرز فقدأمحاق ، إبراهيم( 

الدارياتوفي نيد؛شتيحئ؛نح، ء الحجر: في قال حين في 
ابتبمصيف حديثا آننلثا هل '؛؛؛ 

ماكرم.صيف س أم، اممه ورمل 
•المجيء في يثطى لم أى دمابملحدخفينيد4أ ؤ ههنا: قال ٣- 

.هملغإكأنلدءثحاءبم،جفي_\j(^ ُؤ • الذاريات في وقال 
أنله،إك مئ ؤ قوله: س الرعة على أدل جآءى أف بث ئما f وقوله؛ 

.يجاءغآ 

فيه.أّرع أي ، المجيء ل الإبطاء عدم ق التعقيب عل تدل فالأولى 



















ّللصاوامحص٠  ٢٩٤
دمرأنه ذكر ثم ، امرأته أنها يذكر ولم ، عجووا إلا أجممن وأهله 

تدميرهم.كان كيف يذكر ولم ، الاحرين 

الليلش أسفارهم قي عليهم يمرون - قريئا أي - أنهم ذكر ثم 
والهار•

ينت.إلأحراؤ ت تعالى قال 
^٥١٠لاكلر قنين. ش لنتيف وإظ . دمياثم . ؤ،

مهمتهمعن صيفه سأل إبراهيم أن ذكر فقد الذاويان فير وأما — ٩ 
طينمن حجارة عليهم ليرسلوا مجرمين قوم إلى أرسلوا أنهم ظ؟روا 
ربه.عند من بعلامة معلمة 

وهذاواحد. بيت غير فيها يجدوا فلم المؤمنين أحرجوا أنهم ذكر ثم 
أخر.موضع في يذكر لم 

يذكرولم ، الأليم العذاب يخافون للذين بينة آية فيها ترك أنه ذكر نم 
لإبراهيم.الملائكة ذكره ما غير بهم فعل ماذا 

رمإثر ارسدأ إذآ .٥١^١ آلترظز0 ؤ حءل3ؤث ث( ه،iJ ؤ ت تعالى قال 
تير»لمبمتا كمتين. يند مثثمه طعن. نن ■ح«جار؛ عي ِلمحيل شة. 

نؤهووجي؛آ؛١٤ كنه. تن ثن، عن فنا همبمديا ثا ألموبن. مف فبما َكان 
.ا*ا_يم[ ^كاث،أمحه]الناراث،: 

وهو، ؛النذر لومحل قوم تكذسب، ذكر فقد القمر مورم فير وأما — ١ * 
السورة.هذه في القصحى عموم ابتداء 

•آحر موصع في ذلك يذكر ولم حاصبا عليهم أرسل أنه ذكر نم 





مؤ ٢٩٦

•والحجر هود قي صيفه عن راودوْ أنهم وذكر 
ولمذرعا. بهم محاق وأنه ربه رسل جاءته أنه العنكبوت في وذكر 

فيقومه وبين بينه مواجهة موقف يذكر ولم • منه قومه موقف يذكر 
الأحرى.المواضع 

القوم:عاقبة 

^١عليهم أمطر وأنه ، امرأته إلا وأهله نجاه أنه الأعراف في ذكر - ١ 
المطر.هذا ما يذكر ولم 

هنحجارة عليها وأمهلر سافلها عاليها جعل أنه ذكر هود فى - ٢ 
خاصة.بعلامة معلمة الحجارة وهذه ، منضود سجيل 

شروقبعد أي مشرقين، الصيحة أخذتهم أنهم الحجر في وذكر - ٣ 
آخر.موضع في التوقيت هذا ولا الصحة يذكر ولم ، اكس 
سجيل.هن حجارة عليهم وأمئلر سافلها عاليها جعل أنه ذكر كما 
القرية.يعني عليها أمهلر أنه هود في ذكر فقد 

•القوم يعني عليهم أمطر أنه الحجر في وقال 
)هنكتابنا في ذكرنا وقد القرية. وعلى القوم على أمهلر أنه ذلك، فدل 

بينالمغايرة سبب والحذف( )الذكر باب في القرآني( البيان أسرار 
•التعبيرين 

ولم، ^١ عليهم وأمعلر المؤمنين غير دمر أنه الشعراء في ذكر - ٤ 
فيه.فصل ولا المهلر هذا حقيقة ما يذكر 

فيذكر ما نحو وهو ، معلنا عليهم أمعلر إنه النمل: في وقال - ٥ 
الشعراء.

،ماء المن رجز بإنزال وءدو0 الرسل إن العنكبوت: في وقال — ٦ 



٢٩٧ ٠٠لوط قصة 

•الأحرى المواصع في يذكر لم تعبير وهو 
لكنكيف يذكر لم أنه غير قومه، تدمير ذكر الصافات وفي - ٧ 

مترهم•ند 

لوطقوم إلك، مرسلون أنهم لإبراهيم الرسل ذكر الداريات وفي - ٨ 
خاصة.بعلامة معلمة أي مسومة ، عليهم طين من حجارة لإنزال 

•طين من الحجارة أن فذكر 
بكرةصبحهم وأنه ، حاصنا عليهم أرسل أنه القمر محورة في وذكر - ٩ 
النهار.أول في أي تقر، م عذاب 

والشعراءالأعراف في العموم على المهلر ذكر أنه يتضح هذا ومن 
والنمل.

والذاريات.والحجر هود في بالحجارة الإمهلار وذكر 
الموت.في الرجز إنزال وذكر 
.القمر فى الحاص—، إرسال وذكر 

فعلعلى قومه تبكيت بحد المهلر إمطار ذكر أنه الملاحفل ومن 
الفاحشة.

القريةأهل مجيء عنله سافلها عاليها وجعل ؛الحجارة الإمطار وذكر 
أشدوهو • ببناته لفحهم ومحاولة الضيوف بمجيء علموا عندما عين رم 

فيموجودا يكون لا قد فعل على شكيتا لكن ذك لأن ؛ الأول الموقف من 
لهم.دعوته أثناء 

والإصراراليء الفعل هذا لتنفيذ المجيء فهو الأحر الموقف، وأما 
اللهحلق التي للفهلرة قلب وهذا • فرفضوا ، يثناته لفحهم ومحاولة عليه 

عليهمفاشتد الفئلرة. قلبوا كما الأرض عليهم الله فقلب ، عليها الناس 



صإصإئ٠  ٢٩٨
أشد.الموقف لكن لما العذاب 

لملومحل إلى الضيوف مجيء ولا مراوده الداريات في يكن لم ولما 
يذضقبء\بطس\.

مماأكثر هو ما معاصيهم من ذكر لما العنكبوت في الرجز إُرال وذكر 
الطر.إنزال فيه ذكر 

الفقد الطر وأما العذاب. هو الرجز لأن الطر من أشد والرجز 
اللنة.في التعبير أصل في عذابا يكون 

؛أعينهم طمس من ذكر لما مناسبة المناصب ذكر فإنه القمر في وأما 
الممصودلكن ؤإن ، ها فطمأعينهم في ذلك من فضل حصهم لكنه لأنه 

لطمسمناستا لكن ذكره أن غير ، العذاب من ذكر ما هو الحاصب بذكر 
•أعلم والاه • أعينهم 

المؤمنين:نجاة 

امرأته.إلا وأهاله نجاته والعنكبوت والنمل الأعراف في ذكر 
بمرحولم ، امرأته إلا بآهله الأمراء منه طلب فقد هود في وأما 

معه.ومن بنجاته 

ولمأدبارهم يتبع وأن بأهله الأمراء منه طلب فانه الحجر في وكذلك 
منجونأنهم إبراهيم اف لمي نمها القمة في ذكروا لأنهم ، امرأته يدكروا 

أحرى.مرة ذكرها يعيدوا فلم امرأته، إلا لوط آل 
الخبائثتعمل لكنت الش القرية من نجاْ أنه ذكر الأنبياء سورة وفي 

معه.أهله يذكر ولم 
،الُاترين فى عجوزا إلا وأهله نجاه أنه ذكر والصافات الشعراء وفي 

•أحرى مجواصع في العجوز يرذ0 بيان مر وقد ، امرأته أنها يذكر ولم 







١٣٠ لوط قصة 

عصسبّره لدة لكنه د، البمعنى العصب من واصله مديد، ررأي 
يالشر١٠الناس يعصب لأنه بدلك ٌمى ت عبيدة أبو وقال ببعفن، بعضه 

أدحلواأنهم ذكرت فاتها بمكانهم، الضيق غاية أظهرت والأية 
أولى.حالة وهده عليه، المساءة 

سأشد وهذه ، ذرعايهم صاق أنه وهي أشد بحدها حالة ذكر ثم 
بهيفيق لا قد ولكن شخصا شخص مجيء يسيء قد فإنه الخاءة، مجرد 
طاقته.فوق تحمله فيكون ذرعا 

هنذايومؤ وقال! به صرح بل نمه في ذلك يكتم لم إنه نم 
المبالغةيقصد تمييز إلى الفاعل حول بان ضيقه وصف كيف انظر ُم 

اليوموصف وكيف بهم، ذرعه فضاق والأصل: دوعاه ^٢ وصاق ؤ ت فقال 
جعلبل عصيب( شيء أو)هدا عصيب( أمر )هدا يقل! ولم ، بأنه)عصيب( 

فيه.أمر على وليس اليوم على الشدة لاشتمال وذلك لكه، لليوم الشدة 
شديد(يوم )هذا يقل! لم فإنه ، دلالته له بالعصيب الوممح إن نم 
،يالشر الإنسان يعصب كأنه لأنه ذلك ؛ أشد بحصيب الوصف أن وذلك، 

فيه.متصل فالشر ، ببعض يعضه معصوب وأنه 
-؛آءن،ونة؛ هنا! قوله بين الفرق القرآني( )النمير كتابنا في بحثنا وقد 

نم،طلثاضلايتءؤ العنكبوت! في وقوله رسداضلاسءلأإيم، 
جه١القول نعيد فلا العنكبوت. آية ش )أف( بزيادة ؛؛ ٣٣ت ]العنك«ورت> :إمه 

ءأأو -؛؛؛- 

.١ ٠ ٥ / ١٢المعاني روح )١( 
.١  ٩١٢ - ١  ٢٧والحذف الذكر باب، - القرش اشر )٢( 



>ديقأثلق٠للأثةهاؤ، ٠  ٣٠٢
ثوومادثموءّ ألثقاب ََةاذوإمملون قل بمتءؤزه،ن ؤثثب ،٠ ^ؤ 
هنشيد نيل ط آؤز صه 1، محزون ولا أق سترأ  ٢٤٥أطهز ن ه^ 
[٧٨]مود: 

أوقومه( من )نفر ت يقل ولم العموم، على رآآءم ؤ قال؛ لقد 
حاوواكلهم فالقوم فيهم. الفاحشة هده ثيؤع على للدلالة منهم، حماعة 

إ2ألإثو0هألمدكثؤ أنل وثآء ؤ أحر؛ موصع في قال كما ، إليه ييِءون 
)كلهم(وقلنا: منهم. مجموعق وليس إليه جاووا كلهم المدينة أهل فإن 

•منهم أحدا تثن يلم أجمعون أهلكوا لأنهم 
دفعآا،يدفعون كأنما ®يرعون أي ر-رءونإبيه ءؤ 
عملعلى مستمرين كانوا أي ه ألسقاب مملؤن َ؛اذوأ فتل بن يؤ 

ومرنواذلك على أصروا وعادتهم ررديدنهم كان ذلك ؤإن المسثات 

عملواقيل )ومن يقل؛ ولم ه ألثقاب بممأؤن َكامإ ؤ قال: لقد 
عادتهم.هذه أن على للدلالة وذلك المئات( 

هصه  ciزلامحرون أق »أئتوأ س تاؤط ثؤاذؤ ثمومح- ماد ءؤ 
ءؤوقال؛ بناته عليهم وعرض لقلوبهم، نملما قوم( ئ)يا ناداهم 
ليدلمم( أؤلهر بناتي )هزلأء يقل؛ ولم ، بالضمير)هن( فجاء 2^ه 

طهر.ذك وراء لمس وأنه فيهن الطهر قمر على 
ليرشلءواذلك كل ، الضيف حق ومراعاْ ادأو4 تقوى إلى ودعاهم 

لدويتثيرأ ومالأمي ملؤه بما عليهم منكرا متحسمرا قال يم ، ويرعووا 

.الكشاف )١( 

المماسطه/أأ؟.)٢( 





آمحُآمحم  ٣٠٤

الظن.باب من ليس وأنه ■ء-لمه من ذلك فجعلوا )علمت( ت وقالوا - ٢ 
هدانوت على للدلالة رما( I— المنفية الاسمية بالجملة وجاروا - ٣ 
•حق( من بناتك في لنا رلتس ت يقولوا ولم ووكادته الأمر 
أنهعلى ليبينوا والتوكيد الاستغراق على الدالة رمن( ب وجاووا - ٤ 
والشمول.الاستغراق مثيل على وذلك بناته في غرض أي لهم لثس 

كتلاماؤلدك ؤ فقالوا؛ واللام رإن( ■ ؛يريدون بما علمه وأكدوا - ٥ 

•حق من بناته في لهم ليس بأنه أولا علمه أكدوا فقد 
ذك.بعد يريدون بما علمه وأكدوا 

Iمعان عدة يحتمل يليككئاؤمانيده ؤ I قوله إن ثم — ٦ 
،نريدهالذي تعلم إك • المعنى فيكون موصول اسم رما( أن •' منها 
العائد,وحذف 

إرادتنا.لتعلم ؤإك ت المعنى فيكون مصدرية رما( تكون أن ت ومنها 
مالتعلم ؤإك ت المعنى فيكون استفهامية رما( تكون أن أيصا ويحتمل 

نريده.الذي 

محتمالة!كلها العاني وهذه 

•يريدون شيء أي ويعلم • إرادتهم ويعلم ، يريدونه الذي لهويعلم 
المدرية.احتمال لائتفى نريده( ما رلتحلم ت قال ولو 

والمدرية.الامتفهامية احتمال لأنتفى نريده( الذي رلتعلم ولوقال 
مااحتمال وانتفى الاستفهامية لتعينت نريد( ماذا رلتحلم قال ولو 
عداها.



٠٣ ٥  ٠٠لوط قصة 

،ومطالوية مرادة كلها وهى ، المعاني كل ليحتمل التعسر بهذا وجاء 
،هذا مجتئهم في يريدونه الذي ويعلم ، العموم على إرادتهم يحلم فهو 

يريدونه.الذي ما ويعلم 

نمير،كل من المعنى فى الأخلاق وجه سين لا ولكن تقول؛ قد 
•غرصهم يعلم أنه وهو واحل أمر على يدل النتيجة فى فهو 

•به حاص معنى تمثر لكل ولكن غرصهم يعلم إنه نعم فنقول؛ 
شيءأي في رغبتنا تحلم أنك معناه ، إرادتنا تعلم إنك فقولك؛ 

وسواء، غيرهم في أم هؤلاء في مواء مطلما إرادتهم يحلم فهو ، تكون 
لا.أم الرغبة يحفق ما هناك كان 

يطلبه.معين أمر على يدل ، أريد الذي تعلم إنك • وقولك 
معين.شيء على دل ما والمعرفة ، معرفة موصول اسم ذ)الذي( 

أريدهشيء أي تحلم أنك فمعناه ، أريد ماذا تعلم إنك • قولك وأما 
•العموم وجه على 

علىيدل الوصول والأمم ، بالحدث العلم على يدل فالصدر 
علمهعلى يدل فهو ، يريد ما عموم على يدل والاستفهام ، معين شيء 

,الاستفهام بجواب 

الضيفذكر فبل قومه على بناته عرض ههنا قدم أنه الملاحفل ومن 
همونفيءة4فقال؛ 
ذلك.بعد الضيف ذكر ثم البنات فذكر 

ؤقائلا؛ البنات عرض قل الضيف ذكر الحجر في وقدم 
.وأذُءئرون.هاوأأوأم.رأمأأممم ^،^ ٥٠

.[ ٧١-  ٦٨ت ل\ذحجو ذنهواه يو بمايآإن ك ئائم 





٣٠٧ ٠٠لوط قممة 

آ.١ ثدييا، ركن إلى يأوي لوءل1لكن أخي اممه رررحم ه الني وقال 
والتمني.التفء>ع سبيل عالي لوط >>سا.نا ذلك قال 

فيتعينإليه يأوي من له يكون أو شه فى قوة له يكون أن تمتى فهو 
لنمهم-على به 

وءاوئؤؤؤأ0فيدتثأمْ ت قوله أن ررواعلم ت الرازي( )تفسير قي جاء 
فائدةعلى الكلأمن هدين من واحد كل حمل من بد لا همقديد4 

وجوه!وفيه ، تقلة م

علىقادرا يتممه كونه ه قرآ ُكأ ل( أة ؤ ؤ ت بقوله المراد • الأول 
,وادييهم قهرهم على غيره بمعاونة ؤإما ه ينفإما متمكنا وكونه ، الدفع 

قدرةله يكون لا هوأن أوءاومحاإث(هشدمه ؤ • بقوله والمراد ت الثاني 
يواسهلته.شرهم من ليأمن بحمن التحمن على يقدر لكنه الدغ على 

تمتىالأدب محوء عالي وإقدامهم القوم سفاهة شاهد لما أنه ت انالث 
أنالأولى يل وقال ه نفعلى استدرك ثم ، الدسر على قوية قوة حصول 

.، ل تعالى،، اممه بعناية الاعتصام وهو شديد ركن إلى آوي 
جوابهاحذف التمتى معنى وفيها شرطية رلو( تكون أن ويحتمل 

ولوؤ ت تعالى قوله نفلير ، لردعهم سيفعله فيما مذهب كل الذهن ليذهب 
هوأدبرهم وجوههم بميقث آلمككه ًكمثوا ه بمف اد ئرئ 

وصفه.على يقدر لا مهولا شيئا لرأيت، أي ٥[ •  ت

أنتلز ؤ ت نمالى كقوله محذوف )لو( ارجواب ت )الكشاف( في جاء 

الكشاف)١( 

.٣٨٠الرازي،■/تفسر )٢( 







٢ ٣١ ٠

،.١١يخفى،ا لا ما ، والتأكيد ، الجملة واسميه ، الإبهام 
هه  ٠

^بحأثر٠^٣حفربه
والمهللوبالمقمود هو لأنه الموعد وقدم • هلاكهم موعل. أي 
لوط.ليدنا 

وكأنهللوقت لوط ميدنا بارستهلالة يشعر ه بقريب ألإسألئ؛ح ؤ وقوله؛ 
ذك.من أمرع يريد 

بقومه.برمه ومقدار ذرعه وضيق اءته ممقدار بين وهدا 

لهفقالت ، ذلك من أٌسرع أريد • قال اللام عليه لوطا أن ررويروى 
.، ر بقريب،؛ المح أليس الملائكة! 

دونرلثس( خر في اياء وزيادة التقريري بالاستفهام المجيء وفي 
يخفى.لا ما ذاك نحو أو لقريب( الصبح )إن القول 

٠ذرعه وصيق يرمه مقدار على ذكرنا كما هويدل حال أية وعلى 
؛؛;-ءإي إو 

سجلمن ->جثثارذ عقها ؤأتلنيا ستافثه١ جثلثاعنل1ها أءِ،دا ئذ ما قؤ 
[٨٢]مود: ه مضري 

منقريب وهو الصح موعدهم أن ذلك القرب على للدلالة بالفاء حاء 
له.إخبارهم وقت 

أمرناهمبمعنى بالعياب، الأمر أي الأوامر واحد يحتمل و)الأءر( 

.روحالعانيآا/أاا)١( 
اوحرالممءله/بمأآ.)٢( 
البحراوحطه/آ؛أ.)٣( 





مؤ ٣١٢
بمافجاء الداريات، في يذكره لم ما والحجر هود في ومواقفهم معاصيهم 

الداريات.دون ورتين الفى وصلابتها الحجارة هدم شدة على يدل 
لموصعه.منامسا تعبير كل فكان 

الحجر،في ذلك يذكر ولم متتابع، أي منقود أنه في)هود( وذكر 
هؤئثومهبمدرؤقرماعثثىهود: في قال لأنه وذلك 

•الحجر في ذلك مثل يقل ولم ؛ا ٨٣:
•ه••هندرؤثث ئثومه ؤ فقال: هود في الحجارة وصف في زاد فلما 

)منقود(.فقال: الوصف فى زاد 

وليسالعموم وجه على للظالمين يكون أن يمكن مثلها إن قال لما إنه ثم 
هووالمشوي الكثرة. على للدلالة )منضود( ب حاء لومحل بقوم مختصا نلك، 
•هود في ذلك ذكر فناسب تتابع، أي بعض، فوق بعضه نفل الذي 

هه ه 

*بى ئ رما ربمث هند سومه تؤ 
ليستأنها شاهدها من يعلم العلامة وهي ، سئما علتها أي ، مسومة 

الأرضل١/حجارة من 

ذكر.بما الموصوفة الحجارة ررأي 

•ظالم م من الظالمن( )_ 
الظلملأمل وعيد وفيه • لها تحقون مظلمهم ثب بفإلهم )سعتيآ 

،.٢١كافة« 

٣١ / ١ ٢ المعاني روح وانفر ، ٢ ٥ ٠ / ٥ المحيط البحر )١( 
.١١٤/١٢روحاJعاني)٢( 



٣١٣ ٠٠لوط قصة 

من)وليت يقل: ولم ه شد آشنيجى بمن ئ رنا ؤ وقال: 
الباءوزاد )ما( ب المنفية الاسمية Jالجملة فجاء )ببعيد( أو ( Ijuajالظالمين 

•عنهم بعدها عاسم لتوكيد الخبر في 
بلالمكان في اJعد يريد لا لأنه )ببعيدة( يقل; ولم )ببعيد( وقال: 

•الومع في البعد أراد 
لأنوذلك )بعيد( متعلقه على الظالمين( )من والمجرور الجار وقدم 

لهم.كانت إنما والعقوبة ، الحديث مدار وهم الذلالين على الكلام 
يعيد(الظالمين من هي )وليت ت قال لو الأولى من أليس تقول؛ وقد 

التوكيد؟في زيادة ذلك فيفيد )ليت( في المستتر الضمير فيوكد 
Iأوجه لحدة وذلك ، لا فنقول! 

منألمت والامحمية ، فعلية جملة كونها عن يخرجها لا ذلك أن منها 
واكد.الفعلية 

•، ل )ليس( د القي من وأكد أقوى )ما( د القي أن ت ومنها 
لاحتملببعيد( الفلالين من هى )ولمت قال! لو أنه الأحر! والأمر 

منغيرها أما ، غيرها دون العقوبة بهدم البعد عدم اختماص يفيد أنه 
منهم.يعيدا يكون فقد العقوبات 
يمح.ولا مراد غير المعنى وهذا 

ولمالظالمين من الحقوبة هزه أمثال بعد عدم ذكر فانه الأية في أما 
بغيرها.يعاقبهم قد بل بالبعد يخصها 

.٥٦٨المحو؛/معاني انظر 















٠ ٣٢٠
يحتمله أئيآءهم آلئاس ثبحنوأ وك اءءؤ ؛ المعاني( )روح في جاء 

وغير، والرداءة الجودة يشتمل فإنه ، تخصيص بعد تعميما يكون أن 
رانتةالم« ّ وتتميم فهوتذييل . أيصاوالموزون المكيل 

ثوو أ ه

يوهش ؤ

العبادمصالح جمع يعم فإنه ، الحقوق في البخس من أعم وهو 
•الأرض في والإفساد اممه حلق على العدوان وعموم 

وقيوالغارة السرقة نحو الأرض في رروالعثي )الكشاف(! في حاء 
المبيل«لأ،.

لأنه؛ وغيره الحقوق تنقيص يعم ررالعش أن العاني( )روح في وحاء 
أم.اد« الفمطلق عن عبارة 

ولامعناه ممسدنبآ ضأيؤ؛وأ ولاشزأ ررؤ ! الرازي( )تفسير في وجاء 
إفسادفي منكم معي الحقيقة في ذلك فإن ، الغير مصالح إفساد في تسعوا 

أنفسكم.مصالح 
همئسدن ض ؛ ٠٣ولا ؤ قوله! من الراد يكون أن والثاني! 

,وآحرتكم دنياكم مصالح 
،.٤١الأديانا< مصالح مفسدين الأرض في تعثوا ولا والثالث! 

.١  ١١٦/ ٢ المعاني روح )١( 
. Y١١/• الكشاف )٢( 
.١  ١٦ا/٢ المعاني روح )"١( 
آ/٦٨^ارازي تمر )٤( 







٣٢٣وشعيب ملس قصية 

نحاإممإقتآأدهنبم=ظمعثه1.4همثآرثأة ؤ
)وخالفنى، عنه مول وأنت قصده إذا كذا( إلى فلأن )حالفنى ت اريقال 

عنفتسأله الماء عن صائنا الرحل ويلقاك قاصده. وأنت عنه ولى إذا عنه( 
ذاهبوأنا واردا إليه ذهب قد أنه يريد الماء( إلى )حالفنى ت فيقول صاحبه 

هعنه أئهن؛==ظلم نآ إق أذ11المم أيئ وت\ ءؤ تعالى: قوله ومنه . صادئاعته 
دوكما<بها لأستبد عنها نهيتكم الني شهواتكم إلى أسقكم أن يعني 

. m m

وبثإلأصئاآصه
.متمكنادمت ما ذلك فى أقصر فلا ذلك، اسمملاءتى مدة أي 

فانهذلك، على إرادته قصر على للدلالة و)إلأ( د)إذ( وأثبت ونفى 
قال:ؤإنما معه، شيء إرادة ذلك ينفي فلا الإصلاح( أريد )وأنا  '•يقل لم 
شيءلمة وليس ذلك على إرادته فقصر آستهث؛وت،ه ما آلإصثح ربدإلا ن إؤ 

آخر•
•وآكدل النفي في من)ما( أقوى لأن)إذ( ولميفد)ما(؛ ونفىب)إذ( 

جنتكي عؤ 
فإنهالحصر، على للدلالة الموصعين في والمجرور الجار قدم 

غيرهعلى يتوكل فلا . احصن إليه إلا ينيب ولا ، احمل عليه إلا يتوكل لا 
سواه.أحد إلى ينيب ولا 

ء؛يه أو 

٢ ٥٤ه/ المحيط البحر وانظر ، ١ ١ ١ Y/ الكشاف )١( 
.٢٣٥/٤اظرمعابىاك>و)٢( 



٢ ٣٢٤

أودرئ ^^٢ نبج قزم أءاب آ تثئ تحثتظم أن ثماؤآ لا وثموءِ ءؤ 
[٨٩]هود: 

أصابما مثل يمسكم أن على وعداوني خلافي يحملكم لا أي 
والهلاك.الدمار من الاحرين الأقوام 
منقريب عهد في أهلآكوا أنهم »يعنى نمطر وط ثامأ زؤ 

الكفرفي منكم يبعدون أولا . منكم الهالكن أقرب فهم ، عهدكم 
٠الهلأكاآ يه يستحق وما والمساوي 

أرادلأنه )بمدين( يقل: ولم ه بجد ننطم أوط لإ وما ؤ ت وقال 
بعيدا؛أومكان أوبزمان بعيد بشيء هم أوما ببعيد إهلاكهم راما 

[٩٠]هود: وزوده ؤ

السورة.أول فى هدا نحو بيان مر 

وقالصميرهم، ١^، الرب يإصافة شثؤإه؛ظمه ؤ I أولا وقال 
وأنواحد، وربهم ربه أن ليبين صميره إلى باصافته ؛ؤإنريى4 بعد؛ فيما 

•غيرْ رب لهم فليس إليه ويتوبون وربهم ربه إلا يمدوا لا أن عليهم 
Hi Hi ه

وزلأرقكقلرطىمن١ييها َئثهمإمنايمدو١دا ئثمه مآ دنثعتب  ٧١٥ءؤ 
[٩١]هود: 

عليهمعزته انتفاء ليبين والمجرور الجار قدم ه بميتين عقنا ئت ما ؤؤ 

.١  Y١٢/الكشاف )١( 

ه/هه^اسط المم ،وانفلر آ/آاا الكشاف )٢( 



٣٢٥؛١٠ وسعيب مدين 

عندوعزيزا به آمن ممن غيرهم على عزيزا يكون وقد خاصة، بصورة 
رهطه.

ومنرهطه وهم غيرهم على ولباتها عليهم العزة نفى على ذلك فدل 
أنهذلك ومعنى ب ر؛تظى ^^١٠رهقاى قولهم: ذلك وأوضح به. آمن 

رهطه,عند عزيز 

عنديتجها ولم عندهم عزته لنفى علينا( بعزيز أنت )وما ت قال ولو 
غثرهم•
منى،علكم رأعز يقلت محٍيظمئآشهولم ̂ ؤ

هيإنما عزته الرسول فان مرسله. عزة من فعزته أرماله الدي هو الله لأن 
كذلك.رسوله كان عزيزا المرسل كان فكالما له، أرممن عزة من 

ؤا,كث4تاثتؤقؤع؛4.
'•يقل ولم عليه. والقيم سيده لأنه إليه الرب بإصافة ربي( رإن قال! 
عزته.على ليدل إليه الرب أصاف ؤإنما )ربكم( 

وذلك؛ )محيهل( إن حبر على تعملون( )بما والمجرور الجار وقدم 
•أعمالهم هن الكثير ذكر مر وقد عملهم على الكلام لأن 

تفقال العمل ذكر يعدها وجاء C العمل ذكر الأية هدم مبق فانه 

تحملون(.)بما قوله تقديم فناسب 
*ه  *

عدابأغي ش ث-دوث ّثوف عمت إؤ نمظم ٠١٤^أعثازأءق ثمومَ وؤ 
[٩٣هود: ]ه 

منعليه أنتم ما على داوموا أي ه معكم مك؛ ءؤأء_مؤإءق ت قوله محنى 



م ٣٢٦

إصراركم.جزاء وترون عاقتكم تعلمون مسوف الكفر 

لهم.تهديد وهو 

ذلكعلى مستمر عملي على مداوم أنا أي شص ؤ قوله؛ ومعنى 
رمحالته.وتبالغ الله إلى الدعوة من 

ص

٠ءةزي،محه ب ١ عد يأنه س تملمورك^> مؤف ؤ ٠ هنا قال 
عدابغي من ثلمو>ك> مؤق ؤ السورة! هده قى نوح قمة في وقال 

.)سوف( على الفاء بإدخال 

إدخاليفيد فقد ، ذكرها عدم من آكل هنا الفاء إدخال أن ينلهر والدي 
مواصعل١/في التوكيد الفاء 

•الابين في جاء ْا ذلك يزيد والدي 

ؤمحليمزيؤ عداب يأِيه من فثمببن\ متوق ؤ • نوح قمة في قال فقد — ١ 
.[ ٣٩: تمد مقسمه عداب عشي 

محزيهعداب يأتيه من تمالمودك^لآ محرف ؤ ! هده معيب قصه فى^ وقال 
نمةفي ذلك مثل يقل ولم نوح^ نمة في فزاد 
شعيب.

اأدسوفيحاشية وانظر الشرط(، )باب يعدها وما \ yv/tالنحو معاني انظر )١( 
/\vw\,









أدمحُآثلق٠لإصإوا ٠  ٣٣٠

•مبين وسلطان ياياته مومحى أرمل أنه رينا ذكر لقد 
منونحوها حية العصا قلب من نبوته على الدالة الايات هى والأيات 

بهاحاج الش الحجج أنه المبين لْلان الفي قتل ومما ، المعجزات 
قاهر.سلهلان وهى ، وملام فرعون 

والحقيقة.الحق أراد لن ملزم والسلطان الايات من وكل 
ولاغموض فيه ليس الدلالة ءلاهر أي ، مبين بأنه اللهنان وصف وقد 

فرعونأمر أن مع للحق ينماعوا ولم فرعون أمر اتبعوا الملأ أن غير • شاك 
وضلال.غي كله 

المارإلى الاحرة فى قادهم فأغرقهم الدنيا فى فرعون أمر اتبعوا وكما 
فأحرقهم.

وذلكفرعون( أمر )فتبحوا يقل ولم يِ،تيوذايم ئأبيوا ءؤ قال لقد — ١ 
فرعون.لأمر ات؛اعهم فى للمبالخة 
،)نح( بخلاف ، الأت؛اع فى البالغة يفيد راتع( أن المعلوم ومن 

٠والكثير والاجتهاد البالغة يفيد أن)افممل( ذلك 

علىوأدخلها ، )ما( ب ففي م ن؟ ؤ وقال: - ٢ 
فىوالمأكيد البالغة يفيد ذلك وكل ، بالياء الخبر وأكد الإممية، الجملة 

وأمره.فرعون عن الرشد نفى 
فعليةالجملة فتكون برشيد( أو رشيدا فرعون أمر )وليس يقل! لم فهو 

الحدوث.على دالة 

٠للخبر توكيد غير من رشيدا( فرعون أمر )وما ٠ يقل ولم 

.اظرروحالطنيمآا/هماا)١( 



٣٣١ ٠٠موسى قصة 

علىفرعون أمر عن الرند ض ه قال: وإنما 
الزائدة.بالباء ذلك وأكد والدوام، الثبوت وجه 

يتعونهوهم المار إلى يتقدمهم أي ه مثئ بميم ؤ • قوله معنى - ٣ 
كانرروكما المار، إلى فقادهم الاحرة ش اتبعوه الدنيا في أمره اتبعوا فكما 
يتبعونه®وهم المار إلى يتقدمهم كيلك متعا الضلال في قدوة 

أنمع )فوردهم( يقل: ولم محتا^قائهبالماصي، قال: -٤ 
وهومحالة، لا كائن الأمر أن على للدلالة وذلك مستقل، الحدث 

حمل.الذي الماضي بمنزلة 
ولمفوردهم، قومه يقدم هلأًنل: قلت: ررفإن )الكناف(: في حاء 

الماضي؟بلفظ جيء 
نل:فكأنه به، مقهلؤع موجود أمر على يدل الماضي لأن قلت: 

لمحالة،، لا المار فوردهم يقدمهم 
فرعونأن أي المار( )فوردوا يقل: ولم ه ثأنردئرألنار ؤ ه_قال: 

إياها.أوردهم الذي هو 
زسبحانه، ه نفإلى الفعل بإستاد المار( )فأوردناهم يقل: لم كما 

•المار أوردهم حتى تقدمهم الذي هو فرعون إن 
الوصولعلى ذلك دل ربما إذ المار( إلى )أوصلهم أيما: يقل ولم 

•إياها أيحلهم أي ه ماؤردهم"ألنار ؤ قال: ؤإنما الدخول، دون 
و)الورد(:، المار هي والورود ه 'المورود آزري ويئس ؤ قال: - ٦ 

. ١١٤؟/انظرالكشاف )١( 
ه/؟هآ.ابل البحر )٢( 
. Y١١٤/الكشاف )٣( 



أفيبجِممفيقءفصه ٠  ٣٣٢
النار.وهو وردوه ما بتس أي ، المورد 

الأكباد®وتبريد العطس لتسكين يراد إنما الورد ارلأن الورد واختار 
.موردهم النار فكانت 

،عط\ش أنهم على ليدل نحوه أو )المكان( عالي )الورد( لفظ واختار 
الععلشان.الورد إلى يذهب ؤإنما 

عنهمويثعدوا عطشهم ليكوا المار إلى ومقدمهم فارطهم فأوصلهم 
•وردوا ما بس فنا الفلمأ 
.أتث»هه ورم هثذهءننه وأنجعوأق ؤ هنا قال ء ٧ 

وممقنت ألينا هنذه ؤ، ؤأنعإ ءؤ ت عاد قصة في نمها ورة الفى وقال 
.)هده( بعد )الدنيا( فذكر ٦[ > ]عري: آك1منه 
عاد.قمة فى ذلك سب ذكرنا وقد 

١لمنفودهآئنهد يئس آتممه ِفيهنذهءيننعوأثجعوأؤ هنات قال - ٨ 
للمجهول.)اتبعوا( الفعل ببناء 

هقثثه ألدتا هنذْ ؤ، ؤأتعثهم ؤ ت القمص صورة فى وقال 
وذلك، سبحانه ه نفإلى الفعل يامناد ، للفاعل بالبناء [ ٤٢لال،ضص; 

*منها سبسح من لأكر 
هودفي فإنها ، هود في مما أطول القصص سورة في القصة أن ء أ 
(.٩٩إلى  ٩٦من)آيات أربع 

.( ٤٣إلى ٣ )من آية وأربعون إحدى فإنها القصص في وأما 
القمة.طول البناء طول فناسب )أتبعوا( من أطول )أتبعناهم( وأن 

٢;الكشاف )١( 



w٣٣٣ موسى قصة 

لمما القصص في ومعاندتهم وأتباعه فرعون تكذيب من ذكر — ب
،الحق بغير الأرض ش حنود0 واستكبار استكباره وذكر ، هود في يدكرْ 

المتكبرين.الظلمة هؤلاء إهلاك ربنا يتولى ان فناسب 

منوليس الوحيد الإله هو أنه ادعى فرعون أن القصص في ذكر - ج 
هاؤفدؤ،نذإلنوعتم لهظم ؤيتأيهثاأل»لأماعلمق فقال! موسى يدكرْ 

ممنحنإفلأطنمبىاطئإكإله لم-تي بجتذهلأصإمحعث؛للصنتثا 
[.٣٨]الهصص: الكتدإ؛و(ه 

ليدلهه نففأظهر ، المدعى الإله هدا الحق الإله يعاقب أن فناسب 
الحق؟الإله منهما من وسين 

الإلهمن أنها ليبين اممه إلى القصص محورة فى العقوبات إسناد حرى —د 
ل\ذسوا■'ه ؤجنؤدههأحثدكة ؤ فقال; الحق 

[.٤١]القصص: 

إليهبالإسناد ه لقَة ألتّتا هنذه ؤ( ؤأتجعننهم ؤ يقول! أن فناب 
١سبحانه 

١هود فى كيلك السياق وليس 

١موصعه تعبير كل فناسب 

ؤدسممامؤثها،-قال: 
والعون.انمناء هو والئفد 

المعطى.ت والمرفود 

به.أعينوا الذي العون وبئى ، أءهلو٥ الذي العمناء بئس أي 
والعون.العطاء I محنيان له الرفد لأن العء؛لاء على الرفد احتار وقد 

،الدنيافي الإغراق لهم فكان ويعينهم ليعقلنهم اتبعوه إنما فرعون وملأ 





٠٣٣٥ هود سورة تكملة 

أوعاف( أو هالك )ومنها يقل: ولم ه رضي ثائر قئ؟ •' وقال 
ذائاهناك أن بمعنى ، حاصد حصده أي )حميد( قال; ؤإنما ذلك، نحو 

أهلكهاالذي سبحانه ربنا وهو ، الرؤع يحصد كما القرى هده حمدت 
رمله.وكدت ربها أمر عصى لأنها 

أيحميد( ومنها قائم )منها والمعنى ه ؤحصيد ثائر مننا ؤ وقال؛ 
ءلاهرةمعلومة لأنها الثانية )منها( وحذف حمبميد. وبعضها قائم بعغبمها 

المحنى.

يجهم:ذضنِسم
[١٠١]مود: ه ينجب ع ومارادوهم ر؛ى ّيىرلماجآءأم آمموين دوي 

!منهانذكر دقيقة بيانية أمور لأية ا هذه فى 
أنذك ض( )ظم يقر: ^^ئلمهولم 

،.١١و)لقد( جواب لأنه ب)ط(آكد؛ القي 
فيالقرآني الامتعمال ذك على ويدل ، مقدر قم جواب و)س( 

الار1لأهل الأحرة في الأعراف أصحاب قال فقد ، الاستعمال هذا نحو 
)ما(وذكب [فنفى  ٤٨لالأماف; ه دئلإون 

وفظاعته.الأمر لشدة 
أشمصح\نؤ^ما ثأ-ندممآكنحة ؤ الحجر أصحاب هلاك في وقال 

[.-٨٣٤٨بونه ءن؛متناكاوإة$،
فنفى[ ٢٨]الحاقة: •؛آآنيحزمؤهه ؤ I بشماله يائه أوتي الذي وقال 

كلذكب)ئ(؛

بعا.ه1.وما  ١٢٨إ/النحو( )معاني انظر ]١( 





٠٣٣٧ هود سورة تكملة 

يتفولم رما( د فض آ تخير أي ئم وآو/>ولم رء ؤ ه_قال; 
قلاني ما تما ممأتمد وذلك يزدرهم( )رلم بمل: فلم ، ب)لم( 

.بقة محا 

إذلعدترب ؤ،ل •' نؤح يدنا ٌسلسان على أحرى 'آية قي قال أنه ترى ألا 
0_1[.]نرح: ^ما،.ه(مد>محئللأياكه 

الزيادةهذه لأن وذلك ؛ دون)ما( ثم؛زدمح4َ ؤ ت فقال ب)لم( فنفى 
هود.محورة فى ذكره ما دون 

.فرارازادهم دعاءْ إن نوح مورة في قال فقد 

.وتخيراهلاكا زادتهم آلهتهم أن هود سورة في ذكره وما 
)ما(.I— فنفى وأفظع أمحي كانت هود في الزيادة أن محك ولا 

ؤومارائيخامحشه-لأهتعالى! قال -٦ 
تخسير(غير زادوهم )وما يقل! لم أنه غير ، التخير هو والتتبيب 

^٥١١؛،صالح! سيدنا لسان على قال فقد ، صالح سيدنا نمة في قال كما 
يزتت\آؤيمحسل تئهمن منه ئهوءائه نن مثم عق يقث أرءينرإن ثمومح- 

[.٦٣]هود: سنمرافي-قعيرةئساره 
منأمد التتيبب أن ذلك ه تنبيب غمز زادؤهم وما ؤ ٠ ههنا وقال 
والقهلمرالهلاك التتييب! معنى أن ذلك ، وزيادة تخسير فإنه ، التخير 

٠والتخسير 

إلىمود وهو التقطح على تدور الياب مادة ررإن ت قيل فقد 
علىورد مما أكبر ههنا ذكرت الخي المعصية لأن وذلك ،. ١١الهلاك(، 

المحيط)ب(.القاموس وانظر ، y٢٦٠/ ٠ المعاني روح )١( 







٠ ٣٤٠
،المفعول باّسم فجاء ه ثث-هوً ينم ودنلك أقاش ق نجمع ؤ ت وقال 
محالة.لا كائن أنه على للدلالة له( )>سجمامن والمعنى 
فعله؟عل المفعول اسم أوثر فائدة لأي • قلت ُفإن •' )الكشاف( ق جاء 

،لليوم الجمع معنى ثبات على دلالة من المفعول اسم في لما قالت! 
وأنه، له الناس لجمع مقرونا ميعادا يكون أن س بد لا يوم وأنه 

الناسإلى الجمع لإسناد أيثا أست وهو ، لازمة صفة بدلك الموصوف 
منه،١ينفكون لا وأنهم 

ثاوممحإلألأمشد،وؤ 
انتهىفيقولون: ، منتهاهاوعلى كلها التأجيل مدة على يطلق اءالأجل 

•أى الأجلآحرْاا وبلغ الأجل، 
عنكناية فالحد ، هليلة مدة لانتهاء ءأي معدود( رلأحل وقيل! 

.التناهيء عن كناية يجعل وقد ، القلة 
هه  ه

[١٠٥]مود: وسعيده إلأإادن مس لأكمحفيم أن وم يؤ 
.)يأتي( •' والأصل )يأت( س الياء حيف 

فيالياء ذكر حين فى ، )تتكلم( والأصل: )يكلم( س التاء وحيف 
أوغث أوه 1ن هليثاثوفإلأ ؤ تعالى: قال أحرى، مواطن 
منن١منئ مسالنئfازظ' لأيتثع رش ءاثت بمص ه ثوم رك ءاثت بمص ثاثى 

اممثاف)١( 

.١ Y١٥/الكشاف )٢( 

١٣٨روح؛_٢١; )٣( 



٣٤١ ٠٠هود سورة تكملة 

.[ ١  ٥٨]الأنعام: ^وأإنامنظثو0يم 
محويمنون.رثئ ندى عز عك ئثاقث يكنف ركد:؛ئث4ا ؤ وقال: 

يقثنق ت هد-ك ثل ين موه آورنتة يئود لأييثم زنقا يرم ئأوبثم إلا يثلروث هل 
ًووىئظقمحتأ

[.٥٣-٥٢]الأعراف: مايكامأدمروثه أمسبموصلني، 
الأيتيندون هود آية في بالكسرة واحتتزأ )يأت( من الياء رافحذف 

سببه.الحذف ولهذا الأحريين 
كما، للعذاب كفروا الذين تعجل هود من مواطن عدة في اممه ذكر ففد 

أمؤإق ألمداب عمم لمدأ ويث ُؤ • قال فقد ، نزوله بقرب الوعد تردد 
,٨[ ]*ود: ماءسهُه ثقولن^ معدودؤ 

مدآنا حد'لتادأتن١ ->ندثنايأيقؤث هن يئنؤح ماؤ؟ ؤ نوح■ قوم وقال 
[.٣٢]هود: حظثينآٌ_قنه 

هزروهاءاية فيكم اس ئائة هنذهء وينموي ءؤ I لقومه صالح وقال 
ممالسثوما م_ّق. عداب ثأئدؤ تنوهامزء ولا آش أنجي( ؤآ تاً=قزا 

[.٦٥-٦٤]هود: ^شت>وسبرهلوبه 
[.٨١]هود: ^0مهجآلإحأيرأقحنىسمه لوط! قوم في وقال 
١[ ٨٣]هود: تيينآشu٢ضعخمه ؤ آخر؛ موطن في، وقال 
ناحيةومن ، ناحية من العذاب استعجال ذكر تردد أنه ترمحا فأنت 

فعلمن الحذف المناسب من فكان ، حلوله بقرب الوعد تردد أنه أحرك، 
حلوله.بقرب إشعارا الإتيان 

عقابرهود( سورة في ذكر أنه أخرمح، ناحية ومن ، ناحية من هذا 
عقابفيه سيحل وأنه ات القيامة يوم أن ذكر يم ، وهلاكهم السائقة الأمم 



مح،؛ههصوإسوا م ا؛مأ 
،فيحل معدود أحل إلا هو محاق ، السامة الأمم عقاب حل كما الكافرين 

الإتيان.سرعة على للدلالة الإتيان فعل من الماء فحذف 

•الأحرى الأيات في كذلك الأمر وليس 
كلفي المختلفة باشتمافاته الإتيان ذكر تردد أنه أحرى ناحية ومن هذا 

عشرةثلاث )هود( وفي ، مرةوعشرين أربعا و)الأءراف( )الأنعام( من 
فلولما ، الماء كثر والأعراف الأنعام مورتي في الفعل كثر فلما ، مرة

..الماء.من قلل هود في ترددْ 

إلاهود آية في الكلام مع لما أنه وهو آحر؛ شيء بماف أن ويمكن 
فعلمن الماء وحذف ريأتي( من الماء فحذف ، الكلام من حذف بإذنه 

ذلكفي الكلام بقلة إشعارا )تتكلم( يقل: ولم )تكدإ( فقال: الكلم 
الونم«را،.

الأمممن الأشقياء على الكلام محبق لأنه عيد( )العلى )الشقي( وقدم 
قولهفي عمران آل في الأشقياء على العداء قدم أنه ترى ألا المعذبة. 

ا؛يضّت،الذين فقدم [ ١ • ٦ سران: ]آل وجؤأه ومود وجوء دص بجم ؤ • نمار 
^٠^كأغتا ؤ تعار: قال الملمين، عر الكلام مبق لأنه وجوههم 

ه'كفرن ءادؤأ بمد اذكثب؛ر؛وئا رزا آك,ن تن همبما كليعوأ إن ءامنوأ 
يومؤ قال: أن إلى المؤمنين مخاطة في الكلام ويستمر [ "١ • صران: ]آل 

•فيه ورد الذي سياقه تعبير كل فناب ؤمءه ومود وحوء ئيص 
هه

مادامت٥^١ حنيدكم ؤ فهارفسوقهيق قم درآلشاي ثمؤأ اقى ،أمأ ءؤ 
١[_U• ١  ٠٦]يود: ييده يا همال رك إن رس ثاء ما رأمحؤبمد،إلأ آلثثوت 

٩القرش الممير 



٣٤٣هود س-ورة تكملة 

•يقل ولم مهاآ رلهم فقال؛ رمهاآ على )لهم( والمجرور الجار قدم 
علىضميرهم فقدم النار على لا ثقوا الدين على الكلام لأن لهم( )فيها 

*النار صمر 

لهمأن مرصعآخر في ذكر حين في ، وشهيئازفيزا فيها لهم أن هنا وذكر 
ؤتعار: قال الشهيق, يذكر ولم يسمعون، لا فيها وهم زفيزا فيها 

تنعملن ؤ حقنا مر ِضكا َكرؤأ ٢ؤن أبم؛تتز شخصة ألص آنوعسد 
حصبآثم دمحيّخ ثن تثدك> وما ^٤===^؛ فأنمث. حقنا دق ه^دا 

ذةاماوردوطوحقل َكاذكثكولأؤءالهه نيدمزك.أؤ لها أسر جهثر 
.[ ١ ٠ ٠ -  ٩٧]الأنساء: هالأتثتزرىه 

جهة!من أكثر من أشد الأنبياء آيات في العذاب أن ذلك 
وماإئآًكم ءؤ فقال! اممه دون من ومعبوديهم الكفرة ذكر فقد - ١ 

وهوالشرك من أكبر أو شركا يكون أن إما وهذا آثوه دمحبت ين تجدمحرك 
الذنوب.أكبر 

فيذمْ مما أعم وهم هود انمموم على الأشقياء ذكر حين في 
منيكون وقد ، الصنم عبد يكون لا من الأشقياء بين من فإن . الأنبياء 

يعبدونالذين وهم الأشقياء أشقى الأنبياء آيات في فذكر الكتاب. أهل 
الله.دون من 

تبكيتاأشد وهو ، العذاب في معا وحمحهم وآلهتهم ذكرهم إنه - ٢ 
•تعذسهم زيادة ذلك فاقتضى ، يمدونها التي ولالهتهم لهم ؤإهانة 
المحصبفإن ، المار أسفل وهو ، جهنم حصب إنهم عنهم قال إنه - ٣ 

ويه.عاليه تعر والنار  ٤٣١في هو إنما 

يحتاجالإنسان فإن الشهيق. يذكر ولم ه و!نبح فته—ا لهم ؤ ت قال — ٤ 



صئسإوامحص٠ ؛٤٣ 

ظاموم صدره. محاق النهيق يأحد أن تهلع يلم ؤإن ، ليزفر النهيق 
،الشهيق يأخذ أن يستعلح لا ممن التنفس بأمراصس المصابين في نرى فيما 
.ليشهق يملك ما كل يدفع أن تعد موهو سعتها، على به تفيق الدنيا فان 

الولكن الشهيق طلون فهم ، صدورهم صثق على ذلك فدل 
ولمجنة في الشخص كان إذا فانه العياب. أشد من وذلك ، منه يمكنون 

المار؟!في ذلك مع كان إذا فكيف عذاب، في كان الشهيق يأخذ أن يستطع 
آخر.عذابا فآكان يسمعون لا أنهم ذلك إلى وأصاف - ٥ 

ءثوأمحرضإلأم\قآءؤ آُ_قالفيآيةهود: 
أعلموافه سحانه. مشيئته وهي امتثناء فذكر ه نيئ ذآ ينال ريق ءان رلإى 
منهاشيء فيدرك رحمته تتسع قد إنه بحفهم قال حتى المشيئة، بهذه 

المعذبين.هؤلاء 

يظلؤ قال: وإنما يستثن، ولم الأبياء آيات في ذلك مثل يقل ولم 
ذةاحت-للئه.

المناسب.هو مكانه فى تحبير كل فكان 
'؛دء؛د 

^١هثال ربك إن وآمح؛ءسإلأمائآءرؤئ، آلثءنو؛ت فهاماد١مت ذيإك -ؤ 

.وسماؤهاالأخرة أرض أي ^ن>تياماداتآءيتإلأثضه أؤ 
ثنءونثآ'محي تحال: قال كما تبدل فوالسماوات الأرض هذْ ول 
.^^٥٥^ ٠١١غير الدوام على يدل وذلك [ ٤٨]إبرامم؛ وإلسموإته عز

يعشالاستياء هذا أن منها: أقوال ثاآ ثا إلا ؤ قوله: في وقيل 
الخلائق.بين اض يقضي أن قل الحساب يوم وفي البرزخ في حالهم 



٠٣٤٥ هود وسورة تكملة 

عذابإلى فيصيرون المذكورة العذاب أنوبع من امتثناء هو وقيل! 
آخر•

أعلم.واف ذلك غير وقيل 
3اث(ألنارمثولكألإوتييى1إلأؤ الأنعام! سورة في قال لقد تقول! قد 

.[ ١٢٨]الأنعام: قآآأسإنجىهثتي4 
الجلالة)اف(.لففل إلى المشيئة فأسد ؤ فقال: 

مآمح؛ضإلامافهانتادانتألثثوت ؤ.>نإررك هودI أية فى وقال،،^1 
فمامخامحلب. صمير إلى مضائا الرب إلى المشيئة فأسد رلإث،يم كآء 

اوسب؟

منللكافرين اف من خلاب هو إنما الأنعام في الكلام إن ت فنقول 
ئدآيي بمتثر ■ؤيما هذثأحن ذؤ؛} ؤ ت قال فقد والإنس، الجن معشر 

مبمابجثكآ
،تيذهآإلأثاثاآ^سه.

يصحفلا الرسول، يخامحلب وليس والجن الإنس يخامحلب سبحانم فهو 
ربك(.شاء ما )إلا ت يقول أن 

حك-،ررك إن ؤ له! فقال الرسول إلى التفت حطابهم من انتهى ولما 

يدلبما هود أية في ختمها فقد ، الأيتين من كل خاتمة اختلفت كما 
فعلهلهّا المناب وهو ميده سادتا رممك إن ؤ I قوله وهو القدرة على 
منذكره لما ومناسب ، السورة في ذكر0 مما أهلكها الير الأمم في ربنا 

.مشيئته 

-؛كضلها إذ و ٠ فقال الحكمة على يدل بما الأنعام آية في وختمها 



سسإؤ؛محس٠  ٣٤٦

،بدلك آيات عدة حتم فقد ، السورة في حكمته ذكر من تردد لما عيره 
والأيةعشرة الثامة الأية وهما آيتن في ه لنإر -أؤ قال؛ فقد 

والعون.الثالثة 

آياتثلاث في وؤإدمحآءضمش؛ؤه ؤِإ0ربك-كئِكثه ت وقال 
،المائة بعد والعشرون الثامنة والأية ، والثمانون الثالثة الأ"ية وهن• 
المائة.بعد والثلاثون التامعة والأية 

بالحكمة.حتمت آيات حص فهد-ْ 
محوله:وهي واحدة آية إلا هود محي يرد لم حن في 

•ه حكهم"حيار لئن من هتاث فم 
فيوالحكم الحكمة من المشتمة الألفاخل ترددت قد أنه إلى إصافة هذا 
هود.في مما أكثر الأنعام 

•[ ١٣٦]الأنعام: ؤساءماحهكموك\ه قال! فقد 
[.OU ^L]^^صلأةَمحالأسآسه وقال: 
[.٦٢هميرنهلالأنمام: وقال: 
[.٨٩^بوأُنوأ0ةهتالأنمام; ؤ وقال: 
ؤوقال: 

[؛١١٤]الأنعام: 

هود:في قال حين في 
١[.]مود: يخيمح:لكلإه 

[.٤٥]محوي: وأتتأملع\بمه ؤ وقال: 
رالأنعام ق مرات عشر والحكم الحكمة من المشنقة الألفامحل ترددت فقد 

•هود قي مرات أربع وترددت 



٣٤٧ ٠٠هدئ سورة تكملة 

•جهة من أكثر من مونحعه تعبير كل فناسب 
وء ٠

.[ ١ • ٨ ]هود: عثرمحندوزه عثاء رئلى سلا 
يمل:ولم إليهم، الشقاء فأني ثأثااقنثمؤأه ؤ الأشقياء: في قال 

الذينفهم أيديهم، قدمت بما ذلك أن على ليدل أشموا( الذين )فأما 
أنمهمأشموا 

ليدل، للمجهول بالبناء سعدوأه آل؛ن ؤأة ه ؤ السعداء! في وقال 
وفضلمه.برحمته أسعدهم الذي هو الله أن على 

علىوئحدوا شموا في الإشارة ألقلق وما ١١! المعاني( )روح في جاء 
ذلكوحد فمن الثاني• في للمفعول والبناء الأول في للفاعل الثناء قراءة 

نفسها،إلا يلؤمن فلا يجد لم ومن ، تعار الله فليحمل• 
ثاءعثرمحدوزهعؤ 

مخترم،اولا عنهم مقعلؤع غير ارأي 
،عادة التقتفيه ما كل ليشمل أءللقه وإنما بشيء العْلاء يقيد ولم 

مققلؤع.غير مستمر الحقناء وهذا 
ولاَىرمإ.لأمهعلوعن ؤهكهؤ ؤ I الواقعة محورة في قال لقد تقول! قد 

.irr.ri: تثعه]\ف\ك'

ممنؤع()ولا يقل! ولم ، مقعلؤع غير أى محندوزه عثر ؤ ! ههناوقال 
الواقعة.في قال كما 

I ٤٦/١٢المعاني روح )١( 
٦٤ / ١ ٢ المعاني روح )٢( 



٢ ٣٤٨

غيرأنه على ذلك فدل ، يعطون أي )عتياء( ههنا! قال لقد فنقول! 
!ممنؤع؟ وانمناء يعطون فكيف ؤإلأ ممنؤع 

.ممنوعة( )ولا ت يقول أن فناسب ، الواقعة في ذلك مثل يقل ولم 
الواقعة:في قال كما مضلؤع( )غير يقل: ولم محدرمه عن ؤ وقال: 

قائدتين:أفاد أنه ذلك وه 

مقهلؤع.غير العتناء أن الأولى: 
منفإن عيب، فيه وليس محطم ولا مكسور غير سالم أنه والأحرى: 

المقهلؤعيثمل لأنه المقطؤع من أعم فالمجدوذ الكر. الجد: معنى 
وغتره•

سالم.وأنه مقهلؤع غير أنه محنيين: أفاد عترمحدوزه ؤ وقوله: 
.وغيرهاالفاكهة يشمل فهو ، الفاكهة من أعم والعتناء 
العموم.العموم فناسب 

[١٠٩]هود;منقؤهي،ه عير نصيمم لمنمهم 
ربهمن الحق فإنه إليه أنزل مما مرية فى يكون أن عن سابقة فىآية نهاه 

منرإكه.آلي يكق؛ن،يؤونهإدنج هلا ؤ له: فقال 
•لابايهم متبعون فإنهم قومه يعبد مما مرية في يكون أن عن ههنا ونهاْ 

•ِين بحمل وقوله• 

منهؤلاء يعبده مما أي موصولا، اسما )ما( تكون أن الأول: 
ف)ما،ههتانم،آسم•، الالهة 



٣٤٩ ٠٠هود سورة تكملة 

شكفى تك فلا I المعتى فيكون ، مصدرية )ما( تكون أن والاحرت 
هؤلاءعيادة من 

بامحللةوالعبادة حما المعيود يكون فقد Jاطااتان. وعبادتهم فمعبوداتهم 
تكونوقد الحق وهو اممه هو المعثود فان نرى، مما كثير شأن هو كما 

ذلك.ونحو والمبنيعين الكتاب أهل ثان هو كما Jاءلالة العبادة 
يجمعبما فجاء باطلتان كلتاهما وعبادتهم فمحثوداتهم هؤلاء وأما 

■المعسن هدئن 

عبد)كما ت يقول أن والأصل ه من من ثثد ك1ا ِإلأ ؤ وقال؛ 
عادةكان ذلك أن على للدلالة ^١^٤ ٠١١صيغة إلى عدل أنه إلا آباؤهم( 

بالفحلويكون ، المعتاد المضاى أو المستمر يالماصي يمي ما وهو لهم 
)إلايقال: أن انمي هدا في الأصل فكان ، )كان( ب مسبوئا الخارع 

المضي.على قبل( )من تعالى؛ قوله دل وقد ، يعبدآباؤهم( كان كما 
افحذفعبد، كان كما يعبد( )كما راومعنى ؛ المعاني( )روح في حاء 

عادةكان ذللئ، أن إو للاشارة هدا اختا, ولكن ته. )ف( لدلالة 
لهم«لى؛مستمرة 

قصصناممن الأولين أصاب ما مثل سيصيبهم هزلاع أن ذللث، ومعنى 
عاقبتهم.سوء من عليك 

آيايتجفي قال كما آباؤهم( يعبد كان )كما يقل؛ ٢ ولم • تقول وقد 
لعبدأث،ؤحدموند.رمائالوأأحئدتا ؛اؤ تعالى؛ قوله نحو وذلك أحرى، 

*٧[.: ءاتاوداه يع-بم يتكاف 

. ١٤٧/١٢ينUJ،روحاانظرالكشاف )١( 
روحاوعانىأا/بأا_دئم)٢( 





٣٥١هود سورة تكملة 

يم-بميتقاف ما وثير ؤ أخرى! آيات في إذن فال ولم تقول: وىل 
بذكر)كان(؟ونحوذلك ;اتاوه 

فقدآبائهم، بعبادة الاتصال يفيد بما حاء ذلك قال حيث إنه ت فنقول 
هءائآؤد١ ينثت حنكان ما وثير وحدم أثت لتنثد ل؛ئثا ئالوأ ؤ I مثلا قال 

،آباؤهم يعبد كان ما يعبدون أنهم التمير من واصح فإنه •٧[ ]الأعراف: 
•التوحيد إلى دعوته رسولهم على وأنكروا 

هءاذاووا سد جمى عما ثثدوكا أن ردوث ءؤ قويه; ذيك ونحو 
^^مضاكافبمدءا؟ظم4ؤ وقوله: ا[، «]إبرامم: 

والشرالختر من لهم كب ما موفوهم فاتا والشر، الخير من حفلهم أي 
منقوص.غير كاملا 

سيوئون)وهم ت يقل ولم التعفليم، بضمير سبحانه إليه الإيفاء وأمني 
منالأمور مقاليد بيده وحدْ سبحانه أنه على ليدل منقوص( غير نصيبهم 

هوذلك يفعل الذي أن على يدل لم )محبويون( قال! ولو . وء وإلالخير 
•ذلك متوفيهم التي الجهة تعلم ولم الله 

بالفعلسوقهم، روإنا يقل• ولم بالاسم لموم_همه ؤإما ؤ وقال؛ 
بانذلك أكد وقد ، بحصوله مقئلؤع وأنه الأمر هدا ثبات على للدلالة 
الحدث.اسمية إلى إضافة واللام 

*ه ءو 

رممكين سبثئ ؤأؤالأكة ة-ظمايمح آلخكتنب ءاسا ق؛و وؤ 
[١١٠]هود: منه 







آلمح؛أثائ^^(سإٍإفا ٠  ٣٥٤

همثتما ■عز ني؛بآم لمومهم ؤإيا ؤ •' 'عائقة آية في قال كد تقول وقد 
•)موفرهم( بالأمم 

بب؟الفما ، بالفعل هأنةؤوه ركق خلإتؤب' ؤ هها; وقال 
لموضعه.مناب تعبير كل إن ت فنقول 

ولمالصيب فذكر ؤ الأولى: الأية في قال فقد 
٠يكتمل لم النصسب ان لذكر 

سلؤنتا إيد أعئلمهل وه لإنممم ؤ ت قال فقد الأية هذه في وأما 

الحاليحتمل ممايع فحل يحملون( و) ، ه يتملؤن يما ؤ فقال! 
بحدتكون إنما واكوفئة يحد. أعمالهم من ينتهوا لم فهم ، والاستقبال 

،الشوت على الدال بالأمم يأت لم العمل ينته لم فلما الحمل. انتهاء 
.الانتهاء عدم على الدال الضاؤع بالفعل حاء وإنما 

قال!فقد ، الأعمال على الكلام لأن )حبير( على يمايتم؛5نه ُ؛ وئدم 
العمل.تقديم ناب ف ؤ

إلىفاحتاج قلبي أمر والشك ، شك في أنهم ذكر لأنه )خبير( وقال! 
.، الأمر ببواطن المعرفة واتجرة؛ ، الخبرة 

إذاأخرم( الأمر و)خرت ، الأمور بواطن يعلم الذي هو ت والخير 
ص.حجه على عرفته 

٠ساق فى ورد ما ذلك فناسب 
٠ ٠ ٠

•)"'حبر( القرآن غريب في المقرئات )١( 
٠)حير( العرب ان ن)٢( 



٣٥٥ ٠٠هود سورة تكملة 

همحبمر سئؤث ث إدع هلمأ وثُ «علثا ومن؛١>، لمتث َةمآ هآسنقم ؤ
[١١٢]هود: 

الإفراطبين التوسط وهو المستقيم، المنهج ُرلروم هي الاستقامة 
ومائروالعمل بالعلم يتعلق ما لكل جامحة كلمة وهي • والتفريط- 

،.١١الأخلاق(، 

وصحالفاعل، وهو )اسمتقم( في المستتر الضمير على معطوف 
،ءؤَةآأمتثه ت بقوله عليه والمحطوف المحطوف بين للقمل الحقلف 

معيقا.لكان فاصل بينهما يكن لم ولو 
حيثمن لا الفاعل )اب وهو )أمرت( في التاء على عهلفه يصح ولا 

المعنى.حيث من ولا اللففل 

،الفاصل فلحدم اللففل حيث من أما 
معه،تاب هوومن أمر أنه المحنى سيكون فلأنه المحنى حيث من وأما 

الاستقامةتهللب ولم ، به امروا ما على الاستقامة وحده منه طلب وأنه 
أمرتم.كما استقم أي معه، تاب ممن 

يصح.لا وهدا 
ه.معك يرذومز؛اب ةأسنقمَةآ ؤ I ههنا قال لقد • تقول قد 
هائب ً=ئا جأ هيجك ؤ الث__ورى: في ال وف

معك(.تاب )ومن ت يقل ولم [ ١٥]الشورى؛
فادع(.)فلذ.لالئ، هود: آية في يقل لم كما 

.١٥٢؟ا/المعاني روح )١( 



آمحس^^،لأققمحا ٢  ٣٠٦

Li السب؟

ذكرفلأنه هود آية دون الشورى: في قوله أما فنقول: 
ؤهثغثئ؛ينت قال ففد ، عنهنهاهم كان وقد الأديان أهل قي اذتقوذ 

أنزمؤسئ امته2لم يهء ؤصينا وما إقإث أؤحي-ة' محأ محا نهء وش ما ألدن 
•[ ١٣]الشورى: ^^ثماتمهمإكئه 

٣هنحوبنئإه.ؤ قآل: ثم 
وعدمالائتلاف إلى انع أي ه ؤؤأ ؤؤرأ]وك رسوله: مخامحلتا فقال 
الفرق.

فلأجلذكر كما الأم كان إذا أي »)فلدلك( )روحالعاتي(: في حاء 
الحشةالطة عالي والاتفاق الائتلاف إلى )فادع( . .التفرق.ذلك 

٠٢١١القدبمة« 

نأيهلا له! فقاف ه إثه دد-عوه-م ما ألث؛زؤ؛& و كنن ؤ I \و0ن\ وقال 
ذلك.عليهم كبر كان وإن يه أمرت لما وايع بالمثرض 

ؤإلأ، الخورى في قال L مثل يقل فلم ، هود في ذلك يتقدم ولم 
أدعو؟()٧^^ لقيل: ذلك لوقال 

هإليه موجه الخهلاب فلأن ه معك ومنثاب ؤ هود: آية ش قوله وأما 
يماؤءيؤ ثل"وأه، وك ؤ قائلا حطابهم في بتمر لم معه من ؤإلى 

>اؤوثاه، ألثار تق؛لإ فثمأ آؤ؛ن وةو١إئ ولا غ سؤىط4، 
[.١١٣]هود: 

عاليله موجه وهو الله برّول خاص فالخهلاب الثوري آية في وأما 
ه،ؤولأيئأهؤاءم حظئ\بنتأه، قالفقد الخصوص. سبيل 

روحاسنيهآل/ممأ.)١( 



٣٥٧؛١٠ هود سورة تكملة 

ئذآأردأسينُءشإه،
لمالخصوص وجه على مأمونا الله برسول خاصا الخهلاب كان فلما 

•يذكروا أن يناسب ولا ، معه من يذكر 
ذلك؟نحو أو مثلا )منآمن( دون تاب( رومن قال؛ ولم تقول؛ وقد 

عليهالمعصية وفاعل ، معمية من يتوب إنما يتوب الذي إن فنقول؛ 
*السياق فى يكره فنامحب تقم يان اكوة يعد 

ماعلى الاستقامة متهم فهللب ، به أمرتم الذي الحد تتجاوزوا لا أي 
Iقوله بعد تطغوا( )ولا يذكر أن فناسب . ذللث، يتجاوزوا وألا به أمروا 

*يتجاوزوْ فلا يه أمروا ما أولا يعلموا أن عليهم ن أل ؤ

[١١٣]هود:ه لا ثر 
أدنىخللموا الذين إلى نميلوا لا أي ، اليسيرلا، المل هو الركون 

)إلىالظاوين(أيلأنميلوا>لئألبممحأهولمير: وقال: موص. 
•فتهم ثابتا وصفا الظلم يكن لم وإن خللم منهم وبع من إلى 

إلىالسير الميل عن نهى فقد الغلالين، مداهنة عن عغلمم نهي وهذا 
فكيفالشوت، جهة على به اتصف بمن فكيف ظلم متهم وجد من 

اأولياء؟ باتخاذهم وكيف ، وحلتناء أصحابا واتخاذهم يتعفليمهم 
يميما منه وجد بمن ظلوا( ®)الدين المعانى(: )روح فى جاء 

.WAfyالكشاف )١( 

.روحاوعاتيأا/إْا)٢( 







٠ ٣٦٠

اتعظمن عموم يشمل ذلك أن يدل دئكاإإةختن\ه يتلف ؤ وقوله• 
•بالرصول. مخصوصا وليس بهذا وعمل 

يلهانإةأ-لصثت ؤ ت قوله شمله بهذا وعمل اض إلى تقرب من فكل 
ي،.

٠ ٠ ٠

[١١٥نعود: ؤ
علىالاستقامة من ، أ له؛، كلفت ما امتثال مشاق على ررأي ئيته وؤ 

,عنه نها0 ما وعلى ، الهلاءات من وغيرها الصلاة ؤإقامة به أمر ما 

*انمبر يقتضي ما كل مل لسميء يقيده ولم باثمبر الأمر وأطلق 
منالصبر أن إلى إيماء وفيه آكصتزه لر يهيغ ي أثن ءُى ءؤ • وقال 

.الإحسال٢،
يضحلا اغ )إن ت يقل ولم آلنحسن\نيم م بميمخ لإتُ أثث إمحى ؤ ت وقال 
ذلكفعل من كل وليثمل للامحللاق ونحوه ذلك فعل من أحر أو أجركم( 

محسن.وكل 

فعلمواء أحسن، من وكل الفحل هذا فعل من كل ذلك فى فيحل 
الإحسان.وجوه من غيره أم الفعل هذا 

علىكالبرهان ليكون الضمير عن اروعدل المعانى( )روح فى حاء 
للأمرتحليل وهو بذلك. يتصف من لكل عامة فائدة إفادة مع المقصود 

يالصبرارم.

. ١٦٠اوعاني'أا/روح )١( 
اانظرررحالمع1نيآا/')٢( 
.١٦٠؟ا/ المعاني روح )٣( 



٣٦١؛١٠ هود لسوره يكطه 

آلمياأناء بن تللف ؤ ت السورة من سائقة أية فى قال لقد ت تقول قد 
آكقبه,١٧ مأو هندا ٥^؛، ين ؤثك ؤ/؟ أت يتلمثهآ َكت، ما إقك رجما 

^حسن\ا0هؤ I ههنا وقال 
ؤةصؤ_إ0الأولى• الأية في فقال ، الأيتين من كل حتام فاختلف 

مآوخمن\ىهؤ وقالءيهدْالآوةت 
السبب؟فما 

فيهاليس الأولى الأية أن الخاتمتين بين الاختلاف سب إن فنقول! 
يتقونللذين أي ، للمتقين العاقة أن فذكر ، بتكليف طلب ولا بعمل أمر 
•حل ما بهم حل ما ربهم نوح قوم اتقى ولو • اه 

إنماالأجر لأن ، الثانية الأية في ذكر كما الأجر ذكر لم أيضا إنه ثم 
•الأية في عملا يذكر لم وهو العمل على يكون 

المتقينذكر الفلاح أهل عاقبة ذكر حيث أنه أخرى ناحية ومن هدا 
ؤؤألعشهوقوله! ه، ِللمتمك^ ؤؤألعمة ت قوله نحو وذلك والتقوى 
الفلاح.أهل من غيرهم يذكر ولم ^٥^،^ 
ذكرفناسب نواه عن ونهاهم ياوامر أمرهم فإنه الأية هذه في وأما 
الؤإدا ت تعالى قال كما العمل فى يكون ما الإحسان من فإن ، الإحسان 

[.٣٠]الكهف: قنميعمسلسصلأه 
كماه عملا لحسن من لم لاضيع ؤ,إدا • هنا يقل لم ؤلم • تقول وقد 

الكهف؟اية في قال 
تي0ت الكهف في قال فقد ، أنب مكانه في تعبير كل إن I فنقول 



صإمح|إجؤ؛مؤ  ٣٦٢
ذكرفقد عملاه لحس من لثر قنميع لا إظ ألصد>نما ؤبممأؤإ ءامتؤأ آئمك< 

.عملا أحسن من أجر ذكر فناسب ، المالحان عملوا الذين 
ليتأحرى أمورا وذكر أعمالا ذكر فقد هود آية ساق في وأما 

عملا.ليس والمسر ، بالصبر والأمر الملأ٥ إقامة ذكر فقد ، أعمالا 
ليتوالتوبة ؤواوذو؛ه تاب ومن يرت هأسقمكآ ؤ I فقال تاب من وذكر 

الإحسان.ذكر يناب مما ذكر مما ذلك وغير ، عملا 

J^l؛)أحن( فقال: تلاه لصس س لر ؤ اتكهف: في وثال 
الماضي.

المحنينفدكر ه لنز بج-تغ لأ ءؤ ت هود آية في وقال 
هومعلوم.كما الثبوت على يدل والاسم بالأمم، 
فقال:ؤ اممهف: في قال د ذلك 

هأحسن من أجر ؤ يقول. ان سمتا فنا يالماصي، ه آلصاتد>ثت ؤعماؤإ ءؤ 
•بالماصى 

ؤقال: فقد الدوام، على تدل أمورا ذكر فقد هود في وأما 
الدوام.على ذكون إنما والاستقامة بيثه 

إنماالملأة ؤإقامة ٢^^ من ونلنا آلماي مد وآأ-بآشلو؛ ؤ وقال؛ 
والاستمرار.الدوام على تكون 

الإمحللاق،وعلى الدوام وجه على بالصر أمر وهو رواصبر( وقال: 
أعلم.واش • المحسنون وهم والدوام الثبات على يدل ما يذكر أن فناسب 

ؤ،آلمثاؤ عفي( ممحث بميؤ نئأ ئم بن يف جمآ لي؛اُ ئؤ 
جنيثى.ورأ فيه أثرمأ ٤ لئذأ أؤمكث>> وآقجع نهئ أثسا نثن شة 









آدثث1أةوق٠  ٣٦٦

فيلكن ما على والآكلأم الأخرة في هي إنما الأنعام أية إن فنقول! 
^^مثبجُيم':محنؤ وُالى: ش ، 

[١٣١. ١٣٠]الأنعام: 

أيوهاه مهلأك رتمث ذش ثم آل ذكك ؤ ت فقال مضى ما على فالكلام 
وأهلهابفللم القرى أهلك قد ربك يكن لم لأنه وغ ئد الأمر ذلك إن 

أنهفذكر إليهم. الرمل ؤإرسال عليهم حجة إقامة دون من ، غافلون 
بدلكأقروا وهم ، عليهم الحجة وأقام إليهم الرسل وأرمل بلغهم 

.العقوبة فاستحقوا هم أنفعلى وشهدوا 
.الدنياعلى فيها فالكلام هود وأما1ية 

رينافان والاستقبال والحال الماضي يثمل عام فيها ورد وما 
مصلحين.أهالها لكن إذا القرى يهلك لا 

وثثردوعاؤ مج مءِ ثلمهم ين ألمك< تآ همم أز ؤ تعالى: قال 
^ئأبجلمثثلثممحثا

[.٧٠لاكو;ة: 

السابقة.الأمم في وهدا 
يفتقيك بية حئ عكف أمم ما عق الثوينثف آممه.لدر َةاف م، ؤ ت وقال 

.[ ١٧٩تليمح]1لصران; 
نجئؤَلإ، ثرين قأو؛؛" ينفتوأصفائه آلن!ؤإينول وماَغرى ه ءؤ وقال: 

.[ ١٢٢]١لتوبة: دثنعمهوأييثه يمم 





آمحُأمحءئوكه؛ئ م  ٣٦٨
هلمعين ؤإلناين آلحثة ين جهنم لآملآ0 رممي َ؛مه ؤثمث ^4> ؤلألأف 

ا/\ا_\<اا[]صد:

ولكنه، صلال أو هدى ملة واحدة! ملة الناس لجعل ربك ثاء لو أي 
صلألة.على وبعضهم هدى على لعقهم مختلفين؛ فكانوا ذلك يشأ لم 

مماذلك لأن للتوكيد؛ )لجعل( فقال: )لو( جواب في باللام وحاء 
لفعل.لوثاء اممه لكن عليه، جمعهم يستحيل 

فأسندمختلفين( )وجعلناهم يقل: ولم ة_راؤث ؤ وقال: 
قالكما فاخلفوا ذلك اختاروا هم أي سبحانه، إليه لا إليهم الاختلاف 

[.١٩]يونس;ذا-حثلموأه وماَغ0آلكاسإلاأكهوي>نحدْ ؤ : تعالى 
فهميشأ، لم ولكنه واحدة ملة الناس لجعل ربنا لوثاء أنه والمعنى: 

المستقيم.صرامحله إلى فهداه افه رحمه س إلا مختلفين يزالون لا 
٠للاختلاف خلقهم إنه فيه: قيل وإل١هثJمهمغ٠ ؤ وقوله: 
•، حلقهم وقل؛ 
والرحمة.للاختلاف خلقهم وقيل: 

والاختلاف،للرحمة ررالإمارة إن قيل: أنه الحاني( )رؤح في جاء 
خلقهم.بحفهم ورحمة الجمع لاختلاف أي 

•صاةثثذ;لأة4«^٢، ؤ تعالى: قوله في كما لألمن الإثارة وجاءت 
أنهيعني ؤ قوله: أن - اعلم وافه - لي يبدو فيما والفلاهر 

ليعبدوه،والإنس الجن حلق أنه ذكر سبحانه أنه ذلك ليرحمهم، خلقهم 
.]الداريأت:أه[ؤ تعالى: قال 

. ١١٤تمرالقرطيآ/)١( 
.١  ١٦٤/ ٢ المعاني روح ، ٢١



٣٦٩ ٠١٠هود سورة تكملة 

رحمتهم.عيادته في فان ، فيرجمهم ليعبدوه خلقهم أي 

لخئإذاّنمحبمهآ ؤ
ؤنثنقَئنبم4

را،,أمرها< وحق ق!و\ؤ0 نفد ررأي 
فيتردد لما مناب ه ؤاليايل آلخنؤ ثن جهنر لأملأن ؤ ت وقوله 

لعموموصف وهو ، الناجين المؤمنين وقلة المعيبة الأمم ذكر من السورة 
[.١٧]هود: طارأفاينلأّقتوث\يم تعال! قال كما الناس 

4آلمuب هي تموث أرزأبمثؤ ؤم ين أللمتمن ين ّكأة ئاوث* ؤ ت وتمال 
[.١١٦]ي: 

•جهتم ملء ذكر ذلك فناسب 
بماالناس معاصي من كير في سب لأنهم الناس على الجنة وتقديم 
•هم معاصيهم إلى إصافة آدم ْع إبليس من ابتداء لهم يوسوسون 

أثهلجأقءكلم أس■ وأوشاء ؤ I آخر موصع في افه قال لقد تقول! قد 
[.٩٣]الخل: زحدذه 
ءغثلإزآتاسأئئحدهيم.ههنا! وقال 

ندهاوأّ، ؟١٠ آثم وإوثاء ؤ فقال! اممه إلى النحل آية في المشيئة فامحند 
ؤولوتآءربم(ه.فقال! المخامحلب صمير إلى مفائا الرب إلى هود آية قي 

اؤلجقًًقم4النحل؛ في وقال 
ؤيعدآتاس4هود! فى وقال 

.■فيرامضه/؛\ا:١( 





٣٧١هود سورة تكملة 

ءؤرأوشآءربم،ه^ء٢صهلإ^شءىمهولس يقول! أن فناب 
لأن)لجعلكم( يقول وأن ، الرسول إلى موحها ليس لأن 

•إليهم موجه الخياب 
فىترددت مما أكثر هود فى ترددت )ربك( كلمة أن إلى إمحافة هدا 
•اكحل ّورْ 

مرة.عشرة مع ( ١٧)هود محورة قي وردت فقد 
مرة.عشرة إحدى ( ١١)المحل في ووردت 

هود.محورة فى وردت مما أكثر الحل في ترددت )افه( كلمة وأن 
مرة.وثلاثين ثمانيا )٨٣( هود في وردت فقد 

*مرة وثمانتن أربنا ٨^ ٤ ر المحل في ووردت 
•أحرى جهة من موضعه نمثر كل فناب 

آلصفدء 1، و.ثمحث وادث هء نقئ ألثّثليُما أبت من عثك مص لأ ؤؤ 
[١٢•نموي: رموعئه 

وطمأنينةلفوادك تثبيت فيه ما الرمل أنباء من نبأ كل عليك نقص أي 
قوملث،امحتجابة عدم في الوحيد لت أنك يدللث، ستعلم فإنلثؤ ، لقلثلث، 

منهم.الكثير لاقوا فإنهم رسلهم مع الأمم شأن ذلك بل ، لك 
إعرابيةأوجها ويحتمل )كلأًا من بدل ه ؤادزش هء ممث ما ؤ وقوله؛ 
أثًرىرا،•

منفيها جاء وما القصص إلى تكون أن يحتمل )هده( د والإشارة 

.،روحاوعانيآا/بأاانفلرشيرامضه/باا )١( 



>دمحيأثدقس،محئؤا ٠  ٣٧٢

نظائرهاْع إليها الإثارة أو السورة إلى تكون أن ويحتمل ، الأنباء 
.سواه حق لا الذي المعلوم الحق لأنه )الحق( وعرف 

بهيتعظ مما ذكر ما غير فى يكونان قد لأنهما والذكرى الموعظة ونكر 
ذكرى.به لهم ويكون الناس 

فواحد.الحق أما ، تتعدد قد والذكرى فالموعفلة 
الأولعرف إنما يقال أن ارالظاهر قيل• أنه المعاني( )رؤح في حاء 

وأما، وملم عليه تعالى اض صلى بالشي يختص ما منه المراد لأن 
.، ل لخصوصية® فيه ينفلر لم عام قامر والتذكتر الموعظة 

منظنحياببإد١ وأننظ-ثثا ئملنن. إنا مكاسمحأ عق آغظؤأ لأبجبمؤف للإ-ن هل وؤ 

نحنما على عاملون فإنا عليها أنتم التي حالتكم على اعملوا أي 
حالته.على يعمل ومنكم منا فكل عليه. 

ونرىوسترون ، بكم يحيق ما ننتظر ونحن لنا سيحصل ما وانتفلروا 
ومنكم.منا كل عاقبة 

العاقبة.بق يالعمل لأن الانتظار على العمل وقدم 
بالفصللقا ؤ فصلت: في وقال ، إياعجلدن4 ؤ ت هنا وقال 

وهاأوإؤ فقال: فيه وزاد إعراضهم ذكر في فصل أنه ذلك ، ورنا( )إن( بين 
ةغثلإساوسأيثاؤينكإفيدؤقآءاداثاؤئر ئث١ثئا هؤإثاتيدكخق 

ا٦٧/١٢انظرروحالمداني)١( 
روحاستي\ا/ي1ن)٢( 



٠٣٧٣ هود سورة تكملة 

يثاأءيئؤ ؤمالؤإقلوتاؤ، ؤ I بقوله فيه وقمل إعراضهم زيادة ذكر فلما 
فيزاد ه بجاب نسك سثا ؤرس ، 4 إفيد 

•أعلم واف موضعه تعبير كل نناسب والتوكيد، التعبير 
هقأئ-ماوإ بتوم قل ءؤ موصع؛ من أكثر في قال لقد تقول! قد 

[١٣٩^; ، [ ١٣٥]١^٢: تتكاهظلمأزكاةه 
إؤمكاثنبمكم ءق اعملوا ودنمومِّ ؤ I شعيب ميدنا لسان على وقال 
لمد:آبم[ئموه 

ؤإيىعنمت4بالإفراد.فقال: 
يالجمع.إئاعملؤنه ؤ ت ههنا وقال 

ذاك؟فلم 
المفردالذكلم مقام في فالياق عامل( )إني فيه: ورد ما كل إ فنقول 

جمع.فهم الخامحلبون وأما الجمع، مقام في وليس 
ورتاك٢^٤ؤ قال؛ فقد معه، آمن من الأنعام آية سياق في يدكر فلم 

ك؟نا تديظم ئ وينتظف ثرهتج=فلم ثَآ [ن آؤئثؤ ذ/ 
أتقدوث1 لات ؤءتدوث ما إ١ك■ ءا-كبتث. محور دركؤ ثن آذثآًظم 

شمنف ثامن إى ثكاتأءظلم بثورآعثوأؤ م . 
[١٣٥-  ١٣٣]\لأيم: ظآم١فزلأصاصوثه 

حومن سآلثه،ر همش ؤ قال: فقد الزمر محورة فى جاء ما وكيلك 
أثث^ ٥٢إذ آق دو0 من ئدمف ما آؤءنثر قز أدثه لموإغ< وأرمحس آيثتوت 

ئلرحملأ ثتسكت هرى هل درح1ثق أللي، أو صتيآ حتقتشمنت ص هل يمز 
أفيمكاتيًظم عق آعماؤأ تثوب هل . ^لثتئلإوي، يومحتفل قد حسىإآلئه 

٤[.• - ٣٨ل\فم■' ئ<.سيأخىانمذ4نييه 







م ٣٧٦

.ه..ؤب وق ررؤ ت المحيط( )البحر في حاء 
كليهاالكائنات يجمح محيط عاله أن على دلت ت الأولى والجملة 

حفربما فهو غاب بما عالمه أحاط إذا لأنه ، وغائثها حاصرها ، وحزئيها 
يتفاوت.لا تعالى علمه إذ محيط، 

والمشيئة.النافذة القدرة على دلت الثانية! والجملة 

بالعبادةصفاته هذه من بإفراد الأمر على دلت ت الثالثة والجملة 
•البد بها يتحلى التي الرتب أولى والخبادة ، والقلية الجدية 

لأنهالرتب آأحرة وهي ، بالتوكل الأمر على دلت ت الرابعة والجملة 
أبصر.الخيالة بنور 

فيوحده التصرف هو وأنه ، تعالى باش معذوقة الكائنات حميع إن 
.. تعالى. إليه ه نففوكل حلقه من أحد منها شيء في يشركه لا حميحها 

طاعةيضح فلا المجازاة على التنبيه تضمنت ة! الخاموالجملة 
.را، متمردارحال ولايهمل مهلع 

*ه ه 

.٢٧٥م/الحط البحر 













٠ ٣٨٢

^صاب؛كمحشدودةلأومححؤ  ٨
ع،ءمثثاهجم-جث-ئأآلائوم 

٣٣

٩

٣٦قثزسطموره 
ؤ١ ٠

٣٩أليتهُلإمحر< 
صلىلإ،رنمسنة ١١

٣٩نمحًيت4 
ن\_سستظهتنئقؤ  ١٢

سأزيئءهإقآك
٤٤نذِرةسءمشوظ،4 

مهشنتمثيدء يمثرسهمر ذأذوأ قز أقرينه _طنؤدثك أم ؤؤ  ١٣
٤٨ه ف؛ن مثد كتز إن آلته ؤن د ين تطعنر يم١ من عؤأ د ؤا 

أثاِمرنيافهلأ4 ١٤
٤٨

وفيإيإكنثهلمؤ  ١٥
١٥ ذةاث"دشونه هياوهنِ 

محالأصثبملئأ ١٦
٥١ظبرأبمثر0يم 





٠ ٣٨٤۶
٩٩الناجين ذم 

١٠٢نؤح قصة خاتمة 
١٠٧ىاإقفيه^إيىصأدتحينxه ؤ  ٢٠
٢٦

يجتارحنإلأثثإ ٢٧
^ىصالأأمحممحك\بحئ

١١١

سؤننرفوءاسفييبنهأرءيم^َقئءق ماديتمي- ؤ  ٢٨
١١٤ه َكترهون فيإ ؤأنتد أنار؛كايها عك^ث فثنت هء *عند من 

لآِإنهمىِإلأغلآنثا ٢٩
ه(ولكفتاأظ

١٢٠فيث١بجمحه 

١٢٠بمملإألأثطروكه  ٣٠
^ىسَلآأصَولآمحل ٣١

^ص٢دعبمإأثي
١٢٧^^إإؤِإذاقنامحن4 

ئدمحاثآ ه! قأءفسث جندي هو هالوأيننمحح ؤ  ٣٢
١٣٤»ءققمنأضدهاه إن 

١٣٥شاءوما م إساآتيتم هال ؤ  ٣٣
ِرثأس َكان إن  ٢٤]؛لصح أن أردث ءي'يقم ؤ  ٣٤

١٣٨نجبج٠وثvه iJ٢^^ة



٣٨٥ ٠٠هود سورة نهرست 

إنمحبمُعإحمابجوأجؤ  ٣٠
١٤١يةث/لأاضمبج 

يك>ينمهإلأشهنثاس ٣٦
١٤٣ثلأ 

%صة\قسِ\ؤ  ٣٧
١٤٦إنممع-رمنه 

ساخ_رؤإميهء ين ْلأ عقه مر ؤحكلما ؤصمع ؤ  ٣٨
١٤٩كعاثنمووه شميأينا؛ماشر.؛ش؛ثم هادإن ينه 

^ثسايحهبيرؤجلمحظثؤ  ٣٩
١٤٩مح4 

لظلذ؛ااصن أزياومارآل1ورهلثاأحمل •حءآإدا،i* ؤ ٤ ٠
وذآمن  ١٠ومن ءلنحأمد سجى من وأهلjكتإلأ آث؛يرأ، وؤحمن 

١٥٤ءَائثئثثهشت4 
^^ِمحمطاوخظأإنريىؤ  ٤١

١٥٦

^٣^^٥ؤ  ٤٢
١٦١ساويظ؛احآهتينه 

^في(سّنيبىاظهادلأعامؤ  ٤٣
مأشإلأشئث:ادثثبمااصصئ

١٦٢

ولجئاؤ  ٤٤
١٦٥آمحتدا4 





٣٨٧هود سورة فهرست 

^11دثزءؤ  ٥٤
٢١٦صه 

٢١٦نيجمعادرلأممثؤنه ءؤ  ٥٥
إلاهوءاخدأدأبغ مامن وفأش عق ؤجخ إؤ ءؤ  ٠٦

٢١٧ريىعقمخزمش،إه 
ودأأ[ثكتيؤ  ٥٧

٢١٩

ثؤأمءنظؤ  ٥٨

أمؤآقعؤأ رثلم قبمؤأ رمم ؟_ ثى،جممحدا ؤ  ٥٩
٢٢٤قارئيه مل 

عادا'ةنثؤأآكيمؤألآ_؛ان ومم آلثتايننه هذه محأئمإق ؤ ٦ ٠
٢٢٧زبجئاألأسومفيشه 

٢٣٣ةصةصا!ح)عرضئم( 
٢٤٠الدعوة 

٢٤٢

٢٤٤صدقه على المة 
٢٤٦الوقف 
٢٥١الخاتمة 

٢٥٣المجاة 

ما؛cJصن_أعامازينهنمِآعثدوإآلله يمولأ.خاهلم ؤ."راق  ٦١
^ثؤاآنقف،ءة0إمحؤثخوق[إأ 

٢٥٤



٠ ٣٨٨

^^ؤءسأأتئثأ1ني ٦٢
٢٥٥

إنءشمحؤسمتنلهوءاضاوت^ ؤ،3.ظويج  ٦٣
ريقنه 

٢٥٦ومحسيره 
هزروهاثأحقلءابة لة=كم أش ريتمورهنذهءثاية ؤ  ٦٤

٢٥٨ثأحدؤسابزبه ^أنج،أشهسثوهاموء 
ح؛ئكداوثذ\هدتلإ\ؤداردظمؤ  ٦٥

٢٦٠وعدع؛رهووبه 
ك^ءائوأشءهمةؤ  ٦٦

٢٦٠

ديمهمؤ، ءآصبمأ آكنحه خللمإ آؤمت> ؤأحد ؤ  ٦٧
٢٦٢ججه^ 

٦٨

٢٦٣تزه 

٢٦٥إبراهيم قصة 
٢٧١اuنى الضر من جانب 

ورد>ظرأطما،دؤ  ٦٩
٢٧١ظإثابمأنآ؛خس 

ضثدتيروأومح(بجاؤ  ٧٠
٢٧٤وألأمحفجلأآهمحّ 



٠٣٨٩ هود سورة فهرسيت 

^^آطنحث،سمه1نحواؤؤ  ٧١
٢٧٦يحؤء 

إثهداوهنذاهتقسحا عجؤز وأنا ئثثيموبقبءللد ؤ  ٧٢
٢٧٧

^صأشجئملإؤ1ظؤ  ٧٣
٢٧٨محبيه آثدتاهرسو 

ؤ ٧٤
٢٧٩)ه 

٢٧٩ؤاثص^آلآخمقه  ٧٥
^٠^^٧^٠١^؛ؤ  ٧٦

٢٨١ءداب'مٌندو،مه 
٢٨٥القصة هدم نى بيانية نظرة 

٢٨٩لوط قصة 
٢٩٥منه قومه موقف 

٢٩٦القوم عاقبة 
٢٩٨المرسن نجاة 

^لالآءىبجاد(لأإدلاوداد ٧٧
٠٣ ٠ يوم ندا 

^^^فيئسفيلكؤإ:ظوقصؤ  ٧٨
ولاعبتأق أطهث_تلإ ثى ءق ٥^^ ثادنموي 

r-fفيمحلآأونيكقنئئس 
٣٠٣^هكتارثثالأه ؤ  ٧٩










